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  －امه مزلاووه 
  
  
  )يُونليك ( 
  
  

   ـ ـ ـ  مشاهدو په رڼا كېدَ ادراكي  سېالني دَ پښتون  سېل اوهر اړخېزه دَ سياحتي 
دَ مالئيشيا ، سنګاپور ، تهائي لېنډ ، ايران ، تركي ، سري لنكا او دَ انډونيشيا  سفري ( 

  )حال 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  

  افضل شوق
  
  

  دَ له اړخه 
  

  سكام ادبي اكېډمۍ كوئټه
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  حقوق محفوظ
  

  اووه ګامه مزل                 كتاب
  افضل شوق        والليك

  محمد طارق فېروز      كمپيوټر آپرېټر
  )ژوب ( ميرا جان        السي عكسونه

  ډاكټر بافي دُرانى        ټائيټل 
  )سپېن   - بارسلونا ( مارسېال ډيخا     دَ مصنف السي عكس 

  ع1996جوالئي                دَ چاپ كال
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  ) کتابي برخ３دَ ( کتاب دَ انتساب 
  

  زړه ته راتېر ملګري او جديد پښتو شاعر ښاغلي سهېل جعفر په نوم 
  
  
  

  )برخېبرېښنائي دَ ( كتاب  انتساب دَ 
  

، بلكې دَ دَ پښتو په تول درنوَي ځان  نه يوازې ، چې په نوم  دَ هر هغه پښتون 
بڼه غوره كې ځانګړې دَ سرلوړۍ په نېك نيت ځانته په انساني نړۍ پښتون قام 

محدودو له   دَ عالقايت ، مقاميت او مكانيت ځغل فكري  كولو په خاطر خپل 
دَ ال محدود انساني نړئيز آفاقيت  په لور ساتل خپل څخه  ونواو سوچ اتوُرجحان

  –پښتني ننګ ، پت  او اصل مرام  ګڼي 
  

  افضل شوق
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  مننه ـ ـ ـ 
  

زه نن شاعر او  دَ راهنمائي په سوبدَ خپل محترم اُستاد رب نواز مايل  ، چې دَ هغه  •
  –اديب يم 

  –دَ ابراهيم عطائي ، چې دَ ځينو تاريخي حقائقو وضاحتونه يې راته وړاندي كړو  •
اَرولم بلكې و ليكلو وَ پازې يې  په سُوچه پښتدَ ډاكټر خدائيداد خان ، چې نه يو •

  –كومك يې هم راسره وكړو 
دَ طاهر آفريدي ، چې ماته يې نه يوازې دَ سفرنامې ليكلو مشوره راكړه بلكې دَ چاپ  •

  –كولو وعده يې هم راڅخه واخيسته 
  –ې ګَټورې مشورې يې راكړې دَ سعيد ګوهر ، چ •
  –تاب خالق كړم دَ سهېل جعفر ، چې په ګَټورو مشورو باندې يې زه نن دَ دې ك •
  دَمحمود اياز، چې دَ كتاب په پروف ريډنګ  او چپائي كې يې كومك راسره وكړو  •
دَ محمد طارق خان فېروز ، چې په ډېره مينه او اخالص يې  دَ دې كتاب كتابت په  •

  –كمپيوټر وكړو 
  –دَ دې كتاب دَپاره السي عكسونه جوړ كړو  ميرا جان ، چې په ډېره مينه يې دَ  •
دَ كتاب دَ ټائيټل په جوړَولو يې  زما دَ دغه ُيون ليك ټر باقي دُراني ، چې دَ ډاك •

  –مسوده درنه كړه 
مارسېالډيخا،چې دَ كتاب نامتو مصورې  بارسلونا سپېن رامبالس سټريټ  دَ •

  –پاره يې زما عكس په الس جوړ كړوبېك ټائيټل دَدَ
 –ه وكړو دَ سيد محمد انور شاه ، چې هر قسم تكنيكي كومك يې راسر •
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  فهرست 
  

 څو خبرې  ـ ـ ـ  •

 دَ سهېلي لمر ختيځې اېشيا په زړه كې •

 دَ مونكي ګاډ په جنت كې  •

 دَ تهائيانو په كرانګ تهيپ كې •

 هلته ـ ـ ـ چرته چې سترګې ژغېږي •

 دَ جمال په دُرشل كې •

 دَ جنت څخه لرې جنت  •

 شپې راخېږي هلته  لمر دَ •

 خوب مې ليدو ـ ـ ـ  خو، ويده نه وم •

  ه  ښكال څخه  تر ښكال پورېل •
  دَ سېالني په څير ـ ـ ـ خپل ځاني سفري تاثر  •
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  ستا خدائي نه شوه بربن６ه   
  چې مې زړه غواړي الوت ته

  نو، السونه مې وزَر شي
  او په بڼه دَ مارغه شم
  دَ هوا په اوږو كښېنم

  او آسمان ته په ختو شم
  بيا چې څو په ما كې وَس وي

  الوځمه 
  الوځمه

  چې ستړى شمه... هن تر دې  
  او وزَر مې دواړه شل شي

  بې وسي راسره مل شي
  هم په سترګو تياره راشي

  هر څه زما وړاندې فنا شي
  ...په فضا كې معلق شم 

  په دې خيال ، چې
  !لويه رَبه 

  څونې پورته دى ،  
  دا عرش ستا

  دَ انسان له خاورين فرشه ، 
  چې مزل كې دَ پېړيانو

  نه شوه رالنډهفا صله 
  ستا خدائي نه شوه بربنډ
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 ＇و خبرې ـ ـ ـ 
ړۍ چې په وړو او غټو انسانانو دَ پاره جوړه شوي دغه ن دَ نقشې له رُويه دَ

په يوه لمر روښانه ده نو بلې خواته دَ ټاپُوګانو باندې اړه لري ، كه يوې خواته 
دا   - ښكاري  جوړښت، رنګونو او موسمونو په اړه ځاى ځاى بدله او ځانګړي هم

نان دَ بل ټاپُو دَ انسانانو ولې دَ يوه ټاپُو انسا...  توپير څله تر منځ راغلى دى؟ 
 وُنو بدل بدل دى بلكې په سوچ او فكر ه يوازې په ښكاره كړو وړو اه په ګ، نڅخه 

چرته په ازل كې دَ ژوند ... ، ژبو او ژوند كولو كې بېخي ځان ځانته ، خوُى او بُود
راغونډ كړل شوي انسانان تش په و په وخت زه او زما په چاپېر كې ونډې وېښل

نو بيا دَ پرون په .. راسپارلو خو نه يُو غولول شوي ؟ كه هو) دَ ساه په اړه( ژوند 
وره حېثيتونه ، نه يوازې خپل غنن موږ څله دَ اخالق او كردار په اړه كې مقابله 

رو قامونو سره دَ مثبتي سيالۍ بائيلو بلكې دَ پرمختګ تعميري جذبه او دَ نو
ان په فطرت يو رقم انسداسې خبره هم نه ده ، ګوا ... كه يَه   - كولو سوچ هم نه لرو 

نو بيا دا خبره مزغو ته راځي چې .. دي او ټول ټال له خاورو څخه جوړ شوي دي 
څله بيا زموږ دَ هوارو او ډَبرينو سيمو خلګ په تېره پښتانه دَ نړۍ دَ نورو 

 نو په سر هيڅ ګڼل كېږي ؟قامو

اوس شاعري  –دا هغه سوچونه دي ، چې زه يې په شاعر ځان سېالني كړم .... هو 
په خپل ځاى ، خو پښتني هوډې زه په دې خبره مجبوره كړى يم ، چې دَ 
څلورنيمو ورځو په دې بې باوره ژوند كې دَ خپل مانده وَس په سمه هغه ټولې 

ه مودو راهسې په ټكولو په يو بل باندې ځكه بندې دروازې خالسې كړم ، چې ل
چرته رواجونه دَ الرې خنډ جوړ   - تر منځه روابط نه لري نه شوې راخالسي چې 

 ذهبي كَرتوپير منځ ته راغلى دى او چرته م چرته نسلي او لسانى... شوي دي  
ه الري تر منځ جوړي دي ، خو دَ خورو ازغو او ځيژو كاڼو سره سره دومر...   كې

دوؤ ګامونو الره به مزل لنډَولو كې نيم عمر  دېوالونه په كې والړ دي ، چې دَ
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؟  كېدلى شي ، دَ دې خبرې ځواب هم هغه ...محبت څله نه  .... كَركه څله   –خوُري 
منم چې ... ږدم وخت وَمومم چې كله زه دَ نړۍ په ورستني ټاپُو باندې ګامونه كښې

چې كله رسۍ  ند هم هيڅ نه ده معلومه ،ارمړي ژودَ دې خ كار ګران دى او 
چې وَس به تر آخري  خو بيا مې هم په خپل سر دَ زړه سره داقول دى ،  –وَشلوي 

او خدائى پاك دي وكړي ، چې په خپل دې نېك   - ساه پورې نه ورڅخه ګرانوَم 
 –مشن كې بريالۍ شم 

وم اسلوب خپل كړى په    ّ  اووه ګامه مزل   ّ نامي سفرنامې كې چې ما دَ ليكلو ك
دى ، هغه دَ يو عام سېالني دَ طرٍزبيان څخه بېل په دې وجه دى چې زه له اصله 

او شاعر دَ ژوَر نظره سترګو لرلو پرته كه دَ مصلحت څخه كار نه هم   - شاعر يم 
نوي او ډرامائي ګوا حقائق هم په افسا  - اخلي ، خو ذوق يې بيا هم شاعرانه وي 

ه ما هم وَس كړى دى او هغه ټولې پېښې او خبرې مې په نو ځك  - انداز څېړي 
ښكاره ، مګر په شاعرانه انداز نوشته كړي دي ، چې زه ورسره مخامخ شوى يم 

زما په فكر، كه لوستونكى وَغواړي نو دَ سېل دَ   - او يا په ما باندې راغلې دي 
دونو په حقله ما باندې راغلو پېښو په رڼا كې دَ هغو هېواحال احوال سره سره په 

   –هم غوره كولى شي ، كوم چې ما بېخي دَ نېږدې څخه ليدلي دي  خپلې رائيې
  

دعوه نه كوم ، خو دا به وَ وايم چې په دې سفرنامه كې دَ ليدل شوؤ  هېوادونو په 
دَ حقله ما ځينې داسې تاريخي او معاشرتي حقائق هم راغونډ كړي دي ، چې 

وجه به قلم ورسره ، چې په يوه نا يوه ړلي مخه هيچا كېدلى شي ځكه نه وي څې
ولې ، زه غواړم چې دا نړۍ او ... او ما داسې ځكه كړي دي   -  ملګري نه وي كړې

په نړۍ باندې خور وور معاشرتي ژوند دَ حقائقو په رڼا كې نه يوازې وَوينم بلكې 
 مطلب دا، چې زه اراده لرم ، چې دَ  - پښتو لوستونكو ته يې هم وړاندې كړم 

   – ليكل هم جاري وَساتم) نېغ په نېغه ( سېل سره سره دَ سېل حالونه 
  

  افضل شوق ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ          
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  اء په زړه ک３  ي％３ ا４شيدَ سه５لي لمرخت
  

  ـ ـ ـ  تاثراتي لنډيز 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  

ېواد كې شته ، ګوا په جامو مسلمانان ّ ّ دَ خبرو تر حده اسالم خو په هر اسالمي ه
او يا دَ شپې او ورځې دَ پرله پسې لمونځونو دَ پاره جوګه په مُوسلو والړ 

نو وَ به   - چې په عملي ژوند كې دَ انسانيت په اړه تول مانده لري ....  مسلمانان  
وايم ، چې كه دَ ُسوچه مسلمانۍ كردار او بې ساري اخالق خبره منځ ته راځي ، 

مثال نه وركول دَ حقيقت څخه ) مسلمانانو( نو دَ مالئيشيا دَ سپېڅلو خلګو 
مګر دا بېله خبره ده چې دَ دې ځاى دَ خلګو زړَې رواجي   - سترګې اَړول دي 

جامې څُوكه څُوكه خپل مشرقي طرز بائيلي او مغربي انداز په تېزۍ خپلوي 
  )شوق  (  لګيا دي ّ ّ      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  ّ   شعرونهّ     

  
  دَ خپل ُروح له اضطرابه

  راته داسې څرګندېږي
  چې هم ته هغه راڼۍ يې

  چې دَ زړه له سلطنته
  دَ خلوص په قافله كې

  زما دَ سترګو تر چوكاټه
  هره شپه راوړې وَ ماته

  په ځولۍ كې ډېره مينه
  او دَ سرو ګلو هارونه ،

  ار شيخو چې څنګه بيا سه
  نو دَ درَستې شپې خوبونه

  تېر له تا سره وختونه
  په ما وَليكي شعرونه

  )ع 1992/مالئيشيا   - كوااللمپور /  شوق  ( 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ټل كوااللمپور په لويه دروازه چې څنګه ور دننه شوم  ، وَ ندَ هوټل ګرېنډ كانټيڼې
راخه او ښائيسته غوندې البي كې وَكتلو او بيا درېدم  ، شاوخوا مې په دې پ

   - كاؤنټرونو په لور روان شوم   Receptionاستقباليې  خپل ښي الس ته جوړ دَ 
والړې ه نيمه خالسه دروازه كې ه رسېدلى چې دَ كاؤنټرونو تر شا پال نه وم ورت

 پام شو، چې په ما كې يې سترګې داسې اچوَلي وې  لكه ما چېمې انجلۍ ته 
  -كاؤنټرونو ته وَ رسېږم ، نو دا به ژغ راباندې وكړي  او بس چې څنګه....   پېژني

غ يې نه راباندې ژ  -  په لور چسپ شوي ؤ له اوله ګامونه دَ هغې ځكه خو مې 
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  -وكړو ، خو چې تر څو پورې دَ كاؤنټرونو سره جوخت  والړ وم  نو دې راته كتلو 
او ..  لته مې سوچ په دې انجلۍ كې بند ؤولو ، هدلته مې دَ خوُنې دَ پاره كارډ ډك

ه  او په ژېړې  خالس وېښته ، په تندي باندې ټيك –په وار وار مې ورته كتلو هم 
داسې  ښكاره كېدله ، لكه جوړه چې دَ مودو راهسې زما په تمه كې  هندي جامې

ې ګيړدۍ غنم رنګې څېربس كه حېرت وړى وم ، نو دې خبرې ته چې   - والړه وي 
ه تن ما په رنځ اخته شوې وه او كه مې پګوره چې دا اوس ز  - يې  حال نه وئيلو 

په مزغو چې به مې څومره زور وركړو ،   - پراخو پښتني جامو ته حېرانه وه  
ناُشوده خو يې هغه وخت وكړو، چې زه مګر   - معامله به هومره كړكېچنه شوه 

دې دروازه شاته پوري وهله او  دَ لفټ په خوا روان شوم ، نوڅنګه له دې ځايه 
 Malay بيا نه يم خبر چې دې په كاؤنټرونو باندې والړو   -  دوه ګامه مخته راغله 

  ؟ه خبرې كولې نو سره څانجو
  
ځكه اوسېدو ته راغلى وم ، چې كې ار هوټل بره دا وه ، چې زه په دې فائيو سټخ

 په څورلس ICOMP دَ انټرنېشنل كونسل آن مېنېجمنټ آف پاپولېشن  پروګرام 
، دَ  دَ زياتې آبادۍ په كشالو باندې ؤكې ، چې ورځني نړيوال وركشاپ 

كوم چې په دولسمه جنورۍ   - پاكستان  دَ غړي په توګه مې ګډون په كې درلودو 
م پوړ  كې 23خو دې وخت زه دَ هوټل په   - ع ګوا بل سبا سهار پئيل كېدو 1992

ويژن كتو كې بوخت وم ، چې اووه نيمې  نمبر كوټې كې ناست په ټېلي 2301په 
بجې شاوخوا ته ډاكټر ثريا ابراهيم رشيد نامي ښځې په فون خبرتيا راكړه ، چې 

په   ICOMPپه سمه دَ   ټاكل شوي پروګرام نيمي بجې به دَ هنن ماُخستن په اته
او وئيل يې كه تاسو .. درنه ډوډۍ كې  دَ ګډون دَ پاره له هوټل څخه روانېږو 

  - اني وكړئ ، څه لس منټه دَ مخه الندي البي ته راشئ ، نو ښه خبره به وي مهرب
  –او بيا په تياري بوخت شوم   هو، حتماً به درځم  ّ... ّ ما ورته وئيل 
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څه وخت ورسته زه دَ هوټل په البي كې دَ ډاكټر ثريا او ځينو نورو دَ وركشاپ په 
داسې دَ ګوا   - ې ورته تېَرولو سلسله كې راغلو ملګرو سره والړ دَ سفر حال م

پورې په يَو جهاز كې او بيا له بنكاك څخه تر دې ځايه په كراچۍ څخه تر بنكاك 
غرض دا چې، څه وئيلي ، څه اورېدلي ، چې څُوكه څُوكه   - بل جهاز كې راغلم 

يې اړه لرله هلته غونډېدل شروع سړي او ښځې ، چې دَ بېلو بېلو هېوادونو سره 
   – شول

  
اډيانې تيارې دي ، راځئ ګ... ّ  ي  په موږ باندې ژغ وكړو  ه نيمې بجې يوه  سړاته

  ... ّچې ځو  
  

كې بيا چې څنګه روانېدو ، نو ګورم چې هغه انجلۍ په هغه نيمه خالسه دروازه 
مګر څله ؟  دا سوال مزغو له ځكه .... راته ګوري  هغسې والړه او په هغه رنګه بيا 

رښتيا خبره دا ده ،   - زه په پښتني جامو كې هم نه وم راغلو، چې دې وخت خو 
چې سوچ مې په كې بند شو او بيا درسته الره  نه شوم پوهى چې څنګه او په 

بس چې له   - نامي ځاى پورې وَرسېدو  Titi Wangsaتر  كومو الرو وېګنان 
وَلګېدو  وېګنه كښته كېدمه ، نو لومړى نظر مې په مخامخ دوؤ بورډونو باندې

ّ نېاليان رېسټورېنټ  ّ  او په بل   ّ سالمت  ديتانګ  ّ     په يوه باندې ليك  ؤ  - 
دلته داسې ښكاره كېدو ، لكه تر لرې لرې پورې چې مېله   -  ګوا  ّ ښه راغلې  ّ 

په سرو ، ژېړو او شنو بلبونو كې عجيبه غوندې دَ شاعرۍ موسم   - لګېدلي وي 
بيا څه   - ې لمخته تلو ، رڼاګانې زياتېد ، چې څنګه څنګه او دَ مستۍ مُوډ ؤ

ولې چې اوس دَ لرګي په دَړو باندې روان  –مخته لكه موږ چې كشتۍ ته وَ ختو 
په هر مېز دَ يوه نا يوه هېواد پرچۍ پرته وه  –وو او دواړو خواؤ ته اوبه څركېدلې 

نو يو ځان مې دَ پاكستان تر مېزه وَرَسولو ، چې څنګه په  چوكۍ كښېنستمه ،   - 
  ... سړي راباندې ژغ وكړو 
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     ډ سېكرټري يم  ّته په پاكستانى سفارت خانې كې تهرّ زما نوم نسيم دى ، زه دل
بيا راسره داسې غاړې وتو لكه زه چې دَ ده سكه ورور وم او حالونه مو يو بل ته 

اوس كه يوې خواته ما له ده سره خبرې كولې ، نو بلې   - سره تېرَول شروع كړو 
،  عجيبه غوندې ښائيسته ځاى ؤ –اته مې ګېرچاپېره سترګې هم غَړولې خو

، الكن نور هر لور خالسه  ټ ؤخه پ دَ رېسټورېنټ  په بام راڅآسمان خو باال
   –خالسي وه 

كله چې ټول مېلمانه كښېنستو ، نو نورميان نامي ښځه مخامخ دَ واړه ټاپُو په 
ت ديتانګ  ّ وئيلو ورسته  په ملې رنګه جوړ سټېج ته وره غله او دَ   ّ سالم

)Malay ( نور خو نه   - ژبه كې دَ هركلى سندره دَ سازونو سره وئيلو ته چمتو شوه
دَ نړيوال وركشاپ دَ غړو يعني دَ مېلمنو ورباندې پوهېدمه، بس چې كله يې 

بيا له دې سندرې   –نومونه يې اخيستلو، نو يو ځل مې خپل نوم هم تر غوږه شو 
سټېج باندې ډله ډله انجونې او هلكان چې قامي جامې يې اغوستې  ورسته په

اوس دلته خُلو خواړه خوړلو او   - وې راغلو او خپل رواجي رقص يې پئيل كړو 
پېغله ، چې كټ   Malayسترګو ديد كولو ، چې يو وخت مې يوه ښكلې هلته 

په كې بند مټ دَ شهزادګۍ په بڼه ساز ه  كړل شوې وه دَ سترګو شوه او سوچ مې 
دويمه دريم ته او له ، چې هغه  شهزادګۍ له يوه مېزه دويم  ته او شوپه دې خبره 

نه وه ، يو كېمره مېن هم دا يوازې   - دغه رنګه كرار كرار زموږ په خوا را روانه وه 
نو   - ، چې دَ شهزادګۍ تصويرونه يې دَ هر راغلي مېلمه سره اخيستلوورسره ؤ

ا په لور فاصله رالنډَوله ، هومره هومره مې زړه ځكه چې څنګه څنګه يې زم
بيا چې زموږ تر مېزه راورسېده ، نو كېمره مېن راته   - واګې ورته شلولې 

  ...وائى  
      دَ يو تصوير دَ پاره له دې انجلۍ سره وَ درېږئ   ّ... تاسو مهرباني وكړئ  !  ّ سر 

؟ ... دَ ځان سره وَدَرولم ا الس په الس كې واخيستو او څنګه يې څنګه انجلۍ زم
  ...په چوكۍ كښېنستمه ، نو نسيم صاحب راته وائي  چې بيرته نه يم خبر ، خو 
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  ّ  ستا دغه تصوير به سبا يا بل سبا سفارت خانې ته رالېږل كېږي  ّ
خُلې مې َيو دم ورته وَوتو  ّ  ولې ؟   ّ  او اوس به مې په ما لكه ګوُزار چې وَشي ، له 

نسيم زما په حالت ېالبېلو امكاني خطراتو له سوبه َبژي نيولو، چې ال بدن دَ ب
    ...وئيل يې .. وَخندلو 

ګوا دَ   - دا دَ انټرنېشنل پروټوكول يوه الزمي برخه ده    - ه  پرېښانه كېږه مه  
ې ك ه داسې موقعوي ځانته تصوير دَ ريكارډ دَپاره پسركاري مېلمه يواز

څنګه ته له ځكه ورسره يو داسې شهزادګۍ   - اخيستل بې عزتي ګڼل كېږي  
  دَروي  ّ

دې خبرو مې نه يوازې له ځايه ښورېدلى زړه  بيرته په ځاى كړو ، بلكې په خپل  
بيا تر يولس نيمي بجو پورې دَ شپې رنګارنګ   - حېثيت هم پوهى شوم 

او بيا چې له دې ځايه .. محفلونه وو، چې دَ تږو سترګو تنده يې راماتوَله 
  چې ... راته په كلكه وَوئيل  ېدو ، نو نسيم صاحب والړ

مه جنورۍ سرته وَرسېږي ، نو زموږ دَ خوا به ګاډۍ درشي 25ّ  څنګه وركشاپ په 
  ، او دوې درې ورځې به زموږ په مېلمستيا كې تېرې كړئ   ّ 

  –خدائى شته ، چې دَ ده په دې ست ډېر خوشحاله شوم 
*****    

بجې وې او دَ هوټل په رېسټورېنټ كې مې خوړل  سهار اتهه نيمې دې وخت دَ
څيښل كولو ، چې يو سړى دَ خپلې خوا راغلو او  ّ ګوُډ مارننګ ّ كولو سم دستي 

  ...دَ ما سره په مخامخ چوكۍ كې كښېسنتو 
څخه په دې وركشاپ كې دَ ګډون كولو دَ زه له انډيا ... ّ  ماته ډاكټر كنول وائي  

  اره راغلى يم   ّپ
هم ده دا خبره په انګرېزۍ كې وكړه ، خو ما ورته په اُردو ژبه كې په خپله كه څه 

په دغه شناخت زه تر ده او دائى تر ما زيات خوشحاله  شو   - باره كې حال وركړو 
دَ برايه شپې له تاؤده محفله او بيا يو خواته خوراك ، بل خواته خبرې ، چې 

   –حتمي شوې راپئيل شوې او دَ نن دَ سټي ټوؤر په فېصله 
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وَ بس   Bestasy Travelټكټونه په الس كې دَ ډاكټر كنول زه  او   نهه نيمې بجې
بس  چې څنګه دَ هوټل له ... په بس كې څه نور سړي او ښځې هم وې    - ته وَ ختو 

ګېټ څخه دَ جاالن راجه الؤت  په تور سړك مخته روان شو ، نو دَ ډرائيور شاته 
  –ته مائيك وَنيولو سيټ كې ناست ګائيډ ُخلې 

  Confederationرياستونو  13هېواد مالئيشيا ، چې دَ ... ّ سالمت ديتانګ   
فيصده  50دلته   - مليونه  ته رسېدلې ده  18ـ    3نوم دى ، آبادي يې دې وخت 

فيصده هندوان او داسې نور نور مېښته دي  10فيصده چينيان ،  30مسلمانان ، 
هان لري او دَ دغو نهو باچاهانو په خوښه هر رياستي رياستونه موروثي باچ 9  - 

كوااللمپور چې دې   - باچا پنځه پنځه كاله په مالئيشيا باندې باچهي كوي 
  وخت يې موږ په جاالن اسماعيل باندې روان يُو، دَ مالئيشيا دارلحكومت دى  ّ

بيا چې څنګه دَ جاالن اسماعيل او جاالن امپانګ دَ چوك څخه تېرېدو، نو 
  ...ګائيډ وئيل  

دا مالئيشيا ټوؤرسټ .. تاسو وينئ  ّ  دا كيڼ الس ته چې كومه ښائيسته ودانۍ 
  انفارمېشن كمپلېكس دى ، چې لويه دروازه يې جاالن امپانګ ته خالسېږي  ّ

لور زموږ توجه اړَوله ، هلته په جديد طرز جوړې ودانۍ كوم ګائيډ چې په كوم 
يې زرغونې ونې او شنه چمنيان ښكاره كېدو  ، چې دواړو اړخونو تهوالړي وې 

  وئيل يې ، ... دَ ګائيډ خبرې هم په ډائرۍ كې نوشته كولې خو ما   - 
كه تاسو   - دلته مذهبي آزادي ده  – يشيا يو آزاد خياله اسالمي هېواد دىمالئ ّ 

يو كال دلته تېر كړئ ، نو خپله به وَ ګورئ ، چې دلته دَ مسلمانانو دَ اخترونو 
  ته چائينيز نيو ائير، كرسمس او دېوالي هم په ډېر خوند لمانځل كېږي  ّپر

  -ګائيډ چې څنګه دا خبره سرته وَرسَوله ، نو بس دَ سيګنل په سره الئټ وَدرېدو 
نوي ماډل موټرانو سره دَ   - دا يو چوك وو او څلور طرف ته روډونه ښګاره كېدو

جوړه جوړه انجونې او هلكان يكالن هم زيات ښكاره كېدو ، چې سره موټرسائ
چې مالئيشيا ... له دې څخه سړى اندازه لګولى شي     - ورباندې ناست وو 
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څومره خپل واكه اسالمي هېواد دى ، چې مينه په كې جُرم نه او مئين په كې 
  ....واكمن  

روان شو، نو دغه چوك څخه مخته  بس څنګه دَ شنګرېال هوټل سره ورته چې 
  ...ه غاړه اړَولو ورسته خبرو ته يو وار بيا مال وَ تړله  س پګائيډ دَ اوبو ګال

دې وخت موږ  دَ   - كوااللمپور ته   ّ ګارډن سټي آف الئټس  ّ وئيل كېږي ّ  
Equatorial Hotel  نو ما خبره كوله ،   -خته هلټن هوټل دى سره تېرېږو اوهغه م

، نو هغه  كتل غواړئ چې كه په تاسو كې څوك دا دَ رڼاګانو ښار دَ شپې خواته
  دي مونږ سره تماس وَنيسي  ّ

، چې يو ائيسته ودانيانو په دې ښار كې موږ مخته روان وودَ دنګو دنګو او ښ
  ...وخت ګائيډ وئيل  

او دا بل   - الس ته دا غټ دَ سايه وان په رنګه جوړ سټېډيم نګارا دى  ّ  زموږ ښي
او اوس چې موږ تاسو   - ى چې مخته په څه فاصله ښكاري ، مرداكا سټېډيم د

نټ او بيا  آسيان لېك ګارډن، ورسره نېشنل مونامكوم ځاى ته وړو ، هلته 
  درې واړه ځايونه دَ كتو وړ دي  ّ.... پارك   

ول سړي او نامي ځاى سره وَدرېدو، ټنټ ډېر وخت ورسته بس دَ نېشنل مونامښه 
ندې دُنيا كې ه غوښځې دَ بس څخه راكښته شولو او په دې وړه ، مګر ښائيست

دلته   - خه وكړه ما او ډاكټر كنول هم يو خواته م –ل شولو يوې بلې خواته وَوېښ
ائيسته او غټې ودانۍ پرته دَ فوارو په مابېن كې دَ كاڼو په يو غت بالك دَ يو ښ

باندې دَ عسكرانو بُتان دَ اوسپنو څخه داسې جوړ كړل شوي دي ، چې ورباندې 
ع كې دلته 1966په كال دا بُتان   - دَ ژوندئيو باور زيات كېدو  دَ بُتانو ګمان لږ او

او بله خبره دا، چې دلته  ډېر زيات سره او سپين خلګ چې دَ بېلو   -  لګول شوي ؤ
څه تصويرونه مې واخيستو او مخته دَ   - هېوادونو سره يې اړه لرله ګرځېدو 

Asean Park په  –ته الره وَرغلې وه ائيسله دې ځايه ډېره ښ  - ر روان شولو په لو
آسيان پارك كې هر لور  دَ شنو چمنيانو په منځ كې دَ نادره آرټ ځينې چُوڼ كړل 

دَ ځينو سرونو او څېرو پرته   - دَ نمائش دَ پاره اېښول شوي وې شوې نمونې 
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، چې ورته په  دَ لرګيانو او له كاڼو څخه جوړ ؤزياتره داسې كاږه واږه شيان، چې 
دا ټول شيان دَ آسيان نامي نړيوال  –سترګې كمال ته نه رسېږي لومړي كتو يې 

تنظيم دَ ملګرو هېوادونو، لكه سنګاپور، تهائى لېنډ، فلپائن، برونائي ، 
    - انډونېشيا، او مالئيشيا دَ فنكارانو دَ آرټ نمونې وې  

ې بل اړخ لېك ګارډن دَ آسيان پارك څخه چې زه او ډاكټر كنول دواړه دَ روډ په د
، نو دَ يوې انډين څېرې په كتلو ما ته دَ هوټل دَ البي هغه انجلۍ خواته روان ؤ

خو مې  ځكه   - لو ډېره راپه زړه شوه څُوكه يې زما په زړه كې كور جوړوچې څُوكه 
خېر دلته  هر لور لكه ځنكل چې وي او په منځ كې يې   - بيا بيا تر شا ورته كتلو 

َيو غټ كړوُم وو، په دې كې خلګو وړې وړې دا   - ښې ډېرې اوبه ډم والړي وې 
ګوا چا   - او دَ قدرت له نندارو څخه يې خوندونه  اخيستلو   - كشتيانې چلوَلې 

فطرت په سُوچه بڼه كې سترګو ته   - په يوازې ځان او دَ ژوند دَ ملګري سره 
دَ دې شنې او ځنګلي سيمې ځينې برخې دَ كتو وړ   - ښكالګانې ښكاره كولې 

رنګارنګ ګلونو او دَ كه په قدرتي چاپېر كې جوړ دَ هوسيانو ځاى ، دَ ل  - وې 
مګر خلګو تر  –بېال بېلو مارغانو ځانته ښائيسته عالقه  5000دَ  ونو ګڼ باغ ،

ټولو زياته دلچسپي دَ تنكو عبدالرزاق ، چې  دَ دې هېواد خلګ ورته  ّ   دي فادر 
ده تر او شيانو كې اخيستله چې  آف ډويلپمنټ  ّ هم وائي دَ ژوند په هغو نخښو

موږ به ال   - ، جامې او نور نور لكه كور، الئبرېرۍ  ... استعمال الندې راوړي  ؤ
  –وى  نور هم ګرځېدلې واى ، كه وخت راسره

دولس بجې بس مخته روان شو او ډېر ژر دَ يوې  ښائيسته غټې ودانۍ مخته 
  ...وَدرېدو ، ګائيډ وئيل 

اجازت نامې نه ليك تكې سپينې ودانۍ ته تاسو بې دَالس ّ  بخښنه غواړم ، دې 
هغه مخامخ والړ هسك   - ولې چې دا پارليمنټ هاؤس دى   - شئ دننه كېدلى 

هي نظام دى ، خو دَ كه څه هم په مالئيشيا كې باچ  - ه ټاور هم دَ دې هاؤس برخه د
 Dewanګوا دَ ملك وزيراعظم دَ قامي اسمبلۍ يعني .. انګلېنډ  په رنګه  

Rakyat   دغه رنګه په هر رياست كې رياستي   - په اكثريتي خوښه ټاكل كېږي
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دَ دې پرته سېنټ ، ګوا   - اسمبليانې وجود لري چې ځان ځانته وزير اعلى ټاكي 
Dewan Negarat ّ هم شته ، چې دَ غړو ُچوڼ يې باچا سالمت خپله كوي  

پخواني  باندې جوړ وخت موږ په جاالن تون  روان شو ، چې يو هبس بيا مخت
  ...ټېمپل سره په اړ خ تېرېدو، نو ګائيډ وئيل 

نو دَ ... ، چې  آزاد اسالمي هېواد دى  نګه چې مخ كې ما تاسو ته وئيلي ؤلكه څّ  
چې يَو وخت درست وران شوى   - ى هم ددې مثال دا ښائيسته دَ هندوانو مندر 

 1ـ   2جوړ كړو او څه  يرتهع كې ب1985منټ په خپل خرڅ په كال الكن ګورن - ؤ
  مليونه ډالرونه يې ورباندې وَلګولو ّ

برنګه  دَ دې ښائيسته تاريخي هندو ټيمپل په بام بې شمېره ښائيسته او رنګ
ما كه څه هم دې   - ، چې دَ لرې څخه هم ښكاره كېدلو  ُبتان داسې جوړ كړل شوې ؤ

ا مندر به نه د مزغو كې مې دا خبره راغلې وه چېخت مندر ته كتلو ، خو په و
هو، ځكه خو مې دَ باميان بُت  او ځينې نور غېر ...   كه په موږ كې جوړ واى ... واى 

محفوظه تاريخي ودانيانې او پالرني آثار له خياله ډېر ژر په كنډراتو كې بدل 
ټ شو ، نو په ډاكټر ا چې څنګه دا مندر دَ سترګو څخه پاو بي - بدل پرېښېدو 

  ...هندو راويښ شو او وئيل يې   په خوب ويدهكنول كې 
ّ  دې مندر ته چې مې وَ كتلو ، نو زړه ته داخبره راغله ، لكه دلته چې ډېر پخوا هم 

  هندوان پاته شوي وي  ّ
  ... ما وئيل   

ع كې دَ مالكه ملې 1200،  تاريخ هم داسې واي ، چې  په كال ..ّ هو، ډاكټر صاحب  
وانو او بدها منونكو تر واك دالندې دهندَ  ځنګل ؤباچهي مخ كې دا سيمه چې 

ا ګو Dutchع كې 1511او بيا اسالم خورېدلو ورسته دلته په كال    - پاته شوي وه 
ولې چې دا سيمه دَ لمرختيځ او لوېديځ دواړو  –دَ نيدرلېنډ خلګ هم راغلي دى 

ت ګوا دَ سېالنيانو او سوداګرانو الره په دې وال  - خواؤ خلګو دَ پاره مهمه وه 
    باندې سپره وه  ّ
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موږخبرې كولې ، چې بس دَ جي پي او او سېنټرل ماركيټ څخه تېر شو او چائينا 
  –ټاؤن شاپنګ ائيريا نامي خوش رنګه ځاى ته وَرسېدو 

چائينا ټاؤن دَ جاالن پټانګ ، جاالن سلطان او جاالن باندر په مابېن كې دَ 
وه سره تر بله سره پورې له رنګا يو پراخ روډ له ي  –چينيانو يوه ګڼه عالقه وه 

دلته   - ، چې الره په كې نه كېدله ايه واني رېړهيانو څخه داسې ډك ؤرنګه س
ځاى په ځاى له سرونو سره ، مګر پخې كړل   - زياتره خوراكي شيان خرڅېدلو 

او بيا خود لكه چې دې   - شوې هېليانې او وَچ كړل شوي ماهيان راځڼېدلو 
و موريانې او نور خسمانان هم په خوند خوړلو، چې په هره خلګو ملخان او دَ اوب

دلته ښځې دَ سړيانو څخه يو په لسه  – يا شپږمه رېړهۍ كې پاخه پراته ؤ پنځمه
ډاكټر كنول چې په ُعمر څه راڅخه غټ وو ، ګوره چې زړه يې څله   - زياتې وې 

  ...وَتخنېدو، چې وئيل يې 
   ى وَخورم  ّازكو انجونو دَ الس يَو شئسته او نّ زړه مې غواړي چې دَ دې ښائي

  ...ځواب مې وركړو 
  زه به  درته وَدرېږم  ّ... كه يې خورې ، نو خوره يې  .... زما خو زړه ته نه كېږي 

  ...نيولو او دَ پخو ملخانو وَ رېړهۍ ته مې وَدَرولو  بيا مې تر الس وَ
  ّ  دا وَ خوره  ّ

اوس به يې يَو څه وئيلو، چې دَ رېړهۍ وَ  ده چې دَ چشمكو تر شا ورته وكتلو ، نو
  ...بل اړخ ته والړې چيني انجلۍ ورته وائي  

  څومره غواړې ؟  ّ... ! وايه  ّ  
  ...ته ټوپ كړو او وائي يو دم يې شا. ډاكټر لكه ټك چې وَشي  په

  دا دي څه خسمانانو ته وَ درَولم  ّ! ياره 
چائينا ټاؤن  ، يو خو خپله دَ   - و او بيا تر برېتو دالندې تر ډېره پورې موسېد

سېل ځاى وو او بل ورسره جوخت دَ كوااللمپور تر ټولو غټ او ښائيسته 
ماركېټ ، چې سېنټرل ماركېټ  په نامه پېژندل كېدو ، هم زيات خلګ ځانته 

  –وركَښولو 
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درې بجې خواته نېشنل آرټ ګېلري ودانۍ ، ماجت نګارا ، انډيا ماجت او دَ 
ارونه راښكاره كولو سره سره موږ پنځه بجې هوټل ته وَرسَول ښار ځينې باز

بيا   - ، خو ماځيګرى مې دَ هوټل په البي كې تېر كړو  كه څه هم ستړى وم  - شولو 
ې ولې چ  - ښتلو چې ژر سترګې وَلګوم دَ ماښام ډوډې خوړَلو ورسته ، ما غو

وي كتله او بيا دَ نو ځكه تر څه وخته مې ټي   - سبا ته دَ وركشاپ لومړۍ ورځ وه 
مې سترګې سره ورتلې څنګه خو چې    –ويدېدو په نيت په پلنګ باندې وَ غزېدم 

او له خياله ما ... انجلۍ ته مخامخ وَدَرولم وَ ، نو سوچونو بيرته دَ هوټل البي 
  ...ځينې ُپوښتنه وكړه  

  ّ  خبرې ولې نه كوې ؟   ّ
  ...دې راته وئيل  ، چې  

  به نه لرم   ّژ... ّ  ګونګۍ يم  
، جې زما دَ سترګو څخه  دا سوچ څه ؤ  - ارو راته ګډه شوه او بيا دَ الس په اش

  –خوب وَ تښتېدو او ښه مې په ياد دي ، چې تر ډېره وخته پورې خوب نه راتلو 
*****  

ګهړۍ ته چې مې وَكتو ، نو دَ   - دَ ټېلي فون په زنګ مې سترګې راخالسې شوې 
ا ټېلي فون كېدلى حريان پاته شوم ، چې دې وخت دَ چ ...سهار پنځه بجې وې  

شي ؟  خېر، چې دَ ټېلي فون رسيور مې دَ غوږو سره وَنيولو ، نو دا هغه ثبت 
وو ، چې پرون سهار يې هم زه زما په خوښه په اووه بجې    Awaking callشوى 

، نن  ومره خوږ او ښه راباندې لګېدلى ؤمګر پرون چې دا كال څ  - ژغوَلى وم  
بړستن  يو دم مې رسيور كښېښولو او په سر مې  - راباندې وَ غمېدو هومره 

 ولې چې خشم مې خوب  - ، چې خوب راغلى وى خو مجال ؤ... راواَړوله  
، خو سترګې مې نه  ه ؤبې خوبۍ دَالسه مې بدن ويد كه څه هم دَ  -  تېښتولى ؤ
كېږي ، نو رسيور مې چې ښه په ځان پوهى شوم چې زياته خوب نه   - سره ورتلې

  ... راپورته كړو او آپرېتره مې په الئن راويستله 
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  وښتنه وكړه اوس څو بجې دي  ّ  ما ُپّ  
  ولې خېر خو دى ؟  ّ... ټه باال پنځه بجې  پنځلس من

وخت څو بجې  Awaking Callخېر خو نه دى ، بس دا حال  راكړه ، چې زما دَ 
  وو  ّ 

 ّ سر َيو منټ   ّ

  ...ې ورسته يې ژغ بيرته زما تر غوږو شو  او څو لمح
  !    ّّ  اووه بجې سر 

ه مې وَس نه ، چې اېل ه ژغېدله ، خو دلته زما دا حال ؤكه څه هم دا په سر سر رات
   –غاړې به مې نيولي واى په رسېدو، ګنې تر 

، نو دا زه دي په پنځه بجې څله چې دَ ويښَولو وخت مې اووه بجې ؤّ  ښه ، 
  - م  ؟   ّ ما پُوښتنه وكړه  راوَژغول

اوس به يې ال څه وئيلو، چې بيا مې وار ورباندې ... دا څه چپ غوندې شوه  
  ...وكړو 

  ّ عجبه خلګ ياست  ّ
ۍ اظهار خپلي ورانۍ دَ پاره يې دَ پښېماندې په ماته خُله بخښنه وَغوښتله او دَ 

  ...الكن  ال زه وم، چې مزغو مې ټكهار درلودلو   –هم وكړو 
  ّ ستا په دې سوري سوري خو ، نو اوس ماته خوب نه راځي  ّ

زياته به دَ يوه   - او په خشم مې ټېلي فون بند كړو او بيرته مې سترګې پټې كړې  
نا يوه سوچ په نيلي باندې سپرېدمه ، چې بيرته دَ ټېلي فون ګهنټۍ وَ 

  ...ګړنجېده  
  بيا بخښنه غواړم  ّ لستا دَ بې وخته ويښَولو دَ پاره زه يَو ځ! سرّ  

  ...كه څه هم له خشمه ورته خوُڅكېدمه ، خو په پسته ژبه مې ورته  وَوئيل 
  بل وار خيال كوه ّ... ّ ځه خېر دى 

  خوب نه درځي  ؟  ّ  دې  په نرمه پُوښتنه وكړه  .... ّ  او بيا    
  ّ  يَه   ّ
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  ...كې راته وَوئيل  زما دا  ّ  َيه    ّ   څه وو، چې انجلۍ په وړې او پستې خندا 
  زه به دي وخت در تېر كړم  ّ... ّ  غم مه كوه 

  ما وئيل    ّ  هغه  څنګه  ؟   ّ 
  ّ  هغه داسې ، چې تر اووه بجو پورې به خبرې درسره كوم  ّ

ې دَ نه غوښتلو پرته مپه ما دَ دې دا خبره داسې ښه او خوږه غوندې وَلګېده او 
  ...هم ورته خُله ويړه كړه 

  ښه وايه   ّ ّ  ښه
  ...دا راته وائي  زما خبره ال تر سره نه وه رسېدلې ، چې 

  ؟   ّ.......  ّ  كه زه دا وَ وايم ، چې دا هر څه ما له كسته وكړو، نو  
  ّ  له كسته  ؟   ّ 

  ...دا تورى څه وو ، چې اېله مې رسيور دَ السه وَ نه لوېدو 
  ّ  مګر څله ؟    ّ

او بيا يې  مخته خبره په ... ّ هغه ځكه ، چې ... ّ  وئيل   دې په وازكې غوندې انداز 
  ....خوږه خندا كې داسې سر ته وَرسَوله 

راشه چې  تا راويښ كړم  او څه خبرې ... هغسې هم يوازي يم  .. ّ  زړه راته وئيل  
  او بس  دا دى راويښ مي كړې  ّ.... درسره وكړم  

واب په هيله چپ شوه او دلته زه نه دَ دې خبرې ورسته ، لكه هغه چې زما دَ ځ
خو څه وخت ورسته هغې سړه واخيستله او راته ... پُوهېدم، چې څه ورته وَوايم  

  ...وائي  
  ّ  يَو منټ   ّ

په دې چپه چپيا   - آن كولو   Awaking Callګوره چې دَ چا فون وو او يې دَ چا 
اى كړو او چې يَو ځ لږ مې همت سره په... كې ما له تندي څخه خولې وچې كړې  

  ...له، نو مې ورته وئيل  څنګه دا په الئن راغ
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... ّ  ښه ښه ، كه داسې خبره ده ، نو بيا خو دي ډېر ښه وكړو ، چې دي راويښ كړم  
هووون  ښه ، نو په دې خبره سر راخالس كړه ، چې تا زه ليدلى هم يم كه بس 

  .... ّمازې 
  ...زما خبره ماته كړه خبره مخته كَښوله ، چې هغې مې ال به 

دَ چې  هو، په دې ... ّ  ولې نه ، ما نه يوازۍ ليدلى يې ، بلكې ډېر ښه دي پېژنم هم  
... او بيا زه خو كله كله   –هوټل دَ آپرېټر مخې ته دَ هرې خوُنې چارټ پروت وي 

زما مطلب ، چې اول ځل مې وَليدې، نو دَ يَو تُرك  ځوان ګمان مې درباندې 
بيا چې ستا دَ خوُنې چارټ مې وكتلو، نو هغه ته تُرك نه بلكې  وَشو، خو

  دا دى  ّ...  پاكستانۍ وختې او نوم  دي  
هون  ورته كولو ، خو ُچړت مې هلته په البي كې په ... ېدله او ما   هان دا ژغ

رته او پ... خواته تلو او كله بلې ته كاؤنټرونو والړو انجونو كې ، كله يوې انجلۍ 
بيا عجبه    - ې سوچونو مې هم دَ دې خواږه ژغ تر شا پټه څېره نه كړه سهي له داس

  - انجلۍ په خواږه ژغ كې ثبت شوى ؤ دَ دې  Awaking Callخبره دا هم وه ، چې 
زما په خوُشو سوچونو كې دَ سهار خير دغه رنګه دَ دې انجلۍ خوږو خبرو او 

   –اووه بجې شوې 
*****      

ورسته غرمه يولس بجې  Tea Partyستې او افتتاحي نا وركشاپ دَ دغه ورځ دَ
، ايګزېكټئيو ډائزېكټر هم ؤ  ICOMPستار، چې دَ   - اې   - خواته دَ ډاكټر ايم 

په مشرۍ كې دَ وركشاپ لومړۍ غونډه سم دَ السه دَ نېشنل پاپولېشن اېنډ 
ه مالئيشيا چې دَ هوټل ګرېنډكانټينېټل  څخ  LPPKNفېميلي  ډويلپمنټ بورډ 

، په حال كې پئيل  سكې پالزې په دويشتم پوړ باندې ؤپه څه فاصله دَ يوې ه
دَ   - دې وخت دَ وركشاپ ملګري په يوه غټه دائره كې ناست وو   - شوه 

پېژندګلوۍ  ضرورت ځكه نه شو پېښ ، چې دَ هر ملګري مخته په مېز باندې دَ 
ورلډ پاپولېشن ډاكټر ستار، چې په  ّ  - هغه نوم او هېواد تختۍ پرته وه 

دَ  په كې  وله ، نو په يوه نا يوه اړه به پاليسي  ّ  باندې خپله مقاله وړاندي ك
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لكه  دا چې  ّ  دَ پاكستان دَ آبادۍ دَ زياتوب شرح دَ ... پاكستان ذكر خامخا راتلو 
څنګه به دَ پاكستان  ذكر راغلو، نو دَ وركشاپ چې لنډه دا،   - حېرت وړ ده  ّ  

لكه دا هر څه هر څه چې هلته ... انو به ما ته داسې په حېرانتيا وَ كتلو ښځو او سړي
سوال  ځواب او بيا دَ مقالې ورسته  دَ   - په پاكستان كې زما له  وجې كېږي 

هر يونيورسټۍ دَ ډاكټر مراد په په دغه توده څېړنه كې دَ االز  -  سېشن  پئيل شو
ن كړى وم  ، نو بلې خوا ته دې دې وركشاپ كې ګډون ، كه يوې خوا ته زه حريا

سړي فېميلي پالننګ په قرآن ، سنت او نورو مذهبي اړو داسې ثابتَولو ، لكه دا 
دغه ورځ دَ وركشاپ لومړۍ ورځ  دَ   - پروګرام چې پئيل كړى مسلمانانو وي 

رله پسې چپيا، دَ بنګله دېش دَ   ّباقي سركار ّ دَ چيني ملګري  ّين ياؤ زانګ ّ  په پ
چشمكو دَ شيشو تر شا په حېرت حېرت يوبل خواته  كتلو، دَ انډين ّډاكټر پنډو 

 LPPKNنامي تور يار په پُوښتنو، دَ كنول ّ په څاالكۍ ، دَ ګانا دَ   ّ كوفي ّ  
دَ مالئيشيا دَ   ّ چوا   ّ  په ډېرو ژغېدلو، دَ نائجېريا دَ   ّ مارګرېټ  ّ  دَ هيځ نه منلو ، 

وسومي  ّ  په خندلو راخندلو، دَ ماؤريشئيس  دَ هندوي پېغلې  ّ كينيا دَ   ّ ماريه  م
سوبهراتي ّ په غور اورېدلو، او دَ مالديپ  دَ   ّ احمد خليل  ّ په بې ځايه تنقيدونو 

  –كې ماځيګر پنځه بجاؤ شوې 
ګوا ، يَو وار بيا زه وم او زما دَ تږو سترګو تنده ، چې دَ هوټل په البي كې دَ هغې 

وَ ديدن ته نه يوازې مضطربه وې بلكې شاعر زړه هم دَ فراق په  ښكلې څېرې
ا چې په مودو مودو مينه ورسره كړي لكه  م... خه اور كې داسې سوځېدو ترا

  .......وي  
  ........منم ، چې مئين نه وم  ورباندې ، خو زړه مې ځينې صبر كېدو هم نه  

  ّ  دا هر څه ګوره چې څه وو؟    ّ
مزغو زور وركړو، خو ځواب يې په ګوتو نه راتلو  به مې هر څو په دَ دې سوال، كه

زړه په تختۍ مې دا نظم بيا بيا دَ  ّ هما  ّ  په نامه داسې  هرڅه هرڅه ،  خو دَ   - 
  ....نوشته كولو ، لګيا وم  

  !ّ  اې په خپل ُحسن غاوٍرې  
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  تا هم كړي دي وزرَې
  په مثال دَ هما غوندې

  ځكه
  ى نه كړې په ما سيور

  داسې نه 
  چې زه باچا شم 

  او زړګى دي كړم تر السه 
  )ع 1992/مالئيشيا   - كوااللمپور /  شوق  ( 

*****  
په تګ   - او ډاكټر كنول سره دباندې دَ ښار په سېل وَوتم ماښام دَ باقي سركار 

زې په هر دَ پال  - تګ كې دَ هوټل سره په څه فاصله  ّ يوهان  پالزه   ّ  ته وره غلو 
دَ دُنيا هر   - ، چې زياتره ملې او چينائي انجونو چلولو  كې دوكانونه جوړ ؤ پوړ

و، رقم رقم څېرو سره سره  دَ دې ڼاګاندَ رنګا رنګه  ر  - شئى په كې خرڅېدو 
 دوكاندارې انجونې په رنګينو جامو كې ، چېدغه له  شمېره وَ تې  اركېټ م

سوب ګڼل اصل سېوا كولو وو دَ ښكال دَ  سكرټونه او پېنټونه يې اغوستې 
كله يو   - دَ ګودر دَ ماځيګري تنده ورباندې ښه ماتېدله  غرض دا، چې  -  كېدې 

چا راته خندلې  او كله چا سره ... دوكان ، كله بل دوكان ، كله چاته خندلې  
دلته    - فتونو كې وَ ختو غه رنګه تر څلورم پوړه پورې  په لد  –سترګې اړ باسلي 

ټئيرز  ّ دَ خپل هېواد په يو ا دا لفټونه او ّ موؤنګ  سال كې څنګه ميَو وخت په خي
الزه كې وَ لګولو، نو سم دستي دَ بجلۍ دَ پټ پُټاڼې احساس زما دغه شاپنګ پ

  ...دَ ويښو خوب بې تعبيره غوندې كړو  او زړه راته وئيل ، چې  
ته دَ رڼاګانو او چرته چې بجلي په خپل حال نه وي ، هل.... ّ  كرار كښېنه نادانه 

  مشيني ژوند تصور كول  لېونتوب دى  
دَ شپې چې تر ډېره وخته پورې ناست وم ، دَ لېونو غوندې به كله په لفټ كې باال 
خوُنې ته وره غلم او كله به الندې البي كې دَ مطلوبې انډين انجلۍ دَ كتو په 
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ما دَ نا اُمېدۍ ورسته  دولس بجو خوا ته ، چې بيا دَ وخت دا ظلم ال بېل ؤ.... تمه  
  - څنګه په لٍفټ كې قدم ږدلو ، نو هلته  دَ كاؤنټر تر شا هغه انجلۍ راښكاره شوه 

ځه ... ما وئيل    -  ، چې يو ګام مې په لفټ كې ايښى ؤخو راغبرګ ځكه نه شوم 
مګر چې څنګه باال خوُنې ته ور دننه شوم ، نو  دَ ... خېر دى بيرته به را كوُز شم  

او بيا بيرته الندې ځكه نه راغلم چې دَ هوټل آپرېټرې ... فون زنګ ګړنجېدو ټېلي 
   - زه په ټېلي فون باندې تر نيمې شپې پورې اخته ساتلى وم  

*****  
ګوا ورځ په وركشاپ كې،   - وخت مخ په وړاندې روان وو او تاريخونه اويښتو 

  - ېرېدلو ، لګيا ؤكې ښه په خوند ت ماځيګريان او ماښامونه دَ ښار په چكرونو
، چې ورڅخه دَ بيرته تګ لمپور كې مې زړه دومره لګېدلى ؤيعنې په كواال

ولى مې هيڅ نه شو، ولې مګر ك  - احساس به زه په ګنټهو ګنټهو پرېښانه ساتلم 
خپل ځاى باندې درَولو دَ پاره  چې دَ وخت دَ نيلي باګې چې به مې څومره په

مخ مخ   - ؤ  مخته  په ترپكو روان مره چسپاندۍ، نو دا نيلى به په هوراټينګولې 
او دغه خو وجه وه ، چې په   - ته ښكلې نندارې وې او شا شا ته سپېرې دُوړې 

وخت په ليدو كتو كې ګوا هر   - بس كله يَو ځاى كله بل ځاى .... ستړيا نه پوهېدم   
څه هم  چې زړه مې بيرته خپل ځاى  ته څله نه راتلو ؟ كه  - بوخت ښكاره كېدم  

  ...سره يې اړه لرله ، خبره ، چې    LPPKNهغه دَ  روسلينا نامي پېغلې  چې دَ 
كله په بل روډ ) جاالن( هر وخت كله په يوه روډ ... ّ  شوق په طبعيت  سېالنى دى  

  باندي ليدل كېږي  ّ
ع لومړۍ دوې غونډې په دې اړه ډېري اهمې 1992مې جنورۍ 17وركشاپ دَ  دَ

ګري دَ خپل خپل هېواد په باره كې دَ خانداني منصوبه بندۍ په وې ، چې هر مل
نو عبدالباقي . خو چې كله زما مقاله پائى ته وَ رسېده   - اړه مقاله وړاندي كوله  

ده چې څنګه مائيك اوچت   - اره بلنه وركړل شوه دَ مقالې اورَولو دَ پسركار ته 
رګ وَ كتلو او پئيل يې له دې كړو ، نو دَ مقالې اورَولو دَ مخه يې ماته برګ ب

  ...خبرې وكړو 



 27

مك يَو خپل واكه هېواد ّ  بنګله دېش چې له پاكستان څخه دَ هندوستان په كو
  ؟   ّ.....است ، چې موږ ته څه راپاته شوي ؤتاسو خبر ي جوړ شو، نو

  ...ده به اوس يوه ناواړه خبره كوله، چې ځان مې تر ده لومړى كړو 
د و باران او سمندري چرته ستا اشاره خو ستا دَ ملك دَ با !ّ  ولې  باقي صاحب 

  نه ده ؟  ّ طوفانونو په خوا 
ځواب .... دا خبره څه وه، چې ټولو وَخندلو او باقي سركار هم غاښونه سپين كړو 

مالئيشيا ډائرېكټر  LPPKNبه يې په نره راكولو، چې  راملي بن عثمان ، چې دَ 
  .....ست يې وكړو ، مېز وَ ټكولو او خواجنرل ؤ

  ّ  نو پرسنل اټېك پليز    ّ
بيا كه څه هم درسته ورځ په يو بل باندې   ّ پرسنل اټېكونه  ّ  وَ نه شو ، باقي 

راته په قهرناكه نظر كتلو را  ګړۍ ګړۍ داسېسركار دَ خپلو پنډو عېنكو تر شا 
  –كتلو ، لكه ما چې يې په زخمونو مالګې دُوړَولې وي 

ه خو عجبه ناپېښ... شپو دَ پاره تلواست ترينګانو په دوره دَ دوؤ دَ ريسبا سهار 
وې په البي كې ځكه خو ي.... هغه دواړې انجونې ، لكه چې خبرې وي چې دا وه ، 

هرڅه   - ې دَ ټېلي فون په خوږو خبرو او بلې باال په خوُنې ك په ديدنونو موړ كړم
هغه دَ .. چې خبرې راسره كولې  يعنې چا ،  - هرڅه ، خو خبره بيا هم هغه رنګه وه 

.. سترګو وړاندې نه راغله او چا، چې سترګې په سترګو كې راته بيا بيا اچوَلې 
   - بريالى نه شوم  كه څه هم ما ډېري هلې ځلې وَكړې ، خو   - هغې خبرې نه كولې 

*****  
دَ  ، چې سيټونه يېكې مې جنورۍ سهار نهه بجې په دوؤ مرسډيز بسونو 18دَ 

چې څنګه   - ترينګانو رياست په لور روان شولو له سيټونو كم نه وو، دَ جهاز 
ښار   Pahangبسونه دَ كوااللمپور په قطبي خوا مخه وكړه ، نو رياست 

Bentong  دَ ښائيسته پراخ سړك دواړو خواؤ ته  ، كه څه   - زموږ لومړى منزل وو
ې پورې شنېزه او ګڼې تر لرې لرورباندې يزه عالقه ، ئهغه هواره مځكه وه او غر

دَ   - خې ته راتلې الره كې وړې او غټې آباديانې هم مپه   - درختې ښكاره كېدې 
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كورونو په اړه يې خاص خبره مخې ته دا راغله ، چې َيو ، خو يې كورونه واړه او 
دَ لرګيانو له دَړو او بانسونو څخه جوړ شوي وو او بل، هيچرته مې دَ خوُنو 

خونې له مځكې څخه درې څلور فټه باال   - تر سترګو نه شو  شاوخوا ته دېوالونه
يا ، هلته يا خو چرګې  او  الي ځاى ؤجوړې وې  او دَ دغو خوُنو دالندې چې كوم خ

، ټولې ټولو رواج نه ؤدلته په ښځو كې دَ مخ ُپ  -  بُوزې او ُپوسونه تړل شوي ؤ
ه يې په سرونو ي دُسمالونايراني او عربي وزمه وړوك  - لوُڅ مخ ګرځېدلې 

اوږده پراخ سكرتونه او پنجابي لنګ يا هندي ساړۍ ته نيږدې   -  پېچلې ؤ
       - سړي زياتره په تورو خوليانو كې ليدل كېدو   - نيږدې جامې يې په تن وې 

بائي ( ښار څخه يو څه رادې خوا ، يانې په لنډه الر     Bentongيَو وخت بسونه دَ 
  Karakدَ   - هائي وې روان وو مزل يې لنډَولو  Karakباندې  څه مخته په ) پاس 

نامي ښارونه هم  شا ته   Temerloh او بيا  Maran ښار شاته پرښَولو ورسته 
په لور  Kuantanساحلي ښار  Pahangموږ دَ رياست او دې وخت   - پاته شولو 

دَ قدرتي نندارو څخه خوندونه اخيستلو سره سره په بس كې دَ  –مخه كړې وه 
چا ټوكې كولې ، چا خندلو، يو نيم په سنجيده   - استو ملګرو ګپه هم خوږه وه ن

خبرو چمتو وو او چا به دَ نورو دَ خبرو څخه خوندونه اخيستلو سره سره يوې بلې 
  Kuantanغرض دا، چې ماڅپښين خواته بسونه په   - خواته حريان حريان كتلو

ئي سمندر په څنډه جوړ ې دَ سهېلي چينايعن South China Oceanكې دَ  
Merlin Resort Inn  دا رېسټورېنټ خاص دَ   -نامي رېسټورېنټ  ته وَرسېدو

، چې لرګيانو څخه داسې جوړ كړل شوى ؤ سمندر په  غاړه دَ ښائيسته كاڼو او
او سمندر څخه لږ رادې خواته ، ګوا دَ   - سور سمندر مخامخ ښكاره كېدو

ه منځ كې خالسه مځكه يا خو په شنو سمندر دَ غاړې  او دَ رېسټورېنټ  پ
چرته چې  – ا سوئمنګ پولونه په كې جوړ شوي ؤچمنيانو نيول شوې وه ، يا بي

ځينې ښځې او سړي دَ   - لمبېدلو سره سپين خلګ ، چې زياتره په كې ښځې وې 
Sun Bath  موږ ته   -  ږدو سپينو چوكيانو باندې پراته ؤكولو په نيت په او

 نو ځكه دَ –ځې ، چې ځيګرونه يې لوڅ بربنډ وو پرتې وې نيږدې مخامخ دوې ښ
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  -هوټل په برانډه كې ناستو خلګو بلې خواته لږ لږ او هغو ښځو ته زيات كتلو 
خو دَ االزهر يونيورسټۍ ډاكټر مراد خليل په وار وار غوږونو ته السونه وړَلو او 

   ... وئيل يې  
  ...  ّ.ّ  دومره آزادي هم انسان ته نه ده په كار 

مګر په ډاكټر كنول دا خبره ، لكه چې بده وَلګېده ، چې په ځواب كې يې ورته 
  ...وَوئيل 

ساتلې  څه بده خبره ده ، دېر څه خو يې پټنو اوس كې په دې ! ّ  ډاكټر صاحب 
  دي ّ

  - ې وركولې لنډه دا، چې چا په پټه خُله تماشه كوله او چا ورباندې خپلې رائي
ډلې ښځو هم يو بل ته په غوږونو كې خبرې كولې او بيا موږ دَ زهن تر دې چې ، دَ 

ركونو يا دَ دَ غرمې ډوډۍ خوړَلو ورسته ټول ملګري په پا  - ورته كتلو يې بيا 
ښه مې په  زړه دي چې دلته يو وخت دَ پېغلې   - انه شول سمندر په غاړه دانه و

رېنډ كانټينېنټل دَ سوبهراتي دَ تندي ټيكې او خالسو وېښتانو ما ته دَ هوټل ګ
  – زما په زړه كې يې ځاى جوړ كړى ؤ البي  هغه انجلۍ راياده كړه، چې

يَو   - باران هم ورېدو  ټورېنټ څخه بسونه روانېدو، نو نرى نرىله دې رېسچې 
ل، ه بس كې دَ ما سره ال دا ظلم بېخواته باران او بلۍ خواته شنه مځكه او دلته پ

كهړكۍ دَ خوا په سيټ كې  دوؤ سيټونو كې دَ  په چې سوبهراتي زما دَ ښى الس 
دَ انجلۍ سره داسې كښېنستله، چې دَ خبرو كولو په وخت به يې خالس  Lousدَ 

لكه جوړه چې په سپوږمۍ باندې .. .وېښته په څېره باندې داسې را ايله شولو 
نو ځكه خو مې سترګې دَ هغې په لور كږې شوي وې او   - رۍ اوريځ راغلې وي ن

راته پام شو، نو مخ يې په يوه  خو يو وخت  چې دَ هغې  - ډېره مې ورته كتلو  تر
سور اور وي هكه هغې بلې خواته داسې  واړَولو ، لكه زما په سترګو كې چې جټ

او بيا چې به يې په هېره يا له كسته كله  مخ   - ى كوي او دا په ژوندي ځان ست
س نه رارسېدلو، ګنې په مخ به يې راواَړولو، نو لكه ټپي زمرۍ ، چې ايله يې وَ

چې  په دې خاموش ظلم مې فېصله وكړه ، دَ سوبهراتي  - منګولې رالګولې وى 
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 –څنګه له ترينګانو څخه راغبرګ شم، نو دَ هغې انډين انجلۍ سره به خبري كوم 
 Kemamenاو په داسې سوچونو كې يو وخت دَ رياست ترينګانو لومړى ښار 

  –څخه مخته تېر شولو 
دا يو غټ ،   –ماُخستن اتهه نيمې بجې خواته بسونه ترينګانو ښار ته ورسېدو 

و هر لور پراخ ځاى په ځاى چمنيان ا  -  ه، دَ وړو او غټو ودانيانو ښار ؤښائيست
دلته موږ دَ دوؤ شپو دَ پاره دَ ښار په منځنۍ برخه كې په   -  پراخ سړكونه جوړ ؤ

غوُنډۍ باندې جوړ وو كې كښته كړلى په يوه زرغونه غوندې هوټل ډيسا ، چې 
دَ ماُخستن ډوډۍ خوړَلو ورسته ملګري ډله ډله په النونو كې كښېنستو   - شولو 

زموږ ډله چې په كې دَ فېميلي پالننګ بورډ كوربنه ليالوتي دَ خپل   - 
معصوميت سره ، ډاكټر ثريا دَ شوخۍ سره ، ډاكټر كنول يو وار بيا دَ خپلې 

ټوكو سره ، او زه دَ خپل شوق سره، زما دَ خوُنې په خالس ځاالكۍ او رنګينو 
پې په او تر يولس نيمو بجو پورې دَ ش  - كاريډور كې په چوكيانو كښېنستو

  – خبرو او ټوكو ټكالو اخته ؤ
*****  

په دې   - سهار نهه بجې موږ په بسونو كې وَ   ّ وسيما دارااليمان   ّ  ته وره غلو 
دَ ... . دفترونه ؤكې دَ ترينګانو رياست دَ انتظاميې نوي ډؤل جوړي غټې ودانۍ 

لومړۍ ناسته مو دَ سټېټ  – دفترونه هم هلته ؤ وزيراعلى او سټېټ سېكرېټري
او بيا ورپسې  وزيراعلى دفتر ته  – وَشوهروم كې  په كمېټيسېكرېټري  سره 

زموز په هلته   - شو دَ مالقات  ورسته موږ يو ښائيسته هال ته ور وړلى   - ورَغلو
دَ تقريب ورسته هر مېلمه ته    - وكى الكن خوندَور تقريب وَشو مېلمستيا كې وړ

ښه كې جوړ څيزونه نخ Bross زېړو يعنې  وزيراعلى ترينګانو په خپل الس دَ 
دَ خپل ساده او درانه خوُى  ، چې رياستي وزيراعلىهلته حال دا ؤ  - وركړل شو 

بيا دَ دې شاهي ډوډۍ خوړَلو   - ال خبرې كولې ود له كبله هر مېلمه سره جال جاو ُب
سره دَ ټيم زه هم ور ګډ وم ، دَ ټېلي ويژن ته دَ اووؤ ملكونو مېلمنو، چې ورس

   – دَ اهميت په حقله مركه وكړهوزيراعلى په مشرۍ كې دَ وركشاپ 
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ركشاپ په حقله دَ خبرو او حكومتي انتظاماتو دَ ستائينې ركه كې دَ وپه دې م
ينې داسې خبرې هم منځ ته راغلې ، چې په كې په يوه نا يوه اړه دَ دې سره سره ځ

  لكه   - هېواد خلګ وَ ستائيلى شو 
  دا خلګ بې ساري مسلمانان دي  ّ   ّ

  دَ نرانو سره سم  يې ښځې هم ژوند كولو ته جوګه دي ّ
  ّ  هر وخت موسكني او خندني ښكاره كېږي  ّ

ى هر سړى نه يوازې  دا هر څه محسوسولى او وَ به وايم، چې  مالئيشيا ته راغل
  - شي بلكې دَ سترګو وړاندې يې ليدلى هم شي 

دوره  هوم ته دَ سټېټ سېكرېټري په مشرۍ كې  يوه نيمه بجه  موږ يو نرسري
لو بېلو لوبو دلته دَ څلورو كلونو څخه كم ماشومان دَ روزنې دَ پاره په بې  - وكړه 

كل كړو، څوك مې واخيستو او دَ چا سره څوك مې ښ   -  كې بوخت ساتل شوي ؤ
دغه رنګه مې دَ خپل وړوكې ُزوې قاميار خان تنده پرې .... مې بازۍ وكړې 

  -دَ ماشومو فرښتو له دې  جنته موږ دَ دستكارې يَو ادارې ته  وره غلو   - ماتوَله
يو   - هلته ټول كارونه انجونو ، چې واړه رومالونه يې په سرونو پېچلي وو كولو 

ځاى رخت جوړېدو، بل ځاى رنګېدو او دريم ځاى يا خو ټاپې ورباندې لګېدلې 
وو، چې دَ مشين  يا بيا دَ هرې انجلۍ په الس كې درې درې ُبرشان دَ بېلو رنګونو

دَ خندنئيو    - لېدلو او په رختونو باندې يې نقش نګاري كوله غوندې  تېز تېز چ
دلته لكه زموږ دَ هېواد دَ   - شولو  بټۍ ته يُو وړل ېڅېرو له دې څانګې موږ يو

كې رنګول كېدو او بيا يې  دَ  سندهي اجرك ، دغه رنګه ټوكران په ايښېدلو اوبو
دا دَ مالئيشيا بوتيك، دَ   - وړو بالكونو په كومك ټاپې  ورباندې لګولې 

او بيا موږ له دې ځايه دَ   - ګائيډ له قوله ، په دُنيا كې ډېر زيات خوَښول كېږي 
كارخانه خو يې نه   - جوړَولو كارخانې ته بوتلل شولو  و او سپينو  زرو  شيانژېړ

كړه راښكاره، خو دَ فلم په ذريعه يې دَ ځينو شيانو دَ جوَړولو عمل راښكاره كړو 
او چې له دې  ځايه راوتو، نو هر ميلمه ته يې دَ ژېړو څخه جوړې چاړې وركړې   - 
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او زړه   - راكولو په وخت زړه حلق ته راغلو ، خو دومره په مينه ، چې ماته چاړه 
  –راته وئيل چې دا خلګ دَ ژوند په هر ډګر كې په زړونو منګولې لګوي 

مازيګر چې بسونو دَ هوټل ډيسا په لور مخه وكړه ، نو ترينګانو درياب ته ورته 
  ...جوړ سېنټرل ماركېټ سره ډاكټر ثريا بس وَ دَرولو، ماته يې را ژغ كړو 

كه غواړې نو  –په دې ماركېټ كې ستا دَ كتو دَ پاره ډېر شيان دي   !ّ  شوقه 
  كښته شه شاپنګ وكړه  ّ

  هو  ّ....   ّ ما وئيل  
  - او بيا مې ډاكټر كنول دَ السه وَنيولو او په نه ساعت كې دواړه كښته شولو 

موږ چې څنګه كښته شولو، نو څه ګورم چې ليالوتي هم راكښته شوه او درې 
دلته مالئيشئين بوتيك ، دَ ژېړواو سپينو زرو   - ي په ماركېټ ننوتلو سره ملګر

س كشيده  شوي رختونه جوړ څيزونه ، دَ كانئيو جوړې خوليانې ، توَري ، په ال
ما څه شيان واخيستو او چې له  –ډېر په كې وګرځېدو   -  كتو وړ ؤ او پړوني دَ

كان څخه راوَوته ـ په الس دوكانه دباندې راوَوتم، نو ليالوتي هم له مخامخ دو
  ...كې يې مالئيشئين رومال وو ، وئيل يې راته 

  ّ  دا واخله زما له خوا ستا كور ودانې ته نخښه  ّ
، ) په اُردو كې ( كه څه هم ما نه ورڅخه اخيستله ، خو چې دَ ډاكټر كنول دا خبره 

ه ، نو مې ځينې تر ګنې دَ خواركۍ زړه به مات شي ّ  تر غوږه شو... ّ وايې خله   ګوا 
  ... وم زړه مات كړو او كه جوړ اوس مخته خدائى خبر، چې ما هغه ماش  - السه كړه 

*****  
 –او هغه زړه الره ، ګوا بيرته په هغو ښارونو راتېرېدلو  په دې بله ورځ بيا موږ ؤ

دَ ډاكټر ثريا په كست هر ميلمه دَ خپلې   -  دې ځل يَو هم په بس كې چپ نه  ؤ خو
، خو دې وخت هلكوالى م هلك نه ؤپه ُعمر يَو ه –ې يوه يوه سندره تېره كړه عالق

 Kuantanچپ له دې چې په ؟ ... په هر يوه كې سر راپوته كړى ؤ ګوره چې څله ،
كې  Hyatt Restaurantپه ځاى  په  Merlin Inn ښار كې موږ دَ غرمې ډوډۍ دَ 

بيا يو دوه   – ېسټورېنټ ؤرل ځاى غټ او ښائيسته كوم چې هم په خپ –وَخوړله 
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  - ګنې روان روان به وو .... ځايه بسونه دَ تېلو اچوَلو دَ پاره  په پمپونو وَ درېدو 
دَ   - ځكه خو په اول ماښام هوټل ګرېنډكانټينېنټل كوااللمپور ته راوَرسېدلو 

ه الندې البي ته را كښته شوم ستړيا وساكولو ورسته زه دَ شپې يولس بجې خوات
ر دَ بېخي انتظار كولو پرته هم هغه غنم رنګه څېره ما وَ نه ليده او نه باال په ګم  - 

بل دَ انتظار داسې  يَو خوا ته ستړى وم او   - خوُنې كې ټېلي فون وګړنجېدو 
  - وايم چې زه يو ځل بيا خړو اوبو دَ مخه كړى وم ... ستړې او زاوال جن ساعتونه 

څپو دَ غم وَ سمندر ته ور غورځوَلم، چې دَ  اوس به ال دَ مايوسۍ دَ درياب مستو
پخوا دَ يوې شپې په رنګه ، چې دَ لفټ په خوا ور روان شوم، نو دَ كاؤنټرونو دَ 

زه به اوس بيرته راغبرګېدم، چې هغې انجلۍ په ځان   - شا دروازه خالسه شوه 
   - ختم  او زه هم غېرت اخيستى په لفټ كې باال وَ ... پسې دروازه بيرته پورې كړه 

ماته له ته خپ اوس چې څنګه څنګه ورځې شپې مخ په وړاندې لنډېدلې ، ما 
، ولې چې دَ خپله و په ځان مې خندلې هم نه شوا - باوري كېدله  هومره هومره 

كه مې څه هم ډېرې  – مې ځان په دې جنجال كې اچوَلى ؤ السه او ښه په هوش كې
ۍ انجلۍ وَژغوَله او نه مې دَ خواږه هلې ځلې وكړې ، خو نه ما هغه دَ البي ګونګ

دا ، چې ورڅخه  بيا دَ حېرانتيا خبره  - ژغ تر شا پټه څېره دَ سترګو وړاندې راغله 
خير ، وخت   - لكه جوړه چې يې جادو راباندې كړى وي    - صبرېدم هم نه  

  ښه يا بد ، تېر شو .... تېرېدو 
مې جنورۍ 27ځايه په  داسې خو زه له دې  - سبا دَ وركشاپ ورستۍ ورځ وه 

ر ته له ډاكټر ع دَ بنكاك په لور تلم، الكن دَ سبا ماښام نيت مې سنګاپو1992
ستانۍ سفارت خانې له ولې چې تر دغې ورځې پورې دَ پاك  - كنول سره دَ تلو ؤ

، كه خيال مې دا ؤ  - نه وه راغلې ال  دَ مېلمستيا بلنه كړي قول په سمه  خوا راسره 
هم ګاډۍ راغله،نو دَ سنګاپور پروګرام به كېنسل كړم ، ګنې سبا تر مازيګره 

او بيا به مخته ګورم، كه مې نورې  –داسې به والړ شم او داسې به بيرته راشم 
غرض دا، چې   - مه نېټه دَ جنورۍ به بنكاك ته ځم 27شپې كولې او كه په هغه 

خوُنې كې دَ  دغه شپه چې څنګه البي له ديدنونو څخه راخالس شوم ، نو هلته په
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ښه مې په ياد دي ،   - ټېلي فون په تارو كې ايله ما او آپرېټرې يو بل ته وَ نه ژَړلو 
 –چې هغې په دې شپه بېخي ډېرې خبرې راسره كړي وې 

درست كال  مې دَ آخري   –سترګې راخالسې شوې   Awaking Callسهار مې په 
ر كښېښولو ، نو تر پرونه چې څنګه مې رسيو  - ځل دَپاره ډېر په خوند واورېدو 

پې خو نور ، دَ برايه ش رنو  - پورې خالسې ټولې دروازې راباندې بندې شوې
چې وئيل يې سهار دي په خوشحالۍ .... قول هم آپرېټرې په ځاى نه كړو 

سره هر څه هرڅه داسې پاته شول ، چې زه يې   Awaking Callمګر دَ   –رخصَتوم
ال به نور نور په زړه كې ژړېدم،   - ته پرېښَولم  يوازې خپلو مايوسيانو او غمونو

  -منټه باال اووه بجې وې  13چې دروازه  وَ ټكېده ، ګهړۍ ته مې وَ كتو، دَ سهار 
  ....يو دم زړه راته وَوئيل  

  ّ   دا هغه ده   ّ
چې څنګه مې دروازه خالسه كړه ، نو څه ګورم  چې دَ آپرېټرې په ځاى دَ هوټل دَ 

يَو دم مې دَ .... نه هائى  .... نه  هيلو .... نجلۍ مخامخ راته والړه ده  البي انډين ا
  ....خلې څخه ورته وَوتو 

  ّ  ته  ؟   ّ
ځواب په ځاى په كاريډور كې يوې بلې خواته وكتو او په څَرپي  خوُنې ته  دې دَ

بس چې    - بيا ساه كېدلې ساه كېدلې دَ چوكۍ په خوا وره غله ... رادننه شوه  
  .....نګه كښېنسته ، نو يې فقط دومره وَوئيل  څ

Shut The Door Please   
، چې هره شپه به ما په ټېلي فون ه را ايله شوه ، چې دا هغه ژغ  ؤاو په ما خوله ځك

  –باندې اورېدو 
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  دَ مونکي －اډ په جنت ک３
  تاثراتي لنډيز  ـ ـ ـ 

اړه دَ پرمختګ څومره اخالصمنه ّ  دَ انسان عظمت ، دَ قانون احترام او دَ ژوند په 
بل هيچرته نه خو  ېجذبه چې دَ سنګاپور په خلګو كې شته ، داسې مثال م

نو ځكه دَ دې فائن سټي په باره كې په باو ر   - وَليدو او نه مې دَ چا څخه واورېدو 
سره وايم، چې دَ مځكې په سر دَ داسې جنت جوَړونه يا خو دَ مونكي ګاډ كرشمه 

يا دلته مېښته  دَ مونكي وزمه انسانانو دَ پرله پسې زيار  كېدلى شي او
ګنې انسانان خو موږ هم يُو ، چې دَ السو خيرې ال هم نه شو صفا كولى  ّ     .... نتيجه  

  )شوق  (  

  پ ُپ＂ا１ی
  مو مې دا زړه بډه وكړيوله ګر  چې

  مځكه آسمان راباندي تنګ شي دُوني
  كړي،چې دَ مرګ ويره ما په تېښت مجبور 

  پرېږدم خپلوان او وَ پرېدو ته الړشم
  دَ نړۍ هغو هېوادو ته الړ شم

  چرته، چې غم نه وي تر لرې لرې
  ...چرته ، چې وي دَ خوشحاليانو موسم 

  خو، درېغه درېغه ځان ساتلى نه شم
  كه هر څو پټ شم او ترې منډه وكړم

  غمونه زما په تعاقب وي هر ځاى
  زه يم دَ مخه او دوئ ټول راپسې

  بيا چې مې ساه راولي ُخلې ته څنګه،
  په خپلو پلونوشم راغبرګ وَكور ته 
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  او بس په داسې رنګه پټ پُټاڼي
  ټوكې كوي راباندې ژوند هر كله

  
  )ع1992/ مالئيشيا    - كوااللمپور /  شوق ( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  
  

په جېب كې زه او ډاكټر  ټكټونه  MH 613دَ مالئيشيا ائيرالئن فالئټ نمبر 
ع په مازيګر څلورنيمې بجې دَ ګرېنډ كانټينېنټل 1992مې جنورۍ  25كنول دَ 

ګاډۍ چې څنګه روانه شوه، نو تر شا مې ... كوااللمپور په ګاډۍ كې كښېنستلو 
، ته  ار ، چې زما ارمانونه په كې ښخ ؤوَ كتو او دَ مينې وَ دې دنګ او هسك مز

 Subangڅنګه څنګه ګاډۍ دَ بيا چې   - ورته كړو السونه پمې آخري ځل 
كه څه هم زما   - ائيرپورټ په لور مزل لنډَولو، نو زړه مې  وار په وار بډه كوله  

او بيا  فاتح پښتون زړه ته پته وه چې بل سبا به بيرته دَ سنګاپور څخه دلته راځم 
په ده څه ټكه الكن ګوره چې   - به يې تږې تنده دَ مُهېش وري په ديدن ماتوم 

  –سېدو يې ژړَلو رالوېدلې وه ، چې په ځاى دَ هوَ
 VIAمې جنورۍ 27هسې خو مې دَ سركاري پروګرام په سمه له دې ځايه په 

ته په دې لنډه دوره پخپل خرڅ الكن وَ سنګاپور   –بنكاك كراچۍ ته دَ تلو نيت ؤ
ان  په زړه پاته ځكه روان وم، چې ما وئيل  ، سهار ته مې دَ سنګاپور ته كتو ارم

، چې نن شپه او دَ سبا درسته ورځ به په پروګرام مې داسې جوړ  كړى ؤ  - ي نه ش
سنګاپور كې تېَروم او سبا ماُخستن لس بجې به په ټرېن كې بيرته كوااللمپور ته 

او بل سبا به په سركاري ټكټ غرمه دولس نيمې بجې دَ بنكاك په   - را روانېږم 
ورځ به دَ تګ له مخه دَ چائينا ټاؤن سره جوخت سېنټرل  هم هغه  - لور مخه كوم 

مُهېش وري سره دَ ټاكلې وخت په سمه ليدل كتل هم ماركېټ په مېن ګېټ كې له 
  –كومه 



 37

يوه ګنټهه ورسته   - شپږ بجې جهاز پورته شو او دَ سنګاپور په لور يې مخه وكړه 
ي كولو كې دَ انټررټ بيا زه او انډين ملګرى ډاكټر كنول دَ سنګاپور په ائيرپو

كه يوې خواته دا ائيرپورټ زما سترګو ته په خپل   - دَپاره په الئن كې والړ ؤ
جوړښت او لوړ ښائيست ښه وَيسېدو، نو بلې خواته  په دې ائيرپورټ كې ما ته 

غه ه  - خپله پېژندګلوي دَ پاكستاني په حېثيت كولو كې  خورا ګرانه هم پرېوته 
ماته ګوته ) كلركې( په  كاؤنټر  ناستې انجلۍ   نچې دَ ايميګرېش داسې ،

  ...وَنيوله او وئيل يې   
  ّ  ته پاكستانى نه يې  ّ

زما دَ پاسپورټ تصوير ته يې داسې په ژوَر نظر بيا بيا كتلو، لكه ما چې دَ بل او 
  ...ډېر مې ورته وَ وئيل ، چې    - په پاسپورټ كې خپل تصوير لګولى وي 

  پاكستانى يم   ّّ  باور وكړه ، زه 
مګر دا وه، چې هر ځل يې سر يوې بلې  خواته ښورَولو او په تكرار يې راته 

  ...وئيل  
  پاكي ،  بلېك بلېك   ّ.... ُيو آر ناټ  پاكي  ... نو ... ّ  نو 

اوس كه په يَو بله موقعه داسې چا راته وئيلى وى ، نو ډېر به خوشحاله شوى وم 
دلته زه په دې خبره  مګر ...... پوستو ته شوى دى  شكل دي سپين! چې ځه ياره  - 

خورا ډېر پښېمانه وم  او هڅه مې كوله چې دَ خپل سېل دَ الرې دا خنډ ژر تر ژره 
خو هغه كلركه وه چې زما دَ پاسپورټ  پاڼې يې  اړوَلو را اَړولو ورسته   - لرې كړم 

رانو ته  په دَ ځان سره يو خواته  كښېښولو او زما تر شا يې والړو مساف
دَ څه انتظار ورسته چې بيرته  –پاسپورټونو دَ انټري ټاپې لګول شروع كړې 

ته خدائى خبر چې څه هغې انجلۍ ځان سره نيږدې والړ دَ ائيرپورټ يو بل كارنده 
هغه خوان هم يَو وار   - وَوئيلو او دَ سر په اشاره يې دَ هغه ځوان توجه راواړَوله 

الكن زما په ځواب يې داسې  –پوښتنه وكړه يې و بيا سر تر پايه راته وكتلو ا
سترګې په سترګو كې راته واچوَلې ، لكه جوړه چې ، يو غټه ښكنځا مې ورته 

دوئ ماته   - سر يې يوې بلې خواته وَ ښورَولو او دَ ځان سره وَبُوڼېدو ..... كړي وي 
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بس ! شوقه په مزغو كې راغلو، چېمې ، چې يَو دم ...او زه دوئ ته حريان وم 
او سرې   - ځان ورته پښتون كړه ، ګنې بې ګناه به يې تړلى يې .. ډېره وَشوه ... دى 

لې او څه غوندې په كلكه لهجه كې ورته دوئ په سترګو كې واچوَسترګې مې دَ 
  ...ګډ شوم  

، خو دَ ډيورېنډ دَ كرښې په لمرختيځې خوا ،  Pathanيم   Pathan ّ  زه له اصله 
  ان  كې مې كور دى  ّګوا په پاكست

دواړو يو بل ته وكتلو ، څه سره وَ هم بُوڼېدو او بيا ال به مې نور څه وئيلو، چې 
  ...انجلۍ راته واي 

  پتهان   ّ... ّ  يس پتهان 
دواړه وَ موسېدو او دَ بخښنې غوښتلو ورسته يې په پاسپورټ ټاپه وَلګوله ، 

  ....راته  ئيل دَ نوم په ځاى  يې وچې پاسپورټ يې راكولو، نو 
Ok , Take this Pathan   

خواته په ټېكسي كې كښېنستو، ډاكټر كنول وَ ډرائيور ته  ې اتهه بج  ماُخستن
وئيل ، سرنګون روډ ته مې وَرسوه ، بيا به مې نو خود په كرايه كموَلو كې څه 

خو هندي او پاكستاني سې كول ولې چې دا  - ورسره كړى وي هم جنجال 
هم په دې خو شايد چې دې سنګاپورين ډرائيور  –ځېدلې ده كلتوري خاصه ګر

نور نه پوهېدم ،   - الره يې دَ ځان سره ګرېز ختو  چې په درسته  - خوا بده كړې وه 
لټل انډيا  ّ  .... نګ  ّ  او   ّ لټل انډيا يبارګېن... نګ  يخو دَ ُخلې څخه يې  ّ بارګېن

ډاكټر خوند ورباندې اخيستو او ورته خو ما او   - رنګه تورې په تكرار سره وَ تو 
په رښتيا راواَړوله او نورنور توُند شو،  بس چې يَو وخت سړي  - خندلو مې هم  

  ...مې وئيل  نو ما په مال وَ ټكولو او ورته وَ
موږ ... ُمفت مې نه وړې ، ګاډۍ وَدَره ... پيسې دركوؤ ... ّ  څه بړ بړ دي خېږې  

  كښته كېږو  ّ
چرته دا . كېدو واورېدو ، نو كرار شو ، خود لكه چې وَوېرېدو سړي چې دَ كښته

بيا دا نوره پاته الره مې دَ سړك دواړو خواؤ ته والړو ... خلګ پوليس ته نه وَواي  
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ښائيسته او په رڼاګانو جل بل دنګو دنګو ماڼيانو او ودانيانو ته په كتلو تېره 
ره زياته رنګينه هم  ـ  څه نيمه موږ تر ورځې ُروڼه او ډېه ، مګر زشپه و  - كړه  

  ...ګنټهه ورسته ټېكسي وَدرېدو ، ډرائيور وئيل  
  ّ  دا لټل  انډيا ، ګوا سرنګون روډ دى  ّ

څخه چې دَ ټېكسي   -  ډاكټر كنول يَو ځل مخ كې هم سنګاپور ته راغلى وو
مخامخ غټ مار كېټ ته په الس اشاره كولو په وخت راكښته كېدو ، نو يې 

  ...وئيل  
  يه مصطفى ماركيټ هى  ّ.... ّ  خان بهائي  

ماركېټ او ورسره ورته جوړ ښائيسته دوكانونو او رش ګش دومره خوند راكړو 
الكن بيا مې په اوږه راټال درانه   - ورته په چكر شم چې ... ، چې زړه مې غوښتو 

      ...بېګ ته پام شو ، نو ډاكټر كنول ته مې ور ژغ كړو  
ه دَ مخه  او زه درپسې  ، هوټل راښئيه ، چې له دې بېګونو اوس ت!  ډاكټره 

  خالس شو  ّ
مګر هر هوټل   - بيا دائى دَ مخه او زه ور پسې ، څو هوټالنو باندې وګرځېدو 

چې ښه ستړي شولو، نو ډاكټر كنول  –دومره ګران وو، چې وَس مو نه په رسېدو 
ه ښول شوې دَ الرَوي پ - ودَ يَو الَروي څخه دَ انډين ګيسټ هاؤسونو تپوس وَكړ

مګر دَ ستړيا   - ائى حق دى ، چې ښه ډېر ستړي هم ووخد... الره روان شولو  
ې چې  زموږ له مخه يوه ُخورې او وساكولو حاجت مې ځكه نه محسوسَولو، ول

تنګ مني  ، چې ښائيسته خو نه وه ، الكن په تك تور اوټه غوندې پېغله چ
يَو دوه ځله خو يې   - وږ مخ مخ ته روانه وه او زم سكرټ كې يې ټكې غورځوَلې

ړت وړې وه او كه يې څه بل مطلب ګوره چې اوس دا موږ ته ُچ  - مخ هم راواَړولو 
  ...؟ ډاكټر ته مې څُوكه غوندې وَوئيل  .. ؤ

دَ سرنګون روډ څخه دا دَ مخه وَ كور ته خو مې نه وړې ، چې  ّ  چرته دَ دې انجلۍ
  ّ  ؟ ن يُوده او موږ ورپسې پسې روا
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ډاكټر وَخندل او اوس  به يې ال څه وئيل ، چې هغې انجلۍ بيا شاته  وَكتلو او وَ 
  ...اته شو او راته وئيل يې  نو ځكه دَ ډاكټر ځواب په خلې كې پ... موسېده 

  يه لړكي مجهې اچهي نهين لګتي  ّ... خيال ركهنا ... ّ خان  
  ...ما ورته وئيل  

  دم  ّ، چې هر چا ته به زړه په الس كې ږهم كمزوره نه يم  ّ فكر مه كوه ، دومره ال
ما چې څنګه دا خبره كوله ، نو هغې انجلۍ دَ يَو دوكان په تړه باندې پرتې 

  ... چوكۍ كې ناست ځوان ته الس پورته كړو ، وئيل يې 
  ّ  هائى   ّ

او ډاكټر  ما  –دَ هغې انجلۍ  ّ  هائى   ّ څه وو، چې دَ پښو دالندې مې مځكه وَخته 
  - مزېداره بې وقوفان جوړ كړل شوې ؤيَو بل ته داسې وَكتو ، لكه دواړه چې ښه 

ولې چې هغه انجلۍ ، انجلۍ ... او په دې خبره كې څه شك هم نه وو پاته شوى  
  - يعنې  ّ نرښځئى  ّ  ؤ  Lady Boyنه بلكه  
*****  

 Payingې خوُنې كې دَ دواړو په صالح دَ يَو تامل كورنۍ دَ باالئي پوړ په يو

Guest نه په كې حاجت ځاى   - خونه څه وه ، بس هسې ساده كوټه وه   - وړ شولو ج
، چې بس دوه كټونه پراته ؤ  - او غسل خانه وه او نه بل دَ ضرورت خاص شئى 

شپه  مازې باك مې ځكه نه كولو، چې   - ندې نياليانې او څادران  پراته ؤوربا
، لكه جوړه چې خپلو عزيزانو ته  ومره خوشحاله ؤاو بيا ډاكټر د  -  تېرَول ؤ

  - انو خو ورګډ ؤه بهګوانخو پ ،كه يې  سكه عزيزان نه هم ؤولې نه ،   - راغلى وي 
دې كور په تاخچو كې پرتو خو زما او دَ هغوئ دَ مخه يې دَ  له زړه يې منلو كه نه،

رنۍ كې دوې په دې كو  - بهګوانانو ته په وار وار جوړه السونه نيولو ضرور 
رې او په رنګ هم تكې تورې او لغوَړنې ، دوه ځوانان او دَ هغوئ زړو مور رتوَُس

دې ځوانانو او پېغلو زموږ داسې خدمت كولو ، چې كه   - او پالر استوګنه كوله 
الكن دَ يوې شپې خبره وه،  –مې غوښتې واى نو دَ ماما زامن يې جوړېدلى شو 

   –بس يَو رنګه مې تېَروله 
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... درې پاوه وخت مې هلته ستړيا وسا كړه او تياري ورسته دباندې راوَوتو څه 
وَخوَړلو او مصطفى  په سرنګون روډ كې په يَو انډين هوټل كې مې دال او چاول 

كن دَ كوااللمپور دَ ال  - شه خوش رنګه ماركېټ وو   - ماركېټ ته په سېل شولو 
كې په ګرځېدو راګرځېدو مې يَو  په دې ماركېټ  – ه سر بيا هم نه ؤماركېټونو پ

وَ درېدم او شاته چې ګورم ، نو دوه كچه ... ځاى ناببره شېرينه پښتو تر غوږه شوه 
  - ځوانان ، چې پښتنې جامې يې په تن وې ، خپلو كې خبرې په پښتو كولې 

  ...دومره خوند يې راكړو ، چې ژغ مې ورباندې وكړو  
  ّ  پښتانه ياست ؟   ّ 

  ّ پښتانه يُو هو  ....   ّ  .هغوئ وئيل  
  ؟   ّ   ... ّ  دَ كوم ځاي  
  .....   دوئ وئيل   

  ّ   دَ چمن   ّ
دا چمن ښار چې جوړه ځانته َيو بېل دا   ّچمن ّ تورى يې داسې په خُله راغلو ، لكه 

  ...په خبرو خبرو كې مې بيا ورڅخه ُپوښتنه وكړه    - هېواد وي 
كه څه هم  زموږ هېواد ته له دې   - ته ډېر ګران دى  ّ  دا اليكټرانكس سامان خو دل

  ځايه  ورځي  ّ
  ...په هغو دوؤ هلكانو كې يوه وئيل  

مګر موږ خو دَ كنټېنرانو په حساب له دې ... هو ګران دى ، چې يَو يَو شئى اخلې ّ 
  ځكه راته  ارزان  پرېوَځي  ّ.. ځايه سامان وړو 

ندې واړه وو ، خو دې  غټو ونو بارپه ُعم اوس كه څه هم هغه دواړه هلكان تر موږ
او مخته  ورڅخه تېر ...  موږ ورڅخه په حېثيت واړه او نابلده وَ يسَولو  خبرو يې

نو بيرته دَ تامل كورنۍ په لور روان  په ګرځالؤ كې چې ښه ستړي شولو،  - شولو 
ه تر نو ځك  -  ه په ډېره فاصله باندې پاته شوى ؤچې دې وخت له موږ څخ  - شولو 

    - شو  هغه ځايه رسېدلو پورې موږ ښه ډېر سېل كولى
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ا ره ورته دَ چينيانو وړه غوندې اوپن سپين ماجت  او ورسته دَ سرنګون يوه اړخ 
ماجت كې مې دَ ماخُستن لمونځ ادا كړو  او مخته له ډاكټر   - ئير عبادت ګاه وه 
څه كې تېرېدو، نو  چې كله دَ چيني عبادت ګاه سره په څنګ  - كنول سره تېر شوم 

ګورو ، چې چينائي نران او ښځې الس په الس ، په يوه غټه دائره كې په يَو څيز 
تور او ژېړ رنګونه  په مخونو يې سره شنه،  - باندې شاوخوا ګرځېدو راګرځېدو 

دلته ډاكټر كنول   - سم لفظونه يې په ګډه له خُلو څخه راوتلو لګولي وو او قسم ق
  ...تلو سم دستي راته وَوئيل  دَ دې چينائي مېلې ك

دې چينائى عبادت كولو انداز ته چې وَګورم ، نو ستاسو دَ دين په ! ّ  يار ه
  ريښتونولۍ مې باور شي  ّ

يَو وار مې ال  خبره حلق ته راغله ، چې ورته وَوايم، چې نه يوازې دَ چينايانو څخه 
ځكه مې  په  ّهوّ    - ه شي خو بيا مې زړه ته راغلو، چرته راڅخه خفه ن.... ، بلكې  

خوش رنګيانو  او يَو وار بيا دَ سنګاپور دَ ُروڼې شپې په  - كې ورسره   ّهوّ  وَ تړلو 
  - ه خوښه  او ملګرتيا جوګه شولوكې رنګېدلو  دَ ده پ

*****  
وماشې وې ، چې كرار ته يَو خواته غ –ال تېره شوه ه زاوه راباندې دېره پدا شپ

ډاكټر بخَتور ال ښه وو ، ژر   - ې خواته دَ زړې پنكهې  كَړپى ولم او بليې نه پرېَښ
َيو اړخ بل اړخ اويښتم   - الكن زه وم ، چې سترګې مې نه سره وَرتلې   - ويده شو 

الكن   - او زړه مې  غوښتو چې په يَو كتاب يا رساله باندې سترګې كرارې كړم 
لږه رڼا ، چې دې نو په ولې چې دَ دباندې دَ بلبو داسې مې هم ځكه نه شو كولى ،

دَ خوُنې لى او وخت دَ كهړكيانو دَ شيشو څخه دننه راتله ، كې لوست نه شو كېد
مې نه شو چې په خواږه خوب ويده هندو يار  هم په دې نه بلوَلو ،مې بلب 

شوې سوچونه ، چې َيو بس دې وخت زه وم او ډؤل ډړل راڅرمه  –راويښَولى 
دَ  چيني يا منګولي نسل  بُدها درَولم، چې  هغو اژدهاګانو مخامخ وَوخت يې 

ر سوكالۍ او نورو ښو عالمتونو په څيبختۍ،  منونكو خلګو په برخه دَ خوُش
  ؟   ّ..بُدها نه دى ورته په ګوتو كړى  چرته دا ځناور خو ...  ّ ورَغلې دي  
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ُرويه چې دَ تاريخ له ... او بيا مې په خپل سوچ او فكر دَ دې خبرې داسې نفي وكړه 
  بُدها په درست ژوند كې 

 –چپ دَ مارانو له باچا   ّ ناګا  ّ  څخه نور داسې رنګه ځناوران نه دي ياد كړل شوي 
دَ افسانوي خود لكه چې نو، خبره بيرته دې ځاى ته وَرسېدله ، چې دغه اژدها 

دَ دوئ په پخوانئيو افسانو ، نكلونو، كيسو او متلونو كې عالمت په توګه 
ذهب كې بُدها منونكو په م او بيا كرار كرار دغې ځناور دَ... شوى دى   غوره كړل

ځكه خو نن دَ دې نسل خلګ چې په كومو هېوادونو كې هم   - ځاى موندلى دى 
په زيات شمېر مېښته دي ، هلته دَ دې اژدها ښودنې نه يوازې په سركاري 

رنګينو  مونوګرامونو كې شوې دي بلكې په قامي او مذهبي مېلو كې هم دَ
  –رختونو څخه يې جوَړونې او ښودنې په خصوصيت سره كېږي 

خو دَ پورتنئيو ذكر شوؤ خبرو پرته موږ دغه اژدها نه يوازې دَ تهائي لېنډ، 
كمبوډيا، او نېپال رنګه ملكونو دَ پاره دَ اېډز په شكل كې برما،الؤس، وېتنام، 

ره  يې دَ زياتې آبادۍ هغه اڼلى شو، بلكې دَ چين او انډيا دَپدَ تباهۍ عالمت ګ
او بيا    - بالهم، چې خلګ به ډېر ژر په وَښو او پاڼو خوړَلو باندې مجبور كړي 

دغه اژدها دَ سنګاپور دَ خلګو دَپاره  قانوني ويره، دَ سري لنكا دَپاره دَ 
خوشحاليانو دُښمن، دَ هانګ كانګ ، كوريا او مالئيشيا دَ پاره دَ صنعتي 

پاكستان يا برما دَ پاره دَ منشياتو لعنت او عذاب هم ګڼلى  انقالب زېرى او دَ
ونو كې دَ نيمې شپې خواته ض دا ، چې په داسې رنګه ګډ وډ سوچغر  - شو 

  - په خپله پسته غېږه كې واخيستم  خوب 
*****  

مې په ډېرو لږو پيسو په تامل كورنۍ تاوان كړه ) نارى ( دَ سهار چائى او ډوډۍ 
په لومړي نظر دَ دباندې چاپېر دَ لمر په رڼا كې داسې راته   -  او دباندې راوَختو

... سنګاپور او دومره زيات انډين   - ښكاره شو، لكه موږ چې په انډيا كې ګرځو
دا ... ّ ؟ سر مې دَ ټېكسي ډرائيور په هغه خبره يو دم خالس شو، چې وئيل يې  

دَ يَو بس  ، ګوا سرنګون روډنډيا دَ مېن روډ دَ دې لټل ا ، خېر –لټل انډيا دى  ّ 
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وټ دَ ښائيسته ټكټ كېبن څخه مې ټكټونه تر السه كړو او دَ سېنټوزا ر سټاپ
ه شمېر يو څو سيټان وو، چې دَ خواپاكۍ يو په دې بس كې پ  - بس ته وَ ختو 

مثالي ماحول په كې  زما په رنګه دَ يو كليوال سړي دَ پاره دَ حېرت خبره نه 
ې دَ دې بس دننه دَ خالسې خالسۍ ماحول دَ روح دَ يوازې سوال كوله بلك

ه عجبه خو دا وه، چې پ  - خوشحاله  كولو په څير ځواب لټولو ته مجوره كولم هم  
هرې سوارلۍ ځان ځانته پراخ .. .دې بس كې هيڅوك هم دَ بل په اوږه نه وو سپور 

ستې وې نا ګوا سړي دَ سړيانو سره نه او نه ښځې دَ ښځو سره –ونه درلودلو سيټ
و بل سره څنګ په څنګ  په ښائيسته او غټو ، بلكې دلته  ښځې او سړي ي

زه دَ يوې زړې   - هيڅ قسم شور شرابه نه وه  - سيټونو باندې پټه ُخله ناست وو
ې كښېنستم او ډاكټر زموږ مخته ره چې دَ كوم هېواد وه ، په څنګ كآنټي ، ګو

او په وار وار به يې تر .... كښېنستو  په سيټ له يوې چټې پېغلې سره اوږه په اوږه
   –شا داسې راته كتلو لكه  جوړه چې هغه ُتوره وهلې وي 

دغه بس دَ ښائيسته ، څركېدونكواو دنګو دنګو ودانيانو په منځ كې په جوړ 
دَ چا  ...شاوخوا غوره شوى چاپېر هغه   - ډه وهله نهوارو سړكونو باندې مخته م

نه يوازې دَ ښائيسته ښار له سوبه   Fine Cityپور ته سنګاچې خبره په ما وَمنله، 
وئيل كېږي بلكې دلته كه څوك دَ ټرېفك دَ قوانينو خالف ورزي كوي او يا هر 

هم دغه   - يې پوليس جرمانه كوي   نو سمدستي. ن څېزونه غورځوَي قسم سخ
، چې يَو هم داسې ځاى مې په سنګاپور كې تر سترګو نه شو، چې زړه وجه وه 

پاكي او ښائيست وو، چې سترګې يې ګټلې اهرخواته خو  - ې خراب شوى وي پر
ما دَ سنګاپور په ښائيست خوند اخيستو او زما مخته ناست ډاكټر كنول دَ   - 

َيو وار مې ال په اوږه هم وَ   - څنګ انجلۍ سره وړې، سړې او خوږې خبرې كولې 
دائى هم نو ما  بيا نو ځكه   - ټوُمبلو، الكن ظالم ګرسره ُچړت را په كې نه وَهلو 

       - خپل عشق ته اېله كړو 
دلته  ډېر پخوا   - وو) جزيره ( و وزا، دَ سنګاپور سره جوخت يَو وړوكى ټاُپسېنټ

الكن اوس دَ خلګو دَ سېل دَپاره درست ټاُپو او   - يوه عسكري چهاوڼۍ وه 
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ه دوې الرې دې واړه ټاپُو ت  - شاوخوا دَ سمندر غاړې په كار راوړل شوې وې 
، ګوا وړو ، غټو كشتيانو په   Ferryدَ   يوه سمندري الره وه ، چې  –تللې وې 

ذريعه سړى ورتلى شو او بل، دَ سنګاپور دَ خوا، له سمندري غاړې دَ هسكې 
مينارې څخه دَ سېنټوزا تر ساحلي مينارې پورې په چئير لفټ كې  ــــــــ   په دواړو 

موږ دَ لفټ چئير  –ته ښه په كراره رسېدلى شو الرو سړى په لس منټه كې ور
چې كله په چئيرلفټ كې دَ   - په ساده لفټ  كې وختو ټكټونه وكړو او مينارې ته

سېنټوزا په خوا روان وو، نو تر لرې لرې پورې دَ سنګاپور غټې ، ښائيسته او 
داسې ښكاره  بېخي دنګې دنګې ماڼيانې ، ودانيانې او ښائيسته كورونه  

او دالندې دَ سمندر په شنو اوبو   - لكه هغه چې دَ خوبونو يوه ښاريه وي  كېدو،
  - كې واړه او غټ النچونه  او كشتيانې هم  دَ كتلو وړ  نندارې وړاندې كولې 

موږ دلته له باال څخه خورا ډېر عكسونه هم واخيستلو او ځانونه مې دَ دې 
  - خوَبولې ماحول برخه كړلو

، چې په ټولو باندې  سټېشنان  يا دَ كتو ځايونه  جوړ ووواړه  22په سېنټوزا كې 
ښه خبره دا وه، چې بيا بيا به   -، ګوا وړه رېل ګاډۍ راګرځېدله    Mini Trainيَو 

په يوه  ټكټ  هر سټېشن ته تګ كېدلى  –دَ ټكټ اخيستلو ضرورت نه پېښېدو 
  -ور وره غلو نامي سټېشن په ل Butterfly Park تر ټولو لومړى موږ دَ   - شو 

چرته چې دَ رنګارنګ ګلونو ، زرغونو بُوټو او چمنيانو دغه ښائيسته پارك هغه 
زموږ سترګې هغو   وخت ال نور نور هم  دَ ُروحاني سكون راكولو پلمه شو، كله 

ښائيسته تمترو ته په كتو شوې ، چې فضا يې  ګل ورينه او داسې رنګينه كړې 
دَ يوې   - وَځوي للونو پاڼې يوې بلې خواته اوه ، لكه شمال چې دَ رنګارنګ ګ

خپل  څه كم او زيات دوه نيم زره تمتري ... اندازې په سمه ، دلته پنځوست قسمه  
داسې خو هر تمترى وَ ځانته په   - ي  ځي  را الوَځمخته آزاد دَ ګلونو شاوخوا الوَ

 ښائيست كې ځانګړى وو، خوځينې داسې تمترې  هم ليدل كېدو، چې دَ يو
ماشوم په رنګه مې زړه ورته ټالۍ وهلې  او غوښتلو مې چې وَ يې نيسم او بازۍ 

ولې چې دلته هر څه ته قانون ... الكن داسې مې نه شو كولى    - ورسره وكړم 
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ځكه خو، هر څه او هر كس دَ يَو سيسټم دالندې ژوند ته  –تحفظ وربخښلى دى 
څنګه بيرته موږ په وړې رېل خير، له دې ځايه چې   - په خوشحالۍ اوږې وركوي 

ګاډۍ كې كښېنستلو، نو په وړه ډبه كې په مخامخ دوؤ سيټونو باندې دوې 
ګوره، چې ما او ډاكټر كنول ورته دَ بلې دُنيا   - جاپانۍ انجونې  كښېنستې 

مخلوق ښكاره شولو، كه بل څه چل وو، چې يَو دم يې كېمرې آن كړې او راته 
  ...وأئي 

  بدَوئ ، نو موږ له تاسو سره ګډ تصويرونه اخلو ّّ  كه تاسو خوا نه 
له ژبې سره سم دَ ډاكټر ورته په ځواب كې   - فقط دوې ډوډۍ  .... وږى څه غواړي 

  ...په اشاره وَوئيل  سر 
  يقيناً   ّ.... ولې نه  .... ّ  ولې نه  

هغې بلې تصوير ... او بيا يَو وار يوه انجلۍ زموز په مابېن كې كښېنسته   
دغه رنګه مې په ګډه ډېر زيات ...  كښېنستهراسره  دويمه بيا خيستو او وا

  ...كې ما ورڅخه ُپوښتنه وكړه  دَ الس په  اشارويَو وخت   - تصويرونه واخيستو 
  ّ  يوازې ياست ، كه څوك نرينه هم  درسره دى ؟   ّ

  ...له ژبه كې راته ګډې شوې ا په دې سواليه اشارو دواړو په خپزم
  ...ه مې وئيل  ډاكټر ت

  سر دې ورباندې خالسېږي ، كه څه ؟   ّ ... دا انجونې څه وائي ! ياره 
  ...هغه په خندا ځواب راكړو 

  دوئ وائي ، چې له موږ سره ملګرې شي او بس   ّ
لې خوا داسې ه راباندې وكړه ، نو ځكه مې دَ خپزه پوهى شوم، چې ډاكټر ټوك

  ...وار ورباندې وكړو 
وائي ، چې ستا په رنګه پالر او زما په  ىبلكې دوئ... دا نه وائي   ىدوئّ  َيه   َيه  

  رنګه ورور لري   ّ
دَ خوند خبره دا وه، چې هغو انجونو هم   - او بيا موږ دواړه په خندا سر شولو 

راسره خندلو او په خندا خندا كې يوې زما الس هم داسې وَنيولو، لكه زما په 
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ډاكټر چې زما الس دَ جاپانۍ په الس كې   -  خبره چې يې سر خالس شوى وي 
  ...وليدو، نو يې وئيل  

  ّ   ؟څه مطلب دى ىچې دَ دوئ... ّ  ما نه وئيل  
دَ   - او بيا ګوره، چې څله نه ما الس ورڅخه راټول كړو او نه دې په كراره ايله كړم 

 بس كه موږ دَ ... وى  هم ى شوه، چې رښتيا شوى اداكټر كنول خبره كېد

Musical Fountain  فوارو، چې تر ورځې دَ شپې خواته په دې خوند كوي  نامي
چې نه يوازې دَ هرې فوارې دَ اوبو رنګ په بېلو بېلو رڼاګانو ځانګړى وي بلكې 

الكن   - خواږه سازونه هم ژغوَي ، څخه مخته په دې بل سټېشن نه وى كوُز شوى 
داسې راته ښورَولو، لكه دَ خو هلته پاته شوې او بيا يې السونه  ىدا څه دوئ

چې بيرته ... يَو وار ال زړه راته وئيل  ... وخت چې زموږ سره ښه تېر شوى وي  ىدوئ
ورشم او ورسره څنګ كې كښېنم  ، الكن چې ډاكټر ته مې پام شو، نو دَ خواهش 

  –په مرۍ مې پښه كښېښَوله 
كه وَوايم،  چې   -نامي ځاى دَ كتو وَړ دى   Under Water Sea Worldدلته دَ 

كې تر ټولو زيات زړه خوشحالوَنكى او دَ حېرت وړ ځاى دغه   Sentoza په دې 
سمندر په تله ولې چې دِ شيشې جوړ َيو غټ ټيوب دَ   - يَو دى ، نو غلط به نه يم 

ورڅخه دَ سمندر دَ مخلوق او رنګين ماحول ، چې  ول شوى ؤكې داسې لګ
وَ   Moving Beltنه مې واخيستو او په  ټكټو  - ننداره په آسانه كېدلى شوه 

ائيسته او ار كرار مخته روان وو، دَ سمندر ښدا غټ ګرځنده بېلټ  كر  - درېدو 
) اوبړۍ( مخلوق ، لكه ماهيان، كيشوګان، كومباران او شنه بُوټې رنګا رنګ 

ځاى  په ځاى دا ټيوب تر   –ښكاره كېدو  په خپل فطري چاپېر كې ډېر ښائيسته
، چې كله به سړى ورڅخه ڼونو دالندې  داسې تېر كړل شوى ؤپاخطرناكو 

تېرېدو، له ډېرې ويرې به يې زړه دَ حلق ژبه ښكلوله او سترګې به يې وازې 
غرض دا، چې دَ   - نيولې وې چې چرته هغه غره هومره پاڼ ورباندې را ايله نه شي 
  ې ليدل كېدې ماشومانو سره سره دَ ځوانانو دَ پاره هم ډېرې زړخوښيانې په ك
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هم   ورته   ّ مونو  رېل  ّ ىدَ   ّ مني ټرېن ّ  چې دوئ په سېنټوزا كې ، يَو بل ځاى 
كه يوې خواته   -- ښائيسته سمندري غاړه وه دا يوه   –وئيلو، څخه كښته شولو 

، واړه او زاړه دَ سمندر په اوبو كې لمبېدلو، نو بلې خواته ، تر  پېغلې او ځوانان
زه او ډاكټر   -يې كولو  Sun Bath په رېګ باندې پراته هم وو او لرې لرې پورې 

هم په رېګ باندې وَ غزېدو او ځانونه مې دَ دې رنګين او ښائيسته سمندري 
غاړې په رنګونو كې وَرنګولو ، ګوا په خپله وَ نه لمبېدو، خو دَ نورو خلګو 

   –لمبېدل مې په هډو واخيستو 
دو او دولس بجو خواته په چئير لفټ كې بيرته دَ بيا يَو پارك ، بل پارك وګرځې

   - راغلو  څخه دَ سنګاپور دَ ښار وَ مځكې تهسېنټوزا دَ وړې الكن ښائيسته دُنيا 
په بس   - ما سره دغه يوه ورځ وه ، نو ځكه مې غوښتلو، چې ډېر ځايونه وَوينم  

دَ برٍاعظم دا   -امې تاريخي ځاى ته وره غلو ن Tang Dynasty كې كښېنستو او 
دلته وړې لوې دَ زړَې زمانې   -  ولو لوى تاريخي او ثقافتي پارك ؤايشياء تر ټ

پاركونه او   - يادونه تازه كوي  ي طرز ودانيانې دَ ټانګ زمانه ٍاقتدارچينائ
ودانيانې دومره په ترتيب جوړې وې ، لكه پخوا چې نه ، په نن زمانه كې جوړې 

عدليه كورونه او دَ  ورو چينائي شاعرانومحلونه،  دَ مشه  - كړل شوي وي 
    -  ودانۍ دَ كتو وَړ ځايونه ؤ

يَو ځاى   - دلته په پلنو پلنو دېوالونو يې موږ له يوه سره تر بله سره چكر وَ وهلو 
نكي ګاډ هم مويې دَ بېزوګۍ مجسمه هم جوړه شوې وه ، چې ورته په ډېر احترام 

زړې زمانې چينايانو چې  دا بېزوګۍ اره كېدو، لكه دَ داسې داسې ښك  - وئيلو 
څه هم چا غوره ښتنو، كه وپرته دَ ُپ –خدائى يا دېوي منلې وي  )توبه نعوذ ُبااهللا( 

باوجود هم دَ دې مجسمې په حقله دَ دې ځاى دَ  دې ، الكن دَرا كړونه ځواب رانه 
اصل چينائى خلګو عقيدت دا څرګندَولو، چې دَ دې مونكي ګاډ ځانته َيو 

او خبره وه هم دغه رنګه ، ولې چې  خي او مذهبي حېثيت پاته شوى دىاريت
ژوندى نه وو، خو دَ منونكو دَ عقيدې له كبله  مونكي ګاډ كه څه هم په ښكاره

خو سترګو دغومره ...  دا عقيده ، چې څومره زړه نه منله   - رسېدلوورته فېض يې 
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دَ سنګاپور په نامه  جنت مونكي ګاډدَ چې باور ورباندې په دې وجه كولو ، 
الكن دا بيا بېله خبره ده ، ... ځانته په درسته نړۍ كې په هره اړه سارى نه درلودلو 

نامي انسان دَ سنګاپور دغه ښكلې سيمه لومړى ځل دُنيا ته په  Raffless چې 
  .... ښتنې ، ګواودَ ډاكټر كنول دَ دې ُپ  - ګوته كړې وه 

  و څخه زوړ نه دى  ّّ دا ُبت ، خو زموږ دَ بهګوانان  
  ...ما ورته وَوئيل په ځواب كې 

  ّ  بخښنه غواړم ، دا دعوه ته هم نه شې كولى  ّ 
خبره ، لكه خود زما  –ډاكټر زما په خوا داسې څه غوندې په تريو تندي را وَكتل 
په زړه كې مې هو، .... چې بده ورباندې وَلګېدله، ځكه خو مې مخته  وَ نه څېړله  

دَ ُبتانو دَ جوړَولو تاريخ هم ، كه نه ، چې  دائى په دې خبر وو ې آيا، وئيل چې ، چ
غلط به نه يم، كه وَوايم، چې كله حضرت  –دَ انسان دَ وجود هومره پخوانى دى 

آدم عليه السالم سترګې ُروڼوَلو په وخت دَ خدائى پاك دَ كليمې سره پېوست دَ 
ښتنه دَ حضرت جبرائيل وُپ  ه حقلهحضرت محمد صلى اهللا ُ عليه واله وسلم  نوم پ

او بيا ورپسې  –عليه السالم  څخه وكړه، نو دَ حسد او رشك سلسله شروع شوه 
هابيل او قابيل دَ شر او امن پېالمه شولو، نو انسانان  څُوكه څُوكه په دوؤ ډلو 

يوه ډله دَ رحمان په الره او بله دَ شېطان په الره روانه   - كې سره وَوېښل شولو 
او له دې سره سره دَ ښه ژوند كولو او سر ساتنې تكل او احساس په ... وه ش

لټولو تجسس پيدا  دُنيا جوړونكې او ژوند سپارونكې خالق دَ انسانانو كې دَ 
 –او فكر په سمه خدائيان ټاكل شروع كړو  او هر چا دَ خپل خپل سوچ  - كړو 

، قلي دليلونو غرونهړې او ځينو په عځينو انسانانو ته سجدې لګول شروع ك
لمر، سپوږمۍ، اور، اوبه، هوا او غټ ځناوران خدائيان وَګڼلو او دَ هغوئ 

و څخه بُتان خټو او لرګيانو، يا بيا دَ كاڼهغوئ په بڼه دَ عبادت كولو دَ پاره يې دَ 
هم دغه رنګه دَ خدائيانو په جوَړولو دَ مجسمه سازۍ    -  جوړَولو ته چمتو شول 

   –آرټ پئيل شو 
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چائينا ټاؤن ته وره  سنګاپور ښار وَدرې نيمې بجې خواته زه او ډاكټر كنول دَ 
ګوا   - ائينا ټاؤن كې كيسه وه ، لكه دَ كوااللمپور په چدلته هم هغه رنګه  –غلو 

هغسې رنګين ساېه واني دوكانونه او رېړهيانې، چې په كې اكثره خوراكي 
دلته  موږ   - ېغلې ښكاره كېدې ي پهر لور چينائ  -  تو وړ ؤشيان خرڅېدلو، دَ ك

موړ خو   –ريژو غابونه صفا كړو سره وَدرېدو او په والړو مې دَ و له يوې رېړهۍ
  - شو  مجبوري وه، څه مې كولى... دې مات دَ ډوډۍ باړ مې نه شو وربانشوم، خو 

دَ سترګو تنده مې  ،خېر  - ته مې زړه نه كېدو  نووولې چې دَ دوئ وَ نورو خوراك
مرينه سېنټر، رېفلس  –ښه په كې سړه كړه او بيا له دې ځايه مخته روان شولو نو 

شاپنګ سېنټر او فېسټيول شاپنګ سنټر ،  چې درې واړه دَ سنګاپور غټ او 
سره تر  روډ كې له يوه ډرپه آرچ ازيګر خواتهامي ماركېټونه وو، كتو سره سره من

وَړ خبره دا وه، چې نرينه وو كه دلته دَ كتو   - رځېدو بل سره پورې وګرځېدو راوګ
زياتره دَ جامو او ظاهري كړو وړو څخه داسې ښكاره كېدو، لكه دَ دې ... ښځې 

ولې چې دَ كبر دَالسه هر يَو په   - سره اړه لري  High Gentryعالقې خلګ چې دَ 
دې زړه زيات وو، خو له بده مرغه كې ښائيست هم په ... كې په مال غوټ ماتېدو 

روډ كې دَ  ډغرض دا، چې په دې آرچر  - استفاده نه شوه كولى  ورڅخه مې
نګاپوره او لكي پالزه ، چې په هره اړه ګو خوږَولو پرته ، چې سړى پالزه سستر

جارېدو ته په سارى نه لري ته وَرشې ، نو زړه په رنګ رنګ ښګالګانو باندې 
ېرې تر نورو سينه كې په ټوپونو شي ، ولې چې دلته په حُسن غره سنګاپورين څ

ګوا زما او دَ هندو ملګري هم څه دغه رنګه   - ځايونو په شمېر زياتې ليدل كېږي 
نوره نوره زياته شوه او ... لو حالت وو ، چې دَ سترګو تنده مې ، په ځاى دَ ماتوَ

خبره دا چې، ما به سنګاپور نور نور تر پښو ايستلى   - ر پاى دباندې را وَوتو آخ
  ...راته جوړه السونه نه واى نيولې او وئيل به يې راته  ل واى ، كه ډاكټر كنو

      تا خو په يوه ورځ كې دَ سنګاپور ټول خوندونه واخيستو  ّ! ّ  خانه  
خو هر لور او خبره وه هم دغه رنګه ، دَ ستړيا احساس راته ځكه نه كېدو، چې يَو 

په ټرېن كې  ا اراده كړې وه، چې شپه به درسته پهښكالګانې وې او بل مې د
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ا خبره، چې دَ ټرېن او ځانګو خوب يَو برابر دى ، ولې چې هغه دَ چ  - خوب تېَروم 
خېر، دَ لمر ُپټېدو سره سم زه او ډاكټر كنول   - ښه ستړيا په كې وسا كېږي 

  –سرنګون روډ ته بيرته وَرسېدو 
جازت ماخُستن دَ تياري ورسته مې بېګ په اوږه راوَځڼَولو او انډين ملګري په ا

ټېكسي چې څنګه روان شو، نو دَ كنول غوړېدلي ... په ټېكسي كې كښېنستم 
داسې يې السونه راته   –څېره په لومړي ځل رانه مړَغونې غوندې ښكاره شوه 

خدائى حق دى ، چې زما   - وَښورَول، لكه زما وَ بېلتون ته چې يې زړه نه كېږي 
ځكه خو تر ډېره مې تر شا شا  - وو زړه هم له هغه څخه دَ بېلېدو له سوبه ډېر خفه

په ذهن او زړه كې په وروستي ځل  ورته كتلو او خپل خواږه هندو يار څېره مې
درسته الره مې دَ ډاكټر سره دَ تېر كړل شوي وخت فلم بيا   -  بت كولو هڅه كوله ث

لو، ې هغو خوش رنګه لمحو ته زړه پسخوبيا  له سره كولو او په نمناكو سترګو م
... څنګه رېلوې سټېشن ته ورسېدم    - ولې وټكالو كې راسره ګډَبه په ټوكچې ده 

په دې نه شوم پوهى او چې لږ  په حال كې شوم، نو څه ګورم ، چې ټكټ او 
پاسپورټ مې په الس كې او زه دَ سنګاپور رېلوې سټېش په غټ حال كې دَ 

اړه زما دَ هېواد  ه هرهدا رېلوې سټېشن پ  - كاؤنټرونو خالسېدو په تمه والړ وم  
  – پورټ څخه يَو په سله ښه او صفا ؤتر غټ او ښائيسته ائير

نيمې بجې دَ شپې دَ سنګاپور رېلوې سټېشن څخه دَ كوااللمپور  ټرېن په لس
دَ دې صفا او ښائيسته ټرېن ډبو له يوه سره تر بله   - مالئيشيا په لور مخه وكړه 

دله او داسې ښكاره كېدو، لكه سره پورې  تر خپلو په مابېن كې الره درلو
ړى په آسانه له اولې ولې س  - درست ټرېن چې په يوه اوږده ډبه باندې اړه لري 

وړې دې او بل ، دَ ډبو ترمنځه ج  - لى شو خېرنۍ ډبې پورې تلى راتډبې څخه تر آ
ګاډيانو كې بې ټكټه سفر الرې داسې څرګندَولو لكه دلته چې مسافران په رېل 

يوې ډبې څخه بلې ډبې ته ځان  دَ چېكنګ په وخت لهه دَ ټي ټي و نا نه كوي  
ده سيټ  باندې برت وزمه اوږلنډه دا، چې په خپل   - هلې ځلې كوي  هرپُټولو دَپا

  - زمه چوكۍ كې كښېنستم نيږدې ډائينګ كار په يوه صوفه و كښېښولو او دَ
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په ما كې دَ زياتره خلګو سترګې   – ست ؤزما شاوخوا ځينې نور خلګ هم نا
څېرې كړو وړو مې له ناستو ټولو خلګو دَ ى شي په دې وجه ښخې وې ، چې اكېد

ولې هغوئ ټول پيت پوزې وو او زه په كې دَ   - سره هيڅ سمون نه خوَړلو 
ه څنګ يَو وخت مخامخ ناسم ځوان ، چې پ  - وم  كس كاكاشاهي دَ نسل  يوازينۍ

  ...ړه  ښتنه وكوكې يې ګرل فرېنډ ناسته وه، له ما ُپ
Hi Mr. Where do you come from?  

  ...زما دَ ځواب انتظار ال نه وكړو او خپله يې مخته وئيل يې او بيا 
Are you Indian?  

  ...ما ورته وئيل  
  زه انډين نه يم   ّ.... ّ  َيه  

  ...ښتنه وكړه  وال به مې نور ورته وئيل ، چې بيا يې ُپ
  ّ  ايرانى يې كه عرب ؟   ّ

  ...استې ګرل فرېنډ يې په خندا كې وئيل  ورسره ن
  نو  انګلېنډ  ّ... ّ  نو 

كه مې په خندا نو ځ.. استو خلګو هم راته پام شو په خبرو دَ نورو ن ىاو دَ دوئ
  ...ښتنه وكړه  وورڅخه  ُپ

دا خبره تا څنګه او په كومه حواله وكړه ؟ هغه خو سره او سپين ... ّ  زه او انګرېز  
  زه خو ّ....  خلګ دي او زه 

  ...انجلۍ چې ال يې هغه رنګه غاښونه سپين كړي وو ، وَوئيل  
  ّAll looking same same    ّ  

ګوا ټول دَ جګې  - دا خبره چې يې كوله نو الس يې په خپله پوزه باندې ايښى وو
... دَ پېژندنې په اړه دا مجلس تر ډېره پورې تود وو   - پوزې خلګ يَو رقم مونېږي 

هم ستړى وم او خوب ته مې ټالۍ وهلې ، خو دَ دې مجلس څخه پورته كه څه 
چې په داسې رنګه خو ما دَ دې خلګو دَ روئيو ... كېدو ته مې زړه په دې نه كېدلو 
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ولې چې هوشياران واي ، چې  –او خوى او خصلت صحيح اندازه لګولى شوه 
   – ؤ ي نظر اچولىرون  ته ادراكاند ىسړى په سفر كې پېژندل كېږي او ما دَ دوئ

.. چې دا سټېشن دى  منټه سفر كولو ورسته وَدرېدو، ما پوُښتنه وكړه  35ټرېن 
  ...هغه هلك وَ موسېدو او راته وئيل يې 

دى او دَ اٍن آؤټ تر  سنګاپور او مالئيشيا په باډر والړ دې وخت ټرېن دَ... ّ  يَه  
  ي ّمرحله تېرېږ

مې اجازه  نو له دې همسفر يارانو څخهچې ټرېن څنګه مخته روان شو، او بيا 
ړيا داسې دَ درستې ورځې ست  - ده سيټ باندې وَغزېدم  واخيسته  او په خپل اوږ

له غېږ كې مې سترګې پټې كړې ، نو خوپ په خپ نګهدَ كاره ايستلى وم، چې څ
ه مې سترګې هم خالسې څو ځل... او چپه راسته خوبونه   او بيا زه وم –واخيستم 
په ځانګو كې پروت ... داسې به مې وَسنجَولو ، لكه زه چې ماشوم وم   شوې ، خو

  - نو ځكه به مې سترګې بيرته سره وره غلې    - يم او څوك مې كراركرار ځنګوي 
*****  

ې وخت ټرېن  له د  - سهار شپږ بجې خواته مې له خوبه سترګې خالسې شوې 
پورته شوم ، دَ ډبې وَ واش را  -  ه واټن باندې ؤپ يوې ګنټهې كوااللمپور څخه دَ

په ډائينګ   - ر تېر راتېر كړو ه غلم، مخ الس مې پرېمنځلو او ږيره  پنرروم  ته و
تش  څخه  كې مې ال چائى سمې نه وې كړې ، چې ټرېن دَ خپل ټاكلي وخت  كار

لس منټه په ځنډ ، ګوا لس منټه باال اووه بجې كوااللمپور رېلوې سټېشن ته 
سټېشن څخه  چې دَ  - ري كولو كې څه نيمه ګنټهه وَلګېده په انټ  - رسېدو وَ

په  –خواته مخه وكړه  پياده مې يوې – ښه باال راغلى ؤ دباندې راوَوتم،نو لمر
له ماڅخه پرته بال ډېرې انجونې او واړه لوى هلكان  دَ بېالبېلو روډ باندې دې 

ګامونو روان سكولونو او كالجونو يونيفارم  اغوستي يوې بلې خواته په غټو 
نيږدې َيو ريسټورېنټ  كې كښېنستم او چائى سره مې څو دانې بسكوټونه   - ؤ

رېټ  ته مې تلۍ بلوله ، نو دې وخت زما په ګهړۍ كې دَ دې بيا چې سګ –وَخوَړلو 
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ګوا دَ ټاكلي پروګرام په سمه زما او  –هېواد په سمه پنځه منټه باال اتهه بجې وې 
   – منټه پاته ؤ 55منځه بس فقط ن تر دَ مهُېش وري  دَ ديد

، چې زه دَ سېنټرل ماركېټ كوااللمپور په غټ نهه بجو ته ال څو منټه  پاته ؤ
شاوخوا مې سترګې غوړَولې او سوچ مې كولو ،   -   ګېټ كې يَو اړخ ته والړ وم

يَه يَه  له هغې خوا ... يَه له دې خوا به راځي  ... اوس به راځي  ... به راځي   چې اوس
... ماركېت ته دننه كېږو دواړه راغله ، نو الس په الس به چې څنګه بس ... به راځي 

ى شي چې په يَو نيږدې اهو، كېد.... اته هغې ته تحفه اخلم او هغه به يې م زه به
بيا به لس نيمې بجې خواته ورڅخه اجازه اخلم او ... رېسټورېنټ كې هم كښېنو  

هلته به هغه په ژړا ژړا ما   - ائيرپورټ ته ځي راسره دا به ضد كوي ، چې هغه هم 
ركله ليكونه خدائى ته سپاري او زه به ډاډګيرنه وَركوم ،  ّ  ته فكر مه كوه ، زه به ه

كوم چې ما او تا په تېرو ورځو كې په ... ول تصويرونه هم درته رالېږم او هغه ټ
دغه رنګه يوې بس  - ّ    ېنټل كې دَ وصال په وخت اخيستي ؤهوټل ګرېنډكانټين

غوندې په سوچونو كې غرك ترك وم او بلې خواته مې  خواته دَ شېخ چلي
زړه ماتى به   - دَګهړۍ ستنې په ډېره چټكۍ باندې دَ لس بجو خواته روانې وې 

نو راتګ به مې  ُهېش وري هغه پخوانى جنون چې به راپه زړه شو،شوم ، خو دَ م
پاى دا باور هم  كرار كرار په مايوسۍ و پورې ؟ آخير مګر ترڅ –يې باوري وګڼلو 

اوس كه څه هم نا اُميده شوى وم ، له هغه ځاى مې   - او محرومۍ كې بدل شو 
مګر دا نه راتله، نو ... ى شي ، چې راشي اما وئيل كېد –ښورېدو ته زړه نه كېدو 

   –نه راغله 
او ل مې دَ ماركېټ وَ ګېټ يَو ځ... چې په ټېكسي كې كښېنستم لنډه دا،  

  ....شاوخواته سترګې وَ ځغلولې  او ډرائيور ته مې وئيل  
   ّ  ائيرپورټ ته درځه   ّ

پورټ په لور منډه وهله او هلته زه دَ مهُېش وري په سوچونو ردلته ټېكسي دَ ائي
كله  وايم ... ى شي ، ډيوټي يې بدله شوې وي  اكله وايم ، چې كېد... كې غرك  

بيا له   - القات كې ال راڅخه بېزاره شوې وي ى شي، چه هغه لومړي ماچې كېد
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ځان سره وايم ، يَه داسې كيسه كه واى ، نو په لومړي مالقات كې به يې دَ نن دَ 
په دغه رنګه ګډو وډو سوچونو كې زه يولس بجې   - مالقات دَپاره ضد نه كولو 

چې هلته  مې هم تر يَو څه وخته پورې هيله وه   - خواته ائيرپورټ ته وَرسېدم 
ولې چې خبره خو وه چې زه نن دَ فالني  –ى شي دَ آخيري سالم دَ پاره راشي اكېد

قسمتونه مو سره نه وو شوې، نو ځكه  –وخت په فالئټ كې دَ دې له هېواده وَځم 
وېز انټرنېشنل كاؤنټرونه  يركله دَ تهائي ائاو ښه مې په ياد دي چې   - دا نه راغله 

دَ مايوسۍ او محرومۍ ستل شول ، نو پاره پراننګ كارډونه وَركولو دَدَ بورډ
نه پوهېدمه ، څه وَكړم  او بيا مې كولى هم څه ندې راغله ، چې اداسې څپه راب

   – وس خو وخت زما له السو څخه وتى ؤشو؟ ولې چې ا
****  

 مې هر څو ماشوم زړه په ژړا سر ؤ كه.... دَ عجيبه غوندي كېفيت سره مخامخ  وم  
ې چې دَ تعلق په اړه دغه دَ َيو ول  - خو په ځان پورې خندا هم راتله  او كرارېدو نه ،

او داسې پېښې په ژوند كې ... و ورځو پېښه ، محض يَو اتفاق وو، نور هيڅ نه  څ
م نه ګڼلو، هرڅه هرڅه ، خو زړه مې په دې ګَر  –په هر دويم ګام سړي سره پېښېږي 

غولېږي او په سينه  كې ورته په هرې ښكال باندې ... چې زړه خو بس زړه دى 
كه ... الكن دَ َيو شاعر دپاره   - منم چې وٍيرجن كېفيت عارضي ؤ –ټوپونه وهي 

نو ځكه مې دَ نه غوښتلو   - ۍ كولو سوب په حواله بې معنا نه نور نه ، دَ شاعر
 كه څه هم دغه نظم دوه كاله  –پرته هم خپل دا نظم په زړه باندې بيا بيا راورېدو 

خو دې  - ليكلى وو ع كې 1990په پښين كې په كال  په يَو بله موقعه ما په خوا
نوځكه زه   –كوله يې وخت زما دَ كېفيت ، حالت او خټه شوؤ خياالتو ترجماني 

داسې نه چې زه خپل لوستونكو ته .... غواړم، چې هغه نظم دلته نوشته كړم  
  ....جواب ده يم  سهار 
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  ر  ّيّ  خوَبولی تعب  
  

  په ليدو راته زړه وَوئيل ستا
  !هېر زړيه شوقه

  په فرېبي نظر دَ سترګو
  !ُغولېذليه  شوقه

  دا مالقات هم دَ خوبونو يوه برخه بوله
  بله نه وه ،... هغه څېره وه ... ځكه چې دا څېره  

  چا ، چې دا ستا قلم په تورو باندې وَژغوئ
  چا، چې په ځان پسې په روغ ځان لېونى كړلې ته

  ...ته وائې كه َيه ، 
  چې دا خوب نه ؤ

  تعبير ؤ  دَ خوب ،
  نو دا ښائيست دَ جنۍ نه 

  دَ َيو پرۍ كېدى شي
  !او په دې ته هم ښه خبر يې لېونيه شوقه

  چې ښاپېريانې خو اكثره 
  په خوبو كې راځي

  
  )شوق ( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  پ ک３يان， تهنو په کرايدَ تهائ
  

  تاثراتي لنډيز ـ ـ ـ  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ّ كه څوك انسان تر ځناوره هم په بد او لړلې حال كې ليدل غواړي، نو هغه دې په خپل ژوند 

خپله  به يې په سترګو وَويني ، چې دغه دَ ... كې َيو ځل خامخا تهائي لېنډ ته په چكر شي  
ت په جامه كې پټ انسان چې كله خپلې مخې ته ايله كړلى شي ، نو څومره په اخالقي عظم

  -ګوندې دَ دې هېواد خلګ په ښو او بدو نه پوهېږي  چې ؟ خبره دا نه ده، .....توګه وَلوېږي 
څله يې كوي ؟ او دَ چا ... وك يې كوي ؟ څ  -م چې هرڅه دلته له كسته كېږي بلكې زه فكر كو

وي ؟ دَ دې خبرو ځوابونه به هغه وخت مخې ته راشي ، چې كله دغه تهائي په ضد يې ك
هېواد دَ نيمې نړۍ دَ خلګو دَ پاره دَ مرګ دَ فرښتې پرته دَ اول يا دويم بادارحېثيت  وَمومي  ّ   

  )شوق  (  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
  ؟

  پتايا او تر بنكاكه
  تر آئي لېنډه دَ كورال ما

  كومه پېغله
  تهائي پېغله 

  په بڼو كې وَ پئيله
  خو، خبر نه يم چې څله ؟

  چې يې خُله ُخلې له راوړله
  ما به شاته ځينې ټوپ كړو

  په څلورو به وَځغاستم
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  روژدېدله به هم وَ دا 
  ....راپسې به ګرځېدله  

  پټ پُټاڼى به شروع شو،
  زه  دَ مخه ، دا تر شا شا

  لكه روګې ، ُروح مې اخلي
  وېرېدمه .... ټېدمه   ُپ

  كله يَو  ّ بار ّ  
  كله  بل   ّ بار  ّ

  خو، نه زه ترې ورنه پټ شوم
  ې شوه پاته اړونه دا تږ

  
  )ع 1992/ تهائي لېنډ   - پتايا بيچ  / شوق ( 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  
ټ ع كې چې ، څنګه په سبانګ ائيرپور1992مه نېټه كال  27دَ جنورۍ په 

كاؤنټرونه بنكاك ته  TG 416كوااللمپور كې دَ تهائي ائير وېز انټرنېشنل  
  - تلونكو مسافرانو دپاره خالس شو، زه هم په الئن كې تر ټولو ورسته وَدرېدم 

يوې خواته كه زه دَ الئن سره سره مخته روان وم، نو بلې خواته دَ سهېلي 
، او شاته پرېيښې يادونه وار لمرختيځې ايشياء له زړه څخه كرار كرار وتمه هم

مزغو په اپېر په ورستي ځل نو ځكه مې دَ شاوخوا چ –په وار راباندې غمېدو هم 
ا او هر څه ته مې ډېر په ژوَر نظر كتلو او بيا هغه هرچ  - كې ثبت كولو هڅه كوله 

وخت هم راغلو، چې ما خپل پاسپورټ او ټكټ  له مالئيشيا څخه دَ وتو دپاره 
او بيا  انجلۍ يَو ځل ماته وَ كتو  - استې  ّ ملې ّ پېغلې ته وړاندې كړو په كاؤنټر ن

يې سره دَ ټكټه  اسپورټ باندې دَ خروج ټاپه وَلګوله او بورډنګ كارډ يې په پ
  ...دلو په وخت وَ وئيل  زما په پاسپورټ ږ
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  ّ  ته دَ څه دپاره روان يې ؟  ّ
  ّ  په چكر باندې ځم  ّ

ړو ، له دې سره وخت لكه چې ډېر وو او يا زه وركما ورته په عاجزۍ ځواب 
  ...آخيري مسافر وم ، چې راسره په ټوكو شوه 

  ... ّّ زړه دې لكه چې دلته نه وَلګېدو، چې دومره ژر روان يې او هغه هم بنكاك ته  
  ...ځان سره نيږدې دې بلې كاؤنټر وَ انجلۍ ته په خندا خندا كې وَوئيل يې او بيا 

  ّ ؟ ې داسې څه دي ، چې هر ځوان ورته روان دى ك ّ  په بنكاك
  ...هغې بلې هم وَخندلو او وئيل يې  

  لېډي  ّ... بې  دَ  لېډي .... نور څه دي ... كې نو ّ  په بنكاك
ورسره هم الزمې خبره ده، چې ما به ... او بيا دواړو په يوه صالح  كلك وَخندلو 
ژغ ندې په اړامه انداز كې لږ غومې غاښونه سپين كړي وي او په ځواب كې 

  ...ورباندې وكړو  
  ولې ته نه يې  لېډي   لېډي خو دلته هم شته او .... ّ  يَه داسې خبره نه ده ، دا  لېډي 

مخامخ ناستې انجلۍ خواته چې مې اشاره كولو په وخت دا سې وَوئيل، نو دَ 
  ... وئيل  ا دَ خبرې په ځواب كې داسې په شرارت وَانجلۍ زمهغې نېږدې كاؤنټر 

  كړي  ّ  و دا به واده درسره ... ّ  ستا دا لېډي كه خوښېږي ، نو پاته شه دلته  
او كټ كټ يې وَ خندلو او بيا چې زه مخته تېرېدمه ، نو داسې څوكه غوندې مې 

  ....ورته وَ وئيل  په لغازي  موسكا كې  
زما په  –ندا ورڅخه تېر شوم ؟  ّ   او په خوايه څه دې خوښه ده... ّ  دَ زامنو پالر يم   

  ..تر ډېره يې راپسې نارې وهلې   دې شرارت دواړو وَخندل او
  اېډز   ّ... بنكاك  .... ّ   اېډز   
*****  

هرڅو چې به   - په جهاز كې ناست ، تهائي هېواد ته روان وم  اوس بيا زه وم ، چې
مزغو ته هغه توره مې سوچونه يوې بلې خواته اړَولو هڅه كوله ، نو بيرته به مې 

يا خو وَخوړل او يا يې  له ډېرې ويرې .. دَ نړۍ زياتره خلګ بال راننه وته ، چا، چې 
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زه مالمت نه وم، دَ دې ځاى دَ اېډز په   -  وڅخه دَ يو بل له مالقاته څخه وګرځول
باب مې دومر لوستلې او اورېدلې وو ، چې اوس راته تهائي لېنډ دَ انسانانو نه 

نور   - اژدهاګانو، لېوانو، مارانو او سړي خورو ځنګل  محسوسېدو ، بلكې دَ 
ان هوسټسه له څنګه څخه تېرېده ، نو ځوايم ، چې دَ تهائي جهاز ائير ... خو نور 

هو، ما ګڼل ، چې چرته دَ هغې په لمس هغه .... به مې ورڅخه راټول غوندې كړو  
ه يَو دم زړه ته راننوتې وه؟ وره چې دا ويره مې څنګګ  - شي  توره بال را څرمه نه

كېدلى شي ، چې دَ   - ګنې له مالئيشيا څخه چې راتلم ، نو داسې هيځ خبره نه وه 
بس په داسې   - ائيرپورټ دَ هغو مستو انجونو ټوكې مې په رښتيا را  اَړولې وي 
له جهازه باندې رنګه ګډو وډو وسوسو او واهمونو كې دَ بنكاك په ائيرپورټ 

ښه مې په ياد دي ، چې دَ خټه شوي طبعيت له سوبه مې داسې   -  مكښته شو
لوى اژدها په خُله كې  وَسنَجوله ، لكه زه چې دې وخت په مځكه نه، بلكې دَ يوَ

  –راكښته شوى وم 
حال دا وو،  –ئيسته او خوش رنګه وو نكاك ائيرپورټ په هره معنا غټ، ښادَ ب

قسم قسم   - وتو يا كښېنستو چې پنځه يا لس منټه ورسته يا خو يَو جهاز ال
زړه څه په ځاى شو او خيال مې كولو مې دلته   - مخلوق دَ خدائى په كې ګرځېدو 

ګنې په   - ، چې داسې كيسه به نه وي ، لكه چې خلګ په دې هېواد پسې ژغېږي 
او په تېره هغه سره  - دومره زيات شمېر به دا خلګ دَ لرې لرې څخه ورته نه راتلو

ټولې نړۍ څخه دَ ښه صحت له سوبه يې اوسطاً عمر هم له سپين خلګ ، چې 
  - م ناروغۍ څخه نه يوازې خالس بلكې ځان ژغوري هم زيات دى او له هر رق

يَو دوه درځنه ټېكسي خه څنګه دباندې را وَ وتم، نو خېر، چې له ائير پورټ څ
 دې وخت هغه يوازېنى مسافرچې ډرائيوران داسې راباندې مات شولو، لكه زه 

ولې چې هر چا  –ايله يې جامې راباندې نه كړې څيرې ... وم په دې ائيرپورټ كې 
خو زه له هيڅ َيو چا سره هم نه شوم ست او دَ ائيرپورټ  –دَ ځان په لور كښَولم 

يَو ټېكسې مې كرايه كړو او دَ بنكاك  - ټېكسي سټېنډ آفس ته مې ځان وَرسَولو
    - دَ بازار په خوا مې مخه وكړه 
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دومره زيات ، چې ګاډۍ به هر پنځلس يا ... په سړكونو ډېر زيات ټرېفك وو  دلته
خو، َيو ... ډرائيورتر ډېره په پټه خُله خپله ګاډۍ چلوَله  –شل منټه ورسته درېدله 

  ...وخت يې راباندې ژغ وكړو 
  ګران او كه ارزان  ّ... تاسو كوم هوټل ته ځئ  ! ّ سر

  ...ما ورته وئيل  
  بس  داسې برابر غوندې هوټل ته مې بوځه  ّ... ګران نه   ّ  يَه  ډېر 

په البم كې دَ ډؤل ... ما به ال اوس نور څه ورته وئيلو چې ده يَو البم رامخته كړو 
بدن مې بژَې وَنيولو او البم مې بيرته   - ډؤل انجونو تصويرونه لګېدلې وو 

خو دَ هرڅه پرته يې  پوهې شوى ووهغه زما په داسې بې ُرخۍ كه څه هم   - وركړو 
ما ورسره  –هم ال بيا بيا  لېډي لېډي ، مساج مساج رنګه خبرې راته تكراَرولې 

چې كله   - هيڅ نه منلو او نه زه لېوني سپي خوړلى وم چې به مې ورسره منلو 
  ...په بله واړَوله او  راته وائي    هډرائيور مايوسه شو، نو يې په ډېر هنر خبر

  نو دَ درستې ورځې په كرايه راسره جوړ شه  ّ. وؤر كول غواړې ّ كه ته سبا سټي ټ
  ...ما وئيل  

  وايه څو به اخلې  ؟   ّ... ّ  دا دې نو اوس دَ كار خبره وكړه  
  ّ   ّ دولس سوه بهاته

او   - او بيا دَ څه بارګېننګ كولو ورسته راسره په زر بهاته ست شو ... ده وئيل  
ې كښته كړم ، ري خواته يې په هوټل ليپرټي كاځيګدوې ګنټهې ورسته ، ګوا م

او بيا دَ سهار  –بهاته يې راته خوُنه  وَنيوله راسره كاؤنټر ته الړو او په څلور سوه 
   –دَ نهو بجو دَ راتګ په قول ُرخصت شو 

دومره غټه او داسې جوړه وه ، چې ... خوُنه مې دَ هوټل په دريم پوړ باندې وه  
زغو دروازه الكن بيا چې به مې بال دَ م  - بد ښكاره شو ته په كې اازې ځان روي

  - ځان ُچوف كړې په ه به مې السونه يوړو او كليمې به مې راوَټكوله ، نو غوږو ت
دَ تنهائۍ غم  –په سړو اوبو وَ لمبېدم او په ټېلي فون مې دَ چائى آرډر وركړو 

و وخت مې دَ م او چې َيدې كوټه كې يوې بلې خواته ګرځېد اره پهغلطولو دپ
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كړه ، نو څه  ګورم، الندې سوئمنګ پول دى او تر نيم درځن لرې  كهړكۍ پړده
پټه دارو په اوږدو سپينو يا زيات نرينه او ښځې يا خو په كې لمبېدلې او 

يَو وار مې دې زړه ال راته وَوئيلو، چې  وركښته شم  ، څه دَ    - چوكيانو پرتې وې 
خنډ شوه كې بيا راته خپله ايكړي دَ شوق په الره  مګر  - لمبېدو شوق په ځاى كړم 

َيو ... ما ال دَ كهړكۍ له شيشو دباندې كتلو، چې دَ خونې دروازه خالسه شوه    - 
،  ، دَ چائى لوښي يې په مېز كښېَښولو چائى راخيستې وېتهائي ځوان 

  ...شاوخواته يې په خونې كې وكتلو او بيا يې په حېرت راڅخه پوښتنه وكړه 
  ؟   ّ...دوست نه لرې  ....  ايكړ  يې  ّ 

  ...ما وئيل  
  ولې ، خېر خو دى چې پوښتنه  دي وكړه  ؟   ّ... ّ  يَه   

ړي يې په مزغو بار شوه ، چې ې زما لهجه سخته وه او كه زما ايكاوس ګوره چ
   –هغه ځوان يَو دم له خونې څخه وَوتو 

وي په چېنالنو باندې ګوتې دَ چائى څيښلو ورسته مې دَ بې ريموټه غټې ټي 
ري شان وُه خالفٍ توقع يوه ښكلې او ډېره خدَ چائى لوښې وړلو دپاروهلې ، چې 

دَ دې  ل مې  زړه ته دا خبره راغله چې يَو ځ  - تهائي پېغله په كوټې رادننه شوه 
خېر ، هغې انجلۍ يوې خواته دَ   - خلګو لكه چې په ما دا ايكړي نه پيرزؤ كېږي  

ټولوَلو ، نو  بل خوا يې ما ته په وار وار داسې په مينه  او معنې  چائى لوښۍ
ه زه چې يې له وركو غوښتم او دغه راته كتلو لك خېزه يعنې په موسكني شرارت

  ...ما ورڅخه اخالقاً پوُښتنه وكړه    - يم چې پيدا يې كړم  
  ّ په دې هوټل كې كار كوې  ؟   ّ

  ...ګوډه انګلسۍ كې راته وَوئيل   هغه يو وار وَموسېده او بيا په ماته
      ...  ّّ هو ، په دې هوټل كې كار كوم، الكن دَ روم سروس كار نه  

او پُوهى شوم   - دَ دې په داسې خبره مې زړه ته رالوېدلى  شك په يقين بدل شو 
دَ هغې دَ داسې اشارتي َست باوجود مې هم خپلو  چې هغه څه  غواړي ، خو

ولې چې دا انجلۍ كه څه هم دَ سترګو وړاندې ... ه نه وَمنله  خوائشاتو مخته  مات
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چې خبره بيا  راته ډېره ښه او ښائيسته برېښېده ، خو همت مې ځكه نه شو كولې
او ما نه غوښتلو، چې بې وخته مې دَ اېډز بال  وند راغلې وهتر منځه دَ مرګ او ژ

غسې زه ورڅخه وار په ځكه چې څنګه څنګه دې تلكې راته دَرولې، ه  -  وَ خوُري 
آحير پائى چې ويرې راباندې بېخي زور وَ كړو، نو   - وار ذهني طور ليري كېدم 

اوس ورڅخه بخښنه غوښته، چې هغې  ال به مې... ورته جوړه وَنيولو  السونه مې
هم زما په رنګه خپل السونه جوړه ونيوَلو او په موسكا دوه قدمه داسې رامخته 

ته په  تهائي ژبه اپه ځاى ورته بلنه  وَركړې وي او ر نې شوه، لكه ما چې دَ بخښ
  ...كې وائي  

 ّKop  Khum Krap    ّ  
توري په جوړه نيولو  ولې چې دغسې   - وَ تو  ب يې شايد دَ   ّ مننې  وئيلو ّچې مطل

وازه كې والړو ائيرهوسټسانوله خلو په در ما دَ تهائي ائير وېز  السونو باندې
دَ   ّ دواړو موقعو كې په ورختلو او كوُزېدلو وَ جهاز ته دَ و سوارليان دَ څخه 

Sawatdee    ّاورېدلي رنګه تهائي توري سره ګنډلي  ّ ښه راغلي ّ     يانې ّ هيلوّ  او
تېروتنې احساس وَشو او ژر مې السونه الندې وَځڼوَلو  نو ځكه راته دَ خپلې  - ؤ 

ار څه شروع شو، چې دَ هغې تهائي پېغلې تكر  سوري ّ... سوري ّ  او له ُخلې مې دَ 
دَ تروؤ نرئيو او په تندي كې يې دَ كركې   - له څېرې څخه موسكا يَو دم وَ تښتېده 

زما له خونې  غاړه غړۍ كولو سم دستي دَ زړه ماتې خاموش اظهار ګوُنځو سره 
لو اوس  كه يوې خواته مې دَ خدائى شكر ادا كو   - دباندې وَوته  په غټو ګامونو 

    - ، نو بلې خواته  مې په خپلې دې نادانسته غلطۍ خندلو هم  
*****  

ته په ټېلي ويژن كې دَ تهائي ژبو او يو نيم ردا لومړۍ شپه مې دَ خوب څخه پ
تهائي ائير وېز دَ يوې معلوماتي كتابچې   ّ  اې  يا دَانګلسۍ ژبې چېنلونو كتو 

    - كې تېره كړه   ليدلو ونوخوبو  وډوګډ ګائيډ  فار ټؤرسټ  ّ  لوستلو او څه څه په 
صوبو باندې اړه لرونكى  َيو داسې هېواد  76سهېلي ايشياء په  تهائي لېنډ ، دَ 

مليونه خلګ مېښته  50ع  دَ سركاري شمېرې له رُويه  1992دى چې په كې دَ كال 
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.   5فيصده مسلمانان ،  9.٣ فيصده دَ بُدها منونكې،  95په كوم كې چې   - دي  
دلته درجه حرارت   - فيصده نور و مذهبونو څخه اړه لري  .  6يصده كرسچن او ف

مطلب دا، چې هلته خو نه دَ جېكب آباد   - پورې وي  C   ّ38څخه  C  ّ19سٍركال له 
دَ بٍراعظم دغه هېواد ... ټه غوندې يخ  دَ ګلګت او دَ كوئغوندې ګرمي راځي او نه 

دَ تهائي ژواك ښوؤنه    - ندې  پاته شوى دى  دَ چيني او هندي ژواكونو تر اثر دال
كه يوې خواته دَ تهائي طرز كالسيكل پېنټنګز ، لرغوني آثار، دَ بُدها او 
ډرېګون په خپل خپل غوره ډؤل جوړو بُتانو كې كېږي ، نو بلې خواته يې 
رواجونه ، بېل بېل اړخيزه تړون ، كشت كرونده ، خوراك څيښاك ، خُوئيونو او 

    - ښوؤنه په ښه ډؤل كوي  ژواك سته  هم دَ ناسته پا
ې دَ دې ژبې چ...  تهائي ژبه دَ دُنيا دَ نورو ژبو  څخه په دې خبره ځانګړي ګڼلى شي 

تورى كه په پنځه  او بيا يَو   - دى  Mono  Syllabicه  هر تورى  يَو سېالبيز
ېلې بېلې  ادا شوى تورى ب  سره (Tone )نو دَ هر    - ئيلى شي آوازونو كې وَ و

ّ وَ وئيلى شي ،     Sueaلكه  په  غټ يا اوچت ژغ كې   ّ    - معناګانې يا مطالب لري  
خو كه دغه تورى په كښته يا واړه  ژغ كې له ... نو مطلب يې  دَ زمري وَ  ګرځي  

ُخلې څخه وَ ايستلى شي ، نو معنا يې دَ ټپرۍ  يا غالۍ  شي  او بيا هم دغه 
څوكه او پُس ُپسي كې له ُخلې راوَځي، نو معنا يې دَ  پورتنى تورى په بېخي

   - جامې  خېږي  
*****  

او دَ ضروري تياري ورسته مې بېګ په اوږه ) نارى كولو( دَ سهار چائى څيښلو 
ر ، چې ورته په تهائي  راوَځڼوَلو او په پروني نيول شوي ټېكسي كې دَ بنكاك ښا

ّ  هم وئيل كېږي ، دَ  سېل كولو په نيت   يعنې   ّ دَ فرښتو ښار  Krungthepژبه كې 
ّ  ګولډن بُدها  ټېمپل   ّ    ټېكسي په بېالبېلو الرو  يَو ګنټهه ورسته    - روان شوم  

دلته هرې خواته ژېړې  ګوُمبتې والړې  وې  او بې   - نامي ځاى ته وَ رسېدو 
دَ نمائيش دپاره ُبتان نه يوازې شمېره لوى واړه  او دَ پخوانۍ زمانې جوړ دَ بُدها 

  Noiدَ ډرائيور    - بلكې  دَ هغوئ په وړاندې دَ عبادت دپاره هم ايښول شوي ؤ  ،
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خاص خبره    - ژېړ رنګ دَ هغوئ مذهبي رنګ دى   چې له خلې پته راته ولګېده ،
ې دا وَليدله ، چې  تهائيان دَ نورو خاورو يا  كاڼو څخه دې غټ ټېمپل كمې په 

دَ سرو زرو  څخه جوړ بُدها مجسمې ته په دومره ګڼ ه كې په مقابلجوړو بُتانو 
چې خود ... شمېر او داسې په احترام درېدو، چې زړه ته يَو دم دا خبره راغله 

دَ غېر ملكيانو پرته ،   - دَ هغوئ په عبادت كې چې دَ ژېړو زرو دخل وي  ... لكه  
  - ې بلې خواته ګرځېدويو په ژېړو جامو كې پټ سرخريلي  دَ بُدها دَ الرې طالبان 

په هيچا يې كار نه درلودلو او هر كس دَ شرافت او دَ ښه والي يې دا حال ؤ ، چې 
دَ ټېمپل دننه دَ تصوير اخيستلو او له   - ته آزاد ؤ كولو خپل سېل يا عبادت 

دَ بُدها  له ټېمپل څخه چې    - اندې پابندي وه ب ټو سره راتللو  څپلئيو يا چوَ
  ...څخه مې پُوښتنه وكړه ، چې    ّ   نوي م، نو راسره مل  ډرائيور  ّدباندې راوَوت

   يال دى  ؟   ّّ  دَ بُدها په حقله دې څه خ
  ... ، چې وئيل  يَو وار ماته په معني خېزه نظر وكتلو، نو يې راته ده 

هغه موږ ته رزق راكوي او دا دَنيا يې ... خدائى دى  )  نعوذوباهللا ( ّ بُدها زموږ 
  ړه كړې ده  ّجو

  ...بيا يې مخته وئيل ، چې  
  ّ  ما هم يولس مياشتې  دَ بُدها په يَو ټېمپل كې ملنګي او طالبي كړې ده  ّ

بس دومره وئيلو ورسته داسې چپ پاته شو، لكه له دې پرته ورسره دَ خپل السي 
ولې چې دَ   - او نه يې ما سره خبره څېړله  جوړ خدائى په باب معلومات نه ؤ ، 

ده  ،  ا خبره په واضحه ټكو كې نوښته كړل شوې تهائي لېنډ په قانون كې د
  ...چې  

ّ   دَ بُدها، شهنشاه او ملكه تهائي لېنډ په شان كې هر قسم زباني، عملي 
  ...  ّګستاخي نه يوازې لوى جُرم دى بلكې تهائي خلګ يې نه برداشَتوي  

  ....ا څخه ښه يا بده ُپوښتنه وكړم   نو ځكه ما نه غوښتلو، چې دَ بُدها په باب له چ
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خېر ، ټېكسي يَو ځل بيا دَ بنكاك په روډونو باندې مخته روان ؤ او ډرائيور  ّ 
دا ښځې په روډونو دومره په زيات ( زما دَ دې پوښتنې په ځواب كې ، چې  نوي  ّ  

  ... نو ده وئيل چې )  ... شمېر څله ګرځي ؟  
ګوا دَ ښار  -  زيات كار كوي او ډېرې پيسې ګټي  ّ دَ تهائي لېنډ ښځې تر نرانو

درست سپك كارونه لكه دوكانونه چلوَل  او په سېل ځائيونو كې خلګو ته 
  ّ ډېر الس لري  ىتفريح وركولو كې دوئ

مطلب دا، چې  كه څه هم مسټر نوي  په ښكاره خبره نه كوله، خو زما مزغو ته دا 
رته  دَ تهائي ښځې دَ سېالنيانو زړونه خبره بيا بيا راتله ، چې دَ ګټې كولو پ

   - ټكوَرولو دپاره دَ هغوئ سره په هوټالنو كې اوسېده هم په خوښه او په نره كوي
دغه خبره مې په دې په زړه كې رادننه شوه، چې دلته په دې ښار كې مې مسافران 

تهائي او بيا دَ ... بې دَ تهائي چاكلېټي انجونو دَ ملګرتيا چرته هم وَ نه ليدو 
  هېواد قانون هم وائي ، چې 

ّ  تهائي ښځې ته بې دَ هغې دَ خوښې الس وَر وړل  نه يوازې اخالقي بلكه  قانوني 
  ُجرم هم دى  ّ

  –اد، دلته  په خوښه هر څه هرڅه جائز دي ګوا دَ دې خبرې څخه مر
او لګيا وې ې لدا او داسې نورې خبرې زما او دَ ډرائيور تر منخه كېدهو،  

نامي   Vimanmek Mansionوهلو، كې َيو وخت مسټر ټوي ګاډۍ دَ   وسوچون
بام  ڼۍ چې په چيني طرز جوړه وه  او دَدا ښائيسته ژېړه ما  - ه لځاى سره وَدرو

دَ ډرائيور نوي په قول دا دَ خپل طرز   - نرۍ څُوكو يې له آسمان سره خبرې كولې 
   Chulatong Korn ع كې باچا1901جوړه عالي شانه تاريخي ماڼۍ په كال 

اوس دغه ماڼۍ دَ   - جوړه كړې وه  او په كې له خپلې شاهي كورنۍ سره اوسېدو 
دَ دې ماڼۍ عكس   - پخوانۍ نخښې په توګه نمائش دپاره خالسه ساتل شوې ده 

اوبو كې ځكه ښكاره كېدو، چې مخنۍ اوږده او لويه  برانډه يې  په شنو ډم  په 
  - اوبو كې والړه وه  
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زه او   -ټېمپل سره وَدرېده  نامي   Wat Chetuphonورسته  ګاډۍ دَ څه وخت 
لته هم هر لور دَ بُدها رقم رقم د –دننه ورَغلو ور   مسټر نوي  دواړه په لوُڅو پښو

په ړه  او دَ بُدها دَ څېرې كړه  و حريان په دې خبره شوم چې   - وړ بُتان پراته ؤ ج
او داسې   - ئي نسل ته مونېدلي ؤ څه څه تهايې سترګې او پوزه خاص توګه 

كه څه هم تاريخ وائي ...  برېښېدو لكه  بُدها چې په تهائي لېنډ كې پيدا شوى وي 
زوكړه دَ نېپال په لومبيني نامي ) بُدها ( چې دَ شهزاده سُدهارتا ، ګوا ماتما بُت 

 ُبدها له حضرت دلته يَو ځاى په تختۍ باندې نوشته ؤ، چې   –ځاى كې شوې وه 
كالو  35ائى چې دَ د  - كاله دَ مخه تېر شوى ؤ  543عيسى عليه السالم څخه 

باديانو په او له ځنګل څخه يې دَ انساني آت  مرتبه يې پيدا كړه شو، نو دَ والي
ګوا په اتيايم كال   - كاله دَ خپل دين تبليغ وكړو  45او بيا يې   - لورې مخه وكړه 

    - له خپل ُعمر او ژوند رسۍ وَشلوَده دَ 
وَ دَ باال هلته يې ... دَ بُدها كومه مجسمه پرته وه بل ځاى په دې ټېمپل كې  يَو

داسې ښكاره كېدو لكه مارانو چې ... رانو څو سرونه هم جوړ كړي ؤ دَ ما شاته
او يا يې دُښمنان وي او دَ چيچلو دَ پاره ورباندې  بُدها په قبضه كې اخيستى وي 

بلګې دَ تهائيانو له قوله دا سرونه دَ خبره نه وه، الكن داسې   - حمله آور وي 
او  په پټه چيچلى هم ؤ بُدها سرونه دي ، كوم چې يَو وخت مارانو دَ باچا   ّ ناګا   ّ  

په بُدها باندې دَ ناګا دَ دې ورانې پېښې ورسته  چې بيا داسې هم وئيل كېږي 
دَ سر ساتنې  په چوپړ دها نو ځكه خو ناګا خپل پاته ژوندون دَ ُب  - ايمان راوړى ؤ 
چې څنګه له دې ټېمبل څخه دباندې راوَوتم، نو په مزغو كې   - كې تېر كړى ؤ 

څه وجه ده،   - نو دَ هغه منونكې هم ... بُدها بُتان شته دَ  مې دا خبره وه، ګوا دلته 
كې دَ چې دَ افغانستان په باميان نامي زرغونې درې او يا ورسره ورته هزاَرجات  

څه َيو ميټره غټ بُدها كم او زيات  53ذهب منونكې څله نه شته ؟ چرته چې مدې 
  –و غره له پاڼ څخه تراشل شوى دى ، وجود لري نيم سله كاله وړاندې دَ  َي

له  دې بُدها ټېمپل څخه چې ګادۍ مخته تېره شوه ، نو مې له مسټر نوي څخه 
  پُوښنته وكړه  چې ، 
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دها له ُبتانو څخه پرته هم څه راته ښكاره كړه، چې دَ ّ   ته اوس مهرباني وكړه، دَ ُب
  كتو وَړ  وي  ّ

، چې  چرته مې په ه هم نه ورته نه وئيل  غوښتلو ، خو مطلب مې دا ووكه مې څ
خو بيا هم دَ هغه يې كور ودان چې راته وَموسېدو او .... ايمان كې فرق نه شي را 

  ...وئيل يې 
دا دَ خپل نوعيت نه يوازې   - و خوا روان ُين په روز ګارډدې وخت موږ دَ ّ  
رې هېوادونو څخه ځاى دى  بلكې دې ځاى ته له لرې ل ائيسته  او دَ سېلښ

  سېالنيان هم ډېر به شوق راځي  ّ
خېر ، څه وخت ورسته موږ  دَ روز  ګارډن  نامي پارك يا ځاى ته دَ ننوَتلو دپاره 

اېكړه مځكه باندې   60قه په دا زرغونه او ښائيسته عال... ټكټونه اخيستو 
دلته دَ تهائي طرز كليوال چاپېر پرته تهائي    - جوړه، څو اړخيزه سېل ځاى ؤ 

رواجي رقصونه، لوبې او رقم رقم مېلې او تماشې نه يوازې دَ كتو وَړ  دي بلكې 
دَ تهائي پېغلوله خوا دَ تهائي ژواك   - ېدلى شي سترګې هم ورباندې خوږې ك

ښځو او نرينه  دلته به دې لوبو كې دَ   - وكتلې  ه پورېښودنې مې تر ډېر
دَ لوستلي كتاب خبره نوره پخېدله آرټسټانو دَ رنګينو جامو څخه ها غه دَ برايه 

دَ واده دَ   - چې دلته ګونډې دَ چيني او انډين ژوند ژواك زيات اثرات دي  ،
سټېج باندې يَو  ښكاره كولو په وخت په)  تمثيلي لوبه  ( رواجونو دَ ډرامه ګۍ 

  ...تهائي ځوان وئيلو، چې  
خواړو اهتمام دَ هلك دَ كورنۍ دَ خوا دَ ناوكۍ او  108دَ َّ  په تهائي واده كې 

چې كه دَ ټاكل شوي شمېر څخه څه خواړه كم ... وراباڼو ته دومره ضروري خبره ده  
  وي ، نو دا خبره ممكن كېدلى شي چې واده سر ته نه ورَسېږي  ّ

 108ا واده كې ولور وي او كه جهېز او ي خبرې دا څرګنده كړه، چې په نو دې
/ كې نن سبا دَ كور ودانۍ واده هرې خواته  په نړۍ .... نو غوښتنه خوراكي شيا

پرته دلته مې دَ فيالنو  دَ تهائي ژواك ښوؤنې... ليكه وي  ورانۍ رواجي الر
  - فُټبال لوبه هم څه وكتله  
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  ...ډرائيور راته وئيلو ، چې  بيا چې مخته تلو، نو  
  ّ   اوس دي كروكوډائل ته بوځم   ّ

  ... ده به ال نوره خبره مخته وړله، چې ما ورته وئيلو 
بل  داسې زړه راكښونكې ... ايله كوه يې ، ماشوم خو نه يم  .. !  ّ  مسټر نوي  

  ته مې بوځه پليز  ّ ځايونو
  ...ده شاته راوَكتل او وئيل يې  

  ته يُو سم، هلته هم سېالنيان ډېر ځي  ّ)    Floating Market(دې   ّ  نو بيا
يَو وخت .... ورسره مې دا خبره خوښه كړه او ګاډۍ دَ سمندر په لور مخه وكړه 

   - له غاړې څخه رادې خواته وَدرېده  ګاډۍ دَ سمندر 
  .... نوي وئيلو   

، چې دَ يوې غټې كشتۍ دَ وړو وړو نرئييو كشتيانو ّ هغه دَ سمندر په مابېن كې 
فلوټنګ ...  ېټ ښكاري يانو، غوښو او رقم رقم شيانو ماركپه مثال دَ سبز

  كه تاسو وَغواړئ ، نو ورته په چكر تلئ شئ  ّ... مارګېټ بلل كېږي 
المبوزن ( فلوټنګ ماركېټ     - او ما هم هغسې وكړه ، څنګه چې ده راته وئيلي ؤ  

دَ رقم رقم ، چې كشتيانې په سلګونو شمېر يوه وړه شان  دُنيا وه) ماركېټ 
ګرځېدلې وې او دَ دَ زړخوښيانو تر هانده ذريعه  سوداګانو دَ خرڅوَلو راخرڅوَلو

په زيات شمېر ښځينه دوكاندارانو خپلې سره سره وهلو كشتيانو دَ چپوګانو 
ما هم په كې ځان دَ   - خرڅوَلې نو سره تړلې ګادَ خوږو موسكاخپلې سوداګانې 

چاپېريال برخه كړو او دَ روحاني تسكين تر هانده مې خوندونه لُوټلو دپاره  هغې
نو ځكه خو يَو ځاى راته يوې چټې تهائي پېغلې په   - لستوڼي پورته كړي وه  

  ... ماته ګوډه تهائي وزمه انګلسۍ كې وئيلو  
به  ټول بنكاك  ّ  كه تا ته دَ ګائيډ ضرورت وي ، نو زه به درسره ملګري وګړم  ؟ 

  ّ  درته ښكاره كړم 
هانده بيا بيا  لومړۍ  خو مې ورته يَه كړو ، الكن دې چې راته دَ خواست تر

انجلۍ ګائيډ ... په پنځه سوه بهات كې مې خبره خالسه كړه   خواست وكړو، نو
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سترګو تر كُونجويې ال  س په  الس  راسره روانه وه او دَڅه وه ، بېخې ژر بيا ال
يم، الكن  دا ښه راباندي لګېده او كه بده، خبر نه... رځوَلې جال ټكې راباندې غو

  چې څله  ؟  وېرېدمه نه ورڅخه، ګوره،
نامي تهائي ) ليك (   Lekاوس په ټېكسي كې زما او دَ ډرائيور څخه پرته  

داسې ژغېدله ، لكه موږ چې دَ ډېري مودې راهسې يَو بل   - پېغله هم ناسته وه 
  ...غله وائي  پېژنو ،  يَو ځاى دغه پې
  ّ  دا  سخو وت روډ دى  ّ

نران څه كوي، چې هر بس دا راته وَوايه ، چې تهائي ... ّ  ته سخووت ايله كوه 
  ؟  ّته كړي دي او ټول كارونه يې الس ښكاري لورې ته ښځې 

كه څه هم  هر .. باندې دا خبره ولې بده وَلګېده  ګوره چې په ګائيډ پېغلې ليك
پرېښېدې او كه څه بل غم ؤ ، چې هغې راته په سترګو كې لور انجونې او ښځې 

سترګې په ډېرې سنجيدګۍ را واچوَلې او دَ ځواب راكولو په ځاى يې راڅخه 
  ...پوښتنه بيا كړه 

  ّ  ولې ستاسو په هېواد كې ښځې كارونه ده كوي؟  ّ
له خالسه غلې ليك دَ خپلو نرانو په باب ُخما به ال ځواب وركولو، چې  هغې پې

  ...كړه  
  نور هيڅ نه  ّ... ځناوران دي دا زموږ نران ... ظالمان ... جواريان  ... ّ  نشيان  

نېغ په نېغه يې وئيلو ، مګر زه حريان ...   ض دا، چې بيا يې څه په خُلې ورتلوغر
په دې وم، چې مسټر نوي ډرائيور چې نر ؤ، دَ هغې خبرې اورېدلې او په خُله يې  

زه هم   - ښتيا وايي  ، داسې برېښېدو، لكه هغه انجلۍ چې رهو  - الس ايښى ؤ  
مالګې مې نر وم، خو په دې غلى وم، چې دَ هغې انجلۍ په ُپرهارونو باندې 

هغې انجلۍ چې ځان ښه ستړى كړو، نو داسې په ماته خُله باندې   - دوَُړولي وې  
  ...پُوښتنه ورڅخه وكړو 

  ّ  دې موږ په كومه روان يُو  ؟   ّ
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لكه چې زما په ديغيت پوهى شوه ، چې دَ ځواب راكولو دَ مخه ډرائيور نوي هغه 
مياؤن مياؤن  ... مين مين مين  ((( دَ ښه  ډېر  ... ته په خپله تهائي ژبه كې ګډه شوه  

  ...په دروغجنې موسكا كې راته وئيل   LEK كولو ورسته  ))) مياؤن  
بس په يَو څو منټو كې به ورته ... دَ كتلو ځاى دى   Weekend Marketّ  هې مېن  

 وَرسېږو  ّ

*****  
دَ بنكاك په غټو نه يوازې    Weekend Marketدغه  رښتيا خبره دا وه ، چې 

 بلكې له الندېني پوړ څخه تر آخيري پورتني پوړه ماركيټونو كې يَو ماركيټ ؤ 
دَ نورو   - دَ ښائيسته دوكانونو او رقم رقم زړخوښيانو په اړه ځانګړى هم ؤ پورې 

درست كاروبار تهائي چټو پېغلو په خپلو السونو ماركيټونو په ډؤل دلته هم 
په پوړ تر سلو څه زيات دوكانونه داسې جوړ ؤ ، چې نه يې   - كې اخيستى ؤ
بس هر پوړ  ...  و ، نه يې  دروازې وې او نه  ځان ځانته بېل بامونه  لدېوالونه درلود

لوله  او په دې غټ هال كې دَ هر يَو دوكان ځاى په  يوه ستر هال باندې اړه در
ټاكنه دَ لرګيانو په ښائيستو دړو يا دَ سپينو اوسپنو په سالخونو، دَ فائيبر په 

له يَو لوړ ځاى   - رنګينو شيشو او دَ ايلومينئيم په ښائيسته شيټونو شوې وه 
ه نظر كې څخه په دغو غټو پوړونو كې په سلګونو جوړ واړه واړه دوكانونه په يو

دَ هر يوه دوكان ځان ځانته دَ  كاركونكو  انجونو دپاره   - په آسانه ممكن كېدو 
 ليك ګائيډ پېغلې    - ر څه هرڅه خرڅېدلو دلته دَ ژوند ه  - يونيفارم ؤ  ښائسته

زه دَ ماشوم غوندې تر الس نيولى وم او دَ دې  بې مثاله ماركيټ  په هر پوړ كې  
ځانته  لو ورسته زه دَ  َيو ګارميڼس  په دوكان تم كړم اواو كونې كونې كې دَ ګرځو

په ډېره  راته ل يې رامخته كولو سره سم ٍبيې يو سوئمنګ كاسټيوم خوښ كړو او 
  ...  بېباكه انداز وائي

  ّ  وركړه  پيسې  ّ
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ولې چې دَ هغې په داسې سپين   - بس پيسې مې ادا كړې  ... ما څه كولى شو  
خو په زړه مې كانى كښېَښولو او ورته وَ مې  ... هم راغلو سترګۍ باندې ډېر خشم 

  ...وئيلو 
  چې ځو  ّ... ّ  درځه ليك  

باندې راوَوتو ، نو قسم قسم اركېټ څخه دليك  ّ  له م  بيا چې څنګه زه او هغه  ّ
داسې نه چې ...  ّ  ما وئيل    - كول شروع كړو  نهمې په زړه يرغلو وسوسو او ويرو

ېټ  ولې چې زه څنګه يو بل مارك –او دغسې خبره هم وه ... شي  ّ   ناراباندې تاو
ه ګيسټ هاؤس كې مشهوره ؤ  سره جوخت  په كهران چې دَ اندرا ماركېټ په نوم 

ګوره   - پاره له ګاډۍ راكوزېدمه ، نو دا راسره سمه كښته شوله دَ خونې نيولو د
يا يې ځان كړې وه او  چې په زړه كې يې څه ؤ ؟ خونې ته راسره تللو اراده يې

ښتې څه وَ چې راسره څنګ كې دَ ماما دَ لور په شان نراباندې تللو هڅه كوله  
  ...درېده ، چې ورته مې وَ وئيلو  

  زه داسې والړم او داسې راغلم  ّ... ّ  ته درځه په ټېكسي كې كښېنه 
ه هغه په مات زړه په ټېكسې كې كښېنسته  او څنګه  دَ هغه ګيسټ  هاؤس دنن

الړم، څنګه مې كوټه َنيوله او څنګه بيرته تر تېكسې پورې راغلم  ؟  نه شوم 
دَ وحشته او موسكني بس كه خبر وم، نو دَ هغې تورې بال دَ ناښكاره ... خبر  

دَ يوې تهائي دهشته ، چې قهرناكه او  ښائيت په سيورې كې پټ له غلچكي 
ائيډ په توګه راڅرمه شوې سپين چكې پېغلې په بڼه دې وخت  دَ َيو ټوؤرسټ ګ

  - وه  
*****  

... ًخستن اته نيمې بجې وې او موږ  ال هغسې په شمېر درې ملګري  ااوس دَ م
ګر دَ ډوډۍ څخه فاريغېدو سم  دستي  م  - ۍ مو سره يَو ځاى  وَخوَړله ډوډ

  ...  ېكسي دروازه خالَسولو په وخت وئيلوډائيور مسټر نوي راته دَ خپل ټ
  دى چې زه تاسو ستاسې په خوښه چرته كوز كړم او خوشى سم  ّّ  اوس په كار 

  ...بيا يې دَ لږ سوچ ورسته وئيلو 
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بيا .. ّ  كه دَ خپل دې فرېنډ سره   ّ الئيو شو ّ  ته تله غواړئ ، نو به مو ورته وَرَسوم  
  به زه الړ شم خپل كور ته  ّ

په اوږو را ه زما زما له خوا ورته ځواب وركولو دَ مخه هغې پېغلې ليك السون
  ...ا مطلبه ناز نخره كې  راته وائي  واچولو، او په  ډېره ب

  موږ به  ّ  الئيو شو  ّ  ته ځو  ّ... ّ  هو ، هو  ډئير 
دَ انجلۍ دې له ورخه اويښتې سپن سترګۍ خولې راباندې ايله كړې او ځان مې 

  ...څخه پُوښتنه وكړه  ، چې   مسټر نوي را ټولوَلو په وخت  ورڅخه
 ّ  دا الئيو شو  څه وي ؟   ّ

ته په ) ګائيډ( هغه دَ ځواب راكولو په ځاى وَموسېدو او هغې مستې انجلۍ  
او بيا څو ساعته ورسته هغې ګائيډ دَ   ّ  الئيو شو  ّ  په حقله .. خپله ژبه كې ګډ شو 

طري او تر ځناورتوب ال هم اويښتې معلومات داسې ف داسې شرمناكې او غېر
خدائى حق دى چې دَ    - ، چې ايله مې په زړه دوره نه راغله  د راكړونخوپه خوند 

... چې دَ دې انجلۍ دَ بې حيائۍ څخه مې كركه وَشوه ... دغې شو څخه څه، وايم  
  ...په ښورېدو شوه  ورته او يَو دم مې ژبه په ُخلې كې 

كور يا چرته  وَې هم دَ دكه ته اوس كور ته تله غواړې ، نو مسټر نوي به .. ّ  ليك 
  رسوي  ّغواړي وَدا تله 

ما چې دَ  داسې حريانه غوندې شوه ، لكه  څه ورته وئيل چې انجلۍمې نورال به 
نو ځكه    - هغې تر ّ الئيو شوّ  دَ بې شرمۍ تر هانده ورته بد او  ناروا وئيلې وي  

  ...خو يې  په ډېر سواليه انداز تپوس وكړو  
  ه نه اوسېږم  ؟  ّزه به له تا سر... ّ  ولې 

دا خبره څه وه، لكه ټك چې يې راباندې وكړو او دَ نن نيمې ورځې او دې 
ماُخستن په بېال بېلو موقعو دَ هغې له بېباكۍ په ما كې دننه راجمه شوې ټوله 
غُصه  مې له خلې داسې را بهر شوه چې  لكه  جوړه زه هم  دَ تهائي اژدها په جامه 

دَ سره تړكېدونكې اور لمبې او خړُوڅكې  مې  كې  راڅرګند شوى وم  او 
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نور به مۍ څه او څه نه وي ورته وئيلې ، خو په آخيره كې مې    - ورباندې ورَولې 
  ...ورته وئيل چې 

  ته يَوه ګائيډ يې او بس ګائيډ اوسه ّ... ّ  مائينډ  ُيور  اون لېنګوېج  اوكې  
يسې ر ا ايستلو سم دستي پلو، چې ما ورته له  بټوې هغې به ال اوس معذرت كو

  ...وَ وئيل 
  يسې او خپله الر وهه  ښه   ّّ  دا واخله خپلې پ

كې راتلم، نو دې وخت  دَ ټېكسي دَ شا په سيټ كې ناستې  ه هوشاو بيا چې پ
هغې پېغلې ګائيډ ليك  زما په لور داسې په سرو سترګو كتلو، چې څنګه مې 

   –تلو او بل راتلو  مايوسۍ يو رنګ ، نو په څېره يې دَسترګې ورسره څلور شوې 
*****  

ع دَ   ّ  نوري 1992مه نيټه دَ جنورۍ  31دَ سېل كولو په څلورم سهار ، ګوا په 
اوؤ سرو انګرېزانو او يَو پاكستاني  په  ّ پتايا سائټ ټريپ  ّ كې دَ  ټرېولز  كمپنۍ ّ

كم او زيات  څه    -  ناست دَ  ّپتايا بيچ ّ په لور روان وم ملګري  سره په وېګن كې 
كلوميټره لرې  دا نامتو سمندري څنډه  يا غاړه په تهائي لېنډ كې كتل  145

ورسره دَ  ان كې الهور كتل ، چې  پنحابيانو دومره ضرورى ده لكه  په پاكست
دَ پتايا بيچ په لور تلونكې الرې ځاى ځاى    - پاكستاني كېدو شرط ايښى دى  

  - دې په مابېن يا يو څنګ بل څنګ تېرې شوې دي په وړو او غټو آباديانو بان
بره دا وه، چې ښاري سيمې وې او كه كليوالې ، دَ سړيانو په مقابله كې عجيبه خ

    - ښخې په بېخي زيات شمېر تر سترګو كېدې  
لې تهائي ګرل څنګ كې دَ خپاختر قزلباش چې دَ كراچۍ اوسېدونكۍ ؤ زما په 

يو ځاى يې .. ، دروند او خوشحاله ځوان ؤ   ډېر زړخوږى  - فرېنډ سره ناست ؤ 
  ...راته وئيل  

له مخه مې بنكاك په لمبو كې  ه ورتګهلتّ داسې خو زه جرمني ته تلم، الكن تر 
سوځېدو ته زړه وَشو ، نو ځكه دلته راغلم او دا زما ګرل فرېنډ ګرېني ده ، ځان 

  چې راڅرمه ده  ّ
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مون او كه هسې دَ تهائي دَ ننني كلتور څنګه ګرل فرېنډ ؟  دَ مغربي اصطالح په س
له مې دا خبره او خپ... وَكړه  ما ورڅخه پوښتنه نه  - دَ يَو يا دوؤ شپو ګرل فرېنډ 

اختر او ما په اُردو كې دَ يو بل وَ   - وَسنجوله چې هغه دَ يوې يا دوؤ شپو ناوې وه  
په دې   - ه زړونو ته الرې جوَړولې او نور مې دَ ورورئ احساس ته وده وركول

وېګن كې مې دې بل اړخ ته ناست يَو ښكلى او دنګ دَ نيوزي لېنډ ځوان چې نوم 
َيو وخت دَ اېډز په باب  –وُى او بوُد او دَ ګپو په اړه بد نه ؤ هامس ؤ هم په خيې ت

  ...ه رائيې له داسې دليل سره وړاندې كوله  يې خپل
اد په زد نيا يې دَ تهائي هېوره ده ، چې دُّ  دَ اېډز عالمي شوشه هسې السي خب

.. ګنې دَ اېډز مريضان چې څومره په مخته وتو مغربي هېوادونو كې شته  .. كوي 
  دومره هيچرته نه شته  ّ

په دغه رنګه ګپو او كتو راكتو كې يولس بجو خواته موږ دَ پتايا په واړه الكن 
وَ رسَول  ښائيسته ښار كې په ګولډن بيچ نامي هوټل كې خپلو خپلو خوُنو ته

   –هو، مازې دَ پنځلس  يا شل منټه دَ آرام په نيت   - شولو 
دَ دې وخت   - دولس بجې يې موږ ټول ملګري نيږدې سمندري غاړې ته بوتلو 

سمندر دغه مشهوره غاړه چې دَ لرګيانو او كانيانو جوړ سايه وانونه په كې ځاى 
النچ پورې په وړه  تر –په ځاى والړ ښكاره كېږي ډېر خوش رنګه ښكاره كېده 

كورال آئي  –روان شو  اول شولو او النچ دَ كورال آئي لېنډ په خوكشتۍ كې وَ رس
منټه فاصله باندې يوه ډېره وړه مګر بيخي زرغونه جزيره  45لېنډ، چې فقط 

دې وخت دَ سلګونو سرو سپينو او نرانو څخه داسې ډكه وه چې ... وه ) ټاپو( 
ټول له جامو څخه تر ډېره هانده خالس ؤ ، خو هم څه كه   - څوك په بل نه ؤ خبر  

بلې خواته  الكن  - دلته دَ يوه سړي هم په ځان دَ سړي ګمان ګوره چې څله نه كېدو 
بلكې زياترې خو په ... ښكاره كېده  هره يوه ښځه په يوه نا يوه مستۍ كي بوخت

درې داسې  النور خو نور يو ځاى زما سترګو   - تكو شنو اوبو كې چَړپېدې هم 
حريان ځكه ... ېديي چې په ښكاره سينو يې سن بات كولو روسۍ بېغلې هم وَ ل

په تهائي لېنډ كې دَ سمندر په ... شوم ورته ، چې زموږ دَ ټريپ دَ ګائيډ له رُويه  
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او ..  بدن خاص برخې پټوَل الزي دي   غاړو باندې دَ سن بات كولو په وخت  دَ
راته څه غوندې كمزوره  ، نو دَ تهائي لېنډ قانونوَ ليدو ې مې دا حال دلته چ

او چې دلته خال خال دَ حكومت سړي  او ژوند ساتونكې هم  –ښكاره شو 
  –ګرځېدو 

د پرته موټر بوټونه ، آسماني سايه وانونه ټاپو په غاړه باندې دَ نور ژوندَ واړه 
دَ ګېند  او خاي ځاىواټرسكوټران  ) چهتريانې  نكوپه آسمان كې دَ الوتلو( 

چې زه يوازې . كه يو خواته زما په خيال  - لوبې هم دَ كتو وَړ او خوندَورې وې 
هم ځكه خو به ځينو ماته داسې  –چې جامې مې په تن وې ... هغه سړى هم وم  

بې خبره دَ داسې رنګه مغربي چارو څخه  پورته كښته كتلو لكه زه چې دَ دُنيا
مې  ، خو كمزورۍكې صحيح ؤ سوچ خپل په هغوئ كه څه هم   - ورته برېښېدم 

مطلب،    - ه دې وجه نه ور كوله چې پښتون وم  بيا هم چاته په الس شايد چې پ
چې زه يو ځل يوې خواته په رېګ باندې ناست وم، چې دوې تهائي پېغلې 

  ...او په څنګ كې راسره كښېنستې او وائي  راوَرسېدې 
  ّ  مساج مساج  ؟   ّ

دا   - ېري ورسره وكړې ، خو خبرې مې ډوَ منله نه  ا خبرهورسره دڅه هم كه مې 
  ...دواړې مسلمانې پېغلې وې او وئيل يې  

ّ  دَ مساج كار په تهائي لېنډ كې زياتره مسلمانې پېغلې كوي ، ځكه چې دا تر 
  نورو سپكو كارونو دروند او ښه كار دى  ّ 

  ...ما ورڅخه پُوښتنه وكړه ، چې 
  مېر په سمه نه وَليدو  ّچرته مې په ستاسو دَ ش ...څه كوي ّ  نران مو 

  ...هغوئ وئيلو 
  النچونه چلوَي  ّ اخو ښار كې خواري كوي او يا دې خوا ها ّ  زموږ زياتره نران په

 –له دې ځايه ماځيګر خواته بيرته پتايا سټي ته راوړل شولو 

كې دَ  په دې  غټ نندارتون  - ته بوتلو Alcazar  show  دَ شپې نهه بجې يې
دَ حېرت   - وړاندې كېدلې تهائي ژوند ژواك  ښوونې په نوې  او خوندور ډؤل  
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په لوى سټېج باندې نندارې دَ هرې لوبې او ډرامګۍ او چې خبره دلته دا وه، 
سندرې يا بيا بيا رقصونو ورسته داسې ژر ژر بدلېدلې ، چې دَ سړي به ورباندې 

ج درست ماحول به دَ هرې لوبې  دَ موډ په ګوا دَ سټې  - دَ جادوئي عمل ګمان وَشو 
  - يو فلم برخه وي  دَ .. لكه دا هر څه چې ژوندي نه  سمون داسې په تادۍ بدلېدو

شپې يولس بجې خواته دَ  ملګري  دّله دې خوندورې شو دَ كتلو ورسته موږ  ټول 
لور هر   - يو عجيبه غوندې حال ؤ په دې روډ ...پتايا په فرسټ روډ كښته كړل شؤ 

بېلو نومونو باندې سرته بېالرڼاګانې ، بارونه ، سازونه ، دمامې ، مستيانې په 
داسې برېښېدو لكه   - رسېدلې او دَ دُنيا جهان ټوؤرسټانو زړونه يې غولوَلو 

اڼيانې دَ دې  روډ به بيا هم دا وه چې ودانيانې او ممځكه چې ځنګېږې ، خو عج
ګام  ښځې او نرښځيان  په رنګينو جامو  په هر دويم   -  ې  وېال هم هغسې والړ

بلكې په ښكاره ښكاره يې وَ خلګو يعنې ټوؤرسټانو ته دَ  كې نه يوازې والړ ؤ
 ګوا  - كولو دپاره بلنې هم وركولې هغوئ دَ خوښې هر اړخيزه خواهشاتو پوره 

انساني ژوند او اخالقياتو رسۍ داسې په آزادۍ دَ شيطاني وحشت په نيت 
زما په رنګه يو ساده پښتون يې په بيا بيا غوږونو نيولو باندې چې ... شلولې 

نه يوازې دا، بلكې دَ روډ په دواړو څنډو والړو بې شمېره پېغلو   - مجبوره كولو 
الئيو شو ، چا ... چا وئيل ،  الئيو شو   - داسې رقم بلنې هم وركولو ته چمتو وې  

ار هاسې بار او تر دې هانده ، اې ګوګو ، داسې ب ها ډسكو... وئيل ، دا ډسكو 
   –لېډي هوم  مشهوريانې او بلنې هم وركولې ...   چې ځينو دَ لېډي هوم

ولې چې دلته ښځې   -  غرض دا، چې دلته ايمان ساتل وَ سړي ته ګران پرېوځي
مختصرې مودې دَ رښتې په نيت جوړه جوړه داسې ګرځې لكه هغوئ  او سړي دَ 

بس يَو زه وم، چې نه تش مې دَ   - ته شوي وي چې دَ جنم جنم راهسې ملګري پا
ګالنو دَ ښكولو څخه ځان ژغورَلو بلكې  دَ پتايا بيچ دَ دغې شپې دَ مستيانو په 
نوم لوګى شوؤ ګلورېنو الرو كې خورو ورو ازغيانو څخه مې جامې هم ژغورلې 

هغه دَ خبره  هو، داسې نه ، چې زما په سينه كې زړه نه ؤ او يا سړى نه وم ، خو   - 
ويرو سره نو ځكه دَ بېالبېلو ناښكاره   - هوشيارانو، چې زړه ؤ الكن همت نه 
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يعنې شايد چې زه هغه واحد سړى وم، چې   - وې بلې خواته په چكر وم ملګرى ي
ځان رنګ كې بار كې نه كښېنستم او نه مې دَ پتايا بيچ  په رنګونو يوه چرته هم  

   –كړو 
دلته دَ دُنيا جهان خلګ يا  مشهوره ده، چې  په باب دا خبره دَ پتايا بيچ

 ورځ په خوبځكه په زيات شمېر راځي ، چې ) په خاص توګه نرينه ( ټوؤرسټان 
او بيا دَ ښار دَ   - او شپه  تر سهاره په  ويښه تېرولو عادت دَ رواج ځاى نيولى دى 

په دې او   - سمندر دَ غاړې آمدني په يوه ورځ كې لكه يو لكهه ډالره پورې وي 
 كې دَ ګټې زياته برخه دې هېواد ته دَ تهائي پېغلو دَ موسكاګانواو رقم رقم روا

له سوبه الس ته  ناروا اداګانوپه بنسټ دَ ټوؤرسټانو دَ زړونو دَ غولوَلو كړل شوؤ
چې دَ دې هېواد په خوشحاليانو ساتلو كې دَ دغو پېغلو  وئيل كېږي ،  - ورځي 

ئ په خوږو خنداګانو ، ناروا نازونو او اداګانو ولې چې هغو  - لويه برخه وي  
باندې دَ سېالنيانو جېبونه داسې صفا كوي ، چې دَ يو څو ورځو ورسته دغه 

له ټكټه يې بل هيڅ څه هم  وادونو ته ستنېږي ، نو چپ دَ جهازسېالنيان خپلو هې
تهائي پېغلې  دَ نريناؤ دَ داسې ځكه، چې   - په جېبونو كې نه وي پاته شوي 

هم شايد دغه وجه وه،   - كې خورا غښتلې ګڼل كېږي  په هنررګ نيولو كمزورۍ
چې دغو ماربچئيو تهائيانو ته زما ايكړي بده ښكاره كېدله او هڅې يې كولې 

خو، ما له هيچا   - هم په يوه نا يوه طريقه ورګېر كړي   چې دغه با ايمانه پښتون
ه منلو او ما ته يې په رقم ست نخو هغوئ هم شك - هم نه منله   سره هيڅ رقم خبره

هن ، تر دې هانده،   - خو زه په كې  نه شومه ورګېر ... رقم نومونو تلكې دَرولې 
يَو تهائي ځوان، چې ورسره  چې زه كله دَ خپل هوټل په البي كې وردننه شوم، نو

ې يوه چټه پېغله هم والړه وه  دَ ښې ډېري نشې په حالت كې راته څنګ ك
  ...وَوئيل  

ما كه هر څو غوږونو ته الس وړلو، خو هغه بې غېرته ځوان  لېډي   ؟   ّ  ... لېډي    ّ
يوه نه منله او انجلۍ ، چې  خور يې ښكاره كېدله  تر الس نيولې زما تر شا شا 
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او زه دَ مرګ وام نيولى دَ خپلې خوُنې په لورې په غټو ګامونو   - راروان ؤ 
  ....روان  

*****  
، چې دَ    Jomthien Beachدَ نارى كولو ورسته  په  وېګن كې  ه دې بل سهار  پ

پتايا بيچ په  دَ  - واټن باندې ؤ ته يوړل شولو  پتايا سټي څخه دَ نيمې ګنټهې
مقابله كې دا بيچ نه يوازې غټ ؤ ، بلكې دَ ځوانيانو، مستيانو او ښائيستونو 

ه دغه سمندري غاړه دَ ژېړبخون رېګ او تكو شنو اوبو پ  - په اړه ځانګړى هم  
باندې مې  په لومړي ځل اوبو ته ځان وَسپاَرلو او دولس بجو خواته مې دَ ملګرو 

او په هغو الرو دَ تهائيانو دَ ... سره په وېګن كې دَ بنكاك په لور مخه وكړه  
ېل دَ دا ټريپ دَ س  - يو ځل بيا روان ؤ  ته) يعنې دَ حُورو ښار( كرانګ تهيپ 

تمام شو، چې دَ اختر قزلباش غوندې ه دې وجه راته په ګټه اهميت څخه پرته پ
   –غښتلى او خواخوُږى دوست مې په برخه شوى ؤ 

*****  
چې هم ارزانه ؤ، او هم  دَ ښائيسته او  ه هغه زه وم او كهرانه ګيسټ هاؤس ،تبير

دا ماركېټ څه ؤ ، دَ كلې دَ ګودر تنده ... خوش رنګه اندرا ماركېټ سره ورته  
ما او اختر قزلباش، چې زما دَ هوټل څخه په څه فاصله   - دې ښه ماتېدله  وربان

اختر   - باندې په مېټرو پېلس كې استوګن ؤ ، هر ماځيګر به موږ په سېل وتو 
يَو ماځيګر،   –به له تهائي پېغلو سره رقم رقم ټوكې او شوخيانې كولې  قزلباش 

ختر قزلباش دَ يوې تهائى سره چې موږ دواړه په اندرا ماركېت كې ګرځېدو، نو ا
  ...، چې لوچې هغې انجلۍ ورته وئي... په شوخۍ كې څه داسې اخته شو 

  تهائي وايه تهائي وايه  ّ... ّ  انګرېزي مه وايه 
  مياون ميان به درسره ژغېږم  ّپه ّ   زه پشي نه يم  چې 

ده وګڼله ده به ال نورې خبرې كولې ، چې هغې تهائي پېغلې دا خبره په ځان څه ب
  ...او وار يې داسې په تادۍ وَ الس ته كړو 
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  ّ  زه بيا سپۍ نه يم ، چې ستاسو په رنګه به باؤ باؤ كوم  ّ
دا باؤ باؤ يې داسې په خوند او په طريقه  ادا كړو ، چې ما او اختر دواړه داسې 

  - په سر شولو، چې دَ هغې  په شونډو هم موسكا خوره شوه  خندا 
*****  

م سهار ؤ ، چې دَ كهرانه ګيسټ هاؤس څخه دباندې دَ مېټرو پېلس دَ سېل ات
چې څنګه دَ خپل بس   - ته دَ اختر قزلباش سره دَ ليدلو په نيت روان وم  خوا هوټل 

هوټل له روډه دَ ښي الس په كوڅه وَګرځېدم ، نو يَو تور بانجڼي كلر موټر كار چې 
ېدو ، شيشه كښته شوه او يوه زما دَ څنګه وَدر... هم تورې وې يې ټولې شيشې 

په كې ناسته .. ټين اېجره تهائي پېغله ، چې تور نرم وېښته يې په مخ  ځنګېدلو 
  ...راباندې ژغ وكړو  ... وه  

  چرته روان يې ؟   ّ... ّ  مېن  
    ...ما ورته وئيل  

  ّ  مېټرو پېلس هوټل ته  ّ
  ...خالسه كړه   دې الس شاته وَ غَزولو او دَ شا دروازه يې څه غوندې

  زه به دې ډراپ كړم   ّ... ّ  راځه 
چارې  ل ، چې ورسره كښېنم ، خو بيا چې مې دې پټاته وَ وئييَو وار ال زړه ر

نو ځكه مې الس ... بال ښكاره شوه ... انجلۍ ته پام شو ، نو انجلۍ راته انجلۍ نه 
  ...ورته دَ شكريه دپاره پورته كړو او وئيل مې ورته ، چې 

  نو تهېنك يُو  ّّ  
هغې بيا راپسې ناره كړه او ګاډۍ يې زما سره سره روانه   - او مخته روان شوم  

  ...كړه او پرله پسې راته  ګډه وه  
 ّMan … Hey Man … No Problem … come come … join me       ّ  

الكن زه وم، چې خپله الره مې داسې په چسپاندۍ لنډَوله ، لكه جوړه چې تهائي 
 دها دَ هغې چاكلېټي انجلۍ په بڼه كې راپسې وي او له ُخلې څخه مې ورته    ّ اژ

No..No     ّ الكن هغه تهائي پېغله هم دومره رډه وه، چې زما په خبره يې  –وتلو
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ى شو چې انو كېده ورځ نه وى ، ك  - زړه مې حلق ته راغلى ؤ   - سر نه خالسَولو 
خواته په دې كوڅه كې سړي هم  ې يو بلهم ؤ، چ م دابيا غ وى او منډه مې كړې

نه يې په ما او ..  كم كم ليدل كېدو او څوك چې ؤ هم، هغوئ خپله خپله الره وهله  
ما په بيا بيا هغې ته   - زموږ په لور په هېره راكتلو يې هغې كې باك كولو اونه 

او السونه مې جوړه ورته نيولى ... سوري وئيل او معافي مې ورڅخه اخيستله 
خو دَ   - هغه ته هركلى وئيل دي ... چې دلته چا ته السونه جوړول ځكه نه شو، 

ځكه چې دَ هغې په دې تكراري  ...ږونه په بيا بيا ورته وَنيولو هرڅه پرته مې غو
ماته ګوډه خو دا وه چې ما ته به يې په   - ضد ماته خپل مرګ يقيني شوى ؤ 

  ...وئيل، چې  انګلسۍ كې بيا بيا 
ّCome …. Come Join Me  …. My Friend … don’t worry        ّ     

يَو وخت چې زه دَ مېټرو پېلس هوټل په كوڅه كې وګرځېدم، نو ګاډۍ هم څه 
لې چې هوټل اوس و  - ل ، چې اوس به ورڅخه خالس شم  ما وئي  - شاته پاته شوه 

بيا دغه سوچ مې كولو ، چې ګاډۍ هم راپسې   - بس په يَو څه فاصله باندې ؤ 
وايم چې هغې ايله الس ... دې ځل خو دومره راسره نيږدې روانه وه   - راوَرسېدله 

دا هغه وخت   - كولى هم شوم   ګنې كه يې غوښې وه، نو يې اغوا ...نه راواچولو 
ډلې  ، چې دا هم هغه هم دَ حېرت سره ګن... ؤ، چې مې په مزغو كې دا خبره راغله 

كه څه ... انو ته په ګاډيانو كې لفټونه وركوي  چې ښځې يې نر عجيبه هېواد دى ،
نو ځكه خو زه په نره ځان  دومره   - خبرې برعكس زما په هېواد كې كېږي دې دَ هم 

دوه ځله يې  يَو –عاجزه شوى وم، چې شاپېرۍ راپسې وه او زه لكه چغال په منډه 
ې به مې ورته چ... اَړولو دپاره په هارن الس هم كښېښولوزما توجه دَ ځان په خوا 

كړه لكه  به يې داسې پټه وكتلو، نو دې به په شونډو ژبه تېره كړه او يوه سترګه
او ناپېښه خو هغه وخت وَشوه ، چې   - راپسې تمام شوي وي جوړه چې يې اوړه 

زه دَ هوټل په ګېټ څنګه دننه كېدم، نو دَ خدائى په اماني دپاره مې الس څه ورته 
په خشم كې وَ چيچلې او له ځان سره په ترئيو  پورته كړو ، چې هغې شونډې
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او بيا يې يه ... خود به يې كلكه شكنځا راپسې كړې وي   - تندي  وَبُوڼېده  
   - اېكسلېټر پښه داسې كښېښوله، چې ګاډۍ ايله وانه لوته  

دا واقعه چې مې اختر قزلباش ته دَ هغه په خونې كې وكړه، نو ده زما په حال او 
  ...وَرولو او وئيل يې شوق ډير سر وَښ

  ّ  څه ګولډن چانس دې دَالسه وركړى دى   ّ
  ...او بيا يې راته وئيل  ، چې  

دَ غټو  يعنې   - ّ  داسې پېښې دلته اكثره دَ خوش قسمته غېرملكيانو سره كېږي 
ولې   - كورنيانو انجونې داسې دَ دوئى دَ راګېَرولو په چكر كې ګرځي راګرځي 

دلته په خپلو سترګو ويني ، خو  څه هر څه نيانو انجونې هرچې دغه دَ لوئيو كور
نو ځكه يَو نا  –لى تسكين دَ عامو انجونو غوندې نه شي كودَ خپلو خواهشاتو 

  ......... ّ يَو غېر ملكي ځوان په تلكه كمې راګېر كړي او څوڅو انجونې  
هم څه  مګر دې وخت مې كولى –په ما هم ښې وَلګېدې دَ ملګري اختر دا خبرې 

   - شو، چې موقعه مې دَ السه وتې وه  
اختر قزلباش په ضد ؤ، چې  دَ بنكاك يوه تحفه زما په خوښه راته  دغه ورځ 

كه څه هم ما نه   - ئى نن ماځيګر جرمنۍ ته روان ؤ اولې چې د  –وړاندې كړي 
هو، دَ يَو بېخي ښه دوست په ... ورسره منله، خو ده راباندې په زوره وَمنله  

په ټېكسي كې يې كښېنولم او هلته يې بوتلم، چرته چې له څانګو   - ثيت  حې
دَ خزانه په امان او په هر موسم كې ژوند كولو ته جوګه ګلونه راشلېدلي 

هرڅه هرڅه ،   - دي ، چې خوشبويانې پاشي  خو هو ، هم دغه ګلونه   - برېښېدلو 
خې ته زما په خُله كې دَ خو حريان په دې خبره وم، چې دَ ملګري اختر دَ اخالس م

  انكار توري څله اقراري شوي ؤ ؟
*****  

دَ فرورۍ څلورمه وه، چې زه  دَ بُدها له ښاره په ټېكسي كې دَ ائيرپورټ په خوا 
بس ايله مې وَ   - داسې مړَغونى روان وم، لكه هرڅه چې مې دلته پاته شوي وي 

عجيپه خبره دا وه، چې او   - نه ژړَلو ، ګنې نور خو مې طبعيت ښه خټه شوى ؤ 
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... دلته دَ راتګ په وخت چې زه څومره له وسوسو او ويرو سره ملګرى راغلى وم 
اوس دَ تلو په وخت دغومره زَړور او دَ خلګو خبرې راته ايله هوائي خبرې 

ره ازغنه وي ، نو دَ ګلونو طلب ګار تر مولې چې ، كه الره هر څو  - محسوسېدلې  
ان رَسولى شي ، بلكې دَ ازغنو څانګو څخه جامې هم په ګلونو پورې نه يوازې ځ

او بيا پام خو، زموږ په خړې پړې   - خپل هوش او هوشيارۍ ژغورلى شي 
كه هر داسې ځكه، چې والتونه او هېوادونه   - هم په كار دى كې مشرقي نړۍ 

څومره بدل بدل دي ، خو انسانان او انساني روئيې دَ خپل خوى او بُود او جبلتي 
كه داسې نه واى ، نو هر انسان به ځان ځان ته مكمل ..... وړښت  له سوبه يَو رقم ج
   –ى او دَ بل سره دَ مالقات حاجت به يې نه درلودلو او

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  هلته  ـ ـ ـ  چرته چ３ ستر－３ ژغ８５ي  
  

  ډيزتاثراتي لن
     ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

الكن ګوره چې خلګ ورڅخه   - ّ په ايران كې اسالم هم شته او اسالمي قانون هم 
دَ فرار الرې څله غواړي ؟  چرته دَ تاريخي سېكولر ايران دَ منځه تګ خو بې 

دې  وخته نه ؤ شوى   ؟ او يا كېدلى شي چې خلګ يې ال تر اوسه په ذهني توګه 
، خو دَ سېالني دپاره دَ سترګو  هرڅه هرڅه.... نظام منلو او قبلوَلو ته تيار نه دي 

په ښكاره دَ ژوند كولو طور ... وړاندې ښكاره ايران ، په هره اړه سارى نه لري  
طريقه په هره معنا كې مغرب وزمه ده  ، خو رښتيا خبره دا ده، چې  ايراني ژوند 

كه څه هم په الره يې روان ... مغرب تقاضې نه پوره كوي په معنوي توګه دَ ال خو 
  )  شوق  (  برېښي   ّ      

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  لي６يآئ 
  ودر باندېما چې كله هم دَ ژوند په ګ

  كومه پېغله ژغوَلې ستا په باب ده
  هغې ماته سر تر پايه دي كتلي

  بيا يې دومره دي فقط  راته وئيلې
  خيال په نيلي سپور ّ دَ  چې

  !اې لېونيه 
  دا جنۍ زموږ په كلې كې نه اوسي

  ّ شاپېرۍ زموږ په كلې كې نه اوسي 
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 ما او ملګري جمعه خان كاكړ تر يورپ پورې دَ وچې الرې دَ مزل كولو په نيت 
غرمه درې بجې دَ  1993م اكتوبر كال 28بېګونه په اوږو باندې راوَځڼولو او په 

څنډې ورستني ښار تفتان څخه وَ اېران ته ورننوَ تو  سهېلي لوېديځېاكستان دَ پ
هن چې دَ وختي ژوند كېفيتونه ... لمر هغه ؤ ، دَ لمر وړانګې هغه ، موسم  هغه    - 

خو بس كه بدل ؤ ، نو هغه  ؤ  دَ دې ځاى انسانان او دَ دَ هغوئ   - هم هغسې ؤ 
باندې هر يَو كس راته منور غوندې ګوا يَو دم دَ علم په رڼا   - انساني خصلتونه 

او په پتلونو او  درلودلو  په مخونو باندې يې كوُنډۍ ږيرې  - ښكاره كېدو 
شرټونو كې پټ ايراني نرينه په ژبو ډېر پاسته او په اخالق ډېر زيات خواږه او دَ 

كه   - سترګو ته دَ يَو مهذبه قام غړي برېښېدو سپين رنګت او جګ والې له سوبه 
دَ دواړو هېوادونو تر منځه راكښل شوې دَ ُپولې كرښه دَ والنګلو دپاره دَ څه هم 

خو زموږ او دَ هغوئ تر منځه دَ   - ګامونو په كچ دَ يَو منټ يا نيم منټ  الره وه  
چې څنګه موږ دَ او بيا   - دومره زيات توپير مخې ته راتلل څه وړه خبره نه وه 

  - وخت يوه نيمه ګنټهه شاته ټوپ كړو  ايران په مځكې باندې قدمونه ږدلو، نو
پښين په دوؤ بجو بدلې نيمې بجې يَو دم دَ ايران دَ ماڅ ګوا دَ پاكستان درې

   - شوې 
مربع كلوميټرانو  1648000په ايران ، چې دَ پاكستان وَ سهېلي لوېديځ اړخ ته 

 مېښته خلګو 56031000اسالمي هېواد دى ، په  آزاد باندې محيط يَو خور  وور 
تاريخ وائي ، چې دَ آريائي نسل وګړي، چې كله دَ روس دَ   - باندې اړه لري 

وګړو دَ پارس يعنې دَ سهېلي برخو څخه دَ نوي مسكن په لټون وَ وتو ، نو ځينو 
مېښته شولو  ننني ايران دَ سيمې په خوا مخه راوكړه او په هغوئ كې ځينې دلته

يا دَ وخت سره سره دغه پخواني آرين ب  - بٍرصغير ته وَرسېدو  او پاته نور وګړې
كې په وګړي ، چې   ّ ماد  ّ   او  ّ پارسي  ّ نومېدلو په بېلو بېلو وړو وګړو يا ټبَرونو 

دَ نن په دې ايران كې دَ فارسۍ سره سره چې   - لساني بنيادونو وَوېښل شول 
 كومې نورې ژبې وئيل كېږي ، په هغوكې كُردي، عربي ، بلوڅي او تُركي ژبې

آريائي نسل څخه دَ پخواني او ښكاره خبره ده، چې هم دغه ټولې ژبې دَ   - دي 
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چې خپل خپل ارتقائي عمل يې تر ننه پورې  ،وګړو ژبې دي ږېدلو ټَبرونو  يا رازې
  - او اوس ځان ځانته قامونه لري  –توپير  رارسَولى دى   په بېل بېل تشخيصي

دى هم وړې سيمې باندې پروت هېواد دَ نړۍ په هغې نومپرته له دې، دغه ايران 
ه خاوره باندې يې نه يوازې سلمان فارسي، عُمر خيام، فردوسي، حافظ ، چې پ

شيرازي ، سعدي ، امام غزالي او نظيري رنګه ستر او بې سارې انسانان 
بلكې دَ رستم غوندې تكړه او زوَرورو پالوانانو ... زېږېدلي  يا پاته شوي دي 

مطلب مې دَ خبرې دا، چې دَ پرون په رڼا كې دَ نن   - ى مسكن هم پاته شوى د
... ګړى حېثيت لري  ۍ كې په بېالبېلو ميدانونو كې ځانايران هم په درسته نړ

چې دَ روښان سباؤن په لورې نه يوازې تلو ته جوګه دى بلكې دَ دُښمنانو او 
  –حاسدانو په سترګو كې كوُټېږي هم 

*****  
تر ډېره پورې خو دَ دَ زاهدان په لور روان ؤ ، نو په ټېكسي كې موږ كله  چې 

مخامخ راتلونكې هرې ګاډۍ څځه وېرېدم او ځان به مې ټول ټول كولو ، چې 
ۍ چې ګوا دَ مخالف سمت  ګاډ  - اوَخېږي نه رباندې چرته زموږ په دې ټېكسي 

ا خو بي.. به څومره څومره رانيږدې كېدله ، نو زړه به مې له ويرې حلق ته راغلو 
اشُوده خبره ن  - نو زړه به مې ايله په ځاى شو ... چې به زموږ كيڼ الس ته تېره شوه 

بس به دغه   - دلته ټرېفك په ښي الس چلېدو  ، چې لېو  - نه وه ، موږ نابلده ؤ 
نو دَ تك تور پراخ او رنګه حال كې چې څنګه څنګه ټېكسي مخته الره لنډَوله ، 

هغسې غوُنديانې ، لږ ډېرې سمې مځكې او م هاړو خواؤ ته كه څه هوار سړك دو
، خو واړه كلې او كورونه آباد ؤ كې يا دَ غره لمنې وې ، چې ځاى په ځاى په 

څه مخته دَ ټېكسي ډرائيور ، چې وړه كوُنډۍ   - سترګو ته يې سكون  بخښلو 
په  ه خان كاكړ دَ بېالبېلو سوالونوتوره ږيره يې په  مخ درلودله زما او دَ جمع

ب كې دومره معلومات راپه ګوته كړو، چې موږ دَ ايراني ماحول، لږ ډېر ځوا
الكن دَ هغه   - رسم و رواج او څه څه دَ هغوئ دَ قانون په دائره كار هم بلد شولو 

  ...ډرائيور دغې خبرې موږ ډېر پرېښانه كړي ؤ ، چې ګنې 
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  ّ  ونه قلم شيداسې نه ،  چې په يوه وړه غوندې ورانۍ مو سر... ّ  پام كوئ پام  
ه ال هغه وخت مو ويرېرقم رقم وسوسو سره ګنډلې موږ هم مالمت نه ؤ ، ولې چې 

تلو په وخت په  ځاى نيولى ؤ ، چې دَ ايران په بارډر راننوَكې  ونواو ذهن په زړونو
ته شوې نارې ه دېوالونو نوښلومړي نظر دَ ستر امام خميني دَ عكسونو سره پ

مرګ ( و مذهبي هيروګانو دَ زنده باد له سلوګنانو سره ګوا دَ ستر  -  لې وې لوست
نه يوازې دا بلكې ... رنګه  دَ نفرت دَ انتها ښودنه  )بر امريكه ، مرګ بر اسرائيل 

دَ دغسې نارو پرته دَ اسالم دَ سر لوړۍ، دَ اسالم دوستۍ په حق كې بېالبېل 
ېوال  او لګېدلې بېنر قومي جهادي  نظر او دَ كُفر په زد ډېرې نارې په هر دويم د

خو بيا چې دَ ټېكسي ډرائيور خبرې ال په كې ورګډې   - باندې ليكل شوې وې 
شوې ، نو زه او زما ملګرى ال نور هم وارخطا شولو او يَو بل ته مو داسې په بيا 

جمعه كاكړ ته نو ځكه مې   - وركتلو لكه موږ چې به ډېر ژر له يَو بله بېلېږو 
  ...، چې وئيل

ډېر په سوچ ... الكن خيال به كوؤ ... ما و تا خو دَ آزادې فضا مارغان يُو !! ه  ّ  ورور
  او پام به دلته په دې هېواد كې قدمونه ږدو  ّ

جنګ غوندې   تر اوسه ال په حالتٍ  ىدوئ  - دَ دې خلګو هيڅ پته نه لګي  ... ّ  هو 
داسې  –وتي  تراخه وختونه نه ديدَ ماضي كېفيت كې دي او له ذهنونو څخه يې 

  نه چې سرونه وَ بائيلو  ّ
 –ئيور سره هم په ډېر جيو جار خبرې كولې ااو دغه وجه وه ، چې موږ دواړه له ډر

ي هڅه مې دا كوله ، چې يَوه داسې كږه يا ترخه خبره مې له ُخلې ورته نه راوَخېږ
دَ  هرټوله الهو، كه څه هم هغه  پخپله   - راوَرسېږي  چې السونه يې زموږ تر غاړو

او دَ پاكستان تر ټاك  دې هېواد دَ انقالبي او اسالمي نظام په زد راته ګډ ؤ
لكه دا خبره ، چې به يې په  - يې په درنو ټكو كې ستائيله   ښتې خپلواكۍياو

  ...مختلفو حوالو بيا بيا كوله ، چې  
ښه دغه ځانته په خپله خور هيڅ هم نه شته ، خو دَ خلګو په پاكستان كې كه نو ّ  

  ّ    او بس  غټه معنا لرييې ژوند كول 
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دا او داسې نورې خبرې يې ال سرته نه وې رسوَلې ، چې  يوه ګټهه تېره شوه او 
دَ ګېراج نامي بيا كې لو او په نه ساعت ته وَرسېدموږ  زاهدان نامي ايراني ښار 

ا دَ د  - له ټېكسي څخه كوز شولو تلو كې  دَ تهران دپاره بسونه ځاى ، چې ورڅخه
كه يوې   - بلوڅي او فارسي په كې وئيل كېدله   –ښار يوه خوش رنګه برخه وه 

بلې خواته يې ښځو تور غټ انګرېزي جامو كې پټ ؤ، نو  خواته ته ټول نرينه په 
چې بې دَ سپينو او غوُنډو څېرو يې  دَ بدن بله پړونې په ځان داسې راپېچلې ؤ ، 

،  T.B.Tلكه  .. دَ بسانو درې غټې كمپنۍ وې دلته   - يوه برخه هم نه ښكاره كېده 
كمپنۍ دفتر مخته ښائيسته او نوي او دَ هرې ... ايران پېما او شركتٍ تعاوني 

په ايران پېما دفتر كې مې دَ تهران دپاره دوه    - وړ مرسډيز بسونه والړ ؤ ج
ټكټونه واخيستو او بيا يې دفتر سره جوخت هوټل ته دَ ډوډۍ خوړَلو په نيت 

   –نوَتو ن
  - بس دَ تهران په لور مخه وكړه دَ دې ځاى دَ وخت په سمه درې نيمې بجې خواته 

درلودلو، پراخه پراخي وه په يې  بس څه ؤ، تيار جهاز ؤ، پاسته او غټ سيټان
كې  او تر ټولو ښه خبره ال دا وه چې دَ ښائيسته ناستو انسانانو همسفري دَ اوږده 

په   وَ ايستلې ، بلكېنه يوازې ږ له زړونو څخه سفر ټولې ويرې او وسوسې زمو
خوش اخالقۍ مظاهرو موږ ته هم  دَ بس كې دَ ناستو ايراني خلګودَ خواپاكۍ او 

دَ هغوئ په انسانيت وزمه ماحول كې دَ برخه جوړېدلو احساس له تلقين سره 
و نه يوازي په بس كې دا خبره رامخې ته شوه بلكې ما ا  - ملګرى راپه برخه كړو 

خواړه خوړلې كې جمعه خان  دَ بس اډې دَ خواپاكې پرته دَ هغه هوټل چې موږ په 
ګوا ما او زما ملګرى دَ دې هېواد له باډري ښار   - ؤ ، هم په ښو ټكو ستائيلې ؤ 

، هو ، شايد  - غوره كړې وې  ان څخه ال دَ دې خلګو په حقله ښه دروند تاثرزاهد
معنا او مفهوم  ) النظافت من االيمان (    نبوي مبارك دَ دې حديثٍدا خلګ  چې

ته سم په نره رسېدلي ؤ ، چې دَ شاته پاته شوې اډې په هر دفتر، انتظار ګاه او 
دا خو ؤ دَ ايران  او   - كې ليكلې شوى ؤ  هن چې په دې بس كې هم َيو ځاى

سړكونه او په سړكونو روان ټرېفك يې داسې تاثر ... ايرانيانو دَ صفائي حال 
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لرلو تر هانده  دَ بودګانو سره دَ مطابقت( وږ له ولو ، چې دَ ايران خلګ چې زمراك
دلته دَ منظمه انساني ژوند پرته   - څخه يوه پېړۍ مخته وتې وي خلګو ) ساده 

داسې څرګندېږي لكه په دې هېواد باندې چې كله هم جنګونه يا خوني انقالبونه 
  - تر سترګو شو او نه مات دېوالونه  ولې چې نه مې چرته مات ُپل  - وي نه راغلى 

ؤ نه تش دَ شاه او شاهي نظام په زد انقالب نو له دې څخه دا څرګندېدله ، چې 
  - ؤ هم راغلى ، بلكې دغه انقالب دَ اسالم او انسانيت په اړه هر اړخيزه انقالب 

ه ګنې يَو هېواد هم دَ نړۍ دَ نورو هېوادونو دَ مرستې بغېر دغه رنګه ژوند ته پ
لكه دَ ايران اوسنى اسالمي او جمهوري ... كولى همت او مړانه اوږه نه شي ور

او بل، دا هر   - په حقله وركوي  حكومت چې يې خپلو وطنوالو ته دَ ژوند ساتنې
ه داسې ښكاره كوي ، لكه ايراني قام چې يَو وار بيا په خپل سر دَ زغمنې او څ

دى ، كومه چې ډېر پخوا زمانې  مړانې ، هغه رنګه ښوؤنه كولو ته جوګه شوى
وګړو دَ چنګېز خان او هالكو خان دَ ظلم او ) دَ نن ايران ( كې دَ پارس يا فارس 

نه يوازې دا ، بلكې دَ ايرانيانو دې همت دَ فرهاد دَ جنون   - بربريت په زد كړى ؤ 
و باچا خسريادَونه هم تازه كوي ، چا چې دَ خپلو مټو په زور دَ شېرينۍ ، چې دَ 

راڼۍ وه ، دَ مينې په نشه كې دَ بېستون نامې غره څخه دَ )  628 - 590( پروېز 
   –شوُدو وياله دَ هغې تر ماڼۍ پورې وړې وه 

ماُخستن وَ خواته بس ، چې دَ ايران خلګ ورته اوتوبوس وائي ، يوه ښار ته دننه 
لويه الره جوړ هوټل او يَو نيم دوكان ، چې په  بازارونه بند ؤ ، خو خال خال...  شو

بس دَ يوه هوټل له مخه تم شو او ټولې   - ؤ ، دَ مسافرانو دپاره خالس ؤ 
 ته رَسولو په نيت ورڅخه كښته شوسوارليانې دَ ډوډۍ خوَړلو او نور حاجت سر 

كباب، چې دَ ايران په  جاودلته مو په هوټل كې ج  - ښار ؤ  دا كرمان نامي  - 
چائى مو له نخودو   او سلېماني... خوَړلو خاصو خوراكونو كې يَو خوراك دى وَ

  - ونځ كولو ورسته په بس كې كښېنستو ماو بيا دَ ماُخستن ل  - سره وَڅيښلې 
بدني او ذهني دَور ؤ ، ندلته دا خبره ليكل ضروري ګڼم چې كه څه هم سفر ډېر خو

بيا  پاسبانانٍ انقالب دَ عسكرانو بېخي زياتې او بيا ه ، خو دَستړيا يې نه درلودل
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غټ ښار ې او كدَ لوې الرې هر  وړ  - تالشيانو له سوبه مو ساه ُخلې ته راغلې وه 
عسكري  يوې نا يوې مخ كې يا ورڅخه وتلو په وخت په ته ورننوتلو څخه 

باندې به خامخا اوتوبوس شل يا پنځويښت منټه دپاره درېدو او  چوكۍ
 مرحلو څخه هانده تر  زړه ازارَونكو رليانې به دَ تالشۍ او تپوسونو دَسوا

بس فقط ... هم كور ودان، چې موږ يې نه تنګولو يې بيا   -  خامخا مخامخ كېدې
الكن خپل   - پاسپورټونه به يې كتل تش زموږ پوښتنې به يې راڅخه كولې او 

ه تېره بيا ځوانان خو يې دَ سر له ويښتانو بيا دَ پښو تر نُوكانو هېواد وال ، پ
راسته پوښتنې به يې ورڅخه ډېر په جابرانه انداز  پورې تالشي كولو اوچپه

  ...داسې حال ته اشاره كولو په وخت زما ملګرې وئيل ، چې   - كولې 
  ّ دا خو عسكري چوكيانې نه ، بلكې تيار امتحاني سېنټران دي  ّ

دَ مخ او دَ شا دَ تالشي كولو پسته دَ دغو ولې چې   - هم دغه رنګه  او خبره وه
كېفيتونه دَ هغوئ په څېرو له ورايه ښكاره ، بې زارۍ او كركې  ځوانانو دَ خشم

بس  –او نه يې اظهار په تورو كې كولى شو   كېدو ، خو هيچا خُله نه شوه څپړلى
  -يَو بل ته به يې ګاهى ګاهى وَ كتلو او سرونه به يې يوې بلې خواته وَښورَولو 

   - به يې دَ زړه حالونه وئيلو هرڅه هرڅه ، خو دَ هغو ځوانانو دَ تنديانو ګوُنځو 
رښتيا خبره دا وه، چې  دَ انقالب دَ ساتنې دا شكي او ازاري انداز يې زما نه شو 

كه يې دَ يامان نامي ښار په  –خېر، يَو وخت مې سترګې سره وَرغلې وې ... خوښ 
تر سهاره به په خواږه خوب اوله چوكۍ نه واى بس دَرولى، نو ممكنه وه، چې 

       -  ويده وم
سهار شپږ بجې خواته اوتوبوس دَ الرې په َيو غټ  او ښائيسته غوندې هوټل 

دا دَ لوې الرې هوټل دَ صفائي او ښائيسته والې او انتظام له ... باندې تم شو 
جوره  زموږ دَ غټو ښارونو دَ لوړ سټېېنډرډ له ريسټورېنټونو څخه هم يَو په لسه 

عيار او خواپاكۍ دَ بې ساري كېدو پرته دَ دَ خوراك څيښاك دَ اوچت م  - ښه ؤ 
خو دلته هم په يوه واش روم كې په  –دې هوټل واش رومان دَ ستائينې وړ ؤ 

دېوال باندې په څلورو رنګينه قلمونو باندې ليكل شوې فقره ، ګوا  ّ  لعنت بر 
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رژيم آخوند  ّ داسې خبره زړه ته راواچوله ، چې ګنې اوسنى انقالب يې په خطره 
ولې، چې په واش رومونو يا حاجت ځايونو كې  دَ خلګو دَ كنځلو   - دى  كې

يوازې ما سوچ دغه رنګه   - تحريري اظهار دَ  كركې  او بې زارۍ انتها ګڼل كېږي 
نه درلودلو، بلكې  زما ملګرې جمعه خان كاكړ هم په دې هوټل كې دَ چائى په 

  ...مېز راته وئيل، چې 
سپينوالې وجه چرته دا خو نه ده، چې دَ بې ځايه  ّ  دَ دې هېواد دَ خلګو دَ

  حكومتي بندېځونو له سوبه وينې په كې وچې شوې دي ؟  ّ
دائى په خپله خبره كې كه صحيح نه ، نو غلط هم ځكه نه ؤ ، ولې چې  هر َيو سړى 

هوټل دَ خلګو څخه ډك ؤ ،   - يا  كس دَ دې هېواد ساموَلى ساَمولى ښكاره كېدو 
او نه مې په يَوه مېز   - يې دومره نه درلودله  ، چې څومره په كار وه الكن  ژغژغه 

ګنې دا خلګ دَ جامو او كړو وړو په ظاهري   - په تر غوږه شوه باندې آزاده ګ
   –وضحه په معاشي توګه خوشحاله هم ښكاره كېدو 

*****  
ي لمر ښه باال په سر راغلى ؤ ، چې موږ دَ رفسان جان او بم نامې ښائيسته ښار

او بيا څه وخت  ورسته خم نامې ښار هم    - عالقو څخه ښه ډېر مخته تېر شوي ؤ 
دَ خوند خبره   - اوس موږ دَ اصفهان په لور مخه كړې وه   - په يَو اړخ شاته پاته شو 

او بيا مخ مخته هم درست روډ په يوه  مې دا وليدله ، چې رك له باډره تر دې ځايه
لر او بر ته په دلته برې څخه  مطلب دا راوَ تو، چې له دې خ  - حالت او روغ رمټ ؤ 

  -كه هغه سمه وي او كه غر ، په يوه وټه كې تلل كېږي  - يوه سترګه كتل كېږي  
دَ دَ عدل و انصاف تاريخي خاصيتونه ) 579 - 531( ګوا دَ باچا نوشېروان عادل 

منتقل شوي   دې ايراني حكمرانانو كې هم ال څه څه دَ نن پهپه څير پالرني ميراث
    - ؤ 

اړه اړخه مځكې دَ زميندارۍ دپاره جوړې شوې وې ، خو له بده ودلته  دَ سړك د
مرغه مې چرته كشت كرونده تر سترګو نه شوه، شايد چې دا يې موسم دَ 

كه څه هم دَ ټېلي فون   - او نه مې  ونې په ګڼ شمېر چرته وَليدې    - كروندې نه ؤ 
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نرئيو او سمو سكو ونو له ډَډونو څخه جوړې ، او دَ بجلۍ ټولې تمبې يې له 
له، كه په دې سيمې يا الره كې نو دا خبره مې مزغو ته راغ  - والړې ښكاره كېدې 

ستنئيانې  چې دا ونې نه شته هم، نو ايران به خامخا ځينې ځنګلي سيمې لري ،
ي ښار هم يَو خواته پاته ګېږاصفهان او دا دى اوس    - يې ورڅخه جوړې كړې دي 

دَ خپل نامه په شان ښائيسته او ډېر په ترتيب  جوړ دغه خور وور ښار    – لګيا دى
ځكه نه وَليدو، چې موږ په يَو اړخ ګوا بائى پاس باندې ورڅخه تېر دننه مې 

ټل مخې ته  وَدرېدو او َيو هو خته الړو، نو اوتوبوس دَچې څنګه څه م او   - شولو 
  - ليان ورڅخه كوُز شولورۍ خوَړلو په نيت سوايښلو او دَ غرمې دَ ډوډدَ چائيو څ

دلته دا خبره هم كوم، چې دَ ايران خلګ، دَ جوجا او چلو كباب پرته دَ هندوانې او 
 او پيسته ځكه دومره زياته نه   - خټكي يا كدو بيجان هم ډېر په خوند خوُري 

او دال  ، چې دَ بېخي زيات پېداوار له سوبه يې ها غه  ّ  دَ كور دَ چرګېخوري
ما او جمعه خان كاكړ بيا پيسته  په  –لكه چې منځ ته راغلې وه  يېبرابر  ّ  خبره 

  - دې زياته خوَړله، چې يَو خو ارزانه وه او بل تازه او په خوند مزېداره هم  
دَ  قم  نامي غټ ښار څخه بيا رك تر تهران پورې نه يوازې عالقه  دَ كتو وړ وه، 

، درې  هوار او تك ولې چې  –ر  په اړه وزرونه كړي ؤ بلكې اوتوبوس هم دَ رفتا
وړ كړل شوي ؤ، چې په  َيو تور سړكونه له يَو بل سره  څنګه  په څنګ  داسې ج

او دريم  سړك دَ غټو ... دې خوا ټرېفك تلو، او په بل ، له هغې خوا راتلو  سړك له
څه ، كه څه سر هر ه دَ مځكې پ  - او درنو ټركانو او ټرالرانو دپاره ټاكل شوى ؤ 

وړ كورونه ، ودانيانې او يا دَ كشت كروندې  دپاره سمې هغه انسانان ؤ او كه ج
يَو دم بدل بدل ؤ او سترګو ته ډېر ښه ښائيسته برېښېدو ... شوې مځكې او پټيان 

او هغه وخت هم راغلو، چې   - ولې چې تهران اوس په څه واټن باندې ؤ  –
تهران ښار، چې ښې ډېرې درختې په كې والړې وې اوتوبوس دَ ايران زړه ، ګوا 

منځنۍ برخې ته الره په تهران ښار  هو، څنګه څنګه چې بس دَ  - وهله   ته منډه
الكن دَ سړك ښي الس ته   - لنډَوله، نو چاپېريال نور نور ښائيسته كېدو لګيا ؤ 

ې بېخي غټ ماجت  وزمه ودانۍ، چې مينارې يې تر لرې لرې پور هژېړ هتك هجوړ
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دا دراصل دَ ستر امام    - ښكاره كېدې ، دَ سترګو وړاندې ښه ښكاره كېدو 
   –، چې ورسره جوخته دَ اكېډمۍ دپاره ودانۍ هم زيرٍتعمير وه خميني زيارت ؤ

تهران وَ مشهوره بس  وبوس دَدَ ايران دَ وخت په سمه ماځيګر څلور بجې اوت
غټ پوخ مېدانى ؤ ، چې په منځ  دغه بس ترمينال څه ؤ، يَو  - ترمينال ته وَرسېدو 

وه ، او دَ هرې كې يې دوه منزله ګېړدۍ ودانۍ دَ بسانو دَ دفترونو دپاره جوړه 
كه څه هم موږ ډېر   - ل دفترونو مخته په الئنونو كې والړ ؤ كمپنۍ بسان خپل خپ

ُتركي دَ ي ؤ، خو دَ ستړيا دَ وساكولو دَ مخه  مو غوښتلو، چې دَ ستړي شو
وښتنې كولو ورسته راته پته دَ پ  - دَ سبا ټكټان تر السه كړوره استنبول دپا

نو ځكه بېګونه   - وَلګېده، چې دَ ُتركي دپاره بسونه دَ آزادۍ ترمينال څخه  ځي 
په اوږو راټال زه او كاكړ صاحب  په ټېكسي كې تر ياد شوې بس اډې پورې 

ع 1993م اكتوبر 31ګوا با ، ځانونه وَ رسَولو او هلته مو دَ سبا نه بلكې دَ بل س
ته دَ تلو په نيت دَ شركت تعاوني شمارې  له دفتر څخه  دوه  استنبول  دپاره وَ
نوم بيا نېغ دَ اسكوائر ائيريا په هوټل وصال ، چې زوړ تر السه كړو او  ټكټونه 

ګنټهو دَ ستړيا دَ  24نېجر له قوله  كاسا بالنكا ؤ ، كې خوُنه وَ نيوله او دَ يې دَ م
  –كولو په نيت دواړه ملګرې په خپل خپل پلنګ وَغزېدو وسا 

رښتيا .... دَ آرام كولو ورسته ماُخستن اتهه بجې له هوټل څخه دباندې راوَوتو 
زړه كې دا شك پېدا شو، چې موږ  هپه لومړي ځغالنده نظر مې پخبره دا وه، چې 

الكن دا   - دوچرته غلط ځي ته خو نه يُو راغلې او يا بيا خود لكه چې خوب مې لي
هر   - ه ؤ ، چې تهران نومېدو بلكې دا دَ ايران زړ... غلط ځاى  نه خوب ؤ او نه

ومره زيات شمېر په روډونو باندې طرفته په تورو څادرونو كې پټې ښځې په د
شاوخواته ښائيست او ځواني وه،   - ه كې نرينه دَ نه برابر ؤ ، چې پكاره كېدلې ښ

نو ځكه   –َيو حُسن پرسته زړه ؤ، چې قابو كېدو نه  او دلته په سينه كې دَ شاعر
كه باندې تول دَ احساس پرته هم، سترګو په مڅپه سر باندې راټال دَ جالد دَ سا

دَ سترګو په جنګ كې دا ښځې هم ... راكښته شوؤ دې شاپېريانو ته كتلو راكتلو 
ُعمرو  داسې يې سترګې په سترګو كې اچوَلې ، لكه له ُعمرو –څه كمې نه وې 
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ه پرته يې كولى ځكه هيڅ نه شو، چې په ې هر څالكن دَ د –چې تږې وي 
بس فقط يې په كتلو راكتلو او   - خواهشاتو باندې يې بندېځونه ورته لګولې ؤ 

او بله  –ګزاره كوله  دَ ښائيسته سترګو دَ بڼو په غښو باندې دَ زړونو په ويښتلو
ملګري جمعه خان  په پرته ، تر لرې لرې  زما او زما دَناشُوده خبره خو دا وه، چې 

موږ دواړه په چې هم دغه وجه وه،  –پورې بل غېر ملكي هم نه ښكاره كېدو 
په اوږو وهل كېدو  يوې بلې خواته ...  خپلو حېثيتونو كې لكه دَ الرې كاڼې

كله كله به مو دَ   - پښې مو درلودلې رغړېدو ځكه نه ، چې خو،  ...راوهل كېدو 
دا ښكاره ..پښو ته هم پام شو، چې په تورو اوږدو ماسيانو كې پټې وې  پېغلو وَ

سكرټونو په پېغلې چې پېچل شوې كې دا و پړونو تور كولو، لكه دَ اوږدو تورو
تانو په دې ښار دَ ماجيوې خواته دا حال ؤ، او بلې خواته   - كې ملبوسې وي 

ه دلته چې ال راج دَ كمبوت زما وَ زړه ته دا شك دَ يقين په لور بوتللو، لك
دَ دې ټولو خبرو او مشاهدو په رڼا كې دَ ايران دَ نور   - اسالمي مملكت نه وي 

  ... حال احوال په پرته ، ما دَ ډائرۍ په يوه پاڼه نيمې شپې خواته داسې وَليكلو  
يسته ميناګانې رو زرو يَو قفس دى ، چې په كې ښائّ  شك نه شته، چې ايران دَ س

  نديوان كړل شوي دي  ّ او طوطيان ب
آزاد ته كړه او كه دَ ما دَ خپل واكه انسان په توګه نوښاو خبر نه يم، چې دا خبره 

  شاعر په حېث ؟ فكره 
*****  

دَ روډ ... سهار نهه بجې دَ آزادۍ پارك په لور دواړه ملګرې پياده روان شولو
ه ټكوَرونكې دواړو ځئيو ته دَ خپل نوعيت جوړ ښائيسته دوكانونو پرته دَ زړ

خوش رنګۍ له سوبه دَ يوې ګنټهې په مزل  ګرسره پوهى نه شولو او دَ آزادۍ 
دا پارك دراصله يَو بېخې غټ   –پارك وَ ښكالګانو ته مو ځانونه وَ رسولو 

دَ آزادۍ دَ ياد  نو چمنونو او رقم رقم بُوټو پرتهدَ وړو غټو ش  - راؤنډ اباؤټ ؤ
منځنۍ يادګاري  نخښې ، چې دَ سنګٍ ې دَ ژوندى ساتلو دپاره په دې پارك ك

مرمر له خښتو او ټائلونو څخه جوړه وه شاوخوا دَ فوارو څنګ څنګ ته په 
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دَ سېالنيانو چمنيانو كې ناست ډله ډله يا په سېل كې بوخت ګرځنده خلګ 
په بېالبېلو زاوئيو باندې عكسونه   - خوږَولو سوب ګرځېدلې ؤ  سترګو دَ

اوس   - ښائيسته غټ بُوټې سره په چمني كې كښېنستلو  دَ يَواخيستلو ورسته 
څنګه څوك له څنګه تېرېدو، نو داسې په عجيبه نظر به يې موږ ته مې چې به 

بيا چې به مو نورو ناستو خلګو   - راوَكتلو، لكه موږ چې په غلط ځاي ناست ؤ 
ه خپل ؟ موږګوره چې اصل معامله څه وه  - ته پام شو، نو زړونه به مو په ځاى شو 

څه  هغوئ په هر غېر ملكي باندې دَ شك نظر ساتلو ؟ په زړونو كې غله ؤ او كه 
په  دې پارك څخه چې ښه به دا وي، چې له... ه وئيل وخت ورسته ما وَ ملګري ت

ړه ، ده هم راسره خوښه ك  –داسې نه چې دَ شك په بنياد وَنيول شو   - بله الړ شو 
ېرېدونكې َيو ځوان ، چې تور سوټ يې په تن دې تخو چې څنګه والړ ېدو، نو نېږ

  ...ؤ راباندې ژغ وكړو 
  ّ  پاكستانيان ياست  ؟  ّ

  ...موږ وئيل  
  .... ّّ  هو، ُيو خو  

دى راوګرځېدو، كه موسېدلى نه واى ، نو كېدلى شو، چې بې وخته قيامت 
په اخالق دومره  ځوان  خو زموږ له ښه بخته هغه   –راباندې راغلى واى 

  ...خوُيه داسې مهذبه ؤ ، چې هره ويره مې له زړه څخه وَوته  په يسته او ښائ
  مخه تللى وم  ّ ّ زه پاكستان ته څو كاله دَ

  ...ځوان دَ دې خبرې په ځواب كې مې ورڅخه دَ پوښتنې همت وكړو هغه ايراني دَ 
  ّ  څنګه دې وَ سنجوَلو زموږ هېواد ؟  ّ

ړ غوندې داسې وَ موسېدو، لكه دَ يَو شي ووبيا ه َيو وار شاوخواته وَكتل ، د
ژبې ته حركت وركړو، نو شكر مې چې څو لمحې ورسته خو ده ... نفي چې كوي 

په خاص توګه ... ولې چې ده دَ پاكستان په حقله ډېره ښه رائيې درلودله ... وَيستو 
 زه پوهې شوم ، چې دَ دې ځوان دَ خوا  - دَ انتظاميې څخه يې متاثر ښكاره كېدو 

دَ پاكستان ستائينه فقط دَ خپل هېواد يعنې ايران دَ اسالمي انقالبي عسكريت 



 96

كه څه هم هغه ځوان يوه هم داسې خبره نه وه كړې ، خو مطلب يې كټ   - غندل ؤ 
ده ډېره څه وئيل، الكن موږ دَ ده په   - تنګې چاپېريال  څخه ؤ ه مټ دَ خپل سا

ته ګامونه اوچت كړو ، نو هغه هم موږ چې څنګه مخ  - فارسي سم پوهېدو هم نه 
ور هم زموږ دَ هوټل راسره په دې سوب ملګرى شو، چې دَ هغه له قوله دَ ده ك

په الره كې دَ يوې پوښتنې په ځواب كې دې ځوان راته وئيل   -  شاوخوا چرته دى
  ...، چې 

كال رضا شاه پهلوي  شاه دا دَ ... اد كې وينئ څه چې تاسو دلته په دې هېوّ  دا هر 
ټ ريوالوشن يعنې  سپين كاتي پروګرام ، چې هغه وخت يې وائع دَ دولس ن1960

  ښه ده ّپاته شوې نخ... ته وئيلوانقالب هم ور
او بيا يې مخته كه څه هم هيڅ نه وئيل، خو دَ ده دَ خاموشۍ څخه دا مطلب 

   –څرګندېدو، لكه دَ پخوا په سر چې  نن هومره تعميري كارونه نه وي شوي 
*****  

يسې بدلولو په نيت مېدانٍ خميني چې ورسره دَ ټېلي فون ماځيګر خواته، موږ پ
امريكن ډالرونه مې په ايراني تومن كې مات  200  - ايكسچېنج عمارت ؤ ته الړو 

دلته خلګ ډېر زيات ؤ، چې يوې ... تومن كېدو  155كې دَ يوه ډالر په بدل   - كړو 
په حقله دا  پارك وزمه مېدانٍ خمينيدَ دې   - بلې خواته ګرځنده ښكاره كېدو

خبره مشهوره ده، چې دَ دې مېدان ماځيګرى دومره په بېالبېلو مشغوالګانو 
كس خامخا  اغلى هرچې تهران ته ر  - دَ سېالنيانو دَ دلچسپۍ سوب ګرځي كې 

دا پارك دَ انسانانو دَ رش ګش له سوبه چې ، او وئيل كېږي   - ورته َيو ځل راځي 
دَ دې پارك په خدائى شته ، چې الكن   - ، چې په كې الره نه كېږي   دومره ډك وي

ليدو باندې مې  دَ   ّ آخير څله ؟  ّ رنګه سوال وَ ځواب ته مازغه راستړى كړو، خو 
هيڅ راته نه شو تر سترګو، چې چې دلته داسې ...  نه تر پايه مطمئين ځكه

دَ دې مېدان ماځيګرى چې دا دَ نن ګوره او بل   - ې پرې خوږې شوې واىسترګ
  –پوښتنه مې هم له چا څخه نه شوه كولى  ؤ ؟ هم سوړ غوندې دَ رش په حواله څله 

زما خو، په بدن كې هغه وخت الكن ... ولې چې خبره بيا دَ شك منځ ته راغلې وه 
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زلزله راغله، چې  كله مې دَ يَو سړي ، چې زموږ دَ څنګه تېرېدو، دَ خُلې څخه دا 
  ....شوه  خبره تر غوږه

  مادام  ّ .... ّ  مادام 
يا وتو، خو دومره او يَو يې بل رنګه تورى هم له ُخلې په هم دغسې تكرار بيا ب

دَ   پوډّر ..پوډرّ  يا  دارُو ّ ...دارُوّ  خود يې   - ه ګرانه اورېدل كېدوڅوكه ګډ ؤ، چې پ
دلته  داسې مې له ځينو ملګرو څخه اورېدلې ؤ، چېولې چې   - يلو مطلب ؤ وئ

داسې په تېزو قدمونو له ... بس بيا نه يوه شوه او نه بله   - داُرو هم خرڅول كېږي 
حريان    - دې پارك څخه هوا شولو ، لكه چا ، چې  لرګى راپسې اخيستى وي 

وم، چې دا اوس څه چكر دى ؟ َيو خوا ته په خلګو باندې روا كړل شوې داسې 
او .... و بلې خواته دومره زَړورتيا ، چې پخپله خوښه خندلى هم نه شي اويرې 

 –هغه هم دَ اسالمي انقالب دَ باني ستر امام خميني  په نوم منسوب مېدان  كې 
ګوا   ّ  كېدلى شي دَ هغه ... او بيا دَ جمعه خان كاكړ دا خبره زما زړه هم څه وَمنله 

وي  ّ مګر سړي دَ بُوڼ بُوڼي مطلب هم  دَ متعه  يعنې دَ لنډې مودې له واده څخه 
بيا مې وئيل، چې كه څه هم په ښار كې دَ دې غرض دپاره دفترونه خالس دى ، نو 
دلته داسې په پټه او په ويره باندې څله ؟  اوس مخته خدائى خبر، چې اصل 

نو خبره به بيرته په دې   - كړورمې په مزغو زور وبه حقيقت څه ؤ ؟  هر څومره چې 
ر ، كه دَ لنډې مودې په شرعي واده دَ چا سره وَ فكر تمامه شوه، چې دَ حوا يوه لوُ

نو توپير به په كې دَ حق ناحقه   –خپل سر ته آزاده پرېښَول شي تړل شي او يا كه 
ولې چې په دواړو اړخونو كې دَ دغې تور سرې په برخه دَ يوه كور ... څنګه كوؤ ؟  

   –غولى نه ورځي 
نې ته راغلو، نو يَو دوه منټه وُڅنګه له بازار څخه دَ هوټل وَ خماُخستن چې 

نګه خالسه كړه ، نو ګورم، چې يوه دروازه چې مې څ  - وازه وَ ټكېدله ورسته در
دَ . ..شپاړس كلونو څخه زيات نه ؤ  ګو له يوې چټې پېغلې سره، چې عمر يې لهانا

اوس  –ړه مې په ټوپو شو او بدن مې مړ غوندې شو ز  - دروازې مخې ته والړه وه 
سره دَ خپل ملګري دَ جالد دَ ساتوُل په سرپرېكړو شهيدانو كې .. ځان ا مبه ال 
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هغې اناګو دَ خپلې كوټې دَ خطاكولو دپاره بخښنه وَغوښتله او شمېرَلو، چې 
چې څنګه يې هغه   - دې بلې خوُنې دروازې ته وَدرېده  زموږ دَ خوُنې سره جوُختې

    - لم ه خپل حال كې راغنو زه پ... كوله دروازه وَټ
چرته چې انسانان  زېدو ؟ دَربيا هم ورې دا زړه مې ګوره چې څله تر ډېره پ الكن

استوګنه كوي ، هلته به دغه په غم او خوشحالۍ كې راګېر ژوند تېَرولو دپاره 
الكن په ايران كې دَ نورو هېوادونو په مقابله  كې ژوند او   - حق نا حق ضرور وي 

ګوا دلته   - مخامخ محسوسَول كېږي ا سره ق او رښتيوندكونكي انسانان دَ حژ
قامې كلتور له مذهب سره كه يوې خواته ګنډلى برېښي ، نو ځينې داسې 

ه كر زما پدَ هرې خبرې ذ  - هم دي، چې ورسره متصادم دي يې رسمونه او روئيې 
دا ځينې رسمونه يې دَ فعاشت په الرې كې   - خيال ، چې وخت ضائع كول دي 

لكه دلته واده تر هغه وخته پورې نه تر سره كېږي ،   - ي ګڼم خنډ او دَ حق ملګر
دَ واده په شپه خپل   Virginityخپل پېغلتوب دَنر په قرآن او قسم او ښځه چې 

ګوا دَ ښارونو انجونې به دَ خپل واده له مخه دَ   - كړي ثابت  نه مېړه او خواښې ته
ېږي ، چې ګوندې هغه پالر ته ضرور ل سرټيفيكېټ دَ هلك وَمېډيكل پېغلتوب 

اكثره پېغلې دَ واده په الكن   - په خپل درست ژوند كې بل نر ته نه ده نيږدې شوې 
كه داسې وَنه كړي او يا   - وينو لړلې ټوُكر ورته لېږي دَ شپه دَ خپل مېړه وَ پالر ته 

له دې   - خپل پېغلتوب نه كړي څرګند ، نو واده په دې دويمه ورځ وران شي 
څخه  ّ وَچ مجلسّ وانان دَ دلته پېغلې او ځ.... بوريوالو په اصطالح   سوبه هاغه دَ

دَ ه خپل ځاى او داسې هر څه پ  - ګامونه نه اخلي مخته په مينه كولو كې پرته 
په پښتنو او عربو انجلۍ له خوا دَ هغې پېغلتوب يقينې كولو رسم  يا خواهش 

ځواب راؤړلو كې هر  و ته پهمې مزغچې خبره  لږ ډېر مروج دى ، خو كومه كې هم 
... چې دلته دَ پېغلتوب  ثبوت دَ هلك وَ پالر ته څله  ،هغه دا...  كله ناكامه كېږي 

دَ متعه تعلق دى ، هغه دَ سخت چې او تر څو پورې دَ هلك وَ مور ته څله نه ؟ 
ګوا سړي ته نه دي په   - ادا كوي  ښه رولقانون له نيوكو څخه دَ ځان ساتنې دپاره 

رواجونو  ونورسميا په قانوني توګه جائز كړل شوؤ ر، چې دَ داسې روا شوؤ كا



 99

دا بېله خبره ده، چې په مختلفو   - جنون حدونه وَوالنګي ناروا پرته دې هم دَ 
څوك يې مني او   - مخې ته راځي ء  اسالمي فرقوكې  دَ متعه په حقله بېلې آرا

   –كېدو دپاره ټاكي او يا بېالبېلې پېمانې ورته دَ روا... وك نه څ
حقه بلكې   - فرښتې اوسېږي  ټولې ... انسانان نه  ، دلته په ايران كې دا نه، چې 

شېطانان  له فرښته وزمو انسانانو سره په څنګ څنګ كې دلته هم خبره ده، چې 
دَ سړي په مزغو كې دغسې بېرغونه دَ خپل بريتوب دَروي لكه هر چرته چې 

قت څخه سترګې اړَول زما په خيال چې سترګې پټَول او له دې حقي  - داسې كېږي 
به خوائشات سر ته نه هو، كه څه هم، زيات خلګ دلته دَ سر دَ خطرې له سو  - وي 

چارې په  دا يوه خبره به ضرور كوم، چې په ايران كې اسالمي... شې رسَولى 
ې ي  اسالم له الرې هوارجمهوري او معاشرتي حقيقت مذهبي جنون نه ، بلكې دَ

سره سره  وننادَ مسلماهغه مثبت سوچ دى ، چې دَ ايراني رژيم او دا   - كول كېږي 
   –هم متاثره كولى شي  ان دَ هرې سيمې انسان

*****  
دَ سهار نارى كولو په وخت ملګري كاكړ دَ ښې ډېرې خندا ورسته سترګې 

  ...وَموَږلې او راته وائي  
  ّ  ښه ، نو بيا مخته څه وَشو ؟   ّ

  ...ه شروع كړه  ته كيسما بير
په مېدان كې بېخي زيات خلګ  په   - راويستم  نو الس تړلى يې َيو مېدان ته   ّ

دا خبره راغله، چې بس زړه ته َيو دم   - كتلوجامو كې ناست ؤ او ټولو ماته  تورو
  سۍ ته خېږَوي  ّاوس مې پهاڼ

  ...وائي   خبره چې تر دې ځايه ورسېده، نو كاكړ لكه ديغ شوى چې وي ، راته
  سې دي كه يَه  ؟   ّدغ... هان ... ته وَ خېَږولې  ّ او بيا يې پهاڼسۍ

  ...ما وئيل  
نه خو دَ پهاڼسۍ انتظام ؤ ، او نه دَ سر قلم كولو هلته په سټېج باندې ... ّ  يه َ 

بلكې په سټېج باندې درَولو سم دستي يې زما السونه   - دپاره تخته او ساتوُل 
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مګر دا خوشحالي   - دومره خوشحاله وم، چې پوښتنه مه كوه . ...راخالس كړو 
  .... ّ مې سرته نه وَرسېده، ولې چې 

  ...ما به خبره مخته كوله ، چې جمعه خان راباندې ژغ وَ كړو 
  !  ّّ  ښه ښه وايه 

  ...ما په ځواب كې ورته وئيل 
  بس كه تا نه واى راژغوَلى  ّ... ّ مخته به څه خامخا ؤ 

يا دواړو په يوه صالح وَخندلو ، او تر دېره پورې زما په دې نيمګړي او موږ  ب
ټولې خبرې په خپل خپل ځاى ، مګر دَ ملګري كاكړ دا خبره مې ... خوب وَژغېدو 

  ...نه يوازې خوښه شوه، بلكې تر اوسه مې په ياد هم ده، چې وئيل يې  
ګنې زما او ستا رنګه ّ  دا ال ښه خبره ده، چې په خوبونو باندې بندېځ نه شته ، 

  خلګو خو  به ال ډېر پخوا سرونه خوَړلي واى  ّ
، سوچونه  ، ژبه ژغېدلى نه شي ته چې دَ سترګو په ديد پابندي ويبېشكه، چر

عملي كېږي نه  او دَ شپې او ورځې په النجو او ګروم ستړي مازغه خپله ستړيا 
تلو پرته نور څه دى ؟ وسا كولى نه شي ، هلته ژوند دَ خوړَلو، څيښلو او سمالس

  ...هو، كه دى هم، نو بيا فقط دَ مرګي په لورې ورځې شپې لنډول دي او بس 
*****  

ع دَ ورځې په يوه بجه زه او كاكړ صاحب دَ 1993م اكتوبر 31دَ پروګرام په سمه دَ 
په   - ګنټهو په اوږده مزل ، په اوتوبوس كې كښېنستو او مخته روان شولو  48

 پېغلې انجونې او څه ښځې يراني نرينه  ځوانان اوزياتره ااوتوبوس كې چې 
  -  تازه تازه يې واده كړى ؤ هم ناستې وېچې  ،سره له  يوې پاكستانۍ جوړې،

بس چې څنګه روان شو، نو هغو دواړو چې زموږ مخته سيټ كې ناست ؤ او په 
  ...هني مون باندې استنبول ته روان ؤ، راته كتلو ورسته ژغ وكړو 

تاسو دواړه هم پاكستانيان ياست ( يعنې دونون بهي پاكستاني هين كيا ؟   ّ  آپ
        ّ )  ؟ 



 101

څلور واړو دَ اُردو ژبې او موږ چې ورته سرونه په اثبات كې څنګه  وَښوَرولو، نو 
 ولو ، لكه موږ چې پخپلو كې لهدومره ژر بيا سره نيږدې شدَالرې په خبرو كې 

خېر، چې څنګه   - ن نويد او ښځه پروين نومېده ځوا  - ډېره وخته راهسې پېژنو
چې اووه بجې   - په موسم كې سړوالى راتلو ... څنګه سفر مخ په وړاندې لنډېدو 

رسېدو، نو په شړك باران وَيعنې قضائي ماښام خواته رنجان نامي ښار ته 
 الكن عجيبه خبره دا وه، چې دَ دومره باران پرته هم دَ درست رنجان ښار  - ورېدو 

  ...ګنې هاغه دَ نويد خبره ، چې .. بجلۍ بلېدله  
  بجلۍ بنده كړلى شي  ّ وّ  كه داسې باران زموږ په هېواد كې كله اوري ،ن

ما او جمعه خان هم ورسره  ّ  هو  ّ ځكه وكړو، چې په پاكستان كې كه بل ځاى 
لي ، ټه او شاوخوا عالقو كې تېز باران او بجخو په كوئ... ه نه داسې كېږي او ك

يَو خواته شپه وه او باران  او بلې خواته ... نه سره مني ؟  څله خپلو  ګوره چې تر
زما خو زړه كېدو، چې ژر مې ... نرى يخ  او زړه ټكوَرونكى دَ بس دننه ماحول 

  –ډوډۍ خوَړلې واى او كرار په سيټ باندې دَ خوب كولو په نيت غزېدلى واى 
ه ، ال بس كې ځينې سوارليانې دَ يَو بل سره ستلس بجو خواته دَ ډوډۍ خوَړلو ور

په خبرو كې اخته وې، چې ډرائيور دَ شا دَ سيټونو ټولې بتۍ مړې كړې او بيا 
داسې چپه چُپيا شوه، چې كه چا ته خوب ورتلو او كه نه، ټول په خپلو سيټونو 

نګه دَ دغه ر  - كله ويښ، كله ويده ... زه هم په هغو كې َيو وم   –باندې وَ غزېدلو 
پلو دَ سهار دَ چائيو غوَړ  - سهار تر نهو بجو پورې دَ ګهړۍ ستنې وَرسېدې 

ورسته بيا بس داسې مخته په تېزۍ روان شو، چې چرته په وړو ښارونو باندې وَ 
دَ ستړيا سره سم دَ سفر خوند هم كرار كرار په دې نو ځكه دَ سفر كولو ... نه درېدو 

رانيږدې نومېدو بازرګان چې ولې ښار رستۍ ُپزياتېدو، چې دَ ايران دَ ووجه 
او بل دا سيمه زرغونه هم وه او ځاى ځاى شينګشتي  هم   - كېدو لګيا ؤ 

وند كړه وړه او دَ دې عالقې دَ خلګو جامې ، دَ ژ نه يوازې دا، بلكې –برېښېدله 
 څنډې دَ خلګو څخه ښه بېل اودَ كلي كورونه هم يَو دم دَ ايران او پاكستاني اړخ 
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وې بجې خواته، نويد، د  - هن چې په نوي طرز كې ورنغاړلي ښكاره كېدو... بدل 
  ...په موږ ژغ وَكړو .. ه دې الره تللى راغلى ؤ چې بيا بيا پ

بس به په   - دا بازرګان نامي ځاى دى  ... ّ  دا مخته ، چې كومه آبادي ښكاري 
  پنځلس يا شل منټه كې ورته وَرسېږي  ّ

هو، په دې باډر باندې ... څركېدونكى شئى سره زر نه وي   ّ   متل دى، چې   ّ هر
زې يې دا پورتنى متل شولو او يا مې وَسنجَولو، نو نه يواچې مې څه تر سترګو 

، او  تيا كولو ، بلكې په زړه كې مې دا خبره پخه هم شوله ، چې ګوندې انسانرښ
روَزلى شي ،  ماحول كې وَ په تېره بيا دَ نن انسان ، چې څومره هم په يوه نظريه يا

ګوا كه   - مانده وي  هر كله نيت په تول پوره نه وَځي اونو هم دائى دَ انسا
ښكاره ) دَ جامو او ګفتار په اړه( ذبه  ي بڼه ځان مههرڅومره اغيارو ته په ظاهر

بُود او نو ځاى په ځاى ورڅخه ناببره دَ خپل غوره شوي جبلتي خوُى او .... كړي 
يا روئيه سرزده شي ، چې دَ هغه دَ پېژندګلوۍ  ن داسې كارونهخمير په سمو

ينو نورو شيانو پرته دَ اللچ او زړه  ازاَرولو دلته زما مطلب دَ ځ  - وي به برعكس 
تُرك بارډر باندې دواړو اړخونو ته ډېر زيات له / كوم چې په ايران   - څخه  دى 

له  ښو او بدو ته په يوه او ګوره چې دلته څ  - مسافرانو سره روا كړل كېږي  
سترګه كتل كېږي ؟ كه څه هم ُتركيان په ظاهري كړو وړو باندې تر ايرانيانو 

باندې دَ ايرانيانو مخې ته په هره  په دې بارډر زيات يورپئين وزمه برېښي ، خو 
  –معنا كې مانده او هيڅ ښكاري 

ي په مځكه چې غرض دا، چې څه وخت موږ بېګونه په اوږو راوَځَڼولو او دَ تُرك
ايستلو   قدمونه څنګه ږدلو، نو دَ زړه له سوخته مې يوه سړه شان اوږده ساه رامو

  ...له ملګرې نويد څخه  پوښتنه وكړه مې پس  
  كه څنګه ؟   ّ... ّ  دَ مخ په باډرانو باندې به هم دغسې زړه چاؤدې حال وي 

  ...مې ال سمه سرته نه وه رسَولې ، چې نويد وَوئيل خبره 
  ّ مخته  چپ له دې بارډره بل داسې بارډر نه شته ... ّ  نه بابا 

  ...او بيا يې مخته وئيل 
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  ّ  خبر نه يم، چې دلته  دا خلګ څله  مسافران زيات تنګوي ؟  ّ
  ...ې څخه مې َيو دم زړه كې راغلو او ورته وَمې وئيل  ردَ نويد له دې خب

  ّ  زما په خيال چې دلته له كسته داسې كېږي  ّ
  ؟   ّ.... ّ  نو څله 

ما ورته وئيل ، ... دَ جمعه خان دَ دې وړې پوښتنې په ځواب كې ورته ګډ شوم 
  ...چې  

په تُركي كې بېخي زياتې آزادۍ له سوبه ژوند ، چې ّ هغه ځكه چې كېدلى شي 
او بلې خواته   ايران ، چې يَو اسالمي مملكت دى  ، دا نه غواړي .. بې لګامه دى  

َيو خواته اورونه  ....په دې وجه خو   - انيت كې ورګډ شي ت دې په حېوچې انساني
كې مسافران  Tussleاو بس په دې ... دي او بلې خواته اوبه ، چې نه سره مني  

  خواران په تكليف كې ورګېر شي ّ
مګر دَ ... په دې نه  وم خبر ... اوس ګوره چې زه په خپله وينا كې څومره صحيح وم 

    –ه لومړى قدم مې دَ بې باكې آزادۍ په لورې  پېښه وَګڼلو تُركي په مځك

  دَ جمال په درشل ک３
   تاثراتي لنډيز

  

ّ چې تاريخ او غوره تاريخي آثارو ته وكتلى شي ، نو تُرك دَ يَو مارشل قام په 
لۍ او دَ مګر دَ دې قام دَ نن معاشي بدحا  - حيثيت په نړۍ باندې ځان منلى ؤ 

دَ دوئى تاريخي حېثيت ګوره چې څله شكمن غوندې  مينه پيسو سره دَ بې كچه
يلو مجبوره كړي چې  ّ  ُتركيانو دولت پرستي سړى په دې وئكړي ؟  ولې ، چې دَ 

دَ دې هېواد خلګ دَ اتا ُترك سره مينه په دې وجه زياته كوي ، چى په كرنسي 
سره يې مينه  باندې يې تصوير چاپ دى  ّ  دَ پاكستان او مسلمانانو) ليرا( نوټ  

په خپل ځاى الكن دلته  دَ اتا ُترك دَ غوره شوي قانون پابندي كولو پرته بل 
ته كولو وَړ  چې  دَ نوښ... مې تر سترګو نه شو صيتونه  داسې مثالي اسالمي خا
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خي زيات دي  ّ   هم دَ دُنيا په سر دلته ماجتان بېهو، كه څه   - مې ګڼلى واى 
  )شوق  (  
  

  ؟ ３  يکه ته یَو 
  

  ستا څونې څېرې دي ؟! وايه 
  چې په هر څه كې وَ ماته

  محسوسېږې
  ښكاره كېږې

  ته موسم خو چرته نه يې ؟
  چې بدلېږې رابدلېږې

  ال خو وخت يې
  بل څه نه يې

  دَ وړو  وړو لمحو ته 
  ....كه  يَه   

  ته وائې ، چې يَو يم 
  په يوه بڼه. يكې يَو 

  نو بيا زه يمه پخپله
  نداره كړيچې كړيچې يَو ه

  
  )شوق ( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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څه ته وائي ؟ دَ دې خبرې ځواب هغه وخت ما وَ موندلو، چې كله مې  آزادي 
تلو سم دستي دَ تُركي په  ځوانان دَ هغوئ له خپل هېواد څخه دَ وَ هايراني همسفر

و دا ځوانان دَ ډيوټي فري كه څه هم شين يخ ؤ او واؤره ورېدله ، خ  - څنډه وَليدو 
لكه دَ مودو مودو تږي چې دَ .. شاپ  دَ شرابو په بوتالنو داسې ورمات شولو

اوس يې نه يوازې بوتالن په غاړو اړَولو،   - اوبو په چينه باندې ورچپ شي 
بلكې  له تهران څخه دَ ايران تر ورستني بارډر پورې تړلې ژبې يې هم  په حركت 

وايم ، ... كنځلواو چا خپل باداران چې، چا خپل نظام ښ  - راغلې وې داسې كې 
هغه پټ  هماو سوچ مې كولو، چې دا... چې ورته په كتو مې سترګو باور نه كولو 

ت ګنټهې يې له موږ سره ګډ په يوه ګ دي  چې تېرې شوې څليرويښخُولي خل
بيا پېغلو  تر څه ميانه چې كړى ؤ او كه َيه ؟  او بيا ګوره بس كې تر دې ځايه سفر 

جينز پېنټ كې ښكاره كېدله او يا په څادرونه غورځولي ؤ ، چې هره يوه يا خو 
دغو انجونو كه څه هم نه څيښلو، خو ځوانې او   - بيا په اوږده سكرټ كې 

موږ  څلور واړه   –دَ سترګو په ككو كې له ورايه برېښېدلې  بدمستې جذبې يې
او پروين چې دَ تهران څخه تر  پاكستانيان ، يعنې زه، ملګرى جمعه، نويد

بازرګان پورې  دَ خبرو او خنداګانو په اړه په درسته الره كې دَ ژوند عالمتونه 
اوس زموږ حركتونو معناؤې ځكه بائيللې وې ، چې ال خو هم ... ګڼل كېدو 

نوي هېواد ته په راتګ موږ هم چې ... منم   –هغسې په پخواني حالت كې ؤ 
    - دمست او بې حاله بيا هم نه الكن ب  - خوشحاله ؤ 

*****  
چا ګوا، ... مګر كه بدل ؤ ، نو دَ طبعيتونو موسم ... بس هغه ؤ، مسافران هغه 

سندرې وئيلې ، چا خپړې ټكولې او چا بوتل په الس كې يو بل اړخ ته غورځېدو 
كم  ، خو له يوه سيټه دَ بل سيټ په لور دَ سرور په ټالونو كې ځنګېدو راځنګېدو  

رګډ ، خو بدحالۍ كې نه ؤ واو موږ كه څه هم دَ هغوئ سره په مستۍ او   - يات ز
او دَ ناستو والړو پېغلو شوخيانې او خنداګانې مو په  دَ هغو ځوانانو تود محفل 

ع دَ 1993دَ كال   -  شحاله كېدو همهډونو اخيستلې او په تشه توره ورته خو
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هنګامو څخه را په دې خوا ، ما ته دَ زړخوښو لومړي نومبر دَ مياشتې دا ماښام دَ 
ولې ، دا زما غټه   - ه لور روان وم وړ ځكه ؤ، چې دَ يورپ دَ دروازې پقدر 

دَ استنبول په الره يورپ ته پېښه وكړم او ښه له نيږدې څخه دَ دې چې غوښتنه وه 
دې وخت دباندې هيڅ نه ښكاره   - برٍاعظم سمه او غر او كلي ښارونه وَوينم 

دَ مخ تور روډ ، چې څه څه واؤره ورباندې بس يوازې  –هر لور تياره وه . ..كېدو 
  –پرته وه، دَ اوتوبوس په بتيانو كې ښكاره كېدو 

ې دولس بجې  او دَ تركې دَ نهو بجو خواته بس دَ دَ پاكستان دَ وخت په سمه دَ شپ
ان دَ لوې دې هوټل هم دَ اير –آګرې نامې ښار په يو هوټل دَ ډوډۍ دپاره وَدرېدو 

الرې دَ هوټالنو په رنګه په يَو غټ او ښائيسته هال باندې اړه درلوده ، چې 
دلته موږ دَ ملګري نويد، چې څو كاله   - مېزونه په كې په ترتيب لګول شوي ؤ 

يې په تركي كې روزګار هم كړى ؤ ، په خوښه   ّ كرومنوليا  ّ  ګوا دَ واړه دال 
او َيو َيو كپ سلېماني چائى مې  نو سره وَخوَړله خوندَوره شوروا مو له ډبل روټيا

په كاؤنټر ناست بابك چې دَ غالب چاچا غوندې سره   - دَ نخودو سره نوش كړې 
نو دې بٍل ته په كتو ايله بې هوشه   - وړاندې كړو خولۍ يې په سر ايښې وه ، ٍبل را
ليرا   –ته ؤ ښكهه پنځه څلوېښت زره ليرا رقم نونه شوم ، ولې چې بٍل باندې َيو ل

  ... خو نه وې راسره، نو ځكه مې ورته خواست وكړو، چې 
  

  كه َيه نو پاكستانۍ روپۍ هم لرم ّ ... ّ دا ليرا دي په امريكن ډالرو كې راته واړَوه 
  ...دائى راته وائي 

  ّ–ّ يولس ډالره راكړه 
  ... بٍل ادا كولو ورسته مې دَ نويد څخه پوښتنه وكړه ، چې  

  الر كې څو ليرا كېږي ؟  ّ    ّ په يوه ډ
   ...ده وئيل  دَ څه سوچ كولو ورسته  

ليرا په يوه ډالر كې ماتېږي ، او دائى په خپله  135000ّ  زما په خيال  چې نن سبا  
  –اندازه صحيح ؤ 
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دَ تركې له آګرې نامي ښار څخه چې زموږ اوتوبوس يعنې بس مخته روانېدو، نو 
خ مخته تلو، واؤوره او څنګه څنګه چې م... رېدله  ره ويَو ځل بيا نرۍ نرۍ واؤ

اوس كه څه هم په اوتوبوس كې دننه دَ ايرانيانو دَ   - نوره نوره تېزېدله  لګيا وه 
يسته غوندې ځوان دَ ګوګوش سندرې يښلو سلسله ختمه شوې وه، خو يَو ښائڅ

تر   - داسې په خوند خوند وئيلې ، چې ټولو سوارليانو خوند ورباندې اخيستو 
الكن چې   - څه وخته پورې ما او جمعه خان كاكړ هم ورته ناست اورېدلو مې 

كه يې هم بې خونده كېدو لګيا ؤ، نو ځمعامله اوږده شوه ، نو دَ سندرو خوند 
موږ هم سيټونه شاته ديكه كړو او په خپلو سيټونو باندې دَ خوب كولو په نيت 

مې په پټو سترګو باندې  راتلو، نودَ هڅې كولو پرته چې هم خوب نه   - وَغزېدو 
  ...، چې  وڼې وَغړل ، او ډېر ژر بيا ما هيلې لوبوَلې وهلو ته لست سوچونه

  ّ كشكې چې زه ټول ُعمر هم دغه رنګه روان او بس روان واى  ّ
خو بيا چې به مې كور او ماشومان تر سترګو شولو ، نو دَ اوالد مينه او كورنۍ 

هو، په داسې رنګه ګډو وډو ... ې راته خنډ شولې چارې به دَ شوق په الره ك
يَو   - بس په جتهكه وَدرېدو سوچونو كې مې سترګې ايله سره وَرغلې وې ، چې 

دَ بس مخته څو سړي دَ توپكانو څه ګورم ، چې   - دم مې سترګې راخالسې شوې 
  ...ژغ وكړو په جمعه خان مې ... زړه مې حلق ته راغلو ... سره والړ دي 

  هله كښېنه  ّ... ه دي  ّ  غل
  ...جمعه هم په نه ساعت كې له ويرې په سيټ كې جګ كښېنستو او وائي  

  ّ  كوم دي ؟  ّ
نه يوازې موږ، بلكې دَ اوتوبوس ټولو مسافرانو غاړې هسكې هسكې كولې ، دَ 

ما په كليمې   - خود لكه چې هر َيو پرېښانه ؤ  –هيچا له ُخلې څخه ژغ نه وَتو 
په ځان او په بس باندې ُچوف كوله لګيا وم، چې دَ بس دروازه  برسېره كليمه

خالسه شوه او يَو عسكر چې شنه وردۍ يې په تن وه او په غوږونو يې مفلر 
ما دَ خپل سيټ   - راوَختو او ډرائيور سره په خبرو اخته شو بس ته پېچلى ؤ  

  ...وكړه مخته ناست ، دَ نويد په اوږو الس كښېښَولو او پوښتنه مې ورڅخه 
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   ّ  څه كيسه ده نويده ؟  ّ 
  ... هغه وئيل  

 كُردانو او مامورينو تر منځه جنګته دَ سه خېر ده ، دا عسكر وائي ، چې مخّ  كي
تر څو چې دَ الرې دَ كلئيرينس  حتمي آرډر دَ مخ له عسكري چوكۍ نه   - روان دى 

  تلى  ّ مخته بس مخته نه شي ... وي راغلى  
واؤره په هم هغه شان ورېدله  ... او بيرته  مې زړه ځاى ته راغلو  شكر مې وَ ايستو

ډېره هڅه   - ډېر يخ بيا هم محسوسېدو كه څه هم اوتوبوس دننه تود ؤ ، خو لږ   - 
مې وكړه، چې بيرته دَ خوب وَ هغو ټاپوګانو ته ورشم، چې څه وخت وړاندې 

راسره څنګ كې   - و الكن  ګوره چې خوب څله نه راتل  - ورڅخه راستون شوى وم 
ناست ملګرى جمعه مې داسې په خوند ويده ؤ ، چې كله به يې خركى شو،نو 

يَو ... دلته اوتوبوس درې ګنټهې سټارټ والړ ؤ  ... نيت به مې ورباندې بد شو 
وخت چې دَ كلئيرينس سګنل راكړلى شو، نو بس دَ روانېدو سم دستي زه بيا په 

    - ځان نه يم خبر شوى  
*****  

دَ مخ   - نامي ځاى په هوټل وَدرېدو  Kotakهار په لمر ختو اوتوبوس دَ تركي  س
الس پرېمنځلو او چائيو څيښلو ورسته چې څنګه بس مخته روان شو، نو دَ ژمې 

ځكه باندې خور وور ډېر عجيبه او په دې ټمك يخ كې دَ شنېزې څادر په م
اره كېدو لكه موږ چې يزه سيمه وه، داسې ښكئټوله غر  - ائيسته ښكاره كېدو ښ

ا ته دواړو خواؤ ته واړه او غټ غرونه ؤ، چې شا ش  - په درو او ناؤو  كې روان ؤ 
په ترتيب  يسته اوپاته كېدو، ځاى ځاى دَ غرو په لمنو كې واړه كلي هم ډېر ښائ

په دې وړو كلو  ىخاص خبره دلته دا وه، چې دَ دوئ - وړ شوې برېښېدوباندې ج
  - كاره كېده ې تر لرې لرې پورې ښچې سپينه  ميناره به ي كې فقط يَو يَو ماجت

او بله خبره دا، چې دَ ايران په رنګه دلته هم دَ روډ وَ يوې ځۍ ته والړې  بجلۍ او 
مګر عجيبه په دې نه  –ټېلي فون تمبې  دَ لرګيانو له ستنئيو څخه جوړې وې 

  - ليدل كېدې  كاره كېدې ، چې  شاوخواته ځنګلي اوږدې  او نرۍ درختې همښ
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زموږ دَ بلوجستان او پښتني سيمو په رنګه دلته هم  كلي او آباديانې له لوې 
كه په   - دَ ښځو دَ مخ دَ پټَولو رواج دلته هم نه ؤ  - الرې سره مېښته ښكاري 

نو دَ ښځو  يمو كې يې نرانو پتلونان اغوستلو ؤ، پټيانو او ښاري يا كليوالو س
نه  په تن ؤ او  دَ ګونډو دالندې يې پښې يا خو يې النګ سكرټ  وز مه قميصو

په سرونو يې ګلداره   - انو پټې يسې وې او يا يې  په اوږدو تودو مالُوڅ
دنګې دنګې وې ، خو په ُسرت باندې زموږ تر ښځو   - دُسمالونه پېچلي ؤ  

خو په   - دَ دې تندرسۍ راز څه ؤ ؟  په دې نه شوم پوهى  –تندرسې برېښېدې 
دغه تركۍ ښځې يوې بلې خواته ډېرې ښكاره كېدې ، شايد چې  رنګ سپينې

دَ غرمې ډوډۍ مې په   - دلته هم دغه ښځې له نرانو سره سمې كار روزګار كوي 
 ر ژر واړه كلياوس ژ  - شولو  عثمان چېك  نامي ځاى كې وَخوړله  او مخته تېر

    -  ك مخته مزل ډېر په چټكۍ لنډَولوشاته پاته كېدو او بس په هوار سړ
ارضٍ روم دَ تُركي يو مشهوره تاريخي  ښار دى ، چې اوس موږ په كې مخ مخته 

نه ليدو او دَ ګولۍ ه يوه څنډه ، نو ځكه خو مې سم وَ الكن دَ ښار پ... روان ؤ 
موږ كولى هم څه شو، زموږ دَ كاروان باګې دَ   - غوندې ورڅخه تېر شولو 

دَ برايه شپې دَ درو ګنټهو ځنډ  اوتوبوس دَ ډرائيور په الس كې وې ، چې هغه
بس په يَو غټ  هوټل خېر ، دَ درو بجو وَ خواته   - اوس په دې ورځ  برابرَولو 

  ...باندې برېك وَلګولو ، ډرائيور وئيل 
زه به بس ... مونځونه وَ كړئ  لّ اوتوبوس څه خرابى لري ، تاسو چائى وَ څيښئ او 

  ّ  دې هوټل سره نيږدې مېكنيك ته ښكاره كړم 
ول سټاپ په مزغو راته بار ځكه شو، چې دَ استنب ګنټهو دلته دَ اوتوبوس دَ درو

سونه ښه تر ډېره پورې والړ ؤ  او دَ رش ګش پرته دَ او انقره دَ ټؤرسټانو درې ډك ب
بس   - سكون سوب ګرځېدلې وه  قسم قسم خلګو موجودګي مې دَ شاعر زړه دَ 

، ګنې ځينو مې دَ زړه دَ رباب تارونه څېړلو غم دا ؤ ، چې په ژبه نه ورسره پوهېدو
خو نغمه ځكه نه ورباندې څېړل كېده ، چې دَ اظهار ژبه ګونګۍ   - هڅه كړي وه 
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كه په ژبه نه، نو په ښكاره كړو  ... دا درست ُتركيان ؤ خو تيار انګرېزان، هو   - وه  
  –وړو ضرور 

خوشحاله وم، ما ... ه ماښام شپږ بجې خواته اوتوبوس دَ انقره په خوا مخه وكړ
، چې دَ تفريح په اړه زړه ته سكون   Botanic Gardenوئيل ، كه مې هلته  

 سپارونكى مشهوره دى ، نه هم وَليدو، نو دَ خپل تاريخي حېثيت له سوبه يې دَ
ولې چې   - نو ځان به خوش قسمته وَ ګڼم  ائيسته ښار څه برخې هم وَوينم ،ښ

ه استنبول او ازمېر پګ عظيم  ورسته په تركي كې يخ وائي ، چې دَ دويم جنتار
او بيا عجيبه خبره   - پرته  انقره  ښار هم دَ تمامې دُنيا دَ توجه مركز ګرځېدلى دى 

دا وه، چې  بس دَ انقره سره په څنګ څنګ كې تېرېدو ، دَ دې ښار وړو ، غټو او 
ښار چې دَ  دا ښائيسته په ډېر ترتيب جوړو بلډنګانو داسې ښكاره كوله لكه 

دَ سپينو   - دور تقاضې هم په پوره ډؤل پوره كوي دې تاريخي اهميت پرته دَ 
  - دېوالونو او سرو بامونو ښار انقره تر لرې لرې پورې خور  وور ښكاره كېدو 

خبره دلته بيا هغه وه، چې زړه مې په دې مځكه باندې قدم ږدلو ته كېدو، خو 
دَ رڼاګانو له دې   - بل په بس كې ناست وم  زما خوښه دَ منلو ځكه نه وه، چې دَ

ل حاله ال ښار څخه چې زموږ اوتوبوس دَ استنبول په خوا روان ؤ ، نو روډ له او
دَ شاوخوا دَ جل بل رڼاګانو له وجې سفر  نور نور هم آرام ده شوى ؤ او سترګو ته

   –ډېر خونده ور محسوسېدو 
ته دننه كېدو له مخه په سمندر دَ شپې يولس بجې خواته اوتوبوس استنبول ښار 

دا پُل دَ خپل  –باندې تېر شو  Bosphorus Bridgeباندې جوړ مشهوره پُل  
ېخې اوږدوالې له سوبه دَ دُنيا په ځينو نوموړو پُلونو كې يَو او جوړښت او ب
او له دې ورسته بيا دَ استنبول جل بل ښار ؤ ، چې موږ ته يې دَ   - ځانګړى دى 

 اموشۍ په ژبه هركلى وئيلو او زموږساكولو په صله كې دَ خستړياګانو دَ و
چې څنګه ګهړۍ دَدې   - اوتوبوس په كې په يَو روډ بل روډ مخ مخته روان ؤ 

هېواد دَ وخت په سمه دولس  بجو ته ستنې وَرَسولې ،نو اوتوبوس دَ استنبول په 
خت  دَ  ّ دې و  - ورڅخه راكوُز شولو   - نامي كې تم شو  Laleliمشهوره برخه 
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بلېك سي  ّ  او دَ   ّ مېډيټېرينئين سي  ّ په سنګم باندې جوړ په تاريخي ښار 
  - پيا خوره وه يل كېږي  باندې چپه چوئ استنبول، چې ورته  دَ   ّ يورپ دروازهّ  هم 

 نرى نرى... څ قسم رونق نه ښكاره كېدو دَ ټېكسيانو او دَ يَو نيم سړي پرته  هي
  ... نويد ته مې وئيل ، چې  ... ګلېدله  هم  يخه هوا باران ورېدو او سړه

چرته  به !  وايه  ... درپسې  ته له مخه او موږ ... ّ  اوس ته پوهى شوې او ستا كار 
  اوسېږو ؟   ّ

  ...ده وئيل   
  هلته هوټالن ارزانه دي  ّ... ته به ځو ّ  سركې جي  

داسې   - روان شولو  او بيا په ټېكسي كې دَ سركې جي نامي عالقې  په لور
په   - ښكاره كېدو، لكه استنبول چې په وړو  وړو غونډيانو باندې جوړ ښار دى 

وَ درېدو مخته ّ  هوټل هالي ډېّ  كې  سركې جي ّّ  شل پنځلس منټه كې ټېكسي په 
زه او    - مې وَنيولې   ، چې دَ يوې خونې كرايه دوه نيم لكهه ليرا وهدوې خونې   - 

كې دَ  يد دَ خپلې ناوكۍ سره په بلې خونېې خونې كې او نوجمعه خان په يو
  –ستړيا وساكولو دپاره الړو 

*****  
چې   - وخت په سمه سهار نهه بجې ، څلور واړه ملګري دباندې راوَوتو دَ تركي دَ

څنګه مې شاوخواته لومړى  نظر وَځغلوَلو، نو باور مې نه راتلو، چې دا ګوندې 
ولې چې يَو اړخ بل اړخ جوړو ودانيانو او   - دى  دَ مسلمانانو ښار استنبول

مخامخ شنه پاركونو داسې تاثر راكړو، لكه دا چې دَ جنت له ټوټو يوه ټوټه وي 
چې يا خو يې پېنټونو سره ... او بيا تركۍ پېغلې خو هم دَ حُورو څخه كمې نه وې 

قد جګې، په ... رټونه جېكټونه په تن ؤ، يا بيا په دې يخ كې النګ او مني سك
ې او په ژېړبخونو ويښتانو كې دَ مځكې مخلوق نه ښكاره نرۍ سپين مخ

، ځكه خو الس په الس چې هيڅ بندېځ نه ويپه مينه  باندې لكه دلته ... كېدو 
، چې موږ  وَ تركۍ پېغلو او دا نه  –ځوانې جوړې يوې بلې خواته ليدل كېدې 

راكتلو زيات په لور يې  مګر زموږ  - نريناؤ ته آسماني مخلوق ښكاره كېدو 
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موږ درې واړه نران څه كم كم ، خو پروين ورته زياته عجوبه  چې  ،شايد په دې 
هو، دَ هغې دَ پنجابي وزمه ښائيست  او ځوانۍ په وجه نه ،   - ځكه ښكاره كېده 

هغه كه ... جامې اغوستې وې  شوې بلكې  هغې چې كومې پنجابي طرز جوړې 
په مزاج  دَ كتو وړ وې، نو دلته تركۍ پېغلو كليوالو  رنګهجمعه خان دَ ما او ز

اركس يې ورباندې خندلو او شايد چې ريم ورباندې پسخوند وهلو او تر خپلو
ې ورته ځكه خو چې به يې دَ هغې په لور سترګ –يې هم ورباندې پاسَولو 

سخوندي موسكا واړَولې، نو به يې سرتر پايه ورته كتلو ورسته په شونډو پ
ګنې په  –بس  په پارك كې ايله خلګ راپسې  نه شولو رامات   - وه خوره ش

  ...جه وه، چې نويد ورته وئيل هم دغه و... چا پروين اخيستې وه  سترګو كې هر
  داسې نه چې دَ تركيانو جلوس راپسې وَلګېږي  ّ .. ته هوټل ته درځه !!  ّ  پروين  

رته په خندا وئيلې ؤ او بيا دا خبره مائينډ ځكه نه كړه، چې  نويد وهم او پروين 
  ...ځكه خو يې وئيل    –خبره دَ هغې په حق كې  بهتره هم وه 

  زه به څه آرام وكړم  ّ ... په سر مې دړد دى ... ّ  هو، زما هم دغه خوښه ده 
او بيا موږ درې سره تر هغه ساعته ورته والړ ؤ، چې پروين  دَ هوټل په ګېټ  

  ...ننوته  
  دى ، چې اوس خپل چكر ته خالس شولو  ّشكر  ّ هان ځه 

تنه هم ورسره داسې وئيل، نو سم دستي يې پوښدَ دې خبرې سره سم  نويد چې 
  ... داسې وَ تړله 

  ّ  ښه نو اوس به په كومه ځو ؟   ّ
  ...ما ورته وئيل  

  موږ نو اوس څه خبر يُو  ّ... تا خو هم ناُشوده وكړه ! ّ ياره نويده 
  ...وئيل يې   دائى وَ موسېدو او

ژوند  او ّ نو بيا درځئ چې سېل درباندې وكړم  او دَ استنبول څه پټ او ښكاره 
  درته وَڅپړم  ّ شيان 
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دلته دَ روډ په   - روډ باندې سم كړو ته بيا ده موږ دواړه له ځان سره ښي الس  او
   - رېل ګاډۍ پټړۍ هم تېره شوې وه منځ كې دَ 

  باندې چلېږي  ّ اډۍ او نورې ګاډيانې په دې روډل ګّ  دلته په يوه وخت باندې رې
هارن مې تر غوږه شو او په دوؤ  غوندې عجيبه يَو نويد چې دا خبره كوله ، نو 

كه څه هم ... غټو ډبو باندې اړه لرونكې رېل ګاډۍ دَ چوك له خوا راښكاره شوه 
  –شوه  تله څُوكه او كرار كرار ، خو په لومړي ځل كتو راته عجيبه غوندې ښكاره

ولې چې هر  –په دې كې شك ګرسره نه شته، چې استنبول دَ ماجتانو ښار دى 
لور دلته په دې ښار كې تاريخې او غټ غټ ماجتان او دَ هغو هسكې هسكې 

  ...خو، په قول دَ نويد   - مينارې تر لرې لرې پورې ښكاره كېږي 
، دَ دې ماجتانو ّ  په دې ښار استنبول كې دَ دې دومره زياتو ماجتانو پرته هم

تقريرونه څه ، چې دَ جمعې خُطبه هم نه چپه  ماليان په الؤډ سپيكرانو دَ آذان په
ولې چې هغوئ او حكومتي قانون پالونكې    - شي وركولى او يا يې نه وركوي 

دپاره په كولو دَ عبادت به تش دي ، چې ماجت شوي  دواړه په دې صالح 
لكه زموږ دَ هېواد ماليانو چې دَ ...  خه جوَړوؤ به ورڅجلسه ګاه او...  كارَولى شو

خدائى او دَ رسول دَ الرې تر تعليماتو زيات دَ سياست مدارانو په حق او يا 
ر رنګه روا ناروا خبرې په خالف كې له ماجتانو جلسه ګاؤې جوړې كړې دي  او ه

  كې كوي ّ 
  ...او بيا يې مخته وئيل ، چې  

  دى  ّ هم كم بېخي لمانځيانو تعداد دَ شمېر او بل دلته دَ ماجتونو په ّ 
نويد دا خبرې داسې په سنجيدګۍ وكړې لكه  هغه چې دَ خپل  هېواد ّ مملكتٍ  

په په تور نيول شوي دَ ناحقۍ شوي وظيفه خواره دَ حق په الره مامور  خداداد  ّ
   –پاسداران ګڼلو صحيح دراصل دَ حق ره مجرمان ظاه

كې  مخته هم روان ؤ، په تنګو او خوش رنګو بازارونوموږ خبرې هم كولې او مخ 
، چې له استنبول لويه ډاك خانه  مو دَ يوې بلې خواته ګرځېدو ، چې َيو وخت 

ور  درې واړه په يوه صالح  - تر سترګو شوه  دباندې دَ عدليه دفتر ښكاره كېدو 
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نه وَ ليكوپه خېريت دَ رارسېدو لو خواږو ته په دې نيت چې خپ... دننه شولو
چې موږ له كورونو څخه دَ يوه نيمې  دَ دې ضرورت راته ځكه پېښ شو،  - لېږو

لو نيږدو يارانو لكه مو خپنو ځكه دَ كور دَ غړو پرته   - ې ؤ لمياشتې دپاره راوت
 - ته كړو او هلته مې پوسټ كړوفر او قدوس ترين  ته هم خطونه نوښسهېل جع

ه موږ پخپله كورونو ته وَرسېدو او دَ اوس دا بېله خبره ده، چې دَ خطونو دَ مخ
   –خو ال نه دي رسېدلې پورې دې سفرنامې تر چاپَولو 

جوړ پُل ، كه څه باندې ندر دَ عالقو تر منځه په سم دَ   ّ سركې جي ّ او  ّ  كراكوي  ّ    
هم عجوبه نه ښكاره كېدو، خو دَ بېخي زيات رش ګش له سوبه دا ځاى دَ وخت 

له دې خوا دَ   ّ سركې جي ّ سمندري غاړه او دَ   - او په زړه پورې ؤ تېرَولو دپاره ښه 
هغې بلې خوا دَ   ّ كراكوي ّ سمندرى غاړه دَ وړو او غټو كشتيانو څخه دومره ډكه 

ې پُل باندې مخته تېر وه، چې دَ چالؤ الره يې ګوره چې څنګه پېدا كوله ؟  په د
دَ استنبول دا  –رونو ته مو ځان وَ رسَولو دَ   ّ كراكوي  ّ   تنګو تنګو بازا شولو او

دلته زياتره زاړه خلګ هم هغسې دَ ...  برخه بېخي زړَه او روائتي تُرك عالقه ده  
زړې زمانې دَ تُركيانو په رنګه  پي كېپ په سر او آزاد پردوګ وزمه پتلونونو كې 

ه شيشه دَ دوكانونو مخته يا په رېسټورينټونو كې ناست چُولمان  چې دوئ ورت
   –كې بوخت ښكاري او سلېماني چائيو څيښلو لو وائي څكوَ

دَ  ّ سركې جي ّ دا زَړه عالقه تر ډېره كتلو ورسته نويد پنجابي په يوې تنګې 
  ...ورسم كړو او وئيل يې  باندې كوڅې 

  چې كارخانه درته ښكاره كړم  ّ... ّ  درځئ 
  ...وښتنه وكړه ما ورڅخه 

  څه په كې جوړېږي  ؟   ّّ  دَ چيشې كارخانه  او 
  ...وئيل  يې دائى وَ موسېدو او په خپل شرارتي انداز كې 

  ... ّيې وَ وينې   به خپله ... ّ  خېر  
   - موږ هم ورپسې  پسې   ... او بيا دَ كارخانې په لوى ګېټ وردننه شو 
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، چې دَ تنګ روډ دواړو خواؤ دوكانونو مخته يَو تود بازار ؤ  كارخانه څه وه ؟ 
كاره كېدو داسې ښپه اول نظر   - غټ غټ  له شيشو جوړ شوكېسونه لګېدلې ؤ 

الكن چې ښه مې ورته وَ كتلو، نو  –لكه دَ پېغلو مجسمې چې په كې والړې وې 
نسل ُحورې وې ، چې په بېالبېلو  دَ تركي څه ګورم ، چې دا خو مجسمې نه بلكې 
لكې  انته اَړولو هڅې كولې ، بنه يوازې ځپوُزونو او اداګانو يې دَ كتونكو توجه 

دې نپوره كولو دپاره خپل خدمات هم شايد چې وړاور دَ كتونكو هر خوائش يې 
سه نيولې بيرته غبرګېدو را ايله شوه او جمعه خان مې له ال خوله په تندي  - كولو 

چې نويد هم راسره سم دباندې وَختو او په  دپاره دَ شا په لور كش څه كړو،
  ...كې راته وائي موسكني انداز 

بله تر دې هم چې درځئ ښه ده ، نو ...  خود لكه چې دا كارخانه مو نه شوه خوښه  ّ 
  غټه كارخانه درته ښكاره كړم  ّښه او 

... چې دائى راته ال دَ بلې كارخانې دَ كتلو ست كوي  موږ دلته ال په ځان تُوكلې ؤ،
  ...چې   جوړه وَنيولو ،ورته نو ځكه مې په سنجېدګۍ السونه 

،  يَو بل داسې ځاى راښكاره كړه ، چې دَ كتو وړ وي ، مګر داسې هم  نه ...  ّ  ياره 
  پليز  ّ..... لكه دا اوس چې دي دهوكه كړو

 Princessپه  موږده وئيل  ، ښه دى  او بيا دَ ده په راهنمائي كې دوې بجې خواته 

Island  واړه له  باندې دَ النچ ) پوټا( جزيرې تاريخي وړې په ، ګوا دَ شهزادكيانو
ى سم  دَ دې ټاپو په غاړه ورته ايښ ال ومړى قدم مېل   - سفر ورسته كښته شولو 

  ...وَوتو څخه ناببره مې دَ ُخلې  نه ؤ  ، چې
  دا خو نو اوس ځاى دى  ّ! ّ  واه  نويده 

ولې چې دَ دې ځاى دَ شاوخوا سمندري غاړې خوش رنګيانو پرته ، دَ 
اوسېدلو او دَ سېل ځايونه ، كه په تارخي اَړو دَ كتو وړ  ؤ ، نو  شهزادګيانو دَ

دلته زياتره غېرملكيان ،   - واړه غټ پاركونه او تاالبونه هم بد نه ښكاره كېدو 
سېل رياستونو سره يې اړه درلودله  چې دَ بلغاريه، رومانيه ، يونان او روسي

يا يولس سوه كاله دَ مخه دَ وائي ، چې دا ټاپو څه يَو زر   - كولو ته راغلې ؤ 
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جمعه خان يَو   - شهزادګيانو او مينځو دَ استوګنې دپاره په كار راوړل شوى ؤ 
  ...ځاى وائي  

    ّ   ... ، نو  ّ  كشكې ، چې دا جزيره مې خپله وائى 
  ...ده به ال نور څه وئيلو، چې ما يې خبره داسې سرته وَ رسَوله  

  كه څنګه  ّ.... ي بيا څوك ورته نه پرېښَولو بې ټكټه به دهو، نو .....  ّ  
دا خبره څه وه ، چې زما دَ ډېر ضد په پرته يې هم دَ دې ټاپو په حقله خپله خبره 

موږ به ال نور نور په دې  ټاپو باندې ګرځېدلو، كه نويد دَ بيرته   - پورا نه كړه 
  ...وئيل يې  ... ستنېدو خبره نه واى ټينګه كړې  

  ، پروين به ديغه شوې وي او زما الره به ګوري  ّدرخئ چې ځوّ  
   - كې كښېنستواو دَ خپل زاړه وتاك په لور ور روان شولو نو ځكه بيرته په النچ 

*****  
ماښام شپږ بجې چې څنګه له خوبه راكښېنستم ، نو دَ دې هوټل په كاؤنټر 

ښائيسته ناستې پېغلې ته مې زړه وَتخنېدو ، ولې چې ظالمه  بې اندازې زياته 
په قد جګه ، سپينه ګېړدۍ څېره ، ژېړبخونې سترګې او   - او نازكه جوړه وه 

خالس ژېړ ويښتانو يې بال خوند كولو او ښه خبره دا وه، چې انګرېزي يې هم زده 
دَ سالم كولو ورسته مې دَ بلغاريه دَ  –نو ځكه مې ټېلي فون ته الس كړو   –وه

  ... هغې وئيل  ... ه وه، ورڅخه وَپوښتله سفارت خانې اته پته ، چې مازې بهان
  نه يم خبره   ّّ  

الكن ... ى واى ي واى ، نو ما به په ټېلي فون ايښكه يې خبره په دې ځاى ختمه كړ
دَ اصل وجې تپوس وكړو، نو په ځواب كې مې زما دَ تګ  دې چې بلغاريه ته

  ...مزاقاً ورته وئيل  
  خواته وځم ّ ځكه خو ورڅخه بلې... ّ  دلته څه دي  
  ّ څه غواړې ؟  ّ

په نېغه دَ دې داسې پوښتنه بې معنا نه وه ، يَو وار ال زړه راته وئيل ، چې نېغ 
  ....الكن بده خبره وه، ځكه مې خبره بلې خواته واَړوله ... ورته وَوايه  
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  ّ  نوم دي  څه دى  ؟   ّ
  ّ  ساسيال   ّ  دې وئيل 

  مسلمانه يې  ؟   ّ... ّ  ښه نوم دى 
  ...دې وئيل  

  ّ  هو ، الحمداهللا   ّ
  ّ  واده دي كړى دى ، كه َيه  ؟  ّ

دا يَو وار چپ غوندې شوه او بيا ... په ډېره عاجزۍ مې ورڅخه پوښتنه وكړه  
  ...وائي  

  مګر زه  بوائى فرېنډ لرم   ّ ... ّ  يَه  
انجونې دا خبره يې داسې وكړه، لكه دلته چې په مېړه  او په بوائى فرېند كې 

  ...ما به اوس اجازه غوښتله، چې دا دَ خپلې خوا راته ګډه شوه   –توپير نه كوي 
  ّ په ُتركي كې دَ استنبول دَ تاريخي ځايونو پرته ډېر څه دَ كتلو دي  ّ

  ؟  ّ.... لكه  مثالً   ،  ّ  
  ...مثالً  په ځواب كې هغې وئيل   زما دَ 

كاله دَ  7000څخه هم قريباً  ) ع( ضرت عيسى دَ حّ  لكه دَ انقره ميوزيم، چې په كې 
او بيا دَ دې پخواني طرز شيان پراته دي   Anatolian Civilizationمخه دَ  

 Antique City ofخي زيات او دَ بېلو بېلو زمانو لرغونې آثار لكه  تهذيب بې

Perge  نه يوازې دا، بلكې دَ    - او داسې نور نور دَ كتلو وړ ديCatholic 
دې له كبله  حضرت مريم چې په كوم كور كې دَ ژوند آخري ورځې شپې تېرې عقي

نامي ځاى څخه فقط اووه  Selcukكړې وې، هغه زوړ طرز جوړه شوې ودانۍ دَ 
دا انجلۍ باخبره وه، نو ځكه مې نه غوښتلو، چې ما نور په   - كلوميټره لرې ده 

  ...په دې خومې ورته وَوئيل  ... امتحان كې واچوي 
زه به هڅه كوم، چې ستاسو دَ ټؤرزم دَ څانګې څخه يا خو ټوؤر واخلم يا بيا   ّ 

  ه وَوينم  ّتظام دا هر څپخبل ان
  ...دا خبره چې مې څنګه وكړه، نو انجلۍ دَ خپل اصل مطلب په خوا راواويښته  
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اره ټوؤر دپدَ  دَ ټوؤرسټانو كه غواړې،نو موږ... كليف مه كوه  ّ  ته خپله هيڅ ت
  پورا انتظامات لرو  ّپورا 

ما څه ګڼلو او دا څه وَوته ؟  او ... داسې كښېوتم، چې انكار راته كول ګران شو 
ما  –دغه خو وجه وه، چې دَ بيا خبرو كولو په بهانه مې  اجازه ورڅخه واخيسته 

او سترګې دلو ، نو جمعه خان دغه ؤ ، چې كښېنستو دَ ټېلى فون رسيور ږچې 
  ... تنه يې وَكړو  پوښورسته يې  موږَلو

  ّ  دَ چا ټېلي فون ؤ  ّ
  ...ما ورته وئيل  

  ّ  دَ دې هوټل دَ البي  ساسيال ټېلي فون  ّ
  ...ده وئيل  

  ّ  ښه ښه په نامه يې بيا خبر هم شوې ؟   ّ 
نويد هغه نويد ؤ ،   - موږ به ال خبره مخته كښَوله، چې نويد او پروين راورسېدو 

زما دَ پوښتنې  –ه وه، چې جينز پېنټ يې اغوستى ؤ خو پروين هغه پروين ځكه ن
  ...له مخه بيا نويد راته وائي 

  ّ  دا پېنټ مې پروين ته الندې په دوكان كې واخيستو  ّ 
  ...او بيا خپله وائي  

  ّ  زما په خيال چې بد ورسره نه ښكاري  ّ
ډېرو دَ ښو   - موږ نو څه وئيلى شوى ، چې ده له خپلې خوا سرټيفيكېټ وركړو 

ګپو كولو ورسته محفل په دې خبره برخاست شو، چې سبا سهار به اول دَ 
اللېلي نامي عالقې  بيا به په  ،   بلغاريه سفارت خانې ته دَ ويزې لګولو دپاره ځو

    - كې هوټل نيسو 
****  

غرمه لس بجې موږ څلور واړه ملګري دَ بلغاريه  دَ سفارت خانې  په دې بله ورځ 
كه مو هرڅو زارۍ ورته كولې ، خو دَ كهړكۍ شاته ناستو  –ړ  ؤ وَ كهړكۍ ته وال

  ...دواړو ښځو كې يوې هم زموږ خبره نه منله او وئيل به يې  
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  ّ  تاسو بلغاريه كې له چا سره مالقات كولو ته ځئ او دعوت نامې كومې دي  ؟   ّ
  ...او موږ ورته وئيلو ، چې  

او نه مو له چا سره دَ مالوېده مطلب ّ  هلته ستاسو په هېواد كې نه څوك لرو 
  ّ  ...او بس   موږ مازې دَ يَو څو ورځو په سېل ورته دَ تلو اراده لرو ..دى  

غرض دا چې موږ ورته په خواست كولو ستړي شولو ، نو نويد ورته دَ سلو ډالرو 
هغوئ نوټ ته به ډېر حسرت  وه خو كتلو ، الكن سرونه ... نوټ  له جېبه  راويستو 

چې ورڅخه مايوسه شولو، نوپه خپله    - ې هغه رنګه يوې بلې خواته وَښورَولو ي
پرې ډېر طبعيت زما خو ... په نورو ملګرو نه يم خبر   - الره بيرته را روان شولو 

  ...خراب شو  ، نويد ته مې وئيل  
  ّ  درځه چې يَو ټرېول اېجنټ سره خبره خالسه كړو  ّ

يوه چې اېجنټانو هم ... په قسمت كې نه ؤ شوي ل مې ګوره ، چې يورپ ته نَنوت
  ...كه څه هم موږ داسې ال ورته وَوئيل ، چې   - خوا نه كوله 

 لله وَكړو، خو دَ بلغاره  يا يَو بپيسو پرته به موږ خپل ټكټونه پخپ ّ  دَ ټوؤر دَ
  بس  ّ يورپي هېواد ټوؤر راته كنفرم كړى

له دې ځايه هم دَ ماتې   - منله  ه الكن هيڅ يوه اېجنټ راسره زموږ خوښه نه و
  ...وړَلو ورسته مې جمعه خان كاكړ ته وئيل  خ

  چې نن نن له دې ځايه وَځو  ّ! ّ  درځه وروره 
  ...ده وئيل   

سبا به دَ استنبول سټي ټوؤر ... ه نن واخلو ، مګر ځو به بل سبا  ّ  هو، ټكټان ب
  ال خو مې هيڅ نه دي ليدلي  ّ  - وكړو 

   –نه وه خوښه  ، خو دَ ده دپاره مې ورسره  هو كړو   ماه هم زكه څ
څخه   ّ اللېلي ّ نامي يوه بجه ماڅپښين بېګونه په اوږو راټال دَ   ّ سركې جي  ّ 

دَ اللېلي په مېن بازار كې په َيو   - وَرسېدو كې  په ټېكسي ته پُررونقه عالقې 
ځول او دباندې روَغوبېګونه مو په خونو كې  –دوې خونې وَنيولې مې هوټل كې 

او په نه ساعت كې َيو بلې پُر رونقه  عالقې ته   - دَ ډوډۍ خوړلو دپاره راوَوتو 
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 نامي عالقه  ّ تقسيم  ّ   جوخته  دَ   قه  يعنې دَ  ّ اللېلي  ّ  سرهدا عال  - ورګډ شولو 
دَ نويد په   - دومره دَ غېرملكيانو څخه ډكه وه، چې الر په كې نه كېده   –وه 
  ...ل  قو

ّ  دَ استنبول دغه سيمه چې غېر ملكيان ورته راځي ، دَ خلګو دَ توجه مركز ځكه 
ل په دې ائيريا كې دَ بلغاريه ، هم ده، چې َيو غټه شاپنګ سېنټر ائيريا ده او ب

باندې نه يوازې دَ سترګو تنده  ومانيه ، يونان او روسي رياستونو په حُورور
  ّ باړ هم پرې ماتېدلى شي بلكې دَ خوائشاتو... ماتېږي  

دلته سړي كم او غېرملكي ښځې ، چې دَ نويد خبره مې په دې زړه وَ منله ، چې 
ټي  –بي  –او بيا چې څه وخت موږ دَ ټي   - ګرځېدلې ... زياتره په كې پېغلې وې 

ږ له هوټل څخه په څه واټن باندې ؤ ته دَ ټكټانو ومايراني بسونو دفتر ، چې ز
غلې ، پېر موږ څه شاته پاته شوي ملګري كاكړ صاحب ته يوې دپاره تلو، نو ت

، سترګه وهلې وه او دَ الس په اشارو يې دَ لسو ډالرانو ګوره چې دَ كوم هېواد وه
ده چې بيا راته څنګه دا خبره وكړه ، نو كه څه هم   - ورڅخه كړې وهغوښتنه هم 

اغه دَ نويد خبره ى شي  هاكيسه څه شكمنه غوندې وه، خو زړه راته وئيل ، كېد
دَ دريمې كټان  خو مې تر السه كړو، الكن خېر ټ  - رښتيا وي دَ دې عالقې په باب 

ولې چې سبا او بل سبا دَ دوئى دَ كمپنۍ دَ   - ع 1993 م نومبر7ورځې يعنې دَ 
دوې ورځې له موږ سره نورې هم  نو نن په چپه   - ه ؤ دَ تللو نوَ ايران ته  بسونو وار 

وله ، چې م زړه مات ؤ، خو حتمي هڅه مې دا ككه مې څه ه  - ه وې  دَ سېل دپار
هم دغه وجه وه،   - وخت ښه په خوشحالۍ تېر كړم، چې ملګرى مې ديغ نه شي 

له دفتر څخه دَ نننۍ  Poli Tourچې دَ ډوډۍ خوَړلو ورسته سم دستي موږ دَ 
نبول سټي ټوؤر شپې دَ  ّ اورينټ هاؤس هوټل كلب ّ    او دَ سبا دَ ورځې دَ است

دَ اللېلي او تقسيم او بيا مې درست ماځيګرى ... دپاره ټكټونه تر السه كړو 
ېرو له اندې تېر كړو، چرته چې خوش رنګو څائيريا دَ روډونو په فُټ پاتهونو ب

خوش ذائقه طبعيتونو او موسكاګانو او موسمي خوش ګواره رنګونو سره 
يَو شاعر   - بېالبېل  خوندونه سپاَرلو  كونسترګو ته ښكالګانې او زړونو ته دَ س
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بيا خو ... نور څه غواړي ؟ بس چې ښكالګانې ورته چاپېرچل كې موجودې وي 
كله كولى شوه، خوښه خو دا شاعر زړه مې خپله   - يې دَ خېټې غم ال هم هېر وي 

نو ځكه دَ نه غوښتلو پرته هم  يَو  –ولې چې  ملګرى  جمعه خو هم ورځرمه شوى ؤ 
دلته َيو كوپ چائى په لس   - له مې سلېماني چائى له هغه سره  نوش كړې دوه ځ

خو ... دَ دې عالقې رنګين ماځيګرى په خپل ځاى  –زره ليرا باندې  خرڅېدو 
دلته زه دا خبره كول ضروري  ځكه ګڼم ، چې دَ دې مسلمان ملك مغرب وزمه 

وكانونو كې كه شراب په په دګوا دلته   - آزادي  وَ لوستونكو ته ور په كوته كړم  
هم دغه وجه ده،   - ېږي ، نو هم دغسې شراب خانې يا بارونه هم لري آزادۍ خرڅ

چې قضائي ماځيګر خواته يَو نيم سړى دَ سړك څنډې ته يَو بل اړخ ځنګېږي هم  
ر سترګو مې يوه هم الزمي خبره ده، چى زياتره ښځې به يې هم څيښي، خو ت  - 

غوندې په بې خوده شوه، چې څيښلو يې ، يا دې  نه ې ساعتهداسې ښځه تر د
  - الكن دلته ښځې سګرېټونه ډېر په شوق او خامخا څكوي   -  فُټ پاتهونو ګرځي

... ته بله ژبه ورځي به نه پوهېږي  او نه چاخلګ چپ له خپلې ژبې ، دَ بل په ژ دلته 
،  ّ اوُچ ) اندې څومره يا په څو ب( كش برا ّ  يعنې   ّ  لكه يَو څو ماتې ګوډې خبرې

آفندي ّ او داسې  ،  ّ آفندم ّ   او  ّ) درې ګالسه سړې اوبه  ( يعنې    دانه سوخ ُسو ّ
ګوا خبره دا، چې څوك   - موږ هم ورباندې چسپَولو خبرې يا توري  ېځينې نور

هم ُتركي ته ځي ، نو به دَ الس په اشارو ژغېږي يا به څه څه خاص خبرې دَ ډوډۍ  
ګنې حال به يې زما او دَ ... شاپنګ كولو دپاره حتماً زده كوي   پېدا كولو او

دا خو ال دَ نويد پنجابي يې كور ودان، چې څو كاله يې   - جمعه خان په رنګه وي  
كه دائى نه واى ،نو زه   - وئيله   په تُركي كې تېر كړي ؤ او تُركې يې په رواني سره

يوه غم او ناكړده پېښې سره مخامخ زما ملګرى به په هر دويم ګام له يوه نا  او
دا منم، چې موږ به هم څه نا څه يا ډوډۍ په اشارو پېدا كړي وه، خو غم   - كېدو 

دا دى ، چې دغه باډي لېنګويج او اشارې خو هم هر ځاى معنې او مطلبونه 
    - بدلوي  
*****  
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 ماُخستن اتهه بجې دَ پولي ټوؤر وېګن موږ له خپل هوټل څخه سپاره كړو او
دَ استنبول په يَو څو مشهورو  ټ هاؤس كلب ّ چېاتهه نيمې بجې يې دَ  ّ اورين

خبره دا ړۍ او دَ خوند مدلته لو  - نائټ كلبونو كې ځانګړى نوم لري ته  وَرسَولو 
تُركي روائتي  ېخپل كوم، چې دَ دې كلب په لويه درازه كې يوه تُركۍ پېغله 

والړه وه او هر خولۍ په سر باندې ايښې سره له اوږدې تركۍ سرې .. په تن  جامې 
زه او زما ... راتلونكې سړي او ښځې ته يې ښه راغلى په خپله ژبه كې وئيلو 

ملګرى چې يې له څنګه تېرېدو، نو ملګرى ورته وَ درېدو او په پښتو كې ورته 
ګډ څه شو، چې هغې ورسره ځان جوخت په دې نيت وَدَرولو، چې دا انجلۍ زما 

ګوره چې دَ هغې دَ ... ملګري په درخته اوږده وه او بيا يې خندل هم  له  ووړ قده
خو زما ملګري په ټوكو كې راته وئيل، څنګه مې درته پښتنه  خندا تر شا څه ؤ ؟ 

كړه ؟  او بيا دَ ده دا خبره ما او هغه تر ډېره پورې دَ ځينو نورو ُپوچوخبرو سره 
په منځ كې يې دَ  شان هال ، چې و غټ عاليَيبيا ګنډلې خورا انجواى كړه او 

چې له بامه ورندې ډيسكو او ډانس كولو دپاره ګېړدۍ دوكانچه جوړه وه 
دَ دې او ساز سره دَ باران غوندې راورېدې او خواږه رڼاګانى له يوه نري  رنګېنې

په خپلو هال كې دې په   - مېزونه او كرسيانې پرتې وې  شاوخواته دوكانچې 
موږلې ، نو څه څنګه  موسترګې وَتلو ورسته  چې چوكيانو باندې كښېنس

په ... ې َيو بل ځاى تركۍ انجونې ، مختصرې جامې په تن كګورو، چې په هال 
په هال كې ناست غېرملكيانو دَ سفر بېلي ډانس كولو كې اخته وَليدلې ، چې 

 او ډېر په مينه يې په بازاري خلوصستړياګانې يې په خوږو موسكاګانو 
    - ره پوره هڅې كولې وساكولو پو

په دې هال كې هر سړى او ښځه بدمسته وه، او سره شنه الكن په سائز غټ او 
ځنګېدلو او له څنګ ملګرو سره يې خپلې  ګالسونه په الس كې په ناستواوږده 

خوشحاليانې ګډَولې لګيا ؤ، خو ما او جمعه خان دلته هم  دَ كوك واړه بوتالن 
هم دغه وجه خو وه ، چې دلته  رقصېدونكې   - لو تر نرئيو غاړو نيولې نوش كو

خو دَ خپل بازاري طبعيت  –بېلى ډانسرې هم موږ ته كمې رانيږدې كېدلې 
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ل خپل وار چې به له سټېجه راكوُزي خپدرلودلو له سوبه  په موږ باندې هم په 
هغوئ دَ ډانس ... حاضري راكړه هم دَ خپل عادت په سمه نو به يې موږ ته .. شوې 

و نيم تصوير مو البته َي... و چپه څه نور هم وئيلو، خو موږ ورسره هيڅ نه منل په
ورسره په دې واخيستلو، چې  دا موقعه سهار راته دَ ژوندي ياد په توګه بيا بيا 

الكن موږ دَ هغوئ له نور نيزدېكته ډډه كوله او   - دَ استنبول شپه راپه زړه كوي 
لنډه دا، چې   –كولو  چې بهلكه نور ټوؤرسټانو ...   و نهلتر غاړې وتداسې ورسره 

مو دَ تركو پېغلو بېلي او  ډوډۍ مو هم دلته وَخوَړله او تر دولس بجو پورې
ې كتلو، چې په عامه ژبه ه رنګارنګ رېښمينو جاموكماډرن ډانسونه داسې پ

  -  ى اه هيڅ اړه نه شى وئيل كېدكې جامې پ
خه دباندې راوَوتو، نو دَ ُپولي ټوؤر ې دولس بجې چې څنګه له دې  كلب  څدَ شپ

سړي موږ دواړه تر الس وَ نيولو او ژر تر ژره يې په خوش اخالقۍ دَ هوټل څخه دَ 
  ...ايستلو هڅه كولو سره سره راته وئيلو 

خيال ... ّ  دې وخت ګنډكپان جيبونه وهي او څه نورې نورې پېښې هم كېږي  
  كوئ  ّ

*****  
هه نيمې بجې دَ پولي ټوؤر ګاډۍ موږ له خپل هوټل دَ پروګرام په سمه سهار ات

راښكاره كولو باندې يې  ريخي ځايونوڅخه پورته كړو او دَ استنبول ښار او تا
 –په دې بس كې زموږ پرته پنځلس شل نور سړي او ښځې هم وې    - پئيل وكړو 

ګاډۍ چې څنګه مخته روانه شوه، نو ګائيډ چې نوم يې آصفه ښئيلو ، ُخلې ته 
  ...ئيك وَنيولو او په انګرېزۍ كې دَ هركلي وئيلو ورسته وائي ما

ّ  ُتركي ، ګوا دغه سيمه دَ حضر ت عيسى عليه السالم څخه هم دوه زره كاله دَ 
مخه او بيا دَ ده دَ مرګ ورسته تر پنځلس سوه عيسوي پورې دَ نړئيز ژوند ژواك 

   Anatolian Civilizationاو سره له دې دَ   - په اړه مركز پاته شوې ده 
موجودګي دَ  دې سيمې تاريخ په زرهاؤ كلونو ال نور نور ) اناتولوي تهذيب( 

ع پورې په دې خاوره 1918ع څخه تر 1400له  عثمانيه حكمرانان   - شاته وړي 
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او دلته ښاري ژوند لومړى له رومنو او عثمانيه   - حكمراني كړې ده باندې 
اسو په خپل چاپېرچل كې دَ استنبول دوٍرحكومت څخه پئيل شو او نن چې ت

دا دَ تُركي ... انيانې وينئ ګورئ جوړ غټ غټ ماجتان ، ماڼيانې ، ود پخواني
  تاريخي عظمت څرګندَوي  ّ

ټوؤرسټان ورڅخه راكوُز او ټول  ه، ګاډۍ َيو ځاى تم شو ورسته دَ څه مزل كولو
ودانۍ، چې دَ او دَ ګائيډ په راهنمائى كې يوې لوړې اوچتې پخوانۍ   -  شول

مسلمانانو ماجت ښكاره كېدو په خوا روان شولو او چې څنګه په لويه دروازه 
  ...وئيلو ) ګائيډ ( وردننه كېدو، نو آصفه  

دا كرسچن چرچ دَ سېنټ صوفيه په نامه دَ نړۍ په لوړو تاريخي چرچونو كې ّ  
  ّ من واكمنو بېخي پخوا جوړ كړى ؤچې رو... ځانته يَو نوموړى چرچ دى 

چرچ كې دَ زړه راكښونكوالسي كار او نقش نګارۍ پرته دَ ښائيسته  په دې  
ځانته دَ ځانګړي ) ستنيانو ( دېوالونو او ګيړدۍ تمبو  ،توبجوړو شوؤ ګوم

په دې چرچ كې  - كاري ګرو فن لوړتيا څرګنده ولهجوړښت په اړه دَ پخوا زمانې 
كېدو لكه دا چرچ چې كله داسې راته ښكاره  يوې بلې خواته ګرځېدلو په وخت 

آيا زما  سر نه كړو راخالس چې باب دې ئيډ په ګاخو   - اته شوى وي ماجت هم پ
ؤ او يا زما دَ ملګري په مزغو كې دَ دې چرچ په اړه راپورته شوى ګمان صحيح هم 

تلو ورسته ګاډۍ مخته روانه شوه او ګائيډ وئيل خېر ، دَ دې چرچ ك  - او كه غلط 
  ...، چې  

وس موږ دَ    ّبليو ماسك  ّ په لور روان ُيو، كوم چې په درستې نړۍ كې سارۍ ّ  ا
  نه لري  ّ

  ...او بيا يې مخته وئيل، چې  
 ّ  استنبول ښار ، كه څه هم په درو ټاپوګانو باندې آباد ښكاري ، خو په اصل كې 

ياء په دا ټاپوګان نه دي ، بلكې دَ نقشې له رُويه اېشئين استنبول دَ برٍاعظم اېش
او دلته دَ دوؤ   - خوا كې دَ وچې مځكې په دوؤ غټو څنډو باندې آباد دى 
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سنګم داسې شوى دى ،  او  ّ  مېډيټېرينئين  سي  ّ   سمندرونو ګوا  ّ بلېك سي  ّ
  چې دَ دواړو سمندرونو دَ غاړو څخه ټوؤرسټان خوندونه اخيستى شي  ّ

څرګنده وه، چې دَ استنبول څه نه وئيلو، خو دا خبره كه څه هم ګائيډ مخته 
دَ څلورو   - لونو له يَو بل سره تړل شوې وې  ه برخې ، ځاى په ځاى په پټاپووزم

پخو پلونو ، چې دَ غټو تمبو په كومك والړ ؤ  څخه پرته دَ اېشياء او يورپ تر 
ان پُل دَ كتو  او حېرت وړ  در برسېره باسفورس پُل  او فتح سلطمنځه په سمن

 نه درلودلې او په هوا كې والړ  له ُپلونو دالندې ستنۍ  ځكه ؤ ، چې دې
و په غټو غټو رسيانو داسې تړل شوي سره دَ اوسپن وتمباوچتو اوچتو پورتنئيو 

نه يوازې دا، بلكې له دې پرته هم ځينې   - دي، چې دَ سړي عقل ورته حريان شي 
سره سړى داسې تاريخې جوړ ځايونه په دې ښار كې شته، چې سترګو ګټلو سره 

    - په سوچ كولو هم پاَروي 
سوسېدو، لكه  دا دې وخت چې موږ په بليو ماسك كې ګرځېدو، نو داسې مح 

بلكې په ننني دور كې ، نه  يعنې په اولسمه صدۍ كې خواغټ ماجت چې ډېر پ
دَ ښائيست والې پرته دومره غټ ؤ ، چې په ګرځالؤ  ولې چې   - جوړ شوى دى 

په   - اته كېږي ه هر څه باندې وازې پدلته سترګې پ ستړى كېږي اوكې سړى په 
دې غټ تاريخي ماجت كې له تكو شنوټائيلونو او بې شمېره ستنيانو او 
ګومبتو پرته په سر شپږ داسې اوچتې مينارې هم لري چې تر لرې لرې پورې 

هرڅه هرڅه ، خو په استنبول كې دَ ماجتانو ډېرښت داسې څرګنده وي    - ښكاري 
  - ه درلودله  رته  بله هيڅ وظيفه ني پخوا مسلمانانو دَ اسالم خورَولو پ، چې بېخ

   –ځكه خو يې اسالم دَ نړۍ تر ګوټ ګوټ پورې رَسولى ؤ 
تُركۍ غټ ميوزيم  او اسالمك سېنټر ، چې دَ پخواني باچا  له دې ځايه موږ دَ

كاله  2000دلته  –ابراهيم پاشا په ماڼۍ كې جوړ كړل شوى ؤ ته يُو وړل  شولو 
لكه دَ كور دَ استعمال له   - خوندي كړل شوي دي پخواني شيان دَ ښوؤنې دپاره 

وړې ې، تُورې او نېزې او دَ دې سيمې جوړ لوښې ، چړخټو او اوسپنو څخه ج
الكن دلته مې دَ  –غاليانې ، خوليانې او دَ رواجي جامو نمونې هم دَ كتو وړ دي 
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روازه ، چې دَ الس كار ورباندې شوى ؤ په جوړه دڅخه  خانهٍ كعبه اوله له لرګي 
تلو مې چې ښكل يې كړم، الكن غوښ –ليدو مې سترګو او زړه سكون وَموندو 

دلته   - ندې را جارباسلې شوې وه، چې وَس مې نه په رسېدو اشيشه داسې ورب
  ...ګائيډ دَ اناتولوي تهذيب ځينې شيان هم راښكاره كولو په وخت وئيلو ، چې  

ه پرته دَ دغه زاړه او تاريخي ژواك ځينې آثار نورې نخښې په  ّ اناتوليا  ّ ّ  دَ دې پ
 دَ لكه  - ثارو په توګه خوندي كړل شوي دي دَ لرغونې آ نامي عالقې كې

Ekhesus     ّ غټه مجسمه ، چې دَ دېوي مور ، يعنې  ّ ايفاسيس  Mother 

goddess     ّ  مور ورته وئيل كېږي يڼه ائخد په توګه دَ مځكې اوله ّ  مدر ګاډس -  
دَ دې په بدن بېخي زيات لګېدلي   - ّ  اينټينس  ّ  په نامه شهرت لري    Artinisدَ  

 7000دَ  اناتوليا    - تيان دا څرګنده وي ، چې  دا خدائيڼه مور ژوند سپارونكې وه 
بېلو څخه په دَ دې  ّ  مدر ګاډس  ّ    - كلنه زوړ ښار دَ هغې دپاره جوړ كړل شوى ؤ 

بېلو وختونو كې نقل شوې يولس زره وړې او غټې مجسمې هم دَ دُنيا په ځينو 
  رونو كې پرتې دي ّ  هعجائب ګ

دا خبرې چې يې كولې ، نو بس دَ استنبول په تنګو تنګو بازارونو يا الرو باندې 
  ...يوې بلې خواته روان ؤ، او دلته په بس كې  ګائيډ وئيلو  

ّ الئيمېرا  ّ   دَ     Lymiraكې دَ نورو تاريخي آثارو پرته دَ  دلته  يعنې په ُتركي ّ  
ّ اسپنډوس  ّ   جوړه ودانۍ چې په بېلو    Aspendosكاڼو پخوانۍ ګومبته  او دَ  

كه تاسو غواړئ، نو موږ درته دَ ټوؤر اهتمام  –بېلو زمانو كې جوړه شوې ده 
  كولى شو  ّ

يوزيم سره جوخت آرټ سېنټر ته واَړول له دې خبرو سره سم  ګائيډ زموږ پام دَ م
په ... دلته دَ ُتركي دَ هرې سيمې دَ خلګو دَ جامو او استعمال شيانو نمونې ... شوه  

يانې نه يوازې دَ نمائش دپاره خاص توګه دَ ناستې او په دېوال راځڼوَنكې غال
  ...، چې جمعه خان  ته وئيل مې ځاى يَو ... ول شوې دي ، بلكې خرڅېدې هم ايښ

  راشه چې يوه دَ غالب چاچا ټوپۍ او دا اوږد كوټ واخلو  ّ  ّ  
  ...ده راباندې وَخندل او وئيل يې 
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اول مو بېګونه لږ درانه دي او بيا داسې ټوپيانې خو په ... ّ  ولې ځان په درڼوؤ 
  پاكستان كې هم پېدا كېږي  ّ

و او دَ چا په لور ګوره چې اوس دَ ده اشاره په پاكستان كې دَ كومې سيمې دَ خلګ
چې له دې ځايه راوتلو، نو تر دې له مخه مې دَ ژېړو جوړه يوه  خېر،  وه ؟

راښكاره كولو دپاره  په ډيوټي والړې ښائيسته پېغلې دَ ښائيسته غاړَګۍ، چې
  ...په غاړه باندې راوَځَڼوله او بيا يې په وار وار راته وئيل ، چې  

  ّ ّ  دا ګوره ، څومره ښائيسته ښكاري 
   - هغې سره يې بېخي خوند كولو  خو دَ... يسته وه، او كه  نه اوس كه غاړَګۍ ښائ

دا سودا ګرانه وه، خو شاعر زړه راته وئيل ، چې  كه څه هم زما دَ ملګري په خيال
ائيسته انجلۍ موسكاګانې چې ورسره وَ تلې ، نو ارزانه سودا مې دَ هغې ښ

قيمت په هر څه هرڅه ارزي او چرته بيا دَ ښكليو دَ موسكا چې ولې   - كړې وه 
زه خو ال َيو ... دومره دومره ډېري موسكاګانې، چې په كاڼو يې ال خولې كولې 

  - انسان وم  
غټه حمام څه ؤ ، يوه   - له دې ځايه پياده موږ دَ تاريخي حمام په لور مخه وكړه 

ه قوله دالندې ه دوكانچه جوړه وه ، چې دَ ګائيډ لخونه وه ، چې په منځ كې يې يو
غسل كولو مخته او خوا وړو وړو غسل خانو كې دَ ر بل وي او په شا ويې او

باندې سټيم بات اخيستل كېږي  او ې چورسته په ګده باندې په دې غټې دوكان
  -ره ورباندې تر درځن زيات غسل كونكې پراته وې او بدنونه ټكور كوي تر ډې

غسل كولو اهتمام ؤ، خو شروع او  كه څه هم په جال جال وړو غسل خانو كې دَ
  – خيره يې له دې  تودې دوكانچې كېدلها

  ...ګائيډ مخته وئيلو چې 
   ّ  دغه رنګه حمامونه په افغانستان كې تر اوسه ال هم رواج لري ّ

خو خواركۍ لكه ال سمه خبره نه وه، چې نن په ... وئيل ، خو يې صحيح   
خيندلو پرته هيڅ نه  دي  رونهيو بل دپاره  قب افغانستان كې دَ وژللو راوژللو  او دَ

   - پاته شوي  
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***** 
پولي ټوؤر ګاډۍ دَ اتا ترك له تاريخي دفتر او استوګن ځاى ، ګوا دَ دې وخت دَ 

هغه په استعمال كې پاته شوې رهائشي  ماڼۍ په لور روان ؤ، چې ګائيډ 
  ... وئيلو  

ې په كې ور وور هېواد ُتركي چمربع كلو ميټرانو خ 7،79،450دې وخت  په  ّ  
باني ستر مصطفى كمال اتاترك  دَ لومړي جنګٍ   –خلګ آباد دي 5،86،87،000

دَ ُتركي په ټولو حكومتي څانګو كې يې انقالبي   - عظيم ورسته لومړى صدر ؤ 
په خاص ... بدلون راويستى دى او سېكولر جمهوري نظام يې نور نور ټينګ كړو 

  ړي ځل دَ نر سره په څنګه دَ دَروله   ّتوګه ، ښځه يې په لوم
ګائيډ ال خبره سمه سر ته نه وه رسَولې ، چې ګاډۍ يوې توربخونې او غټې ماڼۍ 

كاري توګه ه، چې اتا ترك په كې په سرو دا هغه ماڼۍ   - مخې ته وَدرېدله 
امي ده يادونه تازه كولو دپاره دا ماڼۍ دَ تاريخي او ق استوګنه كوله او اوس دَ

په صدر دروازې كې يې دوه عسكران دا   - ه ې په توګه خوندي كړل شوې ونخښ
ولې چې په لومړي نظر هغوئ   -  ؤ وړهغوئ چې له كاڼو جسې الرټ والړ ؤ لكه 

له دباندې خوا چې دا ماڼۍ څومره    - ژوندي كم، مړه بُتان زيات  ښكاره كېدو 
دَ كتو وړ  ه النور نورېدله ، نو حقه خبره ده، چې دننه بسترګو ته ښه ښكاره ك

  ...كه خو ګائيډ وئيل  شيان په كې وي ، ځ
ّ  بخښنه غواړم ، موږ دې ماڼۍ ته بې له  انټري پاس  نه خو ور دننه كېدلى شو او 

  يوه دوې ورځې انتظار ورته په كارېږي  ّ  - نه پاس دومره ژر جوړېدلى شي 
  ...او بيا يې خپله خبره داسې مخته كش كړه  

يَو عظيم خدائى او بل .. دوه خدائيان دي  ) باهللا ُ توبه نعوذ( وږ  كي كې زمّ  په ُتر
تا ترك ولې چې نه خو دَ قرآن شريف آيتونه رد كولى شو او نه دَ ا... اتاترك 

  ...  ّانون  فرمانونه او جوړ كړل شوى ق
له دې خبرې څخه دَ هغې ګائيډ دَ خدائى پاك په  وړاندې شريك درَول نه ؤ، 

 ركي باني اتا تُرك بنيادي نظريه ،دا يې وئييل غوښتلو، چې دَ جديدې ُت بلكې
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هغه نه يوازې   - وړاندې كړې وه رزم په اړه ده په خپل ژوند كې  چې دَ سېكول
    - خوندي شوه بلكې ژوندۍ يې هم وساتله  

وائي   ګرېنډ بازار ّ ّ  يوې بجې خواته ګاډۍ دَ تاريخي بازار، چې دوئ  اوس ورته 
ونو په لوړو ژورو  عالقو كې جوړو روډ ه لور دَ استنبول په تنګو هوارو  ، خوپ

  ...روانه وه او ګائيډ وئيلو  باندې  
كه دَ تلو نيت لرئ ، ته ّ  دَ حضرت ايوب انصاري مزار ، انقره او فيشرمېن ويليج 

ام ستاسې دَ خوښې په سمه موږ دَ ټوؤر انتظ... نو خپل نومونه او پتې را وَليكئ 
  كولى شو ّ

او بيا يې ځكه دَ ذكر شوؤ ځايونو پرته ، تر يَو درځن زيات نورو ځايونو دپاره دَ 
ټوؤر كولو وختونه او دَ خرڅې خبرې په ډالرانو كې داسې په خوند خوند كولې ، 

  ...چې خپل دې ملګري جمعه خان  راته وئيل ، چې  
  خوند دَ پيسو خبرې كوي ؟   ّ څنګه په خوند... ّ  غوږ ورته وَنيسه خيالوَرې ته  

  ...ه ځواب كې وئيل، چې هم آسره تاوان وګڼله او ورته مې پما 
په دې وجه نه مني، چې ُتركۍ ته يې نوى ژوند وركړو، تركيان ّ  دلته اتا تُرك 

، چې دَ اتا تُرك تصوير ونه دَ دې خلګو كمزوري ګرځېدلې ديبلكې هغه كاغذ
  ورباندې جوړ دى   ّ

خبره چې ملګري جمعه خان غاښونه څنګه سپين كړو، نو هغې ګائيډ  زما په دې
اوس به ال موږ بل څه .. هم زموږ په خوا په ډېره مينه وكتو، او وَموسېدله 

  ...سنَجولو، چې دا څه رامخته شوه، او وائي 
  ّ  تاسو لكه چې له موږ سره په بل ټوؤر باندې هم دَ تلو اراده لرئ  ّ

يَو وار ال په زړه كې راغلو، چې  په سخته او غوټ .. رض غرض او تش غ... غرض 
  ...الكن بيا ګوره چې څله مې په كراره ورته وئيل، چې ... ورته يَه كړم 

  ّ  موږ به صالح وكړو  ّ
  ... او بيا مې په معنې خېزه موسكا كې دَ جمعه په خوا مخ ور واَړولو

  ستا څه خوښه ده ؟  ّ! ّ  زه خو ورسره ځم، وايه
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  ...چې ال يې هغه رنګه غاښونه سبين نيولې ؤ، راته واي   ىئدا
چې يَو ځاى هسې ... خوښه ده او كومه نه يوه چې ستا اوس كومه  حريان يم،ّ  

  ږدې   ّكې زړه ورته په الس .. نامې مخ يا څېره وَوينې 
    - او ما هم ورسره ګپه خوږه ځكه كړه ، چې خبر وم   ، چې يار مو ټوكې كوي 

حېثيت ځانګړي او تاريخي  ګرېنډ بازار ته وردننه كېدو، نو ا چې په خپل او بي
  ...ګائيډ وئيل  

  واړه او غټ دوكانونه دي  ّ 4500ّ  په دې بند غوندې تاريخي بازار كې 
دَ دې بازار دَ دوكانونو دَ ښائيست او جوړښت څخه پرته، په دې ماركېټ كې دَ 

اوس كه داسې ماركېټ  ېره شوې وه،  چې دوكانونو تر منځه دومره پراخه الره ت
ولې  –واى، نو تاريخي حېثيت به يې  داسې نه واى پاته جوړ ه هېواد كې زموږ پ

چې  كه ركشې او دَ خرو رېړهيانې په كې نه چلېدې ، نو  سائكلونه  او دَ الس 
دلته زياتر   - يوې بلې خواته لېدل كېدې كې رېړهيانې  خو به حتماً په 

دَ سرو زرو دَ كاروبار ډېر زيات   - ه كې كولې سوداګانې يې پؤ ، چې غېرملكيان 
دَ دې ماركېټ په سېل كولو كې دا خبرې مې زړه ته   - دوكانونه په كې موجود ؤ

  ...ګنې  چې بيا بيا راتلې، 
.. كلونو دَ مخه كوم كاروبار كړى ؤو هغه دا دى ښكاره دى  ّ ُتركيانو، چې زرهاؤ

من حېث القوم  دَ تېر شوؤ تاريخي مشرانو په قبرونو دَ كاڼو خو َيو موږ ُيو، چې 
ه كتابونو برې او تشې خبرې ، چې پخ.... دَ څلو پرته كه نور څه لرو، نو هغه دي 

  ...  ّلرو او بس   دَ تاريخي پېښو په توګه خوندي يې  كې 
په دَ ګرځېدو راګرځېدو او يَو نيم شئى اخيستلو ورسته په ګرېنډ بازار كې 

او   - ماځيګر خواته خپلو خپلو هوټالنو ته ټوؤرسټان وَرَسول شولو كې ګاډۍ 
اللېلي دَ بازارونو خوش رنګيانې، چې  يا زه وم او ملګرى جمعه خان او دَيَو ځل ب

  –دَ شپې تر لسو بجو پورې په كې دَ نويد او پروين سره ګرځېدو 
*****  
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خونې كې تېره كړه او يا بيا يو دَ شپږم نومبر درسته ورځ يا خو موږ دَ هوټل په 
نن موږ   - دوكان او بل دوكان دَ شيانو په اخيستو را اخيستو كې ستړي ؤ  

ركيان دَ پاكستان دَ خلګو سره مينه لري او قدر ره وَ سنجَوله چې تدواړو دا خب
ګوره چې په څه وجه ؟  بس چې به چا هم پوښتنه دَ سودا په وخت  –يې كوي 

  ...ځواب ورسته به يې فقط دومره وئيلو، چې كوله، نو زموږ دَ 
وستان ّ  تُرك پاكستاني آګردش ّ   ګوا تُرك او پاكستانيان وروڼه وروڼه يا د

  - دوستان 
ه ، چې دلته په سودا كې بارګېننګ ډېر زيات كېږي او بله خبره مې دا هم نوټ كړ

  ....دا خبره ډېره مشهوره ده ، چې  كه څه هم دَ ُترك دَ مشرانو  –
  ّDon’t Buy house , Buy a neighbour     ّ       

خو په خوُى او ... په روئيو كې وَنه سنَجوله   ىالكن له بده مرغه دا خبره  ما دَ دوئ
   –بس  په پيسو څه زيات مئين راته وَ برېښېدو .. بُود بد او َرډ خلګ نه ؤ 

نو ځكه مې غوښتلو،  -  ته دَ تلو نيت ؤ  ونوته زما او دَ جمعه خان خپلو كورسبا 
  - چې نن شپه تر ډېره په استنبول كې پياده وګرځو او دغه رنګه مې وَ هم كړو 

هم له موږ .. ودله  نويد او پروين چې دلته يې څو ورځې نورې هم تېرولو اراده درل
كه څه هم كله كله   - او بيا چرته چرته نه وګرځېدو   - ه ملګرتيا وكړه سره  پوره پور

ونيانو غوندې يخو موږ دَ ل –ې دَ باران او يا نرۍ نرۍ واوره ورېدله نري څاڅك
يوې بلې خواته آواره ګردي كوله او دَ استنبول دَ  ساړه موسم خوندونه مو دَ 

الكن تر كومه  – رڼاګانو سره ګنډلي دَ زړونو او ُروحونو دَ سكون سوب ګرځولو
و هواګانو سره تورو خاموشو رڼاګانې دَ يخ پېكله چې دَ استنبول دَ ش.. پورې؟ 

... اچولو هم ستړيا ته غړي كرار كرار تيارو ته ستنېده شروع شوې ، نو موږ هم  
راخو الرو باندې پياده دَ اللېلي په لور و ځكه خو، په بېال بېلو تنګو او پن

او غوښتلو مو ، چې ژر تر ژره خپل هوټل ته وَرسېږو، ولې  قدمونه تېز كړي ؤ 
 هوټل ته ال نه ؤ  - روډونو هم خال خال كسان ښكاره كېدو چې اوس خو په 

و خالس دوكان مخې ته يوې والړې انجلۍ، چې ، چې په اللېلي كې دَ َيرسېدلي 
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موږ ورته  –ت ؤ، په ما او جمعه خان  باندې ژغ وكړو ومخته يې څه سامان هم پر
  ...وَدرېدو او پوښتنه مې ورڅخه وَكړه  

  راپسې ژغ وكړو ؟   ّ  ولې دې... ّ  خير خو دى 
نه زما سر دَ هغې په  –چې هغه انجلۍ په خپله ژبه كې ګډه شوه  دا خبره څه وه ،

والړ ؤ ، چې دا اوس  بس هېش هېش ورته  - خبرو خالسېدو او نه زما دَ ملګري  
 څه وخت ورسته شاته پاته شوي پروين او نويد هما څه غواړي ؟  څه وائي او ي

  ...ړو كيې راڅخه ورسېدو، او تپوس راوَ
  ّ  څه كيسه ده ؟   ّ

  ...ما ورته وئيل 
ته ... ته وئيل غواړي  ّ  په دې خبره خو موږ هم حريان ُيو، چې دا انجلۍ څه را

  وكړه  ّورڅخه  پوښتنه 
مګر ناُشوده خبره خو دا وَشوه، چې اوس دَ هغې انجلۍ بله خوندَكۍ چې له 

دَ نويد په خبرو هم نه ... والړه وه تلې وه هم  ورسره  راوَدوكان څخه ورته 
باب په خپله موږ په هغه انجلۍ له خپلې خوندّكۍ سره زچې څنګه ... پوهېدله  

  ... ويد په موسكا كې راته وئيلو ژبه كې ګډه شوه، نو ن
  تاسو ورسره جوړ شئ ّ ... ّ  موږ ځو هوټل ته 

په وخت موږ ته او خپله ناوكۍ پروين يې تر الس وَ نيوله او مخته تېرېدلو 
  ...وائي  

  ّ  دا بلغارين پېغلې دي  ّ
  درځه جمعه چې ځو ّ... ّ نو زموږ يې څه 

دومره وئيلو سم دستي چې ما ګام دَ نويد په لور اوچت كړو، نو ملګري تر الس وَ 
  ...نيولم  او راته وائي 

رباندې ورسره په ګپه كولو به ټكه نه د... ُخوري خو دي نه ... څه كوې چې ځغلې ّ  
  لوېږي  ّ
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خو دَ سترګو په خمار يې داسې په مزه مزه .. وَ يې نه خوړم  ... هو، ده صحيح وئيل 
، چې كه هر څو مې ورته سر په انكار كې يوې بلې خواته ښوَرولو، الكن  الهو كړم

انكار تر ډېره نه شو ... هم ځكه خو زما دَ ژبې انكار    - زړه مې ماته ورته منلې وه 
 ولې چې  په هغو دواړو  - او نه مې ملګرى جمعه خان ورڅه خالس كړو   - پاته 

ې ودرَولې، پېغلو كې يوې زما او بلې  زما دَ ملګري شاوخوا داسې په هنر تلك
وركه شوه او تر ډېره هانده مو دَ موسم په رحم وكرم  چې دَ تېښتې الره راڅخه 

   –ځانوه پرېښَولو 
*****  

زه منزل ته دَ رسېدو دَ چې سره شوې وه، امړي ځل رداسې پېښه په ژوند كې په لو
اته شوؤ پلونو په نخښو راغبرګ شوى ګوا له  نيمې الرې څخه  بيرته دَ پ.. مخه 

ټي  كمپنۍ په اوتو بوس كې  –بي  –دې وخت زه او جمعه خان كاكړ دَ ټي   -  وم
  - ؤ ناست دَ تهران په لور روان دَ اتهه څلويښت ګنټهو په اوږده سفر روان 

ګوره چې څله   - اوتوبوس بيا له ايراني ځوانانو او ښځو څخه ډك مخته روان ؤ 
په اوتوبوس كې له دې خوا نه چا خبرې كولې او نه چا هغسې دَ خوشحالۍ 

ه دَ ديغيت له السه هم ځك  -  چا كولو اظهار سندرې وئيلې او نه هغسې  دَ مستۍ
سترګو او خوب كولو په  پټوزياتره وخت په   - تلې مخته نه  دَ ګهړۍ ستنې

دې بله ورځ دَ ښې ډېرې بدني او ذهني ستړيا  - ناكامه هڅو راباندې تېر شو
اوس يَوځل بيا په اوتوبوس كې ناستې ... ورسته دَ ايران څنډې ته وَرسېدو 

ايرانۍ ښځې ، چې له استنبول څخه دَ تركي تر ورستي بارډره پورې په جينز كې 
په غټو تورو څادرونو كې سر تر پايه پټې ښكاره كېدې برېښېدې  بيرته بدلې او 

–  
له كوره چې راتلو، نو دَ هر هېواد په څنډه باندې به مې دَ ګهړۍ ستنې يوه نيمه 

ته دَ مخ بيرته په هر بارډر باندې مخچې مې خو اوس   ...ګهنټهه شاته كولې 
؟   په خپله  نو ګوره چې زړه مې څله ډُوبېدو.. لګيا ؤ پېچلې څنګه ګهړۍ ستنې 

نه هېرېدونكې ماتې باندې او كه دَ تُركي څخه دَ رابېلېدو له سوبه ؟ داسې نه 
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دَ جمعه خان كاكړ بڼه  چې زه يوازې له داسې كېفيتونو سره مخامخ وم ، بلكې 
خبرې يې راسره كولې، خو تندى به يې ګونځې ګونځې ؤ او خُله ... مړَغونې وه 

بس يَو علي نامې ايراني ځوان ؤ، چې دَ   - دله ته نه جوړېيا موسېدو يې خندا 
او   - استنبول څخه يې زموږ مازغه خوړَلو چې خوَړلو او ظالم ستړى كېدو نه 

خبرې يې هم داسې بې لګامه كولې، چې دَ خپل آخوندي نظام  په زد كركه 
، ښه خوند ويده ؤ موږ به په... څرګندولو سره سره يې  سيكس هم سر ته ختلى ؤ 

  ... يې وئيل به لېوني او مست علي به را وَژغولو او بيا بيا  نو دې
اووووف  .... نائټ  نائټ ... لټل مني  ... بيوټي فل .... مادام مادم ... ّ  انډيا 

  ډيليشئيس  ّ
دغه يَو څو دَ انګرېزۍ تورې يې زده كړي ؤ، چې په موږ يې راچسَپولو او 

نو  ما .. راته تېر كړو داسې  ګردان يې ه يو څو ځله چې ب   - غوږونه يې راته خوړلو 
  ....زما ملګرې به هم له ډېره خشمه ورته دَ هغه په انداز كې داسې خبره بيا كړه  او

  ف نو سټاپ   ّ اٍ... هېډ كټ كټ ... آخوند ... ُيو ... ايران  ... ّ آون  
نو ځكه ... ه دائى به له خندا شين شو ، خو دا خبره به څه بده هم ورباندې وَلګېد   

به يې له جمعه خان سره ياري جوړه كړه او دَ ده هغه يوه ماته ګوډه انګرېزي فقره 
په ما دَ هغه تېز ژغ ځكه بد لګېدو، چې زه دَ ده او دَ  –به بيا هغسې تكرارېدله 

بس كله كله به مې په ... غال مې ورسرنه شو كولى   - جمعه په مابېن كې ناست وم  
او هغه ساده او بې وقوف به له خندا   - ه خپل خشم پوهى كړو لغازي موسكا ښه پ

بيا شين شو او كله كله خو به  يې دَ   ّ هېډ كټ كټ  اينډ فنش   ّ  رنګه تورې هم  له 
     - ُخلې وتلو 

*****  
مګر دَ بېخي زياتې  –ع شپه خو تېره كړه 1993په تهران كې مو دَ نهم نومبر كال  

 وخه فقط دوه ځله او هغه هم دَ ډوډۍ خوَړلو او چائيستړيا له سوبه له هوټل څ
څيښلو په نيت دَ ملګرې سره وَوتم او بيا دريم ځل په دې ، چې اوتوبوس دَ اډې  

 24ګنټهو سفر دَ  24رې دَ له تهران څخه تر زاهدان پو –په خوا مې مخه كړې وه 
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مې نه يوازې خوب نه راتلو او تش دَ ميالنو ډبرې كلونو څخه كم ځكه نه ؤ، چې 
بيا چې څنګه دَ قفس دروازه خالسه شوه او ما   - كتلې ، بلكې شمېرلې مې هم 

يغو لو، نوزړه مې غوښتو، چې په چچې څنګه دَ خپل هېواد په خاوره قدمونه ږد
 شاعرزما چيغو وَژاړم ، مګر ژړلى مې نه شولو ، ګوره، چې څله ؟ او په تېره بيا 

 هو، داسې ... ار په نظم كې كول راته ضروري شو نو ځكه دَ دې پېښې اظه..  زړه 
  ...چې   ... نه 

  چې .... داسې نه 
  ـــــــــــــــــــ

  له ما مه كوه پوښتنه
  ته دَ ځان په پاب هيڅكله

  داسې نه چې تر خلې راشي
  دَ ځواب دپاره خپله

  زما زړګى درته پخپله 
  ــــــــــــــــــ

  )ع 1993كال / تفتان / شوق ( 
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  دَ جنت څخه لرې جنت  
  

  تاثراتي لنډيز ـ ـ ـ  
ّ دا خو به وَ منم ، چې سري لنكا دَ سيمې دَ ښائيست  په توګه په نړۍ كې سارى نه 

هم ځكه خو خدائى پاك حضرت آدم عليه السالم  له جنت څخه په دې جنت   - لري 
ه ، څلور انچه  ټدَ دې ثبوت ، دَ ده جوړ پنځه ف  - وزمه مځكې باندې  راكوُز كړو 

فټه  پلن  پَل  دى  ، چې تر اوسه دلته دآدم پيك نامې غره په  اوږد  او دوه نيم
مګر دَ سري لنكنو وَ بُت پرستۍ او تر ټاك اويښتې   - څُوكه باندې وجود لري 

غرضي ژوند ته چې پام وَكړم، نو دا سوال په مزغو كې را اوچت شي ، چې دَ نړۍ 
هم په دې دوئى په رنګ او خوُى څله نه دي ؟ كه څه  دَ نورو هېوادونو خلګ دَ

او لومړنئيو انسانانو ژوند كړى دى  ّ      خاورې باندې زموږ  وَر نيكه ګونو 
  )شوق  (  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

  دَ پرون９ ＇５رې په ل＂ون   
  

  هغه هنداره
  زما دَ سوچ هنداره

  هغه هنداره
  زما دَ خوب هنداره

  چې يو څېره يې په ما تل ليدله
  داسې څېره

  داسې ژوند وزمه څېره
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  چې هم مې خپله وه ،
  هم خپله نه وه

  ځكه خو ما به په هنداره باندې
  دَ تجسس او دَ حسرت منګولې

  په مينه مينه لګولې مُدام
  په دغه نيت

  چې زه يې وَ پېژنم
  ال يې دَ خان په باب څه وَ ژغوم

  ه خوښهخو ، دَ نصيب لكه چې نه و
  چې يوه ورځ

  هغه وړه هنداره
  زما له السو ناڅاپه وَلوېدله

  او دَ طلب هغه ماشومه څېره
  په سل توكرو ځله وَوېښل شوه ،

  بس له هغې ورځې تر ننه پورې
  زه په لټون دَ هغې ښكلې څېرې

  هرې جنۍ ته زړه په الس كې ږدمه
  او ال ، دَ سترګو په كچكول كې ځينې

  مينې غواړم په ماته خُله خېرات دَ
  ځكه چې څوك په رنګ مُونېږي ورته

  دَ چا په سترګو كې هغه سترګې دي
  څوك په تندي

  او څوك په زَنه هغه
  څوك په شُونډانو
  څوك په پوزه هغه
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  )شوق( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

ملګرو په  دَ بابا آدم عليه السالم دَ پَل  دَ نخښې ښكلولو دَ پاره  زه، سره دَ درو
ع پاؤ كم دولس بجې دَ شپې دَ كراچۍ په هوائي ډګر ، په 1994مه جنورۍ 23

كې كښېنستم او الوتكه په لس منټه باالدولس بجې والوته ) الوتكه ( ائير لنكا 
ګوره چې زما دَ ملګرو ، ګوا نصيب ترين ، رضا ترين او جمعه خان كاكړ  په    - 

ما فكر كولو، ... په سري لنكا كې بند ؤ  مزغو كې څه ؤ، الكن زما ټول سوچونه
چې  ګوره دا هېواد به څومره شائيسته وي ؟ چې خدائى پاك بابا آدم عليه 

او دَ لومړي قدم پَل يې  په دې خوش   - السالم دَ جنت څخه ورباندې كښته كړى ؤ 
د او بيا دَ دې هېوا  - تر اوسه ال وجود لري ) دَخلګو له قوله ( بخته  مځكه باندې 

دَ عالقائي ښائيست سره سره به يې خلګ څومره ښكلې وي ؟  خو، بيا چې به مې 
هوسټسانو ته پام ائير او بې خونده  دې تكو تورودَ ائيرلنكا په دې الوتكه كې 

ولې ،  دَ دې  هوائي كوربنو پېغلو په څېرو   - شو، نو به زړه ماتې غوندې شومه 
وايم، چې دَ تناره دَ لړونې غوندې   ...كې راته هيڅ قسم كشش نه ښكاره كېدو 

لغوَړنې  څېرې يې كه څه هم انساني څېرې وې ، خو انساني سترګې نه پرې 
رته به مې هم وَ خپل زړه ته په بيا شاعرانه نظر؟ خو دَ دې هرځه پچرته .. خوږېدې 

دې  خبره  تسلي وركوله، چې كېدلى شي ، هلته مېښته خلګ دغه رنګه بې ډؤله 
س په داسې رنګه سوچونو كې جهاز دَ درو ګنټهو مزل كولو ورسته ، ب –نه وي 

 –ګوا دَ سري لنكا دَ وخت په سمه  څلورنيمې بجې كولمبو ته وَ رسېدو 

ولو، نو څه ګورو، چې رټ  په ودانۍ كې چې څنګه وردننه شدَ كولمبو دَ ائيرپو
، لكه دَ كسټم سړي په پاكستاني مسافرانو باندى داسې شاوخوا راوګرځېدو

  - ښه راكړې وي خطرناكو سمګلرانو يې وطن ته پې جوړه چې مسافران نه ، بلكې 
نو يې .. دَ يوه يوه مسافر سامان يې داسې پلټَلو، چې كه يَو شئى نه هم ؤ په كې 
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دغه رنګه يې موږ   –هم دَ ډالرانو ترالسه كولو پورې به يې مخته نه اېله كولو 
كم او زيات  پنځه ګنټهې دلته رو پاكستانيانو سره دَ نو... يعنې څلور ملګرو 

وَځنډَولو او دَ سهار نهو بجو خواته يې له خپل  غير قانوني او غېر انساني 
نو دَ هر يوه مسافر په تندي دا َيو سوال له ورايه  ... حصاره چې خوشي كړلو 

ټوله شپه په كومه ګناه كې په ائيرپورټ كې دې لغوَړنو دا موږ ځلېدو، چې 
اوهغه هم داسې، چې نه يې په ائيرپورټ كې دَ اوبو څيښلو دپاره   - ګېر كړي ؤ را

ظلم خو ال دا، چې كه به هر څو موږ ورته دَ يوه   - څه بندوبست ؤ او نه دَ چائيو 
داسې ديكه كړو، لكه ګالس اوبو دپاره خواست كولو، نو يوې خواته به يې 

مې په وَچ  ائيرپورټ دباندې خېر، دَ دې خيرن  - كنځا چې مې ورته كړې وي ښ
 ...يور سره خبره وكړه، چې حلق دَ يَو ټېكسي ډرائ

 موږ نابلده ُيو، دَ يَو ګزارې هوټل ته مې بوځه  ّ! ّ وروره جانه  

 ...دّ وئيل 

ّ  په كولمبو ښار، چې له دې ځايه ورته دَ يوې ګنټهې  الره ده، كې  هوټالن ډېر 
ل په يَو ريسټ هاؤس كې نيږدې دَ نيګامبو ساحكه زما منئ ، نو دلته  –ګران دي 

زياتره ټوؤرسټان دَ نيګامبو دَ سمندري غاړې  سره جوړ   - ړئ استوګنه وك
ولې چې دَ خواپاكې عالقې او ځايونو   –سونو كې اوسېده خوَښوي ريسټ هاؤ

 پرته ، له سهاره تر ماښامه پورې بسونه له هغه ځايه كولمبو ته ځي داځي  ّ 

واړه ملګرو دَ صالح كولو ورسته خبره له هغه ډرائيور سره جوړه كړه موږ څلور 
د شنه   - او  په نيمه ګنټهه كې يې الپائن نامي وړوكې ريسټ هاؤس ته وَ رسَولو 

سمندر له غاړې سره جوخت دغه ريسټ هاؤس ، دَ يَو بنګالي ځوان مسټر مامون 
ستړي دومره زيات ؤ،  –، چې له بجيانو سره خپله هم په كې اوسېدو ملكيت ؤ 

   - چې دَ چائى غوَړپلو سم دستي په پلنګونو وَ غزېدو 

***** 
دلته ګرمي دومره زياته وه، چې ماځيګر خواته دَ لمبېدو ورسته ، چې څنګه له 

 –ريسټ هاؤس څخه دباندې راوَوتو، نو سم دستي مې بيا بدن خولې خولې شو 
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چې خپل شاوخوا  ال نور خټه شو،طبعيت مې هغه وخت  دا ال هيڅ خبره نه وه، خو
نر، ځوان ؤ او كه زوړ  كه كه ښځه وه، او  - خلګو ته پام شو  لنكا ځايمې دَ سري 

چې ؤ، خو دَ جامو په اړه هم ډېر شاته ... او يا ماشومان ، چې په رنګ خو تور ؤ 
ه دا، چې زياتره خلګ دلته ربله خب  - پاتې او سترګو ته سخن سخن ښكاره كېدو 

َيو ځاى دَ رضا ترين وار نه وَشو او په لغازې خندا كې   - څو پښو ګرځېدو په لوُ
 ...يې وئيل 

 ّ  تر دې خلګو، خو هاغه زموږ دَ سيمې لچيان ال ښائيسته او خواپاكې دي  ّ 

 ...نصيب ترين  هم خبره ورسره خوږه كړه ، وئيل يې  

  ّ   په لوُڅو پښو خو نه ګرځي.. ّ هو 

معه خان َرد كولى ځكه نه شوه، چې دَ دې خلګو كړه وړه جامې او دا خبره ما او ج
او دَ ژوند كولو طريقه يا الرليكه يې  بېخى زموږ دَ پښتونخوا دَ خواستګرو 

لچيانو ته شوې وه، دا څه بده خبره نه وه، خو چې موږ او نورو غېر ملكيانو تورو 
چې .. ما وئيل   - شوم  ته به يې په حېرانتيا كتلو، نو په زړه كې به شكمن غوندې 

 89په دې هېواد كې دَ تعليم شرح ... ّ ، چې ګنې  دعوهدَ سري لنكنو دا  چرته 
مازې  دَ خبرو تر حده خو نه ده ؟  ولې چې تعليم سړي ته دَ ژوند ... فيصده ده  ّ  

طور طريقې ښئيلو سره سره دَ اناپرستۍ، خودارۍ او شخصي تشخص غوره 
ريناؤ مزغو ته نه يوازې دَ دې ښځو او ن دا خبره مې - كولو درس هم وركوي  
بلكې په دې هم راغله، چې كه څه هم واړه الكن پاخه ... ناديده سترګو له سوبه 

خپل يا دَ كرايې كورنه يې درلودلو، خو كوُړۍ كوُړۍ امبارونه يې دَ كورونو 
ن او او افسوس په دې خبره هم راتلو، چې خدائى داسې زرغو  - مخته پراته ؤ 

هرلور ته دَ شنو  – ښائيسته وطن وركړى ؤ ، چې سترګې يې په كتو نه مړېدې
شنو، وړو، غټو ُبوټو، چمنيانو او نورو ونو پرته دَ ناريل او رقم رقم ځنګلي ونې 

سره سپين   - دونه ؤ دَ سمندر په غاړه باندې يې بيا بل رنګه خون  - دَ كتو وَړ وې 
او ماشومان هم ؤ تر لرې لرې پورې لمبېدو  ه كې نران او ښځې ټوؤرسټان چې پ
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اوبو ته  ږ هم صبر نه وَشو او دَ سمندر ترؤدَ څه ګرځېدلو ورسته زمو  - يا ګرځېدو 
  –ورګډ شولو 

***** 
نيګامبو يَو وړوكى ځاى ؤ، ځاى په ځاى په كې ريسټ هاؤسونه جوړ ؤ ، چې په 

دلته دَ سبزي   - وؤرسټان اوسېدو كې دَ بېالبېلو هېوادونو څخه راغلې ټ
چې په كې دَ ضرورت هر شئى ،  –اركېټ پرته دوه درې كتاره دوكانونه هم  ؤ م

ې خلګو له ډبل روټيانو او ولې چې د  - دَ اوړو له پستې ډودۍ پېداكېدلو  چپ
باندې دلته دَ  ووكونپه زياترو چ  - عادت ؤ لو ړوريږو سره بوړ خو ساده پخو

رته ، دَ هندوانو عليه السالم  دَ مجسمو پضرت عيسى حضرت مريم  بي بي  او ح
دل پالوانان  وئيلو دَ عبادت دپاره ږګوانان ، چې رضا ترين ورته هبېل بېل ب

دَ مسلمانانو دَ  شته خولږ ډېر دَ اسالم په نظريه تړلې خلګ كه څه دلته   - شوې ؤ 
ې مسلمانان ،چې سپينې خولۍ به ي  - يوه ماجت  پرته مې نور تر سترګو نه شو 

... په سر باندې ايښې وې  هم خال خال په دې بيچ سټي نيګامبو كې ښكاره كېدو 
  - ورڼه ښكاره كېدو توركيانو الكن په رنګ او لباس يا په لنګونو دَ هغو نورو 

سنهاله  ّ دي ، چې په كې  دلته چې كومې دوې ژبې وئيل كېږي ، هغه  ّ تامل ّ   او ّ
كه څه هم په سري لنكا كې   - ګ   ّ تورې ډېر زيات استعمالېدو   ّ   ،   ّ  ړ   ّ او   ّ  دَ  ّ ډ

فيصده ده،  خو ګوره  69منونكو  ّ بُدهمتو  ّ  شرح  دَ  ّ ګوتم بدها  ّ يا  ّ ماتما بت  ّ 
چې دلته په نيګامبو كې ؤ نه او كه دَ بدها بُتان  يې په چوكونو كې لګول دَ خپل 

 15چې دَ بُدهمتو  په چپه په سري لنكا كې . .مذهبى پېشوا توعين ګڼلو ؟  وائي  
 - فيصده عيسايان مېښته دي   8فيصده مسلمانان او  8فيصده هندومت ، 

***** 
دَ ماځيګر دَ سېل پرته دَ نيګامبو لومړۍ شپه په دې اړه ډېره په خوند راباندې 

پراخ مېدان كې   ّ  هاؤس څخه په څه واټن باندې په يَوتېره شو، چې دَ ريسټ 
  - مېدان له خلګو ډك ؤ   - ځكه موږ هم ورته پېښه وكړه   - اوپن ائير تهېټر  ّ شو وه 

دَ   - دَ څه هلې ځلې ورسته موږ څلور واړو هم  ځايونه پېدا كړو او كښېنستو 
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دَ خاكو، سندرو پرته دَ پېغلو باندې   پښتني دوكانچې غوندې جوړ سټېج
دَ دې دمامې   - ؤ   خوشحاله ولو  وَړ  دَپه هره اړه دَ كتو او دَ زړونو ډانسونه هم 

څخه موږ دَ سري لنكنو په حقله دا تاثر واخيستو، چې دا خلګ چې څومره په 
خوند  او بيا دَ –ښكاره  مړَغونې برېښي ، دغه هومره دننه دننه مستي هم لري 

به او كله كله   - خبره دا هم وه، چې دا شو دَ نرانو پرته ښځو هم ورسره په ګډه كتله 
دولس بجو خواته  چې دا  –يې دَ يَو مستې سندرې سره ژغونه هم راپورته كړو 

دَ رسېدله، نو دَ زيات رش له سوبه مې دومره ديكې وَخوَړلې، چې وَ مېله سرته 
دَ   نو كې دَ غوماشو او زړو پنكهودَ ريسټ هاؤس په وړو خوُسره كوټلو بدنونو 

  –ار ويده ؤ په پرته هم تر سهاره پورې ښه كر  كَړپي

***** 
سهار دَ چائيو په غټ مېز زموږ ليدل كتل دَ جان هوګر نامي انګرېز، چې له لندن 

په يوازې ځان   - څخه راغلى ؤ او په دې ريسټ هاؤس كې اوسېدو سره وَشو 
دومره ديغ شوى ؤ ، چې مازې يې دَ هېلو هائى بهانه غوښتله  او بيا كه ده دَ خپلو 

كر ې  ذله قوله نن ماښام دَ   ّ  آدمز پيك  ّ څخه بيرته راستنېدملګرو پېغلو ، دَ ده 
چې  ولې   - نو رضا ترين به ضرور ورته جوړه السونه نيولي واى .... نه وائى كړى 

لكه جوړه ... خبرې يې كولې او ورانې ې دا سړى دومره ژغېدو او داسې كږې وږ
مخته جوړې نړۍ دَ خپل  تر اولې نړۍ هم څه دائى په دريمې نړۍ كې نه بلكې  چې

دَ خبرې  ه دا، چې ده بل چا ته بل  - مخته آزادوځوانانو په محفل كې ناست وي 
يوازې جان هوګر نه ، بلكې دَ ريسټ هاؤس په پټه او غال ... وار نه وركولو 

راغلې بنګاليان ، چې دَ ريسټ هاؤس وَ شاته جوړو شوؤ وړو خونو كې استوګن 
اوس  –عجوبې ؤ ... ڼېدلو ، لكه موږ چې انسانان نه ؤ ، هم داسې راباندې بُو

ګوره ، چې څله دې خلګو نه يوازې په درنو سترګو راته كتلو، بلكې نزدېكت ته 
وړ انسانان  دَ هغوئ په رنګه دَ خټو څخه ج كه څه هم موږ   - يې هم زړونه تخنېدلو 

 - ؤ  
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ور مو مخه وكړه دغه ورځ لس بجې خواته په بس كې كښېنستو او دَ كولمبو په ل
ملګرو ، په خاص توګه رضا ترين او جمعه خان  دپاره دَ دَ زما دَ بس دا سفر   - 

تر  نرانو په كې ښځې زياتې وې او هغه هم دومره زياتې چې ځكه ؤ،  سكون وړ
كه څه هم  هاغه دَ ... چې په َيو بل كې سره چيخلې چيخلې ناستې يا والړې وې  

ې تورې دي  ّ  ، خو دَ ملګري رضا په قول  ّ  دي خو جمعه خان خبره   ّ ټولې تك
څخه تر كولمبو پورې په  خندا او نو ځكه مو دا سفر له نيګامبو ... ښځې  ّ  

وشحالۍ تېر شو او نصيب ترين  چې دَ جمعه او رضا په خبرو او ټوكو يې خ
 ...خوند اخيستو بيا بيا وئيلو، چې  

دا دَ ... رټ  دَ لغوَړنو هغه  تنګول  يوې خواته  ّ  دَ پرون درسته ستړيا او دَ ائيرپو
 ...ّ نن دَ زړه له اخالصه خندا بلې خواته  

او بل په دې بس كې راسره  وب دا ؤ ، چې يَو خو سره ګرمي وهدَ خندا اصل س
څنګ په څنګ په يوه يوه سيټ كې دوې دوې يا درې تورې لچۍ وزمه  پېغلې 

ال نوره سا راتنګه كړې وه او خولې يې  وې ، چې دَ بدنونو تودښت يېناستې 
نسبت په له دې عالوه موږ په درست بس  كې دَ هغوئ   - راباندې ماتې كړې وې 

نو ځكه  به  يې   - وره غوندې هم ه ؤ، او څه څه دَ هغوئ په معيار پسپين پوست
زما ملګرو خو به له يوې نيمې  په سترګو كې   - موږ ته بيا بيا او په نېغه كتلو 

رګې داسې هم وركرارې كړې ، چې شاوخواته والړو به پرې خندلو  او ګوره ست
مباركي وركوله او پسخوندونه به يې ورباندې وهلو ؟  يې چې هغو پېغلو ته به 

خولې راباندې ښې ډېرې را ايله وې ، خو ګوره، چې دې زړه ... حال زما هم بد ؤ 
خېر، دَ يوې ګنټهې دَ مزل مې څله نه غوښتلو ، چې له چا سره خبرې وكړم  ؟  

كولو ورسته دَ كولمبو ، چې دَ پاكستان دَ يَو ښار په رنګه  ؤ  په  سخنې خيرنې 
   - بس اډې كې كښته شولو

 ّ  دا خو پاكستان دى ّ 

 ّ هو، هيڅ فرق يې نه شته  ّ



 144

دَ دَ نصيب ترين له دغه خبرې سره موږ درې واړه ملګرې ځكه متفق شولو، چې 
نونو ، په ُفټ پاتهونو او ماتو ماتو روډونو كې هيڅ توپير راته دې ځاى په دوكا

بس كه بيا هم زموږ او دَ دې خلګو تر منځه څه توپير ؤ، نو هغه دَ ... نه شو ښكاره 
چې دَ جامو په اړه دَ دې ځاى ښځې او نران تر ډېره هانده انګرېز ... دا  رنګت پرته 

مبو كې َيو روډ بل روډ پياده وګرځېدو، تر يَو څه وخته پورې په كول  - ؤ هم وزمه 
خو داسې بله عجوبه چې موږ ورته حريان شوي واى مو تر سترګو نه شوه چې دَ 

... چپ له دې خبرې ، چې موږ يې په سوچ وهلو پاَرولي ؤ   - ذكر وَړ مې بللى واى 
تړو  ته په ګوا، دَ اډې شاوخو او بيا تر لرې لرې پورې دَ روډونو يوې بلې خوا

ندې دَ الټرۍ ټكټونو دَ خرڅالؤ كاروبار دومره ګرم ؤ، چې په كتو ورڅخه دَ دې با
ولې چې زما   - ځاى دَ خلګو دَ معاشي بدحالۍ او اللچ اندازه ښه لګېدلى شوه  

 ...په خيال  

ّ  څوك چې په الټريانو يا جوارۍ باندې خپل قسمت ګوري ، نو پوهى شه ، چې 
او يا بيا صالحتونه نه لري او له ځانه يې هيله ختلې يا خو يې كار دَ السه نه كېږي 

 ده  ّ

، نو نصيب وچې له ټېكسى څخه كښته شولپه ګال نامي روډ باندې دَ كولمبو 
 ...وئيلو  وَ يَو دم داسې ... ؤ   كې ګرځېدلى ترين چې ښه ډېر په روسي رياستونو

نيانې ارومرو په انونه او نورې وداروډ دواړو خواؤ ته جوړ دوكّ دا روډ او دَ 
 روسي ډړل جوړې دي ّ

هو، دَ ده خبره صحيح وه، يَو روډ بېخي پراخ او ښائيسته ؤ او بل دَ پنډو 
دېوالونو  او غټو غټو دروازو  دا دنګ دنګ او په جديد طرز جوړ دوكانونه  او 

رضا ترين، .... كمرشل پالزې او دفترونه سترګو ته ډېر ښائيسته ښكاره كېدو  
 ...ه يې په حېرت ورته كتلو ، يَو ځاى وَوئيل، چې چې تر ډېر

 لګ يې هم هغه رنګه ښائيسته واى  ّ كشكې دا خ

 ...ځوله  ردَ جمعه خان كاكړ هم وار نه وَشو، او خپله خبره يې داسې منځ ته راوَغو



 145

.. چې چرته عالقه ښائيسته ده ، هلته خلګ بد رنګه .... ّ  بس دغه خو بدبختي ده 
 ې په دې كې دَ خدائى پاك څه مصلحت دى ؟   ّاوس ګوره ، چ

يَو وخت   - او زه چپ په دې وم، چې وږى وم او شاوخوا مې ريسټورينټ لټولو 
او صفا سمندري در سمنتك شين چې موږ په دې روډ كې ، چې ورسره ورته 

  - سترګو شو  نو دَ مسلمانانو َيو ريسټورينټ  مې تر –په خوا روان ؤ ... غاړه وه  
ايله له خلې دَ ې په بورډ باندې ليدلو په وخت م ّحالل   ّ ليكلى تورى  دَ  

او بيا په يو بل پسې څلور واړه ملګرې وردننه شولو  –خوشحالۍ چيغه نه وَوته 
خه مو ال سم السونه نه ؤ نټ كې دَ سري لنكا دَ ځاى خواړو څپه دې ريسټوري  - 

هر يوه ملګري له  دَ –ه شولو راټول كړي، چې موږ ټوله په خولو كې النده خيښت
  - ېلكيان په دې وتو، چې ترخو مرچو يې خپل اثر ښكاره كړى ؤ ُخلې څخه شپ

لكه دلته چې دَ  –وايم چې كله ما په ژوند كې نه ؤ خوړلې ... دومره ترخه خواړه؟ 
زړه مې غوښتو، چې منډه   - خېټې لوږې په ما او زما په ملګرو باندې وَخوَړلو 

ولى ځكه نه شو، الكن داسې مې ك  - نيږدې سمندر ته ورټوپ كړم كړم او وَدې 
له دې ريسټورينټ څخه والړېدو، نو رضا كله چې  خير،  –چې پښتو نيولى وم

 ...واي په لغازي خندا كې  .... لو غوندې تورې وت فوُفوُچې له خلې فوُ ترين

 ّ ؟ اوس پوهى شوم، چې دَ دې ځاى خلګ دومره تك تور څله دي ّ 

 –بيا په تېزو قدمونو څلور واړه ملګرې دَ سمندر دَ غاړې په لور روان شولو  او

دَ كولمبو دَ سمندر دا غاړه، چې څومره ښائيسته وه، دغه هومره خلګ ورباندې 
او چې خال خال ليدل كېدو، نو په هغو كې هم زيات دَ ... كم كم ښكاره كېدو 

در له غاړې سره ورته جوړه ګيړدۍ دلته دَ سمن  - بېالبېلو هېوادونو ټوؤرسټان ؤ 
ودانۍ دَ نورو ماډرن طرز جوړو ودانيانو په منځ كې ډېره ښائيسته او په زړه 

ه نور ګرځالؤ ورسته يَو ځاى دَ تصويرونو اخيستلو او دَ څ - دلهپورې برېښې
دَ نورو ګپو پرته رضا ترين چې دَ اوله يې ال په زړه كې جوړه كړې ... كښېنستو 

 ...داسې منځ ته واچوله  خبره .. وه 
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موږ دلته پيسې دَ څه دپاره ګارَؤ ؟  نه خو دلته دَ كتو دپاره څه شته !  ّ  يَه ملګرو 
 ّ ولې بنكاك ته دَ يو څو شپو دپاره نه ځو... او نه بل څه  

ده ال خبره سمه سرته رسَولې نه وه، چې نصيب ترين  لكه جوړه چې له هغه سره په 
 ...دَ ده خبره داسې په تائيدي انداز كې مخته كش كړه   يَو دم ... صالح وي 

 –تاريخه خو به دلته چمجي وكړو  6دَ بلې مياشتې تر ... هو، دائى رښتيا وائي ّ  
بيا كه جېبونو اجازه راكوله،   - درځئ چې څو شپې هلته په تهائي لېنډ كې وكړو 

 نو به دلته يوه نيمه شپه دَ راغبرګېدو په وخت وكړو ّ

ه خان چپ ؤ، نه يې دَ هغوئ سره  ّ  هو  ّ كولو او نه يې زما خبرې ته غوږ نيولو جمع
 ...ډېر وَ يارانو ته وَوئيل ، چې كه څه هم ما ډېر   - 

راتګ وَ سري لنكا ته بې معنا دى او بيا كه  ّ دَ  آدمز پيك دَ كتو بغېر دا زموږ
 زه اول هم ورَغلى وم  ّزه به دلته پاته شم، ولې چې ... نو الړ شئ .. تاسو ځئ 

ډَول شروع كړو، ورګ هوّكې ّ  هوّّ   الكن بيا چې كله جمعه خان هم له هغوئ سره په
دَ دې سمندر له غاړې   - نو زه هم  چپ پاته شوم او له ملګرو سره مې خوښه كړه 

بيا څه  وخت ورسته دَ ائيرلنكا ... سره نيږدې دَ ائيرلنكا مېن آفس ته وره غلو  
ع 1994مې جنورۍ 27، چې دَ بل سبا يعنې دَ  كټونه دَ بنكاك دپارهكنفرم ټ

مې  3چې به موږ په  چرته څخه... ؤ  ورته تګ يقينۍ شوى بجې  اتهه سهار
دَ ټېكسي په  ه الس كې دَ ائيرلنكا دفتر مخې تهپ... فرورۍ بيرته راغبرګېدو 

 –ؤ   الړانتظار و

دا بس كه ... ګامبو وَ بس ته وختو قضا ماڅپښين دَ كولمبو په بس اډې كې دَ ني
څه هم دَ رش له سهارنۍ دلچسپيانو څخه خالس ؤ ، خو دَ ملګرو ګپه  په خپلو 

كې دومره سره خوږه وه، چې دَ يوې ګنټهې سفر راباندې داسې تېر شو، چې 
په خولو كې النده خيښته دَ نيګامبو په بس اډې   - ګرسره ورباندې پوهى نه شوم 

خپلې هلته  مې دَ  –او نيږدې سبزي ماركېټ ته ورچپ شوؤ كې كښته شولو  
پرته څو بندې كوپرې هم واخيستې او دَ ريسټ هاؤس رانيولو خوښې دَ سبزۍ 

دَ ريسټ هاؤس څخه ښه رالرې په يوه كوڅه كې چې څنګه   - په خوا مخه وكړه 
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ېغله چې بېخي نرۍ واړه كور مخته مو يوه تكه توره پ راوګرځېدو، نو دَ يوه
دَ پالسټك بالټۍ يې څنګ .. په لمبېدو تر سترګو شوه .. جامې يې اغوستې وې 

ته  پرته وه او ډكې ډكې لوټې يې په ځان داسې ژر ژر  اچوَلې، لكه په وجود كې 
، خو دَجمعه خان دَ دا منظر په موږ كې دَ يوه خوښ شو –يې اور بل شوى وي چې 

 ...راغله  باندې زړه خبره داسې په خُله 

 باراني سينونوباړ مي پرې مات شو  ّدَ خو دَ پښتو دَ فلمونو ... واه  ّ 

هر اندام دَ لمدې او نرۍ دَ بدن خبره وه هم دغه رنګه ، ګوا دَ هغې تورې انجلۍ  
ځولې وه، چې موږ ته يې كله رجامۍ څخه ښكاره كېدو او بيا يې حياء دومره غو

بيا يَو وخت چې موږ ښه ډېر  –ه  بېل پام شو، نو په وازَ كې انداز يې خندلو ال رات
ه كې ښي الس ته ګرځېدو له مخه چې مو ته ورڅخه تېر شولو، او په بله كوڅمخ

لو په نيت يوې په ورستي ځل شاته وَكتلو، نو هغې خپلې خالسې زُلفې دَ وچوَ
بلې خوا ته څنډلې  لګيا وه او زموږ په لور يې ال هم هغسې  دَ خوَړلو په انداز 

لته يا بيا د... او كه موږ ناديده ؤ  ګوره، چې اوس دا سپين سترګې وه –راكتلو 
 - داسې غوندې حركتونه كول څه عېب نه ګڼل كېږي  

زموږ په .. ناست ؤ چې په ريسټ هاؤس كې جان هوګر ، لكه زموږ په انتظار كې 
هېلو  دَ  - ليدو دَ چمني څخه را والړ شو او موږ ته يې هركلى په ډېره مينه وَوئيلو  

ته مخه وكړه او زه دَ سره  پلو خپلو كوټو لو ورسته زما واړه ملګرې خهائى كو
 - يار هوګر سره دَ مېن هال په صوفه باندې كښېمستم  

 هغه ستا دوې ملګرې ال نه دي راغلې ؟  ّ... ّ  ولې 

 ...زما دَ پوښتنې په ځواب كې ده وئيل  

زې تېره اديغ يم او دا ټوله ورځ مې دلته يوځكه خو ... ال خو نه دي راغلي  ... يَه  ّ  
 كړي ده  ّ

 ...او بيا يې  له خپلې خوا راته وئيل، چې  

مې هم جنسي تړون مګر دَ يوې سر ه  –ّ  هغه دواړې زما ډېرې خوږې ملګرې دي 
 ې ما ته تش دَ انډين انجلۍ سره سيكس كولو كې خوند راځي  ّ ولې چ.. نه شته  
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ه خپل شوخ انداز كې راته دَ ټوكو كولو په موډ كې و پې ندا خبرې يې چې كول
 ...برېښېدو ، نو ځكه مې ورڅخه  پوښتنه وكړه  

 ّ  انډين انجلۍ څله؟  ّ 

ولې چې .. كلو وَړ نه ګڼم  يهغه دلته دَ ل... ده چې بيا په خندا خندا كومه خبره وكړه 
يرته دَ ده فكر دَ خېر، ما ب –زه نه غواړم، چې خپل لوستونكې جنون ته وَرَسوم 

 ...دې خبرې په خوا ور واَړولو ، چې  

لي دي چې كه څه هم موږ اورېد - ّ  دَ ده څله دَ انګرېزي انجلۍ سره نه لګېږي  
 كوي ّ هغوئ ملګري په ډېر اخالص

 ... خو ده وئيل 

 ه خپل ځاى، الكن جيبونه خو هم خالي كوي  ّّ هو، اخالص يې پ

انډين انجونې له سرو سپينو انګرېزانو او ، چې هوګر مطلب دا شو نو دَ جان 
ورې خبرې هم وكړې او َيو داسې يې ن  - يورپئينو سره بې غرضه دوستيانې كوي 

  ه خبرو خبرو كې  دَ خپل مور او پالروخت يې پ
 ...په اړه وئيلو، چې   چې تر خپلو دَ بېل شوې ؤ 

ږي  ـ غرض غرض  فقط زموږ په  مغربي ژوند كې دَ سړي ساه تنګې! ّ  مسټر شوق 
لېنډ څخه بد زما خو له انګ... ورځ  كار كار   واغرض ، نفسانفسي  او شپه 

 ته ځم راځم  ّ  كه اكثره انډياځ.. ېږي  ك

، چې دَ ډوډۍ دَ مېز  او دغه رنګه ما او ده په خبرو كې دَ ماُخستن نهه بجاؤ كړې
 ...راته وئيل  نو يې په خوا تلو،

 ضرور ليدل كتل كوم  ّيې راشى  ، نو له تا سره ّ چې زما ملګرې څنګه 

   - ږ دَ خپلو نورو درو ملګرو سره په دوډۍ باندې ورمات شولو او بيا مو

***** 
غير سره تښتې برخه وه ، َيو وخت دَ مست سري لنكا ، چې ډېر پخوا دَ بٍرص

 Bay ofسمندر اوبو  له وَچې مځكې څخه بېله كړه  او اوس دَ بحٍرهند او دَ 

Bangal   په رقبه يې  - په منځ كې ځانته په يَو بېل ټاپو باندې جوړ هېواد دى 
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مليونه ژوندي سرې  17ء20او    - مربع كلوميټرانو باندې اړه لري  606، 65
 72دَ نرانو اوسطاً متوقع  دَ ژوندي  پاته كېدو عمر     - كې  اوسېږي  انسانان په

كولمبو دَ سري لنكا تر ټولو غټ كمرشل كه څه هم   –كاله دى  68كاله او دَ ښځو 
دَ كولمبو   - نامي ځاى دى  Javewardenepurښار دى ، خو دارالحكومت يې 

درجه ري لنكا كې سٍركال  دَ كښتې  په س.. خلګو باندى اړه لري   643000آبادي  
   - ده   C*27او دَ لوړې درجه حرارت  C *16  حرارت

نامي رسالې څخه نور   Serendihيرلنكا  ّ  دَ  اوس به ال ما   ّ دي مېګزين آف ائ
معلومات تر السه كولو، چې دَ شپې يولس بحې خواته دباندې په مېن هال كې دَ 

زړه مې غوښتلو چې ورپورته شم او وګورم،   - ښځو ژغ راپورته كېده شروع شو 
ور . ..چې څه پېښه ده ؟ اوس به مې ال دَ والړېدو هڅه كوله، چې دروازه وَټكېدله  

څه ګورم ، جان هوګر والړ دى او وائي ... پورته شوم او دروازه مې خالسه كړه 
 ...راته 

ستا دَ خونې بتۍ مې بله تر سترګو شوه ، نو ځكه مې زحمت ... ّ بخښنه غواړم  
 له خپلو ملګرو سره دي پېژندګلوي وكړم   ّراځه ، چې ... دركړو 

 ...وم او هوګر وئيلو   ړ او بيا لږ ساعت ورسته زه له هغوئ سره وال

ّ  دا زما ښي الس ته اوله پېغله  ّ  لنډا  ّ  نومېږي او هغه دويمه چې په ُسرت ښه 
 ده  ّ ..... نكي  ّ .. ّ  چاغه ده  

 ...نكي، چې دَ جان هوګر په ټوكه يې نري نري خندلو راته وائي  

 هائي   ّّ 

 –هم خپل نوم ورته وَښئيلو  او دې بلې هم دغه رنګه تورى تكرار كړو او بيا ما
 ىدوئ  - خبرې دَ پېژندګلوۍ څخه َيو دم  دَ   ّ  آدمز  پيك  ّ  پورې وَرسېدې 

 ...وئيلو  

وَ دې ساده خلګو ته حريان ُيو ، چې دا خبره يې څنګه وَمنله چې دا دَ آدم  پَل  ّ موږ
 دى ؟  ّ

 ...تنه وكړه  ما پوښ
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 ه وكړه  ؟  ّدا خبره تاسو په كومه حوال... ّ  څله 

لنډا ، چې په سترګو كې دَ خبرو كولو خورا غښتلې وه ، زما دَ پوښتنې په ځواب 
 ...كې وئيلو  

او بيا دومره غټ  زما په خيال دغه رنګه نخښې اكثره په غرونو كې ليدل كېږي ّ  
چې اوږدوالى يې پنځه فُټه او څلور انچه  او  دوه نيم فُټه .. اوو مائي ګاډ ... پَل  

 چې دَ انسان دَ پښې پَل دى  ّ.. زړه مې نه مني ... لن  ؤ  پ

په دې باب اوعيسايان دَ لنډا دَ خبرو مطلب هم دا ؤ ، چې دَ سري لنكا مسلمانان 
ما سر خو ورته پورته كښته وَښوَرولو،  الكن  په سوچ كې   - چا غولولې دي  

ل په باب كه څه هم ورك ځكه شوم ، چې زما دَ معلوماتو په سمون دپښې دَ دې َپ
دَ سري لنكا او ځينې نورو هېوادونو مسلمانان په دې يقين  سره وائي ، چې كله 

اً بريڅخه دَ غره  په دغې څُوكه ، چې ق خدائى پاك بابا آدم عليه السالم دَ جنت
ړو، نو ده دَ خپلي غلطۍ دَ بخښنې دَ پاره زرهاؤ فُټه هسكه ده، راكښته ك 7000

  - خدائى ته فريادونه وكړووَدرېدو ، او په ژړا ژړا يې كلونه په يوه پښه 

هم ورته وئيل  Sri Padaخو خبره شكمنه په دې شي ، چې دِ آدم بابا دا پَل چې 
كله ... كېږي ، دَ بُدهمت مذهب منونكې يې دَ بُدها دَ پښې پَل ګڼي  او وائي چې 

يې دلته رياضت ماتما بُدها له دې غټې جزيرې څخه وتو، نو په يوه پښه والړ 
ان بيا دا يقين لري چې دا دَ رام چندر دَ پښې وزې دا، بلكې هندانه يو  - كړى ؤ 
ځې كله رام چندر دَ خپلې اغوا شوې ښ ګوا دَ يَو روايت په سمون ، چې  - پَل دى 

سېلون خواته پېښه وكړه، نو دَ  بري كولو په نيت دَ هندوستان څخه سيتا ديوي دَ
درې واړه دَ  نو ځكه   - كولو په نيت يې دا َپل جوړ كړو راهنمائي خپل فوځ دَ

مختلفو مذهبونو منونكې ، هر كال په جنوري او فروري مياشتو كې  آدمز پيك 
 - نامې دَ غره څوُ كې ته خيږي او زيارت يې كوي  

څوك په حق او څوك ناحقه ؟ خو دَ مسلمانانو دَ دې اسالمي تاريخي روايت 
چې ګنې دَحضرت آدم عليه السالم وجود دَ مكه ... دلى   څخه هم انكار نه شي كې

له خاورې څخه ، )  چې ټاكنه يې نه ده شوې  ( مكرمه او طائف له منځنۍ عالقې  
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بلكې تر څلوېښت كالو پورې دلته بې روح او بې  –نه يوازې جوړ كړل شوى  ؤ 
له وئيل او بيا  دَ جنت څخه په مځكه راكښته كولو په  حق... ژونده پروت ؤ 

او   - چې دائى په سري لنكا كې  هم په دغه غره باندې راكښته كړلى شو ... كېږي 
فُټه ؤ، نو الزمې خبره ده، چې دَ پښې پَل به يې  60دَ روايت په سمه دَ آدم بابا قد 

مګر دا خبره بېله وه، چې دې لنډا   - هم دَ نن دَ عام سړى دَ پَل څخه بېخي غټ ؤ 
يَو وار ال زړه   - زړه دَ دې حقيقت دَ منلو څخه څله منكره ؤ نامي انګرېزي انجلۍ

مانې هغه ډائناسور ، دَ يوه وخت چې ورته وَوايم ، چې كه دَ پخوا زته راغلو، 
كه دَ ... خوراك يې دَ يوې اندازې په سمه دَ لس څخه تر پنخلس ټنو پورې ؤ 

وړې چرمشكۍ  ن دَي عمل كې راتېرېدو ورسته دَ نماهرينو په اندازه په ارتقائ
انسان په جُوثه  بدلېدلى شي ، نو بيا دَ دُنيا دَ لومړي انسان دَ پښې پَل به دَ نن دَ 

 ...مې ځكه نه كړه  دا خبره ورته دَ كولو وه، خو وَ  - په مقابله كې غټ څله نه وي
چې مباحثه  ورڅخه جوړېدلو امكان ؤ او ما نه غوښتلو، چې دَ شپې په دې نا 

 - باندې ريسټ هاؤس په سر واخلم   موذونه وخت 

لنډه دا، چې دا ټاپك څنګه ختم شو، نو دَ ځينې نورو خبرو ورسته هوګر  خېر،
 ...راته وائي 

دَ ټوړرسټانو ګروپ جوړ كړم او په بس كې  ّ  زما اراده ده، چې دَ دې ټوؤر ورسته
 باندې راوګرځم  ّ په نيمې نړۍ

 ...خوښې اظهار وكړو، نو لنډا وائي دَ خپلې څنګه ما هم چې په دې خبره كې 

 كه ته زموږ سره  په دې ټوؤر كې ملګري وكړې، نو ښه خبره به وي  ّ... ّ  هو 

 ...نيكي هم زما په ګډون كې دلچسپۍ څرګنده كړه، ما ورته وئيل  

او بيا زه به په تاسو كې بد نه ښكاره  مګر چرته به سره غواړو... ى شي   ّ كېدل
 ّ  كېږم كه څنګه ؟ 

 ...هوګر زما دَدې خبرې سم دستي تر برېتونو دالندې وَموسېدو او وائي 

ّ  ستا پته راسره ده، كله چې هم داسې پروګرام جوړ شي، نو خط به درته  وَليكم  
 او ټول پروګرام به په كې نوښته كړم   
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خندني انداز شرارتي په پسخوندي  او ما به ال ورسره خوښَوله، چې هوګر بيرته 
 ...رو ته چمتو شو خب

 ّ  لنډا يا نيكي به درسره ملګري وكړي  ّ

يَو ځل لنډا او بيا نيكې ته په دې نيت دَ موسېدلو ورسته  په طائرانه نظر ما 
م  سي ؟  الكن دَ دواړو له خوا هيڅ قوكتلو، چې ګوره دوئى څه ردٍعمل ښكاره كو

ځانونو لكه چې په  بلكې دَ هوګر دا خبره دواړو  - راغلو مخې ته پانس نه ريس
 كې  ما هوګر ته  په شرارتي موسكا.. بده هم ګڼلې وه ، ځكه خو چپ غوندې وې 

 ...وئيل  

 ، هغسې هم يوازې يم  ّزه  به بې دَ ملګرې درسره ملګرى شم  .. ّ  خېر دى 

 يَو وار په برګو راته كتلو ورسته په موسكا كې دا خبره چې مې كوله، نو لنډا 
 ...وائي 

  ّNo problem , I will join you    ّ 

كه څه هم هغې ټوكې كولې، او زه هم په غلط فهمۍ كې نه وم مبتال شوى دَ هغې 
تر څو پورې  په دې محفل كې ناست وم، بيا چې  خبر نه يم، خو... ه داسې خبرې پ

لنډا په سترګو دَ ځينو ټوكو او شوخيانو سره ګنډلې  خبرو پرته شين سترګې نو 
هرڅه هرڅه ، خو زه په  ؟ خبرې راسره شروع كړې وې  ګوره چې څله  كېسترګو 

په انګرېزانو كې دوستي او ملګرتيا دَ مشرقي معاشرې په دې خبر وم،  چې 
نو ځكه دې وخت زما او دَ لنډا سترګو ، .. رنګه په يوه معنا كې نه اخيستل كېږې 

يا هسې ټائم .. وستي  مينه او كه د... ګوره چې په يَو بل كې كوم تړون موندلو 
 ؟پاسي

***** 
  الړې زموږ  له كاره وَوتې ّ ! ّ شوقه 

په مېز راغونډ شوي ؤ ، جمعه  ودا خبره سهار دَ نهو بجو خواته چې موږ دَ چائي
خان كاكړ په خندا ځكه وكړه ، چې زه دې وخت دَ جان هوګر، لنډا او نيكي سره 
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ملګري  امعنا كړې وه، نو ځكه مې دَه او بخبره يې ډېره غټ  - په خبرو  اخته وم  
 ...جمعه په خوا مخ واړَولو  

 مسافران دي او بيا يې زړه راسره غواړي هم   ّ... داسې خبره هم نه ده !  ّ ياره 

 ...ما چې څنګه خبره كوله، نو په ُسرت چاغې نيكي پوښتنه وكړه 

 ّ  دا روسۍ ژبه ده چې تاسو يې واياست  ؟  ّ

ته راغلو، چې ورته وَوايم،  چې  ّ   هو   ّ  الكن دَ دننه پښتون مې  يَو وار مې ال زړه
 ...سر راپورته كړو او ورته وئيل مې  

 دا پښتو او افغاني ژبه ده   ّ.... ّ  َيه 

 ...زما په دې ځواب لنډا وائى 

 سيول وار  ّ.. ډز   ډز  ... ّ   يس يس افغانستان 

، خو داسې راباندې وَلګېده لكه ټك په خندا كې وكړه  كه څه هم دې دا خبره
ځكه چې ښځه وه او راباندي   - خو وَ مې زغمله  ... چې يې راباندې  كړى وي   

سترګو په اشارو كې  دَ شنو ولې چې خپل  ښائيست يې ...   اوس لږه لږه ګرانه  هم
      .. ى كولو له نيت سره سره فرېنډ فرېنډ هم راته وئيل شروع كړي ؤ  راباندې  لوګ

رضا محمد ترين چې له ډېره وخته چپ ناست ؤ او سترګې يې په  دغو انګلسۍ 
هم اوس يو ... يوې بلې خواته يې نه كتلو  پېغلو كې داسې كرارې كړې وې ، چې 

دَ يو ګڼ لوګي څخه بل سګرېټ ته تيلۍ پورې كولو ورسته دَ خپلې سينې 
 ...ي  ئخُړوسكه را يستله او په موسېدلې انداز كې وا

 اوس خو خپله پښتو راڅخه هېرېږي  ّ... ّ  درځئ چې دَ سمندر غاړې ته ځو 

... او بيا له موږ سره دغه انګرېزان ملګرې هم دَ ريسټ هاؤس څخه دباندې وَوتو 
مګر زموږ مخه دَ سمندر دَ غاړې په لور وه او  دَ هغوئ قدمونه دَ نيګامبو دَ ګڼې 

 ...آبادۍ په خوا  

شتې په درې تاريخه به دلته دَ دوؤ درو شپو دپاره له بنكاك كه څه هم دَ بلې ميا
نو ځكه موږ   - ږ آخيري ورځ وه ته راتلو ، خو له دې خوا ، دا زموڅخه بير

غوښتلو چې دَ دې بيچ پرته  دَ نيګامبو ټولې كوڅې هم كچ كړو او نور نور 
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ې خواته يوې بل  - سكون دپاره لوګى كړو زړونو دَ خپلو ديغ شوؤ دَ ې زړخوشيان
دَ ناريل ته پام شو، چې  تور ځوان  داسېيَو آواره ګردي كولو په وخت چې كله مې

نو مې ناببره له ُخلې .. غوندې ونې وَ  رك سر ته ورختلى ؤ  نرۍ  او دنګې بېخې دَ 
 ...، چې ګنې څخه وَوته  

له نه  نو ماتېږي څ.. دَ ناريل په داسې نرۍ وَنو ، چې دا خلګ خېږي ! وئ خوائيه  ّ 
 ؟  ّ

 ... رضا چې زما وَ څنګ ته روان ؤ، زما په دې خبرې اول وَ خندلو او بيا يې وئيل  

دَ ونو مږې دي او دَ مږو يا چُرمشكيانو  په  خو ، ټول ... ّ  دا نو اوس كله خلګ ؤ 
 زور  ونې كله هم نه ماتېږي  ّ

دا خندا مو له دې خنپه خندلو او پرې دا خبره څه وه، چې موږ ټولو تر ډېره پورې 
ټوكې سره تړلې نورې نورې خبرې دَ سري لنكنو په باب تر خپلو زيٍربحث 

  - راويستې  

يَو په انګرېزۍ يا خو پوهېدو  او هر دلته چې زموږله چا سره هم خبره شوې وه، 
او بله دَ خوند خبره دا هم، چې موږ هم دَ هغوئ   - يا يې ښه په خوند وئيلى شوى

ا به هم راته كتلو، نو نه هم ځكه چې چ  - وُڅو پښو وَګرځېدو په ل په رنګه تر ډېره
اثره به يې له ورايه راته داسې يوازې به يې تر ډېره راته كتلو ، بلكې دَ څېرې له ت

او دَ   - لكه هغه چې زموږ  په دغه حركت باندې ډېر خوشحاله وي ... ېده وَ برېښ
لس نيمو  وډۍ كه څه هم موږ دَ شپې  دَاښام ډدَ م  - خپلوئ په نظر به يې راته كتلو

چې يَو خو، خواړه  –خواته وَخوړله ، خو خاص خبره په دې ډوډۍ كې  دا وه  بجو
او بل جان هوګر ، .. جمعه خان او رضا ترين دَ نصيب ترين په كومك تيار كړي ؤ 

رضا او نيكي چې څنګ په څنګ   - نيكي او لنډا زموږ خصوصي مېلمانه هم ؤ 
،،، لكه دَ ګپو پرته يې غُوڅي په خپلو كې بيا بيا داسې سره لګولو هم ناست ؤ ، 

  - اخه او خواږه دوستان يا مائينه او مېړه وي سره جوړ ه چې له پخوا راهسې پ
  - خو غم دا ؤ، چې له دې پرته يې هم په خبرو باندې يَو بل سم نه شو پوهى كولى 

كې ژغېدله او رضا ترين دَ ولې چې نيكې په خپل حلق كې په  ګرانې انګلسۍ 
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دلته يَو وخت چې موږ ټولو دَ رضا   - ګالبي انګرېزۍ سره په  پښتو هم ورته ګډ ؤ 
 ...په ګپو خندلو، نو رضا په خپله مخصوصه خندا كې وَ وئيل  

 تاسو ولې زما او دَ دې په تعلق او مينه سوځئ  ؟  ّ! ّ  َيه  ملګرو 

 ...ورته واي  .. په خېټه نيولى ؤ  نصيب ترين ، چې له ډېري خندا يې الس

 انډيا ته به ورسره والړ نه شې  ّ... ّ  دا دې خدائى ستا نصيب كړي 

ځم ورسره  ّ  غوندې تورې وَ ... هو، ځم ورسره ... ّ  رضا چې دَ خلې څخه يې څنګه  
په غلط ځاى وَ لكېدو او كه په اوږه يې دَ رضا وتو، نو ګوره چې الس يې دَ نيكې 

.. چول خوښ نه شو ، چې يَو دم سنجيده شوه او دَ رضا څنګ يې پرېښولو الس ا
  - والړه شوه او دَ جان هوګر سره كيڼ الس ته په خالسې چوكۍ باندې كښېنسته 

بيا رضا كه هر څومره دَ هغې توجه خپل ځان په خوا اَړولو هڅه كوله ، خو نيكي 
 ...هيڅ ريسپانس نه وركولو 

 څخه خفه كړه  ّّ  آخر مې سره ياره را

ورته رضا كه څه هم دا خبره په خندا وكړه، خو نصيب ترين په سنحيدګۍ كې 
 ...وَوئيلو 

 په حقله بد تاثر واخلي  ّ داسې نه چى دا خلګ زموږ..يې كړه  ّ  رضا بس

دَ ډوډۍ خوړَلو ورسته دَ جان  –محفل سنجيده غوندې شو  تهپسدې واقعې له 
بجې څنګه بجاؤ شوې  او بيا دَ شپې دولس.. وَوتو هوګر په خوښه دباندې الن ته 

 - رسره نه شولو پوهى  په دې ګ... ؟ 

دَ چائى څيښلو او .. مې جنورۍ سهار څلور نيمې بجې مامون وَژغوَلو  27دَ 
م شپږ بجې په ټېكسي ضروري تياري كولو ورسته  بيا څلور واړه ملګرې پاؤك

چې جهاز ورسته ګنټهې انتظار كولو  دلته دوې  - ورټ په خوا روان ؤ كې دَ ائيرپ
والړو ائيرهوسټسانو دَ مسافرانو هركلى  دَ جهاز په دروازه كې دوؤ ... ته وَختو 

 ...په خپله ژبه كې داسې كولو 

 ّAyubowan ….. Ayubowan     ّ     
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تهائي هېواد دَ ُحورو دَ ښار په لور مخه  ښه باال دَ او ډېر ژر بيا موږ تر اوريځو هم
هو، سفر به ولې ښه او خوندَور نه واى،   - دا سفر په هره اړه خوندَور ؤ ... وه كړې 

نو ځكه مې دَ ګډو وډو   - چې يَو ځل بيا دَ   ّ  دَ ُحورو دَ ښار  ّ  په لور روان وم  
 ...ت په ډائرۍ كې نوښته كړو  ياالتو په رڼا كې دا نظم ، يَو وخخ

    ّ ستا په لورې در روان يمّ 
  ــــــــــــــــــــــ

  زه هم ستا غوندې انسان يم
  ژمى ، دوبى

  سپرلى ، منى
  په وجود محسوسَومه

  اوبه څيښمه 
  ډوډۍ خورمه

  او ساه ګانې لوبَومه،
  خو، كه فرق شته  ما او تا كې

  نو، هم دومره
  فقط دومره 

  چې، ته اوسې په خپل ځان كې
  دَ شيشې غوندې مكان كې

  او ما ستا دَ غم دروند پېټى
  وږو باندې اخيستىپه ا

 ستا په لورې در روان يم  

 )ع  1994/ كولمبو څخه دَبنكاك په لور په فضائي سفر كې   /شوق ( 

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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  هلته لمر دَ شپ３ راخ８５ي
  

  تاثراتي لنډيز ـ ـ ـ 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

نو حقه خبره ده ، چې هلته به خلګ دَ ورځې دَ ... ّ چرته چې لمر دَ شپې راخېږي  
  - بلكې دَ كار او زيار څخه به هم تنګ وي .. رڼاګانو څخه نه يوازې بې خبره وي 

هو، دا دَ هغې پتايا بيچ خبرې دي ، چې ځان ته دَ شپې دَ ژوند كولو په اړه په 
نران شته په كې ، مګر دَ ... دلته دَ ښځو راج دى .. .درستې نړۍ كې سارى نه لري 

دا بېله خبره ده، چې ظلم بيرته هم نران ورباندې روا كوي   - ښځو تر واك دالندې 
هم ځكه خو دَ نړۍ دَ هر هېواد څخه ډك  –او هغه هم دَ دغو ښځو په خپله خوښه 

سوارليانو دَ  خو مخه يې دَ... كې  نه ، كه څه هم خالي كېږي په بنكاكډك جهازو
  )شوق  (  پتايا بيچ په لور وي  ّ        

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ّ دَ سلو يار ّ

  څوك چې ګوري راته
  دا به ته يې... وايم  

  څوك چې خاندي راته 
  دا به ته يې... وايم 

  دا به ته يې
  دا به ته يې
  دا به ته يې

  بس په دغه رنګه
  او  ّ دا  ّ  كې   زه په   ّ دا  ّ 
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  په لټون ستا دَ څېرې 
 دَ سلو يار شوم  

  )ع1994/ دَ كراچۍ څخه دَ بنكاك په لور په  هوائي سفر كې /  شوق ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كه څه هم زما خوښه يار دَ يار دَ پاره خوري دَ غوايه غوښې  ّ  ...  ّ ها غه  څه وائى   
مې جنورۍ 27او په   - يارانو دَ ضد مخې ته مې وسله اچولې وه  نه وه، خو دَ

ع ماڅپښين يوه بجه په ائيرلنكا كې دَ  ّ  دَ ُحورو ښار ّ  يعنې بنكاك په 1994
سته انټري ويزا لګولو ور.. ائيرپورټ باندې له ملګرو سره ګنډلى كښته  شوم 

او هر يوه په خپل   و، نو ملګري ډېر خوشحاله ؤچې دَ ائيرپورت څخه دباندې وت
خپل طرز دَ ائيرپورټ دَ ښائيست پرته دَ دې ځاى دَ خلګو او ښائيسته ُخوئيونو 

 ...او جمعه خان خو ال داسې هم وَ وئيلو، چې ... ستائينې كولې 

 شې او چرته دا خواپاكي او ښائيست   ّاّ  چرته دَ كولمبو او نيګامبو غوم

 ... وئيلو ده ال نور وئيلو، چې نصيب ترين ورته 

 ّ  زور خو دا خبره راكوي ، چې بيرته به هم ورځو  ّ 

شاوخواته كتلو، خپله خبره داسې ين چې دې وخت يې حريان حريان  مګر رضا تر
 ...وَكړه  

 ښې تېرې كړو  ّبه ّ  غم مه كوئ دا يَو څو شپې او ورځې خو 

 ...نو مې يارانو ته وئيلو   او بيا چې په ټېكسي كې كښېنستو،

 دلته پيسې ډېرې ګارېږي  ّ.. دَ پيسو سره به خيال كوؤ    ّ

 –دا خبره چې مې كوله، نو ټېكسي دَ ائيرپورټ  څخه  مېن روډ ته را وتى ؤ 

اسې خو دَ اوسېدو وَړ نه ؤ، خو او  ائيريا كېنډي ريسټ هاؤس د –پي  - دَ جي
و ېدلو اپه ښار كې ډېر زيات  ګرځ دَ شپې   - به مې په كې تېره شوه ش

يو نيم  ځاى  خوراك او څيښاك كولو ورسته چې  ريسټ هاؤس ته ... راګرځېدلو 
ګپو پرته مو دَ  ښه تر ډېره ناست ؤ او دَ نورو... راغلو ، نو په ځاى دَ آرام كولو 

سهار دپاره دَ تهائي هېواد دَ تاريخي او زوړ ښار چيانګ مائي  ته دَ تلو پروګرام 



 159

خپلو بسترو باندې دَ خوب كولو په نيت نو خپلو .. چې څنګه حتمي كړو 
   - وَغزېدو

دَ تياري كولو او  –سهار ته چې مې سترګې خالسې شوې ، نو اتهه بجې وې 
ائى څيښلو ورسته دَ بنكاك په ښار كې دَ سېل كولو په نيت ورګډ پياله پياله چ

خوند ه څه هم ماته دَ دې ځاى چاپېر نابلده نه ؤ، خو بيا مې هم ښه ډېر ك  - شولو 
چې دغه ... له يوه ماركېټه څخه بل ماركېټ ته چكر څه   - ورباندې اخيستلو 

 ... رنګه موږ په بال ماركېټونو باندې راوګرځېدو 

 ّ ډېر ښائيسته او پاسته خلګ دي دا تهائيان  ّ

 ...نصيب ترين چې دا خبره څنګه وكړه ، نو رضا دَ سګرېټ په كش كې واي  

چې هر كاروبار په ډېره ... ه تهائي پېغلې دوكاندارانې په خاص توګه دغ... ّ  هو 
  خندا خوشحالۍ كوي  ّ

هغه په لور ور وَ كتلو، خو بيا هم يوه دَ هغه  ّ هر كاروبار  ّ باندې ټولو دَ   دَ هغه  په
ولې چې دلته كه نر دى او كه ښځه په ظاهره ډېر   - دَ دې خبرې نفي نه وكړه 

نور   - غمه خالس خلګ او ټوؤرسټانو ته احترام لري  ګوا له ... خوشحاله برېښي  
بس كه  يَو ټوړسټ يا مشاهده كونكى ... داسې هيڅ بد نه شته په دې خلګو كې  

 –بې لګامه او ناروا عياشي  ىنو هغه ده، دَ دوئ.. دغو خلګو ته ګوته نيسي 

دَ ټولو ملګرو په خوښه مو دا خو   -  په دې سېل كې ستړى شوى هم ډېر وم 
 دا خبرهفېصله وكړو ، چې په ستړيا وسا كولو كې دَ وخت ضائع كولو ځاى به 

او درسته  ، چې دَ ماځيګر په ټرېن كې دَ چيانګ مائي  په خوا روان شو بهتره وي
ګوا قضا ماځيګر خواته په    - او دغه رنګه مو وكړو  ... شپه په خوب كې تېره كړو

داسې خو دا ټرېن څه   - ه وكړه مې پېښستو او دَ خپل منزل په لور ټرېن كې كښېن
او   - خاص نه ؤ، خو دَ صفائي او پراخه پراخې له سوبه يې سړى متاثره كولى شو 

دَ تهائى ښځو څخه ... بل دَ ټرېن دا ډبه، چې موږ څلور ملګري په كې ناست ؤ 
سره په ېغلو پرته هم په درو بې خونده تهائي پ دومره ډكه وه ، چې دَ نه غوښتلو

ې او دا څه نو  -او خبرې مې په خپلو كې سره ايله شوې  –كښېوتو كولو كې  ګپو
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وم، چې دلته زياتره پېغلې دَ سړيانو سره ملګرتيا  زه ښه  خبر  - خاص خبره نه وه 
  –دپاره مازې بهانې غواړي 

 ټرېن  سفر َيو په لسه  ښه دى   ّ  تر بنكاك  خو دا دَ

خو رضا ترين چې دَ يَو بې حواله وكړه و  ګوره چې نصيب ترين دا خبره په كومه
ت ناست ؤ ، دَ نصيب ترين خبره ډؤله غوندې جوړې تهائي پېغلې سره جوخ

 ...داسې مخته تائيد كړه  

.. څنګه كاكړ صاحب ... ّ  هو، داسې ماحول خو خوش بختو ته نصيب كېږي 
 صحيح وايم كه غلط  ؟  ّ

 ...او كاكړ صاحب هم ورته وئيل  

د كې يې هيڅ شك نه شته ، مګر دې شوق ته ګوره چې په كومه يې روان ّ  په خون
 كړي يُو  ّ

 چې خبره تر ما پورې وَ رسېده، نو ورته وئيل  ،،،

 700رېدلي دي  چې دا يانګ مائي ښار مې ليدلى نه دى ، خو له خلګو مې اوّ  چ
ېمپلز كاله پخواني جوړ دَ بُدها ټ 1100چې دَ ( وړ شوى ښار دى كلن پخوانى ج

چې دا ښار دَ تهائي لېنډ دويم غټ ښار  ،بله دا) پرته يې شنې درې دَ كتو وَړ دي 
 دى  ّ

دَ څو منټو دپاره ورڅخه ټرېن چې به كله په يَو ستېشن وَ درېدو، نو موږ به هم 
هر ځاى ... دلته مې دا وَ سنَجولو، چې سټېشن غټ ؤو كه ووړ  –كښته شولو 

... ې  بس كه تر منځه يې توپېر ؤ، نو په لباس ك  - ه خوش رنګي دَ بنكاك په حال و
ائي لېنډ په منځنئيو برخو كې پېنټونه او سكرټونه كم ګوا دَ بنكاك په چپه دَ ته

ډائرۍ كې نوښته نه كړو ، نومونه مې ځكه په  دَ الرې دَ سټېشنانو  - ليدل كېږي 
ئي اوسېدونكې چې درې واړه دَ چيانګ ما چې دَ اشارو په ژبه هغو درو پېغلو،

ّالمپانګ ّ ،څه غټ غوندې رېلوې   بس َيو مې دَ صوبه... وې سره سم نه پوهېدلو 
.. ار كې يَو خواته جوړ ؤ سټېشن ؤ، چې المپانګ نومېدو دَ  ّ المپانګ ّ نامې ښ

نامي سټېشن باندې دَ لس منټه دپاره كوُز ّ المفون   ّ   په    َيو وخت موږ او بل ،
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څنګه څنګه ټرېن دَ چيانګ مائي په لور مزل لنډَولو، نو هغه او بيا چې  - شولو
كه څه  –نور ې  نورې رانيږدې كېدې ... ؤ Nid درې واړه انجونې، چې دَ يوې نوم  

هم  زما سر دَ هغوئ په مطلب خالس ؤ، چې دا انجونې په موږ باندې ځانونه 
يل كړې و بازۍ هم پئخو، يارانو دَ خلې دَ بازۍ پرته دَ الس –راناوان كول غواړي 

وې او ناشُوده دا، چې په دې ډبه كې ناست نورو مسافرانو په هيچا باندې هيځ 
لې مخې ته آزاد ؤ، زه ال ښه وم، يَو دوې ګنټهې خوب هر يَو خپ  - باك نه درلودلو

ولې چې  –لمحې دپاره هم سترګې نه كړې پټې  خو يارانو دَ دوؤ –مې هم وكړو 
 ...چې  ، هاغه دَ جمعه خان خبره

دلته په خوب او   - ښه ډېر خوبونه به وكړو ّ بيا چې كله كورو ته وَ رسېږو، نو 
 خوراك باندې وخت نه دى ضائع كول په كار  ّ

ه يوازې دا دَ جمعه خان نظر ؤ، بلكې ورسره نورو دوؤ ملګرو هم دغه رنګه ن
ې يې اړه لرله كلوميټرانو باند 751لنډه دا، چې دا يادګار سفر ،چې په    - وئيلو 

په څورلس ګنټهو كې سرته وَرَسېدو  او اتهه بجې سهار مو دَ چيانګ مائي په 
     –غټ ښار كې قدمونه كښېښولو 

***** 
په هوټل كې دَ څلور ګنټهو دَ خوب او آرام ورسته ، ماڅپښين دوؤ بجو خواته په 

چرته چې  –ته ورَغلو  Wat Chiang Manلومړى  موږ    - سټي ټوؤر باندې وَوتو 
دَ  ، بلكې   كې جوړه شوې دَ بُدها مجسمه نه يوازې دَ نمائش  1296په كال 

دا ځاى بېخې پخوا دَ چيانګ مائي باچا   - تهائيانو دَ عبادت دپاره ږدل شوې وه 
Mengrat  دلته دَ بُدها له َيو ُبت   - دَ استوګنې دپاره په استعمال كې راغلى ؤ

بنيادي نظرئيې اصول په انګلسۍ كې داسې ليك سره په تختۍ باندې  دَ هغه دَ 
 ...ؤ  

بس دَ ښو   - يَو خدائى هم نه شته ) توبه نعوذوباهللا ( ّ په دُنيا كې  )   .....ترجمعه  (  
ا او جزا په صورتونو كې له انسان ته په خپل ژوند كې دَ سزاو بدو كارونو ص
 ورپه برخه كېږي  ّ
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...  Wat.U. Mongاو    Wat Phra Singدَ دې  ورسته موږ درې واړه ملګرې  
دلته هر ځاى دَ بُدها پخوانۍ مجسمې پرتې  –چې دراصل يَو نغم ؤ ، ته وَرغلو 

دَ كتو وَړ ځكه .. يوه نيمه مجسمه ، چې عمر يې تر زرو كالو هم څه زيات ؤ ... وې 
وې ڼه وركړل شكې  بُدها ته څه څه تهائي وزمه ب وې  ، چې دغو بُتونو په كړو وړو

وه او داسې يې ښكاره كړى ؤ، لكه هغه چې دَ نيپال په لومبېني نامي ځاى كې نه  
او دَ دې ځاى دَ تهائيانو خيال   - بلكې هم په دغه تهائي سيمه كې پېدا شوى وي 

هو ، لكه دَ ځينو ماهرينو دَ رائيو له مخه دَ باميان له جوړ   - هم څه دغه رنګه ؤ 
ګوا دا خبره مې مزغو ته بيا بيا سوال   - وګنه تړي شوې غټ بُت سره دَ بُدها است

كېده ، چې دَ بُدها منونكې دَ بُدها په اړه صحيح معلونات نه لري او كه له خپلو 
 خپلې سيمې سره يې منسوب كول دَ هغه سره دَ زيات عقيدت ښوؤنه كوي ؟  يې 

نې كل 500ل وزمه ځاى كې جمعه خان كاكړ دَ نامي ټېمپ Wat Suan Dokپه  
 ...ه څنګ كې والړ  وئيل يې  څخه جوړې مجسمې سره پ Bronze پخوانۍ له 

وا   ورته  ذهب چې دَ بُدها په م... ځو، داسې نه ې درځئ   چ... ى ّ خدائى ته وَ ګورئ
 نه وړو  ّ

 ...نصيب ترين هم ورسره خبره خوږه كړه  

 ت څخه يېو راغلي ، چې له يوه ُبّ  موږ خو څه دَ بُدها زيارت ته نه ُي

 بل ُبت ته درېږو ّ

په  Doi Suthep Tour شورې ورسته مې ټكټونه وكړو او دَ آخر دَ صالح م
هلته يې هم لومړى دَ بُدها زيارت راباندې وكړو او بيا يې ... وېګن كې كښېنستو 

دلته دَ تهائي خلګو   - سم دستي قامي لرغونې آثار دَ نمائش وَ ځاى ته ُيوړو 
له   - وؤلو دپاره ايښې ؤ ال شيان دَ ښاني رقم رقم دَ استعمتاريخي او ډېر پخو

تهائي آرټ  نادرې   lannaدې پرته دلته دَ السې جوړو شيانو پرته دَ   ّ النا   ّ  
نمونې په دې وجه دَ كتو وَړ وې ، چې په هرڅه كې يې دَ مذهب رنګ له ورايه 

 Trible Resaerch دَ چيانګ مائي په يونيورسټۍ ائيريا كې  –برېښېدو 

Centre   زړه پورې ځاى ځكه ؤ ، چې دلته دَ تهائي قبائلي عالقو ه دَ كتو وَړ او پ
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  - رواجي او په استعمال كې راتلونكې څېزونه دَ نمائش دپاره ږدل شوې ؤ  ځينې
چې  تهائي لېنډ كه څه هم دَ چيني او انډين ژواكونو تر اثر دالندې  غرض دا،

يې هم دَ لباس، استوګنې او دَ ژوند كولو طور روزل شوى ښكاري ، خو بيا 
او بله مې دا خبره هم وَسنجَوله   - په هره عالقه كې څه څه بدلې بڼې لري   طريقې

چې تهائي خلګ دَ خپل مذهبي جنون پرته دَ كلتور او ژواك ساتلو په اړه هم 
، دَ په جامو ىاو هيچا ته اجازه نه وركوي ، چې هغه دي دَ دوئ  - سارى نه لري 

دلته دَ ښځې او ...  ژوند كولو په طريقو او يا دَ بُدها په شان كې ګستاخي وكړي 
  –نر تر منځه دَ ملګرتيا په حقله دَ دواړو خوښې ته اهميت وركول كېږي 

The Rose of North   يعنې دَ چيانګ مائي زاړه طرز جوړ بازارونه دَ ماښام
رنګينيانې خورې هر اړخيزه لور  خواته دَ سېل او خوند وَړ ځكه دي ، چې هر

  - نه پوره كولى شي م ارمان كه څوك وَغواړي دلته په آسادَ زړه هر رق  - ورې وي 
 داسې حال هم نه وي لكه په بنكاك يا پتايا بيچ ... او شرم هم شته   خو څه څه حياء

كېدلى شي چې دا خبره له دې سوبه وي ، چې   - وي ين سترګې تر هانده دَ سپكې 
خو بيا   - انګ مائي دَ تاريخي ښار پرته په مذهبي اړه مقدس هم ګڼل كېږي  چي

هم  ځاى په ځاى په كې ترتاك اويښتې ځايونه هم څه كم نه دي ، چې ټوؤرسټان 
په كې له ځانونو څخه دَ يو څو لمحو دپاره داسې وځي، چې راستنېده يې كه څه 

او  هدَ تودو ماښامون   -   تړلي ويهم ژر  وي ، خو دَ يادونو په اړه ورسره ټول عمر 
دَ تهائى پېغلو دَ سوداګانو كاروبار شايد چې دَ تهائى هېواد په معاشي 

او دغه انډسټري تهائي هېواد دَ   - سوكالۍ كې دَ يوې لوې انډسټرۍ مثال لري 
يې  نه هم دَروي ، خو ورپسې روانمخته وتو هېوادونو سره په څنګ كې كه 

ى ځايونو په رسټانو جېبونه كه لږ ډېر دَ تاريخدلته دَ ټوؤ ولې چې  - ضرور ساتي 
څنګه څنګه چې   - كتو سپكېږي ، نو دَ ښځو دَ السه  پوره پوره خالي كېږي هم 

ماښام دَ ماُخستن په لور ور روان ؤ، نو دَ بازارونو رش كمېدو او دَ 
هرڅه   -  ډيسكوګانو، بارونو او كلبونو په لور دَ خلګو سېالب ورماتېدو لګيا ؤ
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خو زه چې په دې هېواد كې له كوم شي څخه زيات متاثره كېدم ، نو هغه ... هرڅه 
  - ام په نظر كتل  رؤ دَ تهائيانو خوږه ژبه او بل ته دَ احت

***** 
زړې مجسمې  په نوم   كلنې دَ بُدها دَ 1100بجې چې دَ  5په دې بله ورځ ماځيګر 

و، نو زړه مې نه غوښتو، چې دومره ورجار شوي ښار څخه وتلو دپاره بس ته خت
الكن َيو خو دَ موږ سره ورځې كمې وې او بل ياران هم په ضد   - ورڅخه الړ شم   ژر
يعنې دَ لومړي غټ سټاپ  ّ المفون  ّ په خوا روان شو  106بس په هائى وې نمبر ... ؤ 
مه او وړ غر او سرګې دَ روډ دواړو خواؤ په قدرتي جدَ لمر تر پُټېدو پورې ست  - 

خو بيا چې مو څنګه سترګې پُټولې، نو بس ... وړو غټو كلو ته په كتو بوخت وې 
ن چې په دلته  زموږ دَ بس سوارليا   - دَ   ّ المفون   ّ  په يوه هوټل باندې وَدرېدو 

... ه دې هوټل كې چې څه پاخه ؤ ورباندې مات شولو كې زياتره ټوؤرستان ؤ ، پ
له دې  –بزيانو خوړلو باندې دَ خېټو لوږه مړه كړه موږ دلته په وريږو او سخو، 

  –كلوميټره په واټن باندې ؤ  560ځايه بنكاك 

باندې دَ بنكاك په   1خه بس په هائى وې نمبرته  له   ّ المپانګ  ّ نامي ځاى څمخ
الكن څنګه   - خوب په بس كې دَ دې هوار روډ له سوبه ښه كېدو  –لور مخه وكړه 

  - نه ويښ وم او نه ويده  ګوا حال دا ؤ ، چې  –نه شو كېدلى  چې په كار ؤ، هغسې
 Ekmaiبجې خواته موږ دَ بنكاك په يوې بس اډې چې   6آخر چې سهار شو، نو 

Bus Stop  نو له خوبه تيار ځنګېدلو او .. دو باندې له بس څخه كوُز شولو نومې
سټېنډ ته ځان وَ  سترګې مو نه خالسېدې، خو دَ پروګرام په سمه  مو دَ پتايا بس

دومره هم نه شولو  ه بس ته چې څنګه وختو، نو بيارَسولو او ټكټ كولو ورست
موږ ټول ملګري په خبرو چې بس څه وخت له اډې څخه مخته روان شوى ؤ ؟ 

 ...و سيټونو داسې په خوند ويده شوي ؤ، چې َيو وخت چا وَښورَولم، چې خپل

 بيچ  سټې راغله  ّپتايا .... كښته شه ... ّ  مسټر مسټر  
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ټېكسي  مې   - ې وې سترګې چې مې څنګه خالسې كړې، نو دَ سهار نهه بج
نامي هوټل ته ورسېدو، چې دَ سېكنډ  J.P Innه نيمه ګنټهه كې  كرايه كړو او پ

 –په كونج كې جوړ ؤ ته وَرغلو  Soi – 7بيچ روډ او  

***** 
چې ورته ې سمندر غاړې ، دَ ښه ډېر خوب كولو ورسته څلور واړه ملګرو دَ نيږد

له يوه غاړه صفا  دَ شنه سمندر دا   - په لور مخه وكړو .. پتايا بيچ  وئيل كېږي 
هر لور ... سره تر بله سره پورې دَ بېالبېلو هېوادونو دَ ټوؤرسټانو څخه ډكه وه 

موږ دَ يوه  –سايه وانونه والړ برېښي  څخه جوړسرې ، شنې ، ژېړې او دَ لرګيانو 
  –ان دالندې كښېنستو او دَ شاوخوا دَ ښائيسته مخلوق په ننداره شولو سايه و

ه دې خوا راروان ؤ ګنې دَ بنكاك څخه چې پ... راغلو  ّ اوس مې نو زړه ايله ځاى ته
 ما وئيل ، چې ګوره دا شوق مې بيا كوم ځنګل ته بوځى ؟   ّ.. ، نو ډېر خفه وم 

، دَ دې خبرې په ځواب  غزېدلى ؤې دَ رضا ترين ، چې دې وخت په اوږده چوكې ك
 ...كې ما ورته وئيل  ، چې 

نيا په دُ دَ دې ځاى روڼه شپه  - پتايا بيچ څه معمولي ځاى نه دى  .. ّ  بې غمه شه 
 كې مشهوره ده  ّ

 ...ما به ال مخته خبره وړله، چې نصيب ترين منځ ته راولوېدو او وائي  

 په ايډوانس كې ورته كړي دي  ّ ځه ښه وَشو، چې خوبونه مې... ّ  هون   

چې دَ فرانس وه او كه او دې وخت زموږ  دَ مخه  يوه دَ پاخه عمر ښځه ګوره 
زموږ توجه يې خكه دَ ځان په لور واړَوله ، ولې چې  تيان يې  –روسۍ تېره شوه 

 ...جمعه  خان دَ هغې په لور   كتلو ورسته  وائي   - ښكاره  او په خېټه راځڼېدلو 

 دَ حيا ء  دَ نوم شئى  ال نه شته په كې  ّ... څه لوُڅ لغړ  خلګ دي ... توبه   ّ توبه

وږ دَ ماځيګري بيا چې م  - او بيا په دې ټاپك ښې ډېرې خبرې منځ ته راغلې 
لو، نو پورته شولو او دَ علي بابا وَ سپاَر ته تك ژېر لمر دَ سمندر اوبو

  –خه وكړه اره مرېسټورينټ پو لور مې دَ ډوډې خوَړلو دپ
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وړ سټال وزمه   ّ بارونه   ّ  چې هوټل  ّ سره ورته په غټ مېدان كې ج  پي  اٍن  - جي ّ دَ 
تش انجونو په كې كار او روزګار كولو ، كه دَ كتو وَړ  ؤ ، نو دَ بيچ رود چې ورته 
فرسټ روډ هم وائي خوش رنګيانې او تود ژوند په خپل خپل ځاى ممعناؤې 

ّ څخه تر   ّ ډيسكو  ّ    Go Goدَ   ّ ... بار څخه تر بله باره پورې  له  يوه  –درلودلې 
 - غرض دا چې ښه ډېر په كې وګرځېدو راوګرخېدو  ... پورې  

  ّ  دلته خو بې دَ غټې دهندې  لكه چې بل هيځ كار نه كېږي  ّ

 ...دَ جمعه خان دا خبره بې معنا نه وه، ځكه خو نصيب ترين ورته وئيل   

او بيا حريان په .. ئيانو دا بې غېرته او دَ بې حيائۍ انداز مې نه شو خوښ ّ  دَ تها
 اخته دي  ّكې دې يم ، چې باشعوره ځوانان ال هم په 

 ...، چې وئيل  په طنزيه  موسكا كې ما 

 ّ  دغه خو وجه ده، چې په دې ملك كې امن دى  ّ 

 ...ته كش كړه  مخ ندي انداز وپه پسخزما خبره داسې هم او مخته رضا ترين 

ځوانان دَ سوچ او ... لې چې خلګ يې په عياشۍ كې بوخت ساتلي دي ّ  هو، و
 فكر كولو موقع ال نه لري  ّ

ظر په سمه ائي خلګو كې دَ خپل خپل نقطه  نرنګه موږ دَ ليدو كتو پرته په ته دغه
 –ولي غوندې دَ خپل هوټل په لور روان شولو شپې خواته ستړي او خوَب

***** 
ع چې په النچ كې كورال 1994دې بله ورځ ، ګوا دَ فروري په دويمه نېټه كال  په

آئي لېنډ ته وَرسېدو، نو ملګري ډېر خوشحاله ؤ ، چې په جامو كې نه ځائيدو او 
دې ښائيسته ټاپو په باب دَ خپلو رائيو اظهار په ډېرو درنو هر يوه دَ دې واړه او 

 ... يوه وئيل   –ټكو  كولو 

كشكې داسې ټاپو زموږ په هېواد  - ې جزيرې شين ګشتي په هر څه ارزي  ّ  دَ د 
 واى  ّهم كې 

 ...يم وئيل  دو 
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ښكاري ، لكه موږ چې دې وخت په ته   ؟  ماته خو داسې...ّ  دومره زيات انګرېزان 
 بلكې دَ انګرېزانو په َيو هېواد كې يُو  ّ.. ئي لېنډ كې نه تها

 ...لې خوښې اظهار څه داسې وكړو او سم دستي دريم  ملګرې دَ خپ

، لكه دا دلته چې يې ه ليدلې چرته نه وكې دومره رنګيڼي خو ما په ژوند ... ّ  واه  
 ّ وينم 

ع كې هم راغلى وم  او بل دا، تر 1992چې دلته زه په كال  ، او زه چپ ځكه وم
م  او  ځكه ورته  حيرت وړى و.. ؤ هم لومړي ځل په دې ورځ خلګ يَو په لسه زيات 

زما درې سره ملګرې په خپل خپل ځاى صحيح ؤ  - ورته په كتو باندې بوخت وم  
دوې ګوتې نيكرانو يعنې    Bra  او Bikini ولې چې سرو او سپينو ښځو، چې  –

سينه پوشونو كې اورونه وره ولو او دَ بدنونو نمائش يې ډېر  او بېخې مختصرو
خوا خپلې يې له ښائيست كې  پهپه هنري انداز كولو او دَ دې شنه ټاپو 

دلته په دې ورځ دَ لمبېدو او سن بات  كولو پرته  دَ بيچ    -  ښكالګانې ورګډَولې 
دَ واټر سكوټر چلولو او دَ واټر بوټ   - مساج  معاملې هم څه زياتې ښكاره كېدې  

سره په رسۍ تړلو پېراشوټ كې دَ سمندر باال الوتلو ورسته موږ هم لمبېدو ته 
تړلې او بيا رك تر ماځيګره پورې دَ دې ټاپو دَ غاړې په ژېړبخون رېګ مالؤې وَ

بيرته چې دَ پتايا سټي په لور په كوم النچ كې راتلو، نو  –باندې غزېدلې پراته ؤ 
  –النچ بې اندازې زيات دَ ټوؤرسټانو څخه ډك هم ؤ 

او كوڅو  بيا هغه رنګه شپه وه او موږ ، چې تر نيمې شپې پورې دَ ښار په روډونو
  –كې ګرځېدو 

 ّ  قيامت كه راتلو، نو پئيل به يې له دې ځايه كېږي  ّ

دلته په هر محفل، هر سټېج  لګېده ، چې دَ نصيب ترين دا خبره مې په زړه ځكه وَ
خو دَ ښځې   –ه خونده ور  ښكاره كېدو ره شو كې دَ ښځو كردار كه په ظاهراو ه

داسې ولې كېږي او   - ولو سوب هم ؤ توب  څخه دَ ستر او حياء څادر پورته ك
دلته ښځې ته دَ ښځې په نظر څله نه كتل كېږي ؟  دَ دې پوښتنې په ځواب كې 

چې هغوئ دَ نرانو ، كه څه .. دغه لوُڅې او دَ شرم تر ويالې ټوپ شوې ښځې وائي 
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په خوښه خو دا هر څه كوي او ټوؤرسټانو ته ... هغه پالر وي، كه مېړه يا ورور هم 
ورپه ګوته كولو كې هغوئ نه دَ هغوئ دَ نرانو خوائش مخې ته ږدل شوى  سكون

هغوئ وَ نرانو ته ښې ډېرې پيسې په  ولې چې دَ دې ښځو په سپكاوي كې دَ  - دى 
كه داسې نه وكړي، نو نران يې له كورونو باسي  او يا په هغوئ   - الس ورځي 

رام لري خته پوري احتښځې په كورونو كې تر هغه و  - باندې ظلمونه روا كوي 
په داسې   - ښه روانه وي بلكې دهنده يې ، رې چې ځواني يې نه يوازې ملګ

كورنئيو كې چې څه وخت يوه ښځه زَړه شي ، نو هغه يا له كوره وَشړلى شي او يا 
هو، دا هغه خبرې   - په كور كې دَ مينځو په رنګه كارونه ورڅخه اخيستل كېږي 

ې چې دلته اكثره خېرات ټولونكې ښځې په عمر ول.. دي چې حقيقت بلل كېږي 
دلته مې ځان سره وئيلو ، چې جار شم تر اسالم چې ښځې يې په نرانو   - زړې  وي 

زما دَ زړه دغې وينا زما سترګې په   - باندې دَ ستر او حياء له الرې درنې كړي دي 
يم، چې ايله وا  - دې باندې وَ پارَولې چې هر نر تهائي ته دَ كركې  په نظر وګورم 

په دې باب زما   - ګنې ښه به ورسره جوړ شوى وم به مې وس نه ورباندې رسېدو، 
ځكه خو موږ هرې مېلې يا  –دَ ملګرو هم دغه رنګه احساسات او جذبات ؤ 

بلكې دَ زړونو تاؤ مو  دمامې ته په كتو نه يوازې دَ حېرت ګوته په غاښ ؤ،
  - هم   پسخوندي خبرو او غندلو سَړولو ورباندې په

***** 
 –نن زموږ دلته ورستۍ ورځ وه، سبا ته به دَ خېره كولمبو په لور بيرته ورتګ ؤ 

كه څه هم طبعيتونه مې خراب ؤ، خو اراده مې دا كړې وه، چې ښه ډېر به ګرځو او 
داسې نه، چې ورسته ارمانونه   - داسې َيو ځاى به نه پرېږدو، چې دَ كتو وَړ وي 

سهار بيا په ټېكسي كې ناست دَ پتايا پارك په لورې  نو ځكه اول  - پسې كوؤ 
ځاى دَ خواپاكۍ سوال مې له په دې ښار كې چې مخته روان ؤ، نو دَ دې   - روان ؤ 

هغه وخت الس مې ځواب خو ... ډېرو ورځو په مزغو كې بيا بيا سر پورته كولو 
تور تور  ډك ډكڅخه ته كړو، چې  دَ هر هوټل ، دوكان او كور مخته مې له كچرو 

دَ ميونسپلټۍپه يَو ټرك كې ناستو  وركرانو ، چې لورګو شوتپالسټكان تر س
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خو عجبه خبره دا وه، چې دَ ځينو پالسټك   -  وَلواو ټرك ته يې ور اچ ټولوَلو
كڅوړو چې سرونه يې خالس ؤ، كې زياتره دَ شرابو خالي بوتالن او كنډوم  رنګه 

و ځكه خو ډَ داسې كڅوړو په ليدو رضا ن  - څېزونه له لرې ښكاره كېدو ګډ وډ 
 ...وئيل  وَ ترين په مخصوصه خندا كې 

 ؟  ّه ګټرانو كې بهول شوي ؤ پز به ال ګوره چې څومره كنډوم ّ 

خبرې ځواب كولې ، چې   دَ هغه دَ دې سوال په ځواب كې به ال موږ نورې نور ې
سوئمنګ پولونو په دې  پارك كې په شنو شنو غټو .. پتايا پارك ته وَرسېدو 

 هر څه هم كې دَ بې شمېره سرو او سپينو خلګو بې باكه لمبېدو له موږ څخه 
يې موږ هم دَ خپل خپل وَس په سمه برخې  چې  په نه ساعت كې   - داسې هېر كړو 

 –او لمبېدو ته مو مالؤې وَ تړلې  وَګرځېدو 

 ّ  څه مې وګټو او څه مې وَبائيلو ؟  ّ

لنډا دا ، چې په دغه ورځ    - وَشو، چې ورڅخه وَتو احساس يې راته هغه وخت 
... موږ دَ پتايا سټي او ورسره منسوب زياتره مشهوره ځايونه له يو سره  تر بله 

 Jamthienګوا دَ  –داسې وَكچلو، چې په بدنونو كې مې سېك نه شو پاته 

Beach   له خوش رنګه  ځايونو څخه واخلې بيا رك تر Nong Nooch 

Tropical Garden  څه وخت چې دَ هوټل په لور روان   - اده وَګرځېدو يپورې پ
اومخته ، دَ څه آرام كولو ورسته دَ دې ځاى دَ شپې په  –ؤ، نو لمر هم پټ شوى ؤ 

رڼاګانو كې دَ تېرې شپې په شان َيو ځل بيا برخه ګرځېدلو هڅې كولو ته چمتو 
 –شوي ؤ 

***** 
بيا وَ كولمبو  ږائيرلنكا كې ناست يَو وار موع په دريمه نېټه ، په  1994دَ فروري 

ولې چې كراچۍ ته زموږ دَ بيرته غبرګېدو ټكټان په شپږ   - ته  مخه كړې ده 
   - تاريخه له كولمبو ائيرپورټ څخه ؤ 

 درې شپې به دَ غوماشو سره په جنګ څنګه تېروَمه ؟  ّ! ّ  اُوووف  خدائيه  
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  - دې فكر مې په سر كې دړد را په برخه كړو كه څه هم له ځان سره  وَبُوڼېدمه ، خو 
ه خپل سيټ كې په پټه خله ناست حال تش زما نه ؤ، بلكې هر ملګرى پداسې 

تلو نيمګړى دَ ّ آدمز پيك ّ ته    او بل زما وَ –وهلو يې ګوره  چې څه څه سوچونه 
په ورته ولې چې دَ تلو پاره ښې ډېرې شپې   - ارمان هم نه شو پوراكېدلى 

جهاز دا سفر په داسې ګډو وډو فكرونو كې  بو پورې دَملتر كو –لې كارېد
ځل بيا موږ څلور واړه ملګري دَ مامون بنګالي په الپائن َيواو   - راباندې تېر شو 

ټوكې نه  نكه دَ رضا تري –نامي ريسټ هاؤس كې په ماتو زړونو استوګنه كوله 
پاكستان ته ملېريا تبې خامخا  و به مېشو په خوړَلادَ غوم... واى ، نو كه نور نه 

وړو وړو كورونو ځينې تورې او بل ريسټ هاؤس  ته مخامخ دَ ج –راوړي واى 
ځكه خو  –پېغلې زموږ په بيرته راتګ څه څه په ځانو باندې هم غلطې شوې وې 

الكن   - يې دَ كتلو او خندلو راخندلو پرته دَ مستيانو ښې ډېرې ښودنې هم كولې 
ل ؤ، چې نه مو دَ هغوئ وَ ښورېدلو زړونو ته دَ عمرونو ګروم زموږ له خوا دا حا
  -وركوله  وخت ته مو ديكه بس   - موږ سره دومره وخت  اچولى شو  او نه 

ار كې او ماځيګريان دَ نيګامبو په سمندري غاړو تېَرول ګواورځ  په كولمبو ښ
  –زموږ معمول جوړ شوى ؤ اوس 

، خو دا يوه پېښه دَ بيانولو وړ ځكه  داسې وړې پېښې خو ډېرې راسره وَشوې
يوه ورځ قضا ماځپښين خواته، چې دَ  –ګڼم ، چې په زړه كې مې نوښته شوى ده 

ريسټ هاؤس ته ورسېدو،  بس كې دَ نيګامبو او بيا پېدل خپلكولمبو څخه په 
خدائى حق دى  –نو څه ګورو چې دَ ريسټ هاؤس مخې ته دُنيا راجمه شوې وه 

ينه راوچه كړه او قسم قسم ويرې او وسوسې په زړه كې راماتې چې په ليدو يې و
او بيا چې ريسټ هاؤس ته ننوتو، نو پوليس چې په ګېټ كې والړ ؤ دننه  –شوې 

مخته موږ هم هيڅ خبره نه وكړه او په جمه خلګو كې  –تلو څخه وګرځولو 
ما وئيل ، . ..َيو رنګ مې په څېره تلو او بل راتلو   - وَدرېدو او تماشه مې كوله 

 مې زړه ته تسلي په  او بيا  - وي  ان په موږ پسې راغلېى شي ، چې پوليساكېد
، نو له كه داسې څه خبره واى... والړ ُيو  وركوله ، چې موږ دا ُيو دباندې خبره دې 
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ليس ورسته پته وَلګېده، چې دَ پو دَ تپوس كولو  - ه به يې سپينه كړې وه موږ سر
لي دي ، چې دلته دَ خپل هېواد څځه په غال پسې راغ سړي دَ هغو بنګاليانو

زړه مې ال سم په ځاى شوى نه ؤ ، چې پنځه دَ   - باندې په سمندري الره راغلى ؤ 
او بل ورسره   - پوليس سړي دَ ريسټ هاؤس دباندې په خندنئيو  څېرو را وَختو 

ن هم  لكه دَ نو دَ دې مطلب دا ؤ، چې دَ دې هېواد دغو محافظا... هيڅوك هم نه ؤ 
  - پاكستاني پوليس  عسكروله هغوئ سره خبره خالسولو دپاره ورته راغلي ؤ 

هغه بنګاليان به كله هم دَ ريسټ هاؤس دباندې په آزاده  ه وه، نو كه داسې خبره ن
 –نه ګرخېدلو 

... ع چې سهار اتهه بجې په جهاز كې  كښېنستو1994فرورۍ كال  په شپږمه
ايه شپه مې ال دَ زړه په ې ما دا وړوكى غوندې نظم چې برجهاز ال الوتى نه ؤ، چ

 ....لې ډائرۍ باندې داسې واړَولو  په خپ... تختۍ نوښته كړى ؤ 

 ّ دَ آدم پَل ّ 

  ما غوښتل ، چې ښكلوم به 
  دَ آدم دَ قدم پَل زه 

  او يَو دوې سالئي خاوره 
  به په سترګو لګومه

  باړ  مې دَجنت چې په ژوند
  څه پرې مات شي

  اد شي او زړه ښ
  نګه ور روان شومخو، چې څ

  نو، دَخپل ړومپي قدمه
  هَرك تر پَله دَ آدم

  ځاى په ځاى باندې لېوانو
  ه دَ انسانانوپه جُوث

  دومره دومره وَداړلم
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  چې په ځاى دَ سجدې ما
  پَل ته پورته كړو السونه

 او په خپلو پلو راستون شوم 

  ) ع  1994/كولمبو ... نيګامبو  / شوق (  
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ څه وجه ده ، چې  له كوره  وَځمه ، نو په خوشحاليانو او بيا چې دَ كور په لور  
  ؟  ّخفه نه يم راځمه نو هم  

دا هغه سوال ؤ، چې ما په ډائرۍ كې دَ نظم ورسته نوښته كړو او دائرۍ  مې بنده 
خوبيا چې .... هم ځواب په ګوتو نه راغلو  رته مېچې دَ ډېر سوچ كولو پ ځكه كړه،

ولې چې دَ   - انه شوم ېښكور ته وَ رسېدم، نو نور نور دَ دې خبرې دَ ځواب پسې پر
په زړه كې سر راپورته كړى ؤ  ر كولو تمې او خواهش مېوَزدَ بيا دباندې وتو او 

... به كړېږم چې څله او داسې به تر كومه راسره كېږي او تر څو ... بس نه يم خبر   - 
 ګوا كله دَ غم په سرو سكروټو او كله دَ خوشحالۍ په بېباكو كېفيتونو كې  ؟

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 خوب مې ليدو ـ ـ ـ  خو، ويده نه  وم  

  تاثراتي لنډيز ـ ـ ـ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

هلته په نريناؤ باندې . ـ ـ ـ  چې چرته ښځې خپل مخته آزادې پرېښول شي  ّ منم
خو دغې آزادۍ دَ كور تقدس او دَ ... كم شوى دى ) په معاشي توګه ( ژوند بار 

وا، نر نه دى نر پاته شوى او ګ  - كورنۍ تصور دَ مخه وړى هم دى خوشحالې 
رښتې ساتلو ته تيار نه دي  ولې چې دواړه په خپلو كې اول خو دَ... ښځه ښځه نه 

نو تړون يې په داسې نازك سپڼسي شوى دى ، چې شلېده ... او كه تيار دي هم  
او چې چرته دَ ښځې دَ ژوند اختيار دَ سړيانو په   - يې  ګرسره وخت نه غواړي 

هلته نه يوازې ښځې ته په درنه  سترګه كتل شوې دي ، بلكې   - الس كې دى 
دلته زما دَ خبرې څخه مراد دا، چې نن كه څه هم .... دى سړيانو هم قدر موندلى 



 173

خو  –ماته خوړلى ده ) دَ تعمير او ترقۍ په اړه ( مسلمانانو دَ ژوند په لوبه كې 
او هيڅ شك نه شته ، چې په دې اړه كرېډټ ... كورونه يې دَ جنت څخه كم نه دي 

  )شوق  (        اسالم ته ځي  ّ
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ّ  وسوسه  ّ     

  ما يې زړه ته الره وكړه 
  هم يې سترګو كې مېښته شوم 

  خو، چې څنك ته يې ورتلمه
  ال به نور نور ورڅكېدمه

  چې ناڅاپه مې ورپام شو،
  ...نو خولې شولې راماتې  

  پښې مې ځاى په خاى شوې شلې
  په وجود كې مات رامات شوم 

  او له ډاره دَ مرګي زه
  څ هم نه پُوهېدمه په هي

  چې ، په كومه وَ تېښتمه
  شاته بند دَ خوُنې ور ؤ

  دواړه اړخ مې دېوالونه
  او همت مې كوى نه شو

  دَ   ّيُوپا  ّ په لورې ځكه
  چې يې خُلې كې كوكېدلې

  دَ غاښو په ځاى سكروټې
  او له پوزي يې اورونه

 غورځول اژدها غوندې

  )ع 1995پښين   - :نظم /  ع  1994... نډ  تهائي لې  - پتايا بيچ    - :تهيم / شوق ( 
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 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ّ ته ما دوست جوَړوې  ّ

او په ...  ېره وخته يې سوچ را په كې بند ؤ ، چې دَ ډ راسره نيږدې ناستې تورسرې
وار وار يې دَ وړو سترګو تر كونجونو راته كتلو ، په بلنه خولې راباندې ځكه نه 

را ايله ، چې دلته دوستانې جوَړول دَ انجونو مشغله نه ، بلكې كاروبار هم  شوې
ما دَ هغې انجلۍ دَ خواست په ځواب كې څه وئيلو دَ مخه سر تر   - ګڼل كېږي 

  –انجلۍ چې جينز پېنټ او سره شرټ كې بده نه ښكاره كېده  –پايه ورته وكتلو 
 ... ډؤل مې ورته وئيل  موسېدم او په لغازي ورته په پسخوندي انداز وَ

 ... ّ  ّ  تهائي او دوستي  ؟ ناممكن ناممكن  

زما په سترګو كې سترګې داسې را نور څه ورته وئيل ، چې هغې ال به مې 
كه څه هم ماته دَ خپلې  –واچولې، لكه  زما په پسخوند چې  خشم وَرغلى وي 

الس هغې او اوس به مې بخښنه ورڅخه غوښتله، چې  غلطۍ احساس شوى ؤ ،
 ...راوَغَزولو او په نره يې راته وئيل  

  ّNo Money , only friendship  ّ 

ست شوى وم ، الس په الس كې وركړو  الباندې  زه چې دَ دې په لومړۍ غوښتنه 
 ...او بې واره مې دَ خلې څخه وَوتو  

 دا نو اوس خبره شوه  ّ... ّ  واه 

كې دَ هغې دَ جسم په اړه هيڅ داسې داسې مې ځكه ورته وئيل، چې زما په ذهن 
  -ځكه خو مې دَ هسې يَو دوست په نيت دوستۍ ته اوږه كښېښوله  ... طلب نه ؤ 

استې ورسته ورسره دَ ډيسكو په خوا دَ پتايا په دې  ّ لكي بار  ّ  كې دَ څه ن او بيا
دې   – هم ورته وئيل كېږي  باندې روان وم سټي په فرسټ روډ، چې بيچ روډ

   - دَ ګهړۍ ستنې دَ شپې دولس بجو څخه اويښتې وې وخت 

دَ كرسمس دَ رنګارنګ   –ما خوب نه ليدو، بلكې دا هر څه دَ سترګو وړاندې ؤ 
پروګرامونو ليدو او دَ زاړه كال دَ نوې كولو په  شوق كې زه نن سهار دَ تهائي ائېر 

اد دَ  ّحوُرو كې دَ كراچۍ څخه دَ تهائى هېو TG – 58وېز انټرنېشنل په جهاز  
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اوبيا دَ يَو څو ورځو تېرَولو دپاره نېغ له ائيرپورټ څخه ... ته رسېدلۍ وم    ښار ّ
ولې چې زما اصل منزل مقصود سنګاپور او له سنګاپور   - دلته پتايا سټي ته 

الكن سنګاپور ته   - ليدل هم ؤ ) ټاپو( څخه دَ انډونيشيا يوه نيمه نوموړې جزيره 
  - بنګاك ورته تګ ممكن ؤ  VIAسروس نه درلودلو له سوبه  دَ ډائريكټ فالئټ 

په هم دغه تهائي هېواد باندې  تېرېدو .. نو ځكه له دواړو خواؤ څخه زما ټكټان 
ع شپه دَ نه غوښتلو 1994م دسمبر 24نن ګوا په   - كنفرم شوې ؤدپاره  راتېرېدو

تعلق درلودلو او ډېر  پرته هم  زه دَ   ّ اېن  ّ ، چې كرسچن وه او له برما څخه يې
په انسانيت  وزمه ... پخوا له خپلې مور او پنځه كلنې لوُر سره دلته راغلې وه 

هغه انجلۍ څه، دَ باد مسته څپه وه ، چې زه  او زما هرڅه يې   - كښېوتم  دوستۍ
رېس ډيسكو څخه دَ راوتلو په وخت  موږ دا عهد كړى ؤ، چې دَ ګ  - دَ مخه كړي ؤ 

ګوا   - څخه خالسه وي  او غرض دوستي له هر رقم غلط سوچ  زموږ تر منځه به
په هم دې خو مې ورسره په  نره دَ  ... هغه به ما سړى نه ګڼى او نه به زه دا ښځه  

 - ساتلو هڅه كوله  

ولې ، زه غواړم،  –ّ  سبا سهار به نهه بجې راځم او تا به له ځان سره كور ته بوځم 
ر به زما مور او وړه لوُ –و كې ته ګډون وَكړې چې زموږ دَ كرسمس په خوشحاليان

 خوشحاله شي  ّ هستا په ليدو ډېر

نامي خوندَكۍ ، چې دَ چيانګ مائى اوسېدونكې وه  Yahاو بيا  ّ اېن  ّ دَ خپلې  
 .K زه هم خوبَولى غوندې دَ   - سره دَ هغې په موټر سائكل  َيو خواته مخه وكړه 

K. Inn  ه كې مې سوچ كولو ، چې چرته مېړه خو يې مړ په الر –په خوا روان شوم
او بيا ګوره، چې  –نه راځي په خله ذكر ر كې يې دَ موجودګۍنه دى ، چې په كو

چرته دَ مېړه دَ ليدو څله كرسمس په خوشحاليانو كې زما ګډون ضروري ګڼي ؟ 
باړ خو راباندې نه ماتوَي ؟ هر څه هرڅه ، خو زه له دې سره په بې غرضه دوستۍ 

ولې   –لو شرمنده ځكه نه وم  ،چې زموږ تر منځه داسې هاسې غرضونه نه ؤ كو
  - مګر وېرېدم بيا هم ورڅخه  ... چې زه خپلې پښتو نيولى وم او دا خپل كست 

***** 
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اٍن  په وړه البي كې دَ   ّ  –كې   - دَ كرسمس په ورځ دَ سهار تر نهه بجو پورې دَ  كې 
يوسري كران  ّ ؤ ، دَ تريخ انتظار ورسته راوالړ شوم چې اصل نوم يې   ّ يوپا ك اېن ّ

دَ روډ بلې ځۍ ته جوړ الفردوس ريسټوزېنټ ته وره غلم .. او دې هوټل ته مخامخ 
چائيو آرډر وركړو او سترګې مې دباندې په ښكاره روډ دَ اېن  بار واال ته مې دَ  –

ؤ او دَ دې ون و وخت اشرف الدين الال چې پښتي –الره څارَلو كې بوختې كړې 
چې ټرې يې په مېز ايږدله ،  –ائيو ټرې خپله را اخيستې وه دَ چ... هوټل مالك هم 

 ...نو يې په پښتو كې راته وئيلو  

 پښتون يې ؟  ّ... ّ  پښتون راته برېښې 

 ...ما وئيل  

 ّ هو، پښتون يم  ّ

ولو په ركغه له خوا راغزَولى الس  كې الس ودومره ورته وئيلو ورسته مې دَ ه
چې زه  څنګه يې دا اندازه وَلګوله ... وخت به مې ال دا پوښتنه ورڅخه كوله چې 

 ...تنې يې دَ مخه خبره داسې خالسه كړه ، چې  پښتون يم ؟  خو زما له پوښ

برېتونو ته پام شو، دا ستا ستا دَ مخ كاسې ، سترګو او په خاص توګه چې مې ّ 
 ّ  چې دا ځوان پښتون دى... نو ما وئيل 

نګه خپل نوم ورته وَ ښائيلو، نو ده څه او ما چې څ... نامه پوښتنه وكړه  دَ يې بيا 
 ...سوچ كولو ورسته وئيلو، چې  

و نه يې ته چرته هغه افضل شوق خ... ښكاري ّ  دا نوم راته څه  اورېدلې  شانتې 
 ّ    ؟  چې  ، شلېلى امېل نامي كتاب يې ليكلى دى

 ... ه وئيل  مې ډېر حريان شوم  او  ورت

 ... ّ الكن  ... هغه افضل شوق يم  زه ، هو.. ّ  هو

... دين خبرې ته نه پرېښولم او راته وئيل يې  لاشر ف ا ّ تورې ورسته   الكن زما دَ   ّ 
يَو منټ  ّ  او بيا   وئيل   ّ يې ورسته  دا تورې له خلې رايستلو...  ستا كتاب ّ چې ّ

 والړ شو  
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اېن ّ دَ روډ په هغه بله  ... ّ چائيو كوپ خلې ته وړلو، چې څه ګورم   اوس به ال ما دَ
راتلو وكړه  ما ورته په الس اشاره وَ... خاندې ماته ګوري  او ... ځۍ باندې والړه 

په تور شرټ او جينز سكرټ كې  په خالسو ويښتو ډېر  –او دا را روانه شوه 
 ...ائي ه ، نو ودښكلې ښكاره كېده ، چې څنګه را وَرسې

 ّ  سوري سوري وَ ځنډېدم   ّ

موږ خبرې كولې ، چې  –او الس  راكولو ورسته په مخامخ چوكۍ كې كښېنسته 
 ...اشرف الدين الال بيرته راغلو او راته وائي 

رې نسيم الرحمان له ا كتاب ، چې څه موده مخكې زما ملګّ  دا ګوره ست
 پاكستان څخه رالېږلى ؤ ّ 

 ...موسكنى غوندې شو  او كتلو اېن ته وَ يې ورسته  داسې وئيلو

 ّ  دا څوك ده ؟  ّ

 ...ما وئيل  

 ّ  هسې دوست  ّ

ګوره  –دومره خبره چې مې كوله، نو دائى له اېن سره په تهائي ژبه كې اخته شو 
چې څه يې وئيلو او هغې څه؟ خو بيا چې يې زما كتاب ورته وركولو ، نو دائى 

 ...ماته وائي 

 ئي انجلۍ نه ښكاري ، ولې چې ژبه يې سمه نه ده  ّه تهاتّ  دا ما

دين الال، چې زما په څنګ اوس  اېن دَ كتاب پاڼې اړَولې را اَړولې او اشرف ال
 ...وكۍ كښېنستو راته خپله كيسه پئيل كړه او واي  كې  په چ

دا  ..دَ دې هېواد ځاي خلګ يُو  اوس موږ  - ّ  بېخي پخوا زما پالر دلته راغلى ؤ 
زما كشر ورور چې  –او موږ دلته ډېر غټ كاروبار لرو ... زما شناختي كارډ  ګوره

 –دې وخت دَ پتايا سټي مئير دى ...  زما دَ تهائي مور څخه دى امير سيد نومېږي 
ده، چې ما په پاكستان كې دَ خپل پالر دَ وروڼو پاتې ه ځكه زما پښتو سوچ

 –لږه لږه پښتو زده ده هم سيد  دَ امير –سره ډېر وخت تېر كړى دى ) اكاګانو( 
او ... باندې والړ دي ټر باندې  په كاؤنچې غه ګوره ه... مګر زما زوئى كريم او لوُر 
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ا دوه ځله پاكستان ته زده ده، چې زه يې په كال كې يَو يښه ډېره پښتو يې په دې 
 ځان سره حتماً وړم  ّ 

 ...ه  او وئيل يې  ديمنځ ته راولو ده به ال نور څه وئيل، چې   اېن  وَ

 درځه چې ځو  ّ.... ّ  ناوخته شو  

 ...ما ورته وئيل 

 الړ به شو  ّ... ّ  لږ صبر وكړه  

 ...او اشرف الدين الال ته مې وَوئيل 

 ّ  ښه ، نو خبره  دې كوله  ّ

 ...دائى وَ موسېدو او دَ اېن په لور يې وركتلو ورسته  وَوئيل  

ما او تا به بيا خبرې كوؤ  او بيا  زه غواړم ، .. الړ شه   ورسره ... ّ  دَ دې تازيله ده 
امير سيد سره به  .... ه كور كې وَكړم ندوبست  درته پدَ ماځېګري دَ چائيو بنن چې 

 دى هم ليدل كتل  وَشي ّ 

ف الدينه څخه له اشرده ورسره كولو ورسته وعدَ هغه دَ تكراري ضد دَ مخې مې 
  –او اېن دَ ريسټورينټ څخه دباندې وَوتو  زه  او بيا –اجازه اخيستله 

اړه وزمه كور مخې ته تم شو او موږ دو ت ټېكسي دَ َيو وړوكې هټيَو وخ
... يوه وړوكې ماشومه انجلۍ، چې دَ دې كور مخته والړه وه   - راكښته شولو 

اېن په ډېره مينه په غوزۍ كې واخيسته او ... زموږ په ليدو په منډه منډه راغله  
 ...ولو ورسته يې راته وئيل  څپ ك

 دا زما لوُر ده  ّ ّ  

َيو ...  روسره دننه شولم ما يې په سر الس تېر كړو او بيا هټ وزمه واړه كور ته 
لته د  - لركيانو جوړه وه  ته وره غلو ته يې وړه شان برانډه په وړې خونې ، چې مخ

وږ په ورتګ خو زم... خورا ډېرې ښځې هم وې ، څوك ناستې ، څوك والړې  
يوه زړه ښځه ،   - يوې بلې خواته وَ وېښل شوې او موږ څو قدمه مخته تېر شولو 

سر څه مخته راغله او زما په ... ماما يعنې مور وئيله راوالړه شوه  هچې  اېن ورت
چې دَ هغې زوئى يا زوم  وم  او راته په خپله ژبه  لكه زه.. يې الس داسې تېر كړو 
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اوښكو يې نه پوهېدم، خو په سترګو كې يې څركېدونكو په ژبه  –كې ګډه شوه 
دې غوزۍ واچوله او او بيا اېن  په خپلې موركې بان... ټول حالونه راته تېر كړو 

په اوږه يې دَماشومې غوندې سر په اوږه ورته كښېښولو او څه وخت ورسته چې 
چې لرې  ورته كړو او خواره واره ويښتان يې دَ څېرې څخه په يوه جټهكهيې سر پ

مګر زما دَ زړه ساتلو  –يې دَ اوښكو څخه ډكې وې  نو څه ګورم سترګې.. كړو 
 ...دپاره يې په شونډو مصنوعي خندا راويستله او راته وائي  

 ولې والړ يې ؟  ّ... ته كښېنه  ّ 

زه كښېنستم ، خو ټولو ښځو داسې راته كتلو، لكه زه چې دَ اېن دَ كورنۍ غړى 
دَ كرسمس كېك ، چې په تهائي ژبه كې ورباندې خود لكه چې  غرض دا  - وم  

او .. چې  ّ  هېپي كرسمس  ّ  ليك ؤ ، زما مخې ته په واړه مېز باندې كښېښول شو 
 ...اېن راته وائي  

 ّ  پليز كاټ يې كړه  ّ

ن دَ ه داسې موقعو باندې كېك نه ؤ كاټ كړى ، دَ اېما چې په خپل ژوند كې پ
ور وړله ،،،نو دَ اېن مې ورته كړه او چې كېك ته اړه راپزړه ساتلو دپاره مې چ

ښځو دې وخت په ګډه ، ګوره    - الس هم راوَرسېدو او دواړو په ګډه كاټ كړو 
چې كومې سندرې وئيلې او دلته اېن دَ كيك اول پيس په غاب كې كښېښولو 

 او زه  دغه رنګه تر ډېره وخته پورې په ښځو كې  - ورسته ماته وړاندې كړو 
يَو وخت چې له دې محفله راوالړېدم ، نو دَ اېن لوُر  –ناست تماشه جوړ شوى وم 

مور يې هم تر  –سره دباندې  راوَوتم ته مې څو نوټونه په الس كښېښولو او دَ اېن 
ماته يې ټېكسي  –نيږدې سړك پورې راسره راغله تر اېن   - دروازې پورې راغله 

وه نځلو  دپاره دَ كور په خوا روانه شاې لموَنيولو او خپله دَ كرسمس خوشحاليان
.. ار په لور راروان وم ، نو زړه راته وئيل، چې اوس چې زه په ټېكسي كې دَ ښ  - 

وړه كورنۍ په زاوال  دغهدَ زړه ساتنې په ثواب كې خو مې دَ ) يوپا( چرته اېن  
 كې نه واچوله ؟  چې زما په ورتګ يې دَ كرسمس دَ خوشحاليانو په ځاى دَ

   و؟وَ ژَړل... خندلو 
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دا هغه سواليه خبره وه  ، چې زه يې دَ ځواب په لټون كې په لومړي ځل  دَ 
وم، چې  ما  سره مخامخ كړى ي كشمكشله يَو داسې  امتحانپه اړه  انسانيت 

بېالبېلواصنافو په  دَچې زموږ يعنې دَ انسانانو ترمنځه  داسې سنجوَلو لكه  دا
ولې   -   كار بلكې غېر انساني الميه هم وي يوازې نارواوېښ چې نه دَ كركو نامه 

دَ تهائي يا برما دَ سيمې بازاري او چرته ... و غرئيز پښتون او هغه هم نر چرته  َي ،
چې تر منځه يې دَ انسانيت په نوم ملګرتيا تر دې هانده  او هغه هم ښځه ؟ ... كس 

ئيلو په وخت عار نه يَو بل ته دَ كور دَ مقدسه غړې و دوام مومي ، چې 
اني توګه و داسې ريښتونې حقيقت سره په روحهو، زه له َي..... محسوسوي 

  -  ما ځان ته انسان په نره وئيلى ؤ... ژوند كې په اول ځل  مخامخ شوى وم، چې په 

***** 
دَ ده وَغت كور ته وره غلم   الال سرهالدين خپل قول په سمه زه دَ اشرف  ماځيګر دَ

ې جوړ غټ او ښائيسته كور ، چې ورسره جوخت يې  يَو غټ نګله غونده دې بپ  - 
زو او پُسونو فارم هم درلودلو، كې يوې خواته دَ چادرو دَ بام دالندې كټونه دَ بوُ

دلته كښېنستلو په وخت ... پښتني حجره وي  داسې برېښېدلو ، لكه جوړه چې
 ...ورڅخه وكړه  مې 

 ّ  پښتانه لكه چې درته راځي  ؟  ّ

 ...الال وئيل  

 ّ هو، زما دَ كلي خلګ بېخې زيات ماته راځي  ّ

 ...دومره وئيلو  ورسته خپله مخته وائي 

ّ  موږ كه هر څو اوس تهائيان ُيو، خو خپله پښتو او پښتانه مې نه دي هېر كړي او 
 هڅه دا كوم ، چې زما په كور كې دي پښتو هركله ژوندۍ وي  ّ

 ېژندلى كېږي  په پښتو باندې  ّپښتون  ، خو پ... ّ بېشكه  

موږ تر دې او بيا داسې وَ وئيلو  ما هم ورسره دَ خپلې شېرينې ژبې په حق كې 
  - موضوع دالندې  خورا ډېرې خبرې وكړي 
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دَ ځينو نورو  ګپو شپو وهلو  دَ چائيو څيښلو په وخت  مو تر خپلولنډه دا، چې 
 ...اته وائي رف الدين الال رورسته ، چې را والړېدم ، نو اش

 روم ّ ك تاره باندې درته پښتني الره واؤّ  لږ صبر وَكړه ، چې په ي

 ...او بيا يې نوكر ته ژغ وكړو  

 هغه زما يك تاره راواخله  ّ.. ّ  هلكه 

لكه جوړه ... يك تارې په تار چې ده ګوتې وهلې ، نو سترګې يې پټې وې  اوس دَ
څه وخت ورسته چې په ګاډۍ كې  او بيا ..ويښتلې وي  چې چا په زړه باندې

 ...كښېښمستو ، نو دائى وائي 

 ّ  درځه چې دَ امير سيد سره دي پېژندګلوۍ وكړم   ّ

چې كله په يَو ګېټ ننوتو، ... او ګاډۍ يې په كوڅو كې يوې بلې خواته سمه كړه 
 ...نو يې وئيل  

ه درځنه زياتې او ورسره ګېراج ، چې په كې تر دو... ّ  دا دَ امير سيد بنګله ده 
او ... ګاډيانې والړې وې ، دَ عالي شانې بنګلې مخې ته والړ نوكر ته يې ژغ كړو 

ډۍ تنه ورڅخه وكړه، بيا ده بيرته ګاښه تهائي ژبه كې يې دَ امير سيد پوپ
 ...راوګرځوله او وائي 

 ېر بله ورځ به ورته راشو  ّخ... ّ  امير سيد دباندې وتى دى 

 ...راته وئيلو ، چې  او بيا يې الره كې  

مليون  60ّ  امير سيد دَ دې ښار په مَړو خلګو كې َيو دى ،،، تېرو ورځو كې يې په 
 هو باندې يوه مځكه خرڅه كړې وه ّبات

 ...يې كښته كولم ، نو راته وائي  هوټل مختهاٍن  –كې  –كې  چې دَ

 ّ  دلته زموږ هولډ دى.. نو حكم كوه ... هر كار يا النجه چې وي   ّ 

 - او بيا مخته  تېر شو  

او ډيسكو ټيك شپه دَ پخوا په شانې په ګرځېدو راګرځېدو راباندې تېره شوه 
 ...اېن هلته هم نه وه راغلې الكن په ډيسكو مئينه   - ته هم وره غلم 

 سبا نهو بجو ته خو راځي  ّ... ّ خېر 
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دَ هوټل په  –شوم زړه ته مې په دې خبره تسلي وركړه او دَ خپل هوټل په خوا روان 
نو په كاړنټر والړ ځوان راته كاؤنټر باندې چې مې دَ خونې چابۍ اخيستله، 

 ... وئيل

 ّ  ماښام خواته يوه انجلۍ ستا پوښتنې ته راغلې وه  ّ

مګر  زړه ته يې دَ  څېرې كړه وړه .. ما ورڅخه پوښتنه وكړه، چې څنګه انجلۍ وه 
دا خوښه   - ته خو په درځنو انجونې ځي راځي دلولې .. نه راتلو او مالمت هم نه ؤ  

او بيا په خپله خونې كې په  ، چې دَ اېن سېوا بله څوك كېداى شي ؟راته پته وه
كه به مې هر  –مګر خوب نه راتلو  –سترګې مې پټې كړې  –پلنګ باندې وَغزېدم 

ى خو خوب لكه  راڅخه مرَور شو... څو كوشش وكړو او َيو اړخ بل اړخ به اويښتم 
او بيا چې يَو وخت كله يَو سوچ او كله بل سوچ  - ګرسره نيږدې نه راتلو... وي چې 

يَو خواته ګوا  –راغلو  تهنو دا سوال به مې مزغو   - مې په بُدها كې سوچ بند شو 
دَ دې تهائيانو  دَ بُدها سره دَ عقيدې درلودلو دا حال ؤ ، چې په شان كې يې 

او بل خوا ته دَ ده  –قانوني جرم ګڼل كېږي  خي نه يوازې اخالقي ، بلكېتاګس
وايم، چې په هغه ... وړې او غټې مجسمې په بارونو، كلبونو او پبونو كې څه 

رته دَ ښځو له  سرونو څخه دَ حياء پړونې هالونو كې هم پرتې دي ، چې چ
 اسې څله كېږي ؟   د... اخيستل كېږي 

وئيلو، چې كېدلى شي ، دا خلګ دَ دې سوال په ځواب كې به مې كله ذهن او زړه 
وَ بُدها ته دَ هغه دَ دې نظرئيې ثبوت وركول غواړي ، چې ګوندې  ّ بس دغه ژوند 

ولې چې دلته دغه َيو كاروبار  دى او دلته چې څه كوې ،،، نو هغه به رېبې  ّ 
شرافت، غېرت ، همت او انسانيت دلته خپلې معناؤې بائيللې  –خوښَول كېږي 

خوښ دى او ښځه حېثيت نر په هر حال كې په داللي   –كړې دي  او تقاضې بدلې
په هرقيمت دَ خپل مخالف سيكس دَ خواهشاتو تنده ماتولو په كار كې سكون 

 –محسوسوي 

ه ده، نو بيا څله له بُدها سره دَ عقيدت پرته، دَ بُدها دَ مجسمو كه داسې خبره هم ن
ا دَ حېرت خبره ال دا هم ده ، چې په وړاندې  بې حيائۍ ته جوګه شوي دي ؟  او بي



 183

تهائي قانون او انتظاميه چې ټوؤرسټانو څخه دَ بُدها دَ احترام توقع كوي ، مګر 
كه دوئى پابندي لګوي، نو ...   هو ، شايد په دې چې... حال چپ دي  په داسې لړلې

چې په دا رنګه ګډ وډ سوچونو كې يَو  غرض دا،   - خو معيشت يې متاثره كېږي 
چې زه خپل ... بيا مخته نه وم خبر  –خوب په خپله غېږه كې اخيستى وم وخت 

 جنت وزمه كور كې پروت وم او كه دَ اژدها په خلې كې ؟

***** 
سهار نهه بجې خواته زه او اېن په ټېكسي كې ناست دَ پتايا پارك په لور روان ؤ 

ېر ژړلي دَ اېن سترګې داسې سرې غوندې راته برېښېدې لكه جوړه چې يې ډ  - 
بيا څه وخت   - مګر مانه غوښتلو، چې په پرهارونو يې مالګې وَدُوَړوم   –وي 

چې نه يوازې   –ورسته دَ ليدلي كتلي پارك غټ سوئمنګ پولونه  ؤ او موږ 
لمبېدو ، بلكې ورسره ورته سمندري غاړې باندې ښه تر ډېره په ژېړ او صفا 

او يا له .. ته به يې زور راكولو بس يوه خبره چې ما  - رېګ باندې  كښېنستو هم 
اېن بدني كړه وړه، نو هغه  ؤ، دَ ...  َړولو باندې بيا بيا مجبوره كولمپښتو څخه ا

چې به مې څنګه .. م كې يې دَ كتونكې ايمان خطا كولو واسټيچې په سوئمنګ ك
هم ځكه به يې زه نور نور په .. نو دې به وَخندلو ... سترګې ورباندې كرارې كړې 

  –الكن همت مې بيا هم دَ وئيلو ورته نه شو كولى  - ط فهمۍ كې مبتال كړم  غل
كه څه هم  له   –بس دننه دننه به سوڅېدمه  - ولې ، چې پښتو راته دَالرې خنډ وه 

زما تر غوږو بيا لهجه كې دَ انګرېزي دا تورې مخوصه په خپله  خپلې خواهغې
 ... يعني وئيل به يې  ... بيا تېرَولو 

 يُو الئي مي آر اټ  ؟  ّ... الئي يُو  ّ مي

ارك څخه بيرته دَ پتايا سټي په لور غرض دا، چې ماځيګر خواته موږ له دې پ
راغلوـ او دلته دَ څه ګرځېدو ورسته چې كله دَ النچونو پلېټ فارم په لور روان ؤ، 

در ، چې په ګوا دَ روډ خواته جوړ دَ بُدها دَ واړه من.. نو دَ دې پلېټ فارم سره ورته  
په بُدها په ښكاره پروت ؤ او  مخته يې څوقسمه نرينه شرمناك نوسونو كې 

وم، چې دا نرينه بالګيان له بُدها سره څه اړه لري ؟  حريان ش... ليدو وَچ وَ درېدم 
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چې دې خپله زما توجه په هغې خوا پوښتنه مې له  اېن څخه ځكه نه شوه كولى ، 
 ...لې سم نه ورتلو ، وئيل يې شوق يې په خ...  ولولې وهاَړ

 لوُك لوُك  ّ... ّ سو سو 

وخت دَ بُدها وَ مجسمې ته او بيا هغه وخت زما دَ حېرت انتها نه وه، چې يَو 
بېل دَ له سالم كولو ورسته شاته ورڅخه څو قدمه راغلې او  والړې دوې پېغلې

ړه وَنيولو او السونه يې ورته جو... ې ته وَدرېدې مخ) نوسونو ( بېل ډؤل جوړو 
    - په ډېر احترام ورته تر ډېره سرونه ځَڼولې ؤ 

  
لنډه دا، چې زه په  دې هر څه ليدو په سوچونو كې ورك، چې كله پلېټ فارم 

 ...ن څخه مې پوښتنه وكړه نو مې همت وكړو او له اې. روان ومباندې مخته 

 هغه هم دَ بُدها مخته پراته  ؟  ّ  دا ما څه وَليدو او 

و ځل وَ خندلو او بيا يې له شرمه مخ  په السونو كې پټ كړو او څو لمحې دې َي
 ...ورسته چې په خپل حال كې راغله ، نو راته وائي 

دلته ځينې تهائيان دا يقين لري چې دَ بُدها له دې نوس څخه انسان او انسانيت ّ  
 ځكه خو يې دَ بُدها مخته ږدي او پوجا يې كوي  ّ –زېږېدنه كړې ده 

ولې چې دَ   ه عقلي دليل خو يې خبره بده نه وه كړې  ، الكن دَ بُدها په اړه څله ؟پ 
دا كېدلى شي چې دا خلګ دَ دې  هو،... دو دَ مخه خو هم انسانان ؤ بُدها تر زېږې

عضو احسان من ځكه وي ، چې دَ دې له بركته خو يې معاشي سوكالۍ موندلې 
 –ده 

***** 
ورځ زما  دا  - ع هم راغلو 1994م دسبر 30خير او آ ..وخت مخ په وړاندې روان ؤ 

 ع1994م دسبر 31او دَ اېن دپاره دَ خفګان ځكه وه ، چې زه سبا يعنې په 
او دغه وجه وه، چې دَ اول سهاره بيا دَ اشرف الدين الال   - وم  سنګاپور ته روان

ره يَو وخت چې په بله تلو دپا –په ريسټورينت كې ناست ؤ او ګپې مې لګولې 
لو او اېن ته مې باتهه نوټ  راويست 500راوالړ شولو ، نو دَ جېب څخه مې  دَ 
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مګر په السو كې يې دَ مروړلو .. داسې خو اېن دا نوټ واخيستو  ...وړاندې كړو 
 Finithچې دې     Finish Finishپسته راباندې په ډېره غصه وَغورځولو  او 

Finith يَو څو قدمه  –خه وَوته سټورينټ څته په تېزو قدمونو له ريوئيلو ورس
خو هغه وه، چې تر شا ... خو ال زه هم ورپسې وره غلم او نارې مې ورپسې وكړې 

   - يې نه راته كتلو  

دَ ... نه پوهېدم چې څه وكړم   –دَ اېن په تلو دَ نن ټول پروګرامونه سره ګډ وډ شولو 
او دَ هغې دَ پاكې رښتې دې خفګان راباندې دومره وَ غمېدو، چې ځان راته ظالم 

ما يې په مينه باندې ټوكه كړې وه او قيمت مې  ولې چې  –مجرم ښكاره كېدو 
درستې  مګر دَ.. او بيا مې دا هم يقين شو، چې راځي به خامخا   - ورته ټاكلى ؤ 

او په داسې ... مطلب دا، چې دَ شپې هم   - ورځې دَ انتظار كولو پرته هم نه راغله 
غلې وې ، چې َيو وخت دَ خونې ظار كې مې سترګې سره وره تريخ انترنګه 

سپك راپورته شوم  او َيو دم مې له .. وَويښتله  دروازه  په زوره زوره چا په لغتو
دَ شپې څلور   - خلې وَوتو  ّ  يا اهللا خېر ّ  په سامولې انداز مې ګهړۍ ته وكتلو 

خو آخير .. شروع كړو زړه مې له ويرې او وسوسې دَ حلق ژبه ښكلول  - بجې وې 
  - ې خالسه كړه ت مې سره َيو ځاى كړو او دروازه مپښتون وم ،،، همت او غېر

ولې چې اېن مخته والړ ه  وه او وړه غوندې په ... دا څه ؟ حق حريان پاته شوم  
لو كې يې سوري سوري  وئي.... ې الس كې وه او  پالسټك كې بنده ګلدسته ي

ندې تللو دپاره تندى تريو كړو او بيرته اځان ورب ما  - ګلدسته راوړاندې كړه 
و، شايد دا مې غوښتلو چې پخال مې ه.... غبرګ شو او په خپل پلنګ پرېوتم 

؟ سر مې راپورته كړو او آخر تر كومه ... الګن  هغه په دروازه كې والړه وه   - كړي 
ما په خونې او بيا دا لومړى ځل ؤ ، چې هغې ز... ورباندې ژغ مې وكړو  ورباندې 

چې نه زه دَ ځان په رنګه وم او ... او هغه هم په داسې پاك نيت    - كې قدم ايښى ؤ 
ماته ګوډه انګلسۍ كې كوله  بيا بيا پهيې بس دغه يوه خبره به .... نه هغه دَ ځان 

 ..چې 
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له چې هغه مېړه ته شوې ده، وَ ا له تا سره دوستي ځكه وكړه، چې ستا بڼه زما ّ م
خبره نه يم چې مړ شوى دى او كه .. كلونو څخه يې هيڅ درك نه شته تېرو درو 

 ورك ؟  ّ

او بيا زما ګڼ تصويرونه يې په پرس كې اچولو په وخت په وار وار دا خواست 
  - طونه ليكم ته هر كله دَ َيو ښه دوست په حېثيت خچې زه دې هغې ... راته كولو 

كې كښېنستم، نو دَ هغې   يو دوې ګنټهې ورسته  زه په ټېكسي او بيا چې 
خو يادونه په زړه پاتې . ..وخت تېرېده لري   - سترګې له اوښكو څخه ډكې وې 

په  چې ) يوپا ( لكه اېن  خاص توګه دَ داسې بې غرضه دوستانو،  شي او په
تهائي لېنډ غوندې ځاى كې هم  دَ پاكې او صفا دوستۍ په تقاضو پوره پوره 

په بنكاك كې  خپلې ياد دَ تاثر دالندې  ظم  دَ هغې دَنو ځكه خو مې دا ن –وَوتله 
 ...ډائرۍ ته وَسپارلو 

 ّ  اورونه  ّ   

  دا چې
  !ستا په نامه ګُله

  زه ساړه اسوېلي باسم،
  نو خو، پوهى شه   

  چې په ما كې
  ستا دَ مينې بل اورونه

  ال هغه رنګه بلېږي
  ال هغه رنګه تاؤېږي 

  ــــــــــــــ
   )ع1994 /تهائي لېنډ .. بنكاك /  شوق (
   

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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 له ښكال څخه تر ښكال پورې 

  راتي لنډيز  ـ ـ ـ تاث
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وه بل په دَ ښكاره تقاضو په اړه تر اوسه ال په انډونيشيا كې دَ ي.. ّ  اسالم او كُفر 
ګوا دَ زرګونو ټاپوګانو  –كه ښكاره نه پټ په پټه خپل خپل منونكې روزي .. ضد 

په دې هېواد كې ، چې چرته مسلمانان په زيات شمېرمېښته دي ، هلته دَ ژوند 
بيا چې چرته دَ هندوانو،   - كاروبار نه يوازې سوړ ، بلكې پټ هم تر سره كېږي 

هلته ژوند نه يوازې دَ ژوند په رنګه .. دى  عيسايانو  يا سېكولر خلګو اكثريت
مخته به ګورو ، چې  –دى بلكې دَ سېالنيانو دَ تفريح دپاره زړه خوښونې هم لري 

كوم تهذيب او مذهبي نظريه دَ انډونيشيا ټاپوګان په خپل اثر كې اخلي ؟ هو، 
كه څه هم ښكاري داسې لكه اسالم چې څومره په تېزۍ دا ټاپوګان په خپل اثر 

لګيا ... هم هغسې په تېزۍ ورڅخه خدائي په امانۍ هم وائي .. كې اخيستې ؤ 
  ) شوق ( دي  ّ   

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ّ  اُوف كولى نه شم  ّ   

  څه دي وَ خوړم په سترګو
  څه دي ُچور كړمه په ُحسن
  څه دي خپل كړم په نازونو

  ...څه دي ُيوړم په خبرو  
  ه دي نور څه ال،بس كه پات

  زما په دې خالي وجود كې
  نو هغه دي ستا غمونه

  او يا هغه حسرتونه
  ارمانونه او يادونه
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  چې هم ستا په ذكر فكر
  ما په ځان ځان كې دننه

  په مزه چيچي او خوُري ، خو
  زه خوار اُوف كولى نه شم

  داسې نه ، چې ستر خالق دي
 زما په آه باندې وَ نيسي

  )شوق ( 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

په پتايا سټي كې دَ زړه بائيللو ورسته ، زه دَ بنكاك ائيرپورټ څخه په تهائي 
ائير وېز  انټرنېشنل كې دولس بجې غرمه ناست سنګاپور ته ژر تر ژره رسېدو په 
تمه ځكه وم  ، چې دَ خپل جوړ كړل شوې پروګرام په سمه ما دَ نورو خلګو سره په 

دَ راتلونكې شپې په َيو   - م دسبر ؤ 31نن ګوا –كال نوى كول غوښتو  ګډه زوړ
څنګه چې جهاز آسمان خواته   - ع نوى كېدو 1995منټ باال دولس بجې به كال 

غمه غوندې شوم ؟  كه څه هم دَ تقدير په حواله  پورته شو، نو ګوره چې زه څله بې
چې جهاز  دَ سنګاپور په  ؤ او بيا څه وخت زما دَ رسېدو امكان په سل كې سل نه

ورټ كښته شو او انټري كولو ورسته زه يَو وار بيا دَ نوؤ ولولو سره ملګرى يرپائ
په ټېكسي كې كښېنستم او  –اندې راوَوتم ائيرپورټ دَ رنګينې دُنيا څخه  دبدَ 

روډ په شاوخوا كې مې َيو ښه او ارزانه  ډډرائيور ته مې وَوئيل، چې دَ آرچر
تر ډېره پورې په ټېكسي كې چپه چبيا  - ټېكسي مخته روان شو –هوټل ته بوځه 

يَو وخت چې خوب وَځنګولم ، نو ځان بېدار ساتلو دپاره مې په ټېكسي  - وه
 ...ډرائيور باندې ژغ وكړو 

 ّ  په سنګاپور كې ډېره ګراني ده  ّ

 ... ده وئيل 

 ّ  هو، دَ سړي وَس نه په رسېږي  ّ

 ...او بيا يې مخته خپله وئيلو 
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 روډخبر يې ؟   ّ ډّ  زما په خيال چې ته دَ مخه هم راغلى يې، چې په  آرچر

 دا زما دويم ځل دى چې سنګاپور ته راځم  ّ.. ّ  ته درست پوهى شوى يې 

 ...بيا مې خبره مخته داسې كش كړه  

روډ په كومه عالقه يا ځاى  ډّ  تا ته پته ده ، چې دَ نيو ائير خوشحاليانې دَ آرچر
 لمانځل كېږي ؟  ّ كې ښه

 ... ده وئيل 

 غلى يې ؟   ّنځلو ته رااته لكه چې نيوائير لم... ّ  نيو ائير 

چې ده زما دَ اولې خبرې په ځواب كې خبرو ته  ما به ال اوس ورته  ّ هو  ّ كولو،
 ...داسې اوږه وركړه  

دَ  روډ په پراخو فُټ پاتهونو باندې زيات رش وي ، خو ډّ  داسې خو دَ دې آرچر
لكه   - غټو هوټالنو په النونو او هالونو كې يې دَ لمانځلو خوند بيا جال وي 

 آرچرډ هوټل ، ډائناسټي هوټل ، ماندرين هوټل او دغه رنګه نور نور  ّ

 ...او بيا يې ګاډۍ بل روډ ته ګرځولو په وخت وئيلو 

چې  ولې تاسو ګيسټ هاؤس كې نه اوسېږئ  ؟ ... ّ  هوټالن دلته ډېر ګران دي 
 پُرسكونه هم وي او ارزانه هم  ّ

 ...ورسره خوښه كړه او ورته وئيل مې  ده به خبره مخته وړله ، چې ما

 ...  ّروډ شاوخوا كې دې وي  او بس  ډّ  مګر دَ آرچر

 اوكې  ّ.... ّ اوكې 

 ...دَ ده له خلې څخه دومره  راته وَوتلو  

ما هم بله خبره  نو ځكه..  پوهى شوم ، چې دا ډرائيور زياتې خبرې نه خوَښوي 
 ...ورسره نه وكړه 

وَوي نو دَ سر په مځكې جنتونه ج.. چې دَ السه يې كېږي شئى دى، ّ انسان هم بال
  او چې سستي يې وَ نيسي، نو دَ الس خيرې ال هم نه شي صفا كولى  ّ
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دا خبرې مې ايله مزغو ته نه راغلې ،، بلكې دې وخت دَ روډ دواړو اړخونو ته 
دنګو دنګو بلډنګانو ، چې شيشه او دَ قيمتي كاڼو ټائيلونه په كې بېخي  والړ

  –ستائينې مجبوره كړم  وي ؤ ته په كتو زړه دَ سنګاپور پهزيات په كار راوړل ش

يَو وخت ټېكسي دَ  لكي ګيسټ هاؤس، چې په يوه پراخه كوڅه كې جوړ ؤ مخته 
اډۍ دروازه غلو او دَ ګاډۍ پورې راپه ګېټ كې والړ يَو ځوان ترګ - ېدووَدر

 ...خالسولو سم دستي ورسته وائي 

 ّ  خونه دي په كار ده ؟   ّ

ود خ.. ما به ال اوس  ّهو ّ ورته كولو، چې ډرائيور په خپله ژبه كې ورسره ګډ شو 
هم ځكه خو دَ هغه ځوان دَ ځواب .. خه كوله لكه چې دَ كرايې پوښتنه يې ورڅ

 ...ورسته ډرائيور راته وائي 

ډالره  30دا ګيسټ هاؤس ښه دى او كرايه يې هم زياته نه ده ،،، بس فقط  ّ 
 سنګاپورين   ّ

كه څه هم دا رقم پاكستاني شپږ سوه روپۍ جوړېدې ، خو ورسره وَ مې منلو 
ځكه چې دَ برايه شپې  بې خوبۍ زه دې وخت سر لګولو ته په هر قيمت مجبوره 

  - كړى وم  

نو ځكه .. خاص نه وه، الكن دې وخت مې خپله وه يسټ هاؤس دا وړه خونه څه دَ ګ
ښه بې غمه په پلنګ وَغزېدم او بيا دومره دَ ځان جهانه بې خبره وېده شوى وم، 

 –ماُخستن پاؤ كم لس بجې وې  سترګې بيرته راخالسې شوې ، نو دَ چې كله مې
و، چې كال په خوب كې راباندې ، نو دا هم كېدلى شكه مې خېټه خالي نه واى

.. جامې مې بدلې كړې او دباندې راوَوتم .. ژر مې ُغسل وكړو   - ى اى وى شونو
كې دَ واړه كاؤنټر شاته ناستې  اؤس څخه دَ وتو له مخه مې په البيخو دَ ګيسټ ه

ېره مينه راته دَ مور په شان يې په ډزَړې ښځې څخه دَ آرچر روډ پوښتنه وكړه، نو 
 ...وئيل  

بيا چې په  –وَ وتې ، نو راسته الس ته به روان شې ّ  داسې وَكړه ، چې دباندې 
 نو نېغ به آرچر روډ ته وَرسېږې  چپه الس  په اوله كوڅه وګرخې ،
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كه څه هم  –دَ راسته الس په خوا ورسم شوم كې په كوڅه  - ما هم دغه رنګه وكړو
خو ما ته  –رځېدلې ښه ډېر سړي او ښځې په كې ګ..  دا پراخه كوڅه ويجاړه نه وه

 .. ما وئيل   - خپلې ايكړۍ احساس په سر كې  نرۍ دړد را اچولى ؤ  دَ

.. كه په خوږو يارانو كې يو هم نه .. ّ كشكې  په دې موقعه يَو ملګرى راسره واى  
بس خو  ّ يوپا  ّ  يعنې  ّ  اېن  ّ راسره واى ، نو نن به مې په نيو ائير خوندونه 

دا كوڅه دَ  –س په كوڅه وګرځېدم په داسې ارمان زه دَ چپه ال  - اخيستى واى 
زار ؤ ، چې نېغه دَ رڼاګانو په لور وتلې بلكې سم با... خلګو دَ رش په اړه كوڅه نه 

بيا ښه مخته  –څنګه څنګه چې مخته تلم، ګډې وډې رڼاګانې واضح كېدې   - وه 
رنګه آرچرډ روډ ته ورګډه شوه، نو لومړى  ي خوشچې دا كوڅه دَ جل بل او بېخ

... وَلګېدو  دَ روډ په هغه بل اړخ جوړ عالي شان هوټل ماندرين باندې نظر مې
، چې په سرو او شو، او ژېړو رڼاګانو كې كوكېدو او  هوټل څه ، َيو محل ؤ

ورسره جوخت يَو بلډنګ، ګوره چې دا دَ دې هوټل برخه ؤ او كه ځانته بېل ، چې 
زې دا، بلكې اونه ي - ام  ّ  ّ هېپي نيو ائير سېريموني پروګر  ... ورباندې ليك ؤ 

ؤ، كه   دلته آرچرډ هوټل  - روډ له يوه سره تر بل سره پورې كوكېدو لګيا ؤ 
ډائناسټي هوټل ، لكي پالزه وه ،كه پالزه سنګاپوره، يا بيا دنګ دنګ آرچرډ 

ه، مګر دَ سنګاپور هر څه هرڅ  - وَړ ؤ ټاؤرز، هر يَو ځان ځانته دَ كتو او حېرت 
ره په النګ سكرټونو كې ليدل كېدې، دَ دې روډ ښائيست ال نور پېغلو، چې زيات

باندې ماته كړه  خېر، يَو ځاى مې دَ خېټې لوږه په برګر خوړَلو - نور زيات كړى ؤ
  –او بيا مخته تېر شوم 

په دې   - دَ شپې يولس بجې خواته مې تر ډيسكو هال پورې ځان وَرَسولو 
و يسكو سټېج شاوخوا واړه مېزونه اډ او غټ هال كې دَ مابېن ګړدي هتښائيس

دَ   - ندې ناست ؤ اچوكيانې لګېدلې وې او ښځې نران، چې جوړه جوړه ؤ  ورب
هر چا په سر باندې دَ كاغدانو جوړه رنګينه خولۍ چې  دَخوند خبره دا وه، چې 

زه چې څنګه په يوې چوكۍ باندې  –كه يې دراودله پرته وه  اوږده څوُ
دَ هوا او ګېس څخه ډكې   - باندې هم خولۍ كښېښوله  كښېنستم، نو زما په سر
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پوُكنې، چې نه يوازۍ دَ باال چهت څخه راځڼېدلې ، بلكې په هر مېز باندې هم 
او  – نې په هوا كې والړې وېپُوك  - وې  دوه درې درځنه په سپڼسيانو تړل شوې

چې پخوانۍ چيني او سنګاپورين  مخامخ په سټېج باندې په درځنو انجونې،
دَ شاپېريانو غوندې په خوږو رقصونو .. واجي رنګينې جامې يې په تن وې ر

بس يَو نيم   - دَ ډيسكو زياتره سپيكران چپ ؤ   - وړاندې كولو كې اخته وې 
ساس تنګولم ، بلكې په وار وار دَ نه خو زه يوازې دَ خپلې ايكړۍ اح  - ژغېدو

ې غم خوړَلو پوره پوره ايكړوال ونو هم  زما دَدَ رواياتو په سمون انج ډيسكو
خو  –مګر زه وم، چې دَ دې پرته هم دَ چا په تندي خال نه شوم  –ې كولې هڅ

تركومه؟ آخر يوه جګه نرۍ سنګاپورين پېغله ، چې دَ جامو او ښكاره كړو وړو 
په اړه ښه هم لګېده ، داسې راڅرمه شوه، چې كه به مې هرڅو ورته دَ والړېدلو 

خود، لكه چې دې هم ملګرى نه  –رانېږدې كېدله  خو دغومره.. ورته وئيلو 
اوس كه يې زړه ما ته تخنېدو او كه نه، خو دَ هال دَ نورو خلګو مخته  –درلودلو 

په داسې موقعو دَ يَو انجلۍ دپاره دَ بې عزتۍ سوب  دلتهچې (يې خپله ايكړي، 
توجه دَ پرله پسې يې هڅه كوله چې زما  –پُټولو دپاره له ماسره ناسته وه ) وي

   –ځان په خوا واَړوي 
  

ډانسرو څخه خالي شو او بيا  خير، دولس بجو ته ال يَو منټ پاته ؤ، چې سټېج دَ
ځانګو څه   - ې ورسته دَ بام  له خوا يوه ځانګو كرار كرار په كوُزېدو شوه څو لمح

دا غټه او اوږده ګلدسته چې كله دَ سټېج تر فرشه پورې  - وه، تياره ګلدسته وه
ګلدسته  –نو دَ سېكنډو ستنې هم دولس بجو څخه اويښتې وې  –سېده راوَر

وَښورېده او دَ اسرافيل تر شپېلۍ په زوره، مګر په اورېدو خوږه نغمه دَ هال په 
داسې خوره شوه، چې ايله مې دَ غوږونو پړدې وَ نه شلېدلې  كېغټو سپيكرانو

ګلونو كې پټه ُحوره، اوس په  –لدسته هم په سټېج باندې پاڼې پاڼې شوه او ګ –
الړه په سټېج و  - ڼې جامې يې په تن وې چې په سر باندې يې تاج پروت ؤ او ګ

شېمپېن بوتل خالس كړو، نو دَ  ّ هېپي  دله او بيا چې څنګه دې انجلۍ دَېوسم
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او دلته په مېزونو به خلګو   - نيو ائير ّ تكراري آوازونه راپورته كېدل پئيل شول 
لې او هلته دَ په ستنو چاؤدرنګينو كاغدانو څخه ډكې وې ډكې ُپوكنې ،چې له 

 –داسې خالس شو، لكه جوړه چې قيامت راغلى وي  هم ډيسكو غټ سپيكران 
نه يوازې دا،   - رځېدلو ځنګېدووېدلو راغاوس درست هال دَ خلګو په غورځ

  - بلكې په درست هال كې جوړه جوړه ښځې او نران دَ مستۍ څخه په ګډا اخته ؤ 
يې دَ سترګو دَ غال او  مخته ناسته انجلۍ هم څه كمه نه وه مسته، چې اوس زما

مګر زه وم،  - ار راغزېدلوونه هم زما په لور په وار ودَ خلې دَ خبرو سره سره الس
بس دَ مستانو په مستۍ مې .. دننه مستۍ مې تر پايه دباندې نه راوَيسته  چې دَ

رب په رنګ لړلي سنګاپورين دَ لو، چې دَ مغاو دا مې ګڼ –خوند اخيستلو 
خلګ هم په هيڅ يوه  او ما دا وَ سنجولو ، چې دا خوشحالۍ اظهار څنګه كوي ؟ 

په سر يې او امريكنو څخه كم په دې نه دي، چې درسته شپه  معنا دَ اروپايانو
 - اخيستې وه 

***** 
 ع په لومړۍ ورځ ماځيګر خواته دَ ګيسټ هاؤس څخه دباندې و1995َدَ نوي كال 

ّ  ګرې الين    هلته مې دَ  –وتم او په ټېكسي كې نېغ ميلر سټريټ ته وره غلم 
ري بيچ  ّ دَ سېل دپاره دَسبا سهار دَ نهه بجو  په    ّ  فېري  ټوؤرز  ّ  دفتر څخه دَ  ّ توُ

سنګاپورين ډالرانو مې ټكټ تر السه كړو  325ټريپ   ّ  كې نوم نوښته كړو او په 
اړه ه انډونيشيا كې  دَ  ّ باتام  ّ په وړو جزيرو كې دَ يوه وري بيچ، چې پتوُ  - 

له كې ه دې سېل چې په دوؤ ورځو شپو يې اړه لرزرغونه ټاپو ساحلي برخه ده، پ
اك او دَ سېل ټول خرڅونه په پورته ذكر شوې كمپنۍ دَ هوټل پرته ، خوراك څيښ

دَ سنګا پور دَ  ټكټ جېب ته اچولو ورسته مې –باندې په يوه ټكټ كې تاوان ؤ 
ځاى ځاى پياده او يا   - بې ساري پالزو، بازارونو او روډونو په خوا مخه وكړه 

غرض دا، چې  ايمرالډ هل روډ ، پېراډائز   - چرته په بسونو او ټېكسيانو كې 
دلته دَ اليكټرانكس سامان پرته   - شاپنګ سېنټر هم په ښائيست څه كم نه ؤ 

چوله، دَ دې وا راانو زياتوب دا خبره مزغو ته ټربيوټې تهراپي او مېك اپ سېن
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كر شوي سېنټرانو دَ ښځو دَ ښائيست رازونه  په دې ذواړه او ښائيسته هېواد 
او بيا دَ بيچ روډ ګولډن مائل ټاؤر او پالزه هوټل نامي   -  ديكې مستوره 

ودانيانو كه دَ حېرت ګوته په غاښ كړى وم، نو هينډرسن روډ ، تهامس روډ او 
  -ت برج روډ هم ځان ځان ته ښكالګانې او ځانګړې خوش رنګيانې درلودلې ساؤ

مګر دَ اينسن روډ دغه ماښام زما ځكه نه هېرېږي، چې دَ انټرنېشنل پالزه دننه 
عالم ته په كتو او خوندونو په زړه اخيستلو دَ سوبه ځان له  او شاوخوا راغونډ

په حقله اورېدلې ؤ، نو تر  ندحاله وتى وم او څه چې مې دَ سنګاپور دَ شپې ژو
دلته په   - هغه هم څو واره زيات په  بوګس سټريټ  كې ما په خپلو سترګو وَليدو 

هر دويم قدم مستي وه ، خواني او دَ زړونو راګېرَولو دپاره خوش رنګه او خوش 
ذائقه تلكې دَ ډيسكوګانو، بارونو، كلبونو او ځينو نورو نومونو سره ګنډلې 

دلته څه وخت تېرَولو ورسته په ټېكسى كې دَ ګيسټ هاؤس    -  درَول شوې دي
په الره كې زما دَ يوې پوښتنې په ځواب كې تعليم يافته  –په خوا روان شوم 

 ...ټېكسي ډرائيور وئيلو 

مېښته   لكهو 33مربع كلوميټرانو باندې قريپاً په  616ّ سنګاپور، چې تش په 
ر دى ، ته دَ رڼاګانو او دَ رنګونو ښار ووړ  ملك او ښا خلګو پورې اړه لرونكى

يانو پرته، يندَ چ وئيلو پرته دَ ګڼو ثقافتونو ښار ځكه وئيل كېږي، چې دلته 
ته دي ، هم دَ اجت سره په عرب نامي سټريټ كې مېښمسلمانانو، چې سلطان م

او انډين، چې دلته په برطانيه دوٍرحكومت   - دې ښار پخواني ځاي خلګ دي 
ګڼ شمېر په  څخه دَ مزدورۍ په غرض راوړل شوي ؤ، هم په كې دَ برصغير

لس نامي ځايونه او او بيا رېف –انډيا كې اوسېږي  سرنګون روډ ، ګوا لټل
ودانيانې ځكه ډېرې دي، چې  ّ سر  سټېمفورډ ريفلس  ّ  هغه لومړۍ انسان ؤ، 

يې پېښه او دَ سنګاپور درياب له خوا   - ګوته كړې وه په چې دا خطه يې دُنيا ته 
او كانګ  ّ ودانۍ پرته ، دَ دُنيا لومړى دنګ  ټانګ   چرته چې دَ  ّ... راكړې وه 

  –ّ ويسټين  سټېمفورډ ّ هم دَ كتو وړ دى   هسك هوټل
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دَ سنګاپور ّ فنګر پئير  ّ  ) كشتۍ يا النچ(سهار نهه بجې دَ ټوؤرسټانو  فېري 
دې وخت په  –مخه وكړه نامي ساحلي پلېټ فارم څخه َيو خواته په سمندر كې 

ښځې او سړي، چې دَ بېالبېلو هېوادونو سره يې  13ا كشتۍ كې له ما څخه سېو
نو دغه رنګه  چې دَ دوئى په ما كار نه درلودلو، لكه څنګه  - اړه لرله هم ناست ؤ 

ما هم دَ سمندر دَ څپو نندارې كولو سره سره دَ ډائرۍ په پاڼو څه داسې هم نوښته 
 ...كولو 

منم چې دَ نړۍ  ځينې هېوادونو خلګو له موږ څخه دَ ژوند لوبه په هره معنا او ّ دا 
هر ډګر كې ګټلې ده، خو ناشُوده دا، چې سمندرونه يې هم زموږ تر يوازيني 

بد بوى هم نه  –سمندر او سمندري ساحل  له اوبو صفا، شنه او مست دي 
مندر څخه چې خه والړېږي لكه زموږ دَ كراچې سره په څنډه موجود سڅور

 ... ّ چرته زموږ او دَ دوئى دَ سمندري مخلوقاتو تر منځه خو هم  ... راځي 

ډائرۍ مې بنده كړه او دَ مايوسۍ دَ  - ه كړه دا فقره مې ګوره چې څله مخته پوره ن
بيا مې تر ډېره .. دې احساس غم غلطولو دپاره مې سګريټ ته تيلۍ بله كړه 

دا  زما خيال دا ؤ، چې.. لوخړكې وتلې ينې پورې دَ خلې څخه دَ لوګيانو سب
خو هغه وخت زه ډېر حريان شوم، چې فېري   - سمندري مزل به تر ډېره پورې وي 

توُري بيچ  ّپه صفا او ) ّ  پوټا( په پاؤ باال لس بجې خواته دَ يَو تګې شنې جزيرې 
 ...درېدو او ژغ وَشو يزه غړه باندې وَئغر

 ّ ّ  موږ خپل منزل ته وَرسېدو 

چې دَ كشتۍ څخه وَ بلې وړې كشتۍ ته وركښته شولو، نو زړه ته مې دا خبره 
دَ   - ندل كېږي ري بيچ  ّ  په نامه پېژراغله، چې چرته دا ساحلي برخه چې دَ   ّ توُ

سنګاپور دَ ښار سره نښتې جزيره خو نه ده؟ بيا مې خپله وئيل، چې يَه  كه داسې 
 –ه دلته راوړلو خبره واي، نو په فېري كې به يې څل

ّ سور سپين سټګر دَ قميص په جېب برسېره رانښتى دَ انډونيشيا   ګرې الئن  ّ   دَ
تېرېدو سم دستي دَ نورو  دَ ايميګرېشن  بُوت  څخه دَ ګائيډ په مرسته مخته

ّ بيمو ّ ګوامني بس كې كښېنستم او دا بيمو مخته روان   ملګرو سره په سپين 
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و كې سم كښېنستې نه ؤ، چې مني بس څه نيم درځن موږ ال خو په سيټون –شو 
وتې ؤ څخه مخ ته وَدرېدو وا ورباندې وړوكې دېوالونه راجارهټونو، چې شاوخ

دې هټونو  دَ شنو ګڼو ونو او چمنيانو په منځ كې كټ مټ دَ زيارت ، چوتېر يا   - 
اندې دَ كه مخامخ يې روډ په هغه بله ځۍ ب - كلې ننداره وړاندې كوله  يَومري  دَ 

نو ما به ...لرګي له دړو او بانسونو څخه  جوړ واړه واړه هټونه نه ښكاره كېدلى 
يقيناً دا ګڼلى وى ، چې په دې زرغون ټاپو باندې دې وخت له موږ څخه پرته، كه 

م داسې خبره نه وه، هو، كه څه ه –نور ژوندي سرې شته، نو هغه به ځناورن وي 
ټاپوګانو  1758لو غټ هېواد انډونيشيا په اسالمي نړۍ ترټو ولې چې موږ دَ

دَ  امه پېژندل شوې زرغون ټاپو په مځكه باندېپه ن  كې دې وخت دَ   ّ توُري بيچ  ّ
 –ؤ  ، سره دَ سېل په غرض مېښته او ښو ډېرو ځاي خلګو زرګونو ټوؤرسټانو

 ..تلو دَ مخه ګائيډ موږ ته وئيل خېر، خپلو خپلو خونو ته 

ې به دننه دننه تاسو ټول په دې پراخ چمني، ګوا غولې كې ّ په پنځلس منټو ك
 ځو  ّوَولې چې بيا به دباندې په سېل ... راغونډېږئ  

دَ ټوؤرسټانو څخه ډك   ّ بيموّ ، چې څنګه مخته روان شو، نو ګائيډ چې دَ 
 ...ډرائيور سره په سيټ كې ناست ؤ، مخ را اړَولو ورسته  وئيلو 

 19كم او زيات  زرګونو ټاپوګانو باندې اړه لري ، كې ّ هېواد انډونيشيا چې په
فيصده په بالي او جاوا كې  65په كوم كې چې  –ته دي كروړه انسانان مېښ

خو نه شته  ړه ټاپوګان هم شته، چې انسانان يامطلب ، دلته داسې وا... اوسېږي 
ري  ّ نامي دغه ټاپو چې دې وخت يې موږ دَ   ّ توُ  - ورباندې او يا بيا بېخې لږ دي 

ګو دَ نورو هېوادونو څخه راغلې سمندري غاړې ته روان يُو كې تر ځاي خل
خپل له يَو خو دلته لكه تاسو چې يې خپچې  –النيان زيات  ليدل كېږي سې

زياته ده او بل دې ټاپو  دَ قدرتي نندارو سره سره شنېزه..  هم وينئچاپېريال كې 
وادونو دَ ټوؤرسټانو راتګ آسانه او وړيا هم ته دَ سنګاپور له خوا دَ بېلو بېلو هې

 پرېوځي  ّ



 197

دا خبره سرته رسَولو ورسته ګائيډ زموږ پام دَ روډ دواړو څنډو ته اَړولو په وخت 
 ... وئيل  

هټونه او وړې دَ  ّ  تاسو ته به هم كېدى شي ، چې په لومړۍ كتنه كې دا ښكاره
مګر ... ې ښكاره شوې وي سونو جوړې ودانيانې دَ كلو كوُډللرګيانو او بان

ټوؤرسټانو دَ استوګنې دپاره په  رښتيا خبره دا ده ، چې دا هر څه حكومت دَ
آرام سره سره ځانونه دَ  داسې ډيزائن ځكه جوړې كړې دي، چې دلته ټوؤرسټان دَ

هم دغه وجه ده، چې دَ نورو   - ځنګل او دې ځنګلي كلې وال چاپېر برخه وَګڼي 
و پام دَ خپلو ښائيستونو پو ورځ په ورځ دَ نړۍ دَ توؤرسټانټاپوګانو په سر دا ټا

 - يانو په لور اَړوي  او زړخوښ

په دې ګاډۍ كې ناستو  رځېدلو، نوَيو ځاى دَ ښي الس په خوا راګبيمو، چې 
ې دَ ژوند په حقله چې پوښتنه ه دَ دې ټاپو دَ شپملګرو كې َيو ځوان دَ ګائيډ څخ

ې داسې وئيلو و بيا يې پوښتنه يو وار وَموسېدو اه داسپ ائيډ دَ هغهنو ګوكړه، 
 ..ته مال وَتړله   

خو بيا هم دَ ټوؤرسټانو دَ  ې ژوند تود نه دى ،دلته دَ   ّ بالي ّ په ډؤل دَ شپ ّ منم چې
سېل او خوند اخيستلو دپاره لږ ډېر  ّ بارونه  ّ  ،   ّ اوپن ائير ريسټورنټس ، سره دَ  

دلته تر نيمې    - اهتمام كړې ده  رته يوه ژواكې شو هم احساسه  پخواږه ژوند له 
ولې  –خو هر څه په يوه دائره كې   - شپې پورې دَ ټوؤرسټانو دپاره خواږه وېښي 

 ...ّ چې دلته كليوال ماحول دى 

 ..خبره مخته داسې كش كړه  يې او بيا 

فيصده  92ې هلته ولې چ... ّ  او دَ  ّ بالي  ّ په ټاپو كې مسلمانان دَ نه برابر دي  
 دا به هم وَ وايم، چې دَ بالي څخه پرته سماټرا، جاوا، كالي –هندوان اوسېږي 

مانټين، سلواسي او اېريان جايا نامي مشهوره ټاپوګان ، نه يوازې دَ زياتې 
 بلكې كمرشل ښارونه او غټ بازارونه هم لري  ّ.. آبادۍ په سوب غټ دي 

ښتنه ائيډ څخه پوچې دَ ګ... ته وئيل  او وار زړه رايا ټاپو په ذكر ال َيدَ ايريان ج
ګوا چرته دا هغه ټاپو خو نه دى، چې تر اوسه ورباندې په ځينې ځنګلي  - وكړم  



 198

ه دي او په غارو كې اوسېږي او جامې هم نه مبرخو كې زياتره خلګ ځناور وز
ځې دي او كه نران په خپل خپل سر ندي او دَ دې ځاى خلګ ، كه څه هغه ښاغو

پرته له انساني غوښو خوړَلو، دا خلګ دَ دُښمن سر په دې   –څو څو ودونه كوي 
پرېكوي او ځان سره يې ټول عمر خوندي ساتي ، چې  دَ هغوئ دَ عقيدې له كبله 

خو دَ دې معلوماتو   - اره ورځي ښمن روح بيا دَ دوئي په واك كې دَ همېش دپدَ دُ
چې چرته دَ ده دا خبره .. چې ما وئيل كنفرمېشن مې دَ ګائيډ څخه ځكه نه وكړو، 

 ...شكمنه نه شي، چې وئيلي يې ؤ، چې 

ّ ګوندې دَ سهېلي لمرختيځې اېشيا په دې هېواد كې اسالم بېخي په لږه موده 
 كې خور شوى دى  ّ 

ونه سرته رَسولو، نو بيمو يعنې وېګن يا مني بس سوچ لنډه دا، چې څنګه مې دا
سره وَرسېدو، چې خلګ ورباندې ستړيا وساكولو  دَ توُري بيچ هغه ريسارټ ته

او دَ لرې لرې ځايونو څخه ورته  –و څخه خوندونه هم اخلي قدرتي نندارسم دَ 
 - راځي  

ارومرو دَ په معنوي او فكري توګه ، چې دَ سمندر دا زرغونه او غرئيزه  غاړه 
 ړو څخه يَو دمدَ نورو سمندرونو دَ پراخو او هوارو غا  - پښتني ګودر په رنګه وه 

سمندر له اوبو سره  ځكه ايسېدله، ولې چې دلته دَ  سترګو ته بدله او خوندَوره
و چې دروازې او انني او انډونيشين طرز وړې وړې ودانيچي 152جوختې 

ستائينې وَړ وې ، بلكې دَ دَ   نه يوازې.. برانډې يې دَ سمندر په خوا راخالسېږي 
 NTUCدَ ګائيډ له قوله ، دلته يوازې دَ    - ساحل ښائيست يې هم سېوا كړى ؤ 

...   Couplesكلب ممبران اوسېدو ته راځي او يا بيا دَ مينې په رښتو كې تړلې 
نډه كې يا دَ دغو هو، خبره وه هم دغه رنګه، ولې چې دَ هرې ودانۍ په برا

وړ غټو سوئمنګ پولونو شاوخواته جوړه جوړه خلګ ليدل ودانيانو مخته ج
په اوبو كې دننه او دباندې كه يوې خواته دَ غرو زرغونې څُوكې ..   بل او  - كېدو 

ېړبخون او خواپاكې رېګ برسېره دَ شنو نو په ژ  - ائيسته ښكاره كېدې ډېرې ښ
اوبو ښائيست ، هغو خلګو ال نور نور زيات كړى ؤ، چې َيو بل خواته ګرځېدو او 
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وړ ى  دَ لرګيانو او خاشو جځاى په ځا  - يا په رنګينو ټوكرانو باندې پراته ؤ 
شوې ځانګوګانو ګېړدي سايه وانونه او دَ ځينو درختو الندې په رسيانو هوډل 

وَسنجَوله، هم ما دا خبره  ه هرځه ، خوهرڅ - ې ښكاره كېدې ال بېلې سترګو ته ښ
چې دَ نورو سمندري غاړو په ډؤل  دلته نه چا په چا پسې منډې وهلې او نه  څوك 

دَ دې مطلب دا ؤ، چې دلته خلګ ستړيا وساكولو ته   - بوخت ؤ په مستيانو كې 
او بيا رښتيا خبره دا وه، چې زما يوازېنى حېثيت  تش ماته بد   - راځي او بس 

... په تېره انجونو ته  .. ايسېدو،  نه چې  هاغه دَ تهائى لېنډ په رنګه نورو خلګو 
و دَ يكړۍ احساس تلو اړه جوړه خلګو ته دَ حسرت په نظر كځكه خو مې جو

ګوا، ) خدائى مهربانه .. ريانه  بنده ح( الكن  ها څه وائي ، چې   - راباندې غمېدلو 
روان شوم ، نو زما له اړخه  راخوا  له چې دَ اوبو څخه دَ يوه سايه وان پهك

 ...ګۍ ژغ راباندې وكړو نرېتېرېدونكې ف

 ّ  هېلو مسټر   ّ

 ...رانيږدې كړو او وئيل يې  او ما چې ځواب وربيا كړو، نو هغې ځان 

نو غواړم چې .. هغسې هم دواړه دَ يوه سايه وان په لور روان يُو ... ّ  بخښنه غواړم 
 ستا سره څه خبرې وكړم   ّ

 يقيناً   ّ... ولې نه  ... ّ هو، ولې نه  

سره سپينه ښځه، چې دَ سر په ژېړو وېښتو  دا –او بيا مې سر تر پايه ورته وكتلو 
په عمر تر ما غټه ښكاره او .. ه څه سپين وېښته هم راشنه شوي ؤ كې يې څ

درنه خوُى خصلت زړه خوشحالونكې او خو بيا هم په ښكاره كړو وړو ... كېدله  
څوړې غوندې ه وره غلو، چې په اوږو راټال دَ كه يې په زړره چې څګو  - مونېدله  

 ...ه وائي راوَيستو او رات وزمه شئى خړبخون پرس څخه يې َيو كتاب

 يَو نظر يې وَ ګوره  ّ... ّ  البم  دى 

 ...په تګ تګ كې چې مې څنګه هغه البم پرانستلو، نو دا وائي 

دا هغه څوك دي ، چې خپل ... ّ په دې كې چې دَ كومو ماشومانو تصويرونه دي 
 مخه او شا ته هيڅوك نه لريّ
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 ...  ّ  ښه ښه الكن 

 ... يا وار الس ته كړو ما به ال خبره مخته كشوله چې هغې ب

 ّ دا ماشومان زموږ په فالئي څانګه كې روزل كېږي  ّ

 ّ  چرته او څنګه  ؟  ّ

 ...ما پوښتنه وكړه  

تان په الس شاته واَړولو او سترګې يې په سترګو رنګۍ په مخ را ايله وېښدې ف
طلب پوهى كوي او بيا اسې راته واچولې ، لكه ما چې په خپل اصل مكې د
 ...وائي  

 كړي دي  ّ را) عطيې( ډېرو خلګو دَ خپل وَس په سمه ډونېشنز ... ّ  دا ګوره  

 ...خو ما بيا ورڅخه پوښتنه وكړه  ... او بيا يې دَ چندې كاپۍ رامخته كړه 

 ّ  تا زما دَ دې خبرې ځواب نه كړو را ، چې ته دَ كوم ځاى څخه راغلې يې ؟  ّ

دَ ... سته ګرل فرېنډ غوندې را روانه وه  دا چې اوس له ما سره په څنګ څنګ دَ بې
 ...موسېدو ورسته وائي 

دالندې په  سايه وان راځه چې دلته دَ دې.. ّ  دَ هرې خبرې ځواب به دركوم 
 چوكيانو كښېنو ّ

ې دزه څه غون – موږ دواړه دَ سايه وان دالندې پرتو چوكيانو باندې كښېمستو
كۍ باندې وَ غزېدله او لي چوخو دا څه په خپلې اوږدي ساح جګ كښېنستم،

 ...راته وائي 

 ّ  زه دَ انګلېنډ څخه راغلې يم  ّ

 ؟  ّ... ّ انګلېنډ  

، چې  ه سوال شو، چې ما خو دا اورېدلي ؤداسې مې انګلېنډ په مزغو كې ځك
انګلېنډ خو، يَو فالئي مملكت دى او هلته دَ ملك هر غړى په حكمت تاوان وي 

ي كولى  يا يَو څوك دَ معزورۍ له سوبه بله سهارا  نه ګوا كه څوك روزګار نه ش  - 
ځكه خو مې بيا په ډېر لغازي انداز ورته وَ   - نو حكومت وظيفه وركوي .. لري  

 ...وئيل  
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 ئيه   ّامطلب راته ښ... پوهى نه شوم   ّ 

 ... ّّ چنده  

 ...دې به ال مخته څه وئيل، چې وار مې دَ مخه كړو  

 و څخه دى هان  ؟  ّّ مطلب دې دَ ډالران

 هو، يقيناً  ّ... ّ هو

 ... دې چې څنګه دا تورې له خلې په نره را وَيستلو، نو زما له خلې ورته  وَ تو  

 ّ مګر  ّ

دَ مګر مخته مې خبره ځكه  له خلې څخه نه راوَوتله، چې دَ ډالرانو هيلې يې په 
اټائز يې كړم  ې هپنګوره ، چ... ولې راواَچولې  ګخوږې موسكا كې زما زړه ته من

 ...نه غوښتلو پرته هم زما الس خپل جېب په خوا راټول شو   كه څه غم ؤ ، چې دَ

مې ښه په ياد دي، چې كله يې ډالرونه زما دَ السه اخيستلو، نو په سترګو  او بيا
و څو َي م داسې په ښخينه هنر وكړې ، چې دَكې يې نورې نورې ناښكاره خبرې ه

 - لنډه دا، چې اوس زه يوازې نه وم  - ان ورك شانتې شوم  لمحو دپاره زه له ځ
رك تر .. كله بل خوا  خوا او كله يَو.... مې پښې په يَو ځاى نه تم كېدې  ځكه خو

 - ماښامه پورې په دې سمندري غاړه ورسره ګنډلى ګرځېدم  

ه ې ځاى ثقافتي شو به ما تر پنځه يا لس منټه زياته نكه يوازې واى نو دَ شپې دَ د
دَ   - كه تر پايه مې وكتله ځ.. بس خو خبره دا وه، چې يوازې نه وم  –واى كتلى 

انډونيشيا دَ خلګو دَ ژوند ژواك او په كليوالو جامو كې دَ انجونو او ځوانانو 
كه څه هم ساړه ساړه غوندې ؤ، خو دَ سترګو وړاندې ښه .. رواجې رقصونه 

كې ناست دَ ) مني بس ( په بيمو  او بيا چې دَ دې شو كتلو ورسته... ايسېدو 
هټونو په خوا راتلو، په الره كې دا خبره مزغو ته راغله، چې دا سوشل وركره چې 

ولې چې په .. چې نن سهار له سنګاپوره راتله ، نو يوازې نه وه .. نوم يې سارا ؤ 
 هو،... چرته   اوس څله راڅرمه شوې ده؟ –فېري كې چپ له ما ټول جوړه جوړه ؤ 

ړه ته هر څو تسليانې كه به مې ز –دم ډؤل ډؤل وسوسو په سر واخيستم  يَو
بله .. ما نو څه كولى شو   - مزغو څخه مې يوه نابلده ويره نه وتله  وركړې، خو دَ
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چاره هم نه وه، ګوا زړه مې هغه وخت بيرته په ځاى شو، دَ رښتيا په مېدان مې 
  –خپلو ټولو واهمونو ته ماته وركړه 

***** 
په ځاى، ګائيډ دَ درو بګيانو ، ) مني بس ( دَ بيمو   سهار نارى كولو ورستهدَ 

 ...واب كه ده وَوئيل  زموږ دَ پوښتنو په ځ  - سره راغلهچې دلته ورته  ډوكرز وائي 

يانو رنګ كمپنۍ دَ دې بګؤ اره ټوو سېل نور نور خوندَور كولو دپّ  دَ دې ټاپ
 انتظام كړى دى ّ

چې يَو خو يې اربې دَ  ډؤل ځكه نه وې،  ې زموږ دَ بګيانو پهرز نامي بګياندا ډوك
و په اربو برسېره يې دَ لرګيانو جوړه باډۍ تياره خونه  خ –ربړو وې او بل وړې هم 

ګوا څلور كسان په كې په كراره  –چې َيو آس يې مخته تړلى ؤ .. ښكاره كېده 
اپو وَ يوه واړه كلې ته زرغون ټيانې چې په بېلو الرو دَ دې دا بګ –كښېنستى شو 

، چې زياتره كورونه دَ ځكه نه ايسېدوعجيبه  ، نو دَ دې كلي چاپېر راتهرسېدېوَ
او هرې  – لرګيانو او بانسونو څخه داسې جوړ شوې ؤ، لكه زموږ دَ كلو كوُډلې

بس كه زموږ او دَ  –كوُدلې مخته چرګان ، هېليانې، ُبوزې او مېژې ګرځېدلې 
ولې چې نزان او ښځې   - او بس .. توپير ؤ، نو هغه دَ جامو ؤدوئى په منځ كې څه 

صونه سپين يا يدَ نرانو قم –تره په لنډ غوندې لنګونو كې ښكاره كېدو ايې زي
نرانو خوليانې په سر وې ، نو  بل كه دَ... ژېړ ؤاو دَ ښځو زياتره شنه او ګلداره  

زما له څنګه ناسته  سارا، چې دې وخت - يې دُسمالونه په سرونو پېچلې ؤ  ښځو
ې او ما هم كار ځكه  نه پر –اپېر نندارې كوله تر ډېره پورې پټه خله دَ خپل چ.. وه 

زه ال  –دې كلي خاص خاص خبرې نوښته كولې  لرلو، ولې چې په ډائرۍ كې مې دَ
او  الرو اللچ سر راپورته كړوته وم، چې دَ سارا په زړه كې دَ ډپه ډائرۍ ليكلو اخ

ګوا هغه پرونۍ برغزو يې ورته  –سپين سرې فېرنګي ته ګډه شوه مخامخ ناست 
په كومو چې يې زه .. قابو كولو دامونه يې هم هغسې ؤ خو عجبه دا، چې دَ –كوله 

چې دَ دې په دام كښېوتې  يَو وخت داسې هم راغلو، –تر دې دمه اسير كړى وم 
بيا دغه بابك بدلولو خواست وكړو او  پين سرې فېرنګي دَ ما څخه دَ چوكۍس
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ستو، نو كه څه هم دې له سارا سره اوږه په اوږه كښېنچې زما په خالي چوكې بان
يانو دَ ساراحركتونو او دَ سارا دلچسپ خو –دواړه پالر او لوُر ښكاره كېدو 

او  –داسې څرګندَولو، لكه جوړه چې دَ مودو مودو تږې سره يَو ځاى شوي وي 
او  لران ورته وايستلو، نو دَ سارا څېرهوې څخه ډابيا چې بابك له خپلې بټ

زما دغه شك  –دَ تازه ګل غوندې غوړېدله  ولې چې  –سترګې دَ كتو وَړ وې 
آخير په يقين هغه وخت بدل شو، چې دَ ماځپښين خواته يې موږ دَ سمندر په هغه 

نو ... بيرته كښته كولو .. غاړه، له چرته څخه چې  به په فېري كې سنګاپور ته تلو 
ما ال دَ سارا توجه دَ  –الس په الس كښته شو  Coupleما دَ مخه هغه تازه جوړ ز

نيوله، خو دې الس كش كړو او په موسكا  دَ پاره تر السه وَ ځان په خوا را اَړولو
 ...راته وَوئيل  هم يې آخر 

 خوشحاله اوسه  ّ.. ّ  ما اوتا ښه وخت تېر كړو 

سنګاپور په خوا روان  په فېري كې دَۍ خوَړلو ورسته، چې دلته دَ غرمې دود
هغه وينا ، چې ده تېر كال په نيګامبو .. شولو، نو دَ خپل پخواني يار جان هوګر 

 ...منله ، ګوا  ما زړه وَز.. كې راته كړې وه 

تش دوستي كوي او هغه هم  دَ ډالرانو دَ ورڼوَلو .. وفا نه كوي  انګرېزه ښځهّ 
 دپاره  ّ

په مې په هغه پخواني لكي ګيسټ هاؤس سنګاپور ع ش1995مې جنورۍ 3دَ 
بيا زه وم او دَ مونكي ګاډ جنت  خوب تېره كړه او په دې دويمه ورځ كې په خواږه

چې په كې په ګرځېدو او ليدو كتو مې .. روډونه او دنګې دنګې شاپنګ پالزې 
زه الدَ لوي سكاټس روډ، فار ايسټ پ  - ته نه راغلو  مزغوهم دَ ستړيا احساس ال 

تر پښو .. او سكاټس شاپنګ سېنټر ، چې څو اړخېزه دلچسپيانې يې درلودلې 
ر وَ هغې ښائيسته غاړې ته دايستلو ورسته ماڅپښين خواته دَ دې ښار دَ سمن

ېبل كارونه تر سېنټوزا سېل ځاى ته ځي م ، له كومه ځايه چې النچونه او كوره غل
غلم، چې درې كاله پخوا ال ورته كه نه وره هلته دننه دې سېنټوزا ته ځ  - اځي ر

چې . دَ ګرځېدو او كتو راكتو جنون مې دې ځاى ته رسېدلى وم –وره غلى وم 
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رڼاګانو څخه په ټېكسي ماُخستن زه دَ چائينا ټاؤن دَ ښكالګانو او رنګارنګ 
يسټ هاؤس سره جوخت آرچرد روډ كې تېرېدم، نو دَ فېشن شو كې دَ خپل ګ

ه كوُز شوم او نېغ دَ ماندرين هوټل په دې فېشن شو بورد په ليدو دَ تيكسي څخ
و جل په طرز جوړ ښائيسته ا  Uټكټ په الس كې دَ انګريزي   –هال كې ورننوتم 

دَ دوكانچې شاوخوا په كرسيانو كې خورا ډېر  –بل سټېج په خوا مې مخه وكړه
نران او سړي ناست ؤ او هغو ښائيسته سنګاپورين ُحورو ته يې كتلو، چې په 
 عجيبه او سترګې خوشحالونكو جامو كې يې دَ خپل ښائيست او دَ بدن ښودنې

په دې وه ، چې  مخكې مې داسې شو نه وه ليدلې  نوې  له زما دپارهدا مې  - كولې 
استو خلګو به كاره شوه ، نو شاوخوا نچې څنګه له ماډل له پړدې څخه راښ –

او ما خپله  –غورځولې ينې رناګانې دَ برېښنا غوندې ورباندې دَ كېمرو سپ
غټو او قيمتي كېمرو دَ مخه  زما كېمره دَ خلګو دَ كه نه را ايستله، چېكېمره ځ
كلو څېرو سترګې خوږولو ورسته خوبَولى خوبَولى تر دېره پورې په ښ –هيڅ وه 

  –يسټ هاؤس په خو روان شوم دَ ګ

***** 
ع دَ 1995ۍ مه جنورنورې دلته تېَرولو ورسته، په شپږ دوې ورځې او شپې

ماڅپښين دوې بجې په جهاز كې كښېنستم او بيرته په هغه پخواني لور 
شحاله ځكه وم، چې دَ تهائيانو دَ  ّ كرانګ تهيپ  ّ يعنې دَ وخ  - ورغبرګ شوم 

او تر لسم تاريخه پورې دَ هغه هېواد دَ ساحلونو څخه دَ   - حوُرو ښار ته روان وم 
او داسې مې   - ې شپې راسره وې رې ورځمزې اخيستلو دپاره خورا ډې خوند او

سنجولو لكه زه چې به ډېر زيات وخت  دَ ساحلونو په ژېړ رېګ باندې په سن 
باتهونو كولو كې تېَروم او هغه ملګرى ، چې په هره معنا يې ماسره صفا او پاكه 

هغې دَ ژوند  كوم او دې ځل به ور څخه دَهم دوستي كړې وه سره بال ډېرې خبرې 
چې ماته نور نور دَ دې خلګو دَ روئيو او فطري خاصو او  ښې هم اورم،څه ناپې

   - خاميانو اندازه وَ لګېږي  
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پتايا ځل بيا چې څنګه  له بنګاك څخه َيو،  - خو، دَ خدائى لكه چې نه وه خوښه 
دَ خپل ښه غو زړو الرو ور چپ شوم، چې ما ورباندې لو هته وَرسېدم، نو په خپ

هو، دَ يَو داسې دوست په حېث ، چې ما يې په ... موندلې وه بخت له رُويه فرښته 
... كړى دى او دا مې څرګندَولو هڅه هم كړې ده ونهحقله په ډائرۍ كې خورا صفت

دَ چې  په مردارو او سخنو ډم اوبو كې هم دَ نرګس دَ ګل په شان  ښائيسته ګلونه 
بل بار او دغه رنګه هر . .هم ځكه خو مې يَو بار   –ژوند دَ زلفو زينت جوړېدلى شي

خو  –لي ؤ دَ نرګس ګل په كې  خپل رنګونه وېښهغه ځاى وَ لټولو، چې دا 
پورې ځان وَ  Yahنه كړه پېدا، نو مې دَ هغې تر خوندَكۍ هم رته چې مې هيچ

 ... مې ورڅخه پوښتنه وكړه  كې كېدلې انداز او په ساه  - رَسولو

 لټون پسې ستړى شوم   ّ ؟ زه يې نن شپه په... ّ  يوپا چرته ده 

كړو، چې ستا دَ تك په دَ يوپا دې خوندكۍ په موسكا او په ډېر وياړ ځواب را
سره دوستي  ځوان ...  وئيلو چې دې ورته ايالمني  هغې دَ يَو جرمن دويمه شپه

... څخه پوښتنه په دې نه وكړه، چې آخر پښتون وم  Yahمخته بيا ما له   –وكړه 
 ...   ت  زړه مخ مخته له دې سوچ سره وهل شروع كړه خپله الره مې په ما

 ښه كوي  ّ  ... ّ څه  چې خدائى كوي  

دا دَ يَو داسې سوال ؤ، چې  او بيا دا پاته نورې ورځې شپې څنګه تېرې شوې ؟ 
ه به يې دَ محرميانو په غېږ كې ساتلم او هر سهار به يې زه دَ نوؤ هيلو سره هر شپ

او هم دغسې   - سمت په لور ګامونه اوچتَولو ته پارَولم  ملګرى  دَ يو نامعلومه 
خبره كېدى شي، دا .. له ما سره اكثره كېږى او زه نه يم خبر، چې دا زه څه لټوم؟ 

خو تر خپل وَسه پورې لګيا يم، چې دَ ... ورې سر ته وَنه رسېږي چې زما تر مرګه پ
بره دا ده، چې سرابونو هو، كه څه هم رښتيا خ... روح تنده څه نا څه ماته كړم 

   دا نظم زما  لكه .... غولېږم  مسلسل او ... غولولى مسافر يم 

 ّ سرابونو غولوَلى مسافر  ّ     

  !څوك چې ستا تپوس له ما وَكړي الليه
  زه دَ سوچ په توُنده اسپه باندې كښېنم
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  او ګودر ګودر دَ ژوند وَلټَومه
  خو هيچرته چې تا نه وَوينم ، راشم

  ې دَ تندي وچې په دُسمال كړماو خول
  و توروبيا څوكه غوندې په ماتو ګوُډ

  وَ هغه سړي ته زه داسې ګويان شم
  ّ  ما په سترګو دَ څېرې نه ده ليدلې

  ها  جنۍ چې زه يې تل خبرې اورم
  دَ دفتر دَ ټېلي فون په رسيور كې  ّ 

  نو زما په دې ځواب هغه مُوسكى شي
  ....وائي   خُله كږه كړي او پسخوند كې راته

  واقعي چې ته شاعر يې! ّ   شوقه ياره
 سرابونو غولوَلى مسافر يې   ّ

 )ع1995/ بنكاك څخه دَ كراچۍ په لور په هوائي سفر كې / شوق(

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ـ ـ ـ  تاثرسفري  ځانيخپل  دَ سېالنى په  څير ـ ـ ـ  

هغه شايد چې ما دَ ژوند تر ... سوال ، چې زه يې ځواب ته رسول غواړم داسې يَو  ّ
چې زه خوبونه رښتيا كول ورستۍ لمحې پورې وَكړوي راوكړوي ، ځكه 

...  هو، دَ يَو داسې انسان... په ويښو سترګو وينم  يې چې زه  هغه خوبونه... غواړم 
كې دعوې او افضليت په  اشرفيترحمان دَ دَ  يېخوبونه ، چې زه ښكلې انسان 

ښودل په وياړ ځكه  ته ه كې دَ ليدلو متمني يم، چې ابليسهغه هندار اغيزل شوې
په بڼه نه  دَ شېطانيانې دغه لعين ابليس په كې خپل ځان ، چې هغه وه شوى

دغه اشرف المخلوقات په مقابله كې وړوكى هم ل ځان دَ يوازې وَ ويني بلكې خپ
دَ خپلو ځناوري روئيو په نن ، چې  په زددَ دې غښتلي انسان . .هو   -  وَ سنجوي 

سوب په هر مېدان كې دَ شېطان وَ لمسيانو ته نه يوازې ماته وركوي ، بلكې  په 
، چې اوس ابليس ورته دَ خپل  شېطاني فطرت په  هم  غېر ارادي توګه غواړي 
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ېدونكې څېره چې په كې هره ښكاره ك... سمون جوړه هغه هنداره ښكاره كړي  
 )شوق افضل (   ــــــــــــــــــــ  برېښي  ّ ښكَروره 

***** 
ما چې كله  او چرته هم دَ ځان پېژندګلوي دَ خپل هېواد په نامه كړې ده ،نو ماته دَ ّ 

بيا كه مې هر څو ځان ورته سپينولو دباره دَ پستو ... كركې به نظر كتل شوې دي 
منل شوى نه يم  الكن دَ انسان په څير –ى دى او ښائيستو خبرو څخه كار اخيست

ولې چې تر ما دَ مخه زما اكثره هېوادوالوپه دباندې نړۍ كې دع خپل كردار  –
هغه ، كه څه هم دَ هغوئى په وختي ګټه ، خو دَ قام .. څنګه څنګه ښودنې كړې دي 

نو ځكه چې اوس له ما څخه هم څوكم  - او هېواد په تاوان تمامې شوې دي  
ستا په ! نو زه بيرته  په هاغه كس باندې خبره پرېږدم  ، ّ  ګوا  وايه  .. تنه كوي پوښ

خيال زه  څوك او دَ كوم هېواد غړى كېدلى شم؟  ّ مخته بيا دَ ده خوښه ، ما څوك 
  ) شوق افضل (    ــــــــــــــــــــــــــــ  او څه ګڼي ؟   ّ

***** 
نو زه ... زړه ماتى وتى يا تښتېدلى يم  څخه پښتني سيمې خپلې كه زه له  ّ  هر څو

ځكه نه يم ، چې دَ پښتني خمير درلودلو له سوبه مې نه يوازې دَ بې پښتو شوى 
ساهګانې  يَو سيال پښتون په حېث دَ هر مثبت نړئيز او آفاقي ژوند څخه 

مستعار كولو له هڅې سره سره دَ مينې ، سوكالۍ انساني روئيې او سوچونه 
هر په خپل ذات كې رانغاړل شوې دې بيا مې كړي دى او هم ې ځلې خپلولو هل

ته په فكري توګه نه يوازې سوال كړي دي ،  اړخيزه كليوال او غرئيز پښتون 
ځواب سره په دې  دَ هغوئ دَ سترګو دَ خالَسولو له يوازيني دغه سوال مېبلكې 

الكن ... ساده  دي ، چې زما دَ دغې بې سواده اوځكه دليل ځواب كړي هم منطقي 
نړۍ په سر له آفاقي ادراكي شعور دَ او تش ژوند تش دَ بقاء همتګري پښتون قام  

ـ ـ ـ  نه چې دَ هغوئ دَ  دَ وخت له ستنو سره په عقلي ځغل كې دى خپلولوسره سم 
 )افضل شوق ( ـــــــــــــــــــــــــــ    ّ  مټو په زور كې  

*****  
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 ّ  ژوند  ّ    

  كه معنا غواړې دَ ژوند... تاب بند كړه ك
  په توكل سفر ته مال وَ تړه

  شه مخامخ دَ موسمونو سره
  كائينات وَڅَپړه په خپلو سترګو

  او په رنګونو كې ځان وَرنګوه
  بيا مې يقين دى ، چې دَ غرو لمنې

  ساحل ، ګودر او دَ اوبو شنې چينې
  غټې ،  وړې  او زرغونې جزيرې

  نه به ستاسوئمنګ پوُلونه  ، او پاركو
  دا مضطربه ُروح كړي تږى دومره

  چې دي دَ وَچ حلق تر دُرشله زړګى
  داسې په منډه ، په ټوپونو راشي

  لكه  ژوندون چې وي فقط يو تنده
  او ته دَ تږو آرزوګانو كاروان

  چې مزلونه لنډَوې همېشه
 خو، تر مرامه نه رسېږې كله 

  )ع1994/   دَ كراچۍ څخه دَ كوئټې په لور په سفر كې/  شوق (
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  اختتام 


