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لومړۍ برخه
دنيا اور پرسته ده خو ډٻر خلک اوس ھم باور کوي چې دنيا زر پرسته وه
او تل به ھمدغسې وي .دنيا نه د خپل او نه د بل مذھب په ھکله خبرې
.کړې وې .عجيبه خبره دا وه چې ما دنيا په افريقه کې موندلې وه
زما اوس ھم ھغه ورځ په زړه ده چې په جنوبي افريقه کې مې يوه اوونۍ
شوې وه .زه د ډربن په ښار کې د افريقه د يوې نومٻالۍ ښځې زلٻخا په
کورکې دٻره ومه.
د ھغې خاوند سلٻمان نومٻده او دوې دواړه د نيلسن منډ له نږدو ملګرونه
فعاله غړى و .د ا فريقې دې ملي ګوند د نژادي  ANCوو .سلٻمان د
توپير پر ضد ډٻره مبارزه کړې وه ،سلٻمان څو وارې بندې خانې ته ھم
.ورلٻږل شوى و او زلٻخا د ښځو د يوې مجلې مدٻره وه
زه د خپلې کمپنۍ له خوا ډربن ته وراستول شوې اوم چې د نوي ټيلي
ويژن لپاره دفتر پيدا کړم او د ځانګړو پروګرامونه لپاره کار وکړم .پورا
درې مياشتې به مې په ډربن کې تٻرولې .په ھندوستان کې رانه ځوې او
خاوند پاتې و .زلٻخا زما ډٻر خٻال ساتلو او ننيې ټول دوستان را بللي و چې
.له ما سره و پٻژنې
په دې مٻلمنو کې دنيا ھم وه ھغې سپٻنه ساړې تړلې وه ،اوږدو وٻښتو تھيې
څو وارې تاو ورکړى و او د يو وړوکى پنډوکى په څٻر د دې پر څټ
پروت و .دنيا ډٻره نرۍ او دنګه وه ،د السونو ګوتٻيې ھم نازکې وې خو
ګوته په کې نه وه .ما اندازه ولګوله چې دا ناواده ده ،د دې سترګې لکه د
نورو ھندې نژادو ښځو غټې نه وې بلکه اوږدې وې او ماتھيې د چغتايي
ارټ ھاغه زاړه انځورونه را يا دول چې په کې د ښځو او سړو سترګې
.اوږدې اوږدې وي .د ھغې ټول وجود يو افسانوي کردار ته ورته و
ما په محفل کې ډٻرعکسونه واخيستل او ھغې په ھر عکس کې خندل خو ما
.ته به داسې ايسٻده لکه چې ژاړي
ھغه ماښام ډٻرعجٻبه وه او زلٻخا زما لپاره ډٻره ښه ميلمستيا جوړه کړې
وه .ګجراتي خواړه ،افريقايي موسيقي او د ھر نژاد مٻلمانه ...په ډربن کې
له دوو سوو کالو را ھيسې د ھند خلک د مزدورۍ لپاره ورتلل او ډٻرو په
کې ھلته کورونه جوړ کړې دې .د نژادې توپٻر پر ضد دې خلکو ھم د
.تور پوستو سره اوږه په اوږه کمپاين کړى و
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په مٻلمستيا کې ھر چا له ما د ھند حالت پوښتلو .په دوې کې ډٻر ھم ھلته په
ډربن کې زٻږٻدلي و د خپل مور او پالر نه يې د ھند کيسې اورٻدلې وې
او اوس دوې له ما د اورٻدو کٻسو ثبوت غوښتل .دنيا ھم ډٻرې پوښتنې
وکړې او ما ورته ځوابونه ھم وٻل .د شپې نا وخته چې ټول مٻلمانه والړل
.نو ما د زلٻخا او د ھغې د خدمتګارانو سره د لوښو په را ټولو پٻل و کړ
مونږ خبرې ھم کولې او د ځينو مٻلمنو په ھکله مو يو بل ته معلومات
ورکول .ما څو وارې خوله خالصه کړه چې د دنيا په ھکله ھم څه وواٻم
خو زلٻخا به خبره واړوله .اخر پوښتنه مې ترې وکړه نو راته يې وويل" ،
دنيا اور پرسته ده ،يواځې اوسٻږې ،يوه خور يې په انګلستان کې ده .دا د
يوې لوې کمپنۍ مشره ده چې په ټول افريقه کې څانګې لري .د زلٻخا د
خبرو نه مې ھڅ ووھلو چې دنيا ډٻره شتمنه ده .د شپې مې په خپله کتابچه
کې د سفر ياداښتونه ليکل او د دنيا په ھکله مې يوه جمله ولٻکله" ،دنيا يوه
".معما ده
راتلونکې څو ورځې ډٻرې ژر تٻرې شوې .زه به ټوله ورځ بھر وم،
ډٻرو نورو خلکو سره مې ولٻدل ،ماښام به په ټيلې فون اخته شوم .په ډٻلي
کې مې د خپل دفتر د مشر سره خبرې کولې ھغه ته به د ورځې د کار
راپور په کار و .کله کله به مې خاوند او زوې روپک سره ھم خبرې
.کولې .روپک ھغه وخت د څوارلسو کالو وو
يوه ورځ زلٻخا او سلٻمان دواړه د يو کانفرنس لپاره جوھانسبرګ ته والړل.
د دوې لور ھم ھلته اوسٻده او زړھيې و چې د کانفرنس نه وروسته يو څو
ورځې د ھغې سره پاتې شې .زه په کور کې د يو څو نوکرانو سره پاتې
وم .په درٻمه ورځ يوې تور پوستې خدمت ګارې راته وويل چې د ډوډۍ
شيان په خالصٻدو دي .زه د ھغې سره نږدى بازار ته والړم ،سودا مې
.وکړه ،درنې خلتې مو را واخيستې او سړک ته را وو تلو
په دې کې مې دنيا وليده چې ھغې ھم سودا کړې وه او د خپل موټر لورې
ته روانه وه .زھيې ولٻدم نو ودرٻده ،حال احواليې رانه وپوښتو ،بيايې
وويل" ،کور ته به څنګه ځې؟" ما ورته وويل " ،يوه ټيکسي به ونيسو"
ھغه نا راضه غوندې شوه .ما ته يې داسې وکتل لکه يو مور چې ماشوم
ته خبردارى ورکوي " .ته خبره يې چه دلته کله کله ټيکسي په الره کې
ودرول کٻږي او د مسافرو نه سامان او مال ھر څه وړي" ما داسې کيسې
اورٻدلې وې خو اوس بله الره نه وه .ھغې راته وويل" ،تا سو به ما سره
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ځئ" مونږخپل سامان د ھغې موټر ته يوړو .په مخکې سيټ د ھغې ډريور
ناست و خو دنيا موټر په خپله چلوو .د موټر د روانٻدو سره ټٻپ چاالن
.شو او يوه غمژنه ھندي سندره پٻل شوه
دنيا په ټوله الر زما د کارونو په ھکله پوښتنې کولې .د زلٻخا کورته چې
را ورسٻدو نو سامان مو ښکته کړو .اوس دنيا په دې ټينګار کوو چې زه
دې ھغې سره والړه شم .يو څه بحث نه وروسته ما د ھغې خبره ومنله.
خدمتګارې ته مې وويل " ،که زلٻخا ټيلې فون وکړو نو ورته ووايه چې زه
د دنيا کور ته تللې يم او د يوولسو بجو نه وړاندې به راځم" زلٻخا يا
سلٻمان به ھره شپه له جوھانسبرګ نه ټيلي فون کوو او زما حال به يې
.پوښتلو
د دنيا کور د يوې غونډى د پاسه و .دلته ډٻرو شتمنو خلکو په داسې
غونډيو کورونه جوړ کړي و او تاو راتاو سړک ھر کورته رسٻدلى و .د
غونډى د پاسه په وروستى ګوټ پٻر چې ورسٻدو نو دنيا موټر ودروو.
ښکته شنې ونې او بوټې دومره ډير و چې سړک په کې نه ښکارٻدو .دنيا
يو څو شٻبې ښکته کتل او ما داسې وگڼله لکه چې دا د دې سيمې د نندارې
لپاره ودرٻده .ما ھم ښکته کتل ،بيا مې وويل " ،څومره ښايسته ځاى
دى...ستا د کور دا الره مې ډٻره خوښه شوه" .دنيا ھيڅ ونه وٻل ،موټريې
.روان کړو او بيا د دې د کور په لويه دروازه کې داخل شو
د دې دروازې نه تر کوره پورې ھم سړک پوخ جوړ و ھرې خوا ته شنه
بوټې ،ونې او د افريقائي ګلونو مٻلې جوړې وې .ھغې موټر ودروو نو
مونږ را ښکته شو .د يوې بلې دروازې نه ور دننه شو چې د ھغې يوې
خدمتګارې ورته خالصه کړې وه .دننه يوه وړه کوټه ورپسې داالن او بيا
.د نا ستې لوٻه کوټه وه
د دې لوٻي کوټې په منځ کې د نٻمې سپوږمۍ په شکل يوه ستنه والړه وه د
دې ستنې رنګ طالٻي و او په کې يو لوې طالٻي طشت اٻښى وچې وړه
ډيوه په کې بله وه .د کور نور سامان ھم ډٻر قيمتې و ،يو څو تور پوستې
خدمتګاران اخوا دٻخوا ګرځٻدل .دنيا ما نه معذرت وغوښتو او دننه د
خوب کوټې ته والړه .يوه خدمتګار راته د تازه مٻوو اوبه په ګٻالس کې
.راوړل
ما د کوټې يو يو شي ته کتل او د ھغوې ستاينه مې په زړه کې کوله .ډٻر
وخت تٻرشو او دنيا چې بٻرته راغله نو جامٻيې بدلې کړې وې .د افريقايي
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ډوله اوږد نسوارې کميسيې اغوستې او وٻښتھيې خالص پريښي و چې د
دې تر گونډو رسٻدل .ما ته نا ببره خپله پوښتنه راياده شوه چې دومره
ښکلې او شتمنه ښځه ولې يواځې ژوند کوي؟ خو دومره مې نشو کولې چې
له دنيا وپوښتم .زه تراوسه دنيا ته دومره نه وم نژدې چې داسې پوښتنه مې
ترې کړې وې
تر ډٻره وخته مو زما د کار په ھکله خبرې کولې ھغې راته د افريقه د
ځينو نوميالو خلکو نومونه او ټيلي فون نمبرې راکړې چې د کار لپاره مې
په کارې وې .په دې کې يوې خدمتګارې د ډوډوۍ غږ وکړو او مونږ
پاسٻدو .د ډوډۍ په کوټه کې مٻز د رنګا رنګو خواړو ډک و .ما د ھغې
نه پوښتنه وکړه چې "که نن زه درسره نه واى نو تا به دا خواړه څنګه
خوړلې؟" دنيا په زوره وخندل " ،نن ډٻره ښه ورځ ده چې زه په دې مٻز
ډوډۍ خورم .نور کله زه په يو پتنوس کې د ټي وي مخې ته د ما ښام ډوډۍ
خورم" ما د ھغې د کار او د دفتر په ھکله پوښتنې پٻل کړې .دنيا راته د
خواړو شيان ھم راکول او ورو ورو د خپلې کمپنۍ په اړھيې خبرې ھم
.کولې
دوې تجارتې مالونه د اوبو د الرې يو او بل ھيواد ته ورلٻږل .دا به کله کله
نورو ھيوادونو ته ھم ورتله .ما ترې پوښتنه وکړه چې ايا دا کمپني ھغې په
خپله جوړه کړې وه؟ نو ھغې لنډ ځواب راته راکړ " ،نه په ميراث کې
راته پاتې شوٻده ".مونږ ال ډوډۍ نه وه خالصه کړې چې ټيلي فون
وغږٻدو او ھغه د ډير وخت لپاره په خبرو بو خته شوه .د شپې لس بجې
شوې نو ھغې پخپله راته د تللو وويل .په دې ښار کې نا وخته ګرځٻدل
خطر لرې .د ھغې د ډرايور سره يوه خدمتګاره ھم مخې ته په موټرکې
.کٻناسته او زھيې د زلٻخا کور ته بوتلم
راتلونکې څو ورځې نورې ھم مصروفې وې .د ھندوستان نه زما د ټيلي
ويژن د شبکې نور خلک د کٻمرو سره رارسٻدلي و .د ډربن نه څو ميله
لٻرې د "فينکس" نومې ښار ګوټې کې د مھا تما ګاندھې د ژوند په ھکله يو
سٻمينار جوړ شوې و .ګاندھې د دې ښار نه د قانونې وکيل په توګه په کار
پٻل کړې و .ھغه وخت په ھندوستان کې چا د ده نوم ھم نه و اورٻدلى .د
ھند د کانګرس ګوند بنسټ په دې ښار ګې اٻښودل شوى و .مونږ د ګاندھې
.په ژوند د يو فلم په پالن کار کوو
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په فينکس کې زما د استوګنې لپاره د زلٻخا ورورابراھيم د خپل کور
دروازې راته پرانستې وې .ابراھيم په خپله قانونې وکيل و او يوه لور يې
.وه چې په پښو معذوره او ټوله ورځ به يې خطاطې کوله
د يوې اوونۍ د سخت کار او منډو ترړو نه وروسته زما ھمکاران والړل
او زه د دوو نورو ورځو لپاره په فينکس کې پاتې شوم .د ډٻرو ورځو
وروسته مې بٻګاه شپه په ارامه خوب وکړو او سحر نا وخته را پا څٻدم.
د ابراھيم مٻرمنې زبٻدې خپله لور يو نندارتون ته بٻولې وه .زه د ناستې
کوټې ته را ښکته شوم چې ھره ورځ به دلته مونږ ټولو د سحر چاى
څښلې .زما د کار د کاغذونو يوه بٻګ ھم دلته اٻښى و .د دې نه مې ټولې
دوسيې او کاغذونه راوويستل او کوم عکسونه چې چاپ شوي و ،ھغه مې
په بٻالبٻلو لفافو کې کٻښودل .اضافه کاغذونه مې يوې خوا ته غورځول او
.د ناستې د کوټې ټول مٻز مې نيولى و
ايبي چې د ابراھيم د ور نوم و ،بھر په باغ کې بوټو ته اوبه ورکولې او د
چايو لپاره چې را دننه شو نو زما په ځينو عکسونويې نظر پرٻوتو .په دې
کې يوه د دنيا رنګين عکس و چې ما د لومړي مٻلمستيا په وخت اخستى و.
داسې عکسونه به کله نا کله ما د يو مضمون سره د ھندوستان ورځپاڼو ته
ھم ور لٻږل .ايبي ښه شٻبه عکس ته وکتل او بيا يې رانه پو ښتنه وکړه " ،
ته دنيا له نږدې پٻژنې؟" ما ورته د ھغې ماښام کيسه وکړه چې دنيا له ځانه
.سره بيولې وم
ايبي په صوفه کٻناستو او بله پو ښتنه يې رانه وکړه " ،ستا په فکر دنيا زر
پرسته ده ؟" ما ته د ايبي دا پوښتنه احمقانه ښکاره شوه" .په دې نړۍ کې
کوم کس دى چې مال او زر يې نه خوښٻږې؟" ما د ځواب په ځاى ترينه
پو ښتنه وکړه نو ايبي يو څو شٻبې غلى پاتې شو  .بيا يې ووٻل" ،ستا څه
خيال دى چې دنيا ولې واده نه دى کړى؟" ما ورته ووٻل " ،نن سبا ډٻرې
ښځې چې لوړو ځا يونو ته رسٻدلې دې ،واده نه کوي...دا څه دومره
حٻرانونکې خبره ھم نه ده" په دې وخت کې خدمتګار د پتنوس سره را
.دننه شو او مونږ په چايو اخته شو
ايبي راته د خواړو شيان په پلٻټ کې اٻښودل او زما د خبرو په ځواب کې
لګيا و " ،زه دا منم چې ځينې ښځې د خپل مسلک کار يا د سبق الره خپله
کړي نو واده کړى ژوند ورته عبث ښکاري ،خو دنيا يوه معمولي ښځه ده
ھغې سبق ھم زيات نه دى وٻلې" ما د دنيا دفاع وکړه " ،دا ښاٻې چې ھغه
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دومره استعداد لري چې بې له اوچت تعليم د پالر دا لويه کمپنۍ دومره په
کا ميابۍ وچلوي" " د پالر کمپنۍ ...ھا ھا ھا ھا" ايبي يو بړچ ووھلو او
تر څو چې ده خندل ما د ده د غټې خٻټې ننداره کوله چې ښکته پورته کٻده .
بيا دى نا څاپه د خدمتګار په ليدلو غلى شو چې د ګرمو چايو د چٻنک سره
.را دننه شو
ما د چايو پياله ډکه کړه او ايبي نه مې پوښتنه وکړه " ،دنيا د پالر د کمپنۍ
وارثه نه ده؟ ھغه يو څه په طنز او يو څه په افسوس راته وويل " ،نه دا
کمپني د دې د پالر نه ده...د دې د تره او ما ما ھم نه ده "...زه حٻرانه
شوم " ،نو بيا چا ورته دومره سخاوت کړى دى؟" ايبي ووٻل " ،د دې د
مور څوک لٻرې خپل و ...لکه چې د ما ما زوې يې و...اسمعيل سٻټھه...
قريبآ پنځوس کاله کٻږې چې دا کمپنۍ يې جوړه کړې وه ...ته خو خبره
يې چې د نژادي توپير په کلونو کې تور پوستو او غنم رنګو نه شو کولې
چې لوې کاروبار په الس کې واخلي .خو اسمعيل سٻټھه د بمبۍ يو تجار و
او د سپين پوستو په حکومت کې يې ځينې خلک پٻژندل چې د ھندوستان نه
دلته راغلى و ،ځکه ھغه ته د دې کمپنۍ د دفتر پرانستلو اجازه ورکړى
شوې وه .دا د ھندوستان د يو مسلمان تجار لومړۍ کمپني وه"
ودرٻږه...يوه شٻبه ...ما ايبي ته الس وخوځوو " .اسمعيل سيټھه مسلمان و.
دنيا زردشتي مذھب منونکې ده ،د دوې خپلوي څنګه کٻدى شي؟" ايبې د
چايو پياله پرمٻز کٻښوده او وې وٻل " ،ھم ھاغسې لکه چې د گجرات
محمد علي جناح ښځه زردشتي وه" زه يو څه پيکه شوم ،خو بيا مې د ايبي
نه پوښتنه وکړه " ،اسمعيل سيټھه به اوالد نه الره؟" ايبي ژر ووٻل" ،
".نه ....د اسمعيل سيټھه يو ځوى و چې شھريار نومٻدو
د دې خبرې په اورٻدو زما تلوسه زياته شوه ،د سترګو په رپ کې مې په
پخپله د دنيا او د شھريار د مينې داستان جوړ کړو .د ھغه نه مې پو ښتنه
وکړه " ،ښه نو دنيا د شھريار خوښه وه؟" ايبي بيا په زوره و خندل او راته
يې وويل " ،بې شکه ته ډٻره ھوښياره يې زلٻخا راته ستا د پوھې خبره
کړې وه خو باور مې نه راتلو ".زه په خپل صيفت اورٻدو يو څه نا ارامه
شومه خو بيا مې ايبي ته په سوالٻه سترګو وکتل ،ھغه راته موسکى شو او
وويل ،وروسته ھمدغسې وه خو د اسمعيل سيټھه او د دنيا د کورنۍ تر منځ
.د ځمکې او د اسمان فاصله وه.
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د دنيا پالر د ډربن په لوى بازار کې يو وړوکى دوکان لرلو چې په کې
ھندي مسالې او د خواړو شيان خرڅول .د دې مور په روغتون کې نرسه
وه ،د دوى په درې اوالدونو کې يواځې د دنيا ورور چې دى ھم سلٻمان
نومٻدو سبق وويلو او په ملکي سروس کې يې کار پيل کړ ،د دنيا مشره
خور تھمينه په کالج کې وه چې انګلستان ته په سٻل والړه او ھم ھلته يې د
يو ھندو ډاکټر سره واده وکړ .پاتې شوه دنيا نو دا په سبق کې ډٻره
وروسته وه ،د ښوو نځي تعليم چې يې خالص کړو نو د تيارو جامو په يو
.دوکان کې يې کار کوو
ما نه خپل کا غذونه او عکسونه ھير و او ايبي ته مې غوږ نيوې و " ،ښه
نو دنيا بيا څرنګه د اسمعيل سيټھه د کمپنۍ مالکه شوه؟" ايبي د خپله ځاٻه
را پاڅٻدو او د دروازې لورې ته روان خبره يې جاري وساتله " ،اسمعيل
سيټه چې مړ شو نو "...ما خبره د ھغې له خولې واخيسته " ،څنګه مړ
شو؟" ايبي ماته مخ راواړو او وې وٻل " ،دا ھم يوه معما ده چې تر اوسه
نه ده حل شوې ،دى يوه ورځ يه کشتۍ کې موريطانيه ته د سٻل لپاره روان
و ،ښځه ھم ورسره وه ،چې د سمندر په منځ کې کشتۍ ډوبه شوه .دا د
ھغه وخت ډير مشھور خبر و ،حکومت ډيرې پلټنې وکړې خو د کشتۍ د
چپه کٻدو سبب معلوم نه شو .،دلته په ډربن کې داسې اوازه وه چې ګنې د
سپين پوستو يوې کمپنۍ چې د اسمعيل سيټھه سره رقابت لرلو ،د ده لپاره په
سمندر کې کومه لومه اٻښې وه.
زما سترګو مخې ته د ډربن د سمندر رڼو اوبو څپې وھلې .په دې ملک کې
د څرمنې د رنګ په اساس څومره خلکو سره ظلم شوې و .د زلٻخا يوه بله
ملګرې چې رشٻده نومٻده ،کونډه وه .ھغې راته د خپل خاوند د مړينې
کيسه کړې وه ،دې په موټرکې کور ته را روان و چې په الره کې د يوې
الرۍ سره يې موټر وجنګٻدو ،په موټر کې د ده سپين ھمکاران ھم ناست و
ھغوې يې سمدستې نږدى روغتون ته ورسول .د دې خاوند سپين پوست
نه لرلو او د ھغه لپاره د تور پوستو د روغتون نه يو امبوالنس را وغوښتل
شو .دا د روغتون د پٻښې د ځاى نه پنځوس کيلومټره لرې و ،تر څو چې د
رشيدې خاوند روغتون ته وړل کيدو په الره کې ساه ورکړه.
زه د خپلو خيالونو نه ھاغه وخت را بھر شوم چې يو چا مې په اوږو الس
کٻښودو .دا د ايبي لور فاطمه وه چې په خپلې څرخې چوکۍ ناسته وه او
راته يې و خندل .زه را پاڅٻدمه او د ھغې مخ مې ښکل کړو ،د ديارلسو
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کالو فاطمه دومره مينه ناکه او با حوصله وه چې کله کله به ماته د دې په
حالت ژړا راتله .ھغې د نندارتون نه راته د شنو طوطيانو د وزرونو
جوړې غوږ والۍ راوړې وې .ما ترٻنه د نندارتون په ھکله پوښتنې کولې
او دې راته په يوه ساه د خپل چکر کيسه وکړه .موريې لږ وخت لپاره
کوټې ته سر را دننه کړى ،خو بيا ٻې ولٻدل چې زه د فا طمې سره
مصروفه اوم نو پخلنځي ته ورغلې وه .ما نه د دنيا کيسه ھٻره وه او د
فاطمې معصومو خبرو ته مې غوږ نيولې و.
بيا مې خپلو کاغذونو او عکسونو ته پام شو نو ھرڅه مې راټول کړل او
فا طمې ته مې ووٻل " ،زه د جا مو بدلولو نه وروستو درځم ".ايبي لکه
چې با غ کې و .فاطمې د خپلې څرخي چوکۍ مخ د کوټې ھغې دروازې ته
کړو چې باغ ته خالصٻده .زه خبره ووم چې ھغه به ځان ته پخپله دروازه
خالصوي او بيا به چوکۍ په ھغه سيمټي تختې ورغړوي چې ھم د دې لپاره
جوړه کړې شوې وه .ھغه مې څو وارې په دې کار ليدلې وه.
په دې کور کې ھره دروازه د فاطمې لپاره برابره کړې شوې وه ،دوٻم
منزل ته د ختلو لپاره ورته يو برقي لفټ لگٻدلى و ،د ډوډۍ په کوټه کې د
لوى مٻز يو سر لږ ټيټ و چې فاطمې به ورباندې ډوډۍ خوړله .د ھغې
سره په خبرو به مې د زوى مينه ماته شوه ،که څه ھم ھره دوٻمه شپه به يا
ما او يا به مې زوى راته ټيلي فون کوو او خبرې به مو کولې.
ده ځان له بٻل کمپيوټر غوښتلو او پالر ورله اجازه نه ورکوله .يوه شپه ما
د خاوند سره ډٻرې اوږدې خبرې وکړې .زما زړه په مسافرۍ کې ډٻر نرم
شوې و او ما غوښتل چې زوى مې چې ھر څه غواړي ،ورته واخيستل
شې .خو پالر يې راسره ډٻر دليلونه ووٻل ،يو دليل يې قوى و او ھغه دا
چې په دوو مياشتو کې د ده د لسم امتحان کٻدونکې و او مونږ غوښتل چې
دى په پوره توجه امتحان ته تيارى ونيسي.
زه چې د غرمې د ډوډۍ لپاره بٻرته ښکته والړم نو ايبي ،فاطمه او زبيده
درې واړه په باغ کې و .زما په ليدو زبٻدې خدمتګارې ته اشاره وکړه او
دوي په مٻز د ډوډۍ شيان کٻښودل ،پاتې ورځ مې ھم په باغ کې د فاطمې
په خبرو اورٻدو تٻره کړه .زه بله ورځ د فينيکس نه تلمه ،کډه مې وتړله او
په زړه کې مې ډٻرې خبرې د دنيا په ھکله پاتې وې خو ھيڅ موقعه پٻدا نه
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شوه ځکه ايبي او زبٻدې د فاطمې په وړاندې د نورو خلکو کيسې نه کولې
او مانه غوښتل چې د دوې د کور دا دود مات کړم.
په بل سحر وختې زه په کوچ )بس( کې بٻرته ډربن ته روانه شوم .په الره
کې مې د نورو ښارونو د سٻل پالنونه جوړول .د "سپينو سپو" په نوم دا
کوچونه )بسونه( ډٻر ارامه و ،چاى ډوډۍ به يې ھم په کې ورکوله خو
کرايه يې دومره لوړه وه چې عامو خلکو به په کې سفر نه شو کوالى .په
ډربن کې د دې کوچ په تم ځاى راته سلٻمان والړو .د ھغه سره په موتر
کې کٻناستم نو په الره يې راته وويل " ،تا پسې د ھند نه درې پٻغامونه
راغلي دي ".زه وارخطا شوم " ،خٻريت؟" ھغه راته ډاډ راکړو "،درې
واړه د دفتر نه و  ،دوې د ايبي کور ته ھم ټٻليفون کړى و خو ته بيا وتلې
.وې" .
کور ته په رسٻدو د زلٻخا سره مې روغبړ نه وروستو ھند ته ټيلي فون
وکړو .خپل مشر راته ووٻل " ،بٻرته راشه ".ھلته په دفتر کې د څه مودې
راھيسې د د دو ھمکارانو تر منځ شخړه روانه وه ،دواړه له کاره ويستل
شوي و او زما ضرورت و .زما دفتر راته د بلې ورځې د الوتکې د سيټ
غم خوړلى و .ټيلي فون مې بند کړو نو زلٻخا راته وويل " ،زه پوھٻدم چې
ته ھيڅ نه شې کوالې ځکه خو مې ستا لپاره نن الوداعي مٻلمستيا جوړه
کړٻده.
زه داسې نا ببره بٻرته تللو ته ھيڅ وخت تياره نه اوم .څومره پروګرامونه
مې جوړ کړي و .په يوه مياشت کې مې دوه درې نور ښارونه لٻدل ،بازار
نه تحفې اخيستل .ما د ټولو ملکرو لپاره چې ھلته يې ما سره مرسته کړې
وه ھيڅ سوغات نه و اخيستى .کله چې حاالت زما په وس کې نه وې نو
سخته ژړا راځې ،نږدې وه چې په لپو لپو اوښکې مې توې کړى واى چې
زلٻخا راوړاندې شوه او زه يې په غٻږ کې ونيولم .ما زړه کلک کړو او د
تلو لپاره مې تيارى شروع کړه .په منډه بازار ته والړم او د خاوند او
زوى لپاره مې شيان واخيستل .د زلٻخا د کور لپاره مې يوه لوٻه ګلدسته
واخيسته او کور ته راغلم .د ما ښام سره مٻلمانه ھم يو يو را ښکاره شول.
دوھمه برخه
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ډٻر نور خلک چې مصروفه و ھغوې ته مې په ټيليفون خداى په اماني
ووٻله .دنيا ھم راغله ،ھغه ستړې معلومٻده ،سترګې يې له خوبه ډکې
ښکارٻدې خبرې يې ھم ورو ورو کولې .ما ترې پوښته وکړه " ،ته
ناروغه يې؟" ھغه موسکۍ شوه " ،نه ...ستړې يم "،بيا يې د شونډو په
منځ کې لکه د يوې سلگۍ يې ووٻل " ،له ژونده ستړې يم" ما غوښتل چې
ھغې سره يو ګوټ کې کٻنم او ښې ډٻرې خبرې ورسره وکړم .خو په
مٻلمستيا کې ټولو زما سره خبرې غوښتل .زما د صحت لپاره يو جام
پورته شو ،گيالسونه وجنګٻدل ،زلٻخا او سلٻمان د مالټو اوبه څښلې .زما
دنيا ته پام شو ،ھغې خپل جام ھمدغسې نيولى و .د ډوډۍ پر وخت دې له
زلٻخا معذرت و غوښتو چې ستړې ده او کور ته تلل غواړې.
زه تر برنډې ورسره بھر والړم ،دا ورو ورو په سپينو مرمرينو پونړو
ښکته شوه .ما د دې پښو ته کتل ،د ټيټې پوندې او د تورې څرمنې جوړ په
ساده چپلکو کې د ھغې ګالبې پښې ډٻرې ښايسته ښکارٻدې ،نن ھغې ژٻړه
او توره ساړي تړلې وه ،دنيا ما په بل ډول لباس کې نه وه ليدلې.
د ھغې په وٻښتو کې به د رامبيل يوه لړۍ ھم کله نا کله ټومبلې وه ،خونن
يې د وٻښتو اوږده کمڅۍ په شا اوړٻده را اوړٻده .دنيا ورو ورو د خپل
موټر په لورې والړه ،ډرٻور ورته دروازه خالصه کړه او ھغه په شا
سيټ کې کٻناسته .موټر چې لوې دروازې ته تاوٻدو نو ما په وروستې ځل
د دنيا څٻره وليده .ھغې راته شيشې نه الس وخوځوو اوما ته داسې ايسٻده
لکه چې يو ډير ښه فلم وروستۍ غمژنه ننداره مې کوله .له دروازې اخوا
تکه توره تياره وه ،ما غوښتل چې اوس په دې توره پرده نومونه راښکاره
شې .کاشکې دا فلم واى ،يو چا زما په اوږو الس کيٻښودو او زه يې دننه
بوتلم.
په ھغه ماښام ھر چا چې راسره خداى په اماني کوله نو زما په سترګو کې
به اوښکې راغلې .زما دا ټول ملګرې مسلمانان و ،په جنوبي افريقې کې
زه د ډٻرو کمو ھندوانو مٻلمنه اوم .زلٻخا او سلٻمان زه په کور کې داسې
ساتلې اوم لکه چې زه د دوې ډٻره نږدې خپله اوم .زه چې تر څو ژوندې
يم ،د دوې د مھربانۍ بدل ورته نه شم ورکولى.
په بله ورځ د ډربن نه جوھانسبرګ او بيا له ھاغه ځاٻه د ھندوستان په
الوتکه کې کٻناستم .خپل وطن ته په راتلو ډٻره خوشحاله نه شوم .بيا ھم
ھغه دفتر وو ،ھم ھغه ستړي کارونه .دا ٻې ال څه چې زمونږ په فلٻټ کې
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موږګان پٻدا شوي و .په دوو مياشتو کې زما کور د خاوند او د زوى د
السه داسې شوى و چې د پٻژندلو نه و .ھر ځاى چې يې ډوډۍ خوړلې وه
لوښي يې ھم ھلته پرٻښي و .زه دومره نا څاپه کورته راغلې وم چې دوې
د صفاې لپاره وخت نه و پٻدا کړى.
يوه جينۍ چې د ځاى پاکولو او جامو وينځلو لپاره به راتله ،د وخته
تښتٻدلې وه .زما اعصاب خراب شول ھلته په جنوبي افريقه کې څومره
خلکو ته مې بلنه ورکړې وه چې ھند کې به زما په کور کې ايساريږئ .د
ښاروالۍ خلکو ته مې ټيلي فون وکړو او دوې خپل کسان راواستول.
ھغوي راته امر وکړو چې کور به يوې اوونۍ لپاره پرٻږدو ځکه چې د
موږګانو دارو زھرژن و .مونږ يوه ھوټل کې کوټه په کراٻه کړه او کله
چې کور مو پاک شو نو بٻرته ورته ورغلو.
زلٻخا غوښتل چې ھند ته راشي او د خپل مور پالر وطن ووينې خو دا
موقعه ورته پٻدا نه شوه .ما ټولو ملګرو ته ايمٻلونه استول ،دنيا ته مې ھم
څو وارې ليک ور واستوو خو ھغې د يو ځواب ھم را نه کړو ،بيا مې
.ورته ټيلي فون وکړو نو خدمتګارې راته وويل چې دا په کور کې نه وه.
ورو ورو زه پخپلو کارونو کې دومره بوخته شوم چې د جنوبي افريقې
انځورونه مې د ذھن له پردو تت شول .يوه رابطه مې د زلٻخا او سلٻمان
سره ټينګه وه چې دوې به کله کله راته ټٻلي فون کوو.
بيا يوه اوونۍ داسې ھم راغله چې ايبي راته ټيلي فون وکړو او د سلٻمان د
مړينې خبر يې راکړو .زمونږ ټٻلي فون د دروازي سره جوخت د پخلنځې
په الره ايښى و نو زه ھم ھلته پر زمکه پرٻوتم او دومره ډٻر مې وژړل
چې زوى وار خطا گاونډ کې ډاکټر ته ټيلي فون وکړو .سلٻمان يو ډٻر
اوچت انسان و ،زما خاوند د زلٻخا سره رابطه وکړه او زما حال يې ورته
ووٻل .زلٻخا راسره خبرې وکړې او تسلي يې راکړه .زه حٻرانه وم چې
زلٻخا څومره لويه حوصله لري.
زمونږ کمپنۍ د سلٻمان پر ژوند يو اوږد راپور خپورکړو .د دې راپور
لپاره ما خپل ټول توان يو ځاى کړى و او پورا معلو مات مې خلکو ته
ورکړل .د دې پٻښې ال يوه مياشت نه وه تٻره چې زما خاوند جيدار د زړه
د حملې نه وروسته روغتون ته بوتلې شو .زه په ھغه ورځ دفتر کې وم او
تر څو چې روغتون ته رسٻدم ،دى بيا په ھوش کې و .راتلونکي ورځې
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ډٻرې ستړې کوونکې وې .د ډٻلي ښار د زړه ډاکټران چې مونږ پٻژندل د
ھغوې نه مو مشوره واخيسته.
د جيدار د زړه يو رگ بند شوى و او عمليات يې په ھند کې کٻدى شو ،خو
پٻسه ورته پکار وه .په دوبۍ کې مې د ايندرور او د ھغې خاوند سره ھم
ھره ورځ خبرې کٻدې .دوې راته صالح راکړه چې ھلته ورشو ځکه دوې
ډٻر ډاکټران پٻژندل او په عملياتو ھم ډير لګښت نه راتلو.
ما د خپل دفتر نه د يو مياشت رخصت واخيستو ،خاوند ته مې بې له ھغې
د ناروغۍ رخصتي ورکړى شوې وه .د زوى امتحانونه مې سر ته
رسٻدلي و .ويزې مو واخيستې او دوبۍ ته والړو ،څو ورځې مو د معاينو
او نورو معلوماتو کې تٻرشول .د اپرٻشن په ورځ مې زوى د ايندرور د
اوالدونو سره يو ځاى د سمندر سٻل ته ورواستوو .مونږ روغتون ته
والړو.
کوز ماسپښين راته يو نرسې خبر راکړو چې عمليات پيلٻږې .ايندرور مې
په خپله ھلته موجوده وه او زه په يوه کوټه کې د ټيلي ويژن مخې ته نا سته
وم ،د زړه دعملياتو فلم يې په دې ټي وي ښکاره کوو .يو څو ډاکټران او
نرسان ھم ھلته موجود و .دا زما لپاره يوه نوې تجربه وه .د واده په
شروع ورځو کې زما خاوند راته څو وارې دا خبره کړې وه چې ته زما په
زړه کې اوسې .اوس يې زړه ټولو ليدو .زما له سترګو اوښکې روانې وې،
راسره ناستې يوې ډاکټرې تسلې راکوله " ،داسې عمليات ھره ورځ کٻږې
دا خو ډيرمعمولې ا پريشن دى"
دا خبره راته ډٻرو ډاکټرانو څو وارې کړې وه خو زه د سلٻمان مړينې
دومره وٻرولې وم چې د ھيچا په خبره مې تسلې نه کٻده .څو ساعته مې
دغسې تٻرشول نو زما د سترګو اوښکې ھم وچې شوې .زه ډٻره ستړې وم
او يوې خبرې اورٻدو ته مې ټول وجود غوږغوږ و .نه پوھٻږم چې ماښام
و او که شپه ...زما ايندرور ھغه کوټې ته راغله ،زه يې په غٻږ کې
ونيولم او راته يې ووٻل " ،شکر چې ورور مې جوړ دى اپرٻشن کا ميابه
و.
شپه مې ھم ھلته يوې کوټې کې وکړه .بل سحر مې چاى وڅښلې او بيا يې
راته اجازه راکړه چې زه جيدار ووينم .دى په ھوش کې و خو د ډٻرو
خبرو اجازه ورته نه وه .ترغرمې ورسره وم ،بيا مې زوى راغى او پالر
يې يوه شٻبه وليدو .ما ته يې په غوږ کې وويل " ،مورې زه ټوله شپه په
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خوب کې وٻرٻدم ".زړه مې بيا را ډک شو ،بيګا شپه لومړى ځل و چې ده
سره نه مور وه او نه پالر .د ده قد اوس تر ما لوړ و د لٻرې به د يو سړي
ګومان پرې کٻدو .مونږ ورته ډٻر اعتماد وربښلى و ،د وړوکوالي نه يې
خپل کارونه په خپله کول خو ما په خپل غم کې دا ھٻر کړي و چې دې
اوس ھم ماشوم دى.
يوه اوونۍ وروسته جيدار کور ته راغى ،د ده د خواړو او د سپک ورزش
پروګرام راته ښودل شوى و .څو ورځې چې تٻرې شوې نو ايندرور مې د
ده د بيا روغتيا په وياړ يوه وړه ميلمستيا جوړه کړه .مونږ په دوبۍ کې
ھيڅوک نه پٻژندل خو ايندروراو د ھغې خاوند د ډٻرو ھمکارانو کورونو
تلل راتلل نو په دوې کې يې ځينې راوبلل.
ما ډٻره موده وروسته ځان جوړ کړ ،دايندرور په وٻنا مې سره بنارسي
ساړۍ وتړله ،که نه زه خو په ھند کې ھم ټوله ورځ په پتلون کې ګرځٻدم.
يو څو کسان راغلي و ،نور پاتې وو ،ماشومانو ته مو د وخته ډوډۍ
ورکړې وه او دوې بره په کوټه کې په کمپيوټر لوبې کولې.
يو وخت د دروازې ټلى وغږٻده نو زه والړم چې مٻلمانه را دننه کړم .ھلته
د پاخه عمر ښځه او سړى والړو ،سړي راته خپل نوم ډاکټر شرما وښودو.
ما ميرمن شرما او ډاکټر دواړو ته ھر کلې ووٻل ،ځان مې وروپيژندلو او
دوې مې د ناستې کوټې ته وروستل .مٻلمستيا ډٻره ښه وه ،د ډوډۍ نه
وروسته درې څلور وړې ډلې جوړې او خبرې پيل شوې وې .ما اندازه
ولگوله چې په دې ټولو کسانو کې يو زه او يوه مٻرمن شرما ډاکټرانې نه
وو ،نورو ټولو د طب او د مريضانو خبرې کولې.
مٻرمن شرما يوې خوا ته غلې ناسته وه ،زه والړم او ھغې سره جوخته
کٻناستم .د څو خبرو نه وروسته زما له خولې د جنوبې افريقه د سفر
يادونه وشوه .مٻرمن شرما ټکان وخوړو ،راته يې ووٻل " ،ته کوم ښار ته
تللې وې؟" ورته مې ووٻل " ،ډربن کې وم خو نورو ځايونو ته ھم تللې يم"
ميرمن شرما ووٻل " ،په ډربن کې زما خورھم اوسٻږې ،د يوې کمپنۍ
مشره ده ،دنيا نومٻږې .اوس ما ټکان وخوړو ،ھغه ښځه چې زه ورسره
تٻرو درې ساعتو کې معرفي شوم ،د دنيا خور تھمينه وه.
دنيا څومره وړه ده ،ما په ھندي کې ورته ووٻل " ،بيا مې خپله خبره سمه
کړه " ،ھغه دنيا نه چې ستا خور ده ،دا دنيا چې مونږ پکې ژوند کوو".
تھمينې وخندل " ،مونږ په وړکتوب کې دنيا پورې ملنډې وھلې ،کله به مو
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ووٻل دنيا فريب ورکوي ،کله به مو ووٻل دنيا دروغژنه ده ،ھغې به مور ته
ګيله يوړه نو مونږ به وخندل چې دا خبرې خو مو دې دنيا پورې کولې"
د نومونو خبره ياده شوه نو ما تھمينې ته وويل " ،په جنوبې افريقې کې د
مسلمانانو نومونه ډٻر محدوده دي ،د ښځو نومونه زلٻخا ،زبٻده او د سړو
نومونه ابراھيم ،اسمعيل دي .په ھر کور کې دا نومونه اٻښودل کٻږې ،په
ډربن کې څوارلس سړي او يو څو ښځې په دې نومونو پٻژنم".
په دې وخت کې نورو ھم زمونږ خبرو ته غوږ نيولى و .زما خاوند ووٻل،
" نوم او شخصيت چې کله کله په خپلو کې سمون نه خورې نو زما کانه
کٻږې .پالر را باندې جيدار نوم ايښى و ،يعنې زړه لرونکى او زه دا دى
د زړه د السه ناروغه يم" ټولو په زوره وخندل .د خبرو لپاره نوې
موضوع پيدا شوه .ما غوښتل چې د تھمينې سره د دنيا خبرې وکړم ،دھغې
حال وپوښتم .ھغې ھم له ما سره خبرې غوښتلې نو ورو غوندې بھر
برنډې ته ووتلو .ھلته د پروړ په چوکيو کٻناستو ،تھمينه ھاغسې نه وه لکه
چې دنيا وه ،دمخ شباھت يې يو څه ورته وو خو تھمينه چاغه وه .وٻښته
يې لنډو او لمنه يې اغوستې وه .زه حٻرانه شوم کله چې تھمينې راته
ووٻل " ،دنيا له ھغې درې کاله کشره وه او د ھغې په بله خبره ډيره
خواشينې شوم کله چې راته يې ووٻل " ،دنيا ډٻره ناروغه ده" يو داسې
عجيبه ناروغي ورته پيدا شوې ده چې د وجود رګونه يې په وچٻدو دي .له
ګرځٻدو پاتې ده او اوس خو ورته څرخې چوکۍ اخيستل شوې ده ځګه د
دې پښې اوس کار نه کوي.
ما ته د دنيا ھغه وروستى انځورسترګو ته ودرٻدو ،د ھغې ګالبي پښې او
دھغې تګ .دا څنګه کٻدى شي چې يو روغ جوړ انسان دومره ژر له پښو
ولوٻږي .د تھمينې په سترګو کې اوښکې راغلې خو ژر يې خپلې شونډې د
غاښونو الندې ونيولې ،بيا يې يو اسوٻلى وکړو " ،دنيا ډيره بد بخته ده،
څومره خلکو ورسره واده غوښتل خو دې ھمدغسې ژوند تٻرکړو .تھمينې
راته مخ راواړو او پوښتنه يې رانه وکړه " .ته خو د دينا په ژوند خبره
يې؟" ما ورته ووٻل " ،ډٻره نه...زما سفر لنډ و او دنيا په خپله ما ته ھٻڅ نه
دې وٻلې .تھمينې اسمان ته وکتل او لګيا شوه " ،ھم دغه خو غضب دى
چې دنيا ھيچا ته خپل د زړه حال نه وايې ،لکه د لوند لرګى ورو ورو
سوځي .زه يې خور يم خو دې کله ھم د زړه خبره راته نه ده کړې".
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ما تھمينې ته ووٻل "،دنيا د شھريار سره څنګه پٻژندلې و؟" دې خو ستاسو
خپل و .د ماشوم والې نه به يې تاسو کره تګ راتګ کوو؟"
ھغې د کافي وړې پيالې نه يو ګوټ وکړ " ،د شھر يار د موراو پالر تر
مرګه مونږ چرته د دوې کورته نه وو ورغلي ،دوې ډير اوچت خلک و.
د کشتۍ د پٻښې نه وروسته زما مور پالر شھريار ته ورغلل چې د مړو په
مراسمو کې ورسره مرسته وکړي .په دې وخت کې شھريار د پنځويشتو يا
شپږويشتو کالو و ،پوھنتون سبق يې ايله خالص کړې و .زه په انګلستان
کې وم ،نه يم خبره چې دنيا کله د شھريار کورته والړه او څه وختې دوې
يو بل سره وليدل .ھغه وخت دنيا د ډربن په يو دوکان کې کار کوو ،د
اوولسو کالو وه خو مونږ ته بيخي ماشومه ښکارٻده .په دې ورځو کې زما
مور ھم چې ال پخوا د سرطان په ناروغى اخته وه مړه شوه او زه چې
جنوبي افريقي ته والړم نو راته اندازه وشوه چې شھريار زمونږ کور ته
ډير تګ راتګ کوو .زمونږ کود تور پوستو يوې غريبې سيمې ته نږدى
و او ھلته د شھريار سپين موټر ته به تل واړه تاويدل را تاويدل".
تھمينې راته وکتل او بيا يې خپله خبره جاري وساتله " ،دنيا ښايسته وه او د
ډٻرو ځوانانو زړونه يې په موټي کې و خو ھيچا جرات نه شو کوالى چې
دې ته ورنږدې شي .زمونږ مور راباندې ډيره سختي کوله او يو څه دنيا
ته د خپل ښايست احساس ھم و چې غرور يې ورکړې و .شھريار چې
زمونږ کور ته راتلو نو ھغې سره به يې نٻغې خبرې نه شوې کولې .ما يوه
ورځ د دنيا نه پوښتنه وکړه چې شھريار يې خوښٻدو؟ دې راته سم ځواب
را نکړو .زه بٻرته انګلستان ته والړم او کله چې به مې پالر او ورور
سره په ټيلي فون خبرې کولې نو دوې به د دنيا نه خوشحاله نه معلومٻدل.
داسې يې راته وٻل چې دنيا د شھريار سره په موټر کې ګرځي .په دوکان
کې يې کار پريښى دى ،د موټر چلولو زده کړه کوي .ما چې دا خبرې
اورٻدلې نو داسې فکر مې کوو چې دنيا شھريار ته ډٻره نږدې شوې ده.
کال وروسته چې بيا پالر کره والړم نو دنيا راته ھم دا وٻل چې زه او شھر
يارښه ملګري يو او بس"...
تھمينې د بلې خبرې لپاره خوله خالصه کړې وه چې د نا ستې د کوټې نه
زما ايندرور را ووتله " ،تاسو دلته مجلس کوى...دننه ټول د جيدار د زړه
فلم کتل غواړي .تھمينې او ما يو بل ته وکتل نو ھغې په منفي کې سر
وخوځوو .ما دا فلم ليدلى و او نور مې د کتلو توان نه و" ،خداى خبر دا
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ډاکټران څومره کلک زړونه لري چې ټوله ورځ د مريضانو خبرې اوري،
په مٻلمستياو کې له ناروغيو او د درملو نه عالوه بل څه خبره نه کوي او
اوس دلته په کور کې ھم دزړه عمليات ګوري" زمه په زړه کې وگرځٻدل
خو په خله مې څه وو نه وٻل.
ايندرور مې په حال پوه شوه ،د تازه مٻوې يوه غټه کاسه يې راته کٻښوده او
پخپله دننه والړه .ما تھمينې ته يوه مالټا سپينه کړه ،ھغې يوه ټانګرۍ ترې
واخيسته او ما ته يې ووٻل " ،تا چې په وروستى ځل دنيا وليده نو څنګه
وه؟" دا لومړى ځل و چې ھغې له ما د دنيا پوښتنه کړې وه .ما يوه مڼه
سپينوله او ھغې ته مې نه کتل .د دنيا ھغه وروستى تګ مې په زړه شو" ،
.دنيا ډٻره ستړې معلومٻده ،داسې لکه چې خوب وړې وي"
تھميني ووٻل " ،زلٻخا ھم څو مياشتې د مخه راته دا خبره کړې وه خو ھر
وختې چې ما د دنيا نه په ټيلي فون پوښتنه کوله نو دې به راته وٻل،
روغه يم ...د دې د وړوکوالې عادت و چې خپله ناروغي به يې د نورو نه
پټوله.
بره په اسمان کې يوه الوتکه ډيره ټيټه د کور د پاسه تٻره شوه او د ھغې د
غرارې له امله مونږ څو شٻبې غلې ناست و .بيا مې پوښتنه وکړه " ،په
شھريار څه چل وشو؟ د تھمينې د خولې يوه غمژنه اسويلۍ را ووتله ،ھغه
بد نصيب خو د موټر په پٻښه کې ځوانې مرګ شو ،ټوله کورنۍ په څو کالو
کې داسې ورکه شوه چې ته به واې ،د ځمکې پر مخ چرې ژوندي نه و .ته
که د دنيا کورته تللې يې نو د غونډۍ د پاسه کور ته تاوٻدونکى په ورو
ستۍ گوټپٻر د شناختې يوه تيږه لګٻدلې ده .د شھريار موټرھم ھلته چپه
شوې و ،ده به ډٻر تٻز موټر ځغلوو".
ماته ھغه ماښام سترګو ته شو چې دنيا زه خپل کور ته بٻولې وم ،د غونډى
په ھغه گوټپٻر دې موټر ودرولې و خو ما د شنا ختې تيږه نه وه ليدلې.
دومره پوھه وم چې د دنيا لپاره ھغه ډٻرمھم ځاې وو .تھمينه پاڅٻده او
ګړۍ ته يې وکتل " ،مونږ به والړشو ،ښه شوه چې تا سره مې وليدل".
ھغې د ناستي کوټې ته په تلو تلو کې دا خبره کړه ،زه ھم ورپسې روانه
شوم .ترھغې مې د ھغې نه دا پوښتنه نه وه کړې چې دا او مٻړه يې دوبۍ
ته ولې راغلې و.
د مٻلمنو د تلو نه وروسته راته ايندرور ووٻل چې د درملو په ھکله يو لوى
سٻمينار شوى و او د نور ملکونو نه ورته ډاکټران راغلي و .د تھمينې
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خاوند ډاکټر شرما د ھغې استاد پاتې شوې و .ما د تھمينې نه د ھغې ټيلي
فون نمبر واخيستو خو ډاکټر شرما راته ووٻل چې دوې به ډٻر ژر ډربن ته
ورشي چې د دنيا د عالج لپاره څه بن بنا وکړي.
مونږ دوه اوونۍ نورھم په دوبۍ کې پاتې شو ،جيدار اوس جک جوړ و.
زوى مې نه غوښتل چې بٻرته والړشي ،د ترور د اوالدونو سره يې ټوله
ورځ نوي نوي پروګرامونه جوړول .خو زما دفتر راته نور رخصت نه
راکوو .بيا فٻصله مو وکړه چې زه به بٻرته والړه شم او دوي پالر زوې به
وروستو راشي.
ډٻلي ته په رسٻدو خپل مشر راته په لومړۍ ورځ د اقتصاد او د مالي
خبرونو څانګه راوسپارله .په دې څانگه کې ډٻره ګډ وډي وه ،دوو کسانو
د ډيرو پٻسو لپاره ناببره په سي اين اين کې کار پٻل کړى و او د خلکو
مورال ډٻر ټيټ و .بيا راتلونکي شپږ مياشتي زما لپاره ډٻرې سختې وې ،د
نوو خلکو کار ته ګومارول ،د دوې زدکړې او د نوي دفتر جوړول ټول
زما په غاړه و .مونږ د يوې بلې نړۍ والې شبکې سره تړون کړى و چې
نوي پروګرامونه به ورته جوړوو.
يوه ورځ خبره شوم چې د ھند يوه تجارتي نندارتون جنوبي افريقي ته
ورلٻږل کٻږي .زمونږ کمپنۍ ته يې څلور د الوتکې ټکټونه مفت راکړي و.
ما چې د دوې د پروګرام پاڼه وکتله نو پکې ډربن ھم ليکلې و .زړه مې
ډير کٻدو چې والړه شم ،زلٻخا ،ايبي ،زبٻده ،فاطمه او دنيا ټول راته مخامخ
ودرٻدل چې راشه.
زما د کال رخصت ھم پاتې و ،جيدار مې خبر کړو نو ده راته ووٻل" ،
والړه شه يو څه ارام به ھم وکړې ".ما ورته وخندل " ،دا ټکټونه مفت نه
دي ،د خرو په شان کارونه رانه اخلي" د دفتر مشر سره مې سال وکړه او
اخر د سفر لپاره مې تيارى پٻل کړه .زلٻخا ته مې ټيلي فون وکړو او زه يو
وارې بيا د ډربن په ھوائې مٻدان کې ښکته شوم .بھر د زلٻخا موټر او د
دې پخوانى ډريور ډيوډ والړ و .زما سامان يې کٻښودو او چې موټر کې
کٻناستمه نو راته يې ووٻل " ،ډٻر وخت کٻږي چې راغلې ".ما ورته
حٻران وکتل نو ده په خندا د موټر شيشې ته اشاره وکړه "،دا بنده کړه"
زما پام نه و ،ګرمې مې شوې وه ،د موټر شيشه مې خالصه کړې وه.
په دې ملک کې د موټر شيشې خلک بندې ساتې ،د کٻناستو سره واړه او
لوى چٻغې کړې دروازې قلف او شيشې دې بندې وي .دټريفک په اشاره يا
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په ھغو سړکونو چې موټرې ډٻرې وي او ته مجبوره يې چې ورو الړشې
نو تور پوستي غلچکي ھم عغسې په انتظار ناست وي لکه چې په ځنګلونو
کې څوک د ښکار الره نيسې .بيا د سترګو په رپ کې الس را دننه شي او
ھر څه چې شيشې يا دروازې ته نږدى وې ،درنه ووړي .يوې ښځې د
غوږ نه والۍ وشوکول شوه ،د يو سړي دالس نه موبايل ټيلي فون...ما دا
کيسې ډٻرې اورٻدلې وې خو باور مې نه کٻدو .خلک افساني ھم جوړوي
او په دې خبره زلٻخا او نورو ډٻر وخت زه ترټلې وم.
زه د خپلو فکرونو نه ھغه وخت را اوتلم چې موټر د کور لوى دروازې کې
دننه شو .د برنډې مرمرينو پوڼو ته تلونکي د سرو خښتو الره ھم ھاغسې
وه خو باغ يو څه مړاوې ښکارٻدو .دا باغ د ازٻليا د سرو ،ګالبي او
نارنجي ګلونو په بوټو ډک و خو اوس داسې ښکاريده لکه چې څوک ورته
پام نه کوي.
په زړه کې مې ووٻل سلٻمان به زوروم چې ...او د سلٻمان د تصور سره
مې يو ټکان وخوړو .دې خو مړ و .د موټر د ودرٻدو سره مې دروازه
خالصه کړه او په برنډه کې والړ زلٻخا ته مې منډه کړه .زه د ھغې په غٻږ
کې پرٻوتم او له خولې مې دومره غمژنه چيغه راووتله چې د کور ټول
خدمتګاران را باندې راټول شول .زلٻخا ھم ژړل او بيا زه يې دننه بوتلم.
په يوه صوفه دواړه کٻناستو او تر ډٻره وخته مې د ھغې په غٻږ کې سر
اٻښې و ،اوښکې مې نه ودرٻدې .په دې کال کې دا دويم ځل و چې ما
دومره ډٻر ژړلي و .د جيدار د عملياتو په ورځ مې په زړه وه او اوس د
زلٻخا کور راته د سلٻمان خبرې رايادولې .ھيڅ باور مې نه کٻدو چې دې
مړ و.
ھره ورځ زما کور ته په راتلو به ده ناره کړه " ،او ھندوې ډوډۍ دې
خوړلې ده که نه؟" ما به ورته ناره کړه مسلمانه! بيا دې د غوايي غوښه پخ
کړٻده که څنګه؟" ده به په زوره زوره وخندل " ،نه ښايسته افريقايي
خنزير مې درته حالل کړى دى ".زه په ژړا ستړې شوې وم او زلٻخا ھم
ھلته په صوفه زما له پښو بوټان لرې کړل او زه وغځٻدم .دې را باندې يوه
نازکه کمبله وغوړوله ،دروازه يې راپسې بنده کړه او زه يې يواځې
پرٻښودم.
درٻمه برخه
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ما څو شٻبې ھم ھلته ارام وکړو او د ماښام تيارې خپرې وې چې زلٻخا را
پسې راغله .زه بره خپلې کوټې ته والړم ،ځان مې وينځلو او
يو وارې بيا د زلٻخا سره کٻناستم .ھغې راته يو فايل مخې ته کيښودړ ،په
دې کې د سلٻمان د مړينې خبرونه چې په ورځپاڼو کې چاپ و په ترتيب
اٻښودل شوي و .په جنازه کې يې نيلسن منډٻال په خپله ګډون کړې و .د اې
اين سي د ګوند د ځينو مشرانو پٻغامونه و او ما دا حقيقت ومنلو چې
سلٻمان اوس په دنيا کې نشته .د ډوډۍ پر وخت مې د زلٻخا نه د دنيا په
ھکله پو ښتنه وکړه .ھغې راته ووٻل " ،دنيا په ختمٻدو ده زيات وخت په
کور کې وي ،ټيلي فون ته ځواب نه وايي او که څوک يې ليدو ته ورځي
نو دا ورسره نه ويني" د دنيا کوراوس د نوکرانو په الس کې و ،يوه نرسه
د ورځې او يوه د شپې دھغې د خدمت لپاره ساتل شوې وې .د دې خور
تھمينه او ډاکټر شرما دوه وارې ورته راغلي و .د دې د وينې ھر ډول
معاينې شوي وي ،دعصبې ناروغيو لويو لويو ډاکټرانو د تشخيص لپاره
خپل زيار ويستلي و ،يوه ډاکټر چې د جاپان نه د کوم کار لپاره راغلې و،
ھغه ھم خپل وس کړى و.
خو د دې د مرض تشخيص نه وشوى ،ځکه خو عالج يې ھم نه و معلوم.
د دنيا د وجود په نيمه برخه کې ھيڅ خوځښت نه و ،پخوا يې پښې داسې
وې بيا لينګي او اوس تر مال ځان يې نه شو ښورولى .په السونو کې يې
يو څه زور پاتې و چې دې به په کور کې د دفتر کارونه کول .ھره ورځ
سحر لس بجې د دې د کمپنۍ دوه با اعتباره کار کوونکي رابرټ او ګيتي به
ورته کورته ورتلل او د کاروبار چارې به يې په مخ بٻولې .دنيا به په
کاغذونو دستخط کوو.
په بله ورځ زه د زلٻخا موټر کې کٻناستم او سحر لس بجې د دنيا کور ته
والړم .ما غوښتل چې کله دا د کمپنۍ د منشي او د خپلې مرستيالې سره
کٻني نو زه يې وينم .خو ھلته خبره شوم چې دنيا نن ستړې وه او ګيتي او
رابرټ نن نه راتلل.
زه د دروازې نه بٻرته تلم چې يوې نرسې راته د دنيا د الس ليکلى پٻغام
راوړو .په دې کې ھغې خپل معذرت ليکلى و چې راسره نه شې ليدې ،خو
ماښام يې د راتلو بلنه راکړې وه .زه د ھغه ځايه ننداتون ته والړم ،ټوله
ورځ مې کار وکړو .مازديګر چې زلٻخا مې وليده نو ھغې ته مې د دنيا
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خبره وکړه .زلٻخا ډٻر په افسوس ووٻل " ،ته خبره يې چې د دنيا نيم وجود
شل دى ،دا په کټ کې اړخ نه شې بدلولى ،ھر يو ساعت کې نرسه د دې
وجود په کټ کې بلې خوا ته اړوي چې په مال يې زخمونه جوړ نه شي".
په ما دا خبرې ښې نه لگٻدې .د دنيا کور ته مې د تلو لپاره تيارى کوله
چې د ھغې يوې نرسې ټيلي فون وکړو .راته يې ووٻل چې ھغه له ما سره
.نه شي ليدى ځکه ډٻره ستړې وه.
زه ناھيلې شومه او په ھغه شپه ما د زلٻخا په وړاندې بيا ژړل .ھغې راته
د دنيا او د شھرٻار کيسه وکړه .شھر يار د مور او پالر له مړينې وروسته
د دنيا وجود ته پناه وړې وه .ده غوښتل چې دنيا ھره ورځ وويني ،ھر
ماښام به يې ورته ټيلي فون کوو خو تسلي به يې نه کٻده .په شروع کې دنيا
د شھريار دومره پروا نه کوله خو د مورد مړينې نه پس ھغه يوڅه ازاده
شوه .د موټر چل يې زده کړو ،د دوکان نوکري يې پريښوده ،بيا خبر
شوچې شھريار ورته په خپلې کمپنۍ کې کار ورکړې و.
د دې کمپنۍ يو کارکوونکى د سلٻمان نږدى ملګرې و او راته يې ووٻل چې
دنيا ھيڅ په بزنس نه پوھٻده خو شھريار ورته ډٻر لوى دفتر ورکړې و.
دنيا به کله دفتر ته تله او کله به نه تله .د دې کار ھم معلوم نه و چې څه
کوي خو شھرٻار ورته موټر ھم واخيستو .پالر يې په دې تسلي و چې لور
به يې ښه شته من خپلوانو زوى سره واده شي نو دې به ھم بې غمه وي.
ټول ښار خبر و چې دنيا او شھريار به يوه ورځ واده کوي .دواړه به يو
ځاى مٻلمستيا ته تلل .د دنيا په غاړه به ھره ورځ نوې جامې ښکارٻدې .د
وٻښتو دوه کمڅۍ يې يو شوې وې ،د پتلون پر ځاى به يې ساړي تړله او
کله کله به يې په نرو لٻچو کې بنګړي ھم شړنکٻدل.
د شھر يار په کور کې د يويشتم مارچ د نوروز پارټي ھم کٻده ،دا دود ھم د
دنيا د پاره يې پيل کړې و ،که نه د شھريار پالر خو مسلمان و .په دې
مٻلمستيا کې به د خلکو دا ھيله وه چې دنيا او شھريار به د خپل واده يا لږ
ترلږه د کوژدې اعالن کوي خو داسې به نه کٻده.
د دنيا په ژوند کې ھر کال يوه غمژنه پٻښه کٻده ،يو کال يې مورمړه شوه
 ،بل کال ته يې پالر له دنيا سترګې پټې کړې ،په درٻم کال کې ورور يې د
ډربن په ساحل ځينو تورو پوستو د پٻسو لپاره ووژلو .د ھغه دوه اوالدونه
پاتې شول ،دنيا غوښتل چې د کونډې ورٻندارې سره ژوند وکړي خو ھغې
بل واده وکړو او له دنيا يې ځان ګوښه کړو.
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زلٻخا سترګې پټې کړې ،لکه چې ھغه وختونه يې يادول .ما له ھغې
پوښتنه وکړه " ،دنيا خو ستا ھم ملګرې وه ،تا ورته څه ونه وٻل؟"
زلٻخا سترګې پرانستې نو په ھغې کې يو نا معلومه درد ښکاره شو" .دنيا
په ما ډٻره ګرانه وه .ما له زړه غوښتل چې ھغه خپل کور اباد کړي خو د
دې ډٻرعجيبه طبيعت و ،خود سره وه .که چا به ورته ووٻل ،شھريار ښه
ھلک دى نو دې به سمدستي پوښتنه ورغبرګه کړه چې څه ښه والى لري؟
ما به ورته وٻل په نړۍ کې ډير کم سړي داسې دي چې ښکلي ،شته من او
اليق وي او تا سره مينه ھم ولري .ھغې به ما ته ووٻل چې ،ته څه خبره
يې چې شھريار ما سره مينه لري؟ ما به د ھغې په غاړه اوٻزان غټ الماس
ته ګوته ونيوله چې دا چا درکړى دى؟ ھغه به موسکۍ شوه ،شھريار ،او
ھغه موټر ،ما به د ھغې شين کروال ته اشاره وکړه ،او ستا د جامو
اومٻلمستياو خرڅ او ستا د کار معاش چې مفتو کې يې اخلې .ما به په يوه
ساه ھغې ته دا شيان ورياد کړل نو ھغې به ژر زما په خوله الس کٻښودو
چې بس دى مه رايادوه ،دا ټول شيان د ميني اظھار نه دى؟"
زلٻخا راته په سوال وکتل " ،ته څه فکر کې چې يو سړى ھره ورځ يوې
ښځې ته قيمتي شيان اخلي ،دا دميني نښه ده او که نه؟" د ځواب لپاره مې
دخپل خاوند څٻره مخې ته شوه .زمونږ د واده اوولس کاله کٻده ،ياد مې نه
دي چې په تٻرو پينځو کالو کې يې راته څه سوغات اخيستى وي .د واده
لومړۍ کاليزه کې يې يو د عطرو بوتل راته راوړې و .په دريم کال مې
زوى شوى و نو ھرسوغات به د ده په وياړ و .بيا مې چرته د ده په الس
کې نه ګلدسته وليده ،نه چاکليټ او نه عطر...ھن رښتيا يو وارې د ملګرو
سره په چکر بمبۍ ته تللى و نو راته يې د سپينې سيپۍ والۍ ھم راوړی
وې .قيمت يې ھم راته وٻلى و چې پوره لس روپۍ و .بيا که مو جنګونه
کړي دي او که سٻل له تللي و ،ھيڅ شى مي د ده نه ترالسه نه کړو.
د جيدار د ژوند عجيبه فلسفه ده ،وايي چې مينې د څرګندلو لپاره د سوغات
او د ډالۍ څه ضرورت نشته .دا چې د شپې ډوډې په کور کې خورم ،ټوله
تنخوا مې په کور کې خرڅٻږي او نورو ښځو پسې مې ھوس نه وي ،دا
ډٻره لويه تحفه ده .زه د زلٻخا په خبره د خپلو خيالونو له نړۍ را بھر
شوم " .د دنيا په يوه خبره به زه ډٻره نا ارامه شوم ،کله چې به مې ورته د
شھريار صفت وکړو نو دې به راته دسلٻمان ستاينه پٻل کړه چې ما د
څومره اليق او مھربانه سړي سره واده کړې دې .کاشکه شھريار ھم د
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سلٻمان په شان واى ".د زلٻخا په سترګو کې د کرکې يوه څپه مې وليده خو
ډٻر ژر يې سترګې پټې کړې لکه چې وٻرٻده ...ھسې نه زه د دې په منفي
احساساتو خبره شم.
ما نه غوښتل چې د زلٻخا احساسات نور ھم را وپاروم خو بيا مې زړه
صبر نه شو ،له خولې مې را ووتل " ،دنيا له سلٻمان سره کله نه پيژندل؟ "
زلٻخا ووٻل " ،د ھغې ورځې نه چې زه واده شوم .دنيا له ما لس کاله
کشره ده ،مونږ د افريقي د ملي کانګرس په غونډو کې يو بل سره پٻژندلي
و .دا ال په ښوونځي کې وه او د ځوانانو په جلسو کې به ډٻره فعاله وه.
سلٻمان د نٻلسن په نږدې ملګرو کې و او ده سره د واده نه وروستو زه ھم
سياست کې داخله شوم .زمونږ د ټولو ښځو د فعاليتونو تر شا سلٻمان والړ
و .ده زما سياسي روزنه ھم کړې ده او په دې الره کې ډٻرې ښځې زمونږ
کورته راتلې .د نٻلسن منډٻال ځيني سياسي ملګري به په ډربن کې زمونږ
په کور کې ايسارٻدل .دلته څو وارې سپين پوستي پوليسو چپاونه کړي دي.
مونږ يوه مجله په پټه چاپوله او د شپې به مو په خلکو وٻشله .د دنيا په
شان ډٻرو ځوانانو د دې مجلې ګڼې په خپلو بستو کې ګرځول او ښوونځي
په الره به يې د خلکو کورونو ته اچول.
وروسته چې شھريار دې ته موټر واخيستو نو د چاپ ټول کارونه به يې
سرته رسول .زما لپاره د دنيا په ھکله دا معلومات نوي و .تر اوسه مې
داسې فکر کوو چې دنيا د غربت د ژوند نه د مينې دالرې شته من ژوند ته
تللې ده .خو دا چې ھغې په وړوکي عمر کې د نژادي توپير پر ضد په
فعالٻتونو کې ھم ګډون کړى و ،زما لپاره د منلو نه وه .دنيا به ھغه وخت
څنګه ښکارٻده؟" زما د دې پوښتنې په ځواب کې زلٻخا پاڅٻده او خپلې
کوټې ته والړه .لږه شٻبه وروسته د عکسونو يو زوړ البم سره بيرته
راغله ،عٻنکې يې په سترګو کړې او راسره جوخته کٻناسته.
د زلٻخا تور او سپين عکسونه و ،د سلٻمان د ماشوم والي او د دوې د واده
په عکسونو کې دواړه ډٻر ښکلي ښکارٻدل .بيا عکسونه رنګين شول ،د
اې -اٻن -سي د غړو ګروپ عکسونه و .په يو رنګين عکس زلٻخا خپله
ګوته کٻښوده ،سلٻمان سره څلور ځوانې جينکۍ والړې وې ،درې په کې ما
پٻژندلې ھم دوې کې دنيا ھم والړه وه .نسواري لمنه تر ګونډو پورې،سپين
لنډ کميس او سپين بوټان او جرابې ،دوه لوې لوې کمثۍ يې مخامخ تر لمنې
ځوړندې وې .د نورو جينکو نه لوړه او د سلٻمان سره داسې جوخته والړه
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وه لکه چې څوک ماشوم د خپل پالر تر څنګ والړوي .مونږ د البم پاڼې
اړولې او زما تلوسه وه چې د شھريارعکس ھم ووينم خو عجيبه خبره وه
ھلته د زلٻخا د دومره نږدې ملګرې د چنغول يو عکس ھم نه و.
زلٻخا ووٻل "،شھريار په خپل کاروبار کې ډٻر کاميابه و ،دھغه ناسته پاسته
ټوله د کاروباريانو سره وه .دلته چې به راغلو او مونږ به د ملک په
سياست خبرې پٻل کړې نو دې به يا په ټيلي فون اخته شو او يا به يې څه
بانه وکړه او ځان به يې وويستلو .يوه ورځ شھريار او دنيا دواړه زمونږ
کور ته راغلل .مونږ د رابن جزيرې د نٻلسن بندي خانې پورې د يو لوى
مارچ تابيا کړې وه چې د جنوبي افريقه له ټولو ښارونو به تٻرٻدو .دا
ھرڅه مو له پوليسه پټ ساتلي و .په پوسټرونو او بٻرغونو د شعار د ليکلو
کار د ډٻرو ورځو نه پٻل شوې و .ھر چا خپله برخه په کور کې ساتلې وه.
د دنيا داسي کارونو سره ډٻره عالقه وه ،ھغې په خپل کور کې کمپيوټر
ايښى و ،دا ھاغه وخت و چې ډٻرو کمو خلکو سره کمپيوټرو ،لکه چې دا
ھم شھريار ورته د امريکه نه راغوښتې و.
په دې ماښام مونږ د مارچ په وروستى پروګرام يو نظر اچوو .دنيا د
سلٻمان سره د ډلو د مشرانو په نومونو بحث کوو .زه به ھم په کې کله کله
ورولوٻدم خو شھريارغلى ناست و ،داسې لکه چې دې ټول کار سره د ھغه
ھيڅ شوق نه و .زه پاڅٻدم او شھريار ته مې ووٻل " ،په لويو ښارونو کې
د جلسو پروګروام ھم چاپ شوى دى ،غواړم چې يو نظر يې وګورې.
شھريار ما سره ھغه وړوکې کوټې ته راغلو چې ما به د خپل دفتر په توګه
کاروو .ده يوه شٻبه ھغې وړې کتابګوټي ته کتل چې په ھغه ورځ دنيا د يو
پټې مطبعې نه راوړى و .داسې پنځوس زره نورکتابونه دنيا پنځوسو نږدې
ملګرو کورونو ته رسولي و.
شھريار په ځاى د دې چې راته يې د مضمون او چاپ په ھکله نظر راکړى
واى ،د دې کتابگوټي د لګښت په ھکله پوښتني کولې .ده ھٻڅ سياسي نظر
نه لرلو .ما غوښتل چې ده نه معلوم کړم تر څومره حده زمونږ د مارچ
سره مالي مرسته کولې شې او چې پوښتنه مې ترې وکړه نو وې وٻل "،دنيا
تاسو سره ده .دا ډٻره لويه خبره ده ھغه چې ھرڅه کوي زه پرې خوښ
يم ".ما ترٻنه د کوژدنې او د واده په ھکله وپوښتل نو دى ګيله من ښکاره
شو".
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زلٻخا لږ غلې شوه نو ما ورته ووٻل " ،که دوي په خپلو کې ډٻره مينه کوله
نو بيا ھغه کوم طاقت و چې د دوې د يو ځاى کٻدو مخه يې نيوله.
د دنيا مورپالر او ورور ټول مړه و .دا ھم خپلواکه وه او شھرٻار ھم .نو
دا څنګه کٻدى شي چې دنيا بې له سببه د شھريار سره د واده فيصله نشوه
کولې؟" زلٻخا نا ارامه شوه او ماته داسې احساس يې راکړو چې ھغه
خبره وه ...د ھغه څه نه ،چې دنيا يې فٻصلې کولو ته نه پرٻښوده خو ما ته
يې وٻل نه غوښته " .يو لوظ راسره کوې؟" زلٻخا نا څاپه زه د خپلو
خيالونو نه راوويستلم " ،زه درته دا خبره کووم خو ځان سره به يې ساتې".
ما ورته وخندل " ،ھره ښځه بلې ته خبره کوي او وايي ځان سره يې ساته،
خبره دې ستا او زما تر منځه وي ،بيا چې خبرٻږې نو د ټول ښار ښځو ته
يې ھم داسې وٻلي وي".
زلٻخا زما په خندا په قھر شوه " ،زه چې نه اورې نو ورشه خپلې کوټې ته،
شپه ډٻره تٻره شوٻده" ھغې به کله کله ما سره نازونه کول .،زه په کټ
اوچته کٻناستمه او ورته مې وويل " ،زه لوظ کوم چې ستا خبره به ھٻچا ته
نه کوم ،خو که بل څوک ترې خبر وې نو بيا به يې ليکم ".زلٻخا يو بل
بالښت د سرالندې کيښودو او وې وٻل " ،دنيا د سلٻمان سره ھم ډٻره
ملګرتيا لرله خو د ھغې خبرې زما نه خوښٻدې .زما سياسي فعاليتونه ډٻر
شوي و ،دنيلسن د راخالصولو لپاره په ټولې نړۍ کې جلسې کٻدې .د سپين
پوستو د حکومت سره ھم خبرې روانې وې.
زما په کور کې به ھره ورځ غونډې کٻدې .دنيا به تر شپې نا وخته
زمونږ په کور کې وه .د ھغې په موټر کې به سياسي فعالين يوې او بلې
خوا وړل کٻده .بيا چې دې به خپل کور ته د تلو خبره وکړه نو سلٻمان به
نه پرٻښوده چې يواځې والړه شي .ده به خپل موټر راوويستلو ،که څه ھم
شھريار ورته وٻلې و چې پداسې وخت کې ھم دې ورپسې راتلى شو .خو
سلٻمان به ھم دغه وٻل چې اوس به شھريار ته څه تکليف ورکوو .د
سلٻمان په موټر کې به دنيا مخکې کٻناسته او زمونږ ډرايور ډيوډ به د دنيا
ګاډى روان کړو .د ورځې به ھم چې زمونږ موټر مصروفه و نو دنيا به د
سلٻمان سره ګرځٻده.
کله کله به مې احساس کوو چې په سياسي ډګر کې زه ډٻره وړاندې راوتلې
يم او شا ته سلٻمان او نوردوستان رانه پاتې دي .کله کله دنيا به د سلٻمان
په کومه خبره په زوره زوره وخندل نو زما زړه به ډوب شو .سلٻمان چې
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په کوم انداز دنيا ته کتل ،ھغه زما نه خوښٻدل .زه به ډٻره په قھر شوم او
يوه ورځ مې د ھغه سره جنګ وکړو .خو سلٻمان راته ډاډ راکړو چې ھغه
اوس ھم له ماسره مينه کوي او دا چې بدګوماني ښه شى نه دى" د زلٻخا په
سترګو کې رڼا وځلٻده ،مخامخ په دٻوال لګٻدلى د سلٻمان تصوير ته يې
داسې کتل لکه چې عبادت يې کوي.
زه په ټوله کيسه پوھه شوم چې د دنيا سلٻمان خوښٻدو ،ځکه خو يې د
شھريار سره د واده فيصله نشوه کولې .په ھغه شپه ما د دنيا څٻره بيا بيا
په خوب کې ليده .د ھغې د ژوند ھر يو راز راته اوس څرګند و .دنيا
څومره ځان نيولى ساتي ،داسې فکر کوي چې ھٻڅوک د دې په احساساتو
نه پوھٻدل .سحر راته يوه بله پوښتنه پٻداشوه .شھريار د دنيا سره واده يا
نکاح نه وه کړى ،نو بيا څنګه د ھغه ټول مال دولت د دنيا په برخه شول؟
د زلٻخا نه مې په چايو دا پوښتنه وکړه نو ھغې ووٻل " ،داسې ښکاري چې
شھريار د وړاندې نه ھر څه د دنيا په نامه ليکلي و ".خو زما زړه ته دا
خبره نه لوٻده.
په بله ورځ بيا منډې ترړې وې .په نندارتون کې ګډون کوونکې د ھند يو
لوى تجار د شپې چا وژلى و .دى د خپل ھوټل نه چې د سمندر په غاړه
جوړ و د شپې چکر لپاره راوتلى و ،سيګرټ يې څکول چې ورباندې دوو
کسانو حمله وکړه .ښايي چې غله و .دى په چاقو ووھل شو او تر څو چې
يې روغتون ته رسولو دى مړ و.
د ژورنالسټانو غوا لنګه شوه ،ھر چا د دې خبر اصل کيسې ته درسٻدلو
ھڅه کوله ځګه د ھوټل خادمانو پوليس ته وٻلې و چې د ھوټل نه يوه ډله
کسان چکر ته وتلي و .زما د ژورنالسټانو نه دوه کسان په دې کيسه اخته
شول .زمونږ کٻمرې او سامانونه چې په بٻړۍ کې بار و ،تر ھغې نه و
رسٻدلي او زه ترھې ونيولم .مازيګر څلور بجې ما د ښاروال سره مرکه
ھم کوله او زمونږ دوه کٻمرې په کارې وې .يوه ھمکار مې د بٻړۍ
شرکت ته ټيلي فون وکړو او دوې ووٻل " ،چې زمونږ سامان په بندرکې
دى ،مازيګر به يې ھوټل ته رسوي.
ھم ھغه شٻبه مې فٻصله وکړه چې زه به په خپله بندر ته ورشم چې کار
ګړندى شي .زلٻخا ته مې وويل او د ډيوډ سره په موټر کې د بندر لورې ته
والړم .کيمره مين محمود ھم راسره و .افريقائې پاچا د کمپنۍ نوم و ،د
دوې دفتر ډٻرلوې او بھر د خلکو گڼه گوڼه وه .مونږ ډٻر په کړاو دننه
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والړو او مشر سره مو د ليدو غوښتنه وکړه .د ده دفتر ته چې وردننه شو
نو يوه ښځه ھلته ناسته وه .ما د ورتلو سره خپله ستونزه مشر ته بيان کړه،
دا چې مونږ دھند نه ورغلي و نو ډٻر درناوى يې راته وکړو خو دا يې نه
منل چې زمونږ سامان دې له نورو وړاندې راو ويستل شي .ما ورته د
تجار د قتل خبره وکړه ،نو دې يوه څه نرم شو .ما نه يې د سامان د نمبر
کاغذونه واخيستل او بھر ووتلو ،محمود ھم ورسره والړو.
ما د ھغې ښځې سره خبرې پٻل کړې .د ھغې نوم شيرين و ،زما په ذھن
کې يوه ټلۍ غوندې وغږٻده .له ھغې مې وپوښتل چې " ته فانوس شرکت
کې کار کوې؟" ھغه ډٻره حٻرانه شوه ،راته يې ووٻل " ،ته لکه چې ما
پٻژنې؟" ما ورته ځان ور وپٻژندلو او دا چې د زلٻخا نه مې د ھغې نوم
اورٻدلى و .بيا مې ترٻنه د دنيا په ھکله وپو ښتل نو ھغې ھم ډٻر په خفګان
راته د دې حالت بيان کړ ،دا يې ھم راته څرګنده کړه چې دنيا د کله
راھيسي دفتر پرٻښى و ،ھغې نه وه ليدلې .د رابرټ او ګيتي نه به يې
معلومات اخيستل ،په مياشت کې يو وارې د شرکت د کارکوونکو په غونډه
کې به د دنيا له خوا يو پيغام ھم ولوستل کٻدو.
شيرين او ما تر ډٻره وخته خبرې کولې او يو وارې مې ترٻنه د شھريار
پوښتنه وکړه نو دې خبره واړوله .بيا زمونږ د سامان بکسونه د ګمرک نه
تٻرشول او محمود راته خبر راکړو چې ھر څه په موټر کې بار شوي دي.
شيرين راته خپل کارټ راکړو چې که وخت مې پٻدا کړو نو د فانوس
شرکت ته ضرور ورشم .په ھغه ورځ مونږ د شپې تر لسو بجو په کار
اخته و ،کور ته چې راغلم نو زلٻخا راته په انتظار وه .د دنيا پٻغام ھم را
رسٻدلې و .ھغې زه بللې وم خو زه تر دريو ورځو ډٻره مصروفه وم.
زمونږ کارونه چې سر ته ورسٻدل نو ټولو کارکوونکو ته مې رخصت
ورکړو .دوې کٻپ ټاون ته د سٻل لپاره والړل او زه ھم ھلته ډربن کې
ايساره شوم.
دنيا ته مې ټيلي فون وکړو او ھغې راسره د ليدو پروګرام جوړکړو او
ماښام شپږ بجې ورکره والړم .د ناستې په کوټه کې ھرڅه په خپل ځاى
و ،د سپوږمۍ معبد ،په کې بله ډيوه ،په دٻوال د ځغلٻدونکو اسونو انځور،
يوې تور پوستې جينۍ مجسمه چې په امزري ناسته وه .د دنيا يوې
خدمتګارې راته د مالټو اوبه راوړې .ما ورو ورو څښل او کله کله به مې
د سپوږمۍ ډوله معبد شا ته وکتل چې د دنيا کوټې ته يې الره تللې وه .ډٻر
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وخت تٻر شو نو دنيا د سپوږمۍ ډوله معبد تر څنګ په څرخي چوکۍ را
ښکاره شوه .ھغې سره يوه نرسه ھم په سپينو جامو کې را روانه وه .دنيا
د چوکۍ پايه پخپله ګرځوله ،د ھغې په پښو يوه نسواري کمبله غوړٻدلې وه،
ويښته يې په يو شين رومال تړلي و او د بندې غاړې خړ جمپر يې وجود
پټ کړى و .زه ورپاسٻدم او د دې ترغاړې ووتم ،ھغې زما شا ټپوله او نه
پوھٻدم چې څه ورته ووايم .ټول الفاظ زما په غاړه کې بند شول ،خوله مې
داسې وچه وه چې الړې مې نه شوې تٻرولې ،يواځې په سترګو کې مې د
اوبو ډنډ والړ و .ما ډير غوښتل چې ځان قابو کړم او زلٻخا راته خبرداري
ھم راکړى و چې دنيا سره که څوک زړه سوى وکړي نو د دې بد راځي .د
دنيا په مخ دومره مٻړانه وه چې زما زړه يې را ډک کړو ،ھغې په الس کې
نيولي رومال سره زما سترګې پاکې کړې او ټوکه يې وکړه چې زما د
سترګو رانجه را بھٻدلي دي .ما وخندل ځکه ما چرته په ژوند کې سترګې
نه وې تورې کړې .زه په صوفه کٻناستم او د ھغې الس مې په خپلو
السونو کې ونيولو .ورو ورو زمونږ خبرې پٻل شوې ،ھغې د جيدار په
ھکله پوښتل ،د تھمينې او ډاکټر شرما سره زما د مالقات خبرې يې کولې،
زما د زوى روپک د سبق پوښتنه يې وکړه ،ټولې خبرې زما د ژوند سره
تړلې وې .ما جرات نشو کولى چې د ھغې د مرض او د عالج په ھکله
مې خبره کړې واى.
د ھغې سترګې او مخ پړسٻدلې و ،کٻداى شي د دارو اثر وي ،د ھغې د
الس نرۍ اوږدې ګوتې ژٻړ بخنې وې ،لکه چې داروګانو دھغې د وجود
نه وينې زبٻښلې وې .په يو کال کې دومره ښايسته ښځه څرنګه د مرګ
انځور شوه ،اخر ساينس دومره پرمختگ کړى دى ،يو څه خو د دنيا د
رنځ عالج به ھم وي .زما او د دنيا تر منځ اوس ھم يوه ناليدلې پرده
موجوده وه ،د ھغې احساساتو معلومول څه اسانه کار نه و ،ما چې له کله
راھيسې دې سره پٻژندلې و ،يو وارې يې ھم د شھريار ذکر نه و کړى،
داسې لکه چې دا نوم ھغې ته ھيڅ مانا نه لرله.
په دې کور کې ما يواځې د ناستې کوټه او د بھر بنده برنډه لٻدلې وه،
دشھريارعکس په کې نه و .دا کور د شھريار پالر جوړکړى و ،په کومه
ورځ چې د دې جوړښت مکمل شو ،د شھريار موراو پالر مړه شوي و ،بيا
ھغه کله ھم په دې کور ژوند نه وو کړى ،غوښتل يې چې دنيا سره به د
واده نه وروستو ورته کډه وکړي .د شھريار د مړينې اوس پنځلس کاله
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پوره شوي و ،لکه چې دنيا نه ھر څه ھٻر و ،بس د ھغه مال دولت يې ترې
واخيستو ،خو دې ته ھم ژوند اوس عذاب ګرځٻدلى دى ،کله کله انسان په
خپل ښو او بدو نه پوھٻږې .که شھريار سره يې ھغه وخت واده کړى وې
نو اوس به يې د روپک ھومره زوى يا لور لرلې .دنيا ته مې يو کتاب دالۍ
کړى و او دې د ھغې کتاب پاڼې اړولې را اړولې .يوه نرسه چې را ښکاره
شوه نو زه پوه شوم چې دنيا نور نشې کٻناستې .ھغې رانه رخصت
واخيستو او بيا په څرخي چوکۍ د سپوږمۍ ډوله معبد تر شا ورکه شوه.

څلورمه برخه
زه چې بٻرته کورته راغلم نو زلٻخا په خپله کوټه کې وه .زه ھم ھلته
ورسره په کټ کٻناستم او د دنيا حال مې ورته بيان کړو .بيا مې ترې
پوښتنه وکړه " ،ته دنيا ته څومره نږدې وې؟" د زلٻخا پر مخ يو سيورى
غوندې تٻرشو ،بيا يې ووٻل " ،دا ماته د خپلو اوالدونو په څٻر ګرانه وه ،ما
دھغې خبره له خولې واخيسته" ،ګرانه وه ...لږ غور وکړه يعنې وروسته
درباندې ګرانه نه وه؟" زلٻخا وموسيده او په مصنوعې قھر يې راته وويل،
" چپ شه په خبرو کې مه رالوٻږه " ،زه شٻبه غلې وم بيا مې وپوښتل" ،
ستا او د دنيا ترمنځ يو څه خبره شوې وه او تا راته تر اوسه ھغه خبره نه
ده کړې" زلٻخا سترګې پټې کړې وې او ما داسې انګٻرله چې دا به اوس
راته ووايي چې په ھر څه کار مه لره خوھغې سترګې پرانستلې او راته يې
وويل " ،د ټولې دنيا په نظر شھريار د دنيا لپاره مناسب ھلک و او د دوې
دواړو په خپلو کې تګ راتګ ،ديو بل ته د کتلو او د خبرو نه ھيچا ته دا
شک نه و لوٻدلى چې دوې د يو بل سره مينه نه کوي.
د دنيا د سالګرې په يو محفل کې ټولو داسې انګٻرله چې دوې ممکن د
کوژدنې اعالن وکړي .په ھغه شپه دنيا ناوې شوې وه ،اتشي ګالبي کميس
يې د مريو ډک و ،چا راته ووٻل ،شھريار دا کميس ورته د جاپان نه
راوړى و ،اصلي ملغلرې ورباندې لګيدلي و .ھمدغسې ملغرې دنيا په خپلو
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وٻښتو کې ھم ټومبلې و .دوې دواړه ډٻر خوشحاله معلومٻدل ،شھريار څو
وارې دا د الس نه نيولى خپلو مٻلمنو سره معرفي کړې وه.
د کٻک د پرٻکولو پر وخت شھريار ورسره جوخت والړ و ،زما په شان
ډٻرو خلکو دنيا او شھريار ته بٻل بٻل وٻلې چې ھم په دې مٻلمستٻا کې دې
کوژدنې اعالن وکړې .شھريار به د دې خبرې په ځواب کې دنيا ته وکتل
چې دا به فٻصله کوي او دنيا به په ټوکو خبره بلې خوا ته واړوله .دنيا
ورته سم ځواب نه وٻلو .نور کله به يې ھم دا خبره په خندا کې تٻره کړه،
کله به يې وٻل زه وخت غواړم ،کله يې وې تر څو چې نٻلسن منډٻال له بنده
نه وې را خوشې شوى زه واده نشم کولى .زلٻخا ال نورې خبره ھم کولې
خو يوه خدمتګاره را دننه شوه او مونږ ډوډۍ ته راوچت شو.
زمونږ خبرې په دوډۍ ھم روانې وې او ھغه شپه چې زه د خوب لپاره په
کټ پرٻوتم نو د زلٻخا خبرې مې بيا بيا اورٻدې .په تصور کې مې لٻدل
چې شھريار به څنګه دنيا ته مينت زارۍ کړې وې .څه څه به يې ورته
وٻلې وي ،دنيا ولې ورسره دومره کلکه وه؟ ده خو ډٻره نازولې او بيا د
دې لپاره چې د دې پام ځان ته واړوي ،د دفتر يوې بلې جينۍ شيرين ته
نږدى شو و .خو په ځاى ددې چې دنيا خپله الره بدله کړي شھريار سره
يې جنګ وکړو چې دا لوبې مه کوه .د حسد په ځاى يې ورته وٻلې و که
شيرين دې خوښه ده نو واده ورسره وکړه .بيا چې شھريار ورته د ځان
وژلو ګواښ وکړو نو دنيا ترٻنه دومره زړه بدې شوه چې تر ورځو ورځو
يې ورسره خبرې نه کولې .شھريار د روغې لپاره د زلٻخا کورته راغلو
نو دلته څومره لوى جنګ به شوې و .دنيا ورته په ډاګه ووٻل ،چې که
داسې جذباتي فشار ورباندې راوړي نو کٻدى شي ټول عمر د شھريار مخ
ونه وينې.
د شھريار يو څو خپلوانو د فانوس نومې شرکت کې کار کوو .شيرين ھم د
شھريار د ترور لور وه او د شيرين د نوم سره مې دھغې کارټ را ياد شو.
زلٻخا د چايو نه سمدستي وروسته چرته تللې وه ،ما د کور په ټيلي فون
شيرين سره خبرې وکړې ،ھغه په دفتر کې وه ،يوولس بجې مې ورسره د
ليدو وخت وټاکلو .مانه غوښتل چې زلٻخا زما د پرګرام نه خبره شي ځکه
داسې احساس راته کٻدو چې ھغه راته پوره حال نه وايي .په داسې وختونو
کې چې ما به د زلٻخا موټر نه لرلو ،نو د يوې کمپنۍ نه شخصي ګاډى په
کرايه کوو .دې کمپنۍ کې ته مې ټيلي فون وکړو او لس بجې گاډې د
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ډرٻور سره حاضر و .د کور خدمتګارانو ته مې ووٻل چې زه د ډربن په
چکر اوځم او ماښام به راځم .د خپلې خبرې د ريښتيا کولو لپاره مې يو
ساعت د سمندر په غاړه وخت تٻر کړو.
د فانوس شرکت د ھغې دنگې ودانۍ د لومړى پوړ ټوله برخه نيولې وه.
په رٻسيپشن کې يوه تور پوستې جينۍ ناسته وه او زما د کارټ په ليدو يې د
مٻلمنو په رجسټر کې زما نوم وليکلو .بيا يې د شيرين دفتر ته خبر ورکړو
او لږه شٻبه وروسته د ھغه سکرټر راپسې راغى .زه يې يو لوى کوټې ته
بوتلم چې لس دولس کسان په کې په کمپيوټرو ناست و .د شيرين دفتر د
دې لوى کوټې بل سر ته و او د شيشې د ديوال نه مې د ھغې مخ وليدو .دا
په ټيلي فون بوخته وه ،سکرټر راته د دې د کوټې دروازه پرانستله ،شيرين
د الس په اشاره راته دکٻناستلو ووٻل او زه د يو ګول مٻز سره ايښى په
څرمني پوښل شوۍ کرسۍ کٻناستم .تر څو چې دې په ټيلي فون خبرې
کولې ،ما په دفتر کې اٻښي شيانو ته کتل.
د ھغې په مٻز د کمپيوټر شا وخوا کاغذونه او فائلونه و ،د خاورو يوه غټه
پياله کې نيمه کافي څښل شوې وه او نيمه تراوسه پاتې وه .د پيالې د پاسه
ليکلې و "ايډز ووژنئ" مخامخ په دٻوال د دوو ماشومو جينکو تصويرونه و
چې يو شان د اوسپنې په فريمونو کې بند و .شباھت يې شيرين ته نه و،
ښايي ورٻري يا خورزي يې وې .د المارۍ د پاسه د بادبانې بٻړۍ يو
وړوکې ماډل د لرګي نه جوړ اٻښى و .په دې لرګينې بٻړۍ يو خوا ته
فانوس ليکلى و .شيرين خبرې خالصې کړې ،ماته يې ستړې مه شي ووٻل
او رانه يې پوښتنه وکړه" ،چاى څښې که کافي؟" ما د چايو ورته ووٻل نو
دې بيا پوښتنه وکړه " ،مونږ سړې چاى ھم لرو ،که ګرمې دې شوې وې
دا به درته راوغواړو" ما وخندل او ورته مې سر د خوځولو په اشاره
ووٻل" ،سړې چاې به ډٻرې ښې وي خو چې واوره په کې نه وي" ھغې
خپل سکتر ته په ټيلي فون کې د چايو امر ورکړو اومونږ خبرې پٻل کړې.
ھغې د خپلو کارونو او د فانوس شرکت په ھکله معلومات راکول بيا يې
وويل " ،ته خو تٻر کال ھم راغلې وې ،دنيا سره دې ليدلى و؟" ما د دنيا
سره د خپل مالقات حال ورته ووٻلو نو شيرين حيرانه وه چې ھغه وخت
دنيا ولې زه د فانوس شرکت دفتر ته نه وم را بللې.
ما ورته د خپلو مصروفيتونو حال ووٻلو ،بيا مې ترې د شھريار پوښتنه
وکړه نود شيرين دمخ رنګ بدل شو ،راته يې وويل " ،شھريار ډٻر اوچت
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انسان و ،ژوند ورسره وفا ونکړه ،زمونږ په خاندان کې اوس يو سړى
داسې نه دى پاتې چې دا دومره لوى شرکت سمبال کړي ،دنيا چې تر څو
روغه وه ،ډٻر کار يې په کې وکړو خو اوس ھغه ھم له پښو لوٻدلې ده .ما
شيرين ته خواست وکړو چې د شھريار دفتر ليدل غواړم .ھغه زړه نا زړه
وه ،زما ھدف ورته نه و څرګند .ډاډ مې ورله ورکړو چې دنيا سره مې يو
څه ملګرتيا پيدا شوې ده ،غواړم چې په خپلو سترګو د دې دفتر ووينم،
ښايي دنيا به لږه موده وړاندې پورې ھم د شھريار په دفتر کې کيناستله.
شيرين زما خبره رد کړه " ،دنيا چري ھم د شھريار په دفتر کې نه ده
کٻناستلې ،د شھريار دفتر ھم ھاغسي ساتل شوى دې څنګه چې د ھغه له
مړينې وړاندې و".
" بيا خو نور ھم ضرور دى چې زه دا ځاى ووينم "،ما په ټينگار ووٻل،
شيرين راپاڅٻده او زه ورپسې له کوټې ووتلم .د لوى تاالر نه په تٻرٻدو ټول
کارکوونکي په احترام شيرين ته ودرٻدل ،ھغې ورته په ځواب کې ھيلو
ووٻل او وړاندې به والړه .د تاالر په وروستى سر کې يوه دروازه بره
پوڼو ته خالصٻده ،مونږ له دې دروازې ووتلو او څو پوڼو په ختلو د بل
منزل په را ھدارۍ کۍ ودرٻدو .ھم ھلته يو اوږد دھلٻز يوې لوې کوټې ته
غځٻدلى و .شيرين ما ته په اشاره د ودرٻدو ووٻل او په خپله د راھدارۍ
بلې خوا ته جوړې وړې کوټې ته والړه.
لږه شٻبه وروسته چې راووتله نو يو تور پوستى ساتندوى په خړ يونيفارم
کې ورسره و .د ده مال سره يو زنځير پورې بې شمٻره کنجيانې ځوړندې
وې ،ده راته سر ټيټ کړو او د دھليز بل سر ته د کوټې په لورې والړو .د
دې کوټې د دروازې جرنده يې پرانستله او مونږ ته يې يوه دروازه خالصه
ونيوله .شيرين او زه کوټې ته ورننوتلو.
د شھريار په دفتر کې د پينځلسو کالو راھيسې څوک نه کٻناستل خو داسې
احساس مې وکړو لکه چې اوس اوس څوک په کې ناست و او يوې شٻبې
له ترې بھر وتلى دى .د لوى مٻز شيشه داسې پاکه وه چې د چت پکى او
رڼاګانې په کې ښکارٻدې ،په يوه بلورينه کاسه کې تازه ځنګلي ګلونو ګيډې
ايښې وې .دلته کمپيوټر نه و خو درې بٻال بٻلو رنګونو ټٻلي فونونه په لوى
مٻز پراته و .د دٻوالونو سره المارۍ او شيلفونه جوړ و ،په ځينو کې
کتابونه و ،ځينې تش وو .په يو کې د لرګي جوړ افريقايي مجسمې وي،
زيات تره ځنګلې ځناور و.
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د دفتر په لوى مٻز يو د سپينو زرو فرٻم ھم و ،په دې کې د لگٻدلى عکس
مخه ھغې چوکۍ ته وه چې شھريار به ورباندې کٻناستو .ما دا تصوير
لٻدل غوښتل ،په زړه کې مې تلوسه را وپارٻده .د مٻز بلې خوا ته ورغلم،
زما د توقع خالف ھغه تصوير د دنيا نه و  .ھغه توراو سپين تصوير د
شھريار د موراو پالر و .ښايي د دوې د ځوانۍ تصوير و ،شيرين راته
ووٻل " ،دا تصوير شھريار د مور او پالر د مړيني نه وروسته په دې دفتر
کې کيښودو" ما ترې پوښتنه وکړه " ،د دنيا تصوير دلته نشته؟" شيرين
ووٻل " ،د دنيا يو لوى تصوير په دې مخامخ دٻوال لګٻدلى و ،يو څو
مياشتې کٻږي چې د ھغې په غوښتنه مو له دې ځايه لرې کړى دى .زما په
فکر د ھغې خور تھمينې له ځانه سره انګلستان ته يوړو " .د دنيا دفتر په
کوم ځاى کې دى؟" شيرين د دفتر يو سر کې جوړ دروازې ته اشاره
وکړه ،بيا والړه او ھغه يې پرانستله.
داسې ښکارٻده چې د شھريار دفتر ډٻر لوې و او په دې کې د لرګې يو
دٻوال دا کوټه نيمه کړې وه .مونږ چې په دې کې جوړ دروازې نه بلې
خوا ته والړو نو ما ته اندازه وشوه چې دنيا په شھريار څومره ګرانه وه.
ھغه بله کوټه لويه وه ،په مٻز کمپيوټر ايښى و ،د دٻوال سره لويه صوفه او
د تور لرګي مٻزونه د کوټې ښايست و .په کړکيو قيمتي طالي رنګه پردې
ځوړندې وې او په دٻوالونو د الس جوړ شوى ښکلى انځورونه و چې په
کې د افريقه غرونه او سمندري نندارې ښکارٻدې .دا دفتر ريښتيا چې د
دنيا وړ و .ما د شيرين نه پوښتنه وکړه " ،اوس دلته څوک کښيني؟" ھغې
ووٻل " ،کله کله رابرټ يا ګيتي د دنيا په کمپيوټر کې د فايلونو د لٻدو لپاره
راشي او کله چې کار خالص کړي نو بيا ځي.
ھر سحر دا دواړه کوټې ھم ھاغسې پاکٻږي لکه چې پخوا کٻدل .يو چا
شيرين ته په موبايل ټيلي فون زنګ تٻر کړو نو مونږ بٻرته د شيرين دفتر
ته راغلو .ھلته په مٻز د شيشې په يو لوى ګٻالس کې زما سړې چاى ايښى
وې ،ورسره په يوه کاسه کې د واورې ټوټې او يوه قاشوغه ھم و .د سړو
چايو د ګيالس په څنډه نيم پرٻکړى ليمو ټومبلى و .مونږ کٻناستو نو چاى
مې را واخيستې ،شيرين تر اوسه په ټيلي فون خبرې کولې او بيا والړه بھر
د خپلو کارونو پسې ووتله .بٻرته چې راغله نو معذرت يې وغوښتو ،ما
ورته وويل " ،که بد ونه گڼې نو د دنيا په ھکله يو څو پوښتنې درنه وکړم.
ھغه يو څه نا ارامه غوندې شوه ،بيا يې ووٻل " ،که ځواب راسره نه و.
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خو دا راته بد ښکاري ځکه دنيا ناروغه ده ،تراوسه زمونږ د شرکت مشره
او زما د خپلوانو نه ھم ده"
ما ورته ووٻل "،که ځواب نشې راکولې ،زه پرې نه خفه کٻږم ،خو په زړه
کې مې يوه غوټه ده .شھريار د دنيا سره دومره مينه کوله ،خپله ټوله ھستي
يې د دې په نوم کړه ،ولې دنيا د ده سره واده نه کوو؟ ددې د انکار سبب
څه و؟" شيرين يوه اوږده ساه راښکله او شٻبه غلې وه ،بيا يې پوښتنه را
غبرګه کړه " ،ته څه فکر کوې چې ولې ھغې فٻصله نشوه کولې؟" اوس زه
راګٻره شوم .زلٻخا زما کوربه وه ،ما سره يې ډٻره مرسته کړې وه،
سلٻمان د ھغې خاوند و ،ځان راته ډٻر سپک ښکارٻدو چې د يو مړ کس په
ھکله څه ووايم .شيرين زما مخ ته کتل ،ما ورته ووٻل " ،زه داسې
انګٻرمه چې د دنيا د بل چا سره مينه وه "،د شيرين په تندي ګونځې پيدا
شوې " ،ھو ما ھم داسې ګڼله او تر ډٻرې مودې مې ھمدغه نظر و چې ھغه
بل کس واده دى ،د خپلې مٻرمنې سره ښه خوشاله ژوند کوي او دنيا ليونۍ
شوې ده چې په داسې الره مزل کوي چې منزل ته نه ځي ".د شيرين غږ
لوړ شو ،يو څه په قھر وه " ،زما په شان ځينو خلکو په دې دفتر کې ھم
داسې ګڼله خو د اصل کيسې نه ھٻڅوک خبر نه دى ".د شيرين غږ ورو
شو داسې لکه چې سلګۍ وھي .زه دھغې کرسۍ ته نږدې شوم" ،اصل
کيسه څه ده؟" ما ھڅه وکړه چې په خپل اواز کې تلوسه څرګنده نه کړم.
شيرين بيا غلې وه ،اوس يې په سترګو کې رڼا ھم نه ښکارٻده ،بيا داسې
لکه چې ځان سره لګيا وي ،په وينا شوه " .ھم ھغه واده شوى شړى چې دا
يې له ځانه سره ګرځوله ،په سياسي جلسو کې به يې د السه نيولې وه ،په
دې مئين و .دا يې ھٻڅ نه پرٻښوده چې د خپل ژوند فٻصله وکړي ،دا به
دفتر ته ھم راتله نو ورپسې به يې لس وارې ټيلي فون کوو .د دنيا سيکرټره
مالتې نومٻده چې وروسته بيا زما دفتر ته را بدل شوه ،د ھر څه نه خبره
وه .دنيا څو وارې مالتې ته وٻلې و چې که د سلٻمان ټيلي فون راشي نو
ورته ووايه دا په غونډه کې ده.
شھريار ھم د دې نه خبر نه و .ھغه ھم لکه د نورو په شان داسې فکر کوو
چې دنيا د زو "...شيرين نږدې وه چې د زلٻخا نوم اخيستې واى خو الفاظ
يې د ژبې الندې ونيول .يو څو شيبې يې فکر کوو چې څه ډول خبره
وکړي .بيا يې ډٻر په احتياط ووٻل " ،دنيا اوس چې څرنګه ده ،پخوا داسې
نه وه .دھر چا په خبره به يې باورکوو ،ھر څه به يې ريښتيا ګڼل  .لکه د
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يوې ما شومې وه ".ما شيرين نه پو ښتنه وکړه " ،ته دنيا د نږدې نه پٻژنې
 ،آيا دى د شھريار سره مينه لرله که نه يواځې په کالو او جامو مئينه وه؟"
شيرين سمدالسه ووٻل " ،ټولو خلکو داسې فکر کوو چې دنيا زرپرسته ده،
د شھريار مال خوري او واده ورسره نه کوي.
خو داسې نه وه ،شھريارسره چې دنيا څومره مينه کوله ،ښائې په خپله د
شھريار ھم نه وه .زه يو وارې د فانوس د ځينو کارونو لپاره د شھريار
کورته والړم .دى تر ھغې وخت د خپل پالر جوړ شوى کور چې اوس په
کې دنيا اوسٻږي نه و تللى .دا بل کور د سمندر په غاړه جوړ دى ،ھلته مې
د دنيا موټر ولٻدو .دا د چوټۍ ورځ وه ،خدمتګار راته ووٻل " ،شھريار د
منډې لپاره بھرساحل ته وتلى و .دنيا له ما لږ وړاندې ھلته رسٻدلې وه او
کله چې دھغې نه مې پوښتنه وکړه نو خدمتګار د شا برنډې ته بوتلم .ھلته
خبره يې چې دنيا څه کول؟...په خپلو السونو يې د شھريار خٻرن کالي
ونيځل .زما په ليدو يې راته ووٻل "،ھغه بله ورځ د شھريار په سپين
کميس مې غوړ داغ وليدو ،بس اوس مې فٻصله کړٻده چې د دې کميسونه
به په خپله وينځم.
شيرين په مٻز ايښې کاغذي رومال ته الس کړو نو زما ورته پام شو ،د
ھغې سترګې لمدې وې .ما شيرين نه بخښنه وغوښته او ورته مې ووٻل" ،
نور دې نه په عذابوم ،بس دا راته ووايه چې د شھريار په مړينې کې د چا
الس و؟" د شيرين تندى بيا ګونځې شو خو وې وٻل "،د ھيچا الس نه و،
بس دا د قسمت خبرې دې .شھريار او دنيا د واده فٻصله کړې وه خو د ھر
چا نه يې پټه ساتلې وه .شھريار غوښتل چې د ھغه نوى کور د دنيا په نوم
شي .د مورپالر ھر څه يې دې ته سپارل .په فانوس کې يې ھم د دنيا لپاره
ونډه وه .په کومه ورځ چې په ټولو کاغذونو دستخطونه وشول ،زه ھلته
موجوده وم .له بده مرغه د شھريار وکيل ايډورډ د سلٻمان ھم ملګرى و او
نه پو ھٻږم چې څرنګه او کله يې سلٻمان خبرکړى و.
د شھريار د مړينې په ورځ سلٻمان ھم د دنيا کورته تللى و او داسې ښاي
چې دنيا نه يې د ھغې د ژوند د فٻصلو په ھکله پوښتنې کولې .د دنيا په
کور کې ټولو پخوانيو نوکرانو دا خبره کوله چې په ھغه ورځ سلٻمان ډٻر
په قھر و او دنيا څو وارې په ژړا له کوره وتلې وه .سلٻمان به بٻرته دننه
بوتله .يوه خبره چې د دنيا زړې آيا راته وکړه ،دا وه چې سلٻمان ورته
څو وارې ووٻل " ،ته زما نه بغٻر ھيڅ ھم نه يې".
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شيرين څو شيبې غلې وه ،بيا يې ووٻل "،سلٻمان په ھغه ورځ د دنيا سره
ډٻره بده وضع کوله او کله چې په قھر له ھغه ځايه والړو نو دنيا تر ماښامه
په برانډه کې ناسته وه ،ژړل يې .داسې ښاي چې په ھغه ماښام شھريار
چې د دنيا حالت وليدو نو ډير خواشينى شو ځګه خدمتګارانو نيم ساعت
وروستو دى ډٻر په قھر او په غضب د موټر په لورې روان وليدو او موټر
دومره په سرعت له کوره ووتلو چې د دٻوال يوه تٻږه يې ھم ماته کړه"،
دشيرين ستونى بيا غريو ونيولو خو خبره يې جاري وساتله ،دکور نه
تلونکى سرک په لومړي ګوټپٻر د شھريار د موټر د غورځٻدو غږ دومره
لوړ و چې په کور کې دننه ناستې دنيا ھم واورٻدو .ھغه لکه د لٻونو يبلې
پښې په منډو وه .خدمتګارانو ډٻر په ګرانه دا ايساره کړه ،ګني ھغې ھم
ځان له دې غونډۍ ښکته اچولو .د شيرين له سترګو اوښکې بيا رواني
وې ،دھغې غم دومره ژور و ما ھيڅ اندازه نه شوه لگولې .تر ډٻره وخته
مونږ دواړه غلي ناست و ،ھغې چې ښه وژړل نو سترګې يې په کاغذي
رومال پاکې کړې ،پوزه يې سره وه او ما سره يې سترګې نشوې لګولې
خپله کرسۍ يې د کمپيوټر مٻز ته نږدى کړه او بې مقصده يې ګوتې په کار
اخته شوې.
زه پوھٻدم چې شيرين به له ما سره بھر دفتر ته نه راووځي ،ما ته ھم ھلته
خپل وجود بې ځايه ښکاره شو .ورو غوندې راپاڅٻدمه او شيرين ته مې
خداى په امان ووٻل .د ھغې مخ ھم ھاغسې د کمپيوټر په لورې و خو زما
د خداى په امانى ځواب يې راکړو.
زه د فانوس دفتر نه بھر راوتلم ،د لمر وړانګو زما د سترګو نظر کم کړو،
بې اختياره مې الس خپل بيگ ته شو .د لمر تورې عينکې مې را وويستلې
په سترګو مې کړې او د خپل موټر په لټه کې شوم.
پاې
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