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  )ناول ( وسلې ته په مخه ښه
  

  ليکوال
   ارنسټ ھيمنگوې

  
  ژباړه او خ�صه

  صفيه حليم
  

    م٢٠١١مارچ 
  
  
  

 روغتياي خدمتونو  د پوځويو و او زه د يوې ډلې سره د اطالاوړې په وتل
، د دی کلي چاپيره ښکلې ونې او بوټي د . لپاره په يو کلي کی ميشت وم

 .  د جنت د يوې وړی برخې په شان وشين اسمان راته انگورو طاقونه او
ما له غونډۍ کتل چې ښکته د پوځيانو >رۍ روانې وې او دوړې يې 

سيکل سپاره پوځيان په موټر . ډزې ھم اوريدې کله کله می د توپو . بادولې
يا کوماندان موټر به په بيړه  او کله کله د يو پوځي جنرال وتلپه تادۍ و

   . وشې کړهشو نو ټولو به ورته >ره ختير
 چې د  لرلهمونږ بی شميره ټپيان د سيمې روغتون ته رسولي و او ھيله مو

ولې  . ژمي په راتلو به د جنگ لمنه راټوله شي او زمونږ کار به سپک شي
مونږ ھره  . داسی ونشول او د ژمي نه وړاندې ھلته د کولرا وبا خپره شوه

  نول شوٻ پرې ورښت د واو.  دی وبا اخته کسان روغتون ته وړلپه ورځ 
سيمه يې  خبر مو تر >سه کړو چې مخامخ غونډۍ نه وراخوا د پوځ د بري

   . لپاره کيدود نيولو جنگ د يوې بلې غونډۍ   اوس .نيولې وه
وکړو چې  ايساريدو امر مونږ ته يې له سيند پوری په يوی ښاريې کی د

ې ما له بلې د غونډۍ د پاسه ھغه شين ځنگل چ.  بازار او روغتون يې لرل
 ځيني ځايونه . نسواري تنې ښکاريدې تش د ونو  اودلېٻ سوځ،غاړې ليدو

   . په بمبارۍ په کنډوالو اوختي ونور  و خوېسم پات
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د شرابو  . او ټوله ورځ به دننه ناست و بيا په سختو واوروکی اوزگار شو
يوه ورځ مو بنډار تود و چې ما د خپلې ډلې .  گرموولو مو ځان په څښ

زمونږ .  د ده د ھيواد د نورو سيمو په اړه وپوښتل ان اطالوي پادري نه ځو
گار يې او کولې شې چې روم، تورن راته وويل، اوس ته اوز د ډلې مشر

  .  سسلي ته و>ړ شې اونيپلز
 نو تا به د که و>ړې ابروزي کی ژوند کوي،ھلته زما مور پ�رپه.   پادري

  . خپلو زامنو په شان ووساتي
ي کی له دی ځاې نه زياتې واورې پام کوه ابروز)  په خندا  (.جگړن

  . ل وکړيٻږده چې د اطاليې تاريخي ښارونو سٻپادري صيب،  پر. ږيٻک
  . يو څه اطالوي ژبه ھم زده کول پکار دي چې ځان پری پوھه کړې. تورن

  .ته بايدرخصت واخلې او تفريح وکړې. جگړن
  .يونه به درښکاره کړمزه به درسره و>ړ شم او ټول ځا. تورن

  .بيرته به ځان سره عکسونه راوړی. جگړن
.  يدي خواسمان يې شين وډٻر ساړه   ته ابروزي ته و>ړ شه، ھلته .پادري

ر لوې ښکاري دې ، ښکار ته ٻپ�ر مې ډ .  شیېزما مور پ�ر سره به پات
  . به دی بوځي

ات شمير توپې چې د سيل نه وروسته بيرته راغلم نو ھلته زيو>ړم او زه 
انيې او د بريط يو څو نور روغتونونه ھم جوړ شوي و . مې وليدې

واوره اوس ويلې شوې او ځاې ځاې شنه .  دلٻرښکارٻدونکي پکی ډياوس
  .  راټوکيدلي و

څنگ ته په . دروازه پرانستې وه او يو پوځي په بنچ پيتاوي ته ناست و
 وردننه شوم نو ھلته دروازه يو ايمبو>نس و>ړ و او زه چې دروازې کی

زمونږ د ميشت ځاې .   خپور ويھم ھغه د مرمرو د فرش او د روغتون بو
.   توپير يې د سپرلي د موسم و . ھم ھغسې و،څنگه چې مې پريښې و

ما  وم ليدلې اونه يې زه  . کتليې کاغذونو ته و او جگړن پخپل ميز ناست 
ې ته و>ړ شم او ځان شيبه سوچ وکړو چې دننه ورشم او که بره خپلې کوټ

     .  بيا می فيصله وکړه چې بره به ورشم  .کړم صفا
زما په ليدو يې .  ھغه کوټه چې زه او رينالډي پکی ميشت و، ھم ھغسې وه

ھغه ته مې نومونه ياد  . رانه پوښتنې وکړې چې کومو ځايونو ته و>ړم
 څنگه او بيا مې وپوښتل چې دوي ژمې.کړل، مي�ن، فلورنس، روم، نيپلز

نيه، او د پښو >سونو د راته يې د واورو، ساړو، زيړي، نمو . تير کړو
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وونۍ به بيا جنگ ادا يې ھم وويل چې راتلونکې  . لو حال راکړوکنگل وھ
وکړه چې دی سږ کال واده وکړي که نه؟  ما رانه ل شي او پوښتنه يې ٻپ

ې وغوښتې نو بيا ده رانه يو څه پيس . ورته وويل، په واده کی ځنډ مه کوه
  .  ورکړی"ليرې"ما ورله پنځوس 

کيسې د خپل سفر ټولو ته خانه کی ناست و او ما په ھغه شپه مونږ په لنگر
وم دو چې زه ابروزي ښار ته ولې نه ٻ پادري يو څه مرور ښکار. کولې
 راته تياري کړی وه خو ده خپل پ�ر ته ليک ھم استولې و او ھغوي . تللې

قناعت ورکولو ھڅه وکړه او  ده ته مې د .  و>نړمږم چې ولېٻزه نه پوھ
له ھغه څه چې اخر دې قانع شو چې کله ک . ورته مې وويل چې بس ونشوه

  . ږيٻمونږ يې غواړو نه ک
په  راويښ شوم چې زمونږ کور شا ته ھغو توپو په ډزو په بل سھار زه د

ی   له کړکۍ مې وليدل چې پوځي >رۍ په سړک روان.مورچو کې ايښي و
ځي کی مې کافي وڅښله او گراج ، پخلنژر ژر مې جامې بدلې کړې . وی

گراج يو لوې څپر و چې د ټين چت يې لرلو او ور>ندې لس  . ته و>ړم
په دی کی به مونږ زخميان له  . ايمبو>نس گاډي به په قطار و>ړ و

وې او څو کسان  يې په پرتې يو گاډي کولمې بھر  د . محازونو راوړل
مونږ  . وروسته زه دغونډۍ د پاڅه جوړ سنگر ته و>ړم .  لگيا وجوړولو

  فرقې سره کار کوو، ھغې د يوی لوې حملې پ�ن جوړ کړی ېچې د کوم
دوي به د سيند د >ری تنگې درې نه پورې وتل، ھلته له مورچې نيولو  . و

   . وروسته به يې جنگ کوو
.  جوړ کړی تيار ناست و نو رينالډي ځانو>ړمزه چې بيرته خپلې کوټې ته 

رينالډي يوه  د.  ما ھم مخ >سونه ووينځل او دواړه د ښار مرکز ته و>ړو
دا  . نرسه کاترين خوښه شوی وه چې د بريطانوي روغتون کی يې ليدلې وه

د ونو نه وراخوا د .   وشوې روغتون لنډ وخت کی په يوی ماڼۍ کی جوړ 
يوه  . په نظر راغلېې جامې دوو نرسانو سپين روغتون په باغ کی می د

ھغه بله نرسه  . پکی کاترين وه او مونږ دواړو دوي ته پوځي سلوټ وکړو
 چې هښکلې متروکه نيولې و کاترين په >س کی يو . دهي نوم"ھيلن فرگيسن"

 ټپي بيگا شپه  په روغتون راته يې وويل چې يو . د څرمنې >ستی يې لرلو
   . استولې وه نښه رااو د ده مور ورته دا  شوی وکی مړ
ه وخته د کاترين سره په انگريزي ژبې خبری کولې او کله کله ډٻرما تر 

بيرته په >ره راته رينالډي وويل،  . مې رينالډي ته په اطالوي کی ژباړلې
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ما وخاندل خو په بل  . کاترين تا خوښوي او زه به تری >س واخلم
 يوې نرسی دو وروسته مې ھم ھغه روغتون کی د ايمبولنس وړلماسپښين 

دی راته وويل، ښه ښه ته ھغه امريکاي يې چې  . کاترين پوښتنه وکړه دنه 
د اطالوي پوځ سره کار کوی؟ بيا يې وويل، ولې دې مونږ سره کار نه 

 وم او بله دا چې دويل، زه د جنگ پر وخت اطاليې کی کوو؟  ما ورته و
  .  دوي ژبه مې زده ده

نو مونږ  ايمبو>نس مخ ته بم پريوتود   زمونږ محاز ته په بله پيره کی
څو شيبې وروسته  . د سړک په منځ کی خاورې باد کړي   بميو . دوٻودر

له .   ته مخه کړهاستوگنځياو ما خپل  ډزې بندی شوې نو مونږ روان شو
کاترين سره مې  ډوډۍ وروسته بيا د بريطانيې روغتون ته و>ړم او د

 راته يې وويل چې د. سکاټ لينډ اوسيدونکی وهدا په اصل کی د .  وليدل
   . دی کار له نورو نرسانو توپير لري او د جنگ خبری يې کولې

دی مخ د  په تياره کی ما د.  ما ورته وويل راځه د جنگ خبرې به نه کوو
په ځان مې  . ه ښکلې راته ښکاره شوهډٻرسپوږمۍ په رڼا کی ليدو او 

دی راته په مخ يوه داسی  . ھڅه مې وکړهدی د ښکلولو  اختيار نه شواو د
ړه راخ�صه کړه چې پوزه يې راله خوږ کړه او په سترگو کی می ٻکلکه څپ

 رانه بخښنه وغوښته او وې ويل، زه نه کاترين . له درد نه اوښکی راغلې
غواړم د نورو نرسانو په شان ووسم، خوږ مې کړې؟ ما ورته وويل، ھيڅ 

ھغې .  خو په زړه کی ورته په قھر ووم . ر وکړو سم کاډٻرتا  . خبره نه ده
 يې په سترگو کی څه وختيا غلې شوه او زه پوه نشوم چې وخاندل خو ب

 . په ژړغوني غږ يې وويل، ته به ما سره سم چلن کوې . اوښکې راغلې
 شيبې وروسته زه د ھغې سره د څو.  ر عجيبه دیٻځکه زمونږ ژوند ډ

 . ته دی راته په مخه ښه وويل تر دروازې و>ړم او ھلروغتون
ھوا گرمه وه خو مونږ ته يې  . وم ورځې زه په کار بوخت راتلونکی دوه

زما به دومره  . ويلي و چې په ښارکی ھم د اوسپنې خولۍ به په سروو
نه د ) غاز(سو ٻد گ . گرمي وشوه چې خولۍ به مې په >س کی گرځوله
تماچه ې يوه امر شوی و چژغورنې ماسکونه يې ھم راکړي و او ھر چا ته 

 ورکړی  تماچېان چې ډاکټرانو ته يې ھم دا، ئ به له ځانه سره سات)طفنچه(
   .  نو وبه نيول شوامر نه منلوکه چا دا  . وی

ما يو څو  . رد تشناب کاغذ ايښې وٻ کی ښه ډښ په پوتماچېرينالډي د 
پر وخت ډز  خو د .  د کارولو لپاره پری نښې ويشتلېتماچېورځې د خپلې 
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څو ورځو د تمرين نه  د . يې شپيلۍ دومره خوځيده چې نښه به خطا شوه
د نښې منځ وروسته مې يوه >ره وموندله چې په شل گامه کی به څنگه 

دی په گرځولو ما د شرم احساس کوو، په تيره بيا د  خو د.  ږيٻويشتل ک
  . انگريزانو مخ ته چې ھلته ھيچا وسله نه گرځوله

ورته مې وويل چې زه محاز ته تللې  .  کاترين ليدو ته ورغلمپه بل ماښام د
ما ورله ډاډ  . ھغې گيله وکړه چې ولې می ورته خبر ورنکړو . ووم

ورکړو چې دا دی اوس بيرته راغلم او لوز می ورسره ورکړو چې زه به 
دم چې د کاترين ٻخو زه په زړه کی پوھ.  يرته راځملپاره ب دی ليدو تل د

د لوبی پر وخت څوک د نورو ) تاش(  لرم او لکه چې د قطعو سره مينه نه
ليدل راته يوه بي مانا لوبه دی  سره بی مانا خبری کوي، ھم ھغسې د

  . دهٻښکار
دو او دی ته می وويل چې رازه يوځاې ٻ ھغه باغ کی گرځمونږ په ھم

دی رانه . کښيناستو نو ما د ھغې >س ونيولو د ډبری په يو بنچ .  کښينو
 راښکلو، سترگې يې ښکته کړی او وې ويل، دا يوه لوبه ده چې مونږه >س

ما ورته وويل، کومه لوبه؟ دی وويل، دومره ساده ھم نه يې چې  . يې کوو
.  ېسړی يې او دا لوبه په ښه توگه کوخو ته ښه  . زما په خبره پوه نه شې
  .  خو بيا ھم لوبه لوبه وي

ږې؟ دی وويل، د يه په خبره پوھه، ته تل د چا د زړماتری پوښتنه وکړ
ته له نورو توپيرلری خو  . نورو خو نه پوھيږم خو ستا د زړه خبره اورم

 ما د.  يو بل ته به دروغ نه وايو راځه ژمنه وکړو چې که اړتيا نه وي نو
په شان نشې  دی نوم واخستو، کاترين ، نو دی وويل، ته زما نوم ھم د نورو

دم خو ضرور نه ٻته وويل، چې زه د ھغې خوښترين رابيا کا . تلفظ کولې
دا پاسيده او ما سره يې په .  وه چې ما ورته د خوښي احساس لرلې وې

ه او زه ھم ھلته په مخه ښه وويل، د روغتون لوې دروازې کی وردننه شو
  .  شومېبنچ ناست پات

ټپيانو او ناروغو د ښار له محاز يو ميل ليرې و اوپکی د " گوريزيا"د 
يوه ورځ په محاز يو پوځي چې  . وړلو کار ھم زيات شوی ون ته د روغتو

 راته راغلو او وې ويل چې ما پخپل ايمبولنس کی روغتون ،پښه يې ټپي وه
فرقه ج� ده او مونږ اجازه نه لرو ځکه ستا  ما ورته وويل، ستا.  ته بوځه

  چې دما. ده له خبروايسيده چې امريکاي و د . کاغذونه به د نورو سره وي
   . يې پخپله ژوبل کړی وپونه وليدل نو پوه شوم چې ځان ده ټ
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راته يې زارۍ کولې چې له ھغه ځاې يې وباسم ځکه ده د خپلی فرقې 
ھلته به ډاکټر ورباندی پوھه شي او بيرته به  . روغتون ته تلل نه غوښتل

د ھغې  يې ځان پلمهنه غوښتو او په دی ده جنگ  . يې محاز ته ورواستوي
ما په ايمبو>نس کی کښينولو او په >ره يو خوشی .  ويستلونه  محاز گيجن

ورته مې وويل، خپل سر د څه شي سره وجنگوه  . ځاې کی مې ښکته کړو
  . زه به دی په بله پيره کی اوچت کړم . او دلته پريوزه

ما چې ټپيان روغتون ته ورسول نوخپل تش ايمبو>نس می بيرته ھغه ځاې 
له ليرې مې وليدل چې يو بل گاډی د ھغه .   مې پريښې وته ورسووچې دی

 د اوسپنې ده په سر د.  امريکاي سره و>ړ و او دی يې په تسکره اچولو
زما په ليدو يې چيغه کړه چې  . خولۍ نه وه او وينې تری روانې وې

  .  وگوره دا زما سر، دوي مې خپل روغتون ته بياي
ه، له خولو لوند او په خاورو پټ د ماځيگر پينځه بجې زه ستړی ستومان

مونږ گاډي په گراج کی چې کوم ځاې يې ز . خپل ميشت ځاې ته راغلم
خپلې کوټې کی مې راپور بيا .  و ځان مې په اوبو ووينځلو، و>ړم اوينځل

. خو ما سره د ليکلو لپاره څه نه و.  وليکلوچې خپل ھيواد ته يې ورواستوم
ډونه چې ورباندې د اروپاي ملکونو کله کله به مې يو دوه پوسټ کار

   . انځورونه جوړ و، د يوې جملې سره ورليږل، چې ھر څه سم دي
.  >سه کوله وچې زما د ژوندي کيدو نښه يې ترزما د خپلوانو لپاره دا بس

 اوس دلته دومره گرمي وه چې مونږ به پخپلو کوټو کی جامې نه اغوستې او
ردلي راته سړی اوبه او واوره کوټې  اکله چې . د واورې غوښتنه مو کوله

 هته راوړل نو له دننه به مو ورته په چيغه وويل چې دا له دروازې سر
بيا چې دی به و>ړو نو دروازه به مو خ�صه  .  ځکه لڅ به ناست وکيږده

  . کړه او بالټې به مو پخپله راواخستو
  .ود ډوډۍ پر وخت به مونږ يو بل ته د خپلو خپلو جنگونو حال ويل

يو ماښام د کاترين ليدو ته و>ړم نو ھيلن لوې دروازې ته راغله او راته يې 
ما ورته د ښه  . وويل، چې کاترين ناروغه وه او له ما سره نشي ليدې

. روغتيا پيغام ورکړو او بيرته په تياره کی خپل ميشت ځاې ته روان شوم
تگ زما لپاره د کاترين ليدو ته ور. ر يواځې احساسووٻما ځان ډھغه وخت 

  .  پرته وه يوه تيږه مېخو اوس لکه چې په زړه  يو معمولي کار و
په بله ورځ مې امر تر >سه کړو چې د شپې به يوه حمله کيږي او په 

 مونږ د ماښام په خړه کی روان شواو.  محازڅلور ايمبو>نس گاډي پکار و
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غتون مخې ه چې د بريطانيې روکل . ومزه په لومړي ايمبو>نس کی ناست 
ده .  دو نو د ايمبو>نس ډرايور ته مې د گاډې د اودرولو امر وکړوٻرٻته ت

ته مې وويل چې ورور ورو روان اوسه او که د پله په سر زه نه ووم 
   . نوھلته دی راته انتظار وکړي

ھلته می د  . له گاډي می ټوپ کړ او په منډه روغتون دروازې ته و>ړم
چا راته وويل، چې ھغه په ډيوټۍ وه او نشوه  . ړهکاترين د ليدو غوښتنه وک

ھغې ته پيغام  . ما ټينگار وکړو چې يوې شيبې له يې ليدل غواړم . راتلې
د روغتيا پوښتنه می وکړه نو راته يې وويل چې دا  . ورسول شو نوراغله

زما يونيفارم ته يې پام شواو وې ويل،  . گرمۍ وھلې وه خو اوس ښه وه
 به بيرته راځې؟ ما وويل، نن شپه به په محاز تيرووم، کار ته ځې؟ کله

ويستو او وھغې ژر د خپلې غاړي نه يو تعويذ را . کيديشي سبا بيرته راشم
دا د ژغورنې لپاره په غاړه کړه او لوز وکړه . "راته يې په >س کيښودو
ما ته يې په مخه ښه وويل او د روغتون له ". چې سبا به بيرته راځې

يو واری مې شا ته وکتل نو کاترين ھم ھلته و>ړه  . منډه کړهدروازې می 
   . وه او راته يې >س خوځوو

.  په منډه منډه می ھغه پل ته ځان ورسوو چې ايمبو>نس راته په انتظار و
ايمبو>نس روان شو نو ما په >س کی نيولې تعويذ ته چې په يو زنځير 

ډرايور راته  .  جيب کی کيښودوبيا مې دا د خپل کميس په . يلې و،  وکتلئپ
ھم ھغسې يو تعويذ پخپله غاړه کی راښکاره کړو او وې ويل چې دا خلک 

ما تعويذ بيرته له جيبه راوويستو او زنځير مې په  . په غاړه کی اچوي
. بيا مې دا د کميس له غاړې وردننه کړواو رانه ھير شو . غاړه کړو

ښاي د ملھم پتۍ پر وخت  . وندلووروسته چې زه ټپي شوم نو بيا مې وونه م
زمونږ گاډي په چټک نورو ته ځان نږدې کړو چې د .  چرته پاته شوي و

په يو قافله کی په لومړي گاډي کی کښيناستل په  . >رې دوړې يې بادولې
 سيند سره تلونکی شپی  مونږ د د.  دی گټه ور وي چې له دوړو خ�ص يې

و نه وراخوا سنگرونو ته ورنږدې دو او د جوارو د پټيٻلوې سړک ته ورس
   . شو

د سيند نه پوری غاړې ته د اوبو سره سره می د مشين گنو او د ټوپکو د 
توکوشور جوړ کړی  د اوبو شړھار او پکی د غورځيدونکو. ډزوغږ اوريدو

په اسمان کی د رڼا لپاره ويشتل شوي گولۍ به وچوديدې او لکه د  . و
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چار چاپيره غرونه او ونې به پری  . ستورو په ھوا کی يې >مبو وھله
  .د لږی شيبې لپاره و د بمونوغړمباری مې اوريدو خودا.  روښانه شول

ودرول او زه د ډرايورانو د ډوډۍ  مونږ ايمبو>نسونه په يو ځاې کی منظم 
ده لنگر خانې ته زمونږ  . لپاره تورن ته ورغلم چې په سنگر کی ناست و

سره په يوه  و نو زه د اطالوي ډريورانولپاره د ډوډۍ پخولو امر وکړ
رټ څکول اود جنگ په اړه خبری ھلته ټولو سيگ . ناستم ٻمورچه کی کښ

  .  چې څوک به حمله کوي او څوک به پکی بايلييدېک
دی خپلو پوځيانو ته  . د حملې له پ�ن يواځې کوماندان خبر وي.  پاسيني

  . ټول حال نه واي چې دوي په تيښته نشي
ي، سرونه يې تش   ھو دا دومره لوړ دنگ ځوانان چې پلنې سينې لر.الپيني

   )ټولو په دې خبره وخندل(.  وي
  . ږيٻپله وسله وغورځوي نو جنگ به نه ککه زمونږ پوځيان خ.   مانيره
  .که دوي داسی وکړي نو خپل کوماندان به يې وژني.  الپيني

  . رتلل > بد کار دې خوړل او د دښمن >س ته وېدا ځکه چې مات.    پاسيني
، که د يوې غاړی د پوځيانو له خواجنگ نه کول، څه گټه نه کوي.  مانيره

  .ږدي نو ھله جنگ بنديږيٻټولو غاړو نه ھر څوک وسله ک
که دوي دا مخامخ غونډۍ ونيسي، نو . جنگ گټل برياليتوب نه وي.  پاسيني

ه روان بيا بل او دغسی ب.  ږيٻ لپاره جنگې غونډۍ؟ بيا به د بلڅه
ټوله نړۍ ھم را>ندی کړي نو څه؟   په اخر کی که دا ښه نو . وي

ھر څوک خپل کور لري، اتريش خپله زمکه لري، فرانسه خپله او 
  اطاليه خپله، نو جنگ په څه دی؟ 

  )و بيا وخندلټول. (  ښه تقرير کویډٻرته .   مانيره
 بی عقل يوه ډله خلک چې د ملک چاری په >س کی ونيسي نو.   الپيني

  . ځکه خو بيا جنگ کوي او زمونږ په شان خلک وژني . شي
  

. گورديني ھم راسره شو نو مورچې نه ووتلم او لزما سيگرټ خ�ص شو
مې ته و>ړم نو ھلته ډاکټر راته وويل چې حمله د يو ساعت ٻد روغتون خ

بره په غرونو د اتريش پوځ زمونږ په سنگرونو د لټون  . لپاره ځنډيدلې وه
. ناستم او څو شيبې خاموشي وهٻمه کی کښٻزه په خ . ا گانې غورځولېرڼ

ماتورن ته وويل، صيب زمونږ ھغه  . ډزې پيل شوی بيا ناببره د توپو



 9 

نه و راکړی چې بھر يوه گوله ده > ځواب  . ډوډۍ تر اوسه نه ده راغلې
   . وته او ھری خوا ته دوړی شوېٻراپر

څه شوه؟ څه د خواړو لرئ که نه؟   تورن ته بيا وويل، زمونږ ډوډۍ  ما
ما ورته ويل، . درکولې شم، که خورئ) ماينچې( جگړن وويل، سپاگيټي 

 ھغه يو اردلي ته امر وکړو چې څو شيبو . ھر څه چې وي، رايې کړه
ما خانک گورديني ته  . وروسته د سړی ميکروني د يو خانک سره راغلو

 قھر اردلي ته امر وکړو چې ده په. ورکړواو جگړن ته می وويل، پنير لرئ
زه .  بيا و>ړو او په يوه شيبه کی يې د سپين پنير يوه لويه ټوټه  راوړه

بيا دوو کسانو يو ټپي   !"بھر مه اوځه"خيمې نه وتلم نو تورن راته وويل، 
بھر گولۍ "تورن په چيغه وويل،  . ښودوٻپوځي رادننه کړو نو ما بھر قدم ک

  . يغه وويل، زما ملگري اوږي ديپه چ ما ".وريږي، مه اوځئ
ما ورته اشاره وکړه او  . گورډيني خانک په >س و>ړ و او ماته يې کتل
زمونږ چاپيره گولۍ وريدې   . مونږ له خيمې د مورچې لوري ته په منډه شو

په سنگر  . او دوړې يې بادولې او زما په >س کی سپين پنير پری ولړل شو
يو  . اځئ توريالو چې ځانونه ماړه کړوکی می په ټولو غږ وکړو چې ر

 . يستو او د ميکروني د پاسه مې پنير په وړو ټوټو پريکړووچاقو مې راو
ورته  . يو کس وويل، مونږ خو پنجې او قاشوغې نه لرو، دا به څنگه خورو

بيا مې په کټې او دويمې گوتې ميکروني راواخستل، . مې وويل، وگورئ
. ورپسې مې د پنير ټوټه وخوړه . ې خوړلخله می اسمان ته کړه او ووم

يو چا  . خانک مې نورو ته ورکړو او ھر چا تری يوه نمړۍ واخيسته
خوټول  . څو ورځې پری تيرې شوي دي . وويل، دا ميکروني باسي دي

   . اوږي او وار په وار خانک ته يې >س ورغځوو
.  لخوند داسی و لکه چې فلز مې خوړمٻکروني دی  زما په خله کی د

بيا د چر چر  . زمونږ سنگر نه بھر څه راپريوتل چې زمکه يې وخوځوله
. دو او د غړمب د غږ سره د تودې ھوا يو غبار راپورته شوٻغږ مې واور

ما ساه نشوه راښکلې او ناببره مې ځان په ھوا کی احساس کړو، داسی لکه 
لکه ځان سره مې وويل، دغه مرگ دې،  . چې د خپل وجود نه راوتلې ووم

خو بيا د پورته تلو پر ځاې خپل ځان مې پر زمکه احساس . چې زه مړ يم 
   . کړو او ساه مې واخيسته
زما  . سر مې د يوی تختې سره لگيدلې و دلې وه اوٻزما مخامخ زمکه چود

وکړه خو نه می شو مې د سر په حرکت يو چا وژړل، د خوځيدو ھڅه 
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ه تاو راتاو کړه او ځان مې له نو ما خپله پښ نږدې راته چا غږ کوو.  کړی
ما سره څنگ کی پاسيني ډرايور پروت و چې يوه  . خاورو راخ�ص کړو

ده د درد له >سه  . پښه يې نه وه او بل يې تر زنگانه پری شوی وه
زږيروي کول، مريم مور، مقدس مريم، عيسا پيغمبر، اې ښکلې پيغمبر 

ده پخپلو مټو  .  وکړهمريم مور مرسته راسره...پخپل غيږ کی مې ونيسه
بيا غلې شو خو پری شوې  . خله لگوله اود درد د >سه به يې چيغه کړه

  .  زنگون يې بيا ھم خوځيدو
 دم او دٻاطالوي ژبې د مرستې لپاره څو وار ناره کړه، پاسيني ته وڅکما په 

خپل کميس می  . ده د کميس توکمې مې ورته پرانستې چې ساه واخلي
ده پری شوی پښه مې د زنگون سره د تړلو  وشلوله او دوويستو، لمنه مې 

پښو کولې خو ټولو ډرايورانو په ما به په گرمۍ کی جرابې نه .  ھڅه وکړه
ده له پری شوي پښې جراب  ما د . خپلې پښې په اوږدو جرابو پټولې

خو  . ده وينه پری بنده شي ۍ تری جوړه کړم او دټوويستلو چې يوه کلکه پ
   . دی پټۍ ھيڅ گټه نه وه ساس وکړو چې دھغه وخت می اح

يو څوک په سنگر کی زمونږ مرستی ته راغلل نو ورته مې   .پاسيني مړ و
يو ډريور مړ شوی دې، درې نور به ھم  . وويل، دلته مونږ پينځه کسان و

کی >س وردننه  دوو کسانو زما په تخرگونو . لټون يې وکړئ. دلته وي
 او يوکس مې پښو ته ما پښې ځوړندی ویز . کړو او زه يې پورته کړم

 يو.  ھلته تسکره نه وه چې زه يې ايمبو>نس ته اوړی وې.   >س واچوو
دوي راته د يو يو حال ويلو  . نورو ملگروپوښتنه وکړه چا نه می د خپلو

زه يې ھم غوځار کړم  . درز وشو او دوي پر زمکه پريوتل چې ناڅاپه يو
دوي بخښنه وغوښته او زه يې بيا پورته  . نو له خلې مې ښکنځله راوتله

   .  مړي پراته وډٻر وراخوا پر زمکه د سنگر نه. کړم
د ملھم پتۍ د خيمې پرده چې به د تسکرو د اوړلو راوړلو لپاره پورته شوه 

مخونه ليدل چې لکه د قصاب لستونړي سور کی می ډاکټرانو نو دننه په رڼا
و کله چې يې زه دی خيمې ته و . ويې تر اوږو خيجولې، په ټپيانو اخته 

.  راته راوستلو او ده زما په دواړو پښو پټۍ تاو کړیيې  يو ډاکټر سولم نور
او زه يې ھم ھلته په انتظار  د ايمبولنس چلوونکي ځينې ټپيان شوي و

   . نولمٻکښ
د بريطانيې طبي ډلې دوه ايمبو>نسونه راستولي و چې دوه انگريزان 

نکې يې په سترگو وي، زما خوا ته ٻنگ کس چې عيو لوړ د . ورسره و
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 ما ورته "ستا دوه ډريوران وژل شوي دي؟"راغلو اوپوښتنه يې وکړه، 
ده ته مې  . گاډې  نشي چلولې وويل، يو مړ دې خو بل سخت ټپي دې او

خواست وکړو چې زمونږ دوه گاډي دی پخپل واک کی واخلي چې نور 
 سړی چې ما سره يې په انگريزي ھغه.  ټپيان ھم روغتون ته ورسول شي

خيمې ته و>ړو ، ملگرو سره يې روانه اطالوي ويلهژبه خبری کولې، زما 
  . نو يو تسکره يې رانږدې کړه او لږه شيبه وروسته راوتلو

ما وويل، زه ښه يم، ھلته زما نه په بد حال ټپيان پراته دي، د ھغوي غم 
بيا يې په . ن نه اتل مه جوړوهر د ځاٻده راته وويل، راځه راځه، ډ. ورئوخ

اطالوي کی د تسکری اوړونکو ته وويل، دی په پام راپورته کړئ، گوره 
. دی د صدر ولسن قانوني زوې دې  . پښو يې سخت گوزار خوړلې دې

پر  ھلته کوم ډاکټر چې زما. دوي زه خيمې ته يوړم او پر يو ميز يې سملولم
  . مه شي يې راته وويلپښوپټۍ تړلې وې زه يې وپيژندلم او ستړي

لوړ انگريز ورته په اطالوي کی وويل، تر څو چې زمونږ ايمبولنس راځي، 
  . په ده پام کوئ چې د امريکې د سفير زوې دې . دی به ھم دلته وي

دوه  . نو ما وليدل چې په ھر ميز د ټپيانو درملنه کيده ھغه له خيمې ووتلو
يرې کړو او يو کس بل ته زما د پتلون يې رانه ل. ډاکټران په ما اخته شول

د لينگو او  . ټپونو په اړه وويل، بل کس په يو کاغذ دا ھر څه ليکل
زنگانونو د ټپونو نه وروسته، ده زما سر له >س يوړو نو د درد احساس 

دی خبری  د" بيا يې وويل،   ."ماته کپرۍ"ده په زوره وويل،  . می وکړو
   ". کړیثبوت دی چې تا ځان پخپله نه دی ټپي

ته چړې نيولې وې او کله به يې غوښه او کله څرمنه  زنگنونو  دوي زما
کله کله به زما له خلې يوه چيغه راوتله خو دوي خپل کار  . پری پريکوله

کله چې  . ټپونه پاک کړل  اوپه پټيو کی وپوښلو يو تن راته د سر . کوو
ومره مې احساس دوي زه له خيمې ويستلم نو په سترگو مې تياره شوه خو د

ما سترگې پرانستې وې او  . کوو چې دوي زه يوايمبو>نس کی وردننه کړم
 راسره يو بل کس ھم بې ھوشه په دننه په معمولي رڼا کی مې وليدل چې

 زما په سر لکه  تيندک >رې ھرگاډې روان شو او د . کره کی پروت وست
   . چې گوزارونه کول

ناڅاپه د څاڅکو  .  يو غږ ته مې پام وھر په تياره کی مې څه نه ليدل خو
وتل، داسی لکه چې د مات نل نه ٻچې د گاډي په فرش پر غږ مې واوريدو

ما ورته غوږ ايښې و چې څاڅکي په تيزۍ .  يوه يوه قطره اوبه څاڅي
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ھغه انگريز د  . وغورځيدل نو د ډرايور لوري ته مې د گاډي ديوال وټکوو
ما ورته . ولو چيغه کړه چې څه چل وډريور شا ته يوې تختې په ليرې ک

 ده " .وينې روانې دي، څه غم يې وخورئ دی بل کس له ټپونو د "وويل،
په زوره  ما . ودرولېاو موټر نشو  بيا چيغه کړه چې اوس ښار ته نږدې يو

څو شيبی وروسته دا څاڅکي ورور ورو  . وويل، ښاي ترھغې مړ شي
  . غورځيدل او اخر بند شول

 نه وروسته يې د جنگي روغتون په يوه کوټه کی پر کټ شناپرٻ زما د 
.  ھلته څو کټونه په قطار ايښي و او په ھر يو ټپيان پراته و.   سملولم

مچان  گرمي سخته وه او  .ه کسان زمونږ پوښتنې ته راتللماځيگر به يو دو
 سوټۍ تړلې ېزما اردلي د کاغذ اوږدی ټوټې په يو . به ھری خوا بنگيدل

ناستل ٻمچان به و>ړل په چت کښ . په دی به يې رانه مچان شړلوې او 
چې اردلي به >س ودروو او يا به ويده شو نو بيا به راباندی راټول کله خو 
   . شول
په >سونو پټ کړو به مې خپل مخ  يو وخت دی مچانو په شړلوشړلو بيا د

بوتلم نو سخت له )  پاسمان( کله چې زه به يې د ملھم پټۍ  . ويده به شوم او
زما پښې يې  . يوه ورځ رينالډي زما پوښتنې له راغلو . به په تکليف ووم

  ښکل کړی او راته يې وويل،
  . تا ته به د برونزو ميډال ورکول کيږي.  رينالډي

  د څه د پاره؟. زه
که تا سره ثبوت وي چې په جنگ  . ته په جنگ کی ټپي شوی يې. رينالډي

راته ووايه .  يا به نقريي ميډال درکويکی دی ميړانه کړی ده نو ب
  چې کله ته ټپي شوې نو څه دی کول؟

  .خوړل او ھيڅ ميړانه می نه ده کړیما ھغه وخت پنير .  زه
که تا له سنگر خپل ملگرې يا بل څوک ټپي په  . ټوکی مه کوه. رينالډي

تورن به درته  . نو دا يوه لويه ميړانه ده اوږو خوندي ځاې ته اوړلو
  . نادو دستخط وکړيپه اس

ما ھيڅوک نه دي ژغورلي، زه د خوځيدو نه ووم ، پښې مې ماتې .  زه
  . وې
پرواه نه لري، خو تا ھغه انگريز ته نه وو ويلي چې ستا نه . رينالډي 

  .وړاندې دې د نورو درملنه ووشي
  . ويلي مې و، خو دومره په کلکه نه چې څوک راته ميډال راکړي . زه
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 مونږ به ووايو چې ته ھر وختې د محاز په لوري په خير دې. رينالډي
ھلته يو  . لومړي گاډي کی ورتلې او د خطر پرواه دی نه کوله

شي چې تا ته د بريطانيې حکومت ھم يو ميډل ٻانگريز ھم و، کيد
  درکړي

ما د کاترين په اړه سوچ  . ما يو سوړ اسولې وکړو او سترگې مې پټې کړې
په دی .  ه له ما خبر شوې وېخو نه مې غوښتل چې ھغ کوو

د ماښام له  . روغتون کی ما خپل ځان لکه د ماشوم احساس کړو
تياره وړاندې به يې ډوډۍ راکړه، د تياره سره به رڼاگانې بندې شوې 

يو ماښام ما ښوروا وخوړه او  . او مونږ ته به يې د ويده کيدو وويل
دی زمونږ  . دلٻه يوړل نو څوک زما کټ څنگ ته ودرلوښي يې ران

زما حال يې وپوښتلو او يوڅو غوټې يې  . د ډلې اطالوي  پادري و
دی لنډ وخت له راغلی و خو په څو شيبو . زما د کټ سره کيښودې

په غوټو کی يې  . کی يې راته وويل چې له جنگ څومره ويزاره و
د ولوستلو لپاره څو انگريزي ورځ ) پشه خانه( را له د مياشو جال 

  .  شرابو بوتل راوړي وپاڼې او يو د
په بله ورځ يو جگړن راغې او پوښتنه يې رانه وکړه چې د سفر کولو توان 

ۍ لپاره له کټ ټکله چې دوي زه د پ . ما وويل ھو اوس ښه يم . مې لرلو
. پورته کړم نو له کړکۍ مې وليدل چې مخامخ چمن له نويو قبرونو ډک و

څو ورځې وړاندی .  نه جوړولد لرگي د تختو نه صليبو) نجار( يو ترکاڼ 
ډاکټرانو . جوړ کړی و) >يټر(ه د تش کارتوس نه د سيگرټ لگيت ده رات

مي�ن  ښار ته ورواستوي، ځکه ھلته د ايکسری ماشينونه  غوښتل چې ما د
په بله ورځ د .  او د عملياتو نه وروسته د ھډوکوع�ج کيدې شو ښه و

ر کړل ٻ مې په اورگاډي کی تدوه ورځې او مي�ن لپاره زما سفر پيل شو
  .چې راباندی سخت تمام شوی

. په مي�ن کی يو ايمبو>نس کی يې واچولم او امريکاي روغتون ته يې بوتلم
 چې د لفټ دروازې کی ه وهدوو کسانو تسکره لفټ ته يوړه خو دا دومره پلن

 لفټ کی  >سونه ورکړل اوپهې په تخرگونو کیما ته ي.  نشو وردننه کيدې
خو ھلته ھيڅوک نه و چې راته يې کوټه  . څلورم پوړ ته وخيژولميې 

مونږ په دھليز کی و>ړ و او يو کس ته مې وويل چې ښکته . پرانستی وې
يوه سپين سری نرسه راغله او ما ته يې په .  ورشي او نرسه دی راولي
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ما ورته په انگريزي کی .  ږمٻ اطالوي نه پوھانگريزي ژبی وويل، زه په
  . انگريزي کی خبری وکړهپه خير دې، ما سره وويل، 

 . ويل چې دوي ته چا د نوي مريض په اړه خبر نه دی ورکړیونرسې راته 
ھغې وويل، مونږ .  يوه تشه کوټه کی مې واچوهورته خواست وکړو چې ما 

وويل، د ھغوي په ژبه اطالوي خدمتيانو ته  ما . يوه کوټه ھم تشه نه لرو
يو کس راته وويل،  .  وي، ما پکی وردننه کړئورشئ که يوه کوټه تشه

  .  دی روغتون  لومړی مريض يې ټولې کوټې تشې دي، ته د
درد زغم مې نه لرلو نو په چيغه می ورته   زما حوصله ختمه او دھغېتر 

دوي ژر د يوې کوټې  . وويل، د خداې لپاره يوه کوټه کی مې سملوئ
د  ما . ه يې په کټ سملولمدروازه پرانسته چې ھر څه پکی نوي و او ز

بيا . نرسی راته يې وويل چې ھغه په بل ښار کی و ډاکټر غوښتنه وکړه نو
 پوښتنه وکړه نو راته يې وويل چې په روغتون کی "کاترين برکلې"مې د 

خدمتيانو ته می يو څه پيسې ورکړی او ټول .  په دی نوم څوک نرسه نه وه
 او داوبو لپاره می د کټ سره شيبه وروسته زه تږې شوم . رانه و>ړل

   . جوخت لگيدلې زنگ وغږوو خو ھيڅوک رانغلل
 . سھار يوه ځوانه نرسه راغله او زه يې پاک کړم . زه ھم ھغسی ويده شوم

بيا سپين سری ھم راغله او دواړو راته پاکی جامې واغوستی او درې 
شوی دوي راته وويل چې ډاکټر ته خبر ورکړی  . گي�سه اوبه مې وڅښلې

  . دی او دی به نن سبا کی راشي
ما په بله ورځ ځوانې نرسې راته وويل چې د شپې کاترين نومې نرسه ز

) ډم(تری غوښتنه وکړه چې يو ناي  ما.  ومليدو ته راغلې وه خو زه ويده 
تری  کله چې ډم راغلو نو ما . دی راته راولي چې ږيره او ويښته جوړ کړم

راته يې وويل، په ھره .  ځواب نه راکوود ښار حال وپوښتلو، خو ده سم
کوڅه کی د اتريش موټری گرځي او زه د خپل ملت دښمن سره خبری نه 

زه غلي شوم چې ھسی نه د ږيرې خريلو پر ځاې دا چاقو راته په  . کووم
د  . سې مې ورته ورکړیٻده کار چې خ�ص شو نو پ د . خيټه کی وومنډي

او په قھر ټولې سيکې يې پر ميز راته ماتو پيسو بخشيش يې رانه وانخستو 
  . پريښودي او و>ړو

ما يو خدمتي راوغوښتو او پوښتنه می تری وکړه چې دا ډم ليونې و؟ ھغه 
. وخاندل او وې ويل، دی داسی پوه شوی و چې ته د اتريش اوسيدونکی يې

ھغه په زوره زوره وخاندل نو ما وويل، که په چړه يې زما څټ غوڅ کړی 
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. دی چې له دروازې ووتلو نو څوک رادننه شول.   به دی ژړلوی نو اوس
ما سره يې  . ه ښکلې ښکاره شوهډٻرله وړاندی راته  دا کاترين وه او

ه ډٻرمونږ تر  . ناستهٻپه کرسۍ کښجوخت  کټ سره دروغبړ وکړو او زما 
ھغې  . وم نه ھير شول چې زه په روغتون کی وخته خبری کولې او ما

ما غوښتل چې ھغه ښکل  . کټر به ماځيگر ته راورسيږيراته وويل چې ډا
بيا . کړم خو په سخته يې منع کړم او راته يې وويل، ستا حالت ښه نه دی

 احتياط کوې چې دا زما د کار د ډٻريې وويل، د نورو خلکو په وړاندی به 
  . اصولو خ�ف خبره ده

 د . دو او سمد>سه يې د ايکسری لپاره بوتلمي راورسرټماځيگر محال ډاک
 په جوش لگيا و او زما په زنگون او لينگو کی ډٻردی مشينونو چلوونکي 

راته يې وويل چې ماښام به د ايکسرې  . يې د اوسپنې وړی ټوټې وموندلې
ډاکټر راته يوه نوی دارو وښودل چې د  . د ماشين عکسونه راته ښاي

   . ښلو او د درد احساس به يې ليرې کړوو پر ځاې به يې ومتياعمل
 جوړ نويو اوزارو په کارولو زما د پتون له غوښې د )فو>د(ده د سټيلو

وروسته يې   .يستلې چې ما پخپلو سترگو ليدلېواوسپنې څو وړی ټوټې راو
خپلې کوټې ته بوتلم او ماښام راته کاترين ھغه عکسونه راښکاره کړل چې 

ما کاترين ته  . خښ فلزي ټوټې مو ليدې شویپکی زما د ھډوکو او پکی 
خو ھغې عکسونه بيرته په يو لوې سور رنگ . ي شېوويل چې راسره پات
  .  د بيا راتلو د لوز سره له کوټې ووتله پاکټ کی کيښودل او

راغلل او زه پوه شوم چې دوي ټول په خپل په بله ورځ دری ډاکټران 
په ډلو کی گرځي نو د يو بل مسلک کی کمزوري و، ځکه کله چې ډاکټران 

، راته يې په دوي کی يو جراح و . نه مشوره اخلي او پر ځان باور نه لري
زما دا  . مياشتې وخت يې اخستو د ع�ج په اړه معلومات راکړل چې شپږ

 يې د اوسپنې پتون ډاکټر می راوبللو چې زما له ھغه . خبره خوښه نشوه
. ه شپږ مياشتې په کټ نشم تيرولېټوټې ويستې وې او ورته مې وويل چې ز

مونږ غواړو چې  . ده وويل، ضرور نه ده چې ته دی په کټ پروت اوسې
بيا به نوری ټوټې  . لومړی ستا پرھرونه لمر وخوري چې ژر جوړ شي

  . دو ع�ج پيل کيږيٻدرنه وباسو او ورپسې به د ھډوکو د جوړ
 نه لرم او ما ته باور)  جراح(ه وويل چې زه په ھغه ځوان سرجن ما ورت

. ده راته د ځوان صيفتونه کول خو ما نه منل . دی بل ښه کس راوغواړي
ژندلو اوپه بله ٻين ږيري جراح نوم واخستو چې ما پاخر يې راته د يو بل سپ
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صله ٻلو سره سبا ته د لومړي عملياتو فھغه د رات.  ورځ يې راوغوښتو
   ".ونه خوريته بايد نن د شپې څه "وکړه او راته يې وويل، 

په بل سھار زه يې عملياتو ته بوتلم  . کاترين د شپی تر ناوخته راسره وه
نرسه راغله نو راته يې  . ومه ھوش کی راغلم نو پخپل کټ پروت اوچې پ

ما غوښتل چې کاترين ووينم خو .  وويل چې عمليات دوه نيم ساعته روان و
ريضان ھم راوړل ر ماوس په دی روغتون کی نو . ھغه په ډيوټۍ نه وه

  . به پخپل نوبت د دوي پالنه کولهکاترين کيده او 
يوه ورځ نرس ھيلن فرگيسن زما ليدو ته راغله او ټوکی يې راسره کولې 

زما ټپونه   .ې و او ښاي يو څه ليونې شوې يمچې ما په سرگوزار خوړل
کاترين به د رخصت پر ورځ  . جوړ شول نو کله کله به له کټ ښکته کيدم

يگر کی به ھوا په ماځ . ويستلمونولم او بھر به يې ٻه څرخي څوکۍ کښپزه 
ورو ورو زما په پښو کی توان پيدا  . ناستوٻکښبه  پارک کی  پهسړه شوه نو

وټې مخ ته د برنډې په کله د ک . دميو زه به کله کله په ډانگورو وگرځا شو
  . ل کووٻتم او په اسمان کی مې د توتکيو سناسٻيو چوکۍ کښ

يوه ورځ کاترين  .  روغتون په ښکته پوړ کی د نرسانو د اوسيدو ځايونه ود
ې خبری ډٻردی سره ښې  زه په پټه خپلې کوټې ته بوتلم او ھلته می د

او ما  ښته په خوليو کی پټ ويد کار پر وخت به د ټولو نرسانو و.  وکړی
يښتو و اوس دی خولۍ او له تاو شويو  .ښته نه و ليدلييچيرې د کاترين و

. سيخونه ليرې کړل نو ما وليدل چې ھغې څومره لوې او ښکلې ويښته لرل
 وکړو مونږ د راتلونکي ژوند په اړه خبری کولې او غوښتل مو چې واده

   . ښنې وېٻخو د جنگ له کبله راته اند
 پاڼو کی د يوی او د بلی غاړی د برياو خبرونه ولوستل او ارمانما به ورځ

اوړې ھم دغسی تير شو او د  . ږيٻپاې ته ورسمې کوو چې دا جنگ ژر 
ډانگورو ځان خ�ص کړو او د يوی امسا سره مې  مني په سر کی ما له 

خو کله چې زه به د کاترين سره ښار ته تلم نو ډانگورۍ به  . قدم وھلې شو
که داسی مې نه .  را سره په اسانه راتلې شوه راسره وې، ځکه کاترين بيا

  .  ھغی ته پيغور ورکوووی کړی نو ټولو به 
 . تمرين و ل شوې و چې د زنگون د تاوولوٻبيا  زما د ھډوکو ع�ج ھم پ

. ونو د تاوولو لپاره يې راباندی کولبند څو ورزشونه د پلې د نرمولو او د
زما د ھډوکو .  کښٻناستماو کله به په تودو اوبو کی کله به يې مالش راکوو 

فرقې ته  اد يې راته جوړ کړل چې زمامعاينه وشوه او د تداوي ټول اسن
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څو ورځی وروسته يو ليک مې تر >سه کړو چې پکی د  .  شولورواستول
  . کار ته د حاضريدو امر شوې وو وونيو له رخصت وروستادريو 

  
ړه چې ه او بيا يې پوښتنه وکو چې د ماشوم سره خبر راکړو راته کاترين

  رکړو نو دی وويل،ما ورله ډاډ و . ومزه ورته په قھر خو نه 
   

، زه به د ھر څه غم م مه کوه، ټول خلک ماشومان راوړيغ:  کاترين
  ته خو ځان له ما سره قيد نه احساسوې؟ . وخورم

  .دی حا>تو له کبله ځان تړلې احساسوم  د! ه ستا سره ن: زه
  . مونږ به يو واری بيا د يو بل سره ووينو:  کاترين

  .  خومرگ ھم شتهه زړه وره يې،ډٻرته ! ھو:  زه
د زړه ور   تا نه دي اوريدلي چې بې زړه کس سل وارې مري، خو: کاترين

  . مړينه يو ځل وي
د . ھو که زړه ور ھوښيار وي نو بيا د ژوند ھره شيبه ورته مرگ وي:  زه

  ؟جنگ نه وروسته به کوم ځاې ژوند کوو
او ھر د جنگ دری کاله وتلي دي . ښاي د زړو خلکو په کور کی : کاترين

کال زما دا ھيله وه چې دا دی د کرسمس پر وخت بند شي چې مونږ يې په 
خو اوس راته داسی ښکاري چې زمونږ زوې به په پوځ کی . امن ولمانځو

  . وي نو دا جنگ به بس شي
ما ھغې ته د خپلوکاغذونو او د رخصت په اړه خبر ورکړو نو وې ويل، دا 

لل غواړې؟ ما ورته وويل، ھيچرته ته کوم ځاې ته ت. ه ښه خبره دهډٻرخو 
ھغې وويل، د ماشومانو کانه مه کوه، يوځاې . نه، زه دلته پاته کيدل غواړم
ما ويل، ته به څنگه راځې؟ ويل يې خبره نه  . غوره کړه او زه به ھم درشم

  .  يم خومعلوم به شي
وونۍ به مونږ يو اما او کاترين پ�ن جوړ کړی و چې زما د رخصت دوه 

وم او نرسی زما سترگې وليدې نو يروو خو په بله ورځ زه بی شيمې تځاې 
 ېپات . ھغه له معاينې وروسته وويل چې زما ژيړې و . ډاکټر يې راوبللو

په روغتون کی په .  رخصتي مې ھم په دی ناروغۍ کی ضايع شوه
وروستي ورځ ټولو سره مې په مخه ښه وکړل او خپل سامان می د يو 

گاډې د ټورين  . ي�ن د اور گاډي سټيشن ته ورواستووخدمتي په >س د م
   . نه د شپې پر لسو بجو راتلو
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د وسلې په يو دکان کی مې خپل زړه . زه د کاترين سره بازار ته و>ړم
د ژمي ھوا سړه  . طفنچه خرڅه کړه او په بدل کی مې يوه نوی واخسته

تو او زه په ناسٻيوځاې په اس گاډي کی کښ . شوی وه او باران ھم کيدو
سټيشن کی ښکته شوم ، کاترين می ښکل کړه او کوچوان ته مې د روغتون 

  . پته ورکړه چې دا ھلته ورسوي
د دوو ورځو د سفر نه وروسته زه بيرته گوريزيا ته ورسيدم او ھلته ھر څه 

زه خپلې کوټې ته و>ړم او .  ھم ھغسې و چې تير ژمي کی مې ليدلي و
کله  .  سامان ھم ھغسې ايښې و خو دی پخپله نه ووومې ليدل چې د رينالډي

ه کړل چې دی راغې نو له روغبړ وروسته يې زما لينگي او زنگانونه معاين
 شوی وې، ځکه ته روغ نه ېھم په روغتون کی پات او وې ويل، ته بايد نور

 ډوډۍ  دد شپې .  دا راته بس دي، ما ورته وويل، په پښو ودرٻدې شم. يې
په ډوډۍ  . ، پادري، جگړن، فريډي ملگري وليدل، تورنمی نورپه وخت 

  .کی د غوښې قورمه وه او خبری د دښمن په اړه وې
اې پادري . دا د اتريش د افسرانو غوښه ده چې داسی کلکه ده. رينالډي

  .صيب ته ولې نن غوښه خورې؟ نن خو جمعه ده
  .نن د پنج شنبې ورځ ده.  پادري
، ځکه داسی ښکاري ھر څوک وشي دهره خامٻنن په لنگر کی ډ. جگړن

  .رخصت دي
دا لعنتي جنگ به کله پاې ته رسيږي؟  دا ھر څه د سينټ پال د . رينالډي
  اورې پادري صيب؟. >سه دي
  .تر څو مو اتريش په گونډو کړی نه وي، جگړه به روانه وي. جگړن
دوي به  . خو اتريش که دا جنگ وگټلو نو ھم  وسله به نه غورځوي. پادري

 .و نوی محاز پرانيزيي
په بله ورځ زه ھغه غونډۍ ته و>ړم چې د اتريش پوځ پری پروت و او 

 عجيب ډٻر . ښکته زمونږ پر محاز يې بمبارۍ کولې او زه پکی ټپي شوم
ه تللې و او د بمباريو له کبله له ھغه ځايه يو سړک ښکت . احساس می کوو

ينو مې وليدو چې د ايمبو>نس ډرايور جد  . ر کورونه وران شوي وٻډ
اطالويانو گټلې و او په ھغه شپه شوی جنگ  . جنگ حال يې راته وويلو

  . زيات شمير گاډي و>ړ ونه وړاندی د اوس ښکته 
جينو راته وويل چې د بريطانيې پوځ ھم راغلی و او د اتريش سره بوسنيا 

ا اوس په يوې بلې غونډۍ له سيند وراخو . او د کرويشيا پوځونه مله و
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کور  جينو زه يو.  ل شوی و او کله کله به د ډزو غږ مو واوريدوٻجنگ پ
کور  د.  دی چلوونکي ميشت و ايمبو>نس گاډي او د ته بوتلم چې پکی د

يو وخت د سيلۍ  . بھرني ديوالونه مات و خو دننه خونې د اوسيدو وې
بيا داسی باران وشو چې ځاې ځاې  . طوفان راپورته شو او اسمان خړ شو

   . نډونه جوړ شولډ
د غونډۍ په  . دو او چې لمر راوتلو نو ما بره وکتلٻباران تر ماسپښين ور

ھغه کورونه چې بمبارۍ کی وران شوي .  سر اوس د توپو لوږې ښکاريدو
د  . دی ملبه کی په زرگونو د بمونو وړی ټوټې او گولۍ پرتې وې و د

په دوو موټرو کی موټرو د تگ >ره پاکه کړی شوی وه او مونږ ماځيگر 
د سړک دواړو غاړو ته د پروړو څادرونه  . لومړۍ ليکې ته روان شو

   . ودرول شوي و چې اوس د باران له کبله >مده و
درې بجې وې چې مونږ محاز لوري ته نږدې  د شپې بيا باران وريدو او

دو او د بارودو بوي مې ٻځ په تياره او باران کی ھم جنگد کرويشيا پو . شو
ډزو سری رڼاگانی می ليدې  د ټوپکو او د بمونو په .  ځلېٻږمی سٻسپ

اخر د مخالف لوري ډزې بندې شوې خو شمال لوري ته ليرې بيا  . شوی
 ليکو نه يې ېدرولي و چې د وړاند مونږ گاډي ايله  . ھم جگړه کيده

په دوي کی ځينې په تسکرو، نور د ملگرو په اوږو  . لومړي ټپيان راوړل
دوي ټول >مده و .  پخپلو پښو د بل په اوږه >س ايښې را روان واو يو څو 

  .او سخت وحشت وھلي و
 دروازه بنده م ايمبو>نسٻکله چې ما د دو. شوېکرو ډکی سدوه موټرې له ت

ناستم نو پر مخ مې >س ووھلو چې د باران اوبه ٻکړه او پخپل سيټ کښ
ې د يخۍ وړی ټوټې ھغه وخت زما >س کی د اوبو پر ځا . تری پاک کړم 

 ھم په زوره بنکيد باران سره د واورې  ما بھر وکتل نو . راغلې
  . راپريوتې

د اتريش . سھار واوری نه وې خواسمان خړ و او نوی حمله پيل شوی وه
له يو کلي بمبارۍ کولې ، بيا دا غلي شول خو  توپونو د ځنگل نه وراخوا 

  . روان وجنگ شمال لوري ته سخت 
 خوړلې وه او اوس ټول زور ېو چې په جنوب کی دښمن ماتږ خبر شمون

 له خلې وويل چې مونږ به منيو ډگر د شپې تورن راته د . يې شمال ته و
وروسته دا خبر دروغ وختلو او .  ږدو اوعقب نشيني به وکړوٻمحاز پر

د  . ږيٻحال به ھم دی ځاې کی دفاعي جنگ کراته يې وويل چې په ھر 
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. ني په جنگ کی وردانگلي وراته وويل چې اوس جرميور امبو>نس يو ډر
امکان سخت جنگ يو رې خبره وه ځکه د جرمني په گډون اوس د ٻدا د و

ده وويل چې . ما د کوماندان نه پوښتنه وکړه چې زمونږ لپاره څه امر و . و
  . ټول ټپيان دی شا ته ميداني روغتون ته ورواستوو

زه . وډٻر شوې  فشار طاليې په پوځو ځکه د ازيات د تيښتې امکان زمونږ 
له ھغه مې وپوښتل چې د  . وم مخ شویشا تگ حالت سره نه  تر اوسه د

وويل ، ھر څومره چې راته ده  تيښتې پر وخت، د ټپيانو سره به څه کوو؟ 
ما بيا پوښتنه  . ږدهٻه او نور ھم دلته پرخليې وړی شي، وا سره هله ځان

ده ځواب لنډ و،  د . وړې شو ځان سره  په موټرو کی نور څه لهوکړه چې
   "د روغتون اوزار"

خبر راغی چې د اتريش او  . ل شوٻپه بله شپه د محاز نه شا ته تگ پ
 جرمني پوځ زمونږ شمالي ليکې ماتې کړی وې او له غرونو ښکته را

 په داسی سړک ېد شپې زمونږ موټر . ره منظمه وهٻښته ډٻدا ت . روان و
د  . په سوونو >مده خيشته پوځيان پرې روان و چې ېدٻورو ورو خوځ

توپو گاډي چې اسونو راښکل، يابو، د وسلو >رۍ ټول د محاز نه ليرې 
ھغسې چې فوځ وړاندی حرکت کوي او پکی گډ وډي وي، اوس  . روان و

  . ھغه گډ وډي نه ليدل کيده
و په ھغه شپه مونږ د ميدان روغتون له ټپيانو تش کړو او دوي مو شا ته ي

 وړلود ټپيانو د  په بله ټوله ورځ په سخت باران کی مو.  بل ځاې ته يوړل
مه ورځ د ٻپه در . ښار روغتون ته يې واستوو" اوداين"کوو چې د  کار

.  دوٻ باران نه و خو ښار راته تش ښکارغرمې زه گوريزيا ته راغلم نو
م نو زه خپل ځاې ته ورغل . ومو ليدل چې ځينو خلکو له ښاره کډه کوله

په گيراج . پسې وتلي و زما ټول ملگري پخپلو کارونو . ھلته ھم څوک نه و
کی مې د ځينو موټرو د جوړولو امر وکړو او ټولو ډريورانو ته مې وويل 

  .ږوٻدرې ساعته خوب نه وروسته به روانچې 
نږدې چې جوړ و ميشتځاې ته مې  دوي په موټرو اخته شول او ھغه موټر

په  ړاندې د روغتون ا>ت او داروگانلگرو له وھلته زما م.  ودروو
په گاډي کی بارول چې دا مو .  ښي وٻبکسونو کی بند کړي او راته پر

ه يوه قطار د ونو >ندې تيار زمونږ دری گاډي پ . دو شوٻباران په ور
کی اور بل کړه او لمدې جامې ځي  پخلن ته وويل چې په"پياني"ما  . دلٻودر

  .وچ کړهپرې 



 21 

  .وچو او لمدو په غم کی نه يم، خوب غواړمزه د . پياني
  . زه خو به د تورن پر کټ ويده شم. بونيلو
  .ې کړمټم چې سترگې پھر يو کټ چې وي، خو غواړ. پياني
ما ويل چې په دی کوټه کی به څه وي، دا خو ) دروازه پرانيزي. (بونيلو

  . دوه کټونه لري
  .زه به ھم دلته پريوځم. پياني
  .يده شه او د اتريش پوځيان به دی پاڅويته و. بونيلو
. و مې شيبه خوب نه وي کړیزه نور ايمبو>نس نشم چلولې، تر څ. پياني

  .ښه ده چې ټکر می نه دی کړی . ره کی مې سترگې پټې وېٻره پٻت
  ، راويښوي به مو څوک؟خوب خو زه ھم غواړم. بونيلو

اړه د بوټانو سره  دوما ورله ډاډ ورکړو چې زه به يې راويښ کړم نو دوي
يشولو انورو په پخلنځي کی اور بل کړی او اوبه يې د  . وتلٻپه کټونو پر

لږ د وچولې او ورته مې وويل چې چا خپلې جامې  . لپاره پری ايښې وې
خو دوي د خوب پر ځاې  . وروسته به پنير او د ډبو غوښه خورونه ارام 

يدلي لوې ساعت په نښه وال ځړٻما ورته په د . ميکروني په پخولو اخته و
.  کړو چې که درې ساعته وروسته زه ښکته رانغلم نو ما دی راويښ کړي

  .بيا زه خپلې کوټې ته و>ړم او په کټ پريوتم
د شپې نھه نيمې  . په پخلنځي کی ډوډۍ وخوړه درې ساعته وروسته مو

ته ، دوي کوم ډريوران چې تازه و . بجې وې چې مونږ سفر ته م� وتړله
نول چې د >ری په ٻ موټر چلولو وويل او خوب وړې مې ورسره کښمې د

موټرو رڼا گانې بندې وې او مونږ په  د.  اوږدو کی په ناستي خوب وکړي
د ښار دننه ھر ډول گاډي مو وليدل  . لوري ته روان شو" اوداين"يو قطارد 

زمونږ مخ  . چې په ځينو کی خلک او نورو کی سامان بار د وتلو په ھڅه و
>رۍ ودريده  . ته يو لويه >رۍ چې سامان يې په ترپال کی پټ و، روان و

   . دهٻو څو شيبې وروسته بيا پر ځاې ودراو بيا روانه شوه خ
زه له ايمبو>نس ښکته شوم او وړاندې په سړک مې وليدل چې چا >ره بنده 

يو بل سړک نه د خو د موټرو او >ريو قطار په سر کی د  . کړی وه
 چې لداسی ايسيد.   >ره يې ډب کړی وهدې چې د ټولوٻو >رۍ تيرپوځيان

دی د  . ناستمٻ سره کښ"پياني"دا ليکه به ژر نه خوځي نو زه راغلم او د 
زه ھم ويده شوم او کله چې د >رۍ  . موټر په سټيرنگ سر ايښې ويده و

  . غرارې مې واوريدو نو دی مې پاڅولو او وړاندې وخوځيدو
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باران بيا وريدو او د >رۍ د خوځيدو  . ه بيا ھم ھغه حال ولږ واټن وروست
په  . چې د نورو گاډو له حاله ځان خبر کړمو>ړم  . ھيڅ نښه مې نه ليده

له  دوه پوځي انجينيران ناست وليدل چې په پله يې کار کوو اومې کی ه يو
ناستم او د ٻ کی کښزه بيرته خپل موټر .  شوي وېخپلی ډلگۍ شا ته پات

د سھار درې  . ترين په اړه مې سوچ وکړو چې ھغه به ويده وي که ويښهکا
.  دوٻده چاودې نه وړاندې بيا ودرٻگاډي بيا ورو ورو خوځيدل خو د سپبجې 

سړک په په ھغه د ورځې په رڼا کی مې وليدل چې په غرونو کی تاو راتاو 
  . سوونو گاډي و>ړ و

اډو سره په دی ليکه کی و خوا د کليو خلک ھم د خپلو اس گ د شپې شا
په دی گاډو د خلکو د کور شيان بار و، يوه ھنداره به د  . شامل شوي و

زمونږ  . توشکونو له منځه راوځليده،چرگان او بطې د گاډو سره تړلي و
ھغه څه دوي ھر. اشين په باران کی پروت وگاډي د گنډلو م مخې ته په يو

   . چې ارزښت يې لرلو، راپه مخه کړي و
ينو گاډو کی ښځې له باران د پټيدو په ھڅه د يو بل سره جوختې ناستې په ځ
نورې په سړک پلي د ھر څومره چې يې کولې شو گاډي سره نږدې  . وې

په سړک خټې وې . گاډيو >ندې روان و سپي د باران له کبله د . روانې وې
  .او په کندو کی اوبه و>ړی وې

>ره دا وه چې له سړک ښکته دی کليو زمونږ لپاره اوداين ښار ته د تلو بله 
 چې ھيچا زړه ې وراخوا په پټيو کی دومره اوبه ود ونو نه ته تللې وې  خو

و خوا  او شا  ښکته شوم هزه بيا له موټر . نه ښه کوو چې پکی تگ وکړي
مې وکتل چې که يو وړوکې >ره نورو ځايونو ته وتلې وي نو مونږ پری 

باران  . ل چې په ناليدلې >ری سفر وکړودا مې ھم نه غوښت خو.  ورشو
اوس ھم وريدو او که دا دريدلې وې او د اتريش جنگي الوتکو په يو څو 

  . پوځي >ريو بمبارۍ کړی وې نوټول به ھم دلته پاتې وې
په يو ځاې مې وړه >ره وليده چې د شمال لوري ته تللې وه او دواړو  اخر

ھغه دوه  . گاډو چلوونکي خبرکړل ماد نورو . غاړو ته يې ونې او پټي و
زما .   ه و چې گاډو ته يې ټيله ورکولې شوپوځي انجينيران زمونږ پکار

وږي و او زما په اشاره دوي گاډي ھغه وړوکي سړک ته ملگري اوس 
  .  کړل ورتاو

دونکو تری ٻچې اوس به مزل وکړو او د کلي يو کور ته ورسيدوٻمونږ ښه ش
يو چا بوکه  . گور ځوړند و او کوھې ھم پکی وپه يو طاق ان . کډه کړی وه
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نورو د  . وردننه کړه او اوبه يې راويستلې چې د گاډو په انجن وشيندي
مونږ ځانونه  . ځي کی يې پنير او مڼې وموندلېډوډۍ لټه وکړه او په پخلن

  .  ستلي پنير مو راواخېماړه کړل او پات
. مو په خټه کی بند شو وه چې موټر ېته لس کلوميټر>ر پات" اوداين"د 

 زمونږ د سر د پاسه تيرې شوې ېباران نه وريدو او درې ځلې الوتکاوس 
دوي په بمباريو راپورته  او ليرې د لوی سړک په لور مو لوږي ليدل چې د

ومی ليدل دواړه  چې کوله تابيا يستلوامونږ د خټو نه د گاډي د  . کيدل
ې راايسار يې کړم او منډه کړه چما ورپسې  . خوا روان و انجينيران پلي يو

ې چې ته خو دوي اوږې وغورځول . وويلورته لپاره می ټٻله کولو گاډي 
ږدو ٻگاډي پرخپل  چې مونږ دی ھم اشاره يې وکړهزمونږ مشر نه يې او 

  . اوپه پښو روان شو ځکه الوتکې به راباندې بمونه وروي
دوي  د خودوي گړندي شول نو ما ورته په چيغه وويل چې ودريږئ 

ما د پيټۍ نه  . ما بيا چيغه کړه نو دوي منډه واخسته . گامونه > چټک شول
زما نښه خطا و>ړه او  . ويسته او ډز می پری وکړو وخپله طفنچه را

ری ډزې نوری وکړې نو يو پکی د ما . وومې ليدل چې دوي ځغستل
   . له سترگو پناه شو بوټو کی پهبل د سړک خوا ته . وتوٻراپر

يور زما خوا ته  راغې او وې ويل، طماچه راکړه ،ما ھم دغسې نيلو ډربو
ده منډه کړه او لومړی پوځي چې په خټو کی پروت و، له نږدې يې .  وکړل

نو  ھم له خټو رابھرنشو، لو او ديکوٻ موټر په ټ. پری ډز وکړ او وې وژلو
  . مو ورسره وتړلو اوپه سړک و>ړ بل موټرپه زور مو راښکلوېيو پړ
می فيصله وکړه چې ھغه گاډې به  اخر . > نور په خټو کی وردننه شوھغه 

له دی مو ټول سامان نورو دوو کی کيښودو او روان  . په خټو کی پريږدو
په پايله کی دا ھم  غلول خوځدواړه گاډي په ميدان کی  لږ وړاندې مو . شو

 اوس چې شوښارلوري ته پلي روان " اوداين"په خټو کی ونښتل او مونږ د 
    .زمونږ سترگو په وړاندی و

د ښار سره نږدې يو سيند و چې ورباندی د اوسپنې پل په منځ کی په  
په سيند کی اوبو شړ وھلو او مونږ د پوری وتلو  . بمبارۍ سورې شوی و
. ږوٻپله تيراخر مې ټولو ته وويل چې يو يو به له  . لپاره بله >ره نه لرله

 . د سيند لوري ته می وکتل پله سر ته وختلم نوزه وړاندی و>ړم او د 
موټروليدو  ليرې يو بل د تيږو لوې پل جوړ و او ھم ھغه وخت می پرې يو

ما . افسرانو خولۍ په سر کړی وې جرمني پوځ د د چې پکی ناستو کسانو
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 ټيټ ديوال پله بلې غاړی ته د يو خپلو ملگرو ته اشاره وکړه او په منډه د
   .ناستمٻشا ته کښ

ټول ھيښ  . دوي چې راغلل نو ورته مې د جرمني د گاډي خبر ورکړو
شيبه وروسته په بايسکل سپاره د جرمني د پوځ  . شول او يو بل ته يې کتل

ما وويل، . بله غاړه په ھغه بل پله تيره شوهيو ډلگۍ مو وليده چې د سيند په 
د . ک نه ودوي د مخ نيوي لپاره دلته ھيڅو ره عجيبه خبره ده چې دٻدا ډ

سيند سره سره د اورگاډي پاټلۍ تيره وه او مونږ ورو ورو په ھغې روان 
ډزې وشوې او يو ناڅاپه  . اوس مو د ښار ودانۍ او کليسا ليدې شول . شو

، مونږ ټولو ځانونه پر زمکه واچول او ښه شيبه وروسته وتوٻراپر تن مو
 وکړه خو دې مړ پټۍ تابيا مو خپل ملگري د نو د شوامکان لږ چې د خطر 

يستل چې وروسته کورنۍ ته يې وده له جيبه کاغذونه راو ما د . و
 . په مونږ د ښار له خوا ډزې شوې وې چې د اطالويانو سره و.  ورواستوم

  .اوس زمونږ ژوند له خپلو خلکو نه په خطر کی و
  
  

  
. ته و>ړو چې تر شپې يو ځاې پټ شومونږ د پله سره سره بلې غاړې 

ميدان بلی  د . رې ونې وې چې مونږ تری په پټه تير شوٻ ته ډھغې غاړی
به ورته  و او نورو ته مې وويل چې يو يو غاړی کی يو کلي وال کور

دوه . د کور پرانستې دروازې نه وردننه شوم زه وړاندی و>ړم  او . ورځو
ھلته د . يگ پروت وځي کی د ايرو د پاسه تش داو پخلن ملگري راپسې و

. نه وخواړو څه   
 بايد په غوجله کی پټ کور کی نشو ايساريدې اودې يو تن وويل، مونږ په 

زه  . پوڼۍ ښکته تللې وېجوړې ځي سره جوخت د تيږو د پخلن . شو
او يوی خوا ته بوساړه  . ورښکته شوم نو په غوجله کی يو څاروې ھم نه و

 مونږ درې. دوه کړکۍ وې چې د خطر پر وخت ترې تښتيدې شوورسره 
ې په دی ښارکی څنگه به ژوندي کولې چاړه په پروړ پريوتو او خبری موو
  . ږوٻ کېپات

د  . د ښار شمالي برخې نه د مشين گن د ډزو غږ راتلو خو بمبارۍ نه وې
ھلته ھری  . وتلو او د ښار منځ ته و>ړووشپې مونږ له ھغې غوجلې نه 

  دې او ټول خپلو يو چا وويل، جنگ پاې ته رسيدلې.خوا ته د خلکو گڼه وه
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په پورا حال پوھه نه و چې جرمن پوځ  مونږ > .  کورونو ته روان دي
يو ډگر من يې د سيند لوري ته  . ونيولو او د نورو بنديانو سره يې ودرولو

 د نورو بنديانو . بوتلو او د ډزو په اواز پوھه شوم چې دی به يې وژلې وي
ما تری منډه کړه  . م ھغوي ته شوزمونږ د نيونکو پا له يې راوستله نوډيوه 

څو کسانو راپسی ډزې وکړې او زه تر  . لټوپ کړوراو په سيند کی مې 
.  په اوبو کی وومهھغې چې ساه مې بندولې شو  

يو وارې مې سررابھر کړو چې ساه واخلم او بيا د اوبو په بھير کی مې 
نو يوځاې وم  ليرې راوتلې ، له ھغې ښارکله چې پوھه شوم . ځان پريښودو

زما جيب کی پيسې لمدې  . تلمومې زمکې ته ځان نږدې کړو او بھر راو
وم او اخر د شزه د شمال نه جنوب ته روان .  شووې خو کار يې ورکولې 

د يو پله  . په لوري تلونکې د اورگادي پاټلۍ می وموندله  ښار"ټريسټ"
دې ٻ تيرخ ته مهت ډبې راسره نږدې د گاډي په انتظار شوم او کله چې د مال

ړ و خو مخامخ يې د گاډي د پاسه محافظ و> . وروختلم په لوی بمپر نو
او ځان می وردننه  د پاسه د ترپال مزې پريکړو) خونې(ما د ډبي . کتل
  .کړو

ځاې نه وړاندې ترې ي چې مي�ن ته ورسيدو نو ما د تمگاډې سھار وخت
وړل او بيا ھلته مې څه وخ . ځان مې يوکافی ته ورسوو ټوپ کړ او

او خبر شوم چې کاترين دوه  سيم می وليدو منيجر.  روغتون ته و>ړم
 ښار ته تللې وه چې د "سټريسا"ورځې وړاندې د خپلې ملگرې سره د 

ده راته خپلې جامې راکړې او >ری گودرې يې  . سويس پلې ته نږدې و
يوه  . ناستمٻټ می واخستو او په اورگاډي کی کښد سټريسا ټک . راوښودلې

سيم راته يو وړوکې  . نه غوښتلره وه خو ما د جنگ خبرونه پاڼه راسځور
نور د پيسو او پاسپورټ نه  . بيگ راکړی و چې دوه کميسونه پکی و

.  ع�وه می څه نه لرل  
کوټه مې ونيوله او د ھوټل ميلمه  خپل منزل ته په رسيدو يو ھوټل ته و>ړم،

ده راته  . ې خو يې نه وې ليدلېپال نه مې پوښتنه وکړه چې دوه نرسان
جنگ له کبله دلته څوک نه راځي او ټول ھوټلونه تش پراته د وويل، اوس 

ما ورته وويل چې په دوي کی يوه زما  . خو ده دوه نرسانې ليدلې وې . دي
ې ھغه دوه نرسانې د خانې يو م�زم راته وويل چٻھوټل د م د . ميرمنه وه

.  وړوکي ھوټل کی ايسارې وېځاې سره نږدې پهاورگاډي د تم  
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. دوي ھوټل ته و>ړم کاترين او ھيلن فرگيسن په ډوډۍ ناستی وې چې زه د
ھيلن . کاترين مخ وځليدو او ما چې ښکل کړه نو سره واوخته زما په ليدو د

. يو څه ھيښ او يو څه په قھر وه  
زما ملگرې ته دی د زړه مرض  . زه ستا په ليدو خوشاله نه يم. ھيلن

. دی چل وکړوله دی سره . ولې دېلگ  
. ويهر نيک او با اخ�قٻھو د سکاټ لينډ خلک ډ) په خندا. (کاترين  

د اطالويانو . ږيٻده دا چل ول مې نه خوښ زما دا مطلب نه و، د. ھيلن
.په شان خصلت لري پوځي لباس يې اغوستې او دننه لکه امريکاي مار  

.ستې اوس خو يې پوځي لباس نه دی اغو.  کاترين  
ټول اوړې . يھم چل دې، کله پوځي شي او کله ملکيې په دی کی . ھيلن

واب کړل او اوس راښکاره ، نه يې ستا ليکونه ځيې ستا پوښتنه ونکړه
ځوانه ، دی جينۍ ته بدنامي مه اړوه، که غواړی يې نو پکار ...اې. شو

.ده چې ژر تر ژره ورسره واده وکړی  
، واده به ھم وکړو خو اوس لږ بھر  دهاترين راپاسيده او وې ويل، ښهک

. وينموووځو،وروسته به درسره   
. تلمورې پوښتنې وکړی چې زه څنگه د جنگ له ډگر راوٻکاترين رانه ډ

خو ما ډاډ ورکړو چې زه د يو  . ده چې پوليس به مې ونيسيٻريھغه و
جھيل نه  دی راته وويل چې مونږ د . ښار نه بل ته د تلو اجازه لرم

.  د سويس خاورې ته که و>ړو نو زما د نيولو خطر به نه ويوراخوا 
. شوېته راوسته چې يو بل سره نږدې پاتدا مې خپل ھوټل   

 زما د کوټې دروازه وټکوله م�زمد شپی لس بجې وې چې د ھوټل يو 
اوچې زه بھر وتلم نو خبر يې راکړو چې په ښار کی پوليس راپسې 

ما ترينه د تيښتې >ره وپوښتله نو  . گرځي او ښاي ترسھاره مې ونيسي
وې ويل چې دی يوه کشتۍ لري او مونږ کولې شول چې د شپې د جھيل 

ما ورته د کاترين او د سامان وويل نو وې .  له >ری سويس ته و>ړ شو
 زه دننه " .زه به يې غم وخورمڅه تيار کړئ نو ھر که تاسو "ويل، 

خپل کالي  بيا مو. يار کړه راغلم او کاترين ته مې وويل چې ژر ځان ت
 ته ورکړل چې بھر راته په م�زمړل او دوه بيگونه مې ھغه راټول ک
وڼيو نه ښکته شي او راته يې وويل چې دې به د نوکرانو د پ . انتظار و

 بھر ووځو او داسی چلن وکړو لکه چې د لوې دروازې نهمونږ دې 
. چکر لپاره روان و  
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لمه پال دومره وختي زمونږ په ليدو نو په تا>ر کی مي ښکته و>ړو
مونږ ورته وويل چې د سيند سره د طوفان ننداری ته روان  . حيرانه شو

ما ورته لس ليرې نوټ  . دی ژر و>ړو او يوه لويه چترۍ يې راوړه . و
مونږ د سړک نه يو باغ ته ورغلو او له  . په >س کيښودو او را بھر شو

 راته و>ړ و او وې م�زم ته د ھوټل ھل. ھيل ته مخه کړهج ھغه ځاې مو
سې ٻما ھغه ته پ . ويل چې زمونږ بيگونه يې په کشتۍ کی ايښي و

ورکولې نو راته يې وويل، کله چې بلې غاړی ته ورسيدې نو پينځه سوه 
بيا د ډوډۍ يوه غوټه يې راکړه او په مخه ښه يې  . فرانک راواستوه

له شپه کشتۍ چلولی نو د شپی يولس بجې وې او که مونږ ټو . وويل
مونږ سره باران وريدو او .  وو بجې به خپل منزل ته رسيدواسھار 

.  راته د >ری نښې راښودلی وېم�زمقطب نما ھم نه و خو   
په >ره کی د نورو  ما د ھوا په لوري په تياره کی کشتۍ چلوله او

ښارونو رڼا گانې مو ليدې شول خو په لړه کی نه پوھيدم چې کومو 
کله چې زه د چپوانو په وھلو ستړی شوم نو کاترين . ايونو نه تير شوځ

زما >سونه پولۍ شوي او  . ته مې ورکړل او په کشتۍ کې سم�ستم
سھاروختي د سويس اوبو ته ورسيدو نوکشتۍ مو له .  شيمه راکی نه وه

 او په  ناشته وکړهيو کلي کی مو.  نورو سره په تم ځاې کی ايساره کړه
  . پاسپورټ د ښودلو وروسته مونتريخ ښار ته و>ړوگمرک د 

 ېونږ د کراې په يو وړوکي کورکی نوکاترين اوس زما ميرمنه وه او م
باندی  ژندل خو د ښار خلک راٻھيڅوک نه پ ھلته مو.  ژوند پيل کړ

کاترين راباندی د ماشوم زيرې وکړو نو ما په امريکه کی  . مھربانه و
وم له مونږ پ�ن جوړ کړو چې د ماش  .هې وخپله کورنۍ خبره کړ

  . وړوزيږيدو وروسته به يې ھلته 
زه په . کاترين د ماشوم لپاره چې څه پکار و، ھغه يې له بازار واخستل

لوې پلورنځي کی جوړجمنازيم ته و>ړم چې ھلته د سوک وھلو تمرين 
 په . نور کله به زه ھلته سھار چې کاترين به > ويده وه، تللم . وکړم

 کومو ورځو چې د سپرلې په شان ھوا ماته شوه نو سوک وھلو به خوند
کله يو  .  او ورور ورو به په >ره راتلموروسته به می و>مبل . راکوو

ناستم او د خلکو ننداره به مې ٻي مخ ته به ودريدم، يا به پکی کښکاف
.کوله  
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يو سھار مونږ  . کرسمس نه درې ورځې وړاندې واورې وشوې د
په بخاري کی  ،مونږ په کټ کی ناست و .  شو نو ھر څه سپين وراويښ

کاترين وويل، کاشکه زما په  . اور بليدو او بھر مو د واورې ننداره کوله
.واورو د خويدو لوبه زده وې  

ھغې د  . سپرلې راغې او يوه شپه زه راويښ شوم نو کاترين ناارامه وه
راوغوښته او دا مې سي درد احساس کوو، نوما نږدې گراج نه ورته ټيک

کی دی نوم او نور معلومات يې په يو رجسټر  ھلته د. بوتلهروغتون ته 
کاترين يې په کټ سملوله او يوه  . وروستلووليکل او يوی کوټې ته يې 

د سھار رڼا خپره شوه نو کاترين راته وويل چې  . نرسه ورته ودريده
بھر د روغتون مخ  نرسی راته وويل، . ورشه، څه وخوره او بيا راشه

  . ته يوه کافی وه
 ھلته يو بوډا سړي راته د . ناستمٻو په کافی کی کښزه ښکته و>ړم ا

ړه چې دومره سھار وختي مې څنگه وکيې ښوده او پوښتنه ٻکافي پياله ک
ورته مې وويل، زما د ميرمنې او>د کيدونکې دې، ھغې  . ښه وکړهيپ

له  . د خواړو شيان يې راوړلده راته دعا وکړه او  . سره راغلې وم
نارۍ وروسته زه بيا روغتون ته و>ړم او د کاترين کوټې دروازه مې 

کټ تش و او د  . ھلته ھيچا ځواب رانکړو نو زه وردننه شوم . وټکوله
ښتو برش او د کټ يپه يو ميز د ھغې د و . کاترين شيان پکی پراته و
. سره يې چپلکې ښکاريدې  
کړم خو په دی کی نرسه راغله او زه يې يوی ما چرت وھلو چې څه و

يو ميز پرته وه له دروازې مې وليدل چې کاترين پر . بلې خونې ته بوتلم
ډاکټر ھم و>ړ و، نرسې راته چپنه  . په مخ يې د اکسيجن نقاب و او

او کاترين نقاب ليری کړو .  ونيوله چې ژر مې واغوسته او وردننه شوم
تر ماسپښين زه .  و چې ھر څه به سم شي راکړډپه کمزوري غږ يې ډا

چې . نا ھم ھغه کافي ته د ډوډۍ لپاره و>ړمٻھلته وم، بيا د کاترين په و
. بيرته راغلم نو ډاکټر راته وويل چې ماشوم به په عملياتو راوباسي

دا يې .  ماښام عمليات وشول خوماشوم مړ و اوکاترين ھم ښه نه وه
 وخت تير ډٻر .  بھر په يو بنچ کښيناستمبيرته خپلې کوټې ته يوړه او زه

. ووينهدې شو نو يوه نرسه راغله او راته يې وويل، ورشه ميرمنې سره 
. کاترين رنگ لکه د څادر سپين و د زه چې د ھغې کټ ته و>ړم نو 

په ليدو يې په کمزوري غږ راسره خبری وکړی او ډاډ يې راکړو  زما
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 اوښکو په ليدو دی وويل، چې زما په سترگو کی د . چې دا به ښه شي
دی >س ونيولو او ورته  ما د . ږمٻه راسره يې نو زه له مرگه نه ويرت

 ويل، دا وموسيده او وې. ته به ښه شې . ، داسی خبری مه کوهمې وويل
دی په سترگو  ر به راپسې نه ژاړې؟ دٻزه مرمه، خو لوز وکړه چې ډ

 په ليدو احساس کړی دی کی ھم ھغه مينه وه چې ما په لومړي ورځ د
کاترين په ابدي  زه په منډه ډاکټر پسې و>ړم خو چې بيرته راغلم نو . وه

په باران کی يوې خوا ته  راغلم او زه له روغتون بھر . خوب ويده وه
.روان شوم  

  پاې
 
 
 
 
 
 

 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


