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لومړۍ باب 
١٩٣٨

عیسوي کال

دا 
د خپل ھ کړه او پھ بل الس یې کنجي تھ ورلویھ زړه تمبھ یې شا

ې تھ 
د مني پدي مخ ور

جومات د اما. وې
ور وړاندې کړل او السونھهزھربھ ھم لھ خپل کوره نھ راوتلھ. 
نن زھره لھ کلی روانھ وه، ھرې غړۍ شوی. 

ورلھ ورکړه او بیا بھ ھغې پسې روانھ شوه. 
ورو و

،دروازو ودریدې

ولې اوس 

و. 
لې 

اوس د شنډ . 
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واړه ماشومان د 

ھغې لھ سھاره .ولې د زھره پھ زړه لکھ چې لویھ تیږه رالویدلې وه

ورسره 
روانھ شوه نو لورې 

یوازې پاتې وه.

تھ پورتھ کیدل نو 
زړه یې ډاډه شو.

. کورونو پھ

و  روانھ اسپھ ورو ورھ ورپرانیستلی. 
اسپې تھ یې د خپلې ژبې اویدان ودردٻدوشوه او مناف ماما پھ پا

.مخصوصھ اشاره ورکړه

نو ھغھ پھ منډو شوه.ھ یو چابک را خالص کړواسپې ت
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ھ شفا یوولس کلنھغھ د مور نھ سختھ وٻرٻده.  و. خو غږ یې نھ کاو

مخامخ سیټ کې ناست وو او دواړو
پھ شان د خولې ھ د مناف ماما 

 .
تلھ نو زھره د شا د سیټ نھ مناف ماما تھ مخوسړک نھ راو

 ".
. مناف ماما سر وخ
مناف ھدیره د کلی نھ 

ھغھ 
نو 

یوې زړې ونې الندې ودریده.

و 
ې نھ راکوزیږي. زه پھ منډه ماشومانو تھ وویٔیل، "

د زھره لھ خولې بې وې وړېوو او پھ ی

مال د"

ھغې تھ د خپل پالر قبر خو جا
بیا یې خپل واړه نٻغھ والړه او قبر تھ نږدې ودریده. معلوم وو. 
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پس پسی وکړې.

زھره قبر تھ را ورسیده
مخپل کور د را

تھ خو پوھیږې " مړ خاوند ورتھ مخې تھ والړ وي.لکھ چې خپل

م ال ماشوم دی... شمھ.

کٻږي.

د خپلې نانزکې قبر یې جوړ کړی او ،
.

او بٻرتھ ر قبر تھ ھم ودریده. او خس
د بٻرې د ونې الندې ناست مناف ماما نسوار 

او لکھ 
کړل.د مشین

پ
"مورې بي بي ولې موږ سره نھ راتلھ؟

د زھر
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و چې تلھ اد خویندو سره یې ډٻر پټ رازونھ وئیلی ووراغلی وه.
بي 

دی ورتھ او عاب" 
کې لیدل چې عابده زھره پھ تصور . چې یلی وو وئ

یری اوړه راوباسي.بھ اوس لھ پنډ

یستل او وه راوعابدی پخپلو وړو وړو السونو د پنډیری نھ اوړ
ھغھ د دالور د نازولی زوی .خپلې یور تھ یې پھ شکرې کې اړول

د ھغې خپلې لپی شمیرلی او د مورد ھغې پھ غاړه لویدلی وه. 
یې وکتل،خپلو السونو تھ کور ډوډۍ یې یادولھ. 

د ھغې مړوندونھ دومره نازک وو چې د صابون وو. اوس ھم تازه 
. کلک والی بھ یې نشو زغملی

کې ھم خپور شوی وو او 
د خو 

ه.یې ماشومھ ور یل چې لوھغې پالر سید کرم بھ ھر چاتھ وئ

دی د خپل

شوی وه او سید کرم ورسره 
چې عابده د شپاړلسو کالو شي نو د ھغھ زوی تھ بھ لوظ کړې وو 
ې د مالریا(ملیریا) دخو د مرګ الس پرې بر شو او یې ورکوي. 
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رې شو. د ید زھره د سر نھ لکھ چې چت لشو.پھ ناروغی مړ
دې پھ کور ھرې خوا نھ بادونھ را والوتل او خس و خاشاک یې د

د کلی وه. دې سیلی لومړی قربانی عابده دچې کې ورویشتل 
د سید کرم نھ حیا کیده، د ھغھ پھ خان، دالور چې پخوا بھ یې

هیولور پھ غم اختھ شوه. 
ان لھ کراتلو او پھ بلھ ورځ د دالرو خ

او ورو ورو د واده د خواسډغری وې 
دې...نو...پھ آوریدو بھ دنو...وو چې کھ لور یې بل لھ ورکړه

زھره وارخطا شوه. 
وو ھغھ ھم د دالور خان نھ 

ھغھ د سوات زھره پخپلھ پدې کلی کې پردۍ وه. .سخت وٻریدو
، کھ یو ورور بھ یې پھ کال چرتھ راچکر شونھ راواده شوی وه. 

وکړه چې زھره وارخطا بٻرتھ ھغې ورتھ پھ غوږ کې داسې خبره

ھ زړه وه. 
دوې پھ غولی کې ناستې وې. او باندې وه ۍ پھ انغريوو.

وړو السونو . 
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وو او
چې مور د خپلې خور نھ

نھ وړاندې کور تھ را دننھ شوه نو ھغھ پوھھ یې وارخطا د وخت
ه. شوه چې خبره ورانھ و

نور دوې میلھ خرابھ شوی وه. ددوي ھم مور سره روان وو او 
ھ کړه، خو نن د ھغې کلھ بھ زھره ور

او ، چا ورتھ ببوزی وھلو
دوې سره یې دٻوال چې ده پھ زوره زوره مریم تھ ناری کړېزھر

مریم پھ منډه راغلھ، ورپسې د ھغې خاوند ھم پھ دٻوال کور وو. 
چې ت وکړل 

ژدنې اعالن یدا د صمد خان او د عابدی د کوکې ډزې وشوې. 
وو.

ېری خولھ وتړلھ، او ورو د خمبعابدی د پنډی
ھغھ تراوسھ خپل واده تھ حٻرانھ وه، د دیارلسو کالو عابدی میاشت 

زیارتیدلی وه چې مور یې د شھید بابا کولی.
.  پھ ھاغھ شپھ دې دې د واده پھ غم کې شوهد،تھ د تلو

ھژړلی وو،
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عابده " ٬یلھم پدې خبره ورتھ مو ووئ

ود عابدې د واده پھ او
د سیدنھ زاروي. ،پل کونډتون نھبھ د خ

زھره د حال نھ چې او د د رشید کونډه
یې ورتھ د کرایې کور پٻدا ھاغھ محلت کې ھم پھ خبره شوه نو 

و چې محبوبھ پکې اوسیده. کړ
ھمدې کور تھ روانھ وه.

یم بابدو
١٩٣٩

زھر
ورتھ د رشید اوالدونو ورکړی دا نومپھ نوم یادیده.ھغھ د "ببو"

ھغې بھ د محبوبھ د کابل نھ را واده شوی وه. وو. 
بورقو(
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د ھغې پھ کور ورتھ ورکول ا
اووو(اجرت) کار ک

پھ دی ډلھ کې شاملھ وه. 
ه بھ زھر

د السي کارونو مرکز 
دوي د چې حکومت پرانیستې و.  داخلي شوی ويکې

اوو. مور سره الس ک
لھ کوره بھ 

او پ
د سود سودا نھ ،ډوډۍ پخولھ. 

یې وروستھ بھ 
تاوولو. 
ھدکیسې کولې. ،یل" وئورتھ "

د ،نورو جینکو
وو.یې یو خوږ بدلون راوستېزھره پھ ژوند کې 

نھ بھ یې کلھ نا 
(ھري راوړل. کلھ د کیسو کتابونھ کورتھ 

تر د زھره پھ کور کېلوړغږ ولوستلی. 
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ی او د عابدبیا بھ یې ورتھ د 
او د 

نھ کولھ.پکې د کلی د کور صفایي بھ یې وکړه خو شپھ بھ یې 

د دالور خان . 
ډٻر وو او پھ حجره کې بھ مٻلمانھ

پدې ډک کور کې د عابدې ورځ بده وه. ږیندو ویشلی وو. پھ ان
د کور پھ نورو وو، ھغھ د عمر نھ وړه وه او وجود یې ھم نازک 

گرو او کلھ نا کلھ خپ
یې ژړل.مرستھ کولھ خو د

پھ زمکھ والړه 
یوه ورځ ھمدغسې د اوړو پھ دریم خانک کې یې ایلھ اوبھ او وه. 

پھ کور 
زھره 
دې کارونو 

او ھغې پھ منډه د عابدې پھ نھ ده
بیا نو عابده د ماشوم سره وه. 

پھ زھره ورتھ وی د کیدو خبر نورجانی راوړی وو. د عابدې د ز
بھ جمعھ بلھ پھ ول
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د کلي ورتگ تھ خوشالھ 
او دا و کال کې دوې عابده یو دوه وارې لیدلی وهپدې تٻر ی. وو

یلی وو چې دوې 
زھره چې د جوړو شوو جامو یوه وي.بھ پھ کلي کې لس شپې ک

یې ھم د عابدې ھغې پھ رسولھ نو و 
تھ زوې زیرې وکړو.  محبوبې 

وایی دوکان نھ شیرینلح
جامې یو خو د ودونوچې کلی کې دې ډٻره نھ پاتې کٻږي.  وکړو

وکړه بلھ د اعظم د سبق یادونھ یېورتھ ډٻرې را روانې وې او
.چې ساالنھ امتحان

سبق پھ حساب ډٻره نھ پوھیده خو زھره تر اوسھ د 

ژبو خبرې کولی شوي. بھ پھ دریو 
د اردو لیک ولوست یې د خپل خاوند رشید نھ زده کړی وو، 

تور ھ
د جمعې خو ھغېولولي.

مناف مامپھ
پھ ھغھ او راشي.کور تھ پسې 

تھ تھ د دالور خان کور پر



14

ھ د ستړی مشي سره مبارکي روانھ شوه.  
زھ. ھم وویلھ

عابده نوره ھم کمزوری شوی وه. چې
انتظار وه.  زھره تھ وکتل نو مور یې پوھھ شوه چې د خویندو پھ

صبا بھ درتھ راشي." " نن ناوختھ وو، ورتھ وویل
ھره د ز

یستھ او عابدې تھ یې پھ 
.  پدې کې ھالس کې ورکړه

ایلھ خو زھره دا
اعظم پدې سخت غصھ وو چې د یوه یوه چونډۍ ورلھ کړی وه.

مسالې، بادام، غوزان، چارمغز او بې شمٻره نور نااشنا توکي خو
نو پھ ھغھ مسالې د ده حق زیات ده ورتھ لھ بازاره راوړی وو

ور یې ھره شپھ د یوې یوې ھغھ پھ دې نھ پوھیدو چې م.جوړیدو
پٻسې پھ حساب کولو اوده کٻده.

او مور تھ یې د چایو 

عابده ھسې ھم پوھیده چې زھره بھ ھیچرې د ھغې 
بھ ھمدغسې پھ منډه وو. 

ډوډۍ خوړل د بې د واده کړی لور کره چې یل وئ
غیرتو خلکو کاروي. 
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پاره ده خو زھره دا دود پخپلھ پھ خبره یوازې د سړو ل
وو.

ھ شوه 
کړو. نو

ھر چا بھ د خپل کور لھ دٻوالھ 
تر ري وکړل او بیا بھ پخپلو کارونو اختھ شوی. ورتھ ستړی مش

چې د 
.ھغې نھ وړاندې پھ منډو منډو کور تھ بھ رسیدلي وي

ھ 
انغری پھ غولی کې پراتھ وو. 

او شفا اوړه.
. اعظم د

کرم سید ایسیده خو د ز

آسمان بھ یې د الوتونکو مارغانو سیل پھ ست وو او الکټ بھ نیم م
کاوه. 

د مال
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ړو نو شفا چې ھریکین بل کتر ډٻره وختھ یې خپلې وظیفې کولی. 
ھغې 

واړه وږي وو او خپلې لوبې یې خو اوس ناوختھ وو. معلومیده
.بس کړې وې
خوړلو لپاره 

ډوډۍ پخھ کړي.

زھره چې ډوډۍ پخولو تھ کیناست
اوسھ دننھتر

خت کې اکثراً  پھ توشکونو کې بھ لړم یا تیاره وه او پداسې ودننھ
تھ پدې سوچ د زھره وجود نارامھ شوکربوړی پټ وو. 

یې ویناوې پیل کړې. 
پٻدا شوه 

لھ او پھ یوې خو مور بھ ورتھ یوه خبره د آفرین نھ کوسم کړې وو 
شفا ډٻوه بلھ کړه غلطی بھ یې

او دننھ خور تھ یې ونیولھ. 
راوویستل 

.

وډۍ ھم پ
او سړی ھم... د کور او ھم یم. ھره خبره زما پھ سر ده

"   د ھغې پام نھ و چې 
مړۍ ماتولی او سپور یې خوړل.د تبخی د تودې ډوډۍ نھ ناعظم 
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یو وارې چې اعظم السد زھره لھ دې عادت نھ ډٻر بد راتلل. 
پھ کړو نو زھره دوړاندې 

د ډوډۍ نھ وروستھ خو اعظم خپل کار کړې وو. ،الس یې ووھلو

وظیفې سخوتن د لزھره بھ د ما
د لھ د ډمامو  پھ شور ماتھ شوه

نھ خپلې ھغې د مصلی پدې چپتیا کې غږ د ډٻر لرې راتلو اوشپې 
دا د چا پھ کور کې تماشھ 

ھ راویستلی چې پھ غولی کې تړلی مال تھ ؟" مریم د کوھي نھ اوبده
بیا و، ھغھ یوه شٻبھ غلی وهیې واچوي. 

د دالور خان دوی پھ حجره کې . پھ لوړغږ وویلیې ھم ھاغسې 

زھره پوه شوه چې د ھغې د لمسې شاه جھان 

وی نامتو ډلھ سازیان رابلل شوئ
وي.وو او سبا بھ د دوی پھ حجره کې تماشھ 

لکھ چې تماشھ ھم اوس پٻل شوې وه.

.  اعظم سھار د یلیجامې اغوستې وې او دې ورتھ ھ
ورچایو نھ و
خو ھغې نن د کلی د نورو مور نھ وولیدلی. تر غرمې وو نو بیا 
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وه چې نن عجیبھ خبره دا
کې ھ کور

دالور خان پھ حجره کې 
(بامونو)کړې وو او د حجرې خوا

لنیولی وو. 
د زھره زړه نھ کیدو چې ناستې وې. 
لپاره . ایساره شي
ناستھ وه. 

وو. د چې پخپلو کې خبرو ورلھ خوند ورک،دومره نھ کولھ

ھم پھ غیږه کې ورتھ اوده وو.
پدې وخت زھرهپھ غیږه کې اوده شوه. وکړو او بیا راغلھ د مور 

والړه شي.بھ کې فیصلھ وکړه چې خپل کور تھ 

شو.ر ماشور جوړچې پھ حجره کې شوکیدې

زھره 
جوپې

. ه
بیا بھ یې د ډولکی پھ درزیلی،

ل سرتھ بھ او د حجرې یو او ب
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زیاتو خلکو د ھغوې سندرو تھ غوږ نیولی وو 
خوا بھ ډٻر جوش لیدل 

دوې پھ سرو دوې دواړو جامو کالو تھ زھره د کیدو. 
اود کوچیانو کمیسونھ اغوستې وورنگونو او شنو 

وې او د وجود غړې سرونو پھتور وو. 
یې نھ معلومیدل

لھ خلې بھ یو 
راپورتھ شو.زوږ

زھره پھ تلو کې
، د اوږد کړوسخي زوی الس ور

ھرې 
شور خوا تھ 

ھغھ وخت . راپورتھ کړه
چې د وړاندې نھ د زھره شوه.سر 

نوره ھم ناقراره شوه. تپدې حالل نارامھ وه، حجرې پھ حا
چېوکړوتھ یې غږ 

زھره او مینت زاریو، 
بیا د کلی پھ خاموشو الرو ھغھ د . 

زھره د ورې روانھ شوه.لپھ خپلو دریو اوالدونو سره د کور 
یو وارې بیا ولیدو چې لھ دننھ کلک شوې 

و.  
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بیا لھ خپلې خور سره پھ لوبو شو او اوس ھغھ ھم کوږ در بولي. 
. کټ پروت ووخپل ږ پھ وو

او بیا والړه شٻبې کیناستھ
پخپل کټ پریوتھ.

دې تر کوره راتلو. د دالور خان لھ حجرې اوس د سازونو غږ د
ډمامې ھغې تھ خپل د واده شپھ رایاده شوه، پھ ھماغھ شپھ ھم 

د قران سورتونھ رایاد کړل، دې ژر غږیدې. 
ھغې خو اوس ددې پھ ماغزو کې موسیقي غږیده. الندې پټ کړو 

وور ورو موسیقي بنده شوه خو اوس د د الحول وظیفھ پیل کړه نو 
،ويردا لکھ د ماھي، چې لھ اوبو بھھغې وجود پھ خوږیدو شو. 

ذھن پھ پرپدې کې د ھغې د اوړیده راوړیده. 
وه، د سور کمیس او تور پرتوګ د پشوه. 

د غالم و. 
دې د، 

د ھغې پریوتھ. الس یې ونیولو 
وجود ،لھ خولې یې یوه کریکھ راووتلھ. ل احساس کاوا کھ شول

."، " موری!لرې اوریدو 

الصې وې او شفا یې الس نیولی خد ھغې د کمیس د غاړې توکمې
شفا ې پام شو. اووو.  زھره

دی...لکھ چې خپسھ، دې ژر تھ ووئیل،"غونې وهژړ
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راباندې ناستھ وه. 
نھ ي. بیاپھ تتې

زھره اوبھ جام ډک کړو او مور تھ یې ونیولو.د سلورو یې 
د حجرې موسیقي اوس ھ یې ووئیل چې ویده شھ.  

زھره پوھھ شوه چې د حجرې . د کلی سپو غپلاونھ آوریدل کیده
خلک اوس خپلو خپلو کورنو تھ روان وو.

دریم باب 
١٩۴٠
کړی

وټ پخپل
پھ تٻرو 

لوستل بند کړې وو اوو
وو.
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پھ شان او شفا
لپاره د خړو وړیو ن

ظالم و او کې زور پٻدا شوی و
پٻسھکلھ نا کلھ دوې بھ پھ "پربھات" او سړی وو. 

ھغھ د غصې ډکې سره 

رکړو چې پھ لوی ویې ب
دا لوې صندوق

زھره پھ ارزانھ بیھ د یو لوھار نھ ا
پھ صندوق کې د کورونو د زاړو شیانو نیالمې تھ بھ ورتللو. 

ھم 
دا صندوق بند

پھ راوس ھم ھغې د کچې بوي
یوې خوا

زرو پایزیبونھ را واخیستل.
تھ وکتل نو مور یې پھ پخلن اختھ وه.غواړي، ھغې د دروازې شا

،
خوا او کلھ ېیز کلھ یوالسونو کې پورتھ ونیولې او پھ مکیز مک

ھغې پھ صندوق کې ېبل
چېسي
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کړل او بنارسي یې پھ .  ناوې شھ
پدې وخت کې جسرکړه. 

ژر ژر بنارسي او پایزیبونھ پھ صندوق کې ورواچول او سر ھغې
یې بند کړو. 

دروازې پھ سر کور کې دننھ د 
دې سره یو د

بھ چا لوی پړې د کور تر
ھغھ د بره نھ نو د کور خلکو کې یو کس بھ ورتھ 

ه خبراو یل ئو"ھوړه"دې تھ بھ یې 
د بارۍ نھ یو وارې 

ھ خاص خبره وه چې ھغھ پھ زھر
وروستھ داسې پھ منډه کور تھ راننوتلو، کھ نھ 

بھره ورځ بھ مور ورتھ د
وو.ک

چې پھ پونو راوختلو نو پھ الس کې د کاغذ تاو شوی نلاعظم 
پھ تخت پھ داالن کې ھغھ نیولی وو. )توتوړو(

تھ یې غږ وکړ چې راشئ.  بیا ھغھ را تاو 
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کاغذ یې ورو ورو پھ تخت ھوار کړو اوشوې غوړ 
لې د حیرانتیا یوه چغھ را وتلھ.  زھره نور صبر ونکړای شو، خو

کړل او داالن تھ راغلھ. ھغې ژر ژر السونھ د کمیس پھ لمنھ وچ 

پدې لوی نو زړه یې یو درز کړو

 ،
.. دپھ سرو شونډو ھم ھاغھ مسکا.

وو. 
دا نھ معلومیده چې 

تصویر خیالي وو او کھ د ر
هزھر"  ، " شفا پھ زوره ولوستللیکلی وو چې

و
." وکړه او

چا دا ناببره د تصویر د
؟"  درکړې دی

." اعظم ډٻر پھ اعتماد ھیچا نھ دی راکړی" خولھ یې اعظم تھ وه. 
،" دا کلنډر ما پھ دوو پٻسو د کلدیپیلووئ
؟" دوه پٻسې دې لھ کومھ کړې وې، " شوه زھره وارخطا"  دی.

یې چت کړو او مور تھور یې راوکلینډ، 
، " نھ یې وایمھم پھ 

ریږه تھ ود" ٬." مې چې کړې دی
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چې زه..." 
زھره پریږده موری٫پلی ونیولھ، 

او شفا تھ 
٫یلیې وو

.و

یې ھم نھ وه منلی. صمد خان خبره انکار کړې وو او د خپل زوم
خو کلھ چې عابدې ورتھ خبر

دوه کول. سره واده کول
،میاشتې وړاندې چې کوم فساد ھم پدې تخت شوی و

ھ سخر اعظم او پھ ھاغاوس ھم د زھره پھ غوږونو کې تازه وې. 
و او 

صمد خان او عابده دواړه زھرهلوبې کولې.
کارونو لپاره رو نھ وروستھ صمد خان بازار تھ دوو او د خپلو خب

تلی وو. 
ھره ورتھ د اکرام ز

چې دا چې ھغھ ولې دھپھ 
د کلی د دوو نورو ھلکانو سره بربنډ ، سید کرم ھغھډٻر کالھ کٻږي

ه او ورتھ یې وئ
د اکرام ې زھره او دبھ ورباندې خبروي. کلی 
ھ د زھره کور تھ نھ تاکرام لھ دې وروسنورجانھ خبری وې. مور 
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ګ ھم پھ حجره کې بھ یې ورتلو، ان تر دې چې د سیدکرم پھ مر
.فاتحھ ورکولھ

د کلی پھ الره چې ولیدلو نو ورتھ یې وویل چې ھغھ 
ھم اکرام پھ .  دې ولې ورکړه نھ 

دا خبرې زھره تورکړې وو چې زما د س
ھغھ وخت

کوي. خویلی وو چې اکرام لھ دوی کرکھ ئاوالدونو تھ و
پھ زړه وه چې د عابدې د نکریزو پھ موقع کلھ چې دوی ھاغھ شپھ 

سې ې پھ نکریزو سرې کولې، نو ت

بھ ورتخو زھره
د 

او نورو تھخپلو پٻسو او د مال پھ نمایش
د مور سره پھ لوړ غږ .  کوي

دې تھ قناعت زھره ھم خپل زیار ایستلو چې عابخبرې کولې او 
ورکړي خو اخره ستړې شوه او توره ډال  یې ور

چې د ھیچا خبره بھ یې نھ منلھ. دا 
ھم خبره وه چې اعظم بھ د خویندو پلوي کوي
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ھغھ بھ ھم خوشا
.یو وارې بیا ماتې خوړلی وه

د . 
زوی اکرام یې تر شپږمھ پھھغې خاوند بې تعلیمھ سړې وو خو

ھغھ س اوسبق ویلی وو. 
و تنخواه یې د میاشتې شل دې د شپاړسو کالو وو امنشي وو. 

لور نھ ورکولھ.خپلھ 
. اوس د کلی د خلکو سره نھچې د زھره اروایل نورو بھ و

دې خبرو 
یې، ل ، ویھ بدلھ شوه. 

د،"یل"  بلی بھ وزھره خپلھ لور درنوی."
غم جوړ شویدی."

خپلې نازولی امږور تھ بھ یې .ھ

او 

.سره ج
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د سپینو او سرو زرو 
(رام) بھ الس جوړ شوی وو. د خیال او د خیوی توکي، سرخي 

اخیستی وو.

نھ زار و قربان 
کیده.

ھغھ .د خپلو بچو سره بیا کلی تھ والړه
او دغنم کرل شوې وو

ی بھ ھر کال د اوبو ستونزه لرلھ، د زھره د اوبو پھ وار بھ اسلم دو

د یو پتي اوبھ ترې غال کړې وې. سږ کال ھم دغھ النجھ ھغوی بھ 
او د لیلن ھغوه او

اوبو پھ سرو یخو دډٻر عزت کاوو. 
د یو سر نھ بل تھ روانھ شوه، پھ منډه یو کېدا بھ وه. 

اعظم چې بھ د مجبوری مور قھر او د . او اعظم بھ ورپسې وو
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زھره بھ د کړه". او پھ چغھ بھ یې وویل
.. د کلي خلک و، " نھ بچیھ داسې مھ وایھ.

ستا ده... 
وه چې دا خبره بل چاتھ زه خو یې نشم

ونکړې."

ړې لوظ ک
د ھغې پھ کور کې اوسي. وو چې تر امتحانونو بھ دی

ډوډۍ خوړلھ.  

اکرام د خپلوروستو 
وارې وسره پھ حجره کې ناست وو او 
دالور . وو چې کورتھ ورشي، خو دی

ھغھ اکرام د السھ خان

نھ د ھم ډوډۍ خوړلې وه، د وریژو خانکوتلو.لورې بو

ولیدو نو تمبل یې راواخیستو او سندرې یې پیل کړې.

..ھلک نر
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خپ
ه وکړې وه او اوس د

ولی سره خوا کې د اووم کنډکنډ
.  د اکرام د بصرۍ ببو پھ الس کې چج نیولی والړه وه

پھ الس کې د خاورو ھاغھ تجلی، ترور انږور او د زھره لیورزۍ
اوو کورونو د 

را ډک کړی و. کوھیانو پھ اوبو 
چې اوس پ

روانې سره 
وو. وی د خاورو د کنډولو قطار تھ ودرنورجانې خپلې زشوې. 

اکرام . بیا یې ورتھ پھ غوږ کې وور ورو وو
د کلی د ودونو دا دود ھرچاتھ دھم 

معلومھ وو. 

تجلھ پھ کټ لی ونیولو او 
رودریده

د تجلی پھ الس کې د 

، د 
تمبل پھ غږ کې ورک شو. 

تھ یې د بصرۍ ببووراو
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ھغې د ورا
بھدننھ

پروت وو چې مړې پتنوس تھیوې خوانور سامانونھ نھ وو. 
غذي شمعې پکې پھ نکریز

.. ابھ ھلکھ زر کوه.شمور غږ واوریدو، "تھ یې دوالړ وو چې شا
."ناوختھ کٻږي

او دوی ھم بورقې پھ بھر
ده صمد او دسر ورو ورو د زھره د کور پھ لوري روانې شوې. 

او مخونھ یې دٻوال تھ تھ والړ وو
ام پھ انتظار وو. دوی د اکر. 

اکرام د وتل. شٻبې وروستھ نورجانھ او اکرام دواړه لھ کوره راو
بوسکی کمیس او سپین د سان پرتوګ اغوست

،پھ سر ھم ھ
ۍ ببو ورتھ پھ دروازه کې سپیلني بصردا د ھغھ خپلې جامې وې،

د حجرې پھ لورې روان شوسړي کړل او بیا 
.
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کې والړې وې. عابدې او ش
دوی د والره یې ورتھ نیولې وه. 

یادولې.

د واده غم ورتھ کووم چې راضي -
شینھ

ې کورتھ دی راغلم مور د-پھ ډول و ډال کې حمزه خان وې
وھلی وونھ

پھ خویندو راغلم تش -
السونھ

چرتھ د بل ه زړه دایاکرام یود
آخر وړاندې کړې وه

مخې تھ
لھ بنده کړه چې دې جینکو خود،

صھ کړی. دروازه خال
تھ ونیولھ. او د دروازې د یوې ویتکی نھ یې جینکو خیستھ اراو

دننھ شوی او چار چاپخالصھ شوه
وس د غوتمبل وھونکی جینې ا. 

وکړې، یو کې ودریده او د
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ملنډې وھلې، اخر تجلھ را یې 

السونھ 
اره تیلو 

جینکو ورلھ اوربل جوړ کړې وو خو د واده جوړه یې ال غوړوو. 
نھ وه پھ غاړه کړې. 
بھ یوې وو. کې د قران تالوت ک

د ناوې شیانو تھ کتل چې نورجانې د صندوق نھ 
صندوق سره ناستھ وه چراویستل.  ھغھ د یو 
تجلھ والړه ار پھ وار ترینھ یو یو شی راوتلو. او و

چارچاپٻره بھ یې ،وه او ھر شی بھ یې پھ الس کې را واخیستو
د کمخواب وسپارلو. تھ ه کړو او بٻرتھ بھ یې ترور 

کالود سپینو زرو

چې پھ 
د ې غاړېبھ د خپلتر اوسھ عابده 

سرو زر
کړې وو خو اوس د خور کا

د پھ وخت د سپینو کالي د واده خوار او غ
خو دومره سره زر چا نھ ورکول. جوړیدلکلي ھرې ناوې تھ 



34

وضوع پھ الس د
ی

دریو تولو د سرو چې دوی بھ ھغھ "شې"
د ناوی زرو

نو ھلتھ
ناوې جامې بدلی کړې. جوړه کړه او

ھ 

مخې تھ یوه وړه ھنداره 
ھغھ خپلو کالو تھ شول او نھ یې پروا کولھ. تیار

او بیا یې خوشالھ وه،
ورکړه.بٻرتھ جینکو لھ 

د اسلم حجره کې د ورا سړی ناست وو. بھر د زھره پھ چم کې د

مال چې 
سره لھ اکرام او د ھغھ د دوو،دالور خان

ھلتھ پاو د اسلم کور تھ یې مخھ کړه. 
ر شوی وو. دالور خان د نکاح پالیلھخطبھ وو

چې زھره یې شاھغھ پخپل وار دروازې تھ وکتل 
لی بیسره والړه وه. 
ھمدغسې وشول
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وی تھ ورکړو چې پھ ناستو 
کسانو یې وویشي.

حجره کې ناستو کسانو کې ھم پدې وخت کې 
د ھرې خوا نھ د اسم

یل شوې، پھ حجره کې شور را پورتھ شو او ډمامی بیا پ
کور تھ روان هد زھرالس نیولېصمد د اکرام او

دومره خبره وه شو.
ل د نکاح واک دالور ھغھ بھ خپیلی وو چې چې سحر ورتھ مور وئ

خان تھ سپاري. شفا داسې فکر کوو
ناوی یو د نورو شیانو سره د اوسپنې پھ صندوق کې بند وو او

دا چې ولې بھ واک اکرام تھ نھ او وخت ھغھ بل چاتھ سپاري.  

ھغوې
.مشرانو بھ کارونو کې خبره مھ کوئ

اوچت کړو او د کور پھ لپار
،د

یې بیلھ وه چې پکې دواړو غاړو تھ یوه ی
سور رنگ الوان توشک دد نواړو

او د سور

تھ د یوې خواپھ الس کې یې جاج اخیستو. 
کوزه، . 
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او ھم پدې تخت ھاغھ صندوق ھم او یوجام ورۍچلمچي، دوه غ
کې درې صندوق پدې 

تولیھ صابون او د کروشیی ،
د پاسھ یې یو سپین د صندوق

دې شیانو ننداره کولھو او کبنیده شوی پلوو ھم وغوړو
 .

چې صمد یې الس سره کور تھ را دننھ شو
زھره ورتھ مخې تھ والړه وه، د اکرام خولھ ھم ھاغسې نیولې و. 

وو چې زھره ورتھ پھ اکرام زړه نا زړه . 
پھ 

ناواده 
اوی نھ چاپٻره وې. ن

بنارسي یې د
مخ ونھ یلوو

چې . پام کوه 
...

"ورک شي.
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"الس ورکړو چې مخ تھ یې ونیسي... 
رومال ." 

کې کلک ونیولو، خو پدې وخت 

لی وو د سینې سره جومات نیوالس کې ورکړو.  ھغې ایلھ دا قرآن 

م کړل.رتھ سورتھ پام شو او پلوونھ یې و
تٻر شوې وو. 

بھ پھ یو الس بنارسی او پھ بل کې 

شوه اال اال "اال"بھر 
ي ار

کوټ ھم جوړ کړې وو، ھغھ یې د جامو د پاسھ واغوستو ""
نو زھره و

تھ او اکرام تھ یې خولھ 
دې سره د حلوا پتنوس بھر حجرې تھ وویستل شوه ھ لخوږه کړه. 

اکرام تل. و ماشومانو ھم 
ې ورتھ 
دعا سره پخپل وس انھ یا دوه آنې پھ 
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د ھغې دویم ماشوم عابده پھ یو کټ نا
کالھ پخوا د ھغې خپل پھ نس کې وو، باور یې نھ کیدو چې دوه 

واده شوې وو. 
وتلھ، د و

او ماشومان د ډې وېخالصتھ دواړه تمبې
چې تھ ورکړو زھره یو سورچاپٻره تاویدل را تاویدل.

وو.

وئ
عابدی اوس پھ 

هپھ یوویستو چې راو
تھ یې پام یولھ او ترې ونقند تړلی وو. 

.  ھغېنھ ژړلیې تراوسھ شو چې 
ر ناوی بھ رخصت شي او وروور پورې خاندي نو ژر یې وویل،"

شوه، دې خبرې د آودبھ یې نھ وي." 
م ژړا پٻل کړه چې تر ھغې ھ

ناره کړه، " مھ ژاړه لورې...او پھ پھ خبرو اختھ وې.  یو چا
تھ نږدې شوهسلگیو شوه.
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. ودرول شوه، بیا چا پھ شکور کې غنم راوړل

درې را واخیستل او شاتھ یې وشیندل. 

دوو 
ه 

.وروستو پھ اوږه کړلې او روان شول

بصرۍ وشیندي. 
وې د ماشومانو جوپیالره یې پٻسې او پتاسې پ

سره پھ جنگ لپاره بھ لکھ د چرگانو پھ زمکھ پرٻوتل او یو بل 
شول.

ھ پھ کټ 
سمالستھ.  زھره او محبوبې تر ھغې ورتھ نھ وو وئیلي چې اعظم 

راغلھ نو ھغوي تھ یې دومره وویل چې د اعظم د امتحان پرچھ 
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او د ناوی د ھرکلی کور کې و
نو یوه تھ والړې وې.
د ناوی یې 

ویستل 
تمبل شوه نو لو

او 
د ھغې تخت سندرې ویلې. 

بیا یو ماشوم د نو
پھ الس 

دوې پھ انتظار وې چې ر
آینھ مصحف رسم بھ ھم کٻږي، خو د شپې تر ناوختھ د اکرام درک 

د واده د .

و چې اکرام دې لھ حجرې را وغواړي. وکړ
ھغھ خوب لپاره د ناوی د
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د پروت وټ کې او د
لرگي پر

کلھ ...دې پلوو لھ مخھ لرې کويبھ ورسره خبرې کوي، کلھ بھ د
ه، خوب ور ھغھ پھ انتظار ستړې شوبھ د ھغې الس نیسي... کلھ...

وھلو، باندې ډٻر زور کړې و
ھغھ ھسې نھ چې اکرام خفھ شي،خو ھغھ لھ ویرې نھ ویده کیده. 

ھغې خپلو د ...ډٻر وخت واوړیدوخبره وه چې دې تند مزاجھ وو. 

پکې د سپینو او بیا یې خ

لوبند ولیدو.  د 

و شان وو.  د ھغې پھ الس کې د نکریز

سر
اوده شوه.

یپ
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بھر سپیدی 
ھغې تخت تھ وو. چاودیدلی وی

خو اکرام ھلتھ نھ و. وکتل 
. ې

خوا تھ تیاره کړو.

د لمر کیناستھ... تر ډٻره وختھ یې ھغې تھ د راز خبرې کولی.
لپاره د زھره لھ کوره چای د ناشتې 

یو وارې پھ یو لوې خوان کې راوړې شول. 
یې ورتھ تیلی د کار جوړهسوچا د ناوی کړه او 

تخت بھر پھ بیا دراشوکولي او پھ تار کې ورتھ پیئلي وو.  
بصرۍ 

نو ر چېترو
. جوړه یوه آویزه نیولی وه

ړول شوه، بیا ھغې سپیلن

د
راغلې
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یا تمبل 
لی.یراوخیستو او د واده سندرې یې وئ

ې واره وخاندل، نکو پھ خبرو بھ یې کلھ نھ کلھ بمعلومیده او د جی
کلھ چې بھ یې ولیدل خو نورج

بھ یې د کوي نو دا پھ ژر تخت تھ رانږدې شوه او پھ زوره زوره
.

کړه چې سبا 

خپل کور تھ تللی وه. ډوډۍ نھ وروستو

خو 
ورتھ 

جامو او د 

شوه
تھ یې د خپل پالر د او اکرام 

د وریاده کړه
و پھ آوریدو دواړه غلی شوی. دې چې را 
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بیا والړو پھ 

. وکړل
نیم مخ او شو 

رې کړې او نن ھغې بنارسي ل
ھغھ پھ فکرونو کې 

بھر غرق وو،
رخاموشي خپره شوه خو دی

لو او 
خالصھ شوه او اکرام یې ولیدو چې د غولی نھ یې کول چې تمبھ

ھخپلشیان اخوا 
یې ،شړۍ ورباندې وغوړولھ

تھ واړولو.مخ بلې خوا

،،

ویده کیدو 
د ھغې خوب د دروازې 

یې 
،ھرې کین سره را دننھ شوهخالص

تٻره کړه. حال او پھ بل کټ اوده اکرام ورت
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دو لپاره خولھ جوړولھ چې پدې کې مال د ھغې ال زوی تھ د بدو ر
.و

راغلې وې، ورسره . وېکې راوړې
نھم وې. 

ه ٻرۍ د زربفت جامی پھ غاړوه خو ډٻرې خبرې یې نھ کولې. 
د ھغې د جامو ورتھ پھ کتلو نھ مړیدې. کړې وې

د ھغې د او د کالو ن

ی
جینکو تھ یې ترینھ یو یو سوغات ورکړو، د چا پھ الس

چا،

وې.
نورجانھ د پرون نھ لمون

کلھ او 
پھ پالنگ دننھ کړو، نو چې اک
باندې لکھ د پیشو حملھ وکړه. رمور وناستې 

نھ پوھیده چې نورجانھ ولې دومره پھ اوتھ کتل او کلھ اکرام تھ
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قھر وه.  کھ د اکرام زړه نھ کٻږي چې د ھغ
.  بیا یې د اکرام خبرې اوده شي نو ھغې تھ دا

ھ، اِنږور دې راوستلھ... ارمان ماتتھ یې پام شو، "
زما د...اوس زه دې پوره شو...

. اکرام لھ دوې خاندان نھ نفرت دی.
دومره کرکھ کوي...د دې اندازه ورتھ نھ وه خو اوس د مور ھغھ 
خبرې چې پخوا ورتھ مبالغھ معلومیدې، د مٻړه لھ خلې یې پخپلھ 

واوریدې.

پھ ژړا کې یې اکرام تھ 

پھ کلي کې ناوی وه او .  ھغھکھ اکرام سره پخپلھ خبرې پیل کړي
اوس زوی 

د د ھغې چې نت زارۍ یې ورتھ کولې یتھ جولې غوړولی وه او م
او 

هیو
چې دې . اوس 

یې سمبالھ کړه.راتھ کړیده نو خپلھ

تک واده اوو ود 
پھ سر یې ژٻړه د شین کمیس او سور پرتوګ اغوستې وو. 

د 
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رنھ ډوډۍ 
ورکړه.  لھ دوډۍ وروستو 

اکرام .
د

نوی افسر چې لھ کلکتې نھ راغلی و،وو او 
دا خبره

کړې وه چې د ھغې د زوې لوې افسر راتلو.  
ھغې درې . شوخھ خبره وکړهیوه 

پٻرۍ خبرو تھ غوږ هاو زھر
ې عجیبھ وه چ

ھغھ .

لیدلی کې یې د واده پھ دوٻمھ ورځ
وه.

پھ . ص شوی وو او ھغھ ھم کلی تھ راغلوخالد اعظم امتحانونھ

لھ ډٻرې ھم محبوبھ 
ستھ د زھره پھ کور کې میلمنھ وه او ھغھ د دې پھ قدر مودې ورو

خو عزت اختھ وه. 
ي.  پھم د اتوارواستوو چې اکرا

زھره پھ قھر شوه 
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د جمعې نھ بیرتھ یې اعظم ورپسې ولٻږلوورکړی وو. 
.بلکھ د اتوار پھ ورځ پکار وه

پھ ھغھ ورځ د زھره پھ کور کې ی
پھ او پخپلھ بھ یې کلھ نھ کلھ کړې وو خپل

محبوبی یودٻوال سر 
خپل اړخ نھ ېچس لھ خواږو او لھ میوې ډک کړې وولوی پتنو

ان سره وراستوو.  یې 
د او مور تھ یې پخولو لپاره ورکړې وو. راوړي

و د پوډرچل زده کړې وو اد پخولو 

کړي، خو شفا بھ پستھ یا بادام ورلھ ور

راوبللھ او ھغې تھ یې د سپینو د ورقو ھغھکې چکھ شوه نو شفا
دا ه

نازک ورق بھ پھ فیرني ھواروي. 
چې خور ورتھ پرٻکړې پستې او بادام پھ الس ورکړل نو ھغې پھ 

فیرني ودوړل.

او د محبوبې سره پھ کټ 
ې ناستھ او د دوی ھ وه. اوچتھ ناست

ې کولی، دا چې ھغھ خبرې یې اوریدی.
دومره خوشالھ وو 
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خت پھ یو تزھره وایي چې دا کلې بھ نھ پریږدم.
ولو تھ یې غږ وکړو چې ډوډۍ وخوري. 

اک
ور واستول، بیا یې اعظم تھ غږ وکړ

کیناستو، بیا ډٻر وخت وروستھ راغلو او
الال وایي چې ما ډوډۍ پھ حجره اکرام یې ورو غونډې وویل، "

" .ړلی ده، تاسو زما انتظار مھ کوئکې خو
اشوم عابدې د خپل م،

د زوی پھ ډکھ خولھ کې نورې وریژې ھم ور ومنډلې، محبوبې
یژو غورۍ د اعظم رزھره د ووویشل. 

او جا
ورکړه.

لھ ډوډۍ وروستھ ھغھ 
خپل . ھلکانو ورتھ وویل چې زوې یې تھ والړهاکرام پسې حجرې 

چې کور تھ تللی وو. 
د ده ملگرې پاینده اکر

خان ناست وو. 
پھ منډه لھ تھ یې ستړی مھ شی وویل او

دې د ن دووتلو. 
.  ھم ھغھ وخت
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راووتلو او
اکرام بې لھوویل، " 

ورتھ پھ دروازه کې والړه وه 
اکچېاو کلھ چې وې لیدل

الس تھ د زھره د کور الره ونیولھ نو ھغې یوه اوږده ساه واخیستھ.

ړو سره 
د اکرام پھ لیدو ھغې دننھ منډې کړې پھ درشل ناستھ پیتاوې کول. 

ې بیا یو حرکت پھ خلکو کاو مور یې خبره کړه.
پھ یو کټ دی شو او ود اکرام ھرکلی وپیدا شو او

مخامخ پھ بل ورکٻناستو چې 

والھ مریم لھ دٻ. شوې
او لې وھغھ ډٻرې خبرې نھ کاکرام تھ ستړی مھ شي کړې وو. 

عابدې او د محبوبې د خبرو لنکلھ نا کلھ بھ یې

بھ د چا پھ 

غولي پھ یو گوټ کې
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او اخر یې عابدې تھ اکرام اخوا
عابدې پھ یوی شوخی موسکا مخ واړوو چې، "موږ بھ والړ شو."

اکرام تھ وکتل او بیا یې ووییل، " 
.ایساروو

بلھ د ناوی اووه.د
بیا شفا خودې جینکو پټ پټ خاندل

د بانړو 
ې د کړه،

قھره ډکې وې، 
عابدې تھ یې مخ واړوو او ورتھ یې وویل، " 

خندا د جینکو خور مو ھم د
یې وازې پاتې شوې. خولې بنده شوه او 

زھره غو
ھغې د اکرام د پھ اکرام راباندې کړي او دا سر ورلھ مات کړي.

ې وه خو محبوبې تھ یې پام شو چې ت
برندې کړې وې. یې ورتھ 

وو او دې
ورو 

غوندې والړه او د اکرام مخې تھ یې 

ھ 
ھ د ھغې جامو دوو وړو جینکو تمحبوبې ورتھ بورقھ پھ سر کړې،
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نھ واکرد خوږو تشت پھ سر پنډوکی او
ھیر وو چې د 

او د کلی د وختھ د اکرام پھ تندي پوھھ شوېد کولھ خو ورور یې
یدونکی . ھغھ ډوب

کړو 
او اکرام پسې لھ کوره ووتلھ.

شپږم باب

١٩۴١

ھم ر ژر خالص کړې وو.محبوبې کارونھ ژزھره د او 
ھرې د د شپې پخولی وه چې پھ وخت کچرۍ تھ والړه شي. 

سید کچرۍ ( محکمې) دفتر تھ ورتلھ.  
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پھ ،
پینشن (تقاعدي) د حساب اوس ھره میاشت کونډې تھ یېھغې 

ولې. پوراپٻسې ورک
پدې دفتر کې د کیدو.

و زھره ډٻرو نو
بابو(کلرک) یوسف د ھر چا فایلونھ

کلھ کلھ بھ چکاغدونھ بھ یې ورتھ برابرول. 
نھ پاتې شوه نو پھ بلھ ورځ بھ ورتلھ، یوسف بھ ورتھ چای ھم 

تھ دواړو کړه.

پھ کلي . 
د مویې لرلې او ور او مزکې کې ک

هیوکولی. 
غلی شو، بیا یې

یې روان و.

یوسف د 
اتم جومات ھغھ تر. 

پورې سبق وییلی و
ې سبق ووایي.  د

مھم وو. 
لو ئیو
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لس کال کې یو وارې بھفیس بھ یې ترې اخیستو.چې د میاشتې
اخیستل کیدی.ونو(آزموینې) د داخلی او د کتاب

کړې. 
ي،

ھم ھ بوجیو ډکھ وه.غنمو پ
و زھره پھ کور کې نورتھ د مزدورۍ درې

حیرانھ کیناستھ.  د اعظم د سبق پٻسې نھ وې پورا
وسھ د ھغې دوه روپتراپور اخیستی وې او 

السونھ ورتھ پاتې وې.
ې د سرو زرو دوه نازکو لیچو تھ یې پام شو. یې مروړل چې خپل

د تٻرو اوورتھ سید کرم د اعظم پھ زیږیدو جوړې کړې وېکړې
دوو کالو پھ سختو کې ھم زھره دا کړې نھ وې 

د اعظم د رااوس بلھ چاره نھ وه.  
دوه نمړې وخوړې او لور تھ یې وویل، " ډوډۍ ورکړه، پخپلھ یې 

کړې.

ھ یده نو پزھره یې ولاو ري شمٻرل

، نن ھم د نھ د خپلو او کلي والو لپاره کالي پترې جوړ کړې وو
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پھ بازار کې تیریدونکی د اوپھ لیدو سورج مل خوشالھ شوزھره
ی واال ھلک تھ یې د چای راوړو وویل.  خو زھره ورتھ د الس چا

سورجھ وروره کالي نھ چاې ...اړه مھ راغوپھ اشاره وویل،"
، "یلسورج مل پھ خندا وو.ومجوړ

وختلھ او پھ فرش زھره دکان تھ ور" 
ھغې بورقھ قالین سره جوخت یې چپلکې کوزې کړې. غوړیدلې

سورج مل د. 
، بیا یې دولیدو

او زھره تھ ولی امیل یې پھ یو ډبي کې بند کړونو پھ الس کې نی

د زھره زړه را ډک شو، خپلې شونډې یې وزبی
" دا راتھ خریستلی.کړې یې ورتھ وو

د سورج د زوی د سبق لپاره کٻږي... 
دا زه درتھ شورمل مخ سو

"؟

، بیا یې ورتھ وویل، "سورج وروره...زه 
" د ..د چې خبره یم

خپلې کړۍ دې پھ السووویل، " 
زھره یودرکم."  

یا پھ 
دومره بې عقلھ خو نھ و، لږ پھ زوره یې زھره تھ وویل، " غصھ ش
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...
اوړه."  بیا کړې ماتھ یې ر

(الکر) مخې تھ کیناستو. زھره خپلې 
. یې د زړه درد ولٻچو کړې اـړې بٻرتھ پھ ک

درٻدې، پوھھ نشوه و

زه  " وویل، بس د ھغھ یوه خبره بھ یې بیا بیا غوږ کې اوریده.
دومره

د کلي ماشومانو بھ د مایا اوسیدل. تھ کور کې

د سودا . او پٻسې بھ چا سره نھ وېد کلي زیات خلک خوار وو
یې ھ بھ لپاره بھ خلکو مای

یو ماشوم ورتھ خو عجیبھ خبره دا وه چې کلھ بھ
د مایا د. وړلی

پھ قانون دا وو چې پٻسھ بھ دې ورتھ 

ه ھغې چٻرې .نو بیا بھ یې راواخیستھ

ې د سورج مل د دکان نھ راووتلھ نو د مایا زھره چ



57

چلند ور پھ زړه شو.  عجیبھ خبره دا وه چې د مایا 
پھ ودونو کې بھ یې 

پھ 
د د شفا ھکلھ سوچونھ کول. 

د دروازو بیا دواړو تر خپلو کورنو یو بل سره زړه خوالھ وکړه او 

تي کول خو بر
د کلي خلکو بھ ویل . ن خوندي ساتلي وو
چې ھغھ سرکاري کسانو تھ پٻسې ورکوي

ھ زوی ورلھ نورجانھ سختھ وٻریده چې ھسې نملگرتیا یې لرلھ. 
ترٻنھ د زھره سره ھم وٻره وه چې اعظم بھ پوځ تھ وربدل کړي. 

رۍ د واده دوه .  ونھ شولخو داسې 
پھ بنو اکرام قبایلي سیمې تھ بدل کړې شو. میاشتې پوره شوې او

ورت وو، اکرام لھ خدای کې د مدیریت پھ دفتر کې د یو بابو ضر
ھغھ خپل بکس بند کړو او مور تھ یې ورځ ورکړه. 

، زه یې لھدې خپلھ... کھ ِانږ
و او د کالو د طلسم نھ راوتلی سره نھ بیایم."  

د . دو وېوه
ب
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بھ د دواړو مانا حاملھ ده کھ نھ؟ نورجانې"ي؟

،

د زھره زړه ال
ولې ،جوړ 

د کلي پخپلھ بھ ورسره ژوند کوي. 
پھ 

ا د عابده اوس بی
ماشوم د زٻږولو پھ انتظار وه

زھره چې د اکرام د نوی نوکرۍ نھ خبره شوه نو دا وه تللی.

خو پدې پوھھ وه 
دې ھره خبره بھ یې ردولھ. چې د

ھ، یو وارې ھغې مور تھ ډٻره پھ تونده لھجھ خبره خور پره کول

محبوبې تھ بھ یې د اوالدونو د نافرمانی خبره 
یحت پیل کړو چې کلي تھ ډٻرو ھغې بھ ھم ورتھ نصوکړه ن

شفا بھ د محبوبې د لور مینا سره د السي کارونو 
لپاره د خړو مرکز تھ ورتلھ،

خبره منلی وه زھره د محبوبې(جمپر) اوبدلې.
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بھ یې لھ بھ کلي تھ 
سحر بھ والړه ا

نن سحر زھره 

ھ 
بوتلھ.

یو کټ کې 

تھ ژر زھرهتې وې. بوخ

رۍ یې لمبھ راپورتھ شوه.خبره واوریدلھ چې د غوږونو نھ 
پھ ھکلھ خبرې کیدې چې د نورجانې سره د مړی لھ کوره پھ وتلو 

...نھ نھ 

ورجانې د مړي د کور نھ والړه او د نزھره بورقھ پھ سر، نٻغھ 
مخې تھ ودریده.  

لکھ چې اور بل وو. 
یې ورتھ پھ چیغھ ھم ھلتھ یې د نورجانې پالر نیکونھ ور یاد کړل، 

والړ شي او ورتھ ووایي چې شفا او اعظم د شپې لپاره خپل کور 
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. تھ ور وغواړي
تٻرو

کړي. 

نورجانې

نھ وروستھ مور او لور د شنډ توت بھ لورې 
روانې شوې. 

سحر د چایو لپاره چې 
ھ

نورج

کړه چې زما د زوی کور خدای دې د تورو خاورو الندې"
ھغو ورانو

سره د زھره پھ ھکلھ پھ خبرو اختھ وي.

م باب اوو
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وه، لږه شٻبھ وړاندې محبوبھ زھره ستړې ستومانھ پھ تخت پرتھ

غږ د زھره د فکرونو لړۍ دوی د خندا کلھ نھ کلھ بھ دختھ وې اوا
ماتھ کړه.

ایسیده چې د واده نھ داسې ھم نھ ھغې د یوې خبرې 
.بھ یې تٻر کړې ويژوند 

دومره ودواړنو اعظم او
دوژړل چې زھره ورتھ حیرانھ وه. 

عظم نن یوازې عابده وه چې زھره سره بھ یې ډٻرې خبرې کولی، ا
ډٻره موده وروستھ خور لیدلی وه او بان

ۍ ھم ووالړ نشي. 
شفا بھ لږ ناوختھ تللھ او د مور پھ ورتھ اشاره وکړه نو دی والړو. 

نکو سره لھ کوره وتلی وه.محلت د نورو جی

خبرې کوي. محبوبې ورتھ د یو کلینک پتھ ورکړې وه چې رام چند 

، محبوبې ورتھ دا ھم ویلی وو چې ېبھ د عالج لپاره سیتا تھ ورتلل
رمې نھ وروستھ دومره بیروبار نھ وي. د غ

رضا کړي.  خو د غرمې د 
کړو چې کلینک تھ د تھ غږ وډوډۍ نھ وروستو کلھ چې زھره ھغې 

ولھ د مور خبره ورتلو لپاره جامې بدلې کړي 
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د زھره زړه ارامھ شو، داسېومنلھ. 
 .

وکړ چې دروازه دې ھیچا
راتلونکی لیدلی نھ وي.

د لوی سړک پھ نږدې و. 
کور وو چې د لوې خوانی پغاړ

درام چند نیکھ جوړ کړی وو.
چې د سړک نھ برنډې مخې تھ یوه وړه باغچھ وهشوی و.  د لوی

ورتھ الره ورغلې وه. 
ھاغھ خلک بھ چې د مریضانو سره راتلل بھر پھ کلنیک تھ ورتلھ.

بھ یې د زیات شمٻر رنډه ب
زھره او .

نوم، سن او نور معلومات یوې نرسې پھ 
ور اوس نپھ معاینھ خانھ کې . لیکلي و

نرسې دوی ورتھ ویلي وو 
نو د پرچې دوی وار راغلوتھ یوه پرچھ لیکلی وه او کلھ چې د

واستولی.سره یې دننھ ور

ھره ډٻر
د ،اړي یې تړلې وهشنھ س. 
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یو قلم یې پھ الس کې وو او پھ
ډاکتره سیتا چې پھ کوم میز او . کول،

،
چې 

ډاکتری کې د اوسپنې پھ چوکاټ
خپل

خبرو نھ یو ژباړلې. 
وروست

لیدل شا تھ یې وکیناستلو وویل او زھره چې لھ دروازې وتلھ نو 

ړه 
چې ھغھ وخت صفاي

ې د انتظار شٻبې پھ پٻړیو د ھغ
ره یې پھ دروازه کې ولیده نو زھره د خپل 

ھغھ یو وارې بیا دننھ زړه درزا آورٻدی شوه.  
چې  معاینې لپاره ۍ خپلھ سپینھ بورقھ بیا پھ سرولھ 

یل شوې، او اخر یې زھره تھ یې لیرې کړې وه. 

.تھ سړي الس ھم نھ دې ور وړې
،یوازې د ھغې د زړه شک لرې کړې ورې

نھ وړاندې ونودیل.ئی
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د لږ دمې نھ وروستھ زھره بیا 
دې مخھ د محبوبې کور وو. اوس دلھ کوره ووتلھ او

او ھ کې د یو بل سره زړه خوالھ وکړهھتر ډٻره وخت
.پوره پھ تسلھ بٻرتھ زھره 

ې خپور شو، دا 
خبرو نھ وړاندې د کليد

سره پخپلھ خبرې وکړې .  دالور خان نورجانېووئیلې
د برباد او ورتھ یې وویل چې پخوا لھ دې 

کړي زوی تھ دې ووایي چې 
د بیا ھم پدې معا

د اوسپنې ھاغھ .  
ه راوړې وو بٻرتھ ورتھ ور صندوق چې ھغې د زھره لھ کور

ر
زھره د زمکې او د کالو جامو پھ غم کې نھ وه بلکھ پھ دې خوشالھ 

ژوند فٻصلھ وشوه او دا د مور پھ کور کې کیناستھ، نو زھره پرې 
د خپل زړه بړاس وویستو.  ھغھ پھ زوره زوره لگیا وه ا
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روستھ بیا خپل کتابونھ 
نږدې وو، ھغې لھ د راواخیستل.

او پھ یو میاشت کې یې خپلې 

.نھ ووتلې

ه وارانھ وه چې دومره ترتھ حیزھره دواړوخوند خوند یې خوړل.
د شفا داسې مسالھ داره شیان 

بھ یې کچشربت جوړ کړ. 
د بیا بھ یې دا د شپې سړې ډوډۍ سره خوړل. 

و، ژمې 
و، 

ما خوږه ...
واوره جوړه کړٻده.

تزھره بھ تل شفا 
ې چھ امونو د خوړلو وروستھ یېھم د کنن . بھ نھ آوریدل

خپره وه
ین

ٻر نور ډپھ دې وال اختھ پھ کلنیک کې دواړه ورسره وې. 
م
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دوی تھ 

،ورتھ وویل د خور خیال ساتھ
زھره د شفا پھ حال پرٻشانھ وه، ھغې دا ونھ لیدل چې سیتا وي.

تھ بٻرتھ چې کور
وی یوه ددچې ډاکتر سیتا وایي 

ل یلي دي چې کھ د نرسانو کورس کوئ..ماتھ یې ونرسھ پھ کار ده.
کار نھ دخوی بھ راتھ پھ کلنیک کې کار راکړي."  غواړم نو دو

یو کال د نرسانو لپاره وړاندې د
...د نرسانو کار خو بھ 

. یوازې مسیحیانو او ھندوانو جینکیو کول
دې مخ ھم نھ وو لیدلی، خو د ی دسرولھ، بې لھ اکرام بل سړ

محبوبې پھ مشوره
چې 

ونھ 
زھره یوه ورځ

ورسولھ او لھ ھغې مخې د سودا نھ وروستو کور تھ روانھ وه چې 
دې غږ پھ لوري خلک دپھ الره کې یې د نغارې غږ واورٻدو. 

یو تن د سړک پھ روان وو او زھره ھم پھ خلکو کې شاملھ شوه. 
تھ پھ 
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رې نھ پوھیده. نغارچي پھ ھندي ژبې کې اعالن وو خو زھره پ
سکوپ کې پھ بایاوس کوو

د ز."
دې سمدالسھ تاو راتاو کړه او د تخرګ پھ جیب اغلھ چې

کې ی
وي.

سکوپ اعالن پدې کې ھم 
کوپ پلوانو سره د بایسه وارې د خپلو خھغھ پخپلھ یو دولیکی وو. 

ولیدو نو لوظ چې یې دې کیسې کړې وې.  د زھره شوقوارې د
و خ

زھره تھ دا موقع چرې پٻدا نشوه.

د 
باد یخ د محبوبې پھ کور کې خو د 

کور خاوند سره یې اولپاره یوه پکھ ھم وه 
خو ھغھ بھ ورتھ خبره وکړه چې پھ کور کې ورتھ

کور تھ ھم بجلي راغلھ نو د کور بانې جوړولې.  اخر چې د دې
د میاشتې کرایھ ید پ. ندې کرایھ زیاتھ کړهخاوند وربا

سکوپ لپاره کومې پٻسې بٻلې او زھره چې د بای
اوس کړې وې ھغھ پھ کرایھ کې والړې.
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تھ دې خبر خوند ورکوو چې ھاغھ توھر چا
.  د شپې خوب پھ 

ې چې ھغھ د ماشومانو چلن زھره، شفا تھ مینت زارې وکړ
پرٻږدي نو 

تھ 
ې محلت کې یو پدوار پھ وار والړې چې دا نوی "شې"

ھم 
آوریدل کیدې. 

یې غږ کور د 
د یو اتوار پر ورځ زھره بازار تھ ووتلھ چې د اوچت کړه." 

.  خلکو بھ د خپل کورراوړي( کلیا) "کلھ"
وروا کې چھ ډوډۍ و

ھم واچولھ.

و واخیستو نزھره د جوړ شوي کلھ
خپلې کو

. د سندرو غږ یې واورٻدورٻډیو کې 
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. یوه مستھ سندره غږٻدهھم ھغھ 

دریو د کور مخې تھ اعظم لھ دوو 
ه خالصھ وه.  زھره چې ھلکانو سره لوبې کولې او لویھ درواز

بیا پاس وختلھ وی تھ یې د راتلو غږ وکړو.کور تھ دننھ کیده نو ز

تھ 
زھره ھم ھلتھ پھ برنډه کې پھ تخت کیناستھ او پھ السونھ پړکول.

.خپل سر ونیولودواړه السونو کې یې 

اتم باب
١٩۴٢

د ھغې د تھ روانھ وه. شفا نن سحر ډٻره خوشالھ
لومړۍ ورځ نن چې 

زھره د محبوبې خبره منلی وه چېوه. 
کھ دوه ،کې بٻکاره لوبې کوي
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مور ورتھ ویلي وو 
د شفا سپینھ بورقھ پھ سر وه . وچې دا بھ پھ نیمھ چ

و د کتاا
فاخره، پري او رموال والړې وې، چې ورتھ شیاما، 

رموال یھوده لھ محلتھ وتلی. 
.  د شیاما او د پري ې

کورونو تھ بھ یې ھره ور
وړۍ او سیخونھ، د لیږلھ.  کلھ د کروشیې د نمونې کتابونھ، کلھ 

نډهوتارکشي ک
توکي

ویندو ان بھ یې د خنورماشومان
کلھ چې بھ ورکره او کارونھ نھ کول. 

دد خپلې مور او نیا نھ پټوالړه نو ھغې بھ ورلھ 
ھغھ بلھ ورځ شفا د اوسپنې دوه سیخونھ او د شنې 

د ورکړې وه چې شیاما تھ دی ورشي چې 
ژمی را روان وو او یوه نمونھ ورتھ جوړه کړي. ھلکانو 

وړی وهزھره د اعظم لپاره وړۍ را

ھغھ د شیاما د نیا نھ ډٻره ویریده، بد 
تھ کتل او بد بھ یې ور

کې یپھ انگڼ حویلی دوی د دشي. 
.،
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تنیا چې ولیده نو تر ډٻره وختھ یې دواړه چې ویې خوري. 
ه نغری نھ ایرانیا دکوره وتلھ نو وې لیدل چې

ماشوړه پاک کړو.  ھ او پھ زوره زوره ھغھ قاب یې پھراواخیست
یوه ورځ چې 

ھغې تھ یې ورو غوندې اشاره وکړه چې بھر ھغھ ورغلھ نو 
تھ دې ودریږي. دروازې شا

ورتھ .  ھغې درا بھر شود دروازې نھالس
پدې ورځ چې شیاما د شنې 
د ھغې السونو تھ کتل.  نمونھ 

د یو بل د ،شیاما ورتھ د سیخونو او د وړۍ د کورونوپیچلی وه او
یو. 

دی پھ وړاندې ونھ اوبدلھ،پخپلھ نم
ما اخوا ا.ھغھ نمونھ جوړه کړي

شیاما وکتل. دٻخوا 

د کوره یې بھر کړه.ونیولھ اونھ بیا یې د الس ورکړه، 

یې وې. 
د شیاما الس نیولی 

د سبق لپاره بٻلھ کړې شوی وه. یوه برخھ اوس سٻن
سواري سڼ د جینکو لپاره د ن
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. شوی وي
.

پھ تاالې
شفا سره والړه 

ژبھ وکړې او ھغې یو
یټ کړې وو او یو بل تھ یې نھ کتل.  پوھیده. 

شفا د جان. بیا د ھریو قطار
سړی نوم لیکلو لپار

پکې ناست وو. د ھغې نوم او د پالر نوم ولیکل شو او یو کاغذ یې 
دې سپاري. ې د لومړی صنف استاذی تھ یې ور وورلھ ورکړو چ

ویل د یوې المارۍ نھ کتاب او سړي چې شفا ورتھ بابو صیب 
نھ او مشموورسره دوه د نیچي قلیستھ. وراو

،نھ راواخیستل
.  لھ بازاره پخپلھ واخليخاوره بھ چې د تختې لپارهویلوتھ یې 
بھر پھ وي چېقاعده

انھ شوه. شیانو سره صنف تھ رو
(تورې دړې) الف استادې پھ تختھ سیاه

ې یادول. رلیکلی وو او جینکو پھ زوره زوره توب
فا ورتھ ډاډ کینول شوه او ش،وېلږ 
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ھ شان دا ھم د سبق پھ یادولو اختھ شوه. وخاندل او بیا د نورو پ

وکړو چې اوس یاد بیا استادې امر تر ډٻره وختھ زباني سبق و، 
تھ کتل، د ھغې و جینکورولیکې. 

یده چې ر

، دوې پھ منډه د غولی نھ تٻرې شوې او پھ بل ورکړهورتھ اجازه
 .

،واخیستېکې 
ې ھم نن ورتھ مور 

،پھ سر کړې وه. 

ویل پھ قلم چې و
صنف تھ والړې او پھ دوی بٻرتھ

پھ لیکلو بوختې شوې. 
کتل، د توري شکل بھ یې پھ حافظھ کې کٻنولو او بیا بھ یې ورو 

ھغھ بوختھ وه چې پدې کې ناببره د ې ولیکل.قلم ھم ھاغسورو پھ

د. الس پورې کړو
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... پھ لومړۍ ورځ دې مور تھ کار ورشھ بدبختېکړه چې "
وکتلو."

را 
کې یې شغ شغ او پھ غوږونووهش

غٻږه کې پرتھ وه او ھغې پھ ھوش کې راغلھ نو د شفا پھ کٻدل. 
دې پکې یوه زړه خالھ ناستھ وه. 

ویل، 
او 

کولھ چې، " زه کورتھ یل وکړ، یوه خبره بھ یې بیا بیا پھ ژړا یې پ
، شفامشره استاده راغلھ

بھر پھ ورسوي. دوي دې کور تھ او خالھ تھ یې امر وکړو چې 

شفا ھم راوچتھ ک
او د شفا ورسره کیناستھ، خالھ وړاندې د کوچوان سره خبرې کولې 

.

د 
یې واورٻدو نو وارخطا د شفا غږماشور شو.  ماشومانو شور 

ولیدو نو ژر یې د لور حال چې یې 
ره او د زھپھ غٻږه کې
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سره د ھغې کور تھ ور دننھ شوه. 
واړه ھره ورځ وھل وکړه،
زھره نھ .  ،خوري

دوه، خو
الړه تازه شفا ل. شول. 

ډوډۍ وخوړه. 

نھم باب 
١٩۴٣

ورلھ د طاقت 
خواړه د

زیارتونو تھ بھ یې ھم بیولھ،ورکړي.
مټ ھم تعویذ تړلی وو.پر کلھ نا کلھ بھ یې 
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وړلھ تل بھ یې پھ سر کې درد وو، ډوډۍ بھ یې سمھ نھ خکړیده. 
پھ ھاغھ ورځ خو زھره سختھ 

دې پھ کور کې نارام

خوب کې پھ نا شفا پھ یوه شپھ یې دا باور پوخ شو
بلھ ورځ د نوې کور ھغھ سختھ وٻرٻده او پھ اشنا ژبھ خبرې کولې.
پھ کورونو وبې ورتھ ډٻر وویل چې پیریانمحب

کې نھ وي او بلھ دا چې کھ پھ نوې کور کې ھم دا حال وو نو بیا 

ې د محبوبې د کور سره جوخت کور خالي شوی وو، 
ره پھ ھر شان ډٻره وه خو زھیھ یې د زھره د اوسني کور نھ کرا

میاشت وروستھ 
سره خپل کار دٻوال پھ دٻوال د محبوبې 

و وه بارۍ وه ا(چت) پھ دٻوال کې ی

د ھغھ 
خبره خلکو د تلو راتلو

دل.  د چکې لھ سړو سره لی
زیات تره و کېدې پھ کور کې راتلونکو خلکتجارت کوي او د
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د شپې بھ یې وو،ویلې کیده.  زھره بھ ورلھ پھ سر

او د وسر خوږیږي.
ورتھ محبوبې رکړو.  بیا بادامو شربت یې ورلھ و

او د بادامو پیو، خشخاشومغزرچاشویو خیشتود .  زھرهورکړه
،یستلوو

شربت. یې واړولکې پھ اور 
دې غږ شفا پھ خپل سر کې واوریدو، او د

بند شو نو ک
ھغھ کې

د سر درد د خو شفا جوړه نشوه، ورو ورو د ھغې غړپ کړه.
پھ زیات 

د نرسانو زدکړې پاې تھ رسیدلې پرتھ وه.  د کټ وخت پھ 
وې او د امتحان تیاري یې کولھ. ھغې د خپلې خور د عالج لپاره 
پاره یې کور تھ راوبللو.  
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ي 
بیا یې ورتھ دارو ولیکل او چې پدې کې د لوی تبې جراثیم دی. 

او یوازې پرھیز،

ود خور کټ تھ ناستھ وه او بھ د سبق نھ وروستو 
زھره بھ ورتھ نرم خواړه 

د ھغې د حالت ورکول، دارو بھ یې پر وخت وو. 
دارو پھ نھ 

وود بازار کې نھ پٻداکٻږي. 
د کلي نھ ھره ورځ د راغواړي.لھ وراو د شفا دارو بھ 

وو، پخوا بھ شفا ھم ورسره د ھغې نھ ډٻر کارونھ پاتېسیوا شو. 
میس لمنې ورتھ پھ الس پھ گنډلو کې الس کوو

خو اوس بھ رغولې
د خپلې وظیفې

نتیجې وروستھ یې د نرسانو سپین کمیس جرابې 
پھ سرولو اجازه لرلھ.

یوه 
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او 
الړ شو."  

.  ھغې اوس د
ورتھ بلھ میاشت پھ کلینک کې کار پٻل کړې و او ده 

د تنخواه ورکولو فیصلھ کړې وه، خو زھره چې حسابونھ وکړل نو 
پوھھ شوه چې کلي کې بھ یې خرڅ لږ وي.

ستونزه ھم وه چې اوس پھ لسم کې و.  د ده ه د اعظم د سبقعالو
کھ پدې آزموینھ کې پاتې نږدې وو،کچھ امتحانونھ(ازموینې) 

کې ورتھ د کٻناستو امتحان راغلی وی نو بیا د بورډ (عمومي) 

د رام تو. ویساو ھغې ورتھ حل راویتا تھ وویلومشکل
. چند کلنیک درې نورې نرسانې د کرایې پھ یو کور کې اوسیدې

اوړې وه. پھ دوی کې یوه نرسھ واده شوی او خپلھ کډه یې 

زھره دخو 
دې حل پھ آوریدو سکوټ ا

محبوبې او شف،
تھ یې بلنھ لپاره د زھره کور تھ راغلھ نو ورسیتا د شفا د معاینې 

ۍ او ر
اعظم سره والړه او چې پھ ھغې

پھ دوی کې یوه د زھره د عمر کونډه وه چې ولیدې نو رضا شوه.
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او کولې. ھر وخت بھ یې وړۍبھ یې چا سره خبرې شرینھ او
ره ناروغھ زھ

شفا کلي تھ راوستلھ..
او یو وارې یې بیا و 

.وپخپل پخوانی کور کې ژوند پیل کړ

واستولھ ول
کار گړۍ کې دوه بجې وې.  لږه شٻبھ وروستو د ھغې پھ

د کلنیک می تھبلھ نکولو لپاره 
 .

و
کار کلینک رام چند بھ د ک

دویمھ میاشت یوه غونډه کولھ او سرکاري ھره سره کوونکو 
اعالنونھ بھ یې ورتھ اورول.

یې د 
د ھغې نن زلیخا دایيوو. 

د داسې میندوارې
ھ کیسو سره اوس عادت شوې وه. 
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. تر اوسھ جی
. ورکړې وه چې ھٻچا تھ مھ وایھ

. ھ کیدور عالج بھ یې ژر او پھ ارزانھ بی
سرکاري روغ

.تیرٻدووخت پھ انتظار ډٻر 
یې او سیتا راغلھ 

دوی پھ درملتون کې اوس یو نوی کمپیوډر د ورکړو چې دخبر

و کار کوي.
مرستیال خو بل یضانو شمٻره ورځ مر

بھ یا خو 
سیمو کې د پوځ 

سره بوخت شو. 
دې سیمې تھ راتلل.

نرس کامنې 
د کوم کلي اوسیدونکی دی، خو تعلیم یې 

د رام چند کلینک د سړو برخو شویده چې 
د دې اودلویھ

جوړیدل.
،بھ یې ورکول
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دې دشیشې پھ مرتبانیانو کې راتلل. پھ لویو لویو صندوقونو او د
بھ د شیشې وړې بوتلې پھ ایشیدلو او بوداروخانې پھ یوه برخھ کې

،پاکیدې
ھر ھاغھ مریض چې خپل بھ پدې بوتلو کې دارو ورکول کیدل. تھ 

بوخت پھ کار کسان کٻدې.
د صفایي انتظام ډٻر سخت وو او کار کوونکو بھ پھ پوزو .وو

سپین نقابونھ تړلي وو. 
،دې داروخاني معاینھ کولھ

ریزې ھغې 

دای

ل ورتھ نو د شفا حااو اعظم کلي تھ والړلیوه

پھ ،ھاغھ چوپتیا او آرام چې مریض لھ پکار وي. 
مور یې خپل بنډار تود کړې وو، یوازې 

ۍ د شفا د تبې حرارت معلومولو لپاره د ٻر
و

ھغوې د شفا تھ تر ژبې
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یو 
وغھ وه او ر یې ناریوه لووې.  زھره لھ یې ډٻر خوند ورکړو چې 

. بلې یې عالج کوو
٩٩پھ د شفا تبھ ھم ھاغسې وه،.

ف والړه وه 
ھماغھ شیان . مور ورتھم خواړه ورکوي

ئیل چې خولھ بھ یې پیکھ شوې وي."  ترور و
نو د غصې نھ تکھ سره شوه. واوریده 

ئیل. ل وې وراتل
پھ یوه شٻبھ کې خوشې شو. کور 

ھغې خو د خپل 
صھ نھ وروستھ حاالتو کې ھم چٻرې داسې غطالق او د ھغې نھ 

مازداعظم ھم د شفا پھ حالت وکړٻدو، وه کړې.
او خور چې شنډ توت

، د ھغې زنھ یې ونیولھ او وې ویل، " مورې د شفا ډٻر خیال شوه
لویھ م ضرورت دی، خلک ورتھ مھ پرٻږده...... ھغې تھ د آراساتھ

و دارو نھ بلکې پھ خواړو جوړیږي.تبھ پھ
کھ پھ روغتون کې یې داخلھ کړي."  وایم 
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ع
یوازې احساسوو.

پھ 
او د کټ سره نږدې راپرٻوتھ، 

راماتې شوې.  او د تندې نھ یې وینې 
ھیښ 

ه کړه. مور تھ منډپھ چغو پیښ ھم ھلتھ ودرٻده، دواړو ماشومانو 

صمد خان 
چې لھ 

او د وینو پھ و نو د صمد خان ورتھ پام شو

عاباو 

اوده کوثر
شاه جھان پھ کټ ختلشوه.  

ماشوم او وړوکی 

د عا
خان د سړی نھ وھل خوړلی وو.  اوس ھغھ د دالورعابدې  ھم

نږیندو پھ شان یوه عامھ ا..د کور د نورو انږور نھ وه.نیازبینھ 
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پھ ډوډۍ صمد خان اوساو وو 
ې تروې دي؟ ماستې ولماشوم ولې ژاړي؟ ې ډٻره ده؟ 

دا عامې خبرې وې چې عابدې بھ ھره 
پھ خاصو مواقعو ورسره یو دوه بدې خبرې ھم مل . ورځ اورٻدې

مد خان ورتھ د پالر . خو نن ص.."بدبختې، سپٻرې، پواړې"، وېش

نھ نن لھ ھغې سپکاوی یې نشو زغملی. او مړ پالرمور
ه، 

، کھ نھ ھډوکی بھ درتھ مات کړي."  " 
او دچې قھر او غصھ د نارینھ حق وي

ھغې د وھلو راچاپٻره وې او داوس د ک
سرتړلی د ماشومانو پھ غم کې وه، عابدهاصل سبب یې معلوموو. 

ھغوی لھ چ
سره پھ کټ ناستھ وه او عابده لھ ھغې شرمیده، نھ یې غو

ړه خبره صمد ھغې تھ پھ دومره و
.هکړې وه چې پخپلھ ھم ترٻنھ ھیره و

.يچې ھغھ بھ صبا تھ مور

زھره د شفا پھ رسولی وو، اصل خبره ھٻچا
ه اوس چې د عابدې خبر ورتھ راورسیدو نو صبر حال خواشینې و
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خپل مور تھ عابدې .سر کړه د دالور خان چم تھ والړهبورقھ پھ
حال تٻر کړو.

ې مور تھ ورلٻږلی وي عابدې دا پٻس.واخليجامو سوچھ جوړه 
صمد خان 

پٻسې د جامو لپاره ھغھ ھ اوس دا خبره نھ منلھ چې ھغھ عابدې ت
.ورکړې وي

وي.

دې د ورت
.ن لپاره پخپلھ جامې نھ وې اخیستې
دالور خان بھ 

ده پھ زړه او راوړل چې دنھپخپ
جیب برابر وو.

د ململو د تان ،د زھره کشرې خو

شنشا

.خو اوس د دویم نړۍ و
د کابل مال و 

د ھندوستان .رخ
پھ ېد محبوب
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ھکور کې بھ پھ دې زمان

رخچین بھ یې د 

.زھره تر ډٻره وختھ لور سره ناستھ وه
ویستلی، د عابدې د وسرو زرو پھ وړاندې د خپلو غوږونو 

نن خو یې زما " ، یې 
پھ چې ورکړه زوې تھ 

زه بھ لور تھ پھ .پٻسې واخليې
ھ بیا . کھ، راوړمھ او دا بھ یې اغوندي..

د ".مھ ورلھ ماتې کړویې زما پھ لور الس اوچت کړ
.

ویناوپھ السھ ونیولھ او پھ 
.ورسیده

لسم باب
١٩۴۴

.
ھغھ زھره 

پھ کور کې یې او وخت 
.وې
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او 
ھغې تھ یې پھ خولھ کې اوبھ ورکړې. 

پھ دم تعویذونو او زیارتونو .کړو
د پیریانو کار 

پھ کلي کې ھر چاتھ یې دا کیسھ کړې وه چې پھ شفا معلومیدو. 
او د پیریان ناست دي.

.،
.کور تھ مخامخیوه پھ بره حجره کې او بلھ د اسلم دوی 

دا خبره ی
کلھ ورغلی وه.نھ بھر سړو حجرې یا د اسلم دوی کور 

.خبره نھ شوه ردولیېلي باتجربھ دایی وه او ھیچا د ھغ

پھ بلھ ژبھ خبرې کوي.
" ، پس پس بھ یې وکړل،ونھ ورو ورکړلپکې خپل غږ

. مور بھ یې
پټ ولو ."کلي تھ راوستلھ

.وخاندلبھ یې پټ 

زھره . پھ منډه وهتھ هشفا چې لږ
.ې د کور پھ لورې را روانھ شوې وهیې پھ نیمھ الره کې ولیده چ

د شفا حال ورتھ پھ الرهھغېیې 
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ھ شفا داسې چپھ راغلی وه، پ.وتٻر کړ
مور زٻری کړې وو چې د شفا تبھ اوس ختمھ ده ٻرت

کلھ لھ د ھغې راھیسې شفا کلھ خو پرھیز بھ بیا ھم جاري ساتي. 

یو وارې زھره د چپھ ورباندې راغلھ چې ژبھ بھ یې بنده شوه. 

خو د بې د لویې تبې عالج یې شوی وو. روغتون کې ولیده. 
ب یې نھ وو معلوم. ب

چې نور دې پھ ورتھ پٻدا شوی وي خو ډاکتر زھره  تھ تاکید وکړ 
.کلي کې نھ ایساریږي

کتاب او مطالعھ بھ د ھغې ناروغی لرې کړي. یې ډٻر شوق وو، 

اغھ محلت کې یو کور ھم تش نھ وو، خو د پھ ھخبرې کړې وې. 
ه 

.

یو چا پکې شر جوړ کړې وو. چې کیده 
.وووو شو

تھ راوستل کلینک پد
او د ره سیتا پدې ورځ پخپلھ ناروغھ وه.شول
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مریضانې.
رام .الړېنشتھ نو ډٻری  پکې کورونو تھ 

کوم مرض چې تھ پخپلھ 
پیچلي مرض بھ .دوا پرچھ ورتھ جوړه کړه،تشخیص کولی شې

ھغې نثار تھ وروسپاری خو کمپوډر
تھ دې والړه شې.رکوچې سړی یې وویني نو غواړې

یو 
رمان وو چې ھغھ ھم مریض تھ یی ډٻر ادا.کال پوره شوی و

دوربین،پرچھ ولیکي

ورسره مرستھ ھم یوه دایي
چېییل کړ.کولھ
معاینھ کړل، بیا یې ویې د ھغې غاړه او سینھ ،ویې 

دارو نوم پھ پرچھ ولیکلو او داروخانی تھ یې ورواستولھ.

د ،
تھ د اوسپنې پھ م جوړیدو، برنډو یوې خواھ

ې او کمپوډر نثار ھلتھ 
ورو تھ ان لیدل.مریضپھ یو میز

د پردې نھ یې س، بیا والړه،یې د کیناستو اشاره وکړه
نثار د "" ، کړه او نثار تھ وویل



91

لھ حیرانھ پاتې شو، پھ 
ماشومې دا 

ھغې د د ھغې پھ سر سپین.
.

اکرام نھ د د
ھغې د رام چند نھ عالوه چرې بل پردي سړي روستھ بیلیدو و

د .سره خبرې نھ وې کړې او نھ یې چا
نثار پھ کتلو د ھغې پھ زړه کې ل

.شو

او بل چاتھ او د سیتا خاص مریضان ووداسې کسان بھ د رام چند 
دوی د مرض حال ھم نھ و معلوم.د

مخې تھ یې .ت وسړک پورې غاړې تھ پھ یو چای خانھ کې ناس
نثار د او د شنو چایو پیالھ یې خولې تھ نیولی وو.

سره موټ يده د یو.مالزمت یې کاو
وویلو اویې مالتړپھ چلوو او د ھغھ 

.هزده کړی ود کار پھ وخت کېک
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د یواده کړه او دشاترینھ ر ورلھ خپلھ ورٻره پھ کلي کې مو
ده د کلي ژوند نھ خو د.پالر شوسو کالو پھ عمر کې د لور لواو

لیدلی یې د ژوند بل اړخ ھ کور کېو خوښ
.و

پھ غسل خانھ دی یوه ورځ 
ھ لرې نووکې راپرٻوت

.کړی شو
ده درې زامن اوس د.کور واخیستوپھ زړه برخھ کې 

شي، وتھ یې ډٻر شاترینېتلل او
وروستھ نھ د نثار د مور د مړینې .خو ھغھ پھ کلي کې خوشالھ وه

دریو .و شتاوس دا پھ کلي کې د ی

ژوند پوره دی. 
.بې برخې پاتې شي، ھم دا وه چې دوی 

والړه.لږ وخت لپاره شاترینھ 

ھغھ.درې واړه زانثارنن سحر 
لھ دې خبر وو چې پھ کور کې د اخلي پخلي لپاره زمان موجود 

خو د نثار لپاره پھ وو، د ھزارې اوسیدونکی زمان 

ژوند د روان فلم نھ نثار د خپل"؟صیب نورې چای درتھ راوړم"
تھ خوا د رام چند کلینک خواراووتلو او د چای خانې دروازې ھا
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.یې وکتل
ھلتھ یې پھ لورې روان شو.کلینک

اوریدو پھ تمھدغوږ یې د یو غږ 
اسما

اپٻرۍ بھ راشي 
ده ،.خو ھغھ بیا رانغلھ

.معاینھ کړل او نسخھ یې ورتھ ولیکلھ

ھغھ د زړه مراد پوره نھ شو. د 
پٻرۍ خور پھ کلي کې 

وسختھ ناروغھ 
د وختھ تللی وه.

ھغې تھ دومره .
احساس شوی وو چې شفا ھم

..خو مور لووه، ھغې لیک و
.بھ ورتھ کتاب نھ ورکاو

ھغھ بھ وایي، د خوشال دیوان چې بھ پھ کوم کور کې موجود وو،
ې شعرونھ کیدو. ساتلد لوستو جینکو نھ پټ 

یاد کړې وو. 
دې د پوھې لپاره شفا او دپ

اعظم بھ کلھ ناکلھ ورسره ومانا 
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دولوستل خو پھ ډٻرو خبرو ھغھ پخپلھ نھ پوھیدو. 
پھ اردو ژبھیات کتابونھ ز

ھغې د
.عالج د چا سره نھ و

خلکو بھ ورتھ.بې
پھ کومو .) ویلي
وھلېراتلی، خلکو بھ ورپورې ملنډې جینکو

.ې دا میړه غواړيچ
ھ لوستی ھغ"، 

"سړی دی مور تھ بھ وایمھ ..
یې کلھخبره کړې وه، د نثار پھ ھوادهھغې مور سره د شفا د 

چې د ھغې د وکړوتھ ویلي ووور
.لور لکھ د نارینھ ورسره والړه وهمالتړ لپاره اوس یوه 

ھغېد.صور کې شفا ولیده چې ناوې شوې وهپخپل ت
وري. 

د ھغې ھمخوروانھ وه
بل د کلي د جینکو سره یې تم.شفا د واده پھ تصور کې ډوبھ وه
پدې سندرو کې د یو وخت خو.ېوھلو او د نکریزو شمع یې بلول

او بیا ورسره د واوریده ھغې د مور ژړا .وشژړا غږ ھم شامل 
ھغې 

اعظم الړه وه، و او کھ حقیقت. تصور 
د .ترې
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لک د ھغې د کور پھ 
ه د د کټ چاپٻرشفا دروان ولوري 

قبر کیندلو لپارھغې د د .
دې مرګ نھ عالوه د پھ حجره کې دخو.حجره کې

واده د ډوډۍ تابیا ھم کیده.

ول کلي 
.دی سخت مخالفت کړې واکرام د.تھ د واده ډوډۍ بیا ورکړي

ھغھ
خو.نھ لیدوواناو اوس یې دومره تکړې وې

ونکړه ډوډۍ ه
کلي خلکو ت

.بد نھ و

تظار کاد تٻرو
ھغھ مٻلمنوه.ری ورلھ د بل واده انتظام کړې و

واده تھ
د ھغې نوی انږور چې پھ کلي کې بھ ارو مرو مٻلمستیا کوي. 

ې برابر خو د جامو کالو فیشن ی
ولې بیا یې ھم ھره شپھ ،. و

یلي.ئپھ کور کې جینکو تمبلونھ وھل او د واده سندرې یې و

اکرام او کلي مشرانشفا د مړینې سره د د 
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د .ې دوی د واده خوشالی وکړيھ وړاند

یوولسم باب
١٩۴۵

د شفا د مړیني دوه میاشتې پوره شوی وو، زھره خپلھ کډه بٻرتھ 
او وړې .وهیوړا

ھ د سپینو اوخور سره ژوند پیل کړې و
.شمٻر زیات شوی و

بھ ورتھ ونھ.
ول

ھم د ماشومانو پھ شان کولې.
ھ نھ نږدې وو، خو ھغ

کور کې د پخوانو يپھ دې نو.

.او

ورتلھ چې 
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.کیدل

و
رام چند روغتون تھ 
ھم دنده سپارل شوی وه چې دوی بھ خپل نرسان او کمپوډران کلو 

وک(حتھ ورلیږي او ماشومان تھ بھ د چیچک
شان ھر چا د نورو دې کار پٻسې اضافھ وېد

وپٻسو لپاره خپل نومونھ ورکړې وو چې دوی بھ د چ
،

کولې.
کې پخپل خپل منزل کوزیدل. 

او بیا داسې 

ولیدل شو او نثار بھ تھ ناست
پخپلھ 

ااعظم پھ زوره زوره د پاکست
ده بستھ پھ سنورو ھلکانو سره منډې وھلې. 

ده چې د کور پھ ھلکانو پھ شان یو کاغذ یې پھ الس کې نیولی وو. 
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دروازه ورتھ
. هکړی و
لھ ھغې بھ شوه نو 

د نورو کورونو پھ باریو کې ھم کلھ نا.تلونکو تھ کتل

ډٻرو جینکو تھ لھ کوره بھر د ورتلو اجازه نھ .کړکیو کې تود شو

نن .وختاعظم پھ یوه ساه بره 
کپھ 
.و

ې ورور یې ولې دومره پھ ھغھ نھ پوھیده چ.
ژر یې ھغھ تھ ډوډۍ پھ یو پتنوس کې راوړه او ، ژر جوش کې و

.د مور لھ قھره وٻرٻدهچېکاغ
او د 

کې نن غرمھ د محبوبې کور ھغھخورم وزھره لپاره دا لوی ج
ی تھ ورکړی دې جامې.وه

اعظم ډوډۍ .زھره بھ ھره ورځ ھم ھلتھ کار کاواو ېشوی و
سوتھ یې د خدایي خورخوړلھ او 
و خو ھغې ورور تھ .کیسھ کولھ

" ،اعظم ورتھ وویل."اوس بھ پاکستان جوړیږي" 
اعظم ورتھ خپل "؟
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ھندوان بھ پھ ھندوستان کې اوسیږي او |معلومات ورکول، 
او د .مسلمانان بھ پھ پاکستان کې

"مسلمانانو پاچا بھ جناح وي.

دې ورور نھ وٻریده چې د.پرٻشانھ شوهاو وجا
ې .

..او د .؟" ،ویل
ھغې ال د خاکروب؟ 

وک چې د ھغوې پاچا بھ سلي) سلیم پھ ھکلھ ھم فکر کاوهو(م
او دوي، خو اعظم ډوډۍ خوړلی

.بره پھ 
چېه

، کھ والړه وهییې پھ سر
ورځپھ د جشنھم دپاچا. 

مور یې وویل .نھ د شیریني
اعظم .

ورتھ د ھغھ نوم تصویر ھم راوړې و او 
غټ د ھغھ د مخ نھ ډٻرھ

وشالھ 
.معلومیده، ډوډۍ یې ھ

ه د واد.پډٻره موده وروستھ د ھغې 
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سرخي پوډر ھغې پخوا د بکس پھ ت
وړوکی ھندارې پھ چوکاټ کې 

.دچې دو
د شفا د مړیني وروستھ ددوی پھ کور کې ،

زھره بھ ډٻرې لږې .یوې 

...شوخي بھ یې وکړه تولودې لھ السھ شی وتوکړې. اعظم بھ د
او

لھ م
دوې بره کور تھ .ھم وی

" ، رې کړه، بیا یې ھغھ سړی تھ وویلی
."دا 

لپاره 
ېھغ.اوبھ پھ نغري باندې کٻږدي

د .و، ھماغسې راغلی وهی
.نھ 

وسړی لھ السھ
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ره ھملتھ پھ لویھ مٻلمھ د ھغې خور س،
غې پھ کور کې چٻرې وه، د ھجا. 

دوی کور د عابدې خاوند صمد خان ھم د.یپردی سړی نھ و راغل
وخوړه او بیا بھ پھ تھ راتلو نو پھ برنډه کې بھ یې پھ تخت ډوډۍ 

.دوی د کور قانون مات کړې و
یدل چې نثار 

د دارو بکس پھ کور کې پاتې 
.شوې و

،ل چارسدې تھ الره ډٻره دهما وی" ، وویل
ترې زھره "روانیږو

"چې وویل 
"

.وره ووتلاى پھ امان پھ ویلو لھ ک
" ، لول چې مور ورباندې غږ وکړو

ه، تھ ودریدېسیورى لیککې د لمر او دڼ"راغلي وو؟
."پھ مر ن" ، 

جا.زھره د سیورى پلن والى تھ
ھغھ اوس د مور پھ تندي .ې وه
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پوھیده
شوه.

"، خالصولو لپاره یې مور تھ وویل.ورسره شر وکړي
.خبرهزه نھ یم

"
.

وکړي

کړې وې.يتودویل.
و

پٻرۍ وه د شفا مړینھ یې ھیره 
خبره وه چې نثار واده شوې ھغھ .کړو وړو تھ زیاتھ وارخطا وه

خو .هولري، یوه لور یې ھم واده کړې نھ دى، لوى لوى اوالدو
د ھغھ .چې د دٻر عمر بھ ويھغھ

کوټ او پتلون بھ .جامې بھ د
یې د صدر د یو اوچت درزي

ھندي فلمونو دټ بھ یې .برابر وود زمانې د فیشن سره سم

هطالي واسکټ پھ جیب کې بھ یې 
بھر
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کلي نھ
وشالھ وه.

ھغھ د مریضانو سره بوختھ وه، د ډوډۍ پھ وقفھ کې یې .والړه
سره خبرې راو تر ډٻره وختھ یې وېزھره خپل

.وکړې

دوي زھره پھ برنډه کې 
دواړو د .

نن پھ مجلس کې دالور خان نھ وو، یوازې . ېاوریدخبرېبرنډې 
کليدونھ پھ اوال

. یو یې پھ
او بیا فیصلھ پدې .ل شوېٻ

فیصلھ .ي

کٻږي. وٻشلکو تھ بھ پھ بلھ ورځ شیریني 

حبوبې تھ یې صفا وویل چې د نثار  
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زھره وارخطا شوه او دې پھ مړي راتٻریږي. 
.یې نثار پسې 

زھره او د نثار خبرې وشوې. 

ده پھ الس کې وي. کنجي) د(
خاوند یې ،پھ لومړى واده یې کور و.وه

د نھ و، اوس پھ دویم واده کې خاوند لري او کور یې نشتھ. 

اعظم پھ کټ ژړل.ھم دوىاو دواړه ورسره پھ مصال کیناستې 
ھغھ .کې مالست وو او د کړک

کھ د ...مور ،
ى او نو ى، ونھ 

سې خو دا،ىپخپلھ بھ د محبوب
ار سره د ھغھ ونھ شول. 

دى کور پھ الندینى برخھ کې ال پخوا د د.وړوکى کور تھ والړه
.لو شپږو اوالدونو سره کډه کړې وهنثار ورور او وریندارې د خپ

ن و چې ھغھ شتمیلوانو پھ لو
ھغھ د دولت وارثان یواو او د

.شوى وو
ه وه چې پھ ھر خو زھره خبر.
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ھغې د شپې ده. ودې لور کور کې د خبرو موضوع زھره او د
د .اوس یې د نسوارو عادت اخیستى و،

غرمې او د شپې د ډوډۍ نھ وروستھ بھ یې چې نسورا پھ خولھ کې 
ونیول نو دمھ بھ شوه. 

اوالدونھ وو، 
ورځ بھ یې نیا ،شوى 

کره تٻره کړه. 

خپلھ ۍ کور تھ نھ ورتلھ، خو نثار بھ 
د ات.ناوې

عابده او صمد ھم د ه ورځ چېورسره واړولھ او پداسې یو

و او او منډو ترړو د زھره د کور سکوت مات کړد ماشومانو خندا
خپلھغې تھ بھ

دولسم باب
و پوپاکې جامې را واخیستې، او لھ اعظم د تخت نھ سپینھ تولیھ او 

.
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پھ .
غوږونو کې یې اوس ھم د اعظم یوه جملھ بیا بیا آوریده!

اعظم نن ".رلھ ماتې کړمھ کھ بیا مې پ" 
د مخ، د الس او د زړه درد . هلې و

.ھیر و
ھغھ حیرانھ .ور یې بې لھ چایو لھ کوره وتلى وورکاسې تھ کتل.

کېحال د محبوبې پھ کورم
خوى او د خپل زوى اعظم د بد

ې یپھ لسم کې کامیاب شوې و. خو نمبرېيد. فریاد یې کاو
.ییې داخلھ اخیستې وکېکالج

امتحان لپاره کتابونھ ھم پیداکړي، نثار ورلھ د کمپوډري د 

کلھ کیسھ خانې او صدر کې 
نن چې لھ ..

.وېده د لمبا لپاره اوبھ نھخوبھ را ویښ شو، نو د
.

پدې ى. ې دوى تھ یې یو مشک اوبھ راوړى و
و. تھ الړېل کې بھ اعظم د بازار سقاوحا
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ډٻر وخت ھم ھلتھ پر تخت .تھ وختلھ
، مور ورلھ پھ لسم کې لھ ناست و

.اخیستې وه
کلھ کلھ د شا کورونو کوتر بازان و چې د خواوخبر یدتمام شو. 

یواړولو نو د، او جانې چې ډٻر وختل
.ورپسې غلى بره وختلو

او د بازار پھ لورې د دیوال د د پوی
.خوا پھ لوسوریو نھ یې ھا

درې کوره لرې د تھ،س
سره،

ھغھ لھ دې ھم خبره نھ شوه چې ورور یې دې تھ یې کتل.اووالړ 
،تھ والړ

.وېبرندې کړې
ېرپیدجنډېسپی

وو. 

ا
ینھ پھ سختھ لھجھ 

.
خو اعظم .ره کړېوۍ براب
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چې .ورکړې
وخت تولیھ اخیستې او سقاوى

تھ را دننھ شوې وه.وخت کور 

ينن پھ لومړ.اولیدې نو پھ سر یې اور بل شو

یې د چا الس اوچتول و.شو
واښ نھ وروستھ .نھ شو زغملى

د زھره یلې خو لھ وھلو نھ بھ یې ډډه کولھ.ئوې عابدې تھ بدې رد
اى د.

د عابدې لور .دې خبرې نھ دي زده
زھره د اعظم پھ انتظار کوثر بھ ترینھ زیاتې خبرې کولى شوى.

بیرتھ راغلو لھ سقاوىدی چې او کلھوه
مخې تھجامې یې بدلې کړي او چي زھره ورتھ .پام ونھ کړو

کومو لود "، وویلیې ورتھ وریده نو
پدې خبره زھره پھ ."ھ یې د وھلو حق لريورو،بھر ويکوره 

او ب

.نھ خویندو 
.ھم د نورو پھ شان وړه واده کړېیې 
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خو اوس .پھ کال کې دننھ بھ ورلھ واده کوي
پیدا

دوى پخوانى داو دکړې وه

چا ویل دوى فلسطین ،
الص کړې او .تھ تللى دى

د ھر چا پھ خولھ د پاکستان د جوړیدو خبره .دوى کډه وړى وه
خولې لھ جلسو تھ ورتللو او زھره د ھغھ اعظم بھ اوس ډٻرووه.

اوریدلى وو چې د ھندوستان ویش بھ کٻږي.

س یوازې د اختر پھ ورځ مور عابده بھ او
ھره ورځ پھ و او د دالور خان پھ دې لوى کور کې بھ اوالد شوى 

یو دوو ماشومانو بھ د میندو نھ وھل .دسترخوان کاسې اوړیدې

میوه او شیرینى بھ پھ کخبرې بندې کړې. 
تھ خوړل کیدهشا

نږدې کلى کې د کړه چې د عابدې لور کوثر
سبق ووایي، خو د دالور خان کې

"دې مخالفت وکړو.دخلھ
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عابدې پخپلھ د پالر نھ پھ کور .دا د ھغې کور دستور و."نھ وایي
، خو اوس دومره وخت او ويزده کړه کړکې 

ى.وسبقچې خپلې لور تھوتوان یې نھ لرل

او دوه میاشتې پھ کور کې د 
کار پیل کيپھ رام چند کلنیکیو وارې بیا ېھغوروستھ نھ تٻرولو 
نھ وې و.کړې و

ھرې یوې بھ .خبر یې واوریدوھغې د ماشومستړي شوي چې د

او
اوس تازه دلى شي.ٻږیشوم د نھو میاشتو نھ وړاندې ھم زچې ما

خپلې دوو میاشتو لور بھ یې 
نھ ورکولې او د شیشې پھ بھ یې(شوده) 

کور کې د .ماشومھ غلى کیدهیې بوتل 
دې خبر ،یدلى وبوتل لد شیشې ماشومې د پیو

دى، دواړه مخھ ھغھ دا چې .وورکو
. وو

او زھره خبره وه چې پداسې ورځ بھ 
.دا د نثار او د
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او نھ ژړا پړسیدلې وېېپخلن

خو مور یې ولیده چې .""، ن وکړواعال
.رٻشانھ شوهستھ او سر یې پھ سور رومال تړلى و نو پپر تخت مال

ھم ھلتھ پھ تخت کیناستھ، نثار ھم راغلو او چې د زھره نھ یې د 
.ال واوریدو نو دواړه غلى کیناستل

د شپې ناوختھ او د زھره سره یې خبرې پیل کړې. 

بلھ ورځ بھ د اعظم سره خبرې کوي.ورکړو چې پھ 

زھره خبره وه چې اعظم بھ ناوختھ کور تھ راتلو، ھغھ تر نیمې 
.نفلونھ یې کول،شپې پھ مصلھ ناستھ وه

.الره ھیره کړې وهد کورپھ ھغھ شپھ اعظم 
ۍ شپھ زھره کر.همال د بان

پھ .ړې وه، او اوس یې صبر تمام شوى ود اعظم پھ انتظار تٻره ک
نن ھم د ھغھ د نارې .بھ سھار ناره کولھي

محبوبھ خبره شوه او .زھره بورقھ پھ سر لھ کوره ووتلھسره سم

معلومو معلوم کړي.د ورور درک یې 
.ل شوه، پولیس خبر شوٻ

سھار وختي د دوي .شوې و
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، خو ھ کړې و.
.یلېئمور تھ یې نھ وو و

او ژوند ویې تھ چې مور کره راغلھ نو ھغېاوس 
کھ چې پھ 

.یوه شپھ کې اوبھ شوې وو
د ھیچا خبرو 

ھ راغلھ او نیلو. ئ
تٻره کړه.پھ خبرو بھ یې مور سره ورځ 

.
ستارو ېاو محبوبې ورتھ تارکشي او د سیلمد ھغې الس صفا وو 

ریژې کرلې وې او فصل یې پھ وسږ کال زھره .
.کړوھ خرڅ 

و اعظم ورتھ پھ زړه دومره لوى پرخ
د یوه میاشت چې تٻره شوه نو نثار تھ چا خبر راوړو چې .و

ھلکانو د بمبیى پھ فلمونو کې د کار لپاره و
چې وللیک راولیږیو بیا اعظم کور تھ .وړاندې کړې وو

پھ یو ھندي یمور نھ یې 
. د دې لیک سره. 

، چې دا بھ 
.سره بھ وویني

ختمې د ھغې وسوسې .ې ژوندى او روغ وچې زوى یارامھ شوه
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خو د شپې بھ ی.شوې
کھ خداى خبر سمھ ډوډۍ بھ یې خوړلى وي "، د زوى پھ ھکلھ وو

، پھ کوم ېو...پٻسې ورسره نھ جامې خو یې ھم نھ دې وړى؟نھ
"ھ ژوند کوي.حال کې ب

د پیسو اخیستو لپاره پھ بل سھار زھره د خپل خاوند د پینشن
زھره د .ړه نو پھ دفتر کې نوى منشي ناست وکچرۍ تھ وال

او 
ٻسې واخیستې او زھره خپلې پ.ودې

ن.کور تھ روانھ شوه
ده پھ غم کې شریکھ دیوسف د کور اوکلي درک معلوم کړي، 

د شفا د مړینې نھ وروستھ .د خپل زوى خبرې ورسره وکړېشي. 
.دې کور تھ راغلى و

نھ یې دا راویستې وه. ونوورتھ کړې وو، د ډٻرو جنجال

.والړهنورې تٻرې شوې نو زھره بیا د پنشن دفتر تھ 
ھغھ .

ه نو ورتھ د احترام لپاره 
چې یوسف لھ خوا تھ کیناستھ او انتظار یې کاوھغھ یوې .وودرٻد

ړي. اکارونو 
.کولېزھره ورسره خپلې خبرې

د اعظم پھ رویھ یې افسوس ورکولھ اویوسف ورتھ تسلي تویولې. 
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.ھم کاو
یو لیک یې د ھغھ پھ نوم .بمبیى تھ تلو راتلوبھ کلکتې او لپاره

د ھغھ سره د مرستې خبره ورلھ ورکړو چې پکې د اعظم درک او 
د زھره زړه ډاډه شوه، کور تھ را.لیکلى وه

.

ورور پھ نوم یو لیک ولیکلو او د بمبیى تجار تھ یې ورسول.

دیارلسم باب
١٩٤٧

یوه جملھسد 
.یلوئھم وایالګډ
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.اوسھ ورتھ سم کار نھ وو پیدا شوىتر 
ورغلي ده سره .(د لیپ کمار) او د راج کپورغوندې بخت نھ لرلو

.ا بیرتھ خپلو کورونو تھ ورغلى وودرې
د مور د الس .کلھ خپل کور پسې خپھ شوکلھ نااعظماوس بھ

چې 
ى. خپل کلي تھ ھسکھ غړۍ ورغلى و

کار و ھغومره خ.
ده د دھم تر اوسھ .اریدوپھ فلم کې،چې ده بھ پکې کړې و

خو .مخ لھ نږدې عکاسي نھ وه شوى او دې پدې سخت خپھ و

د د
و پھ لویو پوستړونو دد فلمونو د اعالنون.رول لوبولى وي

ده نوم ھم لیکل کیدو. 
قیوم اوس دوى سره نھ 

سره د ھغې پھ ېد یوې ډٻرې نومیالیداوسیدو. 
خبر تود و چې ډٻر ژر بھ د ھغھ پھ اړه یو . مٻشت وکور کې 
.ده کويدواړه وا

ر وختې ھنداره کې لیدوھ
.

؟ینھ شوىئم
راتللىھم ې جینکى رول او چانس پھ 
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.م ورکړې وواعظم تھ ډٻر نازونھ ھ
ده الس تھ نھ راتلل.دي

، د واو د وچې میوې سوغات را رسیدلى د کور نھ ورتھ د جامو
.

یوه ورځ ..هې وشوتوده 
اعظم د نورو ډٻرو 

ریھرسل وشو، خو پھ فلمبندۍ ک. 
"کټ"

،ستې وېاعظم د فلم د مرکزي کردار جامې اغو
دى .تھ ودرول شوې وېوده شا او اړخون، او کیمرى دووورتھ ک

ھیروپھ فلم کې بھچېوخبر 
نیمھ ورځ تٻره شوه خو تر ا.

و، مایوسي ھم ورسره اعظم ستړى .شوىلوبول
یکې ډایروه، پدې وخت 

وکړه.

د شرابو تش بوتل را 
د فلم.ډواخیستو او 

زخمي پھ 
.تھ یې نھ کتلاعظم پھ منډه د 

،ول
اعظم پھ تادي کې لیک .ده پھ نوم یو لیک ورسره وولیدو چې د
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ترې واخیستو
. وواچو
ھم پھ

ده د لومړۍ درجې .ده پھ انتظار والړ و
.ختلووی

ې.شول، خو د اعظم زړه لھ خبرو تور وکسان مل 
پولیس ونھ وو چې پھ الره کې یېنیولې وې

دا وھ.نیسي
ي

چې رانږدې او الھور تھاعظم 
پھ الھور کې یې یوه ورځ دمھ .زړه یې شو نو 

ھاغھ لیک ېې بدلولې نو د کوټ پھ جیب کوکړه او چې یې جام
.وموندلو چې د بمبى نھ د را و

.نارامھ شوبیا د لیک پھ لوستلو یې زړه 
نھ ، د اعظمځ ورد ھغې واده د جمعې پر وواده خبره کړې وه. 

د سراى والھ ن.
ورځ وه.ویل صبا د زیارتوکړه نو ھغھ ورتھ و

.د جمعې پھ سھ
کې یو کس نورو ن.یستو او پخپلھ پھ انتظار کیناستویې واخ

.و وژنې پیل شویديد مسلمانانو چې پھ ھندوستان کې
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بیا اعظم 
چې د ډٻلي نھ راتلو پھ الره د.تلېسو

.و

یو لیکلى د عابدې زوى شاجھان چې لھ کوره وتلو نو مور ورتھ 
ترور تھ "، 

"یې پھ الس کې ورکړي.
د پدې کې بھ عابدې .

ورتھ دارو درمل برابر کړل.

یل، لو ووان  تھ د رام چند کلنیک تھ د ورت
ې د کلنیک مخې تھ پھ یوې 

شاه جھان ترور پسې د رام چند د کور شیان باریدل. ۍ،لوى الر

.دى چې دا کلنیک بھ اوس د نثار شياو رام چند کچرو تھ ورغلى 
ھ ورمنډه کړه، کوچوان اسپې تھ چابک 

راخالص کړو او شاه جھان چې پخ
داخبره ھغھ پھ ."روان شولزه د خیره"، وویل

.کلینک کې د چا لھ خلې اوریدلې وه

د کلنیک بورډ لرې شو او د ھغې 
خلکو ولوستلھ. سپینو رنپر

"نثار کلنیک براى زنانھ و مردانھ" 
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.
اخر یې فیصلھ وکړه چې دا وخ

بھ پھ کلي کې اوسیږي. 
د ھغې پھ .ھم یوړه نو زھره 

د کلي کور .،
.نونو وھلى ویې بارا

ې چندار کینوي زمیېچې ھاغھ کور کې د

نو خپلھ ورینداره یې دې کور تھ راغلوځ چې یوسف دربیا یوه و
وروستھ دا نھ .ھم راوستلھ

ف پھ عمر کې د زھره لږه حیرانھ پاتې شوه، یوس
د دوو دیرشو کالو و، .

چزھره ورتھ  وویل .ژوند کولې شو
صالح کوي.

دوى دواړو ډٻرې چې لفت وکړو دې مخاوعابدې دواړو دا
نھدوي .وړې واده شوې وې

محبوبې ھم .انزکې راوړلى
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خو .وزھره تھ نصیحت پیل کړ
.عظم نھ ناھیلى شوې وهد ااوس زھره 

دا بھ بٻرتھ کلي 
کھ پھ "، سف یې را وبللو او ورتھ یې وویلیو.کې ژوند پیل کړي
لور درکوم،نو زه درلھ ې

ف ورتھ غاړه یوس" .شوې ده او د کلى د کارونو نھ دهلویھ 
خبر کړل.پلوان خ

ې 
.

.وو
ھغھ ھم 

ظم چې کلھ راھیسې بمبى تھ اع.کیدهوده ا
، جتللى و

.ى نو اوس بھ یې ورور پھ کور کې وىسیل نھ کول
ى سپین شوى. یې داسې پھ یو مخ نھ وبھ 

دى نیم شیان ال مور یې د.یدهس د ھغې د واده لپاره تیارې کاو

او زھره ورتھ ویلى وو چې تر 
ورور 

" یوسي.
پدې تصویر کې ھغھ سر . "یم پرې چھرهنس
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او پھ اوږه یې ،
یو، نومیدو"نبھارت بھوش"یو ستورى.یوه کوزه نیولى وه

ې د اعظم پھ نومیده چ""و"سھراب مودې"
کاوه چې ھغھ .
د فلمونو دا ب. 

ھ راوالوتلھ او د "" د 
.

.د صندوق سر یې بند کړو او د ھغې د پاسھ کیناستھ.ره شوې
،

.ناببره پھ شور شوى
دې .پټ کړواو ھغې خپل مخ پھ دواړو السونو 

د نکریزو جی،چې نشوى
وھلى خو ھیچا د

محبوبې عابده لھ موره دومره خپھ وي  چې نکریزو تھ ھم رانغلى. 
د .او د تل پھ شان ورسره والړه وهد زھره سره پت پاللى و

دواړه خویندې یې واده ،و.ه وه او پالر یې ډٻر بوډا مړریوسف مو
.وي

.ويھ
،يیو زرغون او بل اود،
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زھره یوسف 
ې جامې او کالي بھ د ھغې لور 

تھ نھ راوړي. 
زھره اوس پدې غم کې نھ وه چې .چې مناسب ولیدل اخیستې وو

ھغھ د،وسف چې کوم کور پھ کرایھ کړې یوبھ یې سپک شي. 
د ،رغټ او پاک ودې لھ کو

یوسف پدې کور و او فرشونھ یې ھوار وو.
زھره د 

س د 
کړې وو.

صندوق ال پخوا ېراو
ه وه تلوسھ یې دومره ډٻرتیار

ې بیا بیا کتل، .
یشن، دوه بجې وې، 

ده پوره باور واو ددوى تر کوره لږ الر وهکې د
د .

لبجو نھ وړاندې چا ډوډۍ نھ خوړشپې لسو 
بھ یې پھ ډولى کې د شپې ناوختھ.خوړلھ، ناوې بھ تیاره وهډوډۍ 

غھ تھ د ھ.کینولھ او د ورا 
.

تھ قليمکې تھ برابر شو، نو اعظم یو 
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لھ پلیټ فارم نھ ده کېياشاره وکړه 
قلیان .تھ کتل
کیدل. 

تودریدو نھ وړاندې دروازه پرانیس
وھلى و

کوچوان سره مخامخ سیت کې ناست او ھغھ تھ یې د خپل کور الره 

امرتسره الھور تھ پھ 
ھاعظم ورت.الره لوټ

"، وویل
"پرون دول

ھاعظم درې بجې د خپل کور پ
ورتھ پھ چیغھ چیغھ فریاد کاو چې 

.

جرندهخپل کور دروازې تھ ودریدو نو زړه یې یو درز وکړ، ھلتھ 
اعظم دا جرنده وپٻژندلھ، دا د ھغوې نھ وه، دا د کور .هونده

چې د دېاو پخوا دد خاوند وه.
ى، چا د ھغھ پھ اوږه الس دروازې سره یې ډغرې وھلې و
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سره مل وو.رد اعظم نوم بھ وراوتلھ، چې

د لور ژړا یې اوس 
ورور ،

صمد او نثار پھ .پسې یې ژړل، د مور لھ غیږې، نھ جدا کیده
ور زھره تھ اوس د خپلو

مناف .وھم دروند معلومید
"ھدیره کې بھ ایساریږو؟"

ھغې مناف تھ مخ ،
وو او ورتھ یې وویل.

."...کلي تھ ور درومھاوس ناوختھ دى"

پاى



125


