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 پاک خلک
 

ه نو خال و او کله چې دا به ستړې شو تور په زنه صبروما یادیږي چې د ز
انا راته ویلي و چې د هغې سره په کوڅه   خال به یې په ورغوي ومښلو.

مې سرکاري نوکري کوله او د  پالر . هځیې مه  کورته کې لوبې کوه خو
د زاړه ښار په پېښورزمونږ کورد  و.  یته بدل کړ پېښورنه یې  نوښار

 یوې وړې کوڅې کې و.   
هروختې د و چې مې  ورور کېیو وړو زه به د شپږو یا اوو کالو وم او

داسې  ښار هغه وخت راتهه یې ژړل. بهر وختې  و او ډه سپورمور په ډ
شي ما ی دېنه و او یا ک په کېبه وک هېڅچې کلي هدیره  لکه د دوېښکار

. نه لیدلپکې خلک   
د  اوو ي وې په دواړو سرونو یې د لرگي السو چ یراوړ یپالرراته یو پړ 

ته به مې په دې پړي لوبې کولې.  لوبې څه وې خو د پړي  خپل کورمخې
کلي کې به ده. په ې. دا لوبه  "رسۍ ترپ"  نومو وپونه وهلنه اخوا دیخوا ټ
دواړه سرونه به یې دوو او  يو یلو یلو یوله خو هلته رسکمې همدا لوبه 

  جینکو نیولي و او نورو به ترې دانگل. 
پړي ټوپونه وهل چې دوه کورونه  کوڅه کې په خپل یوه ورځ مې په

.د هغې ره..ېره ولیده، د ماشومې جینۍ څېیوه څ مې وراخوا په بارۍ کې
د بارۍ د تمبې شا ته  او زما چې ورته پام شو نو سترگې غټې او تورې وې

 پټه شوه.  
د  ېشوه جوړ دې نه بهر ستې ساتله او دیدروازه پرانلویه  زما انا به د کور

یل. خلکو به دې تختو ته "تلۍ" و د ښار  په تخته ناسته وه.و مرمربخن زیړ
ا ښار د د ورځې به د ټو نه جوړې وې. ننو کورونو تلۍ د سرو سیمېد ځ

ښه وکړه او په ېسبزي وال به ورته پ ، کله نا کله یوټولې کوڅي خوشې وی
خبر له کومه ځایه  یخدا کېبه یو مش زوره زوره به یې چغې وهلې.  سهار

انا به مې  ل. کورونو ته به یې وړ نوېکوڅې ځ د اوبو مشکونه راوړل او د
ې په خبرو بوخته وه چې کړکۍ به یې هر وخت د مخامخ گاونډۍ سره

ټول کارونه یې په والړې کول.   ستې اویپران  
کړکۍ کې  ره پههغه جینۍ چې ما یې څې چې څه وخت دي هېرزما اوس 

، ا هم راته یاد نه دي چې د هغې نوم څه ود  .لیدلې وه، کوڅې ته راووتله
 ملگرې وه او کلکهصبرو په کلي کې زما  ستو.یخو ما ورته صبرو نوم اخ
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یې  او یا به اورېدوغږ ینۍ لکه چې زما د ټوپونو ه.  دې جیادېدره مې ډې
چې زه د کورنه به بهر راتلم نو دا  کړکۍ د یو سوري نه راته کتل.هر وخت

 به هم راغله او ما سره د "رسۍ ترپ " په لوبه اخته شوه. 
لگرې شوه لکه چې د کلي صبرو صبرو زما دومره پخه مپه څو ورځو کې 

مونږ  والړه وه  اوهغې د کور په کړکۍ کې د انا په شان یوه ښځه د  وه. 
ه خو ماته گوډه هندکو به یې پوهېدنه  په خبرو هغویکتل.زما انا د به یې ته 

د صبرو او زما خپله ژبه وه او مونږ ته د خبرو دومره  ورسره ویله. 
نه و. هم حاجت   

 د لرگي دستې ونیولې او دواړو به پرې په ېیو وار به ما د پړي په سرلگیدل
د چا پښه چې به د پړي سره  سره ټوپونه ووهل.  ویلو " ترپ ترپ" گډه د

به د رسۍ  وار و او هغېد بل کس ده"  بیا به ېهغه به "وسوځ ه نووجګېد
دومره ښه په هوا کې  یما به پړ دستې ونیولې. صبروله چل نه ورتلو،

ه او زه به وسوځېدزر  ډېر. دا به یپورته کوو چې هغې به دا نشو کول
ی راځه بچیه بس دد غرمې د ډوډۍ په وخت به انا وویل، " ،ومخوشاله 

به مې  پړینو  وېرېدم."  زما زړه به نه و خو د انا نه کړه اوس لوبې ختمې
هم غلې خپل کور ته والړه.   د الس نه تاو کړو او صبرو  

دې  و. د یکې نل لگیدله کې یوه حوض و چې پ د کور په ښکته پوړ زمونږ
  .ديخوږې اوبه راتلې چې موربه مې ویل دا د باړې اوبه  یخې اونل نه به 

او انا  میخ سره ځوړند کړو لوی د دروازې شا ته یو پړیما به د لوبو هغه 
د وینځلو په وخت  صابونو السونه ووینځل.  ژېړوبه راته د نل په اوبو، په 
انو سره یل چې څوک د هندووله. راته به یې وتېروبه یې راباندې کلیمه هم 
راته یې ویلي و یت شي او بیا یې پاکول پکار وي. الس وجنگوي نوهغه پل

ما به انا نه پوښتنه وکړه چې  تېروي نوهغه پاک وي. چې څوک کلیمه 
صبرو خو ما به بیا پوښتنه وکړه چې  لیت" څه وي نوهغې به ویل، گنده. "پ

اب نه راکوو.  بیا انا به ځو گنده نه وه، د هغې جامې به ما نه هم پاکې وې. 
نو الس مې  یسره الس نه و لگول ما خو د صبروبه مې پوښتنه وکړه چې 

.زما په دغو پوښتنو په قهر شوهنگه پلیت شو؟ هغه به څ  
کورمخې ته پولیس هم  دوی کله کله به د او و یرته تللېچ پالر د صبرو

ولیسو ه د پې ویل چې دا خلک بی. ما د پالرنه پوښتنه وکړه نو وهو والړ
ته  دوکاني ید نانوا سره د کوڅې نه بهر زه به پالر سره هندوستان ته ځي. 

خو هغه ته کتل. وکېد کور ټولو کړ هغویتلم او د صبرو د لیدو لپاره مې د 
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ه.  یوه ورځ مې د پړي نه اخوا دیخوا ټوپونه وهل چې هغې ښکارېدبه نه 
ما انا ته وکتل چې  راته وویل " میرې کورته آو" یاني زما کورته راشه. 

د هغې پام نه و، مونږ رسۍ ترپ  مخامخ  ښځې سره په خبرو بوخته وه. 
شا ته مې وکتل نو انا د . دواړه د هغې کور دروازې ته والړوبند کړل او 

چې ورباندې  یې کتلو څادر لویهغې گاونډۍ د کړکۍ سره والړه وه او یو 
بهرځوړنده وه.  ي و او هغه ښځه د کړکۍ نه نیمه شو لگلونه کښ  

په هلته لویه باولۍ او   کې والړه وم. انګړزه د صبرو د کور په  شېبهپه بله 
د  چاپېره  نه وې. په کېو ځکه خو اوبه ښکارېدمات )پمپ( د الس پم  کې

ما سوچ  ښځې والړې وې چې زه حیرانه شوم. د ستنو سره دومره  برنډو
 یهغو  ه.اوسېدسره د خپل مور یوازېکې صبرو  کوو چې په هغه کور

 یوه نرۍ نروچکې ښځه را ټولو ښځو خبرې نه کولې او ما ته یې کتل. 
نغري کې  په بل سر انګړو یې د الس نه ونیوله. د وړاندې شوه او صبر

ې نرۍ او وړې ډېرهغه ډوډۍ   .و او یوې ښځې پرې ډوډۍ پخولېبلېد اور
برو راته د وه چې ص هتېر شېبهیوه   ې خورم.یوې او زړه مې و چې و

هم یو  په خپلههغې  میسو په یوې وړې کټورۍ کې دوه زیړ لډوان راکړل. 
وم، زر مې کټورۍ ونیوله او نیم لډو  ي شوقینهیمټا زه خو د لډو خوړلو او

د صبرو مور راته کتل اوپه نرۍ خندا کې یې وویل،   کې کړو. خولهمې په 
 " ارام سې کهاو بیټا"

ې زما د الس نه چا هغه کټورۍ لکه د ټپوس چ یو نه و خوړلما ال بل لډ
ما وارخطا  . شولشو او هر څه په کاشي فرش دانه وانه یو کړنگ و  یوړه.

صبرو خپلې مور  بره وکتل نو یوې زړې ښځې راته په چیغه څه وویل. 
ما په  مور یې هغې زړې ښځې ته په زوره زوره څه ویل.  پسې پټه وه او

ې خورم.  یڅنگه یې راتول کړم او وچې  فرش هغه مات شوي لډو ته کتل
نغري خوا ته یې ناڅاپه یوې بلې ښځې هغه کټورۍ په پښه ووهله او د 

نغري هغې ښځې د  ،شو او د کټورۍ په ننداره ومهېرما نه اوس لډو   یوړه.
ما سوچ کوو چې   سته او کټورۍ یې پرې ډکه کړه.ینه راوتلې ایره واخ

لپاره راکوي نو په ویرې مې منډې کړې  اوس به راته دغه ایرې د خوړلو
 او له هغه کوره ووتلم.  

زه یې د څټ نه ونیولم  دروازې نه بهر راته انا والړه وه. صبرو د کور د 
 نه و ، ما درته ، هردرۍړې یې راکړې، " مردارخورې، پلیتېاو دوه څپی

ځغستل. وته مې  کور ؟" ما په ژړا د هغې الس نه ځان خالص کړو اویليو
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په دولسو پوڼیو وختلم نو مورزما د " کارنامې" نه خبره د کور کله چې 
شوې وه او هغې هم راته وینا وکړه. "بس په کوڅه کې دې لوبې بندې 

هم ژړل او انا  غوېغو چېشوې، سبا به ما سره د کور کارکوې" ما په چ
رانه ښوده چې جامې ېپرهغې زه راگېره کړم خو نه مې   راپسې راغلې وه.

اسي.  وب  
نولم کېاخرزه یې هغې باولۍ کې  مورهم ورسره الس کوو اوما لتې ټکولې. 

په سختې گرمۍ کې به مې کله کله د  دې. ېجمع ک په کېاوبه  پچې د پم
چې هغه  به مې ووهلو پپم ډېرهغې وړې باولۍ سورې بند کړو او ښه 

چې هغه ورځ انا  بیا به په اوبو کې مې المبو وهل.  خو په  ډکه شي.
هغې د وچې تورۍ  دم. ېرې وریږدله وې نو ک منگې واړوراباندې د اوبو ډ

په ماشوړه صابون وسولوو، ځگ یې جوړکړو اوهغه ماشوړه یې راباندې 
 دل او ټول څرمن مې تک سورېمې خوږ کېومره کلکه ووهله چې هډود

یې راباندې څو وارې کنگاله کړه چې د هغه لډو خوند یې هم  خوله شو. 
یوړو.رانه   

لنډ ویښته یې راته ږمنځ کړل.   وروسته پاکې صفا جامې مې واغوستې نو
 و یژمي کې راته سر خریل تېرپالر په  کې سپگې شوې وې نو زما په سر

ټوپۍ په سروله چې په مرۍ کې یې جوړه او ما ټول وخت د شنې وړۍ 
 ځونډي و. 

چې جینۍ  بیا هم دا وه نه و.  ډېرشوي وخو دومره  لویاوس مې ویښته 
وې چې د رسۍ ترپ پر وخت به  کوڅۍغټې  یيلوم.  د صبرو دوه ښکارېد

شي.  لوییې ټالۍ وهلې او ما ارمان کوو چې زما ویښته هم د هغې په شان   
 هم یو وختشوم،  ما ډوډۍ ونه خوړه او په سلگو سلگوستړې په هغه ورځ 

ویده وم.   کې کټ په خپلهلته   
 کیسهمې بیا ژړا پیل کړه او هغه چې زما د پالر د لیدو سره  مازدیګر
چې څه یې ورته  پوهېږمنه   ته سخت په قهرشو. مور انا او نو واورېده

پاک پیدا  خدای هم د هغوییوه خبره مې اوس هم یاده ده چې "  ویل خوو
او  و ییې خوړل یش کړي دي".  انا په زوره زوره لگیا وه چې د هندوانو

به مې د صبرو  دویچې په بله ورځ  رېدموېزه  هغه  پلیت خلک" دي. 
انا راته وویل چې په کوڅه   .ږدي، خو داسې ونه شولېسره لوبو ته نه پر

کورته مه ځه.  بیا ما او صبرو به هره ورځ  هغویکې لوبې کوه خو د 
وه.ې د گاونډیانو سره په خبرو اخته رسۍ ترپ کول او انا به هم هغس  
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به د غرمې په کورونو کې ویده خلک  ولڅو ورځې وروستو روژه وه او ټ
سره  ۍگهه پراټه د ټوژې نه نیولې او سهار به مې ښه غما خو ر  و.
و د صبرو سره د وړله.  موراو انا به مې د غرمې تږې او ستړې وې نخ

صبرو راته وویل چې مسلمان "   ده.کېدومره سختي نه اره راباندې لوبو لپ
ټورۍ په ایرو څو وارې پاکه کړې کهغه د هغې خاله پلیت " وي نو ځکه 

. یته د کټورۍ حال نه و ویل هېچاما په کور کې ، وه  
ې نه لږ مې ویده واو د روژه مات اتمه که لسمه روژه وه، پالر خبر خدای

ي نه ډوډۍ یچې د نانوا راکړوپه الس  وړاندې مورراته "دوانیز" )سیکه( 
دم ېمخ ته ودر نانوایيې د زه په منډه د پوړیو نه ښکته والړم او چ  راوړم.

نو رایاد شو چې د تودو ډوډیو د تاولو لپاره مې هغه سوردسترخوان نه و 
زه  نانوایيخو  ه والړ وت اخیستوخلک د تازه ډوډۍ ډېرهلته   .یراوړ

ژندلم نو ماته یې د نورو نه مخکې څلورډوډۍ راکړې چې دومره تودې نه ېپ
 وې.

په کوڅه کې روانه وم.  د صبرو  ،ما ډوډۍ په دواړو السونو کې نیولې
. " نشاط اورېدودم نو ناببره د صبرو د مورغږ مې وېتېرمخې نه چې  کور

شې یو جگ یې په الس کې ېدروازه کې والړه وه، د ش په خپلهبیټي"  هغه 
او راته وویل، " توړا اوبه ال دو، هم پیاسې هین ) لږې اوبه راوړه  و ینیول

وې او نه  ۍ،  په الس کې مې ډوډودرېدممونږ تږي یو(  زه وارخطا 
هغې .  جگ ترې راواخلم شېشېم چې اول هغه کورته یوسم او که د پوهېد

ستې او جگ یې راته راکړو.  یالس وړاندې کړو، ما نه یې ډوډۍ واخ  
 ورسېدمښې وه او د جگ سره چې هلته صه پرېد خپل کور دروازه مې خال

غوندې دننه والړم  ړې.  بیا ورود څرمنې چپلکې مې د پښو نه لرې ک نو
پورې کلک  خولېچې بره په کور کې څوک خبر نشي.  جگ مې د نل 

 شور مې تاو کړه چې د اوبوو او ورو ورو د هغې مسینه " ټوټۍ" ونیول
ان پیل کړو او زه پوه شوم چې ذهم هغه وخت د جومات مال ا  نشي. پورته
.  به په روژه ماتې لگیا ويټول   

ما   شا ته زما په انتظار والړه وه. د نیمې خالصې دروازېد صبرو مور 
ې ژبې کې یې راته دعاگانې په خپلو ستو ایجگ واخډک  نه یې د اوبو

کورته مې په یوه منډه ستې او ځان یواخ وکړې.  ما ترېنه خپلې ډوډۍ
نوغوږ  ورسېدمچپلکې مې په پښو کړې او بره په دولسم پوڼۍ  ورسوو. 

روژه  ټولو  هلته خاموشي وه ځکه  .ایياو مور مې څه وچې انا  مې ونیولو
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 او دسترخوان کې تاو ما ډوډۍ په سور  ماته کړې وه او په لمانځه والړو.
ک سې ډاغره د لیمو د شربت گیالس همزما لپا  ښودې.کېپه شکورکې 

چې په یوه ساه مې وڅښلو.   و یایښ  
خوړل او څوک پوهه ر الوگان ود غوښې په ښوروا کې ډې په هغه ماښام ما
رې نه مې انا او مور خو د وې ور ډوډۍ مې ولې نه خوړه. نشول چې د تن

وخت د صبرو د مور په الس کې  ډېرچې هغه ټولې ډوډۍ  یته نشو ویل
 وې او پلیتې وې.  

په  هغویما د  کله هندوستان ته والړل او دوینه مې یادیږي چې صبرو 
شول تېرکلونه  ډېرکړې وم.   خلهاکې د ښوونځيو زه یې خ  تلو څه وکړل.
، داسې دې ورله جنتونه ورکړي خدایویل، " ونې کې هرچا ېاو د انا په مړ

ږم چې هسې نه انا په دوزخ ېرېزه  تراوسه و پاک خلک اوس چرته دي؟"
 کې وي.

  
لندنم  ۲۰۱۳  

 
 دوه کتابونه

 
پښې  "  د سلیم غږ د هغهید یدلېصېب دا کتاب هم دا نن رارس "شاه

 لوید ښار په دې   .ودرېدوته د الس گاډي( )د کتابونو رېړې  یولې اوون
 لېځیو څو  څه نا څه کار پسې راتلو.  ځهره ور زرغون شاهبه  کېبازار 

وان سره به یې ځو او سلیم نومې  یپام کړیې هم رېړې ته  د کتابونو ډکې
 خبرې کولې.  

پراته گډ وډ  په کې  ټول کتابونه د پښتو ژبې و، نوي او زاړه کېپه رېړې 
 هښکارېداو داسې نه  سلیم به زیات وخت د کتابونو په مطالعه بوخت و و. 

د  ینیول کېد سلیم په الس شاه صېب   .چې چا به ترې کتاب اخیستو
سپین  مار مخ پرې جوړ و.  کتاب راواخیستو چې د یو سپښتوهغه نو

یو نامتو لیکوال د  ه،فغانستان د اوسنیو پېښو په اړښامار نومې دا کتاب د ا
د کتاب څو پاڼې  ده  و. یلگښت چاپ کړ په خپلوروسته ډېرو څېړنو 

ه نه وه لیکل شوې.  لیدل چې ورباندې بی یېولې او وواړ  
.  سلیم رگو په اشاره یې ترې د کتاب بیه وپوښتلههغه سلیم ته وکتل او د ست

یو نیم په  چې وویل و،و یورته وویل ،" چا چې راته د خرڅ لپاره راوړ
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تو کتاب او په یو نیم ، " د پښوخندلپه زوره زوره  "  شاهیسل روپۍ دانه د
ته یې او ور خندلو يناخوالله "  سلیم هم .د نه منلو خبره ده سل روپۍ!

ي چې د کتاب د چاپ یملگري ته وکړه خو هغه وا وویل، " ما هم دغه خبره
دي"  گران ورلیږل  دې ونو ته ددوکانې څومره چ یلگښت یې دومره نه د  

" که  سلیم ته وویل،ړو او بیا یې اواړو راو کېکتاب په الس څو شېبې  شاه
او ملک ته یې  خندل"  اوس سلیم په زوره وزه سل روپۍ درکړم نو څنگه ؟
ا به ستاسو ي، زه لس روپۍ کمې راکړه، دځوویل، " دومره واره مې نه را

کړو او په  وزارغور په رېړې په زوره بېرته کتابهغه  د چایو شي"  شاه 
د پښتو ه بی ېپه دایه چې ووورته وویل، " خپل ملگري ته یې  کېتلو تلو 

خو  وغوړېدوی رسترگو یو سیوپه غټو رڼو  سلیم کتاب څوک نه اخلي"  د 
ه یې ترې پوښتله.  " شوم غږ ته یې پام شو چې د قلم بید هغه ما شېبهبله 

ړې چې سلیم د واسکټ جېب پۍ ورکرو پنځهماشوم ورته ژر روپۍ" پنځه
ره یو څو د کتابونو س کېل خپلې رېړۍ ځنن هغه په لومړي  ته کړې. 

ي ایښي و او تر اوسه یې هم دا پلورلي و.ي قلمونه او کتابگوټیچینا  
په وکړو چې  ټیلیفونورته  اشنا و یون ورسېدوچې کور ته  زرغون شاه

ېلمستیا د یوې م کېهوټل  لویافسر و او ماښام د ښار په  کېملگرو ملتونو 
نو مېرمنې ورته  ان جوړ کړوځهغه چې ماښام  بلنه یې ورته ورکړه. 

که د ښار وضع ښه نه وه او ځټینگار وکړو چې کور ته دې ژر راشي، 
دل.  کې ځانمرگي بریدونه به اوس هره ورځ  

د  دویاو  یراغ کېسپین موټر  په خپلورپسې  اشناده  په ټاکلي وخت د
په الره خبر شو چې نن د کتاب  شاه برخې ته روان شول.  ېښار نو

د  کېجوړه شوې وه.  په دې په دې ویاړ مېلمستیا وه او هغه  ځواله ورینړ
د کتابونو سره عالقه لرله  زرغون شاه دې اوکېکتاب په اړه هم خبرې  یو

که ملگري ورته ست وکړو.ځنو   
، ته ید یدې ثواب گټل اوس ال خوشاله شو او ورته یې وویل،" دا خو دی

، ټکه رالویدلې ده چاودنوزمونږ په ښار د بمونو د  راهېسېخبر یې چې کله 
." یاوریدل ی، شعر یا د هنر خبر نه دد یوې غاړې نه مې هم د ادبیاتو  

د موټرو  ولسد عام   یان والړ و.ځهوټل چار چاپېره پو لویښار تر ټولو  د
هم  ځایو د موټرو د تاالشۍ هرنیانو خو د ب یټاکل شو ځایبېل لپاره یو 
د زرغون   دروازې ته د تلو اجازه هم وه. یيلوته د هوټل  دویبېل و او 

. هلگېدلې و نښهاو  -جي-ن ر د انه و خو د ده په سپین موټ یبهرن اشناشاه 
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او هلته والړل  نژدېدروازې ته  یيلود هوټل  دنه وروسته د تاالشۍ  دوی
 له موټره ښکته شول.  

ښایسته رڼاگانو  او په و وېښتو او بیا په برېتو الس تېرکړوپه خپل یلومړه شا
ستي لود ښار ماړه او هلته یو څو بهرنیان او  شول. تاالر ته وردننه شوي 

پتنوسونه  چست بېره گانو ټولو ته کېپه سپینو جامو  خلک راټول و. 
ه په وه د میوو سره او نارنجي اوبد شرابو نه عال په کېول چې ځگر

چې په گوتو به  و يکتو ړوخود  کېپتنوسونو په نورو  . ځلېدې کېجامونو 
 په کېینې نور ملگري هم ځخپل  شاهمړۍ به شول.  یوه  اخیستل او دې را

چې مېلمانه دې د  وشواعالن  وو،یې ورسره روغبړ ک ولیدل او تر څو چې
 غونډې تاالر ته ورشي.

  تر ټولو نامتو هېواد ه مایکرفون درسۍ ایښې وې او پهلته د ټولو لپاره ک
پسې  وویل او بیا څو مېلمنو پرله یل.  هغه ټولو ته هر کوالړ و ژورنالېست

د انگرېزۍ ژبې  ژورنالېست خبرې وکړې.  په ارزښت لوستد کتاب او د 
و.  ید افغانستان د وروستیو پېښو په اړه لیکل شوستو چې یخاراو کتاب یو
ړول ځهم  کېتاالر سټر د سټېج په دېوال او په ې پود مخ د پاڼ دی کتابد 

ڼا گانې تتې رپه تاالر کې  یو څوخبرې وشوې نو د کتاب په اړه و.  شوی
د کتاب لیکوال  په کېیو ویډیو فلم وښودل شو چې شوې.  مخامخ په پرده 

دو.  ېهڅو او د څېړنو په اړه غږ خپلود  
په یو تاالر  شو چې د لړورک یېلمنو ته زېرلنډ فلم نه وروسته ټولو م ېد د

سل کاپیانې د هغه کتاب  ی( شود لیکوال له خوا دستخط )الس لیک کېاړخ 
ږي.  کېد بازار نه لږ وه خرڅول ه چې بی ېانگړځښودل شوي دي او په ېا
په مېزونو ایښي  هاو ټول مېلمان ورسېدهته  پایاعالن سره غونډه  ېد د

  ټول شول.رولکه د شاتو د مچیو  تهکتابونو
کس نه په انتظار شو.  یو کېکو په لیکه هم د خپل ملگري سره د خلشاه 

ډالره"   هغه  ۳۰ " .ې پوښتنه وکړهو د کتاب د بی کېب یې په الس چې کتا
الس ووهلو نو ملگري ورته وویل، " که  کېخپل جېب  ورته وویل.  شاه

و یستله اوخپله بټوه راو کړم"  دهیې وردرسره نه وي نو زه به ډالرې 
چې دلته دې  یویل، " یاره ستا دا احسان ال راباندې ډېر دوملگري ته یې 

ایه راغوښتو."  ملگري ورته ځمی له کومه راوستلم، که نه دا کتاب به 
ژر د هغه  .."  دهدا کتاب یو څه گران . ډالره خو ماته ۳۰" په  وخندل

 یط هم شویې، په دې خو د لیکوال دستخ ی.ته لېون..هخبره ونیوله ، "گران
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، ډالره هم راکړي ۵۰که څوک په  ما ته خو  .لږ وي ې کاپیانې خو، داسید
لیکوال هم کور د  ېد او د یدا خو زمونږ د وطن تاریخ د نو اخلم یې. 

ډالرو یو  ۳۰د الس نه د شاه  "ید یودان چې دومره وخت یې پرې تېر کړ
 یوهل کېه ترخ بل سپین الس ته کډه وکړه او لږه شېبه وروسته هغه کتاب پ

 موټر لوري ته روان شو.
 ۳۰زرغون شاه چې کور ته ورسېدو نو نېغ خپلې کوټې ته والړو.  هلته د 

د  تلویزونالرو هغه کتاب یې په یوې ښکلې المارۍ کې بند کړو او بیا په ډ
 انگرېزي فلم په کتلو بوخت شو.

یو په د تنگو کوڅو په څنډو جوړ  کېزړه برخه د ښار په په هغه ماښام 
لږه شېبه وړاندې د چایو سره ډوډۍ وان ځ يسلیم نوم کېکور  يکوړو

د  په کېل لیکوالو بوخت و چې لوستغه کتاب په هپښتو د خوړلې او اوس 
.افغانستان پېښې څېړلې وې  

 
لندنم  ۲۰۱۲  

 ستن تار
 

د نور یوه پلوشه وه.  کله  خدایشېري زما اتله وه. هغه ما ته لکه د 
د هغې  کېکړې وه، زما په زړه  کیسهاته د خپل ژوند چې هغې ر راهېسې

مقام  لویه په دومره ځدومره اوچته ښ و.  یدرنښت نور هم زیات شو
د خپل استعداد په زور رسیدلې وه، زه اوس هم ورته ډېر درنښت  یوازې
 لرم.   

د شېري په نوم و  دوکاند جامو نندارتون او یو  کېد میالن ښار په زړه 
لې به هغې د ځدوه  کېیې شهرت لرلو.  په کال  کېه نړۍ چې د فېشن پ

و جامو او لباسونو نمونې د نندارې لپاره وړاندې کولې او بیا به د یخپلو نو
شمېر ورته  لویجامو پلورونکو ورته فرمایش ورکوو چې دا نمونې په 

، د نړۍ په لویو هو ید هغې د نوم ټاپه چې په کوم کمیس لگیدل  جوړ کړي.
.  خرڅېدهپه گرانه بیه  کېنو بازارو  

زه د شېري یوه معمولي خیاطه وم، چې یو وخت د اروپایي ډول جامو په 
ورته  کیسهري د ژوند یکه وگورئ نو زما او د ش  م.پوهېدنه  هېڅجوړولو 

په ښار  ۍزه د کراچ  ې هغه ما نه په عمر کې مشره وه.وه، سیوا له دې چ
چې سبق کې دومره تکړه نه وم.  کې د یو معمولي سرکاري مالزم لور 
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او د ښوونځي د  د یو کلي اوسېدونکې ځتر من ایټالیاشېري د فرانسې او د 
 توکيۍ کې ستن تار او د گنډلو نور واړه ټسبق نه وروستو یې په یوې ه

 خرڅول. 
په کور کې  . ښودل کیدهزمونږ په محلت کې هرې جینۍ ته د کور کارونه 

و چې ما پرې چل زده کړو او ورو ورو د  د زړې زمانې یو مشین پروت
کله نا کله د گاونډ جینکو سره  ولو غړو جامې مې ورباندې گنډلې. کور د ټ

یزاین مې ډبه مې د کباړ رنگینې مجلې ولیدې او د هغې لباسونو په 
ماشومانو ته جامې جوړولې.  اخوا شېري د ستن تار په هټۍ کې د جامو د 

کور کې به یې هغسې کمیسونه ځان ته  ه خپلپډیزاین زړې مجلې لیدې او 
 جوړول. 

کالو واده شوم او د خپل مېړه سره میالن ته راغلم چې ډېر پخوا نه ۲۲زه د 
و، خو وروستو  یښځې سره یې واده هم کړ ایټالوۍو او د یوې اوسېددلته 

کاله مشر و خو  ۳۰مېړه مې رانه   ې بېل شو او زه یې را واده کړم.تر
زما درې  چې زه یې ورته وښودلم.  پېژندلې خپلوانو سره یې زمونږ د لیر

نو  يدونورې خویندې هم دي او مور مې اندېښمنه وه چې څنگه به یې و
 ښایي زما نه یې ځان خالص کړو. 

مېړه   و.ښکارېدد واده نه وروستو په نوي ملک کې ژوند راته ډېر عجیبه 
د شپې یوې او دوو   زم و.ر ته تلو چې د یو هوټل مالکا مازدیګربه مې د 

م او په بازار کې به پوهېدبجو پورې به په کار بوخت و.  زه په ژبه هم نه 
 وشو زویمې په ماته گوډه انگرېزي خپله سودا کوله.  کال وروستو مې 

.  هغه به یخو هغه به دومره ژړل چې مېړه مې د ده د السه خوب نشو کول
بهر گرځوو.  یوه ورځ  د خپل  غرمې به مېمې په گاډي کې واچوو او تر

اپارټمنټ داالن ته چې راغلم نو د پوڼو د دېوال سره مې د گنډلو مشین 
ولیدو.  دلته کله کله خلک خپل د کور فالتو سامان همدغسې په الره کې 

زه کور ته والړم او  ه د چا پکار وي نو اوچت دې کړي. کېږدي چې ک
اوړو.مشین یې راته ر ته مې وویل نو هغه مېړه  

و چې د هغې خوښ و.  هغه  یشېري هم د یو پاخه عمر سړي سره واده کړ
کړو.  هلته یې ماشوم  پیلد خپل کلي نه ووتله او په روم کې یې ژوند 

ږېدو او مېړه یې پېسې لرلې خو شېري د جامو د ډیزاین په یو کالج کې ېوز
 دوکان یکواخیسته.  په لږه موده کې هغې د مېړه په مرسته یو وړو لهخدا
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خرڅولې.  یوه  په کېخالص کړو چې خپل ډیزاین شوې جامې به یې 
 ځوانه جینۍ یې هم ساتلې وه چې گنډل یې زده و.

مشین د بېخ په ډبي کې د دې ټولې پرزې او ستنې ایښې وې او زوړ د هغه 
به  زویچې زما مېړه به کار ته والړو او  مازدیګرسم دم کار یې کوو.  

د خپل ماشوم لپاره به مې   ه مشین به مې څه نا څه گنډل.نو پمې ویده کړو 
 ورباندې کمیسونه او جانگیې جوړول.

چې د شېري نومې   ګرځېدمد گاډي سره په سړکونو  زوییوه ورځ د 
گنډل  ځایدا یو  په شیشه کې مې د ماشوم پتلون او جمپر ولیدل.  دوکان

ورځ د .  ما په بله و یشوي و او ورباندې سور گالب په ډېر مهارت ټومبل
شاکر لپاره مې ترې  زویو او د خپل مېړه زوړ د جین پتلون وسپړ

دی اوس د یو نیم کال و او قدم به یې وهلو  غسې جامې جوړې کړې. اهم
ندې مې وربا ځاید سور گالب پر  نو هغه ته مې دا جامې ورواغوستې. 

ه.ښکارېدو او ورسره ښه ږنیال غاټول په تارونو جوړ ک  
پارک ته بوتلو چې د وړو ماشومانو ټالونه او زانگوگانې یې  نژدېغه ما ه

 زویلرلې.  په پارک کې نور ماشومان هم و خو پام مې شو چې ځینو زما 
 ۍلوایټا شوه او ما ورسره په ماتې گوډې نژدېته بیا بیا کتل.  یوه ښځه را

وم زما نه یې پوښتنه وکړه چې د ماشوم لباس مې ک  کړې. پیلکې خبرې 
و.  هغه یو  یمې جوړ کړ په خپلهنه اخیستې و.  ما ورته وخندل چې  ځای

 څه حېرانه وه او په الس یې د ماشوم جامې وپلټلې.
د شېري په ورکشاپ کې کار ډېر شو نو هغه نوره هم بوخته شوه او کله 

د ځوانانو یوه سیالي وگټله نو د دې  ایټالیاچې د هغې ډیزاین شوې جامې د 
 لوید میالن  تر ټولو  ورځپاڼو او مجلو کې خپاره شول.  عکسونه په

نندارتون ورته بلنه ورکړه چې خپلې جامې دې نندارې ته وړاندې کړي.  
یې زیات به د دې مېړه سره و.   زویهغه کال دا ډېره بوخته شوه او 

ل چې ستو او نور خلک یې په کار وگومارشېري د بانک نه پور واخی
ې جوړې کړي. نندارتون لپاره جام  

او د شېري یوه خیاطه  نومېده پئیرهې ښځې راته خپل کارټ راکړو چې هغ
و چې د شهرت ټاپه وه.  یپه کارټ د شېري د نوم "اېس"  هم جوړ شو وه. 
په بله  نورو خیاطانو ته اړتیا لرله او پئیره راته د کار پېشکش وکړو.  دوی

و او  یمې مېړه ته ښودل ته شوم ځکه کارټورځ زه د ژوند په کاروبار بوخ
  څه شوق څرگند نکړو.  ورسره هغه 
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پئیره  ېهغه ښځاو.  هم یڅو ورځې وروستو مې شاکر بیا پارک ته ویست
راته  د لیرې نه الس وخوځوو چې د غرمې ډوډۍ په وقفه کې به هغې 

پارک ته راتله او سیگرت به یې څکول.  شاکر زما د زوړ کوټ د تیکې نه 
غسې جېکټ ما د یو بل ماشوم په غاړه او.  هم یاغوستجېکټ  یرغول شو

و خو په هغې د پالسټیکو توکمې وې او ما ورباندې د خپل یو مات  یلیدل
امېل غټې سرې مرۍ لگولې وې.  پئیره د جیکټ صفتونه کول او بیا یې 

ته ورسره والړه شم.  ځایراته ست وکړو چې د دې د کار   
جازې ورسره نشوم ورتلې، خو پیئره د الس او بې له ا وېرېدمزه د مېړه نه 

ما شاکر   ورکشاپ پارک ته مخامخ و. دویپه اشاره راته وویل چې د 
ه تېرمخې نه څو وارې  دوکانگاډي کې کېنولو او ورسره والړم.  زه د دې 

جوړې کړې وې.  د  په خپلهد جامو څو نمونې مې  دویشوې وم  او د 
د گنډلو  لویورکشاپ و.  هلته څو  لویشا ته بله دروازه او دننه  دوکان

االت و چې ما پخوا نه  مشینونه، مېزونه، د برقي تارونو سره ځوړند داسې
څو کسان په کار بوخت و چې مخې ته یې په یوه لویه تخته د واده   و لیدلي.

ړولې.  د یو کمیس ډیزاین جوړ و.  هر چا د کمیس برخې ځان ځان له جو
مې شم.  مېړه  یډ مې وکړو چې دلته کار کولوه ما ته یې خوند راکړو او

خو د ماشوم د ساتنې لپاره یې راته بندوبست زما د کارسره مخالفت نه لرلو 
هم نه کوو.  پیئره راته هغه انتظام وکړو او د وړکتون په پېسو مې ورسره 

.ېکې ولیکل یا قرارداد بحث وکړو چې اخر یې راته په کانټرېکټ  
او  وځلېدهن په نندارتون کې د یو ستوري په شان وشېري هغه کال د میال

هرې خوا ته د دې د جامو ډنډوره شوه.  خو هر گالب ازغي هم لري.  د 
چې پالر ساتلو، یوه ورځ د کور په بالکني وختلو، پښه یې  زویدې ماشوم 

د دې مېړه هغه وخت په غسل دو. ېخطا شوه او د دریم پوړ نه په سړک ولو
ږ کلن "بونیتو" په اېمبوالنس کې یې روغتون ته یوړو.  د خانه کې و او شپ

و او په گرځنده کرسۍ کې کېناستو.  اوس هغه د  یمات شو تېرهغه د مال 
شي.    یدېځوان دی او په ډانگورو گرځ یکالو ښکل ۲۰  

جورج   یبه زیات وخت بهر ملکونو ته تله او یو سپین ږیر په خپلهشېري 
ټولو کارونه یې له  د مونږزیې په الس کې وو،  چاک بهخړ فیته په غاړه او

نظره تېرول.  مونږ ټول اته کسان به په دې ورکشاپ کې په کار بوخت و 
چې د شېري نمونه شویو انځورونو ته به مو کتل او خپله خپله برخه کارونه 
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 هغویدې خو ېنورو ځایونو کې هم د دې جامې جوړبه مو ترسره کول.  په 
ې وه.  په نورو ښارونو ک  
و ته په هغه ورځ ولټو کارونو نه وروستو زما استعداد د یو څو وړو وړ
د دې ډیزاین  نه وگنډله. واده د سپین کمیس غاړه چا وراڅرگند شو چې د 

و او ټول وارخطا و ځکه په لنډ وخت کې به  بل  یشېري جوړ کړ په خپله
ن کمیس غاړه بیا مې د وراما اصل ډیزاین ته وکتل او  دو. کېکمیس رغول 

.  پوهه نشوم چې ومجورج نه مې اجازه واخیسته چې زه یې رغ ولیده. 
څومره وخت مې ورباندې تېر کړو خو د کمیس غاړه مې په داسې هنر 

شول چې  یه او نه چا معلومولښکارېدنه  په کېجوړه کړه چې یوه بخۍ هم 
 غاړه ورانه وه.  

هغې   یې کمیس وښودلو.ده چې شېري ته کېزما  اصل ازموینه هغه وخت 
خو  و.  یکمیس معاینه کړو او خبره نه وه چې په غاړه یې څه چل شو

شېري هغه کمیس رد   وکړه. کیسهاو ورته یې ټوله  وېرېدوجورج له هغې 
کړو او د بل کمیس د جوړولو امر یې وکړو.  په ورکشاپ کې ټول حېرانه 

کمیس یې  یاو نو یاستولولې هغه کمیس مشتریانو ته نه و و چې شېري 
د کارگرانو د استعداد نه  یوې ښځې وویل چې هغه لېونۍ وه او غوښتو. 
"دا ټاپه د باور نښه ده او هغې خپلو مشتریانو ته  خو پئیره وویل سوځي. 

"  یدوکه نشوه ورکول  
ته بوتلم.  راسره  یا قهوه خانې فېکېشېري زما لیدو ته راغله او زه یې یو 

او زما د زدکړو او کور په اړه یې وپوښتل.  راته  یې اوږدې خبرې وکړې
ورس ضرور و. یې مشوره راکړه چې وړاندې تلو لپاره د جامو د ډیزاین ک

شوې او د  ی، فرانسوي او انگرېزي خبرې کولیټالوۍشېري په دریو ژبو ا
دو.  هغه به زر په ېفېشن په مجلو به یې کله کله د دې رنگین عکس هم خپر

په چیغو  ایې څه غلطي ولیده نو د کېپه گنډل شویو جامو  ده او کهکېقهر 
په  ېو او سړو د دځډېرو نازک طبع ښ به شوه او خلک به یې سپک کړل. 

کار پرېښې و خو هغې خپل عادت بدل نکړو.  رویه ورته   
وه چې ما هم  نژدېپه معمولي خبره ورانه شوه او  ځما سره شېري یوه ور

 ید هغې جوړ ډیزاین می سم نه و گنډل . ومه خو زه مالمت یکار پریښې وا
 پیلزمونږ ملگرتیا  ځکه خو مې ترینه بخښنه وغوښته.  بس په هاغه ورځ

کښېنولم او یو نندارتون ته به یې  کېموټر  په خپلشوه.  کله کله هغې به 
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فنکاره کولې.  هغه یوه  ېبوتلم.  په الره به مو د جامو او نوي فېشن خبر
حساس زړه لري.  وم چې ډېروه او زه پوهه ش  

ژبه زده کړه  یټالوۍا ییزاین او زدکړې لپاره لومړډما د اروپایي جامو د 
وکړه چې د غرمې دوه ساعته به یې  خلهاو ورپسې په یو کالج کې مې دا

نځو کالو شو نو په ښوونځي کې داخل شو او په هغه مې د پ زوی کالس و. 
 کېد ژمي د جامو په فېشن سته.  واخی هکال ما د جامو د ډیزاین ډیپلوم

و ونه اوږده خو د اوړي لباسونه بیا لنډ اټسږ کال کو و.  یناببره بدلون راغل
گرم و چې سږ کال د فرانسې نه انقالب تنگ وو.  د فېشن په نړۍ کې خبر

را روان و، خو څوک خبر نه و چې بدلون به څه وي.  ما اوس هر ډول 
شېري به هم رانه مشورې  به مې گنډلو.  هپه خپلشو او  یلباس ډیزاین کول

شوي خاکې ورته اصالح کولې.  کله داسې  ېاخیستې او ما به د هغې جوړ
و په خپلده چې دواړو به په گډه یو کمیس ډیزاین کړو او ما به ورله کېهم 

لکه د ستن تار یو بل ته  السونو جوړ کړو.  ورته به مې خندل چې دواړه
ستنه ه څوک څه کړي او که تار نه وي نوتار بکه ستنه نه وي، ، اړ یو

 بیکاره ده. 
د اوړي د جامو نندارتون لپاره مونږ دواړه بوخت شو. ټوله شپه به مو د 

ل ځ یلویو تختو په اوچت مېز په والړه د جامو انخورونه جوړول.  دا لومړ
تون کې د شاملولو لباس په نندار پورهیو  يو چې هغې زما ډیزاین شو

دا د اوړي د غرمې د اغوستو لباس و چې د پاکستاني  ې وه. فېصله کړ
گل  لویښم یو ېپه اوږدو لستوڼو یې د ور  کونه لرل.کمیس په ډول یې څا

جېکټ و چې ی شو د نازک شیفون لوپټه د هغه گل په ډول تاو جوړ و. 
و او د  یپه دې لباس زما نوم ټاپه شو  ده.ېغاړه یې په یو سوچه ملغلري بند

و.    یپه پاڼه کې هم لیکل شو خبرتیا  
و چې شاکر راته  ید نندارتون په شپه زما مېړه د کار نه رخصت اخیست

وساتي.  هغه به زما په بوختیاوو خوشاله نه و خو هره میاشت زما د کار 
د ښار نه بهر د  ید یې بنده وه.  خولهډېرې پېسې به بانک کې راتلې نو 

زمونږ په ژوند کې اوس  لېواله و.  محل( اخیستو ته يیوې ویال ) وړوک
 پاید نندارتون په  هغه محرومیت نه و چې د پېسو په نشتوالي مو زغملو. 

کې شېري زه د الس نه ونیولم او د ناستو خلکو په وړاندې یې بوتلم.  ټولو 
چې ما به نه پوهېږم  لباس خلکو بیا بیا ستایلو. جوړ السونه پړکول او زما 

ه خلکو مننه کړې وي او څومره کېمرو زما عکسونه د څومرپه هغه شپه 
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هم هغه سټور لوییو  يکواخیستل.  د شېري خزانه دار ته د جامو خرڅوون
 شېبه د دې لباس لپاره بولي ورکړې وه.

دواړه نه  زوید شپې یوه بجه زه ستړې ستومانه کور ته راغلم نو پالر او 
به مې کله کله د  زوی.  و يرته تللېال چهزه حېرانه شوم چې په دې م و. 

زه ال په دې  به بند و.  ونهوخت زیات رستورانپیزا فرمایش کوو خو په دې 
دو او بل سر کې زما مېړه چې ېوغږ ټیلیفونچرتونو کې وم چې د کور 

بایسکل نه  یکشاکر د خپل وړو راته څه وویل هغه راباندې سر وگرځوو. 
و. یوړ یې و او روغتون ته یدللوی  

اټ ښکته والړم او په ټېکسي کې مې ټوله الره دعاگانې کولې.  نه زه په تر
په زړه کې  و. یادېدبونیتو را زویپوهېږم ولې هغه وخت ما ته د شېري 

مې معیوب نکړې.  زویته زارۍ کولې چې ما ته سزا راکړه خو  خدایمې 
مخامخ د روغتون په لویه دروازه راته مېړه والړ و او تر  رسېدوهلته په 

وکړه چې هغه څه وخت  کیسه، راته یې ټوله رسېدوچې مونږ شاکر ته څو 
د شپې زمونږ د کور مخه خوشې  و.  یاو څنگه د بایسیکل سره بهر وتل
ما شاکر   ان هلته په بایسکلونو لوبې کوي.وي او هوا گرمه وي نو ماشوم

 ته چرې هم اجازه نه وه ورکړې چې د شپې په سړک لوبې وکړي.  
وس بې ا ،و ینه و بلکه په سړک یو موټر وهل یل نه لویدلهغه د بایسک

. ی ویې مات شو ییل چې د څټ هډوکوهوشه پروت و او ډاکټرانو و  
 

  لندن م ۲۰۱۱
 

 کوډې
 

له سهاره چې د چایو د  دو. کېشي نه ډ هېڅې دوزخ په ټد پېروزې ببو د خې
ت دو وخکېور پرانستل شو نو تر شپې ویده  خولېڅښلو سره د هغې د 

مره یې غوا.  هر څومره چې به یې خوړل، همبندېدهنه  خولهپورې به یې 
   .زیاتېده لوږه

نن هم پېروزې ببو د چایو لوښي راتول کړل او د ماشومانو نه پاتې د پراټو 
ېرۍ کړل.  د ټولو پاتې ډ کېد پېروي په کاسه  ځاییې یو  يکخخوس

هم د کاسې د ملغوبې دل خو هغه یې ېپرچونو نه  یې شات په گوتو را وڅڅ
اره د لوښو وړلو لپاره ګتر څو چې د کور خدمت وخوړل.  ځایسره یو 
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د  نه تېر کړي و.  خولېراتله.  پېروزې ببو هر څه په لویو لویو نمړیو د 
پر وخت به یې وویل، "رزق ضایع کول نه دي پکار."  پاڅېدو  

بې تېرې شوې ېشپېروزې ببو د رزق سره ډېره مینه وه.  د چایو به ایله څو 
الس ووهلو.  د کور  کېوې چې هغې به د غرمې د کټوۍ لپاره ترکاري 

و به د مټر نه دانې ویستلې او که گازرې به یې سپینولې،  ځنورو ښ
د چا ماشوم ته یې ته کړو.  بیا به  خولېپېروزې ببو به ترې چونگ ډک 

څه چې پېسې ورکړې چې د کوڅې نه ایشیدلي وږي، گنډېري او یا بل هر 
، ورته راوړي. خرڅېدل  

ې او سړي ډېر و او ماشومان ترې ال زیات و.  ځښ کېکور  لوی ېپه د
به یې د پېروزې ببو له د  ځو ته به نه تلل،  ټوله وریځهاغه چې ښوون

 یډب پورهو ټخوراک شیان راوړل.  کله کله به په ببو چپه راغله نو د بسک
ه ماته کړه،  نیمه به په یو وخت ڼابه یې په یو وار وخوړو.  یا به یې هندو

به هغه لکه د یو  کېاو نیمه به څو شېبې وروسته خوړه.  په داسې وخت 
د هغې خواښې  سته او په خېټه به یې الس وهلو. سمال ځایڅاروي په خپل 

واني مرگې، خیټه دې ده که تنور، چې هر ځه ورته په بدو ردو شوه، " ب
لعنت وي."  ېړو، خو ستا په خیټه ددې وخو زویي،  زما ځسو په کېڅه 

به یې  کېي ځبه راپاڅیده او په پخلن کېپه نیمه شپه به پېروزه کله کله  
ډودۍ د غوړو او چینې سره وخوړل.  وچه  

ه چې ډېرخواړه تاوان پوهېد ېکوڼده شوې وه.  په د کېوانۍ ځپېروزه  په 
 هېڅه وه چې په دننه یوه داسې نالیدلې بال ناست کېلري خو د هغې په وجود 

تر  چینجو د دارو نه د خېټېد  کول.  .  خپل عالجونه یې هممړېدهشي نه 
روژو نیولو پورې هر څه یې وکړل، ژاولې یې ژوولې خو اثر یې نه و. د 

ه یې کول، ورته هغې د خواښې ملگرې چې د ښار د یوې ډاکټرې صفتونه ب
غسې وشول او اي.  همیږور دې هغې ډاکټرې ته وښانمشوره ورکړه چې 

د طبي معاینې نه وروستو،  ېډاکټرې ته بوتله.  د هغ لویپیروزه  یې دې 
ډاکټرې دا بلې کوټې ته واستوله او د هغې خواښې سره یې اوږدې خبرې 

 وکړې.  
یدې نو یو ډول گولۍ ورسره  ځپیروزه او خواښې یې چې له ډاکټره راوگر

ه اخیستې وې.  خو تر د درملتون ن هغویوې، چې ډاکټر ورته لیکلې او 
و په کور کې څوک خبر نه و چې د پیروزې مرض څه و. ځډېرو ور
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او د خواښې یې  معلومېدهې د گولیو په خوړو ارامه ځپیروزه یو څو ور
دو و.  کېهیله پیدا شوه چې د هغې مرض په ښه   

د مریضانو دوسیې خپل مشر ته وړاندې کولې  ېډاکټر  لوید ښار ترټولو 
د پیروزه په نوم د یوې  کې ېیض په اړه یې خبرې کولې.  په داو یو یو مر

 کېپه لیدو ډاکټرې وویل، " زمونږ په ټولنه  ېې دوسیه هم وه .  د دمېرمن
یوه عجیبه  رکوي او تل خوارې وي، خو داو ته څوک ښه ډوډۍ نه وځښ

وانه کونډه ده، اوالد نه لري او هغه کمې چې د دی په ځمریضه  . قضیه ده
کوي."  مشر ډاکټر خپلې عینکې له سترگو  پورهدې،  په دوډۍ  کېژوند 

لیرې کړې او د ډاکټرې نه یې وپوښتل، " نو تا ورته څه مشوره ورکړه؟" 
ډاکټرې وویل، " ما د اینټي ډپریشن معمولي گولۍ ورته ولیکلې خو د هغې 
خواښې ته مې غوږونه خالص کړل چې یا خو ورته بل واده وکړي او یا 

ورته پیدا کړي." مشر ډاکټر عینکې په سترگو کړې او  ېوفیت دڅه مصر
به داکار وکړي" دویچې  ومسر یې وخوځوو، " فکر نه ک  

پیروزه د ډاکټرې په گولیو هم ښه نشوه او د هغې وجود اوس دومره 
چې په الره به نشوه تلې.  د هغې مشری ایندرور مور ته وویل  وپړسېدو

څو  . دي و او یا پرې چا کوډې کړي یرچې په پیروزې ارو مرو یا سیو
دا  ې شوې نو پیروزه بیا د خپلې خواښې سره روانه وه. تېرې چې ځور
مخه د ښار زړې برخې ته وه.  هلته یو پیر ډېر د کرامت  دویلې د ځ

رته راغلې نو په بله ورځ ېچې ب دوی ،یې کوو خاوند و او د کوډو عالج به
په کور کې د ښځو جنگ ونښتو.    
ې درباندې کوډې کړې دې او ځښ ېیلي و چې " یور صیب پیروزې ته وپی

یا د پیروزې په مشرې مالمت ېاوس ټولو د دوه."  کېه ستا په کور ځدا ښ
ې د مخه یې ورسره ناندرۍ وهلې وې.ځچې څو وریور واچوله   

پېښورم  ۲۰۱۰  
 
  

 دیوداس
 

د غمژنو  دې اوېسې به یې اوریک، خوشاله خوښېدلد هغې خوشاله فلمونه 
ې سینما گانې دي او هره ډېرن ساتلو.  په دې ښار کې اځفلمونو نه به یې 

زما او د هغې ملگرتیا د دې فلمونو  ي. ښودل کیږنوي فلمونه  په کېاوونۍ 



 21 

د یو څو مضمونونو لپاره  یلو اوو وشوه.  په یو کالج کې مو سبق وپه تبصر
کې به د نورو ملگرو په شو.  کله په تفریح  ځایکې یو  خونهکچر به په ل

کړو نو ټول به غلي و او مونږ به لگیا و. پیلډله کې د یو بل سره مو بحث   
. به یې بدلوله کیسهبیا داسې شوه چې هغې به فلم ولیدو نو   

ې پوښتنه داسې نه وه پکار"  هغې به په باور وویل او ما به تر کیسه" دا 
کې د موټر  ځایه په فالني دا به لگیا شوه چې کوکړه " څنگه پکار وه؟" 

وین که د غریب هېرهلک په بس کې تللې وې نو ښه به وه."  یا "  ځایپر 
  ."يو یکې به زور پیدا شو کیسهپه نو  یکور نه وا

"  نۍلومړد دې فلم  فلم به ما ته غم شي.  "دیوداس"چې  ومزه څه خبر 
وویل چې  رتهشو" لیدلو ته د خپل یو ملگري سره والړم.  په بله ورځ مې و

یې سترگې په تورو  مه ورځدویهغې فلم ولیدو نو په ی،د گوره، ښه فلم یېو
زه پوهه شوم چې فلم ته به یې ژړلي وي.  ما ته  ې کړې وې. پټ کېعېنکو 

ه، " ښه ما ترې پوښتنه وکړ  "داسې نه و پکار. پایگوره د فلم "یې وویل، 
مکهي واده اس او چندرپکار وه چې دیود" ل،ینو څنگه پکار و؟"  دې وو

ې شوه.  دېوداس خو د پاروتي سره دکې، داسې څنگه وخندلما   ".یوا یکړ
   "مینه لرله.

 دویاو  یوا یوتي مېړه به مړ شوغلې وه بیا یې وویل، "د پار شېبه هغه
کونډه بل  کېمذهب . په هغه وویل"  ما ورته .یوا یدواړو به واده سره کړ

ن د تاسو سړو دا هر قانو کړو. " پیلجنگ  " دې ما سره.یواده نشي کول
".ید یکړ و پر ضد جوړځښ  

مې یو څه  کیسهد فلم " راته یې وویل،  ې وروسته دا خوشاله وهځڅو ور
  "نوره بدله کړه. 

 "هغه څنگه؟" ما ته دا په زړه پورې وه. 
نت زارۍ وکړي نو دا دهغه سره ارو د واده پر وخت دیوداس ورته م"د پ

 والړه شي"  
ما غوږونو ته گوتې یوړې، " توبه ،توبه، پارو خو ډېره نېکه جینۍ ده.  دا 

"اړولې. هڅنگه امکان لري، پارو خپل مور پالر ته دا بدنامي نشو  
کله کله نېک کسان هم بد کارونه "شوه او راته یې وویل،  کېدا په سوچ  

 کوي" 
نۍ ډېره دهغه سړي کورپوښتنه مې وکړه،  " ما ته یې خوند رانکړو او

؟" یبه دا خبره ورسره منلې وا هغوی امنه ده، ایدرنه او شت  
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واده کړي، د پارو هغه  ، " هغه  ته یوه بله جینۍ وروویلهغې ژر راته 
" .دهېښکلې ملگرې چې ورسره گډ  

د  کوه.  یې مو د ازموینو لپاره تیارځاو څو ور و خالصېدوسبق په  زمونږ
سته یې راته وویل، وو نه وررو د ډېرو خبازموینو نه وروسته مې دا ولیده ا

 مې بیا بدله کړه.  د جینۍ او هلک دواړو مور پالر د کیسه"د دېوداس  
په واده راضي شول او" ... دوی  

دا په   هغه به څه کوي؟" مکهي څه شوه. چندرښه نو بیا "ما ورته وویل، 
ه دیوداس د ملگري سره واد هغه به د"وه خو ژر یې وویل، ش کېسوچ 

 وکړي."
هي هم د دېوداس سره ږي، چندر مککې" داسې نه ، ووځما ورته سر وخو

 مینه کوي" 
بس بس زه خبره یم".   "غوندې شوه... هغه پیکه  

لیدل او زه په نوکرۍ بوخت شوم.  یوه  ونهمونږ ډېره موده د یو بل سره 
ه، ه پالر نه وغواړیې راسره خبرې وکړې " ما ل کې ټیلیفوند دفتر په  ځور

".  ما ورته وویل ستا کورنۍ خانه ده هسې یهم موندلې داوس خو دې کار
 نه چي... 

ي دي. هغه راضي ده"یلو"ما مور ته دې وویل،   
 په خپلزما درې اوالدونه دي او  ،شوي دياوس د هغې خبرې لس کاله تېر

چې د هغې غوښتو له ورکره تللې وه، تش کله وند راضي یم.  زما مور ژ
ته ورکړې ده  زوی د هغې پالر ورته وویل  چې دا یې د ماما  الس راغله.

لیده.   ونهما هغه بیا ، وبار لريډېر ښه کار کېاو هغه په بهر ملک   
چې  ومخو کله کله سوچ ک ،مې ورسره بیا خبري ونکړې کېچرې په ژوند 
به څنگه وي؟ کیسهد هغې د ژوند   

؟یدیوداس به مړ وي که ژوند   
لندنم  ۲۰۰۹   

 

برو ترورتاج  
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ترور به ویل چې هر وختې مه خورئ، هر وختې شخوند وهل د 
ږي، که زړه کېورته  هغه څه خورئ چې زړه مو ،کار وي څارویو

" وئ.ټې ته مه اړخېشې  هېڅمو نه وي نو   
 " زما ،چېې ښځې به په یوه مخه لکه د مچانو وبنگیدې نورد کلي 

خبرې  ګېډېته د مړې ..ږي.ېهر وختې نه پیدا ک یش خوښېد 
څو جوړه جامې  ... تا په شان به څوک وي؟"  د تاجبرو ترورکوې

کې د  يپه اوړ کې و. صندوق په د ټیم او د څپلیو یوه جوړه به یې 
ن جامې او ورسره د وکې د لیلململ لوپټه او د کاټن جامې، په ژمي 

شول،  لوید هغې په وړاندې ماشومان  و به یې په سر و. ټوړۍ پ
غسې اد اوالدونو میندې او پلرونه شول خو تاجبرو همواده شول، 
 پاتې شوه.

 ، " مونږ به زاړه شو خو تاجبرو ترور نه زړېږي."وویلځوانانو به 
ده.  په زړښت کې هم کېنه به ناروغه  په مخ یې گونځې نه وې او

یو مرض هم ورته نه و.  تکړه وه او د سپین سرو   
ښځو به  مان الندې سمندر. لکه د شین اس ،په مخ یې داسې سکون و

خوري چې دغسې  ییو خاص شتاجبرو چې ورسره ټوکې کولې 
ې ویل، " زه ترهغې ډوډۍ نه یه موسکۍ شوه او وبدا  روغه وه. 

 خورم، ترڅو مې ورته زړه نه وي شوې."
وډه وه.  سهار به بې له د خپل کار د فشارونو له امله زما ډوډۍ گډه 

مخې ته راتلل، مې هر څه چې  کېپه دفتر  . وتلمچایو کورنه 
سینډوچ د کمپیوټر مخې ته میز  په خپلد غرمې کله  خوړل. 

او د غرمې  ومبه اوزگار نه کله  وخوړو یا د بازار تیاره ډوډۍ وه. 
.  د چایو سره وخوړل ک یا بسکټکې به مې ځایوډۍ په د ډ  

ه بخو په زوره نه و  شي ته هېڅستړیا له کبله زړه به مې د ماښام 
څه وختې زما وزن  .  پوهه نشوم چېلته واړو خېټېمې څه نا څه 

ملگرې نه مې پوښتنه وکړه چې  ېد خپل حد نه زیات شو.  د یو
شروع ، " کاربوهایډریټ ډایټ وویلراته  وزن یې زیات نه و، هغې

م خبره وه او د امریکا د غذایي څېړنو یوې  ۱۹۹۲دا د  " کړه
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د و چې که  یوروستو اعالن کړادارې د څو کلونو د تجربو نه 
غنمو، وریژو او د الوگانو سره تازه میوه او ترکاري وخوړل شي 

 نو وزن کم شي. 
 اهیواو د م شېدو، هګیود غوښې،  ،ما همدغه " ډایټ" خپل کړو

ما  منع و.  همدغسې چاکلیت او نور خواږه هم بند و.  په کېخوړل 
خو هر وختې به په څه موده په دې عمل وکړو، وزن مې راټیټ شو 

کې دا بیان ورکړو چې که څوک  تلویزون.  بیا یو ډاکټر په ومقهر 
و نه خوري نو د وینې د کمي سره مخ )غوښه یا دال( پروټین 

ږي.  کې  
.  د شوهم خراب ، بلکه نوره شانزما د خوراک حساب بیا پخوا پ

مې دومره وه چې د پخوا نه زیات به مې  لوږهغوښې او د کبابو 
یوه ورځ د جامې راباندې تنگې شوې.   دوه کاله وروستول او خوړ

کې مې یو کتاب ولیدو چې د پاسه پرې لیکلي وو،  دوکانکتابونو په 
ن کې" د ټول عمر لپاره وزن کم وساتئ"  دا کتاب یو کس " ډاکټر اېټ

  تو او خوند یې راکړو.  د ی و.  کتاب مې واخیستو، ومې لوسلیکل 
غوښې( )پروټین یواځې د نه دې کې په دا و چې کمال ایټکن ډایټ" 

 بلکه د وازدې ) کوچ او غوړ( د خوړلو هم اجازه وه. 
هغه ډاکټر معلوم کړي وو چې د غوښې او د وازدې د هضمولو 

او وزن پرې  سوځي لپاره په وجود کې زېرمه شوي کاربوهایډرېټ
درې کاله  ېره چاغه وه،ډچې  ملگرې زما یوه  .کم شي په خپله

ځان له کم لو وزن کېلس  دې " ډایټ" یېپه  نوولیده مې وروستو 
 کړې و.  

مې خوړل  ماهیان، غرمه کباب او د شپې ۍگهسهار  غه وو چېاهم
میوه او نور خواږه مې  الوگان، ،ډوډۍ، وریژې ل.  د غنموکړ پیل

چې وزن مې کم شو. خوږو ته  رښتیابند کړل.  په څو ورځو کې 
کې  پرهیز په دېمې نشو خوړې، ان چې  ېڅهدو خوکېر زړه ېمې ډ

میاشت وروستو راته د کولمو درد پیدا شو او   گازرې هم بندې وې.
نتیجه او چې  وویلراته معایناتو د د وینې هغه   ته والړم.ډاکټر 
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هغه زیات شوي و.  او وازده"  کولسټرولنو په وینه کې مې "راغله 
رته د سابو او د ېزه ب او کړود سرې غوښې د خوړلو ممانعت و راته

. ومډوډۍ خوړلو ته اړ ش  
پېړۍ واوخته او د رنگا رنگ " رژیمونو شلمه و لس کاله تېر شول ن

، روژې وویل" په اړه لیکنو کې زور پیدا شو.  چا به پرهیزاو د 
، چا د یوې اوونۍ د بند گوپي د ښوروا خوړل، بل د یوې ونیسئ

مرچکو" د " سور ېپه کاوونۍ د تش بادرنگ خوړل او چا خو 
 مجلې د د اروپا د طب یوې معتبرې  پرهیز په گټو کتابونه ولیکل.

. دې ټولو رژیمونو په اړه منفي خبرې ولیکلېوزن د کمولو لپاره د 
کاربوهایډریټ که نوې څېړنې نتیجې هم خپرې کړې چې د  دوی

او غوښه د یو بل سره گډ ونه خوړل شي نو وزن کمیږي.  ( ډوډۍ)
مې د نظام سره د مطابقت خبره کوله.  د هاض دوی  

ما یو څو ورځې په دې عمل وکړو، ډوډۍ به مې سپوره خوړله، 
خو  خوړل. مې غوښه به مې ځان له او ترکاري په بیل وخت کې 

کور کې سمه  په خپل . وډ شومې هم گډدا پروگرم  ستومیاشت ورو
 خیستلمې راواغوښه یا کباب  یوازېپه میلمستیا کې کله چې وم خو 

ورته مې .  هم په زوره راکړېډوډۍ او وریژې  تهبه راخلکو نو 
ی بیا پخوان ،ې چې دا به راته درې ساعته وروستو راکړئیلونشو 

نه توبه وویستله او د " تاجبرو  او اخر مې د ټولو پرهیزونو حال شو
.مې شروع کړویا پرهیز ترور" ډایټ   
خپل وزن کمول څوک چې که  لیکلي ووکې  ېمجلیوې د روغتیا په 

وجود ته غوږ خپل   اوري.دې وغږ  خېټېغواړي نو د خپلې 
غه د خوراک اهم ۍ غواړي. ډوډ له تاسوونیسئ چې څه وخت 

په وجود کې دننه څو دا یې هم لیکلي وي چې زمونږ   وخت وي.
زمونږ  ،سگنل راکويراته ( شته چې په خپل وخت ونهگړۍ )ساعت

   لري نه چې خواړو ته.  وجود زیات وخت اوبو ته اړتیا
احساس کوو نو هغه په اصل کې د تندې  لوږېکله چې مونږ د 

اوس زمونږ  احساس وي او پکار ده چې سمدالسه اوبه وڅښو. 
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د  ځایچاپېره د خواړو دومره شیان پراته وي چې د اوبو څښلو پر 
دا ټول غوړ او   ک خېټې ته اچوو.کې، بسکټ او چپس، چاکلېت 

 لوږېده مشوره وه چې کله د  د وزن زیاتوي.  خواږه لري چې
او تر هغې چې مو اشتیها نه  اوبه وڅښئ یاحساس وکړئ نو لومړ

   . ئوي راغلې، هېڅ شی هم مه خور
.  یکاشکه ته ژوندې واترور تاجبرو   

 
اسالم اباد م ۲۰۰۸  

 
 د وږمو ښار

 
هم و وضع یچې زمونږ دفتر ته راغلې وه، د ټولو سړله کومې ورځې هغه 

تر مشر پورې هر  ېنیول دار نهکېد والړ څو کېدروازه  یهلواوختې وه.  په 
ېرن ښو وېښتو او جامو پام کوو.  دا نه وه چې گني پخوا ټول په خپلچا 

سهار گیټ والړ جانو کاکا چې به  لویپه په یوه عامه ورځ به راتلل.  
خو اوس  به یې په سر الس نه وهلو.  تر ماځیگروېښته گومنز کړي و نو 

لس وارې له جېبه وړه گومنزه راویستله او وېښته به  کې ځلکه چې په ور
 یې پرې اړول. 

برېتې به غوړې وچ کړس لو" ودغه حال د دریو چپړاسیانو هم و.  د "گ
ې او مستان ښکارېدپایڅې اوس پاکې خیرنې د مقبول ماما د پرتوگ  وې. 
نورو کار کوونکو هم و.  غه حال دد ږیره لنډه کړې وه. درې لویشت خپله 

ل.  ښکارېدد دفتر مېزونه د وړاندې نه پاک صفا   
ان په کارونو داسې بوخت کړو او په تېره بیا ځسهار د راتگ سره به ټولو 

رته ېې ټول عمر یې چیشو.  ته به وا نژدېد " هغې" د راتگ وخت چې 
چې  دا " هغه" یوه بهرنۍ سپین پوستې مېرمنه وه  .یوخت نه و ضایع کړ

هغې ته  د یوې څېړنې لپاره ناسته وه.  کېد څو میاشتو لپاره زمونږ دفتر 
 شېشېشوې وه چې د  لزمونږ د مشر د کوټې سره جوخته وړه کوته ورکړ

هغه کسان چې  ونه یې لرل.  د بهر نه د ټول دفتر خلکو به لیدې شوه. لدېوا
گڼل  شۍ کوټې ته مخامخ و تر ټولو خوش بختېد کرسۍ مخ یې د دې ش

چانس برابر کړو.  په بانه  په خپلهان ته کله کله ځخو نورو به هم  ده. کې
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بانه به د خپلو همکارانو مېزونو ته ودریدل او په هغې به یې نظر واچوو.  
او تنده به یې د " هغې" په دیدن ماتوله.  په ټول دفتر  لوږهد خپلو سترگو 

و دېخوا په دوو برخو ې نه اخوا اټشۍ کوېکسان کېناستل چې د ش ۱۶ کې
په نوم  کېد هغې نوم " جېکولین " و خو مونږ به د جې وېشل شوي و. 

 یادوله. 
کالو مېرمنه وه او ساده جامې به یې  ۴۰دې شوه د کېیا  او ۳۵د  کېجې

اغوستې.  زیات وخت به یې نسواري کمیس پرتوگ  اغوستي و او نرۍ 
گوتي وېښته به یې کله ټالۍ وهلې.  خپل سره گل کېلوپټې یې په غاړه 

خو یوه خبره  کلپ بند کړي و.  کېکړې او کله به یې په یو پالسټی  څۍمک
دا د ښار د یوې گرانې  . چې د ټولو د پاره موضوع جوړوله د هغې عطر و

به  یایساره وه او کله کله به زمونږ د دفتر گاډ کېسیمې په مېلمستون 
راوختله نو د گلونو وږمې به  کله چې دا به د دفتر گاډي ته ورپسې تلو. 

ناست ټول خلک به زما په شان نشه غوندې  کېخپرې شوې.  په گاډي 
، یوا یبې له دې چې مونږ له کاره سر اوچت کړ کېشول.  په دفتر 

د  رښتیاو چې دا په پوهېدمونږ نه  ،کومې خوا ته والړه کېو چې جېپوهېد
د عطر سره گډ زمونږ ي یقیمتي عطر کمال و او که د هغې د وجود خوشبو

 د هوش نړۍ ورانوله. 
پېدا نکړي  کېوک زمونږ په غریب ملک هېڅو چې دا عطر به پوهېدمونږ 

رنگا رنگ عطرونه وهل  کېکه د دفتر جینکو هم اوس د هغې په سیالۍ ځ
زما انډیوال،  ځان تر دې چې یوه ور ولې. ځبه راته سپېږمې وسو دویخو 

یې گپ لگوو،  ورته په ملنډو وویل چې د  و سره بهځساجد چې کله کله د ښ
د هغې عطر زمونږ په  ،ئاو د عطرونو بوتلې مه تشو ئپېښې پرېږد کېجې

نشته او که وي هم نو اصل به نه وي. کېملک   
ینو سړو به د سیگرټ او یا د چایو ځیوه میاشت بله هم تېره شوه او د دفتر 

ما ته به قهر  ،خبره نه کولهنه عالوه بله څه  کېد جې کېبنډار  په خپللپاره 
، که عطر یڅه چل د کېې ځ، او ورته به مې وویل، " اخر دې ښیراغ

لیاړي هم نه نو تاسو به ورباندې  ینه لگوي او څرمنه یې سپینه نه واو
و په شان ی.  ستاسو د حسن په معیار دې لعنت وي، ما ته خو دا د سړولتوک

، " یاره کله چې ورته گورم او وویل په کېخو یو تن  وخندلټولو  ښکاري. 
 په کېشي نو نرۍ موسکا وکړي.  بس دا خبره مې  ېسترگې مو برابر

بجې وي.  ټولو بیا  ۱۲و په تندي خو تل ځخوښه ده.  زمونږه د همکارانو ښ
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خویندې  کېخو یو بل وویل، " یاره زمونږه په قسمت  وخندلپه زوره 
ي، وروره" یره جینې راته واهم.  ه کېاو په دفتر  کېلیکلي دي، په کور 

او دا حقیقت و چې د دفتر ټولې جینکۍ به  وخندلخبره خو ما هم ډېر  ېپه د
.خطاب کوه همکارانو ته د "ورور"   

 کېراته مشر د دفتر په عمومي غونډه  ځکار خالص شو او یوه ور کېد جې
مونږ ټولو پېسې  ،خبر راکړو چې د هغې لپاره یوه مېلمستیا جوړیږي

مېلمستیا د غرمې نه  . واخیستوې کړې او د وطن یو سوغات مو ورته راټول
په  خداید چایو او تقریرونو په بدرگه مو ورته  ،وه کېوروسته په دفتر 

ي مېدان ته یدا هوا ځامان وویل او خپلو کورونو ته روان شو.  په بله ور
نه والړ سره تر مېدا کېروانه وه او مشر ما ته دا دنده را وسپارله چې د جې

یې د ټرمینل دننه نه پرېښودو او د هغې بکس دروند  یکه د دفتر گاډځشم 
 و.  

سره والړم او  کېایه چې د مساپرو سره مله یې پرېښودل، جیځزه تر هغه 
د هغې سامان مې په یوه ټرالي ) گاډي( .  ودرېدو کېد خلکوپه یو قطار 

کړې چې څومره  پیلراسره خبرې  کېجی اېښې او انتظار مو کوو.  کې
هغه پوښتنه  اوس هم نه  خولهزما په  ،انه سره وړلېځښې خاطرې یې له 

 خدایاوس  ،غوټه وه کېمې په زړه  راهېسېراتله چې د تېرو څو میاشتو 
زړه مې کلک کړو،  موقع راکړې وه چې د هغې د عطر نوم معلوم کړم. 

شوق راته هغې ډېر په  ،اجازه مې ترې واخیسته چې زه یوه پوښتنه لرم
، " څه پوښتنه لرې؟ ما د زړه خبره ورته وکړه نو دې وویلې یوکتل او و
وپلټولو.  او بیا د خپل غاړې بېگ یې  وخندلپه زوره   
شي بوتل یې راوویستو او راته یې ښکاره کړو. "دا مې د ېد ش ییو وړوک

و.  د اصل یاسمین د گلونو  يپېښور د عطر خرڅوونکو بازار نه اخیستې
انه سره اخستي دي چې خپلوانو ته یې ځڅو بوتلې مې نور هم له  او يد

" دا پوښتنه رانه پرون د  بیا یې په شوخو سترگو راته وکتل ډالۍ کړم. 
په  دوکانته مې هم د عطر فروش  هغویکړې وه او  مجینکو ه څودفتر 

زما په خبره باور ونکړو. هغویي یو، خو ښا ینښه کړ  
 

پېښورم  ۲۰۰۷   
 
ورخ میراث  
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د "  . اورېدوچې دا خبر مې و ومته ناست  تلویزوند خبرونو کتلو لپاره 

دلې ده او د مړو لوی کېد سورلیو الوتکه په سمندر  مصر د شرم الشېخ نه
لکه  ټیلیفوند خبر نور تفصیل رانه پاتې و او زه په " ژوندو درک یې نشته.

ره خبرې کولې او بېگا راس زوی.  برکت هللا زما د تره د لېونو اخته شوم
.  ید کېد خپلې مېرمنې شمیم سره شرم الشېخ  ي و چې دیویلراته یې   

ته لپاره مصر ې سره هني مون ځو او د ښ یبرکت هللا اوس اوس واده کړ
د موبایل هغه نمبر چې   و. يبېرته راتلونک کېو ځپه دوو ور دوی و.  یتلل

اخر  وي.  چېرتهبه  یدخبر چې  ومو او زه نه اوس بند  ،برکت هللا سره و
زما نمبر واخیستو  رانه  هغوی وکړو.  ټیلیفونمې ته ي لیکې دفتر ید هوا
خو هلته په  کېناستمته  تلویزونچې خبر به راکړي.  زه بیا  ویلې یاو و

  پرده مې د برکت هللا د ژوند فلم لیدو. 
هم زما  و.  یو چې پالر یې مړ شود نهو کالو  اوزما نه یو کال کشر  ید

د برکت هللا موراو زما مور  نه وروستوده د مړینې  دغه یو تره و او د
.  څو ودروهو دېوال م کېدومره جنگونه وکړل چې د شریکې په کور 

ه او مور مې لکه چاړه او غوښه وې. ځتره ښ وشوه خو دوارې روغه هم 
خو زه او برکت د  دوکېنور تگ راتگ نه  دوید  د غم ښادۍ نه عالوه 

والي نه ملگري و او د مېندو نه په پټه مو یو بل سره لیدل کتل. زما  ماشوم
زما مې د خپل ورور په شان گڼلو.  بیا  یدرې مشران وروڼه هم و خو د

ې مې خپله برخه ځد تره ښ شوه.  پیل دعوه چې مړ شو نو په زمکو پالر
 کېزما وروڼو په کاروبار  بېله کړه او د یو څه وخت لپاره په ارام شوه. 

ې زما په اوږه شو.  ډېرې پېسې وبایللې او د کورنۍ پېټ  
کمپنۍ سره یې کار کوو.  یيلوې د یو کې کراچۍو او په  یلیوبرکت سبق 

 همدلته یې یوه جینۍ خوښه شوه او د مور د خوښي خالف یې واده کړه.
و. ما بوخت و دویخو  ومپه انتظار  ټیلیفوني لیکې د یه تر ناوخته د هواز

دفتر ته مخه کړه او هلته مې یو کس پېدا کړو چې راته د  ېد سهار د
الهو  کېمسافرو نومونه یې ښکاره کړل.  د الوتکې ټولې سورلۍ په سمندر 

   په لیسټ کې لیکلي و.او د برکت او د شمیم نومونه هم  ېو يشو
ده زمکه نه وه  د و.  ځایهر څه په د مور د برخې زمکه او کور د برکت 

هغه اوس د شریکې  ده په نوم کړي و.  مور یې هر څه د خرڅه شوې او
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و او ما به  یاده کړدوه لوڼه یې و  له.اوسېد کېکور نه تللې او په یوه بنگله 
ده زمکه به چا ته رسېږي؟ دبرکت مړ شي نو وو چې تل دا سوچ ک  

لندنم  ۲۰۰۶   
  

 گیلې مانې
یې  کېلو په عمر کا ۳۰چې د  وکړېدهدومره  کېدریو کالو  تېرونه په یکس 

سمه د په تندي یې دومره گونځې جوړې شوې چې ټول سر سپین شو او 
یو  با کولې. سکونډتون شپې یې د مور پالر کره  ه.  دښکارېدکالو  ۶۰

او کله کله په  کېو، بل یې په بهر ملک اوسېدان له بېل ځورور یې واده او 
به یې حال اخیستو.  ټیلیفون  

واده  شکیلهلې سره وه.  یکیا د خپلې کشرې خور شینۍ ملگرتځیوا سکینېد 
د یو  کېدواړو په عمر  دوید  یې خوشاله ژوند کوو.  کېکور  په خپلاو 

کال فرق و.  دواړو د ماشومتوب او د پیغلتوب کلونه یو بل ته خپل د زړه 
هغه خبرې چې  ،ېپوهېدحال په ویلو تېر کړي و او اوس د یو بل په خبره 

شوې کولې، خور سره به یې شریکولې.  مور ته ن سکینې  
خبرې  شکیلېداسې احساس کوو چې د  سکینېدو چې کېخو اوس دا یو کال 

داسې لکه چې ، دهېد طنز لشه احساس په کېبدلې شوې وې.  هغې ته به 
دلون بحېرانه وه چې په خور کې یې دا  سکینهخور ورباندې ملنډې وهي.  

 په خپلهدېشي هغه کېه چرت وهلو چې و او کله به یې ځان سر یڅنگه راغل
غسې ده. اهم شکیلهبدله شوې وي،   

پرې وزورېده.  هغې خپلې خور ته د  سکینهو چې  یخو نن بیا داسې شو
 کېواب ځد دعوې په  ېمحکمې( لیک ورښکاره کړو چې د د)عدالت 

لیکلي و چې دا د خپل خسر په کور  کې ېپه د و.  یورته هم نن رارسیدل
ژوند، خپله برخه د ورور په نوم  په خپلکه د هغې خاوند ځ ريحق نه ل کې

 کړې وه.  
د دی لیک په تر السه کولو ډېره خفه وه، د خپل خاوند نه یې گیله  سکینه

 سکینېد   و. یپلو اوالدونو حق یې ورور ته ورکړراتله چې څنگه د خ
، په لیک ه وهځسپین ږیري پالر ډېر ضعیف و.  مور یې د کلي ساده ښ

بې د ېه ولیده نو څو شهېراو تاڼه تحصیل نه وه خبره خو لور یې ز لوست
 سکینې ل. ځخواښې خسر او د دی مړ خاوند یې په ښیرو ولمان سکینې

ي چې اوس به یغوښتل چې خور ورله تسلي ورکړي، یو څه الره ورته وښا
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و، لوستولیک  شکیلېخو  ،څه کوي، د خپلو اوالدونو حق به څنگه اخلي
ویل.  ونهیې  هېڅ  

یې هم وویل چې د هغې سپما شوي  ورته خپل زړه تش کړو، دا سکینې
ورله   هغویچې دې کار کوو  کېي ځپه کوم ښوون دو دي. ېسې په ختمېپ

هغه  دو و. ېمانو د تعلیم لگښت یې مخ په زیاتلږه تنخواه ورکوله او د ماشو
نه وه نو  په خپلهپالر یې نه و، یا دا او که مور  ،ته اندېښمنه وه کېراتلون

ورته تسلي ورکړه خو نن د  شکیلېنور کله به  اوالدونه به یې څه کوي. 
بوت ناسته وه ، بیا یې و.  لکه د ښکارېداحساس نه  هېڅ کېهغې په سترگو 

درنه ناراضه  خدایې ویل، " داسې ښکاري چې یوکړو او و یسوړ اسویل
د یواځیتوب احساس ل یې ځحوصله ماته شوه او په لومړي  سکینې"  د ید

 شکیلې؟"   یرانه ناراضه د خدایوکړو. " ښه، نو ما څه کړي دي چې 
دی  خدایغلي وه، بیا یې وویل، "  شېبهواب ورنکړو.  ځ هېڅورته 

 درباندې ورحمېږي"
په خپل کټ اړخونه بدلول او بیا بیا یې دا خبره یادوله چې "  سکینېد شپې 
وانۍ وختونه ځ. د کړه پیلحاسبه درباندې ورحمیږي"  هغې خپله م خدای

لیدلې، بازار ته به هم نه ه په زړه شول.  هغې چرې سینما نه ویې را 
یې  کېپه ودونو ښادیو   اغوستې.ونو کې ورتله.  ښې جامې به یې په اختر

په مخ یې کریم هم نه  ې. یلوچرې نڅا نه وه کړې، سندرې یې نه وې 
خوښی ته یې سر ټیټ کړو.  هغوید  مور پالر ورته د واده وویل نو وهلو. 

لې د چیني ځله واده وروسته، خواښې سره یې ژبه نه وه کړې. ایندرور یو 
دفاع کې ورته  په خپلې وېناوې وکړې نو هغې ډېرته لوښو په ماتولو ور

تر منځ روغه وشوه. دویوروستو د  څو خبرې اورولې وې،  
ه اوریدلي و.  د دوېم ږېدو هغې څومره پیغورونېنې لومړۍ لور په زیکد س

ې خبرې نه ځلور نه وروستو، د هغې خواښې او خسر ورسره څو ور
ه وکړي، ځده چې ورور ته بله ښېځگر کېکولې.  بیا ایندرور یې په کلي 

دا هر څه په صبر زغملي و.  خو یوه  سکینې ،زامن پکار و دویځکه د 
ې روغتون ته یې درد راپورته شو او تر څو چې ی کېد میړه په سینه  ځور

رسوو، ده ساه ورکړې وه.  ډاکټرانو ویل چې د هغه د زړه دوه رگونه بند 
که خو یې ټول وجود شین و . خو د ځشوي و او وینه ورته نه وه رسیدلې، 

ویل چې هغه ته چا زهر ورکړي  هم دا ځایخواښې او ایندرور هر  سکینې
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 ېورځ هم د ېغر له کوره وشړل شوه، په هپه کومه ورځ چې دا د خس و. 
ولې ناراضه و؟  خدای ېنو اوس تر ېگیله نه وه کړ هخدایله   

د هغې په سردرد و، خوب نه  ،دهېله کټه راپاڅ سکینهه وه چې تېرنیمه شپه 
ې یي ته تله.  د خپلو لوڼو کټونو ته یې وکتل او وځورتلو او سهار دا ښوون

"  دې ته د يتېروبه هم زما په شان د کړاوونو ډک ژوند  دویویل، " 
ي زما یاخبار هغه خبر رایاد شو چې یوې مور خپل ماشومان وژلي و. " ښا
بختۍ نه په شان به څوک بدبخته وي" هغې سوچ وکړو.  خو اوس د خپلې بد

خو زما زړه ته  شکیلهته حېرانه وه. "  چلنزیات هغه د خپلې خور 
خندلي و،   څومرهمو  کېبو ېوند په ښو ش، زما خپله وینه ده . د ژنژدېرا

غه ل، یو بل ته تسلي ورکول، هپوهېد، د یو بل په درد هغه ټوکې، ملنډې
م او پوښتنه به ترې وکړم ځبا به ورکره سټول څه شول؟ " سوچ یې کوو، " 
 چې دا ولې داسې بدله شوې ده؟"

په ټیلیفون به یې د خور سره  ،د ژوند په کارونو بوخته شوه سکینه سبا
و بل حال به یې وپوښتلو، داسې لکه چې جبر وي. اوپره خبرې وشوې، د ی  

ورله یوه معمولي تحفه  سکینې ،سالگره وه زوید  شکیلېمیاشت وروسته د 
ک اوبسکټ کېڅښلې، چای وماشومانو د نورکله په شان په گډه  . یوړه

سکینې خبرو ته کېناستې.  شکیلهاو  سکینهوخوړل او په لوبو اخته شو.  
یو  شکیلېد خپل اپیل خبره وکړه.   کېواب ځپه د نوټس  ورته د عدالت

وکړو نو خور ته یې پخوانۍ خبره رایاده شوه.  هغې نه یې  یسوړاسویل
غږ  يپه ټکان خوړل شکیلې؟" یه وکړه، " د دی اسویلي څه مطلب دپوښتن

نی ورته لږ کې"  سید یڅو وارې اوریدل خولېوویل، " دا فریاد مې ستا له 
اوس یو زهر گډ وي؟  کېخبره یې چې ستا په خبرو په لوړغږ وویل، " ته 

؟" یيد مکرخندا وکړه، " دا ته څه وا شکیلېنگ زنې خبرې کوې"   څته 
، ما خو تل همدغسې خبرې کولې، ومنگ زنې خبرې کڅزه به ولې تا ته 

 زه خو همداسې یم" 
 شکیله  و ورو یې ورته خپل زړه وسپړو.غلې وه خو بیا ور شېبهیو  سکینه
اخر دواړه ستړې شوې او  لگیا شوه اوخبرې تودې شوې.  کېدفاع  هپلپه خ
، چې  ی، ستا څه خیال دشکیلېوویل، "  سکینې ،خاموشي شوه شېبهیوه 

 هېڅسره  شکیلې؟" یولې ما نه ناراضه د خدای؟ یزما ژوند ولې داسې د
واب نه و، رډ رډ یې خور ته کتل." ووایه کنه، ته خو ډېره پوهه یې، ستا ځ
واب ځ هېڅورته  شکیلېچې څه دي، هغه ولې ما سره نشته؟"  کېژوند  په
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ورنکړو." ووایه کنه، خورې، ما کومه گناه کړې ده، چې تا نه ده کړې؟ 
فرق  هېڅ کېشوي و، زمونږ په اخالقو  لوی کېمونږ دواړه  په یو کور 

گوزاره یې، زه هم یم، نو بیا ولې؟ " ځنشته، هغومره چې ته لمون  
"پوهېږمخبره نه  ې، " زه په د ویل یيترې مخ واړوو او و شکیلې  
؟" یله ما ناراضه د خدایچې "  یيپه قهر شوه، " نو بیا ولې وا سکینه  
د  ي په لوري والړه. ځد چایو لوښي یې راټول کړل او د پخلن ده،ېپاڅ شکیله

ان ځښودو او کېد لوښو پتنوس  شکیلېونه لیدو.   سکینېهغې د سترگو ډنډ 
څومره بدله شوې ده ، د خاوند مرگ داسی  سکینهه یې سوچ کوو، " سر

، دا ومکړه چې اوس په معمولي خبرو خفه شي، زه چې هر څومره احتیاط ک
وکړو او د  ییو سوړ اسویل یي نیسي او پرې خفه شي" بیازما یوه خبره و

 شونډو الندې یې وویل، " خدایه، ته پرې ورحمېږې" 
 

پېښورم  ۲۰۰۵    
 
لهخکږه   

سپین مخ ته  ېد هغې وروستۍ خبرې په ما اوربل کړو.  یوه څپېړه مې د د
څ وه، په فرش پرته وه.  هغې د خپل لپوهېدراخالصه کړه او ترڅو چې 

وجود د پټولو لپاره الس وغځوو خو ما په فرش د هغې دانه وانه جامې او 
.  دا ولځمې ورته وغور کېبوټان راټول کړل او د اپارټمنټ په راهدارۍ 

ه، ان راتاو کړځخوب چپنه په خپل ر د ژر ژ مالو سر شوه.  ځراته په ښکن
اغسې د جامو پسې مې بهر ورټېله کړه.دا مې د الس نه ونیوله او هم  

دې.  ېره بنده کړه نو د دې سلگۍ مې اوردروازه مې په زو  
اور لږ سوړ شو او پښېمانه شوم  خو هغې د دروازې نه بهر خپله  زما 

ورپسې   راتازه شو.مې بیا قهر  هغه خبره بیا په زوره وکړه نو  روستۍو
وله او د دېوال سره مې  یوه زوروره ډغره بهر والړم، له ویښتو مې ونی

چې هسې نه د نورو  وېرېدموچیغې کړې او زه لږ  ېورله ورکړه.  د
چې  یدا د یښه وال کېوطن  ېپه د خو  ي.ځاپارټمنټونو نه څوک راوو

 ټیلیفونغرض نه لري.  زیات نه زیات یو څوک پولیسو ته  څوک درباندې
نه و شوي.  هېڅ خو دا ښځه ما پخوا هم وهلې وه ،کړيو  

او دې زما یو  ومل مې په دې وهلې وه چې زه په کور کې نه ځپه لومړي 
خبره نه وه خو زه  ملگري ته دروازه خالصه کړې وه.  دا څه دومره لویه
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ښځې د خوب کالي اغوستي و او زه په  ېددم چې هغه وخت ېوشرم ېپه د
وه چې ما  ېپه دی څپېړه ورکړ دوه درې وارېغسل خانه کې وم.  بیا مې 

 سره به یې ژبه کوله.  
، چکر ورکوم، فلمونه پرې گورم، ومخو د تېرو شپږو میاشتو نه یې ناز

یو ځل مې ورته ښکلې جامې او بوټان واخیستل،  ته یې بیایم.  رستورانت
څه غواړي؟    )چکر( ته مې هم بوتله، نوره د خره لور هالیډې  

نن سم دم د کار نه راغلم، سمه دمه ډودۍ مې وخوړه، سم دم عشق مې 
ورسره وکړو، چې ناڅاپه یې وویل ، " واده راسره وکړه" ما ویل، دا 

غه یوه اهم ېې ده، خو د دژده کړکو کېناشونې ده، ما ته مور په وطن 
کړو.   کور جوړ ځایه چې یو ځه مینه کوې نو راخبره وه، چې ته راسر

او خبره  وخندلهغه خو ال څه کوې، راته یې وویل، ماشوم غواړم! ما ورته 
ه وگوره او ماشوم راوړل وگوره.  ځښ ځایهلکه ته د دې " د خندا هم ده.   

وي او زه به ورته  دليېه به تښت، بل سړي سرسبا له به یې د ساتلو نه وي
"ماشوم لویوم.  

یې راکړو چې "زه به  یراته ډېر غوږونه وخوړل نو خبردارچې یې اخر 
دې پرېږدم".  ما ویل ، زه نو والړه شه، زه خو هسې هم واده درسره نه 

خبره  ېا اړتیا راته اوس نشته.  بس په د، د وطن نه به ښځه راولم، ستومک
و سره لځد ښکن ېې.  زه د دوویلناسته او بدې ردې یې راته ېک کېپه کټ 

ښه د زړه بړاس یې وویستو نو ما غوښتل چې مچ یې  ،یم یاوس عادت شو
 کړم.  

خو د دې وروستۍ خبرې راباندې اوربل کړو.  راته یې وویل، " تاسو 
. په ښځو ظلم کوئ." بس وروره دا خبره نه ئپښتانه څومره خود غرضه ی

ې لس دا د دوو پېسو ښځه چ وه لکه د ټوپک ډز و چې په ما یې وکړو. 
ل کوي؟ هرڅوک چې زما ځم ته ښکنویاران یې بدل کړي دي، څنگه زما ق

دا  ،کړمېترې سترگې وباسم، ژبه به ترې پر ي، زه بهیم ته څه وواوق
ي  چې یهغه زمونږ مشران څه ښه وا ،ښودهېبدبخته خو مې تش په وهلو پر

په سوک سمېږي. خولهکږه   
کابلم  ۲۰۰۴   

 انځورگره
ي شینامخپل وه...د خپل کور نه...ماشومانو نه او د فوزیه  ډېره ناهیلې 

شو. د ځان په شان  یلیدل یاو نه چلوونک یچې نه یې څرخوونک ژوند نه
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یې پوښتنې کولې او ټولو ورته ویل چې د کور د ښځو ژوند ورو ښځو نه ن
دې یوه د سهار نه تر ماښامه  هغې لپاره دا د منلو نه و چې د همداسې وي. 

.  وکړيکسانو نوکري د څلورو ښځه   
وڅښلې، ځان یې تیار کړو او کور نه  چاینه پوهېده چې نعیم څه وختې 

دا به د ماشومې  ل نواستوته ورو ښوونځي . دوه زامن به یې سکولووتلو
جوړ کړي، دا ښه  انځور زړه به یې و چې یو  پاتې شوه. یوازېعذرا سره 

ورونو نندارتون جوړ ځدې د ان انځورگره وه.  د کالج د سبق په وخت د
خو اوس د ښار په یو بینک کې ه لویه د غرونو منظره و او یوی شو

اوس ترېنه برش او رنگونه پاتې و. .  خو هو هځوړند  
شین به یې ډک کړو، ماشومه به یې اهغې به خیرنې جامې راټولې کړې، م

د نورو ښځو نه به یې   مړه او ویده کړه او د پخلي غم به یې وکړو.
غه کارونه به یې ورته ماپه کورونو کې څه کول نو ه هغویل چې وپوښت

ځئ یوه ټولنه دې په غاړه و.  یو څو ملگرو ته یې وویل، " را یادول چې د
ځان له خو هر څوک ژوند  لت لپاره هم څه وکړو. اجوړه کړو، خپل کورم

پیدا ټریسا"  راکې د کومه وخندل، " دا  "مدرورپورې به  هغوی  "کوي.
ارونه کوي، زمونږ په شان نه وي" ک لویل، " هغه چې ی"  بلې به وشوه؟ 

 فوزیه به  نوره هم ناهیلې شوه.
کلونه  د ژرندې په شور کې ورک شو اوژوند دې د زړه غږ د بیا د 
او حاالتو ته یې سر ټیټ کړو.  اورېدوهم دا غږ نه  په خپلههغې  دل. ېواوړ

ډاډه شو نو لږ به یې زړه  وه وماشومانو ته به یې کتل چې په سبق کې تکړ
د مور په شان انځورونه نشو دې لورعذرا  د  چې هغې قرباني ورکړې وه.

 د جغرافیې نقشې، د ،به ورته هغه کارونه سر ته رسولنو فوزیې  یجوړول
دې لپاره یو څه  دجوړول گرافونه، د ژوو او د ځناورو انځورونه  حساب

ل نو خوشاله به کور یستادې شاباش وواخپلې او لور ته به یې  وو خونده ور
 ته راغله.  

ملکونو بهر نور هم وڅرخېدو او دواړه زامن یې کارونو لپاره رندې پل ژد 
نه  د هغې د امتحانونو ،واده لپاره خوبونه لیدل ته والړل نو هغې د عذرا د

 رنگا رنگ  له جوړه شوه.  درې ورځې ېه کالج کې لویه موروستو پ
پروگرامونه و او د وروستۍ ورځې په میلمستیا کې د  او نورمقابلې، ډرامې 

مېندې هم مېلمنې وې. ټولو جینکو  



 36 

وکړه، نوې جامې یې جوړې کړې او د مېلمستیا نه یوه  یفوزیې ورته تیار
ورځ وړاندې یې لور ته ښکاره کړې، " ته وگوره عذرا دا جامې راسره 

ل، " دا رنگ درسره څنگه ښکاري؟"  هغه موسکۍ شوه او مور ته یې ووی
، زما د واده یوه ییرانه شوه، " دا خو ډېر ښه رنگ دفوزیه ح  ي"ینه ښا

خو عذرا یوې خوا ته ه خوښه وه." ډېرجوړه داسې وه او ستا د پالر به  
ې ویل، " مورې... که ته پارټۍ ته والړه نشې نو څه به یڅټ کوږ کړو او و

 وشي؟"
ي یلوه شوې ده؟  چا درته څه ې څه خبرد فوزیې زړه درز وکړو، " ول

" زه...زه...نه غواړم چې  بیا زړه نا زړه لگیا شوه لور یې غلې وه،دي؟" 
؟  یشوه، " ولې مخ مې دومره بدرنگ د تا څوک ویني"  فوزیه په خندا

ټه مې راوتلې ده، خو ټولې میندې همدغسې ېغټه خو هم نه یم، بس لږه خ
ړه، " دا خبره نه ده..."  کېاو که..." لور یې د هغې خبره پر وي  

، صفا خبره وکړه" فوزیې په سخته لهجه ورته وویل، " نو بیا څه شوي دي
السونه یې ترې تاو کړل، بیا یې نیم  سته اویواخ عذرا د صوفې یوه گدۍ را

 گدۍ  شا ته پټ کړو، " زما د ټولو ملگرو مېندې کارونه کوي.  مخ د
او کې ده.  زه به ستا په باره -جي-څوک ډاکټره ده، څوک استاده، څوک این

ه کوي؟  بس ته خو تصویر ښه ته څه وایم چې زما مور څ دویکې 
شې او د رنگونو نه خبره یې."  یجوړول  

بیا یې گدۍ یوې خوا ته وغورځوله او د کوټې نه په وتلو کې یې وویل، " 
ر کړو."ېنه دي کړي، بس بیکاره ژوند دې ت هېڅمورې تا خو   

وکړو داسې لکه چې د یې دې، سخت د ستړیا احساس ېږدېورد فوزیې پښې 
د الوت هڅه کوله او نن د اسمان او د زمکې تر منځ چا ترېنه  یېنه  کالو۲۰

 وزرې پرېکړې وې.
 

پېښورم  ۲۰۰۱۲ اپرېل   
 
 
 

 سوړ جنګ
د یو اوږد سفر نه وروستو خپل کور ته چې راغلم نو په فرش د دیوالونو 

وټونو گهرې کوټې په  د ولۍ مې ولیدې. گې سره د بادامي رنګ وړې وړ
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ژنم کاسو کې ایښې دا گولۍ زه ډېرې ښې پی کېکې په وړو وړو شنو پالسټی
.چې د موږکانو د وژلو لپاره و   

د سړي نه مې پوښتنه وکړه چې څه خبره ده؟ ویل یې "هسې د شپې مې یو 
مې  رسیورى غوندې ولیدو چې زما د کتابونو شیلف نه راښکاره شو خو نو

، نه یې کاغذ ېلیدل يلي . نه مې د موږکانو توره مردارنه دي لید هېڅ
ما د احتیاط لپاره داګولۍ   خوړلى دى او نه چرته کړپ کړوپ اورم.

"د څه شي سیورى و؟ مږه وه که  دي." خو زما پوښتنې زیاتې شوې يراوړ
ږي؟ مېړه رانه مخ واړوو چې کېموږک؟ بل څه بال نه وي! څو ورځې یې 

س، بس وارخطا کېږه مه، هر څه چې وي پته به یې ولگيب ." 
زه هره اوونۍ کورد بېخ نه پاکوم، ماشومانو ته د  راهېسېڅو کلو  تېرود 

خوراک شیان خوب کوټې ته د اوړلو اجازه نشته.  هم د دې لپاره...خیر 
راته  یڅو ورځې راته ډېرې سختې وې، هر شراتلونکې  اوس به گورو. 

.وښکارېدمردار   
وش د کور صفایي پیل شوه.  پردې ټولې المارۍ مې چپه کړې او په ج

ینځل شوې، د کټ څادرونه، قالین، گدۍ او داسې نورهر څه مې بهر په و
کرسۍ میزونه د یو نه بل ځاى ته مو بدل کړل.  چمن کې لمر ته کېښودل. 

ندل او د څو ورځو د سختې پاک ېو د صفایي داروګان وشپه هرگوټ کې م
نه وروسته مې تسلي وشوه چې موږکان نشته نوهغه ګولۍ مو راټولې  کارۍ
.کړې   

د چایو پیاله مې په الس کې او د  . وممخې ته ناسته  تلویزونیوه شپه زه د 
د ماشومانو په کوټه کې  سکټ راته مخامخ په میز ایښي وو. خپلې خوښې ب

غږ ټیټ  نتلویزوما د   رڼاګانې بندې وې اوهرې خوا ته چپه چپتیا وه.
یو وړوکى موږک ورو  کړى و چې نا ببره مې د کوټې دروازې ته پام شو. 

وشۍ د خوب ورو د دروازې د شانه نه راښکاره شو او هماغسې په خام
دا هرڅه د دوو ثانیو لپاره می ولیدل، غوني مې  کوټې ته یې منډه کړه. 

مې ټول  په یوه چیغه ،رانه پاتې شول تلویزون، چای، ىبسکټ او لزیږ شو
.کړو تېرول او د موږک حال مې ورته څرا پا   

دى والړو، اوږده جارو  ،ویل، " بس اوس به یې راگیر کړوسړي راته و
یې را واخیسته، ما زړه تولیه تاو راتاو کړه او د دروازې سوړه مې بنده 

بیلچې او ټوکرۍ انتظام مو هم وکړو چې په دې الره به  کېکړه.  د پالسټی
راتلونکى یو ساعت مو د موږک پسې د کوټې هر ګوټ   سو.یې ژوندى نی
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ولټوو. المارۍ، کټ، د جامو صندوق او ټوله کوټه داسې شوه لکه چې غله 
.گرځیدلي وي، خو موږک څه چې د هغه سیورى هم نه و په کې   

را  هېڅخو زمونږ الس ته  ورسېدهد تروریزم په ضد زمونږ جګړه پاى ته 
کول.  په بله ورځ  ځایمو د کوټې شیان ځاى په  نه غلل.  پاتې دوه ساعته

سړى مې والړو، ښې ډېرې د موږک وژونکې ګولۍ یې راوړې.  ما ورته 
سره درې کوړکۍ )لومې( هم ږي خو هغه ورکېنه  هېڅوویل په دې 

دا د موږکانو د نیولوهغه اوسپنیزې کوړکۍ نه وې چې په وطن راوړې. 
.جوړې وړې لومې وې کې یې کاروي، بلکه د شین پالسټیک نه    

راته وویل، زویږده"  کېما سړي ته وویل، "په دې کې پنیر یا غوښه   
" ما په انټرنیټ کې معلومات کړي دي، که  ،چاکلیټ او بسکټ پکاردي

دى شي درې وي، کېورسره دى.  یوموږک ووینئ نو پوه شئ چې پوره ټبر
وى چاکلیټ د د ،، مانا دا چې په ډله کې ګرځيپنځهدى شي څلور یا کې

دوپه وخت د خپلوسوړو نه راوځي." د ده بیان ېد لمر خاته او ډوب ،خوښېږي
.خالص شو نو ټول غلي و  

دى شي اروپایي موږکان زمونږ د کې زما لپاره دا معلومات نوي وو. 
داسې امکان شته چې د دې  موږکانو نه بېل طبیعت اوبېل کلچر ولري. 

د  تراوسه د کاغذ یا د ټوکر . ملکونو ټول ژوي بل شان او هوښیار وي
خوړلو ثبوت مې نه وو موندلى.  څومره ماړه دي! پنیرهم نه خوري. اخر 

 ې، زوی چې مرکړې چې ارزان بیه چاکلیټ راوړيته مې پیسې و زوی
څه چې ترینه پاتې  کړي و.  پیلیې د چاکلیټو په خوراک  په خپلهراغلو نو 

ر شا یې ورته کوټې دروازې ت و هغه یې په لومه کې کېښودل چې د خوب د
ښودلې.  کېلو ځایونو کې ورته ېال بېکوړکۍ مو په ب ېبنده کړه.  درې نور

رڼا بله  نیمه شپه ناببره کړپ وشو، یو ډېر نازک او مهین غږ مو واورېدو. 
ما سترګې پټې کړې او  ومه کې موږک بند و. شوه نو د دروازې شا ته په ل

کڅوړه  کېمې په الس پالسټی سړي ځان مې پرې ناغرضه کړو. 
.د لومې سره په یو ډبي کې بند کړو او بهر یې یوړو یوخیجوله، بیا یې مړ   

دا هم په انټرنیټ کې  په بله ورځ خبره شوم چې دا یې سیزلې وه ، ځکه
دلى و. خو زمونږ زړه ډاډه شو چې دا هماغه موږک و چې ما لی لیکلي وو. 

راغلى وي نو دوى به ال پاتې وي. برهم که د ده ټ لومې مو لیرې نه کړې. 
په بله شپه زه په پخلنځي کې وم، په میز مې سابه د پاکولو لپاره ایښي و. 

په کور کې  چې نیم کارونه د شپې خالص کړم.  میلمانه راتلل او ما غوښتل
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خاموشي وه او ناببره یو موږک مې ولیدو چې د پخلنځي د المارۍ د الندې 
راځغله. ړي ته مې چیغه کړه چې هله شابهورو غوندې والړو، س   

ې موږک په راوتلو کې لیدلى هغه زرلومه راواخیسته او کوم ځاى نه چې م
ما ورته وویل "هغه خو بل خوا ته والړو!" ده  لته یې کېښوده. ماغو، ه

." "..غه راځي، دامې اپه هم بېرتهوویل،" موږک چې په کومه الره ځي، 
ما د هغه جمله پوره کړه.  نه مې غوښتل چې  په انټرنیټ کې لوستي دي"
دېىشي  بیا چرې زما کورته کې . دوى به څه وایيمیلمانه دا لومې وګوري . 

دو. سړي ته مې ېبس یو وهم راته ولو به نه خوري.  رانشي، زما ډوډۍ
وویل که سحر په دې لومه کې څه و او که نه و،  د مخې نه یې لیرې کړه. 

په دې  و نو یو موږک په لومه کې بند و. ي ته راغلپه بل سحر چې پخلنځ 
اغسې وه لکه چې امریکایانو د صدام حسین په وخت کې زما خوشالي هم

.نیولو ښکاره کړې وه   
، ځاى مو د میلمنو د راتلو نه وړاندې مو ټولې لومې او کوړکۍ لیرې کړې

ږکانو که ناببره د دې مو خو زما زړه اوس هم نا ارامه و.  ،پاک صفا کړو
یو ورور یا خور چرته راښکاره شول نو...خیر میلمانه راغلل او والړل.  

ناببره اته کلن زوى مې د  موږکانو انسانیت وکړو چې راښکاره نشول. 
دى.  غسل خانې نه چیغې کړې. مور ... بابا ... دلته یو موږک مړ پروت

ړ و او په د دروازې شا ته مې زوى بربنډ وال ،ټولو غسل خانې ته منډه کړه
موږک په ځاى د ورور  لور مې د.  ه یې مړ موږک ته ګوته نیولې وهزمک

وجود ته په چیغو شوه، " شرم شرم!"  ما ورته تولیه وغورځوله چې ځان 
.پټ کړي او سړي د موږک مړى "ستي کولو" لپاره یوړو   

وهلو چې درې موږکان مړه شول اوس به  هڅد شپې په ډوډۍ ټولو همدغه 
وي؟ ما د خپلې تسلۍ لپاره ورته وویل، " دا موږکان اروپایي دي،  څو پاتې

ټبر و،  یړپ کړوپ نه کوي، ښایي همدغه وړوکغوښه پنیر نه خوري، ک
وړه کورنۍ." کشر زوى مې د میزشا وخوا ، مور، پالراو زوى یا لور

مونږ شپږتنه و، هغه په گوتو شمیرل چې زما لور ورته وویل، "  وکتل. 
جانى زمونږ د  په شان دي.  دویموږکان د جاني  ان نه یو. مونږ اروپای

سره به یې  زوی یو زوى و، سخت ورانکار او زما د کشري کېگاونډي ی
.په ورځ کې لس وارې لوبې او شل وارې جنګ کوو   

ې شوې او د موږکانو موضوع سړه شوه خو تېرڅو ورځې نورې په ارام 
شو او زمونږ د خوب په  بره کړسلومې په خپل ځاى پاتې وې.  یوه شپه ناب
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یو موږک په لومه کې نښتى و او د خپل ژوند  دو. ېکوټه کې میز ودرب
وروستۍ جنګ یې کوو.  یو "چي" وشو او بیا خاموشي وه . ما دومره د 

ژوى ساه ورکوي او زه یې دردناک مرګ غږ چرته نه و اورېدلى  چې یو 
یدم او څزه له خپل کټ راپاې درې بجې وې، سخته ژړا راتله.  د شپ، اورم

.سره پرېوتم د ماشومانو کوټې ته والړم، هلته د لور   
ټول کور د موږکانو ډک کله به مې لیدل چې  ،پاتې شپه مې بد خوبونه لیدل

رنګارنګ موږکان دي. زیړ، سور، شین... یو  ،يځلوپه کې اې دى او ځین
اوچته کړم چې زه پښه ر  ني.کېي او زما په پښو کې ځلوسپین موږک راوا

په بوټ یې مړکړم.  هغه ماته بره ګوري.  په سترګو یې ګالبي عینکې دي، 
یلټن جان یو وخت په غسې لکه چې د انګلستان مشهور سندرغاړي ااهم

خو د موږک په سترګو کې سوال هم دى چې ته ولې ما  سترگو کولې. 
پله دې وژنې ؟ ما څه ګناه کړې ده؟ ستا د کور ډوډۍ مې نه ده خوړلې، خ

شى مې درته نه دي خراب کړي او شور هم نه  هېڅراته چاکلیټ ایښي دي، 
څلورواړه اوالدونه موږکان شوي کوم.  بیا خوب بدل شو او ګورم چې زما 

ووډ یو یچې څنګه یې ووژنم.  خوب نه و د هال پوهېږماو زه نه  دي
.بوگنوونکى فلم و   

ې په ماشومانو وویستو. زاره وم چې ټول قهر مبېسحر زه دومره خفه او 
ل چې زه ولې د موږک نه دومره کرکه لرم او پالر یې ولې پوهېدهغوى نه 

څو شپې نه وې .  رنیټ د دوى په هکله معلومات لټويهر وختې په انټ
.ې چې یو بل موږک هم  زمونږ د کوټې په لومه کې بند شوتېر   

ور له ې شوي دي چې د ښاروالۍ کسانو زمونږ کتېراوس څو میاشتې 
وړې سوړې یې هم بند کړي  یيلوموږکانو پاک کړی او د بهرنه هغه ټولې 

خو زه اوس هم د ناستې په کوټه کې په  الرې وې.  د راتلو دویدي چې د 
د چایو پیاله چې راواخلم نو د څښلو نه وړاندې د کوټې هر  ،صوفه نه کېنم

.والړه شمي چې زه باید سایکالوجسټ ته یلور راته وا ،گوټ ته وگورم  
 لندن م  ۲۰۰۵جنوري 

 
 ډراید پلمز

ه ښځه راغله او د وچې او لمدې مېوې هټۍ ته یو د غوښې، ترکاري، 
؟  ئیې وویل، " تاسو " ډرایډ پلمز" لر کېشاهي لهجه  هانگریزي په سوچ

وتل، " ویې  خولېوال سترگې یوې خوا بل خوا تاوولې او ناڅاپه له یهټ
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ړلي شونډو په تاوولو " ډرایډ پلمز"   په واټ") څه( ښځې خپل د سرخي ل
ده خو ځان یې ترې خالص کړو او کېوال ژبه بنده بنده ید هټ  .وویلزوره 

په بل سر کې یو هلک ته اشاره وکړه.  دوکاند   
یستل او د هټۍ په الماریو کې یې ورا توکيمیوه او نور  وچههلک د ډبو نه 

و، په تک سپین تندي، چې وېښتو الس تېر کړ ژېړوو په خپلښځې  اوډل. 
بیا خپل ښکلې فیشني کوټ  پرې تپلي و، څو گونځې راښکاره شوې.  پوډر

ټۍ دننه خوا ته د جیب نه یې رومال راوویستو، پوزه یې پرې وسوڼله او د ه
د هغې د لوړو پوندو بوټانو " ټک ټک ټک وکړو او د  یې قدم واخیستو. 

کړو.نو هغه ژر ځان بوخت   ودرېدههلک مخې ته   
و او ده ته یې ډاډ  یکړ پیلدې چې کار کېوال سره څو ورځې یهلک د هټ
ښځې خبره دوه وارې د هغه  و چې انگرېزي یې زده وه.  یهم ورکړ

وي.  یت وهلو چې " ډرایډ پلمز" به څه شدلې وه او ځان سره یې چرېاور
وز مي" وویل نو کېښځې د هغه پام ځان ته د اړولو لپاره ورته " ایکس 

زیات بوخت و او  ډېرک ورته مخ واړوو او داسې یې وښودله لکه چې هل
غه خبره وکړه اښځې ورته بیا هم اوس په لومړي ځل د ښځې خبره اوري. 

رایډ" په ډو ځکه هغه د " ییډ پلمز" لرئ؟  هلک ځان اماده کړچې " ډرا
و چې "اوچ" ته وایي.پوهېدمانا   

نن د هغه د انگرېزي  ،وال هلک ته کتل چې دی څه کويیهغه وخت هټ
وگوري چې ښخې ته هغه  په خپلهژبې ازموینه وه او غوښتل یې چې 

نو کې د هغه سره څو که نه؟ په تېرو څو کلوشي  یپیدا کول ینامعلومه ش
وال خپله هم انگرېزي ید هټ  و خو دی ترې خوشاله نه و. یکسانو کار کړ

د هغه په خبره  کمزورې وه او کله نا کله به داسې څوک ورپېښ شول چې
و. پوهېددی بیخي نه   

هغه په  "  هلک هم د سترگو له کونج نه کتل چې بادار ورته ځیر دی. 
و او ښځې نه یې  شوی ړو، داسې لکه چې په خبره پوهډرایډ"  زور راو

وال پام هغه یاو د هټ خو ده وخت اړوو چې بل څوک راشي غوښتو.  لیخپ
وو لکه چې په " ډرایډ پلمز " پوه کښځې ته یې ځان داسې ښکاره  ته شي. 

باور وویل، " یس"  ډېرسر یې وخوځوو او په  ،شو  
بیا هر  . ودرېدود هټۍ په بل سر کې اوچ شیان ایښي و او دی والړو هلته 

لې لوستډبي او خلتې ته داسې ځیر شو لکه چې ورباندې لیکلې ژبه یې 
 شوه.  
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وال پام بلې یشوه او د هټ مشتریانو گڼه گوڼه ۍ کې د نوروټهغه وخت په ه
هلک اوس هم کله د المارۍ توکو او کله هغې مېرمنې ته کتل  خوا ته شو. 

په دې کې د هغې موبایل ټیلیفون  هم یو یو شي ته ځیر وه.  په خپلهچې 
ویستو.  په دې د غمو کړنگ کړنگ وکړو او ښځې ټیلیفون د بټوې نه راو

دې.ېوړې وړې مرۍ ځنگنازک زنځیر سره  و او د یو یډک پوښ ختل  
هغې په بل سر کې چا ته "بلې" وویل نو هلک یوه اوږده ساه راښکله.  

غوښتو. ینه په انگرېزي کې هغه ش دویښځه افغانه وه او چټي یې   
و ښځې خبرې خالصې کړې او ټیلیفون یې ډېر په احتیاط بټوې کې کېښود

ه رېنه پهلک ته یې وکتل نو هغه ت ،چې مصنوعي نوکان یې خراب نشي
رایډ پلمز چیست؟"ډورو غږ دري کې وپوښتل، " خانم   

" د هلک په اننگو اخارایراني پارسي کې وویل،" آلو ب هښځې اوس په سوچ
الوتې رنگ بېرته راغلو او په شونډو کې ورو غوندې یې وویل، " بلې بلې" 

یستو او د ښځې په پېکټ راواخ يکبخارا  پالسټیسر نه یې د الو د المارۍ د
بخارا پیسې یې ورکړې او ې نور څه وانخیستل، د الوځښ س یې ورکړو. ال

ه ووتله. دوکانله   
وال چې اوزگار شو نو د هلک نه یې پوښتنه وکړه، " نذیر جانه ...هغې یهټ

ښځې څه ویل؟  الو بخارا یې په کوم نوم یادوله؟"  هلک اوږې پورته 
. پلمز په انگلش کې ې ویل، " ډرایډ پلمز"  یې غوښتل..یوغورځولې او و

 الو یا الوچې ته وایي."  
وال ورته ځیر شو او بیا یې وویل، نذیر جانه ...ستا په شان د استعداد یهټ
دا هټۍ خو زمونږ خلکو لپاره وي.  لک باید په یو دفتر کې کار وکړي.خ  

لندنم  ۲۰۱۲    
 
 
 
 

 کورگې 
ا کړې پېسې ا خپلې ټولې سپمم کېکور په جوړولو  يکوړو ېد دوو کوټو د

 ستی و.  یکړی او دوه لکه روپۍ می پور هم اخ ېخرڅ
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ورکولو توان  د کرایيپاتې و خو نور می واړه واړه کارونه ال  کېپه کور 
د  نه و، زه او مېرمنه می د ماشومې لور شیرین سره ورته کډه شو. 

 یسره جوخته یوه وړه کوټه ال نیمگړي ځښه پراخه و خو د پخلن یکورغول
درې دېوالونه و او یوه  ېد د و څه پالن مو ورته نه و جوړکړې. ه اپاتې و

 ېد لرگي تخته لگیدل په کې ځاید کړکۍ پر  ،خوا یې برنډې ته خالصه وه
 وه.

مېرمنې مې گودام غوښتو چې ما پرې کرښه راښکله ځکه مونږ سره دومره 
ه جرحما غوښتل چې یوه وړه  ه و چې دا کوټه مو ضایع کړې وې. سامان ن

د  مېمېرمنې  خو تود کړم د ملگرو سره بنډار په کېیې کړم چې کله نا کله 
 مور کره د تلو گواښ راکړو.     

د راتگ په موقع د چایو  دویمبارکۍ او د لپاره چې د خپلو خپلوانو د  ېد د
ان بی غمه کړو، یوه جمعه مو په نوي کور کې خېرات ځډوډۍ نه هم 

نه اخلي او که  یش هېڅد کور لپاره به راته  وکړو.  ټولو ته مو ویلي و چې
 راته پېسې راکړي. ېوس د په خپلغوښتل یې نو 

پله مشوره به یې راکړه.  هرمېلمه چې به هغه نیمه جوړه کوټه ولیده نو خ
دې شي، بل به ویل، نه د جامو ېجوړ په کېل، ښه غسل خانه یچا به و

 ځاییو  په کې ې برخهیو چا به ویل د برنډ ي. ځرا په کېلو مشین ځوین
کوټه به درته جوړه شي.  ما او مېرمنې به مې هر چا ته  درېیمهکړئ نو 

ستومانه ویده  یڅوک چې رخصت شول نو زه ستړ هراخرسر خوځوو او 
 شوم.  

ویښ  ومسهار د دفتر چوټي وه او نور کله په شان د شیرین په غږ نه 
زما مخ به یې ښکل  هغې به هر سهار راباندې یو ټوپ ووهلو او . یشو

مېرمنې د چایو خاموشي وه او په پخلنځي کې مې  کېنن په کور  کړو. 
مېرمنې نه  زه  هم ورپسې والړم  خو شیرین هلته هم نه وه.  د تابیا کوله. 

ل.  "همدلته وه." زما یراته وو کېپه ډوډۍ پخولو  ېمې پوښتنه وکړه نو هغ
ولیده او غوښتل مې چې ورته " ی سترگې د هغی په لټه شوې،  ناببره دا م

سره د برنډې هغې نیمگړي  نانزکې ېشیرینو" ووایم خو هغه د خپل یا
 کوټې ته ورننوته.  
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زه ورپسی ورو ورو والړم چې وگورم دا په څه اخته وه.  هغی خپل ټول 
ته  نانزکې ،ناسته وه ېخښت ېایښي و او په یو په ترتیب کېشیان په کوټنۍ 

کې د جامو وینځلو  ځایپه دې  ...ېکور د یشه نول، " مبارکه ییې و
غلې وه او  شېبه. " دا لږه ېگوره دلته به غسل خانه جوړه کړ ...شین کېدهام

سل خانه ، راځه ږده مړې، غسل خانه مې، " پروویلله خوا یې نانزکې بیا د 
 اوسېږو." په کېچې ته او زه 

چې د پینځو کالو شو ما اسمان ته وکتل او د هغې کوټې پالن راته ښکاره 
 و. یلور راته جوړ کړ

 م پېښور ۲۰۰۶

 
ه ډوډۍحالل  

 
" ودروه موټر...هله ...هله " زما په چېغه خالد په برېک پښه ټینگه کړه، " 

نه خو ما د هغه خبره " ی و وهلې یې، اوس به مې موټر جنگولڅه بال
گوشت " د" حالل  دوکانکې په یو  هښاری يکده، د سکاټلېنډ په دې وړوېاور

به  کېو ځپه هغو ور کلونه و.  م۱۹۸۰ارولې وه.  دا نښه زما تلوسه راپ 
له غوښه ه حالدوکانله  مونږ دوه ساعته موټر د سفر نه وروسته د ترکانو

د "پرت"  زده . خالد او زما موټر چلول نه و یزمونږ ماشوم وړوک راوړه. 
 نه و چې هره ډاکټر و او هغه سره به دومره وخت کېپه روغتون  يښاری

. يوونۍ به یې راله حالله غوښه راوړا  
او خالد ته د  خرڅېدهپاکه صفا غوښه  کېسټور  لویپه  نژدېکورته  زمونږ

غه پخوله.  اډېر وخت به موهم  و.ښکارېدڅه عېب نه  کې هغې په خوړلو
چې ډاکټر شریف خپله کورنۍ د برمنگهم له ښاره پرت  راهېسېخو له کله 

د هغه مېرمنه شازیه پخه  ما د پخلي سره ډېر احتیاط کوو. ته راوستې وه، 
د ډوډۍ  دوی مسلمانه وه او د حالل او حرام خبرې به یې ډېرې کولې.  د

 "اینورنېس"لپاره به مې ارو مرو حالله غوښه ساتلې وه.  اوس چې مونږ 
روان و،  یا نه وروسته بېرته خپل کور تهمېلمست واده د د یو ملگري د کې

زما تلوسه زیاته کړه.    دوکاند  حاللې غوښې  کېکلي  يکدې وړو نو په
   ېدې.تېرله سودا نشوم  ېنه ب دوکانه زه د هغ
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ي و یلونۍ سره اړیکې لرلې او راته یې شازیې د یوې بلې مسلمانې کور
ودرو  یگاډ کې ځای خالد په یو  هم راکره راولي. هغویبه  ځچې یوه ور

مې پوه شو  زویدوه کلن  کې ټشا ته سی ،ستهیپران تسمهنو ما خپل د سیټ 
ورته نه  ما هغه راپسې بوغارې کړې، خو دم. کېچې زه له موټره ښکته 

د اوچتو پوندو  ما کوټ نه و اغوستې.  او ورېدوبهر باران په شېبو  ،کتل
کړې په  هپه سر مې نازکه لوپټه تاو زرین سېنډل مې المده خیشته شول. 

 دوکان څوک نه و او ته والړم.  هلته  نور وکاندسړک مې منډې کړې او 
د غوښی پرېکولو او د وزن  وویل.  یو، راته هرکل یچې یو پاکستان ،دار
 کېاو په سیمه  یستییې اوس اوس پران دوکانوخت یې راته وویل چې دا پر
د "  ځایما ته اندازه نه وه چې دا  وړه. شمېر مسلمانانو ترې غوښه  لږ

موقع پېدا کړه ل چې هر وختې ییرې و خو هغه ته مې ووه څومره لپرت"  ن
 نو غوښه به ترې اخلو.

مې په ژړا  زوینو  ورسېدمزه د غوښې د خلتو سره خوشاله چې موټر ته 
خو ما خلتې د موټر په مخ  ژړا اوس سلگۍ وهلې اوخالد راته په قهر و. 

کړم. دالسه  زویپه وروستي سیټ کښېناستم چې  په خپلهسیټ کېښودې او 
ده یو زویمې  کې په پاتې الره ما او خالد جنگ کوو او هم په دې جنگ

ن می نه کوو چې خالد به له " پرت"  ډېر لیرې و او گوما دوکاندا  شو. 
خپلې کورنۍ او د نورو  شازیه د کې پایوونۍ په اد  الره راشي.  ېبیا په د

 غوښې د مې هغې ته د حاللې کېمېلمنو سره راغله او په خبرو خبرو 
پته وروښودله. دوکان  

 ېد د وې.  ېکړ لېخیې دا کې يځښوونپه شازیې دوه لوڼې لرلې چې 
ونو ته د دوکانموټر چلول هم زده و او کله نا کله به زه ورسره د ښار لویو 

هغې به له او  ولړنه خو یمونږ څه حرام ش کېپه بازار   ورتلم. لپاره سودا
په ، دا د ټماټرو کېچپ هم حرام دي چې راته یې وویل کوره ډودۍ راوړه. 

ته مې یو  زویدم چې ېخو زه ډېره وشرم ځور ېپه هغ  شراب گډ وي. کې
 توکي ېد هغې د بسکټو په غوړ کاغذ راته د ،ډول بسکټ واخیستل

لیکلي دي " اېنیمل فېټ " یاني د څاروي  ېدا وگوره په د راښکاره کړل، "
د  په کېدې شوه کېا وه چې د څاروي وازدې تورې مانا دوازده، " 

د ناستې  کېشاپنگ سنټر  لویپه دې   "سرکوزي وازده"  هم گډه وي.
حالل او د حرام  هملته به دې راته د ایونه و چې مونږ به پرې دمه کوله. ځ

ان ته خجالت شوم چې څومره نا پوهه یم.ځزه به  ،معلومات راکول  
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سره د  ېاو له دو و نوي مالونه راغلي کېونو دوکاند ژمي لپاره په 
زه او شازیه په  ځیوه ور ې. ښکارېد ځایکرسمس رڼا گانې هم هر 

وه.  نیولې کېپه الس  کڅوړه کېوه پالسټیدو. هغې یېځگر کېونو دوکان
و، هغه بدلوم".   یان ته اخیستځراته یې وویل، "پروسږ کال مې یو جمپر 

 خو د بدلولو قانون ودننه  کې زه حېرانه شوم چې دلته شیان په دریو میاشتو
د هغې جمپر  وي.  یبېرته بدل کړ یچې چا ش یکال وروسته مې نه و لیدل

وړند و چې ورباندې د ځراوویستلو، ورسره د قیمت ټیکټ ه نکڅوړې 
هغې دا جمپر یوړو او زه ورته په انتظار  و.  یلېبل هم وهل شو دوکان

ورکړو ېرته مې ورله کښېناستم.  شېبه وروسته راغله او راته یې وویل، " ب
پونډه گټه مې هم وکړه."   پنځهاو خبره یې  ،او پېسې مې هم ترې واخیستې

 زه بیا حېرانه شوم " گټه څنگه؟" 
و.  دوکان ېد خو دوکړه. " جمپر کیسهشازیې راته  نه په بهر وتلو دوکان د

زه  و. یاخست کې سیل د یو بلې څانگې نه په دویمې د په برمنگهم کې  خو
مې ورپورې  ټږي، بس دا ټیکېجامو ټیکټونه سمبال ساتم چې پکارلو د ټو

د  کېهغه جمپر خو په اصل  ه پرې لیکلې وه،پوڼدو بی چې د لسو وتړلو
ه خبره " زوخندلو پونډو و"  بیا یې راته سترگه ووهله او کټ کټ یې ځپین

، ټیکټ گوري، او خبره یې هغې جینۍ رانه عقل دي ېیم چې پرنگیان ب
زه هک پک ورسره  ،وخندلهم وغوښته" بیا یې په زوره زوره  بخښنه
..خو ،دا خوحرام.یوا ییلوده چې ورته مې ېمې نه جوړ خولهاو  ومروانه 

بیا مونږ  ،نو ما ورته پام وکړو ناارامه شو کېمې په گاډي  زویهغه شېبه 
د کښېناستو او شازیې  ځاییو  نژدېونې سره د شاپنگ سېنټر د کرسمس 

لې ډودۍ خلته پرانستله.خپلې حال  
 

لندنم  ۲۰۱۲  
 

 
 

 پالر
 

؟ " هغې په لوړغږ ماشومانو ته چیغه کړه چې بره په ئجینکوڅه شو ا"ی
و ینسرین وروستۍ پکوړه له سرو غوړ کوټه د اخترمیاشت لیدو ته ختلي و. 
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یې بند کړو.  سږ کال د اوړي روژې ښې تېرې شوې  یراویستله او نغر
به یې له ځانه  کېبه سیلۍ راوالوته او څو څاڅځکه هره ورځ ماسپښین 

خو په وروستیو روژو کې هوا بیا گرمه شوې وه او اوس د  سره راوړل. 
لوند خیشت و. کېهغې ټول وجود په خولو   

، روژه ماتې ئ" حمیدې، رشیدې" هغې بیا چیغه کړه، " دسترخوان جوړکړ
ته وکتل او یوه  وال لگیدلې گړۍهغې د برنډې په دې "یته وخت لږ پاتې د

ي نه په وتلو د ځه دعا یې وکړه، " خدایه ته خو سبا اختر ونکړې"  د پخلنټپ
عزیز پر تخت مالست او سترگې یې پټې وې.   زویپام شو چې مشر  ېد

، عزیزه؟ پاسه نېغ کښېنه، یدو دکېهغه په قهر شوه، " دا وخت ستا د ویده 
وویل، "ویده نه یم، ابۍ ي غږ ږي." عزیز په مړاوکې ځایدوه وختونه یو 

جوړوله چې  خولهو او خبرې ته یې ځېدیم." د هغې زړه پرې وسو یستړ
 په پوڼو د ماشومانو د پښو دربۍ ته یې پام شو.  

شور  ېنور کله به یې په د بې دمه په تخت کښېناسته.  هم په خپلهنسرین 
د ښکاري" لس کلن ساج ماشومان ترټل خو اوس بی شیمې وه. " میاشت نه

د هغې زړه ارامه شو.  نور کله به یې د پېشمني د کړاونو د  ،اعالن وکړو
و غوښته.  ځور ۳۰د  پورهالسه اختر ته تلوسه وه خو نن هغې میاشت  

، " د څومره وړې خبرې لپاره مې سوال وکړو."وخندلان سره یې ځ  
او نورو په  دسترخوان وغوړلو لوید پالسټکو  کېلوڼو یې ژر ژر په کوټه 

 کېرشیدې د شربت په بالټي   نډه منډه ورباندې د خواړو شیان کېښودل.م
 یې د گوړې شربت  واړولو. " پالر مو کېگیالسونو  ۱۳یخ گډ کړل او په 

په دې وخت به د هغې  ځڅه شو؟" هغې بلې کوټې ته وکتل چې هره ور
 خاوند د روژه ماتې لپاره ترې راوتلو.

ورکړو. " ورشه ورپسې، دا د روژه  ورته خبر زوی؟" کشر یبهر د " دادا
د غږ سره د هغې خبره په  اذانغه وخت د اده...هم ماتې وخت وگوره او د

السونه د دستر خوان  ، څوشوه او ټولو گیالسونه راواخیستل کې پاتې خوله
کجورو او پکوړوغورۍ په   دل او تر څو چې دادا راتلو، دېته وغځ ځمن

ې په یوې رکېبۍ کې بېلې کړې او د سړي نسرین څو دانې پکوړ تشېدو وه. 
د الس نه د یخ شربت گیالس ښودې چې راتلو سره یې د لور کېمخې ته یې 

و.  یته نیول خولېاو ی اخیست  
ه د نیت سره د نسرین فکر یو وارې بیا هغو کارونو ته شو چې د ځد لمان

وې  د خاوند د اختر جامې کېشوي.  په سر  پورهاختر لپاره تر اوسه نه و 
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و چې له اختر  یکړ لوظورسره  سه گنډل شوې نه وې او درزياوچې تر
به  دویدل. کېدا څو کاله همدغسې  وړاندې به ورته ورکوي.  ځیوه ور
د یو یا دوه جوړ نویو جامو توان لرلو او د اختر نوي جامې به تل د  یوازې

تله ندارې له خوا راېد هغې خپله د اختر جوړه ور  هلکانو په نصیب وې.
چې د ټولو ناندریو او وړو وړو جنگونو سره هم ورته د خپلې خواښې دا 

و چې، " زما لور له به د اختر په برخه کې نوې  یساتل ځایوصیت پر 
نداری په ېبره وه چې د جوړې لپاره به یې ورجامې ورلېږې" دا بېله خ

غې د جامو گڼدل هم د ه که لټوله او اوس خو دیتر ټولو ارزانه ت کېبازار 
 لوڼو په غاړه وه.

د گنډلو له الرې چې څه پېسې پیدا کولې، په  کېرشیدې او حمیدې په کور 
هغې به یې ماشومانو ته نوي کالي او بوټان  وکړل خو پالر یې څو کاله 

سږ کال نسرین ټولو  کړو. تېر کېل شویو جامو ځده چې اختر په زړو وینکې
دادا  یوازېاو  یوازېجامې به مو  ي و چې د اختر نويویلزامنو ته په ډاگه 
جامو پسې واستوو نوخبر یې  زویمازیگر هغې خپل  لپاره جوړیږي. 

بجلي)برق( نه وه او درزي به د شپې کار کوي.   ځراوړو چې نن ټوله ور
نسرین دعاگانې کولې چې سبا ته دې اختر ونشي.   راهېسېله هغې   

نه وروستو ال د مصلې نه را ځ مونله ډاډه زړه روژه ماتې وکړه او د هغې پ
شوې.   پیلي ډزې یدلې نه وه چې هواېپاڅ  

هم سبا د  کېو، میاشت څوک څه کوي؟ په جومات  ید خلکو صبر تمام شو
 ې" یا خدایه ته خو کله کله د ب اختر اعالن وشو نو نسرین ډېره خفه شوه.

د  او واورېدهگیله  ېپاک هم د د خدایي یوزلو دعا هم واوره کنه."  ښا
هغه له  یې د پالر د اختر گنډل شوې جامې راوړې.  زویشپې ناوخته 

ه تل راباندې مهربانه خدایراضي شوه، اسمان ته یې وکتل، "  خدای
وسي" بیا یې رشیدې ته وویل چې د پالر جوړه ورته تیاره وساتي چې او

د ډېرو ناتمامه کارونو د فکر سره هم  ،مانځه ته واغونديلد اختر سهار یې 
 دا د شپې په ارام ویده شوه.

ه نه وروسته هغه په پخلي لگیا وه.  د کور په حمام د هلکانو ځد سهار د لمان
کمې  ېیا بل هلک ته چیغه کړه چې اوبه دجنگ و او هغې به کله نا کله یو 

ه  ته ځاو د پالر سره د اختر لمان هوڅښ چایټولو زامنو یې  استعمالوي.  
ژر ژر یې مېنچې پخې  ې چا څه اغوستي و. هغه خبره نشوه چ والړل. 

و پسې یې دعا وکړه او بیا د غرمې د ډوډۍ یکړې، الس یې اوچت کړو، مړ
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تر هغې یې لوڼو کور پاک کړو، کټونه یې بهر   ه.لپاره یې غوښه باندې کړ
گلدار څادرونه وغوړول، گول بالښتونه یې  ېښودل، د پاسه پرکې کېغولي 

انونو جوړولو اخته شوې.  ځپه  کېوټه ښودل او په یوه ککې پرې  
ل د عید گاه نه راغلل نو د نسرین دوه درې رنگه شیان پاخه کړل او چې ټو

نو له  اورېدوکله چې هغې د خاوند غږ و  زوږ شو.مبارکۍ شور او اختر 
 پخلنځي رابهر شوه.  

د هغې مېړه نن  و، هم هلته  ودرېده.  ید نسرین په زړه لکه چا سوک وهل
پوښتنه او گیله دواړه  کېنوي جامې نه وې اغوستې. د هغې په سترگو هم 

کوله.  یکو او چې سړي ته یې وکتل نو هغه د لوڼو سره په غېږ اختر مبار
غومره اته ورکړې وه چې اوس یې قد هم زویدادا خپله نوي جوړه مشر 

ا په خندا یې وویل، " د ،نسرین ته یې وکتل نو د هغې په سترگو پوه شو و. 
شو او ورو  نژدېجامې د کریم سره څومره خوند کوي." بیا نسرین ته ور

، " مونږ اوس زاړه شو... په نویو جامو به څه کوو، وویلغوندې یې  
 پرېږده چې ځوانان خوشالي وکړي.

پېښورم  ۲۰۱۰  
 
 

 شنه لښته
وویل. د جیب نه مې  ودرېدود ونه مې ولیده نو انور ته مې ته  "ولي"خرد 

ومره غټه او اوږده اغهمنه پرېکړه،ویستو او یوه شنه لښته مې تریراو چاقو
په الس کې وه.زما چې   

ه څه شوي انور راته کتل او اخر ترې صبر ونشو، " نو دا د الس په لښت
ویاله کې په غورځولو وویل، "  نژدېما هغه په دي چې بله دې پرېکړه." 

په بایسکل سپور زړه شوه"  هغه دومره په زوره وخندل چې  س دهدا ب
ې ته ننوتلو. ان خپله الره بدله کړه او یوې کوڅځو  

الره  دواړه پهوکولې او په چاقو مې هواره کړه، ما د لښتې نه څو پاڼې وش
 د ښار دا برخه نن مونږ ته راکړې شوې وه اوروان وو او خبرې مو کولې.

و گشت مو کوو چې که څوک بې ږیرې ځوان یا بې جرابو ښځه مو ولیده ن
دو او زیات وخت د قران په ، انور لږ نرم چلېسمې الرې ته یې راولو

 تالوت یا د ایت الکرسي په اورولو به یې مجرم پرېښودو. 
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روغتون سره د  لوید او اوس مې هم  خوښېدلزما د شنې لښتې گوزارونه 
ټولې پټې وې او په پښو یې  دوی ،ومه ډله ولیده نو ورپسې روان شو یوځښ

په ماغزو لکه د ې خو د بوټانو کړپۍ یې زما ښکارېدنه  یې وندېپبوټان و، 
او  ډېره مسته مسته روانه وه یوه ځوانه کېی وپه د،سټک گوزارونه کول

. زما یې تگ خوښ نشو  
رانه لیرې وې او مونږ یې نه و لیدلي ځکه خو یوې تنگې کوڅې ته  دوی

ه خو داسې موقع ز ،چې ورننوتلې نو د خبرو او د خندا غږونه یې لوړ شول
، مو پوهېږو. په تراټ والړپه نخرو او په چلون دوید ځکه غواړم  هخدایله 

لښته مې ورباندې لکه د تورې  شنه ورباندې ټوپ کړل او ېلکه د پړانگ م
ده، ښه په زوره کېهغه مسته مسته چې ښوله. د لښتې په گوزارونو، وبرې

یکه ړیوه سپېره کیې  خولېزوره مې ووهله ، دومره په زوره چې له 
 راوتله. 

 ېکله پریښودې، ورپسې م ماپه منډه شوې خو ټولې لکه د غواگانو  دوی
دننه  کېوالړې په یو کور  دویاخر  .ړوزور ورک ېته م ېځغستل او لښت

ما  ،او هرې خوا ته خاموشي خپره شوهان پسې وتړله ځشوې، دروازه یې 
ې اشاره وکړه.  ووهله او انور ته م کېخپله شنه لښته په ترخ   

دی او کله چې په زوره خبره کوي نو  ید انور غږ ډېر دروند او ویروونک
او په لوړ غږ یې  ودرېدوهغه د کور په دروازه  ي.زلوله ونو مرغۍ هم وا

څه د دین او د اخرت خبرې یې وکړې او نور د هغو  ،ورکړو یخبردار
م.توان نه لر اورېدوامرونو یادونه وه چې اوس یې زه د   

ې د یوې دروازې نه د د کوڅې بل سر ته مې کتل چاو  والړم په منډه زه 
خو  ایې ورته نیولې وموه چې شنه لښته  نژدېو. ښکارېد نیچا سور پوړ
 خولهدواړه السونه یې نه و او په  د یوې ماشومې و. د هغې سور پوړنی

دل.ېترې اخوا دیخوا څڅ ېدهو چې ش ینیول يبالټ ییې یو وړوککې   
کوڅې نه ووتلو نو راته یې وویل، دواړه د ور راپسې منډې وهلې او چې ان

ه ځبه راشو" ما ورته وویل، " را سبا"  کور مې په نښه کړو، که غواړې 
بیا مې ورته سترگه ووهله، " شپه به ستا ،په دې پلیتو ښځو وخت مه خرابوه

ې؟ ځتېرو او که زما حجرې ته را کېکور   
 

م کابل ۲۰۰۴  
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نه وړاندې د غونډې   
 

 کېپه الس  و سره  یېیلونو د سهار پخیر  دننه شو چې کوټې ته را هغه
انه ځښودو او بیا یې اوږد کوټ له کېپر مېز  کاغذي گیالس، لوی ينیول

ده په راتگ ماته شوې وه  ناست کسان چې د خبرو لړۍ یې د  لیرې کړو.
ده که  چینو" او یو تن ورته وویل  "کپه موسېدلو کېیو بل ته په سترگو 

"  ؟ي"الټ  
کولو لیرې په سر د پالسټیکو او د گیالس نه یې  ناستوېکس په کرسۍ ک ینو

مې په سر درد  ځ، ټوله ورڅښم ونهچې سهار "تور ایسپریسو"" زه وویل
ناستې مېرمنې دومره په زوره وخندل  کې دې گول میز په یو سر وي"  د
 ېپه بل الس یې په مخ راغل ښود اوکېالس  په خپلهیې ځان له  خولهچې په 

وړاندې  شېبهما لږه  دا خبره" هم زلفې شا ته وڅنډلې. په خندا یې وویل
ورځ مې بده وي"  ، چې سهار "ایلپریس" ته والړه نشم نوکولهټولو ته   

مر سړي، خپل کاغذي گیالس چې یو پاخه ع ناست د کېد مېز په بل سر 
یې وویل "  په ویاړ و کړو اواوس تش و، تا خو او تور رنگ یې لرلوه نیل

جملې ته یې ښه زور  ې)او د يراغل یږي، تاسو ال دلته نه واېیو څو کاله ک
مخامخ سړک  ېکېفې په د ۍورکړو(  کله چې د "سټار بکس" لومړ

هلته ناست  یلته ناشته کوله خو اوس هرتور مخدستل شوه. ما به همیپران
په شان "  دوی خو د لږ گران وي،وي. زما د " نیرو " کافي خوښیږي

 ټرکش" څوک نه لري.  
، شو راتاو ې کرسۍ تاوپه خپل یو بل تن چې د مخ پوست یې لږ تور و

دا یې د  رنگ کاغذي گیالس نه یې کافي له وخته څښلې او نسواري او سور
 و، غاړه تازه کړه" ز ه خو چې د کافي ریپبلک یاچول کېخزلې په ټوکرۍ 

خورم،  ونهمو  " کراسان"  د کمپیوټر مخې ته د بادا د " موچا " گیالس او
 لیکلي توري راته نه ښکاري.  

داسې یې ښکاره کوله لکه چې په دوی نژدې ناسته وه، ې چېمېرمنیوې 
سر راپورته کړو او هغې خو غوږ یې نورو ته نیولی و. ، لو بوخته وهلوست

واخلم  ار کې" زه د "کوسټا" دا سور او سپین گیالس چې په الس   ویل یيو
پوهیږئ دا گیالس د  ،وملاير ته تاوان نه رسېزړه مې ارامه وي چې چاپ نو 

    ".جوړوي  ورځپاڼو نه زړو



 52 

که و، په خندا وویل، داسې ښکاري لی هغه کس چې تر ټولو وروسته راغل
ټولو وخندل خو د اوږدو زلفو ږي" ېچې دلته د کافي اشتهارونه جوړ

 ئنه کو لهجه یې وویل، "تاسو به باور په گیله منه مېرمنې مخ واړوو او
وان ځمې د کافي بوتلې وي." یو  کېپه نیم بکس  م نوځچې زه افغانستان ته 
هر ډول کافي پېدا  کې، " اوس خو په کابل پرېکړهسړي د هغې خبره 

؟"  ید یټ لیدلکېد چېلسي مار ږي، تاکې  
ه هر څه نیټه هلته  پ  !نه !څو کسانو غږ راپورته شو "  نه خبره د ېپه د

ورسره  هېڅفې" او " مېکس وېل "نور کې" نېس  " بې له ره وي" بل وویلېت
او هغه  ستویواخ یو ډبیي کافي یلې د امریکاځ" ما یو  م وویلینه وي". درې

خو کله چې  هم د دې لپاره چې زما پېسې یو افغان جېب ته والړ شي.
خیم وه"   کې پهنو ټوله کافي  ستوی"گندمک میلمستون" کې مې پران  

ږئ، زما ېه گندمک کې ایساریو چا په زوره وخندل " تاسو اوس هم پ
کې به  ځایي دي چې د " سرینا " نه عالوه بل ویلراته ادارې خو په سخته 

هغه کس د خجالت د کافي خوند بل ډول وي"   ځایهغه  ږئ. دکېنه پاتې 
   .مشر خبرې ته غوږ ونیولوخو ژر یې د شو  یکموس نه

زنجفیل( که گډ شي نو عجب خوند کوي، " د کافي سره ادرک )لگیا و هغه
مونږ سره د کاناډا یو جنرال څه موده کارکوو" هغه د" جنرال " په توري 
ښه زور راوړو، " د ظالم بچي به تازه زنجفیل وټکوو او بېا به یې د کافي 

ناست  يچې تر اوسه غل يوان سړځیو   پر وخت ور سره گډ کړو" پخولو
د  کې" دا خو څه نوې خبره نه ده، نن سبا په کافي  وویل کې، په جوش و

ي چې دا د صحت لپاره ښه ی، واهم گډوينارنج، مڼې او ان چې سور مرچ 
 وي".  
و اوس د مېز یو او بل سرنه د " کراسان او ډېنش پېسټري " په اړه یو مېرمن

م د خپل مشر ه نه دې واخلي.  ۍکومې هټ بل ته معلومات ورکول چې د
که نه؟"  ټولو یو  ، غونډه شروع کړوئالس گړۍ ته وکتل، " څه فکر کو
وویل، " څو شیبې به نور هم انتظار  په کېبل ته سترگې واړولې خو یو تن 

ې ښه که زمونږ د هڅو په اړه ی او ید ژورنالېستوکړو، سایمن مهم 
ل راته تر السه کو )پېسې( فنډبه لپاره  ې پروژېمضمون ولیکلو نو د نو

یو الس د غاړې په  په خپلې مېرمناسانه شي." مشر نورو ته وکتل نو یوې 
 پوهېږمویل "زه نه  یيس تاو راتاوکړه او ومصنوعي الما کې ځوړند زنځیر

ته  يک" ټدویهغې د "  ته په انتظار یو.  دویچې ولې هر وختې به مونږ 
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نیمه  ه خلک دي چې..." خبره یېړو. "دومره بې کلتورښه زور ورک
موچا" یې څښل سر وخوځوو، " خورې دا هغه هغه کس چې "ښوده. ېپر

اوالدونه یې د  سپاري اوحکومت ته و خلک دي چې زاړه  مور او پالر
شي نو له کوره یې وباسي"  کالو شپاړسو   

نږ په کلتور خبر زمو دویپه زوره وویل، " ، هغه چې " الټې " یې خوښ و
ټول غلي شول. هغه کس اجوړکړي؟" وطن رشي چې  ینه دي، څنگه کول

له  گوټ وکړو او لوینه یو  ۍکاف ېو، د خپل یوروسته راغل چې تر ټولو
 کړکۍ بهر د څه شي په کتلو بوخت شو.

  
 نوټ:

.نومونه ديل ېال بېکپاچینو، الټې  او نور د کافي ب ایسپریسو، موچا،کافي خرڅوونکو هټیو نومونه دي.  د او کافي ریپبلک، نیر الپرېس، کوسټا،  
دواړه سهار په ناشته کې خوړل کېږي.نرمه باکر خاني وي او دېنش د ډنمارک ولونه ولونه کلچه وي، د فرانسېکراسان   

  

  م کابل ۲۰۰۷
 

کڅوړهد چایو    
د واده له لومړۍ ورځې هغه  خواښې رانه بد راتلل. د م چې زما پوهېدزه 

ې موود ا  ورکړې. ښې جوړې نه وې رانه مروره وه ځکه زما مور ورته
جوړه  ستل چې هرهیته پران خواښېخپل ټول بکسونه ما  والړل نو میلمانه

اده خو ویل، " و یيبوسه کړه او و لهخهغې   .یې خوښه وي ترینه واخلي
ښه  د ځینو خلکو راباندې خو رې جوړې شتهېیو مراد وي، زما سره هم ډ

نه و پیرزو"   یش  
ما او ما ته یې پېغور راکوو خو  م چې دا ځینې خلک څوک وپوهېدزه 

د  یوازېچې په ښار کې مونږ خپل کور نه لرو،  په سړه سینه وویلورته 
جاوید او د غاړې هار  زما د سر تاج .  مو گوزاره ده واپالر په تنخ

هغه ته مې دا خبره وکړه نو راته یې  . یاستاد د کېنومیږي او په پوهنتون 
مبارکۍ له چې زما  هښځ هد کلي هر  تسلي راکړه چې هر څه به سم شي.

یو ډول به یې خبره  به مې ورسره کېناسته او په یو نه ، خواښېراتله
نشوه،  پورههم دغه بیان کوو چې " سیالي مو په اخره کې به یې  واچوله. 

په وړاندې به  زما د خسرعجیبه خبره دا وه چې  " .دلېژر ونهارمانونه مو 
کړو.  لویخیر ما هم ورته زړه  ،څه نه ویل ته به یې هم زویغلې وه او 

، خبره به يیخواښې هر څومره درته بد رد ووا مور راته ویلي و چې که
 ورته نه گرځوې او نه به خفگان کوې. 
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ډي -ایچ-د پي کېې چې د جاوید په جرمني تېرڅو میاشتې ال نه وې واده  د
خفگان  ه هم. خواښې مې خوشاله هم وه او خف شوه.  هلپاره وظیفه منظور

زه هم رې تلو او کله چې خبره شوه چې ترېنه لې زوییې په دې و چې 
 زویخپل مېړه او   .نو څو ورځې یې راسره خبرې نه کولې ورسره تلمه

دلیل  ،و چې زه پاتې شمه یویناوې وکړې او زور یې راوړ ېډېر ته یې
؟ومنو زه به څه ک يخو به یې سبق وای زوییې دا و چې   

په سختې گرمۍ  شو.  تېرمرحلو نه  نورو گرانووړاندې مونږ د  د تلو نه
مې ارمان  کېاو په زړه  ومناوې  ېزه نو  .ورتلوه یو دفتر او بل ته ب کې

م خو د تگ کارونه ضروري و او ما و چې جاوید سره چکر ته والړه ش
یوه ورځ مونږ  ل وکړو. یبه ښه س کېي ورکوله چې په جرمني ان له تسلځ
ښکته کړم  کېجاوید زه په کوڅه   ستون شو.دفتر نه کور ته را رټپاسپود 

کارونو لپاره والړو.  د نورو کېزما د لیوره سره په موټر  بېرته خپلهپاو   
چې په زوره زوره چا  اورېدومې دننه د خواښې غږ وکې د کور په دروازه 

، دی په کېم چې یو څه چل پوهېدسره لگیاوه. " زه خو د اولې ورځې نه 
، که نه تر اوسه یې ولې وظیفه نه یې څه کړي دي زویارو مرو زما په 

چې څه یې وویل خو د د گل اندامې غږ ټیټ و او زه پرې پوهه نشوم ده؟ کې
او زړه  هه لمبه پورته شووزما د غوږونو نه ی . اورېدومې و ی" تعویذ"  ټک

بیا او  نورې خبرې هم واورم دوی د  .لته ایساره شمدچې هم ومې و
ه هغ خو  .ومهر څه په ډاگه کړم او ښه یې وشرماو  ورباندې حمله وکړم

 مې ولیدو نو کېد جومات نه راروان و او د کوڅې په سر مې خسر وخت 
ر هغې مې خسر هم دروازې ته ت دننه خاموشي شوه.  ،تمبه مې وډبوله

یې وویل، " هلکان څه شول؟"  ما  کېو او زما د سالم په ځواب  یرسیدل
چې کله  ،گل اندامه کړو او زما په لیدو تېرږ په زوره د هغې ورځې حال ل

او په  ستویکله به یې زمونږ د کور درانه کارونه کول له ما څادر واخ
 کارونو اخته شوه.  

ډوډۍ او د میلمستیا شوې او هر چا راته د  نژدېزمونږ د تگ ورځې را
 و او د سامان د تړلوهم زمونږ د بکسون ېورځ ۍتر وروست  بلنې راکولې.

 ېراکړ د واده ځینې تحفې چې ملگرو او خپلوانو  .یشو پورهکار نه و 
پالنگ نه مې وریښمین نوي د   .ېبند پاتې شو کې غسې په ډبوا، همېو

د توشک د سر الندې   غوړو.وپوښ لیرې کړو او د کتان څادر مې پرې 
یو څو کاغذونه نو الس مې د څه شي سره ولگیدو.   چې مې څادر تاو کړو
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ما داسې فکر وکړو چې توشک پورې  تاو راتاو و.  چې لکه د پوڼیو و
ا دا مې یوې خو نوم پرې لیکلي وي.  نښتي اشتهاري پاڼې دي چې د کمپنۍ
د خپلو کاغذونو نه ردي بیلوله  جاوید ،ته وغورځول اوڅادر مې هوار کړو

  وړې ته یې غورځول. څک یلواو یوې 
. " دا څه ده په الس ولگیدې نو د هکړ وزارگور کې پهما هغه پوڼۍ هم 

 دې توشک الندې نه راووتل، ما ورته وویل،" د دي؟" ده پوښتنه وکړه. 
جاوید خپل اشتهار لگوي"  کېکومو ځایونو  خبر دا کمپنۍ په کومو خدای

ټوټه  هچې د کاغذ هری ده عادت د د  سته او ورته ځیر شو.ییوه پوڼۍ پران
دو او د توشک څېراپا ید ،ومو شیانو په راټولولو اخته زه د نور ،لولي

 یو څه  یکتل چې دما ورته  بیا یې دا په بل مخ واړوو.  ،لوري ته والړو
و. " څه دي؟"  ما ترې پوښتنه وکړه.  هغه یو څو نورې ښکارېداندیښمن 

ویل، " ته خبره یې سره نښتې وې، رابیلې کړې او و پوڼۍ چې د توشک
   چې دا څه دي؟"

څه  سته. یواخده د الس نه مې یوه پوڼۍ  شوم او د نژدېزه حیرانه ور
ما  ولیکلي او د پاسه پرې هندسې او عربي توري  عجیبه ژیړ رنگ یې و

" دا تعویذونه  ل.ښکارېدل شوي زاړه کاغذونه یبرانه  کتابونو ویته د پخوان
یدا شوه.  یو څه تلوسه مې پ ،یتعویذ نه و لیدلچرې  کېدي"  ما په ژوند 

م نه چې څه پرې لیکلي و او مطلب یې څه پوهېدخو  ومکاغذونو ته ځیر ش
وکړه،  پوښتنهپه شکمن غږ یې جاوید په توشک څادر بیا هوار کړو او   و.

ول سامان خو راته " دا به چا دلته ایښي وي؟"  " ما ورته وویل، " دا ټ
که کړې ده " د هغې کوټه تر اوسه راته گل اندامې پا خو . يخویندو ایښې د

 د نوم سره راته د څو ورځو وړاندې خبرې رایادې شوې.  
" زه په دې په تندي یې گونځي ښکاره شوې. وکړه نو کیسهته مې  جاوید
ر کړه، دا خوشې خبرې دي" بیا ټول ې، ته هم هر څه هوماتو باور نه کخراف

یې هر څه  کېواچول اوبهر د غولي په تنور  کېکاغذونه یې په لویه خلته 
ل.وځووس  

ه وه چې زه په اوږد او ستړیا دومر ښنې وې خو سفر موېد شپې راسره اند
او کړو  پیلژوند  نوی کې.  مونږ په برلن وماوده  کېوله الره په الوتکه ټ

زما د چکر ارمان  مصروفه شو.  کېسره په پوهنتون  رسېدو هلته د جاوید
د ځان د مصروفه ساتلو  ،مود خپل ژوند نه خوشاله  غسې پاتې شو خواهم

وکړه.  کال وروسته راته  لهخدا کېکورس  لپاره مې د جرمني ژبې په یو
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کله کله به زه په کور  ښودو. کېچې اسحاق نوم مو ورله  راکړو زوی خدای
 ټټکد تلو لپاره سې نه وې چې ېاوید سره دومره پدمه خو د جکېپسې خفه 

.  یو یستییې راته اخ  
یې  یرې کاله وروسته وطن ته د تلو زیرکړو او د رهپوخپل سبق  جاوید

 ته کلي، زما نازدانه لور مریم هم وه کېږ اوس زما په غی راباندې وکړو. 
زمونږ کوټه   ي.ووقع غسې و لکه چې د واده ښادۍ په مادل همېزمونږ رس
ماشومان مې الس په الس  و لپاره برابره شوې وه. اوسېداو د  راته پاکه

ر له میلمنو تش کو ې شوې. تېرو ورځې بیا په میلمستیاوو دل او څېگرځ
د  یستل اوود خپل واده لوښي مې راو ،شول ستلیبیا پران شو نو سامانونه

. وشوپه لیدو مې چایو ته زړه چینک   
د ځان  ځایهر  وڼۍتورو چایو پ و چې د یستید جرمني نه مې یو عادت اخ

دلې اوبه مو پیدا کړې، ېچې ایش او د تورو چایو شوقي و جاوید . ړلېوسره 
په ما به  به مو جوړې کړې.  چایښودې اوکې کېد چایو پوڼۍ به مو پیاله 

ره موده وروسته ېنن ډ ،او کله به مې تورې څښلې ېکړ ېگډدې شې کله کې
او چینک  ېواړول ې شېدېگرم کېچیني، په شیر دان  کېمې په قند دانۍ 

خوښ و  ډېرسیټ زما  يدا جاپان ښودل. کې کېپیالو سره مې په پتنوس 
مې خواښې او خسر ته هم  چاییوه یوه پیاله  بیا ،یې نازکې ديځکه پیالۍ 

  ښودل. کې
جاوید په چې  ز ایښي وېپر م کېه کوټه غسې زمونږ پاد چایو تش لوښي ه

د غرمې د ډوډۍ ، ه اړولې او څو پیالې یې څښلې وېنورې اوب کېچینک 
ه راغله او لوښي یې د وینځلو لپاره راټول کړل. نه وروسته گل اندامه کار ت

 په خپلهو او ما چې مریم اوده کړه نو  یجومات ته بیول خسر مې اسحاق 
او پوهه نشوم چې  اورېدود لوښو کړنگ کړونگ مې  ،مې هم ډډه ولگوله

غږ مې خوب خراب شو.  خو په یو تیز څه وختې مې سترگې ورغلې. 
ورسره د گل اندامې غږ مې هم  ،وهخواښې مې په زوره زوره لگیا 

څه خاصه شوم چې  هگډ شو نو زه پوه په کېغږ چې  د جاوید .اورېدو
دو. ېنه گډ کېپه خبرو  هېچاځکه هغه به د  شوې وهخبره   
گل اندامه او خواښې مې یوې ،ورغلملته همزه او  و کېه پخلنځي شور پ

" دا  چیغه وویلهغې زما په لیدو یه  بلې ته والړ و. جاوید خوا ته او
..په هر چا تعویذونه کوي، ته کم عقل یې چې په دې نه شکه ده .ېش

ما ورته سترگې برندې کړې نو غلې  م څه ویل خوگل اندامې ه پوهیږې.
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ي؟"  ما په منفي یڅه وا دوی" ته پوهیږې چې هم زه ولیدلم.  جاوید. شوه
نگه مني، غل " دا به څخواښې راباندې بله حمله وکړه،  سر وخوځوو.  کې

ته  جاویدیې کړې ده؟" خواښې مې چینک  هم چرې ویلي دي چې غال
ویذونه په دې وگوره دا تع په خپلهوړاندې کړو چې سر یې پرې نه و، " هن 

جوړې کړې، ما هم  په خپلهشکې شېدې  خو چای ؟څنگه راغلل کېچینک 
ه یې خبر د څومره مودې نه دا کار کوي او د کوم یو پیر ن خدایوڅښلې، 

ه دا زویغوږونو ته الس کړو. " توبه توبه...ستي دي"  گل اندامې زریاخ
وي"  ناروا کېکار په اسالم   

سر وخوځوو، " ته  فلسفیانوخالصوله چې جاوید لکه د  خولهنا لپاره یما د و
چا تعویذونه کوي، په ما خو په هرشکه ده کنه، دا ېمورې، دا ش وایي رښتیا

جاوید په خبره ما  " دید یذ څه چې جادو کړیې د اولې ورځې نه تعوی
دومره په زوره وخندل چې گل اندامې او خواښې مې وارخطا غوندې 

کوټې ته خپلې  ما ،شوې او په ژړا وه هدننه مریم له خوبه راویښ شوې. 
ویذونه دي، که نور مو عپه زوره مې وویل، " دا د جرمني تو امنډه کړه 

" یراسره د یډب پورهپکار وي نو   
 

لندنم  ۲۰۱۲  
 ملي ورځ

 
خلک په دې لوې تاالر کې کښېناستل نو یو سړي خپله غاړه تازه کړه او د 

دېرشو کسانو خبرې بندې شوې.  ویاند د غونډې هدف بیان کړو چې 
 راتلونکې اوونۍ د ملي ورځ د نمانځنې لپاره باید یو پروگرام ترتیب کړي.

وخت نه په یو کاغذ یې څه  هغه یو سپین ږیري ته اشاره وکړه چې د ډېر
 لیکل. 

" زما په فکرکه مونږ یو سیمینارجوړ کړونو ښه به وي.  په دې پلمه به 
ځوانانو ته خپل اتالن وروپېژنو.  کتابونه به ورته راوغواړو، اوس خو ډېر 
لیکواالن لرو، د هغوي خبرې به واورو.  زمونږ محترم حاجي باروز تازه 

هیواد نامتو شاعر گلفروش په څو ورځو کې د وطن نه کډه کړې ده او د 
دلته راځي... "  هغه لږه ساه واخیسته نو څو کسانو په یو وخت خبرې 

 وکړې چې یو بل کې گډې وډې شوې.
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" سیمینار به ښه وي...پرېږده یاره...سیمنیارونه ډېر کېږي...یاره د حاجي 
موبایل  باروز مجلس خوند کوي...مشاعره به وکړو..."په دې کې د ویاند

 ټېلیفون وغږیدو او هغه د چا سره په خبرو اخته شو. 
تر څو چې د هغه خبرې خالصیدې، په تاالر کې دومره شور و چې هیچا د 
بل خبره نشوه اوریدې.  ویاند د مېز په ډبولو د ټولو پام ځان ته راوگرځوو. 
 " ځینو وروڼو د یوې مېلې د جوړولوغوښتنه کړې دې.  هم دا اوس راته چا

زنگ وهلې و او که ستاسو خوښه وي نو زه به د سردار خان نه پوښتنه 
 وکړم چې څه وایي" 

خلکو خپل خپل څټ یو نري نروچکي کس ته تاو کړو چې عېنکې یې په 
سترگو وې.  د ده د وړې ږیرې نیم وېښته سپین او نیم تور و.  تیله دار 

ې و.  هغه واسکټ یې اغوستې او په سر یې لوې نسواري پټکې تاو کړ
غاړه تازه کړه، بیا یې بسم هللا او کلیمه تېرکړل او ټولو ته د هرکلي نه 

وروستو یې وویل،  " زما نظر هم هغه دی، څه چې د ټولو نظر دی.  ملي 
ورځ زمونږ د ملت شناخت دی.  ژوندي قامونه  دا ورځ لمانځي او که 

ت اوس هم څوک راباندې د مړو گومان وي نو ورته به وښایو چې دا مل
 ژوندې دی"

په گډون کوونکو کې یو کس بل ته په غوږ کې وویل، " دا به اوس یو 
ساعت لگیا وي." بل هم د شونډو الندې وویل، " زه به لږ خوب وکړم" 

ویاند لکه چې پخپله هم نه غوښتل چې سردار خان ډېر وغږېږي نو د هغه 
یو کشر ته به  خبرې یې پرېکړې او یو ځوان ته یې اشاره وکړه. " راځۍ

موقع ورکړو چې خپل نظرراکړي."  ځوان په تونده لهجه ووئیل، " زه 
 کشر نه یم، خپل نوم او شخصیت لرم"

څوک وموسیدل او چا هغه ځوان ته بد بد وکتل خو وېناوال په سړه سینه  
ووئیل، " ښه نو ځان به پخپله راوپېژنې"  هلک په خپل ځاې ودریدو، " زه 

..په پوهنتون کې مې د ترورزم د مطالعې ډله جوړه کړې سعد هللا خان یم.
ده...د لبرال گوند د ځوانانو په څانگه کې سکټر یم..."  یو کس یې خبره 

پرېکړه، " رالنډ یې کړه نو ښه به وي." څو نورو کسانو هم څه ویل غوښتل 
 خو د یوې ځوانې جینۍ غږ په اوریدو غلي شول.  

ه شوم او هغه هم د یو بل ځاې نه.  باید د " زه د دې غونډې نه پرون خبر 
مېل کې ورکړې شوې وې.  اوس د هر چا په جېب  -دې بلنه ټولو ته په اي

 کې موبایل وي، یو " ټېکسټ مسیج" پکار و..."
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ویاند هغه جینۍ نورو خبرو ته پرې نه ښوده، " بي بي زه پخپله تر پرون 
ښه به دا وي چې نور   خبر نه وم او غونډه  په تادۍ کې رابلل شوې ده.

وخت ضایع نکړو ځکه تر سبا باید یو پروگرام د  مطلوب خان پرمېز 
 پروت وي."  

د جینۍ مخ سور شو او اخوا دېخوا یې وکتل خو چا ورته پام ونکړو او سعد 
هللا بیا خبرې پېل کړې.  " زما نظر دا دی چې مونږ باید د دې ځاې د 

ړاندې مو سر لوړ شي"  څو حکومت غړي راوغواړو چې د دوي په و
کسانو " بې شکه...ښه نظر دی..." وویل او ځوان کېناستو نو یو چاغ سړې 

چې په خپلې کرسۍ کې نه ځایدو او د خبرو پر وخت یې د ساه غږ خلکو 
اوریدې شو لگیا و. " سږ دوبې ښه تود دی او ښایي د اگست میاشت هم 

کړل نو د اتڼ انتظام به دغسې پاتې شي.  که یو پارک کې مو خلک راټول 
 زه وکړم." 

ځینو د خوشالۍ نه السونه وپړکول او ویاند سر وخوځوو " دا هم ښه نظر 
دی. " سپین ږیري وویل، "د یوې خبرې خیال باید ووساتو چې په دې 

پردي وطن کې داسې کار ونکړو چې  زمونږ د عنعنانو سپکاوي وي.  
ولیدل چې په یو ډول غږولو  خلک راباندې وخاندي.  په تېر اختر کې مو

څومره گرېوانونه څیري شول.  ښه وه چې زه هلته وم که نه خبره پولیسو 
 ته رسیدلې وه."    

چاغ سړي په لوړغږ وویل، " هغه د بلې غاړې خلک و چې د یو خاص 
 پروگرام سره هم په دې هدف راغلي وو چې زمونږ پروگرام خراب کړي." 

و، " کاکا جان، تا خو په دې ملک کې دېرش ویاند سپین ږیري ته برند ش
کاله تېر کړي دي، د پولیسو افسر پاتې شوې یې، تعلیم دې کړې دی، په څو 
ژبو خبرې کولې شې، د دې ځاې لوې لوې خلک دې پېژني...ته خو باید په 

 دې خبره پوهه شې چې څوک د کومې ډلې دي او په څه اخته دي"
کړې و، یو کاغذ ټولو ته ښکاره کړو. هغه کس چې د سیمینار وړاندیز یې 

" ما سره ټول پروگرام لیکلې دی.  ویاند هغه ته د پروگرام د لوستلو وویل 
 نو ده پرې شروع وکړه.

"زمونږ پروگرام به سهار لس بجې پېل شي..." په تاالر کې احتجاجي 
غږونه پورته شول، "  دومره وختي...زه خو دولس بجې پاسېږم...زه هغه 

کې یم...زوې مې فټبال ته بیایم... وخت کار  



 60 

بیا ډېر وخت تېر شو چې خلک غلي شي.  ویاند د ډیموکراسۍ په اصولو 
ټولو نه راې وغوښته.  دوو کسانو د لسو بجو لپاره، څلورو د یولسو بجو او 

 نورو د ماسپښین دوو بجو لپاره السونه پورته کړل.
. "د قران پاک د تالوت نه کاغذ وال پخپل قلم وخت بدل کړو او بیا یې وویل

وروستو به څو ماشومان ملي ترانه ووایي."  یو کس د بل په غوږ کې 
وویل، " ټول به د ده خپل ماشومان وي" بل د خپل خندا پټولو لپاره 

 وټوخیدو.
کاغذ وال لگیا و، " زه به ټولو مېلمنو ته هر کلې ووایم"  ویاند الس پورته 

ږ نور کسان هم لرو، زما نظر دا دی،  البته کړو، " د هر کلي لپاره خو مون
دا " زما خپل" نظر دی او زه نه غواړم چې څوک ترې بل مطلب واخلي. 
حاجي باروز نه زما ملگرې دی او نه څه بل...تاسو پوهیږئ چې زه څه 
وایم؟"  څو کسانو سر وخوځوو، نور یو بل ته په سترگو کې موسیدل.  

" هغه یو ملي شخصیت دی، خلک یې ویاند خپلې خبرې جاري وساتلې، 
پېژني او ترټولو ښه عادت یې دا دی چې په چا پسې خبرې نه کوي.  زما 
په نظر هغه ته به خواست وکړو چې د سېمینار د پرانستې تقریر وکړي." 

یو ځوان پوښتنه وکړه، " ولې حاجي باروز نن دې غونډې ته نه دی 
ښتنه کړې ده چې خبرو ته راغلې؟" بل کس هم غږ کړو، " هغه نه مو پو

 حاضر دی که نه؟
ویاند ژر وویل، " زه دلته د راتلو نه وړاندې ورسره غږیدلې یم، هغه 

حاضر... یاني را به شي...زما مطلب دی چې راضي به یې کړو"  یو څو 
کسانو پټ وخاندل او د ویاند مخ سور شو.  کاغذ وال بیا لگیا شو،  د حاجي 

روستو به زه یو څو خبرې وکړم... هغو دوو صېب د هرکلي د خطاب نه و
کسانو کې یو وویل، " که ده خبرې ونکړې نو ساه یې خېژي"  بل کس په 

 زوره وخاندل نو ټولو د دوي لور ته وکتل.
ویاند ورته برند شو خو کاغذ وال لگیا و، " بیا به مشاعره پېل کړو او که 

ووایو.  تاسو ټولو ته گلفروش تر هغې راسره و نو هم هغه ته به د صدارت 
خواست دی چې نورو شاعرانو ته هم خبر ورکړئ چې راشي."  ویاند 

 وویل، " حاجي صېب پخپله ډېر ښه شاعر دی."
هغې جینۍ بیا غږ راپورته کړو، " تاسو په دې پروگرام کې ښځو ته هیڅ 

ځاې نه دی ورکړې، دا ډېره د افسوس خبره ده."  کاغذوال وویل، " له 
مېرمن آرزو او آغلې یاسمین هم وعده کړې ده چې خپل نېکه مرغه 
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شعرونه رالېږي.  مونږ غواړو چې دلته یې څوک ووایي نو بي بي...که ته 
 څوک پېژنې چې دا شعر په هغه سېمینار کې ووایي..."

هغه جینۍ د خپلو دوو نورو ملگرو سره ناسته وه چې تر هغې یې هیڅ  
ېلیفون په پرده یو بل ته لیکلي خبرې نه وې کړې او ټول  وخت یې د ټ

پېغامونه ورښکاره کول او پټ پټ یې خندل.  د کاغذ وال په خبره درې 
واړه نیغې کیناستې او سترگې یې اخوا دیخوا واړولي.  جینۍ په زوره 

وویل، " زه به وگورم خو د دې لپاره که تاسو گاللۍ ته وویل نو ښه به 
 وي."     

اسو د سېمینار خبره کوئ او که د میلې؟  یوه یوځوان په قهرلگیا شو، " ت
خوا مو د مشاعرې او د اتڼ پروگرام دی، بل خوا د حاجي باروز په شان 

کسانو ته د خبرو وخت ورکوئ چې ښه شهرت نه لري...سېمینار خو هغه 
وي چې پکې څو عالمان یا استادان خلکو ته څه نوې خبره وکړي، یا په 

 ټاکلي موضوع دې بحث وشي."
غه کس چې د ډېر وخت نه یې سترگې پټې او سر یې یو خوا بل خوا ه

 ځنگیدو،  راویښ شو او په زوره یې وویل، " مېله به په کومه نېټه وي؟
ټولو وخاندل نو هغه د خپل ځاې نه په ودریدو وویل، " معذرت غواړم، زما 

 یو ضروري کار و." بخښنه غواړم"
د سردار خان خبرې نه دي ویاند هغه ځوان ته وویل، " تا لکه چې 

اورېدلي"  ځوان هم هغسې په تونده لهجه وویل، " اورېدلي مې دي... خو 
تر اوسه د حاجي باروز، گلفروش او سردار خان نه عالوه پکې بل څه 

شته؟" یو کس ورو وویل، " د ارزو او د یاسمین شعرونه هم لري...یو چا 
پروگرام و البته د حاجي غږ وکړو، " تېر کال هم دغه خلک وو، هم دغسې 

باروز پر ځاې د هر کلي وېنا، شهباز خټک کړې وه"  یو کس خپل موبایل 
راوویستو او وې ویل، " ما سره یې تر اوسه ویډیو شته او که غواړئ نو 

 درښکاره به یې کړم." 
ټولو ویاند ته کتل چې خپلې شوندې یې په ژبه لمدولې خو پخپل ځاې 

خبرې د هر چا زده دي، په نورو نیوکه کول تر  ودریدو او وې ویل، " دا
ټولو اسانه کار دی.  په دې یو کال کې څومره خلکو ته مې وویل چې د 

ملي ورځې لپاره راته خلک په گوته کړئ، خو هیچا زما د "اي مېل" ځواب 
رانکړو.  ځینې خو د تېلیفون پېغام هم نه اوري.  د ملي ورځې لپاره دا 

خلکو ته زنگونه وهم.  هر څوک چې دا پروگرام درې میاشتې کېږي چې 
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جوړوي، راوړاندې شئ.  زه به هم اوس د خپلې ټولنې د سکتر په توگه 
 استعفا وکړم"

په تاالر کې ټولو " نا...نا... داسې نه کېږي... استاد خفه نشې...اې هلکانو 
غلې شئ...غږونه راپورته شول.  یو سپین ږیري وویل، " که مونږ ټوله 

هم خبرې وکړې نو یوې نتیجې ته نه رسېږو.  ښه به دا وي چې اوس شپه 
لپاره هم هغه څه چې سردار خان او سکتر صېب پالن کړي دي، ورسره به 

وومنو.  د بل کال لپاره به د وخت له سره پخپلو کې کښېنو او یو ښکلې 
 پروگرام به ترتیب کړو چې ځوانانو له خوا به جوړ شوې وي."

ې او یو کس په دروازه کې اعالن وکړو، " ډوډۍ تیاره ټولو چکچکې وکړ
 ده."

م    ۲۰۱۳لندن نومبر   
 

 پاې


