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ل به ي  ې تېر کړو خو چې نوې سندره به پېن په نڅا نه مړېده.  یو پېرهغه ن
میدان ته ورټوپ کړو.  د هغې د  دې به بیاه او ښځې به راپاڅیدې نو شو
ې ټوله وکړه چپه هر یو څرخ داسې ځال  رغون کمیس د پاسه  لګیدلو شیشوز 

د کمیس د پاسه په مال تړلې وه، تاو ي  ې ګالبی لوپټه  کوټه به پرې رڼا شوه.
راتاو وېښتو ي  ې په اوږو ټالۍ وهلې، هره ادا ي  ې زړه راښکونکې وه.  السونه 

رسره کږه کړه او سترګې مان ته اوچت کړل نو مال به ي  ې هم و چې به ي  ې اس
 خماري شوې چې تا به ويل د شرابو پوره بوتل ي  ې اړولې و. به ي  ې داسې

له یوې شوې وه او دا مستي له ډېرې مودې وروسته د هغې په نصیب  خو
یوې شیبې ي  ې خوند اخیستو.  نن شپه یوه عجیبه سرور د هغې په رګونو کې 

 ې د هغې حالت بل ډول و،ایله میاشت مخک  ځای منډې وهلې. د وینې په
.  ټوله ورځ به غلې ناسته وه.  مور او خویندو خبرې نه کولې به ي  ې هیچا سره

سره ي  ې غم و چې دا چرته لیونۍ نشي.  د ډوډۍ لپاره به هم خویندو په 
نې سندرې دې په ذهن کې ټولې غمژ زوره پاڅوله.  هغه وخت به د

 بې وطنۍ، د پردیسۍ سندرې...یدې...د غږ

ر وو چې په خپل وطن خو نن له هغې ټول غم هېر و.  نن له هغې دا هم هې
د تعلیم دروازې پرې تړلې وې.   به ټوله ورځ په کور کې ناسته وه، کې

روزګار...د سړو لپاره نه و، نو هغې به څه کول؟  مور یا خور به ورته ټوکر او 



 

 

ړ کړي خو دې به هر څه په دېوال وریښم ونیول چې ګلونه پرې جو 
وویشتل.  ډېر وخت ي  ې همداسې تېر کړو...د هغې لپاره دغه کلونه لکه 
پېړۍ وې.  د هغې سندرې او موسیقي ډېره خوښه وه خو په ریډیو کې به 

خبرونه اوریدل کیده.  کله  یواځېهیڅ نه وو.  بیټرۍ ګرانې وې، د شپ ې به 
 به ي  ې راواخیستو او پخپله وکې تمبلتنګ شو نو وړ نا کله به د هغې زړه 

رباندې غږ وکړو چې، " ځان له سندرې پېل کړې.  دغه وخت ګاونډیانو به و 
 مه ګورئ." کار 

بب زارۍ واوریدې.  د وطن نه د وتلو ساو بیا لکه چې خدای پاک د دوی 
ته ورغلل.  وومنل شول او دیځ ا شو.  له ډېرو کړاونو وروسته لوېورته پید

ړ ټېپ هغه زړې سندرې شو.  خویندو به ي  ې ټوله ورځ په یو زو  ژوند ي  ې ښه
ورله ورکړي وو.  خو د هغې د زړه غوټۍ لکه چې اوریدې چې نورو کډوالو 

مړاوې وه.  د دې پردیسۍ سختې بل شان وې...دلته کار و...ټوله ورځ 
کار...او بیا ماښام ستړې ستومانه د ټیلویژن مخ ته د نااشنا ژبې پروګرامونو 

 ه ک تل.ت

نن د ښار په دې لوی تاالر کې د هغې د وطن جشن و.  ټولو خلکو له خپلو 
کورونو ډوډۍ راوړې وې.  د ښځو لپاره بېل ځای کې د موسیقۍ او د نڅا 

نن شپه هر چا خپل غمونه هېر کړي وو.  هغه هم مور او  انتظام شوې و. 
کړو نو د دې د خویندو په زوره ځان سره راوستې وه.  کله چې ښځو اتڼ پېل 

ه زړه مړاوې غوټۍ هم راتازه شوه.  ورپسې د ښځو ډلې ډلې پرله پسې نڅا ل
.   رنګونه او سازونه سره ګډ شول پاڅیدې او بیا ځان ځان له ګډا پېل شوه

 او د مستۍ یو طوفان راغلو. 



 

 

شوې.   ېزونو ورماتو اواز بند شول او ټولې ښځې په مېد ډوډۍ لپاره ساز ا
ته ورغله.  دننه نورې  لپاره یو لوی تشناب ځان تازه کولود هغه ستړې وه او 

ښځې هم وې، چا ماشومانو ته السونه وینځل او چا ویښته ږمنځول.  دا 
یوې چړچوبۍ ته ورغله او ځان پسې ي  ې ور کلک کړو.  د اوبو د نل شور، د 

 ل خبره نه اورېده. کې چا د ب الس وچولو د مشین غرار او د " فلش" په غږ
څو ښځې لوی ښځو یوه جوپه الړه او بله راغله، لږه خاموشی شوه.   د

هندارې ته ودریدې او خپل میک اپ ي  ې تازه کړو.  یوې پکې ووېل، " هغه 
 جینۍ څوک ده؟"

"کومه؟  هغه چې ډېره مسته ګډیده؟" بلې پوښتنه وکړه.  " هو، هغه زرغون 
ې ووېل.  " ولې ته ي  ې نه پیژنې؟  دا خو کمیس چې ي  ې په غاړه دی."  دریم

د...اخونزاده لمسۍ ده کنه." څلورمې ووېل.  " ښه ښه! هغه مور ي  ې چې یو 
په  خبره په خله کې پاتې شوه او لومړۍ کابلي ځوان سره..." د ښځې 

حیرانتیا چیغه کړه، " هو هم هغه ...هم هغه..."   دوو نورو ښځو په ګډه 
مور ته شوې ده..." بلې پکې ورودانګل، " مور ته ووېل، " ډېره مسته ده...

نا...پالر ته..." ټول غږونه د هغوی په خندا کې ورګډ شول.  دوی لکه چې 
ځانونه سم کړي وو او ټولې په هیړه له کوټې ووتلې.  خو هغې د چړچوبۍ په 

 دېوال سر لګولې و او تړمې تړمې اوښکې ي  ې له سترګو څڅیدې.

 

  



 

 

 
په دولسم کې چې یو وارې بیا ناکام شوم نو پالر مې په کور کې داسې حال 
جوړ کړو چې ګاونډیانو هم له دیوالونو سرونه راوچت کړل.  مور مې راته 

د شا و خوا سړي او ترونه   مخې ته لکه د سپر والړه وه ګنې پالر خو ډبولم. 
د هغه قهر په  وتلو. مې مرستې ته راورسیدل او پالر ي  ې بیرته حجرې ته رانه ب

غاړه د خپل و نازولو کوترو او یا د ویالې پر ځای و ځکه زما به ټوله ورځ د خپل
مینې نه براتی بللو، په ګپ شپ  خوږ انډیوال برات خان سره، چې ما به د

رېده.  د براتي مجلس ډېر خوږ و او کله نا کله یو نیم سګرټی به مې هم تې
 ورسره ووهلو.

رې څو ورځې کور ته نه کې بیا فیل شوم نو د پالر له وې ناوس چې په امتحا
تلم.  ډوډۍ به مې هم د تره کره خوړله.  اخر یوه ورځ کشر ورور راپسې راغلو 
چې پالر دې غواړي.  زه د دوو مشر ترونو په بدرګه خپل کور ته الړم.  پالر 
له مې غصه نه و او زړه مې لږ قرار شو.  هغه لکه د قاضي راته خپله فیص

کې اوسیږې.  تر وروله.  " ته به ښار ته ځې او تربل امتحان، د انار ګل کور وا
خو دا په ما   څو چې دولسم دې نه وي پاس کړې، زما کور ته به نه راځې."

شروع کړې حجرې ته الړو نو مور ته مې زارۍ  ودانه دنیا ورانه شوه.  پالر مې
به وایم خو هغې هم سفارش وکړي.  قسمونه مې خوړل چې سبق  چې زما

سترګې بدلې کړې وې.  راته ي  ې نور نصیحتونه شروع کړل.  دوه ورځې 



 

 

بوتلې  وروسته زه د ک تابونو او د جامو له یو پنډ سره د ښار بسونو اډې ته
 په بس کې کیناستم او د انار ګل کاکا کور ته مې ځان ورساو.  شوم.

کې ي  ې یو ځای سبق هم او په سکول  انارګل زما د پالر د ماشومتوب ملګرې 
وېلې و.  کاکا په پولیسو کې نوکري وکړه او بیا لوی افسر شو.   ټول به ترې 

د هغه مشر زوی په پوځ کې  سخت ویرېدل او زما خو به ترینه ساه ختله. 
هم سبقونه  وو نورو زامنو او لوڼو ي  ېکړې وه.  د اې -، یوې لور نازو ایمو

له چې زه د هغوی د کور په تعلیمی وېل.  ځکه خو زما پالر مناسب وګڼ
په لومړۍ ورځ خو زما ښه د کاکا په کور کې   ماحول کې خپل سبق ووایم.

لمستیا وشوه.  د شپ ې انارګل کاکا راته په کاغذ د ورځې پروګرام ولیکلو.  مې
بیا ي  ې د خپل پوځي زوی کوټې ته بوتلم، هغه کاغذ ي  ې په دېوال راته 

به د مالبانګ سره پاڅیږې، په لمانځه به  سهار"سریښ کړو او وې ویل. 
."  کټ ته مینټه لګي، زیات نا...بیا به د منډې لپاره ځان راوباسې ۱۰دې 

ساعته خوب کوي، د ځوانانو  ۷ي  ې اشاره وکړه، " په دې کټ خلک یواځې 
 لپاره دغه هومره خوب بس وي. 

وروسته به سهار د مونځ او منډې نه و زما اوږده سزا پېل شوه.  دی الړو ا
چای وې...ورپسې سبق...بیا نیمه ګینټه دمه...سبق...د غرمې 

بیا سبق...د ماځیګر چای...سبق...یو ساعت ټیلویژن...بیا  ډوډۍ...مونځ...
سبق.  د شپ ې ډوډۍ نه وروسته به انار ګل کاکا رانه د ورځې د سبق 

به  پوښتنې کولې.  په کومه ورځ چې دی به په کور کې نه و نو دغه ډیوټي
ما مشره ه رسوله.  هغه د پالر نه هم زیاته سختي راباندې کوله.  له تنازو سر 

وه، څه خاص ښکلې نه وه او چې د سبق پوښتنې به ي  ې شروع کړې نو 
سمه جالده به ترینه جوړه شوه.  په غلط جواب به ي  ې راته پیغور راکوو، 
ملنډې به ي  ې وهلې او دغه خبرې خو به راباندې سم اور بل کړو چې، " 



 

 

ب راته هن! په دې هم نه ي  ې خبر؟ زه چې په دولسم کې وومه نو دا ټول ک تا
زباني یاد و.  نازو یو بل کار هم کوو...او زما خیال دی چې پالر ورته ویلي وو.  

بلې خوا ته شو نو د هغې به ټوله ورځ زما څارنه کوله.  لږ به مې له سبق پام 
.  لکه د ببرې چرګې د کوټې په دروازه کې راته خبرې شوې دې پرښتې به

له کله به ي  ې ګواښ وکړو، " ودرېده او خپل لیکچر به ي  ې پېل کړو.  ک
 ودرېږه!  دادا راشي نو زه ورته وایم." 

زما د ډوډۍ به ي  ې   خو نازو چرې هم کاکا ته زما شکایت نه و کړې.
خیال ساتلو.  چایو سره به راته کله کیک او کله بسکټ راکول.  کله چې ډېر 

ړه.  په مور به ي  ې په کور کې نه وه نو د ماځیګر چایو سره راته پراټه پخه ک
سبق کې به راته په اوس دوو میاشتو کې زه د هغې له عادتونو خبر شوم.   

یوه  او د شپ ې د کاکا پوښتنو جوابونه هم راته اسانه شول. براتی نه یادیدو 
ورځ خبر شوم چې نازو د خپلې مور سره چیرته واده له تللې وه.  ما د لومړي 

ځې مې سبق ته ډډه نه ور  ځل لپاره احساس وکړو چې کور تش و.  دوه
شو.  " ه مې غلط کړل او هغه راته په قهر کاکا د ډېرو پوښتنو ځوابونلګیده.  

نازو دوه ورځې   بچیه سبق ته پام کوه، پالر به دې ما نه پوښتنه کوي."
وروسته کور ته راغله نو په ما لکه چې اختر شو.  د چایو په وخت ي  ې ډېر په 

غې په سترګو کې عجیبه ځال وه لې.  د هخوند خوند راته د واده کیسې کو
له خبرو خوند اخیستو.  په هغه شپه زه پوه نشوم چې دې رانه څه اوما ي  ې 

خوشاله ښکاریده.  نازو  ب ورکړو.  خو هغهپوښتنې وکړې او ما ورته څه ځوا
چې خپلې کوټې ته تله نو ما ته ي  ې الس راکړو او زما په ټول وجود کې لکه د 

 لیدل.بجلۍ شاټونه وځغ

ل.  نو په ټکي نه پوهیدم چې څه مې وی په بله ورځ چې سبق ته کیناستم
او نازو چې راته ډوډۍ راوړه نو زما عجیبه  نیمه ورځ همدغسې تیره شوه



 

 

حالت و.  زه په بوخته کې راګېر وم او د تیښتې الره راته نه وه معلومه.  نازو 
ېستي دواړه راته عذاب راته یوه ښکلې بال ګرځیدلې وه او د هغې هستي او ن

وو.  د پالر خبره مې په زړه وه او د انارګل کاکا د پولیسو کوتک هم راته مخې 
هم نه و او براتی...خپل خوږ مخې ته کېدو.  په ښار کې مې څوک ملګرې 

پتنوس سره زما د میز  او بیا نازو د چایو  راته بیخي ډېر را یادېدو. ملګرې 
مې و راوړه نو زه پوهه شوم چې که د دې مخه  لپاره د ګلونو یوه ګلدسته هم

به مې ژوندی نه پرېږدي.  چای مې وڅښلې او د نازو کشر نه نیوله نو پالر
ورور نورهللا ته مې وویل، " زه د بسونو اډې ته ورځم چې د کلي یو ډرېور 

 ته د مور لپاره لیک ورکړم."

په دکانونو کې  ورسېدم،ې څه وکړم؟  لوی بازار ته په الره مې کرل رېبل چ
خوا دیخوا ک تل.  ناڅاپه 

 
منیاري سره مې رنګا رنګ وریښمین د یومې هسې ا

ومال رومالونه ولیدل.  په پینځو روپو مې یو وړوکې ګالبي ورېښمین ر 
بیا د شپ ې مې ځان ته یو لیک ولیکلو... په ګس واخیستو او کور ته راغلم.  

مې ولیکل. " ګرانه جانانه...که زه تورو  ې قلم نیولې، په ماتو ګوډوالس ک
درباندې په ریښتیا ګرانه یمه نو د امتحان نه وروسته خپله مور موږ کره 

په بله ورځ د   "راواستوه.  زه اوس بې له تا ژوند نشم کولې...ستا شهناز 
مېز مې د دوو ک تابونو پاره چې له کوره تلم نو په سهار لمانځه او د منډې ل

ومال او په هغې کې تاو شوې لیک داسې کېښودو چې منځ هغه ګالبي ر تر 
بل څوک ي  ې و نه ګوري.  زه خبر وم  چې نازو هم په دغه وخت کې زما کوټه 

 مېز به ي  ې راته شیان سمول راسمول. له او پهپاکو

له منډې وروسته چې بېرته راغلم نو د ک تابونو ترتیب بدل و.  لږه شېبه 
ړو او زه پوه شوم چې له نازوخالص راو  وروسته د چایو پتنوس راته نورهللا

د  وله ورځ مې په ښه ارام سبق وویلو،ټ  .  زما غشې په نښه لګېدلې و.شوم



 

 

چای هم نورهللا راته راوړل.  نازو داسې ورکه ې ډوډۍ او بیا د ماځیګر غرم
ل کې تاو شوې لیک په ګالبي روماچې د هغې غږ مې هم نه اورېدو.   شوه

په بدل کې  رومال مې هټۍ وال ته بیرته یوړو، کړو اوڅیرې مې له کوره بهر 
مې ترینه یو قلم واخیستو.   په بله ورځ امتحانونه پېل شول او کاکا او 

و چې ټولې پرچې  نورهللا راسره هره شپه د پرچې تیاری کوله.  زړه مې تسله
انارګل کاکا له کوره د امتحان د ختمیدو سره زه د مې ښې شوې وې.  

ټول کسان لوی دروازې ته  د روانېدو په وخت د هغه د کور   رخصت شوم.
راغلل.  نازو د مور شا ته والړه وه او راته ډېره کمزورې او زیړه ښکارېده. د 

زما پرې زړه وسوو.  که وه، بلکه ګیله منه ښکارېده.  سترګو ځال ي  ې ور 
ان راته د خدای په امټولو  رې کوله خو وخت نه و او هم دغسېپوښتنه مې ت

ل.  د جامو او ک تابونو پنډ د کاکا په جیپ کې کیښودل شو.  زه پوه ووی
سامان ي  ې د بس په چت دو، نشوم چې څه وخت د بسونو اډې ته ورسې

او کاکا راته کلکه غاړه راکړه.  بیا ي  ې زما د پالر لپاره یو لیک راته د  وخیژولو
د نازو څېره  رهکمیس په جیب کې کیښودو او زه بس ته وروختلم.  په ټوله ال

.  غې ګیله منې سترګې چې پکې اوښکې ډنډ وېد ه مې مخې مخې ته کېده،
ځان راته یو لوی مجرم ښکارېدو، خود غرضه او ګناه ګار.  ځان ته مې خپل 

 بیا بیا ويل چې دې جینۍ خو تا سره څه بد نه و کړي. 

په بله کلی ته چې ورسېدم نو ماښام و او بې له ډوډۍ خوړلو ویده شوم.   
ورځ براتي پسې چې تلم نو خور راته په خندا وویل، "الال! ته خو نه 
وې...ستا د واده خبره روانه ده!"  ما ورته څه پام ونکړو او د براتي سره د 

.  ده په منځ منځ کې ویالې پر غاړه کیناستم.  هغه ته مې ټول حال وویلو
زما له زړه یو لوی پیټې وغواړه.  ې مشوره راکړه چې نازو اخر ي  ټوکې کولې.  

د غرمې و د براتي نه مې رخصت واخیستو.  لیرې شو، الره راته رڼا شوه ا



 

 

ډوډۍ له چې کور ته الړم نو خور راته بیا وویل، " الال تا ته ي  ې جینۍ 
راویستلې، مخ  ." زه لږ غوصه شوم خو مور مې له تناره ډوډۍغوښتې ده

و زویه! په زرګري ویل، راواړوو او وې 
 
خبره کړې ده، خواږه بانډې کې مو " ا

ه به درله ي  ې راکړی دي.  چې ستا نتیجه راووځي نو پالر دې وای  ی چې واد
خي وه.  ما خور ته وک تل نو د هغې په سترګو کې شو وکړو."  ما وارخطا خپلې

 "دی. ته رانزدې شوه او وروغوندې ي  ې وویل، " د وریندارې نوم مې  شهناز

 

  



 

 

 
شاه نذر رانه وړاندې منډې ه کوره را وتلم.  درې کلن بي ل زه د کلثوم بی

وهلې.  دی هم خبر و چې نن کور ته ناوخته روان وو.  د ماځیګر لمر اوس 
الره و او ما به هرماځیګر  رکړې و.  زمونږ کلې د تخت اباد پهماښام ته ځای و 

نه د عیدګاه د اډې نه بس اخیستو.  مونږ چې اډې ته ورسېدو نو یو بس را 
هم  الړو.  شاه نذر د نورو ورځو په شان ګنډېرۍ غوښتلې خو د ګنډېرو ګاډې

وم او د زوی الس مې ونیولو، یو روان بس ته نه ښکارېدو.  زه په تادۍ کې 
بیا د کلنډر غږ مې واورېدو چې، " په الره نه ودرېږو، یواځې  مې منډه کړه. 

هم هلته ودریدمه.  یو  د تخت اباد سورلۍ...تخت اباد...تخت اباد ته.  زه
درېدم نو هغه راته داسې ټېله راکړه و او زه چې  بل سړی هم ما پسې په منډه

چې نزدې په زمکه غوځاره شوې وای.  شاه نذر اوس هم ګنډېرۍ غوښتلې.  
شا و خوا مې وک تل خو یو ګاډې هم نه و.  دا مهال لکه چې ټول ګاډی وال 

دالسه کړو چې په خېره کور ته ورشو نو مې  تللي وو.  شاه نذر هم کورونو ته
خو هغه ورو ورو په سټکېدو شو.  زه د ټولې ورځې   پراټه به ورله پخوم.

خو الس مې ونیولو.  مې و چې یوه څپېړه ورله ورکړم  ستړې ستومانه وم، زړه
مې  کلثوم بی بي راته خوږې وریژې په پالسټکي کڅوړه کې راکړې وې، هغه

   هغه اوس په ډوډۍ موړ و او چبیڼه ي  ې غوښتله.خوشاه نذر ته ونیولې.  

تي له کلي روانه شم، د هغې د زه د کلثوم بي بي کره کار کووم.  سهار وخ
د میاشتې پېسې او اختر، برات کې  وښي او جامې ورته وینځم.  ما تهل کور 



 

 

او  مانه وو.  لوښي ډېرست( میلراکوي.  نن ورکره د واده د سدې) جامې پیزار
چې هغه ټول مې ووینځل نو ناوخته و.  ما سره د خواښې غم هم و، مشره 

ناوخته شي نو هغه بیا زما  سره په کور کې وي او کله چې راباندېلور مې ور 
لور ته غورېږي.  شاه نذر اوس سمه ژړا کوله او یو وارې بیا ي  ې سړک ته 

دو چې د ځوان سره وجنګېد یو ځغستل.  دیمنډې کړې.  ما هم ورپسې و
شاه نذر اوچت کړو او  هغه سړي سړک له بلې غاړې را روان و.  ما ولیدل چې 

غاښونو الندې پاتې یستو.  زما په خله راغلې ښېرا د زما په لوري ي  ې قدم واخ
شوه ځکه هغه ځوان ډېره په خوږه ژبه د شاه نذر سره خبرې کولې او زما 

نږدې شوم، نه پوهیدم ور ي  ې نه وه زده.  زه زوی داسې غلې و لکه چې ژړا 
و ځغلنده نظر واچووچې په بورقه ه ورته ووایم.  هغه زما په وجود یچې څ

کې پټ و.  بیا ي  ې سترګې ټیټې کړې او ورو غوندې ي  ې وویل، " دا ماشوم 
ستړې دی."  ما له بورقې الس وویستو چې شاه نذر ترې واخلم خو هغه زما 

ی سره ي  ې خبرې کولې...نرمې الس لکه چې نه لیدو.  ورو ورو زما د زو 
 .نرمې...خوږې خوږې خبرې 

ما شا وخوا وک تل، په اډه کې خلک لږ وو.  یو څو هغسې سړي وو چې هره 
ېره ګرځېدل او ځینو به کله کله مردار نظر هم راباندې کوو.  ورځ به زما چاپ

له دې ویرې، په سختې ګرمۍ کې هم جرابې په پښو کولې.  بورقه مې د  ما به
جامو وینځلو وچ او  .  السونه مې په لوښو اوې وه، زړه او خیرنهخواښ

.  خو نه پوهېږم چې دا سړي څنګه خبر شي چې په بورقه بدرنګه شوي دي
ړې.  یوه بله الرۍ راغله او کلنډر چغې ک  کې پټه ښځه ځوانه ده که بوډۍ؟
هغې رسېدم نو اعالن ي  ې وکړو، " یو سیټ څو کسان وروختل خو زه چې تر 

دی...دوه کسان نه ځاېږي." ما شا ته وک تل او الس مې وغځاو چې د ځوان 
نه شاه نذر واخلم او الرۍ ته وخیژم.  کلنډر داسې وګڼله چې مونږ دواړه یو 



 

 

ځاې و.  الرۍ ته ي  ې "درب" ورکړو او هغه په هوا شوه.  د ځوان له خلې 
 کمعقل بچې دی، پوښتنه نه کوي او ځغلي." ناڅاپه راووتل، " څه

اوس په ما ښه ناوخته شوې و خو د کلنډر خبرې راته خوند راکړو.  ډېره 
نامعلومه خوشالي.  ما -الي راسره شوهموده وروسته یوه عجیبه خوش

ورسره وو.   وک تل، یو دوه نورې ښځې راغلې.  څلور پینځه ماشومان وشاخوا
په اوږه سر ایښې او سترګې  نذر اوس د سړي شاه ته ک تل.   ښځو زما او ځوان

خاوند او ماشوم.   –ي  ې ورغلې وې.  مونږ درې واړه د یو کور ښکارېدو، ښځه 
.  د بیا زه د خپل وجود نه بهر شوم او نزدې د یوې ونې په څانګو کیناستم

بره نه مې دا ننداره ولیده.  یوه ښځه، یو سړی او یو ماشوم.  څومره ښکلې 
وه...لکه د خوب دنیا...هر څه پکې پوره وو.  ځوانه ښځه ، ځوان ننداره 

سړی...یو بل ته نزدې والړ دي.  سړي خپل درې کلن ماشوم په غیږ کې 
نیولې دی...ماشوم ویده دی.  سړی د الرۍ انتظار کوي او ښځه خپل سړي 
او ماشوم ته ګوري.  ښځه بې غمه ده.  دا غم ورسره نشته چې الرۍ به کله 

، تش سیټ به پکې وي او که نا؟  کلنډر ته به کرایه څوک راځي
 ورکوي...ماشوم ته به څوک ګوري؟  دا ټول غمونه د سړي وو.

تخت اباد ته...تخت اباد ته...بله الرۍ راغله او د کلنډر شور او چغو زما دا 
ښکلې خوب دانه وانه کړو.  ځوان زما نه وړاندې الرۍ پسې منډې کړې او 

غه لګیا و. " استاد ته وایه لږ بریک ونیسه."  بیا ي  ې ما ته مخ کلنډر ته په چ
."  زه الرۍ ته وختلم او شاه نذر مې ې! ته الرۍ ته ورخیژهواړوو، " زه خور 

ترې واخیستو.  ځوان کلنډر ته وویل،" زه نه درځم وروره."  او ګړندی 
 ګړندی بلې خوا ته روان شو.

  



 

 

 جوالی میاشتعیسوي کال...د  ۱۹۹۶

یا خدایه...هر ځای دې وای خو کابل دې نه وای...یا ربه...کله به د دې 
بدبخته ښار نه ووځو.  ډوډۍ پکې نشته...کار روزګار نشته...هر وخت د 
جنګ خطر!  اوس به کوم شی خرڅوو...په کور کې مو هیڅ نه دي 

ې پیزار پاتې...خدایه!  ته لکه چې مونږ نه مرور ي  ې!  د ماللۍ په پښو ک
نشته...د مراد خان دغه دوه جوړه کالي پاتې دي.  چې بدلوي ي  ې نو میاشت 
وړېدلي وي.  صابون هم اوس د سرو زرو په بیه خرڅېږي...که نه هره 

 
پکې ا

ورځ به مې ورته وینځالی.  او د ادې دارو نشته...ټوخی ي  ې نه ښه 
و د بمونو په کېږي...تورې چای ورته ښې نه دي.  خو څه وکړو؟  د توغندو ا

ډزو چې پروسږ کال د دې اعصاب خراب شوي دي نو تر اوسه ګډې وډې 
وای  ی.  خدای دې مل شي...اې خدایه دا ښار په مونږ اوس تنګ دی.  خو 

 چرته په ځو؟  له دې دوزخه به کله ووځو؟

 عیسوي کال د جوالی میاشت ۱۹۹۷

ربه!  دا کوم کې دې نه وای.  یا یا خدایه!  هر ځای دې وای...خو پیښور 
دوزخ ته دې راوستلو؟  داسې ګرمي! اف اف!  سید ګل ماما سره دې خدای 
ښه وکړي چې دا باد پکی ي  ې راته راوړو...که نا په دې مهاجرت کې څوک د 



 

 

چا پوښتنه کوي؟  د دې بدبخته ښار په حساب هم نه پوهېږو.  کله پکې 
ي.  ماللۍ ها بله ورځ بریښنا نه وي او کله اوبه نه وي او کله ګېس هم بند ش

د بوټانو جوړه په بیه کړه.  ماښام چې د خورلڼې واده له روانه شوه، بیا ي  ې 
طالی ګل ترې شکیدلې و.  دکاندار ته ي  ې بیرته یوړو نو هغه ورسره شر کاوه.  
ویل ي  ې، " ستاسو د کابلیانو...هن...لکه چې دا پیښوریان به ډېر ښه وي؟  

..په شودو کې اوبه ګډوئ او د میوې خوند؟  په هر شی کې " مالوټ" کوئ.
بیخي بې خونده دي...هندوانې داسې پیکه...خربوزې ي  ې وچې...انګور خو ال 

یوه کیله خوري...په هغې مړېږي.  زه ښه ده چې د ټوخي بس پریږده...ادې 
عالج ي  ې وشو.  خو زما د نازولي مراد خان رنګ په لمر کې تک تور شو.  یا 

له عذابه مو خالص کړه.  خو چرته به ځو؟ له دې دوزخ  خدایه! د دې ښار
 به کله ووځو؟

 عیسوي کال...د جوالی میاشت ۱۹۹۸

ځای دې وای خو هالینډ کې دې نه وای.  یا ربه دا کور خو لکه !  هر یا خدایه
قفس دی.  ها قفس به هم ترینه ښه وي.  دغه دوه کوټې دي...هاغه د میز 

ا کړکۍ.  د حکومت په پېسو خو هیڅ نه نه لږ لوی پخلنځی...او یوه د
کېږي...ایله ډوډۍ پرې خورو.  ښه وه چې د قاچاق پور مو ادا کړو.  مراد 
خان او ماللۍ ته دې خدای ژوند ورکړي، ډېر همت ي  ې وکړو.  خو دلته 
داسې ګراني ده چې ځان ته ي  ې څه جوړ نکړل.  ښه ده ماللۍ اوس شپږ 

ادې به څه کېږي؟  ټوله ورځ ژاړي چې مړې جوړه پېزار لري...خو...اې ربه د 
به مې مساپر شی.  زما خپله نفس تنګ شي...د دې ځای ژبه میراته هم ډېره 
ګرانه ده.  حاجي صېب سره دې خدای ښه وکړي...په هوټل کې ورته لوښي 
وینځم...ګوزاره راسره کوي.  خو...اې خدایه!  ته مهربان ي  ې...دلته هیڅ 

 ته به ځو؟  د دې دوزخ نه به کله ووځو؟خوند نه راکوي.  خو چر 



 

 

 عیسوي کال، د جوالی میاشت ۱۹۹۹

یا خدایه!  هر ځای دې وای خو کلیفورنیا دې نه وای.  یا ربه!  ادې دې رانه 
واخیسته...ساعت به مې ورسره تېر و...خبره نیمه به مې ورسره وکړه.  ماللۍ 

په مغازه کې والړه وي، بوټونه خرڅوي.  ماښام کالج ته  بوټټوله ورځ د 
رانه الړه شي.  مراد خان د شپ ې ټیکسي چلوي، د ورځې ویده وي.  اوس 

ی، نشم کوال یلیفون وي خو په هغه هم ډېرې خبرې یواځینۍ اسرا مې د ټ
ډېر لوی دی...باغ هم پکې شته.  خو هیڅوک بیا مې څټ خوږېږي.  کور مې 

ا خدایه! په پخلنځي کې د خوړو ي او زه ورسره خبرې وکړم.  ینه لرم چې راش
څه شته خو اوس یواځې ډوډۍ خوند نه راکوي.  مراد خان مې نه پرېږدي هر 
کوي.  هر چا ته وایم چې ما کابل ته ا ر ې کار وکړم.  وای  ی خپلوان به پېغور چ

ل بوځئ خو هیڅوک مې نه اوري.  د ماللۍ او مراد خان د واده غم راته بې
 غم دی.  خدایه! چرته الړ شو؟ له دې دوزخ...

 ۱۹۹۹نومبر 

 



 

 

زمونږ د کواټر له دېوال هر څه ښکارېده.  ما زوړ کټ د دېوال سره درولې و 
وو چې زه سېل وکړم.  نن د  او د جینکو ننداره مې کوله.  مامي راته ویلي

لپاره به نن د  اوړي د چټیانوما راته ویلي وو چې د وروستۍ ورځ وه.  ما سبق
هاسټل جینکو پسې خپل خپلوان راځي.  اوس دا ټولې جینکۍ د ښوونځي 

به .  کله چې زې راټولې وې.  په دوی کې ډېرې زه په نومونو پیژنمد لوی دروا
نو دغو جینکو به ما ته پېسې راکولې چې بهر د  مې ماما د دروازې نه لیرې و
 راوړم.سړک نه ورته وږي یا ګنډېرۍ 

شینوماما ډېر سخت دی ځکه خو د ښوونځي مشره استاده ورباندې اعتبار 
ار د لوی او د خپلوانو په انتظ کوي.  اوس د هاسټل جینکو کډې تړلې دي

دروازې خوا و شا اوړی راوړی.  دوی نن د ښوونځي جامې نه دي اغوستې او 
وروسته شینو .  بهر د موټرو شور دی او هره شیبه ته ګورمد دوی جامو  زه

لي.  د جینکو په یوې ټولۍ ماما رادننه کېږي او د یوې جینۍ نوم په زوره اخ
.  غوندې راپورته شي.  څوک خاندي...څوک په زوره زوره خبرې کويکې شور 

او بیا هغه جینۍ چې شینو ماما ي  ې نوم اخستې وي، څادر په سر سم کړي 
جینۍ چې له دروازې ووځي او شینو ماما د هغې بکس او نوره کډه راواخلي.  
 نو ټولې ورته په زوره " د خدای په امان" ووای  ی.



 

 

زما د دوی چیغې ډېرې خوښېږي.  زړه مې شي چې زه هم د دوی سره چیغه 
 مشرې خویندې هم راغلې وې.  دویووهم.  په ځینو جینکو پسې مېندې یا 

راته ویلي څو شیبې د نورو جینکو سره خبرې وکړې، بیا به الړې.  شینو ماما 
ووچې دا ټولې جینکۍ به دوه میاشتې وروسته بیرته راځي.  خو د لسم واال 
جینکۍ به بیا نه راځي ځکه هغوی چې امتحان ورکړي، بیا نو سبق ي  ې 

 ۍ هم روانه شوه.  زما زړه کېږي چېخالص دی.  هاغه ده وروستۍ جین
شینو ماما او  د ورسره الړه شم.  خوپړوني کې پټه منډه کړم او د هغې په اوږد 

 مامي نه ویرېږم.  

لویه جرنده ولګوله.   شینو ماما لویه دروازه بنده کړه او په کنډې ي  ېاوس 
هاغه دی! د کواټر په لوري را روان دی.  مامي راته غږ کوي چې راشه ډوډۍ 
وخوره، خو زما ډوډۍ ته زړه نه کېږي.  دا ښوونځی به دوه میاشتې تش وي 

.  د جینکو د سبق، د ي برنډو کې یوازې لوبې کوومدې په خالبه داو زه 
زدکړې غږ به هیچرته نه اورم.  د ک تابونو شلیدلې پاڼې او د قلمونو وړې ټوټې 

نه ورک را چې زه ي  ې راټولوم او د جینکو د سبق پېښې پرې کووم، اوس به 
 شي.

ما شینو ماما او مامي ته څو وارې ژړلي دي چې زه هم سبق وایم.  خو مامي 
ې ناروغه ده او زه د هغې خدمت کووم.  شینو ماما په بدل کې زما پالر ته د م

میاشتې پېسې ورکوي.  اوس شینو ماما مخ السونه وینځي.  ورځم چې د 
 مامي سره الس وکړم.



 

 

 

نن د کورس څلورمه ورځ وه چې اسد هللا غیاث د نړۍ د دېرشو ملکونو نه 
تاالر کۍ ناست و.  د دوی ټولو یو هدف و کسانو سره په یو لوی  ۷۰راغلو 

چې په دوو میاشتو کې به انګرېزي ژبه زده کوي.  د سهار له نهو بجو به د 
دوی سبق پېل شو او د ماځیګر تر پینځو بجو به روان و.  ټول کسان په 
یوې لوی ودانۍ کې ایسار وو.  د سهار د چایو نه وروسته به دوی هغه لوی 

وو او ورته په سخته ویل شوي وو چې یو بل سره به بې تاالر په لوري روان 
 له انګرېزي په بله ژبه خبرې نه کوي.

د سبق یوه برخه د انګرېزي ادبیات هم و او نن په دې څلورمه ورځ د 
اکسفورډ پوهنتون یو استاد په ادبیاتو کې د شعر په اړه خبرې کولې.  

وضوع وه.  لیکچر چې اسدهللا ورته غوږ نیولې و ځکه دا د هغه د خوښې م
خالص شو نو پوښتنې پېل شوې.  اسدهللا هم غوښتل چې یوه پوښتنه 
وکړي خو ژبه ي  ې ال دومره روانه نه وه.  دی ویرېدو چې غلطه انګرېزي و نه 
وای  ی.  په دې کې یوه جینۍ راپاڅېده او پوښتنه ي  ې وکړه چې، " که په 

یا زمون
 
ږ په ژوند کې به څه بدلون ادبیاتو کې شعر نه وای نو څه به وای؟  ا

نۍ په پوښتنه ي  ې اسدهللا اوس خپل قلم ایښې و او د هغې جی  راغلی وای؟
د هغه   کېدو چې د استاد په ځای دی ورته جواب ووای  ی. غور کوو.  زړه ي  ې

په زړه ډېرې خبرې وې او د استاد په جواب ي  ې تسله و نه شوه.  د زړه خبرې 



 

 

الص شو نو ټول بهر ووتل او اسدهللا د سبق خ  ي  ې په زړه کې پاتې شوې.
هغې جینۍ په لټه شو.  هغه ي  ې په لومړۍ ورځ هم لیدلې وه او د دې جذابه 

 څېره ي  ې نه وه هېره کړې.  خو په ګڼه ګوڼه کې هغه ترې ورکه شوه.

په بله ورځ ي  ې هغه ولیده چې د خپلو ملګرو سره په چمن کې ناسته وه.  
وروپیژندلو.  هغې هم ورته خپل نوم سوفي اسدهللا الړو او خپل ځان ي  ې 

اده کړه نو د وښودلو.  اسدهللا ورسره د شاعرۍ په اړه د هغې پوښتنه وری
ه معصومه شوخي ښکاره شوه.  د ده نه ي  ې پوښتنه سوفی په سترګو کې یو

وکړه، " ته لکه چې پخپله شاعر ی  ې؟"  دی موسکی شو او ورته ي  ې وویل، " 
 سوفي په خندا شوه خو هیڅ جواب ي  ې څه وکړې؟"  که زه شاعر وم نو ته به

 ورنکړو او موضوع ي  ې واړوله. 

په یوې میاشت کې د اسدهللا ژبه روانه شوه او ده به هر چا سره بحثونه 
کول.  د سوفي سره خو څو څو وارې په ادبیاتو خبرې کړې وې او بیا حال 

اسدهللا  ا وو. دا شو چې د چای او ډوډۍ په وخت به هم دواړه په خبرو لګی
به اوس چې ځان له شو نو د سوفي په اړه به ي  ې فکرونه کول.  هغه عامه 
غوندې جینۍ وه خو کله چې خبرې به ي  ې پېل کړې نو د اسدهللا د زړه 
بورجلونه به په خوځېدو شول.  سوفي ته به ي  ې په سترګو کې زړه نیولې و.  

چې دا به ناوخته راغله نو د اسدهللا سترګې به دروازې ته وې.  په کومه ورځ 
د هغه ځینې نزدې ملګري ي  ې په حال خبر شول، ځینو به ورپورې ملنډې 
وهلې او نورو به ورسره زړه سوي کوله.  خو اسدهللا سوفي ته د خپل زړه 

 حال نشو ویلې.  دی ویرېدو چې هسې نا هغه ورباندې غصه شي.  

ورځ دوی د شاعرۍ په اړه یو اوږد بحث کې بوخت وو.  هم دغسې یوه 
ناببره سوفي ورته وویل، " ته د شاعرانو دومره پېروي کوې...که زما په وس 



 

 

وای نو دې کورس ته د داخلې لپاره د اعالن په پوسټر مې لیکلې وای چې 
سد هللا لکه چې اسمان راپریوتو.  هغه د په ا  دې ته شاعران نشي راتلی."

نه لیونی شو.  په لوړ غږ ي  ې د سوفي سره بحث پېل کړو او ورو  غصې قهر او
ورو سم جنګ جوړ شو.  سوفي بیا بیا د خپلې سپیناوۍ لپاره خله خالصوله 
خو اسدهللا هیڅ نه اورېدل.  بیا دی د خپل ځای نه راپاسېدو او په منډه له 

ښه وه  !" داکوټې ووتلو.  سوفي ورپسې ډېرې چیغې ووهلې چې " ایسار شه
  چې دوی د تفریح په کوټه کې ناست او نورو خلکو ورته دومره پام و نه کړو. 
د اسدهللا دنیا لکه چې ورانه وه، دی نیغ خپلې کوټې ته ورغلو او دروازه ي  ې 

دې لوی ګوزار کړې ځان پسې کلکه وتړله.  هغه له ټولو خفه و.  سوفي وربان
ي  ې ژمنه وکړه چې بیا به د  په چغو چغو وژړل.  د ځان سره و او اوس ده

 سوفي مخ هم و نه ګوري. 

تر ماښامه ډېرو خلکو د ده د کوټې دروازه وټکوله خو اسد هللا د جامو او 
بوټانو سره، پر کټ ړنګ بنګ پروت و، بیا هم دغسې ویده شو.  سهار 
وختي را ویښ شو او غوښتل ي  ې چې د کالس په ځای ک تابتون ته ورشی 

ته لږې ورځې پاتې وې.  د مخ الس وینځلو لپاره چې د  ځکه وروستې ازموینې
ژر ي  ې راواخیسته،  کوټې له دروازې بهر وتلو نو پر زمکه ي  ې یوه لفافه ولیده. 

په  کټ کیناستو او په لفافه کې ایښې کاغذ ي  ې راوویستو.  هم هغسې بیا په
اسدهللا لکه د لېوني په  چې څه لیکلي وو، د هغې په لوستلو،هغه کاغذ 

خندا شو.  دومره ي  ې وخندل چې په سرو سترګو کې ي  ې بیا اوښکې راغلې.  په 
هغه کاغذ سوفي په یو اوږد شعر کې ترې بخښنه غوښتې وه او د خپلې مینې 

 اظهار ي  ې کړې و. 



 

 

"ای زما وطنه..."  د دې وېنا سره د هغه سترګې له اوښکو ډکې شوې.  ښځه 
واړه ي  ې ساه نیولي ناست وو.  دوی خپله مور پخوا  ي  ې هم په ژړا شوه، ټول

ټولو سترګې  هم په ژړا لیدلې وه خو دا لومړی ځل و چې پالر ي  ې ژړل.  د
ې هلته د افغانستان په اړه یو رپورټ ي   مخامخ ټیلویژن ته وې،

خوا ته  ې ودانۍ، خوارځواکي ماشومان...هرې ړنګ ښودلو...کنډوالې،
ګیا و چې که په دې ملک ور جوړونکې خبریال لبدحالي ورګډه ښکارېده.  راپ

حال و او د خوراک نړۍ والې ادارې ورسره مرسته ونکړه نو  کې هم دغه
 کیدې شي چې خلک ي  ې د افریقې په شان له سختې قحطۍ سره مخ شي.

د دې راپور نه وروسته غنمرنګ بیا نور خبرونه و نه ک تل.  فکر ي  ې خپل 
کېدو.  له خلې ي  ې یو سوړ اسویلی راووتلو وطن کې و، ډوډۍ ته ي  ې زړه نه 

بیا  ځانه سره ي  ې وویل، " پاکه ربه! تر کومې به زمونږ دا حال وي؟"  داو
ي  ې ناامېدي په قهر بدله شوه، غږ ي  ې اوچت شو...دومره اوچت چې ښځې 
او ماشومانو ي  ې هم اورېدل.  دی لګیا و، " دانړیوالې ادارې...دا ملګري 

خدای په غضب اخته شي.  ولې پوره مرستې نه  ملتونه...دا ټول دې د
ورلېږي؟  حرام خواره، خپله لوی لوی معاشونه اخلي، غونډې کوي او په 
غونډو کې تشې خبرې...دوی ټول د تشو خبرو لپاره پېسې اخلي...زما د 

د غنمرنګي ښځې او ماشومانو دا   وطن په غم کې وهللا که څوک وګرځي؟"



 

 

ونه په درزا وو.   غنمرنګ د شپ ې تر ناوخته هر څه اورېدل.  د هغوی زړ 
همدغسې وېناګانې کولې او اخر یوه شېبه داسې راغله چې د خوب ښاپېرۍ 

 پرې خپل مهربانه الس کیښودو.

سړیه! ماښام  ښځې ورته وویل، " یا په بله ورځ چې دی له کوره وتلو نو
الړو.  په  میلمانه لرو...چې هېر دې نشي."  غنمرنګ سر وخوځاوه او کار ته

کوم دفتر کې چې ده کار کوو، هلته ځینې اروپایان هم وو او د ډوډۍ په 
.  نن هغه ته خدای موقع وخت کې به ي  ې ورسره د خپل وطن حاالت څېړل

په الس ورکړې وه.  په بېګاني راپوري  ې خبرې کولې.  غنمرنګ په خبرو کې 
" هغه  احساساتي شو، خپل سوک ي  ې مېز ته راخالص کړو او وې ویل،

وخت چې د روسانو سره مو جنګ وو، د هرې خوا نه مرستې ور روانې وې، 
اوس چې دا دومره لوی قدرت مو ورته نسکور کړو...نو ټولوترې الس 
واخیستو...اوس څوک د روانډه په غم کې دي...څوک د بوسنیا په لوري 
 روان دي...نور خو پرېږده، د بنګله دیش وږي هم ماړه شول.  ولې مرستې

ته نه ...هیڅوک زمونږ خوار هېواد ورباندې نه دي ودرېدلي...نه ګوري 
ذباتو کې راپاسېدو او یو اروپای  ی ته ي  ې وویل، ګوري..."  غنمرنګ په خپلو ج

لې ي  ې " شرم پکار دی...شرم."  هغه اروپای  ی هک پک پاتې شو، له خ
پا ته په ډېرو احساساتو وویل، " امریکا او ارو  راووتل، "چا ته؟" غنمرنګ

ترېنه  شرم پکار دی...دوی د انساني حقوقو خبره کوي او زما د وطن وږي 
 هېر دي."

نه وروسته ماځیګر چې غنمرنګ د ۍ وقفه هم داسې تېره شوه.  د کار د ډوډ
خپل کور په لوري روان شو نو د ښځې خبره ي  ې په زړه شوه.  بازار ته الړو، 

ام و.  میلمانه ورکره راغلي وو سودا ي  ې وکړه او چې کور ته ورسېدو نو سم ماښ
او هغه ټول سامان پخلنځي ته یوړو.  بیا پخپله الړو د میلمنو سره کیناستو.  



 

 

وان هغوی سره په خبرو دومره وخت تېر شو چې ډوډۍ پخه شوه او دسترخ
و میلمنو ته په زوره خواړه ورکول.  " ته ي  ې وغوړوو.  غنمرنګ پخپل السون

ال!  دا د ې."  بیا ي  ې پتنوس راواخیستو، " هن ال خو دا غوښه واخله وریندار 
دي..." زوی ته ي  ې مخ واړوو، " ورشه بچیه! د چرګ کباب ډېړ خونده ور 

هډوکو لپاره یوه رکابۍ راواخله."  بیا ي  ې د وریژو غورۍ اوچته کړه، " 
خورکۍ دا وریژې ډېرې خاصې وریژې دي...د لغمان د وریژو خوند به درنه 

 هېر شي."

وار و، یژن ي  ې نن هم ځانګړې راپور ښکاره کوو.  دا ځلې د روانډه په ټیلو
میلمه غنمرنګ ته وویل، " ته لغمانۍ وریژې خو هیچا ورته نه ک تل.  یو

وریژې پیدا کړې.   "ډېړه دوني"یادوې...خبر ي  ې! ما ها بله ورځ د افغانستان 
تاسو ټول خوند ي  ې و...تا ته وایم غنم رنګیه!  بله اوونۍ به کاپر یاره څه 

 زمونږ میلمانه یاست."



 

 

 

د تیرې یوې اوونۍ راهیسې، رازګل ډېر بوخت و.  پخپلو پېسو به ي  ې سهار 
جوړولو په کومه وختي اخبار واخیستو او په الره به ي  ې لوستلو.  د صابون 

کار کاو، هلته به ټوله ورځ د رازګل نه پوښتنې کېدې چې  کارخانه کې چې ده
ځې د ړنګ شوي حکومت په اړه په اخبار کې څه لیکلي وو؟  ایله څو ور 

السه کړې و او د صابونو په دغه کارخانه کېدې چې په ملک کې پوځ واک تر 
کې ټول مزدوران خوشاله وو.  یواځینی کس چې پخپلو پېسو به ي  ې اخبار 

 .ته به ي  ې معلومات ورکولوستلو، هغه رازګل و او هر چا اخیستو او ل

د ماښامې هم اوزګار نه و، د خپل ګاونډي طوطي سره به ي  ې د  رازګل
هم  ود کړو نو د چم ګاونډ  نور سړي نانوای  ی مخې ته په مات دېوال بنډار ت

، هر چا خپله ورته ودرېدل.  د شپ ې تر ناوخته به د دوی خبرې روانې وې
لیرې یخ شو.  یوه خبره د ټولو شریکه وه چې د ي  ې زړه به  څوډنګوله تر 

زګل به د دې بنډارونو مشر را   ورکړې شي. کړې شوي مشر ته دې سخته سزا
ترې هېر و.  څو وارې بوډا پالر ورپسې پخپله راوتلې و چې کور ویاند او کور 

ته دې ورشی.  ښځې هم ورته ډېرې بدې ردې ویلې وې خو رازګل په دغه 
 یواځینی لوستې سړې و.  کې  چم

هغه تر لسمه سبق ویلې و او نن سهار چې اخبار ي  ې ولوستو نو نوي خبرې 
د خبرو موقع پیدا  مرغه ټوله وړځ په کارخانه کېپکې لیکلې وې.   له بده 



 

 

ولېږلو.  بیا نشوه. مشر منیجر، هغه د یو څو درنو میلمنو سره لوی بازار ته 
 تېره کړه او اخرچې د ماځیګر له چایو وروسته وی سره سرګردانهورځ ي  ې د د

و.  بیا په ترخ کې نیولې، سم په منډه انوای  ی په لوري روان شو نو اخباري  ې ن
چا د دې خبرې نه خوند اخیستو چې د شړل شوي نو بنډار ښه تود شو.  هر 

خبر کې لیکلي وو چې د ر نه عیش خانه جوړه وه.  په سر مشر د سرکاري کو 
ې نه ځینې شیان موندل شوي وو.  د خوب ګولۍ، د مشر د خوب کوټ

ګولۍ.  په دغه هندي فلمونو ویډیوکېسټ، هارمونیم او د جنسی توان 
م ي  ې یادوو او بیا د چا خندل.  د مشر د میرمنې نووروستي توکي خو هر 

جنسي ټوکو یوه لړۍ روانه شوه.  ان تر نیمې شپ ې ټولو خپل زړه مردارو او 
 یخ کړو.پرې 

واړو کې د و طوطي چې د خپلو خپلو کورونو تمبې وټکولې نو درازګل ا
پورته شو.  طوطي خو په ارام ورننوتو خو د رازګل خوبولو غږونو احتجاج 

ورسره د ښکنځلو ناتار ي  ې پرې نو  پالر چې ورته د تمبې زنځیر پرانستو
کړو.  رازګل سرټیټ نیولې خپلې کوټې ته الړو.  ښځه او بچي ي  ې ویده وو.  جوړ 

ښاپېرۍ له هغه  دی هم ورو غوندې په خپل کټ پریوتو.  ولې د خوب
د شړل شوي مشر د کوټې شیانو کې بند و.  بیا دا فکر  الوتلې وه.  دده سوچ

ته لکه د عزرائیل، د ده کوټې په ګوټ کې ایښې، د اوسپنې صندوق مخې 
هغه ته د صندوق جرنده صفا توره تیاره کې ودرېدو.  د شپ ې په دې تکه 

ښکارېده.  " که دا جرنده چا ماته کړه!"  هغه په کټ کې اړخ واړوه، " که زه 
مړ شوم!...که غله کور ته راشي!"  او د ده په ذهن کې دا "که...که...که"  

"که" سره یو چې اوچت په کټ کې کېناستو.  د دې هرې  ر شودومره ډې
"نو" هم مل و او د "نو" لکۍ د هغې خړې لفافې سره تړلې وه چې د دې 

 اوسپنیز صندوق په تل کې پرته وه.  



 

 

هم نه وو چې دی پرې شرمېدو.   په دغه خړه لفافه کې داسې څه خاص شیان
، د ده د لسم سرټیفکیټ، د اخبارونو نه پرېکړی څو پخواني تصویرونهیو

یک...د لیک په یادولو دی ناارامه شو.  که دا لیک څو خبرونه او هغه ل
څوک ولولي نو... او له دې "نو" نه وروسته ورته یوه نالیدلې بال والړه وه.  
هغه د بال د حملې لپاره ځان تیار کړو.  " څوک به ي  ې ولولي؟"  پالر او 
ښځې ي  ې سبق نه و ویلې...مشر زوی ي  ې د دولسو کالو و.  اوس به ي  ې کله نا 

ه د زړو اخبارونو په لوستلو ولیدو.  ده د زوی کټ ته وک تل، په تیاره کې کل
کټ مټ د رازګل په شان و.  پالر به ي  ې  ښکارېدوخوورته د هغه مخ نه 

خلکو ته هم دغه ویل چې که د رازګل ماشومتوب لیدل غواړئ نو اسرار ګل 
اسرارګل  ته وګورئ.  دی بیا په کټ سمالستو او دا فکر ورته پیدا شو چې که

هغه لیک ولوستو نو څومره پوښتنې به ورسره پیدا شي...لویه پوښتنه به د 
 چمن څوک و؟  "چمن" په اړه وي.

دی چمن هغه وخت په لسم کې و، کله چې رازګل په نهم کۍ سبق ویلو. 
به هره ورځ د سبق نه وروسته د ښوونځي نه بهر رازګل ته والړ و.  رازګل سره 

و او په الره به ي  ې ورته ګنډېرۍ اخیستې.  ده سره به ي  ې به یو ځای کور ته تل
کله کله فټبال هم کوو.  ټولو ته به ي  ې ویل چې " رازګل د چمن ګل ورور 
دی."  خو په هغه بدنصیبه ورځ دوی له یو بل جال کړې شول، کله چې په 
یوې تنګې کوڅې کې چمن ګل د رازګل مخ ښکل کړو.  هغه شیبه یو استاد 

شو او دواړه ي  ې ښه وډبول.  رازګل نه پوهېدو چې دوی څه ګناه پرې ورپېښ 
کړې وه؟  چمن به تل د ده الس نیولو او دغه تنګه کوڅه کې د هغه 
ښکلول ورته ډېر خوند ورکاو.  خو د چمن ګناه لکه چې ډېره لویه وه ځکه 

وسته هغه رازګل ته یو اوږد ځې ور بیا څو ور   هغه له ښوونځي وویستل شو.
تاو.  داسې ارماني لیک! او پکې د مینې داسې خبرې! ...رازګل تر واسلیک 



 

 

 خبر شو چې چمن په رڼا ورځ چابیا   ډېرې مودې هغه لیک په بډه ګرځوو.
ډک بازار کې په ډزو ویشتلې و.  په ښوونځي کې هلکانو ویل چې چمن 
بدعمله و ځکه ي  ې دا انجام شو.  خو رازګل به د شپ ې ورپسې پټ پټ ژړل.  

 ه په الس لیکل شوې لیک ورته د ژوند یواځینۍ شته مني وه.د هغ

یاد شو نو هغه ګل ور د واده نه وروسته هم کله نا کله چې چمن ته رازګل 
خو نن شپه...هغه   لیک به ي  ې راوویستو او څو څو وارې به ي  ې ولوستو.

ناببره د هلک توب له دور په یو ټوپ کې راووتلو.  داسې ي  ې وګڼله چې سبا د 
نانوای  ی مخې ته به ټول د خړې لفافې لیک ولولي او ده پورې به خاندي.  د 

او وای  ی به چې ، " رازګل ښځې نوم اخلي چم ګاونډ ټول ځوانان به د ده د 
 خو...

کارخانې په سپین وېګن کې کار ته روان  په بل سهار چې رازګل د صابونو د
شیشه ښک ته کړه او کله چې ویګن په خبار لوستلو نه وړاندې ي  ې شو نو د ا

منډه شو نو ده په خپل موټي کې نیولې د چمن د لیک وړې وړې ټوټې په باد 
 والوزولې. 

 

  



 

 

ورته ښکارېده لکه  سره رنګ پوسټی صندوق ته ودرېده نو داسې جیکي د
بېځانه صندوق هم ورباندې  ې جوړ، د هغې د قد نه لږ اوچتچې د اوسپن

له دې پوسټ بکس نه هغې د خپل ژوند د څومره مهمو فیصلو   .ژاړي 
لیکونه استولي وو.  د دې په سر د برطانی  ې د شاهي تاج نخښه وه او جېکي 

ویلي وو چې دا یو وارې د خپل ماشوم زوی د پوښتنې په جواب کې ورته 
ورته یو ځنګلي مارغه  صندوق لکه د یو شهزاده دی.  ولې نن دا شهزاده

د دې د الس نه هغه لیک په خپله مښوکه کې د اخستو لپاره  معلومېدو او
 تیار والړ و، چې جیکې نن ورته سپارلو.  

د جېکي د ژوند ډېر کارونه اوس په دې شهزاده نه وو تړلي.  د ګېس، برېښنا 
کېدو.  زیات تره  ټیلیفون حساب به د بېنک نه نېغ په نېغه ورکړې او د 

مېل کولې.  خو اوس هم د ځینو کارونو  -په ټیلیفون یا په ايخبرې ي  ې اوس 
لپاره به ورته دا شهزاده تیار والړ و.  د کرسمس په ورځو شپو کې به لسګونه 

ر د نوم کارډونه، د مالی  ې او د بیمې السلیک شوي پاڼې، د زوی او د لو 
ایښودو بلن لیکونه، سپین ږیرو او سپین سرو خپلوانو ته لیکونه به هم د 

ورلېږل.  کله کله به دا ورته د خپل کور د یو غړي ي  ې دې صندوق له الرې 
په شان ښکارېدو او دا ي  ې له کوره دومره لیرې هم نه و.  جېکي چې اوس په 

 دای شوه.کوم ځای والړه وه، هلته نه ي  ې د خپل کور کړکۍ لی



 

 

جېکي په خپل الس کې نیولې لفافې ته یو وارې بیا په ارمان وک تل، د 
پوسټ صندوق سره ي  ې سر ولګوو او په ژړا شوه.  په دې لفافه کې د هغې د 
تېرو لسو کالو ژوند بند و، چې نن ي  ې خاتمه کېده.  هغه د ملک تر ټولو 

ته  مقاماوچتې کمپنۍ کې د " پرسونېل" مشره وه، خپل قابلیت دغه 
کمپنۍ کې په لوړه عهده کار کوو.  دواړه  رسولې وه.  خاوند ي  ې هم په دې

دغه ښایسته ځوانان وو، په یو بل مئېن... زوی ي  ې د څلورو کالو و او په 
کې هغې ډېر په مېړانه خپل د کار مصروفیتونه او کورنۍ ژوند په مخ موده 

کلن امبر.  په څلور د شپږو میاشتو بیولو.  اوس د هغې یوه لور هم وه، 
"جان" خپله خور ډېره ګرانه وه خو اوس به هر سهار ده ژړل.  د جېکي زړه 
به هله ټوټې شو چې کله جان د ښوونځي په دروازه ورپورې ونښتو چې، " 
ته ما ولې پرېږدې؟"  جېکي د دواړو ماشومانو لپاره د یوې نرسې انتظام هم 

دا په خپل کار کې ورته ساتل.  کړې و چې له ښوونځي وروسته به ي  ې دواړه 
 ټبر خلک به ورباندې ویاړېدل.  او د  ډېره کامیابه

خو یوه میاشت کېده چې د امبر په اړه ورته ډاک ټرانو ویلي وو چې دا روغه نه 
جېکي د زړه   ده.  لور ي  ې په ذهني توګه وده نه کوي او ډېر پام ورته پکار و.

د هغې خاوند ټام ورسره مرسته نه او که په دغه وخت کې   خونه ورانه شوه
وای کړې نو دا به پخپله هم لیونۍ شوې وای.  په دغو ورځو شپو کې د هغې 
عهده نوره هم لوړه شوه خو جېکي نه پوهېده چې خپله کامیابي ولمانځي او 
که د لور په حالت ویر وکړي.  د نوي کار سره نوي امتیازات، لویه تنخواه، 

ې څلور وارې نورو ملکونو ته سفر...دا هر څه د کمپنۍ ګاډې، په کال ک
د شپ ې به واړه ویده   جېکي له ډېرې مودې غوښتل.  ولې اوس خبره بله وه.

ته شول نو جېکي او ټام به تر ساعتونو خبرې کولې.  اخر دې نتیجې 
په کور کښېني، هغې د خپلو ماشومانو لپاره د قربانۍ  ورسېدل چې جېکي



 

 

دفتر مشران چې خبر شول نو د هغۍ سره ي  ې ډېرې ورکولو فیصله وکړه.  د 
غونډې وکړې.  خو جېکي هره غونډه کې هم دغه ویل چې، " زما اوالدونو ته 

 زما ضرورت دی." 

اوس جېکي د پوسټ صندوق سره هم دغسې والړه وه او اوښکې ي  ې په مخ 
ه روانې وې.  ناڅاپه یو تود الس د هغې نه راتاو شو، دا ټام و.  هغه له ډېر 

صندوق ته سر ولګوو نو دی ورپسې کله چې جېکي نه ک تل او د کړکۍ وخته 
راووتلو.  جېکي د ټام په سینه سر ایښې په سلګیو شوه.  دواړه تر ډېره وخته 

 س وغځاو او سپینه لفافه ي  ې دهم هلته والړ وو، بیا هغې ورو غوندې ال
 مارغه مښوکي ته وردننه کړه.

نو ورسره مې وژړل.  خو اوس هغه خوشاله جېکي چې دا کیسه ما ته کوله 
وه، د امبر او د جان تصویرونه ي  ې راښکاره کړل.  په تېرو دوو میاشتو کې 

عالج په یو خاص ي وو چې ماشومانو غوښتل.  د امبر دوی هر هغه څه کړ 
کلینک کې کېدو.  هغه اوس ودریدې شوه او ډاک ټرانو جېکي ته ډاډ ورکړې و 

وره به هم نه تکړه نه وي خو معذشان په سبق کې  چې دا به د خپل ورور په
 وي.  جېکي اوس خپل وېښته پرېکړي وو او وزن ي  ې هم ډېر معلومېدو.

وژړل.  زه هم د جېکي په شان هره ورځ بیا په هغه ماښام ما په اورګاډی کې 
خپلو خپل درې اوالدونه نورو ته سپارم.  کله نا کله چې د شپ ې ناوخته د 

ته ورځم نو دوی ویده وي.  زما د جېکي نه قصد ارېږم او کور کارونو نه اوزګ
پېدا شو.  په هغه شپه مې د خپل خاوند سره خبرې وکړې چې زه هم د یو 
مور دنده سر ته رسول غواړم.  هغه راته وویل، " ستا خوښه ده، هر څه 

، د چې کوې."  ما پلټنې وکړې، د تنخواه او د لګښت حسابونه مې وکړل
نخواه هم زمونږه ښه ګوزاره کېده.  په بېنک کې مې پېسې جمع خاوند په ت



 

 

کړې وې او په دغو حسابونو راته احساس وشو چې زه هره ورځ خپل ځان 
ما د خپلې مشرې سره   ، زما د کار ګ ټه هیچا ته نه رسېږي.عبث ستړې کووم

د کار پریښودو په اړه وروستۍ خبرې وکړې.  هغې راته وویل چې بل کال ته 
ممکن زه د هغې په ځای کښېنم ځکه دا هم مخ په بره روانه وه.  دا ي  ې 

 وویل چې یو ځلې بیا ورباندې سوچ وکړم او وخت ي  ې راکړو.

ن د خپلو خو زما سوچ خالص و، په خوب کې به مې د سمندر پر غاړه ځا
اوالدونو او خاوند سره لیدو چې په خندا او خوشالۍ مو وخت تېراوو.   اوس 
د ماښام اوو بجې دي او ما په کمپیوټر کې د خپلې استعفا لیک ولیکلو.  د 
چاپ لپاره مې د پرنټر بټن ووهلو چې په دې کې د ټیلیفون ټلۍ وغږېده.  د 

اله شوم چې په ښه وخت ټیلیفون په شیشه د جېکي نمبر ښکاره شو.  خوش
د حال احوال ورسره خپله خوشالي شریکه کړم.   ي  ې ټیلیفون کړې و، زه به

مونږ نه وروسته ما ترېنه د ټام پوښتنه وکړه نو دا غلې شوه.  بیا ي  ې وویل، " 
د یو بل نه جال شوي یو او څو میاشتو کې به طالق وشي."  زما په الس کې 

ه وویل، " ټام له څه مودې راهیسې د یوې نیولې غوږوزې و رپېدو، هغې رات
بلې ښځې سره ګرځي، کور ته هم ناوخته راځي، ماشومانو ته وخت نه 
ورکوي.  په دې حاالتو کې ښه دا ده چې مونږ خپل خپل ژوند تېر کړو، زه 

راووځي نو ما خبره کړې، زه  په لټه یم.  که ستا په دفتر کې جاب اوس د کار
 مېل کړم.-ایوي" درته  -به خپل " سي

ما ورسره په مخه ښه وویل او د ټیلیفون غوږوزې مې کیښودو.  خپل د 
مېل کې  -ته مې په اي چاپ شوې لیک مې څیرې کړو او مشرې  استعفا

پرېږدم.  هیله ده چې بل ولیکل، " ستا خبره مې ومنله، زه خپل کار نه 
 ځای کښېنم."کال ستا په 



 

 

عذرونه وکړل ره یمه."  نن دې نازنینې ته ډېر نااوزګاوا ببۍ! زه نه درځمه...زه 
چې د هغې مېلمستیا ته نه شي ورتلی خو نازنینې ورته قسم وخوړو چې که 

 رانغله نو مړې ژوندی به ورسره پرېږدي.

الماسې ټیلیفون بند کړو نو نزدې کرسۍ باندې ي  ې ځان وغورځاو.  نن 
لومړی ځل و چې هغې یوې میلمستیا ته تلل نه غوښتل او هغه هم د 
نازنینې په کور کې.   نازنینې د ډېرو اوچتو کورنیو د ښځو سره تګ راتګ کوو 
 او الماسې به داسې موقع له خدایه غوښته...داسې ښځو ته خپلې جامې او

د ژوند لوی هدف  د ډول سینګار ښکاره کول، د الماسېکالي، په تېره بیا 
و.  خدای چې ورله ښایست او پېسه دواړه فراوانه ورکړی وو نو د دې 

 څرګندول ورته د یو عبادت نه کم نه وو. 

خو نن د نازنینې د کور په میلمستیا کې شبنم مراد هم مېلمنه وه.  دا نوم 
سته اورېدلې و.  دا نوم خو لکه د هغې د واده د الماسې ډېره موده ورو

کې ایښې وه.  پخوا به ي  ې د واده جوړې په شان و، چې د یو صندوق په تل 
کال کۍ یو وارې د نورو جامو سره راویستله او په لمر کې به ي  ې جوړه 

.  پرېښې و اوس د ډېرې مودې نه هغې دا کارچې خرابه نشي.  خو  کېښوده
نیو جامو او د الماسې لوڼو به د هغې پخوا ارې بدل شود جامو فېشن څو و

د واده په جوړه مشکڼې لګېدلې وې او شبنم مراد  پورې ملنډې وهلې.  د دې



 

 

د هغې لپاره یوه داسې مشکڼه وه چې د کمیس نه لوېدلې وه.  خو نن دا 
 مشکڼه بیا څنګه راپېدا شوه؟

یو پخواني ملګري  نازنین ورته ټوله کیسه کړې وه چې د هغې خاوند، خپل
چې شبنم ي  ې مېرمنه  کې لیدلي وو او هغه ورته وویل سره د بل چا په کور 

په پوهنتون کې یو ځای سبق ویلې و.  بیا په بله ورځ  .  هغې نازنینې سرهوه
نازنین د شبنم سره په ټیلیفون کې خبرې وکړې او میلمستیا ي  ې ورته برابره 

ه...ځکه خو اوس هغې د خپلو جامو د کړه.  الماس هم شبنم ډېره ښه پېژندل
المارۍ دواړه دروازې پرانستې وې او چرت ي  ې وهلو چې کومه جوړه به 
اغوندي.  نن هغې ته خپلې ټولې جامې د کباړ مال ښکارېدې.  د بوډۍ ټال 
د رنګونو هره جوړه ورته بېرنګه شوه، هر کمیس ورپورې خندل، د ستارو او 

فوالدي او تورو  وهلې.  نسواري، لونو ورپورې ملنډېمشکڼو جوړ ګ
هم غم ورکوو.  سرو، شنو بوټانو او تورو ونو د هغې زړه ته نور او شالکمیسونو 

، " نه ي  ې پوښتنې وکړې سپینو بېګونو په وازه خله د هغې پېښې کولې.  ځان 
وره...د هغې سلیقه درنه ته د شبنم سره ځان ولې برابروې؟  لږ ځان ته وګ

 هېره شوه؟

الماس ته د شبنم خصلت، د هغې وقار او د هغې تګ، هر څه یاد وو.  
دور کې ي  ې رڼا ته چا سترګې نشوې  یوه ستورې وه چې د پوهنتون پهشبنم 

نیولې.  په ښکاره، شبنم یوه عامه جینۍ وه...معمولي شکل او ټیټ 
قد...خو د هغې په شخصیت کې یوه عجیبه ښکال وه.  نازنینې دا خیال و 

بنم غږ ښکلې و او خبرې به ي  ې په احتیاط کولې نو ځکه داسې وه.  چې د ش
خو الماس داسې نه ګڼله.  شبنم جامې ډېر په سلیقه اغوستلې، له هرې 
جوړې سره به ي  ې هغسې بوټان یا د غوږونو وړې والۍ برابرې کړې.  دا بېله 

نم خبره وه چې شبنم ډېرې جامې نه لرلې.  د زیاتو جینکو دا رای وه چې شب



 

 

په سبق کې تکړه وه نو ځکه داسې وه لکه چې وه.  خو په سبق کې نازنینه 
 هم ښه وه او په وروستي کال خو نازنینې د سرو زرو مېډل ګ ټلې و.

الوتلې.  الماس د د پوهنتون د سبق ختمېدو سره دوی ټولې لکه د مارغانو و
و شا اوسه تګ راتګ کوو خو نورې جینکۍ ي  ې د ذهن د پردنازنینې سره تر 

ته پټې شوې.  د ځینو نومونه ي  ې هم هېر کړي وو.  خو یو نوم چې له هغې نه 
، هغه د شبنم مراد نوم و.  هیڅوک خبر نشول چې دا څه شوه.  هېرېدو

الماس تر اوسه خپلې ځوانۍ ته خدای په امان نه وو ویلي.  د هغې دواړه 
س ډاک ټر و.  ي  ې او لوڼې ځوانې وې او غوښتلو ته ي  ې خلک تلل راتلل، زوی

ځان په ځوانانو کې خپل ډول سینګار او د جامو کالو په زور  خو الماس د
 حسابوو.

نن د نازنینې د میلمستیا لپاره ي  ې هم د خپل عمر نه پوره لس کاله منفي 
کړل.  د هغې په تصور کې شبنم وه او دا ي  ې باور و چې هغه به نه وي زړه 

ند ملګرې و نو مطلب ي  ې دا و چې شوې.  که د هغې خاوند د نازنینې د خاو
شبنم به هم لکه د نازنینې په یو اوچت ټبر کې ژوند کوو.  د اوچتې کورنۍ 
ښځې د الماس په شان وې.  شبنم خو ال پخوا هم ډېره سلیقه لرله، ډېر 
ښکلې شخصیت ي  ې و او الماس نه غوښتل چې نن په میلمستیا کې هغه یو 

د پوهنتون په وخت کې داسې ډېړې وارې بیا د شبنم نه ماتې وخوري.  
موقعې راغلې وې چې الماس په ځان ښه خواري وکړه.  ښکلې فېشني جامې 
به ي  ې په تن وې او چې د خپل قیمتي موټر نه به راکوزه شوه نو خلکو به 
ورته څو شیبې وک تل او بیا به ي  ې سترګې واړولې.  هیچا به ورته هغسې نه 

عبې هلکانو خو د شبنم سره د دوی د شک تل لکه چې شبنم ته ک تل کېده.  
 د خبرو کولو بانې لټولې.



 

 

بیا په دې ماښام چې الماس د نازنینې د لوی کور په دروازه له موټر کوزه 
شوه نو حالت ي  ې د هغه پوځي جنرل و، څوک چې د ټولې پرمختللې وسلې 
سره د جنګ مېدان ته روان وي خو بیا هم ډاډه نه وي چې جنګ به وګ ټي 

هغه په قصد ناوخته تللې وه،  دا د هغې پخوانی عادت و.  په  نا؟ او که
محفل کې ټولو به دې ته ک تل او کله چې دا به د ښځو د سترګو مرکز شوه نو 

 خپله ټوله خواري به ورته په ځای ښکاره شوه.

خو نن ماښام هغې یو وارې بیا د جنګ نه وړاندې هر څه بایللي وو.  یو څو 
شي وویل خو د لوی تاالر یوه صوفه د ټولو د سترګو ښځو ورته ستړي مه 

مرکز و.  هلته شبنم مراد د خپلو تکو سپینو وېښتو، د مخ الس د ګونځو سره 
په خړو جامو کې ناسته وه.  په سر ي  ې سپینه لوپټه وه او مخ ي  ې پکې لکه د 
مشکڼې ځلېدو.  هغې په ورو غږ خبرې کولې او ټولو ورته غوږ نیولې و.  

د تاالر دروازې سره نزدې په یوې کرسۍ کېناسته.  د خپلې بټوې نه  هالماس
ي  ې کاغذي رومال راوویستو او بیا د تندي د خولې وچولو سره سره ي  ې د 

 شونډو سرخي هم پاکه کړه.

 

  



 

 

یوسف خپلې مېرمنې ته د موټر دروازه خالصه کړه او په الس کې نیولې د 
سودا خلته ي  ې د شا په سیټ کېښوده.  موټر ي  ې ښه ځای کې ودرولې و 
ځکه د ښار له دې لوی بازاره موټر ویستل ډېر ګران کار و.  موټر چې لوی 

ښځې سړک ته ي  ې راوویستلو نو د خپل تندي خوله ي  ې په رومال پاکه کړه او 
ته ي  ې وویل، " څنګه ګرانې بټوه دې خوښه شوه؟"  ښځې ي  ې سر وخوځو 
او وې ویل، " هو ډېره زیاته...ښه ده چې زما د بوټانو سره "مېچ" کوي."  د 

 یوسف په مخ اطمینان څرګند شو.  

یو  د ده ناسته پاسته د انګلستان د اوچتو خلکو سره وه.  ایله تېره اوونۍ په
نړۍ په ستونزو خبرې غړي سره د درېمې رلیمان یوکانفرنس کې ي  ې د پا

و، بلکه پالر ي  ې د مشرانو د نه یواځې پخپله "ارل" )نواب(  کولې...هغه
یو بل ته خپلې پتې د کانفرنس په ختمېدو، دواړو  جرګې غړې پاتې شوې و. 
د یوسف له خبرو دومره خوند اخستې و چې  .  ارلاو ټیلفون نمبرې ورکړې 

ې سره بلنه ورکړه چې راتلونکې اوونۍ د ماځیګر چای ورسره هغه ته د میرمن
به تل داسې موقع له خدایه غوښتله.  د  خوشاله و، هغهیوسف ډېړ   وڅښي.

خپل وطن د خلکو سره چې به کېناستو نو د دغسې لویو او اوچتو څټو سره 
پېژندګلوي د ده ویاړ و.  ده له ډېړې مودې په انګلستان کې ژوند کوو، په 



 

 

د دې ټولنې د اشرافو اخالق او کړه وړه ورته د پرمختګ  وهېدو چېدې پ
 نوې الرې پرانیزي.

د ده خپل نوم یوسف شاه و خو انګرېزي ته ي  ې اړولې او انګرېزانو به ورته 
"جوزف شا" ویل.  د ښځې نوم ي  ې نسرین و، خو ده به د نېنسي په نوم 

شاله نه وه، هغه ډېړه خلکو ته ورپېژندله.  نېنسي په خوا دغه بدلون ته خو
مودې  ورسره ډېرکار وکړو.  تراوږدېیوسف   نا.هم ازاد خیاله وه خو دومره 
ښودلو. دا چې د ډوډۍ په انو د ناستې والړې چل هغې ته ي  ې لکه د ماشوم

..د پسه د وخت پنجه په کیڼ الس کې او چړه په ښي الس کې نیول کېږي.
ور  کې لومړی شوده او بیا چای ، د چایو په پیالهغوښې سره د پودینې ساس

مېز نه ږدي او داسې نور.  نېنسي اوس دا اړوي، د ډوډۍ په وخت څنګل پر 
لس بجې کافي او د یوسف د خپل کار په ځای کې سهار   هر څه زده کړي وو.

ځینو رېزانو دودیزه عادت و.  خود انګماځیګر څلور بجې چای څښل چې 
 انګرېزانو زیات ځان انګرېز کړې و.  رپورې ملنډې وهلې چې ده لهکسانو به و 

په  کور له ښاره بهر و او هغه کورته روان وو.نن یوسف او نېنسي د ارل 
موټر ي  ې ولیدو نو.  په الره کې ي  ې یو ګراج قشه کې ځان ته نښې وهلې وېن

پکې ښه ووینځلو.  ګاډې اوس بېخي نوې ښکارېدو، د یوسف د بوټانو په 
وزګار شو نو بیا ي  ې سفر پېل کړو.  د نواب کور نه چې ا شان. پیټرول اچولو

ته تګ ورته د خپل ژوند یوه مهمه پېښه ښکارېده.  د هغه د مېرمنې لپاره 
لورو بجو نه لږ وړاندې ي  ې د ډېرو قیمتي چاکلېټو یو ډبی اخستې و.  د څ

  کور ته ورسېدل، د اوسپنې لویه دروازه خالصه وه. دوی د ارل

ه خپل کوټ کې ګرمي وا ښه ګرمه وه.  د یوسف پد سپرلي په دې ماځیګر ه
خو په هغې ي  ې پوره پنځوس  وشوه او زړه ي  ې کېدو چې نک ټای  ی وباسي،



 

 

پونډه ورکړي وو.  جرابې ي  ې هم ډېرې قیمتي وې.  هغه موټر ورو ورو د لوی 
، لیرې دنګې ودانۍ ته ورغلې دروازې نه وردننه کړو.  یو کوږ ووږ پوخ سړک

خوشالۍ نه په ټوپونو شو، ځان سره ي  ې وویل، " د کار .  د یوسف زړه د و
پېرۍ جوړ کور کې مېلمه  ۱۷په ځای کې به څه وایم؟  چې زه د 

وم...هو...هغه د نواب فالني زوی...چې د پارلیمان غړې دی...وړمه ورځ مو 
ورسره چای څښلې..." یوسف په دغه سوچ او خبرو موټر د ودانۍ مخې ته 

 ودرو.  

به د ودانۍ شا ته په  ارلیو دربان په منډه راغې او دوی ته ي  ې ووېل چې، " 
هم خوشاله شو.  ښځې ي  ې نوې بټوه من کې تاسو سره ګوري."  یوسف نور چ

په الس کې نیولې موټر نه را بهر شوه.  یوسف د چاکلېټو ډبی را اخستې و.  
ا رنګ ګلونه دوی ورو ورو د ودانۍ شا ته روان شول، هلته په باغ کې رنګ

غوړېدلي وو.  په یو مېز د چایو لوښي او چاپېره څلور کرسۍ ایښې وې.  خو 
ناڅاپه د ونو شا هلته بل هیڅوک نه لیدل کېده.  دوی اخوا دېخوا ک تل چې 

ل، " زه مالمت یم چې یوه دوی ته وویراښکاره شو او په چغه ي  ې  ته نه ارل
 دقیقه راباندې ناوخته شو."

او شین د سان کمیس اغوستې و، په پښو کې ي  ې هغه خاکي پتلون 
انار.  په  چپلکې...لستوڼي ي  ې تر مټو پورته کړي وو او مخ ي  ې تک سور لکه د

ته  دی رانزدې شو او دواړو    ددوی په لوري را روان و. الس کې ي  ې بېلچه،
ککړ وو.   نه وغوښته چې السونه ي  ې په خاوروهر کلی وویل.  بیا ي  ې بخي  ې 

هک پک والړ وو.  د ونو شا ته د نواب مېرمنه هم  نېنسي خو جوزف او
.  هغې د کاټن ګلدار اوږد کمیس اغوستې و، د خپل خاوند په ښکاره شوهرا 

کاهو او  س کې ي  ې یوه ټوکرۍ نیولې وه چې لهشان په چپلکو کې ، په ال
 نورو سابو ډکه وه.  



 

 

ب زوی هغه دوی ته موسکۍ شوه، خپل ځان ي  ې ورته وپېژندلو.  د نوا
بیا ي  ې   وویل، "زما مېرمنه د خپل الس کرل شوي سابه ډېر خوښوي."

چې دوی السونه وینځي او یناستو وویل او معذرت ي  ې وغوښتو دوی ته د ک
بیرته راځي. جوزف نېنسي ته او نېنسي خپلې نوې بټوې ته ک تل.  دا ي  ې نن 

ه ي  ې پونډو د بوټانو سر  ۱۵۰پونډه اخستې وه چې د هغې د  ۷۰سهار په 
بوټانو ته  ی  ی په الس کې ونیوله، بیا ي  ېرنګ برابر و.  جوزف خپله نېک ټا

 وک تل او په کرسۍ ي  ې داسې ځان وغورځوو لکه چې په پښو له کوره راغلې و.

 

  



 

 

او په هینې ماشوم زوی له خوبه راویښ د مال بانګ غږ دومره لوړ و چې د شا
هغې ژر د ماشوم په خله الس کیښودو او ځان  چیغو چیغو ي  ې ژړا پېل کړه.

ته ي  ې جوخت کړو.  نور کله به دا د مال بانګ سره پخپله راپاسېده خو نن 
شوې ي  ې بدن درد کوو.  یوه شېبه همدغسې مالسته وه، زوی ي  ې بیا ویده 

و.  یو وارې بیا چپتیا خپره شوه نو هغې بړستنه په هم خالص او د مال بانګ 
ه ي  ې کېدو چې یو څو شېبې نور هم خوب وکړي.  په دې کې ځان راښکله، زړ 

ناڅاپه د خواښې غږ ي  ې واورېدو، " یا جینۍ! راپاڅه...لمونځ به درنه قضا 
 شي."  

شاهینه خبره وه چې خواښې ي  ې د هغې د لمونځ نه زیات د خپل اودس 
پاڅېده او په وس هوا سړه شوې وه.  دا له ک ټه لپاره تودې اوبه پکارې وې، ا

خوبولو سترګو ي  ې د تېلو نغرې بل کړو.  بیا د منګي سړې اوبه د غوړو په یو 
ې په څادر کې تش ټیمګي کې واړولې او دا ي  ې په نغري کېښوده.  ځان ي  

ډکې بوکې دوه درې د اوبو غولي ته ووتله.  د کوهي نه ي  ې کلک تاو کړو او بهر 
 پرې اودس وکړو  هغې ولې.  دا اوبه دومره سړې نه وې،واړ  لوښو کېپه تشو 

 .  او لمانځه ته ودرېده

و خاوند ي  ې د کار لپاره ځان د هغې خواښې لمونځ کوواڅو چې تر 
...شاهینې بیا چای او پراټې پخ کړې وې.  دواړه زامن ي  ې د ښوونځي تیاروو



 

 

لپاره پاڅول او دا ال په هغوی اخته وه چې خاوند ورباندې غږ وکړو، " یا 
د شاهینې زړه خپور شو...ناڅاپه وریاد شول ښځې! جرابې مې چرته دي؟"  

چې د شپ ې ورته خاوند ویلي وو چې د هغه پښې په څپلیو کې یخې شي نو 
سهار به ورته جرابې پکارې وي.  شاهینې د جامو صندوق ته منډه کړه، 
جرابې په هغه صندوق کې وې چې د پاسه پرې د ماشومانو یو بل بکس 

و شاهینې نشو اوچتولې. اوس هغه سخت ایښې و.  هغه بکس ډېر دروند و ا
وارخطا وه، د خاوند له قهره وېرېده...صندوق ي  ې راپورته کړو خو خاوند ي  ې 

.  په ډېر تاو ي  ې وویل، " اوس به راته په دې لنډ تنګ وخت کې ایسار نشو
ته صندوقونه ګورې...بېګا دې ولې نه راو نه ویستل...ورک ي  ې کړه... زه 
ځم...په ما ناوخته دی."   هغه څپلۍ په پښو کړې او په غولي کې والړ 

 بایسکل ته الړو.  

کې السونه وهل شاهینې نه د خپل وجود درد هېر و، ژر ژر ي  ې په صندوق 
تر هغې سېکل کوڅې ته  ړه جرابې ي  ې راوویستلې.  خاوند ي  ېاو اخر یوه جو 

ویستې و.  هغې د جرابو جوړه مشر زوی ته ورکړه چې پالر پسې کوڅې ته 
وروځغلوي.  زوی ي  ې کوڅې ته ورمنډې کړې او شاهینې د خواښې مخ نه د 

او له ک ټه  چایو د لوښو پتنوس اوچت کړو.  هغې خپله امسا ونیوله
، ماشوم زوی ي  ې اوس کېښودې راپاڅېده.  شاهینې ژر ژر هلکانو ته چای

ي  ې په کټ  ، دیواړول کې پ ۍ او په چغو و.  هغې ورته یوه کاسه راویښ
وخت هم د  ورته خلې ته ونیوله.  د دې سترګې هغه او کاسه ي  ې کېنولو

جرابې ي  ې ه شېبه وروسته ي  ې زوی بېرته راغلو، کوڅې دروازې ته وې.  لږ 
 وجود درد بیا راتازه شو.   د شاهینې داوس هم په الس کې وې.  

زوی ي  ې خبر و چې نیا به ورته اوس وېنا کوي، ژر ي  ې خپله بسته راواخیسته 
په او له کوره بهر ووتلو.  ورور هم ورپسې منډې کړې او د شاهین خواښې 



 

 

لیرې  ." زما د زوی پښې به یخې وي...خوار دومرهوېناګانو سر شوه
ځي...خدای دې داسې ښځې چا ته نه ورکوي چې د خاوند د ارام خیال نه 

شاهینې غوږونه کاڼه کړل او چې زوی ي  ې د پیو کاسه تشه کړه نو   ساتي."
غرمې په کارونو اخته وه.  اټه په الس کې ورکړه.  بیا تر هغه ته ي  ې یو ټوټه پر 

دانه. د چم ګاونډ لوښي وینځل، اوړه اخښل، ک ټونه راټولول، چرګانو ته 
سر ښکاره کړو، په دې خبرېدې چې هغه ښځې چې دوی کره به ي  ې 

جرابې نه وې ویستلې او هغه خوار په یخ سهار شاهینې خپل خاوند ته سهار 
کې بې له جرابو کار ته تللې و.  یو چا به د شاهینې سره زړه سوي وکړه خو 
نورو به د هغې د خواښې سره په ګډه د داسې ښځو بد ویل چې د کور 

 .ځینو به په خپلو خپلو انږیندو خبرې راواخستېکارونه ترې پاتې وي.  

تبژن وجود سره په کارونو لګیا وه.  د  نه و خوړلي او دله سهاره هیڅ شاهینې 
)اورلګیت( چې  غرمې دډوډۍ تابیا ي  ې کوله.  له ګاونډۍ ي  ې د تیلو ډبلی

اخیستو نو هغې د دې په تندي الس کېښودو او بیا ي  ې ورته وویل، " ستا 
خو سخته تبه ده...څه دارو دې خوړلي دي؟  پخوا له دې چې شاهینې ورته 

ای، هغې وویل، " ودرېږه چې زه درته د تبې ګولۍ راوړم، وجود څه ویلې و
به دې ټکور شي." شاهینه هم هلته د ګاونډۍ د دېوال سره والړه وه چې د 

پام شو." هلته به نور څومره ودرېږې؟  تناره ته دې نوکران والړ  ي  ې خواښې
."  وړي راته را د تبې ګولۍ  په زور ورته وویل، " سارا ببوشاهینې د زړه  دي؟

شېبه ټولې غلې  هد هغې د خواښې سره ناستو ښځو خبرې بندې کړې او یو
و هغې پرې تاکید وکړو چې ګاونډۍ ګولۍ واخیستې نناستې وې. شاهینې له 

اول څه وخوره، بیا ګولۍ واچوه.  شاهینې د شکور نه د سهار پاتې سړه 
 .ډوډۍ سپوره وخوړه او بیا دواړه ګولۍ ي  ې بې له اوبو تېرې کړې 



 

 

یوه ښځه د هغې سره د زړه سوي ښودلو لپاره راپاڅېده او په تناره کې ي  ې 
هرې ښځې د اوس تنورونه ګرم وو اوورته اور بل کړو.  خو په ټول کلي کې 

هیله پېدا ډوډۍ غم کوو.  د غرمې ډوډۍ چې وخوړل شوه نو د شاهینې 
رام تود لمر کې ځان ته ا کټ سملي او د مني پهشوه چې یوې شېبې له پر 

د ماښام لپاره ډوډۍ او او  خو داسې ونشول.  ورځې لنډې شوېورکړي، 
د زوی د جرابو نه ي  ې د خواښې له زړه  ک ټوۍ ددې هره ورځنۍ دنده وه. 

چې  هخبره ال نه وه وتلې، ټوله ورځ ورته غورېده.  شاهینې ښه دا وګڼل
بیا دواړه زامن ي  ې د ښوونځي نه راغلل   ماشوم پاک کړي او جامې ووینځي.
دوی بهر کوڅې ته د لوبو لپاره ووتل نو  نو هغوی ته ي  ې ډوډۍ ورکړه. 

خاوند ي  ې راښکاره شو.  شاهینې ورته د وړاندې نه د اوبو کوزه د تناره په 
د دېوال سره ودروو نو تودو ایرو کې ایښې وه او چې هغه خپل بایسکل 

ورته را اخستي، د چړچوبۍ نه بهر بنۍ سره والړه تولیه او صابون شاهینې 
وه.  د شاهینې خواښې د زوی هرکلی وکړو،" زویه ساړه خو به دې ډېر شوي 

؟ د ویل جواب کې څهوي...زما درپسې ټوله ورځ فکر خراب و."  زوی ي  ې په 
.  د هغې ي  ې ورته د چایو پتنوس کېښودو.  په بل کټ شاهینې پام نه و
 ۍ د کار په ځای کې خوړله.خاوند د غرمې ډوډ

رونو لوګي راپورته شول. شاهینه یو وارې د ماځیګر د لمانځه سره بیا د تنو 
د ماښام د لمانځه نه وروسته ټول ډوډۍ ته کېناستل.  بیا تنور ته ودرېده او 

ول چې د شپ ې خوب لپاره کټ ته ورشي.  د شاهینې ژر ژر پاتې کارونه خالص
ت شوې و.  ګاونډۍ ورته دوه ګولۍ نورې هم هغې د وجود درد اوس ال زیا

ورکړې وې چې د شپ ې خوب په وخت ي  ې وخوري.  شاهینې غوښتل چې 
خاوند ته د خپل تکلیف ووای  ی خو د خواښې تندي ته ي  ې وک تل نو غلې پاتې 

 شوه.  په دې وخت کې دروازه وټکېده او د دې ورور راننوتلو.  



 

 

و او ورور به ي  ې کله نا کله د دوی د شاهینې د مور کور د کلي په بل سر کې 
رې تېلو په کور ته راتلو.  هغه ډوډۍ خوړلې وه او شاهینې چای جوش د خاو 

ورور ته وویل، " له سهاره مې وجود داسې  انغري کېښودو.  بیا ي  ې
ورور ي  ې   خوږېږي...دوه ګولۍ مې هم وخوړې خو فرق ي  ې نه دې کړې."

رون دې وریندارې هم دغه خبره وویل، " هو ساړه دي...هوا بدلېږي...پ
کوله."  بیا ي  ې په تونده لهجه وویل، " تاسو ښځې د خپل ځان خیال ولې 

 وګوره...جرابې دې نشته؟"  د شاهینې خواښې لهنه ساتئ؟  پښو ته دې 
اوچت کړو، "د دې پښو ته څه له بالښت نه ي  ې سر خدای ورځ ورکړه.  د 

باد کې بې له جرابو د کور نه وتلې  ګورې...زما د زوی پښې وګوره...سهارپه یخ
دی...سل واره مې ورته وویل چې د صندوقونو نه جامې راوباسه، خو د دې 
ورته کله فکر کېږي؟  زمونږ وختونه وو چې..." او بیا خواښې ي  ې د خپلې 
ځوانۍ کیسې راواخیستې.  تر هغې لګیا وه، تر څو چې شاهینې ورته د چایو 

کړې.  د شاهینې خاوند چای څښلې او د ښځو په پیاله په الس کې نه وه ور 
مکرونو ي  ې هم خبرې کولې.  ورور ي  ې په زوره زوره خندل.  دواړو زامنو ي  ې د 
پالر او د ماما په خبرو خندل. ورور ي  ې وویل، " یاره دا ښځې ټوله ورځ په 
د خوشې خبرو تېروي."  خاوند ي  ې وویل، " بې کاره دي ځکه...ځینې به 

ښځې په ښار کې  پکې لږې وي...داسې و کې تکړه وي خو هغهکور په کارون
وي...د کلي څه ښځې وي."  ورور ي  ې بیا وویل، " یو خو چې لږ ي  ې په سر 

 درد شي...دارو پسې ګرځي...ټول کلې بیا خبروي..."

شاهینه د نغري سره ناسته وه...په کوټه کې د هریکېن تته رڼا خپره وه او په 
دې.  د هغې وجود ستړې و سترګو اوښکې چا نشوې لیدې رڼا کې د هغې د 

کټ ته نشوه ورتلې...هلته ي  ې ورور ناست و.  خواښې ي  ې ویده وه  خو خپل
او دواړو زامنو ي  ې پخپل کټ د یو بل نه بړستنه راښکله.  ماشوم زوی ي  ې د 



 

 

ویده و.  شاهینې خپل سر په دواړو زنګونونو کېښودو او سلګۍ ي  ې  پالر سره
  ې راټینګه کړه.په شونډو ک



 

 

ببو د راتلو سره په ټولو زېرې وکړو، " جینې مو پیدا کړه."  ناڅاپه په " تاتره" 
کې د ژوند کاروبار پخپل ځای ودرېدو.  هر چا خپل کار پرېښودو او لوی 

له انغري راښک ته  خه کړه.  شاه بیګم ترور لویه ک ټوۍکوټې ته ي  ې م
ې لوپټې، د السونو په پاکولو پاکولو له کړه...ګېس ي  ې بند کړو او پخپل

، هغه پخلنځي را بهر شوه.  د بالل مشرې وریندارې، ماشوم له تي لیرې کړو 
په تادې له کوټې ووتله چې لوپټه ترې په غولي  ي  ې په اوږه را واړو او داسې

 کې وغورځېده.

د بالل یوې خور په سر نکریزې لګولې وې.  ژر ژر ي  ې د پالسټکو په یوه 
وي -.  بلې خور ي  ې ټيپه منډه شوه خلته کې سر وپېچلو او لوی کوټې ته

مخې ته ډډه وهلې وه.  په ډش انټن یو ډېړ ښه د سندرو پروګرام روان و.  نور 
کله به که زلزله هم راغلې وای نو دا به د خپل ځای نه چا نشوه خوځولې.  

په دې   انګل.خو د ببو غږ هغې هم واورېدو او پښې یبله بهر ته ي  ې ورود
له خوبه د غرمې وخت کې به د تاترې زیات سړي له کوره بهر وو.  مشرنیکه 

ازه ناست څوکیدار شریف کاکا د ټبرله په لویه درو  نه و راویښ شوې.  د کور 
لګولې، د  لویه کوټه کې بالښت سره ډډهځان نه خبراو.  ببو اوس په  کیسو

 اوبو ګیالس ي  ې خلې ته نیولې و. 



 

 

له ا لوی کور" تاتره" نومېدو. او دلته اوسېدونکو نوې ابادۍ کې دد ښار په 
وروستي ناواده زوی بالل لپاره  تېرو شپږو میاشتو راهیسې د کور د خاوند

ې د دوی نه وه چهم  ي  ې داسې یوه پیغلهخپلوانو کې جینۍ لټوله.  په خپلو
هندي فلمونو اصل خبره د بالل د خوښې وه.  د هغه خوښه شوې وای.  

 ي  ې خویندو ډېره خوښه وه.  یواځې دده نا...د مور او"مادهوري" ایک ټرسه 
هم مادهوري خوښېده.  ځکه خو داسې جینۍ پسې ګرځېدل چې یو څه نا 
څه د مادهوري شباهت ي  ې لرلې وای.  اوس چې دومره موده تېره شوه نو 

په شان   "راني مکرجې"بالل پخپلې خوښې کې څه نرمښت راوستو.  د 
 .ه هم ښه ويبجینۍ 

انږندې به پخپلو نومونو نه پېژندل کېدې.  د بالل مشره ورېنداره"  د تاترې 
ډمپل" وه.  دوېمه " کرشمه" او درېمه " کاجول".  دا تش نومونه نه وو.  د 
دغو ښځو څېرې هم څه نا څه " ډمپل" کرشمې" او کاجول ته ورته وې.   

وې.   شوه.  د ټولوسترګې ببو تهښځو اوماشومانو نه ډکه د ورو ورو لویه کوټه 
 داسې ښکارېده لکه چې ببو یوې وړې جلسې ته خطاب کوونکې وه. 

څوک خبر نه وو چې له کومه راغلې وه او د چا خپله وه؟  خو  د ببوله تاریخ
په تاتره کې ي  ې د بالل د مور سالکارې دنده په غاړه وه.  اوس هم پخوا له 

او د شاه بیګم سره د بالل مور  تنې پېل شوې وای، هغې ددې چې پوښ
سره د رې کولې.  بیا د لوښو او د چایوجینۍ د کور لوښو لرګو په اړه خب

وبو وغوښتې.  خو د ا پېل شو.  په هغه وخت د بالل مور  خواړو زکر
تمام شو او د بالل کشرې خور په تلوسه پوښتنه وکړه."  ښه اورېدونکو صبر 

راني مکرجي  هوري په شان ده او که دنو ببو ژر راته ووایه چې جینۍ د ماد
خپلې لور ته سترګو کې برنده شوه خو غږ ي  ې ونکړو. په شان؟  د بالل مور 



 

 

هغه وخت ببو مخامخ په دېوال لګېدلي د مادهوري لوی او رنګین تصویر ته 
 اشاره وکړه او وې وېل، " دغسې ده...ناوې."  

کې ګډې وډې ې پخپلو له پېدا شوه.  د ټولو خبر په اورېدونکو کې یوه ولو
شوې.  د بالل تر ټولو کشره ورینداره"کاجول" له نورو راوڅکېده او پښې 

اوېتوب تیږه رالوېدلې وه.  د هغې د ني  ې وغځولې.  د هغې په زړه یوه لویه 
د دوو میاشتو و او د تېرو څو ورځو ي  ې لومړې ماشوم ورځې تېرې شوې وې.  

اوږدو اوږدو وېښتو خبره نه وه یاده د هغې د غټو تورو سترګو او د  نه هیچا
 په مړه ګېډه ي  ې کړې.  ځان ورته د وچې ډوډۍ په شان ښکارېدو چې

، د کور ټولو کسانو څو دا نه وه راغلېړل نه غواړي.  پخوا به تر خو  هیڅوک
په دسترخوان ښه ښه شیان ل نه کوو. هر چا به ناوې ته به په ډوډۍ پې

که دا  یوه عامه ښځه وه.  پخوا د تاترې اوس دا هم د نورو په شان ورکول.  
کړو چې، " السونه به دې خراب وینځلو ته ودرېده نوټولو به شورجوړ لوښو 
ي  ې هم  و بیا بهوخته د کور په کارونو بوخته وه ختر ډېره  اوس به دا  شي."

د واده سینګار مېز د ډول شیانو په ځای، د  خواښې نه خوشالېده.  ددې
له چو شودو په ډبلو، بوتلو اوچوشکو ډک شو.  د دې و، وماشوم د داروګان

ول جامو به د عطرو او نکریزو په ځای اوس د بادیانو، د ماشوم له خلې اړ 
د  شوې شودو او د خولې بوی تلو.  اوس به دا په نه څه خبره غصه کېده،

شپ ې به ي  ې خاوند سره ناندرۍ ایرۍ وهلې او سهار به ي  ې سترګې سرې او 
 پړسېدلې وې.

هم بدرنګه راتلونکې نور ته خپل  ې ببو د مادهوري زېرې وکړو نو دېن چن
ښکاره شو.  په هغه شپه د کور په بېال بېلو کوټو کې ټولو په ډش انټن د 

خپل کټ اوړېده راوړېده.  د وې فلم ک تلو خو کاجول ناارامه پر مادهوري ن
او تورو ټولو لوړ چت دوو لویو وي ایښې و، تر -ېرو کوټو کې ټيتاترې په ډ



 

 

تارونو د  وې.  د دې بې شمېرو ډشونو لکه د دېوانو خپلې وزرې خپرې کړې 
وي رنګا رنګ چینلونه ورکړي وو.  زیات تره ښځو -تاترې هرې کوټې ته په ټي

به په ګډه هندي فلمونه ک تل.  ماشومان د لوبو چینل ته لېواله وو، د کور 
سترګو له تفریح ورکوو.  " د ترکي په "بېلې رقصسړو به د شپ ې پخپلو کوټو کې 

ورځې ویده  یو شریف کاکا و چې د لوی دروازې سره په خپله کوټه کې به د
مونځ ګذار و کوله.  د بالل اتیا کلن نیکه ډېر څارنه او د شپ ې به ي  ې د کور 

د   ډش خبرونه ک تل. وي په -پله کوټه کې په یو وړوکي ټيخو ده هم پخ
ورزي ته قسم وخوړو چې مشر بابا یوه خپل تر  ل ماشوم وراره برکت هللابال 

شپه د یو فلم لیدو لپاره خپلې عینکې لټولې او هغه فلم کې سپینو سپینو 
 ښځو یواځې نیکرونه اغوستي وو. 

د ببو د زېري نه وروسته څو ورځې تېرې وې، چې د مادهوري له کوره 
ښځې د بالل کور ته راتلل غواړي.  دا خبره د  ې ټبرټیلیفون وشو...د هغ

نیم  داسې ښکارېده چې د مادهوري مور پالرټولو لپاره خوشالۍ وړ وه ځکه 
لیدل  ر راوړو چې د مادهوري خپلوان "هلک"رضا وو.  خو بیا هم ببو دا خب

غواړي.  په دې خبره د بالل خویندو احتجاج وکړوچې، " هلک هم څوک 
غاړه ي  ې په خپل "شهزاده زوی" ډېره ویاړېده نوو مور ي  ې ګوري؟"  خ

کېښوده.  په ټاکلي ورځ، تاتره داسې ووینځل شوه چې د صابونو اوبه بهر تر 
کوڅې راوتلې.  شاه بیګم ترور د ټولو کوټو لپاره نوي څادرونه او پوښونو 
راوویستل.  د ماشومانو بد حال و، په هره غسل خانه کې د دوی چغې او 

او ماشوړې نیولې وې، د چا له  مېندو ورته د صابونو چکۍ ژړاګانې وې. 
خیرې راویستل کېدې او د چا له پوزې ګړینګي.  د مادهوري له کوره  غوږونو

ښځې ماځیګر راتلې خو د تاترې ښځو د غرمې د ډوډۍ نه وروسته ځانونه 
خو واغوسته کاجول د خپل واده له جامو یوه ښایسته جوړه   سینګارول.



 

 

شوه اخستې.  د هغې زړه دې دومره تنګه وه چې ساه ي  ې پکې ناوس وربان
 هوډ ي  ې کړې و چې خپل ځان به له چا کم کوز نه راولي. مات شو ولې 

ماځیګر د چایو لپاره ډېر ښه ښه شیان له بازاره راوړل شول.  بالل شاه 
ترور ته وویل چې، " ټولو ماشومانو ته به د چایو په وخت بېله کوټه  بیګم

او بسکټ ورکوې.  هر یو ماشوم ته بېل بېل امر وشو چې که د  کې کیک
کوز   میلمنو د مخې نه ي  ې شی راواخستو نو د ډش ک تل به ورباندې بند وي.

ماځیګر، د مادهوري ورېنداره، مور او خوېندې تاترې ته راغلې.  د هغوی په 
وخته په  ط خبرې کولې.  کاجول خپل ماشوم دوړاندې ټولو ډېر په احتیا

کوټه کې ویده کړې و او د مېلمنو سره داسې ناسته وه لکه چې پرون ي  ې 
 واده شوې و. 

د بالل مور ټولو انږېندو ته ویلي وو چې د مېلمنو په وړاندې به ښه خوشاله 
ته چای راغلې.  ځینو وسي.  له ډېرو تشریفاتي او مصنوعي خبرو نه وروس

ځان  شا و خوا ي  ېدسترخوان څه خوړلي وو خو د مېلمنو ماشومانو هر 
جاسوس ورته خبر راوړې و چې د مېلمنو کیک او برکت هللا رسولې و.  

بسکټ بل شان وو.  شاه بیګم ترور په یوه او بله بانه ماشومان له هغه 
او لوښي راټول شول نو بالل پسې جواب  چای وڅښل شوېځایه وویستل. 

کې داسې ر په بل س وشو چې ځان راښکاره کړي.  هغه راغلو او د کوټې
کېناستو لکه چې هم دا اوس ي  ې نکاح ورته تړله.  د مادهوري مور د خپلې 
بټوې نه عینکې راوویستې او وریندارې ي  ې د بالل نه پوښتنې پېل کړې.  
خویندو ي  ې د سترګو الندې کله د هغه رنګ او کله د وېښتو جاج اخیستو.  

 بالل هم په دغو جینکو کې د مادهوري نښې لټولې.



 

 

بیا مېلمنې الړې نو د تاترې ښځو تر شپ ې ډوډۍ د دوی په اړه خبرې کولې.  
تر ټولو زیاته کاجول لګیا وه، بیا بیا ي  ې ویل چې "خویندې خو ي  ې دومره 

د ممکن ښایسته نه دي."   هغې ته دا هیله پېدا شوې وه چې مادهوري به 
 یده شوه.دوکه وي.  په هغه شپه کاجول ډېره خوشاله ویوه ببو د سترګو 

څو ورځې چې تېرې شوې نو ببو ډېره ناهیلې تاترې ته راننوتله.  خبره دا وه 
چې د مادهوري له خوا انکار شوې و.  ټول حیران وو خو د بالل مور سخت 

اوسه چا انکار نه و کړې.  ببو، شاه بیګم او د بالل ته تر په قهر وه.  هغې 
ښځې به ترې نه خبرېدې.   لو کې پټې خبرې کولې.  د کور نورې مور په خپ

نشو تسله  وشو.  د هغې زړه په دې خبره کاجول په تلوسه وه چې انکار ولې
یفون کره ټیلاړي.  هغې د خپلې وریندارې د خور چې جینۍ ال سبق ویل غو

ېژندل.  بیا چې د انکار په سبب خبره پ وکړو چې د مادهوري خپلوان ي  ې
.  مادهوري په دې انکار کړې شوه نو دومره ي  ې وخندل چې په کټ ورغړېده

 و چې بالل د " شاه رخ خان" په شان نه و.

  



 

 

نېک عمل د ګړۍ د االرم کړنګاری په یو غځېدلي الس بند او مخ ي  ې بیا په 
بړستن کې پټ کړو.  دی ستړې و...نور خوب ي  ې غوښتو...خو نن د یاسمین 

نورې سره کړي چرګان وړل.  څو شېبې  په کور کې مېلمستیا وه او ده ورله
هم په کټ کې تېرې کړې او اخر زړه نازړه را پاڅېدو.  پوهېدو چې که هم دا 

ځل په شان به ورته بیا جنجال جوړ وي.  اوس ي  ې کارونه پېل نکړل نو د تېر 
و، بېګاني یخ اوس داسې وختي هم نه و، غرمه تېره وه.  دی پخلنځي ته الړ 

وو.  ده لویه چړه راواخیسته، له چرګانو ي  ې وازدې  شوي چرګان اوس ویلي
ي  ې پکې اخته  او وزرې لیرې کړې، په ماستو کې ي  ې مساله ګډه کړه او چرګان

وروسته اخته شوي  څو کسانو ته ي  ې ټیلفونونه وکړل.  دوه ساعته کړل.  یو
 داش کې کېښودل او پخپله غسل خانې ته الړو. چرګان ي  ې په تود

ده چرګان د تاوده داش نه  هغه د کور دروازه وټکوله نو پینځه بجې شاهد د
کړل.  د پخلنځي له کړکۍ ي  ې شاهد ته الس وخوځوو چې هغه دې په را بهر 

موټر کې کېني.  نېک عمل ټول پخ شوي چرګان په یو لوی پتنوس کې 
د داشو نغری ي  ې بند   کېښودل او بیا سپینه پنۍ)زرورق( ي  ې ترې تاو کړه. 

ې ووینځل او د دروازې نه په وتلو کې ي  ې یو ځلې بیا خپل کړو، السونه ي  
ځان په لوی هندارې کې ولیدو.   نیک ټاي  ي ي  ې سمه کړه، د چرګانو پتنوس او 

ځان پسې پورې کړه.  د چرګانو سره خلتې ي  ې راواخیستې او دروازه  د ډوډيو



 

 

نۍ دی د یوې خوارې کور د نېکعمل یارانه د تېرو څو کالو راهیسې روانه وه.  
ورانونو ورپ کې مېشت و.  په بې شمېرو ریسټډېرې مودې نه په ینه و خو د 

د یو لوی د ښار په مرکز کې  وسته اوساو دکانونو کې له درنو کارونو ور 
د مشر باورچي مرستیال و.  تنخواه ي  ې ښه وه او په اوونۍ کې یو  ریستوران

ورونو ته وړل.  ځل به د ریستوران ټولو کار کوونکو د خواړو پاتې توکي ک
 نېکعمل واده نه و کړې خو خپله برخه ډوډۍ به ي  ې نزدې ملګرو ته ورکوله.

.  نېکعمل د شپ ې دوه یوه ورځ عجیبه چل وشو، مشر باورچي په ځای نه و
بجې چې د ریستوران د شا دروازې نه وتلو نو د لوی فریج)یخچال( سره ي  ې 

هه شو چې صه کړه نو پودوه پرېکړي چرګان ولیدل.  ده د فریج دروازه خال
یوړل.  په بله ته  کور  اته وو.   هغه دواړهځکه بهر پر  د دې چرګانو ځای نه و،

پاخه کړل  رګانو پوښتنه و نکړه.  نېکعمل دا دوه چرګانورځ هیچا د دې چ
لو ښه په خوند وخوړل او د شاه پسند په کور کې جوړ بنډار ته ي  ې یوړل.  ټو

دوه چرګان کور ته یوړل.   په ل یوه بله ورځ د فریج نه او بیا نېکعم
چې حساب ي  ې چا نه کوو.  د  وران کې به هره ورځ دومره ډوډۍ پخېدهریسټ

اوونۍ په پای کې هغه پاتې چرګان او نوره غوښه هم کارکوونکو ته ورکړې 
او ملګرو  ه درېمه دوه درې چرګان کور تهاوس په هره دوېمشول.  نېکعمل 

 وی خپلوانو ته به ي  ې پاخه وړل.  یا د هغ

د چرګانو د الرې ډېر خلک د هغه ملګري شول.  هغو خلکو چې پخوا به ي  ې 
ورته دې خبرې  وده ته "نېکو" ویل، اوس به ي  ې ورته پوره نوم اخیستو ا

خوند ورکاو.   نن د شاهد د ورور سالګره وه، په مېلمستیا کې د نېکعمل ډېر 
وو او خلک ي  ې په ستاینې نه مړېدل.  په  شوي د الس چرګان هم ایښودل

دې کې د کوټې د بل سر نه ورباندې ثریا غږ وکړو، " نېکعمل جانه! بله 
وونۍ زما د لور سخرګنۍ راځي.  شیریني به ورکوو، وایه څومره چرګان دې ا



 

 

څومره چې ل ورته په سینه الس کېښودو، " هر له وسه کېږي؟" نېکعم
غوندې ي  ې د نېکعمل په غوږ نه روانېده نو ورو چې د مېلمستیاغواړې."  ثریا 

کې وویل، " لس چرګان مې د غرمې ډوډۍ ته پکار دي، تر دوو بجو چې 
ناوخته نشي."  نېکعمل هم ورته سر وخوځوو، " بې غمه اوسه 
خورې."..ثریا چې په موټر کې کېناسته نو په زوره ي  ې وویل،" د خالي ورځ 

 یاد ساته." 

ټوران کې ډېره ګڼه ګوڼه وه.  د شپ ې په دولسو بجو د جمعې په ماښام ریس
وروستي ګاکان هم الړل او تر یوې بجې د ځای پاکولو او لوښو وینځلو کار 

د نېکعمل کار خالص و، خو هغه د لوی پخلنځي په یو ګوټ کې   روان و.
د کور په یخچال کې ورسره لس دولس چرګان ناست و، چای ي  ې څښلې.  

مشر منېجر چې ترینه روان شو نو هم وړل غوښته.   پراته وو خو هغه نور 
هم نه ځې؟"  نېکعمل خپل مخ ورته نور پوښتنه ي  ې وکړه، " ته کور ته 

ویل، " زه لږ دمه کووم، بیا ځم." د دوو بجو د  ستړې څرګند کړو او وې
لوی لوی پاسه شول نو نېکعمل راپاڅېدو، د شا دروازې نه بهر د ګ تو لوی 

چرګان پکې  ش ډبی راواخیستو، د فریج نه ي  ې پینځهه یو تډبي پراته وو.  هغ
کېښودل او چې له دروازې ووتلو نو لکه چې پښې ي  ې چا ونیولې.  مخامخ 
ورته منېجر والړ و او د هغه شا ته د پولیسو د ګاډی شنې رڼاګانې څرخېدې.  

 نېکعمل په دې رڼاګانو کې د چرګانو بانګونه هم اورېدل.

  



 

 

پرخې څاڅکي د ازغنو د موسا د وادۍ په لوړو او ژورو چې سپېده چوي نو د 
ۍ تېرې شوې، څومره ڼو زمونږ نندارې ته والړ وي.  پېړ پابوټو په پلنوغټو

انسانان او د دوی جوړې شوې ودانۍ وختونو تري تم کړل.  خو مونږ تر 
رځو.  و  اوسه ژوندي یو او هره ورځ د سپېده چاودې په وخت خپل معبد ته

په خپل اس  څوسوه کاله کېږي چې زه هر سهار د نبیل الره څارم.  دی
اندې د ده انتظار کووم.  سپور د دې تیږې سره ودرېږي چې څو شېبې زه ورب

راکوز شي او زه په اس سپره شم.  مونږ دواړه یبلې پښې یو...هغه د اس  دی
د نبیل اس هم   .واګې ونیسي او بیا ورو ورو د لوی معبد په الره روان شو

 وهي.   نهبه منډه خبر دی چې دلته 

منځ  په دې تنګه الره خلک په زړه کې د خدای ثنا د اوچتو ډبرینو غونډیو تر 
، ښکاري  وای  ی.  زه پاس اسمان ته ګورم.  د دواړو غونډیو تر منځ یوه لیکه

نه توره ده او نه سپینه.  دا شېبې په ما ډېرې درنې وي...زه سخته چې 
ویرېږم...په هغه شېبه نبیل زما الس ونیسي.  دی پوهېږي چې زه ولې بره 

خو په هغه ورځ په دې شېبو کې د ښار خلک به ویده وو...اسمان ته ګورم. 
د ته ورځو.  مودې وشوې چې په شول چې زه او نبیل معبدوی څنګه خبر 

غاړو نه لوی غټې تیږې راوړل شوې وې.  د ټول ښار اسې یو سهار له دواړو د
خلک بره په غونډیو ناست وو...زما او د نبیل خپلوان هم.  خو هغه زما الس 



 

 

ه وخته سرګردانه ګرځېدو، بره نه راباندې د تیږو کلک نیولې و.  مونږ تر ډېر 
نه را وړاندې کړل او یل السوځان لوی معبد ته ورساو.  نبباران شو...اخر مو

د اس نه په غېږه کې واخیستم.  دی د معبد په دریو لویو پوڼیو وختلو  زه ي  ې
ننه شو او د دروازې لویه تیږه او زه ي  ې پر زمکه ودرولم.  مونږ په منډه ورد

 کړه. موځان پسې بنده

دوی د معبد ټولې   خو عجیبه وه...د ښار خلک مونږ پسې دننه رانغلل.
  ..تورتم شو او ډېر وخت موهلته تېر کړو.لویو تیږو بندې کړې. الرې په لویو

دوی یو بل د هغو لویو تیږو په وړاندې  له دې تیږو رابهر شو. بیا زه او نبیل 
چې دننه معبد ته الره بنده کړی.  بیا تر ډېرې مودې د پوخ دېوال خېژولې و 

زمونږ د سهار  ې. ښار خلکو یو بل ته زمونږ کیسې کولې...مونږه هم اورېدل
محال نااشنا کسان هم راسره  سفر هم هغسې روان دی.  کله نا کله په دې

مله وي.  خو دوی مونږ نه ویني.  د دوی په السونو کې کاغذ وي او هرې 
 ي.  تیږې ته ځیر و

 ي ځکه چې دننه ورته هیڅ داسېدوی د معبد لوی دروازې ته حیران ګور 
ازې په شان ښایسته وي. هلته یو ودانۍ نه ښکاري چې د دې د لوی درو 

دوی پوښتنه کوي چې د دېوال شا ته به څه وي.  په کاغذ   دېوال جوړ دی.
مودې وشوې چې خلک په دغو کنډوالو کې   کې لیکلي دي چې هیڅ نشته.

ګرځي.  د معبد لویه دروازه اوس هم په ځای ده،...هغه درې پوڼۍ اوس هم 
و...په دغې دروازې څو شېبې تېروو.  بیا د شته.  زه او نبیل هر سهار دلته راځ

ځکه دېوال نه پورې خپل معبد ته ورشو او ټوله ورځ هلته عبادت کوو. 
 خوتر اوسه ژوندي یو...که څه هم په دې ښار پېرۍ اوښتي دي.

 ) په اردن کې د پاټرا د کنډوالو نه(



 

 

ي سیاس د شپ ې دولس نیمې بجې شوې، زه د خپل کوربه سره په یو داسې
، څه وخت رانه پاڅېدلي  ې اوالدونه بحث بوخت وم چې د کور مېرمنه او 

یا
 
ما ورته د " ښه شپه" یا "ښه خوب" تکي ویلي وو او که نا؟   پوه نشوم... ا

یڅوک هچایو ست وکړو نو پام مې شو چې  په کوټه کې نور کوربه راته د نورو 
او د وچې مېوې تشت پروت و.   پیالې تشېد چایو  نه وو.  زمونږ مخې ته

په سپینولو مې د او د چنغوزو  مې پام شو، د مالګینې پستې خپلو ګوتو ته
 کوو. ي  ې لږ درد  دواړو السونو دوه ګوتې زیړې او

نو د چایو تشه پیاله مې په پرچ کې اړولې کېښوده  سبا سهار زه بېرته روانېدم
د خوب کوټې پورې و خبرو په خبر کوربه راسره   او له خپله ځایه پاسېدم.

ې او جام راغلو او یوبل ته مې شپه په خېر وویل.  ما ځان پسې دروازه پورې 
د خپلو حاجتونو نه  مې بدلې کړې.  د کوټې سره جوخت غسل خانې کې

زه ډېرستړې وم خو اوس رانه خوب تښتېدلې په کټ پرېوتم.  اوزګار شوم نو 
ده قسمت ته حیران وم.  بیا به  و.  د خپل کوربه په هکله مې سوچ کوو، د

مې ځان ته وویل، " بې شکه! دی که داسې ښایسته ژوند و نه کړي ...نو 
  څوک به ي  ې کوي؟

ه لوړه رتبه دی.  په تېرو حکومتونو کې پ زما کوربه د وطن یو نامتو شخصیت
دو سره، سم د السه ي  ې یورپ ته کډه او هلته د حاالتو د بدلې پاتې شوی



 

 

او پالر ي  ې زما د پالر ډېر نزدې ملګرې و.  په قام و .  دی زمونږ د کلي وکړه
ې وروستي ځل مې دی د ټیلویژن په پرده لیدلې و.  بیا د حاالتو په تاو پېچ ک

ورک شو. ما ډېره موده اخوا دېخوا ډغرې  لکه د نورو ډېرو خلکو دی هم
رنۍ ادارې خوړلې، د انګریزي ژبې کوروسونه مې ولوستل او اخر یوې به

کسانو ډوډۍ مې  ۱۸راته کار راکړو.  تنخواه دومره وه چې د خپلې کورنۍ د 
 پوره کولې شوه.

کوونکي د اداره کله نا کله زما په شان کار نزدې دوه کاله کېږي چې زمونږ 
مقصد ي  ې دا وي چې هم کار  یوې یا دوو اوونیو لپاره جنېوا ته وراستوي. 

.  زه هم د الرې نړۍ د خپل حال نه خبر کړو  واو هم د غونډو او مرک زده کړو 
په لومړي ځل، بهرنۍ نړۍ ته راووتلم.  هر شی راته نوی او نااشنا لګي، که 

ورېدو څه اورېدلي و خو په اڅه هم د خپلو همکارانو نه مې د یورپ په اړه ډېر 
 .او لیدلو کې فرق وي

یو ماښام مې په  راغلي وو.  انوطندار  نډې ته له نورو ځایونو هم زمادغه غو
د دغه نامتو له یو څو کسانو سره خبرې کولې چې یو کس دوی کې 
شوم چې دی نوم یاد کړو.  ما د ده په هکله پوښتنې وکړې نو خبر  شخصیت

ټیلیفون نمبر  ده دیو کس نه مې د اوسېږي.  بیا د جنېوا نه لږ لیرې 
نه کېدو چې ري  ې کړو نو باو ټیلیفون و  ورته واخیستو نو خبره اسانه شوه.  ما

زه په جنېوا کې وم.  اخر ي  ې راته وویل، " د کانفرنس نه سم وروسته به 
  ."مونږ کره راځېز 

ته چې ه کور په وروستۍ ورځ کارونه ډېر وو، زه ناوخته اوزګار شوم.  د د
بېګ ي  ې ه هغه زما تود هرکلی وکړو او ورسېدم نو سم ماښام و.  له رسېدو سر 

دده کور ډېر په ښایسته ځای کې   هم دلته کوې.واخیستو چې شپه به رانه 



 

 

زما م چې یوه ځوانه اوښکلې ښځه راغله.  نګین و.  زه د ناستې په کوټه کې و
د کوربه مېرمن وه.  ورپسې د ده زامن او لوڼې وې.  ټولو راته ستړي مشي 

ان وو وویل، هلکانو زما السونه ښکل کړل.  یاد مې نشي چې څلور ماشوم
د مې اورېده خو و مې نه لیده.   که پینځه...یوه وړه ماشومه هم وه چې ژړا 

کور او د مېرمنې ښکال مې ولیده نو له خدای مې ګیله پیدا شوه،" چا ته 
هیڅ نه ورکوې او چا ته هر څه..." د نګین هر انداز ښایسته و، د جامو 

ه وک تل...بیا مې زړه اغوستل، د خندا،د خبرو... ما به د کوربه نه پټ هغې ت
کې وګرځېدل چې دومره ښایسته ښځه به ډوډۍ کله ښه پخولې شي؟  ټول 
وخت خو به د خپل ځان په جوړولو لګیا وي.  خو د ډوډۍ مېز د هر رنګ 

ي وو چې زما د ښځې ي  ې وطني خواړو نه ډک و.  هغه څه هم پر مېز ایښ
 پخول نه و زده.

کړې دی ه خپل ژوند کې کوم ښه کار پ دهله کوربه مې کینه پیدا شوه.  اخر 
چې اوس په داسې جنت کې اوسېږي؟"  ما څو وارې د نګین د پخلي 

شا  له چې د ډوډۍ نه وروسته دستاینه وکړه نو کوربه موسکی شو.  ک
باغ ته راووتلو نو ما ترې د هغه د پخوانیو ښځو پوښتنه وکړه.  دروازې نه 

غرب ښځې هیڅ ښځې نه دي...په کوربه راته وویل، " یاره څه ي  ې کوې؟  د 
څومره نازونه ورله ورکړې...دا به ستا نشي.  کې ي  ې وفا نشته...ته که هر  خټه

فیصله وکړه چې د خپل وطن ښځه ترهرچا بهتره ده."  بیا ده  ځکه خو مې
د نګین د کورنۍ په اړه خبرې کولې.  مونږ چې بېرته د ناستې کوټې  ډېروخت

مېز ايښي وو.  نګین راته چای تشت او چای پر  د وچې مېوې ورغلو نوهلتهته 
ړې او خبرې وک راکړې او څو شیبې ناسته وه.  یوڅو وارې ما د هغې سره هم

ورس لپاره ک دومره پوهه شوم چې دا په اوونۍ کې درې وارې د فرانسوي ژبې



 

 

ېرمنې مې دا ي  ې ال بېله." ما په زړه کې وویل.  پخپلې میو ښوونځي ته ورتله." 
 نشول. کړه چې سبق ووای  ی خو هیڅ ترې جوړ اري و ډېره خو

اوس مې په کټ اړخونه بدلول.  یوه نیمه بجه شوه نو راپاڅېدم.  په دې 
کړه او هلته ایښي ک تابونو ته کوټه کې د ک تابونو یوه المارۍ وه.  رڼا مۍ بله 

په انګرېزي ژبه وو.  د المارۍ په سرکې یو ک تاب مې  ځیرشوم.  زیات
هغه مې له   بل ک تاب "ترپ" راپرېوتو.د دې د پاڅه ایښې اواخیستو نو ر 

دا د فرانسوي ژبې د کورس زمکې اوچت کړو نو یوکاغذ ترې ښک ته ولوېدو.  
دغسې یو ک تاب زمونږ د دفتر هم ک تاب و او ورباندې د نګین نوم لیکلې و.  

رالوېدلې کاغذ مې بېرته په ک تاب کې او ک تاب مې په .  په ک تابونو کې پروت و
د خوشال خټک دیوان پیدا کړو او بېرته خپل خپل ځای کېښودو.  بیا مې 

د ک تاب نه رالوېدلی  ولوستل، خو ناڅاپه څو شعرونه مېکټ ته راغلم.  یو
یکلي وکړو، " چې په دغه کاغذ به څه ل کاغذ راته مخې ته ودرېدو.  سوچ مې

 وي؟"  

رې ښځه چې ځوانه او ښایسته وي...په اوونۍ کې د ناارامه شوم.  داسېزه 
.  بې عېبه نشي کیدی وارې په ښوونځي کې له نورو سړو سره زدکړه کوي...

لو ته زما کوربه دومره ځوان نه و...زما د عمر و...بس دغه پنځوسو کا
ل بعلومېده.  نګین به ارو مرو د یوهم نه مرسېدلې و...ښځه ي  ې د دېرشو

 رانسوي درسونه د څه لپاره دي؟  دېسړي سره الره پیدا کړې وي.  دا د ف
ما دا  ماشومان کور پرېږدی او پخپله...ته هیڅ حاجت نشته چې دومره ډېر 

فکرونه کرل رېبل او په لومړي ځل مې د خپل کوربه لپاره قصد د زړه نه 
ېره لیرې شو." دی بېچاره مسکین داسې فکر کوي چې د خپل وطن ښځه ډ

پتمنه وي." زما زړه اوس د نګین په ضد له نفرته ډک شو.  بیا مې خپله 



 

 

مېرمنه سترګو ته ودرېده، هغه بدرنګه او بې سلیقې ښځه اوس رایاده شوه 
 او زړه مې د هغې لپاره له مینې ډک شو.  که هر څه ده...یواځې زما ده.

اغذ څه لیکلي بیا مې ځان نه پوښتنه وکړه،" ته خو خبر نه ي  ې چې په هغه ک
دی، نو ولې داسې قضاوت کوې؟"   دا زما د مغزو غږ و، ځکه زړه مې خپلې 
خبرې کړې وې.  ما د خپلو مغزو د کرارولو لپاره د المارۍ نه هغه ک تاب 

...نو ستا لپاره نه ا مې ضمیر راویښ شو،"که دا لیک ويراواخیستو.  خو بی
کاغذ بېرته په  کار دی."  ما اخالقيي  ې د لوستلوحق نه لرې...دا غیر  دی...ته

وخندل." چې داسې د اخالقو ټېکه دار ي  ې  ک تاب کې کېښود نوعقل راپورې 
زه یوه شېبه   نو بیا ولې دې د نګین لپاره داسې بدګومانه فکرونه کول؟"

کټ ناست وم.  اوس د شپ ې دوه بجې وې.  په خپل  ، پهک تاب په الس
نګین بې وفا ده که  که خندا هم راتله،" ښه زه!سوچ او احساس 

وفاداره...ستا ي  ې څه؟ ته دلته د یوې شپ ې لپاره ایسار ي  ې...سهار نهه بجې 
به روانېږې...بیا کېدې شي تر کلونو خپل کوربه او نګین و نه ګورې...یا په 
ژوند کې ي  ې چرې و نه ګورې...ځان په دې خوشو خبرو مه ستړې کوه...څو 

 ساعته پاتې دي...خوب وکړه."

ځان تسله کړو او المارۍ ته الړم چې ک تاب په خپل ځای کېږدم.   ېما په د
خو د المارۍ سره مې پښه ونیول شوه.  ما ته خپل ځان معلوم دی...د ټول 
عمر لپاره به مې دا سوال په زړه پاتې وي چې نګین څنګه ښځه وه.  د دې 

رونو فکر سره مې د ک تاب نه هغه کاغذ بېرته راوویستو.  ما د خپل دفتري کا
لپاره فرانسوي ژبه زده کړې وه او د تېرو دوو اوونیو په کانفرنس کې مې ډېر 

موسیو پیېغ" سپین کاغذ په ډېر ښکلي خط ،"نوي ټکي لوستی وو.  په دغه 
ته لیکل شوي وو.  زه ډېره بخښنه غواړم چې پرون نه وم درغلې...ما غوښتل 

موندلې.  زما ځینې چې په ټیلیفون درته وضاحت وکړم خو افسوس و مې نه 



 

 

یو پېراګراف کې چې څه لیکلی وروسته  دېکورنۍ مجبوریتونه دي..." له 
وو، هغه ما و نه لوستل او وروستۍ کرښې ته را ورسېدم، " زه هیله من یم 

د خوشالۍ نه مې زړه   چې ډېر ژر به تاسو سره یو ځای شم.  په مینه نګین."
کاغذ مې بېرته په ک تاب  وه.  په ټوپونو شو...زما اندازه څومره په ځای

 ...ک تاب په خپل ځای...رڼا مې بنده کړه او ښه په ارام ویده شوم.کې

کېدی شوه چې بجې کوربه که زما د کوټې ور نه وای ټکولې نو  ۷سهار 
ناوخته ویده پاتې شوې وای.  څو شېبو کې مې ځان تیار کړو او د خپل تر 

ا داسې سوچ کوو چې د بېګ سره ښک ته د ناستې کوټې ته ورغلم.  م
ماشور کې، د چایو یوه پیاله که مې ومانود ښوونځي ته ورتګ او په شور ماش

په نصیب شوه نو ډېره لویه خبره به وي.  خو هلته د بېګا په شان مېز د 
ناشتې له شیانو ډک و.  کوربه مې په اخبار بوخت و او نګین یو یو ماشوم ته 

ښودل.  بیا ي  ې ټولو ته په مخه ښه په بستو کې د هغوی د ضرورت شیان اې
.  د وویل او مونږ سره چایو ته کېناسته.  ما اوس نګین ته دومره نه ک تل

چې د شپ ې ي  ې زه ناارامه کړې وم، هغې د ښایست او د سلیقې ټول جادو
 اوس خالص و.  ما ته د خپل کوربه ژوند ټول دروغ معلومېدو.

ټر راوویستو ځکه هوای ډګر ته بجې مونږ له کوره ووتلو...کوربه مې مونهه 
ال د کور نه سره خدای په اماني وکړه خو موټر  ما د نګین  ي  ې پخپله بوتلم.

لوی الرې ته نه و وتلې چې یو ماشوم راپسې منډې کړې.  کوربه مې موټر 
یوه لفافه ي  ې د مېړه په  و.  نګین له دروازې الس غځولې اوودرو او بهر ووتل
بېرته موټر کوربه په منډه  دواړوپخپلو کې څو خبرې وکړې اوالس کې ورکړه.  

وویل، " زه په الره د یو څو شېبو  ته راغلو. معذرت ي  ې وغوښتو او بیا ي  ې
لپاره د نګین ښوونځي کې ایسارېږم.  د هغې ازموینې رانزدې دي او زما وړه 
ا ماشومه ناروغه ده.  پرون ي  ې د ښوونځي مشر ته لیک لیکلې و خو هغه ست



 

 

شو.  ښه شوه چې هغې ته یاد وو.  نګین چې د راتلو په خوشالۍ کې رانه هېر 
کومه لفافه زما کوربه ته ورکړې وه، د هغې د پاسه په ډېر ښکلي لیک لیکلي 

 و، " موسیو پیېغ"



 

 

چې  د کلي ټول خلک به خبرېدل ه،زما سبق یواځې زما د ژوند برخه نه و
ک تاب مې په څو روپ ۍ کېږي او د استادانو زما امتحانونه کله دي؟  یو یو 

نومونه مې څه دي.  اصل خبره دا وه چې زمونږ په کلي کې ډاک ټر نه و.  
هلته به یواځې حکومت ډېره موده پخوا یو کلینک پکې جوړ کړې و خو 

پکې کمپوډر ناست و.  څو وارې ورته ډاک ټران راغلل خو میاشت به ي  ې هم 
نه تېروله.  زمونږ کلې د متمدن ژوند نه ډېر لیرې، په یوې داسې سیمې کې 

 دی چې ډېرو خلکو په نصیب کې اوس هم د غنمو ډوډۍ نه وي.

مړه شوه نو پالر مې قسم وخوړو چې ما نه به زما د زېږېدو په وخت چې مور 
ډېره ګرانه وه خو د ډاک ټر او د عالج  ورباندې زما مور   ډاک ټره جوړوي.

یشتوالي د مرګ کندې ته وروغورځوله.  زه مې خپلې نیا لویه کړم او چې د ن
پینځو کالو شوم نو پالر د خپل یو ملګري کور کې پرېښودم چې د هغه د 
لوڼو سره ښوونځي کې سبق ووایم.  پینځه کاله وروسته د افضل خان کاکا 

ښار کې نشوه نو پالر په ټولې لوڼې واده شوې او ما سره څوک ملګرې پاتې 
داسې ښوونځي کې داخله کړم چې هاسټل هم ورسره و.  زه به په چوټیانو 

 کې کلي ته ورتلم نو ټولو کورونو ته به مې پېښه وکړه.  

زمونږ کلې دومره لوی نه دی ، ټول ټال پنځوس قدر له کورونه دي چې 
.  د ښوونځي د سبق نه وروسته زما د کالس یو هغه هم د یو بل خپلوان



 

 

نکۍ واده شوې او خدای شته چې زما هم زړه کېدو چې واده مې ډېرې جی
وشي او په کور کېنم.  خو پالر راته ویلي وو چې زه به ډاک ټره کېږم نو ژر به 
مې خپل سبق ته پام وکړو.  په کالج کې مې د داخلې لپاره ښې نمبرې 

ولو اخستې وې او کله چې زما د دولسم نتیجه راووته او کلی ته خبر الړو نو ټ
د طب د داخلې لپاره ما ته څو النجې راپېښې شوې.  د نزدې ښار   اتڼ وکړو.

مقابله سخته وه او هلته ي  ې داخله را نکړه.  اخر زما د سیمې په کالج کې 
په کالج کې مې داخله وشوه  بت او د بابا د ملګرو په زور د غرونو یو ښارغر

پاره کلي نه الړم، ځکه خو چې زمونږ له سیمې ډېر لیرې و.  زه د پوره کال ل
 ټول د بسونو اډې ته راغلي و چې په مخه ښه راته ووای  ی. 

څه ګران وو او په لومړي ځل مې د سړو استادانو نه سبق پېل شو خو هر 
 په هاسټل کې ما سرهزدکړه کوله.  په صنف کې هم راسره هلکان ډېر وو.  

وې.  ما به نورو ته  لکه د نورو جینکو، د جامو کالو او د هلکانو خبرې نه
غوږ نیولې و او چې د واده او د راتلونکي ژوند په هکله به خبرې پېل شوې 

نه وه  خبرې زما لپاره بې مانا وې. داسې نو زه به ترې رااوچته شوم.  داټولې
چې زما زړه نه کېدو...خدای شته چې د شپ ې ویده کېدو په وخت به ما هم د 

السه خو سهار به مې د کلی نه یو لیک تر   دل.خپل ژوند د ملګري خوبونه لی
زما په وس نه وه کړو چې پکې د یو او بل د ناروغۍ یا د مړینې خبر لیکلې و. 

 چې د پینځو کالو سبق مې په یو کال کې پوره کړې وای. 

د ډاک ټرۍ لومړې کال راته سخت و، دوېم لږ اسانه شو، درېم بیا سخت 
ه وروستي کال کې خو راته داسې و، څلورم تر ټولو زیات ګران و او پ

.  ډوډۍ به رانه هېره وه او جامې بدلول ښکارېده چې ژوندۍ به پاتې نشم
زه به   سپرلي کې زمونږ وروستې امتحان و. یو ګران کار شو.  اوس ژمې و او په

ه په اوونۍ کې یو ځلې د هاسټل نه کالج ته ورتلم، نور ټول وخت یا پ



 

 

په سبق اخته وم.  په دغو ورځو کې زمونږ د  ېک تابتون او یا پخپلې کوټې ک
کالس یوه جینې شهال د کور نه هاسټل ته کډه راوړه او زما څنګ ته په بله 
کوټه کې ډېره شوه.  د هغې ستونزه دا وه چې په کور کې ي  ې ماشومان وروڼه 
خوېندې ډېر وو او دې به په ارام سبق نشو ویلې.  نو ځکه هاسټل ته د 

پاره راغلې وه.  دا عجیبه وه چې ډېرې نورې جینکۍ د تیاري امتحان تیاري ل
درسونه نه وو. زما او د شهال په و ته تللې وې ځکه په کالج کې نور لپاره کورون

 شان څو نورې هم د مجبورۍ نه پاتې وې. 

له.  یو ماښام زه ښک ته ډوډۍ ته ورتلم نو د شهال د کوټې دروازه مې وټکو
ډوډۍ نه خورم."  زه خبره وم چې شهال د غرمې  هغې راته دننه نه وویل، "

هم څه نه و خوړلي...په هاسټل کې نن سبا د غرمې ډوډۍ نه پخېده.  ځینو 
جینکو به نزدې دکانونو نه ځان له څه راوغوښتل، چا به اګۍ پخې 

.  او کله میوه خوړلکړې...ما به کله بسکټ، کله وچه ډوډۍ د شودو سره 
.  خو نن د سهار راهیسې هغې په کوټه کې کولهشهال به هم دغسې ګوزاره 

له نو په قهر ي  ې راته وویل، " ځان بند کړې و.  ما بیا د هغې دروازه وټکو
مې په ښک ته الړم، ډوډۍ مې وخوړه خو فکر ډوډۍ نه خورم...ته ورشه."  زه 

شهال کې بند و.  د پخلنځي یوې خاله ته مې وویل چې د شهال د برخې 
ي چې کوټې ته ورله یوسم.  هغې د شونډو الندې څه بد ډوډۍ دې راته راکړ 

رد وویل خو په یوه کاسه کې ي  ې راته د غوښې او الوګانو اینګولې او یوه د 
 تنور ډوډۍ راکړل.

زه بره ورغلم او د شهال دروازې مخ ته ودرېدم.  " شهال ما درله ډوډۍ راوړې 
یل.  دروازه ي  ې ده."  ما د هغې غږ واورېدو خو پوهه نشوم چې څه ي  ې وو 

ره د هغې د کوټې حالت نه ښکارېده چې دا څوم پرانسته او زه دننه ورغلم.
کېښوده او هغې راته مننه وویل.  د سبق او پرېشانه وه.  ما ورته ډوډۍ پرمېز 



 

 

پاڅېدم.  هغې ته مې د ډوډۍ په اړه مو خبرې وکړې او زه ترې امتحان 
خوړلو ټینګار وکړو، بیا مې د فارسي متل وریاد کړو چې، " چای ناخورده 
جنګ نه مېشود." هغې ناخواله موسکا کې د پښتو متل راته وویلو، " وږې 

 مړذ ښه جنګ کوي."

په بل سهار د چایو لپاره مې ورباندې بیا غږ وکړو خو شهال په کوټه کې نه 
الړم او چای مې وڅښلې.  سوچ مې کوو چې شهال به په غسل وه.  زه ښک ته 

خانه کې وي.  د څو ورځو نه واورې ورېدې.  زه کوټې ته راغلم او سبق مې 
سړک ته به مې مې ک تاب کېښودو او د کړکۍ نه بهر شروع کړو.  کله کله به 

کورونو مخې ته ځينو وک تل.  هر څه په واوره کې پټ وو او د سړک په غاړه د 
کړې وې.  ما  د دېوالونو شا و خوا ي  ې ډېرۍ جوړې ټوله کړې او کو واوره خل

د غرمې ډوډۍ لپاره د چایو ترماس راواخیستو چې سهار مې را ډک کړې و.  
 چایو نه ډک کړو.   اوس مې د ښک ته الړم او یوې خاله راته بیا د تازه شنو

د هغې ره الړم، د ترماس سچایو پیاله ډکوله نو سوچ مې بیا شهال ته الړو.  
دروازه مې وټکوله خو څه جواب نه و.  دروازې له مې معمولي ټېله ورکړه نو 
دا خالصه شوه.  دننه مې ولیدل چې شهال په کټ پرته وه او سترګې ي  ې 

 سرې وې.

ما داسې وګڼله چې ناروغه وه خو هغه راپاڅېده او ما ورته د تازه چایو پیاله 
دا ورته یوړه او مې یوه کرسۍ درېده، هلته و ډکه کړه.  دا کړکۍ ته ورغله او

مې پرې کېنوله.  پخپله د مېز په یو ګوټ کېناستم.  بیا مې ورته وویل، " 
چې ته ي  ې نه شې دا مطلب نه دی  شهال!  زمونږ سبق ګران دی خوګوره 

ل به ټولو و تویولو خلک امتحان کې کامیابېدی نو دا چویلې.  که په اوښک
ه په ښو نمبرو کامیابه شي."  هغې له چایو ګوټ واخیستو ته ووښایو...ټول ب

او وې ویل، " زما حاالت ستاسو په شان نه دي...زه د ډېر پرېشر الندې 



 

 

یم."  ما ورته وخندل چې د هر چا حاالت فرق دي.  په لنډو مې ورته وویل 
چې کېدې شي د هغې سبق یواځې د هغې مور پالر ته خوشالي ورکړي.  خو 

  ه ټول کلي سترګې نیولي دي.زما سبق ت

زما مشر ورور د ډاک ټړۍ په وروستي کال  شهال ژړغوني غږ کې راته وویل، "
کې ځان وژلې و، ځکه هغه د سبق پېټې نور نشو وړلې. زه وېرېږم چې زما به 

ما د کړکۍ نه بهر ک تل.  د سړک په هم هغه حال شي."  هغې خبرې کولې او 
را بهر کړو.  ما هغه ته سترګې نیولې وې.  شهال لم" سر ه یوې ونې نه " ببر غاړ 

زما نظر څارلو او د هغې هم ورته پام شو.  " بلونګړی" هغې وویل.  
ما ورته وویل.  "  "بلونګړی د پیشو وي، دې ته د ونې مږه وای  ی...ګلهري.

واورې ډېرۍ  نه ټوپ کړل او د دېوال سره جوخت ددغه وړکي ببرلم د ونې 
ببرلم   .هو هته ي  ې د ختلو کوشش وکړو.  خو ډېرۍ د هغه قد قامت نه غټ

نیولې، د  بېرته د ونې په لور منډه کړه او یوه شېبه دواړه پښې ي  ې په هوا کې
بیا ي  ې داسې وځغستل لکه چې د غونډاري نه ټوپ غونډاري جاج اخیستو.  

 و بېرته الړو.  خو بیا د دې په بېخ کې ایسار شو ا وهل غواړي.

په کړکۍ ببر لم  شهال د چایو پیاله یوې خوا ته ایښې وه، دواړه څنګل ي  ې
ښکارېده لکه چې مونږ دواړو د فټبال یا د کرکټ لوبه  ته ځیر وه.  داسې

ک تله.  ببرلم بیا ورمنډه کړه او د شهال له خلې یوه ناڅاپه چغه راووتله ځکه 
کې خښې  وس د ده پښې په نرمو واوروببرلم د غونډۍ نه وردانګلي وو.  خو ا

ووځي.  مونږ دواړو ورته ساه نیولې وه.  ببرلم د او زور ي  ې لګوو چې ترې 
د  ر ځان له واورې راوویستو.  بیا ي  ې ورټوپ کړل،خپل نري وجود په زو 

اوسپنې د لوی دروازې الندې ورننوتو او زمونږ له سترګو پناه شو.   شهال او ما 
  او لکه د لېونو په خندا شو. ل، یو بل ته مو وک تلوپړکوورته السونه 



 

 

 

چا .نادر لېونې شوې و او لېوني ته د ورکو الرویو هیڅوک ملګري نه وي..
خپله لور خور نه ورکوله.  د کلي خلکو به ویل چی په ډېرو ک تابونو لوستلو 

ایسته.  زما لېونې شوې و.  نادر زمونږ د کلي خان یواځینی زوی و...ډېر ښ
خپره شي.   ته راشي نو د مخ رڼا ي  ې حجرې چې کله خان پالر به ویل چې نادر 

څه ستل.  دی به ټوله ورځ پخپلې کوټې کې یوازې ناست ک تابونه به ي  ې لو
ه په خپلو سیالو کې سبق ویلې و او چې مور او پالر ورل ي  ې موده په ښار کې 

 د ده لپاره جینۍ لټوله نو ژبه ي  ې بنده شوه. 

څه زما ملګرې شادو ویلي وو چې د نادر خان د مور خاصه ما ته دا هر 
خدمتګاره وه.  هغې راته ویل چې نادر ټوله ورځ یا پخپلې کوټې کې وي او یا 

چې ده کې اوازه ګډه شوه کلي په د کور په لوی باغ کې ونو او بوټو ته ګوري.  
وستلو او چې انګرېزي ک تاب ل کې لوی ونې الندېد شهیدبابا په زیارت 

خان په وړوکوالي کې  نادر  پېریان خبر شول نو ژبه ي  ې ورله بنده کړه. 
دی له ما لږ مشر و او چې مونږ به د ویالې پر غاړه د خپلو داسې نه و. 

کانو سره راوځغستل او هر ګوډیانو کورونه جوړول نو ده به هم د نورو هل
و په ما نومونه ایښي وو.  دانه وانه کړل.  د کلي ماشومان څه به ي  ې په لغتو

ما به چې وژړل نو یواځې نادر له   چا راته "ګورګوره" او چا " ډمبره" ویل.
. زه به کور ته راغلم او مور ته به مې ټول حال تېر و خالصولمماشوماننورو 



 

 

په قهر شوه چې زه ولې بیا بیا کوڅې ته د لوبو لپاره کړو.  هغه به راته 
ووځم؟ پالر به مې یو سوړ اسوېلی وکړو او مور ته به ي  ې وویل، " په دې 

 ټول کلي کې ستا د لور نه زیاته توره جینۍ نشته." 

د مدرسې سبق چې مې خالص کړو نو زه په کور کېناستم، ملګرې مې پرله 
وه خو کې کار کوو چې زما په شان  کور پسې واده شوې.  شادو د خان په 

درنګي به رنګ ي  ې دومره تور نه و.  په هر واده ښادۍ کې د شادو او زما ب
په کلي  . نه ک تلو ځکه هیچا راته لپټونه ځوانانو نه مخ یاده شوه.  ما به د 

راته په پټه  ؤ یوه پتاسهکې چې هره ځوانه ودېده نو مور به مې د هغې د پلو 
به ي  ې الس کېښودو او کېناسته نو زما په سر ډولۍ کې ناوې چېاوړه.  هره ر 

 ټولو به ویل چې، " زه له خېره...اوس به د ګورګورې واده وي."

زما عمر چې د شلو کالو نه واوړېدو نو پالر مې زما د واده غم پرېښودو.  خو 
د ال ښځه چې مړه شوه نو د بره جومات ممور مې ال توره ډال نه و غورځولي. 

د مړي له کوره راغله نو بې ر په وجود کې نوې توان پیدا شو.  نور کله به مو 
په کټ کې پرېوته...داسې ارمانجن خبرې به ي  ې کولې چې ما به هم  سده

ورسره وژړل.  خو دا ځلې هغې د مال د کور اسبابونه راته شمېرل...په غولي 
دول.  د شادو کې لګېدلې د بیکیاڼې د ونې سیورې او د هغه د غوا پ ۍ ي  ې یا

وې او ه شوه نو ښځې زما په مور راټولې له خلې خبره شوم چې جنازه پورت
ځینو خو په ټینګه ورته وویل چې تر څلوېښتي دې صبر وکړي او بیا ما دې 

 مال ته ورکړي.

 تهر خو زما په نصیب کې کونډ مال هم نه و.  هغه په دوېمه جمعه د شادو کو 
په ډولۍ کې کېناسته.  په دغه ورځ زما  ښځې واستولې او میاشت وروسته دا



 

 

راواخیسته.  د کلي ښځو  ر وکړو چې اخر پالر مې ورپسې څپلۍمور دومره وی
 به هم دغه ویل چې،" څوک له واده پاتې شي نو بیا پاتې وي."

زه  خان کره کار شروع کړو. پالر مې ښای  ی له دې غمه مړشو او مورمې د نادر 
د ک ټوۍ څمڅۍ او جارو لوښو نه اوزګاره شم نو د شهید بابا زیارت ته چې 
...هلته ځای جارو کړم، د زیارت ډیوې پاکې کړم...د شکرانې پېسې ورځم
کړم او د منجاور سلطان کاکا په الس کې کېږدم. دی په سترګو ړوند راټولې 

د نادر له ځي.  دا کار له کوره ورته هره ورځ چای ډوډۍ دی او د خان 
با په ورکېدو نه وروسته شروع شو.  نادر په وروستي ځل خلکو د شهید با

ماښامه ک تل.  تر په الس کې و او اسمان ته ي  ې  زیارت کې لیدلې و...ک تاب ي  ې
وتلو.  د ویالې په هغه سر کې درک و نه لګېدو نو ټول کلې ورپسې و  چې د ده

ر ک تاب ي  ې وموندلو خو چې د سیند سره نښتې ده، په یوې کندې کې د ناد
دی تری تم و.  څو ورځو پورې کلي ته پولیس هم راتلو...ښار کې ي  ې هم 

 ولټوو خو اډو د مړي ژوندي ي  ې پته نه لګېده.

به ي  ې ژړل.  ورو ورو د هغې راتلل کم  ه شهید بابا ته راتله نوډېرد نادر مور ب
و څو نیالګي او اوس خو بېخي بند شو.  ما د زیارت خوا وشا په زمکه کې ی

کېنولي و، اوبو ورکولو دنده هم زما ده.  زما څو ورځې تبه وه او چې ښه 
چا پرې د ډیوو کېدو نه وروسته زیارت ته الړم نو ټول بوټي مړ ژواندي او 

.  سخت په قهر شوم...شهید بابا ته مې په زړه کې تېل غورځولي وو  سوځېدلي
خلک ورته سوالونه کوي او  شک پیدا شو.  دا څنګه بابا دی چې د ټول کلی

خو ما چرې هم د بابا نه سوال نه که .  ځدی زما د بوټو ساتنه نشي کولې
کړې.  زما په شهید بابا دومره باور نشته خو د دې زیارت چوپتیا مې  دی

کله نا کله دومره اوچتې ښکاري چې د دې په څانګې خوښه ده.  دلته د ونو 
 څانګو ناستې فرشتې هم لیدی شم. 



 

 

ل سره نه و والړ.  د دېواي  ې کټ  ا په خپله وړه کوټه کې و خوکاکمنجاور ن ن
نن دا کټ د څېړۍ د لوی ونې په سیوري کې پروت او څوک مساپر ورباندې 

سر، د مساپرمخ مې نشو لیدی.  ببر مالست و.   زه ورو ورو کټ ته الړم خو 
کې اوږده وېښته، شلېدلي جامې..."خدای خبر څوک دی؟"  ما په زړه 

لک کړو...د کټ بلې خوا ته زړه ک " هسې نا څوک لېونی وي."  بیا مېوویل.
د ده په مخ لویه ببره ږیره وه او د سترګو په باڼو ي  ې ګرد الړم چې وې وینم.  

خان وپېژندلو. د ده څېره ما نه هېره و.  خو ما په دغه حال کې هم نادر پروت 
ونږ د کور په دېوال ناست نه وه او بېګا شپه مې هم خوب کې ولیدو چې زم

 و. 

ما د زیارت له منګي د خاورو په کنډول کې اوبه واړولې او ده ته مې غږ 
وه شېبه ي  ې ما ته رډ رډ ک تل.  وکړو، " نادر خانه!"  دی اوچت کېناستو او ی

اوبه په خله  په یوه ساه ي  ېراښکلو او ونیولو نو ده مې ورته د اوبو کنډول 
ته ځیر شو...ما ورته هیڅ غږ و نه کړو.  د خاورو کنډول مې کې واړولې.  بیا را 

او ورو ورو د  خپلې لوپټې پیڅکې مې پکې لوندبیا له منګي راډک کړو، د 
نادر مخ مې ورسره پاک کړو.  ده سترګې پټې نیولې وې او ما ته لکه د 
نانزکې، چې ساه نه لری، ناست و.  ما د لوپټې پیڅکې بیا لوند کړو او د ده 

سونه مې پرې پاک کړل. خدایه توبه...دومره اوږده نوکونه ما چرې نه و ال
لیدلي.  زړه مې کېدو چې پوره منګې پرې واړوم خو دی دومره عاجز ښکارېدو 
چې زړه مې ورباندې وسوځېدو.  د کټ په بازو کېناستم او ال په دې فکر کې 

غېږ کې سر وم چې بله خبره به دی کوي او که زه؟ ناببره نادر زما په 
الره نه ښودله؟"  زه حیرانه  ګیا شو، " زه خو ورک وم...تا ولېکېښودو او ل

وم چې نادر څه وای  ی؟  ما به ده ته کومه الره ښودله؟  زه خو پخپله د ژوند 
ه زما له غېږ سر پورته کړو او په السونو کې ي  ې راته په الرو یواځې والړه وم.  د



 

 

په ."  شممې یواځې نه پرېږدې...زه به مړ ه ښودو.  بیا ي  ې وویل،" اوس بکې
د ده تړمې اوښکې رابهیدې چې زما د پوښتنې جواب ي  ې راکوو. ما مې الس 

به هر ورځ د شهید بابا په زیارت کې یوه پوښتنه له خدای کوله چې، " زه 
دې ولې پیدا کړې یم؟" ما د نادر دواړه السونه کلک ونیول، د هغه له 

ته مې یوه شېبه وک تل او بیا مې ورته وویل،" ښه اوښکو ډکو ماللو سترګو 
 ده چې الره دې پیدا کړه...اوس به زه درسره یم."

 

  



 

 

کال د ناندریو او دعوو نه وروسته حکومت اخر راته د اوسېدو لپاره د تېر یو 
څه به په دریو ځایونو کې کار کوو چې خپل دا کور په هر  بېل کور راکړو.  ما

برابر کړم.  په وطن کې داسې څوک نزدې خپلوان مې نشته چې زما مرستې 
نو بل چا سره مې څه ته اړ وي.  زما پېسې زما د خرڅ لپاره نه پوره کېدې 

.  زما قیمتي جامې نه او خدای شته چې خرڅونه مې ډېر ديمرسته کوله.  
.  دا مې یان اخلمکور لپاره تر ټولو اوچت او ګران شخوښېږی خو د خپل 

 عادت نه دی...دا مې کمزوري ده او د پوهنتون د وخت نه راسره ده.

سترګې به مې وازې په هغو ورځو کې به د خپلوشته منو ملګرو کره الړم نو
نیولې وې.  د بریالي د کور لوی هندارې، د شفقت د کور قیمتي قالینونه، د 

نه اوس هم راته یاد مجید د کور زرزري فانوس او د شاه عالم د بلورو ګیالسو
دي.  د دوی ډېر ښه کورونه وو او یواځې زه پکې خوار وم.  ځکه خو اوس 
خپل ټول ارمانونه پوره کووم.  وختونه بدل شوي دي، خدای راته موقع 

د یوه کوټه کې  ،راکړه او له وطن راووتلم.  څه موده خو لکه د نورو مهاجرو 
مودې د دعوو او چنو  شریکې په کور کې اوسېدم... خو اوس د ډېرې 

ته هر څوک ور راکړې دی.  زما دغه وړوکي کور وروسته حکومت راته خپل ک
چې راځي نو په چت ځوړند هغه زرین فانوس ته ي  ې پام شي چې تر اوسه 

ژن دومره یکږې دي، ټیلومې مې د دې پور نه دی پرېکړې. د کرسیو پښې 



 

 

ل اخستي دي او د لوی دی چې شا ته کړکۍ پکې پټه ده.  پردې مې د مخم
 ډوډۍ د مېز په تخته خو میلمانه خپل مخ ک تلې شي.

ژبې کورس هم وایم او په کالج کې دوه  زه د کار سره سره دوه ورځې د
میاشتې کېږي، د خپل وطن د یوې پېغلې سره مې وپېژندل.  دا ډېره ښکلې 

چا سره په خندا خبرې کوي.  یو دوه نه ده خو جامې ي  ې فېشني وي او هر 
ځای چای څښلې او په خبرو کې مې معلومه ځلې مو د کالج په کېفې کې یو

له هغې   کړه چې دا خو د پخواني جنرال ...لور وه او ځان له یواځې اوسېده.
باد شول. څو ځلې مې ورته بلنه ورکړه 

 
راهیسې زما خوبونه په دې جینۍ ا

بله بانه  ه یوه یاچې زما کور ته راشي او ډوډۍ راسره وخوري.  خو هغې ب
و په ریسټوران کې ځلې م ر چکر ته تللي وو او یو، بهږمون وکړه. یو دوه ځلې

کله کله مې چرتونه وهل چې که زما تربوران او یا  ه. ډوډۍ هم خوړلې د
هغه ملګري خبر شي چې د جنرال...لور راسره ګرځي نو څومره به راته 

 " نه وروسته یوهنو...له دې "نووپسخېږي.  او که واده مې ورسره وکړو 
 نااشنا خوشالي به مې احساس کړه.

هغه ډېره نېکمرغه ورځ وه چې جینۍ زما بلنه وومنله.  زه د پخلي په چل 
دومره نه پوهېږم...ځکه خو مې د یو ملګري له ریسټوران ورته ښه اوچته 
ډوډۍ راوغوښتله.  له ډوډۍ وروسته ما خپلې قیمتي پیالې را وویستلې چې 

قهوه مې جوړه کړه...مونږ په قیمتي   ې لپاره مې اخستې وې.خاص د نن ورځ 
رڼاګانې مې بلې کړې  صوفه کېناستو...لوی ټیلویژن لګېدلې و...د فانوس ټولې

څه راته لکه د فلمونو ډېر رومانټیک ښکارېده.  جینۍ د خپل وې او دا هر 
 ټبر خبرې کولې او یو وخت مې ترې پوښتنه وکړه،" د واده په اړه څه نظر
لرې؟"  هغې یوه شېبه راته وک تل او وې وېل، " ښه نظر لرم...زه امریکا ته 
روانه یم چې واده وکړم...خسرګنۍ راته د ټیکټ او د ویزې تابیا کړې ده.  که 



 

 

چرته امریکې ته دې پېښه وکړه نو زمونږ کور ته ضرور راشې...زه به خپله پته 
 درکړم...

 

 



 

 

شېردل ماما په کور کې د قران ختمونه کېدل.  نن دوېمه ورځ وه چې د 
سهار وختي به د کلي ښځې راټولې شوې او سیپارې به ي  ې ولوستلې، بیا به 
ي  ې د سلطنت مامي لپاره په ګډه دعا وکړه چې ځنکندن ي  ې اسانه شي.  د 

ي  ې  هغې دوه نزدې خدمت ګارې ورته شپه او ورځ ناستې وې.  کله نا کله به
اوبه یا زمزم په قاشوغه واړول خو سلطنت مامي په شاتوورته په خله کې د 
 هوش کې نه وه.

شېردل ماما ته هم بهر په حجره کې خلک جوپ ې جوپ ې راتلل او تسلي به 
کې د مړي د ډوډۍ سامان راوړل شوې ي  ې ورکوله.  د حجرې شا ته په داالن 

ې کټ خو سلطنت مامي تر هغې ژوندۍ وه.  ماښام به شېردل ماما د هغ و
ورته ونیولو او ورو ورو به ورسره په خبرو  سره نزدې کېناستو، الس به ي  ې

 لګیا و. 

سلطنت د شېردل ماما درېمه ښځه وه او دومره پرې ګرانه وه چې اوس د 
هغې په حالت به لکه د ماشومانو په ژړا شو.  شېردل د لومړۍ ښځې سره 

ږولې. اخر خپل لس کاله تېر کړل نو دا څرګنده شوه چې هغې اوالد نشو زې
خسرګنۍ ته د ډېرو جرګو مرکو او ښځې ته د قناعت ورکولو نه وروسته ي  ې 
بل واده وکړو.  د واده په درېمه ورځ لومړۍ ښځه ي  ې مړه شوه او خلکو به 

 خوړلي وو.ځینو باور کوو چې هغې پخپله زهر  ویل چې زړه ي  ې وچاودو.  خو



 

 

په زېږولو کې داسې ناروغي پیدا شوه چې کال وروسته دا  د دویمې ښځې لور 
لپاره مور او شېردل  ماشومېهم مړه شوه.  درېمه ښځه ي  ې زر وکړه ځکه د 

و.  سلطنت کالو ته نزدې څلوېښتو  اوس ماما ته کور ودانې پکار وه.  دی
چې راواده شوه نو د ماما د ټبر ټول خلک د هغې ښایست او ځوانۍ ته 

غریبې کورنۍ نه وه او د شپاړسو کالو سلطنت د یوې په خله وو.  ګوته 
دا خبره کوله چې، " پالر مې د شېردل نه ښه ډېرې پېسې  پخپله به ي  ې
 اخستې وې."

میرمنه او خله به ي  ې سلطنت مامي د ښایست سره سره د ډېرو ښو خویونو 
ۍ نسرین ي  ې لکه د اوالد ښه هر وخت له خندا ډکه وه.  خپله بنز 

"هللا هو" به ي  ې ورته ویله.   اتله...هغې سره به ي  ې لوبې کولې او د شپ ېس
ېدو.  پرله پسې وشول چې د سلطنت مامي خپل اوالد به نه پای خوبیا داسې

په خېټه کې ضایع او یا له زیږېدو وروسته مړه شول.  درې ماشومان ي  ې یا
واځې نسرین سلطنت مامي میراته پاتې شوه.  هغې ته د "مور" ویلو لپاره ی

 وه او سلطنت خپله ټوله مینه هغې ته ورکړې وه.  شېردل ته ځینو ملګرو د
 .  ظلم ګڼلوسلطنت  څلورم واده مشوره ورکړه خو هغه دا کار په

شېردل په کلي کې د "شوم ماما" په لقب یادېدو ځکه لګښت به ي  ې ډېر په 
ي  ې سمدالسه  غوښتنه به د سلطنت خبره بېله وه.  د هغې هرهګرانه کوو خو 

پورا کوله.   نسرین هم د پالر په خوی  ی خبره وه او چې څه به ي  ې پکار وو نو 
  اتلسو کالو په عمر کې د نسرین واده جوړ شو. سلطنت ته به ي  ې ویل.  د

سلطنت ورته د دنیا هر څه واخیستل او د پېسو لپاره ي  ې ورسره څو ځلې 
دا د لۍ اوچته شوه  نو ډوناندرې ووهلې.  د پالر له کوره چې د نسرین 

سلطنت سره ونښته او په ژړا ي  ې ورته "وای  ی مورې" ویل.  مامي هم اوښکې 
 تویولې. 



 

 

د هغې و نسرین پخپل کور کې خوشاله وه خو د واده څو ورځې تېرې شوې ا
ېرې" لقب کاروو.  بیا ټول خواښې سلطنت لپاره د مور په ځای د "م

مېندواره شوه.  هر چا خپل  کاله وروسته ۱۷شول چې سلطنت مامي خبر 
هڅ وهلو، چا ویل چې مامي ته خدای پاک د خپلو کړو اجر ورکړو...چا ویل 

او چې له کوره ووتله نو طلسم ي  ې مات  نسرین ورباندې کوډې کړې وې
په کلی کې چا د سلطنت او چا د نسرین پره کوله خو اصل خبره چا ...شو
شېردل خوشاله و چې اخر خدای ورباندې رحم وکړو.  خو وه معلومه.  نه ته 

درې میاشتې وروسته نه یواځې دا چې د سلطنت ماشوم په خیټه کې ضایع 
اسې انفکشن ونیوله چې د مرګ خلې ته ي  ې ورټېله شو بلکه دا پخپله هم د

او په درملنه ي  ې زرګونو روپ ۍ لګښت  ستنې ووهلې.  ډاک ټرانو ورله ډېرې کړه
  امي حالت ورځ تر بله خرابېدو. د موشو خو 

شو نو هیڅوک حیرانه نه  د سلطنت مامي د مرګ خبر چې په کلي کې خپور 
وو.  نسرین هم راغله او چې د پالر حالت ي  ې ولیدو نو ترڅلوېښتي پاتې 

خدمتګارو بیا یوه ورځ ي  ې د " مېرې" زړې جامې او پېزارونه د کور په   شوه.
له د شپ ې پالر او لور دواړه په کوټه کې ځان   او د کلي بې وزلو ښځو ووېشل.

د سرو زرو زیات ڼو لرګین بکس ي  ې مخې ته او د سلطنت د ګاناست وو.  
د ورېښمو او د بخمل په وړو کڅوړو کې او  ي خواره واره پراته وو.  ځینېکال

څه پخوا هم لیدلي وو، ډېر لي ډبو کې بند وو.   نسرین دا هر نور په مخم
بدرنګه او بې ډوله د پخواني وخت کالي پلې مور وو.  ځینې ي د دې د خکال

وو.  هغې د مخملو یو تور ډبلی راواخیستو چې د نورو په وړاندې نوې 
لیرې کړو، په دې کې د الماسو د ډبي سر ښکارېدو.  په رپېدونکو السونو ي  ې 

 یوه ښایسته ګوته ځلېده.



 

 

ر ته ونیولو." ي  ې پالد نسرین له خلې یوه سلګۍ راووتله او پرانستې ډبلی 
مېرې" ته کله جوړه کړې وه؟"  شېردل ماما یوه شېبه بابا دا ګوته دې "

ګوتې ته وک تل او په ژړا شو. هغې د نسرین سترګو ته پام و نکړو چې پکې 
ومره منتونه کړي وو چې پالر سخته کرکه او مایوسي وه.  هغې سلطنت ته څ

لي.  خو داسې ونشول.  د ووای  ی، یوه د الماسو ګوته ورته واخ ته دې
نسرین خسرګنۍ ورته د سرو زرو ډېره ګاڼه کړې وه خو الماس پکې نه وو.  او 

 دا خپلو سیالو ته څومره ټیټ سترګې پاتې شوې وه. 

بیا نسرین چې په " اوومه" د خپل پالر کور ته راغله نو د سلطنت یوې 
سو ګوته اخستې خدمتګارې ورته خبر ورکړو چې پالر دې، " مېرې" ته د الما

او د میلمستیا ډوډۍ ورباندې زهر شوه.  تر وه ده." نسرین څومره ناهیلې 
کوره ي  ې په موټر کې هم دغه سوچ کوو چې اخر ي  ې راسره "مېره توب" وکړو. 
بیا هر وخت چې د سلطنت ګوتو ته به ي  ې ک تل نو داسې به ورته ایسېده 

لې او له هغې ي  ې پټه لکه چې هغې اوس اوس د الماسو ګوته له ګوتې ویست
کړې وه.  په تېرو دریو میاشتو کې د هغې په زړه کې د سلطنت لپاره ټوله 
مینه ختمه شوې وه.  د هغې هره خبره ورته دروغ معلومېده.  په دې خبره 

 اخستې وه خو د مېرې د الماسو ګوته  ټینګ باور و چې پالر ورلهي  ې 
ورباندې پېرزو نه وه او ځان ته ي  ې وساتله.  ځکه خو د هغې له خلې د " 
مور" نوم ورک شو او اوس خو هغې پخپلو سترګو ولیدل چې مېرې ترینه د 

 الماسو ګوته پټه کړې وه...هغه الماس چې د دې لپاره اخستل شوې و.

بیا  ه ي  ې مخملي ډبلی واخیستو. شېردل خپلې اوښکې پاکې کړې او د لور ن  
سترګۍ پټې کړې او ورته ي  ې وویل، " زه ستا د پوښتنې په مطلب  ي  ې

په الره کې وویل چې تا اره چې زرګر ته الړو نو مور دې پوهېږم.  ستا د کالو لپ
د الماسو یوه ګوته هم غوښتله... خو ما ورسره دا نه منل.  زه خبر وم چې ته 



 

 

ستا مور به شپه او ورځ له ما خفه شوې وې...خو الماس ډېر ګران وو.  بیا 
هم دغه خبره یادوله چې نسرین ته به الماس اخلې.  په کومه ورځ چې 
ډاک ټرې راته د دې د حمل خبر راکړو نو زه دومره خوشاله وم چې زرګر ته 
الړم او دغه ګوته مې ورله  واخیسته."  شېردل سترګې پرانستې او لور ته ي  ې 

غوښتل.  په ټول ژوند کې مې  وویل، " ستا په شان هغې هم رانه الماس
یل دا هم یو دل پورا نکړو. تا لپاره د الماسو نه اخیستل ورته د هغې دا ارمان

 و چې د هغې ارمان مې نه و رژولې."

نسرین یو څه ناارامه شوه خو پالر ي  ې خپله خبره جاري وساتله، ..." کله 
وکړه چې ۍ پوښتنه هم دا چې دا ګوته مې سلطنت ته کېښوده نو هغې لومړ 

هم ا ورته وویل چې نا...ستا لپاره." خو هغې چری م  لپاره ده؟ دا د نسرین
اته دا الماس په ګوته نکړل.  په وروستي ځل ي  ې دا په ډبي کې بنده کړه او ر 
اوس  ي  ې وویل چې د نسرین اوالد وشو نو هغې ته به ورکووم.  خدای دې

ې ...زه ه خو شومپړک ي  وبخښي...ما سره به ي  ې کله نا کله ټوکې کولې چې ت
ردل لور ته وک تل نو د نسرین د سترګو اوښکو هم درسره بدنامه یم."  شې
 ورته د الماسو ځال تته کړه.

 



 

 

خاموشي وه او د  ان ډېر ارام احساس کړو.  چاپېرهما د روغتون په کټ ځ
ډاک ټرانو او نرسانو د پښو ښکالو هم نه اورېدل کېده.  د اعصابي ناروغانو 

ه شېبه وړاندې زما خاوند او مشرې لور اره دا روغتون له ښاره بهر و.  لږ لپ
راته خدای په امان وویل.  اوس به دوی په موټر کې وي، تر ماځیګر به کور 

ې خپل ماشومان ولیدل.  ته ورسېږي...کور...او د کور د تصور سره ما پک
" چې څه به مې اوس پېغله ده.   کور سمبالولې شي، لور  خواښې او لور مې

پخ کړي وي؟"  ځان نه مې پوښتنه وکړه او د خپل پخلنځي د تصور سره  ي  ې
وخندل.  غوښه! او د غوښې د ټکي سره مې بیا په سر کې شور ماشور  ېم

 جوړ شو.  خدای مې دې غاړه نه بندوي...په تېرو شلو کالو کې زمونږ "کورنۍ
او مهیان خپلو چرګان پینځه زره پسونه، دوه درې زره غوایان او په لکونو 

 . خېټو ته غورځولي وي

ي ځینې به د ا زما د مېړه خبره ده( کېدای شغوښه هر څوک خوري ) د
مذهب، ځینې د څاروو سره خواخوږي لپاره او نور د فېشن له کبله غوښه و 
نه خوري.  خو زما د کور خلکو ورباندې ایمان راوړې دی.  مونږ ټول لس 

کوو.  زما پینځه اوالدونه دي، یو مې مېړه، کسان په دې کور کې ژوند 
خواښې او دوه لېورونه.  ایندرور مې واده ده خو کله نا کله راکره واړوي نو 

 بیا په قسم هم نه ځي. 



 

 

ښه پخېږي چې زمونږ د محلت نو د دې ټولو لپاره هره ورځ دوه سېره غو
و نیمه د .  په دې کې نیمه د پسه)ګډ( اازې ته راوړي و قصاب سهار زمونږ در 

غوای  ی)غټه( غوښه وي.  زما خواښې او خاوند غټه غوښه نه خوري)د خدای 
په فضل دواړه مسلمانان دي( د ښار لوی حکیم ورته ویلي دي چې دا د 

شر زوی او کشر بندونو درد پیدا کوي.  اوس نو د دوی دواړو په سیالۍ  زما م
دي.  مشره لور  ې شوقیان.  دوی د پسه او د چرګ د غوښلېور هم بانې کوي

د شپاړسو کالو ده او په ځان ډېر پام کوي.  غوړ شیان نه خوري، مې اوس 
بلکه کله کله خو هیڅ نه خوري چې جامې ورباندې تنګې نشي.  خو کله چې 

خواښې مې په دې زاړو  غوښه وویني نو لکه د پیشو ورباندې ټوپ کړي. 
 پاتې شم.غاښونو د چرګ هډوکي داسې چیچي چې زه ورته حیرانه 

زما ټول ژوند د غوښې چارچاپېره څرخي.  خاوند مې د واده له لومړۍ ورځې 
ه شوه.  نه زما د الس پخ شوي کباب دومره ډېر وخوړل چې خېټه ي  ې خراب

ي چلونه زده غواړم نو د غوښې د پخولو نوي نو که زه ترینه یو کار اخیستل
یا خونده وره نه  کووم.  په کور کې جنګ هم هغه وخت کېږي چې غوښه لږه

خدای پاک د انسان د خوړلو لپاره نور ډېر شیان پیدا کړي دي خو زما   .وي
 دال یا سابه څو څو وارې مې د غوښې سره  د کور خلک ورته ګوري هم نا.

تې شول.  د غوښې په پاخه کړل خو هغه به همدغسې په دسترخوان پا
چې هغه و نه  اینګولي کې مې الوګان ورګډ کړل خو هرڅوک کوشش کوي

د هر چا په رکېبۍ کې .  کله کله په قیمه کې بېنډۍ ورګډې کړم نو دا خوري 
 یوې خوا ته پاتې وې.  

ما به پخپله سبزي او دال خوړل ځکه له غوښې مې زړه تور شو.  یوه ورځ د 
غوښې ناغه وي او مونږ په دغه ورځ چرګان یا مهیان خورو. ما هوډ کړې و 

رخوان هیڅ غوښه نه وي.  د دال او سبزي پخولو کې چې یوه ورځ به په دست



 

 

مې ډېره خواري وکړه.  پنیر او خرېړي مې هم پاخه کړل.  د شپ ې ټول په 
ډوډۍ به هک پک ناست وو.  ورو ورو ي  ې او یوه شېدسترخوان راټول 

شروع کړه.  خواښې مې د ماستو سره ډوډۍ وخوړه.  زامنو مې د پنیر ټوټې د 
خاوند چې مې دا حال   و لور مې په وچې ډوډۍ اخته وه.سالد نه راټولولې ا

ولیدو نو فرمایش ي  ې وکړو چې اګۍ ورته سره کړم.  لنډه دا چې په دې ورځ 
وڅښلې، بیا ي  ې اسمان  . خواښې مې ډوډۍ وخوړه نو اوبه ي  ېټول مرور وو 

 ته السونه ونیول چې " خدایه په دې حال هم شکر دی."

د غړو تر منځ یو سوړ جنګ پېل شو.  د دې له دې وروسته زما او د کور 
جنګ لپاره زما مالتړ پکار و نو خپله کشره لور مې ځانه سره کړه.  هغې ته به 
مې هره ورځ د غوښې په ضد خبرې کولې.  دا چې په سابو کې څومره 
وټامنونه وي...دا به سبق کې تکړه شي...رنګ به ي  ې نور هم سپین 

ې ما سره د یو والي لپاره څو ورځې په شي...اننګي به ي  ې سره وي.  هغ
دسترخوان تش سابه وخوړل.  خو بیا ترې صبر ونشو او په غوښې واوړېده.  
زما دوېمه وسله دا وه چې په ک ټوۍ کې مې د مالګې او مرچکو سره لوبې 
پېل کړې...کله به زیات و او کله به کم.  خاوند مې په دې پوهه شو نو یوه 

وکړو. خواښې هم راته وېناوې کولې چې " راسره ورځ سخت جنګ ي  ې 
د غوښې لوښي د " ما ک ټوۍ دې بې خونده وي...زه به ي  ې پخپله پخوم.

مې وغورځول او څه چې کې مې دسترخوان نه را اوچت کړل ...بهر په انګڼ 
 ویل.په خله راتلل غوښه خورو ته 

ې وه.  ایندرور مې د غوښې پخه ک ټوۍ له یو څو ورځې د کور فضا ترینګل
خپله کوره رالېږله.  خو هغه زما په طرف وه او ټولو ته ي  ې وویل چې په هفته 
کې یوه ورځ سرکاري ناغه هم ددې لپاره وي چې خلک ترکاري یا دال 
په وخوري.  په دې زمونږ روغه او فیصله وشوه چې په اوونۍ کې یوه ورځ به 



 

 

ه وي او ټول به سابه خوري.  خو په لومړۍ جمعه د د غوښې ناغکور کې هم 
سرغړونه وشوه. مونږ ټولو ته د یو واده بلنه راکړې شوې وه.  نه دې لوظنامې 

ک ټوۍ  غوښېخواښې او مشره لور مې نه تلې نو ایندرور مې د هغوی لپاره د 
راواستوله.  په بله جمعه ټول دسترخوان ته داسې ناست وو، ته به وای 

است دي.  په دغه وخت دروازه وټکېده او د خاوند یو ملګرې د مړي ته ن
خپل بال بچ سره راغلو.  په الس کې ي  ې پتنوس نیولې و او پکې د غوښې 

د بهر ي  ې ډوډۍ  ې پراته وو.  راته ي  ې وویل چېدوه درې ډوله کباب او تیک
دوه ورځې به هم هلته خو اوس ناڅاپه کلي ته روان دي.  نه راغوښتې وه 

هم هغسې په بیا زما سابه او دال   و تیاره ډوډۍ مونږ ته پرېږدي. وي ا
 دسترخوان پاتې شول. 

زمونږ د کور له وروسته خبره شوم چې د هغوی کلي ته تګ ناڅاپه نه و. 
هره جمعه ورو ورو راته دا معلومه شوه چې خاوند مې جنګ خبر شوی و.  

مېلمستیا نه ر به د دفتپه څه نا څه بانه ډوډۍ کې غوښه راګډه کړي.  کله 
پاتې غوښه زمونږ کور ته راوړل شوه.  کله به د دفتر بابو وریت کړي مهیان د 
خپل کلي نه راوړل. کله به مې د لېورملګرو د ډوډۍ په وخت کباب یا سره 
شوي چرګان راواستول.  یوه جمعه مشره لور مې په پخلنځي کې اخته شوه 

...په کالج کې مې سیالي ده."  زما چې " زه د کوفتو پخولو چل زده کووم
خواښې ورسره نور توکي برابرول.  خو زه پوهېدمه چې څلور سېره قیمه د 

بوی هم راباندې بد  .  زه ډېره ناامېده شوم او د غوښېزدکړې لپاره نه وه
 لګېدو.

وي ته ناست  -تېره جمعه خاوند مې د شپ ې چرته مېلمه و.  مونږ ماښام ټي
خېټه ونیوله، څو کانګې ي  ې وکړې او د الدو بادو وو چې کشر زوی مې 

 پرېوتو.  زه ډېره وارخطا شوم.  لېور مې ژر موټر راوویستو، ما زوی په غېږ کې



 

 

ډېر وخت مو هلته واړوو.  ډاک ټر راته وویل کړو او دی مو روغتون ته یوړو.  
 چې د ګرمۍ له کبله کله کله داسې کېږي، نرم خواړه او اوبه ورله ورکړئ.

مونږ چې د کور خوا ته را روان شو نو د ښار لوی ریسټوران مخې ته مې خپل 
او الره بنده وه نو ما ښه خاوند ولیدو.  د لېور مې پام نه و...نور ګاډي ډېر وو 

ک تل.  سوچ مې کوو چې د دفتر نور ډېر خلک و خوا شا شېبه د ریسټوران 
دنګه ښکلې ښځه  به ورسره وي خو دی د یوې ښځې سره والړ و.  ښه لوړه

دواړه د دفتر ګاډي ته ورغلل چې د   وه، فېشن ي  ې هم ډېر کړې و.
 ریسټوران د شا له خوا نه ډرېور راویستلو.

لږه ماشوم مې ویده کړو.  په ما خو سم اور بل شو او چې کور ته ورسېدو نو 
شېبه وروسته خاوند مې هم راغلو.  زه ورته تیاره ناسته وم، د کوټې دروازه 

لو.  ده رانه تبنده کړه او هر شی چې مې الس ته راتلل، په هغه مې ویشمې 
ځان د ساتلو هڅه کوله خو اخر زه ي  ې د دواړو السونو نه ونیولم او په کټ 

او په الس مې ورته غاښونه خښ کړل.  ده کېنولم.  زه له واکه وتلې وم  ي  ې
یا مې ورته چیغې کړې، السونه ي  ې سست شول نو ما د ګرېوان نه ونیولو، ب

ویښته وشوکول.  اخر چې زما وحشت له حده ووتلو نو ده راته څپېړه را 
خالصه کړه.  دا زما لپاره بس و، زه پوهه نشوم چې څومره چغې مې 
ووهلې، څه وخت راپرېوتم، څنګه ي  ې ارامه کړم او څه وخت ي  ې راته 

 ډاک ټر راوغوښتو.  بس ګولۍ ي  ې راکولې او زه بې سدهه پرته وم. 

څلورمه ورځ ده چې ما له هیچا سره خبرې نه دي کړې، بس ژاړم او چې  نن
راوستلم نو  ي  ې په ژړا ستړې شم نو بیا ویده شم. نن چې دغه روغتون ته

خاوند راسره ډېر وخت یواځې ناست او خبرې ي  ې کولې. " د دفتر ښځه د 
ه ، هغه په یو هوټل کې ایساره وه او سهار وختي بېرتبل ښار نه راغلې وه



 

 

زه ښکل  په ریسټوران کې ناست وو."  بیا ي  ېتله.  د دفتر نور کسان دننه 
 کړم او راته ي  ې وویل، " ته زما د کور رڼا ي  ې...زه په نورو ښځو څه کوم؟

ګرانه یم.  زما بن خو زه پوهېږم چې زما خاوند بې وفا نه دی.  زه په ده ډېره 
 غوښه ده...غوښه.خو

 

 

 پای


