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لومړی څپرکې
شیشې نه بهر د وریځوڅادر وشلیدو اوعمران ښکته شنه
غرونه ولیدل .په لوړو څوکو هغه سپینې واورې چې د
ژمي په سر کې یې لیدلې وې ،نه ښکاریدې .هغه د
غرونو په مینځ کې سپین تار په شان د سیند لټه وکړه خو
یوه لړه د شیشې مخې ته راغله او د بهر ننداره ترې پټه
شوه .دا وړوکې الوتکه چی پنځوس سورلۍ پکی ناستی
وی ،د هواي ډګر د پاڅه را تاو شوه نوعمران ته د سرو
خښتو کورونه ښکاره شول .د زمرد په شان تک شین
میدان چې دده په ماشومتوب کی د اس د ځغاستي مقابلی
پکی کیدې اوس په کورونو پټ و .په جوښت سیټ کی
ناست دده ماشوم زوې خرم له خوبه ځنگیدو .عمران
هغه وتښناو چي د الوتکی نه بهر ښکته واړه کورونه
ورته وښاي خوماشوم سترګی وغړولی او د سیټ په بل
مټ یې سرکیښودو .عمران د مخکیني سیټ نه د خپلی
مېرمنی امینی غږ اوریدو چی پینځه کلنی سوما ته یې د
کړکۍ نه وراخوا ،ښکته ځایونه په نښه کول او د سوما
ژبه له خبرو نه ستړی کېده .د الوتکی پایلټ (پیلوټ)
اعالن وکړو چی د عملې کسان دې پخپلو سیټونوکښېني
او الوتکه مخ په ښکته کوزیدو ته وڅرخیده .عمران د
زوې سر ځان لوري ته او خپل الس یې پری راتاو کړو.
خو ددی کار سره خرم را ویښ شو او د پالرالس یې له
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ځانه د لیری کولوهڅه وکړه .د الوتکې مخ ځمکې ته و
اوعمران په بل الس د خرم پښی ټینګې کړې چی وو نه
لویږي .دې د دریو کالو او سیټ ورباندې لوې و .د
خرم دا خوښ نه شو خوبیا د هغه تورې غټې سترگې
وبریښیدې اوپالر ته یې وکتل .الوتکه اوس په میدان کی
ښکته شوې او په منډه وه .خرم دواړه السونه په هوا
کی ونیول لکه چی د الوتکې کنټرول دده سره واو له
خلی یې غوم غوم غوم وکړل .په دی وخت کی سوما د
سیټونو په مینځ کی د سوري نه ورورته وکتل " ،خرمه
ماته وګوره ".دده چی پام شو نوغوښتل یې چی ځان
ورته وړاندی کړي خو د سیټ د مالویستونی په تسمو
ټینګ و .د ځان د خالصولو هڅه یې وکړه نوعمران
ورته وویل" .دا دی را ورسېدو ،ماما به بهر راته والړ
وي" .د ماما د نوم سره خرم په سیټ کی تاو راتاو
شواو غوښتل یې چی ځان له تسمو خالص کړي .الوتکه
تم شوه نو ټولې سورلۍ ودریدې او د سامان د خانو نه د
خپلو بیگونو او د نور بار په راټولولو اخته شول .امینه
د خپل سیټ نه را پاسیده او سوما یې په سیت ودروله
چې گالبي جیکټ پرې واغوندي او زنځیرورته بند
کړي .عمران د خرم الس کلک نېولی و چی منډه تری
وونه کړي .دی په ټوپونواو د سوما په شان خپل جیکټ
یې غوښتو چی د اسالم اباد نه الوتکی ته د راختلو په
وخت امینی په بېګ کی ایښی و .عمران اوس زوی په
غیږ کې ټینگ نیولې و چې منډه ترې نکړي.
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یو سړي د امېنی سره د بېګ په راښکته کولوکی مرسته
وکړه نو عمران ورته وکتل اود مننې لپاره یې خله
خالصوله چی په زهن کی یې یو نوم انګازی وکړی.
شهاب  ...د سړي په سترګو کی موسکا ښکاره شوه او
ده ته یې وویل" .عمرانه یاره ته چرته یې ،درک دې
نشته!" عمران په خندا ورسره روغبړ وکړو .ترڅو چی
دوی خبری خالصولې د الوتکې ټولی سورلۍ ښکته
شوې وې .خرم په زوره زوره لگیا شو چي ماما له
ځم .عمران نه هیرشول چي زوې ته یې جیکټ
وراغوستی وې .بېګ یې را واخستو او د شهاب سره په
خبرو د الوتکی دروازی ته روان شو .سوما او امینه له
دوې وړاندی الوتکې نه را بهر شوې نو یخه هوا پری
ولګېده .امینې خرم او بیاعمران ته وکتل چې د شهاب په
خبره یې خندل .هغه په قهر شوه خو هیڅ یې نشو ویلې.
د لور الس یې نیولې په پوڼیو د کوزېدو سره سره یې په
بل الس د خپلی اوږی نه د پشمینې شال لری کړو او په
زوې یې وغوړوو .د خرم دا خوښ نشول او شال یې
پوری وهلو ،پالر ته یې وویل " .ما کته که ژه پپله ژم"
(ما ښکته کړه زه پخپله ځم) د پالر نه د ځان په
خالصولو کي خرم ډیرالسونه او پښی ووهل خوعمران
ټینگ نیولې و .دوی چی ځمکی ته ورسیدل نوخرم
غوښتل چی د الوتکې په پوڼو بیا بره وخیژي .امینی
تردی د بېګ نه دده شین جیکټ را ایستلی و خو په دی
وخت کې خرم پالر په ځمکی ودروو او د مخی سره
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هغه مورته منډی کړی .عمران او شهاب په خبرو خبرو
د سوات ددې وړوکي هواي ډګر ودانۍ ته روان شول.
سوما اوس د مور الس پریښودو او پالر پسې یې منډې
کړې .بیا یوڅو گامه یې واخستل نو په شا یې وکتل چی
مور او ورور ورپسی را روان دي که نه .خرم اوس
جیکټ په غاړه د مورنه په منډه و خوامینې کلک نیولی
و.
د هواي ډگر د ودانۍ نه مسافر بهر ووتل ،ځیني د سامان
په انتظار والړ اونور په کرسیو کښېناستل .امینه د
ماشومانو سره نېغه بهر الړه او مخامخ په مېدان کی د
طارق شین گاډی یې ولیدو .په دی وخت کی ماشومانو
د ماما ماما په چیغو ښې لوري ته منډې کړې .طارق به
تل په داسی موقع له ماشومانو یوې ډډې ته پټیدو خو نن
دوی زر وموندلو .خرم ورمنډې کړې ،د طارق السونو
کي یې ځان وغورځوواو هغه بره په هوا کي پورته
کړو .سوما د هغه مالسره ونښته خو بیا یې مورته منډه
کړه .طارق امینی ته ستړي مشي وویل او هغي ورته
په سرالس راښکلو .د ورور په لیدو هغې ته د
کورغړي وریاد شول او د موټر په لوري تگ کي یې د
ټولو پوښتنه وکړه .طارق د موټر دروازې امینې او
ماشومانو ته پرانستې نوخرم د ډرېور په سیټ کیناستو او
د ماما نه یې چابي (کنجي) وغوښتله .هغه ورله یوه
زړه ،زنگ وهلې چابي چې هم دده لپاره یې په موټر
کی ساتله ،ورکړه او خرم دا د موټرد سټېرنگ په
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یوسورۍ کی تاو کړه ،بیا د خلی نه د غوم غوم په غږ د
سټېرنگ په تاولو بوخت شو .طارق د امینې نه پوښتنه
وکړه" سامان خو به ډیر نه وي ،عمران ال ال پسې
ورشم؟" امینې اوس د موټر شا سیټ کی ډډه لگولې او د
غاړې په بېگ کی یې څه لټول" .سامان ډیر دې او
عمران څوک ملگرې موندلې دې .بابا مې د جاز د پوړو
سره ولیدو ،خو مونږ ته یې پام نه و" د سوما له خلې
سمدالسه پوښتنه را ووته " څوک بابا"؟ او امینې د
ځواب لپاره ایله خله خالصوله چي سوما بیا وپوښتل"
موری څوک بابا ،هن ...څوک بابا؟" د خرم هم د بابا
ټکي ته پام شو او د سوما په غږ کی یې خپل غږ ورگډ
کړو "،څوک بابا څوک  "...امینه په سیټ کې نېغه شوه
او ماشومانو ته یې په زوره وویل " شورمه کوئ بچو"
سوما غلې شوه خو خرم لکه د مات ریکارډ "څوک با با
څوک بابا" لگیا وو .بیا یې زمزمه کړه او د څوک بابا
سره یې " څوک ماما څوک ماما" ور زیات کړل .سوما
چي واوریدل نو هغې ورسره څوک پاپا ،څوک کاکا
،څوک نانا ،څوک چاچا  ،څوک الال وراضافه کول او
ورو ورو ددوي غږ په لوړیدو شو ،دواړو ماشومانو
اوس سرونه خوځول او خرم د موټر په سټېرنگ د
دواړو السونو گوتې داسې وهلې لکه چې پیانو یې
غږوله .سوما خپلو السونو ته ټک ورکوو .طارق په
خندا شواو له امینې یې وپوښتل " ،دا باجه غږول یې د
کوم ځاې نه زده کړي دي؟ امینې د طارق په خبره په
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زوره وخندل " دا هلته په "زیورخ" کې د ماشومانویوه
مېله وه  .پکی پیانو هم اېښې وه چي هر چا به غږوله".
د ماشومانو سندره هغه محال بنده شوه چي پالر یې
ولیدو .عمران دوه درانه بکسونه چي پاې یې لرلې پخپله
ځان پسې راښکل او د ماشومانو دوه بکسونه یو سپین
ږیري په سر اوچت کړي و " .هاغه بابا می درته
یادو" .امینې د سترگو په اشاره ماشومانو ته بابا ور
وښودو .خو ماشومانوته د یادونې حاجت نه و .ددوی
دواړو خلې وازې او سترگې یې په بابا ښخې وې .سوما
د ځان سره وویل " ،ښا..دا بابا "..د هغه تکې سپینې
جامې ،هم هغه رنگ ږیره او سور سپین گونځې مخ د
ماشومانو لپاره دومره حیرانونکې نه و ،څومره چي د
هغه په سر د خپلو بکسونو لیدل و .د سوما بکس د شوخ
گالبي اود خرم اسماني رنگ و .په تیرو شپږو میاشتو
کې دوی د څومره ملکونو سټکراو ټاپې په دې بکسونو
نښلولي وې .خرم او سوما به ددوی رنگا رنگ
انځورونواو نقشونو ته خوشالیدل.
عمران د چاپیلاير ساتونکې یو نړیوالې ادارې سره کار
کوو او په کال کی دوه درې واری به بهر ملکونو ته
ورتلو .د تیروڅوکلونو نه یې خپل ټبر هم له ځانه سره
بوتلواو بابا چې به ددوی د راتلو نه خبر شونو د هرکلي
لپاره هواي ډگرته ورتلو .بابا د چنارکال پخوانی
اوسیدونکې و .دعمران د پالر سره به یې په ماشومتوب
لوبې کړې وې اوبیا د کال د باغونو او ونو ساتنه هم دده
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په الس کیده .اوس د څو کالو راهیسې سخت کار یې
نشو کولې خو هغه دده له کورنۍ اړیکې نه شلولې.
عمران ورته څو وارې ویلي و چي نور په هواي ډگر
دده بار نه اوړي خو بابا به ځان کوڼ واچوو او دده بیگ
یا بکس به یې ورسره اوچت کړل .دوی چی موټر ته
ورنږدې شول نو طارق ورته ستړي مه شي وویل .د
بابا د سر نه یې پیټې واخستو او د موټر ډیگۍ ته یې
یوړو چې عمران پکی لوې بکسونه ځای کول .امینې
اوس پخپل موبایل ټیلیفون د مور سره خبری کولې.
عمران ماشومان له السه ونیول او بابا ته یې ورنږدی
کړل چې سال ورته م وکړي .خرم بابا ته خپل ښی الس
وړاندی کړو نو هغه ورته ټیټ شو او دده په سر یې الس
کېښودو" لوی شی بچیه " خرم هم هاغه شیبه وویل "
لوی تې د تلگو د نیوو تې ( لوې شي د چرگو د نیوو
شې) " او بیرته موټر ته یې منډه کړه .بابااوس سوما ته
ځیرو اوعمران ته یې وویل " دا ماشومه څومره ستا
ترور "رابیا بي بي" په شان ده".
کله چي ټول سامان په موټرکی ځای شو نوعمران بابا ته
الس وغځوو " رازه چي نیمې الرې پوری دې
وورسوو" .هیچا ونه لیدل چې د عمران په الس کی پټې
څو روپۍ په دې وخت کی د بابا الس ته واوختل .نورو
دا هم ونه لیدل چې د ټوخي پر وخت بابا هغه نوټونه
ورو د خپل واسکټ جېب ته اچولي و .عمران تش ست
کړی و او پوهیدو چې بابا به ورسره نه ځي .دده سره
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یې په مخه ښه وکړل اوبابا د هواي میدان لوې گېټ ته
روان شو .عمران تر ډیره وخته ورپسې کتل ترڅو دی
له سترگو پناه شو .په موټرکی ټول دده په انتظار وو
اوکله چي هغه په مخکینۍ سیټ کښیناستو نو طارق
گاډې روان کړو " .هغه شهاب پېژنې؟" عمران د طارق
نه پوښتنه وکړه " .کوم شهاب؟" طارق وویل" .هغه
ملک نه دې ،چې څه موده مخکې یې په اخبارونو کې د
سوات په هکله مضمونونه لیکل" "ښه هاغه شهاب
الدین" طارق وپېژندلو " ،هغه مې اوس په جازکې ولیدو،
لکه چې بیرته راکډه کیږي ،د بهر ملک نه یې زړه تور
ښکاري ".طارق شیشه ښکته کړه خو څه یې وونه ویل.
شا ته په سیټ کی سوما اوخرم په څه خبره جنگ پېل
کړې و .دعمران پام شوچې د سړک دواړو غاړو ته
ځاې ځاې پولیس والړ و .طارق ته یې وویل  " ،څه
چل دې؟ څوک راروان دي؟ هلته د جاز سره هم ډیر
پوځیان والړ و" .هغه په ناخواله خندا وویل " ،دلته اوس
یوه لوبه روانه ده ".یو ځاې کی یې غونډۍ ته اشاره
وکړه " ،هغلته هره ورځ د پوځ هېلي کاپټر گرځي .په
ښار کی شریعت راغلې دې .حکومت هم منلي دي خو د
اسالم او د کفر جنگ ته تیاري هم روانه ده"  ،بیا د موټر
په شیشه کی شاته وکتل او امینې ته یې وویل " ،اوس به
سپینه بورقه په سروئ" .ماشومان یوه شیبه غلي شول،
خو بیا خرم په چیغه وویل " ،پینه بولکه  ،پینه بولکه"
سوما وویل " ،پینه نه ،سپینه" خرم هم هغسې لگیاو.
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"پینه ،پینه ،پینه...سوما ورته په خله الس کیښودو
نوجنگ پېل شو .د مینگورې د یوڅلور الري نه په
تیریدو عمران ته سپینې جنډې (بېرغونه) ښکاره شوې.
د دکانونو په هغو بورډونوتور رنگ وهل شوې و چې
انساني څېره پرې جوړه وه.
طارق چې موټر د خپل لوې کور په دروازه ورننویستو
نو هلته د وریژو دیگونه پاخه و .د امینې مور پالر به د
لور،زوم او د نمسو هر کلې هم دغه شان کاوو .ددې
لوې کورنۍ نزدې خپلوان به راغلل او د خېرات په بانه
به ټولود یو بل سره ولیدل .د امینې د وریندارې خپلوان،
د عمران د مور ،او د ورورکورنۍ به یوځاې شوې او
ورځ به یې په خوشالۍ تیره کړه.
نن هم په دی کورکی د خلکو گڼه وه .خرم او سوما د
راتلو سره د نورو ماشومانو سره منډې ترړې پېل کړې.
مشرانو په لوې داالن کی په تختونو د لویو بالښتونو
سره ډډه وهلې وه او هغه چې د مال درد یې لرلو او یا
یې د خپلوجامو د گونجې کیدو غم ورسره و ،په کرسیو
ناست و .ځوانې جینکۍ یوې خوا ته پخپلو ډلوکی
والړې یا ناستې وې .هلکان بهر په حجره کی وو.
عمران ولیدل چې ټولوځوانانو ږیرې اوږدې پریښې وې.
په شپږو میاشتو کی دده په ښار کی هرڅه بدل شوي واو
عمران د خپلوانو د خبرو په اوریدو نور هم اندېښمن شو.
ده خو دسوات د چاپېلاير ساتنې لپاره ډېر پالنونه
جوړکړي و .د تېرو څو کالو راهیسې یې په لرې پرتو
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سیمو کی کېمپېن کوو چې خلک دې د ځنگلونو وهلونه
الس واخلي .د نړۍ د څو ملکونوماهران یې قانع کړي
وچې دلته یونړۍ وال کانفرنس او خلکو د پوهاوي لپاره
کورسونه جوړکړي .په ښوونځوکی د یونوي مضمون د
زدکړې لپاره یې د وزیرانو سره خبرې کړې وې .په
بهر ملکونو کی ده په خبرونو کی اوریدلي و چې په
تیرو دریو میاشتو کی هره ورځ په ښوونځوکی یا بمونه
غورځول شوي او یا یې په بارودو سېزلي و خو د خلکو
په فکر او سوچ کی د دومره لوې بدلون توقع یې نه وه.
وړو هلکانو هم د الس پریکول اود کوړو( درو) د وهلو
سزا روا گڼله .دی په خبرو بوخت و چې خرم په منډه
ورته راغې او وې ویل " ،کول ته ژو"(کور ته ځو) .لږ
وخت وروسته عمران په یولوې وېگن کی د خپلې
کورنۍ د غړو سره چیناروکال ته روان شو او چې کور
ته ورسیدل نو سوما او خرم اوده و.
دوېم څپرکې
په بله ورځ د چرگانواو د ماشومانو په گډ شورامینه له
خوبه راویښه شوه .گړۍ ته یې وکتل نونهه بجې وې.
هغه ځان ته حېرانه شوه ،نورکله به د مال بانگ سره
راویښیده او یا به ماشومانو راپاڅوله چې خواړه او د
څښاک شیان ترې غوښتل .خو بېگا لکه چي ډیره ستړې
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وه او یا بیا له ډېری مودې وروسته خپل کوراوکټ کی
اوده شوې وه .امینه پوهېده چی ماشومانو ته به یې
سهار وختي خپلې انۍ پراټې اواگۍ پخ کړي وي .اوس
دوی د رابیا ببو چرگان په مخه اخیستي وو چې دا وخت
په کور کې نه وه .عمران په مینگوره کی خپل دفترته
ورغلی و .د ټېلیفون په غږ امینې دوېم بالښت د
سرالندې کېښودو او غوږۍ یې راواخیسته.
د هغې خور زیبا ورسره څو شیبې حال احوال وکړل او
بیا یې وویل" ،پرون چې تاسوالړئ نونورین راغله...
ستاسو په نه لیدوخفه شوه" امینه اوس له کټه راپاڅېده" ،
تا ورته وونه ویل چې مونږ خو د غرمې خلک رابللي
و؟" زیبا وویل" ،هم هغه د سکول بانه یې وکړه .وېل یې
د امتحانونو پرچې یې کتلې" .بیا دواړو د پروني مېلمنو
خبرې راواخستې .زیبا ورله خبر ورکړو چې"بابي خپله
وریره ددې لپاره راغوښتې وه چې طارق ته یې
وغواړو ،خو مورواي ددوي د خاندان نه نوری جینکۍ
نه کوو ،یوه مو بس ده ".امینه اوس د کټ نا پاسېدلې او
مېز سره والړه وه " .خېر هغه جینۍ هم بده نه ده ،مور
خو هسې د بابي سره ضد کوي ،زه خو وېم هغه به
ترټولو ښه وي چې د بابي به ورسره گزران کېږي ،بله
څوک راغله نو په دویمه ورځ به ددی د السه تښتیدلي
وي" دواړو خویندو په زوره وخندل او بیا د خداې په
امان سره امینې ټېلیفون کښېښودو.
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بهر په څه خبره ماشومانوچغې وهلې .امینې د کړکۍ
پرده لري کړه نو په چمن کې نندارې ته په خندا شوه.
خرم د وړوکي چیلي( سیرلي) نه اس جوړ کړې و ،د
کیناستو په هڅه ورباندې نیم ځوړندو او چیلي اخوا دیخوا
منډې وهلې .ورپسې سوما او څو نورماشومان په منډه
وو چي په دې وخت به ورکره لوبو له راتلل.
د هغی په خیټه کې غړمباری شو نو د ولوږې احساس
یې وکړو .د ځان وینځلو نه وروسته په پخلنځي کې یې
سر وردننه کړو .بدرۍ ترورد حالل شوي چرگ نه
بڼکې ایستلې او یوه سندره یې زمزمه کوله .افروزې
لوښي په المارۍ کی اېښودل او چي امینه یې ولیده نو په
موسکا یې ورته ستړي مه شي وویل .بدرۍ سترگې د
چرگ نه ددې په لوري کړې" شکردې چي په خېره
راغلئ .کور داسې خوشې و" .افروزې ورزیاته کړه"
تاسو نه وائې نو دا نور ماشومان هم نه راتلل" امینه د
دروازې نه وردننه شوه او بدرۍ ته یې وویل" بیگاه مې
پوښتنه درنه ونکړه چي د پښو دردونه دی څنگه دي؟"
بدرۍ یوسوړاسویلې وکړو ،چرگ یې په ځاې پریښودو
او د لینگي نه یې پایڅه پورته کړه .بیا یې په گوتو ورته
پړسیدلې ځاې په نښه کړو ".نوره ښه یمه ،بس په دې
لینگي چي زور راشي نو یوه څړیکه شي .ها بله ورځ
په دیوال ختلم ،داسې خوږیدو چي هم هلته کیناستم".
امینې ورته په تونده لهجه وویل" څو وارې مې درته
ویلي دي چي ته دا د منډو ترړو کارونه مه کوه ،اوس
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ستا عمر دآرام دې .زه به طارق ته ووایم چې څه دارو
راواستوي ".بیا یې افروزې ته وکتل "،افروزې چاې
بهرچمن ته راوباسه ،ښه نمر دې چي لږ ورته کینم".
بدرۍ اوافروزې یو بل ته وکتل او موسکۍ شوې .اوړې
وتلې و خو هوا دومره سړه هم نه وه چي څوک ېې د
لمر پیتاوي ته ناست واې.
د پخلنځي یوه دروازه شا ته وړوکي چمن کې خالصیده
چې په تناوونو هر رنگه جامې په نمرکې وچېدو ته
ویړې شوې وې .زیات پکې د ماشومانو وې چي پرون
د راتلو سره امینې د وینځلو لپاره افروزې ته سپارلي
وی .د مور په لیدوخرم رامنډې کړې او ورپسې نورو
ماشومانو هم را هله کړه .سوما په دې ډله کې نه
ښکاریده .هغې د خرم نه وپوښتل" خوردې څه شوه؟" د
انۍ شله(سره) ده" .دعمران مور دا محال به د خپلو
وړو پټیو نه ترکاري راټولوله چې د دې کال په لویدیځو
څنډو کې د لویو لویو پوڼو په شکل جوړ و.
هغې خرم له السه ونیولو "،د بوټ تسمه دې خالصه ده
زویه ،راځه چي درته وتړم ".امینه د لوی چنار الندې
د اوسپنې سپین رنگ شویو کرسیو ته الړه چي د یواوږد
میز چاپیره ایښې وې .په یوې کرسۍ کیناسته او خرم ته
یې د بوټ تسمه وتړله .په دي وخت کې هغې د زوی
جامو ته وکتل چي د پرتوگ په پایڅو یې واښه لگیدلي و
او د کمیس لمنه یې د خاورو په خړو داغونو ډکه وه.
امینې د هغه جامې وڅنډلې او نورو ماشومانو ته یې
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وکتل چي د جامو حالت یې د خرم نه ښه نه و خو
مخونه یې زیړ و.
ماشومان په تشوکرسیو د کیناستو لپاره یو بل سره په
ټیل ماټیل شول او یو څود ونې نه وراخوا د اوسپنې لویو
جنگلو ته والړل چي د کال په څنډو را تاو شوي و .په
دوي کې یوه د څلورو کالو جینۍ څیره هغې ته نوې وه.
تکې شنې غټې غټې سترگې ،گول مخ ،گلدار کمیس
پرتوگ یې اغوستي وو ،چې خیرن خو نوي معلومېدل.
د هغې نسواري ویښته لنډ او د نورو ماشومانو په پرتله
ارامه ښکاریده.
امینې ماشومه ځان ته را وبلله ،خو هغه وشرمیده او د
کرسۍ شا ته ودریده" .ستا نوم څه دی؟ امینې ترې
سترگې واړولې چي هغه وونه ویریږي " .پاتیمه" د
ماشومې د غاړې نه یوکمزوري غږ راووتو " .فاطمه"
څومره ښکلې نوم دې ،ته راشه ما ته خپل کور وښایه"
امینې په یو الس د جنگلې نه وراخوا د غره په لمنه کې
جوړ د کلي کچه کورونو ته اشاره وکړه او بل الس یې
ماشومې ته ونیولو " .دوی په کډه راغلي دي" د لویو
هلکانو نه یو پکې په زوره وویل ".ښاه ...د کوم ځای نه
په کډه راغلي دي؟" امینې هغه هلک ته وکتل" د شیواړۍ
نه" هلک چي د ونې یوې څانگې سره ځوړند و ،ټالۍ
شو" .شیواړۍ" ؟ امینې یوه شیبه په خپل زهن کې د
نزدې کلو نومونه راسپړدل ولې دا نوم ورته نااشنا و.
افروزې ددې مخې ته د چایو پتنوس کېښودو اوماشومان
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او هغه هلک چي ټالۍ وهلې په ښکنځلو او ښیرو
ووشړل" ،افروزې ،دا شیواړۍ کلی کومې خوا ته دی؟ د
امینې په غږ هغی مخ واړوو "،دا اوس چي ورته "مسلم
اباد" واي ،پخوا شیواړۍ ووکنه .ستا سخر دې خداې په
جنتونو کړي ،یو وارې چا ورله ددې کلي نه د کاپرو
بوتکي راوړي وو" امینې سر وخوځوواو د تودې ډوډۍ
نه یې د سور رنگ دسترخوان پیڅکې لرې کړو" .ښه
ښه دوی هر څه وکړي خو پخواني نومونه دومره په
االاسانه خلکو نه نه هیریږي ".امینې د کورنیو اوړو د
تبخي ډوډۍ نه ماته نمړۍ د پیروو په کاسه کې ورډوبه
کړه .د ډوډۍ په لیدو ماشومان بیا لکه د مچانو د پتنوس
لوري ته راټولیدل خو په دې وخت کی افروزې ورته
وویل " ،هله ورشئ ،انۍ به املوک درکړي" ټولو
ماشومانومنډې کړې اوامینې ددوي له غږونو اندازه
لگوله چي د انۍ د کټ چاپېره والړاو هغې ورته د
خواړو څه شې ورکوو.
افروزې ټولې کرسۍ چي ماشومانو یو خوا بل خوا
راښکلې وې بیرته د میز چاپیره په ترتیب کړې اوامینې
ته نزدې په مزکه کښېناسته .نور کله به افروزې ورته د
کلي د ښځو ،بازار ،دکانونو او ماشومانو د ورانیوکیسې
کولې خونن دا غلې وه .امینې اوس د چایو پیاله ځان ته
ډکه کړې وه .څو شیبې یې انتظار وکړو چي افروزه
پخپله ورته څه وواي خو هغې دواړه السونه په زنگانه
تاوکړي ،خپله زنه یې ورباندې ایښي ،هیڅ نه ویل.
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امینه ورته ځیرشوه" .دا ځواني هم ښه شې وي" هغې
سوچ وکړو .افروزه چي را واده شوې وه نوامینه د
شپاړسو کالو وه اود خپلې مور سره ناوې لیدو ته د
بدرۍ کره تلې وه .د بدرۍ خاوند ددوي په
زمکوکارکوو.
په هغه ورځ افروزه څومره ښکلي ښکاریده .د واده یې
ایله څو ورځې شوی وی او هغې د بوډۍ ټال رنگونو
جامې اغوستې میلمنو ته چای راوړي وې .وروسته د
امینې مور ورله د مخ کتنې څوروپۍ په الس کیښودي نو
هغه له شرمه تکه سره شوه .افروزې هغه وخت هم
سرخي پوډرنه وکړي خو گالبي مخ یې امینې ته
سینگارکړې ښکاریدو .اوس پینځلس کاله وروسته
افروزه په خړوجاموکې ورته ناسته وه .د لرې نه یې
مخ هوارښکاریدو خواوس هغه امینې ته دومره نزدې
ناسته وه چې هغې یې د سترگو او شونډو ښکته نرۍ
نرۍ گونځې لیدې شوې .ځان سره یې وویل " ،دا به ما
نه یوکال مشره وي او ځواني یې الړه".
"څه چل دې افروزې؟" هغې په ټیټ غږ ترې پوښتنه
وکړه " بدرۍ ترورخو به درته څه نه وي ویلي"؟
افروزې سر راپورته کړواوامینې ته یې هم هاغسې په
ټیټ غږ وویل " .برکت هللا واي چي کراچۍ ته به والړ
شو ،دلته حاالت خراب دي "...امینې د افروزې سترگو
ته وکتل .یو وخت به هغې د خپل مېړه برکت هللا نوم
نشو اخستې ،څومره به شرمیده .اوس د هغه د نوم سره
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ددی په سترگو کی ناامیدي څپې وهلې .هغې د چایوتشه
پیاله پتنوس کې کیښوده او وې ویل " نو په کراچۍ کې
کوم امن دې ،هره ورځ پکې قتلونه کیږي" ،د افروزې
غږ نور هم ورو شو" ،څه خبر یو ،لیور مې ټیلیفون
کړې و ،واي چي نورخلک هم راغلي دي .ماشومان به
سبقونه وواي .امینې په کرسۍ کې ډډه ولگوله او یوه
ناخواله خندا یې وکړه " ،دا ماشومان د سبق نه دي،
وینې چې ټوله ورځ څاروي څروي ،عمران خو ښکته د
کلي په سکول کی داخل کړي ووکنه ،څه ترې جوړ
شول؟ افروزه ناارامه شوه " ،که ریښتیا وویم زه اوس
پخپل کورکی ویرېږم" امینې پوښتنه وکړه" ،د څه نه
ویریږې؟" افروزې لکه په سلگۍ کی وویل " ،واي چې
بره ټول غرونه وسله والو نیولي دي ،په کلي کی د ډېرو
خلکو خپلوان راښکته شوي دي ،دوی خبرې کولې چې
هلته یې سکولونه سېزلي او د خلکو نه په رڼا ورځ مال
وړي" امینه د هغې په خبره نارامه شوه خو ډاډ یې ورله
ورکړو "،خلک د ځانه هم خبرې جوړوي ،هیڅ به نه
کیږي ،دا څه قبایلي عالقه خو نه ده .دا سوات دی او په
هرځاې کی د پولیسو تاڼه شته دې .که پولیس هم نه
وي ،مونږ خو یوکنه ".افروزې د چایو لوښي یوړل
نوامینه راپاڅیده او ورو ورو هغې خوا ته والړه چي د
ماشومانوشور یې اوریدو .د سوما غږ له ټولولوړاو لکه
د طوطي لگیا وه .د ماشومانو په خندا کې کله کله ددې
د خواښی غږ او خندا به هم ورگډ شول.
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هغې د لیرې نه ولیدل چي نور ماشومان د زاړه نختر په
ونه کې په دوو ټالونو ځنگیدل .سوما په یو پرېکړی
چار تراش خپل د گوډیانو واړه لوښي او د لوبو شیان په
ترتیب ایښي و او د خیالي کټوۍ په پخولو دوو جینکو
سره په خبرو بوخته وه .خرم په وړوکي بایسکل گرځیدو
او یو بل ماشوم یې د شا په سیټ کېنولې و .انۍ د سابو
پاڼې بیلولې او امینه چي ورنږدې شوه نو ورته یې د
خرم د ورانکارۍ خبره وکړه " .ته گوره ټول ساگ یې
راته په زمکه واړول ".د انۍ په خبره کې د دروغو قهر
د خندا سره گډ و .امینه پوهیده چي که خرم داسې
ورانې ونکړي نو د انۍ ژوند به نیمگړې وي.
ترغرمی امینې د خپلو بکسونو نه شیان راویستل
اوخپلوخپلوځایونو ته یې رسول .بدرۍ په تناره ډوډۍ
پورې کولې چي ناببره د ونو مارغان په هیړه والوتل او
یو غړمب سره زمکه ولړزیده .د څو شیبو لپاره یوه
هیبت ناکه خاموشي خپره شوه او بیا ټولو ماشومانوښکته
کلي خوا ته منډی کړې .د امینې له خلی را وتونکي
کریکه د سوما اواتل په لیدو په سلگۍ بدله شوه .دواړه د
مورسره ونښتل او امینې پرې السونه تاو کړل .هغه نه
پوهیده چي دا زلزله وه او که بل څه ،ځکه اوس په مزکه
څه نه احساسیدل .هغی خرم په غیږ کې اوچت کړو ،د
سوما الس یې ونیولو او د انۍ په لوري الړه چې هم هلته
په کټ قبلې ته مخ کړې ،په سجده وه .امینې شا و خوا
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وکتل خو هیڅ نه پوهیده .بدرۍ او افروزه د کلیموپه
تېرولو ددی په لوري راغلې.
"دا څه و هن؟" هغی بدرۍ نه پوښتنه وکړه" .لکه چي د
غونډۍ نه بله کرکنډه ولویده" بدرۍ ورته وویل .امینې
اخوا دیخواوکتل او د کال هغه څنډه ورته سمه ښکاره
شوه چې د سیند لوري ته یې مخه وه ".کرکنډه! د امینې
په غږ کې پوښتنه وه .بدرۍ وویل" ،دغرونو نه رابېل
شووتیږو ته مونږ کرکنډه وایو" خرم د بدرۍ خبره
واوریده نو په زوره یې وویل " ،کلکنده ،کلکنده مه کوئ
گني ملکنده به دپشې الشي ( ،کرکنډه کرکنډه مه کوئ
گنې مرکنډه به درپسې راشي) سوما په دې وخت کی د
هغه نه هم په لوړ غږ وویل " ،کلکنده نا...کرکنډه....او د
ورور خور تر منځ د ژبې جنگ پېل شو.
انۍ سالم وگرځوو نود کوټودروازو ته یې پام شوچي
پخپله خالص شوي و .افروزې ته یې د تمبو بندولو
وویل او بیا یې امینې ته مخ واړوو " ،ته دننه وگوره،
څه مات خو به نه وي .امینې هغه وخت په برنډه کې
لگیدلې ټیلیفون وکړنگووخودا بند و .په دی وخت کې د
هغې موبایل وغږیدو او خرم ورته الس اوږدکړو ،امینه
ودریده او د عمران سره یې خبری پیل کړې .هغه ورته
ویل چې نن به کور ته نه راځي او شپه به ورور کره په
مینگوره کې کوي .امینې د اوسني پیښې اود خپل
خیریت خبر ورکړو او بیا یې ویل " ،زما په ټیلیفون کې
چارج نشته زه ...
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د هغی د خبرو ختمیدو نه وړاندی ټیلیفون بند شو نو خرم
په چیغو چیغو ژړا پیل کړه ،په مزکه سمالستو اولتی یې
ټکولې چي په موبایل خبری کوم .انۍ د هغه پام اړولو
او پخالینې لپاره د یوې کسوړې نه تسپې را وویستلې
چي په هری مرۍ کی یې رڼا گانی ښکاریدی .بیا یې
خپله امسا را واخسته او هغې خوا ته روانه شوه چې
بدرۍ ورباندي تللي وه .دواړو د اوسپنې د جنگلې نه
اخوا لویو تیږو ته کتل چې څو میاشتې مخکې د
جیولوجسټانو یوې ډلې ورباندې سوررنگ شیندلی او
دوي ته خبردارې ورکړې و چې کال دی پریږدي.
بدرۍ څه وونه لیدل نو انۍ ته یې وویل" ،هیڅ نه
ښکاري" انۍ غږ ونکړو خو پخپلو سوچونو کی یې مشر
زوي جمشید څېره لیده .تېر ځلې هغه ورته څومره زارۍ
کړې وې چې ښارته دې کډه وکړي خو هغې ورسره نه
وو منلي " ،دا زما کور دې ،زه پکې راواده شوې وومه،
اوس به زما جنازه ترې ووځي ،که تاسوځئ نوالړ شئ،
زه نه ځمه ".امینې افروزې ته وویل " ،برکت هللا ته وایه
دا ټیلیفون دې لږ وگوري چې څه چل دې"
سوما هم انۍ پسی راغلې وه .او هغه تسپې چې خرم نه
وې اخستې غوښتل یې چي په خپل الس کی واخلي ،انۍ
ورته تسپې ورکړې .دوی ورو ورو بیرته په خبروکولو
برنډې ته راغلې .د چینارو کال یوی خوا ته د غره ډډه
وه چې پخوانۍ لوې ونې یې لرلې .بلې غاړې ته د یوې
چینې اوبه په زوره د کال د لوې دیوال نه څو میټر
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اخواپه تیږو کی د مار په شان تاو ښکته په سیند کی به
ورگډې شوې .ددی چینې اوبه پخوا چری هم نه وې
زیاتې شوې او کال په کال به پکی کمې راتلو .خو د
تیرو دوو کالو نه ددې د اوبو اندازه زیاته شوی وه او
کله کله به یې زور دومره ډیر شو چې یوه تیږه به یې
ځان سره یوړه .نن هم داسې شوي و .ښکته د سیند
سره لوې سړک و چې یوه برخه یې د کال د لوې شین
چمن نه ښکاریده.
سوما اوس د تسپو په دانو کي رنگونو ته ځیر وه .د
خرم ورته پام شو نو له مزکې را پاڅیدو او د سوما نه
یې تسپې راښکلې .هغې الس ټینگ کړو او په بل یې
خرم ته یوه څپیړه را خالصه کړه .د انۍ او بدرۍ خبرې
گډې شوې" .مه کوئ ...سوما پریږده ،...هغه وړوکې
دی ،...خرم راشه زه یې درته اخلم ".خو د بدرۍ او انا
په چیغو هم دواړو ماشومانو تسپې ټینگې نیولې وې" .
گوره ووبه شلیږي ...خرم پالر ته به دې وایم ...سوما
ورکړه تسپې ورور له گني وهم دې ".په دی کي یو ټک
وشواو تسپې دانه وانه شوې .د بدرۍ له خلې ناڅاپه "
آکه دې" راوتلو او دواړه ماشومان حیرانه ودریدل .بیا
زر یې انۍ ته ووکتل چي لگیا وه ،ما درته نه ویل...نه
منئ کنه...ته صبر وکړه پالر مو راشي "..افروزې د
تسپې دانې په راټولولو وویل " ،دا به څه کیږي انۍ؟
زمونږ کورونه ،څاروي او پټي "...انۍ مخ آسمان ته
کړو " ،پاک پرودگار موساتونکی دی ،د هغه رضا ته به
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غاړه ږدو ".د بدرۍ میړه چې دا وخت به د کال په لویه
دروازه ناست و ،ښکته تللې و او ډیر وخت وروسته
راغلو نو انۍ ته یې د کرکنډې د غورځیدو خبر ورکړو.
برکت هللا د ټیلیفون تارونه آخوا دیخوا واړول او امینې
ته یې وویل " ،بي بي ټیلیفون جوړ شوې دې ،زما په
خیال تارونه یې خوځیدلي وو .امینې د عمران د موبایل
نمبر ووهلو خو هغه بند و .دا په هغوکوټو کی وگرځیده
چې دوی پکې ژوند کووخو هیڅ شې یې بې ځایه وونه
لیدو .هر څه پخپل ځاې وخو د اوبو په شور کی یې بل
شان غږ اوریدو ،داسې لکه چې هره شېبه په اوبو کی
کاڼي غورځیدل .دا د مخ برنډې ته راوتله نو د کال لوې
دېوال ته یې پام شو چې تیږې یې لمدې ښکاریدې.
درېم څپرکی
د پردې د اوسپنې کړیو شړنگ وکړو نو د پالسټیک په
توروکرسیو ناستو دریو ښځو سرونه کاږه کړل چې د
کلینک په کوټه کی په انتظار وې .نیال کمیس پرتوگ
کې سپین څادر په سر یوی خاله به وار په وار د یوې
ښځې نوم په زوره اخیستو او هغه به یې د ډاکټر کتنځي
ته بدرگه کړه .خو دا ځلې د پردې نه د یوې ځوانې
جینۍ مخ را څرگند شو چې تر پښو په څادر کې یې ځان
تاوکړى وو .دا ورو ورو د ناستو ښځو له مخې تیر ه
شوه او په گوټ کې ایښې په یوې تشې کرسۍ کښېناسته.
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نزدې وه چې ورسره یوې ښځې خبرې پېل کړي وې،
خوجینۍ د خپلې بټوې نه یو وړوکې کتابگوټى را
وویستلواو په ولوستلو یې پېل وکړ.
یوې ښځې خپله غړانگه پورته کړه چې ووینې په کتاب
کې څه لیکلي و .یو چا ته عربي توري ښکاره شول ،نو
د بل په غوږ کې یې پس پس وکړل .هغه جینۍ غنم
رنگې ،ډیره نرۍ او د اوولسو یا اتلسو کالو دعمر
معلومیده .په پښو کې نسواري بوټان یې په وچوخټو
لړلي وو ،خو نوره ډېره پاکه او تازه ښکاریده .مریم په
زړه کې وویل " :چې دا به یې چا ته ورکړي وي او که
نه...کاشکې ورور له یې وکړم' د مریم ورور معمولي
سبق ویلى او تراوسه یې د خپلې خوښې کار نه و پېدا
کړى .دا یو څوځلې د هغه لپاره په مرکه تللې وه خو
بیکاره ځوان ته چا خور لور نه ورکوله .اوس دی
غوښتل چې د خپل ځاې نه پاڅي او د جینۍ سره جوخته
کښیني .هغه وخت د پردې له شانه خاله راښکاره شوه او
د مریم نوم یې واخیستونو هغه کتنځي ته والړه.
د انتظار په دی خونه کې شکره هم ناسته وه او ماشوم له
یې تې ورکوو خوکله نا کله به یې په جینۍ نظر واچوو،
هغی د جینۍ السونو ته پام وکړو چې نرۍ گوتې یې
لرلې .د سوره یاسین پاڼو ته یې وکتل ،اندازه یې وکړه
چې څوشیبو کې به یې ولوستل پوره کړي ،نو پوښتنه به
ترې وکړي چې نوم یې څه و .د ډاکټر په انتظار نرگس
هم له ډیره وخته خپل سر په السونو کې نیولى و .هغې
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د راتلو سره ناستو ښځو ته د خپلې سر دردۍ سره سره
،د ظالمې خواښې او د ژبه ورې ایندرور حال ورکړې
و .اوس د جینۍ په لیدو د هغې سرخوږې نور ډېر شوى
و .که د جینۍ په الس کې د سوره یاسین په ځاى کوم
بل کتاب وې نو دی به ترېنه له کړکۍ بهرغورځولى
وې .د هغې لوستې ښځې ډېرې بدې شوى او لکه د
خپلې یورپه شان ورته ښکارېدې.
په څو شیبوکې د انتظارخونه تشه شوه .خاله بیا پرده
راښکله او د جینۍ په لورې الړه ،هغه یې په اوږه
وټپوله .جېنۍ یاسین شریف لوستل بند کړل ،نسواري
غټې سترگې یې خاله ته واړولې نوهغې وویل "،تا پرچه
څه کړه؟" جینۍ راپاسیده اووې ویل " ،زه د ډاکټر
صېب ترله یم او یو ضروري کار له راغلې یم" په دی
وېنا هغه د ډاکټر معاېنه خانې ته وردننه شوه .خاله د
هغې د ایسارولو هڅه وکړه خو په دی وخت د هغی پام
شو چې په کوټه کې د چا غوټه پاته شوې وه.
طارق د یو مریض فایل په کتلو بوخت واو بې له دې
چي جینۍ ته وگوري ،د الس په اشاره یې ورته د
کښېناستو وویل " بي بي څه تکلیف دی ستا؟" "تکلیف که
تکلیفونه ،څه څه به درته یادوم؟" نورین په خندا شوه او
طارق ټکان وخوړو .فایل یې په مېز کېښودو او هغې ته
یې وویل "،بال ته له کومه رانازل شوې؟ خېریت دی،
ناروغه خو نه یې؟ " نورین په توره بټوه کی الس
ووهلو او یوه لفافه (پاکټ) یې ورته په مېز کېښوده" .دا
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ستا پیسې دي چې ما درنه دوه کاله مخکې اخشتې وې".
طارق تندې تریوکړو "ته دې معمولي پیسو لپاره دلته
راغلې ،ما نه خوهیرې دي" هغې په مېز ایښې لفافه په
گوتونوره هم وړاندې کړه" ،زما خو په یاد وو ،که تا
هغه وخت دا پیسې نه وې راکړې نو زما د کالج داخله نه
کېده ،نن مې تنخواه واخشته نوحساب مې وکړو چې
"...د هغې خبره په خله کې پاتې شوه.
طارق لفافه خالصه کړه ،په هغې کې دوه زره روپۍ
وې .نورین ته یې وکتل ،لفافه یې بیرته د هغې مخې ته
په میز کیښوده " ،په دی پیسو به زما له خوا تحفه
واخلې" خوهغه د کرسۍ نه را پاڅېده " ،ډېره مننه ،ته ما
پېژنې زما حېثیت...طارق ورته سترگې برندې کړې نو
هغې خبره بدله کړه " ...زه د با با سره راغلې یم ،د هغه
ټوخې تراوسه نه دی ښه شوې او ډاکترارشد اېکسرې ته
کښېنولې دې .څلوربجې به ورته ځواب ورکوي .ماورته
وویل چي زه به ترهغی تا ووینم" .طارق پوهیدو چې
نورین سره د پیسو په اړه بحث بیکاره و .دې را پاڅېدو،
د پیسو لفافه یې د کوټ جېب ته کړه او نورین ته یې
وویل" ،ښه ده مټکوربال  ،ته په " ویټنگ روم (انتظار
گاه) کې کېنه ،زه درځم ".نورین چې بېرته هم هغه
خونې ته والړه نوخاله بورقه په سرکړی د دروازې نه
سړک لوري ته روانه وه.
د بابا د اېکسرې رپورټ دا و چې د هغه په سینه بلغم
ټول شوي و او تریوې میاشتې به اېنټي بایوټیک گولۍ
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خوري .د کلینک د بندیدو وخت شوې و نوطارق ورله
د کیمسټ نه پخپله داروواخستل اودې یې د ښځو انتظار
گاه ته راوستلو.
هلته نورین د ماځیگر د لمونځ نه وروسته دعا ته السونه
نیولي وو " ،ما ته هم دعا وکړه "،د طارق غږ او د بابا
د ټوخي په اوریدو ،هغې ژر دعا ختمه کړه او د مصلې
نه را پاسیده .طارق ورته د اېکسرې او د داروگانو
خبره وکړه او بابا چې اوس په کرسۍ ناست و ،وویل" .
فکرمه کوه بچیه ،ډانکتر دارو راکړل ښه به شم".
نورین وویل" ښه به شې خو چي دارو پورا
وخورې...ستا عادت دې چي لږ درکې ساه وغړیږي
نودارو پریږدې ".طارق بابا ته وکتل او بیا یې نورین ته
وویل "،دې خو پرون اېرپورټ ته ورغلې و ".هغه
حېرانه شوه ،ته گوره هیچا ته یې نه وویلي ،پرون
ورپسې خدېجه ترور زاره چاودې شوه ".طارق بابا سره
نږدې کښېناستو " ،که پرون دې راته وېلې وې نو نن به
دې تکلیف نه وې زیات شوې" د کلینک یوخدمت گارد
چایو لوښي را دننه کړل اونورین د خبرې لپاره خله
خالصوله خو د لږ وخت لپاره غلې شوه ،بیا یې وویل"
نن مې بابا راوستو ځکه ستا پیسې  "...طارق ورته په
سخته لهجه وویل" ،د پېسو نه عالوه بله خبره کولې
شې؟" نورین ترې سترگی واړولې ،زر یې چېنک ته
الس کړو او په پیالو کې یې چاې واچولې .طارق په یو
پرچ کې د کېک څو ټوټې بابا ته ورکړې " ،دا وخوره
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چې بیا ورپسې گولۍ وخورې .دارو په تشه خیټه چرې
مه خورئ".
بابا د نورین مور سره خپلوي لرله خو ټول ژوند یې په
مینگوره کی تېر شوې و .نورین د ښوونځي د سبق په
وخت کله کله دده په کور کی ایساریده او اوس به هم د
هغه پوښتنې له ورتله .پرون چي الړه نو د بابا په
کورکې شورو .مېرمنه یې په سپکو سپورو لگیا وه .د
نورین په ورتگ شورکم شو نودده نمسۍ نرگس ورته
وویل چې بابا له سهاره ورک و ،چا ته یې غږ هم نه
وکړې چې کومې خوا ته تللی و .نورین په کورکې ټول
دالسه کړل او سوچ یې کوو چې کوم ځاې کی یې ولټوي
خو لږه شېبه وروسته بابا پخپله کور ته راغلو .ددوی د
پوښتنو په ځواب کی یې وخندل او هیڅ یې وونه ویل.
بابا د چایو دویمه پیاله هم تشه کړه او نورین د خپل الس
گړۍ او بیا طارق ته وکتل .دی پوهېدو چي دا وخت به
هغې ځینو جینکو ته ټیوشن(سبق) ورکوو " .شاگردانې
دی څه وخت راځي؟ هغه ترې پوښتنه وکړه " ،اوس به
راغلي وي ،خو ما خپلې ملگرې ته ویلي و چې که په ما
ناوخته شو نو هغه دی ورته پام وکړي" " .ښه نو په ارام
چاې وڅښه ".طارق پخپله هم چایو ته کښېناستو .هغه نا
ارامه شوه " .مونږ به الړ شو ،بابا به هم کور ته
رسوم" طارق ورته په گیله منوسترگو وکتل " ،کله کله
نورو ته هم چانس ورکړه چی د نېکۍ کار وکړي ،ټول
ثواب پخپله مه گټه ".څومره چې د نورین تادي وه،
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طارق هم هغه هومره په مزه مزه چاې څښلې اوهغه ښه
پوهیده چې دده د زورولو لپاره یې داسې کول .اخرطارق
چاې خالصې کړې او په پاڅېدوکې یې ورته وویل" ،
تاسو موټرته الړ شئ زه به مو کورونوته ورسوم".
د کلینک شا ته په یوکچه میدان کی دری څلورموټری
والړی وی .طارق د خپل موټر دروازې دوی دواړو ته
خالصې کړې او پخپله بیرته دننه والړو .بابا د موټرپه
مخکې سیټ کښېناستواو نورین ته یې مخ واړوو" .زما
دارو څه شول؟" هغې ورته په الس کې نیولې پالسټکي
کسوړه وروښودله ،چي د داروگانو نه عالوه د اېکسرې
فلم او نورکاغذونه هم پکې و ".ما سره دي ".هغه ورته
دعا گانې پېل کړې خو نورین وویل " ،بابا ،اوس ډاکټرته
دعا وکړه چې نه یې رانه د اېکسرې پیسې واخستې او نه
د داروگانو ،چاې یې هم راکړې او دا دې اوس پخپل
موټر کې موکورته رسوي".
طارق چې په سیټ کېناستو نو بابا هغه ته په
دعاگانوسرشو" ،خداې دې کامیابه کړه زویه ،کور دی
تل اباد وي ،د مور پالر ارمانونه درباندې ورژیږي".
طارق موټر لوی سړک ته وویستونو زړه یې په تنگ
شو" .بس دی بابا یوڅو دعاگانې دې تورسرې ته هم
وکړه چې ته یې کلینک ته راوستلې ".نورین خپله خندا
په شونډو کې په زوره ونیوله او وې ویل " ،اوس د
ثواب گټلوستا وار دی ".طارق د نورین په ټک موسکې
شو "،اول به نورین ورسووو ،ستا کور ته به په واپسۍ
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کی راشو ".بابا و ټوخیدو او چې لږه دمه یې وکړه نو
طارق ورته وویل" ،اوس پوهه شوم چې ټوخې دی ولې
نه ښه کیږي؟ ته خبرې ډیري کوې ځکه".
نورین اوس خپله خندا نوره نه شوه ټینگولې او طارق د
موټر په شیشه کی لیدل چې هغې په خپلې خولې الس
ایښې و .پوښتنه یې وکړه" کلینک ته په څه شي کی
راغلئ؟" هغه په سیټ کې نېغه کښیناسته  "،د
باباگاونډی رکشه چلوي ،د سکول د چوټۍ په وخت
ماشومان کورونو ته اوړي ،ما بابا ته ویلي و چي د هغه
سره راشي .کومې استادانې چي سیدو ته د سکول په
لوې وېگن کی ځي ،مونږ بیا هغوي سره تر ښاره
راورسیدو .رش ډېرو نود گرین چوک نه په پښوراغلو".
طارق خبروچې هغه د ښوونځي نه وروسته کورته نه وه
تللې .ماځیگر یې په کلینک کی تېر شوی اود یوې پیالې
چایو نه عالوه یې څه نه وو خوړلي .د هغه خیالونه له
موټره ووتل ،پرونۍ مېلمستیا ورته رایاده شوه .د
څلویښتو نه زیاتوکسانو کې هغه د یوڅوځوانو جینکو نا
اشنا څېری هم ولیدې چې د ډوډۍ په وخت د ده کشری
خور زیبا او د وریندارې نه تاوېدې .دی پوهیدو ،چې د
موراو خویندو توقع یې دا وه چې پخپلو سیالو کورنیو
کې د واده لپاره جینۍ خوښه کړي .نورکله د کور سړي
به په داسی وخت کی دننه نه شول ورتلې ،خو طارق به
په څه نا څه بانه دننه رابلل کیدو " .طارقه...گرمې
وریژې راوړه ،طارقه...نوره قورمه...طارقه
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...چرگان...او طارق د دوی د غوښتنو د پورا کولو په
وخت به د کور شاتني برنډې نه وراخوا په وړوکي چمن
کی ،د ډوډۍ لوی مېز ته وکتل چې چاپېره تری ښځې
والړې وې .چا به خپله رکېبۍ دومره ډکه کړی وه چې
څلورو کسانوته به بس وه ،بلې به د چرگ هډوکې په
غاښونو ماتول ،یو چا به پوراکباب خولې ته ورننه
ایستو .دی به حېرانه شو " ،دا د خانانو د کورنیو ښځې
دي که د قحطۍ مولخان؟" زیبا ته یې وویل نوهغه په
خندا شوه " .زه بس دی ،سړي ددوی نه ډېره ډوډۍ
خوري خو ستا همیشه ښځوته پام وي ".طارق د ښځو
جامو ،فېشن او بیا د ډوډۍ لپاره ددوي لېوالتیا ته هک
پک و .یو وخت د سروشوو چرگانو د یولوې غورۍ
سره د برنډې په سر کی د زیبا په لټه و چې ناببره یوه
ځوانه جینۍ ورباندې پېښه شوه .غورۍ یې داسی دده له
السه وځغلووله لکه چې په زیارتونوکی خلک خېرات
ورکوونکو د السه ډوډۍ اخلي.
او دا هر څه چي خالص شول ،مېلمانه له کوره ووتل او
بهر د دېگونونه تاو خېرات وړونکي هم الړل نونورین د
خاله صاحبو سره راغله .طارق خبروو چی هغه د دریو
بجو نه وړاندې نه شوه راتلې او له ډېره وخته یې په
انتظار و .هغه څو شیبې دده مور اوزیبا سره کېناسته ،بیا
چې روانه شوه نو طارق ورته په قهر شو" ،د دی نه ښه
وه چې نه به راتلی ".نورین ورته وخاندل" ،بیا به نه
راځم " طارق تر بهره ورسره الړو " ،زه به دی په
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موټر کی ورسوم"  .نورین په څادرکی مخ پټ کړو" ،
په پښوبه زر وورسیږو ".او د خاله سره په تېزو قدمونو
سړک ته ووتله.
د آسمان څنډې اوس سری شوي وې او د مارغانو سېل
یوې خوا ته روان و .هغه د نورین نه بله پوښتنه
وکړه ".د غرمې ډوډۍ دی کله وخوړه؟" هغه غلې وه
لکه چې د ځواب لپاره یې الفاظ لټول .طارق خپله خبره
بیا وکړه نو دی ورته وویل" ،سکول نه په راوتلو کی مې
وخوړه" .طارق پوه شو چې هغه اوس له ویرې ورته
دروغ واي خو نور څه یې وونه ویل.
څو ورځې وروسته ټولې استادانې د نورین په دفتر کی
راټولې وې ،نن شاگردانو ته د مني د امتحان نتیجو نه
وروسته ژرچوټي ورکړی شوي وه او د یوڅو ماشومانو
نه عالوه چي په انگڼ کي په ټالونو زنگیدل ،نورڅوک
نه و .د سکول مخی ته یو نوی موټر ودریدونو یوه خاله
په منډه دننه الړه او نورین یې خبره کړه .هغی خپل
سپین څادرله ځانه کلک تاو کړو چي یواځې ددی مخ او
السونه ترې ښکاریدل .بیا د کوټې د دروازی سره
ودریده او خپلی معاونې ته یې مخ واړو "،خاله صاحبو
ته دی وویل چي په وریژو کی دی غوړي لږ اچوي؟"
هغی ورته یوه ناخواله خندا وکړه " وومې ویل خو هغه
واي ،پالو به هم هاغسی پخوم چي د مورنه مې ازده
کړي دي".
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یوی خاله د دروازی نه چق( پروړ پرده) لرې کړو نو
ملک نصیر الدین د خپل زوې سره کوټی ته رادننه شو.
ددوی په انتظار شل پینځویشت استازانې والړې وې
چې ځینو اوس مخونه پټ کړي و .د نورین دفتر د
استازانو د دمې او د تفریح ځاې هم و .د ملک صېب نه
عالوه دی کوټی ته بل نارینه نه چرې نه و ورغلې .هغه
ټولو ته په زوره سالم وکړو او بیا یې وویل "دا زما
زوې دی ...شهاب الدین ،په سکاټ لېنډ کی اوسیږي او
ما غوښتل چی دی هم وگوري چی مونږ څومره لوې
کار شروع کړی دی" بیا یې اشاره وکړه " دا نورین
ده ،د مدرسته البنات مشره" .شهاب ورته سالم وکړو او
هغی د علیک په ویلومېلمانه څو لویوکرسیو ته بدرگه
کړل چی د کوټی په بل سرکی ورته مخامخ یو ټیټ مېز
ایښي و.
ملک صېب ټولو ته د کیناستو اشاره وکړه او نورین ته
یې وویل " ،ناوخته خو نه شو؟" "نه ملک کاکا مونږ
لږه شیبه وړاندې ماشومان رخصت کړل ".شهاب وکتل
چي زیاتې استاداني د وړوکي عمر وې او د ټولو په
سرسپین یا تورڅادرونه او په پښوکی بوټان و .خو د
هغه لپاره تر ټولوحېرانونکی نورین وه .نرۍ نروچکي،
په سپین لوې څادرکی د هغی مخ لکه د یوې دولس کلنې
ماشومې ښکاریدو .هغه ترې سترگی واړولې او سوچ یې
کوو ،دا جینۍ ولې په دې عمر کې د سکول مشره شوه.
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نورین خپله غاړه تازه کړه اوپه خوږ غږ یې د قران
یوایت تالوت کړو .بیا د گتې د یوفایل نه یې کاغذ
راوویستو او ورباندی لیکلی د ښوونځي د تعلیمي کال
رپورټ ولوستلو .ورپسې یوی استادی ته یې اشاره
وکړه او هغې د استادانو له خوا ورته یوڅو وړاندیزونه
وکړل ،د څښلو د اوبوکولرې ،د ماشومانولپاره د نورو
ټالونو او د آرټ او د لوبو سامان نه عالوه د تنخا د
زیاتولو په خبره ټولوالسونه وپړکول .شهاب موسکی
شو او نورین ته یې وکتل چي یوی خاله ته یې په
غوږکی څه وویل.
د ملک د خبرو نه وروسته چې زیات یې د ښوونځي په
ستاینه او نورې د تعلیم د ارزښت په اړه وې ،دوی د
نورین سره سکول په کوټوکی وگرځیدل .شهاب یو کال
وړاندې هم ښوونځي ته راغلې و خو اوس ځینې بدلونونه
یې ولیدل .هغه وخت دلته یواځې ماشومانې جینکۍ
زدکړې لپاره راتلې اوده ته هره کوټه تیاره او بې رنگه
ښکاریده .اوس پکې واړه هلکان هم داخل شوي وو او
په ټولوکوټوکې رنگ روغن تازه معلومیدو .د استادانو
او ماشومانو په الس جوړ انځورونه په دېوال لگیدلي واو
شهاب ورته حېرانه ودریدو .په هره کوټه کې د لرگي په
شیلفونو کتابونه ښکاریدل .ده یو کتاب را واخستو او د
هغی پاڼه یې واړوله .د جغرافیې تصویري کتاب په
انگریزۍ ژبه کی و او د پاڅه پرې د چا نوم لیکلې و".
دا کتابونه مو د کوم ځاې نه راوړي دي؟" شهاب نورین
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ته په لومړي ځل مخاطب شو .هغې په ډېراعتماد وویل"
مونږ ماشومانوته وویل چي د کالس (صنف) الیبرېري
لپاره خپله کتابونه راټول کړي .ډېرو خلکو راته خپل
زاړه کتابونه راولیږل .خو دا کتاب چی ستاسو په الس
کی دې ،ما پخپله د پېښور په کباړي بازارکي اخشتې و".
شهاب موسکې شو اونورین ته یې وکتل .سپین څادرد
هغی له تندي لږ خوېدلی و او نسواري ویښتو ترې تا
کوو .د نورین رڼی سترگې د خبرو پر وخت غټی شوی
او نم ژنو شونډو یې د ملغلرو په شان غاښونه ورښکاره
کړل.
شهاب د خپل پالر په لوري وکتل چې د ماشومانولپاره
نوي کرسۍ اومېزونه یې معاینه کول اوپه څه خبره یې
په زوره وخاندل .ده غوښتل چې د نورین سره خبرې
اوږدې کړي خو د یوی استازې په اعالن چی ډوډۍ
تیاره ده ،دوی بیرته لوې کوټی ته والړل .هلته د
مېزونو ترتیب اوس بدل شوې و او ورباندې سپین
پوښونه غوړېدلي و .شهاب ولیدل چې د دوی د پلېټونو
سره قاشق او پنجې هم ایښې وې .دوو خاله گانو ټولو ته
ډوډۍ کیښوده او ملک صیب اوس د استادانونه د کارونو
پوښتنه کوله .شهاب اخوا دیخوا وکتل خو نورین یې ونه
موندله .وروسته خبر شو چی د یو ماشوم مور ورسره
لیدل غوښته .دوی چی د ډوډۍ نه وروسته له لوې کوټی
راووتل نو دا ښکاره شوه .ملک صېب ترې د دفتري
کارونو پوښتنه کوله اوزوې ته یې وویل چی په موټرکی
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دی کیني .شهاب د ښوونځي لوی دروازې ته جوړد
خښتو په الره روان شو چې دواړو غاړو ته یې رنگا
رنگ گلونه کرلي و .شهاب د یوې مرموزې خوشالۍ
احساس وکړو .په موټر کې پالر ورته وویل ،څه فرق
دی ولیدو؟" شهاب موسکی شو " ،د زمکی او اسمان
فرق ،دا جینۍ ډیره تکړه معلومیږي " ".نورین...نورین
خوالیقه ده ".ملک ډېرپه ویاړ د هغی زکر وکړو" .
گوره د کالج سبق یې هم دلته په سوات کی پوره کړې
دی .د یاسمین کالس فیلو(هم صنفۍ) وه او اوس د ایم.
اې د امتحان لپاره تیاري کوي ".شهاب دا خبره د پالر
له خلې نن سهار هم اوریدلې وه ،ولې خبر نه وچی
نورین ددوی ښوونځي ته کله او په کوموحاالتو کی
راغله.
دوه نیمې بجې نورین پخپل دفتر کي رڼا بنده کړه نو د
مېز په سرایښې ټیلیفون وکړنگیدو .هغه سخته ستړي وه
او غوښتل یې چی کور ته الړه شي اوپه ارام خوب
وکړي ،دا وخت هغي ته به یوکس ټېلیفون کوو اونورین
پوهیده چي که خبري یې ورسره ونکړې نوطارق به په
موټر کی ورپسې راشي .هغی په الس کی نیولي کتابونه
په مېز کیښودل او د ټیلیفون غوږوزې یې واخیستو.
طارق ورته په زوره "السالم علېکم ورحمت هللا و
برکاته" وویل .نورین هم هاغسې په سوچا عربي لهجه
ورته ځواب ورکړو نو طارق په خندا شو" .ورځ دی
څنگه وه؟ څومره ماشومان مو وژړول ؟ د څومره مېندو
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ښېرې مو واخیستې؟ " نورین په وروغږوویل " زه
اوس کورته روانه وم ،که یو مینټ دی فون نه وې
کړې ،نو زه دفتر نه وتلې وومه ،قسمت دی ښه و".
طارق په شوخه لهجه وویل ،قسمت...او قسمت خومې
اوس تا سره تړلې دی...خود به ښه وي ،که نه زمونږ د
خوارانو په نصیب کی د ورځې خو هسی هم آرام نشته
او د شپې می ته خوب ته نه پرېږدی ".نورین اوس
پخپلی کرسۍ کېناسته او د ټیلیفون تار سره یې په السونو
کې تاوکړو .د طارق په خبرو د هغی ستوماني ختمه
شوه .خاله صاحبو چی بهر ناسته وه یو وارې یې سر
رادننه کړو او چی د هغی ورته پام ونشو نو بیرته د
دروازی نه بهر په ټیټې چوکۍ کېناسته.
لږوخت تیر شو نونورین راپاڅېده او طارق ته یې
وویل "،زه اوس ځمه ښه ،بهر راته خاله په انتظار ده"
طارق په زوره وویل" او زه چې ټوله ورځ ستا غږ د
اوریدو په انتظار تیروم ،د هغی به څه کیږي؟" نورین
ورته وویل " اوس دی زما غږ واورېدو ،زړه به دی
ارامه وي ".طارق احتجاج وکړو" د زړه ارام خو مې تا
سره دی ،دا راتلونکی څوگېنټې به څنگه تیروم؟ نورین د
مېز بل سرته والړه " ،هم هغسې چې تیرې څو گینټې
دې تیرې کړې .زه ټیلیفون بندوم ".طارق ورته مینت
زارۍ کولې " ،گوره دوه مینټه نور "...هغې ورته وویل،
" ته خبره وکړه او زه به گړۍ ته گورم ،خو پام دې وي
چې خاله به هم خپل کور ته ځي ".طارق غلې شو او بیا
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یې وویل ښه زه الړه شه ،سبا پېنځه بجې تیاره وسه"
نورین ورته د خدای په امان وویل او بهر راووتله.
ماښام څلورواړو استادانو ډوډۍ وخوړه نو دستر خوان
یې راټول کړو .نورین د تیلو په انغري د سلورو چای
جوش نه ایشیدلی اوبه په یو بالټي کې واړولې او دا یې
بیا په نورو اوبو ډک ،په انغري کیښودو .بالټې یې
غسلخانې ته په اوړلو کې یوی جینۍ ته یې وویل " ،چاې
جوش ته پام وکړې ،زه المبم ".یوی ورته وویل " ،چاې
به څښې که نه؟" نورین په دېوال لگیدلې گړۍ ته وکتل
او وی ویل " ،که ځان ته مو جوړوله نو زه به هم
درسره وڅښم" د هغی جمله دریو واړو جینکو په خندا
پورا کړه "،که نه ما ته یې مه جوړوئ ".نورین ورته
هیڅ وونه ویل ،دالمارۍ نه یې پاکی جامې را واخستې او
غسل خانې ته الړه .نورو جینکو د یو بل سره ټوکې
کولې او لږه شېبه وروسته چې په غسل خانه کی د اوبو
شړشړ خالص شو نو دوی چاې جوړې کړې.
نورین خپلې کوټې ته الړه چې کړکۍ یې تراوسه خالصه
وه .د "مدرسته البنات" ودانۍ یو گودام مخې ته جوړه
وه .د گودام په دویم پوړکې څو کوټې وې چې مخې ته
یې برنډه وه .یو وخت پکې د ملک مالزمان اوسیدل خو
اوس ټولې کوټې یې ویړیا د نورین په شان استادانو ته
ورکړې وې .ښکته په لویو خونو کې کله نا کله میوه او
نور شیان پیښور ته د وړلو لپاره ساتل کیده چې دوه
درې کسان به څو ورځې هم هلته پاتې وو .د ښوونځي
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او په گودام کې مستقل اوسیدونکې شینو کاکا و .نورین
د کړکۍ پرده راښکله چې د شیشې نه بهر ترې څو
کورونه ښکاریدل .د خپلواوږدو لمدو ویښتو د ږمنځولو
په وخت یې د آسمان په څنډو د شفق وروستیو وړانگو ته
کتل .د ځینو کورونو رڼاگانې بلې وې اوهغې پرده بیا په
کړکۍ برابره کړه نو په کوټه کې تیاره شوه .دې د کوټې
رنا بله کړه ،د یووړوکې بوتل نه لږ تېل یې په الس
واړول او مخ السونه یې پرې غوړکړل ،لمده تولیه یې
د دروازې په شا لگیدلې میخ سره ځوړنده کړه او د کټ
سره نږدې میز ته یې وکتل .هلته د دې ټول دنیاوي
دولت ایښې و .د الس گړۍ چې تره ورله په کالج کی د
داخلې په وخت اخستې وه .،د سپینو وړې والۍ چې
مور ورته له ماشومتوب په غوږوکړی وې او دی به
هره شپه لری کولې ،هغه قلم چې طارق ورته له پیښوره
راوړې و او دې به پرې لیکونه لیکل ،چي سهار به یې
څیرې کړل .د کوټې په بل سر کې په سیمټي فرش
غوړیدلې په وړوکي قالین د کتابونو ډیرې پروت و.
ورسره کاپیانې اوخپاره کاغذونه ،پرون چې یې په کوم
حالت پریښي وو ،هم هاغسې و .دې ډېرۍ ته په
کتلوهغې د ستړیا احساس وکړو .یو ورځ وروسته یې
لومړۍ پرچه وه او ډیره تیاري یې نه وه کړې" .چاې
جوړې شوې ،نورین راشه!" د لوې کوټې نه یوې جینۍ
ورته ناره کړه نو هغې خپل تور شال په اوږو تاوکړو او
له کوټې ووتله .نورکله به دا استادانو سره په خبروکی
40

شریکه شوه خو نن یې د چایو مگ راواخستو او خپلې
کوټې ته په تلوکی یې وویل" ،د پرچې لپاره راته دعا
کوئ ".جینکوالسونه پورته کړل او په خندا شوې.
په هغه شپه نورین ترناوخته په قالین ناسته ،لیکلي نوټونه
یې ولوستل .په ځینو یې د سور قلم نښې لگولې ،بیا به
یې یوکتاب یا بل راواخیستو او د معلوماتو لټه به یې
وکړه .د هغې سترگې خوبوړې وې خو کله به یې اوبه
وڅښل او کله به راپاڅیده او څو قدم به یې اخوا دیخوا
واخیستل چې خوب یې وتښتي .یو وخت یې سترگې
بندیدې چې د ډزو اوازونه یې ترغوږو شول .هغې
زرکړکۍ ته وکتل اود نورو کوټو نه جینکۍ له وېرې
ددې کوټې ته راغلې .کله چې ډزې بندې شوې نو د
پوړو هغه دروازه چې دوی به هر وخت بنده ساتله،
وټکیده .شینو کاکا په لوړ غږ پوښتنه وکړه چې
خېرخېریت دې .یوه استاده دروازې ته ورغله او هغه ته
یې ډاډ ورکړو.
له تېرو څو میاشتو دوي کله کله د شپې ډزې اوریدې او
اوس ورسره عادت شوې وې خود ښار په پېښو ټول
اندیښمن وو .استادانې خپلو کوټو ته الړې نو هغې د
الس گړۍ ته وکتل ،دولس بجې وې .طارق به اوس هم
ویښ وي ،او یا به د خالد الال سره بوخت وي او یا د
میرزا سره د زمکو حسابونه گوري .نورین غوښتل چې
طارق سره خبرې وکړي ،خو په دې کورکې ټیلیفون نه
و .د سختې اړتیا په وخت دوی به د دفتر ټیلیفون
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کارولو" .کاشکه راسره موبایل واې" ،نورین ارمان
وکړو .طارق ورته څو وارې ویلي وو چي یو ساده
ټېلیفون به ورته واخلي خو هغې ورسره نه منل " .د څه
د پاره؟ بیا به هر وختې هم ته راته ټیلیفون کوې" هغه په
خندا شوه نو طارق تندی تریوکړو "،ستا زما سره څه
دښمني ده؟ نورین خبره واړوله "،ما ته خپل حېثیت
معلوم دی ،دا د خانانو د لوبو شې دې ".طارق ورته په
قهر شو " ،ته خبره یې چې اوس د مزدورانو سره هم
موبایل وي؟ زمونږ نوې ډریور ښایسته گل دوه موبایله
لري ،یو یې خپلې مېرمنې ته اخشتې دې ،چې ورته د
غوا د لنگیدو او د کټي د زیږیدو خبر پری ورکوي"
نورین په دې خبره دومره وخندل چې طارق هم ورته
موسکې شو.
اوس هغی سوچ کوو چي که یوه پېښه وشوه نوطارق به
څنگه خبروي؟ د کټ الندې یو تور رنګ بېگ تسمه یې
راښکله او بیا په بیګ کې یې یوجوړ جامې ،کتابونه
اوڅو کاپیانې ځاې کړې .د شپې یوه بجه وه او ماځیگر
چې د ښوونځي نه ستړې ستومانه راغله نوخېال یې و
چي زربه اوده شي خو تراوسه ویښه وه .شېبه وروسته
چې په کټ پرېوته نو د سوچونو یوه لړۍ ترې راتاو
شوه.
په شانگله کی جنگ و او هغه هیڅ خبره نه وه چې ددوی
په کلي کی به څه حال وي .هلته یوه نوې ډله پېدا شوې
وه چې د ملېشیا د پوسټونو نه یې پوځیان تښتولي و.
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نورین د خپلې مور او د تره د کورنۍ غړو ته اندېښمن
وه .اوس د مورخبره ورته یادیده چې خویندې هم له
ځانه سره بوځه .هغې ارمان وکړو" ،کاشکه تېرځلې
مې راوستې وای ".خو بیا یې د کټ بل لوري ته مخ
واړوو " .دلته به څه وکړي ،سبق یې نه دې ویلې" د
نورین پالر د طارق د نیکه باغبان و او دا د دیارلسو
کالو وه چې مړ شو .هغې د ښوونځي نه وروسته د کالج
سبق لپاره څوکاله په مینگوره کې د تره په کورکی
تیرکړي وو" .څومره ښې ورځې وې ".هغې سوچ
وکړو .تره یې په ریړې د میوې خرڅولو نه وروسته د
یوې وړې هټۍ خاوند شو نو څومره خوشالي یې کړې
وه .دده هټۍ ته به څومره ښځې راتلې او ټول مال به یې
زر خرڅ شو .د تره دوو زامنو باغباني پریښې وه او د
کراچۍ او الهور نه به یې ورته د هټۍ لپاره نوي شیان
راوړل .بیا یوه ورځ د شپې په هغه بازار کې ډیرو هټیو
اور واخستو او هرڅه خاورې ایرې شول .نورین ته د
تره څېره رایاده شوه چې د هغې اور نه وروسته بیرته
کلي ته تللې و .د ژورخفگان عالج هم دا و چې دې په
کلي کې ژوند وکړي .تصوریې وکړو چې هغه به د
وسله والوسره څنگه چلن کوي.
د تره د تلو نه وروسته د نورین سرپناه د بابا کور و.
اړخ یې واړولو نو د نرگس ژړا یې اوریده .نرگس د بابا
لمسۍ وه چې مور پالر او نور وروڼه خویندې یې په
کراچۍ کی اوسیدل .تېرځلې د نورین په لیدو ورته
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څومره ژړلي و .بیا د خدیجې خبرو نارامه کړی وه" ،
هغه جهاد واال خلک راغلي و او وېل یې چې پېغلې دې
د دوی ځوانانو ته په نکاح شي ".باباپه دې خبره ټکاڼ
خوړلې و " ،کله ،څه وخت ،څوک و؟ خدایږوکه یې
پرېږدم ،دوي په چا"...خدیجې هغه خبرو ته پرې نه
ښودو" ،ته به د چا څه وکړې ،په هره خبره دې نیسي
چې تاسو کاپران شوي یئ .زه خو وایم ،کراچۍ ته به
الړ شو ".بابا وویل" ،د پښتنو الره د تېښتې نه وي".
خدیجې له بیا قهر ورغلو " ،ته د کومو پښتنو خبره
کوې ،هغه چې د یوبل نه په لپو پېسې اخلي او سکولونه
سیزي ،او که هغه چې ټوله مسلماني یې د ښځوپه لیدو
الونیا کیږي".
د نورین په سر کی درد شو او زړه یې په زوره
ودرزیدونو نو په کټ کې کیناسته .خو هرډول خیالونه
لکه د کرغېړنو ځناورو پرې رامات وو .هغې غوښتل
چې په زوره زوره چغې ووهي او بهر سړک ته ووځي.
بیا سمالسته او د الس د گړۍ رڼو ستنو ته یې وکتل چې
د دوو بجو وخت یې ښودلو " .پینځه بجې تیاره اوسه" د
طارق خبرې د هغې په غوږونو کی شات راوڅڅول.
سهار به هغه سره پېښور ته ځي ،اودې سوچ په نورو
ټولو بدرنگو خیالونو پرده راښکله  .د سورت یاسین په
تېرولوکمبله یې په ځان راښکله اوپه بالښت کی یې مخ
پټ کړو.
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څلورم څپرکې
عمران د کاالم نه بره "مټلټان" سیمې ته د رسیدو سره په
سرکاري میلمستون کی خپلو دوو نورو مسلکي ملگرو
جاوید او خورشید سره د سبا د کورس لپاره پالن جوړ
کړی و .خورشیدد تیرو څو کلونو راهیسې د سوات په
بره غرونو کی د نادرو بوټو او ونومعلومات ددوی
ادارې ته ورکول .ده او عمران له ډیره وخته یو بل سره
پیژندل او د سوما د بوټي نوم یې له ده اوریدلې و .د
عمران دا نوم دومره خوښ شو چې د کورنۍ د مخالفت
سره یې پخپلې لوردا نوم کیښودو .څو کاله پخوا ورته
خورشید د مټلټان نه دا بوټی راوړی و چې ځاي خلکو
ورته " سومیانۍ" ویل .په هغو ورځو کی له دی نسوار
جوړیدو .خو اوس عمران خبر شو چې دا بوټی په
ورکیدو و .خورشید ورته وویل چې که باران وونشو نو
دوی به بره " ماهو ډنډ " ته ورشي چې پخوا پکې دا
بوټی ډیر موندل کیدو .عمران ته د سوات نامتو لیکوال
پرویش شاهین خبرې را په زړه شوی چې په یو مجلس
کې د سوما تاریخ او ددی د شیرې د څښلو د دود په اړه
کړی وی .ده د خپلې کوټې له کړکۍ ولیدل چې د نمر
ورستۍ وړانگې د خړو وریځو نه لکه د چترۍ وزرونه
غوړولي و .د هغه دا ننداره ډیره خوښیده نوخپله وړه
ډیجیټل کیمره یې د جیکټ د جیب نه راوویسته اودا
ننداره یې پکې بنده کړه .بیا یې کیمره د یو تار سره
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خپل لیپ ټاپ کمپیوټرسره ونښلوله چې هم هغه ننداره
ددې په پرده وگوري .خو د کړکۍ ننداره هغسې نه وه
لکه چې دده په کمپیوټر ښکاریده .دې په کړکۍ کی
خاموشه ودریدو اوتر ډیره وخته یې آسمان ته کتل.
کوټې نه بهر د څو کسانو په خبرو دی د خپلو خیالونونه
راووتلو خودروازه یې خالصه نکړه .د خورشید غږ یې
وپیژندلو چې د یو نااشنا سړي سره یې خبری کولې.
دروازه وټکیده نو دی بهر الړو .بل سړي ورسره
روغبړ وکړو اوخورشید وویل " ،سعیدخان سبا په
کورس کی راسره دی ،بره د کلي الره سمه نه ده نونن
یې ځان راورسوو ".عمران د دوی دواړو سره په خبرو
خبرو د ناستي لوی کوټې ته ورغلو .په پخلنځي کی دوو
کسانو د شپې د ډوډۍ تابیا کوله .عمران سر وردننه کړو
او په زوره یې وویل " ،کاکا یو ملگری مو اوس
رارسیدلې دې ،ډوډۍ به زیاته پخوئ ".دننه غبرگ
اوازونه یې واوریدل" ،هر څه موکړي دي " .خورشید د
بهر نه په خندا وویل" ،شکر چې هرڅه موکړي دي".
سعید وخندل او عمران موسکی شو خو په سترگو کی یې
پوښتنه وه .خورشید د کوټې دروازه پرانسته او عمران
ته یې وویل " ،تا به پام کړي وي ،چې په اشنغر کی کله
د چایو یا د ډوډۍ ست څوک وکړي نو میلمه واي" ،هر
څه موکړي دي ".عمران اوس په زوره وخندل" .ستا هم
هر څه ته پام وي".

46

دوی لوې کوټې ته وردننه شول چې چاپیره پکی صوفې
ایښې وې او د دېوال سره په یو میز کتابگوټي او قلمونه
په ترتیب پراته و .دا د جاوید کار و چې ټول مواد یې له
گاډي رابهر او ځای په ځای کړي وو خو اوس پخپله
ورک و .ډیر وخت وروسته دی راښکاره شو نوویښته
یې لوند ،پاکې جامې په غاړه او په یو رومال یې
غوږونه وچول .خورشید ناره کړه " ،یو خو تا د ځان نه
مهې جوړ کړي وي ".جاوید په یوې کرسۍ کیناستو کی
وویل" ،سهار به نه په اوبو واروي او نه ددی ځاې په
موسم باور کیدیشي ،ځان مې بې غمه کړو ".بیا یې سعید
ته وویل ،بره څه خبرونه دي ،ستاسو غاړې ته هر څه
ټیک ټاک دي؟" سعید وویل ،استاد هلته خلک په ډوډۍ
پوری حیرانه دي چې څه وخوري .پخوا به یوڅه
غړوسکي راټوکیدل اوس هغه هم نه وي ".جاوید
عمران ته وضاحت وکړو" ،غړوسکي ،ځنگلي مشروم
ته واي" خورشید وخندل" ،مړه سم دم ورته خریړي ولې
نه وایئ؟" .د عمران په تندي هغه رگ ښکاریدو چې د
فکر پر وخت به نور هم را وپړسیدو.
د ډوډۍ نه وروسته عمران د خپلې کوټې نه کمپیوټر
راوړو او دوی ته یې د هغو بوټوتصویرونه یو یو ښکاره
کړل چې په تیرو څو ورځو کی یې اخستي و .سعید
ورته ددی ټولو بوټوځایی نومونه ښودل او عمران به
ورسره په انگریزي او پښتو ژبوکی ولیکل .د شپې تر
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ناوخته د عمران کوټه د کمپیوټرپه تته رڼا کی روښانه وه
او دده گوتو زر زر ټایپ کوو.
په بل سهار دوی ایله چاې څښلې وې چې د کورس
گډون کوونکي د دوو او دریو په ډلو کی میلمستون ته
راغلل .د ټولو جامې زړې خوپاکې اوسترگی یې رڼې
وې .د عمران یو سپین ږیري ته پام شو چې د مخ
هډوکي یې راوتلي واو رنگ یې زیړ و .د یو بل ځوان
په پښو پوځي بوټان په خټو لړلي او داسې ښکاریده چې
اوږد مزل یې کړې و .دا هغه کسان و چې د ځنگالتو د
شعبې سره یې څه نا څه کارونه کول .په دوی کی یو
څو لوستي او نورهغه وو چې د سکول سبق یې نه و
پورا کړی .دوی ټول د لوې کوټې په صوفو ناست وو
او د میلمستون خدمتیانو ورته چاې او بسکټ مخې ته
کیښودل .جاوید هر چا ته یو قلم اوکتابگوټې ورکړو،
خورشید یوه لویه سپینه پرده د اوسپنې په دریو پښو
ودرولې وه او عمران د وړوکي پروجیکټر د الری د
خپل کمپیوټر یوعکس ورباندې د راوستلو هڅه کوله .د
ټولو سترگې دی مشینونو ته وې.
عمران د کمپیوټر نه سر راپورته کړو او په کوټه کی
ناستو کسانو یې یو نظر وځغلوو .جاوید غاړه تازه کړه
او د کورس په اړه یې خبری وکړی .پاتې ورځ د
میلمستون خدمتیانو د چاې ډوډۍ راوړو په وخت هغه
ماشومان به وشړل چې د کوټې د کړکیو په شیشو کی یې
دننه کتل او د دومره ډیرو خلکو یو ځاې کیدل ورته
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حیرانونکی و .یو څو د پخلنځي نه هم تاویدل چې دننه
پکی ډوډۍ پخیده.
ماښام په میلمستون کی گڼه گوڼه او په ټولو کوټو کی رڼا
گانې بلې وې .یو جنریټر روان و چې نن سهار ورته
نور ډیزل راوړل شوي وو .عمران د پرون په څیر د
خپلې کوټې کړکۍ پرانسته خو د جنریټر غږ او د ډیزل
لوږی یې خوښ نشو او بیرته یې بنده کړه .د هغه زړه
و چې خدمتیانو ته ددې د بندولو وواي ،خو بیا یې خپل
کمپیوټر ته وکتل چې اوس یې د چارج لپاره ایښې و .د
کوټو نه د کورس د گډون کوونکو خنداگانې یې اوریدې.
هغه خپل موبایل ټیلیفون راوویستو او یو واری یې بیا
ولیدل چې سگنل نه و .له پرونه راهیسې هغه څو واری
دا کارکړی و سره له دی چې خورشید ورته ویلي و چې
هلته موبایل کار نه کوو .هغه په یو سیټیالیټ ټیلیفون
امینې ته د خپل رسیدوخبرورکړی و.
د شپې ډوډۍ لپاره چې دوی لوی کوټې کی یوځاې شول
نوبهر د پوځي جیپ غږ یې واوریدو .ټولودروازې ته
وکتل چې یوافسر پکی والړ و .د سالم نه وروستو یې
د عمران نوم واخستو نو دی نږدې ورغلو .پوځي ورته
په ادب وویل" ،کرنیل صیب موغواړي ".عمران بهر
شو او د برنډې مخې ته د پوړوسره یې جیپ ولیدو .د
گاډي رڼا گانې دومره تیزې وې چې عمران په سترگو
الس کیښودو .دننه ناست یو چا ډریور ته امر وکړو او
رڼا گانې مړی شوې .عمران ورنږدې شو نو یو خیټه ور
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افسر تری رابهر شواو ده ته یې الس وړاندی کړو.
عمران ورسره روغبړ وکړو اود هغه مخ ته یې کتل چې
د برندې په رڼا کی ورته اشنا ښکاریدو .افسر دده په
اوږه الس کیښودو او ورته یې وویل " ،دومره خو نه یم
زوړ شوې چې ته مې اوس وونه پیژنې" ناببره د عمران
سترگې د هغه خاکي رنگ کمیس د پاسه د نوم په
وړوکي فلزي بیج ولگیدې" .اشرف" او په څو شیبو کی
عمران د خپل ښوونځي په میدان کی والړ و .اشرف دده
د صنف تر ټولو وړوکې هلک و .دوی به ورته په ټوکو
"پیکسي" ویل .کله چې هلکان په جنگ شول نواشرف
به له ویرې منډې کړې او یو استاد به یې خبر کړو.
اوس دی د عمران نه زوړ ښکاریدو خو په سترگو کی
یې هم هغه شوخي وه چې ځلمیتوب کی یې لرله .دواړو
ښه شیبه هم هلته خبری کولې او د نوروملگرو معلومات
یې یو بل ته ورکول .جاوید د برنډې نه کتل او په
انتظار و چې یو مناسب وخت کی دوی ته د دننه راتلو
وواي .خو وې لیدل چې عمران او پوځي له نورو بې
خبره وو .خدمتیان ناارامه وو چې ډوډۍ به یې سړه
شي او د کورس خلک په انتظار و چې کله به ډوډۍ
خوري .خورشید هم برنډې ته راووتلو ،غاړه یې تازه
کړه اووې ویل" ،ډوډۍ تیاره ده ،ټول ستاسو په انتظار
دي ".عمران د اشرف الس ونیولو او دننه راتلو لپاره
یې ورته وویل .هغه عذر وکړو" ،زمونږ لنگر
ماځیگروي ،تاسو وخورئ او مونږ به چایو له راشو".
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دا یې وویل او په جیپ کی کښیناستو چې د مخې سره
روان شو .خدمتیانو زر ټولو ته ډوډۍ کیښوده او عمران
راغلو نو خورشید او جاوید ته یې وویل" ،اشرف په
سکول کی مونږ سره و ،په وروستي ځل مې د لسم د
امتحان په اخري ورځ لیدلې و ،اوس ډیر بدل شوی دی".
خورشید د چرگ هډوکې په قاب کې کیښودواو وې
ویل" ،خیر دی مونږ پوښتنه نه کوو چې تا لسم کله کړې
و ،ال د څلویښتو کالو نه ښکارې ".نږدی ناست کسان
چې ددوي خبرو ته یې غوږ نیولې و ،وموسیدل خو
سرونه یې ښکته اچولي ،ډوډۍ یې خوړله .جاوید وویل،
په پوځ کی کرنیل د ډیرعمرنه وي او هغه څوک چې
پکی خپلوان لري ،زر بره رتبو ته وورسیږي ".عمران
د یو کاغذي رومال سره السونه پاک کړل " ،دا ریښتیا
دي ،د اشرف پالر هم په پوځ کی افسر و ،مونږ ته به
یې کله کله د هغه کیسې کولې".
په بل سهار د درس او چایو نه وروسته ټول یو کلي ته د
تلو لپاره تیار شول .هر چا ته د غرمې خواړه په
کسوړو کی ورکړې شوي و چې جاوید نن سهار تر
خپلې څارنې ورته جوړ کړي و .د تبخي په دوو
ډوډیوکی سرې کړې اگۍ تاوشوې وې .ورسره د پیازو
غوټه او یوه مڼه وه .عمران خپل سامان په هغه لوې
بیگ کی کیښودو چې په شا به یې گرځولو .د تگ لپاره
کلک بوټان ،د جیکټ په هر جیب کی یې څه نا څه ایښي
وچې په ځنگل کی یې پکاریدې شو .له کړکۍ یې وکتل
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نو لمر راوتلې و .ده یوکریم په مخ او په السونو ومښلو،
توری عینکې یې په سترگو کړی او بهر راوتلو .دده په
الس کی کمپیوټر و چې د ورځې لپاره یو خدمتي ورته
دامانت ساتلو لوز کړې و.
له برنډې یې ولیدل چې د کورس زیات کسان په انتظار
والړ وو .ټول هم هغسې په زړو جامو کی و  ،د چا په
پښو کی څپلۍ او د جاگر ( کرمچ) بوټان ،په السونو کی
یې د پالسټکو خلتې نیولې وې چې پکی ډوډۍ وه .یو
څو کسانو د کمیس پرتوگ د پاسه واسکټ اغوستې او
پکې خپل کتابگوټي او نور شیان یې ایښي و .خورشید
او جاوید ددی ډلې یو برخه شوي وو ،دواړو خړی جامې
اغوستې او په واسکټونو کی خپل ضروري شیان ایښي
و .عمران ته خپل ځان لکه د یو بهرني ښکاره شو .ده
خپل کمپیوټر جاوید ته ورکړو چې خدمتي ته یې
وسپاري او په منډه بیا خپلې کوټې ته الړو .زر زر یې
جیکټ لیرې کړو او واسکټ یې واغوستو .د جیکټ د
ټولو جیبونو نه یې شیان راوویستل ،ځینې یې هم هلته په
کټ پریښودل او څو یې اخوا دیخوا د واسکټ په جیبونو
کی کیښودل .د لوی بیگ یو زنځیر یې راښکلو نو ددی
پاسنۍ برخه تری بیله شوه .په دی کی یې خپله ډوډۍ او
څو نور شیان ځاې کړل او په دیوال ځوړند شیشې کی
یې وکتل .بیا په منډه بهر ووتلو.
د عمران په لیدو د جاوید په سترگو کی اطمینان ښکاره
شو اوورته یې سر وخوځوو .خورشید پری ټک وکړو،
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"ډیره خواري دی وکړه خو زمونږ په شان کیدې نشې ،د
کلي ماشومان هم پوهیږي چې ته ددی ځاې نه یې".
عمران په خندا وویل" ،او ته د کوم کلي یې؟ زه خو بیا
هم د مینگوری یم ،ستا کلی خو په چارسده کی دې ،په
ټولو کی لرې" یو څو کسانو د دوی په خبرو وخندل او
بیا یې جاوید ته وکتل چې د برنډې په پوڼۍ ختلې او دوی
ته یې معلومات ورکول چې کوم نباتات ته به پام کوي.
هغه الره او غرونه ډیرعجیبه وو او عمران پری
وړاندی نه و ورغلې .د لویو لویو تیږو نه بوټي راشنه
شوي و .ونې پکی لږې وې چې دده په اندازه پخوا به
خلکو وهلي وي .د سعید نه یې پوښتنه وکړه نو هغه
ورته وویل چې په دی غرونو تل واړه بوټي کیږي او
ځینې یې میوه هم لري او ځاي خلک یې خوري .په څو
ځایونو کی دوی به د دمې لپاره په تیږو کیناستل او که
چا یو نوی بوټې موندلې او معلومات یې لرل نو دا به یې
نورو ته ښکاره کړو .عمران به په یو وړوکي ټیپ کی
دا معلومات ثبت کړل ،د بوټي عکسونه به یې واخستل او
دا به د پالسټکو په وړکي کسوړه کی کیښودو چې
ورباندې د نوم لیکلو ځاې جوړ و .په یو رنگین قلم به
یې د بوټي نوم ولیکلواو دا به یې جاوید یا خورشید ته
ورکړو چې وې ساتي.
دوی د سومیانۍ بوټې تر اوسه نه و موندلې خو د عمران
لپاره په دی الره کی ډیر څه نوي وو .یو ځای دوی د
اوبو د یوې چینې سره ودریدل نو پکی واړه واړه رنگین
53

کاڼي ښکاریدل .عمران اوبو ته الس کړو خو دومره
یخې وې چې زر یې تری راښکلو .خورشید د پالسټکو
مگ د خپلې کسوړې نه راوویستلو ،دا یې له چینې
راډک کړو او عمران ته یې ونیولو .ده اوبه وڅښلې او
غوښتل یې چې پاتې اوبه بیرته چینې کی واچوي خو د
سعید غږ یې واوریدو" ،مونږ جوټه اوبه بیا په چینه یا
سیند کی نه اړوو ،دا گناه ده ".عمران الس ونیولو او
سعید ته یې وکتل ،بیایې اوبه ورو غوندې د یوی تیږې
شاه ته واړولې .ټولونه یې پوښتنه وکړه " ،تاسو ددی
روایت نه خبر یئ؟ ډیرو پکی په مثبت سر وخوځوواو
یو تن وویل " ،صیب دا چینې خو زمونږ لپاره لکه د
زیارت وي ،هلته لږ وړاندې په ډنډ کی مهیان دي خو
هیڅوک یې نه نیسي او نه یې څوک خوري ".جاوید ددی
عقیدې د گټو په اړه ټولو نه پوښتنې وکړې او شیبه
وروسته دوی بیا روان شول .د غرمې ډوډۍ دوی د
رنگینو مهیانو د ډنډ غاړې ته وخوړه .هلته د مرغیو
شور و او عمران ډیره هڅه وکړه چې تصویرونه یې
واخلي خوتر څو چې ده ورته کیمره برابروله او فوکس
کوو ،مرغۍ به والوتې .د کورس یو سپین ږیرې چې ښه
تکړه وجود یې لرلو ،په کاغذ د عام پینسل سره د ونو او
بوټو انځورونه جوړول .عمران ورته یوه مرغۍ په
گوته کړه چې که د هغې خاکه یې ورته جوړه کړه نو
دی به یې وروسته پخپله رنگ کړي .ټولو دمه وکړه او
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جاوید خپله نقشه دوو کسانو ته ښکاره کړه چې د شمال
لوري ته د تلو اشاره یې ښودله.
ټول کسان اوس د کچه الری نه یو میدان کی روان و
چې وړی ونې یې لرلې .عمران یوځاې د غټې تیږې
سره جوخت د سپیره رنگ یو بوټې ولیدو نوجاوید ته یې
د ودریدو وویل .ټول د تیږې چاپیره راټول شول او
سعید ورته کښیناستو .بیا یې وویل" ،آو صیب هم دا
سومیانۍ ده" .ټولو پر زمکه شنې وړی نلکۍ خپرې
ولیدی چې په یو بل کی ورننوتې او یو وړوکې پیازي
گل یې کړی و.
عمران پخپله کیمره څو تصویرونه واخستل ،خو رڼا سمه
نه وه او ده اخوا دیخوا وکتل .جاوید اوس ټولو ته ددی
بوټي خاصیتونه ښودل .یو کس وویل ،زمونږ د
بزو(وزو) دا ډیرخوښ وي او چې وخوري نو داسی
مست شي چې سم ټوپونه وهي .خورشید ډیر په احتیاط
ددی نل ډوله پاڼه راوشوکوله نو زیړ بخنه شیره تری
راوتله .یو بل کس وویل ،زمونږ په کلي کی یو کس
ددی نه نسوار جوړوو او ویل یې چې ددی په شان
نسوار بل ځاې نشته .نږدې وه چې خورشید دا شیره پر
ژبه ایښې وې خو عمران منع کړو" .مونږ خبر نه یو
چې نسوار جوړونکي ورسره څه گډوي ،ممکن زهر ژن
وي ".خورشید دا پاڼه د جاوید په الس کی ورکړه ،بیا
نورو هم وار په وار دا ولیده او اخر یوې پالسټیکي
کسوړی کی یې کیښوده .انځورگر یوې ډډې ته ناست و
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او د بوټي خاکه یې جوړوله .عمران د هغه اوږدو گوتو
ته کتل چې ډیر په مهارت یې پینسل نیولې و .ځان سره
یې وویل" ،په بل ملک کی به دا سړی څومره مشهور
وې ،دلته د خپل کلي نه بهر یې څوک پیژني هم نا!"
جاوید اوس د ټولو نه پوښتنه کوله چې د سومیانۍ بوټي د
ساتنی لپاره څه کول پکار و .ټولوخپله خپله راې
ورکوله چې ناببره د ټوپک یو ډز وشو او مارغان
والوتل .جاوید او خورشید د عمران سره پر زمکه
پریوتل خو نور کسان والړ و او اخوا دیخوا یې کتل.
جاوید په چیغه وویل ،ښکته شئ او یو څو کسان کیناستل
خو نور هم هغسې والړ و .عمران د خپل واسکټ په
جیب کی د سیټیالیټ ټیلیفون بټن له زور ورکړو چې د
وړوکي "پیپ" سره چاالن شو .په والړو کسانو کی یو
وویل" ،دا ښکاریان دي ،مرغۍ وولي ".خو د دویم ډز
سره والړ کسان هم کیناستل .عمران د ټیلیفون په پرده د
سگنل په لټه وچې تر اوسه نه و ښکاره شوی .ځان ته
په قهر و چې د بیټري لپاره یې ولې دا بند ساتلې و .څو
شیبې خاموشي وه او بیا دوی د قدمونو ښکالو واوریده.
اوس ټول ناست وو او د غږ لوري ته یې سترگې نیولې
وې .دوی لږ په لوړه د تیږو سره ناست و او ښکته د
لویو پاڼو او ازغن لرونکو بوټو په منځ کی یې درې
کسان ولیدل چې په اوږو یې ټوپک ایښې و .د ټولو
ږیرې ببری او د گوریالي پوځ لباس یې په غاړه و خو د
خپل تگ نه دوی پوځیان نه ښکاریدل .مخونه یې سره
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او وجود کی لوړ دنگ او تکړه وو .خورشید او جاوید د
نورو کسانو سره اوس په هم هغه ځاې والړ و ،خو
عمران د تیږې سره ډډه لگولې د تیلیفون پردې ته ځیر
و .جاوید په تشویش ورته وکتل او وې ویل "،ټیلیفون او
کیمره دی پټ کړه ".عمران زر ټیلیفون جیب کی دننه
کړو .هغه دری کسان رانږدې شو او یو پکی په زوره
سالم وکړو .ټولو په گډه ورله ځواب ورکړو او بیا یو
یو هغوي ته الس ورکوو او روغبړ یې کوو .هغه چې د
دوي مشر ښکاریدو ،په زوره وویل" ،څنگه چل دی؟
لکه چې سیل له راوتلي یئ؟ جاوید ورته ځان وپیژندلو
او د خپل کار په اړه یې یو څو خبری وکړی نوهغه
وخندل" .دا څه کاردې؟ مونږ خو د پړانگ ښکار له
راوتي یو ".خورشید د هغه کس په اوږه ځوړند بوجۍ
ته اشاره وکړه چې د وینې نسواري داغونه یې لرل،
"لکه چې نیم پړانگ خو مو ویشتې دې؟" یو څو کسانو
په زوره وخندل او نور موسکي شو .هغه مشر تندی
تریو کړو او خورشید ته یې وکتل چې په سترگو کی یې
شوخي وه .خو دویم کس د هغه په ټوکه پوهه شو او
ورته یې وویل ،یو څو مارغان مو ویشتي دي چې بیگا
له به یې کباب کړو ".جاوید د خبرې لپاره خله
خالصوله چې خورشید تری مخکی شو" ،یره ،په ښکار
پابندي ده او دی غرونو ته خو څوک د وسلې سره نشي
راتلې ،تاسو یې څنگه پریښودئ؟" دویم کس پخپل
ټوپک داسی الس راښکلو چې د عمران په څټ ویښته
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ودریدل .هغه کس په یو مړاوي خندا وویل" ،دا زمونږ
خپله خاوره ده ،دلته د پنجابیانو قانون نه چلیږي ".مشر
چې وړاندی گام اخستې و ،په زوره یې دوی ته سالم
وکړو اودری واړه گړندي الړل د لویو بوټو شا ته پټ
شول.
جاوید څو شیبې غلې والړ و ،بیا یې خپلې خبری داسی
پیل کړی لکه چې هیڅ نه و شوي .خورشید د کسوړی
نه مڼه راویستې وه او په مزه مزه یې خوړله .عمران
چاپیره وکتل او د جاوید خبری چې خالصې شوې نو
پوښتنه یې تری وکړه " .دلته پړانگ وي؟" یو کس زر
وویل" ،پخوا به ډیر وو او کله کله به ورپسې خلک د
ښکته نه راتلل خو اوس ډیره موده کیږي ،نه چا لیدلې او
نه مو چری اوریدلي دي ".بل کس وویل" ،دلته رنگا
رنگ مارغان ډېر وي او د ځینو ښکلي وزرونه وي".
عمران د مارغانو د نومونو پوښتنه وکړه او ټول ورو
ورو بیا پخپله الره روان شول.
په غرونو کی د غرمې او د شپې تر منځ وخت لنډ وي
او کله چې دوی بیرته خپل میلمستون ته راورسیدل نوسم
ماښام و .عمران خپلې کوټې ته الړو او وې لیدل چې
دده هر څه هم هغسې په کټ ایښي و چې سهار یې
پریښي و .پام یې شو چې په دی کی د پیسو بټوه هم وه.
دی ډیر وخت په کټ مالست و او د ورځې پیښې یې
لکه د فلم بیا بیا لیدلې .هغه ټول ځای ورته داسی
ښکاریدو لکه چې پخوا یې پکی ژوند کړی و .د خوږو
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او یخو اوبو چینې ،د مارغانو شور ،هغه بوټي او ددی
پاڼې .دده د سیټیالیټ ټیلیفون یو غږ وکړو او رڼا پکی
بله شوه .دده د مرکزي دفتر نه چا ورته ټیلیفون کړی
و.
په لویه کوټه کی د ډوډۍ په وخت د هغو دریو کسانو
خبره چا یاده کړه نو جاوید او خورشید تر منځ بحث پېل
شو .خورشید ته هغه یو کس چې خبری یې نه وې کړی
د بل ملک ښکاریدو .جاوید دا خبره ورسره نه منله.
نورو هم کله کله پکی څه وویل خو د سعید په خبره
عمران حیرانه شو "،دی کسانو زمونږ په ژبه خبری نه
کولې ".جاوید وویل" ،څه مطلب؟ دوی خو ډیره ښه
پښتو ویله ".سعید وویل "،زمونږ د سواتیانو په ژبه کی
لږ فرق دی ،پام دی و چې یو کس وویل" ،څنگه چل
دی؟ دا زمونږ طرف ته خلک نه واي "،خورشید په
خندا شو" ،دا جمله زمونږ د اشنغر خلک واي ،او دا هم
تیرو څو کالو کی رواج شوې دی ".عمران وویل " ،دا
دویم سری درته د کوم ځاې ښکاره شو؟ یو څو کسانو په
گډه وویل" ،د باجوړ" جاوید سر وخوځوو ،هغه خو
څرگنده وه " ،د مارغانو کباب!" یو ځوانکي وویل،
"مونږ مارغان په اور وریتوو ،دا د کباب ټکې د عالقه
غېر خلک واي" عمران وخندل " ،دا غیرعالقه پکې
کومه یوه ده؟" خورشید ورزیاته کړه" ،هغه متل دې
واي ،خپلو نه پردي ښه دي او د پردو نه اپریدي .دا غیر
خلک هم هغه پردي به وي ".د دریم کس په اړه د ټولو
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په راې کی اختالف و .چا د کشمیر ،چا ته د چیچنیا او
یو کس خو وویل چې ده ته د روس یا د یورپ ښکاریدو.
عمران خپل رپورټ لیکل پورا کړل نو د کمپیوټر په مخ
گړۍ د شپې درې بجې یې ښودلې .هغه د ستړیا احساس
نه کوو .ده نور کله هم لږ خوب کوو او اوس چې
دومره لنډ وخت کی ډیر کارونه ورته پاتې وو نو غوښتل
یې چې هر څه هم نن شپه پورا کړي .سهار د کورس
وروستۍ ورځ وه او ده تر اوسه د سومیاني بوټي د
ورکیدو په هکله څو نظریې راټولې کړی وې .هغه بوټی
چې ده لیدلې او اوس یې تصویرونو ته کتل ،ډیر عام
بوټې ښکاریدو .سبا لپاره یې کارونه پاتې وو چې یو
پکې سهار وختي ددی بوټي یوه نمونه د نورو سره
اسالم اباد کې لیبارټرۍ ته ورلیږل و .د بیټري د کمیدو
نښه سره شوی وه نوده کمپیوټر بند کړو او کړکۍ سره
ودریدو خو بره اسمان کی یو ستوری یې هم ونه لیدو.
پینځم څپرکې
بهر نری نری باران وریدو او د موټر په شیشو لوخړه
جمع شوه نو د طارق زړه راډک شو .ده موټر د سړک
یوې ډډی ته ودراو ،بادامي رنگ پکول یې په سرکړو او
بهر ووتلو .په الس کی نیولي ژیړ ټوکر یې په شیشه
ووهلو او د باران د څاڅکو سره دده اوښکی هم یوځای
په موټر پرېوتې .بیا د موټر شا ته الړو او په لوند
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خیشت ټوکر یې شیشه پاکه کړه .په آسمان کی د تالندې
د غږ سره دده له خلې سلگۍ راوتلې اود سترگو بند یې
مات شو .عینک یې د سترگو نه لیری کړو او په جیب
کی کیښودو .له غرونو وریځی ډیری را ټیټې شوې وې
او اوس هغه ته ښکته د سوات سیند نه ښکاریدو خو د
اوبو شور یې آوریدی شو .یو څو شیبې یې ښه وژړل،
بیا دنورین خبرو یې په غوږ کی انگازې وکړې"،وژاړه،
وژاړه ،زه به دې په کېمره فوټو واخلم ،لوې پوسټر به
ترې جوړکړم او د سکول ماشومان به پرې وېرووم".
ناڅاپه هغه موسکې شو .ځان ته حېرانه و چې د ژړا
سوب ورته نه و معلوم .د جیب نه یې پاک رومال
راوویستو ،پوزه او سترگی یې پاکی کړې ،عینک یې بیا
په سترگو کړو او بېرته په موټر کی کښیناستو.
تېرځلې چې دی نورین سره له پېښوره راتلو نوهغه د
موټر شا سیټ کی ناسته وه .کله چې د خپلې تورې
بټوې نه د جوارو د نینو پیکټ یې راوویستلو نو طارق
په خندا شو "،او زه وایم چي په موټر کې د جوارو
خوشبوي د کومه شوه؟" هغې ورته پیکټ خالص کړو
او وی ویل "،دا مې مخامخ د گاډي واله نه واغشتل ،د
ډوډۍ وخت راسره نه و ".طارق د نینو نه یو څو خولې
ته واچولې او نورین ته یې وویل "،تا سره نه د ډوډۍ
لپاره وخت وي او نه زمالپاره ".هغې د جوارو له نینو
خوله ډکه کړی وه او څه یې ویل .طارق پوښتنه وکړه.
"مخکې سیټ ته ولې نه راځې؟ څټ مې کوږ شو درته".
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نورین هم هغسې ناسته وه ،د نینو نه په ډکه خله یې بیا
څه وویل ،طارق ورته وکتل نو په خندا شو" ،څه چل
دې ؟ ولې پخپل سیټ نه کېنې؟" نورین زر زر نینې
وخوړې او په زوره یې وویل " ،نه کېنم ،نه کېنم...بس
ستا زور راباندی رسېږي نو وکړه چي څه کولې شې؟
طارق دواړه السونه غوږونو ته یوړل" ،خدایه...جنگیالۍ
ښځې نه مې وساتې ".بیا د موټر په وړه شیشه کی یې
ورته وکتل "،زه لسو پورې شمېرم ،که پخپل سیټ
رانغلې ،نو بیا دی په زوره غیږ کی را اخلم".
نورین ورته په شیشه کې سترگې راوویستلې" .ها بله
ورځ چا لیدلي وو ،بابي د خپلې ملگرې د لور داخلې
لپاره سکول ته راغلې وه .ما ته یې دا خبره پټه وکړله
چي طارق د یوې جینۍ سره گرځي او په موټر کې په
مخامخ سیټ ورسره ناسته وي ".طارق د دروازې د
شیشې سره ډډه ولگوله او وې ویل "،بابي د خالد الال د
حاله خبره نه وي چې هغه به څه وخت کوم دارو خوري
او زما د هرې شیبې معلومات خپل فرض گڼي ".نورین
پریشانه شوه" ،بابي ته به چا وېلي وي هن؟" طارق د
ریډیو سویچ تاو کړو" ،هر چا چي ویلي دي ښه یې کړي
دي ".نورین د موټر شا ته په شیشه کې ،بیا د سړک د
پاڅه څو کورونوته ووکتل ،په خپل سیټ ودریده اود شا
نه یې مخامخ سیټ ته ورودانگل .د طارق سپېږمې په
یوخوشبوي وتښنیدی " .دا کوم عطر دې لگولي دي؟"
هغه په سټېرنگ الس کیښودو" .ما سره عطرمطر،
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کریم مریم ،شیمپو میمپونشته ".نورین په سیټ ځان سم
کړو او بیا یې څادر کې مخ پټ کړو .د طارق خیالونو
لړۍ ماته شوه او هغه بیا موټر کې کیناستو.
د طارق پالر د شیشې نه بهرکتل ،مخامخ راتلونکې
الرۍ ته یې پام شو چي چارتراش پری بارواو یوی ډډی
ته کږه شوی وه" .خدای دی ورله انصاف ورکړي ،که
دا هر څه راولویدل نو "...د هغه پالر له خلی ښکنځله
راووته خو طارق د نورین خبری رایادولی چی ده ته به
یې سکون وربخښلو" .ته زما د زړه خبره آوری؟ یوه
ورځ هغی ورته وویل" که آوری نو شاعري مه کوه،
بس دا راته ووایه چی ځان له ډوډۍ پخولې شې؟ طارق
ورته حیرانه ووکتل "،ولې ،ته به راته ډوډۍ نه پخوې؟"
نورین ورته ووکتل " ،زه غواړم چې ستا په شان کار
وکړم ،دا د کورکارونه خو هره ښځه کولې شي ".طارق
ورته موسکې شو "،په دې خبره به زمونږ په کورنۍ کې
هیڅوک باور ونکړي .ټول سوچ کوي چې کار یواځې د
پیسو گټلو لپاره کیږي اوچا سره چې ښې ډیرې پیسې وي
هغه به تش خاني کوي ،نور هیڅ هم نه .زما مور پالر
زما کلینک ته تلل عبث گڼي".
طارق موټر روان کړو اود هغې چینې نه تېر شو چې په
ماشومتوب کی به دی ورته د کورنۍ سره راتلو .دا
چینه د یوغر ډډی ته بهیده چې په رڼواوبو کې به ده او
نورین خپل مخونه لیدل اویو بل ته به یې پېښې کولې.
کله به یې ترې واړه رنگین کاڼي راټولول اولویانو ته به
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یې ښودل .کله به په اوبوکی د ونوعجیبه شان پاڼې را
ښکاره شوې .بابا به ماشومانوته ویل "،دا چینه د کونړ
د یوه سپیڅلي غره د بېخ نه راووځي اوخلک وایی چي
پکې ښاپیرۍ المبي .دا د ونو پاڼې د ښاپیریو زړې
جامې وي .نورین به دا پاڼې راواخستې او د وچولو
وروسته به یې سمبال کړې .یوه ورځ هم هلته د چینې په
غاړه ناسته وه چې ددې پاڼو نه د خپلې گوډۍ لپاره
کمیس جوړکړي .پداسې وخت به طارق ددې پام ځان ته
د اړولو لپاره به د هغی د اوږدو نسواري ویښتوکمڅۍ
راښکله .بیا به په شور او چیغو کې یې یو بل پسې
منډې وهلې.
طارق د خپل خیالي جنت نه په یو کرغیړن غږ را بهر
شو .یوی الرۍ دده موټر شا نه  ،په دی تنگ سړک د
مخکي کیدو لپاره هارن غږاو او د طارق پالر ورته څو
ښکنځلې وکړې ،بیا یې شیشه ښکته کړه اوپه زوره یې د
الرۍ ډریور ته وویل" سترگي دي کارنه کوي؟ بېړه دې
غرقه شه ،هغلته وگوره ،خوړ راختلی دی ".د طارق هم
پام شو ،د غرونو نه د باران اوبه ژوری ته روانی وی
او په سړک تلونکي گاډي په دې باراني اوبو کې ورو
ورو تیرېدل .د طارق لپاره دا ننداره نوې نه وه خو
اوس یې لیدل چي په خړو اوبوکې واړه بوټي او کبل هم
را بهیدل .د کاالم په الره کی پخوا هم ورباندی باران
وریدلی و خو نن دوی د امینې کره د غرمې ډوډۍ ته
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ایسار شول او اوس د تورو ورېځو له کبله کوز ماسپښین
ورباندې تور ماښام شوی و.
پالرترې څه پوښتنه وکړه نوطارق لکه د روبوټ مخ
ورته واړوو".څه مو وویل؟" پالر یې خپله خبره بیا
وکړه ".وړاندې ته تگ پکار دی که نا؟ د پالرد پوښتنې
په ځواب کې هغه د موټر په هنداره کی وکتل .دوی چی
په کومه الره راغلي وو هغه اوس شا ته په نوروگاډو
بنده وه .د بیرته تگ لپاره د موټر د تاویدو هیڅ ځای نه
و" .اوس خو وړاندی تلو ته مجبور یو ".هغه په وروغږ
وویل او د موټرگېر یې بدل کړو .په دی غرنۍ الره دی
څوڅو واری تللی و .هغه وخت چی ده ال د موټر چلولو
الیسنس هم نه و اخستې ،شاه ولي کاکا سره به یې سیټ
بدل کړو ،د مور او د خویندو د چیغو پرواه به یې نه
کوله او گاډې به یې په هوا کړو .تر څو چي ده د
ډریورۍ الیسنس اخستو نو د موټر د هرې یوې برخی
سپړدل او جوړول یې زده کړي و .کله چې د امینې
لېورعاطف امریکې ته تلو نو خپل موټریې په لږو پېسو
ده ته پرېښودو .د شاه ولي کاکا د مړینې نه وروسته دوی
نوی ډریور ساتلی وخو پالر به یې د زمکود کارونو
لپاره طارق سره تلو .اوس هم دوی د ځنگالتو د شعبې
یو تن سره د لیدو لپاره روان و.
د دوي موټر د بې شمیرو نورو گاډواو الریو پسې د
غرونو په مینځ کی ودریدو نود پالر یې گېربکس سره
جوخت په وړه خانه کې د خوږو گولیو رنگا رنگ پیکټ
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ته پام شو .د هغی نه یې یوه راواخسته ،کاغذ یې ترې
لیری کړو او خولې ته یې کړه .طارق د خپلې موسکا د
پټولولپاره مخ کړکۍ ته واړو .تیرځلې نورین د رنگا
رنگ خوږوگولیو ډبلی ورته په موټرکي اړولې و" .هن
واخله سوگت کاکا په دی به گوزاره وکړې ".طارق
موسکې شو" ،کاکا خو به راته خپل وریرونه واي ،ستا
کاکا له کومه شوم؟" نورین د یوې گولۍ نه کاغذ لیرې
کړو او خولې ته یې کړه ،بیا یې د هغی په ژولو ژولو
وویل" وریرونه به خداې خبر کله درته کاکا واي خو ته
دا ووایه چې په تندي دی ولی دولس بجې دي؟" طارق د
موټر شیشه بنده کړه او ورته یې وویل" ،ځکه چې زماپه
گړۍ کې دیارلس نه وي .تا پرون ټیلیفون ولی نه
وچتوو؟ نورین ورته په سخته لهجه وویل" تا ولې
ناوخته ټیلیفون کړي و؟ طارق تندې تریوکړو ".دوه بجی
ناوخته وي؟ نورین گیله من شوه " ،ته خبر یې چې زه
څو بجې وزگاریږم؟ طارق په قهر وویل" ،او ته خبره
یې چې زما څومره کارونه وي؟ " نورین کټ کټ په
خندا شوه" .مونږ دواړه د یو بل نه سوالونه کوو ،لکه
چی ځواب مو عادت نه وي".
طارق وموسیدو ،بیا یې د سترگو د گوټ نه وکتل چي
نورین د یوی بلې خوږی گولۍ نه کاغذ لیری کوو ".که
دا سپین ملغلرو په شان غاښونه دی خراب شول نو زه به
دی عالج نه کووم ".نورین د الس په تلي کی ورته سره
گولۍ ونیوله نود طارق پام شو" ښه دا دی زما لپاره
66

سپینوله؟ د نورین خندا په سترگو کی راټوله وه او هغه
وخت د طارق زړه و چي د سرې گولۍ په ځای د هغی
مخ ښکل کړي .نورین ورته خپل الس نورهم وړاندی
کړو او طارق د هغې گالبي ورغوي لیکو ته ځیر شو.
"گوره ډاکټره  ،زه درته د الس معاینې له نه یمه راغلی
دا ټافي وخوره ،ډیره خونده وره ده " .طارق د گولۍ په
اخیستو د هغی الس کلک ونیولو .نورین وویل "،زه
شابه وگوره زما قسمت ،ته خو په نجوم پوهیږې ،فیس
دی رانه اول واخیستو ".طارق د هغی د ورغوي په لیکو
خپله گوته کیښوده " ،ته ډېره خوش بخته یې ،یو سړی
درسره مینه کوي او ...او " طارق د نورو الفاظو لپاره
په سوچ کی نورین ته وکتل ،د هغی په سترگو کی نم و.
"ولې څه چل وشو؟" طارق په تشویش تری پوښتنه
وکړه .نورین خپل الس راښکلو ،مخ یې واړوو او په
ژړغوني غږ یې وویل" ستا کورنۍ به ما قبوله نه
کړي".
طارق شا ته په الرۍ کی د خیال محمد دسندرې په غږ
له خیالي جنت بهر شو " ،څوک په لمبو څوک په
سکروټو ستي شونه ،هو ،مینه اور دې" ،هغه د لوې
سړک نه موټر په یوې تنگې او غرنۍ الری روان کړې
و نو پالر یې خپلی گړۍ ته وکتل " ،زه ښه ده چي ډېر
نا وخته راباندی نه شو ،حاجي صېب به په تمه وي".
موټر اوس په دری کی ځغلیدو او څو شیبی وروسته د یو
سرکاري دفتر مخی ته ودریدو .د سرو خښتو جوړددې
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ودانۍ په یو دېوال محکمه ځنگالت لیکلي وو خو چار
چاپیره په برنډه کی هیڅوک نه ښکاریدل .یوه شین
ډاټسن لیرې د ونو په مینځ کی والړ و .طارق ولیدل
چې په هغی کی د وسلوسره څو کسان ناست و ،داسی
لکه چې د چا انتظار یې کوو.
باران اوس هم وریدو خو زور یې کم شوې و .طارق د
موټر د ډالې نه یوه توره چترۍ را وویسته ،بیا د پالر
لپاره یې د موټر دروازه پرانسته او چترۍ یې ورباندی
ونیوله .دی د موټر نه رابهر شو ،چترۍ یې ترې
واخسته او د برنډې په پوڼو وختلو .طارق ورته وویل" ،
زه به درته بهرانتظار وکړم ".پالر یې د برنډی نه څه
وویل خو طارق د هغه د ځواب آوریدو په ځاې د موټر د
انجڼ پوښ پرانستې او د تېلو ټینکۍ سر یې تاوکړو .د
موبالیل او تیلو د جاج اخستلو نه وروسته ،په موټر کی
ایښې یوی ریچی سره د خپلوغوړو السونو په پاکولو،
دی د موټر چاپېره وگرځېدو او ټول ټیرونه یې له نظره
تېرکړل.
د نورین خبرو یې بیا په غوږ کی انگازی کولی .تېر
ځلې دې په الره د موټر پټرول کتلو لپاره ودرېدو نو
هغی ورته وویل "،زه زه ناوخته دی ،کور ته چي
ورسیدی نو بیا وگورې چي پټرول پکی شته که نا".
طارق د انجڼ سر په خالصولو ورته په زوره وویل"،
که پېټرول نه و نو نن شپه به دلته په موټر کی تیروې؟
نورین د موټر له کړکۍ سر بهر کړو " ،آو...آو ته به
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پېټرولو پسی الړ شې او زه به درته موټر ساتم ".طارق
هم هغسی د غوړو السونود پاکولونه وروسته خیرنه
ریچه د نورین په سر واچوله نودا په چیغو شوه " .تا دی
خدای د الرۍ ډریورکړي چي همېشه د تیلو لړلي
السونه دی نیولي وي ".بیا یې غاښونه وچیچل او په
غوړه ریچه یې طارق وویشتو .هغه ورته کټ کټ په
خندا شو" .لکه زیړه مچۍ ښکارې ،گوره وومی نه
چیچې" نورین د موټر په بهرنۍ وړې هنداری کې خپل
مخ ته کتل او طارق په خندا خندا پخپل سیټ کیناستو .بیا
تر ډیره وخته نورین ترې مروره ناسته وه او ده د موتر
په سي -ډي کله یوه او کله بله سندره ورته غږوله.
طارق د موټر ټولی شیشې پاکې کړې او د برنډی نه یې
د قدمونو ښکالو واوریده .یو ځوان هلک ورته سالم
وکړو ،الس یې وړاندی کړواو ورته یې وویل " ،حاجي
صېب وایی چې دننه راشئ،چاې تیارې دي ".طارق
ورته وویل " ،زه به اول مخ السونه وینځم ".هلک ورته
په منډه د برنډې په بل سرکی یوه دروازه پرانسته او رڼا
یې بله کړه .طارق د موټرټولی دروازی بندی کړې او
برنډی ته وختلو.
د تیرو څو میاشتو نه ټولو لیدل چې د طارق کړه وړه
بدل شوي وو .د ږیرې د اوږدولو نه عالوه په کورکی
به یې زیات وخت پخپله کوټه کی تېراو .زیبا او مور
سره به یې د نورکله په شان زړه خواله نه کوله او دوی
چې پالر ته دا خبره یاده کړه نو هغه وویل تاسو د بهر د
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حاله نه یئ خبر ،هر یو کس د بل نه ویرېږي .زیبا په
دی پوهیده چې د ښارحالت اوختې و .دوی ته په
روغتون کی د ښځو مریضانو نه عالوه نورو وارډونو
ته د تلواجازه نه وه .د ناروغو ښځوشمیره کمه شوې وه
او کومې چې راتلې نو هغوی به مرگي حال وې.
زیبا د طارق نه دوه کاله کشره وه .په پیښور کی د طب
وروستی کال یې پورا کړي و او اوس د هاوس جاب
(سیتاج) لپاره بیرته سوات ته راغلی وه .له وړوکي
عمر نه دې د طارق سره په هره خبره کې سیالي کوله
خو یو بل ته یې خپل ټولې خبرې هم کولې .اوس هغې
داسې احساس کاو چې ورور ورسره زړه خواله نه کوله.
هسې خو به د طارق کوټه یو نوکر ورته سموله خونن
یې مال وتړله چې د هغه په کوټه کې څه ولټوي .هغه
خپله هم نه پوهیده چې په څه پسې گرځیده .د کټ څادر
یې ورته بدل کړو ،د بالښت پوښونه یې ولټول ،هلته یې
څه وونه موندل نو د وړوکي مېز د پاڅه شیانو ته یې پام
وکړو ،د عېنکو پوښ ،د الس طالي گړۍ ،ټېلیفون ،د
موبایل کارډونه ،وړوکې کتابچه چې د ونو وچې پاڼې او
د خواږو رنگین کاغذونه پکی ایښې و .زیبا دا ټول لرې
کړل او په لوند ټوکر یې مېز پاک کړو .بیا یې بېرته
هرڅه په ترتیب کېښودل .ددی مېز ښکته خانه کی یې
کتابونو ته پام شو .یو یو یې راواخستو اود څنډلو نه
وروسته بیا یو بل د پاڅه کېښودل .د کوټې یو دېوال د
لرگي په الماریو پټ وچې د طارق جامې او بوټان پکې
70

ایښي و .هغې وار په وار دا المارۍ چاڼ کړې ،د طارق
هر یو کوټ او د جېکټ په جېبونو کی یې الس ووهلو.
د یوی المارۍ بندولو په وخت ناببره په لویه شیشه کی د
طارق څېره ولیده چې له څه وخته په دروازه کې والړ
و .زیبا وارخطا ورته وکتل ،نوده وویل" ،تاالشي دې
واخشته؟" هغې زر وویل" ،ما درته کوټه پاکوله".
طارق موسکی شو " ،نوکران لکه چې ټول مړه شول".
زیباخپله ماتې وومنله خوپه قهرشوه" ،که تا مونږ ته د
خپل زړه حال ویلو نو ما به تاالشي نه اخشته ".طارق
په خندا شو" ،ښه نوڅه دې لټول او څه دې وموندل؟
زیبا په کټ کیناسته" .گوره ستا په معاملو کی زما څه
کار نشته خو بابي خبره شوې ده چې ته په موټر کی
جینکۍ گرځوې ".طارق د پښو نه څپلۍ وویستلې،
"ریښتیا وایی ،زما په موټر کی ته او ستا نورې ملگرې،
د بابي خوېندې او زما ټولې خپلوانې تللي راغلي دي".
زیبا موسکۍ شوه" ،هاغه نه یادوي ،دوي...د هغې خبره
نیمگړې پاته شوه ځکه طارق د کوټې په بل سرکی غسل
خانې ته ورننوتو او د شاوراوبه یې ورخوشې کړې.
د شپې ډوډۍ نه وروسته د طارق مشر ورورخالد ،لویه
کوټه کی په ټیلیویژن هندي ډرامه لیده .د دویمې میرمنې
نه هم دده اوالد ونشو نو ژورخفگان ورته پیدا شو .کله
کله به ورباندې داسی چپه راغله چې هر څه به یې په
زمکه ویشتل .مشری میرمنې چې ټولو ورته بابي ویل،
ورسره وه خو د کشرې مېرمنې ورسره گوزاره ونشوه
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او د خپل پالرکره کیناسته .د طالق ټکې په دې کورکی
یو پېغورگڼل کېدواو د کشرې میرمنې د کورنۍ دا
غوښتنه ددوی تر منځ د پتنې سوب شوه.
طارق د خپلې مور په کوټه کې د زیبا او بابي سره یو
ځاې شین چاې وڅښلې او په دې وخت به یې مورد
ورځې حال اخیستو .بابي لوښي راټول کړل خو پتنوس
یې یوې خوا ته کړو او پخپله له کوټې ووته .زیبا
ورپسې بد بد وکتل او مور ته یې ووېل" ،د نواب لور دا
لوښي ماته پرېښودل" ،طارق موسکی شو" ،بیا هم
ستاسو د نوابانو لوڼه پکار دي ".زیبا سترگې یوې او
بلی خوا ته واړولې او اسویلې یې وکړو .هغې د خبرې
لپاره خله جوړوله چې د کورد لوې دروازې ټلۍ وغږیده
او د څو کسانو لوړغږ یې واوریدو .په دروازه کی به
شاه نذر دا محال د شپې څوکیداري کوله.
طارق بهر ووتلو نو پالر یې هم د ناستي د کوټې نه
ورپسې الړو .په ټېلیویژن اوس د نڅا پروگرام پېل شوې
و .زیبا لوی کوټې ته ورغله نو بهر ځینو سړو په زوره
زوره خبرې کولې .هغې چې د " اسالم ...مسلماني او
داسې نور ټکي واوریدل نو ټیلیویژن ته یې پام شو .ارو
مرو ددې غږ بهر اوریدل کېدو ،نو هغې وارخطا د
ټېلیویژن ریموټ کنټرول ته الس کړو چې هغه غږ ورله
ورو کړي .خالد د خپل ځای نه چیغه کړه او په ریموټ
پسې یې ور ودانگل .زیبا یې ټېله کړه نوهغه په مېز
پرېوته .بابي هم کوټې ته راغلې وه او د خالد الس یې
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ونیولو .دی اوس په ښکنځلو سر شو او ریموټ چې د
زیبا له السه لوېدلې و ،د زمکې نه راواخستو اود
ټېلیویژن غږ یې دومره لوړکړو چې په کوڅه کې خلکو
موسیقي آورېدې شوه.
په دروازه کی وسله وال کسان ال د وړاندې نه طارق او
د هغه پالر ته په نصیحت وو چې د موسیقۍ په لوړ غږ
د ټوپکو کړپ کړوپ ووشو او ځینو سړو په ماشو گوټې
کېښودې .طارق په منډه کور ته راغې نو د کړکۍ د
شیشې نه یې په خالد سترگې ولگیدې .هغه د ریموټ د
غږ په بټن گوته ایښې وه اوزور یې ورله ورکوو .د
هغه له خلې ځگونه راوتل او سترگې یې سرې وې.
طارق بېرته د لوی دروازې لوري ته الړو او د برنډې
په دېوال یې د برېښنا په میټر لگېدلې یوه سپین بټن له
زور ورکړو .ټول کور په تیاره کی ډوب اوچپه چپیا
شوه .په دروازه کی والړو کسانو کی یوتن په زوره
وویل " ،بهتره به دا وي چې مونږ سره تعاون وکړئ".
ددی خبرې سره ټول په یوه لیکه له کوڅې ووتل.
طارق د برنډې په یوې پوڼۍ کېناستو .دی نه د وسله
والو ،نه د ورور او نه د بل چا په غم کی و .هغه وخت
ده په تیاره کی د نورین مخ لیدو .دده پالر ،شاه نذرسره
خبرې کولې چې طارق اوریدې خو نه پوهیدو چې دوی
څه وایی .چا په کوټه کی ایښې موم باتۍ بلې کړې نو
تته رڼا خپره شوه .خالد اوس هم ریموټ په الس کی
نیولې و او د هغې ټولو توکمو ته یې په گوتو زورونه
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ورکول .زیبا د مورپه ځنگون سرایښې په ژړا وه .بابي
زیبا ته په قهر وه چې ولې یې د ورورد السه ریموټ
واخستو او خالد یې دالسه کوو .هغه ښه پوهیده چې
خالد د داسی چلن سره راپاره کیدو اوچپه به ورباندې
راغله .بابي نورکله د برېښنا په بندیدو خفه شوه خو
اوس یې شکرونه وویستل.
پالر یې شاه نذر ته د دروازې د بندولو وویل او دننه
راغلو .طارق دده په لیدورا پاڅېدو او دواړه لوې کوټې
ته ورغلل چې خالد پکی په ښکنځلو سرو .طارق د
جیب نه موبایل ټېلیفون راوویستو او خپل هغه ډاکټر
ملگري ته یې ټېلیفون وکړوچې د خالدعالج یې کوو .څو
شیبې په ورو غږ یې هغه ته ټول حال وویلو او د خالد
حالت یې ورته بیان کړو .د ډاکټر په وېنا دی دننه الړو
او ټېلیفون یې ورور ته ورکړو" ،الال ستا ملگرې صدر
صېب درسره خبرې غواړي ".خالد ریموټ وغورځوو،
ټېلیفون ته یې الس کړو او په خبرو بوخت شو .ډاکټر به
د خالد سره ټوکې کولې او دی به د هغه په خبرو دالسه
شو.
په پخلنځي کی د گېسو یو څراغ بل و او بابي په ورو
غږ طارق ته لگیا وه .هغه دارو چې په تېروڅو ورځو
کی یې ښه نتیجه ورکړې وه ،خالد نه وو خوړلې ځکه
بابي د خپلو مېلمنو په پالنه دومره اخته شوه چې د یاده
یې ووتل .طارق ترې د گولیو ډبلی وغوښتو او یو
گیالس کی یې اوبه واړولې .بیا په نرمه لهجه یې
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وریندارې ته وویل " ،په دارو کی ناغه نه ده پکار".
بابي د خپلوگیلو پنډ ورته پرانستو ،د خدمت گارې
سستي ،د مېلمنو پالنه او له نامعلومو کارونو نااوزگارتیا
چې طارق ډیرځلې پخوا هم اوریدلي وو.
خالد چې گولۍ وخوړه نو طارق هغه د خوب کوټې ته
بوتلو .گړۍ ته یې وکتل ،لس بجې وې .دی ډېر وخت
د برنډې په کرسۍ په تیاره کی ناست واو کله چې پوهه
شو چې وروربه یې اوده وي نوپه ټول کور کی
وگرځیدو .ځاې ځاې د بریښنا بټن یې بندې کړې .د
ټېلیویژن تور سویچ یې له دېواله راوویستو اود برنډې په
دیوال لگیدلي میټرسپین بټن یې بېرته کښیکاږلو .هغه
وخت د کور په څو ځایونو کی رڼا خپره شوه .پالر
ورته غږ وکړو نو دی د ناستي کوټې ته ورغلو .د هغه
په وېنا د پولیسو مشر ته یې ټېلیفون وکړو چې د پالر یې
پخوانی ملگرې و او ورسره په خبرو بوخت شو .طارق
ولیدل چې زیبا او مور یې په دی وخت کی کوټې ته
رادننه شوې .دوی دواړه اندیښمنې ښکاریدې خو طارق
نه پوهیدو چې سوب یې د وسله والو کسانو راتگ و او
که د خالدحالت.
پالر یې خبرې خالصې کړې نو ټولوته یې وویل" ،داسې
ښکاري چې دې کسانو د چا کورغلط کړې و ،اکرم واي
چې دی هم اوس خپل سړي ورپسې لېږي ".طارق د
خپلې خندا پټولو لپاره په خله الس تېر کړو ،خو زیبا
غلې پاتې نشوه " ،مانا دا چې پولیس خبر دی چې دا
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خلک څوک دي او د څه لپاره په ښار کی گرځي اوکه
وغواړي نود نیولو جوگه یې هم دي ".د طارق پالر د
صوفې نه راپاسیدو اوخپلې کوټې ته په تلوکی یې وویل،
" زه به سبا پخپله د اکرم سره وینم چې ټول حال ترې
واخلم .زما به موټر پکار وي ".طارق ورته دروازه
خالصه کړه او دې ترې ووتلو.
د ښوونځي څوکیدار شینو کاکا ،د نورین لوري ته گړندې
روان و .دا هم هغه وخت د دفتر نه وتلې وه او وې لیدل
چې د هغه په الس کې یو کاغذ و او د نورین زړه دومره
په زوره ودرزیدوچې په الس کې نیولې کاپیانو یې الس
کلک کړو .خاله د شینو نه کاغذ واخستواو ډېر په ادب
یې نورین ته وسپارلو .د نورین پښې سستې شوې،
داسې لکه چې د یو یو من کاڼي یې چا له پښو سره تړلې
وي .هغې په زړه کې ټولې کلیمې تېرې کړې .دغسی
پاڼې د شا و خوا سکولونو کی اچول شوی وې ،د مرگ،
د بم ،د تباهۍ پیغامونه به پکی لیکلي و .په ریږدیدلو
السونو یې قت شوی کاغذ پرانستو او په هغی لیکلي متن
ته ځیر شوه.
کوز ماسپښین څو شاگردانې د ټیوشن لپاره راغلې او په
هره کوټه کې ددوی د خبرو غږ د ودانۍ سکوت مات
کړو .هلته اوسیدونکو ټولو استادانو د لسم شاگردانو
سره د امتحان لپاره تیاري کوله .کله کله واړه ماشومان
چې په سبق کې ښه نه و ،راتلل .د نورین په سر کی
درد و خو د سبق په ورښودلو کی یې سستي نشوه کولې.
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د جینکو مېندو به په دوی ډېر باورکوو .شاگردانې
الړې نو هرې خوا ته بیا خاموشي شوه .نن د ډوډۍ
پخولو وارهم د نورین و .د پیاز پرېکولو سره له سترگو
یې اوښکې روانې وې ،زر زر یې پریکړې پیاز په
غوړو کی سره کړل ،مساله او د آلوگانو ټوټې یې یو
ځاې پکې واچولې اود دیگچي په خله یې برغولې
کیښودو .دوه ورځې وړاندې هغه څومره خوشاله وه.
پېښورنه د طارق سره په موټر کی تگ د هغې د ژوند د
کتاب یو ښکلې پاڼه وه .څومره ټوکې یې ورسره کړې
وې او د سړک پرغاړه د چایوخوند بل شان و .د طارق
خبرو تر اوسه د هغې په غوږکی انگازې کولې "،دا
څومره ظلم دې چې تا سره یوه ورځ په یوه شیبه کې
تیره شي .دا وخت ولې دومره لنډ شي؟ طارق چې دا
پیښور ته ورسوله نو پخپله ترې بېرته راغلې و .نورین
د یوې اوونۍ لپاره یاسمین سره د هاسټل (لېلیه) په کوټه
کی وه .هغې د سوشیالوجي (ټولن پوهنې) د اېم اې د
لومړي کال امتحان ورکوو .یاسمین ورته ډاډ ورکړې و
چې د ایم -اې نه وروسته به په کالج کی لېکچرر شي .د
امتحان په وروستي ورځ طارق بیا ورپسې پیښور ته
الړو او دا یې مینگورې ته راوستله .د هغه سفر ننداره
یې لکه د فلم لیدله .د کور د پوڼیو دروازه وټکیده نو
هغه پوه شوه چې شینو کاکا به د نانواي نه ډوډۍ ورته
راوړي وي .یوې جینۍ له دروازې ډوډۍ او ماتې
پېسې د شینو کاکا له الس نه واخستې .د ماښام د لمانځه
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نه وروسته نورین شنه مرچ او دڼیا د تیږې په هاوڼ کی
وټکول او چټني یې جوړه کړه .بیا یې ټولو ته ناره کړه"،
راځئ جینکو ،ډوډۍ تیاره ده".
نن شپه دا د چایو د مگ سره په قالین ناسته وه او د
وروستي کال کتابونو ته یې کتل .خو ددې پام به بیا بیا
هم هغه کاغذ ته الړو چې ماسپښین ورله شینو کاکا
راوړې و .هغې کاغذ را واخستو ،څو وارې لوستل شوې
جملی یې بیا ولوستې او دا یې بېرته په میز کیښودو خو
د دماغو نه یې پوښتنې لرې نشوې " .ملک صېب به څه
وایی؟ تره ته به څه وایی؟ مور خو به یې سمدالسه واده
کړي .او طارق...
دوه ورځې وروسته طارق د پالر مخې ته غلې ناست د
باغونو د حاصالتو حساب کتلو .کله کله به یې په
وړوکي کېلکولېټرگوتې ووهلې او بیا به یې کاغذونو کې
نښه ولگوله .سږ کال د مڼو حاصل ښه نه و خو پیاز ښه
ډېر شوي و .د طارق په غوږ کی د مور خبرو انگازې
کولې چې نن سهار یې ورته د یوې کورنۍ صیفتونه
کړي و او کله چې ده په سخته وویل چې واده به پخپله
خوښه کوي ،نو موریې په قهرشوه " ،مونږ د سیالو سره
خیښي غواړو ،هغه جینۍ چې اوو پښتونه یې خانان نه
وي ،زمونږ انږورکیدې نشي .طارق خپل موبایل په
جېب کی ایښودو نوگوتې یې د هغه لیک سره وجنگیدې
چې اوړمه ورځ نورین ورته ورکړې و .د لیک څو
کرښې د هغه په زړه زلزله راوستې وه.
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اوړمه ورځ نورین د بابا سره بیا دده کلینک ته راغلې وه
او لیک یې ورته په مېز اېښې و .د لیک په لوستلو هم
طارق غلې ناست و .د نورین په سترگو کی پوښتنې وې
او د ځواب لپاره یې ورته کتل .لیک د کاغذ وړه ټوټه
وه او ملک صېب د زوي ،شهاب له خوا لیکل شوې و.
په انگریزي ژبه درې لیکې وې ".ته زما ډېره خوښه
شوې او غواړم چې درسره واده وکړم ،د سوچ لپاره
وخت لرې ".څو شېبې هم دغسې تېرې شوې نو د
نورین د صبر کاسه نسکوره شوه او په زوره یې وویل،
"ولې دې ژبه بنده شوه ،څه خو ووایه کنه ".طارق یوه
ناخواله خندا وکړه" ،زه به څه ووایم ،مبارک دې شه"،
نورین ټکڼۍ شوه" ،څه دې وویل ،ته شرمیږې نه؟" د
نورین په سترگو کی هغه شوخي نه وه چې طارق به
ورته لیونی شو .د هغې رنگ زیړ او بیا بیا یې په وچو
شونډو ژبه راښکله .د زړه درد یې سترگو ته کډه وکړه
او په مخ یې مړې اوښکې روانې وې .طارق خپل
موبایل ټېلیفون راوویستو " .شابه شابه وژاړه چې فوټو
دې واخلم ،ماشومان به پرې ویروم ".نورین هم هغسې
ژړل" .څه آسمان راپرېوتې دې؟" طارق په قهر وویل.
"که ته ژاړې نو زه بهر ووځم ،دا کلینک دی ،خاله که
ولیدل نو واي به ،ما څه غلط کار کړې دې ".نورین
ددې خبرې په اوریدو زر اوښکې پاکې کړې" ،ښه نو
زه اوس څه وکړم؟" طارق راپاڅیدو "،ته هیڅ مه کوه،
شهاب زه پېژنم ،هغه لکه چې د انگرېزې ښځې نه بېل
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شوې دې اوس غواړي چې د وطن د ښځې ژوند برباد
کړي .خوکه بیا یې څه وویل ،زما د ټېلیفون نمبر ورله
ورکړه ".د نورین په شونډو یوه موسکا خپره شوه نو د
طارق په سترگو کې اطمینان ښکاره شو" .ستا په مخ
باران هم دی او نمر هم راختلې دې ،داسې موسم کی
خلک واي چې د گیدړ واده دی ".په دی خبره نورین په
زوره وخندل او طارق هم موسکې شو.
د طارق په کور کی د نورین سره د ماشومتوب راهیسې
ښه چلن کیدواو د ډوډۍ په وخت هغه به د طارق او زیبا
سره کښیناسته .دی به پخپلې وړی ژبې دومره خوږې
او هوښیارې خبری کولې چې ټولو تری خوند اخستو .د
ښوونځي د سبق په وخت دا د طارق د وروڼو خویندو
سره په لوبوکې شریکه وه .او د پالر له مړینې وروسته
هم ددې کور د غم او خوشالۍ په موقع ورتله .د طارق
د مور دا خفگان و چې د باغبان لور ته دومره سبق نه و
پکار .اوس کله راهیسې چې هغې د ملک په ښوونځي
کی کار پېل کړې و د طارق پالرهم پرې خوشاله نه و.
د ملک نصیرالدین سره د زمکو په سر دده یوه النجه
شوی وه .زیبا په دې خفه وه چې نورین اوس ورسره
سمې خبرې نه کولې .پاتې شوه امینه نو هغې د عمران
سره له واده وروسته زیات وخت په سفرونو کی تیراو.
یوه بابي وه چې د نورین سره یې هم هاغسې پخوانې
چلن کوو.
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طارق د پالر په خبره له خپلو خیالونو را بهر شو چې د
کاغذونو گېدۍ یې په خپل تور بېگ کی بندوله" .مور
دې واي چې کار خالص کړې نو د هغې سره ووینه".
دی پوهه شو چې د سهار خبره به اوس بیا ورسره
کیږي .هغه له خپله ځایه راپاڅیدو خو د مورکوټې مخې
ته په دهلیز کی یې یو سیورې ولیدو .بابي له څه وخته د
خواښې او د ایندرور خبرو ته غوږ ایښې و ،طارق خبر
نشو .دننه مور په صوفه مالسته او ښکته په فرش ورته
نورین په یو لوې بالښت ډډه لگولې وه" .مور یې څټ
ورته واړو " ،تا څه سوچ وکړو؟ زه خو وایم دا خلک
زمونږ د سیالۍ دي ،که غواړې نو یوه مېلمستیا به وکړو
او ته به یې پخپله وگورې ".طارق د صوفې بل گوټ
کې د مور پښو ته کېناستو او وې ویل" ،ستاسو لپاره زما
په واده کی تر ټولو زیات اهمیت د څه شي دی؟ زما
خوشالي که خپله سیالي؟" زیبا وخاندل " ،دواړه" مور
یې وویل " ،گوره زویه ،زمونږ عمر اوس ډېر وتلې او
لږ پاته دې ،دنیا مو لیدلې ده او پوهیږو چې ستا لپاره به
څه ښه وي اوڅه نه ،تر اوسه چې کومه جامه پېزار
مونږ درته خوښ کړي دي ،په هغې کی څه نقص
و؟...تر ټولو بهترین څیز مو په بازار کی درته خوښ
کړې او اخشتې مو دې ".طارق په ورو غږ وویل " ،هم
دغه خو غضب دی کنه چې تاسوجامه پېزار او انسان
ټولوته د خریدار په سترگه گورئ ".زیبا په شوخه لهجه
وویل" ،دا د کومې ډرامې مکالمه ده ؟" مورهغې ته
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سترگي راوویستلې" ،ته غلې کېنه ".بیا یې طارق ته په
نرمه وویل" ،ښه که زمونږ په خوښه نه کوې ،نو راته
ووایه چې که څوک دې خوښ وي نو هغه درته
وغواړو ".طارق لږ په جرات وویل " ،لوظ وکړئ چې
راته به یې غواړئ ".زیبا نه صبر ونشو" ،ښه نو څوک
ده چې ته یې غواړې؟" طارق د صوفې یوه گدۍ په
غېږ کی ونیوله او زیبا ته یې وویل " ،ستا څه خیال دې
چې دا به څوک وي؟ زیبا اوږې پورته کړې او شونډې
یې بوڅې ونیولې .مور یې وویل " ،گوره زویه هر
څوک چې ده ،که زمونږ په سیالۍ پورا وه نو درته به
یې وغواړو ".طارق شیبه غلی و ،بیا یې وویل" ،زما په
سیالۍ خو برابره ده خو ستاسو سیاالن بل شان خلک
دي ".زیبا وویل" ،بس اوس نور د چیستان پروگرام
پرېږده ،زاره مو چوي ".طارق وروغږ کی وویل" ،
هغه د نواب لور نه ده خو د یوې شریفې کورنۍ عزت
منه جینۍ ده .نوم یې دې نورین ،تاسو به یې وومنئ؟"
مور یې په صوفه کی نیمه مالسته وه ،ددې خبرې په
اوویدو نېغه کېناسته.
شپږم څپرکې
موټر د مینگورې نه په الره د بحرېن له بازاره تیریدو نو
د رابیا ترورښکته سیند ته پام شو چې په پورا شور
بهیدو .خو د دې سپین ځگ جوړونکي اوبه د عام حالت
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نه ډېرې معلومیدې .هغې د موټر شیشه ایله پرانستې وه
چي د شاتو یوه مچۍ را دننه شوه .سوما چیغې کړی،
"هله موچۍ (مچۍ) ده...موچۍ مې خوري..موچۍ
ده...موچۍ...عمران د موټر بله شیشه لږه ښکته کړه نو
مچۍ ترې ووتله .لور ته یې وویل "ولې ترې دومره
ویریدې؟ دا مچۍ شات جوړوي ،تا ته مې په کتاب کې
ښودلي وکنه "...سوما لږ سوچ وکړو بیا له خپل سیټ
ودریده  ،په مخکیني سیټ کې ناست د پالر په اوږه یې
الس کیښودو" .هغه چي ما ورله زیړرنگ ورکړې و؟"
رابیا ترور ورته الس اوږد کړو " ،گوره سوما بچې
موټر کې مه ودریږه ،سر به دی وجنگیږي ".خو دا هم
هغسې والړه خپله خبره یې جاري وساتله" .هغه چي
سترگي یې په سرکی وي؟" رابیا ورته وویل" ،او هم
هاغه مچۍ خواږه شات جوړوي چي ته سهار د ډوډۍ
سره خورې ".سوما سر وخوځوو " ،مونږ خو د ببو په
کورکې هره ورځ شات نه خوړل ".رابیې هغه د سکول
د نیال کمیس د پاڅه تړلې سپینې فیتې نه ونیوله او په
سیټ یې کینوله " .ببو درته سهار په ناشته کې څه
درکول؟ د سوما سترگې وځلیدې" ،مونږ به جوس هم
څکلو ،برگر ،آیس کریم...او..او ..مونږ هلته په ټرام کې
به تلو ،د ببو کور په تریني کی و...او...او مونږ به هره
ورځ پارک ته تلو او...او په لوې جهیل کې سپینې بطې
وې .دومره ډېرې ".سوما خپل دواړه السونه خالص
کړل او نږدې وه چي په روان موټرکې راغوځار شوې
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وې خو رابیې د الس نه ونیوله او په آرام یې سیټ کي
کینوله .موټر اوس د پوخ سړک نه کچه الرې ته تاو
شوی و .رابیا لرې په سیند کی هغه لوې تیږې ته ځیر
شوه چې د اوبو الره یې ډب کړی وه .هغه الره چې دې
په ماشومتوب کی ورباندې خلک په تگ راتگ لیدلي و
اوس ورکه وه .د شنو پټو په ځاې کې واښه راټوکیدلي
و .هغې عمران ته وویل" ،سوات په ورانیدو دې ،ته
وگوره د سیند نه اخوا ټولې ونې وهل شوي دي".
عمران هیڅ و نه ویل خو سوما بیا ودریده" ،ببو راته
ویل چې د سوات زوړ نوم سواستو و ،کنه پاپا ،راته یې
ویلي و کنه ...او خرم وایې چي "تواتو" سوما پخپلې
خبرې پخپله په زوره وخندل نو رابیا له هم خندا ورغله.
عمران وویل" ،ما چې د سوات کوم نوم درته ښودلې
و ،هغه څه و؟" سوما سترگې اخوا دیخوا واړولې" ،
سواستو؟ نه ریشتیا دا خو راته ببو ویلي و ".عمران نیم
ټکې ورته وښودلو " ،اود...اود "...د سوما سترگې
وځلیدې او په چغه یې وویل " ،ما ته پته ده...اودیانه
...اودیانه...دا خو راته ببو هم ویلي وو".
تیره میاشت چناروکال ته د سروی ټیم ورغلې او نن
عمران ته د هغوي رپورټ را رسیدلې و .د چینارو
سیمه اوس په خطرکې وه .څو ورځې وړاندې چې کومه
کرکنډه غورځیدلې وه ،هغی د غره ډېره برخه رژولې او
اوس واړه واړه تیږې په اوبو کی غورځېدې .په اوبو کې
څو الرې شوې وې او یوې ویالې د کال دېوالونو ته سر
84

ایستلې و چې په دې ټول اندیښمن وو .د ماځیگر آزان ال
نه و شوې چي موټر د کال په دروازه وردننه شو .رابیا
د خپلو پټیو لوري ته روانه شوه چې هلته انۍ په
مرغانچه کې چرگانو ته دانه غورځوله .خرم د برنډې
نه رامنډه کړه .پالر ورته د موټر دروازه پرانسته نو ده
سیټ ته ور ودانگل او د نور کله په شان یې د موټر
سټیرنگ په تاوولو د غوم غوم آوازونه یې راوویستل.
عمران ډېر وخت ورسره په سیټ ناست ښکته د سیند
اوبو ته یې وکتل.
افروزې سوما ته مخ السونه ووینځل" .شابه زر کوه
سوما گلې ".او ددې وینا سره یې د المارۍ نه د هغې
پاکې جامې را وویستلې .امینې خرم له موټررا ښکته
کړو نو سوما یې ولیده چي دی ته یې منډې وهلې .هغی
د ماشومانو خبری آوریدی چې د یو بل شکایتونه یې
ورته کول ،بیا دواړه یې له السه ونیول او د رابیا ترور
لوري ته ورغله .انۍ او رابیا د مرغانچې سره ایښې په
هغو لوېو تېږو ناستې وې چي د کور د جوړیدو په وخت
هم هیچا له ځایه نه وې خوځولې .رابیا د جمشید د
کورحال بیانولو .دا چي د هغه میرمنې شهناز اوس
حجاب اغوستل شروع کړي وو ،د کشرې لور ساجدې
ساه لنډی اوس ښه و خو کشر زوې عمر ټوله ورځ په
کورکی کمپیوټر ته ناست وي او د سبق نه یې زړه تور
شوی دی .د امینې په لیدو رابیا موضوع بدله کړه او د
کال او د سروې خبرې یې پېل کړې.
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عمران د ترکارۍ پټي سره والړ دنګو چینارونو ته
ځیرو .دلته د هغه ماشومتوب تیر شوی و او په دی
برخه کې هغه وخت یواځې ځنگلي گلونه کېدل .کله کله
به یې د بوټو نه سرې بیرې راټولولې چي خوږ والې یې
تر اوسه له ده هیر نه و .دده نیکه به ورته د بوټو
نومونه ورښودل چي د هغه له یاده وتلي وو .یو ډول
واړه سور بخن توتان چې سخت تراوه و ،سیملونومېدل
او مور نه به یې په پټه خوړل .موماڼې به توری وی او
دده ژبه به یې توره کړه...کرکڼې ،گیالس او سابه به
څومره ډیر و .په سپرلي کې به ورته ښځې راتلې ،ټولو
به د سابو پنډونه تړلي و...څه ښه نومونه به یې
و...پیشترې ،شلخی ،پنېرک ،بوشکه ،جمیا...او د ونو
رنگا رنگ پاڼې .پخوا به دی د مینگورې نه څو
کلومیټر بره غرونو ته وروختلو نو د زالغوزو ،صبر،
نختر ،بادام ،اچر ،شوي او د صنوبر خوشبوي به په هوا
کی خپره وه .هغه د تورو املوکو ونې چې په پنجاب کې
ډیرو خلکو یې نوم نه و اوریدلې اوس یې نه موندل.
عمران د خپل پالر د مرگ نه یوکال وروسته جرمني ته
د سبق لپاره الړو .ده هغه وخت هم د برگ غاټول،
خړوچکو د سپین رنگ او د رېدي د سرو گلونو په
کمیدو پلټنې کولې .د لښتو په غاړه راټوکیدونکي تور
خرېړي چې دوی به ورته "گوجۍ" ویل ،په بهر ملکونو
کی کله کله د سرو زرو په بیه خرڅیدل .د سوات هغه
وړې خرماڼۍ (ذردآلو) چې د "اشاړي" په نوم یې پېژندل
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اوس په بازار کی چا نه موندل .د نیکه پخوانۍ کال اوس
ورته داسې ښکارېده لکه چې یو مرض پرې لگیدلې وي.
عمران د زمکې نه د خاورو یوه لوټه راواخسته او په
الس کی یې ورژوله ،دا یې بوي کړه اوبیا یې الس
وڅنډلو .هغه به د سړک نه ددې کال برجونه نشول
کتلې ځکه چارچاپېره ورته دومره ونې وې چې ټول
دېوالونه به پکې پټ و .ښاي یو وخت به دا له زمکې
لوړه وه خو اوس د سیند اوبه ددې نه څو میټر ښکته
بهیدې .په دی پخوانۍ کال کې څوکوټې به تل قلف وې
او په کې دعمران د مشرانو وروڼو زاړه شیان ایښي و.
جمشید اوس په مینگوره کی کورجوړکړې و اوعاطف په
امریکا کی اوسیدو.
د جمشید مېرمنې شهناز به کله کله د خپلو اوالدونو سره
په دې کال کی له دې وېرې شپې کولې چې د ملکیېت
حق له الڅه ورنکړي .د عمران د تگ نه وروسته رابیا
چې ناواده په کور کی زړه شوې وه ،د خپل یواځیتوب
عالج په دې کوو چي د رنگا رنگ ترکاریو بوزغلې او
تخم یې راغوښتل او بوټي به یې شنه کول .په پېل کی
دوی د برنډې سره جوخت چمن یوې ډډې ته پودینه،
ټماټر ،پیاز او تورۍ وکرلې او دی ترکارۍ ورله داسې
خوند ورکړو چي د نورې زمکې لپاره یې بابا
راوغوښتو .هغه ورته له خپلې تجربې څو وارې وویل
چې د کال وروستۍ څنډه دې ځنگلي بوټواو مارغانو ته
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پرېږدي .خو شهناز یو ښاري باغبان راوبللو چې خاوره
یې واړوله او د کیمیاوي سرې په زور یې پکي نوره
ترکاري او گلونه وکرل.
یو کال وروسته چي عمران بیرته راغلو نو د کالحالت
بدل او هغه څنډه لکه د ډېرانو ورته ښکاره شوه .ددې
پټیو په جوړویدوهغه ډیرخفه شو .پخوا به دې ونوکي په
دې محال د مرغیو داسی شور و چي که چا خبری کولې
نو بل کس به نه اوریدې .اوس ونې لږې وې ،یو څه
جمشید د خپل نوي کور د جوړولو لپاره پرېکړې ،نورې
هر کال په یوه او بله بانه ووهل شول" .اوس د مارغانو
راتلل کم شوي دي ".هغه یوه ورځ مورته وویل نو هغې
وخندل" ،دا هرسهارد کرم خان زوې زما له پټي په
سوونو مرغۍ شړي ،دا د کوم ځاي نه راځي؟" عمران
به وویل .دا خو هغه مرغۍ نه دي .هغه شنه طوطیان،
هغه وړې توتکۍ ،هغه الټوان ،هغه توریاڼۍ ،هغه
چتي...پخوا په اوړي کې دلته د شاتو مچۍ هم بنگېدې
خو اوس خاموشي وي ".عمران به ټکڼې شو" .ښه بس
دې بس ،دا تعلیم په مونږ مه خرڅوه ".مور به ورته په
قهر شوه نو دې به غلې شو.
"دادا وگوره ،ما ته شاله (شهال) گل راکړې دې ".سوما
په الس کې د کاغذ جوړگل پالر ته ور وړاندې کړو .د
عمران د خیالونولړۍ ماته شوه او سوما ته یې وکتل.
هغې کاغذي گل پوزې ته ونیولو او سپیږمې یې
راښکلې" .مم ..څومره ښه خوشبوي دی ".عمران
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موسکی شو" .کاغذ کې خوشبوي نه وي لورې ،هاغه
اصلي گل بوي ورکوي ".عمران د الس په اشاره ورته د
رامبېل گلونه ور ښکاره کړل چي تر اوسه سړو بادونو
نه وو مړاوي کړي .سوما د مور په غږ منډې کړې
اوعمران د پټي په څنډه په یوه لویه تیږه وختلو .د کال دا
برخه د غونډۍ سره نښتې وه .هغه بره زمکې ته وکتل
نو د ناجوگانو د ونولوې جرړې له زمکې راوتلې وې.
د ازغن تار نه وراخوا ورته یو څه ښکاره شول .دی د
لویو تیږو د پاڅه نور بره وختلواو د ونو په سیوري کې
یې ولیدل چې یو ځوان هلک د غټې ونې یوه تنه په اوږه
بار کړې ،روان و .ده یوه تیږه راواخسته او غوښتل یې
چې په ځوان یې وولي ،خو بیا یې ښکته وغورځوله .ده
ته د پالر خبره ور په زړه شوه چي زمکه د خداې ده.
په دې د هر چا حق دې خو مونږ ددی ساتونکي یو.
عمران په یوه لویه تیږه کېناستو او له ځان سره یې سوچ
کوو" ،مونږ ددې زمکې په ساتنه کی پاتې راغلو".
د غره په بره ځنگلونو کې پخوا "پیشو پړانگ" موندل
کیده او دده نیکه یو پکی ښکار کړی وچي تر ډیرې
مودي یې څرمنه ددوي د میلمنو د کوټې په دیوال ځړیده.
بیا د پالر یو ملگري په خواست دا د بهرملک یو میلمه
ته ډالۍ شوه .د پړانگ د څرمنې سره عمران ته را یاد
شول چي هغه به له دې ځنگلونو د مارغانو وزرې هم
راټولولې او څومره په احتیاط به یې د سکول د کاپیانو په
منځ پاڼو کې ایښودلی .بیا د ژمي چې کله ددوي ښوونځی
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به بند شو نو ده به ددې وزرونو نه وړې مرغۍ
جوړولې.
د خرم په ژړا دی له لوړې راښکته شو .هلته وروراو
خور جنگ کړي و او خرم غوښتل چي پالر یې سوما ته
سزا ورکړي .عمران زوی په غیږ کې ونیولو ،اوښکي
یې ورله پاکې کړي او د کور په لوري روان شو .خرم
ورته په خپله ژبه د سوما د ورانۍ کیسه کوله ،دا چي
هغې ورله گل نه ورکوو او دا چي هغه اوس گل نه
غواړي او بیکټ( بسکټ) خوري .د عمران په لیدو
مور ورته غږ وکړو" ،راشه زویه ،چاې وڅښه ،تا
څوک ولیدل نن؟" عمران ورته وویل" ،او سبا به دلته
څو کسان د کار لپاره راځي ،مونږ به مینگوری ته ځو.
زه د کلي خلک خبروم .تاسو تیاري وکړئ ،بس
ضروري شیان واخلئ".
د ماځیگر د آزان سره عمران ښکته د کلي وړوکي
جومات ته روان شو .امینې ته احساس وشو چي د چایو
پتنوس له ډیره وخته افروزې ددوي مخي ته ایښې و خو
هیچا ترې پیاله نه وه ډکه کړې .هغې سوما ته وکتل،
"وروردې څه شو؟" سوما په دي وخت کې د خپلو
گوډیانو لپاره چاې جوړولې او ځان سره په خبرو بوخته
وه " .تا ته وېم سوما "...هغي مور ته وکتل او اوږې یې
پورته وغورځولې" .ما ته پته نشته ".امینې د خرم غږ نه
اوریدو او د کور په چپتیاهغه پوه شوه چي دی به چرته
په ورانۍ اخته وي .په تیزو قدمونو یې برنډې ته
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خالصیدونکې د کوټې ور پرانستو نو وې لیدل چې خرم
د بسکټو په خوړلو خوړلو هم هلته د شیشې په مېز سر
ایښې اوده و.
عمران چي جومات ته ورسیدو نو مال عظیم جمع پېل
کړې وه .هغه زر نیت وتړلو او په صف کي ودریدو.
نن ده له ډیرو ورځو وروسته په دې جومات کې لمونځ
کوو او د نورکله نه زیات کسان یې ولیدل چي لمانځه ته
راغلي و .له دعا وروسته مال عظېم څوکسانو ته د ستړي
مشي نه وروسته دعمران نوم یاد کړو چي له سفره را
گرځیدلې و .هغه کسانو ده ته مخ واړو نوعمران
ورسره روغبړ وکړو .ده ته ځیني ځوانان پکې تعلیم
یافته ښکاریدل چي د بره سوات نه راغلي وو او د هغو
کلیوحال یې وویلو .دا چې په بشام او کوهستان کې د
جینکو سکولونه بند و او د هلکانو سکول ته به په رڼا
ورځ وسله وال ورننوتل او د خوراک هر څه چي به چا
سره وو دوی به ترې را ټول کړل .پولیس او ملیشیا هم
ورته څه نه ویل.
عمران د دوی نه د ژوند د ضرورتونو پوښتنه وکړه او
بیا یې مالعظیم ته وویل".ټولې څو کورنۍ دلته راکډه
شوي دي؟" مال یو ځوان ته وکتل ،نو هغه وویل" ،یره
اوس خو زمونږ د یو ټبر دیرش کسان دي .که دا نور
ټول چې په تېره میاشت کې راغلي دي  ،ورسره یو ځاې
کړو نو سل ،یو نیم سل کورونه به وي .عمران تری
پوښتنه وکړه" ،تاسو په مینگوره کې پولیسو ته خبر
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ورکړې دې یا د کمشنر دفتر ته ورغلي یئ؟" دوی یو
بل ته وکتل او په انکار یې سرونه وخوځول .عمران
غاړه تازه کړه او د غره د حالت او د سیند د اوبو په اړه
یې خبر ورکړو .د ټولوپه سترگوکې اندیښنه وه او د
ماسخوتن تر لمانځه ددوی خبرې روانې وې.
امینې هغه ټول سامان چې څو ورځې وړاندې یې په
الماریو کی ایښي و اوس بیا په بکسونو کی بنداو.
سوماد بستې نه کتابونه راویستي اود حساب سوالونه یې
کول .په دی وخت کي د کور ټېلیفون وغږیدو او امینې
چي واخستو نو د زیباغږ یې واوریدو .هغی اخوا دیخوا
وکتل او خورته یې وویل" ،ته ماته لږوخت راکړه چې
دا جینۍ پالر ته وسپارم ".ټېلیفون یې بند کړواو دعمران
په لټه شوه چې هم هغه شېبه د جومات نه راغلو .دې د
سوما سره په قالین کښېناستو چې ورته د حساب سوالونه
وښاي .سوما د ضرب او د جمع نښې گډې کړې وې او
اوس ترې هېر وو چې دواړو سره څه کول و .عمران
کتابونه یوې خوا ته کړل او څو قلمونه یې ورته مخې ته
کېښودل .سوما ته یې د شمېر وویل.
د امینې او زیبا خبرې تر ډېره وخته روانې وې او
افروزی چې د پخلنځي نه ورباندې غږ وکړو نو د خور
سره یې خداې په اماني وکړه .شېبه وروسته ټول په
دسترخوان ناست وو ،سوما او خرم بیا ناندرۍ وهلې او
رابیا او انۍ ددوی په خبرو خندل .د ډوډۍ نه وروسته
عمران د یوغټ بالښت سره ډډه ووهله او نږدې وه چې
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مور یې د کال په اړه خبره پېل کړې واې چې دې ترې
وړاندې شو" .د سوات حاالت ښه نه دي .داسې اوازه
ده چې پوځ به راشي ".ټول غلي شول .امینې وویل" ،دا
خو به ډېر ښه کار وي .اوس خو څوک بازارته نشي
تلې ،هغه بله ورځ زما ملگرې نصرت کم بخته سودا ته
روانه وه خو یو مال پری داسی چغه ووهله چې د ویرې
نه کور ته راواپس شوه ،ویل یې چې ښځه یواځې له
کوره نشي راوتلې او محرم سره وگرځه ".رابیا تندی
گونځې کړو " ،څومره بی شرمي چې اوس زمونږ په
ملک کی راغلې ده ،د هغې عالج هم دا دی .تر څو چې
سختي وونشي ،خلک نه سمیږي ".د امینې مخ سور شو
او په گیله من غږ یې وویل" ،نصرت کونډه ده ،خپلو
یتیمانو ته یې د بازار نه ډوډۍ راوړه ،چرته سېل له نه
وه روانه ".هغې د مالتړ لپاره عمران ته وکتل .خو هغه
د خرم سره اخته و .انۍ دواړه پښې یوې ډډې ته
وغزولی او رابیا ته یې وویل ،دا کوم خلک چې د نورو
د سمولو لپاره راوتلي دي ،دوی به پخپله څومره
گناهگار وي ،څوک ترې څه خبر دي؟ هر څوک به په
خپل قبر کی د خپلو اعمالو حساب ورکوي ،د بل چا نه".
رابیا د څه ویلو لپاره خله جوړوله چې سوما پوښتنه
وکړه" ،انۍ گوناگار څه وي؟ خرم د پالر له غېږې
سراوچت کړو او خور ته یې وویل" ،گالگال،گالگال "،
ټولو وخندل نوخرم ال شوخ شو" ،ته گالگال یې ،پاپاهم
گالگال دی ،مور هم گالگال دی ،انۍ  ،انۍ ،او ته خو
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گالگال نه یې ".ټولو بیا وخندل نو سوما په خرم ورټوپ
کړل او د دوی پرزونې پیل شوې .انۍ پوښتنه وکړه،
"پوځیان خو دلته شته کنه .اوس دا نور به څه د پاره
راځي؟" امینې خواب ورکړو " ،ظاهره ده چې خلک په
ویره دي نو زمونږ پوځ خو هم داسې نشي کیناستې ،څه
خو به کوي کنه ".رابیا وویل" ،جمشید ویل چې د
زمردو په غونډۍ جنگ دې ،هر څوک غواړي چې
ورباندې خیټه واچوي ".عمران وویل ،یواځې زمرد خو
نه دي کنه ،دا زمکه د هر چا پکار ده ،د پنجاب د
هوټلیانواو سرمایه دارو چې پوره پوره غونډۍ یې په
لږو پیسو اخستي دي او غواړي چې بزنس وکړي.
سوات لکه د مالدار سړي د ښکلې کونډې په شان دې
چې هر څوک ورسره واده کول غواړي".
یوه اوونۍ وروسته دوی ټول د جمشید د کور په لویه
کوټه کی غلي ناست وو .شهناز کله عمران او کله امینې
ته کتل ،رابیا پخپلو سوچونو کې ډوبه وه او د انۍ مخې
ته چاې هم هغسې ایښي وې .د هغی داسې حالت د
خاوند په مړینې هم نه و شوې .افروزه د دروازې سره
ناسته وه او د چاې جوش نه کله کله تشو پیالو کی شنې
چاې واړولې .عمران غاړه تازه کړه" ،مونږ به کال
پرېږدو ،اوس هلته خطره ده ".انۍ ورته وکتل" ،څومره
خطره؟" هغه د بالښت سره ډډه ولگوله " ،بره غرونو
کی اوس ونې وهل شوي دي اوخاوره نرمه ده ،دا خو
تاسوهم لیدلي او وینئ یې چې د باران د اوبو سره خاوره
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او ځنگلي بوټي څومره ډیر اوس ښکته راروان وي .په
کال کی هم زړې ونې وهل شوي دي خو نوي نه دي
لگول شوي ".جمشید په دې خبره ناارامه شو.
عمران خپله خبره جاري وساتله " ،تیره میاشت چې
مونږ دلته نه وو ،د سروې د ټیم څو کسان هغلته د غره
سر ته ختلي و .دوی نن ما ته وویل چې یو څو لوی
تیږې معمولي زلزلې ته په انتظار دي چې را ولویږي او
زمونږ کور ددې تیږو په الره کې دې ".د امینې زړه
درز وکړو .هغې ته اندازه نه وه چې کور یې دومره په
خطرکې و .داسې یې انگیرله چې تیږې په سیند کی
غورځیدې او سیند تر اوسه هم له دوی لرې و .د
چیناروکال زیاته زمکه اوس هم له ونو بوټو ډکه وه خو د
عمران په وروستۍ خبره ټول هېښ شول" ،اوبو د کال
چاپیره زمکه خوړلې ده او یو لوې سېالب که زمونږ
کور الهونه کړوخو دیوالونه به یې چپه کړي".
ده امینې ته وکتل نو د هغې رنگ ژیړ و .عمران په
دروغو خندا وویل" ،هر څه به سم شي ،مونږ سبا الرۍ
وړو چې پاتې سامان رابارکړو ".جمشید الس وخوځوو
او ورور ته یې وویل" ،زما دا دومره ژوند ووشو او په
دې سیند کی مې په سخت اوړي کی هم چرته سېالب نه
دې لیدلې".
شهناز هم په جوش کی راغله " ،دا د سروې گانو خلک
ټول رشوت خوري ،د ځان نه رپورټونه لیکي او هر چا
چې ورته ډېرې پېسې په الس کیښودې ،د هغه په ډول
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گډېږي ".امینې ته د یور خبره پیغور وه خو هغې ته یې
څه وونه وېل ،انۍ صبر ونکړی شو او شهناز ته یې
وویل" ،ته خبره یې چې څه واې؟" دا دې زما زوې ته
وېنا وکړه؟" د شهناز رنگ والوتواو زر یې جمشید ته
وکتل چې ورته برند و .خو عمران وویل" ،که تاسو کال
پریښودل نه غواړئ نو ستاسو خوښه ،ما نن د عاطف
الال سره خبرې کولې ،راته یې وویل چې دې دومره زر
د امریکې نه نشي راتلې ،ویل یې دده سامان پېښور ته د
سخر کور ته ورواستوو .د غزالې خور یو څو بکسونه
دي ،هغه به مونږ ځان سره یوسو ".بیا یې مور ته وویل،
"ما یوکور مخکې په مینگوره کی کتلې دې ،د گوزارې
لپاره به یو څو میاشتې پکې واړوو ،وروسته به گورو".
جمشید وویل" ،تاسو به هیچرته نه ځئ ،دا کور ډېر لوې
دې او هر څه به پکې ځاې شي ".دواړه وروڼه له کوټې
ووتل نوشهناز د خواښې سره جوخته کېناسته اود خپلې
خبرې په سپیناوي اخته شوه .د انۍ د سترگونه اوښکې
روانې وې او رابیا ورباندې الس راتاو کړې تسلي یې
ورکوله .شهناز نه پوهیده چې څه وکړي او کله چې
امینې ورته غږ وکړو" ،راځه ،اوس افروزه هم دلته ده،
کوټې به ورباندې اوزگارې کړو چې سبا بیا ستړې ورځ
ده ".نو ددې له زړه لوې بار لرې شواو امینه ورته
فرشته ښکاره شوه .په هغه شپه انۍ او رابیا ترناوخته د
کال پخواني وختونه یادول.

96

په راتلونکو څو ورځو کې د چینارو کال نه د سامان لرۍ
یوې او بلې خوا ته روانې شوې او کله چې هر څه ترې
وویستل شول نو عمران او جمشېد د ښځو سره کال ته
والړل .د کلي خلکو څو ورځې وړاندې کورونه پرېښي
واو ځینو پکې د عمران له خوا کرایه شویو گاډو کی نن
سامانونه وړل .د غرمې ټول ماشومان د طارق سره په
یوجیپ کی راغلل چې په وروستي ځل د نیکونو په کال
کی لوبې وکړي .کوز ماځیگر انۍ د خپلې کوټې په هغه
گوټ کی لمونځ وکړو چې ددې د واده پالنگ ترې وړل
شوې و .د هغې له سترگو د اوښکو دارې نه ودرېدې.
رابیا ځان له ژړل او د پالر څېره ورته مخې مخې ته
کیده .په هر دېوال کی یې د خپل ماشومتوب او ځوانۍ
نښې لیدې .په دې کور کی هر څه وو او هغې د خپل
ژوند وروستۍ شېبې هم دلته تصور کړې وې ،ان تر دې
چې عمران ته یې یو ځل ویلي و چې د هغې مړی به له
دې کوره ووځي ،ځکه خو نه د وریندارې او نه
ورېرونو نه څه غوښتنه کړې وه .د کال په بل سر کی
شهناز په دې چرت وهلو چې د کور ټولې ونې که ووهل
شي نو د هر چا په برخه به څومره پېسي وي .کله چې
جمشید ته یې دا خبره یاده کړه نو هغه وویل" ،زه به د
ملک صېب نه پوښتنه وکړم هغه ټېکه دار پېژني".
طارق د کال په هرځاې کی د سوما او د خرم تصویرونه
د عمران او امینې سره واخستل .عمران د ځینو ځنگلي
بوټو او ونو نومونه په زوره ویل او په خپل ویډیو کېمره
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کی یې فلم جوړاو .امینه د شهناز په لټه یوې خوا ته
الړه نو پام یې شو چې شهناز ونې شمیرلې .هغې ته یې
وخندل" ،زه خیر دې که یوه ونه مونږ درنه زیاته
واخیسته ".شهناز نه شمیره غلطه شوه" ،ته چپ شه" بیا
په گوتو یې د ونو حساب پېل کړو .امینې سوچ کوو ،د
خپلې برخې په پېسو به په اسالم اباد کی ځان له ښه کور
واخلو ،د ماشومانو ژوند به ښه شي.
د چیناروکال ته پیښ خطرد طارق په کورکی په هغو
ټولو بدو خبرونو پرده غوړولې وه چې دوی به هره
ورځ په ټي وي او اخبارونو کی کتل .د مینگورې په
گرین چوک کی د وژل شویو کسانو مړي ،د شپې ډزې
او په جوماتونوکی د جهاد خطبې دوی ته معمولي
خبرونه و .کله چې د امینې د کور سامان طارق کره
راوړل شو نو بابي ته نوی موضوع پیدا شوه .هغې به
هرچا ته دا بیان کوو چې" ،په کورکی ځاې نشته ،خو بد
وخت په هر چا راتلې شي ".د طارق مور د انږورخبری
اوریدې خو هیڅ یې ورته نشو ویلې .د کور په دویم
پوړکی یوه لویه برڼده تشه وه او د امینې د واده درانه
شیان هم هلته کېښودل شول .یوڅو بکسونه یې د زیبا او
نور د مور په کوټه کې ځاې کړل.
کال تشه شوه نو ددې چاپیره په لویو تختو سرې نښې او
اعالنونه ودرول شول چې هلته پاتې کیدل خطر لري.
عمران د چنارو غونډۍ سره نږدې د سیند اوبه په نښه
کړې .د جیولوجسټانو یوې ډلې بره په غونډۍ خپلی
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خېمې ټک وهلې وې .په دوی کی د سویډن اوسیدونکې
نکوالکالز د عمران ملگری او دده په هلو ځلو ورله
اجازه ورکړې شوې وه چې دا سیمه وڅاري خو د پوځ
یوافسر به هره ورځ په دې کېمپ کی ناست و .هغه به د
نکوال کمپیوټر او نورو وسایلو ته ځیر واو کله کله به یې
لکه د ماشومانو ترې پوښتنې کولې.
یوه ورځ عمران له کارونو وروسته ماځیگرکور ته
راتلو نو مخې ته یې د اشرف جیپ ودریدو .دی ترې
راښکته شو اوعمران سره په موټر کی کیناستو .جیپ
هم ورپسې و او عمران د موټر رفتار ورو ساتلې و.
اشرف په الره د سوات د هوا او د شنو درو صیفتونه
کول .بیا یې عمران ته وویل " ،داسې امکان شته چې
مونږ د نکوال کمپیوټر د دوو گېنټو لپاره درنه قرض
کړو؟" عمران حېرانه شو " ،ولې تاسو پرې څه کوئ؟"
اشرف موسکی شو " ،بس لږ انټرنیټ مې پکی کتلو".
عمران په زوره وخندل" ،انټرنیټ خو په هر کمپیوټر
لیدی شې خو ته په انټرنیټ کی څه گورې؟" اشرف
غلې و او عمران وویل" ،وایه کنه ،څه دې پکار دي،
زما کمپیوټر واخله ،په هغې کې هم انټرنټ شته ".اشرف
ورته وویل " ،صفا خبره درته وکړم؟ د بهر ملکونو
هرڅوک چې دلته دي ،زمونږ پری نظر دی ،ته خو
پوهیږې چې زمونږ ملک ته ټیررسټان (اورپکي) راغلي
دي ".عمران لږ په قهر شو ،آ بله ورځ مونږ بوټو پسې
تلي و هلته دری کسان د ټوپکو سره گرځیدل ،یو پکی د
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بهر ملک و ،ستاسو په دوربین کی دا خلک نه ښکاري؟"
اشرف ورته په بې شرمۍ وخندل " ،دا خلک د غرونو
نه اوړي او لکه د مارغانو کله یوی او کله بلې غاړی ته
ځي "،عمران ورله طعنه ورکړه" ،که د جیپ په ځاې
په پښو وگرځې نو دا خیټه به دی دننه شي او دومره
زوړ به نه ښکارې ".اشرف بیا وخندل "نکوال د سویډن
اوسیدونکې دې؟" عمران په زوره وویل" ،آو ،ستا څه
خیال دی چې دده په کمپیوټر کی به داسې څه وي
چې "...اشرف دده خبره پریکړه " ،عمران گله! ته ډېر
ساده یې ،په جنگ کی مونږ په هیچا باورنه کوو،
حکومت ستاسو د ماحولیاتو په اداری هم باور نه کوي.
ما ته دا ویل شوي دي او زه په بله الره هم دا کمپیوټر
رااخشتې شم خو ته مې ملگرې یې ځکه "...عمران
ورته وویل " ،ښه به داوي چې دا ملگرتیا مو پاتې شي،
ته په بله الره دا کار وکړه ،زه درته نشم کولې او پام دې
وي چې نکوال هم زما ملگرې دی ".اشرف ورته د الس
اشاره وکړه نو عمران موټر ودراو .اشرف ښکته شو او
خپل جیپ کی کیناستو نو عمران خپل موټر وځغلوو.
په هغه شپه عمران څو ټېلیفونونه وکړل چې یو پکی
شهاب ته هم و .څو شیبې وروسته شهاب د سرینا هوټل
نه د نکوال سامان رابارکړو ،کور ته یې بوتلو اوپه بله
ورځ سهار تر اسالم اباد ورسره الړو .نکوال دوبۍ ته
په رسیدوعمران ته ټېلیفون کی پیغام ورواستاو .په هغه
ورځ عمران د پوځیانو په یو دفتر کی ناست د یو افسر د
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پوښتنو ځوابونه ویل .دا چې د ماحولیاتو ډلې د چا په
اجازه خپل کېمپ لیرې کړې و او نکوال ولې ناببره
الړو؟ عمران په سړه سینه دده پوښتنې ځوابولې .دا چې
د جنگ د خطر له کبله هغه د سروې ټوله ډله لیرې کړی
وه او نکوال پخپله خوښه تللې و .پوځي افسر ورته نېغ
نېغ کتل او وې ویل" ،عمران صېب  ،ښه به دا وي چې
مونږ سره تعاون وکړې ".د عمران تندی تریو شو او
غوښتل یې چې پوځي ته کلک ځواب ورکړي خو په دې
وخت کی بهر یو لوې درز د دفتر دروازې وخوځولې.
عمران ته د تلواجازه ورکړې شوه نو دی د هغه دفتر نه
راووتلو .په لوې دروازې د پوځیانو او د ایمبولنس گاډي
والړ و .ده د جیب نه موبایل ټېلیفون راوویستلو او د
ډریور سره یې خبری وکړی .د راتلو په وخت دوی ته د
دفتر نه ډېرلرې د گاډي د ودریدو امر شوې و .عمران
په پښو روان شو او سوچ یې کوو چې که هغه د دفتر
گېټ سره والړ وای نو اوس به یې د ډریور مړې پکی
لټوو.
په موټر کی د کېناستو سره یې ټېلیفون کې د خپل ملگري
سالمت سره خبرې وکړې ".یاره ددې پوځیانو نه مې
خالص کړه ".بل خوا ته سالمت وویل ،ولې؟ څه شوي
دي؟ پیکسي څه شو؟ " عمران وویل " ،پیکسي پرون
راسره و خو نن مې پیدا نکړو او د هغه ټیلیفون هم بند
و ،خو دی خلکو نن ډېر وخت راته ضایع کړو ،په
سړیتوب نه پوهېږي ".سالمت دده نه د تفتیش کوونکي
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نوم او د منصب پوښتنه وکړه او وې ویل" ،ښه
...ښه...دا سړی زه پېژنم ،تازه د آي اېس آي نه پوځ ته
راغلی دی .غم یې مه کوه ،زه دده مشر سره خبرې
کووم".
د شپې له ډوډۍ وروسته امینې زیبا ته ټېلیفون وکړو
اوتر ډېره وخته دواړو خویندو یو بل ته د زړه حال
ویلو ،ان تردې چي خرم له خوبه راویښ او په ژړا شو.
امینې د ټیلیفون بندولو نه وړاندې زیبا ته وویل ،زه به
پخپله د طارق سره خبرې وکړم ،د هغه ماغزه خراب
شوي دي ".زیبا وویل" ،اصل خرابي په جینۍ کی ده ،که
هغه یې پاره نه کړي نو دی هیڅ نه شي کولې ".امینې
وویل " ،خېر یو څه نا څه گناه به زمونږ د ورور هم
وي ،پوه به یې کړو .بیا هم که وې نه منل نو سکول ته
به ورشو خو پام کوه چې بابي درنه خبره نشي ".عمران
چې کور ته الړو نوهلته یوه چپتیا خپره وه .اوس د
ماښام اوو بجې وې اوهوا سړه شوې وه .په دې وخت
به سوما او خرم په خندا گانو او لوبو ټول ټبر مشغول و.
هغه د مورکوټې ته سر وردننه کړو نو وې لیدل چې
انۍ د شهناز او رابیا سره په لمانځه والړه وه .د ناستي
په کوټه کی د ټېلیویژن غږ ورو و او جمشید د اوالدونو
سره د فټبال لوبه کتله .خپلې کوټې ته په ورننوتلو پوهه
شو چې د ماشومانو په سر امینې څه النجه کړي وه.
خرم او سوما دواړه په کټ کی مور سره مالست و او
هغې ورته د یو کتاب نه کیسه لوستله .د خرم سترگې د
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پالر په لیدو وځلیدې او پالر غېږ ته یې ټوپ کړل .هغه
ښکل کړو نو په خپله وړه ژبه یې د ورځې حال تېر
کړو .سوما پکې خپلې خبرې ورزیاتولې .ماشومان چې
اوده شول نو امینې غوښتل د عمران سره خبرې وکړي
خو هغه پخپل کمپیوټر کار پېل کړې و او دې ته وویل،
دا رپورټ هم نن پورا کول دي ،ما سره خبرې مه کوه".
څو ورځې وروسته د ماحولیاتو ډلې خپل رپورټ کی د
پام وړ جملې ولیکلی .دا چې د چینارو او ددې شاو خوا
سیمه به څو میاشتو کی د سیند په اوبو الهو شي .دا یې
په گوته کړې وه چې که سخت بارانونه وشول نو ممکن
د سوات سیند اوبه نورې هم ډېرې شي او د سخت
سېالب خطر شته دې .خو سېالب به کله راځي ،ددی
وخت یې نه و ښودلې .د سیند د پاڅه جوړو پلونو په اړه
په باور یې لیکلي و چې دا د سیالبي اوبو زور نشي
زغملې .عمران دا رپورټ حکومت ته وسپارلو او څو
ورځې وروسته ورته د وزارت له خوا خبردارې
ورکړې شو چې دا رپورټ به میډیا ته نه ورکوي او
یواځې د حکومت لوړو کسانو د مطالعې لپاره دی.
اووم څپرکې
ماځیگر د جمشېد په کورکی ماشومانو شور ماشورجوړ
کړې و او شهناز په قهر وه .امینه د هر څه نه بې غمه،
بره په چت خپل موبایل کی خبرې کولې .د کورکارونه
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ترې پاتې وو خو د هغې خبرې نه ختمیدې .شهناز ورته
څو وارې په خبرو کی یاده کړی وه چې کارونه
خالصوه او بیا ټېلیفون ته کېنه .اوس څومره چې ورځې
تیریدې ،هغې به یور ته څه نا څه خبره بانه کړه او
ددوی ناندرۍ به پېل شوې .امینه د بره گېلرۍ په ټیټ
دېوال ناسته ،زیبا سره لگیا وه .پوښتنه یې وکړه" ،طارق
په کور کی دی؟" هغې په گیله من غږ وویل" ،
نه...هغه اوس ځان رانه ورک کړي ،ما ورته ټېلیفون هم
وکړو ،خو ده وویل مریضان ډېردي...ما ته خو داسې
ښکاري چې دوی اوس بهر د یو بل سره مالقات کوي".
امینې ورته وویل" ،ته پرې نظر ساته ،گوره طارق یو
څه باغي دی ،هغه د پېښور د جینۍ کیسه دی یاده ده؟
څه حال به و ،څومره بدې ردې مو ورته وویلې خو دی
نه منع کېدو ،ښه شوه چې جینۍ ترې واده شوه" زیبا
وخندل" ،او دا خو اول ځل نه دې .زه خو کله کله سوچ
کووم چې دی پخپل حال پرېږدو نو ښه به وي ،زړه به
یې ترې تورکړو ".امینې خپل غږ ټیټ کړو "،گوره،
پخوا خبره نوره وه ،هغه د واده خبره نه وه کړې .دا ځل
چې ده مور ته خبره کړې ده نو داسې یې نشو پریښودې.
بله دا چې جینۍ مو د کور ده او ډېره غریبه ده نو هغې
پخپل موټي کی کلک نیولې دې .زه داسې جینکۍ ښه
پېژنم ،په خوږه ژبه یې خلک تیرووځي او طارق خو
لکه د گډورې غوندې دې ،هرڅه چې جینۍ ورته واي،
دی یې مني .زما په سلوکی سل یقین دی چې د واده
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خبره هم هغې ورته کړې ده ،گني مونږ خپل ورور ښه
پیژنو".
امینې څو وارې مورکره د طارق سره اوږدې خبرې
وکړې خو هغه یې قانع نکړې شو .تراوسه د هغې په
سخرگنۍ کی هیڅوک خبر نه وو ،ان چې عمران ته یې
هم غږ نه وکړی .نن د زیبا سره له خبرو وروسته هغې
طارق ته فون وکړو .هغه ته یې وویل چې نورین ډیره
تکړه او هوښیاره وه خو واده د هلک او د جینۍ نه زیات
د کورنیو ترمینځ د خپلوي نوم و .طارق وویل" ،نورین
زما خوښه ده ".د امینې غږ ورته خوږ شو" ،روکیه!
هغه زمونږ د ټولوخوښه ده ،په بازار کی هره ورځ په
دکانونو کی په سوونو شیان به ستا خوښیږي .دا خو
ضروري نه ده چي هر څه به کور ته وړې".
طارق وویل" ،تا چي پخپله خوښه واده کړې دې ".امینه
ددی خبری لپاره له وړاندی نه تیاره وه " .آو آو ،خوپام
دی وي چي دعمران او زمونږ د کورنۍ په مینځ کی
دومره فرق نشته څومره چې ددې جینۍ او ستا په کورنۍ
کی دې .ته پخپله سوچ وکړه ،ستا واده په سرینا هوټل
کی وي نو د کوهستان کلي وال به پکی څنگه ښکاري".
طارق په قهر شو" ،زه نه کووم په سرینا کی واده ".او
ټیلیفون یې بند کړو.
"د چا واده په سرینا کی دې؟" د شهناز په غږ د امینې
زړه درز وکړو .هغه له څه وخته ددی شا ته والړه او
خبرې یې اوریدې ،امینه خبره نشوه ،خو په قهر یې
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ورته ووېل " ،څه دي چې راپسې دلته راغلې؟" شهناز د
هغې په لهجه خفه شوه" ،خرم د سېکل نه راپرېوتې
دې ".هغې د خرم ژړا واوریده .زر یې ښکته منډې
کړې او شهناز ورپسې د ماشوم د پالنې او د اسالم د دین
هغه خبرې کولې چې نن یې په "ایف ایم ریډیو" اوریدلې
وې .خرم ته په پښه د پټۍ تړلو په وخت هم د شهناز
خبرې بندې نشوې .څو ورځې د مخه هغې د خپل الس
بنگړي د "ایف ایم ریډیو" مال ته د جهاد لپاره په چنده
کې ورکړي وو .نن یې انۍ او رابیا هڅولې چې کفارو
سره جهاد په هر چا فرض و .امینه د انۍ او رابیا سره
کیناسته نو شهناز بیا د کفر په اړه لگیا شوه .له امینې
صبر وونشو او ترې یې وپوښتل " ،ته د کوم کفر خبرې
کوې؟ د خداې فضل دی ،مونږ ټول مسلمانان یو...شهناز
د هغې خبره ونیوله " ،زه د امریکیانو خبره کوم"...
شهناز هم خبرو ته نه پریښوده" ،دوی خو په افغانستان
کې دي ،زمونږ په وطن کې خو نه دي ".شهناز هم
ماتې نه منله "ته د بونړ بازار نه خبره یې؟" امینې وویل،
" آو ،هلته سندرغاړي اوسېږي ،خپله دنده کوي ،مونږه
یې هم واده ښادۍ لپاره راغواړو ".د شهناز غږ لوړ شو،
"یواځې سندر غاړي نه دي ،هلته ښځې گډیږي ،ماښام
ددوی بازار تود شي ،انۍ! ته خبره یې چې هلته څومره
پنجابیان ورځي او زمونږ دا بې غیرته ورته خپلې لوڼه
او خویندې گډوي ،د پېسو لپاره "...انۍ او رابیا غوږونو
له گوتې یوړې " ،توبه...توبه "...امینه غلې شوه او د
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ځواب لپاره یې الفاظ لټول .د شهناز مخ سور شو " ،زه
خو وېم چې د بونړ بازار په ټولو دله گانو جهاد کول
پکار دي ،چې د یو یو نه څټ پریکړي نو ښه به وي".
هغې غاښونه وچیچل " ،د دوی دنده په کوم اسالم کې
روا ده؟ دا هم کفر دې ،تاسو خو د هیڅ نه خبر نه یئ.
ما خو یواځې خپل بنگړي جهاد لپاره ورکړي دي ،خو
اوس وېم چې ټول سره زر ورله ورکړم ځکه د سوات نه
یې د ډمانو اډه جوړه کړې ده ".انۍ ورته څو شیبې
وکتل " ،ته ریښتیا واې لورې  ،په اوړي کې د بحرېن په
بازار کې مې د تور سرو حال د موټرنه لیدلې دی .د
والي په وخت به ښځې د کوڅې او بازار نه تیرېدې نو
په الره تلونکو سړو به مخ بلې خوا ته کړو او ورته به
دریدل چې ښځې تیرې شي .اوس د خلکو په سترگو کې
حیا نه ده پاتې .خو دا مالیان هم زیاتې کوي ،گوره د
وسلې په زوردوی د خلکو نه مسلمان نشي جوړولې.
هلته په افغانستان کې دوی څه حال کړې و ،یاد دې نه
دي چې ښځې یې هیڅ بهر نه پریښودې ".امینه لږه ډاډه
شوه او وې ویل " ،ته ورله خپل ټول سره زر ورکړه،
خو دوی به پرې څه کوي ،ددې نه خو هیڅوک خبر نه
دي ".شهناز وویل " ،مالیان ساده خلک دي ،نه د چا
کورشته او نه یې مال راټول کړې دې ،د خداې د دین
لپاره راوتلي دي او هر څوک چې ځان ته مسلمان واي،
پکار ده چې د دوی سره څنگ په څنگ جهاد لپاره
ودریږي" امینې ته د "ایف .اېم ریډیو" خپرونه رایاده
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شوه .دا خبرې چې شهناز کولې ،په ریډیو خپرې شوې
وې .رابیا د خپلو غوږونو والۍ راوویستلې او شهناز ته
یې په الس کیښودې " ،دا به زما له خوا دوی ته
ورکړې ،زه په وروستي عمرکې اوس په دې سرو زرو
څه کووم؟"
د طارق په کور کی دده د مینی داستان لکه د یو
سوړجنگ ورته د ناندریو او پېغورونو وړ وگرځیدو .د
نورین نوم اوس ده ته په ملنډو کی یادېدو" .زویه! ایله
بیله د باغبان لور "...مور به ورته د اوږدو خبرو په
اخره کی وویل" ،د نورین مور به ما سره په کرسۍ
کښېني ،ما سره...د میر عالم خان لور سره چې د
چارسدې او مردان نیمې زمکې ورسره وې ".زیبا ور
زیاته کړه ،خلک وړاندې ځي او مونږ شا ته روان یو".
بیا به یې وخندل "زه خېر ،د باغونو ساتنه به مو مفت
کېږي ".بی اوالد بابي به پکی خپله خبره وکړه" .د
ماشومانو د سکول داخلو نه به بی غمه شو ".طارق به
په زخمي نظر دوی ته وکتل او کله کله به یې غږ لوړ
شو " ،تاسو د نورین په شان یوه جینۍ راته وښایئ ".زیبا
به ورته سره شوه " ،بس بس ،هغه درخانۍ نه ده چې
څوک به یې د سیالۍ نه وي ،رنگ خو یې وگوره".
طارق به هم تېز شو " ،زه درته رنگ نه یادوم ،د هغې
پوهه او عادتونه "...مور به ورته په ورو غږ وویل" ،دا
څه لکه د ماشومانو ایرۍ وهئ .غلي شئ چې خالد او
پالر موخبر نشي".
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د طارق پالر په کاالم کی د خپلو مڼو د باغونو په غم کی
و چې حکومت له خوا ورباندې سږ کال زیاته مالیه ټاکل
شوې وه .هلته ځینې نورې ونې یې هم لرلې چې
غوښتل یې ووهي خو د ځنگالتو په اداره کی اوس یو
ایمانداره افسر کارکوو چې د ونو وهلو اجازه یې نه
ورکوله .نورو کسانو په معمولي پېسو ورسره خبرې نه
کولې ".پالر یې طارق ته وویل "،وگوره که څوک
پیژنې چې له دی بال نه ځان خالص کړو ،یو ځل
واورې شروع شوې نو بیا مزدوران به نشو پیدا کولې".
طارق ډېر په ادب پالر ته وویل" ،ښه به دا وي چې په
قانون وچلیږو ".پالر یې په قهر شو " ،ته ال ماشوم یې،
دلته نه د حکومت ۱نه د ریاست او نه د قام خبره څوک
مني .خبره د حساب ده ،چې حساب لرې ،کارونه
کېږي ".طارق ورته د چینارو غونډۍ وریاده کړه" .
عمران وایی که په لوړو غرونو پخوانۍ ونې نه وی وهل
شوې نو دوی او په سوونو نور خلک به نه بې کوره
کیدل ".پالر یې څو شیبې غلې و او بیا یې وویل" ،سبا له
به عمران وایی چې زلزله هم ځکه راغلې وه چې خلکو
ونې پریکړې .هلکه! دا د خداې زمکه ده او هر څه د
خداې له خوا کېږي ،بنده په دې کی څه نشي کولې".
طارق وېزاره شو نو خپل ټېلیفون یې راوویستو .نورین
ورته ټېکسټ (پېغام) رالېږلې و" .په تندي دې ال دولس
نه دي بجې؟" طارق موسکی شو .نورین ته یې یو

109

ټېلیفون نن ورکړې و او دا یې هم وېلي و چې یواځې دده
سره د خبرو لپاره به کاروي.
په بل ماښام امینه د زیبا سره په خبرو بوخت وه چې په
یو لوې درز د کور د ځینو کړکیو شیشې ماتې شوې او د
شېبه سکوت نه وروسته د خلکو شور زوږ راپورته شو.
امینې ښکته منډې کړې او وې لیدل چې ټول په انگڼ کی
والړ و " .څوک خوږ شوي خو نه دي؟ هغې شهناز نه
وپوښتل چې اوس یې آسمان ته کتل .انۍ او رابیا دواړو
د لرگي په ټیټ تخت مصلې هوارې کړې اونفلونه یې
کول" .خداې دې خېر وکړي ،بم زوره ور و ".شهناز
لکه چې ځانه سره لگیا وه .د هغه زوی په دې شیبه په
موبایل د چا نمبر لټوو" ،هله د پالر پوښتنه وکړه".
شهناز ورته په چغه وویل.
طارق د کلینک نه کور ته په الره و چې په اسمان کی
یې تور لوږې ولیدو او د موټر کنټرول ترې خطا شو نو
د سړک یوې ډډې ته یې ودراو .په موبایل یې د نورین
نمبر ډایل کړوخو ټېلیفون چا نه اخستو .د ماښام آزانونه
شوي و او هغه پوهه شو چې نورین به په لمانځه والړه
وي .ټېلیفون یې ایله بند کړو نو ددی په وړه شیشه د
زیبا نوم ښکاره شو .موراو خور ته یې ډاډ ورکړو نو بیا
یې د نورین نمبر ووهلو او ورسره یې خبرې کولې چې
د هغه پام سړک ته شو .خلکو د چودنې ځاې نه سړک
لوري ته منډې وهلې .د ځینوپه سر یې خاورې ولیدې،
د یو کس د سر نه وینې روانې وې .نورین سره یې
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خبرې ختمې کړې او په زړه کی یې راغلل چې نږدې
روغتون ته ورشي .خو هغه وخت یې یو ایمبولنس
ولیدو نوځان یې ورنږدې کړو .دی خبر وو چې په
داسې وخت کی اېمبولنس یواځې د مړو او زخمیانو د
وړلو لپاره کارېدو او پکی د عالج لپاره به څوک نه و.
هلته یو کارکونکي ته یې خپل ځان ور وپیژندلو نودی
خوشاله شو .د یو دکان دار نه یې شړۍ وغوښته او په
زمکه یې وغوړوله .د خپل موټر نه یې یو لوې بېگ
راوویستو چې د داسې پېښو لپاره به یې ځان سره ساتلو.
کوم کسان چې ډېر زخمیان نه و ،هم هلته یې تداوي
کول .بیا دوه واړه هلکان چې په بازار کی یې هغه
وخت د پالسټکوکسوړې خرڅولې او اوس یې له سرونو
وینې روانې وې ،یو چا دده مخې ته ودرول .د دواړو
هلکانو په مخ وېره او په سترگو کی دومره وحشت و
چې طارق وبوږنیدو .زر یې د دوی پرهرونه په سپیرټ
پاک کړل او پټۍ یې پری وتړلې .د هغه سره اوس
سپیرټ هم خالص و او اېمبولنس روغتون ته روان
شوې و .دده په شان ځینو موټر چلوونکو نور زخمیان
روغتون ته وړل .طارق یو کس ته د پاکو اوبو او د
سپیرټ د راوړو وویل .ده د څښلو د اوبو تش بوتل یوې
ډډې ته کېښودو او وې لیدل چې وړوکي هلک اوس په
پټه خله ژړل .طارق ورته په سر الس کیښودو او وې
ویل" ،مه ژاړه بچو ،زه به دې کورته ورسوم ".هلک په
ژړا وویل" ،زما څیزونه هلته په بازار کی پاتې دي".
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بیا په سلگو شو .طارق ورته ډاډ ورکړو چې د خلکو
گڼه کمه شي نوڅیزونه به یې ولټوي او که نه ونو دی به
د پخپله ورته نور واخلي .بل هلک چې په عمر کی لږ
لوی و ،غلې والړ او په نم ژنو سترگو یې طارق ته کتل.
شېبه وروسته ،یو چا د اوبو څو بوتلونه دده مخې ته
کېښودل او طارق چې سر پورته کړو نو یوه اشنا څېره
یې ولیده .هغه هټۍ وال چې طارق به ترې د کور لپاره
سودا کوله والړ و " .ډاکټر صیب ،خداي راستي چې
فرشته یې ،هلته یو چا راته وویل چې په سړک یو ډاکټر
د زخمیانو ملهم پټۍ کوي ،نو ما ویل دا به هم ته یې".
طارق ولیدل چې د هغه په الس پټکې تاو و" .که د
مختیار کېمسټ دکان خالص وي ،نو ورته ووایه ،د
داروگانو سره راځغله ،زما نورمالوچ اوسپیرټ پکار
دي "...د طارق خبره نیمگړې پاتې شوه ځکه د خلکو په
گڼه کی یې د مختیار لوی برېتې او سپین مخ ولیدو چې
یو الس یې د تندي په پرهر ایښې و.
د شپې تر دولسو بجو طارق د ملهم پټۍ نه وروسته
زیات خلک کورونو ته وراستولي و .دواړه هلکان هم
هلته د یو بند دکان دروازې مخې ته گونج مونج اوده وو.
د پټۍ په وخت طارق خبر شو چې دوی د بره سوات نه
راغلي و او هره شپه به یې هم هلته د بازار په یوه برنډه
کی تېروله .اوس هم چا ورله د خواړو لپاره بسکټ
ورکړي اودوی بې له کمبل او څادر پراته و .مختیار
کېمسټ او د بازار نوردکانداران د پولیسو سره له خبرو
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وروسته خپل خپل زیان یو بل ته یادوو .د مړو شمیره
تر اوسه نه وه معلومه خو یو کس ویل چې دریو کسانو
دده په الس کی ساه ورکړې وه .د ځینو خلکو خپلوان
تر اوسه هلته والړ و او پولیسو وړاندې نه پریښودل.
طارق د بوتل په اوبو مخ السونه ووینځل ،په زمکه
هواره کمبله یې په دواړو ماشومانو وغوړوله او هم هلته
ورته نږدې کېناستو.
په بله ورځ نورین له ډېره وخته په دفتر کی هغه کمپیوټر
ته ناسته وه چې څو ورځې وړاندې ورته په میزاېښودل
شوې و .کمپیوټر زوړ و خوهغه خوشاله وه چې په دې
به چل زده کړي .اوس یې هم د "اېکسېل" په سیسټم ځان
پوهیوو .کله کله به یې د بهرني دفتر د بابو نه مرسته
وغوښته .په مدرسته البنات کی د ماشومانو شمیره کمه
وه او ټول خبر وو چې زیات خلک له ښاره په وتلو وو.
نن دوی د دوو کالسونو شاگردان په یوه کوټه کی
کښېنولي و او نورین په کمپیوټر ځان مشغول کړې و .د
هغې په موبایل د پېغام د راتلو پیپ وشو نو وې کتل" .د
پېري له خوا" دا د طارق نوم و چې ورته یې د مڼې
تصویر رالېږلې و.
هغه موسکۍ شوه .ترور زوی یې اوس د چا د مڼو په
باغ کی کار پېدا کړې او مور ورپسې د یو کس په خله
پېغام رالیږلې و چې کور ته راشه .تیر ځل هغې طارق
ته دا خبره وکړه نوڅومره وار خطا شوې و" .تا خو به
ورته آو نه وي کړي؟" نورین په ارمان وویل "،څه
113

وکړم ،نور څوک خو د واده خبره راته نه کوي ،سوچ به
پرې وکړم ".طارق ټکڼې شو" ،نورین...نورین زه به
یې مړکړم ...ستا د ترور زوې...پام کوه چي د مجبورۍ
احساس ونکړې...ته زما یې...زما یې...زما یې ".هغه په
جوش کی وویل .نورین کټ کټ وخاندل " ،د ماشوم
توب ډایالگ درنه هیر نه دي؟" هغې طارق ته وریاد
کړل.
د طارق په کورکې په اختر ښادۍ کې نورین د خپل پالر
سره ورتله او کله چي به ټولو ماشومانو لوبې کولې نو
طارق به د هغې الس نیولې و او بل څوک به یې ورته
نږدې نه پریښودل .په یو اختر کی خالد چي تر
ټولومشر و ،د هغې الس د خالصولو په هڅه د طارق
څپېړه خوړلې وه .بیا دواړو وروڼو څومره وهل ټکول
کړي وو .د طارق پالر ددوی د خالصولو لپاره راغې
نو هغه په مزکه مالست لتې ټکولې او په چغواو ژړا یې
هم یوه خبره کوله چې" ،نورین زما ده ،زما ،دا به ما
سره لوبې کوي ".اوس هم کله کله هغې طارق ته دا
خبره یادوله نو ورته به یې وخندل " ،وگوره زما مینه
څومره پخوانۍ ده".
هغې پرون ماښام ورسره څومره اوږدې خبرې کړې
وې ،د ژوند وړې وړې خبرې او کله چې نورین ورته د
ښار د پیښو یادونه وکړه نو طارق وویل" ،د نورو خبری
به نه کوو...هغه د احمد خان سندره دې اوریدلې ده"...ما
ته چې راځی نو د بل چا خبرې مه کوه ".نورین په
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تشویش وویل" .طارقه دا به اوس څه کیږی هن؟" طارق
په زوره وویل "،زما سر به کیږي!" نورین کړس کړس
وخندل .اوس هغې غوښتل چې په موبایل کې طارق ته
ځواب ولیکي خو د دفتر دروازه ناڅاپه خاله پرانسته
اونورین موبایل د میز په دراز کی کېښودو .دواړه
خویندی را دننه شوي نووې لیدل چې نورین د دوی په
لیدو حیرانه شوه خو بیا ډیر په خندا او خوشالۍ یې دوی
ته ستړي مشي وویل .خاله الړه نو امینه د دې مخامخ
په کرسۍ کیناسته .زیبا تراوسه والړه وه  " ،مونږ د
سکول مخې نه تیریدو نوستا لیدو ته مو زړه ووشو".
امینې خپل سپین بیگ د هغې په میز کیښودو چې
ورباندې طالي زنځیر ځوړند و .بیا یې څادر د غاړې نه
سست کړو او د دې په گوتو د الماسو رڼا وځلیده .نورین
زیبا ته د کیناستو وویل نو هغې ترې د سکول پوښتنه
وکړه .دې ورته د یو بل لوي بلډنگ خبره وکړه چې بل
کال ته به تیار شي .هغی نه لیدل چي زیبا او امینې یو
بل ته په سترگو کی څه ویل خو دا احساس ورته وشو
چي دواړو خویندو ورته په عجیبه نظر کتل .نورین یو
څه نا ارامه شوه خو هغوی ته یې څرگند نه کړل .امینې
تری پوښتنه وکړه " تنخاه څومره درکوي؟ نورین
وشرمیده .تراوسه تری مورهم د تنخاه پوښتنه نه وه
کړی .په ورو غږ یې وویل "،حاضره خو راله پینځه
زره راکوي ،په نوی کال کی به راته زیات کړي ".زیبا
سر وخوځوو او وی ویل "،دا هم ډېرې دي ،نن سبا
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خلک روزگار پسې سرگردانه وي ،ته خوش قسمته یې
چي ملک صېب دا سکول جوړ کړو او ددی مشوره هم
ورله داجي ورکړی وه ".د زیبا په لهجه کی زهرگډ وو
او امینې ورته په سترگو کې خبردارې ورکړو ،خو
نورین د سکول جینکو په الس جوړ شوي یو څو
انځورونه ورته وښودل چی مخا مخ په دیوال لگیدلی و.
خاله چاي رادننه کړې نو څو شیبې خاموشي شوه او چې
دا له کوټې ووتله نو امینې غاړه تازه کړه او ورته یې
وویل" .نوري ،ما یوه خبره درسره شریکوله ،ته خو زما
د کشرې خور په شان یې ".د نورین زړه په زوره
ودرزیدو .په کور کی یواځې طارق ورته "نوري" ویل.
هغه پوهه شوه چې دوی د څه لپاره راغلې وې .امینې
خپله خبره جاري وساتله" ،ته زمونږ په کورکی لویه
شوې یې او ستا پالر زمونږ ډیر خدمت کړی دی ځکه
ستا په مونږ ډېرحق دی ،خو هاغه څه چې ته او طارق
غواړئ ،ناممکنه خبره ده .زما او د زیبا پری هیڅ
اعتراض نشته ،خو ادې او داجي دواړه ،ته زمونږ نه
زیات ښه پېژنې" زیبا د نورین مخ ته کتل چې هیڅ ډول
تاثر پرې نه ښکاریدو" .ادې مې اوس د زړه په مرض
اخته ده او خفگان ورته ښه نه دی ،داجي د خالد بیماري
تراوسه نه ده منلې ،دا بله بدنامي به برداشت نه کړې
شي ".نورین لکه د بوت پخپل ځاې ناسته وه او په الس
کی نیولي قلم سره یې د کتابگوټي په سپین کاغذ لیکې
راښکلې .د امینې په وروستۍ خبره د هغې مخ سور او
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له خلې یې سلگۍ راوتله" ،بدنامي؟" زیبا خور ته بدبد
وکتل او وې ویل " ،ددې مطلب هاغه نه و ،خلک اوس
هم د خالد الال د ناروغۍ خبرې کوي ،شیرین د پالر په
کور ناسته ده چې یو ډول زمونږه بدنامي ده ".امینې
ورزیاته کړه" ،بابي یوه ورځ بره د کړکۍ نه کتل ،ویل
یې ،په الره دوه ښځې تیرېدې ،زمونږ کور لوري ته یې
په الس اشاره کوله چې د دوی زوې د اوالد په نه کیدو
لېونی شوې دی".
زیبا وویل" ،مونږ نه غواړو چې خلکو ته زمونږ په باره
کی د خبرو نوی موضوع پېدا شي ".نورین د خبری
لپاره خله جوړوله خو امینه ترې وړاندې شوه" ،مونږ
نورڅه درته نه وایو ،ته پخپله هوښیاره جینۍ یې او که د
طارق سره لیدل بند کړې نو هغه به ډېر زرتا هېره
کړي .او دا هم یاد لره چې د طارق دا اول ځل نه دې
چې جینکۍ یې خوښیږي .هغه به درته نه وي وېلي ،خو
په پېښور کی یې یوه جینې دومره خوښه وه چې نږدې
سبق یې ورته پریښودی و .که زیبا مونږ نه واې
خبرکړې او یا داجي ورپسې پخپله څو میاشتې په پېښور
کی نه واې تېرې کړې نو دی به اوس ډاکتر هم نه
وای".
خاله صاحبو د ځینو فایلونو سره رادننه شوه نو دوی
غلې شوې .هغې دا د نورین مخې ته په میز کیښودې،
"بابو صېب واي چې د دستخط نه وړاندې یې وگوره".
نورین ورته سر وخوځوو نو دا له کوټې ووتله .امینې د
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چیني چېنک نه په پیالوکی چاې واړولې او نورین ته یې
یوه پیاله کیښوده .زیبا د خپل الس گړۍ ته وکتل .هغی
د خپل مشر ډاکټر نه تر یوی بجی چوټي اخیستې وه او
اوس دولس بجې وې .نورین ته یې وویل " .بابي دې
پوښتنه کوله چې ته اوس مونږ کره ولې نه راځې؟"
هغې ورته په عاجزۍ وکتل خو ژبه یې گونگه وه .د
امینې او د زیبا په خبرو هغې ته خپل ټول وجود شل
معلومیدو او خله یې وچه وه .د چایو پیاله یې
راواخیسته او د گرموچایوگوټ د هغې اعصاب لږ ارامه
کړل .امینې ورته وویل " ،ښه به دا وي چې د پخوا په
شان مونږ سره تگ راتگ وکړې ،ستا په لیدو مونږ ټول
خوشالېږو .دا ستا فرض دي چې که طارق یوغلط قدم
اخلي نو ته یې منع کړې .هغه خو هلک دې ،نن تا سره
ملگرې دې ،سبا به بل سره وي .واده خلک پخپلو
سیالوکی کوي ".زیبا غاړه تازه کړه" ،ریښتیا ،ستا هغه
ترورزی نن سبا څه کوي ،چې ته یې په نوم کړې وې؟"
د نورین زړه په زوره ودرزیدو " ،دا خبره ورته چا
کړې ده؟...زما او طارق نه عالوه خو هیڅوک نه و
خبر "...نورین د ځواب په ځاې د چایو پیاله یې خلې ته
ونیوله چې اوس تشه وه .هغې خپل ځان ډیر بې وسه
وگڼلو .امینه پوه شوه چې له نورین اوس نورې خبرې
نشي راویستلې نو هغې ته یې وویل" ،ته زما کشره خور
یې ،ما ته په زیبا او تا کی هیڅ فرق نه ښکاري ،ستا هره
مسئله چې وي ،راته په ټېلیفون ووایه ".بیا دواړه
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خویندې راپاڅیدې او زیبا چې له دروازې وتله نو هغې
ته یې وویل" ،زمونږ د راتلو نه په کور کی څوک نه دي
خبر ،طارق ته هم مه وایه".
تر لوی دروازې امینې د سکول په ستاینه خبری کولې او
بیا یې نورین ته وویل" ،ټیلیفون راته وکړه ښه ".نورین
د ځواب په ځای ورته سر وخوځوو او بیا یي وېل،
"کوشش به وکړم ".هغې د نیم خالص دروازی نه ولیدل
چی بهر په وړوکي میدان کې د عمران سرکاري موټر
والړ و .دا چي بیرته خپل دفتر ته راغله نو د تفریح
وخت شوی و .خاله ته یې وویل "زما په سر کی درد
دی ،زه تر کوره پورې ورځم ،مس نسرین ته ووایه چې
دفتر کی دې کېني.
په موټرکی زیبا غلې وه ،د ډریور په وړاندې هغی
خبری نه کولې .امینی ورته د تورو عینکو تر شا وکتل
او بیا یې وویل" ،سکول خو یې ډیر ښه روان کړی دی،
تنخا یې دومره ښه نه ده ".د زیبا په تندي گونځې ښکاره
شوی ،خور ته یې مخ واړو او په انگرېزي ژبه یې
وویل".هغه څوک چي د یونیورسټۍ مخ یې هم نه وي
لیدلې او نه یې څه ټریننگ اخشتی وي ،تش د بي،اې په
ډگري کار پیدا کړي ،زما په خیال نن سبا وخت کی ډیر
خوش قسمت دی".
امینې خپلو د الس نوکونو ته وکتل چي ورباندی نارنجي
رنگ وهلی و او خور ته یې په انگریزي وویل " ،ستا
خبره سمه ده خو دا الیقه جینۍ ده ،ستا یادیږي چي د
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حساب سوالونه به یې درته حل کړل ،هغه وخت ته په
پینځم کي وي او دا په څلورم کی ".زیبا په قهر شوه" ،
زه په انگریزۍ کی ښه ووم ،تاسو ټولو به ما نه پوښتنې
کولې ".امینې وخندل" هغه ځکه چي تا او طارق په
انگریزي سکول کی سبق ویلې دې ".زیبا د روغتون په
لویه دروازه د موتر نه ښکته شوه ،خور سره یې خدای
په اماني وکړه او په تیزو قدمونو دننه والړه.
په مدرسته البنات کی د ماشومانو شور نورین پخپلې
کوټې کی هم اوریدې شو .هغې مخ په بالښت کی پټ
کړې او له ډېره وخته یې ژړل ،دومره چې اوس یې لکه
د ماشومانو سلگۍ وهلې .په کورکی هغه محال هیڅوک
نه وو او د ګودام مخې ته مزدورانو د یوې لوی الرۍ نه
د اوړو بوجۍ راښکته کولې .هغې پوزه په رومال پاکه
کړه او بالښت ته یې وکتل چې لوند خیشت و .د یوې
کیسې هیروین ورته رایاده شوه چې په ژړا ژړا یې
بالښت لوند شي .یاسمین ورته څومره په خوند خوند دا
جمله د کتاب د مخ نه لوستې وه او دواړو پرې څومره
خندلي و " .دا د نه منلو خبره ده ،دومره ژړا به څوک
کوي؟" نن ورته خپل ځان د کیسو یوکرېکټر ښکاریدو.
د زیبا او امینې خبرو د هغې په غوږ کی انگازې کولې،
"دا بله بدنامي به برداشت نه کړي ".د امینې او زیبا
خبرو له هغې وارخطا کړې و او اوس نورین ځان ته په
قهر وه چې ولې یې د هغوي په وړاندې ژبه گونگه شوه.
هغې ته خوخپل ځان هغه وخت دومره ټیټ نه و ښکاره
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شوې چې په هم دې دفترکی څو ورځې وړاندې شهاب
سره مخ شوې وه .څومره په ډاډ یې د هغه خبرې ځواب
کړې وې.
د سکول د پېسو حساب او د استادانو د تنخاه لپاره د بابو
(کلرک) دفترد ښوونځي د لوې دروازې سره جوړ
شوې و .ملک صېب به هره دویمه درېمه میاشت پخپله
په دې دفتر کی دا حسابونه له نظره تیرول او د نورین
کوټې ته به یې هم سرښکاره کړو .په هغه ورځ ورته
بابو ټېلیفون وکړو چې کشر ملک صېب (شهاب) ورسره
ناست دې او شیبه وروسته به د نورین سره کتل غواړي.
هغه پوه شوه چې دده د راتگ هدف څه و .لومړې خو
یې نه غوښتل چې ورسره یواځې وویني ،خو بیا یې خاله
صاحبو ته وویل" ،ته بهر کېنه ،چې زه درته ټلۍ وغږوم
نو دننه راشه .خاله صاحبو ډېر انتظار ونکړو .ښاي
لس یا دولس مینټه تېر شوي وي .نورین د ملک زوې
ډېرو خبرو ته نه و پرېښودې .هغه ته یې سپینه کړه چې
د ملک صېب او یاسمین نېکي به نه هېروي خو څه چې
شهاب غواړي ،هغه ددی له وسه بهر خبره وه .شهاب د
هغې جرات ته حېرانه و .له هغې یې وپوښتل چې د
انکارسوب یې څه و نو دې ورته وویل "،زه دا سوب
تاسو ته نشم ویلې" .هغه ټینگار وکړو ،که په دې
ویریږې چې زمایوه ښځه په بهر ملک کی ده نو ډاډ
درکوم چې هغه مې طالقه کړې ده .یکي یو زوې مې د
شپاړسو کالو او خپلواکه دی ".نورین له خپلې کرسۍ
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ودرېده " ،ملک صېب په ما جبر مه کوئ که نه زه به دا
نوکري پرېږدم".
په دې خبره د شهاب رنگ والوتو .نه...نه...زه دا نه
غواړم ".بیا دروازې ته په تلو کی یې ووېل "زه افسوس
کووم خو زما په خبرو خفه نشې ،په دې موضوع به هم
دلته خاورې واړوو .زه فقط تاسو خوشاله لیدل
غواړم ".نورین ټلۍ نه وه وهلې او خاله صاحبو د شهاب
الدین د تلو نه وروسته پخپله د نورین دفتر ته راننوته.
"نورین گلې ،کشرملک درته څه ویل" ،نورین یو
رجسټر را واخستو او هغې ته یې وویل "،د ځینو
استادانو د تنخا خبره مو ملک صېب ته کړې وه ،دې
وایی چې سږ کال به ورباندې غور وکړو".
نورین هم هغسې په سلگیو وهلوخوب یوړه خو د ډزو په
غږ راویښه شوه چې د کوټې کړکۍ ته ډېرې نږدې
وشوې .هغې د الس گړۍ ته وکتل ،اوس دوو بجو ته
څو مینټه پاتې وی او د چوټۍ وخت شوې و .نیم ساعت
وړاندې د ښوونځي نه د راتلو سره هم هاغسې څادر په
سر ،د بوټانو سره په کټ پرته وه .د ډزو په غږ دې
کټ نه دروازې ته منډه کړه .د پوڼو په دېوال یوه وړه
شیشه ځوړنده وه اونورین په هغې کی خپل مخ ولیدو نو
هم هلته ودریده .ددی سترگې سرې وې .یوه شیبه یې
سوچ وکړو ،بیا غسل خانې ته الړه او د بالټي نه یې څو
لپې اوبه په مخ واچولې .دا د ښوونځي په دروازه ال نه
وه وتلې چې نورې ډزې و شوې .یوه گولۍ د هغې د
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سر د پاڅه تیره شوه نو دننه یې منډې کړې .په برنډه
کی ددی معاونه مس نسرین اندېښمنه والړه وه او په لیدو
یې ژر ورته الس وخوځو " .واړه مو دننه گېرکړي
دي" نورین ورته ویل" ،ښه مو وکړل ،ډزې ډېرې
نږدې دي ،کړکیود شیشو نه یې لیرې کړئ ".هغه خپل
دفتر ته الړه او په ټېلیفون یې ملک ته خبرورکړو.
امینه چې کور ته ورسیده نو ماشومانو په مخه واخیسته.
انۍ د هغې د لیدو سره ورته شونډې بوڅې کړې او په
خفگان یې ووېل" ،دا وخت ستا د راتلو دې؟ په ښار کی
څه حال دې ،له ما دې زړه خور(خپور) کړې و ،اوس
مې شهناز ته ویل چې درپسې ټېلیفون وکړي ".امینې
څادر لیرې کړو او د خواښې سره کېناسته" ،انۍ! په الره
کی ډېر رش و ،یوه گېنټه خو په سړک والړ وو ،دومره
پوځي الرۍ وې چې تپوس یې مه کوه ،د عمران دوی
ډریور ویل چې امریکایان راروان دي ".په دې وخت
کی شهناز هم راښکاره شوه او په گیله من غږ یې یور ته
وویل" ،موبایل خو درسره و ،نامړدې ،یو میس کال به
دې کړې واې ،په دې خرچه نه راځي ".د امینې په
غوږونو کی اوربل شو ،غوښتل یې چې شهناز ته څه
وواي چې په دې کې یو لوې درز سره د کور کړکۍ
ولړزیدې ،امینې شهناز ته وکتل " ،دا لکه چې ستا د
بنگړو غږ و ".شهناز یوه پیکه خندا وکړه او د ټوپک د
ډزو سره امینې په خرم او سوما الس تاوکړو" ،دا به د
رابیا ببو والۍ وي ".شهناز ورته په قهر وکتل ،په
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موبایل ټیلیفون یې گوتې ووهلې او خپلې کوټې ته الړه.
انۍ او رابیا کلیمې تیرولې او امینې هم اخوا دیخوا د
خلکو خیریت په خپل ټیلیفون معلوم کړو.
ډزې غلې شوې او ډیر وخت خاموشي وه .انۍ امینې ته
د سترگو اشاره وکړه چې خرم اوده کیدونکې و .هغې
زر را پاڅوو" ،مه اوده کیږه بیا د شپې مونږ هم درسره
ویښ یو ".هغه یې وتښنوو نوخرم د مور له غېږې الړو
د انۍ په غېږ کی یې سرکیښودو .سوما سر راپورته
کړواو وې ویل " ،زه اوږې یم ممي ،چپس خورم".
امینې یو سوړ اسوېلې وکړو نو شهناز هم هغه وخت
کوټې ته رادننه شوه او د سوما خبره یې واوریده" .
ماشومانو سره د ډوډۍ په وخت چې مور نه وي نو هم
دغسې کیږي ،د غرمې مې وریژې ورته کیښودې نو وې
نه خوړلې ،زه ورځم چې د شپې ډوډۍ ته لږ وخت پاتې
دې اوس به جمشید هم راشي ".امینې دواړه ماشومان له
السه ونیول او په زوره یې خپلې کوټې ته بوتلل .د سوما
په خبره اوس خرم راویښ شو او له مور یې چپس
غوښتل .امینې د افروزې او د بدرۍ ارمان وکړو چې
دواړه ترې کراچي ته تللې وې .هغې ماشومان دالسه
کړل او ورته یې وویل ،ورشئ ټي وي وگورئ ،زه درته
چپس پخوم .ماشومان چې د ټي وي کوټې ته الړل نو
امینې پخلنځي ته سر دننه کړو .په ډېر خوږ غږ یې
شهناز ته وویل" ،وریندارې ،که اجازت راکوې نو دوه
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الوگان به چپس کړم ".شهناز ورته په طنز وویل " چپس
جوړول درځي؟
"امینه له قهره تاو شوه خو په خندا یې وویل" ،څلورکاله
مې ډاکټري وویله چې تر ټولو گران سبق وي ،نن به
چپس پخول تا نه زده کړم ".شهناز دومره په اسانه ماتې
نه منله ،آلوگان او چړه یې د امینې مخې ته کېښودل.
"ډاکټري به دې یا پکار شي یا نه ،پخلی هری ښځې ته
پکار وي ".امینې د آلوگانو نه پوستکې لرې کوو"،
زمونږ او ستاسو په ژوند کی ډېر فرق دې ،ما نه د پالر
او نه د خواښې په کور کی پخلی کړې دی .".دا یې
وویل او چاکو یې د یور په خېټې کی د منډلو په ځاې ،په
آلوکی خښ کړو.
ماشومانو چپس وخوړل نو امینې ورته جامې بدلې کړې،
په دواړو یې غاښونه برش کړل او کټ ته یې وخېژول.
دوی ته یې د کتاب نه یوه کیسه ولوستله او د عمران
سره د جنگ لپاره یې ځان تیار کړو.
اتم څپرکې
ده ټوله ورځ د کمشنر دفتر مخې ته نورو مزدورانو
سره کار کړې او اوس د سړک نه په ښکته تلونکي الره
روان و .داسې کارونه به هغه ته پخوانو ملگرو پېدا
کول او د ورځې له مزدورۍ وروسته به دې تل په لنډه
الره کورته ورښکته کیدو .د بازارنه یې څه سودا هم
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کړې وه او اوس د کسوړو وزن ورته دروند شوې و .د
لیرې نه یې ولیدل چي دده کور مخې ته د اوبو ډنډ والړ
و .نن لکه چي بیا ټولو کورونو کي جامې وینځل شوې
وې .په دو دریو ټوپونو هغه د کور مخې ته والړ و خو
په مال کي یې بریښ وشو نو قدم یې وروکړو .د کور په
دروازه یو زوړ ټغرځړیدو خو د دې شا ته نرگس نه وه
والړه .هغه اوس د اوولسو کالو وه خو هره ورځ به یې
د نیکه الره څارله او چي بابا به کورته نږدي شو نوکله
کله به یې ورته نا ببره د ټغر د شا نه د "بوو" غږ وکړو.
دا د هغې د ماشومتوب لوبه وه چي اوس هم پاتې وه.
د کوڅې او د چم گاونډ د کورونو سکوت د بابا لپاره
نااشناو .نور کله به په دې محال کوڅه له ماشومانو ډکه
وه ،د پټ پټوڼو نه واخلې تر کرکټ پورې هره لوبه به
کیده .ښځو به د تناره په سر یو او بل کور کی بنډار تود
کړې و او سړي به له کارونو راتلل .هغه په سستو
گامونو روان یو څو کسان ولیدل خو د کوڅې چپتیا ورته
حېرانوونکې وه .د ده د کور دروازه تړلې وه او چې د
تمبې زنځیر یې وشړنگوو نو ډېر ځنډ وروسته ورته
خدیجې ور پرانستو" .څه خبره ده؟" هغه په تونده لهجه
وویل" ،ټول مړه دي" خدیجې ورته غاښونه وچیچل
"خله دې سپېره ده چې په دې ماښام داسې خبرې کوې،
نورین دننه ناسته ده ".بابا د سودا کسوړي په کټ
کېښودې او د انگڼ د اوبو نل ته کېناستو .د مخ الس
وینځلو نه وروسته د خدیجې نه یې تولیه ونیوله او په مخ
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پاکولو یې وویل " ،خېرخو دې ،څه خبره خو نه ده
شوې؟" خدیجې د کسوړو نه ترکاري او نوره سودا
راویستله" ،مونږ ته خو یې دا ویلي دي چې سکول بند
شوې دی او دا کلي ته روانه ده خو هلته نه تره ورپسې
ځواب رالیږلې دې چې نه دې راځي ،ټوپک واله
گرځي ".بابا په برنډې کی دننه د نورین غږ اوریدو
چې د نرگس سره یې خبرې کولې .هغه غاړه تازه کړه
نودواړه غلې شوې او په لیدو یې ورته ستړي مه شي
وویل .نورین ورته وکتل "،ټوخې دې اوس څنگه دې؟"
بابا د کوټې بل سرکی په غوړېدلې درۍ کښیناستو،
"شکر د خداې اوس ښه یم ".بیا یې د دېوال سره ډډه
ولگوله" ،څه چاې ډودۍ مو نورین ته ورکړي دي که
نه؟" خدیجه بیا په قهر شوه" ،نه نه ...مونږ هیڅ ورله
نه دي ورکړي ،تاته ناست یو ...چې چاې ډودۍ راته
وکړې ".نورین پوښتنه وکړه" ،په ښار کی څه حال
دې؟" بابا ډډه ولگوله " ،د ښار حال ښه نه دې ،د قامي
جرگې یو بل تن یې په گولیو سوری سوری کړو ،ما
لیدلې و ،طاوس خان ډېر ښه سړې و .خدای دې
وبخښي ".نرگس په ژړا شوه" ،اوس به څه کیږي بابا؟"
خدیجې نمسۍ ته په سر الس کیښود" ،مه ژاړه لورې،
خداې به مو ساتي ".نورین اخوا دېخوا وکتل" ،دا ریډیو
څوک غږوي؟" نرگس د گاونډ کور ته اشاره وکړه،
"دوی یې اوري د جهاد ترانې او د مال خبرې ،غوږونه
یې راله وخوړل ".خدیجې ورته په شونډو الس کیښودو،
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"شش...شش ،ورو وایه ".نرگس لکه د ماشومانو په
ژړغوني غږ وویل ،ولې ورو ووایم ،پرونه پورې یې
زامنو د شرابو کاروبار کوو او نن خلکو ته د نمونځ چل
ښئ ".په وروستي خبره د نرگس غږ مات شو او مخ یې
په السونو کی پټ کړو".
نورین نن غرمه د بابا کور ته راغله .له هغه راهیسې
یې لیدل چې نرگس نارامه وه .د ښار په دی کورونو کی
زیات د کلو هغه خلک مېشت و چې په سرکاري دفترونو
کی یې کار کوو .د بابا درې زامن د خپلو اوالدونو سره
په کراچۍ کی اوسیدل او مشره نمسۍ نرگس د نیا او
نیکه دخدمت لپاره په سوات کی پاتې وه .په اوړي کی
به ټول سوات ته راغلل او خدیجه به هم کله کله د نمسۍ
سره په ژمې کی یو میاشت د زامنو کره کراچي کې تېر
کړو خو د هغه ځاې ژوند یې نه وخوښ .بابا یو وارې
تللې او توبه گار راغلې و.
د کوټې په یو گوټ کی د نورین تور بېگ پروت وچې
پکی د جامو سره د هغې څو کتابونه او بوټان هم و.
ملک صېب خپل ښوونځې د ژمي د رخصت لپاره یوه
اوونۍ وړاندې بند کړو خو نورین او استادانو ته امر
وشو چې دوی به کار ته راځي او په یو زوړکمپیوټر به
چل زده کوي .نن سهار بابوخبر ورکړو چې نور به
هیڅوک سکول ته نه راځي ځکه په تور سرو بندیز
لگیدلې و چې بې محرم به په الرو کې نه گرځي .بابو
ټولو ته خپله خپله تنخاه ورکړه نو وې ویل" ،ملک صیب
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واي چې خپل خیال ساتئ او که څه مشکل و نو ده ته
ټیلیفون وکړئ ".استادانو د یو بل سره خداې په اماني
کوله نو د ځینو سترگې لمدې وې .نورین ورله تسلي
ورکوله خو پخپله هم نه پوهیده چې څه وکړي.
د شپې تر ناوخته هغې د نرگس سره ورو ورو خبرې
کولې او چې هغه اوده شوه نو په تیاره کی د نورین
سترگو ته د طارق مخ وځلیدو .دده سره نن وروستۍ
شېبې ورته داسی ښکاریدې لکه چې هم اوس یې ورسره
خبرې کولې .د هغه کورنۍ د ژمي لپاره مردان ته کډه
وړې وه .هلته دده د مور زمکې اوخپل کورو او طارق
ورته ویلي وو چې یو ځلې ټول هلته ځاې په ځاې شول
نو دی به هم الړ شي .د ښارشته من خلک به په دې
ورځو کې هسې هم ښکته ملک ته تلل.
په تیروڅو ورځوکی وسله وال د حکومت دفترونو ته
کاواکه ننوتل او خلکو ته یې د اسالمي شریعت چل
ورښودلو .په ښار کی تاو دومره ډیر شوی و چې بیگاه
حکومت په مینگوره کی کرفیو لگولې وه .طارق د یو
پوځي ملگري سره په جیپ کی د نورین لیدو ته راغلې
و .دواړه د سکول د بابو په دفتر کی ناست وو .د
استادانو د کورنه ټول الړل او اوس په سکول کی د یوې
خاله او د شینو څوکیدار نه عالوه څوک نه وو .بابو هم
خپل کور ته تللې و .نورین سهارد تورو چایو سره
بېگانۍ سړه ډوډۍ خوړلې او که طارق ورته د راتلو نه
واې ویلې نو حېرانه وه چې کومې خوا ته الړه شي .د
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ملک ټېلیفون بند و او شینو د خپل ټوپک سره کله یوې
او کله بلې خوا ته تلو راتلو .خاله صاحبو په برنډه کی
ناسته په کروشیا یې څه جوړول .کله کله به یې د
بابودفتر ته نظر وکړو چې له کړکۍ د نورین او د طارق
سرونه یې لیدې شول .طارق د هغې سترگو ته وکتل خو
پکی مستي نه وه چې دده زړه به یې یوړو" .نوري ،په
تندي دې ولې دولس بجې دي؟" نورین به نور کله ځواب
ورکړو" ،ځکه چې په گړۍ کې دیارلس نشته ".بیا به
ټوکې پېل شوې ،خو نن د هغې ژبه گونگه وه .د طارق د
ډېرو خبرو په ځواب کی اخر په وچو شونډو یې وویل
"ما ځان سره بوځه ".طارق خپلې عېنکې لیرې کړې او
ورته یې وویل" ،زه د سامان په الرۍ کی ځم ،الره کی
به په تکلیف شې ".نورین سترگې واړولې" ،څه چې
پېښېږي ،دواړو ته به پېښېږي ،زه اوس تر شانگلې هم
نشم تلې ،گاډي نه ځي ".طارق بهر وکتل " ،زه سبا
بیرته راځم ،تر هغې ته د بابا په کور کی اوسه .څو
ورځې وروسته به هر څه سم شي ،حکومت اوس دې
خلکو سره روغه کول غواړي ،حالت به ښه شي".
نورین د خپلې بټوې نه موبایل ټېلیفون راوویستلو او
طارق ته یې کېښودو" .دلته نه بجلي شته چې چارج یې
کړم او نه به ته یې چې درسره خبرې وکړم ،په الره کی
به ستا پکار شي ".طارق ورته موسکی شو " ،ته څومره
هوښیاره یې ،زړه می کیږي چې انعام درکړم او ستا
انعام هم دغه ټیلیفون دې ".نورین پخپلو نریو گوتوموبایل
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ورته ټېله کړو نو طارق د هغې په الس خپل الس
کېښودو ".ستا او زما د ژوند کرښه اوس په دی ټېلیفون
کې ده ،هر چرته چې یې زه به درسره کانټېکت ساتم.
زما نمبر به هم هغه وي چې تا سره دې ،کله به چارج نه
وي او کله کرېډټ ،کله کله به سگنل نه وي خو یو وخت
به دا هر څه وي نو زه او ته به خبرې کوو .ما داجي
سره ستا په هکله خبره کړې ده او هغه زمونږ په واده
هیڅ اعتراض نه دې ښکاره کړې .نورین! ته زما یې او
زما انتظار به کوې ".هغې په زخمي سترگو ورته
وکتل" ،مردان ته دا الره ډیره اوږده ده ،په منځ کې
غرونه دي ،جنگونه دي .ته به زما څومره انتظار
وکړې؟" هغې د خپل زړه درزا اوریدې شوه اوڅو شېبې
دواړه غلي ناست و ،د طارق د الس گرمي هغې پخپل
وجود کی احساس کړه .طارق ورته وویل " ،ته ولې د
مایوسۍ خبرې کوې ،داسې لکه چې بیا به یو بل نه
وینو ،دا یویشتمه صدۍ ده .د آدم درخانۍ وخت تیر
شوی دی .ترڅو چې ژوندی یم ،زه به درپسې راځم  ،د
بابا د کور نه به هیچرته او هیچا سره نه ځې ".د نورین
سترگې ډنډ شوې " ،که دوی کراچۍ ته تلل نو بیا؟"
طارق د هغې الس پخپل الس کې کلک کړو" ،بیا به هم
نه ځې ،د دوو ورځو خبره ده ".طارق ددی د الس گوتې
یو یو پرانستې او ټېلیفون یې ورباندې کېښودو .بیا یې
خپلې گړۍ ته وکتل او پاڅیدو" .اوس به الړ شو ،خاله به
هم کور ته ځي او شینو خو لکه چې هم دلته اوسېږي".
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خاله ددوی لوري ته راغله او د نورین بیگ یې واخستو.
طارق د شینو سره خبرې کولې .هغه د ښوونځي گیټ
قلف کړو او نورین ته یې په مخه ښه وویل .نورین چې
جیپ کې کیناسته نوشا ته یې وکتل .هغه لویه تخته چې
"مدرسته البنات " پرې لیکلي و ،په گولیو سورۍ وه.
خاله صاحبو د یوې کوڅې مخې ته ښکته شوه نو طارق
ورته په الس څو روپۍ کیښودې .کله چې جیپ د بابا د
کور مخې ته ودریدو نو طارق د نورین بیگ واخستو او
د کور دروازې پورې ورسره راغلو .د نورین مخ په
څادر کې پټ و او د بیگ اخستو په وخت یې طارق ته
وکتل .هغه په ورو غږ ورته وویل" ،د جمعې په ورځ
تیاره اوسه ،زه به خپل موټر راوړم او بابا ته اووایه که
دوی هم راسره تلل نویو ځاې به الړ شو".
نورین پخپل کټ اړخ بدل کړو نو د طارق غږ یې بیا
واوریدو" ،ته زما یې او زما انتظار به کوې ".هغې د
موبایل رڼا بله کړه اود طارق وروستې پېغام یې بیا
ولوستو چې د الرې نه یې ورته لېږلې و " ،ته راسره یو
ځاې سفرکی یې ".هغې ټېلیفون بند کړواو د خپلې مور
په اړه یې فکرونه پېل کړل .د شپې خبرونه یې په
ماغزو کی گرځیدل .ځینې وسله وال د مانسهرې د تور
ډکې او تورغر نه شانگلې ته وراوختي او په سړکونو یې
خنډونه ودرولي دي .که لږ زور پرې راغې نو دوی به
بټگرام ته ورشي .هلته د پولیسو په ضد حملې شوي دي.
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د کوهستان وسله وال اوس کاالم او بحرین کی په جنگ
اخته و.
راتلونکې څو ورځې نورین د بابا په کورکی تېرې کړې
او د بهرنۍ نړۍ سره یې رابطه ختمه وه .په ښار کی
امن شو او شرعي عدالتونو کار پېل کړې و .په گرین
چوک کی هره ورځ مجرمانو ته سزا ورکړې کیده.
خلک به په درو وهل کیدل او نورو به یې ننداره کوله.
په بله جمعه د نرگس پالر راغلو او خدیجه هم د نمسۍ
سره کراچۍ ته والړه .پالر ته یې د تلو لپاره زارۍ
وکړې خو بابا نورین یواځې نشوه پرېښودې چې ټوله
ورځ به یې دروازې ته سترگې وې .طارق په بله ورځ
د بیرته تلو هڅه وکړه خو پوځیانو به د نیمې الری نه
راوگرځوو .څو ورځې یې په هم دې انتظار تېرې شو
چې نورین ته په کومه الره یو پیغام ورولیږي .په هغه
شپه یې هم په حجره کی تر ناوخته کله یوځاې او کله بل
ته ټیلیفونونه کول ،بیا په سستو قدمونو کور ته رادننه شو
او خپلې کوټې ته الړو خو هلته زیبا ورته په انتظار وه.
"زما د جاب معلومات دې وکړل؟" طارق په کټ
کښېناستو او څپلۍ یې لیرې کړې " ،آو ډاکټر احسان به
راته سبا تېلیفون کوي ".زیبا دده مخې ته کېناسته" ،څه
یې ویل ،څه امېد شته که بل ځاې درخواست ورکړم؟"
طارق بې شیمې و ،د مال پر تخته پرېوتو او چت ته ځیر
شو ،زیبا څو شېبې غلې وه" ،چاې څښې؟" طارق
سترگې پټې کړې" ،نه .تر سبا انتظار وکړه او ما یواځې
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پرېږده ".زیبا ورو له کوټې ووتله .هغې وونه لیدل چې
د طارق له سترگو اوښکې روانې وې او اوس یې مخ په
څنگل پټ کړې و.
زیبا د مردان په سرکاري روغتون کی د کار لپاره
درخواست ورکړې و خو هلته د وړاندې نه د ښځو
ډاکټرانو اړتیا پورا شوې وه .ددی د پالر یو ملگري،
ډاکتر احسان په هلوځلو ورته د یوې بلې ډاکټرې ځاې
ورکړې شو چې د واده لپاره رخصت وه .امینې څو
ورځې د ماشومانو سره په مردان کی تېرې کړې او کله
چې عمران او جمشید په پېښور کی کور په کرایه
واخیستو نو دوی هم کډه وکړه.
طارق د خپلې کوټې نه بهر د قدمونو ښکالو واوریده نو
راپاڅیدو او غسل خانې ته ورننوتو .هغه پخپل مخ اوبه
اچولې او سوچ یې کوو چې سوات ته په کومه بانه الړ
شي .د سپرلي په راتگ ده یو واری بیا د پالر سره د
خبرو کوشش وکړو .هلته د دوی په کورکی مالزمان
پاته و او ده څو وارې وویل چې د هغوي خبر به واخلي،
خو پالر ورته اجازه نه ورکوله .نن ټیکیدار خبر راوړی
وچې د پوځ له خوا عامو خلکو ته د وتلو امر شوې او د
یو سخت جنگ خبری کیدې .هغه ته د نورین سره کړې
خپل لوظ دروغ معلومیدو .کاشکه د هغې خبره یې منلې
وای او دا یې له ځانه سره راوستې وای .پالر خو هسې
هم ورته د واده اجازت ورکړې و .دی به ځان ته په
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قهر شو .په سوات کې خپل یو ملگری د نورین او بابا د
راوستلو لپاره یې لیږلې و خو د هغه هم درک نه و.
یوې خدمت گارې د چایو لوښي راټول کړل نو د کور
غړي ورور ورو له کوټې ووتل .د طارق سره یواځې
مور او پالر ناست وو .د اخوا دېخوا خبرو نه وروسته
پالر ورته یو تصویر مخې ته کېښودو" .دا جینۍ مو
درله خوښه کړې ده ،زما د ډېر پخواني ملگري ،گل
رحمان لور ده ،ستا په شان ډاکټره ده  ،د الهور نه یې
سبق ویلې دی ".د طارق په سترگو تیاره شوه ،خله یې
خبرې ته جوړوله خو غږ یې نه راوتلو .په ډېره گرانه
یې ووېل " ،داجي ،ما خو نورین سره "...پالر یې خپل
جېب کی الس ووهلو" ،آو ته د نورین سره هم واده کولې
شې ،ما درته ویلي وو ،خو اوس حاالت بل ډول دي،
خبر نه یو چې څومره موده به په مردان کی پاتې کیږو".
د طارق مور تر اوسه غلې ناسته کله خاوند او کله زوی
ته یې کتل "،گوره زویه ،مونږ درباندې زور نه راوړو
خو د گل رحمان کورنۍ زمونږ سیاله ده او مدیحه هم ښه
جینۍ ده .ستا به یاد نه وي ،مونږ ورکره ډېر تلو راتلو
او د امینې په واده کی یې راکره شپې هم کړې وې".
طارق په خواست منه لهجه پالر ته وویل" ،تاسو یو څو
میاشتې صبر وکړئ چې د جنگ فیصله وشي ،زه ستاسو
هره خبره منم ".پالر ورته په نرمه وویل" ،ستا واده او
دا جنگ دوه بېلې خبرې دي ،ما گل رحمان سره ژبه
کړې ده چې راتلونکې جمعه به د خېر دعا وکړو،
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خپلوان به راوغواړو او خله به خوږه کړو ،هغوی څه
تیاري کول غواړي نو ما ورته د بلې میاشتې پینځلسمه
نېټه ورکړه ".طارق د خپل ځای نه پاڅیدو او په تلو کی
یې وویل "،تاسوهر څه فیصله کړي دي نواوس ما ته څه
وایئ؟"
په بله شپه په تکه توره تیاره کی یو جیپ د مینگورې
ښار د کوڅو نه تېر شو او د یو لوې میدان ډډې ته
ودریدو .دننه ناستو پوځیانو کرنل اشرف ته ووکتل چې
د چور باتۍ رڼا یې د څو کورونو په تمبو واچوله .بیا
یې یوتن ته اشاره وکړه او د جیپ نه ورښکته شو .لږ
وړاندې ،د مېدان نه وراخوا د وړو کورونو دروازې
بندې او داسې ښکاریده چې هیڅ ژوندی وجود به پکی نه
وي .کله کله د سپوغپا به دا سکوت مات کړو .دواړه
پوځیان الړل او د یوې دروازې مخې ته ودرېدل .یو
پکی د تمبې زنځیر وشړنگوو او په انتظار شو .ډېر
وخت تېر شو خو هیچا دروازه خالصه نکړه .څو وارې
د زنځیر په شړنگا هم د کور نه څوک را ونه وتل ،نو
پوځي د بل کور دروازه په الس ودربوله .هلته لږه شېبه
وروسته تته رڼا بله شوه او دوی د چا د پښو ښکالو
واوریده .د راتلونکي کس گامونه تم شول او پوځیانو
داسې احساس وکړو چې یو څوک د دروازې د چود نه
ورته ځیر دي .اشرف په ورو غږ ووېل" ،وېرېږه مه،
مونږ درته تاوان نه رسوو ".دروازه چا ورور ورو
پرانسته او د ډیوې په رڼا کی د یو سړي مخ ښکاره شو.
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هغه د پوځي د پوښتنو ځوابونه په ورو غږ ورکول او
څو شېبې وروسته دروازه بنده شوه .پوځیان خپل گاډي
ته بېرته راغلل او اشرف په سیټیالټ ټیلیفون کی د
عمران سره خبرې وکړې.
عمران د خپل کمپیوټر په پرده نقشو ته ځیر و چې هره
شېبه یې نوي زاویه ورته ښودله .ځینې نقشې یې په څو
فایلونو کی خوندي کړل او د خپل رپورټ په لیکلو
بوخت شو .د پېښور په دی کور کی ددوي په برخه یوه
کوټه راغلې وه .هم په دی کوټه کی هغه د کټ سره
نږدې په قالین ناست و چې ورباندې امینه د ماشومانو
سره اوده وه .ناببره عمران د خپل څټ سره تودوالې
احساس کړو او بې له دې چې لیدلې یې وې ،پوهه شو
چې سوما دده کمپیوټر ته ځیر وه" .څه دي بچیه؟ خوب
نه درځي؟" عمران ورته په وروغږ وویل" .دا څه دي؟"
د سوما خوبولې غږ د هغې له غاړې په گرانه راوتلو.
"دا هغه ځای دی چې زمونږ کور پکی و ،چینارو کال".
عمران د نقشې تصویر ورته لوی کړو چې اوس پکی
شنې ونې او د غرونو منځ کی سپینې لیکې ښکاریدې.
سوما څو شېبې نقشې ته کتل ،بیا یې ووېل " ،زمونږ
کور کوم ځای دې ،ما ته خو نه ښکاري ".عمران ورته
تصویر نور هم لوی کړو او په یو ځاې یې گوته کېښوده،
" دا خړ رنگ وینې؟" سوما نوره وړاندې شوه او د پالر
په اوږه یې سر کېښودو .بیا یې پوښتنه وکړه" ،سواستو
کوم دی؟ عمران موسکی شو او په نقشه د سیند کږه
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وږخ لیکه یې ورته لویه کړه" .دا دې ستا "سواستو"
سوما په لیکه خپله گوته کیښوده او ورور ورو یې د
ماهو ډنډ ته یوړه " .پاپا دا د سواستو کور دې کنه؟"
عمران د هغې وړه گوته لږه نوره بره یوړه" ،دا ماهو
ډنډ دی او سواستو ددې ځاې نه روانېږي".سوما د
کمپیوټر په پرده خپل الس کیښودو او بیا یې پوښتنه
وکړه،
"مونږ به کله واپس خپل کور ته ځو؟" عمران کمپیوټر
ښکته کېښودو او د سوما په نرمو وېښتو کی یې الس
ووهلو" ،اوس هلته سواستو تلې دې ،مونږ به څو میاشتې
هم دلته پیښور کې اوسېږو ".سوما ورو ورو د کټ نه
ځان د پالر غیږ ته ورواچوو او وې ویل" ،زما سکول
ښه نه دی ،او...او دلته زما گرمي کېږي او...او انۍ
اوس راته پراټې هم نه پخوي ،او...بدرۍ ببو هم نشته
او...او ...خرم ما وهي ".عمران هغه په غېږ کی ټینگه
کړه" ،زما لور خو ډېره تکړه ده "،د سوما غږ لوړ شو،
"پاپا ،زمونږ کور ته سواستو نه دی راغلې ،شهال واي
چې په سوات کی جنگ دی نو مونږ دلته را وتښتېدو".
عمران هغه په غېږ کی اوچته کړه او کټ ته یې په بوتلو
کی وویل "،د طارق ماما د کویژدنې لپاره به کومې
جامې اغوندې؟" سوما په خوشالۍ وویل" ،ما سره خو
دوه رنگ جامې دي ،یو گرین او بل پرپل ".عمران هغه
په تندي ښکل کړه " ،ښه نو گرین ته په پښتو کې څه
وایی؟ سوما زر وویل" ،شین! او ما ته پته ده پرپل ته
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کاسني واي ".عمران دا بیا په مخ ښکل کړه" ،شاباش،
زما بچی څومره تکړه دی ،اوس ناوخته دی ،خوب
وکړه ".هغه په سوما باندې څادر وغوړاو او پخپله بیا
کمپیوټر ته کېناستو .سوما اوس ورو ورو له ځان سره
لگیا وه" .بلېک ته تور او وایټ ته سپین او...او...پنک
ته"...څو شیبو کې هغه اوده وه.
د جمعې په ماښام طارق د خلکو په گڼه کی ناست و ،خو
نه پوهیدو چې څه خبرې کیدی .کله کله به د خندا د غږ
سره دی هم موسکې شو او پوه به نشو چې دوی په څه
خاندل .دده په خله کی د مټاي خوند پاتې و چې اوس
ورته د زهرو په شان تریخ معلومیدو .پخپل الس نوې
اومېگا گړۍ ته یې وکتل چې څو شېبې وړاندې ورته
گل رحمان تړلې وه .دده په یوه گوته چا نکریزې
لگولې وې او د نورین د خیال سره یې د هغې غږ
واوریدو" ،ځان ځان له دی نکریزې وکړې؟" د نورین
شوخو خبرو سره دی دومره اشنا و چې اوس یې هم د
هغې له خوا خبره ورته په دماغو کی انگازې وکړې .د
پالو د خوشبوي احساس د خپلو خیالونو نه راویستلو او
څو شېبو کی مخامخ په مېز ورته رنگا رنگ خواړه
کېښودل شول .دده زړه بد بد کېدو او د الس وینځلو
لپاره پاڅیدو .بهرد حجرې په چمن کی هم خلک په ډوډۍ
اړم و .ده خپل موټر ته منډې کړې او یوه شېبه په سیټ
ناست و ،سترگو ته یې توره تیاره وه او په زوره زوره
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یې ساه اخیسته .دده په زهن کی یوغږ انگازې
کولې"،ماځان سره بوځه ".بیا یې هیڅ نه اوریدل.
پخپل تندي د چا الس احساس یې وکړو نو طارق سترگې
وغړولې .دی په کټ کی پروت و او په دماغو یې زور
راوړو چې ولې زیبا ورته والړه وه" .طبیعت دې څنگه
دې؟" د خور په غږ هغه لکه چې خوبه راویښ شو" ،په
ما څه چل شوی و؟" زیبا اوس دده په نبض الس ایښې،
د کټ په بازو ورته ناسته وه" ،ته بی هوشه شوې وې او
ټول دی وارخطا کړي وو ".طارق سترگې پټې کړې او
پوښتنه یې وکړه " ،څومره وخت تېر شوې دې؟" زیبا
گړۍ ته وکتل" ،نیمه گینټه کیږي ،خو په موټر کی دی د
گلوکوز څښلو په وخت راسره خبرې وکړې ،او پخپلو
پښو دی کوټې ته راغلې ،بیا لکه چې سر درباندی دروند
شو ".طارق پخپل زهن ډېر زور راوړو چې رایاد کړي
خو څو شېبو له یې بیا په سترگو تیاره شوه .د زیبا خبرې
یې د لیرې نه اوریدې" ،بي پي (بلډ پریشر) دې ډیرټیټ
دی او که واې نو هسپتال ته به دی بوځو ".طارق خپل
ټول توان یو ځاې کړو او وې ویل " نه نه ،زه ښه یم،
گرمي مې شوی وه ".یو څو نورکسان کوټې ته رادننه
شول ،پالر یې گل رحمان ته وویل "،په اصل کی
گرمي ډیره شوه ،دا ماشومان مې د سوات د هوا عادت
دي نو لږه گرمي هم ورته ډیره شي ".گل رحمان څه
وویل خو طارق پری پوهه نشو .زیبا ورسره لکیا وه،
"د گلوکوز ډرپ ته حاجت نشته ،زه ورله یو څه د
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خوراک ورکړم نو ښه به شي ".پالر یې وویل" ،زه او
ته بختور یو گل رحمانه چې ډاکټران مو په کور پوره
دي ".بیا د دوی دواړو خبری ورو ورو له لیری راتلې
او طارق چې سترگي پرانستې نو د کړکۍ له پردې
راتلونکې رڼا ته یې پام شو.
دا کوټه یخه او تیاره وه او بره د چت د پکي غږ لکه د
مچانو بونگ بونگ کول .یوې وړانگې د نیال مخملي
پردو نه کوټې ته الره پېدا کړې وه .د نورین وجود
ورته ددې وړانگې په شان ښکاره شو" .که هرڅومره
دوی وغواړي ،زما د دماغو الره نشي بندولې .زیبا د
کوټې نه وتلې وه اود طارق خپل ځان ته پام شو ،گرېوان
یې خالص او په الس یې گړۍ نه وه .په کټ یې اړخ
واړوو نو وې لیدل چې په وړوکي مېز دده د جېب شیان
اېښي وو .مخامخ د المارۍ د کونډې سره د تازه گلونو
یوه غټه گېنټه (امېل) " ځوړنده وه .هغه ته وریاد شول
چې دا گېنټه هغه د څو شېبو لپاره په غاړه کړې وه.
ناڅاپه دی په کټ کېناستو .د اشرف خبرې ورته رایادې
شوې چې د مینگورې نه یې ټېلیفون کړې و" .مونږ هغه
کور ته الړو ،هیڅوک پکی نه اوسېږي ،خلک ترینه تللي
دي .زمونږ اطالع دا ده چې صوابۍ ته به ورغلي
وي ".دی ناارامه شو او غوښتل یې چې له دی کوټې
وتښتي .د ودریدو په هڅه کی یې پښې ورپیدې او بیا په
کټ کښیناستو .زیبا د یو څو جینکو سره کوټې ته راغله
چې د ډوډۍ پتنوس یې نیولې و.
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په بل سهار کورکی خاموشي وه ځکه ټولو د شپې تر
ناوخته موسیقي آوریده او جینکو په هندي سندرو نڅاوې
کولې .یوې خدمت گارې لس بجې په کوټو کی سر دننه
کړو خو څوک یې ویښ نه لیدل .طارق د سهار نمانځه
نه وروسته په موټر کی له کوره وتلې اوزیبا ته یې پیغام
پریښې و چې دی د خپل ملگري شفیق لیدو ته ځي .ورو
ورو په غسل خانو کی د اوبو شړهار او د ټټۍ د فلش
غږ سره د کورغړي راویښېدل او د ځانونو د جوړولو نه
وروسته یو یو په هغې لوې کوټې کی دستر خوان چاپیره
راټول شول چې ورباندی د چایو لوښي پراته و .د طارق
مور او نورو سپین سرو د وخته ناشته کړی وه او اوس
د نورو سره بیا په خواړو اخته وې .د تنور تازه روغني
او پراټې ،ډبل روټۍ ،اگۍ ،مربې او د پیروي ډکې کاسې
تشې شوې .د امینې ماشومان ال اوده وو خو دې ځان
جوړکړې د کوټې په منځ کې په زوره زوره خبرې
کولې .زیبا تر اوسه په غسل خانه کی وه او بابي په یو
پتنوس کی خالد ته چاې یوړې خو شیبه وروسته بیرته
راغله ځکه هغه بهر حجری ته تللې و .یوی خدمت
گاری د طارق مور نه د غرمې د ډوډۍ پوښتنه کوله او
هغې ورته اشاره وکړه چې صبر وکړي .کله چې زیبا
راغله نو په الس کی یې د چایو مگ نیولې و .ټولو ته د
سالم نه وروسته یې وویل " ،تاسو ولې ما ته په انتظار
یئ؟ د کوټې په منځ کی دوه لوی بکسونه چې ورباندی
سری او نیال بنارسۍ غوړیدلې وی پراته و .د طارق
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مور خپلې بټوې نه کنجیانې راوویستې چې د مریو
زنځیر کی پیئلي وی .په سپین سرو کی یوی په زوره
وویل" ،د جینۍ د کور سلیقه ددی بکسونو او ددی
کنجیانو نه ښکاري ".د مور سترگی په دی خبره
وځلیدې .امینې کنجیانې واخستې او زیبا ته یې وویل،
"اجازت راکړه" زیبا له چایو گوټ کړی و او په تادۍ
کی یې د خبرو هڅه وکړه چې ستوني کی یې چاې بندی
شوی .هغې په زوره وټوخل او سپین سرو"بسم هللا"
وویل .امینې د یو بکس نه سر پرانستو اوهر څه یې
تری راوویستل .د طارق لپاره دري جوړه د کمیس
پرتوگ کپړه ،یوه د سوټ (کوټ او پتلون) ټوټه ،ورسره
شپږ کمیسونه ،هم هغه هومره نکټایانې ،جرابې،
رومالونه ،د عطر بوتلونه ،د ږیرې خرېلو د بجلۍ مشین
او د څرمنې په یو ډبي کی رنگا رنگ کریمونو او د
لوشنو ټیوبونه وو .په یو ډبي کی د بوټانو او په بل کی د
پیښوري څپلیوجوړه ایښي وه .هر چا د یویو شي معاینه
وکړه او بیا به یې بل ته ورکړو .خپله تبصره به یې
پرې وکړه " ،امبارک شه ،دا د جامو ټوټه ډیره ښه ده،
چې دا د سوټ کپړه به یې د کوم ځاې نه اخشتې وي ،ما
ته خو د بهرملک ښکاري ،ته وگوره ،د هر کمیس رنگ
بېل دی ،دا د پتلون پیټۍ څومره ښه ډبي کی یې ایښې
دې ".امینې ټولو ته د بهر ملکونو د شیانو نومونه ښودل
او دا چې هر څه څومره گران و .بیا دا هر څه بیرته په
بکس کی بند کړی شول او زیبا یوی جینۍ ته اشاره
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وکړه چې د کوټې بل سرکی یې کیږدي .بل بکس د
ښځو او د سړو د رنگا رنگ جامو نه ډک و .د سړو
لپاره ساده کمیس پرتوگ توټې په صفا پالسټیک کی تاو
شوي او ورباندی په یو لیبل د طارق د کورنۍ د سړو
نومونه و .مور د خالد جوړه " امبارک شه " سره د
بابي په الس کی ورکړه .هغې په یوه پیکه خندا" ،خداې
دی ایمان نصیب کړه ".وویل او جوړه یې ځولۍ کی
کیښوده .امینې په زوره زوره د هر یو لیبل نه نومونه
ولوستل او مور ته یې ورکول .یو وخت د هغې پام شو
چې سوما د خوب اوږد نری کمیس اغوستې ،راغله  ،د
مور غیږ کی یې سر کیښودو او د بکس مخې ته
سمالسته .امینې هغه ښکل کړه او ورته یې وویل،
"ورشه ابۍ به درته مخ السونه ووینځي ،نو بیا به ناشته
وکړې ".سوما په ژړغوني غږ وویل" ،زه ناشته نه کوم،
ما له په بوتل کی پۍ راکړه ".امینې ورته شش وکړل او
په خله یې گوته کیښوده" ،هش ،شرم خبره ده لورې  ،دا
خلک به څه وایی؟ ته خو اوس سکول ته ځې ،بېبي خو
نه یې چې بوتل غواړې ".سوما د مور د لوپټې پیڅکې
نیولې و او هغه یې په گوتو کی مروړلو .یو چا غږ
وکړو چې نور په بکس کی څه دي؟ امینې سر پورته
کړو او د بکس نه یې د ښځو جوړی راوویستلې .د هغې
او د زیبا لپاره د بنارس د جوړو سره شالونه هم وو .د
بابي په وریښمینه جوړه کار شوی و او کله چې یې د
پالسټیک نه رابهر کړه نو په کوټه کی پړک پړوک شو.
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یو واری بیا د امبارک او سالمت شور شو .ځوانو
جینکو په زوره خندل .هیچا نه لیدل چې سوما ورو
غوندی د مور له غیږې پاسیده او د کوټې نه ووتله .بهر
په لوی انگڼ کی تک سور نمر و .هغه مخامخ د
پخلنځي خوا ته روانه شوه خو چې پښی یې د خښتو په
فرش کیښودی نو ژر یې د برنډې سیوري ته منډه کړه.
هم دغسې په سیوري یبله پښې ،دا د برنډې سره سره د
کوټو مخې نه تیره شوه.
په هغه لوی پخلنځي کی گڼه گوڼه وه چې دروازه یې شا
ته په یو وړوکي انګن کی پرانستې وه .هلته په کټونو
جینکۍ ناستې وې ،چا سبزي پریکوله او چا پیاز او اوږه
سپینول .په یو کټ د پالسټکو څادر غوړیدلې و او
ورباندې وینځل شوي لوښي انبار وو .سوما اخوا دیخوا
وکتل او بیا یې د ابۍ لمنه ونیوله .هغه په خولو کی ډوبه
د انغري سره والړه وه او په یو لوی دیگ کی یې د
مسالې اندازه سموله .سوما یې په یوه چیغه وشړله او
هغه له ویرې وریږدیده .یوې ځوانې جینۍ ورته کټ
کټ وخاندل" ،اې ،پرتوگ دی څه شو؟" سوما خپل ځان
ته وکتل او وشرمیده ،خو بیا یې په زوره وویل ،ما ته پۍ
راکړه .یوې شوخې میرمنې ځان ته اشاره وکړه او وې
ویل ،راشه چې تې درکړم ".ټولو په زوره وخندل او
سوما نوره هم کچه شوه .ابۍ اوس دیگ بلی ښځې ته
سپارلې او سوما ته یې وویل " ،قربان ،پۍ په پیاله کی
درکړم؟" سوما سر وخوځاو ،نه...بوتل کی راکړه ".ابۍ
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ورته اشاره وکړه " ،ورشه نو خپل بوتل راوړه ".د
پخلنځي نه بهر د برنډې فرش تود و او سوما چې بهر
ووتله نو په پنجو روانه شوه .هغه کوټې ته ورغله چې
څو شیبې وړاندی تری دا له کټه راپاسیدلې وه .بیا را
بهر شوه نو د ورور د پیو بوتل یې په الس کی نیولې و.
خو ددی لوې برنډې په بل سر هغې یوه تکه سپینه پیشو
ولیده نو پښه نیولې شوه .پیشو په فرش غزیدلې وه او
کله کله یوه پنجه به یې په مخ راښکله .سوما ورو ورو
الړه او د پیشو سره کیناسته .بیا یې الس اوږدکړو او د
هغې په ویښتو یې ووهلو .پیشو سر راتاو کړو نو سوما
له یې خوند ورکړو.
دننه ټولو د امینې خبری اوریدې چې د جامو په اړه په
زوره زوره لگیا وه .د طارق د مور لپاره د کشمیري
وړۍ گرمه نسواري جوړه او هم رنگ شال د هندوستان
نه راغوښتل شوي وو .د نورو ټولو د جوړو سره لوپټې
سوچه د فرانسوي شیفون وې چې تیر کال د مدیحه مور
د حج نه ځان سره راوړې وې .دا خبره زیبا ورسره
غوټه کړه .هغه ښځې چې په صوفو ناستې وې سرونه
یې وخوځول .یوی وویل " ،زه خداې دی د ټولو نصیب
کړه چې په اغوستو درباندی زاړه شي ".زیبا د بکس په
شیانو کله نا کله یو نظر وځغلوو او بیا به د ټولو د څیرو
جاج واخستو .بابي ورته خوشاله نه ښکاریده او د موقع
په انتظار وه چې یو ټک ورباندی وکړي خوهغه وخت
امینې د خرم ژړا واوریده نو زیبا ته یې وویل " ،ورشه
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لږ مخ السونه پری وکړه او څه د خوراک ورله
ورکړه".
په کوټه کی ناستو ښځو اوس خپل خپل شالونه او لوپټې
یو بل ته ښودلې چې د طارق د سخرگنۍ له خوا ورته
ډالۍ شوي و .هغه څوک چې نومونه یې لیکلي خو
موجود نه وو ،د دوی سوغاتونه بیرته په بکس کی
کیښودل شو .یوی خدمت گارې د مټایانو دوه لوې لوې
خوانچې راوړې .د امبارک او سالمت په شور کی ټولو
تری یوه یوه دانه واخسته او نور یې د وېش لپاره بهر
برنډې تخت ته یوړل .امینې اوس اخوا دیخوا وکتل خو
سوما په کوټه کی نه وه .ابۍ ته یې ناره کړه چې سوما
ته مخ السونه ووینځي .خو سوما اوس د کور په یوه
کوټه کې هم نه وه او ټولو یې لټون پیل کړو.
نهم څپرکې
طارق د سوات د مهاجروکیمپ کی د خپل ملگري شفیق
سره په یو خیمه کی ناست و .هلته یو داکټر او د هغه
معاون مریضان کتل .دوی د کیمپ په رجسټر کی د
نورین د پالر او د تره نومونه ولټول خو وې نه موندلو.
بیا یې د بې سرپرسته ښځو په نومونو کی د نورین د
نوم لټه وکړه او هغی میرمنی نه چې دا دنده یې په غاړه
وه ،پوښتنې وکړی .هغې ورته وویل" ،تاسو خبر یئ
چې ډیرخلک په کلو کی د خلکو کورونو کی هم ډیره
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دي .کیدیشي ستاسوخپلوان هلته وي .طارق خپل نوم او
ټیلفون نمبر هغې میرمنې ته ورکړل چې که نورین په
نوم استاده یې وموندله نو ورته خبر ورکړي .تر غرمې
دوی څو کیمپونو کی پوښتنې وکړی خو یوه اشنا څیره
یې نه موندله .شفیق په الره کی یو ځاې له موټر ښکته
شو او اوس طارق د ډیروخت نه موټر چلوو خو نه
پوهیدو چې دی چرته روان و .څو شیبې وړاندې پالر
ورته په ټیلیفون کور ته د راتلو ویلي وو.
دده لپاره د غرمې ډوډۍ د گل رحمان له کوره راغلې
وه .د تخت بهۍ کباب او د سر دریاب د مهیانو نه عالوه
د پالو دیگونه او په څو خوانچو کی تازه میوه اود شربت
بوتلونه ددوي حجری ته راوړل شول نو ټولو د طارق
پوښتنه کوله .ده موټر په لوی سړک تاو کړو او زړه یې
و چې هم هغسې سوات ته الړ شي .د نورین د ټیلیفون
نمبر به یې په ورځ کی څو وارې ډایل کړو خو رابطه
به یې نه کیده .بیا یې د موټر د ریډیو بټن تاو کړو .د
سوات د نوم په آوریدو یې غږ لوړکړو .یو کس لگیا و،
" وسله والو کسانو په  ۲۲ساعتو کی درې سکولونه په
بارودو الوځولي دي .تیر کال درې سوه سکولونه هم
دغسې یې سېزلي و .اته زره استادانو کار د الڅه
ورکړې دې .او اتیا زره ماشومان په کورونو کی
کښېناستل ".طارق ریډیو بند کړو او په چیغه یې وویل،
نورین...نورین...ته چرته یې؟ "
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هغه وخت یو موټر دده نه مخکې شو نو وې ولیدل چې
په هغې کی شا ته دوه ښځې ناستې وې .د یوې سپین
څادر ورته د نورین په شان ښکاره شو .دی هغه موټر
پسې روان شو چې ښه مزل وروسته د پیټرولو پمپ
سره ودریدو .طارق هم خپل موټر د پیټرولو لپاره
ودراو ،یو هلک ته یې "لس لیټر" وویل او پخپله یې د
موټر بانټ پرانستو .خو دده سترگې په هغه موټر کی
ناستو ځوانو جینکو ته وې .هلته نورین نه وه او دده
تلوسه ختمه شوه .دی چې موټر کی کیناستو نو ټیلیفون
یې وغږیدو .زیبا په کلکه لهجه ورته وویل چې زرکور
ته راشه.
په کور کې هر څوک د سوما په لټه وو او امینه د
پخلنځي ټولو نوکرانو ته په قهر وه .ابۍ د خبرو هڅه
وکړه خو خله یې اوچه وه .د امینې د ماشومانو ساتنه
ددې په غاړه وه او لږه شیبه وړاندی چې سوما یې ترټلې
وه اوس یې ارمان شو .خرم د زیبا په غیږ کی سپور و
او کله کله به یې خور پسې وژړل .نورو امینې ته تسلي
ورکوله چې ماشومه به هم هلته وي .ځوانو جینکو د
هری کوټې المارۍ او د کټونو الندی وکتل ،د غسل
خانو او د کوټڼیو هر گوټ ولټول شو .څومره چې وخت
تیرېدو د امینې حالت خرابیدو ،ان چې له کوره بهر
حجری ته روانه شوه .خالد په هغه وخت ښکنځلو او
بدو ردو رادننه شو چې یوه ماشومه څوک نشي
سمبالولې .د حجری نه یو څو ځوانان د کور په دریم
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پوړ وختل او له بره یې د کور چاپیره وکتل .د یو کس
اوبو ټینکۍ ته پام شو چې په یوه لویه چوتره جوړه وه او
د اوسپنې دری پوڼۍ ورته ختلې وې .هغه بره الړو نو
وې لیدل چې سوما د ټینکۍ دیوال سره ناسته په ژړا وه.
امینې چې واوریدل نو بره یې منډې کړی او په یو ترپ
په دوو پوڼیو یو ځاې وختله .دا چې تر څو دریم پوړ ته
رسیده نو یو کس د ټینکۍ سره والړ بل کس د الس نه
سوما په غیږ کی ونیوله .امینې لکه د ټپوس د وزرو
خپل السونه ورباندی واچول او لور یې تری واخسته.
بیا هم هلته په زمکه کیناسته او د سوما مخ او سترگي یې
ورته ښکل کړی .سوما وویل" ،هغه سپینه پیشو رانه
وتښتیده ،بیا زه په پوڼو ښکته نشوم کوزیدې او بیا ما
ژړل ".امینې د هغې ویښته سم کړل او راپاسیده .ښکته
ټولو ابۍ ته امبارکي ورکوله .یو چا سپیلني لوگې کړي
وو او په تولو یې گرځول .د طارق مور یوې خدمت
ګارې ته پیسې ورکولې چې د صدقې لپاره هم هغه شیبه
تورچیلې راوړل شي .امینه د سوما سره غسل خانې ته
الړه او زیبا د طارق موبایل نمبر یو واری بیا ډایل کړو.
طارق موټر بیرته مردان لوري ته تاو کړو او یو ساعت
وروسته چې د کور مخې ته یې ودراو نو هلته یې د
خیرات وړونکو گڼه ولیده .ده یو شیبه پخپل زهن زور
راوړو چې دوی به ولې راټول شوي وي .پرون د
کویژدنې د دود نه وړاندی لوی خیرات شوی و ،خو
اوس بیا خلک راټول وو .ده په حجره کی ټولو سره
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روغبړ وکړو اودومره ډیره ډوډۍ چې یې ولیده نو
سترگو ته یې د سوات مهاجر ماشومان ودریدل .د کیمپ
په الره هغه سپین ږیرې چې د یو ماشوم هلک سره
ناست و ،دواړو د تناره سپوره ډوډۍ د اوبو سره خوړه.
دده په لیدو پالر ورته وویل" ،مونږ ډوډۍ شروع کوو،
ځان تازه کړه او راځه" .
په کور کی دده په لیدو ټولوغوښتل چې د سوما د ورکیدو
کیسه ورته وکړي .خو زیبا منع کړل .بیا یې وپوښتل،
"طبیعت دی څنگه دی؟" طارق ویزاره وویل" ،ژوندی
یم ؟" د زیبا مخ ځوړند شو او په قهر یې ورته وویل،
"کله خو په سمه خله خبره وکړه ،دا ټول میلمانه به څه
واي؟ ما غوښتل چې بي پي دی وگورم ،پرون ښه نه
وې...طارق په ورو غږ وویل" ،ستا ډاکټري مې نه ده
پکار ،یواځې مې پریږدئ ".زیبا نور څه ویل غوښته
خو طارق په تیزو قدمونو خپلې کوټې ته تللې او دروازه
یې ځان پسې بنده کړی وه.
په هغه ماښام عمران د اسالم اباد نه راغلو او ماشومان
او امینه یې پیښور ته بوتلل .انۍ د نمسو په لیدو خوشاله
شوه او خرم د مخې سره د سوما د ورکیدو خبر ټولو ته
ورکړو .رابیا د امینې نه داسی پوښتنې پیل کړی چې
هغه پری ناارامه شوه .دا څه وخت و؟ تا هغه وخت څه
کول؟ خور دی چرته وه؟ امینې ډیر په صبر د هری
پوښتنې ځواب ورکوو .خو هغه د شهناز په مخ اطمینان
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او د سترگو خوشالي ته وځوریده .داسی لکه چې څوک
د دښمن په مرگ خوشاله وي.
عمران د شپې په ډوډۍ اعالن وکړو چې ده ته په اسالم
اباد کی د اوسېدو امر شوې دې او خپلې ادارې ورته په
سخته وېلي و چې تر هغې سوات ته به نه ځي ،تر څو
جنگ نه وي ختم شوې .امینې د طارق د کویژدنې نه
وړاندی د پیښور په دی کور کی تل د بجلۍ ،د گرمۍ او
د میاشو شکایتونه کول .اوس اسالم آباد کې د اوسېدو په
خبر ددې زړه ارامه شو .په بله ورځ هغې د ځان سره
راوړي جوړې ،سوغاتونه او مټایانې انۍ او رابیا مخې
ته کیښودل نو سره له دی چې گرمي ډیره او بجلي نه
وه ،ددی خبری بل ډول وې .شهناز ځان ته ببوزې وهلو
او چې امینې ورته جوړه په الس کی ورکړه نو د هغې
الس ودریدو .څو شیبې وریښمین ټوکر یې په الس کی
تاو راتاو کړو او بیا یې وویل " ،داسې جوړې د صدر په
مارکیټ کی مې لیدلې وې .امینه غلې وه خو د یور له
خوا بل گوزار ته یې ځان تیار کړو .رابیا خپله جوړه
ولیده او وې ویل " ،جوړه ښه ده خو رنگ یې زما خوښ
نه دی ،که نه گنډلې به مې وای ".امینې وویل" ،ولې
ببو ،دا رنگ خو به درسره ډیر ښه ښکاري ،پیکه کاسني
رنگ دې ،د اوړي لپاره خوند کوي ".رابیا په جوړه
الس ووهلو" ،که نزدې ورځو کی د چا واده و نو او به
یې گنډم " .انۍ خپله جوړه په پالسټک کی تاوکړه او وې
ویل" ،خداې دی بختورکړي ،امینې ،مور ته یو ځلې بیا
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زما له خوا امبارکي وواې ،پرون خو داسی په تادۍ
راووتلو ".امینې د کویژدنې د مټاي رکیبۍ ټولو ته وار
په وار ونیوله خو انۍ اوس مالسته وه او د الس په اشاره
یې ورته انکار وکړو .شهناز د زیړ لډو نه چک ووهلو
او وې ویل" ،د نراله مټاي ته نشي رسیدی ".امینې
نوری جامې راټولې کړې او وې ویل" ،د نراله خلک
یوه هفته د جینۍ په کورکی ناست و او دری منه دا
سپیشل مټاي یې ورته جوړه کړی ده ،چې ته یې
خوری ".شهناز کچه شوه" ،څه ووایم ،مونږ خو هر
وخت په صدر کی د نراله مټاي راوړو ،خو داسی خوند
یې نه وي ".شهناز په پاسیدو کی وویل ،آو نو ،په دکان
کی خو هره بال خرڅېږي ،خود به یې خوند بل شان
وي ".شهنازغلې شوه نو رابیا وویل ،درې منه مټاي خو
ډېر شی دی ،یو سل او شل سیره مټاي!!! د گل رحمان
زمکې به ډیرې وي نو...شهناز وویل ،درې منه خو هیڅ
شې نه دی ،ببو ،زما د ماما واده و ،نو خاص د الهور نه
یې ورته حلواي راغوښتې و چې یوه میاشت یې مټاي
جوړوله ،مور مې وایی ،تر ډیره موده خلکو سهار د
چایو سره نور څه نه خوړل ".انۍ له خندا ورغله او
شهناز ته یې وویل" ،لږې اوبه خو را کړه ".دا چې له
کوټې ووتله نو انۍ په ورو غږ رابیا ته وویل" ،ددی
دواړو به څه جوړېږي؟" رابیا ببوزې راواخستو او وې
ویل" ،پخپلو کورونو کی ښې وي ،اوس لکه د سپي او د
پیشو په یو بل غوټې وهي".
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طارق د پیښور پوهنتون په لویه دروازه موټر تاو کړو او
څو شیبې وروسته د ښځو د یو هاسټل (لیلیه) مخې ته
یې ودراو .په دروازه والړ څوکیدار ته یې خپل کارډ
ورکړواو" یاسمین ملک" ته یې د رسولو وویل .بیا دی
گیټ ته مخامخ د سړک نه پورې غاړی ته د یوې ونې
الندی ودریدو .په دروازه کې جوړ د یوې خالصې
کړکۍ نه یې ولیدل چې خاله راغله او بیا بیرته والړه.
ددی ودانۍ د سرو خښتو دیوالونه لوړ و او ورباندې د
سرو گلونو ځیلۍ پرتې وې .د دیوال سره ځای ځای پر
زمکه ددی سرو گلونو ډیرۍ وی چې ځینې یې مړاوي
او نورتازه ښکاریدل .کله کله به په دی خوشې سړک یو
موټر تیر شو نو سکوت به پرې مات شو .یوه رکشه د
گیټ مخ ته ودریده او تری دوه جینکۍ راښکته شوی.
دوی لوی لوی کسوړې تری راکوزولې او یوې پکی
رکشه واله ته پیسې ورکړی .څو شیبې د پیسو په
سرناندرۍ وې خو جینۍ په زوره څه وویل نو رکشه
واله سر وخوځوو او روان شو .بلې جینۍ یوه یوه
کسوړه دننه کړه او څوکیدار ورسره د بار په وړلو کی
الس وکړو .دوی چې دننه الړی نو څوکیدار طارق ته
څو شیبې ځیر و ،دده چې ورته پام شو نو د خپل ټوپک
کونداخ یې په السونو کی ومروړلو .طارق له دروازی
اخوا د قدمونو ښکالو واوریده او په هیله منو سترگو یې
وکتل .یوی خاله دده نوم واخستو او څوکیدار ورته
کړکۍ نه دننه د ورتلو اشاره وکړه .د گیټ سره جوخته
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یوه وړه کوټه وه چې پکی د میلمنو نومونه لیکلي و.
یاسمین ده ته ستړي مشي وویل او بیا یې په رجسټر کی
دده نوم او د راتګ وخت ولیکل .دوی د اوسپنې د یو
میز چاپیره ایښی په کرسیو کښیناستل .یاسمین ورسره
څو خبری وکړی ،حال احوال ،روغ جوړ ،مور پالر،
سوات ،گرمي...او طارق لکه د مشین ورته ځوابونه
ورکول .دی په انتظار و چې دا به کله د نورین نوم
اخلي خوهغې هیڅ وونه ویل .یو څو شیبې د دواړو تر
منځ خبری خالصې شوې او یوه نا ارامه خاموشي خپره
شوه چې پکی دوی له یو بل سترگي اخوا دیخوا اړولې.
اخر طارق په مړاوي غږ پوښتنه وکړه" ،نورین څه
شوه؟"
د یاسمین مخ سور شو خو په ارام یې وویل" ،دا تپوس
زه تا نه کووم چې هغه په سوات کی وه او ته یې په
پیښور کی ولې لټوې؟ طارق د هغې سترگو ته وکتل" ،په
جنگ کی زیات خلک راووتل ،ما د صوابۍ او مردان
هغه ټول کیمپونه وکتل چې مهاجر پکی پراته دي ،د
هغې هیڅ درک نشته ".یاسمین ورته یو څه په همدردۍ
وویل" ،ډیر افسوس دی ،دلته پیښور ته هم ځینی خلک
راغلي دي...په کچه گړۍ کی "...طارق د هغې خبره
پریکړه " ،دلته کې می هم پوښتنه وکړه ".یاسمین سرشا
ته وغورځوو" ،نوستا خیال دی چې نورین به دلته ما
سره وي؟" طارق د هغې په لهجه کی توندي احساس
کړه " ،نه...نه...خو ما ویل ،کیدیشي ،تا سره یې رابطه
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شوی وي ،د هغې موبایل ټیلیفون بند دی ".یاسمین په
حیرانۍ وویل " ،موبایل؟ زه نه وم خبره چې هغی سره
موبایل هم و ".طارق په غمژنه لهجه وویل" ،ما ورله
ورکړی و ،بیا زه مردان ته الړم او "...او نورین ورکه
شوه ".یاسمین د هغه جمله پوره کړه او السونو ته یې
ټک ورکړو" .ستاسو په دریو موټرو کی هغی کم بختې د
باغبان لورځاې نه و چې مردان ته مو راوستې وای؟" د
طارق سترگې لمدی شوې او شونډې یې په غاښونو
وچیچل" .دا یوه گناه را نه شوی ده ،د خداې لپاره په
زخمونو می مالگه مه دوړوه ،که د نورین نه خبره یې
نوحال راکړه".
یاسمین سترگې ښکته کړې او شیبه په سوچ کی وه .بیا
لکه چې قاضي په عدالت کی مجرم ته د سزا اعالن
کوي" ،نورین پسې مونږ ټول وگرځیدو ،زما ترورزې
په پوځ کی دې ،هغه ته مې وویل ،خو تر اوسه یې درک
نشته .دومره مې باور دی چې هغه به ژوندۍ وي او
یوه ورځ به راسره رابطه وکړي ".طارق د خپل جیب
نه یو کارډ را وویستواو یاسمین ته یې په میز کیښودو" ،
په دی زما دری واړه د موبایل نمبرې لیکلي دي .دا
یونمبر بل هیچا سره نشته او یواځې نورین ته مې
ورکړې و .دا ټیلیفون هر وختې راسره وي ،که تکلیف
نه وي نو ...یاسمین کارډ واخستو او پوښتنه یې وکړه،
"د ډوډۍ وخت نږدې دې ،که ایساریږې نو دننه د میلمنو
ځاې ته به الړ شو .طارق گړۍ ته وکتل ،راپاسیدو او د
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لوی دروازې ته په تلو کی یې ویل "نه زه ورځم ،د
خداې په امان".
طارق د مهاجرو د کیمپ نه لږ وړاندی یو چا ته ټیلیفون
وکړو او بیا یې موټر یو ځاې ودروو .لږ وروسته یو
سپین ویگن راښکاره شو چې ډریور ورته د الس په
اشاره د راتلو وویل .هغه ویگن پسې ورو ورو روان
شو .په یو ځاې کی د یو .این دفتر و او ورسره د لوې
څپر الندی هم هغسې څو سپین گاډي والړ وو .ده خپل
موټر یوې ډډی ته ودراو او چې ښکته شو نو د ویگن نه
یو کس دده لوري ته راغلو او الس یې وړاندی کړو .تر
ډیره وخته دوی خبری کولې او بیا دننه دفتر ته والړل.
طارق تر ماځیگر هم هلته ناست و او په یو کمپیوټر کی
یې د خلکو نومونه کتل .د نورین په نوم به څو شیبې
ودریدو خو بیا به یې لټون پیل کړو .د چایو یوه پیاله
چې له غرمې ورته ایښې وه ،هم هغسې پرته وه .کوز
ماځیگر ده کمپیوټر بند کړواو د خپل ملگري نه یې
رخصت واخستو .د کیمپ په الره یو سړي ورته الس
وخوځوو نو ده د موټر رفتار ورو کړو .د هغه څیره
ورته اشنا ښکاریده .دی د موټر شیشې ته ورنږدې شو
او په زوره یې سالم وکړو .طارق ځواب ورکړو او وې
پیژندلو .زیارت گل ددوی پر زمکو کار کوو او یو وخت
د عالج لپاره طارق ورسره مرسته کړې وه .ناڅاپه
طارق ته یو هیله پیدا شوه .هغه یې موټر کی کښینولو او
پوښتنې یې پیل کړی .زیارت گل خپله کورنۍ لومړی
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ویستې وه خو بیرته زمکو ته تللې او تر وروستیو شیبو
په سوات کی پاتې و .د تود جنگ په وخت دی ډیر په
گرانه د نورو الرو نه پیښور ته راغلې و " .ډاکټر
صیب ،غنم مې تیار وو او الو ته یو څو ورځې پاتې وې
چې دوی راباندی ډزې وکړی ".طارق تری د نورو
کروندگرو پوښتنه وکړه .زیارت گل پخپله ږیره الس
ووهلو او وې ویل" ،دین محمد ما نه هم وروسته راغلې
دی او د هغه له خلې خبر شوم چې بابا پسې څوک
راغلي وو او کراچۍ ته یې بوتلو ".طارق د حیات اباد په
سړک گاډي تاوولو کی وویل " ،تاسو سره د گومبټ
خلک څه شول؟ زیارت گل په جوش کی وویل " ،ټول
وتلي دي ،یو هم وروسته نه و پاتي ،تش مال مو
پریښودو چې پوځیانو راته اجازت نه راکوله .زه د
کولبې غوایانو ته په تلوسه وم ،اخر مې پریښودل ،ډاکټر
صیب ،څوک به باور نه کوي ،ما ورته ښه ډیر واښه او
ونډه په غوجل کی کیښودل ،بې زبانه مال و .کله چې
تری راتلم نو د یو غویي د سترگو نه اوښکې روانې وې.
خداې خبر په څه حال به وي؟" طارق موټر کچه گړۍ
ته تاوکړو او د زیارت گل ته یې څو روپۍ ورکړې .بیا
په یو کاغذ خپل د ټیلیفون نمبر ولیکلواو هغه ته یې په
الس کیښودو " ،هر وختې چې سوات ته تلې ،ما
خبرکړې ،یو څه کارونه مې دي ".زیارت گل په خوشاله
غږ وویل " ،ډاکتر صیب ،هر امر چې راته وکړې ،تر

158

خپل وس به یې پوراکوو ".طارق ورسره خداې په
اماني وکړه او یو واری بیا لوی سړک ته راووتلو.
پخپله حجره کې گل رحمان د ناستو کسانو سره په
ټیلیویژن خبرونه کتل" .حکومت وایی چې د سوات نه
یې ټول اورپکي شړلي دي او پوځي آپریشن یې کامیابه
وو .خو عامو خلکو ته ال هم اجازت نشته چې بیرته الړ
شي .د اوس لپاره به یواځې ژورنالسټان هلته تلی شي".
د موبایل ټلۍ وغږیده او یو کس گل رحمان ته ټیلیفون
په الس کی ورکړو ،چې بلی غاړی ته د طارق پالر
ورسره خبری غوښتې .د ده د الس په اشاره چا د
ټیلیویژن غږ ورو کړو .دی څو شیبې د خبرونو په اړه
لگیا و ،د خلکو د زمکو او د کروندو ،د مال او ناموس
خبری یې کولې .په اخر کی یې ورته وویل" ،زه به په
کور کی ټولو سره صالح وکړم ،د روژو نه وروسته به
موسم ښه وي .دا ځلې مې د دوېم حج پروگرام دې.
غواړم دا فرض پوراکړم نو بې غمه به حج وکړم ".بیا
یې څو نوری خبری وکړی او ټیلیفون یې بیرته زوی ته
ورکړو او د ټیلیویژن د غږ لوړولو ته یې اشاره وکړه.
طارق چې ماښام د امینې کور ته والړو نو ټول ماشومان
تری چاپیره شول .هر چا ورته د ویلو لپاره څه لرل او
خرم هیڅوک خبرو ته نه پریښودل .ابۍ او رابیا ورته
څو واری د کویژدنې امبارکي وویله او شهناز تری د
واده پوښتنه کوله " .گوره چې په سخت ژمي کی یې
ونکړې ،زمونږ جامې د وریښمو دي ".طارق یوه پیکه
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خندا وکړه او مخ یې واړاو .خرم دده په غیږ کی
کښیناستو" ،ماما ،ژه او ته به شوات ته ژو ،شوما او
شاال به نه الژي ".طارق ورته په لنډو ویښتو کی گوتې
ووهلې" ،ولې ،خویندې به هم راسره ځي ،که نه بیا به
ورپسې ژاړې ".خرم سر شا ته وغورځوو" ،ماما،
مونږ به کال (ښکار) ته ژو او ترینه تپور (کرینه کپور)
به راسره وي او تترینه تیف (کترینه کیف) به راسره
وي ".ټولو په زوره وخاندل نوطارق ورته وویل ،ښه ته
ووایه" ،کوکا کوال" خرم زر وویل" ،توتا توال" ټولو بیا
وخاندل نوده په زوره وویل" ،تپ شئ ( چپ شئ) گني
توپک الولم دلپشې ".امینې د چایو د لوښو پتنوس دننه
په راوړو کی وویل" ،یو دده ټوپک ال پاتې و ".شهناز د
پالسټکو یو څادر په قالین وغوړاو او ټول چایو ته
کښیناستل .ماشومانو په انگڼ کی غوبل جوړ کړې و او
طارق په غسل خانه کی د ټولې ورځې دوړې او خاورې
له مخ وینځلې.
په بل دی سهارد برنډې په لوې میز چایو ته ناست و چې
د کور ټیلیفون وغږیدو ،سوما ،خرم او شهال دریو
واړوو منډې کړی او یو بل نه یې د ټیلیفون غوږۍ
راښکله .امینه الړه او ټول یې د تیلیفون نه وشړل .بیا
یې زیبا سره خبری وکړی .شهناز دننه او بهرکېده او
ټول پام یې د امینې خبرو ته و .خو امینې خپلې خبری
لنډې کړی او ټیلیفون یې بند کړو .هغې نه غوښتل چې
طارق ته څه ووایی او د ماشومانو د ډوډۍ او اگیو پاته
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شونې یې په یو پلیټ کی راټول کړل .طارق ورته وکتل
نو پوه شو چې امینه څه ویل غواړي خو په انتظار وه
چې دی چاې ووڅښي .طارق په یو گوټ د خپل مګ
چاې خالصې کړې او امینې ته یې وویل" ،زیبا څه ویل؟
امینې د شهناز کوټې ته وکتل او په ورو غږ یې وویل"،
په خالد بیا دوره راغلې وه ،د شپې یې چغی وهلې او ډېر
په گرانه یې ورته ستنه ولګوله ".طارق راپاسیدو او د
کمیس د ترخ په جیب کی د موټر چابي یې ولټوله ،په
زوره یې سالم وکړو او له کوره ووتلو.
شهناز د خپلې کوټې نه راووتله او په زوره یې وویل چې
ټول یې واوري" ،طارق الړو؟" دننه انۍ او رابیا
ورباندې غرض ونکړو ،ماشومان اوس هغه کمپیوټر ته
چاپیره ناست وو چې عمران د دوی د لوبو لپاره ورته
ورکړې و .سوما غوښتل چې د "سواستو" تصویرونه
ټولو ته ووښاي ،خرم او شهال پرې سندرې غوښتلې او
شور دومره و چې د شهناز غږ چا نه اوریدو .امینې
ورته ځواب ورکړو" ،آو ،د سوات د کور نه میرزا
راغلی دی او وایی چې یو دیوال په ډزو سورې شوې
دې ،خو څوک زخمي نه دي ،خداې خېر وکړو".
مردان ته په رسیدو ،طارق ال د حجری په دروازه نه
ووردننه شوې چې د پالر په لوړ غږ پښه نیولې شو.
"تاسو ته مې څو ځلې دا خبره یاده کړه چې هیڅوک به
کور ته نه پریږډئ ،دا وختونه وگوره ،حاالت وگوره او
ستاسو دا خاني!!! هلکه په پردي حلوه خپلو مړو ته الس
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اوچتوئ؟" بل غږ ټیټ و او طارق په خبره پوهه نشو.
پالر یې بیا په چیغه وویل" ،هغه کور مونږ تاسو ته ځکه
پریښې و چې راسره په یو اخور لوې شوئ ،درته مې
ویلي و چې د برنډې نه اخوا په ورځ کی یوځلې چکر
وهئ .ددی لپاره چې پیشو میشو نه وي ورننوتې ،نور
خو ستاسو هلته څه کار نه و .د ډوډۍ خوراک لپاره ډکه
خومبه مو در پریښې ده او نور خو ستاسو خپل ځاې و
کنه ،ولې مو دا خلک هلته نه ایسارول؟" طارق د سوات
د میرزا غږ واوریدو چې ده ته یې شا وه" ،خان ،په
ځداې ،مونږ ورته وویل چې په کور کی څوک نشته،
تاسو بل چرته الړ شئ ،خو تور سری ورسره وې نوما
ورته وړه کوټه خالصه کړه چې دوی غریبان به اوس په
دی ډزوکی چرته ځي ،هغه سړی هډو کوټې ته تللې نه
دې ،هم هلته بهر په زمکه دروازې مخې ته ناست و،
شپه یخه وه نو یو کمبل مې ورله ورکړو .دا وخت خو په
هر چا راتلی شي ،ما ویل خداې خبر څه آفت پری
راغلې دی چې زنانه یې "...طارق اوس لږ نور وړاندی
شو چې پوره خبره واوري .ده ولیدل چې پالر یې په
کرسۍ ناست و او مخ ته دوه دری کسان ورته الس په
نامه والړ وو.
میرزا ددوي پخوانی منشي و او په دی حالت کی یې
چری نه و لیدلې .د خپل پالرغږ یې لږ نرم احساس
کړو" .چاې ډوډۍ مو ورله ورکړل؟" د میرزا په غږ
کی اوس باور و" ،او صیب ،څه چې مو ځان له پخ کړي
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وو ،ورله ورکړل ،خو دوی په بل سهار ووتل ".پالر
یې هغه شیبه طارق ته مخ واړو او په زوره یې وویل،
"کله خو سړی په هوجره کی هم کښیني ،زه به تر
کومې هر څه درته کوم؟" ده په الس کی نیولي د
داروگانو خړه کاغذي خلته پالر ته وښودله چې د خالد
لپاره یې د پیښور نه ځان سره راوړي وو .بیا یې میرزا
ته ستړي مشي وویل او پوښتنه وکړه" ،په سوات کی څه
حال دی؟ میرزا دده پالر ته وکتل نو وې ویل" ،خیریت
دې ،زه به درته وروسته ټوله کیسه وکړم ".پالر یې
میرزا ته وویل " ،ستا څومره پېسې پکارې دي؟ هغه
زرخپل زوړ بیگ نه یوه کاپي راویستله او ورباندې
لیکلي حسابونه یې پر میز ورته کیښودل".
طارق د ورور د وینې فشار ولیدو ،بیا یې یوه ستنه ورته
ولگوله او د بابي نه یې ټول حال واوریدو .خالد یو چا
سره په هوجره کی د سوات په حاالتو ناندرۍ وهلې وې
او د شپې یې په کور کې ورباندې چپه راغلې وه.
طارق د ورور له کوتې بهر راووتلو نو په کور کی
خاموشي وه .په پخلنځي کی څو ښځی په ټیټ غږ لگیا
وې ،کارونه یې کول .دده گرمي وشوه او غوښتل یې
چې والمبي .په هغه شیبه پالر یې کور ته رادننه شو،
"د مورکوټې ته راځه چې هم هلته کینو ،بهر گرمي ده".
طارق یو څه ویل غوښته خو بیا یې سر ښکته کړو او
په مړو قدمونو کوټې ته روان شو .طارق پالر ته څو
واری بیا دا خبره یاده کړه چې خلک اوس سوات ته تگ
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راتگ کولې شي او دی نور د خپل کلینک نه لیرې نشي
پاتې کیدې .دده سره نور ډاکټران بیرته تللي و او ورته
یې خبر ورکړو چې ژوند اوس په نارمل کیدو و .خو
پالر ورته د واده د نیټې خبره وکړه چې ده د گل رحمان
سره ټاکلې وه.
لسم څپرکی
طارق د ډیر وخت نه د کراچي یو نمبر ډایل کوو خو
هر واری دا مصروفه و .دده صبر تمام شو نو آپریټر ته
یې وویل او څو شیبې وروسته یې ورته خبر ورکړو چې
داسی ښکاري د ټیلیفون غوږوزې چا غلط ایښې دې
ځکه د مصروف غږ راځي .ده هر څو شیبو کی یو
واری بیا نمبر ډایل کړو او بیا به په نورو کارونو بوخت
شو .دی اوس د خپلې بیکارۍ نه دومره ویزاره شو چې
هر سهار به نږدې مهاجر کیمپ ته ورغلو او د نورو
رضارکار ډاکټرانو سره به یې مریضان کتل .طارق څو
شیبو له د هغې خیمې نه بهر راوتلو چې پکې ددوي
کتنځې و .جوخت د داروگانو خیمې ته مخامخ د خلکو
اوږد قطارجوړ و .طارق اوس د خیمې نه بهر یو خوا بل
خوا قدم وهلو .څوکسان چې د ډاکتر په انتظار یو
څپرالندې په زمکه غوړیدلې ټغر ناست وو ،ده ته یې
سترگې نیولې وې .دی یواځینې کس و چې په تک سور
نمرکی والړ و.
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طارق یوځل بیا د کراچۍ نمبر ووهلو او په دویم زنگ
یوسړي تیلیفون واخستو .طارق ورته خپل ځان وپیژندلو
او بیا یې وویل "،ستاسو په گاونډ کی د حضرت گل کور
دی ،که تکلیف نه وي نو هلته خبر ورکړئ چې زه د بابا
سره خبری کول غواړم ".سړی یو څه په قهر معلومیدو
خو ده ته یې وویل" ،په کور کی بل څوک نشته چې هلته
ورشي ،تاسو شیبه وروسته بیا ټیلیفون وکړئ نو ما به
ورته ستاسو پیغام رسولې وي ".طارق بې صبره شواو
زر یې وویل" ،خیردی وروره ،زه به انتظار وکړم ،ډیره
ضروري خبره ده ،یو څوک ناروغه دي ".بلې غاړې ته
د سړي غږ ناڅاپه بدل شو ،ده ته یې د انتظار وویل .د
هغه غږ له لیرې راتلو چې یو چا ته یې د حضرت گل
کور ته د ورتلو لپاره چغې وهلې.
طارق د کتنځي خیمې ته سر دننه کړو او یو ډاکټر ته یې
وویل" ،زه ټیلیفون کوم ،لس مینټه کی به راشم .د خیمې
نه وراخوا یو خوشی میدان کې سپین گاډي والړ وو.
دی ورو ورو د گاډو له مینځه تیر شو او یوې ډډې ونې
سره ودریدو .دده لپاره یوه شیبه اوس په یوه ورځ بدله
شوی وه او سوچ یې کوو چې د نورین په اړه خبر به
څنگه اوري .بیگا ناوخته میرزا ورته ویلي وو" ،د
کراچۍ نه یو کس ټیلیفون کړی و او دا نمبر یې راکړی
دې ،چې ډاکټر طارق ته یې ورکړه .دوی د بابا په
گاونډ کی اوسیږي ".د طارق د وجود ټوله وینه سر ته
الړه " .کله یې ټیلیفون کړی و؟ میرزا وویل ،ډیرې
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ورځې کیږي ،هغه وخت ستاسو د کور ټیلیفون کار کوو،
بیا وروسته هر څه بند شول ،خو ما دی پالر یا بل چا ته
ځکه خبره ونکړه چې هسې نه مشرخان په قهر شي.
موقع راته مالو نشوه ".وروستۍ خبرې په وخت د میرزا
غږ نور هم ټیټ شو .طارق تری د کاغذ یوه ټوټه
واخیسته او شپه ډیره تیره وه نو ټیلیفون ونکړو .بیا
کرۍ شپه یې خوب ونکړی شو .اوس ده خپلې گړۍ ته
وکتل چې زنځیر یې سست شوی و .د تندي د خولې
پاکولو لپاره ده خپل الس اوچت کړو نو د گړۍ په ځاې
کی یې خپل سپین پوټکي ته پام شو .د گړۍ نښه پری
جوړه شوی وه .ده سوچ کوو ،اوس که نورین وای نو
څومره به یې خندلې وای .ده خپل موبایل د غوږ سره
دومره کلک نیولې و چې د ویښتو خوله یې په ټیلیفون
احساس کړه .زړه یې و چې دا په رومال پاک کړي ،خو
بیا یې سوچ وکړو " .که په دی وخت کی چا ورسره
خبری وکړی او دده غږ یې واونه ریدو نو ټیلیفون به بند
کړي .بیا خداې خبر رابطه کیږي او که نه؟"
ده په ټیلیفون کی د بابا ټوخې واوریدو نو زړه یې په
ټوپونو شو .د سالم دعا نه وروسته طارق د نورین
پوښتنه وکړه .بابا ورته ډاډ ورکړو چې هغې پسې تره
راغلې و او د ځان سره یې کلي ته بوتله .طارق پوښتنه
وکړه" ،هلته خطره نه وه؟" بابا وویل" ،ما سره هم دا
سودا وه ،خو تره یې وویل چې جنگ بند شوی او ږیرو
واله تښتیدلي دي ".طارق دده نه نوری پوښتنې وکړی
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چې دی په کومو حاالتو کی کراچۍ ته تللې و خو په بابا
د ټوخي دوره راغله او نوری خبرې یې نشوې کولې.
څو شیبې وروسته چې لږ ارامه شو نو طارق پوښتنه
وکړه " .ستاسو په کور کی که چا سره موبایل نمبر وي
نو راته راکړه ".بابا وویل" ،هغه مشري زوې مې هم دا
پرون د کور لپاره یو موبیل اخشتې دی ".بیا یې چا ته
غږ وکړو"،زویه دا لمبر خو ډاکټر صیب ته ورکړه".
هم هغه کس چې د طارق سره یې خبری کړی وې،
ورته یو نمبر وویلو چې ده په خپل موبایل کی خوندي
کړو.
په اسالم آباد کې د چاپیلاير ساتنې په دفتر کې شهاب یو
کارډ په میز کیښودو" .بس یوه ساده پارټي ده ،ډیر
خلک نشته ".عمران ورته امبارکي ویله او د چایو لپاره
یې د خپلې سکټري ته ټیلیفون کوو خو شهاب منع کړو.
"زما په سر ډیر کارونه دي ،ورینداره او ماشومان ارو
مرو راولې ،او که نور څوک هم راتلل نو "موسټ
ویلکم" عمران په خنداشو " ،اوس خو دی ویل ،ساده
پارټي ده او ډیرو خلکو...شهاب په زوره وخندل " ،یره،
هغه خو د نورو لپاره ده ،ته خو خپل سړی یې ".دی
نور ایسار نشو او عمران په کارډ لیکلي ټکو ته ځیر
شو.
د روژې نه څو ورځې وړاندې طارق پیښور کی خپل
کارونه وکړل نو د امینې په کور ورپیښ شو .ماشومان
ورسره د نور کله په شان په خبرو او لوبو اخته شول
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خو سوما خپلې کوټې ته منډه کړه او یو سپین کمیس یې
ورته راوړو " .گوره ماما زما جامې ،د واده لپاره ،ددی
سره یو تاج هم دی ".طارق کمیس تری واخستو نو سوما
بیا دننه منډې کړی او چې راغله نو د سپینو مریو جوړ
وړوکې تاج یې په الس کی و .طارق ورته موسکی
شو " ،واه واه په دی جاموکی خو به ته پري ښکارې،
سوما زر وویل "ما ما مونږ به اسالم آباد ته ځو ،واده
هلته دې ".طارق امینې ته وکتل چې هغه وخت د سوما
په خبرو د پخلنځي نه راوتلې وه" ،سبا له د شهاب واده
دې ،عمران راپسې د دفتر گاډې رالیږي "...امینې نور
څه هم ویل ،خو د طارق په مغزو کی لکه چې زلزله
راغلې وه او هر څه یې په مخه کړي وو .د شهاب
واده؟ دده رنگ الوتې واو که خرم ورته پخپل نوي سور
رنگ سیکل والړ نه وای نو امینې به لیدلې وای .دده
مخې ته د لیمو د شربت گیالس ایښې و ،چې زر یې
شونډو ته ونیولو .هغه نیمه ورځ د امینې په کور کی د
تیرولو په نیت ورغلې و ،خو اوس هره شیبه ورته
قیامت و .ځان یې ترټلو چې دومره موده د نورین په
لټون کی ده چری هم د شهاب په اړه فکر نه وکړی .دی
چې د تلو لپاره ودریدو نو ماشومان ورپوری ونښتل.
امینې وویل " ،گوره اوس هم سخته گرمي ده ،ډوډۍ
تیاره ده ،وخوره ".خو طارق ته داسی ښکاریده چې که
یوه لحظه نور کښیناستو نو زړه به یې ودریږي.
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څو شیبې وروسته دی د پیښور او اسالم اباد په لوې
موټروې (لویه الره) روان و او ځان سره یې د نورین د
ژغورنې حال په تصور کی لیدو .نورین د بابا سره
ملک کور ته ،بیا هلته نه د کور د غړو سره اسالم اباد
ته ځي ،ځان مجبوره احساسوي ،شهاب ورته بیا د واده
پیغام ورکوي او دا یې مني " .نورین ،زه به دی مړه
کړم ".ده پخپلو مغزو کی خپل غږ واوریدو او د موټر د
رفتار ستنې ته یې وکتل .ده چری پخوا موټر داسی نه و
ځغلولې .د اټک پر پله یې پیسې ورکړی  ،ټکټ یې
واخستو او د گاډو له قطار بیل شو .ښکته اباسین او
کابل د اوبو ننداره یې هیره وه چې یو ځلې نورین ته
ښودلې وه .د اکبر باچا کال ،د اټک بابا زیارت ،هرڅه
تری هیر وو .پخپلومغزو کی یې د نورین د ژغورنې
بل تصویر لیدو .هغه د نورو خلکو سره په یوې الرۍ
کی ناسته وه ،په صوابۍ کی ددی د ټیلیفون چارج
خالص شي او دا بند دی...نا نا ..ټیلیفون تری ورک
شوې دی .د بابا زامن یې کراچۍ ته وړي ،نا...نا
...داسی نشي کیدې...که دا کراچۍ کی وه نو بیا ولې یې
راته ټیلیفون ونکړو...بابا خو دروغ نشي ویلې .داسی به
شوی وي ،دا د تره سره د غرونو په الره روانه وه،
پوځیان پری راپیښ شوي دي ،دوی یې د کلي په ځاې
اسالم اباد ته بوتلل...خدایه...په هغې څه تیر شوي دي
چې ما نه خبروي؟ او اوس د شهاب سره "...هغه خپل
سر د موټر سټیرنگ سره وجنگوو او نیغ کښیناستو.
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طارق د نیمې الری نه عمران ته ټیلیفون وکړو نوهغه
ورته د خپل میلمستون درک ورکړو .ده بیا ځان سره
سوچونه کول چې د شهاب پته به تری څنگه غواړي .خو
ماځیگر چې دی میلمستون ته ورسیدو او د عمران سره
یې ولیدل نو هغه ورته وویل" ،شهاب راته د واده کارډ
راکړی و ،نن لکه چې نکریزې دي ،ما ته یې ټیلیفون
کړې و چې راشه خو ما ویل دا د ښځو محفل دی ،زه به
پکی څه کوم؟ بیا یې عمران ته ووکتل" ،که ځې نو ښه
ډوډۍ به وخورو ".د طارق په زړه اور بل و ،خو په
مړاوي غږ یې وویل " ،زه به شاور وکړم خو جامې
مې "...عمران ورته خپله یوه پاکه جوړه ورکړه او
ماښام دواړه د ملک کور ته ورغلل .هلته ډیر میلمانه
وو او طارق موقع نه موندله چې د ملک نه یې د نورین
پوښتنه کړی وای.
بیا دوی په څو موټرو کی یولوې هوټل ته ورغلل چې
پکی ډیرخلک راټول وو او په لوړ غږ موسیقي غږېده.
د سړو لپاره یوې خوا ته ځاې جوړ و او په نورټول
تاالر کی د ښځو او ماشومانو شورو .طارق اوس په
زړه کی د نورین سره خبری کولې" ،دا هغه زمونږ د بی
کچه مینې انجام و ،نورین بي بي ،ستا او زما الری اخر
بیلې شوې "،بیا یې د نورین غږ واوریدو چې زه مجبوره
وم او خپل غږ یې هم واوریدو چې دا فلمي ډایالگ دي.
بیا دواړه په جنگ شول .د واده ټول میلمانه هغه وخت
هک پک کېږي چې طارق او نورین د یو بل الس نیولې
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روان شي .هغه د خپل ماحول نه بیگانه نه و او د چا په
خبره به یې پیکه خندا وکړه خو نور ټول وخت یې اخوا
دیخوا کتل چې په میلمنو کی څوک اشنا پیدا کړي .یو
وخت یې پام شو چې شهاب تری پوښتنه کوله" ،سوات
ته خو نه یئ تللې؟ طارق د رومال سره مخ پاک کړو او
وې ویل" ،نا ،تر اوسه موقع نه ده پیدا شوی ،خو د
روژو نه وروسته که حاالت ښه وو نو الړ به شو".
شهاب ورسره نږدې کښیناستو اوغوښتل یې چې نوری
خبری یې کړی واې ،چې په دی کی څو ځوانې جینکۍ د
یوی سری بنارسۍ سره په خندا ددوی خوا ته راغلې.
طارق بیا د نورین غږ واوریدو " ،ښه نو ته زما نکریزو
ته راغلې یې ،چا بللې یې؟ " بیا د ټولوپه خندا کی د
نورین خندا هم گډه شوه او ده جینکو ته وکتل ،څو شیبې
ددوی او د شهاب تر منځ خبری کیدې .هغوي ټینگارکوو
چې یواځې شاه ځلمې به ورسره ځي او شهاب ورته
ټینگ و چې دده څو ملگري به هم ورسره وي .طارق د
نورین غږ بیا واوریدو"،زما نکریزې نه وي خوښې،
ددی بوي مې بدي شي ".خپل غږ ورته ویل" ،واده کی
به السونه نه سره کوې؟ ،خلک به واي ،دا څنگه ناوې
ده چې نکریزې یې نه دي کړي؟" نورین په زوره
وخاندل" ،که تر هغې ژوندۍ پاته وم ".طارق د جینکو
گډه خندا واوریده.
فیصله په دی وشوه چې دوی ټول به دننه ځي خو په
سټیج به ورسره نه کیني .څلورو جینکو د شهاب پر سر
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بنارسي ونیوله اونور کسان ورپسې شول .دوی ورو
ورو هغه ځاې ته ورغلل چې پر یو ټیټ سټیج د گلونو او
رنگینو رڼاگانو خیمه ودرول شوی وه .طارق ولیدل چې
په یو ښکلي کرسۍ په ژیړه لوپټه کی مخ پټ یوه نازکه
او نرۍ جینۍ ناسته وه .ناڅاپه نورین لوپټه له مخ لیرې
کړه او په زوره یې طارق ته وویل "،وگوره دوی مې په
زوره ودوي ،زه ستا په انتظار وم ،څومره ښه فلمي سین
دی ،راځه چې سندره ووایو ".طارق اخوا دیخوا وکتل
نو په تاالر کی هیڅوک نه و او چپه چپتیا خپره وه .دا
خلک څه شول؟ ده خپلو پښو ته کتل چې قدم یې نشو
اخستې .زر یې سر وڅنډلو .ټول سړي وړاندی تللي او
په کرسیو ناست وو .شهاب پر سټیج ختلې و او هم هغو
شوخو جینکو اوس تری پیسې غوښتې.
طارق سټیج ته نږدې شو نو زړه یې په زوره ودرزیدو
او بیا ودریدو .د ناوې مخ پټ او دواړه السونه یې په
ځولۍ کی ایښي و .د هغې لیچې له رنگا رنگ بنگړو او
د موتیا د گلونو په گجرو پټې وې .السونه یې په
نکریزو سره او په ټولو گوتو کی د سرو او د الماسو
گوتمۍ وې .دا د نورین السونه نه وو .د هغې اوږدې
نازکې گوتې نه وې ،دا نورین نه وه .د طارق زړه بیا
حرکت وکړو او ده یوه اوږده ساه راښکله .په یوې
کرسۍ یې ځان وغورځوو او عجیبه خوشالي او غم
دواړه یې احساس کړل .خپل غږ یې واوریدو" ،طارق
خانه ځان ته دی الره جوړه کړی وه خودومره په اسانه
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خپل منزل ته نشې رسیدی ".یوې جینۍ ورته سالم وکړو
نو ده بره ووکتل .د ځواب په ځاې یې سوچ کوو چې دا
څوک وه .هغې بیا سالم وکړو نو طارق راویښ شو .د
یاسمین په لیدو دی د خپل ځاې نه راپاسیدو او د مخ
خوله یې په رومال پاکه کړه .یاسمین ورته د شربت
گیالس ورکړو او نورو میلمنو ته متوجه شوه.
د طارق د واده نیټه د اختر نه څو ورځې وروسته وټاکل
شوه نو ده په روژه کی سوات ته د تلو هوډ وکړو .مور
او پالر یې خوشاله نه وو ،خو دوی لیدل چې زوی یې
اوس واده ته راضي ښکاریدو او په وړه خبره به یې قهر
نه څرگندوو .زیبا هم مور ته ډاډ ورکړو چې ورو ورو
به هر څه سم شي.
طارق په سوات کی د خپلې کوټې دروازه پرانسته نو یو
اشنا خوشبوی یې احساس کړه .داسې لکه چې نورین
پکې اوس اوس ناسته وه .هر څه پخپل ځاې ایښي و،
کور پاک شوې او پخواني مالزمان ورته بیا راغلي و.
میرزا ورته د دېوال هغه برخه وښودله چې بیا جوړه
شوې وه خو د لیرې نه چا د نوي او د زوړ توپیر نشو
لیدای .دی بازار ته ووتلو او وې لیدل چې په دکانونو
کی ښه گڼه وه .په بل سهار دی مدرسته البنات ته الړو.
شینو کاکا بیا په دروازه والړ و خو د سبق سلسله پکی
نه وه پیل شوې .ده څو شیبې ورسره خبری وکړې او د
استادانو پوښتنه یې وکړه چې څوک بیرته راغلي و که
نه .شینو ورته وویل" ،کله نا کله څوک پیښه وکړي خو
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ملک صیب راته ویلي دي چې د ژمي نه وروسته به بیا
که خیر وي سکول کار شروع کړي".
طارق خپل وړوکي روغتون ته الړو او نورو ډاکټرانو
سره یې ولیدل .ټولو یو بل ته د تیرو څو میاشتو ښه او
بد خبرونه ورکول .د مریضانو شمیره دومره نه وه او
زیات وخت دوی په خبرو تیرکړو .طارق د کلینک نه
راووتلو او موټر یې په هغه الر روان کړو چې نورین
سره پرې وروستي ځل تللې و .د الریو په اډه کی یې
ولیدل چې خلک د خپلو کډو سره د بسونو او کوچونو نه
ښکته کیدل .ده یوځاې موټر ودراو او د یو ډریور سره
یې خبری پیل کړی چې د خپلې الرۍ مخ ته والړو.
هغه یو کس ته ناره کړه چې په منډه راغلو .طارق
ترینه پوښتنې وکړی او بیا یې څو پیسې د هغه په الس
کیښودې .سړي داړې چینگې کړی او په سینه یې الس
کیښودو.
یو سهار امینې مور سره په ټیلیفون خبری خالصې
کړې نو زیبا تری غوږوزې واخستو .د جامو او کالو د
ډیزاین نه وروسته امینې د طارق پوښتنه وکړه نووې
ویل" ،پرون د رسیدو سره یې ټیلیفون کړی و او نن به
کار ته تللې وي ،دی واي چې په مینګوره کی کورونه
وران شوي او خلک یې په جوړولو لگیا دي خو پوځیان
اوس هم شته ".امینې خپله اندیښنه وښودله " ،زمونږ د
کور دېوال اوس جوړ دی؟" زیبا وویل " ،ستاسو کور
خوا ته الره اوس هم بنده ده ،که هغه جینۍ تر اوسه هم
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هلته او ژوندۍ وه نو دا به لویه معجزه وي ".دواړو
خویندو په رمز او چاالکي د کور د نورو ښځو غیبت یو
بل ته وکړو او ټیلیفون یې بند کړو.
په سوات کې د دوی د کور ټیلیفون پرون لږ وخت لپاره
کار کوو خو اوس بیا بند و .طارق خوشاله و چې د زیبا
او پالرغږ به نه اوري .طارق هر ماښام روژه ماتې ته
به د ټولو مالزمانو سره یو ځای کښیناستو .هم هلته یې د
میرزا په امامت جمع کوله .د ډوډۍ نه وروسته به یې
ورسره چیلم هم څکول چې میرزا پری حیرانه و .یوه
شپه ده یوکاغذ د طارق مخې ته کیښودو چې د ټیلیفون د
تارونو د بدلولو فارم و .طارق هغه تاو راتاو کړو او
ورته یې وویل " ،زما په میز یې کیږده ".څو ورځې
وروسته دی د الریو اډې ته بیا الړو او هغه سړی یې
ولیدو چې ده ورله پیسې ورکړې وې .ده خبر راوړو
چې د پورن کلي کې اوس هم کورونه بند وو او څوک
پکې نه اوسیدل .د طارق د امید وروستۍ کړۍ هم ماته
شوه او په هغه شپه ده په بالښت سر ایښې د راتلونکي
ژوند په اړه سوچونه کول.
په پیښور کې انۍ به اوس هر وختې ناروغه وه .د
چینار کال پریښودل د هغې د زړه لوې غم و .عمران
مور ته ډاډ ورکړی و چې دده یو انجینیر ملگرې ورته د
نوی کال لپاره نقشه تیاره کړې ده ،کال وروسته به یې په
جوړولو الس پوری کړي .رابیا په دی خوشاله وه خو د
انۍ باور نه کیدو" ،خدای خبر ،ترهغې به ژوندي یو که
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نا؟" شهناز به ورته په مینه قهر وکړو " ،دا څه واې
انۍ ،مونږ ټول یوځاې به نوي کال ته ځو ،پکی به نوې
چمن وي ،سبزي به کرو ،د میوو ونې به پکی وي".
انۍ به سترگې پټې کړی او په ځان به یې څادر راښکلو.
د کورد کارونو په سر د شهناز او امینې ناندرۍ دومره
زیاتې شوې چې دوه نوری خدمت گارانې په کار ولگول
شوې .دوی د لوښو او جامو د وینځلو سره سره د کور
صفاي هم کوله .یو ماشوم هلک د بازار نه سودا راوړه
او ټوله ورځ به په منډه و .خو شهناز د پخلي وار تاکلې
و او امینه یې مجبوره کړه چې په دی کی ورسره ونډه
واخلي.
طارق د واده نه وروسته څوورځې په مردان او بیا د
میرمنې سره د سوات په کورکی ژوند پیل کړو .پالر او
مور یې هم راغلي وو ،خو زیبا ،بابي او خالد په مردان
کې پاتې و .د ژمي د وتلو سره هغه خلک چې لیرې
سیمو ته تللي و  ،بیرته راغلل او په ښار کی گڼه گوڼه
زیاته شوه .مدرسه البنات بیا پرانستې او ځینو پخوانو
استادانو پکی کار پیل کړو .ملک د نورین په لټون د
هغې کلي ته خلک واستول خو نورین او د تره کورنۍ
یې داسی ورک وو لکه چې په زمکه یې چری ژوند نه
وکړی .د کلي یوکس په وروستي ځل دوی ولیدل چې د
نورو په شان د هغه ځاې نه د وتلو په تکل کی وو .د
هغه اندازه دا وه چې دوی به خپلوانو کره کونړ ته تللي
وي .خو د بل کس وېنا دا وه چې دوی په کراچۍ کې
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دي .یوه ورځ میرزا د طارق په لیدو ورته د بابا د
مړینې خبر ورکړو نو دده خپل تیر ژوند سره ورستی
تړاو هم ختم شو.
د اوړي په پېل کی جمشید د خپلې کډې سره سوات ته
الړو او انۍ او رابیا هم هلته د امینې او ماشومانو سره
پاتې شوې .سوما او خرم اوس دواړه یو ځای د کور
نږدې یو وړوکي سکول ته تلل چې پکی وړکتون هم و.
د ماحولیاتو د شعبې له خوا په سوات کې نوي کورسونه
پېل شول نو عمران به په میاشت کی یو وارې ورتلو .د
چینارو کال لوې د تیږو دیوالونو خاورې او اوبو وړې
وو او د رژیدو په حال و .ده به په هره پېره یو څو
عکسونه واخیستل او خپل کمپیوټر کی به یې د تیرو سره
یې پرتله کړل .په یو کال کی سیند شپږ میټره زمکه
خوړلې وه او زور یې هم زیات شوی و .په زمکه به
نورو خلکو دومره توپیر نه لیدو خو د سیټیالیټ په
تصویر کی دا واضح لیدل کیدو.
طارق د یوې لوې تیږې سره ډډه ولگوله اوشفیق ته یې
وویل" ،ته به دی ځاې ته مخکې چری نه یې راغلې.
شفیق چار چاپیره وکتل " ،نه مونږ به تل د هوټل نه
اخوا دیخوا چکر ووهلو خو داسې ځایونه مو چری نه وو
لیدلي ".دی د تیرو څو ورځو نه د طارق میلمه و او نن
یې د سیند نه پوری غاړی ته بیولې و .ښکته ټوله وادي
ورته ښکاریده او شفیق پخپلې کیمری څو تصویرونه
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واخیستل ،بیا یې وویل " ،تا چری دا سوچ نه دې کړی
چې نورین به زخمي شوي وي او ممکن په اسپتال کی
وي ".طارق یوه ناخواله خندا وکړه" ،د پیښور او اسالم
اباد په الره چې څومره اسپتالونه دي ،ټولو ته الړم".
شفیق ورته په اوږه الس کیښودو" ،که زما منې نو څه
موده یې مه لټوه .که هغه ژوندۍ وه نو پخپله به درته
راشي ".طارق ځواب ورنکړو او د سیند سر زورو
اوبو ته یې سترگې نیولې وې .شفیق هم د تیږې سره ډډه
ولگوله" ،ستا زړه څه وایی چې دا به چرته وي؟" طارق
د جیب نه یو سیگرټ راوویستلو ،بل یې کړو او شفیق ته
یې ورکړو" .په دی غرونو کی چرته اوسیږي ،خو ما نه
یې ځان پټ کړې دې ".شفیق د سیگریټ لوگې له خلې
او سپیږمو راویستلو " ،ولې یې ځان پټ کړی دی؟"
طارق وویل" ،مونږ چې واړه و ،په لوبو کی به کله کله
ما د نورین خبره نه منله نو دا به په قهر شوه .بیا به
رانه داسی پټه شوه چې هری خوا ته به مې لټوله او دا
مې نشوه موندلې .ښه مې یادیږي ،یوه ورځ هم دغسې په
څه خبره رانه پټه شوه .ټولو ویل ،پخپله به پیدا شي خو
ما داسی احساس کوو چې دا به بیا نه وینم .اخر په زوره
زوره مې وژړل نو دی یوې ونې نه راټوپ کړل .زه
دومره ورته په قهر وم چې ددی وهلو ته مې الس اوچت
کړو .راته یې په غصه وویل " ،که ته زما خبره نه منې
نو بیا به داسی پټه شم چې هیڅوک به مې نشي موندلې.
ما په وروستي ورځ ددې خبره نه وه منلې .دې چرې هم
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راته داسې زارۍ نه وه کړې ".شفیق په غور دده خبری
اوریدې" ،ته اوس څه غواړی؟ ټول عمر خو ورپسې
لټون نشې کولې!" عمران ودرېدو او وې ویل" ،انتظار
خو کولې شم .یوه ورځ به راته پخپله راشي".
په پیښور کې عمران به کله نا کله خپل کمپیوټر د انۍ
مخ ته کیښودو او هغې ته یې د کال عکسونه ښکاره
کړل ،نو سوما او خرم به هم ورسره کښیناستل .سوما
هر چا ته د سواستو خبرې کولې او اوس خو به هر چا
ترینه پوښتنه کوله چې سواستو دې په څه حال دې .خرم
ته به په قهر شوه نو خبردارې به یې ورکړو " ،زه به
سواستو درپسې راولم ".ټولو به وخندل .یوه ورځ د
عمران ورورعاطف د امریکې نه ټیلیفون وکړو نو سوما
ورسره خبرې پېل کړې او هغه ته یې د سواستو کیسه
تیره کړه چې اوس د دوی په کور کې اوسیدو .ماښام د
ټي وي د خبرونو کتلو نه وروسته به هر چا خپله راې
ورکوله خو رابیا به غلې ناسته ،د دوی خبرې یې
اوریدې .امینه به خپلې کوټې ته الړه او په موبایل
ټیلیفون د خور سره اوږدې خبری پیل کړی چې اوس
موضوع یې د دوی نوې ورینداره مدیحه وه .کله د شپې
تر ناوخته دوی خبری کولې چې د اوړي لپاره سوات ته
الړ شي او که نا .د بریښنا په بندیدو به امینې د عمران
سره جنگ پېل کړو ،خو اوس ده ورته جنریټر اخستې و
چې یوه کوټه به ورباندی یخه شوه .د جون په میاشت
کی امینه د اوالدونو سره د مور پالر په کورکی میشت
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شوه ،رابیا او انۍ د جمشید کور ته والړی .بله میاشت
ال نه وه وتلې چې سخت بارانونه پېل شول .عمران د
سروې د یوی ډلې سره په کاالم کی و چې د شپې پری
سیند راوختلو .د دوی میلمستون د هری خوا نه په اوبو
کی بند و او چا په ریډیو خبرونه واوریدل چې اته پلونه
اوبواوړي وو .عمران پخپل سیټیالیټ ټیلیفون امینې ته
ډاډ ورکړو چې د پوځ هیلي کوپټرې د خلکو مرستې ته
راغلې وې .په لومړۍ جوپه کې د پنجاب نه ورغلي
خلک وویستل شول .عمران سره ملو ورپورې ملنډې
وهلې چې دده پوځي ملگري ترې ځان پټ کړې و.
دوی د خواړو شیان لرل او د عمران زړه ډاډه و چې په
څو ورځو کی به اوبه ښکته شي .په بل سهار ده پخپل
دوربین کی لیدل چې سیل ته راغلي خلک څوک پلي،
نور په الریو کی سپاره ،د خوړ سره سره یو قافلې په
شان روان وو .هغه د بره پوړ د هرې کړکۍ نه په
دوربین د چاپیره اوبو جاج اخیستو او تر څو چې د
کمپیوټر بیټري یې کار کولې شو ،ورباندې کار کوو.
یوه شپه په سیټیالیت کې یې د سوما غږ واوریدو چې
ترې پوښتنه کوله ،دی به کله کور ته راځي .عمران
ورته وویل" ،دلته سواستو راغلې دی او کله چې الړ شي
نو بیا به کور ته درشم".
څو ورځې وروسته د میلمستون شاو خوا اوبه ښکته
شوې نو دوی د معمولې سامان سره ترې ووتل .هغه
میدان ته یې ځان ورسوو چې هیلي کوپټر پکی والړ و
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او کله چې د زمکې نه پورته شول نو عمران پخپلې
کیمرې فلم جوړول پیل کړل .د سوات د جنت په څیر
زمکه د اوبو په خړ څادر کې تاو شوې وه او هر څه
یې له ځانه سره اوړل .یو ځای هغه کیمره د مخ نه
لیرې کړه او دوربین یې سترگو ته ونیولو .ښکته د
چینارو کال په ړنگیدو وه او سواستو ددی ماتو دېوالونو
نه لکه د ښامار تاو شوی و .داسې ښامار چې یوه خله
او په سوونو لکۍ یې لرلې .ده پایلټ ته په چیغه د کال د
پاسه د راتاویدو وویل او په وروستي ځل د یو څوکوټو،
ړنگو دیوالونوعکسونه یې په کیمره کی بند کړل.
پاې
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