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 لومړی څپرکې
 

نه وشلیدو اوعمران ښکته ش وریځوڅادر دبهر نه  شیشې
 دچې  واورېهغه سپینې  په لوړو څوکوغرونه ولیدل. 

 د هغه.  ژمي په سر کې یې لیدلې وې، نه ښکاریدې
 وکړه خو سیند لټه دسپین تار په شان کې  ځغرونو په مین

ټه ته راغله او د بهر ننداره ترې پیشې مخې ه لړه د شیو
استی پکی ن  سورلۍ چی پنځوس الوتکه وکېدا وړ  شوه.
د سرو ته  انعمره نوهواي ډګر د پاڅه را تاو شو د ،وی

 په شان تک شیند زمرد . خښتو کورونه ښکاره شول
لی مقاب غاستيد اس د ځ دده په ماشومتوب کی دان چېمی

کی  جوښت سیټټ و.  په اوس په کورونو پ پکی کیدې
عمران  له خوبه ځنگیدو. خرم زوېدده ماشوم ناست 

ه ونکورد الوتکی نه بهر ښکته واړه  چي واوتښن هغه
ل ب ړولی او د سیټ پهسترګی وغ ي خوماشومورته وښا

لی ني سیټ نه د خپد مخکی انکیښودو. عمرمټ یې سر
د ې ی ته سوما ی پینځه کلنیدو چامینی غږ اوریمېرمنی 

وما د س او ښه کولپه ن ښکته ځایونه وراخوا،نه  کۍکړ
 یلوټ()پنه ستړی کېده.  د الوتکی پایلټ  ژبه له خبرو

 ښېنيکپخپلو سیټونو د عملې کسان دېاعالن وکړو چی 
 د انعمر. مخ په ښکته کوزیدو ته وڅرخیدهاو الوتکه 

و. او خپل الس یې پری راتاو کړ سر ځان لوري ته زوې
ه الس یې لد پالر او خرم را ویښ شور سره خو ددی کا 
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و  ته الوتکې مخ ځمکې د.  کولوهڅه وکړه رییلد ځانه 
نه  ووچی   ړېک په بل الس د خرم پښی ټینګې اناوعمر

د  ورباندې لوې و.  او سیټیو کالو دې د در ږي. لوی
 د هغه تورې غټې سترگې و خوبیاشخرم  دا خوښ نه 

دان کی یپه مکه اوس الوتدې اوپالر ته یې وکتل.  وبریښی
په هوا  دواړه السونه په منډه وه.  خرم او  ښکته شوې

ه او لسره و کنټرول دده کی ونیول لکه چی د الوتکې
ما د .  په دی وخت کی سولی یې غوم غوم غوم وکړخل

 هخرم"، ته وکتل نه ورور  سوري سیټونو په مینځ کی د
 ځانچی یې غوښتل پام شو نو چیدده   ".ته وګورهما

مو ی په تسمالویستون د سیټ د کړي خوی نداورته وړ
وعمران وکړه نیې د ځان د خالصولو هڅه  ټینګ و. 
والړ به بهر راته ماما  دا دی را ورسېدو،". لورته ووی

ما د نوم سره خرم په سیټ کی تاو راتاو .  د ما"وي
که الوتي.  یې چی ځان له تسمو خالص کړ شواو غوښتل

د  خانو نه د سامان د ۍ ودریدې اوسورلټولې  نوتم شوه 
امینه   نور بار په راټولولو اخته شول. و بیگونو او دخپل
له یې په سیت ودرو سوما او ا پاسیدهسیټ نه رخپل د 

 ورته بندزنځیرپرې واغوندي او جیکټ گالبي چې 
 د خرم الس کلک نېولی و چی منډه تری انعمرکړي.  

ټ که شان خپل جیپد سوما  اوپه ټوپونو دینه کړي. وو
 هپ نه الوتکی ته د راختلو الم ابادسچی د ا یې غوښتو

ه پ یاوس زوعمران  وخت امینی په بېګ کی ایښی و. 
نکړي. ترې ټینگ نیولې و چې منډهغیږ کې   
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رسته کی ماښکته کولویو سړي د امېنی سره د بېګ په ر
مننې لپاره یې خله  دورته وکتل او انوکړه نو عمر

ګازی وکړی.  زهن کی یې یو نوم ان خالصوله چی په
او  ښکاره شوه موسکا د سړي په سترګو کی  ...شهاب 

ه یاره ته چرته یې، درک دې عمران".  لده ته یې ووی
ی څو چروغبړ وکړو.  ترپه خندا ورسره  انعمر نشته!"

ه ښکت ټولی سورلۍ خبری خالصولې د الوتکې یدو
ما له اچي م شو لگیاپه زوره زوره  شوې وې.  خرم 

کټ رشول چي زوې ته یې جیه هین انځم.  عمر
ه سره پ ستو او د شهاب. بېګ یې را واخېاغوستی وور

 ته روان شو. سوما او امینه لهالوتکی دروازی  د خبرو
نو یخه هوا پری ې بهر شو ار وړاندی الوتکې نه دوې

په ب د شها وکتل چېته  اناو بیاعمر خرم ولګېده.  امینې
لې. ینشو ویې هیڅ  خو شوه هرق ه پههغ ندل. یې خخبره 

 ه یې پهېدو سره سرو د کوزیڼپه پویې نیولې د لور الس  
و په شال لری کړو ا بل الس د خپلی اوږی نه  د پشمینې

دا خوښ نشول او شال یې  خرم دو.  وزوې یې وغوړ
 ه ژم""ما کته که  ژه پپلوویل .  پوری وهلو، پالر ته یې

د پالر نه د ځان په ه ځم(  ما ښکته کړه زه پخپل)
 انخوعمر رالسونه او پښی ووهلډی خرمخالصولو کي 

خرم وندل ورسی تهځمکی چی  یدوټینگ نیولې و.  
نی ي.  امیبیا بره وخیژ وڼپو الوتکې په د غوښتل چی

دی  هخو پ وی لیستکټ را اشین جی د بېګ نه دده دیتر
مخی سره  او د وووخت کې خرم پالر په ځمکی ودر
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 په خبرو خبروان او شهاب عمر ته منډی کړی.مور هغه
.  لته روان شو ودانۍ هواي ډګر وړوکي د سوات ددې

 د مور الس پریښودو او پالر پسې یې منډېاوس سوما 
تل چی یې وک ستل نو په شاواخیې څو گامه ویبیا  . کړې
خرم اوس   .او ورور ورپسی را روان دي که نهمور 

لی کلک نیو خوامینې منډه و په غاړه  د مورنه پهکټ جی
 و.

ان د سام ځیني مسافر بهر ووتل، د هواي ډگر د ودانۍ نه
ه د په کرسیو کښېناستل.  امین اونور والړپه انتظار 

الړه او مخامخ په مېدان کی د هر ماشومانو سره نېغه ب
و ولیدو.  په دی وخت کی ماشومان یې یگاډطارق شین 
به  کړې. طارق منډې چیغو ښې لوري ته په د ماما ماما

و نن نو یوې ډډې ته پټیدو ختل په داسی موقع له ماشوما
السونو  د طارق ،منډې کړېخرم ور ر وموندلو. ز یدو

پورته  او هغه بره په هوا کيوورځوکي یې ځان وغ
ډه ته منخو بیا یې مور سره ونښتهکړو.  سوما د هغه مال

 تهور او هغي ویلوامینی ته ستړي مشي طارق  کړه.  
 اښکلو.  د ورور په لیدو هغې ته دالس رپه سر

 کي یې د یاد شول او د موټر په لوري تگغړي ورکور
زې امینې او د موټر دروا طارق ټولو پوښتنه وکړه. 

استو او ننوخرم د ډرېور په سیټ کی ماشومانو ته پرانستې
 ورله یوه هغه وغوښتله.  )کنجي( د ماما نه یې چابي

موټر  پهیې هم دده لپاره چې  يچاب زنگ وهلې زړه، 
وټرد سټېرنگ په دا د م او خرم ، ورکړهکی ساتله
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 د ږیوسورۍ کی تاو کړه، بیا د خلی نه د غوم غوم په غ
ښتنه د امینې نه پو ولو بوخت شو.  طارقسټېرنگ په تا

پسې  ال ال عمران، ر نه ويسامان خو به ډی وکړه"
د  ولگولې اامینې اوس د موټر شا سیټ کی ډډه   "؟ورشم

 ر دې اوډی سامانبېگ کی یې څه لټول.  " غاړې په
ړو وپ جاز دد  څوک ملگرې موندلې دې. بابا مې عمران

 سوما له خلې د  "، خو مونږ ته یې پام نه وولیدو سره
بابا"؟  او امینې د  څوکوته " وسمدالسه پوښتنه را 

ل" له چي سوما بیا وپوښتوواب لپاره ایله خله خالصځ
م هم د بابا د خر ؟" بابا څوک. ..بابا، هنوک موری څ

گډ خپل غږ وریې د سوما په غږ کی  او ټکي ته پام شو
وه ." امینه په سیټ کې نېغه شکړو،" څوک بابا څوک ..

بچو"  مه کوئته یې په زوره وویل " شور او ماشومانو
ا څوک با بشوه خو خرم لکه د مات ریکارډ " سوما غلې

ابا کړه او د څوک ببیا یې زمزمه  ابا"  لگیا وو. څوک ب
 سوما" ور زیات کړل.  " څوک ماما څوک ماماسره یې 

پا، څوک کاکا دل نو هغې ورسره څوک پاچي واوری
وراضافه کول او  ،څوک نانا، څوک چاچا ، څوک الال

دواړو ماشومانو دو شو، غږ په لوړی ورو ورو ددوي
د موټر په سټېرنگ د اوس سرونه خوځول او خرم 

انو یې پی السونو گوتې داسې وهلې لکه چې واړود
 په طارق و.ټک ورکو غږوله.  سوما خپلو السونو ته 

 د یېباجه غږول وپوښتل،  " دا یې له امینې  اوشو نداخ
په په خبره  د طارقینې زده کړي دي؟  امکوم ځاې نه 
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یوه کې د ماشومانو "زیورخ""  دا هلته په  ندلزوره وخ
  ".ېښې وه چي هر چا به غږولهاهم نو اکی پیوه . پمېله 

ل بنده شوه چي پالر یې د ماشومانو سندره هغه محا
خپله ې پدوه درانه بکسونه چي پاې یې لرل انولیدو. عمر

ن بکسونه یو سپیدوه د ماشومانو  ځان پسې راښکل او
می درته  په سر اوچت کړي و.  " هاغه بابا ږیري

ر شومانو ته بابا ویادو".  امینې د سترگو په اشاره ما
 یددو ومانوته د یادونې حاجت نه و. خو ماش وښودو. 

وما سپه بابا ښخې وې.  سترگې یې دواړو خلې وازې او 
 تکې سپینېد هغه ." دا بابا." ښا..د ځان سره وویل، 

 دسپین گونځې مخ او سور  هم هغه رنگ ږیره ،جامې
 څومره چي د رانونکې نه و،لپاره دومره حی ماشومانو

شوخ  بکس دهغه په سر د خپلو بکسونو لیدل و.  د سوما 
تو و میاشرو شپږرنگ و.  په تید خرم اسماني گالبي او

ونو په دې بکس او ټاپېد څومره ملکونو سټکر یکې دو
رنگا رنگ  یبه ددو سوما ې.  خرم  اوي ونښلول

.  دلخوشالی انځورونواو نقشونو ته  
کار  ې ادارې سرهوالیلاير ساتونکې یو نړد چاپی عمران

کوو او په کال کی دوه درې واری به بهر ملکونو ته 
ه سره نه یې خپل ټبر هم له ځانورتلو.  د تیروڅوکلونو 

کلي هر د راتلو نه خبر شونو د یددولواو بابا چې به وتب
 یپخوان کالبابا د چنارلپاره هواي ډگرته ورتلو.  

وب شومتسره به یې په ما پالر د انونکې و.  دعمرداوسی
م دده ونو ساتنه ه د کال د باغونو او کړې وې اوبیالوبې 
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 یېسخت کار  کالو راهیسې س د څو . اوکیدهپه الس 
ه له کورنۍ اړیکې نه شلولې. دد هغه نشو کولې خو  

په هواي ډگر  ي نورلي و چورته څو وارې وی انعمر
 گدده بی او وکوڼ واچوبابا به ځان وړي خو ادده بار نه 

 چی موټر ته یدو  به یې ورسره اوچت کړل.یا بکس 
د    ورته ستړي مه شي وویل. نو طارقشول  ورنږدې

یې  هتموټر ډیگۍ  او د ستوپیټې واخ یېد سر نه  بابا
 .  امینېای کولبکسونه ځ پکی لوې انعمرچې  یوړو

 . ېبری کولمور سره خ اوس پخپل موبایل ټیلیفون د
 ابا ته یې ورنږدیماشومان  له السه ونیول او بان عمر

س خپل ښی البابا ته  خرم  . يم وکړورته  سالکړل چې 
س ټیټ شو او دده په سر یې ال هغه ورته نو وړاندی کړو

 " خرم هم هاغه شیبه وویل  و" لوی شی بچیه " کېښود
 وو) لوې شي د چرگو د نیې ت ولوی تې د تلگو د نیو

ما ته وس بابااوس رته موټر ته یې منډه کړه. " او بی( شې
څومره ستا ته یې وویل " دا ماشومه  اناوعمر وځیر 

په شان ده." "بي بيرابیا "ترور   
ا ته باب انعمرکی ځای شو نوکله چي ټول سامان په موټر

چي نیمې الرې پوری دې  " رازه ووالس وغځ
 ېپه الس کی پټ هیچا ونه لیدل چې د عمران  ."ورسووو

رو ه واوختل.  نوڅو روپۍ په دې وخت کی د بابا الس ت
وخت بابا هغه نوټونه  دا هم ونه لیدل چې د ټوخي پر

 عمران تش ست جېب ته اچولي و.  ورو د خپل واسکټ
 سره دده ي. ځنه سره وربه  بابا او پوهیدو چېکړی و 
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ه دان لوې گېټ تد هواي می بابال اووکړ په مخه ښهیې 
ی د څوره وخته ورپسې کتل ترتر ډیان عمر روان شو. 

و و په انتظار کی ټول ددهپناه شو.  په موټر سترگو له
 قناستو نو طارکله چي هغه په مخکینۍ سیټ کښیاو

پېژنې؟" عمران د طارق " هغه شهاب گاډې روان کړو. 
وویل.  "هغه  ؟"  طارقنه پوښتنه وکړه.  " کوم شهاب

د  یې په اخبارونو کېچې څه موده مخکې  ملک نه دې،
 شهاب ښه هاغهلیکل"  "مضمونونه کله سوات په ه

دو، ی" هغه مې اوس په جازکې ول وپېژندلو،" طارق الدین
ور ، د بهر ملک نه یې زړه ترته راکډه کیږيلکه چې بی

ل. وی شیشه ښکته کړه خو څه یې وونه طارق ." ښکاري
ل پېجنگ په څه خبره خرم سوما او شا ته په سیټ کی

ه و تچې د سړک دواړو غاړپام شو اندعمر  .کړې و
، " څه  ویلوته یې  طارق ځاې ځاې پولیس والړ و. 

ر هلته د جاز سره هم ډیچل دې؟ څوک راروان دي؟ 
 ، " دلته اوسهغه په ناخواله خندا وویل. "پوځیان والړ و

" یو ځاې کی یې غونډۍ ته اشاره .لوبه روانه ده یوه
ه پ  کاپټر گرځي.لي پوځ هې وکړه، " هغلته هره ورځ د

 خو د حکومت هم منلي دي . اغلې دېر ښار کی شریعت
وټر د م " ، بیاکفر جنگ ته تیاري هم روانه ده اسالم او د

وس به ته یې وویل، " ا په شیشه کی شاته وکتل او امینې
ول، ه غلي شب". ماشومان یوه شیسپینه بورقه په سروئ

ولکه"  ، پینه ب ، " پینه بولکهخو بیا خرم په چیغه وویل
.  ونه، سپینه"  خرم هم هغسې لگیاپینه  ل، "یووسوما 
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دو ا ورته په خله الس کیښوسوم..پینه. پینه، پینه،"
څلور الري نه په یو جنگ پېل شو. د مینگورې دنو

. شوې ( ښکارهبېرغونه) سپینې جنډې  ان تهتیریدو عمر
چې  وهل شوې و تور رنگبورډونو د دکانونو په هغو 

جوړه وه.  انساني څېره پرې  
و دروازه ورننویستر د خپل لوې کور په طارق چې موټ

ه د امینې مور پالر ب گونه پاخه و.  ددی نو هلته د وریژو
 مسو هر کلې هم دغه شان کاوو. ددېنلور،زوم او د 

انه رات په بخېلوې کورنۍ نزدې خپلوان به راغلل او د 
پلوان، ندارې خیامینې د ور د د یو بل سره ولیدل. لوبه ټو

به یوځاې شوې او  کورنۍورور و دامور،  دان د عمر
.ورځ به یې په خوشالۍ تیره کړه  

د  کی د خلکو گڼه وه. خرم او سوماکوردی ه پنن هم 
ړې. منډې ترړې پېل کد نورو ماشومانو سره و سره لرات

ونو د لویو بالښتلوې داالن کی په تختونو  په ومشران 
سره ډډه وهلې وه او هغه چې د مال درد یې لرلو او یا 

یو کرسجامو د گونجې کیدو غم ورسره و، په خپلویې د 
 کیپخپلو ډلوته  خوا ېیوځوانې جینکۍ   ناست و.

  .وو حجره کی والړې یا ناستې وې.  هلکان بهر په
ې. ښې واوږدې پری ځوانانو ږیرېولیدل چې ټولو انعمر

واو  څه بدل شويهرکی ښار  په کی ددهمیاشتو  په شپږو
و. ور هم اندېښمن شو په اوریدو نو د خبرد خپلوانان عمر

ه النوند چاپېلاير ساتنې لپاره ډېر پ ده خو دسوات 
رتو رې پل سې یې پهیهکړي و.  د تېرو څو کالو راجوړ
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لونه وو چې خلک دې د ځنگلونو وهن کسیمو کی کېمپې
 نوماهران یې قانع کړينړۍ د څو ملکو د ي. الس واخل
پاره د پوهاوي لفرنس او خلکو کاننړۍ وال یو وچې دلته
د  نوي مضمونکی د یوپه ښوونځو  .کړيجوړ کورسونه

 پهوزیرانو سره خبرې کړې وې.  یې د زدکړې لپاره
ه چې پ ي واوریدلکونو کی ده په خبرونو کی بهر مل

مونه تیرو دریو میاشتو کی هره ورځ په ښوونځوکی یا ب
و د خلک و خو سېزلي په بارودوشوي او یا یې غورځول 
ه وه. نیې لوې بدلون توقع دومره  و سوچ کی دپه فکر ا

( د وهلو دروکوړو) وړو هلکانو هم د الس پریکول اود  
ه په خبرو بوخت و چې خرم په منډ سزا روا گڼله.   دی

 . لږل، " کول ته ژو")کور ته ځو(او وې ویورته راغې 
په یولوې وېگن کی د خپلې ان عمر وخت وروسته

ر کواو چې  ته روان شو سره چیناروکال د غړو کورنۍ
و.  ودها رسیدل نو سوما او خرمته و  

 
 

 دوېم څپرکې
 

 هل امینهاو د ماشومانو په گډ شوروند چرگاپه بله ورځ 
ې.  ونهه بجې راویښه شوه.  گړۍ ته یې وکتل نو هخوب

هغه ځان ته حېرانه شوه، نورکله به د مال بانگ سره 
خواړه او د  راپاڅوله چې به ماشومانواو یا  دهویښیرا

تړې ره سلکه چي ډی خو بېگا څښاک شیان ترې غوښتل. 
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ی کوراوکټ کډېری مودې وروسته خپل  بیا لهوه او یا 
ماشومانو ته به یې امینه پوهېده چی  ده شوې وه. وا

س . اواگۍ پخ کړي ويپراټې اوخپلې انۍ  سهار وختي
ت چې دا وخو چرگان په مخه اخیستي و د رابیا ببو یدو

رته خپل دفتپه مینگوره کی  انعمر. کې نه وهپه کور 
دوېم بالښت د  د ټېلیفون په غږ امینې ورغلی و. 

ې کېښودو او غوږۍ یې راواخیسته. الندسر  
 وکړل اوورسره څو شیبې حال احوال  زیبا د هغې خور

 ...راغله نونورین الړئوویل، "پرون چې تاسوبیا یې 
څېده، " کټه راپا ه اوس لهامینخفه شوه" ستاسو په نه لیدو

 خلک رابللي غرمې دورته وونه ویل چې مونږ خو  تا 
ې ل یوکړه. وېیې ه نهم هغه د سکول بازیبا وویل، " "؟و

 ېلمنوپروني م د دواړو ".  بیاکتلې د امتحانونو پرچې یې
خپله  بابي"خبر ورکړو چې زیبا ورلهخبرې راواخستې.  

ې ارق ته یچې ط ره ددې لپاره راغوښتې وهوری
جینکۍ نه نوری  خاندان د واي ددويخو مور، ووغواړ
او  نا پاسېدلېینه اوس د کټ ام  "، یوه مو بس ده.نه کوو

" خېر هغه جینۍ هم بده نه ده، مور  .سره والړه وهمېز 
م هغه به کوي، زه خو وې ره ضدخو هسې د بابي س

، بله کېږي گزرانچې د بابي به ورسره ټولو ښه وي تر
 د السه تښتیدلي په دویمه ورځ به ددیراغله نو  څوک

ندل او بیا د خداې په وي" دواړو خویندو په زوره وخ
  ې ټېلیفون کښېښودو. امان سره امین
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 کړکۍ غې وهلې.  امینې دچبهر په څه خبره ماشومانو
ه.  دا شونندارې ته په خنپه چمن کې کړه نو  پرده لري

د  ( نه اس جوړ کړې و،یرليکي چیلي) سخرم د وړو
خوا دی و او چیلي اخواځوړند نیمناستو په هڅه ورباندې یک

په منډه ماشومان او څو نور وهلې.  ورپسې سوما منډې
چي په دې وخت به ورکره لوبو له راتلل. و و  

د ولوږې احساس  شو نو مبارید هغی په خیټه کې غړ
یې  ېکپه پخلنځي  وروسته وینځلو نهد ځان  . کړویې و

 ترورد حالل شوي چرگ نه رۍسر وردننه کړو.  بد
زې زمزمه کوله.  افرواو یوه سندره یې  بڼکې ایستلې

په  واو چي امینه یې ولیده ن لوښي په المارۍ کی اېښودل
د  سترگې .  بدرۍلشي وویستړي مه ورته موسکا یې 

ره چي په خې دې" شکرړېچرگ نه ددې په لوري ک
 "افروزې ورزیاته کړه .  کور داسې خوشې و". راغلئ

 اشومان هم نه راتلل"  امینه  دم نو دا نور ئېاتاسو نه و
ې م ل" بیگاهو بدرۍ ته یې وویدننه شوه انه وردروازې 
  "؟دردونه دی څنگه دي نکړه چي د پښورنه وپوښتنه د
ودو لې وکړو، چرگ یې په ځاې پریښاسویسوړبدرۍ یو

وتو ورته ه کړه.  بیا یې په گاو د لینگي نه یې پایڅه پورت
ې نوره ښه یمه، بس په د  دلې ځاې په نښه کړو."سیپړ

ځ ه شي.  ها بله وریوه څړیک چي زور راشي نولینگي 
.  "ناستمیدو چي هم هلته ک، داسې خوږیپه دیوال ختلم

ل"  څو وارې مې درته امینې ورته په تونده لهجه ووی
 ساو، ا د منډو ترړو کارونه مه کوهویلي دي چي ته د
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ووایم چې څه دارو زه به طارق ته دې.  رامستا عمر دآ
 افروزې چاې" بیا یې افروزې ته وکتل،" .راواستوي

نم".  یښه نمر دې چي لږ ورته ک ،راوباسهچمن ته بهر
 وړېو بل ته وکتل او موسکۍ شوې.  ایافروزې بدرۍ او

ېې د هوا دومره سړه هم نه وه چي څوک  وو خوتلې 
ې.المر پیتاوي ته ناست و  

ده وړوکي چمن کې خالصیشا ته روازه د پخلنځي یوه د
کې وچېدو ته مرپه نونو هر رنگه جامې په تناو چې

 چي پرون ېوې.  زیات پکې د ماشومانو و ویړې شوې
رلي د راتلو سره امینې د وینځلو لپاره افروزې ته سپا

 او ورپسې نورومور په لیدوخرم رامنډې کړې  د.  یو
له کې نه په دې ډما وس هم را هله کړه.ماشومانو 

 ددې څه شوه؟" وپوښتل" خورنه رم خ ښکاریده.  هغې د
د خپلو مور دا محال به  اندعمر.  "شله)سره( ده انۍ

دیځو یپه لو کال ېپټیو نه ترکاري راټولوله چې د د وړو
 څنډو کې د لویو لویو پوڼو په شکل جوړ و. 

 د بوټ تسمه دې خالصه ده" ،خرم له السه ونیولوهغې 
 الندې چنار یامینه  د لو  ."وتړم ي درته ویه، راځه چز

اوږد وچي د یالړه کرسیو ته  پین رنگ شویود اوسپنې س
ته خرم  ناسته اویکرسۍ کره ایښې وې.  په یوې ز چاپیمی
 یزو وخت کې هغې د د بوټ تسمه وتړله.  په دي یې

دلي و لگییې واښه پرتوگ په پایڅو  وکتل چي دجامو ته 
 اورو په خړو داغونو ډکه وه. او د کمیس لمنه یې د خ

او نورو ماشومانو ته یې امینې د هغه جامې وڅنډلې 
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خو  ښه نه ونه  جامو حالت یې د خرم  چي د وکتل
 مخونه یې زیړ و.  

ره په  لپاره یو بل س کیناستو سیو دکرپه تشو ماشومان
ویو ونې نه وراخوا د اوسپنې لد څو یو ل شول اوټیل ماټی

ه پپه څنډو را تاو شوي و.   کال د ړل چيجنگلو ته وال
ه. وره هغې ته نوې جینۍ څی د څلورو کالو هکې یو دوي

یس گلدار کم ،گول مخ تکې شنې غټې غټې سترگې، 
.  لومېدلخیرن خو نوي معچې و، اغوستي وپرتوگ یې 

له اشومانو په پرتنورو م او د ښته لنډغې نسواري وید ه
.هدښکاری ارامه  

ده او د ، خو هغه وشرمیرا وبلله امینې ماشومه ځان ته
 مینې ترې؟  ایودریده.  "ستا نوم څه دکرسۍ شا ته 

یمه" د وونه ویریږي. " پات سترگې واړولې چي هغه
. " فاطمه"  وتووغږ را کمزوريیوماشومې د غاړې نه 

ه" وښایم دې،  ته راشه ما ته خپل کور څومره ښکلې نو
ې غره په لمنه کد  نه وراخواامینې په یو الس د جنگلې  

ې الس ی کچه کورونو ته اشاره وکړه او بلد کلي  جوړ
 په کډه راغلي دي"  د لویو یماشومې ته ونیولو.  " دو

 نه ایځکوم  ..د. ښاه "پکې په زوره وویل.هلکانو نه یو 
 ړۍواامینې هغه هلک ته وکتل" د شی "؟په کډه راغلي دي

الۍ ټ وړند و،ځیوې څانگې سره  ونېد چي نه" هلک 
د  مینې یوه شیبه په خپل زهن کې" ؟  اړۍواشو.  "شی

. و ااشنانوم ورته ن ې کلو نومونه راسپړدل ولې دادنز
 مانماشوو اوېښودچایو پتنوس ک دافروزې ددې مخې ته 
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هلک چي ټالۍ وهلې په ښکنځلو او ښیرو  هغه او
د  ؟یا ته دکومې خو یکل واړۍا شیافروزې، د، "ووشړل

مسلم "ا اوس چي ورته ،" دمخ واړووی امینې په غږ هغ
ه ستا سخر دې خداې پ  کنه.وو ۍواړپخوا شی ،واي "اباد

 کاپروارې چا ورله ددې کلي نه د جنتونو کړي، یو و
 واو د تودې ډوډۍوځامینې سر وخو"  وراوړي و کيبوت

ه ښ" .دسترخوان پیڅکې لرې کړو نه یې د سور رنگ
ومره په د ونهنوم پخواني هر څه وکړي خو یود ښه

و د اوړ ومینې د کورنیا  ".و نه نه هیریږياالاسانه  خلک
به ورډو په کاسه کې روود پیړۍ نمماته نه  ۍډوډ تبخي

نوس لکه د مچانو د پت ۍ په لیدو ماشومان بیاد ډوډکړه.  
 کی افروزې ورته لوري ته راټولیدل خو په دې وخت

 وټول" املوک درکړي، انۍ به ئوویل، " هله ورش
له غږونو اندازه  دويامینې داومنډې کړې وانماشوم

د او هغې ورته چاپېره والړ کټ دلگوله چي د انۍ 
و.خواړو څه شې ورکو  

ل خوا افروزې ټولې کرسۍ چي ماشومانو یو خوا ب
امینې او ره په ترتیب کړېرته د میز چاپیراښکلې وې بی

 ورته د استه.  نور کله به افروزېپه مزکه کښېن دېته نز
سې د ورانیوکیماشومانو دکانونو او  ،بازارو، ځښکلي د 

ه ان تځپیاله  د چایو امینې اوسوه.  غلې نن داکولې خو
ه کړو چي افروزډکه کړې وه.  څو شیبې یې انتظار و

 دواړه السونه په زنگانه هغېخو  پخپله ورته څه وواي
  نه ویل. دې ایښي، هیڅخپله زنه یې وربان تاوکړي،
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هم ښه شې وي" هغې  وانيځ"دا   شوه.یرځ ورته امینه
امینه د نوچي را واده شوې وه  افروزه .  سوچ وکړو

لیدو ته د ناوې خپلې مور سره  دکالو وه او شپاړسو
په  ددوي خاوند بدرۍ. د بدرۍ کره تلې وه

  کوو.کارزمکو
 یېواده  دده.  ښکاری افروزه څومره ښکلي ځپه هغه ور

ټال رنگونو  د بوډۍ هغې او یو یشو ېځور ایله څو
د وې.  وروسته  چای راوړيمیلمنو ته  جامې اغوستې

ي نو په الس کیښودروپۍ څود مخ کتنې ورله  رامینې مو
فروزې هغه وخت هم ا.  ه له شرمه تکه سره شوههغ

خو گالبي مخ یې امینې ته  کړينه وسرخي پوډر
ه وروست هکال لسځاوس پینې ښکاریدو. سینگارکړ

 د لرې نه یېته ناسته وه.  کې ورجاموافروزه په خړو
دې خواوس هغه امینې ته دومره نزښکاریدو مخ هوار

ۍ د سترگو او شونډو ښکته نریې ناسته وه چې هغې 
ا ځان سره یې وویل، " دا به م  شوې.نرۍ گونځې لیدې 

".نه یوکال مشره وي او ځواني یې الړه  
 هغې په ټیټ غږ ترې پوښتنه "؟څه چل دې افروزې"

"؟ ليوی خو به درته څه نه ويترور بدرۍ وکړه "
ه پامینې ته یې هم هاغسې افروزې سر راپورته کړواو

الړ ته به و کراچۍچي  ټیټ غږ وویل.  " برکت هللا واي
و افروزې سترگامینې د " ...دلته حاالت خراب دي شو،

وم د خپل مېړه برکت هللا نته وکتل.  یو وخت به هغې 
 د نوم سرهوس د هغه شرمیده.  استې، څومره به نشو اخ
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 تشهچایوهغې د  . څپې وهلې امیديددی په سترگو کی نا
ۍ کې نو په کراچ ل "پیاله پتنوس کې کیښوده او وې وی

 افروزې د، "يپکې قتلونه کیږ ځکوم امن دې، هره ور
 لیور مې ټیلیفون، "څه خبر یو  شو، غږ نور هم ورو

 بهخلک هم راغلي دي.  ماشومان واي چي نور ،کړې و
وه سبقونه وواي. امینې په کرسۍ کې ډډه ولگوله او ی

ناخواله خندا یې وکړه، " دا ماشومان د سبق نه دي، 
خو ښکته د څاروي څروي، عمران  ځوینې چې ټوله ور

کنه، څه ترې جوړ وکلي په سکول کی داخل کړي و
 یم زه اوسوزه ناارامه شوه، " که ریښتیا ووشول؟ افر
ه نه ، "د څکړهنې پوښتنه وامی  ویرېږم"کی پخپل کور

ې کی وویل، " واي چ په سلگۍلکه افروزې  "؟ویریږې
ډېرو  وسله والو نیولي دي، په کلي کی دټول غرونه بره 

 ېچ خبرې کولې یپلوان راښکته شوي دي، دوخلکو خ
مال  ځسېزلي او د خلکو نه په رڼا ورهلته یې سکولونه 

اډ یې ورله شوه خو ډ د هغې په خبره نارامه مینهاوړي" 
یڅ به نه ځانه هم خبرې جوړوي، ه ورکړو،" خلک د

ه پاو  یخو نه ده.  دا سوات د کیږي، دا څه قبایلي عالقه
ه که پولیس هم ن دې. د پولیسو تاڼه شته کی ځاې هر

افروزې د چایو لوښي یوړل   ."کنهیو وي،  مونږ خو
ده او ورو ورو هغې خوا ته والړه چي د راپاڅیامینه نو
ه کل اوړلو.  د سوما غږ له ټولوانوشور یې اوریدوشومما

ې ددکله کله کې خندا د طوطي لگیا وه.  د ماشومانو په 
   غږ او خندا به هم ورگډ شول.   د خواښی
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ه پ زاړه نختر ولیدل چي نور ماشومان دنه  رې یل هغې د
ړی پرېک په یو نگیدل.  سوماځونه کې په دوو ټالونو 

په  و واړه لوښي او د لوبو شیانچار تراش خپل د گوډیان
نکو دوو جیخیالي کټوۍ په پخولو ترتیب ایښي و او د 

دو یځرخرم په وړوکي بایسکل گپه خبرو بوخته وه. سره 
 سابو ېنولې و.  انۍ دد شا په سیټ کاو یو بل ماشوم یې 

د  یېورته  او امینه چي ورنږدې شوه نو ېبیلول پاڼې
 یې ره ټول ساگه گوکارۍ خبره وکړه. " تخرم د وران

 قهر د انۍ په خبره کې د دروغو " .واړول راته په زمکه
ده چي که خرم داسې خندا سره گډ و.  امینه پوهی د

. وي ونکړي نو د انۍ ژوند به نیمگړې نېورا  
 و بکسونو نه شیان راویستلخپل دامینې  غرمیتر

وډۍ بدرۍ په تناره ډ  ځایونو ته یې رسول.اوخپلوخپلو
او  ونو مارغان په هیړه والوتلد ې چي ناببره پورې کول

 د څو شیبو لپاره یوه  یو غړمب سره زمکه ولړزیده.
ښکته ټولو ماشومانوهیبت ناکه خاموشي خپره شوه او بیا 

 وتونکي را له خلی  امینېد کړې.   منډیته خوا  کلي
د  واړهپه سلگۍ بدله شوه. دیدو اتل په لد سوما او کریکه

نه  هغه  پرې السونه تاو کړل.و امینې سره ونښتل امور
ه په مزک اوس ځکه، ده چي دا زلزله وه او که بل څههیپو

وچت کړو، د اخرم په غیږ کې  هغی  څه نه احساسیدل.
ته هم هل د انۍ په لوري الړه چې نیولو اوسوما الس یې و

خوا  ینې شا و.  ام، په سجده وهېپه کټ  قبلې ته مخ کړ
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ه وپکلیم د هبدرۍ او افروز  ده.وکتل خو هیڅ نه پوهی
. ددی په لوري راغلې تېرولو  

 لکه چي دبدرۍ نه پوښتنه وکړه.  " "دا څه و هن؟" هغی
ینې ه وویل.  ام" بدرۍ ورتولویده هبله کرکنډنه غونډۍ 

ورته سمه ښکاره هغه څنډه  کال وکتل او داخوا دیخوا
ې امیند ! کرکنډه." چې د سیند لوري ته یې مخه وه شوه

ل بدرۍ وویل، "دغرونو نه رابې په غږ کې پوښتنه وه.
خبره شووتیږو ته مونږ کرکنډه وایو" خرم د بدرۍ 

 کوئ یې وویل، " کلکنده، کلکنده مه واوریده نو په زوره
 کوئ پشې الشي، ) کرکنډه کرکنډه مهگني ملکنده به د

د  سوما په دې وخت کیپسې راشي( گنې مرکنډه به در
او د غږ وویل، " کلکنده نا...کرکنډه....نه هم په لوړ  هغه

   جنگ پېل شو.تر منځ د ژبې ورور خور 
 دروازو ته یې پام شوچيکوټو نود وسالم وگرځوۍ ان

لو بندو تمبو پله خالص شوي و.  افروزې ته یې دپخ
، دننه وگورهته " ، ووویل او بیا یې امینې ته مخ واړو

 رنډه کېپه بهغه وخت  ېامین  .څه مات خو به نه وي
د کې  وخت په دی. دا بند ووخوولگیدلې ټیلیفون وکړنگ

 ینهام ږیدو او خرم ورته الس اوږدکړو، موبایل وغهغې 
ه هغه ورت  پیل کړې. سره یې خبری انودریده او د عمر

په  شپه به ورور کره ي اوځل چې نن به کور ته نه رایو
 خپل اوسني پیښې اود د امینې  کوي.مینگوره کې 

کې  فونزما په ټیلی"  ،ویلبیا یې  خبر ورکړو اوخیریت 
... زه چارج نشته  
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و خرم و نوړاندی ټیلیفون بند شنه ختمیدو  د هغی د خبرو
تی یې لستو اوپه چیغو چیغو ژړا پیل کړه، په مزکه سمال

لو پام اړو .  انۍ د هغهکوم خبریپه موبایل  ټکولې چي
تلې ویسوتسپې را  نه د یوې کسوړېپخالینې لپاره  او

ې بیا ی  .رڼا گانی ښکاریدی یېمرۍ کی  چي په هری
خپله امسا را واخسته او هغې خوا ته روانه شوه چې 

ه وسپنې د جنگلې ندواړو د ابدرۍ ورباندي تللي وه.  
څو میاشتې مخکې د  کتل چېلویو تیږو ته اخوا 
و ا رنگ شیندلیسورورباندې لوجسټانو یوې ډلې جیو
دی پریږدي.   و چې کال ته خبردارې ورکړې دوي

ه یې وویل، "هیڅ نه بدرۍ څه وونه لیدل نو انۍ ت
مشر  ړو خو پخپلو سوچونو کی یېانۍ غږ ونکښکاري" 

ۍ رته څومره زارتېر ځلې هغه وڅېره لیده.  زوي جمشید
کډه وکړي خو هغې ورسره نه وې چې ښارته دې  کړې

منلي، " دا زما کور دې، زه پکې راواده شوې وومه،  وو
 ،الړ شئنو جنازه ترې ووځي، که تاسوځئ اوس به زما
وایه  امینې افروزې ته وویل، " برکت هللا ته زه نه ځمه."

 دا ټیلیفون دې لږ وگوري چې څه چل دې"
 پسی راغلې وه. او هغه تسپې چې خرم نهانۍ  سوما هم

انۍ  ،الس کی واخليخپل په  غوښتل یې چي وې اخستې
کولو په خبرو  ورو بیرتهورو  یتسپې ورکړې. دوورته 

ه د چینارو کال یوی خوا ته د غره ډډ برنډې ته راغلې. 
 ېووه چې پخوانۍ لوې ونې یې لرلې.  بلې غاړې ته  د ی

 په زوره د کال د لوې دیوال نه څو میټر چینې اوبه
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به ی کی د مار په شان تاو ښکته په سیند ک اخواپه تیږو
هم نه وې  چریپخوا شوې.  ددی چینې اوبه  ېورگډ

د و خ  و.تلپکی کمې رابه ال په کال و کازیاتې شوې 
اوبو اندازه زیاته شوی وه او  دې دو کالو نه ددوتیرو 

ې کله کله به یې زور دومره ډیر شو چې یوه تیږه به ی
ځان سره یوړه.  نن هم داسې شوي و.  ښکته د سیند 

 ې د کال د لوې شینسره لوې سړک و چې یوه برخه ی
.ښکاریدهچمن نه   

 د و ته ځیر وه. د تسپو په دانو کي رنگوناوس  سوما
د سوما نه خرم ورته پام شو نو له مزکې را پاڅیدو او 

یې  الس ټینگ کړو او په بل یې تسپې راښکلې. هغې
رې خب بدرۍد انۍ او . خرم ته یوه څپیړه را خالصه کړه

 ، هغه وړوکې...سوما پریږده ...مه کوئگډې شوې. "
انا  او بدرۍ خو د" .اشه زه یې درته اخلمرم ر، خ...ید

.  " ېگې نیولې وینپه چیغو هم دواړو ماشومانو تسپې ټ
ا سومخرم پالر ته به دې وایم...  ...وبه شلیږيوگوره 

ک په دی کي یو ټگني وهم دې."  ورکړه تسپې ورور له
"  بدرۍ له خلې ناڅاپه د وشواو تسپې دانه وانه شوې. 

 بیا  دواړه ماشومان حیرانه ودریدل. ووتلو اآکه دې" را
نه رته نه ویل...ما د ،لگیا وهوکتل چي وانۍ ته  ر یېز

 افروزې د "راشي.. مو ه صبر وکړه پالر...تمنئ کنه
ۍ؟ وویل، " دا به څه کیږي ان وولراټولپه دانې  تسپې

سمان ته آمخ  انۍ" پټي...څاروي او زمونږ کورونه، 
به  دی، د هغه رضا ته یکساتون، " پاک پرودگار موکړو
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 چې دا وخت به د کال په لویهد بدرۍ میړه  ږدو." ړه غا
سته ویر وخت ورډ دروازه ناست و، ښکته تللې و او

ړو. ې د غورځیدو خبر ورککرکنډ د راغلو نو انۍ ته یې
مینې برکت هللا د ټیلیفون تارونه آخوا دیخوا واړول او ا 

په  ې دې، زماته یې وویل، " بي بي ټیلیفون جوړ شو
ل .  امینې د عمران د موبایوخیال تارونه یې خوځیدلي و

 یدهکوټو کی وگرځهغو نمبر ووهلو خو هغه بند و.  دا په
ه خو هیڅ شې یې بې ځایه وونووپکې ژوند ک یچې دو
ل په شور کی یې ب بوهر څه پخپل ځاې وخو د او لیدو. 

 هره شېبه په اوبو کیچې شان غږ اوریدو، داسې لکه 
وې و د کال لنډې ته راوتله نبر دا د مخ کاڼي غورځیدل.

 دېوال ته یې پام شو چې تیږې یې لمدې ښکاریدې.
  
ېم څپرکیرد  
 

په  کپالسټی د نو وکړوشړنگ  کړیوې وسپنا دد پردې 
د  کاږه کړل چېښځو سرونه دریو کرسیو ناستو تورو

 رتوگنیال کمیس پ  وې. کلینک په کوټه کی په انتظار
 ېود ی به وار په وارڅادر په سر یوی خاله  سپین کې

نځي اخیستو او هغه به یې د ډاکټر کتښځې نوم په زوره 
د یوې ځوانې  پردې نهخو دا ځلې د   ته بدرگه کړه.

ځان  څادر کې یې مخ را څرگند شو چې تر پښو په جینۍ
ه  ردا ورو ورو د ناستو ښځو له مخې تی  کړى وو.تاو

 ناسته.ېپه یوې تشې کرسۍ کښشوه او په گوټ کې ایښې 
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 ،ېل کړي وېدې وه چې ورسره یوې ښځې خبرې پزن 
ا کتابگوټى ر ېنه یو وړوکټوې بۍ د خپلې ینخوج

  او په ولوستلو یې پېل وکړ.وویستلو
 بتایوې ښځې خپله غړانگه پورته کړه چې ووینې په ک

و ن ل،ښکاره شو يته عربي تور یو چا ي و. کې څه لیکل
 غنم جینۍهغه  . یې پس پس وکړل کې ږد بل په غو

وولسو یا اتلسو کالو دعمر اد او ډیره نرۍ ، رنگې
ټو خوچوې په یي بوټان رپه پښو کې نسوا  .معلومیده
ه ه. مریم پښکاریدره پاکه او تازه ېخو نوره ډ ،ولړلي و

ه " چې دا به  یې چا ته ورکړي وي او ک زړه کې وویل:
یم ورور معمولي د مرکاشکې ورور له یې وکړم' نه...

ېدا تراوسه یې د خپلې خوښې کار نه و پ اوسبق ویلى 
 په مرکه تللې وه خو  د هغه لپاره ځلېیو څو دا  کړى.

دی اوس   بیکاره ځوان ته چا خور لور نه ورکوله.
ه ي او د جینۍ سره جوختخپل ځاې نه پاڅغوښتل چې د 

او  د پردې له شانه خاله راښکاره شوههغه وخت کښیني. 
مریم نوم یې واخیستونو هغه کتنځي ته والړه. د  

له  ماشوم اوکې شکره هم ناسته وه د انتظار په دی خونه 
 اچوو،ۍ نظر وینج کله نا کله به یې پهو خووې ورکتیې 

 یېگوتې  چې نرۍ پام وکړوۍ السونو ته یند ج هغی
 وکړه یېاندازه ، وکتل یې د سوره یاسین پاڼو ته  .لرلې

ښتنه به پو نو ،يلوستل پوره کړوه یې چې څوشیبو کې ب
گس د ډاکټر په انتظار نرکړي چې نوم یې څه و.  وترې 

غې .  هخته خپل سر په السونو کې نیولى وهم له ډیره و
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 رهسره س د خپلې سر دردۍناستو ښځو ته  د راتلو سره
 ېندرور حال ورکړیې ا،د ظالمې خواښې او د ژبه ور

 ر شوىېسرخوږې نور ډپه لیدو د هغې جینۍ  اوس د و.
وم اسین په ځاى کسوره ید په الس کې  جینۍکه د و.  

ى ځولغورکړکۍ بهرله ترېنه به  دی نو ېبل کتاب و
لکه د  او هغې لوستې ښځې ډېرې بدې شوى د  .ېو

. ورته ښکارېدې یورپه شانخپلې   
رده پ بیا خاله  ه.وتشه ش رخونهانتظا د په څو شیبوکې

هغه یې په اوږه  الړه، ورې په ل جینۍاو د  راښکله
 سواريلوستل بند کړل، نیاسین شریف  .  جېنۍ وټپوله

رچه تا پ ،"وویل هغېنوته واړولې  خاله ېغټې سترگې ی
زه د ډاکټر ویل، " راپاسیده اووې جینۍ   "څه کړه؟

ی " په داو یو ضروري کار له راغلې یم ترله یمصېب 
 دخاله .  شوهمعاېنه خانې ته وردننه  ډاکټر وېنا هغه د

پام هغې د ایسارولو هڅه وکړه خو په دی وخت د هغی 
    غوټه پاته شوې وه.  چا په کوټه کې دشو چې 

ې او بې له دبوخت و په کتلوطارق د یو مریض فایل 
د  تهورد الس په اشاره یې  ،ته وگوريجینۍ چي 

تکلیف که " ؟"څه تکلیف دی ستابي بي و وویل " کښېناست
او  وهپه خندا شنورین " ؟څه به درته یادومفونه، څه یتکل

ته  مېز کېښودو او هغې وخوړو. فایل یې پهطارق ټکان 
  ،خېریت دی  ؟له کومه رانازل شوېته " بال یې وویل،

ټوه کی الس په توره ب ناروغه خو نه یې؟ "  نورین
دا ده.  "ووهلو او یوه لفافه )پاکټ( یې ورته په مېز کېښو
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." تې وېدرنه دوه کاله مخکې اخشچې ما ستا پیسې دي 
لته معمولي پیسو لپاره د ته دېکړو "تریوطارق تندې  

ه پلفافه  ایښېپه مېز  "  هغېراغلې، ما نه خوهیرې دي
، که تا ود وزما خو په یا، "نوره هم وړاندې کړهگوتو

ه راکړې نو زما د کالج داخله ن ېهغه وخت دا پیسې نه و
وحساب مې وکړو چې ته ن، نن مې تنخواه واخشکېده
. د هغې خبره په خله کې پاتې شوه"...  

زره روپۍ  دوهپه هغې کې  طارق لفافه خالصه کړه،
مخې ته  د هغېبیرته یې لفافه  یې وکتل، ته  .  نورینوې

 تحفه په دی پیسو به زما له خوا، "په میز کیښوده 
ا ، " ډېره مننه، ته مرسۍ نه را پاڅېدهد ک خوهغهواخلې" 
نو  ړېسترگې برندې ک..طارق ورته زما حېثیت.پېژنې 

غه زه د با با سره راغلې یم، د ه . "هغې خبره بدله کړه..
ته  ارشد اېکسرېاکتراوسه نه دی ښه شوې او ډټوخې تر

ته . ماورکويواب ورځبجې به ورته کښېنولې دې. څلور
پوهیدو چې تا ووینم".  طارق هغی تروویل چي زه به 

 اڅېدو،اړه بحث بیکاره و. دې را پ نورین سره د پیسو په
ه یې ت نورین کوټ جېب ته کړه او دد پیسو لفافه یې 

ار انتظ" ویټنگ روم ) پهبال ، ته ل، "ښه ده مټکورووی
نورین چې بېرته هم هغه  " .(  کې کېنه، زه درځمگاه

 د دروازې نهکړی بورقه په سر خونې ته والړه نوخاله
ته روانه وه. ي لورسړک   
غم ینه بلاېکسرې رپورټ دا و چې د هغه په س د د بابا

گولۍ  به اېنټي بایوټیک ټول شوي و او تریوې میاشتې
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ه طارق ورلد کلینک د بندیدو وخت شوې و نوخوري.  
ظار و انتځدې یې د ښاو نه پخپله داروواخستل کیمسټ د

.ولگاه ته راوست  
ونه نه وروسته دعا ته الس ځلمون دیگر ځد ما نورینهلته 

 غږ او د بابا طارق ، " ما ته هم دعا وکړه،" د وولي ونی
مصلې ژر دعا ختمه کړه او د  هغېپه اوریدو، ټوخي  د

ورته د اېکسرې او د داروگانو نه را پاسیده.  طارق 
. " لووی با چې اوس په کرسۍ ناست و،ااو ب خبره وکړه

ښه به شم."  مه کوه بچیه، ډانکتر دارو راکړل فکر
شې خو چي دارو پورا به  ل" ښهووی نورین

ا عادت دې چي لږ درکې ساه وغړیږي ...ستوخورې
ته رین ارق بابا ته وکتل او بیا یې نوط"  .دارو پریږدېنو

 "  هغه.ته ورغلې و ن اېرپورټوویل،" دې خو پرو
ن ، پروویليه یې نه وحېرانه شوه، ته گوره هیچا ت

 هطارق بابا سروه." ورپسې خدېجه ترور زاره چاودې ش
ن به ې نو نېلې و، " که پرون دې راته ونږدې کښېناستو
د ارگ خدمتد کلینک یو شوې" زیاتې دې تکلیف نه و

 خلهخبرې لپاره  دچایو لوښي را دننه کړل اونورین 
 ل" لږ وخت لپاره غلې شوه، بیا یې ووی دالصوله خو خ

په  طارق ورته..." ستا پیسې که ځراوستو بابا مې نن 
 "د پېسو نه عالوه بله خبره کولې وویل،سخته لهجه 

ه ر یې چېنک تز سترگی واړولې، ترې شې؟" نورین 
یو  چاې واچولې.  طارق پهیې الس کړو او په پیالو کې 

ره " دا وخو ،کې د کېک څو ټوټې بابا ته ورکړې پرچ
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رې . دارو په تشه خیټه چچې بیا ورپسې گولۍ وخورې
".مه خورئ  

په  ټول ژوند یېو لرله خمور سره خپلوي  نورین بابا د
 هق پي د سبځد ښوون نورین  نگوره کی تېر شوې و.می

د  همبه او اوس  وخت کله کله دده په کور کی ایساریده
 نو د بابا په الړهپرون چي   .هغه پوښتنې له ورتله

 وه.  د رو لگیاپه سپکو سپو و. مېرمنه  یېورکې شورک
ه ورت کم شو نودده نمسۍ نرگسپه ورتگ شور نورین

چا ته یې غږ هم نه  ره ورک و،له سها وویل چې بابا
ټول  کېه کورپ نورینکړې چې کومې خوا ته تللی و.  و

وي وو چې کوم ځاې کی یې ولټسوچ یې کو ادالسه کړل 
د  یدود  .کور ته راغلوپخپله لږه شېبه وروسته بابا خو 

   ل.یڅ یې وونه ویاو هندل پوښتنو په ځواب کی یې وخ
الس  د خپل ایو دویمه پیاله هم تشه کړه او نورینچ د بابا

ه پوهېدو چي دا وخت ب او بیا طارق ته وکتل.  دی گړۍ
ردانې " شاگ .وکوور )سبق(ینو جینکو ته ټیوشنځهغې 

 اوس به وکړه، " ي؟  هغه ترې پوښتنهځدی څه وخت را
ما  و چې که په يراغلي وي، خو ما خپلې ملگرې ته ویل

ام " ښه نو په ار. "ی ورته پام وکړيوخته شو نو هغه دان
نا  هق پخپله هم چایو ته کښېناستو.  هغطارچاې وڅښه." 

، بابا به هم کور ته مونږ به الړ شو "وه.   شارامه 
له کله " ک ورته په گیله منوسترگو وکتل،"  طارق رسوم

ل ه چی د نېکۍ کار وکړي، ټونورو ته هم چانس ورکړ 
ه چې د نورین تادي وه، څومر  ".ثواب پخپله مه گټه
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طارق هم هغه هومره په مزه مزه چاې څښلې اوهغه ښه 
ق ده د زورولو لپاره یې داسې کول. اخرطارپوهیده چې د

 ل، "پاڅېدوکې یې ورته وویچاې خالصې کړې او په 
   " .ورسومکورونوته زه به مو  الړ شئ تاسو موټرته

ی موټرلورکچه میدان کی دری څشا ته په یو د کلینک
 دواړو تهی دروازې دو موټر والړی وی.  طارق د خپل

وټرپه مد  خالصې کړې او پخپله بیرته دننه والړو.  بابا
زما "  .وویې مخ واړ ته  نورین اوکښېناستومخکې سیټ 

کي ورته په الس کې نیولې پالسټ څه شول؟"  هغې دارو
 چي د داروگانو نه عالوه د اېکسرې، وروښودلهکسوړه 

ه ورته غه ."" ما سره دي.وپکې کاغذونه هم فلم او نور
ټرته وویل، " بابا، اوس ډاک دعا گانې پېل کړې خو نورین

او نه  د اېکسرې پیسې واخستېې رانه دعا وکړه چې نه ی
دا دې اوس پخپل  راکړې او د داروگانو، چاې یې هم

".ته رسويموټر کې موکور  
 و نو بابا هغه ته پهېناستطارق چې په سیټ ک

 ویه، کور دیزخداې دې کامیابه کړه شو، "سرانودعاگ
"  .د مور پالر ارمانونه درباندې ورژیږيتل اباد وي، 

 یې په تنگزړه  سړک ته وویستونو یلووټر طارق م
 ته هم سرېڅو دعاگانې دې توربس دی بابا یوشو.  "

ندا له خخپ ته یې کلینک ته راوستلې."  نورین وکړه چې
د اوس  ، "او وې ویلوله زوره ونی شونډو کې په په

 کېموسپه ټک  ق د نورین" طاری.ستا وار دگټلوثواب 
سۍ په واپ به ، ستا کور تهوورسوو  نورین" اول به ،شو



 

 31 

و دمه یې وکړه ن هټوخیدو او چې لږ بابا و  ".کی راشو
دی ولې  چې ټوخېاوس پوهه شوم ه وویل، "طارق ورت

  که."ځته خبرې ډیري کوې  نه ښه کیږي؟
ق د اوس خپله خندا نوره نه شوه ټینگولې او طار نورین
س ال خپلې خولېپه کی لیدل چې هغې په شیشه موټر 
ی ته په څه شي ک" کلینک پوښتنه یې وکړه .و ایښې

،" د ېغه کښیناسته په سیټ کې ن ؟"  هغهراغلئ
وخت  رکشه چلوي، د سکول د چوټۍ په یگاونډبابا

ه یلي و چي د هغبابا ته ووړي، ما اماشومان کورونو ته 
ه ته د سکول پ کومې استادانې چي سیدو.  سره راشي

تر ښاره ، مونږ بیا هغوي سره يځلوې وېگن کی 
  ".وگرین چوک نه په پښوراغل دراورسیدو. رش ډېرو نو

ه نه و نه وروسته کورته ښوونځي د خبروچې هغه طارق
 وې پیالېی اود ر شویکی تېپه کلینک  یگر یېځتللې.  ما

د هغه خیالونه له  خوړلي.و الوه یې څه نه وه عچایو ن
د  شوه.  ورته رایاده مېلمستیا ۍپرون موټره ووتل،

نکو نا نو جیواځڅوهغه د یوکسانو کې څلویښتو نه زیاتو
کشری  وخت د ده ډۍ پهچې د ډواشنا څېری هم ولیدې 

د  چې و،پوهید وریندارې نه تاوېدې.  دی داو  خور زیبا
نیو یې دا وه چې پخپلو سیالو کور موراو خویندو توقع

 ړيکور س د کلهکې د واده لپاره جینۍ خوښه کړي.  نور
ه ورتلې، خو طارق ب لدننه نه شوپه داسی وخت کی به 

گرمې ...په څه نا څه بانه دننه رابلل کیدو. " طارقه
..طارقه ...نوره قورمه.وریژې راوړه، طارقه
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 ا کولو پهپور د د غوښتنو ی..چرگان...او طارق د دو.
من وخت به د کور شاتني برنډې نه وراخوا په وړوکي چ

ې ځمېز ته وکتل چې چاپېره تری ښ ید ډوډۍ لو ،کی
 چا به خپله رکېبۍ دومره ډکه کړی وه چې  والړې وې.

ه به د چرگ هډوکې پ ته به بس وه، بلېڅلورو کسانو
 کباب خولې ته ورننهو چا به پورا،  یغاښونو ماتول

ې ځکورنیو ښ د حېرانه شو، " دا د خانانو به و. دییستا
ه پ وویل نوهغه یې ته  زیبا  لخان؟"ومد قحطۍ دي که 

نه ډېره ډوډۍ  ی، سړي ددوی" زه بس د .خندا شوه
و ځد ښ طارق  ".وته پام ويځښ خوري خو ستا همیشه

ک لېوالتیا ته ه د ډوډۍ لپاره ددويبیا او ، فېشن جامو
 لوې غورۍو د یوچرگان د سروشوو وخت یو  پک و.

 ره یوهپه لټه و چې نابب ی د زیباسره د برنډې په سر ک
ه له یې داسی دد جینۍ ورباندې پېښه شوه.  غورۍ وانهځ

ت خلک خېرا کیلکه چې په زیارتونوله غلووالسه وځ
.  السه ډوډۍ اخلينکو د وورکو  

 او دا هر څه چي خالص شول، مېلمانه له کوره ووتل او
د  نالړل نونوریو خېرات وړونکي هم بهر د دېگونونه تا
چی هغه د دریو  ووراغله.  طارق خبر خاله صاحبو سره

 په یېراتلې او له ډېره وخته  وهبجو نه وړاندې نه ش
ه، بیا ېناستسره ک څو شیبې دده مور اوزیبا انتظار و. هغه

ښه نه دی  شوه نو طارق ورته په قهر شو، "د چې روانه
ه وخاندل، "بیا به ن ورته رین"  نو.وه چې نه به راتلی

زه به دی په ، " الړو"  طارق تر بهره ورسره  مځرا
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 "کی مخ پټ کړو، په څادر . نورینموټر کی ورسوم" 
مونو او د خاله سره په تېزو قد"  .ورسیږووزر  بهپه پښو

  سړک ته ووتله. 
 انو سېلد مارغ ې اوس سری شوي وې اوسمان څنډد آ

 پوښتنه  بلهنه  نورین  ه دهغ یوې خوا ته روان و. 
غلې وه وړه؟"  هغه غرمې ډوډۍ دی کله وخوکړه." د 
بره واب لپاره یې الفاظ لټول.  طارق خپله خځلکه چې د 

ی مې سکول نه په راوتلو ک" بیا وکړه نو دی ورته وویل،
له ویرې ورته وخوړه".  طارق پوه شو چې هغه اوس 

   .وونه ویلیې نور څه  دروغ واي خو
کی  د نورین په دفتر انېټولې استادې وروسته ځورڅو 

ه نتیجو ن امتحان مني د ه دت ، نن شاگردانوېو ېراټول
 څو ماشومانووروسته ژرچوټي ورکړی شوي وه او د یو

وک کي په ټالونو زنگیدل، نورڅنه عالوه چي په انگڼ 
 الهخ موټر ودریدونو یوه ینو یونه و.  د سکول مخی ته 

 بره کړه.  هغی خپلیې خ ه او نورینالړپه منډه دننه 
و ې ددی مخ اځیوا کلک تاو کړو چيانه ځله سپین څادر

ې د دروازی سره بیا د کوټ ترې ښکاریدل. السونه 
 و،" خاله صاحبوته یې مخ واړ خپلی معاونېودریده او 

چي په وریژو کی دی غوړي لږ اچوي؟"  ته دی وویل 
خو هغه ې  ویل ی ورته یوه ناخواله خندا وکړه " وومهغ

ې ازده سی پخوم چي د مورنه مهم هاغبه پالو ، واي
" .کړي دي  
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و و نپرده( لرې کړپروړ  د دروازی نه چق)یوی خاله 
. شو کوټی ته رادننهالدین د خپل  زوې سره  ملک نصیر

ې والړې و ویشت استازانېځشل پینپه انتظار  یددو 
د نورین دفتر د   س مخونه پټ کړي و.ینو اوځچې 

ه د ملک صېب ن.  تفریح ځاې هم واستازانو د دمې او د 
 غه. هچرې نه و ورغلې عالوه دی کوټی ته بل نارینه نه

بیا یې وویل "دا زما  سالم وکړو اوپه زوره و ته ټول
او  وسیږيا ، په سکاټ لېنډ کیشهاب الدین ...زوې دی

ما غوښتل چی دی هم وگوري چی مونږ څومره لوې 
 نورین اشاره وکړه " دا بیا یې  کار شروع کړی دی" 

 م وکړو اوورته سال شهابالبنات مشره".  ده، د مدرسته
رگه دکرسیو ته بلویو څو هغی د علیک په ویلومېلمانه
مېز  کی ورته مخامخ یو ټیټکړل چی د کوټی په بل سر

.ایښي و  
 ته  ننوری ستو اشاره وکړه اوکینا ملک صېب ټولو ته د

 مونږ نه ملک کاکا"   "؟ه شووویل، " ناوخته خو نیې 
ل وکت شهاب " .لږه شیبه وړاندې ماشومان رخصت کړل

چي زیاتې استاداني د وړوکي عمر وې او د ټولو په 
و د بوټان و.  خکی په پښو یا تورڅادرونه اوسرسپین 

کي، نرۍ نروچوه.  حېرانونکی نورینهغه لپاره تر ټولو
لنې لس ککی د هغی مخ لکه د یوې دولوې څادرسپین  په
ې او سوچ ی ترې سترگی واړولېهغه ښکاریدو. اشومې م
ه. د سکول مشره شو جینۍ ولې په دې عمر کې و، داوک
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خوږ غږ یې د قران  غاړه تازه کړه اوپه خپله نورین
اغذ یې کد گتې د یوفایل نه  بیاایت تالوت کړو. وی

کال  د تعلیمي ښوونځي لیکلی د ورباندیویستو او ورا
ره اشایې یوی استادی ته  ورپسې . وتلولوسرپورټ 

ه یزونڅو وړاندو هغې د استادانو له خوا ورته یووکړه ا
و نور ماشومانولپاره د کولرې، دوکړل، د څښلو د اوبو

رټ او د لوبو سامان نه عالوه د تنخا د ټالونو او د آ
کی کول.  شهاب موسونه وپړالسولوزیاتولو په خبره ټ

یې په ته یوی خاله ي ته یې وکتل چ شو او نورین
ویل. وکی څه غوږ  

ه ښوونځي پچې زیات یې د سته وور خبرو نه د ملک د
 د یدو، ېپه اړه و تعلیم د ارزښت ستاینه او نورې د

 و کالی یدل.  شهابځکی وگرسکول په کوټوسره  نورین
 نهینې بدلونوځ خو اوس هم ښوونځي ته راغلې و وړاندې

ماشومانې جینکۍ یواځې  هغه وخت دلته . یې ولیدل
 نگهتیاره او بې رهره کوټه  اوده تهزدکړې لپاره راتلې 

او  ووداخل شوي کاریده.  اوس پکې واړه هلکان هم ښ
 ادانواستد  معلومیدو.  رنگ روغن تازهوکوټوکې ټول په
 اووپه دېوال لگیدلي ورونه ځان په الس جوړ ماشومانو او
په  لرگيد  کوټه کېورته حېرانه ودریدو. په هره  هابش

تو او د ل. ده یو کتاب را واخسشیلفونو کتابونه ښکارید
ه پکتاب هغی پاڼه یې واړوله. د جغرافیې تصویري 

" .د چا نوم لیکلې وپرې د پاڅه  انگریزۍ ژبه کی و او
 نورین " شهاب؟دي راوړي کوم ځاې نه د کتابونه مودا 
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 یل"وو اعتماده ډېرپ مخاطب شو. هغېل ځړي مته په لو
ي الیبرېر)صنف( کالس  چي د یلوته وماشومانو ږمون

خپل  راته.  ډېرو خلکو ول کړيلپاره خپله کتابونه راټ
س . خو دا کتاب چی ستاسو په الزاړه کتابونه راولیږل

 ".و تېکي اخشما پخپله د پېښور په کباړي بازارکی دې، 
 ددراته یې وکتل.  سپین څ اونورین موسکې شو شهاب

 اترې ت سواري ویښتون ېدلی و اوخو لږ هغی له تندي
وی ش غټیخبرو پر وخت  رڼی سترگې د نورین د و. کو
اره ښکور ملغلرو په شان غاښونه  یې دنم ژنو شونډو  او

 کړل.
ه د ماشومانولپار چې وکتل د خپل پالر په لوري شهاب
ې معاینه کول اوپه څه خبره ییې  کرسۍ اومېزونهنوي 

سره خبرې  د نورینغوښتل چې  دهپه زوره وخاندل. 
په اعالن چی ډوډۍ  د یوی استازې اوږدې کړي خو

هلته د   والړل. ه لوې کوټی تهبیرت یدو ،اره دهیت
مېزونو ترتیب اوس بدل شوې و او ورباندې سپین 

نو پلېټو د یشهاب ولیدل چې د دوه غوړېدلي و. پوښون
و ته ټول دوو خاله گانو  وې. سره قاشق او پنجې هم ایښې

 نوود کار استادانونه اوس دملک صیب  او یښودهډوډۍ ک
ونه  یېدیخوا وکتل خو نورین خوا اپوښتنه کوله. شهاب 

رسره مور ویو ماشوم  دوروسته خبر شو چی   .موندله
 ټیچی د ډوډۍ نه وروسته له لوې کو ی.  دولیدل غوښته

 ې د دفتريترښکاره شوه.  ملک صېب تل نو دا وراو
کی رموټپه ویل چی ویې ته  وېکارونو پوښتنه کوله اوز
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د ه جوړدروازې ت یلو يځښوون د . شهابینيدی ک
روان شو چې دواړو غاړو ته یې رنگا خښتو په الره 

یوې مرموزې خوشالۍ  د شهاب  و.رنگ گلونه کرلي 
ق ته وویل، څه فرور پالرپه موټر کې   احساس وکړو.

اسمان  ی اوشو، " د زمک موسکی دی ولیدو؟"  شهاب
 رین..نو"  " نورین..ینۍ ډیره تکړه معلومیږيجا دفرق، 

په ویاړ د هغی زکر وکړو. " ." ملک ډېرخوالیقه ده
ړې ک هق یې هم دلته په سوات کی پورگوره د کالج سب

م. اوس د ای او( وه ۍلو)هم صنفید یاسمین کالس ف . ید
ر د پال دا خبره  شهاب"  .تیاري کوي اې د امتحان لپاره
چی نه وخبر  ولې ،اوریدلې وههم له خلې نن سهار 

حاالتو کی او په کوموه ته کل ښوونځي یددونورین 
     ه. غلرا

ړه نو د رڼا بنده ک پخپل دفتر کي نورینبجې  دوه نیمې
ستړي وه  هغه سخته  ایښې ټیلیفون وکړنگیدو.مېز په سر

خوب  الړه شي اوپه ارامغوښتل یې چی کور ته  او
 نوریناو وکس ټېلیفون کووبه یوکړي،  دا وخت هغي ته 

ه چي که خبري یې ورسره ونکړې نوطارق به پ پوهیده
تابونه هغی په الس کی نیولي ک  شي.موټر کی ورپسې را

 و. تیښودل او د ټیلیفون غوږوزې یې واخیسپه مېز ک
رحمت هللا و و السالم علېکمپه زوره "ورته ق رطا

جه هلهم هاغسې په سوچا عربي  ل.  نورینیبرکاته"  وو
دی  ځور" .شو نو طارق په خندا واب ورکړوځورته 

مېندو  هوژړول ؟ د څومر څنگه وه؟  څومره ماشومان مو
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په وروغږوویل "  زه  نورینښېرې مو واخیستې؟ " 
ې ، که یو مینټ دی فون نه وومنه ته روااوس کور

 ".دفتر نه وتلې وومه، قسمت دی ښه و کړې، نو زه
مې قسمت خومت...او وویل، قس په شوخه لهجه رقطا

 ، که نه زمونږ داوس تا سره تړلې دی...خود به ښه وي
ه رام نشتې خو هسی هم  آځخوارانو په نصیب کی د ور

اوس  نورین" .او د شپې می ته خوب ته نه پرېږدی
ې په السونو فون تار سره یټیلی ېناسته او دپخپلی کرسۍ ک

 خبرو د هغی ستوماني ختمه .  د طارق پهکړوکې تاو
 وه یو وارې یې سر ناسته چی بهر صاحبو خاله شوه. 

ونشو نو بیرته د ادننه کړو او چی د هغی ورته پام ر
ېناسته.چوکۍ کټیټې دروازی نه بهر په   

راپاڅېده او طارق ته یې  و نونورینلږوخت تیر ش
بهر راته خاله په انتظار ده"  ، مه ښهځوویل،" زه اوس 
غږ د  ستا ځوله ورټ وویل" او زه چېطارق په زوره 
 ننوری" ؟د هغی به څه کیږي ،ر تیرومااوریدو په انتظ

به دی ورته وویل " اوس دی زما غږ واورېدو، زړه 
ې تا "  طارق احتجاج وکړو" د زړه ارام خو مارامه وي.

د  ورینگېنټې به څنگه تیروم؟ نسره دی، دا راتلونکی څو
ې ، " هم هغسې چې تیرې څو گینټته والړهسرمېز بل 

ینت طارق ورته م  " .. زه ټیلیفون بندومدې تیرې کړې
، لورته ووی.." هغې " گوره دوه مینټه نور. زارۍ کولې،

ي ه وکړه او زه به گړۍ ته گورم، خو پام دې و" ته خبر
یا او بطارق غلې شو  " .به هم خپل کور ته ځيچې خاله 
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ه"  وسبجې تیاره  هځپېن سبا ،یې وویل ښه زه الړه شه
تله. وخدای په امان وویل او بهر راو ورته د نورین  

ه نو دستر خوان ډوډۍ وخوړ واړو استادانوماښام څلور
ای چد سلورو د تیلو په انغري  یې راټول کړو.  نورین

یې  اد یو بالټي کې واړولې اوپه یشیدلی اوبه اجوش نه 
ې .  بالټې یپه انغري کیښودو ،ډک اوبونورو  په بیا

" چاې  وویل،یې  کې یوی جینۍ ته لوړوپه اخانې ته غسل
 ویل، " چاېویوی ورته  "، زه المبم.جوش ته پام وکړې

وکتل  وال لگیدلې گړۍ تهپه دې به څښې که نه؟"  نورین
جوړوله نو زه به هم  ان ته موځل ، "که یاو وی و

درسره وڅښم" د هغی جمله دریو واړو جینکو په خندا 
نورین ورته " .وئرا کړه،" که نه ما ته یې مه جوړپو

او  را واخستېیې پاکی جامې نه المارۍ هیڅ وونه ویل، د
ې نورو جینکو د یو بل سره ټوک الړه. غسل خانې ته 

وبو کولې او لږه شېبه وروسته چې په غسل خانه کی د ا
چاې جوړې کړې. یو نو دوشړشړ خالص ش  

خالصه  اوسهتریې  کړکۍالړه چې خپلې کوټې ته  نورین
یو گودام مخې ته جوړه  ودانۍ "ته البناتمدرس"وه. د 

ه گودام په دویم پوړکې څو کوټې وې چې مخې ت د وه. 
و اوسیدل خوه.  یو وخت پکې د ملک مالزمان  یې برنډه

ته نو استادانورین په شان د  ې کوټې یې ویړیاټولاوس 
یوه او له مکله نا ک کې په لویو خونو ښکته  ورکړې وې.

وه د اره ساتل کیده چېپوړلو لنور شیان پیښور ته د 
. د ښوونځي وڅو ورځې هم هلته پاتې ودرې کسان به 
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نورین   شینو کاکا و.اوسیدونکې او په گودام کې مستقل 
 چې د شیشې نه بهر ترې څوپرده راښکله کړکۍ  د

 ولوځلمدو ویښتو د ږمن خپلواوږدو کورونه ښکاریدل.  د
و ته وړانگ وآسمان په څنډو د شفق وروستیوخت یې د  په

بیا په  هرڼاگانې بلې وې اوهغې پرد ځینو کورونو د کتل. 
د کوټې  دې . نو په کوټه کې تیاره شوهکړکۍ برابره کړه 

س په الیې تېل وړوکې بوتل نه لږ د یو ، رنا بله کړه
ې یلمده تولیه  کړل، خ السونه یې پرې غوړواړول او م

ټ او د کوړنده کړه ځد دروازې په شا لگیدلې میخ سره 
 ټول  دنیاويد دې هلته   سره نږدې میز ته یې وکتل.

ی د ورله په کالج ک ترهد الس گړۍ چې  دولت ایښې و. 
د سپینو وړې والۍ چې  . ،هوخت اخستې و هداخلې پ

کړی وې او دی به ب په غوږومور ورته له ماشومتو
وره ارق ورته له پیښطلری کولې، هغه قلم چې  هره شپه

ې چي سهار به یلیکونه لیکل،  پرېبه  راوړې و او دې
ش په سیمټي فرد کوټې په بل سر کې   یرې کړل.څ

 و.  د کتابونو ډیرې پروت غوړیدلې په وړوکي قالین
وم یې په کچې پرون  ،اغذونهکورسره کاپیانې اوخپاره 

هم هاغسې و. دې ډېرۍ ته په  ،وپریښي و حالت
ې ی هوروست ځیو ور  کتلوهغې د ستړیا احساس وکړو.

چاې "  نه وه کړې.یې تیاري ډیره لومړۍ پرچه وه او 
ۍ یوې جیننه کوټې د لوې  "!راشه ورینجوړې شوې، ن

او  کړوپه اوږو تاو خپل تور شال ه نو هغېکړ ورته ناره
 کیروپه خب سره استادانوکله به دا نور وتله.له کوټې و
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 شریکه شوه خو نن یې د چایو مگ راواخستو او خپلې
 ه دعال، "د پرچې لپاره راتووییې کی ه تلوپکوټې ته 

جینکوالسونه پورته کړل او په خندا شوې." .کوئ  
لي نوټونه لیک ترناوخته په قالین ناسته، په هغه شپه نورین

بیا به  ،ېر قلم نښې لگولینو یې د سوځیې ولوستل.  په 
ه یې کتاب یا بل راواخیستو او د معلوماتو لټه بیې یو

به گې خوبوړې وې خو کله به یې اووکړه.  د هغې ستر
ا وڅښل او کله به راپاڅیده او څو قدم به یې اخوا دیخو

ې واخیستل چې خوب یې وتښتي.  یو وخت یې سترگ
هغې غوږو شول.  د ډزو اوازونه یې تر بندیدې چې

رې له وې اود نورو کوټو نه جینکۍکړکۍ ته وکتل زر
د  ډزې بندې شوې نوکله چې   ې ته راغلې.ددې کوټ

 ،بنده ساتله به هر وخت یړو هغه دروازه چې دوپو
 پوښتنه وکړه چېپه لوړ غږ  وټکیده.  شینو کاکا

ه یوه استاده دروازې ته ورغله او هغه تخېریت دې.  خېر
 یې ډاډ ورکړو.  

ې او دزې اوریډ کله کله د شپې تېرو څو میاشتو دويله 
ټول  د ښار په پېښوخو شوې وېاوس ورسره عادت 

د  هغې الړې نوکوټو ته  خپلو استادانې   .ومن واندیښ
 همق به اوس طار لس بجې وې. ودوکتل،  الس گړۍ ته

سره بوخت وي او یا د الال  خالد د به یا او ویښ وي،
ې غوښتل چ نورین .میرزا سره د زمکو حسابونه گوري

ن نه کې ټیلیفوپه دې کور ، خوکړيو ېخبرسره طارق 
ن ټیلیفو د دفتر به یدووخت  د سختې اړتیا په  و.
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رمان ا ې"، نوریناسره موبایل و"کاشکه را کارولو.
و ساده چي ی وو يلیو وکړو.  طارق ورته څو وارې

څه  نه منل.  " دورسره  هغې ټېلیفون به ورته واخلي خو
هغه په  ټیلیفون کوې"راته بیا به هر وختې هم ته  ؟پاره د

 سره څه ماکړو،" ستا زتریو یق تندنو طار خندا شوه
 ه خپل حېثیت،"  ما تخبره واړوله ؟  نورینښمني دهد

 "  طارق ورته په.د لوبو شې دې معلوم دی، دا د خانانو
اوس د مزدورانو سره هم ته خبره یې چې "  قهر شو،

له ر ښایسته گل دوه موبایزمونږ نوې ډریو موبایل وي؟
د  چې ورته ،تې دېته اخشیې خپلې مېرمنې  لري، یو
  "کټي د زیږیدو خبر پری ورکوي گیدو او دغوا د لن

دې خبره دومره وخندل چې طارق هم ورته  په نورین
.موسکې شو  

ه ب که یوه پېښه وشوه نوطارقچي  ووهغی سوچ ک اوس
یې ه بېگ تسمرنګ تور  یو د کټ الندې ؟څنگه خبروي

ونه تابجوړ جامې، کیو بیګ کې یې پهبیا ه او راښکل
گر یځما د شپې یوه بجه وه او.  ځاې کړې اوڅو کاپیانې

 خېال یې وي نه ستړې ستومانه راغله نوځښوون دچې 
ته شېبه وروس  شي خو تراوسه ویښه وه.ده او چي زربه

او لړۍ ترې رات یوه پرېوته نو د سوچونو چې په کټ
 شوه. 

 یدوداو هغه هیڅ خبره نه وه چې  و په شانگله کی جنگ
وې نوې ډله پېدا شهلته یوه  کی به څه حال وي.  په کلي

ي و.  یان تښتولځپووه چې د ملېشیا د پوسټونو نه یې 
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من د خپلې مور او د تره د کورنۍ غړو ته  اندېښ نورین
هم له  خویندې اوس د مورخبره ورته یادیده چې  وه.
لې ځهغې ارمان وکړو، "کاشکه تېر  ه.ځانه سره بوځ

بل لوري ته مخ  " خو بیا یې د کټای.مې راوستې و
 دلې" یدلته به څه وکړي، سبق یې نه دې وړوو. " وا

 د دیارلسو دا او باغبان و د نیکهین پالر د طارق نور
ج ي نه وروسته د کالځد ښوون هغې  مړ شو. چې کالو وه

ی کتره په کور دکې سبق لپاره څوکاله په مینگوره 
هغې سوچ  ".ښې ورځې وې"څومره  . ي ووکړتیر

 د نه وروستهې خرڅولو ریړې د میو پهتره یې وکړو. 
شو نو څومره خوشالي یې کړې  یوې وړې هټۍ خاوند

ې ټول مال به ی هټۍ ته به څومره ښځې راتلې او دهدوه. 
 د باغباني پریښې وه او خرڅ شو.  د تره دوو زامنوزر 

ان نوي شی لپاره هټۍ د کراچۍ او الهور نه به یې ورته
ټیو ې ډیرو هبیا یوه ورځ د شپې په هغه بازار ک راوړل. 

 دڅه خاورې ایرې شول.  نورین ته او هر اور واخستو
ه بیرتد هغې اور نه وروسته  چېه څېره رایاده شو تره

 خفگان عالج هم دا و چې دې پهد ژورکلي ته تللې و. 
 وریې وکړو چې هغه به دتصکلي کې ژوند وکړي.  

  سره څنگه چلن کوي. وسله والو
 و.  پناه د بابا کورسرن نوری د تره د تلو نه وروسته د

 اباوریده. نرگس د بایې نرگس ژړا  د اړخ یې واړولو نو
لمسۍ وه چې مور پالر او نور وروڼه خویندې یې په 

ه ن په لیدو ورتد نوری لېځتېر کی اوسیدل.  کراچۍ
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 د خدیجې خبرو نارامه کړی وه، " بیا څومره ژړلي و. 
ېغلې دې ېل یې چې پلي و او وهغه جهاد واال خلک راغ

اڼ " باباپه دې خبره ټک.اح شيوانانو ته په نکځ یدو د
وکه یې خدایږ ت، څوک و؟ ، " کله، څه وخخوړلې و

په چا..."خدیجې هغه خبرو ته پرې نه  پرېږدم، دوي
ته به د چا څه وکړې، په هره خبره دې نیسي ښودو، "

ه ب ته کاپران شوي یئ. زه خو وایم، کراچۍچې تاسو 
ي". و الره د تېښتې نه وند پښتل، "یوو بابا  ".الړ شو

ه ومو پښتنو خبرخدیجې له بیا قهر ورغلو، " ته د ک
ولونه بل نه په لپو پېسې اخلي او سککوې، هغه چې د یو

دو وپه لیځسیزي، او که هغه چې ټوله مسلماني یې د ښ
 الونیا کیږي". 

زړه یې په زوره  او رد شود نورین په سر کی د
ونه ډول خیالخو هر . کې کیناسته ټپه ک نو ودرزیدونو

. هغې غوښتل وپرې رامات و ناوروځ لکه د کرغېړنو
ي. ځغې ووهي او بهر سړک ته ووې په زوره زوره چچ
تل چې گړۍ رڼو ستنو ته یې وک سته او د الس دبیا سمال 

ه" د ه بجې تیاره اوسځد دوو بجو وخت یې ښودلو. " پین
  راوڅڅول.هغې په غوږونو کی شات د  طارق خبرې

، اودې سوچ په نورو سره پېښور ته ځيهغه به سهار 
ین په د سورت یاس بدرنگو خیالونو پرده راښکله . ټولو

یې مخ  ان راښکله اوپه بالښت کیځپه یې کمبله تېرولو
کړو. پټ  
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څپرکې څلورم  
   

ره په رسیدو سد سیمې ته " ټانمټلعمران د کاالم نه بره "
گرو دوو نورو مسلکي ملخپلو  سرکاري میلمستون کی

ړ لپاره پالن جوجاوید او خورشید سره د سبا د کورس 
ه پد سوات  خورشیدد تیرو څو کلونو راهیسې کړی و. 

 یبوټو او ونومعلومات ددو بره غرونو کی د نادرو
ه یو بل سر.  ده او عمران له ډیره وخته ادارې ته ورکول

 .  دې ووریدلیې له ده اي نوم پیژندل او د سوما د بوټ
کورنۍ د مخالفت عمران دا نوم دومره خوښ شو چې د 

رته و کاله پخوا وکیښودو.  څ دا نوملور سره یې پخپلې
و وړی و چې ځاي خلکرا یخورشید د مټلټان نه دا بوټ

ر نسوا کی له دی په هغو ورځو" ویل.  ورته " سومیانۍ
په  یبوټو.  خو اوس عمران خبر شو چې دا جوړید

نو  ته وویل چې که باران وونشورشید ورو.  خو یدوورک
دا  ته ورشي چې پخوا پکې به بره " ماهو ډنډ " یدو
وال سوات نامتو لیکعمران ته د . ډیر موندل کیدو یبوټ

 په یو مجلسپرویش شاهین خبرې را په زړه شوی چې 
ه په اړ څښلو د دود شیرې دددی د  د سوما تاریخ اوکې 

مر لیدل چې د نوړکۍ له کد خپلې کوټې ده  کړی وی. 
ه ورستۍ وړانگې د خړو وریځو نه لکه د چترۍ وزرون

خپله وړه هغه دا ننداره ډیره خوښیده نو د  غوړولي و.
دا راوویسته اود جیکټ د جیب نه یې ډیجیټل کیمره 

سره  ړه.  بیا یې کیمره د یو تارننداره یې پکې بنده ک
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اره دونښلوله چې هم هغه نن خپل لیپ ټاپ کمپیوټرسره
 وگوري.  خو د کړکۍ ننداره هغسې نه وهددې په پرده 

ی په کړکۍ ک ه چې دده په کمپیوټر ښکاریده.  دېلک
.  وتر ډیره وخته یې آسمان ته کتلخاموشه ودریدو ا

ونونه د خپلو خیال یڅو کسانو په خبرو د دکوټې نه بهر 
ې غږ ی د خورشید خودروازه یې خالصه نکړه.  راووتلو

 ې. د یو نااشنا سړي سره یې خبری کولوپیژندلو چې 
.  بل سړي ورسره الړودروازه وټکیده نو دی بهر 

خان سبا په خورشید وویل، " سعیداو غبړ وکړورو
 ه نوننکلي الره سمه نه د ، بره دیکورس کی راسره د

دواړو سره په خبرو  یدو عمران دراورسوو." ان یې ځ
 ی دووځي کن.  په پخلورغلوکوټې ته  ید ناستي لوخبرو 

ه کړو کسانو د شپې د ډوډۍ تابیا کوله. عمران سر وردنن
مو اوس  یراو په زوره یې وویل، " کاکا یو ملگ

غبرگ دننه  " .رارسیدلې دې، ډوډۍ به  زیاته پخوئ
د  "  خورشید .کړي ديهر څه مو، "اوازونه یې واوریدل

"  .کړي ديڅه موپه خندا وویل، "شکر چې هربهر نه 
یې  په سترگو کی خو شو یاو عمران موسک ندلوخ سعید

مران پوښتنه وه.  خورشید د کوټې دروازه  پرانسته او ع
 ی کلهام کړي وي، چې په اشنغر کته یې وویل، " تا به پ

هر وکړي نو میلمه واي، " د چایو یا د ډوډۍ ست څوک
ستا هم "  وس په زوره وخندل." عمران ا.کړي ديڅه مو

   ."پام وي هر څه ته



 

 47 

وفې صپکی  لوې کوټې ته وردننه شول چې چاپیره یود
لمونه کتابگوټي او قوال سره په یو میز د دېایښې وې او 

ې له ټول مواد یدا د جاوید کار و چې  و.  په ترتیب پراته
خو اوس پخپله او ځای په ځای کړي وو گاډي رابهر  

ه ویښتډیر وخت وروسته دی راښکاره شو نو ورک و. 
په یو رومال یې  امې په غاړه اویې لوند، پاکې ج

ه وچول.  خورشید ناره کړه، " یو خو تا د ځان نغوږونه 
کی  یناستوید په یوې کرسۍ ک"  جاو.مهې جوړ کړي وي

اې په وي او نه ددی ځوویل، "سهار به نه په اوبو وار
سعید  " بیا یې.باور کیدیشي، ځان مې بې غمه کړو موسم
اسو غاړې ته هر څه یل، بره څه خبرونه دي، ستته وو

ډۍ "  سعید وویل، استاد هلته خلک په ډو؟ټیک ټاک دي
 څهه یوپخوا ب ه دي چې څه وخوري. پوری حیران

"  جاوید .غړوسکي راټوکیدل اوس هغه هم نه وي
، ځنگلي مشروم عمران ته وضاحت وکړو، "غړوسکي

 ولېمړه سم دم ورته خریړي ندل، "ته واي" خورشید وخ
ان په تندي هغه رگ ښکاریدو چې د ". د عمر؟نه وایئ

را وپړسیدو.   نور هم فکر پر وخت به  
ر مپیوټک نه کوټېخپلې  د ډوډۍ نه وروسته عمران د

کاره یو ښ نه یوبوټوتصویرو ته یې د هغو یراوړو او دو
د کړل چې په تیرو څو ورځو کی یې اخستي و.  سعی

به نومونه ښودل او عمران  یټولو بوټوځای دیورته د
پې تر کی ولیکل.  د شره په انگریزي او پښتو ژبوورس
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ښانه وه رڼا کی رو ناوخته د عمران کوټه د کمپیوټرپه تته
ر ټایپ کوو.او دده گوتو زر ز  

څښلې وې چې د کورس ایله چاې  یپه بل سهار دو
ه دوو او دریو په ډلو کی میلمستون ت گډون کوونکي د

ې ې رڼسترگی یپاکې اوټولو جامې زړې خو د راغلل. 
د مخ ته پام شو چې  .  د عمران یو سپین ږیريوې

 نبل ځواد یو   .یړ واو رنگ یې زراوتلي ویې هډوکي 
ده چې داسې ښکاری و لړلي اوپه پښو پوځي بوټان په خټ

هغه کسان و چې د ځنگالتو د  داو.  اوږد مزل یې کړې
و یکی  یپه دو . ونه  کولشعبې سره یې څه نا څه کار

 نه و د سکول سبق یې چې وهغه ووراو ن يلوست څو
 وو ټول د لوې کوټې په صوفو ناست یدو . پورا کړی

ه ورته چاې او بسکټ مخې ت میلمستون خدمتیانواو د 
و، ړهر چا ته یو قلم اوکتابگوټې ورک جاوید . کیښودل

ښو پینه پرده د اوسپنې په دریو پخورشید یوه لویه س
 دد الری  وړوکي پروجیکټر ان دودرولې وه او عمر

وله.  د راوستلو هڅه کد ورباندې  عکس خپل کمپیوټر یو
.ونو ته وېټولو سترگې دی مشین  

ی په کوټه کنه سر راپورته کړو او عمران د کمپیوټر 
کړه  غلوو.  جاوید غاړه تازهیو نظر وځ یې ناستو کسانو
ورځ د  اتېپ وکړی.  په اړه یې خبریاو د کورس 

هغه په وخت  راوړووډۍ تیانو د چاې ډمیلمستون خدم
ی یې کوټې د کړکیو په شیشو ک چې د ماشومان به وشړل

ته ل وراې کیدکتل او د دومره ډیرو خلکو یو ځدننه 
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نه و.  یو څو د پخلنځي نه هم تاویدل چې دن ونکیحیران
 پکی ډوډۍ پخیده. 

و کی رڼا او په ټولو کوټ یلمستون کی گڼه گوڼهماښام په م
ه ټر روان و چې نن سهار ورتگانې بلې وې. یو جنری

. عمران د پرون په څیر د ونور ډیزل راوړل شوي و
ډیزل  کړکۍ پرانسته خو د جنریټر غږ او د خپلې کوټې

ړه یې خوښ نشو او بیرته یې بنده کړه.  د هغه ز یلوږ
پل د بندولو وواي، خو بیا یې خ خدمتیانو ته ددېو چې 

 و.  د ایښې اوس یې د چارج لپاره کمپیوټر ته وکتل چې
یدې. ډون کوونکو خنداگانې یې اورد کورس د گ نه کوټو

ې بیا ویستو او یو واری یوهغه خپل موبایل ټیلیفون را
ی پرونه راهیسې هغه څو وارله  . نه وولیدل چې سگنل 

ې کړی و سره له دی چې خورشید ورته ویلي و چدا کار
ون یلیفیالیټ ټهغه په یو سیټ . هلته موبایل کار نه کوو

  و.  امینې ته د خپل رسیدوخبرورکړی
ول ځاې شکوټې کی یو یلو یوډۍ لپاره چې دود شپې ډ

ه غږ یې واوریدو.  ټولودروازې تپوځي جیپ  بهر دنو
و یې نه وروست د سالم  افسر پکی والړ و. کتل چې یوو

 رغلو.  پوځي ورتهنو دی نږدې و د عمران نوم واخستو
عمران بهر  "  .ړيغواپه ادب وویل، "کرنیل صیب مو

 شو او د برنډې مخې ته د پوړوسره یې جیپ ولیدو.  د
و مران په سترگدومره تیزې وې چې ع گاډي رڼا گانې
او  امر وکړوریور ته ډیو چا ناست دننه  الس کیښودو. 

ر رڼا گانې مړی شوې. عمران ورنږدې شو نو یو خیټه و
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افسر تری رابهر شواو ده ته یې الس وړاندی کړو. 
 ې کتل چېران ورسره روغبړ وکړو اود هغه مخ ته یعم

په  افسر دده . د برندې په رڼا کی ورته اشنا ښکاریدو
 اوږه الس کیښودو او ورته یې وویل، " دومره خو نه یم
ان زوړ شوې چې ته مې اوس وونه پیژنې" ناببره د عمر

سترگې د هغه خاکي رنگ کمیس د پاسه د نوم په 
بو کی اشرف"  او په څو شی. "بیج ولگیدېوړوکي فلزي 

 عمران د خپل ښوونځي په میدان کی والړ و. اشرف دده
وکو ټ پهبه ورته  یود صنف تر ټولو وړوکې هلک و.  د

رف اشپه جنگ شول نو کله چې هلکان  " ویل. "پیکسي
. و یو استاد به یې خبر کړومنډې کړې اله ویرې به 

و کی د عمران نه زوړ ښکاریدو خو په سترگ یاوس د
و کی یې لرله.  دواړ غه شوخي وه چې ځلمیتوبیې هم ه

مات علوم هلته خبری کولې او د نوروملگرو ښه شیبه هم
 د برنډې نه کتل او په جاوید یې یو بل ته ورکول. 

و ته د دننه راتل یانتظار و چې یو مناسب وخت کی دو
وواي.  خو وې لیدل چې عمران او پوځي له نورو بې 

چې ډوډۍ به یې سړه  وتیان  ناارامه وخدم . وخبره و
شي او د کورس خلک په انتظار و چې کله به ډوډۍ 

 و، غاړه یې تازهوتلوې ته راهم برنډ خورشید خوري. 
ار په انتظستاسو ، ټول کړه اووې ویل، "ډوډۍ تیاره ده

 هراتلو لپاردننه  "  عمران د اشرف الس ونیولو او.دي
زمونږ لنگر یې ورته وویل. هغه عذر وکړو، "

"  .راشو ماځیگروي، تاسو وخورئ او مونږ به چایو له
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ره  چې د مخې س یناستودا یې وویل او په جیپ کی کښ
ان ولو ته ډوډۍ کیښوده او عمرټ روان شو.  خدمتیانو زر

نو خورشید او جاوید ته یې وویل، "اشرف په  راغلو
سکول کی مونږ سره و، په وروستي ځل مې د لسم د 

" .ید یاخري ورځ لیدلې و، اوس ډیر بدل شو امتحان په
او وې خورشید د چرگ هډوکې په قاب کې کیښودو 
 ه کړېلسم کل ر دی مونږ پوښتنه نه کوو چې تاخییل، "و

ان "  نږدی ناست کس.کالو نه ښکارې څلویښتو و، ال د
چې ددوي خبرو ته یې غوږ نیولې و، وموسیدل خو 

ل، جاوید ووی ه.سرونه یې ښکته اچولي، ډوډۍ یې خوړل
وک چې او هغه څ نه ويعمرډیر کرنیل دی په پوځ ک

مران ع  ".وورسیږيبره رتبو ته  ر، زپکی خپلوان لري
یا د یو کاغذي رومال سره السونه پاک کړل، " دا ریښت
ه دي، د اشرف پالر هم په پوځ کی افسر و، مونږ ته ب

کیسې کولې."د هغه  یې کله کله   
ه د یو کلي ت لنه وروسته ټویو او چارس د د په بل سهار

هر چا ته د غرمې خواړه په  شول.  تلو لپاره تیار
تر  نن سهارجاوید  شوي و چې ړېکسوړو کی ورک

تبخي په دوو  خپلې څارنې ورته جوړ کړي و.  د
ازو ورسره د پی وې. شوې اگۍ تاو ډوډیوکی سرې کړې

غوټه او یوه مڼه وه.  عمران خپل سامان په هغه لوې 
لپاره  د تگ کی کیښودو چې په شا به یې گرځولو. بیگ 

یښي په هر جیب کی یې څه نا څه اکلک بوټان، د جیکټ 
 وکتل له کړکۍ یې یې پکاریدې شو.  چې په ځنگل کیو
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لو، کریم په مخ او په السونو ومښیو نو لمر راوتلې و. ده
ده په کړی او بهر راوتلو. د سترگوتوری عینکې یې په 

ته یو خدمتي ورې د ورځې لپاره و چ رکمپیوټ الس کی
و.  امانت ساتلو لوز کړېد  

تظار په ان یې ولیدل چې د کورس زیات کسان له برنډې 
ه ، د چا پ و .  ټول هم هغسې په زړو جامو کیوو والړ

نو کی ، په السوبوټان ) کرمچ( جاگر پښو کی څپلۍ او د
 یو  .کو خلتې نیولې وې چې پکی ډوډۍ وهیې د پالسټ

 او کسانو د کمیس پرتوگ د پاسه واسکټ اغوستېڅو 
ورشید خپل کتابگوټي او نور شیان یې ایښي و.  خ پکې

 و، دواړو خړی جامېوددی ډلې یو برخه شوي  او جاوید
ښي او په واسکټونو کی خپل ضروري شیان ای اغوستې

 ده و. عمران ته خپل ځان لکه د یو بهرني ښکاره شو. 
ته یې  ړو چې خدمتيخپل کمپیوټر جاوید ته ورک

یې  زر زرالړو. ري او په منډه بیا خپلې کوټې ته وسپا
 د جیکټ. د کړو او واسکټ یې واغوستو رېیجیکټ ل

هلته په  ینې یې همویستل، ځوولو جیبونو نه یې شیان راټ
ونو جیبد واسکټ په کټ پریښودل او څو یې اخوا دیخوا 

ددی و بیگ یو زنځیر یې راښکلو ن ی. د لوکی کیښودل
وډۍ او خپله ډ پاسنۍ برخه تری بیله شوه.  په دی کی یې

ی او په دیوال ځوړند شیشې ک څو نور شیان ځاې کړل
.بهر ووتلویې وکتل. بیا په منډه   

اره کی اطمینان ښک د جاوید په سترگود عمران په لیدو 
، خورشید پری ټک وکړوخوځوو. ته یې سر وشو اوور
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د  په شان کیدې نشې،زمونږ ډیره خواري دی وکړه خو "
 " .ددی ځاې نه یې ته پوهیږي چې کلي ماشومان هم

ا خو بی او ته د کوم کلي یې؟ زهعمران په خندا وویل، "
ه په چارسده کی دې، پخو  یهم د مینگوری یم، ستا کل

او  ندلپه خبرو وخ یدو ټولو کی لرې"  یو څو کسانو د
 یاو دو ېپوڼۍ ختل بیا یې جاوید ته وکتل چې د برنډې په

وي. معلومات ورکول چې کوم نباتات ته به پام کته یې   
او عمران پری  وعجیبه وغرونه ډیرالره او هغه 

نه ورغلې. د لویو لویو تیږو نه بوټي راش وړاندی نه و
ه پخوا ب ونې پکی لږې وې چې دده په اندازه  شوي و. 

 هنه یې پوښتنه وکړه نو هغ سعید خلکو وهلي وي.  د
 تل واړه بوټي کیږي اوچې په دی غرونو  ورته وویل

 ځینې یې میوه هم لري او ځاي خلک یې خوري.  په څو
او که  به د دمې لپاره په تیږو کیناستل یدوځایونو کی 

ه یې بوټې موندلې او معلومات یې لرل نو دا ب ینو چا یو
ی نورو ته ښکاره کړو.  عمران به په یو وړوکي ټیپ ک

تل او بوټي عکسونه به یې واخس دا معلومات ثبت کړل، د
 وړکي کسوړه کی کیښودو چېو په دا به د پالسټک

م به گین قلورباندې د نوم لیکلو ځاې جوړ و.  په یو رن
د ته او دا به یې جاوید یا خورشییې د بوټي نوم ولیکلو

ساتي. ې و ورکړو چې   
ان بوټې تر اوسه نه و موندلې خو د عمر د سومیانۍ یدو

د  یدو ییو ځا و. والره کی ډیر څه نوي لپاره په دی 
ین پکی واړه واړه رنگ چینې سره ودریدل نو د یوې اوبو
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. عمران اوبو ته الس کړو خو دومره دلیکاڼي ښکار
 ټکوتری راښکلو.  خورشید د پالسر یې زیخې وې چې 

له چینې دا یې  یستلو،وراومگ د خپلې کسوړې نه 
 ه اوبه وڅښلې اود او عمران ته یې ونیولو.  راډک کړو

خو د  اچوياوبه بیرته چینې کی و ېغوښتل یې چې پات
ه یا مونږ جوټه اوبه بیا په چینسعید غږ یې واوریدو، "

 س ونیولو او"  عمران ال.سیند کی نه اړوو، دا گناه ده
یږې یوی تندې د واوبه ورو غ بیایې سعید ته یې وکتل،
دی داسو ، " توکړه هټولونه یې پوښتنشاه ته واړولې.  

واو سر وخوځوپه مثبت ؟  ډیرو پکی نه خبر یئ روایت
 د یو تن وویل، " صیب دا چینې خو زمونږ لپاره لکه

کی مهیان دي خو  نډډپه  زیارت وي، هلته لږ وړاندې
 " جاوید ددی.خوريڅوک او نه یې  هیڅوک یې نه نیسي

به ه پوښتنې وکړې او شیو په اړه ټولو ند گټ عقیدې
د  ید غرمې ډوډۍ دو ا روان شول. بی یوروسته دو

هلته د مرغیو  رنگینو مهیانو د ډنډ غاړې ته وخوړه. 
هڅه وکړه چې تصویرونه یې شور و او عمران ډیره 

س خوتر څو چې ده ورته کیمره برابروله او فوک واخلي
ښه  سپین ږیرې چې کوو، مرغۍ به والوتې. د کورس یو

نو او ل سره د وتکړه وجود یې لرلو، په کاغذ د عام پینس
.  عمران ورته یوه مرغۍ په بوټو انځورونه جوړول

 گوته کړه چې که د هغې خاکه یې ورته جوړه کړه نو
ه او ټولو دمه وکړ  رنگ کړي.وروسته پخپله دی به یې 
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مال نقشه دوو کسانو ته ښکاره کړه چې د شجاوید خپله 
 لوري ته د تلو اشاره یې ښودله. 

و  ری نه یو میدان کی روانټول کسان اوس د کچه ال
ځاې د غټې تیږې عمران یو چې وړی ونې یې لرلې. 

ه یې جاوید تویو بوټې ولیدو نسره جوخت د سپیره رنگ 
او  وویل.  ټول د تیږې چاپیره راټول شول د ودریدو

م دا آو صیب ه"بیا یې وویل،  سعید ورته کښیناستو. 
 ېخپرشنې وړی نلکۍ  ټولو پر زمکه.  "سومیانۍ ده

ازي یو وړوکې پیورننوتې او چې په یو بل کی ولیدی 
 گل یې کړی و. 

ا سمه واخستل، خو رڼ تصویرونه پخپله کیمره څوعمران 
 جاوید اوس ټولو ته ددی نه وه او ده اخوا دیخوا وکتل. 

بوټي خاصیتونه ښودل. یو کس وویل، زمونږ د 
خوښ وي او چې وخوري نو داسی دا ډیر (وزو)بزو

ط یاسم ټوپونه وهي.  خورشید ډیر په احتمست شي چې 
ی شیره تر هزیړ بخنو نل ډوله پاڼه راوشوکوله نددی 

س کلي کی یو کپه راوتله.  یو بل کس وویل، زمونږ 
ددی نه نسوار جوړوو او ویل یې چې ددی په شان 

 پر شیرهدا  نسوار بل ځاې نشته.  نږدې وه چې خورشید
نږ خبر نه یو موژبه ایښې وې خو عمران منع کړو. "

څه گډوي، ممکن زهر ژن  چې نسوار جوړونکي ورسره
ا ، بیالس کی ورکړه په د جاویدپاڼه "  خورشید دا وي.

یوې پالسټیکي  او اخر ولیدهنورو هم وار په وار دا 
و  ت.  انځورگر یوې ډډې ته ناسکسوړی کی یې کیښوده
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 ران د هغه اوږدو گوتوعم  او د بوټي خاکه یې جوړوله.
سره  یر په مهارت یې پینسل نیولې و. ځانتل چې ډته ک

شهور څومره  م ملک کی به دا سړی په بلیې وویل، "
  "ا!وې، دلته د خپل کلي نه بهر یې څوک پیژني هم ن

ي د وټب نۍجاوید اوس د ټولو نه پوښتنه کوله چې د سومیا
 خپله خپله راېټولو ساتنی لپاره څه کول پکار و. 

ټوپک یو ډز وشو او مارغان ناببره د ورکوله چې 
زمکه مران سره پر والوتل.  جاوید او خورشید د ع

.  کتلیې اخوا دیخوا  پریوتل خو نور کسان والړ و او
ناستل یو کسان کپه چیغه وویل، ښکته شئ او یو څ جاوید

عمران د خپل واسکټ په خو نور هم هغسې والړ و. 
 چې دړو ټ ټیلیفون بټن له زور ورکجیب کی د سیټیالی

یو  په والړو کسانو کی  پیپ" سره چاالن شو.وړوکي "
خو د دویم ډز " .دا ښکاریان دي، مرغۍ ووليوویل، "

د  پرده هستل.  عمران د ټیلیفون پیناسره والړ کسان هم ک
ه په لټه وچې تر اوسه نه و ښکاره شوی.  ځان تسگنل 

څو و.   دا بند ساتلېولې په قهر و چې د بیټري لپاره یې 
ده. د قدمونو ښکالو واوری یبې خاموشي وه او بیا دوشی

لې او د غږ لوري ته یې سترگې نیوو اوس ټول ناست و
 دو او ښکته د تیږو سره ناست  لږ په لوړه  یدووې.  

ې درلویو پاڼو او ازغن لرونکو بوټو په منځ کی یې 
و د ټول چې په اوږو یې ټوپک ایښې و.  لیدلکسان و

خو د  غاړه وه الي پوځ لباس یې پد گوری ږیرې ببری او
ره مخونه یې س . پوځیان نه ښکاریدل یتگ نه دوخپل 
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 خورشید او جاوید د . ووجود کی لوړ دنگ او تکړه و وا
نورو کسانو سره اوس په هم هغه ځاې والړ و، خو 

ځیر  ته پردې یږې سره ډډه لگولې د تیلیفونعمران د ت
او فون ټیلی "ویل،ته وکتل او وې جاوید په تشویش ور  و.

ننه جیب کی دټیلیفون  رعمران ز ".هدی پټ کړکیمره 
 رانږدې شو او یو پکی په زوره هغه دری کسان کړو. 

و ټولو په گډه ورله ځواب ورکړو او بیا ی سالم وکړو. 
 چې د ه الس ورکوو او روغبړ یې کوو.  هغهیو هغوي ت

څنگه چل دی؟ په زوره وویل، " ،دوي مشر ښکاریدو
ندلو لي یئ؟  جاوید ورته ځان وپیژچې سیل له راوت لکه

ړی نوهغه او د خپل کار په اړه یې یو څو خبری وک
له  مونږ خو د پړانگ ښکار دا څه کاردې؟.  "ندلوخ

 ځوړند بوجۍکس په اوږه "  خورشید د هغه .راوتي یو
د وینې نسواري داغونه یې لرل، ته اشاره وکړه چې 

انو "  یو څو کس؟شتې دېیلکه چې نیم پړانگ خو مو و"
 ینور موسکي شو. هغه مشر تندندل او په زوره وخ

کی یې  ل چې په سترگوکړو او خورشید ته یې وکت تریو
د هغه په ټوکه پوهه شو او خو دویم کس  شوخي وه. 

ا ورته یې وویل، یو څو مارغان مو ویشتي دي چې بیگ
لپاره خله  "  جاوید د خبرې.کړو به یې کبابله 

 اریره، په ښکد تری مخکی شو، "وله چې خورشیخالص
 پابندي ده او دی غرونو ته خو څوک د وسلې سره نشي

ل راتلې، تاسو یې څنگه پریښودئ؟"  دویم کس پخپ
ه ټوپک داسی الس راښکلو چې د عمران په څټ ویښت
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دا زمونږ په یو مړاوي خندا وویل، "هغه کس  ودریدل. 
مشر    ".قانون نه چلیږي بیانوخپله خاوره ده، دلته د پنجا

ته سالم  ی، په زوره یې دوو وړاندی گام اخستېچې 
 و شا ته پټالړل د لویو بوټگړندي  دری واړهوکړو او

 شول. 
اسی څو شیبې غلې والړ و، بیا یې خپلې خبری دجاوید 

 یخورشید د کسوړ هیڅ نه و شوي. پیل کړی لکه چې 
. عمران هنه مڼه راویستې وه او په مزه مزه یې خوړل

 خبری چې خالصې شوې نو چاپیره وکتل او د جاوید
ر ز یو کس  "وکړه. " دلته پړانگ وي؟ پوښتنه یې تری

د  او کله کله به ورپسې خلک وپخوا به ډیر ووویل، "
او  ې، نه چا لیدلډیره موده کیږيښکته نه راتلل خو اوس 

"  بل کس وویل، "دلته رنگا .ی اوریدلي ديمو چرنه 
"  .ښکلي وزرونه وير وي او د ځینو ېان ډرنگ مارغ

عمران د مارغانو د نومونو پوښتنه وکړه او ټول ورو 
الره روان شول. هپخپلبیا ورو   

 تر منځ وخت لنډ وي غرونو کی د غرمې او د شپېپه 
م ل نوسرته خپل میلمستون ته راورسیدبی یاو کله چې دو

چې وې لیدل الړو او ماښام و.  عمران خپلې کوټې ته 
کټ ایښي و چې سهار یې دده هر څه هم هغسې په 

ه هم وه. د پیسو بټو ی کیچې په دپریښي و.  پام یې شو 
یر وخت په کټ مالست و او د ورځې پیښې یې دی ډ 

 ورته داسی ی.  هغه ټول ځاېلکه د فلم بیا بیا لیدل
ږو د خولکه چې پخوا یې پکی ژوند کړی و. ښکاریدو 
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، هغه بوټي او ددی شور رغانوچینې، د مااو یخو اوبو 
ڼا پکی ر ړو اوپاڼې. دده د سیټیالیټ ټیلیفون یو غږ وک

کړی  ټیلیفونورته نه چا  دده د مرکزي دفتر بله شوه.  
.و  

 وخت د هغو دریو کسانو هپه لویه کوټه کی د ډوډۍ پ
ل ېنو جاوید او خورشید تر منځ بحث پخبره چا یاده کړه 

ړی نه وې کیې ې خبری شو.  خورشید ته هغه یو کس چ
 جاوید دا خبره ورسره نه منله.  د بل ملک ښکاریدو. 

 خو د سعید په خبره ورو هم کله کله پکی څه وویلن
ه په ژبه خبری ن دی کسانو زمونږ شو،"  عمران حیرانه

خو ډیره ښه  ی"  جاوید وویل، "څه مطلب؟ دو.کولې
ه کی بپه ژ سواتیانو زمونږ د"  سعید وویل،" .پښتو ویله

څنگه چل کس وویل، " چې یو لږ فرق دی، پام دی و
په دی؟  دا زمونږ طرف ته خلک نه واي،" خورشید 

اشنغر خلک واي، او دا هم دا جمله زمونږ د خندا شو، "
عمران وویل، " دا   "ی.کالو کی رواج شوې د تیرو څو

په  درته د کوم ځاې ښکاره شو؟ یو څو کسانو سری دویم
 وړ"  جاوید سر وخوځوو، هغه خوباج ده وویل، "گډ

رغانو کباب!"  یو ځوانکي وویل، وه، " د ما څرگنده
ه عالق د مونږ مارغان په اور وریتوو، دا د کباب ټکې"

عالقه پکې عمران وخندل، " دا غیرخلک واي"  غېر
هغه متل دې یوه ده؟"  خورشید ورزیاته کړه، "کومه 

ر دا غی ریدي.واي، خپلو نه پردي ښه دي او د پردو نه اپ
د دریم کس په اړه د ټولو " .خلک هم هغه پردي به وي
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و ا ختالف و. چا د کشمیر، چا ته د چیچنیاپه راې کی ا
و. وویل چې ده ته د روس یا د یورپ ښکارید یو کس خو  

مخ  هپ عمران خپل رپورټ لیکل پورا کړل نو د کمپیوټر
اس احس .  هغه د ستړیاښودلېیې گړۍ د شپې درې بجې 

لږ خوب کوو او اوس چې  ده نور کله هم نه کوو. 
ښتل نو غوو و ورته پاتېدومره لنډ وخت کی ډیر کارونه 

سهار د کورس   یې چې هر څه هم نن شپه پورا کړي.
ي بوټي د نتر اوسه د سومیاوروستۍ ورځ وه او ده 

 یوټهغه بکله څو نظریې راټولې کړی وې. په ه ورکیدو
ام ویرونو ته کتل، ډیر عچې ده لیدلې او اوس یې تص

ې یو چ وکارونه پاتې و یېلپاره بوټې ښکاریدو. سبا 
د نورو سره  سهار وختي ددی بوټي یوه نمونه  پکې

کمیدو  د د بیټري  و. ه ورلیږللیبارټرۍ تاسالم اباد کې 
سره  ده کمپیوټر بند کړو او کړکۍنښه سره شوی وه نو

  .نه لیدوودریدو خو بره اسمان کی یو ستوری یې هم و
 

م څپرکېپینځ  
 

ه د موټر په شیشو لوخړ بهر نری نری باران وریدو او
و. ده موټر د سړک د طارق زړه راډک ش جمع شوه نو

 او ، بادامي رنگ پکول یې په سرکړووایوې ډډی ته ودر
یشه و.  په الس کی نیولي ژیړ ټوکر یې په شلبهر ووت

 ایځیوووهلو او د باران د څاڅکو سره دده اوښکی هم 
 دپه لون الړو اود موټر شا ته  په موټر پرېوتې.  بیا
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تالندې  سمان کی د.  په آخیشت ټوکر یې شیشه پاکه کړه
د یې د غږ سره دده له خلې سلگۍ راوتلې اود سترگو بن

ب او په جیکړو ری ینه ل مات شو. عینک یې د سترگو
 وې ی ډیری را ټیټې شوېځکی کیښودو. له غرونو وری

 ند نه ښکاریدو خو ده ته ښکته د سوات سیاو اوس هغ
، لو شیبې یې ښه وژړوریدی شو.  یو څاوبو شور یې آ

ژاړه، یې په غوږ کی انگازې وکړې،"و دنورین خبرو بیا
به  ، لوې پوسټرټو واخلموژاړه، زه به دې په کېمره فو

"  .وېروومبه پرې کړم او د سکول ماشومان ترې جوړ
چې د ژړا  ه حېرانه وان تځشو.  ناڅاپه هغه موسکې

یې پاک رومال د جیب نه  سوب ورته نه و معلوم. 
یې بیا  ، عینکویستو، پوزه او سترگی یې پاکی کړېورا

و.په سترگو کړو او بېرته په موټر کی کښیناست  
ه د نوهغ نورین سره له پېښوره راتلو یلې چې دځتېر

ې تورد خپلې کله چې موټر شا سیټ کی ناسته وه.  
طارق  نو وویستلورایې کټ د جوارو د نینو پیبټوې نه 

په خندا شو،" او زه وایم چي په موټر کې د جوارو 
و کټ خالص کړ؟"  هغې ورته پیهکومه شو خوشبوي د

او وی ویل،" دا مې مخامخ د گاډي واله نه واغشتل، د 
خولې  "  طارق د نینو نه یو څو.سره نه وډوډۍ وخت را

 یل،" تا سره نه د ډوډۍته واچولې او نورین ته یې وو
له نینو د جوارو  هغې ".لپاره وخت وي او نه زمالپاره

. ه.  طارق پوښتنه وکړخوله ډکه کړی وه او څه یې ویل
" .ې کوږ شو درتهڅټ م ؟ېځسیټ ته ولې نه را مخکې"
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بیا  نو نه په ډکه خله یېد نیناسته وه، غسې نورین هم ه 
څه چل " ،شونو په خندا  ورته وکتل رق،  طاڅه وویل

نې زر زر نی ېنې؟"  نورین دې ؟ ولې پخپل سیټ نه ک
س .بېنم..، " نه کېنم، نه کیې وویل او په زورهوخوړې 

؟ وکړه چي څه کولې شې ږي نوېرسستا زور راباندی 
ۍ جنگیال...دواړه السونه غوږونو ته یوړل، "خدایه طارق

یې  کی شیشهوړه د موټر په  "  بیا.ې نه مې وساتېځښ 
 ، که پخپل سیټزه لسو پورې شمېرموکتل،" ه ورت

" .غیږ کی را اخلم رانغلې، نو بیا دی په زوره  
ها بله ویستلې. "ونورین ورته په شیشه کې سترگې را

 داخلې خپلې ملگرې د لور ، بابي دوو چا لیدلي ځور
ړله لپاره سکول ته راغلې وه. ما ته یې دا خبره پټه وک

ه پاو په موټر کې  يځیوې جینۍ سره گر چي طارق د
د  طارق د دروازې  ."ويسیټ ورسره ناسته مخامخ 

 د خالد الال ل،" بابي دشیشې سره ډډه ولگوله او وې وی
م دارو خوري چې هغه به څه وخت کوحاله خبره نه وي 

 ن"  نوری.او زما د هرې شیبې معلومات خپل فرض گڼي
 دوي هن؟"  طارق لي بابي ته به چا وېپریشانه شوه، "

ړي هر چا چي ویلي دي ښه یې ک، "ریډیو سویچ تاو کړو
د  سړک ، بیا د" نورین د موټر شا ته په شیشه کې.دي

د شا او سیټ ودریدهخپل کتل، په وکورونوته و پاڅه څو
ه پل.  د طارق سپېږمې نه یې مخامخ سیټ ته ورودانگ

؟" . " دا کوم عطر دې لگولي دينیدیخوشبوي  وتښیو
عطرمطر، ما سره کیښودو.  "په سټېرنگ الس  هغه
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ان سم ځ "  نورین په سیټ.شیمپو میمپونشته کریم مریم،
نو د طارق خیالو  یا یې څادر کې مخ پټ کړو.کړو او ب

 لړۍ ماته شوه او هغه بیا موټر کې کیناستو.
 بهرکتل، مخامخ راتلونکې د طارق پالر د شیشې نه

ی ډارواو یوی ډالرۍ ته یې پام شو چي چارتراش پری ب
خدای دی ورله انصاف ورکړي، که ته کږه شوی وه.  "

 ..." د هغه پالر له خلی ښکنځلههر څه راولویدل نودا 
ه نورین خبری رایادولی چی ده ته بد  طارقراووته خو 

 وری؟ یوهته زما د زړه خبره آوربخښلو.  " یې سکون
مه کوه،  يوری نو شاعرهغی ورته  وویل" که آ ځور
وډۍ پخولې شې؟  طارق ډ چی ځان لهراته ووایه  دا بس

 ې؟"ولې، ته به راته ډوډۍ نه پخو "،ورته حیرانه ووکتل
ر کتل، " زه غواړم چې ستا په شان کاورته وو نورین 

 طارق  ".کارونه خو هره ښځه کولې شيوروکړم، دا د ک
کې  به زمونږ په کورنۍ ورته موسکې شو،" په دې خبره

د  چې کار یواځې ل سوچ کويباور ونکړي.  ټو هیڅوک
یسې وي لو لپاره کیږي اوچا سره چې ښې ډیرې پپیسو گټ

زما مور پالر   هغه به تش خاني کوي، نور هیڅ هم نه.
".زما کلینک ته تلل عبث گڼي  

ه طارق موټر روان کړو اود هغې چینې نه تېر شو چې پ
رنۍ سره راتلو.  دا ماشومتوب کی به دی ورته د کو

او  کې به ده په رڼواوبو چې یدهد یوغر ډډی ته بهچینه 
 ولې. نورین خپل مخونه لیدل اویو بل ته به یې پېښې ک
و ته به کله به یې ترې واړه رنگین کاڼي راټولول اولویان
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ې را عجیبه شان پاڼکله به په اوبوکی د ونو یې ښودل. 
ونړ بابا به  ماشومانوته ویل،"  دا چینه د ک ښکاره شوې. 

ي چ یي اوخلک وایځبېخ نه راوود یوه سپیڅلي غره د 
ې زړد ښاپیریو  رۍ المبي.  دا د ونو پاڼېپکې ښاپی

وچولو  د ستې اونورین به دا پاڼې راواخ  مې وي.جا
په  یوه ورځ هم هلته د چینې. وروسته به یې سمبال کړې

غاړه ناسته وه چې ددې پاڼو نه د خپلې گوډۍ لپاره 
ه ام ځان تکمیس جوړکړي.  پداسې وخت به طارق ددې پ

 اوږدو نسواري ویښتوکمڅۍهغی د  به دد اړولو لپاره 
سې بیا به په شور او چیغو کې یې یو بل پ راښکله. 

     منډې وهلې.
ر ړن غږ را بهکرغی طارق د خپل خیالي جنت نه په یو

الرۍ دده موټر شا نه ، په دی تنگ سړک د  یشو.  یو
 څورته او د طارق پالر و وامخکي کیدو لپاره هارن غږ

وره یې د ښکته کړه اوپه ز، بیا یې شیشه لې وکړېځښکن
ړه دې ېبیور ته وویل" سترگي دي کارنه کوي؟  الرۍ ډر

م "  د طارق هی.د یاختل، خوړ رهغلته وگورهغرقه شه، 
 وی د غرونو نه د باران اوبه ژوری ته روانیپام شو، 

رو ه دې باراني اوبو کې واو په سړک تلونکي گاډي پ
ه خو نه و .  د طارق لپاره دا ننداره نوېدلېرورو تی

ل هم کې واړه بوټي او کباوس یې لیدل چي په خړو اوبو
 را بهیدل. د کاالم په الره کی پخوا هم ورباندی باران

ډوډۍ ته د غرمې د امینې کره  یخو نن دو وریدلی و
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ښین و له کبله کوز ماسپځاو اوس د تورو ورې لایسار شو
شوی و.   ورباندې تور ماښام  

 مخ ه د روبوټلک طارقڅه پوښتنه وکړه نوترې پالر
ه بیا ؟"  پالر یې خپله خبرمو وویلڅه ".ووورته واړ

تنې د پوښپالر د ؟ اکه ن دی " وړاندې ته تگ پکار.وکړه
ی چ یکی وکتل.  دو هغه د موټر په هندارهواب کې ځپه 

گاډو هغه اوس شا ته په نورو وه راغلي وپه کومه الر
نه  ایځوه.  د بیرته تگ لپاره د موټر د تاویدو هیڅ بنده 
 " هغه په وروغږ.وړاندی تلو ته مجبور یواوس خو و.  "

 دی نۍ الرهپه دی غر گېر یې بدل کړو. وویل او د موټر
د موټر چلولو  هغه وخت چی ده ال څو واری تللی و. څو

یټ به یې س، شاه ولي کاکا سره الیسنس هم نه و اخستې
چیغو پرواه به یې نه د مور او د خویندو د بدل کړو، 

تر څو چي ده د   به یې په هوا کړو. کوله او گاډې
 برخید موټر د هرې یوې نو ستو ډریورۍ الیسنس اخ

امینې  د زده کړي و.  کله چېجوړول یې  سپړدل او
پېسو  ته تلو نو خپل موټریې په لږو امریکې عاطفلېور

 یه دومړینې نه وروست د اه ولي کاکاده ته پرېښودو. د ش
 کارونو مکودز دبه یې پالر  ډریور ساتلی وخو ینو

ې نگالتو د شعبځد  یاوس هم دوسره تلو.  طارق  لپاره
 یو تن سره د لیدو لپاره  روان و. 

گاډواو الریو پسې د  دوي موټر د بې شمیرو نورو د
سره  بکسگېرپالر یې  ودریدو نودکی  ځغرونو په مین

کټ پیرنگا رنگ  گولیو خوږو نه کې دجوخت په وړه خا
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رې راواخسته، کاغذ یې ت  شو.  د هغی نه یې یوهته  پام 
د  اخپلې موسک دطارق   خولې ته یې کړه. لیری کړو او

نگا نورین د ر لېځو.  تیرمخ کړکۍ ته واړپټولولپاره 
هن " و.  ورته په موټرکي اړولې ډبلی رنگ خوږوگولیو

 گوزاره وکړې." طارقواخله سوگت کاکا په دی به 
تا واي، سبه راته خپل وریرونه کاکا خو موسکې شو، "

رې یگولۍ نه کاغذ ل یوې دکاکا له کومه شوم؟" نورین 
لو یې کړه، بیا یې د هغی په ژولو ژو کړو او خولې ته

ته  خوخداې خبر کله درته کاکا واي وویل" وریرونه به 
 طارق دووایه چې په تندي دی ولی دولس بجې دي؟" دا 

په مازځکه چې " ،موټر شیشه بنده کړه او ورته یې وویل
ه ټیلیفون ولی نتا پرون  . گړۍ کې دیارلس نه وي

لې ؟  نورین ورته په سخته لهجه وویل" تا ووچتوو
وه بجی " د.طارق تندې تریوکړو ناوخته ټیلیفون کړي و؟

ه بر یې چې ز، " ته خشوه نورین گیله من ناوخته وي؟
 او ته خبرهطارق په قهر وویل، " ریږم؟ وزگاڅو بجې 

کټ کټ په  یې چې زما څومره کارونه وي؟ " نورین
 د یو بل نه سوالونه کوو، لکه مونږ دواړه " .خندا شوه

".واب مو عادت نه ويځچی   
چي  گوټ نه وکتل و د، بیا یې د سترگطارق وموسیدو 

" که ری کوو.یخوږی گولۍ نه کاغذ ل یوی بلې نورین د
به  ل نو زهین ملغلرو په شان غاښونه دی خراب شودا سپ

ره ته سد الس په تلي کی ور "  نورین.دی عالج نه کووم
ه پارما لزا دی پام شو" ښه د گولۍ ونیوله نود طارق



 

 67 

و هغه خندا په سترگو کی راټوله وه ا سپینوله؟ د نورین
ای د هغی ځ هخت د طارق زړه و چي د سرې گولۍ پو

وړاندی  همنورخپل الس ورته  نورین . مخ ښکل کړي
.  یر شوځلیکو ته  کړو او طارق د هغې گالبي ورغوي

ی گوره ډاکټره ، زه درته د الس معاینې له نه یمه راغل"
 ده. " طارق د گولۍ پهدا ټافي وخوره، ډیره خونده وره 

 وویل،" زه نورین  هغی الس کلک ونیولو. داخیستو 
س ، فیم پوهیږېوگوره زما قسمت، ته خو په نجوشابه 

 د هغی د ورغوي په لیکو دی رانه اول واخیستو." طارق
 یړ، " ته ډېره خوش بخته یې، یو سخپله گوته کیښوده

..او " طارق د نورو الفاظو لپاره درسره مینه کوي او .
ی نم و. ک په سوچ کی  نورین ته وکتل، د هغی په سترگو

 طارق په تشویش تری پوښتنه؟"  څه چل وشو ولې" 
 او په ووورین خپل الس راښکلو، مخ  یې واړنوکړه. 

نه  هما قبول کورنۍ بهستا ژړغوني غږ یې وویل" 
" .کړي  

 غږپه سندرې خیال محمد دشا ته په الرۍ کی د  طارق
، " څوک په لمبو څوک په له خیالي جنت بهر شو

لوې  د مینه اور دې"، هغه ،ستي شونه، هوسکروټو 
ې او غرنۍ الری روان کړ ېتنگ ېسړک نه موټر په یو

ېر " زه ښه ده چي ډپالر یې خپلی گړۍ ته وکتل،  نو و
  ".حاجي صېب به په تمه وي، ونا وخته راباندی نه ش

 یود  او څو شیبی وروسته یدوغلدری کی ځ موټر اوس په
 ددېخښتو جوړ و. د سروودرید سرکاري دفتر مخی ته
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 چار خوو نگالت لیکلي وځودانۍ په یو دېوال محکمه 
ن ښکاریدل.  یوه شیچاپیره په برنډه کی هیڅوک نه 

 طارق ولیدل کی والړ و.  ځونو په مینرې د یډاټسن ل
  و، داسیچې په هغی کی د وسلوسره څو کسان ناست 

. یې کوو انتظار چا لکه چې د  
طارق د  ې و. کم شوباران اوس هم وریدو خو زور یې 

الر ، بیا د پویستهویوه توره چترۍ را نه  موټر د ډالې
 ندیلپاره یې د موټر دروازه پرانسته او چترۍ یې وربا

یې ترې  د موټر نه رابهر شو، چترۍ ییوله.  دون
ل، " وختلو. طارق ورته ووی ڼوواخسته او د برنډې په پو

ه څ برنډی نهپالر یې د  ".زه به درته بهرانتظار وکړم
 اې د موټر دځ هوریدو پواب آځوویل خو طارق د هغه د 

د   وکړو.تانکۍ سر یې یاو د تېلو ټ وښ پرانستېانجڼ پ
ر کی په موټ ،تیلو د جاج اخستلو نه وروستهموبالیل او 

، لوغوړو السونو په پاکوخپلو دایښې یوی ریچی سره 
ظره ېدو او ټول ټیرونه یې له نځد موټر چاپېره وگر ید

 تېرکړل.  
 ېرپه غوږ کی انگازی کولی.  تبیا نورین خبرو یې  د
و د موټر پټرول کتلو لپاره ودرېدو نپه الره دې لې ځ

کور ته چي  ی،زه زه ناوخته دهغی ورته وویل،"  
." اچي پټرول پکی شته که ن ورسیدی نو بیا وگورې

وویل،"  د انجڼ سر په خالصولو ورته په زورهطارق 
  یروې؟دلته په موټر کی ت ه پېټرول نه و نو نن شپه بهک

ه و ته ب، " آو...آبهر کړو ۍ سرنورین د موټر له کړک
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ارق "  ط.موټر ساتم رتهپېټرولو پسی الړ شې او زه به د
وروسته خیرنه  نهپاکولو هم هغسی د غوړو السونود

دی  ریچه د نورین په سر واچوله نودا په چیغو شوه. " تا
خدای د الرۍ ډریورکړي  چي همېشه د تیلو لړلي 

ه وچیچل او پ "  بیا یې غاښونه.السونه دی نیولي وي
 غوړه ریچه یې طارق وویشتو.  هغه ورته کټ کټ په

چۍ ښکارې، گوره وومی نه لکه زیړه م"  خندا شو.
ل " نورین د موټر په بهرنۍ وړې هنداری کې خپچیچې

تو. بیا په خندا خندا پخپل سیټ کیناس ته کتل او طارقمخ 
ر تر ډیره وخته نورین ترې مروره ناسته وه او ده د موت

  ډي کله یوه او کله بله سندره ورته غږوله. -يپه س
ه یې نبرنډی  کړې او د طارق د موټر ټولی شیشې پاکې

ان هلک ورته سالم وځ.  یو د قدمونو ښکالو واوریده
 يوړاندی کړواو ورته یې وویل، " حاجوکړو، الس یې 

دي."  طارق  چې دننه راشئ،چاې تیارې یصېب وای
ه "  هلک ورت.مځوینسونه ه وویل، " زه به اول مخ الورت

و رڼا په منډه د برنډې په بل سرکی یوه دروازه پرانسته ا
و ا طارق د موټرټولی دروازی بندی کړې یې بله کړه. 

 برنډی ته وختلو.
ه د تیرو څو میاشتو نه ټولو لیدل چې د طارق کړه وړ

کی په کور و.  د ږیرې د اوږدولو نه عالوهو بدل شوي
مور  زیبا او و. اه کوټه کی تېره یې زیات وخت پخپلب

 یدو ه په شان زړه خواله نه کوله اوسره به یې د نورکل
هر د پالر ته دا خبره یاده کړه نو هغه وویل تاسو د ب چې
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په  زیباږي.  ېنه یئ خبر، هر یو کس د بل نه ویرحاله 
ته په  یوختې و. دودی پوهیده چې د ښارحالت ا

وه نورو وارډونو مریضانو نه عال وځروغتون کی د ښ
ه کمه شوې و ناروغو ښځوشمیره د ته د تلواجازه نه وه. 

به مرگي حال وې. یهغو کومې چې راتلې نو او  
طب  شره وه.  په پیښور کی دطارق نه دوه کاله ک زیبا د

پورا کړي و او اوس د هاوس جاب  کال  یې یوروست
ي له وړوک لپاره بیرته سوات ته راغلی وه.  سیتاج()

 ه دې د طارق سره په هره خبره کې سیالي کولهعمر ن
ې غهخو یو بل ته یې خپل ټولې خبرې هم کولې. اوس 

 ې ورور ورسره زړه خواله نه کوله.چ واداسې احساس ک
 سموله خوننیو نوکر ورته هسې خو به د طارق کوټه  

هغه  څه ولټوي. د هغه په کوټه کې یې مال وتړله چې 
ادر یده.  د کټ څځه پسې گرخپله هم نه پوهیده چې په څ

ته یې یې ورته بدل کړو، د بالښت پوښونه یې ولټول، هل
ام څه وونه موندل نو د وړوکي مېز د پاڅه شیانو ته یې پ

، د طالي گړۍ، ټېلیفونالس  دوکړو، د عېنکو پوښ، 
ې او ونو وچې پاڼکارډونه، وړوکې کتابچه چې د موبایل 

لرې  زیبا دا ټول  .خواږو رنگین کاغذونه پکی ایښې و د
ېرته بیا یې ب ټوکر یې مېز پاک کړو.  کړل او په لوند

یې  یپه ترتیب کېښودل.  ددی مېز ښکته خانه کڅه هر
نه  واود څنډل راواخستویې یو  یوکتابونو ته پام شو.  

 وال دیو بل د پاڅه کېښودل.  د کوټې یو دې وروسته بیا
ې پک وټانوچې د طارق جامې او بپټ  لرگي په الماریو
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طارق ایښي و.  هغې وار په وار دا المارۍ چاڼ کړې، د 
و. کوټ او د جېکټ په جېبونو کی یې الس ووهلیو  هر  

د  کی هولو په وخت ناببره په لویه شیشبند د یوی المارۍ
والړ  چې له څه وخته په دروازه کې طارق څېره ولیده

 تاالشي دېیل، "ونوده و خطا ورته وکتل،وار ازیب و. 
" .زر وویل، "ما درته کوټه پاکولهته؟"  هغې واخش

"  .ټول مړه شول شو، " نوکران لکه چې یطارق موسک
ه د "که تا مونږ تپه قهرشوه، زیباخپله ماتې وومنله خو

 "  طارق.تهخپل زړه حال ویلو نو ما به تاالشي نه اخش
ښه نوڅه دې لټول او څه دې وموندل؟  ، "په خندا شو

ما څه گوره ستا په معاملو کی ز" .تهپه کټ کیناس زیبا
ی چې ته په موټر ک بي خبره شوې دهه خو باکار نشت

، د پښو نه څپلۍ وویستلېوې."  طارق ځجینکۍ گر
گرې، موټر کی ته او ستا نورې مل په ، زمای"ریښتیا وای

ي."  اغلي دد بابي خوېندې او زما ټولې خپلوانې تللي ر
..د هغې خبره دوي. ، "هاغه نه یادوي،زیبا موسکۍ شوه
غسل  که طارق د کوټې په بل سرکیځنیمگړې پاته شوه 

کړې. د شاوراوبه یې ورخوشې  او ه ورننوتوخانې ت  
لویه  ته د طارق مشر ورورخالد،د شپې ډوډۍ نه وروس

یرمنې مې مټیلیویژن هندي ډرامه لیده.  د دویکوټه کی په 
له .  کنه هم دده اوالد ونشو نو ژورخفگان ورته پیدا شو

 هداسی چپه راغله چې هر څه به یې پکله به ورباندې 
ل، یمشری میرمنې چې ټولو ورته بابي وزمکه ویشتل.  
ونشوه گوزاره ورسره  مېرمنې کشرې د ورسره وه خو
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کی ورطالق ټکې په دې کد   یناسته.خپل  پالرکره ک د او
 اد کشرې میرمنې د کورنۍ ددواو ېیو پېغورگڼل ک

.  هپتنې سوب شو ر منځ دت یددو غوښتنه  
یو  طارق د خپلې مور په کوټه کې د زیبا او بابي سره

او په دې وخت به یې مورد چاې وڅښلې شین ځاې 
نوس بابي لوښي راټول کړل خو پت  ورځې حال اخیستو.

 اپخپله له کوټې ووته.  زیب یې یوې خوا ته کړو او
دا  رد نواب لوېل، "وووکتل او مور ته یې  ورپسې بد بد

بیا هم ، "شو یښي ماته پرېښودل، "طارق موسکلو
وې او "  زیبا سترگې ی.ستاسو د نوابانو لوڼه پکار دي

رې .  هغې د خباسویلې یې وکړوه واړولې او بلی خوا ت
ده لوې دروازې ټلۍ وغږی کورد لپاره خله جوړوله چې د

د څو کسانو لوړغږ یې واوریدو. په دروازه کی به  او
ال د شپې څوکیداري کوله.شاه نذر دا مح  

ه د ناستي د کوټې نهم یې  نو پالر بهر ووتلو طارق
ل شوې الړو.  په ټېلیویژن اوس د نڅا پروگرام پېورپسې 
زوره  پهځینو سړو نو بهر  رغلهکوټې ته و یلو و.  زیبا
..مسلماني او چې د " اسالم .کولې.  هغې خبرې زوره 
ارو  . ویې پام ش نو ټیلیویژن ته واوریدلنور ټکي داسې 

د  وارخطا هغې نو ، بهر اوریدل کېدومرو ددې غږ 
ورله  چې هغه غږ ریموټ کنټرول ته الس کړوټېلیویژن 

 نه چیغه کړه او په ریموټ یاځد خپل  خالد.  کړي ورو
ېز م .  زیبا یې ټېله کړه نوهغه پهپسې یې ور ودانگل

یې  خالد الس د اووه هم کوټې ته راغلې .   بابي پرېوته
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 ریموټ چې د او وشلو سر ځاوس په ښکن ید ونیولو. 
د راواخستو او نه زمکې د، زیبا له السه لوېدلې و

لکو خ ه کېکوڅپه ټېلیویژن غږ یې دومره لوړکړو چې 
ې شوه. ورېدموسیقي آ  

طارق او نه ال د وړاندې  په دروازه کی وسله وال کسان
ږ ړ غیقۍ په لوچې د موس ود هغه پالر ته په نصیحت و

وټې گ په ماشوسړو ینو ځاو  وشووکړپ کړوپ  ټوپکو د
د کړکۍ د کېښودې.  طارق په منډه کور ته راغې نو 

وټ د دې.  هغه د ریمپه خالد سترگې ولگیشیشې نه یې 
 گوته ایښې وه اوزور یې ورله ورکوو.  دغږ په  بټن 
رگې یې سرې وې.  گونه راوتل او ستځهغه له خلې 

الړو او د برنډې روازې لوري ته د یطارق بېرته د لو
بټن له  نیوه سپی ه میټر لگېدلېپه دېوال یې د برېښنا پ

ا .  ټول کور په تیاره کی ډوب اوچپه چپیزور ورکړو
 شوه.  په دروازه کی والړو کسانو کی یوتن په زوره

  نږ سره تعاون وکړئ."وویل، " بهتره به دا وي چې مو
کوڅې ووتل. ول په یوه لیکه لهټ سرهخبرې ددی   

له نه د وس ېناستو.  دیک ڼۍرنډې په یوې پوطارق د ب
هغه وخت او نه د بل چا په غم کی و.  والو، نه د ورور

سره ، شاه نذرده په تیاره کی د نورین مخ لیدو.  دده پالر
 ییدو چې دووریدې خو نه پوهخبرې کولې چې طارق ا

 وې نپه کوټه کی ایښې موم باتۍ بلې کړ چا . یڅه وای
اوس هم ریموټ په الس کی  تته رڼا خپره شوه.  خالد

ونه زور یې په گوتو ته نیولې و او د هغې ټولو توکمو
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ابي ایښې په ژړا وه.  بد مورپه ځنگون سر ورکول.  زیبا
زیبا ته په قهر وه چې ولې یې د ورورد السه ریموټ 

.  هغه ښه پوهیده چې خالد یې دالسه کوو او واخستو
 لن سره راپاره کیدو اوچپه به ورباندېداسی چ خالد د

ه خو راغله.  بابي نورکله د برېښنا په بندیدو خفه شو
ویستل. واوس یې شکرونه   

 ازې د بندولو وویل او دننهته د درو پالر یې شاه نذر
ې کوټ پاڅېدو او دواړه لوې په لیدوراو.  طارق دده راغل

د  لو سرو.  طارقځته ورغلل چې خالد پکی په ښکن
ټر خپل هغه ډاک ویستو اووب نه موبایل ټېلیفون رایج

وو. څو خالدعالج یې ک وکړوچې د ملگري ته یې ټېلیفون
د او د خال شیبې په ورو غږ یې هغه ته ټول حال وویلو

الړو  دننه یدپه وېنا  حالت یې ورته بیان کړو. د ډاکټر
صدر  الال ستا ملگرې، "ټېلیفون یې ورور ته ورکړو او

 ،ووځخالد ریموټ وغور ".خبرې غواړيصېب درسره 
ټر به اکپه خبرو بوخت شو. ډ او یفون ته یې الس کړوټېل

ه به د هغه په خبرو دالس ید خالد سره ټوکې کولې او د
 شو. 

و ور ي کی د گېسو یو څراغ بل و او بابي پهځپه پخلن
 وځڅو ورچې په تېرو غږ طارق ته لگیا وه.  هغه دارو

ه کځخوړلې و و نه خالدوه، کی یې ښه نتیجه ورکړې 
اده ه چې د یبابي د خپلو مېلمنو په پالنه دومره اخته شو

 د گولیو ډبلی وغوښتو او یو یې ووتل.  طارق ترې
یې لهجه په نرمه  بیا گیالس کی یې اوبه واړولې. 
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" .کی ناغه نه ده پکار وریندارې ته وویل، " په دارو
رې مت گاخد بابي د خپلوگیلو پنډ ورته پرانستو، د

 گارتیاکارونو نااوز او له نامعلومو مېلمنو پالنه ، دسستي
.وي ووریدلپخوا هم ا ځلېډیرچې طارق   

رق هغه د خوب کوټې ته چې گولۍ وخوړه نو طا خالد
خت ډېر و ید بجې وې.  لس، وکتل یې گړۍ ته  بوتلو.

پوهه  و کله چېپه تیاره کی ناست واد برنډې په کرسۍ 
کی  ده وي نوپه ټول کوروشو چې وروربه یې ا

د   یې بندې کړې. بټن اې د بریښناځاې ځیدو. ځوگر
رنډې په ویستو اود بوټېلیویژن تور سویچ یې له دېواله را

.  هغه وکاږلییې بېرته کښ بټن وال لگیدلي میټرسپیندی
پالر   کی رڼا خپره شوه. ایونوځ څوپه  کور وخت د

غه لو.  د هرغد ناستي کوټې ته و یورته غږ وکړو نو د
د پالر یې  ټېلیفون وکړو چېیې ته  په وېنا د پولیسو مشر

ق طار ملگرې و او ورسره په خبرو بوخت شو.  یپخوان
 هولیدل چې زیبا او مور یې په دی وخت کی کوټې ت

 ښکاریدې خو طارق دواړه  اندیښمنې یرادننه شوې. دو
 واکسانو راتگ و  ووسله وال نه پوهیدو چې سوب یې د

.خالدحالت که د  
داسې " صې کړې نو ټولوته یې وویل،پالر یې خبرې خال

 ، اکرم وايښکاري چې دې کسانو د چا کورغلط کړې و
"  طارق د .وس خپل سړي ورپسې لېږيهم ا چې دی
یبا ز پټولو لپاره په خله الس تېر کړو، خوخندا خپلې 

دا چې  یچې پولیس خبر ددا نشوه، " مانا  ېغلې پات
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اوکه  يځپه ښار کی گر و د څه لپارهخلک څوک دي ا
د طارق پالر د  ".وغواړي نود نیولو جوگه یې هم دي

ې وویل، صوفې نه راپاسیدو اوخپلې کوټې ته په تلوکی ی
رې چې ټول حال ت زه به سبا پخپله د اکرم سره وینم" 

"  طارق ورته دروازه .واخلم.  زما به موټر پکار وي
 خالصه کړه او دې ترې ووتلو.

ړندې لوري ته گ نورین ، داي څوکیدار شینو کاکځښوون د
 دا هم هغه وخت د دفتر نه وتلې وه او وې لیدل روان و. 

ین زړه دومره نورچې د هغه په الس کې یو کاغذ و او د 
الس  یې په زوره ودرزیدوچې په الس کې نیولې کاپیانو

دب کاغذ واخستواو ډېر په ا شینو نه د. خاله کلک کړو
ې، شوته وسپارلو.  د نورین پښې سستې  یې نورین

 ړلېداسې لکه چې د یو یو من کاڼي یې چا له پښو سره ت
ی . دغسټولې کلیمې تېرې کړې زړه کېهغې په  وي. 

، کی اچول شوی وې، د مرگ و خوا سکولونو پاڼې د شا
ږدیدلو په ری  باهۍ پیغامونه به پکی لیکلي و.د بم، د ت
لي متن او په هغی لیک ستوپرانکاغذ شوی ت قیې  السونو

یر شوه. ځ ته  
او په  د ټیوشن لپاره راغلېکوز ماسپښین څو شاگردانې 

ودانۍ سکوت مات  د خبرو غږ د یهره کوټه کې ددو
دانو شاگرد لسم  کړو.  هلته اوسیدونکو ټولو استادانو

مان کله کله واړه ماشود امتحان لپاره تیاري کوله. سره 
ی نورین په سر ک د اتلل. چې په سبق کې ښه نه و، ر

ولې. درد و خو د سبق په ورښودلو کی یې سستي نشوه ک
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 وو. شاگردانېکډېر باور یپه دو به د جینکو مېندو 
خاموشي شوه.  نن د ډوډۍ  بیاالړې نو هرې خوا ته 

ترگو سره له س ولوهم د نورین و.  د پیاز پرېکپخولو وار
 په پیاز پریکړې یېر وې، زر زیې اوښکې روانې 

و ی یې ېټوټ ولوگانآ د او ، مسالهسره کړل کی وغوړ
ې اود دیگچي په خله یې برغولې اې پکې واچولځ

ې وړاندې هغه څومره خوشاله وه.  ځ.  دوه ورکیښودو
د  پېښورنه د طارق سره په موټر کی تگ د هغې د ژوند

ړې کتاب یو ښکلې پاڼه وه.  څومره ټوکې یې ورسره ک
رق د طا . بل شان و خوندچایو غاړه داو د سړک پروې 

کی انگازې کولې،" دا خبرو تر اوسه د هغې په غوږ
کې به په یوه شی ځسره یوه ور څومره ظلم دې چې تا

دا چې  طارق  دا وخت ولې دومره لنډ شي؟   تیره شي.
.  نورین پیښور ته ورسوله نو پخپله ترې بېرته راغلې و

ه کوټه لېلیه( پاسټل )یاسمین سره د ه وونۍ لپارهاد یوې  
 م اې د.  هغې د سوشیالوجي )ټولن پوهنې( د اېکی وه

و  ورکړې ډمین ورته ډا.  یاسلومړي کال امتحان ورکوو
د   ي.ش رلېکچر به په کالج کینه وروسته اې  -چې د ایم

ه تي ورځ طارق بیا ورپسې پیښور تامتحان په وروس
اره الړو او دا یې مینگورې ته راوستله.  د هغه سفر نند

ده نو و دروازه وټکیڼید کور د پویې لکه د فلم لیدله.  
ته ډوډۍ ور نه به د نانواي  کاکا هغه پوه شوه چې شینو

تې مااو  ۍ اوړي وي.  یوې جینۍ له دروازې ډوډر
ه ځماند ماښام د ل ې. ستواخ د شینو کاکا له الس نه پېسې
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ی ک د تیږې په هاوڼ ادڼی وروسته نورین شنه مرچ اونه 
ه کړه،" بیا یې ټولو ته نارکول او چټني یې جوړه کړه. وټ
" .، ډوډۍ تیاره دهئ جینکوځرا  

د  دا د چایو د مگ سره په قالین ناسته وه او نن شپه
بیا بیا  هپام ب خو ددې ي کال  کتابونو ته یې کتل. وروست

 رله شینو کاکاالړو چې ماسپښین وهم هغه کاغذ ته 
 ستل شوېلو، څو وارې را واخستو هغې کاغذراوړې و. 

ښودو خو یې بېرته په میز کی دا ولوستې او جملی یې بیا
ه څه ې. " ملک صېب بد دماغو نه یې پوښتنې لرې نشو

ده ؟ مور خو به یې سمدالسه وایایته به څه و ؟ ترهیوای
 کړي. او طارق...  

پالر مخې ته غلې ناست د  دوه ورځې وروسته طارق د
ه تلو.  کله کله به یې پکد حاصالتو حساب  باغونو

و کې اغذونوړوکي کېلکولېټرگوتې ووهلې او بیا به یې ک
ښه  سږ کال د مڼو حاصل ښه نه و خو پیاز نښه ولگوله. 

ډېر شوي و. د طارق په غوږ کی د مور خبرو انگازې 
نه کورنۍ صیفتولې چې نن سهار یې ورته د یوې کو

له پخپه به ده په سخته وویل چې واد کړي و او کله چې
ره وه، " مونږ د سیالو سشپه قهر خوښه کوي، نو موریې

ه ان نوو پښتونه یې خاناغواړو، هغه جینۍ چې خیښي 
پل موبایل په طارق خې نشي.  کیدږورنوي، زمونږ ا

یدې جېب کی ایښودو نوگوتې یې د هغه لیک سره وجنگ
 د لیک څو نورین ورته ورکړې و.  ځچې اوړمه ور

.زله راوستې وهکرښې د هغه په زړه زل  
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لې وه د بابا سره بیا دده کلینک ته راغ اوړمه ورځ نورین
و هم لوستلورته په مېز اېښې و.  د لیک په  او لیک یې

ې وې نورین په سترگو کی پوښتن طارق غلې ناست و. د
ه ټواب لپاره یې ورته کتل.  لیک د کاغذ وړه ټوځد  او

و.  له خوا لیکل شوې وه او ملک صېب د زوي، شهاب
 په انگریزي ژبه درې لیکې وې." ته زما ډېره خوښه
شوې او غواړم چې درسره واده وکړم، د سوچ لپاره 

 د غسې تېرې شوې نووخت لرې."  څو شېبې هم د
ل، ینورین د صبر کاسه نسکوره شوه او په زوره یې وو

 یوه "  طارق.ولې دې ژبه بنده شوه، څه خو ووایه کنه"
،"  به څه ووایم، مبارک دې شه زه، "ناخواله خندا وکړه

 د ؟"ږې نهڅه دې وویل، ته شرمیټکڼۍ شوه، " نورین
شوخي نه وه چې طارق به غه نورین په سترگو کی ه

ه وچو یړ او بیا بیا یې پشو.  د هغې رنگ ز یورته لیون
ړه کیې سترگو ته کډه و د زړه درد شونډو ژبه راښکله. 

ق خپل وې.  طاراو په مخ یې مړې اوښکې روانې 
فوټو  به وژاړه چې" شابه شا .ویستووموبایل ټېلیفون را

م هغسې نورین ه  ".مورن به پرې ویدې واخلم، ماشوما
 .وویل طارق په قهر  "؟څه آسمان راپرېوتې دېژړل. "

ه دا کلینک دی، خاله کم، ځکه ته  ژاړې نو زه بهر وو"
نورین  " .ېما څه غلط کار کړې د ،بهواي  ولیدل نو
 وښه ن" اوښکې پاکې کړې،  ررې په اوریدو زددې خب

 ه اوس څه وکړم؟" طارق راپاڅیدو،" ته هیڅ مه کوه،ز
ل ې نه بېځلکه چې د انگرېزې ښزه پېژنم، هغه  شهاب
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ند برباد ې ژوځشوې دې اوس غواړي چې د وطن د ښ
ورله  ل، زما د ټېلیفون نمبریې څه ووی کړي. خوکه بیا

 د وشوه نه موسکا خپره نورین په شونډو یو "  د.ورکړه
 خرق په سترگو کې اطمینان ښکاره شو.  "ستا په مطا

راختلې دې، داسې موسم کی هم مر ناو  یدهم باران 
ه "  په دی خبره نورین پی.خلک واي چې د گیدړ واده د

ندل او طارق هم موسکې شو.زوره وخ  
ې ماشومتوب راهیس د کی د نورین سره کورد طارق په 

ا د طارق او زیبهغه به وخت  هد ډوډۍ پ چلن کیدواو ښه
ږې سره کښیناسته.  دی به پخپلې وړی ژبې دومره خو

د  و. کولې چې ټولو تری خوند اخستهوښیارې خبری او 
 د طارق د وروڼو خویندو وخت دا هپي د سبق ځښوون
سته په لوبوکې شریکه وه. او د پالر له مړینې وروسره 

د طارق   .وقع  ورتلهد غم او خوشالۍ په م هم ددې کور
و  ته دومره سبق نه چې د باغبان لوردا خفگان و  د مور
 يځملک په ښوون اوس کله راهیسې چې هغې د  .پکار

 . پرې خوشاله نه وهم کی کار پېل کړې و د طارق پالر
 یوه النجهدده الدین سره د زمکو په سر ک نصیرد مل

ه ورسر.  زیبا په دې خفه وه چې نورین اوس شوی وه
ان د عمر ېشوه امینه نو هغ ېلې.  پاترې نه کوخبسمې 
  و.اله واده وروسته زیات وخت په سفرونو کی تیر سره

نورین سره یې هم هاغسې پخوانې  یوه بابي وه چې د
وو.چلن ک  
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ې د چ خیالونو را بهر شو طارق د پالر په خبره له خپلو
مور "  کاغذونو گېدۍ یې په خپل تور بېگ کی بندوله.

" .واي چې کار خالص کړې نو د هغې سره ووینه دې
بیا ورسره سهار خبره به اوس  پوهه شو چې د ید

خې کوټې مد مورخو  ایه راپاڅیدوځله خپله  کیږي.  هغه
وخته د  هبابي له څ په دهلیز کی یې یو سیورې ولیدو. ته 

ر طارق خبته غوږ ایښې و،  خواښې او د ایندرور خبرو
ورته  فه مالسته او ښکته په فرشپه صو نشو.  دننه مور

 ښت ډډه لگولې وه. "مور یې څټنورین په یو لوې بال
، " تا څه سوچ وکړو؟ زه خو وایم دا خلک وورته واړ

کړو یوه مېلمستیا به و نوزمونږ د سیالۍ دي، که غواړې 
ټ "  طارق د صوفې بل گو.و ته به یې پخپله وگورېا

پاره زما ستاسو ل"ل، یکې د مور پښو ته کېناستو او وې و
؟ زما یدپه واده کی تر ټولو زیات اهمیت د څه شي 

ر یبا وخاندل، " دواړه" موز  "خوشالي که خپله سیالي؟
 او ډېر وتلېیې وویل، " گوره زویه، زمونږ عمر اوس 

اره به لیدلې ده او پوهیږو چې ستا لپمو دنیا لږ پاته دې، 
ېزار چې کومه جامه پ ښه وي اوڅه نه، تر اوسهڅه 

، په هغې کی څه نقص خوښ کړي ديدرته مونږ 
ښ په بازار کی درته خو مو ..تر ټولو بهترین څیز.و؟

" هم  طارق په ورو غږ وویل،  ".تې مو دېکړې او اخش
ان جامه پېزار او انسکنه چې تاسو یدغه خو غضب د

لهجه  " زیبا په شوخه.ټولوته د خریدار په سترگه گورئ
"  مورهغې ته کالمه ده ؟ې مدا د کومې ډراموویل، "
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رق ته په بیا یې طا " .ېنهته غلې کسترگي راوویستلې، "
ښه که زمونږ په خوښه نه کوې، نو راته نرمه وویل، "

ووایه چې که څوک دې خوښ وي نو هغه درته 
چې  وکړئ ظل، " لوږ په جرات ووی" طارق ل.وغواړو

 وکښه نو څبر ونشو، "زیبا نه ص  ".واړئراته به یې غ
یوه گدۍ په د صوفې چې ته یې غواړې؟"  طارق   ده

ال دې ته یې وویل، " ستا څه خی زیبا غېږ کی ونیوله او
 نډېچې دا به څوک وي؟  زیبا اوږې پورته کړې او شو

ل، " گوره زویه هر یې بوڅې ونیولې.  مور یې ووی
 ، که زمونږ په سیالۍ پورا وه نو درته بهچې دهڅوک 

په  زمال، "یووبه غلی و، بیا یې ی"  طارق ش.اړویې وغو
ک سیاالن بل شان خل سیالۍ خو برابره ده خو ستاسو

 بس اوس نور د چیستان پروگرامل، "ووی "  زیبا.دي
"  طارق وروغږ کی وویل، " .چوي پرېږده، زاره مو

وې شریفې کورنۍ عزت هغه د نواب لور نه ده خو د ی
  "؟وومنئ . نوم یې دې نورین، تاسو به یې منه جینۍ ده

ه ددې خبرې پ په صوفه کی نیمه مالسته وه، مور یې
نېغه کېناسته. اوویدو  

 
م څپرکېشپږ  

 
نو  ویدبحرېن له بازاره تیر مینگورې نه په الره دموټر د 

ور چې په پورا ش ښکته سیند ته پام شورابیا ترور د
 گ جوړونکي اوبه د عام حالتځسپین دې  د خو . بهیدو
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ې وه هغې د موټر شیشه ایله پرانست  نه ډېرې معلومیدې.
 ې کړی،چیغ ه مچۍ را دننه شوه.  سوماچي د شاتو یو

وچۍ م..موچۍ مې خوري..)مچۍ(  ده. وچۍهله م"
و کړه  ن د موټر بله شیشه لږه ښکتهان .عمر.چۍ.و.مده..

وویل "ولې ترې دومره یې  لور ته  مچۍ ترې ووتله.
 کتاب کې تا ته مې په جوړوي،ویریدې؟ دا مچۍ شات 

یټ له خپل سوما لږ سوچ وکړو بیا .."  س.وکنه ښودلي
ه یې په اوږ پالر ه ، په مخکیني سیټ کې ناست دودرید

"رنگ ورکړې و؟یړهغه چي ما ورله ز" و.الس کیښود  
" گوره سوما بچې ، رابیا ترور ورته الس اوږد کړو

هم  دا " خو.ریږه، سر به دی وجنگیږيموټر کې مه ود
هغه چي " .وساتله پله خبره یې جاريخ غسې والړهه

م او ه" ،رابیا ورته وویل  کی وي؟"سترگي یې په سر
ډوډۍ  د چۍ خواږه شات جوړوي چي ته سهارهاغه م

و، " مونږ خو د ببو په "  سوما سر وخوځو.سره خورې
رابیې هغه د سکول کورکې هره ورځ شات نه خوړل."  

له او په یوې فیتې نه وند نیال کمیس د پاڅه تړلې سپین
ه " ببو درته سهار په ناشته کې څ .ینولهسیټ یې ک

مونږ به جوس هم " ،سترگې وځلیدې سوما د درکول؟
م کې مونږ هلته په ټرا ...او..او..، برگر، آیس کریمڅکلو

هره ه مونږ ب ...اواوتلو، د ببو کور په تریني کی و...به 
 طېجهیل کې سپینې ب ...او په لوېپارک ته تلو او ځور
"  سوما خپل دواړه السونه خالص .ې.  دومره ډېروې

ار شوې ځکړل او نږدې وه چي په روان موټرکې راغو
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 يسیټ کرام یې آ او په ونیولهد الس  نه خو رابیې ې و
 پوخ سړک نه کچه الرې ته تاوس د موټر او  .کینوله
یر ځ  رابیا لرې په سیند کی هغه لوې تیږې ته و.  شوی
 دېه یې ډب کړی وه.  هغه الره چې چې د اوبو الرشوه 

 ي وخلک په تگ راتگ لیدلورباندې  ه ماشومتوب کیپ
دلي کیکې واښه راټواې ځپه پټو  د شنواوس ورکه وه.  

سوات په ورانیدو دې، ته هغې عمران ته وویل، "و. 
  ".د نه اخوا ټولې ونې وهل شوي دينوگوره د سی

ببو راته "نه ویل خو سوما بیا ودریده،  عمران هیڅ و
یې  ویل چې د سوات زوړ نوم سواستو و، کنه پاپا، راته

 پلېختواتو" سوما پې چي "یاو خرم وا ...ویلي و کنه
له. خبرې پخپله په زوره وخندل نو رابیا له هم خندا ورغ

ما چې د سوات کوم نوم درته ښودلې عمران وویل،  " 
و، هغه څه و؟"  سوما سترگې اخوا دیخوا واړولې، " 

ران نیم "  عم.استو؟  نه ریشتیا دا خو راته ببو ویلي وسو
..." د سوما سترگې ټکې ورته وښودلو، " اود...اود
ما ته پته ده...اودیانه وځلیدې او په چغه یې وویل، " 

"و....دا خو راته ببو هم ویلي و...اودیانه  
 او نن ورغلېته د سروی ټیم  تیره میاشت چناروکال

 چینارو د رسیدلې و.  راټ رپور هغويد ته  انعمر
چې کومه  څو ورځې وړاندې وه. اوس په خطرکې  سیمه

و د غره ډېره برخه رژولې ا ، هغیکرکنډه غورځیدلې وه
ې ک اوبو ځېدې. پهاوس واړه واړه تیږې په اوبو کی غور

 رته س  دېوالونود کال یوې ویالېاو څو الرې شوې وې 
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ان ال زر آیگځماد .  وو مناندیښ دې ټولپه  چې ایستلې و
ا رابیردننه شو. وپه دروازه   موټر د کال نه و شوې چي

هلته انۍ په  ته روانه شوه چې يلور پټیو د خپلو
د برنډې خرم وله.  ځچرگانو ته دانه غور مرغانچه کې
 ده دروازه پرانسته نو د موټر پالر ورته . نه رامنډه کړه

 روټد م د نور کله په شان یېاو  ودانگل ته ور سیټ
.  لویستووازونه یې راسټیرنگ په تاوولو د غوم غوم آ

د ښکته د سین ناستپه سیټ ه ورسرډېر وخت ان عمر
 اوبو ته یې وکتل.

شابه زر کوه "  .لځوینوافروزې سوما ته مخ السونه 
" او ددې وینا سره یې د المارۍ نه د هغې .سوما گلې

ه را ښکتخرم له موټر امینېویستلې. ومې را پاکې جا
 یهغ . دی ته یې منډې وهلې سوما یې ولیده چي نو کړو

 چې د یو بل شکایتونه یې وریدیآ د ماشومانو خبری
 رورد رابیا تدواړه یې له السه ونیول او ، بیا ورته کول

ه د مرغانچې سره ایښې پنۍ او رابیا ته ورغله.  الوري 
خت و هږو ناستې وې چي د کور د جوړیدو پلوېو تې هغو
 ولې.  رابیا د جمشید دځایه نه وې خوځه چا لهیهم 
حال بیانولو.  دا چي د هغه میرمنې شهناز اوس کور

کشرې لور ساجدې  د ،وکړي و شروعاغوستل حجاب 
په  ځعمر ټوله ور زوېخو کشر  اوس ښه و یساه لنډ

ه تور ست وي او د سبق نه یې زړکی کمپیوټر ته ناکور
د  وبدله کړه اموضوع .  د امینې په لیدو رابیا ید یشو
  ل کړې.ېیې پخبرې  او د سروې کال
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ه چینارونو تدنګو  ان د ترکارۍ پټي سره والړعمر
 یپه د و او یهغه ماشومتوب تیر شودلته د   ځیرو.

ه کله کل  ځې ځنگلي گلونه کېدل.برخه کې هغه وخت یوا
ې یې بیرې راټولولې چي خوږ وال سرېنه  بوټو یې دبه 

ه د بوټو دده نیکه به ورت  و.ه ده هیر نه تر اوسه ل
یو ډول   .وښودل چي د هغه له یاده وتلي ونومونه ور

دل ېلونومسیمچې سخت تراوه و، توتان واړه سور بخن 
و ای و یبه تور موماڼېخوړل.  په پټه یې او مور نه به 

به  او سابهې، گیالس ..کرکڼوره کړه.دده ژبه به یې ت
ټولو  ې راتلې،ځښ تهپه سپرلي کې به ورڅومره ډیر و.  

ښه نومونه به یې به د سابو پنډونه تړلي و...څه 
نو واو د ...بوشکه، جمیاپنېرک،  ،یو...پیشترې، شلخ

د مینگورې نه څو  یخوا به درنگا رنگ پاڼې.  پ
بر، نو د زالغوزو، ص کلومیټر بره غرونو ته وروختلو

هوا  صنوبر خوشبوي به په شوي او د بادام، اچر، نختر،
 ېهغه د تورو املوکو ونې چې په پنجاب ک  ره وه.کی خپ

 ډیرو خلکو یې نوم نه و اوریدلې اوس یې نه موندل.
ه ت جرمنيکال وروسته یو نه خپل پالر د مرگ د انعمر

ده هغه وخت هم د برگ غاټول، .  الړوسبق لپاره  د
ړوچکو د سپین رنگ او د رېدي د سرو گلونو په خ

تور کي ه غاړه راټوکیدونکمیدو پلټنې کولې.  د لښتو پ
نو ل، په بهر ملکویو "گوجۍ"به ورته  یخرېړي چې دو

ه ه خرڅیدل.  د سوات هغکی کله کله د سرو زرو په بی
ل په نوم یې پېژند ي"اشاړ"آلو( چې د )ذرد ۍوړې خرماڼ
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وس ا د نیکه پخوانۍ کال  .نه موندل اوس په بازار کی چا
 وي. ېلگیدلیو مرض پرې  ېده لکه چېښکار ورته داسې

  
په  لوټه راواخسته او یوه د خاورو نه زمکې عمران د

کړه اوبیا یې الس  الس کی یې ورژوله، دا یې بوي
برجونه نشول  کال ددې هغه به د سړک نه وڅنډلو.  

ونې وې چې ټول که چارچاپېره ورته دومره ځکتلې 
 ښاي یو وخت به دا له زمکېو.  دېوالونه به پکې پټ

میټر ښکته  اوبه ددې نه څو س د سیندوه خو او لوړه
ف وې کوټې به تل قلې څوک کال ۍپه دی پخوان  بهیدې.

  زاړه شیان ایښي و. وروڼو مشرانود  انکې دعمر او په
په  اوعاطف جوړکړې واوس په مینگوره کی کور جمشید

  امریکا کی اوسیدو.
سره  خپلو اوالدونوبه کله کله د شهناز  مېرمنې دد جمشی
ت کولې چې د ملکیېکی له دې وېرې شپې ال کپه دې 

ا رابیوروسته ان د تگ نه د عمر حق له الڅه ورنکړي. 
 توبیځیواخپل د  چې ناواده په کور کی زړه شوې وه،

او  ېد رنگا رنگ ترکاریو بوزغل چي ووالج په دې کع
کی ل ېپه پ  غوښتل او بوټي به یې شنه کول.را یې تخم
 ،پودینه وې ډډې تهد برنډې سره جوخت چمن ی یدو

سې ا، پیاز او تورۍ وکرلې او دی ترکارۍ  ورله دټماټر
 بابا د نورې زمکې لپاره یېخوند ورکړو چي 

 لیورته له خپلې تجربې څو وارې وو . هغهراوغوښتو
ه څنډه دې ځنگلي بوټواو مارغانو توروستۍ  کال دچې 
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اوره خ چې یو ښاري باغبان راوبللوخو شهناز پرېږدي.  
 کیمیاوي سرې په زور یې پکي نورهاړوله او د یې و

. گلونه وکرل ترکاري او  
ت حالکال نو د ان بیرته راغلویو کال وروسته چي عمر

وه.  ددې رانو ورته ښکاره شېهغه څنډه لکه د ډ اوبدل 
ي په کونوپخوا به دې   خفه شو.ډیر پټیو په جوړویدوهغه

 ولېکه چا خبری کشور و چي  یدې محال د مرغیو داس
ونې لږې وې، یو څه اوس وریدې. نو بل کس به نه ا

ورې ، نجمشید د خپل نوي کور د جوړولو لپاره پرېکړې
 اوس د مارغانو" . هر کال په یوه او بله بانه ووهل شول

 ته وویل نو هغېمور ځور ه" هغه یو.راتلل کم شوي دي
زما له پټي په  زوېدا هرسهارد کرم خان ندل، "وخ
ان "   عمر؟يځرا اي نهځد کوم  ، دانو مرغۍ شړيوسو
هغه شنه طوطیان،   غه مرغۍ نه دي.وویل. دا خو ه به

 توریاڼۍ، هغه هغه الټوان، هغهغه وړې توتکۍ، ه
دې نگېۍ هم بد شاتو مچ په اوړي کې دلته پخوا...چتي

ښه بس "  به ټکڼې شو.ان " عمر.خاموشي ويخو اوس 
ه ر به ورته پمو  ".تعلیم په مونږ مه خرڅوه دې بس، دا

 قهر شوه نو دې به غلې شو.
شهال( گل راکړې دې."  سوما گوره، ما ته شاله )"دادا و

 دگل پالر ته ور وړاندې کړو.  جوړ په الس کې د کاغذ
  .کتلولړۍ ماته شوه او سوما ته یې خیالونو د انعمر

هغې کاغذي گل پوزې ته ونیولو او سپیږمې یې 
"  عمران ی.ي دومره ښه خوشبومم ..څ"راښکلې. 
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ې، هاغه نه وي لور کاغذ کې خوشبوي"  و.ش یموسک
 د د الس په اشاره ورتهان " عمر.ورکوياصلي گل بوي 

 ونوباد کاره کړل چي تر اوسه سړوور ښ رامبېل گلونه
 منډې کړېسوما د مور په غږ   کړي. مړاوي ونه و

کال دا  دتیږه وختلو.  لویه په یوه  د پټي په څنډه اناوعمر
ل وکت زمکې ته هغه برهنښتې وه. غونډۍ سره  خه دبر
  لوې جرړې له زمکې راوتلې وې.نود ناجوگانو د و نو

د  یښکاره شول.  د خوا ورته یو څهر نه وراد ازغن تا
ي کې و په سیوروند او ووختلنور بره لویو تیږو د پاڅه 
وږه یوه تنه په ا وان هلک د غټې ونېځیې ولیدل چې یو 

ې ده یوه تیږه راواخسته او غوښتل ی و.  روان بار کړې،
ده   وله.ځوان یې وولي، خو بیا یې ښکته وغورځچې په 
ر خبره ور په زړه شوه چي زمکه د خداې ده.  ته د پال

مونږ ددی ساتونکي یو.   په دې د هر چا حق دې خو
سوچ  ه یېسر انځېناستو او له تیږه کیوه لویه په  انعمر

".راغلوساتنه کی پاتې ې زمکې په مونږ ددوو، "ک  
وندل م "پیشو پړانگ"پخوا  کې بره  ځنگلونود غره په 

ې وچي تر ډیر یښکار کړ پکی کیده او دده نیکه یو
. دهړیځکوټې په دیوال  د د میلمنو مودي یې څرمنه ددوي

لمه ملک یو مید بهر دا یو ملگري په خواستد پالر  بیا 
یاد  ته را ناد پړانگ د څرمنې سره عمر . هشو ډالۍه ت

نگلونو د مارغانو وزرې هم ځشول چي هغه به له دې 
و په انید سکول د کاپ ولولې او څومره په احتیاط به یېراټ
 یځونښو . بیا د ژمي چې کله ددويیایښودل پاڼو کې ځنم
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به ددې وزرونو نه وړې مرغۍ  ده به بند شو نو
 جوړولې.

او رهلته ورو . له لوړې راښکته شو یه ژړا دپد خرم 
ه ت سوماپالر یې  جنگ کړي و او خرم غوښتل چي خور

ي اوښک ،په غیږ کې ونیولو یزو انعمر  سزا ورکړي.
م یې ورله پاکې کړي او د کور په لوري روان شو.  خر

 کوله، دا چي ورته په خپله ژبه د سوما د ورانۍ کیسه
هغه اوس گل نه و او دا چي هغې ورله گل نه ورکو

په  لیدو ان عمر د ( خوري. ) بسکټغواړي او بیکټ
تا  وڅښه، ې، چاویهغږ وکړو، "راشه زمور ورته 

ه او سبا به دلت" ،ورته وویل انڅوک ولیدل نن؟"  عمر
و. ي، مونږ به مینگوری ته ځځڅو کسان د کار لپاره را

تیاري وکړئ، بس تاسو  خلک خبروم. کلي  زه د
."ضروري شیان واخلئ  

ه د کلي وړوکي ښکت انزان سره عمرآ د یگرځد ما
و جومات ته روان شو. امینې ته احساس وشو چي د چای

و خ مخي ته ایښې و پتنوس له ډیره وخته افروزې ددوي
، سوما ته وکتل ډکه کړې.  هغېهیچا ترې پیاله نه وه 

سوما په دي وخت کې د خپلو   څه شو؟" وروردې"
خته ره په خبرو بوس ځان وډیانو لپاره چاې جوړولې اوگ

ې .." هغي مور ته وکتل او اوږې یم سوما.تا ته وې وه.  "
ږ نه خرم غ" امینې د .ما ته پته نشته" .ولېځپورته وغور

ته چربه  یهغه پوه شوه چي دد کور په چپتیا اوریدو او
ه نډې تبر یېپه تیزو قدمونو ورانۍ اخته وي.  په 
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خرم  نو وې لیدل چې پرانستو کوټې ور خالصیدونکې د
سر  هم هلته د شیشې په مېز ړلو خوړلود بسکټو په خو 

ده و.او ایښې  
مال عظیم جمع پېل  نو ورسیدوت ته چي جوما انعمر

  ر نیت وتړلو او په صف کي ودریدو.کړې وه.  هغه ز
 ځو وروسته په دې جومات کې لمونځډیرو ورله نن ده 

ه ته ځکله نه زیات کسان یې ولیدل چي لماناو د نور وکو
ړي ستانو ته د وکسوسته مال عظېم څلي و. له دعا ورراغ

 نوم یاد کړو چي له سفره را انوروسته دعمر مشي نه
ان نوعمر کسانو ده ته مخ واړوهغه  یدلې و. ځگر

یم تعلپکې وانان ځیني ځته ورسره روغبړ وکړو.  ده 
 وو او د هغوسوات نه راغلي ه د بر یافته ښکاریدل چي

ې د وهستان کپه بشام او کلو.  دا چې یحال یې ووکلیو
ه رڼا جینکو سکولونه بند و او د هلکانو سکول ته به پ

ورننوتل او د خوراک هر څه چي به چا وسله وال ورځ 
ا هم او ملیشیترې را ټول کړل.  پولیس  به یود وسره و

. لورته څه نه وی  
 نه د ژوند د ضرورتونو پوښتنه وکړه او یدو دان عمر

کډه لته راکورنۍ د ټولې څوا یې مالعظیم ته وویل."بی
 یره" و هغه وویل،"  مال یو ځوان ته وکتل، نشوي دي؟

اوس خو زمونږ د یو ټبر دیرش کسان دي.  که دا نور 
اې میاشت کې راغلي دي ، ورسره یو ځه ټول چې په تېر

 تری انعمربه وي.  کورونه کړو نو سل، یو نیم سل 
ه خبر گوره کې پولیسو تپه مین تاسوپوښتنه وکړه، "
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و ی  یدو "؟د کمشنر دفتر ته ورغلي یئیا دې  کړېور
عمران ول. ځنکار یې سرونه وخوبل ته وکتل او په ا

ه غاړه تازه کړه او د غره د حالت او د سیند د اوبو په اړ
او د  وهد ټولوپه سترگوکې اندیښنه  یې خبر ورکړو. 

خبرې روانې وې. یماسخوتن تر لمانځه ددو  
ې وړاندې یې په ځور چې څو امینې هغه ټول سامان

 . وایښي و اوس بیا په بکسونو کی بندالماریو کی ا
ونه یې ود حساب سوالابونه راویستي کتانه بستې  سوماد
ینې او ام ټېلیفون وغږیدو په دی وخت کي د کور  کول.
وا دیخ هغی اخوا  واوریدو.یې نو د زیباغږ  واخستو چي

ې کړه چته ماته لږوخت راوویل، "یې  ته خور وکتل او
 اناو دعمرکړو ېلیفون یې بندټ  ".دا جینۍ پالر ته وسپارم

د  و. دېجومات نه راغل هغه شېبه د په لټه شوه چې هم
والونه ورته د حساب س چې ېناستوښسوما سره په قالین ک

او  گډې کړې وې ښاي.  سوما د ضرب او د جمع نښېو
عمران   و چې دواړو سره څه کول و.و اوس ترې هېر

ې ته کتابونه یوې خوا ته کړل او څو قلمونه یې ورته مخ
سوما ته یې د شمېر وویل. کېښودل.   

د امینې او زیبا خبرې تر ډېره وخته روانې وې او 
ر ود خ نو کړوږ وغورباندې  ي نهځپخلن دچې افروزی 

 شېبه وروسته ټول پهخداې په اماني وکړه. یې سره 
 رم بیا ناندرۍ وهلې اوسوما او خ و،ون ناست دسترخوا

 ندل.  د ډوډۍ نه وروستهخ په خبرو یودداو انۍ رابیا 
نږدې وه چې  غټ بالښت سره ډډه ووهله اویو ان دعمر
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 ې چې دې ترېایې د کال په اړه خبره پېل کړې و مور
وازه داسې ا  د سوات حاالت ښه نه دي."  وړاندې شو.

 دا"ل، یشول.  امینې وو يټول غل ".به راشي ځده چې پو
ته نشي روي. اوس خو څوک بازا خو به ډېر ښه کار

ا ته سود نصرت کم بخته ملگرې زما ځتلې، هغه بله ور
ویرې  ری داسی چغه ووهله چې دپ یو مال روانه وه خو

ې له ځیواه چې ښځویل یې  راواپس شوه،ته کور نه 
 یتندرابیا  ."نشي راوتلې او محرم سره وگرځهکوره 

ره بی شرمي چې اوس زمونږ په ، " څومې کړوځگون
.  تر څو چې یکی راغلې ده، د هغې عالج هم دا دملک 

و یږي."  د امینې مخ سور شسختي وونشي، خلک نه سم
و ، خپلکونډه ده نصرتپه گیله من غږ یې وویل، " او

نه  ل لهې، چرته سیې د بازار نه ډوډۍ راوړهیتیمانو ته 
 کتل.  خو هغهو هت انعمر" هغې د مالتړ لپاره .وه روانه

انۍ دواړه پښې یوې ډډې ته   د خرم سره اخته و.
و د نور ابیا ته یې وویل، دا کوم خلک چېوغزولی او ر

ه به پخپله څومر یدو د سمولو لپاره راوتلي دي، 
هر څوک به په  گناهگار وي، څوک ترې څه خبر دي؟

 ه."قبر کی د خپلو اعمالو حساب ورکوي، د بل چا نخپل 
ه پوښتن جوړوله چې سوما لو لپاره خلهیڅه و درابیا  

الر له غېږې گار څه وي؟  خرم د پانۍ گونا، "وکړه
، " گالگال،گالگال"اوچت کړو او خور ته یې وویل، سر
اپاهم ،  پته گالگال یېخرم ال شوخ شو، "ندل نوو وخټول

انۍ، او ته خو  ،، انۍ یمور هم گالگال د، یگالگال د
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ټوپ په خرم ور نو سوماوخندل  یابگالگال نه یې." ټولو 
ه،  انۍ پوښتنه وکړل شوې. یپرزونې پ یدو کړل او د

اوس دا نور به څه د پاره  .پوځیان خو دلته شته کنه"
راځي؟" امینې خواب ورکړو، " ظاهره ده چې خلک په 

څه  ویره دي نو زمونږ پوځ خو هم داسې نشي کیناستې،
ویل چې د جمشید "  رابیا وویل، ".خو به کوي کنه

زمردو په غونډۍ جنگ دې، هر څوک غواړي چې 
" عمران وویل، یواځې زمرد خو .ورباندې خیټه واچوي

د نه دي کنه، دا زمکه د هر چا پکار ده، د پنجاب 
 غونډۍ یې په هپور ههوټلیانواو سرمایه دارو چې پور

لږو پیسو اخستي دي او غواړي چې بزنس وکړي.  
کلې کونډې په شان دې سوات لکه د مالدار سړي د ښ

  "چې هر څوک ورسره واده کول غواړي.
 په لویه کور ید دد جمشټول  یدووونۍ وروسته ایوه 

ینې شهناز کله عمران او کله ام .ووغلي ناست  کوټه کی
مخې  د انۍ به وه اوته کتل، رابیا پخپلو سوچونو کې ډو

غسې ایښي وې.  د هغی داسې حالت د ته چاې هم ه
شوې.  افروزه د دروازې سره  ونه ینې هم په مړ خاوند
شنې  د چاې جوش نه کله کله تشو پیالو کی وه او ناسته

 مونږ به کال" چاې واړولې.  عمران غاړه تازه کړه،
ه څومر"  انۍ ورته وکتل، ".پرېږدو، اوس هلته خطره ده
 غرونوډډه ولگوله، " بره خطره؟"  هغه د بالښت سره 

وخاوره نرمه ده، دا خو ادي ونې وهل شوي کی اوس 
اوره سره خ اوبو دد باران یې چې  وینئ او تاسوهم لیدلي
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ه پ. ښکته راروان ويڅومره ډیر اوس او ځنگلي بوټي 
خو نوي نه دي  دي ونې وهل شويکال کی هم زړې 

رامه شو.جمشید په دې خبره ناا  ".لگول شوي  
عمران خپله خبره جاري وساتله، " تیره میاشت چې 

ه ن هغلته د غرکسا ټیم څو د و، د سروېوته نه مونږ دل
 یڅو لو نن ما ته وویل چې یو یسر ته ختلي و.  دو

او ي ولویږ چې راتیږې معمولي زلزلې ته په انتظار دي 
په الره کې دې."  د امینې زړه تیږو زمونږ کور ددې 

یې دومره په  درز وکړو.  هغې ته اندازه نه وه چې کور
ی نگیرله چې تیږې په سیند کخطرکې و.  داسې یې ا

رې و. د ل یله دوهم یدې او سیند تر اوسه ځغور
 و دډکه وه خ ونو بوټواوس هم له ناروکال زیاته زمکه یچ

 د کال اوبون په وروستۍ خبره ټول هېښ شول، "عمرا
 که زمونږسېالب   لوې زمکه خوړلې ده او یوچاپیره 

" .یې چپه کړيبه خو دیوالونه کور الهونه کړو  
په عمران ده امینې ته وکتل نو د هغې رنگ ژیړ و.  

ونږ سبا الرۍ هر څه به سم شي، م"دروغو خندا وویل، 
 ووځجمشید الس وخو  ".سامان رابارکړو چې پاتې وړو

وشو او په وزما دا دومره ژوند او ورور ته یې وویل، "
ه نسېالب  هم چرتهدې سیند کی مې په سخت اوړي کی 

".دې لیدلې  
جوش کی راغله، " دا د سروې گانو خلک  هم پهشهناز 

ا ان نه رپورټونه لیکي او هر چځټول رشوت خوري، د 
ل ېسې په الس کیښودې، د هغه په ډوپچې ورته ډېرې 
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یې  وه خو هغې ته خبره پیغور ته د یورامینې  ".گډېږي
نۍ صبر ونکړی شو او شهناز ته یې اېل، څه وونه و

 دې زما زوې ته؟"  دا ته خبره یې چې څه واې، "وویل
 هت ر یې جمشیداو زد شهناز رنگ والوتو وکړه؟" وېنا

ال که تاسو ک، "خو عمران وویل چې ورته برند و.  وکتل
د عاطف نو ستاسو خوښه، ما نن  پریښودل نه غواړئ 

ر دومره ز دېراته یې وویل چې  الال سره خبرې کولې،
د ته  ورسامان پېښدده ، ویل یې د امریکې نه نشي راتلې

نه د غزالې خور یو څو بکسورواستوو. و کور ته سخر
، لوی" بیا یې مور ته و.دي، هغه به مونږ ځان سره یوسو

ارې کی کتلې دې، د گوزمخکې په مینگوره  یوکور "ما
" .وروبه گ ، وروستهولپاره به یو څو میاشتې پکې واړو

وې ، دا کور ډېر لئځتاسو به هیچرته نه جمشید وویل، "
 له کوټې دواړه وروڼه " .اې شيځو هر څه به پکې دې ا

لې ېناسته اود خپشهناز د خواښې سره جوخته کووتل نو
ښکې او نهسترگو ې په سپیناوي اخته شوه.  د انۍ دخبر

ې روانې وې او رابیا ورباندې الس راتاو کړې تسلي ی
پوهیده چې څه وکړي او کله چې شهناز نه  ورکوله. 

، اوس افروزه هم دلته ده ه،ځرا"غږ وکړو، امینې ورته 
 ځې ورې به ورباندې اوزگارې کړو چې سبا بیا ستړکوټ
رې شواو امینه ورته له زړه لوې بار ل نو ددې"  .ده

وخته د انۍ او رابیا ترناپه هغه شپه فرشته ښکاره شوه.  
 کال پخواني وختونه یادول.
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رۍ راتلونکو څو ورځو کې د چینارو کال نه د سامان ل په
 وې او بلې خوا ته روانې شوې او کله چې هر څه ترېی

ه کال تسره  د ښځو عمران او جمشېد وویستل شول نو
ي ښېکورونه پرې وړاندې ځکلي خلکو څو ور دړل.  وال

نن  کیگاډو  ینو پکې د عمران له خوا کرایه شویوځواو 
مې ټول ماشومان د طارق سره په د غر سامانونه وړل. 

کال ه پل د نیکونو ځپه وروستي جیپ کی راغلل چې یو
هغه ه پخپلې کوټې  یگر انۍ دځکی لوبې وکړي. کوز ما

ل پالنگ ترې وړد واده  وکړو چې ددې  ځگوټ کی لمون
شوې و. د هغې له سترگو د اوښکو دارې نه ودرېدې.  

الر څېره ورته مخې مخې ته او د پان له ژړل ځرابیا 
 وانۍځب او په هر دېوال کی یې د خپل ماشومتوکیده. 

او هغې د خپل و نښې لیدې. په دې کور کی هر څه و
ر دې ژوند وروستۍ شېبې هم دلته تصور کړې وې، ان ت

به له  یلي و چې د هغې مړیل وځچې عمران ته یې یو 
د وریندارې او نه  نه که خوځي، ځدې کوره وو
 یڅه غوښتنه کړې وه.  د کال په بل سر کورېرونو نه 

 ټولې ونې که ووهلو چې د کور لهشهناز په دې چرت و
ې نو د هر چا په برخه به څومره پېسي وي.  کله چ شي 

 زه به دوویل، " خبره یاده کړه نو هغه جمشید ته یې دا
" .ملک صېب نه پوښتنه وکړم هغه ټېکه دار پېژني  

 د خرم تصویرونه کی د سوما او اېځد کال په هرطارق 
 نگليځ ینوځد  ند عمران او امینې سره واخستل. عمرا

ېمره ډیو کیوخپل او په  لنومونه په زوره وی ونو او بوټو
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ه یوې خوا ت په لټه شهناز امینه د . واکی یې فلم جوړ
یې  هغې ته رلې. نې شمینو پام یې شو چې شهناز و الړه

نه زیاته رونه مونږ در دې که یوه زه خیوخندل، "
 یا" بهشته چپ ره غلطه شوه، "ی"  شهناز نه شم.واخیسته

د  و،وامینې سوچ ک  ل کړو.ېپه گوتو یې د ونو حساب پ
ه کور ان له ښځپه اسالم اباد کی  سو بهېپه پ خپلې برخې

د ماشومانو ژوند به ښه شي.   واخلو،  
 کی په هغوناروکال ته پیښ خطرد طارق په کورید چ
به هره  یپرده غوړولې وه چې دو بدو خبرونو ټولو
ه مینگورې پد  نو کی کتل. اخبارو په ټي وي او ځور

ې پې ډزمړي، د ش کسانوو یگرین چوک کی د وژل شو
ته معمولي  یدو کی د جهاد خطبېاو په جوماتونو

.  کله چې د امینې د کور سامان طارق کره خبرونه و
ه .  هغې بموضوع پیدا شوه یو بابي ته نوراوړل شو ن

 بد ، خوشتهاې نځکی "په کور ،و چېدا بیان کو چا تههر
ږورخبری نرق مور د اطا د ".وخت په هر چا راتلې شي

په دویم  د کور لې.وریدې خو هیڅ یې ورته نشو ویا
ه دراند امینې د واده  کی یوه لویه برڼده تشه وه اوپوړ

یبا او ز یې دیوڅو بکسونه  شیان هم هلته کېښودل شول. 
اې کړل.ځ نور د مور په کوټه کې  

ښې او تختو سرې ن لویوددې چاپیره په کال تشه شوه نو 
 شول چې هلته پاتې کیدل خطر لري.اعالنونه ودرول 

 اوبه په نښه ندید س عمران د چنارو غونډۍ سره نږدې
ی ډۍ خپلغونبره په جیولوجسټانو یوې ډلې د  . کړې
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ې د سویډن اوسیدونککی  یخېمې ټک وهلې وې. په دو
ورله  او دده په هلو ځلو یملگر اند عمر کوالکالزن

 ځزه ورکړې شوې وه چې دا سیمه وڅاري خو د پواجا
 د هب په دې کېمپ کی ناست و.  هغه ځیوافسر به هره ور

له به یې یر واو کله کځکمپیوټر او نورو وسایلو ته  کوالن
پوښتنې کولې.ترې لکه د ماشومانو   

کور ته ماځیگرو وروسته له کارون عمران  ځیوه ور
ترې دی یدو. ې ته یې د اشرف جیپ ودرمخ راتلو نو

یپ ج . یناستوسره په موټر کی ک اوعمران  راښکته شو
  او عمران د موټر رفتار ورو ساتلې و. هم ورپسې و

د سوات د هوا او د شنو درو صیفتونه  اشرف په الره
 کول.  بیا یې عمران ته وویل، " داسې امکان شته چې

ض درنه قرلپاره  گېنټو د دوو کوال کمپیوټرن د مونږ
 "؟، " ولې تاسو پرې څه کوئحېرانه شو انعمر " ؟کړو

"  .لوږ انټرنیټ مې پکی کت، " بس لشو یاشرف موسک
 انټرنیټ خو په هر کمپیوټرعمران په زوره وخندل، "

 ؟"  اشرفپه انټرنیټ کی څه گورېلیدی شې خو ته 
وایه کنه، څه دې پکار دي، وویل، " غلې و او عمران

رف م انټرنټ شته." اشزما کمپیوټر واخله، په هغې کې ه
 د بهر ملکونو  ؟ورته وویل، " صفا خبره درته وکړم

، ته خو یهرڅوک چې دلته دي، زمونږ پری نظر د
غلي رااورپکي( )رسټان یرپوهیږې چې زمونږ ملک ته ټ

ې ر شو، آ بله ورځ مونږ بوټو پس" عمران لږ په قه.دي
کی د پ گرځیدل، یو تلي و هلته دری کسان د ټوپکو سره
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ي؟" ستاسو په دوربین کی دا خلک نه ښکار و، ر ملکبه
رمۍ وخندل، " دا خلک د غرونو په بې شورته اشرف  

ه وړي او لکه د مارغانو کله یوی او کله بلې غاړی تنه ا
که د جیپ په ځاې عنه ورکړه، "ځي،"  عمران ورله ط

وگرځې نو دا خیټه به دی دننه شي او دومره  په پښو
ډن د سوی کوالندل "ناشرف بیا وخ"  .زوړ به نه ښکارې

آو، ستا څه ؟" عمران په زوره وویل، "اوسیدونکې دې
به داسې څه وي  ه په کمپیوټر کیدد خیال دی چې 

 ته ډېر !گلهان ، " عمرچې..." اشرف دده خبره پریکړه
، مونږ په هیچا باورنه کووکی  جنگ ساده یې، په

. ه کوياحولیاتو په اداری هم باور نستاسو د محکومت 
 ل شوي دي او زه په بله الره هم دا کمپیوټردا وی ما ته

ان " عمر...رااخشتې شم خو ته مې ملگرې یې ځکه
ي، ، " ښه به داوي چې دا ملگرتیا مو پاتې شلویورته و

ام دې رته نشم کولې او پدا کار وکړه، زه د ته په بله الره
ورته د الس اشرف " ی.هم زما ملگرې د کوالوي چې ن

 او . اشرف ښکته شوواره وکړه نو عمران موټر ودراشا
وو. وځغل موټرخپل نو عمران یناستو خپل جیپ کی ک  

ی پک عمران څو ټېلیفونونه وکړل چې یو په هغه شپه
ل د سرینا هوټ شهاب څو شیبې وروستهته هم و.   هابش

ه بله پاو سامان رابارکړو، کور ته یې بوتلو کوالن نه د
ه دوبۍ ت کوالن باد ورسره الړو. تر اسالم ا ورځ سهار

په هغه  .واپیغام ورواستلیفون کی ټې په رسیدوعمران ته
د  سراف دفتر کی ناست د یو انو په یویځعمران د پو ځور
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ه ل. دا چې د ماحولیاتو ډلې د چا پیوابونه وځپوښتنو 
ه ولې ناببر کوالن اجازه خپل کېمپ لیرې کړې و او

 چې وابولې. داځپوښتنې  هپه سړه سینه دد عمران  ؟ړوال
ی ړد سروې ټوله ډله لیرې کهغه خطر له کبله  دد جنگ 

ه نېغ ي افسر ورتځپخپله خوښه تللې و. پو کوالن اوه و
 عمران صېب ، ښه به دا وي چېل، "ینېغ کتل او وې و

 تریو شو او ی"  د عمران تند.مونږ سره تعاون وکړې
ې ه دواب ورکړي خو پځي ته کلک ځغوښتل یې چې پو

.دفتر دروازې وخوځولېیو لوې درز د بهر  وخت کی  
ه دی د هغه دفتر ننو  ته د تلواجازه ورکړې شوه عمران

اډي نس گد پوځیانو او د ایمبول په لوې دروازېوتلو.  ورا
 دو ب نه موبایل ټېلیفون راوویستلو اجی د ده  والړ و.

ه د ت یوخت دو هو پسره یې خبری وکړی. د راتلیور ډر
د گاډي د ودریدو امر شوې و.  عمران  رېلنه ډېر دفتر

 د دفتر ې که هغهپه پښو روان شو او سوچ یې کوو چ
 پکیمړې  ریورنو اوس به یې د ډ ایالړ وگېټ سره و

 لټوو.
 پل ملگريخ ټېلیفون کې د ه یېسر ېناستوک دپه موټر کی 

نه مې یانو ځ." یاره ددې پوسره خبرې وکړې سالمت 
وویل، ولې؟ څه شوي  ا ته سالمت" بل خو.خالص کړه

ون پرپیکسي څه شو؟  "  عمران وویل، " پیکسي دي؟ 
ند لیفون هم بیمې پیدا نکړو او د هغه ټراسره و خو نن 

و، په ډېر وخت راته ضایع کړ دی خلکو نن، خو و
ونکي تفتیش کود "  سالمت دده نه .سړیتوب نه پوهېږي
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ه ښل، "یم او د منصب پوښتنه وکړه او وې ونو
ه نه پوځ تي د آي اېس آ زه پېژنم، تازه ی...ښه...دا سړ

مه کوه، زه دده مشر سره خبرې  . غم یېید راغلی
".موکو  

کړو ته ټېلیفون و د شپې له ډوډۍ وروسته امینې زیبا
ال حزړه  دیو بل ته  اوتر ډېره وخته  دواړو خویندو

 دې چي خرم له خوبه راویښ او په ژړا شو.ان تر ویلو،
، زه به د ټیلیفون بندولو نه وړاندې زیبا ته وویل امینې 

پخپله د طارق سره خبرې وکړم، د هغه ماغزه خراب 
، که اصل خرابي په جینۍ کی دهل، "ی" زیبا وو.شوي دي

 " امینې.هیڅ نه شي کولې ینو د هغه یې پاره نه کړي
ه گناه به زمونږ د ورور هم ل، " خېر یو څه نا څیوو

ته  سکولبیا هم که وې نه منل نو  وي، پوه به یې کړو.
ران عم" .ورشو خو پام کوه چې بابي درنه خبره نشيبه 

 نوهلته یوه چپتیا خپره وه.  اوس د الړوچې کور ته 
سړه شوې وه.  په دې وخت  وو بجې وې اوهوااماښام 

ول و. مشغټبر م په خندا گانو او لوبو ټول به سوما او خر
کړو نو وې لیدل چې سر وردننه کوټې ته هغه د مور 

ي د شهناز او رابیا سره په لمانځه والړه وه.  د ناست انۍ
دونو و او جمشید د اوال ورو ټېلیویژن غږ په کوټه کی د

نوتلو پوهه په ورنخپلې کوټې ته  سره د فټبال لوبه کتله. 
کړي وه.  څه النجه په سر امینې  ماشومانود شو چې 

او  ره مالست وکی مور س خرم او سوما دواړه په کټ
رگې د د خرم ستلوستله.  هغې ورته د یو کتاب نه کیسه 
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. هغه ې ټوپ کړللیدې او پالر غېږ ته یځپالر په لیدو و
 ې حال تېرځه وړه ژبه یې د ورپه خپل نو ښکل کړو

چې  ماشومان .  سوما پکې خپلې خبرې ورزیاتولې.کړو
 ده شول نو امینې غوښتل د عمران سره خبرې وکړياو

ویل، هغه پخپل کمپیوټر کار پېل کړې و او دې ته وخو 
".دا رپورټ هم نن پورا کول دي، ما سره خبرې مه کوه  

د  کیټ د ماحولیاتو ډلې خپل رپور ې وروستهځڅو ور
ا دا چې د چینارو او ددې شاو خو . یولیکل پام وړ جملې

ا یې د الهو شي.  په اوبو د سیند سیمه به څو میاشتو کی
کن مم انونه وشول نوکه سخت بارچې  وه په گوته کړې 

د سخت  نورې هم ډېرې شي او د سوات سیند اوبه
ددی ي، ځسېالب به کله را سېالب خطر شته دې.  خو

اړه ه ښودلې.  د سیند د پاڅه جوړو پلونو پ ې نه ووخت ی
ي اوبو زور نش د سیالبي و چې دا په باور یې لیکلي

پارلو او څو وسحکومت ته  ټپورعمران دا ر  زغملې.
خوا خبردارې ې وروسته ورته د وزارت له ځور

نه ورکوي او ته  میډیابه ټ پورر ې شو چې داورکړ
. یلعې لپاره دیواځې د حکومت لوړو کسانو د مطا  

 
م څپرکېاوو  

 
ړ جوماشور ماشومانو شور کید جمشېد په کوریگر ځما

هر څه نه بې غمه، کړې و او شهناز په قهر وه.  امینه د 
ارونه کد کور خبرې کولې.  په چت خپل موبایل کی بره
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 تهشهناز ور نه ختمیدې.  خو د هغې خبرې وو ترې پاتې
رونه کای وه چې په خبرو کی یاده کړ څو وارې

ې ځرڅومره چې و ساو ېنه. خالصوه او بیا ټېلیفون ته ک
 بانه کړه اوته څه نا څه خبره  یوردې، هغې به تیری
 یټرۍ په ټلد بره گېامینه   ل شوې.ېناندرۍ به پ یددو

"طارق  ،هپوښتنه یې وکړ .وه سره لگیا زیبا، دېوال ناسته
په گیله من غږ وویل، "  ؟"  هغېیپه کور کی د

م هون ، ما ورته ټېلیفان رانه ورک کړيځنه...هغه اوس 
ته خو داسې  ...ماډېردي وکړو، خو ده وویل مریضان

 ".ت کوياوس بهر د یو بل سره مالقا یښکاري چې دو
و ساته، گوره طارق یته پرې نظر امینې ورته وویل، "

 ده؟ هغه د پېښور د جینۍ کیسه دی یاده ،ید څه باغي
 ییلې خو دوول به و، څومره بدې ردې مو ورته څه حا

 ا، ښه شوه چې جینۍ ترې واده شوه" زیبنه منع کېدو
دې. زه خو کله کله سوچ ل نه ځاو دا خو اول ندل، "وخ

ه پل حال پرېږدو نو ښه به وي، زړه بپخ یکووم چې د
ره، "  امینې خپل غږ ټیټ کړو،" گو.یې ترې تورکړو

ل ځد واده خبره نه وه کړې. دا  هغه پخوا خبره نوره وه،
ودې. نشو پریښچې ده مور ته خبره کړې ده نو داسې یې 

ې د کور ده او ډېره غریبه ده نو هغ بله دا چې جینۍ مو 
ښه  ۍولې دې.  زه داسې جینکپخپل موټي کی کلک نی
رق خو او طا وځيخلک تیروپېژنم، په خوږه ژبه یې 

ورته واي،  جینۍچې  څهگډورې غوندې دې، هر دلکه 
ی چې د واده کی سل یقین دزما په سلو یې مني.  ید
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ده، گني مونږ خپل ورور ښه  خبره هم هغې ورته کړې
  ".پیژنو

برې طارق سره اوږدې خ د کرهمور امینې څو وارې
په اوسه د هغې وکړې خو هغه یې قانع نکړې شو. تر

 ان چې عمران ته یې، وکی هیڅوک خبر نه ورگنۍ سخ
ې هغله خبرو وروسته د زیبا سره کړی.  نن هم غږ نه و

ه ډیر هغه ته یې وویل چې نورین. ته فون وکړو طارق
 ک او د جینۍ نه زیاتخو واده د هلتکړه او هوښیاره وه 

 ریننووویل، " .  طارقنوم و د خپلوي ځمیند کورنیو تر
روکیه! "، امینې غږ ورته خوږ شو دزما خوښه ده."  

ه پ ځپه بازار کی هره ورزمونږ د ټولوخوښه ده،  هغه
و خوښیږي.  دا خ ستادکانونو کی په سوونو شیان به 

."  وړېضروري نه ده چي هر څه به کور ته   
 ه"  امین.ي پخپله خوښه واده کړې دېتا چوویل، " طارق

م پا، خوونه تیاره وه. " آو آددی خبری لپاره له وړاندی 
کی  ځاو زمونږ د کورنۍ په مین وي چي دعمراندی 

رنۍ کوپه  او ستا ومره چې ددې جینۍدومره فرق نشته څ
وټل واده په سرینا هته پخپله سوچ وکړه، ستا   .کی دې
." اريستان کلي وال به پکی څنگه ښکو د کوهن کی وي

 " او.م په سرینا کی وادهوزه نه کورق په قهر شو، "طا 
.وټیلیفون یې بند کړ  

امینې  د چا واده په سرینا کی دې؟" د شهناز په غږ د"
خته ددی شا ته والړه او زړه درز وکړو.  هغه له څه و

خبره نشوه، خو په قهر یې وریدې، امینه خبرې یې ا
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 ناز دشهېل، " څه دي چې راپسې دلته راغلې؟" ورته وو
نه راپرېوتې  کلېس خرم د، "شوههغې په لهجه خفه 

ې ر یې ښکته منډخرم ژړا واوریده.  ز هغې د " .دې
ین د اسالم د دد ماشوم د پالنې او کړې او شهناز ورپسې 

یدلې ورا "ډیوایم ری ایف"هغه خبرې کولې چې نن یې په 
ز وخت هم د شهنا هد پټۍ تړلو پ وې.   خرم ته په پښه

څو ورځې د مخه هغې د خپل الس ې نشوې.  خبرې بند
ده د جهاد لپاره په چنمال ته  "ایف ایم ریډیو"بنگړي د 
و هڅولې چې کفارنن یې انۍ او رابیا  .وو يکې ورکړ

انۍ او رابیا سره  د امینهجهاد په هر چا فرض و. سره 
ه امینې یناسته نو شهناز بیا د کفر په اړه لگیا شوه.  لک

خبرې  کوم کفر یې وپوښتل، " ته د صبر وونشو او ترې
از .شهن، مونږ ټول مسلمانان یو..یکوې؟ د خداې فضل د

 ."خبره کوم.. د هغې خبره ونیوله، " زه د امریکیانو
ان خو په افغانست یشهناز هم خبرو ته نه پریښوده، "دو

ز هم کې دي، زمونږ په وطن کې خو نه دي."  شهنا
ویل، ې وخبره یې؟" امین ته د بونړ بازار نه" ماتې نه منله

ه ږي، خپله دنده کوي، مونږې" آو، هلته سندرغاړي اوس
لوړ شو،  " د شهناز غږ.یې هم واده ښادۍ لپاره راغواړو

یږي، ماښام اځې سندر غاړي نه دي، هلته ښځې گډیو"
ه ته خبره یې چې هلته څومر !بازار تود شي، انۍ یددو

وڼه پلې له خورت تهرځي او زمونږ دا بې غیرپنجابیان و
نو ږو." انۍ او رابیا غوسو لپاره..ېاو خویندې گډوي، د پ

د  .." امینه غلې شوه اوله گوتې یوړې، " توبه...توبه.
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ه و، " زشد شهناز مخ سور  ځواب لپاره یې الفاظ لټول.
 جهاد کول په ټولو دله گانو م چې د بونړ بازارېخو و

." وي نو ښه به چې د یو یو نه څټ پریکړيپکار دي، 
دنده په کوم اسالم  کې  یدو ، " دهغې غاښونه وچیچل

 د هیڅ نه خبر نه یئ.  ؟ دا هم کفر دې، تاسو خوروا ده
یواځې خپل بنگړي جهاد لپاره ورکړي دي، خو  ما خو

 ورله ورکړم ځکه د سوات نهم چې ټول سره زر ېاوس و
اډه جوړه کړې ده."  انۍ ورته څو شیبې  د ډمانو یې 

ېن په بحرریښتیا واې لورې ، په اوړي کې د  وکتل، " ته
. د ینه لیدلې درموټ درو حال تور س بازار کې مې د

و دې نېاو بازار نه تیرښځې د کوڅې  به  وخت والي په
به ه ورتپه الره تلونکو سړو به مخ بلې خوا ته کړو او 

و کې اوس د خلکو په سترگ دریدل چې ښځې تیرې شي. 
مالیان هم زیاتې کوي، گوره د خو دا حیا نه ده پاتې. 

 د خلکو نه مسلمان نشي جوړولې.  یزوردووسلې په 
ه دې ن دڅه حال کړې و، یا یهلته په افغانستان کې دو

اډه امینه لږه ډ دي چې ښځې یې هیڅ بهر نه پریښودې." 
رله خپل ټول سره زر ورکړه، شوه او وې ویل، " ته و

خبر نه  کبه پرې څه کوي، ددې نه خو هیڅو یخو دو
ساده خلک دي، نه د چا  وویل، " مالیان " شهناز.دي

ن شته او نه یې مال راټول کړې دې، د خداې د دیکور
ان ته مسلمان واي، لپاره راوتلي دي او هر څوک چې ځ

څنگ په څنگ جهاد لپاره سره  یدو پکار ده چې د
ده خپرونه رایا "ایف. اېم ریډیو"د  امینې  تهودریږي" 
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ې از کولې، په ریډیو خپرې شوچې شهن شوه. دا خبرې
از ته رابیا د خپلو غوږونو والۍ راوویستلې او شهن  وې.

ته  یوا دویې په الس کیښودې، " دا به زما له خ
ورکړې، زه په وروستي عمرکې اوس په دې سرو زرو 

 څه کووم؟" 
لکه د یو کور کی دده د مینی داستان  طارق په د

د   .وړ وگرځیدو غورونوپې ناندریو او دورته جنگ سوړ
له . "زویه! ایدوېپه ملنډو کی یاد نوم اوس ده ته نورین

 ه د اوږدو خبرو په..مور به ورتبیله د باغبان لور ".
په کرسۍ ما سره  مور به  د نورین"، اخره کی وویل

 ..د میر عالم خان لور سره چې دکښېني، ما سره.
ور  "  زیبا.مردان نیمې زمکې ورسره وېچارسدې او 

 ".نږ شا ته روان یوي او موځزیاته کړه، خلک وړاندې 
فت م ساتنه به مو ه خېر، د باغونوز" ندلبیا به یې وخ 
"د   بابي به پکی خپله خبره وکړه. بی اوالد  ږي."ېک

" طارق به .داخلو نه به بی غمه شو ماشومانو د سکول
وړ به یې غږ ل ته وکتل او کله کله یدو په زخمي نظر

" زیبا .په شان یوه جینۍ راته وښایئ د نورین اسوشو، " ت
به ورته سره شوه، " بس بس، هغه درخانۍ نه ده چې 

" .څوک به یې د سیالۍ نه وي، رنگ خو یې وگوره
وم، د هغې هم تېز شو، " زه درته رنگ نه یادطارق به 

" مور به ورته په ورو غږ وویل، "دا پوهه او عادتونه...
غلي شئ چې خالد او . رۍ وهئڅه لکه د ماشومانو ای

".پالر موخبر نشي  
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م کی باغونو په غ د مڼود خپلو  په کاالم کی د طارق پالر
اکل ورباندې سږ کال زیاته مالیه ټ خواحکومت له و چې 

هم لرلې چې یې ونې ینې نورې ځ .  هلتهشوې وه
 اداره کی اوس یود ځنگالتو په ووهي خو غوښتل یې 

د ونو وهلو اجازه یې نه چې وو کایمانداره افسر کار
ې نه سره خبرور په معمولي پېسو ورکوله.  نورو کسانو

یل،" وگوره که څوک " پالر یې طارق ته وو.کولې
یو ځل ان خالص کړو، ځنه  بال ژنې چې له دیپی

" .ېشوې نو بیا مزدوران به نشو پیدا کولواورې شروع 
 هښه به دا وي چې پل، "طارق ډېر په ادب پالر ته ووی

ې، ، " ته ال ماشوم ییې په قهر شو "  پالر.قانون وچلیږو
نه د ریاست او نه د قام خبره څوک  ۱دلته نه د حکومت

حساب لرې، کارونه خبره د حساب ده، چې  مني. 
"  طارق ورته د چینارو غونډۍ وریاده کړه. " .ږيېک

ل ونې نه وی وهه لوړو غرونو پخوانۍ که پ یوای انعمر
 بې کوره  نه په سوونو نور خلک به او یدو نو  شوې
سبا له " ل،یبې غلې و او بیا یې وور یې څو شی" پال.کیدل

چې زلزله هم ځکه راغلې وه چې خلکو  یوای انبه عمر
مکه ده او هر څه د هلکه! دا د خداې زونې پریکړې. 
 ".ږي، بنده په دې کی څه نشي کولېېخداې له خوا ک

 ورینن ویستو. ویې رانو خپل ټېلیفون  طارق وېزاره شو
دولس  په تندي دې الپېغام( رالېږلې و. "ورته ټېکسټ )

یو نورین ته یې  شو.  یطارق موسک" ؟نه دي بجې
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ې دده ځورکړې و او دا یې هم وېلي و چې یوانن  ټېلیفون
کاروي. به سره د خبرو لپاره   

په  زیبا سره په خبرو بوخت وه چېد  امینهپه بل ماښام 
د  ې اوینو کړکیو شیشې ماتې شوځکور د د  یو لوې درز

شو.  شېبه سکوت نه وروسته د خلکو شور زوږ راپورته
ڼ کی امینې ښکته منډې کړې او وې لیدل چې ټول په انگ

هغې شهناز نه  والړ و. " څوک خوږ شوي خو نه دي؟
اړو سمان ته کتل. انۍ او رابیا دووپوښتل چې اوس یې آ

ې کړې اونفلونه یتخت مصلې هوارې د لرگي په ټیټ 
" شهناز .خداې دې خېر وکړي، بم زوره ور و. "کول

ه به پپه دې شی یسره لگیا وه.  د هغه زوانه ځلکه چې 
 ".ر پوښتنه وکړههله د پال"موبایل د چا نمبر لټوو، 

غه وویل.شهناز ورته په چ  
ی چې په اسمان ک طارق د کلینک نه کور ته په الره و

 نو ووټر کنټرول ترې خطا شاو د میې تور لوږې ولیدو 
ن یل یې د نوریپه موبا . وایې ودرد سړک یوې ډډې ته 

زانونه ماښام آچا نه اخستو.  د ټېلیفون  نمبر ډایل کړوخو
ه والړه ځشوي و او هغه پوهه شو چې نورین به په لمان

شه د له بند کړو نو ددی په وړه شیېلیفون یې ایټ  وي.
بیا  نو ته یې ډاډ ورکړواو خور ښکاره شو. مورزیبا نوم 

ې یې خبرې کولې چسره او ور نمبر ووهلویې د نورین 
سړک ه اې نځخلکو د چودنې  شو.د هغه پام سړک ته 

، خاورې ولیدېیې ینوپه سر ځ د  منډې وهلې.لوري ته 
د سر نه وینې روانې وې. نورین سره یې  د یو کس
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 نږدېخبرې ختمې کړې او په زړه کی یې راغلل چې 
مبولنس ای ت یې یوخو هغه وخ شي. ته ور نروغتو

و چې په وخبر  یورنږدې کړو.  دیې ان ځولیدو نو
نو د ې د مړو او زخمیاځداسې وخت کی اېمبولنس یوا

و.  دو او پکی د عالج لپاره به څوک نهېکاروړلو لپاره 
 یودوپیژندلو ن وران ځنکي ته یې خپل کوکار هلته یو

ه ۍ وغوښته او پشړیې د یو دکان دار نه  خوشاله شو. 
د خپل موټر نه یې یو لوې بېگ . زمکه یې وغوړوله

اتلو. ان سره سځراوویستو چې د داسې پېښو لپاره به یې 
کوم کسان چې ډېر زخمیان نه و، هم هلته یې تداوي 
کول.  بیا دوه واړه هلکان چې په بازار کی یې هغه 

 نواوس یې له سرو کسوړې خرڅولې اود پالسټکووخت 
دواړو  نې روانې وې، یو چا دده مخې ته ودرول.  دوی

 مخ وېره او په سترگو کی دومره وحشت و هانو پهلک
 ټریپپرهرونه په س یدو یې د زرطارق وبوږنیدو.  چې

سره اوس  د هغه.  پاک کړل او پټۍ یې پری وتړلې
و او اېمبولنس روغتون ته روان خالص هم  رټیسپ

  وونکو نور زخمیانینو موټر چلځپه شان شوې و. دده 
 داو  کس ته د پاکو اوبو وړل.  طارق یووغتون ته ر

یوې  تش بوتل ده د څښلو د اوبو . رټ د راوړو وویلیسپ
هلک اوس په  او وې لیدل چې وړوکي وډډې ته کېښود

 او وې رق ورته په سر الس کیښودوپټه خله ژړل.  طا
" هلک په .ته ورسومکور مه ژاړه بچو، زه به دېل، "یو

  ".پاتې دي هلته په بازار کی زما څیزونهل، "ژړا ووی
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و خلکو شو.  طارق ورته ډاډ ورکړو چې د بیا په سلگ
به  ید لټوي او که نه ونوویې به  گڼه کمه شي نوڅیزونه

ږ ی لورته نور واخلي.  بل هلک چې په عمر ک خپلهپد 
تل. سترگو یې طارق ته ک او په نم ژنو و، غلې والړ یلو
ه اوبو څو بوتلونه دده مخې ت سته، یو چا دشېبه ورو 

ره شنا څېاو طارق چې سر پورته کړو نو یوه اکېښودل 
ه ارکور لپ دیې ولیده.  هغه هټۍ وال چې طارق به ترې 

ب، خداي راستي چې سودا کوله والړ و. " ډاکټر صی
اکټر یو ډل چې په سړک یو چا راته وویفرشته یې، هلته 

 ".ل دا به هم ته یېما وینو  کوي، د زخمیانو ملهم پټۍ
که د ".  ې تاو وپټک طارق ولیدل چې د هغه په الس

د  مختیار کېمسټ دکان خالص وي، نو ورته ووایه،
پکار  رټیزما نورمالوچ اوسپغله، ځداروگانو سره را

په  د خلکوکه ځشوه  ې.." د طارق خبره نیمگړې پات.دي
 چې دویبرېتې او سپین مخ ول یگڼه کی یې د مختیار لو
پرهر ایښې و.  یو الس یې د تندي په   
 د ملهم پټۍ نه وروسته طارق د شپې تر دولسو بجو

دواړه هلکان هم  زیات خلک کورونو ته وراستولي و. 
. ووده اودروازې مخې ته گونج مونج  هلته د یو بند دکان

ه ن د بره سوات یوخت طارق خبر شو چې دو هپټۍ پ د 
نډه ه یوه بربازار پ ې هم هلته دراغلي و او هره شپه به ی

 لپاره بسکټ چا ورله د خواړوکی تېروله.  اوس هم 
 مختیار پراته و.  بل او څادرمبې له ک یورکړي اودو

 بروکېمسټ او د بازار نوردکانداران د پولیسو سره له خ
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ره ید مړو شم وروسته خپل خپل زیان یو بل ته یادوو. 
و ل چې دریو کسانیتر اوسه نه وه معلومه خو یو کس و
ن ینو خلکو خپلواځ دده په الس کی ساه ورکړې وه.  د

.  ښودله والړ و او پولیسو وړاندې نه پریتر اوسه هلت
ل، په زمکه ځطارق د بوتل په اوبو مخ السونه ووین

 وله او هم هلتههواره کمبله یې په دواړو ماشومانو وغوړ
ېناستو.ورته نږدې ک  
مپیوټر وخته په دفتر کی هغه ک له ډېره نورینپه بله ورځ 

ل اېښودپه میزوړاندې ورته ې ځته ناسته وه چې څو ور
 خوشاله وه چې په دې ر زوړ و خوهغهکمپیوټ شوې و. 

ان ځ په سیسټم "اېکسېل"اوس یې هم د  کړي.ه چل زدبه 
رسته رني دفتر د بابو نه مپوهیوو.  کله کله به یې د به

مه ره کاشومانو شمیمکی د  په مدرسته البنات . وغوښته
. ووات خلک له ښاره په وتلو و چې زیو وه او ټول خبر

ه کی شاگردان په یوه کوټکالسونو  د دوو ینن دو 
د  . ې وان مشغول کړځپه کمپیوټر  ولي و او نورینکښېن

"د  .تلوشو نو وې ک هغې په موبایل د پېغام د راتلو پیپ
د مڼې چې ورته یې  دا د طارق نوم و  "پېري له خوا

 تصویر رالېږلې و.  
د مڼو په  یې اوس د چا یزو ترور موسکۍ شوه. هغه 

له ې د یو کس په خمور ورپس او ا کړېباغ کی کار پېد
رق ل هغې طاځر تی . ې و چې کور ته راشهپېغام رالیږل

تا خو به ې و.  "ر خطا شوته دا خبره وکړه نوڅومره وا
یل،" څه په ارمان وو ؟"  نوریننه وي کړي ورته آو
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ه وکړم، نور څوک خو د واده خبره راته نه کوي، سوچ ب
ه نورین...نورین  زه ب" طارق ټکڼې شو، ".پرې وکړم

ۍ ستا د ترور زوې...پام کوه چي د مجبور...مړکړم یې 
 " هغه په....زما یېه زما یې...زما یېاحساس ونکړې...ت

م وجوش کی وویل.  نورین کټ کټ وخاندل، " د ماش
ر نه دي؟" هغې طارق ته وریاد گ درنه هیتوب ډایال

 کړل.
الر کې نورین د خپل پ ښادۍکې په اختر د طارق په کور

ې نو او کله چي به ټولو ماشومانو لوبې کول سره  ورتله
 طارق به د هغې الس نیولې و او بل څوک به یې ورته

نه پریښودل.  په یو اختر کی خالد چي تر نږدې 
خالصولو په هڅه د طارق ټولومشر و، د هغې الس د 

هل ټکول څپېړه خوړلې وه.  بیا دواړو وروڼو څومره و
د خالصولو لپاره راغې  یو.  د طارق پالر ددووکړي 

ې غواو ژړا یپه مزکه مالست لتې ټکولې او په چنو هغه 
 نورین زما ده، زما، دا به ماهم یوه خبره کوله چې، "

ته دا سره لوبې کوي." اوس هم کله کله هغې طارق 
ه ندل، " وگوره زما مینبره یادوله نو ورته به یې وخخ

".څومره پخوانۍ ده  
هغې پرون ماښام ورسره څومره اوږدې خبرې کړې 

 وې، د ژوند وړې وړې خبرې او کله چې نورین ورته د
ری د نورو خب" ،ښو یادونه وکړه نو طارق وویلد پیښار 
..."ما ده ...هغه د احمد خان سندره دې اوریدلېکووبه نه 

په " نورین .مه کوه چا خبرې ی نو د بلځته چې را
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 طارق "به اوس څه کیږی هن؟ طارقه دال. "تشویش ووی
س ږي!" نورین کړس کړزما سر به کی ،"په زوره وویل

ه اوس هغې غوښتل چې په موبایل کې طارق ت  ندل.وخ
ه پرانستناڅاپه خاله دروازه د دفتر  ځواب ولیکي خو

دواړه  په دراز کی کېښودو.د میز  نورین موبایلاو
ه پ یدو د نووې لیدل چې نورین خویندی را دننه شوي
 یدو یا ډیر په خندا او خوشالۍ یېلیدو حیرانه شوه خو ب
دې مخامخ  امینه د الړه نو.  خاله ته ستړي مشي وویل
ږ د اوسه والړه وه ، " مونتر زیبا په کرسۍ کیناسته. 

  ".یدو ته مو زړه ووشوسکول مخې نه تیریدو نوستا ل
 امینې خپل سپین بیگ د هغې په میز کیښودو چې

ه څادر د غاړې ن ې طالي زنځیر ځوړند و. بیا یېورباند
 ورینندې په گوتو د الماسو رڼا وځلیده.   او دسست کړو 

ښتنه زیبا ته د کیناستو وویل نو هغې ترې د سکول پو
بل  چې وي بلډنگ خبره وکړهبل لد یو دې ورته  وکړه. 

ې یو او امین نه لیدل چي زیبا.  هغی کال ته به تیار شي
و بل ته په سترگو کی څه ویل خو دا احساس ورته وش

یو  په عجیبه نظر کتل.  نورینورته  خویندوچي دواړو 
ې ته یې څرگند نه کړل.  امین یهغوڅه نا ارامه شوه خو 

 ه وکړه " تنخاه څومره درکوي؟ نورینتری پوښتن
 وښتنه نه وههم د تنخاه پاوسه تری مورتر  ه.وشرمید

ه ځ" حاضره خو راله پین،وویلیې غږ  کړی.  په ورو
 یباز " .ی به راته زیات کړيزره راکوي، په نوی کال ک

ا دي، نن سب رېېو او وی ویل،" دا هم ډوځسر وخو
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ې ی گردانه وي، ته خوش قسمتهک روزگار پسې سرخل
ه هم ی مشوردا سکول جوړ کړو او دد صېبچي ملک 

 ووگډ په لهجه کی زهر "  د زیبا.رله داجي ورکړی وهو
، خو ینې ورته په سترگو کې خبردارې ورکړوماو ا

جینکو په الس جوړ شوي یو څو  سکول د نورین
. وښودل چی مخا مخ په دیوال لگیدلی و تهورونه ورځان  

 ېچ اورادننه کړې نو څو شیبې خاموشي شوه  خاله چاي
ې ازه کړه او ورته یله نو امینې غاړه تله کوټې ووت دا

ما ، ما یوه خبره درسره شریکوله، ته خو زنوريل. "یوو
زړه په زوره  د نورین  ".د کشرې خور په شان یې
. لی" ونوريې طارق ورته "ځودرزیدو.  په کور کی یوا

د څه لپاره راغلې وې. امینې  یپوهه شوه چې دو هغه 
ه کی لویونږ په کورته زمجاري وساتله، " خپله خبره

 یر خدمت کړی دی ځکهپالر زمونږ ډستا  شوې یې او
رق ، خو هاغه څه چې ته او طایډېرحق دپه مونږ  ستا

 هیڅ زما او د زیبا پری، ناممکنه خبره ده. غواړئ
زمونږ نه ته  ،ادې او داجي  دواړه ، خواعتراض نشته

ډول  مخ ته کتل چې هیڅ د نورین ښه پېژنې" زیبازیات 
مې اوس د زړه په مرض  ادېو. "ر پرې نه ښکاریدتاث

 بیماري ، داجي د خالدیرته ښه نه دخفگان و اخته ده او
ې بدنامي به برداشت نه کړ بله دااوسه نه ده منلې، تر

س اې ناسته وه او په الځبوت پخپل لکه د  نورین " .شي
لیکې  اغذکتابگوټي په سپین ک کی نیولي قلم سره یې د

 وا ې په وروستۍ خبره د هغې مخ سورنید امراښکلې.  
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بد دخور ته ب بدنامي؟" زیبا"، له خلې یې سلگۍ راوتله
طلب هاغه نه و، خلک اوس ل، " ددې میوکتل او وې و

ه الال د ناروغۍ خبرې کوي، شیرین د پالر پ خالد هم د
" امینې .کور ناسته ده چې یو ډول زمونږه بدنامي ده

ل وی، بره د کړکۍ نه کتل ځبابي یوه ورورزیاته کړه، "
یې  دې، زمونږ کور لوري تهېتیرې ځپه الره دوه ښ ،یې

 کیدونه زوې د اوالد په  یدو په الس اشاره کوله چې د
"  ی.شوې د یلېون  
اره زمونږ په بمونږ نه غواړو چې خلکو ته ل، "ووی زیبا
د خبری  " نورین.موضوع پېدا شي ید خبرو نوکی 

ترې وړاندې شوه، "مونږ نه میخله جوړوله خو الپاره 
د  که و، ته پخپله هوښیاره جینۍ یې اوایوڅه درته نه نور

 هرتا هېرکړې نو هغه به ډېر ز سره لیدل بند طارق
ل نه دې ځ اولره چې د طارق دا لاو دا هم یاد کړي. 

خو  ېلي،ونه وي درته ې جینکۍ یې خوښیږي.  هغه به چ
 ېه چې نږدیوه جینې دومره خوښه وپه پېښور کی یې 

ې اورته پریښودی و.  که زیبا مونږ نه و یې سبق
ېښور خپله څو میاشتې په پکړې او یا داجي ورپسې پخبر

به اوس ډاکتر هم نه  یکړې نو د ې تېرېاکی نه و
  "ای.و

 یه نو دوه شورادنن هینو فایلونو سرځ صاحبو دخاله 
، ښودېپه میز کی مخې ته د نورین غلې شوې.  هغې دا

"  .نه وړاندې یې وگوره د دستخطېب واي چې "بابو ص
 ې دووتله.  امین نو دا له کوټې سر وخوځووورته  نورین
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ه یې ت واړولې او نورینپیالوکی چاې چیني چېنک نه په 
هغی   ل.د خپل الس گړۍ ته وکت زیبا یوه پیاله کیښوده. 

وه او  چوټي اخیستېی بجی تر یو نهډاکټر  خپل مشر د
 . " بابي دېته یې وویلنورین   .اوس دولس بجې وې

"  ؟ېځپوښتنه کوله چې ته اوس مونږ کره ولې نه را
د  . ژبه یې گونگه وه ورته په عاجزۍ وکتل خو هغې

 امینې او د زیبا په خبرو هغې ته خپل  ټول وجود شل
یې  چایو پیاله  د  . خله یې وچه وهاو  معلومیدو

 لږ ارامهچایوگوټ د هغې اعصاب د گرمو راواخیسته او
ه پخوا پ ل، " ښه به دا وي چې دیامینې ورته وو  کړل.

ول وکړې، ستا په لیدو مونږ ټ شان مونږ سره تگ راتگ
م غلط قدستا فرض دي چې که طارق یو دا  ږو.ېخوشال

 ههغه خو هلک دې، نن تا سر  اخلي نو ته یې منع کړې.
.  واده خلک پخپلو وي بل سرهبه ، سبا ملگرې دې

تا هغه "  زیبا غاړه تازه کړه، "ریښتیا، س.يکی کولواسی
؟" ، چې ته یې په نوم کړې وېنن سبا څه کوي یترورز

و، " دا خبره ورته چا زړه په زوره ودرزید نورین د
 طارق نه عالوه خو هیڅوک نه وو ...زما اکړې ده؟

ته  خلېیې  لهاچایو پی ځواب په ځاې دد نورین .."  خبر.
بې وسه  ان ډیرځخپل غې هوه.  اوس تشهونیوله چې 

ې اوس نورې خبر امینه پوه شوه چې له نورین . گڼلوو
ه خور ته زما کشري راویستلې نو هغې ته یې وویل، "نش

تا هره کی هیڅ فرق نه ښکاري، سیې، ما ته په زیبا او تا 
 دواړهبیا   ."چې وي، راته په ټېلیفون ووایه مسئله
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ې وتله نو هغ له دروازې خویندې راپاڅیدې او زیبا چې
دي  څوک نهنه په کور کی  لورات زمونږ دل، "ته یې ووی

".خبر، طارق ته هم مه وایه  
او  ولېخبری کدروازې امینې د سکول په ستاینه  یتر لو

 "  نورین.ښه ټیلیفون راته وکړهته وویل، " یې نورین بیا
ل، ي وېیاو بیا  ووځای ورته سر وخوځواب په ځد 
ل ولیدد نیم خالص دروازی نه  هغې  ".کوشش به وکړم"

 وټرمسرکاري  انعمرد میدان کې  چی بهر په وړوکي
یح تفرچي بیرته خپل دفتر ته راغله نو د  دا  والړ و.

ل "زما په سر کی درد وخت شوی و.  خاله ته یې ووی
 نسرین ته ووایه چې مس، مځ، زه تر کوره پورې ورید

ېني.دفتر کی دې ک  
 یور په وړاندې هغید ډرغلې وه، کی زیبا په موټر

کتل ر شا و. امینی ورته د تورو عینکو تخبری نه کولې
 ی،سکول خو یې ډیر ښه روان کړی دل، "او بیا یې ووی

 کارهې ښځپه تندي گون "  د زیبا.تنخا یې دومره ښه نه ده
په انگرېزي ژبه یې  و اوشوی، خور ته یې مخ واړ

وي  یونیورسټۍ مخ یې هم نه هغه څوک چي د".وویل
اې په تی وي، تش د بي،نگ اخشاو نه یې څه ټرین لیدلې

ډیر  ل نن سبا وخت کیکار پیدا کړي، زما په خیا ډگري
" ی.خوش قسمت د  

ارنجي نو ته وکتل چي ورباندی نونوکد الس امینې خپلو 
ا ویل، " ستوپه انگریزي  رنگ وهلی و او خور ته یې

 ي چي دالیقه جینۍ ده، ستا یادیږ دا ده خو خبره سمه
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 حساب سوالونه به یې درته حل کړل، هغه وخت ته په
ه، " په قهر شو زیبا" .م کیم کي وي او دا په څلورځپین

ښتنې ، تاسو ټولو به ما نه پووومزه په انگریزۍ کی ښه 
که چي تا او طارق په ځندل" هغه " امینې وخ.کولې

په ون روغت زیبا د انگریزي سکول کی سبق ویلې دې." 
 یخدایې خور سره  ښکته شوه، ازه د موتر نهلویه درو

. په اماني وکړه او په تیزو قدمونو دننه والړه  
لې نورین پخپ ی د ماشومانو شورپه مدرسته البنات ک

ټ مخ په بالښت کی پوریدې شو.  هغې کوټې کی هم ا
 اوس یې لکهله ډېره وخته یې ژړل، دومره چې  کړې او

 هغه محال هیڅوک کورکیسلگۍ وهلې.  په  د ماشومانو
نه الرۍ  ییوې لو د ته مزدورانو مخېګودام د  اوو نه و

ه . هغې پوزه په رومال پاکد اوړو بوجۍ راښکته کولې
وې کړه او بالښت ته یې وکتل چې لوند خیشت و.  د ی

ړا ژړا یې ې هیروین ورته رایاده شوه چې په ژکیس
دا  بالښت لوند شي. یاسمین ورته څومره په خوند خوند

پرې څومره  لوستې وه او دواړود کتاب د مخ نه ه جمل
دومره ژړا به څوک " دا د نه منلو خبره ده، ندلي و. خ

اریدو. کرېکټر ښکان د کیسو یوځنن ورته خپل   "کوي؟
لې، د زیبا او امینې خبرو د هغې په غوږ کی انگازې کو 
ا د امینې او زیب ".بله بدنامي به برداشت نه کړي دا"

ان ته په ځغې وارخطا کړې و او اوس نورین خبرو له ه
ه. ړاندې ژبه گونگه شوپه و قهر وه چې ولې یې د هغوي

مره ټیټ نه و ښکاره ان هغه وخت دوځخپل هغې ته خو 
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 ې وړاندې شهابځکی څو ورپه هم دې دفترشوې چې 
واب ځسره مخ شوې وه.  څومره په ډاډ یې د هغه خبرې 

 کړې وې.
بابو  استادانو د تنخاه لپاره د داب او د پېسو حس سکول د

جوړ د ښوونځي د لوې دروازې سره دفتر )کلرک( 
ه شوې و.  ملک صېب به هره دویمه درېمه میاشت پخپل

ین و د نوردفتر کی دا حسابونه له نظره تیرول ادې په 
ه ورت ځپه هغه ور  ښکاره کړو.کوټې ته به یې هم سر

ورسره  ()شهابوکړو چې کشر ملک صېب  ټېلیفون بابو
. واړيکتل غوروسته به د نورین سره  شیبه ناست دې او

لومړې خو  هغه پوه شوه چې دده د راتگ هدف څه و.  
خاله  ني، خو بیا یېیې ووځیې نه غوښتل چې ورسره یوا

غږوم ېنه، چې زه درته ټلۍ وته بهر کل، "صاحبو ته ووی
 نو دننه راشه.  خاله صاحبو ډېر انتظار ونکړو.  ښاي

 ا دولس مینټه تېر شوي وي. نورین د ملک زوېلس ی
ړه چې ډېرو خبرو ته نه و پرېښودې.  هغه ته یې سپینه ک

ې څه چ هېروي خو د ملک صېب او یاسمین نېکي به نه
د له وسه بهر خبره وه.  شهاب  غواړي، هغه ددی شهاب

ې وپوښتل چې د له هغې ی هغې جرات ته حېرانه و. 
ته وویل،" زه دا سوب رو دې وانکارسوب یې څه و ن

دې  هغه ټینگار وکړو، که په" .نشم ویلېتاسو ته 
ی ده نو ډاډ په بهر ملک که ځښویریږې چې زمایوه 

د یکي یو زوې مې  هغه مې طالقه کړې ده.  م چېدرکو
سۍ له خپلې کر "  نورینی.شپاړسو کالو او خپلواکه د
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ا که نه زه به د ملک صېب په ما جبر مه کوئ، "ودرېده 
" .وکري پرېږدمن  

..زه دا نه نه...نه. رنگ والوتو. شهاب په دې خبره د
وس زه افسل "ته په تلو کی یې ووې دروازې بیا  ".غواړم
 په دې موضوع به هم زما په خبرو خفه نشې، خوکووم 

خوشاله لیدل  زه فقط تاسو . ودلته  خاورې واړو
 لۍ نه وه وهلې او خاله صاحبو د شهاب" نورین ټ.غواړم

اننوته. خپله د نورین دفتر ته رلو نه وروسته پالدین د ت
ل"، نورین یو یرته څه وملک د"نورین گلې، کشر

ینو ځرجسټر را واخستو او هغې ته یې وویل،" د 
 استادانو د تنخا خبره مو ملک صېب ته کړې وه، دې

"  .ړوچې سږ کال به ورباندې غور وک یوای  
ه پ د ډزو ړه خوهم هغسې په سلگیو وهلوخوب یونورین 

ې کړکۍ ته ډېرې نږدې د کوټ غږ راویښه شوه چې
تل، اوس دوو بجو ته هغې د الس گړۍ ته وک  وشوې.

ت نیم ساع.  وټۍ وخت شوې وچ داو څو مینټه پاتې وی 
هم هاغسې څادر په  ښوونځي نه د راتلو سره دوړاندې 

 غږ دېد ډزو په  ، د بوټانو سره په کټ پرته وه. سر
ه په دېوال یوه وړ وڼد پو زې ته منډه کړه. کټ نه دروا

نو  په هغې کی خپل مخ ولیدووړنده وه اونورین ځ شیشه
ې ه یوې.  یوه شیب ددی سترگې سرې  ودریده. هم هلته 

ې څو بالټي نه ی الړه او دسوچ وکړو، بیا غسل خانې ته 
ه زه ال ني په درواځد ښوون دا لپې اوبه په مخ واچولې. 

یوه گولۍ د هغې د  شوې.  ې ډزې ووه وتلې چې نور



 

 123 

نډه منډې کړې.  په بریې دننه  تیره شوه نوسر د پاڅه 
یدو په ل اندېښمنه والړه وه او نسرینمس  کی ددی معاونه

کړي و.  " واړه مو دننه گېرځیې ژر ورته الس وخو
ښه مو وکړل، ډزې ډېرې دي"  نورین ورته ویل، "

پل "  هغه خ.کړکیود شیشو نه یې لیرې کړئ نږدې دي،
ړو.کالړه او په ټېلیفون یې ملک ته خبرورفتر ته د  

ته. په مخه واخیس وماشومان امینه چې کور ته ورسیده نو
ه انۍ د هغې د لیدو سره ورته شونډې بوڅې کړې او پ

ی دا وخت ستا د راتلو دې؟ په ښار کېل، "یې ووخفگان 
کړې و، اوس خپور( څه حال دې، له ما دې زړه خور)

نې "  امی.کړيل چې درپسې ټېلیفون ویناز ته ومې شه
الره  انۍ! پهې کړو او د خواښې سره کېناسته، "لیر څادر

ره ، دوموکی ډېر رش و، یوه گېنټه خو په سړک والړ و
 یدو اني الرۍ وې چې تپوس یې مه کوه، د عمرځپو
په دې وخت  ".ن ديال چې امریکایان رارویور ویډر

ه ر تو په گیله من غږ یې یوا کی شهناز هم راښکاره شوه
 نامړدې، یو میس کال به، موبایل خو درسره ول، "ووی

په  " د امینې.يځې، په دې خرچه نه راادې کړې و
 غوښتل یې چې شهناز ته څه شو، بلغوږونو کی اور

چې په دې کې یو لوې درز سره د کور کړکۍ وواي 
 ولړزیدې، امینې شهناز ته وکتل، " دا لکه چې ستا د

ک د د ټوپوکړه او  یوه پیکه خندا "  شهناز.ړو غږ وبنگ
دا به د ، "کړوالس تاواو سوما ډزو سره امینې په خرم 

ه پ"  شهناز ورته په قهر وکتل، .ۍ ويببو وال رابیا
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 الړه.ته  یې گوتې ووهلې او خپلې کوټې موبایل ټیلیفون
 امینې هم اخوا دیخوا دانۍ او رابیا کلیمې تیرولې او 

م کړو. یت په خپل ټیلیفون معلوخلکو خیر  
 انۍ امینې ته  ډیر وخت خاموشي وه. ډزې غلې شوې او

 ده کیدونکې و.  هغېې خرم اواشاره وکړه چ د سترگو
ه درسر مه اوده کیږه بیا د شپې مونږ همرا پاڅوو، " رز

 والړ ېوخرم د مور له غېږن ووهغه یې وتښن  ".ویښ یو
ه سر راپورت ماسو کیښودو.ه غېږ کی یې سرپد انۍ 

".چپس خورم ل، " زه اوږې یم ممي،او وې ویکړو  
شهناز هم هغه وخت  نو امینې یو سوړ اسوېلې وکړو

ته رادننه شوه او د سوما خبره یې واوریده.  " کوټې 
هم  په وخت چې مور نه وي نو ماشومانو سره د ډوډۍ

ې د غرمې مې وریژې ورته کیښودې نو ودغسې کیږي، 
 ېۍ ته لږ وخت پاتم چې د شپې ډوډځرزه ونه خوړلې، 

"  امینې دواړه ماشومان له .يید هم راشدې اوس به جمش
د سوما  .السه ونیول او په زوره یې خپلې کوټې ته بوتلل

و او له مور یې چپس شراویښ  په خبره اوس خرم 
چې  غوښتل.  امینې د افروزې او د بدرۍ ارمان وکړو

ې ماشومان دالسه ې.  هغدواړه ترې کراچي ته تللې و
ه ته یې وویل، ورشئ ټي وي وگورئ، زه درتور کړل او

 الړل نوې ته ماشومان چې د ټي وي کوټ چپس پخوم. 
ې ر خوږ غږ یي ته سر دننه کړو.  په ډېځامینې پخلن

ندارې، که اجازت راکوې نو دوه یورشهناز ته وویل، "
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پس " چ وویل په طنز"  شهناز ورته .الوگان به چپس کړم
ي؟ځړول درجو  

اله څلورک، "یې وویل خو په خنداله قهره تاو شوه  امینه"
ه ن سبق وي، نن بمې ډاکټري وویله چې تر ټولو گرا

 ېسانه ماتکړم." شهناز دومره په ا زدهچپس پخول تا نه 
 .لوگان او چړه یې د امینې مخې ته کېښودلنه منله، آ

ه ت ېځهری  ښ یټري به دې یا پکار شي یا نه، پخلډاک"
" رې کوو،لوگانو نه پوستکې لد آ امینې ".پکار وي

الر نه د پ ماېر فرق دې، زمونږ او ستاسو په ژوند کی ډ
". دا یې .کړې دی ینه د خواښې په کور کی پخلاو 

ې، په اځ هو یې د یور په خېټې کی د منډلو پوویل او چاک
لوکی خښ کړو.آ  

، ېچپس وخوړل نو امینې ورته جامې بدلې کړ ماشومانو
ل. برش کړل او کټ ته یې وخېژو په دواړو یې غاښونه

 انته یې د کتاب نه یوه کیسه ولوستله او د عمر یدو 
   ان تیار کړو.ځسره د جنگ لپاره یې 

 
م څپرکېتا  
 

ې ته نورو مزدورانو دفتر مخ کمشنر د ځده ټوله  ور
الره  ونکيسړک نه په ښکته تل د اوس اوسره کار کړې 

رونه به هغه ته پخوانو ملگرو پېدا داسې کا  .وروان 
 ډهمزدورۍ وروسته به دې تل په لن لهې ځکول او د ور

م سودا هڅه یې ه نبازار د الره کورته ورښکته کیدو. 
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 وزن ورته دروند شوې و.  د کسوړو کړې وه او اوس د
ړ یې ولیدل چي دده کور مخې ته د اوبو ډنډ والنه رې یل

 وېل شځو کي جامې وینټولو کورون و.  نن لکه چي بیا
خو  په دو دریو ټوپونو هغه د کور مخې ته والړ ووې. 

ور په ړو.  د ککقدم یې ورو وشو نوپه مال کي یې بریښ 
  نرگس نه وهته  د دې شاو خو ړیدځدروازه یو زوړ ټغر

به یې  ځهره ور وولسو کالو وه خواهغه اوس د والړه.  
کله نږدي شو نود نیکه الره څارله او چي بابا به کورته 

کړو. وو" غږ ور د شا نه د "بکله به یې ورته نا ببره د ټغ
وه. ه چي اوس هم پاتېد ماشومتوب لوبه و هغې دا د  

 ونو سکوت د بابا لپارهکور د چم گاونډ د کوڅې او د
که ماشومانو ډ له.  نور کله به په دې محال کوڅه نااشناو

ه به لوب وه، د پټ پټوڼو نه واخلې تر کرکټ پورې هره
نډار تود بل کور کی باو  به د تناره په سر یو وځښ  کیده.

په سستو  هغه . تللبه له کارونو را کړې و او سړي
رته د کوڅې چپتیا و څو کسان ولیدل خو گامونو روان یو

د  ده د کور دروازه تړلې وه او چې حېرانوونکې وه. د
ته وروسته ورنډ ځنو ډېر  ویر یې وشړنگوځتمبې زن

ه ده؟" هغه په تونده لهج څه خبرهجې ور پرانستو. "خدی
 ه وچیچلټول مړه دي"  خدیجې ورته غاښونوویل، "

، خبرې کوېره ده چې په دې ماښام داسې خله دې سپې"
با د سودا کسوړي په کټ با" .نورین دننه ناسته ده

 د انگڼ د اوبو نل ته کېناستو. د مخ الس او کېښودې
په مخ  ې تولیه ونیوله اوینه  وروسته د خدیجې نه لوځوین
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بره خو نه ده خ خو دې، څهل، " خېریې ووی پاکولو
دا نه ترکاري او نوره سو شوې؟"  خدیجې د کسوړو

ند دي چې سکول بلي یومونږ ته خو یې دا راویستله، "
ې ورپس هرا کلي ته روانه ده خو هلته نه تاو د یشوې د

 ي، ټوپک والهځرا ه دېنواب رالیږلې دې چې ځ
 دووریاپه برنډې کی دننه د نورین غږ   "  بابا.يځگر

ه هغه غاړه تازه کړ نرگس سره یې خبرې کولې.  چې د
 غلې شوې او په لیدو یې ورته ستړي مه شي نودواړه

؟" اوس څنگه دې وویل.  نورین ورته وکتل،" ټوخې دې
، توکښیناس په غوړېدلې درۍکی کوټې بل سر بابا د

دېوال سره  ډډه د " بیا یې .شکر د خداې اوس ښه یم"
نورین ته ورکړي دي که  څه چاې ډودۍ مو، "ولگوله

 نه نه... مونږ هیڅ ورله"  خدیجه بیا په قهر شوه، "؟نه
و... چې چاې ډودۍ راته ینه دي ورکړي، تاته ناست 

په ښار کی څه حال پوښتنه وکړه، "نورین " .وکړې
ي ، د قام، " د ښار حال ښه نه دېه ولگولهډډ دې؟" بابا

ما  کړو، یسور یجرگې یو بل تن یې په گولیو سور
. خدای دې لیدلې و، طاوس خان ډېر ښه سړې و

 با؟"څه کیږي بااوس به "په ژړا شوه،  نرگس  "وبخښي.
 مسۍ ته په سر الس کیښود، "مه ژاړه لورې،خدیجې ن

 یوېخوا وکتل، "دا ریډنورین اخوا د  ".خداې به مو ساتي
د گاونډ کور ته اشاره وکړه،  ؟"  نرگسڅوک غږوي

مال خبرې، غوږونه  وري د جهاد ترانې او دیې ا ی"دو
دو، کیښوپه شونډو الس ورته " خدیجې .یې راله وخوړل
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لکه د ماشومانو په " نرگس .شش...شش، ورو وایه"
ونه پورې یې پر ژړغوني غږ وویل، ولې ورو ووایم،

چل  مونځکوو او نن خلکو ته د ن کاروبار د شرابو زامنو
ې غږ مات شو او مخ ی نرگس په وروستي خبره د " .ښئ

" .په السونو کی پټ کړو  
 ه.  له هغه راهیسېد بابا کور ته راغلن نن غرمه نوری

ی ک ښار په دی کورونو نارامه وه.  د یې لیدل چې نرگس
ونو زیات د کلو هغه خلک مېشت و چې په سرکاري دفتر

ره و سخپلو اوالدون دزامن  بابا درې یې کار کوو. دکی 
 او د نیا نرگسمسۍ مشره ن وسیدل اواپه کراچۍ کی 

ی په اوړي ک وه.  ېپاتنیکه دخدمت لپاره په سوات کی 
سۍ مراغلل او خدیجه به هم کله کله د نبه ټول سوات ته 

ېر تکراچي کې سره په ژمې کی یو میاشت د زامنو کره 
وارې  اې ژوند یې نه وخوښ.  بابا یوځکړو خو د هغه 

 تللې او توبه گار راغلې و.
چې بېگ پروت و د نورین تور ې په یو گوټ کیکوټ د

  څو کتابونه او بوټان هم و.پکی د جامو سره د هغې 
لپاره یوه  تصې د ژمي د رخځښوونملک صېب خپل 

 ړو خو نورین او استادانو ته امرک وونۍ وړاندې بندا
به  پیوټرکمړوز ه یوپ ي اوځبه کار ته را یوشو چې دو
به  نور خبر ورکړو چېبابو سهارنن . يچل زده کو

په تور سرو بندیز ځکه  نه راځيسکول ته هیڅوک 
 ابو. بيې بې محرم به په الرو کې نه گرځلگیدلې و چ

صیب  ملکخپله تنخاه ورکړه نو وې ویل، "خپله ته  ټولو
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واي چې خپل خیال ساتئ او که څه مشکل و نو ده ته 
ماني د یو بل سره خداې په ا استادانو"  .ټیلیفون وکړئ

لي تس نورین ورله  سترگې لمدې وې.ینو ځ د نو کوله
  یده چې څه وکړي.ورکوله خو پخپله هم نه پوه

خبرې  سره ورو ورود شپې تر ناوخته هغې د نرگس 
په تیاره کی د نورین  ده شوه نواو کولې او چې هغه

 وستۍورنن سره  لیدو.  ددهځسترگو ته د طارق مخ و
ره س یې ورسورته داسی ښکاریدې لکه چې هم اوشېبې 

 هد ژمي لپاره مردان ته کډ کورنۍ خبرې کولې. د هغه
او طارق  ر زمکې اوخپل کوروهلته دده د مو .وړې وه
ل اې شوځ هاې پځهلته لې ټول ځچې یو  ولي ویورته و

خلک به په دې  د ښارشته من . الړ شيبه هم  ینو د
ته ملک ته تلل. ښکورځو کې هسې هم   

ه ت د حکومت دفترونو وکی وسله والځور څوتیرو په
 چل ته یې د اسالمي شریعت او خلکوکاواکه ننوتل 

اه بیگچې  یر شوی وپه ښار کی تاو دومره ډ  ورښودلو.
و ی طارق د. هولې مینگوره کی کرفیو لگوحکومت په 

غلې په جیپ کی د نورین لیدو ته راسره ي ملگري ځپو
.  د ووکی ناست  سکول د بابو په دفتر د و. دواړه
وې او اوس په سکول کی د ی الړلنه ټول کور د استادانو
م بابو ه و. وڅوک نه  د شینو څوکیدار نه عالوه خاله او

 د تورو چایو سرهسهار خپل کور ته تللې و.  نورین
ه که طارق ورته د راتلو ن بېگانۍ سړه ډوډۍ خوړلې او

 د شي.  هالړچې کومې خوا ته  هحېرانه و ې ویلې نواو
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له یوې پک سره کواو شینو د خپل ټ فون بند وملک ټېلی
نډه کی په بر خاله صاحبو وا ته تلو راتلو. کله بلې خ او

 کله کله به یې د جوړول. کروشیا یې څه  په ناسته
طارق  ته نظر وکړو چې له کړکۍ د نورین او د بابودفتر

خو  سترگو ته وکتلسرونه یې لیدې شول. طارق د هغې 
ه "نوري، پ ستي نه وه چې دده زړه به یې یوړو.م پکی

واب نورین به نور کله ځ "تندي دې ولې دولس بجې دي؟
ا به بی " .نشتهچې په گړۍ کې دیارلس  ورکړو، "ځکه

ق د ، خو نن د هغې ژبه گونگه وه. د طارپېل شوې ټوکې
 خر په وچو شونډو یې وویلکی اواب ځډېرو خبرو په 

و یرې کړې اطارق خپلې عېنکې ل ".هځسره بو انځ ما"
 م، الره کیځکی زه د سامان په الرۍ ورته یې وویل، "
ې څه چ"  نورین سترگې واړولې، "به په تکلیف شې.

لې هم تر شانگ پېښېږي، دواړو ته به پېښېږي، زه اوس
 " طارق بهر وکتل، " زه سبا.، گاډي نه ځيتلېنشم 

و څ د بابا په کور کی اوسه.  ته تر هغې بیرته راځم، 
به هر څه سم شي، حکومت اوس دې  ې وروستهځور

"  .لت به ښه شيحا خلکو سره روغه کول غواړي،
تلو او ویسونورین د خپلې بټوې نه موبایل ټېلیفون را

یې  دلته نه بجلي شته چې چارج" ق ته یې کېښودو. طار
ی کدرسره خبرې وکړم، په الره کړم او نه به ته یې چې 

 مرهشو، " ته څو ی" طارق ورته موسک.ستا پکار شيبه 
زړه می کیږي چې انعام درکړم او ستا هوښیاره یې، 

توموبایل گو " نورین پخپلو نریو.غه ټیلیفون دېانعام هم د



 

 131 

الس خپل الس  ه کړو نو طارق د هغې پهورته ټېل
فون ټېلیپه دی  اوس." ستا او زما د ژوند کرښه کېښودو
م. ته چې یې زه به درسره کانټېکت سات، هر چرکې ده

ه ، کله به چارج نزما نمبر به هم هغه وي چې تا سره دې
وخت  ، کله کله به سگنل نه وي خو یووي او کله کرېډټ

 جيما دا  به خبرې کوو. به دا هر څه وي نو زه او ته
کله خبره کړې ده او هغه زمونږ په واده سره ستا په ه

و ته زما یې ا !نورین کړې. ښکاره  نه دېهیڅ اعتراض 
په زخمي سترگو ورته  "  هغې.ار به کوېزما انتظ
مردان ته دا الره ډیره اوږده ده، په منځ کې وکتل، "

تظار ته به زما څومره ان غرونه دي، جنگونه دي. 
 شېبې وکړې؟" هغې د خپل زړه درزا اوریدې شوه اوڅو

طارق د الس گرمي هغې پخپل  دواړه غلي ناست و، د
ته ولې د طارق ورته وویل، "  وجود کی احساس کړه. 

ه مایوسۍ خبرې کوې، داسې لکه چې بیا به یو بل ن
د آدم درخانۍ وخت تیر  وینو، دا یویشتمه صدۍ ده. 

 یم، زه به درپسې راځم ، د یچې ژوند څوتر . ید یشو
ین د نور " .بابا د کور نه به هیچرته او هیچا سره نه ځې

؟"  کراچۍ ته تلل نو بیا یکه دو سترگې ډنډ شوې، "
هم  بیا بههغې الس پخپل الس کې کلک کړو، " طارق د

گوتې الس  د طارق ددی ".نه ځې، د دوو ورځو خبره ده
دو.  بیا یې او ټېلیفون یې ورباندې کېښویو یو پرانستې 

اله به خ الړ شو،اوس به " خپلې گړۍ ته وکتل او پاڅیدو.
" .ږيېه چې هم دلته اوسلک هم کور ته ځي او شینو خو
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و. واخست وري ته راغله او د نورین بیگ یېل یخاله ددو
ټ کولې.  هغه د ښوونځي گیطارق د شینو سره خبرې  

ې نورین چ نورین ته یې په مخه ښه وویل.  قلف کړو او
خته چې ته یې وکتل. هغه لویه ت جیپ کې کیناسته نوشا

وه.   ورۍمدرسته البنات " پرې لیکلي و، په گولیو س"
ق طار ښکته شوه نویوې کوڅې مخې ته  د خاله صاحبو

ابا د د ب  ورته په الس څو روپۍ کیښودې. کله چې جیپ
او  مخې ته ودریدو نو طارق د نورین بیگ واخستو کور

د نورین مخ په  د کور دروازې پورې ورسره راغلو. 
ه رق تاوخت یې ط هاو د بیگ اخستو پ څادر کې پټ و

 جمعې په ورځ دورو غږ ورته وویل، " کتل. هغه پهو
ه کاوړم او بابا ته اووایه رتیاره اوسه، زه به خپل موټر 

" .الړ شویو ځاې به هم راسره تلل نو یدو  
یا نورین پخپل کټ اړخ بدل کړو نو د طارق غږ یې ب

" هغې د .واوریدو، "ته زما یې او زما انتظار به کوې
یا یې ب پېغام موبایل رڼا بله کړه اود طارق وروستې

ه یو سرورته لېږلې و، " ته راد الرې نه یې  ولوستو چې
 مورې خپلاو د هغې ټېلیفون بند کړو ".سفرکی یېاې ځ

ه د شپې خبرونه یې پ په اړه یې فکرونه پېل کړل. 
 مانسهرې د تور ه وال دینې وسلځیدل. ځماغزو کی گر

نو یې وختي او په سړکونه شانگلې ته ورا او تورغرډکې 
 به یي دي.  که لږ زور پرې راغې نو دوخنډونه ودرول

وي دي. ضد حملې ش هلته د پولیسو په بټگرام ته ورشي.
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نگ کاالم او بحرین کی په جد کوهستان وسله وال اوس  
.اخته و  

ې کړې ې نورین د بابا په کورکی تېرځور راتلونکې څو
 او د بهرنۍ نړۍ سره یې رابطه ختمه وه.  په ښار کی

ین او شرعي عدالتونو کار پېل کړې و.  په گر شوامن 
مجرمانو ته سزا ورکړې کیده.  ځچوک کی هره ور

ه. اره کولخلک به په درو وهل کیدل او نورو به یې نند  
 هم د نمسۍاو خدیجه پالر راغلو نرگس  د په بله جمعه

 زارۍد تلو لپاره پالر ته یې  . والړهکراچۍ ته سره 
وله ټ ې نشوه پرېښودې چېځنورین یوابابا  خو ړېوک

 ځطارق په بله ور ورځ به یې دروازې ته سترگې وې. 
نه  پوځیانو به د نیمې الرید بیرته تلو هڅه وکړه خو 

ې شو انتظار تېرپه هم دې  څو ورځې یېو.  راوگرځو
هغه  په   .یو پیغام ورولیږيپه کومه الره ته نورین  چې

له بل اې او کځهم په حجره کی تر ناوخته کله یو شپه یې
 نه شوه رادنپه سستو قدمونو کور ت ، بیاته ټیلیفونونه کول

ار وه. هلته زیبا ورته په انتظ خو الړوې ته خپلې کوټ او
زما د جاب معلومات دې وکړل؟" طارق په کټ "
سان به و ډاکټر احښېناستو او څپلۍ یې لیرې کړې، " آک

څه ته، "س"  زیبا دده مخې ته کېنا.راته سبا تېلیفون کوي
 اې درخواست ورکړم؟"ځل، څه امېد شته که بل وییې 

یر ځ طارق بې شیمې و، د مال پر تخته پرېوتو او چت ته
طارق   "څښې؟شو، زیبا څو شېبې غلې وه، "چاې 

یواځې ا نه. تر سبا انتظار وکړه او مکړې، " سترگې پټې
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ل چې "  زیبا ورو له کوټې ووتله.  هغې وونه لید.پرېږده
 هوښکې روانې وې او اوس یې مخ پله سترگو اد طارق 

 څنگل پټ کړې و.
زیبا د مردان په سرکاري روغتون کی د کار لپاره 

و ځخو هلته د وړاندې نه د ښ درخواست ورکړې و
، ر یو ملگريددی د پال ډاکټرانو اړتیا پورا شوې وه. 

اې ځورته د یوې بلې ډاکټرې  لوځډاکتر احسان په هلو
امینې څو  ده لپاره رخصت وه. ورکړې شو چې د وا

ه ې د ماشومانو سره په مردان کی تېرې کړې او کلځور
په پېښور کی کور په کرایه  او جمشیدچې عمران 
وکړه.   هم کډه یدوواخیستو نو   

نو  طارق د خپلې کوټې نه بهر د قدمونو ښکالو واوریده
به پخپل مخ او راپاڅیدو او غسل خانې ته ورننوتو. هغه

ړ السوات ته په کومه بانه  وو چېو سوچ یې کاچولې ا
 د. د سپرلي په راتگ ده یو واری بیا د پالر سره شي

مالزمان  کیپه کور یدو هلته د . شش وکړووخبرو ک
 ل چې د هغوي خبر به واخلي،څو وارې وویپاته و او ده 

وړی نن ټیکیدار خبر راخو پالر ورته اجازه نه ورکوله. 
 داو  امر شوې  لوخلکو ته د وت عامو اله خو ځد پو وچې

ړې کد نورین سره  . هغه تهخبری کیدېجنگ  یو سخت
لې خبره یې من ېکاشکه د هغ دروغ معلومیدو. ظ خپل لو

 .  پالر خو هسېایانه سره راوستې وځاو دا یې له  ایو
ان ته په ځبه  دیورته د واده اجازت ورکړې و.  هم 
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ابا د نورین او ب د یپه سوات کې خپل یو ملگر  قهر شو.
   د هغه هم درک نه و.  خو لیږلې ویې پاره راوستلو ل

ر کو د گارې د چایو لوښي راټول کړل نویوې خدمت 
ې ځد طارق سره یوا غړي ورور ورو له کوټې ووتل.  

د اخوا دېخوا خبرو نه وروسته . ومور او پالر ناست و
و دا جینۍ مورته یو تصویر مخې ته کېښودو.  "پالر 

ه خوښه کړې ده، زما د ډېر پخواني ملگري، گل درل
ډاکټره ده ، د الهور نه یې رحمان لور ده، ستا په شان 

یې  ، خله" د طارق په سترگو تیاره شوهی.لې دیسبق و
نه نه راوتلو.  په ډېره گراخبرې ته جوړوله خو غږ یې 

ل ر یې خپ.."  پال، ما خو نورین سره.جيېل، " دایې وو
ې سره هم واده کولو ته د نورین آو، "جېب کی الس ووهل

حاالت بل ډول دي،  اوس ، خوولي ویشې، ما درته و
 ".ږوکی ېې څومره موده به په مردان کی پاتخبر نه یو چ

 یناسته کله خاوند او کله زو ېارق مور تر اوسه غلد ط 
 وزویه، مونږ درباندې زور نه راوړته یې کتل،" گوره 

 هم ښهمدیحه  سیاله ده او خو د گل رحمان کورنۍ زمونږ
اتلو ستا به یاد نه وي، مونږ ورکره ډېر تلو ر  جینۍ ده.

 " .د امینې په واده کی یې راکره شپې هم کړې وې او
و و څتاسو یمنه لهجه پالر ته وویل، " طارق په خواست

تاسو صله وشي، زه سیمیاشتې صبر وکړئ چې د جنگ ف
 ستا واده اول، "" پالر ورته په نرمه ووی.هره خبره منم

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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څه  یهغوخپلوان به راوغواړو او خله به خوږه کړو، 
لسمه ځتیاري کول غواړي نو ما ورته د بلې میاشتې پین

کی  په تلونه پاڅیدو او  یاځ"  طارق د خپل .نېټه ورکړه
څه  صله کړي دي نواوس ما تهیویل،" تاسوهر څه فیې و

؟"ئوای  
رې وگمینپه تکه توره تیاره کی یو جیپ د  په بله شپه

ډې ته ډد یو لوې میدان کوڅو نه تېر شو او  ښار د
ل چې ته ووکت کرنل اشرف یانوځپو دننه ناستو ودریدو. 

یا ب واچوله. تمبو په  ورونوک د چور باتۍ رڼا یې د څو
ږ ه اشاره وکړه او د جیپ نه ورښکته شو.  لتن تیې یو

کورونو دروازې  ړووړاندې، د مېدان نه وراخوا د و
نه  ود به پکیوج یندې او داسې ښکاریده چې هیڅ ژوندب

ه دا سکوت مات کړو.  دواړبه غپا وي.  کله کله د سپو
مخې ته ودرېدل.  یو  الړل او د یوې دروازېیان ځپو

ېر شو.  ډاو په انتظار وو یر وشړنگځزن تمبې پکی د
څو وارې   دروازه خالصه نکړه. وخت تېر شو خو هیچا

 ونه وتل، نو یر په شړنگا هم د کور نه څوک راځد زن
ېبه بوله.  هلته لږه شي د بل کور دروازه په الس ودرځپو

 د پښو ښکالو چا د یه او دووروسته تته رڼا بله شو
نو یاځپو واوریده.  د راتلونکي کس گامونه تم شول او

د چود نه  دروازېداسې احساس وکړو چې یو څوک د 
وېرېږه مه، ېل، "په ورو غږ وو یر دي. اشرفځورته 

"  دروازه چا ورور ورو .مونږ درته تاوان نه رسوو
و. مخ ښکاره شرڼا کی د یو سړي  وې پهپرانسته او د ډی
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 په ورو غږ ورکول او ونهوابځي د پوښتنو ځهغه د پو 
اډي خپل گیان ځه دروازه بنده شوه.  پوڅو شېبې وروست
کی د  او اشرف په سیټیالټ ټیلیفونته بېرته راغلل 

کړې.سره خبرې و عمران  
هره  چې یر وځنقشو ته  عمران د خپل کمپیوټر په پرده

په څو  ینې نقشې یېځشېبه یې نوي زاویه ورته ښودله.  
و فایلونو کی خوندي کړل او د خپل رپورټ په لیکل

یوه  ه دی کور کی ددوي په برخهد پېښور پ  بوخت شو.
ه راغلې وه.  هم په دی کوټه کی هغه د کټ سره کوټ
و د ماشومانچې ورباندې امینه  و دې په قالین ناستنږ

والې ناببره عمران د خپل څټ سره تود . ده وهاوسره 
 ې، پوهه شوس کړو او بې له دې چې لیدلې یې واحسا

ب څه دي بچیه؟ خووه.  "یر ځدده کمپیوټر ته  چې سوما
 دا څه دي؟"ي؟" عمران ورته په وروغږ وویل. "ځنه در

په گرانه راوتلو.   غاړې د سوما خوبولې غږ د هغې له
" .چې زمونږ کور پکی و، چینارو کال ید یاځدا هغه "

 کړو چې اوس پکی ییر ورته لوعمران د نقشې تصو
  ریدې.کی  سپینې لیکې ښکا ځونې او د غرونو منشنې 

ونږ ل، " زم، بیا یې ووېلکتنقشې ته سوما څو شېبې 
ي."  عمران ورته دې، ما ته خو نه ښکار یاځکور کوم 

ښوده، اې یې گوته کېځکړو او په یو  یتصویر نور هم لو
" سوما نوره وړاندې شوه او د پالر ؟خړ رنگ وینې " دا

سواستو ، "بیا یې پوښتنه وکړه په اوږه یې سر کېښودو. 
ږه شو او په نقشه د سیند ک یعمران موسک؟ یکوم د
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"  دا دې ستا "سواستووږخ لیکه یې ورته لویه کړه. "
 ورو یې دسوما په لیکه خپله گوته کیښوده او ورور 

پا دا د سواستو کور دې کنه؟" ماهو ډنډ ته یوړه. " پا
ې وړه گوته لږه نوره بره یوړه، "دا ماهو عمران د هغ

د سوما ".ږيېنه روانځاې او سواستو ددې  یډنډ د
وښتنه او بیا یې پ کمپیوټر په پرده خپل الس کیښودو

   وکړه، 
ټر و؟" عمران کمپیوځخپل کور ته مونږ به کله واپس "

س نرمو وېښتو کی یې ال ښکته کېښودو او د سوما په
تې ، مونږ به څو میاشهلته سواستو تلې دې اوسووهلو، "

 رو د کټ نه" سوما ورو و.ږوېاوسپیښور کې دلته هم 
ل، "زما سکول ید پالر غیږ ته ورواچوو او وې وان ځ

انۍ  ...او ږي اوېه زما گرمي کدلت...او او، یښه نه د
ه بدرۍ ببو هم نشت..او.اوس راته پراټې هم نه پخوي، 

ی ټینگه " عمران هغه په غېږ ک.خرم ما وهي ......اواو
 " د سوما غږ لوړ شو،،زما لور خو ډېره تکړه دهکړه، "

ي ، شهال واېراغل ینه د ر ته سواستوپا، زمونږ کو"پا
" .ودېوتښت نو مونږ دلته را یچې په سوات کی جنگ د

وتلو بپه ته یې  ان هغه په غېږ کی اوچته کړه او کټعمر
د طارق ماما د کویژدنې لپاره به کومې  کی وویل،"

ما سره خو سوما په خوشالۍ وویل،  "  "جامې اغوندې؟
 "  عمران هغه.ي، یو گرین او بل پرپلرنگ جامې ددوه 
ې څه ه په پښتو کگرین ت ، " ښه نوتندي ښکل کړهپه 
ه او ما ته پته ده پرپل ت !شینل، "؟ سوما زر ووییوای
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، عمران دا بیا په مخ ښکل کړه، "شاباش  ".کاسني واي
خوب ، یاوس ناوخته د، یڅومره تکړه د یزما بچ

ا او پخپله بی واوړوغ سوما باندې څادر پههغه "  .وکړه
ره س ورو ورو له ځان ساو سوما  ېناستو.کمپیوټر ته ک

پنک ېک ته تور او وایټ ته سپین او...او...بللگیا وه. "
..."څو شیبو کې هغه اوده وه. ته   

و خ، د خلکو په گڼه کی ناست وطارق د جمعې په ماښام 
غږ  د خندا د.  کله کله به ینه پوهیدو چې څه خبرې کید

په څه  یو پوه به نشو چې دوای هم موسکې شو سره د
و چې اوس  ېتخاندل. دده په خله کی د مټاي خوند پا

ې پخپل الس نو دو. ید زهرو په شان تریخ معلومورته 
ته و شېبې وړاندې وروکتل چې څیې  اومېگا گړۍ ته 

دده په یوه گوته چا نکریزې    گل رحمان تړلې وه. 
سره یې د هغې غږ خیال لگولې وې او د نورین د 

نورین " د ؟ان له دی نکریزې وکړېځان ځواوریدو، "
و چې اوس یې هم د  دومره اشنا یه دخبرو سر شوخو

د ورته په دماغو کی انگازې وکړې.  هغې له خوا خبره
 لو اود خوشبوي احساس د خپلو خیالونو نه راویست پالو

مخامخ په مېز ورته رنگا رنگ خواړه  څو شېبو کی
 لوځد الس وین دو اوېدده زړه بد بد ک  شول.کېښودل 

ۍ د حجرې په چمن کی هم خلک په ډوډربهلپاره پاڅیدو. 
یټ به په سر ته منډې کړې او یوه شېده خپل موټاړم و.  

وره او په زوره ز ناست و، سترگو ته یې توره تیاره وه
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یې ساه اخیسته.  دده په زهن کی یوغږ انگازې 
وریدل.بیا یې هیڅ نه ا " .هځان سره بوځما"کولې،  

رگې ست طارق نو الس احساس یې وکړوچا پخپل تندي د 
کی پروت و او په دماغو یې زور  ه کټپ یدوغړولې. 

ه طبیعت دې څنگوه.  "راوړو چې ولې زیبا ورته والړه 
په ه چې خوبه راویښ شو، "کپه غږ هغه ل خور دې؟" د

 ،ښېپه نبض الس ای و؟"  زیبا اوس دده یما څه چل شو
او  ته بی هوشه شوې وېد کټ په بازو ورته ناسته وه، "

او  "  طارق سترگې پټې کړېو.ټول دی وارخطا کړي و
با پوښتنه یې وکړه، " څومره وخت تېر شوې دې؟"  زی

د دی ی په موټر ک کیږي، خو گینټه نیمه"گړۍ ته وکتل، 
لو او پخپکړې، راسره خبرې و گلوکوز څښلو په وخت

دروند  بیا لکه چې سر درباندی، راغلې پښو دی کوټې ته
"  طارق پخپل زهن ډېر زور راوړو چې رایاد کړي .شو

یبا خبرې خو څو شېبو له یې بیا په سترگو تیاره شوه. د ز
رټیټ دې ډی)بلډ پریشر( بي پي اوریدې، " نه رېید ل یې
 طارق خپل" .که واې نو هسپتال ته به دی بوځواو  دی

، زه ښه یم، وې ویل " نه نه ان یو ځاې کړو اوټول تو
ه کوټې ته رادننکسان وریو څو ن  ".گرمي مې شوی وه

"  په اصل کی ،ویلل رحمان ته وگ یېپالر  شول، 
گرمي ډیره شوه،  دا ماشومان مې د سوات د هوا عادت 

"  گل رحمان څه .دي نو لږه گرمي هم ورته ډیره شي
، هوورسره لکیا  خو طارق پری پوهه نشو.  زیباوویل 

د ډرپ ته حاجت نشته، زه ورله یو څه د گلوکوز "
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 زه او" وویل،یې پالر  " .خوراک ورکړم نو ښه به شي
 هرچې ډاکټران مو په کور پوگل رحمانه ته بختور یو 

 دواړو خبری ورو ورو له لیری راتلې یدو د "  بیا.دي
 او طارق چې سترگي پرانستې نو د کړکۍ له پردې

ام شو. ته یې پ راتلونکې رڼا  
د  بره د چت د پکي غږ لکه اوتیاره وه  یخه اوکوټه دا 

 مخملي نیال یوې وړانگې دمچانو بونگ بونگ کول.  
 د نورین وجود  ه کوټې ته الره پېدا کړې وه.پردو ن

څومره وړانگې په شان ښکاره شو. "که هر ورته ددې
زیبا د  الره نشي بندولې. وغواړي، زما د دماغو  یدو

ېوان گران ته پام شو، ځطارق خپل  دتلې وه اوونه ې کوټ
. په کټ یې اړخ او په الس یې گړۍ نه وهخالص یې 

ن واړوو نو وې لیدل چې په وړوکي مېز دده د جېب شیا
 .  مخامخ د المارۍ د کونډې سره د تازه گلونوواېښي و

ل وړنده وه.  هغه ته وریاد شوځ "امېل( یوه غټه گېنټه )
  و شېبو لپاره په غاړه کړې وه.چې دا گېنټه هغه د څ

ایادې خبرې ورته ر اشرف په کټ کېناستو.  د یه دناڅاپ
ږ هغه ټېلیفون کړې و. "مون مینگورې نه یېشوې چې د 

تللي  هنږي، خلک تریېنه اوسالړو، هیڅوک پکی کور ته 
به ورغلي ته  صوابۍدي.  زمونږ اطالع دا ده چې 

له دی کوټې ښتل یې چې دی ناارامه شو او غو  ".يو
یا په پیدې او بودریدو په هڅه کی یې پښې ورد  وتښتي. 

ته راغله  د یو څو جینکو سره کوټې زیبا کټ کښیناستو. 
 چې د ډوډۍ پتنوس یې نیولې و.
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ر د شپې ت کی خاموشي وه ځکه ټولوکور سهار په بل
اوې نڅ وریده او جینکو په هندي سندروناوخته موسیقي آ

دننه  کی سر کوټولس بجې په  .  یوې خدمت گارېکولې
مانځه نسهار د خو څوک یې ویښ نه لیدل.  طارق  کړو

ې پیغام ته ی کوره وتلې اوزیباله په موټر کی سته ونه ور
ورو .  خپل ملگري شفیق لیدو ته ځي پریښې و چې دی د
 کی د اوبو شړهار او د ټټۍ د فلشورو په غسل خانو 

ه د جوړولو ننو دل او د ځانوېراویښغړي غږ سره د کور
اپیره دستر خوان چ یو یو په هغې لوې کوټې کیوروسته 

ق د طاریو لوښي پراته و. راټول شول چې ورباندی د چا
 کړی وه او اوسنورو سپین سرو د وخته ناشته مور او 

ني ه روغد نورو سره بیا په خواړو اخته وې.  د تنور تاز
اسې ې ک، مربې او د پیروي ډکاو پراټې، ډبل روټۍ، اگۍ

دې ځان خو و ده واوتشې شوې.  د امینې ماشومان ال 
کړې د کوټې په منځ کې په زوره زوره خبرې جوړ

ه یو بابي پ کولې.  زیبا تر اوسه په غسل خانه کی وه او
یرته یوړې خو شیبه وروسته بته چاې  پتنوس کی خالد

یوی خدمت  هغه بهر حجری ته تللې و. راغله ځکه 
ه د غرمې د ډوډۍ پوښتنه کوله او گاری د طارق مور ن

ا کله چې زیب  هغې ورته اشاره وکړه چې صبر وکړي.
ته د  لوټو . یې د چایو مگ نیولې و راغله نو په الس کی

ظار وویل، " تاسو ولې ما ته په انت یېسالم نه وروسته 
اندی وربچې  نهبکسو لوی دوهیئ؟  د کوټې په منځ کی 

 پراته و.  د طارق یو غوړیدلې نیال بنارسۍ سری او
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و ویستې چې د مریووې نه کنجیانې راخپلې بټ مور
ه زوره سرو کی یوی پ .  په سپینیزنځیر کی پیئلي و

د جینۍ د کور سلیقه ددی بکسونو او ددی وویل، "
"  د مور سترگی په دی خبره .کنجیانو نه ښکاري

ویل، نې واخستې او زیبا ته یې ووځلیدې.  امینې کنجیا
 کړه"  زیبا له چایو گوټ کړی و او په تادۍاجازت را"

ندی هڅه وکړه چې ستوني کی یې چاې ب خبرو ې دکی ی
 "بسم هللازوره وټوخل او سپین سرو"هغې په  شوی. 

 نه سر پرانستو اوهر څه یېبکس  د یووویل.  امینې 
کمیس  ه دد طارق لپاره دري جوړ  .یستلوتری راو

رسره ، وون( ټوټه، یوه د سوټ )کوټ او پتلهپرتوگ کپړ
هومره نکټایانې، جرابې، شپږ کمیسونه، هم هغه 

ین لو د بجلۍ مشېد ږیرې خر، د عطر بوتلونه، رومالونه
او د څرمنې په یو ډبي کی رنگا رنگ کریمونو او د 

ه بل کی د ډبي کی د بوټانو او پ .  په یوولوشنو ټیوبونه و
ینه اشي مع یویو ي څپلیوجوړه ایښي وه.  هر چا دپیښور

ه یې خپله تبصره ب یا به یې بل ته ورکړو.  وکړه او ب
ټوټه ډیره ښه ده،  " امبارک شه، دا د جامو ،پرې وکړه

ما  ځاې نه اخشتې وي،به یې د کوم  سوټ کپړه د چې دا
 هر کمیس رنگ د، ته خو د بهرملک ښکاري، ته وگوره

یښې ل دی، دا د پتلون پیټۍ څومره  ښه ډبي کی یې اېب
ودل یانو نومونه ښینې ټولو ته د بهر ملکونو د ش"  ام.دې

بیرته په بیا دا هر څه و دا چې هر څه څومره گران و.  ا
اره زیبا یوی جینۍ ته اشکړی شول او  بکس کی بند
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د  کی یې کیږدي.  بل بکسې بل سروکړه چې د کوټ
د سړو جامو نه ډک و.  ښځو او د سړو د رنگا رنگ 

ک کی تاو په صفا پالسټی توټېکمیس پرتوگ لپاره ساده 
و کورنۍ د سړد  او ورباندی په یو لیبل د طارق شوي 

جوړه " امبارک شه " سره د  خالد نومونه و.  مور د
خداې ، "هغې په یوه پیکه خندا  الس کی ورکړه. په بابي

" وویل او جوړه یې ځولۍ کی .دی ایمان نصیب کړه
نه نومو کیښوده.  امینې په زوره زوره د هر یو لیبل نه

و یو وخت د هغې پام ش ولوستل او مور ته یې ورکول. 
 د راغله ، کمیس اغوستې، ینر ا د خوب اوږدچې سوم

د بکس مخې ته  او غیږ کی یې سر کیښودو مور
سمالسته.  امینې هغه ښکل کړه او ورته یې وویل، 

اشته ، نو بیا به ننه ووینځيورشه ابۍ به درته مخ السو"
م، وویل، "زه ناشته نه کوغوني غږ سوما په ژړ ".وکړې
ړل او شش وک"  امینې ورته .تل کی پۍ راکړهوپه بما له 

دا  ، شرم خبره ده لورې ،هشته کیښوده، "یې گوپه خله 
و ، بېبي خځې؟ ته خو اوس سکول ته یخلک به څه وای

ې کڅسوما د مور د لوپټې پی  ".نه یې چې بوتل غواړې
مروړلو.  یو چا غږ نیولې و او هغه یې په گوتو کی 

ه په بکس کی څه دي؟  امینې سر پورت روکړو چې نو
 غې.  د هبکس نه یې د ښځو جوړی راوویستلېد  کړو او

 .  دواو د زیبا لپاره د بنارس د جوړو سره شالونه هم و
د  بابي په وریښمینه جوړه کار شوی و او کله چې یې

. ک شوپالسټیک نه رابهر کړه نو په کوټه کی پړک پړو
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نو یو واری بیا د امبارک او سالمت شور شو.  ځوا 
هیچا نه لیدل چې سوما ورو .  ندلجینکو په زوره خ

هر ې نه ووتله.  بده او د کوټیدی د مور له غیږې پاسغون
په لوی انگڼ کی تک سور نمر و.  هغه مخامخ د 
په  توپخلنځي خوا ته روانه شوه خو چې پښی یې د خښ

ړه.  ې سیوري ته منډه کبرنډ فرش کیښودی نو ژر یې د
ره د ، دا د برنډې سره سیبله پښېهم دغسې په سیوري 

نه تیره شوه.   ېخکوټو م  
 شا هغه لوی پخلنځي کی گڼه گوڼه وه چې دروازه یېپه 

ټونو په ک. هلته پرانستې وه وړوکي انګن کی ته په یو
او اوږه  وله او چا پیاز، چا سبزي پریکجینکۍ ناستې وې

و پالسټکو څادر غوړیدلې و ا په یو کټ د . سپینول
وا خوا دیخ.  سوما اوځل شوي لوښي انبار ووین ورباندې

ی ډوبه هغه په خولو ک  وکتل او بیا یې د ابۍ لمنه ونیوله.
د انغري سره والړه وه او په یو لوی دیگ کی یې د 

 او په یوه چیغه وشړلهسوما یې   مسالې اندازه سموله.
 ځوانې جینۍ ورته کټیوې  یده. هغه له ویرې وریږد

 سوما خپل ځان  "اې، پرتوگ دی څه شو؟کټ وخاندل، "
ه پۍ ته وکتل او وشرمیده، خو بیا یې په زوره وویل، ما ت

 راکړه.  یوې شوخې میرمنې ځان ته اشاره وکړه او وې
ندل او ټولو په زوره وخ ".ویل، راشه چې تې درکړم
گ بلی ښځې ته ابۍ اوس دی سوما نوره هم کچه شوه. 

ه کی سپارلې او سوما ته یې وویل، " قربان، پۍ په پیال
ۍ کی راکړه." ابو، نه...بوتل اسوما سر وخوځ  "؟درکړم
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"  د .بوتل راوړهخپل  نو" ورشه ، ورته اشاره وکړه
ر فرش تود و او سوما چې بهنه بهر د برنډې پخلنځي 

ې چورغله وه.  هغه کوټې ته شووتله نو په پنجو روانه 
را  یاب.  ه راپاسیدلې وهڅو شیبې وړاندی تری دا له کټ

ولې و. بهر شوه نو د ورور د پیو بوتل یې په الس کی نی
ه پیشو ې په بل سر هغې یوه تکه سپینخو ددی لوې برنډ 

وه او  پیشو په فرش غزیدلې ولیده نو پښه نیولې شوه. 
ورو  سوما ورو کله کله یوه پنجه به یې په مخ راښکله. 

و او د کړبیا یې الس اوږد کیناسته. ړه او د پیشو سره ال
سوما  نو سر راتاو کړوپیشو  هغې په ویښتو یې ووهلو. 

 له یې خوند ورکړو. 
ه وریدې چې د جامو په اړه پد امینې خبری ادننه ټولو 

د طارق د مور لپاره د کشمیري زوره زوره لگیا وه.  
هندوستان وړۍ گرمه نسواري جوړه او هم رنگ شال د 

ټې د نورو ټولو د جوړو سره لوپ.  وو راغوښتل شوي نه
ور م مدیحه ې تیر کال دشیفون وې چسوچه د فرانسوي 

ورسره زیبا وې. دا خبره  ان سره راوړېد حج نه ځ
نه سروپه صوفو ناستې وې  چې هغه ښځې  .کړهغوټه 

 وویل، " زه خداې دی د ټولو نصیب.  یوی یې وخوځول
س په د بک"  زیبا .تو درباندی زاړه شيپه اغوسچې کړه 
د څیرو  یو نظر وځغلوو او بیا به د ټولوکله نا کله  شیانو

قع بابي ورته خوشاله نه ښکاریده او د مو.  جاج واخستو
 خوهغه وخت په انتظار وه چې یو ټک ورباندی وکړي

ه  زیبا ته یې وویل، " ورش ووریده نامینې د خرم ژړا وا
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وکړه او څه د خوراک ورله لږ مخ السونه پری 
   "ورکړه.

وپټې اوس خپل خپل شالونه او ل ښځو په کوټه کی ناستو
 یو بل ته ښودلې چې د طارق د سخرگنۍ له خوا ورته

خو  نومونه یې لیکليهغه څوک چې   ډالۍ شوي و.
ی سوغاتونه بیرته په بکس ک یدو د ،وموجود نه و
ې لوې لو.  یوی خدمت گارې د مټایانو دوه کیښودل شو

و ټولد امبارک او سالمت په شور کی  . انچې راوړېخو
هر ره بش لپاېه یوه دانه واخسته او نور یې د وتری یو

خو  خوا دیخوا وکتلس اامینې او.  یوړل برنډې تخت ته
وما ابۍ ته یې ناره کړه چې س سوما په کوټه کی نه وه. 

اوس د کور په یوه  خو سوما. ته مخ السونه ووینځي
کې هم نه وه او ټولو یې لټون پیل کړو. کوټه  

  
م څپرکېنه  
  

ق شفیسوات د مهاجروکیمپ کی د خپل ملگري طارق د 
ه داکټر او د هغپه یو خیمه کی ناست و.  هلته یو سره 

 د کیمپ په رجسټر کی د یو.  دمعاون مریضان کتل
و. خو وې نه موندل ولټول ونهنوماو د تره  نورین د پالر

ن د ید نور سرپرسته ښځو په نومونو کیې د بې بیا ی 
ه غاړه ه یې پچې دا دنده نوم لټه وکړه او هغی میرمنی ن

ئ تاسو خبر ی".  هغې ورته وویل، ، پوښتنې وکړیوه
ه کی هم ډیر کی د خلکو کورونو چې ډیرخلک په کلو
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وم او طارق خپل ن  خپلوان هلته وي.دي. کیدیشي ستاسو
ن په ړل چې که نوریټیلفون نمبر هغې میرمنې ته ورک

مې تر غر نوم استاده یې وموندله نو ورته خبر ورکړي. 
یره کی پوښتنې وکړی خو یوه اشنا څ کیمپونو څو یدو

کته په الره کی یو ځاې له موټر ښشفیق   یې نه موندله.
خو نه  وخت نه موټر چلووډیر شو او اوس طارق د

 وړاندې پالرپوهیدو چې دی چرته روان و. څو شیبې 
    .ولي ویکور ته د راتلو وټیلیفون  رته پهو

وډۍ د گل رحمان له کوره راغلې دده لپاره د غرمې ډ
وه و نه عالمهیان داو د سر دریاب د تخت بهۍ کباب .  وه

 بتاو په څو خوانچو کی تازه میوه اود شرد پالو دیگونه 
 د طارق وو ټولن بوتلونه ددوي حجری ته راوړل شول

ه یې وټر په لوی سړک تاو کړو او زړم . دهلهوپوښتنه ک
ون و چې هم هغسې سوات ته الړ شي.  د نورین د ټیلیف

ه رابط څو وارې ډایل کړو خوپه ورځ کی یې به نمبر 
ړو.  د ریډیو بټن تاو ک موټر دبیا یې د   .به یې نه کیده
یا و، یو کس لگ کړو. یې غږ  لوړ وریدوپه آسوات د نوم 

ساعتو کی درې سکولونه په  ۲۲په  وسله والو کسانو "
م ولي دي.   تیر کال درې سوه سکولونه هځبارودو الو

دغسې یې سېزلي و.  اته زره استادانو کار د الڅه 
ورکړې دې. او اتیا زره ماشومان په کورونو کی 

وویل،  د کړو او په چیغه یېطارق ریډیو بن  کښېناستل."
..ته چرته یې؟ "نورین...نورین.  
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ولیدل چې ټر دده نه مخکې شو نو وې یو موهغه وخت 
ن په هغې کی شا ته دوه ښځې ناستې وې. د یوې سپی

هغه موټر شو.  دی ه د نورین په شان ښکاره څادر ورت
 پمپ پیټرولو ښه مزل وروسته  د پسې روان شو چې

 لپاره هم خپل موټر د پیټرولوطارق  ودریدو. سره 
ې د پخپله یوویل او   " لس لیټر" ، یو هلک ته یېواودر

ی ټر کده سترگې په هغه موخو د موټر بانټ پرانستو. 
ه هلته نورین نه وه او دد  .ېځوانو جینکو ته و ناستو
یلیفون دی چې موټر کی کیناستو نو ټختمه شوه.   تلوسه

کور رپه کلکه لهجه ورته وویل چې زیې وغږیدو.  زیبا 
 ته راشه. 

د  مینهاو ا وما په لټه وسو دهر څوک په کور کې 
څه ه وټولو نوکرانو ته په قهر وه.  ابۍ د خبر پخلنځي

ه.  د امینې د ماشومانو ساتنه وکړه خو خله یې اوچه و
لې لږه شیبه وړاندی چې سوما یې ترټ په غاړه وه او ددې

و  خرم د زیبا په غیږ کی سپور . وه اوس یې ارمان شو
ي سلنورو امینې ته ت او کله کله به یې خور پسې وژړل. 

وي.  ځوانو جینکو د  ورکوله چې ماشومه به هم هلته
هری کوټې المارۍ او د کټونو الندی  وکتل، د غسل 

ت څومره چې وخ خانو او د کوټڼیو هر گوټ ولټول شو. 
ره بهر د امینې حالت خرابیدو، ان چې له کودو ېتیر

په هغه وخت ښکنځلو او  حجری ته روانه شوه.  خالد
نشي  یوه ماشومه څوک بدو ردو رادننه شو چې

 د کور په دریم ځوانان د حجری نه یو څو سمبالولې. 
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س یو ک کتل. دچاپیره و د کورپوړ وختل او له بره یې 
ه وه او تره جوړاوبو ټینکۍ ته پام شو چې په یوه لویه چو

و ن الړوته ختلې وې. هغه بره ور ڼۍپود اوسپنې دری 
.ا وهپه ژړ هسوما د ټینکۍ دیوال سره ناست وې لیدل چې  

رپ منډې کړی او په یو تامینې چې واوریدل نو بره یې 
ړ ته دا چې تر څو دریم پو ځاې وختله.  یو ڼیوپه دوو پو

نه  ټینکۍ سره والړ بل کس د الس د کس رسیده  نو یو
و امینې لکه د ټپوس د وزر سوما په غیږ کی ونیوله. 

  .باندی واچول او لور یې تری واخستهالسونه ورخپل 
 ي یېبیا هم هلته په زمکه کیناسته او د سوما مخ او سترگ

ه پیشو رانهغه سپینه وویل، " سوماورته ښکل کړی. 
بیا ما  و ښکته نشوم کوزیدې اوڼوتښتیده، بیا زه په پو

کته "  امینې د هغې ویښته سم کړل او راپاسیده.  ښ.ژړل
ې کړي ورکوله. یو چا سپیلني لوگټولو ابۍ ته امبارکي 

یوې خدمت  طارق موراو په تولو یې گرځول.  د  وو
یبه ره هم هغه شته پیسې ورکولې چې د صدقې لپا ګارې

ه امینه د سوما سره غسل خانې ت تورچیلې راوړل شي. 
ړو. نمبر یو واری بیا ډایل کموبایل الړه او زیبا د طارق   

ت او یو ساع کړو تاولوري ته  موټر بیرته مردان طارق
 نو هلته یې د وار مخې ته یې ودروروسته چې د کو

ور و شیبه پخپل زهن زگڼه ولیده.  ده ی وړونکوخیرات 
.  پرون د به ولې راټول شوي وي یراوړو چې دو
خیرات شوی و، خو  ینه وړاندی لو کویژدنې د دود

کی ټولو سره  .  ده په حجرهواوس بیا خلک راټول و
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 روغبړ وکړو اودومره ډیره ډوډۍ چې یې ولیده نو
مپ کی د  .سترگو ته یې د سوات مهاجر ماشومان ودریدل

رې چې د یو ماشوم هلک سره هغه سپین ږی په الره
 خوړه. د تناره سپوره ډوډۍ د اوبو سره، دواړو ناست و

، مونږ ډوډۍ شروع کوودده په لیدو پالر ورته وویل، " 
"   .ځان تازه کړه او راځه  

کیدو سوما د ورغوښتل چې د دده په لیدو ټولوپه کور کی 
، وښتلبیا یې وپ منع کړل. زیبا  خو .کیسه ورته وکړي

، "ژوندی وویل طارق ویزاره "طبیعت دی څنگه دی؟"
 ورته وویل،او په قهر یې  د زیبا مخ ځوړند شویم ؟" 

ه کړه، دا ټول میلمانه به څکله خو په سمه خله خبره و"
ې بي پي دی وگورم، پرون ښه نه ما غوښتل چ واي؟

ستا ډاکټري مې نه ده په ورو غږ وویل، "طارق ...وې
ه پکار، یواځې مې پریږدئ."  زیبا نور څه ویل غوښت

روازه خو طارق په تیزو قدمونو خپلې کوټې ته تللې او د
 یې ځان پسې بنده کړی وه. 

اشومان په هغه ماښام عمران د اسالم اباد نه راغلو او م
و خوشاله په لید ومسد ن.  انۍ او امینه یې پیښور ته بوتلل

ه خرم د مخې سره د سوما د ورکیدو خبر ټولو ت شوه او
چې  ورکړو.  رابیا د امینې نه داسی پوښتنې پیل کړی

څه  دا څه وخت و؟ تا هغه وخت هغه پری ناارامه شوه. 
هری  یر په صبر دکول؟ خور دی چرته وه؟ امینې ډ

 طمینانپوښتنې ځواب ورکوو. خو هغه د شهناز په مخ ا
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ک داسی لکه چې څو یده. و د سترگو خوشالي ته وځورا
 د دښمن په مرگ خوشاله وي. 

 چې ده ته په اسالمعمران د شپې په ډوډۍ اعالن وکړو 
ه ورته پخپلې ادارې  او امر شوې دې دوېاباد کی د اوس

 وي، تر څځسوات ته به نه تر هغې ېلي و چې سخته و
دنې نه امینې د طارق د کویژ  جنگ نه وي ختم شوې.

ۍ او ، د گرمد پیښور په دی کور کی تل د بجلۍ وړاندی
دو په ېباد کې د اوساوس اسالم آ  اشو شکایتونه کول.ید م

ان سره د ځ هغې په بله ورځرامه شو.  خبر ددې زړه ا
 انۍ او رابیا مخې، سوغاتونه او مټایانې جوړېراوړي 

ه ته کیښودل نو سره له دی چې گرمي ډیره او بجلي ن
و ددی خبری بل ډول وې.  شهناز ځان ته ببوزې وهل وه،

کی ورکړه نو د هغې  او چې امینې ورته جوړه په الس
کی  څو شیبې  وریښمین ټوکر یې په الس  الس ودریدو.

په  سې جوړې د صدراتاو راتاو کړو او بیا یې وویل، " د
ه د یور لغلې وه خو لیدلې وې.  امینه مې مارکیټ کی 

وړه ځان تیار کړو.  رابیا خپله جیې  خوا بل گوزار ته
یې زما خوښ ولیده او وې ویل، " جوړه ښه ده خو رنگ 

ولې وویل، " "  امینېای.، که نه گنډلې به مې ونه دی
اسني ، پیکه کډیر ښه ښکاريببو، دا رنگ خو به درسره 

په جوړه "  رابیا .کوي د اوړي لپاره خوند ، رنگ دې
د چا واده و نو او به  کی ورځوکه نزدې الس ووهلو، "

ه او وې ه پالسټک کی تاوکړانۍ خپله جوړه پ"  .یې گنډم
یا ، مور ته یو ځلې بکړي، امینېخداې دی بختورویل، "
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ۍ زما له خوا امبارکي وواې، پرون خو داسی په تاد
ه وار امینې د کویژدنې د مټاي رکیبۍ ټولو ت " .راووتلو

ره شاد الس په او اوس مالسته وه اپه وار ونیوله خو انۍ 
 لډو نه چک ووهلویړ ورته انکار وکړو.  شهناز د زیې 

امینې "  ی.او وې ویل، "د نراله مټاي ته نشي رسید
د نراله خلک ویل، "وې او راټولې کړې  نوری جامې

 دا کی ناست و او دری منهکورپه  جینۍ یوه هفته د
چې ته یې  ،مټاي یې ورته  جوړه کړی دهسپیشل 

څه ووایم، مونږ خو هر ناز کچه شوه، ""  شهی.خور
 خوندخو داسی  مټاي راوړو،  در کی د نرالهوخت په ص

کان ، په دو نووویل، آ"  شهناز په پاسیدو کی .وينه یې 
ږي، خود به یې خوند بل شان ېی خو هره بال خرڅک

و و رابیا وویل، درې منه مټاي خغلې شوه ن"  شهناز.وي
مټاي!!! د گل رحمان  ، یو سل او شل سیرهید یر شېډ

 از وویل، درې منه خو هیڅشهننو...ي به ډیرې وزمکې 
ماما واده و، نو خاص د الهور نه  ، ببو، زما دیشې نه د

 چې یوه میاشت یې مټاي یې ورته حلواي راغوښتې و
سهار د  و، تر ډیره موده خلکیجوړوله، مور مې وای

او  "  انۍ له خندا ورغله.چایو سره نور څه نه خوړل
"  دا چې له .کړه لږې اوبه خو راشهناز ته یې وویل، "

 رابیا ته وویل، "ددی غږ وروپه کوټې ووتله نو انۍ 
 ستو او وېاخږي؟" رابیا ببوزې راوېدواړو به څه جوړ

او د  لکه د سپي، اوس يکی ښې و پخپلو کورونوویل، "
".ې وهيپیشو په یو بل غوټ  
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ړو او ه موټر تاو کطارق د پیښور پوهنتون په لویه درواز
ته  مخې( )لیلیههاسټل یو د ښځو د  څو شیبې وروسته 

 دار ته یې خپل کارډپه دروازه والړ څوکی . وایې ودر
ی بیا د یې د رسولو وویل.ته  "ملکن یاسمی "ورکړواو

یوې ونې  د گیټ ته مخامخ د سړک نه پورې غاړی ته
خالصې د یوې  په دروازه کې جوړ الندی ودریدو. 

ړه.  خاله راغله او بیا بیرته والنه یې ولیدل چې  کړکۍ
 ورباندې د و خښتو دیوالونه لوړ و اوسر دودانۍ ددی 

ر پ یځا یو ځیلۍ پرتې وې.  د دیوال سره ځاسرو گلون
وي زمکه ددی سرو گلونو ډیرۍ وی چې ځینې یې مړا

ک یو په دی خوشې سړکله کله به  تازه ښکاریدل. او نور
ه د رکش وت به پرې مات شو.  یوهنو سک موټر تیر شو

 . ری دوه جینکۍ راښکته شویگیټ مخ ته ودریده او ت
تری راکوزولې او یوې پکی لوی لوی کسوړې  یدو

ه . څو شیبې د پیسو پرکشه واله ته پیسې ورکړی
ناندرۍ وې خو جینۍ په زوره څه وویل نو رکشه سر

روان شو.  بلې جینۍ یوه یوه  واله سر وخوځوو او
ی ک وړلواو څوکیدار ورسره د بار په  دننه کړه کسوړه

نو څوکیدار طارق ته الړی چې دننه  یدو الس وکړو. 
پک و، دده چې ورته پام شو نو د خپل ټوڅو شیبې ځیر 

 طارق له دروازی . کونداخ یې په السونو کی ومروړلو
یې  واوریده او په هیله منو سترگو خوا د قدمونو ښکالوا

ده نوم واخستو او څوکیدار ورته وکتل.  یوی خاله د
خته سره جو گیټ ورتلو اشاره وکړه.  د د کړکۍ نه دننه
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 . د میلمنو نومونه لیکلي ویوه وړه کوټه وه چې پکی 
ر کی یاسمین ده ته ستړي مشي وویل او بیا یې په رجسټ

وسپنې د یو د ا یوخت ولیکل.  دود راتګ  دده نوم او
ن ورسره ستل.  یاسمیپه کرسیو کښینا میز چاپیره ایښی

، مور پالر، و خبری وکړی، حال احوال، روغ جوړڅ
نه ته ځوابو..او طارق لکه د مشین ورت، گرمي.سوا

ورکول.  دی په انتظار و چې دا به کله د نورین نوم 
 هیڅ وونه ویل. یو څو شیبې د دواړو تر اخلي خوهغې

 خپره ارامه خاموشي منځ خبری خالصې شوې او یوه نا
ې.  ا اړولله یو بل سترگي اخوا دیخو یکی دوپ شوه چې

نورین څه ، "غږ پوښتنه وکړه اوياخر طارق په مړ
 شوه؟" 

 دا تپوسرام یې وویل، "خو په ا د یاسمین مخ سور شو
ته یې په  زه تا نه کووم چې هغه په سوات کی وه او

په تل، "هغې سترگو ته وک پیښور کی ولې لټوې؟ طارق د
د صوابۍ او مردان  ا، موتلورا جنگ کی زیات خلک

 دي، دوکتل چې مهاجر پکی پراته  هغه ټول کیمپونه
 ه په همدردۍ"  یاسمین ورته یو څ.هغې هیڅ درک نشته
لک پیښور ته هم ځینی خ ، دلتهیوویل، "ډیر افسوس د

...په کچه گړۍ کی..."  طارق د هغې خبره راغلي دي
 اشسر ین"  یاسم.پریکړه، " دلته کې می هم پوښتنه وکړه

چې نورین به دلته ما  نوستا خیال دیته وغورځوو، "
ندي احساس وسره وي؟" طارق د هغې په لهجه کی ت

طه ویل، کیدیشي، تا سره یې رابکړه، " نه...نه...خو ما 
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 په " یاسمین.وي، د هغې موبایل ټیلیفون بند دی یشو
 وم خبره چې هغی سرهحیرانۍ وویل، " موبایل؟  زه نه 

ما ورله " طارق په غمژنه لهجه وویل، ".و موبایل هم
..." او نورین ورکه زه مردان ته الړم اوورکړی و، بیا 

 کړه او السونو ته یې ه" یاسمین د هغه جمله پور.شوه
 ختې دکم بهغی کی  موټرو ستاسو په دریوټک ورکړو. "

؟" د ایځاې نه و چې مردان ته مو راوستې ولور باغبان
ه غاښونو یې پ او شونډېطارق سترگې لمدی شوې 

نه شوی ده، د خداې لپاره په  دا یوه گناه راوچیچل. "
دوړوه، که د نورین نه خبره یې زخمونو می مالگه مه 

" .حال راکړهنو  
بیا  وه.  یاسمین سترگې ښکته کړې او شیبه په سوچ کی

ت کی مجرم ته د سزا اعالن که چې قاضي په عدالل
ې ، زما ترورزځیدوگرنورین پسې مونږ ټول وکوي، "

 ، هغه ته مې وویل، خو تر اوسه یې درکپه پوځ کی دې
دومره مې باور دی چې هغه به ژوندۍ وي او  نشته. 

خپل جیب  "  طارق د.یوه ورځ به راسره رابطه وکړي
ښودو، " یستواو یاسمین ته یې په میز کیوو نه یو کارډ را

ا د لیکلي دي.  ه دی زما دری واړه د موبایل نمبرېپ
یواځې نورین ته مې نمبر بل هیچا سره نشته او یو

لیف ې راسره وي، که تکدا ټیلیفون هر وخت و.  ورکړې
ړه، نه وي نو... یاسمین کارډ واخستو او پوښتنه یې وک

و یږې نو دننه د میلمن، که ایسار"د ډوډۍ وخت نږدې دې
و د ا الړ شو. طارق گړۍ ته وکتل، راپاسیدوځاې ته به 
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نه زه ورځم، د ته په تلو کی یې ویل "وی دروازې ل
" .خداې په امان  

ون لیفید مهاجرو د کیمپ نه لږ وړاندی یو چا ته ټ طارق
 وروسته یو لږ  ړو او بیا یې موټر یو ځاې ودروو.وک

 سپین ویگن راښکاره شو چې ډریور ورته د الس په
ویگن پسې ورو ورو روان هغه   اشاره د راتلو وویل.

ې لو و او ورسره د د یو. این دفتر کیپه یو ځاې  شو. 
 ده خپل . وسپین گاډي والړ و څوهم هغسې الندی  څپر

ه او چې ښکته شو نو د ویگن ن واموټر یوې ډډی ته ودر
ر ی کړو.  تکس دده لوري ته راغلو او الس یې وړاند یو

ړل.  دننه دفتر ته وال خبری کولې او بیا یوخته دوډیره 
کی  کمپیوټر ناست و او په یو ماځیگر هم هلته طارق تر

بې نومونه کتل. د نورین په نوم به څو شی یې د خلکو
یاله ودریدو خو بیا به یې لټون پیل کړو.  د چایو یوه پ

کوز  پرته وه. چې له غرمې ورته ایښې وه، هم هغسې 
ې او د خپل ملگري نه یکړو ده کمپیوټر بند ماځیگر

 ورته الس رخصت واخستو.  د کیمپ په الره یو سړي
.  د هغه څیره رفتار ورو کړوموټر د ه وخوځوو نو د

و شنا ښکاریده.  دی د موټر شیشې ته ورنږدې شورته ا
ځواب ورکړو او وې ه زوره یې سالم وکړو.  طارق او پ

خت او یو و پر زمکو کار کوو یپیژندلو. زیارت گل ددو
وه.  ناڅاپه  عالج لپاره طارق ورسره مرسته کړې د

ولو او یو هیله پیدا شوه. هغه یې موټر کی کښینطارق ته 
ومړی پوښتنې یې پیل کړی.  زیارت گل خپله کورنۍ ل
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یو شیبو تر وروست ویستې وه خو بیرته زمکو ته تللې او
ه وخت دی ډیر پ هو.  د تود جنگ پ په سوات کی پاتې

گرانه د نورو الرو نه پیښور ته راغلې و. " ډاکټر 
ې و ته یو څو ورځې پاتې وال او وصیب، غنم مې تیار و

 نوروراباندی ډزې وکړی." طارق تری د  یچې دو
س پوښتنه وکړه. زیارت گل پخپله ږیره ال کروندگرو

ین محمد ما نه هم وروسته راغلې داو وې ویل، "ووهلو 
 له خلې خبر شوم چې بابا پسې څوک د هغهاو  ید

په د و." طارق د حیات ابااو کراچۍ ته یې بوتل وراغلي و
 کی وویل، " تاسو سره د گومبټ تاوولو سړک گاډي

" ټول  خلک څه شول؟ زیارت گل په جوش کی وویل،
پاتي، تش مال مو  یو هم وروسته نه و وتلي دي،

زه د .  یانو راته اجازت نه راکولهپریښودو چې پوځ
ډاکټر  وم، اخر مې پریښودل،کولبې غوایانو ته په تلوسه 

و ما ورته ښه ډیر واښه ا صیب، څوک به باور نه کوي،
ې کله چ . غوجل کی کیښودل، بې زبانه مال و ونډه په

ې وې. د یو غویي د سترگو نه اوښکې روان نوتری راتلم 
طارق موټر کچه گړۍ   خداې خبر په څه حال به وي؟" 

 یاب ې. د زیارت گل ته یې څو روپۍ ورکړ او ته تاوکړو
ه یې په و هغه تپه یو کاغذ خپل د ټیلیفون نمبر ولیکلوا

وختې چې سوات ته تلې، ما  الس کیښودو، " هر
اله " زیارت گل په خوش.، یو څه کارونه مې ديکړېخبر

 ترړې، وک ، " ډاکتر صیب، هر امر چې راتهغږ وویل
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په ارق ورسره خداې "  ط.کووخپل وس به یې پورا
    سړک ته راووتلو. یاماني وکړه او یو واری بیا لو

 ناستو کسانو سره په د گل رحمانکې پخپله حجره 
نه  چې د سوات یحکومت وای"ټیلیویژن خبرونه کتل. 

امیابه یې ک آپریشن اورپکي شړلي دي او پوځي یې ټول
ړ الو ته ال هم اجازت نشته چې بیرته خو عامو خلک و. و

" .يش ییواځې ژورنالسټان هلته تل د اوس لپاره به شي. 
یفون ته ټیلگل رحمان کس  یو موبایل ټلۍ وغږیده او د 

په الس کی ورکړو، چې بلی غاړی ته د طارق پالر 
ښتې.  د ده د الس په اشاره چا د ورسره خبری غو
ه اړه پ وکړو. دی څو شیبې د خبرون ټیلیویژن غږ ورو

، د مال او ناموس یا و، د خلکو د زمکو او د کروندولگ
ه په زه بپه اخر کی یې ورته وویل، "  خبری یې کولې.

ه بوکړم، د روژو نه وروسته ور کی ټولو سره صالح ک
 .حج پروگرام دېدوېم د  دا ځلې مې .يموسم ښه و
ا بی" .کړم نو بې غمه به حج وکړمض پوراغواړم دا فر

ته  یوبری وکړی او ټیلیفون یې بیرته زیې څو نوری خ
ړه.غږ لوړولو ته یې اشاره وک او د ټیلیویژن د ورکړو  

 و نو ټول ماشومانې کور ته والړطارق چې ماښام د امین
و شول.  هر چا ورته د ویلو لپاره څه لرل اتری چاپیره 

ته ابۍ او رابیا ور خرم هیڅوک خبرو ته نه پریښودل. 
او شهناز تری د څو واری د کویژدنې امبارکي وویله 

 ی یې.  " گوره چې په سخت ژمي کواده پوښتنه کوله
 طارق یوه پیکه"  .ونکړې، زمونږ جامې د وریښمو دي
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خرم دده په غیږ کی   .واخندا وکړه او مخ یې واړ
، شوما او وه او ته به شوات ته ژماما، ژکښیناستو، "
وتې په لنډو ویښتو کی گ "  طارق ورته.يژشاال به نه ال

 ، که نه بیا بهووهلې، "ولې، خویندې به هم راسره ځي
ماما، "  خرم سر شا ته وغورځوو، ".ورپسې ژاړې

( ه کپوراو ترینه تپور )کرین (  ته ژو)ښکار به کالمونږ 
اسره ر( به ه تیف )کترینه کیفوي او تترینراسره به 
ه وطارق ورته وویل، ښه ت"  ټولو په زوره وخاندل ن.وي

و بیا ل" ټور وویل، "توتا توال"  خرم زووایه، "کوکا کوال
 ) چپ شئ( گني پ شئتنوده په زوره وویل، "وخاندل 

 دننه  "  امینې د چایو د لوښو پتنوس.پشېدل توپک الولم
د  ازشهن  ".پاتې و کی وویل، "یو دده ټوپک ال په راوړو

 او ټول چایو ته واڅادر په قالین وغوړ پالسټکو یو
و او  ماشومانو په انگڼ کی غوبل جوړ کړېکښیناستل.  

طارق په غسل خانه کی د ټولې ورځې دوړې او خاورې 
 له مخ وینځلې.  

چې  چایو ته ناست ود برنډې په لوې میز سهاردی ل په ب
، خرم او شهال دریو د کور ټیلیفون وغږیدو،  سوما

غوږۍ ټیلیفون  دواړوو منډې کړی او یو بل نه یې 
بیا   .نه وشړل الړه او ټول یې د تیلیفونراښکله.  امینه 

او  دهېک.  شهناز دننه او بهریې زیبا سره خبری وکړی
بری خو امینې خپلې خ نې خبرو ته و. ټول پام یې د امی

تل چې نه غوښ هغې  ټیلیفون یې بند کړو.لنډې کړی او 
د ډوډۍ او اگیو پاته  او د ماشومانو یووایڅه ته طارق 
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ه وکتل طارق ورت  نې یې په یو پلیټ کی راټول کړل.شو
وه نو پوه شو چې امینه څه ویل غواړي خو په انتظار 

د خپل مګ گوټ  یو چې دی چاې ووڅښي.  طارق په
یل؟ زیبا څه والصې کړې او امینې ته یې وویل، "چاې خ

" ل،امینې د شهناز کوټې ته وکتل او په ورو غږ یې ووی
ر ېغی وهلې او ډلې وه، د شپې یې چپه خالد بیا دوره راغ

د و راپاسیدو ا"  طارق لګوله.گرانه یې ورته ستنه وپه 
، په ټولهلد موټر چابي یې وکمیس د ترخ په جیب کی 

 زوره یې سالم وکړو او له کوره ووتلو. 
ل چې زوره یې وویوتله او په وشهناز د خپلې کوټې نه را
ابیا دننه انۍ او ر  "الړو؟ټول یې واوري، "طارق 

ه ورباندې غرض ونکړو، ماشومان اوس هغه کمپیوټر ت
 ورتهلپاره لوبو د  یدود عمران چې  وچاپیره ناست و

 " تصویرونهل چې د "سواستوورکړې و. سوما غوښت
و سندرې غوښتلې اټولو ته ووښاي، خرم او شهال پرې 

امینې . ونه اوریدچا د شهناز غږ  شور دومره و چې
میرزا سوات د کور نه  دآو، ورته ځواب ورکړو، "

چې یو دیوال په ډزو سورې شوې  یوای او راغلی دی
  ".ر وکړو، خداې خېخو څوک زخمي نه دي دې،

جری په دروازه نه حپه رسیدو، طارق ال د مردان ته 
. په لوړ غږ پښه نیولې شو چې د پالر ووردننه شوې

ه تاسو ته مې څو ځلې دا خبره یاده کړه چې هیڅوک ب"
و کور ته نه پریږډئ، دا وختونه وگوره، حاالت وگوره ا

س خپلو مړو ته الستاسو دا خاني!!! هلکه په پردي حلوه 
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 . په خبره پوهه نشوطارق  واوچتوئ؟"  بل غږ ټیټ و ا
ه ځکه هغه کور مونږ تاسو تپالر یې بیا په چیغه وویل، "

 پریښې و چې راسره په یو اخور لوې شوئ،  درته مې
 ځلې چکرورځ کی یوپه د برنډې نه اخوا ویلي و چې 

ور ددی لپاره چې پیشو میشو نه وي ورننوتې، ن وهئ. 
ه ډک ک لپارهخو ستاسو هلته څه کار نه و. د ډوډۍ خورا

 سو خپل ځاې وخو ستا نور خومبه مو در پریښې ده او
 "  طارق د سوات؟هلته نه ایسارولدا خلک ، ولې مو کنه

په  غږ واوریدو چې ده ته یې شا وه، "خان، میرزا د
، تهځداې، مونږ ورته وویل چې په کور کی څوک نش

ا تور سری ورسره وې نوم تاسو بل چرته الړ شئ، خو
ه به اوس پغریبان  یوټه خالصه کړه چې دوورته وړه ک

ه ې نلکوټې ته تل هډو سړیغه کی چرته ځي، هدی ډزو
دې، هم هلته بهر په زمکه دروازې مخې ته ناست و، 

ه ورکړو. دا وخت خو پ کمبل مې ورله شپه یخه وه نو یو
فت پری آشي، ما ویل خداې خبر څه  یهر چا راتل

لږ نور وړاندی  ارق اوس.." ط.راغلې دی چې زنانه یې
په  ده ولیدل چې پالر یېخبره واوري.  هشو چې پور

 کرسۍ ناست و او مخ ته دوه دری کسان ورته الس په
.  ونامه والړ و  

 یېمنشي و او په دی حالت کی  یمیرزا ددوي پخوان
. د خپل پالرغږ یې لږ نرم احساس نه و لیدلې چری
غږ د میرزا په  چاې ډوډۍ مو ورله ورکړل؟" . "کړو

 ه چې مو ځان له پخ کړيو صیب، څاکی اوس باور و، "
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پالر   په بل سهار ووتل." یورکړل، خو دو و، ورله و
 په زوره یې وویل، او طارق ته مخ واړویې هغه شیبه 

زه به تر  جره کی هم کښیني، خو سړی په هوکله "
ده په الس کی نیولي د   "م؟هر څه درته کوکومې 

 دخال د ه پالر ته وښودله چېکاغذي خلت داروگانو خړه
زا یریا یې مب . وو نه ځان سره راوړيپیښور  لپاره یې د

ی څه په سوات کوکړه، " ته ستړي مشي وویل او پوښتنه
ت خیریدده پالر ته وکتل نو وې ویل، " حال دی؟  میرزا

ې "  پالر ی.به درته  وروسته ټوله کیسه وکړمدې، زه 
 ې پکارې دي؟  هغهسېستا څومره پ" ، ته وویل میرزا

ې خپل زوړ بیگ نه یوه کاپي راویستله او ورباندرز
".کیښودلورته لیکلي حسابونه یې پر میز   

ه ه ورتبیا یې یوه ستن د ورور د وینې فشار ولیدو، طارق
ا یو چخالد ټول حال واوریدو. یې  نهد بابي  وولگوله ا

 وې ه کی د سوات په حاالتو ناندرۍ وهلېجرسره په هو
شپې یې په کور کې ورباندې چپه راغلې وه.   او د

ر کی په کو نو طارق د ورور له کوتې بهر راووتلو
گیا څو ښځی په ټیټ غږ لخاموشي وه.  په پخلنځي کی 

شوه او غوښتل یې دده گرمي وکارونه یې کول.  ،وې
و، په هغه شیبه پالر یې کور ته رادننه ش والمبي.  چې

" .ینو، بهر گرمي دهه کد مورکوټې ته راځه چې هم هلت"
او  طارق یو څه ویل غوښته خو بیا یې سر ښکته کړو 

 طارق پالر ته څو په مړو قدمونو کوټې ته روان شو. 
گ وس سوات ته تواری بیا دا خبره یاده کړه چې خلک ا
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نشي  نور د خپل کلینک نه لیرې یراتگ کولې شي او د
او ورته  کیدې.  دده سره نور ډاکټران بیرته تللي و ېپات

 و چې ژوند اوس په  نارمل کیدو و.  خویې خبر ورکړ
ان پالر ورته د واده د نیټې خبره وکړه چې ده د گل رحم

 سره ټاکلې وه. 
 

م څپرکیلس  
 

یر وخت نه د کراچي یو نمبر ډایل کوو خو طارق  د ډ
ته  مصروفه و.  دده صبر تمام شو نو آپریټر هر واری دا
و چې یې ورته خبر ورکړه څو شیبې وروست یې وویل او

 ټیلیفون غوږوزې چا غلط ایښې دې د داسی ښکاري
ده هر څو شیبو کی یو  که د مصروف غږ راځي. ځ

بوخت  کارونو په نوروبه ایل کړو او بیا یا نمبر ډواری ب
 شو. دی اوس د خپلې بیکارۍ نه دومره ویزاره شو چې

د نورو هر سهار به نږدې مهاجر کیمپ ته ورغلو او 
څو ق طارسره به یې مریضان کتل.   ډاکټرانو ارکاررض

ر راوتلو چې پکې ددوي شیبو له د هغې خیمې نه به
 د خلکو مخامخ خت د داروگانو خیمې تهجو . کتنځې و

یو خوا بل  طارق اوس د خیمې نه بهراوږد قطارجوړ و. 
 یو ډاکتر په انتظارچې د  څوکسان خوا قدم وهلو. 

ې ، ده ته یوټغر ناست و ېڅپرالندې په زمکه غوړیدل
سور  ې نیولې وې. دی یواځینې کس و چې په تکسترگ

والړ و.نمرکی   
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 په دویم زنگ طارق یوځل بیا د کراچۍ نمبر ووهلو او
یژندلو وپ ون واخستو.  طارق ورته خپل ځانیوسړي تیلیف

کور ل ستاسو په گاونډ کی د حضرت گ "او بیا یې وویل،
بابا  خبر ورکړئ چې زه د ، که تکلیف نه وي نو هلتهید

و هر معلومیدسړی یو څه په ق  "سره خبری کول غواړم.
لته کی بل څوک نشته چې ه په کورخو ده ته یې وویل، "

و ما به ن شیبه وروسته بیا ټیلیفون وکړئ ورشي، تاسو
واو "  طارق بې صبره ش.م رسولې ويورته ستاسو پیغا

ره ډیوکړم، ی وروره، زه به انتظار در یې وویل، "خیرز
 "  بلې غاړې ته.ي خبره ده، یو څوک ناروغه ديضرور

 د . لیې د انتظار وویته ده  ،ناڅاپه بدل شو د سړي غږ
 د حضرت گلراتلو چې یو چا ته یې  له لیرېغږ هغه 

.  لپاره چغې وهلې کور ته د ورتلو  
ته یې  رټاو یو ډاک دننه کړوارق د کتنځي خیمې ته سر ط

د خیمې  لس مینټه کی به راشم. کوم،ن ټیلیفو زه وویل، "
.  ووالړ و سپین گاډي کې میدان یخوشنه وراخوا یو 

 له مینځه تیر شو او یوې ډډې ونې و د گاډودی ورو ور
دله دده لپاره یوه شیبه اوس په یوه ورځ بسره ودریدو.  

شوی وه او سوچ یې کوو چې د نورین په اړه خبر به 
د ، "وي وویلا ورته  زمیر بیگا ناوخته څنگه اوري. 

اکړی کراچۍ نه یو کس ټیلیفون کړی و او دا نمبر یې ر
د بابا په  یچې ډاکټر طارق ته یې ورکړه.  دو دې،

ه سر ت طارق د وجود ټوله وینه "  د.کی اوسیږيگاونډ 
ې الړه.  " کله یې ټیلیفون کړی و؟ میرزا وویل، ډیر



 

 166 

کوو، ر ورځې کیږي، هغه وخت ستاسو د کور ټیلیفون کا
ته ا بیا وروسته هر څه بند شول، خو ما دی پالر یا بل چ

 خان په قهر شي. ځکه خبره ونکړه چې هسې نه مشر
زا وخت د میر هخبرې پ ۍستوور" ه.موقع راته مالو نشو

ټوټه  غږ نور هم ټیټ شو.  طارق تری د کاغذ یوه 
بیا   .ټیلیفون ونکړو شپه ډیره تیره وه نو سته اویواخ

ته  گړۍخپلې  ده س خوب ونکړی شو. او کرۍ شپه یې
 خولېتندي د د   وکتل چې زنځیر یې سست شوی و.

اې د گړۍ په ځ کړو نو الس اوچت ده خپل پاکولو لپاره
پری  هد گړۍ نښ وټکي ته پام شو. کی یې خپل سپین پ

نو  ایده سوچ کوو، اوس که نورین و جوړه شوی وه. 
ل د غوږ سره .  ده خپل موبایایڅومره به یې خندلې و

یفون یلنیولې و چې د ویښتو خوله یې په ټ دومره کلک
 زړه یې و چې دا په رومال پاک کړي، خو احساس کړه. 

بیا یې سوچ وکړو. " که په دی وخت کی چا ورسره 
ه بند ریدو نو ټیلیفون به خبری وکړی او دده غږ یې واون

  "؟یا خداې خبر رابطه کیږي او که نهب کړي. 
ې په زړه ی ونفون کی د بابا ټوخې واوریدو ټیلیده په 

ټوپونو شو. د سالم دعا نه وروسته طارق د نورین 
تره  پسې چې هغېبابا ورته ډاډ ورکړو  پوښتنه وکړه. 

تنه ارق پوښط کلي ته بوتله. یې ان سره ځ د او راغلې و
ره هم دا سما ویل، "وبابا  " ؟وهنه هلته خطره وکړه، "

و ږیر او یجنگ بند شوویل چې وسودا وه، خو تره یې 
ړی طارق دده نه نوری پوښتنې وک " .تښتیدلي دي واله
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ه بابا ی کراچۍ ته تللې و خو پچې دی په کومو حاالتو ک
برې یې نشوې کولې.  خ یه او نوروخي دوره راغلد ټ

ه پوښتن لږ ارامه شو نو طارقڅو شیبې وروسته چې 
ي ر ول نمبوکړه. " ستاسو په کور کی که چا سره موبای

هغه مشري زوې مې هم دا نو راته راکړه."  بابا وویل، "
ا ته "  بیا یې چی.اخشتې دیل پرون د کور لپاره یو موب

  صیب ته ورکړه."ر مبر خو ډاکټزویه دا ل"،غږ وکړو
ارق سره یې خبری کړی وې، هم هغه کس چې د ط

دي موبایل کی خون خپل ورته یو نمبر وویلو چې ده په
 کړو.
یو  شهاب سالم آباد کې د چاپیلاير ساتنې په دفتر کېپه ا

ر ساده پارټي ده، ډی هبس یومیز کیښودو.  " په کارډ
اره مبارکي ویله او د چایو لپاعمران ورته ."خلک نشته 

ع کړو. ټیلیفون کوو خو شهاب من پلې سکټري تهیې د خ
نداره او ماشومان ارو یور یر کارونه دي،زما په سر ډ"

وسټ ماو که نور څوک هم راتلل نو " لې،مرو راو
اده ل، س، " اوس خو دی ویعمران په خنداشو  "ویلکم

، هندل، " یرپه زوره وخ ..شهابپارټي ده او ډیرو خلکو.
 "  دی.لپاره ده، ته خو خپل سړی یېد نورو  هغه خو

یر ته ځ نشو او عمران په کارډ لیکلي ټکو نور ایسار
 شو.

کی خپل ارق پیښور د روژې نه څو ورځې وړاندې ط
مان ورپیښ شو.  ماشو نو د امینې په کور کارونه وکړل

ل اخته شو خبرو او لوبوپه د نور کله په شان  ورسره 
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س یې خپلې کوټې ته منډه کړه او یو سپین کمیسوما  خو
واده لپاره، ددی  ، دورته راوړو. " گوره ماما زما جامې

وما نو سی واخستو کمیس تر" طارق ی.سره یو تاج هم د
وړ چې راغله نو د سپینو مریو جبیا دننه منډې کړی او 

 یطارق ورته موسک وړوکې تاج یې په الس کی و. 
 جاموکی خو به ته پري ښکارې،واه واه په دی شو، " 
، واده باد ته ځوالم آما ما مونږ به اس" ر وویلسوما ز
چې هغه وخت د سوما  "  طارق امینې ته وکتل.هلته دې

اده و  له د شهاب سبا، "راوتلې وهپخلنځي نه  دپه خبرو 
ور امینې ن  عمران راپسې د دفتر گاډې رالیږي..." دې،

څه هم ویل، خو د طارق په مغزو کی لکه چې زلزله 
 .  د شهابوڅه یې په مخه کړي وراغلې وه او هر 

ر سو او که خرم ورته پخپل نويوواده؟  دده رنگ الوتې 
ه دد. ایامینې به لیدلې و نو ایرنگ سیکل  والړ نه و

 ر یېلیمو د شربت گیالس ایښې و، چې ز د مخې ته
ی د هغه نیمه ورځ د امینې په کور ک  شونډو ته ونیولو.

شیبه ورته  هتیرولو په نیت ورغلې و، خو اوس هر
 د نورین په.  ځان یې ترټلو چې دومره موده قیامت و

 دی په اړه فکر نه وکړی. لټون کی ده چری هم د شهاب
 تلو لپاره ودریدو نو ماشومان ورپوری ونښتل. چې د
هم سخته گرمي ده، ډوډۍ  ویل، " گوره اوسوامینې 

" خو طارق ته داسی ښکاریده چې که .، وخورهتیاره ده
 یوه لحظه نور کښیناستو نو زړه به یې ودریږي.
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 اسالم اباد په لوې شیبې وروسته دی د پیښور او څو
 او ځان سره یې د نورین د ان ورو ( )لویه الره وېموټر

ه نورین د بابا سر . ژغورنې حال په تصور کی لیدو
اد د کور د غړو سره اسالم اب نه هلتهبیا ، ملک کور ته

ورته بیا د واده  ي، ځان مجبوره احساسوي، شهابته ځ
مني.  " نورین، زه به دی مړه پیغام ورکوي او دا یې 

 د ریدو او د موټر" ده پخپلو مغزو کی خپل غږ واو.کړم
 نه وی داسموټر  یې وکتل. ده چری پخوارفتار ستنې ته 

یې  ځغلولې.  د اټک پر پله یې پیسې ورکړی ، ټکټ
او  واخستو او د گاډو له قطار بیل شو.  ښکته اباسین

ه ځلې نورین ت هیره وه چې یو کابل د اوبو ننداره یې
څه هرباچا کال، د اټک بابا زیارت،  ښودلې وه.  د اکبر

ې پخپلومغزو کی یې د نورین د ژغورن . وتری هیر و
رۍ هغه د نورو خلکو سره په یوې ال بل تصویر لیدو. 

 ون چارجکی ناسته وه، په صوابۍ کی ددی د ټیلیف
 .. ټیلیفون تری ورکا نا...نیاو دا بند د خالص شي

 ا...ناامن یې کراچۍ ته وړي،  ند بابا ز  .یشوې د
ې یې که دا کراچۍ کی وه نو بیا ول...داسی نشي کیدې...

اسی به دبابا خو دروغ نشي ویلې.  ...فون ونکړویراته ټیل
ره سره د غرونو په الره روانه وه،  وي، دا د ت یشو

ې ځاه لي پیې د ک یپوځیان پری راپیښ شوي دي، دو
 يڅه تیر شوي د هغې..په .خدایه...بوتلل اسالم اباد ته

هغه خپل سره..."  اباو اوس د شه ؟چې ما نه خبروي
تو. او نیغ کښیناس ه وجنگوونگ سرسر د موټر سټیر  
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ه ټیلیفون وکړو نوهغ طارق د نیمې الری نه عمران ته
 هسرځان  ه بیاورته د خپل میلمستون درک ورکړو.  د

و خپته به تری څنگه غواړي.  سوچونه کول چې د شهاب
ه عمران سرد  ورسیدو اومیلمستون ته  یدماځیگر چې 

هاب راته د واده کارډ شوویل، " ولیدل نو هغه ورته یې
ون فنن لکه چې نکریزې دي، ما ته یې ټیلیراکړی و، 

، زه به دا د ښځو محفل دیل کړې و چې راشه خو ما وی
ښه  ځې نو که"، بیا یې عمران ته ووکتل م؟ پکی څه کو

د طارق په زړه اور بل و، خو په   ".ډوډۍ به وخورو
" زه به شاور وکړم خو جامې  ل،مړاوي غږ یې ووی

ورکړه او ..." عمران ورته خپله یوه پاکه جوړه مې
کور ته ورغلل.  هلته ډیر میلمانه  ملک ماښام دواړه د

د نورین  ملک نه یې دموقع نه موندله چې  طارق او وو
. ایکړی وپوښتنه   

 ته ورغلل چې هوټللوې کی یو موټرو څو په یدوبیا 
 . دهېو په لوړ غږ موسیقي غږا وخلک راټول وډیرپکی 

ټول نورپه  پاره یوې خوا ته ځاې جوړ و اود سړو ل
طارق اوس په .  شورو وماشوماناو  ښځو دتاالر کی 

ی دا هغه زمونږ د بکولې، " زړه کی د نورین سره خبری
خر مینې انجام و، نورین بي بي، ستا او زما الری اکچه 

بوره چې زه مجنورین غږ واوریدو  بیلې شوې،" بیا یې د
وم او خپل غږ یې هم واوریدو چې دا فلمي ډایالگ دي. 

هغه وخت بیا دواړه په جنگ شول. د واده ټول میلمانه 
ې ږي چې طارق او نورین د یو بل الس نیولېهک پک ک
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 د چا په او روان شي.  هغه د خپل ماحول نه بیگانه نه و
ا خویې اپیکه خندا وکړه خو نور ټول وخت به یې خبره 

یو . دیخوا کتل چې په میلمنو کی څوک اشنا پیدا کړي
ات سوتری پوښتنه کوله، " وخت یې پام شو چې شهاب

و مال سره مخ پاک کړو اته خو نه یئ تللې؟ طارق د رو
، تر اوسه موقع نه ده پیدا شوی، خو د اوې ویل، "ن

" .الړ به شونو  وکه حاالت ښه وروژو نه وروسته 
ری غوښتل یې چې نواستو اوورسره نږدې کښین شهاب

 ۍ دې، چې په دی کی څو ځوانې جینکاخبری یې کړی و
خوا ته راغلې.   ییوی سری بنارسۍ سره په خندا ددو  

زو طارق بیا د نورین غږ واوریدو، " ښه نو ته زما نکری
ی د په خندا کې یې، چا بللې یې؟ " بیا د ټولوته راغل

یبې څو شوکتل،  نورین خندا هم گډه شوه او ده  جینکو ته
وو کتر منځ خبری کیدې. هغوي ټینگار او د شهاب یددو

ورته  ورسره ځي او شهابچې یواځې شاه ځلمې به 
طارق د  و چې دده څو ملگري به هم ورسره وي.  ټینگ

، ېزما نکریزې نه وي خوښبیا واوریدو،"نورین غږ 
واده کی مې بدي شي." خپل غږ ورته ویل، " ددی بوي

 ، دا څنگه ناوې، خلک به واي؟سره کوې ونه نهبه الس
"  نورین په زوره ؟ده چې نکریزې یې نه دي کړي

 "  طارق د جینکو.که تر هغې ژوندۍ پاته وموخاندل، "
 گډه خندا واوریده.

 په ټول به دننه ځي خو یفیصله په دی وشوه چې دو
ر سر پ د شهاب څلورو جینکوسټیج به ورسره نه کیني. 



 

 172 

 ورو یدو  ور کسان ورپسې شول.نبنارسي ونیوله او
نو او هغه ځاې ته ورغلل چې پر یو ټیټ سټیج د گلوورو 

ې طارق ولیدل چ رنگینو رڼاگانو خیمه ودرول شوی وه. 
ه نازکه یو کرسۍ په ژیړه لوپټه کی مخ پټ په یو ښکلي

لیرې  لوپټه له مخ نورینناڅاپه  او نرۍ جینۍ ناسته وه. 
 مې په یدووگوره ویل،" کړه او په زوره یې طارق ته و

ن ښه فلمي سیڅومره وم، وي، زه ستا په انتظار زوره ود
طارق اخوا دیخوا وکتل   ، راځه چې سندره ووایو."ید

دا  نو په تاالر کی هیڅوک نه و او چپه چپتیا خپره وه.
و ښو ته کتل چې قدم یې نشخلک څه شول؟ ده خپلو پ

او  تللي. ټول سړي وړاندی ر وڅنډلور یې سز اخستې. 
هغو  میج ختلې و او هسټ پر شهاب . وپه کرسیو ناست و

اوس تری پیسې غوښتې.  شوخو جینکو  
و په زوره ودرزیدیې زړه  نو یج ته نږدې شوطارق سټ

او دواړه السونه یې په  ودریدو.  د ناوې مخ پټ او بیا
و او ځولۍ کی ایښي و. د هغې لیچې له رنگا رنگ بنگړ

 پهیې السونه   رو پټې وې.ا د گلونو په گجد موتی
و نکریزو سره او په ټولو گوتو کی د سرو او د الماس

د هغې اوږدې  . وگوتمۍ وې.  دا د نورین السونه نه و
ا زړه بی د طارق  نازکې گوتې نه وې، دا نورین نه وه.

په یوې   ده یوه اوږده ساه راښکله. حرکت وکړو او
غم  عجیبه خوشالي او او یې ځان وغورځووکرسۍ 
طارق "خپل غږ یې واوریدو،  احساس کړل. یې دواړه 

ه په اسانه خانه ځان ته دی الره جوړه کړی وه خودومر



 

 173 

 کړویوې جینۍ ورته سالم و ".یخپل منزل ته نشې رسید
ا ځاې یې سوچ کوو چې د هووکتل. د ځواب پ بره ده نو

 د څوک وه.  هغې بیا سالم وکړو نو طارق راویښ شو. 
د خپل ځاې نه راپاسیدو او د مخ  یو دیاسمین په لید

 خوله یې په رومال پاکه کړه.  یاسمین ورته د شربت
  گیالس ورکړو او نورو میلمنو ته متوجه شوه.

ل د واده نیټه د اختر نه څو ورځې وروسته وټاکارق طد 
 مور په روژه کی سوات ته د تلو هوډ وکړو.  ه نو دهشو

یې  یلیدل چې زو ی، خو دوواو پالر یې خوشاله نه و
هر راضي ښکاریدو او په وړه خبره به یې قواده ته اوس 

نه څرگندوو. زیبا هم مور ته ډاډ ورکړو چې ورو ورو 
 به هر څه سم شي.  
یو  ود خپلې کوټې دروازه پرانسته نطارق په سوات کی 

ن یې احساس کړه.  داسې لکه چې نوری یاشنا خوشبو
پل ځاې ایښي و، څه پخ پکې اوس اوس ناسته وه.  هر

.  ته بیا راغلي واو پخواني مالزمان ور کور پاک شوې
وال هغه برخه وښودله چې بیا جوړه ېمیرزا ورته د د

 چا د نوي او د زوړ توپیر نشوشوې وه خو د لیرې نه 
نو دکانوپه یدل چې وتلو او وې لودی بازار ته  . ایلید

ړو. اله البنات ته تپه بل سهار دی مدرس  .کی ښه گڼه وه
ه پکی شینو کاکا بیا په دروازه والړ و خو د سبق سلسل 

و د ا شوې.  ده څو شیبې ورسره خبری وکړېنه وه پیل 
و که  غلياستادانو پوښتنه یې وکړه چې څوک بیرته را

خو ي کله نا کله څوک پیښه وکړنه.  شینو ورته وویل، "
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یا نه وروسته به ب ملک صیب راته ویلي دي چې د ژمي
"   .وي سکول کار شروع کړي که خیر  

 رانوکټالړو او نورو ډاوړوکي روغتون ته  طارق خپل
ښه او  بل ته د تیرو څو میاشتوټولو یو  سره یې ولیدل. 

 وه او خبرونه ورکول.  د مریضانو شمیره دومره نه بد
ه کلینک ن په خبرو تیرکړو. طارق د یزیات وخت دو

 ړو چې نورینوان کر وتلو او موټر یې په هغه الرورا
ې ه اډه کی ید الریو پ ځل تللې و. سره پرې وروستي 

نه  ود بسونو او کوچونکډو سره  ولیدل چې خلک د خپلو
ره ور سییو ډر او د واځاې موټر ودرده یو  .ښکته کیدل

  .ته والړو یې خبری پیل کړی چې د خپلې الرۍ مخ 
طارق  هغه یو کس ته ناره کړه چې په منډه راغلو. 

ه الس پوښتنې وکړی او بیا یې څو پیسې د هغه پ ترینه
س سړي داړې چینگې کړی او په سینه یې ال کیښودې. 
 کیښودو.

ې یو سهار امینې مور سره په ټیلیفون خبری خالص 
د  د جامو او کالو  کړې نو زیبا تری غوږوزې واخستو.

ې ډیزاین نه وروسته امینې د طارق پوښتنه وکړه نوو
ن به او  ن و سره  یې ټیلیفون کړی وویل، "پرون د رسید

نه کی کورو مینګوره کار ته تللې وي، دی واي چې په
ان خلک یې په جوړولو لگیا دي خو پوځی او وران شوي

د  زمونږ ، "امینې خپله اندیښنه وښودله  "اوس هم شته.
 زیبا وویل، " ستاسو کور ی؟"وال اوس جوړ دېکور د

هغه جینۍ تر اوسه هم خوا ته الره اوس هم بنده ده، که 
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هلته او ژوندۍ وه نو دا به لویه معجزه وي." دواړو 
و خویندو په رمز او چاالکي د کور د نورو ښځو غیبت ی

کړو.   بل ته وکړو او ټیلیفون یې بند  
پاره کور ټیلیفون پرون لږ وخت ل د یدو دپه سوات کې 

با زی خوشاله و چې د طارقخو اوس بیا بند و.   کار کوو
ته ماښام روژه ماتې  طارق هر غږ به نه اوري. الرپاو 

ه یې د لتهم ه. کښیناستو یبه د ټولو مالزمانو سره یو ځا
.  د ډوډۍ نه وروسته به یې میرزا په امامت جمع کوله

ری حیرانه و. یوه کول چې میرزا پڅهم چیلم ورسره 
فون د مخې ته کیښودو چې د ټیلی طارق  شپه ده یوکاغذ د

فارم و. طارق هغه تاو راتاو کړو او  دلولوتارونو د ب
څو ورځې  ورته یې وویل، " زما په میز یې کیږده." 

یې  هغه سړی الړو اوبیا د الریو اډې ته  وروسته دی
خبر راوړو  ده . وې ې ورکړېچې ده ورله پیسولیدو 

څوک  و اوچې د پورن کلي کې اوس هم کورونه بند و
ه وروستۍ کړۍ هم مات د طارق د امید   .اوسیدل پکې نه

کي شوه او په هغه شپه ده په بالښت سر ایښې د راتلون
 ژوند په اړه سوچونه کول.

د .  انۍ به اوس هر وختې ناروغه وهپه پیښور کې 
نار کال پریښودل د هغې د زړه لوې غم و.  عمران یچ

ه د رتمور ته ډاډ ورکړی و چې دده یو انجینیر ملگرې و
ه یې په ده، کال وروسته ب اره کړېلپاره نقشه تی نوی کال

د  په دی خوشاله وه خورابیا  جوړولو الس پوری کړي. 
که  هغې به ژوندي یو"خدای خبر، تر باور نه کیدو، انۍ
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ې رته په مینه قهر وکړو، " دا څه وا"  شهناز به وا؟ن
وې ځاې به نوي کال ته ځو، پکی به نانۍ، مونږ ټول یو

"  .نې به پکی ويو وچمن وي، سبزي به کرو، د میو
 ښکلو.کړی او په ځان به یې څادر راانۍ به سترگې پټې 

ه نې ناندرۍ دومرپه سر د شهناز او امی د کارونود کور 
ول ولگ نوری خدمت گارانې په کاردوه  زیاتې شوې چې

د کور  لوښو او جامو د وینځلو سره سرهد  ی.  دوشوې
 دا راوړهم هلک د بازار نه سویو ماشوصفاي هم کوله.  

لې تاک وله ورځ به په منډه و.  خو شهناز د پخلي واراو ټ
 ه چې په دی کی ورسره ونډهکړ و او امینه یې مجبوره

    واخلي.
 او بیا د ه مردانورځې پطارق د واده نه وروسته څو

ر او کی ژوند پیل کړو. پالمنې سره د سوات په کورمیر
 په مرداند بابي او خال، زیبا، خو ویې هم راغلي و مور
پاتې و.  د ژمي د وتلو سره هغه خلک چې لیرې کې 

ه گوڼه سیمو ته تللي و ، بیرته راغلل او په ښار کی گڼ
خوانو ځینو پ اوبیا پرانستې زیاته شوه.  مدرسه البنات 

ون د ملک د نورین په لټ و. ل کړاستادانو پکی کار پی
ۍ کورنتره نورین او د  ته خلک واستول خوکلي هغې 

لکه چې په زمکه یې چری ژوند نه  وداسی ورک و یې
د  چې ولیدل یپه وروستي ځل دوکس کړی. د کلي یوو

.  د وهغه ځاې نه د وتلو په تکل کی ونورو په شان د 
لي کونړ ته تل کره به خپلوانو یهغه اندازه دا وه چې دو

په کراچۍ کې  ینا دا وه چې دوېوکس  بل د وي. خو
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ارق په لیدو ورته د بابا د یوه ورځ میرزا د ط.  دي
 یدده خپل تیر ژوند سره ورست مړینې خبر ورکړو نو

  تړاو هم ختم شو.  
ه سوات تد خپلې کډې سره  جمشید کیل د اوړي په پې

انۍ او رابیا هم هلته د امینې او ماشومانو سره  او الړو
د کور  یې.  سوما او خرم اوس دواړه یو ځاپاتې شو

م و. کتون هه تلل چې پکی وړنږدې یو وړوکي سکول ت
ونه نوي کورسپه سوات کې د شعبې له خوا  د ماحولیاتو

و.  د و عمران به په میاشت کی یو وارې ورتلل نل شوېپ
 اوبو وړېاو و خاورې چینارو کال لوې د تیږو دیوالون

ره یو څو .  ده به په هره پېیدو په حال واو د رژ وو
یرو سره د تیې به ستل او خپل کمپیوټر کی یعکسونه واخ
زمکه ه شپږ میټر .  په یو کال کی سیندیې پرتله کړل
هم زیات شوی و.  په زمکه به یې زور  خوړلې وه او

ه پټ ره توپیر نه لیدو خو د سیټیالیمنورو خلکو دو
.تصویر کی دا واضح لیدل کیدو  

 
یې  ډډه ولگوله اوشفیق تهطارق د یوې لوې تیږې سره 

راغلې. ه مخکې چری نه یې ته به دی ځاې توویل، "
ه ، "  نه مونږ به تل د هوټل نشفیق چار چاپیره وکتل

 وسې ځایونه مو چری نه واخوا دیخوا چکر ووهلو خو دا
 د تیرو څو ورځو نه د طارق میلمه و او نن ی"  د.لیدلي
ه وادي ښکته ټولسیند نه پوری غاړی ته بیولې و. یې د 

رونه څو تصویورته ښکاریده او شفیق پخپلې کیمری 
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ی کړ چری دا سوچ نه دېستل، بیا یې وویل، " تا یواخ
 ه اسپتال کیپممکن چې نورین به زخمي شوي وي او 

م د پیښور او اسالطارق یوه ناخواله خندا وکړه، "  ".وي
 ".الړمچې څومره اسپتالونه دي، ټولو ته اباد په الره 

ه که زما منې نو څکیښودو، "شفیق ورته په اوږه الس 
ه که هغه ژوندۍ وه نو پخپله به درت موده یې مه لټوه. 

 سر زورو ارق ځواب ورنکړو او د سیندط  ".راشي
سره ډډه  فیق هم د تیږېاوبو ته یې سترگې نیولې وې. ش

 طارق "چې دا به چرته وي؟ یستا زړه څه وایولگوله، "
فیق ته ل یې کړو او شویستلو، بود جیب نه یو سیگرټ را

ه ه اوسیږي، خو ما ندی غرونو کی چرت پهیې ورکړو. "
ه خلې ې ل"  شفیق د سیگریټ لوگ.یې ځان پټ کړې دې

  "ولې یې ځان پټ کړی دی؟و، " لتیساو سپیږمو راو
له مونږ چې واړه و، په لوبو کی به کله کل، "ویطارق و

ه ما د نورین خبره نه منله نو دا به په قهر شوه.  بیا ب
 لټوله او دامې وا ته به رانه داسی پټه شوه چې هری خ

ه ښه مې یادیږي، یوه ورځ هم دغسې پمې نشوه موندلې. 
ي خو یل، پخپله به پیدا شرانه پټه شوه. ټولو و څه خبره

ره ما داسی احساس کوو چې دا به بیا نه وینم. اخر په زو
ټوپ کړل.  زه نو دی یوې ونې نه را ژړلوزوره مې 

ه مې الس اوچت وم چې ددی وهلو تدومره ورته په قهر 
نې ه ته زما خبره نه موویل، " ک غصهکړو. راته یې په  

. دلېبه داسی پټه شم چې هیڅوک به مې نشي مون بیا نو
ما په وروستي ورځ ددې خبره نه وه منلې. دې چرې هم 
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ی "  شفیق په غور دده خبرراته داسې زارۍ نه وه کړې.
ورپسې  ټول عمر خوته اوس څه غواړی؟ ې، "اورید

 انتظاردو او وې ویل، "ېن ودرعمرا !"ون نشې کولېلټ
".یوه ورځ به راته پخپله راشي . کولې شم خو  

د انۍ  رخپل کمپیوټبه کله نا کله عمران په پیښور کې 
 ښکارهمخ ته کیښودو او هغې ته یې د کال عکسونه 

ما سو  ورسره کښیناستل.هم کړل، نو سوما او خرم به 
لې او اوس خو به هر چا هر چا ته د سواستو خبرې کو

خرم   ترینه پوښتنه کوله چې سواستو دې په څه حال دې.
ه خبردارې به یې ورکړو، " زه ب ته به په قهر شوه نو

 " ټولو به وخندل.  یوه ورځ د.سواستو درپسې راولم
وما لیفون وکړو نو سعاطف د امریکې نه ټیعمران ورور

سه کی ل کړې او هغه ته یې د سواستوېورسره خبرې پ
د  په کور کې اوسیدو.  ماښام یدو تیره کړه چې اوس د

اې ټي وي د خبرونو کتلو نه وروسته به هر چا خپله ر
برې یې خ یدو د ،رابیا به غلې ناسته ورکوله خو

 موبایلپه  الړه اوخپلې کوټې ته  به امینه  اوریدې.
 ټیلیفون د خور سره اوږدې خبری پیل کړی چې اوس

ې د شپکله  وه. وې ورینداره مدیحه ن یدو موضوع یې د
ه ی کولې چې د اوړي لپاره سوات تخبر یتر ناوخته دو

مران دیدو به امینې د عد بریښنا په بن . انالړ شي او که 
ې و جنریټر اخستاوس ده ورته ل کړو، خو ېسره جنگ پ

 .  د جون په میاشتهشویخه ورباندی به  یوه کوټه چې
ت یشم په کورکی مور پالراوالدونو سره د  کی امینه د
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ت  بله میاش  ته والړی.کور  جمشید د، رابیا او انۍ شوه
 ل شول.  عمران دېانونه پال نه وه وتلې چې سخت بار

ی سره په کاالم کی و چې د شپې پر د یوی ډلې ېسرو
بو ری خوا نه په اومیلمستون د ه یدو .  دسیند راوختلو
لونه دل چې اته پبرونه واوریچا په ریډیو خکی بند و او 

مینې ته ا.  عمران پخپل سیټیالیټ ټیلیفون واوړي واوبو
ته  پټرې د خلکو مرستېوورکړو چې د پوځ هیلي کډاډ 
د پنجاب نه ورغلي  لومړۍ جوپه کېپه   .ېو غلېرا

ملو ورپورې ملنډې  وویستل شول.  عمران سرهخلک 
.  ملگري ترې ځان پټ کړې و پوځيوهلې چې دده 

 ډاډه و چې په زړهد عمران او  لرلشیان  د خواړو یدو
پل سهار ده پخ کی به اوبه ښکته شي.  په بل څو ورځو

 ،يڅوک پلسیل ته راغلي خلک لیدل چې دوربین کی 
په  قافلې سره یود خوړ سره  ،په الریو کی سپاره نور

نه په  د هرې کړکۍ  هغه د بره پوړ.  وو شان روان
او تر څو چې د  ستویدوربین د چاپیره اوبو جاج اخ

 . ر کوویې کار کولې شو، ورباندې کاکمپیوټر بیټري 
چې  یوه شپه په سیټیالیت کې یې د سوما غږ واوریدو

ن ور ته راځي.  عمرابه کله ک ید ،ترې پوښتنه کوله
ي الړ شاو کله چې  یورته وویل، "دلته سواستو راغلې د

" .بیا به کور ته درشم نو  
ه ښکته ن شاو خوا اوبمیلمستو دورځې وروسته څو 

هغه  ووتل.  ان سره ترېد معمولې سام یشوې نو دو
 ړ وپکی والهیلي کوپټر ې چ ځان ورسوویې  میدان ته
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د زمکې نه پورته شول نو عمران پخپلې  او کله چې
 رد جنت په څید سوات کیمرې فلم جوړول پیل کړل. 

څه  د اوبو په خړ څادر کې تاو شوې وه او هر زمکه 
کیمره د مخ نه هغه  یانه سره اوړل.  یو ځایې له ځ

 دته لیرې کړه او دوربین یې سترگو ته ونیولو.  ښک
لونو ددی ماتو دېوا او سواستو یدو وهړنگ په چینارو کال

 داسې ښامار چې یوه خله و.  یتاو شو لکه د ښامارنه 
د کال د  ده پایلټ ته په چیغه او په سوونو لکۍ یې لرلې. 

 ټو،کوڅو و وویل او په وروستي ځل د یوداویپاسه د رات
. لکړ لونوعکسونه  یې په کیمره کی بندړنگو دیوا  
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