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  : يادونه
په دغه کتاب هر هغه څوک چې دلنډې کيسې په فن کې �ارت ولري ، تبرصـه کـوىل يش ،  پـر 

  . ځاى او رغنده تبرصې ، نيوکې او وړاندٻزونه  به په راتلونيك کې را رسه ال مرسـته وکړي 
 numandost75@yahoo.com :اميل ادرس  

 

  : ت７ون 
 

ټولو هغو کړٻدلو انساHنو ته ، چې په  ګڼو نومونو او څٻرو ، پـه دغـه ټولګـه کـې د راغلـو کيسـو د 
  .کرکټرونو په توګه راڅرګند شوي دي 

    

  مننه 
که د ځوان ژورHليست عبداملعيد هامشي ، خملصانه هلې ځلې نه واى ، نو خداى خرب که دغه 

  . ټولګه تر  ]سو  رسـٻدلې واى 
  

  دوست 
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  چنار ＇ن／ه مات شو ؟
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  :د کيسو له لوستلو مخک３ 
 

d نږدې درې لسزيو راهيسې په هٻواد کې د جګړې وږي ديوان تٻره غاښونه ګرځي  را ګرځـي ، پـه هرګـام 
  . کې  پر سينو پښې ږدي او په مريو غاښونه خښوي 

هره خوا چيغـې دي ، غلبلـې دي خـو اورٻـدونکو رسه k د بيـان ځـواک نشــته اوk ورتـه تکـراري اوازونـه  
  . ښاكري 

مهدا المل دى،  چې دغو بـې مشٻـره تراژيـديو ، د اكغـذونو مـخ تـه لکـه څنګـه ، چـې پـه اكر ده الره ونـه  
  . غيبـې شوې موندd ، چيغې په هوا کې ]وې را ]وې شوې ، ستړې شوې او بيا مهلته 

 –د لنډو کيسو کومه ټولګه چې اوس سـتاسو پـه السـونو کـې ده ، دا          د مهدغـه شـان مغـزيو خـال  
  . خال اyور دى 

خو ما په قصدي توګه هڅه نه ده کړې ، چې يو تراژيـد اثـر رامـنځ تـه کـړم ، بلکـې دغـو چيغـو او سـاندو  
او د سوالګرو په څٻر راته ځوړند رسونه درٻـديل دي  جمبور کړى مي ، ستړو ارواحو مې د زړه ورټکوىل دى

  . او تر هغې راته والړې دي، چې ترڅو مې مغ وررسه ژړوىل نه دى 
  

لكه خو يـې دومره پرٻشانه کړى مي ،  لکـه _  ما دکيسو d کرکټرونو رسه يوځاى اوښکې تويه کړي  او لكه 
  . د خپلې کورنۍ غړى چې مې d السه ورکړى وي 

د ديو د غاښونو خرپا او د انساHنو په غوښو د هغه د خشوند غږ اورٻدىل دى ، ماهغه چيغې مه  ما دجګړې 
  . اورٻدلې دي ، چې وروڼو او خويندو مې دديو  په پنجو کې وهلې 

   d ماليديل ، چې هغوى څنګه اخـوا دٻخـوا  الس اوپښـې وهلـې،  خـو ديـو پـرې هامغـه شـان خوڼٻـده  او
  .يك  زبٻښل رګونو يـې  وروسـتۍ څاڅ

  
نو که دغو   کيسو  مو معمويل مه زړه نرى  کړ ، د کيسې د فن  او k زمـا d خـوايـې مـه ګڼــئ ، دابـه  د  

  . هامغه چيغو اثر وي ، چې د زړه d ت� را وتيل دي 
  

  د مرغويم  شپږمه ١٣٨٥
  اكبل  ، د زماخنان �
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  بختور
                                                  

 

په هغه ورځ ، تابه وې په ا مبو �نسونو کې هم زړونه پيدا شوي وو ، په خپلو چيغو يــې د وزير 
.  اکبـر خـان روغتـون ودانـۍ ښـوروله او پـه بـا مونـويــې لکـه د ټپيـانو وينـې سـرې رڼـا ګـانې تـا وٻـدلې

ٻبه پــه شــٻبه دروغتــون مــخ تــه درٻــدل او پــه وينــو ککــړ بدنونــه امبو�نســونه پــوره �لهانــده وو، شــ
  .ترې را ښکـته کٻدل 

پــه هغــه ورځ لــه ســرونو تــور پــاچ لنګــوټي غورځٻــدلي وو  او  لــه پښــو ، �ســونو ، م:ګــانو او زنــو   
  .راتاو، وو 

و او د زګٻرويو غږونه به تٻز شول او بيا به يو دم  د شهادت د کلمې غږ تر نيما يــي وا ورٻـدل شـ  
  .نوره به د څو شيبو له پاره چو پتيا خوره شوه

رو غتون مخ ته ودرٻد ، په بٻـړه يـــې د  مبو �نس د چيغو له بد رګې سره دشٻبه وروسته، بل ا  
شا پټه پرا نٻستل شوه ، په وينو سـور زلمـى يـــې تـرې را ښـکـته کـړ ، پـه يـوه پښـه يـــې سـره څپلـۍ 

ي وو پښو وه، بله پښه يــې له څپلۍ سره نه ځاى پر ې سپين ګل مٻخونه وهل شو–چې ځاى 
دوا سکټ ښـي پلـو يـــې دوه غـټ سـوري ښـکا رٻـدل او د چـپ اړخ کـوچنۍ اينـې يـــې لمـر تـه .  وه

  . ځلٻدلې 
دواړه شـونډې يـــې داور لـه تـاوه بٻرتـه شـوې وې  او مخـامخ دوه غـا ښـونه . مخ يــې نه معلو مٻده 
  .يــې ترې ښکا رٻد ل 

ور پسې يــې بل ځوان ،  چې پلن ټټر يــې وو او له غنم رنګه مخ نـه يـــې سـوچه لنـډه ږيـره راتـاوه  
  .وه ، په ټاير لرونکي کټ کې وا چو 

  .ليکه وينې را روانې شوې  –د کټ پر پښو او با زو ګانو ليکه  
  .ژر کيڼ او ښي اړخ ته سر اړوه را اړوه او ژبه يــې په وچو شونډو تٻروله –هغه ژر  
سر يــې . په نور بدن يــې ټپونه ، نه ښکا رٻدل ،خو تر نامه �ندې نه يــې په چټکۍ وينه راوتله  

ودرٻد، سترګې پټې شوې، خـو نـا څـا پـه يـــې د اسـې چيغـه وکـړه چـې لـه هيبتـه يـــې د ټولـو زړونـه 
هغـه پـه چيغـه کـې څـه لنـډه جملـه هـم ووې ، خـو څـوک پـرې پـو ه نشـول ، دې . سست  کـړل 

  .لړزول او نور مې  دليدلو وس با يلود چيغې مې هډونه و
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لــه هغــې وروســته مــې تــر ډٻــره لــه امبــو �نســونو کرکــه کٻــده ، شــفا خــا نــې مــې پــه خــوب لٻــدلې او 
  . دروغتون په �ره نه تلم 

نـــن چـــې څنګـــه خـــونې تـــه را غلـــم ،کـــټ کـــې وغځٻـــدم ، �مـــې ســـترګې پټـــې شـــوې نـــه وې ، چـــې  
س:م الـيکم ، ! الو: ټٻلٻفون غوږۍ مې را واخٻسته  ټٻلٻفون نه غږ پورته شو، ور خطا شوم ، د

  د قاري صيب مرکز دى؟ 
ما يــې غږ ونه پٻژاندخو ، چې څنګه مـې د هـو ځـواب ورکـړ ، هغـه وپٻژانـدم او بيـا يـــې پـه سـتړي  

  :غږ ، چې د ژورې ساه اخيستلو اواز يــې هم راته ، وويل 
وه کوټه کې پراته يوو ، څوک موخبر نه پوره مياشت شوه ، پنځه نفر ه په ي!  هاى ، نا ځوانه  

: اخلـي ، کـور وا� خبــر نـه دي او تـا ســې انـډيوا�ن تشـه پوښــتنه نـه کـوئ  او پســې زياتـه يـــې کــړه 
دوزير اکبر خان شفا خانې دريم منزل ، د ښي �س اتا قو کې مې پوښتنه کوه ، نومره يـــې ماتـه 

  . هم نه ده مالومه 
  

نه کې ټپـي ځوانان پراته وو ، چې څنګه مې بلې خـونې تـه سـر سبا ، يوه بجه ورسٻدم ، هره خو
  .ځان مې ور ورسو او را ټينګ مې کړ . ور دننه کړ ، نږدې وو ، چې له کـټه را ټوپ کړي 

درې واړو ټپيـــانو راکـتلـــې ، ټولوتـــه مـــې ډاډ ورکـــړ ، مخـــامخ دوه تشـــو کـټونـــو تـــه مـــې �س ونيـــو،   
  ماوې دا څه شول ؟

ښــتنې تــه پــه تمــه وو، ســترګې يــــې ډنــډ شــوې ، غلــي وو، شــونډې پــه هغــوى لکــه چــې همــدې  پو 
ژړا يــــې غلــې  کــړه خــو پــه اوښــکو  يــــې وس ونــه رســٻد ، پــه خپلــې پــو ښــتنې پښــٻمانه . غــاښ کــړې 

  . شوم 
هغـــوى يـــــې همــدا نـــن شـــپه رانـــه ووٻســـتل ، او س بـــه يـــــې پـــرې : شــٻبه وروســـته يـــوه زړه غـــټ کـــړ

  . اړو ښه په زوره وژړلې له دې خبرې سره درې و.  خاورې اړولې وي 
دژړا غږ له خونې ووت او ورسره سم ور پرانٻستل شـو ، يـو ځـوان ر اننـوت ،څٻـره يـــې راتـه اشـنا 

ټپيــانو . ښـکاره شـو ه ، ټولـو تـه يـــې ډاډ ورکــړ او بيـا پـر يـو خـالي چپــر کـټ �س تـر زنـې کٻناسـت 
ليـدلو يـــې هـر څـه هٻـر  ټولو په هغه سترګې ونښلولې او دا سـې  غلـي شـول ، تـا بـه وې د هغـه پـه

هغه له زنې � س لرې کړ ،  ژوره ساه يـــې را ښـکله ،  ټـو لـو تـه يـــې وکـتلـې ،  سـترګې يـــې .  شول 
نـوره خبـره يـــې سـتونې کـې وچـه ... هغوى بختور وو ، کاشکې زه هم : سرې شوې او بيا يــې ووې

  . شوه 
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له ده ته چې سـترګې يـــې پـه حيران وم ، کله مې ټپيانو  ته ، چې سرونه يــې ځوړند نيولي وو او ک
  . چت نښلولې وې ، کـتلې 

ته ووايـه لـه مانـه بختـور نـه ! م: صيب: هغه له چته سترګې ښکـته کړې او ماته يــې مخامخ کړې 
  وو؟ 
هک پک شوم ، ملګرو ته مې وکـتلې ، خو هغوى لکه چې په خبره پـوه وو ، هماغـه شـان غلـي  

  .ښي  ، بختور ته يــې چې ژوندى يــې نه ، هغوى دې خداى وب: وو ، زړه مې غونډ کړ
زه بـد بختـه يـم   او .   نـه ، تـه نـه پـو هٻـږ ې: په دې خبره يــې مخ سور شو ،  سترګې را ووٻسـتې  

مــخ پــه مــا را غــى، لــه زړه مــې يــو خــداى خبــر و  ، .  بيــا لــه دې خبــرې ســره لــه کـټــه  را پورتــه شــو 
تـه بختـور نـه پٻژنـې ، : يـــې وښـورو څنګ ته مې کٻناست ، پـر اوږه يـــې راتـه � س کٻښـود ، سـر 

  :نه پٻژنې او بيا يــې له لږ دمې وروسته زياته کړه 
،  ټــول ميــا شــت مــې دواده نٻټــه وه مــې يــو کــال مخکــې کــوژده وکــړه ، دا پــه څــه جرګــو او ننواتــو

کورتـه تلـم ، چـې د جنـګ تشـکيل کـې .  وا ده لـه پروګـرام نـه خبـر وو  خپلوان او انډيوا�ن مې د
،  د هرې ګولۍ لګٻدو سره مې خپل واده يا دٻده ، يو نا څاپه مې څنگ ته ډز شـو،  برابر شوم 

ســره لنبــه پورتــه شــوه اولــه دې ســره ســم مــې يــو ه پرچــه پــه ګٻــډه او بلــه لــه نامــه ښــکـته ولګٻــده 
  .نه ځان وژلى شم اونه کورته تللى شم ... ،اوس

  ...ته نه پوهٻږې زه بختو 
  .و له چيغې سره په منډه له خونې ووتخبره يــې نيمايــي کې پر ٻښوده ا  

                                                                             
  مير ويس ميدان –کا بل                                                                 

                                                                     ٤ - ٣ – ١٣٨٣  
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  محروم
 

په کورکې له ټولو مشروم  ، همدغه مشـر تـوب راتـه غـم جـوړ کـړى و ، ځکـه زمـوږ پـه ملـک    
  . کې چې څوک مشر شي يابه په نورو ظلم کي او يا به  پرې د نورو غم  ور بار وي 

  
زه  هـــم لـــه دې دوهمـــې ډلـــې څخـــه وم ، د کـــور ټـــول لګښـــتونه ، د څـــارويو پالنـــه ، دځمکـــې    

  . او  هر څه ځما په غاړه وو ... کارونه 
همــدا کارونــه وو ،  چــې زه يــــې دژونــد لــه خــوږو بــې برخــې کــړى وم  او پــه ځوانــه ځــوانۍ کــې يــــې   

  .راته دم: او پښو دردونه پيدا شوي وو 
کې په کار تٻرٻـده ، کلـه خـو بـه مـې  غرمنـۍ هـم ، هملتـه ديـوې پـولې  پـه سـر ټوله ورځ مې پټيو  

  . له ستونې تٻره کړه 
په هغه ورځ مې له م: اذانه کار شروع کړ، ما وې د سبا کار به هم ، نن خ:ص کړم، يوه ورځ 

  .به دمه شم ، خو زما دمه د خټ ګرو دمه وه
ٻدلي کټ،  چې موږ به وينځـل شـوي لوښـي پـرې ماښام کور ته راننوتم ، د انګړ منځ کې په شل 

هـم مـې  .  لمر ته ايښودل، خور ور پرٻـوتم ، يـوه سـترګه خـوب مـې وکـړ، ډوډۍ تـه يـــې پـاڅولم 
د چـاى لـه څښـلو : کله بـه مـې ويـل .  ډوډۍ خوړه او هم مې د سبا ناليدلې ورځ پر زړه ګرځٻدله 
ن تر غرمو خوب کوم وروسته کټ او بالښت اخلم او هماغه د سيند د غاړې چنار

ٓ
کلـه .  �ندې ا

  ... به مې ويل نه ،  هاغه د ملګري کور ته ځم او کله 
دا څـو يمـه ورځ ده ،  چـې پـه کـور ! بچـى: زه � په همـدې خيـالونو کـې وم ،  چـې مـور مـې غـږ کـړ 

کې دانه وچکى نشته ، په بوټو او پـاڼو هـم تنـور اچـوو او هـم پخلـى کـوو، لـه ډٻـرو پوکولـو نـه مـې 
  . په درد دى سر 
يو شٻبه مې  سرشاته پر دٻواله کٻښود  ،  سـترګې مـې پټـې کـړې او د چنـار سـيورى او د ملګـري   

  ... کور مې سترګو کې تاو راتاو شو   
جــګ شــوم ،  تبــر او رســۍ مــې څنــګ تــه کٻښــودل ، زمــا څــو نــور ګاونــډيان هــم غــره تــه تلــل، د 

کړ او بيا له تبر او رسۍ سره خپـل کـټ تـه چاى پياله مې هماغه شان ډکه پرٻښوده، مونځ مې و 



9 

 

همدا اوس ويده کٻږم، چې هر وخت هغوى غږ کړ راويښ مـې کـړئ ،  کـټ : وخوځٻدم، ماوې 
  : کې وغځٻدم او له غځٻدو سره سم مې سترګې پټې شوې 

  
لکـه هغـه چـې هـم مـا غونـدې لـه ژونـده سـتړى و ، لـه !  ما کټ د سيند غـاړې تـه ايښـى و، سـيند 

  .بيړه روان و  -ځګونه بادٻدل ، مخ په ښکـته په بيړه خولې يــې شنه
يــخ شــمال بــه کلــه نــا کلــه د اوبــو مهــين څــاڅکي زمــا پــر مــخ را شــيندل،  دواړه ســترګې مــې  پــه     

ســيند نښــتې وې، شــاته مــې د ګــامونو اوازشــو، پــه بــل اړخ واوښــتم،   هماغــه ملګــرى موســکى،  
�  څه ويلي نه و ،  چې هغـه پـه طنزيـه شـکل  ما. ورجګ شوم  .  خو لږ څه مرور غوندې و�ړ و

فــرين کلمــه ، د ســر پــه خــاص حرکــت تکــرار کــړه او بيــايــې زياتــه کــړه
ٓ
همداســې وي : څــو کرتــه د ا

زه غلـى وم،  اخـر مـې ووې ،  .  ملګرتيا؟ زه څومره بٻمـار شـوم او تـا يـو ځـل پوښـتنه هـم ونـه کـړه
وړانـــدې مـــو چـــې ليـــدلي وو، لـــه هغـــې را ډٻـــر رايادٻـــدلې، بـــاور وکـــړه هماغـــه يـــوه مياشـــت ! ګرانـــه 

راځـه .  وروسته دا لومړى ورځ  ده چې دمه يم ، همدانن مې نيت و، ښه شوه چـې خپلـه راغلـې
هغه کٻناست خو �ما خپله کيسه نـه وه پيـل .  کٻنه ،  چې د خپل ستړي ژوندکيسه درته وکړم 

! هلــه زويــه : غــږ کــړ کــړې،  چــې چــا وخوځــولم، پورتــه والــوتم، ســترګې مــې رڼــې کــړې، مــور مــې
پــوه شــوم چــې پــه خــوب کــې هــم د ژونــد کيســه چاتــه .  پورتــه شــوم . ګاونــډيان دې درتــه و�ړ دي 

  . نشم اورولى 
  .سترګې مې وموښلې ، رسۍ مې له م: راتاوه کړه ،  تبر مې پراوږه کړ، مخ په غره وخوځٻدو 

لمر � د غره د سر لـه ونـو خپـل مـخ پـوره نـه و ښـکاره کـړى، چـې ورسـٻدو، يـوه شـٻبه پـه غټـه او  
.  زه هــم دغــره ابلــې ډډې تــه �ړم .  جــ: �ره روان شــو -تــوره تيــږه دمــه شــوو ، بيــا هــر يــو پــه جــ:

ه مـې ونـې تـ.  ملګرو مې � ګٻډي نيمايــي  نه وه پوره کړي ،  چې ما خپل لرګي پوره او  ومې تړل  
  :تکيه کړل او بيا د خپلو ملګرو څنګ ته �ړم  

يـوازې يـم، .   که خپه کٻږئ نه ،  زه به لږ مخکې �ړ شم ،  تاسو ته خو زمـا حـال معلـوم  دى   
پخـوانۍ  .   ټولو خوښه راکړه ،  پـه منـډه �ړم، ګٻـډى مـې پـه شـا کـړ.  چې کارونو ته ځان ورسوم 

  .ناليدلې �ره ،   چې په وچو وښو پوښلې وه روان شوم  �ره مې پرٻښوده او په يوه لنډه او
سـترګې نښـتې وې    �ره  راسره د کـارونو غـم و، ښـه سـتړى شـوى وم، پـه يـوه شـنه ونـه مـې   ټوله

  .او د هغې سيورى مې د دم ځاى لپاره غوره کړ 



10 

 

پورتـه شـوه ور نږدې شوم ، خو � پوره نه وم رسٻدلى ، چې يو درز سره مې لـه پښـو شـنه لـوخړه 
  .او بيا نور پوه نشوم 

يو وخت  ، چـې مـې سـترګې پرانيسـتې،  ټـول زمـا پـه شـان !  خداى خبر څومره وخت به وتلى و 
  .پر کـټونو پراته وو، چا زګٻروي کول، چا شيبه په شيبه ژبه خوله کې ننوٻسته او راوٻسته 

ســپينې پاغونــدې ايښــودل  د چــا پښــې او د چــا هــم د ســترګو ځــايونو کــې. د چــا �ســونه ،  نــه وو   
  .شوې وې

زمــا خپــل ځــان تــه پــام نــه و، پــه پښــو مــې  ســپينه پــرده ، چــې د وينــو خاپونــه  وربانــدې   وو ،  
يو وخت ، يو ډله خلک ، چـې دنـګ قدونـه يـــې لـرل او بـل شـان خبـرې يـــې کـولې .    خوره  وه 

  .ملکه يــې واړولوراننوتل، زموږ نومونه يــې وليکل او � هفته پوره نه وه ، چې له خپل 
هلتــه زمــوږ هــر څــه نــوي او ښــکلي وو، د هغــه ځــاى خــونې ددې ځــاى پــه څٻــر پــه وينــو لړلــې نــه  

ډاکـټرانو پسې  مـو  سـترګې کـږې .    وې، هلته به په يوه کوټه کې يواځې يو يا دوه ټپيان پراته وو 
  .نه وې، وخت په وخت راتلل، خوراک مو هم ښه شوى و

  
م شو، ښۍ پښه مې له زنګانه ښکـته نه وه، د پښې په ليدلو مې ټولـه يو وخت مې  ځان ته   پا 

واړه وروڼــه ، زړه او بــې .   بٻوزلــه  کــورنۍ ســترګو تــه ودرٻــده، خپــل نيمګــړي کارونــه رايــاد شــول 
وسه مور چې يوه لحظه يــې هـم بـې لـه مـا چـاره نـه وه را پـه زړه شـوه، بيـا مـې پـه خپلـه پـرې پښـه 

  .ووته او  په ځان پوه نه شومسترګې ولګٻدې ، چيغه رانه 
شـــٻبه  پـــس مـــې ســـترګې پرانيســـتې ،  د کـــټ اړخ تـــه مـــې  دنګـــه جينـــۍ و�ړه وه، ســـره ط:يـــــي 
وٻښـتان يـــې پـر سـپين او نـازک مـخ ګــډوډ پراتـه وو، ترډٻـره وختـه يـــې پرمـا سـترګې نښــتې وې،  د 

وانــې نــرۍ  يــــې پــرمخ رار  -هغــې شــنو ســترګو کــې   اوښــکې لکــه شــين ســمندر وخوځٻــدې ، نــرۍ 
مــاوې کــه زمــا د بــې وســۍ او د کــور لــه يوازٻتوبــه   چــا خبــره کــړې ، زمــا هــم ســترګې ډنــډ .  شــوې 

شــوې، زړه مــې ډک شــو، هغــې يــو ځــل بيــا زمــا پښــې تــه وکـتــل، شــونډې يــــې پــه غــاښ کــړې، پــه 
  .خپله ژبه يــې څه وويل او بياروانه شوه

به يـــې د هغـې خبـرې مـوږ تـه  کله -ما له هغه سړي څخه ، چې د هغې څنګ ته و�ړ و، او کله  
  دې ته خو تا زما د بې  وسيو  کيسه نه ده کړې؟! کاکا: په خپله ژبه کولې وپوښتل
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دا نجلــۍ وايــــي ،  چــې زه ډٻــر تاســف کــوم، : هغــه بريتونــو �نــدې موســکى شــو او بيــا يــــې وويــل 
ۍ چـې پښـه يـــې پـرې شـوه او پـه ځوانـه ځـوان! څومره ښايسـته او تنکـى زلمـى دى ، خـو افسـوس 

  . کې له ډانسه محروم شو 
  

٧٨ -٥ -١٥  
  کابل
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  تره／ر
    
  

چې څنګه چورلکو په کلي وزرونه راټيټ کړل، له زړو برجونو کوترې داسې په  هـوا شـوې ،لکـه 
  . هغوى  چې د سولې له منځه وړلو پسې راغلې وي 

  
شٻبه په شٻبه لړزونکو غږونو کلى خوځوه ، الـوتکې بـه لکـه وږي بـازان پـه کلـي غوټـه شـوې ،    

شٻبه وروسته به خړ کورونـه اوشـينکي باغونـه لنبـو پـه غٻـږ کـې پـټ کـړل  او څـو سـتړې ارواګـانې 
  .  به هوا ته پورته شوې 

تــر ديوالونــو �نــدې لــږ وروســته چــورلکې پنــاه شــوې ، خلــک پــه منــډو وو ، يــو شــور جــوړ وو ،     
  .بدنونه ښکارٻدل ،  � به ترې خاورې لرې شوې نه وې ، چې زګٻروي به غلي شول 

موږ يو ماشوم ، چې وچه ډوډۍ يــې هماغه شان په وړومنګولو کـې ټينګـه نيـولې وه ، لـه لوټـو   
  :راووٻست ، � مو ورته زنه تړلې نه وه ، چې دوه ځوانان  په منډه انګړ ته راننوتل 

  ... هغوى ټول نه شته :  يوه خوله يــې غږ کړ  په 
  . دوى لکه چې د ګ:ب کورنۍ ښيــي :  يو بل ته مو وکـتلې، يوه وويل  
ګ:ب  کره ،  له څو کلونو   وروسته زوى شوى و، د کلي خلک ورتـه غونـډ شـوي وو، پـه منـډه  

  . يــې بې وره انګړ ته ، چې له خونو يــې شنه لوګي پورته کٻدل  ور ننوتو  
ځـاى هډونـه پراتـه وو ، تـر  -ټولې خـونې ړنګـې وې،  تـا بـه وې چـا تـازه قبرونـه   سـپړلي  ، ځـاى  

  . ونې �ندې له غورځٻدلې زانګو لوګي پورته کٻدل ،  يو تور شى په کې پروت و  
تر ماښـامه مـو لـوټې واړولـې را واړولـې ، خـو مکمـل جسـدونه مـو پيـدا نـه کـړل ، د ښـځو او نـرو د 

  .  ه کٻده غوښو توپير ن
د ا شــهيدان دي ، کـفــن او غســل تــه  ضــرورت نــه لــري ، ټــول يوځــاى   : د کلــي مــ: صــيب وويــل  

  . راټول او ښخ  يــې کړئ 
سهار وختي  ،  ټول همدې انګړ ته له قران شريفونو سره راټول شوو ، چې ختم نه خ:ص شو 

  : ،  يوه سپين ږيري غږ کړ 
 �  . ن کړى ،  بيا خوبه بمبار نه کوي په دې کاپرو اتبار نشته ، راډو چا
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لــه څــو لنــډو خبرونــو وروســته  ، يــوه خبــر کــې زمــوږ دکلــي نــوم  واخيســتل شــو، ټــول  راډيــو تــه  
  . رانږدې شوو 

خبريال له يوه چاسره په همدې اړه خبرې کولې،که څه هم مـوږ د هغـه پـه خبـرو نـه پوهٻـدو ،  
  . لنډې خبرې ترجمه کٻدې   -خو د هغه لنډې 

پـــه دې کـــور کـــې يـــوه ډلـــه ترهګـــر د جګـــړې د پـــ:ن لپـــاره راټـــول شـــوي وو، زمـــوږ : هغـــه وويـــل 
  . استخباراتي سرچينو کشف کړل او مخکې له دې چې بريد وکړي الوتکو تباه کړل 

  . موږ کله يو بل  او کله سوزٻدلې ځانګو ته کـتلې او راډيو هماغه شان چا�نه وه  
                                                      

  ١٣٨٥کابل ، د ليندۍ پنځمه  
 

  

  : ياد＊ت 

کال ک３ پيداشوې وه ، خو هغه وخت ما لن６ه کيسه نه پ５ژنـده ،  پـه ذهـن کـ３      ١٣٦٨سوژه راته په )  غريب تنظيم ( ددغ３ کيس３ 

  .         م３ وه او شاوخوا  لس کاله وروسته م３ وليکله 

دومره پرې خپه شوم لکه ډ４ر ن８دې خپل چ３ له السه ورک７م ، خو اخر راسره ذهن ياري وک７ه او له ک３ رانه ورکه شوه ،   ١ ٣٨٣په 

  .ورک５دو دوه کاله وروسته م３ بيا له سره وليکله 
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  غريب تنظيم  
 

هسې خو پاکسـتان ډٻـرې سـړې او شـنې سـيمې هـم لـري، خـو، چـې زمـوږ مهـاجرو پـه برخـه وچ  
ســـپٻره ډاګونـــه او ســـپٻرې دښـــتې رســـٻدلې وې ، نـــو ،  چـــې اوس هـــم څـــوک د هغـــه ملـــک نـــوم 

  . واخلي ، په زړه مو ګرمي را ننوځي 
  
پٻره ونـه ، مخـامخ  د وچ خـوړ پـه غـاړه سـ.  زموږ مرکز ، په همدغـه شـان يـوه سـپٻره دښـته کـې و 

شاو خوا يــې ګور او اغزن بـوټي پـه ځمکـه خلـم پراتـه .  چې تندې له قده غورځولې وه ، و�ړه وه 
  . وو 
دښته ارامه وه ، کله نـا کلـه بـه دڅـو خـړو مرغيـو، چـې پـه هـواکې بـه يـــې وزرونـه رپـول غږونـه ،  

  . راغلل 
لي وو او لويـه اوسـپنيزه در مرکز په لويه خټينه ک: کـې ،چـې پـر ديوالونـو يـــې اغـزن سـيمان لګٻـد

  .  وازه يــې لرله ، جوړ و 
�رۍ د مهماتو او وسلو وړلـو راوړلـو پسـې راتلـې او کلـه  ) ISUZU(دې ک: ته به يواځې اسيزو – 

  . کله به د امر صيب لنډ کروزر، هم  مرکز ته راننوت 
نــن ، چــې څنګــه د مــازيګر لمانځــه نــه خــ:ص شــوو ، هملتــه پــه غوړٻــدلي پ:ســتيکي ســترنجې  

  . راټول شوو 
داڅـــو مـــه مياشـــت ده ، چـــې لکـــه ليـــوان پـــه دښـــته کـــې پراتـــه يـــوو، خـــداى خبـــر :  يـــوه ، وويـــل  
  کورونو کې به مو څه حال وي ؟!
ې ده ، خدازده که څـوک ورسـره بٻماره ميرمن مې ،  کور کې له بوډا پ:ر سره پرٻښ: بل غږ کړ  

  . پور هم وکړي ، پردى ملک دى 
پـه خبـرو څـه نـه کٻـږي ، :  زما خواته ناست ملګرى ،  چې تر دې دمه غلى و ، خوله پرانٻسته  

کمکى اختر خو همدلته تٻرشو ، لوى ته شل ورځې پاتې دي ، دا وار ،  چې امـر صـيب راغـى ، 
  .په يوه خوله ترې تنخوا غواړو 

� همدې خبرو کې وو ،  چې  پيره دار لويه در وازه پرانٻسته او دامر صيب تورو ښيښـو وا� موږ 
  . لنډ کروزر  را ننوت 
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پــه �س کــې يــــې تســبيح وې، د تســبو لــه دانــو څخــه يــــې شــونډې ډٻــرې خوځٻــدې ، ټــول ورتــه  
  : ودرٻدو ،  هغه د �س په اشاره د کٻناستو هيله وکړه او بيا يــې وويل 

  . جهاد همدا تاسو په څٻر صابرو ، او حوصله ناکو ځوانانو ته اړتيا لري  ! افرين  
زه پوهٻږم  ، چې له څلورو مياشتو راهيسې مو تنخوا نه ده اخيستې  ، خو څه وکـړم ؟  تنظـيم  

  . غريب دى 
کــه تاســو دې ارامــه دښــته کــې حوصــله ونــه کــړئ ،  نــو پــه ســنګرونو کــې بــه مجاهــدين د ګوليــو  

  ه  حوصله وکړي ؟؟ باران ته څنګ
  . د امر صيب خبرو زموږ ټولې غوښتنې په خوله کې وچې کړې  
  . هغه د وسلو ډيپو ګانې وکـتلې او بيايــې  سپٻره دښته يواځې موږ ته پرٻښوده  
 ×××××  
  . ګرمي مخ په ډٻرٻدو وه ، بيرون سيورى نه و  او په کوټو کې زړونو سستي کوله  
  .مۍ تاب نه لره ، کله ناکله به  بٻهوښه کٻده هم زموږ يو ملګري خو بالکل د ګر  
نن شپه مو  هغه ته په پکي وهلو تٻره کړه ، �نده څادرونه به مو ورته پـه سـر او پښـو اٻښـود ل  

  . ، ټول ورخطا وو 
دا کمبخــت لکــه چــې ، : چــې ســهار چــاى تــه راغونــډ شــوو ، يــوه همــدې ملګــري تــه �س ونيــو   

د امرصـيب د راتـګ ورځ ده ، چـې راغـى نـوره ورسـره خبـره سـپينه وو نن : بل زياته کړه .  مړشي 
، ډيپــو کــې ، پکـــي ،  جنراتورونــه او تيـــل شــته ، کـــه تنظــيم تنخـــوا ورکولــو تـــه غريــب دى ، نـــو 

  . دومره خو کٻږي چې موږ  يو څو ساعته جنراتور چا�ن کړو 
ه  ، امرصــيب مــخ پــه مــوږ د هارنــډ غــږ شــو  او بيــا سمد�ســه دروازه پــه دواړو پټونــو  خ:صــه شــو 

راغى ، غاښونو کې وچکى واهه ، چـې نـږدې شـو وچکـې يـــې وغورځـو او تسـبيح يـــې لـه جيبـه  را 
  : وه و ٻستې 

ستاسو په دسـترخوان خـو وچـه ډوډۍ شـته ، د مجاهـدينو بـه څـه حـال وي ! د خداى بختورو  
  ؟ 
  :  داځل ترې زموږ يوه ملګري د خبرو تار ونيو  
ګرمي ته طاقت نه کٻږي ، جنراتور ، تيل او  پکي شته ، يواځې ستا اجازه په کار !  امر صيب  

  . ده 
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لــه کيســو خبــر يــئ  ؟  هغــه جليــل )  رض(  تاســو د حضــرت بــ:ل :  هغــه پــه ږيــره �س راتٻــر کــړ  
ورتـه قدر صحابي و ، کـفارو به  د عربستان په ګرمو شګو لنـډغر څمـ:وه او بيابـه  يـــې درنـه تٻـږه 

  . خو هغه بياهم له خپلې مقدسې عقٻدې وانه وښت . په ګٻډه کٻښوده 
دا دښته  له ميدان بدره  ګرمه نـه ده او نـه تراوسـه تاسـو د صـحابه کرامـو پـه څٻـر پـه !  نيکبختو  

  . ګٻډو پسې ډبرې تړلي دي
ئ ،  فکـر که تاسې دومره نازولي ش.  دا جهاد دى او هغه هم د شوروي په څٻر سوپر پاور سره  

  . نه کوم که دا مبارزه نتيجه ورکړي 
او دهغــه د ) رض ( هغــه پــه يــوه ســاه،  د کــرب: واقعــه او بيــا د يزيــد پــر وړانــدې د امــام حســين   

  . ملګرو مقاومت ، د هغوى ولږې او تندې بيان کړې 
چـې امرصيب ، د سورت انفال څو مبارک اياتونه ت:وت کړل او � يـــې ترجمـه خ:صـه نـه وه ،  

  . زر کوئ  قدوس مړ کٻږي : يوه ملګري چيغه کړه 
ټول د هغه  اوسپنيز چپرکټ ته ودرٻدو ، هغه سترګې درولې  وې ، رنګ يــې تـک ژٻـړ اوښـتى   

  . و او له بدنه يــې تپونه پورته کٻدل 
:  امر صيب ، زړه نازړه د هغه پر ټنده �س کٻښـود او بيا، چې موږ شور جوړ کړ  نو،  وې ويل  

  !سره دوه درې کسان موټر ته وخٻژئ  هغه
ورو   –موټر ته په ختلو راباندې خپلې خولې يخې ولګٻدې ، قدوس هم سترګې وغوړولې ، ورو  

  .په کې رنګ و چلٻد 
له دښـتې ووتو ، د موټر درزا غلې شوه ، شيبه وروسته له عمومي سـړکه  پـه يـوه نـرۍ پخـې �رې 

  . تاو شو 
ســره غـــالۍ پـــه کـــې  غوړٻـــدلې وه ، پـــر : وازې خواتـــه کـــوټې تـــه ننوتـــو  در وازه بٻرتــه شـــوه ، د در 

  .توشکو او بالښـتونو هم قالينې پرتې وې  
  . د مٻز پر سر ، کوچينى جاپانى پکى اٻښودل شوى و او له مخامخ دٻواله  سړه هوا را وتله 

کنډٻشـن او خپله کوټه کـې مـې هـم اير :  امر صيب د څنګ ته ناست ميلمه پر اوږه �س کٻښـود 
پکى دواړه لګـولي ، عجيبـه عـادت لـرم ، کلـه مـې دومـره ګرمـي ور خطـا کـړي ، چـې دواړه چـا�ن 

  . کړم او کله بيا يواځې پکي ته هم ګوزاره کوم 
هغه � هماغه شان خپل عادتونه بيانول ، چې کورکې شور شـو  او  د هلـئ کـوټې اور واخيسـت  

�ړ  او  موږ د  حجرې خواته  تيار سئ ودرٻدو  غږ راغى ، په منډه ووتو ، امرصيب د ننه  .  
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چــې څنګــه مــې ښــي �س تــه وکـتــل ، ســيمي جــالۍ راتــاوه  ، وه او د غټــې زراعتــۍ غــوا مــخ تــه     
  .   پراته شنه واښه د پکي  شمال خورول 

  مه ١٦، د ليندۍ  ١٣٨٥
  کابل ، د زمانخان ک:
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  کـــــــوڼ
 

چې څنګه مـې ور بٻرتـه کـړ او د خـونې پـه ديوالـه مـې سـتر ګـې ونښـتې ، خـو لـه مـې پـرې خ:صـه 
  : کړه 
لـه سـهاره پـه دې يـوه ديوالـه نښـتى .   څه لټ د خداى يــې ؟  دومـره خـو ناتوانـه ،  نـه يـــې ! بابا 

ــې  ، تــر اوســه يــــې اخيــړ تمــام نــه دى   د کــوټې  لــه  ديوالــه  دې د بــرلين ديــوال  جــوړ کــړى ،. يــ
  !  بدبخته 

هغه يواځې د وره بٻرته کولو په وخت کې سترګې را واړولې ،  له دٻوالـه د هغـه مـخ ډٻـر پـه خټـو 
بٻرتــه يـــې مــخ واړو  ، د ګـل مــالې لـه مخــه يـــې پــه �س خټـه لــرې کـړه او بيــا يـــې پــر  .  لـړل شـوى و 

  . ديواله  راکش کړه 
تـر مـازيګره دې کـار خـ:ص کـړى نـه و ،  کـه: ما ور په ګړز سـره پـورې کـړ او  پـه زوره مـې وويـل    

  . بيا راته په وره قدم کٻنږدې 
هغــه کــې هــم .  کــه څــه هــم د هغــه ګنــاه  نــه وه ، د ديوالونــو پخڅــې کــږې وږې او  نــا وارې وې  

پخوانى زورنه و پاتې ،  سپين ږيرى شـوى و ، خـو ماتـه هـم د مزدورانـو کمـى نـه و،  هـره ورځ بـه 
  . د کار په تمه و�ړ وو   د وره مخ کې راته  څو تنه

  
او بل ما خپلې سـپکې سـپورې او هـر څـه اپلتـې ځکـه بـې پـروا ويلـې ،  چـې هغـه پـه کلـي کـې  پـه   

کوڼا ماما مشهور و  او د کوڼا مامـا لقـب هغـه تـه دومـره شـهرت ورکـړى و ، چـې اصـلي نـوم يـــې لـه  
  . خلکو هٻر و 

تـار  –بيا ، چـې بـه مـې د هغـه پـه سـپينه تـار  کله به مې ، چې ډٻر رد و بد ورته  وويل او –کله  
خوبيــا بــه مــې لــه .    ږيــره  نظــر ولګٻــد ،   وبــه  شــرمٻدم ، ځکــه زه دهغــه مــخ کــې لــوى شــوى وم 

  . هسې هم کوڼ دى نه يــې اوري :  ځانه سره ويل 
                     ×××  

سـيده د همـاغې خـونې پـه .  شپه مې پخواني کور کـې تٻـره کـړه او سـهار وختـي نـوي کـور تـه �ړم   
چې څنګه ورنږدې شوم ،  نـو هغـه لـه کـوټې راووت  ، پـه سـره  ګلـداره دسـمال .  لور وخوځٻدم 

  .يــې م: شخه تړلې وه او  په خټو ککړ سطل يــې  �س کې و 
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خ خـونې تـه يـــې �س ونيـو ،  سـرمې  ور دننـه کـړ ، چې  زه يــې وليدم سـطل يـــې کٻښـود ، مخـام 
  . ډٻره ښه يــې اخيړ کړې وه 

زړه مې وې راځه مننه ترې وکـړه او پرونـۍ  بښـنه تـرې وغـواړه ، خـو دا کـار راتـه د ځـان سـپکاوى 
  .ښکاره شو 

هغه زما سترګې  څارلې او چې کله يــې په کې د غوسې نښـې ونـه لٻـدې نـو رنـګ پـه کـې وچلٻـد ،  
  .له منځه يــې ژٻړ غاښونه ښکاره شول او بيا يــې د خټو سطل پورته کړ د شونډو 

   
هغــه نــن يــو ســاعت مخکــې پــه کــار پيــل کــړى  و  ، زه هــم تــر ډٻــره وختــه  ور ســره و�ړ وم  او د   

  . هغه کار مې کاته ،  ښه په بٻړه يــې �س خوځاوه 
د کونج ديوال يــې نيمايــي خ:ص کړ ، ګل ماله يــې کٻښوده ،  په خټو ککـړ  �س يـــې جـام  لـه  

  . ګړي ډک او په سر يــې را واړو 
غوښــتل يــــې چــې لــږ  ســاه واخلــي ،  خــو چــې  پــه مــا يــــې ســترګې ولګٻــدې ، چټــک جــګ شــو او   

چـې شـاته مـې  زمـا سـترګې � هماغـه شـان پـه دٻوالـه نښـتې وې ،.  سطل يــې بيـا لـه خټـو ډک کـړ 
  .  درب شو او چې ځان ته مې وکـتل ، نو جامې   مې د خټو له خاپونو ډکې  وې   

مــا بيــا ســترګې پــرې راوه .  زر جــګ شــو  او چــې زمــا ســپين کــالي يــــې پــه خټــو وليــدل ،  پــه رپاشــو 
   کړې،  په دې سترګو دې څه بـ:و لګٻـده ؟          ) ج ( کوڼ خو خداى ! په غضب ککړ شې:  وٻستې 

  . هغه هماغه شان رپٻده ! او بدبخته 
ما وې دادى  پوره نهه بجې دي ،  زه کور ته ځـم، کـالي بـدلوم او ځـان سـره د غرمـې ډوډۍ هـم 

  .راوړم ، که تر هغه وخته اخٻړ  خ:ص  نه و ، بيا ګيله ونه کړې 
لسـو کور تـه راغلـم ،  کـالي مـې بـدل کـړل ، چـاى مـې وڅښـه او چـې کلـه د سـاعت سـتن  پـه دو  

درٻدلــه نــو ديــګ بخــار، کاســې او ډوډۍ مــې راواخيســتل روان شــوم ، مــوټر مــې د کــ: مخــې تــه 
ودراوه ، شيان مې راښکـته کړل ، د انګړ د مـنځ پـه سـوپه کـې مـې پـه اوار ګـيلم کٻښـودل او بيـا 

  : غلى روان شوم _ مخ په خونه غلى 
ډٻـره خـواري مـې : خ يـــې راواړو هغه هماغه شـان  پـه بيـړه لګيـا و ، چـې زمـا سـيورى يـــې وليـد ، مـ 

  . وکړه ، وهللا که مې دمه کړې وي، دادى دوه لوٻشتې ځاى پاتې ،  نور ختم دى 



20 

 

دسـتر خـوان مـې وغـوړاوه ، کاسـه کـې مـې ډوډۍ . ماغږ ونه کړ ،  زړه مې نرم شو او  بٻرته ووتـم 
هغـه لـه کـوټې غـږ  !راځـه پرٻـږده يـــې! مامـا:  ماته کړه، هر څه مې برابر کړل ،  ور نـارې مـې کـړې 

  .  ښه ده بچى کار هم تمام شو: کړ
هغـه راووت ، لـه  م:يـــې  . دده غږ نه و،  سم توپان و ، د شرم خولې مې پـر بـدن رامـاتې شـوې  

  . دسمال  خ:ص کړ او باندې لښتي کې د مخ او �سونو په وينځلو لګيا شو
ړو پـه يـوه کاسـه شـروع وکـړه ، هغـه دوا.    يوه رايادٻده  _ ما ته خپلې تٻرې سپکې سپورې يوه  

  . تا به ج: خوړلې وه ، ما سره به مزه درنکړي ،  مزدور سړى يم ! بچى: وويل 
ډوډۍ مـې پـه څـه خـوارۍ وخـوړه، دسـترخوان مـې .  خو زما سترګو د پورته کـتلو وس بـايلولى و 

پـرون څـومره پـه  مـا!  مامـا:   ټول کړ ، د هغه پياله مـې لـه شـنه چايـه ډکـه کـړه،  زړه مـې غـټ کـړ
  زوره خبرې کولې ، يوه دې هم وانه  ورٻده، نن دې  اول غږ واورٻد او  بيا له کوټې راووتې ؟ 

ځيــر وکـتلــې ، پــه ږيــره يــــې �س تٻــر کــړ، موســکى شــو او بيــا يــــې ســترګې اخــوا _  هغــه ماتــه ځيــر 
  :دٻخوا وګرځولې 

زه خـداى نـه يـم کـوڼ . دروغ وه  زه کوڼ يم ، بايد کوڼ وه  اوسم ، خو ستا پرونۍ خبـره ! ګله  
  .غلى شو... کړى،  ما 

  . د زړه درزا مې  نوره هم زياته شوه،  ماوې که په ځمکه ننوتم ، خو کار شوى و 
  :ښه شٻبه دواړه غلي وو ، ما بيا فکر په ځاى کړ  
  :چې نه مې پرٻږدې نو غوږ شه :  نو چا کوڼ کړې ؟  هغه بيا څو ځلي له نظره تٻر کړم  
چې له بدې ورځې ،  ماته خپل کلي کې د ناستې ځاى پاتې نه شـو ، نـو ستاسـو کلـي تـه پـه  کله 

  . کډه راغلم، ما نه هر څه پاتې شول خو يواځينى شى ، چې راسره و زما غيرت و 
دې کلي کې مې ډٻرې  تر خې شپـې  تٻرې کړې ، په لومړيو وختو کې ، چې به  چا کار تـه بـوتلم  

مـې تـرې واورٻـده ،  نـو کـار بـه مـې پرځـاى پرٻښـود او تـرې روان بـه شـوم، ،  چې سپکه خبره به 
خو تر څو ؟ ماشومانو ډوډۍ غوښته ، ونـه شـوه ، اخـر مـې ځـان کـوڼ کـړ،  تـر څـو خلـک راتـه 

  .  بې غيرته ونه وايــي ، اوس  له هماغه  وخته راهيسې راته خلک کوڼ وايــي 
   

  کابل ١٣٧٨
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  پن％ه ډزى    
 

د جلرٻز د تکانې غر ، تورو ورٻځـو داسـې پـټ کـړى و، تابـه ويـل کـومې کونـډې خپـل ماشـوم تـر 
  . پوړني �ندې نيولى دى 

،  چا ويـل کـه ورٻځـه همداسـې وي ، نـو د بـاران   کـتلکليوال ورخطا وو ، ټولو مخامخ غره ته  
  . امکان دى او که باران وشو ، نو سي:بونه  به بيا،  خونې ړنګې کړي 

و څــوک پــه دې بــاور و ، چــې  تــوره ورٻځــه پــه پورتــه کٻــدو ده  او بيــا بــه د تٻــرو  ورځــو پــه څٻــر خــ 
  . واوره پيل شي 

  . واوره ورٻدل پيل شول  مچۍغرمه مهال ، د ورٻځې له خٻټې لکه سپينې 
ډٻــر ژر ، د جومــات مخــه د کلــي لــه خلکــو ، چــې د حســن علــي د پنځــه  ډزي  ټوپــک پــه ننــداره  

  . لي شوه  او د دعا په کولو نږدې حجرې ته ننوتل  بوخت وو ، خا
حسـن علـي لــه ډوډۍ خوړلـو وروسـته خپــل ټوپـک را واخيســت ، د جيـب دسـمال يــــې پـرې تٻــر 

دا هغه ټوپک نه دى ، چې اول به مو د خولې لـه خـوا دارو ! ماما : کړ او بيا يــې په خندا وويل  
څـه خـوارۍ د سـيخ  پـه زور ور تختـه کـړې  ورغورځول ، بيا به لتو پسې ګرځٻدو ، هغه به مو پـه
  . ، پټاقۍ به پرې نصبه شوه او بيا به ډز ته اماده شو 

دا د سترګو په رپ کې کار کوي ، لـه دې خبـرې سـره سـم  پـه حجـره کـې ناسـت کسـان ، !  ماما  
 –چې د ټوپک ليدلو لپاره راغلي وو ، حسن علي ته نږدې شول او دهغه ټوپک ته يــې  په ځير 

  .تل ځير کـ
لـه هـر کـش سـره مرمـۍ .  ژر کشوه    -يــې ژر   ګٻټحسن علي ، خپلې مخې ته ټوپک ودراوه  او  

راخــ:ص کــړ  او  شــا ژورحســن علــي ،  د ټوپــک  .  اخــوا دٻخــوا غورځٻــدلې ، خلــک حيــران  وو 
  . مرمۍ  يــې بٻرته ځاى پرځاى کړې 

مره ځــاى پــورې يــــې ګــولۍ څــو: جعفــر ، چــې تــر دې دمــه يــــې  ټوپــک تــه کـتلــې را   وړانــدې شــو   
  رسٻږي  ؟

  .څومره چې دې سترګې کار کوي :  حسن علي موسک شو او په اوږه يــې ټپ ورکړ  
  خير ،  دا چې سړي سره وي ، نو ليوان پرې نه شي راتلى ؟ : مرتضى وويل  
  . ليوان خو � څه ، چې  د غره زمريان نه شي راتلى  : هغه په غرور وويل  
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حسن علي د ماما پـه حجـره کـې د نـوي پنځـه ډزي  ټوپـک پـه صـفتونو خبـرې  تر تٻر مازيګره ، د
  . روانې وې 

جومـات مخـې تـه راووتـل ، حسـن پـه ښـي   –واوره درٻدلې وه ، حجـره کـې ناسـت کسـان بيـا د  
س قيضـــه  نيـــولې وه ، د خلکـــو مـــنځ تـــه د خـــداى 

ٓ
ـــې د ا �س کـــې ټوپـــک او پـــه چـــپ �س کـــې يــ

  .پامانۍ په نيت راغى 
ډٻـــر ځنـــډ واوره ورٻـــدلې ده ، داوخـــت د :  ســـپين ږيـــرو خوښـــه نـــه وه ،  يـــوه  وويـــل  خـــو د کلـــي

  ... !  غرونو وږي ليوان  �رو ته راکوزٻږي ،  هسې نه چې 
دا ټوپـک او بيـا : حسن علي خبره ور پرې کړه ،  ټوپک يــې له اوږې راښکـته کړ،  پورته يــې کـړ   

س ته وکـتلې 
ٓ
  . ن خو دې راشي د غرونو پړانګا!  او دا اس : يــې ا
تور ماښام دى ، ترڅو کلي ته رسٻږې ، نيمه شپه بـه وي ، ! ځوانه :  يو بل سپين ږيري وويل  

ډلــه ګرځــي ، کــوم يــو بــه ترږمــۍ کــې ژر _ تاتــه ليــوان څــه ښــکاري ؟   او بيــا هغــه دا وخــت ډلــه 
  وولې ؟ 

ي ، لـه ډز ســره  بــه ددې ټوپـک لــه خــولې سـور اور بــادٻږ !  بابــا: حسـن علــي ،  بيـا پــه خنــدا شـو  
س قيضـې تـه 

ٓ
يــې ليوان څه ، چې ټول ځناور غرونه پرٻږدي  او بيـا لـه همـدې خبـرې سـره يـــې دا

  .  ټکان ورکړ 
س له 

ٓ
  . واورې بادٻدلې او د سترګو په رپ کې له مخامخ غونډۍ  پناه  شو  سومانو د ا
دا تـوره شـپه ، پـه دې  ژورو خوړونـو کـې لـه وږو ليوانـو :  خلکو خپلو کې خبرې کـولې ، چاويـل  

  . تٻرٻدل له امکانه  لرې ده 
  . يو کورونو ته روان شول   -شٻبه وروسته خلک يو.  او چا بيا د هغه د ټوپک صفتونه کول  
س او ټو:  تلو کې وويل _ يوه سپين ږيري په تلو  

ٓ
پـک تـه ډٻـر غـره دى ، خـو حسن علي خپـل ا

  . خداى خبرکه روغ ورسٻږي ، دا ليوان  ماته معلوم دي 
کــه ډزې مــو واورٻــدې ، ســبا ورپســې ورځــو ، حتمــا بــه څــه  پٻښــه !  بيــداره اوســئ :  وويــل  بــل 

  . شوې وي 
يــو ډوب غــږ راغــى ، شــٻبه وروســته بــل غــږ وشــو او بيــا  ډز� خلــک ويــده شــوي نــه وو ، چــې د 

  . ونه واورٻدل شول همداسې پنځه غږ 
اوس مـو : د حسن علي ماما ورخطا لـه کـوره ووت ، د کلـي خلـک يـــې راټـول کـړل ، ټولـو وويـل  

  . تګ ګـټه نه لري ، هر څه چې شوي ، شوي ،  سهار وختي به يــې غم وخوروو 
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ســونو ســپاره شــول  او د  
ٓ
ســهار وختــي څــو کليــوال ځوانــان لــه تــورو او خپلــو زړو ټوپکــو  ســره پــه ا

س پلونه يــې تعقيبول حسن عل
ٓ
  . ي د ا

  . څو خوړونو څخه تٻر شول او چې څنګه بل خوړ کې تاوٻدل ، نو سره واوره ښکاره شوه  
ځوانـــانو ، قيضـــې را کـــش کـــړې ، پـــه ســـپينه واوره ســـره ليکـــه غځٻـــدلې وه  او بيـــا د يـــوې تيـــږې  

  . څنګ ته سورى ګٻډه ليوه پروت و 
  . څو ګامه وړاندې بل لٻوه ، چې له وچلي يــې ماغزه راوتلي و ، پروت و  
ښه وړاندې �ړل او چـې څنګـه د يـوې لـويــې پرخـې خواتـه ور نـږدې شـول ، يـو وٻرونکـى اواز تـر  

  . غوږو شو 
سـونو سـواره ځوانـان ځـاى پرځـاى ودرٻـدل ، لٻـوه چـې پـه ګٻـډه يـــې ګـولۍ خـوړلې وه ، تـاو  

ٓ
په ا

س له سره  په نښه کړ او غلى  يــې کړ .  له درده يــې چيغې وهلې راتاو کٻده او  
ٓ
  . يوه ځوان دا

سـونو راښـکـته شـول ،  ځلميـاننور هم وړاندې �ړل ، تور زين  پر واورو پـروت و ،  
ٓ
ورخطـا لـه ا

غـټ  هډونـه ،  چـې � پـرې څـه ناڅـه غوښـه پـاتې وه ، اخـوا دٻخـوا  –څو ګامه اخوا سپين غټ 
  . پراته وو 
ناڅـاپـې  چيغـې سـره سـم ،   يـوې   ښې سستې شوې ، يو ځوان نور هم مخکې �ړ او لـه د ټولو پ

  . پر واوره را پرٻوت 
  .   ژړلنورو  ورمنډه کړه  او ټولو پاتې پنځه ډزي ټوپک او چرمي موزو ته 

  ١٣٨٤کابل ، 
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  سرې دايرې
 

دا . په مدرسه کې مې دوهمه اونۍ په پوره کٻدو وه ، خـو� مـې  دزړه ملګـرى نـه و پيـدا کـړى       
ځکه ، چې يو ازٻتوب مې خوښ و، غلى به چٻرته نـا سـت وم،  کلـه بـه مـې کـتـاب کـوت او کلـه 

تــه زمـا دغــه )    شـيخ ( ماتـه خپلـې تنهــا يـــۍ او زمــوږ اسـتاد .   بـه پـه خپلــو سـوچونو کــې ورک وم  
  . ادت خوند ورکاوه ع
) اللهـم ( دجمعې مبارکه شپه وه ، دماسخوتن له لمانځه ورو سته په  عربي دعـاووکې چـې پـه    

پيـــل کٻـــدې،  دعـــراق ، فلســـطين ، کشـــمير ، چٻچنيـــا  او افغانســـتان  مجاهـــدينو برياليتوبونـــه 
  . وغوښتل شول 

خپله نـا سـته داٻـرې  جـوړې کـړې لسو طالبانو په  –د دعا له پاى ته رسٻدو نه ورو سته ،  لسو  
 .  
  
د هغـــه لکـــه چـــې زه يـــــې ښـــکار وم ، .  شـــيخ زمـــوږ داٻـــرې پلـــو راغـــى ،  ټـــول ور  پورتـــه شـــو و       

يــو حــديث او دانفــال ســورت څــو مبــارک اياتونــه يــــې  تــ: وت . ســترګې يــــې را بانــدې نښــلولې وې 
مسـلمانانو شـوي ظلمونـه  کړل  او بيا يــې په  بيت المقـدس  کـې صـليبي جګـړې او هغـه مهـال پـه

، داســرائيلو پــه ټــانګونو د فلســطينيانو کورونــه ورانــول ، دعــراق دابــو غريــب   او د ګــو انتــا نــامو 
ورو جــدي کٻــده  او   لــه خــولې  پرتــه  -زنــدانونو د نــه اورٻــدو  نکلونــه شــروع کــړل ، لهجــه يــــې ورو

  . يــې � سونه هم په حرکت را غلل  
شيخ ته مخامخ نا سـت ملګـري پـه لـوړ غـږ  دهللا اکبـر نـاره پورتـه کـړه  ټول غلي وو،  يو نا څاپه    

او بيا ټول داسې جذبو پسې وا خيستو ، چې که امريکايــي تـه ورتـه سـړى مـوهم ليـدلى وى ، نـو 
  . سر موپرې الو ځو   

شـيخ   ، زمــا پـر او ږه  �س کٻښــود او څــو شـٻبې يــــې را تـه داســې کـتلــې ، چـې پــه سـترګو کــې يــــې   
شٻبه وروسـته يـــې ، ګوتـو تـه فشـار ورکـړ او بيـا دبـارک هللا پـه ويلـو رانـه روان . مخ ليده   ما خپل
  . شو 
نـن شـپه زه يـوا ځــې نـه وم ،  ټولـه شـپه کلــه پـه عـراق  ، کلـه پــه فلسـطين او کلـه پـه افغانســتان  

وې را کلـه بـه مـې . کې د امريکايــي ځو اکونـو مقـابلې تـه و �ړ وم ، خـو دمقـابلې تـوان مـې نـه لـره 
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په يوه ټوپ کړه ،  خو چې نتيجه به يــې يوازې راته خپل مرګ ښکاره شو،   بٻرتـه بـه غلـى ! ځه 
  . شو م 

پـه همـدې چورتونــو کـې وم ، چــې دهللا اکبـر ســپٻڅلې کلمـې د جومـات لــه لـوړو منــارو نـه  ، لکــه  
  . سپينې کوترې په هو ا شوې 

سـخوتن  شـيخ ، چـې لـه سـپينو پيڅـو يـــې  نن ورځ مې ټوله دشيخ پـه انتظـار کـې تٻـره شـوه ، مـا 
  .ټنډې پونډې ښکارٻدې او د تسبو په اړولو يــې شونډې خوځٻدې،  زموږ خواته را غى 

خو دا ځل له کٻناستو وړاندې يــې ، له �سه ونيولم او خپلې خونې ته يــې ،  چې د طالبـانو لـه   
  . اتا قونو ج: جوړه شوې وه بوتلم 

ى نماز اوار و، پـر مخـامخ ديـوال د افغانسـتان نخچـه ،  چـې پـه دخونې په منځ کې ،  شين جا 
ډٻرو برخو کې يــې سرې دايرې وې ځړٻدلې وه ، پر کوچيني ميز ، چې  دکټ وړانـدې ايښـې و ، 

دچاى له پيالې سره يــې درې خرما راته مخ تـه . قرانکريم  او څو عربي رسالې ايښودل شوې وې 
ه داسې وکړې ، مـاوې کـه هرڅـه پـه خپلـو سـترګو ويـنم کٻښودې او بيايــې  دتٻرې شپـې کيسې رات

 .  
د دريـــم خليفـــه پـــه وخـــت کـــې دلتـــه : شـــيخ ودرٻـــد،  نخچـــې تـــه يـــــې � س ونيـــو او بيـــا يـــــې ووې  

داسـرې داٻـرې  وينـې ؟ دا د : ژريــې بيـا خبـره پيـل کـړه ... داس:م مبارک دين را غلى ، خو اوس 
ارامـه کٻنـي نـو ، ټولــه نخچـه بـه تـرې  ډکــه  کـفـارو شـتون ښـيــي او کــه تـا غونـدې ځوانـان همداســې

  .  شي 
کـتـا ب لوسـتل رانـه پـاتې شـول . دشيخ اتا ق ته تګ ، زما دهرې شپـې دکار يوه برخه وګرځٻـده  

  .  او له نورو خلکو نه کرکه مې هم له پخوا زياته شوه 
يــايــې نــن شــپه يــــې چــې اتــاق تــه � ړم ،  لــه چــاى څښــلو وروســته را تــه ښــه نــږدې کٻناســت او ب 

مــا شــاهللا رښــتياهم ،  چــې تــا دا فــاني دنيــا ښــه پٻژنــدلې ده ، ډٻــره بــې وفــا او هــيڅ مينــه : ووي 
اصــلي   دخونــد او رنــګ دنيـا بلــه ده ، څــو مــره چــې ژر کٻــداى شــي ورتــګ  .  ورسـره نــه ده پــه کــار 

ني په کار دى ، خو هلته خالي � س ورتګ ګـټه نه لري ، قرباني غواړي  او هغه هـم داسـې قربـا
  .چې م: يکې يــې جنازه پر او ږو وا خلي 

  . او بيايــې  دهغې دنيا داسې صفتونه بيان کړل ، چې زه يــې په تٻر شوي عمر پښٻمانه کړم  
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پس له دې ما هره شپه نا ليدلي جنتونه په خوب ليدل او هـره ورځ يـــې دورتـګ پـه لټـه کـې وم    
رکـړي وو، مينـه او نـا ز مـې نـه پٻژنـدل ،  ډٻـر  ،   ځکه مـا مـور او پـ: ر پـه وړکـوالي کـې لـه � سـه و 

  . رټل شوى او ځو رو ل شو ى  وم 
دا جمعه شپه ، شيخ له ما سخوتن لمانځه نه وروسته جذباتي تقرير وکړ او بيا دخبرو په منځ   

  څوک دخداى په � ره کې قربانۍ  ته حاضر دى  ؟: کې يــې غږ کړ  
شــيخ تــه زمــا پورتــه کٻــدو خونــد ورکــړ  او خپلــې . شــو م  نــورو ګــوتې پورتــه کــړې او زه ټــول پورتــه  

  . خونې ته يــې بوتلم 
ايا ته حا ضر يــې  ، چې دڅو ورځو ستړي ژونـد پـه بدلـه کـې :  له اوږدو خبرو  وروسته يــې وويل 

  دايمي او له خو نده ډک ژوند واخلې ؟ 
  له ځايه پورته شوم  ، ماوې کوم دى؟  
له شاه نه يو  بيک را واخيست   ، تور واسکټ يـــې تـرې را  هغه موسک شو او بيا يــې دالمارۍ  

  .  ووٻست ، د وا سکټ د ننه له يوې خوا  شين او له بلې  خوا  سور لين را وتى و
  
دلينونــو لــه ســرونو لکــه ټپـــي ګــوتې پلســترونه راتــاو وو،  شــيخ خپــل کمــيس ووٻســت ، وا ســکټ  

يـــــې وا غـــو ســـت او بيـــايــې پـــرې کمـــيس وا  غـــو ســـت ، دکمـــيس لـــه ګردنـــۍ يـــــې دواړه لينونـــه را 
  : ووٻستل 

چــې کلــه ټــا کــل شــوي ځــاى تــه ورغلــې، لــه  لينونــو بــه پلســترونه لــرې کــړې ،  دو اړه بــه يوځــاى  
  .  ا به  له يو ډز سره دا سې ځاى کې ناست وې ،  چې په خوب دې هم نه وي ليدلى کړې او بي

تــا يــواځې نــه :  کــه لينونــه کــار ونــه کــړي ؟ وې خنــدل : مــا ښــه چــل زده کــړ ، خــو ومــې پوښــتل  
لٻږو،  بل نفر به درسره وي او بيا يــې يوه وړه  ا له ، چې خدازده دبشر دحقونو په کوم مـدا فـع 

هغـه بـه دغـه سـره تکمـه کٻکـا ږي او : ړه شوې وه ؟ را ووٻسـته  او زياتـه يـــې کـړه ملک کې به جو 
  . کار به وشي 

دا ځل يــې راته دوه درې  وړې رسالې چـې پـه اردو ژبـه ژبـاړل شـوې وې راکـړې ، پـه دې رسـالو   
  . کې دهغو فلسطيني او عراقي  تنکيو ځوانانو عکسونه وو،  چې ځانمرګي بريدونه يــې کړي وو 

  . دغو رسالو لوستلو او دعکسونو ليدلو زما جذبې نورې هم  را وپارولې د  
زه لـه دې : يو ه شپه له لمانځه مخکې،   دشيخ خونې ته �ړم ، رساله مې پرمٻز ورتـه کٻښـوده  

  ! ځوانانو کم نه يم ، ژر � ره را ښييه 
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  . ن سره مخ کړم هغه په دې خبره څو ځلې ما شاهللا تکرار کړه ، او بيا يــې  يو بل ځوا 
په سبا له اوږده مزله وروسته ،  چې ټول دغرونو منځ کې و   ، يـو نـا شـنا سـيمې تـه  را ورسـٻدو  

، لــه لــرې  دغــه ســيمه خــړه او لــه تيــږو ډکــه وه ،  خــو داســې  ځايونــه پــه کــې جــوړ وو ، چــې هــيڅ 
را ښـکـته شـوم ، له دې سيمې بـه هـر  تيـاره ماښـام  لـه هماغـه ځـوان سـره  . ګومان پرې نه کٻده 

  .شپه به مو  بازار کې تٻره کړه او بيابه په ښارکې په موټرسا يکل ګر ځٻدو 
نن  ورځ ډٻر و نه ګرځٻدو ، وختي هوټـل تـه راغلـو ،  لـه ډوډۍ وروسـته   پرٻکـړه وشـوه ، چـې  

  . بايد په وخت ويده شم او سبا  په جوړٻدونکې غونډه کې خپله  وظيفه سرته  ورسوم 
 –يـو . وا غوست ا و له هماغه ځوان سـره دغونـډې ځـاى تـه �ړم ، ګڼـه ګوڼـه وه   واسکټ مې   

  . يو کل سرى ، چې تورو  عينکو يــې سترګې پټې کړې وې ، ګوته په ماشه و� ړ و 
دخلکو مـنځ تـه ننـوتم ، يـوه لـړزه را بانـدې را غلـه،   ورو مـې پټـو  �نـدې ، لـه لينونـو پلسـترونه   

و تـه ناليـدلي جنتونـه راتلـل  او کلـه مـې  شـاو خـوا ځوانـانو ، بوډاګـانو او کله مې سترګ. لرې کړل 
  . ماشو مانو ته کـتلې ، حيران وم 

ورو بدرنګـه ښـکارٻدل  او د  -ښکلي ا و ښايسته جنتونه راته د دې تر خه ژوند په بدل  کې ورو 
  . دومره خلکو دوژنې په  مقابل کې جنت ګـټل راته يوقٻمار ښکاره شو

  
هٻدم څه وکړم ،   لينونه مې  بٻرتـه پـټ کـړل او پـه را وتـو شـوم ، پـه لـرې و�ړ ملګـري مـې نه پو  

سترګې ونښتې ،  را باندې پوه شو،   � دخلکو له منځه  را وتلى نه وم ، چې  غړز شو ، لـه غـړز 
سره  چيغې شوې او زما له خولې همد اسې چيغه ووته ،  چې د هوټـل ټـول مسـا پـر را بانـدې را 

  .    شول  تاوو 
  مه ١٦د  زمري  ١٣٨٤      –کابل 

  
  
  
  
  
  
  



28 

 

  دم７ي په جيب ک３
 

چې څنګه يــې تابوت کلـي تـه ورسـاوه ، يـوه ګونګوسـه شـوه ، هرچـا خپـل کارونـه پرٻښـودل   
  .او د تابوت په لور يــې را منډې کړې 

اٻښـودل او يـو دبـل پـر اوږو �سـونه . تابوت دخلکو په منځ کـې پـټ شـو ، ټـول تـرې را تـاو،  وو 
  .دسر په ښورولو يــې تابوت ته کـتلې 
  : خپلو منځو کې خبرې پيل شوې 

څو مره په تمه وو ، موږ وې دا به خداى ډاکـټر کړي ، ښار ته به دناروغانو له وړلو :  چاويل   
  .. .بې غمه شوو داخو يــې 

  .دا زړه و ، که تيږه ؟ څنګه يــې داسې چناري ځواني خاورې ايرې کړه :  چاوې 
درې کالــه يــــې : زمــوږ د ناروغــانو بــه خــداى مــل شــي ، زه يــــې بــل څــه تــه ځــورٻږم :  ل غــږ کــړ بــ

دکوژدنې شوي وو ، خسر به يــې  همدا ويل ،  تر څو يــې فاکولته خ:صه کړې نـه وي واد ه نـه 
  .اوس به څه کړي  ؟ دا ځوانيمرګ خو بل ورور  هم نه لري .ورکوم 
  

ه تابوت او کله اسمان ته کـتل ، دخلکو لـه منځـه  را ووت اوتر کل -پ: ريــې چې تر دې دمه اوتر
.  
څو کرته يــې شونډې  راټولې  کړې  خو دغږ پر ځـاى بـه تـر ې چيغـه . ټولو دهغه خولې ته کـتلې  

  .ووته  
. کلنـې خـوارۍ  خـاورې  واوښـتې  ١٧نـن زمـادځوى پـه ! وروڼـو: ښه شٻبه غلى و، بيا يــې وويـل  
نــه ، نــه ... رانــه روان  دى ، خــو هغــه زه يــوازې نــه پرٻــږدم    زه نــور هيڅــوک نــه لــرم ، زوى مــې

  څنګه خاورو ته �ړ  شي ، تاسې ووايئ ،  دا د خاورو وړ دى ؟
  

  .حيران کـتل خو ، له خولې اخ نه خوت  –خلکو يو بل ته حيران 
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پـه ډٻـره خـوارۍ مـې ! وروڼـو: هغه نه لکه چې، اصلي خبـره هٻـره وه  ، بيـا يـــې سـکوت مـات کـړ 
هغـه نـور ... ې سبق ويلى  و، �س مې نه ور رسٻده ،  که له هر چانه يــې پور کړى وي ، ورته پر 

  ....رانه  خاورو ته ځي  
  .پاتې  خبره يــې په چيغو کې ورکه شوه    

  .ناره وکړه )  زموږ له خوا بخشش دى ( خلکو په يوه خوله  
لونه چيغو داسـې لـړزول تـا بـه وې بيـا تابوت يــې دڅو شٻبو له پاره انګړ ته دننه کړ  ، دک: دٻوا

کــې يــــې دچالــه کورنــه لنبــه پورتــه ! ) ســهوه ( الوتکــو ترورســتانو پســې را خيســتې او پــه   ٥٢، ب  
  .کړې ده 

  
خداى خبر  امنيتي کسانو دهغه په وژلو کـې کـوم نـوى تکـتيـک تمـرين کـړى و ؟ ټـول تـک شـين 

  .اوښتى و ، له تابوت نه وينې څڅٻدې 
ې دمور او خويندو له منځ نه تابوت را ووٻست او دجومـات مـخ تـه يـــې کٻښـود په څه خوارۍ  يــ

.  
م: صيب ، د هغه په شـنه اوښـتي تنـدي �س کٻښـود ، دهغـه بـې روحـه شـوڼدې داسـې راټـولې 

  .وې ، تابه وې دخپلې وژنې دعلت پوښتنه کوي 
  :م: صيب،  ناستو کسانو ته مخ را واړو 

دى ، ځوان و ،  دعلم په �ره کې و ، خو داسې ښـکاري چـې که څه هم دا پاک شهيد !  وروڼو 
دفعتــا نــه دى وژل شــو ى ، و هــل ټکــول يــــې ډٻــر خــوړلي ، کٻــداى شــي خبــرې  يــــې کــړې وي  ، 

  .ښه به داوي  چې غسل ورکړو 
تـابوت يـــې غسـل خــانې تـه وردننـه کـړ ، پــ:ر يـــې پـه وينـو ســره کـورتۍ او کـالي تـرې ووٻســتل ، د 

  .رى کارت او سره کاغذونه راووٻستل کميس  له جيبه  يــې سو 
دکورتۍ په دننه جيب کې يــې �س ورښکـته کـړ ، جيبـي              کـتـا بچـه يـــې �سـته راغلـه ، پـه 

دخپل مهربان ( منځ کې يــې په وينولړلى د ليک پاکټ ايښى و ، له پاسه پرې ليکل شوي وو ، 
  )پ:ر په مطالعه 

ديوال ته تکيه ودرٻد ، په رٻږدٻدلو ګوتو !      شي زويه پ:ردى درنه ځار :  �سونه يــې ولړزٻدل 
  :يــې   پرانيست 

                                                                    ٧٨٦  
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                                                           __________  
  .ته س:مونه ، وړاندې کوم ډٻر مهربان پ:ر ، ګرانې مور او ګرانو خويندو 

ددې جملــې پــه لوســتلو موســکۍ شــو خــو چــې پــه  غســل خــانې . ( زه تــردې دمــه روغ او جــوړ يــم  
  . )يــې نظر ولګٻد له سترګو يــې لکه دمحصلينو وينې اوښکې وبهٻدې  

  :زړه يــې غټ کړ او بيا يــې لو ستل پيل کړل 
  !ګرانه پ: ره 

يــــې ، خيــر دى  داد ى  امتحانونــه مــو پــه شــروع کٻــدو ډٻــرې ســختې دې تٻــرې کــړې   او � تٻــروې 
  .دي 

وخت کم پاتې ، که خداى کول ، ډٻر ژر  به له درانه بارنه خ:ص شـې ، مـاهم بٻځايـه عمـر نـه 
  .دى تٻر کړى،  ډٻرې شپـې مې رڼې تٻرې کړي  دي 

کـه کلـه : که سپين سترګى درته نه ښکارم نو يوه خبـره کـول غـواړم  او هغـه داچـې !  رښتيا پ:ره 
  ...ته دې ووايــي چې ( ... ) مې مور د خسر کورته �ړه نو زما 

ــې ونشــوه  ــې وکــړې ،  نــوره جملــه يــ ــې کاغــذ ســترګوته نــږدې کــړ او ســل خــواري يــ کــه هرڅــومره يــ
  . دجملې پاتې توري لکه د د همزنګ دسړک په څٻر په وينو لړل شوي وو . لوستى 

  
  کابل ، ميرويس ميدان  ٢٩،  ٨،  ١٣٨٢

  

  : ت ياد＊

کال د روژې په مبارکه مياشت ک３ د کابل پوهنتون محصلينو د يوې مظاهرې په ترڅ کـ３ د خـوړو ، د ＊ـه     ١٣٨٢په 

  . والي غو＊تنه وک７ه ، مظاهره وروسته په تاوتريخوالي واو＊ته او ن８دې امنيتي ＄واکونو پرې ب３ رحمانه －ول９ وچلول３ 
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  خانداني
کې به تر ډٻره نا وخته رڼا وه ، له دې دوه پوړيزې ودانۍ  يواځې دمخامخ ودانۍ په دويم پوړ 

! ) د درٻش ( کله ناکله به   . به تر نيمې شپـې له خندا ګانو سره يو ځاى دټوخيوغږونه راتلل 
قوي  غږ هم په ورانو کوڅو کې تا و راتاو شو او بيا به سرو سکروټو په کنډرو ديوالونو خولې 

.خښې کړې   
وې ، خو دانګړ پرسر داسې سرې لنبې تٻرو بٻر کٻدې ، لکه له لرې ، چې  زموږ   خونې  تياره

.په کوم اباد هٻواد کې دشپـې له خوا دلويــې �رې  ننداره کو ې   
کله به لنبې زموږ دکور له سره  تٻرې شوې ، دمخامخ غره پرڅوکه به ونـښتې ، د غره   تيږې به 

منډه شوې او کله به زموږ کورته په نيمه �ره له وٻرې لکه واړه ماشو مان   �ندې کلي ته په 
.راپرٻوتې   

ورو  -په  اولو شپو کې به دهرې لنبې له راپرٻوتو سره ، دچيغو غږونه هم پورته شول ، خو ورو
.دا غږونه ورک شول   

.په دې کوڅه کې يواځې زموږ کور پاتې و او هغه هم د مخامخ دوه پوړٻزې ودانۍ په تمه   
وه ، هغې ته به مو وخت ناوخت ډوډۍ او چرس لٻږل او خپل کور مو  دلته امنيتي پوسته

.پرې ساته   
کور مو نوى جوړ کړى و او هغه  هم دکلي دځمکې دخرڅون په بيه ، پرٻښودل يــې راته ګران 
و او دلته چې به چا کله کور پرٻښود ، په هماغه وخت به يــې مخ ته غټ موټر ودرٻدل ،        

.و حتې دديوالونو سيخان اودبرٻښنا لينونه  به يــې هم ترې بار کړل در وازې  ، کړکۍ  ا    
نن شپه ، سر ماښام نه داسې پرله پسې ډزې پيل شوې وې،  چې له څمڅې راوتل ګران و،  

.ټول په همدې وړه څمڅه کې چې دجګړو له ويرې مو په انګړ کې جوړه کړې وه راټول وو   
و ، کله به له غړز سره سپينه رڼاشو ه ، چيغې به  دماشومانو په غوږونو مو � سونه ايښي و
.شوې ،  خو ډٻر ژر به بٻرته تياره شوه   

تٻر ماسخوتن ډزې غلې شوې ،  راووتو،  دلوګيو او بارودو بويونو مو دماغونه سوزول ، چوپه 
چوپتياوه ، دکوڅې سپيان چې تر دې دمه جګړه ماروته ګوته په غاښ وو ، په غپايــې چوپتيا 

.ړه ماته ک  
.کوټې ته ننوتو ، د کړکيو  پ:ستيکونه شلٻدلي وو   
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ور له خپل درشل نه وتلى و ،  د درواز مخوته خاورې پرتې وې او  ماشو مان له سړو اوار 
.رپٻدل   

مورمې ژر  ډوډۍ   تياره کړه  ، کوچنيانو وخوړه   او په بړستنو ننوتل ، چې موږ ته يــې کله 
خندا داسې غږونه راغلل ، لکه تٻرې ډزې چې د واده  د ورا وې تياروله ،  نو له نږدې پوستې د

. 
 

.موږ داليکن په تته رڼاکې ، ديوبل سپٻرو مخونو ته وکـتل ،  خو هيچا سره ځواب نه و   
شٻبه وروسته کوڅه کې دپښو دربهار شو ، �مو ډوډۍ نيمايــي ته رسولې نه وه ، چې دربهار 

.رى هم شروع شو بام ته وخوت او د پښو له دربا سره ټکا  
ټولوتياره چت ته سترګې نٻولې وې ، يودم مې ورور سر ټيټ کړ،  پرسترګويــې �سونه 

.کٻښودل اوپزه يــې کش کړه    
شٻبه وروسته ،  په کاسه کې خاورې تويه شوې ، حيران وو ، اليکن مو ورجګ کړ ، پرسريــې  

.اښکاره شوه خاورې ورتويه شوې ، نږدې و چې ګل شي او بيا سمد�سه چت نه رڼ  
څوک يــې ؟ په غبرګواوازونو دخندا غږ راغى ، : ورور مې په منډه برنډې ته ووت ، غږيــې کړ 

.خاوره هماغه شان توٻدله   
دچاپه کار کې څه کار لرې ؟ په ژوند په تنګ : له ګٻټ  وهلو سره يوځاى په قهر وويل شول 

 يــې ؟
.کړ او په خوله يــې ورته �س کٻښود ورور مې بلې خبرې ته خوله جوړوله ،  چې مورمې راکش   

ددې : يوتن راټوپ کړ ،  مورته يــې راته   دټوپک ميله ونيوله ، ټٻله يــې کړه اوبيا يــې وويل 
...شيطانه کور دې وران شه ... و� حوله و�... سپين سرې ازار نه وٻرٻږم که نه   

قو ماندان صيب نن شپه    تاسو دا خندا ګانې وانه ورٻدې ، زموږ      : اوبيايــې زياته کړه 
.ستاسو د پوستې قوماندان په قٻمار کې دپولۍ تړق ته کٻناو   ، غريب ته هيڅ پاتې  نه شول  

ډٻر عذر او زارۍ يــې وکړې،  اخر د قوماندان صيب  زړه نرم شو ، خانداني سړى دى او يواځې 
.ستاسو دکور په دستکو کړکيو او دروازو رضاشو    
 

کابل ، دقرغې ب: کونه                                                            مه   ٢٠دوږي  – ١٣٨٣  
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  ب３ تصويره
 

پــه ټــول ښـــونځي کــې پـــه انګرٻــز مشـــهور و ، پــه اولـــه کــې دا نـــوم پــرې مـــوږ ايښــى و ، وروســـته  
نـور ( دومره په خولو وګرځٻد ، چې حتى يو نيم ښونکي به هم د حاضـرۍ اخيسـتلو پـر مهـال د 

  . په ځاى د انګرٻز نوم اخيست ) 
ډول _ ډول   نـــور ، بـــه تـــل ځـــان ســـره ټـــولګي تـــه ډيکشـــنري ، د انگليســـي ګرامـــر کـتابونـــه ،  

اخبارونه او مجلې را وړلې او ، چې کله بـه  کـوم سـاعت خـالي و ، نـو د ټولـو غوږونـه بـه يـــې پـرې 
  . وخوړل 

نــن ، چــې څنګــه د تــاريخ ښــونکى لــه ټــولګي  ووت ، نــور د تختــې مــخ تــه ودرٻــد ، تختــه يــــې   
نګليسـي ترجمـه که غوږ نيسئ ،  ترڅـو بـل اسـتاد راځـي ،  اول بـه درتـه نننـى درس پـه ا: وډبوله 

  .  کړم او بيا به درته د شپـې خبرونه 
  شروع يــې کړه ! سمه ده انګرٻزه : يوه غږ کړ   

  . خپل منتر مه پخوه : بل ووې 
  . شپږ  اوه هلکان ووتل ،  نور ټول ورته کٻناستو  
لنــډ  –د تــاريخ   درس يــــې ټــول پــه انګليســي تکــرار کــړ او بيــايــې د تٻــرې شــپـې د بــي بــي ســي لنــډ  

  .ونه هم وويل خبر 
چې څنګه يــې خبرونه خ:ص کړل ، استاد راننوت ، دى ژر  پر څوکۍ کٻناست ،  خو استاد 

  . ، چې هر څه يــې اورٻدلي وو ، هغه يــې  بٻرته  را پاڅو
  :استاد ، لومړى  د انګليسي  ژبې په ارزښت خبرې وکړې  او بيا يــې نور ته مخ واړو 

سې وساتې او لوړې زدکـړې هـم  پـه همـدې ژبـه کـې وکـړې يـو که ته خپله ع:قه همدا! ګوره  نوره  
  . وخت به خپل ولس ته ډٻر خدمتونه وکړي 

د دنيا ټول علوم په انګريزي کې دي ، که ته يــې خپلې ژبې ته را وژبـاړې داڅـومره لـوى کـار دى 
 .  
 زمــوږ ســترګې همــدا تاســو غونــدې ځوانــانو تــه اوړي ،ور ځ پــه ورځ کمــزوري کٻــږو ، همــدا تاســو 

  .ياست ، چې زموږ ځاى به نيسئ 
                            ×××  
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چې کله له دولسم ټولګي نه فارغ شوو ، بيا مو يوبل سره ونه لٻدل ، زه خو داسـې خـوارۍ او  
  . مزدورۍ پسې ورک شوم ،  چې عالي تحصي:تو ته هيڅ وزګار نه شوم 

چې کله به کوم  واړه موټر هسـې هـم زمـوږ   يوه ورځ يوه چوک کې د کار موندنې لپاره و�ړ وم ، 
خواتــه بريــک ونيــو  ، مزدورانــو کــې بــه ورک شــو او چــې کلــه بــه د کومــو پــاکو جــامو ســړى زمــوږ 
خواته رانږدې شو ، ټول به ترې راتاوو ، شو ، هغـه بـه پـه څـه خـوارۍ رانـه ځـان خـ:ص کـړ او 

  . بيا به  موږ بٻرته خپلو ځايونو کې و درٻدو 
ورو کم شول ، طالع منديوبل سره کار تـه �ړل  او نـور بٻرتـه خپلـو  -مزدوران ورو په چوک کې  

  . ځايونو ته ستانه شول 
پوره لس بجې شوې ، ماته هم کار پٻدانه شو ، د اسمان شين  مخ يو ناڅاپه وريځـو خـړ کـړ او  

  .بيا سمدستي څاڅکي شروع شول 
دم  ، مانـه څوګامـه لـرې يـو بـل سـړى پټـو کـې ورو  وخوځٻـ_  څادر مې له ځانه را تاو کـړ ، ورو  

تــاو و�ړ و ، څـــاڅکي تٻـــز شـــول ،  دى مــخ پـــه مـــا را روان شـــو ، و درٻــدم ، مـــا � ســـم ذهـــن تـــه  
دلتــه څــه کــړې ، مــاژر غٻــږ ور !  هلکــه :  راوســتى نــه و،  چــې پــر اوږه يــــې راتــه  � س  کٻښــود ،   

  وې �دې هٻر نه يم ؟ په خٻر ، په خندا شو  ، ! انګرٻزه :  خ:صه کړه   
مالـــه دولســـم ټـــولګي وروســـته ،  پـــه خپلـــه خوښـــه د انګليســـي : دواړه روان شـــوو ، هغـــه  ويـــل 

  .ادبيات ولوستل 

  . ښه نو اوس ښه پوخ انګريز شوې  -

 تراوسه دې شوخي نه ده ورکه شوې ؟     -

 ښه نو اوس دلته څه کوې ؟  -

 . ره فارغ شوى يــېټول استادان راته وايــي ، چې ماسټري واخله ، اول نم  -

 ښه نو ، د مزدورانو چوک کې يــې اخلې ؟  -

له خندا وروسته يــې اسوٻلى وکړ ، راځه  �نده خيشته شوو ،  دوکان کې به کٻنـو هرڅـه  -
 . به درته ووايم 

زموږ په ورتګ  لـومړى دوکانـدار خوشـحاله شـو ، خـو چـې سـودا مـو تـرې وانـه خيسـته  ، زړه 
  )     ! Get Out( ګټ اوټ : يــې تنګ شو ، موږ � خبرو کې وو ، چې په تند غږ يــې وويل 
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د دکاندار څنګ ته ناست  ځوان ، چې  په کيڼ �س کې يـــې  تـور بنګـړى چـې پـه اسـانه يـــې 
د �س لـــه پـــوټکي ســـره تـــوپير نـــه کٻـــده اچـــولى و ،  د ســـګرټ لـــه لـــوګي  ســـره يـــــې يوځـــاى لـــه 

ســـيټ صـــاب ،  د :  شـــونډو خنـــدا  را ووتـــه ، ښـــه پـــه کـــړس يـــــې وخنـــدل او بيـــا يـــــې وويـــل  
  ؟ امزدوران په انګريزۍ څه پوهٻږئ 

  .سور بانګس لرګى يــې ور وړاندې کړ ، په دې يــې پوه کړه  
  .موږ يو بل ته وکـتلې او بيا له دوکانه راووتو 

باران درٻدلى و ، �  له سـړکه تٻـر شـوي نـه وو ،  چـې يـوه  کـوچنى سـوزوکي کـار مـو مخـې تـه 
  . ودرٻد ، يو چا له ښيښې � س را ووٻست ، ورمنډه مو کړه 

  مې مزدوران  پيدا نه کړل ،  تاسو کار نه کوئ ؟  چوک کې  : هغه وويل 
� يــې بله خبره کړې نه وه ، چې موټر ته ختلي وو   .  
.  اول دغـه مـاتې او روغـې خښـتې سـره جـ: کـړئ او بيـا داشـګه کورتـه ننـه باســئ : هغـه وويـل  

�سي کراچۍ او بٻلچې يــې راکړې  او  �ړ  .  
مو  له شګو ډکه کـړې ) کراچۍ ( اوله ريړۍ          د سترګو په رپ کې له خښتو وزګار شوو ، 

  . کالو په عمر ماشوم هم و    ١٣_ ١٢وه ، چې دى  بيا راغى ، داځل ورسره د 
  .دى يواځې له موټره راښکـته شو ، د چايو ترموز يــې له دوه وړو پيالو او قابونو سره راوړ  
شـٻدې ،  وڅښـلې او بيـا مـو کـار  يـوه خړبخونـه مـايع  مـو ، چـې نـه پـوره چـاى و او نـه –يوه  

  . پيل کړ 
او !  ساجد: هغه خپل زوى ته ، چې تراوسه يــې د موټر له ښيښې څخه موږ ته کـتلې غږ کړ  

  . بيايــې  ورته د چاى د لوښو وړلو امر وکړ 
کـتــاب يــــې ســترګو تــه نيــولى و ، . ماشــوم ، جــي ډې ډي ،  وويــل او بيــا لــه مــوټره راکــوز شــو  

شـــو ، د کـتـــاب پـــر پښـــتۍ پـــه انګليســـي تـــورو غـــټ څـــه ليکـــل شـــوي وو ،   ورو را روان -ورو
څنګ ته مو ودرٻد ، کـتاب يــې له سترګو لرې کړ ، په يوه �س کې کـتاب او پـه بـل �س يـــې 

  . د مخې وٻښتان شاته واړول
د نـور سـترګې پـه کـتـاب ولګٻــدې ، بٻلچـه يـــې کٻښـوده ،   ور وړانــدې شـو ، خـو هغـه يــواځې 

  : د او بيايــې  وويل دکـتاب پوښ ور وښو
  . دا د انګريزۍ  کـتاب دى ، تصويرونه په کې نشته ! ساري ، خان صيب  
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  مه ١٢، د لړم   ١٣٧٩
  کابل ، کارته اريانا
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  سره لوپ＂ه
  

مــوټر وان شــٻبه پــه شــٻبه لــه خريلــي  مــخ نــه پــه دســتمال خــولې وچــولې او چــې کلــه بــه يــــې �س 
وزګــار شــو،  نــو پــه مخــامخ لګٻــدلې بــټن بــه يــــې ګوتــه ټينګــه کــړه ، لــه هارنــډ ســره يوځــاى بــه يــــې 

  : ځاى پرځاى موټر وغراوو  او له دې سره به کلينر ، نارې کړې 
  ... ډٻرۍ  له ، ناګمان له ، هلئ شابئبارو بار ، روان ګاډى ، شبقدر له  ،  
  . څو ځلې ورپورته شوم ، خو چې ګرمي به پسې واخٻستم ، بٻرته به راکوز شوم  
  . را ورسول ) موټر ( داځل کلينر ، څو تنه په کشولو تر بس  
مــاوې هســې نــه ،  پــه دې ســره ګرمــۍ کــې رانــه ښيښــې خواتــه ځــاى څــوک ونيســي ، لــه هغــوى  

  . ۍ کٻناستم مخکې شوم او پرڅوک
دسګرټ دلوګي له امله مې له ښيښې سر  وٻستلى و، چې پـر اوږه مـې �س کٻښـودل شـو او بيـا  

  . په ګاډي کې راله ميرات مړى ولټى راځي ، دادښيښې خوا راله پرٻږده : سمد�سه يــې وويل 
 دهغه د وچلـي پـه ګونځـو کـې خـولې تاوٻـدې راتاوٻـدې ، مهـين سـپين کـالي يـــې ، پـه ټټـر ټينـګ 

  . نښتي وو او شيبه په شٻبه يــې د خولې له �رې ساه اخيسته 
  . ورو له چارسدې اډې ووت او �رې ته سيخ شو  -ځاى مې ور پرٻښود ، موټر ورو  
  : شمال دسپين ږيري خولې وچې کړې ، رنګ په کې وغوړٻد او بيايــې مخ را واړو  
ٻړه مې غرقـه وه او بيـا يـــې دخبـرو که ځاى دې راکړى نه واى ،  ب! ايمان دې نصيب شه ځوانه  

ښــه مــې يــاد شــي ، چــې پــ:ر ســره بــه ښــاريــې تــه . پخــوا دا �رۍ بســونه نــه وو :  تــار پســې وغځــاو 
  . ټنګه کې راتلم ، په ساعتونو مزلې به مو کولې 

رښـــتيا،چې داســـونو غـــوږو کـــې دجنـــت هـــوا لګـــي ، نـــه بـــه مـــې زړه خرابٻـــده او نـــه بـــه ! خـــو يـــره  
  . ستومانه کٻدم 

  . هغه مهال دومره ګرځٻدل هم نه وو ، په مياشتو مياشتو به له کلي نه وتو   
  . نن سبا خو زموږ ماشومان هر ورځ کلي نه ښار ته ،  سکولونو ته راځي  
  . دهغه وخت سفر کې که داکسيډنټ خطره نه وه  ، خو نورې ب: خطرې وې  

�ره کې به ځناور و ، شوکې به وې او ...  
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 � پيـــل کـــړې نـــه وه ، چـــې داســـې غلـــى شـــو ، تـــا بـــه وې ژبـــه يـــــې ودرٻـــده ، دواړه بلـــه خبـــره يـــــې 
�سونه يــې په سترګو کٻښودل او بيا يــې سر ښکـته واچو  .  

ورو روان و ،  �نــدې اوبــه پــه مســتۍ وې او د _  مــوټر دګڼــه ګــوڼې لــه املــه د ناګمــان پــر پلــه ورو 
  . سړې هوا لورينه يــې کوله 

  . ل او زموږ بس څه شٻبه دپله پرسر و�ړ پاتې شو له هغې خوا نور موټر راغل 
ماکله دسيند له مستو څپو ، چې يوبل کې ورکٻـدې ،  خونـد اخيسـت او کلـه بـه دسـپين ږيـري  

  . چوپتيا د حيرانتيا په څپو �هو کړم 
  . هغه هماغه شان غلى و ، ماهم پوښتنې ته زړه نه ښه کاوو   
و بيا له لږ ځنډ وروسته هغه سر راجګ کړ ، غوږو کـې يـــې شيبه ورو سته موټر له پله تٻر شو ا  

  . توبه ، خدايه توبه : ګوتې کٻښودې 
  :  د پوښتنې جرئت راته پيداشو    
  څه درباندې وشول ؟ ! بابا  

  . دهمدغه سيند له غمه خو ښارته زړه نه ښه کوم :  هغه ساه واخيسته  -

 . هم پر سيند راتٻر شو و   ولې ، سيند کې څه خبره ده ؟  له دې وړاندې خو    -

 : په ننوتلو سترګو کې اوښکې وځلٻدې  ، لستوڼې پرې راتٻر کړ او بيا يــې وويل    -

د لـس دولسـو کـالو پـه منـګ بـه وم ، لـه پـ:ر . داسې مې ياد شي ، لکـه پـرون ورځ ! ځوانه   -
او څــو نـــورو کليوالـــو ســـره ښــارته راتلـــم ، داپـــول هغـــه مهــال دلرګيـــو و،  اوبـــه همدغـــه شـــان 

مــوږ نــه لــږ وړانــدې  دوه ډلــې يوبــل تــه مخــامخ و�ړې وې او پــه خپلــو . مســتې او پــه څپــو وې 
 . کې سره غږٻدل 

  : وه تن څنګ ته و�ړې نجلۍ ته ، چې سره لوپټه کې لکه جنډه رپٻدله ، �س ونيو ي 
  . دادى ، مال مو درته وسپاره ،   حساب خ:صوه  
  ! هلئ ، چې  وتښتٻده :  هغه د روپو وړه غوټه ورکړه ، ده  � شمٻرلې نه وې ، چې يوه غږ کړ  
  . شوه له دې خبرې سره سم ورپسې دچاړو په �س ډله جوړه  
  . ډٻر غږونه يــې پرې وکړل خو د نر لور ونه درٻده  
  . د پله سرته راورسٻده او بيا ترڅو دوى ور رسٻدل ، هغې له يوې چيغې سره ور ودانګل  
  . موږ دسيند په غاړه منډې شروع کړې . څو ځلې اوبو سرته کړه ، بٻرته به پرې واوښتې  



39 

 

چــې دمــاتې بٻــړۍ پــه شــان اوبــو پټــه او ښــکاره پــه خــو نــور مــو يــواځې دهغــې ســره لوپټــه ليــده ،  
  . مخه کړې وه 

  کابل ، ميرويس ميدان
١٣٨٢  
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  د د＊ت３ په من＃ ک３
 

د ټولو  سترګې دهغه پـه مـخ و نښــتې   . له راتګ سره يــې ټول هک پک په خپلو ځايونو ودرٻدل 
 .  
ده هــم ، شــٻبه پــه شــٻبه  هريــو  لــه نظــره تٻــراوه ،  دانګــړ پــه مــنځ کــې  د تٻــرې شــوې ويــالې لــه  

غاړې ميانه قدې ښځې ديګي او کاسې د صـابون لـه ځګـه    ډکـې پرٻښـودې ، لښـتي کـې �سـونه 
  .کنګال کړل او دده په لور را روانه شوه 

هغـه دوه ګامـه وروسـته شـوه ، ! مـورې :  د هلک پـه سـترګو کـې اوښـکې وځلٻـدې ، غـږ يـــې کـړ   
  : ده بيا ورنارې کړې ، هغه نوره هم شاته �ړه ، دکوټې ديواله ته  تکيه شوه 

  ....! دچا مور ؟ نه ،  زه خپل بچي  پٻژنم ،  هغه ټول دادى و�ړ دي او دا ! زه ، مور  
د دوى مـوريم ، او  زه: خپلو و�ړو بچيانو ته يــې  وکـتـل .  بيا يــې هماغه اواز له غوږونو تٻر شو   

  : باڼه يــې سره ورغلل .. داغږ  د دوى له خولو نه راوځي 
پــه يــاد مــې شــو ،  زه دبــل چــا مــور هــم يــم ، خــو هغــه لــه دولســو کلونــو راهيســې نادرکــه دى ،   

  دنيامې ورپسې چاڼ کړه ، خداى خبر دحيات هللا  هډوکو به کومو سپٻرو خاورو خوړلي وي ؟ 
زه  حيـات هللا يـم ، سـتا زوى : ړه کې نه وه تٻره کړې چې  ، هغه غږ  کـړ دې � ترڅو بله خبره ز  
 ..  

هغه نوره هم حيرانـه شـوه ، لکـه لـه يـوې اروا سـره چـې غږٻـږي ، خـو حيـات  هللا رانـږدې شـو او 
  . بيا يــې هماغه ناره  وکړه 

رګو تٻـــر اواره رپٻدلــه ، دهغــه دکوچينــوالي ګــڼ تصــويرونه يــــې ، يــو پــه بــل پســې د زړه لــه ســت   
  . شول 

  خو زه ستازوى يم کنه ؟ :  حيات هللا نورهم رانږدې شو ، په ژړايــې وويل  
چې څنګه يــې خوله بٻرته شوه ، سترګې  پرې شکمنې  شوې ، غٻږه يــې ور خ:صـه کـړه، هغـه  

چيغـو وژړل، ښـکل يــــې  -هـم دواړه �سـونه د مـور غــاړه کـې واچـول ، ښــه شـٻبه دواړو پـه چيغــو
  . ټيکري په پٻڅکه سترګې ور وچې کړې  کړ او  بيايــې د
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کلـه چـې بـه سـتا د :  تر ونې �نـدې کـټ کـې کښـٻنا و   او خپلـه ورتـه مخـامخ پـه ځمکـه کٻناسـته  
ډول خبــرې -پــټ بــه يــــې ډول  -پوښــتنې لپــاره چٻــره تلــم ،  ټولــو بــه راتــه ليــونۍ ويلــې ، او پــټ 

  .  کولې 
  

پـرې را تٻـر کـړ او بيـا يـــې ښـه شـٻبه پـاس د ونـې د هغه د بڼو څوکـو تـه   اوښـکې راغلـې، �س يـــې 
  .ګورو ښاخونو ته وکـتل

  
وروڼــه ، خوٻنــدې او خپلــوان تــرې راتــاو وو، دى هماغــه شــان حيــران کــټ کــې ناســت و او کلــه  

:   ډٻــرې څٻــرې ورتــه نــوې وې، مــور يــــې بيــا ورغــږ کــړ. کلــه بــه يــــې د ســترګو �نــدې يــو بــل تــه کـتــل 
لـــه دې مـــوږ نـــه يادٻـــدو ؟ زمــوږ خـــو درپســـې د ســـترګو تـــور ښــه نـــو ،چـــې ژونـــدى وې دا دولــس کا

  سپين شو، اخرولې؟ 
مــوږ د داســې :  د هلــک  ســتونى ډک شــو او لــه لــږ ځنــډه وروســته يــــې، د ژړا لــه بــدرګې ســره ووې 

  . نوره خبره يــې په ژړاکې ورکه شوه ... دښتې په منځ کې نه وو،  چې 
  

ښه شـٻبه غلـى و، سـترګې .  ولې ته کـتلې ناست کسان  نو ر هم کټ ته وڅښٻدل، ټولو د ده خ
  :يــې راپورته کړې ، اخوا دٻخوا يــې وکـتل او بيا يــې د مور مخ ته سترګې برابرې کړې 

کې سروٻس تـه انتظـار وم، ) شبقدر ډٻرۍ ( کله چې دوم ځل ،  له کوره مدرسې ته تلم  ، په   
رٻتــور ســړى ،  چــې پــه پــه همــدې وخــت کــې يــوه ســپينه والګــا مــې تــر څنــګ  ودرٻــده ، يــو چــاغ ب

سپينو کاليو يــې تـور واسـکټ اغوسـتى و راکـوز شـو، لـه جٻبـه يـــې څـه راوښـکل ، مـا � ورتـه سـم 
  . کـتلي  نه و چې،  مخ ته يــې راوړاندې کړ او بيا نور په ځان نه يم پوه شوى

څومره وخت به وتلى و،  خـو  چـې کلـه پـه هـوښ شـوم پـه سـترګو مـې ترږمـۍ وه، !  خداى خبر  
چې مې پرانٻستې څه مې ونه ليدل، پوه شوم چې پلستر شوې وې، په زړه مـې سـړه هـوا څومره 

راننوته ، د سړي خورو کيسې را په زړه شوې، �ړې مـې خولـه کـې وچـې شـوې، څـومره چـې مـې 
  .کوښښ کاوه خبره رانه ، نه وته ، لږ وروسته مې فکر په ځاى کړ ،  په زاريو مې پيل وکړ

ه، چيغه مې کړه او له چيغې سره سم مې له مخ شړق پورته  شـو  او بيـا خو غږ مې چا نه اورٻد  
  .يــې راته خوله په يوه شي وتړله 

  .پس له دې   مې يواځې د موټر هارنډونه او کله ناکله د خلکو غږونه اورٻدل 
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د مـوټر ګړبهـار وار پـه . ورو دا غږونه هم ورک شول ،  صرف د خپل موټر د ماشين شـور و -ورو
څلــور پنځــه سـاعته مزلــه نــه وروســته مـوټر ودرٻــد، د دروازې لــه ګـړپ ســره  انګــړ تــه . تٻـدهوار زيا

له سترګو او خولې يــې راته پلسترونه لرې کړل، اوبـه يـــې راکـړې، شـاوخوا .  ننوتو،  ور پورې شو
جـګ  -مې سترګې وغړولې ، اول خو مې په سترګو تياره وه او بيا چې ښـې شـوې نـو يـواځې جـګ

  .پر سر يــې اغزن سيمونه تٻر وه ، راښکاره شول  دٻوالونه ، چې
  

د انګـړ قبلــې خـوا تــه درې لــويــې   او کـيڼ خواتــه يـوه وړه کوټــه وه ، ماتــه يـــې د �س پــه اشــاره  د 
  . کوټو خواته د تلو امر وکړ ، دى خپله ووت او دروازه له باندې خوا نه وتړل شوه 

  
نجونې او پنځه زما  په عمر او يا لـږ واړه هلکـان  زړه نا زړه مخامخ کوټې ته �ړم، هلته درې وړې   

  .وړې رشې و�ړې وې  -وو، مخ ته يــې کپسولونه خرۍ و  او دٻخوا دوه وړې 
  
يـــو ځـــاى يـــــې کپســـولونه خـــالي کـــول  او لـــه بـــل ځايـــه يـــــې ډکـــول، زمـــا پـــه ليـــدو يـــــې لـــه �ســـونو  

ې نجلـۍ او دوه هلکـانو ټولو راکـتلې ، خو زه يـواځې د يـو. کپسولونه وغورځٻدل، راپورته شول 
پــه ژبــه پوهٻــدم، زه حيــران و�ړ وم او دوى تــه مــې کـتــل ، همــدې وخــت کــې يــو هلــک چــې لــه 
ماهم ووړ و ،  راپورته شو ، څنـګ تـه مـې راغـى ، غلـى کٻناسـت، سـترګې يـــې سـرې شـوې او بيـا 

 نــورو غلــى کــړ ، د چــا پــه ژبــو چــې پوهٻــدم، هغــو کيســې پيــل کــړې ، چــا وې زمــا.  يــــې چيغــه کــړه
کال وشو، چاوې زمـا دا دويـم کـال دى او هغـه چـې ژړل يـــې د هغـه دا اولـه جمعـه وه ، د هغـه 

  . اوښکې هماغه شان روانې وې، سلګۍ يــې وهلې موږ هم ښه  وژړل
ماز يګرمهـال بيـا د دروازې غـږ شـو، مـوږ ژر پـه کـار پيـل وکـړ ،  دوه ، درې کسـان چـې لـه خـولې 

اننوتل، زموږ کوټې ته راغلل او د مخامخ هلک لـه مخـه يــې لوګي جګٻدل له څو کارتنونو  سره ر 
  تر اوسه مو دومره کار کړى ؟؟:  يــې د څپٻړې شړق پورته کړ 

! ګـورئ : سـترګې يـــې  برګـې کـړې .  او بيا يــې له يـوې مخـې د ټولـو مخونـه پـه څپٻـړو تـک شـنه کـړل
ظالمــانو دا خــو موڅــه د ! کـه دا کــارټنې مــو تــر ســبا خ:صــې کــړې نــه وې ، ســرونه درنــه کــټ کــوم

  . پ:ر کور نه دى 
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ور څـه نـه ليـدل موږ په دې لوى انګړ کې پرته له پاس شنه اسمانه او د ک: له خـړو دٻوالونـو،  نـ
  .او   بې له خپلو ژړاګانو مو نور د هٻڅ شي غږ نه اورٻده

� جمعه وتلې نه وه ، چـې يـوه نجلـۍ او درې نـور هلکـان يـــې راوسـتل، نجلـۍ ډٻـر ژړلـې، کوټـه  
کـې يـــې واچولـه ،  وريـــې ورپسـې وتـاړه، درې څلــور سـاعته وروسـته يـــې راووٻسـته ،  ژړايـــې غلــې 

�  .  هماغه شان اوښکې روانې وې شوې وه ، خو له سترګو يــې 
اوله شپه يـــې وه، ويـده شـوه ،  شـٻبه وروسـته مـې ورو ګونګوسـه تـر غـوږ شـوه، ورنـږدې شـوم، 
ســم يــــې پــه خبــره نــه پوهٻــدم، يــو ناڅاپــه يــــې د مورجــانې غــږ پــه زوره لــه خــولې وواتــه او بيــا يــــې 

  .رې راتاؤ شوټول په خپلو ځايونو کٻناستو،  رڼا مو بله کړه ،  ټول ت.  چيغه کړه 
  .  زوره مو وژړل   -دا وخت ماته ، هم راياده شوې ښه په زوره ! مورې  
  .   کيسه کوه !مور دې درنه ځار شي زويه  -

  : هغه د اوبو له جامه دوه درې غړپه وکړل ، په خوله يــې �س راتٻر کړ او بيا يــې شروع وکړه
وکړ،  وختونه تٻرٻـدل ، مـوږ بـه هملتـه  هغه شپه مو رڼه تٻره کړه، سبا مو بيا وختي په کار پيل

  . ځاى په ځاى ناست وو ،  له کپسولونو به مو دوا خالي کوله او له پوډرو به مو ډکول
دوى بـــه يـــوه شـــپه بلـــه شـــپه وچـــه ډوډۍ، ســـودا او هـــم د کپســـولونو کارتنونـــه راوړل او لـــه دې  

  .ځايه به يــې له  پوډرو ډک کپسولونه وړل
کـاوه او هـم بـه خوارانـو دٻـګ کـاوه ، ډٻرکلونـه تٻـر شـول ، ږيـرې مـو  نجونو به هم مـوږ سـره کـار

  .راغلې ، خو د باندې ځاى مو ونه ليد
  . يوه ورځ يــې زموږ له ملګرو نه يو هلک او دوه نجونې چې له څو ورځو ناروغه وې ووٻستې  
! ګــورئ : بلــه ورځ  ټوپــک پــه  غــاړه ســړى راننــوت ،   يــو ګــام راوړانــدې شــو او پــه غوســه يــــې ووې 

هغــو کارنــه کــاوه ، ســرونه مــو پــرې کــټ کــړل اوس بــه يــــې پــه هــډونو ســپيان خــولې ګرځــوي، کــه 
  . تاسو کار ونکړئ ، د تاسو سرونه هم کټ کوم 

ډوډۍ : هغـه پـه کـړس وخنـدل.  موږ ټول  له ډوډۍ پورتـه شـو او د کپسـولونو پـه کـارتنو ونښـتو 
    .خورئ خو کار درنه پاتې نشي 

ګــر مهــال ور بٻرتــه شــو او مــوټر د انګــړ مــنځ تــه راننــوت ،  زه تيــار لــه کــوټې د دا وار ، چــې مــاز ي
ور څنګه ورغلم، له موټره يوه چاغه ښـځه چـې ښـۍ اوږه کـې يـــې تـوره چرمـي .  باندې راوتلى وم 

بکسه ځوړنده وه،  راکوزه شوه، ورپسې هماغـه سـړى چـې پـه مـوږ بـه ګرځٻـده د ښـي �س ګوتـه 
ښځه مخ په ما راغله، زه هم ورنږدې شوم،  بـې اختيـاره مـې وژړل .  وکې تمانچه تاووله راکوز ش
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تاسو هم بچيان لرئ، زما دا دولسم کال دى، اخـر زه ! ګورئ : ژړا کې ووې -او بيا مې ورته په ژړا
  ! لپاره ) ج ( واړه وروڼه خوٻندې لرم، مور پ:ر لرم د خداى  -هم انسان يم ،   واړه 

: زما سترګې نه وچٻدې ،  رانـږدې شـوه ، پـر سـريــې �س راتٻـر کـړ هغې ښه شٻبه ما ته کـتلې خو
  . غم مه کوه ،  زه مې خاوند ته وايم  

زه هملتــه و�ړ وم،  ســړى لــه کــوټې راووت او مــوټر تــه وخــوت ، ښــځه هــم ور پورتــه شــوه ، ښــه 
شٻبه دواړه سره لګيـا وو، سـړي ښيښـه ښـکـته کـړه، راغـږ يـــې کـړ، پـه منـډه ورغلـم ،  ښيښـې نـه 

  .  ګوره چې څوک درنه خبر نشي په دې دروازه غلى راوخٻژه! ې سر دننه کړ، ورويــې ووېم
وريــې بٻرتـه کـړ ، ورپورتـه شـوم ، هغـه بيـا لـه مـوټره کـوز شـو، لـه همـاغې دروازې چـې زه راختلـى 

نور پوه نشوم او چې کله پوهٻـدم نـو پـه . وم راوخوت او له راختلو سره يــې زما پزې ته بوتل ونيو
يسته کوټه کې ناست وم، مخامخ تشناب کې مې ځان ووينځـه ، نـوي کـالي يـــې راکـړل ، يوه ښا

سړى او ښځه دواړه راڅنګه  راغلل ، د چاى کوچنۍ پيالـه يـــې راتـه مخکـې کٻښـوده ، وې ويـل 
ته ډٻر طالع من يـــې،  مـوږ هيچـا سـره داسـې نـه دي کـړي ، تـه وارخطـا کيـږه مـه ،  څـو ورځـې :  

  .کور ته ځو  ، هه دا څو روپـۍ اوس واخله  صبر وکړه موږ هم ستاسو
  .  چې کله دوى له کوره ووتل لږ وروسته ما هم دوه خپلې کړې دوه پردۍ   
  

زه خـو راغلـم، : د حيات ستونى   ډک شو،  شونډې يــې په غاښ کړې ، اوږده سـاه يـــې راښـکله 
ددښــتې  پــه مــنځ کــې خــو زمــا ملګــري بــه اوس هــم :  ژړا يــــې ووې  -او بيــا يــــې چيغــه کــړه ، پــه ژړا 

  . حيران ناست وي  –حيران 
     

 ١٣٧٧کابل پل هارتل ، دافغاني سرې مياشتې ټولنې مرکزي کـتابتون  
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  ب３ ＄ــــــــوابـــه
 

دمني سړې سيلۍ له ونو پاڼې رژولې وې ، ساړه باد دهغوى لغـړ او سـپٻره  ښـاخونه  لکـه زمـو ږ 
دکلــي مشــران دجــو مــات اخــوا څنــډې تــه . خپلــو منځــو کــې پــه جنــګ اچــولي وو  خــوار  ولــس پــه

خو موږ � د نن په څٻـر . ته سره  غوڼد ناست وو ) لمر ( چٻرته چې دباد مخه بنده وه ، پيتاوي 
پـه يـخ مـو پـروا نـه راتلـه ،  ګـرد خـط مـو ايسـتلى و او پـه مـنځ  کـې موورتـه چـا ر . ناتوا نه ،  نه وو 
  .مغز ايښي وو 

  .د مشرانو دخبرو غږ مو اورٻد ، له خبرو نه يــې خندا ډٻره وه اونوره هم ډٻرٻده   
لو به مو بس کړه ،  دهغوى په لور روان شو و ، مجيد ديواله ته جو خت و�ړ و ، ترپټو�نـدې  

  .سينې پورې ټينګ څه نيولي وو او دنورو خولې دهغه لورته له خندا وازې وې 
ونـدلى ،دا وايـه چـې ډوډۍ خـو در بانـدې نـه پخـوي ؟ بيـا دخنـد ا هـر ښه نوکر يــې م: يوه غږ کړ 

کـه ځـوى واى بيـا هـم يـوه خبـره ،   ... يـو ځـان شـر مـوي او بـل : شو ، ابل سر له پټو راو وٻسـت 
  په تا څه سخته ده چې لور ځان سره ګرځوې ؟ 

ږي ؟ څــه ګ:لــي زړونــه مــو نــه خــوږٻ! ظالمــانو ! ګــورئ : مجيــد ټولــو تــه وکـتلــې اوبيــا يــــې غــږ کــړ   
پـه خپلـو �سـونو مـو راسـره خښ .  زامن مې وو ، خو چې دخداى رضا نه وه رانـه وايـــې خيسـتل 

کړل ، لور ا وزوى چا راښکلى او بيا زه خو ټولـه زنـدګي کـې ايکـه يـوه لـور لـرم او هغـه هـم دا سـې 
لمريــې سترګې  هغې تورچنګ باڼه   له سترګو  پورته کړل ، : لور ، مخ يــې ورته له پټو راوويست 

  .  وه برٻښولې ، په شوڼدو يــې  موسکا خپره شوه اوبٻرته يــې  سر دپ:ر پر سينه کٻښود 
ناسـت خلــک ټـول دهغــه مظلوميـت او ددې مــا شـومې ښــک: منتـر کــړل ، چـپ شــول  او مجيــد 

  .مخ په کور روان شو 
ور سـره د نرګس کوچنۍ پښې دتـګ راتـګ جوګـه شـوې او پـه ځينـو کـارونو کـې خپـل وس لـه مـ   

  .مر سته هم کوله 
وليــده،  رنـــګ بــه يـــــې وغوړٻـــد او )  کـــوزه (مجيــد چـــې بــه کلـــه دهغــې پـــه وړو�ســونو کـــې لوټکــه  

  . سترګو کې به موسک شو 
نن شپه يــې تر ډٻـره څنـګ تـه کٻنـولې وه ، سـترګې څـو ځلـې خـوب پټـې کـړې خـو دده تـر ې زړه  

  .نه مړٻده بٻرته به يــې ويښه کړه 
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وطن کـې نـورې  شـپـې نـه تٻرٻـږي ، ! سليمې : ،   ميرمن ته يــې مخ راواړو  اسويلى يــې  ووٻست  
ته خو خبـره يـــې ، سـبا روان يـم ، خـو تـا تـه ايکـي يـو .  څه چې مو زده و ،  هغه ارزښت نه لري 

  . امانت پرٻږدم 
منم چې له ما تا ته ډٻره ګرانـه ده ، خـو بيـاهم ډٻـر اتيـاط پـرې کـوه ، بـې ځايـه لـو بـو تـه يـــې مـه  
ســتونې يــــې ډک شــو ، پــه ويــدو يــــې ښــکل کــړه او بيــا خپــل .... رٻــږده ،  هســې نــه خــداى مکــړه  پ

  .ځاى کې وغځٻد 
سبا چې څنګه نرګس  له خوب نـه  پورتـه شـوه او دپـ:ر پـه خـالي کـټ يـــې سـترگې ونښـتې ، پـه   

  . منډه مورته راغله ،  خو هغې په اخوا دٻخوا خبرو تٻر وٻسته
بــه .. ) ډٻــر اتيــاط پــرې کــوه ( رتــه دکــوم کــار  وويــل ، د خاونــد خبــره ســليمې ، چــې بــه  کلــه  و   

  .    ته کٻنه ، زه خپله ورځم ! ځه  لورې :ورياده شوه ، بٻرته به يــې  ورغږ کړ 
ټو ل کارونه يــې  په خپل  سر ا خيستي وو ، خو ونـه شـوه دا څـو يمـه ورځ وه چـې کـورکې خـس  

و نجونـو سـر ه خاشـاکو ټولولـو تـه ولٻږلـه ، تـر ډٻـره وړه لـوريــې لـه نـورو کليوالـ. خ:ص شوي وو 
  . ځايه يــې ورپسې دبام له سره  کـتلې  ،  هغه له مخامخ غوڼدۍ واوښته 

زړه يــې اوارډبٻده ، غرمه شـوه ، کلـه بـه بـام تـه وختـه ، کلـه بـه يـــې دانګـړ دروازې  تـه  ورمنـډې  
  .کړې ، دخاوند خبرې ذهن ته تلې را تلې 

شـــٻبه وروســـته يـــو ډوب غـــږ . پـــه مخـــامخ غونـــډۍ يـــــې ســـترګې نښـــلولې وې بيـــا بـــام تـــه وختـــه ،  
دغونــډې لــه ســرنه راوا وښــت  ، پــه منــډه لــه بامــه را ښــکـته شــوه ، کلــه بــه بــام او کلــه دروازې تــه 

  . تله ، ځمکې ځاى نه ورکو 
دماسپښــين د اذان غــږ شــو ،  بيــا بــام تــه پورتــه شــوه دکــ: شــاته يــــې غږونــه واورٻــدل  پــه منــډه را 

  .زه شوه ، � دانګړ وره ته نه وه رسٻدلې،  چې  دواړه پټې بٻرته شوې کو 
حويلى له ښـځو ډک شـو ، هغـې دلـور لـه . کليوال له کټ سره راننوتل ، دانګړ منځ کې کٻښود 

مخه  څادر پورته کړ ، د دواړو کوچنيو �سونودبندونو پر ځاى يــې سپينې لتې تـاوې وې ، د يـو 
  .يولى و او بله سترګه يــې پلستر وه ې سترگې ځاى يــې پاغوندې ن

نـه دا  زمـا لـور نـه ده ، دنـرګس سـترګې داسـې نـه وې ، داهغـه نـه ده اولـه دې : چيغه يــې کـړ ه  
  .سره په ځمکه را  و لوٻده 

اوس هـــم ! ګـــوره خـــورې : کليـــوالې ښـــځې پـــرې را ټـــولې شـــوې ، يـــوې يـــــې ســـر غٻـــږ کـــې کٻښـــود   
.  ون تــه نــه وى رســولې ،تــرې خ:صــه بــه وې دخــداى شــکر دى ، کــه پــه خپــل وخــت يــــې روغتــ
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هغه ښه شيبه غلې وه، دخاوند خبرې په زړه را واوښتې  ، يودم يـــې پـه کـټ منګلـې ښـخې کـړې 
  ؟ ... ، زه به څه ځواب ورکوم،  هغه په ما ډٻر سپارښت کړى و، وايئ کنه ،  څه ځواب 

نصـيحتونه يـــې  ورتـه پيـل  ښځو يو بـل تـه کـتلـې ، ټـولې غلـې وې ، هغـه يـــې لـه کـټـه  لـرې کـړه،  
  . کړل 
دلور ليدل نورسليمې ته دخوشالۍ خبره نه وه ، په ليدلو يـــې او ښـکې بهٻـدلې ، نـرګس هماغـه  

هــيڅ نــه !  دا څنګــه تــوره شــپه ده ، ريکــن ولګــوئ : شــان بــې هوښــه پرتــه وه کلــه بــه يــــې غــږ کــړ 
  .وينم 

                                    ××××  
له دې پس مـو هـره ورځ پـه کـورکې پـه همـدې .  له وطنه  را غلي يو کليوال ويلى و موږ ته دا خبر 

نــن  مــې بيــا پــه دې اړه   مــور لګيــا وه ،   � پــه همــدې خبــرو کــې وو ، چــې  ور . اړه خبــرې کٻــدې 
وټکٻد ، يو بل ته مو وکـتل ، خو سره و مو نه پٻژ ندل ، دپاتې کٻدو ټينګار مې وکړ ، هغـه زمـا 

هغــه وې ،  زه دهاشــم اوښــى يــم ، .  پــو ښــتنه  وکــړه ،  د حجــرې ور مــې پرانيســت   دمشــر ورور 
  . خورزه مې راو ستې ، شير پاو هسپتال  کې بستر ده 

  .زموږ ، چې په کې بحث و  ، دهما غې ماما دى : مورته مې دهغه په اړه ووې ، هغې ژر وويل  
هغـه ټولـه کيســه وکـړه ، نـور جګٻــده سـودا مـې نــوره هـم زياتـه شــوه، د چـايو پتنـوس مــې وروړ،  

  . ،ماوې نه،  نن شپه به همدلته يــې 
ځمــه ، هلتــه بــه راتــه خــور او . دامــو دويمــه  جمعــه ده ، ايلــه اوس مــو کــور پيــدا کــړ : هغــه وې 

  .خورزه دواړه په تمه وي،  نن مو خارجوي ، شپـې ته همدلته را ځو 
هغه له حجرې ووت او زما سودا يــې نوره هم زياته کړه ، دنرګس دکو چينوالي څٻره مـې سـترګو   

  . وړاندې کٻدله  –ته وړاندې 
  .کورکې مې دهغوى دراتګ ووې او زه په منډه بازارته �ړم  
هغــوى � نــه وو را غلــي ، راتــګ تــه يــــې ټــول پــه تمــه وو ، دمــوټر لــه هارنــډ ســره ســم د دروازې د   

غږ  را غى ، په منډه ووتم ،  ور مې بٻرته کړ ، هغه حجرې ته �ړ او دايــې مور له اوږې نه   زنګ
سـليمې تـرور .   نٻوله وه ، کورته يــې دننه کړه کټ کې وغځٻـده ، سـپينه پـرده يـــې پـرې اواره کـړه

،  مې دمور پـر اوږه سـر کٻښـود، ښـه يـــې  وژړل ، خـو هغـه لکـه چـې پـوره پـه حـال نـه وه ، کلـه 
  .يــې بې منګلو �سونه له پردې راووٻستل ، مخ به يــې اخوا دٻخوا واړو، بٻرته به غلې شو هبه 
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هغې دخپلې لور کيسه پيل کړه ، مشر ورور مې دنرګس له  ما ما سره په حجره کې نـا سـت و،   
څـو کرتـه پورتـه  شــوم ، خـو تـګ تــه مـې زړه نـه کٻــده ، بٻرتـه بـه کٻناســتم ، هغـې کيسـه خ:صــه 

تــا خــو نــرګس   ليــدلې وه   او بيــا يــــې پــه چيغــه وويــل دا همــا غــه ! اســده : يــــې مــخ راواړو کــړه ماتــه 
  ... نرګس 

ــې بنــدونو کــې پــرې ســوي   ، يــوه : مــور مــې بيــا تــرې پوښــتنه وکــړه ، هغــې ووې   دواړه �ســونه يــ
سـترګه يـــې وتلـې ده ،  خـودا بلـه ، دخـداى فضـل ده ،  ټـپ يـــې جوړشـوى، سـبا تـرې پټـۍ لــرې 

  .کوي 
ــې ســترګې نښــلو لــې وې ، ټــول غلــي وو،  د  ــې کٻښــوده ، پــه مخــامخ غټــه هنــداره يــ چــاى پيالــه يــ

  .يوازې راډيو وه چې غږٻدله 
يـــو دم لــــه راډيــــو ديــــوې  امريکــــايــي مٻــــرمن اواز ، لــــه ژړا ســــره راووت ، ټــــول ځيــــر شــــوو ، ددې 

برخــه ميرمنــې خاونــد دکويــټ پــه جګــړه کــې ، چٻرتــه چــې يــورا نيمــي وســلې کــارول شــوې وې ، 
اخيستې  وه ، ددې دنوې پيدا شوې لور پر مخ دهمدغو يورانيمي وسلو ا غيـز شـوى و او پـر مـخ 

  .يــې دوه ، درې تور             دا غونه پيدا شوي وو 
کــه ســبا مــې لــور پــه هنــداره کــې خپــل داغونــه : هغــې پــه ډٻــرې خواشــينۍ او ژړه غــونې غــږ وويــل   

  ؟    وګوري اورانه وپوښتي څه ځواب به ورکوم
دنــرګس مــور پــه اوتــر نظــر خپلــې لورتــه وکـتلــې او بيــا يــــې مخــا مــخ هنــدارې تــه ســترګې واړولــې ،    

ولړزٻـــده ، دنـــرګس پـــه ســـينه يـــــې ســـر کٻښـــود او داســـې چيغـــه  ووٻســـته ، چـــې دټولـــو پښـــې يـــــې 
  . سستې کړې 

  کابل دفتح هللا  ک: – ١٨-٩ – ١٣٧٨
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  شرم５دلى
 

بل غوږونو ته نږدې شول  ، پټې خبرې تبا دله شـوې ، مـنځ کـې په موټر کې ناست کسان  د يو
پردې نه دٻخوا نرانو هـم دسـرونو .  ښځې خو له مخکې چادريو کې پټې وې .  پرده ځوړنده شوه 

پټول پيل کړل  ، ږير و کې ږمنځې وهل پيل شول  او هرچا کوښښ کاوه ،  خپله ږيره لـه نـورو 
  . اوږده وښيــي 

لــه )  جــرم ( پــرون يــــې يــو نفــر د ســرتورۍ  پــه : حــال بيــانوه ، چــا بــه وې  هريــوه دســترګو ليــدلى  
  .ژونده بٻزه ګار کړ 

خــداى مــو تــرې ســاته ، پــرون يــــې  دبــازار مــنځ کــې يــو ځــوان  پــه ډٻــرو وهلــو بــې : بــل بــه غــږ کــړ  
پـه : هوښه کړ ،  ب: ُدره په �س کسان ترې راتا و  وو ،   لـه هـر وار سـره بـه يـــې ورتـه همـدا ويـل 

  .... سنت موکدو شر مٻږې ؟ بيا ږيره لنډوې ؟ او 
ت ځــوان ، دهــرې کيســې پــه اورٻــدو ســره ټکــان دمــوټر دمــنځ دروازې څنــګ تــه پــر څــوکۍ ناســ  

خوړ، رنګ يــې زٻړ شو ، کله  به يــې څادر له  ځانه  تـاو کـړ  ، بٻرتـه بـه يـــې   لـرې کـړ ، پـه ږيـره 
  .يــې ډٻرې هڅې وکړې خو   اوږده نه شوه 

ول  –د هغه � هماغـه شـان �س پـه ږيـره کـې و، چـې  مـوټر ودرٻـد ، دوه ږيرورکسـان چـې  ول  
  . ه غاړه کې پراته وو ،  دره په �س را پورته شول لنګوټي يــې  پ

اخــوا دٻخــوا يــــې پــه راوتلــو ســترګو وکـتلــې ،  پــه هماغــه زلمــي ، چــې ديــوه ســپين ږيــري تــر څنــګ   
  .الوتې رنګه  ناست و ،  نظر ولګٻد 

او بدبختـه را : �س کې يــې دره په حرکت راغلـه ، سـترګې نـورې هـم را ووٻسـتې ، چيغـه يـــې کـړه  
  ! ه پورته ش

  .هغه ځان غلى کړ   
او کوڼـه !  تاتـه وايـم  :  درې وا�   په  ږيره   �س را تٻر کړ ، ور وړاندې شو ، �س يــې پورتـه کـړ  

  . دپيغمبر پر سنتو شر مٻږې  ؟  پورته شه چې اس:م در وښييم !  
هغه � عذر ته خوله جوړه کړې نه وه ، چې له اوږې يــې دوړې  پورته شوې  ، په دوتنو يـــې  لـه  

  .موټره  ښکـته کړ    
  . په هغه لکه دګاډۍ اس ،  دقمچينو باران جوړ و  
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  . پټ ورکـتلې ، خو چا کې دويلو جرئت نه و  –موټر کې ناستو کسانو پټ 
  .ريو يــې پيل وکړ، ونه شوه دڅنګ ناست سپين ږير ى ورښکـته شو ، په زا

اخر يــې په دواړو �سـونو کـې  دعـذر پـه خـاطر  د درې  وا� مبارکـه ږيـره ونيولـه ، هغـه پـه قهـر ،   
  . سرته ټکان ورکړ خو  ږيره يــې دبوډا په �س کې پاتې شوه 
                                                                                                    

علوم اجتماعى                                                                                                                 –کابل 
  مه ٢٠کال،  د وږي  ١٣٧٥د 
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ددغـو چـو کـاټونو پـه مـنځ دکوټې پر مخامخ ديواله د عکسونو څـو  چوکاټونـه کـتـار  ځړٻـدلي وو، 
پــه چوکــاټ کــې رنګــه عکــس بنــد و، عکــس کــې هغــه شــنې ســترګې داســې .  کــې يــو لــه نــورو لــوى و

  .پرانيستې وې چې ، هر نا ست کس   ګومان کاوو، چې ده ته ګوري 
  
  . هغه شونډې په وړې موسکا بٻرته کړې وې  او د مخامخ غاښونو څوکې يــې ترې ښکارٻدې      
يـــې  ژٻـړه پټـۍ ږيـره راتـاوه   وه ، ښـي پلـو يـــې سـره بخـو ن وٻښـتان اړولــي وو او لـه سـپين مـخ نـه  

  . داسې ځلٻدل ،  تا به وې دشړشموټو ل بوتل يــې  پر ې اړولى دى 
ســپين ږيــري انــور  اکــا ، کلــه عکــس او کلــه زمــا څنــګ تــه ناســت ملګــري تــه کـتــل  ، ټــول غلــي    

�س کٻښــود او بــل � س يــــې مخــامخ عکــس تــه  وو، اکــا پيالــه کٻښــوده ، دهغــه پــر       او ږه يــــې
  .ونيو 

� س او شونډې يــې دواړه رپٻدلې ، خو خبره يــې له خولې نه راوتله   .  
  .سلګيو پسې وا خيست ... هغه هم تا غوندې دوٻښتانو شوقي و،  خو! بچى : يودم پورته شو  
ده تـه لکـه چـې ، خپـل : شيبه وروسته يــې عکس راکوز کړ ، دپټکۍ شمله يــې پـرې را تٻـره کـړه  

  . مر ګ معلو م و، له عکس نه دوه ورځې وروسته يــې سر وخوړ 
له سترګو يــې څو څاڅکي دچوکـاټ پـر ښيښـه ولوٻـد ل ، خـو هغـه تـه لکـه چـې د خپـل پـ:ر ژړا  

  . بې مانا ښکاره شوه ، هماغه شان موسک و 
ورو لـه  -موږ ټول غلي وو، واړه زوى يـــې تـرې چوکـاټ کـش کـړ ، يـو بـل تـه مـو وکـتـل او بيـا ورو  

  . خونې ووتلو 
سبا دلو ى اختر ورځ وه  او موږ کليـوال دخپـل دود لـه مخـې لـه سـهار لمانځـه وروسـته هـدٻرې   

  . ته روان شوو 
  . دخپلوانو قبرونو څنګ ته درٻدلو او دعاوې مو کولې 

چې  څنګه مو د دعا لپـې پر مخ را کش کړې   او دبل قبر پـه لـور وخوځٻـدو ،ملګـرى مـې ټکنـى   
  : شو او بيا يــې مخ را واړو 

  .د ده د قبر خو � دو ه کاله نه دي شوي  او بيا په کې سورى شوى 
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  ما وې دچا ؟  
  .دشاه محمود قبر ښييم   -
 . ل عکس مې سترګو ته ودرٻد له دې سره ماته پرونى ورځ را ياده شوه او ټو   
  . ور وړاندې شو م ، سر خواته يــې سورى شوى و  او دلمر  وړانګه ور ننوتې وه    
زړه مې غټ کړ او له سوري مې وچ بوټى لرې کـړل ،   لـړزې ونيـولم ، خـو زړه مـې نـه صـبرٻده ،  

  : سر مې ورټيټ کړ 
دهغه ټول غاښونه داسې ښکارٻدل  .ج: پراته وو  –سپينې کوپړۍ نه �ندې اوږده هډوکي ج: 

  . تا به وې په موږ خاندي ،  خو د شونډو درک يــې نه وو 
  دکوپړۍ څنګ ته يوه توره غوټه ښکاره شوه ، ښه ورځير شوم ، هماغه غوړ کا کل و خو 

  
  دزمان خان ک: –کابل .                                   خاورو يــې ځ: اخيستې وه 

  مه  ٢٣د غبرګولي   ١٣٨٤
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  نيم／７ى  اثر
 

چــې څنګــه دعامــه کـتــابتون څنــګ تــه لــه مــوټره راکــوز شــوم ،  پــه اســتاد  مــې ســترګې ولګٻــدې ،  
  . ګامونه مې چټک کړل  او �  د پوړۍ نيمايــي ته نه و پورته شوى ، چې ور ورسٻدم 

نيـولې وه  ، بـل �س يـــې پـر دٻوالـه ) فايـل ( هغه په يـوه �س کـې لـه څرمنـې جـوړه ژٻـړه دوسـيه 
  . اٻښوده او په احتياط يــې ګام  ورسره پورته کاوه

ورو روان وم ، چــې اول پوړتــه ورســٻد،  مخــې تــه يــــې ورتــاو شــوم ، چــې  –زه هــم ورپســې ورو   
لـرې کـړې ، دتنـدي دګونځـو خـولې يـــې پـر  عينکـې يـــې.  څنګه يــې راباندې سترګې ونښتې ودرٻـد 

  : دسمال وچې کړې  او په موسکا يــې  وويل 
  .دا ستاسو زلميانو غم مې ارام ته نه پرٻږ دي  

  کوم غم ؟ ! خداى دې له  غمه  وساته ، استاده   -

که په ياد دې وي تاسو ټولو؛  خصوصا تا به هروخت ويـل ، . ټوکه مې وکړه ،  غم نه دى   -
ماهم ستاسو په خوښه  دا درې مياشتې کٻږي چـې  کـار پيـل کـړى . يخ وليکه چې يو ښه تار

 . دى 
  : هملته کٻناست ، ديواله ته يــې تکيه وکړه ، خپلې دوسيــې نه يــې کاغذونه راووٻستل  
   
تراوسه مې دغه کـتابونه ، رسـالې  او خطـي نسـخې د ماخـذونو لپـاره ټـاکلي او نـورو پسـې ! ګوره  

  . ګرځم 
ذونو ټول سرليکونه ، چې په پښتو ، فارسي ، عربـي او انګليسـي  ژبـو ليکـل شـوي  ما ،  دماخ 

  . وو ، له نظره تٻر کړل 
  دا خو پوره اتيا شمارې دي ،   په نورو څه کوې ؟ !  استاده : ماوې  
نه   ، زه غواړم چې دا ځـل ښـه دقيـق  او مسـتند تـاريخ ولـيکم ،   کٻـداى شـي دا زمـا اخـري    - 

که ژوندى پاتـه هـم شـم ،  سـترګې مـې ورځ پـه . نور راته ژوند دليکلو مهلت رانه کړي  اثر وي  او
  . ورځ له کاره وځي 

  . خداى دى ستا سيوري زموږ له سره نه کموي ، ته موږ ته هرڅه يــې  ! استاده    -
  . هغه مې دکـتابتون تر سالونه بدرګه کړ او بيا ترې  را ووتم  



54 

 

   
                                                ×××  

پوهنځى رانه په دريم صنف کې پاتې شو ، دمونوګراف لپاره راټول کړي کـتابونـه مـې بٻرتـه         
  . ملګرو ته وسپارل  ،    خپلې خوارۍ او غريبۍ پسې ورک شوم 

کله وزګار ، څه موده مې  په بټۍ کې ښـختې وهلـې ، کلـه مـې مـوټر خـالي کـول او پـه  اخـره کـې  
  . راته په يوه کور کې  کار پيداشو 

د کـــور څښـــتن هرســـاعت رابانـــدې . کـــور جـــوړ و ، يـــواځې يـــوه خونـــه پـــه کـــې نـــوې جوړٻـــد لـــه   
ښه کار به کـوې . جوړوم ) کـتابتون ( دا �يبرري ! خان صيب : ګرځٻده او هره ورځ به يــې ويل 

  . ، چې ژر جوړه شي 
له سره مې  دسمنټو ټاټکى کوز کړ او سمد�سه مې بل خالي ټاټکى را واخيست او له کـوټې را    

  . ووتم ، ده چې له لرې نه څارلم  غږ يــې کړ 
سسـتي مـې نـه ده کـړې ، دادى بيـا ! جنـاب : نږدې به مې له سره ټـاټکى غورځٻـدلى و ،  مـاوې  

  . روان يم 
  ! مه ده ، راځه  ستا ايمانداري راته معلو: موسکى شو  
بياهم شکي وم ، او هغه دبيکارۍ ورځې رايادې شوې ،  چې هوټلي پـه شـړقنده بـاران کـې لـه   

ــې وويــل  دا دريمــه ورځ ده چــې  پــه .  څــه خيــرات خــو نــه دى : هوټلــه ووٻســتم  او پــه  غوصــه يــ
  ! قرض يــې خورې ، بې ايمانه کابليه 

دکــوټې وريــــې . ټــاټکى مــې کٻښــود او ور روان شــوم : زه � زړه نــازړه و�ړ وم ،  چــې بيــايــې غــږ کــړ  
  .  پرانيست او ورسره سم مې  خولې پر بدن يخې ولګٻدې 

پــر مخــامخ ديوالــه دمحمــد علــي جنــاح عکــس ځړٻــدلى و ، کيڼــې خواتــه پرښــکلي مٻــز دځمکــې  
برٻښــنايــي کــر ه ايښــې وه ، دمٻــز پــر ســر داســې ګــروپ ځړٻــدلى و،  چــې رڼــا تــه يــــې  تــوري   څــو 

  .  لوى ښکارٻدل چنده 
پــر يــوه بـــل مٻــز درې څلـــور ډولــه عينکــې ،  چـــې دمطــالعې ،  لمـــر او  دوړو  د مخنيــوي لپـــاره   

  . جوړې شوې وې ، اٻښودل شوې وې  
مـا � ،  دخـونې نـور .  دخونې په  بل کونج کې انټرنټ سـره وصـل کمپيـوټر   اٻښـودل شـوى و   

  :لم ، پرده يــې کش کړه او بيايــې ور  پرانيست څيزونه پوره نه وو  کـتلي، چې له �سه يــې ونيو
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دکوټې غولى له باندې ډٻر روښانه و ، ټولې المارۍ له کـتابونو ډکې وې ، هرې المارۍ تـه جـ:  
  . ځاى پر دٻوالونو دنړۍ نخچې ځړٻدلې و ې _ ګروپ لګٻدلى و او ځاى 

�يبـرري  ګـوره داهـم ګـوزاره کـوي ، خـو غـواړم داځـل يـوه مـاډرن : مـخ يـــې را واړو   ) modern 
library     ( جوړه کړم .  

  : د ليکنو مٻز ته يــې  راغلو ، يوه پاڼه يــې ترې راجګه کړه او بيايــې   و  پوښتل  
  شې ؟ )  لوستلى  ( څنګه خط پړاو ولى  
دا دده ديوې تـازه .  ما ژر په شګو سپٻره �سونه په کاليو وموښل او بيامې ترې پاڼه واخيسته   

ومې لوسته  يوې جملې تـه ډٻـر ځيـر شـوم ، سـر مـې پورتـه کـړ  ، . الې  يوه برخه وه څٻړنيزې مق
  .  په فکر کې �ړم 

  څنګه ويل يــې درته ګران شول ؟ : غږ يــې کړ  
  . ماوې نه ، خو په دې يوه ځاى مې شک راغى  
  .ړې  هغه ټول له نظره تٻر کړم   او بيايــې هغه عينکې چې نازکه ژٻړ فرم يــې و ، په سترګو ک 
  : پاڼه مې هغه ته پر مٻز کٻښوده او بيا مې  هماغه جمله  ور وښوده  ، ماوې  
  

کلـــه چـــې پـــه څوارلســـمه صـــدۍ کـــې داســـتعماري او اســـتثماري ځواکونـــو تـــرمنځ دهنـــد او خلـــيج  
دنيولــو ســيالۍ روانــې وې ، اول ځــل المانيــان نــه ؛ بلکــې پرتګاليــان وو،  چــې دهنــد او فــارس 

  .خليج ته ورسٻدل 
کـال کـې )  ع  ١٥٠٦( زما په  خيـال پـه .  دلته هم زه شکمن يم !  و بل دا �ندې جمله ګوره ا 

چې الفونسوالبوکرک  له کومې نخچې استفاده وکړه ، هغـه د افريقـايــي سـمندر پـوه  نـه وه او نـه 
بلکـې هغـه دمشـهور عـرب سـمندر پٻژنـدونکي  احمـد بـن مجيـد و  ، . يــې نوم احمـد بـن وحيـد و 

پــه مرســتې د البــوکرک  بٻړيــو دختيځــې افريقــا دســاحلونو ، دفــارس دخلــيج ســاحلي چــې دهغــه 
ســـيمو او د هنـــد پـــه ختيځـــو ســـاحلونو کـــې يـــــې  لنګرونـــه واچـــول،  دســـوداګرۍ او ځينـــې  نـــورې 

  .مهمې سيمې يــې ونيولې 
هغه بيا زما سپٻره مخ او  لـه ګردونـو  ډکـې  جـامې  پـه شـکمن نظـر وکـتلـې او لـه ځايـه پورتـه شـو    
 .  
دمٻز له جعبې نه يــې تور فرم وا� عينکې را ووٻستې ، انټرنټ  تـه کٻناسـت ،  د کـتـابونو فايـل  

  . يــې پرانيست او بيا يــې هماغه کـتاب ، چې ده ترې اقتباس کړى و،  پيداکړ 
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  . پرمخ دکـتاب هماغه برخه راغله ) دکمپيوټر ښيښه ( شٻبه وروسته دسکرين  
  : سريــې وخوځو او بيا يــې ورو سترګې راپورته کړې  
  ستا تعليم ؟  
  هيڅ   - 
  . نه ، سمه خبره کوه  -
  .دوره  دريم ټولګي کې پاتې شوه    B.Aدنٻستۍ له �سه رانه دتاريخ د  - 
  هغه څنګه ؟  -
داخو زموږ د مشرانو برکت دى ، چې خپلو کې سره جوړ نشول  او د سـياليو پـه اور کـې زمـوږ  - 

  .  تعليم ، حيثيت او ابرو برباد شول 
ســوړ اســوٻلى يــــې ووٻســت ، شــيبه وروســته يــــې ســترګې پټــې شــوې او دخــوب څپـــې  يــــې زمــوږ  

  .  مجلس ختم  کړ 
ه ترې وطن تـه راتلـم ، څـو تـاريخي کـتابونـه څو ورځې مې نور هم همدلته کار وکړ او بيا چې کل 

  .  يــې  راکړل 
څــه وخــت مــې کــور کــې تٻــر کــړ او بيــا مــې خپــل ســپين ږيــرى اســتاد پــر زړه را وګرځٻــد او لــه دې   

  . سره سم مې دهغه ، هغه اثر  ،  چې ده پرې اته مياشتې وړاندې کار پيل کړى و ، په ياد شو 
امخابـه  لـه چاپـه راوتلـى وي ، لـه خپلـو راوړو کـتـابونو نوره مـې هـم سـودا زياتـه شـوه ، مـاوې خ 

  . سره ور روان شوم 
  : ور مې وټکو ، زلمي زوى يــې نيغ دهغه خونې ته وروستم  
  . استاد ديواله ته ډډه وهلې وه ، مخکې ګڼ کـتابونه او قلمي نسخې پرتې وې ، راپاڅٻد  

بـه يـــې سـترګو تـه ښـه نـږدې کـړل او  راوړي کـتابونه مې ورکـړل ، �س کـې واړول را واړول  ، کلـه
  . کله به يــې لرې کړل 

کـتاب خو به له خيره چـاپ شـوى وي ؟  خامخـا بـه دوه  ټوکـه راکـوې ، يـو يـــې  !  ماوې استاده  
  . زه اخلم او بل هغه چاته ورکوم  چې کـتابونه مې تر ې راوړي دي 

.  بونو تــه يــــې �س ونيــو لــه دې خبــرې ســره يــــې چــت تــه وکـتلــې او بيــا   موســک شــو ، انبــار کـتــا  
�س يــې هماغه شان لړزٻده خو،  له خولې يــې غږ نه وٻسته   .  

  . دوه سترګې مې دهغه په خوله  نښتې وې  او ځواب ته يــې منتظر وم  
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مــانور کـتابونــه او مهــم اســناد هــم پيــداکړل ، تــاريخ مــې ! بچيــه :  لـه اســويلي وروســته يــــې وويــل  
ماتې شوې ، په دې دريو مياشـتو کـې مـې د نـورو عينکـو وس نيمايــي ليکلى و،  چې عينکې مې 

  .   پيدانه کړ او بې عينکو راته څه نه  ښکاري 
  د غبرګولي  دوهمه  - ١٣٨٠

 کابل ،  کارته اريانا ، د شيرينو ښونځى
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سور پاک  
                  

عکـــس پـــه کــې بنـــد و ، را واخيســـت ، لــه دٻوالـــه يــــې کـــوچنى ښيـــــښه يــــي  چوکـــاټ ، چـــې رنګــه 
سترګوته يــې مخامخ کړ ، شونډې ښکلولو ته جوړې کـړې ، خـو نـا څاپـه شـرنګ شـو او بيـايــې دا 

  .سې چيغه له خولې ووته ، چې ټولو  ورمنډه کړه 
  

کـوچنۍ لـور يـــې تـر .  پر عکس ما تې ښيښې پرتې وې او شبو  ورته لکه تش کالبوت نـا سـته   وه 
  .ا و کړل او نور غلي و�ړ ولغاړې �سونه را ت

  
رسـتم ، لـه مـاتو ښيښـو عکـس را پورتـه کـړ،  پـه عکـس کـې هغـه دښـي �س پنجـه داسـې خ:صــه 
نيولې وه ، چې دګوتو او ورغوي دنکريزو سور رنـګ يـــې ښـکارٻده ، پـر ټټـر يـــې ومښـه او بيـا يـــې 

غـه مخکـې تـه مـړه تر او سـه خـو يـــې دمـرګ خبـر نـه دى راغلـى ؛ لـه ه: ميرمن ته سترګې راواړولې 
  .نه شې 

   
هغې ،  لکه چې هيڅ نه وي او رٻدلي ، هماغه شان چپ         نا سته وه او مـړې او ښـکې يـــې   

  .ګډوډې په اننګو را بهٻدې 
  

لــه  پــ:ر نــه يــــې ســودا ګــري پــاتې وه ،  ټولــه . دا پنځمــه ورځ وه ،  چــې ســميع کورتــه نــه و راغلــى 
  . ورځ  په همدې لټه کې و،  خو ما ښام به يواځې دهغه له خيالونه سره را ستون شو 

  
ورو مــړاوې کٻــده او ور ســره يــــې  خــوى عــادت هــم  بدلٻــده ، لمانځــه تــه بــه ودرٻــده ،  -شــبو  ورو

ٻدو بــه يــــې صــبر تمــام شــو ،يــو دم بــه يــــې لــه ســينې �ســونه پورتــه او مــخ تــه بــه يــــې خــوتر خ:صــ
  . ونيول ، خو دعا به يــې په نيمايــي کې په ساندو بدله شوه 

  . ټوله شپه  ځان سره غږٻده ، کله خوبه يــې غږ دومره لوړ شو چې بچيانو به  يــې رڼا بله کړه 
س وواهـــه ، دکـتـــا بونـــو بکســـه بـــه يـــــې راو ســـهار لـــه ويښٻدوســـره بـــه يـــــې ، دســـميع پـــر بوټونـــو بـــر 

  .اخيسته او بيا به تر ډٻره دهغه له خالي کټ سره په خبر و لګياو ه 
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نـــن ســـها ر ، چـــې څنګـــه چـــاى تـــه کٻنـــا ســـتل ، د کـــ: د ور ترشـــا د مـــوټر ســـايکل غـــږ شـــو ، غـــږ 
  . څوځلې او چت شواو بيا لکه په چټکۍ چې يــې تٻښته کړې وي ، پسې ورک شو 

ر دچاى پياله کٻښوده ، په منډه دروازې ته �ړ ، دور مخ ته دټايرونو خـا پونـه معلـو دسميع پ:
  .  نظر يــې ورپسې وزغلو خو تر سترګو نه شو . مٻدل 

ــې ور تــړه ځمکــې تــه يــــې پــام شــو ، کاغــذي پاکــټ چــې ســره خاپونــه وربانــدې وو ،  چــې څنګــه يــ
  .پروت و

چـې خپلـه يـــې ليکلـى وي ، پاکـټ درونـد د پاکټ پرمخ دسميع نوم داسې ليکل شوى و،   لکه  
او منځ يــې جګ و�ړ و ، په منډه خونې ته راننوت ، کله يــې پاکـټ او کلـه يـــې دميـرمن پـه �س 

  .کلن زوى عکس ته کـتل چې منګول يــې خ:صه نيوله وه  ١٣کې د
  
پاکــټ يــــې پرانيســت ، ســور . شــبو دخاونــد پــه �س کــې پاکــټ تــه ســترګې هکــې پکــې نيــولې وې   

چـې دجملـې پـاتې برخـې پسـې يـــې کـا ... پيسـې راليـږې او کـه : کاغـذ بانـدې ليکـل شـوي وو کلوله 
  . غذ سپړه ،  درب شو اودوه سرې ګوتې دشبو په لمن کې ولوٻدې 

  ١٣٨٣دمر غومي اوله  -دزمان خان ک:_ کابل 
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  زوړ －５لن 
 

له شنه  سهاره ،  دقوې دراتلو اوازه وه ، دکلي پٻغلې او ځوانې ميرمنې له خپلو ماشـومانو او     
  . ليکه دغره په لور روانې وې  –قيمتي شيانو سره ليکه 

  
يو  لـه خپلـو کورونـو  را وتـه  -مجاهدين يو.  شٻبه پس، کلى له ځوانو ښځو او ميرمنو تش شو    

  .لولې او د ټوپکو شپيلۍ يــې لمر ځ
چنار �ندې سره راټول شول ، چا خپلې وسلې پاکولې ، چا  شاژورونه  ډکول  او چـا پـه چـانټو  

  . ګوتې وهلې 
  
قوماندان ، چې دچنار ډډ ته   ډډه وهلې وه ، پـه خپلـه ماشـينداره يـــې غـوړه لتـه راتٻـره کـړه ،    

ې نــو بريتونــو �نــدې دوه درې ځلــې لــټ راکــش کــړ او چــې هــر وار تــرې  اخــوا دٻخــوا مرمــۍ ولوٻــد
  .موسکى  شو 

بٻرته يــې شاژور کې کٻښودې ، قيد يــې وواهه،  راکـټ يـــې لـه منځـه راجـګ کـړ او بيـايــې وويـل    
 :  
مــاڅو کرتــه ويلــي ، چــې  ترڅــو امــر شــوى نــه وي  نــو ډزې مــه کــوئ ، خــو تاســو هغـــه ! هلکــو    

  . وخت په ځان نه پوهٻږئ ، له قوماندې مخکې شاژورونه  تش کړئ 
داځل به داسې نه وي ،   اوازې دي چې قوه ډٻره لويه ده ، کـه پـه تخنيـک ونـه جنګٻـږو تبـاه   

  . کٻږو 
�يــې خبره پوره کړې نـه وه،   چـې ... او ل  ډز به  دهمده وي او بيا : راکټ يــې نور هم جګ کړ 

  : توريالى راوړاندې شو 
وي راکـټ بـه ماتـه راکـوې  او  څو کرته مې درته ويلي ، داځل چې هـر څنګـه! قو ماندان صيب  

: بيا يــې خپل پنځه ډزي  ټوپک ته ،  چـې پـه شـپيلۍ  کـې يـــې سـور  ځونـډى  بنـد و،  �س ونيـو 
ابلــه قــوه کــې مــې څــو مرمــۍ ټانــک پــرې وويشــت ،  دکــاپر . زه  نــور دا  اوږده بــ: نــه شــم ګرځــولى 

  .   مې نه يخٻږي  ځوى وهللا که پرې خبر وو ،  ترڅو ترې شنې لوخړې پورته نه کړم  زړه
  : قو ماندان خپلو مجاهدينو ته مخ واړو  



61 

 

څو ځلې يــې راته ويلي ، ښه زړوردى ، خـو پـه راکـټ مـې زړه . توريالى له ډٻره وخته راپسې دى  
  . سم راته په ُسر برابر نه ښکاري .  نه کٻږي 

  . هسې نه يا ځان ژوبل کړي او يا مو له دې يوه راکـټه خ:ص کړي 
بــدې وکـتلــې او بيــايــې دســتي چانټــه لــه ټټــره  -ترګې ســرې شــوې ، ټولــو تــه يــــې بــدې توريــالي ســ 

يابـه بـې ُسـره : تلو کې دګوتې په خوځلو سره وويـل  –خ:صه کړه ، ټوپک يــې کٻښود  او په تلو 
  ... توريالى نن خپل سرخوري اويا به 

ووې او )  رک وي راکـټ دې پـه تاسـو مبـا( قو ماندان څو غږونه ورپسـې وکـړل ، خـو ده يـواځې  
  . د ونو په منځ کې ورک شو 

  . ډوب غږ ونه راورسٻدل   –دماسپښين اذانونو ته � وخت پاتې وه ، چې  د شوبلو ډوب  
  . مجاهدينو د د عا لپـې پورته کړې او بيا دسترګو په رپ کې ټاکلو ځايونو ته ورسٻدل  
واوښــتې او پـه شــاوخوا ســيمو  دهغـوى لــه رسـٻدو ســره ســم ، لـه مخــامخ غــره ، څـو چــورلکۍ  را  

  . يــې  دسکروټو باران جوړ کړ 
دټـانګونو غږونـه رانـږدې شـول ، سـړک . څو دورې يـــې ووهلـې او بيـا بٻرتـه لـه سـترګو پنـاه شـوې  

  .ته د نږدې کورونو ښيښې په جړقٻدو شوې 
  .توريالي هم له خپل زوړګيلن سره ، ځان ور  رسولى و او له سړک نه �ندې بوټو کې پټ و  
دکـتار د اول سر ټانګونه او څو پوځي موټر تٻر شول ، خـو � يـو خـړ ټانـګ لـه دوه مـوټر و سـره  

  . ورو رانږدې کٻدل او دتوريالي وينه هم په خوټٻدو وه  -پاتې و ، ورو
� پناه شـوي نـه وو،  چـې دراکـټ ډز نـږدې غـره داسـې پـه شـوق بدرګـه کـړ ، تـا بـه وې د ده هـم  

  . يرغلګرو ته زړه ډک و  په خپله لمن کې سورمخو
ورپسې دماشيندارو غږونه پورته شول ، ځينې موټر به څـو ګامـه پـه يـوه ډډه روان وو  او بيـا بـه  

  . په ګړنګونو کې ورک شول 
  . له پوځي موټرو شٻبه په شٻبه  شنې لوخړې پورته کٻدې او پر سړک يــې خولې لګولې  

ورپســې ټانګــانو کــې ناســتو کســانو ، چــې دخپــل ســره انقــ:ب د پرمختــګ ضــد عناصــر يــــې تــورو  
کندو ته لٻږل ، نو ويشـتل شـوي مـوټر او شـوبلې يـــې  کنـدو تـه  غورځـول او پـه تٻښـته کـې يـــې د 

  . پرمختګ  �ره ځانته اواروله 
  .و  ډکې شوې شٻبه وروسته ، دسړک دواړه غاړې له اوسپنيزو خوليو او اوږدو  چرمي موز  

  . د مجاهدينو د ګڼو ګروپونو له خوا ډزې روانې وې ، شنو لوګيو يو بل اسمان جوړ کړى و 
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وروستى ټانګ زړه نازړه توريالي خواته راورسٻد، خو چې کله يــې په هوا کـې دلوګيـو ننـداره وکـړه 
دتکبيـر توريـالي حوصـله بايلولـه ، . ، چينونه يــې سست شول ، دمخې تـاو ولـو پـه لټـه کـې شـو 

له زړه لړزونکي غږ سره پـرې ور وخـوت ،  ګـٻلن نـه يـــې سـرپوښ لـرې کـړ  ، راټيـټ يـــې کـړ او بيـا 
  . له اور لګيت نه   پلته راووٻسته 

پــه ټانــګ کــې ناســتو کســانو ، چــې لــه خــ:ص ســره  دا ننــداره وکــړه ، ســترګې ســپينې واوښــتې  ،  
  .ې  پورته کړې چيغ!)   دوست !) ( دوست( د�سونو په جګولو سره يــې  د 

توريالي ، چې  دګيلن خوله يــې هماغه شـان ټيټـه نيـولې وه ،  پـه اشـاره يـــې ټانـګ  تـه لـه سـړکه   
  . نه دکوزٻدو امر وکړ 

ټانــګ �نــدې پټيــو کــې ودرٻــد اوپــه ټانــګ کــې  ناســت درې واړه کســان ،  چــې �ســونه يــــې جــګ  
  .نيولي وو له هغه سره کلي ته راغلل 

و وو،  چـې ډزې غلـې شـوې ، دقـوې پـاتې کسـانو او مـوټر پـه تٻښـته ځانونـه مازيګر لمر په پرٻوت 
و�يت ته ورسول ، شٻبه پس خړ پـړ مجاهـدين ، چـې پـر شـونډو يـــې دغـرور موسـکا خـوره وه ، 

  . له نوو ماشيندارو او �س تړلو سور مخو سره را ورسٻدل 
کـټ پسـې سـترګې وګرځـولې، د قوماندان ،  چې په پټې کې په ټانګ سترګې ونښتې  ودرٻد ، را  

خو  چې کله يــې توريالى له نوو کسانو او کليوالو سره وليد،  مخکې راغى ،  توريالى پـرې غـږ کـړ 
  ودې ليد بې ُسره  توريالى ؟ ! قو ماندان صيب: 
ـــې  او   قـــو مانـــدان او مجاهـــدين هـــک پـــک وو ، ناســـتو درې واړو هـــم هرچاتـــه شـــنې ســـترګې اړول

  . لړزٻدل 
ځل بيا ، په پټي کې و�ړ ټانګ او توريالي ته وکـتل  او �يــې پوښـتنه نـه وه کـړې ،  قوماندان يو  

  . چې  هغه ټوله کيسه تٻره کړه 
ښه نو په دې لنـډ او تنـګ وخـت کـې دې پټـرول  لـه کومـه کـړل : قو ماندان نور هم ورنږدې شو  
  ؟
ې دوه درې غټ غړپونـه توريالى له خندا شين شو ، ګيلن يــې پر سر واړو  او چې ،   کله يــې تر  

وکړل  نو د سور مخو رنګونه �پسې سـره شـول  ، يوبـل تـه يـــې مـړې وکـتلـې او سـرونه يـــې ښـکـته 
  . واچول 

                                                     
  ١٣٧٨کابل  ، 
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  ب３ کوره
 

مخــامخ دٻــوالي . پــه څــه خــوارۍ د دروازې ټکــارى دبــاد او بــاران لــه شــوره ، تــر خــونې را ورســٻد 
  . ساعت ته مې وکـتلې ،    نن ورځ  يــې هم رانه  ټوله خوړلې وه  

  
بيا ټکارى شو ، څادر مې  له ځانه را  تاو کړ ، د دروازې له درزونو رڼـا ښـکاره شـوه ، د  وره تـر  

اوارې رٻږدٻـــدلې  ، کـــوټې تـــه مـــې            ر .  وړو لورګـــانو ســـره  و�ړه وه شـــا مـــريم تـــرور لـــه دوه  
  .اوستې 

تابه وې ژړا يــې موږ ته ساتلې وه ، له کٻناستو سـره سـم  يـــې چيغـې پيـل کـړې ، وړو نجونـو هـم    
  .  سرونه پر زنګنو کٻښودل او سلګيو ونيولې 

تٻــره جمعــه دې هــم کــور !  مــريم  : د هغــې شــونډې بيــا ورپٻــدې  خــو مــور مــې تــر ې مخکــې شــوه  
  کې شور و او نن هم ، خبره څه ده ؟ 

دکــور دخاونــد لــه �ســه ،  : هغــه لکــه چــې همــدې پوښــتنې تــه پــه تمــه وه ، ژر يــــې ځــواب ورکــړ    
دې را نکـړه نـو لـه کـوره هغه وخت هم کرايــې پسې راغلى و او نـن خـو يـــې وويـل ، چـې کـه کرايـه 

  . به دې وشړم 
په ماخو دنيا تٻره ده ، په دغو يتيمانو مې زړه سـوزي ، دچـا پـه :  خپلو لور ګانو ته يــې مخ واړو  

  کورونو به يــې گرځوم ؟ 
  
په شته کورکې دې بې کـوره کـړم  او لـه ! خدايه :  شٻبه وروسته يــې دسلګيو له بدرګې سره ووې  

  . ګې چت ته ونيولې او سر  يــې پر تکيه کٻښود دې سره يــې نيمکښه ستر 
  . ورو رپٻدلې او دسترګو له کونجو يــې ګډې وډې اوښکې را روانې وې  –دهغې شونډې ورو  
پـه شـته کـور ! خدايـه( ماسترګې په مريم نښلولې وې ، خو په ذهن کـې مـې  دهغـې دغـې جملـې  

  . ته  ځوابونه لټول ) کې دې بې کوره کړم 
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ښـه ، :  ې ته �ړم او ترڅو چې ويښ وم  ، د هماغې جملـې پـه اړه مـې سـو چونـه کـول خپلې کوټ 
چې کور لري نو ولې کرايــي اوسٻږي ؟ خپل کور ته ولې نه ځي  ، تر څـو بـه داسـې در پـه در وي 

  ؟؟ ... او 
سبا چې څنګه له ښونځي راغلم ،  مريم  دخپل کور  دروازې مخ تـه ، چـې زمـوږ دکـور مخـامخ   

  نن به راسره زموږ تر کوره ملتيا ونه کړې ؟ .  تاته په تمه وم ! زويه :  غږ يــې کړ . و�ړه وه وه ،  
ما چې دهغې کورته له پخوا سودا وه ، د ولې نه ، په ويلو مې په منډه کـتابونه دخونې مـنځ تـه  

  . ګوزار کړل او بٻرته را ووتم 
ســوري  وو ، پــه هــر  –ديوالونــه ســوري  څلــور واړه ، لــه مــوټره  کــوز شــوو  ، دکــوڅې دواړه خــوا 

دٻواله ګوليو داسې خولې لګولې وې ،   تا به وې جګړه مـارو لـه خپلـې خـاورې سـره هـم دښـمني 
  . درلوده 

جملــه  ليکــل شــوې وه  ،  د يــوه ســتر کــور ) زمــو ږ جهــاد ادامــه لـري ( د کـوڅې پــر يــوه ديوالــه د  
  . وې وې مخ ته له شګو ډکې بوجۍ يو پر بل لپاسه اٻښودل ش

.  د بوجيو په منځ کـې يـو ځـوان ، چـې بـرګ دسـتمال يـــې پـه غـاړه کـې و،  مخـابره پـه �س و�ړ و 
بــل لــه ځانــه دمرميــو شــريدونه تــاو کــړي وو او د زيکــو يــو  تــوره شــپيلۍ  لکــه وږى  مــار تاوٻــده را 

  . تاوٻده 
  
کٻــدل ،  تابــه وې  لــه مخــامخ  کــوره  دبــارودو  او لــه دې پوســتې نــه دچرســو لــوګي داســې پورتــه  

  . خپل وطن په نشه کې ورانوي 
لـه کـوڅې ووتـو ، چـې څنګـه ميـداني تـه ورسـٻدو ، مـريم  ګړنـدۍ شـوه ،  لکـه څـوک  چـې ورتــه  

غږونــه کــوي ، همداســې چټــک روانــه وه ، يــودم  يــــې ګامونــه سســت شــول   ، کٻناســته،  لــوڼې 
  . ې کړه له دواړو � سونه يــې ونيوله او را جګه يــ. يــې سرته ودرٻدې 

په بې دروازې کور ننوتو ،او سمد�سه مو  په  دوه غبرګو قبرونو نظر ولګٻد ،  دقبرونو له پاسه  
  . وچ واښه باد رپو ل  او ديوه له پاسه د ماتو بنګړيو ټوټې پرتې وې 

  
مريم  ، د مخامخ کوټې چې نيم دٻوال يـــې رنـګ شـوى و او لـه سـوري بـام نـه پـرې دلمـر پلوشـې  

�س يــې هماغه شان په هواکې رٻږدٻده ، په خبرو لګياشوه .   ، �س ونيوغوړٻدلې وې :  
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يــو دم انګــړ . دهمــدې کــوټې پــه رنګولــو زوى او پــ:ر لګيــاوو ،  د زوى  مــې د واده نٻټــه نــږدې وه  
ورمنـډه مـې کـړه ،   هغـه دواړه لکـه تـازه . له همـدې کـوټې  تـور لـوګي پورتـه شـول .  سره لنبه شو 

  . نه په خپلو وينو کې شټٻدل ح:ل شوي مالو
:  له دې خبرې سره يــې  پښې سستې شوې د دواړ و  قبرونو مـنځ کـې کٻناسـته ، مـخ يـــې را واړو  

  !بچيه
ډٻره بده ورځ  وه ،  دکابل په هر کوڅه کې سـور اوربادٻـده ، د ګاونـډيو پـه مرسـته مـې همدلتـه  

  . خښ کړل 
، په هماغه قبر چې دماتو بنګړيو ټوټې  هغې نورې کٻسې هم کولې خو،  خوله يــې وچه شوه

پرې پرتې وې سرکٻښود او له سترګو يــې داسې او ښکې روانې شوې،  تا به وې و چ  واښه 
  . خړوبوي 

  کال دسلواغې دوهمه ١٣٨٤دزمانخان ک: ، د  –کابل              
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  چنار ＇ن／ه ما ت شو ؟
 
  

ناسـتو کسـانوخولې پـر څـو کيـو ولګٻـدې ، د خيـر چيغـه ،  دموټر له يو نا څاپـي بريک سـره ،  د
دمــوټروان ســترګې پــه وړه ښيښــه کــې ښــکاره . لکــه دســګرټ لــوګى پــه مــوټر کــې تــا وه را تــاوه شــوه 

   . . . .    شوې
پرسړک و� ړ کس  ، چې ک:شـينکوف يـــې او ږه کـې بنـد و ،  د څنـډې تـه کٻـدو اشـاره   وکـړه او     

  ....    بيا په بٻړه موټر ته راو خوت
دهغه دښويه پلن   مخ په پورتنۍ برخه کې ، يـوازې لـه يـوې تـورې زخـې دوه درې تـاره وٻښـتان     

وړې او تنګــې ســترګې يــــې . را ځړٻــدلي وو، پــه ببــر و او دوړنــو ســر  يــــې تــور دســتمال راتــا و کــړى و
  ....    هغه وخت � پسې تنګې شوې،  چې کله يــې د ټوپک په شپٻلۍ يوتن وسيخه

دې درې موټرنور هم و�ړ وو، دموټرو تر مخه پر سـړک زنځيـر تٻـر و او ټول غلي وو، موږ نه وړان    
  . تر زنځير �ند ې دټانګ چين نه پوله جوړه شوې وه 

   . . . .دواړو خواوته ګوته په  ماشه کسان و�ړ وو 
ورو دو�ړو مـــوټرو تـــر څنـــګ ودرٻــد ، دوه وســـلوال چـــې مخـــامخ يـــــې شـــنې  -زمــوږ مـــوټر هـــم ورو    

  .  شول چانټې تړلې وې ، راپورته 
غلــي  دواړو دټوپکــو شــپٻلۍ  ناســتو کســانو تــه نيــولې وې او مــوږ لکــه دښــکار  يــانو د ډنــډ  بوتــان        

  ....ناست وو 
زما خواته پريوې څوکۍ دسپين ږيري سره جوخت  يو تنکى ځـوان ، چـې اينـه دار ه واسـکټ     

يـــې  پـه  شـونډې يـــې تلـې او راتلـې او سـترګې. يـــې پرسـر وه ، ناسـت و لۍيــې په تن او نيمکلـه خـو
   . . . .    کله يــې چت اوکله يــې خپلو زنګنونو ته کـتلې. رپا وې 

    
شٻبه پس يــې د ټوپک ميله په او ږه ونښته ، او وارونه خو پرې هغه وخت زيات شول  ، چـې     

   . . . .    کلمه ووته! )     وه خدايه( کله يــې له خولې د 
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  ....    نورځواب ورنه کړ هغه ټولوته ډنډ سترګې را واړولې ، خو هيچا ورته پرته له سترګو ټيټولو    
  . دکنداغونو او لغتو په وهلو يــې له موټره  ښکـته کړ    
.   سړک نه وړاندې پرکټ غـټ پرٻـړ سـړى ، چـې کـټ نـه يـــې ډډې راوتلـې وې ، يـو بغلـه پـروت و        

نهـه کسـان  -پرمٻز يــې دتومانچې ترڅنګ دسګرټو قوتۍ ايښې وه ، کټ نه څو ګامه وړاندې اته 
    .يــې پرځمکه نښلولې وې دپښو پرسر ناست او سترګې 

   
وکـتلې او بيايــې  تو مانچه دښـي �  دى يــې دکټ مخ ته  ورته ودراوه، پرٻړ سړي ښکـته پورته ور     

دنوم پو ښتنه يــې تـرې وکـړه ، پـه خبـره يـــې پـوه نـه شـو ، غلـى . س په ګوته کې په څرخٻدو شوه 
ده ورو وويـل . پرې  غږ کړ و�ړ و، خو دواړه سترګې يــې دهغه په تو مانچه نښتې وې ، هغه بيا 

ددې نوم په اورٻدو لکـه وږۍ تمسـاح  پـه کـټ کـې تـاورا تـاو شـو  ، �س يـــې دهغـه تـر ) چنار : ( 
   . . . .ګريوانه ور ورساوه او بيا يــې له يوه ټکان سره   په ناستو کسانو وغورځاوه

� يـــې پـر خپلو ملګرو تـه يـــې څـه وويـل او بيـا سمد�سـه يـــې دهغـو لرګيـو ډٻـرۍ تـه ودراوه ، چـې 
            .    څوکو د ديوالونو وچې شوې خټې نښتې وې

    
هغه لکه په لرګي چې بدل شوى وي ، غلى و�ړ و خـو،  چـې پـوه شـو ، دلرګيـو مـاتولو امرورتـه         

     . . . .    شوى  تبر پسې يــې سترګې ګرځولې 
پر کټ ناست سړي تر سترګو �ندې څاره ، زړه يــې تنګ شو ،له کټ نه يــې ټوپ کړ ، په يـوه         

قو ماندان صيب تبر نه شته ، څنګه يــې مات کړم : پر لرګيو خطا کړ ، هغه ورو وويل لغته يــې 
  ؟
اوبيـا يـــې پـه خولـه   لغتـه ورکـړه ، ) زبان ته ميبـروم (  هغه نور هم تورشو ، په غوسه يــې ووٻل     

پرسمټي لښتي يــې پړمخې وغورځاوه  ، غټه تيږ ه يــې په دواړو � سونو را پورته کـړه او بيـا تـر څـو 
    .  .  .  .ې  مو ، سترګې پټولې، له يوې لنډې چيغې سره مو دهډکو کړچهار  واورٻدچ

    مه ٢٧ثور  د ،      ١٣٨٤
  کابل ،   دزمان خان ک:
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  : د تر ه／ر د ليکوال لن６ه پ５ژندنه 
اكل کـې د  لغـامن د الينگـار  ١٣٥٤محمد نعامن دوسـت د خـداى بښـيل خـريهللا خـان زوى ،   پـه 

  . ولسوالۍ د کو¡ لكي په پاس � کې پيدا شوى دى 
  d کورنۍ رسه د رسو يرغلګرو او د هغوى د ګوډاګيـانو d  ي ته د تلو نه و ، چېyنوموړى ال ښو

  . رشه پاکسـتان ته �اجر شو 
اكل کې  د هريپور په پنـډ غـايل کـې  d   ١٣٧٠لته د ښوyي په ور پل کٻښود او په دوست ، مه  

  . النرص ليسې څخه فارغ شو 
کې  د دعوت  او »اد پوهنتون د ادبياتو پوهنځي په پښــتو څانګـه کـې شـامل شـو او  ١٣٧١په 

  .ورساو اكل کې ، په اكبل پوهنتون کې پاى ته  ١٣٧٦بيا يـې داخر اكل اخري مسسټر په 
نوموړي د ښوyي په دوره کې شـعر ليلكـو او د پوهنتـون پـه دوره کـې کيسـې ليلكـو ®نـدې پيـل 

  . کړى دى 
  .  د ترهګر په نوم ټولګه يـې لومړى چاپـي اثر دى 

د دوست کوچينواىل په جال وطنۍ او د ځوانۍ لومړي لكونه يـې ، په داسې وخـت کـې تٻـر شـوي 
  . ۍ جګړه توده روانه وه چې په اكبل کې د  واک په رس کورن

دوست ، د رسه پوځ د وحشـتونو کيسې اوريديل او d هغه وروسـته د ولس نـورې بـدخبتۍ خـپ� 
  . ليديل  دي 

  . مهدا المل دى چې کيسه اوشعر يـې دواړه په يوه نه يوه ډول مغجن حالت بيانوي 
d لومړۍ ټولګې يـې ښاكري ،  چې که ژوند ور رسه  وفا وکړي نو  د ډٻرو ښو هرني  ا¹رو متـه  

  .ترې کٻداى يش 
   

  په معر او قمل  يـې برکت شه                                                 عبداملعيد هامشي
 اكل د مرغويم دومهه �١٣٨٥رت الم  ، د 


