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د كتاب د بيا چاپ ټول حقوق له خپرندويه ټولنې سره دي.
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جابر مخلص

وفا

د وفا په اړه

دلنډو كيسو دجوړښت په هلكه ډيرو ليكواالنو خبرې كړې او هغوى
ته ېې يو لړ اصول او قوانين ټاكلي دي كه پر دغه اصولو باندې
خبرې وكړې شايدډيرو خت ونيسي .خو ددغو اصولو درې مهم
ټكي ېې دغه بللي دي .د كيسي پيل ،تلوسه او سوژه
هر ليكوال ته ال زمه هم ده ،چې دكېسې دليكلو وړاندې دغه اصول
وپيږني او مراعات ېې كړي ما،چې دجابر مخلص كېسې ولوستې تر
ډيره ېې اصول مراعات كړي دي .

2

جابر مخلص

وفا
دده كيسي ډيره برخه دخپل چاپيريال ،سيمې اوكلي په ستونزو
ناخوالو او نورټولنيزو برخو باندې څرخيږي ،كيسي ېې له ځان
سره خلكو ته يو پيغام لري .
خو هاغه دچا خبره ،چې هر ګل له ځان سره اغزي هم لري ،دده
كيسې كه له يوې خوا ښېګڼې لرې له بلې خوا په كمه اندازه
ستونزې هم لرې ،چې دكيسې ليكلوپه برخه كې ستونزې يو
معمول خبره ده او شايد له لوړو ليكوالو څخه هم يوه نيمه تيروتنه
شوې وي .
دده په كيسو كې دژبې په برخه كې داستونزې شته ،چې دده په
كيسو كې داسې ژبه كارول شوې ،چې كيداى شي

يوازې دده په كور اوكلي او حد اقل په خپله ولسوالۍ كې خلک پرې
وپوهيږي .
په ليكنه كې بايد داسې لغاتونه وكارول شي ،چې څه ناڅه دهرې
سيمې خلک پرې وپوهيږي كه چيرې څوک يوليكنه لولې او په كوم
لغات پوه نشي نو هغه دهغې ليكنې څخه مطلب هم په سمه توګه
نشي اخيستلی .
او بله دا،چې ده په كيسو كې دسيمې لغاتونو تر ځنګ دخپلې سيمې
اصالحات هم كارولي ،چې داهم ديادې خبرې په شان لوستونكو ته
ستونزې پيدا كوي .
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وفا
او ددې ترڅنګ ېې ځينې ځايونو كې هغه لغاتونه هم كارولي ،چې
دپښتون ندي بلكې دكوزې پخښونخوا خلک ېې په ورځينيو خبرو
كې كاروي .
لكه(هسپتال)(زنانه)(اويوشمير نور د دري لغاتونه هم پكې راغلي
دي
كه په لنډه ېې ووايو دده دكيسو منفي او مثبت اړخونه سره پرتله
كړوكيسي ېې ښي دي اوشايد ،چې دده دالومړۍ هڅه وي په
راتلونكي كې ده ته په دغه الر كې برياليتوب غواړواو ددې ټولګې
مباركي ورته وايم.

په مينه او ادب
ساحل منګل  /پكتيا  -ګرديز

تقريظ
دا خبره ډيرو ادبـپوهانو او ادب مينوالو له خولي اوريدل كيږي .چي په
پښتوژبې كې نـظم لمن نـظر نثر ته پراخه ده ،تر ډيره بريده دا خبره
سمه ښكاري ښايي سـبب يي داوي چې نـظم نـظر نثر ته نوى څيزدى دا
خبره په دې بنياد كوم چې بشرى تاريخ ددې خبرې ګواه دى چې
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وفا
لومړى خلكو خبرې زده كړي او وروسته چې كله خلكو دژوند په هرې
برخې كې پرمختـګ وكړ نو ظاهره ده په ژبي كې چې د انسانـيت

جوهردى ،هم پرمختـګ راځې او د خلكو پام نـظم ته ور اوړى.
په پښتو ژبې كې د نـظم تاريـخ له وړاندې دى ،د دې خبرې دا معنا نه
وې چې كوندى په پښـتوكې نثر موجودنه و ،البته زموږ السته راعلی

اثرنـظم دى او د نثر كوم اثر السته نه راعلی.
خو زمو ږ موخه داده چې دا ځانګړتـيا په موږ كې له پخوا موجوده ده د دې
ښـايي ډير عوامل وې خو موږ له ټولو راتيريږو اوخپل اصلې مطلـب ته

راځو.
زموږ نوي ليكوال او نثر ليكونكې په دې پوه شوي چې بايدموږ نثر ته

هم كار وكړو اود نثر تشه چې زموږ په ادب كې ښكاري ډكه كړو.
جابـراحمدمخلـص هم په همدې هيله خپلی مټې رانغاړلې اوڅرنګه چې

مخلـص دى په خلص په دي كار پسې راوتلی.
مخلـص ډير ښـه اسـتعداد لري او داسـتعداد تر څـنګ له د ادب سره بې

كچې مينه هم لرې.

شاعر او ليكوال ټولنې انځور ټولنې ته وړاندي كوې او جابـر په دې كار كې
بريالی ښكارې د(ګل څانګه)په نـوم كومه لنډه كـيسه چې جابراحمد
كښلی د خپلی ټولنې يو داسې نه پـټيدونكی حقيقت يي په ادبي ګانه
سمـبال وړاندې كړى ،سر ترپايه له تړلو مفاهيمو جوړه شوې ده،چې دا

ځانګړتياو شميرل كيږى.
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وفا
او د دې ترڅنګ چې يوه بله كـيسه چې شپونكې تر سر لـيک الندې

دكليوالی ژوند ښه انځورونكې ده.
نوموړى له تعليم سره خپله مينه لري او دنورو رجحان هم دې خواته

غواړي او په ښوونيز سـستم كې د وهلو له دود څخه سر ټكوي.
ژبه يي خوږه او هنـري ده ،خوندوذ تركيـبونه ،تشبـيهات او د ګرامري

ټكو مراعت يي د ليكنې له خواصو ګڼل كيږي.
د فكر په لحاظ تل د ناكامې مينې حاالت بـيانوې د الفت صيب د وينا

مطابـق ميـنه هم دې ته وايي چې د برياليـتوب څرک په كې ونه لګيږي.
نـور يي له تشريـح راتـيريږم او پريكړه لـوستونكو ته پريږدم.
پـه پاى كې ښاغلي مخلـص ته د تاند او ښه قلم په هيله.
درنښت!
اسـتاد جاويـد مجـذوب
نـيـټه۰۹۳۱=٦=۲۱ :

خپلې خبري

د وفا په نوم د لنډو كيسو ټولګه په دې ډګر كې زما لومړۍ هڅه ده او
كېداى شي ،ډېر ستونزې هم په كې موجودې وي چې له وړاندې يې په
اړه له درنو لوستونكو څخه بښنه غواړم.
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وفا
كه څه هم زما د كيسو په چاپ يو څه ځنډ ووت او په دې ونه توانېدم چې
د كتاب له بشپړېدو ورسته د ي ارانو له غوښتنې سره سم په خپل وخت
دا ټولګه له چاپه راووزي خو بيا ځينو ملګرو په دې برخه كې ډېر هڅولی
يم او بايد يادادوري يې وكړم.
د ګودر خپرندويه ټولنې ياران دې اهلل ج راته ژوندي او بريالي لري چې
د كتاب چاپ ته يې اوږه وركړه او عزت اهلل ځواب دې همداسې ګړندى او
بريالی وي چې هر وخت مې هڅوي.
محمد داؤد تپان چې ډېر وخت د يارانو لپاره نه ستړي كېدونكې هڅې
كوي ،همداسې دې هڅاند وي او زه مننه ترې كوم چې دا كتاب يې را ته
ډيزاين كړ.
نعيم خان طورى دې هم ژوندى وي چې ورباندې ګران او راباندې
ګران دى.
ساحل منګل دې هم ژوندى وي چې د وخت په تنګسيا كې يې دا كتاب
وكوت.
د اسمعيل الروي په اړه به څه ووايم؟؟؟ چې د كتاب په سمون كې يې د
مرستې ژمنه كړې وه خو تړلی كال يې وځنډولم او ورسته به يې ټيلفون
هم نه پسې اخيست خو بيا يې هم په ځينو ملګرو دا بار ورواچاوو.
په درنښت

جابر مخلص
سعودي عربستان
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وفا

سوغات

نن عامر ډير زيات خوشاله ؤ ،چې په چوكی كې به كينا ستو نو زړه به يې
د خوشالی نه په ټوپونو شو ځكه چې په لومړي ځل يې د وظيفې آرمان
پوره شوى ؤ ،نوى نوى فارغ شوى ؤ ،كه څه هم چې هره شپه به يې د
لوړو زده كړو خوبونه ليدل خودا يې هم خوشبختي ګڼله  ،چې په يوه
خيريه مؤسسه كې په كار ګمارل شوى ؤ ،ځكه چې د اقتصاد وضعيت يې
ډېر كمزورى ؤ ،او د مور پالر يې هم هغه اميدونه چې د كومو اميدونو
دپاره يې په ده زده كړې كولې پوره شوي وو ،د مور پالر يې د خداى
نه الندې يوا زينۍ همدا د ګټې څټې اثره وه ،پالر يې نور د ګټې نه
لويد لی ؤ ،د مور سېنه بندى هم ډېر فكر مند كړى و  ،چې سحر به د فتر
ته الړو تر ما ذيګره به يې غوږونه بوږنېدل او په زړه كې به يې د هغې
لپاره كرل رېبل.
درې څلور ورځې يې په وظيفه كې وتلې وې  ،د پنجشنبې سحر ؤ ،عامر
پخپل د فتر كې په كار بوخت ؤ ،چې دروازه غلې غوندې خالصه شوه ( ،زه
راتالى شم؟) جمله يې په داسې انداز كې واورېده چې تر

دې وړاندې عامر داسې جاد وګر آواز نه ؤ اوريدلی ،بدن يې په رپېدو
شو ،د دې پر ځاى چې هغې ته د ننه د راتلو اجازت وركړي ،د خپلې
چوكی نه پاڅيدو.

8

جابر مخلص

وفا
نجلۍ هم بې له دې چې د عامر اجازت ته منتظره شي  ،د عامر د مېز
پورې غاړې ته مخامخ ود رېده او عامر لكه د بُت پخپل ځاى والړ پاتې
شو ،د هغې سرې ګالبي شونډې،تورې غټې غټې سترګې ،چې په يو نظر
د سړي زړه له ګو ګله بُوټ وباسي ،سرې زلفې چې د اننګو په جاګير
يې قبضه كړېوه ،سره سره اننګي لكه د كندهار آنار او لكه د چمچمار د نګه
غړى چې هغه د چا خبره صفا اوبه پكې ښكاريدې  ،ننداره يې كوله.
نجلۍ خپلې سرې قلمي ګوتې د عامر سترګو ته وخوځولې او ويې ويل:
عامرصېب،
عامر داسې وويريدو لكه چې د مرګ آواز دې پرې كړى وي او په لړ
زنده لهجه يې وويل:
بلې صېب او تاسو؟
زما نوم شګفته دى او زه د دې د فتر سيكرتره يم.
تاسو مهرباني وكړى كېنۍ ،تاسو ولې والړه ياست؟ زه ،زه په دې د فتر
كې د ريپوټر په صفت نوى مقرر شوى يم .
پوهه يم ،ماته رېس صېب ستاسو ياد ؤنه كړ ېده ،زه تاته د دغې
وظېفې اخېستومباركي د ركولولپاره راغلې يم.
خوشاله اوسې ،خو تاسو كينۍ زه چاى ميوه درته را وغواړم .

نه مننه بيابه شي ،بس ما ويل چې پيژند ګلوي به سره وكړو
اومباركي به هم د ركړم ،څنګه ته د لته خوښ خو يې كنه؟
ډېر زيات ،ستاسو ډيره مهرباني چې ماته مو پخپل د فتر كې ځاى
راكړو.
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وفا
زه هيله لرم چې ته به خپل مسؤليت په ښه شان وپيژنې او خپله در
سپارل شوې وظيفه به په ښه شان تر سره كړې.
ستاسو دعا پكار ده  ،خداى دې نكړي چې له خپل مسؤليت نه به غا فل
كېږم.
ښه ده زه درنه ورځم ،كه څه ستونزه وه نو ماته ويلی شې.
عامر په سېنه ورته الس كېښود او زياته يې كړه
ډېره مننه.
بس ښه وظېفه درته غواړم ،د خداى په آمان ،ښه ورځ ولرې.
ستاسوهم په مخه ښه.
شګفته لكه د برق د عامرله د فتر نه الړه او عامر پر خپله چوكی كيناست
،يو شېبه يې بيا په خيال كې ددې منظرڅخه ليد نه وكړه  ،زړه ته يې
ټپ وركړ،خپلې سترګې يې دد فتر په چت كې ونيولې او ويې ويل:
يا خدايه ستاد خدايۍ نه زارشم ،دا څنګه حسن دې وركړى ؤ ،دا غټې
غټې سترګې ،سرې ګالبي شونډې.............خدايه زماد زړه درزا خو
آورې كنه  ،هم هغه څوک به زما د زړه دا درزا قراروي د چاپه لومړي ځل
كتو باندې چې زماپه زړه كې دا درزا پيدا شوې ده........

د هغې ورځې نه وروسته به عامر كله هم چې د خيال ښاپيرى له السه
ونيولو،د شګفتې څنګ ته به ېې بوتلو او بيابه يې د شګفتې سره د
مينې په ګل بڼونو كې وګرځولو نو دا اراده به يې وكړه چې سباته به
شګفتې ته ټول د زړه حال وايي ،خو چې كله به د شګفتې سره مخامخ
شو،د هغې انداز به يې وڅارلو اود هغې رويه به يې وڅېړله نو خپله كړې
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وفا
اراده به يې بد له كړه او وبه يې ويل چې ددې نه زياته مينه هسې نه
چې د جدايې المل وګرځي.
د ورځې نهه يا لس بجې وې ،عامر په الس كې يو ګلدان نيولی ؤ ،د
شګفتې د د فتر دروازه يې خالصه كړه ،د ننه د راتلو اجازه يې وغوښته ،
زه راتلۍ شم؟
شګفته ورته پاڅيده ،
مهرباني وكړه عامره راځه كېنه.
مهرباني
عامر په يو نظر ګلدان اوپه بل نظر شګفتې ته كتل ،په زړه كې يې ډول
ډول پوښتنې ګرځېدې ،ګلدان يې پر مېز كېښود او پر چوكی كيناست.
عامره څنګه يې؟
د خداى احسان دى صېب اوتاسوڅنګه ياست؟
شكردى مننه ،خوعامر خانه دا ګلدان د څه دپاره؟
دا مې په ښاركې وليدو او ومې پتيېله چې دا به ستاسوپه د فتركې ډير
ښه ښكاره شي نو ځكه مې راوړ،هيله لرم چې تاسو به مانه دا ګلدان قبول
كړى.
ډيره مننه ،ددې څه ضرورت ؤ،

(په دې وخت كې په تيليفون زنګ راغی) ،شګفتې خپله قلمي ګوته
پورته كړه ،
يو دقيقه عامرخانه ،زه تيليفون ته ځواب وركړم.
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وفا
شګفتې خپلې منګاري زلفې شاته واړولې اود تيليفون ګويه يې غوږ ته
ونيوله.
بلې رېيس صېب،بلې ما ورته ويلي دي  ،ښه سمه ده ،سمه ده بس دا
دى درغلم .............عامرد شګفتې د سرو شونډو ننداره كوله چې لكه د
سپرلي په شمال دوه ګالبونه د يو بل سره ډغرې وهي .شګفتې د
تيليفون ګويه كېښوده او زلفوته يې څنډ وركړ:
عامرخانه.
عامر’’ لكه په خواږه خوب اوده انسان باندې سړې اوبه تويې كړې”
وبوږنيدو.
بلې صېب
عامره خېرخودى ،ته داسې وارخطا غوندې معلومېږې.
نه صېب داسې هيڅ خبره نشته ،رېيس صېب څه ويل؟
هغه د نوې پروژې دپاره مود شورا غړي راغوښتي دي ،هغوى دپاره د
يوې جلسې پحقله رېيس صېب څه خبرې كول غواړي ،هغه ته ورځم
،ته دې خپل د فترته الړشه او د رسپارل شوي كارونه خالص كړه او بيا د
رېيس صېب د فتر ته راشه ،سمه ده؟
بيخي سمه ده ،دغه دى الړم.
♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣♣
يو ورځ چې عامر لږ ناوخته د فتر ته راغی ،نود د فتر ټوله كارډله يې په
يو ځاى د رېس صېب د فتركې وليدله ،د

روغبړ كولوسره سم ورته رېس صېب په نازنينه لهجه وويل:
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وفا
عامرخانه ته چرته ورک وې؟ هم ستا انتظار مو كولو.
عامر هم په خندارويه لهجه ورغبرګه كړه :
ولې خيرشه رېس صيب څه نوې خبره ده اوكه څنګه؟
نه نوره څه خبره نشته خو دريمه ورځ زمونږ د د فترد سيكرترې
شګفتې واده دى ماويل چې ټول مشوره وكړو چې ډالۍ به ورته د څه څه
آخلو؟
د دغې خبرې په اوريدو سره عامر داسې شو لكه چې د ژوند لويو نه
لويه هستي يې له السه وركړې وي،ځان ورته داسې

بر يښيدو لكه

چې د خداى په خدايۍ كې يې هيڅ برخه نه وي ،په سترګو يې تياره
راغله ،سر يې په دواړو السونو ونيولو او يو شېبه چوپ پاتې شو ،خوا
كې ورسره ناست كار كوونكي وخوځولو:
عامره چرته الړې؟
عامر ور پيدو  ،يوسوړ اسويلی يې وكړ او په ژړغوني غږ يې ورته وويل:
رېس صېب فكر نكوم چې د دې خبرې تړون ټول درسره وكړي ،نو كه
زما منې د هر چا خوښه هغوته پريږده.
ټولې كار ډلې د عامرخبره تايد كړه او رېس صيب هم بې له څه ويلو
ورسره ومنله.
د واده په دريمه ورځ شګفتې خپلې ټولې ډالۍ (تحفې)خالصولې او نومونه
يې پر ې لوستل چې د عامر ډالۍ يې خالصه كړه يو كاغذ يې پكې
وموندو چې پكې ليكلي وو:

”سالمونه اونيكې هيلې مې ومنه!
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وفا
د هرڅه د مخه درته د نوي ژوند مباركي وايم اود لوى خداى څخه هيله
لرم چې دا نوى سفر به په ډير خوند او خوشالی سره سر ته ورسوې .ما
چې دكومو اميدونو شمعې بلې كړې وې او بياد هغوشمعوپه رڼا كې د
نورو اميدونو شمال ته خالصه سېنه ګرځيدم خو زه دومره ليونی وم
چې دا پته راته نه وه چې د هرموسم شمال هيڅكله يو شان نه وي ،ځكه
هغه شمال چې زه ورته خالصه سېنه ګرځيدم اوخوند مې ترې اخيستو،
خداى هم هغه شمال كې داسې جذبه واچوله چې زما د زړو اميدونو
شمعې خو يې خود مړې كړې اوخپله يې هم په شا را ونه كتل“ د
خداى په آمان
يو وړوكی ريپوټر
عامر
اوالندې يې يو انځور ورته كښلی ؤ چې بَورا ورته سرې سترګې په يو
غوڅ شوي ښاخ باندې ناست ؤ او يو الس د ګالب هغې تنكی غوټۍ ته
چې د غوړيدو په حال كې وه ،د شوكولو دپاره غزيدلی ؤ.
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وفا
خوبونه
ځوان مې وليد و ،په بد حال ؤ ،جامې يې شليدلې وې او خيرن خچن ؤ،
ځان ته يوازې ناست ؤه اوپرځمكه يې ليكل هاى افسوس هاى افسوس
 ،څو ګامه وړاندې ترې تېر شوم ناڅاپه مې په زړه كې څه راغلل ،پښه
نيولی شوم او ور وګرځيدم .د پښوپه سرو ورته كينا ستم سرې
سترګې يې راپورته كړې شونډې يې سلګو نيولې وې ،چې د ا حال مې
وليد په زړه كې مې انديښنه په زياتيدو شوه ،د صبرتار مې پرې
شو،اخېر دا چې تپوس مې ترې وكړ ،
وروره ته څوک يې؟ ولې د لته په دې د شته كې يوازې ناست يې اوتاسره
څه شوي دي چې پرځمكه ليكې هاى افسوس هاى افسوس؟
سلګو نيولې شونډې يې وخوځېدې،
ته څوک يې ؟
ما پريږده خوته راته لومړى خپله كيسه وكړه  ،چې دا په تاڅه شوي دي
او وجه يې څه ده؟
ـ شونډې يې ور پيدې،
ـ څه به درته ووايم ،د حال تپوس مې مه كوه خو دو مره راته ووايه چې
مين خونه يې؟
په حيرانتيامې ځواب وركړ ،نه ولې؟
ښۍ پښه يې وغزوله او پسې زياته يې كړه ،ولې ،ولې څه وي؟ خو بس
مينه ونه كړې ،نورمې مه غږوه.
د اند يښنو اباسين مې زړه كې په غورځنګونو شو او په بېړنده لهجه مې
ورغبرګه كړه ،
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وفا

نه داسې خوهم نه كيږي ټول حال به راته وايې بيا به درنه ځم.
ـ دغې خبرې اوريدو سره يې وښكي مسكاته ځان جوړكړ ،ښه نوته زماد
ژونده خبر يدل غواړې؟
هو هرومرو.
ښه نودا يو درد ناک داستان دى بياغوږشه .ماهم بې واره ورته وويل ،
بس غم يې مه كوه غوږ يم خو ته مې له حاله خبركړه ،دا خبره مې ال
خالصه كړې نه وه چې پال تۍ مې ورته ووهلې اوالس مې زنې ته وركړ .يو
سوړ اسويلی يې وويست اوخبره يې پيل كړه.
زه اول اول د زلميتوب په باغ ګډ شوى وم  ،زمونږ په كلي كې يوې
جينۍ ليد لی وم ،زه به مكتب ته تلم راتلم هغې به راته كاغذونه راليږل،
د وسمالونه به يې په ګوتو جوړ وو او زما نوم به يې پكې ليكلی ؤ هغه به
يې راليږل ،خوما پرې ځان نه پوهاوه  ،څو ځله مې د انكار پيغامونه هم
ورليږلي وو خو هغې خپله كړې فيصله نه ماتوله ،د ژوند شپې ورځې
تېر يد لې ،يوماذيګرمې چې وليده سورګل په الس والړه وه  ،ما چې فكر
وكړ نو ځان مې مالمت كړ  ،ولې بيازه هم انسان وم د ژوندي زړه خاوند
وم ،بس زړه مې د سور ګل په بدل كې وركړ  ،په وختونو كې داسې وخت
هم راغی چې يو ساعت بې د هغې د ديدن نه راباندې نه تير يدو ،د
همدې مينې په سر باندې رانه مور او پالر ناراضه شول ،خپلوان اود
وستان مې پر دي شول ،مامې د مور او پالر نه د هغې د رشتې غوښتنه
وكړه اوهغوى بې له دي

چې د هغې كورته په جرګه ورشي زما خبره رد كړه.
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وفا

خود هغې په مينه كې د ومره ليونی شوى وم دومره ليونی شوى وم چې د
انجام غم راسره نه ؤ ،ترڅه وخته يې راسره ښه مينه وپاهلل خوكله چې
هغې ته د دې هرڅه پته ولګيده ،چې د هرڅه نه يې وويستم نو يوكاغذ
يې راوليږلو چې د سالم پر ځاى پكې ليكلي وو -:
(د خداى په امان)
زه هغه پيغله نه يم چې چاپسې شيرينئ ،شير بانو اويا ليال شم
خوڅوک تر دې رسوم چې مجنون ،يوسف خان او يا مومن خان شي ،ته
بس همد ومره ښه وې چې پوزيشن به دې كاوه  ،زده كړه به دې كوله
اوخوشخال به ګرځېدې ،دوستان دې ډير وو او په مور پالر باندې ډير
ګران وې ،د هرڅه نه مې ووېستې .او الندې يې دغه لنډۍ ليكلې وه
هغه اوس هم السونه مرَوړي
څوک چې زما تش په خندا تېر وتي دينه
د دې لنډئ په و يلو سره يې غټې غټې سلګئ وكړې اوپه سلګوسلګوكې
يې پسې زياته كړه:
چې اوس مې داحال دى  ،د سيالی ،دوستی اوخوشالی د هرڅه نه ووتم ،د
غمونو،در دونو او پيغورونوسره مل يم  ،كور نه يې شړلی يم  ،دوستانو
پر ېښی يم ،اوس سرګردان ګرځم ،په دې بد حال پاتې يم ،په انجام
كې راته خراب اوخاورې ايرې ژوند رسيدلی دى ،دا زه چې ليكم هاى
افسوس ،هاى افسوس ،داپه دې مانا چې كه

ما يې د زړه د ساتلو كوشش نه واى كړ ى نو زه به نن ولې په بد حال
كيدم؟
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وفا
زما هر چاته داپيغام دى چې نن صبا مينې مينې نشته ،هغه څوک چې
مئين نه وي ،هغه دې داسې ځان ترې وساتي لكه څوک چې سوئ
الس ساتي او چې څوک پكې بوخت وي هغه دې ترې د ځان اوزګارولو
داسې كوشش وكړي لكه د بل اور نه چې ځان لرې ساتي كني
نوزماپه..................د ناصره بچی غږمې تر غوږو شو چې سترګې مې
وغړولې نو مورمې سرته والړه وه راته ويې ويل ،پاڅه ناصره بچی سره
غرمه شوه.
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وفا
د اخترشپه
په كلي كې به هره ورځ د خپلو همزولو تر منځ همدغه بحثونه روان وو ،چا
به ويل چې ماته پالر نوې جامې جوړې كړې دي  ،چا به ويل چې ماته مې
ورور خولۍ اخلي  ،چا به څه ويل چابه څه........همداسې شېنو هم ويل
چې ماته مې پالر .......اخلي  ،زه به ورته ووايم .د روژې پنځه ويشتم ؤ ،
ماسخوتن جمال او ګل زري چايو ته ناست وو ،شېنو وويل:
بابا ماته مې ټول همزولي پيغورونه راكوي چې تا ته په يو اختر كې هم
پالر څه نه اخلي ،دا ځل خو به هم .دا ځل خو به راته.
شېنو غلی شو  ،ګل زري ورغبرګه كړه او ورته يې وويل
هو زويه  ،دا ځل به هرومرو درته هرڅه اخلي ،چې څه غواړې هغه به درته
اخلي.
جمال د ګل زري خبره پرې كړه او په ژړغوني غږ يې وويل :
هو شېنو بچی چې ته څه غواړې زه به يې درته واخلم ،بس همدې نن
سبا كې جامې خلک وړي چې يې يوسي نو .
شېنو منډه كړه خپلې څپلۍ يې ورته رواخيستې او د جمال مخ ته يې
ونيوې:
دا وګوره كنه بابا څپلۍ مې هم زړې شوې دي  ،ټولې شكېدلې دي او دا
جامې مې هم زړې شوې دي.
دا يې وويل  ،څپلۍ يې يوړې او د غولي په يوه څنډه كې يې كېښودې،
بيا راغۍ د مور په خوا كې كېناست .جمال ګل زري ته وويل :
ښځې رنګين خو نن بيا په غوږ ووهلم چې.

هغې يې خبره ورپرې كړه او په بيړه يې وويل
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وفا
رنګين؟ رنګين څه وايي؟
جمال يو سوړ اسويلی ووېست او د تكيې په كولو يې وويل
نور به څه وايي خو بيا به يې فكر كړى وي كنه چې سيزن يې وهلی دى ،
جامې يې جوړې كړې دي ،خو ده ته څه پته ده چې په موږ څه تيريږي
،دى خو.
جمال غلی شو ،ګل زري ټيكرى د سر نه لرې كړ  ،سترګې يې د چت په
تورو تيروُنو كې ونيوې او وچې شونډې يې وخوځېدې
يا خدايه پاكه ته د رنګين د زړه زور كم كړې ،ته يې ودردوې ،ته يې
پخپل صورت خوږمن كړې چې لږ د خوږمنو زړونو درد ورمالوم شي ،دى
ولې زموږ د ګريوان نه ګوتې نه وباسي ،اخېر موږ ورسره بد څه كړي دي
چې دى موږ په قراره نه پريږدي ،څه رانه غواړي؟
شېنو به جمال او كله ګل زري ته رډ رډ كتل خو څه يې نه ويل.
شپې ورځې رالنډ ېدې د روژې اته ويشتم ؤ  ،د جمال ټولې جوړې
كړې جامې خپلو خلكو وړې وې دوه درې جوړې پاتې وې........د ماذيګر
وخت ؤ  ،جمال د بخت شمالې سره خبرې كولې  ،بخت شماله د جمال
مشره خور وه درې كاله وړاندې يې خاوند په يوه چاودنه كې په حق
رسېدلی ؤ او د خپل دريم زوي سره اوسيده چې اوس جمال د اختر
دپاره راوستې وه .د دروازې په ټكېدو د دوى دواړو د خبرو كولو تسلسل
مات شو ،جمال ورته وويل خورې ته وار

وكړه زه يې وګورم چې څوک دي؟ دې ويلو سره پاڅيدو او ور غږ يې
كړ.
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وفا
څوک يې هلكه؟
له بهره غږ راغۍ
زه يم جاويد
ښه جاويده درغلم ،
څپلۍ يې په پښو كړې او ورغۍ  ،بهر يې د جاويد سره د روغبړ كولو نه
وروسته ورته وويل
راځه كنه جاويده ولې والړ يې؟
نه مننه ،ژوندى اوسې ،په كور كې مې ميلمانه دي.
جمال يې خبره ونيوه
خير خو دى كنه جاويده څنګه راغلې؟
جاويد جيب ته الس تير كړ  ،يو كاغذ يې ورته راوويست او ورته يې
وويل جماله دا هلته پوليس راكړ ويل يې چې دا به جمال ته وركړې
جلب دى.
د جلب نوم په اوريدو باندې د جمال ګوتې په رپيدو شوې  ،جلب يې
رواخيست او په رپيدلو شونډو يې وويل
جلب؟
مخكې له دې چې جاويد ته د شپې ست وكړي  ،د اندېښنو سره كوټې
ته روان شو ،كوټې ته د ننوتوسره ورته ګل زري او بخت شماله پاڅيدې
 ،دواړو د جمال تښتېدلي رنګ ته كتل  ،جمال ځوړند سر غولي ته تير
شو او كېناست .ګل زري په غلي غږ ورته وويل:
خير خو دى كنه د شېنو پالره ؟ څنګه غلی يې،
بخت شمالې د ګل زري خبره ورپرې كړه او جمال ته يې وويل
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دا څه دي ؟ دا كاغذ چې دې په الس كې دى ؟
د جمال رنګ تښتېدلی ؤ  ،داسې ښكاريدو لكه چې په سترګو كې يې د
چانه ګيله كوله ،خو د چانه يې كوله دا تر اوسه پخپله جمال ته ښكاره وه
يوازې جمال ته ،سر يې ښكته پورته كړو لومړى يې خور ته بيا يې
شېنو او بيا يې ګل زري ته د كتلو سره وويل ،جلب دى
ګل زري او بخت شمالې دواړو په يو غږ وويل
وى خدايه  ،دا څه وايې،
بخت شمالې پسې زياته كړه
جلب ؟ د څه شي جلب وروره؟
جمال داسې ښكاريدو لكه چې په كور كې د چانه شرميدو ،غلی پاتې شو،
ګل زري جدي شوه،
سړيه ته چوپ ولې يې؟ دا د څه شي جلب دى؟
د جمال د خلې نه بې اختياره وختل
رنګين راباندې عريضه كړې ده
بخت شمالې وويل
رنګين درباندې عريضه كړې ده ؟
هو رنګين
خو ولې؟ د رنګين درسره څه بد دي چې يې.........جمال يې خبره
ورپرې كړه
نور يې هيڅ نشته خو دا فكر يې كړى دى چې كار يې شوى دى.
د اختر ورځ وه هر خواته خوښی خپلې وزرې غوړولې وې ،ګل زري او
بخت شماله دواړې د نغري پورې راپورې غاړو ته ناستې وې او
ژړيدې ،په دې وخت كې شېنو راننوتو  ،د راتلوسره يې ګل زري ته
وويل مورې زما جامې خو رواخله كنه ،
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ګل زري زر پاڅيده  ،شېنو يې په غېږ كې وينو  ،هغه هک حيران شو او
ګل زري ورته وويل زما زويه نوې جامې دې ال تر اوسه پالر نه دي
راوړي  ،نورې جامې به درته رواخلم هغه واغونده  ،چې دې پالر نوې
جامې راوړي بيا به هغه واغوندې ،
شېنو وويل مورې بابا مې تر اوسه نه دى راغلی ؟
هغه په ښار كې دى تاته څپلۍ اخلي او راځي.
شېنو زړې جامې واغوستې  ،بهر ووت ،د ماذيګر مهال ورته يو همزولي
وويل شېنو كومې دي ستا نوې جامې او څپلۍ چې پالر درته راوړلې،
شېنو په سپېرو شونډو يوه خندا وكړه او ورغبرګه يې كړه
بابا ال د ښار نه نه دى راغلی  ،داسې ښكاري چې ماته به يې څپلۍ نه
خوښيږي.
خو هغه ته دا پته نه وه چې بابا يې د اختر شپه او ورځ په زندان كې تير
كړل.
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د زړه درد
تر ډيره په كلي كې چوپه چوپتيا وه،داسې چې كه يو مسافر راغلی واى
نوداسې به يې ګڼله چې ګني په هر كور كې غم پېښ شوى دى،تر ډيره
همداسې هم ؤ ځكه ،چې دا پېښه همداسې هم وه ،چرته چې به دوه سره
يوځاى شول بس همدا به يې ويل چې ډير ظلم يې ورسره وكړ،هر چابه
د دې پېښې پړا د جمال پر غاړه اچوله،ريښتيا هم دوى ټولو ريښتيا
ويل ،هر چا به د خپلې مفكورې نه خبره را اېسته ،دغې خبرې به هر چاته
ډير زور وركولو چې ورته راياده به شوه چې په تابوت كې نه ځايده بيا
يې د بازارنه ورته بل تابوت راوړ.
د ښځو دا فطرتي عادت دى چې په ړومبي ځل كتو باندې په چا زړه نه
بايلي ،كه څوک وايي نو هغه به څه مقصد ضرور لري ،نوضرور ده چې
پرخه هم يوه پيغله وه ،باسيواده وه او بيا د يو ډاكټر لور وه ،كه څه هم چې
په دې سلسله كې د زده كړې هيڅ كار نه وي خو بيا هم پرخه مجبوره
شوه چې خپل زړه زاهد ته وركړي ولې چې زاهد په كلي هغه يوازينۍ
ځوان ؤ چې په هر كار كې يې بريا ترالسه كوله او ټول حركات يې داسې وو
چې د هغو په وجه باندې يې د خلكو په زړونوكې ځاى نيولی ،د پرخې په
شمول ډيرو نجونو ورباندې زړونه بايللي وو ،د ډير نجونو د خوبونو
شهزاده زاهد ؤ يوازې زاهد.
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خو ولې چې زاهد هم خپل زړه په دې دومره نجونوكې پرخې ته وركړى ؤ
كه څه هم چې

نورې نجونې د پرخې نه ښكلې هم وې خو دا چې مينه په ښايست نه
كيږي بلكه........
تر ډيره دواړه په يو بل داسې نه وو پوى چې ګني دواړه په يو بل باندې
مين دي  ،دواړو به دا كوښښ كولو چې سره وګوري  ،پرخې به ځان ته
ويل چې دا ځل به ورته ضرور د زړه كيسه كوي او زاهد به هم همدا خبره
كوله خو چې سره ميالو به شول نو سيوا له كتلو نه به يې نور هيڅ سره ونه
ويل .د ډيرې همداسې خاموشې مينې نه پس د مينو زړونو غوټې د يو
بل په وړاندې وسپړيدې  ،په يو بل د لنډې مودې لپاره نرى تبې
ولګيدې  ،د يو بل په سترګو كې خپل خپل عكسونه وليدل شول ،يو بل
ته د زړونو خبرې وشوې ،ځوانې جذبې وې شوخي خو به خامخا كيده،
دواړه له خپلو نصيبونو څخه ډير خوښ وو ،دواړو پخپلو نصيبونو وياړونه
كول،
خداى زده چې له كومې خوا؟ څوک دريم خبر شو ،شيطاني يې وكړه  ،پر
دوى يې د مينې شېبې پيرزو نه شوې ،چې د د وى په اړه يې د پرخې
پالر ته خبر ورسولو ،خداى زده چې د هغه په زړه به څه تيريدل ،شيطان
به ورته څه څه خبرې كړې وي؟ خو بيا هم هغه يو پښتون ؤ ،بيا يو ډاكټر
ؤ ،په دې خبره ښه پوهيدو چې دا زما لپاره ډيره لويه بې عزتي ده  ،دا
خلک به څه وايي چې د ډاكټر فاروق لور د جمال زوي سره مينه كوي ؟
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هغه څه چې يې كوالى شول او مناسب يې ورته ګڼل په لور يې وكړل ،
وهل ټكول ،منتونه زارى ،

خو چې هغه په دې وپوهيده چې خبره ښكاره شوه ،نو څه به يې كول
بس هر سختې ته يې غاړه كېښوده او د زاهد په مينه يې اقرار څه چې د
هغه سره يې د واده كولو قسم هم وكړ .
فاروق سره د ټولې كورنی ډير په فكر كې ؤ  ،پرخه يې د پوهنتون څخه
وتړله ،په دې خبره چې بيا زاهد خبر شو نو هغه د چا خبره چې لنډى
قيامت ورباندې تير شو ،زړه يې په درزيدو شو ،رنګ يې ورځ په ورځ
لكه د كوركمان په زيړ يدو شو خو دا چې يوه نامالومه حادثه يې په ژوند
كې راتلونكې وه  ،پالر ته يې د پرخې سره د واده كولو وويل خو بد بختي
دلته وه چې د مال دولت خوار نه ؤ  ،كاشكې چې پالر يې د دولت په نشه كې
خمار نه واى ،كاشكې چې غريب واى ،بيا به يې پالر ولې ددې رشتې نه
انكار كولو.
او پالر به يې ولې ډاكټر فاروق ته انكار كولو؟ د هغه سوالګيرو سترګوته
يې هم ونه كتل چې يو ډاكټر ترې د خپل عزت خيرات غوښتو ،فاروق
څنګه خبره ورته تاوه راتاوه كړه  ،څنګه يې ورته په خواره خله وويل چې
زما لور خپل زوي ته وكړه چې عزت مو په عزت پاتې شي ،څومره ځله يې
ورته وويل  ،څومره ډير انتظار يې ورته وكړ خو هغه څومره د جهالت په
تيارو كې ورک ؤ چې..........؟
هغه ډاكټر ته ،كوم چې دده نه د خپل عزت خيرات غوښت  ،څومره تريخ
ځواب وركړ ،چې ستا لور زما د زوي سره جوړه ده نو نوره به د څومره
خلكو سره ........توبه خدايه د هغه پالر به څه حال وي چې څوک يې
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د لور په هكله داسې خبرې كوي او دى ورته ګوري؟
د هغه ډاكټر فاروق به څه حال ؤ چا چې د هغه نه د خپل عزت خيرات
غوښت ،خو شايد ځكه به يې څه نه ويل چې هغه سره به د خپلې لور د
.....وېره وه .كه دا خبره جمال ته چا كړې واى نو هغه به څه كول ،هغه
وخت به بيا د ده حال څنګه ؤ ؟ دومره حوصله به يې كړې واى لكه څومره
چې.......؟
اوس ووايی چې د داكتر فاروق حوصله د ستايلود ه او كه نه؟ د هغه پښتون
زړه د ستايلو دى او كه نه؟ خو بيا هم چې داكتر فاروق هر څه وكړل ،دا
ټول د جمال په جهالت داللت كوي او زه خو وايم چې خونونه به يې هم د
هغه پر غاړه وي ولې چې.......
يو سحر چې د لمر شغلې ايله ايله په كړكيو ننوتې ،ناڅاپه ډزونه وشول ،
د ډزونوسره موږ ټولو كوم چې د جومات ديواله سره سهارني لمر ته
ناست وو ور منډې كړې ،يو نفر چې زموږ نه وړاندې ور رسيدلی ؤ د
زاهد سر يې په خپل زنګون ايښۍ ؤ او په وينو كې لت پت ؤ ،دا خو هر چا
ته څرګنده وه چې دا كار چا كړى دى؟ ولې چې د زاهد او پرخې مينه په
ټول كلي كې د ښځو او نرو د خبرو كولو موضوع ګرځيدلې وه  ،په يو وار د
څو نفرو غږونه واوريدل شول چې ويل يې  :هله كټ راوړى .
په كټ پسې به څوک تللي وي يا نه  ،چې په دې كې د فاروق په كوركې د
ډزو سره چغې جوړې شوې  ،د ډيرو نه زاهد هير شو او هلته يې
ورمنډې كړې  ،موږ زاهد كټ ته
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پورته كولو چې هلته نه چا د پرخې د مرګ خبر راوړ  ،په دې كې د زاهد
مور او پالر هم راورسيدل ،زاهد مو په كټ كې واچولو  ،ټول كلی چغو په
سر اخيستی ؤ داسې څوک نه وو چې د دوى په معصومه مينه يې وير نه
كولو ،په هغه ورځ ريښتيا چې په هغه كلي كې د هر چا له سترګو د زړه د
درده اوښكې تويې شوې او د هر چا زړه د زړه نه درد وكړ.
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د مغفرت دعا
په زړه كې مې داسې درز پيداشوى ؤه چې نه پوهيدم چې بيابه پيوند
شي اوكه نه؟ خداى زده چې هغه شيبه به زماحال څنګه ؤه ؟كله چې مې د
پاكستان څخه د افغان مهاجرود وتلوعالن واوريد زړه مې موړ شوى ؤه
ډوډۍ خوند نه راكاوه په نهره به موړوم،خوب به نه راتلو شپې به مې په
شوګيروسباكولې اودغه سوچونه به مې كول چې دا ولې زه په خپل هيواد
كې مهاجريم؟ولې د رپه د ر كډه په سريم .ولې اخيرولې؟ داټولې خبرې به
راڅخه هيرې شوې كله چې به مې نيازبينه د زړه په هنداره كې وليده
هغه به شايد چې زما په څير دغم په ټالونوكې زنګيده .ولې به نه زنګيده
چې د الندې ورته د هجر لمبې سرې سرې اوښتې اودابه د پاسه د
تقدير په هغه پاڼ ورته والړه وه د كوم نه چې په ډيرې تيزۍ سره د غم
سپيرو بادونو لوټې اوشګې بيلولې او شيبه شيبه يې د پريوتو امكان
زياتيده .څه به درته ووايم يوخواد مينې غم ،بل خوا د بيلتون په چړو
رانه غوښې بيليدې او بل خوا راته د نيازبينې سره ليدل هغه ليدل كوم
چې زما اود هغې وروستي ليدل وو ډيرګران ايسيدل .خود ډيركوښښ
نه پس مې د هغې سره وليدل .كله چې يوځاى شوو نو زړه مې غوښتل
چې هغې ته د خپل چاودلي زړه كيسه تيره كړم ،خپل تازه جوړشوي
29

جابر مخلص

وفا
زخمونه ورته ښكاره كړم اود راغلې جدايی څخه يې خبره كړم خوماته څه
پته وه چې د هغې په زړه زما نه وړاندې دا د غم كاروان ديره شوى دى،
هغه

چې مې څنګه وليده دا لنډۍ راته راياده شوه چې -:ما ويل چې زه به
ورته ژاړم
جانان له ورايه سترګې سرې نيولې دينه
زه نه وم خبر چې هغه هم د بيلتون له هغه كاروان نه خبره شوې ده كوم
چې زموږ د مينې په كلي كې ديره شوى دى اوموږته اوس د يو بل په
يادونو ژوند كول راښيي  ،له راتلو سره سمه راته په ژړا شوه ،سلګو
ورڅخه د خبروكولواختيار واخيست او اوښكې خو يې له وړاندې نه د اننګو
په كنډوونو تيرې شوې وې اوال روانې وې ،سر يې راته په ټټر كېښود،
داسې ښكاريده لكه چې زما د زړه درزا به يې د خپلوسلګيوسره مقايسه
كوله ددې پرځاى چې دال سايې كړم ترې عاجز شوم ولې چې ماهم هغه
خنجر په زړه خوړلۍ ؤه د كوم زهرلرونكي خنجرد السه چې نيازبينې
پخپل زړه كې جوړشوي زخمونه د ارمان په اوښكو وينځل .څومره ناداني
اوڅومره مجبوري وه ؟ په هغه لنډه موده كې چې بايدموږ يو بل ته
ډيرډيركتلي واى يو بل ته موډيرڅه ويلي واى ،يوبل موډيرډيرښكل
كړي واى ،يوبل ته مود زړونو غوټې څنډلې واى خوموږ تر ډيره پخپله
نيمكړې مينه وير وكړ ،موږ ترډيره يو بل ته ونه كتلی شول ،خدايزده
كه تراخېره موڅه ويلي واى خو ولې چې وخت لكه د تربور راته په سر والړ
ؤه .كه څه هم چې ما كې هم د خبروكولو توان نه ؤه خوسرمې يې په
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وفا
دواړو السونوكې ونيو اوځان ته مې مخامخ كړه په داسې غږمې ورته وويل
لكه چې ستونی مې چا كلک نيولی وي.
ليونی ماته وګوره مه ژاړه.

په ړومبي ځل مې يې سترګې داسې سرې وليدې لكه نوركله مې يې چې
غمبوري سره ليدل ،داسې وخت ؤه چې ماسره به په څنګ كې ناسته وه
غمبوري به يې تک سره شول لكه د كند هار انار ،اه څنګه ښكلی وخت
ؤه .نن هم په څنګ كې راسره وه خو غمبوري يې داسې مړاوې وو لكه د
مېرې ګلونه چې د باران په طمعه د حاالتوپه ګردونو خړپړ اومړاوې والړ
وي .خو ولې چې نن يې سترګې داسې سرې وې چې مابه پكې خپل
ځان ته وليدل نوخپل تصوير به مې ډيرتت پكې وموند چې شايد دابه
هم زما د سترګو علت ؤه چې ډيرې اوښكې ترې تويې شوې وې .پزه
يې پورته كش كړه زما په مخ يې خپل هغه الس راتير كړ په كوم الس
چې يې راته د سمال كې په غشي لګيدلی زړه جوړكړى ؤ او په غريو
نيولي غږ يې راته وويل،
ته ولې ژاړې؟
هغه پوښتنه چې له ډيروعاشقانوبه خپلومعشوقوكړې وي،ډير به ددې
پوښتنې په ارمان كې تللي وي او ډير به زما په څير وايي چې كاشكې
خدايه چې دداسې پوښتنې تر بريده دې نه واى رارسوالى .ددې
پوښتنې ځواب راسره نه ؤ نوڅه به مې ورته ويلي واى؟ له كومه مې كړې
واى؟ له چامې پوښتلي واى څوک وو هه څوک؟
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وفا
يوازې نيازبينه راسره والړه وه هغې نه به مې څنګه پوښتل په
كوموسترګومې ترې پوښتلي واى؟
د اننګونه مې يې اوښكې ور پاكې كړې او په ژړغوني غږمې د يوې غمجنې
موسكا په بد رګه ورته وويل،
ښه نه ژاړم هه.

دواړه كيناستُو د يو بل د زړونو درزا مو اوريده ولې چې دواړه غوږ غوږ وو،
شيبه وروسته نيازبينې په غريو نيولي غږ وويل .
اميره خبره شوې يم چې تاسوخپل وطن ته .......سر يې ښكته كړ خبره
نيم كې ترې پاتې شوه اوغټې غټې سلګۍ يې وكړې  ،توبه خدايه څنګه
وخت ؤ ،ولې هم هغه وخت كې نه مړكيدم؟ د زړه د تل نه مې د زړه په
وينوككړه خبره راوويسته او ورته مې وويل
هو نيازبينې تا ريښتيا اوريدلي دي موږخپل هيواد افغانستان ته ځو،
نيازبينې ما ډيركوښښ وكړ چې درسره وګورم خو وړاندې راته هيڅ
موقع په الس نه راتله خو له نيكه مرغه چې اوس موقع په الس راغله نو
نن راته ډيرډير وګوره ،نيازبينې ډير ډير راته وګوره ،خدايزده كه بيآ
په ژوند سره وګورو .هغې په ژړغوني غږ زما خبره پرې كړه او ويې
ويل.
داسې مه وايه اميره خداى به مو بيا سره يوځاى كړي خو كه.......خبره
مې يې ور پرې كړه اوپه سوزناكه لهجه مې ورته وويل
خداى زده نيازبينې چې زه دې ژوندى پاتې شم ،ته اوس هم په دې
هيله يې چې بيابه سره وګورو،نيازبينې ماته نوره طمع مه كوه زه به ستا
د جدايی د ومره د روند غم ونه زغملی شم  ،لكه چې ايله دومره وكوالى
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وفا
شم چې خپل پلرني ټاټوبي ته په ژوند واوړم نو ډيره به وي .هغې مې
په خله الس كيښود اوسر يې په داسې حال كې د نه په مانا وخوځولو چې
په سترګوكې يې

رانه زما د ژوند خيرات غوښت اويو د سمال يې راوويست چې پخپلو
ګوتو يې زما نوم پرې ليكلۍ ؤ  ،يو زړه يې پرې جوړ كړى ؤ كوم چې په
غشي لګيدلی ؤه اوسرې وينې الندې ترې څڅېدې او په داسې انداز يې
راته وويل لكه چې ژړا يې د وړاندې په څېر په زړه كې ډيره شوې وي ،
نه اميره ته به داسې نه كوې  ،ته به زما دپاره ژوندى يې ،ته به زما د
يآدونو د ژوندي ساتلو دپاره ژوندى يې ،ته به هره شپه زما له لوري د
سپوږمی نه سالمونه اود مينې كيسې اخلې اوزما احوال به ترې پوښتې،
كه تا داسې د ژوند نه مخ واړولو زه به بيآ چاته د سپوږمی له الرې
سالمونه ليږم؟
نه پوهيږم چې هغه ساعت به زه څنګه ښكاريدم؟ ولې نه مړكيدم
،كاشكې چې مړشوى واى چې د هغې د مرګ غم خومې نه واى ليدالى
كنه  ،په رپيد لوشونډو مې ورته وويل خو نيازبينې دومره غټ غم به زه
ونه زغمالى شم ،دا غم داغم به ضرور زما د ژوند مال ماتوي .زه څومره
دروغجن يم چې تراوسه ژوندى پاتې يم  ،كيداى شي چې هغې ته
مالباسي وينا كړې وي كني نو ولې........
څومياشتې وروسته په څه بهانه بيا هغه ځاى ته الړم د كوم ځاى نه چې
څومياشتې وړاندې په كډه راغلی وم په همدې هيله چې نيازبينه به
وګورم خپل د جدايی په لمبو سوزيدلی زړه به ورته وښيم خو هلته مې
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وفا
ايله د خپلې نيازبينې قبرته د مغفرت دعا د غوښتوپه هيله د خداى په
دربار كې السونه لپه كړل او سباته په بې مانا

پوله خپل پلرني ټاټوبي ته په چاود زړه راستون شوم.

دوه ګلونه
شپه راباندې سمه كال شوې وه ،د سحر مُال اذان ته مې د انتظار ځولی
غوړولې وه  ،دوه درې ځله د بچو كټ ته ورغلې وم دواړه په خواږه خوب
ويده وو ،د صبر جام مې په ډكيدو ؤ چې د خداى نوم مې ترغوږو شه،
بس پاڅيدم اودس او لمونځ مې وكړ ل ،په خاوند باندې مې غږ وكړ،
هغه هم پاڅيدو اودس يې وكړ اود لمانځه دپاره جومات ته الړ ،ما
ځايونه جارو كړل او چاى مې وكړ ،خاوند مې هم د جومات نه راغی  ،د لمر
شغلو په دالن كې اتڼ واچاوه ،زه الړم په بچيانوباندې مې غږونه وكړل،
هغوى سرې سترګې راپا څېدل ،يو بچي مې په وړو وړو السونه سترګې
ومښَلې  ،داسې ښكاريدل لكه سحر وختي دوې د ګلونو غوټئ وي ،چې
يو د اتو كالواو بل د يوولس كالو عمر درلود ،په ځانونو باندې مو قِسم
قِسم تنګسې تېرولې خو په دوى باندې مو زده كړه كوله او غوښتل مو
چې غټ سړي ترينه جوړشي ،يوه په مينه راته وويل.
مورې........
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وفا
مور درنه ځار بچو پا څی چې ناوخته شو بيا به مو په مكتب كې معلمان
وهي پاڅی.

بل وويل ،ښه ده مورې پاڅيږو.
ښه ده زه درنه الړم بس پاڅيږى چاى سړيږي.
دواړو مخونه ووينځل او راغلل ،ټول چايوته كينا ستُو ،د چا يو په څښلو
بوخت شُوو،خاوند ته مې وويل:
سړېيه خوب مې ليد لی دى خو نه پوهيږم چې و يې ښېم اوكه نه؟ زما
خو زړه درز يږي .خاوند می مسكی شو سر يې وخوځاوه او ويې ويل :
وايه وايه څنګه خوب دې لېدلی دى؟ ښه دې لېده .
سړ ېيه خوب خو داسې ؤ چې په يو باغ كې مې د وه ګلونه شوكولي
وي ،په الره باندې روانه وم چې ناڅآپه يوه تېزه بړ بوكۍ راشي،د السه
مې هغه دوه ګلونه وغورځوي ،په هغه ځاى كې خړې خو پڼې ( دوړې)
جوړې شي ،شيبه وروسته بړ بوكۍ ختمه شي ،زه په ګلونو پسې چغې
جوړې كړم او وايم چې زما ګلونه زما ګلونه  ،چې په ګلونو مې نظر پر
يوزي دواړه ګلونه پاڼې پاڼې پراته وي ،زه په چغوچغو وايم چې وى
خدايه زما ګلونه ،دا خوما په ډيرو دعاګانو غوښتي وو او هر څومره يې
چې راټولوم نه راټوليږي ،آخر پخپلو چغو پسې راويښه شوم .خاوند
مې مُسكی شو په كشر زوي يې الس واچاوه اوځان ته يې نږدې كړ ،هغه
سترګې ورواړولې :
دا ټول د لمانځه بركت دى چې لمونځ نه كوې ،لمونځ كوه بيا به داسې
خوبونه نه وينې ،ښه ده زه درنه ځم چې د مزدورى راباندې ناوخته
كيږي ،زامنو تاسو مكتب
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وفا

ته الړشی ښه ،د سرک په غاړه باندې ځی چې موټر مو ونه وهي.
هغه د دې خبرې كولوسره پا څيده روان شو.زامنومې چاى وڅښلو اوپآ
څيدل ،د مكتب بكسې يې رواخيستې اومكتب ته روان شول ،زه هم پآ
څيدم چاينک پيالې مې اوچتې كړې ،بيا مې د زامنو،خاوند او خپلې
جامې راټولې كړې چې ويې وينځم د جاموپه وينځلوبوخته شوم ،خوپه
طبعيت كې ګډه وډه وم ،د هغه پروني خوب نه مې شېبه شېبه په زړه
كې وېره كيده اوپه دې سوچونو كې ډوبه شوم چې خداى مه كړه كه دغه
خوب رښتيا شي اودا..............نوزمازړه خوبه پړک وچوي.
بيا به مې په زړه كې ځان سره وويل چې ليونۍ دا ته څه په ګډو وډو
اخته يې؟ بيامې د جامو په وينځلو پيل وكړ هغه مې ووينځلې  ،ډيره
ستړې شومه ،بيامې تركاري او روټی پاخه كړه ،د كار نه چې فارغه شوم
الړم په برانډه كې پراته كټ كې مې لږ سر كيښود ،سترګې راباندې
پټېدې چې بچيان مې د مكتب نه راغلل د راتلوسره يې راته وويل مورې
نن خوداسې وږي يُو لږه زر روټی راته تياره كړه كني كار خراب دى.
په كټ كې كېناستم او ورته مې وويل  :ښه ده ګلونوتاسې كينۍ زه اوس
اوس روټی درته راوړم .دا خبره مې ورته وكړه او اشپازخانې ته روانه
شوم ،دوى په برانډه كې كيناستل  ،نڅاپه می په زړه كې پړ ک شو
اوځان سره مې وويل  ،ليونۍ

دا دې څه وويل.....؟ بيامې د ځان سره وو يل:
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نه مړې خداى به خير كړي دا ته څه ليونئ ېې.
خو د پروني خوب نه مې لمحه لمحه زړه كي ويره زياتېده  ،په اشپاز
خانه كې مې د د يګ نه تر كاري اچوله چې نڅاپه درز شو،د درز سره
مې څمڅۍ له السه وغورځيده ،په زړه كې مې پړ ک شو،ټول كور ولړ زيدو
 ،په تيرونوكې كې ټسا الړه ،ټول كور په د وړو كې پټ شو،د زامنويولوى
عكس چې په شيشيي چوكاټ كې مو بند كړى ؤ د ديوال څخه
راوغورځيدو او شېشه يې زرې زرې شو ه .د خُلې نه مې يوه سوي چغه
ووتله خدايه خيركړې خدايه .........لكه چې پرونۍ خوب  ........په
كوركې هيڅ هم نه بر ېښېد ل ،يو بل خواته مې منډې كولې او چغې مې
وهلې ،بهرمې د خلقو چغې واوريدې:
د ننه كوټې ته ورشۍ چې څوک خو به پكې نه وي ،زنانه وګورى ،دا
مونږته پر يږدى موږ يې ټولوو .
په منډه د كوټې څخه ووتم ،په كوركې د كليوالو شور جوړ ؤ  ،يو څو نفره
په ځمكه اخته وو څه يې راټولول ،چې ومې ليدل د دواړو زامنو غوښې مې
په دالن كې ټوټې ټوټې پرتې وې ،د يو بل اندامونه نه پيژندل كيدل ،
د ورتلو هڅه مې وكړه خوخدايزده چې سړي وو اوكه ښځې؟ كلګه يې
ونيولم ،په ژړا ژړا كې مې ويل ،يه بچيانو پاڅی ،بچيانو څنګه د روټی په
ارمان كې الړى ،پا څی بچی پا څی روټی تياره ده .ما كه هر څومره چغې
ورته
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ووهلې خو هغوى داسې د همېشه دپاره خفه وو چې يو هم راته غږ نه
كولو .په كوركې موسم محشر جوړ ؤ  ،زما پرونی خوب رښتيا شو او هغه
دواړه ګلونه رانه د مرګ بړ بوكۍ پاڼې پاڼې كړل.

شپونكی
طوطي شپيلۍ بند كړه ،ودريده پخپله رمه يې نظر واچاوۀ  ،ډېرې لرې
لرې يې وليد لې ،ور پسې روان شو ،ټوله رمه يې خوړ ته د اوبو څښلو
دپاره ورټوله كړه ،رمه په خوړكې د اوبو په څښلو بوخته شوه  ،طوطي
چينې ته والړ  ،هلته يې د چېنې په غاړه دسمال ،شپيلی او لښته
كيښودل  ،په چېنه پريوت  ،چې د اوبو په خوند كې ورغی ،د پښو ښكالو
يې تر غوږو شوه ،په مال سته يې غصه كې ورته وويل:
چكريه شه خداى مو تباه كړه خو هلته يې څښی كنه  ،د لته څه كوى
چې راغلۍ.
د پښو ښكالو غلې شوه ،دى بيا د اوبو په څښلو شۀ ،بيا يې د پښو
ښكالو لۀ نږ دې نه واوريده  ،په پا څېدو كې يې لښته رواخېسته او
ويې ويل:
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ودريږى ا وس به مو خپله هم خوښ شم.
السونه يې ولګول چې پاڅيدۀ په اوبوكې يې انساني څېره ولېده  ،ووېر
ېدۀ د وئ ادې كوكه ( چغه ) يې لۀ خُلې ووته ،نيغ ودرېدۀ ،مخ يې
رواړاوۀ يوه نجلی يې وليده  ،وارخطا وه  ،ويښتۀ يې ګډ وډ په هغه مخ
باندې پاتۀ وو چې د شنو خالونو ونې پرې جوړې وې ،طوطي هک
پک ودريدۀ  .نجلی سرې سترګې ورپورته كړې او په لړ زنده لهجه
يې ورته وويل:
مانه مانه يوه وزه ( چيلی) وركه ده ،ستا رمې سره خو بۀ نۀ وي ګډه
شوي؟
وزه؟ نه زما رمه كې خو نشته كني تاسو يې پخپله پكې وګورى.
نه خېردى تاسو خو بۀ څه دروغ نه وايئ كنه  ،بس نۀ به وي پكې.
نجلی د ( يه خدايه اوس چرته پسې الړه شم) ويلوسره خپه رانه شوه .د
طوطي زړه صبر ونكړ هغو خورو ورو زلفانو چې د نجلی په مخ لكه ماران
پراتۀ وو زړه خورؤر كړ  ،غږ يې پسې وكړ :
اې اې تاته وايم .نجلی مخ ورته رواړاوۀ او ورته يې وويل،
څه دي؟
طوطي لښته په الس اړوله راړوله په داسې انداز يې ورته وويل چې
سترګې يې په ځمكه كې نېولې وې.
ما ويل زه به يې درسره ولټوم ،تۀ به يې يوازې څنګه ګورې؟
ژوندى اوسې ،ورور هم راسره شته ،هغه يې په بل تنګي كې ګوري ،
پيدا به شي .
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نجلی روانه شوه  ،طوطي پخپل ځاى پاتې شۀ ،څه ويل يې غوښتل خو
ژبه يې بنده شوه ،د ورور خبرې خوند ورنكړ  ،دسمال يې رواخيست
د نښتر خواته كيناست ،لږه ډوډى يې وخوړه ،دسمال يې بند كړ په
اوږه د پراته څادر په پيڅه (پيڅكه) باندې يې خله صفا كړه  ،شپيلی
يې رواخيسته او په غږولو يې پېل وكړ  ،كله كله به يې د خُلې نه په زوره
وختل ( يه خدايه چاته دې پريښوو).
د ماذيګر لمر په ډو بيدو ؤ ،طوطي رمه ټولوله ،په الره كې يې يو د اوږدو
ويښتو او غټو بريتو لرونكی ځوان د هغې نجلی سره وليد  ،يوه وزه يې
روانه كړې وه ،طوطي ور غږ كړ :
وروره ستړى مه شې ،وزه مو پيدا شوه؟
خير اوسې ،هو پيدا شوه  ،خداى دې يې وركه كړي ،رمه په غرۀ كې څَري
( واښۀ خوري) اودا ميرات مړي خوبونه كوي.
ښه ځه شكردى چې پيدا شوې وي.
طوطي هغه نجلی د سترګوپه شپول كې راګيره كړې وه ،هغې هم څو ځله
سرې سترګې ورته رواړولې ،هغه بې لۀ دي چې د هغې د ورور لۀ وحشي
څيرې څخه وويريږي د هغې نظر بدرګه كاوۀ.
خداى خبر چې په طوطي به شپه څنګه تېره شوې وي؟ سحر سحر يې
رمه غرۀ ته بوتله ،په يو تنګي كې يې بله رمه وليده تلوسه يې زياته
شوه ،چې دا بۀ د هغې رمه وي اوكه نه ،هغه به ورسره راغلې وي ........؟
دغو پوښتنو يې د ذ هن بازار ښۀ ګرم كړى ؤ  ،خپله رمه يې بلې
غونډى ته وشړله او د يو نښتر سيوري ته
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كيناست ،ښۀ چورت يې وواهۀ ،بيايې شپيلی رواخيسته ،يوه اولسي
سندره يې پكې پېل كړه  ،چې په غرۀ كې د ګڼو ونو شغا ورسره لكه د
موسيقی اوريدل كيده او مزه يې يو په دوه شوې وه ،څو شېبې وروسته
يې يو پوست ټوخی واوريدۀ  ،شپيلی يې بند كړه ،مخ يې واړاوۀ ،رنګ
يې وتښېدو ،زړه يې په درزيدو شو زر پاڅيدۀ او په مسكايې ورته
وويل:
تۀ اود لته ؟ولې بيا درنه وزه وركه ده اوكه..........؟
نجلی سترګې ښكته كړې او ورغبرګه يې كړه،
نه نن وزه رانه نه ده وركه خو چا رانه بله غال كړې ده.
غال؟ دا څۀ وايې چا او د څه شي غال ؟
دا خو هغۀ ته هم پته شته چې چارانه غال كړې ده ،خو حيرانه يم چې
زورور ورته ووايم او كه ناپوهه چې غال يې رانه كړې ده او مخامخ هم
راته والړ دى.
طوطي يو بل خوا سترګې واړولې او پسې زياته يې كړه:
دا څه وايې ،ستامطلب څه دى او ته څوک يادوې؟
زه ،زه تا يادوم تارانه غال كړې ده ،هغه هم د زړه.
څه د زړه؟
هو د زړه بل د څه؟
ښه نودا خبره ده ،ګوره شين خالی تۀ څومره خوش بخته يې چې په غل
خو دې غال ثابته كړه ،خوخداى خبر چې زما نه چا غال كړې ده هغه به
اقرار وكړي اوكه نه؟
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نجلی په داسې حال كې چې په څېره كې يې سوروالی له ورايه ښكاريدو
وويل:
ښه ستا نه هم غال شوې ده؟
هوكنه  ،لكه څنګه چې تۀ په يو شوخ غلۀ اوښتې يې او زړه يې درنه پټ
كړى دى ،د غسې زه هم په يو دا سې جادو ګر غلۀ اوښتی يم ،چې په
ړومبي نظر يې رانه زړه وړى دى ،ا وس ا وس ورته د اظهار كولو جرﺃت
هم نۀ لرم.
تۀ ريښتياوايې؟
زما دې ستا په دې غلچكو سترګو قسم وي چې پرون مې ليدلې يې نو
زړه مې د خپل ځاى نه بې ځايه شوى دى  ،هغه پرون چې مې تاته وويل
چې زه به يې درسره ولټوم نو هلته زه خپله دومره ستړى وم چې د ځاى
نه نۀ شوم خوځيدى خو ما ويل پر يږده چې لږې خبرې ورسره
زياتې كړم ،خو تا داسې په دؤو ټكو كې د خبروسلسله ختم كړه چې زه
دې حيران دريان كړم.
پرون ما هم غوښتل چې ستا خبرې واورم خو زما ورور داسې خر دماغ
انسان دى ،شپه ورځ چرس څكوي ،په نۀ څۀ خبره جنګ كوي اوقسم
يې راته كړى ؤ چې وزه پيدا نۀ شي ژوندى دې نۀ پر يږدم  ،بيا خو
يې چې تاسره هم ليدلې وى نو سمه بهانه به ورته جوړه شوې وه ،پرون
خو بۀ دې ليدلی وي څيره يې څنګه د وحشت نه ډكه ده.دې وېلوسره د
نجلی غږ ژړغونی شو خو طوطي يې خبره ورپرې كړه،
هو واهلل داسې ناروا څېره يې ده چې څه به درته ووايم.
ښه دا راته ووايه چې ستانوم څه دى او چرته اوسيږې؟
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زما نوم طوطي دى په بدرخيلو كې اوسيږم اوستا څه...................؟
زما نوم سپوږمی دى او زمونږ ستاسو نه الندې كلي كې كوردى ،درې
مياشتې وړاندې دي كلي ته راغلي يُو.
د سپوږمی سره به يو وړوكی ورورهم غرۀ ته راتۀ هغه به يې په بله
غونډى كې رمې ته كيناوۀ اوسپوږمی به د طوطي سره ناسته وه،
د دواړو مينه دومره خوږه وه چې په ورځ كې به يې يو ځل سره ونۀ
ليدل نو شېبه شېبه به ورباندې كال وه ،ټوله ورځ به د يو بل په ليدو اود
مينې په خبرو نۀ مړيدل  ،ډوډى به يې په شريكه خوړه ،كله كله به د
مينې په خبروكې هغه هم ترې هېره شوه ،چې ماذيګر به شو نو دواړه به
لكه د ليونو په رمو پسې په غونډيو ختل كوزيدل ،كله كله بۀ د هغې د
خُلې نه بې اختياره وختل  ،خدايه كه رمه اخوا ديخوا شوه وروربه مې مړه
كړي.
سپوږمی ته به د طوطي شپيلی ډير خوند وركاوۀ  ،ډيره په مينه به يې
اوريده.
څو ورځې پرله پسې سپوږمی غرۀ ته رمه رانۀ وسته  ،طوطي ډير زيات
پريشان ؤ  ،په زړه كې يې بېلې بېلې پوښتنې ګرځېدې ،د پوښتنې
الره يې هم نۀ وه چې لۀ چا يې حال پوښتلی واى ،د هغې جدايي يې ونۀ
شوه زغملی ،يو ورځ ورپسې كلي ته ورغی ،هلته يې د چانه د هغې
پوښتنه وكړه ،هغۀ ورته وويل چې د هغې ورور هغه د يو كليوال سره
وويشته ،هغۀ ويل چې دواړه يې سره نيولي وو ،اوس د هغې د كورنی كډه
د دې كلي نه چرته بل ځاى ته
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تللې ده ،خو په كلي كې د هر چا په خُله دا خبره وه چې د جالل د مخكې نه د
هغۀ سړي سره نۀ لګيده  ،هسې يې خپله بې ګناه خور ورسره ووژله.

ګل څانګه
سايره د نغري غاړې ته ناسته وه  ،لرګي يې په نغري كې سم كړل،
سترګې يې د لوګي نه سرې شوې،د سابو په پا كولو بوخته شوه او په
ټيټ سر يې ګل څانګې ته غږ وكړ :
ګل څانګې وڅانګې چيرې يې؟
آ مورې د لته يم غوجل كې ،غوجل جارو كوم درځم.
ښه زرراځه.
سمه ده مورې  ،بس دا لږ ځاى پاتې دى درغلم.
ښه ده لورې
د ځان سره يې غلي وويل
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خداى خودې رانه زر وركه كړه نا راستې ،نيمه ورځ شوه اوته په غوجل
لګيا يې ،دا نوركارونه به دې مور كوي او كه پالر؟ شېبه وروسته ګل
څانګې كَشرى كېښود ،راننوَته ،په خندا يې خواښې ته وويل :
مورې سابه دې صفاكړل ؟
هو ! دغه دي صفامې كړل ،ته د يګ رواخله چې ناوخت شودا به بيا
پخيږي كله؟
مورې بس نوره ته بې غمه شه ،نور يې ماته پر يږده ،ټول كارونه به
وشي.
سايرې په ځږه ژبه ورغبرګه كړه
لورې دا ته خو داسې خبرې كوې لكه چې يوازې همدا سابه درته
پاتې وي ،نور ټول كارونه دې خالص كړي وي ،ډوډى درته پاتې ده  ،دا
سابه زر زر ورواچوه ،بيا هغه جامې ويالې ته يوسه  ،ويې وينځه ،زبير
ښه درته مالوم دى چې هرشی په خُله كې غواړي ،چې ځنډ شي بيا به
ټول كلی درباندې خبركړي.
ګل څانګه د خواښي په خبرو رو رو موسكی كيده  ،د يګ بخار ته يې
اوبه ور واچولې ،په انغري يې كېښود  ،سابه يې ور واچول او سر يې
ورپسې بند كړ:
مورې بس دا اور ورپسې سمَوه  ،زه به جامې ويالې ته يوسم.
ښه ځه ،ته جامې يوسه خو ډيره وركيږه مه په وياله باندې ،هسې مه
كينه.
ښه ده مورې زه ځم.
ښه ځه ورځه.
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ګل څانګې يو غټ الګن جامې ټولې كړې وې ،الګن يې په سر كړ،
زرخيلې ته يې غږ وكړ ،هغې هم جامې په الګن كې را وويستې او دواړه
ويالې ته روانې شوې .په الره كې ورته زرخيلې وويل:
ګل څانګې ډير دې ناوخته كړ خير خو ؤه كنه؟
هو خير ؤ  ،تر كاري مې نه وه پخه كړې اوكور مې نه ؤ جارو كړى  ،ځكه
راباندې لږ ځنډ شو.
زرخيله چې د دوى ګاونډى وه  ،د هرڅه نه خبره وه  ،ورته ويې ويل:
ګل څانګې زبير اوس هم هغسې دى او كه لږ ښه شوى دى؟
د ګل څانګې رنګ وتښتيدو ،يو سوړ اسويلی وويست  ،په زړه كې يې
وويل چې صفا حال ورته مه وايه او مخ يې ورواړاوۀ،
نه اوس د مخكې نه ښه دى.
ښه ځه شكر دى.
دواړه ويالې ته ورسيدې  ،الګنونه يې كېښودل ،ګل څانګې يو جوړ
جامې په ال ګن كې واچولې ،اوبه يې پرې واچولې او څنګلې يې ورته
پورته كړې ،د كيڼ الس څنګل يې په شنه دوا باندې ككړه وه  ،زرخيلې
چې وليده ،ټټر ته يې الس واچولو:
واى ادكې مورې ،ګل څانګې دا په څه ؟
د ګل څانګې چې پام شو ،رنګ يې وتښتيدو،
دا ،دا په په اور
زرخيله په خبره كې ورولويده
بس بس څانګې زه پويه شوم ،خداى دې د ده السونه مات كړي چې
دومره ظلم يې درباندې كولو ،دا د انسانانو كار دى؟ خداى دې يې د ښې
ورځې نه پټ كړي ،يو ورځ خو نه ده،
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ګل څانګې ته پخپله بې وسۍ ژړا ورغله ،غټې غټې اوښكې ترينه تويې
شوې اوچاودې شونډې يې د سلګيوپه سيلۍ ورپېدې زرخيلې ډيره
تسلي وركړه ،خود ګل څانګې زړه د مخكې نه ډک ؤ ،تشه پلمه يې
غوښته ،بس د لته يې د جامو وينځلوسره سره خپل زړه هم ښه تش
كړ،د جامو وينځلو نه وروسته دواړې كورونو ته روانې شوې ،ګل څانګه
چې كورته ورسيده په كور كې يې د زبير اواز واوريدو چې ګل څانګې
پسې يې بد رد ويل .د ګل څانګې زړه په درزيدو شو ،الګن يې كېښود
او په نه زړه كوټې ته روانه شوه  ،چې كوټې ته ننوته د سايرې اواز يې د
غوږونو پر پر دو ولګيدو،
زبيره بچی ما خو ورته وويل چې جامې به بل وخت ووينځې ،اوس يې
پريږده  ،خو زما كله مني ،ما ته خو د خواښي په نظر هم نه ګوري،
په دې وخت كې ګل څانګه ورننوته  ،سا يرې چې وليده ،خبرې پكې
وركې شوې ،الړې يې تيرې كړې .د زبير چې ورپام شو ،په مسخريزه
لهجه يې ورته وويل:
د ګلونوڅانګې چرته تللې وې چې اوسه پورې وركه وې؟
ګل څانګې په لړزنده اواز ورته وويل:
هغه جامې مې وړې وې د وينځلو دپاره.
چپ  ،چپ د وينځلو دپاره دا تركاري دې مورته پر يښي وه  ،هغه ورته
راتله او كه پالر ته؟
ماخوديګ بخارته .........زبير ور روان شو ،سترګې يې ورپسې
راوويستې  ،ته اوس ماته ځوابونه راكوې؟
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يو څپيړه يې وركړه ،سايرې ورته رامنډه كړه ،زبيره بچی مه يې وهه،
دا خلک به څه وايي چې هره ورځ يې په كور كې په څه باندې شور جوړ
كړى وي.
زبير ورته په قهر وويل
پر يږده مورې چې داسې خره دې راته كوله نو دا حال خو به وي.
ګل څانګې په ژړا كې ورته وويل
پريږده خواښې چې نن ستا زړه هم يخ شي ،دا خو يو ورځ نه ده ،د لته
خو تاسو زما ژوند په سره اور نيولی دى  ،پرېږده چې مړه مې كړي ،د
داسې ژوند نه خومرګ ډير ښه دى.
زبير چې څپيړه وركوله  ،ګل څانګې كيڼ الس ورته را اوچت كړ او هغه
سوي مړوند ته ولګيده  ،چې زبير په نغري باندې ورغورځولې وه او
مړوند يې سوى ؤ ،د ګل څانګې د خُلې نه بې اختياره ووتل:
وى ادكې.
زبير ورته په غصه وويل:
چې ته بيا ماته ځواب را نكړې ،ستا ژبه ډيره اوږده شوې ده ،نن به زه
تانه دا كټ كوم.
سايرې زبيرته وويل:
بس كه زويه توسرى ده  ،ښيرې به درته وكړي،
ګل څانګه يې د السه ونيوله
ځه لورې خپلې كوټې ته الړه شه ،ځه.
زبير ورپسې وروسته نه وويل
ماته چې ښيرې كوي  ،ځان ته دې دعا وكړي چې لږ انسان توب زده
كړي .
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سايرې ګل څانګه خپلې كوټې ته ايساره كړه او دروازه يې ورپسې
رابنده كړه ،
زبير يې له السه ونيو او ورته ويې ويل:
راځه زبيره ،راځه بچی ،تا ښه ونكړل چې هغه خوُږ مړوند ته دې ووهله،
هسې نه چې ورپسې خراب شي.
پريږده مورې  ،ښه مې وكړل ،هغې ماته ،،،
ددې خبرې سره د زبير په كوټه كې پرله پسې د تمانچې درې ډزه
وشول ،د سايرې د خُلې نه بې اختياره ووتل،
وى خدايه ډوبه شوم.
زبير پخپل ځاى هک پک ودريدو ،سايرې چغه كړه،
ګل څانګې
او ورمنډه يې كړه ،زبير هم ورپسې په رپيد لو قدمونو ور روان شو
،سايرې دروازه ورخالصه كړه اوچغه يې كړه ،
زبيره ډوبه شوم ،ګل څانګې ځان وويشت ،
زبير په دروازه كې ور ودريدو اوګل څانګه يې په وينوكې لته پته مړه
وليده.
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لټون

احمد په الره باندې روان ؤ ،يو كاغذ يې وموند چې پكې ليكلي وو :
سالم زه د چانه نور هيڅ نه غواړم ،صرف هغه مينه غواړم چې دې د ظلم
بازاركې يوڅوظالمانو راڅخه لوټلې ده ،زماپه شان به نورې څومره
تورسرى د دې مينې په لټون ګرځي اوخپلې سرې معصومې سترګې به
هرې خواته اړوي ،خوڅوک به ورته د دې مينې نه ډک نظر نه كوي ،ماهم
د هغو نه يوه وګڼۍ اوكه څوک غواړي چې د يوې افغانی تورسرى حيا
وساتي نوماته دې په دې شميره زنګ ووهي ،ولې چې په دې معاشره
كې يوې پيغلې نجلۍ ته يوازې ژوند تيرول ډير ګران څه چې ناممكن
دي.
د خداى په امان
كوچۍ
احمد چې دا خبرې ولوستې نود تلوسوپه باغ ګډ شو اود انديښنوقِسم
قسِم ګلونه يې شوكول ،نه پوهيدو چې څه وكړي؟ د صبر جام يې ډک
شو ،ګرځنده تليفون يې رواخيست اوهم هغه شميره يې پكې ووهله چې
په كاغذ ليكل شوې وه ،زنګ تيرشو ،د احمد په زړه كې ټک شو او په
زړه كې يې بېلې بېلې پوښتنې ګرځيدې چې په دې وخت كې د مقابل
لوري نه غږ واوريدل شو:
بلې .
ببب بلې ،سالم عليكم.
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وعليكم السالم ،څوک؟
زه ،زه احمد خبرې كوم ،ما په الره كې يو ليک وموند چې پكې ليكلي
وو......................اوالندې ترينه دا شميره ليكل شوې وه.
بلې هغه هم ما ليكلی ؤ ،هم زه كوچی يم ،ستا څه اراده ده ؟
زززما هم همدغه ارمان دى چې د ژوند په خوږو پوى شم ،خپل
راتلونكی ځان ته جوړكړم  ،خو بيا به چرته سره وګورو ؟ ښه سبابه په
 ..........كې سره وګورو.
بس خوښه مې ده .
احمد تليفون بندكړ  ،د خوشالی نه په ټوپونوشو او ويې ويل ،يا خدايه
دا دې په ما څنګه پيرزو وكړه ،هسې نه د خوشالی نه مې زړه چاؤد نشي.
شپه ورباندې سمه كال شوې وه ،ټوله شپه يې سوچونه كول او د كوچی
بېال بېل انځورونه يې د خپل زړه په اېينه كې ليدل  .سحر چې ټا كلي
ځاى ته والړ نو يوه نجلی يې وليده ،نجلی د ونې الندې والړه وه ،د ښكال
ثاني يې نه وه خو شونډې يې چاؤدې وې .احمد چې وليده لږ ترينه
پښه نيولی شو  .نجلی غږ ور وكړ :
احمد جانه راځه راځه.
احمد په حيرانی ترې وپوښتل
هغه تاسويۍ؟
بلې هغه زه يم ،ما هغه كاغذ ليكلی ؤ.
احمد چې وليده نو زړه يې باغ باغ شو او د خداى شكر يې ادا كړ ،ور
روان شو ،لږ لرې ترې ودريدو ،كوچۍ په مسكا ورته وويل،
احمد جانه واقعي چې ته يوعظيم انسان يې.
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احمد په خپل مخ الس تيركړ او ويې ويل:
تاسو له چا څخه څه د مينې غوښتنه كړې وه او دا پيرزو خداى پر ما
وكړه.
هو ،ما له چا څخه هغه مينه غوښتې وه كومه چې په دې دنيا كې نن سبا
زماپه شان بې اسرې تورسريو ته ضروري ده ،
ته ،ته به ماته هغه مينه راكړې...
دا  ،دا ته څه وايې ،ته به ماسره مينه كوې او زه به انكاركوم ،خداى دې
نكړي ،زه به د خپل ژوند هغه ټول خوندونه ستا په پښوكې كيږدم كوم
چې زماپه وس كې وي ،خو ما درنه دا تپوس ونكړ چې ته څوک يې ،چرته
اوسيږې ،اود چا لور خور يې؟
د كوچۍ سترګې سرې شوې اوپه سلګو نيولوشونډو يې ورته وويل:
پالر او دوه وروڼه مې په يوه چاؤدنه كې مړه شوي دي ،اوس مې يوه بوډى
مورده او يوه زه يم.
ښه بس سمه ده خو يوه وعده به راسره كوې ،چې واده به راسره كوې،
كوچۍ له ډيرې

هسې نه چې د زړه په رنځ مې اخته كړې اوبيامې .....
وېرې په شا وتمبېده ،په لړزنده لهجده يې ورته وويل:

څه څه واده؟ زه زه خود يو سكه ورور د مينې په لټون كې ګرځم او ته
ماسره دغه مينه كوې چې...؟
احمد داسې شو لكه چې د اسمان نه دې ځمكې ته را ګوزار كړى وي ،سر
يې په دواړه السه ونيؤو او ويې ويل:
څه څه؟ د يو سكه ورورد مينې په لټون؟
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لږعمل ډير ثواب
تياره په خوريدو وه ،شيبه شيبه به د موتروتيزوګروپونوسترګې نيولې
د خلكوګڼه ګوڼه ورو په ورو په كميدو وه جميل د موتر په مخكې سيټ كې
ورسره ناست ملګري الياس ته په خبروخبروكې مخ ور وړاوۀ ورته ويې
ويل.
الياس خانه مايوسړى ليدلی دى هغه به انشاءاهلل زموږ په كار راځي.
الياس په حيرانی مخ ورواړاولواو ترې ويې پوښتل.
څوک دى اوته څنګه د هغۀ په هكله دومره ډاډه غږيږې ؟ جميل يې خبره
ونيوه هغه ځكه چې زه درته د چاخبره كوم هغه زما ډير نږدې ملګرى دى
رازدار ملګرى مې دى خويوازې مې ترې زموږ ددې كاروبار راز پټ
ساتلی دى .دې سره جميل هغه موتر ته متوجه شو چې د دوى د موتر
سره يې توقف كاوۀ ،موترتيرشو دۀ بيا خپله خبره په داسې حال كې
پسې وغزوله چې الياس په غور اوريده .
په هغۀ ډيرې نا خوالې تيرې شوې دي له پالر نيكه نه يې غر يبي او بې
وسي په برخه ده د ژوند هره شيبه يې له غمونو ډكه ده اود زمانې ډير
ظلم زياتی اوسيتمونه يې په زړه ليكلي دي ،خويوه خبره په پام كې
نيول ډيره ضروري ده هغه دا چې زه درته څه وايم ته به په هغې عمل
كوې ځكه چې زه د هغۀ په خصوصياتو ښه پوهيږم  ،زه ښه پوهيږم چې
كومه خبره هغۀ ته د منلو وړده اوكومه نه ده .
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تيارې په كايناتوخپلې وزرې غوړولې وې اواليې ور پسې څاركاوه چې
كوم ځاى خوبۀ پاتې نه وي .جميل ال خپله خبره نه وه بس كړې چې د
الياس غږ د جميل د غوږونوپر پردو ولګيدۀ .
جميل جانه بس همد لته ودريږه نوركوڅې ته مه ننوزه.
جميل موتر تم كړ او ورته ويې ويل الياسه سبا ته درته زه موتر راولم
اوكه .الياس يې خبره ونيوه نه نه خوشال اوسې دې ځاى نه د ورځې
موتر ډير پيدا كيږي اومستري راته د سبا ورځې وعده راكړې ده
انشاءاهلل سباته به كه خيروي زما موتر هم جوړ وي .دروازه يې خالصوله
چې خپله خبره يې پسې وغزوله جميل جانه ته د سبا نه هغه سړي سره
وګوره اوپه دې خبره كار پيل كړه ،ورته ووايه چې د پيسو غم مه كوه
كلدارې افغانی نه بلكه واړه ډالر دي ډالر.
جميل په نرى موسكا سره ورغبرګه كړه ،نور تۀ بې غمه شه ته يوازې
ننداره كوه چې څه كيږي زموږ كاروبار پراختيا مومي اوكه نه.
الياس د ښكته كيدو په حال كې ورته وويل ډير ښه په تا مې همدومره
زړه ډاډه دى ،چې كوم كارته دې ور وړاندې كړم هغه په هرحال كې كوې،
د خداى په امان.
جميل ورته الس پورته كړ ،په مخه دې ښه ،شپه دې په خير ويلوسره
يې موتر شاته راتاو كړ او د خپل كلي سرک ته يې برابركړ .پيته يې
ولګوله لږ وړاندې چې الړ ګرځنده موبايل يې رواخيست يو نوم يې پكې
انتخاب كړ د منلو  okپر تڼۍ يې زور وكړ او غوږ ته يې ونيو ،څوثانيې نه
وې پرې اوښتې چې بيا يې موبايل سترګوته ونيو ورپسې يې مخكينۍ
عمل تكرار كړ ،شيبه وروسته يې بې لۀ كتلو موبايل جيب ته واچاؤه او
ويې ويل داڅنګه چل دى موبايل يې هم بند دى ،څودقيقې وروسته يې
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موتر د يو كور لويې دروازې ته ودراوۀ هارن يې وواهۀ اوغلی شو  .شيبه
وروسته يې تيپ بند كړ اوښيښه يې ښكته كړه په وړه دروازه كې يو
پينځه لس كلن هلک راښكاره شوموتر ته يې وكتل جميل د كړكي نه سر
ور وويست او ورته يې وويل.
رشيده دروازه خالصه كړه  .رشيد په بيړه ورته وويل
الال تۀ يې؟
هو زه يم.
هلک دروازه خالصه كړه جميل موتر داخل ته ننويست او ګل يې كړ ،
ښيښه يې پورته كړه څادر يې رواخيست او د هلک خواته راتاو شو .
رشيد جانه بابا راغلی دى؟ ( هغۀ په داسې حال كې چې دروازه بندوله
ورته وويل)
هو راغلی دى.
مانه خوبه يې څه نه وي ويلي ؟
( هلک دروازه بنده كړه راتاو شو او ورته ويې ويل)
پوښتنه يې وكړه خو نوريې څه نه دي ويلي.
داسې وخت ؤه چې د ماسخوتن مونځونه شوي وو جميل خپلې خونې ته
ننوت ښځه يې په كټ كې ناسته وه تلويزون يې ليدو د دروازې كړپ
سره يې پام راواوښت ،په

جميل يې سترګې ولګيدې ،پاڅيده ټيكرى يې سم كړ او ورته ويې
ويل.
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په خيرراغلې ستړى مه شې.
خفه مه شې ( .جميل په كټ كې كيناست په داسې حال كې چې څادر يې
د اوږو نه لرې كولو ښځې ته يې وويل )
لږې اوبه رواخله .
سمه ده ( هغې د ترموز نه ګيالس ورته راډک كړ ور يې كړ ،جميل چې
اوبه وڅښلې څه ويل يې غوښتل خو ښځې يې وار ړومبۍ كړ).
ډوډى دې خوړلې ده؟
هو:
تركاري خوشته ګرمه به يې كړم.
نه يې خورم خوړلې مې ده .
موبايل يې راوويست په okتڼۍ يې زور وكړ ،موبايل يې غوږ ته ونيو،
شيبه وروسته يې موبايل په ميز كيښود ريموټ كنټرول يې رواخيست
 ،په كټ كې اوږد وغزيدۀ او د چينلونو په بدلولوبوخت شو.
د ورځې لس بجې شاوخوا وې چې د نعيم په موبايل زنګ راغی نوم يې
وپيزاندۀ د okتڼۍ يې كيښكاږله او موبايل يې غوږ ته ونيو( يوازې ددۀ
غږ اوريدل كيدۀ) په موسكا يې ورته وويل سالم عليكم جميل جانه
څنګه يې؟ د خداى احسان دى ته څنګه يې؟ ژوندى اوسې.
د نعيم خبرو نه داسې ښكاريده لكه چې جميل ورته څه وظيفه پيدا
كړې وي موبايل يې بندكړ د خداى په امانی سره يې موبايل په الس
كې ونيواوپه خوشالۍ يې وويل چې ملګرى دې وي نو د جميل غوندې
دې وي.
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نعيم په ټاكلي وخت ټاكلي ځاى ته والړ جميل د يوبل داسې نفرسره
ناست ؤه چې ږيره بريت يې صفا كړي وود روغبړ نه وروسته ورسره
كيناست او جميل يې د الياس سره تعرف وكړ ،بيا يې الياس ته وويل
چې د وظيفې په هكله ورته ووايي .الياس وويل ،نعيم جانه ماته جميل
ستا ټوله كيسه كړې ده ستامجبورى يې راته بيان كړې دي او ورسره
يې ستاد ايماندارى هم راته ويلي دي ځكه مې وپتييله چې دا وظيفه تۀ
په غاړه واخلې ولې چې دې وظيفې ته ستا په څير ايماندار او زړور ځوان
پكار دى ( .د نعيم زړه صبر ونكړ د الياس خبره يې ونيوه)
صيب ستاسو ډيره ډيره مننه چې دا پيرزوينه موپرما وكړه ،تاسو پخپله
ښه سړى ښكارى خوراته ويلی شی چې وظيفه څه ده؟
جميل د الياس نه وار ړومبی كړ او نعيم ته يې وويل ،نعيم جانه داسې
وظيفه ده چې د افغانيو پكې هيڅ درک نشته واړه ډالردي ډالر ( .دې
خبرې سره د نعيم په زړه كې د خوښی غوټئ وسپړيدې او بې اختياره
يې له خلې وختل ډالر؟
الياس وويل :هو نعيم جانه ډالر ،اوريدلي دې نه دي چې لږ عمل
ډيرثواب

دا هم هغه خبره ده ...كار ډير اسان دى يوازې

بس..............دې سره غلی شو خو نعيم بياترې د خبرو كولوغوښتنه
وكړه او په بيړه يې وويل
بس څه؟
جميل يې خبره واخيسته :بس دا چې يوازې د سرک په غاړو يا د
پولچكونو الندې اويا
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په نورو ځايونوكې چې پوهيږې ماينونه ايښودل دي ،ځاى زموږ په
خوښه او ډالرستا ...
د نعيم رنګ سورشين واوښت او پاڅيدۀ دوى هم ورسره پاڅيدل
اوجميل په تښيدلي رنګ ورته وويل.
و و ولې نعيم جانه خيرخو...
نعيم ورته په خله ګوته كيښوده جميل زرغلی شو نعيم ورته لګيا شو.
بد بختو ،بې ضميرو...............داستاسو وظيفه وه چې ماته موخوښه
كړې وه زه مو د ځان په څيرګڼلی وم  ،څومره ښكلی مثال مو ورته پيدا
كړى دى چې ( لږ عمل ډير ثواب) زه خو درته د لږ عمل سره ډير عذاب
ځكه نه شم ويلی ولې چې دداسې عمل كوونكو لپاره د عذاب هيڅ حد نه
وي.
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هغه به ضرور راځي
دډزونو سره سم ،ټولوخلكو دو كانونو ته منډې كړې ،واورينه په كور كې
ناسته وه ،ټټر يې ووهۀ :
يا خدايه ما وركه كړې .......
جانداد د نورو خلكو په څېر د وكانونو ته ورغی ،چې صابر يې وليدو،
تندى يې تريو شۀ ،خوالې ورباندې راماتې شوې .
صابر په زوره خلكوته وويل :
د كلي خلكو د نن نه پس زماد ترۀ جانداد لور واورينه د هغۀ په كور كې
زما امانت دى او زما په نوم شوه.
د خلكوپه منځ كې پس پسي شروع شول ،د صابر په جانداد باندې نظر
خښ شۀ ،صابر توپک يو هلک ته وركړ او ور روان شۀ  ،جانداد د كورمخه
ونيوه ،دى ورته د مخ طرف نه راتاو شۀ ورته ودريد ۀ او غلي غوندې يې
ورته وويل :
ګوره جانداد كاكا زه ډېره بخښنه غواړم  ،ما،ماداسې كول نه غوښتل
خودې ظالمې د نيا زه دې ته مجبوركړم ،چې د خپلې مينې اظهار په ډاګه
د دوى په وړاندې وكړم.
جانداد مخ ترې واړاوۀ او روان شۀ.
سباته د كلي يو څومشران او روستم د جانداد كره په جرګه الړل ،هغۀ
ورته خپل ټا كلی ولور وښود ،كه جرګې هر څو اخوا ديخوا كړو خو
جانداد يې د خپل ټا كلي ولور نه وانۀ ړاوۀ ،اخېر يې فيصله ورسره وكړه
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،جرګه واپس الړه ،روستم چې كورته الړ صابراو زيبا ورته راپاڅيدل
اوصابر ورته غلي غوندې وويل:

الال څه وشول فيصله مو وكړه؟ انكارخوبه يې نه وي كړى؟
روستم په درد نا كه لهجه ورته وويل:
نه صابره اقرار يې وكړ خوداسې اقرار چې انكار ترې يو په لسه ښه ؤ.
صابر په بيړه ترې وپوښتل :
ولې الال؟ ولې څه خبره ده څه يې ويل اوكه؟
نور يې هيڅ هم نه دي ويلي خو شپږ لكه ( )٦۱۱۱۱۱افغانۍ ولور يې
كېښود  ،او كم و زيات دوه درې لكه يې د خوړواوبوكيږي.
د صابر رنګ تغيرشۀ روستم ته يې په شرمندويه لهجه وويل :
الال تۀ غم مه كوه  ،خداى خومهربان دى ،دا ولور به زه پيدا كوم اوددې
ترۀ په مخ به يې ور ولم هو.
يوه ورځ صابرد واورينې سره مخ شۀ  ،واورينې ورته وويل:
صابره دا تا څه وكړل څه؟
ولې واورينې څه بې غيرتوب خومې نه دى كړى ،كه ته مې تښتولې واى
ښه به وه اوكه داسې مې ښه وكړل؟
خو اوس به دا دومره ولور ته د كومه كوې؟
واورينې خداى به خيركړي ،دا ولور به پيدا شي ،خوتۀ ماسره يوه
وعده وكړه چې ...
د څه وعده؟

61

جابر مخلص

وفا

دا وعده چې زه ترڅو نه يم راغلی ترهغې به ته چاته په ډولی كې نه
كينې ،كه مړ يې راوړم نو بيا كه ......هغې يې په خله الس كيښود  ،نه
صابره دا څه وايې،

داسې خبرې مه كوه ،زه يوه پښتنه يم ،زه به دا خپل تور ويښته
ستاپه انتظار سپين كړم خو د بل په ډولی كې به الړه نه شم .
هغه ځاى كې دواړو يو شېبه ښې اوښكې تو يې كړې ا وبيا سره رخصت
شول.
د سحر وخت ؤ ،زيبا حجرې ته الړه ترڅو پخپل ليور صابر باندې غږ
وكړي ،چې حجرې ته ننوته صابرنۀ ؤ ،په ځاى كې يې يوازې يو ليک
پروت ؤ ،هغې ليک راواخيست او په منډه منډه يې روستم ته راوړ .هغه
حيران شو پاڅيدۀ او په حيرانی يې ښځې ته وويل :څه دي ښځې؟
سړيه په حجره كې خوصابر نشته دا ليک يې په ځاى كې پروت ؤ.
روستم زر ليک ترې واخيست چې ويې لوست پكې ليكلي يې وو.
سالم
ګرانه وروره زه په مزدورى پسې الړم ،خودا مالومه نده ،چې چرته ،خوكله
هم چې د پاتې كيد و ځاى ته ورسيدم نو تاسو به خبركړم  ،زماپه
وراندار او پخپله وراندار به ډير خيال ساتې ،او چې ترڅو زه نه وم راغلی
نوتر هغې به جانداد دې ته نۀ پر يږدې چې خپله لورد بل په ډولۍ كې
كينوي ،نورڅه نشته.
د خداى په امان
ستا وړوكی ورور
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صابر روستم چې دا ولوستل سترګې يې سرې شوې اوليک يې په زړه
پورې ونيو .ز يبې په حيرانتيا ترې زر زر وپوښتل:
سړيه خير خودى كنه  ،ته ژاړې ولې؟ څه چل دى ؟صابرخان چرته دى؟
روستم په ژړغوني غږ ورته وويل:
صابر ورورمې چرته الړ ،خو هيڅ پته نشته چې چرته الړ اوكله به راځي.
ما ال روژه نۀ وه نيولې چې نيا مې راته دا كيسه كړې وه او اوس زه د يو
بچي پالر يم ،خواوس هم كله نا كله زه هم هغه واورينه ترور ګورم چې
ليونی شوې ده او پخپلو ګډ وډو خبروكې داخبره ډيره تكرار وي چې (
هغه به ضرور راځي).

62

جابر مخلص

وفا

وفا
اوس مې شپه ورځ په زړه كې اوسي هر وخت داسې راته ښكاري لكه چې
كلونه كلونه يې زما په زړه كې تيركړي وي خو څه وكړم اوس خوهيڅ
هم نه كيږي سيوا د دې نه

چې خپل ځان مالمته كړم ،اوس پوى شوم چې ايله ايله د سړيتوب په
پولو روان شوى يم ،ايله ايله مې د ژوند مزل پيل كړى دى ،هغه څه
ژوند ؤ؟ هيڅ ژوند نه ؤ ،هلته خو زه په ژوندونې مړ وم،كاشكې چې هم
هغه وخت كې مې ژوند كړى واى نه د اوس ژوند چې له درد اوغم نه ډک
دى ،له شوګيرواو ژړيدو نه ډک دى ،دا څنګه ژوند دى چې په
سلګواواهونو يې تيروم .شايد چې دا به هم زما د نا پوهی سبب وي دا
چې نن يې د زړه په اينه كې يو تت تصوير ګورم ،ولې مې هغه تصوير نه
ترې اخيست كوم چې هغې ماته ددې دپاره راكاوه چې زه به يې د شپې
مهال پاس د زړه په سر ږدم .هاى قربان شم د هغې د معصوميت نه،
لوګۍ شم د هغې د مينې نه څومره مينه يې راكوله خو افسوس چې زه
هغه بدبخت يم كوم چې د چا د خوړين زړه فرياد هم نه اوري .اوس مې
هم هغه وختونه ژړوي كوم وختونه به چې هغې ماته په نازونو تيرول
چې په سترګوكې به يې پوهولم .زه خونادان يم ډيرنادان ،كوم وخت به
يې هيركړمه كوم اخېر كوم وخت؟
هغه وخت به يې څنګه هېركړم چې مابه په كومو پټو كې واښه كول هغه به
هم هلته راغله چې وړوكې ورور او وړه خور به هم ورسره وو ،څنګه به يې
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هېرې كړم هغه شيبې كله چې به هغې ماته د پولونه پټې پټې اشارې
كولې .
هاى خدايه څومره لوى زيان مې كړى دى ،څومره مينه ناكه وه ،زه خو
وايم چې د مينې ټولې رشتې به تر هغې محد ودې وي ،كيداى شي
همداسې هم وي خو څه پرې زه

خوترې محروم شوم كنه ،نه ريښتيا ماخو ځان ترې محروم كړ كنه
،څومره پښتنه وه څومره د پښتو رواجونه يې د ماتولونه وساتل زما نه
خو ښه وه كنه د ژوند په اصلي مانا خو رانه وړاندې پوهيدلې وه كنه كه
څه هم چې په خله يې راته ونه ويل چې اې تاته وايم زه تاسره مينه كوم
خوپه سترګوكې خو يې راته ډير ستونه وكړل ،هغه څومره معصومه وه
چې زما په څير د جاهل انسان يې د مينې هيله درلوده .هغه وخت به
څنګه رانه هېرشي چې د واښو پنډ يې كړى ؤ او د هغې سرته د پورته
كولودپاره يې ماته غږ وكړ  ،كاشكې چې هم هلته پوى شوى واى چې دا
يې هم د مينې يو ست دى كني هغه پنډ خو هغې خپله هم پورته كوالى
شو دومره خوهم نه وه ناتوانه ،زه څومره ساده وم چې په هغې نه پوهيدم
،يوه يوه ادا يې چې راپه زړه شي لمبه لمبه مې كړي ،خداى ښه
پوهيږي داهم كيداى شي چې د هغې د سوزيدلي زړه ازار وي چې دا نن
داسې خوار وزار ګرځم غمونه مې نصيب دي ،دردونه مې نصيب دي.
اې زمانه وركې مينې ،اې زمانه ګيالمنې مينې ،اې زمانه ګرځيدلې مينې
ماډير وبخښه منم چې زه د بخښلو اليق نه يم خو كاش چې ډير
وروسته پوى شوم  ،اې زما مينې كه چرته يې كه دا د زړه چغې مې اورې
يو ځل د خداى دپاره صرف يوځل راته قربان ووايه زه ډير پيښمان يم
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ډير كړيږم ستايوه يوه خبره مې په لمبوسوزوي يو يو نازدې ما شيبه
شيبه وژني .يوځل راسره پخوال شه زه به دومره مينه دركړم چې دنيابه
درته حيرانه كړم ،زړه مې په يوه ولې والړ دى چرته يې اوچرته نه يې؟ زه
ډير بد بخت يم ډير ګنهګار يم دومره چې حد نه لري ،زما ژوند خو
هلته بې مانا ژوند ؤ ځكه چې په مينه نه پوهيدم ،هله وپوهيدم چې د
ژوند د لويو نه لويه هستي ستا مينه مې له السه وركړه .
هو ريښتيا هله وپوهيدم چې د ژوند د لويو نه لويه هستي د هغې مينه
مې له السه وركړه اوس څه كيږي؟ هيڅ نه اوس وخت تيرشوى دى،
خداى زده چې اوس به څنګه وي خوشاله به وي اوكه......مابه يآد وي
اوكه.......ولې به مې نه ياد وي ما ورسره ښه ډيركړي دي كنه؟ زه خو د
يوې داسې سزا اليق يم چې په د نياكې تر ټولو نوې اوتر ټولو لويه
اوسخته سزا وي .هغې چې راته په تت غږ وويل چې زموږ كډه ځي.
خداى زده چې زه څومره نادان وم؟ خدايه څه حد به يې هم ؤه او كه نه؟
ولې مې زړه نه چاوديدو ولې مې زړه درد نه كاوه زړه مې د تيږې ؤ او
كه.......؟ نه د تيږې خوهم نه ؤ خوشايد چې همدا يو دليل يې وي چې
زه جاهل وم ،نادان وم او بې حسه وم ځكه خومې په موسكا ورته وويل
( ښه كوم ځاى ته)؟
هغې راته ځاى وښود او زما په موسكا روانه شوه  ،خو ولې ورته موسكۍ
شوم؟ ولې مې د هغې ډكو ډكو سترګوته پام نه شو او ولې هغې ډكې
سترګې واپس ډكې يوړې؟ شايد ځكه چې مايې اوښكوته د زړه كچكول
ونه نيؤو.
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وفا
هلته هم نه پوهيدم چې د ماښام په تياره كې مې ورسره موټر د سامان
څخه ډكاوه ،هغه هم په دې نه چې ګني......بلكه په دې چې د هغوى سره
زموږ راشه درشه وه .تاسو ووايی زه څومره ساده وم چې د هغې په دې
خبره هم پوى نه شوم چې راته يې وويل .
موږخو سبا ځُو ته خفه نه يې؟
هغې ريښتيا ويل بايد زه خفه شوى واى،هغه خو هغه خو خفه وه .هله
مې پام شو چې د هغې د زړه نه خو هغه وخت وينې څڅېدې كله چې مې
پخپل زړه راغله  .ما ورته وويل ،ولې؟ زه ولې خفه شم؟ كډه ستاسو ځي
اوخفه زه شم خو هو ريښتيا خفه يم حاجي صيب ډيرښه سړى ؤ  .د
هغې پالرمې ورياد كړ ،مخ يې واړاؤه او غلي غوندې يې ووې
ښه؟
هم هغه ( ښه) چې يې راپه زړه شي نوداسې راته ښكاري لكه چې هغې
ماته اختار راكړى وي چې ځه اوس خو زما د زړه پروا نه كوې خو چې
پخپل زړه دې راشي بيابه درته پته ولګيږي چې اوس دې په زړه څه
تيريږي؟ هم هغه اختار يې پوره شو زما په زړه زما په زړه چې اوس څه
تيريږي خداى دې مسلمان څه چې كافر هم ترې وساتي .هو ريښتيا
،دې نه وړاندې يې راته وويل چې تياره دى ته سامان مه وړه وبه
غورځې .ماته څه پته وه چې د هغې راباندې د ګلو لَو هم نه پيرزو كيدو .
ما ويل نه دا څه خبره ده ،نشته دومره تياره .ما ريښتيا ورته ويلي وو
هلته دومره تياره نه وه ځكه چې زه نه پوهيدم اصلي تياره خو مې اوس په
ژوند كې راغلې ده د كله نه چې په مينه پوهيدلی يم  .هاى زما نادان
زړګيه اوس به هغه د

66

جابر مخلص

وفا

كومو توروغرونو شاته ژوند تيروي ؟ ژوندى به وي او كه..........خوشاله
به وي او كه ........هاى مابه يادوي او كه.........اې زما نه وركې مينې زه
ډيره ډيره بخښنه درنه غواړم ته ماډيره وځورولې هلته زه نه پوهيدم
خواوس چې وپوهيدم نو زما دې ستا په خاموشه مينه قسم وي چې
دومره ځوريږم چې هيڅ حد نه لري يوه يوه شيبه دې چې راپه زړه شي
نو باور وكړه چې اور اخلم لمبه كيږم اوچې د كډې د تلو وخت دې راپه
ياد شي نو بې اختياره مې دا لنډۍ له خلې نه ووزي.
كه زه خبر واى چې بيلتون دى
مابه دې مړو سترګوته ډير كتلي وونه.
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يوسل پنځوس
د لږ مزل نه وروسته د موټرو په بيروبار كې ښكېل شوو ،شايد چې هغه
ته هم د بيرو بار په ليدو خبره ورياده شوې وي يا به يې په زړه كې وه
خو همدا به يې ورته مناسب ځاى ګڼلو او يا ،............مخ يې رواړاولو او
راته يې وويل :يار په دې ټريفيک ( بيروبار) پسې راته يوه خبره
راياده شوه  ،چې اوس هم دغه وګورم ( ترافيک ته يې اشاره وكړه) نو
بد مې ترې راځي.
حيران شوم  ،ترې ومې پوښتل،
ولې خيرشه ،هغه څنګه؟
پسې زياته يې كړه
څو ورځې وړاندې مې دوې سوارلی ليډي ريډينګ هسپتال (
شفاخانه) ته وړلې ،نو په الره كې همداسې په بيروباركې ګيرشوم ،
سوارلی راسره يو سړى او يوه زنانه وه  ،د هغې زنانه اپريشن ( عمليات)
شوى ؤ همداسې ګرمي وه  ،بيا ورپسې زخمونه خراب شوي وو  ،ځكه يې
بې اختياره چغې وهلې  ،داسې چغې چې خداى شته زما د زړه نه پورې
راپورې وتې  ،الره همداسې بنده وه د خالصيدو يې هيڅ امكان نه ؤ ،نو
زړه مې صبر ونكړ او په پردي الس ور روان شوم ،ولې چې د زنانه سره
سړى هم د هغې دپاره ډير وارخطا شوى ؤ  ،د انسانيت دپاره مې د
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ترافيک څخه سرغړونه وكړه ،ما و يل ځه چې څه كيږي بيا به ورسره
ګورُو ،يه وروره څه ګورم ،چې ترافيک راخالص دى ( راخوشۍ دى) چې
مې ورپام شو السونه يې خوځول،

بريک مې ونيؤ ،ترافيک ماما د رارسېدو سره سم راته وويل:
چرته ځې ،داسې ولې په غلط الس راغلې................؟ خو بس يار
پوښتنې يې شروع كړې ،ما ورته شاته سيټ كې پرتې زنانه ته اشاره
وكړه  ،چې ګني دا مريض راسره دى  ،زنانه همداسې د دردونو په جال
كې راګيره وه ،كه ما ډير ورته هغه دغه وكړل خو هغه ته د انسانيت نه
دولتي قانون لوړ او مقدص ښكاريدو  ،ما بيا ډير بحث ورسره ونكړ ،ولې
چې هغه نه هغې زنانه ته توجه وركوله او نه يې د هغه سړي زاريو ته څه
ارزښت وركولو ،بس ورته مې وويل چې ما دومره پر يږده چې زه دا
مريض ورسوم بيا به درته راشم ،كاغذونه مې ورته راوويستل ما ويل ،
هن دا واخله زما د موټر كاغذونه  ،خو ولې چې هغه دا ونه منل  ،يا به يې په
ما باور نه راتلو چې زه به بيا راشم او يا به يې پخپل ځان باور نه ؤ چې
كاغذونه دې سمبال راته وساتي او يا به څه نور څه وجه وه كني نو ولې؟
هغه هم انسان ؤ  ،باسيواده ؤ ،ځكه چې پرچه يې په خپله راته وليكله  ،كه
موږ به هر څه ورته وويل  ،هر څومره زارى به مو چې ورته وكړې خو ده به
يوازې همدا يوه خبره كوله چې تا قانون مات كړى دى ،اخېر دا چې
پرچه يې راته كټ ( پرې ) كړ ه  ،رايې كړه او راته يې وويل چې دا جرمانه
به په بينک كې جمع كړې ،دى د نورو موټرو خواته ور روان شو موږ د لږ
نور انتظار نه وروسته روان شوو ،سړى دومره وارخطا ؤ لكه چې دردونه په
ده وي نه په هغه زنانه،هغه د هسپتال پورې داسې په تكليف ورسيده
چې ما ويل سم زړه يې د ډير درده چاود شو ،هغه مې هسپتال ته
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ورسول هلته راته سړي د خپلې كرايې نه يو څه روپی زياتې راكولې او د
احسان مننه يې رانه وكړه خو ما ورته وويل چې كه دا پيسې درنه واخلم
نو بيا په ما او په هغه ټر يفيک ( ترافيک ) واال كې فرق د څه شو؟ او
احسان خو مې درباندې ځكه نه دى كړى ولې چې دا زما فرض وو ،ددې
ويلو سره مې موټر راتاؤ كړ نيغ الړم بينک ته  ،هلته مې د جرمانو په
اكاونټ كې يو سل پنځوس روپی جرمانه جمع كړه.

پاى
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