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څوټکي

دهغه ستر ذات په سپېڅلې نامه چې دنيا ،اخرت ،ځمکه اواسمانونه
يې پيدا کړل اوبيايې ددې لويې ځمکې پرمخ پر ټولو مخلوقاتو
انسان مقدم او بهتر وګرځاوه.
قدرمنواو زړه ته راتېرو لوستونکيو،پوهېږم په هره برخه کې چې وي
يوه کرښه ليکل هم ډېر غټ زړه ،پوره جرئت اولوی استعداد اوپوهې
ته ضرورت لري،زه استعداد او پوهه نلرم بلکې زړه او جرئت مې
کړی دی،چې ديوڅه د ليکلو لپاره مې قلم په زحمت کړی ،هېڅ زړه
نشم کوالی چې ستاسوپه السونه کې د ورستي ارمان ناول باندې يوه
کرښه هم وکاږم ځکه چې په خپله مې ليکلی،حتی له بلې ژبې مې هم
ندی ژباړلی او زه کله هم په خپله ليکنه نظر نشم ورکولی ،خوږو
وروڼو اوخويندو پوهېږم تاسوبه تردې وړاندې هم ډېر ناولونه ،لنډې
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کيسې اوداستانونه لوستي وي ،ډېرخوند به مو ورځنې اخستی وي
اوډېربه يې له ځانه سره اخستي ياست ،ځکه چې ډېر ناولونه په خورا
مهارت ليکل شوي وي ،دالفاظوښکالپکې دومره ډېره وي چې
بېخي لوستونکی يوې بلې دنياته بيايي،دا خبره ځکه کوم چې زه
پخپله دناول او کيسو ډېر مينه وال يم.
زه تاسوته دانه وايم چې ورستی ارمان ناول ددې لپاره ولولۍ چې
ډېرخوندور دی اويا هم په ډېره خوږه کيسه راڅرخي مګردا درته وايم
چې تاسو ورستی ارمان زما دځان ستړی کولو زحمت وېستلواو شپو
رڼو سبا کولو ارزيابي کولو لپاره ولولۍ او ارزونه يې وکړئ چې په
دې ارزي او کنه؟ ستاسو لپاره همدومره او په اخر کې دا په ځان
فرض ګڼم چې دسپين زر ميالد کمپيوټري مطبعې له رئيس ښاغلي
وحيداهلل مايار څخه دزړه له تله مننه وکړم چې دورستي ارمان دچاپ
لګښت يې په غاړه واخيست او ستاسو ترالسونو يې در ورسوه.
دهېواد د ابادۍ او تاسوټولو ته د ښه ژوند په هيله
رفيع اهلل روشن
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پيل:
دملک شېر په اوالدونوکې اکرام دخبرې هلک و ،هغه له کوچنيوالي
زيرک او ُپرکاره هلک وو،له زده کړو سره يې بې کچې مينه وه،
دعمر په لحاظ کوچنی وو خو دتجربې او فکر په لحاظ سم بابا و،په
کلي کور کې په ټولو ډېر ګران وپه کروندوکې چې به چا وليد نو
کوچنی بزګر يې باله،داچې په کور کې يې له مورسره په کارونوکې
برخه اخسته اکرام لومړی شخص وو چې په اخالص او ديوې لور
پشان يې دهغې السنيوی کاوه،دکلي نجونو به ورته اشپز
ويلې،همداچې وبه يې ليده دشوخۍ په ډول به يې پرې غږ وکړ،نن
دې څه پاخه کړيدي؟
په دې سره به اکرام غوس ه کېده،نجونوته به يې بدې ردې ويلې،ورته
ويل به يې شرمېږي نه چې داسې وايۍ؟ خو هغو شوخو جنکيوبه هم
دده له غوسې او خبرو خوند اخست.
يو وخت اکرام دکلي له څو نورو هلکانوسره له خپل واليت څخه
سلګونه کيلو مټره لرې يوه بل واليت ته دمزدورۍ لپاره والړ ،که څه
هم پالر او کورنۍ يې نه پرېښوده،خوبياهم والړ،هغه واليت داسې و
چې ډېرې ولسوالۍ يې له مخالفينوسره وې،همداالمل وو چې دژوند
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داړتيا

وړ ډېروشيانو ته په اسانۍ سره السرسی نه

پيداکېده،خصوصاً صحي اسانتياوې،په هغه ځای کې به ډاکټر
يوناروغ ته،يوه پيچکاري په پنځوس افغانۍ تېروله،يوسيرم په سل
اويو عادي پانسمان يې په ٠٣٣افغانۍ کاوه،داچې اکرام ته د
پيچکارۍ ،سيرم تېرولو اوپانسمان چل ياد وواوپه کلي کې يې ډېرو
ناروغانوسره دډاکټرانوله هدايت وروسته په يادو ضرورياتوکې
مرسته کړېوه ،يوه ورځ ورته يو ناروغ چې اقتصادي وضع يې هم ښه نه
وه،دډاکټرانو له ظلمونو

سر وټاکوه ،اکرام ورته وويل له دې

وروسته ،ډاکټرته ورنشې،زه درته پيچکارۍ کوم،ناروغ همداسې
وکړل،څو پيچکارۍ چې اکرام ورته کړې وې،نو ناروغ په خپل کلي
کور کې ويلي وو چې دلته يو هلک دی په ډاکټرۍ پوهېږي،خو
مزدورۍ ته راغلی دی.
له دې وروسته به ډېرناروغان چې پخوانی ناروغ سليم به يې مخکې
راروان وو،داکرام خواته د پيچکارۍ ياپانسمان لپاره راتلل.
اخر داشو چې اکرم په هغه ځای کې په کوچني ډاکټر مشهور شو،بيابه
خلکو کاراومزدورۍ ته نه پرېښود،ورته ويل يې چې ستا ملګري
دخپلې مزدورۍ څومره حق الزحمه اخلي،موږ تاته دهغې دوه برابره
درکوو،ته به کارنکوي.
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په دې سره به داکرام ورسره تلليو ټولو ملګرو رخه کوله او تل به ورته
قهرجن ول.
کله چې له هغه ځای څخه بېرته خپل کورته تلل نودکلي مشرانو ورته
وويل:کوچنی ډاکټرصاحب!که ستا ملګري نه خوابدي کېږي نو ته له
دې ځايه مه ځه ،تاته موږدلته ډېرې اسانتياوې برابروو،څنګه چې
هغه خلک دځايي ډاکټرانوڅخه دېر تنګ شوي وواوټول يې د پلۍ
پړق ته کېنولي وو نو ټولواکرام ته همداخبره کوله،خو اکرام او ملګرو
يې نه ورسره منله ځکه هغه واليت ډېر ناامنه وو،هره ورځ به دوه درې
مړي ددوی په شاوخواکې موندل کېدل.
داکرام له کلي په تګ له خپلې کورنۍ څخه نور خلک دېر خفه وو ،کله
چې له مزدورۍ راوګرځېدل ،په کابل کې ورته يوه دنده پيداشوه،چې
دی ډېر ورسره خوشحاله و،اوس دهغه په کور کې کوچنۍ خويندې
دومره را لويې شوې وې چې داکرام پرځای يې دمور له السونو الندې
اوږې ورکولې او دکور کارونه يې ورسره سمبالول.
همدارنګه ترده کشرانو وروڼويې له پالر سره سمه همکاري کوله،دی
به په مياشت کې يوځل کورته راته،درې څلور ورځې به يې له کورنۍ
اوملګروسره تېرې کړې،بېرته به والړ.
يوه شپه لس بجې له دندې کورته راغی،دژمي موسم و هوا ډېره يخه
وه ،چې راورسېد يواځې مور يې ويښه وه اودخپل ځوی دراتللو لپاره
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يې دانګړ دروازې ته کتل،اکرام يې وليد ،چې حوېلۍ ته
راننوت،دخدای پاک شکر يې اداکړ،ورپورته شوه،ستړي مشي اوښه
راغالست يې ورته وويل ،موريې دډوډۍ او چايو ورته وويل،خو
اکرام انکار وکړ.
نه مورجانې! نه يې خورم،ستړی شوی يم خوب راځي،جنکۍ هم
ويدې دي،نو پرې يې ږده چې خوب وکړي،زه وږی نه يم،ته هم
استراحت وکړه،چې ډېره ناوخته ده،دواړه دخوب ځايونوته
والړل،سهار د کورنۍ ټول غړي لوی او واړه د چای څښلو په خارر په
يوه دسترخوان سره راټول شول،داچې اکرام دشپې ناوخته راغلی
وو،نو کوچني ماشومان ټول ويده وو،په همدې خارر سهار ټول ورنه
را تاو ول ،دی يې د مور څنګ ته ناست و،اليې کاسې ته الس ور
اوږود کړی نه وو چې په جېب کې يې موبايل وشرنګېد،دزنګ له
راتللو سره يې مور ورته وکتل،په ترخه موسکا يې وويل:
زويه!يوخوستاملګري هم سم پېريان دي،دمه دې ال جوړه نده،بيايې
درپسې زنګونه سرکړل ،موبايل يې ورنه کش کړ،بس چې هرڅوک وي
خپل کاربه کوي ،خپل چای دې نوش جان وسکه ،دوی دوی بېکاره
دي.
خوداچې شمېره نوې وه او ويې نه پېژندله ،ورته يې وويل ،مورې!
کوم بل څوک به وي،کاربه يې راسره وي ،زما کوم ملګری ندی ځکه
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دهغوی ټولو شمېرې له ماسره ثبت دي ،خو داشمېره بې نومه اونا
اشنا ده ،موبايل يې ورکړ،ماشومانوته يې وويل غلي شئ ،چې اواز
واورم ،زنګ ډېر ا وږد شو ،نور دبندېدوپه حا ل کې وو چې د تائيد
تڼۍ يې کېکاږله،دهغه عادت و چې چاته به يې زنګ واهه اوکه بل
چابه ورته زنګ ووهه نو دخبرو پيل به يې ورسره په سالم کاوه،ډېری
خلک دي چې دفون کولو په وخت کې (هلو،بلې،اورې
اويانوراصطالحات کاروي ،نويې سالم اداکړ،له هغې خوايې
ډېرټيت ،کمزوی اوزړه نازړه اواز ترغوږه شو(،سالم شماکی
هستين؟)اواز دنجلۍ وو،په دري يې خبرې کولې ،ځواب يې ورکړ
زنګ تا وهلی دی بايد چې ته ځان راوپېژني،کله يې د مور ،پالر او
کورنۍ دنورو غړيو په مخ کې له نجلۍ سره په موبايل خبرې هم نه وې
کړې،لکه د الرورکي پشان يې اخوا دېخواکتل،خودا ښه ووچې
خدای يې پرده وکړه اړيکه پرې شوه،ده هم سرپسې ونه ګرځاوه فکر
يې وکړ شمېره به يې غلطه کړې وي ،لس پنځلس دقيقې وروسته بيا
زنګ راغی هماغه شمېره وه ،اوس يې نو چای څښلی وو ،ښه يې
اشتها صافه وه،له کوټې ووت له حويلې دباندې يې ځواب ورکړ ،خو
نجلۍ بيا خپله لومړۍ خبره تکرار کړه،چې ته څوک يې او زما شمېره
دې له کومه کړې؟
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اکرام ته يې خبرې دمسخروپشان ښکاره شوې،ورغبرګه يې
کړه،داچې زه څوک يم ،وروستۍ خبره ده،خوته ځان ځکه راوپېژنه
چې زنګ دې وهلی دی .
نجلۍ وويل چاالکي مکوه،سم حال راته ووايه ،چې شمېره دې له
کومه کړې ،ځکه چې له دې شمېرې نه دشپې په لس بجو زماموبايل
ته زنګ راغلی وو خوداچې زه ويده وم اونه وم پرې پوهه شوې ځواب
مې ندی درکړی،دنجلۍ خبروته يې زړه تنګ شو ورته يې وويل:
وګوره که ته غواړې چې خپل ساعت تېر کړې نو کوم بل چاته زنګ
ووهه او ما مه چېړه ،خو نجلۍ په خپلو خبرې کې جدي ښکارېده،
قسم يې ورته وکړ چې همداسې ده ،لکه څرنګه چې مې وويل،خو
اکرام ځکه نه شوای منلی چې زنګ يې ورته نه وو وهلی اونه يې له نن
څخه مخکې داشمېره پېژندله ،داځل يې خبرې په همدې کشمکش
کې تر پنځلسو دقيقو واوښتې ،اجازه يې ترې واخسته ،خو ژمنه يې
ورکړه چې زه بيادرته فون کوم.
دفون له بندولوسره سوچنو کې سر شو،ای خدايه!دابه څوک
وي،اياپه رښتياهم همداسې ده لکه دايې چې وايي؟بيابه يې وويل
هسې نه چې ددفترکومه همکاره مې وي ،يامې په خپلوانوکې کومه
يوه نه وي او غواړي به چې ماوازمايي ،چې څومره له نجونوسره
خبرې کول غواړم دفون له ليارې اوپه دې ويروس ترکومې کچې ککړ
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يم،له ژمنې سره سم يې زنګ ووهه ورته،خبرې يې بياهم په پخوانۍ
موضوع څرخېدې،اخر يې ورته وويل يوځل خو دې ځان راوپېژنه چې
څوک يې،دکوم ځای يې،متعلم يې،محصل يې اوکه کومه دنده لرې؟
ځان يې په تمامه ورته معرفي کړ،له دې وروسته،هغې هم ځان
وروپېژانده،نوم يې ورته مريم وښود،ويل يې چې په ننګرهار کې
ژوند کوي اوپه يوه ولسوالۍ کې دنجونو لېسه کې د٢١م ټولګي زده
کوونکې ده،پالر يې نظامي دنده لري .
اکرام له دې مخکې هم په مبايل او مخامخ له ډېرو نجونوسره خبرې
کړې وي،لکه په دفتر کې له همکارانو سره،په کورسونوکې له
همصنفيانوسره اوهمدارنګه په دېری ورکشاپونوکې،خوکله يې هم
له کومې نجلۍ سره په داسې دلچسپۍ اوخوږه لهجه خبرې نه وې
کړې ،خوددې په خبروکې يوډول عجز،سپېڅلتيا او له اخالقي فساد
څخه پاکوالی ورته ښکاره شو،احساس يې ورته دروند معلومېده.
هغې به اکرام ته ويل چې اواز دې ډېر راته اشنامعلومېږي،په يو
افغاني ټلوېزيون کې يې ديوژورنالېست نوم يې ورته واخست چې
ستا اودهغه اواز کټ مټ يوشان دی،هغه ورته وويل شايد همداسې
به وي.
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دڅه وخت په تېرېدوسره يې دومره له اواز سره اموخته شو چې که
ډېرکله به يې ورسره خبرې ونکړې نو داسې به و لکه ډېريولوشی چې
يې ورک کړی وي.
دنجلۍ لخوادورکړل شويو معلوماتو له مخې يې ورپسې پلټنې پيل
کړې،دهغه زړه اوس هم سره له دومره مينې اوبار بار خبروکولو پرې
غل وو،هېڅ ارام نه ورته،ويل يې هسې نه چې دې نجلۍ کوم چل راته
جوړ کړی وي اوکوم کار راته ونه ګوري.
اخر داشو چې دنجلۍ کورنۍ يې ديوملګري په مرسته پيداکړه،
اوټول معلومات يې په الس راوړل،دهغې دپالر،وروڼو ترونواو
نوروخپلوانو نومونه يې يادکړل.
يوه ورځ يې خبرې کولې چې ناببره يې دهغې دورور نوم له خولې
ووته،له دې سره دنجلۍ ستونی بند شو ،په وارخطايۍ يې وپوښتل
هغه څه پېژنې؟ده ژر ځان ناجاڼه کړ،هوهغه خو زماملګری دی همکار
مې دی،ډېرښه هلک دی،خوهغې مکمل باور الره چې اکرام دهغې
ورور ښودلی دی نه کوم بل څوک،نويې ورته وويل:ماله اول نه فکر
کاوه چې ته به موږ پېژنې او زموږکوم نژدې خپلوان يې،بس دی نور زه
لتاسره خبرې نه کوم اوهيله کوم راځه چې يوبل هېرکړو ،هغه ورته
وويل :
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ورګوه مريم! زه نه ستاله خبروسره ډېره دلچسپي لرم اونه ستا په
هېرولو کې کومه ستونزه نه لرم،مګر ماال تر اوسه ستا
کور،پالر،ورورڼه اونور څوک ندلي ليدلې خوکه وغواړم ډېر ژر يې
مون دالی شم،ورته يې وويل ځکه چې زه يو ژورنالېست يم ،اوپه هر
ډول چې وي ستاپه اړه کره معلومات په الس راوړلی شم،خوهغې ويل
داچې زه اوته خبرې کوو نوبه څوک هم نه خبرېږي،نه ستاکورنۍ اونه
هم زما.
اکرام ورته وويل :که چېرې تاته ستونزې جوړېږي نو ښه ده چې له
خبرو کولو ډډه وکړې خو زما لخوا بېغمه شه.
اکرام مريم ته داخبره دومره په کلکه وکړه خو له خپل زړه خبر نه و چې
زړه يې څه وايي اوس هغه دومره له مريم سره بلد شوی و ،چې که
چېرې ديوښکلي نجلۍ مثال راوړي نو دا پکې ناليدلې يادوي داکرام
زړه داګواهي ورکوي چې هغه هم زماپشان ده،اوتل غواړي چې خبرې
راسره وکړي ،له نژدې راسره وګوري خو د پښتو اوپښتنو ځينو
رسمونو او بنديزونو له امله يې قسمت ياري نه کوي.
يوه ورځ وه چې مريم ورته وويل داچې زه اوس تادخپل زړه يوه برخه
بولم او هېڅ خبره له تا نه شم پټولی نو غواړم يو حقيقت درته ووايم.
داکرام په زړه دډار ساړه ننوتل،فون يې غوږ ته ښه نږدې
کړ،يوخوهغې تل په ډېر ټيټ اواز خبرې کولې چې هېڅ نه اورېدل
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کېدې ،هغه داچې تراوسه ماله تاسره کومې خبرې کړي يواځې يوه
خبره مې درته صحېح نده کړې نورې زه دخدای په نوم قسم کوم چې
ټولې رښتيا اوسمې دي،که راته غوصه کېږي نه ،نو درته وايم
يې،خواول ژمنه غواړم چې غوصه به نه راته کوې.
ـ ښه سمه ده ووايه څه دي؟
ـ هغه داچې زمانوم مريم نده!!
داکرام سر ورباندې وچورلېد،په فکر يې بوج راغی،د اورېدوزغم
يې نه الره،دڅوشېبولپاره غلی شو هغې ورباندې نارې کولې خو دی
چپ و،په پنځو مياشتوکې لومړی ځل وو چې غوصه يې ورته راغله
په ډېرې غوصې سره يې ورته وويل،داکوم حماقت دی چې ته يې
کوې؟
بېرته يې ورغبرګه کړه هيله کوم،اکرامه!ګوره اول مې درته وويل چې
غوصه به نه راباندې کوې ،زه ستاله غوصې ډېره وېرېږم،ته خوغوږ
شه چې څه درته وايم،خواکرام چې خپله غوصه يې نه شوه کنټرول
کوالی ورته وويل بس دی نورهېڅ نه غواړم ستاله خولې يې واورم
همدومره بس دی اوکفايت کوي،له نن نه اخواستالپاره اکرام دتل
لپاره مړ شو،خوهغې ويل هيله کوم،اکرامه داته څه وايي څومره ژر د
ژوند او مرګ فيصلې کوې داخو شکر دی چې ته دمرګ ملکه نه يې
کنه تاخوب ه د نيا ټول ساکښان ال ډير پخوا وژلي وای او اوس به دنيا
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کې هېڅ هم نه وای پاتې ،فون بندنکړې قسم يې ورکړ،چې مبايل
ورباندې قطع نکړي.
اکرام ورته وويل ښه نو ژروايه چې نوم دې څه دی،خودې بياورته
وويل چې نه اوس نه اوهيله کوم ته مې مجبوره کوه هم مه،ځکه چې زه
يې پخپله درته وايم،انشاء اهلل ډېر ژر،په همدې خبره يې فون
ورباندې بندکړ،قهر يې شېبه په شېبه زياتېده ،ځانته هم قهرجن
شو،چې زه ولې دومره خوشباوره يم،ماخوله مريم څخه هېڅ خبره پټه
نکړه،نوبياولې دې لماسره دومره لويه دوکه وکړه،فکر يې بدلون پيل
کړ،په خپلوټولوباورونو بې باوره کېده،دزړه دګرمايش ستنې يې مخ
په ښکته حرکت وکړ،نن يې په دفترکې هم کار خوندورنکړ،هرڅه يې
په خپل ځای پرېښودل،اراق ته والړ ګروپ (برق) يې مړ کړ،اوږود
وغزېد،هرډول اندېښنې يې مېلمنې شوې،له ځان سره يې جنګ پيل
کړ،داسې لکه چې يې مريم په مخ کې ناسته وي ،يوځل يې پرې چيغه
وکړه ،ولې مريم اخر ولې تاله ماسره داسې وکړل؟
دهغه په شونډو اوزړه د مريم نوم اوس سم لکه مهر ټاپه شوی
وو،يوځل يې سرته څنډ ورکړ نه نه! هغه لماسره هېڅکله هم داسې نه
کوي ،ټوکې به يې راسره کړې وي ،هغه مريم ده،هغه له ماسره ډېره
مينه لري،زه ورته تر هرچا ډېر ګران يم.
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دوه ورځې يې زنګ ورته ونه واهه زړه يې نه صبرېده،درېيمه ورځ
هغې زنګ ورته وواهه خوده ځواب ورنکړ،هغې بار بار هڅه وکړه خو
ده ويل بس دی نوره دې نه غواړم.
اخر يې ډېر په تنګ کړ،فون يې ورباندې اوکې کړ ،له هلوسره يې په
کړس وخندل،خونن يې خندادپنځومياشتومخالفه اوبل شان
وه،حيران يې کړ،ددې لپاره چې ځان اوس هم غوصه اوورنه خفه
وښايي،غوسه شو ورته.
ـ غلې شه نوره خدای ته وګوره ماهېرکړه،ته مانوره هېره کړې يې.
مريم وويل :هيله کوم اکرامه! ته ولې داسې کم حوصله يې،زه خوبه
ځان له تانه قربان کړم،ته خوزما روح يې ،څنګه دې هېرکړم،دادی
هرڅه درته وايم،هيله کوم يوځل خويې دويلو چانس راکړه.
اکرام چې همدايې غوښتل ورته وويل هرڅه چې وايي ووايه ځکه نور
نه غواړم ستا دا فرېبکاره اواز واورم.
ـ وګوره اکرامه،زما نوم مريم نه بلکې (زينت) ده،اوهيله کوم ته له
مانه په دې مه خفه کېږه،تاته معلومه ده چې اوس وخت ډېرخراب
دی،اوداسې دزړه مينه کوونکي اشخاص ډېرکم او په سختۍ
پيداکېږي،نو ځکه ما داسې وکړل.
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اکرام ورته وويل خو زه به څنګه په تا باور وکړم،تاخوزما ټولې هيلې
مړې کړې،زه دې مړ کړم،ستالپاره زما احساس ختم شو،تاخو لماسره
ډېره لويه دوکه وکړه ،زينت ورته وويل وګوره ګرانه! دا دوکه نده،ته
زماخوښ يې،زه له تاسره مينه کوم،دزړه مينه درسره کوم،ماله
نوروخلکوسره هم خبرې کړي دي خو قسم کوم ،چې يوه ته مې هم
دمينې اوياساعت تېرولوپه نيت زنګ ندی وهلی اونه مې هم دا
چانس چاته ورکړی دی،ما دلته ډېرو راډيوګانوته په بېالبېلو
پرګرانونوکې زنګونه وهلي او له چلونکوسره يې ما خبرې کړي
،خوهغه خبرې تنها په پروګرام کې د سندرې غوښتنې،اوياهم کوم
فرمايش پورې محدود دی،که باور نه کوې کومې خبرې چې ما له
راډېوګانو سره کړي دي ټولې راسره ثبت دي،که غواړې زه يې په تا
داورېدلوکې کومه ستونزه نلرم،هر وخت چې وايې زه اماده يې چې
تاته يې واوروم،خو داسې هېڅ نشته چې ستا زړه دې په ما غل شي.
اکرام هم ورته وويل سمه ده زه غواړم ستا ټولې خبرې واورم کومې
چې تا په راډېوکې له هلکانو سره کړي دي اوڅه دې ويلي دي،نجلۍ
ورسره ومنله،سمه ده وايه د چاپه الس يې درته واستوم او ځای راته
وښايه،اکرام ورته وويل سمه ده زه بيا درته وايم.
هلک له ځانسره کرل رېبل پيل کړل،ښه نو اوس څه وکړم،په دې جلۍ
بياهم باور وکړم؟
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په همدې کې وو چې مبايل ته يې زنګ راغی،نه يې اوکې کاوه،زړه
يې نه کېده چې خبرې ورسره وکړي،شمېره نابلده وه،بنده شوه،بيايې
يې زنګ وواهه ده هم اوکې کړ ،د يوه نړيوال ټلوېزيوني چينل په
سهارنۍ خپرونه کې چې په ژوندۍ بڼه نشرېده،اکرام ته دګډون بلنه
ورکړ شوه ،دخپرونې دپرډيوسرلخوا موضوع روښانه شوه،چې سبابه
پرې خبرې کوي،اکرام هم دورتللو ژمنه وکړه.
دشپې لخوايې زينت ته ټېليفون وکړ،خو دهغې شمېره بنده
وه،مجبور شو چې پيغام ورته پرېږدي،په پيغام کې يې ورته وليکل:
ـ سالم يو خوستا شمېره په دې ورځوکې ډېره بنده وي،خير په
هرحال،که غواړي چې ما ووينې نو سباسهار له اوونيموبجوتر اتو
پورې ()Sټلوېزيون خپرونه وګوره،ددې په خارر مې درته وويل چې
بيابه رانه ګيله کوې چې يوځل خوبه دې خبره کړې وم ،دادی ماخپل
مسؤوليت اداکړ.
سباچې زينت له خوبه پاڅېدلې وه،خپل موبايل يې کتلی و،ګوري
چې خاموش دی،ژر يې خالص کړی و،داکرام پيغام يې ولوست،چې
اوونيمې بجې په ټلوېزيون کې مېلمه دی.
اکرام خپرونې ته دتللو اماده ګي نيوله چې موبايل ته يې زنګ راغی،
بې له کتلو يې اوکې کړ .
بلې!بلې!
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سهارپخير ته مېلمه يې که ټوکې کوې ؟
نه ټوکې نه کوم رښتياوايم اوس روان يم.
ښه سمه ده زه له همدا اوس نه ()Sچينل نيسم.
ريموټ په خپله ولکه کې اخلم.
زينت ډېره خوشحاله برېښېده،ځکه هغې نن خپل معشوق دلومړي
ځل لپاره دټي وي په شيشه ليده ،دهغې زړه بې واره ټوپونه وهل،
هغې کوټه کې ناسته وه ،چې دې به پکې هروخت مطالعه کوله،خو په
دې کوټه کې ټي وي هم شته.
کله چې اوونيمي بجې شوې،دخپرونې کوربه دخپرونې دابرخه
،موضوع اومېلمه معرفي کړل،دزينت دواړه سترګې دټي وي پر
سکرين نښتې وې چې اکرام پکې راښکاره شو،دکوربه لخوا ورته ښه
راغالست وويل شو ،ده هم په خپل وارسره له کوربه او ليدونکيوسره
سهار پخير وکړ،زياته يې کړه،خپل سالمونه تاسو ته ،دټلوېزيون
ليدونکيو اوپه خاصه توګه هغو ليدونکيوته چې همدا اوس زموږ
خپرونه ګوري وړاندې کوم.
په زينت نودې خبرې داسې اغېزه وکړه لکه يواځې او يواځې يې چې
همدا ياده کړې وي،له ډېرې خوښۍ يې يوځل له ټلوېزيون نه غېږه را
چاپېره کړه،اکرام يې په تلوېزيون کې دننه څوڅوځله ښکل کړ،کله
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چې خپرونه خالصه شوه ،بېرون ته راووت،فون يې روښانه کړ،له
روښانه کېدوسره دزينت زنګ راغی،سالم کالم نه وروسته يې ورته
وويل ماشاء اهلل ګرانه ماويل که ته،يواځې په موبايل کې دومره زړور
او با جرئته يې،ته خوپه ټلوېزيون کې هم دبلبل پشان غږېدې.
اکرام ورته وويل بس کړه بس اوس مې ډېر صفتونه مه کوه ،داراته
ووايه چې زماله بدرنګې قوارې خوونه وېرېدې؟
نه غلی شه اکرامه! ولې به بدرنګه يې،انسان هېڅکله هم نشي
بدرنګه کېدای اوبيازمادزړه دنياخوډېره دليدو وړ او ښکلې ده،پوی
شوې؟اوبل داچې ته خوپه بين المللي سطحه سلکټ (انتخاب )يې.
خوای!کله چې تانه دخپرونې کوربه پوښتنه وکړه چې مينه دې کړې؟
تاورته وويل هو.
هغه ويل چاسره دې مينه کړې؟
تانو ولې زه ونه ښودلم؟
اکرام ورته وويل غلې شه لېونۍ هلته څوک داسې نه وايي.
دزينت خودخپل معشوق دليدو نسبي ارمان پوره شو،مګر داکرام
زړه خو هماغه شان دزينت دليدو لپاره تږی وو،چې کله به داګل په
سترګووويني،ددې تلوسې ترڅنګ په هغې د بې باورۍ فضا هم يوڅه
ځواکمنه وه.
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بله ورځ زينت دښوونځي په کتابخانه کې له خپلې يوې ټولګي والې
سره دکتابونوپه ليدو بوخته وه ،چې ټولګي والې يې وويل:
اوهووو!! زينت څومره په زړه پورې کتاب مې پيداکړ،ډېرې ښې
کيسې دې پکې،ای ته پوهېږې دکيسو عنوانونه يې ډېرجالب دي.
زينت چې تر دې دمه بلې المارۍ کې دکتابونوپه کتلوبوخته وه،له
هغې يې پوښتنه وکړه،څنګه کتاب دی نوم يې څه دی او ليکوال يې
څوک دی؟
هغې ورته وويل ليکوال يې اکرام دی او ...دلته زينت دهغې خبره
ونيوله ،څه اکرام!!!؟؟
ملګرې يې په هيجاني ډول وويل هو ولې؟
همداسې ته راکړه چې زه يې هم ګورم.
هغې کتاب ورکړ مخ اوڅټ يې وکوت دکتاب پرشا داکرام يوعکس
او ژوند ليک کښل شوی وو،زينت هېڅ باور نشو کوالی ،خپلې
ټولګي والې ته يې وويل داکتاب خو نن زه له ځانسره وړم ،همداسې
يې وکړل،کتاب يې ځانسره کورته يوړ،يوڅه يې لوستی ووچې اکرام
ته يې دشپې لخوا زنګ وواهه،هغه چې اوکې کړ.
ـ ښه ښه نو ستا کتاب هم چاپ شوی دی،اوتا ماته هېڅ هم تر اوسه
ندي ويلي؟
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تالمانه دومره لويه خبره پټه کړېوه،اوس بايد جريمه ورکړې.
ـ ښه سمه ده جريمه درکوم خو ،،،،،،حيران و چې په جريمه کې څه
ورکړي،ځکه اکرام لپاره اوس اعتمادکول ډېر سخت وو،حيران وو
چې څنګه شي ته غاړه کېږدي چې له زنيت څخه دده ګټه پکې ډېره وي
.
بالخره يې پرېکړه وکړه اوپه ټيليفون کې يې ترڅلوېښت دقيقو خبرو
وروسته ورته وويل چې داځل جالل اباد ته درشم غواړم تاهم وګورم.
نجلۍ ټکنۍ شوه څنګه به درسره وګورم،تاته خو دپښتنو رسمونه
معلوم دي چې څومره سخت دي ،زه هېڅکله يواځې له کوره نه يم
وتلې،دولس کاله ښوونځی مې په داسې حال کې ويلی چې پالر مې
راته ډرېور نيولی وو،سهار به يې له کوره په موټر کې کېنولو
،دمکتب دروازه کې به يې ښکته کړو اوغرمه به يې له مکتب څخه
راپورته اوپه کور کې ښکته کړو،همداسې نوروځايونوته هم کله تنها
نه يم تللې حتماً مې خور يا ورېندارګانې راسره وي،نو اوس ته ووايه
چې زه څنګه له تاسره وګورم؟داسې نه چې زه نه غواړم تاووينم ،بلکې
کولی نشم،هره شېبه مې ستا ليدوته زړه کېږي،خوڅه وکړم چې
وخت،حاالت دې رانه لرې ساتې.
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اکرام ورته وويل ،هغه زمانه بلکې ستا مشکل دی،زه يواځې دومره
پوهېږم چې داځل بايد له تاسره وګورم ،هرڅنګه چې وي .دجلۍ ژبه
غوډله شوه.
هغه نوڅڅڅـ څنګه به شي؟
اکرامه! ته خوماته داسې سخت سخت شررونه وړاندې کوې چې
دپوره کولو توان يې زه په دې کمزوري زړه کې نه وينم.
اکرام ورته وويل زه نه پوهېږم بس خالصه مې کړه درته پوهه شوې؟
دهغې اواز بند شو،ده ورباندې څو نارې وکړې.
زينت!هلو اورې زينت!؟خوله هغې خوا ځواب نه راته پوه شو چې
خبرې ترې هېرې شوې.
ښه نو اوس دخدای پامان زه هم کار لرم بيابه خبرې وکړو.
شل پنځه ويشت دقيقې وروسته زينت بيا زنګ وواهه،په دې خارر
چې اکرام له خپلې کړې خبرې وګرځوي.
ـ ګوره اکرامه!هيله کوم ته داسې مه وايه زه به له ډېرو تشويشونو مړه
شم ،ته ولې له ماڅخه دهغه مضمون،ازموينه اخلې چې مايې ال پاڼه
هم نده بېرته کړې؟
اکرام ورغبرګه کړه ،ګرانې ژوند ټول امتحان دی ،اويواځې
دازموينې لپاره بايد درس ونه وايو.
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زينت ويل خو،اکرام يې خبره قطع کړه.
ـ خومو نشته،که نورې خبرې لرې مهرباني وکړه اوکه نه وي نو زما د
درتلو انتظار کوه،انشاء اهلل په راتلونکې اوونۍ کې درځم.
اوففف اکرامه! ولې مې زړه چوې؟
دفون دقطع کولو په وخت کې اکرام ته ورياد شول چې نن خومې قرض
هم ترې وانه خيست.
له ډېره وخت راهيسې دادهغې دنده وه چې دخدای پامانۍ په وخت
کې به هره ورځ اکرام ته ٠ځلي  I love youوايي.
ژر يې پرې اواز وکړ:زما قرض خوراکړه.
ـ نشته،نن يې هېڅ نه درکوم ته ماته څه ډول خبرې کوې.
ـ وګوره هغه خبرې نودې پورې څه اړه لري،ووايه ژر کوه که يې ونه
وايي نوبياکار خوند نه راکوي او ټوله ورځ درته مزاحمت کوم.
زينت وويل نن مې زړه ډېر خفه دی  ،نه شم ويلي.
خو اکرام جدي و،بس چې وه يې نه وايې زه هم موبايل نه بندوم او
خبرې هم نه درسره کوم.
ـ يو خوته څومره شله يې اکرامه!
ـ ښه هه I love you,I love you,I love youموړ شوې؟
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ـ اوهو نو دومره چاالکه؟
ـ بس هو!
فون يې بندکړ،اکرام له ځانسره وخندل ،دهغې دې نازونو به دېر
خوندورکاوه.
دا اوونۍ هم تېره شوه ،د اکرام دتللو وخت را ورسېد،خوله هماغې
ورځې يې زينت سره خبرې ډېرې نه کېدې،شايد دليل يې هم همدا وو
چې اکرام ورته دليدوشرط ايښی وو ،نو ځکه به يې ډېرکله خبروته
زړه نه ښه کاوه،که ده به ورته فون وکړ ډېرې بهانې به يې کولې ،کله به
يې مېلمانه يادول اوکه بله يې ويل ناروغه يم ،هغه هم دمسج له
ليارې.
ماسپښين اکرام دکور په لور وخوځېد،دهغوی کورته له کابل څخه
زيات

اوکم

٢٥٣کيلومټره

الره

وه،دشپې

ناوخته

کورته

ورسېد،سباورځ يې له کورنۍ او ځينو دوستانوسره تېره کړه،په دې
ورځ يې هېڅ زنګ ورته ونه واهه دشپې يې غوښتل خبرې ورسره وکړ
خو مېلمانه راغلل ،تر ناوخته اکرام له هغوی سره ناست و،له زينت
سره يې خبرې ونه شوې.
شپه تېره شوه سهار يې ورته فون وکړ شمېره يې بنده وه،څوڅوځله يې
ډايل کړه خو هماغه يو ځواب يې ترالسه کاوه.
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ـ کومه شمېره چې تاسو غواړئ اړيکه ورسره ټينګه کړئ،له ساحې
څخه وتلې او يا ګل دی.
ډېر په قهر شو.
ـ ښه نوته اوس دې جلۍ ته وګوره چې ماسره داسې دوکې کوې،زما
خو له اول نه په دې زړه غل و ،خير زه هم ورته نه يم معلوم،تراوسه دې
زما مينه لېدلې وه،قهريې ندی ليدلی،زه به هم ورسره پوه شم،يوځل
زه له دې سره خبرې وکړم،دا اوس دومره لويه ښځه شوه چې موبايل
بندوي.
له ډېرې غوسې ورته کور خوند نه ورکاوه،داورځ يې هم په کور کې
تېره شوه ،بېرون ته هم ونه ووت ،په سبايې بېرته دوظيفې په لور
وخوځېد.
کابل ته چې ورسېد ،مسج ورته راغی،چې خالص يې کړ،ليکلي وو:
اکرام جانه! زه پوهېږم چې ته به ماته ډېر زيات غوسه يې اوته په حقه
يې،ځکه داد دوه زړونو خبره وه ،او زړونه په اعتماد سره السته
راتالی شي،خوقسم کوم چې زما حاالت ماته ددې اجازه نه راکوي ،زه
يوه لحظه هم يواځې له کوره بيرون نه شم وتالی ،ګرانه!تاته زما پالر
او وروڼه معلوم ندي،زما دې ستاپه مينه قسم وي په هماغه شېبه مې
وژني.
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ته پوهېږي!ستالپاره ما دادرې شپې خوب ندی ،کړی،ستا پرکتاب
ستا لګېدلی انځور مې په خپلو اوښکو څوڅو ځله ووينځه،هغه هم
رانه خفه وو د تېرپشان يې راسره خبرې نه کولې ،خوته ووايه جانه چې
ماڅه کړي وای؟
داکرام غوصه نوره هم زياته شوه ،هېڅ ځواب يې ورنکړ.
له ځانسره يې وويل دا اوس غواړي چې په دې ماوغولوي زه ورته
ماشوم ښکارم،خبره نده چې اکرام ددې پشان نجونې ترسيندپورې
تږې بيا يي هلته اوبه هم ورته ښيي خو بېرته يې په وچو شونډو
راولي،خير زه به ستا خوښ شم.
بل مسج يې هم ورته را واستوه ،هيله کوم اکرام !ماته يوزنګ ووهه
،زه جرئت نه شم کوالی ،غواړم خبرې درسره وکړم.
بيايې هم ځواب ورنکړ،په غوصه کې وو ويل يې هسې نه داسې څه
يې له خولې ووځي چې په اينده ژوند يې بده اغېزه وکړي.
اخر يې چې تنګ کړ،ده هم په پيغام کې ورته وليکل.
_زه مصروف يم.
خوهغه نه قراره کېده ،همداسې مسجونه يې استول،هيله کوم هيله
کوم.
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اوف اکرامه! ته ولې نه پوهېږې زما موبايل کې کارت نشته،کنه
ستاپشان کنجوسه نه يم،اوس ماشومان هم نشته چې دوکان ته يې
ولېږم او کارت راته راوړي،زنګ راته ووهه،دقيقې دې شمار
کړه،چې هرڅو شوې،پيسې يې واخله او يابه دې کله په کارت په دې
دمخ وولم.
سبايي په دفتر کې جلسه وه،اکرام ګډون والوته خبرې کولې،ټولوته
يې وويل هيله کوم،موبايلونه مو دجلسې تر پايه خاموش کړئ،چې
دخبروپه منځ کې ټولوته مزاحمت کوي،په همدې وخت کې داکرام
جېب کې دموبايل اواز پورته شو،ډېره بده اغېزه يې ورباندې
وکړه،هېڅ يې ونه کاته چې دچاشمېره،همداسې يې په ډېره غوسه
سره تڼي زور ونيوله ترڅو مبايل بند شو.
بخښنه يې وغوښته اوپه خبرويې پيل وکړ ،کله چې جلسه خالصه
شوه ،فون يې روښانه کړ ،ډېر زنګونه ورته راغلي وو چې تر نيمايي
زيات يې دزينت ول،مسجونه يې هم ډېر استولي وو.
اکرام ورته زنګ وواهه،له اوکې کولوسره زينت ورته وويل:
قاضي صيب خدای مې دې ستاله فيصلو وساتي،داته څه کوې ،زما
خودې نور زړه وچوه ،همداسې څوک کوي؟
اکرام ورغبرګه کړه ،نه!داسې څوک کوي لکه تاچې وکړل.
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ـ ای اکرامه! هيله کوم،داسې مه وايه ته اوس هم راته غوصه يې؟
ګوره تاته خو ما اول کې ويلي چې زه ستاله غوسې ډېره وېرېږم،خير
دی ،دغوسې مود کې خبرې مه راسره کوه،کنه ته به راته خبرې کوې
اوزه به له وېرې مړه يم.
نه زين ت تا زه ډېر زيات خفه کړی يم،زه به هېڅکله تاونه بخښم،ته
پوهېږې،زما ډېرې هيلې دې تر خاوروالندې کړې او په تا زه تر اوسه
هم پوره باور نه شم کوالی.
ای لېونيه! بس کړه کنه!ته ولې نه پوهېږې؟
ايا ستا دا اخر ځل راتګ شو،کورته اونوبياهېڅکله هم نه راځې؟
دزينت په دې خبره کې ورته ډېرې هيلې وځلېدې ،ځان يې غلی کړ،
موبايل يې ښه غوږ ته نږدې کړ،ته صبر چې نور څه وايي.
ته ساده کېږه مه ،خدای پاک مهربان دی ،هرڅه به سم شي ،زه
خوستاپه مينه مړه يم،ددنيا هېڅ قدرت هم زما مخه نشي نيوالی،
هغه دې نه د ي اورېدلي چې عاشق ړوند وي؟
خو ګوره ت ه ډېر تلوار مه کوه ،په دې کې به مو خير وي ،نن د زينت
خبرې دتېروشويوهرې ورځې نه مخالفې وې،سم لکه نن يې چې همدا
درس ويلی وي ،داسې خوږې خبرې يې ورته کولې چې دی يې له
ځانسره واخست.
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خوناڅاپه يې فکر بدل شو،هلکه اکرامه داجلۍ خوبه هسې ستا
دخوشحاله کولو او غولولو لپاره داسې خبرې نه کوي؟
زه خو وايم چې دې به له ځانسره فکر کړی وي چې راشه چل ورباندې
وکړه خدای خبر دی چې دی به بيا کله کورته راځي تمه ورکړه ،چې
راشي بيابه کوم چل ورسره وکړې.
ـ نه نه زه يې نه منم ته اوس غواړې هسې ما خوشحاله کړې ،هغه دې
ندي اورېدلې؟
لمونځ چې قضاشي بيا اداشي
نه اداکېږي قضاشوي ديدنونه
ـ وګوره اکرامه ته ولې داسې وايې،هېڅکله په ژوند کې ناهيلی کېږه
مه چې ګناه لري ،زما په دې ژوند کې نور څوک دي ،ته خو زما لومړۍ
او وروستۍ مينه يې نوزه څنګه له تاسره داسې کوالی شم ،او ګوره
بيا داسې ونه وايې ښه!
چې درنه خفه کېږم ،زه دهغو نجونو له جملې څخه نه يم چې ټولې له
چل او چل بازۍ نه ډکې وي،هلکانوته دوکې ورکوي ايا تاته زه په
دومره وخت کې معلومه نشوم؟
کله کله خو راته وايې چې زه انسان په پنځودقيقوکې پېژنم.
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دوه درې اوونۍ همداسې تېرې شوې،اکرام ته بياڅه کار ددفتر لخوا
پيدا شو او بايد جال ل اباد ته تللی وای دوه ورځو کې بايد خپل کار
خالص کړي اوبېرته مرکز ته راشي.
په دفتر کې يې څه بهانې وکړې او يوه ورځ يې نور هم ورباندې زياته
ومنله،همداچې دفتر نه ووت،له خپلې کورنۍ څخه يې هم مخکې
زينت ته زنګ وواهه.
ـ جلۍ! زه جالل اباد ته در روان يم،ګوره که داځلي دې راته بهانه
وکړه،په هماغه شېبه دې نمبر ډېلېټ کوم،جلۍ هکه پکه شوه ،چې
داڅه اوري.
ښه سمه ده جان! ځان به درنه ځار کړم خوتادې اهلل راولي،داکرام په
زړه دخوښۍ ساړه ننوتل،هېڅ پوی نه شوچې جال ل اباد ته څنګه
ورسېده.
هلته له رسېدوسره يې بيا زنګ ورته وواهه،خوورته يې وويل زه دلته
کار لرم او ل بايد کارونه خالص کړم،زه اوته به دريمه ورځ ګورو،ته
دې پالن جوړ کړه.
زينت ورته وويل ښه نو کوم ځای کې څه وخت اوڅنګه ګورو؟
ده ورته وويل وخت او ځای ته وټاکه،هرځای چې تاته اسانه
ښکاري،په شوخۍ يې ورته وويل زه خوستاسو کورته هم درتللی شم.
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غلی شه اکرامه!زه دې لکه چې ژوندۍ نه يمه خوښه چې دلته راځې.
بيايي ورسره شوخي وکړه:
ـ دزړه سره اورېدلي مې دي چې د خپلې معشوقې د وروڼو او پالر له
السه وهل خوړل ډېر خوند کوي،نو پرېږده چې دا خوند خو د اول ځل
لپاره وڅکم.
دواړو وخندل،زينت وويل وګوره شوخک ته.
ښه ووايه چې چېرې زما دابدرنګه قواره ګوري؟
خومادرته وويل چې هرځای تاته اسانه وي.
نه ته يې ووايه.
ښه سمه ده بيا به زما دملګري په دفتر کې سره وګورو.
څه؟ ستادملګري په دفترکې!هغه به څه وايي؟
ولې څه به وايي ته بېغمه شه ،هېڅ به نه وايي زه ورباندې پوره باور
لرم.
که هغه درنه زما په اړه پوښتنه وکړي چې داڅوک ده نوته به ورته څه
وايي؟
ته غم مکوه هغه له مانه دومره پوښتنې نه کوي ،اوکه ويې هم کړي نو
بيا ماته دخبرو هنر ياد دی ،ورته وايم چې دا مې همکاره ده اولته
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دخپلودوستانو کره راغلې ده ماورڅخه هيله وکړه چې يوځل راسره
وګوري.
سمه ده څنګه چې ته وايي خو ماته دعاکوه چې په بهانه جوړولوکې
دلومړي ځل لپاره بريالۍ شم ،اوله کوره هم دداسې يو چا دليدولپاره
ورشم ،چې يواځې دزړه رشته مې ورسره شته،او دلسګونوکليومټره
لرې واټن څخه يواځې ما ليدلی دی.
په دې ورځ اکرام ځينې کارونه وکړل،خپل کورته والړ لس بجې وې
چې له دفتر نه يې ورته رنګ ووهه.
هلکه اکرامه ته ديوه رسمي سفر لپاره ددفترلخوا سلکټ(انتخاب)
شوی يې اوبايدترکيې ته والړ شې سهار چې څومره وخته کېږي ځان
راورسوه،ترڅودلته دپاسپورټ او ويزې کارونه خالص کړې چې
يواځې درې ورځې لرې.
له ځانسره په غوصه شو،خدای دې بېخ ددفتر هم وباسي او دترکيې
هم.
په تندر يې وهم خو کوم بل څوک به يې انتخاب کړی وای کنه ،ايا په
دې دفتر کې يواځې همدا زه يم چې ښکته مې هم ځغلوي او بره هم؟

32

دزينت دليدولپاره يې غوښتل دفتر ته زنګ ووهي او ورته ووايي چې
زه نه ځمه ک وم بل څوک وټاکئ بيايې ويل خوپه بل چابه دومره اعتماد
نلري کنه.
حيران پاتې وو،چې داڅه وشول ،جالل اباد ته ناڅاپي راتګ،دلته
کارونه په بېړه کول،له زينت سره دمالقات ژمنه،ترکيې ته
تلل،اکرامه!داخوب دی که حقيقت؟
په کور کې يې هېڅ ونه ويل سهار چې لمانځه ته پورته شو،کورنۍ ته
يې وويل چې دی بايد بېرته والړ شي،دشپې يې ورته فون کړی
وو،اوامکان لري چې دوه ورځې ورسته ترکيې ته سفر ولري.
هغوی هم ټول حيران شول،داته څه وايې!؟
خوقناعت يې ورکړ،سړک ته ور ښکته شو ،ددوی منطقه داسې ځای
دی چې دکابل جالل اباد عمومي سړک يې په منځ کې تېرشوی دی
اوبل داچې ددوی کور له سړک څخه نژدې درې سوه مټره فاصله کې و.
اکرام چې سړک ته راووت نو دريم موټر ورته ودرېده ،دکرايې خبره
يې ورسره وکړه او وروخوت.
هغه عادت درلود،چې هر سهار له لمانځه ورسته به ويده کېده ،که څه
هم ښه عادت يې نه وو ،خو بيا هم اوس همداسې اموخته شوی وو ،نو
دموټر د څلور پنځه کيلومټره مزل وروسته خوب وړی و.
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همدا چې خوب وړی وو ،نوپه خوب کې له زينت سره يوې رنګينې او
سرسبزه نړۍ ته دسيل او چکر په نيت ورننوت،کوم ډول انځور يې
چې دهغې لپاره په ذهن کې جوړ کړی وو نو هماغه انجلۍ يې له السه
نيولې او په شريکه يې يوه ښکلې سندره د نريو روانو اوبو په منځ کې
زمزمه کوله،شاو خوا شنې لوړې او پاڼورې ونې والړې وي،له هرې
خوا معطره اوخوشګواره هوا راتلله،ده به په زنيت او زينت به په ده
اوبه شيندلې،هغه هم حيران وو چې داځای دلته له کومه شو،له
ځانسره يې ويل چې داخو افغانستان ندی ،نوبيا دابه کوم هېواد وي
او دلته زينت له کومه شوه؟
ځان يې ډېرې نېکبخته احساسوه،له هغې سره يې په دې نوې نړۍ
کې دمينې او خلوت کيسې کولې،کله چې به يې ډېره شوخي ورسره
وکړه زينت به الس ترې خوشې کړ،منډه به يې کړه بېرته به يې په ناز او
کرشمو د اکرام په ررف نازک قدمونه واخستل رابه غلله مخې ته به
يې کېناستله او ورته به يې ويل؟
ـ ای ته ولې ما هره ورځ دلته نه راولې؟
زما خوپه کور کې زړه ډېر تنګ شوی دی،هله ژرکوه ژمنه راسره وکړه
چې نوره به مې هر وخت راولې،دالس پړک هم وکړه.
اکرام دمينې په سمندر کې دومره عُمق ته ښکته شوی وو چې ورڅخه
راوتل يې ډېر اسان نه ول،دزينت ښکلي او حسين رُخسار داسې په

34

خپلو جلووکې له ځانسره جذب کړی وو چې خبرې،يې ورنه هېرې
کړې وې،زينت ورته خبرې کولې خوده يې يواځې مخ او سترګوته
کتل.
اخر يې سر ورته په زنګون کېښود.
ښه نو اوس څومره راته ګورې بس دی کنه خبرې راسره وکړه.
خواکرام بياهم دهغې خبرې نه اورېدې،دومره مصروف ولکه څوک
چې دېر يو جالب او دليدو وړ فلم دټلوېزيون په پرده ګوري او
دلوبغاړو حرکات څاري همداسې يې په مخ کې ورک وو،زينت ته اهلل
پاک يوبل ډول جوړښت ورکړی و.
ډېروخت وروسته يې الس اوچت کړ او داکرام په مخ يې کېښود،په
مينه ناک انداز يې ورته وويل:
اکرامه!
ته ولې لماسره خبرې نه کوې؟
هغه بياهم هماغه حالت کې و،چې زينت ورته جړک ورکړ.
اکراااااامه!
اکرام لکه وېرېدلی چې وي ژر يې په مخ الس راکاږه ،او دهغې په
وېښتانويې الس کش کړ،ګرانې خبرې درسره کوم،ته خو لږ صبروکړه
چې زه خودرته په کتلو موړ شم،بيابه ويل هم وکړم خو ته ولې داسې
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يو ناڅاپه په ماباندې غږ کوې ودې وېرولم،له دې سره زينت دمستې
اسپې پشان شڼا وکړه او له خندا يې ټول ځان رپېده اکرام يې په سينه
کې په سوک وواهه،ورته ويې ويل:
نو زه څه خبره وم چې ته دومره ډارن يې ،له دې سره دواړو بيا ښه زيآت
وخندل اکرام بيا دهغې سترګوته کتل ورته ويې ويل:
زينت! ته په واقعيت سره ډېره ښکلې يې.
زينت له خوږې موسکا سره پوزه مونجه کړه په غرور يې وويل:
کاش چې زه همدومره ښکلې خو وای.
اکرام ورته وويل:
ـ لېونۍ ته څه خبره يې زه خو وايم چې هسې خلک وايي چې په نړۍ
کې تر يوسف (ع) نورڅوک ډېر ښايسته نه شته.
خوزه بيا وايم چې په نړۍ کې به ترتا بل څوک ښکلی نه وي،ته دنړۍ
دټولو ښکليو سرداره يې.
ـ غلی شه اکرامه،اوس ريشخندمه راباندې کوه.
دهغې له دې خبرې سره يې السونه ترې چاپېرکړل،دومره ټينګه يې
ونيوله چې رپ يې هم نشو ورنه خوړلی،په سترګو يې ورته الس
کېښود او په شونډو يې خوله ورښکته کړه،زينت ،ورېږدېده ،دهغه
تر ورغوي الندې يې سترګې سره وزبېښلې  ،خو داکرام ممانعت يې
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ونکړ ،همدا چې شونډې يې دهغې له نازکو شونډو سره ولګېدې يو
وېروونکي درز يې دمينې په نړۍ قيامت برپاکړ.
رنګينه دنيا،ښکلې نظارې،په ښکليواو نازکو لباسونوکې تنکۍ
زينت داهرڅه يې ورڅخه واخستل.
نور نواکرام پوی شوی نه دی ،چې څه وشول اوپه کوم ځای کې دی.
له دې وروسته نو يوې بلې نړۍ ته ور داخل شو ،چې هلته په رښتيايو
قيامت وو،دمخلوقاتوهېڅ اندازه نه کېده ،جنت اودوزخ دواړه ورته
ښکاره کېدل،رښتياهم ټول خلک له ډېره هيبته تر ستوني په خولوکې
ډوب ول،ديوه هم په ځان کې لباسونه نه ول،خو يوه هم دبل شرمګاه
ته نه کتل،په دې نړۍ کې،داسې ځورونکي حالت سره اکرام مخ
شو،چې څوڅوځله يې مړ اوبېرته ژوندی کړ.
خوکله هم اکرام سره دحساب کتاب کولونوبت ورنغی،دی لکه دنورو
اليتناهي مخلوقاتوپه څېر له هيبته په زړه چاودون کې والړ وو،چې
اوس به يې نوبت راځي  ،اوس به راځي خو هغه وخت هېڅ رانغی،په
دومره مخلوقاتوکې اکرام ډېر ناهيلی وواوبايد همداسې وای،ځکه
چې هلته ځان په ځان سودا ده،ورور دورور له پېژنګلوی څخه انکار
کوي او پالر دځوی،څوڅوځله يې د تېښتې هڅه وکړه،منډې به يې
واخستې ،خوکه هرڅومره مزل به يې وکړ،بيابه هم دحشرله ميدان
څخه نه شو وتلی،منډو،ترړو او هلو ځلويې هېڅ ځای نه نيوه.
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يو وخت داهرڅه په اتومات ډول بدل شول،فکر کېږي چې اکرام به
سترګې غړولي وي،خوالهم مطميين نه وو،بياورته ټوله ننداره خوب
ښکاره شوه،څوځله يې هڅه وکړه چې سترګې پرانيزي خو ناکام به
شو،خوبيايې هم خپل کوښښ جاري ساته،داځل يې سترګې تر څو
ثانيوپورې غړولې ونيولې،خوبيايوبل حالت ته ورغی.
يو وخت اکرام له خپلو څوملګروسره دجمعې په ورځ دچکر په نيت له
دفتر څخه ووت،ملګري يې له ننګرهار څخه راغلي ژورنالېستان
ول،دوی غوښتل ښه ډېرسيلونه وکړي نو ځکه پلي ګرځېدل،يووخت
په ډېره ګڼه ګوڼه کې اکرام ديوه کوڅه ډب سپي ښکار شو،دملګرو له
جملې يې يوه منډه کړه ترڅو هغه بدبخته سپي ته هم زيان ور
واړوي،خو بريالی نه شو او سپي پښې سپکې کړې.
اکرام اوس هم هماغه حالت سره مخ شوی وو،خوکله چې سپی
ورپسې منډه کړه،اکرام يواوچت خېز وواهه،له بېهوښۍ
راووت،ګوري چې دی په چپرکټ کې پروت اوله ده کشر ورور يې
ساحل ورته ترڅنګ والړ دی،په يوه نااشنا ځای کې له نويوحاالتوسره
تم دی.
داکرام له سترګوغړو لوسره ساحل له ډېرې خوشحالۍ په داسې حال
کې په مور اواز وکړ چې ژړا او خندا يې له ستوني مکس راووتل.
مورجانې!مورجانې! اکرام په هوښ راغی.
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اکرام په فکر کې شو،څه!؟
په هوښ راغی؟
څوک په هوښ راغی؟
زه خو له زينت سره وم.
ای! زينت څه شوه؟
بېرته په فکر کې شو ،داڅنګه کېدای شي د هغې ښکلې اورنګينې
نړۍ څخه وتل،دقيامت ورځ ليدل،په هوښ راتلل،عجيبه ده داهرڅه
الڅه معنی لري؟
اکرام په همدې فکرونوکې وو سريې يوې او بلې خواته ګرځاوه چې
مور يې ځان ورباندې ور وغورځاوه،شکر هزاربار شکر،خدايه تانه
ډېره مننه،چې ځوی دې راته بېرته را ژوندی کړ،زماخوهېڅ تمه ورته
نه وه،چې بيابه ورته ووايم ځويه!ای پاکه ربه ستاډېرشکر اداکوم.
مور يې ډېربدحال کاوه،خو پالر يې چې خپله هم سلګيو نيولی وو او
هډکيو وار نه ورکاوه ،هغه يې ونيوله اوداکرام ترڅنګ يې
کېنوله،ورته يې وويل:
دا نور ناروغان په عذاب کېږي،ډېره په اوچت اواز غږېدا ورته ښه
نده،بس دخدای پاک شکريه اداکړه چې زموږ ځوی يې بېرته زموږپه
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شلېدلې ځولۍ کې راته واچوه،په دې وخت کې يې پالر ډېرسخت
وژړل له اراقه بهر ووت،ترڅو يې يوځل بيا مېرمنه چيغې پيل نکړي.
کله چې داکرام مور يوڅه غلې شوه اوساحل له دې ځايه بېرون
ووېست ه،پالر يې ورغاړې وت،او ښه ډېر يې ورته وژل،دومره يې
وژړل چې بې هوښه شو،خواکرام داهرڅه يو خيال ليده،هرڅه ورته
بېخي بدل بدل ښکارېدل،نه ژړا ورتلله،نه خندا،خودکورنۍ غړي
اودوستان يې ليدل چې چاژړل اوچاخندل.
اکرام خبرې نه شوی کوالی،کله په هوښ اوکله به بې هوښه
شو،څوساعته وروسته يې مورته اواز وکړ.
ـ مورې! ومورې!
ژرساحل ورته راغی.
ـ څه وايې؟
ـ په ماڅه شوي،داکوم ځای دی؟
ساحل وويل ،هسې لږ ژوبل شوی يې،انشاء اهلل اوس ښه يې.
اخوادېخوايې وکتل نور ناروغان هم په چپرکټونو پراته وو،پوی شو
چې دننګرهارعامې روغتيا روغتون دی،ځای يې ځکه
وپېژانده،چې څوڅوځله دمخه هم دلته ياله نوروناروغانوسره اوياهم
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په خپله چې ناروغ شوی ونو راغلی و،کله چې يې د اپنډېکس
اپرېشن کړی وهم چې په هوښ راغی همدې واټ کې و.
دهغه دتره يو کوچنی ځوی ،چې موټر وهلی وو دلته ورسره څو ورځې
پايواز و ،اکرام ځکه له دې ماحول سره ډېر بلد اوخلک ورته اشنا
اشنا په نظر ورغلل.
ساحل ته يې وويل:
ـ زه کامالً په خبره پوهېږم او ښه يم ته ووايه چې څه شوي؟
هغه ورته وويل،ډېرې خبرې درته ښې نه دي،ډاکټران غوسه کېږي
وايي چې خبرې مه ورسره کوئ چې ستونزه ورته پيداکېږي،داچې
ته تازه له انستېزۍ (بې هوښۍ)نه راوتی يې نو په رښتياهم بايد
ډېرې خبرې ونکړې.
اکرام بياهم نه منله،يواځې خپله خبره يې تکراروله چې،ووايه څه
شوي،کنه چيغې به ووهم.
اخريې ساحل مجبورکړ چې هرڅه ورته ووايي.
ورته يې وويل:
ددوشنبې په ورځ کله چې ته کابل ته تللې،ستاسوموټر په سروبي
ولسوالۍ کې ټکر وکړ،ته او دوه نور نفريې د سروبي ولسوالۍ په
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روغتون کې له لومړنيو مرستو وروسته دلته راوړي وئ،چې بيا
موږته له روغتون څخه خبر راکړ شو.
ـ اوه زما خدايه داڅه اورم.
ـ ښه نو ته چې وايي موږ ددوشنبې په ورځ ټکر وکړ،خير بيانن دڅه
شي ورځ ده؟
ـ نن دجمعې ورځ ده.
ـ څه دجمعې؟
ـ هو.
ـ يعنې زما نن پنځمه ورځ ده دلته؟
ـ هو.
ـ ښه زما مبايل چېرې دی؟
ـ ساحل وويل،ستادجېب بټوه او کارتونه موږته دلته راکړل شول،خو
مبايل،ستابيک اونور څه نه ول،بس غم يې مه کوه،مبايل دې اور
واخلي،شکر چې ته ښه شوې.
ـ ښه نو او س ته بايد ارام وکړې،يوه خبره به هم نه کوې،ځکه بيا
ډاکټران موږته غوسه کوي ،ستاسرغټه ضربه خوړلې،که ته ډېرې
خبرې وکړې،کېدای شي چې زيان درته ورسوي،نوهڅه وکړه چې
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يواځې ارام وکړې،که څه دې غوښتل ماته په اشارې سره وايه،زه
پوهېږم هرڅه درته اماده کوم،پوی شوې؟
اکرام له ځانسره وويل:
ډاکټران خو وايي ارام وکړه،خوزما ټول ارام او سکون خودزينت په
خبروکې ده ،هغه به څنګه وي،څه به ورباندې داپنځه ورځې تېرشوي
وي،داڅه شوي زه خوحيران يم،ايا داهرڅه به رښتياوي؟
داخبره يې له ځانسره پټه وکړه،ترڅويې ساحل وانه وري .ډاکټر
راغی ،په سيرم کې يې ورته يو امپول ګډاو چاالن يې کړ،څودقيقې
وروسته يې خوب وروست،همداسې ويده شو،خوب کې يې زينت
ډېره خفه او مړاوې وليده ،له اکرام څخه يې ډېرې ګيلې کولې،حتی
تر دې چې نه يې غوښتل خبرې ورسره وکړي،هغې ورته ويل:
تازه هېره کړې يم،ستاټولې وعدې په دروغووې،تا لماسره هېڅ
وخت مينه نده کړې،هسې به دې زه غولولم.
اکرام چې څومره سوګندونه ورته وکړل،هېڅ يې راضي نه شوه
کړای،په ژړا ژړا ورنه روانه شوه ،که يې هرڅه ورپسې چيغې
وکړې،مګر ځای يې ونه نيوه،په خوب کې يې ورپسې منډه کړه،چې
په دې وخت کې راويښ شو،سريې ډېر شديد درد نيولی وو،ماغزه
يې همداسې پړکېدل،اوف اوف يې پيل کړل.
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پالريې ډاکټر راوغوښت،هغه سيرم بندکړ،په کنول کې يې درد يوه
پيچکاري تېره کړه ،څوشېبې وروسته يې درد ارام شو.
درد يې چې ارام شو،ساحل ته يې وويل،هلکه ماته يو مبايل او
سيمکارت واخله،خوهغه يې خبره رد کړه ويې ويل،نه هېڅکله هم نه
ته دخبرو کولو اجازه نلري،ايا څوشېبې غلی نه شې پاتې کېدای؟ته
وګوره دانور هم ناروغان دې کنه يواځې ته داسې يې.
ياره دوی خويوهم داسې نه کوي ،څه چې ډاکټران ورته وايي دوی
هماغه شان کوي.
اکرام په غوسه شو ،غلی شه!ماچې څه وويل هماغسې وکړه
اوبس،زه غواړم خپلو همکارانوسره خبرې وکړم.
ساحل وويل  :ته ولې نه پوهېږې؟
همکاران دې هم تېره ورځ ټول راغلي ول،هغوی خبر شوي دي،کله
چې ستا فون دوه ورځې بندو ،هغوی زما موبايل ته زنګ
وواهه،ماورته ټول جريان ووايه،ډېر خفه ول،بيا راغلل ته يې
وليدې،بېرته والړل.
خواکرام بياهم دمبايل غوښتنه کوله،داځل نو هغه هم جدي شو.
ته ولې په خبره نه پوهېږي وايم تاته خبرې کول ښه نه دي،سر دې ډېر
شديد ټپي دی آن مغزوته دې صدمه رسېدلې ،غلی شه اوکنه نه غلی
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کېږي نو ډاکټرته وايم چې دبېهوښۍ پيچکاري درته وکړي چې يوځل
ارام شې.
په دې ورځ يې هم مبايل ورته وانه خست.
سباچې کله دډاکټرانو د وېزېټ (ليدنو) وخت خالص شو،بيايې
ساحل ته وويل،هلکه ماته موبايل ضرور دی ګوره.
پوی شو چې ساحل بياهم خپله پرونۍ پرېکړه له ځانسره ساتلې
ده،نويې په خپلوخبروکې سست والی راوست،هيله کوم،ساحله،ته
ولې نه پوهېږې ،خودومره بايد پوی شې چې،موبايل ماته ډېر سکون
او ارام راکولی شي.
اخر يې اړ کړ چې ورته وايې خلي،له مور اوپالره يې پټ ورته مبايل
راوړ،ور يې کړ .
کله چې يې ورته مبايل واخست،اوس ورته دخبروکولو چانس نه
پيداکېږي،هره شېبه به دوه او درې نفره وسره والړ ول،هغه وخت ته
په تمه وو چې مريضان يواځې پاتې شي اوپايوازان ټول وباسي.
همداچې ټول ووتل دزينت شمېره يې ډايله کړه،ډېر اوږود زنګ
ورغی ،خو ځواب يې ورنکړ ،بيا يې ډايل کړ ،هغې بې ځواب
ورنکړ،پوه شو چې زينت نا پېژانده شمېره نه اوکې کوي ،ژر يې ورته
مسج وليکه.
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ـ ځواب راکړه ،زينت! زه يم اکرام.
همداچې زينت داکرام استول شوی مسج ولوست،فون يې ورته وکړ.
اکرام ژر اوکې کړ.
ـ بلې ګرانې!
ـ بلې جان خلک همداسې کوې؟
زينت غوښتل ډېرڅه ووايي خو اکرام يې خبرې قطع کړې،ورته ويې
ويل:
اوس ددې خبرو وخت ندی ايا ته زما له اواز نه هم نه پوهېږې چې په ما
څه شوي؟
په خبره يې پوهه کړه ،چې ډېرې خبرې نه شم کوالی،په روغتون کې
يم.
دزينت له خولې بې اختياره چيغه ووته.
ناااا!هغې اوس داهرڅه هېرکړي و چې په کور کې به څوک ورباندې
شک وکړي.
ـ ولې په تاڅه شوي،ژر ووايه چې زړه مې چوي،اوپه کوم روغتون کې
يې؟
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ژر اکرام ورباندې اواز وکړ زينت ځانته متوجه اوسه چې څوک
درباندې پوی نشي.
هغې ويل ژر راته ووايه چې کوم روغتون کې يې کابل کې که جالل
ابادکې؟
اکرام ورته وويل دننګرهار د عامې روغتيا په روغتون کې يم.
زينت وويل  :زه همدا اوس درځم.
اکرام ورته وويل،نه نه ته دلته مه راځه ،زما ټوله کورنۍ دلته راسره
ده،ستا راتګ دلته ښه ندی،ستا کورنۍ به هم درباندې شکي
شي،خو زينت اړيکه قطع کړه،اکرام حيران شو چې څه وکړي
،خوزينت ورته پيغام وليږه پکې ليکلي يې و :زه کور کې څه بهانه
کوم ،اوتاته ځان در رسوم،هغه ورته وليکل :
مه راځه،داښه نده چې ته دې دلته راشې.
خوهغې نه منله همداسې را روانه شوې وه،اکرام له ځانسره په
سوچونوکې سرشوويل يې :
زينت خوپه هره بهانه چې وه له کور راووته اوس به زما څنګ ته
راشي،نو زه به خپلې کورنۍ ته څه وايم چې دانجلۍ څوک ده اوزه
ورسره څه اړيکه لرم.
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هغه هم يوه بهانه جوړه کړه،ساحل ته يې وويل چې د زينت په نوم يوه
انجلۍ راځي،په ننګرهار کې زموږ د واليتي دفتر کارکوونکې ده
چې راغله رهنمايي ورته وکړه.
نيم ساعت څلوېښت دقيقې به النه وې تېرې شوې ،اکرام د ورباندې
اخسته سرنوشت او پېښې په هکله په سوچونوکې دومره ژور ننوتی و
چې هېڅ يې هم نه ليدل،ډېر وروسته يې د چپرکټ ښي ررف ته
وکتل،ګوري چې په تور حجاب کې اوږده نرۍ نجلۍ والړه وه،له
دواړو سترګو يې داوښکوباران اوپه اکرام کې يې ګنډلې وې.
په دې وخت کې يې دشاوخوا نور ناروغان دهغه چپرکټ ته متوجه
وليدل،زينت دومره په مهارت ټول ځان تر سترګو په حجاب کې
پېچلی و چې پېژندل يې ډېر سخت ول،خو اکرام ډېره ژر
وپېژندله،همدا چې ورويې کتل ،زينت سترګې وزبېښلې اوپه سينه
يې را پرېوته،ښه ډېريې ورته وژړل،ډېرې سلګۍ يې ووهلې ،خو
اواز يې په سينه او ستوني کې پټ ساته،زينت اوس په اراق کې
دادومره خلک نه ليدل.
اکرام هم ډېر وژړل ساحل ورته وويل خورې!
ډېره مه ژاړه ،شکر دی اکرام اوس بېخي ښه دی ،ډېرې خبرې هم وسره
ښې نه دي ،خو زينت هېڅ نه غلې کېده ددې خونې ټول ناروغان
اوپايوازان ورته حيران و،چې داڅه کيسه ده.
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دچپرکټ خواته يې الندې په رنګه مرمرو کېناستله اوښکې يې
تويولې اکرام يې الس په الس کې ونيو اواز يې پرې وکړ.
زينت!ای زينت!
داخلک به څه وايي هيله کوم غلې شه ،خو هغې خپله ژړا اوسلګۍ نه
شوې کنټرول کوالی،ښه ډېر يې وژړل،اوښکې يې وچې کړې
نور يې ورنه په بند بند ستوني پوښتنې پيل کړې.
خوساحل اکرام ته د ځواب ورکولو وخت ورنکړ،هرڅه يې ورته وويل.
زينت ډېر وخت ورسره ناسته وه.
اکرام ساحل ته وويل،ترڅو چې زينت زما خواته وي هېڅ څوک مه را
پرېږده،ورته وايه ډاکټران څوک نه پرېږدي.
ترډېرځنډ وروسته يې زينت ته وويل:
ته اوس والړه شه ،چې کورنۍ به دې درته تشويش کوي.
زينت هم ورسره ومنله،خو هغه پخواني خماري سترګې او هفت رنګه
دايره وي مخ يې خپل خواص له السه ورکړي و،سترګې يې داسې
سرې شوې وي تابه ويل پوره لس شپې يې خوب ندی کړی،په سلګيو
کې يې خدای پاماني وکړه اوخپل کورته والړه.
اکرام څو ورځې وروسته له روغتون څه خارج شو،خپل کورته والړ.
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دمياشتې په تېرېدوسره بېرته خپلې دندې ته والړ.
يوه ورځ اکرام په بابر بڼ کې له څوتنو ملګروسره ناست وو،چې زينت
ورته فون وکړ ،خوداچې اکرام دملګرو په مخ کې اوداوخت دخبرو
لپاره مناسب ونه ګاڼه نو يې ځواب ورنکړ،فون يې قطع کړ.
هغې څو زنګونه ووهل،اکرام بياهم ځواب ورنکړ ،زينت مسج ورته
وليکه ،هيله کوم اکرامه!ځواب راکړه،ډېرضرور کار مې درسره دی.
خو اکرام الزمه نه ګڼله،چې په دې وخت کې دې ورسره خبرې
وکړې،هغه ويل چې دشپې لخوابه په اراق کې په بېغمه زړه ورسره
ښې ډېرې خبرې وکړي ويل يې دالېونۍ هروخت همداسې کوي کله
چې ځواب ورنکړم،نوبيا سل رنګه بهانې او چلونه کوي،ترڅو ځواب
ورکړم.
مازيګر چې کله خپل اراق ته راغی زنګ يې ورته وواهه ،ډېره خفه
وه ،ويل يې له تانه مې هېڅ داسې تمه نه لرله.
اکرام ورته وويل،خير دی ګرانې ملګري راسره وو،خو زينت ډېره خفه
وه،اخر اکرام ورته وويل بس چې ته ډېره خفه يې دادی زه درنه
بخښنه غواړم.
ـ ښه نواوس ووايه چې څه خبره وه،خيريت خو دی کنه؟
ـ خاورې په سر خيريت دی.
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اکرام پوی شو چې خبره خرابه ده.
ـ هيله کوم ووايه زما دې تشويش کړ،څه شوي ته خوبه روغه يې
کنه؟په کور کې هم ټول ښه دي؟
ـ هويوهم بال ندی وهلی.
ـ ښه چې ټول ښه دې نو غم مه کوه هرڅه به سم شي.
زينت په قهر سره وويل،هېڅ هم نه سمېږي اکرامه!ته ولې نه پوهېږي
بېګاته بياهغوی راځي.
او داځل زه مطمينه يم چې پالر مې دستمال ورکوي ،کوم شپږ وارې
راغلل او هرځل يواځې ستا لپاره ما انکار کړی دی.
ـ ته پوهېږي اکرا مه! چې زه يواځې خپلې پښتو نيولې يم،ستونی يې
ژړا ونيوه ،خدای دې داپښتوهم په مرګ سپېره کړي،چې هرځل
ديوچادمانع کېدو باعث کېږي.
اکرام يې خبره ونيوله نوتاخو ويل چې هغوی به بيارانشي.
اوفففف اکرام! زما خو نور هېڅ حوصله نشته خو ګوره مخکې مې هم
درته ويلي او اوس يې هم درته وايم،ښه دې غوږونه خالص کړه ،که
چېرې زما کوژده له عمر سره وشي ،ځان وژنم.
اکرام ورته وويل:
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ګوره ګرانې زه پوهېږم داډېره سخته ده،چې ته دمور او پالر په مقابل
کې ودرېږي اوزه هم ډېر جرئت نشم کوالی چې له خپلې کورنۍ سره
داسې خبرې يادې کړم ،په دې خارر چې له زينت نه د اوس وخت لپاره
ځان خالص کړي دروغ يې ورته وويل :ځکه له ما مشر ورور مې ال
کوژده نه ده کړې نو زه به څنګه هغوی ته دخپل ځان په اړه داخبرې
وکړم.
اوتاته خو معلومه ده چې پښتانه تل مشر اوالد ته واده کوي هغه
هلک وي اوکه نجلۍ ،ښه نو اوس ته ووايه چې زه څه وکړم،ايا زه له
خپلې کورنۍ نه پټ درشم او بېګاته ستادکورنۍ په وړاندې هغو
خلکوته ووايم چې زينت زمامينه او زما ښځه ده تاسو نشی کوالی
چې دلته په دې نيت راشئ ترڅو هغه خپله اينګور جوړه کړئ؟
ـ نه اکرامه داسې ونکړې،زه نه غواړم چې زما کورنۍ دې بدنامه شي
ځکه چې موږ په دې ځای کې ډېر لوړ نوم لرواو بل داچې زه داهم نه
غواړم چې سبا دې خلک د تښتېدلې نوم راباندې کېږي او ګوره ګرانه
ددې هرڅه ترڅنګ زه داهم نشم زغملی چې ستا شخصيت،عزت او
نوم اونښان ته دې هم څوک په ټيټه سترګه وګوري اوپه ټولنه کې دې
په يوه بد نوم ياد شې.
ـ ښه نو ته ووايه زه څه وکړم ته چې څه وايي زه همغه شان کوم.
ـ بس زه نه پوهېږم چې هرڅه کوې خو خبر مې کړې ،موبايل يې بند کړ.
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ـ اوف خدايه داڅه په مصيبت اوښتی يم ،يوپنځه زره دعاګانې خوبه
يې له ځانسره کړې وي ،چې ای خدايه ته خويې پالر او مور هغو
خلکوته انکاري کړي خو ژر به يې له ځانسره وويل :
زه خو په رښتيا چې احمق يې ښه! که فرض کړو چې هغو خلکوته يې
پالر انکار وکړ ايا زه له دې نجلۍ سره واده کولی شم؟
نه هېڅکله يې نشم کوالی.
داچې اکرام له ولې په دې باوري وچې هغه هېڅکله له زينت سره واده
نشي کوالی دا يوه بله معمی وه ،خو خپل زړه ته يې هم قناعت نشو
ورکولی اونه يې زېنت هېرولی شوه.
الره ورنه ورکه وه،چې اوس څه وکړي.
اکرام په تعويذ ونو او بندونو ډېره عقيده نلرله،خو په دې ورځ دزينت
لپاره له ماښام سره له اراقه ووت،په دې لټه کې شو چې اوس
يوڅوک پيدکړي چې له ده سره مرسته وکړي،په پوښتنو ګروېګنو يې
يو تعويذ ليکونکی ،پيداکړو ژر ژر يې خبره ورسره شريکه کړه،هغه
ورته وويل،چې زه دې کار کوم خوپيسې دې مصرف کېږي.
اکرام ورته وويل،څومره روپۍ پرې لګېږي؟ تعويذ ليکونوکي ويل
شل زره افغانۍ.
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داکرام په سترګو تياره زياته شوه ،بدن يې مېږي مېږي شو،له ځانسره
يې دتعويذ ليکونکي خبره تکرار کړه.
شششل زره!!؟
په مخ يې خوله راغله
په قهر يې تعويذ ليکونکي ته وويل:
ته د انجلۍ ولور غواړې که ماته يوتعويذ ليکې؟
مال په سړه سينه او لويه حوصله ورته وويل:
ـ بچو!که دومره اسانه وای اوته دومره باتور يې نوبيا په ماپسې دڅه
لپاره راغلی يې؟
ـ اوف خدايه پاکه ته خورحم وکړې،دانوپه کوم غم کې ايسار شوم،له
ماسره خو ټولې په جېب کې دوه زره افغانۍ دي.
نا اميده دتعويذليکونکي له څنګه پاڅېده ،روان شو ،تعويذ
ليکونکي ورته وويل راځه مراعت به درسره وکړم،زړه مې درباندې
دردکوي ځوان يې کنه له شل زور څخه کمې نه اخلم.
خير دی ته  ٢٥زره راکړه ،بيايې هم خبره ورباندې ښه ونه لګېده،ترې
روان شو،نور يې نو نه غوښتل چې يوه خبره هم ور سره وکړي،له
ځانسره په خبرو شو.
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ته اوس دې احمق ته وګوره،زه ورته دبانک رئيس ښکاره
شوم،دخلکوله مجبوريته بده استفاده کوي،ته ورک شې اوستادې
تعويذ ورک شي ،زه هېڅ ستاسوپه دې کاغذونو عقيده نلرم خوڅه
وکړم نن ډېر مجبور يم ،اوبو اخستی يم ځکه زګ ته هم الس اچوم،که
څه هم په دې ښه پوهېږم چې دا زګ مې هېڅ دردنشي دواکولی،خو
زړه مې ارام نه کوي او غواړي دخپل ځان دبچ کولو په خارر له دېرو
ستونزوسره په کلکه مقابله وکړي.
ای پاکه ربه ته خو راباندې رحم وکړه،ستاپه بنده ګانوکې خوهېڅ رحم
نشته.
زه نوڅه وکړم ،داخو ډېره ګرانه شوه،اوس کوم خوا الړ شم.
له ځانسره لکه لېونی ګُرمېده اوراغلې الرې ته مخامخ شو.
چې بيايې د هغه مال اواز واورېده ،په دې سره ته هېڅکله هم نشې
کوالی چې خپله مينه السته راوړې،که هرڅومره ورپسې وکړېږي او
له هغې سره ځان په غمونو او دردونوکې شريک وښيي،ته حوصله نه
لري،نونشي کوالی چې خپل مقصد اومنزلت ته رسېږې،خواوس په
اکرام دهغو خبروهېڅ اثر نه کاوه،سم لکه دېوال ته چې لګيااوسې.
کله چې اکرام بېرته راتاو نه شو ،تعويذګر وانګېرله چې مړۍ يې له
خولې ووته،نو پسې ور روان شو،لګ لرې يې ودراوه ،له مټ نه يې
ونيوه ،ته خوراشه ګوره داسې کار نشته چې اهلل ج ورته دحل الر نه
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وي پيداکړي ،ته راشه زه درسره مرسته کوم خير دی يوه انه هم مه
راکوه،راشه ز ه پوهېږم ته اوس ډېر فشار الندې يې،فکر دې سم کار
نه کوي،خدای مکړه داسې کوم کار ونکړې چې هم ستا اوهم دهغې
جلۍ په زيان تمام شي.
اکرام يې له ځانسره روان کړ،خپله جادوګري او چشم بندي يې پرې
وکړه،دوه درې شوېستونه او يوکاغذيې ورکړ،ورته يې وويل:
دامې دهمدې لپاره مخکې له مخکې ليکلي دي،ډېره خواري مې
ورباندې کړې ده،پوهېږم چې زموږ ټولنه له داشان ستونزوسره ډېره
مخ ده،خو ګوره چې دې ته به يواځې سور پوښ نه ورکوې نور چې هر
ډول وي پروانکوي،په تلوکې يې ورته وويل اوس ستا خوښه چې
هرڅومره شکرانه راکوې،هغه هم ددې په خارر وايم چې تعويذ دې
اثر وکړي،کنه په خدای که به مې يوه روپۍ هم درنه اخستې وه.
دجېب دوه زره روپۍ يې ترې واخستې او درخصتولوپه وخت کې يې
ورته وويل،ګوره ځوانه تعويذبه په مټ پورې وتړې،او ساختونه يا
شوېستونه به نن ماخوستن څلور واړه په پاکه ګياکې وسوزې انشاء
اهلل چې هغه څه به کېږي چې ستا خوښه وي خو ګوره چې بې غوري
ونکړې،کار خدای پاک کوي خو موږ اوداتعويذونه يې ورته وسيله
ګرځولي يو.
ترټولو جالبه خو داوه چې اکرام بايد ولي تعويذ په مټ پورې وتړي.
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اکرام ته يې هېڅ خوند ورنکړ ،په چټکۍ ترې روان شو ،همدا چې
ورسېده ساختونه يې مخې سره وسېزل او دمال خبرې يې عملي کړې.
دشپې يوولس بجې وې چې دزېنت له موبايل څخه ورته پيغام
راغی،همدا چې پيغام يې ولوست،موبايل ترې دځمکې په لور
حرکت وکړ په ځمکه چې ولګېد،بېټري يې يوخوا او کوور يې بلې
خوا والړ،يوه درنه چيغه يې وکړه اوورسره ښه په اوچت اواز يې
تعويذ ليکونکي ته په ښکنځلواوبدو ردو پيل وکړ،تعويذ يې هم
سمدال وشکوه لرې يې وغورځوه،ښه ډېريې وژړل،دڅنګ
اراقونوڅخه يې هم ملګري راغلل،له اکرام څخه يې دپېښې علت
وپوښت خوده هېڅ نه ويل،اخر يې کمال ته چې ترټولو ورته اعمادي
وو اودزړه هره خبره يې ورسره شريکوله ،وويل:
زينت يې بل چاته ورکړه!
هېڅ ځمکې ځای نه ورکاوه ،ټول جهان ورباندې اور شو.
ای خدايه! ته رحم وکړې ،چې زينت به په څه حال وي،هغه خوبه مړه
شي،زنګ يې ورته وواهه خو ځواب يې ورنکړ ،بيايې شمېره ډايل
کړه ،په دريم ځل فون بند شو ،يوځل يې بياښه وژړل،خوب هم نه
ورته.
لکه لېونی،يوځل يې کوټبندته الس کړ،واسکټ يې واغوست،بس
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ځم ورپسې،داسې ونه شوه،په زور وي که په رضا زينت له کوره
اوباسم،بيايې دټولو الس خالص،زه وګورم چې څوک زما مخې ته
راځي اوس نو ددې په قصه کې هم نه يم چې زموږ واده کېږي اوکنه زه
دا نجلۍ د بل چا په کور کې نشم زغملی.
که زينت څه ويل اونه يې منله ،دومره به يې ووهم چې په
ماکېږي،ملګرويې ورته نصيحتونه کول.
ـ اکرامه غلی شه ،څه له ځانه دې ماشوم جوړ کړی دی،دانو څه پېښې
دي چې ته يې کوې،زور خودې ورسره نشته ،خپل پالريې دی چې
وريې کړه وريې کړه.
تاورته کله ويلي وو چې دالور دې ماته راکړه،کومه جرګه دې
وراستولې وه اوکه هسې د هوا مرغان له خلکو اخلې؟
حوصله دې پرځای کړه،دادحل الره نده،کومه چې تا نيولې ده،فکر
ارام کړه اوس خو کار شوی دی،ستا دغه کارونه هېڅ ګټه
نلري،نوداښه ده چې غلی کېنې.
دهغوی خبرو پرې يوڅه غېزه وکړه ،په خپل ځای کې کېناست،ټول
ملګري ورنه الړل ،يواځې کمال ورسره پاتې شو،په دې خارر چې
داهلک څه چل ونکړي.
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دوهمه او دريمه ورځ يې زنګ ونه واهه،په څلورمه ورځ پوهنتون ته
په الره وه،چې دزينت موبايل ته زنګ ورغی،له دوه درې زنګونو
تېرېدو وروسته فون اوکې شو مګر اواز بدل وو،بلې بلې
بلې!خواکرام پرې غږ ونکړ،له هغې خوا اواز بيا راغبرګ شو،
هرڅوک چې ياست بل وخت اړيکه ونيسئ،موږشفاخانه کې يو.
اکرام بياداسې شو لکه څوک يې چې په سر ښه کلک ګذار
ورکړي،دنيا پرې تاوه شوه،له دې خبرې سره يې زړه دومره په اوچت
اواز درزا پيل کړه چې په خپلوغوږونو يې دا درزا داسې اورېده لکه
څوک چې يې په مال ډبوي.
څه شفاخانه!په زړه کې يې وويل لکه چې دې کم عقلې څه خاورې
ايرې خوړلي.
خير خير يې ويل له نيمې الرې راوګرځېد،پښوکې يې زور ختم
شو،زړه يې مړشو ،سترګو ليدل بس کړل،يوه لوړه ودانۍ وه ترڅنګ
يې کېناست،مخې ته يې يوکراچۍ والړه وه چې يخې اوبه اوغير
الکولي مشروبات يې پلورل اواز يې ورته وکړ.
وروره يو بوتل اوبه خوراکړه.
وبه يې وڅښلې له پښويې مړه مړه خوله روانه شوه ،تندي يې سوخت
شروع کړ،ژبه يې ډېره وچېده،ښايسته ځنډوروسته يې ځان کې لږ
متره پيداشو ،په ډېر زور راپاڅېد،ورو ورو روان شو ،هغه الره چې
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له دې ځايه يې هره ورځ په لس دقيقوکې لنډوله،نن يې په پنځه
څلوېښت دقيقوکې ووهله.
همداچې اراق ته ورسېده،سړه لرې ورباندې راغله،بدن يې لزړه پيل
کړه،يخ يې شروع شو،دوه کمپلې يې واغوستې خو زينت يې نېغه
سترګوته والړه وه ،يوځل لکه لېونی کمپلې يې له ځانه
وغورځولې،پرېږده چې مړ شم،زه بدبخته.
خلک خودخپلې مينې لپاره ځان قربانوي نوماڅه وکړه،زه به هم
خلکوته دخپلې مينې اوبهادرۍ کيسې کوم؟
پکارده چې زهر وخورم،زمامينه دبل چاپه نوم شوه،اوماکمپله
اغوستې پروت يم،څومره الښه ښکارم.
په بيابيايې دزينت شمېره رخ کړه خو چاځواب ورنکړ.
سبالس بجې يې پالرموبايل اوکې کړ،همدا چې بلې يې کړل،اکرام
وپوهېده چې دزينت پالرسمندرخان دی،له هغې خوا بيا غږ وشو بلې
څوک ياست؟
اکرام ځواب ورکړ:
السالم عليکم کاکا جانه!
وعليکم سالم ستړی مشې،څنګه يې؟
مننه خوشحاله دې اوسې کاکا جانه،کور موودان.
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ځان يې ورته د زينت دهمصنفۍ ورور معرفي کړ.
زه حيدر يم د شپنې ورور هغې راته وويل چې خورجانه يې زينت
ناروغه ده،ډېرزنګونه يې ورته وهلي خو ځواب نه ورکوي.
تاسوراته ويلی شئ چې خورجانه اوس څنګه ده؟
سمندرخان ځواب ورکړ:
عزتمندشې بچی! هو دخدای فضل دی اوس رکه روغه ده،
خواستراحت کې ده،ډاکټرانوورته ويلي چې ترڅوورځوبايد ارام
وکړي،تاسوتشويش مه کوئ،شپنې لورته مې ووايه چې اوس يې
خورکۍ بېخي جوړه ده.
اکرام بيا وردمخه شو،زه خويې ورته وايم مګر دايې نه مني،که
کېدای شي نو يوځل به ورسره خبرې وکړي چې زه دشپنې له جنجاله
خالص شم،ددې به هم زړه صبرشي.
هو ولې نه دومره خوکولی شي چې هغې سره خبرې وکړي،زه به
موبايل ور ته واستوم.
اواز يې وکړ.
جلوې!وجلوې!
اخوانه دکوچنۍ ماشومې اواز راغی څه وايي بابا!؟
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راشه دامبايل دې عمه ته يوسه،چې خورجانه يې ورسره خبرې
کوي.
ماشومې مبايل واخست تر کوټې يې له ځانسره په وړه ژبه زمزمې
کولې.
امه! ای امه!
هه داواخله،چادرته زنګ وهلی دی ،بابامې وويل چې تاته يې راوړم.
مور يې ورسره ناسته وه  ،ويې ويل دانو اوس خبرې کولی
شي،خودامبايل بندکړی کنه.
مبايل زينت واخست،په غالب ګمان چې سکرين ته به يې نه وي
کتلي،همداسې يې غوږ ته پورته کړی وي،په دېر ماڼېچن او له غمه
ډک اواز يې وويل:
بلې سالماليکم !بلې ستا اواز نه راځي.
مور يې ورته وويل:لورې!ته دې خبرې وکړه زه درته بېرته ژر راځم.
اکرام شکر ووېست ښه شو چې داخووالړه.
له دېخوا اکرام پرې په ډېره مالمته بڼه اواز وکړ.
زينت!تاولې داسې وکړل!؟
ايا تا دخپل ژونداوکورنۍ لپاره هېڅ فکر هم ونکړ؟
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زينت ټکان وخوړ چې داخو اکرام ده تشويش يې شو چې له پالر
سره به يې څنګه خبرې شوې وي،په ژړاشوه،فون يې بندکړ،خو اکرام
بياورته زنګ وواهه ،له اوکې کولوسره زينت وويل:
زه اوس روغه جوړه يم،ګرانې ته تشويش مه کوه ،زه درته بيا زنګ
وهم.اکرام پوی شو چې بيايې څنګ ته مور اوياکوم بل څوک راغلل.
زړه يې ښه شو،له ځانسره يې وويل شکر خدايه چې له مرګه دې
وساتله،په همدې وخت کې زينت ورته مسج را واستوه ،ته زنګ مه
وهه،چې هره لحظه راسره خلک وي،زه خپله درته فون کوم ،اکرام په
دې خبرې سره نور هم ډاډه شو.
دوه درې ورځې اکرام زنګ ونه واهه اونه زينت زنګ وواهه،اخر اکرام
ځان کنټرول نه شو کړای،زنګ يې ورته وواهه،خودهغې مبايل بند و.
په سبا زينت ورته زنګ وواهه،اول يې ښه ډېر ورته وژړل بيايې ورته
وويل:
اکرامه زه خپل ځان وژنم نن وي اوکه سبا،داکار به حتماً کوم خوتانه
يوه هيله کوم چې خپل ژوندپه خپله رريقه پيل کړه زما په فکر کې
نشي،تاته زه په هغه مينه قسم درکوم چې له ماسره يې لرې زماپه اړه
به هېڅ تشويش نه کوې،داسې وانګېره چې ما اوتاهېڅ نه پېژندل .
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ـ ګوره ګرانې دادحل الرنده،کومه چې تا غوره کړېده ،ته بايد په دې
پوه شې چې هرڅه په ازل کې شوي وي بل څه نه کېږي ،موږ بايد تل
،يواځې دځان په اړه فکر ونکړ اودزړه خبره ونه منو،ځکه دېرو خت
دزړه خبرې اوفيصلې سمې نه خېژي،هيله کوم ځان هوښيارکړه.
داکرام خبره يې قطع کړه،هو دامنم څه چې په ازل کې شوي وي بل څه
نه کېږي،خو زه پوهېږم چې زماپه ازل کې يې څه ليکلي دي،تاته
خوشحاله ژوند غواړم اوماته دمرګ اوځان وژلو لپاره دموقع په الس
راتللو دعاوې کوه اکرامه!
ـ وګوره زينت ته ځان پوی کړه،هرڅه به خدای پاک سم کړي،زه
پوهېږم چې ستاپالر هېڅ وخت ستاپه زيان کار نه کوي،ستالپاره يې
چې کوم څوک ټاکلی دی،ترهرڅه لومړی به يې دهغه دکورنۍ،خپل
اوخپلوانوپه اړه پلټنې کړې وي،بيابه يې دهلک په اړه هراړخېزې
څېړنې کړې وي.
ستاپالر اومور خوله د ې خبر نه ول چې زه ا وته مينه کوو،زه پوهېږم
که اوس هم ستاپالر خبر شي چې ته له يوه بل چاسره د مينې اړيکه
لرې نوهغه به ډېر خفه شي اوکېدای شي چې دخپلې پښتونولی په
سبب دمرګ ترپولې ستاترڅنګه در ورسېږي،نوته هڅه وکړه چې خپل
پالرجان خفه نکړې،زه پوهېږم چې داډېره سخته خبره ده،خو ګوره
کومواشخاصوته چې لوړ نومونه ورکول کېږي او قهرمانان يې بولي
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هغوی همدومره مشقت او دردونه ګاللي اوبيايې دانومونه خپل کړي
کنه داهرڅه دومره اسانه ندي.
زينت جانې!زه هېڅکله هم تانشم هېرولی،ته زما دسترګوتور يې خو
اوس هېڅ نشي کېدای،هغه څه چې زما اوستاپه فايده دي هغه
ستاخپلې کورنۍ ته پام کول او دهغوی دعزت ساتل دي،زه به له
تاسره په هره ستونزه کې مرسته وکړم،خوته يواځې زمايوه خبره ومنه
ګرانې چې هېڅ داسې کارونکړي چې خدای مکړه سبادې کورنۍ ته
ستاپه سر څوک پېغور ورکړي.
داسرار اتل دنظم دوه درې کړۍ يې ورته وويلې چې:
داضروري نده نادانې چې هم ستابه کېږي
دقسمتونو فيصلې په اسمانونوشوي
اوته په ځمکه کرښه راکاږي چې دابه کېږي
زه ستادمينې نه منکر نه يم خوڅه وکړمه
خوهغې بياهم دواړه پښې يوې موزې ته برابرې کړې وي،دهغه خبره
يې نه منله.
ـ بس هرڅه چې وي زمانور ژوند ندی پکار،زه بې له تاپه ژوند اور
پورې کوم،نه يې غواړم.
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ـ څه چې غواړم هغه مرګ دی،نور ته زماپه اړه هېڅ اندېښنه مه کوه.
بالخ ره،دوه درې مياشتوکې يې هغه په دې قانع کړه چې زموږ په
قسمت کې به همداسې ليکل شوي وو.
داچې دزينت زړه له ځانه صبر کړي په دروغويې ورته يوه ورځ وويل
ماهم کوژده وکړه.
خونه يې منله ورته يې وويل:
ـ ته دروغ وايي.
اخر يې ورباندې ومنله اوقانع يې کړه چې داخبره رښتياده.
يوه ورځ زينت اکرام ته په ټېليفون کې وويل،چې کابل ته دخپلې ترور
کره ځي.
اکرام په دې خبره دېر خوښ شو ،ويل يې که قسمت وي کومه ورځ
خوبه يې وګورم ،ورته يې وويل:
ښه نوکله به راځې او رښتيا ټوکې کوې که رښتياوايې؟
زينت ورته وويل رښتياوايم،زه تاسره داسې ټوکې لرم؟
دواړو وخندل،بس که دخدای رضاوي اوژوندۍ وم نو بلې اونۍ کې
درځم.
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زينت په رښتيابله اونۍ کابل ته الړه،هره ورځ به يې له اکرام سره د
ترور له لورګانوپټې خبرې کولې،يوه شپه يې دترور يوه لور چې
مرسل نوميده په اراق کې ورسره يوځای وه ،اکرام ته يې زنګ
وواهه،دټلوېزيون اوز هم پورته وو،خو ددې اواز يې سم نه شو
اورېدای،اکرام ورته وويل:
ولې په جګ اواز خبرې نکوې؟
هغې ورته وويل مرسل راسره ده او ويښه ده ،په خپل موبايل کې ګيم
کوي ځکه په جګ اواز خبرې نه شم کوالی.
په دې شپه زينت له اکرام سره څلور شپيته دقيقې خبرې په پسپکو
وکړې،خوکله چې ۰٣دقيقې پوره شوې د مخابراتي شرکت لخوا په
اتومات ډول اړيکه قطع شوه ،بيايې زنګ وواهه خو زينت  ۴دقيقې
پس ورته وويل:
اکرامه! لږ صبروکړه چې کمپلې الندې نور په خولو خيشته پيشته
شوم،ساه مې هم تنګه شوه.
دباندې ووتله،دمه يې وکړه،بېرته کوټې ته راغله زنګ يې ورته
ووهه.
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خوداځل يې خبرې يوڅه ډاډه اولوړې وې،ټلوېزيون اوس هم چاالن
و،اکرام ورته وويل اوس نوڅنګه په لوړ اواز خبرې کوې که مرسل
درنه پوښتنه وکړي،څه ورته وايي؟
زينت ورته وويل :
مرسل ويده شوې او دټلوېزيون ترڅنګ ده زما اواز نه اوري،که ويخه
هم شي ،زه يې وينم،بيا فون بندوم.
اکرام ورته وويل کوم وخت راشه چې چکر درکړم.
هغې وويل څنګه؟ دلته خو ډېر بيروبار دی ،څنګه به شي ،ماسره خو
تل مرسل او دترور نورې لورګانې مې وي.
اکرام ورته دپېښوريوپه اصطالح وويل:
کېنه مړې!
خو يوه پکې ملګرې کړه ،خبره ورسره ياده کړه ،ورته ووايه چې دلته
مې دکورس استاد دی راځه چې سبايې څنګ ته ورشو،زه به ددفتر
ادرس ردکړم،دواړه راشئ.
زينت ورته وويل سمه ده زه به هڅه وکړم چې لغماني چل پرې
وکړم،خوکه بريالۍ شم.
هغه هم ډېره چهارصدوبيسته ده.
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اکرام ورته وويل خير ته خو يوڅه وکړه،دومره به هم نه وي که بياهم
ونه شونو ماسره اړيکه ونيسه يوبل چل درته ښايم.
هغې وويل سمه ده،همداسې کوم خو ته صبر چې که مرسل راضي
کړمه ښه ده هغه په کابل کې بلده هم ده.
په دې وخت کې اکرام له يوه ټلوېزيون سره ديوې خپرونې د پرډيوسر
او پرزېنټر په توګه کار کاوه.
يوه ورځ چې دسبا يې دخپرونې لپاره مېلمانه راوغوښتل ترڅو
خپرونې ثبت کړي ،دوه مېلمانه يې پيداکړل اوددرېيم په لټه کې
وو،چې زينت ورته فون وکړ.
همدا چې فون يې اوکې کړ،هغې وويل:
اکرامه! سباته وخت لرې،چې درشم؟
دخوشحالۍ ساړه يې په زړه ورننوتل.
ورته يې وويل:
دانو اوس خبره وه چې تاوکړه؟
ولې نه ګرانې ته به زما خواته راځې او زه به وخت نلرم؟
خو ګوره چې مرسل هم راسره ده او ای!
هغه ګوره ډېره شوخه هم ده.
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اکرام ورته وويل:
پروانکوي ،سباته زما دکار دفتر ته راشئ،ټلوېزيون ته به موهم بوځم.
ـ نه نه زه هلته نه ځم،خلک به مو ټلوېزيون کې وګوري.
اکرام په ټېليفون کې په لوړ اواز ورته وخندل،نه لېونۍ نه دې وينې.
ـ ښه سمه ده ټوکه مې وکړه ،درځو خو چکر به راکوې ګوره!
اکرام ورته وويل سمه ده تادې اهلل راولي ،ځان به درنه ځار کړم.
ـ غلې شه اکرامه! له دې خبرې مې اوس نفرت کېږي له هغې ورځې چې
ته ننګرهار ته راتلې،مادرته همداخبره وکړه اوپه بله ورځ تاباندې
موټر ټکر شو اوس مې،داخبره هېڅ نه خوښېږي.
ـ ښه سمه ده،ځان درنه نه ځاروم،زه هم دومره باتور نه يم.
سباته يې،له يوې تر درې بجو سټډيو بوک(ريزرف)کړه،مېلمانه يې
هم په يوبل پسې وخت کې راوغوښتل.
سهار وختي پورته شولمونځ يې چې وکړ ،له چای څښلو دمخه يې
کلين شيف اوحمام وکړ،په ځان يې سمه خواري وکړه،نوې درېشي
اونېک ټايي يې واغوستل،ښه قېمتي سپرۍ يې استعمال کړه ،لس
بجې وې چې زينت زنګ ورته ووهه.
ته چې غوږی پورته کړ،هغې ورته وويل:
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ـ عالي جنابه!اوس خودې له دفتره راووځه کنه.
ـ څه راووځم مطلب دې څه دی ؟
ـ ته خو يوځل راووځه اويا ووايه چې کوم شعبې ته درننوځو؟
اوچته پاڅېده ،دروازه يې خالصه کړه ،ګوري دوه پتلون کړې
جنکۍ،چې په غربي سټايل يې ځانونه جوړ کړي ،ددروازې مخې ته
والړې دي ،زينت تورې عينکې په سترګو او دعمه لور يې مرسل پاس
په وېښتوکې ټومبلې وې،دواړوته يې،ښه راغالست ووايه ،دفترته
يې دننوتلوبلنه ورکړه ،داخل ته چې ننوتې،زينت عينکې لرې کړې،
الس يې ورکړ،ترډېره يې داکرام الس په خپل الس کې کلک نيولی
وو،اکرام باور درلود،که مرسل ورسره نه وای نو زينت ښه کلکه غاړه
ورکوله ،خومرسل يې مخې ته ديوال جوړ وو،له دې سره تر ستړې
مشي ،وروسته يې مخ مرسل ته واړاوه.
ـ مرسل جان تاسوښه ياستئ؟
ـ هومننه کوم صيب تاسوڅنګه ياست؟
مرسل دزينت په لور مخ واړوه ،ورته يې وويل:
ـ زينت جانې!دومره کوچنی او ځوان استاد؟
ـ زه خو وايم چې ته به يې استاده يې.
هغې ورته وخندل،هو دازما استاد دی،او وياړم ورباندې.
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مرسل چې اکرام ورنه دومره تمه نلرله همدا خبره يې پسې وغزوله،
واقعاً چې با استعداده اوباسليقه ښکاري.
اکرام ورته وويل ،خوشحاله اوسې،اغلې مرسل،خو ودې نه ويل چې
تاسې په څه بوخته ياست  ،زده کړې مو څومره اوپه کومه برخه کې
کړي ،اورښتيا ته هم د زينت په شان تنبله يې اوکه څنګه؟
د زېنت تندی تريو شو د سترګوپه کونجونوکې يې اکرام ته وکتل.
مرسل ځواب ورکړ،زه دکابل پوهنتون د ژورنالېزم دپوهنځۍ ددوهم
کال محصله يم.
دزينت لکه چې نور داکرام او مرسل په خبرو رخه راغله،په خبروکې
يې ور ودانګل:
خير نوزه به والړه شم ،بس همداتاسو خبرې کوئ.
درېواوړو ښه په لوړ اواز وخندل،اکرام خپلې څوکۍ کې کېناست.
ددفتر مستخدم ته يې چې څنګه هدايت او رهنمايي کړې وه هماغه
شان يې کړي و چای يې له څو ډوله کېکونو او بيسکټو سره راوړ.
مرسل وويل ښاغليه،دې ته هېڅ ضرورت نه و ،خو زينت غلې وه،
دشيدو چای پيالوکې واچول شو.
زينت اکرام ته په موسکاسره وويل:
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بخښنه غواړم،استاده کولی شم ستاسو له کمپيوټر څخه انټرنېټ
ستفاده کړم؟
اکرام ورته وويل هو ولې نه!خولومړی داراته ووايه چې کمپيوټر او
انټرنېټ سره دې کله بلدتيا پيداکړي؟
هغې ورته وويل هغه تاچې داسانه انټرنېټ په نوم کتاب راکړی،کله
کله مې د ورور په کمپيوټرکې دهمغې په مرسته کار کوم.
ښه سمه ده راشه مهربانې وکړه.
نجلۍ راغه د اکرام په نوم فولډرته ننوته،دانځورونوپه کتلو بوخته
شوه،ښايسته ځنډ پورې يې وکتل نوره بېرته دمننې په ويلوسره
خپلې څوکۍ ته والړه.
دغه شان شېبې څومره ژر تېرېږي دومره ژر ٢١بجې شوې ،نور نو بايد
اکرام ټلوېزيون ته تللی وای،دوی ته يې وويل زينت جانې راځئ چې
ځوتلويزون ته زه يو دوه خپرونې ثبتوم چې ميلمانه مې راغوښتې
،تاسو هم له ځانه سره بيايم اوزه پوهېږم چې دشيدو چای اوبيسکټو
مو اشتها خرابه کړه دخپرونوله ثبتولو وروسته به غرمنۍ وخورو.
مرسل وويل نه ښاغليه ډېره ډېره مننه !
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مونږبه درنه والړې شو زه هم درسونه وايم ازموينې مې رانږدې دي
بس دی تاسو مووليدلۍ زينت راته پرون وويل چې دلته مې استاد
دی اوډېر راباندې ګران دی يوځل ورځو.
اکرام ورته ويل ډېرموښه وکړه خو که غواړئ زه خوشال شم دغرمې
ډوډۍ ماسره وخورئ ما زينت ته ويلي زه يو دوه خپروني ثبتوم
مېلمانه راځي ،اوکه تاسو وايئ نوله مېلمنوبخښنه غواړم ،رخصت
به يې کړم ،مګر تاسوبه ډوډۍ راسره خورئ،داحتمي او جبري خبره
ده.
زينت غلې والړه وه ،هېڅ يې نه ويل،اکرام پوهېده چې د زينت په زړه
کې به دا خبرې تېرېده چې کاش مرسل ورسره نه وای ،چې هغې خپل
زړه ښه ورته تش کړی وای ،خو داکرام لپاره مرسل ډېره په ګټه وه.
مرسل هم ورسره ومنله،دټلوېزيون په ررف روان شول.
موټر راغی درې واړه پکې کېناستل،هلته چې ورسېدل ،په دروازه
کې دتالشۍ په وخت کې يې ورته وويل دا دواړه مې مېلمنې دي،د
نورو دوه مېلمنو نومونه يې هم ورکړل چې راورسېږي اوسټډيوته يې
رهنمايي کړي.
دوی والړل،زينت او مرسل يې انتظارخونه کې کېنولې،اکرام الندې
ښکته شو ،ترڅو کېمره مينان،پيدا او سټډيوبرابره کړي.
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دهغه همکاران خبر شوي وو چې له اکرام سره دوه ښکلې نجونې
راغلي دي،ترهغې بېرته پاس ور خته دوه نجونې همکارانې يې له
مرسل اوزينت څخه يو اوبل ررف ته ناستې او دزړه خواله يې ورسره
پيل کړي وو.
خو دوی ورته ډېرې زروړې نه غږېدلې.
يوې همکارې يې چې برېښنا نومېده ،اکرام ته وويل:
اکرام صيب،دا مېلمنې خودې هېڅ خبرې نه کوي،خوماشاءاهلل يوه
دبلې نه ښکلې دي.
هغه ورته وويل:
ستاسواو ددوی ترمنځ دومره فرق دی لکه د ونې او ديوال شارو
ترمنځ چې وي،دادواړه دېوالي شاروګانې دي اوتاسودونې،نو دونې
دشارو بچي،ددېوالي شارو دبچيوپه نسبت ژر په خبروراځي.
برېښنا او وږمې په کړس خو زينت او مرسل له ځانسره وخندل،يوبل
ته يې معرفي کړي،وږمې چې دفېشن په نوم يوه خپرونه يې چلوله له
زينت هيله وکړه ترڅوورسره يوه خپرونه ثبت کړي،خو هغې انکار
وکړ،بيايې مرسل ته وويل هغې هم ونه منله.
په دې کې داکرام نارينه وو همکارانو هم يوه يوه سر راښکاره کاوه.
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داکرام يو مېلمه هم را ورسېده ،نو اوس يې بايدخپرونه ثبت کړې
وای،زينت اومرسل يې برېښنا او وږمې ته وسپارلې،اوخپله له مېلمه
سره سټډيوته ښکته شو ،دخپرونې په پنځلسمه دقيقه کې بايد وقفه
اخستل شوې وای،همدا چې دوقفې اناونس يې ورکړ،پنځه شپږ
جنکۍ،دتخنيک شعبې ته راننوتې ،اوس نو داکرام دراډيودبرخې
همکارانې،ځال،سُنن،او يُسرا هم ورسره ملګرې شوې وې،کله چې
يې دخپرونې اناونس ورکړ اوليدونکيوته يې ښه راغالست وويل،
مېلمه يې مخارب کړ،خومېلمه چې دوقفې پرمهال،يې دنجونوډله
دتخنيک په څانګه کې وليده،يودوه ترې هېر شول،خبرې ترې ګډې
وډې شوې،اکرام تخنيکر،ته اواز وکړ  :سټاپ.
نجونوته يې وويل:
هيله کوم تاسوداځای خالي کړئ،خفه نشئ.
هغوی هم بېرون ووتلې،کله چې خپرونه خالصه شوه ،نومېلمه داکرام
يوشاعر ملګری و،اکرام ته يې وويل،برپدر دې ددوی لعنت شي،
داڅه وو دا؟
هلکه اکرامه!مزې خوتاسووکړې ،موږخوهسې وسوځېدو ههههههه.
دی يې رخصت کړ،بل مېلمه هم رارسېدلی ووهغه يې هم سټډيوته
بوته،خپرونه پيل شوه،چې داځل يواځې زينت دتخنيک په څانګه
کې راښکاره شوه.
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اکرام چې وليده،زينت يواځې وه،نور يې هم ځان روب داب کې
کړ،ترڅوزينت ته ځان په خپل کار کې ډېر بريالی وښيي.
هغې هم خواږه خواږه ورکتل،خواکرام ځکه نه شول ورکتالی،چې له
مېلمه سره يې په موضوع خبرې کولې او بايدخپلې کمرې ته يې کتلي
وای ،دوقفې اخستوپه وخت کې يې زينت ته اشاره
وکړه،ترڅوسټډيوته دننه راشي.
دخپرونې تخنيکرچې مصطفی نومېده،زينت يې راوسته،سټډيوکې
يې دکمرې شاته په څوکۍ کېنوله،داخپرونه يې نوښه په مزه ثبت کړه.
دمېلمه له رخصتولو وروسته اکرام غوښتل چې والړشي،خو زينت
اومرسل چې له يُسرا سره په راډيو روم کې وې ،ورپسې ورغی،اواز
يې ورته وکړ.
ځال!
زمامېلمنې را پرېږۍ چې موږ ځو.
هغوی هم راووتلې،مرتضی چې په ټلوېزيون کې يې دموسيقۍ
خپرونه مخکې وړله،له درېيم منزل نه ورته اشارې کولې،ددوی
دټلوېزيون سټډيو ځمکتلي کې وه.
هرهمکار به يې چې زينت اومرسل وليده نوخپل کار به ورنه پاتې و.
ځال وويل:
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اکرام صيب،ته څوشېبې انتظار خونه کې کېنه زما له دوی سره کار
دی ،هغوی په دې کمو شېبوکې دومره خوږې دوستانې شوې وې،
چې هېڅ ترې بېلېدلې نه.
دموبايل شمېرې يې هم سره يوبل ته ورکړې وې.
اکرام انتظارخونه کې وو،چې څونفره همکارانويې وليد،مخې سره
يې پرې اوازونه پيل کړل.
اکرامه!اکرامه!
داحورې څوک دي اوله کومه دې کړي دي؟
نويدچې ډېر شوخ ووله اکرام نه يې غېږه چاپېره کړه ورته يې وويل:
ياره بچو تاته خوزما دومره تمه نه وه،ته خوډېر وران وختې.
ټولوپه يوه اوز وخندل.
اکرام ورته وويل:
غلي شئ خدای دې انصاف درکړي،دامې همصنفيانې دي،غوښتل
يې زموږ ټلوېزيون وګوري،چابه يوه پوښتنه کوله،چابله،يوه به ويل
اکرامه!
داچېرې ژوندکوي؟
بل به ويل نو دکوم ځای دي؟
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شبير وويل:
ماخو التراوسه په پښتنوکې په داسې سټايل جنکۍ نه وې ليدلې.
نو ريې اکرام له پښتنوتنګ شو.
چې هغوی هم راوختلې،خو اوس هغه زينت اومرسل نه وې کومې چې
له اکرام سره راغلې وې.
دهغوی ددفتر ارايشګرې په دواړو نوره خواري هم کړې وه.
دومره ښکلې ښکارېدې چې هېڅ اندازه يې نه ه.
دواړه يې خپلووالړوهمکارانوته ور وپېژندل.
دا زينت اودا مرسل ده.
زينت او مرسل هغوی ټولوته دسالم په نيت سرونه وخوځول.
اکرام هغوی ته وويل:
ښه نو هلکانو! دخدای پامان،موږ پوهنتون ته ځو.
مرسل او زينت له نجونوسره خدای پاماني وکړه او روان شول.
وږمې ورپسې اواز وکړ:
ـ اکرام صيب دوی به بيا هم کله راولې ښه!
ـ ښه سمه ده راولم يې.
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ددروازې څخه په وتلوکې يې يوې بلې ته السونه وخوځول اوداسې
يې وويل:
ـ بای قندولکو!
ددفتر موټر کې کېناستل،راروان شول،موټر يې په شهرنوکې رخصت
کړ،دوی يولوکس هوټل ته ننوتل،دغرمې ډوډۍ يې نږدې درې بجې
وخوړه،له ډوډۍ خوړولو وروسته زينت وويل،استاده ډېره ډېره
مننه،نن مې د ژوند تر ټولو له خوښيو ډکه ورځ ده.
کاش هره ورځ همداسې وای.
اکرام دشوخۍ په ډول ورغبرګه کړه.
بس ماسره ګرځه هره ورځ مزې کوه.
مرسل هم مننه وکړه ،ډېره خوشحالي،يې څرګنده کړه،ويل يې:
واقعاً نن بېله ورځ وه.
اوس نو هغوی دواړو غوښتل چې والړې شي ،ددې ورځې په جريان
کې څوڅوځله له کوره ورپسې،زنګونه،هم ووهل شو،زينت وويل:
چې موږ ځو اکرام هم رخصت ورکړ ،خو ورته يې وويل چې پټه والړه
نشې ،هرکله چې تللې ما خبر کړه.
زينت وويل حتماً دې خبروم.
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اوس دخدای پامان،زينت الس ورکړ،او دواړه په چکر چکر روانې
شوې.
اکرام ترهغې ورپسې کتل چې له سترګويې پناشوې.
کورته چې ورسېدې نو مرسل زنګ ورته وواهه.
سالم اکرام صيب!
وال ډېر خوند يې وکړ ،ډېره مننه له مېلمه پالنې څخه مو ،موږ کورته
راورسېدو.
دوهمه ورځ زينت اکرام ته فون وکړ:
ـ زه همدا اوس روانه يم ،جالل ابادته،اکرام ورته وويل داڅه وايې،او
ولې داسې يوناڅاپه؟
هغې ورته وويل ورور يې ورپسې راغلی دی او بايد والړه شي.
اکرام غوښتل هغې ته يوه ډالۍ واخلي خو اوس يې امکان نه
وو،خدای پاماني يې ورسره وکړه،کله چې کورته رسېدلې وه ،بېرته
يې داکرام د ارمنان لپاره ورته زنګ وواهه.
دوه ورځې يې خبرې ونکړې ،اکرام بيادخپل زړه له بدې ګواهۍ ډېر
تنګ شو،له ځانسره يې وويل:
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حتماً بياکومې بدمرغې بال دده په لور دقدم ايښودلو نيت کړی
دی،له ملګروسره ناستې پاستې هم خوندنه ورکاوه،همدا دليل وو
چې ډېر وخت به ورنه بيل او ځانته ګرځېدده.
سهار چې دفتر ته والړ،کمپيوټر يې روښانه کړ،بې له کوم څه کولويې
بېرته بندکړ ،ددفترمستخدم غالم ته يې اواز وکړ:
غالم کاکا!
که زحمت درته نه وي ماته خويوه پياله شين چای کتابخانې ته
راوړه،هغه هم دښه صيب په ويلو سره دچايو دترموز په ررف روان
شو،اکرام چې کتابخانې ته ننوت،په الماريوکې په ايښودل شويو
کتابونويې نظر تېرکړ،پرته دکتاب راخيستلوڅخه په کوچ کې په
چټکۍ سره کېناست،په ښي الس يې خپل تندی ونيو ،دهسک په لور
يې وکتل.
ـ ای خدايه!ولې دې زما ژوند دداسې دغمونو او ستونزو په
ګردابونوکې ايسار کړی دی،ولې راته يوه دحل الره نه ښيي،زه به نو
ترڅو داسې يم،ای اهلل يواحسان خوراباندې وکړه،هغه څه راته راکړه
چې تايې هر مخلوق ته دورکولو ژمنه کړې،خو نن زه درنه خپل هغه
حق له وخته دمخه غواړم.
ای پاکه خدايه ماته مرګ راکړه،زه نور په دې بدرنګه نړۍ نه غواړم
قدم کېږدم،دانوڅومره له بدمرغيوډکه دنياده.
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همداسې يې پورته کتل ،له ځانسره يې خبرې کولې چې دکتابخانې
دروازه ټک ټک شوه،ځواب يې ورنکړ.
غالم کاکا دروازه نيمه راخالصه کړه.
ـ صيب! زه داخل ته راشم؟
ـ هوډېروبخښه کاکا
غالم کاکا څه ونه ويل دچايوپياله چې له يوچاکليټ سره په شيشه يي
قاب کې ايښودل شوې وه په ميز يې کېښوده او له کتابخانې
ووت،اکرام مخ کې ايښی مېز په زوره په سوک وواهه،نږدې وه پياله
ترې چپه اوالندې وغورځوي،همداسې يې چپ ررف المارۍ نه
يوکتاب راکش کړ،دامريکايي ليکوال ډيل کارنګي لخوا ليکل
شوی (دژوند الر) کتاب وو چې پښتوته ژباړل شوی وو،دکتاب دمنځ
پاڼې يې پرانيستې،خوکتاب کې ورته د توروپرځای دزينت ښکلې
څهره ښکارېده،چې دامهال ډېره غمجنه اوله يودنيا فکرونوسره يې
دده سترګوته کتل.
ـ اووفف ګرانې دلته هم ته يې؟
بيايي شروع وکړه،زه نوڅه وکړم ،اخر څه وکړم،ماته خوهېڅ چل نه
راځي،زه څنګه تر تا در ورسېږم.
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ای خدايه چې مينه اومحبت دې پيداکاوه نو داپښتودې ولې ورسره
پيداکوله.
سپينې اوښکې يې په مخ روانې شوې،دازه په څومره سخته ازموينه
کې راګيريم،بيابه يې وويل.
په ماپسې بال چې زينت به څنګه وي ويل يې چې نن سبايي دواده نېټه
هم ټاکل کېږي،چې څه به شوي وي ،دادوه ورځې مې ورسره خبرې هم
ندي کړي.
زينت ورته ويلي و چې اوس ورته له ده سره خبرې ډېرې ګرانې شوې
دي ځکه چې ټول دواده په اړه خبرې کوې،څوک دنجلۍ لپاره
لباسونه،فرش اوظرف اخلي،څوک دهلک لپاره اوڅوک دمېلمنوپه
اړه خبرې کوې.
ددې لپاره چې اوس زينت له پخوانه يوڅه ښه شوې وه،ناروغي يې هم
ښه وه،خسرګنۍ يې هم بيړه کوله چې اينګور ترکوره کړي،خاونديې
هم ډېر ورته وارخطاوو.
اکرام پياله خولې ته پورته کړه خواليې ورنه غړپ نه وو کړی،چې
موبايل يې وشرنګېد،بېرته يې پياله له قاب نه اخواپه ميز کېښوده
،موبايل يې وکوت ګوري چې د زينت زنګ دی.
داخوزينت ده،کاش چې بد زير راته ونه لري،نور يې نوهېڅ توان نلرم.
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زړه نازړه يې دتائيد تڼۍ کېکاږله.
ـ ها ګرانې ته څنګه يې؟!
ـ زه ښه يم اکرام اوته څنګه يې؟
ـ هيله کوم له مادا مه پوښته چې څنګه يم،له سترګو مې اورونه
الوزي،نه پوهېږم څه وکړم ؟
ـ هېڅ مه کوه،ته خبريې چې راتلونکې پنجشنبه دواده ورځ وټاکل
شوه؟
ـ هاا؟څه وايې ؟
ـ رښتياوايم،بيګاه هغوی راغلي وو،خبره يې سره وکړه.
اوف زينت ! بس يواځې همدا زيری پاتې وو او داغم مې نه الره چې
کله به له تاسره نور دخبرو کولو اودتل لپاره دليدو چانس له السه
ورکوم ،دادی داتيګه دې هم په سر راته ونيوله،اوس يې راباندې
راوغورځوه چې ورالندې شم او بېخي رانه خالصه شې.
زينت وويل،ولې ته څه فکر کوې چې زه دېره خوشحاله يم؟ته پوهېږې
چې زما زړه له وينوډک دی؟اوبياخوتاته ماويلي وو کنه چې زه
ژوندۍ نه پاتې کېږم اومرم.
ـ په دې خارر چې زينت ته يوڅه روحيه ورکړي ورته ويې ويل:

85

نوڅه وکړو ګرانې ته ووايه،تاته خومې په هغه ورځ هم وويل چې راځه
کومه خوابه والړ شو،څه وخت وروسته به مشرانوته خبر
ورکړو،ګوروبه ورسره چې هرڅه کېدل،خوتا ونه منله.
زينت ورته وويل زه پوهېږم چې ستاخبرې په واک ندي،بس دابه
زموږقسمت کې ول،اوس غواړم له تاسره يوځل بياهم وګورم که
بيامړه شم نو هېڅ ارمان به مې په زړه نه وي،زه په دې ښه پوهېږم چې
تاته به دلته راتلل ډېر مشکل وي،ځکه په دې وروستيوکې ډېر ژر ژر
راغلې اوس به نو په دفترکې هم درته څوک اجازه نه درکوي
اوستابهانې به هم نورې خالصې شوې وي چې هغوی ته يې وکړې.
خوکه ته راشې او زه دې ووينم که بيامړه کېږم هم ځنکدن خوبه مې
يوڅه ارام وي.
اکرام ورته غوصه شو.
ـ ته ولې داسې وايي،ته خوبېخي له ژونده نا اميده يې،خير
دی،خدای پاک خومهربانه دی.
زينت په مات زړه وخندل،هو بېشکه چې مهربانه دی خو په ما اوتا
باندې ندی مهربانه.
کنه وګوره ولې يې زمونږ ارمانونه پوره نکړل؟
نو اکرام هيله کوم درنه راشه او زما وروستۍ ارمان پوره کړه.

86

اکرام ورته وويل بس ته اوس داخبرې پرېږده زه حتماً درځم،که همدا
نن هم راته په دفترکې ځواب راکوي ورته تيار يم،خوستاليدوته به
درځم.
ـ ښه نوکله به راځې؟
ـ که ستا غمونو ونه وژلم نو دسه شنبې په ورځ درځم.
زينت هم سه شنبه مناسبه ورځ وګڼله ځکه په چهارشنبه کېدای شي
دلرې ځايونومېلمانه راشي.
اکرام ورته وويل ښه سمه ده اوس دې خدای مل شه،زه چې در
ورسېدم فون درته کوم دليدو ځای به وټاکو،ته په ځان پام کوه.
خدای پامان ګرانه ستادليدوپه هيله.
اکرام سره تڼۍ زور کړه.
ده ته اوس له دفتر نه په کور کې بهانه جوړول ډېر سخت وو،ځکه په
يوه مياشت کې څلور ځله والړ،هلته به چې په کور کې ترې پوښتنه
شوه چې څنګه مخکې خوبه مياشت،څلوېښت شپوکې يوځل راتلې
اوس څنګه هره اوونۍ راروان يې؟
ده به ورته وويل چې دلته په جالل ابادکې چې زموږ ددفترڅانګه
ده،دلته يې دځينوکارونولپاره مرکزي دفتر را استوي،په دې خارر
چې دی ورته تر نوروډېر اعتمادي شخص دی.
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کورنۍ به يې هم باور وکړ.
ددوشنبې په ورځ له دفتر نه درخصتيدو وروسته يې دننګرهار الره
ونيوله،څوځايه الره هم بنده شوه،دشپې يوولس بجې کورته
ورسېد،ټول ويده وو،ده هم څوک خبر نکړل،له خپل کشر
ورور،ساحل سره په حجره کې ويده شو.
ساحل ورباندې پوی نه شو،سهار چې ويښ شو ګوري ترڅنګ يې بل
څوک هم پروت دی خوکمپله کې يې ځان تاو کړی وو پته يې نه لګېده
چې څوک دی،له ځانسره يې وويل چې کېدای شي کوم دتره ځوی يې
وي.
اکرام چې دشپې مزل ډېر ستړی کړی وو دسهار لمونځ هم ترې
قضاشو،اوه بجې وې چې راويښ شو،ساحل مطالعه کوله،چې ده
ورباندې اواز وکړهلکه ساحله! ستړی مشې.
ـ وی!! الال داخوته يې کنه راغی ستړي مشي يې ورسره وکړه.
کله راغلی يې؟
ـ دشپې ناوخته وه.
ـ زه خوبه دې را ويښ کړی وم کنه.
ـ هسې مې ولې له خوبه وېستی وې ته هم ټوله ورځ کار کوې ستړې به
وې.
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ـ ښه کور کې خلک خبر دې چې ته راغلی يې؟
ـ نه هېڅوک هم ندي خبر.
ـ ښه ځه چې ځو چای به هم تيار وي.
دواړه وروڼه کورته روان شول،انګړته چې ننوتل،ماشومانو چې اکرام
له ساحل سره وليد نو چيغې يې کړې هلۍ ګل الال راغی.
ټولو يې مخې ته رامنډې کړې،راحب چې د اکرام د ورور شفق ځوی
وو،له ونې هم ټيټکی و بل داچې اوس تازه په خبرو راغلی ولکه
روري ميده ميده خبرې يې کولې،داکرام په لمنې پورې ونښت.
ـ کاکا ماته چيشی؟
(کاکا ماته دې څه راوړي دي؟)
کرام جېب ته الس کړ لس افغانۍ يې ورکړې.
ـ هه داواخله تاته مې ډېر شيان راوړي دي خوالندې مې د ابراهيم په
دکان کې ايښي  ،ورشه پيسې ورکړه او شيان به درکړي.
کوچنی خوشحاله دخپلې مور په لور روان شو.
اکرام دمور کوټې ته ننوت له ټولوسره يې روغبړ وکړ،دمور السونه يې
ښکل کړل،هغې ورته وويل ځويه څنګه په دومره سهار وختي کې
راوسېدې خيريت خودی؟
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هو مورجانې! خيريت دی،اوس نه بلکې دشپې راغلی يم خوداچې
ناوخته وه،تاسومې په عذاب نکړئ،ډوډۍ مې هم په الره کې خوړلې
وه،نومې دابهتره وګڼله چې اوس وګورو.
ټول کېناستل چای تيار و ،په شريکه يې وڅښه.
اکرام خپلې خورڅانګې ته وويل که زما جامې وي او اوتو ورباندې
وګرځوې نو ښه به وي په ښار کې يوڅه کار لرم دا جامې مې خېرنې
شوې دي،هغه هم پاڅېده اوالس په کار شوه.
څانګې ورنه پوښتنه وکړه الال،په موټرسايکل ځې؟
هو!
هغې ورته په موټرسايکل هم ټوټه ووهله.
يوولس بجې له کوره ووت.
ټولوته يې وويل دبياليدوپه هيله.
اکرام چې له کوره ووت ،مور يې لورګانوته وويل:
ـ نن راته هلک خوشحاله نه برېښېده،خدای مکړه کوم مشکل خوبه
ورته نه وي پيښ شوی،دسرخير دې يې وي.
يوخومې سل ځله ورته ويلي چې په دغه ميراثي موټرسايکل مه
ګرځه،زما نه خوښېږي،داډېر بدمرغه شی ده،له ډېرو ځوانانويې
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ځوانۍ وخوړې،دهيچالحاظ نه کوي ،يوځل چې له يو شي سره مازې
ولګېده بيا حتمي مرګ ژوبله رامنځته کوي.
لورګانويې په يوه اواز وويل:
بسم اهلل دې وي،خدای مې دې الال پلو وي،مورې دعاورته
وکړئ،چې پخير بېرته راشي کورته.
څانګې وويل نن ماته هم ښه نه ښکارېده ،د جامو ورکولو په وخت کې
ماهم ترې پوښتنه وکړه ،چې الال!خفه غوندې راته ښکارې ،خوهغه
وويل چې،هېڅ خبره هم نشته،تاته همداسې ښکارم.
کله چې زه له خونې دباندې راووتم ،چا ورته نګ وواهه دهغه نفر
خبرې خومې نه اورېدلې،مګر الالمې ورته وويل  :ته حوصله په ځای
ساته هرڅه به سم شي،زه کور کې يم،اوس درځم.
دمور اندېښنه يې نوره هم زياته شوه ،فشار يې پورته الړ
پرېوته،لورګانو ژر درمل راوړل ور يې کړل ،اوبه يې پرې وپاشلې،په
لږ وخت کې بېرته کېناسته.
اوس هم ډېره ناقراره وه،زړه يې نه صبرېده،لورګانوته يې وويل:
تاسو مبايل راوړئ چې زه ورته زنګ ووهم.
څانګې موبايل ورکړ،شمېره يې ډايل کړه،خوداځواب يې دترالسه
کړ:
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ـ کومه شمېره چې تاسوغواړئ ورسره اړيکه ونيسي،مصروفه ده.
بيايي زنګ وروواهه،خوداځل يې زنګ تېرولوسره waiting call
وليکل،اکرام چې وليدل دکورشمېره ده ځواب يې ورکړ.
ـ بلې!
ـ ځويه ورسېدې پخير؟
ـ سالم مورجانې ته يې؟هو ورسېدم.
ـ ای ځويه!ته خوبه ښه يې کنه،ماته نن بل ډول په نظر راغلې؟
داکرام زړه چې اوس ډېر کمزوری شوی و،راډک شو،ستونی يې بند
شو ،کله يې ويل راځه ښه ډېر ورته وژاړه،چې زړه دې سپک شي،خو
ددې لپاره چې مور به يې له ډېرتشويش څخه مړه شي،په دې خارر
چې اکرام ډېر ورته ګران وو.
دخپلې ژړا دورکولو لپاره يې په تېزه وټوخل،او غولونکې خندايې
وکړه.
نه نه مورجانې هېڅ خبره هم نشته،روغ رمټ يم،ته هېڅ فکر مه کوه،
کارونه مې خالصوم ،او ډېرژر درځم پخير،دعاراته کوه مورې!
مور يې وويل تل دې دخدای پاک نظر درباندې وي،دهغه (ج)درحمت
سيور دې په سر اوسه.
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مننه مورجانې مينه درسره لرم،دخدای پامان.
اکرام چې تر دې دمه دخالد په دوکان کې والړو،موټرسايکل يې ورته
وسپاره،ورته يې وويل چې زه ښار پورې ځم ،او بېرته راځم،دخالد
دوکا ن له ښاره يوڅه وتی و ،هغه ورته وويل غرمه ده ډوډۍ وخوره بيا
والړ شه.
خو اکرام نن يواځې د زينت ليدوته ډېر وږی اوتږی وو ،نو يې ورته
وويل:
مننه دادې درباندې قرض وي اوس موړ يم ،همداسې روان شو ،په
يوه سټرينګي ريشکاکې کېناست ،والړ ښارته اوله ښاره دزينت دوی
دکلي په لور.
لومړی ځل وو چې دهغوی کورته ډېر نږدې ورته.
داهرڅه ورنه هېروو چې کومه ستونزه به ورته پيداشي ،څوک به يې
ووينې ،اويابه وشرمېږي.
کله چې کلي ته ورسېد زينت ته يې زنګ وواهه ،هغه چې داکرام
دفون په تمه وه،له اوکې سره يې وويل:
ـ چېرې يې ګرانه تاخوزه په انتظار ،انتظار مړه کړم.
ـ زه را ورسېدم،سيده والړ دزينت دوی باغ ته ،قسمت ورسره ياري
وکړه ،دروازه خالصه وه خو باغوان ورڅخه لرې و،څارويوته يې ګيا
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اچوله،اکرام هغه وليد خودباغوان ورته فکر نه شو چې دی باغ ته
ننوت،باغ دکور له ررفه هم دروازه لرله،چې د ترکارۍ او مېوې
شکولو لپاره به يې ورڅه استفاده کوله.
زينت ددې په خارر چې څوک ورباندې شک ونکړي چې څه کوي باغ
ته ځي ،خپل کوچنی وراره يې ،له ځانسره له السه راونيوه او په دې
بهانه چې هغه ته چکر ورکوي باغ ته داخله شوه.
داکرام چې ورته فکر شو،بې فکره يې پر ررف ور روان شو ،خو زينت
ورته دحوصلې کولو اشاره وکړه.
په داسې حال کې يې دستړي مشي په نيت زينت ته الس وراوږد کړ
چې له سترګو يې يومخ اوښکې بهېدې.
هغې ورته وويل حوصله پرځای کړه ،راځه چې هغې ررف ته والړ شو،
هلته دګالنو لوړ،لوړبوټي دي ونې هم ګڼې دي نو څوک به مو نه ويني.
همداسې يې وکړل.
ګالنوته ورسېدل دواړه يوبل ته مخامخ کېناستل ،درد او اومينې
خبرې يې پيل کړې.
اکرام خپلې ګوتې د زينت په ګوتوکې ورکړې.
ښه ګرانې ښې ډېرې خبرې راته وکړه،نن راته هغه خبرې هم وکړه چې
غواړې څو ورځې وروسته يې راته وکړې.
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زينت ورته وويل:
نه!نن يواځې درته ګورم او خبرې نشم کوالی،خدای خبر بيابه دې
وګورم اوکنه.
هسې هم مرم پاتې کېږم نه.
هيله کوم زينت! داسې مه وايه.
ای ساده ګۍ!په مينه کې چې دردونه،غمونه،بېلتون،ژړاګانې او
اوښکې تويول نه وي نوبيا خو خوند نه کوي،هغه چامينه کړه اوهغه
به الڅنګه مينه وي چې داشيان پکې نه وي.
زينت په وچواوپتريو نيوليو شونډو په غلي اواز ورته وويل:
ـ هو ګرانه ته ښه وايي خو له دومره غمونو ګاللو اوزغمولو وروسته
خوبيا وصل په منځ کې وي کنه!؟
ته ماته ويلي شې چې زما اوستادمينې دې پيوند ته کوم نوم
ورکړو،دې ته څه ډول مينه وايي؟
دوی په خپلو خبرو ګرم وو له زينت نه يې وراره هېرشوی وو،څو شېبې
يې ددې ترڅنګ لوبې وکړې ،داپه خپله مينه مسته او مصروفه شوه
کوچني ماشوم يې نور له سترګو اوفکر څخه پناه شو.
هلک په کوچنيو پښو کورته تللی و ،دوه بجې وې چې زينت اکرام ته
وويل:
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ښه ګرانه هېڅ مې زړه نه کېږي چې له مخ نه دې بل ررف ته وګورم،
اوهېڅ مې زړه نه غواړي له دې وروسته له بل چاسره خبرې وکړم.
غواړم ګونګه شم.
نو ګرانه هسې نه څوک راباندې پوی شي ،مړه به مې کړي ،دخپل ځان
غم نه راځي.
تابه هم راته مړ کړي.
اکرام چې دزينت له خولې داخبره په ژړغوني اواز واورېده چې :تابه هم
راته مړ کړي،ټوله دنيا ورته ړنده په نظر ورغله ،له زينت نه يې السونه
چاپېرکړل،په زړه پورې يې دومره کلکه ونيوله،چې هغې ورته ويل
ډېر زور مه راکوه.
دزينت په اوږه يې مخ ولګوو ،يودبل دزړنو دربايې ښه په اسانه
اورېده.
دوه درې دقيقې يې همداسې سره نيولي وو،چې زينت هڅه وکړه،ځان
ترې خالص کړي ،اکرام هم دالسونو حلقه سسته کړه ،زېنت ورته
کتل ،اوويې ويل:
ـ ګرانه! يواځې له تاسره مينه لرم.
ـ زه هم يواځې تاسره مينه لرم،ته مې اوله او اخره مينه يې زينت!

96

زينت يې ال پوره پرې ايښې نه وه چې له څوپرلپسې فيرونو سره دواړه
هماغه شان نښتي دځمکې غېږې ته دګالنو په فرش ور پرېوتل،زينت
پر ګالنو او اکرام د زينت پر سينه نسکور شو .
دزينت مشر ورور شکېب دوه ضربې نورې هم پرې وچلولې او ددواړو
په وينويې دباغ ګلونه خړوب کړل.

