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  او بيا هغوئ هم دَ نن په هندارو كي

  پروني مخونه

واغوندلو  
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 ( پ＋تو ناول )

 افضل شوق

له اړخه دَ
كوئ＂ه _سكام پ＋تواك６５م９ 

ـ ـ ـ حقوق محفوظ

   ع كي چاپ او دَ افضل شوق په 2006په كال  مارچتر عنوان دالندي دَ " پروني مخونه " دا ناول چي دَ  
ار خان ، اولس يار همه حقوق ي３ دَ هغه دَ زامنو عزيزي. ....ی دی  امه په ماركي كي خپور ك７ل شون   

خان ،
  خان ، قاميار خان او خوږې لور هديل بر４شنا افضل خان په نومونو محفوظ ساتل ك８５ي ارحكمتي   

ـ ـ ـ دَ كتاب په باب

پروني مخونه_           نوم ) ناول ( دَ كتاب 

   افضل شوق                            _ ليكونكى  
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      ع2006مارچ كال          _                   دَ چاپ كال     

ال３ اال ئس ا４ن مهاف３ امريكا_                   دَ كتاب سرپا１ه    

ډاك＂ر وهيبه سكاني افضل             _  اهتمام دَ چاپولو   

حكمتيار خان او قاميار خان    _                       وزن， كمپ   

سكام پ＋تو اك６５م９ كوئ＂ه           _                         له اړخه   

يوايس ډالر 35افغان９ او ٢۵٠ كالداري   300                                        _  بيهه   
/پاكستان９

دَ كتاب تر السه كولو دركـ ـ ـ

خ５بر بازار  پ５＋ور_ يونيورس＂ي بك ا４جنس９   ـ  

سوئيكارنو چوك  پ５＋ور_ عظيم پبلشرز  ـ    

كاسي روډ  كوئ＂ه_ 請حاف كتابتون موسسه  ـ     

ډهك３ قيصه خوان９ پ５＋ور_ دانش كتابتون  ـ   

پ５＋ور يونيورس＂９_ پ＋تو اك６５م９ بك س＂ال  ـ     
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........... په نامه

ه او زما كورن９ ي３ مكمله ك７ي ده،چ３ نه يوازي ز" يل بر４شنا افضل خان هد" دَ خپلي خوږې لور
چ３ زه ورته دَ عظيم، .. بلك３ زما دَ ميني دَ ل＂ون جنوني قيصه ي３ هم تر خپل ＄انه پوري داس３ وَ رسوله 

－ام ، خو دَ هغ３ دَ  یپاك په لور او الر باندي لوم７ ئكريم، حليم، حكيم ، عليم، رحمان او رحيم خدا
يو پ＋تون پالر په ح５ثيت دا هيله لرم ، چي هغه به دَ خپل دې غرئيز او دَ هف３ ＇خه دَ  -ژوند اّغاز وايم 

.. دَ ميني دغه ر＊توني قيصه مخته هم په دې نيت بو＄ي ) وهيبه( او ن７ئيزي ماما ) شوق( پ＋تون پاپا 
. چي دَ پاكي او ب３ غرضه ميني په تاريخ كي يوه بله قيصه ابدي ژوند وَ مومي

......... خاوري

فضل شوقا
باد      _ اسالم اّ

ع2006مارچ كال 
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＊ايسته ملغلره
ال دَ ديوانو له من／ولو ، دَ كوه قاف له تيارو نه راوتلي نه وې چي په بلي لومي ك３ وَن＋ت３  پ＋تو افسان３

په لره پ＋تونخوا ك３ دَ پنجابيانو او دَ هغو دَ هندي سنياسيانو ډايجس＂ونو او فلمونو دَ اثر الندي دَ  -
په بره پ＋تونخوا كي په  -ژوندۍ پ＋تني معاشرې نه بيرته دَ اسرارو او جادو په سم）و كي ال دركه شوې 

دَ پ＋تونستان  -اول سر كي دَ پ＋تونستان ، بيا دَ تش په نامه مجاهدو تنطيمونو په بوخته كي －ير شوې 
ارمان خو دَ لرې او برې پ＋تونخوا دَ مشرانو له شامته ، لكه دَ شن６ه ُتوت ونه تر اوسه ب５ثمره پات３ ده او 

په پ＋تو ادبياتو باندي دَ لر او بر دَ همدغو  -ى دَ －＂و ډال９ شو جهاد دَ فلسطين اسامه －انو او  اّى ا４س اّ
اثر دا ) هندي ذهنيت ، هندي فلمونو ، دَ پ＋تونستان غو＊تن３ پلمو او جهادي غرضونو (＇لورو اّفتونو 

دَ ليكوال او شاعر مخ ي３ بل پلو ، داسي لوري ته  -پر４ووت چي له پ＋تني چاپ５ريال نه ي３ پرې ك７ل 
زاړه ، سول５دلي او ب３ خونده تصورونه ،  -！ولن３ دَ معاشرې او ارز＊تونو سره ت７او نه لري  واړاوه چي دَ

ان％ورونه ، تاريخ شرمولي ، زمان زموللي بابوالل３ دَ جمال／و！３ دَ جوالب په ＇ير دَ ادبياتو په نامه په 
.  پ＋تنو باندي وخوړلى شول

ش７ۍ ي３ دَ ＄انه چاپ５ره ، شمله داره  -و ته مخه ك７ه دَ دې ردعمل ＇ه ْو ؟ ＄ينو ليكوالو بيرته بابا－ان
پ／７ۍ ي３ په سر ك７ه ، په نوره ن７ۍ ي３ دَ سامراج او امپريالست ！اپ３ ول／ول３ او دَ ＄انه ي３ بل ، دا ＄ل３ 

پ＋تون سنياسي ساز ك７ او په دې تران３ بسيا شول چي ، اور د واشن／＂ن او كرملين په ما９１ پوري 
 -فانه －و＊ه －يري ، به ＊ه واى ، خو كه دنيا دَ دوى نه الس اخيستى واى دا  دَ 請وفيانو عار!.. شه 

د＊منانو شندې پرې وك７ې او بيا ي３ پر４＋ودل چي دَ خپلي ناپوه９ په ك７ايي كي وريته يا دَ ډايناسارانو 
.  په شان ورك شي

ل ي３ په خپلو 請ادقو بند－انو چي  ت( تعالى پ５رزوينه  ه پيران زوره ور و يا به دَ اهللاخو دَ پ＋تنو ب
وه چي په دوى كي داس３ نوى كول راپيدا شو چي نه يوازي به دَ بابا－انو دَ وياړلي تاريخ ) باندي لوروي 

دَ دې كول او نسل  -دَ خوندي ساتلو ذمه وهي بلكه دَ نورې ن７ۍ سره به ي３ －ام په －ام پرمخ بيايي 
ره ل／يا دي ، خپلي تقدير ورسپارل３ ذمه وارۍ پوره كوي استازي په لره او بره پ＋تونخوا كي په تادۍ س

. تادي په دې چي ن７ۍ انتظار نشي كولى چي يره يو ＄لي پ＋تون را ورس８５ي بيا به پر مخ ＄و -   

ده ＊اغلي ، دَ ادبياتو په ډوال ډول  -افضل شوق دَ همدغو استازو په 請ف كي والړ ليكوال دى 
سفرنام３ ي３ په پ＋تو كي نامي دي چي ان زما په شان سخت  -چلولى دى  نوعو كي په برياليتوب قلم

ياد مي  -تصويرونه ي請 ３فا ، را１ه او پر واقعيت والړ دي  -دري％ي لوستونكي هم خوند پر اخيستى دى 
نيوه كه كوله چي دَ بنكاك ) اووه －امه مزل ( شي چي دَ پ５＋ور په يوه عالمي كنفرانس ك３ ، چا منكر په 
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ما ورته وويل چي شوق خو ＇ه دَ پ＋ين يا  -３ چي بيان ك７ي ، هغه دَ پ＋تني معاشرې خالف دي حاالت ي
س７ى استوئ بنكاك ته ، تمه ورنه  -لورااليى منظركشي نه ده ك７ي ، بنكاك همدا شان دى چي ده ستايلى 

.  په دوو نورو سفرنامو كي هم همداسي ، واقعيت ته وفادار چل５دلى دى -دَ لورااليى كوئ 

پرون مي شروع او نن مي ختم  -ز４رۍ راباندي وشو " پروني مخونه " شوق دَ يوه ناول ت５ره هفته دَ 
.  اوس په خوشال９ سره كمپيو！ر ته ناست يم ، خپل تاثرات ليكم -ك７

دا  -و ب５لوي په دې ناول باندي  له ورايه دَ شوق ＄ان／７ې ！اپه ده چي دى له نورو همزولو ليكواالن
خو  -شوق بال ملكونه ليدلي او هلته ي３ بال زيات خلكو سره شيروار －６ ك７ى دى  -دَ ابن بطوطه ！اپه ده 

دَ ＊ايستوكو په  -دَ ابن بطوطه خالف ، دَ شوق په رشته دارانو كي ، ن５خه ولي ، تر نيمى زيات زنانه دي 
غوى شراب ＇ي＋ي ، شوق دَ كپه چينو چي ه -دې رن／ين ان／７ ك３ شوق خپل دين او پ＋تو هم ساتي 

كافي پياله ورسره جن／وي ، چي هغوى ورسره مينه كوي  شوق ورسره سپينه كوي ، چي هغوى ي３ 
 - شيطان ته پوري وهي ، پ＋تني جذبه ي３ بيرته رحمان ته ورسيخوي

خو په زړه هسي  -زما پورتن９ خبري دَ دې مانا نه لري چي －ني شوق هس３ گگب３ زړي ك６و دى 
: كي －وړې ماتوي ، خو دَ حمزه باباخبره

ما كوز    ورته  ل５مه ك７ه   زما  سر  نه  ！ي＂５ده 

هم افغان پات５ك５دمکي شاهدچي په الفت  

＊كاري دا چي دَ شوق  -دَ مصر او ＄ينو نورو ＄ايونو په زړه پورې ان％ورك＋ي هم ده " پروني مخونه 
لپ تر  -ستر－３ برس５ره پر انساني ＊كال دَ ن７ۍ په ＊كال هم نه م８４７ي  دَ مصر دَ اهرامونو نه نيول３ دَ اّ

وكو يو هم دَ ده له قلم نه نه دي پات３  اتلونكو ناولونو ته ستر－ي په الر يم زه دَ شوق داسي ر -واورينو ＇ُ
چي پام ي３ په ＊و شي ، دَ خپل３ پ＋تونخوا ان％ورك＋ي هم په همدې تفصيل او مهارت وك７ي ، چي چا 

.  ي３ ال  له جماله پلو نه دى لري ك７ى -

پ او  ك３ دَ س５الني مينه يو ستوې او يو پوړيزه نه ده ، بلكه لكه پرا！ه پ په" پروني مخونه " په 
خوند هم داس３ مينه كوي ، نه  دَ ډ４ران ＊كار ، دَ  -لكه دَ پ＋تنو ناوې ، په  اوو شالونو ك３ پ＂ه ده 

زما يوه مل／ري به ويل چي په چرګ ك３ م３ سينه ،  -لو４دي＃ والو مينه چي لن６ه په لن６و بستر ته ورس８５ي 
و＊ه ده چي س７ى په شواخون ترې وزر ، چجوك９ او ډون／ه مي خ  لكه لمى او ورنونه نه خو＊８５ي ، بلكه

.  كوم خ）وزې غو＊ه بود ك７ي -
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پ＋تون زلمى ، چي نوم ي３ هم نه ) ج(نومي ناول كي يو ساده " دَ سم）３ ياران " ما په خپل  ،
نه مشاهد ، نه زلمى يا زمرى ، نه ايمل بلكه سم 請فا كليوال ، كمال خان ، دى امريكه ته راوست    نجيب

ان چ３ ＊ائسته شين ستر－３  -امريكا دَ ب３ پروا چ＂و پ５غلو سره په يوه پوهنتون ك３ واچاوه  دلته م３ دَ -
همدا  -مي ورسره په يوه بستر ك３ ＇ملول３ ، خو ده ظالم خور ورته وويل او الس قدرې ي３ ور نه ووړ 

س５الني مينتوب دَ " پروني مخونه " دَ  -كمال خان بيا وطن ته په ستن５دو مين ك８５ي چي هغه بله كيسه ده 
ي３ په ＊كل３ ) سسپنس (هم خونده ورې لوړې ژورې او دَ پرا！３ پ＂ونه لري او دَ يوه قوي ناول ل５والتيا 

.  طريقه پاللى دى

 -ناول برس５ره په نورو ＊２／５و دَ ＄ينو ملكونو دَ تاريخ او جغرافيه په باب －＂ور معلومات هم لري   
بلكه ！ولو لر او بر پ＋تنو ليكوالو ته  وركوم دَ ژبي او تورو كارولو په يوه مشوره چي زه ي３ شوق 請يب ، 

هكله دى، هغه دا چي ا請لي پ＋تو، دَ ولس ژوندۍ ژبه بره دَ فارس９ او كوزه دَ ُاردو او ان／ر４زۍ دَ يرغل 
ي زه دَ مجاور احمد زيار طريقه هم ردوم چي هر شي ته نوي پ＋تو توري له －６５ -په دوړو ك３ وركه نه شي 

بله مشوره مي دَ  -راباسي ، خو چي ساده ، روانه ، هم فهمه پ＋تو توري وي ، په نورو ژبو خاوري اړوم 
دَ لر او بر پ＋تنو نيم در＄ن ＄لي  -پ＋تو ليك دود بايد لر او بر يو شان او معياري وي  -امال په هكله ده 

ورو باندي په اتفاق سره پر４ك７ې ك７ي په －６و غون６و كي په څ ، ږ ، ړ ، ټ ، ى ، ي ، ې ، ئ ، ۍ او نورو ت
هس３ هم زموږ ژبه په  -متل دى چي دوه پكه ، هغه هم سره وركه  -چي دَ هغ３ خيال ساتل ضروري خبره ده 

ن７يواله كچه په سياالنو كي شمار نه ده ، ان چي په كمپيو！ر كي يو منل شوى پرو－رام او كيبورډ ال نه 
ونخوا ك３ له －６وۍ و نه ژغورو ، نو دَ ډايناسارانو په شان به ي３ ＄اى لري نو  كه موږ ي３  ل８ تر ل８ه په پ＋ت

مشرانو او بابا－انو خو پ＋تو ليكنه ، كه ماته ده كه －وډه ، تر موږ راورسوله  -خامخا دَ تباه９ كنده وي 
.  ، نو دا به دَ پ＋تون ولس سره جفا وي چي موږ ي３ دَ خپل زمان او عصر سياله نه ك７و

.  افضل شوق په قلم دي بركت شي چي داسي ملغلرې په خپل قام لوروي دَ

سعدالد ين شپون

ويرجنيا ، امريكه
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يو ليكوال، يو س５النى، يو ناول
شوق تر اوسه پوري دَ يو س５الني ليكوال په تو－ه دَ ُيونليكونو ډ４ري په ＊اغلى ليكوال او شاعر افضل 

خو دا دې ＄ل دغه دَ ن７ۍ دَ ب５الب５لو برخو دَ  -زړه پوري ب５ل／３ پ＋تو لوستونكو ته وړاندي ك７ې دي 
ليدلو شوقي س５الني ليكوال، دَ يو داسي ناول دَ ليكلو تابيا ك７ې ده چي هم دَ ن７ۍ له نندارو سره سره 

ى دى، هم دَ ميني له كيسو سره ، هم دَ ب５الب５لو كلتورونو له پ５ژندن３ سره او هم له هنر سره، له كيس３ ت７ل
. او داستاني په زړه پوري بيان سره

داسي يو ناول دى چي دَ نوې ن７ۍ دَ مينو او هوسونو ، دَ نويو اړيكو، دَ نويو حقيقتونو  .. پروني مخونه
دَ ن７ۍ دَ نندارچيانو او  -په زړه پوري او خوږه ب２ه ي３ وړاندي كوي  تسلسل داستاني كوي او په ډ４ره

مصر ، تاريخي نندارې هم په ك３ كوالى شو او دَ نوې زمان３ دَ .. س５النيانو لپاره دِ يو ستر لرغوني مركز 
په حقيقت  -نويو ＄وانانو او پ５غلو دَ ميني او هوسونو ډ４رې ＊３ نندارې هم په هنري ب２ه وړاندې ك８５ي 

كي دَ ختي＃ دَ تاريخ يوه داس３ ننداره ده چي دَ نن دَ لو４دي＃ اغ５زې هم ورسره مل／رې شوې دي او دَ نوي 
شاعر او په مصر ك３ دَ زده دَ س５الني پ＋تون  -حاالتو كيس３ راته كويتمدن او په زړه ُدنيا ك３ دَ نويو

يريان دي ، او دَ فرانسي نوې هغ３ پ５غل３ مينه چي كورن９ ي３ ترك９ ر＊ته لري او اوس الج" وسا"كونك３
اثراتو هم پرې پر４مانه ليدل ك８５ي ، دا ！ول دَ ختي％و ！ولنو هغه نوي حقيقتونه دي چي ＊اغلى ليكوال ي３ 

. په خوږه ژبه موږ ته وړاندې كوي

دَ يو ＊ه ناول ډ４رې زيات３ خوب９ ي３ په ك３  -دَ ＊اغلي افضل شوق دغه ناول ډ４رې ＊３２／５ لري 
دي ، لكه  چ３ هي＆ كار پرته له نيم／７تياوو نه وي، ＊ايي چي نيم／７تياوې هم په ك３ وي ، خوندي ك７ې 

لكه دَ ُكوزې پ＋تونخوا دَ ډ４رو نورو ليكوالو په ＇ير داس３ پر４مانه ان／ر４زي ！كي، ا請طالحات او 
 -ي نومون３ كاروي چ３ ډ４ر كسان، په ت５ره بيا افغان ليكوال به پرې په سخت９ په دغو ا請طالحاتو پوه ش

خو دا هم له بده مرغه زموږ دَ سره په زور او جبر ويشل３ شوې ！ولن３ يو حقيقت دى او ليكوال مجبور دي 
چي دغه حقيقت په پام ك３ وَلري ، هلته اوس ژبه په همدغه حالت او دري＃ ده او دَ بنيادي او＊تونونو او 

.  بدلونونو －امونه ليكوال په يوازې ＄ان نه شي اوچتولى

يو ډ４ر خوږ ناول دى او په داس３ ب２ه ك＋ل شوى دى چ３ لوستونكى په پرله پس３  ..  روني مخونهپ
تو－ه دَ ＄ان پر لورې كشوي او نه ي３ پر８４دي چي دَ پات３ برخ３ له لوستلو ي３ ت５ر شي ، او دا دَ يو 

.. داستاني اثر مهمه خوبي ده
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دا دَ ژب３ دَ  -و ك＋لو او خپر４دن， ته ډ４ره اړتيا لرو موږ په پ＋تو ژبه دَ داس３ په زړه پورې اّثار
اهللا پاك دې داس３ ن＋３ ن＋ان３ او دَ ژب３ دَ شتمن９ داس３ پان／３  -شتمن９ او اهميت ن＋３ ن＋ان３ دي 

. زيات３ ك７ي

په مينه  

زرين 
ان％ور

جرمني ،     
دَ كولن ＊ار

 دَ جون دريمه 2005دَ 

دَ شوق سفر
پ＋تو ادب كي دَ ناول شم５ره ＇ه حده پوري ضرور شته ، خو دغه شم５ره يا مقدار كي دَ معيار تله ب５خي 

ن دَ اوس پ＋تو ناول هم دَ پ＋تو افسان３ دَ معيار په شا" نه ده چي مون８ وَ وئيلى شو ، چي دومره درنه 
اول خو دَ ابتدا نه پ＋تو ناول ته ليكونكو ＇ه خاص توجه  -عالمي معيار په كان＂ا يا تله دروند شوى دى 

ناولي 請نف " بيا هم كه ＇ه موده وړاندي ＄نه ليكوالو ＇ه لكل ب５شك چي ك７ي دي او دَ پ＋تو  -نه ورك７ي 
لى ك８５ي چي يا خو دَ سفرنامو ب２ه لري خو دې كي هغه ليكونه هم دَ ناول په نوم بل -لمن ي３ درنه ك７ي ده " 
نو ＄كه ورته ناول وئيلى ك５دل به غلطي －２لى  -او يا ＄نه  دَ خطونو په شكل تحرير او چاپ شوي دي  -

.. ＄كه چي ناقدان واي -ك８５ي او نه ورته دَ معيار پوره سند وركولى شي 

زما 請نف دى چي دَ ډ４ري مطالع３  " او ت５زي مشاهدې ضرورت ورته ناول يو داسي مشكل او 請بر اّ
"پ５＋８５ي

او شاهد په دې سبب قصه يا داستان زر تر زره  -نو شايد پ＋تون دَ دومره 請بر او مطالع３ زغم نه لري 
داسي 請ورت كي كه مشاهده هر ＇و هم ت５زه وي ، خو ناول  -انجام يا اختتام رسولو ته ل５واله وي 

نو كه ناول ليكل 請بر،  -پات３ دَ تجرب３ خبره شوه  -اخلي ليكونكي دَ دغه ت５زي مشاهدې نه ډ４ر كم كار 
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هم دَ پ＋تو ژبي يو نقاد  -زغم او قرار غواړي نو دې ناول دپاره تجربه دَ دې نه زيات وخت ته اړه لري 
... ډاك＂ر خالد خان ليكي

واقعاتو په ＊ه  دَ يو ناول دپاره دَ واقعاتو راجمع كول دومره －ران كار نه دى ، ＇ومره －ران چي دَ دغو"
"ډوْل بيانول دي

－وا دغو واقعاتو ته ترتيب وركول ، دَ فقرو، جملو جوړ＊ت او دَ مكالمو برجسته ادائي／ي او هم دغو 
او زما خپل خيال دى ، چي زما دَ خبري  -پيوستوالى راويستل وخت او هنر غواړي . كي لفظي جوږوالى 

محنت ، ك７اْو ر６４يو يا ！５ليويژن دَ ډرام３ دپاره ولي وَ تائيد ＄كه ك８５ي، چي يو ناول ليكونكى دومره 
. نك７ي، چي كه وخت هم واخلي نو محنتانه هم ＊ه پوره وركولى شي

دَ ابتدائي 請فحو يا بابونو دغه تاثر راوړاندي كوي لكه " پروني مخونه "لي افضل شوق ناول دَ ＊اغ
رنام３ داسي برخه يا دَ يوې سف -ك７ي وي ＊اغلى شوق دَ افسان３ په رن， كي خپله ور＄ن９ ډائرۍ بيان 

په ل＂ون دَ قاهره يا دَ " قلوپطره" ي３ معلوم８５ي چي هغ３ كي يو شاعر س５النى دَ ＊ائيست يا دَ ＊ائيسته 
！ول مصر په بازارونو كي دَ نورو خارجي مل／رو سره په دې بحث سر وي ، چي

" ＊ائسيت ＇ه شى دى؟" 

.. او يو خارجي مل／ري ورته واي چي

＊ائيست په رن， كي نه ، بلك３ په اخالق كي دى"   "

خو دَ ل５وني او شاعر س５الني يا  دَ دې ناول هيرو يو خپله جُدا رائ３ ده او هغه هم دَ هغ３ ＊ائيست يا 
. . او بيا.. قلوپطره په ل＂ون دى 

ى دى  چي ＊اغلي ليكونكي لكه دَ دَ دې ناول بنياد دَ قاهره دَ كانفرنس يا سيمينار نه اي＋ى شو
خو، هم دَ دغه روداد لوستونكى چي ＇ومره دَ دې روداد لوسته كوي،  -ستر－و حال په ＇ير بيان ك７ى دى 

ا دَ فرعوني  -نو مخ په وړاندي ＄ي او هومره ي３ دلچسپي زيات８５ي  ً請او دَ قص３ سره سره دَ قاهره خصو
دا دَ ＊اغلي شوق هنر دى ، چي په خبرو خبرو كي دَ فرعوني  او -دور دَ باقياتو دَ س５ل نه هم خوند اخلي 

دور او تاريخ نه خپل لوستونكى لكه دَ ماشوم په خپل هنر او خوند خوند اّ－اه كوي او دې ته ي３ هم 
فرعون يا " ن５فروس" لكه دَ يو ظالم فرعون  …پسخوي، چي هغه دَ ناول لوسته كي په وړاندي الړ شي 

.. شي، نو مور ته وايجوړ ) نعوذباهللا(خداى

" زه دَ خپل خداى پالر په شان ظالم نشم جوړ４دلى او په انسانانو ظلم نشم كولى" 
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يوه خبره ＊كاره ك８５ي چي فرعونان كه هر ＇ومره هم ظالمان ْو او دَ ) چي شاهد تاريخي ده ( دَ دې مكالم３ 
) خوفو ( خو دَ دې باوجود دوئ  -－２لو خداى جوړ４دلو په نامه ي３ ＄ان دپاره هر ＇ه، هر ظلم خپل جائز حق 

زه په "  ＄كه خو دَ دعوې غرور لرلو باوجود هم واي چي -سينه كي هم لكه دَ نورو انسانانو ضمير هم ْو 
دَ يو ＊ه او معياري ليكونكي هم دغه خا請يت وي چي هغه په يوه خبره ، جمله  -" انسانانو طلم نشم كولى

. اړياو مكالمه كي ＇و ＇و معن３ را وَنغ

ا مغربي (او هم دَ دې  -＊اغى شوق ＇ه ډ４ر مشرقي او مغربي ملكونه كتلي دي  ً請ملكونو دَ ) خصو
نو ظاهره ده ، دَ هغه په ليك او تخليق كي دَ دغ３ مطالع３ ＇ه اثر به  -ادب مطالعه ي３ ＊ه ژوره ك７ي ده 

او نثر كي دَ پ＋تو روائتي ادب نه او هم دغه سبب دى، چي ＊اغلى شوق په نظم  -خامخا ＊كاره ك８５ي 
نو ＄كه هم دَ هغوئ په هر ليك او تحرير كي دَ پ＋تو ادب په حواله يوه نوي تجربه  -ډډه ك７ي ده 

خو هغه دَ دې ژوري مطالع３ دَ تاثر باوجود په شعوري تو－ه دا كوشش كوي ، چي هغه دَ  -محسوس８５ي 
خو دا هم ك５دلى شي چي دَ شوق دغه معياري او  -پ＋تو او پ＋تنو دپاره وَ ليكي او معياري وَ ليكي 

دَ لوستونكي دَ ذهني قوت نه باال وي او ممكنه ده چي دَ دغه نن دَ لوستونكي دَ " نن" تجرباتي ليك دَ 
دا _ دپاره ليك مطالعه ورته اسانه شي " سبا" ذهني ، شعوري او علمي قوت حا請ل ك７ي چي دَ شوق دَ 

 هغه دَ نن دَ لوستونكي په ＄اى دَ" چي ＊اغلى شوق خپله اعتراف كوي ، چي خبره مي په دې بنياد وك７ه ، 
کوي"سبا دَ لوستونكي دپاره ليكل 

.. وئيلى ك８５ي چي

" نن ناول كي چي ليكلى ك８５ي ، دا دَ عصري رجحاناتو نمائنده وي" 

ن نه تر ＇ه حده ＄ان خو شوق دَ ناول دَ سرسري مطالع３ نه واضحه ك８５ي چي هغه دَ پ＋تو روائتي رجحا
＄كه  -نه نه شي وتلى " پ＋تونيت " نو ＄كه هم هغه دَ  -ولي چي بيا هم هغه يو پ＋تون دى  -ژغورلى دى 

.. خو يو ＄اى ليكي

او دَ ＊％و  -دې ) زنانه ( پ＋تو ورته دَ ＇ه وئيلو اجازه ＄كه نه وركوي چي هغه دواړه ＊％ي ) س５الني ته (" 
" دىسره سيالي دَ پ＋تنو كار نه 

خو دَ ＇لورم باب نه ناول  -دريم باب يا فصل پوري دَ يوې سفرنام３ يا روداد رن， لري " پروني مخونه  "دَ 
عجيبه خبره دا ده ، چي  دَ يوه  -كي هم دَ ناول خوند راشي او دَ لوستونكي دلچسپي ＇ه نوره س５وا شي 

او  -رن／ه نارينه په ＄اى تهائي پ５غله ده  دَ يو روائتي ، بدشكله ، بد＇５رې او طاقتور د４و" ولن " ناول 
. هغه هم نرم و نازكه او ＊ائيسته پ５غله
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دَ ډ４ر بحث كولو په ＄اى كه خبره رالن６ه ك７و، نو دې ＄اى ته به راشو، چي ＊اغلى دې ناول كي دَ 
ده ك７ي ده ، دَ دْو زړونو مينه هم ＊كاره ك７ي ده ، دَ عاشق معشوق３ روائتي مرورتوب ناراض／ي هم ＇ر－ن

معشوق３ ناز نزاكت هم ، منظركشي ي３ هم ك７ي ده او كردارن／اري ي３ هم په داسي هنر ك７ي ده ، چي هر 
عالمت هم  -او ناول دَ ＄ان دننه دَ دې ډ４رو كردارونو هم يوه قصه لري  -كردار په خپل ＄اى يو اهميت لري 

خو زه دَ ＊اغلي شوق .. مكالم３ ډ４ري دي  - لري او دَ نوي دور مغربي او دَ ماډرن ژوند عكاسي هم كوي
يا تجربه " كهنه مشق" ＊كاري ، كوم چي دَ يو  نه دَ اختالف جُرات كوم ، چي مكالمو كي هغه تاثرات نه

چونك３ افضل شوق نه يوا＄ي نثرن／ار دى ، بلك３ هغوئ تر ！ولو ړومبى يو  -كار ليكونكي خا請ه وي 
غوندي " په ل＂ون ستا دَ ＇هرې" او " شل５دلي ام５ل" ح５ث دَ  هغه دَ شاعر په -منلى شوى شاعر هم دى 

نو هم په  -معياري شعري مجموع３ هم پ＋تو زبي ته ورك７ي چي پ＋تو ادب پرې په ＄اى وياړ كولى شي 
.. كمى محسوس８５ي" شاعرانه هنر" په لوستو دَ مكالمو كمزوري " پروني مخونه " دې بنياد دَ 

＇ومره －ران چي دَ دغو " .. كر شوي وينا په خپل ＄اى ده ، چي وړاندي ذدَ ډاك＂ر خالد خان 
خو دَ ＊اغلي شوق دَ دې ناول ！ول واقعات يو تسلسل سره مخي ته " ..واقعاتو په ＊ه دوْل بيانول دي 

نو شوق 請احب  -او معيار خبره شوه " ＊ه ډوْل " او اوس پات３ دَ  -راغلي او شوق هم هغه ډوْل بيان ك７ي 
.. واي چيخپله 

كه دَ نن پ＋تانه او پ＋تو ادب زما تخليق ته اهميت نه هم وركوي يا زما په ادبي هنر پوهـ نشي ، نو  " 
"＄كه چي زه دَ نن په ＄اى سبا دپاره ليك كوم -پروا نه لري 

شوق  او چي ＊اغلى شوق  پخپله دا اعتراف كوي ، نو مون８ به اوس دَ سبا دَ نقاد رائ３ ته －ورو ، چي دَ
. او دغه سبا، سبا هم راتلى شي، 請دۍ پس هم راتلى شي -تخليقاتو ته هغه كوم او ＇ه معيار وركوي 

.. ناول كي دَ قص３ كوم سفر دَ ＇لورم پن％م باب نه شروع ك７ى دى " مخونه  پروني" ＊اغلى شوق چي دَ او
يا خپله دَ نن رائ３ ＊كاره ك７ي او ب -نو دَ نن لوستونكي حق لري ، چي دَ شوق سره مخ په وړاندي الړ شي 

البته  دَ ليكونكو په ح５ث دَ نن ليكونكي ف５صله وركوي، چي -   

ا"  یو  شوق پ＋تو ادب كي دَ شاعر په تو－ه ، دَ سفرنامه ن／ار په تو－ه او اوس دَ ناول ن／ار په ح５ث يقينً
دَ معمار په ح５ث نور هم  باور لرو، چي كه ژوند ْو ، نو شوق به دغه مقام دَ قلم -مقام جوړ ك７و  جوت 

 "اوچت او بلند ك７ي

.. دَ ＊اغلي شوق دَ ن５ك مرغ９ دپاره دَ نن ليكونكي دعا－و دي

 طاهر اّفريد ي
Courtesy www.pdfbooksfree.pk



13

 23_12_04كراچ９     

... زه هم غواړم چي ＇ه وَ وايم
يا هغه ＇ه په زړه او ذهن ل／ي هم كه هسي .. چي دا زه ＇ه ليكم الكن زه ＇ه او له چا ＇خه پو＊تنه وك７م ،  اّ

منم چي زما په مزغو كي راپورته شوي دې تپوس بال ＄وابونه مخي ته راوړلو ، خو كوم ＇ه  -هوا شي ؟ 
نو هم زړه ماتى ＄كه نه يم ،  -هغه ＇ه ال مخي ته كه ＇ه هم ك ك هغسي نه دي راغلي .. چي ما غو＊تلو 
ك５دلى شي چي هغه ＇ه هم مخي ته راشي چي زما دَ زړه او ضمير .. ３ سبا هم را روان دى چي په نن پس

ا چي زه به بيا نه يم.. تسكين ورباندي ك８５ي  .  خو يقينً

خير هم وَ منله، چي دَ شوق قلم چي ＇ه هم ليكلي  البته دومره وَشولو، چي پ＋تنو په يوه 請الح دا خبره اّ
زما په خيال بس دغه ايوارډ او ريوارډ  -ثر په كي دَ خ５＂ي خبري دَ نه برابر دي كه هغه نظم دى كه ن.. دي 

.راته ډ４ر دى چي په خپل قول كي دروغجن او په جذبو كي مالو！ي نه شومه ياد

 -دا ناول هم شاهد چي هغسي ناول نه وي ، چي تر اوسه په پ＋تو او －اون６ۍ ژبو كي ليكل شوي دي 
پوري هر ＇ه ر＊تيا دي او هم هغه ＇ه دي چي زما دي  او بس " ي３"تر  " الفه"له  ناول كي هم ولي چي په دې

－وا نه يوازي دَ دې ناول پالټ زما په خپلي كيس３ پوري اړه لري بلك３ دَ  -زما شاوخواته ز４８４دلي دي 
دې ناول ！ول كردارونه هم زما ليدلي كتلي كردارونه او راسره دَ ژوند تر دې ساعته ＇ن， په ＇ن， 

ياني چپ له ه５رو او هيروئيني ، هن  -غلي كردارونه دي ، چي زه هم ورپكي دَ س５الني په ب２ه ور－６ يم را
دَ وختونو تعين ، دَ سيمو ذكر   -چي نور ！ول كردارونه په خپلو ا請لو نومونو ور كي رول لوبوي ل／يا دي 

چي په اّسمان باندي ژ７４ى  ، دَ پ５＋و نوغيتونه او ك５غيتونه هم داسي ر＊تيا دي لكه په سپينه ورځ كي
ولي چي هر ＇ه دَ ډاكومن＂ري پروف په رن／ه نه يوازي له ما سره خوندي پراته دي بلك３ په  -لمر ＇رك８５ي 

. دې ناول كي هر ياد شوى كردار ي３ －واهي په خپله خله هم كولى شي

ه كيس３ ＇خه ناول جوړَول  نو دلته به دا وَ وايم ، چي دَ ساد.. پاته شوه دَ منظر كش９ او مكالمو خبره 
ا ك７ي دي  مطلب دَ كيس３ دَ خوند زياتولو  -افسانوي او ډرامايي مبالغ３ غواړي او ما هم داسي حتمً

دپاره مي دَ خپل شاعرانه عادت په سمون خبري په افسانوي او ډرامايي انداز كي نه يوازي ك７ي دي 
. بلك３ ＊ه ډ４ره مرچ مصاله مي هم ور－６ه ك７ي ده

زما دَ ت８ي ژوند او دَ م７ې ميني كيسه ده ، خو تر ＄انه پوري مي محدوده .. ه هم دا زما كيسه ده －وا كه ＇
ك７ي ＄كه نه ده چي په دې كي دَ فرعونانو ، يونانيانو ، رومنو او عربو دَ لن６ تاريخ سره سره دَ مصر، 
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ادوالو دَ روئيو، خوئيونو ، الجزائر، شام ، ُاردن ، عراق او ＄يني نورو ليدلو ملكونو سره سم دَ خپل ه５و
چي هغه كه يوې خواته دَ  -كلتور او هر اړخيزه ژوند په باب تجزياتي اشارې دَ يون ليك تنده هم ماتوي 

-دې ناول كيسه سرته رسوي ، نو بلي خواته وَ لوستونكو ته دَ س５ل خوند او پند هم ور په －وته ك８５ي 

تشه زما دَ تسكين يا دَ تشهير پلمه  ＇ه ، چي دَ رسوائي －وا دَ دې پورتنئيو خبرو له سوبه زما كيسه 
. بلك３ په كي دَ لوستونكو دَ دلچسپ９ خيال هم ساتلو ه）ي شوي ده -وسيله هم نه ده 

كه يوې خواته لوى سعيد－وهر، چي دَ هي＆ قسم تعريف او تعارف محتاجه نه دى اُستادانه －＂ورو 
ارانو په كتار كي وَ درَولم ، نو بلي خواته ب３ ساري او په مشورو او حوالياتي كومك كه زه نن ناول ن／

پ＋تو وتي پ＋تون مشر سعدالدين شپون له امريكا ＇خه دَ ني او ！５لي فوني ت７ون په وسيله زما دغسي 
لكه ＇ن／ه چي دَ پ＋تو افسان３ ، ناول او سفرنام３ په اړه درانه نوم ياني قدرمن طاهر  -مال ت７ ك７ى دى 

كي زما دَ درو هفتو دَ استو－ني په دوران كي دَ ناول په باب دَ مل／ري رياض تسنيم ،  اّفريدي په كراچ９
يار محب وزير او ورور رحمان بون５ري سره په －６ه بحثونو زما وَ جديديت په درنه ستر－و كتلو سره سره 

ايازداودزئى ، خو دا به دا به هم ادبي خيانت －２م كه مي دَ عزتمن   -زما وَ فكري رجحان ته اوږې ورك７ې 
چي زه ورته نه تش دَ پ＋تو ادب بلك３ دَ پ＋تو دَ زني خال وايم ذگر نه وَ ك７ه ، چا چي په لسم اكتوبر 

ع له پ５＋ور ＇خه په －６ه په مو！ر كي دَ سفر كولو په وخت ي３ له ما سره دَ ناول دَ هئيت او عصري 2004
ن له سوبه مو له و４／ن سره ايكسي６ن نه غو＊تنو په باب تر هغه وخته پوري خبري كول３ چي دَ ش７ك بارا

. ْو شوى

－ران سه５ل جعفر ، مل／ري محمود اياز او همت／ري ليكوالي حسينه －ل هم په خپل خپل ＄اى او .. نور
خو دَ ستر هاشم بابر ، اكبرسيال ، نوراالسالم سن／ر، .. هر＇ه هر＇ه  -وس زما مال را！ين／ه ك７ي ده 

نو ＄كه دَ پورته ذكر شوْ  -نومونه هم نه اخيستل به ما －ناه／ار ك７ي عطاالرحمان عطا او حنيف خليل 
سترو نومونو دپاره دَ شكري３ توري كه ＇ه هم كم －２م خو بس فقط دومره به ورته وايم، چي خداى مو هم 

اّمين.. دغسي په پ＋تو او پ＋تنو مئين لره 

    توري خاوري

افضل شوق

 ١ فصل 
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دَ طلب دَ ＇５رې ز４８４دنه
السالم په دغي خاوري كي خو پيدا  دَ مصر خل， ډ４ر ＊ائسته دي ، ولي چي حضرت يوسف عليه " 

" شوﾦدى
هو ، له دې هيلي سره مل／رى چي دَ مودو مودو دَ مزل كولو ورسته س５الني پ＋تونزوى دَ ن７ۍ په 

مه ن５＂ه په لوم７ي ما＊ام ＇ن／ه قدمونه 29ع  دَ ستمبر دَ مياشتي په 1997درويشتم －وټ كي دَ كال 
خپلي هغ３ خيالي  ليال وَ كو＇３ ته را ورس５دلى وي  ك＋５＋ولو، نو داسي ي３ وَ سنجولو لكه هغه چي دَ

هم ＄كه  -، چي هغه ورپس３ كچكول په الس كي كلي په كلي ، ＊ار په ＊ار او ه５واد په ه５واد －ر＄５دلو
خو ي３ ستر－و په مصرۍ ＇５رو كي سم دالسه دَ هغ３ دَ ＇５رې ل＂ون پئيل ك７ى ْو او هر چاته ي３ په ن５غه 

 كتلو ل／يا و
-ؤ 
كن ！５كسي چي ＇ن／ه ＇ن／ه له ائيرپورټ ＇خه دَ  قاهره ＊ار په لور وا！ن لن６َولو، نوكه ＇ه هم ال

س５الني پ＋تونزوى دَ دې ＄اى دَ خل／و دَ حسن په باب نور نور مايوسه ك５دلو، خو زړه ي３ －وره چي 
ي دې ماته ＇له نه منله ؟ او ه）ه ي３ كوله چي په هغو غنم رن／و＇５رو كي نور نور ＊ائست وَل＂وي ، چ

وخت  دَ روډ دواړو ＇ن６و ته په دن／و او پ７س５دلي بدنونو پوري نه يوازي ن＋تي ＊كاره ك５دل３ ، بلك３ 
س５الني ي３ ډ４ر ژر بيا په ه５لو قاهرو هو！ل كي دَ خپلو نابلد و خارجيانو مل／رو په وړاندي دَ خپلي 

..  ، چيپه دې خبره كولو هم وَپارَولولن６ي پ５ژند－لوۍ كولو ورسته   

"ي ته نه دي ، لكه ＇ن／ه چي مشهوره دا مصريان خو هم دومره ＊ائسد"  
 "سي خبره دې مل／ري فلوريتا ته كولهو، ما هم اوس دغ" 

س５الني ال سمه خپله خبره سرته نه وه رسولي ، چي له هغ３ پيت پوزي غنم رن／ي پ５غلي چي فلپائين９ 
نچكي مل／ري با－يرلي روُف  په ماته وه سره ＇ن， كي ناست دَ  اّذربائيجان نري دن， ＄وان او سپي

－وډه ان／لس９ كي داسي ＇ه وَ وئيلو ؟ چي وَ دې بل اړخ ته ي３ په 請وفه كي ناست دَ  －امبيا ＇خه اړه 
لرونكي تك تور او هسك ＄وان  ُبوباجوُف دَ س／ر４ دَ لو－ي يوه غ＂ه خ７وسكه را ايستلو ورسته په 

نو په دې  -تلو لكه هغوئ چي تر ده هم بد رن／ه وي البي كي ناستو مل／رو ته داسي په كبرجن نظر وَك
.. خو ي３ غاړه تازه ك７ه او په خپلي ＄ان／７ي  ياني وياړمني ډډني  لهج３ كي واي

"＊ائست په رن， كي نه ، بلك３ په انساني اخالق كي دى.. اې －ائيز "  
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خه دَ دوست９ په لور غزَوني دا خبره ＇ه وه ؟ چي دَ ناستو خارجيانو مل／رو تر ميان －پي دَ پ５ژند－لوۍ ＇
هم ＄كه خو ډ４ر ژر بيا دَ هغوئ تر من＃ دا ف５صله هم وَشوه ، چي ！ول  -په بيالب５لو الرو پئيل ك７ې 

- مل／ري به دَ نن ما＊ام ډوډۍ په －６ه باندي دباندي چرته په ني８دې ر４س＂ور４ن كي خوري

ن هر مل／ري ＄ان ＄انته دَ خپلي خو＊ي مخته بيا ＇ه وْ؟ چي دَ انساني فطري غو＊نتو په سمو
دَ س５الني په برخه دَ چائيناخند ه رُويه ＄وان ډاك＂ر  -مل／رى ！اكلو دپاره ارادي ه）ي هم پئيل ك７ي وې 

لومائي او دَ  كمبوډيا نرى هلك وزمه ＄وان ډاك＂ر ُپو سامنان， ، چي پن６ي چشمكي ي３ په ستر－و وې 
＂ه او ب５خي مسته خو مسلمانه پ５غله سوپيس هم داسي ورته كرار كرار＇ه راتلو، چي دَ  تهائي ل５ن６ چ

الكن بلي خواته س５الني ور＇خه ＄ان په دې  -ني８دې ني８دې ك５دله لكه جوړه چي ي３ دَ ماما ُلور وي 
－وا كه  -پ５چلو، چي هغه كه ＇ه هم ＊ائسته وه ، خو تر ！اك اوي＋تي سپكاوي كي ي３ هم شك نه درلودلو

، چي س５الني په هغ３ كي چنداني دلچسپي نه اخلي ، خو هغه وه ، چي  ＇ه هم هغه خپله ＊ه پوه５دله
..بيا بيا به ي３ ورته وئيلو

"په كار دا دى ، چي ما او تا تر خپلو ＊ه دوستان وَ اوسو، ولي چي دواړه  ا４شئين يُو" 

تهائي پ５غلي  بيا كه به هر＇و دَ نه غو＊تلو پرته هم هغه ورته دَ مل／رتيا يقين دهاني كوله ، خو دَ هغ３
زړه به نه په ＄اى ك５دلو او دا ه）ه به ي３ په وار واركوله ، چي س５الني دي په ن５غه دَ زړه سودا ورسره 

او هغه مالمته هم نه وه ، ولي چي په تهائي ！ولنيز كلتور كي خو دغه رن／ه په تادۍ ر＊ت３  -وك７ي 
／ريل يا  فلپان９ انجل９ فلوريتا سره نو ＄كه چي  س５الني به ＇ن／ه دَ  من／ولين پ５غلي التان  -جوړ８４ي 

خبره ل８ه اوږده  يا خوږه ك７ه ، نو سوپيس به لكه ماشومه په اوږې باندي ور ！ال شوله او دَ هغه پام به ي３ 
نو ＄كه خو س５الني كه به هر＇و ＄ان ور＇خه پ５چلو ، نو هم په دې ډلي كي ور－６    - دَ ＄ان په لور واړَولو

دا خيال غوره شوى ْو، چي س５الني او سوپيس ترخپلو جوړۍ ك８５ي ل／يا  دَ هر مل／ري دَ يقين تر هانده
-دي

_2 _ 

"داهغه انجل９ نه ده ؟ چي زه ي３ له مودو مودو راهس３ ل＂ومه" 

دَ س５الني په مزغو كي يو دم دې سوال غزَوني ＇ه وك７ې؟ چي دَ هغه دَ ستر－و دَ ژوَر نظر له خوا دَ ＄واب 
و４＋تو هغ３ سپين مخي دن／ي پ５غلي چي په  تور پ５ن او －البي شرټ كي   يقيني كولو له مخه دَ ژ７４و

پ＂ه وه له ډاك＂ر لومائي سره دَ بيا ليدلو لوظ پخَولو ورسته چي ＇ن／ه  دَ خپل م５ز په لور په غ＂و －امونو 
غبر－ه شوه ، نو دَ س５الني زړه ي３ هم له ＄ان سره －ن６لى داسي ُيوړو ، چي هغه له چيناي مل／ري ＇خه 

.. تنه وك７هپو＊
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دا پ５غله ＇وك ده ؟.. لومائي "  "

دا ډاك＂ر وسا عربلور ده ، چي نن دَ دې لوم７ن９ اك６５مك غون６ي ورسته به  دلته ني８دې چرته يو فل５ت " 
"په كرايه باندي راته نيولو كي كومك كوي

" تش تاته ؟ او كه موږ ته هم"  

چشمكو تر شا ورته كتلو ورسته  ډاك＂ر ُپو دا پو＊تنه كه  دَ  لومائي دَ خبري ورسته چي ＇ن／ه دَ پن６ و
.. ＇ه هم دَ ！وكي په انداز كي وك７ه ، خو هغه په خندن９ خله ورته واي

دا خو ال ＊ه خبره ده ، موږ درې واړه به.. ويل "   "

.. هغه ال خبره سرته نه وه رسولي ، چي س５الني هم ورسره داسي خو＊ه ك７ه

"يو ＄اى اوس８５و.. هو هو "  

دومره ي３ ال نه ْو وئيلي ، چي ستر－ي ي３ په هغ３ پ５غلي وسا كي ناببره بيرته ＊خي شوې ، چي دَ خپلو 
نو ＄كه خو دَ  -خوندكيانو په من＃ كي دې وخت هلته ليري ناسته انسان نه ، بلك３ شاپ５رۍ بر４＋５د له 

ه باندي داسي ور پئيل شو ، لكه يو فلم چي س７ى له پخوانئيو ＇５رو دَ يادونو يلغار دَ س５الني په زړ
.. －وا -سره په دويم ＄ل －وري 

يو ＄ل بيرته س５الني ＇و كاله شاته دَ يو ＄وان افسر په ب２ه دَ مالئشيا دَ دارالحكومت كوااللمپور ＊ار  ..
５ش وري په باميزه －ر４ن６ كان＂ين５ن＂ل هو！ل په البي كي ورننوتلو ورسته دَ هغ３ ＊كلي پ５غلي مه 38دَ 

- لور روان ْو، چي دَ كاْون＂رونو شاته په نيمه خالسه دروازه كي ال هغسي والړه وه

ما ته －وره ، چي په انتظار درته زړَه شوم.. ＊ه وَ شو چي راغل３ ＄وانه "  "

دوه －امه مخته را اخيستلو ورسته چي هغ３ ان６ين پ５غلي دومره په موسكني انداز كي وَ وئيلو ، نو په 
اوس به ي３  الس ور غزَولو، چي نا＇اپه دَ هغه س７ي  په سالم  -ان غره س５النى هم ورمخته شو ＄

..اچَولوباندي هغه دَ ＄ان په لور راستون شو ، چي تپوس ي３ كولو

افتتاحي غون６ه كله ده؟"  "

لس نيمي بج３"  "
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ناست  ډاك＂ر ُپوسامنان， چي ＄واب وربيا ك７و، نو وَ له هغه سره  يو اړخ ته .. خو په ＄اى دَ  س５الني 
دې بل اړخ ته ناست ډاك＂ر لومائي الس وركولو سره سم له هغه دن， توربخون ＄وان سره  په خبرو كي 

－وا هغه هم دَ دوئ په رن／ه دَ كلني －لوبل ډپلومه  -بوخت  شولو، چي ＄ان ته ي３  سعيد سوډاني وئيلو 
نو ＄كه خو په لوى زړه هغه هم له دوئ سره دَ  مصر دَ مقعطم نامي  -ْو  كورس كولو دپاره دلته راغلى

غره په سر باندي جوړ شوي دې  قاهره ډ４مو－رافك س５ن＂ر په ك５ن＂ين كي په خالي چوك９ باندي 
-ك＋５نستلو

سعيد سوډاني له هر ناست مل／ري سره ست７ي مه شي كولو ورسته چي ＇ن／ه له هغوئ سره په خبرو كي 
. . نو س５الني يو ＄ل بيرته له خيالهبوخت شو، 

دَ  ايران له تهران  ＊ار＇خه په اوتوبوس كي سپور دَ  ترك９ وَ استنبول ＊ار ته پ５＋ه ال سمه نه وه ك７ي  ..
او يو وار بيا ＇ن，  -، چي عذرا نامي تُرك９ پ５غله ي３ په الل５لي بازاري ائيريا كي بيا مله شوي هم وله 

خو دَ ح５رت  -پوري رس５دلو ته ه）وال شولو، چي چرته الري دوې شوي وې  په ＇ن， دواړه تر هغه ！اكه
خبره دا ، چي په نه ساعت كي ＇ه مخته ت， كولو سم دستي بيا س５الني او عذ را په خپلو خپلو الرو 

خو دَ درياب دَ دْو ＇ن６و په شان  سره سره ، الكن له يو بله ل５ري ل５ري مخ  -باندي ت， ته چمتو شوي ْو 
- ندي رهي روان ْوپه وړا

دغه رن／ه چي ＇ومره ＇ومره دا ناسته ډله دَ سي ډي سي په دې واړه غوندي ز４ر زميني ك５ن＂ين كي تر 
خپلو په －پو كي مشغلول５دله ، نو هغومره دَ يادونو ت７لي －ن６ي س５الني په مزغو كي خالسَول３ ل／يا وْ 

.. او په نه ساعت كي بيا

＇５رو سره سره دَ يو ＇و پ＋تن３ پ５غلو لكه  پلوشه ، غرسن９ ، نان９ ، س５الني دَ ＄ينو پاكستان９ ..
پنكي ، هاني －له ، مالل９ او نورو نورو ＇５رو په چپه دَ سن／اپور پ５غله چان， چي ＇ن／ه س５الني له 

＄ان سره دَ ت５ر شْو وختونو په لور  مخ مخته ال سم وړى نه ْو، چي دَ ت５ر ه５ر وخت په ُدرشل كي نا＇اپه 
او هغه ي３ له ＄ان سره دَ تهائي ل５ن６ دَ نوموړي   -او چ＂ي تهائي پ５غلي ُيوپا ور وَ دان／لو يوې ＊كلي 

پتايا ب５چ په رن／ونو كي داسي يوې بلي خواته وَ وي＋لو ، چي دَ يو ＇و لمحو دپاره س５الني له ＄ان او 
و يَه ، ډ４ر ژر خ -جهانه الس په سر ＇ه ، چي دَ خپل ذات په لور بيرته راستن５دل ورته －ران شوي ْو 

.. بيرته

دَ ان／لي２گد سره اړه لرونكي پ５غلي سارا نه يوازي هغه دَ پخوا په رن／ه دَ هغ３ په لور ورغبرګ ك７و ،  ..
كوم چي دَ .. بلك３ دَ هغه په خيالونو كي ي３ ＇５رې ته  ورو ورو هغسي زاړه نقشونه هم ور اغوندلو 

الكن س５الني ورسره  -ري په ب２ه هغ３ درلودلي ْو ان６ون５شيا په توري بيچ  باندي دَ يو سوشل ورك
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ژغ５دلو ＄كه نه ، چي يو دم دَ سكاټ ل５ن６ ُسورُبوږي پ５غلي ك５لي وار الس ته ك７و او په ح５رت باندي  وَ
-ي３ ورته كتلو ورسته په  خندا كي په لغازي انداز ور＇خه تپوس وك７و

" ته مي ال تر اوسه هم يادَوې ؟.. ه３ س５النيه " 

" الكن راته وايه ، چي ته هم هغسي ال غال ته جوړ４دلي ي３ كه له خپلي مل／ري نتاشا ..و ك５ليه" 
؟..سره 

س５الني به هم اوس نوره نوره هنداره ورته ＊كاره كوله ، چي دَ هغ３ په ＇５رې كي ورته دَ －السكو دَ 
هم هغسي دَ ت５ر ＊كلي پ５غلي  نتاشا سپينه غوړ４دلي ＇５ره داسي را برس５ره شوه ، چي س５الني  ي３ 

شوي وخت سره مل／رى په هغه لور بوتلو، چرته چي ورت， اّسان ، خو ور＇خه راغبر－５دل －ران بلك３ 
اوس به ال س５الني ور＇خه ب５رته  دَ ت５＋ت５د لو په نيت پائ）３ ！ولوَل３ ، چي  -ب５خي －ران  كار بلل ك８５ي  

／ه وَ در４دله ، چي دَ  فرانس په نيس مخي ته ي３ دَ سكاټ ل５ن６ هغه بله سپين ستر－ي پ５غله  ！ينا هم دن
نامي ＊ار كي ي３ دَ ان／ل５ن６ دَ مستي پ５غلي كرس＂ي  او دَ  فرانس دَ غاوري پ５غلي ج５ن په －６ه دغه 

يوازيني س５الني ته دَ ！ول عُمر رن％ونه په زړه كي داسي ليكلى ْو ، چي ال خو ي３ تر اوسه رغ５دلو ته 
-خل３ سمي نه وې جوړي ك７ي

ش／ا－وغاوره  امريكائي پ５غله ون５سااوت５رو وه ، چي په سوئ＂زرل５ن６ كي ي３ س５النى دَ ړانده دَ .. مخته 
غوندي تر الس نيولى دَ  لوسرن له چ５پل بريج ＇خه رك تر هغه ر４س＂ور４ن پوري دَ درياب په ＇ن６ي 

３ ＇و باندي مخ مخته په چلناكو خبرو او دَ مينَناكو ادا－انو په كومك وړلو ل／يا وه ، چرته چي هغ
.. كالونه پخوا وَ س５الني ته  ما＊امنى ورك７ى ْو

ال ي３ دَ ونيسا سره دَ  سوئس روائتي پاستاخوړلو ورسته دَ اوبو غوړپ سم نه ْو تر غاړي ت５ر ك７ى ، 
دَ ساوتهـ امريكا پ５غلي ُچوي له خپلو خوږو موسكا－انو سره ور＇رمه شوه او په خوږو خوږو .. چي 

يارو كي دَ  لندن دَ هغو س５البي ر１ا－انو په لور بوتلو، چي هلته ل５ري ب５خي خبرو كي ي３ دَ شپ３ په ت
-ه ＇ن６ه چي وَ م％كي ته را＄５２دلي ل３ ، لكه دَ اسمان يو لري داسي بر４＋５د

－وا په خپل وار ي３ س５الني يو ＄ل  -هر＇ه هر＇ه ، خو دَ جاپان پيت پوزي كائيكو هم له چا كمه نه وه 
ي تر ميان په ا４لپس نامي هسكي او تر ليري ليري پوري خپرې غريزي سلسل３ كي بيرته دَ  اّس＂ريا او ا！ل

دَ سپينو واورو په من＃ كي په جوړو نرئيو الرو باندي دَ هغه پن％ه زر كلن ائّس م５ن په لور ور رهي ك７ى 
- ْو ، چي نن هم وَ ُدنيا ته تر يو غ＂ي عجوب３ كم نه دى

＄ايه را اُوږوه شوله ، نو دَ جرمن９ ُسورمخي رينا وَ هغه ته دَ هو، دَ س５الني دَ سوچ لك９ چي تر دې 
خپل ه５واد په －０ تور ＄ن／ل كي دَ ُاميد الري ورپه －وته كولو سره سم دَ هال５ن６ دَ شپ３ په تيارو كي وَ 
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خو تر هغ３ پوري س５الني ＄كه  نه وَ رس５د  -سوشل ورك ته روږد４دلي پ５غلي وينا په لور ور وَ د４كلو
نيمه الر كي دَ  هسپان９ ＊كلي مصوري  مارس５ال ډيخا الس ور واچولو او له ＄ان سره ي３ لو، چي په 

مل／رى دَ  بارسلونا وَ نوموړي  رامبالس س＂ري ته چي ＇ن／ه وَ رسولو ، نو دَ هغه دَ ＇５رې نقشونه په 
- كاغذ باندي دَ هم５ش دپاره اړَولو له پاره چمتو هم شوله

دُوب９ پرته دَ ＄ينو ا４شيائي ه５وادونو لكه تهائي ل５ن６ ، سن／اپور،  لن６ه دا ، چي دَ پاكستان او
مالئشيا، ان６ون５شيا ، سري لنكا ، ايران او تُرك９ په －６ه دَ ن７ۍ دَ －وټ －وټ ، چي په كي تر يو در＄ن 

زيات اروپائي ه５وادونه چي هال５ن６ ، بيلجئيم ، ا！لي ، سپ５ن ، فرانس ، سوئ＂زرل５ن６ ، مناكو، سان 
س＂ريا ، جرمني ، ل５چ＂نس＂ائن ، ان／ل５ن６ ، و４لز او سكاټ ل５ن６ هم ور－６ ْو په ＊ارونو او دَ مرينو، اّ

سمند رونو يا دريابونو په غاړو باندي ليدل شوْ ＇５رو  په خپل خپل وار دَ س５الني په مزغو كي خپلي 
قشونو پوري كيس３ له پخوانئيو زړَو ب２و سره －ن６لي چي دَ هغ３ مخامخ ناستي پ５غلي وسا دَ ＇５رې تر ن

نو دَ ل５وني شاعر دَ خوبونو او خيالونو په سمون دَ هغه په مزغو كي خوندي شوي  -＇ن／ه را وَ رسَول３ 
چي دئ ي３ په ل＂ون كي  -له مودو مودو راهس３ هغ３ نيم／７ي ＇５رې هم دَ تكميل په لور غزَوني وك７ې 

دي ساه دَ سكون اخيستلو نو ＄كه خو ي３ يوه س７ه غون -ست７ى ＇ه؟ چي ورپس３ پرى وزمه شوى هم ْو 
ورسته  په دُسمال باندي له تندي ＇خه خول３ پاكي ك７ې او دَ نه غو＊تلو پرته هم  له مل／رو سره  له 

- ك５ن＂ين ＇خه د باندي وَ وتلو

كه ＇ه هم دَ س５الني زړه دَ هغ３ نرۍ دن／ي او تكي سپيني عرب９ ليدلو ته بيا بيا ＇ك５د لو، خو زړه ي３ 
چي دَ نن په افتتاحي پار！９ كي او دَ پار！９ ورسته به ي３ بيا ＄كه ورسره ديدن وَشي  ب３ غمه په دې ْو ،

چي دَ  ډاك＂ر لو مائي دَ يوې ه５واد والي مل／ري ليان， ، كومه چي ت５ر كال دَ  وساكالس ف５لو هم پاته 
كي   شوي وه په خواست  به تر هغه عالق３ پوري له هغوئ سره راتله ، چرته چي په يوې ن８５دې پالزې

- فل５＂ونه دَ باړې د پاره خالي پراته ْو

_ 3 _ 

ه５وادونو س＂وډن＂س په سي ډي  65دې وخت په ب５ال ب５لو ډ－رۍ او ډ پلومه كورسونو كي دَ ن７ۍ دَ ..  "
او زه هغو ！ولو نْو مل／رو ته دَ ادارې دَ س＂اف او دَ نورو  زړو س＂وډن＂س له خوا په  -سي كي سبق واي  
كوم چي نن ياني په  .. －ر４جو４شن ډپلومه كورس كي دَ －６ون دَپاره ＊ه راغلى وايم  دې －لوبل پوس

ع باندي دا دى پئيل هم شو، خو دا لوم７ن９ لس ور＄ي دَ پرو－رام په سمه دَ مصر دَ 1997لوم７ي اكتوبر 
"س５ل دپاره ورته غوره ك７ل شوي دي

دَ خپل س＂اف دَ لن６ي پ５ژند－لوۍ كولو  دَ  قاهرو ډيمو－رفك س５ن＂ر دَ ډائريك＂ر ＊اغلي هشام مخلوف
ورسته چي دويم ＄ل دا خبره سرته په خپ７و كي وَ رسوله ، نو يو ＄وان ، چي ＊اغلى ذ４ن نوم５د لو 

راپورته شو اودَ  －لوبل سره سم ي３ دَ  ايم فل وَ لوستونكو ته هم الندي په ب５سمن كي جوړي ك５ف３ په 
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ني ستر－و يو ＄ل بيا هغه پ５غله وسا په ستر－و كي داسي لور كُوز４د لو خواست ＇ه وك７و؟ چي دَ س５ال
نو ＄كه خو ي３ ستر－ي داسي په تعاقب  -واخيستله ، لكه هغ３ چي ي３ رُوح په خپله قبضه كي ك７ى وي 

لكه هغه نوري دوې تهائي  ستر－ي ، چي وَ دې ＊ار ته دَ رات， له لوم７ۍ ور＄ي تر دې ..هو -كي وې 
خو هغه ور＇خه －وره چي نن ＇له ＄ان پ＂ولو  -په ډ４ره مينه ورك４８د ل３  ساعته دَ س５الني په لور بيا بيا

-ل／يا وْ؟ －وا كه ＇ه هم تر پرونه په كي په خوند او خندا غ４７دلو

س５الني به ال اوس نور نور ورته كتلو، چي مخامخ په دويم  م５ز له خوندَكيانو سره ناستي وسا 
. . ك＂ر لومائي ＇خه پو＊تنه وك７هله هغه سره په ＇ن， كي ناست له ډا

" تاسو ＇ه ف５صله وك７ه مس＂ر لومائي؟ هلته به اوس８５ئ كه بلي خواته مو انتظام ك７ى دى  ...  "

؟.. ف５صله "   "

دَ لومائي په ＄اى چي دَ س５الني له خل３ داسي ورته يو دم وَوتلو، نو هغ３ دَ هغه په  حال باندي موس５د 
..ه وئيلولو ورسته ورت

چرته چي لومائي ورتله ..  دَ دې مطلب دا دى ، چي تاسو هم په هغو فل５＂ونو كي اوس５دل خو＊َوئ  " 
"غواړي

خوكه ＊ه فل５＂ونه وي هله.. هو ، ب３ شكه "   "

ډاك＂ر ُپوسامنان， چي دا خبره ＇ن／ه وَك７ه ، نو س５الني هم سر ورسره دَ خو＊ي په نيت پورته ك＋ته ＇ه 
َ＊ورلو، چي هغ３  مخته وَ وئيلو ..وَ

تر تاسو له مخه هم په كي اول６ س＂وډن＂س اوس５د لو او  -او هغه ＊ه فل５＂ونه هم دي   -＊ه خبره ده "  
" ...  هم په كي يو نيم اوسي لكه چي اوس

" هو هو زه هم هلته اوس５دل غواړم"

نو ＄كه خو مل／ري ُپو  -＂ونه ليدلي وي س５الني خبره داسي ورسره خو＊ه ك７له ، لكه ده چي هغه فل５
..سامنان， په ＇ن／لي باندي وي＋تلو ورسته ＇وكه غوندي ورته وئيلو

"ال خو موږ هغه ＄اى ليدلى نه دى او تا ورسره بيا خبره خو＊ه هم ك７ه" 
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دَ  خو س５الني دَ هغه دا خبره په يوه غوږ واور４د له او په بل غوږ ي３ ＄كه وَ ايستله ، چي دې وخت ي３
چي  -هغ３ عرب９ شهزاد－９ چي كه ＇ه هم مصرۍ نه وه الج５رين عرب وه كي داسي سودا بند ه شوي وه 

هغه پ５غله ي３ خيال له خياله په ＊كاره خوى و ُبود او دَ روئيو له الرو دَ  فرعونانو دَ دور پ５غله  وَ 
س７ي وزمه ＊％ه له ورايه ولي چي په هغ３ كي دَ نن دَ ＊％５نه ناز او نخرو په ＄اى دَ پرون  -سنجَوله 

چي كه ي３ يوې خواته س５الني ＄انته هوسَولو ، نو بلي خواته ي３ .. او دا هغه ادا وه  -نغ＋تي بر４＋５د له 
.. لكه هغه چي بله هي＆ ＇وك نه  -هغه دَ خپل غاوره شان په وړاندي داسي په －ون６و كولو هم ＄انته  

ي دَ  ظالم باچا سن５فيرو دَ جاللي را９１ ＄كه خو س５الني په هغ３ ك -بلك３ خپله هم فرعونه وي 
هتيف５رس ＇خه واخل３ بيا تر خُماري ل６５ي تاخينميس پوري  تر دْو در＄نو هم زياتي دَ هغو فرعوني 

شهزاد－يانو ＇５رې وليدل３ ، چي نن ي３ دَ جالل او جمال كيس３ ＇ه ، چي ممياني او په كا１و باندي نقش 
- غوئ چي م７ې －رسره نه ، بلك３ ژوندۍ ديلكه ه -شوي عكسونه  ال هم داسي خبري كوي 

يوې خواته دَ  وسا داسي جاللي ＊ائست او بلي خواته خوار س５الني ْو، چي هغه ي３ په سوچ 
خو ستر－ي ي３ هم ＄كه نه شوى ور＇خه اړَولى ، چي  -سوچ كي ورته كه ＇ه هم وړوكى كولو ل／يا ْو 
پل ب５رغ رپَولى ْو بلك３ اوس خو ي３ دَ هغه درستي جذ ب３ او هغ３ ي３ دَ زړه په م％كي باندي نه يوازي خ

نو په دې خو  -چي هغه ته ترې 請بر４دل ب５خي －ران شوي ْو  -احساسات هم ＄انته داسي مرئيي ك７ې ْو 
.. س５الني ته خپل زړه په بيا بيا دا －واهي وركوله ، چي

خپله شوي ي３ ال ＄كه نه ده ، ولي چي اوس الكن  -بله نه ده ، كومه چي هغه خپله －２له .. دا هغه ده " 
"اوس خو هم دغه ده چي دَ هغه دَ خوب او خيال له پ７دو را＊كاره شوي ده

كه ＇ه هم دې وخت په م５زونو باندي ُكوشري او نور رقم رقم مصري خواړه پراته ْو او مل／رو ＇ه ، چي 
خو يو هغه  -ړه كي كور جوړَولو ل／يا وه چا چي دَ هغه په ز -هغ３ عرب９ پ５غلي هم ＊ه په مزه مزه خوړلو

ْو ، چي ستر－ي ي３ له وسا ＇خه نه اوي＋تل３ او ن５غ ن５غ ي３ ورته داسي كتلو، لكه هغه چي به بيرته وزر 
- وَك７ي او دَ هغه دَ خوب او خيال وَ ！اپو－انو ته به والو＄ي

شونو ايستل３ ، چي يو وخت دَ س５الني به ال دَ خپل نظر ستني نوري نوري دَ وسا دَ ＇５رې تر ＊كلو نق
لوم７ى نظر كه ي３ ＇ه هم ډ４ر له قهره ډك ْو، خو په شون６و باندي ي３ په هغه   -هغ３ هم ورته پام شو 

كچكولي مئين دَ رحم خوړَلو د پاره نرۍ الكن غاوره موسكا ناببره ＇ه خوره شوه؟ چي دَ س５الني －وُډو 
نو ＄كه خو  -هيلي ي３ تر ډ４ره هانده جهادي شول３  او شَلو جذ بو هم يو دم عسكري ب２ي واغوند ل３ او

مخته بيا س５الني ْو، چي ستر－ي ي３ داسي په كي كراري ك７ي وې ، چي كه هغ３ نه هم ورته كتلو، خو 
يا س５الني  …دې سودا به په وار وار وسا په دې خبري باندي پارَوله چي ورته په غلو غلو وَ －ورې  چي اّ

هر ＇ه پرته هم هغه يوه ＊％ه وه او ＊％ه دَ خپل ُحسن په باب ستائيونكي  ورته －وري كه يَه ؟ ولي چي دَ
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－وا نور كه نه ، خو هغه اوس په دې پوهه شوي وه ، چي دا پ＋تون س５النى ي３  -ستر－ي ډ４ري خوَ＊وي 
- ＊ه په مزه مريض شوى دى

_ 4 _ 

اك＂ر ُپو او ډاك＂رلومائي په كله ډوډۍ ختمه شوه ؟ او ＇ن／ه س５الني له سي ډي سي ＇خه دَ ډ
مل／رۍ كي دَ پ５غلي وسا، چي ډاك＂ره هم وه او نن سبا ي３ دلته په ډ４مو－رافي كي ايم فل كولو  په 

راهنمائي كي هغه پالزې ته ورس５د لو؟ چي دې وخت ي３ هغوئ په دويم پوړ باندي په هغه فل５ كي 
و چي په هغوئ كي ي３ ＇وك په باړه وَ نيسي چي هغ３ ورته ډ４ر ＊ه فل５ وئيلو او دا ي３ غو＊تل -والړ ْو 

..نو＄كه دَ هغ３ دَ غو＊تني په احترام كي س５الني ورته رامخي ته شو -   

"زه خو په دې فل５ كي اوسم ، ولي چي ..  "

" .. ＇ن／ه 請حيح وايم كه غلط ؟ -هو ولي چي دا درته ډاك＂روسا خوښ ك７و" 

كولو ورسته دومره وَ وئيلو، نو مل／ري پُو هم دَ وړې خندا ورسته لومائي چي دَ س５الني خبره پرې 
. . ورسره داسي په لغازي موسكا كي خبره وَت７له

" ته درست واي ، ولي چي زما شاعر دوست له سهاره راهس３ په  وسا كي ستر－ي.. لومائي " 

.. ل ي３ُپو به ال اوس نور ＇ه وئيلو، چي س５الني يو دم وار الس ته ك７و او وئي

دا زما مل／ري ډ４ر اړام دي.. ډاك＂ر 請احبه "  "

الكن.. هو دي خو "   "

－وره －وره هغه هم در پوهه شوه"  "

زاد چينائي فطرت له سوبه ＇ن／ه وك７ه ، نو وسا وَ س５الني " الكن" لومائي دَ هغ３ په  چي دا خبره دَ خپل اّ
خو اوس به ال س５الني نور نور ويري  -و  وكتلو، لكه س５الني چي  ډ ４ر بد كارك７ي وي ته په داسي بر－

..اخيستلو، چي هغ３ دَ خو＊ي په چپه په  فرعوني موسكا كي وَوئيلو

دا شاعران وي هم دغسي" "

" －وا ＊％ي او ُحسن ي３ زيات خوښ وي" 
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＇ه ؟  لومائي دا دي ＇ه وَ وئيلو ؟ "

" زادو خبرو خوا بدَ وي"   هو خيال كوه دلته خل， په داسي اّ

دَ س５الني دَ ردعمل سره سم چي وسا هم ورته داسي خبره وك７ْه ، نو هغه دَ موس５د لو ورسته په ډ４ر 
.. احترام له هغوئ ＇خه داسي مافي واخيستله

بري خو موږ په خپل داسي خ.. بخ＋نه غواړم ، زما مطلب ستاسو له ب３ عزت９ ＇خه نه －رسره ْو "  
"  ه５واد كي په ډ ４رخوند خوند كْو

. .او س５الني ورته وئيلو

زاد وطن نه دى  "  او دلته له ＊％ي سره خبري ډ４ري په احترام  -دا مصر دى .. دا ستا دَ وطن په رن／ه اّ
"باندي ك８５ي

"  نو بيا خو ما او لومائي ته احتياط كول په كار دى" 

هو، دا به ستاسو په حق كي ＊ه خبره وي "  "

غاوري وسا دا خبره كولو ورسته له  لومائي سره مخته －ام اوچتولو په وخت چي يو فرعوني غوندي 
نو ＄كه .. نظر دَ س５الني په لور ور خوشى ك７و، نوهغه يو دم داسي وَ سنجَولو لكه زلزله چي راغلي وي 

. . او ورته واي -رُپو باندي السونه وَنيولو خو ي３ ورسره ＇ن， كي والړ په مل／ري ډاك＂

زلزله نه ده ؟"  "

هغه چي تا ورته ماته منلي ده ؟.. ＇وك "  "

... يَه زما مطلب دا دى ، چي دې وخت.. يَه  "  "

" دا وئيل غوړې ؟.. هو،  هغه دې وخت ډ４ره ＊ه ＊كاري " 

ه واړَول３ ، نو هغه هم  په خپلي ساد－９ باندي په ډاك＂ر ُپو چي دَ س５الني خبري له كسته په بله ＇ن／
هم په  -كلكه دَ ل５ونيانو غوندي ＇ه وَ خندلو؟ چي ُپو هم ورسره خله تر غوږو پوري ا４له پ５له وازه ك７ه 

دې خو ＇و －امه مخته وتي وسا له ډ４ره خشمه مخ داسي ورته را واړَولو، چي س５الني ي３ په ستر－و كي 
يپُسوت ه５بت له ورايه داسي وَسنجولو، لكه هغ３ چي دَ هغوئ دا خندا دَ دَ قد يمي مصرۍ را９１ هاتش

هم دغه وجه وه ، چي بيا دَ هغ３ په ستر－و   -خپل فرعوني شان په حق كي ډ４ر－ستاخانه عمل －２لى وي 
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كي ستر－ي اچول خو دَ ليري خبره ، بلك３ دَ س５الني ！ولي موسائي جذب３ ال هم له ډ４ري ويري ورته 
چي بيا ي３ تر هغه ساعته پوري خله －ن６لي لرلي وه ، چي هغ３ خپله دَ  سي ډي  -و شول３ داسي په －ون６

سي په وړاندي  دَ اجازه اخيستلو په وخت هغه ته دَ خداى په اماني كولو په وار دَ شون６و په ورست９ 
- خوږې موسكا كي دَ هجران تريخ ُدوك نه ْو اچَولى

***** 

٢ فصل

ینهئ ودَ فرعونانو پیرز  
س５الني چي به هر＇و هغه پ５غله له خپله ذهنه دباندي ايستلو ه）ه كوله ، نو هغه به نوره نوره دَ ده په 

 م زړه كي ج／５دله او هغه ته به ي３ دا خبره په يقيني تو－ه ＇ر－ندَ وله ، چي －ني هغه بله نه بلك３ ك
-ر هغ３ پوري دَ رس５د لو رهنمائي ك７ي ده هغه ＇５ره ده ، چي دَ ده دَ ت５ر ژوندون ！ولو ليد لو ＇５رو ي３ ت

نو ＄كه خو نن س５الني له ډاك＂ر ُپو سره په هغه فل５ كي دَ اوس５د لو دپاره ډ４ر هوس５د لو، چي وسا 
.. له ＄ان سره سوچ كولو ، چي -ورته خوښ ك７ى ْو 

" ＇ومره به خوشاله شي هغه ، چي ما ي３ دَ خو＊ي په سمه خبره منلي ده" 

.. ／ري ُپو سامنان， به هم نن سهار بيا بيا داسي ورته وئيلو، چياو بل مل

" هغه فل５ ته موږ خپله نه ، بلك３ وسا پارَولي ُيو، چي ور＄و"  

الكن كه ＇وك دَ س５الني  په دې خو＊ه نه ْو خوشاله ، نو هغه يوازي  سوپيس وه ، چي نن ي３ په وار وار 
.. هغه ته دا وئيلو، چي

" ك５دلى شو، چي ＊ه او ارزانه فل５ دي موندلى وى -ه وَك７ه ، له دې په چپه خو هم فل５＂ونه ْو تا تازيل" 

الكن دَ －امبيا تك تور خرټ مل／ري بوبا ُجوف او ډاك＂ر لو مائي ي３ په حق كي ＄كه ْو، چي هغو ئ او په 
وړو لو１و فالويه او بس كي شاته ناستي البان９ مل／ري منو４ال مورتي ، چي له خپل م７５ه  بيسنك او دْو 

او دې وخت  -وين６ي سره ناسته وه هم په هغ３ پالزې كي يو بل سره ＇ن， په ＇ن， فل５＂ونه نيولي وْ 
چپ له  تهائي سوپيس ،  فلوريتا فلپائن９ ، دَ من／وليا التان／ريل ، دَ يو－ن６ا بتوكا ، دَ ايتهوپيا ډاك＂ر 

＇خه ك６ي دَ " ه５لو قاهرو هو！ل" وډاني هم له تف５را، دَ عراق پ５غلي عقود او ＄يني نورو پرته سعيد س
الكن بس دَ نيمي －ن＂ه３ دَ  -سي ډي سي په بس كي بار ك７ي وې او خپلو نيول شْو فل５＂ونو ته روان ْو 
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سفركولو ورسته ، چي كله سي ډي سي ته وَرس５د لو، نو دَ ！ولو په 請الح باندي هغو ك６والو هم دا 
سي ډي سي ته دَ يو ＇و ساعته د پاره ورشي ، نو به له يوه مخه وَ  خو＊ه ك７ه ، چي تر فل５＂ونو دَ مخه كه
- خپلو ك６ و خالسوَلو ته خالس هم شي

س５الني بيا په دې خوشاله ْو، چي ك５دلى شي ، هغه غاوره پ５غله هم وَ ويني ، چي نن ي３ له 
به  هغه ال سم له بس ＇خه نه ْو كُوز او دَ خپل ＊ه بخت له سو -لوم７ي سهاره په زړه كي ُكو！５د له ل／يا وه 

. . چي وئيلو ي３ -شوى ، چي يو خوږ ژغ ي３ پام په هغه لور واړَولو

" 請باالخير"  

هو، دا وسا وه ، چي له هغوئ سره سمه له خپلي هغ３ د ن／ي توربخوني م／ر ＊ائست３ سوډان９ 
ئ له مخه دَ باد دَ ＇پ３ په شان دَ ت５ر４د لو په وخت مل／ري پ５غلي منال الجدال سره په غ＂و －امونو دَ هغو

كه ي３ ＇ه هم دَ س５الني په لور كتلي ْو ، خو دَ هغه دَ توقعاتو  -ي３ ورته په موسكني انداز كي وَ وئيلو 
نو په دې خو ي３ طبعيت ＇ه غوندي خ＂ه  شو او اوس به ي３ ال په مات زړه  -په سمه ورته در４دلي نه وه 

دم ږد لو، چي سوپيس ورته راورس５دله او دَ پرون دَ ماخستن په شان ي３ الس په په  سي ډي سي كي ق
اوږو باندي ورته ږد لو ورسته داسي －６ ه ورسره روانه شوه لكه هغه چي په سي ډي سي كي ！ولو ته دا 
الكن س５الني ته دَ هغ３ دغه انداز   -شوي ده  Patch up  ور＊ئيل غواړي ، چي －ني هغه دَ س５الني سره

وند نه ك７و ور ، نو ＄كه ي３ دَ هغ３ الس له اوږې ＇خه چي ＇ن／ه ليري ك７و، نو هلته ي３ سم دستي په  خ
. . كومي چي په البي كي دَ لف سره والړي دَ هغوئ په لور كتلو  ،وسا كي هم ستر－ي وَ ن＋تل３

دا دي ＇ه وك７و؟"   "

ي３ په غصه كي ＇ه ورته وئيلو، چي هغه ي３ الس هم سوپيس يو دم  س５الني له السه ونيولو او اوس به 
＇ن６ لو او ورته ي３ وئيلو ..وَ

پوهه شوې.. دا  تهائي ل５ن６ نه ،  قاهره ده ، دَ مسلمانانو ه５واد .. پليز سوپيس "  "

او بيا ي３ هغه حقه بقه پر４＋ولو ورسته مخته چي ＇گن／ه －امونه ك＋５＋ولو، نو وسا هم لكه داد 
رته رامخته شوه او په نرۍ موسكا كي ي３ ال خله خبري ته جوړه ك７ي نه وه ، چي ډاكتر وركولو په نيت و

..لومائي ورته ＄ان تر هغه له مخه ك７و

" خبره ي３ وسا؟ موږ ستا په همسايه كي نن اوس５دلو ته را＄و ل／يا يُو" 

دا خو نو ＊ه خبره شوه"  "
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..ورسته تپوس وك７و او بيا ي３ دَ سيالني په خوا مخ اړَولو

" ؟...او تاسوهم  "

هو، زه هم"  "

س５الني چي دومره وَوئيلو، نو ترشا ي３ را رواني سوپيس هم لكه ！پي زمرۍ ورته را وَرس５د له او له 
..وسا سره ي３ ه５لو هائ كولو ورسته ورته په لغازي تورو كي وئيلو

"   ي８دې فل５ راپيدا ك７ه پليزماته هم چرته له س５الني سره ن.. ډاك＂ر ډاك＂ر  "

..وسا يو ＄ل وَ هغ３ او بيا س５الني ته كتلو ورسته په نرۍ موسكا كي تپوس ور＇خه وَك７و

" له س５الني سره ني８دې ولي؟ "

" هغه ＄كه چي ما او دى دَ يوې سيمي يُو"  

" دى ؟ －وا دى هم دَ  تهائي ل５ن６.. دَ يوې سيمي " 

" يم به نو، چي دا واي "

س５الني چي دومره په لغازي موسكا كي وئيلو، نو هلته والړو مل／رو سره  سم سپين ستر－ي سوپيس 
الكن ډاك＂ر وسا ＊ه پوه５دله ، چي هغ３ دَ  -هم وَ خندلو او خپلي خبري ته ي３ دَ ！وكي رن， ورك７و 

هو، لكه ＇و من＂ه مخكي چي  -دَ هغه ورسره نه وه جوړه س５الني په ضد ＄كه دغه خبري ك７ي وې ، چي 
- ي３ هر ＇ه په خپلو ستر－و ليدلي ْو

_ 2 _ 

" زه دَ  بابا خداى په رن／ه په انسانانو باندي ظلم نه شم كولى.. اې خدائي２ي مورك９   "

وك９ ك＋ينستلو، دَ ظالم  فرعون سن５فيرو دَ مرګ  ورسته دَ هغه زوى خوفو چي ＇ن／ه دَ  فرعون９ په چ
نو ي３ وَ خپلي مور خدائي２ي هتيف５ريس ته په ډدن ژغ كي داسي وَ وئيلو ، نو هغه ، چي دې وخت ورسره 

په بلي چوك９ كي ناسته وه دَ زوى په دې خبري باندي يو دم والړه شوه او دَ م７５ه په مرګ  باندي ي３ په 
. .وئيلو ستر－و كي راغون６ي شوي او＊كي وچولو سم دستي ورته له خشمه وَ

دا ＇ه واې زويه  خوفو ؟"  "
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، هغه ＄كه چي دا مخامخ په سره ر４， باندي ناست دَ بابا خداى په ..زه سم وايم مورك９ خدائي２ي " 
"مرګ غمجن خل， هم زموږ په رن／ه دي

ي دَ فرعون خوفو چي داسي خبره له خل３ ＇خه را وَ يستله ، نو كه يوې خواته دَ ناستو خل／و په ستر－و ك
هغه په داسي زړخوږۍ باندي له ډ４ري خوشال９ او＊كي وَ ＇رك５د ل３ ، نو بلي خواته ي３ جاللي خدائي２ه 

..مور وه ، چي هغه ته ي３ وئيلو

دا زموږ مرئيان دي مرئيان او په مرئيانو باندي .. زويه دا ستا وَ مخته ناست خل， انسانان نه دي " 
"ظلم كول زموږ فرعوني نن， بلل ك８５ي

مخته  فرعون خوفو ＇ه وئيلو ؟ په دې باندي س５الني ＄كه نه شو خبر، چي هغه كه ＇ه هم دې وخت له 
－مانه دَ هغو زر－ونو مرئيانو په من＃ كي ناست دَ خپل زړه په دې ف５صل３ باندي ډ４ر خفه شوى ْو ، چي په 

ساني ب２ه كي يوه ل５وه نادان９ كي ي３ دَ وسا ماشومه ＇５ره وَ هغ３ هت５فيريس ته اغوستي وه ، چي په ان
ري " اوس به ي３ ال نور هم په خپل －ر４وان كي ُتوكلو، چي دَ هغه دَ ارمان په سمون  لمرخداى   -مون５د له 

ور مخته شو او  دَ  وسا ＇５ره ي３ دَ زړې را９１ هتيف５ريس دَ －ون％لكو جاللي نقشونو ＇خه په ډ４ر قهر " 
＄وان  فرعون خوفو په دې بل اړخ كي ناستي خندَرويه  باندي راب５له ك７ه او په خپل الس كي ي３ نيولي دَ

را９１  ته چي په ډ４ر وياړ باندي كله ور اغوند له ، نو دَ هغ３ په شون６و باندي يوه خوږه غوندي نرۍ 
هم ＄كه خو دَ س５الني له خل３ ＇خه له ډ４ري خوشال９ يو دم داسي خبره وَ  -موسكا وه ، چي غوړ４د له 

  .. وتله

" ＊ه ، دغه خو هغه پخوان９ ＇５ره ده چي وسا ي３ ارزي ډ４ر.. ډ４ر ＊ه   "

په نامه "  \ساْون６ ا４ن６ الئ شو" \هو، په جيزا كي دَ  اهرام مصر دَ ＇لوركونجيزه مينارو مخي ته دَ 
غوره شوي ډرامه ماخستن خواته كتلو په وخت  له مل／رو سره په ＇ن， كي ناست س５الني چي له خياله 

. . و ، نو وَ كي０ الس ته  ناست چينائي مل／ري ډاك＂ر لومائي  ور＇خه پو＊تنه وك７هناببره داسي وَ وه５د ل

" ＇ه دي وئيلو س５الني ؟ زه پوهـ نه شوم ، چي تا ＇ه وئيلو ؟" 

" هي＆ نه ، بس مازي مي هغه كن， خوفو ستائيلو ، چي په نره ي３ دَ ظلم نه كولو اعالن وك７و "

. .  وله ، نو هغه هم په ستر－و باندي چشمكي سمَولو ورسته وايس５الني چي خبره يو دم په بله واړَ

ب５شكه ، كه هغه داسي نه وى ك７ي ، نو نه به هغه مخامخ والړ لوم７ن９ ＇لوركونجيزه －ومبته والړه  " 
"وى او نه دَ دې نورو －ومبتو دَ جوړَولو دَ رجحان پرته دَ هغه او دَ هغه دَ كورن９ دومره نوموړى نوم
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په باب په  ان／لس９ ژبه كي داسي ) اهرام مصر( ال خبره سر ته نه وه رسولي، چي دَ دغو  پ５رامي６ز هغه 
..  خبري په الوْډ سپيكرانو كي ك５د ل３

وړې او غ＂ي ＇لوركونجيزه مينارې دَ ب５البلو فرعونانو دَ   87داسي خو دَ  نيل درياب له ＇ن６ و سره  " 
دَ  قاهره دَ  اهرام مصر په نوم دا درې غ＂ي －ومبتي دَ ُدنيا په اووْ خو  -مقبرو په تو－ه جوړي شوي دي 

"عجوبو كي دَ ب５خي نادري عجوب３ په تو－ه پ５ژندل ك８５ي

او بيا مخته كيسه دَ  فرعون خوفو دَ －ومبتي سره سمه دَ هغه له مشر زوى  فرعون خافرا او كشر زوى  
－ومبتو سره ت７لي دَ ر１ا－انو په س５الب كي دَ غ  فرعون مينكورا په زمانو كي دَ جوړو شوْ نورو دْو

ابواالهول چي له انساني سر سره ناست يو زمري دى ＇خه چي ＇ن／ه دَ  فرعوني نن， په لور راغبر－ه 
نو س５الني هم ＄ان دَ زيارت او چوت５ر دَ سيمي نننى پ＋تون نه ، بلك３ دَ پخوان９ زمان３ په بوده   -شوله 

خو بيا ي３ هم دَ ميني دَ جنون له سوبه دَ نورو  -كي ور－６ يو انسان －２لو  وزمه غوندي خوراكي انسانانو
＂ه پلنو درنو  انسانانو په رن／ه  دَ خ５＂ي دَ غم خوړلو په مزدورۍ كي دَ دې اهرام مصر وَ اتهه اتهه فً
چي  -بالكونو ته اوږې وركولو په ＄اى په نهره دَ هغ３ وسا دَ يوه نظر كتلو په نيت ر４／جني الري كچل３ 

-ال ي３ سر دَ  فرعون خوفو دَ را９１ په اوږو باندي ن＋تى ډ４ر ＊كلى بر４＋５د لو

ك５دلى شو، چي س５الني ال نور نور سوچ پوخ ك７ى وى ، چي ورسره ＊ي اړخ ته په چوك９ باندي 
. .  ناستي منو４ال مورتي ورباندي ژغ وك７و او واي

" لو كه يه؟تا ما＇پ＋ين له سوپيس سره وَ ليد "

دا پو＊تنه ي３ ＇ه وك７ه ؟ چي هغه ي３ په وي＋وستر－و باندي له ليدلي خواږه خوب ＇خه بيرته راوي（ ＇ه 
..ك７و ، چي هغه هم په مات زړه ورته  وَ وئيلو

ضرورت ي３ هم نشته..  يه "  "

الكن دَ هغ３ خو ډ４ره درسره جوړه ده"  "

" وي به "

"  وي به نه ، بلك３ ده هم"  
" ولي تاته ي３ زما په باب ＇ه وئيلي دي ،كه  ته هسي له خپلي خوا －６ ه ي３ ؟ "

" وئيلي خو ي３ نه دي ، الكن ＊كاري داسي راته ، چي هغه په تا پس３ مري  " 
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"كه انجل９ دهولي چي هغه ډ４ره سپكه او پاس.. هر＇ه هر＇ه ، خو زه ي３ －رسره نه خو＊َوم   "

دومره چي س５الني ورته ＇ن／ه وئيلو ، نو هلته  دَ  فرعونانو فرعون رعمسيس الثاني دَ م７اني په باب دَ 
او له دې نظم ورسته په  فرعوني   -نوموړي شاعر ش５ل３ ليكل شوى نظم په سپيكرانو كي خپور شو 

دَ پخوانئيو رقصونو سره سره دَ  ب５لي سازونو باندي  دَ زاړه  مصري كلتور او دَ رواجونو ＊ئيلو پرته 
رقص په لور دَ هغه درانه محفل لن６َونه پئيل ＇ه شوه ؟ چي  ډاك＂رلومائي او ور سره هغه  بل اړخ ته 

ناست دَ  اّذربائيجان ＄وان  با－يرلي روُف هم له من／ول９ پ５غلي التان／ريل سره سم مست９ پورته شولو 
دي وَ خپل خپل ژواكي ډانس كولو ته ي３ داسي مالوي وَت７ل３ ، او دَ هغو نورو مستو س５النيانو  غون -

.. لكه هغوئ چي هم وَ  فرعوني تاريخ ته دَ دان／لو ه）ه كوي ل／يا دي

_ 3 _ 

" ＇ن／ه غلطه خو نه وايم؟.. ډاك＂ر وسا ډ４ره ＊ائسته ده ، چي موږ ！ول مل／ري دي ورباندي ا４له ك７و   "

.. هو، دا خبره خو ده "  "

.. سوپيس دَ لغاز په ＄واب كي به س５الني ال ＇ه نوره خله پرې كوله ، چي هغ３ بيا وار الس ته ك７و او  دَ
واي

پرون  په قاهره ميوزيم كي هم دَ فرعونانو تر مميانو كتلو ستا پام په هغ３ ＊ائسته ډاك＂ري كي زيات " 
"ړَولو ورسته وَخند لوهغ３ به هم كله كله ستر－ي په مينه در ا.. بند راته بر４＋５د لو او بل 

زه نه شوم پوهى ، چي ستا له دې خبرو كولو ＇خه مطلب ＇ه دى ؟.. سوپيس"  "

"بس هسي مي تا ته هغه وسا در يادَوله.. هي＆ نه ډئير "

..نو ＄كه س５الني ورباندي وَ خندلو او خبره ي３ دَ ！وكي په لور وړلو په نيت ورته وئيلو

دوسته ي３ ، خو هغه سوپيس ته زما "  ...  "

ستا دَ وئيلو مطلب دا دى؟.. هغه ستا محبوبه ده "  .. "

" هو، ＇ن／ه چي ته －３２ "

..الكن تا خو له ماسره هم "  "
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" او بيا بيا وايم ، چي ته زما خوږه مل／ري ي３ او زه ستا ډ４ر قد رهم كوم.. منم او انكاري زه هم نه يم  "

" ډ４ر ژر.. پله پته وَل／８５ي تاته به خ.. خ５ر"  

" ولي وژن３ خو به مي نه ؟ "

" دا هم ك５دلى شي "

كه ＇ه هم دا او داسي نوري خبري نن  غرمه هغه وخت دَ س５الني او سوپيس تر ميان په موسكن９ اشارو 
كي ك５د ل３ ، چي له لوستونكو مل／رو ＇خه ډك بس دَ سلطان 請الح الدين ايوبي له غ＂ي محل نما كال  

ورسره ＇ن， كي دَ محمد علي پاشا په دور كي دَ جوړ شوي ب５خي غ او ＊ائسته ماجت ＇خه  او
- روان５دلو ورسته دَ  قاهره په تاريخي ＊ار كي دَ خان الخليلي په لور روان ْو

دَ حضرت امام حس５ن عليه السالم ماجت، چي سر مبارك ي３ په كي پ ك７ى دى سره جوخت دَ خان 
ازاري كو＇و كي دَ ＊ه س５ل كولو ورسته دَ سي ډي سي له خوا هغوئ ته په يو الخليلي په تن／و ب

＊ايسته اوپن ائير ر４س＂ور４ن كي دَ تورو الچي داره چائيو ＇ي＋لو اهتمام ＇ه وشو، چي سوپيس دَ 
س５الني سره په خالي چوك９ كي ك＋５نستلو ورسته دَ س５الني له خل３ بل س／ر４ غو！ه ك７و او په 

ړوكى كش ور＇خه ل／ولو ورسته په م５ز باندي پرتي دَ لر－ي په ا４ش ！رې كي م７ه پسخوندي انداز ي３ و
-كولو ورسته وَ بار واال ته ور ژغ ك７و

" موږ ته هم يوه شيشه راوړه ، چي زه او －ران س５الني ي３ دَ يو چا په نوم لو－ى ك７و.. هيلو و４＂ر   "

" امه نه لو－ى كوئ ؟دَ چا په نوم ولي مادام ؟ ولي ي３ تاسو دَ يو بل په ن "

بار واال ، چي يو پن６ ＄وان مصرى ْو ، دَ چائيو دوه －السونه ورسره نيزدې پراته دَ بل چا په م５ز ږدلو 
ورسته چي داسي خبره په شوخ９ كي وَ ك７ه ، نو مس＂ر ذ４ن ، چي په سي ډي سي كي اُستاذ ْو هم ورته دَ 

－وره چي ＇ه وَ وئيلو، چي بار واال وَ س５الني ته مخ را رس５دلو سره سم په خندا كي وَ هغه بار واال ته 
..اړَولو ورسته په موسكا كي وَ وئيلو

"مادام كويسه －اباني.. مبروك مبروك "  
مادام  تهائي.. ال ال －اباني  "  "

او بيا ي３ س５الني په مال ！كولو ورسته ورته په غوږ باندي خله ږدلو ورسته －وره چي ＇ه وَ وئيلو، چي 
نو ＇كه خو دَ نورو مل／رو هم ورته پام شو او كرار كرار ي３ دَ هغوئ په خوا  -اړو په كلكه وَ خندلو دو

ولي چي دې وخت هلته دَ تودې －پي سره سره درې واړو كسانو دَ  -چوكياني ＄كه ورني８دې كول３ 
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له ل／يا وه ، ＇كولو دپاره اوږده نل９ هم يو بل ته داسي په خوند او خندا پاس５د) مصري چولم ( شيش３ 
هم دغه سوب ْو، چي  -لكه په هغه ُچولم كي چي اچول شوي خواږه او خوشبوداره تمباكو اثرناكه وي 

بيا په نه ساعت كي دَ هر مل／ري مخي ته مصري شيشه پرته وه او چا چي كله په ژوند س／ر４ خل３ ته 
ه ال نور هم مست５دلو، چي س５الني ب -هغه چا هم له شيش３ ＇خه خ７وسكي ايستل３ .. نه ْو ني８دې ك７ى 

..شاته ناست ډاك＂ر ُپو ورباندي －وزار وك７و

مزې كوه مزې.. س５النيه  "  "

دَ ډاك＂ر ُپو دا خبره ＇ه وه، چي دَ س５الني خله يو دم له خندا ＇خه داسي را！وله شوه لكه هغه چي په 
.. اشارو اشارو كي ورته وئيلي وي ، چي

" ه نوم اخل３ او هوس８５ې له بلي سرهس７ې ساه／اني خو دَ يوې پ " 

كه ＇ه هم دَ ډاك＂ر ُپو په خوا او خاتر كي داسي خبره نه وه ، خو س５الني په زړه زړه كي ＄انته النت 
اوس به ال نور هم مات５دلو را مات５دلو، چي دَ مس＂ر ذ４ن دَ دې خبري په اعالنولو  -مالمت كولو ل／يا ْو 

وا سبا سهار لس بج３ به هغوئ او  دَ سي ډي سي زياتره نور －.. ي３ زړه بيرته خپل ＄اى ته راغلو 
په نورو خداى خبر، خو دَ دې اعالن تر شا دَ وسا ديدنونه  -لوستونكي دَ فرعونانو وَ كلي ته وړل ك８５ي 

. . دَ س５الني دَ ناببري خوشال９ سوب －ر＄５دلي ْو او بس

_ 4 _ 

كلي ، چي په كي دَ  فرعونانو دَ وخت له كورونو، كلو ،  دَ  فرعونانو دَ فرضي او السي جوړ
پ＂يانو ، ＄ن／لونو او ＄ناورانو ＇خه واخل３ بيا تر ژواكي شيانو او رواجونو پرته دَ رقم رقم جامو ＊ودنه 

داسي شوي وه ، چي په جوړ واړه نيل درياب كي په چل５د ونكي كشتيانو كي ناستو مل／رو ور＇خه 
دلته كه دَ با－يرلي رًوف او دَ  التان／ريل جوړه جوړ４د له ل／يا وه ، نو بلي  خوند ونه ＇ه اخيستلو، چي

-خواته  لومائي او فلوريتا هم يو بل ته ني８دې ني８دي ك５دلو

خو يو س５الني وْ، چي  په يوازي ＄ان ي３ دَ وسا يادونه ＄كه لوبَولو، چي هغه په دې ！ْور كي نه 
دَ هغ３ دَ خوندَك９ منال له قوله وه ، خو وخت ډ４ر په تادۍ مخته روان ＇ه وْ  هيله ي３ دَ راتلو -وه راغلي 

－وا دَ فرعونانو دَ كلي په نوم په دې غ پارك كي دَ ك５نال اّف م５تهالوجي په ＇ن６ و باندي جوړ دَ ب５ال  -
وطريقو ب５لو زړخو＊يانو لكه دَ هغي زمان３ دَ هل وهلو ، خوشبوياني جوړَولو، پيپارس كاغذ دَ سازَول

پرته دَ موسى او فرعون ＄يني تاريخي او ډرامائي مناظر، دَ غم او خوشال９ ＄يني كلتوري نندارې  
ليدلو ورسته اوس دَ －لوبل كورس لوستونكي  په وچي م％كي باندي دَ فرعونانو دَ ！５مپل ، نوبلز 
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مصر په لور －امونه  هاوْس ،  فرعونك －ارډن او دَ  فرعونك س＂وډيو كتلو سره سره دَ  السي جوړ اهرام
- اوچتَولو ل／يا ْو

اوس به س５الني ال نور نور دَ سوپيس دَ پسخوندي خندا－انو او دَ ډاك＂ر ُپو دَ مينناكو ！وكو پلمه 
جوړ４دلو، چي هلته ليري وسا په غ＂و غ＂و －امونو دَ ورستي ！اك －وا دَ ويليج هاربر ＇خه دَ بوټ هاوْس 

ي ＇ن／ه ＄ان وَرسَولو، نو دَ س５الني شاته ناستي پ５غلي منال  سره په ＇ن， په لور تلونكي كشت９ ته چ
دَ پ５غلي رانا تر من＃ دَ ＄ان ＄ايَولو سره سم ) شام ( كي پرت３ خالي چوك９ پرته هم  دَ س５الني او دَ سوريا 
.. په ساهك５دلي انداز كي دَ ه５لو هائ كولو ورسته واي

" ليدلو دا زه بدبخته يم چي ما هي＆ نه وَ "  

او بيا ي３ يو وار س５الني او بيا رانا شام９ ته ستر－ي داسي په ستر－و كي سوال ك７ې لكه هغه چي 
.. جوړه واي

" تاسي دواړه به له ما سره مل／ري وَك７ى كه يَه ؟.. زه غواړم ، چي دا درست س５ل له سره وَك７م  "

وكي دَ هغ３ دَ دې واړه خواهش په احترام س５الني او راناشام９ يو بل ته كتلو ورسته په ستر－و ستر－
..كي چي سرونه په اثبات كي پورته ك＋ته وَ ＊ورَولو او په －６ ه ي３ ورته ست وَ ك７و

كه غواړې ، نو موږ به له نوي سره درسره هر ＇ه بيرته وَ －ورو " "

" زه غواړم ، چي دَ فرعونانو دَ دور دا ماډل كلى و－ورم ، خو تاسو.. هو  .. "

－وره چي ي３ مخته هي＆ ＇له نه وَ وئيلو ؟ هو ك５دلى شي چي په دې چي خواهش ي３ ني／７ى نه شي  او
نو ＄كه خو ي３ په شون６ و باندي دَ خپل برياليتوب سره مل／ري يوه خوږه غوندي موسكا په  -پاته 

-لوم７ي ＄ل س５الني ته ＇ه وړاندي ك７ه ، چي هغه ي３ ＄انته دَ هم５ش دپاره مات هم ك７و

مخته بيا هغه س５الني ْو او هغه دَ  ك５نال اّف م５تهالوجي دَ اوبو زړې الري ، چي  په وړې غوندي 
كشت９ كي ي３ دَ رانا او وسا په مل／رۍ كي دَ فرعونانو په دې كلي كي چي ＇ن／ه ＇ن／ه مخته لن６ وَل３ ، 

－ه دَ يادونو په ！اپو－انو هغومره په تادۍ  س５الني پ＋تونزوى په ارادي او وسا عربلور په غ５ر ارادي تو
كي خپلي قديمي ب２ي ل＂ولو دپاره وختونه دَ  فرعوني زړَو زمانو سره سم دَ پ７５يانو په شم５ر شا شاته دَ 

فرعونك " هم ＄كه چي بيا كله هغوئ له  -لفظي اشارو او دَ مينَناكو روئيو په كومك  د４كلو ل／يا وْ 
و په نيت دَ －ارډن نامي ＄اى په هغه ر４ستتور４ن كي ＇خه دباندي راوَتلو له مخه كوفي ＇ي＋ل" ويليج 

-ورننوتو، چي لو！س ك５ف３ نوم５دلو، نو شام９ پ５غلي رانا هم په موسكا كي داسي وئيلو
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＊كاري راته داسي لكه دا زموږ دَ درې واړو دغه س５ل چي به هم دَ فرعونانو دَ تاريخ په واقعاتو كي "  
"د په تو－ه دَ س５الني شاعر په قلم ابدي ژوند وَ موميدَ يو اضاف３ ، الكن نه ه５ر４دونكي يا

هو، كه هغ３ ＇ه هم اشاره دَ س５الني او دَ وسا تر ميان دَ هغوئ دَ زړونو تر ميان دَ الري پرانستلو له 
هيلي ＇خه وه ، خو په لهجه كي ي３ لغاز له ورايه شاهد چي په دې سوب محسوس５د لو، چي هغه دَ  

درست س５ل كولو په وخت دَ هغو دْو تر ميان دَ دريم مل／ري په تو－ه ال هم نه وه فرعونانو په كلي كي دَ 
كه ＇ه هم هغه دَ خپل ＊ائست او مست پ５غلتوب له سوبه په سي ډي سي كي خورا مشهوره  -－２ل شوي 
- انجل９ وه

***** 

٣ فصل

ئی２و وسا وزمه ＇５رېدَ فرعوني خدا  
" ي３ خوشاله ؟ نن بيا ډ４ر نه  "

دَ  كمبوډيا ډاك＂ر ُپو سامنان， ، چي له س５الني سره په فل５ كي اوس５دلو له خپلي خوني راوتلو 
ورسته چي ي３ هغه دَ يو سند رغاړي په رن／ه له خپل ＄ان سره په ُبو５１د و وَليدلو، نو ي３ پو＊تنه 

-ور＇خه وك７ه

"ميَه داسي هي＆ خبره هم نه ده ، بس مازي غم غلطوَ"  

" الكن دَ ＇ي＋ي غم؟ "

" ولي ل８ غمونه دي ＇ه په ژوند كي ؟ "

دَ ُپو دَ سوال په ＄واب كي چي س５الني بيرته سواليه خبره ورغبر－ه ك７ه  نو هغه وَ س５الني ته سر تر پايه 
！ك５دلو او هغه " واْو"كتلو ورسته ، چي ＇ن／ه  غوندي تورى ال سم له خل３ نه ْو يستلى، چي دَ فل５ ور وَ

..دَ دروازې په لور －امونه په داسي ژغ اوچت ك７و

؟ 請بر كوه در＄م.. ＇وك ي３  "  "

مي مي  سوپيس "   "

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



35

" په اول سهار بيا له كومه را وَرس５دله دا  تهائي ماربچ９؟.. يا خدايه خ５ر  "

نه راغله او ن５غه دَ س５الني وَ مخي او ُپو ال سم ور نه وْ خالس ك７ى ، چي هغه دَ طوفاني سيل９ په شان دن
خو په ＄اى دَ ُغص３ ي３ ورته په ستر－و  -ته داسي په خشم وَدر４دله لكه اوس چي به ورباندي غو！ه شي 

كي ن５غ ن５غ كتلو ورسته وَ خندلو او بيا ي３ په ＄ي／ر باندي دَ ناز ＇ُك وركولو سره سم دَ پُو په لور مخ 
..واړَولو

چي دې س５الني موږ ！ول مل／ري دَ هغه انجل９ په سر پر４＋ولو؟ته خبر ي３ مس＂ر ُپو،  " "

"  هو، ب３ وفا خو دى دا س５الني ، الكن خبره دا ده چي هغه انجل９ خو هم دى خو＊َوي"   

مس＂ر ُپو چي دومره وئيلو، نو س５الني هم وار الس ته ك７و او دَ هغ３ دَ تن／ولو په نيت ي３ ورته وَ 
. .وئيلو

" خو هم نه شم ، ولي چي معامله دَ زړه ده او دا زړه كله له هغ３ پرۍ ＇خه 請بر８４ي＇ه كولى "  

"نو دَ دې مطلب دا شو، چي خبره دَ ميني په خوا روانه ده.. ＊ه ＊ه  " 

ك７و، نو هغ３ لكه ماشومه جن９ س５الني په " هو "ته ستر－ه ك＋５ك＋لو ورسته چي ＇ن／ه س５الني وَ ُپو 
ه دې سره سم په فل５ كي دَ خندا ك７يكي داسي خپرې شوې ، چي له ＇ن， پرس وي＋تل شروع ك７و او ل

-فل５ ＇خه منو４ال مورتي او ب５سنك هم ＄انونه ورته راوَرسَولو

خندا－انو پارَولي  سهار بيا په   ، چي تاسو ي３ په اول كولى شم ، چي كومه داسي خبره ده پو＊تنه "
" ياست؟  

"چي...خبره كه خبري دي " 

..  س５الني ال سمه خبره سرته نه وه رسول ي، چي سوپيس ورته واي

" دا نران ډ４ر ب３ وفا دي منو４ال" 

" او په ت５ره بيا شاعران ، چي ＊ائسته انجل９ چرته هم وَويني، نو دَ زړه حركت ي３ ت５ز شي " 

..  ډاك＂ر ُپو چي ＇ن／ه دا خبره ورسره وَت７له ، نو منو４ال واي

دى خو نن سبا دَ يوې چ＂ي پ５غلي په عشق كي  -اوس پوهى شوم ، تاسو دا س５الني ＊ئيئ .. ＊ه ＊ه" 
"ور－５ر شوى راته مون８５ى
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نو ته هم خبره ي３؟.. واْو " "

سوپيس به ال نور ＇ه وئيلو، چي دَ منو４ال م７５ه ب５سنك ، چي ان／لسي ي３ نه وه زده په خپله ژبه كي وَ 
..  ته －ويان ＇ه شو، چي ُپو ورته وايمائن３ 

"مس＂ر ب５سنك ال هم خبر دى.. －وره －وره " 

نو ＄كه خو دَ منو４ال دواړي وړې ُلو１ي فالويه  -او په دې خبري باندي خندا－اني ال نوري هم س５وا شوې 
او بيا ＇ه وخت ورسته  -او وين６ي هم داسي په من６ ه ورته راوَرس５دل３ ، لكه هلته چي م５له ل／５دلي وي 

- ！ول په －６ ه الندي ُكوز４دلو سره سم دَ سي ډي سي په لور مخه وك７ه

_ 2 _ 

لوستونكو مل／رو نن سبا هغوئ ته ＄كه زيات كتلو، چي دَ س５الني او ډاك＂روسا تر ميان －په 
، چي په يوه نا يوه بهانه اوس تر ډ４ره هانده له رسمي ه５لو هاى ＇خه اوي＋تي وه او دواړو دا ه）ه كوله 

نه يوازي دا ، بلك３ تر خپلو ي３ ستر－ي په خوږو موسكا－انو كي جن／ولو  -له يو بل سره خبري وك７ي 
- پرته يو نيم وار ي３ په ك５ن＂ين كي كوفي هم په －６ ه باندي ＇ي＋لي وه

وي ل／يا دى ، خو دَ كه ＇ه هم س５الني ＊ه پوه５د لو ، چي هغه دَ  وسا په زړه كي كرار كرار ＄اى جوړَ
خبري پرته ي３ هم خپل زړه ته وئيلو، چي داسي نه ، پ５غله وسا له هغه سره هغسي مينه نه كوي ، ＇ن／ه 

نو ＄كه ي３ دَ هغ３ دَ جذ بو دَ تلَني په نيت دا كست وَ ك７و، چي هغه به له  -چي ي３ هغه  －２ي ل／يا دى 
نو  -هغه دَ س５الني دَ ل＂ولو ه）ه كوي او كه يه خپلي خوا نن له هغ３ سره نه ويني او دا به －وري ، چي 

هو ، دا خبره ي３ هغه وخت په مزغو كي را  -دغه رن／ه به معلومه شي چي زړه ي３ ورته ＇ك８５ي كه يَه 
برس５ره شوه ، چي په لف كي دريم پوړ ، چرته چي دَ －لوبل ډپلومه كالس روم ْو ته دَ ختلو له مخه هغه 

- ۍ په پوړيانو كي الندي راك＋ته ك５دلو په وخت تر ستر－و شوهپ５غله  وسا دَ باال الئبر４ر

په كالس روم كي دَ رانا شام９ ،  عراق９ پ５غله عقود او دَ محمد عبدالرحمان مصري ＄وان پرته پ５غله  
مديحه مصرۍ ، چي په يوه پ＋ه －وډه هم وه ناست ْو او ！ولو تر خپلو دَ نن دَ  پ５رامي６ز ياني اهرام مصر 

او اوس به ي３ ال خپلي س５الني مشاهدې  -نو ＄كه س５الني هم ور－６ شولو  -باب －پي ل／ول３  دَ س５ل په
ورسره شريكول３ ، چي ډاك＂ر مجدي ، چي په مصري  لهجه كي ي３ ورته  م／دي وئيلو دَ راتلو سره سم 

بيا  ولي چي -دا خبره اعالن ك７ه ، چي په ＄اى دَ لسو بجو به اوس اوس موږ دَ  پ５رامي６ز په لور ＄و 
دَ دې اعالن ورسته كه ＇ه هم ！ول مل／ري په خوشال９ باندي الندي په لف＂ونو كي كُوز４دل  -－رمي ك８５ي 

چي دَ هغه دَ توقعاتو په  -شروع شولو ، خو يو س５الني ْو ، چي  خفه  خفه ورسره مل ＄كه بر４＋５دلو 
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هو په دې هيله ، چي  -او ن５غ په كوس＂ر كي شاشاته  ك＋５نستلو  -سمه هيچرته وسا نه ＊كاره ك５دله 
الكن دَ نيمي －ن＂ه３ دَ تريخ انتظار پرته چي هم هغه نه راغله ، نو س５الني هغه  -＇وك به ورپس３ را＄ي 

وخت ال نور هم مايوسه شو، چي بس دَ اُستاد مس＂ر ذ４ن العابدين او م５رمن هنا ال／وهري په مل／رۍ 
- ى ْو－وا وسا له دې ！ريپ ＇خه ＄ان پاته ك７  -كي مخته روان شو

" ولي وسا له هغه سره نن نه وَ ليدلو ؟ او ＇ه وجه وه ، چي هغ３ په  دې ！ريپ كي －６ ون نه وَ ك７و ؟" 

دا او داسي نورو  رقم رقم وسوسو دَ س５الني په زړه كي دَ وسا دَ خف／ان په اړه ＄اول９＇ه جوړه ك７ه ، 
له هغ３ سره ستر－ي ＇لور ك５دلو پرته هم  چي هغه له خپلي خوا ال داسي هم سنجَولو ، چي －ني نن سهار

ورسره ه５لو هاى نه كولو له سوبه خو چرته هغه نه شوه ور＇خه بد را ؟ چي ＄ان ي３ له دې ！ريپ ＇خه 
هو، دا او داسي نورو وسوسو  ورو ورو تر هغه وخته پوري دَ س５الني په مزغو كي سرونه  -پاته ك７و 

ن په خوا هغه وخت نه ْو اړَولى ، چي بس دَ جيزا په لور په  پورته كولو، چي  يو ＊％ينه ژغ ي３ پام دَ ＄ا
..الحرم س＂ري باندي مخته مزل كولو

＇ه وجه ده ؟.. د يغ راته ＊كارې  "  "

دا دَ فلپائن فلوريتا وه ، چي دې وخت دَ س５الني دَ سي له مخه والړه وه ، چي ＇ن／ه دا پو＊تنه وَك７ه ، 
ناستي سوپيس په خپل مخ باندي را خواره شوي درانه و４＋تان شاته ＇ن６لو نو ورسره په ＇ن， كي 

..ورسته تر هغه له مخه ورته په وازَكي انداز كي وئيلو

" خفه به نو ＇له نه وي ، چي دَ هغه  خوږه مل／ري ي３ په دې ！ْور كي..فلوريتا ډئير "

. .ورسته وَ وئيلو هغ３ به اوس خبري په بله وړل３ ، چي س５الني ورته په زي８و كتلو

ستا مطلب ＇ه دى،چي هركله خبري ك８ې كوې ؟..سوپيس "  "

ما خو فقط دا غو＊تلو ، چي ل８ دي خوشاله ك７م.. هي＆ نه  "  "

" هي＆ ضرورت ي３ نشته ＊ه او بل ＇ل دي خله په خيال چلوه －ني "

ه ډ４ره پسته لهجه كي س５الني به ال اوس نور ورته جاللي ك５دلو، چي فلوريتا دَ موس５دلو ورسته پ
.. واي

" تاسو دواړه خو لكه ماشومان ، په نه ＇ه وَ غال ته مال ت７ئ "
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..او بيا ي３ يو الس دَ  س５الني په اوږه او بل دَ سوپيس په سر ږد لو ورسته وئيلو

" مينه ده ، چي تاسو ته دَ －يل３ او تر خپلو دَ غال حق دركوي.. دا بل هي＆ نه  " 

فلوريتا؟ ر＊تيا  "  "

دا حقيقت هم دى.. هو، سوپيس خورك９  "  "

..الكن دا س５الني خو "  " 

＊من نه " " ستا دوست دى ، دَ

فلوريتا چي دَ سوپيس دَ تپوسونو داسي －６ وډ ＄وابونه وركولو، نو س５الني كه ＇ه هم دننه دننه وَ 
خو پ＋تو ورته دَ ＇ه وئيلو اجازه ＄كه نه ور كوله ، چي دواړو ته لكه يش５دلي چاجوشه ُخو＇ك５د لو، 

هم په دې خو چي كله هغوئ －په كوله ،  -هغوئ دواړي ＊％ي وې او له ＊％و سره سيالي دَ پ＋تنو كار نه 
او هغوئ چي ＇ن／ه چپ شوې ، نو دَ شا له خوا  ايمرانشا، چي دَ ك５مرون  -نو س５الني ورته موس５د لو 
... ن حبش９ پ５غله وه په خپله مخصو請ه تندكي لهجه كي ورباندي ژغ وك７وتكه توره او دن／ه  افريق

دا په تا كي داسي ＇ه دي؟ چي هر وخت ＊％ي درباندي را！ولي وي.. ه３ س５النيه  "  "

" هغه ډ４ر سمارټ ＄وان دى "

ت رُوف چي په دَ س５الني په ＄اى ورته په دې دويم كتار كي له پ５غلي التان／ريل سره په ＇ن， كي ناس
ماته －وډه  ان／لس９ كي داسي ＄واب ورك７و، نو هف３ حبش９ دَ ك ك خندلو ورسته بيا داسي خله 

.. وك７ه

" سمارټ خو ته هم ي３ م５ن ، چي درسره ＊كلي من／ولين ناسته ده "

ا او دا خبره چي ي３ ال سرته نه وه رسولي ، چي هلته ＇و سي＂ان مخته محمد عبدالرحمان او ډاك＂ر تف５ر
غوندي تورو تكرار ب５خي زيات وْ " لُوال ُلوال " پورته شو او دَ عرب９ ژبي په دې سند ره ، چي په كي دَ 

باندي ډانس ＇ه پئيل ك７و، چي شاته هم په سي＂ونو باندي ＄يني نور مل／ري ، چي ډاك＂ر ُپو او ب５سنك 
- په كي وړاندي وړاندي ْو بدنونه ＊ورَول پئيل ك７و

_ 3 _ 

"خو دا ْو، چي وسا په دې ＄اى كي راسره دَ تاريخ برخه جوړه شوي وىپه كار  "
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له داسي مايوس９ سره مل ، چي س５الني هم  كله له مل／رو سره دَ هغه درو ب５خي غ＂و او هسكو ＇لور 
نو ي３ دَ  -كونجيزه  فرعوني －ومبتو، چي په كي دَ هغوئ قبرونه جوړ يا تابوتونه پراته ْو په خوا روان ْو 

ي وزمه ابواالهول چي سر ورته دَ  فرعون خافرا ل／ول شوى دى دَ ضرورت په لور چي ＇ن／ه مزغو ته زمر
..  دَ سوچونو الري جوړَول３ چي لوكل －ائي６ واي

 " دَ  اهرام مصر دا دري ＇لوركونجيزه －ومبتي چي وينئ ، په دې كي تر ！ولو غ＂ه ميناره فرعون خوفو،
ق م كي جوړه ك７ه او دويمه دريمه په ترتيب دَ هغه 2550پس هم واي په چي ورته په يونان９ ژبه كي كيو
－وا ＄انونه  -ق م كي جوړه ك７ه 2490ق م كي او فرعون مينكورا په 2520دْو زامنو ياني فرعون خافرا په 

رام／اه په تو－ه ي３ دا －ومبتي ) ابدي خدايان كولو ( او دَ خاندان غ７ي   تر نظري３ دالندي دَ ورست９ اّ
"ك７ي دي جوړي

دَ دې خبرو سره اوږه په اوږه به س５الني هم دَ مصري زاړه تاريخ په لوري دَ تللو دپاره په دې پراخ 
ر４／ستان كي له هغو دوړو سره سم ه）وال ك５دلو  ل／يا ْو ، چي تر ليري ليري پوري نه يوازي يوې بلي 

خو چي ＇ن／ه ي３  -ونه هم خوړلو خواته دوړ４دل３ بلك３ يوې نيم３ دُوړي خو دَ اّسمان په لوري ُچورلك
اوس په خپل نيلي باندي پ＋ه اړَوله ، چي له لوكل －ائي６ ＇خه دَ ُبوباُجوف  دې تپوس هغه بيرته وَ ＄ان 

.. او حاضر زمان ته په خولو كي لوند خي＋ت راستون ك７و

" دي ؟ نو بيا دَ دې درو －ومبتو په پرته هغه وړې －ومبتي دَ ＇ه مقصد دپاره جوړي ك７ل شوي "

په هغو كي دَ ＊％و او ماشومانو تابوتونه پراته موندل شوي ْو او دا －ومبتي فرعون مينكورا دَ خپلي " 
"مائن３ سره دَ ميني په ياد كي جوړي ك７ې

په ＄واب كي ورته －ائي６ دومره ال سم وئيلي نه ْو، چي مل／رى بتوكا په خپل ډډن ژغ كي غاړه ور 
وَ＄غلوله

يا دَ  فرعونانو په دور كي هم ＊％ه تر نر كمه .. خپل ＄اى مينه ي３ په  "  الكن سوال دا پيدا ك８５ي ، چي اّ
" －２ل ك５دله؟

" نه يوازي كمه بلك３ كهتره هم "

هغه ＇ن／ه مادام ؟"  "

خو دَ مادام －ائي６ په ＄اى ډاك＂ر تف５را، چي ＄ان ي３ ＇ه  -لومائي رامخته شو او تپوس ي３ ＄يني وك７و 
.. رياتو ماهر هم －２لو په سپين ستر－９ كي داسي وَ وئيلو＇ه دَ  مصگ
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 ＇خه دا مانا اخيستلى شو، چي) ختنه(هغه داسي ، چي موږ په دې ل７كي دَ هغوئ دَ ＊％و دَ سنتي  " 
"هغوئ نور خو نور بلك３ په ＊％و باندي نفساني خواهشات ال هم نه ربل５د لو

فيصده دي ، خو په  سوډان او ډ４رو نورو  92＇ه هم  الكن داسي ك５سونه خو اوس هم په مصركي كه" 
"افريقائي ه５وادونو كي سل په سله ك８５ي

دَ تف５را سره سم ، چي توري خر！ي ايمرانشا ＇ن／ه دا خبره وك７ه ، نو م６５م هنا ال／وهري ، چي دَ هغوئ "  
"دَ سوشل ريسرچ اُستاده وه ورباندي په غصه كي ژغ وك７و

＄اى خبري خو نه دي؟ دا دَ دې.. س＂اپ  "  "

.. او بيا ي３ لوكل －ائي６ ته دَ خبرو كولو چي ＇ن／ه خواست وك７و، نو هغ３ مخته وئيلو

دا دَ فرعونانو دَ نن， او په دې م％كه باندي دَ سپر پاوْر ك５د لو عالمت .. دا  ابواالهول چي وينئ  " 
" ْو －２ل ك８５ي ، كوم چي تر ډ４ري مودې پوري په ر４， كي پ پاته شوى

هغ３ ال خبري كول３ چي س５الني له مل／رو سره مل／رى ، خو دَ خپل زين شوي سوچ په نيلي سپور دغه ْو 
، چي دَ  فرعون خوفو او دَ هغه دَ زامنو وَ اوږده شاهي دور ته نه يوازي را وَرس５دلو، بلك３ برخه ي３ هم 

 بُت دالندي او شاوخوا ته جوړ دَ  اوس هغه دَ  ابواالهول دَ غ.. －وا  -په نه ساعت كي وَ －ر＄５دلو 
فرعوني دور له كورونو، چي زياتره  د４والونه او بامونه ي３ له يوه يوه غ تراشل شوي كا１ي ＇خه جوړ 

بر４＋５د لوباندي دَ رقم شْو واقعاتو －واه جوړ４دلو او په چيغو چيغو ي３ دَ دې دور وَ خل／و ته وئيلو، 
.. چي

له زمانو زمان راهس３ ژوندى يم او دا ！ول ＇ه زما دَ ستر－و وړاندي ساز زه .. ماته －ورئ .. －ورئ  " 
"شوي دي

- خو هيچا دَ هغه ژغ ＄كه نه اور４دلو، چي دَ هغه وجود دَ نني دور او زمان３ په قيد كي ْو

نه يوازي دا ، بلك３ س５الني له －مانه دَ هغو زر－ونو خل／و په لور هم بيا بيا اشارې كول３ ، چي په 
ا ست７ي او په خولو كي لمب５دلي كه ＇ه هم اوس نه ＊كاره ك５دلو، خو دَ اهرام مصر جوړ＊ت ي３ ست７ي

＇خه تر سلو ！نونو پوري درانه او ب５خي غ  بالكونه ي３  په تاوده ر４， باندي  70－وا له  -－واهي كوله 
ي او دَ هغه دَ هغ３ خواته ور د４كلو، چي چرته دَ  فرعون خوفو دَ ابدي مزار په نيت دَ هغه په ژوند ك

نو س５الني له نيلي  -ستر－و وړاندي هغه لوم７ۍ ＇لور كونجيزه －ومبته چي ＇ن／ه تكميل ته وَ رس５دله 
＇خه را ُكوز شو او دَ وسا ＇５ره دَ خوفو له را９１ ＇خه هغه وخت بيرته ＄كه ترالسه ك７ه ، چي هغ３ له ساه 
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ئي／و！ي ＇خه خدائي２ه ك５دله ل／يا له خدا.. ＇خه دَ رس９ شلولو په نيت ورست９ ه＂ك９ شروع ك７ي وې 
- وه

نو＄كه خو دَ س５الني  په خو＊ه دا ＇５ره  لمر خداى دَ  فرعون خوفو دَ ني８ور، －وا  دَ فرعون خافرا دَ را９１ 
په نقشونو كي داسي ژر او په هنر تحليل ك７ه ، چي س５الني ي３ دَ يوه ديدن ＇ه ، چي دَ يوې موسكا د 

خو چي لوږه ي３ له وس ＇خه وَ وتله ، نو  -اشتو مياشتو نهري ت５رول３ پاره په دغه ر４／ستان كي په مي
دغه س５الني دَ  فرعون خافرا ، چا چي دَ خپل پالر په تقليد كي خپله －ومبته جوړوله په هغو مرئيانو 

- ْو  مزدورانو كي ور－６ شو ، چي له هغه سره په شم５ر پوره يو لكهـ

نه وه رس５دلي ، چي دَ  خافرا را９１ دَ  ډاك＂ر وسا ＇５ره ＄كه وَ هو ، چي كله دا －ومبته سرته ال سمه 
 -لمرخداى ته ور وَسپارله ، چي هغ３ هم دَ خدائي２ي جوړ４د لو په خواهش كي مر－ي ته غاړه ك＋５＋وله 

-نو ＄كه خو لمر خداى له س５الني ＇خه تپوس وَ ك７و

دا ستا دَ وسا ＇５ره وَ چاته واغوندم؟.. وايه س５النيه  "  "

. . الني يوې بلي خواته وَكتلو او دَ ＇ه سوچ كولو ورسته ژغ ي３ ورباندي وك７وس５  

راپس３.. را＄ه  "  "

او بيا هغوئ دواړه يوې بلي خواته په ر４／ستان كي －ر＄５دلو ورسته چي ＇ن／ه ما＄ي／ر مال بيرته دَ 
هي محفل كي ناستي په يوې پ５رامي６ ز سره جوړي ما９１ ته ور دننه شولو، نو دَ س５الني ستر－ي په شا

. . پ５غلي باندي كراري ＇ه شوي چي يو دم ي３ وَ لمر خداى ته وَ وئيلو

او هغه ＊كلي پ５غلي ته دا ＇５ره ور واغوند ه ، چي دَ فرعون خافرا په ＇ن／ه ناسته ده او .. ورشه  " 
"مائينه ي３ بر４＋ي     دويمه

. . او بيا ي３ ورته وئيلولمر خداى په هغه لور كتلو ورسته كلك وَخندلو 

او بل هغه ورسره ناسته پ５غله هم يوه  -دَ خافرا كشر ورور مينكورا دى .. هغه فرعون خافرا نه دى  " 
"دَ سبا ور＄ي خدائي２ه.. عامه پ５غله نه ده ، بلك３ را９１ خاميريرن５ب＂ي ده 

اى دَ وسا ＇５ره چي س５الني به ال اوس په دې خبري باندي ح５رانتيا ＇ر－ند وله ، چي لمر خد
خاميريرنيب＂ي ته ＇ن／ه وړاندي ك７ه ، نو هغ３ په داسي خوشال９ واغوندله ، لكه دا چي دَ هغ３ خپله 

-هم په دې خو س５الني يو ＄ل بيا په جامو كي نه ＄ائيد لو پر４دۍ نه .. ＇５ره وي     . . .
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انسان －２لو، چي دَ  فرعون اوس به ال س５الني له ډ４ره هوسه ＄ان دَ ن７ۍ تر ！ولو انسانانو خوشبخته 
خافرا په －ومبتي كي دننه په نرئيو تن／و الرو كي پورته ك＋ته －ر＄５د لو په وخت دَ حاضري زمان３ دَ 

زان／３ خپروې شوې ، نو ＄كه هغه هم له تاريخه يو ＄ل بيا راستون شو او －ائي６ ته  مصرۍ －ائي６ دَ ژغ اّ
. . يلوي３ غوږ وَنيولو، چي په عربي وزمه ان／لس９ كي ي３ وئ

ن５غ ( په دې پ５رامي６ ز جوړَولو كي په كار راوړل شوي دا دَ －ر４نائ غ غ بالكونه دَ درو نظريو －وا 
" په دَ مينارو په سمون له ( او يا ) په ك８ ل５چونو كي له يو پوړه وَ بل پوړ ته خ８５َول ( ، ) ن５غه باال خ８５َول 

"ليري  په سمون وَخ８５َول شولو) و باندي ورته د４كل ＇خه دَ دې تر سرونو پوري په جوړو غ＂و باُر

او بيا چي كله له دي ＄ايه دَ مل／رو لوستونكو دا ډ له ني８دې دَ هغ３ غ＂ي فرعوني كشت９ په خوا ُبوتلل 
كومي چي دَ  فرعون خافرا له  -شوه ، چي له هغ３ دويمي －ومبتي سره په ＇ن， كي پيداك７ل شوي وه 

-ژوند سره اړه درلود لو

" دومره ＊ه جوړه شوي كشت９ ؟" 

دَ س５الني په مزغو كي دا سوال ＄كه پورته شو، چي دا كشت９ دَ  كرس＂وفر كولمبس له هغ３ جد يدي 
كشت９ ＇خه هم په هي＆ مانا كمه نه وه ، چي په بارسلونا كي دَ ليد لو په وخت هغه دغه رن／ه له خياله له 

ل ك７ى ْو ، لكه دې وخت چي ي３ هم وَ دې كشت９ ته ختلو د كرس＂وفر سره په كي تر ليري ليري پوري س５
الكن ور وَختلو ＄كه نه ، چي نا＇اپه ي３ نن９ ډاك＂ر وساستر－و ته له خياله دن／ه وَ  -پاره ＄ان ه）ولو 

. .  در４د له ، چي وئيلو ي３

"ما او تا خو له دې عهده مخته وتلي ُيو.. س５النيه " 

اې وساته ر＊تيا و.. هو  "  "

او بيا س５الني ستر－ي موږلو ورسته له مل／رو سره －６ دَ هغ３ دريمي －ومبتي په لور －امونه اوچت ك７و 
، چي دَ  فرعون م５نكورا سره نه يوازي اړه درلود له ، بلك３ دَ وسا ＇５ره خوال هم تر اوسه دَ دې  فرعون دَ 

- را９１ په نقشونو كي خوندي پرته وه

تي ＇خه ＇ن／ه س５الني دَ درو وړو －ومبتو په لور －امونه اوچت ك７و، نو لمر خداى الكن چي له دې －ومب
هم ورپس３ دَ وسا ＇５ره په داسي په من６ ه من６ ه راوړله ، لكه هغه ＊كلي را９１ چي هم دَ هغه ستر－و 

..  نو ＄كه خو لمرخداى په ساهك５دلي انداز كي وئيلو ورته ، چي -خوړلي وي 
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دَ  فرعون م５نكورا دَ ＊ائسته را９１ په لور ستا دَ ميني دَ نظر ورستى .. نيه ه３ س５ال.. س５النيه " 
حسدي غ＋ى له ختائي ＇خه دَ هغه په ＄ي／ر كي ل／５دلى وْ ، نو ＄كه هغه له جالله دَ وسا ＇５ره دَ را９１ 

"له ＇５رې ＇خه رابيله ك７ه

.. او مخته ي３ بيا هغه تپوس ور＇خه په ماته خله وَ ك７و

" زه اوس په دې ＇５رې باندي ＇ه وك７م ؟.. درست ژوند ون واحد ژوندى انسانه وايه اې دَ "

س５الني له هغه ＇خه دَ وسا ＇５ره اخيستلو ورسته  يو ＄ل بيا دَ خيال په نيلي باندي پ＋ه واړَوله او 
چي ك５دلى شي ، چي تر هغ３ پ５غلي پوري ＄ان وَ رسوي، چي هلته ليري دَ   -مخته په دې －مان ت５ر شو 

هغه مسته او په ＄ان باندي غره چي شهزاد－９ وه ، .. هو -انو له دُوړي سره په چورلكونو بر４＋５دله پري
خو له محلونو ي３ زيات دا سپ５رې سارا－اني ＄كه خو＊５دل３، چي هغ３ دَ باد له ＇پو سره ت， كول 

هغه په －وا  -هغ３ نه غو＊تلو، چي هغه دي دَ هي＆ يو انساني ر＊ت３ په جال كي ور－５ر شي   -غو＊تلو 
- په دې خو ي３ جام３ هم دَ پ７ان／انو اغوستل３.. ＊ائست باندي ُحوره او په خويه زمرۍ وه 

چي دَ وسا ＇５ره به هغه شهزاد－９ ، چي ن５فرتياپيت نوم５دله لو،دَ س５الني زړه هم نه من
ي３  دَ هغ３ نو ＄كه له لوړو حو請لو سره  -خو س５الني هم په خپلي هوډي كي پ＋تون ْو  -واغوندي 

پ５غلي شهزاد－９ په لور وا！نونه لن６ ولول／يا ْو ، چي اوس دَ زمري ＇رمن  په تن اغوستي بس په يو ＇و 
هغه هغومره ورته زي８ه ك５دله او له .. خو ＇ن／ه ＇ن／ه چي ورته ني８دې ك５دلو  -－امه ور＇خه ليري وه 

لك３ هر ژوندى سرى دَ خپل ＄ناوري روئيو ＇خه ي３ داسي ＇ر－ند４دلو، لكه هغه چي نه يوازي انسان ب
هم ＄كه خو كه ＇ه هم س５الني ورته سم كتلى نه  -حسن دَ جالل په وړاندي سرو ُكوزى ليدل غواړي 

خو بيا ي３ هم همت سره را يو ＄اى ك７و او دَ وسا ＇５ره چي ي３ ＇ن／ه دَ هغ３ په لور ور وړله ، نو .. شو 
و دم من６ ه ك７ه لكه هغه ＇５ره چي دَ هغ３ خپله هغ３ دَ ＇５رې په لور كتلو سم دستي دَ شا په لور داسي ي

ولي چي  -هم ＄كه خو س５الني هم ورپس３ پائ）３ ！ولي ك７ې  -＇５ره وي او هغه نه غواړي چي ＊％ه شي 
خو هغه وه، چي  -نو په دې خو ي３ په هر حال كي نيول غو＊تله ..دَ هغه شك هم زياته يقين ته رس５دلى ْو 

.. په چيغو چيغو ي３ ورته وئيلو

 ... " الكن.. دا منم ، چي زه ستا دَ ل＂ون ك م هغه ＇５ره يم چي ته ي３ ل＂وې    "

"  اې خوږې او ＊ائست３ شهزاد－９  ن５فرتيابيت..الكن ＇ه ؟ وايه " 

"چي زه دومره ＊ائسته يم چي ما دَ جهان ستر－ي خوري ل／يا دي.. هغه دا " 

"دَ ژوند كولو دپارهته دَ مرګ  دپاره نه بلك３ .. يه يه " 
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س５الني چي اوس ي３ مخته ته دَ تللو هي＆ قسم زور په بدن كي نه ْو پاته شوى دَ در４دلو ورسته ورته 
.. داسي خبره ال سمه سرته نه وَ رسولي ، چي هغ３ هم تندكونه وهل شروع ك７و او ژړا سر شوه

"خوړلي يم ولي چي زه هم ستا ستر－و خو.. زه په الس بيا هم نشم درتلى " 

او بيا ي３ په ورستي ＄ل دَ س５الني په لور كتلو ورسته ＄ان په ر４， باندي داسي چپه ك７و لكه هغه 
كيسه وه .. هو  -＊اپ５رۍ وزمي نيفرتيابيت شهزاد－９ چي په ر＊تيا دَ هغه دَ ستر－و نظرونو خوړلي وي 

چي بيا دَ س５الني  -شوي وه ولي چي هغه په ＄وانه ＄وان９ دَ مرګ  په خوب داسي ويده  -هم دغه رن／ه 
 خوار دَ وير ساندو اوك７يكو＇ه ؟ چي دَ دې ر４， هغو طوفاني سيليانو ال هم نه ك７ه راوي＋ه ، چي دا غ

- ابواالهول ي３ په پ７５ئيو پ７５ئيو په ＄ان كي پ ساتلى ْو

， دُوړَولو، چي سيالني به ال نورهم دَ  فرعونانو په تاريخ كي دَ هغ３ شهزاد－９ په باب په سر باندي ر４
دَ نني دور سوپيس ي３ په اوږه الس ＇ه ور ك＋５＋ولو، چي دَ نامي س７يخوري او دَ  فرعوني تاريخ ظالم 

هم په دې خو  هغ３ دَ پرون له  -ترين فرعون سن５فرو دَ را９１ هيتيفيريس دَ ستر－و اور ي３ ور په ياد ك７و
＂ه خله دَ هغ３ فرعوني الئبر４رۍ او ست７و مزلونو ＇خه راستون شوى س５الني له ＄ان سره －ن６لى په پ

ميوزيم په لور ورچپ ك７لو، چي په كي دَ  انسانانو دَ مميانو او ＄يني نورو شيانو پرته دَ بال ساهداره 
＄ناورو ممياني هم په دومره شم５ر پرت３ وې ، چي دَ  فرعوني دور په  اړه ي３ دَ －ائي６ هغه خبره 

..  چي ر＊تياكوله ، چي ＇ه ساعت مخته ي３ ك７ي وه ،

فرعونانو په دې خبري باندي ايمان لرلو، چي كه هر ساهداره يا دَ انسان جوړ عكس ، زړه ، سايه ،  
"نوم او روح  په پيپاريس پ５پر كي نغاړلى په يو مضبوط تابوت كي خوندي ك７لى شي ، نو هغه به كله  

"هم نه  خو په غ５ر مرئي ب２ه كي.. مري او تل تر تله به ژوندى وي 

..  نه يوازي دومره بلك３ بيا ي３ اوږده ساه اخيستلو ورسته مخته هم داسي هم وئيلي ْو ، چي

"دَ هغوئ له قوله ،  فرعونان چي م７ه شي ، نو خدائيان شي" 

دَ لوكل －ائي６ دَ دې خبري ورسته چي ＇ن／ه هغوئ دَ بس په لور روان شولو، نو په الره كي م６５م هنا 
. . . واي

دَ  فرعونانو په دې خبروكي ＇ومره حقيقت دى ؟ په دې نه يم خبره ، خو دَ عرب９ .. ائي６ له قوله دَ － " 
"ژبي له دې متل ＇خه انكار هم نه شي ك５دلى

..  او بيا ي３ هغه خبره رايادولو ورسته وئيلو ، چي
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"وخت دَ ژوند په هر شي باندي خاندي ، خو اهرام مصر په وخت باندي خاندي "

و، اوس كه ＇ه هم بيرته ！ول مل／ري په بس كي ناست تر خپلو په －پو باندي اخته شوي ْو ، خو ه
س５الني ستر－ي پ＂ي ك７ي وې او دَ وسا ＇５ره په الس كي هغسي يو ＄ل بيا دَ سوچ او فكر په نيلى 

خو يَه ،  -وْ چي چرته دَ نن قاهره ＊ار اّباد شوى .. باندي سپور دَ رود نيل دَ هغ３ ＇ن６ي په لور روان ْو 
دى وخت س５الني دَ خپلو خيالونو دَ رفتار په مقابله كي دَ يو داسي ست７ي مسافر په رن／ه －وډ４د لو 

ل／يا ْو، چي دَ نيلي دَ پ＋و خاورو او دُوړو دئ ورو ورو وَ هغه ابواالهول ته مونَولو ل／يا ْو ، چي ْو خو 
. . هم ＄كه خو ورته وسا له －مانه وئيلو -ر شوى الكن له كا１و جوړ او دَ وخت په دائرو كي ور－ي.. زمرى 

"ما خو دا －２لو ، چي ته به زما خوبونه را ر＊تيا ك７ې" 

. .. او بيا ي３ له ستر－و ＇خه او＊كي پاكولو ورسته په وړو وړوسُل／يانو كي مخته وئيلو

دومره پراخ ك７و ، چي په كي دَ تعبيرونو دَ الكن تا خو زما دَ خوبونو دَ ！اپو－انو ُپولي ال نور هم . . .  "
"ل＂ون هيلي وركي ＇ه ، چي ＄انته خوب شول３

.." خو دا هر ＇ه ما له كسته نه دي ك７ي ، بلك３ -چي ما درسره ＊ه نه وَك７و .. منمه " 

.. اوس به ال هغه مخته ＇ه وئيلو، چي وساپه ډ４ره ح５رانتيا ور＇خه تپوس وكو

ك او＇ه ْو ؟ چي دَ ميني په دويم －ام كي ي３ ته په ما باندي په داسي ظلم كولو وَ نو بيا هغه ＇و"  
"روږدَول３

چپ له دې زړه او يا.. بل هي）وك نه  "  "

له مخه ＇ه ورته وئيلو ، چي يو چا ي３ الس په اوږو باندي ك＋５＋ولو او هغه بيرته دَ هوش " يا" هغه به دَ 
چي هغه الس دَ بل هيچا نه ، بلك３ دَ  سوپيس الس ْو ، چي  -＄كه شو وَ ن７ۍ ته په وازو ستر－و راستون 

دې وخت ي３ دَ سي له ＇ن， سره جوخته والړه وه او دَ هغه په لور ي３ نه  يوازي كتلو بلك３ داړي ي３ هم 
هم په دې خو س５الني  -داسي بيا بيا تر غوږونو پوري وازَول３ لكه هغه چي به ي３ اوس اوس وَخوري 

ر ډ４ره په خشم خشم په دې وجه كتلو ، چي دغه سوپيس خو وه ، چي نوم ي３ په خل３ كي پاته ورته بيا ت
- شوى ْو

*****
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۴ فصل

دَ نیفرتیتي او اخیناتن دَ مینی غبر－ون
" نن سبا يوازي ＊كارې "

" زه خو اول هم يوازي وم "

ن５＂ه باندي غرم３ خواته له بس ＇خه دَ مصر په ع５ن سل５ن نامي ＊كلي ＄اى كي دَ  اكتوبر په شپ８مه 
كوز４د لو ورسته چي دَ  بُوبا ُجوف دَ سوال په ＄واب كي س５الني دَ خپلي يك７ي داسي خبره وك７ه ، نو 

ي３ ستر－ي په  پ５غلي ډاك＂روسا كي ＊خي شول３ ، چي دې وخت دَ  ا４م فل لوستونكو له بس ＇خه 
ز ك７و، نو هغه  په نه ساعت كي بيا داسي هوا ُكوز４د له ل／يا وه ، خو هغه چي ＇ن／ه －امونه ورپس３ ت５

نامي ＊ائسته ＄اى دَ هغه غ هو！ل " قارون ل５ك "  نو ＄كه دئ هم دَ  -شوي وه لكه وزر چي ي３ ك７ي وي 
-په لور له مل／رو سره روان شو ، چرته چي به هغوئ په شنو شنو تاالبونو كي المبلو

ولونو ته په تلونكي كاري６ وركي دَ ت， كولو په وخت ُبوبا دَ هو！ل په البي كي وَ سوئمن， ُپ
. . هغسي ورسره سره مخته روان ْو ، چي س５الني  ناببره تم شو ، نو＄كه  بوبُا ور＇خه پو＊تنه وك７ه

" در＄ه دوسته ، ولي وَ در４دې ؟ "

ري ＄وان 請الح س５الني هلته ليري دَ يوه سوئمن， ُپول سره خوا كي جوړ ＊ائسته الن كي دَ وسا او مص
.. چي تر خپلو ي３ په خندا خندا كي －پي كول３ په لور ستر－ي اړَولو ورسته په ＄واب كي ورته وئيلو

" زه دلته په دې البي كي دَ ＇و لمحو دپاره ك＋５نم.. ته در＄ه ُبوبا "

３ هغه خپلي نو ＄كه ي -ُبوبا هم پوهى شو، چي س５الني له 請الح سره دَ وسا په ليد لو خفه شوى وْ 
-خو＊ي ته شاته پر４＋ولو او پخپله مخته ت５ر شو

س５الني چي دې وخت ي３ په ستر－و باندي توره تياره راغلي وه په البي كي خپل ＊ي الس خواته 
جوړي ك５ف３ په لور دَ محروم９ له احساس سره مل －امونه ＇ه اوچت ك７و، چي زړه ي３ هم دَ حلق ژبه 

.. ＊كل ك７ه

ستا قربان شم ، دا زه دي په دې كوم امتحان كي بيا واچولم ؟ چي دَ خوبونو تعبير دي راته .. ايه يا خد "
"ر＊تيا هم ك７و او دَ بل په برخه ليك هم
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دَ زړه له  كومي ي３ له خل３ ＇خه داسي －يله ال سمه وتلي نه وه ، چي او＊كي ي３ له ستر－و ＇خه به５د لو 
خو په ك５ف３ كي ناست خل， ورباندي پوهى ＄كه نه شولو،  -م وې ته بيا الري غو＊تلو ته چمتو شوي ه

..  چي دې وخت هغه توري چشمكي اچولي وې

بس مخته نو ＇ه ْو ، چي په پيپسي بوتل پس３ ي３ بوتل ＇ي＋لو سره سم ډ４ر ژر بيا دَ س／ر４＂ونو دَ ！و！و 
.. امبار په ايش ！رې كي وَ هم درَولو

" ه هرچا سره دغسي په مينه خبري كويدَ دې مطلب دا دى ، چي هغه ل "

هو، كه يوې خواته دَ دې زړه چاوْدي مايوس９ له سوبه س５الني دَ وسا دَ ميني په اړه دَ ＄ان نفي كوله 
نو ＄كه خو دَ وسا په زړه كي  -نو بلي خواته دَ －ه７ۍ ستني هم يوې بج３ ته رس５د ل３ زياته .. ل／يا ْو 

خو  -داسي ＇وك نه ْو ، چي له هغه ＇خه ي３ دَ ده تپوس نه ْو ك７ى  ب５الب５ل سوالونه را برس５ره شولواو
هم ＄كه خو چي اوس به ال هغه  -چپ له ُبوبا ، بل هي）وك هم په س５الني خبر نه ْو، چي هغه چرته دى 

خپل ！ول ارمانونه تر غاړي نيولو ، چي دَ ك５ف３ په دروازې كي ي３ نا＇اپه وسا والړه تر ستر－و شوه ، 
او هغ３ داسي په بر－و ورته كتلو لكه س５الني چي نه ، بلك３ هغه  -وباُجوف هم والړ ْو چي شاته ي３ ُب

. .  خپله ور＇خه خفه وي

"را＄ئ را＄ئ" 

س５الني لكه له خوبه چي راوي（ شوى وي او ستر－ي موږلو سره سم ، چي ＇ن／ه والړ شو، نو وسا دَ 
 -＇ن６ لو او بيرته شاته په غ＂و －امونو باندي غبر－ه شوه هغه داسي حالت كتلو ورسته سر له غص３ وَ 

س５الني ال يو ＇و تندكونه ورپس３ وَ هم خوړَلو، خو هغه بيا دَ النونو په خوا جاروتي وه ، نو ＄كه  ُبوبا دَ 
.. هغه په لور راتللو سم دستي ورته وئيلو

"تا سره ډ４ره مينه كويخبر ي３ چي هغه له .. داسي درته نه ْو كول په كار.. س５الني "  

" مينه ؟ "

هو، مينه"  "

" ال كن هغه خو سهار له 請الح سره يك７ه والړه وه او په ډ４ر خوند او خندا ورسره ژغ５د له "

.. دَ س５الني په دې خبري هغه په زوره خند لو ورسته ورته وئيلو
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ته پاته شول３ ، نو زه پوهى شوم چي ستا سهار چي ＇ن／ه يو دم دَ هغوئ په ليد لوباندي ته له ما شا"  
"ته خو تيار ل５ونى ي３.. الكن نه چي تر دې هانده  -هاف شوى ْو   موډ

او بيا ي３ په س５الني باندي غوزۍ اچولو ورسته له ＄ان سره دَ هغو سوئمن， ُپولونو په لور بوتلو، 
-  چرته چي دې وخت له يو ＇و مل／رو په چپه نور ！ول لمب５دلو ل／يا ْو

شاوخوا ستر－ي ＄غلولو ورسته چي وسا هيچرته په نظر نه وره غله ، نو ُبوبا دَ موس５دلو ورسته 
..  واي

" هغه خو هم ستا دوسته ده ، خود به ستا په غم كي اوس چرته ستا غوندي يك７ه ناسته وي  " 

جيا خاتونا او دَ روس پ５غلي نستان دا ي３ ال سم نه ْو وئيلي ، چي مس＂ر ُپو ، محمد عبدالرحمان ، دَ جار
بس بيا نو  -او ا４لينا په －６ه باندي  س５الني ！ان／و پان／و ك７و او له جامو سره ي３ وَ اوبو ته وَغور＄ولو 

مخته ＇ه ْو ؟ چي كه هر ＇و هغه دباندي وچي ته دَ وتلو دپاره ه）ي كول３ ، نو هغومره هغوئ نوري 
..  يلو وركول３نوري ُډوپك９ په شنو اوبو كي په داسي وئ

"چرته پ شوى وې هان -ستا سزا ډ４ره شديده ده ، ولي چي موږ په تا پس３ ډ４ر －ر＄５دلي ُيو " 

لن６ه دا ، چي هغوئ ＊ه ＄انونه ورباندي ست７ي ك７و، نو س５الني هم ساهك５دلى غوندي له اوبو چي 
２و خوندكيانو كي هلته ＇ن／ه راوختو، نو ي３ ستر－ي له وسا سره ＇لور شوې ، كومه چي دې وخت په －

ليري دَ يوې درختي دَ سيوري دالندي ناسته وه او السونه ي３ پورته پورته داسي غور＄ولو لكه هغه چي 
دا واي

.. زه له س５الني ＇خه كركه په دې كوم ، چي   

"دَ هغه خپله هم انجوني زياتي خو＊８５ي.. دى او بل  هغه دَ هري  انجل９ په كار "...  

" هو، بد خو يم الكن دومره هم نه ، ولي چي په دې اوسن９ پ５＋ه كي نو زما ＇ه قصور دى ؟ "

س５الني چي هم دَ خپل وهم په ＄واب كي ＇ن／ه  داسي وَ ُبو５１د لو ، نو ＇ه －وري؟ چي وسا دَ هغه په لور 
.. لكه ماره راغز４دل شروع شوه

" لويه خدايه خ５ر "
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وس نور نور وسوسو او و４رو په سر اخيستلو ، چي هغ３ دا نوره پاته الره ورته په موسكا س５الني به ال ا
موسكا كي ＇ه لن６ه ك７ه ، چي س５الني داسي خوشاله شو لكه په م７ه وجود كي چي ي３ ساه را  ژوندۍ 

-شوي وي او ورمخته شو

" ته چرته وې ؟" 

زه دلته خو  وم.. زه  "  "

و ، لومائي او فالني فالني نه  -نن له سهاره ما له چا او چا ستا تپوس نه دى ك７ى  " ولي تاته 請الح ، پُ
" ْو وئيلي ؟

يو ＄ل ال دَ س５الني په زړه كي راغلو چي ورته وَواي ، چي دى به هغوئ چرته ليدلى وى ، نو به ي３ ورته 
ط ورته خندا ＇ه وړاندي ك７ه ، چي هغ３ په الكن هغه دَ خپلي غ５ر حاضرۍ په ＄واب كي فق -وئيلو 

ديكو ديكو تر هغ３ درختي پوري وَرسولو، چرته چي منال ، ثريا ، مديحه او ＄يني نورو پ５غلو دَ  
اوس به ي３ ال هغه هم له ＄ان سره په خالي چوك９ باندي ك＋５نولو، چي 請الح هم را  -ډومينو －５م كولو 

.. ورس５دلو او په عربي كي ي３ وسا ته وئيلو

خير دي هم دا دى پيدا ك７و"   "شكر دى ، چي اّ
.. او بيا ي３ له هغه هم تپوس وك７و

" چرته وې مس＂ر س５الني؟ دې الج５گرين خور خو مي مازغه را خوړلي ْو ، چي تا ورته پيدا ك７م "

"په ك５ف３ كي وم" 

په دې خبره ي３ خپل تندى ！كولو ورسته مخته وئيلو

  －ني هغه ！ول كونجونه ＇ه ، چي دغه -يوه ك５ف３ خو  وه ، چي ما په كي ته نه ي３ ل＂ولى بس دغه  "
 "سوئمن， ُپولونه مي ال هم په تا پس３ وَغو＊تلو

. . او بيا ي３ خله دَ س５الني وَ غوږ ته ني８دې كولو ورسته ورته ورو غوندي وئيلو

" و كي هم ＇وك درسره وه ؟هلته په ك５ف３ كي يك７ وې او كه په هغه سپينو انجون" 

وكرانو باندي پ ْو په  س５الني چي هم ＇ن／ه ستر－ي دَ هغو تكو سپينو بد نونو، چي په يوه يوه لوسته ！ُ
.. لور ＇ن／ه وا ړَول３ ، نو وسا هغو دواړو ته په لغازي انداز كي وَوئيلو
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" لمب５دلو ته ك８５ي ؟ ور شئ ، كه مو له هغو لُو＇و او سپكو پاسكو روس９ پ５غلو سره زړونه" 

" ؟ مجال دى كه ي３ ستا له و４ري سوچ ال هم كولى شو..موږ او داسي كار  "

.. 請الح چي دومره ورته وَ وئيلو، نو هغ３ هم  په هغه لور ستر－ي اړَولو ورسته وَ وئيلو

"سوپيس هم هغه ده لمب８５ي په كي"  

ي３ دَ هغه په لور ده ، خو چپ له موسكا ي３ خله بنده ＄كه س５الني پوهى شو ، چي دا لغازي اشاره 
هو ، په دې  -وَساتله ، چي هغه نه غو＊تلو، چي بيا له خپله السه ＄انته دَ رن％ونو ك＋ت كرونده وَك７ي 

او سهار  -خو بيا دَ هغ３ له ＇ن／ه تر هغه دمه ناست ْو، چي تر ＇و پوري دَ بيرته تللو اعالن نه ْو شوى 
ات زړه س５الني له قاهره ＇خه تر دې قارون ل５ك پوري راغلى ْو، نو له دې خوا بيا رك تر چي ＇ومره په م

- كلومي＂ره الره هغه په ډ４ر خوند ＄كه ت５ره ك７ه ، چي وسا ي３ ＇ن， ته ناسته وه 75قاهره پوري دا دَ 

_ 2 _ 

پلو نور نور ني８دې دَ ژوند ور＄ي شپ３ ډ４ري په تادۍ＇ه ت５ر４دل３ ، چي دوه زړونه كه يوې خواته تر خ
ك５د لو، نو بلي خواته يو بل زړه هم ْو، چي دَ هغو دواړو تر من＃ ي３ دَ ب５لتون الري پرانيستلو ته خپل هر 

نو ＄كه خو چي ي３ دَ انتقام جذب３ دَ ورستي ُپولي تر ！اك هم وا وي＋تل３ ، نو  -＇ه په داْو باندي اي＋ي ْو 
.. ي３ يوه شپه دَ س５الني دَ فل５ ور وَ ！كولو

.. تا چي له ماسره ＇ومره بي وفائي ك７ي ده ، دَ هغه ظلم بد له به ضرور در＇خه اخلم ، خو " "

" خو ＇ه ؟ "

. ". منم ، چي ډاك＂روسا تر ما ＊ائسته او ستا خو＊ه هم ده ، الكن زه خو هم ستا    "

" له دې نو ما كله انكار كولو؟.. هو ، ي３ خو  "
" م／ر زه هم ！ائم غواړم "

" ائم ؟！   "

" هو ، برابر ！ائم

او دومره وئيلو ورسته ي３ ستر－ي دَ س５الني په ستر－وكي اچولو ورسته په شون６و باندي چي ＇ن／ه ژبه 
.. ت５ره ك７ه ، نو دَ هغه په بدن كي هر وي＋ته دن， وَدر４د لو او په ر８４د４دلي ژغ كي ي３ ورته وئيلو
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"كولى پليز زه داسي نه شم.. الكن سوپيس  "

. ". " دا به كوې ، －ني 

؟..دا دي دهمك９ ده كه  "  "

"واست دى خواست ، ولي چي زه خو هم له تا سره مينه كوم" 

او بيا دَ ＇ه كولو په ＄اى يو دم  داسي ناببره په ژړا سر شوه ، چي س５الني كه هره تسلي وركوله ، نو هم 
- ره نوره باغارو ته جوړ４دلههغه په ＄اى دَ چپ ك５د لو ، نو

" داسي نه چي دا  تهائي مار بچ９ ما په داسي كولو خو نه رسوا كوي ؟ "

اوس به ال هغه په يو رن／ه هغه له خپله فل５＂ه د باندي ايستله ، چي هغه يو دم چپ شوه او س５الني ته ي３ 
５الني له ويري ＇خه ＇ه نو س -شون６ي چيچلو ورسته له پرسه يوغ خنجر چي ＇ن／ه را وَ ايستلو 

.. غوندي شاته شواو تپوس ي３ ور＇خه وك７و

" دا ＇ه دى سوپيس ؟  "

... او هغ３ خنجر دَ هغه وَ ستر－و ته ＇ركولو ورسته په مكرجني خندا كي لكه ډائي２ه ورته وَ وئيلو

" غوندي ُكو！８５ې ته زما په ژوند كي ＇لورم س７ى ي３ ، چي زما په زړه كي دَ ُد＊من.. س５النيه   "

" الكن سوپيس ... "

" ياد ي３ ساته ... "

..  او بيا ي３ بيرته هغه خنجر په پرس كي ږد لو په وخت خبره داسي سرته وَ رسوله

خو نن نه ، بيا كله ، چي وار درباندي پيد ا ك７م.. هو ، پر８４دم دي نه ، وژلم دي ضرور "  "

ه واې او ما له تا سره كوم بد ك７ي دي وايه ؟سوپيس ته دا ＇ "  "

" تا ＇ه نه دي ك７ي ؟ دا به بيا درته ＊ئيم ، چي وخت ي３ راشي "
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دَ س５الني دَ خبري په ＄واب كي سوپيس دَ هغه په ستر－و كي ستر－ي دَ فلمي بد ماشي غوندي اچولو 
 -و دَ دروازې زن， وَ－２ج５د لوورسته تر غا＊ونو دالندي چي داسي چيچلي خبره ＇ن／ه سرته وَرسوله ، ن

- او دَ س５الني په ＄اى هغه ورغله او ور ي３ خالس ك７و

ته او دې وخت ؟.. سوپيس  "  "

" هو ، زه "

" " نو در＄ه در＄ه ، چي توده كوفي درته پخه ك７م

＄م ناوخته دى.. مننه مس＂ر ُپو "  "

ني هم له تندي خول３ پاكي ك７ې او س７ه ساه ي３ داسي او بيا دَ سيل９ په شان په هوا ＇ه شوه ؟ چي س５ال
الكن دَ دې هر ＇ه پرته ي３ هم دَ ډاك＂ر ُپو دَ دې  -واخيستله ، لكه هغه چي بيا نوى ژوند موندلى وي 

.. خبري ＄واب نه شو وركولى ، چي هغه بيا بيا كوله ،－وا

سوپيس ＇ن／ه راغلي وه ؟.. وايه س５الني  "  "

دَ كوم ... نو ＄كه خو دَ ډاك＂ر ُپو دا يقين شوى ْو، چي هغه  تهائي انجل９ دلته هم په هغه نيت راغلي وه
-  د پاره چي هغوئ په خپله خاوره باندي پ５ژندل ك８５ي

_ 3 _ 

" داسي نه ، چي دا سوپيس له ما وسا بد را ك７ي ؟ "

نه يوازي وينه وچه ك７ي وه بلك３ هغه ي３ دَ سوپيس سره په دا هغه وسواس ْو ، چي په س５الني كي ي３ 
نو ＄كه به هغه دا ه）ه كوله ، چي هغ３ ته هم ＇ه نا ＇ه  -خوږه او پسته روئيه ساتلو مجبوره ك７ى هم ْو 

او بلي خواته هغه وه ، چي له س５الني سره دَ مل／رتيا ساتلو په نيت هغ３ له  ُبوبا ،  -وخت وَباسي 
سره هم ناسته والړه زياته ك７ي وه ، ولي چي دَ هغوئ فل５＂ونه دَ س５الني سره ＇ن， په لومائي او منو４ال 

او زياتره وخت به دَ هغوئ په فل５＂ونو كي ＄كه ليدل ك５دله ،  -＇ن， دَ يوې پالزې په يوه فلور باندي ْو 
 چي هغ３ په س５الني باندي نه يوازي خپل نظر ساتل غو＊تلو بلك３ ډاك＂روسا ته ي３ دا خبره هم

خو دَ دې هر ＇ه پرته هم س５الني له   -احساسوله ، چي س５الني دَ هغ３ په چپه له دې سره هم اړيكي لري 
- وسا سره دَ ليد لو الري پرانيستل３ ل／يا ْو
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اوس خو دَ هغوئ تر ميان خبره په سي ډي سي كي دَ ليد لو كتلو او تر خپلو ما＊ام مال ！５ليفونو 
ځ تر دې ＄ايه هم ورس５د له ، چي دواړه دَ دې مقعطم په ني８دې كارنيچ كي دَ يوې اوپن كولو پرته  يوه ور

ع  مازي／ري ژړى لمر هلته الندي دَ 1997ائير ك５ف３ په الن كي ＇ن， په ＇ن， ناست دَ لسم اكتوبر 
 ＊كاره اهرام مصر دَ درو غ＂و ＇لوركونجيزه －ومبتو تر شا دَ هغوئ دَ اقراري شوي ميني په －واهي كي

 - ُپ＂ولو ل／يا ْو

زادۍ مال و４د لو، خو دَ  كه ＇ه هم دَ هغوئ مينه له هيچا ＇خه نه وه پ＂ه او دواړه له يو بل سره په اّ
س５الني په زړه كي هغه ورځ ال نوره هم ويره س５وا شوه ، چي سوپيس له هغه تور ُبوباجوُف سره مينه په 

ن， به ورته پسي شا له ډ４ر پسخونده تور كوبرا يا واز كومي اعالن ك７ه ، چي هغ３ او ډاك＂ر ُپو سامنا
ولي چي كه نورو ته دا دَ ح５رت وړ خبره وه ، خو س５الني ＊ه خبر ْو، چي هغ３ دَ ده دَ  -سان６ا وئيلو 

او دا خبره دَ  ُبوباُجوف  له روئي３ ＇خه  -س５％لو پرته له هغه ＇خه انتقام اخيستلو د پاره داسي ك７ي ْو 
－وا هغه كه ＇ه هم دَ س５الني دَ ＊ه مل／ري په تو－ه ＄ان بر４＋ولو، خو له هغه  -د له هم كرار كرار ＇ر－ند ４

＄كه خو به  -سره ي３ په هر ＇ه باندي داسي اخيستي وه ، چي ډاك＂ر ُپو هم ＊ه ورباندي پوهى شوى ْو 
 ..ي３ وئيلو

" دا سان６ا دَ سوپيس په ميني كي ＇ه نور نه شو مست ؟  "

بري په ＄واب كي هر ＄ل ورته خندلو، خو دَ هغه ا請ل ＇يره دَ دولسم اكتوبر په كه ＇ه هم س５الني دَ دې خ
سهار دَ سي ډي سي په دريم كالس كي هغه وخت مخي ته راغله ، چي م６５م جهان شوقي دَ يوې 

- يد لور ُپو سره دَ غال تر هانده وَ رسپو＊تني په ＄واب كي ُبوبا له س５الني او ډاك＂

_ 4 _ 

ډ４ره مصروفه ورځ ت５رَولو ورسته نن په لوم７ي ＄ل س５الني له وسا سره دَ هغ３  په  په سي ډي سي كي
خو＊ه ＇لورنيمي بج３ خواته په مائيكرو بس كي ناست سعيده عائشه نامي عالق３ ته ورچپ شو او له 

هغه ＄ايه په يو بل مائيكرو بس كي دواړه ډاوْن ！اوْن ، －وا دَ قاهره په وسط البلد كي  تحرير سكوائر 
دَ دې اسكوائر په غ ميدان／ي كي  -نامي عالق３ ته وَ رس５دلو ، چرته چي غ مصري ميوزيم هم دى 

يوې بلي خواته پ＋３ خالسَولو ورسته په طلعت حرب س＂ريت كي دَ ډيو！ي فري شاپ مخي ته له يوه 
＊ه ست７ي  سره تر بله سره او بيا ورسره نورو ＊ائسته بازارونو كي يوې بلي خواته －ر＄５د لو ورسته چي

.. شولو، نو دواړه مئينان الس په الس يوه  ر４س＂ور４ن ته ننوتلو

رډر په سمون دَ كاپوچينو م／ونه نه ْو راغي ، چي هغ３ له س５الني پو＊تنه وك７ه ال خو دَ اّ
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" دا سوپيس اوس هم تا تن／وي ، كه يه ؟ "

" ＇ه مطلب ؟  "
.. چي ونيولى شي يو دم تپوس وك７و، خو وسا دَ موس５دلو ورسته ورته وايس５الني لكه په غال باندي 

" هغه ډ４ره اړامه انجل９ ده "

＇ن／ه اړامه ؟.. اړامه   "  "

...هغه بله ورځ ي３ راته وئيلو "  "

اندي دَ هغوئ مخي ته ږدلو ＇ن／ه وَ رسوله ، نو دَ كوفي م／ونه و４＂ر په م５ز ب" وئيلو"خبره چي ي３ تر 
او  -ل／يا ْو، نو ＄كه دَ هغ３ په دې خبري كي دې  راغلي بر４ك په س５الني باندي خول３ ور ماتي ك７ې 
..  اوس به ال وسوسو هغه په ر８４دولو تيارَولو، چي هغ３ په موسكا كي مخته خبره داسي كش ك７ه

" يسكي كلر ډ４ر خوند  وركويسوپيس هغه ورځ وئيلو ، چي هغ３ ته ستا دَ ستر－و دا و"

"شكر دى" 

.. دَ هغ３ په خبري چي يو دم  دَ س５الني له خلي شكر وَوتلو، نو هغ３ پو＊تنه وك７ه

" شكر دي ＇له وَ ايستلو ؟ "
په دې ، چي هغه كله كله ډ４ري اوتي بوتي هم واي ، هم ＄كه خو زما ورسره نه ل／８５ي ولي چي سپكه  "

"دهپاسكه انجل９ 

"الكن هغه خو ډ４ره ＊ه او ماشومه انجل９ ده"

！ائ＂ل ورك７و ، نو دَ هغه په زړه كي دې و４ري ＄اى " ماشومي"دَ س５الني دَ رائ３ په زد چي وسا وَ هغ３ دَ 
نو ＄كه ي３ ورته  -－وا داسي نه چي دَ هغه په ُد＊مني كي وَ دې ته تاوان نه وَرسوي  -نيول پئيل ك７و

. . وئيلو

" هغه دومره هم ماشومه نه ده "

" " ستا مطلب دا دى ،چي هغ３ له  ُبوبا سره په مينه كولو كي ＊ه نه وك７و

" داسي ما كله وئيلو ؟"
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او بياخبري دَ سوپيس او ُبوبا له ميني ＇خه دَ هغوئ دَ خپلي ناببري ميني ترهغه خوږو او ترخو لمحو 
نو ＄كه په ！５كسي كي دَ   -ي هم وَ اتهو بجو ته رس５دلي وې پوري چي كله رس５دل３ ، نو دَ －ه７ۍ ستن

نيل دَ درياب وَ هغه ＇ن６ي ته  وَرس５د لو، چرته چي دواړه په يوې غ＂ي كشت９ كي جوړ ر４س＂ور４ن ته دَ 
ما＊امني خوړلو په نيت ＄كه ور وَ ختلو، چي هغوئ غو＊تلو، چي دَ خپلي پاكي ميني دَ سباوْن په باب 

ب ＇پ３ نه يوازي －واه ك７ي ، بلك３ دَ خپل ＊ه سباوْن په نيت ي３ په ُدعا－انوكي دَ هغه مقدسه دريا
- ور－６ي هم ك７ي

نو ＄كه خو دَ ډوډۍ خوړَلو ورسته په يو بل واړه النچ كي له وسا سره دَ هغ３ په خو＊ه يوازي ناست  
وَ نيل درياب ته س５الني په لوم７ي ＄ل له هر ＇خه ＇ه ، چي له خپلي وسا ＇خه هم په پ＂ه يو ＇و او＊كي 

او دې وخت  -په دې ور وَسپارل３ ، چي دَ هغه دَ  ست７ي ژوند هره ست７يا دَ وسا په موند لو وسا شوي وه 
س５الني په يوه مانا هم ＄ان له پخواني مصري فرعون  اخيناتن او خپله وسا له را９１  نيفرتيتي ＇خه 

په هغه رود نيل كي .. ＇ن， په ＇ن， ناست كمه ＄كه نه －２له ، چي په دې واړه النچ كي دواړه هغه رن／ه 
هغسي مينه رقم كوله ،كومه چي هغوئ زرهاوْ .. دَ مستو اوبو له ＇پو سره پورته ك＋ته ك５دلو سره سره  

.. －وا را９１ ن５فرتيتي له خپل م７５ه فرعون اخيناتن ＇خه تپوس كولو -كالونه پخوا ك７ي وه 

بل سره سره ُيو ؟موږ كه م７ه شولو، نو به هم دغه رن／ه له يو "  " 

هو، زموږ ＇５رې به نه وي او نه به دا شين رود نيل ، خو زموږ نومونه به دَ مئينانو په ＇ير ژوندي پاته  "

وي"

رتيتي ＄ان نور وَ اخيناتن ته ني８دې كولو ورسته چي دَ هغه تر مال الس كله جارباسلو، نو شپه هم ن５ف
رباندي وَ غوړَول３ ، نو هغوئ دواړو يو بل ته دَ ميني په ت５ره شوه او تر شا ي３ لمر چي ژ７４ي شغل３ و

.. حواله امر ك５دلو ز４ري داسي په خوشالي ورك７و

" لمرخداى زموږ دَ ميني －واه شو "

هو، دې وخت س５الني او وسا هم دَ مصر دَ تاريخ برخه －ر＄５دلو كي دَ شنه نيل درياب ＇پ３ په داسي 
. . وئيلو باندي －واه كول３ ل／يا ْو

" نور توان نه لرم -ما په تا پس３ ډ４ري ست７ي ك７ي دي .. －وره －وره چي ما يوازي نه پر８４دې .. وسا   "

" داسي كله نه شي ك５دلى ، چي زه به تا ه５روم "

.. نو ＄كه خو س５الني هم خپل پ＋تني بول داسي وركولو
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" او هي＆ شى نه شي ب５لوى ما له تا بل هي）وك.. نو بيا مي دا ياد لره ، چي ب３ له مر－ي  "

؟...ُدنيا هم  "  "

" هو ، دغه ُدنيا كه زموږ تر ميان اورونه وَ كري هم ، نو به زه تر تا پوري  ＄ان در رسومه "

" وعده "

" هو، دا مي نه يوازي له تا سره لوظ دى بلك３ له خپل عظيم خداى سره ！ين／ه پ＋تو هم "

نو ＄كه خو به كله كله  -ه وسا ＄ان دَ هم５ش هم５ش د پاره محفوظ －２لو او داسي سو－ند وركولو ورست
- لكه زړه چي ي３ جوړه دَ خوشال９ سندره واي.. له ＄ان سره په  فرانسوي كي داسي وَ هم بو５１د له 

_ 5 _ 

له  قاهره ＊ار＇خه بيرته  مقعطم ته دَ رس５دلو ورسته دَ شپ３ يولس نيمي بجو خواته چي س５الني خپله  
سا دَ هغ３ دَ هاس＂ل په －５ كي پر４＋ولو ورسته چي اوس ＇ن／ه وَ خپل فل５ ته زياته په رس５د لو ْو، و

كومه چي دې وخت يوازي دَ  ُبوبا له فل５＂ه وَ خپل فل５ ته  -چي له سوپيس سره نا＇اپه  مخامخ شو 
. . هغه نه غو＊تلو، چي ورسره ه５لو هاى وك７ي ، خو هغ３ ورباندي ژغ وك７و -روانه وه 

دا منم ، چي زه هم اوس له تا دومره كركه كوم ، لكه ته چي ي３ له ما كوې ، خو بيا هم دا هيله كوم ،  "
"چي ما به تر خپل فل５＂ه وَ رسوې

نو  -اوس به ال هغه ورته عذر كولو، چي هغ３ داسي سخت ُنوك وَوهلو ، چي ا４له غور＄اره نه شوه 
نو   -ه هغ３  سره مل شو، ولي چي دې وخت هغه په حال كي نه وه ＄كه س５الني دَ نه غو＊تلو پرته هم ل

-＄كه دواړه ＇ن， په ＇ن， مخته روان شولو

زما سان６ا دي خوښ شو؟.. وايه س５النيه  "  "

" هغه دې وخت ستا يار دى او زه ي３ احترام كوم.. سوپيس   "

واْو ، دا خو دي نوي خبره وك７ه... احترام  "  "

 چي هغه سره ته مينه كوې او ته بيا زما دوسته هم ي３هو، په دې  " "
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س５الني خبره ال سمه سرته نه وه رسَولي ، چي سوپيس زي８ه شوه اودا هغه لمحه وه ، چي په نشه كي ي３ 
.. اندرون داسي ورته وَ هم ＇پ７لو

" هغه زما مينه نه ، بلك３ ضرورت دى ضرورت "

" ضرورت؟ "

ضرورت.. هو، ضرورت  "  "

په ＄واب كي ي３ دومره وئيلو سم دستي دَ نرۍ مكرجني خندا " ضرورت " دَ س５الني دَ سواليه توري 
.. كولو ورسته په اوږه را ！ال  پرس ！كولو په وخت ورته په لغازي موسكا كي وَ وئيلو

خنجر ال اوس هم په دې پرس كي －ر＄وم  " "

" الكن دَ چا د پاره او ＇له ؟ "

س５الني چي فقط دومره تپوس ور＇خه وك７و، نو هغ３ ي３ په خوا مخ  ور اړَولو ورسته داسي خله وَ 
.. ك７ه

" " هغه ＇وك دى؟ ته په دې هم خبر ي３ او ＇ه ي３ ك７ي دي ؟ په دې باندي هم

له تندكونو خوړلو سره ورننوتله ، چرته  او بيا له －وډ نائي وئيلو سره سمه دَ هغ３ پالزې په －５ كي
نو ＄كه س５الني يو ＄ل بيا له ب５الب５لو واهمونو او وسوسو سره  -چي هغه له فلوريتا سره اوس５د له 

- مل／رى دَ خپل فل５ په لور روان شو

***** 

۵ فصل

 دَ تهائي ماربچ９ دَ خوږو زهرو تریخ اثر
دَ وسا په موندلو ډ４ر خوشاله ْو، خو بلي خواته ي３ يوه و４ره دَ كه ＇ه هم يوې خواته س５الني 

－وا داسي ورځ نه  -سوپيس په ب２ه كي داسي ور＇رمه شوي وه ، چي هغه ور＇خه ＄ان نه شو خالسَولى 
ولي چي يو  -وه ، چي هغ３ به په س５الني باندي ＄ان نه ليد لو او هغه هم په نوي نوي شيطاني ب２ه كي 

نو＄كه چي به س５الني  -لو ْو او بل ي３ دَ تور اشنا  ُبوبا فل５ هم ورته مخامخ وْ خو ي３ هغه كالس ف５
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 ＇ومره ＇ومره له هغ３ دَ ＄ان پُ＂ولو ه）ي كول３ ، نو هغومره به دا تهائي پ５غله په ستر－و كي ورته ختله
-

اك＂ر ُپو او عراق９ يوه ورځ دَ س５الني له خل３ ورته دَ منو４ال مورتي په كور كي دَ رناشام９ ، ډ
پ５غلي عقود له مخي په خبرو خبرو كي دَ فل５ دَ بد لولو خبره له خل３ ＇ه وَوتله ، چي سوپيس ور＇خه  

.. تپوس وك７و

"دلته تا ته ＇ه مسئله ده ؟ ＊ه ＄اى خو دى " 

"بس ل８ مي له دې مل／رو ＄ان لري كولو ته زړه ك８５ي.. هي＆ نه  " 

كي چي ＇ن／ه ال داسي سم وئيلي نه ْو ، چي هغ３ په هنكي انداز كي وار  س５الني هم دَ نخرو په موډ
.. ورباندي وَ ك７و

نو ستا ＇ه خيال دى ،چي بلي خواته ته به له موږه ＄ان خالس ك７ې ؟ " 

كه ＇ه هم دَ هغ３ په دې خبري كي دَ س５الني د پاره يوه دهمك９ وه ، خو هغه په نرۍ موسكا كي مخته 
.. زياته ك７ه

رام ته س７ى نه.. منم ، چي بد ه عالقه نه ده "    الكن دلته په دې كو＇ه كي شپه او ورځ سپيان غاپي او اّ
"پر８４دي

كه ＇ه هم دا خبره ورسره منو４ال مورتي او ډاك＂ر ُپو هم منلي وه ، خو هغ３ په زړه باندي  بد ه اخيستلو 
..  ورسته داسي رد ك７ي وه ، چي

"بلي خواته خو به دي دا س５ف سائي６ هم نه وي س５النيه.. مل／ري لرې لته خو ال ＊ه ي３ "  

په دې محفل كي ناست مل／رو كه ＇ه هم دَ هغ３ دا مشوره وَ س５الني ته دَ هغ３ له خوا دَ خواخُوږۍ په 
تول كي وَ تلل شوه ، خو هغه دَ سوپيس له اړخه واضحه دهمك９ په دې وَ －２له ، چي دَ هغ３ په دويمي 

نو＄كه ي３ دَ هغ３ دَ ＄ناوري ارادې دَ تلني په غرض خبره مخته  -دي خو يوازي هغه خبر ْو ＇５رې بان
..  داسي په مسخرو كي بوتله

"  ستا خبره غلطه په دې ده سوپيس ، چي زه هم اوس يوازي خو نه يم ، يو ＇وك خواخوږى لرم" 

الكن هغه خو هم ＊％ه ده"  "
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" ＇ه مطلب ؟ "

..  شام９ پ５غلي رانا ال دومره سم پو＊تلي نه وْ، چي عراق９ عقود واي دَ هغه په ＄اى

＊％ه نو له چا كمه ده او هغه هم دَ ډاك＂ر وسا په رن／ه تك７ه الج５رين"  "

＇ن／ه س５الني غلط  -هو ، زه هم دا منم ، چي ＊％ه له هيچا كمه نه ده او ＊％ه هر ＇ه هر＇ه كولى شي "  
" خو نه وايم ؟

. .  په دې خبري س５الني هم ورته  نر شو او په ن５غه ي３ ورته وَ وئيلودَ سوپيس 

"نه چي ډائي２ه ، چي چپ له و４رَولو بيا هم نور هي＆ نه شي كولى.. بس خبره دا ده ، چي ＊％ه ＊％ه وي " 

تا ＊％ه ال تر اوسه نه ده پ５ژندلي.. ډئير س５الني  "  "

" كه ＇ه؟ ولي ＊％ه شكرونه لري" 

دَ هغ３ دَ خبري ورسته چي ډاك＂ر ُپوسامنان， داسي سوال وك７و ،  نو هغ３ يو ＄ل س５الني ته وَ كتلو او 
..  بيا ورته واي

" شكرونه كه نه هم لري ، خو غا＊ونه ي３  ډ４ر ت５ره وي لكه چاړې" 

ي３ دَ زړه په م％كي باندي  او بيا كه ي３ ＇ه هم خپل واړه غا＊ونه ورته په مكر باندي سپين ك７و، خو هغه
-كرَلي هغه داړي الهم وَليد ل３ ، چي هغ３ دَ ده وَ چيجلو ته ساتلي وې

_ 2 _ 

اوس كه س５الني ورځ په سي ډي سي كي په كالسونو اخيستلو او په كمپيو！ر ل５ب كي په كار 
وكي ، چي كارنيچ  يا  باندي له مل／رو سره －６ه ت５رَوله ، خو ما＊امونه به ي３ دَ مقعطم دَ غر ه له هغه ＇ُ
او چپ دَ سوپيس له النج３ بله  -لورز پوائن هم ورته واي كي له وسا سره ډ４ر په خوند خوند ت５رَولو 

چي دَ ..الكن بيا به هم كله كله دَ وسا دې خبري  -داسي هي＆ مسئله نه وه ، چي هغه ي３ پر４شانه ك７ى وى 
دسمبر كي سرته رسي او هغه به بيرته خپل وطن ته ＄ي به هم  هغ３ دَ  ايم فل تهيسس به په راتلونكي

..  كله كله دَ هغه په مزغو كي داسي سوالونه رابرس５ره ك７و

كه  وسا واقعي خپل وطن ته الړه ، نو بيا －وره ، چي هغه به خپل دغه قولونه وَ هم پالي كه يَه ، چي "  
" له هغه سره ي３ ك７ي دي؟
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هغ３ وَ جنوني ميني ته پام شو ، نو دَ خپل دې سوال په ＄واب كي به ي３ له خپلي خوا خو بيا چي به ي３ دَ 
خورا ډ４ري او يقين ته ني８دې ني８دې هيلي داسي كتار ك７ې ، چي له ＄ايه ＊ور４دلى زړه به ي３ بيرته په 

ولي چي اوس كه يوې  -خو هغ３ تهائي ماربچ９ به ي３ دَ هر خوند احساس هر وخت تريخولو  -＄اى شو 
خواته هغ３ له س５الني سره ُد＊من９ كوله ، نو بلي خواته ي３ له وسا سره دَ دوست９ ډرامه هم پئيل ك７ي 

- وه

دَ دې خبري انكشاف هغه ورځ وَشو، چي كله دَ وسا په خو＊ه دَ منو４ال مورتي ف５ميلي او مس＂ر 
نه يوازي دا ، بلك３ س５الني  -بوتله ُپو پرته هغ３  سوپيس هم له ＄ان سره مل／ري عتبه نامي عالق３ ته 

داسي هم وَسنجولو ، چي －ني هغه دواړي يو بل ته تر اول زياتي داسي ني８دې ني８دې هم ك５د ل３ ، لكه 
او بيا چي يو وخت س５الني ＇ن／ه وسا ته له  -هغوئ دواړه چي دَ چا خالف محاظ جوړَوي ل／يا دي 
.. ３ وئيلوسوپيس ＇خه دَ ليري اوس５دلو مشوره ورك７ه ، نو هغ

هغه ډ４ره ＊ه او 請ادقه انجل９ ده"  "

. .  خو س５الني ورته وئيلو

خو دومره اعتبار هم مه ورباندي كوه ، چي يوه ورځ بيا سر ور＇خه ！كوې.. منم "  "

داسي چي  ي３ ورته وَ وئيلو، نو هغ３ په ＄اى دَ دې خبري منلو چي ＇ن／ه خف／ان ＇ر－ند ك７و، نو 
نو ＄كه ي３  -پوهى شو، چي سوپيس اوس په وسا باندي ＊ه پورا كار او زيار شروع ك７ى دى س５الني 

بيا كله هم ورته دَ هغ３ په باب بد نه وئيلواو بلك３ چي هغ３ به ＇ن／ه دَ سوپيس په باب دَ س５الني په 
９ روئيه كي ＇ه كمى احساس ك７و، نو به ي３ －يل３ ته داسي خله جوړه ك７ه لكه هغه چي ي３ جوړه سكن

- خور وي

نورخو نور، بلك３ دَ  اكتوبر په د４رشمه ن５＂ه چي سهار وختي دَ سي ډي سي په بس كي دَ －لوبل 
نو بس له قاهره ＇خه دَ جيزا ډس＂رك په  -او ايم فل لوستونكي ناست په －６ه وَ سكندريا ته روان ْو 

ا هائي وې په لور ور چپ５د لو په وخت ال ف５صل روډ باندي دَ  اهرام مصر －ومبتي كي０ الس ته دَ  سحار
سمي شاته پر４＋ي نه وې ، چي ډاك＂ر وسا دَ س５الني دَ ＇ن， له سي＂ه پورته شوه او شاته دَ سوپيس او 

كه ＇ه هم په دې حركت باندي دَ س５الني ورته ډ４ره خوا  -پ５غلي منال سوډان９ په من＃ كي ك＋５نستله 
ك５دلى شي ، هغه دَ خپلي ايم فل مل／ري سره دَ ..چي ＄ه ياره  بده شوي وه ، خو بيا ي３ هم ＄انته وئيلو،

خو هغه وه ، چي دَ راغبر－５د لو نوم ي３ ال -او ډ４ر ژر به بيرته راشي  -خاص －پي ل／ولو په موډ كي وي 
هم نه اخيستلو او له مل／رو سره په خوږو －پو كي داسي بوخت ＊كاره ك５د له ، لكه ترشا چي ي３ هي＆ 

- غم نه وي پاته

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



61

6بس چي دَ غرم３ خواته له    th October City او سادات نامي ＊ارونو ＇خه ت５ر４د لو ، نوهم وسا ال
نو ＄كه  س５الني نه يوازي دننه دننه خوړل ك５د لو بلك３ اوس په  -خپل سي ته نه وه راغبر－ه شوي 

４د ل３ او پ＂ه درست بس كي هغه يوازينﾧس７ى هم ْو، چي دې وخت ي３ په زړه باندي دَ غم اوري％ي خپر
－وا دَ  وسا او  -－ني نور ！ول مل／ري ＇ه ، چي شاته هم اوس ＊ه م５له تازه شوي وه  -خله ناست ْو 

سوپيس دَ －２و  خوندكيانو په چپه اوس په محفل كي تور افريقنيان  لكه دَ －امبيا مل／رى ُبوباجوُف ، دَ 
 وره خر！ه پ５غله ايمرانشا هم ور－６ه شوي وهايتهوپيا ډاك＂ر تف５را ، دَ  يو－ن６ا بتوكا او دَ ك５مرون تكه ت

-

نامي ر４س＂ور４ن مخي ته چي " ماس＂ر ر４س" الكن يو وخت دَ لوي الري دَ يو جديد طرز جوړ 
بس ＇ن／ه بر４ك شو، نو ا４له ډاك＂ر وسا تر س５الني پوري ＄ان وَ رسولو او ورسره －６ه الندي داسي ُكوزه 

- ست سفر كي وَ ＇ن， ته ناسته ويشوه لكه هغه چي ي３ په در

اليكس پوري رس５دو ته زما له خياله دوې يا دوه نيمي "دا ډ４ر ＊ه ر４س＂ور４ن دى او له دې ＄ايه تر"  
"－ن＂ه３ نوري ل／８５ي

دا سي ي３ ال سم نه ْو وئيلي ، چي سوپيس او منال هم ＄انونه دَ هغوئ  تر م５زه پوري چي ＇ن／ه وَ 
..  لومائي ، فلوريتا او بُوبا هم سم ت７لي راغلو رسولو، نو تر شا ور پس３

" ＇ن／ه ي３ ؟ نن خو موږ ډ４ر وَ خندلو.. هاى س５النيه  " 

هان...په س５الني باندي "   " 

ُپو سامنان， چي هم دغه ْو هلته تر خپل س５الني ياره پوري دَ راتلو سره سم چي ＇ن／ه دا خبره په ！وكي 
..  ني ورته په موسكا كي وئيلوكي وك７ه ، نو س５ال

" خود به ي３ نو په ما او زما په يك７ۍ باندي خند لو لكه چي" 

كه ＇ه هم وسا دَ هغه په اشاره پوهه شوه ، خو دَ دې پرته چي ي３ هم هغو والړو مل／رو ته دَ ك＋５نستلو 
كي په تو－ه وَسنجَولو او＇و ＇ن／ه بلنه ورك７ه ، نو س５الني دَ هغ３ دا حركت دَ هغه په باب دَ اعالنيه كر

.. لمحو ورسته چي ي３ ساه ورتن／ه شوه ، نو ي３ ډاك＂ر ُپو له ＄ان سره سم والړ ك７و

" اجازه ده －راني وسا؟.. موږ هلته په يو ！اپك باندي يك７ه خبره كول غواړو.. وَ بخ＋ئ " 
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بلك３ مخ ي３ " يَه " ك７و او نه  "هو"نو ＄كه ي３ نه ورته  -وسا دَ س５الني په دې حركت باندي ډ４ره خفه شوه 
.. دَ مل／رو په لور اړَولو ورسته له هغوئ ＇خه تپوس وَك７و

تاسو به ＇ه خورئ يا ＇ي＋ئ ؟"  "

اوس به ال س５الني له ُپو سره مخته يو بل خالي م５ز په لور －امونه اوچتولو، چي سوپيس وَ ُپو ته ور ژغ 
..  ك７و

" س５الني دې په كومه را＇خه بوتلو؟ دا.. ه３ مس＂ر پُو"   

كه ＇ه هم ډاك＂ر ُپو دَ هغ３ دا خبره په زړه باندي ډ４ره بد ه نه  واخيستله ، خو س５الني پوهى شو، چي  
- سوپيس دا خبره په هغه باندي دَ پسخوند وهلو په تو－ه ك７ي وه

..." خو زما او ستا ُد＊منان دي او بلدا ！ول .. دَ ډاك＂ر وسا ناسته له دغو خل／و سره نه ده په كار" 

ډاك＂ر ُپو به ال نور＇ه وئيلو، چي مديحه مصرۍ ، منو４ال او راناشام９ هم ورسره －وره چي ＇ن／ه بيا 
نو ＄كه دَ پُو خبره په هغه ＄اى پاته  -－امونه دَ هغه م５ز په لور سم ك７ي ْو چي هغوئ ي３ په خوا روان ْو 

.. ندي خبري مخته غزوني وك７ې ، －واشوه او دَ منو４ال په دې تپوس با

" داسي راته محسوس８５ي لكه هغه توران چي يو  ب５ل －روپ سازَوي ل／يا وي ؟" 

"وسا او فلوريتا خو له سپينو سره اړه لري" 

. .   رانا چي داسي وَوئيلو، نو مديحه واي

" ي كار كوي؟دا سوپيس او ډاك＂ر وسا نن سبا －وره چي په كوم پراج５ك باند" 

" ك５دلى شي ، چي هغوئ دواړه زموږ وَ دې يار ته يو شوي وي" 

ډاك＂ر ُپو چي دَ س５الني په خوا اشاره كولو ورسته داسي خبره ورسره وَت７له ، نو ！ولو ＇ه وَخندلو، چي 
غوږ وسا او سوپيس دواړو له هغه ＄ايه ورته په ك８و ستر－ي واړَولي ، نو ＄كه خو ُپو وَ س５الني ته په 

..  كي دا خبره وك７ه

" ＇ه پوهى شوې ؟.. موږ ته هم اوس دغسي دَ هغوئ په زخمونو باندي مال／ي ُدوړول په كار دي " 
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او س５الني هم دغه خبره ورسره خو＊ه په دې ك７ه ، چي نن په درسته الره كي هغه هم دغسي بيا بيا ＄انته 
كه دې وخت چي ي３ وسا په غ５ر ارادي او وئيلو، چي ＇له هغه هم هغسي اور ل／وني نه كوي ، ل 

نو ＄كه ي３ دې وخت دَ هغه پالن ورسره په داسي نيم／７ي خبره  -سوپيس په ارادي تو－ه كوي ورسره 
. .  كولوخوښ ك７و  او وئيلو ي３

" هو، په كار خو دى چي داسي وك７و"  

_ 3 _ 

خواپاكي ساحلي ＊ار سكند ريا ته پ５＋ه وك７ه ، غرمه دولس بج３ چي بس دَ  مصر دويم غ الكن وَ ډ４ر
 ..  نو دَ س５الني سره ناستي وسا دَ هغه پام دَ هغه غ او ＊ائسته محل په لور داسي واړَولو

" كن， فاروق به زياتره وخت په كي اوس５د لو"  

＊ه ＊ه ، الكن اوس هم"   "

اندي ＇ر－ند ك７و، نو هغ３ په پسخوندي موسكا س５الني چي تر ضرورت زيات ح５رت دَ هغ３ په خبري ب
＄كه خو ي３ ورته  -كي ورته  داسي وئيلو لكه هغه چي تر اوسه هم په مصر كي دَ هغه پاچهي －２ي 

.. وئيلو

هغه خو اوس نشته"  "

" هو هغه اول ْو او اوس نشته"  

..  سم خبره  مخته داسي كش ك７هدومره وئيلو ورسته ي３ دَ س７ې ساه اخيستلو سره 

بس دا خو دَ وخت وخت خبري دي"  "

وخت په س７ي ＇ه او ＇ه نه كوي.. ب５شكه"  "

هغ３ ال خبره سره ته نه وه رسولي ، چي دَ شا له خوا دَ ډاك＂ر تف５را په ژغ كي دَ خپلو مل／رو له خوا داسي 
..  بلنه ورته وَ شوه

ه３ ډاك＂ر وسا راشه.. وسا "  "

يو من ، در＄م در＄م"   "
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.. او بيا ي３ دَ هغه ډلي دَ خواهش په سمون  س５الني ته وئيلو

" زه به هلته ورشم.. سوري ډئير" 

نو دى له ＄ان  س５الني دَ هغ３ په روئيه باندي ډ４ر زړه ماتى شو او چي هغ３ ＇ن／ه وزَر وَ ت， ته وَ تللو،
. . سره وَ ُبو５１د لو

" هو، او دغه رن／ه هغه دَ خپلي زمان３ شاه فاروق هم زما په رن／ه يوازي پاته شو"  

او بيا ＇ه وخت ورسته دَ سي ډي  -وسا دَ هغه دا خبره واور４د له ، ＄كه خو وَموس５د له او شاته ت５ره شوه 
سمندر وَ هغ請 ３فا ＇ن６ي ته وَ رس５د لو، چي په مامورا  سي بس په ب５ال ب５لو الرو دَ شنه م６５ ي＂５رينئين

-بيچ باندي ي３ شهرت درلود لو

مخته نو بيا په هغه بيچ باندي ＇ه ْو ؟ زياتره مل／رو ورباندي دَ سكول دَ ماشومانو غوندي لوبي پئيل 
و دَ  مراكش حسن خو دَ  لومائي ، ُپو ا -چا په يو بل اوبه غور＄ول３ ، چا يو بل ته ديك３ وركول３  -ك７ې 

- له خپلي تاجك９ ياري －ل چهره سره سم بيا اوبو ته له روس９ پ５غلو سره ور！وپ ك７ي هم ْو

خو بلي خواته وسا چي تر يو ＇ه ساعته پوري له س５الني او منو４ال مورتي ف５ميلي سره دَ بيچ په 
دَ سمندر دَ ＊كال－انو برخه ＇ه  چوكيانو باندي ناسته وه هم ډ４ر ژر بيا دَ منال په ور بللو پورته شوه او

شوه ؟ چي بيا نه يوازي دَ س５الني په مزغو كي ، بلك３ دَ عقود ، رانا ، مديحه او دَ منو４ال پرته هم دَ 
＄ينو نورو ستر－و وړاندي داسي سوال وَ－ر＄５د له ،  چي ＄واب ي３ تر هغه دمه نه درلود لو، چي دَ  سي 

خو دَ س５الني  -غه له س５الني ＇خه اوس باقاعده خفه شوي وه －وا ه -ډي سي بس بيرته روان شوى نه ْو 
په مزغو كي د ې سوال دَ ＄واب په تمه غزوني ＇ه كول３ ، بلك３ منو４ال دَ پو＊تني په ＄واب كي ي３ ال 

.. هم داسي بيا بيا وئيلو

هغه په ＇ه خفه ده؟ نه يم خبر"   "

..  او بيا ي３ مخته ال داسي هم وئيلو، چي

" پر８４ده ي３ ، چي خپل دا ضد هم سرته ك７ي" 

كه ＇ه هم دا خبره س５الني دَ زړه برس５ره كوله ، خو كولى هم ＇ه شو؟ ولي چي وسا نه يوازي ور＇خه 
 خبري بندي ك７ي وې بلك３ اوس خو ي３ دَ هغه دَ زړه دَ س５％لو د پاره بال ناروا ادا－اني هم وړاندي كول３

-
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_ 4 _ 

ه الئ ！اْور دى ، چي دَ سكند راعظم په دور كي ي３ دَ اوبو دَ جهازونو راهنمائي كوله او ر１ا په دا هغ 
"كي خو دې  -ب３ له ت５لو او بجل９ له كنكشنه تر دې شل يا پن％ويشت كالونو شا ته پوري بر４＋５د له  

نوي دور په  تجسس ، چي دا ر１ا ورته ＇ن／ه او له كومه را＄ي ؟ دَ ＄واب دَ ل＂ون په تمه چي كله دَ
"انجنئيرانو باندي  نو ر１ا له هغ３ ور＄ي ، بيا تر ننه پوري نه شوه په كي بله.. خالس ك７لى شو

په دې كي شك هم نه ْو ، چي هر مل／رى دَ مس＂ر ذ ４ن په دې خبري باندي حريان حريان وَ هغه الئ ！اْور 
خو په .. زيات يو بل ته په غال غال كتلو  ته كتلو، خو يوه وسا وه او بل س５الني ، چي تر هغه ！اْوره ي３

هو، شايد ＄كه ، چي هغوئ په خپل خپل سوچ باندي يو بل ته دَ دې خف／ان  -بر－و بر－و ستر－و باندي 
هر＇ه ، كه دواړه په خپل خپل ＄اى غلط او يو بل ته مات بر４＋５دلو، خو په يو بل باندي  -－يل３ كول３ 

- ي３ له نازه تلني هم كول３ لكه چي

په " 請الح س５تهادل" ه دې سمندري ＇ن６ي باندي هلته يوې خواته غ＂ه پخوان９ محل وزمه كال چي دَ پ
نو په دې  -خو دَ وخت دَ كمبوت له الري چي هغوئ ورته نه بوتلل شولو  -نامه شهرت لري ＊كاره ك５د له 

４رۍ ＄كه ورته ＊كاره خو دَ ！ولو په خو＊ه دَ ميوزيم كتلو ورسته دَ ن７ۍ دَ نوموړي ال５／زين６ ريا الئبر
نو هغه دا تاريخي ُكتب خانه ده  -ك７لى شوه ، چي په دې ＊ار كي چي تر ！ولو زيات دَ اهميت وړ ＇يز دى 

دا واحده تاريخي ُكتب خانه وه ، چي دَ دې  -ق م كي بطليموس اول جوړه ك７ي وه  300، چي په 
او نن هم دا دَ قامي  -اره درباري －２ل ك５د لوالئبريرين به دَ باچا په درباريانو كي تر ！ولو لوى او عزت د 

خو دې وخت چي كله  -په دې كي دَ اتيا لكهو كتابونو ږدلو ＄اى جوړ ك７ل شوى دى  -ورثه －２ل ك８５ي 
الكن  -س５الني او دَ هغه مل／ري په كي يوې بلي خواته －ر＄５د لو، نو په كي ＇لور لكهه كتابونه پراته ْو 

نه وك７و، چي هغه دلته په دې الئبر４رۍ كي هم په وسا پس３ ستر－ي  س５الني ور＇خه هي＆ استفاده ＄كه
يوې بلي خواته داسي ＄غلول３ ، لكه هغه چي دَ دې الئبر４رۍ هغه يوازينى كتاب وي، چي په هغه باندي 

..  ＄ان نه يوازي لوستل غواړي بلك３ داسي ورته وئيل غواړي ، چي

دَ يوه روايت په سمه جوليس سيزر چي كله په  سكند ريه خبر ي３ ، چي دا كتاب خانه .. ه３ س５النيه "  
باندي حمله وك７ه ، نو ي３ اور ورك７ى ْو ، چي په كي ＇لو４＋ت زره كتابونو سره سم هغه زما او ستا دَ 

"ميني كتاب هم سو＄５دلى ْو

.. خو بلي خواته ساده س５الني ْو ، چي ي３ ورته په سر ＊ورولو كي وئيلو

زه په دې نه يم خبر ..يَه   "  "

ته به نو ＇ن／ه خبر４دل３، چي"  "

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



66

＇ه وئيل غواړې ته ؟"  "

س５الني به له خياله نوري ت７لي －ن６ي خالسول３، چي هلته ي３ ليري والړي وسا سره چي ＇ن／ه ستر－ي 
＇ن６ل３ لكه ＇لور شوې ، نو هغ３ تندى ورته تريو كولو ورسته په مخ خورې زُلفي داسي  يو د م په شا وَ

..  هغه چي س５الني نه جوليس سيزر وي  او هغه  له خشمه ورته واي ، چي

او دا خو بيا ＊ه وشو، چي كله مارك انتهوني حكمران شو، نو دَ زما په ضد كولو هغه ورته  دَ دې  "
"تاوان په بدله كي دوه لكهه كتابونه ور واچولو عظيم

ستا په ضد ؟؟"  "

زما په ضد.. هو "   "

..  او بيا په كلكه خندلو ورسته ور＇خه تپوس وك７و

زه ستا  قلوپطره نه يم ؟.. ولي "  "

اوس به ال س５الني له خياله هغه دَ خپل ＊ايست په وړاندي قلوپطره تسليم كوله ، چي 請الح مصرى دَ 
-هغه په اوږه باندي الس ږدلو ورسته له ＄ان سره مخته بوتلو

لن６ه دا چي كله له دې ＄ايه دَ لوستونكو ډله  ＇ن／ه په بس كي دَ دې ＊ار په تن／و او پراخو روډونو 
نو  -سره دَ نيمي －ن＂ه３ د پاره خوشي ك７ل شوه " سعد زاغلون اسكوائر" باندي －ر＄５د لو ورسته دَ نامي 

كه ＇ه هم وسا له  -ولو مل／ري په ＊ائسته دوكانونو كي دَ شاپن， په نيت په ډلو ډلو كي وَ وي＋ل ش
سوپيس او منال  سره －وره چي په كومه باندي هوا شوه ؟ خو دلته دَ  ُپو او البان９ مل／ري  منو４ال 
مورتي په انتهائي خو＊ه دا سي 請الح سرته وَرس５دله ، چي س５الني به  له شام９ پ５غلي رانا سره 

- ډاك＂ر وسا ته خپله غلطي احساس شيناسته والړه په دې نيت زياتوي ، چي دَ حسد كولو له الري وَ 

كه ＇ه هم دا －ران كار ْو ، خو دَ هغوئ دَ ضد له الري س５الني دَ داسي كولو د پاره په زړه كا１ى 
هن  -ك＋５گگولو او په هغي خوا ورسره روان شو، چرته چي رنا له  عراق９ پ５غلي عقود سره تللي وه 

ن６َ ولو، نو دَ ماب５ن په سي＂ونو كي س５الني دَ  رانا پرته له دا، چي بس كله بيرته دَ قاهره په لور مزل ل
منو４ال، عقود ، ُپو، مديحه ، حسن ، －ل چهره ، جارجين خاتونا ، ب５سنك او دَ هغه وړو ُلو１و فالويه او 

وين６ي سره －６ دَ ！وكو ！كالو په تاوْده محفل كي داسي بوخت شوى ْو ، لكه غم چي ي３ په خوا نه وي 
- راغلى
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ر＇ه هر＇ه ، خو په زړه ي３ يو عظيم خداى خبر ْو، چي دې وخت دَ هغه په زړه كي وسا ډ４ره په شدت ه
خو هغه وه ، چي شاته ي３ له سوپيس ، منال او ثريا سوډان９ سره دَ ډومينو لوبه ډ４ره په  -سره كو！５دله 

 -د ونه هم اخيستلو خوند ＇ه كوله ، چي دَ  ُبوباجوُف او ډا－＂ر لومائي په ！وكو باندي ي３ داسي خون
- لكه هغوئ چي ي３ دَ زړه دَ رباب تارونه خورا په خوند او په هنرچ７５ي

_ 5 _ 

س５الني كه ＇ه هم دَ وسا له ميني الس نه ْو اخيستى او نه ي３ دا －２لو، چي －ني هغه ورسره مينه نه كوي 
دې خبري باندي دَ هغه په زړه خو دَ سوپيس سره تعلق ي３ دَ ب５لتون وسوس３ كه ＇ه هم دَ  فلوريتا په  -

خو بيا چي ي３ دوه  -كي ال نوري س５وا كول３ ، چي －ني وسا －اهى －اهى هلته فل５ ته هم ورته را＄ي 
درې ＄له له  سوپيس سره مل／ري دَ سي ډي سي په الئبر４رۍ او ك５ن＂ين كي دَ  ُبوبا مخامخ ناسته هم په 

- هغ３ ي３ دَ ه５رولو تابيا شروع ك７ي ده خپلو ستر－و وَ ليد له ، نو ي３ دې زړه وَمنلو، چي

هم په  -－وا اوس سوپيس له س５الني ＇خه جن， －＂لى ْو او هغه ته ي３  ال نور نور دَ زړه دُوك ورسپارَلو
دې خو س５الني اوس نه يوازي له كالسونو ＇خه كله كله غ５ر حاضر پاته ك５دلو، بلك３ زياتره وخت به 

كه ＇ه هم ډاك＂ر ُپو  -و وجه ي３ دا وه ، چي هغه دا هر ＇ه نه شو ليدلى ا -په خپل فل５ كي پاته ك５د لوهم 
＇و ＄له له هغ３ سره دَ س５الني په پ＂ه خبري ك７ي وې ، خو هغ３ كه ورته غوټ انكار نه هم ْو ك７ى ، نو 

. .  ي３ داسي ورته ضرور وئيلي ْو ، چي

" س５الني يوازي له ماسره خو مينه نه ده ك７ي" 

ه ي３ مخته دَ هيچا نوم نه هم ورسره ت７لو ، خو مطلب دا ْو چي سوپيس له خپلي خوا هر ＇ه  ورته بيا كه ب
او بلك３ －وره چي ال ي３ ＇ومره مال／ه مصالحه هم په كي －６ ه ك７ي وه ، چي وسا له س５الني  -وئيلي ْو 

- ＇خه اوس مينه نه ، بلك３ كركه كوله

ي باندي را ن４７دلى ْو او بلي خواته په كالسونو كي دَ سوپيس له يوې خواته دا غر، چي په س５الن
خوا په خبرو كي رقم رقم اشارو او پسخوندي موسكا－انو خو هغه په دې هم پارَولى ْو، چي يا خو هغه 

خو وژلى ي３ په دې نه شوله ، چي س５الني شاعر  -ډائي２ه م７ه ك７ي او يا دئ خپله وَ ت＋تي له دې ه５واده 
 -م عاشق شاعر، چي په درست ژوند كي ي３ م８５ى ال هم نه وْ  وژلى او چرته دَ انسان مرګ  ْو او هغه ه

- هو، ميدان ي３ بيا په دې نه شو ورته پر４＋ولو، چي پ＋تون خو هم ْو

خير يو حد وي  نو ＄كه يوه ورځ سوپيس دَ دې هر ＇ه پرته چي دَ س５الني  -الكن تر كومه ؟ دَ ظلم خو هم اّ
وس كولو ته دَ هغه وَ فل５ ته ورغله ، نو ي３ دَ ناروغ９ دَ تپوس له لباسي خبرو ورسته له دَ ناجوړۍ تپ

.. هغه ＇خه داسي سوال هم په ډ４ر پسخوندي انداز وك７و
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＇ن／ه وي دَ زړه سو＄نه ؟.. وايه س５النيه "  "

ات كي سر ورته ＊ورَولو په س５الني هغ３ ته سرتر پايه كتلو ورسته دَ س７ې ساه ايستلو ورسته په اثب
.. وخت  په نرۍ دړد４دلي موسكا كي داسي ＄واب وربيا ك７و

منم دي سوپيس ، چي ډ４ره لويه فنكاره ي３"   "

. .  او بيا ي３ دَ ＇ه چپيا ورسته په كراره ورته وَ وئيلو

" يم او هغه هم پ＋تون نرتر ډ４ره هانده دي الجوابه ك７ى هم يم ، خو ماته ＄كه نه منم ، چي نر " 

ته نه غواړې ، چي وسا دي بيرته ستا شي.. وايه س５النيه "    .. "

－رسره نه ، ولي چي هغه اوس.. يَه "  "

زما په جال كي را－５ر ده او ته به هم ته نه پاته ك８５ې"  .. "

اړه او كه بل ＇ه ل＂ول سوپيس چي دا خبره ورته ＄واب ك７ه ، نو ي３ په پرس كي －وره ، چي هغه تهائي چ
..  چي  س５الني هم يو دم ورته الرټ ك５د لو سره سم  واي -شروع ك７و 

" له مر－ه دي نه و４ر８４م او نه مي هغه ژوند په كار دى ، چي ته ي３ راسپارې.. مرګ " 

. .  كولو ورسته ورته وئيلو"  ُاووف" او بيا ي３ دَ زړه له سوخته 

" مره بد روا كوې  هغه وك７ه ، الكن دا يو خواست درته كوم چيته چي له ما سره ＇و" 

" را ورس５د ل３ وَ خواست كولو ته؟" 

هغ３ به ال اوس په دې خبري خوند اخيستلو، چي س５الني ورته دواړه السونه جوړه وَنيولو او بيا ي３ 
. .  ورته وَ وئيلو

" ك７ې برباده پليز هو، دغه يو خواست ، چي هغه ماشومه ډاك＂ر وسا نه"  

"ډاک＂ر وسا ؟؟ ...   وسا"   
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دا تورى بيرته تكرارَولو ورسته هغ３ خپله سينه موږَلو سره سم مخته په غا＊ونوكي داسي خبره 
.. وَچيچله

" په هغي وسا باندي خو به داسي كان３ كوم ، چي هغه تباه شي او ته ＄له سل ＄ايه وَچاوْدې" 

ي دَ س５الني په ستر－و تياره راغله او دَ ل５ونو غوندي ي３ له خل３ چيغه وتلو هغ３ به ال نور＇ه وئيلو، چ
سره سم دَ پلن， سره ني８دې په چوك９ باندي ناستي سوپيس ته دَ زړه له اخال請ه  چي ＇ن／ه لغته 

ورسمه ك７ه ، نوهغه كه ＇ه هم نه شوه غور＄اره ، خو له خل３ ي３ داسي دَ دړد ت５ره چيغه وَ وتله ، لكه 
- چي ي３ روح  ورباسي او دَ فل５ دَ دروازې په لور ي３ يو دم من６ ه ك７ه عزرائيل

بس بيا نو ＇ه ْو ، چي له خل３ ي３ الس داسي واخيستلو، چي دَ ＇ن， له فل５＂ه  منو４ال مورتي او ب５سنك 
سره له ُلو１و هم دباندي راوَختلو او دَ هغ３ سرې سپ９ دا يو ＇وخبري ي３ په خپلو غوږونو واور４د ل３ ، 

..  چي هغ３ وئيلو

  ياد ي３ لره زه هم  تهائي يم.. مخته －وره چي ال به ＇ه ＇ه درسره كوم .. ما ال هي＆ نه دي درسره ك７ي  " 
"تهائي

.. او بيا چي ＇ن／ه دَ ُبوبا په فل５ كي دننه شوله ، نو منو４ال په ح５رت له س５الني ＇خه تپوس وك７و

او ＇له داسي جاللي شوي وه؟دې سوپيس ＇ه وئيلو "   "

. .  س５الني سر په دواړو السونو كي نيولو ورسته فقط دومره ورته وَوئيلو

خو زه له او خپلو ！ولو مل／رو ＇خه هم دا يو خواست كوم ، چي پليز هغه وسا .. نور نه يم خبر منو４ال "  
ژغورئ   له "ماشومه دههغه ډ４ره ماشومه ده ، ډ４ره  -دې  تهائي ماربچ９ ＇خه وَ

-او بيا په ډكو ستر－و بيرته خپل فل５ ته ننوتلو

***** 

۶ فصل

په وسا باندی دَ را９１ دَ هاتشیپسوت سیوری
په دې وسا باندي ＇ه وَشولو؟"  "
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" هغه ＇له له تا سره نن سبا نه ليدل ك８５ي ؟" 

" چرته خو ستاسو تر ماب５ن ب５لتون نه راغلو؟" 

..  داسي سوالونو پرته به هم چا ورته وئيلو، چي دَ

وسا او سوپيس مي په پالني يا پالني ＄اى كي وَليد ل３"   "

.. چا به وئيلو

" هغه پرون په مائيكرو بس كي له سوپيس او پالني سره وسط البلد ته رواني وې" 

..  يا بيا تر دې هانده ال هم ، چي

" دَ ډاك＂ر لومائي له فل５ ＇خه را رواني وې او ال ورته رواني وې مازي／ر وسا او سوپيس" 

هر＇ه هر＇ه ، خو يوه ورځ چي س５الني له ډاك＂ر ُپو سره دَ هل＂ن رعمسيس هو！ل مخي ته والړي هسكي 
او ب５خي ＊ائسته رعمسيس هل＂ن  پالزه كي وين６ و شاپن， كولو، نو ي３ دَ پال زې په شپ８م پوړ كي 

او فلوريتا سره －６ه دَ هغوئ مخي ته ＇ه وره غله ، چي ډاك＂ر ُپو ور＇خه ه５لو ډاك＂روسا له سوپيس 
..  هاى كولو ورسته داسي －يله هم وك７ه

" وسا له تا ＇خه زما داسي توقع －رسره نه وه ، چي ته به هم داسي ستر－ي ناببره اړوې" 

ولي ما ＇ه ك７ى دى ؟"  "

چي تا ＇ه ك７ي دي ؟ دا هم ال ته ُپو＊تنه كوې ،"  "

" هو ، ما داسي هي＆  بد كار نه دى ك７ى چي ورباندي شرمنده يم" 

.. ډاك＂ر وساال دومره وئيلي نه ْو، چي ډاك＂ر ُپو ورته يو دم ＇ه غوندي په جذباتي اندازكي وَ وئيلو

دى ، چي خپل دا ويده  او دا زما يقين -تا تش بد نه ، بلك３ دَ يو چا دَ ارمانونو قتل ك７ى دى .. وسا " 
"ضمير به دي هم يوه ورځ  ضرور مالمتَوي

ډاك＂ر ُپو به ال نور ورته ＇ه وئيلو، چي سوپيس ور＇خه وسا يوې خواته له ＄ان سره كش ＇ه ك７ه ، چي 
. .  هغه په سوپيس باندي هم خله ور خالسه ك７ه او ورته ي３ وَ وئيلو
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" ي３ چي زما دَ ماشوم مل／رى زړه دي مات ك７ى دى ليري ك７ه زما له مخه ، ته خو هغه ډائن" 

" ؟ دا خبري دلته نه شي سپين５دلى..چا دَ چا زړه مات ك７ى دى "  

سوپيس كه ＇ه هم دا خبره دَ س５الني په لور كتلو ورسته وك７ه ، خو س５الني ورمخته شو او ډاك＂ر ُپو 
.. ي３ ور＇خه ب５لولو په وخت وَ وئيلو

 له چا ＇خه －يله كوې ؟ دا خو ماره ده ماره او ماره خپل بچي هم -ته هم ل５ونى ي３ . .در＄ه ډاك＂ر پُو "  
"خوري ، چي وږي شي

نو ＄كه وسا او فلوريتا هم  -او بيا س５الني وَ فلوريتا ته ژغ وك７و ، چي هغه دي  دا سره سپ９ بو＄ي 
- سوپيس تر ＇ن／ونو وَنيوله او درې واړه مخته ت５ري شول３

اوس به  ُپو او س５الني دَ لف په خوا تر خپلو په بُو１ك５دلو كي ال سم ور－ر＄５د لو ، چي په مخه  
..  ُبوبا او ډاك＂ر لومائي هم ورغلو

" تاسو په سوپيس او مل／رو پس３ خو نه －ر＄ئ ؟" 

ولي تاسو ليدلي دي چرته ؟"  "

وا جاروتل３هو، هغوئ اوس اوس په هغه خ"   "

ډاك＂ر ُپو سامنان， دَ الس له اشارې كولو سره سم ال دومره نه  ْو ورته وئيلي ، چي هغوئ هم ورپس３ 
- －امونه ت５ز ك７و

_ 2 _ 

" او س５الني پ＋تونزوى هم ډ４ر په منو４ال باندي  نه دي غاوره ؟ دا ډاك＂ر ُپو سامنان，" 

هغه ي３ خور جوړه شوي ده"  "

ي／ر دَ سي ډي سي ＇خه دَ فل５＂ونو په لور په ډلي كي را رواني ډاك＂روسا چي دَ  ُبوبا جوُف دَ خبري ما＄
په ＄واب كي داسي ＇ن／ه وَ وئيلو، نو ورسره ＇ن， كي رواني فلوريتا ي３ ال سم تائيد نه ْو ك７ى ، چي 

..  سوپيس واي

" .. نن سبا خور او مور چرته وي" 
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ه لور ي３ په ماني خ５زو نظرونو باندي كتلو ورسته چي ＇ن／ه دا خبره وَ ك７ه ، نو ډاك＂ر دَ بوباُجوف پ
..  لومائي ي３ خبره داسي پرې ك７ه

＊ه به نه وي ، چي ډاوْن ！اوْن ته دَ تلو له مخه يو يو كپ ډ４ره سپ５شل كوفي زما په فل５ كي زما دَ " 
" ＇ي＋ئ ؟  الس وَ

هغه دا چي ته به ي３ نه ＇ي＋３.. خو په يوه ش７ط "  "

دا خبره چي ＇ن／ه  وسا وك７ه ، نو ！ولو دومره په زوره وَخند لو، چي س５الني ،  منو４ال او ډاك＂رُپو چي 
دې وخت له هغوئ ＇خه ＊ه ډ４ر مخته روان ْو هم دَ هغوئ ك７يكي ＇ه واور４د ل３ ، چي دَ منو４ال مورتي 

..  له خل３ داسي  خبره هم يو دم وَ وتله

" دا خو نن ډاك＂ر وسا هم ور＇رمه شوي ده.. واْو  ون６رفُل " 

" پرون هم هغوئ په رعمسيس هيل＂ن پالزې كي －６ －６ سره －ر＄５د لو.. هغه كله نه وه ورسره "  

. .  ُپو چي دا خبره وك７ه ، نو منو４ال ډ４ره ح５رانه شوه او بيا ي３ شاته كتلو ورسته وئيلو

" و اوس چرته له دوئ سره فل５ ته نه ده روانه ؟الكن دا ډاك＂ر وسا خ" 

"  ... هو، خود به ＄ي ، ولي چي له  لومائي سره ي３"   

..  س５الني ال له ＄ان سره سم بُو５１دلى نه ْو ، چي ډاك＂ر پُو ورته واي

تا ＇ه وئيلو س５الني ؟.. زه پوهى نه شوم "  "

" هر ＇وك په خپل كار ＊ه پوه８５ي.. ني نه دي وچول په كارچي موږ ته په نورو پس３ وي.. دغه " 

س５الني خبره په بله اړَولو د پاره ال دومره نه ْو وئيلي ، چي منو４المورتي دَ هغه په لور كتلو ورسته 
..  داسي له ح５رته وار ورباندي وك７و

دا ته واې س５الني ؟" "

هو، زه وايم"   "
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ډ４ر په اسان９ وَ وئيلو، خو په زړه ي３ يو خداى خبر ْو او بل هغه خپله ، چي دې وخت په  داسي خو ي３
- وجود كي دننه داسي مات５د لو رامات５د لو ، لكه هنداره چي ＇وك په كا１و ولي

_ 3 _ 

خارجي ！ورس＂ان وَ وژل شو 67په  لوكسور كي "   "

＇ه راغلى ْو، چي دَ سي ډي سي په ！ولو خارجي ع په اخبار كي دا خبر 1997دَ اتهلسم اكتوبر كال 
نو ＄كه لوستونكو تر خپلو دَ زړخو＊يانو پيداكولو  -لوستونكو باندي هم ＊ار ته دَ تلو بندي＃ و－５د لو 

په نيت پار！ياني اهتمام كولو اراده ＇ه وك７ه ، چي  من／لولين پ５غلي التان／ريل خپله دَ زوك７ي پار！９ 
-وستونكي ي３ را وَغو＊تلواو درست مل／ري ل -اعالن ك７ه 

..  نو ＄كه خو  ډا－تر ُپو او منو４ال مورتي په －６ه دَ هغ３ په فل５ كي وَ س５الني ته وئيلو ، چي

" دغه موقعه ده وَ ډاك＂روسا ته دَ غلط９ احساسَولو"  

الكن داسي نه چي بيا ＄انته بل غم جوړ ك７م؟"   "

شوي كار باندي س５الني پارَولو، خو هغه چي به كله دَ هغ３ ډرام３ وَ سين ته ل８  كه ＇ه هم هغوئ په پالن
له سوچه په ＄ير شو، نو له خياله به ي３ دَ وسا ماشومه ＇５ره مخي ته وَ در４د له او له هغه به ي３ تپوس 

.. وَك７و

" ته په ر＊تيا له ما كركه كوې س５الني ؟" 

. .  ته سر وَ ＊ورَلو او ورته وئيلو به ي３ نو ＄كه خو به هغه وَ مل／رو

خو زه هغ３ ته ..وسا كه له ما سره مينه كوي او كه يَه  -زه كله هم داسي تصور ال  نه شم كولى .. يَه يَه "  
"ُدوك نه شم وركولى ، چي －ني ما هم هغسي هغه ه５ره ك７ه لكه هغ３ چي زه ه５ر ك７ى يم اد

..  خو هغوئ به ورته وئيلو

  بس دا غواړو ، چي هغه دَ سوپيس له حصاره -الكن موږ خو دا نه وائيو ، چي －ني ته هغه ه５ره ك７ه "  
"خوشي ك７ه

.. خو س５الني ْو ، چي دَ  پ＋تني فطرت درلودلو له الري ي３ بيا بيا داسي ورته وئيلو
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ته －ورم ال نه او چرته دا  الكن ما له هغ３ سره دا لوظ ك７ى دى ، چي زه به چپ له هغ３ بل.. هو منم"  
 " دومره لويه ډرامه ، چي تاسو ي３ په ما باندي كوئ

خير كي منو４ال ورته وئيلو . .  هم ＄كه خو په اّ

" نو دَ دې مطلب دا شو، چي ته له رنا شام９ سره دَ ميني ډرامه نه ش３ كولى"  

" هو، زه مافي غواړم منو４ال خور"  

 ... " تا سره مينه نه هم كوي ، نو ته －وا كه وسا له"  

له مودو مودو راهس３... هو، زه به ورسره مينه هغسي كوم ، لكه كوله چي مي  " "

. .  س５الني چي داسي وَ وئيلو، نو ُپو ورته رامخي ته شو او په ح５رت ي３ ور ＇خه پو＊تنه  وك７ه

له كه ＇ه ؟ ياني هغه تا وَ دې سي ډي سي ته تر راتلو له مخه هم پ５ژند"  "

" خو بيا هم ما ليدلي وه او وينم ي３ هم.. يَه ، مخكي ما هغه نه پ５ژند له  " 

هغه ＇ن／ه او چرته ؟"   "

هر كله او هر چرته.. په خپلوخوبونو كي "   "

په خوبونو كي ؟"  "

ه وك７ه ، نو دَ فل５ دروازه هم دَ س５الني خبره په مسخرو باندي اړَولو ورسته چي ډاك＂ر ُپو داسي پو＊تن
له ！ك５د لوسره سمه خالسه شوه او پ５غله رناشام９  په ＊ائسته عربي جامو كي پ＂ه له عراق９ پ５غلي 

..  عقود سره －６ه چي رادننه شوه ، نو منو４ال وَ س５الني ته په غوږ كي وئيلو

دا ده راغله ستا محبوبه"  "

زما محبوبه ؟"  "

" دَ وسا په زړه كي دَ اور ل／ولو يوازين９ وسيله" 

"  ... الكن"  
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ورسته چي ＇ن／ه  ډاك＂رُپو، ب５سنك او منو４ال وَ خندلو، نو پ５غلي رانا ور＇خه " الكن"دَ س５الني دَ 
.. تپوس وك７و

په موږ باندي مو وَ خند لو كه ＇ه ؟.. ولي "  "

ر ، موږ په تاسو نه ، بلك３ دَ س５الني په هغه خواهش او دَ هغه دَ خواهش په 請داقت باندي يَه يَه ډ ئي"  
"وَ خند لو

" ＇ن／ه خواهش او دَ چيشي 請داقت؟" 

دَ راناشام９ دَ تپوس په ＄واب كي دَ ＇ه وئيلو په ＄اى منو４ال هغه تر الس وَنيوله او خپلي خوني ته ي３ 
 ي３ ف５صله چي په ＇ه  او －وره  -ئ دواړو تر ډ ４ره پوري په خپلوكي خبري سره كول３ دننه ك７ه او بيا هغو

خو بس چي كله هغوئ د باندي را  -ك７ه ؟ كه ＇ه هم په دې باندي چپ له هغو دْو نور هي）وك خبر نه ْو 
- وَوتل３ ، نو رانا شام９ تر اوله ＇ه زياته س５الني ته ني８دې ني８دې ك５د له

_ 4 _ 

نهه بجو خواته دَ  التان／ريل په فل５ كي پار！９ ＇ه پئيل شوه؟ لكه ！ولو مل／رو چي پرستان ماُخستن 
－وا په تورو تورو مني سكر！ونو كي خوندي  -ته پ５＋ه ك７ي وي او يا ي３ پرياني م％كي ته رابللي وي 

او دَ  شوي دَ مغرب شاپ５رۍ وزمو روس９ پ５غلو ايرينا ، ا４لينا او نستان په －６ه دَ جارجين خاتونا 
تاجكستان －ل چهرې كه اورونه ل／ولو، نو فلوريتا، سوپيس ، عقود ، رانا ، التان／ريل او نورو پ５غلو 

نو ＄كه خو په دې محفل  -هم په خپل خپل ＄اى وَ دې اور ته دَ خپلي برخي لمب３ ورسپارل３ ل／يا وې 
－انو وَ چُور كولو ته ي３ كي هر＄وان خوشاله ْو او ستر－ي ي３ يوې بلي خواته غ７َول３ ＇ه ، چي دَ ＊كال

- چلونه هم په خوند خوند جوړَولو ل／يا ْو

الكن يو س５الني ْو ، چي كه ＇ه هم دې وخت دَ خاتونا او رانا شام９ دَ پام وړ ＄وان －ر＄５دلى ْو ، خو زړه 
ولي چي دې پار！９ ته ډاك＂ر وسا نه  -ي３ له هغو سره －پي ته ＇ه ، چي ډانس كولو ته ال هم نه غو＊تلو 

 خو دَ راتلو امكان ي３ موجود ＄كه وْ، چي هغه به هر وخت لكه شهزاد－９ دَ ！ولو تر شا راتله -وه راغلي 
-

خو دَ س５الني هغه وسواس ، چي له ت５رو ＇و ور＄و ي３ دَ وسا او  -دَ انتظار ترخ３ لمح３ په خپل ＄اى 
پار！９ كي هغه وخت ختم شو، چينائي ډاك＂ر لومائي دَ متوقع ميني په باب په زړه كي روزَلو نن په دې 

. .  چي منو４ال ورته وئيلو

" لومائي او فلوريتا خو هم ترخپلو باقائده مينه پئيل ك７ه ؟" 
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دا خو نو ډ４ر ＊ه وشو.. ＊ه "  "

..  او بيا دَ ＇ه سوچ كولو ورسته په خل３ باندي دَ خپل شك په اړه يو دم داسي تپوس وك７و

" ؟..ك＂ر وسا سره نه ْو ولي هغه له ډا" 

ل５ونى شوى خو نه ي３ ؟.. دا ＇ه واې س５الني "  "

"  ... الكن هغوئ خو تر پرونه پوري" 

"Mr. Selani Come on"

. .  او بيا ي３ س５الني ته ديكه وركولو ورسته ورته په كرار داسي وَوئيلو

هغه شوخ چينائي خو له اولي .. ائي او وسا تر من％ه دَ ورور او خور ر＊ته ده زه خبره يم ، چي لوم"  
"پوهى شوې كه يهَ زما ساده وروره.. ور＄ي په پ＂ه له فلوريتا سره مينه كوله 

داسي ورته وئيلو ورسته هغ３  دَ س５الني پام دَ هغو دواړو په لور  دَ الس په اشاره اړَولو ورسته داسي 
..  وئيلو، چيال هم ورته وَ 

هغوئ ＇و لمح３ مخته هغ３ ته دا خبره ك７ي وه په يوه 請الح وك７ه ، چي هغوئ زياته نور په غال "  
"باندي مينه نه شي كولى

دَ منو４ال دا خبري ＇ه وې ؟ چي س５الني په زړه زړه كي دَ رب شكر ادا ك７و، او دَ س７ې ساه ايستلو 
. .  ورسته ي３  منو４ال ته وئيلو

" و اوس خو به دواړه ډ４ر خوشاله وي ؟ن" 

" ＄كه خو －وره هغوئ دواړه له يو بله ب５ل８５ي نه -په دې كي شك هم نه شته .. هو " 

نه يوازي دا ، بلك３  په دې رن／ينه پار！９ كي كه  ُبوبا جوف وَ سوپيس ته لكه چرګ  شاوخوا وزرونه  
ريل په رن／ه دَ مراكش ＄وان حسن او －ل چهره ！پَولو، نو دَ  اّدذربائيجان روف با－５رلي او التان／

نو ＄كه خو اوس ډاك＂ر لومائي هم له فلوريتا سره هغسي ډانس  -تاجك９ هم تر خپلو جار４د لو ل／يا وْ 
- لكه په اي６وانس ！ولنه كي چي ي３ دوه مئينان سره كوي ،چمتو ك７ى ْو
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. .  په لورغبر－ه ك７ه او وئيلو ي３يو وخت  منو４ال دَ س５الني دَ زړه ساتلو په نيت خبره دَ وسا 

دَ ډاك＂ر وسا نخرې ال ＇ه ، چي دا په ＄ن６ وَ هري هغ３ پار！９ ته راتلل چي ته په ك３ ي３ ، هم نور هي＆ "  
"نه دي ، بلك３ ستا دَ س５％لو او تا دَ هم５ش د پاره خپلولو په نيت كوي

چي بيا به ي３ دَ وسا دَ ظالمو او الكن  -س５الني هم داسي محسوسه ك７ه ، لكه هغه چي ر＊تيا واي 
. .  فرعوني روئيو او ادا－انو ته په خيال كي ＄ير شو، نو به ي３ په زړه كي ＄انته وئيلو

" چي بيا به دي هغه په نصيب ك８５ي.. －رانه ده س５النيه "  

..  او كله كله به ي３ ال داسي خبره هم مزغو ته وره غله ، چي －ني

" هم ده ، چي ما په لوم７ۍ ورځ ليدلي وه كه چرته بله ＇وك ده ؟ دا وسا هغه انجل９" 

. .  خو بيا به دَ ＊ه سوچ او فكر كولو ورسته له ＄ان سره موسكنى شو او داسي كرار غوندي وَ ُبو５１د لو

" كه هغه انجل９ نه وى ، نو بيا به دا دومره ورپس３ زهيرنه وى"  

رن／ونو ما＊ام له ماخستن ＇خه كرار كرار دَ نيمي شپ３ وَ خواته  لن６ه دا ، چي ＇ن／ه ＇ن／ه دا دَ
لن６ ４دلو ، نو هغسي هغسي به پار！９ هم دَ مل／رو تر ميان دَ خو＊ي نا خو＊ي په باب دَ هنداري غوندي 

－وا دَ نورو جوړو په سمون كه ＇ه هم رانا دَ  منو４ال په شرارت بيا بيا دَ  -ر＊تيا وئيلو ته چمتو ك５دله 
مخي ته خپل ＊ائست لمبه كولو او غو＊تل ي３ چي نه يوازي دَ خپل عربي رقص په سرور كي  س５الني

خو هغه ْو ، چي په  -ي３ ！ول شاعرانه ويده جذ بات وي（ ك７ي بلك３ م７ه احساسات هم را ژوندي ك７ي 
. .  هي＆ قسم ادا－انو ي３ نه غول５د لو او دا به ي３ ال جال ورته وئيلو

４ره ＊ائسته ي３ او كه وَغواړې ، نو دَ فرشت３ ايمان هم ختاكولى ش３ ، خو په دې منم، چي ډ .. رانا "  
"هغه په هوس نه شي بد ل５دلى...زړه كي ستا د پاره چي كوم ＄اى ما دَ دوست９ په نيت غوره ك７ى دى 

ه －وره چي هغ３ به ＇له دا خبره دَ خپل حُسن دَ توعين په حقله اخيستله او په خندا به ي３ بيا بيا ورت
.. وئيلو

＊ه ..  كه درته په ر＊تيا شوم ، نو هر ＇ه به درباندي ه５ر ك７م..داسي مه وايه .. چپ شه س５النيه "  "

.. خو س５الني به هم ورته وئيلو

كثير مشكله"  "
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ال ال ُمش مشكله حبيبي"   "

ن／ه ورته وَ وئيلو، نو به ورسره منو４ال ، ُپو ، او هغ３ چي به ورته بيا په خپل مخصوص انداز كي دغه ر
نو ＄كه  -چي دَ درستي پار！９ به ورته پام شو -عقود او ب５سنك مورتي هم خندا ته داسي وَجوړ４د لو 

خو يَو نيم مل／ري ، چي هغه سوپيس هم په كي ور－６ه وه دَ راناشام９ عكسونه په دې نه اخيستلو، چي 
په دې خو، چي كله  -ك３ خبره دا وه ، چي هغه تشه وَ س５الني ته －４６دله بل... هغه په لوم７ي ＄ل －４６د له 

وكه غوندي وَ  سوپيس ＊ه ډ４ر عكسونه واخيستلو، نو س５الني ته ي３ سر ورني８دې كولو ورسته ＇ُ
. . وئيلو

"ستا دَ ب３ وفائي دا دويم ثبوت هم بد نه دى" 

ا خول３  ور ايله شوې او هغه له سوچه ＇و مياشتي شاته وَ داسي چي ي３ وئيلو، نو په س５الني يو ＄ل بي
- هغه واقع３ ته په ＄ير شو، چي سوپيس ي３ تر نن ور＄ي پوري ور باندي بل５ك م５ل كوي ل／يا ده

اوس به ال هغه دَ دې عكسونو په باب له خياله وَ وسا ته رقم رقم بهان３ ت５رَول３ ، چي ناببره ي３ دَ ك５مرې 
تر－ي هغه وخت پاته وازي شول３ ، چي رانا شام９ ي３ په ＇ن， كي ＇ه ، چي تر په فلش الي كي  س

ډ４ره هانده په خپلي غوزۍ كي ناسته نه يوازي وَل５د له ، بلك３ سوپيس ي３  ال كله بياعكس اخيستى 
نو ＄كه خو هغه رانا ته ديكه وركولو ورسته تر دې هانده ال هم په لغازي موسكا كي ورته  -هم ْو 

..  وَوئيلو، چي

" ＇ه خبر وم ، چي ته به دننه هم دغوني بدرن／ه ي３ ، لكه په ظاهره چي ستر－ي غولوې" 

مخته كه ＇ه هم هغ３ دَ س５الني دَ ديك３ پرته دَ هغه دا خبري په زړه باندي ډيري بدي ل／５دلي وې ، خو 
و ورسته په خپلي دَ خل／و له مخه ي３ دَ ردعمل ＊كاره كولو په ＄اى  ستر－ي دَ هغه په ستر－و كي اچول
..  ژبي كي قسم كولو سره سم هغه ته ＇وكه غوندي په ان／لس９ كي ال داسي هم وَ وئيلو

واهللا چي ＄ان ته مي مرئيى ك７ى نه ي３ ، نو نه به  -دا زما دَ دې ساعت دغه ب３ عزتي .. ياد لره س５النيه "  
"يم ＊％ه

.. ، چي س５الني ورباندي وخند لو او ورته －ويان شوهغ３ به ال دَ پورته ك５د لو سره سم نور ＇ه هم وئيلو 

په حسن دي نور ختا باسه"  "
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خو دا مي هم لتاسره لوظ دى چي خپل .  هو ته، چي ختا ك８５ي به .. بچو ، هغه به هم ته ي３ .. نور نه "  
"دغه كست به سرته حتماً رسوم

－２لو، خو رانا ي３ بيا بيا تر ＇ن／ه ك５د له او په ب５الب５لو  كه ＇ه هم س５الني دا هر＇ه دَ هغ３ له خوا ！وكي
الكن س５الني دې وخت چپ له وسا نور هي＆ هم  -ادا－انو به ي３ هغه ته دَ خپل ＊ائست احساس وركولو 

- كومه چي ال نه وه راغلي -په مزغو كي نه ْو 

خيري ډانس او مستي وه  و ته تابيا كوله ، الكن س５الني نو ＄كه هر مل／ري خوله ايستل -اوس دَ پار！９ اّ
 ４بيا هم هلته په يوه كونج كي له تحائفو سره خوا كي يوازي ناست خپله محرومي او مايوسي دَ س／ر

په لوخ７كو كي ژړَوله ل／يا ْو ، چي نا＇اپه ډاك＂ر وسا او پ５غله منال هم  اورونه ل／ولو په نيت ＇ه را 
ډلي كي بيا وَ هم دَرول３ ، چي په كي ！ولي روس９ پ５غلي ورس５د ل３ ؟ چي التان／ريل له ＄ان سره په هغه 

- نه يوازي والړي وې بلك３ ＄ن／５دل３ هم

منال كه ＇ه هم ډ４ر ژر له نورو پ５غلوسره په ډانس اخته شوه ، خو ډاك＂ر وسا دَ  منال او خپله تحفه  په 
م س５الني په خپلو الس كي اخيستي －وره چي دَ چا په ل＂ون كي يوې بلي خواته －ر＄５دله ؟ كه ＇ه ه

ستر－و وَ ل５دلو چي دَ هغ３ وَ استقبال ته په دې پار！９ كي موجود هر مل／ري ＄ان هغه وخت ال ور 
- رسولى ْو ، چي هغ３ دې پار！９ ته له منال سره سمي موسكا－اني راوړي وې

ميس دې وخت په ＊ائسته جامو كي پ＂ه  وسا كه يوې خواته په هره مانا كي خُماري  فرعونه تاخين
نوبلي خواته ي３ دَ ت５ر４دونكي وخت له  -بر４＋５د له او دَ س５الني خواركي په زړه ي３  ُنوكري ل／ول３ 

رفتار سره سمي فرعوني خوئي３ او ادا－اني هم  كرار كرار وَ هغ３ فرعوني ملكه هاتشيپسوت  په رن／ه 
 نو باندي باچهي ك７ي وهجاللي ك５د ل３ ، چي دَ م＂و په زور ي３ دَ لوم７ۍ او ورست９ ＊％ي په تو－ه په نرا

-

_ 5 _ 

" هغه په چا پس３ －ر＄ي ؟" 

" ＇وك غواړي ؟" 

دا او داسي نور سوالونه ْو ، چي دَ س５الني په مزغو كي ي３ دَ ＄واب په ل＂ون غزوني دَ هغو وسوسو په 
- لور كول３ ، چي په دې ت５رو ＇و ور＄و شپو كي ي３ دَ هغه په زړه كي ډ４ر په تادۍ ＄اى نيولو

ك５دلى شي ، چي هغه په ما پس３ －ر＄ي"   "
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س５الني چي دا خبره ＇ن／ه په زړه كي جوړه ك７ه ، نو له وسا سره ي３ ستر－ي ＇لور هم ＇ه شول３ ؟ چي دَ 
ډاك＂ر وسا او هغه هم له تهائي ماربچ９  -ده په ！ولو ُام５دونو باندي خ７ي اوبه هم سم دالسه ت５ري شوې 

غه تور بُوباجوُف پوري والړه ، چي له كه７ك９ سره يوازي شاهد چي دَ هغوئ سوپيس سره مل／ري تر ه
- په انتظار كي والړ ْو

هو، هغه په خپل دويم اوسني رابرس５ره شوي شك كولو كي غلط نه ْو ، ولي چي مخته بيا دَ هغو درو 
 -شو او يو دم پورته شونو ＄كه خو دَ س５الني دَ زغملو توان ختم  -واړوخل３ له خندا－انو را！ول５د ل３ نه 

..  او په غ＂و －امونو دَ  التان／ريل له فل５＂ه ＇خه له دې يقين سره مل／رى وتلو ته ه）وال شو، چي

"هغ３ بل دَ هيچا نه ، بلك３ دَ  تك تور ُبوبا ُجوف ل＂ون كولو"  

. .  ولي وهخو په وتلو كي بريالى ＄كه نه شو، چي ډاك＂ر پُو ي３ الره په داسي خبره كولو باندي ني

" دومره ژر دي بيا ماته وَ منله ؟.. ولي دوسته " 

دغسي ي３ －２لى ش３.. هو "  "

" اوس دي زه وَ ماتي ته نه پر８４دم.. الكن يَه " 

او دَ هغه او بيا ي３ س５الني په مال ！كولو ورسته تر الس نيولى په هغه لور ُبوتلو، چرته چي سليم يمني 
دَ مائين３ پرته  منو４ال ،  ب５سنك ، فالويه او وين６ي په چپه راناشام９ هم دَ  التان／ريل په خوشاليانو 

نو ＄كه خو دَ نه غو＊تلو پرته هم س５الني دَ هغوئ په هري خبري نه  -كي خپلي خوشالياني ور－６َول３ 
الس په خپلو اوږو باندي ي＋ى په يوازي خله تر غوږونو پوري رسوله ، بلك３ يو نيم وار ي３ دَ رانا 

-داسي وئيلو پرې هم ＊ولو

" چي نن دي هغه ضد هم پوره ك７م چي ته ماته پرې ماته راكول غواړې.. را＄ه را＄ه " 

خو بيا چي به هغ３ دئﾧ）ن／ه دَ ＄ان په لور ور كش ك７و، نو س５الني به ورته شا ك７ه او هغ３ به السونه 
كه ＇ه هم هغه پوه５دلو نه ، خو دَ ..كي به ورته －وره چي ＇ه او ＇ه وئيلو  ترې چاپ５ر ك７و او په عرب９

-عقود ، ثريا او مديحه ك７يكو به هغه ته دَ رانا شام９ په زړه كي پ غل ور＊كاره ك７و

－وا ＇ن／ه ＇ن／ه چي دَ  التان／ريل دَ زوك７ي پار！９ دَ وخت په اوږو دَ سهار په لور الري لن６َول３ ، نو 
ب５لو روئيو او ت５روتنو باندي س５الني او وسا دَ يو بل دَ س５％لو په ضد اور ل／وني داسي  هغسي په ب５ال

چي دَ هغوئ  تر ميان دَ لوستو په شم５ر وا！نونه په ډ４ره تادۍ دَ －امونو په حساب اوږد４د لو  -كول３ 
- ل／يا ْو
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*****

٧ فصل 

سوئیز ک５نال په  ＄ن６ه باندي دَ تاوان سودادَ 
" زه له تاسره يو دوه من＂ه ك＋５نستلى شم "

سالم اچولو ورسته الس وركولو سره سم هغ３ نرۍ  ج／ي سوډان９ پ５غلي منال الجدال، چي دَ ډاك＂ر 
وسا تر ！ولو ＊ه خوندك９ وه چي داسي درخواست وك７و، نو س５الني ورته دَ اجازې وركولو ورسته چي 

..  و＊تنه وك７هست７ى مه شي ＇ن／ه وَ وئيلو، نوهغ３ په موسكا كي پ

زړه دي په سي ډي سي كي ول／５د لو كه يَه ؟.. ＇ن／ه ده ستا مطالعه او وايه س５النيه "  "

－ُزاره كوم او دَ دويم سوال په ＄واب كي به دَ ＇ه  وئيلو په ＄اى چپيا راته بهتره وي.. ＊ه يم "  "

..  هغ３ وړې چشمكي په ستر－ي باندي سمولو ورسته وئيلو

خو اول دا حال راك７ه ، چي ＇ه خورې او يا ＇ي＋３؟.. ي به كْو خبر"  "

ما اوس اوس كوفي وَ ＇ي＋له.. وَ بخ＋ه "  "

رډر و４＂ر ته  ورك７و،او بيا ي３ دَ  خو هغ３ دَ س５الني په خبرو كي دَ ب５زارۍ ＇ر－ندَوني ، پرته هم دَ كوفي اّ
..     هغه په خوا مخ ور اړَولو ورسته وئيلو

"  .... چرته زما رات， خو..ستا طبعيت ＊ه نه دى     "

داسي خبره هم نه ده ، بس ل８ نه يم برابر.. يَه يَه  "  "

دَ س５الني په دې خبري باندي هغه ＇ه غوندي وَموس５د له ، او بيا ي３ مخته خبره په خالسو تورو كي 
..  داسي وك７ه

" ډ４ر ني８دې نه واست ؟ په شروع ور＄و كي ته او پ５غله وسا" 

هو، ْو خو؟"  "
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الكن اوس ＇له داسي ليري ليري ＊كارئ ؟"  "

س５الني پوهى شو، چي دا انجل９ دَ وسا له خوا ماته راوړي ده ، نو ＄كه ي３ ＄انته پچه ږد لو ورسته 
.. .  ورته وئيلو

زه نه يم خبر ، چي هغه له ما په ＇ه خفه شوه ؟"  "

نو خامخا ＇ه وي وجه خو به ي３"  "

توري باندي س５الني دَ هغ３ په لور وكتلو او بيا ي３ په پسخوندي موسكا كي ＇وكه " خامخا"دَ هغ３ په 
..   اوږي ＇ن６ لو ورسته ورته وئيلو

اوس به نو مخته ＇ه وايم ؟ －وا زه خبر نه يم او ته واې ، چي خامخا به ＇ه وي"   "

"  ... يم چي هغهزما مطلب دا نه ، بلك３ زه وا" 

 او دغه  ستا دَ سوال هغه وجه هم -هو، هغ３ ك５دلى شي ، چي ترما ＊ه خواُخوږي پيدا ك７ي وي .. هغه"  
"كومه چي اوس تا له ما پو＊تله.. ك５دلى شي  

＊ورَولو لكه هغه چي هم دغه خيال  پ５غلي منال دَ  س５الني په دې خبري باندي سر په اثبات كي داسي وَ
...  ه وايالكن مخت -لري 

" ته په ر＊تيا مينه ورسره كوې ؟" 

" هو، ما له هغ３ سره مينه له ُمودو ُمودو راهسي ك７ي ده او ك５دلى شي چي اوس هم" 

الكن هغه ＇ن／ه ؟"  "

منال دَ س５الني خبره پر４كولو سم دستي چي داسي په ح５رت پو＊تنه وك７ه ، نو س５الني س７ه ساه 
..  ته ستر－ي اړَولو ورسته ورته وايايستلو سره سم پورته بام 

"  ... دا ډ４ره اوږده كيسه ده او زه نه غواړم چي.. منال " 

دومره وئيلو ورسته چي هغه خپله خبره په دغه ＄اى نيم／７ي پر４＋وله ، نوهغ３ چوك９ نوره م５ز ته 
..  راني８دې كولو ورسته تپوس ور＇خه وك７و

"ور４دلي ديما داسي ا.. شاعر هم ي３ " 
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" ＄كه خو په وي＋و ستر－و باندي خوبونه وينم.. يم " 

الكن ُپو بيا  -او خبره په هغه ＄اى پاته شوه  -او س５الني ال داسي سم نه ْو وئيلي ، چي ډاك＂ر ُپو راغلو 
.. ويو دم ي３ په خپله شوخه الكن ډ４ره مخصو請ه لهجه كي ور＇خه تپوس وك７ -كله دَ چا اّسره كوله 

"  ... ته ماته دا را ＊ئيلى ش３ چي هغه وسا.. ه５لو منال "   

" او سوپيس دي چرته دي؟ "

" وي به چرته په سي ډي سي كي" 

منال چي ＇ن／ه  دَ ډاك＂ر ُپو دَ خبري په ＄واب كي العلمي ＇ر－نده ك７ه ، نو هغه دَ وړې الكن پسخوندي 
..  دا كولو ورسته ورته وئيلوغوندي خن

" هو ، ب５شكه هغه به له ＊ائسته ُبوبا جوُف سره ناستي وي چرته"  

او بيا دَ ＇ه خند لو ورسته درې واړو خپل خپل م／ونه په الس كي نيولى په كوفي غوړپلو چي ＇ن／ه  
، چي －ني دَ هغوئ  بوخت شولو ، نو －په له سي ډي سي ＇خه دَ  ُپو په دې سوال ال نوره هم خوږه شوه

-ياني ا４م فل س５شن ＇له تر راتلونكي جوالئي ا－ست پوري وَ ＄ن４６د لو 

"؟  －وا وسا به په دې راتلونكي دسمبر كي نه ＄ي وطن ته"  

س５الني كه ＇ه هم داسي خبره نه وك７ه ، خو تر ډ ４ره پوري ي３ په زړه كي كُو！５د له په دې چي هغه ډ４ر 
- نه تللوبانديخوشاله شوى ْو دَ هغ３ په 

_ 2 _ 

ولي چي ډاك＂ر وسا يو ＄ل بيرته دَ هغه دَ سوچ په سمون دَ هغه په لور  -نن س５الني ډ４ر خوشاله ْو 
－واكه  ＇ه هم وسا ن５غ په نيغه چاته داسي هي＆  -او ＇ه ＇ه خبره هم دغه رن／ه وه  -راستن５دل غو＊تلو 

او  دَ  -３ ناسته والړه تر اوله ＇ه غوندي زياته ك７ي وه قسم دَ ماتي خبره نه وه ك７ي ، خو دَ  منو４ال سره ي
نو ＄كه به په دې بهانه باندي  -هغ３ وَ وړو ُلو１و فالويه او وين６ي ته ي３ فرانسوي ژبه هم ور زده كوله 

- هره ورځ مازي／ر مال ورته فل５ له راتلله

ي ＄كه نه وركولو، چي هغه غو＊تلو خو بلي خواته س５الني كه به هغه كله وَليد له هم ، نو چنداني لف ي
او دا هر＇ه هغه له خپلي خوا نه كولو، بلك３ دَ منو４ال او  -، چي وسا دَ ميني او هغه په قد ر پوهى شي 
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چي هغوئ كه يوې خواته سوپيس دَ هغ３ له مزغو ايستله ، نو بلي  -ډاك＂ر ُپو په خو＊ه ي３ ＄كه كولو 
－وا اوس س５الني نه ، بلك３ هغه دَ س５الني په رن＃  -ل／يا ْو  خواته ي３ دَ  س５الني تول هم ورته درنَولو

- اخته شوي بر４＋５د له

مخته نو ＇ه وْ؟ هغه س５الني ، چي نن سبا كه يوې خواته دَ نر پ＋تون غوندي په دې خبره باندي والړ ْو ، 
９ ورته تر نو بلي خواته به ي３ دَ خپلي خوني له كه７ك -چي ډاك＂ر وسا دي له هغه  ＇خه مافي واخلي 

او يا چي به ＇ن／ه وسا دَ    -هغو پوري په غال غال الره ＇ارله ، چي هغه به نه وه دَ  منو４ال تر كوره راغلي 
منو４ال  له كوره وَ وتله ، نو هغه او پُو به په من６ه دَ  منو４ال وَ كور ته ورغلو او په داسي پو＊تنو به ي３ وَ 

..  به ي３ هم ورباندي زيات５د له ، －واخپل زړه ته تسلياني ＇ه وركول３ ، چي غو＊ه 

" نن وسا＇ه وئيلو؟" 

..  او دا راته وَ وايه ، چي

" تا ورته ＇ه وئيلو؟" 

－وا اوس هغه هم ل８ه پوهه شوي وه ، چي  -هم دغه رن／ه ور＄ي او شپ３ مخ په وړاندي رواني وې 
چي هغ３ په .. ماته ي３ په نره ＄كه نه منله خو  -س５الني هم ورته هغسي مات شوى دى ، لكه هغه خپله 

＄ان باور درلود لو، چي كله هم وَ غواړي ، نو ورته دَ يوې خوږې موسكا وړاندي كولو په بد له كي به 
 بيا چي به دَ هغ３ دَ و４رَولو د پاره منو４ال ورته كله نا كله كه ＇ه هم داسي وئيلو، چي ،ي３ دَ ＄ان ك７ي خو

 ..

" چي س５الني در＇خه ＇وك هوا نه ك７ي ؟ داسي نه.. وسا " 

..  خو هغ３ به په خندا كي ورته وئيلو

"نو بيا دي هوا شي.. كه داسي په اسانه هوا ك５د لو " 

..  او يا به ي３ ورته وئيلو، چي

" " ＊ه دى ، دغه رن／ه به ي３ پ اندرون هم راته ＊كاره شي

..  وار وَ س５الني ته وئيلو، چيهم په دې خو به منو４ال په وار 

" چي دَ وسا زړه در＇خه بدرا شي -چي هي＆ داسي غلط كار نه وَك７ې .. －وره －وره س５النيه " 
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بلك３ چي اوس ي３  -س５الني  دا خبره منله ، خو سوپيس وه ، چي نه يوازي وَ هغه ته په غضب شوي وه 
وله وَ  وسا ته نور خو نور ، دا هم ال وئيلي ْو، چي خپله هم دَ تول تله دَ هغه په مقابله كي سپكه سنج

خو دَ منو４ال له  -او س５الني له هغه سره دا او داسي بد هم ك７ي دي  -س５الني په هغ３ پس３ م７ك５د لو
هغه يو خوشرابي .. قوله وسا اوس دَ سوپيس په خبرو باندي ＄كه باور نه كوي ، چي دَ هغ３ له قوله 

.. －وا كله واي ، چي -ري ور＄ي بيان ي３ له ت５ري ور＄ي ب５ل او بدل وي دَ ه.. انجل９ ده ،  او بل 

"په لوم７ي ＄ل هغ３ له س５الني سره مينه اّغاز ك７ي وه" 

..  او بيا واي

" يَه يَه دا خو س５الني ْو ، چي هغه ي３ ورسره په مينه كولو وَپارَوله" 

.. الكن كله كله خو ال داسي هم واي ، چي

" س５الني دَ هغ３ په خو＊ه نه ورسره تلو، نو ＄كه دَ هغ３ ور＇خه بد وَ شو " 

دَ سوپيس ＇خه دَ زړه ماتي ډاك＂ر وسا دغه رن／ه خبري چي به كله دَ منو４ال مورتي  له خل３ دَ س５الني تر 
ولي چي اوس ي３ هغه په  -غوږو ورس５د ل３ ، نو هغه به وَ عظيم خداى ته په سجده باندي پر４وتلو 

الكن بيا چي به ي３ دَ هغ３ وَ دې  ب３ ＄ايه هوډي ته پام شو، نو له غص３ سره  -السونو كي بلله  محفوظو
سره به ي３ مينه په دې خبري باندي ورته راتله ، چي هغه خوبه هم هركله دَ خوب په ！اپو－انو كي ورته 

- راتلونكي خپله خيالي انجل９ په دغسي ب２ه كي ليد له

_ 3 _ 

ډاك＂ر ُپو او منو４ال غو＊تلو، چي دَ دغو دْو مئينانو روغه به په هغه ورځ كوي ، چي كله وَ 
ع ورځ ده او دَ  1997الكن  نن دَ نهه وي＋تم نومبر كال  -سوئيز ك５نال ته دَ س＂６ي ！ريپ په تو－ه ＄ي 

ونكي په بس كي خو له بده مرغه يوازي دَ  －لوبل ډپلومه لوست -اسماعيليه او سوئيزك５نال ！ْور دى 
نو ＄كه وسا هم شاته پاته شوي وه او بس چي  -ناست دي او دَ  ا４م فل يو لوستونكى هم نه شته په كي 

نن په هغ３ اوږدې .. مخته ي３ دَ پوليس －اډۍ دَ حفاطت د پاره روانه وه په ＄اى دَ سعيده عائشه دَ س７ك 
ه راغلي وه ، چي خورا ډ４ري ورانياني ع كي هغه لويه زلزل1994الري باندي سم شو، چرته چي په كال 

الكن دَ دې ＄اى  -او تر اوسه پوري ال زياتره ودانياني هغسي كن６وال３ پاتي وې  -ي３ جوړي ك７ي وې 
هد يره دَ كتلو  وړ＄كه وه ، چي دَ هر خاندان م７ي په يوې ＇لورديواليزه ، خو ب３ بامه ودان９ كي په 

هو ، داسي وران او ويجاړو كلى ، ي .. ري يو كلى ＊كاره ك５د لو او دا هد يره له لي -قبرونو كي پراته ْو 
نو خو س５الني چي دې وخت ي３ په زړه باندي دَ وسا دَ نه رات，   -زړند ورته كله هم پ５＋ه نه وي را ك７ي 
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په هكله جذبو دَ پريانو دَ دُوړو په شان ات２ونه كولو هم خپل ＄ان او ژوند ب３ له هغ３ خپلي  خفه شوي 
- په ست７يا－انو ست７ى بر４＋５دلووسا ＇خه 

＇ن／ه ＇ن／ه چي بس دَ  اسماعليه په لور الره لن６ وله ، نو ورسره كه م％كي هم خپله ب２ه سمه بد لوله ، نو 
دَ س５الني سره په ＇ن， كي دَ دې بل كتار په سي كي ناستي سوپيس چي نو！س ي３ اخيستلو يو وخت 

ك７ي چاړې په لور چي ＇ن／ه واړَولو، نو هغه ورباندي دَ هغه پام خپلي خواته په كاپ９ باندي جوړي 
＄كه پسخوندي موسكا وك７ه ، چي هغ３ －وره چي ＇ه او ＇ه په  تهائي ژبي كي ورسره ليكلو هم ل／يا 

-وه

او  -اوس كه ＇ه هم －５م دَ هغ３ له السه وتى ْو ، خو بيا هم دَ خپل كستناكه فطرت له سوبه ＊％ه نه شوه 
كه  ＇ه هم يو نيم ＄ل س５الني هغ３ ته دَ هغ３  -كي س５الني ته غا＊ونه كرلو ل／يا وه هغه رن／ه ي３ په زړه 

چي ال نوره نوره .. خو هغه وه  -دَ بدو احساس وركولو دپاره ＊ي ډ４ري خوږې او درن３ خبري هم ك７ي وې 
-به ورته ＊ا ماره ك５د له او له خل３ به ي３ ورته اورونه غور＄ولو

په مشرق كي په سل كلومي＂ره وا！ن باندي جوړ ＊ار دى ته رك له قاهره ＇خه  اسماعيليه ، چي دَ  قاهره
- ډبل روډ ورَغلى دى

" دلته په الري كي ＄اى په ＄اى دَ  كوترو دَ فارمن， دپاره جوړي سپيني غ＂ي كو！３ دَ كتلو وړ دي" 

نو ＄كه خو هغ３ په  -لو سوپيس چي دَ س５الني پام په هغه خوا ناببره واړَولو، نو هغه ورباندي وَخند 
-ح５رانتيا ور＇خه پو＊تنه وك７ه

؟..＇له دي وَخند لو زما ُد＊من س５النيه"  "

" ＄كه ، چي ستا له خل３ دَ كوترو په باب خبري عجيبه راته ＊كاره شوې" 

عجيبه ولي؟ كوتره خو ＊ائسته مارغه دى "  "

..   هغ３ چي بيا تپوس وك７و، نو س５الني ورته وئيلو

"... ＊ه پوه８５ې ، چي كوتره دَ امن عالمت ده او ته" 

دغه وئيل غواړې ؟.. ترهه －ره يم "  "

ترهه －ره.. هو"  "
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"؟ زه ترهه －ره ، ياني..＇ه " 

..  او بيا ي３ خبره په دې ＄اى باندي پر４＋ولو سره سم دَ خند لوورسته ورته وئيلو

" ؟...وسه ليدلي ＇ه دي خوار س５النيه تا تر ا" 

هغ３ به ال نور ＇ه وئيلو، چي ورسره ＇ن， كي ناستي فلوريتا ي３ پام دَ  اسماعيليه ＊ار په دريابي 
نو＄كه س５الني هم دَ خپلي  -ويال３ باندي جوړ دَ هغه پُل په خوا اړَولو ورسته －وره چي ＇ه ورته وئيلو

-خوا له شيشو ＇خه دباندي كتل شروع ك７و

دَ پاْو كم دْو －ن＂هو دَ مزل ورسته چي دَ  اسماعليه ＊ار  په تن／و الكن ډ４رو ＊ائسته الرو باندي چي بس 
..  دَ م／رمچهـ په رن／ه ډم اوبو ته ورس５د لو، نو دَ س５الني تر شا ناست محمد عبدالرحمان له قوله

"م／رمچهـ خ８５يدی او دَ دې مانا هم دَ مصریانو په ژبه کی    LAKE TIMISAH  "دا

م／رمچهـ ؟"  "

داسي نه چي س５الني په دې نامه باندي حريان شوى ْو ، بلك３ هغه چي دا تورى له خل３ په زوره را 
خو هغه وه ، چي دَ ＇ه وئيلو په ＄اى ي３ غا＊ونه په موسكا كي  -ايستلو، نو ي３ دَ سوپيس په لور كتلو 
..  داسي په كركه سپين ك７و لكه واي چي

" تا خو ال م／رمچهـ ليدلى كله دى" 

كه ＇ه هم س５الني دَ هغ３ داسي پسخوندي خندا ！وكه －２لي وه ، خو سوپيس ي３ په لوري بيا بيا ډ４ر له 
- خشمه داسي كتلو لكه هغه چي ي３ ډ４ره زياته ب３ عزتي ك７ي وي

يو غوږ شوى ْو ، چي دَ سوئيزك５نال خو س５الني له هر ＇ه ب３ خبره دَ محمد عبدالرحمان وَ هغه خبرو ته 
په باب ي３ داسي هغه وخت كول３ ل／يا ْو ، چي دَ يولس نيمي بج３ خواته بس نوموړي سوئيز ك５نال ، 

-چي ورته نهر سوئيز هم وئيل ك８５ي ته وَرس５د لو

ينئين دا دَ سره سمندر ياني دَ ر６４ سي او م６５ي＂５ر.. هغه تكي شن３ اوبه چي وين３ .. ه３ س５النيه "  
كلومي＂ره اوږده الره ده ، چي دَ مصر په معاشي ودي كي  193سمندر تر ميان السي جوړه هغه لن６ه －وا 

او بله ＇ن６ه  -يو سر ي３ تر م６５ي＂５رنئين سمندر پاني پورټ سعيد پوري رس８５ي  -ډ４ره لويه برخه لري 
"ي３ په ر６４ سي باندي تر پورټ توفيق پوري غز４دلي ده
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يو ډ４ر غ دَ ت５لو ！５نكر ت５ر４د لو، نو له ＇ن／ه ورته والړ دَ يمن مل／ري سليم  وَ دې وخت چي په كي 
.. س５الني ته  په غوږ كي وَ وئيلو

سوپيس دي غواړي"   "

چرته ده ؟"  "

له هغه ك５بن سره والړه ده"  "

يو وار ال دَ هغه  -او س５الني چي ＇ن／ه په هغي خوا ور وكتلو، نو هغ３ دَ الس په اشارې هغه ور وَبللو 
خو بيا ي３ وئيلو، چي ورت， ورته ＄كه ضروري دى ، چي په ارادو  -په زړه كي راغلو، چي نه شي ور 

-نو ＄كه ي３ په لوري ورچپ شو -ي３ خبر شي 

 ... " زړه مي غواړي چي م７ دي ك７م او  په دي اوبو كي دي وَ بهوم ، الكن.. س５النيه "   

الكن ＇له سوپيس؟"  "

بلك３ زه خو دا درته وايم ، چي كه ته زما .. ما ته دَ خبري سپينولو دپاره نه ي３ راغو＊تلى .. غلى شه "  
نو ك５دلى شي ، چي ما او تا له ُد＊منانو ＇خه بيرته دوستان .. په خو＊ه يو كار وَك７ې هو فقط يو كار 

"شو

كوم كار دى ؟.. وايه  "  "

، چي ُبوبا را ورس５دلواو په تريو تندي چي ي３ ＇ن／ه سوپيس ته س５الني به ال اوس نوره پو＊تنه كوله 
.. ورسره دَ تللو وَ وئيلو، نو هغ３ په سخته لهجه كي ورته وئيلو

"زه درپس３ يم ، نه －ورې چي زه له س５الني سره يوه پ＂ه خبره كوم.. ته در＄ه " 

ني دَ ＄ي／ر خالس ب＂ن بندَولو په او هغه چي ＇ن／ه －امونه په مات زړه اوچت ك７و، نو سوپيس دَ س５ال
..  وخت ورته وئيلو

خو چي كله زه تا يك７ وَوينم ، نو به درته وَ وايم.. كار نوى نه دى او نه －ران يا تاواني دى "  "

وكه هم دَ هغه په الس چي ＇ن／ه ج／ه ك７ه ، نو ي３ ورته  او بيا ي３ په دې بل الس كي نيولي چاړې نرۍ ＇ُ
..   وَ وئيلو
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تر هغو پوري خالس ي３.. ＄ه ال ړ شه "   "

"  ... الكن سوپيس"   

پوهـ شوې كه يهَ.. نه منم هي＆ قسم الكن واكن "  "

..  خو بيا هم چي تلله ، نو ي３ ورته وئيلو

８ه شوي ده ، نو ＄كه زه خبره يم ، چي ته له وسا سره ډ４ره مينه كوې او هغه هم ستا په خوا زياته درك"  
"غواړم چي ستاسو تر ميان دريمه شم   زه نه

..   او بيا ي３ په سين３ باندي ُ＇وك وركولو ورسته ورته په وازكي انداز كي وئيلو
" خو دا هم ياد لره ، چي شرط به تر من％ه پروت وي"  

_ 4 _ 

كي ډوډۍ خوړَلو په وخت هم هغه سپين ستر－ي دلته په يو كلب ، چي نادي الشاطي نوم５د لو 
سوپيس له س５الني سره په ＇ن， كي داسي په غ زړه ناسته وه ، چي په خپل يار ُبوبا جوُف كي ي３ هم 

..  منو４ال او ډاك＂ر ُپو په ＇و ＄له وَ هغه ته دا خبره وك７ه ، چي  -هي＆ چ７ُت نه وهلو 

ن３ درباندي وك７يداسي نه چي نوري كا.. كار مه ورسره لره "  "

او په اشارو اشارو  -خو س５الني كه ＇ه هم ＄ان ور＇خه پ５چلو، الكن هغ３ به بيا بيا ＄ان ورته وَ رسولو 
خو هي＆ قسم ردعمل  -چي هغه ي３  په ه５ره ال هم سوچ نه ْو ك７ى   -به ي３ دَ هغه كار وضاخت ورته كولو 

ماربچ９ به ورته دَ وساعربلور نوم ＇ه چي ، دَ ولي چي  هغ３ تهائي  -ي３ بيا هم ＄كه نه شو ＇ر－ندَولى 
نو پدې خو س５الني په خل３   -هغ３ ژوند ، او دَ عزت دَ جنازې پورته كولو په باب هم اشارې كول３ 

باندي الس نيولى ْو او دَ هغ３ دَ هر سوال په ＄واب كي به ي３ كه سر په اثبات كي نه هم ورته ＊ورولو، 
..  هو، كه ＇ه هم منو４ال او ُپو ال ورته وئيلو، چي -ا خپر４د له خو په شون６و ي３ موسكا ورته خامخ

" دې سوپيس نن په تا باندي －وره ، چي ＇ه جادو ك７ى دى ؟ چي له سهاره دي خله وي７ه وي７ه ورته " 
ك８５ي

ولي چي دې وخت سوال دَ هغه نه ، بلك３ دَ ...الكن س５الني ْو، چي هغو ته به ي３ هم لكه ل５ونى خند لو 
３ وسا دَ عزت او قيمت وَ من＃ ته راغلى ْو، چي ده به له ډ４ره وياړه ورته دَ خپل ژوند نوم ＇ه ، چي دَ هغ

-  ژوند دَ ورستي مرام نوم ال هم ورك７ى ْو

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



90

او كله چي مازي／ر خواته بس له سوئيزك５نال ＇خه بيرته دَ  قاهره په خوا را روان شو، نو هغ３ دَ  
مصري سره په －６ه په بس كي په عربي سندرو باندي داسي په مست９ －６ ４ده  التان／ريل او محمد

..  شروع ك７و، چي ډاك＂ر ُپو دَ س５الني وَ مخي ته وَ منو４ال ته وَ وئيلو، چي

 سوپيس هم نن ډ４ره خوشاله ده ، چي له س５الني سره ي３ －وره چي كومه او دَ چيشي.. دا －وره منو４ال "  
"سودا وك７ه 

هم دَ  منو４ال پرته عقود او ب５سنك مورتي هم دغسي رائي３ درلود ل３ ، خو بيا هم هغه س５الني ْو،  كه ＇ه
－وا  -چي چپ له موسكا ي３ ورته دَ هغه خواركي زړه حال نه شو وئيلى ، چي سوپيس په كي اوبه ك７ى ْو 

زاد مون５د لو، خو دَ  تهائي ډر４／ون په پنجو كي داسي －５ر  كه ＇ه هم په ＊كاره باندي هغه خپلي خواته اّ
چي هغ３ كه ＇ه هم ورته معمولي كار  -شوى ْو، چي خالسيت ي３ فقط دَ هغ３ په هغه كار كي مشروط ْو

چي په نه ＇ه ور＇خه نو ＄كه خو س５الني هم غو＊تلو، -وئيلو، خو يو باضميره س７ي ته ډ４ر－ران كار ْو
الني ي３ په نره ال هم په هغ３ وړې الكن دا دَ يوې زهرناكي تهائي ماربچ９ كست ْو، چي س５-خالس شي 

....  نو بيا -چاړې باندي و４رَولو، چي په يوه ب２ه هم دَ مرګ ژوبلي وَ هي＆ يوه اوزار ته نه مون５د له 

هغه له سوپيس ＇خه ＇له و４ر８４ي ؟"  ....  "

له ويرو او وسوسو دا سوال كه ＇ه هم س５الني په بيا بيا له ＄ان ＇خه كولو، خو په ＄واب كي به ي３ چپ 
چي ＊كاره ك８５ي له خيچ９  -بله هي＆ خبره مزغو ته ＄كه نه راتله ، چي دَ سوپيس مثال دَ هغه مرم９ ْو 

- ُ－وتي ＇خه هم وړه ، خو بارودي اثر ي３ دَ وي＋تلي س７ي دَ مرګ  سوب هم جوړ８４ي

بره دا وه ، چي هغ３ ورته  بلك３ خ -خبره دلته دا نه وه ، چي س５الني －وندي دَ سوپيس له زوره و４ر４د لو 
..  او دا خبره به ي３ په واز كومي كوله ، چي -دَ وسا دَ ميني په سودا دَ زړه ُدوك اچولى ْو 

" س５الني تر وسا له مخه له هغ３ سره مينه كوله" 

ه س５الني كه ＇ه هم دَ هغ３ دا خبره دروغ －２له ، خو خله به ي３ له دې خبري ＇خه وَ انكار ته بيا هم ن
. .   جوړ４د له ، چي －ني

نو هم دغه وجه وه ، چي سوپيس دَ ل５وې پوستكى اغوستى ْو او ＇ومره ＇ومره  چي به ي３ دَ س５الني په 
نو هغومره به س５الني  دَ هغ３ وړې ＊％ي له تصوره نور نور وير４د لو  -زړه او ذهن باندي  ظلم روا كولو 

ي هغه نه غو＊تلو، چي هغه شين توتي والو＄ي او يا م７ چ -او ه）ه به ي３ دَ ُپ＂５د لو ور＇خه ＄كه كوله 
چي ال ي３  -ولي چي هغه شين توتي خو هم دَ هغ３ وسا په الس كي ْو -شي ، چي دَ ده اروا په كي بنده وه 

-مينه خپله هم په خ７اپوسو وه
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"تر ډاك＂ر وسا له مخه سوپيس په هغه باندي مئينه وه" 

***** 

٨ فصل

تر میان ناروا کرکه س５النيدَ وسا او   
سوپيس ، چي ال تر اوسه هم دَ بُوباجوُف ياره وه به كله كله بيا په كالس روم كي دَ س５الني وَ 

＇ن， ته ك＋５نستله او يا چي به ي３ كله مخامخ ناسته وه ، نو به ي３ ورته داسي په هوسي نظرونو كتلو 
خو بلي خواته س５الني په ＄ان كي دننه دننه ＄كه خوړل  -ي لكه هغ３ چي ي３ جوړه دَ خوړَلو هوډه ك７ي و

-ك５دلو، چي هغه نه غو＊تلو، چي دَ وسا په ارمانونو، چي ال ي３ اظهار نه ْو شوى باندي خاوري واړَوي

هر＇ه هر＇ه ، خو بيا ي３ هم يو بل ته  -هغه پوه５دلو، چي وسا ي３ په لوري كرار كرار راستن８５ي ل／يا ده 
－وا په خپل حسن غره وسا خود لكه چي دا غو＊تلو، چي هغه دَ س５الني په زړه باندي  - ماته نه خوړله

 -لكه يوازين９ ＊％ه فرعونه را９１ هاتشيپسوت ، چگي په نره ي３ باچهي كوله غوندي باچهي وَك７ي 
خو س５الني بيا دَ جمهوري روئ３ له سوبه دا ه）ه كوله ، چي هغوئ دواړه ＄ان ＄انته په ميني باندي 

زړه سوړ ك７ي ، لكه نوموړي فرعون مينكورا او دَ هغه را９１ خاميريرنيبيتي  چي به په خپلو كي  داسي
هم په دې خو دَ منو４ال او ډاك＂ر ُپو دَ ب５خي زيار پرته هم په دغو دواړو كي پئيل كولو ته يو  -سره كوله 

اندي هغو دواړو ＊ه چي په خپل خپل ＄اى ب -هم نه تيار４د لو او وخت داسي په تادۍ مخته روان ْو 
- احساسولو ل／يا ْو

يوه ورځ مازي／رچي له سي ډي سي ＇خه س５الني دَ خپل معمول په شان له ډاك＂ر ُپو او منو４ال 
..  سره دَ فل５ په لور روان ْو، نو وسا هم په داسي وينا كولو ور＇رمه شوله

م ، ولي چي بيا به  مهندسين ائيريا ته  له خپلي غواړم چي وين６ي او فال ويه ته نن وختي سبق وَ واي" 
" ُاردن９ خوندك９ ناديه سره ليد لو دپاره ＄م

نن كه ＇ه هم هغ３ دَ خو＊ي په چپه له س５الني سره هم په كبرجن انداز ه５لو هائ ك７ي ْو ، خوبيا ي３ ＄كه 
نونه را وَرسولو او خبري چي تر شا ي３ سوپيس ، بُوباُجوف او بتوكا هم ＄ا -تر من％ه بله خبره نه وه شوي 

دَ سي ډي سي له كالسونو بيا دَ ډاك＂ر وسا تر برتهـ ډې پار！９ پوري چي په دې راتلونكي ＇ورلسم 
. .  چي وسا وئيلو ، چي -دسمبر باندي به وه پوري ＇ه وَرس５د ل３ 
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ي３ هلته په ＊ار نو ＄كه  -زه كه پار！９ په هاس＂ل كي لمان％ل وَ هم غواړم ، نو نران ورته نه شي راتلى " 
"او په دې سوب خو مازي／ر ورته روانه يم -كي دَ ناديه په كور كي دَ لمان％لو هـ）ه كوم 

.. هغ３ چي ＇ن／ه دا خبره سرته وَ رسوله نو سوپيس ورته واي

به موږ ولي زما او يا دَ ُبوبا په فل５ كي ي３ نه لمان％３ ، ني８دې هم دى او بل .. دا خو نو نه شوه خبره " 
"！ول درسره كومك هم وك７و

او دغه رن／ه منو４ال او ډاك＂ر ُپو هم ورته وئيلو، چي كه هغه وَ غواړي نو دَ هغوئ په فل５＂ونو كي ي３ 
..  خو هغ３ دَ ل８ ډ４ر سوچ كولو ورسته په وړې موسكا كي وَ وئيلو -لمان％لى شي 

..." كن دَ ډاك＂ر ُپو فل５دَ ُبوبا او منو４ال دَ فل５＂ونو په باب سوچ كولى شم ، ال" 

دَ ډاك＂ر ُپوپه فل５ باندي چي ي３ يوې بل３ خواته سر ＊ورَولو ، نو هغه په لغازي خندا كي ورته وَ 
. . وئيلو

" هو، هغه ستا دَ س＂５ن６رډ نه دى ، دا وئيل غواړې ؟" 

يَه داسي خبره نه ده مس＂ر ُپو ، هلته " "

"نو ستا مطلب دا دى ، چي هلته دَ يو بل چا له سوبه ستا وَ سگت５＂س ته تاوان رس５لى شي ＊ه ＊ه ،" 

＊ورَولو، خو مخته ي３ خبره ＄كه  دَ سوپيس دَ دې خبري ورسته كه ＇ه هم بيا هغ３ سر يوې بلي خواته وَ
ري رارس５د لو نه وك７له ، چي نا＇اپه ُُام علي ، چي دَ حسن چوكيدارمائينه وه په من６ه من６ه تر هغوئ پو

نو  -ورسته په عرب９ كي وَ وسا ته داسي －６ه شوه لكه هلته چي ي３ په كور كي ＇ه النجه پ５＋ه شوي وي 
خو ＇لور پن％ه من＂ه ورسته چي   -＄كه وسا هم ورسره په من６ه بيرته دَ هغ３ دَ كور په لور مل／ري الړه 
اږدو اوږدو تندكي ساه／انو كي  هغوئ هم ورپس３ ورس５د لو، نو وسا شنه شنه له خندا ك５د له او په

.. واي

دا  ُُام علي هم عجيبه ＊％ه ده"  "

"او بيا ي３ له ستر－و او＊كي پاكولو ورسته وئيلو" 

وړوكي لُور ي３ له باال پورشن ＇خه په ژړا كي نارې ＇ه ورته ك７ي وي ، چي دې دا －２لي ْو ، چي هغه وَ " 
"م５ن هول ته لو４دلي ده لكه چي
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يا ؟نو ب "  "

.. هغ３ وئيلو

" نو بيا ＇ه ْو، چي زه ＇ن／ه ورسره －６ه دَ هغ３ تر كوره ورس５دم ، نو هغه انجل９ مخي ته راغله" 

خو دَ س５الني خله خندا ته ＄كه نه جوړ４دله ،  -او بيا نورو هم له وسا سره خندا－اني انتها ته وسپارَل３ 
په دې خو ي３ دَ هغه او دَ  -هغه له ذهنه ايستلى دى چي دَ هغه زړه دا خبره منلي وه ، چي وسا زياته 

ډاك＂ر ُپو تر فل５ ، چي هغ３ ورته خوښ ك７ى ْو په ＄اى دَ ُبوبا او منو４ال په هغو فل５＂ونو  كي دَ خپلي 
-پار！９ لمان％لو دپاره رضا ＇ر－نده ك７ه ، چي هغ３ ب５خي نه خو＊َولو

_ 2 _ 

ي هغه ك５دلى شي چي ډ４ر ژر دا والت پر８４دي او بيرته پرون ما＊ام س５الني داسي خبره كوله ، چ"  "\
" خپل وطن ته الړ شي

" نه يوازي دا ، بلك３ هغه په فون باندي له ＇و ！ر４ول ا４جن＂انو سره خبره هم وك７ه "

دَ منو４ال مورتي په فل５ كي دَ هغ３ دَ خبري په تائيد كي چي ＇ن／ه  ډاك＂ر ُپو داسي خبره وك７ه ، نو دَ 
..  دم ژ７４ شو او پو＊تنه ي３ وك７هوسارن， يو 

" هغه ＇له بيرته تلل غواړي ؟ "

"  دلته ي３ پاته ＇ه شو ؟"  

دَ وسا دَ تپوس په ＄واب كي چي ُپو ورته خپله خبره سوال ك７ه ، نو هغ３ اوږې ＇ن６ لو ورسته دَ ＇ه 
نو ＄كه خو  -５الني په دُوك خبره ال نه وي وئيلو په ＄اى خله داسي ك８ه ك７ه ، لكه هغه چي －رسره دَ س

.. منو４ال ورته په ن５غه وَ وئيلو

"ته ＊ه خبره ي３ ، چي هغه ＇ومره مينه له تا سره كوي ، ته هغومره كركه ور＇خه كوې.. －وره وسا " 

كركه او زه ؟"  "

هو، كركه او ته"  "
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＇رك５د ل３  ډاك＂ر ُپو چي ال سمه دَ هغ３ دا تورى تكرار  -ك７ى نه ْو ، چي دَ هغ３ په ستر－و كي او＊كي وَ
او بيا ي３ س７ه ساه اخيستلو ورسته تر ډ４ره پوري سر په دواړو السونو كي نيولى الندي ＇ه كتلو ، چي 
ډاك＂ر ُپو او منو４ال په ستر－و ستر－و كي يو بل ته په اشارو كي داسي وَ وئيلو ، لكه هغوئ چي په دې 

- نو ＄كه خو نري نري موس５د لو هم -الي شوي وي ډرامه كولو كي بري

كه ＇ه هم هغوئ په خپل سوچ كي غلط نه ْو ، خو دَ وسا پرله پس３ چپيا ي３ زړونو ته له ＄ينو 
نورو وسوسو سره －ن６لي دا وسواس هم دَ پو＊تني په ب２ه كي راپورته كولو ، چي چرته هغه خو له 

وي ؟ چي په ＄اى دَ دې خبري چي س５الني دَ تلو ＇خه بيرته را－ر＄وي ، س５الني ＇خه په ر＊تيا كركه نه ك
－ن６ له ، چي كه ي３ ＇ه هم رن， دې وخت دَ كتلو نه ْو ، خو ت７لي خل３ ي３ سوال ＇ه ،  هغي خله داسي وَ

- بال سوالونه ز８４ولو ل／يا ْو

＄انونو كي ُتوكلو، چي  وساپه اوس به ال منو４ال او ډاك＂ر ُپو په خپلي دې ډرام３ باندي په 
ژړا سر شوه او يو دم داسي دَ دروازې په لور ور روانه شوه ، لكه هغه چي په بله نه ، بلك３ په دې ＇ن， 

نو＄كه هغوئ ورپس３ نه ور وَ دان／لو، ولي چي غو＊تلو ي３ ، چي  -فل５ كي دَ س５الني په خوا ور＄ي 
الكن هغوئ خبر نه ْو ، چي  -تلو په وخت خ７ه نه شي وسا دَ هغوئ له مخه له س５الني ＇خه دَ مافي اخيس
- هغه به په ＄اى دَ س５الني دَ فل５ ن５غه په بله ＄ي

هم په دې خو، چي دَ نيم ساعت ورسته هغوئ س５الني په خپل فل５ كي يوازي وَ ليد لو، نو ي３ 
..  په ډ４ره ح５رانتيا پو＊تنه ور＇خه وك７ه

دلته نه راغله ؟ ډاك＂ر وسا"  "

ولي هغه راتله كه ＇ه ؟.. يَه نه ده راغلي "  "

دَ هغوئ دَ سوال په ＄واب كي دَ س５الني دا سوال دَ هغه له خل３ ＇ه را وَ وتلو، چي دَ  ډاك＂ر ُپو او منو４ال 
هغوئ كي مخته كه بيا هر ＇و س５الني له هغوئ ＇خه تپوسونه كولو ، خو په  -خل３ وازي پاته شول３ 

هيچا دَ هغ３ ډرام３ په باب خبره ＄كه نه كوله ، چي هغوئ نه غو＊تلو، چي هغه دَ وسا په اړه نور زړه 
هو، كه ＇ه هم دَ هغوئ په تند يانو باندي راغون６ و شْو كر＊و كي ليكلي كيسه تر ډ４ره هانده  -ماتى شي 

دَ خپلو دغو خواُخوږو دَ هغه په حال  نو ＄كه خو ي３ په زړه زړه كي كه يوې خواته -س５الني وَ هم لوستله 
باندي ك７ي غمرازي ستائيله ، خو بلي خواته ي３ دا خبره هم په زړه كي يقيني ك５د له ، چي －ني وسا 

"بيرته دَ هغه وَ خوبونو او خيالونو ته كوچ كوي ل／يا ده

_ 3 _ 
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فل５ كي به ما＊ام لمان％ل ك５د ، چي دَ منو４ال په ْو او دَ وسا دَ زوك７ي ورځ  ع1997نن ＇ورلسم دسمبر 
نو ＄كه س５الني كه يوې خواته دَ هغ３ په دې خوشال９ خوشاله ْو، نو بلي خواته وسا په خپله خله نه  -له 

خو س５الني ال نور هم ور＇خه  -، بلك３ دَ  ُپو، ب５سنك ، منو４ال، وين６ي او فالويه په خل３ بلنه ورك７ي وه 
خوا دَ دې پار！９ دپاره دَ فل５ پيرزوئينه چي هغ３ په كومو ！كو زړه ماتى شوى ＄كه ْو ، چي دَ  ُپو له 

رد ك７ې وه ، له هغ３ خبري ＇خه س５الني دا وَ سنجولو، چي －وندي داسي نه چي دَ هغه له ورت， ＇خه 
نو ＄كه ي３ دا ف５صله په زړه كي ك７ي وه ، چي تر ＇و هغه خپله وَ هغه ته بلنه  -ي３ خوشالياني كمي شي 

 - ه به نه ور＄ينه ك７ي ور، نو هغ

او بلي خواته وسا په زړه كي دا خبره جوړه ك７ي وه ، چي هغه به په دې پار！９ كي وَ س５الني ته دَ 
. . نو ＄كه خو به ي３ په وار وار منو４ال ته وئيلو -＊ه راغلي په وخت الس وركوي او بيرته به ي３ خپلوي 

" ！ولو ته دَ رات， بلنه ورك７ه -نه شي  －وره －وره چي دَ  －لوبل مل／ري در＇خه ه５ر" 

..  او هغ３ چي به كله ورته په ！وكو كي وَ وئيلو، چي

" ！ولو ته مي بلنه ورك７ي ده چپ له هغه ، چي ستا ور＇خه كركه ك８５ي" 

.. نو دَ منو４ال له قوله به هغه ورباندي غو！ه شوه او په ژړَغوني ژغ كي به ي３ ورته وئيلو

داسي مه وايه ، ＇وك چي ته زما ُد＊من －３２ هغه مي ُد＊من －رسره نه دى..  پليز منو４ال"  "

نو بيا ＇ه دى ؟"  "

شاهد په دې ، چي په دې  -خو دَ  منو４ال دَ دې سوال په ＄واب كي به ي３ هغه تورى بيا هم نه اخيستلو 
ته ي３ هم دا تاثر وركولو، چي  بلك３ نورو -پار！９ كي ي３ خپل تول نه يوازي س５الني ته ＊ودل مقصد ْو 

او داسي ي３ كه نورو ته نه  -هغه په س５الني پس３ دومره نه ، لكه س５الني چي په هغ３ پس３ ＇ومره مري 
ا وئيلي ْو  نو ＄كه خو له پار！９ ＇خه دوې ور＄ي له مخه هغ３ سوډان９  -، خو منال سوډان９ ته حتمً

..  پ５غلي وَ س５الني ته په ！وكو ！وكو كي وئيلي ْو ، چي

زه  -ژني ي３ خل， دَ غاوري پ５غلي په نوم پ５وسا هغه انجل９ ده ، چي په درستي سي ډي سي كي " 
 ...  بس خپله ي３ ك７ه ، －ني ＇و مياشتي ورسته به دَ هم５ش هم５ش دپاره هوا شي در＇خه.. خو وايم 

"

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



96

پرو－رامونه  NILE Tv  او دغه رن／ه نوري نوري خبري چي نن مازي／ر س５الني په خپل فل５ كي دَ
كتلو په وخت ＇ن／ه سوچ كول３ ، نو دننه دننه ي３ يوه پ＋تون هم سر په وار وار پورته كولو او ورته 

. .. وئيلو ي３

كه هغه واقعي دَ هم５ش  -دا دَ يوې ور＄ي مامله نه ده چي ستر－ي به ورباندي پ＂ي ك７ې .. س５النيه " 
" －ني بيا به ！ول عمر ژاړې -ورته  تول دروند ＊ئي３ دپاره ستا جوړ４دل غواړي ، نو بيا به ته له اوسه 

او ＇ن／ه ＇ن／ه چي ما＊ام دَ ماخستن په لور وا！نونه لن６َولو، نو دَ منو４ال په فل５ كي دَ سي ډي سي دَ 
او بلي خواته س５الني هم په هغسي تادۍ دَ ＄ان په لور  -لوستونكو پ５غلو او ＄وانانو شم５ر زيات５دلو

او هغه وخت چي كله ډاك＂ر ُپو هغه له ＄ان سره وړلو په ضد ست７ى له فل５ ＇خه وَ  -راستن５د لو ل／يا ْو 
الكن نه  -وتلو، نو غالب امكان دا ْو ، چي اوس به ورپس３ ＇وك را＄ي او هغه به هم له ＄ان سره وړي 

تر －وا  -چي داسي نه ، ＇وك ي３ وَ ويني  -＇وك ورپس３ راغلو او نه هغه له فل５＂ه په دې وجه وتلى شو 
- اوسه ال دَ ماُخستن نهه نيمي بج３ وې

" ما نه وئيلو، چي هغه له تا سره مينه نه كوي؟" 

س５الني له ＄ان سره ُبو５１د لو ورسته پورته شو او له فريج ＇خه ي３ دَ كوكا كوال ك５ن را وَ يستلو او 
بزى خالسولو سره سم دَ بيرته چي په ！ي وي النچ كي پرت請 ３وف３ په لور ور روان شو، نو ي３ دَ ك５ن ُخول

..  ډاك＂ر وسا په نوم لوم７ى غوړپ كولو ورسته بيا ＄انته وئيلو، چي

" كه هغ３ له تا سره ُسوچه مينه كولى ، نو دومره ضد به ي３ نه ْو ك７ى كله هم ؟" 

په 請وف３ باندي ك＋５نستلو ورسته ي３ س７ه ساه اخيستلو سره سم چي ＇ن／ه په ريموټ باندي ！ي وي اّن 
..  ه ، نو ي３ په ＄ان باندي يوه پسخوندي موسكا كولو ورسته ال داسي هم وَ وئيلوك７

دَ هغ３ تر ميني خو دَ سوپيس ُد＊مني ال هم ＊ه ده ، چي كه نوره هر ＇ومره زاوالجنه ده ، الكن له " 
"لوم７ۍ ور＄ي ي３ تر ننه پوري  په نره خو راباندي پيرزْو شي

زړه وَچاوْد لو، چي دَ منو４ال له فل５＂ه دَ ميوزك سره سم دَ مل／رو ژغونه هم او بيا ي３ هغه وخت ال نور هم 
  ＄كه زياته خوشاله چي په دې پار！９ باندي   وسا داسي ＊كاره ك５د لو لكه  -پورته ك５دل شروع شولو 

نو ＄كه خو له وخت سره سره سم س５الني هم دَ وسا په نوم كركه په  -وي ، چي س５الني په كي نه شته 
- ي ！كوكي ليكلو ته چمتو شوى ْوداس
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هو ، چي په خپل ست７ي فكر باندي مي نه يوازي دَ ت５رو ！ولو ليد لو ن７ئيزو ＇５رو دَ .. زه غلط نه وم " 
خيري مرام وَ－２لو، بلك３ هغه مي هم دَ فرعوني تاريخ په الرو  نقشونو په راهنمائي كي دغه ＇５ره خپل اّ

خو داسي راته ＊كاري چي ال خو زما په برخه نور نور سفرونه هم ليك  -باندي تر ＄انه پوري را وَ رسوله 
"دي

دومره په خپلي ډائرۍ باندي نو＊ته كولو ورسته چي هغه دَ جن， له ميدانه دَ يو ت＋ت５دلي عسكر په 
شان ＇ن／ه دَ فل５ دَ دروازې په لور －امونه اوچت ك７و، نو ي３ دروازه خالسولو سره سم داسي هم  

..وئیلو  وَ  

" لعنت ل８５م په داسي ميني باندي" 

خيري ＄ل دَ خپلو ارمانونو وَ هغه ＇لي  او بيا چي ي３ بيرته دروازه له دباندي غولپ ك７ه ، نو ي３ الس په اّ
＇و غ＂ي او＊كي په ..هو -ته پورته ك７و، چي دَ هغه دَ درست ژوند دَ م７و ارمانونو په قبر باندي والړ ْو 

..تويوَلو سره سم ي３ په س７ې ساه كي دا دوه توري هم مل ك７ورخسارونو باندي 

" خداى دي عمر دراز ك７ه اې دَ  فرعونانو سر فرعوني وسا" 

چي فرعونان ي３ نه يوازي  -دومره وئيلو ورسته په پوړيانو باندي الندي هغ３ م％كي ته ك＋ته شو 
- ز８４ولي دي ، بلك３ په هر دور كي ي３ روزلي هم دي

_ 4 _ 

دلته س５الني په مات زړه دې وخت دَ مقعطم په كارنيچ باندي دَ وسا ب３ وفائي او ظلم ژړَولو او 
هلته له  لوم７ي ما＊امه تر دې دمه ، چي －ه７ۍ دَ شپ３ يولس بجاول３ ال هم په يوه نا يوه بهانه باندي 

ه ＇ه هم ＇و ＄له ي３ منو４ال او ك -ډاك＂ر وسا پار！９ ＄كه ＄ن６َ وله ، چي ك５دلى شي  س５الني ورته راشي 
ډاك＂ر ُپو ته په پ＂ه خواست هم دَ س５الني دَ راوړلو ك７ى ْو ، خو هغوئ ＄كه نه شو ورتللى ، چي نن 

..  ما＇پ＋ين س５الني وَ دې ！ولو مل／رو ته ليكه كش ك７ې وه ، چي

－ني زه به دَ عمر سالم .. شئ كه هغه خپله دَ ده وَ بللو ته نه راغله ، نو －ورئ －ورئ چي زما په لور رانه " 
"در＇خه بند ك７م

او بيا چي به چا هم له  ډاك＂ر وسا ＇خه دَ پار！９ دَ ＄ن６ولو حال وك７و، نو هغ３ به ورته په م７ې موسكا 
..  كي وئيلو، چي

" له ＊اره زما يو كزن راتلونكى دى" 
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تنه هم ور＇خه وك７ه ، خو دې كبرجني وسا به په بلك３ يوې نيمي پ５غلي خو ال دَ س５الني دَ نه رات， پو＊
- ＄اى دَ ＇ه وئيلو ورته اوږې داسي وَ ＇ن６ ل３ لكه هغه چي ي３ هي＆ باك نه همخ كوي

لن６ه دا ، چي اوس زياته مل／ري ديغ５د لو ل／يا ْو، نو ＄كه خو وسا هم په زړه باندي كا１ى 
ورتي سره سمه دباندي راختلو ورسته چي ＇ن／ه دَ س５الني له  منو４الم -ك＋５＋５دلو او ماته ي３ وَ منله 

دروازې ته وَ در４د له، نو په دروازې پوري را！ال غولپ ي３ زړه داسي دړي وړي ك７و ، چي دروازه ي３ 
او بيا ي３ دَ منو４ال په اوږه باندي سر ږد لو ورسته دومره په ارماني  -ا４له په لغتو وي＋تلو ماته نه ك７ه 

- و، چي منو４ال هم ورسره سمه په ژړا سر شوهسُل／ئيو كي وَژړل

نو  -هغوئ چي ＇ن／ه دباندي وَ ＄ن４６د ل３ ، نو ډاك＂ر ُپو او ب５سنك پوهى شولو ، چي مامله سمه نه ده 
＄كه چي ورپس３ وَ وتلو، نو ＇ه －وري ، چي وسا او منو４ال دَ س５الني دَ فل５ وَ بندي دروازې ته والړي 

- دي او ژاړي

دې مطلب دا دى ، چي هغه چرته وتلى دى؟نو دَ "  "

ډاك＂ر ُپو ال دا خبره سمه سوال ك７ي نه وه ، چي وسا دَ ماشومي انجل９ غوندي داسي په باغارو شوه 
- چي دَ هغه او ب５سنك په ستر－و كي هم او＊كي په جر－ه شول３

" .. داسي نه چي دَ خل／و له مخه تماشه شو" 

لو ورسته  خپلي او＊كي پاكي ك７ې او له ډاك＂ر وسا سره ي３ په －６ه چي په فل５ منو４ال دومره وئي
كي بيرته －امونه ＇ن／ه ږد لو ، نو ُپو او ب５سنك هم ورپس３ لن６ وره غلو او په يوه 請الح باندي ي３ ژغ 

..  پورته ك７و

ه５پي برتهـ ډې ！و يُو"  "

دَ ميوزيك  په ز４ر وبم كي سمَولو په نيت  فل５ چي ＇ن／ه  او له دې سره سم مل／رو له يو بل سره ژغونه
نو هلته س５الني هم دغه ْو ، چي دَ پال زې په پوړيانو كي دَ منو４ال دَ فل５ تر   -په سر واخيستلو 

خو په ＄اى ورته دَ ننوتلو يو دم ورسره جوخت خپل فل５ دروازې ته ＄كه  -دروازې پوري راورس５د لو 
منو４ال  له فل５＂ه ي３ راتلونكي ژغونو پ＋３ په هغه لور له پورته ك５دلو ＇خه ورغبرګ  شو ، چي دَ 

هم په دې خو ي３ چي ＇ن／ه غولپ خالس ك７و ، نو دَ هغو ژغونو له ردم سره سره ي３  -قا請ري شوي وې 
دَ هغه －ور وي ، له .. سم ژغ پورته ك７و او په خالي الس خپل فل５ ته داسي ننوتلو لكه هغه چي كور نه 

- و ډك －ورتيار
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وسا وسا وسا.. ه５پي برتهـ ډې ！و وسا.. ه５پي برتهـ ډې ！و ُيو "  "

او بيا ي３ دَ وسا وسا وسا له تكرار سره سم دَ ماشوم غوندي دَ ورستي ＄ل دپاره په خپلي يك７ۍ باندي 
.. له داسي ُكو！لي احساس سره مل وَ هم ژړلو، چي －ني

م５ش دپارههو، هم５ش ه -هغه بيا يوازي شو "  "

.. هم ＄كه خو ي３ بيا په  وړو وړوسُل／يانوكي له خپل زپلي او ُكو！لي زړه ＇خه داسي －يله هم وك７ه

دا ＇５رې چي هر ＄ل تا غولوي به دي تركومه پوري كچكولى كوي ؟ ＊ه به نه وي ، چي دا .. اې زړ－يه " 
"كچكول دي مات ك７ې

ونو دَ جنازې او دَ هغ３ وسا په لور پورته ك７و ، چي دَ هغه له خياله ي３ او بيا ي３ الس دَ خپل زړه دَ ارمان
دې وخت داسي په دربي او خرپي باندي دَ زوك７ي پار！９ ب３ له هغه چا لمان％ل ك５د له ، چي هغ３ ورته 

..  نو ＄كه خو هغه په دَعا كي وئيلو -نوم ورك７ى ْو " ژوند مل／رى " ＇و هفت３ مخكي دَ 

وسا په خپل ژوند كي وسا ك７ې ، كه ＇ه هم زه پرې وسا .. هم دَ قبولو وي ، نو لويه ربه  كه به دا وخت" 
ته ي３ مه  -ته ي３ په خپل امان كي وَسات３ .. خو ستره خدايه  -نه شوم او نه زما ست７يا پرې وسا شوه 

" ...  خوشاله لرېهو ته ي３ خوشاله لرې ، خوشاله لري ، ..ته ي３ مه ك７َوې .. ته ي３ مه ＄ورَوې .. خوږَوې 

نن ي３ دَ هغ３ وسا په .. او دَ وير په داسي －ردان هغه س５الني چي تر پرونه وَ وسا ته ＇ومره هوس５د لو 
نوم كركه چي په ورستي ＄ل په ډائرۍ كي ليكله ، نو توان ي３ په بدن كي فقط دومره پاته شوى ْو ، چي 

و ې شهيدي مورك９ پاته شوي ماشوم په رن／ه په دَ خوني تر پلن， پوري ي３ ا４له ＄ان وَ رسولو او دَ ي
-نرئيو سُل／يانو كي الړو ويده شو

بل اړخ ته كه ＇ه هم دَ منو４ال په فل５ كي دَ  وسا دَ خوشال９ په نوم يوه غوغا جوړه وه ، خو دَ 
وى ْو ، نو بلي خواته يوې خواته ي３ كه دَ س５الني په نه رات， زړه مات ش -هغ３ په زړه يو خداى خبر ْو 

ي３ په س５الني باندي تر اوله زياته مينه هم ＄كه راتله ، چي هغ３ ي３ دا پ＋تني هوډه دَ خپل ＊ه او 
نو هم ＄كه چي كله پار！９ سرته ورس５د له ، نو وسا وَ  منال ته دَ  منو４ال ،   -محفوظ ژوند ضمانت －２لو 

..  وَ وئيلو سوپيس او يو ＇و نورو پ５غلو وَ مخي ته  په ډا－ه داسي

چي زه ي３ دَ هغه وَ دې ننن９ ظالمي روئي３ ته پام ك７م ، نو زړه مي غواړي چي دا س５الني م７ ك７م او " 
خو بيا چي ي３ دې كلكي هوډي ته ＄يره شم ، نو وايم چي اوس اوس ورشم .. غو＊ي ي３ اوم３ وَ خورم 

"او په پ＋و كي ي３ وَ رغ８４７م
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له خلو ورته وتلو، نو سوپيس سم دستي " واْو" دي له ډ４ره رشكه چي نو ＄كه خو منال او منو４ال وربان
.. ورباندي داسي وار په پسخوندي موسكا كي وَك７و

كه هغه مينه كولى ، نو اوس به هغه دلته دَ ډاك＂ر وسا  -دا س５الني ، تاسو اوس په مئينانو كي －２ئ  " 
" له ＇ن／ه وال ړ وى او له دې سره به ي３ خوشالي －６َ ولى

خبره كه ي３ ＇ه هم بده نه كوله ، خو وسا ورباندي داسي خله پرې ك７ه ، لكه هغ３ چي س５الني ته نه ، 
مخته بيا دَ هغوئ دواړو تر من％ه ل８ يا ډ４ر غال شوى ، خو دا خبره نن  -بلك３ وَ دې ته بد رد وئيلي وي 

- په دې پار！９ كي هر يوه تسليم ك７له ، چي وسا په س５الني پس３ مري

－وا نن وساعربلور دَ ظالم  فرعون سنيفرو دَ هغ３ خوني كشي فرعوني را９１ هيتيف５رس په ب２ه نه ، 
بلك３ دَ هغ３ بلي پ５غلي هيتيف５رس  په رن， كي رن／５دلو ته جو－ه شوي وه ، چي په درست فرعوني 

شو او نه ي３  تاريخ  كي ي３ دَ يوې عادلي ＊％ي په ＇ير دَ انصاف تول دَ هيچا په حق كي ناحقه دروند نه
هر＇ه هر＇ه ،خو توپير په  -خپل خواُخوږي نر عادل مل／ري كاديپ ته كله  په زړه كي خيره پيدا شوه 

هغ３ او دې ＊％ي كي دا ْو ، چي هغ３ دَ ميني دَ تقاضو په سمه هري ماتي ته غاړه په نره ږد له او د لته 
- خپلو كبرجنو روئيوكا１ى ته مونوَله وسا وه ، چي كه ي３ ＇ه هم په سين３ كي دَ غو＊ي زړه درلودلو، خو

 ５كه ＇ه هم دَ پار！９ ورسته منو４ال او ب５سنك په －６ه ورته وئيلي ْو ، چي اوس ال س５الني په خپل فل
خو هغه وه ، چي دَ ماتي خوړلو  -كه يك７ه نه شي ورتلى ، نو هغوئ به ورسره مل／ري الړ شي  -كي دى 

..  بيا به ي３ هغوئ ته وئيلو، چي پرته ي３ هم ننواتى نه خوَ＊ولو او بيا

خو هغه به سهار وَ س５الني ته الس ضرور وړاندي  -كه ＇ه هم نن س５الني ډ４ر بد وك７و ، چي نه راغلو " 
"ك７ي او بيرته به ي３ خوشاله كوي

 خو بلي خواته س５الني له ＄ان او جهانه ب３ خبر يو ＄ل بيا دَ خوبونو په ！اپو－انو كي دَ وسا شاپ５رۍ په
- ل＂ون پائ）３ پورته ك７ي وې او ورپس３ له نوْ الكن ب５خي ست７و هيلو سره والتونه كچلو ل／يا ْو

***** 

٩ فصل 

دَ ُحوري په خل３ کي دَ مار غا＊ونه
" ته ولي برايه شپه دَ وسا وَ پار！９ ته نه وې راغلى؟"   
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"چا راته بلنه راك７ي وه زه خبر نه وم او نه" 

س５الني چي دَ روس９ پ５غلي ايرينا په ＄واب كي داسي په مات زړه وَ وئيلو، نو ورسره والړي دې بلي 
.. روس９ مل／ري نستان ور＇خه ډ４ر په ح５رانتيا تپوس وك７و

الكن نو بيا ＇له په هغ３ پار！９ كي خل／و ستا په نه راتلو افسوس كولو"  "

" كومو خل／و؟" 

هغه ، چي په تا پس３ مري"  "

حقيقت دا دى ، چي زه يوازي يم او بس -دا هر ＇ه ！وكي دي  -هي）وك په ما پس３ ده مري "  "

..  ، چيه كولو او بيا بيا ي３ ورته وئيلوخو هغه روس９ پ５غلي وې ، چي دَ س５الني په خبرو ي３ باور ن

موږ پوه８５و.. كوي ته دا خبري دَ زړه برس５ره "   "

خو بيا هم تر اوله  -الكن حقيقت دا ْو ، چي س５الني نن هر ＇ه شاته غور＄ولي ْو  او ＄ان ي３ يوازي －２لو 
زيات ورته مل／رو په سي ډي سي كي ＄كه كتلو، چي هغه برايه شپه په خپل نه راتلو باندي چي كوم زړه 

خو هغه په دې نه ْو خبر او په خپل  -ه له كا１و جوړ ْو هغه دَ هر چا له قول -دَ ＄ان په نامه نو＊ته ك７ى ْو 
＄كه خو به ي３ كله كله له ＄انه پو＊تنه  -حال كي په ظاهره مست او په اندرون كي زرې زرې بر４＋５د لو

... وك７ه

دا نن راته ＇له هر ＇وك داسي په بر－و －وري ؟"  "

شاوخواته ＊ه په دې وكتلو، چي چرته ＇ه شيان خو نه  او بيا به ي３ دَ ＄واب په ＄اى له ＄ان او جامو سره
خو بيا چي به ي３ ！ول شيان په خپل حال كي سم وَليد  -دي پرې ن＋تي او يا ي３ شرټ  چپ اغوستى دى 

＄كه خو هغه په لوم７ي سهار بيا خپل فل５ ته په دې  -لو، نو به ي３ په ＄ان دَ ل５وني －مان وَ شو 
ي چرته داسي حركت نه وَك７ي ، چي بيا له چا سره دَ ستر－و مال ولو چي هغه و４ر４د لو، چ -رس５دلى ْو 
- پاته نه شي

خو بلي خواته  ډاك＂ر وسا وه ، چي په س５الني پس３ ل５ون９ ل５ون９ غوندي په سي ډي سي كي 
 －ر＄５د له ＇ه؟ چي يو وخت له هغو روس９ پ５غلو سره هم مخامخ شوه ، چا چي نن سهار دَ س５الني په ＊ه

نو ＄كه خو پ５غلي  نستان ور＇خه دَ هغ３ دَ ك７اْو په  -قسمت وياړ او دَ وسا په ب３ حس９ افسوس ك７ى ْو 
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باب تپوس كولو ورسته چي دَ س５الني حال ت５ر ك７و، نو هغه نيمه هم نه شوه پاته او په من６ه ي３ تر 
رته وك７و ، خو ډاك＂ر ُپو كه ＇ه هم هغ３ دَ س５الني په باب دَ ناخبرۍ ذكر و -منو４ال پوري ＄ان وَ رسولو 

چي دَ  -ورته وئيلو، چي هغه نن سهار س５الني په فل５ كي په لوم７ي ＄ل دومره زيات ما１يجن ليدلى وْ 
- ه５لو هاى پرته ي３ خبره ال نه شوى ورته كولى

" هو، دغسي راته اوس اوس نستان او ايرينا هم وئيلو، چي هغه نن په حال كي نه ْو" 

" موږ ته په كار دي چي ورپس３ وَ－ر＄و، چي هغه چرته دى او ＇ن／ه دى؟نو بيا خو " 

.. منو４ال چي ＇ن／ه داسي خبره وك７ه ، نو ډاك＂ر ُپو ورته وئيلو

دَ پر４شان９ هي＆ ضرورت نه شته ، دَ كلركي ا４من له قوله هغه دَ چ＂ه９ درخواست دَ هغ３ په دفتر كي " 
"جمع ك７ى ْو سهار

ه９ درخواست ؟دَ چ＂"   "

دَ وسا له خل３ دا خبره داسي ناببره وَ وتله ، لكه دَ هغ３ چي دا يقين شوى وي ، چي س５الني الړو 
لكه هغه بله ورځ چي مل／رو ورته دَ هغه دَ بيرته ت， په باب خبري . هو  -والوتلو دَ خپل وطن په لور 

３ نوره پر４＋انه شي ، چي برايه ي３ په خو ډاك＂ر ُپو نه غو＊تلو چي دا دي په  هغه س５الني پس -ك７ي وې 
.. نو ＄كه ي３ ورته دالسه وركولو دپاره وَ وئيلو -نوم شوي وه 

زما يقين دى ، چي هغه په فل５ كي دى"  "

هو، زما هم دغه خيال دى"   "

دَ تن／ولو په نيت منو４الچي هم دَ هغه له －مان سره خپله رائي حتمي غوندي وړاندي ك７ه ، نو ُپو دَ  وسا 
.. هغ３ منو４ال ته ستر－ه وهلو ورسته ورته وئيلو

اوس به ي３ ＇ن／ه خوشاله كوې ، هغه خو دَ چا خبره ال نه اوري.. وايه وسا"  "

س７ى چي كا１ى هم شي ، نو به ي３ هم ＊％ه داسي په يو ＇و موسكا－انو باندي .. دا ＇ه －ران كار نه دى " 
"ويلي ك７ي

اى چي  منو４ال ُ－وتي ك７چَولو سره سم ＇ن／ه داسي خبره وك７ه ، نو كه ＇ه هم هغ３ ي３ په دَ وسا په ＄
.. موسكا كي تائيد وك７و ، خو ډاك＂ر ُپو ورته وئيلو
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＊ه دى ، نو بيا به و－وروچي ＇ه ك８５ي؟ -له كسته ډك س５الني .. هغه هم س５الني دى "  "

ه كي دې ويري ＄اى وَنيولو، چي چرته واقعي هغه داسي وسا چي دَ هغه دا خبره واور４د له ، نو ي３ په زړ
او بيا ي３ كه ＇ه هم چاته دَ زړه حال نه وئيلو، خو دَ س５الني وَ ليد لو ته ي３ نه يوازي نپس  -نه وك７ي 

- ختلو، بلك３ دَ ليد لو دپاره ي３ ورته بهان３ هم غو＊تل３

_ 2 _ 

ينوزه غواړم ، چي ما او تا نن سره وَ و"  "

الكن كله او چرته؟"  "

په ！５ليفون باندي دَ  سوپيس دَ سوال په ＄واب كي چي ＇ن／ه س５الني داسي وَ وئيلو، نو هغ３ ورته 
.. وئيلو

زما په فل５ كي نن ما＊ام شپ８نيمي بج３"  "

" ستا په فل５ كي؟" 

هو، زما په فل５ كي"   "

"موږ يو بل ＄اى سره وَ وينو، نوالكن كه " 

اوس به ال س５الني نور ＇ه وئيلو، چي سوپيس فون بند ك７و او هغه ه５لو ه５لو كولو ورسته چي ＇ن／ه 
دوې غ＂ي شكن％ا－اني له خل３ وَ وتل３ ، نو يو دم  ډاك＂ر پُوهم ستر－ي موږل３ او له خپلي خوني راوَ 

.. وتلو

خ５ر خو دى ؟.. س５النيه "  "

خو نه دى خ５ر"  "

" ＇وك ْو په فون باندي ؟" 

..  س５الني دَ  ُپو په دې خبره باندي ＄ان اچولو ورسته －ه７ۍ ته وكتلو او بيا واي

تر اوسه ال يوه －ن＂هه پاته ده.. ＄ه "   "
 .. او بيا ي３ دَ  پُو په خوا مخ اړولو ورسته ورته وئيلو
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به ته ډ４ر په تكليف شوى ي３زما له وجي .. بخ＋نه غواړم "  "

دَ چيشي تكليف؟"  "

..  هغه په موسكا كي داسي ال سم وئيلي نه ْو ، چي س５الني ورته واي

" ... كه زه تر تا له مخه باتهـ روم ته ال ړ شم نو" 

په دې كي دَ پو＊تني ＇ه خبره ده؟"    "

باتهـ روم ته ＇ن／ه ننوتلو نو پُو په زوره په اعالنيه انداز كي ورته او بيا چي توليه په الس كي هغه وَ 
.. واي

" نن په اووه نيمي بج３ هغه را＄ي د لته؟" 

＇وك را＄ي ؟"   "

س５الني چي دَ باتهـ روم له دنني دروازه بندَولو سره سم پو＊تنه وك７ه ، نو هغه په خپل مخصوص انداز 
... مخته خبره كش ك７هكي خپ７ي ！كولو ورسته 

اوس －رسره خل， نه پ５ژن３.. ＊ه ＊ه"  "

خل／و زه كله پ５ژندلى وم ؟"   "

مخته كه بيا هغه هي＆ هم نه وئيلو، خو ډاك＂ر ُپو ْو، چي په زوره زوره ي３ دا خبره تر غوږو پوري  ور 
..  وَرسوله ل／يا ْو و چي

" پوهى شوې كه يَه شاعره ؟... مينه هغه له تا سره مينه كوي " 

مينه ؟"  "

هو، دا هغه يوازينى تورى ْو ، چي س５الني ورباندي ＇وكه غوندي وَ موس５د لو او له ＄ان سره داسي 
و５１د لو ورسته ي３ هغه دَ برايه شپ３ دمام３ چي په زړه شول３ ، نو ي３ غو＊تلو، چي په چيغو چيغو دَ  بُ

- جهان كركي ！ولي وَليكي داسي ميني په نوم دَ ُدنيا
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دَ تيار４د لو ورسته چي س５الني دَ دروازې په لور－امونه اوچت ك７و ، نو ي３ ډاك＂ر ُپو ته دَ هغه دَ 
.. خواهش په سمه له وسا سره دلته دَ ليدلو په ＄واب كي په رډه وَ وئيلو

يو شو .. هغه نور هي＆ نه  -ته زه تا او منو４ال دواړو ته دا خواست كوم ، چي وسا پر８４دئ خپلي خو＊ي " 
"مينه دَ هغ３ دَ وس خبره كله هم نه شي ك５دلى -پيس دى 

او بيا چي له دروازې دباندي وتلو، نو ي３ په خالسه دروازه كي دَ خداى په امان９ كولو له مخه بيا دغه 
..  خبره ورته په ژړَغوني ژغ تكرار ك７ه ، چي

بس زما له خوا دغه  ورته وايه ،  -ى او شو پيس انسان نشي ك５دلى هغه فقط شو پيس د.. مل／رئيه ُپو" 
"چي ما دي ه５رك７ي

او بيا په ستر－و كي راغون６و شْو او＊كو سره مل／رى چي ＇ن／ه وَ وتلو، نو ډاك＂ر ُپو هم ＇و غ＂ي 
..  او＊كي په لوم７ي ＄ل دَ  فرعونانو و دې خاوري ته له ＄ان سره په داسي ُبو５１د لو وَسپارل３

" دا ＇ن／ه الميه ده ، چي دواړه له يو بل سره مينه هم كوي او كركه هم" 
_ 3 _ 

س５الني چرته دى ؟"  "

نو ډاك＂ر ُپو هم دَ سوال په ＄واب كي  -فل５ ته را ننوتلو سره سم چي ＇ن／ه منو４ال مورتي پو＊تنه وك７ه 
..  بيرته له هغ３ پو＊تنه وَك７ه

دى ؟ ولي خ５ر خو"  "

" هغه وسا راغلي ده او زما په فل５ كي ناسته ده.. هو، خ５ر دى " 

.. د َ ُپو له خوا چي ＇ن／ه ＄واب وَ＄ن４６د لو، نو هغ３ مخته وئيلو

... " زما خو دا خو＊ه ده ، چي دَ س５الني او وسا روغه زما په فل５ كي وك７و ، او"  

ستا خبره درسته ده ، الكن"   "

الكن ＇ه ؟"  "
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وَ وئيلو، نو هغ３ په فل５ كي شاوخوا " الكن " دَ منو４ال دَ خبري پرې كولو ورسته چي ＇ن／ه  ډاك＂ر ُپو 
. . كتلو ورسته له پو＊تني سره سم س５الني ته ژغ وك７و

چرته ي３ ؟.. ه３ س５النيه ..س５النيه "   "

ه پس３ وههنارې م.. هغه نه شته "   "
هغه نشته ؟"  "

هو نشته"  "

له دې سره سم ډاك＂ر ُپو ورته ！وله كيسه ت５ره ك７ه او ال ي３ داسي هم ورته وَ وئيلو، چي س５الني له 
＄كه خو  -وسا＇خه دومره زړه مات شوى دي ، چي －رسره ي３ هغه په ستر－و باندي هم ليدل نه غواړي 

.. بيا كه هر ＇و منو４ال له  ُپو ＇خه دا －يله كوله ، چي -لو پرته هم نشو تم زما دَ بيخي ضد كو

" هغه ＇له س５الني دباندي وتلو ته پر４＋ولو؟ كه ＇ه هم هغه ＊ه خبر ْو ، چي وسا به نن ورته را＄ي" 

.. خو ډاك＂ر ُپو به ＄ان له مالمتيا ＇خه داسي خالسَولو

خو زه بيا دا وايم ، چي هغه په دې ال هم نه دى خبر چي ..ه ويسارَولو ته خو دا واې ، چي هغه دي ولي ن"  
"برايه شپه په پار！９ كي وسا دَ هغه دَ ضد په وړاندي ماته خوړَلي وه 

" Come on Mr. Po "

منو４ال دَ ح５رانتيا داسي اظهار كولو ورسته له ُپو＇خه دا －يله وك７ه ، چي هغه ولي نه ْو ورته وئيلي ؟ 
چي برايه شپه وسا دَ ！ولو له مخه له  -دَ هغه ذمه واري جوړ４د له ، چي س５الني ي３ خبر ك７ى وى  دا خو

.. الكن ډاك＂ر پُو يوې بلي خواته سر ＊ورَولو ورسته ورته وَ وئيلو -هغه سره دَ ميني كولو اعالن ك７ى ْو 

خو خبره دا ده ، چي هغه له  -م ته يقين وك７ه ، چي ما ＇و ＄له ه）ه وك７ه ، چي ورته وَ واي.. منو４ال " 
"ماسره الهم اوس په سمه خله خبري نه كوي او نه دَ وسا نوم اور４دل خو＊وَي

مل／ري ُپو چي تر دې ＄ايه خبره را وَرسَوله ، نو دَ فل５ دروازه په خرپ خالسه شوه او ډاك＂ر وسا له 
.. دْو باندي ي３ داسي ژغ وك７و پ５غلي التان／ريل سره په －６ه په دروازه كي وَ در４د له او په هغو

" ستاسو －ران مل／رى س５الني دې وخت دَ سوپيس سره دَ هغ３ په فل５ كي ناست دى..را＄ئ را＄ئ " 

داسي چا درته وَ وئيلو ؟"  "
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...  ډاك＂ر ُپو چي دا پو＊تنه په ح５رت كي وك７ه ، نو پ５غله التان／ريل واي  

ن＂هه مخكي ما هغه په خپلو ستر－و وَ ليد لو، چي دَ سوپيس دَ ولي چي نيمه －.. ما ورته وَ وئيلو " 
"فل５ په خوا روان ْو

...  او بيا ي３ په خپل ＄ان／７ي انداز كي خندلو ورسته دا خبره ال هم وك７ه ، چي

" س５الني نن ډ４ر ＊كلى سوټ اغوستى ْو او ډ４ر سمارټ ＊كاره ك５دلو" 

وئيلو، چي دَ  وسا ستر－ي يو دم سرې وا وي＋تل５گ او له ډ４ره من／ولين پ５غلي التان／ريل به ال نور ＇ه 
 ، ５خشمه شاته غبر－ه ＇ه شوه ؟ چي په عرب９ كي له －５２د لو سره سمه په نه ساعت كي دَ منو４ال وَ فل

خو  -نو ＄كه بيا ورپس３ منو４ال او ُپو هم په من６ه وره غلو  -چي په دوه －امه باندي ْو ته دننه شوله 
نو په دې خو ي３ ور＇خه اجازه  -نه ، چي هغه پوهه شوه ، چي هغ３ غلط كار وك７و التان／ريل ＄كه 

- اخيستلو ورسته الندي په پوړيانو باندي ژر ژر ُكوز４دل شروع ك７و

مخته ＇ه ْو ؟ دَ منو４ال په فل５ كي كه يوې خواته منو４ال او دَ هغ３ دَ م７５ه پرته ډاك＂ر ُپو ＇ه ، 
خو بلي خواته وسا وه  -سره دَ هغه وړو لو１و ي３ ال هم وَ ډاك＂ر وسا ته دالس３ وركول３  چي دَ  ب５سنك سره

چي هغ３ س５الني دَ هم５ش هم５ش دپاره وَ .. ، چي او＊كي ي３ نه تم ك５د ل３ او －وره چي ＇ه ي３ －２لو؟ دا
م  ال هم چي س５الني له هغ３ سره ډ４ر بد وك７و  نو ＄كه به هغه زياته دَ نبي سال.. بائيلولو او كه دا

ورباندي نه اچَوي ؟

بس .. دَ  وسا په زړه كي ＇ه ْو ؟ دې سوال ＄انته ＄واب په دې نه ك７و حتمي ، چي هغه چپ وه 
- تشي او＊كي وې ، چي ي３ له ستر－و ＇خه ＇）５د ل３ ل／يا وې

_ 4 _ 

نه وه ، چي يوه ُحوره س５الني چي ＇ن／ه په شپ８نيمي بج３ مازي／ر ال سمه －وته په ډور بيل باندي اي＋ي 
يو ＄ل خو ال دَ س５الني په زړه كي راغلو، چي چرته هغه  -په  تهائي جامو كي پ＂ه ورته دروازې ته راغله 

خو بيا چي ي３ دَ  سوپيس ژغ تر غوږه شو، نو حق بق ＇ه پاته شو، چي دَ  -خو غلط فل５ ته نه دى وال ړ 
نو هغ３ س５الني تر الس نيولى دننه  -ر＇خه وك７ه ننوتلو په وخت ي３ دَ  فلوريتا پو＊تنه چي ＇ن／ه و
.. ُبوتلو او په ډ４ره خوږه لهجه كي ي３ ورته وئيلو

" زه هم هغسي انسان يم لكه ته او ستا وسا چي ده.. ډ ئير و４ر８４ه مه ، خورم دي نه " 
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ته  او بيا ي３ په ！ي وي النچ كي ك＋５نولو ورسته ورته  تهائي كلتوري سوغات او مشروبات مخي
نو  -داسي ك＋５＋ولو، لكه هغه اّدم زاد چي دې  تهائي شاپ５رۍ له ＄ان سره  تهائي ل５ن６  ته وړى وي 
خو  -＄كه خو ي３ غو＊تلو ، چي هره هغه تنده پرې ماته ك７ي ، چي دَ نني تهائي كلتور وياړ بلل ك８５ي 

سمون ي３ دَ بل په لور نه س５الني كه ＇ه هم حسن پرسته شاعر ْو ، خو دَ  وسا سره دَ ك７ي پ＋تني بول په 
..   نو ＄كه خو ي３ په ح５رت باندي له  تهائي سوپيس ＇خه پو＊تنه وك７ه -شو كتلى 

＇ه دي سوپيس؟.. دا هر ＇ه "  "
" دا هر＇ه ستا دَ وژلو اهتمام دى ، نور هي＆ نه دي"   

الكن دا ＄ان دي ＇له تيار ك７ى دى؟"  "

..  ني چي له تندي خول３ وچولو ورسته دا تپوس ور＇خه وك７و، نو هغ３ په موسكا كي وئيلوس５ال . 

" دَ هر چا دَ وژللو خپل خپل انداز وي او دا زما دَ انتقام اخيستلو انداز دى" 

... " انتقام ؟ الكن تا خو دا وعده ك７ي وه ، چي"  

هو، انتقام انتقام"  "

تورى دوه واره تكرار ك７و ، خو دَ خشم په ＄اى ي３ هوس په ستر－و كي وَ  كه ＇ه هم هغ３ دَ انتقام
س５الني ته ＇ه ور＇ر－ند شولو، چي هغه يو دم ورته ＄ان  پ＋تون ك７و او په لوم７ي ＄ل ي３ په نره داسي 

. .. ورته وَ وئيلو

غواړې ؟كه مي وژل .. دا هر ＇ه چي ته كوې ، هغه ＊ه نه دي او بل را واخله چاړه .. －وره "  "

چاړه خو به تا م７ ك７ي او زه تا په داسي اسانه وژل هم نه غواړم"  "

نو بيا زه والړم"   "

" ته نش３ تللى ، ولي چي ته وسا خپلول غواړې او دَ وسا عزت ＇ه ، چي ژوند ال هم زما په الس كي دى" 

 -لو، چي دَ س５الني زړه په ر８４د４دلو شو دومره وئيلو ورسته هغ３ په لوم７ي ＄ل داسي په كلكه وَخند
الكن هغ３ بيرته ك＋５نولو او په ستر－و  -خو بيا ي３ هم غ５رت سره  را يو ＄اى ك７و او سپك پورته شو 

..  كي ي３ ستر－ي ورته اچولو په وخت ورته په مكرجني موسكا كي وَو ئيلو

دا نن ت＋ت３ هغه ورځ ＇له په ＄اى دَ شاك５د لو مخ مخته مخته ك５د ل３ ، چي"  "
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الكن هغه خو هم ته وې"  "

او نن خو نو هم زه يم ، نو ＇له شاشا ته ك８５ې ؟"  "

.. س５الني هم دَ هغ３ په دې خبري بيرته كرار شو، او دَ ＇ه سوچ كولو ورسته ي３ ورته وئيلو

كه خبره تر هغه هانده ده ، نو بيا خو"  "

" خبره تر هغه هانده هم زياته شوي ＄كه ده ، چي ماته دي دَ خپلو ك７و سزا ال هم راك７ي دهيَه " 

"س５الني په ح５رت ور＇خه تپوس وك７و

＇ن／ه سزا ؟"  "
" ولي ستا ډاك＂ر وسا او زما تك تور بُوباجوُف ال سزا نه －２ي ته گ؟" 

زه پوهـ نه شوم سوپيس"  "

رسره په ر４ك باندي پرت３ ډائرۍ ته الس ك７و او هغه ته ي３ وركولو په وخت ورته او له دې سره سم هغ３ و
...  وئيلو

ما په دې ډائرۍ كي ＇ه ليكلي دي؟.. دا －وره "   "

..  س５الني چي ډائرۍ خالسه ك７ه ، نو په اوله پا１ه باندي ي３ ليك ْو، چي

" هغه تر ما ＊ائسته پيدا انجل９ ك７ه نن له ما س５الني په دې خبري انكار وك７و، چي" 

... ره په زوره وئيلو ورسته س５الني ورته وئيلودا فق

ما او تا خو دوستي ك７ي وه ، مينه نه"  "
..  هغ３ وئيلو

مخ مخته ي３ لوله.. ＄ه "  "

..  او په دويمه پا１ه باندي په سره ماركر نو＊ته ْو ، چي
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، نو زما دَ  ذات نفي به وَشي او زه نه غواړم ، چي زيرو كه؟ چي كه ي３ دغسي پر８４دمومره كريو دم د" 
خير زه هم ＊％ه يم -شم  "اّ

دغه رن／ه چي ＇ن／ه ＇ن／ه س５الني دَ هغ３ دَ ډائرۍ پا１ي مخ مخته اړَول３ ، نو هغسي ي３ دَ هغ３ دَ 
واړَوله ، نو په هغ３ باندي دَ نن  او كله چي ي３ ورست９ پا１ه را -انتقامي جذ بو شدت ورته ＇ر－ند４د لو 

...  دَ ن５＂３ او وخت په سمون داسي ليك شوي ْو

ما ف５صله ك７ي ده ، چي نن به س５الني دَ خپل كست په سمه خپلي ＄واني ته داسي لو－ى كوم ، چي " 
"اور نه.. وسا ته  له ＄ان سره ا４رې ُيو شي 

كي ي３ دَ و４ري يوه ＇په وَ＄غل５د له او په م７و ي３ وَ س５الني چي دا فقره ＇ن／ه وَ لوستله ، نو په بدن 
سوپيس ته چي ＇ن／ه ستر－ي دَ بخ＋لو دپاره كچكول ك７ې ، نو هغ３ په مكرجني موسكا كي ورته وَ 

.. وئيلو

" اوس هغه نه －ورې ، چي تا ك７ي دي؟.. وايه  -دا خو ما په ډائرۍ كي ليكلي ْو " 

؟الكن ما ＇ه ك７ي دي .. ما ك７ي دي "  "

دومره ي３ سم نه ْو وئيلي ، چي هغ３  درې عكسونه له ليري يو په يو ورته ＊كاره ك７و ، په كوم كي چي 
هو！ل دَ خوني هغه عكس هم ْو، چي س５الني ي３ تر دې دمه ورباندي بل５ك " ه５لوپوليس قاهرو" يو دَ 

غلي التان／ريل دَ م５ل كولو او نور دوه خو هغه عكسونه ْو ، چي ＇و ور＄ي مخكي ي３ دَ من／ولين پ５
- زوك７ي په پار！９ كي باسلي ْو

" په دې كي خو يو هم داسي دَ اعتراض وړ عكس نه  شته ؟" 
..  عكسونو ته په ＊ه غور كتلو ورسته س５الني وَ موس５دلو او بيا ي３ مخته خپله وئيلو

ستا دَ اُستادۍ نتيجه  زه خو ا４له پ５له له تا تر اوسه پوري و４ر４د مه  او بل دا لوم７ى عكس خو هم" 
"دى

" الكن ي３ خو له ما سره او زما په خوني كي" 

هو ، دا خبره دي منم"  "

لكه په دې .. －وره -بس دغه خو هغه سوال دى ، چي ستا دَ ＄واب نفي كوي او تا له ما سره －ن６ي  "\
"\  عكس كي چي ＊كاري
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مون５د له دَ هغه وَ مخته عكسونه يوې بلي تهائي ډر４／ون زياته .. سوپيس چي دې وخت ＊％ه كمه 
..  خواته كولو ورسته واي

الكن دَ دې عكسونو په باب به  -چي تا هي＆ نه دي ك７ي .. دَ يو ساعت دپاره به زه دا هم وَ منم " 
" وايه ؟.. وضاحتونه  چا او چا ته كوې 

لو، چي هغه به ＇ن／ه او په چا او چا هو ، سوپيس دا خبره غلطه نه وه ك７ي ، او س５الني هم دا سنجو
- بلك３ دَ ！وكو بازۍ وه.. باندي  دا مني ، چي دا هر ＇ه حقيقت نه 

نو هم ＄كه خو نن سوپيس له دې ！ولو شيانو الس اخيستلو ل／يا وه  خو له بده مرغه په دومره لوى 
نور نور دي دَ هغ３ له خوا چي  هغه نه غو＊تلو، چي  -قيمت ، چي دَ س５الني دَ وس ＇خه ＄كه دباندي ْو 

－ني دَ اولي او ورست９ ت５روتني دپاره به ي３ ال ستر－ي يو رن／ه ورباندي پ＂ي ك７ي وى  -بل５ك م５ل شي 
－وا ،كه ي３ په ر＊تيا باندي دَ هم５ش دپاره دَ هغ３ تهائي ＊اماربچ９ له ＄امو ＇خه دَ داړلو  ويره   -

نو په دې خوي３ له خشمه  -ي ورته زړه نشو ！ين／ولى هغه ب３ باوره وه او س５الن.. خو يَه  -ختم５دلى هله 
..  ورته په لوم７ي ＄ل دَ نر پ＋تون غوندي داسي ليكه كش ك７ه

ته غواړې ، چي ما نور نور ＄انته مرئيى ك７ې او زه مرئيى جوړ４دل .. زه په تا هي＆ اعتبار نه شم كولى " 
"نه غواړم

...  ۍ سو－ند كولو ورسته ورته وئيلوهغه به ال نور ＇ه وئيلو، چي سوپيس په خپلي مر  

＇يرم "  "بس كه ته تر وسا له مخه له ماسره.. دا هر ＇ه به په خپل الس ستا وَ مخي ته وَ

دا خبره چي دَ هغ３ له خل３ دَ الس وهنو سره سمه تر دې هانده ＇ن／ه وَ رس５دله ، نو س５الني يو دم پورته 
، چي دَ دروازې په لور －امونه واخيستلو، نو ي３ ورته وَ شو او هغه ي３ يوې خواته ديكه كولو ورسته 

. . وئيلو

زاد دى "  " چي ＇ه كوې ، هغه وك７ه.. الس دي اّ

- او بيا كه ＇ه هم سوپيس ورپس３ وَ دان／لو،خو هغه ي３ بيا له السه وتى ْو

***** 

١٠ فصل
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پ＋تون جولیس سيزر ته دَ قلوپطره تحفه 
دَ وسا او س５الني تر من＃ په دې پ پ＂ا１و كي كه ＇ه هم دواړو ته ور＄ي شپ３ تر اوله لوي 

خو دَ دې هر ＇ه پرته هم  -محسوس５دل３ ، خو دَ وخت په بهير كي تاريخونه ډ４ر ژر ژر بدل５دلو ل／يا ْو 
تياْو كركه س５الني دَ پريانو خول９ په سر له وسا ＇گخه په دې نه ُپو！５دلو ، چي －ني هغه ور＇خه په ر＊

-  بلك３ هغه ي３ دَ ميني تنده نوره نوره س５وا كول غو＊تلو.. كوله 

م ان＂رن５شنل س５مينار په ان＂رن５شنل كانفرنس هال كي 27نن دَ  قاهره په ＊ار كي دَ سي ډي سي له خوا 
 لمان％ل ك５د لو سره سره وَ سپ５شل او جنرل ډپلومه كورسونوكي بريالي شْو لوستونكو ته سندونه هم

- نو ＄كه دَ سي ډي سي ！ول لوستونكي هم په دې هال كي ناست ْو -وركول ك５د لو 

شا شا ته په هال كي له س５الني سره په ＇ن， كي ناست ب５سنك مورتي －وره چي په خپله ژبه كي دَ وسا 
نو ＄كه ي３ دَ هغه له وړې ُلور  -وسا كولو په نيت ＇ه وئيل غو＊تلو، خو هغه نه ورباندي پوه５د لو 

..  فالويه ＇خه تپوس وك７و

دا پال ر دي ＇ه وئيل غواړي ؟.. فال ويه "  "

وسا راغلي وه.. زما پالر واي ، چي پرون ما＊ام ته چرته وې "  "

دَ هغ３ دَ خبري ورسته به س５الني ال اوس ＇ه ورته وئيلو، چي ورسره په ＇ن， سي كي له منو４ال سره 
..  داسي ！وكه وك７ه ناستي راناشام９   په س５الني باندي

ته كوه دغسي نخرې س５النيه"   "

دا خو ستا په رن／ه چاكل５＂ي پ５غلو سره ＊اي.. نخرې او زه "  "

س５الني په پسخوندي موسكا كي خله ورته جوړَولو سره سم چي ＇ن／ه داسي وَ وئيلو ، نو هغه هم دَ 
..  سپ５شتي په ډان， وَختله او واي

... " ې كول زما حق جوړ８４ي ، خو ته هممنم چي نخر" 

ستا دَ وئيلو مطلب دا دى ؟.. كمي نخرې نه كوم "  "
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دَ رانا شام９ دَ خبري پر４كولو سم دستي چي س５الني وار الس ته ك７و، نو هغ３ ي３ په ستر－و كي 
. .  ستر－ي كرارَولو ورسته ورته وَ وئيلو  

－ني يوه ورځ به په ميدان باندي يك７ پاته ش３دومره هم مه ناز８４ه په خپل دې نرتوب باندي ، "  "

" نر خو نو يم او نر چي كله نر شي نو بيا ＊％ي ته －وري ال نه" 

. .   په دې خبري باندي رانا ورته غاړه راغزولو ورسته ＇وكه غوندي وَ ُپوسك５د له  

" ا به نر نه ش３ پاتهبيا درته وايم چي كه درته په ر＊تيا شوم ، نو بي.. مه كوه ، داسي خبري " 

" زما خو توبه ده زياته دَ ＊％ي له شناخته كه ＇ه هغه له اسمان راك＋ته شوي ُحوره وي هم" 

ډ４ره سوخته او دومره وئيلو ورسته چي هغه ＇ن／ه لكه ماره وَ وش５د له ، نو س５الني ورباندي دَ زړه له 
، چي او＊كي ي３ له ستر－و نه شوې را هد ل، چي بيا ي３ تر هغو خله نه را！ول５داسي ب３ ساخته وخند ل

- او بيا مخته داسي هم چپ شو، لكه هغه چي －رسره ژبه په خل３ كي نه لري -ايله 

الكن چي كله دَ هغه ستر－ي نا＇اپه هلته ليري دَ ＇و نورو پ５غلو په من＃ كي والړي وسا سره ＇لور شوې ، 
هغه دَ ستر－و په وړاندي په عاجزۍ باندي  نو كه يوې خواته هغه په ＇ومره تادۍ خپل فرعوني غرور دَ

اړَولو ته جو－ه شوي وه ، نو بلي خواته دلته دې ناست پ＋تون س５الني دَ خپلو ！پي شْو جذبو له جوره دَ 
 -خپل ك７ي كست په سمون دَ هم５ش دپاره هغه وَ ＄انته ＊％ه كولو په نيت مخ له هغ３ ＇خه ＇ه واړَولو 

ه داسي په هوا هم شو، چي ورسته بيا دَ هغ３ له ستر－و او＊كي دَ چي په نه ساعت كي ي３ له ستر－و ＇خ
- هغو －２و خوندكيانو په وړاندي دَ نه غو＊تلو پرته هم تر ډ４ره نه وې تم شوي

نو ＄كه خو په وسا باندي دا خبره ډ４ره بده ل／５دلي وه او په دې بله ورځ ي３ دَ پ５غلي منال په الس 
هغه دي نه دَ خپل سبق وخت ضائعه كوي او نه دي  په داسي كولو دَ س５الني ته پ５غام ل８５لى ْو ، چي 

ولي چي دَ منال له قوله هغ３ دا ＇و كلونه ډ４ر په درانه انداز ت５ر ك７ي دي  -نورو له مخه دا ب３ عزته كوي 
هغه به بيا كله هم دَ  -او مخته ي３ ال دا سي حال هم ورته رال８５لى ْو ، چي س５الني دي اوس ب３ غمه شي  -

زاد دى  -هغه په الر كي رانه شي  - چي ＇ه هم كوي.. －وا هغه اوس خپلي مخي ته اّ

زاد دى "  .... " داسي ي３ هم وئيلو؟... خپلي مخي ته اّ

" هغه به كله هم بيا ستا نه شي.. هو ،  وسا اوس له زړه وَباسه " 
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اندي يو دم خول３ را ماتي ＄كه شول３ كه ＇ه هم دا خبره چي منال كوله ، نو موس５د له ، خو په س５الني ب
هم په دې خو هغه دَ  -چي دا دَ هغ３ وسا پ５غام ْو ، چي غرور ي３ په هي＆ اړه هم تر فرعوني روئيو كم نه وْ 

وسا دا ف５صله حتمي －２لي وه او بل ي３ په ＄ان باندي هم غصه په دې سوب ورته راتله ، چي دا هر ＇ه 
ي وسا خوارك９خو ورپس３ ډ４ري ست７ي ك７ي وې او ماته ي３ هم منلي －ن  -خو دَ هغه دَ خپله السه شوي ْو

- وه

..  اوس به هغه ＇ه كوي ؟ دا هغه سوال ْو ، چي هغه دَ منال له مخي په نورو ！كو كي داسي واړَولو  

كه زه غلط .. زه له خپلي خوا زياته له وسا سره  دَ ميني باب ختم وَ بولم ، ستا مطلب دغه دى .. －وا " 
" وهى شوى يم ؟پ

خودا اوس په تا پوري اړه لري ، چي ته له هغ３ سره ＇ومره مينه .. 請حيح پوهى شوى ي３ س５النيه " 
"كوې او＇ن／ه ＄ان دَ اشنا په تو－ه ورباندي من３

دَ  منال په دې خبري كي كه ＇ه هم ＇و واضحه اشارې س５الني دَ وسا دَ حتمي ف５صل３ په باب شكمني وَ 
نو ＄كه ي３ تپوس ور＇خه كولو  -ولي چي پ＋تون وْ  -بيا هم ماتي ته ＄ان نه وركولو  سنجول３ ، خو هغه

..  ، چي

زه په ＄ان خبر يم ، چي زه له هغ３ سره ＇ومره مينه كوم ؟ خو خبره دا ده ، چي كه هغه هم .. －وره منال" 
" ...و عي له ماسره مينه كوي ، نو بيا خواق  

م منال دَ ډاك＂روسا په اړه ژغولي وى ، كه دَ －لوبل كورس پرو－رام ك５دلى شو، چي س５الني ال نوره ه
كوارډ ين５＂ر پروف５سر مجدي ، په دې نوموړي ا الهجوزه ته５＂ر كي دَ ！ولو لوستونكو پام دَ سي ډي 

نو＄كه منال او س５الني هم خپلو خپلو چوكيانو ته  -سي له خوا دَ ＊ه راغلي وئيلو په لور نه وى اړَولى 
- ور چپ شولو

په ته５＂ر كي نن س５الني ډ４ر شاته ناست ْو ، چي ＇ن， ته ي３ دَ بوسنيا چ＂ه سپينه پ５غله ريزا ، دَ 
نو＄كه هلته په مخامخ ست５ج باندي دَ  -مراكو حسن او دَ تاجكستان  پ５غله －ل چهره هم ناسته وه  

دَ كتونكو زړونه ！كور كولو، نو مصري كلتوري جامو او  رواجونو پرته په در＄نو ب５لي ډانسرانو كه 
بلي خواته دَ مل／ري حسن له خوا ي３ دا بلنه هم حتمي ك５د له چي په دې نوي كال پار！９ كي به هغه ته دَ 

كوم چي په ＇و ＇و حوالو دَ هغه له رُويه ډ４ر خوندوَر تقريب  -روس９ پ５غلو په فل５ كي وركول ك８５ي 
- وي

_ 2 _ 
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９ وه ، خو س５الني درسته ورځ په س＂６ي كي ＄كه ت５ره ك７ه ، چي نن سبا دَ نن دَ كرسمس چ＂ه
او هغه غو＊تلو، چي نن دَ فلوريتا وَ －ف ا４كسچ５نج  -هغوئ دَ لوم７ي سميس＂ر پ５پران ك５دلو ل／يا ْو 

دسمبر  28پار！ى ته تر ت， له مخه دَ هغو دْو پ５پرانو ل８ ډ４ره تياري وك７ي ،  چي په دريمه ورځ －وا 
-ك５دلوباندي 

ته به چا او چا ته －ف＂ونه وركوې نن؟.. انكل"  "

يو وخت ماشومي وين６ي له خپلي خور فالويه سره په فل５ ورننوتلو ورسته چي دا سوال له س５الني 
..  ＇خه وك７و، نو هغه په تندي باندي ＇پ كولو ورسته ورته وئيلو ، چي

ته －ف راكويهر هغه چا له ، چي ما"  "
ن＂ي تاته －ف دركوي نن"  " نو بيا خو وسا اّ

ته ＇ه خبره شوې ، چي هغه به ما له －ف راكوي؟"   "

..  نو دَ هغ３ په ＄اى ي３ مشري خور فالويه وئيلو، چي

"وسا پرون خپله زما وَ ممي ته وئيلو داسي" 

－ف ＇له راكوي ؟ ولي چينو هغه به ما ته "  "

 ５س５الني چي ال داسي نه ْو ورته وئيلي ، چي رنا ، عقود ، منو４ال او فاطمه له يو بل سره مل／ري په فل
..  كي ور دننه شول３ او ！ولو بيا فل５ په سر باندي په داسي －پو وا هم خيستلو

" ح ك７ي ده ، چي له تا به سوشل بائي كاټ نن كه هم ته نه راغل３ هغ３ پار！９ ته ، نو موږ ！ولو دا 請ال" 
كْو

دَ هغه ورت， دَ  فلوريتا وَ دې پار！９ ته ＇له .. كه به هر ＇و س５الني له هغوئ ＇خه پو＊تنه وك７ه ، چي 
ضروري دى ، نو هري يوې به په ب５ل ب５ل شوخ ＄واب كي هغه تن／ولو ته ＇ه  ، چي مستي راناشام９ خو 

..  رته وئيلو، چيبه ال داسي هم په خوږې خندا كي و

وايه ك８５ي كه يَه ؟.. عيسائي كْو دي "  "

" ستا خواهش خو ستا دَ سر ُد＊من ال هم نه شي رد كولى.. ظالمي " 
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چي دَ س５الني په ＄اى ډاك＂ر ُپو ورته ＄واب ورك７و، نو هغه دَ خپل عادت په سمون يو وار په عربي كي 
..  ＇ه وَ ُبو５１دله او بيا ي３ ورته وَ وئيلو

" دا ＊ه موقعه نه ده چي تا مسلمان ك７و ؟.. وايه پُو " 
كه ته واده ورسره كوې ، نو موږ به ي３ درته په مسلمان９ هم ست ك７و.. خو "  "

پ５غلي عقود چي ＇ن／ه دا خبره ورته وك７ه ، نو رنا －وره چي په عربي كي هغ３ ته ＇ه وَ وئيلو، چي بيا دَ 
- وري نه ！ول５دل３دواړو خل３ له خندا تر ډ４ره پ

بلك３ احمد   -ورك７ي وه  فلوريتا په پار！９ كي دَ خامخا ورتلو بلنه  نه يوازي دې پ５غلو وَ س５الني ته دَ 
بلي خواته نن  -بابا ،  ثريا او منال هم  پرون دغه ضد كولو ، چي هغه به په هر حال وَ دې پار！９ ته را＄ي 

الكن  -تا ＇ه كولو ، چي سوپيس هم دغسي سُرنا－اني وهل３ له سهاره دا ＇ويم فون ْو ، چي ورته  فلوري
- ډاك＂رُپو خو تيار لكه سايه ور＇رمه شوى ْو

نور خو نور ، په دې پار！９ كي دا شرط هم په ！ولو ل／ول شوى ْو ، چي يو به هم په دې پار！９ كي دوې 
ل يا يو ډائيالګ  وئيل هم دَ او نه يوازي دا ،  بلك３ له تحف３ سره يو الئن ليك -تحف３ چاته نه  وركوي 

نو＄كه س５الني هم له دغو مل／رو سره په دې مقعطم ائيريا كي  -خپل خو＊ي مل／ري په نوم ضروري دى 
.. وَ －ف شاپ ته وردننه شو او چي دباندي را ختلو نو خالي الس ＄كه ْو  چي كوم شى هغه غو＊تلو 

هغه غ س＂وركي ْو ، چي يو ＄ل وسا ورته －وته هغه دلته نه ، بلك３ وَ غ نفورا اسكوائر ته ني８دې په 
- نيولي وه

_ 3 _ 

"دا زما ظرف دى ، چي الره دي －ورم او هغه ستا ظرف ْو، چي زه دي نيمه نه پر４＋ولم.. را＄ه را＄ه " 

س５الني چي ＇ن／ه دَ فلوريتا په فل５ كي لوم７ى －ام وردننه ك７لو، نو سوپيس داسي وار په ډ４ره خوږه 
خو س５الني چپ ＄كه پاته ْو، چي هغه دَ نن وَ دې ډرام３ ته  -جنه  موسكا كي ورباندي وك７و  الكن فر４ب

چي هره مطلوبه ＇５ره ي３ په دې محفل كي تر ستر－و وړاندي كرار كرار راتله ، خو چپ  -ح５رت وړى ْو 
- له هغي ＇５رې چي هغه دَ هم５ش په شان نن هم ل＂وله

＇وك ل＂وې ؟"  "

.. لتان／ريل او روف با－５رلي چي په －６ه دا سوال وك７و، نو هغه ورته وَ وئيلوا

هغه ، چي ال تر اوسه نه شته"   "
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هغه به ك５دلى شي ، چي نن را هم نه شي"   "

ن دَ س５الني دَ دې خبري په ＄واب كي چي كله داسي توري ايمرانشا او ډاك＂ر تف５را په خپلو خپلو افريق
.. لهجو كي وَ وئيلو، نو هغه  دَ منال ＇خه په لوم７ي ＄ل دَ هغ３ دَ رات， په باب داسي تپوس ك７ى ْو

وسا به دې پار！９ ته نه را＄ي كه ＇ه ؟"  "

. .  خو هغ３ ورباندي نه يوازي خندلي ْو، بلك３ دا ي３ ال هم ورته وئيلي ْو ، چي

چي هغه به را＄ي دلته؟.. كي پر４＋ي ＇ه دي تا په هغ３  -له ＄انه تپوس وك７ه "  "

كه ي３ ＇ه هم دا خبره وَ س５الني ته په ب５خي نرمه لهجه كي وك７ه ، خو هر تورى ي３ دَ س５الني په زړه لكه 
- غشى وَل／５دلو -

－وا په پار！９ كي هر مل／رى ترخپل وس زيات هوس５دلو او دَ مسافگرۍ غمونه ي３ له يو بل سر 
نو سپكولو، خو يو س５الني ْو، چي دې وخت لكه خالئي مخلوق  له هر ＊كاره ＇يز پرته هم په په خندا－ا

...  دَ －راني خوندك９ منال له قوله خيالي －ودرونو باندي －ر＄５دلو او هغه ＇５ره ي３ ل＂وله ، چي دَ هغ３   
"هغه په كي هي＆ نه ْو پر４＋ي" 

پار！９ وت＋تي او ن５غ دَ هغ３ وَ هاس＂ل ته ＄ان دَ يو  ＇و ＄له ال هغه دا سوچ هم وك７و، چي له دې
او بيا ليري  -ملن， غوندي وَ رسوي او يا ي３ دَ درست مصر له فرعونانو ＇خه په چيغو چيغو وَغواړي 

- بيخي ليري ال ړ شي ، چي چرته نه سوپيس وي او نه بله و４ره

رس５دل３ ل／يا وې ، خو چپ له ډاك＂ر وسا اوس دَ －ه７ۍ ستني هم زياته ماخُستن يولس بجو ته 
نو ＄كه  فلوريتا پورته شوه او په ډ４ره مينه ي３ دَ مل／رو  -، نور هر ＇وك په دې پار！９ كي موجود ْو 

..  شكريه په دې خبرو كي ادا ك７ه ، چي

وك چي ＇وك چي راتلو، هغه راغلو او ＇ -وَ دې پار！９ ته دَ رات， دپاره ډ４ره مننه .. زما خوږومل／رو" 
"ال نه دي راغلي ، نو له هغو ＇خه معذرت ＄كه كوم ، چي ب３ دَ هغو دَ انتظار كولو پار！９ پيئل كْو

او بيا ي３ دَ لومائي په نوم دوه دَ ميني توري وئيلو او دَ مل／رو په خپ７و كي تحفه وركولو سره سم دَ 
 ا وَ يو چاته تحفه وركول پئيل ك７و－ف ا４كسچ５نج پرو－رام اّغاز ＇ه وك７و، چي په خپل خپل وار هر چ

-
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－وا منو４ال او بيسنك يو بل ته ، ډاك＂رُپو وَ منال ته او منال وَ مس＂ر داْو سوډاني ته ، التان／ريل 
وَ روف او روف هغ３ ته ،  تف５را وَ پُو ته ،  احمد بابا وَ تف５را ته ، ايمرانشا وَ بتوكا ته او بتوكا وَ هغ３ ته 

غرض دا، چي ＇ن／ه په دې  -وَ ثريا ته او ثريا وَ هغ３ ته ، خاتونا وَ مديحه ته او مديحه هغ３ ته  ،  فاطمه
.. هال كي موجودو ！ولو مل／رو يو بل ته تحف３ وركول３ ، نو د س５ال ني په زړه كي دا راغلو، چي

" تكرار راوړى يم ك５دلى شي ، چي زما دې مل／رو زه په اعالن سره يوازي كولو په نيت دلته په ډ４ر" 

او هغه په خپل دې شك كي دَ خپلي اندازې په سمه غلط هم نه ْو، ولي چي اوس خو زياترو ستر－و دَ 
- ＇وك وَ هغه ته پيرزوئينه كوي.. هغه په لور په دې سوب كتلو، چي وَ －وري 

３ ته ، حسن وَ －ل چهره ته مخته چي رانا وَ عقود ته او عقود وَ هغ３ ته ،  نستان وَ ايرينا او ايرينا وَ هغ
خيري پاته سليم يمني چي هم  -او هغ３ وَ حسن ته ،  سعيد او دَ هغه مائين３ يو بل ته  －وا لن６ه دا ، چي اّ

خپلي مائين３ او هغ３ وَ ده ته پيرزوئينه وك７ه ، نو په دې درست هال كي يوازينى دا س５الني ْو ، چي نه 
نو ＄كه خو درست هال دې وخت هغه ته كتلو  -حفه تر السه ك７ه چا هغه ته تحفه ورك７ه او نه له هغه چا ت

- او هغه ْو ، چي په خپل نظر كي ال دَ دْو پيسو نه ْو پاته شوى -ل／يا ْو 

اوس به ال سيالني دَ خپلي دې ب３ عزت９ دپاره دَ ！ولو مل／رو شكريه ادا كوله ، چي فلوريتا پورته شوه 
- ي وَ خپلي خواته وَبللواو دَ ډ４ك په سپيكرانو كي ي３ س５الن

خود لكه چي ال ＇ه كسر زما په ب３ عزت９ كي پاته دى ، چي اوس مي مخ هم دا  فلوريتا دَ سوپيس په " 
" شرارت وَ دې －０ محفل ته ور＊كاره كوي كه ＇ه ؟

س５الني په مات زړه له داسي ！پي احساساتو سره چي دَ فلوريتا وَ ＇ن， ته وره غلو، نو هغ３ په 
..  كرانو كي داسي وَ وئيلوسپي

نو دَ  -هيچا وَ س５الني ته پيرزوئينه نه وك７ه او چا چي به ورته كوله هغه بيا له بده مرغه راغلي نه ده " 
وايه .. دې خبري مطلب دا شو، چي س５الني په درستي سي ډي سي كي يو خواُخوږى هم نه ليري 

" س５الني دا من３ ، چي ته يوازي ي３ ؟

ئيلو ورسته فلوريتا چي مائيك وَ هغه ته ورك７و، نو هغه يو ＄ل ستر－ي په حاضر مجلس كي دومره و
. .    يوې بلي خواته وَ＄غلول３ او بيا ي３ دَ س７ې ساه ايستلو ورسته فقط دومره له خل３ وَوتلو

" زه يوازي يم.. هو زه دا تسليموم چي زه هي）وك نه لرم " 
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اوس به هغه －امونه بيرته په شا .. ته والړي فلوريتا ته اوسپارلو  او له دې سره سم ي３ مائيكخپل ＇ن，
. .  اخيستلو، چي فلوريتا دَ هغه په اوږو الس ك＋５گ＋ولو او په ډډن ژغ كي ي３ بيا هغسي وَ وئيلو

" هو ، په دې كي شك هم نه شته ، چي س５الني په دې درست محفل كي يوُخواخوږى نه لري" 

خو فلوريتا دَ ستر－و نه او＊كي پاكولو .. درست محفل خاموشي خوره شوه  دومره وئيلو ورسته په
.. ورسته په ډك ژغ كي يوه اوږده ساه سره يوه نرۍ جيغه ت７لو ورسته －ويانه شوه

خو په دې خبري كي هم شك نشته چي  -هي）وك نه لري ..  ی چ３ دا زموږ －ران س５الني يوازي د.. منم" 
"ږي ُيوموږ！وله خو دَ ده خواُخو

دومره وئيلو ورسته ي３ س５الني دَ ＄ان پو خوا راني８دې كولو ورسته په غ اّواز ك３ دَ خپلي خبري 
.. تائيد داس３ له مل／رو  وَ غو＊تو

دغسي خبره ده كه يَه ؟.. ＇ن／ه مل／رو "  "

تف５را خو ال شپ５لكيان هم  او دَ فلوريتا دَ دې خبري په تائيد كي ！ولو خپ７ي ＇ه ، چي ډاك＂ر ُپو او ډاك＂ر
  ..وَ وهلو او بيرته فلوريتا دَ ！ولو مل／رو پام خپلي خواته په داسي وئيلو ور واړَولو

نو＄كه په دې محفل كي  -اوس چي خبره حتمي شوه ، چي موږ ！ول دَ س５الني مل／ري او دوستان ُيو  "\
هو، په دې ه５له .. ينه وړاندي كول ك８５ي دَ  هغه دَ  راغون６ شْو مل／رو له خوا وَ س５الني ته يوه پيرزوئ

..  چي هغه به ي３ تر مر－ه پوري نه يوازي ژغوري ، بلك３ له زړه سره به ي３ －ن６لي هم ساتي

.. هغ３ ال خبره سرته نه وه رسولي ، چي دَ هغ３ دَ خبرو تائيد په خپ７و كي بيا وَشو او هغه مخته واي

نال ته اجازه راك７ئ ، چي  دا وال ړ پ５چلى كارپ دَ نوي دور وَ دې نو ما ، سوپيس ، منو４ال ، رانا او م" 
"ته وړاندي ك７و" جوليس سيزر" 

جوليس سيزر؟"  "

دَ س５الني مازغه ال سم دَ دې نامه تر شا وَ تاريخي كيس３ نه ْو رس５دلي ، چي  دَ شا له دروازې هغه 
- پ５چلي غال９ تر خوني پوري راوړل شوه

دا ＇ه ؟ " "
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دَ دې پ５چلي غال９ په ليدو دَ هغه په ذهن كي دَ مصر دَ اخيري ＊ائسته را９１ قلوپطره هغه تاريخي 
په هم دغسي غال９ كي پ５چلي جوليس سيزر ته په هغ３ شپ３ .. كيسه ذهن ته يو دم راغله چي هغه ي３ 

ا سوال راپورته شو نو ＄كه په مزغو كي د -چ３ هغه په مصر باندي قابض شوآ وْ  -وړاندي ك７ي وه 
.. چي

چرته په دې غال９ كي خو هم هغس３"  "

－وا چي ＇ن／ه دل غال９ خالسه ك７ل شوه ، نو دَ  س５الني .. هو، هغه په خپل دې شك كي 請حيح وَ وتو 
ولي چي په دې كي نور هي＆ نه ، بلك３ وسا پخپله موجوده وه ، چي دې  -له خل３ ا４له چيغه نه وَوتله 

-ه داسي ＊ائسته －２وجامو كي انسان نه ، بلك３ دَ اسمانونو ＇خه را كُوزه شوي ُحوره بر４＋５دله وخت پ

نوم ال سم ورك７ى نه ْو ، چي س５الني له ډكو " نن قلوپطره" نو ＄كه خو، چي ＇ن／ه  فلوريتا هغ３ ته دَ 
..   ستر－و سره ورمخته شو او هغه ي３ تر الس وَ نيوله

را＄ه را＄ه را غا ړي و＄ه ، چي زما دَ !! دي له بد و ستر－و په امان ك７ه  وسا خداى .. مرحبا مرحبا " 
"ژوند ！ولي ست７يا－اني په تا وسا شي

او بيا دواړه يو بل ته داسي په مينه سره غاړي وتلو، چي په درست محفل كي يوه هم داسي ستر－ه نه 
چي هغه دوه مئينان كله هم له يو او مخته ك５دلى شو،  -شوه پاته، چي هغ３ دي او＊كي نه وي ＇）ولي 

هو ،كه چرته تر شا په غ＂و سپيكرانو كي دَ دې پار！９ دَ موډ په سمون ميوزك په  .. بله نه وى ب５ل شوي 
هم ＄كه خو مخته دَ دې دْو زړونو دَ  پيوندكولو په خوشال９ كي مل／ري خپلو  -زوره نه وى ژغ５دلى 

ه）وال شولو، چي په نه ساعت كي بيا درسته فل５ له  زړونو ته هم مستياني ورسپارَلو په نيت داسي
- هغوئ سره سم ＄ن／５دلو ل／يا ْو

_ 4 _ 

هو، دَ نيمي شپ３ وخواته چي دا محفل سرته رس５دلو، نو دَ يوه پاس شوي قرار داد له رُويه دَ 
شو، نو ي３ دَ دراز عمر نوم ورك７ل " \دَ فرعوني پيرزوئيني " \س５الني او وسا وَ ميني ته چي ＇ن／ه دَ 

دپاره يوه اجتماعي ُدعا هم په حق كي ＄كه وَ شوله ، چي هغوئ دواړو خو اول ال  له يو بل سره دَ ژوند 
نو دَ باقاعده كوژدن ن５＂ه ！اكلو اختيار هم وَ فلوريتا ، منو４ال او رانا ته وَ  -لن６َولو سو－ندونه ك７ي ْو 

پلي خوا چي كله ور－６ولو، نو س５الني ي３ په ډ４ر جوش خو سوپيس هم په كي نوم له خ -سپارلى شو 
＄كه خو كه يوې خواته ورسره والړي سوپيس دَ هغ３ په لور په ك８و كتلو، نو  -باندي تائيد هم ك７ى ْو 

هم ＄كه خو چي كله وخت دَ اجازې راغلو، نو  -بلي خواته وسا هم نن له هغ３ ډ４ره خوشاله بر４＋５دله 
.. ه ك７و او ورته ي３ وئيلوسوپيس هم س５الني يوې ＇ن６ي ت
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" اوس مخته ته او ستا  -ما چي ستا دَ بدو په ＄واب كي ＇ومره ＊ه كولى شو، هغه مي دا دي وك７و " 
م７انه

كه ＇ه هم دَ هغ３ دَ دې ډرامائي ＊و په ＄واب كي س５الني ورته سر په اثباتو كي ډ４ر په موسكا ＊وَرولى 
.. ْو ، خو بيا ي３ هم ورته وئيلو

" ＊ه به نه وي ، چي ته دَ دې شرط په بدله كي بل ＇ه  را＇خه وَغواړې ؟.. وپيس س" 

.. ستا ضد چي مي ＇ن／ه درپوره ك７ى دى ، نو هغسي زه هم خپل ضد سرته رسول غواړم او بس ... يَه "  
" راكولى ي３ ش３ ؟.. وايه  -－ني زه له تا ډاك＂ر وسا غواړم 

ي را－５ر ك７ى ْو ، نو ＄كه  خو ي３ يو ＄ل بيرته هغه ب２ه واغوستله دې خبري ي３ س５الني په خپلي خبري ك
او چي كله س５الني له وسا سره په －６ه له فل５＂ه وتلو، نو هغ３ ي３ په  -، كومه چي هغ３ له پ５＋ه درلودله 

.. اوږو الس ！كولو ورسته دا ماني خ５زه خبره هم داسي په چيچلو تورو كي تر غوږونو ورت５ره ك７ي وه

" غواړم چي تاسي دواړه دَ جوليس سيزر او قلوپطره په رن／ه يو بل ته مينه ورك７ئزه " 

..  او بيا ي３ س５الني ته مخ ور اړَولو ورسته  په خندا كي وَ وئيلو

" پام كوه ، چي دَ دې قلوپطره په ژوند كي بل مارك انتهوني نه شي را.. ه３ دَ دې زمان３ سيزره " 

خبري باندي شاوخواته والړو دَ ！ولو مل／رو پرته وسا هم وَ خندلو، خو كه ＇ه هم دَ سوپيس په دې 
＄كه خو ي３  په خپلي  -س５الني دَ هغ３ دا خبري ！وكي نه ، بلك３ په ＊كاره دهمك９ سنجولي وې 

نور .. خاموشي باندي دَ هغ３ دَ خبري چي ＇ن／ه ＄واب ور بيا ك７ى ْو ، په هغه باندي چپ له هغو دْو 
چي په خبرو كي ي３ كه ＇ه هم په ظاهره هي＆ ول نه ْو ، خو چلونه په كي  -وه５دلو هي）وك هم ＄كه نه پ

نو ＄كه خو دې ازلي ُد＊منانو په پسخوندي موسكا－انو كي له يو بل  -خو مستوره وْ .. ب５خي زيات 
- سره دَ نوي غال پئيل كولو په نيت بيا مال وْي وَت７ل３

*****

١١ فصل

دامونهدَ سوپیس تلکی او فر４بي   
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ډاك＂ر وسا اوس سي ډي سي ته په دې سوب كمه راتله ، چي يو خو ي３ دَ ا４م فل تهيسس په 
نو ＄كه به زياتره وخت  -ورست９ مرحلو كي ْو او بل ي３ په عرب لي， كي ＄انته جاب هم موندلى ْو 

ه كله ماخستن مال دَ نو ＄كه خو كه هغوئ كل -س５الني له هغ３ سره په ډاوْن ！اوْن كي ليدل كتل كولو 
نو مازي／رونه به ي３ دَ  قاهره ＊ار دَ  -مقعطم په كارنيچ كي له يو بل سره ＇ن， په ＇ن， ليدل ك５دلو 

مهندسين او زمالك دَ شاپن， مالونو پرته په  قصرنيل ، طلعت حرب س＂ريت، په رود نيل باندي جوړ 
ان الخليلي ، دَ امريكن يونيورس＂９ غ پُل سره سره  ！ر６４ س５ن＂ر پالزه ، رعمسيس هل＂ن پالزه ، خ

- مخي ته الئبر４رۍ او دَ م５ك６ونال６ شاوخواته ت５رولو

ولي چي هغ３ دَ  -هر ＇و كه سيالني ډ４ر خوشاله ْو، خو دَ سوپيس و４ره ي３ ال له زړه نه وه وتلي 
بلك３ وخت ب３  -ركولو خپل هوسي كست په وړاندي هره ورځ هغه ته په يوه نا يوه چل دَ زړه دُوك ＇ه و

.. لكه هغه بله ورځ چي ي３ ال داسي هم ورته وئيلو -وخته ي３ هغه په ！５ليفون باندي داسي هم تن／ولو 

دا مي وَ تاته ورستى وارنن， دى ، چي كه ته دَ يود４رشم دسمبر په شپه تر دولس بجو پوري له .. －وره " 
ورځ به زه وَ وسا ته نه يوازي ستا عكسونه ＊ئيم ،  ما سره نه شوې زما په خو＊ه مالْو ، نو په دې بله

" ..  بلك３ هغ３ ته به دا هم وايم چي

بيا كه هر ＇و س５الني وَ هغ３ ته دَ هغ３ دَ دروغجنو دعْو احساس وركولو ه）ي كول３ ، خو هغ３ به بيا 
..  بيا داسي ورته وئيلو

الكن زه غواړم چي ستا دغه كبر درمات  -ش３ هو ، زه دا هم منم چي تا هي＆ نه دي ك７ي او نه ي３ كولى " 
"＇له ؟ په دې هم ته ＊ه خبر ي３.. او دا به ضرور پوره كوم  -ك７م ، چي ماته ي３ دَ انا مسئله را اچولي ده 

الكن هغه وه ، چي دَ روژې په  -س５الني به نور اوس مخته ＇ه وئيلو؟ چپ له دې چي فون بند ك７ي 
ر ي３ ال هم چي ورته دهمك９ ورك７ه ، نو هغه ورته له خشمه له خل３ لوم７ۍ ورځ －وا په د４رشم دسمب

..  داسي الس واخيستلو

ل８ خو له دې روژې مباركي حيا وك７ه، خو ＄انته  -خداى دي ژبه －ون／ه ك７ه .. اې دَ كافر فرعون ُلوري " 
"مسلمانه ال هم واې

..   يلوالكن هغ３ دَ دې هر ＇ه اور４د لو پرته هم ورته وئ

پ５رامي６ ز " سبا شپ３ ته دي زه له دولس بجو ＇خه تر دْو بجو پوري دَ كارنيچ په .. زه نه يم خبره بس " 
"كه را＄３ او كه نه.. مخته ستا خو＊ه  -ر４س＂ور４ن كي الره －ورم " وئيو

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



123

دهمك９ دَ  دومره وئيلو ورسته هغ３ چي فون ＇ن／ه په قهرناكه انداز ي＋ى ْو ، نو وَ س５الني ته ي３ دَ
شدت احساس په ورستي وار ＄كه شوى ْو ، چي هغ３ بيرته تر دې بل ماخستنه تر هغه وخته پوري ال 

هم فون نه وك７و، چي هغه دَ حسن او －ل چهره تاجك９په ست دَ روس９ پ５غلو له خوا په غوره ك７ل شوي 
-نيو ائير پار！９ كي دَ －６ون په نيت له فل５ ＇خه وتلو

_ 2 _ 

－وا نن خو روس９ پ５غلو په دې ساړه  -پار！９ ＇ه وه؟ تر قيامت له مخه قيامت ْو ، چي راغلى ْو 
ژمي كي دَ ！مك يخ په ضد چي ＇ن／ه اهتمام ك７ى ْو ، نو له بركته ي３ په هغو دوْ لوستو تكو تورو مني 

له دَ راغلي ＄كه خو چي به ي３ ك -سكر！ونو او تر سينو پوري محد وده شر！ونوكي ال هم －رمي ك５دله 
رپار كول３ ، لكه  م５لمه مل／ري لور ته سروس كولو په نيت ت， كولو، نو هغه به ستر－ي داسي ترې اّ

-هغوئ چي دَ غو＊ي بدنونه نه ، بلك３ په هوا كي تحليل شوي غ５ر مرئي وجودونه درلودلو

تياني هم －ن６لي او بيا دَ نوي كال هغه لوم７ۍ لمحه ＇ه وه ، چي له رات， سره ي３ هغه مس
نو ＄كه خو هغه  -راوړل３ ، چي س５الني په لوم７ي ＄ل نه يوازي ليدلي وې ، بلك３ سنجولي ي３ هم وې 

دې وخت داسي دَ هغه په وړاندي په رقص كولو .. خاتونا، چي تر پرونه ي３ دَ هغه په لور په سمه نه كتلو
نو ＄كه ي３ وَ  -يمه سوپيس نه شي ورته پار４َدلي وه ، چي هغه په ＄ان وَ و４ر４دلو، چي چرته هغه بيا دو

－ل چهرې ته دَ هغ３ دَ ليري كولو دپاره چي ＇ن／ه وَ وئيلو، نو هغه پخپله هم ورسره دَ ل５ونتوب ُپولي 
- والن／لو ته په دمالي انداز چمتوشوه

ر مخ په ُبوبا ُجوف چي نن يوازي ْو دې وخت په هغو پ５غلوكي داسي ور ايله ْو ، چي دَ خپل تو
نو ＄كه خو س５الني دَ يوې بلي ويري دَ احساسولو له كبله سپك  -شان ي３ اند رون هم تك تور ＊ئيلو

پورته شو او ！ولو مل／رو ته ي３ دَ نوي كال مباركي بيا وركولو سره سم چي دَ هغو په اجازه له فل５ ＇خه 
واړَولو ، چي زياته ي３ په وخت  دباندي كله －ام ږدلو، نو دَ －ه７ۍ ستنو ي３ پام دَ هغ３ دهمك９ په لور

خيري －هن＂ه پاته وه  خيري  -ختم５دلو كي فقط اّ اوس به ال هغه دَ هغ３ سوپيس په نوم دخپل انكار اّ
ف５صله ليكله ، چي وسا ي３ له خياله وَ ستر－و ته ＇ه وَدر４دله ، چي  په مزغو كي ي３  دَ سوپيس دَ 

... م په لور له داسي ابدي ساند و سره رهي شوه غو＊تني په سمون درسته ډرامه داسي په وير دَ انجا
چي سيالني يو ＄ل بيرته له خياله خپل ＄ان په هغو ر４／جنو د＊تونو كي  وَ سنجولو، چي چرته تر ليري 

ليري پوري ژوند دَ هغو خوبونو په لور ب３ تعبيره ك５دلو، چي هغه په ＇ن／ه ＇ن／ه ست７ياْو تر دې ＄ايه 
-و ي３ له خل３ يوه چيغه وَ وتله او له ＄ان سره داسي －ويان شونو ＄كه خ -پوري رالن６ ك７ى ْو 

" زه هر ＇ه كولى شم ، الكن ستا دَ ب５لتون رن％ونه نه شم سهلى.. وسا اې زما خوږې وسا" 
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او دومره وئيلو ورسته ي３ بيرته قد مونه په هغه لور －وره چي په كوم نيت غبرګ  شولو؟ چي چرته ي３ دَ 
سوپيس دَ وسا دَ ميني په سودا دَ هغه ضمير تر پ＋و دالندي كولو په نيت انتظار  تهائي ه５واد ＊اماري

-كولو

_ 3 _ 

" چي زه به ！ول عمر لكه نوكر ستا دَ كور چوپ７ وهمه ، خو بس ته زما دا خبره ومنه.. وَ منه سوپيس" 

３ په ！ين／ه باندي وَ ＇ومره ＇ومره چي س５الني دَ هغ３ په وړاندي خپله ＄ول９ غوړَوله ، نو هغومره هغ
خپل كست ته اوږې وركول３ او س５الني ي３ له ＄ان سره په هغه الره وړلو ل／يا وه ، چي كه ＇ه هم دَ هغ３ 
دَ كلتور په سمون بد كار نه بلل ك８５ي ، خو س５الني ورته دَ ضمير قتل ＄كه وئيلو ، چي هغه اوس دَ چا 

" ８دې تر ！ولو لوى جرم ْواو په امانت كي خيانت دَ هغه ني -امانت －ر＄５دلى ْو 

اوس ال دَ سوپيس فل５ له دې ＄ايه دَ لسو من＂و په وا！ن باندي ْو ، چي دَ هغه له پ＋و م％كه يو 
..  دم هغه وخت وَختله ، چي ډاك＂ر وسا ي３ په ساهك５دلي انداز كي ناببره  مخي ته دن／ه وَدر４دله

چرته وې ته س５الني؟"  "

ه ال س５الني ورته كپ نيولو،چي هغ３ اوږدې اوږدې ساه اخيستلو په ميان كي دَ هغه په اوږه اوس ب
..  باندي الس ږدلو ورسته مخته خبره داسي پوره ك７ه

"دَ دې كارنيچ كوم كوم كونج مي په تا پس３ نه وَ كتلو" 

يخ ژمي په دې نيمه شپه كي دَ  او بيا ي３ دَ هغه الس داسي په دواړو السونو كي په خوند وَ نيولو، لكه دَ
نو ＄كه خو هغه هم زړه ورباندي  -سوپيس سره دَ س５الني دا يوازي －ر＄５دل چي －رسره هي＆ خبره نه وي 

..   پيدا ك７و او ورته وئيلو ي３

موږ دغه ُيو، چي دَ حسن او خاتونا له پار！９ ＇خه را روان ُيو او دې سوپيس غو＊تلو، چي .. ډئير" 
"كور ته ني８دې ك７مهغه ل８ه وَ 

" هو، دغسي خبره ده وسا لكه س５الني چي واي" 

سوپيس ، چي دې وخت ي３ ك５دلى شو، چي دَ وسا په وژلو ال هم زړه نه وى سوړ شوى ، هم دَ س５الني 
ه په خاطر چي دَ هغه په دروغو كي ور－６ ه شوله ، نو س５الني ي３ له ډ４ري خوشال９ په دې تيارې كي پ

..   ادوم باندي نوك دَ منني دپاره ＇ه ج， ك７و ، چي هغ３ دا وَ －２لو، لكه هغه چي ورته واي

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



125

" چي كله هم موقعه پيدا ك７م ، نو ستا په خذ مت كي به حاضر شم.. بس ته فكر مه كوه سوپيس " 

ه پوري اخيستله نو ＄كه خو هغ３ هم اوس دَ هغو دْو مئينانو په －پو كي ډ４ره په خوند برخه تر هغه وخت
- ، چي دَ هغ３ فل５ نه ْو را ني８دې شوى

دَ سوپيس رخصتولو ورسته چي بيرته هغوئ دواړه دَ كارنيچ په لور －امونه دَ وسا په خو＊ه 
نوكه ＇ه هم س５الني غل غل ك５دلو ، خو هغه ＇ومره دَ 請فا ذهن خاونده ده؟ دَ منال دا  -اوچت ك７ي ْو 

-ا وَ مزغو ته نه يوازي  راتله بلك３ دَ هغ３ قد ر ي３ په زړه كي نور نور زيات５دلوهم خبره ي３ نن بيا بي

الكن چي كله په هغه ر４ستتور４نت كي ، چي ل８ ساعت مخكي ور＇خه هغه او سوپيس والړ شوي ْو ته 
ن／ه الس په الس ورننوتلو، نو و４＂رانو هغه ته په بيا بيا داسي كتلو لكه هغه چي ډ４ر غ＇

WOMANIZER  ني دَ وسا وَ مخي ته به ي３  -خو كور ي３ ودان چي سوال ي３ نه ورباندي وك７و  -وي－
- خ７ ك７ى وى

" ＇ه به كوې په كي ؟..وايه س５النيه  -له سبا ＇خه خو ستا دَ لسو ور＄و چ＂هياني هم شروع ك８５ي " 

بل هي＆ نه.. خوبونه "  "

بيا خو دي مزې دي.. واْو "  "

خبري سره سم －په ورو ورو دَ هغوئ دَ راتلونكي سباوْن په لور داسي په خوند خوند او دَ هغ３ له دې 
نو ＄كه چي كله دَ  -غزَوني وك７ې ، چي －رسره په دې نه شول پوهى ، چي ＇ن／ه بيا پ５شلمى شو

＇خه دباندي راختلو ، " \پ５رامي６ ز وئيو  ر４س＂ور４نت" \پ５شلمي ډوډۍ خوړلو ورسته ＇ن／ه دواړه له 
خبره ف５صله ك７ي وه ، چي هغوئ به دَ بل خبري تر هغه دمه نه مني ، چي خپله ي３ تصديق ك７ي  نو ي３ دا

- يا ليدلي نه وي

_ 4 _ 

＇ن／ه ＇ن／ه چي وړوكﾧاختر راني８دې ك５دلو، نو دَ قاهره دَ ما＊امونو خوند او پند نور نور 
ي ډي سي يا كور كي ليدل ك５دلو، نو ماخستن مال هم په دې خو به س５الني كه دَ ور＄ي په س -زيات５دلو 

به له وسا يا مل／ري ُپو او منو４ال ف５ميلي سره دَ قاهره په ب５الب５لو عالقو كي كله كله ، خو دَ خان 
- الخليلي په ك５فو كي زياتره ليدل ك５دلو

نانو سره دَ مل／رۍ په خاطر كمپوډين ډاك＂ر ُپو كه ＇ه هم دَ بُدها دَ الري س７ى وْ ، خو دَ مسلما
ي３ كه روژه نه هم نيوله ، خو په ＊كاره يي خواړه نه خوړلو، بلك３ له س５الني سره به ي３ په روژې ماتونو 

نو ＄كه خو ي３ يوه شپه دوې بج３ خواته ، چي هغه له وسا او  -او پ５شلميانو خورا خوند هم اخيستلو 
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عقود په ماب５ن كي دَ بس په شا شا اوږده سي باندي س５الني پرته دَ منو４ال ف５ميلي ، رانا شام９ او 
..  ناست  دا تپوس وك７و، چي

" تاسو چي دا يوه مياشت په نهره ت５رَوئ ، نو بيا خداى په انعام كي چيشي دركوي؟" 

..  نو س５الني ورته وئيلو

" ويدَ دې راتلونكي اختر دَ خوشاليانو پرته ذهني، قلبي او روحاني تسكين راك" 

..  خو وسا ورته وئيلو، چي

" په لمون＃ او روژه كولوباندي خو يو س７ى مسلمان ك８５ي" 

ما له به ستاسو خداﾦ）ه .. دَ دې مطلب دا شو، چي اوس خو په دې مياشتي كي زه هم مسلمان يم " 
" راكوي؟

ه وركولو، خو مستي او كه به نورو له خپلي خوا ورته دَ هغه دَ زړه ساتني دپاره ＊ه او خوږه ＄وابون
.. شوخي شام９ پ５غلي رانا ورته په خندا خندا كي وئيلو

كه ي３ دركول３ هم ، نو به ＇پالخي دركوي.. تا ته به نو خداى ＇ه دركوي مس＂ر ُپو؟ "  "

هغه ＇له ؟"  "

..   چي هغه په ماشوم انداز ور＇خه بيا تپوس وك７و، نو هغ３ ورته وئيلو

" په پ＂ه خو ي３ خورې.. ＄كه ، چي تا خو تش زموږ دَ مخه خله ت７لي ده هغه " 

..  بس بيا نو مخته ＇ه ْو، هغه هم دَ چشمكو ترشا ورته په ＄ير ＄ير كتلو ورسته وَ وئيلو

چي په نه ＇ه هم را＇خه خوشاله دى -ماته زما خداى ＊ه دى .. سوري "  "

" او ستا خداى دواړه وَ دوزخ ته بو＄يسر به دي نو هغه ورځ خالس شي ، چي تا " 

.. دَ راناشام９ په دې خبري دَ ！ولو مل／رو سره سم هغه هم وَخندلو، خو بيا ي３ ور＇خه دا سوال وك７و

" دا حال راكه ، چي دا ستاسو او دَ عيسائيانو يو دوزخ دى ، كه بدل بدل دى؟" 
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نو دَ هغ３ په ＄اى منو４ال ورته وئيلو ..

" دوزخ دَ ！ولو داسي يو دى لكه جنت چي يو دى" 

دوزخ ي３ ستاسو.. نو بيا خو زه جنت ته ＄م "  "

ُپو چي ＇ن／ه دا خبره ك７ه ، نو پ５غله رانا له خندا تكه شنه شوه او يو ＇و توري ي３ په عرب９ كي وئيلو 
..  ورسته په ډكه خله خندا  كي ورته وئيلو

" بچو دوزخ خو ي３ جوړ ك７ى تا ته دى داسي ا４له پ５له ؟" 

＇ه دَ زور كار خو نه دى.. الكن زه ي３ نه كوم "  "

او په دې خبري باندي مل／رو دومره وَ خندلو، چي په بس كي ناست ！ولو سوارليانو دَ هغوئ په لور بيا 
- بيا كتلو

_ 5 _ 

"نو ＄كه په الر شه بچواوس خو وسا خپله هم ته له ما سره يوازي وَليدل３ ، " 

نن سوپيس تر اوله هم نه يوازي زياته اوپن شوي وه ، بلك３  په دهمك９ كي ي３ ＇ه ＇ه دَ ناز غاړي هم دَ 
نو ＄كه خو س５الني هم له هغ３ سره په اوپن  -هغي ت５ري شپ３ دَ ك７ي قربان９ له سوبه ور－６ي ك７ي وې 
او هغ３ چي به هر＇ه هر＇ه  -ي محفوظ －２لو ك５دلو او ！وكي ！كالي كولو كي خپل سباوْن ＇ه غوند

－وا  -وئيلو، نو ده به نه يوازي ورته دَ ！وكي رن， وركولو، بلك３ په خالسه به ي３ خبره هم ورسره كوله 
..  ＇ومره چي هم ك５دلى شو، داسي غوړ الس به ي３ ورباندي ت５رَولو لكه نن چي ي３ ورته وئيلو

هم زما دپاره دروغ وَ وئيلو، خو خداى دي نه ك７ي ، چي په تا  منم، چي دَ نورو ＊و پرته دي هغه شپه" 
"زه به دي مايوسه كوم نه.. باندي هم كله سخته راشي نو ژغ راباندي كوه 

خو هغ３ كه ＇ه هم دَ دې خبري په ＄واب كي ورته دَ بيا يوازي ليدلو غو＊تنه ك７ي وه ، الكن س５الني په  
..  ＄اى دَ منلو داسي ورته وئيلي ْو

هغه وخت به زه  -ولي نه ، خو بس دا عذ ر لرم چي دَ كوم وخت تقاضا چي ته كوې .. دَ سر په ستر－و " 
"＄كه نه يم ، چي له وسا سره به په وسط البلد كي وينم
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او هغ３ هم دَ س５الني داسي بهان３ منل３ او نور نور به ي３ نه يوازي فري ه５ن６ وركولو، بلك３ غو＊تلو به 
په مينه محبت باندي دَ خپل هغه كست په سمون ＄انته مرئيى ك７ي ، چي په خله ي３ نوم ال ي３، چي هغه 
- هم نه اخيستلو  

اوس سوپيس －اهى －اهى دَ  ُپو او س５الني سره دَ دوست９ پاللو په بهانو دَ هغوئ وَ فل５ .. نور ال نور
..  ، چيكه ＇ه هم رنا او منو４ال په ＇و＇و ＄له هغوئ ته وئيلي ْو -ته هم راتله 

" دا ＊ه نه كوئ -دا تاسو چي له پ５غلي سوپيس سره كومي دَ دوست９ ر＊ت３ جوړَوئ " 

.. خو ډاك＂ر ُپو به په خندا كي ورته وئيلو

خوري خو به مي نه.. ＇ه به وك７ي "  "

هغه ＊％ه ده او ＊％ه هر ＇ه كولى شي"  "

سا له مخه هم دَ ُپو دَ دغه رن／ه خبري په ＄واب كي داسي وئيلي ْو ، بيا چي يو ورځ راناشام９ دَ ډاك＂رو
..  نو هغه په دې خبري باندي  ال تر دې هانده هم خپله رائي３ ＇ر－نده ك７ي وه ، چي

" نر كه نر وي نو دا ＊％ي هي＆ نه شي ورباندي كولى" 

..   ئيلو ي３نو ＄كه خو چي س５الني هم ورسره دا خبره خو＊ه ك７ي وه ، او و

هو، انسان كه ＊％ه وي نو هم انسان وي او كه نر وي ، نو هم"  "

.. الكن راناشام９ ورسره دا خبره ＄كه نه منله ، چي په عرب９ كي ي３ ورته وئيلو

په هغه ＇وك نه دى خبر؟.. كوم چي حقيقت دى  -دا خبري خو زه او ته كوْ "  "

"كي تر اوسه ال هم－وا ستا مطلب دا دى ، چي په عربو " 

.. ُپو چي ＇ن／ه دا دومره وئيلو، نو منو４ال هم خله داسي پرې ك７ه

" نه يوازي په عربو كي ، بلك３ نر په درستي ُدنيا كي دَ ＊％ي استحصال كوي" 

" نو ب５سنك هم ستا استحصال كوي؟.. ＊ه ＊ه " 
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منو４ال دَ هغه خبره په خپله ژبه كي ترجمه ك７ه  س５الني چي دا خبره وك７ه ، نو ورسره ناست ب５سنك ته چي
چي ＇ن／ه تكرار ك７و ، نو راناشام９ " كريمينل منو４ال كريمينل" ، نو هغه هم خپل يوازينى تورى －وا 

..   ورته په ډ４ره مست９ كي وَ وئيلو

" وړ شوېته خو هم اوس له دې كريمينل توري ＇خه ل８ نور را وَو＄ه ، خو په كي ز.. ب５سنكه وروره " 

دا خبره ＇ه وه ، چي ！ول له  خندا داسي تك شنه شولو، چي بيا تر ډ４ره پوري بله خبره ب３ دَ كريمينل 
- كريمينل له تكراره －رسره من＃ ته نه راغله

_ 6 _ 

زه يو ＄لي بيا درته وايم چي زما له س５الني ＇خه الس واخله －ني.. وسا "  "

－ني ＇ه به وك７ې ؟"  "

پ５غلي ډاك＂ر وسا ، چي دې وخت ي３ ژ７４بخون او پ５چلي و４＋تان په ستر－و باندي را پر４وتي الج５رين 
ْو  شاته په خشم ＇ن６لو ورسته چي دَ تهائي پ５غلي سوپيس دَ دهمك９ په ＄واب كي داسي وَ وئيلو، نو 
دَ  هغ３ يو دم له پرس ＇خه هغه عكس چي له س５الني سره ي３ په －６ ه دلته دَ رات， په لوم７ۍ هفته كي

هغ３ دَ هو！ل په خوني كي اخيستى وْ  را وَ يستلو او دَ وسا په لوري ي３ ور غور＄ولو ورسته په لغازي 
.. موسكا كي ورباندي خله داسي خالسه ك７ه

دا وَ －وره زما او دَ س５الني دَ ميني لوم７ى هغه ثبوت چي ستا دَ ستر－و خالسَولو دپاره ب５خي زيات " 
"دى

 دَ هوا له اوږو سم م％كي ته نه وْ راُكور شوى ، چي وسا ُغو！ه ك７و او ستر－ي عكس ، چي دې وخت ال
..  ي３ ورباندي كرارَولو ورسته په مات زړه له ＄ان سره وَ ُبو５１دله

" ع تاريخ او ！ائم لس باال لس بج３ دَ شپ３ هم نو＊ته دى1997په دې باندي خو دَ د４رشم ستمبر " 

په كي وَ －وره ، چي دا عكس چرته اخيستل شوى دى او كه دي ستر－ي ＊３ نه يوازي دا ، بلك３ دا هم " 
"كار كوي ، نو تا ته به دغه زما پرس هم په كي ＊كاره شي

وكه په عكس كي راغلي  سوپيس ورمخته ك５دلو سم دستي دَ خپلي نرۍ －وتي دَ اوږده او ت５ره ُنوك ＇ُ
ي سپينچكى پرس ورته دَ ستر－و وړاندي پرس باندي ږدلو ورسته چي په اوږې باندي را＄５２دلى هغس

نيولو په وخت دا وينا ال سمه سگرته نه وه رسولي ، چي دَ وسا په ستر－و كي او＊كي راغون６ي شوې 

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



130

او وَ عكس ته ي３ نور نور كتلو ورسته په ډډن ژړَغوني ژغ كي ورته دَ اوږدې او س７ې ساه ايستلو سره 
..   ت７لي وَ وئيلو

... " تيا واې چي س５الني زما نه بلك３ ستا دى اوته ر＊..سوپيس" 

هغ３ به ال نور ＇ه وئيلو، چي دغه ْو س５الني هم داسي په من６ ه من６ ه ورته را وَ رس５دلو لكه يو لوى 
نو ＄كه خو ي３ دَ رات， سره سم په لن６ و ساه／انو كي وَ ډاك＂ر وسا ته  -＊امار چي ورپس３ ل／５دلى وي 

.. وئيلو

" وَ به مو خوري.. تر شا يوه ب５خي لويه بال  راپس３ را روان دى .. چي يو ＄اى پ شو  در＄ه.. وسا وسا " 

-او اوس به ي３ الس وسا ته ور غزَولو، چي هغ３ يوې خواته وَ د４كلو

داسي دي ولي وك７و ؟"  "

چي ته له ا請له زما نه ، بلك３ دَ سوپيس اشنا ي３.. ＄كه "  "

ي سوپيس ورته ورك７ى ْو دَ هغه په لور هغسي په داسي وينا كولو له دې خبري سره سم هغه عكس چ
..   والو＄ولو

" دا واخله هغه عكس چي ستا او ستا دَ －راني سوپيس دَ ميني كيسه بيانوي" 

" دا ＇ه واې وسا ؟.. زما او دَ سوپيس دَ ميني كيسه " 

دا عكس واي.. زه نه "  "

بيا  -هغسي په هوا كي الوتلو، چي په فضا كي يوه ت５ره ك７يكه دَ خندا لكه تنا خوره شوه او عكس ال 
مخته ＇ه ْو ؟ چي دَ هغ３ غ＂ي پريانو دُوړي په من＃ كي دَ سوپيس خ７ه پ７ه غا＊وره ＇５ره دَ هغوئ په 

خواته بلك３ دَ دې سارا ر４， ي３ هم يوې بلي  ،وه چورلكونو خوړَلو كي را روانه  لوري نه يوازي په
-ُتوتا１لو ل／يا وه

په ＄اى دَ س５الني ، هغ３ زړه ماتي وسا په نه ساعت كي هغه تر الس وَ نيولو او په و４رند .. هم په دې خو 
..   وكي انداز كي ي３ ورته وَ وئيلو

هله هله ژر كوه ، چي ور＇خه خالس شو"  "
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الكن دَ پريانو هغه دُوړه وه ، چي تر  -ر  وَ ت＋ت５دلو او بيا هغه دواړه الس په الس دَ اهرام مصر  په لو
هغو غ＂و －ومبتو دَ رس５دلو له مخه ي３ دواړه داسي را－５ر ك７لو ، چي س５الني په ك كي له يوې ت５رې 

او يوې بلي خواته ستر－ي ＄غلولو ورسته ي３ دَ تندي خول３  -چيغي ايستلو سره سم ج， راك＋５نستلو 
..  تر－ي يو ＄ل بيا په داسي وئيلو دَ يو ساعت دپاره پ＂ي ك７ېپه الس باندي وچولو سره سم س

－ني موږ خو ي３ وژلي وژلي ْو -شكر دى لويه ربه ، چي دا خوب ْو "  "

- الكن زړه ي３ بيا هم په ＄اى ＄كه نه شو ، چي په زړه كي ي３ دَ سوپيس ويره ال نوره هم س５وا شوي وه

***** 

 ١٢ فصل  

خوائيش تکمیل په سدر سینائي کي دَ
ع اتهه ويشتمه  او دَ روژې دَ مياشتي د４رشمه وه ، چي دَ －لوبل ډپلومه 1998نن دَ جنورۍ كال 

لوستونكي دَ دوْ شپو او درو ور＄و په س５ل دَ اختر ت５رَولو په نيت دَ سينائي په سيمه كي دَ سره سمند ر 
لور وړلو په نيت په بس كي سپاره ك７ل شولو، چي نامي هغ３ ＇ن６ي په " راس سد ر"－وا دَ ر６４ سي دَ 

- اسرائيل تر ډ４ري ُمودې پوري په خپل تسلط كي ساتلي وه

ډاك＂ر دعد ، ډاك＂ر فواد او ډاك＂رهنا چي دې وخت ي３ دَ نهو او اوْو كلونو دوې وړې ُلو１ي مريم 
دَ ＄ينو نوْ ＇５رو   -مخته روان شو او سلمه هم ورسره په ＇ن， سي كي ناستي وې په راهنمائي كي بس

لكه دَ م６５يكل س＂وډن پ５غلي ايمن ، دَ  دعد خور عزا او دَ هغ３  لور داليه پرته چي  وار دَ پ５ژند－لوۍ 
نو دا خبره هم معلومه شوه  -تر هغه تهائي ＄وان پوري راغلو، چي له سوپيس سره په ＇ن， كي ناست ْو 

كوم چي دَ هغ３ له قوله په االزهر اسالمي  -دَ سوپيس وراره دى ، چي هغه دَ نوا په نوم مشهوره ＄وان 
- يونيورس＂９ قاهره كي سبق واي

نو ＄كه خو نن ُبوباُجوف نه يوازي هلته شاته يوازي ناست ْو ، بلك３ دَ هغه او سوپيس تر من＃  
خواته  البانين منو４ال ، نو ＄كه خوكه يوې  -مراسم هم دَ خبري نه كولو تر هاند ه ال بند بر４＋５دلو 

عراق９ عقود او دَ دمشق راناشام９ په خپلو كي دَ سوپيس دَ سم５دلو دَ چانس په باب خبري كول３ ، 
- خو بلي خواته س５الني په دې خوشاله ْو ، چي هغه به هم دا يو ＇و ور＄ي ＊ه په كراره ت５ري ك７ي

سوئيز ك５نال دَ شنو اوبو دالندي جوړي  دَ ＇و －ن＂هو مزل كولو ورسته چي كاروان ＇ن／ه دَ
رو＊اني سب وې ＇خه مخته ت５ر شولو، نو دَ يو غ درز ك５دلو ورسته بس له قابو وَ وتلو او له روډه 
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دالندي چي سامَولي سامَولي مل／ري ك＋ته شولو،  -＇خه وتلو ورسته له ＊ه بخته په ر４， كي تم شو 
- يو برس شوى ْونو ＇ه －وري ، چي دَ بس دَ مخ په ！ائرونو كي 

دا ر４／ستاني سيمه وه ، خو ＄اى په ＄اى په كي دَ السي زيار ＇ه ＇ه زرغونه پ＂يان هم 
نو ＄كه مل／ري يوې بلي خواته وَ و４＋ل شولو، الكن س５الني چي دې وخت دَ نوا سره دَ  -بر４گ＋５دلو

دوه －امه تللو ورسته چي سوپيس په خو＊ه ست７ي مه شي وك７و، نو سوپيس ورسره په ر４， باندي يو 
هغه ته هلته په بيچ باندي تر خپلو دَ يك７ي －پي كولو خبره ＇ن／ه وك７ه ، نو هغه به ال اوس ورته جوړه 

-السونه نيولو، چي هغ３ مخته وئيلو

زما مطلب دا، چي زه اوس هغه نه يم ＇ن／ه چي ته ما －３２ او نه اوس زما په زړه كي هي＆ خيره شته " 
"ستا دپاره

ر＊تيا واې سوپيس؟"   "

س５الني هغ３ ته سرتر پايه كتلو ورسته چي ＇ن／ه داسي په ح５رت ور＇خه تپوس وك７و، نو هغ３ په 
.. لوم７ي ＄ل په ډ４ري ماشومي موسكا كي ورته وَ وئيلو

... چي هو، دې وراره  نوا، چي اسالمي تعليم كوي راته په دې ＇و ور＄وكي دومره تبليغ ك７ى دى ،"   "  

"دا خو ي３ بيا ډ４ر＊ه كار ك７ى دى او خبره ده هم دغسي ، چي" 

هغه به ال مخته دَ خوشال９ اظهار كولو، چي هغ３ په مخ باندي را ！ال５دلي درن３ ُزلفي شاته ＇ن６لو 
.. ورسته وئيلو

هو، دا هر ＇ه پاته ك５د ونكي دي"  "

ب５شكه"  "

..  ورسره دا پ＋تو هم په انعام وركولو كي وَ ك７ه ، چياو بيا ي３ له ډ４ري خوشال９ 

" هلته چي چرته او كله هم وَ غواړي ، نو له ده سره ليدلى شي.. هغه " 

ك５دلى شو، چي هغوئ ال نوري خبري هم ك７ي وى ، چي محمد ډرائيور هارن وَ ُبوغَولو او درست 
او مل／ري بيرته تر خپلو په －پو كي اخته  -ومل／ري راغون４６دلو ورسته يو وار بيا بس مخته روان ش

لن６ ه دا ، چي هغوئ كله په راس سد ر باندي جوړو هغو بيچ هاوْسونو ، چي ډ４ر پخوا  -شولو
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نو ＄كه ست７ي ستومانه په هغو وړو  -اسرائياليانو جوړ ك７ي ْو ته رس５دلو، نو دَ مازي／ر درې بج３ وې 
-كورونو كي ＄له وَ و４＋ل شولو

_ 2 _ 

"په ر６４يو كي اعالن وشو.. سبا اختر دى " 

ماخستن په لس نيمي بج３ دا خبره دَ ډاك＂ر دعد له خل３ ＇ه وخته ، چي درست مل／ري كه هرچرته په 
او بيا تر ډ４ره  -محفلونو كي ناست ْو  په نه ساعت كي دَ هغ３ په فل５ كي په خوشال９ راجمه شولو

وكو ！كالو محفل له خندا－انو ＇خه دَ وړې داليه په ب５لي ډانس دوام ته پوري هلته دَ مل／رو تر من％ه دَ ！
＇ه وَ رس５دلو، چي زياتره مل／ري ډله ډله دَ مخامخ بيچ په لور ور روان هم شولو، چرته چي كه ＇ه هم دَ 

الئ＂ونو اهتمام نه ْو شوى ، خو ورسره جوخت په ＊ي الس باندي دَ واړه پراته ＊ار او دَ دې كورونو 
كه ＇ه هم دې وخت يخ ْو ورباندي ،  -نو له سوبه دَ سمندر وړې او غ＂ي ＇پ３ ＇ه ＇ه بر４＋５دل３ هم ر１ا－ا

- خو دَ اختر دَ خوشال９ له سوبه مل／رو په تودو －پو او خندا－انو باندي ماحول تودَولو ل／يا ْو
_ 3 _ 

تر ميان ب５ال ب５لي ＇ن／ه ＇ن／ه چي دَ －ه７ۍ ستني دَ نيمي شپ３ په خوا ور ！ك５دل３، هغومره دَ مل／رو 
لوبي او －پي كه ＇ه هم دَ ست７يا سوب جوړ４دلي ، خو په دې بيچ باندي وار په وار دَ مل／رو شم５ر هم 

－وا دَ فالويه او وين６ي دَ سملستلو دَ ضد له الري منو４ال مورتي  او ب５سنك خو له  -كم５دلو ل／يا وْ 
خو  -ك＂رُپو هم اوس غو＊تلو، چي الړ شي او ډا -لوم７ي ماخستنه بيا تر خپلي خوني پوري رس５دلي ْو 

اوس دَ خپل ك７ي قول په سمه له  هغ３ .. بلي خواته يو س５الني ْو ، چي تر پرونه ي３ له چا ويني قى كول３ 
سوپيس سره دَ هغ３ دَ غو＊تني په سمون ال دغه ْو ، چي دَ سمند ر په ＇ن６ي باندي وَ －ر＄５دلو ته 

- جوړ４دلي ْو

ي س７ه هوا －ل５دله او دَ يخ شدت نور نور زيات５دلو ، خو هغوئ له هر ＇ه ＇خه ب３ كه ＇ه هم دې وخت ب５خ
خبره نن دَ يو بل سره داسي په اعتماد ＇ن， په ＇ن， روان ْو ، چي نه خو سوپيس هغسي شوده او بل５ك 
ه م５لره سوپيس وه او نه س５الني هغه ب３ زړه س５الني ْو ، چي دَ هغ３ له تصوره ي３ ال تر پرونه پوري وير

هم ＄كه خو دې وخت دواړه ډ４ر په مزه مزه له پاته شْو ＇و مل／رو ＇خه مخ مخته لكه ساې دَ  -ك５دله 
- نيمي شپ３ په تكو تورو تيارو كي تحليل ك５دلو او تر ميانه ي３ －په  يو او بل پلْو اوي＋تله

ته وتلي وي  يو وخت چي س５الني شاته وكتلو، نو داسي ورته محسوس شولو، لكه هغوئ چي بلي دَنيا
ولي چي اوس كه يوې خواته دَ سمندر دَ ＇پو له ش７پي په چپه هي＆ قسم ژغ نه  -او يا په فضا كي الو＄ي 

－وا تر ليري ليري  -ْو، نو بلي خواته داسي ＊كاره ك５دلو، لكه اسمان چي م％كي ته راُكوز شوى وي 
..  وئيلو نو ＄كه س５الني وَ هغ３ ته -پوري ستوري په اوبو كي بر４＋５دلو او بس 
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" اوس خو چپ ب３ ما او تا بل هي）وك هم په بيچ باندي نه شته.. در＄ه چي بيرته غبرګ  شو " 

هغ３ چي دواړه السونه ي３ په خپلو بغلونو كي ورك７ي ْو ، دَ ＇ه وئيلو په ＄اى چي س５الني  په اوږه 
ه شوه ، چي ＄اى په ＄اى دَ باندي وَ وهلو، نو يو دم دَ هغه په زړه كي هغسي پخوان９ ويره رابرس５ره ＇

..   در４دلو ورسته ي３ ورته بيا وَ وئيلو  . 

او مخته تياره هم.. ډ４ر يخ دى "  "

" دغسي ماحول خو ما او تاته په كار دى" 

.. هغ３ دا خبره ＇ه وك７ه ، چي س５الني دَ موډ جوړَولو ورسته ل８ په سخته لهجه كي ورته －ويان شو

دا ته بيا ＇ه واې؟.. سوپيس "  "

چي هر كله مي وئيلو.. هغه "  "

... الكن نن دَ ور＄ي خو"  "

" هو، زه ډ４ره بدله شوي يم الكن" 

- او دا چي ي３ وئيلو، نو ي３ الس هم دَ س５الني په اوږه باندي ك＋５＋ولو

دا شوه ، چي تا دهوكه ك７مدَ دې مانا خو "  "

" هو ، دغسي دهوكه لكه تا چي ماته راك７ي وه" 

هغ３ به ال اوس نور ＇ه وئيلو، چي س５الني ي３ الس له اوږې وَ ＇ن６لو او له ډ４ري غص３ كولو ورسته 
..   نيولواو اوس به ال دوه －امه تلو، چي هغ３ ورپسي وَ دان／لو او هغه ي３ تر الس وَ  -شاته غبرګ  شو 

ويرند وكيه ؟.. وَ و４ر４دې "  "

ته ＊％ه نه ي３.. مه كوه له ما سره خبري "  "

نو بيا ما ＊％ه ك７ه پليز"  "
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دومره وئيلو ورسته سوپيس دواړه السونه ال په هغه نه وْ جارباسلي ، چي هغه داسي په زوره وَ د４كله ، 
او له لو４دلو سره ي３ سم يوه ت５ره غوندي چيغه داسي له خل３ وَ وتله ،  -تخ وَ لو４د ه چي هغه ستوني س

نو ＄كه س５الني هم چي ＇ن／ه ＄ان ورته وَ رسَولو، نو  -لكه جوړه چي ي３ دَ مال ه６ ونه مات شوى وي 
..   هغ３ ！ين， ！ين， تر السو وَ نيولو او په خندا كي ي３ ورته وئيلو

" چپ له دې ورستي بد ه.. ه ايستلي ده ما له هر بد ه توب" 

" او دا بد به دي په نصيب نه شي" 

- او له دې سره سم دَ هغو دواړو تر من％ه دَ خپلي خپلي هوډي په سمون ه）ي پئيل شوې

" ستا تر وژللو ما دا بهتره و－２له ، چي دَ درست ژوند دپاره دَ زړه رن＃ درك７م" 

پ＋تون يم ، ＄ان وژللى شم خو ＊％ي ته ماته نه شم منلىالكن زه هم "  "

په دې كش او ب／ير كي دَ هغي دَ خبري په ＄واب كي س５الني داسي وئيلو ورسته چي ＇ن／ه ＄ان خالس 
ك７و او اوس به ي３ ＄غاستلو ته پائ）３ ！ولول３ ، چي هغه ي３ په الري كي لكه ！پي زمرۍ بيا وَ در４دله او 

..  په خشم كي ورته واي

" ما كست ك７ى دى او دا كست به  نن په هره بيهه پوره كوم يا به" 

＇ه؟.. يا به "  "

س５الني بيا په دواړو السو ديكه وركولو ورسته چي د دْو تورو دا تپوس له خل３ ＇خه دَ يوې ناخبري 
.. ي اعالن ك７هپ５＋ي دَ امكان له رُويه ＇ه وَ وتلو، چي هغ３ هم خپله ماته په دې دهمك９ باند

" يا دا ، چي زه به دَ سمند ر وَ دې يخو ＇پو ته ＄ان سپارم" 

نه به وك７ې ؟"  "

كه ＇ه هم  س５الني هغه په دې باب تلل نه غو＊تله ، خو نا ببره چي ي３ دا خبره له خل３ وَ وتله ، نوهغ３ 
تر يو ＇ه  -ند ر په اوبو كي ور－６ ه شوه خپل پرس له م％كي وهلو ورسته يو دم من６ ه ك７ه او دَ شنه سم

خو بيا چي ي３ پام شو، نو ＇ه  -وخته پوري خو ال س５الني دا －２لو، چي هغه خود لكه چي ！وكي كوي 
- －وري ، چي سوپيس وركه شوه او هيچرته ＄كه نه ＊كاره ك５دله ، چي تياره وه

" ن نه وَسپارَلو ؟داسي نه چي په ر＊تيا خو ي３ دَ سمند ر وَ مستو ＇پو ته ＄ا" 
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＇ن／ه  -دا هغه سوال ْو ، چي يو دم دَ س５الني په مزغو كي را برس５ره ＇ه شو ، چي ورپس３ ي３ من６ ه ك７ه 
－وا كه اوس ＇ه هم تر －ون６ و  -چي په اوبو ور－６ شو، نو هغه ي３ ل８ه ل８ه دَ ساې په شان تر ستر－و شوه 

.. نو ＄كه  هغه ورباندي په زوره ژغ وك７و -پوري په اوبو كي پ＂ه وه ، خو ال مخ مخته روانه وه 

راغبر－ه شه.. سوپيس اې سوپيس "  "

الكن ＇له ؟"  "

دَ  ＇ه ُچپيا ورسته چي دَ هغ３ له خوا داسي سوال  دَ هغه تر غوږو راغبرګ  شو، نو س５الني هم دَ يو 
 او ب５خي دروند كا１ى ږدلو ورسته ور ژغ ك７وانساني ژوند دَ ساتني په خاطر په زړه باندي يو غ   ..

" دَ خپل هغه كست پوره كولو دپاره" 

او بيا وخت هم دَ يو ＇و لمحو دپاره په خپل ＄اى ＇ه تم شو ؟ چي دَ سمند ر ＇پ３ هم ＄اى په ＄اى والړي 
تحرك ْو ، نو هغه وْ او دې وخت چپ دَ س５الني دَ زړه له درزا كه بل ＇ه په فصا كي م -محسوسي شول３ 

دَ سوپيس با１ه چي دَ هغه په لور ي３ دَ كتلو په وخت تر اوله هم زيات په تادۍ رپ５دلو او يا دَ هغ３ نرۍ 
شون６ي ، چي دَ ك７ي كست په سمه دَ كامياب９ دَ خواږه احساس له الري په لوم７ي ＄ل په ډ４ره مينه 

- خند４دل３.. موس５دلي وې 

و، نو دَ وچي په لور دَ س５الني دَ غبر－ون په دويم －ام سوپيس هم لمد ه خو بيا چي وخت مخته رهي ش
او دواړه په پ＂ه خله له يو بل سره ＇ن， په ＇ن，  چي ＇ن／ه ＇ن／ه دَ  -خي＋ته تر هغه پوري را ورس５دله 

خو بيا چي  -وچي په لوراوبه كچل３ ، نو دَ يخي هوا په زد ي３ يو بل ته  ＄انونه ني８دې كولو ل／يا ْو 
وَ وچي ته وَ رس５دلو، نو دواړه له تيارو سره مل／ري په هغه لور روان شولو ، چي چرته دَ سهار په  ＇ن／ه

- ＄اى نوري تيارې دَ هغوئ په انتظار كي والړي وې

_ 4 _ 

نن سهار به س５الني ＄ان دَ خپل ضمير په وړاندي نور نور مالمتَولو، چي دَ هغه سره دَ اختر 
ولو په نيت تهائي پ５غله سوپيس وَ خوني ته له خپل وراره  نوا سره ＇ه ورننوتله ، چي هغه ي３ مباركي ك

په ＄اى دَ مجرم  يو مجاهد په ＇ير په خپلو ستر－و كي رابرس５ره ＄كه ك７و، چي هغ３  دَ عربيانو غوندي 
- ＋５دلهو４＋ته  په دوسمال باندي ＇ه ت７لي ْو ، چي  په اوږده جامه كي هم ترُحوري كمه نه بر４

السالم وعليكم"  "
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سوپيس دا نن زه ＇ه وينم ؟.. وعليكم السالم "  "

س５الني چي دې وخت دَ سوپيس په احترام كي والړ شوى ْو ، چي داسي تپوس وك７و، نو هغ３ ورته دَ 
..   يوې مومني ＊％ي په رن／ه دَ زړه له كومي موسكا وړاندي كولو ورسته وئيلو

دا هم يو حقيقت دى.. دا ＇ه چي وين３  -هو، خداى دي ما ماف ك７ي "  "

او بيا ي３ له هغه سره دَ اختر مباركي كولو ورسته هغه ته داسي وكتلو، لكه هغه چي له هغ３ سره بد نه 
او بيا چي ＇ن／ه س５الني له هغوئ سره دباندي وَ وتلو، نو هر هر چا چي وَ  -، بلك３ ډ４ر ＊ه ك７ي وي 

يس ته دَ اختر دَ مباركي سره －ن６لي دَ حق په لور دَ  داسي بدلون دپاره مباركي وئيله ، نو س５الني سوپ
-به پرې ك５دلى شي چي په دې خوشاله ك５دلو، چي له شره ي３  وسا او هغه په امان شولو

ف بال كولو نن كه ＇ه هم مل／رو دَ اختر خوشالياني له لوم７ي سهاره په مخامخ بيچ باندي په 
..  چا به وئيلو، چي -پئيل ك７ي وې ، خو دَ سوپيس بدلون په باب هره خله ژغ５دله 

" ډ４ر ژر ي３ －وره ، چي بيرته هغسي ب３ الري شي لكه چي وه.. دا دَ يو ＇و ور＄و كيسه ده " 

هم  خو بيا ي３   - وې ، نو دَ ُبُوبا په زړه يو خداى خبر ْو  الكن رنا او عقود ي３ په داسي كولو كه خوشاله
...  وئيلو

" خداى دي دا په الر ك７ي زما دَ دوست９ خ５ر دى" 

" ولي چي زه دَ  تهائيانو فطرت پ５ژنم.. فكر مه كوه ډ４ر ژر به هغه بيرته ستا په لور درستن８５ي " 

..   نو４ال مورتي  ورته وئيلودَ  ُپو په دې خبري كه ＇ه هم دَ  ُبوُبا زړه تر ډ４ره هاند ه ＊ه شوى ْو ، خو م

" هغه ډ４ره كست ناكه انجل９ ده" 

هو، ډ４ره كست ناكه ده"  "

.. س５الني هم دا خبره ورسره كه ＇ه هم يوې خواته منله ، خو بلي خواته ي３ داسي هم مل／رو ته وئيلو

８５يانسان هم عجبيبه شى دى ، هي＆ ي３ نه معلوم"  "

請الح مصري ، ډاك＂ر دعد او دَ نائج５ريا احمد بابا دَ هغ３ په دې بدلون ب５خي زيات خوشاله ْو او يوه 
- خطره ي３ هم دَ هغ３ دَ بيرته غبر－ون نه محسوسوله
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هر＇ه هر＇ه ، خو س５الني تر نن سهاره پوري په ＄ان كي ُتوكلو، الكن اوس ي３ دَ هغ３ په داسي 
ولي چي هغه نن له هر قسم ويرو ＇خه چي تر  -پله دَ تيارو هغه سودا تاواني نه －２له بدلون باندي خ

＄كه خو ي３  -پرونه ي３ دَ سوپيس په نوم او ب２و باندي هغه وَ كرار ته نه پر４＋ولو الس په سر بر４＋５دلو 
- غو＊تلو، چي دا بيچ ډ４ر انجواى ك７ي

_ 5 _ 

３ اندازې خوشال９ په لور دَ سوچ نيليان وَ ＄غلولو، نو به ي３ سوپيس چي به دَ س５الني دَ دې ب
زړه ته دا خبره راغله ، چي －وندي هغه خود لكه چي له دې سره دَ تيارو په هغه ك７ي سفر باندي 

كه به ي３ ＇ه هم په زړه كي هغو ر４بلو غا＊ونو بيرته سرونه وَ ك７و، نو هغ３ به كليم３ په ..－وا  -هوس８５ي 
ولي چي هغ３ دَ نوا دَ مخه نن سهار نه يوازي له بد و  -دَ هغه له ستر－و به ليري شوه ＄ان ُچوف ك７ې او 

توبه ايستلي وه ، بلك３ دا ي３ هم ورته وئيلي ْو، چي هغه به په ظاهره  باندي هم ＄ان وَ يوې پخ３ 
- مسلماني ＊％ي ته مونوي

"نن له  ُبُوبا سره په ＇ن， ＇ن， كي ＇ه زياته نه ＊كاره ك８５ې؟" 

منو４ال دَ تاش پته په ميدان باندي غور＄ولو ورسته چي دَ راغلي راناشام９ په لور كتلو په وخت دا 
خبره وك７ه ، نو س５الني ، ُپو او ب５سنك چي دې وخت ي３ په بيچ باندي تاش كولو ورباندي چي ＇ن／ه وَ 

..  موس５دلو، نو رانا دَ مست９ له الري واي

" په هغو پُرهارونو باندي ملهم ك＋８５دم ، چي سوپيس ورك７ي ديزه غواړم ، چي دَ تور بُُوبا " 

" الكن په خيال ي３ ږده ، چي چرته ي３ ريزل هغه زما دَ پرون９ ك７ي ！وكي په شان نه شي" 

ډاك＂ر ُپو چي ＇ن／ه داسي ورته وَ وئيلو، نو هغ３ من／ولي له ر４／ه ډكي ك７ې او په ُپو باندي ي３ ور تويه 
او بيا دواړه يو بل په ر４， كي چي كله په سات سات كي  -پس３ من６ي ك７ې ＇ه ك７ې ، چي هغه هم ور

مروړلو ل／يا ْو ، نو س５الني دَ يوه تريخ ياد په تصور كي داسي الهو شو، چي ناببره ي３ وسا هم وَ 
او له هغه ＇خه ي３ سر دوباره هغه تپوس ، چي هغ３ دَ رعمسيس  -ستر－و ته له خياله ج／ه وَ در４دله 

.. نامي فلم كتلو په وخت ور＇خه ك７ى ْو ، －وا" مي６ نائ فئير" په يوې س５نما كي دَ  هل＂ن پال زې

" زما مينه خو به په بل چا نه روا كوې ؟" 

" ولي چي ما له تا سره پ＋تني بول ك７ى دى..يَه يَه كله هم نه" 
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دي ＇ه وخندلو؟ چي دومره چي ي３ ال په ＄واب كي له خل３ نه ْو وتلي ، نو ب５سنك او منو４ال وربان
.. س５الني يو دم له خياله راستون شو او خپل هغه وه５دل ي３ په داسي خبري واړَولو

" پان باچا" ما دَ تاش دَ پتو حساب ！ين， ك７ى ْو او سنجول مي ، چي ك５دلى شي ، چي كه ما دا دَ " 
"ك７يباندي وَ الس ته نه " يكه"ميدان ته وَغور＄ولو، نو چرته به ي３ ُپو خو په 

.. دَ س５الني  دَ دې خبري ورسته  ب５سنك په موسكا كي واي

كريمينل كريمينل"  "

نو ＄كه خو ي３ مائينه له خندا  -او دَ خپل معمول په شان چي ي３ په دغه ＄اى ان／لسي هم تمامه شوه 
چي هغه هم خله خندا ته  شنه شوه او په خندا خندا كي ي３ په  البان９ ژبي كي ورته －وره چي ＇ه وَ وئيلو،

- جوړه ك７ه

！وله ورځ لكه ماشومان ورځ په ر４， كي له لوبو سره ت５رولو ورسته ، چي كله دَ ډاك＂ر هنا دَ كوار！ر 
په لو－يانو كي  BAR .B.Q مخي ته دَ فلوريتا، ډاك＂ردعد ،  ايمن او بتوكا له خوا  اهتمام شوي

نو مديحه مصرۍ دَ  -خي كباب شوي غو＊ي ي３ خوړل３ مل／ري شاوخوا ناست ْو او دَ خپلي خپلي بر
..  س５الني په ＇ن， كي دَ ك＋５نستلو ورسته ورته په غوږ كي واي

" چي دئ دي له هغ３ سره اوس اوس وَ ويني.. سوپيس راته وئيلو " 

..  س５الني شاوخواته كتلو ورسته پو＊تنه ور＇خه وك７ه

نه ＊كاري ؟هغه خو دلته .. الكن مديحه "  "

هو ، هغه دَ خپلي خوني مخته والړه وه"  "

خوني مخته ؟"  "

هاغه －وره ، له دې ＄ايه هم ل８ه ل８ه ＊كاري لكه انساني سايه.. هو "  "

مديحه دَ س５الني پام شاته هلته ليري والړي ساې په لوري اړَولو ورسته چي داسي ＇ن／ه وَ وئيلو ، نو دَ 
يوازي م８５ي م８５ي شو بلك３ يوې بلي ناببري ويري ي３ زړه په الس كي مروړل هم شروع ك７و  هغه بدن نه

او په مات زړه والړ شو -  - 

چرته خو بيرته هغ３ دَ سپ９ ＇رمن نه ده اغوستي ؟"   "
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هو، هم له دغسي شيطاني وسوس３ سره مل／رى س５الني په ر８４د４دلي وجود دَ هغ３ انساني ساې په لور 
ان شو ، چي دې وخت هغه والړه نه ، بلك３ دَ سمند ر په لور يو ＄ل بيا لكه ＊اماره غز４دلو ته ه）５دله رو

- ل／يا وه

***** 

١٣ فصل

دَ وخت او مقام له قیده آزاده مینه
س５الني چي له كومي ور＄ي له سينائي ＇خه راغلى ْو، نو له هغ３ ور＄ي تر ننه ، خو دَ اختر 

رام كولو  دَ  -مياشتي ＇لورمه وه ، چي سي ډي سي ته دَ ناروغ９ له سوبه  نه ْو تللى او په فل５ كي ي３ اّ
الكن دَ وسا، منال ، ب５سنك ف５ميلي او حسن پرته كه بل  -نو＄كه به ورته مل／ري پو＊تني ته تلو او راتلو

-خوندك９فلوريتا سره راتله ＇وك ډ４ر ډ４ر راتلو، نو هغه وه سوپيس ، چي سهار او ما＊ام به له خپلي 

..  خو مل／ري  پُو دَ هغ３ داسي هم５شه رات， نه ْو خوښ او په وار وار به ي３ س５الني ته وئيلو، چي

دَ دې ＊％ي رات， ماته له غرضه خالي نه ＊كاري"  "

نو بيا پليز ورته وَ وايه ، چي نه دي را＄ي"  "

 ..  خو هغه به ورته وئيلو

زما وئيل ب３ مانا دي.. هغه تاته را＄ي "  "

كه به ＇ه هم س５الني هغ３ ته په ＇و ＇و واره ب５الب５لي اشارې دَ نه رات， دپاره ك７ي وې ، خو هغه وه ، 
او بل ي３ دَ رناشام９ او عقود په مل／ري كي په منو４ال او ب５سنك  -چي －رسره ي３ سر نه خالسولو 

نو ＄كه خو به س５الني ورسره  -ْو ، چي هغوئ هم په لمون％ونو باندي وَ پارَوي باندي هم كار شروع ك７ى 
كله كله په دې ن５ك كار كي مل／ري ＇ه كوله ، چي منو４ال او دَ هغ３ وَ م７５ه ته به ي３ لمون＃ وريادَولو 

- دياره په ورځ كي يو نيم لمون＃ دَ جماعت غوندي هم وركولو

و بل سره دومره په مينه مينه ليدل ك８５ي ؟ كه ＄ه هم يوه ك＂ره دا سوپيس او فلوريتا ＇ن／ه له ي" 
"مسلمانه او بله عيسائي ده
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، نو س５الني ورته اخبره دَ سوال په تو－ه پورته ك７هيوه ورځ چي دَ وسا په موجود－９كي ډاك＂ر ُپو د
..وئيلو

" يفه سرته كويمذهب له انسانه دَ انسان جوړلو او انسان وَ انسان ته دَ ني８دې كولو وظ" 

 .. اوس به ي３ ال نور ＇ه وئيلو، چي دَ  ُپو له خل３ يو دم داسي خبره ناببره وختله ، －وا 

ته دَ سوپيس په حق كي نن سبا ډ４ر ＊كارې..س５النيه "  "

..  بيا چي ي３ خپلي دې غلط９ ته پام شو، نو واي

ه نه بر４＋ي ، خو ته ورته ＊ه واېزما مطلب دا ، چي هغه په دې اسالمي جامه كي －رسره ＊"  "

وسا كه ＇ه هم هي＆ نه وَ وئيلو، خو دَ س５الني په خوا ي３ داسي په سواليه نظرونو وكتلو، لكه هغه چي 
- هم دَ ده دوستي له سوپيس سره نه خو＊َوي

، الكن دَ  خو بلي خواته سوپيس وه ، چي  دَ اخالق او دَ خوئيو په اړه يوه ＊ه مسلمانه بر４＋５دله
زاد  هغ３ ت， رات， دَ منو４ال او س５الني وَ فل５＂ونو ته اوس كه ＇ه هم وسا هم نه خو＊ولو، خو دَ خپل اّ

او ب５خي 請فا فطرت له سوبه ي３ س５الني ور＇خه ژغورلى هم په دې سوب نه شو، چي هغ３ خپله خو هم 
- په شروع شروع كي ورسره ＊ه ناسته والړه پاته شوي وه

_ 2 _ 

نن اتهلسمه فروري ، －وا دَ  س５الني دَ زوك７ي ورځ وه ، ＄كه خو دَ هغه په فل５ كي دَ هغه دَ 
جماتيانو پرته هم تر دوه در＄نه زيات مل／رو دَ هغه په خوشاليانو كي برخه اخيستله  او هغه سره ي３ چي 

ې وخت دَ نيمي شپ３ په لور نو هغسي ي３ د -＇ن／ه مازي／رى دَ ما＊ام په لور په خوند او خندا ُبوتللى ْو 
دَ منال  او ثريا په ب５لي ، دَ التان／ريل په من／ولي ،  نستان او ايرينا په روسي ، خاتونا په  جارجين او 

خو داك＂ر ُپو، منو４ال ، دَ هغ３ م７５ه ب５سنك  او  -－ل چهره په تاجكي رقصونو كه محفل نور نور تودولو
لومائي هم دَ خپلي خپلي برخي خوشالياني او خندا－اني دَ ُلو１ي وين６ي ، فالويه ، رنا ، بتوكا او 

 س５الني په نوم داسي په مزه مزه سپارَل３ ، چي دَ هغه فل５ ＇ه ، چي درسته ＇لور باميزه پالزه ＄ن／５دله
-

هر ＇ه هر＇ه ، خو نن وسا په －２و فرانسوي شنو جامو كي له خپلو سنهري خالسو وي＋تانو سره 
دَ فالويه او رنا په مرسته دَ م５لمنو په خذ مت كي بوخت يوې بلي خواته －ر＄５دله ، نو بلي كه ＇ه هم 

.. خواته ي３ منو４ال او عقود له 請فت كولو م４７دل３ هم نه او په وار وار به ي３ س５الني ته وئيلو
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دا وسا خو نن تياره له اسمانه راغلي ُحوره بر４＋ي"  "

.. نوره زياته ك７ه ، نو به ي３ وئيلواو ال چي به ي３ خبره 

" ＇ومره چي په خوى او خصلت ＊ه ده ، نو خداى ورته ＊ائست هم په هغه حساب ورك７ى دى" 

هم دغه خو وجه وه ، چي نن س５الني داسي په ستر－و كي اخيستي وه ، چي كله به دَ هغ３ ورته پام شو، 
-روږدولونو په خوږې موسكا به ي３ هغه ال نور هم په كتلو وَ 

نه يوازي دا ، چي س５الني ي３ له ＊ائسته ډ４ر متاثره ْو ، بلك３ نن په هغ３ كي ورته يوه داسي 
..  نو ＄كه خو هغه به دا سوچ كولو، چي -＊％ه هم ＊كاره ك５دله ، چي هغه ي３ په هره مانا تكميلولو 

" نو بيا ＇له ژر تر ژره نه وَ شي ؟هغسي هم دَ هغوئ تر من％ه دَ واده كولو خبره شوي ده ، " 

كه ＇ه هم هغه دَ مل／رو په مجلس كي پوره پوره برخه اخيستله ، خو په مزغو كي دَ راپيدا شوي سودا 
كته كولو په غرض نه يوازي ي３ له ＄ان سره دَ واده ن５＂ي غوره كول３ ، بلك３ دَ ب請 ３برۍ مظاهره ي３ ال 

..  رچيخان３ ته يو دوه ＄له په دې ورغلو، چي ورته وَ وايچي كله په وسا پس３ بو -هم هغه وخت وك７ه 

" نور انتظار را＇خه نه ك８５ي -هله ژر كوه وسا، دَ واده ن５＂ه غوره كوه " 

نو ＄كه چي به هغ３ ور＇خه دَ رات， تپوس  -خو په هر ＄ل به هلته يوه نا يوه بله پ５غله هم موجوده وه 
- وك７و، نو ده به خبره په بله واړَوله

خير هم ، چي كله پار！９ دوې بج３ خواته سرته ورس５دله ، نو ي３ هغ３ ته دَ خداى په اماني  خو اّ
..  كولو په وخت په غوږ كي داسي وَ وئيلو

" بس په دې باندي سوچ كوه ، چي ژر تر ژره معامله خالسه شي -زه نور انتظار نه شم كول３ " 

＄واب نه ْو ورك７ى ، خو په ＇ن／لي باندي ＇وكه وهلو ورسته ي３ ورته او بيا كه ي３ ＇ه هم هغ３ په خله 
داسي په مينه شون６ي موسكا ته  ضرور غوړَولي وې ، لكه هغ３ چي هم ورسره دغه خبره خو＊ه ك７ي 

- وي

_ 3 _ 
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په نا請ر س＂ي قاهره كي دَ بين المللي كتابي م５ل３ په س＂الونو كي ، چي دَ ن７ۍ دَ هري ژبي په 
خو س５الني دَ وسا دَ سودا په سمون دَ پ＋تو يوكتاب يا ليكل شوى سكرپ  -لكهونو كتابونه پراته ْو 

.. نو ي３ ورته وئيلو -هم چي دَ نمون３ دپاره تر قضا ما＊امه پوري نه ك７و موند ه 

"بله ورځ به ورته بيا راشو.. در＄ه ډئير " 

ه ، خو چي كله له دې ＄ايه په مائيكرو بس كي بيرته دَ مقعطم په كه ＇ه هم هغ３ دا خبره ورسره منلي و
..  －وا هغ３ وئيلو -لور روان ْو ، نو هغ３ دا سوال ＇ه وك７و ، چي س５الني نيم هم نه شو پاته 

الكن نور خو نور دَ  -تا خو وئيلو ، چي په ن７ۍ كي كم او زيات پن％ه پن％وست ميلينه پ＋تانه اوس８５ي " 
غانستان ، چي ستا له قوله په كي ډ４ر زيات پ＋تانه اوسي په س＂الونو باندي هم تا يو پاكستان او اف

"ا.... كتاب دَ خپلي ژبي نه ك７و پيد

..  هغ３ به ال نور هغه وړكى كولو ، چي ده دَ هغ３ پام په بله اړَولو دپاره په نرۍ موسكا كي ورته وئيلو

" ه افغانستان كي پ＋تانه ！وله ماليان او طالبان شولوهو ،  پاكستان دَ پ＋تنو وجود مني نه او پ" 

هغه ＇له؟"  "

هغه ＄كه چي په تاريخ كي دې مارشل قام چي كوم كوم قام ＄انته مرئي３ ك７ى ْو ، نن دَ هغو بچي " 
"ور＇خه دَ خپلو پلرونو او نيكه －ونو بدل３ اخلي

ورسته چي كله دَ واده دَ پرو－رام په لور لن６ه دا ، چي خبري دَ پ＋تنو ＇خه په ن７ۍ باندي را－ر＄５دلو 
 ن／ه ورغبر－ي شوې ، نو دې وخت دواړه له بس ＇خه ك＋ته شوي هم ْو او اوږه په اوږه دَ  لورز پوائين＇

- －وا كارنيچ په لور روان ْو

" زما مور، خور او ورور لكه چي ＇ن／ه ما مخ كي هم درته وئيلي وْ  به دَ مارچ په مياشتي كي را＄ي" 

ستا مطلب دا دي؟.. نو بيا به ورسره خبره كْو "   "

..  س５الني چي دا پو＊تنه وك７ه ، نو هغ３ وئيلو

" داسي خو ما له مور سره په فون خبره ك７ي ده او هغه به مخته نورو ته واي" 

؟..الكن كه هغو يَه ك７و، نو  "\  \" 
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＊ه دهدا خو زما خو.. هغوئ به نو ＇له يَه كوي "  "

كه ＇ه هم مخته س５الني دا خبره وه نه ＇７５له ، خو په زړه كي ي３ دا خبره راغله ، چي هغه له يوې ماډرني 
 -" \الجيرين ډ４ر اوپن خل， دي" \..كورن９ سره نه يوازي اړه لري بلك３ هغه دَ 請الح مصري خبره ، چي

لور غزوني پئيل ＇ه شول３ ، چي ډ４ر ژر  لن６ ه دا ، چي مخته بيا خبري دَ سباوْن په اړه دَ  پر－رامونو په
- بيا دَ واده ورسته دَ ك５د ونكو ماشومانو خبري هم من＃ ته راغل３

_ 4 _ 

دولس نيمي بج３ درست لوستونكي په بسونو كي وَ االزهر، چي تاريخي ب５ن االقوامي 
بادۍ او توليدي 請" \ولي چي نن په  -يونيورس＂９ ده ته ُيو وړل شولو  تر عنوان دالندي  ن７ئيز " \حت اّ

كانفرنس ْو او دَ نورو سكالرانو پرته دَ سي ډي سي پن％ه －لوبل ډپلومه لوستونكي ، چي س５الني هم په 
- كي ور－６ ْو دَ خپل خپل ه５واد نمائند－ي كوله

ه عجيب -دا غون６ ه دَ ش５خ االزهر يونيورس＂９ عزتمن محمد سيد طنطاوي په مشرۍ كي ك５دله 
پ５＋ه خو هغه وخت وه شوه ، چي دَ س５الني دَ نامه په اناوْنسمن باندي دَ هغه په ＄اى يو دم په 

پاكستاني سپينو جامو كي پ ډاك＂ر لئيق احمد خان پورته شو او مقاله ي３ وئيل چي ＇ن／ه پئيل ك７ه 
..، نو ورباندي دَ پريزي６يم له خوا ژغ وَ شو

س５الني راغو＊تى ْو ، ته نه موږ په س＂５ج باندي.. وَ بخ＋ه "  "

الكن هغه خو نه شته ، نو ＄كه زه راغلى يم له پاكستانه"  "

"  .... هغه دا دى"  

..  او بيا چي ي３ ＇ن／ه س５الني ور پورته ك７و، نو هغه وئيلو

زه دَ خپل زه بخ＋نه غواړم له س５الني او تاسو ！ولو＇خه او په دې كي زما قصور هم ＄كه نه شته ، چي " 
"ه５واد له خوا په سركاري تو－ه رال８５ل شوى يم

..   خپله مقاله چي ي３ وړاندي ك７ه ، نو ي３ په س＂５ج باندي  س５الني ته غوزۍ وركولو ورسته ورته وئيلو

" زه پرون په هو！ل كي ډ４ر درسپ３ وَ －ر＄５دم.. وروره " 

" الكن زه خو دلته سبق وايم سر" 
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＊ه ＄كه هلته نه پيدا ك５دل３"  "

او بيا چي س５الني هم خپله مقاله وړاندي كولو ورسته بيرته دالندي خپلي چوك９ ＇ن／ه وَ رس５دلو ، نو 
ورسره ＇ن， چوك９ كي ناستي وسا له خندا شنه شنه ك５دله او ه）ه ي３ كوله چي خل， ي３ نه واوري ، 

-خو بيا شاوخواته ني８دې خل／و ورته كتلو

" چرته خو ما مقاله غلطه نه ك７ه وړاندي.. ه خاندې وسا ＇ل" 

س５الني چي ＇ن／ه په شكي انداز كي تپوس وك７و، نو هغ３ په خندا خندا كي دَ هغه ډاك＂ر 請احب ب３ 
..  پرو－رامه دَ هغه نامه په س＂５ج باندي رات， په باب په خندا كي وئيلو

" ８５ي＊ه نو ستاسو په ه５واد كي داسي هم ك" 

＇ه مطلب وسا ؟"  "

..   هغه پوهه شوه چي دا خبره په س５الني باندي بد ه وَ ل／５دله ، نو ي３ خبره ل８ په بله واړَوله

چي ستا له مقال３ سره خو ستا نوم دَ  دې پرو－رام په چاپ شوي شي６ ول كي ما خپله .. زما مطلب دا" 
"ا ه５واد دا بل س７ى ＇له رال８５لونو بيا ست -هم ډ４ر پخوا ال ليدلى ْو 

" زما ه５واد نه ، بلك３ هغه خو ستا ه５واد هم جوړ４دوكى دى" 

" هو ، دغه خبره خو ده ، الكن خداى دي كوي خ５ر چي دا زما" 

خو دَ وسادَ راپورته شوي سوال په  -مخته كه ＇ه هم هغوئ دَ منو４ال دَ مقال３ اور４دلوپه نيت چپ شولو 
په هغه دليل كي بال نور نور سوالونه دَ .. ５الني له خياله چي هر دليل هغ３ ته وړاندي كولو ＄واب كي س

او هغه دا －２لو، چي چرته دَ هغه له  -خپل ه５واد او كلتور په بابت دَ هغه په ذهن كي رابرس５ره ك５دلو 
قين تر هاند ه ورته ك７ي خوا هغه ！ولي خبري يو په يو دروغ نه شي ، چي ده دَ قام دَ سر لوړۍ په باب دَ ي

-  وې

لن６ه دا ، چي ＇ن／ه كانفرش دَ ما＊ام وَ خواته سر ته وَ رس５دلو، نو س５الني له وسا سره دَ هغ３ په خو＊ه  
او چي لس نيمي بج３ بيرته  -تيبا مال نامي شاپن， پالزې ته دَ وين６ و شاپن， كولو په نيت ورس５دلو 

نو ＄كه  -خبرو ＇خه خبري دَ واده تر تياريانو پوري رس５دلي ل／يا وې دَ كورونو په لور تلو، نو دَ واده دَ 
-  خو ف５صله هم دا وَشوه ، چي وسا به دَ نن ما＊امنى له س５الني سره خوري

_ 5 _ 
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زياته خو فقط يو ＇و مياشتي پاته وې ، نو ＄كه په سي ډي سي كي دَ مصروفيت پرته فيل６ ورك 
ر－نائز４شن ان６ س＂ريز په  -نا يوه خواته لوستونكي وړل ك５دلو  دپاره هم هره هفته يوه －وا پرون دَ عرب اّ

نهو كارخانو كي دَ ＇لورو دوړه كولو ورسته بيا نن  دَ پرو－رام په سمه دَ  －لوبل لوستونكي دَ درو ور＄و 
السونه  دپاره دَ  منصوره ＊ار په لور چي بس كله روان５دلو، نو وسا وَ س５الني ته په بيا بيا داسي

كه ＇ه هم بيا په درو －ن＂هو كي دننه دننه  -＊ورَولو، لكه هغه چي دَ درې كلونو دپاره ور＇خه ب５ل８５ي 
هغوئ دَ منصوره په شاوخوا كلو كي په هغو س５لف ه５لف پراج５ك＂ونو باندي را－ر＄５دلو، چي دَ ب５ال 

- ب５لو ا４ن جي او－انو له خوا پئيل ك７ل شوي ْو

ن نامي كلي كي دَ سكوالنو او ب５الب５لو س５ن＂رانو كتلو ورسته چي ＇ن／ه په منصوره په  پ５رامو
＊ار كي دَ ميوزيم مخي ته له بس ＇خه لوستونكي مازي／ر مال ك＋ته شولو ، نو له س５الني سره په 

..  ＇ن， كي روان  請الح چي له مصر سره ي３ اړه لره له  هغه تپوس وك７و

زما خور وسا ＇ن／ه ده ؟.. وايه مل／ريه "  "

..   هغه به اوس ال ＄واب وركولو، چي 請الح  بيرته وار الس ته كولو ورسته مخكي واي

واده ＇ه وخت كوئ ؟"   "

" بس چي كله فارغ وخت په الس راشي..ډ４ر ژر " 

..  كي دَ ختلو ورسته وايس５الني ال دومره سم نه ْو وئيلي ، چي سعيد سوډاني دَ هغه په خبري 

" دغه خبره خو پرون ما هم له وسا ＇خه وَ پو＊تله او هغ３ وئيلو چي ډ４ر ژر به دا خبر هم واورئ" 

نو دَ دې مطلب دا دى ، چي －ني واده تيار دى"   "

" دَ چا واده ؟.. واده " 

نه وه －امونه ت５زولو ورسته  يو دم داسي پو＊تنه ＇ه وك７ه حبش９ پ５غلي  ا４مرانشا چي تر شا ورته را روا
..   ، چي 請الح ورته وئيلو

دَ وسا او س５الني واده"  "

" ولي په ميني كي واده ضروري دى ＇ه ؟" 

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



147

＇ه مطلب ا４مرانشا ؟"   "

مرانشا كلك خندلو ورسته مخته خبره داسي په دَ 請الح دَ تپوس په ＄واب كي دَ  ك５مرون  توري خر！ي ا４
..  خوند كش ك７ه

چي درې .. هو، لكه دا ما چي نه دى ك７ى او دَ خوند خبره دا .. زه خو وايم ، چي واده نه دى كول په كار " 
"بچيان هم لرم

هغه چي دَ  دا خبره ＇ه وه ، چي هغو درو واړو غوږونو ته الس وړلو ورسته  يو بل ته داسي وَكتلو لكه
نو ＄كه خو 請الح هم داسي وار  -هغه بازار ＊％ه وي ، چي ＇وك هم ورته پيس３ وركوي دا دَ هغه شي  

..  ورباندي وك７و

" دلته په مصر كي دي هم چرته له چا ＇خه دَ بچى پيدا كولو ه）ه ك７ي ده كه... وايه ا４مرانشا " 

نه وَك７ه ، چي دې وخت ډاك＂ر مجدي په ميوزيم  هغ３ دَ 請الح خبره پرې ك７ه ، خو مخته ي３ خپله ＄كه
كي دننه دَ لوستونكو پام دَ هغه وړې خوني په لور اړولو ، چي  لوئيس نهم باچا دَ يوې مياشتي دپاره 

- او دې وخت ي３ ！ول دَ جوړي شوي مجسم３ مخي ته والړ هم ْو -په كي بنديوان ك７ل شوى ْو 

زادۍ په نوم  دَ ＊％ي له هغ３ مجسم３ سره په ＇ن， له هغ３ خوني ＇خه راوتلو ورسته چي س５ الني دَ اّ
كي ت５ر４دلو ، چي په يو الس كي ي３ قراّن او په بل الس كي چاړه نيولي وه ، نو ي３ خپل مخته رواني 

.. سوپيس  په اوږو الس ږدلو ورسته ＇وكه غوندي داسي تپوس ور＇خه وك７و

داخو ته نه ي３ سوپيس ؟"  "

..  هغ３ مجسم３ په لور كتلو ورسته په موسكا كي ＄واب داسي وربيا ك７و سوپيس دَ

" بلك３ زما په رن／ه وخت زپلي مظلومه ده لكه چي.. زه نه يم " 

خبره ي３ ال سمه سرته نه وه رسولي ، چي ورسره رواني منو４ال ور＇خه پو＊تنه وك７ه" 

چا درباندي ظلم ك７ى دى.. وايه ډارلن，   "

..   هغ３ هم دَ خندلو ورسته په ن５غه وَ وئيلو

" يوه نر، چي ال خو ژوندى دى" 
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..  او بيا چي ي３ دَ س５الني په لور وكتلو، نو منو４ال دَ خندلو ورسته ورته واي

هغه خو دا نر نه دى ؟.. چرته "  "

..  راورس５دلو او واي خبره چي ي３ تر دې ＄ايه وَ رسوله ،  نو ډاك＂ر ُپو هم

نر ؟ نر خو زه هم يم"  "

الكن ＊كارې نه"  "

دَ هغه وَ مخته رواني رناشام９ داسي وار ＇ه ورباندي وَك７و، چي ！ولو مل／رو وَخندلو او مخته ت５ر 
-شولو

_ 6 _ 

لو برخو كي دَ را－ر＄５دلو ورسته چي دَ س５ل په دويمه ورځ دَ طوخ اال قالم نامي كلي په ب５الب５
مازي／ر خواته په ＇لور خاليزه  مارشل الجزيره هو！ل منصوره كي س５الني خپلي خوني ته ＇ن／ه ＄ان ال 

او هغ３ داسي دَ هر شي پو＊تنه كوله ، لكه س５الني چي ..نه ْو رسولى ، چي دَ وسا فون ورته راغلو 
＄كه خو چي كله هغه دَ ست７يا وسا كولو دپاره په پلن， نو  -ماشوم وي او په اول ＄ل له كوره وتلى وي 

باندي ال سم غز４دلى نه ْو ، چي خوب په خپله غ８５ كي واخيستلو او ن５غ ي３ دَ وسا وَ مخي ته دَ مقعطم دَ 
-كارنيچ  دَ پ５رامي６ ز ويوْ ر４س＂ور４ن په خالس الن كي ك＋５نولو

اهرام مصر ＇لور كونجيزه －ومبتي به زموږ دَ ميني  هغه الندي په ＇ه وا！ن باندي ＊كاره ك５د ونكي دَ" 
هم دغسي －واهي وَ راتلونكو نسلونو ته وركوي لكه له پ７５يانو پ７５يانو چي راهس３ ي３ سلسله تر ما او 

"تا پوري رارسول３ ده

وسا چي دې وخت ي３ سپيني جام３ په تن وې پرله پس３ ژغ５دله او س５الني چپ ورته ناست ْو او په ＄ير 
هو، چي كله ست７ي شوه ، نو  -ورته ＄كه كتلو ، چي ＇５رې ي３ نقشونه بدلولو رابدلولو ل／يا وه  ＄ير ي３

.. ي３ په س５الني باندي ژغ وك７و

" راپورته شه او ماته هغه ＇５رې هم را واغونده ، چي ال خو تا خپله هم نه دي ليدلي" 

.. يلوس５الني په سوچ كي دَ ＇و لمحو دپاره ډوب５دلو ورسته ورته وئ

بله يوه هم داسي ＇５ره نه لرم ، چي له تا سره .. زما په سوچ كي خوندي شوي هره ＇５ره خو تا واغوندله " 
"＊اي
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.. وسا دَ س５الني په ستر－و كي ستر－ي اچولو ورسته ورته ＇وكه غوندي وَ وئيلو

ن３ما ته دا ＇５ره هم را واغوند ه ، چي ته ي３ دې وخت زما په ستر－و كي وي"  "

الكن دا خو زما خپله ＇５ره ده او زه نر يم"   "

.. س５الني چي ＇ن／ه داسي ورته وَ وئيلو، نو هغ３ كلك وَخندلو او په خندا خندا كي ي３ ورته زياته ك７ه

"چي دا ستا ＇５ره ده ، خو زه ي３ اغوند مه ＄كه چي زه په تا او ته په ما كي تحليل ش３.. منم " 

خته س５الني ＇ه －وري ، چي هغ３ دَ ده ＇５ره هم واغوندله او اوس به ي３ له س５الني ＇خه دَ هغ３ او بيا م
＇５رې په باب رائ３ غو＊تله ، چي دَ خوني دروازه ي３ ډاك＂ر ُپو وَ ！ك５دله او دَ هغه ستر－ي خالسي 

- شول３

ه باندي جوړ دَ منصوره دَ س５ل په دريمه ورځ  سهار نهه نيمي بج３ هغوئ  دَ رود نيل په ＇ن６ 
نو ＄كه خو  -－ورنر４ دوړه كولو ورسته په منصوره ＊ار كي دَ يوې －ن＂ه３ دپاره خوشي ك７ل شولو 

س５الني له ډاك＂ر ُپو او ب５سنك سره تر ليري پوري په دې 請فا ＊ار كي و－ر＄５دلو او دَ وسا دپاره ي３ يو 
س＂ور４ن كي توري چاى ＇كلو ورسته سوټ چي ويس＂رن ْو اخيستلو ورسته هلته په يو اوپن ائير ر４

چي ＇ن／ه دَ بس په لور －امونه اوچت ك７و، نو ＇ه －وري ، چي رناشام９ له ُبوبا  سره يوازي له يوې خوا 
الكن هغه وه چي په زوره ي３ ورته  -＇ه راورس５دله ، چي ُپو ورته په غوږ كي مباركي هم وړاندي ك７ه 

..  وئيلو

" ي دننه هغوني سپين دىبُوبا چي ＇ومره په مخ تور د" 

＊ه ＊ه تا ي３ بيا دننه ته هم ＄ان ورسولو الكن هغه ＇ن／ه؟"  "

پُو چي ＇ن／ه داسي وئيلو، نو رنا ورپس３ داسي ورمن６ي ك７ې لكه دَ هغه تر خبري چي ي３ ال هم په نور 
ن شو، نو خو دَ دې هر ＇ه پرته هم چي كله له دې ＄ايه بس دَ  قاهره په لور روا -＇ه سر خالس شوى وي 

 -رنا له ُبوباُجوف سره داسي په ＇ن， كي ناسته وه ، لكه هغوئ چي له مودو مودو په يو بل كي ＊خ وي 
نو ＄كه خو ُبوبا خوشاله هم ْو او دَ هر چا په لور به ي３ داسي كتلو، لكه هغه چي ډ４ره غ＂ه توره وهلي 

- وي

" دا ُبوبا جوُف هم ډ４ر خوش قسمته نه دى؟" 
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"چي يوه ي３ پر４＋ي نه وي ،  بله بيا ور＇رمه شوي وي دى خو،" 

دَ عقود، چي دَ رناشام９ مل／ري وه دَ سوال په ＄واب كي چي مديحه داسي وَ وئيلو، نو منو４ال هم دا 
..  خبره وك７ه

＄يني ＊％ي توران زيات خو＊وي"  "

- او بيا ي３ خله خندا ته جوړه ك７ه

***** 

١۴ فصل

فرعون په دربار کي دَ س５نج سوري پ５شيدَ 
دا خبره اوس هر چا منلي وه ، چي دَ سوپيس بدلون دَ يو ＇و ور＄و يا هفتو دپاره نه ، بلك３ تر 

ولي چي دَ هغ３ له جامو ＇خه اوس جينز پ５ن هم كرار كرار  -ډ４ره پوري دَ ساتلو په نيت شوى دى 
كه ＇ه هم  وراره  نوا ي３  -）ه كوله ، چي لمون＃ په خپل وخت وك７ي او هر كله به ي３ دغه ه -وتونكى ْو 

ورته ډ４ر كم راتلو، خو دَ هغ３ په كردار او －فتار كي دَ مسلمان９ رن， هغه نوره نوره وَ مثالي ＊％ي ته 
－وا اوس هغوئ تر خپلو دومره په  -او دا هغه شيان ْو ، چي دَ س５الني په －＂ه تمام５دلو  -مونوله 

ه ني８دې شوي ْو ، چي －رسره ي３ يو بل ته دَ دې سوچ موقعه ال هم نه وركوله ، چي هغه دي اخالقي تو－
- په خپل پرون كي دې بل مل／ري ته وَ －وري

مدينه العاشره من "\ع  ما＊ام چي درست كالس دَ 1998م مارچ كال 25هر＇ه هر＇ه ، خو په 
ريباً لس زره كارخان３ دي او پن％وست زره نامي ب５خي غ請 نعتي ＊ار، چي په كي ق" \رمضان

مزدوران په پن％ه د４رش هاس＂النو كي استو－نه كوي ＇خه چي راغبرګ  شولو، نو سوپيس په ＄اى دَ 
- خپل فل５ له ډاك＂ر وسا سره دَ ليدلو په غرض له س５الني او ُپو سره －６ ه دَ هغوئ فل５ ته الړه

نو ＄كه سوپيس بورچيخان３  -رو غو＊تلو، چي كوفي وَ ＇ي＋ي دَ ست７يا له كبله درو  واړو مل／
كه ＇ه هم ُپو بيا  -ته ورچپه شوه او س５الني او ُپو خپلو خپلو خونو ته دَ جامو بدلولو په نيت دننه شولو 

په نه ساعت كي وَ دباندن９ واحدي غسل خان３ ته ننوتى وْ ، خو س５الني په خوني كي ＄كه وَ ＄ن４６دلو، 
په دي وجه هغه دَ يو ＇و لمحو دپاره ال سم په پلن， غز４دلى   -ت هم ＇ه غوندي ناساز وْ چي دَ هغه طبعي

-نه ْو ، چي سوپيس دَ هغه كپ هلته دننه ور وړلو
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ولي خ５ر خو دى س５النيه ، چي بيا پروت ي３؟"  "

" داسي ل８ غوندي مي په سركي دړد دى -هو، خ５ر دى " 

نو سوپيس چي له اولي ور＄ي ي３ په دمونو باندي يقين ْو او  -غزولو  او بيا ي３ ال نور ＄ان چي ＇ن／ه وَ
په مل／رو يا په كالس كي چي به دَ چا هم په سر يا په بل ＄اى دړد ْو ، نو هغ３ به ي３ هغه ＄اى په يوه 

الس كي ！ين， وَ نيولو او دَ بل الس په －وتو به ي３ دَ كليمو ورد په پ＂و ستر－وكولوهم دې وخت 
＇ن， كي ك＋５نستله ، او دَ هغه سر يي په غوزۍ كي ك＋５＋ولو ورسته ي５خپل عمل ال سم س５الني سره 

شروع ك７ى نه ْو ، چي له بد ه مرغه دَ فل５ دروازه خالسه ＇ه شوه؟ چي دَ هغوئ دواړو په ليدلو باندي 
..  يو چا په داسي خرپ بيرته بند ه ＇ه ك７ه ، چي ډاك＂ر ُپو له غسل خان３ ور نارې ك７ې

＇وك دى ، چي دروازه ماتوى؟"  "

دا وسا وه ، ＄كه خو س５الني ورپس３ من６ي ك７ې ، الكن هغه بيا په دومره وخت كي له پوړيانو ك＋ته 
نو ＄كه هغه نه غو＊تلو، چي  -شوي هم وه او دې وخت په غ＂و غ＂و －امونو مخته په مات زړه روانه وه 

خو چي ＇ن／ه ي３ په فل５ كي بيرته قد م ك＋５＋ولو، نو ُپو  په دې  -بيا په ＄ان باندي خل， وَ خند وي 
..  له غسل خان３ راختلى ْو او پو＊تنه ي３ وك７ه

" ＇وك ْو دا چي دروازه داسي په خرپ بند ه ك７ه ؟" 

وسا وه"  "

كومه ده ؟"  "

هغه راغله ، خو بيرته والړه هم"  "

" الړه ؟＇له و" 

" ＄كه چي هغ３ سوپيس له ماسره په خوني كي يوازي  وَليدله" 

..   س５الني چي ال دومره وئيلو، نو سوپيس واي

" ولي چي ما دَ س５الني سر په غوزۍ كي ي＋ى ْو او هغه روحاني عالج مي ورته كولو" 

ستا دي دَ غم عالج شي"   "
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..  مخ ور اړوَلو ورسته په ن５غه وَ وئيلو، چياو بيا ي３ وَ س５الني ته 

" ما نه درته وئيلو، چي دا سوپيس به يوه ورځ غم درته جوړ ك７ي" 

- سوپيس دَ هغه خبره بد ه ＄كه نه وَ －２له ، چي دې وخت هغه په خپلو ك７و باندي ډ４ره پش５مانه وه

پالن جوړَولو، چي ُبوبا راغلو او وئيل ي３ اوس به ال نور هغوئ دَ وسا دَ بيرته خوشالولو  ..

فلوريتا ډ４ر شديد ايكسي６ن ك７ى دى او دې وخت په عباسيه اسپتال چي دَ ع５ن شمس " 
"يونيورس＂９ سره جوخت دﾦكي پرته ده

  -بس بيا نو ＇ه ْو، چي درست مل／ري ورته په ！５كسيانو كي له يو ې بلي په درې پاوْه كي وَرس５دلو 
دَ نورو پرهارونو پرته ي３ دَ ＊ي  -دغه وخت له ته５＂ر ＇خه سپ５شل وارډ ته راوړل شوي وه  فلوريتا په

كه ＇ه هم ل８ وخت ورسته وسا هم ورته راغله ، خو خالف توقعه هغه خفه  -ادوم ه６ غوټ مات شوى ْو 
لو ＇ه ، او په بيا بيا به ي３ سوپيس او س５الني ته ډ４ر په ح５رت كت -نه ، بلكي زړه ماتي بر４گگ＋５دله 

لكه هغه چي دَ خپلو جذباتو له الري بيرته له    -چي په ＇５رې باندي ي３ ＇５رې داسي اغوندل３ ل／يا وه 
او دَ رعمسيس الثاني دَ را９１  -قلوپطره ＇خه  ل６５ي تاخمينس په لوري ُيون كولو ته جو－ه شوي وي 

عونه باچا په دې －２ي ، ن５فرتاري ＇خه هم زياته جاللي ملكه هاتشيسوت چي تاريخ ي３ لوم７ۍ ＊％ه فر
خو بيا هم په ＊ائست كي  -يش５دله .. چي س７ي ورته په زور كي هي＆ ْو په رن／ه به دننه دننه ُخو＇ك５دله 

نوموړي هغه وسا وه ، چي دَ پ５غلي فرعوني شهزاد－９ ن５فرتيابيت  په رن／ه ي３ م７ې او ډ４ري خوږې 
لو ستر－و په －واهي ي３ دَ س５الني په موسكا－اني كول３ او دَ فرعوني عادلي هيتف５رس غوندي دَ خپ

ولي چي هغ３ دَ  را９１ خاميررنبيتي په رن／ه له خپل م７５ه اشنا  -باب ال  زړه حتمي ف５صله نه وه ك７ي  
هم ＄كه خو س５الني ، چي كه ＇ه هم ال تر اوسه  -ب５خي ډ４ره كوله .. كن， مينكورا سره مينه خو هم ډ４ره

..  غه ي３ په زړه زړه كي داسي ستائيله ، چيورسره ستر－ي سمي نه شول３ جن／ولى ، خوه

" واقعي چي له ا請له خاندانه سره اړه لرې.. قربان دي شم له ميني " 

دې ＄ل س５الني په ＄ان كي ＄كه نه ُتوكلو، چي مالمت نه ، بلك３ عبث دَ هغ３ دَ ستر－و دَ دهوك３ تر 
- هاند ه قصور واره ْو

_ 2 _ 

＇ه خفه غوندي وه ، خو دې وخت له س５الني سره په ＇ن， سي كي ناسته وه  كه ＇ه هم وسا ＇ه
تر پورټ سعيد پوري دَ دْو سوْ  -او دواړه له لوستونكو مل／رو سره دَ پورټ سعيد په س５ل روان ْو 
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ولي چي په درسته الره كي كه  -كلومي＂رانو وا！ن ＇ن／ه ت５ر شو ؟ په دې باندي －رسره پوهى نه شولو 
نورو مل／رو خپلي ！وكي ！كالي او رقم رقم شوخياني كول３ ، نو بلي خواته كه ＇ه هم وسا له يوې خواته 

خو .. س５الني ＇خه دَ هغه په خوني كي دَ سوپيس دَ موجود－９ په باب هي＆ قسم تفصيل نه غو＊تلو
..  س５الني ورته بيا بيا وئيلو، چي

" د روحاني عالج كولوهغه ورځ زما په سركي ډ４ر دړد ْو او سوپيس دَ هغه دړ" 

خو هغه وه ، چي په ＄اى دَ ＇ه وئيلو ي３ ډ４ر په  ح５رت باندي شون６ي ＇ه چيچل３ ، چي س５الني داسي 
سنجولو، لكه هغه چي به ډ４ر ژر دَ خپلي ناك７دي －ناه له سوبه وَ هغي سزا ته غاړه ږدي ، چي هغ３ دَ 

هم ＄كه خو چي －اى به  -روا ك７ي وه هاتشيپسوت په شان په خپلي فرعوني غاورانه چپيا كي ورباندي 
هغه چي ي３ .. ي３ دَ ستر－و تر كونجو ورته په سواليه نظرونو وكتلو، نو هغه به داسي وَ سنجولو، لكه 

او ＇ه  -په يو غ ر４／جن ميدان كي دَ سالْو غالمانو په وړاندي په سره لمر كي الس ت７لى درَولى وي 
باندي يو دن， او پن６ جالد ، چي  تك تور س７ى وي په اوږو وخت ورسته دَ هغ３ فرعوني را９１ په اشاره 

يو غ غوندي ساتول را اخيستى وي دَ س５الني په خوا چي ＇ن／ه ور روان شي ، نو هغه په چيغو چيغو 
..  واي

زه ب３ قصوره يم ، زه ب３ قصوره يم"   "
..  اسي هم واياو د -خو جالد مخ مخته ور روان وي له تناوزمه خندا－انو سره 

" تيار شه مرګ  ته اې ُمشركه"  

..  بيا دَ يوې غ＂ي قهقه３ وهلو ورسته واي

ستا سزا دا ده ، چي تا شرك ك７ى دى"  "

شرك ؟"  "

په ميدان كي ناست ！ول غالمانو په يوه اّواز داسي دَ ح５رانتيا اظهارچي ＇ن／ه وك７ي ، نو هلته ليري دَ 
ا９１ هاتشيپسوت سره په يوه اړخ كي ناست يو بل خ５＂وَر درباري راپورته شي او په غ＂و تورو بر４تونو ر

..  باندي الس وهلو ورسته په خپل درانه ژغ كي واي

" هو، دې س５الني －ستاخ دَ يوه خداى په وړاندي دَ بل خداى درولو ه）ه ك７ي ده" 

..  اړه السونه پورته ك７ي او په ت５ره فريادي چيغه كي وايچي له ويري ر８４د４دلو دو.. خو  س５الني 
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"  ... دا دَ وخت دَ را９１ دَ ستر－و دهوكه ده شرك نه" 

اوس به ي３ ال نور ＇ه په خپلي 請فائي كي وئيلو، چي دَخيال له فرعوني ن７ۍ ＇خه نا＇اپه هغه وخت 
..  وك７يخپلي زمان３ ته راستون شي ، چي ډاك＂روسا ورباندي ژغ 

" پورټ سعيد راورس５دلو  -در＄ه چي ُكوز８４و ..! س５الني " 

_ 3 _ 

پورټ سعيد ، چي په مي６ي＂５رنئين سي باندي جوړه غ＂ه بندر－اه ده تر ډ４ره هاند ه په لوم７ي نظر 
دَ بند ر－ا په لور كتلوباندي وَ سكندريا ته مون８５ي په بازار كي دَ ＊ه －ر＄５دلو ورسته ، چي په بس كي 

 -په شارع تمانين باندي ＇ن／ه ورس５دلو، نو بس سره له مل／رو په كشت９ كي بلي ＇ن６ي ته ُبوتللى شو 
او هلته دَ سمند ر په غاړه باندي جوړكلب كي چي ＇ن／ه خوشي ك７ل شولو، نو س５الني دَ وسا دَ درستي 

.. الري دَ ب３ رُخ９ له سوبه ورته دَ وئيلو داسي جرات وك７و

" داسي سنجوم ، لكه ستا س５ل چي زما دَ موجود－９ له سوبه خراب８５ي ، نو ＄كه زه به" 

هغه به ال نور ＇ه وئيلو، چي هغ３ دَ س５الني په ستر－و كي ستر－ي دَ يو ＇ه وخت دپاره كراري ك７ې او 
په په ژړا بيا چي ي３ ＇ن／ه خبري كولو ته خله جوړه ك７ه ، نو شون６ي ي３ لكه دَ ماشوم وَرپ５دل３ او نا＇ا

- شوه

" ْو  زما مطلب ستا دَ زړه له ماتولو ＇خه نه.. وسا " 

او بيا چي ＇ن／ه ي３ په اوږه باندي الس ورته ږدلو، نوهغ３ ي３ الس په زوره وَ ＇ن６لو او په لوم７ي ＄ل 
ل／يانو كي ي３ دَ مينناكي فرعوني را９１ ن５فرتيتي په شان له هغه ＇خه فقط په داسي تورو كي －يله په ُس

..  په ژبي باندي راغله

ما لتا سره ډ４ره مينه ك７ي ده ، الكن ته"  "

ال به ي３ نور ＇ه وئيلو، چي س５الني هم دَ هغ３ دَ ژوند مل／ري كن， اخيناتين په رن／ه چي ＇ن／ه بيا 
..  ورني８دې شو، نو هغ３ وَ د４كلو او له سوخته ورته واي

مه راني８دې ك８５ه.. كركه كوم  زه له تا"  "
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او بيا په غ＂و －امونو داسي دَ سمند ر په لور رهي شوه لكه هغه چي به ي３ اوس مستو ＇پو ته ＄ان 
نو ＄كه س５الني ي３ په لور －امونه  -خو هغه والړه او هلته ليري لكه خفه ماشومه وَ در４دله  ژغوري 

.. اوچت ك７و، خو هغ３ ورباندي ژغ وك７و

پليز ما يوازي پر８４ده"  "

؟...دَ هم５ش دپاره او كه "  "

س５الني چي هم دَ ＄ينو مل／رو له مخه دَ هغ３ له داسي روئ３ ＇خه دَ هغوئ په ستر－و كي سوال شو، نو 
ي３ ＇ه غوندي په كلكه چي داسي تپوس ور＇خه وك７و، نو هغ３ په ستر－و كي داسي واخيستلو، لكه 

..  واي چي

دا ته ＇ن／ه خبري كوې ؟"   "

هم په دې خو س５الني ＄اى په ＄اى وَ در４دلو او دَ ＇ه سوچ كولو ورسته ي３  په هغه لور －امونه اوچت 
او اوس به ي３ ال  -دَ جامو م５له ل／５دلى وه ) شام ( ك７و، چي چرته دَ دې كلب په يوه غ هال كي دَ سوريا 

خپلي ميني دَ شدت له سوبه  چي ورپس３ ＇ن／ه روانه شوله ، نو ي３  له ستر－و پُ＂５دلو، چي وسا هم دَ
- سوپيس هم مل／ري شوله

" دَ هغه قصور سزا س５الني له ＇له وركوې ؟ -تا چي كوم ＇ه په خپلو ستر－و باندي ليدلو ْو .. وسا " 

＇ه مطلب ؟"   "

پوري " \ي"\تر " \الفه"\، نو سوپيس ورته له دَ سوپيس دَ خبري په ＄واب كي چي هغ３ خبره سوال ك７ه 
نو په ＄واب كي وسا دَ سوپيس په غوږ باندي دَ ＇ه وخت دپاره  -كيسه چي ＇ن／ه ！كي په ！كي ت５ره ك７ه 

خله ږدلو ورسته په خپل ＄اى وَدر４دله او سوپيس ته ي３ په هغه هال كي دَ ننوتلو اشاره په موسكني 
او سوپيس هم شاوخواته ستر－ي ＄غلولو .. يق３ وړاندي ننوتى ْو انداز وك７ه ، چرته چي س５الني ＇و دق

..  سم دستي بيا په نه ساعت كي دَ كلب په هال كي دَ س５الني وَ مخي ته وَ هم ودر４دله

چ５ري ي３ س５الني ډئير؟ خو －رسره مي پو＊تنه نه كوې"  "

" پوهى شوې.. مخي ته رانه ش３ دا مرداره خله دي بند ه ك７ه سپ９ او －وره －وره چي بيا زما وَ "  

سوپيس په شون６ و خندا خپرولو ورسته چي ＇ن／ه الس ور وړلو، نو س５الني هغه سرين سليپن， سوټ 
..   له م％كي وَ وهلو چي دَ اخيستلو اراده ي３ ك７ي وه او بيا ورته له ډ４ره خشمه واي
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" ستا له وجي خو هغه له ما خفه شوه او ته ال" 

..  غه خبره په دغه ＄اى پر４كولو ورسته سوپيس وايدَ ه 

هو، زه خو هم ＄كه داسي كوم ، چي مينه درسره كوم"  "

دا خبره ي３ ＇ه  وك７ه ، چي س５الني له خل３ الس واخيستلو او دَ غ＂و غ＂و شكن％ا－انو كولو ورسته  به 
..   كي وَ نيوله او ورته وايي３ اوس ال دباندي قد م اخيستلو، چي وسا ي３ نا＇اپه الر په دروازه 

" ؟؟..ته له سوپيس ＇خه نه ش請 ３بر４دلى هان "  

..  او بيا ي３ وړه غوندي ديكه وركولو سم دستي دَ پسخوندي خندا كولو تر من％ه ورته وَوئيلو

" ورته بخ＋لى مي ي３ دَ هم５ش هم５ش دپاره.. ＄ه ورشه" 

س５الني په ستر－و باندي توره تياره راغله او ＄ان ي３ په داسي تورتمونو كي  دا خبره ＇ه وه ؟ چي دَ
محسوس ك７و ، چي هغه سم له خپلو ！ولو ارمانونو او ُام５د ونو سره دَ محروميانو په تك تور －７ذ كي 

 او اوس به ال هغه درست په تيارو بدل５دلو ، چي نا＇اپه ډاك＂ر وساپه كلكه ＇ه -فناك５دلو ته تابيا وك７ه 
وده شو ،  -وَ خندلو ، چي ده ته هغه ＊％ه نه بلك３ ډائي２ه وَ بر４＋５دله  او هغه وخت خو ال نور هم  ب３ خٌ

چي هغ３ تر الس وَ نيولو او له ＄ان سره چي ي３ ＇ن／ه دباندي وَ ايستلو، نو سوپيس هم ورته په من６ ه 
..   من６ ه تر شا راورس５دله او ژغ ي３ ورباندي وك７و

" دا زما محبوب چرته وړې ؟! اې ډاك＂روسا. .وسا" 

دَ س５الني له پ＋و به اوس م％كه ختله ، چي وسا ورته دَ س５الني په زړه كي دَ راپيدا شْو ويرو په زد په 
..   خندا كي خبره ور بيا ك７ه

داسي نه چي په ر＊تيا ستا محبوب ش３  -بس بس ، ډ４ره ډرامه وَ شوه .. سوپيس ډئير "  "

چي دواړو تر خپلو كلك وَخندلو، نو دَ س５الني ستر－و او مزغو＇ه ، چي دَ هغه ！ولو احساساتو او بيا 
..    هم داسي سواليه ب２ي وَ ز８４ول３

" چرته دا دواړي پ５غلي خو دَ يوه نامه دوې ＇５رې نه دي ؟" 
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وپيس په －６ ه دَ هغه به ال نور دَ خپل دې سوال په وړو او غ＂و －ي７دكو كي و４＋ل ك５دلو، چي وسا او س
هغه واړه النچ په لور موسكا－اني په بوتل３ ، چي  په كي له ＄ينو نورو مل／رو سره ناست ُبوباُجوف دَ 

..  الس له اشارو پرته په زوره زوره نارې ورته وهل３

النچ روان８５ي.. را＄ئ .. هله ژر كوئ "  "

، چي هغوئ ي３ په نه ساعت كي بيا يو ＇ن， او  او مخته  ُبُوباخپل دواړه السونه ال سم نه ْو ورته غزولي
نو ＄كه خو س５الني ＄اى په ＄اى په وچي م％كي باندي  -بل ＇ن， ته په خوند او خندا ك＋５نستل３ هم 

داسي والړ پاته شو ، لكه پ＋و چي ي３ كار پر４ي＋ى وي  او يا ي３ دَ مير－ي مريض په رن／ه له اوبو ويره 
له پس３ بللو هم په هغه كي وَ النچ ته دَختلو توان نه شو پاته او النچ هم په دې خو بيا دَ وسا په پر -ك８５ي 

-روان شو

هو، كه ＇ه هم دَ نورو مل／رو سره سمه  وسا هم  دَ هغه په داسي ارمان باندي له النچ ＇خه دَ پاته ك５دلو 
سوپيس په  په غم كي نه يوازي هوس５دله بلك３ له خندا داسي شنه شنه هم ك５دله ، لكه هغ３ چي هم دَ

 -رن／ه دَ هغه په دې ناكام９ باندي پسخوند وهلو او السونه ي３ ورته په هوا كي داسي ＊ورَولو ل／يا وه 
نو ＄كه خو هغه هم  په مات زړه ورته  -لكه هغه چي وَ س５الني ته دَ هم５ش دپاره دَ خداى په اماني واي 

- الس پورته ك７و

دومره عظيمه ！وكه هم وي ؟"  "

ئيل ！５نكر په لوري دَ ورتللو په وخت  النچ  دَ اوبو په ميان كي دَ ت５ر４د ونكي سوربخون ايراني اّ
س５الني له ＄ان سره داسي ُبو５１دلو ورسته －امونو دَ دې بيچ دَ كلب دَ هغ３ ＇ن６ي په خوا اوچت ك７و، 

هم ＄كه خودَ  -چي چرته دَ اسرائيل په غالم９ كي پاته شْو مصري ＄وانانو خوبونه سوغات كولو
س５الني په مزغو كي دَ را پورته شْو سوالونو په ＄واب كي يو بل وسواس دَ سوال په تو－ه داسي هم 

..  ور＇رمه شو ، چي

چرته دې تور ُبُوباجوُف خو هم دَ هغه نوموړي فرعوني خازن سينيج سُوري ب２ه نه ده ز ８４ولي  ، چي دَ " 
＄كه هم بلل ك５دلو، چي دَ " \دَ فرعون دَ اروا مل／رى "\اكي ق م شاوخو2150ډ４ري زيركتيا پرته دَ كال

خپلو دْو ＊ائسته پ５غلو لو１ُو  دَ خوږو موسكا－انو دَ سوغات كولو له الري به ي３ خپله درباري وفاداري 
" دَ وخت وَ هر فرعون ته خورا په ډ４ر هنر＊كاره كوله؟

-دكونه خوړل شروع ك７ونو ＄كه خو س５الني په رو１و ستر－و دَ خوب په جزيرو كي تن

_ 4 _ 
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دَ جاللي قهر له " ري " منم ، چي وَ خل／و ته خواړه زه رسوم ، خو خبره دا ده ، چي دې كال  لمر خداى " 
نو ＄كه دَ م％كي په سر كرلي ！ول فصلونه وچ  -مخي دَ  باران خداى اوري％ي په اسمان كي نه ك７ل３ تم 

"شولو

ډن ژغ كي چي ＇ن／ه دا وَ وئيلو، نو شاهي خازن او دَ معيشت مشهور فرعون په خپل دربار كي په ډ
..   請الح كار سينيج سُوري راپورته شو او وَ  فرعون ته ي３ سر ！ي＂ولو ورسته په ډ４ر احترام وَ وئيلو

" نو زه به يوه مشوره وړاندي ك７م! كه زما وَ سر ته خ５ر وي باداره " 

ه نيت ورته سر پورته ك＋ته وَ ＊ورَولو، نو تك تور خرټ س５ن５ج اوبيا چي فرعون دَ اجازې وركولو پ
..  سُوري واي

رود نيل په خپلو ＇ن６ و كي دَ ر４， دَ ميدانونو او وچو غرونو پرته ＄اى په ＄اى ډ４ري پست３ م％كي " 
"  هم لري

" ؟ خبره 請فا او واضحه كوه سُوري..＇ه مطلب " 

..   ُوري يو دم ورته په －ون６و شو او بيا ي３ وئيلودَ فرعون په دې خبري باندي سينيج س

... " زما مطلب دا دى ، چي كه هغه ！ولي م％كي وَ كرل شي ، نو"  

هغه به ال نور ＇ه وئيلو، چي فرعون په خپل پراخ تندي دَ ح５رت －ون％ي راغون６لو ورسته پو＊تنه 
..  وك７ه

" بادي شوي ؟نو بيا ＇له تر اوسه هغه م％كي نه دي اّ" 

"او بيا ي３ دٍ ＇ه چپتيا ورسته له خشمه داسي حكم ورك７و" 

باده ك７لى .. دَ رود نيل سره سره چي ＇ومره پسته خاورينه م％كه پرته ده .. سُوري "  هغه دي سم دستي اّ
"شي

  ".... الكن"  

" واړمدا زما حكم دى حكم او بس تعميل ي３ دستي غ.. نه منم الكن " 

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



159

سينيج يو دم خپل تندى په م％كه باندي ل／ولو ورسته ورته په سجدې كي دننه په فريادي انداز كي 
.. واي  

له ده په چپه هم  -خو دَ  نيل درست درياب دَ هغه په خداي كي نه را＄ي .. دَ  فرعون حكم په سر ستر－و " 
"＄يني نور خدائيان ورباندي قابض ياد شوي دي

  .. ＇ه وه ، چي فرعون يو دم والړ شو او په ډ４ر جالل كي ي３ وَ جالد ته ناره ك７ه دا خبره

اوس اوس دَ دې －ستاخ سر قلم ك７ه او وينه ي３ ماته هم دَ ده دَ سر په كاس３ كي راوړاندي ..! جالده " 
"ك７ه، چي تنده پرې ماته ك７م

نه خالسولو ورسته په تنا وزمه ژغ كي او بيا ي３ په مخ باندي سرې او شن３ راختلو سره سم دواړه السو
..   وئيلو

.. دَ ر４， ميدانونه زما دي ، غرونه زما دي .. دا ُدنيا زما ده او زه دَ دې ！ولي ن７ۍ يوازينى خداى يم " 
...."  په سر اسمان او دالندي دا ！وله م％كه زما ده او

ي دَ شرابو له سُرايانو سره په موسكا كي په هغه به له قهره ډك نور نور ＇ه وئيلو، چي دوې ＊ائسته پ５غل
..   دربار راننوتل３ او په يوه 請الح ي３ په لوړ ژغ كي ورته وَوئيلو

..."   او موږ هم ستا ُيو اې دَ وخت زورَور فرعونه" 

سكا په فرعون دَ هغو په لور كتلو ورسته يو دم چپ شو او بيا ي３ هغوئ ته په ＄ير ＄ير كتلو كي نرۍ مو
شون６ و ＇ه راغله ، چي په دربار كي ناستو ساه نيولو خل／و هم ستر－ي وَ رپَول３ او را ژوندي غوندي 

-شولو

فرعون بيرته دَ ك＋５نستلو ورسته په دربار كي يوې بلي خواته چي  ستر－ي ال سمي نه وې غ７َول３ ، چي 
..    ژغ ك７و درست درباريان ورته په سجدو كي پر４وتلو او هغه وَ جالد ته ور

سينيج مه وژنه"   "

تور خرټ او خ５＂ور جالد په خپل ＄اى باندي تم ك５دلو ورسته وَ فرعون ته چي  ＇ن／ه په م７و وَكتلو، نو 
..   هغه ورته سر په اثبات كي ＊ورَولو ورسته وئيلو

" ه دَ سر خ５ر غواړي ؟نه －ورې ، چي دَ سينيج سوري ＊ائسته لُو１ي دَ د..! ړوند ش３ جالده " 
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او بيا جالد هم دَ هغو دواړو پري وزمو پ５غلو په لور ور كتلو سره سم موسكنى شو او غ＂ه －６５ ه ي３ 
－يرولو ورسته چي ساتول په اوږه اي＋ى ＇ن／ه دباندي وَ وتلو، نو سينيج سُوري هم راپورته شو او له 

-دواړو لُو１و سره －ن６لى تر فرعونه پوري وَرس５دلو

ولي چي دَ هغه يوه لوُر ي３ په يوه اړخ او  -مخته چي بيا تور سُوري ＇ه وئيلو ، فرعون ＄كه  منلو 
او اوس به هغوئ وَ فرعون ته له خپلو سُرايانو ＇خه شراب په جامونو  -بله په دې بل اړخ كي ناسته وه 

ولي چي هغه ... ３ له خل３ چيغه نه وَ وتله كي ور اچَولو، چي دَ س５الني ورته ناببره ＇ه پام شو؟ چي ا４له ي
پ５غلي بل هي）وك نه ، بلك３ سوپيس او وسا خپله وې ، چي وَ هغه  فرعون ته ي３ دَ ده او تور  بُوبا ُجوف 

- ته دَ سينيج سوري مخونه ور اغوندلو ل／يا وې

ا او سوپيس له اوس به ال س５الني دَ  فرعون په ح５ث له لمرخداى ＇خه دا خواست كولو ، چي دَ وس
چي په اوږه باندي ي３ دَ پخوان９ زمان３ دَ  لمرخداى په ＄اى كي دَ هوش   -＇５رو ＇خه يوه ＇５ره جوړه ك７ه 

- دَ ننني وخت ډاك＂ر وسا الس ناببره ＇ه ك＋５＋ولو ، چي هغه يو دم ستر－ي خالسي ك７ې

ته ؟... ووووسا "  "

" ه تابيا ك７ي ده ؟ولي بيا دي په وي＋ه كي وَ خوب ت.. هو، زه " 

وسا چي س５الني يو ＄ل بيا په داسي ل７لي حال كي وَليدلو، نو ي３ ال دومره په خشم كي نه ْو ورته وئيلي 
..  ، چي س５الني ستر－ي ُموږلو ورسته ورباندي داسي په طنز وار وك７و

"   ... زه نه پوه８５م چي ته.. وسا "  

＇ه مطلب ؟ ما ＇ه ك７ي دي ؟"  "

هغه زما دَ پاكي ميني ＄واب نه .. مطلب دا، چي ته خپله هم ＊ه پوه８５ې ، چي دا ته كوم ＇ه كوې " 
" دى

س５الني به ال  نور ورباندي خپل زړه سپكولو، چي وسا ورته په ستر－و كي ستر－ي ＊خولو ورسته 
وخته پوري  داسي له رُو１و او＊كو سره سوال شوه ، چي بيا ي３ دَ س５الني موسكا－اني ال هم تر هغه

-  ＄واب نه شول３ ، چي كله هغوئ دواړه دَ  قاهره په لور په بس كي ＇ن， په ＇ن， ناست روان ْو

*****
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١۵ فصل

وري ُیونله ابوالهول ＇خه تر ابوس５مبل پ
س５الني يو ＄ل بيا دَ تاريخ  له هنداري ＇خه －７ذونه  پاكولو ورسته خپله ＇５ره په كي نا＇اپه ＇ه وليدله 

زاد شو ، چي دَ نو ＄كه خو په غالمانه ح５ثيت باندي هم لكه كاتب  -وخت او مكان له قيد ه هم اّ
انهيرخاْو، خو په ب５ال ب５لو نامعلومه نومونو باندي دَ فرعوني شاهي كورنئيو مهمه برخه چي ＇ن／ه 

فرعونانو هغه وه دَ دې خاوري دَ  -نو تر ！ولو له مخه چي ي３ كومه ＇５ره ستر－و ته راغله   -و－ر＄５دلو 
فرعون رعمسيس الثاني ＇５ره ، چ３ دَ يو داسي جاللي فرعون په ح５ثيت ي３ ＄انته خداى وئيلو، چي له 

هم په دې خو، دې وخت س５الني هم دَ هغه نيل  -ه５بته ي３ انسانان ＇ه ، چي  كا１ي او ُبو！ي هم ر８４د４دلو 
ْو ، چي چاته  ه من＃ كي  ناست دَ هغو مرئيانو پ  هوار ميدان كي درياب له ＇ن６ي سره جوخت په  يوه 

..  رعمسيس دَ يوې وړې غون６ۍ له سره ＇خه دَ خپلي خداي دعوه داسي كوله  

اّسانو درلودلو له  2500ولي چي زه په يوه او هغه هم په كي０ الس باندي له -او بيا زه هم خداى شوم " 
ولو همت نه وك７و او دَ هغو ل＋كر سره په يك７ه ＇ه وَجن／５د م ، چي زما په زَد يوه هم الس پورته ك

ُد＊منانو په سينو كي زما له ه５بته زړونه په كپ５دلو اخته شولو، پ＋３ ي３ وچي شول３ او ما ！ول داسي 
او بيا مي ！ول دَ يو بل په سرونو امبارَولو  -راغور＄ار ك７و لكه م／رمچهـان چي په اوبو كي وَلو８４ي 

يو وَ مرګ  ته داسي په خوند وَسپارَلو، چي بيا ورسته دَ خپلي روحاني او قلبي خوشال９ له مخي يو 
"يوهم ژوندى نه شو پاته

نمبرخوني كي دَ 202كه ＇ه هم دا خبري  س５الني دَ لوكسور نامي ＊ار په يو جديد  نْو！ل نامي هو！ل په  
خو بيا هم چي ＇ن／ه ي３ دَ  -ست７يا وسا كولو په نيت هغه وخت احساسول３ چي په پلن， باندي پروت ْو 

عمسيس دَ ه５بت له ويري چي كله سوچ په بله واړَولو، نو بدن ي３ خول３ خول３ شوى ْو او داسي ي３ ر
- سنجولو لكه هغه چي اوس اوس دَ سر په ستر－و هغه ليدلى وي

دَ  لوكسور او اّسوان دَ س＂６ي ！ْور په غرض  س５الني هم له خپلو جماتيانو سره －６ دَ دولسم اپر４ل .. هو
كي له قاهره ＇خه چي ＇ن／ه دَ لوكسور په هوائي ډ－ر باندي 137جهاز فالئگ نمبر ع  په 1998كال 

غرمه دولس بج３ ال سم ُكوز شوى نه ْو ، چي يو دم هغه دَ سوچونو په وړو او غ＂و －ي７دكو كي داسي په 
چي دَ  لوكسور ！５مپل په هسكو او پلنو ستنيانو باندي دَ ن＋تي  -ُچورلكونو خوړلو بوخت شوى وْ 

７ي نظر له الري هغه دَ  نوبيان وَ فرعوني تاريخ ته داسي وَ دان／لو ، چي تر ډ４ره ي３ دَ ＄ان او مكان لوم
-په لوري راستن５دل －ران شو

_ 2 _ 
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په درې نيمي بج３ ما＇پ＋ين چي دَ كرناك او لوكسور دَ نورو فرعوني ！５مپلونو په لور دَ سي ډي 
منو４ال مورتي له س５الني ＇خه داسي －５ل３ شروع ك７ې لكه هغه چي  سي بس روان شو، نو رناشام９ او

نو ＄كه س５الني دَ هغوئ دَ ناز او نخرو په ＄واب كي  -ي３ په ت５رو ＇و ور＄و شپو كي ليدلى نه وي 
..  داسي عذر وړاندي ك７و

زما ضرورت نو تاسو اوس كله محسوسولو؟"   "

و به دي ＇وك په كارَويچي ته وخت وَ لرې ، ن"  "

..   دَ منو４ال په دې خبري كي تر طنز زياته －يله وه ، خو رنا وئيلو

" منم ، چي وسا اوس دلته له تا سره نه شته او ته پر４شانه ي３ ، الكن موږ خو يُو.. ه３ س５الني" 

م／ر هغه خو نو هغه ده ، موږ چرته هغه ك５دلى شو" "

..  مخته ُبوتله ، نو رانا وَ س５الني ته په تر＇وكتلو ورسته وايمنو４ال چي داسي دَ هغ３ خبره 

"  كه موږ ته ل８ متوجه ش３ نو به دَ يك７ۍ غم در＇خه وَت＋تي" 

داسي نه ، چي"  "

منو４ال به ال دَ هغ３ په باب مخته خبره په خندا كي وړله ، چي سيالن３ وار الس ته ك７و او خبره ي３ داسي 
..  پوره ك７ه

" دغه وئيل غواړې منو４ال ؟.. دَ بوُباُجوف له كاره ي３ هم وَ نه باسم " 

داسي چي ي３ ＇ن／ه وَ وئيلو، نو راناشام９ هغه ته په اوږې باندي ＇ُك وركولو ورسته په پسخوند كي 
..   وئيلو

ر＊تيا ميدان ډ４ر  ＇ه چي دي خو＊ه وي  هغه وَ وايه ، خو دا مي ياد لره ، چي دَ.. وايه وايه س５النيه " 
"الكن زه به دي يو ＄ل ضرور له امتحانه ت５روم ، چي دا غرور دي خاوري ك７م -－ران وي 

هو، دغسي خو دي راته دَ  التان／ريل په پار！９ كي هم وئيلي ْو ، الكن"  "

" الكن وخت ي３ ال  نه دى راغلى ، چي كله وار درباندي پيدا ك７م ، نو به درسره －ورم بچو" 
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و４ال چي دې وخت ي３ دَ هغو دواړو په دې تاوده بحث خوند اخيستلو، په خندا خندا كي دَ هغ３ پام دَ من
كرناك ！５مپل مخي ته دَ ُكوز４دلو په وخت دَ بُوبا په لور ＇ه واړَولو، چي س５الني كلك ورباندي وَ هم 

..  خندلو او بيا ي３ ＇وكه ورته وئيلو

６ا دي غواړيتور سان.. ور＄ه ور＄ه "  "

كه ＇ه هم هغ３ مخته هي＆ نه وَ وئيلو، خو س５الني ته ي３ په بر－و داسي وَ كتلو، لكه هغ３ چي ي３ په 
او يا هغه خپله دَ شام عرب９ پ５غله نه ، بلك３ هغه  فرعوني  -＄امو كي دَ چيچلو پوره كست ك７ى وي 

زمان３ كي دَ امن و امان ساتلو خدائي２ه  ماّت وي ، چي دَ دې دور دَ تها５１دارانو غوندي ي３ په زړې 
الكن س５الني ＄كه هي＆ ردعمل نه ك７و ＊كاره ، چي دې وخت هغه له ！ولو مل／رو  -وظيفه تر سره كوله 

سره دَ كرناك ！５مپل په لور په هغه الره له داسي احساس سره مل／رى روان ْو، چي －وندي په هم دغي 
-م％كي به دَ خپل وخت فرعونان بيا بيا ت５ر４دلو

چي   -و په دې خو يو ＄ل بيا هغه دَ خپل سوچ په سمون دَ  فرعونانو تر شا شا په هغ３ الري ور روان شون
دواړه اړخه ي３ غ غ شكرَور م８ونه له زمري وزمه وجودونو سره ناست دَ  فرعوني وياړ كيسه داسي 

- ت５روله

په ＇و در＄نه مائينو سره نه  زامنو او130دَ خداى عمون په نوم مشهوره په دې ！５مپل كي هغه له" 
كالمان －واه دي ، چي دلته نورو 134يوازي استو－نه كوله ، بلك３ دَ دې ！５مپل دا هسك هسك او پلن 

فرعونانو ＇ه ، چي رعمسيس الثاني ال هم دَ خداي دعوې ＄كه په ډ４ر وياړ كول３ ، چي ＄ان ي３ په كي 
"له موسمي او بشري زور او زياتوب ＇خه په امان －２لو

ه پلرانو كي يوې بلي خواته －ر＄５دلو په وخت چي مل／ري دَ رعمسيس الثاني دَ هغه عكس ، چي په پ
－２و ونو كي والړ ْو او دَ  ژوند خداى ي３ په هري پا１ي باندي نوم ليكلو سره سره عمر هم دَ يو حساب په 

- سمون يو لكهـ كاله ！اكلى ْو

تش يو لكهـ  كاله عمر؟"   "

ني په مزغو كي دَ رعمسيس الثاني دا تاريخي سوال ＇ه راپورته شو، چي هغه له خياله الس دَ س５ال
..  ت７لى دَ هغه وَ مخي ته وَ در４دلو او په ډ４راحترام ي３ ورته وئيلو

په دې درختو كي نوري پا１ي نه ＄ا８４ې"  "

" و دَ پا１و په شم５ر نور هم زيات شينو بيا نوري درختي ورسره جوړي ك７ه ، چي عمر مي دَ هغو ون" 

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



164

..  رعمسيس الثاني دَ خپل حكم دَ تعميل انتظار ال هم نه وك７و او مخته واي

يو لكهـ كاله عمر كم دى"   "

الكن"  "

" هغه شاهي فرمان و－２ه.. الكن ＇ه ؟ ما چي ＇ه وَ وئيلو" 

ا－انو سره مل／رى داسي مخه روان شو، چي س５الني ＇ه ، چي دا او بيا دَ تنا غوندي له جاللي بر４＋ن
او اوس به س５الني په ＇و！ك او چو９１ باندي له هغو جوړو شوْ  -والړي ستنياني هم ！ولي وَ ل７ز４دل３ 

ونو سره په ＇ن， كي جوړ ＄يني نور عكسونه بيرته ورانولو، چي دَ نن مل／ري  احمد بابا ي３ په اوږه 
..   وئيلوباندي الس ږدلو ورسته 

" مل／ري را＇خه ډ４ر ليري وَ وتلو.. را＄ه س５النيه " 

او بيا هغه دواړه هم دَ دې ！５مپل سره ＇ن， كي دَ هغه مقدسه ډم اوبو وَ ننني وچ بند ته رهي شولو، چي 
نو په هغه وخت كي به ي３ اوبه په ژمي كي تودې او په اوړي كي س７ې وې او فرعونا.. دَ روايت په سمه 

- به غسلونه په كي كولو

_ 3 _ 

دَ  لوكسور ！５مپل په لورچي ＇ن／ه دَ لوستونكو مل／روكاروان ورچپ شو، نو دَ ！５مپل مخي ته 
دَ والړي ب５خي هسكي ستن９ ، چي له يوه كا１ي ＇خه جوړه وه په لورتلونكي الري دواړو ＇ن６ و ته 

و ورسته دَ رعمسيس الثاني ب５خي غ＂و دْو مجسمو ي３ ناستو انسان وزمو زمريانوپه من＃ كي دَ ت５ر４دل
..  په پ＂ه خله په خ５ر راغلى ＇ه وك７و، چي س５الني په زړه كي ورته واي

"الكن دا خو ته په يو＇و زره كلونو كي كا１ى شوې بيا -تا خو تر يولكهـ كالونو هم زيات عمر غو＊تلو " 

دَ تند رونو غوندي درست ！５مپل په داسي وئيلو وَ س５الني به ال نور ورته وه５دلو، چي دَ هغه ژغ 
..  ＊ورَولو

" ما خو هغه وخت ال ابدي ژوند تر السه ك７و، چي خداى شوى وم -چا وئيل چي زه م７ يم " 

" الكن دَ تاريخ په كتابونو كي" 
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عمسيس الثاني په س５الني دَ پسخوندي خندا ورسته چي په ك８ه خله داسي ورته ＇ن／ه وَ وئيلو، نو ر
..   زوره وَخندل او واي

اوس هم زه خداى يم او هر ＇ه نه يوازي تر اوسه  هغسي زما په نامه خوندي پراته دي ، بلك３ .. يَه " 
"ُدنيا مي عظمت هم مني او دا －وره ＇ومره په زيات شم５ر مي خل， سالم ته را＄ي

اخيستلو ورسته چي ＇ن／ه روح دَ خپل بُت په كا１ي كي او بيا ي３ دَ درانه ژغ په ازان／و كي دَ لوي ساه 
بيرته ق５د شو ، نو  دَ  خداى عمون ب５خي ＊ائسته او پرۍ وزمه خدائي２ي موط خپل غ وزرونه وهلو 

..   ورسته په نرۍ هوا －لولو كي  اول دَ وسا ＇５ره واغوندله او بيا ي３ په خواږه ژغ كي وَ وئيلو

ندى دى او تر هغه ور＄ي پوري به ژوندى وي ، چي تر＇و پوري  لمر هغه ژو -رعمسيس ر＊تيا واي " 
"خداى وي

دا ＊كاري ولي نه او بل.. خو"  "

..  دَ س５الني خبره پرې كولو ورسته خدائي２ي موط وار داسي تر السه ك７و

اى شي او خداى الكن چي كله م７ شي ، نو بيا خد -هر فرعون په خپل ژوند كي دَ خداى په رن／ه وي " 
"＊كاري نه

او بيا ي３ خوږه خندا په ！５مپل كي چي ＇ن／ه خپره شوه ، نو كه ４وې خواته ي３ له ＇５رې ＇خه دَ وسا 
نو ＄كه خو له  -نقشونه والوتلو ، نو بلي خواته  س５الني هم داسي وَ ＄ن／５دلو، لكه جوړه چي و４د ه وي 

"  ＄ان سره وَ وه５دلو

نم ، چي فرعونان په نامه ژوندي دي ، خوتر دې هانده به ي３ وم"  "

..   الكن بيا دَ ＇ه سوچ كولو ورسته واي

بيا چي زه وَ دې  مصريانو ته وَ －ورم ، نو دَ  فرعونانو دعوې دَ دې ه５واد تر هانده ＇ه ＇ه دَ يقين .. خو" 
س５له ال اوس هم  دغه  چي دَ دې ه５واد دَ خل／و دَ روز－ار تر ！ولو لويه و -په لور غزوني ＄كه وَك７ي 

"فرعونان خو دي

او بيا س５الني ال سم دَ ذات په لور راغبرګ  شوى نه ْو ، چي غوږونو ته ي３ السونه ＄كه ُيوړو، چي 
داسي خيال ي３ هم دَ مسلمان په ＇ير－ناه و－２لو، ولي چي مالك ، رازق او خالق يوازي هغه عظيم خداى 

خو ي３ دَ حق دَ كليم３ دَ ورد كولو ورسته چي بيرته السونه ＄كه  -خو دى ، چي رب العالمين ياد８４ي 
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در４دلو ورسته دَ س／ر４ په غ＂ي  ＇ن／ه   غوږو ته وړلو، نو مل／ري 請الح ، چي مصرى ْو ورته له
...  لوخ７كي كي وئيلو

" ب３ شكه چي دا دَ عبرت وړ كردارونه دي او موږ ته له دغو دهوسانو ＇خه سبق اخيستل په كار دى" 

" دا ته واې ؟.. 請الح " 

وَ دې بل الس ته ي３ والړي منو４ال ور＇خه داسي په ح５رت پو＊تنه وك７ه ، لكه هغه چي واقعي لويه 
..   هم په دې خو 請الح دَ موس５دلو ورسته ورته وَوئيلو -－ستاخي ك７ي وي 

"م لرې؟＊كاري راته داسي لكه ته چي وَ دې دهوسانو ته ډ４ر احترا.. منو４ال " 

" هو ، دا  فرعوني تهذيب خو دَ قديم انساني تاريخ دَ يوه ياد－اره باب برخه دى" 

.. منو４ال چي ＇ن／ه دا توري له خل３ راوَ يستلو، نو 請الح ورباندي يو دم داسي ذاتي تنقيد وك７و

"ي３ خو مسلمانه ، الكن" 

هان ؟ ستا مطلب دا دى.. ＊كارم نه "  "

هو، دغه دى"  "

په خندا كي چي 請الح خپله خبره په اثبات كي تكرار ك７ه ، نو احمد بابا چي دغه ْو ＄ان ي３ هلته را 
..  رسولى ْو ، دَ 請الح مصري خبره داسي رد ك７ه

تهذيب نخ＋ي ، چي هغوئ دَ زاړه  مصري بلك３ دا لويه خبره ده.. ئيان دي خبره دا نه ده ، چي دا خدا" 
"دي

" دغه خبره خو منو４ال هم كوله" 

س５الني دَ احمد بابا خبره تائيد كولو ورسته به ال اوس مخته ＇ه نور وئيلو، چي مس＂ر ذ４ن ي３ پوره 
..  خبره اور４دلو له مخه داسي چپه و－２له

" ８５يالكن دا هم دروغ دي ، چي مصريانو ته له دې فرعونانو ＇خه ډوډۍ رس" 
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؟ زما مطلب دا ، چي په دې مصر كي نور داسي ＇ه دي ، چي تاسو ..نو بيا ي３ ＇وك ورته رسوي " 
" ورباندي ډوډۍ پيدا ك７ى ؟

منو４ال چي ＇ن／ه دَ خپل زړه تاْو ايستلو دپاره دا خبره ورته سوال ك７ه ، نو ډاك＂ر مجدي دَ موس５دلو 
..    ورسته واي

چي چپ له دې فرعونانو زموږ په .. دَ منو４ال مورتي خبره درسته په دې ده هو، كه موږ پام وك７و، نو" 
" دې ه５واد كي نور ＇ه شته ؟

" نو دَ دې مطلب دا شو، چي مصريانو ته رزق فرعونان وركوي سر" 

په دې كي شك هم نه شته.. هو "  "

＇ن／ه له خل３ وَ وتله ، نو ！ولو  دَ ذ４ن دَ سوال په ＄واب كي دَ ډاك＂ر مجدي په ＄اى چي منو４ال دا خبره
والړو مل／رو ＊ه كلك وَ خندلو او بيا مخته دې بحث له خبري ＇خه دومره خبري په خندا او ！وكو كي وَ 

ز８４ول３ ، چي كله بس بيرته دَ هو！ل په لور روان ْو ، نو په سي سي باندي دَ مل／رو تر ميان دَ  
-  ／يا وېفرعونانو په حق كي او يا په زد خبري ك５دل３ ل

_ 4 _ 

دَ درستي ور＄ي دَ س５ل په ر１ا كي نن ما＊ام هر مل／رى په هو！ل كي له يوه نا يوه بل مل／ري سره 
چي دَ وسا په باب ي３  -خوكه چپ ْو ، نو هغه س５الني وْ   -دَ فرعونانو په باب خپلي مشاهدې ژغوَل３ 

－وا..پيدا شوي دې سوال ته  ＄واب ل＂ولو دپاره ه）ه كوله 

چرته خو زه خوب نه وينم ؟ چي دَ وسا په باب هر سوچ او فكر مي هغه پخوان９ زمانو دَ هغو كيسو او " 
"＇５رو په لور وړي ، چي ما نه كله اور４دلي دي او نه مي په ستر－و باندي چرته ليدلي دي

دې خپلي پيدا شوي سودا ته  او بيا چي به ي３ دَ سوچ نيليان يوې بلي خواته وَ ＄غلولو، نو بيرته به ي３ وَ
..  داسي يو بل سوال ＄واب ك７و

هغه دَ نن انجل９ ده او په نن كي اوسي ، نو بيا چرته خو زه خپله دَ فرعونانو له قافل３ ＇خه نه .. كه يه " 
"يم شاته پاته شوى ؟ چي خپله مينه په ت５رو ه５رو الرو باندي دَ تكميل په لور بو＄مه

..  رسته دَ س５الني په زړه كي نا＇اپه داسي وسواس هم سر را پورته ك７ودومره سوچ كولو و
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يا هغه الري به  -نو دا زه چي له وسا سره دَ دې  فرعوني تاريخ په لور په كومو الرو باندي مزل كومه "  اّ
فرعوني  كه به دا هر＇ه دغسي دَ .. زما دَ دې خيالونو په سمون كله زما دَ سباوْن په لور راغبر－８５ي هم 

"  ياد برخه جوړ８４ي ؟

اوس به ال س５الني نوري ت７لي －ن６ي ＇پ７ل３ ، چي هغه له خياله دَ جيزا دَ  فرعون سنيفرو دَ كورن９ دَ 
او دَ هري   -لوم７ۍ شهزاد－９ له ＇５رې ＇خه دَ وسا دَ ＇５رې دَ نقشونو كاروان مخ مخته وهل شروع ك７و 

＊ائست په ُچوڼ ُچوڼ چي ＇ن／ه دَ پ７５يانو پ７５يانو دَ مزل فرعوني شهزاد－９ دَ ＇５رې له نقشونو ＇خه ي３ 
كولو ورسته دَ مصري نوموړي را９１ قلوپطره تر درباره پوري وَ رسولو ، نو س５الني داسي وَ سنجولو 

نو ＄كه خو په دې نيت  -لكه هغه چي بله هي）وك نه ، بلك３ دَ وسا تكميل شوي تاريخي ＇５ره وي 
يو دوه －امه ال نه ْو ورمخته شوى ، چي دَ قلوپطره په تندي كي  خو -ورمخته شو چي ＊كل ي３ ك７ي 

راغون６ و شوْ نرۍ －ون％و داسي يو فكردَ سوال په تو－ه ＄واب ته ت８ى دَ س５الني په ذهن كي رابرس５ره 
..  ك７و ، چي

هغه ته اوس كومه ＇５ره اغوستل په كار ده ؟"  "

هغسي په تادۍ .. وپطره په ژوند كي ＇ومره ژر راغلى ْو دَ هغه جوليس سيزر ＇５ره ، ＇وك چي دَ قل.. －وا 
دَ هغه َ مارك انتهوني ＇５ره ، چي دَ ب３ كچي ميني جنون ي３ دَ  .. اوكه يَه   -دَ برو！س چاړې وړى هم ْو 

قلوپطره په ＄ان م７وني باندي وَ پارَوله ؟

او په موسكا كي ي３ وَ  -دله س５الني به ال نور نور سوچ كولو، چي خيالي وسا ي３ مخي ته دن／ه وَ در４
..  س５الني ته وَ وئيلو

ماته هغه ＇يره په كار ده ، چي زما له ＇５رې سره وړام خوري"  "

" هغه كومه ＇５ره ده ؟.. نو وايه " 

س５الني ال دَ خيالي وسا ＇خه دَ هغ３ دَ خو＊ي ＇５رې په باب تپوس سر ته نه ْو رسولى ، چي هغ３ په 
..   دي وَ ك７وډ４ره مينه ژغ وربان

بلك３ ستا خپله ＇５ره ده.. هغه ＇５ره بل دَ هيچا ＇５ره نه ..! س５النيه "  "

اوس به ي３  -دَ وسا له خوا دا خبره ＇ه  وه ؟ چي له ډ４ري خوشال９ دَ س５الني له خل３ ا４له چيغه نه وَ وتله 
ندي ي３ يو دم خپله ＇５ره هغ３ ته دَ ك＋５نستلو ست كولو، چي دَ هغ３ دَ ＇５رې دَ نوراني ＊ائست په وړا

"تته او خاكي ＇ه وَ بر４＋５دله ، چي هغه ورته په ډ４ر احترام وَ وئيلو
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هر＇ه دي منم ، الكن.. منم "  "

پوري كوله ، چي هغ３ په دواړو " \ى"\＇خه تر " \الف"\هغه به مخته دَ خپل ماند ه تول كيسه ورته  له 
هم بيا ورته  -بلي خواته سمولو ورسته خوږه غوندي موسكن９ شوه  السو له ستر－و ＇خه و４＋تان يوې

رامخي ته شوه او له ＄ان سره ي３ دَ هغو ！اپو－انو په خوا روان ك７و ، چي چرته س５الني دَ خپلو شاعرانه 
هو، اوس به ي３ ال هغ３ ته ستر－ي ، زړه او هر ＇ه هر＇ه په  -خياالتو په سمون ال ډ４ر په خوا سوچ ك７ي ْو 

ږدلو، چي نا＇اپه دَ خوني دروازه وَ ！ك５دله او س５الني ＄كه نه شو ورته والړ ، چي دَ ده له خل３  الس كي
..  ＇خه وَ هغه ور ！كونكي ته ناببره دَ راننوتلو دپاره داسي خبره وتلي ْو

دروازه خالسه ده.. را＄ه را＄ه "  "

***** 

١۶ فصل

ی ئن خدادَف５لک... دَ لمر خدائی په مرګ 
ز４８４دنه

ع سهار وختي س５الني هم له خپلو جماعتي مل／رو سره په پن％ه خاليزه  1998په ＇ورلسم اپر４ل 
نائيل كروز نوم５دله كي په خپل نامه باندي " ４ن６ ر دي －ر４／زال５" كشت９ ، چي ＇لور باميزه وه او 

شت９ هم په  نيل درياب كي مخته نمبرخوني كي چي ＇ن／ه سامان ك＋５＋ولو، نو ك 217غوره شوي په 
نو ＄كه هغه هم دَ كشت９ په چهت باندي له در＄نو س５النيانو سره والړ دَ نيل درياب دَ  -روانه شوه 

دواړو ＇ن６ و په ب５الب５لو منظرونو كي خپل وجود په پن％و هغو شيانو كي كرار كرار سنجولو، چي دَ 
-  ړه ، سايه ، عكس ، نوم او روحلكه ز -فرعونانو دَ عق５دې په سمون انسان امر كوي 

خو فرعون ＄كه نه ْو ، چي هغه دَ ساه  -حقه خبره وه ، چي دا پن％ه واړه شيان س５الني دې وخت درلودلو
او په ستر－و كي ي３ هر＊كاره شي ته دَ پرون په لور الري لن６َ  -اخيستلو سره سره  ستر－ي هم غ７َول３ 

ي ، چي دې وخت دَ ＊ي الس له هغه ستر فرعوني ！５مپل ＇خه ن５غه هو، په هغو الرو باند -روان ْو .. ول３ 
په لوړو ژورو كي له دې شنه رود نيل سره سره مخته دَ هغو غون６يانو په لور غز４دل３ ل／يا وې ، چي 

بلك３ هغه ... حضرت موسى عليه السالم ته ي３ نه يوازي دَ هغه دَ وخت له ظالم  فرعونه پناه ورك７ي وه 
＇خه دَ  فرعون  او دَ هغه دَ لشكر تباهي هم په دې شنه رود نيل كي په خپلو ستر－و  مبارك ي３ له سره

- ليدلي وه
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س５الني له سوچه بيرته دَ  نيل تك شين او ژور درياب ＇خه هغه وخت وَ ＊ي الس ته والن／لو، چي هغو 
ميان په هغه لور روان ْو،  په نامه مشهوره  م５منون ُبتانو تر" م５منون " دْو ب５خي غ＂و پاڼ وزمه ناستو دَ 

  چرته چي دَ فرعونانو دَ فرعون رعمسيس الثاني شان نخ＋ه  ابو س５مبل په نامه په غره كي ＇لور غ
هم ＄كه خو چي كله س５الني له مل／رو سره په －６ ه له كشت９＇خه ال سم  -ُبتان له ليري ＇خه بر４＋ي 

ناستو تراشل شْو بتانو تر ميان په جوړي الر كي  وچي ته ُكوز شوى نه ْو ، چي بيا له خياله دَ هغو ＇لورو
" عمون را" رعمسيس الثاني ته دْو خدائيانو چرته چي دَ -دننه په غره كي جوړي ما９１ ته ور ننوتى هم ْو 

- دَ هغه په م７انه باندي دَ برياليتوب ُتوره وركوله" را حراختي" او

نور هم دَ دې ابوس５مبل په د４والونو باندي دَ فرعونانو س５الني به دَ هغ３ زمان３ دَ يو كاتب په ح５ثيت ال  
دَ فرعون دَ م７اني قصيدې رقم كول３ ، چي ب５سنك مورتي ، چي دې وخت دَ منو４ال له پ５غلي خور يوال 

..  سره په ＇ن， كي دَ هغه تر شا را روان ْو دَ هغه په اوږه الس ږدلو ورسته  وئيلو

كريمينل رعمسيس.. كريمنل "  "

ني كه ＇ه هم دَ خيال له ！اپو－انو راستون شوى ْو، خو تر هغه له مخه بيا پ５غلي يوال هم په ماتو س５ال
..  تورو كي واي

" بي， بي， كريمينل رعمسيس" 

"  .. الكن -هو، په دې كي شك هم نشته " 

بره تر دې ＄ايه ال سمه نه وه دَ خپلي خور دَ ماتي ان／لسي خبري په ＄واب كي چي ＇ن／ه  منو４ال خ
..   رسولي ، چي پ５غلي عقود ي３ خبره داسي مخته ورسوله

" الكن ْو ډ４ر زورَور او مصريان ي３ تر اوسه احسان هم مني" 

هغه ＇ن／ه ؟"  "

..  س５الني چي ＇ن／ه خله ورته سوال ك７ه ، نو دَ هغي په ＄اى  ډا－تر پو واي

" اهرام مصر ورسته دغه خو هغه لويه وسيله ده دَ هغوئ دَ معاش هغه ＄كه ، چي دَ  قاهره دَ" 

او بيا چي ＇ن／ه ډاك＂ر لومائي ورسره دا خبره خو＊ه ك７ه ، نو مديحه مصرۍ هغه دواړه په مال وي＋تلو 
..   ورسته وئيلو
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...."   بلك３ رعمسيس دَ كا１ي جوړ يو بُت دى او بس -دا رعمسيس ستاسو بُدها نه دى " 

" او خداى تر هر ＇ه او هر چا غ دى.. لي چي زموږ رازق او خالق خداى دى و" 

..   ناشام９ چي دَ مديحه مصرۍ خبره مخته داسي تائيد ك７ه ، نو ُبوباهم وار الس ته كولو ورسته وايار

"   "４يس －اډ از －ر

ه داسي وړوكى غوندي وَبر４گ＋دلو، داخبره ＇ه وه؟ چي س５الني ته هم ناببره ＄ان دَ يو ＇و لمحو دپار
خو بيا چي ي３ ＄ان له دې مل／رو سره په حاضره زمانه كي وَ  -لكه هغه چي هم ستره －ناه ك７ي وي 

الكن خندلو ي３ ＄كه نه شولو، چي دې وخت مل／ري روُف دَ هغه  -سنجَولو، نو په ＄ان ورته خندا ورغله 
او  -ړَولو، چي دَ هغوئ دواړو اړخونو ته مخامخ والړ وْ پام دَ هغو اتهو ب５خي غ＂و والړو ُبتانو په لور ا

چرته چي را９１  ن５فرتاري په يو د４وال باندي دَ نقش شوي .. هغوئ ي３ په ميان كي هغ３ خواته روان ْو 
عكس په سمون دَ وسا په ب２ه په نرۍ الكن خوږې موسكا كي له ظالم رعمسيس الثاني ＇خه دغه مئين 

چي په دې حاضر وخت كي ي３ يو ＄ل بيا له وسا سره په －６ ه دَ  فرعوني  -س５الني جوړَولو ل／يا وه 
-  پرون ت７لي －ن６ي ＇پ７ل３

_ 2 _ 

له  ابوس５مبل ＇خه دباندي راوتلو ورسته دَ پرياني يوې غ＂ي دُوړي دَ دې كن６ والو په لور 
..  ُچورلكونه ＇ه خوړلو ، چي س５الني يو دم په سوچ كي ورك شو

" دا خو دَ هتيتيس ل＋كر نه دى ، چي رعمسيس ورته ماته ورك７ي وه ؟" 

دې سوال ي３ ال سم په مزغو كي غزوني نه وې ك７ي ، چي هغه دَ ＄واب په ل＂ون يو ＄ل بيا وَ فرعوني 
تاريخ ته ＇ه وَ دان／لو ، چي په خپلو ستر－و ي３ دَ هيتيتيس او دَ رعمسيس الثاني ل＋كري له يو بل 

او بيا سم دستي دَ فرعوني تاريخ له كاد４ش جن， ＇خه هم دوې لوستي   -هم ل５دل３ سره مخامخ وَ 
هو، دا هغه جن， ْو چي رعمسيس الثاني په كي په يوه الس نه بلك３ په  -مخته يو بل جن， وَ ن＋تلو 

دواړو السونو ＄كه جن／５دلو ته ه）５دلو، چي دَ هغه دَ ُد＊منانو شم５ر دَ كاد４ش دَ جن， ＇خه نه يوازي 
- په دوه زيات ْو، بلك３ دې ＄ل ي３ دَ اسپو دَ زيات شم５ر پرته ن５زه بازان هم يو په لسه زيات راوړي ْو يو

اوس به ال دَ  ابو س５مبل په ما９１ باندي دَ هيتيتيس دَ اسپو دَ －７ذ خور４دلو ، چي دَ رعمسيس 
..  و ي３الثاني ژغ يو ＄ل بيا دَ تنا غوندي په فضا كي خپور شو ، چي وئيل
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الكن نن زه په دواړو السونو باندي  -منم ، چي زما دَ عسكرانو په وړاندي ستاسو شم５ر زيات دى " 
"جن／８５م

خو هغه له دې خبري مخته دوه توري نور ＄كه نه وَ وئيلو، چي ُد＊منان نه ، بلك３ دَ هغه خپله محبوبه 
كي را＊كاره شوه او دَ هغه وَ مخته ي３ سينه را９１ ن５فرتاري دَ خپلي اسپي دَ پ＋و دَ －７ذ په لوخ７كو 

..  راك＋لو ورسته په قهرناكه ژغ كي ورته وئيلو

خو ته هم ＊ه خبر ي３ ، چي زه دَ هيتيتيس دَ قبيل３ هغه دولس كلنه  -زه هم منم ، چي ستا را９１ يم " 
"شهزاد－９ خو هم يم ، چي تا دَ كاد４ش په جن， كي دَ م＂و په زور تر السه ك７ي وه

الكن ما كوم بد ك７ي دي لتا سره ، چي زما دَ وژلو په نيت راغلي ي３؟"  "

په هغو باندي ته خپله ＊ه خبر ي３.. تا چي كوم بد ك７ي دي "  "

اوس به ال رعمسيس الثاني ＇ه ورته وئيلو، چي را９１ ن５فرتاري وَ خپلو عسكرانو ته په ابوس５مبل 
امت ته ني８دې ني８دې منظر جوړ شو او په دُوړو كي انسانان چي قي -باندي دَ بر４د كولو حكم ＇ه ور ك７و 

زياته به ال دَ را９１ ن５فرتاري په ب２ه كي ز４８４دلي  -＇وكه ＇وكه په سايو كي بدل５دل شروع شولو 
وساعربلور دَ خپل ژوند مل／ري  رعمسيس په ب２ي كي نغ＋تي س５الني پ＋تون زوى ＄انته دَ ماتولو په 

لور غزَوله ، چي  نا＇اپه دَ سوپيس په سالم باندي  هغه دَ سوچ له حصاره ＇ه نيت ُتوره دَ هغه دَ مرۍ په 
چي دَ هغ３ په ليدلو ي３ ستر－ي وازي ورته په دې خبره پاته شول３ ، چي هم دغه ＇５ره خو وه  -راوَ وتلو 

نو ＄كه خو ي３ ور＇خه په وه５دلي انداز كي پو＊تنه  -، چي تر اوسه دَ وسا په اوږو باندي ن＋تي وه 
..   ７هوك

خ５ر خو دى ؟.. سوپيس "  "

هو، خ５ر دى"  "
او بيا چي ي３ س５الني په خولو كي لوند خي＋ت وَل５دلو، نو ي３ په تندي باندي الس ورته ږدلو ورسته 

..  ور＇خه تپوس وك７و

" دي ؟ ＇ه چل دى ؟ ناروغه خو نه ي３ ، چي دا دومره خول３ درباندي ماتي شوي..! س５النيه " 

"بس مازي مي ساه را تن／ه شوه په دې سختي －رم９ كي.. يَه يَه ＊ه يم " 

..   هغه به ال خبره سرته رسوله چي دَ هغه له شا را رواني راناشام９  په مال وَ ！كولو او ورته واي
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چرته په اورونو كي س５％ل.. دا خو ال دَ لمر －رمي ده بچو"  "

پيس دَ زړه له اخالسه وَخندلو، نو س５الني ال نور هم په سره －رم９ كي په دَ هغ３ په خبري باندي چي سو
ولي چي نن له سهاره دَ هغو دواړو په  -كپ داسي اخته شو، لكه هغه چي له جنته وَ دوزخ ته وړل ك８５ي 

خپلو كي مل／رتيا نه يوازي دَ هغه سوچ بند ْو ، بلك３ ب５سنك مورتي هم دَ الس په اشارو باندي دَ هغو 
- واړو په －６ －６ －ر＄５دلو باندي دَ ح５رانتيا اظهار ＇و ＄له وك７ود

لن６ه دا ، چي كله س５الني هم دَ لوستونكو له ډلي سره مل／رى دَ غره په لمن كي په يو غ پاڼ كي 
نو ي３ وَ  ＊ي الس ته په رواني  -نوم５دلو په لور روان ْو " ديرالبهاري" تراشل شوي ！５مپل ، چي دَ 

نو ي３ وَ كي０  -پيس كي كه دَ لوم７ن９ بادشاه وزمه  فرعوني را９１ هاتشيپسوت خوئي３ سنجول３ سو
الس ته  ور＇رمي ＊كلي شام９ پ５غلي رانا هم دَ دې سيمي دَ  نوبيان فرعوني عهد دَ شهزاد－９ 

له م５ريريت په شان نه يوازي ناز او نخرې كول３ ، بلك３ دَ وسا په فرعوني ＊ائست باندي ي３ دَ س５الني 
.. مخه داسي نيوكي هم كول３

چي خپل ＊ائست ي３ دَ س５الني  په زړه او روح .. وسا هم لكه دَ  نوبيان فرعوني  را９１  امانيشا خ５تو" 
"باندي دَ قبض３ دپاره داسي اوزار ك７و، چي هغه اوس س７ى هم نه شو پاته

بيا ي３ هم نه غو＊تلو، چي هغه دَ هغ３ كه ＇ه هم له س５الني سره دَ رانا دَ دې خبري ډ４ر ＊ه ＄واب ْو ، خو 
نو ＄كه ي３  -په الس كي هم هغسي －６ا－ى شي لكه ＇و هفت３ وړاندي چي  سوپيس ورسره لوبي كول３ 

..  هسي وار ت５رَولو په نيت ورته په موسكا كي وئيلو

س７ى هم په خپل ＄اى دغسي س７ى وي لكه ＊％ه چي ＊％ه وي"  "

７ي وه ، نو هغوئ دواړو هغومره دَ سوچ په سمون دَ خپل خپل هغه چي دا خبره په ＇ومره ＊ه نيت ك
..  ＄كه خو راناشام９ ورته وئيلو -＊％ينه شان خالف دهمك９ －２لي وه 

" ＊％ي ته په كار دى ، چي ＄ان دغسي په س７ي وَ مني لكه" 

" لكه يو چا چي ＄ان په چا منلى دى ، ستا مطلب دغه دى  رانا ډئير؟" 

اشاره كه ＇ه هم دَ هغه په حواله دَ وسا په لور دَ خوږې دهمك９ په رن／ه وه ، خو  دَ سوپيس سواليه
الكن هغوئ  -س５الني په دې ورته په وړو وَخندلو، چي دَ هغوئ دا مجلس يو رن／ه په ！وكي كي واړَوي 

- هو ، دَ هغو ＊％و په رن／ه چي س７ي ي３ ＄انته په ډ４رو ماناْو كي ＊％ي ك７ي وي.. هم ＊％ي وې 
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ه دا نه وه ، چي －ني س５الني له سوپيس ＇خه ＇ه ويره محسوسوله ، بلكي خبره دا وه ، چي دَ رنا خبر
ولي چي س５الني په دې خبر ْو ،  -شام９ ورسره داسي مل／ريتا دَ ده په مزغو كي بال وسوس３ ز８４ول３ 

ه دُوك ضرور ور نو هغه يا هغ３ ده ته دَ زړ -چي سوپيس كله هم  دَ هغه په زد چاته الس وړاندي ك７ى دى 
نو ＄كه خو هغه نن －وره چي ＇له په رانا شام９ كي سوپيس او دَ هغ３ هوس سنجولو؟ -اچولى دى 

_ 3 _ 

ئسيس په نامه شهرت لري ＇خه شاته  دَ  فيالئي له فرعوني كن６واله وزمه ！５مپل ، چي دَ  خدائي２ي اّ
و دَ  ا６４ فو نامي  ！５مپل په لور رهي پر４＋ولو ورسته س５الني هم له لوستونكو مل／رو سره دَ  يونانيان

نو دَ س５الني په مزغو كي هم دَ ډاك＂ر .. او بيا چي ＇ن／ه ＇ن／ه دَ هغه ！５مپل په لور وا！نونه لن４６دلو -شو 
- وسا هره فرعوني ＇５ره په هغسي تادۍ －ون％لكه ك５دله ل／يا وه

ي نه خالس５دلو ، چي تر＇و ي３ دَ وجه ي３ ＇ه وه ؟ په دې خبري باندي دَ س５الني سرهم تر هغه دمه پور
- －مان په هنداره كي له وسا ＇خه تپوس نه ْو ك７ى

"اوس زه هغه نه يم ، چي ته ي３ ل＂وې س５النيه" 

نو بيا＇وك ي３ ته ؟"   "

په  دَ وسا دَ رډي خبري په ＄واب كي چي ＇ن／ه په مات زړه باندي س５الني دا خبره سوال ك７ه ، نو هغ３
لوم７ي ＄ل داسي په كلكه وَ خندلو، لكه را９１ عامون ه５ن ه５بس چي په غاورانه  موډ كي دَ مين％و په 

او داسي ي３  -نو ＄كه خو س５الني ورته په ستر－و كي ستر－ي نه شوى اچولى  -بد ر－ه كي خند ８４ي 
و１و او＊كو او دى خوار چپ له ر -سنجولو لكه هغه چي ي３ زړه دَ هغه له مخه تر پ＋و الندي كوي 

- تويَولو نور هي＆ توان دَ كولو نه لري

" نو بيا تا له ماسره دومره غ＂ه ！وكه ＇ن／ه وك７ه؟" 

بلك３ تاريخي جبر بوله جبر..！وكه نه "  "

ئسيس چي په ضد كي ي３ تاريخ بله ＊％ه  س５الني به ال نور نور زړه ماتى ك５دلو، چي وسا دَ خدائي２ي اّ
هغه دمه تر دې دمه نه شوه پيدا خپل غا＊ونه داسي وَ چيچلو، چي س５الني دَ اّسوان په  ا６４فو  بيا له

ع په لوم７ني سهار دَ ننوتلو سره سم  بيا خپل ＄ان دَ فرعونانو له 1998！５مپل كي دَ پن％لسم اپر４ل كال 
وسا ال هم .. نور تاريخ ＇خه په  يوناني تاريخ كي په وي＋و ستر－و باندي داسي خوب ك７و، چي نور خو 

په وړاندي  " ف５لكن －اډ" كومومبو ！５مپل كي دَ هغوئ دَ  چي هغه په -له خياله داسي مخ ور＇خه واړَولو 
. ..   په ژړا سر شو او په چيغو چيغو ي３ ورته وئيلو
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وا  نه هو، كوم ظلم چي دَ  فرعونانو له السه په ما باندي  ر.. دا ظلم دى اې دَ امن او سوكال９ عالم３ " 
" هغه ستا دَ ستر－و وړاندي ＇له ك８５ي ؟..شو

كه ＇ه هم كا１ي ！ول چپ ْو، خو ف５لكن －اډ په خپلي اوږدې خول９ كي دَ كو！لو وختي او موسمي كر＊و 
－وا، هغه ي３ دَ ميني دَ خداى هوريس په الره  -له الري هغه ته  په پ＂ه خله دَ هغه دَ ارتقاء منزلونه ＊ئيلو 

＊％ي په لور وړلو، چي دَ  قلوپطره په نامه ي３ دَ خپل يوناني عهد سلسله دَ هغه وخت  كرار كرار دَ هغ３
په سرت５رو روميانو كي دَ ميني په سودا داسي ك７ي ك７ه  چي دَ مصر فرعوني  تاريخ ي３  په مينه نو＊ته 

-ك７و

ولو، چي فرعوني الكن دَ وسا دَ ب３ وفائ９ سودا ＇له دَ س５الني په مزغو كي رك هغه وخت ＄اى وَ ني" 
" تاريخ  تر يونانيانو رس５دلو؟

دا هغه سوال ْو چي په دې بله ورځ ي３ س５الني رك هغه وخت ＄واب تر السه ك７و، چي كله په كشت９ كي 
دَ جوړ سوئمن， ُپول په ＇ن６ ه پرتي اوږدې سپيني چوك９ كي  پروت دَ سن باتهـ كولو په وخت له خياله 

..  ره مخامخ شو ، چي ورته ي３ وئيلويو ＄ل بيرته له ف５لكن －اډ س

ته ال هغسي په قديم فرعوني تاريخ كي ..وسا خپله ارتقْا تر قلوپطره پوري راوَ رسوله ، خو س５النيه " 
..  ور－５ر ي３

" مطلب دا ، چي هغه اوس ما نه پ５ژني؟" 

" هو، ＄كه چي تا ال ورسره دَ هغ３ دَ خو＊ي ＇５ره نه ده اغوستي" 

" ، چي هغه ما پرې بيرته وَپ５ژني؟..بيا زه كومه ＇５ره واغوند م وايه  نو" 

دَ  يونانيانو ف５لكن －اډ به ال اوس س５الني ته دَ وسا دَ خو＊ي ＇５ره ور په －وته كوله ، چي دَ هغه ستر－ي 
 دَ منو４ال مورتي ،  ت５رو ور＄و كي له ابانيه ＇خه راغلي دَ هغ３ خور پ５غلي يوال او فالويا په ژغونو

نو هم ＄كه خو دَ اوبو سره دَ  -باندي ＄كه خالسي شول３ ، چي هغوئ لمب５دل３ كمي او چپ４７دل３ زياتي 
-ب３ كچه ميني له سوبه س５الني په خ＂ه شوي موډ هم دَ هغوئ په ضد ورسره المبلو ته جو－ه شو

الندي په زينو كي  ژړى لمر دَ غون６يانو تر شا ُپ＂ولو ورسته چي س５الني دَ خپلي خوني په لور
..  ُكوز４دلو، نو داسي اعالن په سپيكرانو كي ك５دلو
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نو ＄كه به ！ولو س５النيانو ته دَ كشت９ دَ س＂اف له خوا ما＊امنى  -نن دَ  نائيل ！ريپ ورست９ ورځ ده " 
وركول ك８５ي ، خو په دې ش７ط، چي هر كس به دَ مصر په فرعوني ، عربي ، رومن يا يوناني ژواكي 

دَ خپلي خو＊ي جام３ په لس مصري پون６ه له واډروب ＇خه دَ دې  -كي يوه جامه حتماً اغوندي جامو 
"پار！９ دَ پاره تر السه كولى شى

-اعالن ＇ه ْو ، چي دَ وارډ روب له مخي دَ خل／و كتارونه وَ در４دلو

_ 4 _ 

يوې بلي خواته خل， په رقم ＇ن／ه چي په كشت９ كي الئ＂ونه بل شولو، نو په وړو بران６ و كي ي３ 
او س５الني چي غ عربي كميس ي３ اغوستى ْو او  -رقم تاريخي جامو كي را＊كاره ك５دل پئيل شولو 

په سر ي３ سره  تُرك９ خول９ اي＋ي وه هم چي ＇ن／ه دَ كشت９ وَ پراخ بام ته ور وَختلو، نو مل／رو 
الكن منو４ال  په رومن جامه  -خندلو  ورباندي دغسي له خندا شنه شنه ك５دلو، لكه په هر چا چي هر يوه

كي ،  يوال په  فرعوني لباس كي او راناشام９ دَ  مصري ب５لي ډانسري په كميس كي تياري له اّسمانه 
او نه يوازي دا ، كه من／ولين پ５غلي التان／ريل او روُف تُرك９  -راك＋ته شوي ُحوري ＊كاره ك５دل３ 

او تهائي سوپيس عربي اوږده كميسونه په تن ْونو دَ عراق９ پ５غلي عقود .. جام３ اغوستي وې   -

نن دي دا زړه درسره ژغوره ، چي ب３ قابو نه شي"  "

ب３ فكره شه ، زه هم س７ى يم"  "

؟..دا خو به  نن شپه ＊كاره شي ، چي ته ＇ومره س７ى ي３ "  "

ي وئيلو، چي سليم يمني ي３ تر ＇ن／ه شو او ورته نا به ال نور ＇ه هم دَ س５الني دَ غ＂ي خبري په ＄واب كار
..  واي

" ... ته خو نن دَ دې س５الني ش５خ.. رانا " 

دَ محل مين％ه ＊كارې"  .. "

دَ سليم يمني خبره س５الني په خندا ＇ه مكمله ك７ه ، چي هغ３ غا＊ونه داسي ورته وَ چيچلو، لكه هغه 
نو ＄كه  -ان را９１  ناويداماك  وي ، چي جالل به ي３ جمال ته نوره ＄ال وربخ＋له چي دَ لوړ مصر دَ  نوبي

خو س５الني هم په ډ４ر خوند او پسخوند ستر－ي سر تر پايه  ورباندي وَ ＄غلول３ او له سليم يمني سره دَ 
- هغه م５ز په لور رهي شو، چي چرته محمد عبدالرحمان او ايتهوپين مل／رى تف５را ناست ْو

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



177

نن خو سم سك عربى بر４＋３..! ياره س５النيه "  "

..  دَ عبدالرحمان دا خبره ال سمه سرته نه وه رس５دلي ، چي ډاك＂ر تف５را واي

الكن ظلم دا، چي دَ دې هر ＇ه پرته هم يوازي دى"   "

هغه ＊％ي دَ چا دپاره دي؟.. يوازي ＇له "   "

الب５لو نسلونو دَ پري وزمو پ５غلو په خوا دَ الس اشاره كولو سره سم چي دا خبره سليم يمني چي دَ ب５
＇ن／ه وك７ه ، نو دَ س５الني ستر－ي دَ راناشام９ په لور داسي ور ك８ې شوې ، چي كه ي３  وسا دَ خدائي２ي 

وئيلي نائيت  په ب２ه وَ مزغو ته نه وى راغلي ، نو ك５دلى شو، چي هغه دې وخت وَ راناشام９ ته هم دغه 
.. وى ، چي

بله نه ي３.. ته هغه ي３ چي ما ل＂ول３"  "
خو دَ دې پرته هم ، چي س５الني ＇ومره ＇ومره دَ وسا په خيالونو كي ＄ان الهو كولو، نو هم .. هر＇ه هر＇ه 

ولي چي هغ３ اوس له خياله دَ  -هغومره ي３ هلته په ليري والړي مستي شام９ كي ستر－ي ＊خ５دل３ 
ه زړه كي له منو４ال ، يوال، ا４مرنشا او نورو در＄نو پ５غلو سره په －６ ه ب５لي ډانس كولو تابيا س５الني پ

هغه به ال نور هم ب３ خوده ك５دلو، چي تف５را ي３ پام دَ هغي پ５رن／９ په لور ور واړَولو، چي دې   -ك７ي وه 
-وخت په ډيسكو فلور باندي يوازي رقص５دله او بال خل／و داد وركولو

س５الني نه غو＊تلو ، چي دَ خپلو نورو مل／رو په شان دَ ايمان په سودا دَ هغه محفل ＇راغ شي ، 
نو ＄كه دَ نيمي شپ３ وَ خواته چي ي３ خپله عربي جالبيه وَ  -چي له اوله په كي په در＄نو شمع３ بل５دل３ 

ي شوه ، چي هغه ي３ دَ وارډ روب بواى ته بيرته ورك７ه ، نو يوه سايه ي３ دَ وهم تر هاند ه داسي مل／ر
！ولو ستر－و ＇خه په امان دَ هغه تر خوني چي ＇ن／ه وَ رسولو، نو هغه سايه هم په تيارو كي داسي 

او بيا پيدا ＄كه نه شوه ، چي دَ لمر لوم７ي ＇رك د سهار ز４رى له  -چي وركه شوله .. ورسره －６ ه شوله 
..  داسي سوال سره مل／رى راوړلو

" شپه چا ماته وَخوړله او چا برى موند ه ك７و؟برايه " 

كه ＇ه هم سيوري په ر１ا بدل شوي ْو ، خو دَ ت５رو شْو تورتمونو بهير له ＄ان سره هر ＇ه هر＇ه دَ ضمير دَ 
نو ＄كه خو چي كله مل／ري له كشت９ ＇خه ُكوز４دلو، نو  -مالمتيا او دَ ستر－و دَ حياء تر هاند ه وړي ْو 

- وار وار شاته داسي كتلو لكه هغوئ چي په كشت９ كي هر＇ه پر４＋ي ْو س５الني او رناشام９ په

_ 5 _ 
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ما＊ام اووه بج３ چي ＇ن／ه الوتكه دَ لوكسور ＇خه دَ قاهره په لور والوتله ، نو س５الني دَ دې 
ن３ وَ ت５رو ＇و ور＄و دَ  ست７يا وسا كولو په ＄اى داسي سنجوني كول３ ، لكه هغه چي دَ  فرعونانو له زما

يوناني او بيا دَ روميانو تر عهد پوري  په زر－ونو كالونو مزل لن６لو ورسته دَ عربيانو په زمان３ كي ور 
ولي چي دې وخت هغه خپل ＄ان دَ دې عهد يو داسي  -او خبره وه هم دغه رن／ه  -ننوتلو ته ه）وال وي 

اهره ائيرپورټ باندي ال ره چي دَ وسا عربلور غوندي ＊ائسته پ５غلي ي３ په ق -خوشبخته ＄وان －２لو 
- نو ＄كه خو ي３ دَ هرسوچ سركه له هغ３ ＇خه پئيل ك５دلو، نو په وسا باندي ختم５دلو هم -كتله 

س５الني نن ډ４ر خوشاله ْو او بيا بيا ي３ －ه７ۍ ته هم په دې كتلو، چي ژر تر ژره دا سفر تر قاهره 
هم ＄كه چي جهاز په پاوْ  -ستر－ي او مازغه وسا ك７ي پوري لن６ شي ، چي هغه دَ وسا په ليدلو ست７ي 

باال اتهه بج３ ما＊ام ＇ن／ه قاهره ته ورس５دلو، نو س５الني هغه لوم７ى مسافر ْو ، چي دَ ائيرپورټ ＇خه 
-دباندي وَ وتلو

ډ４ر مي ياد４دل３"  "

"قسم په خداى چي زما هم" 

ولو ورسته چي داسي ورته قسم وَخوړلو، نو هغ３ هم په لوم７ي ＄ل دَ س５الني دَ وسا الس په الس كي ني
！ولو خل／و له مخه دَ عربي رسم و رواج په سمون خپل غو＇ى دَ هغه له غو＇ي سره ل／ولو ورسته په ډ４ره 

..  مينه وئيلو

" خداى دي زموږ مينه له بد و ستر－و وَساتي" 

هو، اّمين"  "

ه ال نور ＇ه وئيلو، چي ترشا عقود ، رانا او ډاك＂ر ُپو هم رارس５دلو سره سم په خپل خپل انداز س５الني ب
..   خو مل／ري ُپو تر دې هانده ال هم وَ وئيلو.. كي دَ ح５رت اظهار وك７و

"دا س５الني او وسا خو جوړ قلوپطره او مارك انتهوني دي" 

خو بيا هم س５الني ْو ، چي دَ مارك  -چي وسا هم وَخندلوكه ＇ه هم په دې خبري باندي ！ولو مل／رو ＇ه ، 
انتهوني په توري باندي يو دم په سوچونو كي داسي ډوب شو، چي روان خو وْ له هغو مل／رو سره ، 

..  الكن دا خبره ي３ بيا بيا مزغو ته راتلله، چي

، چي ْو ر لوم７نى س７ى س سيزورور پسته جولي دَ  قلوپطره په ژوند كي خو دَ هغ３ دَ يولس كلن " 
"دا  مارك انتهوني خو دويم ْو  -راغلى ْو 
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خير پاى  او بيا ي３ س７ه ساه اخيستلو ورسته كه ＇ه هم وسا ته دَ ست７يا بهانه ك７ي وه ، خو دا خبره ي３ اّ
..  په داسي سوال باندي دَ زړه په كور كي دَ وسوس３ غوندي كوربه ك７ه

ه وسا به دَ هغه په غرئيزو سيمو او زي８و پ＋تنو كي ژوند په خوشال９ ت５ر －وره چي دغه ُخوري او نازك" 
ك７ي ؟ كه به په هغه باندي هم دَ جوليس سيزر په شان كان３ ك８５ي ، چي په روم كي ورباندي ظالم 

بُرو！س دَ عسكري چ７ې په －وزار كي وك７ې  او هغه ي３ نه يوازي له  قلوپطره ＇خه دَ هم５ش له پاره ب５ل 
زاد ك７و ك７و، بلك３ "له ژوند ه ي３ هم اّ

س５الني په داسي سوچونو كي را－５ر ْو ، چي دَ سي ډي سي په بس كي ي３ ＇ن， ته ناستي وسا ورسره 
..  ＇ن／لى جن／ولو ورسته په خوږې موسكا كي وئيلو

＄و به كارنيچ ته.. ال خو اول ماخُستن دى "   "

كارنيچ ته او اوس؟"  "

＂ر ُپو ته به خپل ب５， ورك７ې ، هغه به ي３ وَ رَسويهو، ډاك"  "

الكن"  "

پوهى شوې.. الكن واكن دي نه منم "  "

..  او بيا ي３ په دې بل سي كي ناست ُپوسامنان， ته وئيلو

دَ س５الني ب５， به له ＄ان سره ُيو ش３.. ته به مهرباني وك７ې "  "

كه ＇ه ؟..ولي ؟ س５الني ناجوړه دى "  "

.. و چي ＇ن／ه دا خبره په ！وكي كي وَك７ه ، نو له هغه سره په دې بل اړخ سي كي ناست احمد بابا وايُپ

" نه وين３ ، چي ＇و ور＄ي ورسته س５الني له دې وسا سره ليدل كوي.. اې  پُو " 

الكن دوئ په فل５ كي ＇له نه سره ويني ؟..زه هم پوه８５م "  "

هغه ＄كه چي"  "
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شا له سي ＇خه مديحه مصرۍ چي ال دومره نه وئيلو ، چي ورسره ناست ُبُوبا جوُف ، چي خپله هم دَ  دَ
..  －امبيا مسلمان ْو ، وار داسي الس ته ك７و

" دا دواړه مسلمانان دي او دَ واده له مخه يوازي نه شي سره ليدلى.. ه３ ډاك＂ر ُپو" 

دا ＇ن／ه كيسه ده ؟"   "

"پوهى شوې مس＂ر ُپو.. دا داسي كيسه ده " 

دَ  ُپو دَ سوال په ＄واب كي چي مديحه دا خبره وك７ه ، نو دَ مخ له سي＂ه منو４ال هم په ډكه خله خندا كي 
لكه ماشومان  -داسي وار وك７و او مل／رو تر مقعطم پوري پاته نوره الره دغسي په خوند خوند ت５ره ك７ه 

خو چپ له راناشام９ چي هلته مخته غلي غوندي  -سته كورونو ته روان وي چي له ډ４ري ُمودې ور
ناسته وه او په م７و م７و ي３ دَ  وسا په لور ستر－ي داسي اړَول３ ، لكه هغه چي ورته په زړه كي غله شوي 

- وي او يا ي３ س５الني  په هغ３ نه پيرزْو ك５دلو

*****

١٧ فصل

وندَ －لوبل سائن په نوم دَ ُروحونو ت７
دَ لوكسور او اّسوان دَ نائيل كروس دَ ورست９ شپ３ دَ پ５＋ي په باب دَ برايه  ليدلي خوبونو دَ وسوسو 
سره مل／رى چي س５الني دَ خپل ضمير سره په غال غال كي ＇ن／ه نن سهار تر خپل كالس روم پوري وَ 

ه خپل ＄ان دَ وسا له مخه هم په دې خو له خياله هغ -رس５دلو، نو چپ له هغه بل هي）وك نه ْو ال راغلي 
او اوس به ي３ له وسا ＇خه دَ خپلو ت５روتنو مافي اخيستله ، چي نا＇اپه دَ  -وړوكى وړكى ＇ر－ند ولو

چي له جوره ي３ ＄ان دَ خپلي پاكي ميني  -هغ３ رانا شام９ په سالم باندي دَ سوچ له حصاره راوَ وتلو
خو هغه سپين ستر－ي وه ، چي  -هم نه ك７و بيا  نو ＄كه خو  س５الني ي３ دَ سالم ＄واب ال -－ناه／ار －２لو 

..   له خپلي خوا ي３ ورته  وئيلو

دا دَ اقوام متحد ه دَ ابادۍ فن６ دَ هغ３ مونا غنيم ليك دى ، چي ت５ره مياشت ي３ له ما او تا سره دلته " 
"په يوه وركشاپ كي دَ دمشق ته وربللو خبره ك７ي وه

５الني ته وړاندي كوله ، نو ي３ په خپل وازكي انداز كي تپوس هم ور＇خه او بيا چي ي３ ＇ن／ه لفافه وَ س
..  وك７و
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ته له ما خفه ي３ ال ؟"  "

كه ＇ه هم س５الني ＄واب نه ك７و ور، خو هغ３ خپل ب５， په ډيسك باندي ږدلو ورسته له هغه سره په 
..  ＇ن， كي ك＋５نستله او بيا ي３ ＇وكه ورته وئيلو

 "... نه چي..زما مطلب له تا سره دَ ！وكي كولو ْو..وره س５النيه－" 

پليز ما يوازي پر８４ده"  "

" الكن په دې بد و كي خو ته هم راسره سم شريك وې" 

هغه ＇ن／ه ؟"  "

..  س５الني په تريو تندي چي داسي تپوس وك７و، نو هغ３ ورته وئيلو

وَ ما ته بيا بيا چ５لنج راكولو او راته وئيلو به دي ، چي زه يوه كم همته ＊％ه يم چي تا به.. هغه ＄كه "  "

هغه خو ما ！وكه كوله"  "

خو په ناپوه９ دغه ！وكه كي ر＊تيا شوله.. چي تا هم ！وكه كوله او ما هم .. زه منم "  "

چي ال نوره ي３ ＄انته وَ په س５الني باندي دَ هغ３ خبري ډ４ري بدي ل／５دل３ ، خو دا ي３ هم نه غو＊تلو، 
..  نو ＄كه ي３ په مات زړه تپوس ور＇خه وك７و -روږدَوي 

اوس بيا ته ＇ه وئيل غواړې؟..! رانا "   "

فقط دا ، چي ما ماف ك７ه او بس"  "

داسي  س５الني په دې ！كو باندي كه ＇ه هم خوشاله شو، خو ل８ ي３ ＄انته پچه ږدلو په نيت ور باندي بيا
..  وار وَ ك７و

" الكن زه اعتبار نه شم درباندي كولى" 

ولي؟"  "

" ＄كه چي ته په دوست９ كي هم دَ ُد＊مني روئي３ رواكوې" 
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ته غلط پوهى شوى ي３.. داسي خبره نه ده .. يَه "  "

＄كه چي ＊％ه ي３.. دغسي خبره ده "  "

دا خبره له ډ４ره خشمه ناببره ＇ه وَ وتله ، چي رانا وَ هغه ته په اوږه ُ＇وك وركولو  دَ س５الني له خل３
..   ورسته وئيلو

بيا هغه ته ي３ او هغسي خبري ، چي كوې ي３.. －وره －وره "  "

＇ن／ه خبري ؟"   "

زما دَ غ５رت دَ راوي＋ولو خبري"  "

واْو.. م غ５رت لرې ته ه.. ＊ه ＊ه "   "

"  ... دا خو هغه خبري دي چي س７ى.. س５النيه " 

دَ س５الني دَ ح５رت په ＄واب كي به هغ３ ال نور ＇ه وئيلو، چي ډاك＂ر جهان شوقي ، چي دَ شمارياتو 
..   نو ＄كه راناشام９ ورته په كراره وَ وئيلو -پروف５سره وه په كالس روم كي ور دننه شوه 

ډ４ري نخرې مه كوه.. بس كه !!س５النيه"  "

＊％ه نه يم ، چي نخرې به كوم"   "

له فر＊تو ＇خه نه.. الكن بيا خو نو نر شه او دا حقيقت هم وَ منه ، چي ت５روتني له انسانانو ك８５ي "  "

سوله په خوا رواني شوي وې  او مخته كه ＇ه هم س５الني هي＆ نه وَ وئيلو، خو دَ هغوئ تر ميان روئي３ دَ
لكه هغه دواړه چي ډ４ر سره  -＄كه چي په  كالس كي ي３ تر خپلو په پ＂ه خبري هم داسي كول３ ل／يا وْ  -

كه ＇ه هم دومره ني８دې نه ْو ، خو چي كله كالس ختم ك５دلو، نو دواړو يو بل ماف ك７ي هو، -ني８دې وي 
-ْو

_ 2 _ 

مه او دَ نورو ور＄و په شان توده او لمرينه 27ع دَ مئ دَ مياشتي 1998كال كه ＇ه هم دَ نن ورځ دَ 
ورځ وه ، خو دَ شپ３ په لور ي３ لن４６د ونكو لمحو دَ س５الني او وسا زړونه له سينو ＇خه وَ حلق ته ＄كه 

راوړلو، چي نن په دې  ان＂رن５شنل س＂وډ１تس ډي باندي دَ سي ډي سي دَ ډائريك＂رهشام مخلوف په 
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اې  له خوا دَ هغوئ كوژده دَ －لوبل سائن په تو－ه لمان％ل ك５د ونكي  -پي  -ا４ف  -ا４ن  -دَ  يوخو＊ه او 
له اول  -ه５وادونو سفيران يا سفارتكاران دَ هر كال په رن／ه رابلل شوي وْ  65په كوم كي چي دَ  -وه 

دَ سي ډي سي له  ماُخستنه بيا دَ هو！ل ش５فرډ په لسم پوړ كي جوړ ب５خي غ هال له سفارتكارانو او
- لوستونكو ډك شوى ْو

نه يوازي دَ دې دستورې په سمون ！ول لوستونكي په خپلو قامي جامو كي ملبوس ْو ، بلك３ هر 
تر لس بجو پوري دَ  نائيل ！５ليويژن چ＂ي  -لوستونكي دَ خپل خپل ه５واد مشهوره خواړه هم راوړي ْو 

ه ژغ كي مصري سند رغاړي رابلل او هغوئ درست هال له سند رو پ５غلي اناْونسري ايمن په خپل خواږ
چي يو دم  الئ＂ونه م７ه شولو او دَ ！ائ＂انيك دَ سند ري له نري ميوزيك سره سره  يوې .. په سر اخيستى ْو 

- بلي خواته ر１ا－اني بل５دل پئيل شوې

غوره كولو باندي ، چي په هركس ح５ران ْو په دې ناببري خاموش９ او رومانوي ماحول په 
..  ميوزيك كي دننه دَ نائيل ！５ليويژن اناْونسري داسي اعالن وك７و

چي ن７ۍ ډ４ره وړه شوي ده ، بلك３ دَ كلي هومره شوي ده ، چي يو كس ي３ دَ خپلي خوني له ..واي " 
"كه７ك９ ＇خه هم ＊ه په اّسان９ كتلى شي

..  او بيا ي３ دَ ＇ه خاموش９ ورسته مخته وئيلو

نن په دې ن７ۍ كي دوه انسانان ، بلك３ دَ ب５لو ه５وادونو ＇خه اړه لرونكي دوه مئينان دا ثابتول " 
نو زه .. غواړي ، چي هغوئ دَ ه５وادونو تر ميان راك＋ل شوي كر＊ي نه مني او ！وله ن７ۍ خپل وطن －２ي 

ته راشي ، چي موږ ！ول بلنه وركوم  ډاك＂ر وسا عربلور او س５الني پ＋تون زوى ته چي هغه دلته س＂５ج 
"ولي چي هغوئ دَ واده په ر＊ته كي ت７ل ك８５ي -ورته په －６ ه ُدعا كولو سره سره مباركي هم وړاندي ك７و

 په )مائي هارټ ویل －و آن ( او بيا دَ سيلين ډئيون په خواږه ژغ كي دَ  ！ائي＂انك فلم مشهوره سند ره 
مه په س５الني او ډاك＂ر وسا باندي سمه ك７ل شوه ، چي خپره ＇ه شوه ، چي دَ الئي －ي７دكه له باکي  هال

دې وخت په خپلو روائتي جامو كي دَ ډاك＂ر هنا او دَ وسا دَ مورك９ سره －６ دَ س＂５ج په خوا روان ْو او 
- درست هال ورته په وازو ستر－و كتلو ل／يا ْو

ي ته دَ كوژدې －وتكي ور س＂５ج ته دَ رس５دلو ورسته چي ＇ن／ه س５الني وَ وسا ته او وسا وَ س５الن
واچوله ، نو دَ عربو دَ دستور په سمه  للوللو للو للو غوندي ساندي منال سوډان９ ، خديجه ، مديحه ، 

خاتونه ، ثريا ، او نورو پئيل ＇ه ك７ې ، چي په درست هال كي دَ عربي تمبل سره سمي نارې سورې 
رې دَ هغوئ تر غوږونو راتلل３ او هغوئ له مبروك غوندي نا.. او بيا له هر لوري مبروك  -شروع شوې 

- ډ４ري خوشال９ په ډكو ستر－و دواړه السونه پورته پورته كولو او دَ ！ولو شكريه ي３ ادا كوله
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_ 3 _ 

كه يوې خواته  مل／رو په وسا او س５الني باندي －لونه ورَولو، نو بلي خواته دَ نورو رابلل شْو م５لمنو له 
ئتي نخ＋ي ورباندي تر هغه وخته پوري پيرزْو كول３ ، چي دَ  نائيل ！ي وي خوا دَ خپل خپل ه５واد روا

نه يوازي دا ، بلك３ . او قاهره راديو ！يمونو له هغوئ ＇خه دَ دې ياد－ار واده په باب  پو＊تني كول３ 
＄ينو مل／رو لكه 請الح ، سليم يمني ، مديحه ، هنا ، ناديه ُاردن９ ، رانا شام９ او ＄يني نورو لكه 

- مجدي او ډاك＂ر وهبي دَ هغوئ دَ واده په باب خپل تاثرات هم ريكارډ كولوډاك＂ر 

مخته بيا ＇ه ْو ؟ وسا او س５الني الس په الس دَ دې ＄اى دَ رسم په سمه م５ز په م５ز سالمي اخيستلو په 
لو او هر م５ز ته چي رس５دلو، نو له هغه ＄ايه به په ب５ال ب５ -نيت دَ مل／رو په جلوس كي ور روان شولو

الكن دَ چائينا سفير او دَ البانيا لوم７ي سفارتي س５كر４＂ري خو  -دعا－انو او مباركيانو لمان％ل ك５دلو
- ال  ورته دَ هغوئ وَ ه５وادونو ته دَ ورحپ５دلو بلنه هم ورك７ه

دَ منو４ال ، يوال ، ب５سنك ، عقود ، منال او ډاك＂رُپو رول په خپل خپل ＄اى ، خو سوپيس نن وَ س５الني 
كه ＇ه هم دَ هغ３ په داسي كولو  -دا ور ثابتولو، چي هغه دَ اشنا دپاره دَ ميني قرباني هم وركولى شي  ته

خو س５الني دَ هغ３ دَ دې كار تر شا يو ＄ل بيا دَ هغ３ نيت ته په ＄ير ＄ير ＄كه  -وسا ډ４ره خوشاله وه 
نو ＄كه ي３ دا دعا په  -ْو كتلو، چي هغه دَ دې تهائي بال －９ په ＄ناوري داړو كي له اوله چيچل شوى 

دَ كومي خطر چي نن س５الني هغه  -زړه زړه كي كوله ، چي هغه دي دَ مسلمان９ له الري ب３ الري نه شي 
وخت سنجولى ْو ، چي كله هغوئ دَ چائينا سفير له م５زه چي كله دَ  اّذ ر بائيجان دَ م５ز په لور تللو، نو 

..  ه حقله داسي وئيلي ْوسوپيس ي３ په غوږ كي دَ مبارك９ ورته كولو پ

" نن زه درته دَ دې واده مباركي نه وايم" 

＇له ؟"  "

" ＄كه چي زه نه غواړم ، چي دَ خپلو ارمانونو جنازه دَ ！ولو له مخه اوچته ك７م" 

" －وره سوپيس دا جنازه ستا دَ ارمانونو نه بلك３ ستا دَ يوه دوست دَ خوشاليانو يوه ستره موقعه ده" 

" ده خو ، الكن.. هو " 

كه ＇ه هم هغ３ مخته هي＆ نه ْو وئيلي ، خو س５الني ور＇خه دا مطلب اخيستى ْو ، چي －ني هغ３ تهائي 
ولي چي هغه دَ االزهر يونيورس＂９ لوستونكى وراره مس＂ر  -ل５وې بيا خپل غا＊ونه ورته ت５ره ك７ي دي 

- ورسره نه ＊كاره ك５دلو نوا، چي دا ي３ په مسلمان９ باندي روږدولي وه هم نن سبا
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لن６ه دا، چي دَ شپ３ دوې بج３ خواته  چي كله ！ول خل， له خواړو خوړلو ＇خه وَ ره５دلو ، نو دَ ل５ب 
اې دَ عالقائي مشر ډاك＂ر  -پي  -ا４ف  -ا４ن  -！اپ او دَ دْو كمپيو！رانو ال！رۍ سرته رس５دلو ورسته دَ يو

ي ته وَ الجزائر ته دَ ت， رات， ！ك＂ونه سپارلو دَ سكاټ او دَ عرب لي， له خوا ډاك＂ر وسا او س５الن
.. اعالن كولو ورسته دَ نائيل ！ي وي اناْونسري داسي ال هم وَ وئيلو

زه دَ نائيل ！ي وي له خوا دې نوي جوړې ته دَ مباركي وئيلو سره سم دا يقين دهاني وركوم ، چي دَ نن " 
４ر ژر په نائيل ！ي وي باندي وړاندي شي او كه ＇وك هم دا پرو－رام به دَ －لوبل سائن تر ！ائي＂ل دالندي ډ

"دَ دې پرو－رام كاپ９ تر السه كول غواړي ، نو هغه كولى شي چي رابطه وك７ي

او بيا ي３ دَ خپ７و په من＃ كي ！ولو م５لمنو ته خواست وك７و، چي هغوئ دي  دَ خپل خپل قامي او ژواكي 
او بيا چي ي３ له شا  -تقريب نور نور دروند ك７ي  رقص يو ＇و په زړه پوري ＊ودني كولو كي دَ نن دا

- مغرب وزمه مصري ميوزيك ＇ن／ه وَ ژغ５دلو، نو درست هال په ډيسكو！يك كي بدل شو

خو  -لن６ه دا ، چي كه چا رقص نه هم كولو، خو دَ ！ي وي دَ ك５مرو وړاندي ي３ بدنونه ＊ورَولو ل／يا وْ 
دومره ＄انونه ست７ي ك７و، چي يو وخت وسا وَ خپل س５الني ډاك＂ر ُپو او دَ مورتي ف５ميلي هر غ７ي خو 

.. اشنا ته داسي هو وَ وئيلو

－وره －وره هغه ستا وَ دوستانو ته ، چي تر تا ال هم زيات داسي خوشالي كوي لكه هغه چي پر４دي نه " 
"بلك３ ستا دَ كور خل， وي

ه ي３ يوې خواته ＊ه ＊ه دوستان را پيدا ولي چي دا زما دَ ميني هغه خوږلت دى ، چي ك.. دي خو هم " 
"ك７و، نو بلي خواته ي３ يوه ډ４ره ＊ائسته انجل９ هم زما په نامه وَليكله

س５الني دَ وسا په لور دَ كتلو په وخت چي داسي ＇ن／ه وَ وئيلو، نو هغ３ په شون６ و باندي نرۍ الكن 
ونو كي دَ نيولو ورسته دَ ＇پ كولو ډ４ره دَ سكون خوږه موسكا خپرولو ورسته دَ هغه الس په دواړو الس

..  په نيت چي خل３ ته وړلو ، نو ي３ فقط دومر وَ وئيلو

" هو ، خداى دي دغه انجل９ هم ب３ تا نه ك７ي" 

_ 4 _ 

كه يوې خواته وسا دَ س５الني په برخه شوي وه ، نوبلي خواته بيا هغه سوپيس وه او دَ هغ３ دَ 
－وا داسي ورځ نه وه ، چي  -الكن دې ＄ل ي３ بل５ك م５لن， ＇ه ＇ه په پ７دې كي كولو  -رې تن／ولو اشا
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س５الني كه ＇ه هم ور＇خه اوس نه  -هغ３ به په س５الني باندي ＄ان نه ليدلو او يا ي３ فون نه ورته كولو 
- و４ر４دلو ، خو ستر－ي ي３ خالسي ＄كه ساتل３ ، چي هغه دَ هغ３ په ش５طاني چلونو باندي ＊ه خبر ْو

يوه ورځ داسي هم راغله ، چي س５الني په خپل فل５ كي يوازي ناست ْو ، چي سوپيس پ５＋ه 
- ورته را وك７ه

يوازي ي３ ؟"  "

هو ، يم خو"  "

" نو بيا غواړې چي مباركي دَ واده درك７م"  ؟

قبوله ك７مزه به ي３ .. هو، راته وايه "  "

الكن ته به ＇ه راكوې ؟"  "

..   س５الني دَ هغ３ په دې خبري باندي بدن م８５ي م８５ي شو او ورته واي 

＇ه چي ته غواړې"  "

اختيار ماته مه راكوه ،－ني لتا به مي ته غو＊تى ي３..! －وره س５النيه "  "

نو بيا زه ＇ه درك７م؟"   "

..  ３ ورته وئيلوهغ

ستا چي ＇ه نه راباندي ربل８５ي ، بس هغه راك７ه"  "

" نو بيا دَ نن ما＊ام ډوډۍ ته له ما او وسا سره وَخوره" 

..   دا خبره ＇ه وه ؟ چي هغ３ په سر باندي ت７لى سكارف يوې خواته وَغور＄ولو او له خشمه تكه سره شوه

" اخله ماته دَ هغ３ منحوسي نوم مه" 

.. س５الني چي دَ هغ３ دا حالت وكتلو، نو ي３ په كراره ورته وَ وئيلو
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داسي خبري اوس لتا سره خوند نه .. ته اوس ال دَ حق په الره باندي روانه شوي ي３ .. －وره سوپيس " 
"كوي

نه دَ هغه په لور اوچت ك７و، او س５الني به ي３ ال  نور خاطر دَ سر په ستر－و اخيستلو، چي هغ３ －امو
اوس به ي３ هغه دَ هوس وَ ＄امو ته جوړَولو، چي دَ دروازې بيل وَشو او ب５سنك له خپلو لو１و فالويه او 

له سوپيس سره ي３ ه５لو هاى كولو ورسته په ماته －وډه ان／لس９ كي س５الني  -وين６ي سره دننه راغلو 
..  ته وئيلو

نو  -او ماته ي３ هم اوس دَ ورتللو دپاره فون ك７ى دى  -％ني ＊ار ته تللي دي منو４ال او يوال دواړه  من" 
"＄كه كه ته دلته ي３ ، او نه ＄３ بلي خواته ، نو دا انجوني دلته درسره پر８４دم

يو وار ال س５الني په زړه كي وئيلو، چي هغه هم ورسره الړ شي، خو بيا چي ي３ خپلي پ＋تو ته پام شو، 
. . نو ي３ ورته وئيلو

" هو هو دا انجوني دلته ا４له ك７ه" 

..   او هغه چي ＇ن／ه دباندي وَ وتلو، نو سوپيس ＇وكه غوندي وَ س５الني ته وَ وئيلو

" زه خپله تحفه غواړم او هغه هم زما دَ خو＊ي تحغه" 

الكن ＇ه ؟"  "

وه８５ېته ＊ه پ.. ساده مه جوړ８４ه "  "

..   دومره وئيلو ورسته چي دباندي وتله ، نو ي３ دا خبره هم وَك７ه

" خو غواړم ي３ دَ وسا سره دَ واده تر شپ３ له مخه.. دا به ورست９ تحفه وي  -و４ر８４ه مه " 

_ 5 _ 

ه ما＄ي／ر پن％ه بج３ په ډاك＂ر طه حس５ن شارع  كي دَ پر４ذي６ن هو！ل سره جوختي پالزې كي پ
دريم پوړ باندي جوړ دَ عرب لي， دَ ريسرچ س５ل وَ دفتر ته چي ＇ن／ه س５الني وردننه شولو، نو وسا او 

او هغه ال ك＋５نستى نه ْو ، چي  -دَ هغ３ مل／ري فلسطين９ پ５غلي عوله ډ４ر په مينه ورته هركلى وَ وئيلو
سپ２سي ت７لى مل／رى ْو ليكل وسا ورته دَ مس＂ر داْو سوډاني ، چي دَ منال ډ４ر ＊ه دوست او دَ ميني په 

..  شوى پ５پر ورته مخي ته ږدلو ورسته وئيلو
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داْو دَ قاهره دَ هغو پ５غلو په باب ليكلى دى ، چي په يونيورس＂يانو كي مس＂ر چي .. دا پ５پر وَ－وره  "
"سبق واي

اندي لول３＇ه داسي خاص خبره ده په كي؟ چي تر كوفي راكولو هم له مخه دا دومره اوږد پ５پر راب"  "

..  س５الني چي دا خبره له نازه ＇ن／ه تر سره ك７ه ، نو دَ وسا مل／ري عوله په موسكا كي ورته واي

" چي خپله ي３ وَ لول３ ، نو ستر－ي به دي وازي پاته شي ، چي دلته حالت ＇ه دى ؟" 

نه ك７و پورته ، －وا چي س５الني ي３ لوستل شروع ك７و، نو تر هغه پوري ي３ سر  -هو، هغ３ ر＊تيا وئيلو 
..  ＄كه خو ي３ بيا وئيلو -چي سرته ي３ نه ْو رسولى 

"زه خو په دې پ５پر كي دومره ورك شوم ، چي په كوفي مي هي＆ خوند نه واخيستلو" 

..  او بيا ي３ پ５پر په م５ز باندي يوې خواته ږدلو سره سم سر ＊ورَولو ورسته وَ وئيلو

 ٧٠سائنسي س＂６ي ده او منلى ي３ هم نه شم ، چي په سلو كي له  ولي چي -دروغ ورته وئيلى نه شم " 
پوري دَ مصر دَ يونيورس＂يانو انجونو به تر واده له مخه س５كس ك７ى وي اوهغه هم له ＇و  ٨٠＇خه تر 

" ＇و ＄وانانو سره

هو، دغه خو هغه خبره ده ، چي زما زړه ي３ هم نه مني"  "

په م５ز باندي پروت ！５ليفون وَ －７نج５دلو او هغه په فون باندي  عوله ال خبره سمه پوره ك７ي نه وه ، چي
-له يو چا سره داسي اخته شوه ، چي س５الني او وسا ته ي３ دَ تللو په وخت په مخه ＊ه ال نه وَ وئيلو

چي كله س５الني ＇ه وخت ورسته دَ امريكن يونيورس＂９ وَ مخي ته له وسا سره ت５ر４دلو، نو ي３ زړه دَ  
ي خبره ل８ ل８ ＄كه وَمنله ، چي دې وخت په در＄نو پ５غلي او ＄وانان جوړه جوړه ＊كاره ك５دلو داْو سوډان

او ك５دلى شو، چي هغه تر ډ４ره وَ هغوئ ته كتلي وى ، كه وسا ورباندي داسي وار دَ خبري نه واى  -
..  ك７ى

" پيدا دي هم ك７ه داسي يوه انجل９ چي تر ما ＊ائيسته وي؟" 

الكن ستا خبره ب５له ده.. شته خو "  "

په ＇ه ب５له ده؟"  "
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" ＄كه چي ته مصرۍ نه ي３ او بس" 

ولي مصريان په سر باندي شكران لري كه ＇ه ؟"   "

تائيني په دَ ډاك＂روسا دَ دې واړه تپوس په ＄واب كي س５الني يوه اوږده تمهيد ته دَ هغ３ دَ ُحسن دَ س
باب مال وَت７له او ورسره سره دَ هغو －و！ونو دَ دوكان په لور رهي شو، چي دَ وسا له قوله په كي دَ 

- س７يانو ＊ه －و！ونه هغ３ ت５ره هفته ليدلي ْو

***** 

١٨ فصل 

ژدهاپه پوستکي کي نغاړلي سوپیس دَ ا
سبا به ته او وسا وَ الجزائر ته ＄ئ"  "

هو، ＄و خو"  "

دَ سوپيس دَ  تپوس په ＄واب كي چي ＇ن／ه س５الني دا درې توري له خل３ وَ ايستلو، نو هغ３ په لغازي 
..   موسكا كي ورته وَ وئيلو

" －وا هلته به تاسو باقاعده اسالمي واده كوئ" 

ك５دلى شي"  "

ا سبا چي تاسو ＇ن／ه وَ رس８５ئ ، نو به له ائيرپورټ ＇خه بلكي دا حتمي خبره ده ، چي  سب.. ك５دلى نه " 
"ن５غ وَ م５رج هال ته ＄ئ

 .. ." زه نه يم خبر"  

..   او بيا ي３ ＇ه سوچ كولو ورسته ور＇خه پو＊تنه وك７ه

الكن ته ＇ه خبره شوې ؟"  "

..   س５الني يو دم له ح５رته سوال ترې وك７و
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ته ډ４ر هوشيار واې ، خو زه هم  ستر－ي وي＋ي او غوږونه خالس لرم او نور خو نور ته ＄ان. ..!.ډئير " 
" ..  بلك３

كه ＇ه هم سوپيس خبره تر سره رسولو په ＄اى دلته پر４＋وله ، ولي چي س５الني دَ هغ３ په داسي وينا 
..   كولو سر خالس شو، او بيا ي３ مخته ورته وئيلو

" خداى دي ي３ دَ خ５ر واده ك７ينو بيا ُدعا راته كوه ، چي " 

"خو كه تا ب３ خ５ري په كي نه وك７ې جوړه.. وي به دَ خ５ر" 

زه به په خپل واده كي ＇له ب３ خ５ري كوم ؟"  "

.. س５الني به نوره خبره مخته وړله ، چي سوپيس په مكرجني موسكا كي ورته وَ وئيلو

ولي  -ا سره ال ډ４ر وخت شته او زه نه غواړم چي خواست درته وك７م نو بيا خو دَ سبا ترغرمي پوري له ت" 
" چي ته خپله ＊ه پوه８５ې چي زه ＇ه او ولي غواړم ؟

دومره وئيلو ورسته  چي ي３ ！５ليفون ＇ن／ه بند ك７و ،  نو س５الني له ب５ال ب５لو ويرو سره يو ＄ل بيا 
５ كي ي３ يوې بلي خواته －ر＄５دل او په فل -داسي مخامخ شو، چي －ه７ۍ ته ي３ په وار وار كتلو 

لكه هغه چي ＄ان دَ سوپيس دَ غو＊تتني په حق وخت ！اكنه يا ي３ په ضد باندي دَ  -داسي پئيل ك７و 
چي ډاك＂ر پُوسامنان， له خپلي خوني دباندي راوتلو  -خپلو جذبو پارَونه ورستئيو پولو ته رسوي 

..  ورسته له هغه ＇خه تپوس وك７و

؟..دوسته س５النيه  ＇ه پر４شاني ده"  "

" بس دا سوچ مي كولو، چي سبا به هلته په الجزائر كي په واده كي ＇ه راسره ك８５ي؟.. هي＆ نه " 

" هغه به ك８５ي ، چي له هر چا سره ك８５ي او بيا له تا سره خو يو ＄ل مخ كي هم شوي دي" 

م／ر ＇ه ؟.. يو ＄ل مخته هم شوي دي "  "

ې خبري باندي نور پر４شانه ك５دلو، چي هغه ورته دَ لوم７ني واده خبره ＇ه وك７ه ، س５الني به ال دَ ُپو په د
هغه .. چي دَ هغه زړه په ＄اى شو او بيرته ي３ دَ سوپيس په دهمك９ باندي داسي غور شروع ك７و ، چي 

-  ته په كار دي ، چي له هغ３ سره نن په ن５غه خبري وك７ي
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ي بيا س５الني له داسي وسوسو سره دَ سوپيس دَ فل５ په نو ＄كه خو دَ مازي／ر لمون＃ كولو سم دست
..  لور روان ْو

" كه هغه يوازي وه ، نو به هم دَ هغه په حق كي نه وي ＊ه او كه فلوريتا وه نو به هم" 

او پرون سهار ال هغه  -او بيا ي３ په خپل ＄ان ＄كه وَ خندلو، چي فلوريتا خو په هسپتال كي داخله وه 
الكن ＇ن／ه ＇ن／ه چي هغه دَ سوپيس دَ فل５ په لور الره لن６َ وله ، نو هغسي هغسي ي３ و４رې  -ليدلي وه 

- خو بيا هم پ＋تون ْو او خپلي هوډي اخيستى ورته روان ْو -نوري نوري مر－حاله ك５دل３ 

_ 2 _ 

ما دي هم انتظار كولو.. را＄ه را＄ه س５النيه "  "

په موسكا كي چي داسي  وَ وئيلو، نو س５الني پوهى شو، سوپيس وَ س５الني ته الس وركولو ورسته 
نو ＄كه ي３ غ５رت او همت سره مل／رى ك７و او ورته ي３ په مصنوعي خندا  -چي نن ي３ بيا خ５ر نه شته 

..   كي وَ وئيلو

" ته خو زما هغه خواُخوږي ي３ ، چي دَ دوست９ په نوم ډ４ره خوږه ُد＊مني كوې.. هو، ولي نه " 

نو په  -پاته شوه دَ ُد＊مني خبره .. و شك هم نه شته چي ته زما دوست نه بلك３ اشنا ي３ په دې كي خ" 
"هي＆ اړه هم ُد＊مني نه وايم چي دَ ميني جنون دى جنون

او بيا س５الني په 請وف３ باندي ك＋５نستلو ورسته شاوخواته ستر－ي ＄غلولو سره سره په مصنوعي 
..  موسكا كي ورته وئيلو

دا يم درته راغلى يم.. ايه سوپيس و"  "

خو خبره دا ده ، چي.. مننه دَ راتلو دپاره "  "

" بيا ＇ه خبره ده ؟ يو خو ستا له دې بل５ك م５لن／ه تن， راغلم" 

" ؟ دَ كوم شي بل５ك م５لن， ډارلن， ؟..بل５ك م５لن， " 

ومره له خل３ ال سم ايستلي نه ْو ، چي مخامخ ورته په وړوكي م５ز باندي ك＋５نستلو ورسته چي هغ３ د
..  س５الني هم ل８  غوندي ورته زي８ شو

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



192

"تا خو ماته په سينائي كي وئيلي ْو ، چي ته به بيا ما نه تن／وې" 

دَ معاهدې خالف ورزي خو .. ؟ زه خو په خپلي خبري باندي والړه يم ..نو اوس ما كله تن／ول３ وايه " 
"بيرته تا وك７ه

ه خالف ورزي ؟＇ن／"  "

- س５الني په ح５رانتيا ور＇خه تپوس وك７و

هو ، كه ستا ياد وي چي زما او ستا تر ميانه دا خبره شوي وه ، چي ته به له ډاك＂ر وسا سره ... هغه دا " 
نه چي داسي په ＊كاره او ډهول دمامو كي لكه دا وه چي دي .. په پ＂ه باندي په كورټ كي واده كوې 

"ك７و

به ال دَ دې خبري په ＄واب كي ＇ه وئيلو، چي هغ３ مخته په دړد４دلي غوندي اداكارانه  ژغ كي  س５الني
.. ورته خله داسي وك７ه

" خير زه هم زړه لرم ، انسان يم "  داسي دَ ستر－و وړاندي دَ جهان له مخه دَ خپل زړه قتل چرته سهلى .. اّ
شم

دا خو دَ هشام مخلوف او ډاك＂ر سكاټ خو＊ه وه ، چي  - الكن ما دا هر ＇ه په ارادي تو－ه نه دي ك７ي" 
"زموږ واده دي دَ س＂وډن＂س ان＂رن５شنل ډې په ورځ اعالن شي

هغ３ په س７ه سينه دا خبري اور４دلو ورسته دَ هغه په ستر－و كي ستر－ي اچولو سره سم ورته －ويانه 
.. شوه

.. " نو اوس دا بيا زما خو＊ه ده چي" 

چي ＇ه وك７ي گ؟"  ..  "

" چي تر وسا له مخه دي دَ ＄ان ك７م.. دا" 

؟ زه خو دَ وسا په نوم دَ هغ３ دَ م７５ه په تو－ه په ُدنيا كي اعالن شوى يم او سبا به باقاعده ..دا ＇ه واې " 
"واده هم كْو

.. كي وار الس ته ك７و س５الني به ال نور ＇ه وئيلو، چي هغ３ داسي په پسخوندي موسكا 
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خيري ＄ل دپاره دَ ＄ان په نوم ليكم "  هو، هغه .. الكن زه خو دي دَ هم５ش دپاره نه ، بلك３ تش دَ يو او اّ
هم دَ جهان له ستر－و پ   ..

دا خبره ＇ه وه ؟ چي دَ س５الني مازغه ورته وَ ي＋５دلو او په زوره ي３ مخته پروت م５ز ！كولو ورسته چي 
.. تورى وَ ايستلو، نو هلته دَ فلوريتا له خوني يو ژغ راوَوتلو" ناممكن" ه دَ ＇ن／ه له خل３ ＇خ

" ＇وك دي دباندي چي په زوره خبري كوي؟" 

" زه يم زه  فلوريتا ډئير او دا س５الني دي حال پُو＊تلو له راغلى دى" 

" ؟ هغه تر پرون سهاره پوري په هسپتال كي نه وه..فلوريتا" 

"پرون ما＊ام خو راغلي ده.. وه په هسپتال كي " 

اوس به س５الني شكر كولو چي سوپيس هغه تر الس وَ نيولو او بيا ي３ له ＄ان سره －ن６لى چي دَ فلوريتا 
..   دَ خوني په لور ＇ن／ه وړلو ، نو ＇وكه الكن په لكرجني لهج３ كي ورته وَ وئيلو

زه په دې هم خبره يم چي ته له رناشام９  سره په نائيل .. نشته －وره تا ته دَ ډ４ري ＇االك９ كولو ضرورت" 
" الكن ما هيچاته نه دي وئيلي -كروس كي مال ْو شوى وې 

دا ＇ه واې ؟"  "

請حيح وايم ، ولي چي هغه خو هم ما"  "

！كولو، نو سوپيس په دې ＄اى خبره ختمولو ورسته چي ＇ن／ه ＇وكه غوندي دَ فلوريتا دَ خوني ور وَ
..  س５الني له خپل تندي ＇خه خول３ وچولو ورسته ورته وئيلو، چي

－وا هغه هم ستا پالن ْو"   "

دغسي ي３ －２لى ش３"  "

- انتظار كولو بغ５ر خوني ته س５الني له السه نيولى بوتلو" نو" او " يس" او بيا ي３ دَ فلوريتا له خوا دَ 

_ 3 _ 

له فلوريتا سره ه５لو هاى كولو او دَ هغ３ دَ ناروغ９ په باب پو＊تنه كولو ورسته س５الني چي له 
..   فل５ ＇خه دباندي راوتلو، نو سوپيس ورته وئيلو
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" تر سبا پوري غون６ ه شپه تر ميان ده -ال خو لوم７ى ما＊ام دى " 

سر په هغ３ باندي دَ افسوس كولو په نيت  س５الني يو ＄ل هغ３ ته او بيا شاوخوا كتلو ورسته چي ＇ن／ه
..  وَ ＊ورَولو، نو سوپيس دَ اجازې وركولو په نيت الس ورته غزَولو په وخت بيا وَ وئيلو

＇ن／ه وه رناشام９ ؟"   "

زه لعنت ورباندي ل８５م"   "

" له زړه واې او كه دَ زړه برس５ره په خله ؟" 

..  ي３ خپله وئيلواو بيا 

" نر ي３ ، خو دَ نر غوندي خبري هم كوه" 

داسي وئيلو ورسته  ي３ س５الني ته دباندي ديكه وركولو ورسته يو دم داسي په زوره دروازه بند ه ك７ه ، 
 نو ＄كه خو بيا س５الني ْو -لكه هغ３ چي دَ س５الني دَ وژلو او دَ وسا دَ تباه９ باقاعده اعالن ك７ى وي 

او دَ رنا شام９ په باب دومره كركه ، چي دَ حد ！اكنه ي３ نه شوله كولى او غو＊تلو يي ، چي اوس اوس 
- ي３ فل５ ته ＄ان وَ رسوي او ＊ه ورباندي زړه سپك ك７ي

دا خبره جوړه ك７ي  وْ روان ، خو په زړه كي ي３  كه ＇ه هم دې وخت س５الني دَ رنا دَ فل５ په لور نه 
..  هغه به وَ منو４ال مورتي ته دَ هغ３ او دَ سوپيس دَ دوست９ په باب وايوه ، چي 

الكن اوس خو به ＇وك هم دَ سوپيس په ضد خبره نه مني ، ولي چي هغه خو نن سبا دَ يوې ＊３ " 
"مسلماني په ح５ثيت پ５ژندل ك８５ي

ك９كي تر اوله هم زياته دا خبره چي يي ＇ن／ه وَ مزغو ته راغله ، نو ي３ سم دستي دَ سوپيس په دهم
نو ＄كه خوخپل فل５ ته ال نه ْو رس５دلى ، چي له هغ３ سره ي３ نن نن په يك７ى كي  -ويره وَ سنجَوله 

او په نه ساعت كي دَ ＊ي الس په كو＇ه كي جاروتلو او  -ليدل دَ ＄ان او دَ خپلي ميني په حق كي و－２لو
رسولو، چي اكثره به ي３ ور＇خه خپل ه５واد ته په غ＂و －امونو ي３ تر هغه ليري كال ُبوتهـ پورې ＄ان و

- فونونه كولو

"سوپيس زه له تا سره نن ماخَستن يولس بج３ خواته چرته يوازي ليدل غواړم" 

" الكن يولس بج３ خو ماُخستن نه ، بلك３ شپه وي.. ډ４ر ＊ه ، ډ４ر ＊ه " 
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اشارې پوهى شوى ْو ، خو بيا ي３ هم  باندي زور وركولو په وخت كه ＇ه هم س５الني دَ هغ３ په" شپ３" په 
په يولس بج３ باندي ＄كه تكرار كولو ، چي هغه خبر ْو ، چي تر دې له مخه خو هغه له وسا او مل／رو 

- ＇خه ＄ان هم نه شو خالسولى

الكن چرته به سره وينو؟"  "

" ليدل كتل كوېپه هغه كارنيچ كي جوړ په  لورز پوائن باندي ، چي ته هره شپه له وسا سره " 

نو ته په دې هم خبره ي３ ؟.. ＊ه "  "

.. هغ３ دَ خندلو ورسته ورته وئيلو

" هو، دا ال ＇ه ؟ چي زه په دې باندي هم خبره يم ، چي وسا نن سبا فل５ ته دننه هم در＄ي" 

！５ليفون ږدلو ورسته دَ س５الني په زړه كي نور خو نور، بلك３ دا ويره هم ورننوتله ، چي ..

" چرته ډاك＂ر وسا خو هم دَ هغ３ تهائي ډر４／ون مل／ري نه ده ؟" 

..   بيا ي３ مخته په ＄واب كي داسي سوال له ＄انه وك７و

" كه يي وسا مل／ري نه ده ، نو بيا زما او دَ هغ３ په هر پرو－رام دا سوپيس ＇ن／ه خبر８４ي ؟" 

خبري په ＄واب كي داسي شك ظاهرك７و،  او دَ ＇ه سوچ كولو سم دستي ي３ خپله دَ دې راپورته شوي
..  چي －ني

" دا زما او دَ وسا ني８دې مل／ري خو هم  چرته دَ هغ３ دَ الس خل， نه دي ؟" 

كه ＇ه هم س５الني دا خبره په يقين سره نه كوله ، خو بيا چي  ي３ دَ سوپيس وَ چاالك９ او مكر ته پام شو 
وپيس ستر－ي تر نظره ＇ه شول３ ، چي دَ سي ډي سي درستي ، نو له －مانه ي３ په هره هغه ＇５ره كي دَ س

نو ＄كه خو ي３ دَ رنا په باب دَ جوړ كست په سمون  -انجوني ي３ دَ هغ３ په حصاركي ور－５ر شوي و－２ل３ 
وَ منو４ال مورتي ته هم هي＆ په دې نه وَ وئيلو ، چي هغه خو هم  په هغو پ５غلو كي يوه وه ، چي له 

-راسم درلودلوسوپيس سره ي３ ل８ يا ډ４ر م

_ 4 _ 
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ال خو دَ شپ３ وَ يولس بجو ته پن％لس من＂ه پاته ْو ، چي س５الني له فل５ ＇خه دباندي وَوتلو او 
اوس به ي３ دَ كارنيچ په لور －امونه اوچتولو، چي ډاك＂ر وسا له پ５غلي منال سوډان９ سره مل／ري په 

..   من６ ه من６ ه ورته راورس５دله

＇ن／ه بيا راغل３ ؟ -خ５ر خو دى ، اوس خو تللي وې .. ا وس"  "

" هغه مي له تا سره  -دې منال راته يوه ＊ه مشوره دَ واده دَ پار！９ په باب راك７ي وه .. هو، خ５ر دى " 
＇７５له

الكن پار！９ ته خو ال ډ４ر وخت پاته دى"  "

هلته به ي３ ف５صله ك７و -در＄ه چي كارنيچ ته ＄و .. ته پر８４ده الكن واكن "  "

او بيا چي ي３ ＇ن／ه س５الني تر الس نيولى دَ كارنيچ په خوا روان ك７و، نو س５الني ته په زړه كي هغه 
خيري ه）ه داسي  -راپيدا شوي دَ نن ما＊ام شك ري＋تونى غوندي رابرس５ره شو  خو بيا ي３ هم خپله اّ

..  وك７ه

فل５ كي ك＋５نو كارنيچ ＇له؟ در＄ئ ، چي زما په"  "

كه ＇ه هم منال ورسره دا خبره خو＊ه ك７ي وه ، خو وسا وه ، چي ضد ي３ كولو او س５الني ي３ اخر هم دَ 
كارنيچ وَ هغه ر４س＂ور４ن ته وردننه ك７لو، چي هغه او سوپيس به اوس دَ ＇و من＂ه ورسته په كي 

-مالو４دلو

په موسكا ي３ له منال او  -س هم راورس５دله هغوئ درې واړه ال سم نه ْو ك＋５نستي چي سوپي
وسا سره الس مالولو ورسته چي س５الني ته الس وَ غزولو، نو ي３ ناببره له خل３ ورته دَ ه５لو هاى په 

＇ه وختلو، چي بيا كه ＇ه هم هغو درو واړو په دې ت５روتني خندلو، خو س５الني ＊ه پوهـ " سي ُيو" ＄اى 
خو  -غ３ دَ پراخ تندي په نرئيو －ون％و كي ليكلى حرف حرف لوستلواو دَ سوپيس خشم ي３ دَ ه -شوى ْو 

نو په دې خو   -وئيلى ي３ هي＆  ＄كه نه شو، چي هغه ＄ان دَ دې وخت دَ دغو درې واړو په قبضه كي －２لو 
الكن چي به ي３ كله سوپيس ته پام شو، نو ＄ان به  -پ＂ه خله ناست ْو او له وسا سره ي３ هره خبره خو＊وله 

- و كي وَ شم５رلو او ستر－ي به ي３ ُكوزي ك７ېي３ په م７

كه ＇ه هم په كارخو دا ْو ، چي س５الني دَ سوپيس سره دَ ك７ي قول په سمون اوس په دې و４ر４دلى 
الكن هغه ْو ،  -، چي چرته هغه دَ خپل ضد دِ نيم／７ي پات５ذلو له سوبه هر＇ه هر＇ه وَ وسا ته نه وَ واي 

چي هغه دَ نن دا مالقات دَ سوپيس ، وسا او منال تر  -ي３ زړه ته ＄كه نه راتله  چي داسي هي＆ قسم ويره
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په .. هم په دې خو ي３ چي ＇ومره ترهه له سوپيس ＇خه ك５دله  -من％ه اتفاقي نه بلك３ ارادي تصور كولو 
ې هغومره كركه ي３ هغو نورو دْو ته هم په داسي نيت كتلو ل／يا ْو لكه هغوئ چي ＄ان ＄انته ب５لي ＇５ر

- بلكي دَ هغ３ تهائي ماربچكي دَ ＇５رې خد وخال وي.. نه 

دَ －ه７ۍ ستني دَ شپ３ له دولس بجو ＇خه اوي＋تي وې ، چي هغوئ ＇لور واړه ＇ن／ه خپلو خپلو 
نو س５الني دَ خپلي وسا او منال دَ ايمان په باب  -فل５＂ونو ته په يوې بلي كو＇３ كي ＄له وَ وي＋ل شولو 

-من شيطاني سوچونو باندي دَ ُتوكلو ورسته مخته په خپله كو＇ه كي ت５ر شوراپيدا شوْ شك

هغه .. الكن يَه -－وا س５الني هم يو ＄ل بيرته خپل ＄ان په هغوخوشبختو كي وَ－２لو، چي ژوندي ْو 
ولي چي هغه ＇ن／ه وَ خپل فل５ ته په ختلو پوړيانو كي باال ختلو ته تابيا  -دومره هم خوش قسمته نه ْو 

ك７ه ، نو له شا ورپس３ سوپيس －وره چي په كومو پ＂و الرو باندي ورته را وَ رس５دله او ژغ ي３ و
..  ورباندي وك７و

زما خو زړه غواړي ، چي په چاړې باندي دي غو＊ه بو！９ بو！９ ك７م او اومه اومه ي３ .. س５النيه "  "
وَخورم

＇له ؟ بيا مي ＇ه ك７ي دي ډئير ؟"  "
وله ، نو ي３ بدن له ډ４ري ويري داسي رپ５دلو لكه په هغه باندي چي سوپيس نه س５الني چي دا خبره ك

- بلك３ يوې بال－９ دَ هغه دَ خوړلو دپاره غژبوژى ك７ى وي

؟..＇ه دي نه دي ك７ي "  "

او مخته په لن６ و .. سوپيس دا يو ＇و توري له خل３ ＇خه چي كله ايستلو ، نو ي３  ＇ن， ته وَ هم رس５دله
.. و كي ورته وايلن６ وساه／ان

" تا خو دا سوچ ك７ى ْو ، چي هغه زما ُد＊منه وسا به دي را＇خه خالس ك７ي" 

ته غلطه پوهى شوي ي３.. يَه داسي خبره نه وه"  "

وسا په رپ５دلي ژغ كي ورته چي داسي په عاجزۍ باندي خپل عذ ر وړاندي ك７و، نو هغ３ تر الس نيولو 
.. ورسته ورته وَ وئيلو

.. " بلك３ تا نه غو＊تلو چي.. زه غلطه نه  " 
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سوپيس چي ＇ن／ه په اوچت ژغ كي دا خبره ال سمه سرته نه وه رسولي ، چي س５الني ي３ په خل３ باندي 
.. الس يو دم ږدلو ورسته ورته وئيلو

" خل， خو نو مه راباندي خبرَوه پليز -＇وكه ژغ８５ه .. سوپيس " 

نو بيا در＄ه چي ＄و"  "

.. هغ３ دَ س５الني الس له خل３ ليري كولو ورسته ورته په پُوسكي كي وَ وئيلو

هو، ＄و به"  "

خو بيا چي هغوئ ＇ن／ه په لوم７ۍ پوړۍ باندي －امونه ږدلو، چي  -س５الني هم ورسره خو＊ه ك７ه 
غوئ دَ پ＋و دَ دربي دَ ه کوم چي .. －２و خل／وژغونه ی３ تر غوږه شولو دالندي له خوا په پوړيانو كي دَ 

راختل ＇ه شروع شو،چي س５الني يو دم سوپيس له السه نيولو ورسته بيرته باال كش ه مل／رۍ كي باالپ
  – ك７ه

"ژغونه نه دي ؟    ف５میلی  الدا منوی"   

"ماته هم داسي ＊کاري... هو "   

ه هغوئ ＄خه دَ نیم ، نو زغونه ل بري ＄ن／ه تائید وک７وخ دَ سوپیس دَ س５النيوکه غوندي چي  ＇ډ４ر 
–چهت تر وا！نه هم زیات  ورنی８دې شوي ؤ   

" !!  هس５النياورې ... ندي راروان دي  الوړهیانو کي ژغونه دي چي دهم په پ البا...  اوس به چرته ＄و"   

سونو باندي په الپ５دلو ر ژر ژر په س５الني نه وه رسولي ، چي  سرته سمه السوپیس چي دغه خبره 
يس سره －ن６لی داسي ورننوتلو ، چ３ دَ سه ک７ه او بیا ＇وکه غوندي له سوپالروازه خکیل９ دَ فل５ د

او هغوئ  –پوهی نه شو  هم ورباندي  الفل５ په ＇ن， خوني کي په خوب ویده ډاک＂ر پو سامنان，  
-س ورسره جوختي خوني ته ننوتلو الس الدواړه 

***** 

١٩  فصل
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واده س５الني په الجزائر کي دَ وسا او
دَ  ائيرالج５ريا په الوتكي كي ＇ن， په ＇ن， ناست وسا او س５الني نن غرمه په يولس بج３ دَ 

يوې هفت３ دپاره الج５رز ته ＄كه روان ْو ، چي نن ما＊ام ي３ هلته دَ واده ورستى رسم دَ عربي دستور په 
- تللي وې دَ كوم دپاره چي ي３ مور اوخور هاجره له مخه ال -سمه لمان％ل ك５دلو 

" الكن رسم او رواج ي３ ب５خي زيات فرانسيسي دى.. الج５رين خل， عربيان دي " 

... " ستا مطلب دا، چي زموږ دَ واده دا ورستى رسم به" 

س５الني به ال خپله خبره دَ وسا دَ خبري په حقله نوره سوال كوله ، چي هغ３  دَ خوږې خندا كولو ورسته 
 ..   وئيلو

واده خو به په  اسالمي طريقه ك８５ي ، زما دَ خبري مراد دا ْو ، چي لباس او دَ .. داسي ＇ن／ه ممكن ده " 
"پار！９ س＂ائل او اهتمام به فرانسيسي وزمه وي

دومره وئيلو ورسته هغ３ دَ سگيالني په ل５چ باندي ＄كه نوكان ورج， ك７لو، چي دَ هغه له خل３ ناببره 
چي  -هغ３ په دې خبره نه ، بلك３ نا＇اپه په دې خبري سوچ كولو باندي وتلي وه  يوه ك７يكه دَ خندا دَ

هغوئ به ＇و واره له يو بل سره ود８４ي ؟ نو ＄كه خو چي ي３ دغه خبره دَ وسا دَ پو＊تني ورسته ورته 
..   وك７ه ، نو هغ３ هم وَخندلو او مخته يي وئيلو

" ل هم پاته دىواده كول ＇ه ！وكي نه دي او يو واده خو ال ب" 

" هغه بيا چرته او تر كوم ژواكي اثر دالندي؟.. يا خدايه خ５ر " 

ولي پاكستان ته به نه ＄و ＇ه ؟"   "

"  ... هو، ر＊تيا"  

..   س５الني چي داسي وئيلو، نو ي３ بله خبره ورياده شوه او وسا ته ي３ مخ  ور اړَولو ورسته وئيلو

" ن％لس تاريخه خو هم ال  زما او ستا يو واده په قاهره كي ك５د ونكى دىولي په پ" 

" بلك３ دَ مل／رو له خوا پار！９ ده.. هغه واده نه دى " 
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دا خبره ＇ه وه ؟ چي س５الني ته بيا هغه ماربچكه ور په زړه شوه او يو ＄ل بيا له وسوسو سره مل／رى په 
..  دې سوچ كي ډوب شو

بيا له ما ＇خه نور ＇ه نه غواړي؟ چرته خو به هغه"  "

" الكن هغ３ خو قول ك７ى ْو ، چي هغه به بيا هغه نه زهيرَوي" 

؟  هغه خو دَ ډ ر４／ون بچ９ ده..په هغ３ ＇ه باور" "

چي كله په   -دا هغه وسوس３ وې چي س５الني ي３ يو ＄ل بيا تر هغو پوري له هره خوند ه ايستلى ْو 
نو ＄كه هغوئ هم  له نورو مسافرانو سره  -ه دَ ُكوز４دلو اعالن نه وْ شوى الوتكي كي وَ ا لجئيرز س＂ي ت

او جهاز دَ سمند ر په غاړي باندي جوړ دَ سوربخونو بامونو خواره واره ＊ار  -سم سي ب５ل＂ونه وَت７لو
برس５ره يوې بلي خواته －ر＄５دلو ورسته په بوميدين ائيرپورټ باندي ＇ه ك＋ته شو، چي س５الني ته په 

اسالمي طور طريقو او عربژواكي اثراتو په ضد په سرو مغربي هاف سكر！ونو كي نرۍ دن／ي  كي دَ
پ５غلي په لوم７ي ＄ل ＇ه ＊كاره شوې ، چي هغه دَ وسا په هغو خبرو باندي يقين شو، چي هغ３ ورته په 

- جهاز كي ك７ي وې

ب５／ونه تر السه ك７لو هغه دَ  دَ ايئرپورټ دننه چي كوم هسك س７ي سالم كولو ورسته چي دَ هغوئ
او بيا چي ＇ن／ه دَ مهدي په راهنمائي كي وسا  -وسا وړوكى ورو مهدي ْو ، چي هغ３ به هركله يادَولو

او س５الني له ائيرپورټ ＇خه دباندي وَ وتلو، نو تر دْو در＄نو زياتو سرو او سپينو وړو او غ＂و س７يانو 
جوني هم وې په هغوئ باندي داسي را！ول شولو، چي او ＊％و، چي په كي ＇لور پن％ه پ５غلي او وړې ان

نو ＄كه خو چي  -په يو ＇و من＂و كي ي３ دَ س５الني او وسا ُغو＇يان بيا له ډ４رو مچو سره او شنه واړَولو
س５الني او وسا دَ هغ３ دَ اخ＋ي جاللي ش／ي／ن په －اډۍ كي شاته دَ هغ３ دَ مور سره يو اړخ بل اړخ ته 

كي له پالر جاللي سره ناستي وړې پرۍ وزمه ＇ورلس كلني ُلور امينه  ك＋５نستلو، نو دَ مخ په سي
..   كولو ورسته س５الني هم ورته وئيلو" هاْو ار ُيو"  " ار ُيو هاوْ " هند دَ بيا بيا  ..

ئي ا４م فائن "   " وسا از فائن ا４ن６ ！ل مي هاْو ار يُو ！و؟.. اّ

غوندي تورو باندي له وسا سره شروع وك７و، نو " ف５ن " و ا" شكون" الكن دَ دې مخته چي هغه په 
نو ＄كه هغه له وسا  -س５الني پوهى شو، چي دَ هغ３ نوره ان／لسي نه ده زده او نه ي３ دَ پال ر زده وه 

..  ＇خه پو＊تنه وك７ه ، چي

" داسي راته ＊كاري ، چي دلته هيچا ته ان／لسي نه ور＄ي" 
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" ر ، ترل３ هودا او دې ماشومانو، چي اوس ي３ زده كوي ل／يا ديهو، چپ زما له ورور عبدالقاد" 

..   س５الني به ال  اوس دَ وسا دَ خبري په ＄واب كي ＇ه وئيلو، چي جاللي مخ شاته اړَولو ورسته واي

مي ، يُو －و نادي سيدي فرج اوك３"  "

اوك３ اوك３"   "

و، نو وسا له خندا تكه شنه شوه او په خندا خندا كي هغوئ ته س５الني چي داسي ورته اوك３ تكرار ك７
..   ژبي ، چي په كي عربي او فرانسيسي نيمه نيمه ور－６ ه وه كي وئيلو په الج５رين 

داسي راته ＊كاري ، چي په دې يوې هفت３ كي به دا س５الني يا خو الج５رين ژبه زده كوي او يا به " 
"ل５ونى ك８５ي

..  ته دغه خبري چي ＇ن／ه وك７ې ، نو هغه هم ورته په ！وكي كي داسي ＄واب بيا ك７و او بيا ي３ س５الني

"دَ ل５ونتوب امكانات زيات راته ＊كاري" 

" نه يوازي ژبه ، بلك３ دلته هر ＇ه ستا له كلچره ب５ل او بدل هم دي.. هو، ب３ شكه " 

هغوئ ته په خندا كي ＇ه وئيلو ورسته س５الني  س５الني هم سرال سم ورسره ＊ورولى نه ْو ، چي هغ３ وَ
..  ته وَ وئيلو، چي

دلته به هغه دَ پست３ ډوډۍ په ＄اى فرينچ بر６４ －وا اوږده او .. ما وَ دوئ ته وئيلو، چي نور خو نور " 
"سخته ډبل رو！９ هم خوري

په ماتي －وډي  هغ３ ال خبره سرته نه وه رسولي ، چي امينه هند مخ ور اړولو ورسته په خندا كي
..  ان／لس９ كي داسي په ج＂هكو ج＂هكو وئيلو

ُخوبس يُو...كوك ..مي "  "

ُخوبس ؟"  "

هغ３ ال  په خبرو كي تندكونه خوړلو، چي وسا له خندا داسي شنه شوه چي له خل３ ي３ دوه توري نه 
..   و، چي جاللي وايختلو، نو ＄كه امينه هم ورسره مل／ري شوه او دواړو ال خندل
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يُو.. بر４د بر４د كوك امينه .. موُش ُخوبس   لأ لأ"  "

" نو دا وسا او امينه په دې خبري خاندي ؟.. ＊ه " 

يس يس"   "

..   جاللي ال دومره وئيلي ْو ، چي وسا وَ س５الني ته واي

كاري ، چي دلته به ل５ونى ش３ماته هم داسي ＊"   "

..   او بيا ي３ مخته وئيلو

دَ دې ＄اى اشارې هم ډ４ري له مشرق ＇خه بدلي دي"  "

نو دَ دې مطلب دا شو، چي"   "

داسي خبره هم نه ده ، زه به په خپله كورن９ كي يو ＇وك ال دَ ！رانسل５＂ر په تو－ه پيدا ك７م.. يَه يَه "  "

..  ！رانسل５＂ر په توري امينه هند يو دم په ماشومه خنداكي واي دَ 

و４ري －وود.. مي مي ترانسل５تر －وود "  "

بس بس ما او تا نو بيا ＊ه يو بل سره پوهى ك７و"  "

..  س５الني چي دا خبره دَ هغ３ په لهجه كي په ماتو ماتو تورو كي ＇ن／ه وك７ه ، نو وسا واي

هو ،  امينه او دَ دې ورور سيد علي به دي له السه نيسي او دَ ړاند ه او كا１ه غوندي به دي －ر＄وي"  "

هو، چي ورك نه شم"   "

زه هم په دې خبري و４ر８４م"   "

..  او بيا خود لكه چي هغوئ ته ي３ په الجيرين ژبه كي داسي وَ وئيلو

ني و４ر８４م ، چي ورك نه شيزه په س５ال"  "

..  هو دَ دې خبري په ＄واب كي خو ي３ مورك９ هغ３ ته وئيلو
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－وا وال ړ به وي په هغه كو＇ه ، چي چرته ي３ كور وي ، خو پيدا كولى به ي３ ＄كه نه شي ، چي نه دى دَ " 
"چا په ژبه پوه８５ي او نه بل دَ ده په ژبه

請فا هائي وې  باندي الربا، الحراش ، البراكي ، قسطنيه دا مجلس چي ك５دلو، نو هغوئ په هواري او 
، القبه ، حس５ن داي ، ح５د ره ، بن عكنون ، بوزريعه ، زرالد ه ، دالي ابراهيم او بليد ه ، الجزائر وسط 

البلد او الشراقه نامي ＊اري برخو ته تلونكي الري شاته پر４＋ولو ورسته وَ ＊ي الس ته －ر＄５دلو سره 
..   او جاللي وَ عسكر ته واي - ته ودر４دلو سم يوه عسكري －５

" موږ دَ جنرل محمد زناخري دَ كور خل， يُو" 

دومره ي３ ال سم نه ْو وئيلي ، چي هغه عسكر ژر ژر －５ پرانستلو او چي مو！ر مخته رهي شو، نو وسا 
..   وئيلو

زما اخ＋ى په فوج كي په ＇لورو سترو جرن５النو چي زما دَ خور خديجه م７５ه －وا .. س５الني ته خبر ي３ " 
" كي يو دى ؟

＊ه ＊ه"  "

..   هغه به نور دَ ح５رت اظهار كولو، چي هغ３ ورته مخته وئيلو

" او دې شاته په موږ پس３ راروان شين بخون كار دَ هغه دَ زوى اُسامه زناخري كار دى" 

..  سم نه ْو ك７ي ، چي وسا مخته وايورته " هو"  س５الني شاته سر اړولو ورسته چي ال

ُلور نه لري.. دَ خديجه درې زامن دي ، چي اُسامه ، المين او بالل نوم８５ي "  "

－اډياني چي دَ مخامخ سمند ر په ＇ن６ ه باندي جوړ نادي سيدي فرج نامي كلب ته سمي نه وې رس５دلي 
..  ه داسي وك７ه، چي امينه هند هم دَ خپلي كورن９ پ５ژند－لوي له س５الني سر

پاپا جاللي او ماما هاجره پرته درې خوندي سميره ، غنيه او حيات په چپه ورور فريد چي دې وخت " 
"په روس كي دَ فالئ انجينئيرن， سبق واي تر هغ３ مشران دي او سيدعلي ي３ كشر ورور دى

_ 2 _ 

＋ته شوي وې چي دا غ هال ي３ په رن／ونو واده ＇ه ْو ؟ له اسمانه حوري په م％كي باندي راك
او ＊ائستونو باندي داسي شاعرانه ك７ى ْو ، چي كله هلته په غ س＂５ج باندي دَ －لونو په ميان كي 
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س５الني له وسا سره ناست ْو ، نو ي３ زړه غو＊تلو، چي ور والړ شي او له هغو در＄نو پ５غلو سره يه ات０ 
ړو په سندرو او سازونو باندي لكه دَ سمند ر دَ اوبو ＇پ３ اخته شي ، چي دې وخت دَ الج５رين سندرغا

- كراركرار ＄ن／５دل３

هغه په سپين كميس كي دَ －ون６ و تر سره پ＂ه پ５غله چي رقص كوي هغه دَ امينه پ５غله خور حيات ده " 
كزن او ورسره نورو دْو پ５غلوكي يوه زما دَ ورور انجنئير عبدالقاد ر سكاني لُور زبيد ه او بله زما 

او دا هسكه پ５غله چي وي６يو ك５مره ي３ په اوږه ي＋ي ده او فلم جوړَوي زما بله ترله هودا ..بشيرا ده
"نوم８５ي

وسا چي ＇ه وخت ＇وكه غوندي دا خبره ورته كوله ، نو جنرل محمد زناخري له خپلي مائين３  خديجه، 
３ له هغوئ سره پرتو چوكيانو چي دَ وسا خور وه سره مل／رى راغلو او دَ دې ＄اى دَ رسم په سمون ي

－وا هغوئ ال نه ْو والړ شوي ، چي انكل عمر له خپلي  -باندي ك＋５نستلو ورسته وي６يو جوړه ك７ه 
مخته ډاك＂ر هادي له مائن３ جهيد ه او قادرسكاني له زوى زوه５ب او  -مائن３ سره －وډ４دلى راورس５دلو

 دَ وسا او س５الني په خوشاليانو كي ور －６ ك７لومائن３ راديه سره ＄انونه دَ توفيق او هودا په ك５مرو كي 
-

دا واده دى كه ستا ف５شن شو، چي －ه７ۍ －ه７ۍ دي تر واډروب پوري په يوې جام３ كي وړم او په بلي " 
" نوي جام３ كي راوړم

په ＇لورم ＄ل چي س５الني له واډروب ＇خه وسا دباندي هال ته الس په الس راويستله ، نو ي３ دَ ك５مرو 
ونو كي ＇وكه ور＇خه پو＊تنه ＇ه وك７ه ، چي هغ３ په ＇ن／لي وهلو ورسته په موسكا كي ورته په فلش
..  وئيلو

" داسي خو ك８５ي دلته ودونه" 

ال ك＋５نستي نه وْ ، چي دَ وسا دَ كورن９ تر دوه در＄نه زياتي  -او بيا دواړه دَ س＂５ج په لور روان شولو 
..   شولو او شاوخوا ي３ دَ عكسونو اخيستلو په نيت ودر４دلوپ５غلي او س７ي ورباندي رامات 

－وود م５ريج ار نو －وود؟"   "

يس －وود و４ري و４ري －وود"  "

س５الني چي دَ امينه دَ وړې ژبي په ＄واب كي هغسي په وړو ماتو تورو ＄واب بيا ك７و، نو حيات او 
..  ه په خپله خپله لهجه كي دا يوه خبره داسي تكرار ك７هزب５د ه هغ３ ته وړه ديكه وركولو ورست
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ب５د ب５د －رل.. شي نات －وود .. ناتي ناتي امينه "   "

دا خو ال ＊ه ْو ، چي زوه５ب، بالل او سيد علي راغلو ، －ني دې پ５غلو به له س５الني ＇خه بيژو－ى جوړ 
..   او وئيل ي３ -ك７ى ْو 

دې ار ب５د ب５د －رل.. ائند دونت م"   "

－ووود －ووود －رل.. موش ب５د －رل .. لأ لأ  "

دَ حيات په دې خبري باندي چي ！ولو په يوه 請الح ＇ن／ه وَخندلو، نو سيد علي رامخته شو او بيا ي３ 
ان خو په دغه دور.. ！ولي انجوني داسي وَ ش７ل３ لكه هغوئ چي ډ４ري اړامي وي او هغه خپله ډ４ر ＊ه 

كي مشره خور هاجره ورته راورس５دله او په ډكه خله خندا ي３ س５الني او وسا ته مينه وركولو ورسته تر 
 -من％ه له پ５غلي سميرا سره په －６ ه داسي عكس واخيستلو لكه هغ３ چي دا دواړه سره يو ك７ي وي 

او زهره پوري ＇ه ، چي دغه رن／ه  اُسامه ، بالل ، غنيه ، مهدي او له زاړه بوعالم ＇خه تر پ５غلي هودا 
- رك تر واړه  عماد پوري هر يو س＂５ج ته دَ عكسونو اخيستلو په نيت په خپل خپل وار را ورس５دلو

لن６ ه دا، چي دَ شپ３ درو بجو خواته ＇ن／ه دا م５له دَ موسيق９ سره سمه دوام ته وَرس５دله ، نو دَ 
الني دواړه دَ هغه بيچ هاوْس په لور بوتلو، چرته چي جنرل زناخري زوى اُسامه په －اډۍ كي  وسا او س５

- به هغوئ دا درسته هفته ت５رَوله

_ 3 _ 

زما پال ر چي حميد ه سكاني نوم５دلو دَ دې ه５واد يو نامي باكسر ْو او په ډيرو ن５شنل مقابلو كي ي３ " 
شو، نو زما پالر په كي دَ لوم７ي خو چي كله دَ فرانس خالف دَ خپلواك９ جن， پئيل .. برخه اخيستي وه 

"ولي چي زه ډ４ره وړه وم.. 請ف مجاهد ْو او هغه شهيد شو، خو زما نه ياد８４ي 

په دې بله ورځ سهار وختي دَ بيچ هاوْس په بران６ ه كي دَ سمند ر دَ شنو ＇پو س５ل كولو په وخت چي 
..   ور＇خه پو＊تنه وك７ه وسا دَ كوفي م， په الس كي نيولى چي ＇ن／ه داسي وئيلو، نو س５الني

" زاد شو، نو تاسو سره حكومت ＇ه كومك وك７و؟"  نو بيا چي دا ه５واد اّ

دَ خپلواك９ تر السه كولو ورسته .. هم مل／ري وه" ماما " سره مورك９ " بابا " په جن， كي زما له "
و راكولو پرته په حكومت زما پال ر قامي شهيد او مورك９ غازيه ډيكلئير ك７ه او موږ ته ي３ دَ م％ك

"سركاري نوكريانو كي مراعاتي كو！ه هم وَ！اكله
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..  او بيا ي３ دَ كوفي غ غوړپ تر غاړي ت５رَولو ورسته وئيلو

موږ له ا請له تُرك ُيو"  "

هغه ＇ن／ه ؟.. تُرك "   "

..   دَ س５الني دَ ح５رانتيا ورسته هغ３ وَ وئيلو 

ي ډ４ر پخوا زما ور نيكه له هغو تُركيانو سره دلته راغلى ْو ، چي په دې ه５واد ي３ چ.. هغه داسي " 
"قبضه ك７ي وه

" نو دَ دې وطلب دا شو، چي تاسو دَ تُرك له هغه خاندانه سره اړه لرئ ، چي باچهان پاته شوي دي ؟" 

..   هغ３ نوږې ＇ن６لو ورسته وئيلو

ه دَ سكاني ف５ميلي يوازى كورن９ دا زموږ كورن９ ده او سكانيان په تُركي خو دلت.. زه نوره نه يم خبره " 
باد دي "كي اوس هم په ډ４ر شم５ر اّ

وسا به ال نور ＇ه دَ خپلي كورن９ په باب وئيلو، چي دَ هغ３ ورور عبدالقاد ر سكانياو جاللي سره له 
ا دَ خ５رخ５ريت دَ حال احوال كولو بالل ، زوه５ب ، زبيد ه ، سيدعلي او امينه هند ورته راورس５دلو او بي

چي دَ هغوئ  -ورسته خبري دَ الجزائر دَ دولس سوه كلومي＂ره ساحلي سيمي په لور الړې غبر－ي شول３ 
باده ده او نوره عالفه چي په كي ر４／ستاني 請حرا－اني  په قول درسته كوس＂ل ائيريا په ＊اري سيمو اّ

 فيصده اّمدني ترې تر السه ك８５ي 95، چي دَ ه５واد زياتي دي كي －５س او ت５ل دومره زيات پيدا ك８５ي 
-

خبري به ال نوري ك５دل３ ، چي سيدعلي او امينه په －６ و باندي داسي ضد وك７و ..

در＄ئ چي وَ المبو"  "

" هو، س５الني انكل او وسا تاتا به هم له موږ سره وَ لمب８５ي" 
نه منله ، خو بيا چي ＇ن／ه  س５الني هم دَ هغو ＄وانانو په ضد ورسره كه ＇ه هم ډاك＂ر وسا ورسره دا خبره 

لن６ ه دا ، چي  -خو＊ه ك７له ، نو  په نه ساعت كي ！ولو دَ سمند ر وَ شنو اوبو ته ＄انونه وَ هم سپارلو 
＇ن／ه ＇ن／ه وخت مخ په وړاندي ＇ك５دلو، نو دَ وسا دَ كورن９ ＄وانان او پ５غلي دَ المبلو په نيت په اوبو 

..  －４６دلوور
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دلته دَ بيچ په دې برخه كي تش ستاسو دَ كورن９ له خل／و په چپه نور ولي نه ＊كاري ؟"  "

خير هم چي له وسا ＇خه پو＊تنه وك７ه ، نو هغ３  س５الني چي له ډ４ره وخته په دې خبري كي سوچ بند ْو اّ
..   ورته وئيلو

ه ك７ل شوي ده او بل هغه په ني８دې دوستانو هغه ＄كه ، چي دا ائيريا دَ جنرل زناخري دپاره غور" 
..   عزيزانو باندي هم ستا دَ تحفظ له الري په المبلو نن سبا بند４ز ل／ولي ده

الكن په ما باندي ＇له هغه و４ر８４ي ؟"  "

په دې ، چي تر اوسه ال زموږ په ه５واد كي حاالت دَ مذهب پرستانو دَ تخريبي چارو له سوبه موافق نه " 
"هغوئ كله كله غ５ر ملكيان اغوا يا م７ه كوي دي او

..  وسا چي داسي وَ وئيلو، نو س５الني ورته واي

" نو بيا ماته احتياط ساتل په كار دى" 

هو، ب５شكه"   "

..   او بيا ي３ دَ خندلو ورسته وئيلو

" هغسي هم دَ ُد＊منانو كمى نه شته" 

هم هغ３ دا خبره هسي وك７ه ، خو س５الني داسي وَ－２لو، لكه هغه چي هم دَ سوپيس په رن／ه  په هر كه ＇ه 
- ＇ه باندي خبره وي

_ 4 _ 

" ＄اى سره المبي كي يو)ساحلونو(بيچونو وايه هلته ستا په ه５واد كي هم ＊％ي او س７ي په  .. س５النيه" 
؟

كله هم نه.. يَه "  "

" ف５ميلي خل， هم تر خپلو داسي په －６ ه نه لمب８５ي لكه نن چي زما دَ ف５ميلي خل／و المبلو ؟－وا دَ " 

له بيچ ＇خه بيرته ＇ن， په ＇ن， دَ بيچ هاوْس په لوري دَ تللو په وخت دَ وسا دَ دې تپوس په ＄واب كي 
ي ＊％ي په بيچونو دَ هغه په ه５واد ك.. ال يو ＄ل دَ س５الني په زړه كي راغلو، چي ورته وَ واي ، چي 

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



208

خو دَ وئيلو همت  -چي نر－اړي الهم له جامو سره دَ نورو خل／و وَ مخ ته شي لمب５دلى .. باندي لمب５دل ＇ه 
نو ＄كه ي３ خبره  -ي３ ك５دلى شي چي په دې نه وك７و، چي چرته هلته دَ ت， له مخه هغه زړه ماتي نه شي 

..   په سره وَ پ５چله

－وا په پنجاب كي ، چي چرته .. چونه نه شته او بل هلته دريابونه ډ４ر دي اول خو زما په ه５واد كي بي" 
"ي３ په ＇ن６ و كي خل， په دوبي كي لمب８５ي

وسا دَ هغه په دې خبري لكه چي دَ هغه دَ ه５واد دَ خل／و په باب دَ روايت پسند ۍ هغه شك په يقين كي 
دَ پاكستان په هكله دَ يو ليدلي بدل５دلو ته تابيا وك７ه، چي هغ３ ＇ه وخت مخكي په قاهره كي 

..  ډاكومن＂ري په باب داسي ك７ي و ه

＊كاري راته داسي لكه ستاسو دَ ه５واد او دَ ان６ينو تر من％ه نه يوازي توپير ډ４ر －ران كار دى بلك３ دَ " 
"ژوند الري چاري ي３ يو رن／ه ＇ه چي ال هم هغسي پخوان９ او روائت３ دى

نه وَ وئيلو، چي امنه هند په چپه دَ هغ３ دَ كورن９ نورو ماشونانو يو ＄ل  الكن هغ３ هم مخته هي＆ ＄كه
بيرته س５الني په ＄ان دَ رقم رقم داسي تپوسونو له سوبه حريان ك７ى ْو ، چي هغه نه دَ خپل دانش دَ 

خو ورسره سم په اوتو بوتو كي －５２دلو ＄كه ،  چي دَ  -ورستن９ ه）ي پرته هم نه ورباندي پوه５دلو 
لكه هغوئ  -ستر－و كي ي３ دَ ＄ان په باب ب５خي زيات احترام او مينه له ورايه داسي سنجوله  هغوئ په

خو .. ！وله چي نه يوازي سره سپين پ＋تانه وي بلك３ دئ هم له هغو ＇خه اړه لرونكى يو الجزائرۍ وي 
هر＇ه پرته هم دَ  هم ＄كه خو دَ دې -بيا هم تر خپلو په خبرو ＇ه چي په اشارو باندي ال هم نه سره پوه５دلو 

په ر１ا كي دَ ＄واب په ل＂ون " په بيچونو باندي دَ ＊％و دَ المبلو " س５الني په ذهن كي دَ وسا دَ تپوس －وا 
..  كي دا يو سوال دَ وسوس３ په تو－ه وار وار راپورته ك５دلو ، چي

اره پرۍ  وسا له چرته په پاكستان９ روايتي قفس وزمه ！ولنه كي دَ اوس５دلو له سوبه به دغه وزر د" 
" ډ４ري ساتن／９ يوه ورځ له بيرته دَ هغه دَ خوب او خيال وَ ！اپو－انو ته كوچ８５ي خو نه ؟

خو دَ هر ＇ه پرته ي３ هم دَ هغ３ وَ .. هو، كه ＇ه هم هغه دَ هغ３ په ميني باندي ب５خي زيات غره او باوري وْ 
- وزرونو ته اور پوري كول ضمير －وره چي ＇له نه منلو

***** 

٢٠ فصل
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په تپازه کي دَ انتهوني په نیت شک
" دا روډ  دي ُدوش مراد نوم８５ي ، چرته چي وَ دې ＊ار ته راغلى هر س５الني يو ＄ل خامخا را＄ي" 

دَ يوه اروپائي طرز جوړ روډ دواړو ＇ن６ و ته دَ جوړو دوكانونو تر ميان جاللي مو！ر مخته وهلو سره سم 
ان／لس９ او عرب９ كي ＇ن／ه سرته په تندكونو وَ رسوله ، نو ي３ ＇ه مخته په يو  دا خبره چي ماته －و！ه په

دْو س７كونو باندي يوې بلي خواته را－ر＄ولو ورسته يو وخت چي دَ ＊ائسته سپينچكي بندر－اه سره په 
..  ＇ن， ＇ن， كي ت５ر４دلو ، نو دَ مو！ر دَ شاپه سي كي ناستي وسا سر راغزولو سره سم  وئيلو

＄ايه  فرانس او ا！لي ته هم كشتياني ＄ي را＄ي له دې"  "

نو  فرانس ته رس５دلو دپاره ＇ومره وخت اخلي؟.. ＊ه "  "

..  وسا له جاللي ＇خه پو＊تنه وك７ه او هغه دَ سوچ كولو ورسته په عربي كي ورته وئيلو

اتهلس يا نولس －ن＂ه３ او يا تر دې هم ل８ي"   "

..   نو ي３ وسا ته كرار غوندي وَ وئيلوس５الني چي دا واور４دلو، 

كله به په ف５ري كي فرانس ته ＄و؟.. وايه "  "

بيا كله.. اوس نه "  "

..   خو جاللي وار الس ته كولو ورسته وئيلو

سبا خو به كه خ５ر وي تپازه ته ＄و"  "

..   ن， ته اشاره كولو ورسته وئيلوال به ي３ نور وئيلو، چي وسا يوه غ بل６ 

" دا دَ مل＂ري ميوزيم دى ، چرته چي دَ هغ３ دَ پالر عكس هم دَ شهيدانو په －روپ كي ل／５دلى دى" 

دَ جميله الجزائري عكس هم"  "

جاللي له وسا سره دا خبره هغه وخت زياتوله ، چي ي３ مو！ر وَ كي０ الس خواته دَ ！ر６４ س５ن＂ر بل６ن， په 
چرته چي دَ  -او بيا دَ ＇ه ساعت ورسته په يوه غره باندي دَ بوزريعه په لور ختلو ل／يا وْ  -＄ولو لور －ر
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او په نه ساعت كي بيا هغوئ په يوه ＊ائسته او پراخ كور كي تر －２و ونو دالندي  -انكل بوعالم كور دى 
او ني８ور ليال مخي ته ناست په دَ زاړه  بوعالم او دَ هغه دَ زامنو توفيق ، رفيق او لو１و بشيرا ، جهيده 

.. خوږو －پو اخته ْو

" دا س５الني دلته په دې ه５واد كي ＇ن／ه محسوسوي ؟.. وايه وسا " 

..  په خپلي ژبي كي چي زاړه بوعالم داسي تپوس له وسا ＇خه وك７و، نو هغ３ په ！وكي كي ورته وئيلو

خپله ور＇خه پو＊تنه وك７ه"  "

..  خل３ كي پاته درې ＇لور واړه غا＊ونه سپينولو ورسته وَ وئيلوهغه ورته په 

" بيا نو په كار دى چي رفيق ور＇خه پو＊تنه وك７ي" 

" ＇ن／ه س５الني ؟..زه ＇له ؟ هر چا ته په كار دى چي خپل كار پخپله وك７ي " 

هو، دا هم 請حيح خبره ده"  "

..  ا ك７ه ، نو توفيق وايس５الني چي داسي ورته خبره بي

" .. بيا خو ما او پاپا ته اشارې راپاته شوې" 

او له دې سره سم ！ول په خندا خندا په السي جوړ ك５كونو باندي ور سم شولو او په ډكو خلو ي３ نور 
- مجلس مخته بوتلو

_ 2 _ 

و دَ جاللي په مو！ركي دَ تپازه په لور چي سهار وختي چي ＇ن／ه وسا او س５الني نارى وك７و، ن
- رهي ك５دلو، نو امينه او سيدعلي هم ور＇رمه شولو

دا كوس＂ل هائي وې دَ دې ه５واد له يوه سره تر بله سره پوري داسي تللي ده ، چي ！ول كوس＂ل ＊ارونه " 
"ي３ له يو بل سره پئيلي لري

..   واي س５الني ال خبره سرته نه وه رسولي ، چي امينه هند

ډ４ر پخوا  تپازه ＊ار دَ روميانو مهم ＊ار پاته شوى دى"  "
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ته ＇ن／ه خبره شوې ؟"  "

..  س５الني دَ هغ３ دَ ذهني 請الحيت تللو په نيت چي ＇ن／ه تپوس ور＇خه وك７و، نو هغ３ وئيلو

" داسي زموږ دَ سكول په كتابونو كي ليكل شوي دي" 

..  په خوا ستر－ي اړَولو ورسته له هغه ＇خه تپوس وك７وبيا س５الني دَ سيدعلي 

امينه درست واي ؟.. ＇ن／ه سيد علي "  "

..  هغه هم په وړو باندي خندلو ورسته وئيلو

" داسي دَ پن％م ！ول／ي په كتاب كي هم ليكل شوي دي.. هو، هغه درست واي" 

دَ تپازه وَ واړه الكن ډ４ر 請فا او ＊ائسته ＊ار ته دننه لن６ ه دا، چي په پاْو باال يوه －ن＂هه كي هغوئ 
او بيا په كي دَ  －ر＄５دلو ورسته چي دَ رومنو وَ كن６ والو ته ورچپ شولو، نو س５الني له خياله يو  -شولو

نو ＄كه خو ي３  -＄ل بيرته جوليس سيزر شولو او ورسره روانه وسا ي３ دَ قلوپطره په ب２ه كي وَ سنجوله 
..  ه كتلو، نو وسا ور＇خه پو＊تنه وك７هبيا بيا چي ورت

نن ＇ه خاص خبره ده په ما كي ، چي داسي راته په ＄ير＄ير －ورې هان ؟"  "

چي زه ستا په ＇５رې كي خپل پرون وينم.. دغه "  "

پرون كه سبا ؟"  "

يَه يَه پرون"  "

..  وهغ３ په ＇ن／لي وي＋تلو ورسته په خوږې موسكا كي ورته وئيل

پرون نو كله زه له تا سره وم"   "

هو، دغه خو －ورم"   "

او بيا ي３ خبره په بله ＄كه واړَوله ، چي دې وخت ورته امينه هند او سيدعلي ډ４ر په ح５رانتيا داسي 
س５الني هو، دغه ＇ه خو  -كتلو، لكه هغه چي واقعي جوليس سيزر وي او دَ هغوئ تاتا وسا قلوپطره 

هم په وسا كي دې وخت سنجَولو ، لكه هغه چي له دې رومن كن６ والو سره نه يوازي بلد ه وي بلك３ هغه 

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



212

ولي چي دا  -نو هم په دغ３ الري خو تللي وه  -چي كله له جوليس سيزر سره په لوم７ي ＄ل روم ته تلله 
نامي سيمي يو ډ４ر مهم ) زائره５وادنننى الج( ＊ار تپازه دَ هغ３ زمان３ دَ ماريطانيه دَ 請وب３ دَ نوميديا 

-＊ار ْو او په دې الري به رومن وَ افريق３ ته تلو راتلو

دا ＄اى زما هركله دَ خو＊ي ＄اى پاته شوى دى"   "

 وسا چي دا خبره ال سمه سرته نه وه رسولي ، چي جاللي هم دَ هغ３ دَ دې خبري تائيد كولو ورسته وئيلو
  ..

" كله وسا دلته په الجزائر كي وه ، نو دا به ډ４ره ډ４ره وَ دې ＄اى ته راتله هو، چي" 

..   هغه چي ＇ن／ه دا خبره وك７ه ، نو س５الني سر ورسره ＊ورَولو ورسته وئيلو

" ＄كه خو چي كله موږ دې ه５واد ته راتلو، نو دې راته وئيلي ْو ، چي تپازه ته به خامخا تا وړم.. ＊ه " 

..   ره سرته نه وه رسولي ، چي امينه هند رامخته شوه او وايس５الني ال خب

وايه چي دا ＄اى دي ＇له دومره زيات خوښ دى.. تاتا وسا"  "

چي دا به يو ＇و جنمه مخ كي په دې ＊ار كي اوس５دلي وي.. شايد په دې"  "

..  يلو ته چمتو شوهدا خبره چي ＇ن／ه س５الني په خندا كي وك７ه ، نو وسا په نرۍ موسكا كي داسي وئ

" ستا مطلب دا ، چي زه دَ قلوپطره دويمه ب２ه يم ؟" 

كه داسي نه واى ، نو به زما مل／رو په يوه 請الح دَ فلوريتا په كرسمس پار！９ كي هغه شپه قلوپطره " 
...." نه واى درته وئيلو

هغه خو ي３ مازي ！وكي كول３"   "

..  ورسته چي هغ３ داسي وَ وئيلو ، نو وړوكى سيدعلي رامخته شو او  واي دَ س５الني خبره پرې كولو

" تا تا دلته خو هسپانيان هم اوس５دلي ْو.. تاتا" 

..  هغه چي ＇ن／ه دَ هسپانيانو تورى له خل３ ايستلو، نو امينه هند يو دم وره وئيلو

" هسپان９ وىدر４غه چي زه هم .. زما هسپانيان ډ４ر خوښ دي " 
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هسپان９ خو ي３ اوس هم"  "

ر＊تيا انكل ؟"   "

..  دَ س５الني دَ خبري برس５ره چي هغ３ داسي تپوس وك７و، نو هغه ورته وئيلو

" هغس３ هسكه درخته ، سپين رن， او هسپان９ ستر－ي لرې.. ك م خو هسپان９ ي３ " 

..   ي３ دَ هغ３ دَ پالر په لور مخ اړولو ورسته پو＊تنه وك７ه او بيا نور دَ هغ３ ماشومي زړه ＊ه كولو دپاره

" ＇ن／ه جاللي زه 請حيح وايم ؟" 

هو، ته 請حيح واې"  "

..  او مخته جاللي  بيا خبره داسي زياته ك７ه

" دغه زما لور  امينه هند دَ ډاك＂ر وسا دَ كوچنيوالي ر＊توني كاپ９ ده" 

" ما دَ كوچنيوالي عكسونه چي و－ورې ، نو په ما او دې امينه كي به هي＆ توپير نه وك７ېهو، ز" 

"＊ه ＊ه اوس پوهى شوم" 

س５الني چي داسي ال سم وئيلي نه ْو ، لكه هغه چي په غال باندي وَ نيول شي او يو دم ي３ پو＊تنه 
..  وك７ه

الكن په ＇ه پوهى شوې ؟"  "

..  هغ３ ته او بيا امينه هند ته كتلو ورسته په شاعرانه انداز كي ورته داسي －ويان شوس５الني يو ＄ل 

چي  ستا او دَ  امينه په ＇５رو كي ماته نه يوازي دَ  تُركو ＊ائست ، بلك３ دَ هسپانيانو دَ .. په دې " 
"نو هر＇ه هر＇ه ＊كاريستر－و خُمار، دَ عربيانو جالل ، دَ بربرو رن， ، دَ روميانو خوند او دَ  يونانيا

دَ يونانيانو هر＇ه هر＇ه ؟"  "
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وسا چي دَ س５الني دَ خبري اور４دلو ورسته داسي په يونانيانو باندي دَ ح５رانتيا اظهار وك７و، نو هغه 
..  ＇وكه غوندي ورته وَ وئيلو

ته قلوپطره نه ي３ ＇ه ؟.. ولي "   "

بيا ته ＇وك ي３ ؟ كه زه قلوپطره يم ، نو"   "

زه زه يم"   "

" －وا نه جوليس سيزر او نه مارك انتهوني ؟" 

وسا هم دَ هغه دَ ！وكي په ＄واب كي په خندا باندي داسي تپوس ＇ه وك７و ، چي س５الني ي３ يو ＄ل بيا 
..  او هغه پخپله په زړه كي له ＄انه سوال وك７و -په امتحان كي واچولو 

هو، كه هغه قلوپطره ده ، نو بيا زه ＇وك يم ؟"   "

نو  -مخته بيا چي تر ＇و پوري هغه دَ رومنو په دې كن６ والو كي له هغوئ سره يوې بلي خواته －ر＄５دلو 
په ＄ان ＄ان كي ي３ په دې سوچ وينه وچه ك７ه ، چي هغه سيزر دى او كه انتهوني ؟ خو ＄واب ي３ تر پايه 

- ر السههم نه ك７و ت

_ 3 _ 

جوليس سيزر چي دَ اسكند ريا ＇خه په لوم７ي ＄ل قلوپطره روم ته وړله ، نو په كشت９ كي 
چا چي نن تر اوله زيات په غلو ستر－و وَ قلوپطره ته ＄كه بيا  -ورسره جنرل مارك انتهوني هم سپور وْ 

نو ＄كه يي په زړه كي دا  -كي ليدلي وه  بيا كتلو، چي هغه پ５غله ي３ په لوم７ي ＄ل په رومن －２و جامو
..   او په زړه زړه كي ي３ وئيلو -خواهش سر راپورته ك７ى ْو 

" كلن سيزر په ＇ن， كي 56كشك３ دا تنك９ پ５غله دَ هغه په ＇ن， كي ناسته واى ، نه چي دَ " 

هغه سره دَ هغه  خو بلي خواته سيزر هم په دې خبري باندي شكي شوى ْو ، چي انتهوني نن ＇ه زيات دَ
الكن دا شك ي３ بيا هم نه كولو ، چي －وندي هغه ي３ دَ مل／ري   -په خوني يا كاري６ ورونو كي ＊كاري 

كه ＇ه هم هغه يو دوه ＄له هغوئ دواړه له يو بل سره په خوند  -قلوپطره دَ ميني په رن＃ رن％وره شوى دى 
- و خندا كي په －په كولو باندي ليدلي هم ْو

.. كشت９ چي كله دَ تپازه په ＇ن６ي باندي جوړ له پروني ليدلي ＊ار سره وَ در８４ي ، نو قلوپطره 
واي

Courtesy www.pdfbooksfree.pk



215

دا خو هغه ＄اى دى ، چي ما په خوب كي ليدلو -ډ４ر ＊ه .. .ؤ وا"  "

په لوم７ي ＄ل دَ تپازه په م％كي باندي －ام ل／ولو ورسته شاوخواته كتلو په وخت چي ي３ دا خبره ＇ن／ه 
..  جوليس سيزر ورته وايك７ه ، نو 

" دا هم زموږ تر تسلط دالندي سيمه ده!! زما ＊ائسته را９１ " 

دا خو ال نوره هم ＊ه خبره شوه.. اوولال " "

دا او داسي نوري نوري سيمي زما او ستا دَ ميني داستان نكل كولو ته زموږ الره －وري.. هو "  "

سته يوه اوږده غوندي دَ سكون ساه له يو حسرت سره ت７لي قلوپطره يوې بلي خواته ستر－ي ＄غلولو ور
..  اخيستلو ورسته واي

" نو ＊ه به نه وي ، چي موږ دَ روم تخت دلته راوړو او له دې ＄ايه خپله باچهي سمبال ك７و ؟" 

له ، سيزر په ＄واب كي ＄كه خله بند ه وساتله ، چي دا خبره ي３ دَ خپل قامي مفاد په حق كي ＊ه نه وَ －２
، ورته رامخي ته شو او سر ！ي＂ولو ورسته ي３ ورته ني چي دې وخت ي３ شاته را روان ْوخو مارك انتهو

..  وئيلو
هغسي به ك８５ي.. ＇ن／ه چي ملكه عالم غواړي "  "

دا خبره ＇ه وه ، چي دَ جوليس سيزر په وجود كي اور بل شو او په سخته لهجه كي ي３ جرن５ل انتهوني 
..   سي وَ وئيلوته دا

" دومره غ＂ي قامي ف５صل３ داسي په اّسان９ نه سرته ك８５ي!! غلى شه انتهوني " 

وَ جوليس سيزر ته ＄واب وربيا نه ك７و او غلى غوندي يوې خواته وَ  جنرل انتهوني   مخته كه ＇ه هم
وَ وئيلو ،  ورته  ي داسي په ستر－و ك  م７و وركتلو ورسته  په لور ي３   دَ  را９１ قلوپطره په  در４دلو ، خو

.. چي

زما له تا سره دا لوظ دى ، چي داستا خواهش به اوس دَ خپلي دې ب３ عزت９ په .. اې ＊كلي را９１ " 
لكه تا .. بدله كي ضرور سرته رسوم او دغه ستا زوړ جوليس سيزر به ستا له ژونده داس３ راب５لوم لكه 

"چي له ده سره كله هم ليدل كتل نه وي ك７ي
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دا هغه لوم７ۍ لمحه وه ، چي سيزر دَ مارك انتهوني په خراب نيت پوهى شوى ْو او خپلي را９１   او
قلوپطره ته ي３ په بر－و بر－و ＄كه كتلو، چي هغه دا هر ＇ه په خپلو ستر－و وَ ليدلو، چي كله انتهوني دَ 

هغ３ چي دَ هغ３ په لور  وركتلي ْو ، نو هغ３ هم په ＄واب كي ورته شون６ي داسي موسول３ وې لكه 
- سيزر تر انكاره دَ انتهوني اقرار زيات خوښ شوى وي

نو ＄كه خو س５الني دَ سيزر ب２ه خپلولو ورسته ورته يو دم پ＋تون شو او په ك８و ي３ دواړو ته كتلو 
نو ＇ه －وري ؟ چي هغه دَ روم په محل كي بيا له قلوپطره سره په .. ورسته چي ＇ن／ه غا＊ونه وَ چيچلو 

او دا سوچ گزي چي هغه به دَ هغ３ له زړه جنرل مارك انتهوني ＇ن／ه باسي ؟ ولي  -دى ＇ن， كي ناست 
- چي دَ ده له خياله اوس دَ هغوئ تر من％ه شكي مراسم دَ ميني تر يقيني حدونو پوري رس５دلي ْو

چي يو وخت دربان حال ورك７و، چي برو！س ، ＇وك چي دَ جوليس .. هغه ال په دې باب سوچونه كولو
چي دَ هغه له خوا  -ر په خاص  وفادارانو كي يو ْو دَ راتلو دپاره چي ＇ن／ه خواست ال سم نه ْو ك７ى سيز

- سر په اثبات كي وَ ＊ور４دلو

" خل， له ما خوشاله دي  كه يَه؟.. وايه برو！سه " 

！ول خوشاله دي!! باچا سالمت .. هو"  "

زما دَ فوج جرن５الن هم ؟"  "

روم په كو＇و، محلتونو او محل دباندي او دننه ！ول خل， لتا خوشحاله دي او ستا  دَ.. هوهو " 
" ا請الحاتو او فتوحاتو ته په درنو ستر－و －وري

دا خبره اور４دل ＇ه ْو ؟ چي هغه خپل سر په وياړ پورته ك７و او بيا ي３ له ＇ن／ه ناستي قلوپطره په اوږو 
..  ＇خه بيرته تپوس وك７وباندي الس اچولو ورسته پو غاورانه انداز ور

" زما دَ روم خل， دَ مصر دَ فتح كولو او دَ دې مصرۍ را９１ په باب ＇ه واي ؟" 

..  برو！س يو وار دواړو ته وَ كتلو او بيا ي３ سر ك＋ته كولو ورسته په احترام وئيلو

 "... وم ستر باچا سالمتدَ روم ！ول خل， دَ مصر په فتح كولو ډ４ر خو＊اله دي ، خو،اې دَ عظيم ر" 

!!.. " خو ＇ه ؟  وايه برو！سه"  
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سيزر چي ＇ن／ه دا تپوس وك７و، نو برو！س ورته په ډ４ر احترام په ُكوز سر  ＇و －امه رامخي ته شو او يو 
دم ي３ يوه غ＂ه چاړه راوَ ايستله او اوس به ي３ ال دويم وار ورباندي كولو، چي دَ سيزر له خل３ له اّه سره 

..  ه هم ورته وَ وتلهسمه داسي －يل

برو！سه ته؟"   "

زه ، ستا تر ！ولو وفادار دوست.. هو "  "

او بيا مخته سيزر هي＆ ＄كه نه وَ وئيلو، چي دَ هغه اروا دَ هغه له بدن ＇خه ب５ل５دله ل／يا وه او بلي خواته 
وينو كي ل７لى په م％كي باندي پروت له دا هر ＇ه هر＇ه قلوپطره په خپلو ستر－و وَليدلو، چي هغه په 

خو هغ３ ورباندي دوې او＊كي هم نه ك７ې تويه او نه ي３ الس ور وړلو ، ولي  -درده لوټ پوټ ك５دلو 
چي دَ پور پرې كولو سم دستي دَ جوليس سيزر له وجوده ورته دَ خپل －ران مل／ري س５الني اروا دَ جنرل 

ه ي３ غوزۍ ته داسي ور！وله ك７ه ، لكه دا هر ＇ه چي ضدي مارك انتهوني په ب２ه كي راپورته شوه او هغ
-  جرن５ل دَ هغ３ په خو＊ه دَ برو！س په الس ك７ي وي

دا خوب چي س５الني ＇ن／ه وَ سرته وَ رسولو، نو وسا ورباندي دَ زړه له اخال請ه خندلو ورسته داسي 
..  وار وَك７و

" امهدا خو دي داسي خوب ليدلى دى ، لكه دَ ش５كسپئير ډر" 

دَ ش５كسپئير ډرامه ؟"  "

خو دَ سيزر ډائيالك دَ برو！س په داسي  -هو، كه ＇ه هم ارومرو داسي خو نه وه ، ب５له س＂وري ي３ وه " 
"وحشي حركت باندي ＇ه ＇ه دغسي ْو لكه تا چي وَ وئيلو

..  س５الني چي داسي دَ وسا له خل３ ＇خه واور４دلو، نو په ح５رانتيا كي ورته واي

نه ده ، نو بيا داسي خوب ＇ن／ه ما وَ او لوستلي الكن ما چي دا ډرامه كله په دې ستر－و باندي ليدلي " 
" ليدلو ؟

" ك５دلى شي ، چي ته هم په اول جنم كي رومن باچا وې" ... 

رومن باچا او زه ؟"  "

..   س５الني به ال نور ح５ران５دلو، چي هغ３ وار الس ته ك７و
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" ته په بيا بيا قلوپطره واې ، نو خپله خو همدا ته چي ما" 

دومره وئيلو ورسته ي３ مخته هي＆ ＄كه نه وَ وئيلو ، چي هغه خپله هم دَ سيزر او دَ مارك انتهوني په 
اوس به دَ －يس هاوْس په بران６ ه كي ناست دغه دوه مئينان نور  -ماب５ن كي سوال پاته شوي وه 

و امينه هند له عبدالقادر سكاني او دَ هغه مائينه راديه هم سره ژغ５دلو، چي زوه５ب ، غنيه ، حيات ا
- له موسكا－انو ورته را وَ رس５دلو

_ 4 _ 

دا ته په تاريخ كي دومره زياته دلچسپي ＇له اخل３؟"  "

وسا داسي تپوس له س５الني ＇خه كولو ورسته له امينه سره په خپلي ژبي كي دوې خبري كولو پسته 
..   مخته وئيلو

زما مراد دا دى ، چي ته خو سوشيالوجس ي３"   "

او شاعر هم"  "

شاعر هم ؟"   "

وسا ډ４ر په ح５رت له سيدعلي ＇خه دا تپوس وك７و، چي هغه ＇ن／ه خبر شو په دې خبره چي س５الني 
..   وئيلوسيدعلي چي يو شرمناكه هلك ْو ورته په وړه ژبه كي  -شاعر هم دى 

" پرون ي３ په سامان كي ما كتاب هم ليدلى ْو" 

" چي ورباندي شالشال ميل غوندي توري ليكل شوي ْو..هو، هغه كتاب" 

شال شال ميل نه ، بلك３ شل５دلى ام５ل"  "

باندي  س５الني په نرۍ خندا كي دَ هغه ا請الح كولو ورسته به ال مخته ＇ه وئيلو، چي سيدعلي په ر４，
دَ امينه په الس جوړ ك７ل شوى كورَكى چي كله مات ك７و، نو تر امينه هند زيات ورباندي س５الني خوا 

..   بد ه ك７ه او ورته وئيلو ي３

" جوړ كورونه دَ ماتولو دپاره نه بلك３ دَ رغَولو دپاره وي..سيد علي" 

..  هغه به ال اوس سوري كولو ته خله جوړَوله، چي وسا واي
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كه ده نه هم واى مات ك７ى ، نو دَ اوبو دې ＇پو به وران ك７ى  -دا خو دَ ر４， ＇خه جوړ شوى كوركى وْ " 
"وى

نو ＄كه خو امينه  -خبره ي３ ال سمه نه وه سرته رسولي ، چي يوه مسته ＇په تر هغوئ پوري را ورس５دله 
..   وئيلو

تاتا 請حيح وئيلو.. －وره "  "

..". هو، دا ستا تاتا هره خبره كره كوي الكن" 

س５الني به ال دَ امينه دَ خبري په ＄واب كي دَ هغ３ دَ تاتا وسا په باب نور ＇ه وئيلو، چي وسا په خندا 
..   كي وَ وئيلو

" هو، زه په دې وجه خبري وچي كوم ، چي په خوبونو باندي －７سره يقين نه لرم" 

" ا هم س７ي ته را＄يالكن خوبونو خو بي" 

را＄ي دي"  "

" نو بيا به ي３ منو هم قلوپطره ډئير" 

دَ س５الني له خل３ دَ قلوپطره تورى ناببره ＇ه وختلو، چي هغ３ وَ خندلو او په خندا خندا كي والړه شوه 
 او امينه هند ي３ تر الس نيولي چي دَ سيدي فرج دَ سمند ر دَ راغلي ＇پ３ سره بيرته مل／ري چي كله دَ

.. ژورو اوبو په لور رهي شوله ، نو ي３ وئيلو

خو زه ال تر اوسه هم يونوم ＄كه نه شم دركولى ، چي ته خپله ＊ه خبر ي３!! س５النيه "  "

الكن په ＇ه ؟"  "

او بيا چي دوه درې ＄له دا وړوكى تپوس س５الني تكرار ك７و، نو هغ３ هلته له ليري ＇خه ＄واب داسي 
..  وربيا ك７و

هغسي شه وَ ماته.. ته چي خپل ＄ان ＇ه －３２ "   "

＇ه يم ؟ او ＇وك شم وَ دې ته؟.. زه ＄ان ＇ه －２م ؟ "   "
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خو دَ د４ر سوچ كولو .. دا هغه سوالونه ْو ، چ３ هغه دَ وسا دَ وړوكي سوال په ＄واب كي له ＄انه وك７ل 
و په پاسته الكن تاوده  ر４， ي３ مال اول／ولو او شنه ورسته چي ي３ يو هم تر ＄وابه پوري نه وَ رسولو، ن

لكه هلته باال ب５خي باال په خال－انو ك３ چرته يو ＄اآ دَ .. اّسمانه ته ي３ داس３ په ＄ير ＄ير كتل شروع ك７و 
نو .. الكن هيچرته ورته يو تورآ هم ليكلآ چي تر ستر－و نه شو  -دې سوالونه ＄وابونه ليكلي پراته وي 

يو ＄ل بيرته په خپل فكر كي وَ ＄انته دَ هر راپورته شوي سوال په ＄واب كي سوال ＄كه خو س５الني 
او بيا په ر４， برس５ره ＇و كر＊ي په －وتو باندي ايستلو رايستلو ورسته دَ ماشومي امينه دَ   -پاته شو 

و الس جوړو هغو  وړوكوركيانو ته په كتلو －وره چي ＇له ＇ير شو ، چ３ ＇و ساعته مخ كي ل８ سيد علي ا
- ډ４ر دَ سمندر مستو ＇پو وران ك７ي ْو

*****

٢١ فصل 

 دَ سوپیس له خوا دَ بریالیتوب جشن
" خو －رسره پرې پوهى نه شوم.. ＇ن／ه دا غون６ ه هفته ت５ره شوه " 

دَ ائير الج５ريا په الوتكي كي ناست س５الني چي وَ وسا ته داسي خبره وك７ه ، نو هغ３ له مخه ژ７４ي 
..   ړو السونو شاته اړَولو ورسته په وياړ ورته وئيلوزلفي په دوا

"دا زما او زما دَ كورن９ له تا سره مينه وه ، چي ته ي３ په يو ＇و ور＄و كي وَ－＂ل３" 

... " هو، ته 請حيح واې الكن"  

الكن ＇ه ؟"  "

زه خو نو هم س７ى وم.. دا چي "  "

نو هغ３ وَ س５الني ته داسي ستر－ي ور واړَول３ ، چي هغه دا دَ س７ي خبره چي ي３ ＇ن／ه له خل３ وَ وتله ، 
الكن هغ３  ورته  -ته په وسا كي دَ راناشام９ ＇５ره تر ستر－و شوه او يو دم ي３ په وړو ورته خله وي７ه ك７ه 

..   وَ وئيلو

الكن.. ي３ خو س７ى"  ..."
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الكن ＇ه؟"   "

..  ورته －ويانه شوه هغه دَ سوچ كولو ورسته په موسكا كي

چي زه خو هم ＊％ه يم.. هغه داسي "   "

ته هم ＊％ه ي３؟"  "

س５الني دا خبره دَ وسا په باب نه ، بلك３ له خياله دَ رانا په اړه له خل３ ＇ه وَ وتله ، چي وسا ل８ غوندي 
-ما５１جنه شوله او مخ ي３ ور＇خه په بله واړَولو

"  دا مي ＇ه ورته وَ وئيلو؟" 

س５الني به ال نور ＄ان مالمتولو ، چي سوپيس ي３ په مزغو كي لوړه سپره شوه او هغه ي３ يو ＄ل بيا له 
او بلك３ يو  -وسا ＇خه دومره ليري بوتلو، چي هغه كه هر ＇ومره نارې ورته وهل３ ، نو هغ３ نه اور４دل３ 

راويستله او په هغه باندي ي３ －وزار هم وك７و ، خو  وخت داسي هم راغلو، چي هغ３ له پرسه هغه چاړه
-هغه له ＊ه بخته ژوندى پاته شو

ته زما په ژوند كي هغه ＇لورم س７ى ي３ ، چي زه ي３ وژل دَ خپل ژوند لوى مرام －２م"  "

دومره وئيلو ورسته چي هغ３ په غاوره انداز ＇ن／ه خله خندا ته جوړه ك７ه ، نو س５الني ي３ اژدها وزمه 
..  تر ستر－و ＇ه شول３ ، چي له خل３ ي３ داسي وَ وتلو داړي

ته ما نه ش３ وژلى.. يه يه يه "  "

..  ال به ي３ نور ＄ان له سوپيس ＇خه پ５چلو، چي وسا ورباندي ژغ وك７و

＇ه كيسه ده ؟! س５النيه"   "

ي خول３ پاكولو ورسته خبره داسي س５الني چي اوس ي３ ب５رته دَ هوش وَ ن７ۍ ته كوچ راك７ى ْو له تند
..   واړوله

زه ب３ تا هي＆ نه يم.. وسا －وره －وره چي ما يوازي نه پر８４دې "  "

ر＊تيا؟"   "
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او بيا چي ي３ بيرته له نازه دَ هغه په اوږو سر ږدلو، نو په الوتكي كي دَ قاهره په ائيرپورټ باندي دَ 
- ْو ُكوز４دلو اعالنونه ك５دلو ل／يا

_ 2 _ 

ع او دَ جون دَ مياشتي پن％لسمه ن５＂ه وه ، چي س５الني دَ سي ډي سي دَ －رلز هاس＂ل په 1998نن دَ كال 
غ هال او كاري６ ور كي دَ سي ډي سي دَ درستو لوستونكو پرته خورا ډ４ري مصرۍ ، فلسطين９، 

ر！９ په خپلو ＊كال－انو باندي عمان９ او سوډان９ پ５غلي چي دَ وسا او منال خوندكياني وې هم دا پا
كه يوې خواته درنوله ، نو بلي خواته سوډان９ سندرغاړي نوال ، چي له سند رو وئيلو سره ي３ سم ب５لي 

چي روس９ پ５غلو له مست９ با－ي  -او سوډاني رقص هم كولو محفل دومره تود او ＊ائسته ك７ى ْو 
- شلول３ او په －ي７دكو كي په ډ４ر هوسي انداز رقص５دل３

دَ مل／رو له خوا دَ وسا او س５الني په اعزاز كي دَ اهتمام شوي دې پار！９ خوند او خوشالي په 
چپ له سوپيس ، چي نن بيرته په .. خو زياتره ＇５رې او ب２ي په هغه زاړه رن， كي مون５دل３  -خپل ＄اى 

كي راتله ، نو  －وا ＇ن／ه ＇ن／ه چي په مست９ -خپلي لوم７ن９ ب２ي كي راغبر－５دلو ته چمتو شوي وه 
او هغه وخت خو ！ول مل／ري حق بق او وازه خله  -هغسي ي３ مسلماني ب２ه هم ورو ورو بدل５دله ل／يا وه 

پاته شولو، چي كله هغ３ دَ تهائي رقص په ورستنئيو مستو لمحو كي سكارف هم بيرته په م％كه 
داسي چي ي３ كولو ، نو  -باندي وَغور＄ولو او په  ُلوڅ سرباندي ي３ په زلفو وسا وي＋تل پئيل ك７ه 

ستر－ي ي３ په س５الني كي ＊خي ك７ي وې او په تهائي ژبه كي ي３ خود لكه چي داسي توري ايستلو 
..  ورته

وَ دي كتلو زما دَ زړه دَ ماتولو انجام ، چي دا ستا دَ خو＊ي انجل９ مي هم په تا باندي تر＄ان لوم７ۍ " 
" نه شوه پيرزوْ؟

..  واب په ＄اى ستر－ي داسي ُكوزي ك７ې لكه هغه چي هم دا مني او واياو س５الني به دَ خل３ دَ ＄

" اوس كه ته ما وَ كرار ته پر８４دې.. ما ماته خوړلي ده درته " 

نو هم ＄كه خو مخته بيا هغ３ خپلي زلفي په دهمالي انداز كي يوې بلي خواته ＇ن６ل３ او په وازه خله ي３ 
..  و، چيپه ان／لس９ كي دا سي په وار وار وئيل

ما جن， وَ－＂لو.. ما جن， وَ －＂لو "  "

خل／و كه ＇ه هم دَ سوپيس وَ دې حركت ته دَ هغ３ دَ نادان９ او ل５ونتوب نوم وركولو، خو س５الني دَ 
 -سوپيس داسي  نا＇اپه مستي او خوشالي دَ خپلي ماتي خوړلو په ＄واب كي دَ هغ３ له خوا جشن －２لو
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الكن هغ３ ورسته بيا په ډ４ر هنر باندي دَ دې خبري مانا دَ مل／رو له خوا  -ن／ه او خبره وه هم دغه ر
چي دَ هغ３ له دې خبري ＇خه مراد دَ وسا او دَ س５الني دَ  -راپورته شْو تپوسونو ته داسي ＄واب كوله 

- ْو جنوني خوشالي ليدلو ＇خه 

ې مينناكي جوړې  ر＊توني خواخُوږي كه ＇ه هم دَ سوپيس دا خبره نورو مل／رو وَمنله او هغه ي３ دَ د
وَ－２له ، خو په داسي كولو باندي هغ３ دَ س５الني وَ زړه ته يو ＄ل بيا دُوك تر دې هاند ه ور اچولى ْو ، 

..  چي هغه ته به كله كله ش５طاني وسوسو داسي فكر هم ور په برخه ك７و، چي －ني

" و نه شوې ؟چرته له وسا سره په واده كولو كي دهوكه خ.. س５النيه" 

...  او يا  

" دې دواړو پ５غلو خو چرته دَ يو بل په اوږو باندي خپلي ＇５رې نه دي كرلي ؟" 

كومه چي نن تر  -دَ هغه وهم به هغه وخت ال نور دئ په سوچ كي واچولو، چي وسا ته به ي３ پام شو 
- سكه خور.. ي ي３ خور وي ضرورت زياته او په وار وار داسي په سوپيس باندي غوړ４دله ، لكه هغه چ

دا خو نو يو س５الني خبر ْو ، چي دَ هغ３ دَ خوشال９ تر شا يوه غ＂ه اونه ه５ر４د ونكي .. هو، ولي نه 
نو هغومره به س５الني ورته په زړه .. نو ＄كه خو چي هغ３ ＇ومره ＇ومره خوشالي كوله  -قربان９ پرته وه 

ه س５الني ＇خه الس اخيستى ْو ، خو له خپل ولي چي اوس كه ＇ه هم سوپيس ل -زړه كي ي＋５دلو 
او كله كله به ي３ س５الني په وړاندي داسي اشارې هم وك７ې ، چي كه ＇ه هم  -ش５طاني فطرته مجبوره وه 

الكن س５الني ورباندي سم دالسه م７ ك５دلو او ژوندى  -ورسره ناستي وسا ورباندي خوند ونه اخيستلو
- ك５دلو

چي دا وخت دي په هغه ＄اى تم شي او  نور نور په محفل كي تاْو راپيدا هر مل／ري غو＊تلو، 
خو يو س５الني ْو ، چي ＄ان ي３ له دې حاضر وخته هم هغسي په تادۍ خالس غو＊تلو، لكه دَ  -شي 

- اوبيا بيا ي３ －ه７ۍ ته كتلول／يا ْو -خپلي ماضي له －ي７دكو＇خه چي ي３ په من６ ه ＄ان رابهر ك７ى ْو 

دا نن وخت ＇له مخته نه ＄ي؟"   "

يو وخت س５الني له ＄انه دا سوال ＇ه وك７و؟ چي ＄واب ي３ هغه خنجر راوختلو ، چي په خپل وار باندي 
..  تهائي ماربچكي سوپيس وَ ډاك＂ر وسا ته دَ تحف３ په تو－ه پيرزْو كولو په وخت وئيلو
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دې چاړې په ما باندي ډ４ر لوى احسان هم ك７ى  دا نه يوازي زما دَ ه５واد جوړه ＊ائسته چاړه ده ، بلك３" 
هو، ك５دلى .. نو ＄كه هيله كوم ، چي دا به تل تر تله زما دَ نخ＋ي په تو－ه له ＄ان سره خوندي ږدې  -دى 

" شي ، چي په بد وخت كي تا ته هم په كار درشي

ته وسپارلو، نو دَ او بيا چي وسا له سوپيس ＇خه هغه خنجر تر السه كولو ورسته ＇ن／ه س５الني 
ولي چي هغه له خياله يو دم داسي محسوس ك７و ،  لكه دا چي  -س５الني له خل３ ا４له چيغه نه وَ وتله 

-چي تهائيانو ورباندي ايمان راوړى دى او سجدې ورته كوي .. چاړه نه ، بلك３ دَ هغه اژدها غاښ وي 

و ي３ په زړه كي دې وسواس هم ＄اى نو ＄كه ي３ خپل ＊ي الس ته پراته م５ز باندي چي كله ږدله ، ن
..  ونيولو، －وا

چرته دغه چاړه خو به ماته هم دَ برُو！س ظالم هغه خنجر نه ثابت８５ي ، چي په دوستي كي ي３ دَ جوليس " 
"  سيزر ＄ي／ر پرې پژلى ْو ؟

هم ور  هغه به ال نور نور له هغه خنجر ＇خه دَ راتلونكي وخت دپاره وسوس３ سازَول３ ، چي رانا شام９
مخته شوه او ډاك＂روسا ته ي３ دَ عطرو دَ يوې شيش９ سره سمه دَ شيش３ جوړه غ＂ه پياله ＇ه ورك７ه ؟ 

چي س５الني ته خپله وسا هم له خياله دَ قلوپطره په هغ３ ور＄ي كي ور ننوتي محسوسه شوله ، چي كله 
- لوي３ دَ زهرو ډك جام په غاړي باندي له ژوند ＇خه دَ فرار غو＊تلو په نيت اړَو

_3 _ 

كه ＇ه هم سوپيس دَ مل／رو دَ توقعاتو په سمون بيرته سكارف ت７لو ته چمتو شوي وه  او  په پار！９ كي 
خو س５الني اوس ال نور  -خپل هغه ل５ونتوب ته ي３ له وسا او س５الني سره دَ ب３ كچي ميني نوم وركولو

 دَ جهان او وسا له مخه  دئ   هفتو كي＇و  هغه په دې پاته  و４ر４دلو، چي چرته   هغ３ ＇خه ＄كه  هم له
- نو ＄كه به ي３ دَ هغ３ ب３ ＄ايه احترام كولو  - رسوا نه ك７ي

＄كه خو كه ي３ ＇ه هم  -او سوپيس هم په خوئيو كي ماره وه  -چي مار كله دوست ك５دلى نه شي .. واي 
نو  -س كي غال شوى ْو اوس  س５الني نه تن／ولو، خو چي له كله دَ هغ３ او رانا شام９ تر ماب５ن په كال

چي يو ورځ هغ３ تر س５الني پوري  -هغ３ په ب５ال ب５لو چلونو باندي رانا په ل８ وخت كي دومره وَ چيچله 
نو په هغ３ كيس３ كي نه يوازي دَ  -＄ان ورسولو او په ژړا باندي چي ي３ هغه ته كومه كيسه ت５ره ك７ه 

نو ＄كه هغوئ دواړو په －６ ه ، الكن  -ر４＋５دلو رانا رسواي وه ، بلك３ دَ س５الني نوم هم ورسره －ن６لى ب
له ！ولو مل／رو ＇خه په پ＂ه دا ف５صله وك７ه ، چي كه په هغو دواړو كي په چا باندي هم سوپيس تور وَ 

- ل／ولو، نو دا بل به ي３ پوره پوره كومك كوي
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＄كه نه شولو،  هر＇ه هر＇ه ، خو دَ ف５صل３ ورسته هم راناشام９ او س５الني دَ سوپيس له شره په امان
..  چي هغ３ اوس يو نيم ＄اى داسي خبري هم ك７ي وې ، چي －ني

" س５الني او راناشام９ نن سبا پ پ له يو بل سره ليدل كتل كوي" 

او خل／و دَ هغ３ خبري په دې وجه هم منل３ ، چي هغه په ＊كاره ب２ه باندي تر يوې تقوا داري مومني ال 
خو په دې خبري كي هم اوس شك نه ْو  پاته ، چي رانا او س５الني به  -هم زياته پاكه مشهوره شوي وه 

- －اى －اى تر خپلو تش دَ هغ３ له شره دَ ژغورني په غرض مالو４دلو

دَ －لوبل ډپلومه كورس هم زياته په ورستنئيو ور＄و شپو كي ْو او امتحانونه هم سرته رس５دلو 
ندي وَ س５الني ته له هغ３ سره دَ راتلونكي الوداعي پار！９ دَ ل／يا ْو ، چي سوپيس يوه ورځ په فون با

مخه دَ ليدلو خبره ＇ه وك７ه ، چي هغه دَ سوي زړه تاْو ورباندي په دې هيله وَ ايستلو، چي كه هغ３ ي３ دَ 
خو بيا چي ي３ په دې بله ورځ وَ رانا ته  -بل５ك م５لن， ه）ه وَ هم ك７له ، نو راناشام９ به ي３ كومك وك７ي 

..   ك７ه ، نو هغ３ ورته وئيلوخبره و

" نو ＄كه دا به ＊ه خبره نه وي ، چي په اخير كي ورته خ７مخي شم -له دمشق ＇خه زما مور راغلي ده " 

هغ３ ي３ كه ＇ه هم دَ ف５صل３ په سمه مل／ري نه وه ك７ي ، خو س５الني ته ئ３ دا وئيلو ، چي هغه به 
－وا په دې به ي３  -يا به په ډ４ره نرم９ باندي خبري ورسره وك７ي له سوپيس سره اول تعلق جوړ ك７ي او ب

- دَ كوم  ＇ه كولو دهمك９ چي ي３ هغه ته ورك７ي ده -يو رن／ه ست ك７ي ، چي هغسي نه وك７ي 

_ 4 _ 

！ول كال په خپل ＄اى ، خو دا يو ＇و ور＄ي داسي وې ، چي په س５الني كي ي３ وينه وچه ك７ي وه 
رام كولى شو او نه ي３ په ست７و لمحو كي سكون په نصيب ْو نه ي３ دَ شپ - ولي چي راناشام９ هم په  -３ اّ

نن او په سبا كي وخت ته ديكه وركولو سره سره س５الني دَ سوپيس سره دَ روغي جوړي كولو په نيت 
زړه دا  نو ＄كه خو بلي خواته دَ س５الني -كي داسي ساتلى ْو ، چي نه ي３ كار كولو او نه له الري وتله 

ا رسوا كوي او هر＇ه هر＇ه به ！كي په  منلي ْو ، چي سوپيس به بل سبا په الوداعي پار！９ كي هغه حتمً
ولي چي اوس سوپيس له س５الني ＇خه دَ ت５ري هفت３ دَ هغو سخنو شكن％اْو ، چي هغه په  -！كي واي 

ي ＇ه ؟ چي دَ هغه په خوا فون باندي ورته ك７ي وې له سوبه ډ４ره خوابدي وه او －رسره ي３ له هغه سره خبر
- كتلو ال هم نه

دې وخت به هم س５الني په فل５ كي ناست نوره وينه دَ راتلونكي هغو بد و لمحو په باب وچوله ، چي 
راناشام９ ورته په فون باندي وَ وئيلو، چي نن مازي／ر به هغه له ده سره دَ سوپيس په فل５ كي په پن％ه 
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ه ُاميد پيدا شو او اوس كه ＇ه هم درې بج３ وې ، خو ژر ژر ي３ تياري نو ＄كه خو هغه ته ＇ -بج３ ويني 
-شروع په دې سوب ك７ه ، چي هغه دَ وسا له رات， ＇خه دَ مخه مخه له فل５ ＇خه وتل غو＊تلو

سوپيس كه  -پن％ه بجو ته ال  شل من＂ه پاته ْو ، چي س５الني دَ سوپيس وَ فل５ ته ور دننه شولو 
..  رك７و، خو دَ ه５لو هاى كولو په ＄اى ي３ فقط داسي ورته وَ وئيلو＇ه هم الس و

" اور４دلي مي دي ، چي سبا نه بل سبا دَ پار！９ ورسته ستا فالئ دى" 

هو ، په هغه ورځ دى ، الكن دَ نيمي شپ３ وَ خواته"  "

خو دَ ح５رانتيا  -دله په دې باب مخته خبره ＄كه نه وَ شوله ، چي رانا هم ورته دغه وه ، چي راورس５
او هغه هم داسي په  -خبره دا وه ، چي هغه له دباندي ＇خه نه ، بلك３ دَ سوپيس له خوني ＇خه راووتله 

الكن بيا چي رانا له سوپيس سره  -خندا، چي س５الني ته يو دم احساس وَشو، چي هغه بيا غول５دلى دى 
چي هغ３ نه يوازي دَ س５الني سائي６ نيولو،  ولي -خبري شروع ك７ې ، نو دَ س５الني زړه ل８ په ＄اى شو 

خو سوپيس وه ، چي يوه خبره ي３ هم نه منله او دغه يوه خبره ي３ كوله ،  -بلك３ ورسره سمه جن／５دله هم 
..  چي هغ３ له ＄ان سره دا كست ك７ى دى ، چي

"هغه به له س５الني ＇خه سبا نه بل سبا جام３ ضرور باسي اوبس" 

" تا دا سوچ ك７ى دى ؟ -ې كي ستا له بدنام９ سره سمه زما بدنامي خو هم كي８ي الكن سوپيس په د" 

راناشام９ دا خبره ډ４ره په تكرار سره ورته كوله ، الكن سوپيس هي＆ نه منلو او ال نوره نوره په خپلي 
..  او وئيلو ي３ -هوډي باندي ！ين／５دله ل／يا وه 

زه دا غاور س５الني دَ ډاك＂ر وسا او جهان له مخه داسي  خو دې ＄ل -هغه دي وَ شي ..هر ＇ه چي ك８５ي " 
" ب３ عزته كوم ، لكه ده چي زه په فون هغه ورځ ب３ عزته ك７ي وم

او بيا كه به هر＇و س５الني ورته وئيلو، چي په فون باندي خو تش دَ هغ３ او ده تر ماب５ن خبري شوي وې 
كي په نه ＇ه باندي رسوا كوي ؟ او بلك３ دا هغه نو اوس ＇له دومره زياتوب كوي ، چي دئ په جهان  -

الكن -！ول ＇ه هم په هغه وخت كي كوي ، چي زياته درست مل／ري خپلو خپلو ه５وادونو ته ＄ي ل／يا دي 
..  هغ３ ماربچ９ به ورته وئيلو،چي

بلك３ ب５خي د４ر بدك７ي دي.. تا له ما سره ل８ بد نه ، ډ４ر "  "

..  و، چي ورته وَ واييو ＄ل ال س５الني ته په زړه كي راغل
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چي ＇ه كوې ، هغه وك７ه.. ＄ه مخه دي خالسه ده "   "

..   خو بيا چي به ي３ له خياله وسا زړه ته راغله ، نو به ي３ ＄انته وئيلو

زما په رسوائي خو به هغه هم دَ خپلو هغو خوندكيانو له مخه كچه شي ، چي هغ３ ورته دَ س５الني دَ " 
"باب ډ４ري دعوې ك７ي وې ＊والي په

-نو ＄كه به غلى پاته شو او هر ＇ه به ي３ په رانا شام９ باندي پر４＋ولو

لن６ ه دا، چي ＇ن／ه ＇ن／ه وخت مخ په وړاندي له ساعتونو ＇خه دَ من＂ونو او －ن＂ه３ په لور ت５ر４دلو، نو 
３ ورو ورو دَ هغوئ تر رانا په خبرو خبرو باندي نه يوازي سوپيس او س５الني  ته هنداري ＊ئيل３ ، بلك

او بيا چي كله دَ هغوئ تر من＃  دَ كركو دَ روئيو په  -من＃  وا！نونه كمولو كي بريال９ ك５دله هم ل／يا وه 
نو هغ３ سيا１ه رانا شام９ هم دَ مور سره وسط المدينه ته دَ تللو  -＄اى خوږې موسكا－اني پئيل شول３  

-وازي پر４＋ولوبهانه ＇ه وك７ه ؟ چي س５الن３ ي３ هم وَ سوپيس ته ي

خو چي هغ３ كله له سوپيس سره په ستر－و ستر－و كي خبري كولو ورسته ＇ن／ه په ډكه خله خندا كي 
دباندي －امونه ږدلو، نو س５الني داسي وَ سنجولو، لكه  په دې درست －５م كي چي له سوپيس سره دَ 

پاره الس پورته كولو په وخت له هم په دې خوهغه وَ رانا ته دَ خداى په امان９ وئيلو د -هغ３ هم الس وي 
..   ＄ان سره كرار غوندي داسي په سواليه انداز ُبو５１دلى ْو ، چي

" دا ك５دلى شي ، چي زما دَ ضمير په سودا كولو باندي به تا هم برى موندلى وي ؟.. اې سيا１ه رانا" 

_ 5 _ 

" هغه چاړه او دَ عطرو شيش９ سره له پيال３ ＇ه شوه ؟" 

هغوئ دَ واده دَ يوه نيمي مياشتي پسته هم س５الني چي كله خپل سامان ت７لو، نو ي３ ال دا خبره  نن دَ
هغسي دَ سوال په شان په مزغو كي －ر＄５دله او ه）ه ي３ كوله ، چي په هغه ب５， كي ي３ وَ ل＂وي ، چي دَ 

بس كه نه ْو موجود  -وې هغوئ دَ واده دَ پيرزوئينو سره －د په كي دَ وسا دَ واده كالي او جام３ هم پرت３ 
په دې ب５， كي ، نو هغه ْو دَ سوپيس خنجر او دَ راناشام９ له خوا ورك７ل شوي دَ عطرو شيش９  او 

- چي －وره كومو پريانو وړي وه.. پياله 
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مل／رو تحف３ ＊ه كه ＇ه هم په وار وار هغه وَ ډاك＂روسا ته وئيلي ْو ، چي هغه دي ！ول سامان او دَ 
خو په هر ＄ل به ي３ دَ هغ３ له خوا دغه يو ＄واب اور４دلو،  -چي ور＇خه پاته نه شي حتياط و－وري ،په ا
..  چي

" هر ＇ه هر＇ه په ب５， كي موجود دي او ب３ غمه دا ب５， هم له ＄ان سره پاكستان ته وړه" 

ورسته ورپس３ ＄كه ، چي دَ هغ３ دَ ايم فل دَ تهيسس زباني ！يس ال پاته ْو او هغه به ＇و مياشتي  
- ورتله

س５الني كه ＇ه هم نن يوازي په الوتكي كي سپور بيرته خپل ه５واد ته روان ْو ، خو ډ４ر .. هو
 او په زړه زړه كي ي３ وئيلو -خوشاله په دې ْو ، چي هغه دَ سوپيس له حصاره دَ هم５ش دپاره خالس５دلو

  ..

" په نهم اكتوبر را وَرس８５ي وسا به هم دَ خپل قول په سمه.. خ５ر دى " 

خو، الوتكه ال سمه وَ اسمان ته نه وه ختلي ،  چ３ يو دم ي３ دَ وركي شوي چاړې اودَ عطرو دَ شيش９ 
سره سم دَ پيال３ دَ غائب５دلو په باب سودا په مزغو كي ＇ن／ه راپورته شوله ، نو بال ډ４ري وسوس３ او 

وتل３ ، چي بيا دَ وسا تر ورتلو پسته هم دَ هغه په ويري ي３ هم له ＄ان سره －ن６لي پاكستان ته داسي ب
زړه كي تر هغ３ ور＄ي پوري كو！５دل３ ، چي دَ وسا په ورت， په هغه بل ب５， كي  ي３ دواړه شيان په 

- ْ چي هغ３ له ＄ان سره راوړى و -خپلو ستر－و باندي ليدلي نه وْ 

لولو باندي ډ４ر خوشاله ْو او ورباندي س５الني پ＋تون زوى كه يوې خواته دَ وساعربلور په خپ
خو بلي خواته ي３ دَ هغ３ په خوني كي پرتو شيانوكي دَ سوپيس تهائي ماربچ９ له چاړې او  -هوَس５دلو

 -دَ رانا شام９ له پيال３ نه يوازي تراهه ك５دله ، بلكي خپله ＇５ره ي３ هم په كي شپه او ورځ داسي ليدله 
－وا كه ي３ دَ رانا شام９ دَ عطرو  -ده او دَ وسا دَ مرګ  سامان وي لكه هغه چي پيرزوئيني نه ، بلك３ دَ 

نو هم دغه رن／ه ي３ دَ سوپيس چاړه هم دَ خپل مرګ   -په شيش９ او پيال３ كي دَ وسا ساه بند ه سنَجوله 
- وسيله －２له

ست９ك７ۍ هو، شايد چي وجه هم دغه وه ، چي كه ＇ه هم هغه خپله  مينه  په زر－ونو ك７يانوكي پئيلي ور
وَ－２له ، خو دَ ليدلوخوبونو ، روزلو ارمانونو ، ك７و سوچونو، ور＇رمه شْو وسوسو او فكرونو، نيم／７و 
رزو－انو ، خوبولو خيالونو، ز４８４دلوام５د ونو او دَ پ７５يانو پ７５يانو په شم５ر دَ ست７و مزلونو زن％ير ي３  اّ

ال －وره چي ＇له نه پوره كيدلو؟

***** 
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٢٢ فصل 

په هیواد کي ساه تن／ه وسا س５النيدَ 
＇ومره چي په پاكستاني ！ولنيز ژوند كي وسا عربلور ساه تن／ي شوي وه او دَ دې ＄اى دَ 
نو هغومره .. خل／و وَ روئيو او خوئيو ته ＇ه ؟ چي په هر＇ه هر＇ه باندي ورته دَ ح５رت －وته په غاښ وه 

ر برخه كولو ه）ه شايد چي په دې خبره كوله ، چي هغ３ له به ي３ زيات په مينه ＄ان دَ پ＋تني كلچ
هم ＄كه خو دَ س５الني په كورن９ كي هغ３ ته داسي  -س５الني سره دَ هغه تر توقعاتو هم زياته مينه كوله 

يوه النجه هم نه شوله جوړه ، لكه قلوپطره ته چي دَ جوليس سيزر په كوركي په لوم７ي ＄ل  ورننوتلو كي 
بلك３ هغ３ ډ４ر ژر دَ  -＇ه ، چي دَ هغه له لوم７ۍ ＊％ي ＇خه ال هم ډ４ره تن／ه شوي وه له نورو غ７و ＇خه 

- س５الني په كورن９كي ＄ان دَ يوې مهم غ７ي په تو－ه ＄اى هم ك７و

ياني لكه ＇ن／ه چيَ قلوپطره په روم كي دَ رومنو په زړونو باندي دَ حكمران９ كولو په غرضي 
ول３ او غو＊تلو ي３ چي دگرست روم هم دغه رن／ه الس ته ك７ي لكه دَ روم  نيت خپلي موسكا－اني جارَ

دلته كه ＇ه هم  هغسي كيسه وه او دې ډاك＂ر وسا .. هو  -والي جوليس سيزر چي ي３ ＄انته مات ك７ى ْو 
 دَ س５الني دَ زړه دُنيا قبضه كولو ورسته دَ ميني په نوم ب５رغونه دَ هغه په كورن９  كي دَ هر واړه او لوى

ولي چي هغ３ له س５الني  -خو جذب３ ي３ غرضي －رسره نه وې .. كس په زړه كي په نه وخت كي ل／ولي وْ 
هغه ډ４ره خوشاله وه او  -سره ُسوچه مينه كوله او دې ميني هغه هري قربان９ ته ډ４ر په خوشال９ ت７لي وه 

- راتلهپه ه５ره ي３ ال هم دَ س５الني او دَ هغه دَ كورن９ په باب معمولي －يله هم نه 

خو بلي خواته س５الني نه غو＊تلو، چي هغه دي فقط دَ كور دَ ＇لور د４والونو .. هر＇ه هر＇ه 
خو هغه خبر ْو ، چي وسا نه يوازي ..ولي چي كه ＇ه هم وسا هي＆ نه ورته وئيلو -بنديوانه ＊％ه پاتي شي 

باديات نو ＄كه خو هغ３ ډ４ر ژر بيا دَ  -هم وه  دَ پراخي فضا مارغه ْو، بلك３ يوه ＊ه ډاك＂ره او ماهر اّ
＄يني ان＂رن５شنل اين جي او－انو سره كار كولوكي دَ  افغانستان دَ ＊％و او ماشومانو دَ روغتيا او 

پ５＋ور كي په ډ４ره خوشال９ او همت باندي دَ ستري مديري په ＇ير " وميز كميشن" ＊７／５ي دپاره په 
وخت كي دَ  افغان وطن دَ هغه تورتمي دور ＄ناوري روئيو چي په ل８  -كار ته داسي شپه او ورځ يوه ك７ه 

چيچلو ＊％و په پُرهارونو باندي دَ ملهم ږدلو په 請له كي كه يوې خواته دَ ＊３ طبيبي په تو－ه په ن７ۍ 
خو بلي خواته دَ دې انساني همد ردۍ په بدله كي دَ س５الني دَ ه５واد ＄ينو  -كي نوموړي ك５دله ل／يا وه 

رو له خوا نه يوازي دَ انكم ！５كس ، فارن سروس ！５كس او ال －وره چي په ＇ه ＇ه مخفي او ＊كاره ادا
نومونو دَ كتابي او السي قانون له الري ور＇خه دومره ناروا شكوني شروع ك７ل شوې ، چي يوه ورځ چي 

 چي ،س５الني ته په ي３ ن５غه وَ وئيلو او وَ..  دې ه５واد دَ دغو تورمخو دَ زور زيات９ ＇خه ساتن／ي شوله 
 ..
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چا چ３ له .. ماته داسي ＊كاري لكه ستا په ه５واد كي چ３ زه هغه يوازين９ بهرن９ ＊％ه يم ! س５النيه " 
" يو پاكستاني س７ي سره واده ك７ى دى

بلك３ بال ډ４روخل／و دلته له بهرنئيو ＊％و سره ودونه ك７ي دي لكه .. داسي خبره نه ده ! يَه يَه وسا " 
..." مائمه خان اوعمران خان  چي له پيرن／９ ج

دَ وسا دَ پو＊تني په ＄واب كي چي ＇ن／ه س５الني دومره ال سم نه ْو وئيلي چ３ هغ３ وار الس ته ك７و او وَ 
..   ي３ وئيلو

الكن هغ３ خو هم پاكستان او عمران پر４＋ولو"  "

４＋نا يوه نرۍ دا خبره چ３ ＇ن／ه هغ３ په لغازي موسكا كي سر ته وَرسوله نو دَ س５الني په بدن كي  دَ بر
..   ＇په او＄غل５ده او دَ يوې نامعلومي امكاني ويري له الري ي３ مخ ور واړولو

چي ته ＇ه وئيل غواړې ؟! .. پوهى نه شوم وسا"  "

هي＆ نه.. هي＆ نه "  "

سي وسا يو دم داس３ وئيلو ورسته  يو دوه －امه ورمخته شوه او په وچو موس５دلو شون６و كي ي３ ژبه دا
..  ورته －ويانه ك７ه

زما ژوند او مر－ى به لتا سره وي او زه به كله هم تا يوازي نه پر８４دم ، خو اې زما خوږه .. ويري８ه مه " 
..."  س５النيه

خو ＇ه ؟ وايه وسا.. خو "  "

 س５الني چ３ داسي تپوس په ح５رانتيا ور＇خه اوك７و ، نو دَ هغ３ په ستر－و كي نرۍ رو１ي او＊كي يو دم
..  راجر－ه شول３ او په اوږدې س７ې ساه كي ي３ هغه ته داسي وَ وئيلو

" زه خو واهللا چي ستا دَ ه５واد له دې خفيه ادارو تر پوزي پوري راغلي يمه" 

..  او بيا ي３ په  ژړَغوني انداز ك３ خبره داسي مخته بوتله

" زمائ! س５النيه "  شي رپورټ يا سوال ＄واب  ＇خه نه ت５ر８４مداسي مياشت نه شته چ３ زه دَ يوه نا يوه اّ
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" ياني دَ دې دومره  روا او ناروا ！يكسونو وركولو پرته هم" 

پوه８５م نه چ３ ولي؟.. هو "  "

دومره وئيلو ورسته ي３ په وړو سل／يانو كي خپل سر دَ س５الني په اوږو ك＋５＋ولو او دَ ماشومي جن９ 
هم دَ خپل ه５واد دَ ادارو په ناواړو  روئيو خبر ْو او پخپله هم دَ كه ＇ه ..س５الني  -په شان په ژړا سر شوه 

خو  -وسا سره دَ شريعت محمدي دَ الري روا ك７ل شوي واده په جُرم كي تر هغ３ ل８ نه ْو تن， ك７ل شوى 
بيا ي３ هم هغ３ ته نه يوازي تسلياني وركول３ بلك３ په خپل ه５واد باندي پ７ده اچولو ه）ي ي３ هم داس３ 

- كول３

دَ دې ادارو خل， هسي خپله تسلي .. زما دَ ه５واد خل， بد نه دي  -ته زړه مه وړوكى كوه ! وسا جاني " 
او بيا نن سبا خو په درسته دُنيا كي حاالت ＊ه هم نه  -كول غواړي او داسي خو په هر ه５واد كي ك８５ي 

"دي

..  خو هغه وه ، چ３ په سرو سرو او＊كو ژړ４دله او بيا بيا ي３ ورته وئيلو

" الكن له ما ＇خه دا قانوني خل， پيس３ ولي بيا بيا غواړي ؟.. منم منم هر＇ه منم " 

" نو مطلب دا ، چ３ تا هغوئ په پيسو روږدولي دي؟.. ＊ه ＊ه " 

او بيا ي３ په سر الس ورت５رولو ورسته ال نور ＇ه ورته وئيل غو＊تلو چ３ هغ３ ورته په ه＂كيانو كي په 
..  وړه خله وَ وئيلو

چي پيس３ نه وركوم ، نو هغوئ رقم رقم دهمكياني راكوي او داسي ال هم راته واي .. نو زه ＇ه وَ ك７م " 
نو هغوئ به په ما باندي داس３ او هاسي تورونه اوك５سونه وَتپي ، چي .. چي كه دي پيس３ نه ك７ې پرې 

"هغه به ！ول عمر ＄ان نه ك７ي ور＇خه خالس

  "... ر دې ＄ايه رارس５دلي ده الكنخبره ت.. ＊ه ＊ه "  

الكن ＇ه ؟ ته هم دَ هغوئ له مخه هي＆ نه ش３ كولى او نه زه غواړم چي تا له هغوئ سره په ال نجو كي " 
چي موږ به ستا .. ولي چي هغوئ خو ستا په سر باندي هم ما ته دهمكياني راكوي او واي  -اخته ك７م 

" م７５ه هم ج５ل ته بوزو

" ؟.. په ＇ه باندي " 
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مخته  س５الني بله هي＆ خبره له خل３ ＇خه ＄كه نه ورته وَ ايستله ، چي هغه خپله خو هم په وار وار له 
نو په دې خو ي３ يوه س７ه  -داسي امتحانونو ＇خه ت５ر شوى ْو او ال دَ هغ３ په ميني كي ت５ر４دو ل／يا وْ 

..   وتلهساه ناببره وَايسته او دَ زړه له سوخته ي３ داسي اّه له خل３ ＇خه راوَ

تر تاسو خو شنه .. خدائى پاك مو س７ي ك７ه اې دَ ش５طان لعين په الره روانو نام نهادو مسلمانانو " 
خر په كوم جُرم مو موږ نيولي ُيو؟ -دَ زړه ترس خو لري  -كافران ال هم ＊ه دي  " اّ

ث دَ خپل راپورته ك７ل او بيا ي３ وسا په سر ＇پ كولو سم دستي پخپله هم دَ دې ه５واد دَ غ７ي په ح５
..  شوي سوال ته دا خبره په ډكو ستر－ودَ ＄واب په هيله داسي سوال ك７ه

موږ دَ خدائى او دَ  رسول اهللا 請لى اهللا عليه واله وسلم په الراو ليكه  شرعي واده .. په دې جُرم چي " 
وند كولو ته جو－ه شوي ك７ى دى؟ او كه  زموږ قصور دا دى چي دَ مروجه ملكي قانون له الري دلته ژ

" ُيو؟

او بيا ي３ په زړه زړه كي دَ وسا هغه خبره چي ＇ه ساعت وړاندي ي３ ك７ي وه الهم په داسي 請داقت 
..  تسليمه ك７ه چي

" چي زما په دې ملك كي بهرن９ واده شوي ＊％ي ولي نه تم ك８５ي ؟؟.. اوس پوهى شوم .. ＊ه ＊ه " 

_ 2 _ 

قانوني تو－ه دَ  پاكستان９ ك５دلو په جرم كي نيول شوي هغه وخت ال نوره  غرض دا ، چي ډاك＂ر وسا په
هم له دې ه５واد ＇خه زړه ماتي شوه گ چي كله ي３ له هغ３ ＇خه دا حق واخيستلو، چي －ني هغه په 

كه ＇ه هم حكومت  دَ هغ３ دَ   ايم ډي .. ياني  -ح５ث دَ يوې ډاك＂ري دَ انسانيت خذمت نه شي كولى 
－وا لن６ه دا، چي ډاك＂ر وسا دَ  -ه تو－ه دَ ايم بي بي ايس برابره تسليم ك７ي هم وه ډ－رۍ په باقاعد

- پاكستان شهريت تر السه كولو پرته هم پاكستان９ تسليم نه ك７ل شوه

نو ＄كه چي وسا عربلور دَ خپل دې نوي اسالمي ه５واد چي ورته دَ اسالم كال هم وئيل ك８５ي كي 
چي دَ هغه ＄اى دَ خل／و له غ５ر انساني روئيو ＇خه تر نپسه شوه ، نو ي３ يوه ورځ دَ  دَ اوس５دولو په جرم

ولي چي هغ３ نه غو＊تلو، چي  -او＊كو په بهير كي دا ف５صله هم وك７ه ، چي هغه به دا ه５واد پر８４دي 
خپل 請الحتونه په يو داسي ه５واد كي ضائع ك７ي ، چرته چي دَ س７يتوب په نوم ال هم دَ خل／و په 

چرته انسان او دَ هغه دَ استو－ني سوال ؟ چي ＄واب ي３ دَ  -يانو كي ＄ناوري －ون％ي راغون６ ８４ي تند
نو هم ＄كه خو س５الني حق بق پاته  -ن７ۍ دَ هي＆ يو چا په خوب كي ال هم په ممكناتو كي نه شي راتلى 

ولي چي هغه  - چي نه ي３ هغه په تللو پيرزْو ك５دله او  نه ي３ دا غو＊تلو، چي هغه دي پاته شي -شو 
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خپله خو هم كه يوې خواته دَ خپلوانو په روئيو سرُكوزى او دَ ه５واد په نامه باندي دَ خپل عزت په تول 
نو بلي خواته دَ هغه سپ５）لي پ＋تني احساسات او .. كي دَ هغ３ له مخي ډ４ر زيات سپك شوى ْو 

بل ژوبل ك７ل شوي ْو ، چي كوم جذبات هم دَ يوې بهرن９ مسلماني ＊％ي سره په واده كولو كي دومره ژو
طبيب ته به ي３ هم دَ －ن６لو  دپاره دَ ＄ي／ر په كاسه كي وړاندي كولو ، نو هغه به ي３ پرهارونه ال نور نور 

چي دَ هغه طبيب په ！ولنه كي په لوم７ي ＄ل خو داسي  -په ُنوكانو باندي شايد چي په دې سوب ور پژلو 
ر شوي ْو ، چي په كي يو انسان وَ يو بل انسان ته دَ خداى او دَ دَ قانون له الري انساني او مسلماني كا

هو ، كه ＇ه هم هيچا په خل３ باندي ورته بد كار نه  -رسول په الره باندي دَ تللو دپاره اوږې ورك７ي وې 
وئيلو، خو خوښ ي３ په دې سوب نه ْو، چي داسي كار ب３ دَ هغه امن پرست او په هره مانا انسانيت ته 

سان چي خل／و به ورته ل５ونى او ب３ الري شوى س５الني وئيلو په چپه بل هيچا خو په ه５ره ني８دې ان
- سوچ كولى هم نه شو

س５الني ته دَ خپل هغه خواخُوږي دوست دا وينا په بيا بيا ياد４دله چي ＇و كاله مخ كي ي３ هغه 
..  وخت ده ته په ډ４ر تكرار داسي ك７ي وه

ه به دا وي ، چي دا خپله بهرن９ مائينه دي دَ خپل اكا لور په ريكارډ كي ＊كاره ك７ه او ＊.. س５النيه " 
"پر８４ده دَ هغ３ دا دَ شهريت ستون％ي

خو ده كله دَ چا منلو او په وار وار به ي３ په انساني او قانوني دليلونو باندي له هغوئ سره داسي بحث 
..  كولو

مي شريعت له الري خپله شوي مائينه په غ５ر قانوني الرو باندي زه هي）كله نه غواړم چي دَ اسال" 
..  ＄انته حرامه ك７م

هغه دوست كه به هر ＇و دَ س５الني سر په دې خبره خالسولو ، چي په دې ه５واد كي سم او قانوني كار ته 
خو هغه دَ .. ８４ي په بده ستر－ه كتل ك８５ي ، او دغه قانوني شهريت به يوه ورځ دَ هغه په غاړي كي ور لو

قانون په ضد هي＆ يو كار ته نه جوړ４دلو او په دې خبري ي３ ！ين／ار كولو چي هغه به دَ وسا دَ پاره 
او په ＇ن／ه ＇ن／ه ست７و او ك７ك５چنو   -پاكستاني شهريت ضرور دَ قانون له اُوږدې الري تر السه كوي 
رې راوړلو، نو له هغ３ ور＄ي سره سم الرو باندي ي３ تر خپلي وسا پوري چي ＇ن／ه دَ هغ３ دَ شهريت ز４

كومه داسي اداره وه ، چي هغوئ   -ي３ دَ واده دَ ر＊ت３ رس９ په غاړي كي زيندۍ ك５دل هم شروع شوه 
ي３ اوس نه تن／ولو ؟ خو لكه ＇ن／ه چي هغوئ دواړو قانون ته احترام لرلو ، نو هم هغسي دَ هپچا په 

وئ اوس خپل پات３ ژوند ته اوږې دَ ضمير دَ اطمينان نو ＄كه خو  هغ -سودابازۍ كي ور－５ر هم نه شولو 
- تر حده ورك７ي وې او په اغزنو الرو باندي ي３ مزل كولو
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خير تر كومه پوري؟ هغوئ هم انسانان ْو  －وا دغه دوه  -له غو＊و ＇خه جوړ نازك انسانان .. خو اّ
ور وَكتلو او په اثبات كي ي３ سر داسي وَ مئينان چي كله ست７ي شولو ، نو په ډكو ستر－و ي３ يو بل ته 

خوړلي  ماته  روئيو ته   ＊ورولو، لكه هغوئ چي دې ژوند او په ژوند پوري اړ دَ دې انسانانو وَ ＄ناوري
- وي

هم ＄كه خو چي كله  وسا دا ه５واد دَ پن％و كالو دَ استو－ني ورسته دَ كال  -خبره وه هم دغه رن／ه .. هو
تي كي پر４＋ولو ل／يا وه ، نو ي３ په ډكو ستر－و وَ  س５الني ته په اسالم اّباد ع په مئي مياش2003

..  ائيرپورټ كي دَ غاړي وتلو ورسته داسي وئيلو

ته ＊ه خبر ي３ ، چي زه په خپله خو＊ه نه ＄م ، بلك３ دلته په دې ه５واد كي زما .. زما －رانه س５النيه " 
"دپاره دَ اوس５دلو ＄اى نه شو پاته

..  ي３ په نره له ستر－و او＊كي پاكولو ورسته په دړد４دلي ژغ كي زياته ك７ه او بيا

ژاړم په دې نه، چي لتا ＇خه ليري ك８５م ، بلك３ ما دَ شهريت هغه ＊ائسته سند او دغه زرغون " 
" پاسپورټ ژړَوي ، چي ماته ي３ حق دَ پاكستاني ك５دلو راك７ى دى

كي ورته جر－ه ك７ي وې او په زړه  زړه كي دَ خپل يار هغ３ اوس كه ＇ه هم س５الني په ستر－و كي او＊
..  خبري ته پش５مانه ك５دلو، چي هغه به په ډ４ره خواُخوږۍ ورته وئيلو ، چي －ني

او دا انجل９ دَ خپل اكا لور .. ومنه  -دا قانون به يوه ورځ ستا او دَ مائن３ په غاړي كي ز４ندۍ شي " 
"  ＇ر－نده ك７ه

ولي چي دَ هغه ش５رينه  وسا چي دَ ده ژوند  -هي＆ ي３ نه شو كولى .. ه له السه وتى ْو خو اوس وخت دَ هغ
ي３ وسا ك７ى ْو  اوس په وړو وړو سُل／يانو كي دَ ورستي ＄ل دپاره  ورته الس ال سم پورته ك７ى نه ْو ، 

كس＂م  چي بيا دَ ائيرپورټ په لوم７ي ان＂ري －５ كي دننه ك５دلو ورسته په دويم －ام  دَ پاكستاني
اهلكارانو دَ هغ３ وَ ژ７４و و４＋تو ته كتلو سم دستي دَ هغ３ په ب５／ونوكي －وره چي ＇ه ل＂ولو؟ چي تر نيم 

او داسي ي３ سنجَولو، لكه هغوئ  -ساعته پوري ي３ سيالني له دباندي ＇خه په شيشو كي ننداره كوله 
ه５واد دَ پاسپورټ جنازه په نره  ياني دَ قام  محافظان چي دَ وسا نه ، بلك３ دَ هغ３ په الس كي دَ ده  دَ

او بيا له كس＂م ائيريا ＇خه ال سمه مخته نه وه ت５ره شوي ، چي دَ يوې بلي ادارې دوه كسانو ي３  -باسي 
داسي په چسپاندۍ الره وَ نيوله، لكه جوړه چي هغ３ دَ پاكستاني پاسپورټ او شناختي كارډ په ＄اى دَ 

-  الس كي نيولي وي هغوى دَ ه５واد په نوم دَ مرګ  فرمانه په

.. نوهم ＄كه خو هغ３ درې پاوْه ورسته دَ ډيپارچر النچ ＇خه په فون باندي وَ س５الني ته وئيلو
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ولي چي دَ خپلو خل／و دَ  -خيال مي نه ك８５ي ، چي بيا به كله هم په دې پاسپورټ باندي سفر وَ ك７م " 
"ال نور ه５وادونه به ي３ ＇ه حشر كوي السه ي３ دَ ب３ عزت９ دا حال دى ، نو －وره چي

 .. او بيا ي３ مخته دَ ＊ه ډ４ر ژړلو ورسته په تندكونو كي وئيلو

خو   -ضرور به را＄م او بلك３ هر كال به را＄م .. را＄م به .. دا مطلب نه ، چي زه به بيا نه را＄م " 
و هغه هم په ل／ول شوي ويزې ستا دَ ه５واد په پاسپورټ نه ، بلك３ په خپل پاسپورټ ا. !!.س５النيه 
..."  باندي

ته نه غواړې چي بيا ＄انته پاكستان９ وَ واي３؟.. －وا وسا "  "

ولي چي زه ډ４ره درنه وم چي په خپل پاسپورټ او دَ خپل ه５واد په نامه راغلي .. هو، هي）كله هم نه " 
ستا په ياد  -م زه ＇ومره وَ زورَولم هو ، اوس ته خپله ＊ه پوهى ي３ ، چي ستا دَ ه５واد نو..خو اوس  -وم 

" شي س５النيه   وايه ؟

په ياد شي.. وسا ، زما ډ４ر په ياد شي ډ４ر ＊ه.. هو"  "

س５الني به ال په ډډن ژغ كي نور ＇ه ورته وئيلو، چي هغه دَ ماشومي بچ９ په شان په ژړا  سر شوه او ＇و 
يو ＄ل چي بيا له هغ３ ＇خه يو  چا  دَ هغ３ دَ  －ه７ۍ ورسته ي３ فون يو دم داسي نا＇اپه ك＋５＋ولو، لكه

او يا هغ３ دا تابياك７ي وي ،چي هغه به له خپل مئين س５الني ＇خه هم په دې   -قوميت تپوس ك７ى وي 
هم ＄كه  خو   -خبره دَ ميني او ويني ر＊ته شلوي ، چي هغه خو هم كه نسالً نه، ا請الً خو پاكستانى دى 

..  وَُبو５１دلو س５الني  په لوم７ي ＄ل له ＄ان سره

زه لكه چي بيا يوازي شوم؟"   "

او بيا ي３ له ستر－و ＇خه او＊كي ال سمي پاكي ك７ې  نه وې ، چي دَ  واهمي تخيالتوپه بهير كي يو چا 
..  ورباندي ژغ وك７و

" !! .. س５النيه اې زما خوږه  س５النيه" 

؟ .. .  خوږې وسا ته !! ..وسا "  "

بلك３ دا دَ س５الني دَ زړه ژغ ْو ، چي په ورستي ＄ل ي３ ده ته دَ  وسا په خواږه ژغ .. خو هلته هي）وك نه وْ 
او هغ３ ته به ي３ له ډ４ري  -كي هغه ت５ر شوي وختونه ورپه يادولو، چي ده  به دَ خپل  ژوند اّواز －２لو 
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ته په هغسي م７و كي ور－６ ك７لو چي ده دې دئى بير" \ژوند" \خو نن هغه  -ميني دَ ژوند نوم وركولو 
او په وار  -وخت په ائيرپورټ كي دَ ساه اخيستونكو انسان وزمه ＄ناورو په شكلونو كي ليدلو ل／يا وْ 

نو ＄كه خو  -وار ي３ ستر－ي دَ هغو خل／و په لور اړَول３ ، چي ＄انونو ته دَ قام محافظان په ډ４ره نره واي 
ړيانو دَ پاركن， په لور روان شو، نو ي３ سينه موږلو ورسته فقط له ！رمينل ＇خه چي ＇ه وخت دَ －ا

..  دومره －يله تر خل３ وَ وتله

نو هغه به ＇ن／ه كور وي ؟.. چي كور وَ س７ي ته اور شي "   "

..  او په هم دغه ساعت يو س７ى ورته رامخي ته شو او پو＊تنه ي３ ور＇خه وك７ه

" اړې ؟！５كسي خو نه غو" 

خپله －اډۍ لرم..يَه يَه "    "

س５الني چي په كومي الري له وسا سره －６ تر ائيرپور！ه پوري راغلى ْو ، نو له دې خوا په هغ３ الري 
هغه شپه ده .. هو  -باندي يوازي داسي په ماتو احساساتو روان ْو لكه هغه چي هر ＇ه شاته پر４＋ي وي 

چي په هغه كي پروت جوليس سيزر دَ خپلوانو دَ السه په  -ه دې نه ك７ه پ＂ه ستر－ه تر بل سهاره پوري پ
چ７و باندي داسي وي＋تل ك５دلو ، چي  هغه به ＇ن／ه دَ يوه الس نيولو، نو بل الس به بيا ورته راغز４دلى 

 جال ْو او ظلم ال دا هم ، چي دَ احساساتو طبيبانو ي３ په پُرهارونو باندي دَ ملهم ږدلو په ＄اى مال／ي ال
هم ＄كه خو په دې بله ورځ دَ لمر له لوم７ي ＇رك سره سم چي په هغه ك３ م５＋ته  رومن  -دُوړَول３ ل／يا ْو 

نو سم دستي په كي دَ جنرل مارك انتهوني اروا داسي په شان وَ  -جوليس سيزر ＇ن／ه پور پرې ك７و
هغه چ３  -پ＋تون ك７و چي هغه ي３ له نْو عسكري حو請لو سره بيرته ＄وان او په هوډو كي  -ز４８４دله 

-رامات شوى ْو ، هومره خپلي پ＋تو په ظاهره په منافقانه موسكا روږدولى ْو .. ＇ومره دننه مات شوى 

- ولي چي هغه خو ال ماته نه وه منلي

_ 3 _ 

او بلك３  -كه ＇ه هم وسا له س５الني ＇خه ليري الړه ، خو دَ هغ３ په مينه كي هي＆ كمبوت نه راغلو
په دې خو مات زړى س５الني  -دَ هغ３ له خوا دَ س５الني دَ زړه ساتني چاري ال نوري نوري هم س５وا شوې 

هم يو ＄ل بيرته له نْو هيلو او غ＋تلو جذبو سره مل／رى دَ هغ３ په توقعاتو باندي پوره ختلو ته چمتو 
والي احساس به ي３ تر من％ه نه  او كله چي به هم هغه ورته راتله او يا به دئ ورتللو، نو دَ ليري -شوى ْو 
- ْو پاته
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خل， هم په خپلو اندازو ＄كه غلط نه ْو ، چي داسي ي３ وئيلو، چي －ني وسا دَ هم５ش دپاره 
ولي چي هغوئ دا ليدلي ْو ، چي س５الني دَ ډ４ري مودې ورسته يو ＄ل بيرته دَ يارانو  -س５الني پر４＋ولو

الكن ر＊تيا  -و تر اوله ي３ شاعري او ادبي چاري هم س５وا شوي وې په محفلونو كي زيات ليدل ك５دلو ا
داسي  -خبره دا وه چي حقيقت دَ دې خبري برعكس ْو او هغوئ تر اوله هم نور يو بل ته ني８دې شوي وْ 

په كال كي درې  -ورځ نه وه ، چي هغوئ به تر خپلو په ان＂رني باندي په －ن＂هو －ن＂هو چ５＂ن， نه كولو
－وا كله په الجزائر  -به حتماً دَ هغوئ تر من％ه دَ دْو يا درو هفتهو دپاره مالقاتونه ك５دلويا ＇لور ＄له 

خو دَ يوه كال ورسته وَ پاكستان ته دَ هغ３  -كي ،كله په پاكستان ، تركي ، مصر يا په شام او ُاردن كي 
په حركت كي  په ت， رات， كي كمبوت په دې سوب راغلو، چي يو ＄ل بيا  ب５الب５لي حكومتي ادارې

زادۍ باندي له يو بل سره وَ ويني  نو ＄كه  -راغلي وې او دا ي３ نه غو＊تلو، چي دغه دوه مئينان دي په اّ
ي３ په يوه نا يوه بهانه دَ س５الني او وسا په كردار او حركاتو كي خلي ل＂ولو په نيت دَ هغوئ تر من％ه 

خو تركومه پوري ؟ -ستور نه منلو  ب５لتون ＄كه غو＊تلو، چي هغوئ ي３ دَ ج５بونو ډكولو مروجه د

الكن دَ وسا په نه راتلو هم النجه سرته نه وَرس５دله ، بلك３ دَ حكومتي ادارو له خوا له س５الني ＇خه ال 
－وا كه ＇ه هم هغه په كال كي يو ＄ل الجزائر ته له وسا سره مالقات  -پو＊تني نوري هم س５وا شوې 

ت， او دَ وسا په نه رات， خفيه ادارې پر４شانه وې او له هغه ＇خه  كولو دپاره تللو، نو هم دَ هغه په دې
به ي３ دَ هغ３ دَ كار او روز－ار په حقله تپوسونه ＇ه ؟  چي داسي هم په همدردۍ الكن منافقانه انداز 

.. پو＊تلو، چي

" ستا مائينه ＇له له تاسره مالقات كولو ته نه را＄ي؟" 

و ، چي هغه هلته په يو امريكن ا４ن جي او كي كار كوي ، نو ＄كه دَ بيا كه به هر＇و س５الني ورته وئيل
خو دغه دَ ميني او س７يتوب په جرم نيول شوى مجرم په  -هغ３ دَ مشغوال  له الري دئ ورته ＄ي را＄ي 

ر＊تياْو وئيلو باندي هم سپين نه شو او بلك３ ال نور نور دَ خپلو ناكرده －ناهونو په دلدل كي ＊خ５دلو 
الكن دَ دې پرته ي３ هم  دَ  خپل زړه سر  -ياني هغه اوس تر ډ４ره هانده ذهني مريض شوى هم ْو  -ل／يا ْو 

وسا ته خله په دې سوب هم نه پر４كوله ، چي هغه نه غو＊تلو، چي دَ ده دَ ه５واد په باب هغه دَ كركي تر 
په باب كولو ، خو ده  －وا هر＇و كه به وسا له هغه ＇خه دَ ژوند دَ شپو او ور＄و -هانده رائ３ حتمي ك７ي 

به په زميني ر＊تياْو باندي دَ قامي نن， او ناموس ژغورلو په ايثاري جذبو له دروغو ＇خه كار 
نو ＄كه به هغ３ دَ خداى  -اخيستلو او ورته وئيلو به ي３ ، چي هر＇ه ＊ه شوي ＇ه، چي ډ４ر ＊ه شوي دي 

..   شكر ايستلو ورسته وئيلو

" ＊منان خداى دي ال نور ＊ه ك７ي دغه"  دَ خپل ه５واد او قام په نره دَ

..  بيا كه به ＇ه هم س５الني دَ هغ３ له دې دعا ورسته اّمين وَ وئيلو، خو په زړه زړه كي به ي３ وئيلو، چي
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هغه ورځ به خود دَ قيامت ورځ وي ، چي دا ＄ناور به س７ي ك８５ي"  "

په ډ４ر خوند ت５ر４دل３، خو س５الني .. ه ＊كاره ور＄ي شپ３ دَ خوږو او ترخو تر من％ه كه ＇ه هم پ
ولي چي هغه دَ وسا په ميني كي په قلندري جذبو باندي چي  -په وجود كي نيم هم نه ْو پابته شوى 

＇ومره ＇ومره دَ خداى او دَ خداى دَ مخلوق په لور په مست９ باندي الري لن６َول３ ، هم هغسي هغسي دَ 
او په هغه ورځ  دغه دوه مئينان ال نور هم   -ج ته رس５دله ل／يا وه هغوئ تر من％ه مينه خپل ورستني معرا

په يوبل كي دَ هم５ش دپاره پ５وند شولو، چي كله دَ هغوئ دَ ژوند په وچي سارا باندي په لوم７ي ＄ل 
او بيا دَ تنا－انو سره سمه چي ＇ن／ه نا＇اپه وربانديي  -اسمان خپله ＇５ره په －２و اوري％و كي پ＂ه ك７ه 

نو ي３ دَ ارمانونو په ＇ان／ي باندي يو داسي ＊ائسته －ل وَ غوړ４دلو، چي مخته بيا  -پ７ك５دله بر４＋نا وَ 
- دواړه دَ هغه －ل دَ ساتني او روزني دَپاره ماليار شولو

ع په جوالئي مياشتي كي په نهه ويشتمه ن５＂ه دريمه ＇ه شوله ، چي 2003دَ هغوئ تر مين％ه ُلور دَ كال 
الكن دَ  －الل９ ُلور چي دَ هديل بر４＋نا افضل خان په  -باندي تكميل هم شولو دواړه په خپل خپل ＄اى 

نوم ي３ دَ هغوئ دَ ميني دَ نخ＋ي په تو－ه په الجزائر كي دَ ژوند لوم７ۍ ساه اخيستي وه ، هم هلته دَ 
 -عربي رسم له مخي دَ وسا دَ مورك９ او خور هاجره په ن／ران９ كي دَ روزني په نيت ＄كه ورك７ل شوه 

چي پالر ي３ په پاكستان كي دَ خپلو ناتوانو مور او پالر په چوپ７ وهلو او مور وسا ي３ په عراق كي دَ 
ولي چي دغه خو هغه وخت ْو ، چي  -وخت زپلو ＊％و په غم كي ور－５ر خپلي ورست９ ه）ي كول３ 

كرانو په تر  هغه هم يو په لسه ي３ عس.. امريكا 請د ر 請دام په كوم  ناروا جرم كي بنديوان ك７ى ْو 
- عراقيانو ظلم روا ك７ى ْو

***** 

٢٣  فصل

په بغداد کي دَ وسا دَ مرګ خبر
س５الني نن سبا په دې خوشاله ْو ، چي په دريمه ورځ هغه دَ يوې مياشتي دپاره ُاردن او الجزائر 

ه كوله چي خپلي ُلور بر４＋نا خان ته نو＄كه ي３ دا ه） -ته له وسا سره دَ چه＂يانو ت５رَولو په نيت روان ْو 
- ولي چي وسا ورته دَ داسي كولو وئيلي ْو -＊３ ＇خه ＊３ او ډ４ري جام３ ور وړي 
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خو دَ خداى لكه چي دا خوشالي په س５الني باندي نه وه پيرزْو ، چي تر ت， درې ور＄ي له مخه دَ 
چيغه باندي دَ دې خبري ورسته پرې شو، چي وسا ！５لي فون دَ يوه غ درز ك５دلو سم دستي دَ هغ３ په 

. .  وئيلو ي３

بر４＋نا زما په رن／ه دههدیل "  ..... "

"هم ＄كه خو دَ س５الني له خل３ هم نا＇اپه داسي وَ وتلو" 

هم ＄كه خو ي３ ته －ار ك７ې"  "

- ي３ توره تياره راغله او بيا ي３ دَ ！５ليفون رسيور له السه ＇ه وَ لو４دلو،چي په ستر－و

بيا كه س５الني هر＇و دَ فون كولو دپاره ه）ي وك７ې ، خو په رابطه جوړَولو كي بريالى نه .. هو 
الكن هغه دَ ل５ونيانو غوندي دَ ！５لي فون ډائيل بيا بيا  تر＄ولو، چي مخته پراته ！５لي ويژن په  -شو 

ام شو، چي  په سكرين باندي ي３ دَ ډرامه ＊كاره كولو په ُاردو ل／５دلي چ５نل كي ي３ هغ３ نرۍ پ＂９ ته پ
..    نو ＄كه س５الني په زوره زوره وئيل پئيل ك７ه، چي ورباندي ليك ْو -وخت ورو ورو چل５دله 

. .  افراد زخمي 47جانين ضائع اور   23جس مين  ، .بغداد مين ايك اور خودكش حمله  " "

..  چي ،ويمي ورپس３ پ＂９ باندي نوشته ْو په ده  په اړ بر４کن， نیوزدَ دې  او بيا 

" نزديك هوا ک３هي６كوار！ر  ３ ك اّئي ا４م سييه خودكش حمله  " 

او ب３ ُخوده ＄كه شو، چي وسا خو دَ دې  -دومره وئيلو ورسته دَ س５الني له خل３ يوه ت５ره چيغه وَ وتله 
ئي ا４م سي مشره مديره وه - اّ

ي س５الني دَ ل５ونيانو غوندي بيا په سرو ستر－و كه يوې خواته دَ ！５لي فون ډائيل مخته ＇ه ْو ، چ
..   بيا بيا تر＄ولو، نو بلي خواته ي３ دَ خپلي ُلور په نامه داسي كركه هم ليكله

بر４＋نا ته ＇ه راغل３، چي مور دي هم وَ ＇＂له"  "

..  او بيا ي３ په وړو سل／يانو كي وئيلو

" هو كركه.. زه له تا كركه كوم كركه .. اى دي زما ديد درسره نه وَك７ي اې منحوسي بر４＋نا خد" 
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＇و ＄له ي３ نورال دَ ！５لي فون ډائيل دَ وسا دَ كور په نمبر هم چي به ＇ن／ه وَ تر＄ولو، نو بيرته به ي３ 
كه په عمان كي ..رسيور ＄كه ك＋５＋ولو، چي هغوئ په دې هم نه ْو خبر چي هغه نن سبا په بغداد كي ده 

..  ولي چي پرون خو وسا ورته دَ ني له لبري په چ５＂ن， كي وئيلي ْو،چي -   

" ما مورك９ ته هغه بله ورځ دا وئيلي ْو چي ما په عارضي تو－ه خپل دفتر وَ عمان ته شيف ك７ى دى" 

..  او دَ خپل دې دروغ په جواز كي ي３ دا وئيلو ،چي

" غه ده او زه نه غواړم چي زما له سوبه ورته شاك وَرس８５يماما نن سبا ډ４ره نارو" 

س５الني چي به دَ هغ３ دا خبري په زړه شوې، نو به ي３ حالت ال نور هم په دې خبري احساسولو باندي 
خراب شو، چي دَ پرو－رام په سمه درې ور＄ي ورسته به دَ هغه دَ رس５دلو شپ８ －ن＂ه３ ورسته خو به په 

الكن ＇ن／ه ؟ .. خي ته دَ هغ３ دَ كورن９ له غ７و سره هغه هم ائيرپورټ ته ور＄ي الج５ريا كي دَ وسا وَ م
خو بيا چي هغه هم نه شي را، نو به ي３ له هغوئ سره  -دَ خداى په كار شوله .. هغه خو الړه －ار شوله 

چرته ل＂وي ؟ او دَ هغ３ دَ ناخبرتيا په باب به هغوئ ته ＇ه واي ؟

５ري شوې؟ په دې باندي يو خداى خبر ْو او بل س５الني ، چي دَ وي＋تلي دا درې ور＄ي ＇ن／ه ت
هر ＇و كه به ي３ زړه ته دَ هغ３ دَ ژوند  -مارغه په شان داسي ！پر４دلو ، چي نه رغ５دلى شو او نه الوتلى 

..  ۍ پاته ك５دلو تسلياني ورك７ې ، نو يو دم به داسي سوالونو هغه بيرته په وير كولو وَپارَولو، چي

" هغه كه ژوند ۍ ده ، نو فون ولي نه كوي ؟ او په ان＂رني باندي ولي له ده سره رابطه نه كوي؟" 

هو، هغه چي له هري خوا مايوسه شو ، نو ي３ دغه ورست９ ّارزو په زړه كي په كو！５د و شو ه، چي بس 
 م７يني غم خو ＊ه وَ ژړَوي چي كه نور نه ، نو دَ هغ３ له كورن９ سره ي３ دَ -ژر تر ژره الجزائر ته وَ رس８５ي 

-

_ 2 _ 

باده تر دوب９ او بيا دَ سوريا تر دمشق پوري پرله پس３ فالئ＂ونو چي هغه ＇ومره ) شام(له اسالم اّ
تر دې  زيات هغه ته دَ زړه ُدوك هغه وخت وَ لو４دلو، چي دَ دمشق په ائيرپورټ باندي په  -ست７ى ك７ى ْو 

ما＇پ＋ين خواته كُوز４دلو سم دستي ي３ په سپيكرانو باندي دَ خپل بل ＇لورنيمي بج３ ياني قضا 
فالئ ائير الج５ريا له خپل ا請ل وخت ، －وا له نهه نيمي بج３ ماُخستن ＇خه هم دولس نيمي －ن＂ه３ 

- ＄ن６ اعالن تر غوږه شو

" －وا دا غون６ ه شپه به دلته ت５رَوم؟" 
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..  شو، چياو بيا ي３ بل سوال په مزغو كي دا راپورته 

" دلته به كوم ＇ه ؟ "

نو ＄كه دَ ＇ه سوچ كولو ورسته  ي３ ＄ان دَ ويزا په كاوْن＂ر باندي ناستي هغ３ كلركي ته ورسولو، چي يو 
خو ان／لسي نه ورتله او بل ي３ وَ س５الني ته په ！رانزي ويزا وركولو باندي غوټ ＄كه يَه ك７و، چي دى 

رسته چي هغه بيا خپل حال ！ول ورته ت５ر ك７و، نو ي３ دَ سبا تر اتهو خو دَ ډ４ر بحث كولو و -پاكستانى ْو 
- او دَ هغه پاسپورټ هغ３ له ＄ان سره خوندي ك７و -بجو پوري ويزا په كاغذ ليكلي ورك７ه 

دَ دمشق ＊ار په 請الحيه نامي ائيريا كي په يو هو！ل كي خونه نيولو ورسته ي３ يو دوې －ن＂ه３ 
رام نه ورتلو ، نو ＄كه ي３ پام په بله اړَولو په نيت چي ＇نكه الندي راكوز شو ، نو ي３ خو اّ -سر وَل／ولو 

..  ！５كسي وَ نيولو او هغه ته ي３ وَ وئيلو، چي

"دا ＊ار را باندي وَ －وره او بس"

 -او بيا سم دستي ！５كسي دَ مزا او حميديه په لور پ５＋ه وك７ه ، چي مشهوره شاپن， ائيرياوي دي 
لته را－ر＄ولو ورسته ！５كسي ډرائيور ورته وئيلو، چي كه دائى وَغواړي ، نو زباداني او ُيوبُروت دلته ه

خو خبره دا ده، چي دا دواړه عالق３ دَ دمشق بهرن９ برخي دي او په ت，  -نامي ＄ايونو ته هم تللى شي 
-  خو س５الني ورسره خبره خو＊ه ك７ه -رات， كي به ＇ه زيات وخت ل／８５ي 

..  نيمي بج３ خواته ي３ س５النى دَ هو！ل مخي ته ُكوزَولو، نو ！５كسي ډرائيور ورته وَوئيلوچي دَ دولس 

دا 請الحيه نامي عالقه هم دَ غ＂و شاپن， س＂ورونو پرته بال نوري زړخوشياني لري لكه ＊ه ＊ه "
"  ..  ر４س＂ور４ن＂ونه او

７ه او كرايه وركولو ورسته يوې ډرائيور به ال نور ＇ه وئيلو، چي س５الني ي３ خبره په دغه ＄اى پرې ك
لن６  -خو شپه وه ، چي －رسره نه ت５ر４دله  -بلي خواته په دې وَ －ر＄５دلو، چي دا شپه يو رن／ه سهار ك７ي 

ه دا ، چي يوه نيمي بجو خواته چي خپلي خوني ته راتلو، نو دَ سوريا تر نيم در＄ن زيات عربي او يو 
تر دوې بج３ پوري ي３ يوې بلي خواته په دې وجه اړَولو، چي اخبار دَ ان／لس９ ژبي په الس كي ْو او بيا 

 -دَ بغداد دَ هغ３ نه ه５ر４دونكي بم چاوْدني پ５＋ي عكسي تفصيل په كي وَ－وري او يا نوم دَ ډاك＂روسا 
الكن دَ اخبارونو دَ پا１و اړولو  -ولي چي وسا خو دې وخت دَ رضاكارانو په خاص شخصياتو كي يوه وه 

ئي６يا ي３ نه ك７ه ترې السه را اړولو پرته هم  نو ＄كه يو وخت لكه ماشوم په چوك９ باندي ويد ه .. هي＆ اّ
- چي دَ سهار په اويكن， كال ي３ ستر－ي خالسي شوې -شوى ال سم نه ْو
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درسته شپه په و４＋ه ت５رِولو ورسته چي سهار په لس بج３ دَ ائيرالج５ريا الوتكه پورته شوه، نو 
دائى په دې سفر باندي تر  -ي هي＆ س５ك نه وْ پاته شوى او نرۍ نرۍ تبه ي３ هم ك５دله دَ س５الني په بدن ك

لن６  -هغه وخت نه شو پوهـ ، چي الوتكه دَ واړه س＂اپ په نيت دَ ُاردن په ＊ار عمان كي نه وه ُكوزه شوي 
３ ما＇＋ين په ه دا، چي دَ ＇لورنيمو －ن＂هو دَ مزل كولو ورسته چي دَ دې ＄اى دَ وخت په سمه په دوې بج

نو س５الني له ت／ه داسي لو４دلى ْو ، لكه دَ مودو  -بوميدين الجئيرز ائيرپورټ باندي ＇ن／ه ُكوزه شوله 
خو بيا ي３ هم شا وخوا ستر－ي غ７َولو ورسته له ＄انه داسي ＇وكه غوندي تپوس  -مودو مريض چي وي 

..  وك７و ، －وا

به زه دَ هغ３ وَ －ور ته ور＄م ؟－وره چي وسا به زما وَ مخي ته راغلي وي او كه  "  "

او بيا ي３ يوه اوږده س７ه ساه اخيستلو ورسته －وره چي په ب３ خودۍ كي ＇ن／ه تركاون＂رونو پوري ＄ان 
وَرسولو ؟

يو وخت چي س５الني په هوش كي راغلو او ستر－ي ي３ وَغوړَول３، نو ＇ه －وري ؟ چي هغه ته دَ  وسا 
ينئير عبدالقادرسكاني اوږې ورك７ي دي او ＇وكه ＇وكه ي３ دَ هغو دوْ اوخ＋ي جاللي او  ورور اينج
چي په كي دَ هغه وَ مخي ته دَ هغو دْو په چپه مهدي ، هاجره، راديه ، .. مو！رانو په لور بوتللو ل／يا ْو 

 نو ＄كه دَ هغه په زړه كي دا -خو وسا په كي نه وه  -امينه هند، سميرا، زوه５ب او سيدعلي هم راغلي ْو 
اوس به ي３ دَ هغ３ په باب تپوس ته  -خبره يقيني شوه، چي وسا دَ هم５ش دپاره ور＇خه ب５له شوي ده 

..   خله جوړَوله  ، چي په مال ！كولو ورسته قادر ورته وئيلو

ستا ډ４ر زيات ！مپر４چر دى.. س５النيه   "  "

" " ＇ه واې ؟ او ما پر８４دئ ، چي خپله درسره تر مو！ره الړ شم

خو هغوئ پرې نه ＊ودلو، ولي چي س５الني شاوخواته كتلو ورسته چي خپله  وسا تر ستر－و نه شوه ، 
نو  ئ３ وَ  قادر ته په م７و  كتلو ورسته په ستر－و كي او＊كي م５لمن３ شوې او ال ئي３ سم دَ  هغ３ دَ مرګ  

-واو ب３ هوشه ش-تپوس ور＇خه نه ْو ك７ى ، چي يو ＄ل بيرته سر ورباندي وَ ＄５２دلو 

س５الني چي دَ وسا مرګ  ئ３ يقيني －２لى ْو بيرته له هوشه الس په سر شو ، خو بيا هم هغه اور４دلو، چي 
..  عبدالقادر او جاللي وَ نورو ته ل／يا ْو وئيلو ي３ ، چي

"هله هله ژر ي３ در واخلئ ، چي وَ دې ني８دې اسپتال ته ي３ بو＄و "
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ره منلي وه ، چي وسا هغه دَ هم５ش هم５ش دپاره پر４＋ودلو  او په دې ساعت دَ س５الني زړه دا خب.. هو 
دَ هغه هي＆ نه ْو په ياد ، خو بيا هم له  -نو ＄كه خو دَ هغه په ستر－و توره تياره راغلي وه  -الړه م７ه شوه 

..   ي３ره په وار وار ب５２ُدلو او وئيلو ＄ان س

"پيرزوْ شوېما كله ته دَ عراق په بمونو .. زما خوږې  وسا.. وسا " 

..  او بيا به له ＄ان سره دَ وه５دلو ورسته داسي په سُل／يانو سر شو 

"نفرت نفرت.. زه له هغ３ نفرت كوم .. بر４＋نا ډ４ره منحوسه ثابته شوه " 

- وسا وسا وسا غوندي تكراري ！كو سره ي３ سُل／９ نوري هم ت５زي شوې ..نه يوازي دا بلك３ 

ره پر４شانه وه او هي）وك په دې نه پوه５دلو، چي په س５الني باندي ＇ه وَ شو ؟ دَ وسا درسته ف５ميلي ډ４
او دې وخت په در＄نو ＊％ي او ＄وانان دَ هغه دَ ب６５ شاوخوا ته دَ اسپتال په ا４مرنجنسي روم كي والړ وْ 

 او هر يوه له والړي ډاك＂ري ＇خه پو＊تنه كوله چي  س５الني به كله په هوش كي را＄ي ؟ خو هغ３ دن／ي -
..  ډاك＂ري به په وار وار هر يوه ته په خپله ژبه كي وئيلو، چي

"دا ＄وان به ډ４ر ژر په هوش كي راشي.. هي＆ دَ خطرې خبره نه ده" 

خو بلي خواته س５الني ْو، چي ＇ن／ه به ئ３ ستر－ي په نيم ب３ هوش９ كي خالسي شول３، نو شاوخواته 
ولي چي وسا   -و نه شوله ، نو بيرته به ب３ حاله شو م７ې ستر－ي اړَولو  ورسته به ئ３ وسا چي تر ستر－

چي －ني كه ＇ه .. نو ＄كه به دَ هغه په ذهن كي دا سوال هغه بيرته ب３ ُخوده  ك７و -په هغو خل／و كي نه وه 
هم هي）وك نه ژاړي ، او وسا م７ه نه  ده ، نو دَ هغه دَ تپوس كولو دپاره ＇له نه ده راغلي ؟ او بيا به ئ３ 

- هم ＄كه خو نه شته په دې خل／و كي.. ه حتمي ك７ه، خود لكه چي هغه م７ه ده خپله دا خبر

_3 _ 

دَ س５الني ستر－ي هغه وخت سمي خالسي شول３، چي دَ اسپتال په ا４مرنجنسي روم كي  ډاك＂رالميه 
.. وړه  بر４＋نا خان  ورته رامخي ته ك７ه او ورسره والړي خديجه وئيلو

دې خپلي شهزاد－９ ته.. دا －وره ..  ني س５الني س５ال"   "

منحوسه بر４＋نا.. شهزاد－９ ؟ ياني بر４＋نا "  خان  "

دَ س５الني په سواليه بر４＋نا باندي ډاك＂ر الميه چي دَ وسا دَ كشر ورور مهدي مائينه وه ورته په موسكا 
..   وئيلو
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"بر４＋ناخانهدیل هوهو، ستا ＊ائسته لُور " 

..   خو س５الني دَ هغ３ په خوا ال سم وه هم نه كتلو ، چي مخ ي３ ور＇خه واړَولو

" زه ور＇خه كركه كوم كركه.. مه ي３ را＊كاره كوه دا منحوسه" 

او بيا ي３ ستر－ي يوې بلي خواته غ７ولو ورسته دَ زړه له درده بيرته اوت７ل３ او يوه  اوږده س７ه ساه ي３ 
ول３ چ３ اوس خو دَ هغه زړه دا خبره باقاعده منلي وه ، چ３ وسا  -ي ك７ه لكه ماشوم له سل／９ سره مل／ر

دې وخت كه ＇ه هم ＇و السونه دَ هغه تر سره او س５ن３ پوري دَ تسل９ وركولو دپاره .. م７ه شوي ده 
＄كه چي يو ＄ل بيا ډاك＂رالميه په  -خو  هغه دا دومره لويه سانحه نه شوه په اسانه سهلى  -رس５دلي ْو 
لس９ ك３ دَ س５الني پام دَ بر４＋نا خان په خوا ور اړولو ورسته چ３ ＇ن／ه هغه ماشومه ورته ماتي ان／

..  رامخي ته ك７ه نو س５الني له خل３ داسي الس واخيستو

مه را＊كاره كوه دا اروا ＇＂لي.. ليري ي３ ك７ه "   "

..  مخته خپله غصه داسي كش ك７ه ！ولو والړو خل／و يو بل ته ال سم په حريان９ نه ْو كتلي ، چ３ س５الني

"موږ ！وله به داس３ اوخوري لكه -بلك３ دَ بال بچ９ ده .. دا منحوسه ده منحوسه "  .... 

..  خبره ي３ ال سمه سرته په ست７ي غصه كي نه وه رسولي ،چي ناببره ي３ يو ژغ تر غوږه شو

؟..دا ＇ه واي س５النيه" 

５الني په پلن， كي سپك راك＋５نستلو او دَ راغلي  ژغ په خوا ي３ مخ اړولو سره سم دا ژغ ＇ه ْو ، چي س
..  له خل３ ＇خه ووتلو

ته وسا ژوندۍ ي３ ؟.. وسا ته "   "

او اوس به ال س５الني دَ  وسا په خوا ور دان／لو، چي هغه ورته په غ＂و －امونو رامخي ته شوه او هغه ي３ 
ه سملولو، چي ورباندي راغون６ و شوْ خل／و يو بل ته داسي په ح５رانتيا وَ كتلو، په بي６ باندي بيرته ＇

الكن وسا ＊ه پوه５دله، چي داسي شاك هغه ته ＇له  -لكه په س５الني چي دَ ل５ونتوب دوره راغلى وي 
رس５دلى ْو ؟ خو وئيلى ي３ بيا هم ＄كه نه شو ، چي هغ３ نه غو＊تلو، چي په دروغو باندي برس５ره يو بل 

..  نو ＄كه ي３ دَ س５الني په غوږ باندي خله ږدلو ورسته ＇وكه ورته وئيلو -وغ وَ واي در
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چي زه بچ شوم ، ولي چي دَ بمونو دَ چاوْدنو په وخت زه په دفتر كي نه ، !!  دا زما بخت ْو س５النيه " 
"بلك３ ورسره جوخت په خپل －يس هاوْس كي وم

ورسته دومره ورسره په －６ه وَ ژړلو، چي دَ ！ولو والړو خل／و دا او بيا ي３ په هغه باندي غوزۍ اچولو 
هم ＄كه خو دَ هر چا په ستر－و كي او＊كي  -زياته ل５ونى شو .. پوره يقين شو، چي س５الني الړو 

-  راغون６ي شوي وې

ستي دَ دْو －ن＂هو دَ ضروري عالج كولو ورسته  س５الني خپله لُور بر４＋ناخان  په غوزۍ كي اخي
له خپلي ش５ريني وسا سره ＇ن， په ＇ن， په مو！ركي ناست چي دَ الشراقه په لور رهي شولو، نو دَ 

ولي چي جنرل محمد زناخري، ډاك＂ر هادي او انكل عمر هم په  -－اډيانو شم５ر له دوْ ＇خه پن％ه شوى ْو 
- خپلو －اډيانو كي بچيان دَ س５الني دَ حال وَ پو＊تلو ته راوړي ْو

_4 _ 

ما خو ！ول حال نن سهار وَ مورك９ او نورو ته دَ هغي پ５＋ي په باب ＄كه وَ وئيلو، چي زه و４ر４دمه،  "
"چي دا خل， تا په ر＊تيا باندي ل５ونى نه وَ －２ي

او بيا ي３ بر４＋نا ورته سپارلو ورسته دَ مورك９ په ژغ چي  دباندي －امونه ږدلو، نو ي３ ورته په خندا 
..   كي وئيلو

"په خو داسي خرك５دل３، چي ！وله خونه دي په سر اخيستي وهبرايه ش" 

   "... ولي نه"  

اوس به ال هغه هم وَ وسا ته دَ خپلو ت５رو درو ور＄و او شپو ب３ خوبي ＄واب كوله ، چي په غوزۍ كي 
ناستي بر４＋ناخان  ي３ پام دَ خپلي ماشومي خندا په لور داسي واړَولو، چي هغه ＇پ كولو ورسته له 

..  ين３ سره وَل／وله او له زړه ي３ داسي ُدعا ورته وَوتلهس

" ته خو زما او دَ وسا دَ ميني نخ＋ه ي３ زما خوږې ُلوري -خداى دي ژوندۍ او خوشاله لره " 

او بيا چي ي３ په غو＇يانو باندي بيرته ＇پ كوله ، نو وسا خوني ته ورننوتله او په مخامخ چوك９ كي دَ 
په ډ４ر حسرت دَ پالر او لور وَ ميني ته ور وكتلو، نو ي３ له ستر－و ＇خه ＇و  ك＋５نستلو ورسته ي３ چي

＇ا＇كي او＊كي په باړخو－انو باندي شايد چي په دې احساس ك＋ته ايله شوې، چي هغ３ نوى ژوند له 
هم دغه وجه وه، چي وسا تر اوله زياته په س５الني باندي غوړ４دله او  -دې ＄ايه خو پئيل ك７ى ْو 
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چي له نوي سره دَ هغه په ژوند كي دومره مينه وَليكي ، چي هغه لوم７ۍ مينه ي３ پرې غو＊تلو ي３ ، 
- ه５ره شي

خو بيا هم دَ س５الني له فطرته دَ  -كه ＇ه هم اوس س５الني او وسا تر خپلو نوى ژوند اّغاز ك７ى ْو 
－وا هغوئ غو＊تلو، چي تر  -كمه  س５ل جنون او دَ وسا له فطرته دَ زړو اّثارو سره ب３ كچه مينه نه شوه

－وا چي بيا ي３ راتلونكو مئينان په پاته شْو پُلونو  -خپلو دومره مينه وك７ي ، چي دَ تاريخ برخه و－ر＄ي 
باندي تر هغو پوري دغسي جوړه جوړه  وَرس８５ي ، لكه هغوئ چي خپله هم دَ مخته وتو مئينانو په الره 

- تر دې ＄ايه پوري رارس５دلي ْو

وهم ＄كه خو دَ الج５ريا دَ  زړَو تاريخي كن６ والو او دَ ب５الب５لو ساحلي ＊ارونو دَ ＊ائستو سمند هو، ن
ري ＇ن６ و په ر４／ونو باندي بيابيا نه يوازي را－ر＄５دلو بلك３ دَ خپلي ميني ُپولي پراخولو په نيت 

له يو بل ＇خه دَ خلوص رقم كولو او جذب３ تاوْولو  په اراده به كله كله دومره مخته هم وَوتلو، چي 
او دا لوم７ى ＄ل ْو ، چي هغوئ چرته هم  په  -ورك５دلو ويرو به بيرته دواړه په راستن５دلو مجبور ك７لو 

ولي چي  -س５ل باندي تللو په وار دَ خپلي كوگرن９ نور غ７ي دَ نورو كلونو دَ س５ل په رن／ه نه وړلو 
ي چي له ت５ر يوه كاله ي３ دَ پالر او مور هغوئ غو＊تلو ، چي يو بل او په خپلو كي هغه ُلور احساسه ك７

او تر اوسه ال سمه له هغوئ ياني  -تنده په هاجره ، سميرا ، ډاك＂رالميه او امينه هند باندي ماته ك７ي وه 
- حقيقي مور او پالر سره بلده شوي هم نه وه

ه ي３ پالر س５الني دَ ماشومي بر４＋نا خان په موجود－９ كي كه يوې خواته وسا هوس５دله ، نو بلي خوات
نوم وركولو كله كله دَ خواږه رقيب په .. یاني دَ هغه او دٌ وسا دٌ میني ُروح  " وح ُر" چي خپلي لُور ته دَ 

..  تو－ه هم وَسنجوله او －يله به ي３ داسي دَ وسا ＇خه وشوله

" راكوېته ماته توجه كمه .. له كله چي زموږ تر ميان دا بر４＋نا خان راغلي ده .. وسا " 

" ا "  نو ＊％ه دَ س７ي تر مائن３ زياته دَ اوالد مور شي.. چي كله اوالد اوشي .. يقينً

..   خو س５الني به ورته وئيلو

..    الكن دَ دې مطلب دا خو هم نه وي چي.. منم منم "   "

ډ４ر اړام نه شوې دَ دې بر４＋ناخان دَ ك５دلو ورسته؟ ! ..س５النيه "  "

" خو زه خپل وخت غواړم، پوهى شوې ؟؟..زه نه يم خبر وسا" 

ته خو هم.. ＊ه ＊ه م７ې "  "
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دا او داسي نوري دَ ناز －يل３ چي له ا請له دَ ميني معامل３ وې دَ هغوئ تر من％ه ك５دل３ ، خو هغوئ به 
ن％ه دَ بر４＋ناخان  رات， مينه －وا دَ هغوئ تر م.. او په دې كي شك هم نه ْو  -دې ته دَ ميني نوم وركولو 

＄كه خو .. يو نوى ژوند په نوي ب２ه كي ور＇رمه ك７ى ْو .. په يو نوي پ７اْو ډه５ره ك７ي وه او دې پ７اْو 
س５الني  له وسا سره دَ  شارجه او ُدوب９  دَ تفصيلي س５ل كولو ورسته هغه له ＄ان سره سمه پاكستان ته 

－وا  -ه ذهنونو كي دَ راپورته شْو سوالونو ＄واب وك７ي هو په دې نيت ، چي دَ خپلوانو پ.. راوړله 
- هغوئ ب５ل شوي نه بلك３ له يو بله دَ ＄ينو مجبوريانو له سوبه لري شوي دي

***** 

٢۴ فصل 

ابدي ُیون ... په بحرالمیت کي دَ ازلي مینی
ولي پاكستان .. －ني ډاك＂ر وسا.. ولو چي كه يوې خواته دَ خل／و په ذهنونو كي دې خبري سر راپورته ك

هم ＄كه خو بلي خواته ي３ په .. ته نه را＄ي ؟ چرته خو هغ３ س５الني دَ هم５ش دپاره نه پر４＋ولو؟ هو 
زړونو كي دَ هغوئ ترميانه دَ ابدي فراق ز４８４دلى  شك ال نور نور هم يقين ته ني８دې په دې شو، چي دَ 

هم ＄كه خو به هر مل／ري او هن چي دَ كور   -وله كمبوت راغلى ْو س５الني  په بهرنئيو دورو كي هم تر ا
..  غ７و به ال هم په وار وار پو＊تنه ور＇خه كوله چي

" ؟ چي نه ته ډ４ر ډ４ر ور＄３ او نه هغه درته را＄ي..＇ه چل شوى دى ستاسو تر ميانه " 

دَ هغه او وسا تر ميانه هغوئ په .. دَ س５الني په حال يو لوى اهللا خبر ْو او يا هغه پخپله ، چي دا فراق 
چي په پاكستان كي ي３ دَ خپل شرعي  -بلك３ هغوحكومتي مجبوريانو راويستى ْو .. خپله خو＊ه نه 

واده دَ اولي ور＄ي ＇خه تر هغه وخته پوري  ور＇خه په －６ه تنديان ！كولو ، چي وساپه عزت ور＇خه 
ورو خواست／رو زړونه دَ وسا له خوا مايوسه  شولو ، ياني چي كله دَ قانون په نامه دَ ت -كوچ نه ْو ك７ى 

نه يو ورځ وه او نه  -نو ي３ دَ هغ３ دَ تللو كسر دَ خپل ه５وادوال س５الني ＇خه ايستلو كي پئيل ك７و 
خو س５الني هم په خپل ضد  -دَ دې چارواكي خواست／رو الري دَ هغه په لور لن４６دل شروع شوې .. دوې 

بلك３ دَ يو  -هغو خواست／رو يوه ناجائزه او ب３ تحريره خبره ي３ هم نه منله  －وا دَ -كي له چا كم نه ْو 
هغوئ چي به هر ＇و ورته تلكي په  -ايماندار شهري په تو－ه به ورسره په قانوني الرو مخ مخته روان ْو 

، چي  ولي چي هغه په دې خبر ْو -نو هغه به ي３ په شكنجو كي نه راتلو .. ب５ال ب５لو قانوني بهانو درول３ 
نو  -هغه له وسا سره واده دَ شريعت محمدي له الري ك７ى دى او خداى پاك به حتماً دَ هغه كومك كوي 

＄كه ي３ دَ خپل ه５واد دَ قانون په احترام كي له دغو چارواكي قواْو ＇خه چي به كله دَ عدالتي نو！س 
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و دَ ختم５دو په ＄اى به ال نوره خ -نوخبره به دَ يو ＇و ور＄و دپاره س７ه شوه .. طلب كولوخبره ت５زه ك７ه 
او بيرته به له نوي سره دَ قانون په .. توده ＄كه شوه چي زړو چارواكي ＇５رو به نوي ＇５رې واغوندل３ 

- نامه يوه نوي شرم５دلي لوبه دَ س５الني په حق كي روا شوه

دي شول３ ، نو هغوئ دَ اوس چي كله دَ خواست／رو دَ پيسو را！ولو الري ＇ن／ه په مكمل تو－ه بن
چي كله په  -س５الني او وسا تر ميانه دَ سفرداسي داسي ناروا خن６ونه دَ قانون په نامه درول شروع ك７و 

نو ＄كه خودَ خپل عزت ساتلو په غرض وسا او س５الني تر  -＄ن／لي قانون كي هم تاريخ نه  دي رقم ك７ي 
الكن وسا به په خپل .. په كال كي يونيم ＄ل  خپلو و請الونه نه يوازي ډ４ركم ك７ي ْو بلك３ س５الني به

هو، په دې هيله چي ك５دلى شي يوه .. پاسپورټ درې ＇لور ＄له دَ يوې غل３ په شان ورته په پ＂ه راتله  
او په دې  -ورځ دَ عظيم خداى پاك له خوا دَ دې ＄ناورو په زړونو كي ل８ه انساني همدردي پيدا شي 

دپاره نه يوازي دَ خپل ه５واد نوم او عزت تر پ＋و دالندي كوي پوهى شي ، چي هغوئ دَ يو ＇و پيسو 
نو ＄كه  خو يوه ورځ دَ ！５لي فون له الري ډاك＂ر وسا دَ خپل  -ل／يا دي بلك３ اسالم ته هم تاوان رسوي 

..  －ران  م７５ه س５الني مينه په شدت سره احساسولو ورسته دَ زړه له سوخته ورته وَ وئيلو چي

زما .. ماما ماما .. كه له ما يوه ورځ خپله ماشومه لُور بر４＋نا خان دا تپوس وك７ي چي  ! ..س５النيه " 
" زه به ＇ه ＄واب وركوم ؟.. پاپا چرته دى ؟ ولي نه را＄ي ؟ نو وايه 

..  او بيا ي３ دَ ＇ه لمحو دَ چپيا ورسته په ډډن ژغ كي خبره داسي سرته اورسوله

چي يوه ورځ به ستا دغه －ران ه５واد تاته له خپلي لُور سره هم دَ  ولي چي ماته داس３ ＊كاري.. هو " 
"ليدلو اجازه نه دركوي او يوه نا يوه قانوني بهانه به درته جوړه ك７ي

خو س５الني ي３ ＄واب بيا هم .. دَ وسا په دې خبرو كي دَ س５الني دَ ه５واد په باب يو لوى لغاز پ ْو 
ولي چي دَ س５الني سره چي خپل ه５واد او  -و كول３ ＄كه نه شو كولى چي هغ請 ３حيح خبري خ

دَ هغو بدو په ر１ا كي وسا په خپلي وينا كي  -ه５وادوالو دَ قانون په نامه كوم بد ك７ي ْو او يا ي３ كولو 
نو ＄كه خو س５الني هم په ب３ ساخته تو－ه ＄واب كي ورته وَ وئيلو ،  -請ادقه وه ، چي داسي ي３ وئيلو 

..  چي

ستا پالر په .. شنا خان بچ９ كه په ر＊تيا داسي پو＊تنه يوه ورځ وك７ي نو ورته وايه چي بر４.. هو " 
" ج５ل كي بنديوان دى

" په ج５ل كي خو هم كله كله له خپلوانو سره دَ ليدلو كتلو مواقع وركول ك８５ي.. ج５ل ؟ " 
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ي نيم هم نه شو پاته ډاك＂ر وسا په ژړغوني ژغ كي داسي په مهروم９ باندي وار ＇ه وك７و ، چي س５الن
او په اندرون كي دومره مات رامات شو چي دَ نه غو＊تلو پرته ي３ هم په زړه باندي يو غ كا１ى ږدلو 

..  ورسته ورته په ماته خله ورته وَوئيلو

چي كله .. نو بيا داسي ورته وَ وايه چي هغه په يو＄ن／ل كي وحشيانو ت７لى دى   !..اې زما خوږې وسا " 
چي وحشيان ي３ ستا دَ پالر ك５دو په جُرم كي م７ .. －ني ُدعا ورته كوه بچ９  -ي ، نو به راشي راخالس ش
"نه ك７ي

لن６ه دا ، چي يو خواته كه دَ وسا او س５الني تر ميانه زميني فا請ل３ س５وا شوي وې ، نو بلي خواته ي３ دَ 
.. ه دَ ان＂رني دَ الري هوس５دلو خدائى پاك په كومك او رضا زړونه ال نور نور په يو بل كي －ن６لو ت

او دغه رن／ه دَ دْو  زړونو تر ميانه دَ پاكي ميني  -پسخ５دلو او هن چي دَ وينو په او＊كو ژړ４دلو ال هم 
ناروا فراق يو نوى غ５رانساني باب دَ هغه انسانانو په مخ دَ ＇اپ７５و وهلو په نيت په راتلونكي تاريخ كي 

كه ＇ه هم حقه دا  -ي３ تر هيچا هم كم دَ خداى پاك اوحق په الره نه －２لوچي ＄انونه .. رقم ك５دل پئيل شو 
خو دَ  رحمان او رحمانيانو په .. وه ، چي دغو انسانانو ＊كاره په ＊كاره ناحقي كوله دَ شيطان په خو＊ه 

- او هغه هم داسي په نره ، چي مثال ي３ دَ تاريخ په غ＋تلو وحشيانو كي نه پيدا ك８５ي -زد 

_ 2 _ 

دَ اوږدو زميني فا請لو پرته هم چي وسا او س５الني ＇ومره ＇ومره يو بل ته ني８دې ك５دلو، نو هم هغومره 
ياني اوس دَ دواړو دَ  ميني  -دَ هغوئ تر ميانه  بر４＋نا خان دَ خپلي ميني له شدته په كي دريمه ك５دله 

هم ＄كه خو  -ميني موسكا－اني  نه چي يو بل ته دَ اول په رن／ه دَ.. ا請ل محور بر４＋نا خان －ر＄５دلي وه 
-  اوس به هغوئ يو بل ته ان＂رني په الري مينه او دَ ميني سالمونه زيات ل８５لو او مالو４دلو به كم كم

 -هغومره وسا دې ته دَ شديدي ميني نوم وركولو .. دا خبره چي ＇ومره س５الني په زړه بده اخيستله 
س５الني   -او دغه رن／ه يو كال هم ت５ر شو .. ل／يا وې  ور＄ي په هفتو او هفت３ په مياشتو بدل５دل３

ولي چي دَ وسا چكرونه  -داسي محسوسولو لكه وسا چي له هغه ＇خه بر４＋نا خان  ليري ساتل غواړي 
..  او بلك３ كله كله به ي３ ال داسي خبري هم وك７ې ، چي -پاكستان ته كم او الجزائر ته زيات شوي ْو 

" ن دپاره په الجئيرز كي يو ＊ائسته كور جوړول په كار دىموږ ته دَ بر４＋ناخا" 

"نو..الكن دا كور چي تا په پاكستان كي جوړ ك７ى دى .. ولي نه .. هو " 

" نو ＇ه ؟ هغه به كله دلته او كله هلته اوس８５ي" 
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-واړي خبره كه ي３ ＇ه هم درسته كوله ، خو س５الني داسي سنجولو لكه هغه چي اوس له ده ＇خه فرار غ

-خو بيا چي به ي３ بلي خواته دَ هغ３ وَ ميني ته پام شو ، نو به ي３ په خپلو ش５طاني وسوسو وَخندلو

وسا او س５الني غو＊تلو، چي دَ خپلي ميني اوومه او دَ واده شپ８مه كليزه په ُاردن يا ترك９ استنبول 
دَ تركي دَ تاريخي  -ه اوليدلو هغوئ دواړو په استنبول كي سر.. او هم دغسي وَشولو  -كي وَلمان％ي 

اّثارو برخه جوړ４دلو پرته دَ سائپرس دَ ！اپو وزمه ه５واد كتلو ورسته دواړو مئينانو  ورسته ډ４ر ژر بيا  
په هغو ) رومن ته５＂ر( چي دَ عمان په ＊ار كي دننه دَ المدرج الرومي  -ُاردن ته پ５＋ه په دې سوب وك７ه 

＇ن， كي ك＋５ني او دالندي په جوړ س＂５ج باندي هغه ！ول ＇ه دَ زړه تاريخي پوړيانوكي له يو بل سره په 
خو  -په ستر－و وَ ويني، چي روميانو به دَ ور＄ي په ر１ا كي ورته دَ ب５الب５لو لوبو او غون６ و نوم وركولو 

-  دَ شپ３ مال به په كي دَ دې سيمي پ５غلي دَ هغوئ په خو＊ه رقص５دل３

ه ْو، خو هغوئ ＄انونه دائمي كولو ته په بيا بيا ＄كه چمتو كولو، دا هر＇ه دَ هغوئ په ژوند كي نوي ن
ولي چي دَ هغوئ يوالى دَ اوسن９ زمان３  په ستر－و كي خن６  -چي هغوئ له يو بله ب５لتون نه غو＊تلو 

دَ زمان３ تر －وزار له مخه هغوئ غو＊تلو، چي دَ تاريخ داسي برخه و－ر＄ي، چي تر ابد ابده  -شوى ْو 
او ژر تر  -نو ＄كه هغوئ دَ ميني دَ دې ابدي ت７ون په غرض هر ＇ه هر＇ه په داْو وَل／ولو  -ياد پاته شي 

- ژره په تاريخ رقم كولو سر شولو

هم په دې خو دَ تاريخي اّثارو سره ت７ون پيدا كولو په نيت  وسا او س５الني دَ  ُاردن ه５واد دَ جرش نامي 
و دَ كولوناديد س＂ري وَ ر４８４دلو كالمونو ته له خياله په －６ پخوان９  رومن س＂ي دَ تاريخي اوال پالزه ا

ه اوږې هم په دې نيت ورك７ې ، چي دَ رومن تاريخ دَ دې كالمي ＊ار هره ستن９ دَ خپلي ميني والړه 
خو بيا ي３ هم ＄يني هسك كالمونه له ن４７د و نه وَ ساتلو او په مات زړه دَ دې جرش ＊ار  -نخ＋ه و－ر＄وي 
رك نامي غ５－  ＇خه دباندي دَ ننن９ ُدنيا په لور راوختلوله پخواني ادريا - ن اّ

كلومي＂ره ليري دَ پ５＂را نامي تاريخي ＄اى په لور پ５＋ه ＇ه وك７ه  262بيا دغه رن／ه هغوئ دَ عمان ＇خه 
، چي دَ الدائيرنامي ب５خي ستر او زاړه ياد－ار پرته دَ پي＂را دَ غرونو په پا１ونوكي تراشلو ودانيانوكي 

نامي وداني په بران６ ه كي وسا عربلور په ) ！ر４ژري ( ي دَ يوې بلي غ＂ي او نوموړي ودان９ الخازني جوړ
لوم７ي ＄ل ＄انته په ډ４ر وياړ قلوپطره وئيلو ورسته له س５الني سره －６ چي كله عكس اخيستلو، نو ي３ 

له هغوئ له دې ＄ايه خو چي ك -هغه ته په ＄اى دَ جوليس سيزر په ډ４ره مينه مارك انتهوني هم وئيلي ْو 
＇خه دَ قد يم عربو دَ السي جوړ شْو خدائيانو او خدائي／و！و په لور دَ دْو تن／و پا１ونو تر ميان ت５ر４دلو ، 

نو كه يوې خواته وسا ＇وكه ＇وكه بيرته دَ رومي تاريخ ＇خه دَ عربيانو وَ تاريخ ته وردان／لو ل／يا وه ، 
او دَ وسا په غوزۍ كي ناسته  -اغوستلو ته جو－ه شوى ْو نو س５الني هم كرار كرار په نره پ＋تني ＇５ره 

ماشومه بر４＋نا خان ك５دلى شي ، په دې سوب ما５１جنه وه ، چي مور او پالر يي خپلي هغه خوږې 
چي هغ３ دَ خپلي زوك７ي په لوم７ۍ ورځ خپلي ستر－ي ورباندي .. مورن９ او پالرن９ ب２ي بدلول３ وې 
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شوم احساس له الري دَ خپلوانو په ＄اى دَ اغيارو په الس كي نو ＄كه ي３ ＄ان دَ ما -خالسي ك７ي وې 
سنجولو  او په زوره زوره داسي ژړ４دله چي ازان／３ ي３ دَ غرونو دَ پا１ونو تر من＃ په دې جوړي شوي 

-  تن／ي － وزمه ناو４كي يو ويرجن غوندي فرياد تر ليري ليري پوري خورولو ل／يا ْو

_ 3 _ 

كه ＇ه هم دَ نننئيو ＇５رو په اغوستلو نور نور .. اغبرګ  شوي دغه دواړه  مئينان دَ پخوان９ زمان３ ＇خه ر
 -خو په روئيو كي ي３ ورو ورو دَ لباس تر حده اخالص هم ＄اى نيولو ته جو－ه شوى ْو.. ＊ائسته شوي وْ 

ه يوبل ته ي３ موسكا－اني هم له اوله س５وا شوي وې ، خو دَ ميني هغه ب３ ساخته او ساده خوږلت ي３ ن
نو ＄كه خو به يوه نيمه داسي مر１ه هم كله كله دَ هغوئ تر ميانه راغله ، چي دَ ژبو په سرونو به  -درلودلو 

الكن كركه بغض او كينه ي３ ال سمه تر ميان نه وه راغلي او نه په  -ي３ يوبل ته خبري ل８ي ت５زي شول３ 
دَ هغوئ ازلي مينه دَ دې زماني دَ ياني  -دې دواړو كي يوه دا غو＊تلو چي －ني دَ ب５زارۍ اظهار وك７ي 

سياسي او ُدنياوي اخالص په رن／ه دليل ته كرار كرار داسي حاجت منه ك５دله ل／يا وه  ، چي كله به هم 
 او ورته وئيل به ي３ -نو دې بل به خله －يل３ ته جوړه ك７ه .. يوه مئين وَ بل ته دَ ميني لفظي اظهار نه وك７و

  ..

" كه زه چي دي ه５ر شوى يا ه５ره شوي يم＊كاري راته داسي ل" 

خو دَ منلو په ＄اى به ورته －يله من .. او مخته كه به دې بل مئين هر＇و ورته دَ ميني قسمونه خوړلو 
اشنا دَ خپلي －يل３ لك９ دَ خف／ان تر حده اوږده ك７ه او مخ به ي３ دَ يو ＇و  دقيقو دپاره په بله ور＇خه 

- واړولو

وي دور په حال او خيال كي مست  دغه وسا او س５الني په لوړو ژوروكي جوړ دَ عمان په لن６ا دا، چي دَ ن
سپينچكي  ＊اركي يو ＇و غرم３ دَ وسط المدينه په تن／و بازارونو كي په سودا－انو كولو او 

مازي／ريان دَ جبل الحس５ن ، زاهران ، عبدلي او شميساني په الرو كو＇وكي په س５ل كولوكي ت５رَولو 
چي هغوي غو＊تلو، چي خپلي ！ولي تاريخي  -ه ورځ  په وادي موسا كي ＄كه ورسم شولو ورسته يو

ولي چي هغوئ مينه دَ انتها وَ انتها ته رسولي  -ب２ي او زن， وهلي مخونه چرته تر خاورو دالندي ك７ي 
- وه

ش په وړاندي ي３ س５الني كه ＇ه هم له خپل پرون ＇خه دَ ر＊تو شلولو په حق كي نه ْو ، خو دَ وسا دَ خواه
دَ  ُاردن په ناْو ك３ چرته چي به خاوري وې ، هلته به دَ .. الكن له بده مرغه -داسي كولو ته هم مال وَ ت７له 

ك６ والو عربيانو توري ك８５دۍ والړي وې او بيا چي به چرته خل， تر ليري ليري پوري نه ْو ، نو هلته به 
نو ＄كه خو هغوئ ＇ه نور  -ژغل او پلني پرشي وې －وا هر لور به زي８ه كا１ي ،  -خاوري هم نه وې 

خو له بد ه  -وړاندي په وادي موسى كي تللو ورسته الره بدله ك７ه او په وادي لوط كي ورچپ شولو 
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نو ＄كه خو هغوئ دواړه چي ＊ه ست７ي شولو، نو ي３ پن６ي له اوږو ＇خه  -مرغه دلته هم هغسي كيسه وه 
س به بيرته دَ شا په لور ستن５دلو ته چمتو ك５دلو ، چي مخامخ ي３ او او -په لويه الره كي وَ غور＄ول３ 

-  په توربخونو ډم شْو والړو اوبو باندي ستر－ي وَنخ＋تل３

چي دَ حفرت لوط عليه السالم ＊ار ي３ په خپل شكم كي خوندي .. دا هغه اوبه نه دي  !! …وسا وسا "
" ساتلى دى ؟

ه يو دم  وَ ايستله ، نو وسا دَ هغو شنو اوبو په لور كتلو س５الني چي ＇ن／ه داسي خبره له خل３ ＇خ
..   ورسته ورته سر په اثبات كي ＊ورولو ورسته وَ وئيلو

" دا هغه بحرالميت دى ، چي په م７و اوبو كي ي３ هي＆ يو شى هم ژوندى پاته ك５دلى نه .. هو س５النيه" 
شي

نو بيا"  "

؟.. بيا ＇ه "  "

دَ خبري په ＄واب كي دومره وئيلو ورسته دَ خپلو پخوانئيو ＇５رو  ي پ＋تون زوىس５الندَ  وسا عربلور
..   درنه پن６ ه په اوږو بار ك７ه او له ＄ان سره داسي وَ ُبو５１دله

" چي موږ ي３ په ل＂ون كي ست７ي شوي يُو ! ..هم دغه خو هغه ＄اى دى س５النيه .. هوهو " 

" ا كوي وسا؟دا اوبه به زموږ ست７يا－اني وس.. －وا" 

دَ س５الني په دې ناببره تپوس باندي چي وسا دَ هغه په لور ستر－ي ور اړَولو ورسته اوږده الكن ډ４ره 
س７ه ساه ＇ن／ه له خل３ ＇ه وَ ايستله ، نو دَ س５الني په زړه كي نا＇اپه يوې ويري ＄اى وَنيولو اوخول３ 

- ورباندي راماتي شول３

ه ، چي وسا －امونه مخته داسي په تادۍ اوچت ك７و لكه هغه چي اوس به ال هغه تپوس ته خله جوړَول
په دې خو س５الني هم دَ خپلو زَړو ＇５رو پن６ ه چي په كي دَ  -هر＇ه هر＇ه شاته پر４＋ول غواړي  ل／يا ده 

جنرل مارك انتهوني ＇５ره هم مر－ي حاله پرته وه په مال باندي واړَوله او ورپس３ هغ３ لور ته روان شو ، 
-  ستن５دل كله هم ممكن نه ويچي ور＇خه را
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هم ＄كه خو چي ＇ن／ه هغوئ دواړه په اوبو كي ور－６ شولو ، نو دَ وسا په غوزۍ كي ناسته وړه 
بر４＋ناخان  چي په وار وار ي３ شاته دَ س５الني پالر په لور كتلو داسي يو دم په ژړا سر شوله لكه هغه 

- چي په چيغو چيغو كي ورته واي

مخته اوبه ډ４ري ژَوري دي او .. مه ＄ه ، مه ＄ه ماما مه ＄ه .. نوره مخته مه ＄ه ..  بس ك７ه مامابس" 
"هغه به ډُوب شي ماما. ..دَ پاپا المبو هم نه ده زده .. －وره 

ياني دا هغه ورستى ساعت وْو چي دَ س５الني زړه  -چ３ تم ك５دله نه او مخ مخته روانه وه .. الكن وسا وه 
３ له ستر－و ＇خه دَ هغه دَ هغ３ لمن په لور الري جوړَول شروع ك７ې ، چي هغه له وَچاوْدلو او او＊كي ي

عمرونو عمرونو راهس３ وَ خالق ته دَ خپل هغه ارمان پوره كولو دپاره نيوله ل／يا ْو ، چي نن ي３ په 
نه  خو وئيلى ي３ بيا هم ＄كه هي＆ -مجسم شكل كي دَ ستر－و وړاندي دَ فنا په لور بيرته ستن５د و  بيرته 

- شولو، چي هغه دَ خپلي ازلي ميني په وړاندي په پ＋تني نن， ابد ته الري لن６َول３

ست７ى خو نه شول３ ؟؟. ! .وايه س５النيه "   "

ما خو ال －امونه سم اوچت ك７ي نه دي.. يه يه "   "

ه ＄واب كي چي ＇ن／ه له ＄ان س５الني  دَ وسا دَ هغه ورستني ، خو ډ４ر پسخوندي را غبرګ  شوي نظر پ
سره داسي وَ ُبو５１دلو ، نو هغ３ ورته بيرته ستر－ي په ډ４ري ح５رانتيا په دې را واړَول３، چي دائ اوس دَ 

خيري سل／يانو كي دَ ابدي ر＊تو  وَ ساتلو ته ه）وال ْو ، خو په  خپلي ميني په جنون كي كه ＇ه هم په اّ
ې سوب ال خو بر４＋５دلو، چي هغه په خپلو هوډو كي شون６و باندي ي３ دَ موسكا تاثر شايد چي په د

- كلك پ＋تون ْو او پ＋تانه كله هم ماته خوړلو ته غاړه نه ږدي

الكن خپل ضد ته جوړ４دلي وسا ، چي كه ＇ه هم دې وخت دَ خپل پرون ＇خه دَ فرار په .. هر ＇ه هر ＇ه 
او نوره نوره مخته داسي په غ＂و . .كست دَ راتلونكي ＇رك５دونكي پرون په لور وَ تللو ته جوړ４دلي وه 

خو بلي خواته س５الني ْو ، .. －امونو روانه وه لكه هغه چي دَبقا نه، بلك３ دَ فنا په لور ور رهي شوي وي 
هم ＄كه هغه يو دوه ＄له وَ  -چي دَ خپل 請ادق زړه سره په ＊ه نيت مل ＊كاره ك５دلو او ورپس３ روان ْو 

ه ي３ په لور بيرته راستنه شي او دواړه به دَ وچي په لور الس په هو په دې هيله چي وسا ب.. هم در４دلو
خو  -الس هغسي روان شي لكه ＇ن／ه چي په ت５رو اوْو اتهو كلونو كي دَ ُدنيا په وړاندي ＊كاره ك５دلو

په دې سوب خو دَ  -كستناكه وسا وه ، چي －رسره ي３ شاته نه كتلو او په غ＂و －امونو مخته روانه وه 
كي ورسره ت７لى س５الني دَ نه غو＊تلو پرته هم  ورپس３ دَ اوبو دَ بهاندو  ＇پو په زد كه ميني په ر＊تو 

يوې خواته ＇وكه ＇وكه ！ك５دلو، نو بلي خواته ي３ دَ اوبو دَ ＇پو له ＇رپي سره سم ُ＄وكل５دلو ＇ه ، چي 
ې او دَ هغه تش اوس كه ＇ه هم اوبه دَ هغه تر اوږو اوي＋تي و.. نور نور په اوبو كي ُډوب５دلو هم ل／يا ْو 

سر ＊كاره ك５دلو، خو له خپل ＊ه بخته س５الني ُډوب５دلو بيا هم ＄كه نه ، چي دا حقيقت دى ، چي دَ 
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هو، په دې سوب خو په هغو دواړو مئينانو كي يو هم نه شولو  -بحرالميت اوبه ساداره نه ډُوبَوي 
ند سره دَ ساه／انو ر＊ت３ ساتلو په او ＄ان ＄انته ي３ دَ سمندر دَ مستو ＇پو په زد  بيرته له ژو...ُډوب 

الكن دَ بهاندو ＇پو سره سم مخته مخته وَتلو په ..نيت له نوي سره السونه او پ＋３ وهل پئيل ك７و 
خو دَ دې هر＇ه پرته هم دَ بر４＋نا خان په خل３ كي هم دغه يوه خبره وه چي  -نه چي په خپله خو＊ه .. غرض 

..  تكرار ك５دله ، －وا

پاپا ماما..  ماما.. پاپا "  "

او ماما پاپا ي３ په ماشومو ستر－و باندي ليدلو چي دَ هغوئ ژوند دَ سمندر دَ ＇پو په شم５ر نور نور 
ك７ك５چن ك５دلو او دواړه له يو بل ＇خه دَ بحرالميت دَ سيند وزمه سمندر ＇پو ورو ورو لري كولو ل／يا 

ر دَ غرب دَ －ل وريني ＇ن６ي په لور ا عربلووس دَ شرق دَ وچي په لور او س５الني پ＋تو نزوىكه ＇ه هم  -ْو 
 چي هغه ماشومه لُور.. خو پرته له دې دَ يو بل ＇خه بيا هم ＄كه نه شو ب５ل５دلى  -مستو ＇پو د４كلو 

هم ＄كه خو  -ي３ تر ميانه دَ ژوند ورست９ الكن ！ين／ه وسيله  پات３ شوي وه خان افضل  بر４＋ناهدیل 
او هغه وه چي په وړو  وړو سل／يانو كي ي３ كله مور او كله پالر ... دواړو په وار وار دَ هغ３ په لور كتلو 

ته داسي په ډكو ستر－وكتلو ، لكه هغوئ چي دَ خپلي ميني دَ كيس３ سر فقط دَ هغ３ دَ ژوند تر اّغاز 
هو، شايد په دې چي هغه به دَ هغوئ دَ ازلي ميني دغه كسيه مخ .. پوري دَ رسولو كست  ك７ى وي 

.. وزي بلك３ دَ سبا پس３ راتلونكي بل سبا ته به ي３ هم په دې نيت او نصيحت سپاري مخته نه يوازي ب
"  چي دَ  س５الني او وسا دَ  پاكي ميني كيسه تر ابد ابده پوري په دې ر＊توني ثبوت وَ رس８５ي چي

الكن مينه تر مرۍ هي）كله ＄كه نشي نيول .. دَ مئينانو تر مين＃ الري خو وختي ت７ل ك５دلى شي " 
نهه " چي ابد دَ ازل سره په ت７لي وختي بحرانونوكي په .. ك５دلى چي مينه دَ هغ３ ابدي رشت３ نوم دى 

لوي الري په " سلمي"داسي  الرو باندي و４＋لى لري چي دَ تكميل په ن５ك غرض هره الره دَ هغ３ " نيوي 
خر  خالق او  مالك  پرې ز８４.. لور غزوني كوي چي  " ونه كويدَ دې درست كائنات اول و اّ

***** 

 دَ تاریخي حوالو تصدیق
تاریخي ！ول ذکر شوي کي " پروني مخونه"دَ ر＊توني کیس３ دَ سوچَوالي په غرض  په ناول   (

غوره تاریخی واقعاتو سره او یونوخُومنصبونو ، نه یوازي دَ هغوئ سره منسوب شؤ ...  کردارونه 
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