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داستاد دوکتور غوث شجاعي په نوم چې زما  دکيسه ليکني 
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  وا�نونه/ ٤
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 د مهـال قضـا ماسپ�ـ�    دی,�اري بس له ډول ډول خلکو ډک 
 �هر 0ـه . يعيل بس ته خيژ . وه ېرخصت� لوم&ۍ ورځ پېليدونک اون

 اومو>ر سوريل هر يو په خپل چـرت  خلک يا د. مالومي5يورته نا اشنا 
>ـول ؛ گـوري خو عيل فکر کوي چې گواکې >ـول هغـه تـه. فکر کې دي

 کوياحوال پو�تنه  حال او ژوند د د کور او هغه د د. دي BCهغه ته 
بيـا دلتـه  0ه له پاره دلته راغلی او د او چې له کومه Cايه دلته راغلی

پـه هـر يـو چـې يـې . ي�ـيورته عجيبه بر سوريلبس  د ؟0ه کار کوي
فکر کوي چـې لـه هغـه نـه پو�ـتنې . ژر يې ترې اړوي ،سرتگي لگي5ي

خــو پــه يــو . ډول ډول 0ېــرې ٬ډول ډول کــايل ،بيــل رنگونــهبيال . کــوي
بس پـه يـو . کي5ي ېپاتپه پام کې يې نه . پامه تBويدرنگ کې يې له 

کاغـذ يـوه تـن تـه  پتـې پـرزه يـو کـوچنی عـيل د. تم Cای کې دري5ي
  ؟دا پته چېرې ده :پو�تنه کوي. ور�کاره کوي

کاغـذ . ک�ـته شـه ،دوه تم Cايه وروسـته رسـې5ې :هغه ورته وايي 

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٥

په 0ـوک� . بيا يې په يوه بوډا سرتگې لگي5ي. بBته په جيب کې ږدي
په بل تم Cای کې يـوه زړه بـوډۍ هـم . پورې يې Cان >ينگ نيولی دی

دويـم تـم  بـس روانيـ5ي او. مال تـرمخ کيـ5يپه ک&وپه . راپورته کي5ي
 . Cای ته ورن5دې کي5ي

مني باد ال دومـره  د. اسaن له من`ه تېره شوې ده ملر سرتگه د د
. بـاران وهلـې ده تل په 0ېر لنده بـل او Cمکه د. يخ نه لگي5ي سوړ او

نابلـده الروي پـه  د ،وري`و له غرونـو رس رابهـر کـ&ي زي&ی ملر چې د
لويو الرو 0خه را  له. ژر خپلې سرتگې پناه کوي. کي5ي0ېر ډېر نه تم 

لېـرې شــوي الروي زړه  مالـت نــه د لــه خپـل کــور کـيل او ،تېـر شـوی
 نهيلـ� او امېدونو 0په يې په ذهن او حواسو د يادونو او د و�ويوي او

بيـا لـه بـس نـه  عـيل تـم Cـای تـه رسـي5ي او. ناامېدۍ پرده وغوړوي
  . کوزي5ي

. يوه الس په ورغوي يې وم�ـلې وې چې د سرتگې يې له خوبه ډکې
 يـې د بيـا ٬وکتـلپه �ه غور يې کر�و ته . يې کاغذ راوويست له جيبه

له Cانـه . ه رس وخوړپتې له لوحې رس . س&ک برې غاړې لوحې ته وکتل
  : رسه يې وويل

رستورانت شمېره هم ران5دې  د. همدا پته ده ٬بس همدا Cای دی
هو په خوا کې يې يـو بـل دوکـان . رستورانت دی رويشتم ملربو 0ل. ده

  . بس همدا دی. هم شته

بBتـه پـه جيـب کـې  رسه کاغذ عيل سماليس له بس نه په کوزيدو
 له لBې يـو سـ&ی د. ي5يل5 چابک ک. گامونو ته ل5 زور ورکوي. اچوي

خېnـه يـې . 0وک&ه رنگـ� ږيـره يـې ده. رستورانت دروازې ته والړ دی
ن�اp . زنار يې په الس کې دی دو ږ تسپو او د. دی په ونه >يo. راوتلې



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٦

  . همدا دوکان دی. ده ېې همدا

يو س&ی په داسـې حـال . سالم اچوي. عيل 0و گامه ورن5دې کي5ي
سالم Cـواب  د رس په اشاره د ،کې چې شونqې يې په اورادو خوCي5ي

انگريـزي ژبـه  په ماتـه گـوډه اردو او. تسبيح هم په ش&ک اړوي. وايي
  . کويپو�تنه 

  ؟ له چا رسه دې کار دی !ورور-

پـه ويل يې چې تاسې . دوکان پته راک&ه ستا د يو کليوالته مې  ما-
  ؟ۍرستورانت کې يو کس ته اړه لر 

مخـه پـه  راته ووايـه چـې تاسـو کلـه هـم د خو دا. هو موږ اړه لرو-
پــه 0ــه کــارونو  ،کــه کــار مــو کــ&ی وي او ی کــ& رســتورانت کــې کــار 

  ؟ پوهې5ئ

  :وايي. نا0اپه Cواب ته خوله برابروي. فکر کې Cيعيل په -

پوهنتـون زده  زه په خپل هيواد کـې د. مخه کار نه دی ک&ی د ما 
 مدې هيواد ته راغل ٬هزده ک&ه مې په نيaيي کې پرې�ود. کوونکی ووم

  . . . اوس او

 يعنـې چـې تاسـې پـه پخـيل او. رستورانت خاوند خربه غو0وي د-
  . ؟ په هر صورت يوه چاره به ويشئلر  نورو چارو کې بلدتيا نه

 ٬رستورانت کار هـم تخصيصـ شـوی دی د: عيل له Cانه رسه وايي
تخصـص  د ٬تخصص. له Cانه رسه سوچ وهي. خو زه دا تخصص نه لرم

لـه  ،سـاړه اسـوييل وروسـتهلـه . بب کي5يCورېدنې س عيل د کليمه د
  . رستورانت تخصص پيدا کوم اوس به د ،هو: Cانه رسه وايي

 تـا. کس ته اړه لرو ږ يومو ٬ته فکر مه کوه: رستورانت مالک وايي د
بـه  نـqهو پورCـې لـس  د ،تر هغه چې په کار بلدې5ي. ته به کار درک&و

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٧

 ېږهو او پيازو لو�و پرې مين`ل د لکه د. ساده کارونه به کوې. اخلې
ژر به په کار کـې . خدای مهربانه دی. داسې نور او پnا>و سپېنول د او

  . بلد شې

 د مهربانـه دی او. خدای مهربانـه دی ،هو :عيل له Cانه رسه وايي
  . مهربان� خربه يې همداسې په غوږونو کې انگازې کوي

  . نور 0ه نه وايي. غلی دري5ي. بيا غلی کي5ي

چـې بنگلـه ديـش لـه هغـه مهـال  ېکلونه وړاند. ء والدينشيخ بها
ځ يـوه پـوځ پـه ر�ـا ور  يـو لـک پاکسـتان تقريبـاً  د او پاکستانه جال شـو

په دغه پوځ کـې افرسـ چې پالر يې هم  ٬هندي ج�ال ته په گونqو شو
تر ننه يې درک نه  خپلې خولې خربه ده چې هغه د د درکه شو او ال ،و

هغـه  د. دا هم وررسه وايي چې جنتونه دې ورپه نصـيب وي لگي5ي او
 دوسـتانو اوخپلـو  خولې خربه ده چې کله يې پـالر الدرکـه شـو نـو د د

 د خپلوانو په مرسته لندن ته راغی دلته يـې پـه مـزدورۍ پيـل وکـ& او
اوس دلتـه  او. زحمت نه وروسته يې خپل کور ودان کـ& زيات ک&او او

  . مېشت دی

ته په زور  هې� چا. صبور س&ی بري�ي هغه په ظاهر کې ډير ارام او
ربو ډک ډيرو خ لهخو داسې مالومي5ي چې زړه يې . ر غ5 نه کويقه او

هندوستان خربه هم ېاده يش نـو بيـا لـه  هندي فلم او کله چې د. دی
تن  ده په روان او د وجود يې يوه >و>ه غو>ه يش او تن او. قهره خو>ي5ي

  . باندې راج چلوي

0و کلونو په اوږدو کـې  د. دلته لندن ته راغلی دی له پاکستان نه
يـې دا لـه ډيـرو منـqو تـرړو وروسـته  يې �ې زياتې هلې Cلې کـ&ي او
دی پخپلـه پـه  اوس دا. اخيسـتی دی کوچنی رستورانت گو>ی اجـاره



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٨

  . کې کاروبار کوي

کورونو يو کونج  س&ک په يو گو�ه کې چې د يعيو فر  رستورانت د
بBتـه  دروازهرستورانت  هغه عادت لري چې کله هم د. واقع دی ٬دی

 بيـا د او0ـو وارې يـې مچـوي . سوره را بـايسنو له جېب نه پنج کوي
کييل په کرار له جيبه . يپه کلف باندې چف کو  دروازې رستورانت د

بيا کييل  برکت برکت کليمه 0و وارې وايي او بسم هللا وايي د. رابايس
. په کلف کې ږدي۔ چې کلـه کلـف بBتـه يش نـو بيـا شـکرونه بـايس

ورانت تـه مخه په اوداسه رست ه�ه کوي له نورو د. برکت برکت وايي
سـالم . دوه رکعتـه ملـون� کـوي. سماليس جای �ـاز را اخـيل. يCننو 

>ولـو کـارکوونکو پـه  د. پيل اجازه ورکوي کار د بيا نورو ته د. گرCوي
شيخ بهاءوالدين کوچن� سوره . غيل ک�يني ننوتلو رسه >ول چوپ اورا

کې�ـودو  برکـت د د بيا السونه پورته کوي دوعا کـوي او. قرايت کوي
نا بلـده مېلمـه  يوه نا اشنا او عيل دا >ول حرکات د. هيله کوي او �نا

  . پو�تنه ترې کي5ي. په توگه 0اري

  ؟ ورورکه نو م دې 0ه دی-

د مخـه  مياشـتې 0ـو. افغانستان يم زه د. زما نوم احمد عيل دی -
دوکـان پتـه  يـو دوسـت را تـه سـتا د. کار پسې گرCېـدم د. راغلی يم

  . دلته راغلم او راک&ه

  . عيل. ماشاء هللا 0ه �ه نوم دی-

عيل بهايي به له دې پس له تاسو رسه . نورو کارکوونکو ته مخ اړوي
 منـqې تـرړې کـولی يش. کـ&ه Cـوان دیدی نام خدا �ه ت. کار کوي
  . توان لري انرژي او

 هر يو خپل ميز تـه او. له دوعا وروسته >ول کسان په کار پيل کوي

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٩

 يـا مشـرتيانو لـه پـاره د د مېلمنو اورستورانت . خپل لو�ي ته دري5ي
هـر  هـر 0ـوک او. مېزونـه هـم نشـته 0ـوک� او. ناستې Cای نه لـري

کاغذ  بيا د مشرتي چې 0ه غواړي په دروازه کې خپله غو�تنه وايي او
هغــه . مرشــ پـه مخـامخ تختــه م�ـلول کيـ5ي اشـپزانو د يـوه کـاپي د

  . يمشرتي رخصتي5 شيخ ترې پيسې اخيل او. غو�تنه چمتو کوي

. ياد�ت يې کي5ي. تيليفون له الري هم اخېستل کي5ي د غو�تنې
يـا پتـې تـه وروړل  يو موظف کس له خوا >اکيل Cـای د چمتو کي5ي او

  . کي5ي

 ،په نيaيي نوم يعني عيل غـ5 کيـ5ي احمد عيل چې هر وخت ورته
ه�ه کوي چې ژر له نويو . دې رستورانت کې په کار لگيا کي5يهم په 

خ بهاءوالـدين لـه رستورانت مالـک شـي د. بلد يش اشنا اوکارونو رسه 
  . وخت ضايع نه ک&ي چې 0وک ونه دري5ي او لBې هر يو 0اري

پيازو لس کيلويي خلتـه پـه مـخ کـې کې�ـودل  د اليس عيل ته سم 
په ديگونو کـې يـې  سپ� ک&ي او ترې غو�تنه کي5ي چې پياز. کي5ي

  : ورته وايي. واچوي

بيا يې په دې لويو ديگونو کې  سپ� ک&ه او دا پياز >ول! خان صيب
  اسان کار وک&ه۔  ابس ته نن همد. واچوه

هغه چې هي�کلـه يـې پـه . پيازو په سپينولو پيل کوي احمد عيل د
ل افرسـ پـالر خـدمتي خپـ نـن ورتـه د ،نه وو سپ� کـ&ي کور کې پياز

ورتـه  )الوگـان(ېعسکر وريادي5ي چې مـور بـه يـې پـه کاسـه کـې پnـا>
خو احمد عـيل يـوه کاسـه . هغه به بيا په سپينولو پيل وک& او لکي�ود 
 د. سـرتگې يـې تـور خـوري. بلکې لس کيلويي خلتـه سـپينوي ،پياز نه

پزه داسې  هغه په سرتگو او د تند بوی پيازو تريو او د پيازو سپينول او



 
 
 

 

  وا�نونه/ ١٠

 ٬ژر پـا0ي5ي. و مجال له السه ورکويک�ېناست غل وروړي چې نور دير 
خو شيخ بهاو . پزه کشوي. سرتگې په دسaل پاکوي. بهر انگ& ته وCي

  :ورو پرې غ5کوي. الدين له ورايه هغه 0اري

گه؟ پيسې په چرتونو نـه عيل بهايي لکه چې کار مشکل دی که 0ن 
  ! فکر کوه ٬گnل کي5ي

پيـازو  د. خـربې Cـواب نـه وايـي شـيخ د د. عيل غ5 غوږ نه کـوي
شـيخ بهـا  کلېمـې چـې د)) فکرونـو تصوراتو او(( د بوج� ته ک�ېني او

 فکرونـه له Cانه رسه يې اخيل او ،ن له خولې لکه مرم� را ووCيءوالدي
  .غوپه کوي سمندر کې سوچونه يې د لېرې مايض په ناپاياوه او

  

  

   

 
 

 

 

  وا�نونه/ ١١

  

  

  

  

  

  

)۲ (  

  

پيازو له  خو د. ته ناست دی پيازو لس کيلويي بوج� احمد عيل د
 هغـه دا د. لـBې وا>ـن کـې دی چاکو له کارولو 0خه په د سپينولو او

پخوا يادونه يـې پـه ذهـن کـې را  کلونو د. مهال خپل کار ته فکر نشته
  : له هغو رسه بوختي5ي ي اوCگر 

يـو رضوري  يو ملگري دفـرت تـه د �وون`ي له الرې د نن يې پالر د
 �٬کيل دفرت کـې ناسـت دی په يوه عرصي او. کار له پاره استولی دی

  . له 0پو خپري5ي راديو د ايوب سندره د

  ای عشقه نامراده تا 0ه په غمو رس ک&م 

  زه تل خون جگر خورم  روزگار کا عا� زيست و

  دولت غواړي  0وک فخر په شاهي کا 0وک مال او

  Cان نوکر ک&م  زما له پاره بس دی چې يار د

پـه دفـرت يـو 0ـوک را  ورو کـويراډيـو غـوږۍ  پالر دوست يې د د
د  بيـا سـرتگې �کيل فيشني مخ او ،راوتيل >nر لنq کميس او. يCننوو 



 
 
 

 

  وا�نونه/ ١٢

: وايـي. کاغـذ ونـه پـر مېـز ږدي. رسه م�ـلوي مرش له سرتگو دفرت د
  ؟مرستيا ل صيب دا به السليک ک&ئ

  ؟ سماليس که ل5 وروسته ٬خو سمه ده-

  ستاسې خو�ه۔  :هغه ورته په کاږه وا�کي وايي-

نجونـو پـه  هلکـان بايـد د نجونـو وي او خو�ـه خـو د! زه 0ه کاره-
  . Cوانان حق نه لري ٬خو�� پسې والړ يش

مهم سند نـه . السليک يې ک&ه او دايس ده نو بسم هللاصيب چې  -
  . رخصت� پا�ه ده يو مامور د يوازې د. دی

زه به يې سـتا پـه امـر پـه پnـو ) سرتگې پnوي ېلخپ(. دی گوره دا -
  . عميل شو ستا امر. سرتگو السليک کوم

  )۱(يوازې السليک . ولېکلدې 0ه  صيب دا -

 . ته ووېل چې ستا امر منظور دی تا ما ،وبخ�ه -

. شا اړوي. رسه کاغذونه اخيل وا�کې ک5ويم� په ويلو  سکرتره د
په کـ5و گـامونو دروازې  او بوی يوه 0په په دفرت را خوري5ي عطرو د د

 لـه دفـرت 0خـه سـرتگو گـوزار کـوي او ته رسي5ي په دروازه کې بيـا د
  . وCي

. وتـه يـې برابريـ5يپه گ. پياز غو>ې ته اړم کوي د احمد عيل چاکو
 پـالر د د. وينـې تـرې دارې وهـي. غـو0ي5ي ٬ېـې زخمـي کيـ5ي گوته
کوچنيـوالی  لکه چې له خوبه پا0ي او. دفرت له تصوراتو وCي د يملگر 

وينو په پاکولو  خپيل گوتې د �وون`ي له مهاله اوس ته راگرCي د د او
پخلن`ـي >ولـو کونجونـو تـه سـرتگې  رسـتورانت د د. ت&لو بنـدي5ي او

Cينې لـه خـوراکي مـوادو ډک . لو�ي اې�ي دي لوی ديگونه او. اړوي
حـرارت  لوگـو او داشـونو يـا نغريـو لـه پاسـه د د. Cينې تش دي. دي

 
 

 

 

  وا�نونه/ ١٣

يو پخوونکی چې سپينه کاغذي خوله يې پـر رس . مالومي5ي دودروونه
سـرتگو لـه  د. نهـي کـويو  په خپل شاگرد امـر. ديگ ته والړ دی ،ده

  . احمد عيل چاکو اي�ی دی. ته گوري کونجه عيل

   عيل بهايي 0ه چرتونه وهې؟. 5 کويشيخ بهاءوالدين غ

له Cانه (ورک شه  ېدمردار پياز . نه گورې چې الس مې غوڅ دی-
  )رسه

سـبا بـه ) په خندا(. ژر به �ه يش. کلک يې وت&ه. 0ه خربه نه ده -
  . وهه ری مه. دې دا هم هېر وي

 پخلن`ي شـا رستورانت د د. خو عيل پروا نه کوي له Cايه پا0ي5ي
ملـر پـه لويـدو . مـازديگر دی ٬پورته اسaن ته گوري. نگ& ته وCيته ا
منــي سـوړ بــاد را  د. وري`ـو نيـولی دی. اسـaن بـرگ بــرگ دی. دی

دروازه گـ&پ . پـه دروازه فشـار راوړي. په دروازو کـې ننـوCي. يCو ال
بيـا پورتـه اسـaن تـه . ته تکيـه وهـي ديوال خوا عيل د. بندي5ي ,کوي

ک&ونـگ روان  ک&نـگ او ،تـرپ ننه په رستورانت کې خـرپ و د. گوري
رستورانت  تورتم انگ& چې د. خپل الس په درد کې دی خو عيل د. دی

سـرتگې . تورتم دی تت او ،هندارې له الرې پکې ر�ا Cلي5ي له دننه د
چاپBيال  ,ې پر Cای چې بهر وگوريد يې لBې کار نه کوي خو هغه د

اوسـني منـqو تـرړو  د. Cانته يې پام کي5ي ،انگ& ته پام وک&ي ،وويني
وري`ـو پـه  اوچـت اسـaن د بيا لـه Cانـه رسه د پيالمې ته ورگرCي او

  .نگياز خيالونو په >ال کې  خپلو تصوراتو او پوليو کې د

  

   



 
 
 

 

  وا�نونه/ ١٤

  

  

  

  

  

  

)۳( 

  

گاونـqي لـه کـوره غـ5  د تـرمن�ما�ام  مازديگر او يوه ورځ ورته د 
لويـدي� پلـو . په داسې حال کې چې اسaن تورو ل&و نيولی دی. کي5ي

 ملبې يې پورته خيـژي. دی یلاسaن په ملنه کې بوډۍ تنور اچو  ته د
 مـو>رو غرهـار د لـ&و د لوگـو او. راپورتـه دي �ار له من`ه لـوگي خو د

گاونqی پـه بلـ� را . زوږ يوه هياهو جوړه ک&ې ده ما�ام مهال شور او
  . عيل بهايي ته 0وک په فون خربې کوي :وايي او پورته کي5ي

: ورتـه وايـي تيليفون غـوږۍ پورتـه کـوي او د. عيل په منqه ورCي
افريدي  سبا سهار په پن`و بجو د ک&ه او) چمتو(بهايي Cان دې ريqي 

  . بيا تيليفون ږدي او. ايوب منشن خيرب بازار. دفرت ته راشه

 خوينـدې او. تـه راCـي تيليفون له Cواب کولو وروسته کور عيل د
  0ه خربه ده؟ . مور يې ترې پو�تنه کوي. مور يې ترې تاوي5ي

  !۔ . . ۔۔۔. . سهار بايد وخته والړ شم. سبا سهار سفر دی-

� هر چـا پـه >نـqه کـې د د. خويندې >ول چوپ کي5ي ،مور ,کورن

 
 

 

 

  وا�نونه/ ١٥

ـه مـور هـم حB  د. خپگان گون`ې جوتي5ي شـپه پـه . نيـ5ياکـور مرش
سـهار مهـال >ـول لـه . تر سهاره غ`يـ5ي تصوراتو ،اندي�نو او سوچونو

عيل . بيدارۍ تBوي خوبه سرتگې م5ي خو مور کرۍ شپه په وي�ه او
مور قـران پـر رس نييسـ پـه . >ول راوالړي5ي. هم چندان خوب نه کوي

بيا قران پر رس لـه دروازي بهـر  او عيل مخ مچوي دروازه کې لوم&ی د
 اوعيل په اوږده او ور يې يوه کوزه اوبه ورپسې شينديمرشه خ. کي5ي

  . همدا سې پنا کي5ي تاو را تاو کو0ه کې له سرتگو پنا کي5ي او

لـه يـو  ٬ژوندانه پيچـومی داسـې لکه د. کو0ه هم عجيبه کو0ه وه
 کو0ي اخېـر رس ډير وخت نييس چې د بيا ک نه جال کي5ي اوس& لوی 

لـوې سـ&ک نـه پـه جـال  د. ده وو کـې تاوراتـاپه کورون. س&ی وريس ته
 او بازار په شور پيل کي5ي دوکانونو او د کيدو رسه په ک&نگ ک&ونگ او

انسـان  کو0ـه هـم د. چې 0ومره پر مخ Cي همداسې يې شور کمي5ي
اخېـر يـې  ،هلهلـه پېـل کيـ5ي چې 0ومره پـه شـور او. عمر ته ورته ده

ورمخـامخ  ميـدان پـه لـورتـش  يو خـايل او د او ٬بې دمه کيدل ٬ست&يا
. کورونو نيـويل دي ېو کو0ې دوړاه خوا د. کيدلو رسه پاې ته رسي5ي

کوچنيو غرفه ډولو  له خوا به Cينې هnيوالو ډير اندکه متاع د ېCور  د
سهار لـه  کابيل هnيوال خو به د یيو سپ� ږير . و>و مخې ته رارسولهک

� کې . کولو دوکان به يې بBته. ملان`ه رسه سم دوکان ته راتللوnپه ه
ډېـر  د 0ـه کاغذونـه او پوکـا�ې او ٬گـوړه ٬تـور چـای ،يې ډير ل5 شيان

لوم&p اړتيا وړ شيان په 0و کوچنيو >وکريو کې اي�ي وو۔ هغه هر چـا 
هـر  چـې د وبوډا دوکاندار عادت گرCيدلی  د. کولو خوريي فکر ته د
 او وکي غ5)) جان ماما(( خربې په Cواب کې هغه ته د پو�تنې او چا د

)) جان ماما(( هغه دوکان هم د چې په اوږده کو0ه کې د وهمدا سبب 



 
 
 

 

  وا�نونه/ ١٦

جان ماما له دوکانـه  د ،عيل چې له کوره راووت. په دوکان مشهور شو
له Cانه رسه يـې . سالم يې ورواچاوه. هغه ته يې الس پورته ک& ٬تېر شو

مامـا جـان  د. په تراټ ترې تېر شو او ؟که نه بيا به دې ووينم او. ک&ه
و کې لـه سـرتگو 0خـه پنـا ون>و کو0ي په ک5و وږو گ د ٬دوکان پاتې شو

 عيل هم د. سمندر پراخ >nر ته وردانگي داسې لکه المبوزن چی د ٬شو
ې دوکانونو کې ال شور کو0ې په رس ک د. کو0ې له ک5ليچونو را تېر شو

  . لوی س&ک غاړې ته راورسېد پيل شوی چې د واوزوږ نه 

رکشـا  ٬جم روډ س&ک تـه راوCـي د نه ترمخه بجوسهار مهال پن`ه 
  . ايوب منشن ٬خيرب بازار. پته ورکوي. س ورکويته ال 

  . ک�ينه. Cواب اوري سمه ده--

. شيبه کې په خيرب بازار کې له رکشـا کـوزي5ي په درنگ ساعت او
 لـه ېږيـر  د کر¦ـو او غا�ونو بـورس او يوه جوړه کاليو د احمد عيل د

 تنکـ� غرمـه د. پالينگ کوچ کـې ک�ـېنول کيـ5يماش� رسه په يوه 
0لور پن`ه کسـان نـور Cوانـان  او ېمBمندوه  ٬کوهاټ له کوتله اوړي

  . هم په مو>ر کې دي

 . خپل برخ ليک په اړوند بيالبيل سوچ کوي هر يو د

ملر خاته پـه  کله هم گاډی د ٬عيل هم په دې سوچونو کې ډوبي5ي
ملر نيغ پـه  یسهارن. هنداره ولگي5يمو>ر په  ملر سرتگه د د. لور يش

 کـې د ييـا پيچـوم کله چې په کومه گـواليي او سرتگو کې ش� يش او
 ٬کيسو هيـواد افسانو او لويو غرونو هيواد د لويديز په لور و0رخي نو د

عيل ته هغـه ورځ وريـاده يش . ورپه زړه يش ،وهلته چې عيل زي5يدلی 
  اولوگودنـدوکار  ډزو لـه د اوکابل لـه جنگونـو  چې 0رنگه له کابل نه د

 نوې سـيمه د هره نوی Cای او هر. پي�ور ته يې مخه ک&ه نه راووت او

 
 

 

 

  وا�نونه/ ١٧

درد  يـو رواp کـ&او او. کـ&او زيـ5وي بې کوره شوي له پـاره يـو درد او
 او پي�ور ته راغي هغه هم چې کله کابل پري�ود او. وررسه ملگری وي

پو�تنه کـول  ٬هگرCېداوسيدنې Cای پسی  کور او کqوال په توگه د د
 مهـاجر او چې کوم کور به پيدا شو نو هغه به د دا. هم ورته عذاب وو

سـاده کلـيaت ول خـو عـيل پـه دې  دا. کابيل په نوم مخاطب کيدلو
کـqوال يعنـې پـه دوه پ�ـو  ،ت پوهېده چې مهاجر يعنې بې وطنهنزاک

پو�تنې نـه لـري۔  ناست يعنې چې م&ستون نه لري يعنې چې 0وک د
 بيا او ۍ ورځ په ذهن کې بيا راژوندۍ شوهراتگ لوم&  ته هaغه د عيل

هغـو  سـوچونو د خپلې کورن� په اړوند فکرونو او ماحول د کور د يي د
 داکــرت او ٬تللــو ســودا اخېســتلو بــازار تــه د د ٬زده کــ&ې د ٬اړتيــاوو د

>nـر لـه  زړه يـې د. بيولو >ولې خـربې مخـې تـه ودرېـدې روغتون ته د
نورو کسانو خربو فکر بدل  مو>ر د و�وييده خو نا0اپه يې دپنجرې نه 

  . ک&

 ،هغې نيمزالـې لـور ده بله د دوه مBمنې چې يوه يې زړه بوډۍ او 
په گاډي کې ناست کسان هر يـو پـه سـوچ کـې . سفر تابيا ک&ې هم د

 ،اوالدونـو ،پاتې خپلوانـو p ماحول اوخپل کور  دي ارومرو چې هر يو د
خدای خـرب چـې بBتـه بـه . يندو په اړوند فکر کويخو ،ورونو ،ميندو

د  یدو  نااشنا چـاپB يـال بـه د ؟0ه به وک&ي. کله له هغو رسه وگوري
 خپل منـزل تـه د شېبو په رالنqيدو او ه له پاره 0ه وي خو >ول دهر يو 

 چې نا 0اپه شيخ بهاءوالـدين پـه يـوه غـ5 رسه د رسېدو سوچ هم کوي
  : ورته وايي فکرونو ل&ۍ شلوي او عيل د

  ؟ که ال نور هم شته عيل بهايي کار دې پای ته ورسېد او

 ،خپل الس راپورته کـوي. ديوال ته تکيه کوي. عيل پر Cای دري5ي



 
 
 

 

  وا�نونه/ ١٨

  :وايي

دمخه ووېل چې ما د پيـازو سـپينولو کـې يـوه گوتـه  شيخ صيب ما
  . پرې ک&ه

  . هو پوه شوم

  : بيا وايي

نـه دي  هي�کله داسې کارونهلکه چې  تا. بهايي ل5 0ه احتياط کوه
چـې . خB دی ل5 يـې کلـک وتـ&ه. نابلدۍ ن�ه ده هم ستا د دا. ک&ي

  . �ه به يش. وينه يې ودري5ي

کار خـو کـولی . ره خربه نه دهيوه گوته خو دوم-بل پخوونکی وايي 
ما تB کال ن5دې الس غـوڅ . راCي) اردرونه(اوس نورې غو�تنې . يش

چې په الس مې را  کوله مې غو�ه >و>ه ساطول باندې ډير تېره. وک&ی 
  . م خو له پرې کېدو نه بچ شومي شو >پ. خطا شو

�عـيل لـه رسه . سپ� شوي خو نيمه ال پاتې ده پياز چې نيمه بوج
غـواړي  ٬سپينولو پيل کـوي پيازو په را اخيستلو او د. پيازو ته ک�يني

يرغل پزه  پيازو تريخ بوی چې په سرتگو او خو د. �ه Cان بوخت ک&ي
ه زغم له الس. نېز په B0 را ماتې5ي پزې نه د اوبه له سرتگو او ،وروړي
پـزه . ر سـرتگو پـورې يـې م�ـيپـ ،له جيبه دسـaل را کـاږي. ورکوي
  . بيا په کار پيل کوي سرتگې غ&وي او ،پاکوي

گـاډو بBوبـار  پـه سـ&ک کـې هـم د. شپه پخېدو ته ن5دې کيـ5ي 
پــه  .يCننــوو ه رســتورانت را ولو واال هــم پــرســ غو�ــتنو د د. کميــ5ي

عــيل . کميــ5ي هــم لو�ــو ک&نگــا د کــار او کــې ورو ورو د رســتورانت
 Cمکـې د د رسـتورانت يـو پخـوونکی د. لوگی ل5يـ5ي. شاوخوا گوري
بل پرې اوبه اچوي . پر Cمکه يې سولوي. را اخيل )ماپ(پاکولو وسېله 

 
 

 

 

  وا�نونه/ ١٩

  . پاې ته رسېدو عالمې جوتې5ي کار د ډول د ېپه د او

مشرتيانو گ»ه گو�ـه  خلکو او مخ کې هم ورو ورو د هپرستورانت  د
له راتلـو  دم په دم زنگونو تيليفون غوږي هم له خپله زوره او د. ل5ي5ي

. لو�ي يـو پـر بـل ږدي. ساه بايس. دمه اخيل پخوونکي. 0خه لويي5ي
 مـخ کـې يـې ږدي د هپـ. ياد�تونو کتابچه را اخيل شيخ بهاءوالدين د

پيسـو پـه شـaرلو پيـل  بيا د او. رس پر رس ږدي يو پر بلهاردرونو پا�ې 
شمېر په مهال يـې خولـه اوبـه را پريـ5دي >ـول  د. >ولې شمېرې. کوي

خپـل  د او بېلـې بېلـې يـې تـاووي. ج ته رسـي5يمينه يې او  اشتياق او
 . اوږده واسکo په بيالبيلو جيبونو کې يې ننبايس

يو . پخلن`ي من� ته راCي د. بيا له لBې له خپله Cايه پورته کي5ي
 بيا له عيل رسه. 0ه يې پر Cمکه سولوي يو. وار بيا پخپله ماپ رااخيل

  : ورته وايي. سرتگه په سرتگه کي5ي

  !پودرو تشت را وړاندې ک&ه عيل بهايي د

پـودرو تشـت تـه گـوتې وروړي۔ پـه ژوبـل الس يـې  هغه بې واره د 
کې ک�ـته کـوي شيخ ماپ په سطل . شيخ مخې ته يې ږدي د. نييس

  . اوبيا يې په Cمکه ږدي

هغـه ديـوال داشـونو مخـه تـر  د. عيل بهايي که زحمت نه کيـ5ي-
  . غوړي يې پرې من`ل يش او پورې وسولوه چې پاکه يش

ـه. الس کـې اخـيل عيل ماپ په يـو گونگـوټ  C٬ـان ورتـه يـوه حرش
نه پـوهي5ي چBتـه . يو داسې 0وک چې هر 0ه يې ورک ک&ي. بري�ي
د  خپــل Cــان رسه لــ5 د مــاپ پــه Cمکــه ســولوي او. وي0ــه کــ دی او

  . کې ډوبي5ي پرديتوب په احساس

لـه  ٬تـور ذهـن ه 0ـرمن اوشيخ صيب تور  ديگونو تور بيخونه د ۔ د



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٢٠

ول که له يـوې خـوا چف ک پر هر 0ه دم او او پيسو رسه بې شانه مينه
واره خپـل  لـههغه د >ولو ک&نو ليدنه هغه سـم  نو د هغه ته عذاب دی

يـو عـايل رتبـه افرسـ Cـوی  په خپل هيواد کې يې د. هيواد ته ستنوي
کور >ولې  هغه د. خدمت له پاره يو خدمتي کس درلود پالر يې د. دی

  )عيل که خدمتار؟( تررسه کولې چارې

يوه ورځ لـه پـالر رسه دفـرت تـه نا0اپه يې په ذهن کې راگرCي چې 
گـرد . کشويپه ميز گوته . دفرت خدمتگار را غواړي د پالر يې. يCننو 

. ؟ دا خو ميـز نـه دی0ه دي دا. ته مخ اړوي بيا خدمتگار. مالومي5ي
هر 0ه پـرې يوازې خاورې نه چې . کلی داسې دی چnلېو دا خو لکه د

  :خدمتگار ورو وايي. شته

ستا کاغذونه گـqوډ  مو پاک نه ک& چېکاغذونو له ويرې  صيب د 
  . تاسې هم 0ه نه وو وييل او نه يش

  . دی اوس يې درته وايم اد-

  : وايي ،سمولو بندي5ي خپلو کاغذونو په جوړولو او افرس د

  . پا�ې سمې ک&ې دي ما خپل کاغذونه او دا

 لـهبـل تـن سـم . هر 0ه سموي. ميز پاکوي. رسباز ژر >و>ه رااخيل
خو بيا هم . عيل په مخکې کي5دي چايو پياله له بيسکېnو رسه د واره د

اشـپز ديگونـه انگـ& تـه . ترب گـوزار کيـ5ي تصوراتو دعيل په  نا 0اپه د
  )له Cانه رسه بنگي5ي(. شيخ چې له لBې کونج 0خه گوري. بايس

. لـه Cانـه رسه وايـي. عيل بهاېي له ماپ وهلو رسه هم بلـد نـه دی
 ،زه هم چې کله دې هيواد ته راغلـم. باک نه لري. خB دی بلد به يش

ته خو باچا يې لس پن`ه لس پونqه . ورCې په دوه پونqه کار کولو ما د
  . اخيل

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٢١

؟۔ �ـه دی چـې هـو صـيب زه باچـا يـم. عيل له ماپ رسه دريـ5ي
بيـا . لکـه زه. ذهن کې باچـا همداسـې وي وپوهېدم چې ستا په نزد او

رنگـ� ږيـره  شـيخ پـه راوتلـې خيnـه او سرتگې يې د. نرۍ مسکا کوي
ل5ه  په زنه کېمخ باندې دومره گ»ه نه وه خو  ن�يل چې په غومبورو او

لـه Cانـه . چينـگ پينـگ دي غا�ونه يې هم زي& او. گ»ه اوږده بري�ي
لـه Cانـه . عيل په ذهن کې بـل 0ـه گرCـي ډير رايض مالومي5ي خو د

  : رسه وايي

. 0اروي يې پيدا ک&ي دي عجب حيوانات او. خدای لوی باچا دی
مسـالو  مرچـو او چـې د. ارومرو چې يو له هغو عجايبو همدا شيخ دی

  . وهلې کاسې دالو باندې ارږمی کوي ه ډکېپ

ې پـر ديـوال تـر پايـه پـور  ماپ د. بيا ل5 0ه له Cانه رسه بوختي5ي
  : شيخ پو�تنه کوي. Cمکه سولوي

  ؟عيل بهايي واده دې ک&ی دی

واده بيـا  دې ملک ته راغلم چې پيسې پيدا کـ&م او! نه کنه صيب-
  ؟ تاسو وک&م او

وروستی واده مې تېر کال په کراچ� . رې وادونه لرمماشاء هللا د -
  . اوس ترې يوه لور لرم. وک& کې

  ؟ به وي0و کلنه . ډير �ه-

  . اتلسو کلونو به وي د -

خپل کاکا لـور  د ،شيخ له خويل چې کله هغه دې هيواد ته راغې د
واده يـې  ،والړ ،۔ 0و کاله وروسته يې چې ويـزه واخيسـتهورسه نامزاد 

ډيـر دارو . له هغـې يـې اوالد نـه کيـدلو. تلهبيا يې مBمن راوس وک& او
بيا يې په خپلـو خپلوانـو . درمل يې وک&ل خو په نصيب کې به يې نه وه



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٢٢

0و کاله  په وړاندې کولو رسه يوه بله نجل� واده ک&ه او دې عذر کې د
 پـه. دا يـې هـم پـه جـال کـور کـې سـاتله. يې له هغې رسه گوزاره وک&ه

دو¦ـې �ـ`ې پـه نـوم کـور  چې د انگلستان کې هغه دا حق نه درلود
رسه له دې چې هغه رشعي اسـالمي . بلکې هغه ملگرې نجل� وه ولري

چـارواکو نـه يـې دا خـربه پnـه سـاتله چـي  خو دولت او. نکاح ک&ي وه
 د. له هغې يـې دوه ماشـومان وزيـ5ول. ووايي دو¦ه مې هم مBمن ده

دوه  او پيسې يې پېدا ک&ې. رې مهربانه شوله خولې چې خدای پ شيخ
رسه له دې چـې . مخه يې په کراچ� کې يوه �کيل نجل� وک&ه کاله د

هغـه لـه خـولې چـې پـه اسـالم  خـو د دی عمر توپB زيـات دواړو د د
نـو Cکـه ده . مبارک دين کې يو مسلaن کولی يش 0لور وادونه وک&ي

يل نجلـ� يـې واده �ـک خربه دا خواږه سنت پر Cـای کـ&ه او چا هم د
مېرمن يې ل5 خط و کتابت کـولی  اد. دلته لندن ته يې راوستله ک&ه او

ې ډېـر  يـې هـمتـه  پالر رسو زرو کايل يې ورته واخيستل او ډېر د. يش
  . �ه يې خوشاله ک& روپ� ورک&ې او

پن`ـه  د بـې انqولـه انـدام رسه خپل جسامت او خو شيخ صيب د
په کـ&و  ،ونه خنqی په 0ېره کې يېپه . پن`وسو مالومي5ي - 0لوي�تو

شـهواp ارضـا  ته �`ه يـوازې د په فکر کې يې بري�ي چې هغه کې او
  . ده له پاره يوه شتمني

؟ خ صيب په کور کې جنگ جدل نه کي5يعيل پو�تنه کوي نو شي
  . درې مېرمنو يو Cای ژوند کول ل5 ستونزمن کار دی Cکه چې د

 مېرمنـې پــه نــوم ده او لـوم&ی مــې د. نـه دوی يــو Cـای نــه اويس
پـه جـال کورونـو  ملگري نجل� په نومونو دي او در¦ه مې د دو¦ه او
زه ه�ه کوم چې اسـالمي رشيعـت لـه مخـې عـدالت قـايم . کې اويس

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٢٣

  . ک&م

  ؟نو عدالت >ينگېدای يش-

  . زموږ اصحابو کرامو 0نگه �ه عدالت >ينگولو. ولې نه -

  ؟ اجازه شتهه قانون کې درې �`و ته انگلستان پ نو د -

يـوازې . ملگرو په نوم سپانرس ک&ي دي ما د. ته يې اجازه 0ه کوې
وايي نورې  خو شيخ بی حوصلې کي5ي او. مېرمنې په نوم ده يوه مې د

  !خپل کار دې کوه. مه کوهدا پو�تنې 

يو بل ته په غـيل اواز . لو�و ک&نگا چوپ کې5ي په رستورانت کې د
. يو بل ته غوږونه ن5دې کـوي >ول. رخصت� وخت دی وايي لکه چې د

 وخـت قـابو. دی هم غـ5 کـوي. کسانو پس پس ته اوړي شيخ پام د د
دا لـ5 لو�ـې چـې ککـ&  هلئ ژر شئ دا لC 5ايونه چې پاتې دي او. دی
  . دوی صفايي هم وک&ئ چې بيا رخصتي5و د ،دي

ورCـې اجـوره  شيخ لـه جيبـه 0ـو کسـو تـه د. Cينې کسان درې5ې
  . په عيل هم غ5 کوي. ورته ږدي په السو کې يې. رابايس

سـتا نـوی کـار دی . خـدای مهربانـه دی ،عيل بهايي لوم&ی برکت
  . نو تنخواه به هم زياته يش ېبلد شچې له خېره 

   .نن پيسې دې واخله عيل بهايي د ،واخله-

0راغونـه گـل . لس پونqه پـه الس کـې ورکـوي ې>ويل ورC بيا د او
شيخ صيب بيا دوعا گانې . وCي>ول کسان له رستورانت 0خه . کي5ي

  . رستورانت دروازه قلفوي د او. چف کوي

ــه او د. احمــد عــيل هــم را وCــي ــې ده رســتورانت مخــه چوپ . غل
گاډی لري نور کسان په بايسـکلونو  يو کارکوونکی. هي�وک نه بري�ي

گاډي واال عـيل تـه وايـي عـيل وروره زه بـه دې تـر  د رومي سپري5ي د



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٢٤

   .خپله کو>ه مېندالی شېس&ک پورې بوCم بيا 

   .زه په خپلو پ�و درومم۔ ما الر لېدلې .کور دې ودان !نه: عيل

رستورانت په مخ کې دوه سپي ډوله حيوانـات پـه کـونج کـې  د ده
پ�ـو  هغه د حيوانات د .اوږدې لک� په Cان پسې راکاږي .خوله وهي

سـ&ک 0راغونـه لگيـديل دي  د .منqه اخيل ک&پ رسه >وپ کوي او د
   .هي� يش پته نه لگې5ي د .کراري ده ارامه اوخو 

پي�ـو پـه يـاد تـه راتلـو رسه پـه الره  د ېنن ورC د عيل رواني5ي او 
  .درومي

لـه Cانـه رسه  �٬ياريو ته په فکر کې Cيهو  شيخ چاالکيو او هغه د
نېرنگونه  پاکستان چالونه او ده لکه چې د. دا 0ومره BCکه دی: وايي

کليوال مې چـې لـه ده رسه  .ا نقل ک&ي وير  کo مo يې دلته >ول او
  : هم وويل راک&ې په مهال دا پتې د د ،يې کار کاوه

 افغانســتان د هــم ده چــې کلــه د شــيخ لــه شــهکاريو نــه يــوه دا د
افغانانو په نوم دې  پنجابيان د ډېر پاکستانيان او، ېدو اور بل شوCسو 

 ،ومنـل يش دې له پاره چې په دې هيواد کې د یهغو  .هيواد ته راغلل
ده . بلد ک&ل دودونو رسه يې Cانونه اشنا او جغرافيي او افغانستان د د

 .مي&ه په نـوم چمتـو کـ&ل �`ې او خور د �`ې کوچنی ورور او هم د
 �يـو افغـان پـه وسـېله 0ـو >کـي پ�ـتو  دکې لوم&ی يې ورته په کراچ

ېو رسحدي کيل رسه اشنا ک&ل چې  افغانستان د بيا يې د ورزده ک&ه او
مې&ه په نوم  �`ې او غلل نو دقاچاقرب په وسيله را له دې هيواد ته دک

 ل پـه مرسـته دیـيـو پاکسـتاp وک دلتـه يـې د يې ورکـ&۔) کيس(بيان 
قبول شـول او اوس  تبعه په توگه ورته جعيل اسناد جوړ او افغانستان د

  .دلته کاروبار کوي

   

   

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٢٥
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کو>ې پـه لnـه  اوتر اوتر د احمد عيل ډېردې هيواد ته په راتلو رسه 
چـې تـه کو>ـه کونسـل ورتـه ويـيل وو  .يې ونييس کرايه چې په کې شو

افغـان  عـيل يـو ورکـوو۔ د کرايـه بـه مـوږ ،سند موږ ته راوړه ونېسه او
پB په نوم پيژانده چې په دې  هغه يو 0وک د .پيژندگلوي دا کار وک&

نـ5دې يـو  ،ېپB صيب چې چا يې 0ېره نـه وه ليـدل .کو>ه کې اوسيده
باالخره هغه په ختيز لندن کې يوه �ـه  .کال په دې کو>ه کې اړويل وو

پـه دې  .هغه دنده هم ډېره په زړه پـورې وه د .ته پيدا ک&ه دنده Cان
 چې 0ـو يو بنگايل رسه په رستورانت کې نوکر شو او مانا چې لوم&ی د

پـB  ،بنگايل هوتل واال رس پـه درد وو يوه ورځ د ،ورCې ېی تېرې ک&ې
پـزې لـه  د .بنگايل يې په Cمکه ک�يناوه .کتابچه راوويستل ژر قلم او

 .چاکو يـې راوويسـت .ورته په دوو گوتو کې ونيو رس تندی يې پاسه د
چـف  ې يـې کـف او0ـو وار  په Cمکه يې متقاطع خطونه کش کـ&ل او

 .ېعربـ� تـاوې راتـاوې کـ&  بيا يې يو 0و کر�ي په فارس� او وک&ل او



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٢٦

بنگايل ته يې وويل چې بس دا سـتا  مناسب ډول تاو ک& اوکاغذ يې په 
 .بال�ت الندې اي5ده ېې د ېشپ د په >و>ه کې يې وگنqه او .تعويذ شو

   .انشا اء´ رس به دې بيا نه خوږي5ي

هaغـه  پـه لـ5 وخـت کـې د خدای رحم واوريده او په پB صيب د
خوا کـې هو>ل په  چف له برکته دومره مشهور شو چې اړ شو د کف او

Cـايي  د 0و زاړه کتابونـه کيـ5دي او ،يو دوکان يوه برخه کرايه ک&ي د
� له پاره يې دnهغـه  .يو داکرت په توگه دنده پيدا کـ&ه بنگايل کميوني

Cوانان راتلل بلکې مBمنې به هم ورتـه پـه  او ته وروسته نه يوازې زاړه
نور 0ا�تونه  تعويذ او ،دم دوعا اوالد داروگان او د نوبت والړې وې او

پـB بابـا  0و �ونو په ورکولو رسه پـB صـيب رسه د د به يې ورکول او
 خپل کلې تـه �ـې پيسـې ولي5دولـې او ملتيا وه چې په 0و مياشتو کې

  .هلته يې �ه کاروبار پيل ک&

 ،چـې احمـد عـيل دې هيـواد تـه راغلـی خو له هغه ورCې راهيسې
 کـور د دا د .يل دييوازې 0و ورCې وروسته يې پـه دې کو>ـه کـې اړو

 �دروازې تر 0نگ يوه درې په 0لورو کې يوه کو>ه ده۔ لـه يـوې ک&کـ
خBنه پرده پکې ان له پخوا نه  يې عمومي رسک �کاري خو يوه پنqه او

دې پردې پي�کي نور هم له ديوال رسه جوخـت کـ&ي  عيل د .پرته ده
پـر يـا پخپلـه يـې  دې له پاره چې له بهر يې 0وک ونه گوري او د .دي

دوه  توشـک او ٬کمپـل ،يـو کسـيز تخـت .بهر فضا سـرتگې ونـه ن�ـيل
تخت پر مخکې ميز چې اخبارونه پرې انبار  د .بال�تونه پکې پراته دي

ميز تر الندې هم 0و >وکه محدود بېالبېل ډول کتابونـه اي�ـي  د ،دي
   .دي

چـې کلـه يـې  کو>ې په يوه کونج کې يو زوړ کوچنی يخچـال هـم د

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٢٧

بيا يـوه  ،نو ويده له خوبه پا0وي ٬وک&ي او په غريدو رايشموتور يو غر 
   .هم اې�ودل شوی دی ٬شېبه پس غلی يش

 کاليو د د .ننووCيته را ېاحمد عيل کو> .شپه نيaيي ته ورغلې ده
 .بيا راپورته کيـ5ي .غ 0ميلل5ه شېبه ستوp ست .بدلون مجال نه لري

دپ لـه  نـم او دکو>ه چې هسـې هـم  .کار کايل بدلوي رستورانت د د
رسـتورانت بـوی پـه کـې نـوره هـم زياتونـه  د پيـازو او د ،بويه ډکه ده

ارومـرو چـې  .بويولو حس له السه ورکـوي شامې او احمد عيل د .کوي
سـتوp  .په هـي� بـوی نـه پـوهي5ي .اغيز وي یتند بو  پيازو د دا به د

کو>ې له چت نه را Cوړنـد کاغـذي شـيت  يوه شېبه د .غ پريووCيست
 مودو مودو گردونـه د ،بر�نا 0راغ يې په مين� کې راCوړند دی چې د

 د 0راغ ر�ا يې هم زندۍ کـ&ی او بر�نا د د ،اوخاورې پرې ناستې دي
0ـراغ  هغـه ر�ـا هـم فلـرت کيـ5ي۔ د گردونو له من`ه د خ&و خاورو او

نـه ورتـه  نه دی خوCـولی او شيo يا پوښ له ډېرې مودې راهيسې چا
فکر يـې  ،يخچال موتور په غرهار رايش چې د کله .چا >کان ورک&ی دی

 .ورته ودري5ي بيا شيخ بهاءوالدين په مخ کې .خوب يې ت�تي ،بدلوي
ذهـن پـه دهلېزونـو کـې وردننـه  هـوس او هغـه د هغه اکر 0ـاري د د

پـه  .هوس کندې پـه کـې گـوري حرص او د يوازې دوزخونه او .کي5ي
عـيل بهـايي کـار  .هBويتظاهر له پاره اوراد هم نه  ريا او کندو کې د

 نا0اپه يـې ذهـن د .پيسو گnل اسان کار نه دی د .مه دري5ه! کوه کنه
  .خپلې جال وطن� لوم&يو کلونو ته ورگرCي

پې�ـور پـه  د ،گ»ـه کـورن� وررسه وه يو مهال چې له کابله ووت او
 .پـه کرايـه ونيـو مياشتې په دری سوه روپ� يو کـور يوه کيل کې يې د
درې غnې کو>ي ېـی  .ديوالونه يې دومره لوړ نه وو .دکور �ه انگ& درلو 



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٢٨

داسـې برې�ـېدل  .وو کو>و چتونه �ه دنـگ جـوړ شـوي درلودي خو د
 چې ډير کلونه په دې کور کې چـا شـپې نـه دې کـ&ي نـو Cکـه خـو د

کو>ې هر  بنيادمانو پر Cای په کې مچيو �ه گ¸ چکونه جوړ ک&ي وو۔
اورې نـورې هـم را پورتـه هغومره يې خـ ،0ومره چې زيا¹ جارو کيدلې

له خاورو رسه په کې يو نيم ل&م هم تر سرتگو کيده Cکه خو  کېدلې او
 ل&مـانو وېـره د مـارانو او د تر ډېره حـده خـوب نـه درلـود او ماشومانو

 عيل ته په ېاد ورCي چـې کلـه يـې .وېرې Cاې ونيو جگ&ه مارو 0خه د
ل په خوب کـې شپې په مها په دغه کور کې واړول نو د په لوم&ۍ شپه

پيسـو  د .ورته نييس >وپک .له خوبه پا0وي هغه. 0و >وپک واال ورغلل
 تـرې د بيـا .�ه يې وهـي .بيا يې را نييس ترې کوي او شتو پو�تنه او

هغـه خـو  .هغه وايي چې زما پالر خو وژل شوی دی .پالر پو�تنه کوي
کلـه  له موره اوبـه غـواړي او .په ک&يکو له خوبه را پا0ي .اوس نه شته

په Cمکـه  گوري چې کo النqې درې ل&مان د ،چې بر�نا رو�انه کوي
چت کونج تـه  د خپلې کو>ې ديواله او بيا يې نا0اپه د .باندې �ويي5ي

جـال داسـې بري�ـي چـې  .فکر کي5ي چی غ»و په کې جال اچولی دی
لـه Cانـه  .ډير وخت کي5ي چې چا ورته جارو هم ورن5دې ک&ي نـه وي

  .پاکولو چاره وک&م دې کونجونو د رسه پريک&ه کوي زه بايد د

  

   

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٢٩
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ملـر 0&يکـه را  خBنـې پـردې پـه تـرازه کـې د کو>ې له پنqې او د 
لـه Cايـه پورتـه  .را تـاو کيـ5ي وخپل بسـرت کـې تـا عيل په .مالومي5ي

>وله شپه په وي�ه پـاتې  .اندامونه يې درد کوي Cان او .کيدای نه يش
 ارومـرو يـوه دفـرت تـه د شوی دی خو بايد په خپـل وخـت پـا0ي5ي او

رس  .په ډېر ک&او له کo نـه کـوزي5ي .ډکولو له پاره والړ يش فورمې د
کاليو 0خه را پورته  هغه له تن او پيازو تریخ بوی چې د د .پرې گرCي

 .نيت ورCيمخ پرې من`لو په  تشناب ته د .احساسولی نه يش ،کي5ي
 د پيـازو او د کو>ې دپ جـن او د .يوه شېبه وروسته کو>ې ته ستني5ي

لـ5 0ـه  ،هغه په کاليو پورې م�تی دی پخليو بوی چې د رستورانت د
کو>ې ک&ک� نيمک�ـو کـ&ي خـو چـې سـاعت تـه  غواړي د .احساسوي

سـپور¹  .ژر ژر يو 0ه کـايل بـدلوي .گوري دومره وخت وررسه نه وي
پـه پ�ـو  ،کې يې په دوه پونqه رانيويل) ليالم( تري� چې په کار بوسيل

کو>ـه  .کـو>ې وCـي لـه .بس پر Cای پـه پ�ـو والړ يش غواړي د .کوي



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٣٠

اوږده الر پـر مـخ کـې  .بسرته هaغه شـان گـqه وډه پريـ5دي .قلفوي
 ،گاډي په الره تBي5ي خو هغه خپـل هـوډ پلـی کـوي بسونه او .نييس

هـم  بايد په پ�و والړ يش چې هم يې پ�ې خالصـې يش او .پلی درومي
يـا پن`ـه 0لوي�ـتو دقيقـو  له نيم ساعت او .ورته دوه پونqه سپa يش
پـر يـوه ميـز  .دفـرت يـوه کـوچن� کو>ـه ده .وروسته دفرت تـه رسـي5ي

دروازې تر 0نگ  دوه 0وک� خوا په خوا د .پرنرت اي�ي دي کمپيو>ر او
 ون غوږۍ شېبه پـه شـېبه دتيليف د .دي ېراغلو له پاره اي�ودل شو  د

   .پر Cای اي�ودل کي5ي Cواب له پاره پورته کي5ي او زنگ د

 دا .په 0ـوک� ک�ـيني چوپ .يCچوپ دفرت ته ورننو  عيل غلی او
سـاعت  شـېبه پـه شـېبه د .بهـر تللـی دی ،نشـتهدفرت خاوند  مهال د

خو هر  احصايي کاتبانو ته ورته دی دفرت واال چې د د .ستنې ته گوري
لـه سـت&ي مشـې وروسـته  ،مدير صـيب خطـاب کـوي مشرتي ورته د

: همـدومره وايـي .پزې ته يـې نييسـ .کاغذي دسaل له جيبه رابايس
دفـرت  ته ورCه بهر ک�ېنه چې د .زه به يې ډکه ک&م .فورمه دې راک&ه

 لـه کـاليو دې د ٬لکه چـې Cـان نـه دی پـرې من`لـی تا .هوا بدله يش
   .وی پورته کي5يتروش ب پيازو تريو او

نا0اپه يې  ،هوش کې نه دی Cان په فکر او د عيل چې تر دې وخته
  : وايي .ته پام کي5ي Cان

بيگا مې په رستورانت کـې يـوه  .ل5 0ه ريزش مې هم ک&ی دی! هو
   .هغو بوی مې له تنه خيژي کيدای يش د. بوج� پياز سپ� ک&ي دي

   .مين`ه همداسې ده خو چې نور دفرت ته راCې Cان دې! هو

  ! سمه ده -

له کو>ې بهر  .له همدې خربې رسه عيل سپک له Cايه پورته کي5ي

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٣١

پـه ذهـن کـې  هغه دهلېز وا>ن د د .اوږده دهلېز ته مخه کوي .کي5ي
سالنگ تونل کې چې پلی  داسې لکه د ،پسې نور هم غ`ي5ي ،اوږدي5ي
بهر لـويې  د .ړکنده مالومي5ي دهلېز چت هم خوCنده او د .روان وي

سرتگو په وړاندې تورتم بري�ي لکه چـې تونـل پـای  دروازې ر�ا ورته د
داسـې تونـل چـې  .روزگار همداسې تونل دی لکه چې ژوند او ،نه لري

بيا اليس ساعت ته  .ر�ا په کې نه بري�ي ،ر�ا نه لري ،يوازې تورتم لري
سـاعت  د .واحـد لـه السـه ورکـوي زمان دلته خپـل مقيـاس او .گوري

په چا يوه شېبه يو کال  .انسان په ذهن کې >اکل کې5ي قيايس واحد د
شـېبو  زمـان او انسـان ذهـن د د .کـال يـوه شـېبه په چا يـو تBي5ي او

 سمه نـه ده او دا ؟ثانيي ده ۶۰ک وايي چې يوه دقيقه 0و . اندازه >اکي
يې  مور .نغري چرگ� ته ورگرCي د بيا په درنگ شېبه کې خپل کور او

 .زده ک&ې ليوالـه ده هغه د ه مسافرۍ کې دياد ته ورCي چې 0رنگه پ
دې >ولـو رسه رسه عـيل لـه خپلـه Cانـه وا>ـن  0ومره هييل لـري خـو د

 له خپل اکر رسه نه وي بلکـې د له خپلو ک&و له خپلو حواسو او .نييس
ی پـه کـې هغه سـم�ه چـې د .م�ې په من� کې روان دیس يوه غار او

ذهـن سـم�ه لـه  د هغـه کله هـم د پکې حرکت کوي او، قدمونه ږدي
يوه  .بله کې خپل رنگ ورکوي هيوه پ .دې عيني سم�ې رسه يوه کي5ي

نا اشنا موجود په توگه په کې  يوه پردي او عيل د په بله کې ورکي5ي او
   .سفر کوي

ذهــن پــه ســم�ه کــې  عــيل د شـيخ بهاءوالــدين خــربه ورو ورو د د
۔ ٬رمو بويونـهقو  د، پيازو بويو نه د ،هغې Cای بويونه نييس د .ورکي5ي

 >ول بويونه د داسې چې بويونه شيندي او .سم�ه په پخلن`ي بدلي5ي
پـه  ،پيـازو بويونـه د ،کله هم بويونـه وجود پورې ن�يل او عيل په تن او



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٣٢

 .په تونل کې Cاې نييس ،په سم�ه کې ،په غار کې .يوه جسم بدلي5ي
له دهلېـز  .په 0ېر له هغه رسه سم يو Cای گام اخيل يسيور  هغه د د

 د .په لويه دروازه کې هـم ر�ـا نـه وينـي .0خه لوېې دروازې ته راوCي
نورو دفرتونو له پاره 0و تنه مراجع� پـه مخکېنـ� خونـه کـې ناسـت 

هلېـز د د کـې پnيـ5ي او ملر په وريـ� .هر يو تن دوه دوه بري�ي .دي
   .ر�ا له السه ورکوي دروازه هم خپل نور او

وروسـته  .وCـي بهـر سـ&ک تـه .�ـينيعيل له مراجعينو رسه نـه ک
   .وړهبيا لس پونqه را .واخله کاغذ دې ،دی دا .ورپسې غ5 کي5ي

  .سمه ده -

   .کاغذ جيب کې ږدي همدومره وايي او

   :روازې په وتلو کې پر عيل غ5 کي5يله د

 .ما هم دررسه بوCه .چBته دې مخه ک&ې ده !عيل جانه -

فنا فی هللا له راتـگ  .په فنا فی هللا يې سرتگې لگي5ي .هغه مخ رااړوي
پاخـه  د .ماشومان يې په کـيل کـې پـاتې دي. نه يو کال تېر شوی دی

په راتللـو رسه  ،هغه له خولې چی شپ5 ماشومان لري د. عمر س&ی دی
په ژبـه خـو هـqو  .قصاب� په يوه دوکان کې په کار بوخت شوی دی د

رپـې¿ يش نـو يـو کليـوال تـه تيليفـون چې کله کوم کار و  .پوهي5ي نه
بيـا يـې  مطلب Cای ته رسـوي او له دوکانه يې د هغه راCي او کوي او

نيمـه  دوکان له مالـک رسه پـه نيمـه اردو او د .بBته په دوکان سپاري
لوم&ي Cـل لـه پـاره مرکـې تـه  وايي چې کله د .پ�تو حل مطلب کوي

 منزله ودان� وينـي اوپدنگتون په ستيشن کې لوړ  غو�تل کي5ي نو د
  :الرې ملگري ته وايي د

الرې  د .ن بـه دومـره دنـگ بلqنگونـه نـه لـريزه فکرکوم چې لند 

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٣٣

لکه چـې تـه فکـر کـوي چـې پـه لنـدن کـې : ملگری ورته په >وکه وايي
   .قصاب� دوکان دی قصاب� دوکانونه دي يا لندن د ې ديواز 

 .ورځ ونه ليده Cينو دوپه کسانو له السه سمه فنا فی هللا اکا هم د
دکـاليو (بسرت پو�ونه پـه النـدر د جامې او-وايي چې يوه ورځ يې کايل 

لــه يــو بــل کــايل  .ورتــه ناســت و .کــې اچــويل وو )پرېمين`لــو دوکــان 
ه پو�ـتن ،دوکـان مالـک دی نه يې چې فکر يـې کـاوه چـې د راوړونکي

واره درک کـ&ې وه چـې لـه ک&ې وه چې دا دوکان نه پلورې؟ هغه سـم 
مخه په  نابلده دی نو ورته وييل يي وو۔ چې ما خو دوه اون� د دې خو

که ته يې  ما پرې ونه پلوره او ،0و تنه پيدا شول. سودا کې اچولی د ی
نومـوړي  .سـودا مـه کـوه .اخيل نو زما مسلaن ورور يې پر تا يې پلورم

 و،پرې مين`لـو لـه پـاره راوړي و  پاکستاp االصله چې خپل کايل يې د
غواړي نو ورته وييل يي وو چې که  و۔ اوی  يې �ه راگرم ک& فنا فی هللا

نه نـو دوکـان بـه راک&ې که ) مخکين� پيسې( هم دا نن بايد ديپوزيت
مسـلaن�  هغه په شش کليمـو او گوتو ووCي۔ فنايف هللا چې دله دې 

نqه چې په ک&او يـې گnلـې ۔ له خپلې کو>ې يې يو نيم زر پو باور ک&ی و
يو ناچله رسيد يې ترې چې  مشرتي ته يې ورک&ې وي او او ېراوړ  ٬وې

بله ورځ چې فنا فی  .اخيستی و ،تيليفون غلط ادرس په کې و کور او د
دوکان اصيل مالـک ورتـه  د ،امله جوړه ک&يعدوکان م هللا ورCي چې د

فنـا فـی  .دا پته هم نـا سـمه ده وايي چې کاکا ته چا تB ايستيل يي او
ن يـوه دروغجـ د .خو هغـه دوپـه شـوی و دی وهيتن رس او یهللا بيوزل

  و۔  یمسلaن د چل په لومه کې ک�يوتل

*** 

  



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٣٤

کيل  کور و په پای کې يو تندر زموږ په �ار او پي&ۍ هرې د
چې  و بلکې لوم&ۍ �ه بر�نا وشوه اودا وار نه يوازې تندر  .رالويي5ي
دروازو په لور  �ار د د پBيانو بر�نا غلې شوه نو بيا ديوانو او تالنده او
ويل نور موږ خپل  وار نويو ارباب االنواعو دا .باران ونه شو .ووړيرغل را

  .رسپو باران دی د اوسپنو او زموږ باران د ٬باران کوو

 کله ترابان ديو گل: ده وايي چې د خلکو په خوله دا کيسه سپره
شهزاده بهرام ستوp ته  اندامه له �اره وت�توله نو نورو ديوانو د

دې �ار  ې ويل چې موږ ته دیورته و هغه يې خپه ک& او ،دۍ واچولهزن
يو  �ار لکه د .کيل گانو له ورک&ې انکار کاوه هغه د .کيل گانې راک&ه

 ،اژدها ستونې ته ورولي5ي درگ کومې ته م چې دنفس  تن ساه او
اندامې  گل د .رسپو باران په ش&ک ووريد و خو دخاموش  چوپ او

غره په  ترابان ديو ورته له ورايه د ،او�انو سپره وهډول� چې په رسو 
گل اندامې رسه په دې له يې کتل۔ هغه  له ورايه 0وکه ناست وو۔

دا کيسې له پخوا نه په  .شهزاده بهرام معشوقه وه کينه درلوده چې د
 نن د دېرو کې �ې په خوند کيدلې خو ترابان ديو هوجرو او کليو او

رسپو باران  ه 0وکه ناست وو۔ لوم&ی يې دغره پ خپل کسات له پاره د
و چې ملبه به يې خوشې ک&ه نو داسې اور يې له Cانه رسه راوړی  وک&۔

 هللا اکرب نارې وې۔ په �ار کې د .ته وتله �ار له ديوالونو به ها خوا د
مهربان  >ولو ويل چې خدای رحيم او .په رسپو بدرگه کېدلې ېنار  دا

يې وار دی چې قهار دی قهر نازل شوی دی خو ترابان ديو ويل اوس 
   .و

رسپ لـه وينـو رسه ملـه  .رسپو بـاران ورو ورو زور واخيسـت خو د
گـل اندامـه  .ډول� په رسپو سـورۍ سـورۍ شـوه ېگل اندام د .شول

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٣٥

دا Cکه چې ترابان ديو تـرې انتقـام  .نوره ساه نه لري ،بيوزلې م&ه شوه
�ـار چـې پـه  .گـه نـه دهپاتې کېـدلو جو  ساه لرلو او هغه نوره د .اخيل

ډولـ� پـه سـوري  نـدامې دا گـل د ،خـاموش دی کې چـوپ او حBت
 رسپـو او سـيالب د اد .سوري کيدلو رسه له �ار نه يو سيالب راوCـي

 ،په دې سيالب کـې �ـ`ي .جنازو سيالب دی وينو سيالب نه بلکې د
دا  .جنـازې قطـار روانـې دي .Cوانـان رسه گـq دي لويان او ٬ماشومان

ــ&ی دی ــې ک ــې رس ي ــازې دي۔ چ ــدۍ جن ــای  رس او .ژون ــې پ ــه ی ن
 د .په خپلو پ�و حرکـت کـوي .روانې دې دا جنازې پر مخ .مالومي5ي

هللا اکرب چيغې  د .بيا يې پای هم نه بري�ي ندامې وير هم کوي اوا گل
 .وينـو پـه بـاران بدرگـه کيـ5ي رسپـو او د هللا اکـرب .سورې پورته دي

وايـي اوس  مهربان دی خو ترابـان ديـو رحيم او لوی ذات جنازې وايي
 خاموشه کيـ5ي خـو د ،کي5ي ېجنازې چوپ .قهر باران دی د قهار دی

گـل  .لـه �ـاره پـه تې�ـته کـې دی داسې پـه وتـو اوجنازو سيالب هم
 .پـه اور سـوCي هغې ډول� سورۍ سورۍ کي5ي او اندامه هم مري د

وينـو بـاران  د .يدا لوگي هم تـر اوسـه پورتـه د .پورته کي5ي لوگي يې
پـر رس  غـره ترابان ديو اوس هـم د .گل اندامه نشته .اوس هم بهي5ي

دا  نهي کـوي او خپل ل�کر ته امر و .جنازو ننداره کوي د ،ناست دی
  قهر نازل دی۔ ،قهر وخت دی هم وايي اوس يې د

***  

   



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٣٦

)۶(  

  

چې لندن ته په راتلو رسه يې هر  هللا هم يو له هغو کسانو و یفنا ف
 ذهن ساحه يې يوازې په قصاب� او د .هي� يې ونه ليدل .0ه هېر ک&ل

   .ترب گوزارونو ونيوله د ساطول او

فنا اواز ته مخ اړوي  عيل رسه له دې چې په خپل اکر کې نه دی د
  : وايي

ان په دوکان به دې  راCه چې Cو۔ زه به درته الره در�ايم او -
   .ک&مداخل 

  .خدای دې خB درک&ي )ياره (يره  -

  : فنا زياتوي

  .وايي چې بنده حBان خدای پرې مهربان 

له دې مهربانيو نه چې خدای قهر نازل ک&ی وای �ه به وو۔ دا 0ه 
   .نه بل 0ه نشته ر>لو۔۔ ٬پرته له سپکاوي .ژوند دی

   ؟0ه خربه شوې ده ؟ولې نن ډېر په غصه يېـ 

   .راCه راپسېبس  ٬هي� خربه نشته-

په دې حال  خدای نوم يادوه او بس د .يره ناشکري به نه کوې-
   .شکر کاږه

 .له Cانه راته مال مشک عا� مه جوړوه .نصيحتونه دې پري5ده -
قصاب� په دوکان کې راغونqه ک&ې  خوشاله اوسه چې >وله دونيا دې د

   .ده

 عيل ترې د .قصاب� دوکان ته رسي5ي په خربو خربو کې فنا د
الرو له  ک5و وږو کو0و او د .خدای پامان� په ويلو رسه جال کي5ي

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٣٧

   .خپلې کو>ې په لور رواني5ي ليارې د

کله نا کله  ،باران وي ،وري� وي اوړی ژمی! دلته 0ه ډول هوا ده
   .بادونه لگي5ي

د ماشومتوب  درو ته ورCي او په همدې سوچونو کې خپلو کليو او 
پالر  د .خاطرو کې ورکي5ي پالر په ويلو کيسو او د دوران په يادونو د

   :ذهن کې را ژوندۍ کي5ي چې ويل يې کيسه يې په

کابل کې په �وون`ي کې وم  زه په .هغه مهال عجيب روزگار وو((
 خاورو شپې به د د ،په رخصتيو کې کيل ته والړم يژم به د خو کله چې

اندي�نې دومره نه  .ويلوالل�n په ر�ا درس  يا به مو د 0راغ او تيلو
چې شپه به له نيaيي  په خوب ويده شو او يشپې مهال به وخت د .وې

 .گوگردو په تييل به يې الل�n رو�انه ک& د ،پالر به پا0ېد ،واوو�ته
 رس� او .موږ به پا0يدو .پا0� چې ناوخته کي5ي :غ5 به يې وک&

چې  او واخيستل ،ما�ام له خوا تيار اي�ي وو چې د تربگي به مو
په الر کې به له  .ک& ورو به مو Cان چمتوو ور  ،سرتگې به مو وم�لې

 له درې ساعته مزله وروسته به د .نورو ملگرو رسه هم يو Cای شولو
غرونو په من� کې  د غره له رسه به الندې هواره او د .غره رس ته وختلو

 ږ به دزو هغه شور او 0پانده سيند لکه �امار په سينه �وييده۔ د
غوږونو له پردو زموږ  بيا به زموږ د او ېغرونو په رسونو کې انگازې کول

 لوم&ۍ 0&يکه به د ملر به نوې 0&يکه وهلې وه .روان ته ننووت تن او
بيا به يې  مخامخ غره په تندي راسوره وه او >يک په B0 د پيغلې د

پلن  هغې چې به ملر په >ول ماحول تر .ېلورو پراخېد  وړانگې په ورو
خپل کار به مو . ک&نگ ژمي کې به موږ په کار لگيا وو په سخت او ،شو

تن به  .ېشا گيqې جوړول بيا به مو د لرگي به مو >و>ې کول او .کاوه



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٣٨

  )) .روزگار وو مو خولې شو خو هغه هم وخت او

فکر  .يوه الروي رسه په نرۍ الرې مخ په مخ دري5ي عيل سم دم د
الروي نه بخ�نه  د او .پرې کي5ي پالر کيسه يې د .يې بدلي5ي

خپلو له خو هغه بيا  0نگ تBي5ي بل تر يو د الر ورکوي او .غواړي
  : له Cانه رسه وايي .تصوراتو رسه خپل پيل مزله ته دوام ورکوي

 په خوب او خاطر کې نه گرCېدل چې داسې Cای او هي� مې 
 تورتم او تل په کې نم او ،داسې ملک ته راشم چې نه يوازې ملر نه وي

سپوږم� هم په م&ه  اسaن په پراخه ملن کې ستوري او د باران وي او
   .گېqه ونه وينم

 سپوږم� د .دلته اسaن په وري`و اخې& دی .ر�تيا دلته ملر نشته
 يوازې د .�ايست له رشمه سرتگې نه را�کاره کوي خپلې �کال او

دلته له سهاره تر بل  .مخ ته نيويل دي بادونو شنې 0پې&ې يې زما
اوچتو  خو هلته په هغه وړاندې خnينو کليو کې د سهاره توره شپه وي

ملر  تل کابل پر �ار د او کلېو ٬ک�يو ٬ورشوگانو غرونو په تنگو درو او
   .خپله Cول� غوړوي

 خاطرو له بيا ياد ته راوړلو له دې >ولو اوږدو سوچونو او هغه
کله چې له س&ک نه را جال  .ي5يخپلې کو>ې دروازې ته در وروسته د
په بو>و پرته بارانې پرخه يې په  ،کور مخې ته راستني5ي بيا د کي5ي او

 د .دروازې قلف ته کييل ورکوي بيا په کاږه مزله د .کاليو پريووCي
ساعت  په ديواله باندې د .کو>ې ته ننووCي .کو>ې دروازه بBته کوي

خپلې بسرتې ته يې پام کي5ي چې ان له  .په ستنو سرتگې م�لوي
 د پيازو او په کو>ه کې يې د .خوره وره پرته ده او تېرې شپې گqه وډه

   .پخليو بويونه تر س5مو کي5ي هو>ل د

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٣٩

 تيليفون د د يوه دايم الخمر کينيايي ليوp له 0نگ کو>ې 0خه د
 راCي چې په هره جمله کې له اواز باټ او گانوخندا د خربو اترو او

 ٬هره شپه لس بوتله بB پر رس اړويهغه  .Cانه رسه وايي لبيل جبيل
چې ما�ام کو>ې  ترن په ستيشن کې تBوي او کله >وله ورځ د کله نا

خپل پاس منزل گاونqۍ مBمن چې په کره انگريزي نه  د ،ته رايش
 په جنگ او ،کريزی وا کريزې: يوازې همدوره ورته وايي ،پوهي5ي

 دلته د .>انکونو جنگ نه دی توپو او دا جنگ 0ه دشخ&ه اخته وي خو 
  .بدې ردې وري5ي مرميو پر Cای کليaت او

  

   



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٤٠
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يوې رويس ارمني کورن� گاونqی هم دی  عيل په دې کور کې د
   .کو>ې په پاس منزل کې ژوند کوي هغه د چې د

له  ،جذابه مېرمن ده رسه سپينه او ٬دنگه نتاشه چې په ونه
 .يوې مور رسه لندن ته راغلې ده خپلو دوه ورونو او ارمنستان 0خه د

. خوب لپاره کور ته راCي شپې د د ورCې کار ته Cي او ورونه يې د
خو نتاشه له  ه چې چBته په ودانيو کې کار کويداسې بري�ي لک

صفايي چارې تررسه  پاک� او سهاره تر غرمې پورې په کورونو کې د
بيا بهانه  او يې هم رايش چې کله کو>ې ته رايش نو يو انqيوال .کوي

دا خربه نه پnوي  ورور نتاشې کرش يې خپلوان دی خو د کوي چې دا
خور  زما د .خور انqيوال دی زما د ،هغه س&ی چې دلته راCي: وايي او

تاسې پوهي5ۍ چې . دلته يوازې ده .مي&ه په ارمنستان کې پاتې دی
مذهب کې نژدېوالی منع نه دی۔ هغه زما خور ته او  زموږ په کلچر

حBان 0ه چې په دې نوي چاپBيال  .احمد عيل ورته حBاني5ي .راCي

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٤١

تل تورتم وي خو په ، وري`ي زياتې دي ،له دې چې ملر نشته کې رسه
ترازو کې يو  خپل ذهن په تول و ژوند کې Cينې رنگين� هم شته بيا د

پت مساله يې په ذهن کې  ننگ او ناموس او د. خپل ملک ته Cي وار
  .مار په 0ېر تاويي5ي د

 مېلمه د ٬دننه کي5ي ته را نتاشې مرش ورور کور خو يوه ورځ چې د
بوسو  نتاشه داسې ډبوي چې د .نتاشې رسه خوله په خوله ويني

خولې نه يې نغارې جوړي5ي خو په  مخ او د .خوسک� ترې جوړوي
   .ته هم نه Cي ورCې کار0و  پخلن`ي کې بل 0ه بهانه کوي او

يوه  .له مهربان� احمد عيل هم بی برخې نه پاتې کي5ي ېنتاش د
په دروازه کې له عيل رسه  ٬ته را ننوCي ورځ مازديگر چې نتاشه کور

احمد عيل  د ست سال نه وروسته خربو اترو او د مخامخ کي5ي او
په تکرار رسه  .ست&يا نه فرياد کوي او له ډېر کار .يCکو>ې ته ننوو 

احمد عيل په >وله . زه نن ډېره ست&ې يم) )ايم ويرې تايرد تودی(( وايي
نتاشې په ولو الس ږدي  زمليتوب په بې تجربگ� رسه د د سادگ� او

نتاشه نرۍ  .نتايش له هqوکو ک&چار بايس هغه کيمنqي خو د او
احمد عيل  د) چوروړۍ(لتې په 0ېر بيا د خوند مسکا او د ،مسکا کوي

مينې په خربو وررسه  �ه �ايسته غو>ه شيبه د. کې پرې ووCي په غي5
  .هغه له کو>ې را بهر کي5ي بيا د تBوي او

  

   



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٤٢
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سته احمد عيل يوه شېبه په خپلو تصوراتو کې و ر وتلو و  نتاشې تر د
ا متل اوريدلی وو چې ويل هغه په پي�ور کې په کراتو د .ډوبي5ي

خو له Cانه رسه )) خورې نو بد پرې مه وايهپي�ور نه که : ((کيدل به
بد پرې  ،يې پخوي چې دا متل بايد داسې وي چې که لندن نه خورې

احمدعيل هم له  .ورCي نتاشې مسکا او نازونه په ياد بيا د .مه وايه
هم عجيبه  دا: له Cانه رسه وايي ليوp په 0ېر خاندي او Cانه رسه د

ت ستنو ته عخپل سا کې نا0اپه ددې تصوراتو په ل&  خو د .سينa وه
سات په ستنو کې کله شيخ بها  د .پن`ه بجې کيدونکي دي .گوري

په رنجو تورې  ،خريييل رس ،رنگ� ږيرې ک&ې0و  ءوالدين چې د
 د. کاليو په بدلولو پيل کوي ژر ژر د واره پا0ي5ي او سم د ،سرتگې

ته الس  پاس منزل ک&ک� په وتلو وتلو کې د .کار په تکل له کو>ې وCي
کوي او بيا په ) خدای پامانې ( له نتاشې رسه دس ويدانې  .خوCوي

   .خپل لور رهي کي5ي

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٤٣

شيخ بهاءوالدين نا انqوله  بيا د نتاشې غي5ه او په >وله الر کې د
ژر  .کله خو دواړه 0ېرو ته وخاندي کله نا باندې فکر کوي او ونې

 .گومان وک&ي ليوp بس سورل� پرې د خوله را>ولوي۔ داسې نه چې د
چپنه  کار د .بااالخره مازديگر په خپل وخت رستورانت ته رسي5ي

شيخ  .په کار پيل کوي ،روغب& نه پس له شيخ رسه د .اغوندي
pوان ورپيژC دا فضل الرحيم بهايي دی .بهاءولدين هغه ته يو نوی. 

   .کابيل واال دی، دی هم پnان دی

اديبانو له  نورو >اگور او دالر�وونو له برکته  خپل پالر د عيل چې د
 د واال اثر او کابيل >اگور د په کور کې يې 0و Cله د ،اثارو رسه اشنا وو

هغه له محتوا �ه خرب وو نو  د او لوستلی بينوا صيب ژباړه گيتانجيل
هغه ته يو پيژندل  >اگور کابيل واال وريادي5ي چې سماليس ورته د
  شوی کرکرت وو۔ 

   ؟واال چې >اگور يې کيسه ک&ې دهعيل وايي هaغه کابيل 

  ؟ شيخ وايي >اگور 0وک دی

   .شيخ >اگور نه پيژp: فضل الرحيم وايي

په بر صغB  دوه شيان او په خپل تن کې هم دا یهو د :عيل وايي
pکې مال مودودي او مال دال پيژ.   

  ؟ ر کابيل واال 0نگه>اگو  د: خو شيخ وايي

>اگور  .هي� نه پيژنې پرته نورچې له دم دعا  ته لکه: عيل وايي
براعظم گي يو هغه  لوی هند يا د >اگور د .عليه السالم هم نه پيژنې

>اگور ر�ا به هم  د ،هغې چې لوی هند وي Cالنده ستوری دی چې تر
   .مشهور اثر گيتانجيل هستوونکی دی هغه د .وي

 .هند مې بدې راCي .هندو کيسې راته مه کوه د: خو شيخ وايي



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٤٤

   .هند وانو خربې واورم نه غواړم د .وژلی دی ر هندوانوزما پال 

ج�ال نيازي قتل عام  >يکه خان او په بنگال کې د او: عيل وايي
   .اوريدی يش

  ؟زما پالر چا وژلی دی ې،بيا ته پوهي5 او

سيايس  د .کار دی وخت د :وايي ،الرحيم مداخله کوي فضل
   .بحثونو نه دی

يو کوچنی گاډی لري  .زملی دیفعال  فضل الرحيم �ه �کلی او
�ه  .کورونو ته رسوي یهغو د  هغه کې خوراکه مواد يا اردرونه چې په

ل5ې پيژندنې وروسته په  هغه د .�کلی مست زملی دی خنده رويه او
: هر 0ه له پاره يې وايي يو تکيه کالم لري چې د .ازادو خربو پيل کوي

   .پاچايي نه کي5ي . . . . هلکه بې

0و وارې تکرار نه  په کراتو دا خربه تکراروي خو د فضل الرحيم
خربه  هلکه دا: ورته وايي احمد عيل Cواب خولې ته راCي او وروسته د

ملک  شيخ صيب د د .پاچايي په جنسيت کې نه ده .سمه نه ده
 .نور داسې کسان شته چې پاچايي کوي وزيراعظمه بې نظB بهnو او

  .اوس هاغه پخوان� زمانه نه ده چې هر کار به نارينه کوي

 زما مطلب د !ای ساده گله: وايي يپه قهه قهه خاند: فضل الرحيم
 ،0وک چې زور نه لري .ته هم عجب ساده س&ې يې .زور نه دی

کرزی صيب خو نه : خو احمد عيل بيا ورته وايي پاچايي نه يش کولی
  ؟ ته په کې 0ه وايې. نه بور خو باچايي کوي زور لري

کرزی که  .ته سمه خربه مه ک5وه ،هلکه :فضل الرحيم بيا خاندي
انگريزان وايي په افغانستان کې  .خو ډېر مهارتونه لري زور نه لري

چې هغه  ېته پوهي5 .ساتنه يې غلجيان کوي پاچاهي درانيان کوي او

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٤٥

درانيان که کمزوري دي خو په معامله کولو کې  يو درانی دی او
دې له پاره ناست دی چې زموږ په بې انqوله  هغه د .مهارت لري

نه  داسې هيواد ستا په 0ېر د هغه هم زما او .ملک کې انqول وسا¹
   .هغه دی پاچا شو عنقا مرغه يې پر رس ک�يناسته او د والړ او

 مرغه به زموږ پر رس ک�يني او عنقا دا د ،�ه نو که داسې وي-
   که نه؟

نه گورې چې شيخ صيب  .جب س&ی وليدېته مې ع ،هلکه -
نو ې رسه ما شا´ وايي هرې نوال د چف کوي او �امه ورځ کف او

   هغه له وېرې عنقا راتللی يش؟ دلته د

0ېرې نه ارو مرو چې  شيخ له قوارې او د: ياره ر�تا دې وويلې -
   .عنقا هم ډاري5ي

سمه  .اغه دی بيا شيخ را گوري .نور يې نوم مه يادوه .بس دی -
  .پياز دې سپينوه ،ده

   .ته دې هم سالد جوړوه او-

  کور  ۱۴کوين وای  ۴اردر �رب  :کي5ي په فضل الرحيم غ5

   .دی درغلم دا-

ادرس په لور خوراک خپل مو>ر ته  د فضل الرحيم په تراټ وCي او
  Cغلوي۔ 

له تريخ تاوه  پيازو د .پيازو په سپينولو پيل کوي احمد عيل بيا د
 تBې ورCې خاطره لکه د يوه شيبه د .اوبه را0ا0ي گو نهيې له سرت 

   .هغه په مغزو را خالصي5ي تربگی د �قصاب فنافی هللا د

هغه  ))دفرت بوی اخيل .Cان دې وين`ه ،بيا چی دفرت ته راCې(( 
 پيازو غو>ې ته اړم کوي خو د رسه له دې چې چاکو په کرار کرار د



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٤٦

 حواسو او ٬هغه په مغز اوس تل دسپکاوي له پاره دا خربه بس ده چې 
   .په اور بدلي5ي وجود په رگونو کې يې لکه باروت Cغيل او د

 د .مبايل له جيبه رابايس .مبايل اواز يې له جيبه را پورته کي5ي د
په  .له پخلن`ي نه انگ& ته وCي .شيخ نه اجازه اخيلله سرتگو په اشاره 

 د. نه تيليفون کي5ي رالهو هغه ته له  .بلې بلې اواز پېلوي مبايل کې د
 .ترې پيسې غواړي خو احمد عيل بې Cوابه پاتې کي5ي کاکا زوی
  : ييهمدومره وا .حBاني5ي

رسه په تيليفون رابطه  بيا به له تا زه به ه�ه وک&م او .سمه ده
بBته غلی پخلن`ي ته  خدای پاماp کوي او .تيليفون بندوي .وک&م

   .په کار پېل کوي ک�يني اوته  پيازو بوج� بيا د .ننووCي

 �ه که لندن خورې نو بد هم پرې وايه Cکه دا: له Cان رسه وايي
 .په دننه کې موږ سيزي ژوند دی چې په بهر کې نور سيزي او هم

پن`ه سوه پونqه را ولې5ه چې . دې خربې پرتوگ وک&ه اوس د راشه او
شې کاکا 0ه دې خوړيل دي چې اوس يې نه  .زوی ته مې کوژده کوم

 0وک يې 0نگه او .دلته خو پيسې له اسaنه نه رالوي5ي .هضمولی
غو>ې له نرۍ  پيازو د زه بد بخته خو يې د 0وک يې 0نگه پيدا کوي او

 پزه او سيزونکی بوی پيازو تند او بيا يې د .باسم پنس را پردې پنس او
حقارت ډک چلند ورته  سپکاوي او تېرې ورCې د د .سرتگې سيزي

پيازو  دفرت د)) Cان دې مين`ه ،چې دفرت ته راCې((دري5ي مخې ته 
خپلې . له جيبه دسaل رابايس .چاکو يې له السه لويي5ي .بوی نييس

پيازو  >ول �ار د فضا او ،اسaن ،فکر کوي چي Cمکه سرتگې پاکوي او
ترخو پيازو  د. ترخه پياز ،لندن >ول پياز شوی دی .بوی نيولی دی

   :له Cانه رسه وايي ،ې فضل رحيم ته فکر کي5يبيا ي سوزونکی بوی او

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٤٧

 .پيدا شوی دی په کqوال� کې .هم زما په 0ېر بدمرغه دی ید
جهاد له پاره هيواد ته  هلته د .پاکستان ته والړ ٬پالر يې مهاجر شو

هغه ډډه  .ورته امر وشو چې �وون`ی وسيزي .�وونکی و .واستول شو
ما په داسې �وون`يو کې ماشومانو ته  .ويل يې زه �وونکی يم ،کوله

زما گوتې اور ته نه ورCي چې �وون`ي  .زه نه شم کولی .سبق ورک&ی
 .قوماندان له خوا وژل کي5ي په همدې خربه بيا هغه د او .وسيزم

 .دلته هم پاکستان هلته هم پاکستان او .رسنوشت 0ه را په برخه ک&ل
موږ دوه په  يب اوپاکستان لکه شيخ ص شيخ صيب لکه پاکستان او

  دا پاکستان۔ بېلو الرو روان افغانان او

  

   



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٤٨

  

  

  

  

  

  

)۹(  

  

که په پيازو کې يې مرچ ورگq ک&ي  دي او نه پوهي5م چی دا پياز
  : احمد عيل له Cانه رسه وايي .زه خو يې له سرتگو خالص ک&م .دي

 د .پيازو سپينولو ته اړم کي5ي د پاکولو وروسته پزې د بيا د او 
رستورانت  د په رستورانت او فکر کوي چې .پو>کو لBې Cي پيازو له

کوهاټ له کوتله  د .له پي�ور 0خه روان شوی دی .په کار کې نه دی
 جمپ او د .مو>ر له >اليو رسه سمې دمې اوږې خوCوي د .تېرې5ي

>يو>ا فالينگ  .کې سوارۍ په ويل الس ږدي خپلې خوا >وپ رسه د
مBمنې هم په گاډي کې ناستې وه د .په درز روان دی کوچ گاډی �ه

مور  لور او يعنې مBمنو يو ه�ه کوي چې د هر .لور دي مور او. دي
قاچاقربانو په الر�وونه  خپل زوی په ملتيا د مور د .درناوی وک&ي

 .له هغه Cايه بيا لندن ته په غB قانوp توگه الوCي کراچ� ته Cي او
   .مور ه�ه کوي خپل سفر توجيه ک&ي

پاکستانيانو په 0ېر  هلک عبدالباقي چې له کاکله يې دCوانکی 

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٤٩

  : ورته وايي بوډۍ چې&ي او ،غوړي 0ا0ي

بيا په  او -مزدوري کوو ٬دن ته Cو خو کار کوومورې که موږ لن-
ته ولې  .ته خو هي� نه شی کولی .که ويش نو عيايش کوو او -خندا

ه ولې په خپل کور کې ن ؟خپل هqوکي په بله خاوره کې ورستوې
   ؟ک�يناستلې

زويه زه هم : ر�تينول� وايي خو بوډۍ په >وله ساده گ� او
په يوه دوکان کې کار  .زملی زوی مې په لندن کې دی .مجبوره يم

بل چا  د په کرايه کو>ه کې .نه دی ورک&ی حکومت ورته کور .کوي
چې  بله دا يو خو به زوی ووينم او ،وايم که ورشم .رسه رشيک اويس

کو>ه ورکوي نو که  دولت زړو کسانو ته ارومرو کور اولندن  وايي د
زه به دلته په  .زوی به مې له ما رسه خوندي يش ،ک&يماته کو>ه را

 .حاصل نشته .کار نشته .په وطن کې خو جنگ دی .وطن کې 0ه وکم
لندن حکومت  وايي چې د .راشنې هم بندې شوې جهاد ختم شو او

 مورې تا هم د: خاندي وايي يعبدالباق .زړو ته �ې پيسې هم ورکوي
په  شيطان د ،ه پالنونه چې ته لرېدومره اوږد .شيطان رس گرولی دی

   .گوړه گوړه کوه خوله به دې خوږي5ي ٬يCعقل کې هم نه گر 

 گاډی د .ما�ام 0راغونه لگي5ي د .مو>ر >وله سواري خاندي د
چې  باد سند په لور په چnک� روان دیحيدرا غازي خان دېرې 0خه د

   .الوتنه نا وخته نه يش

 کيسو او ٬خاطرو ٬يادونو سند حيدراباد Cمکه هم عيل ته د د
پالر له  د نيکه کيسې بيا د پالر او يو وار بيا يې د .رواياتو جوگه ده

کله  .نېز په 0ېر په کې په حرکت راCي د ي اوCخولې په ذهن کې گر 
 د مسلaن جنگ ون�ت او هندو او چې لوی هندوستان کې د



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٥٠

 ،پاکستان په نوم يو ملک جوړ شو نو نيکه يې هم پاکستان ته رااوړي
 بيا چې کله د مزدوريو بوخت کي5ي او په سند کې په خوارۍ او

 په تور Cري افغان دولت د افغانستان النجه پي�ي5ي نو د پاکستان او
له  له 0و ورCو بنديتوب نه وروسته .شکنجې الندې راCي عذاب او د

تېر  خپل نيکه د عيل ته د .خپل کيل ته Cي کي5ي اوسنده هم ش&ل 
نسلونو  لکه د .هر Cای په ليدو رسه راژوندۍ کي5ي مهال کيسې د
 عيل د هم د دا ،بل نه بل ته ويل کي5ي د يو نه بل او داستان چې د

   .خيال په سيند کې حرکت کوي ذهن او

 .عيل رس ته دري5ي د .خو شيخ بها ءوالدين ورو را ن5دې کي5ي
  : ورته وايي روو  .زړه خواله وک&ي عيل رسه بيا د غواړي د

  ؟ عيل بهايي چېرې اوسي5ې

ن5دې نيم ساعت الره ده  ،نه �ايسته لBې زه له دې رستورانت-
   .هلته په يوه رشيک کور کې يوه کو>ه لرم ٬په بس کې

  ؟ نور 0وک هلته اوسي5ي

کورن�  خو يوه ارمني کسانو رسه ډېر اشنا نه يم د په کور کې
په خوا کې يو هندي  هغو يوه خور او د مور او ،دوه هلکان .اويس

په  .>وله شپه وي¿ وي .هغه هم يو رشاÄ س&ی دی .مسلaن اويس
   .له Cانه رسه خاندي .تيليفون کې خربې کوي

  ؟ يس ده نو �ه دې وررسه سات تېر دیچې دا

هر يو خپل کار  .يو له بله رسه نه وينو .زه له چا رسه کار نه لرم
يا  تصادف له مخې کله چې په دروازه کې مخامخ شو او يوازې د .کوي

   .وينو ،راوتلو په موقع رسه مخ شو تشناب نه د د

يو �ه  پيدا ک&ې او ېخدای مهربانه دی چې له خBه پيس -

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٥١

   .يش ېکور جوړ ک&ې نو بيا به دې دا شپې هېر  واده وک&ې او

نه پوهې5م 0رنگه به له دې حالت نه  .هېريدو نه دي دا شپې خو د
زه ال تراوسه Cواب نه لرم  .لوم&ی تر هر 0ه Cواب په کار دی .ووCم

   .خو خدای پوهي5ي چې 0ه وخت به Cواب راک&ي

ستا په 0ېر  ،زه هم چې دې هيواد ته راغلم .سودا مه کوه -
اسناد مې  ،م خو هغه مهال رشايط �ه وو۔ ژر ومنل شومرسگردانه و 

   .بيا مې کور واال راوستل ه ک&ل اوتر الس

کور  ته د ما .واده جنجال نه لرم د شيخ صيب زه خو يوازې -
هغه يو افرس  .زما پالر په جنگ کې شهيد شو .رسپرستي هم راپاتې ده

   .ته پاتې دي اميد سرتگې ما >ول کور د اوس د .و

م ی نه و زه ال زمل .خپله به دې هېره يش ،که زه درته کيسه وک&م -
ژوندی يې  م&ی او ،بنگله ديش په جنگ کې تری تم شو چې پالر مې د
په  ،چې له هندوستان نه مهاجر راغلی وزما پالر  .مالوم نه شو
 يوازې د و اوپه پوځ کې افرس  .جايداد نه درلود خو مو پاکستان کې

هلته  او خو کله چې بنگله ديش ته والړ کور پالنه د هغه تنخواه وه او
وروسته يې هي�  .0و مياشتې يې له احوال نه خربيدو ،جنگ ون�ت

موږ په سپ�  .ژوندي درک يې مالوم نه شو م&ي او د .پته ونه لگېده
ماما مې رارسه مرسته وک&ه  .مور 0و تنه ماشومان او .ميدان پاتې شو

بل  .دې هيواد شولو دی دلته د اوس دا. دې Cايه راورسيدو تر او
  همدلته کاروبار کوي۔ او خور مې هم راوستل ورور او

Cه زما پالر : ((له Cانه رسه وايي عيل يوه شيبه په فکر کې Cي او
 خاوري نه يې دفاع ک&ې ده او خپل وطن او د ،خو �ه په نره شهيد شو

بنگله  د ورځ نه ده ليدلې خو ستا پالر متجاوز او دو�من هم ترې �ه



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٥٢

ته خو شيخ  :بيا وايي )).يې توی ک&ي دي ېمسلaنانو وين ديش د
نور 0ه غم  .يوه پر Cای اوس درې ودونه لرې د .صيب بختور يې

   لرې؟

وروستي  زه رايض يم او .هو ،و له برکتهو دوعا سو دستا .هللاماشاء -
   .واده نه ډېر خوښ يم

واده  يو بل وروستی خو داسې نه يش چې يو 0ه وخت وروسته-
  ؟ بيا به له هغه نه خوښ يې که 0نگه .وک&ې

وبه  .په اسالم کې 0لور ودونه روا دي .خدای رضا وي د0ه چې 
   .گورو

  ) په خندا(خو زما په قسمت کې يو هم نشته  -

 .مينې شېبې ياد ته ورCي مهر او خپل پالر د بيا �ايسته غو>ه شېبه د

په  .ده چې درسونه دې ولولې ستا يوازين� دنده دا! بچيه((
�ه پوهن`ي ته بريالی  .�وون`ي کې له چا نه وروسته پاتې نه شې

موږ اړ يو چې ژوند وک&و  .ته سخت فزيکي کارونه نه شې کولی .شې
ده چې  ژوند کولو �ه طريقه هم دا ژوندي پاتې کېدو له پاره د د او

  )) .مهارتونه زده ک&ي س&ی زده ک&ه وک&ي او

له Cانه رسه فکر  .تصوراتو کې درومي �ه ډېره شيبه په همدې
 0ومره ساده او .کوچنيوايل له زاويې گوري خپل ژوند ته د :کوي
هغه  ٬مور هر سهار جامې وربرابروي .هر 0ه 0ومره ساده ،اسان

چای  .زاريو يې چايو ته ک�ينوي په زور او .بو>ان پ�و کوي .اغوندي
 د .0و روپ� ورکوي ورCې پالر ورته د .سهار ناری پرې خوري او

کې يې يو دم خپلې په دې ل&  قلم پو�تنه ترې کوي او کتابچې او
 .نعمت کې را لويي5ي په ناز و .خپل زمليتوب ته پام کي5ي B0ې او

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٥٣

نويو  ته پري5دي او محبت دونيا شا مهر او د .سوک 0پې&ه نه ويني
رستورانت  بيا په خپل مخ کې د ستونزو ته اوږه ورکوي او سختيو او

 وغوړو ا د .ميز اي�ي دي قوط� پر مسالو د .ماحول ويني لو�ي او
�ه بويونه دي خو هغه په کې خپل Cان ويني  .پخو شيانو بويونه دي

   .ترې ترهه يې راCي او

دوه  ږيره يې د .مخ يې خارښ کوي .يو دم يې الس بريتو ته ورCي
نه پري�ود چې ږيره يې زياته  کqوال� پر مهال مور د .ورCو بربه ده

هغه خپه . کويخيالونو اغيز  هغه په فکرونو او بربه يش دا Cکه چې د
اندي�نو په  د هغه يې نه پري5دي چې خفگانونو ته والړ يش او .کوي

   .سيند کې الهو يش

پياز ! عيل بهايي بس ک&ه: رستورانت يو بل کس غ5 کوي د نا0اپه
داشونو تر 0نگ  د ميز له الندې او د راشه دا ماپ واخله او .بس دی

   .پاک يې ک&ه او Cای وم�ه

Cان يې  .پيازو بوی نييس و >ول ماحول يې دخ .احمد عيل �ه وايي
هغه پخوان� خربه  شيخ بها ءوالدين که له يوې خوا د .پياز پياز کي5ي

تر>نې  نو له بلې خوا د ٬٬پيسو گnل اسان کار نه دی عيل بهايي د٬٬چې 
دوه  ۔ لکه دC٬٬ان دې پرې من`ه ،کله دفرت ته راCې٬٬دا عبارت چې 

 ماپ اخيل او. له Cايه پورته کي5ي. خوريتربونو گوزارونه په خپل رس 
غو�تنې  د .را ننووCي فضل رحيم په دروازه .پر Cمکه يې سولوي

 شيخ شکريه وايي او .پا�ه له پيسو رسه يو Cای شيخ ته ورکوي )اردر (
هلکو ژر دا لو�ي پاک ک&ئ . ماشاءهللا په ويلو رسه بيا >ينگار کوي د

   .چې دوکان بندوو

ديگونو  د ،ماپ وهل د .کوچنی احساسوي احمد عيل Cان ډېر



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٥٤

هغه 0ه چې په >ول ژوند کې يې له  ،پيازو سپينول د ،پاکول
 خپل نيکه ديره او د ،ماشومتوب نه تر زمليتوب پورې نه وو ک&ي

شوکت وريادي5ي چې کله به له  شان و خپل پالر افرسي او د هوجره او
 لويه پينqه به د يوه رخصتيو په شپو کې کيل ته والړ نو پالر رسه د

ميلمنو به اوږدې  .چايونه به يې باديدل او چلمونه .خلکو را>وله وه
ابرو  په کيل کې د .اگانې به وېخند ٬>وکې >کالې .اوږدې کيسې کولې

ته يې چې  خپل دهقان ان .درناوي نه ډک ژوند و عزت ژوند وقار او او
   .بده خربه نه کوله ،يو ډول ليونتوب يې هم درلود

هم س&ی په  هغه کيسې د .ا هغه دهقان هم عجيبه س&ی ور�تي
  .ا وهنهغه هم په زړه پورې اش .تعجب کې اچوي

  

   

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٥٥

  

  

  

  

  

  

)۱۰(  

  

 .گل محمد خان له خپلې زړې بوډۍ مور رسه په کيل کې اوسيده
احمد  د .ک&ی خو واده يې نه و عمر يې له پن`وسو کلونو او�تی و

دالسا به يې وررسه چلند کاوه  په هغه ډېر عزت کاوه او عيل نيکه به د
 ته راغو�ت او>وکې نو  ډېران پاکولو کار و خnو او کله کله چې به د او

  : ورته ويل به يې به يې وررسه کولې او

به دې  په دې غنم لو کې .گل محمد خانه نور غم مه کوه! هلکه 
 .�ه واده به درته وک&م ،که خدای کول .رسه ډول� په کور دننه يش

   .کوره يش دې د ناوې به

رو قط� به يې له جيبه واسن د .گل محمد خان به هم بېل کې�ود
پ&سولو نه وروسته به  غومبوري د د ملک ته به يې ونيوه او. را وويسته

  : وبه يې ويل .اشتها ډکه خندا وک&ه يې د

ودې نه ويل چې دا ناوې  خو .ياره ملکه په خولې دې برکت شه
  ؟ چېرته ده



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٥٦

که نور  .�`ه دې په ما :لنيکه به په کo کo وخنداحمد عيل  د
   .يوه يې ستا ،ي� نه وو نو زه په دوو 0ه کومه

دوه ورCو کار به  د .گل محمد خان خوله به نوره هم وت�تېدله د
زړه  .هغه اعصابو دومره کار نه کاوه د .يې په نيمه ورځ رسته رسولو

  .�`ه وه هم په زړه پورې نه يې عمر تېر و ۷۰مور يې چې له 

ماسپ��  يوه ورځ ترې په وستل کې چا وپو�تل چې ماما ناوې د
  ؟ جانه شل رکعته دي ی� 0و رکعته دی۔ هغې Cواب ورک& زو ملون

  ؟ شل ،دې 0ه وويل دا-

 هغه چې له تعجبه پوهه شوه چې خربه يې غلطه ک&ې ده نو سم د
 ،خدای مې دې غاړه نه بندوي ،نه نه :واره يې په Cواب کې وويل

   .ديرش رکعته دی

د  رکعتونو شمېر هم د ،پو�تونکي >ينگار کاوهبه خو چې 0ومره 
وروسته بيا دا خربه په کيل  .بيې په 0ېر پورته ختلو غنمو د جوارو او

گل محمد خان مور نوی اسالم  خلکو به ويل چې د .کې ډنqوره وه
زړه سوبه  همدې مور د خو گل محمد خان يوازې د .جارې ک&ی دی

گل محمد خان بېخ ش� نه  مرش ورور يې وسه کوله چې د .تسل واو 
   .هغه زامنو ته پاتې يش يش چې مBاث يې د

کله  خلکو کارونه وړيا هم کول او کيل د گل محمد خان به زياتره د
تر  سم به ورتللو او .زده نې يې نه وو ارش ته راوباله نو نه او چې به چا

   .اخBه به يې کار کاوه

يوې �ثييل >و>ې په توگه په  ژوند يوه برخه د مد خان دگل مح د
خپل ماپ وهلو ته  بيا .احمد عيل له ذهنه تېرې5ي يو درنگ کې د

گل محمد خان  زه او .يې سولوي ،ماپ په Cمکه ږدي .دوام ورکوي

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٥٧

 د هغه خو �ه و .دوه شېبې دوه زمانې او ٬دوه 0ېرې ،دوه ژونده يو
 خو زه او اندې�نو نه ناخربه و لnو اونورو  کيل ساده ژوندانه کې د

  ؟ فضل الرحيم 0نگه

احمد عيل ال خپلې کو>ې ته په الره کې  .نن شپه 0ه عجيبه ده
تل په 0ېر په کې وري� نه ليدل  د .صاف Cلي5ي اسaن پاک او .دی

ه په کې سپوږم� خپله نيaيي شپې ته په ورن5دې کېدو رس  د .کي5ي
ي خو ډېر Cراوالو  ياد له کومه لور نری ب نرم او .نديبشپ&ه ر�ا �

Cشمعی  رسک د د .وروونکی نه دی �غاړې 0راغونه لکه کوچن
بيا  يو نيم گاډی په س&ک تېر يش او .چوپه چوپتيا السربې ده .بري�ي

 Cناور د Cنگله نه يو نيم گيدړ او چی ل5ه ارامي يش نو له بو>و او
  .په منqه بلې غاړې ته واوړي رسک من� ته يش او

رخصتيو په ورCو کې په  اون� د نورو لويو �ارونو کې د لندن اوپه 
 کار او شنبې شپه د د جمعې شپه او د .رستورانونو کې کار زيات وي

عيل ډېر  ،رخصت� شپه ده نن شپه هم چې د .بBوبار جوگه وي
 د خپلې نيaيي په درشل کې گام ږدي۔ د شپه .ناوخته کو>ې ته راCي

په دوکان کې ماپ وهل په پرله پسې توگه  وشيخ بهاءوا لدين خربې ا
 د ،پرته له دې چې کايل بدل ک&ي. هغه ذهن بوخت سا¹ تاويدل د

يوه شېبه . بو>انو له ويستلو وروسته ستوp ستاغ په کo کې 0ميل
ميز له  د .يخچال غرهار ته غوږ کې5دي بيا د کو>ې چت او پاس د

 د .نظمه توگه پراته دي0و کوچني کتابونه په بې  او پاسه کاغذونه
شاهده  شپو 0و تنو کرايه نشينو د کو>ې خBنه پرده چې ان له پخوا د

ذهن په وړاندې  عيل د د .چ� ديوال دی بBوp ن&ۍ رسه د د ،ده
   .ديوال دی



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٥٨

ست&يا نه سم دم پرته له دې چې له خپلو پ�و نه  عيل له ډېرې
  .په کo کې 0ميل ،بو>ان وبايس

يو چاينل ته . ته الس کوي) ر¦وټ کنرتول( تلويزيون چاالن د
 مرميو د د او �مرم ډزې او ٬جنگي فلم په کې روان دی يو .ورCي

يو وار بيا خپل  .يې ذهن نور هم Cوروي باروتو دندوکار لوگو او
   .کوچنيوايل ته ورستني5ي

جنگې فلم له صحنو  د ،جنگي فلم صحنه گوري خو عيل چې کله د
پالر  له >وپک رسه يې د کوچنيوايل ژوند او خپل د رسه په غربگه توگه

تلويزيون په  فلم صحنې د د .ليوالتيا له ذهنه تBي5ي او نيکه مينه او
 د .يي چې په وسلو ډېر کسان وژل شوي دگور  .پرده حرکت کوي

په الره  ،جسدونه اي�ي دي زړو جنازې او ،لسو پن`لسو تنو Cلمو
يو >انک  .پ&سيديل دي ،دي اچول شوي Cينې په خندق کې .پراته دي

کې پروت دی  ا>انک په خو  يوه نيمه تنه يې م&ی د .اور اخيستی دی
تن وي�تان يې  د او نويږ عيل بو .عيل غونی زي5وي خو دواړه کيسې د

  .را پورته کي5ي

  

   

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٥٩

  

  

  

  

  

  

)۱۱(  

  

خپل پالر نيمه سوي تن تابوت  ليدو نيغ په نيغه د اور په >انک د د
 پوCي افرس د .وي�تان يې په اور سوي دي او ته دري5ي چې نيم مخ

دو�من رسه په مخامخ  سيايس کارکن چې د ٬يوې قطعې مرستيال
 احمد ويل هم د .اخيل اور ،ن�ته کې يې >انک په توغندي لگي5ي

هغه جنازه د  د .په اور سوCي >انک د توغندي په پارچو >پي او
 ناروغ� او د عيل .ما�ام ترمن� روغتون ته رسول کي5ي مازديگر او

ماتم  په وير او .له کورن� رسه ورCي .>پي کېدو په نوم خربي5ي
 هغه د د عيل او لويه غميزه چې تل د .پالر تابوت ويني هلته د .اوړي

   .کورن� له پاره داغ او دردوونکی >پ دی

رس کيسه ده چې يو رشيک اف پالر رسه په معرکه کې د عيل د د
ه Cکه وويل چې ته يوازې دفاع وک&  مندانيل ته لوی قو ووايي احمد 

 احمد ويل د خو .دفاع نه کي5ي رستېرو شمېر زيات نه دی او چې د
موږ  .په دفاع کار نه کي5ي :وايي يي،دفاع له کليمي رسه مخالفت �



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٦٠

دا يوازې  .دو�من هوايي ډگر ته ن5دې شوی دی .بايد تېری وک&و
 د شته اوعربان هم  له دوی رسه پنجابيان او ٬مجاهدين نه دي

 .قوماندان خربه نه مني احمد ويل د .پاکستان پوځ يې مالت& کوي
احمد ويل  .احمد ويل داليل ومني چې د قومندان هم رايض کي5ي

په راديو کې پر يوه  ٬چاالنوي) راديو (مخابره  ،>ولويخپل رستېري را
دا  وايي يرستB  .دا کومه ژبه ده هغه پو�تي .بله ژبه خربې کي5ي

   .خربې کوونکي هم پنجابيان دي اواردو ده 

>ول په  ؟که مرگ پنجاÄ غالمي �ه ده او د �ه نو: احمد ويل وايي
له هغه وروسته  .مرگ ډير پرده پوښ دی .مرگ غوره بويل يوه اواز

خو دو�من هم  کي5ي دوی >ول وژل .دو�من من� ته ورننووCي >ول د
   .په شا Cي ي اوسخته ماتې خور 

نورو ډېرو  کورن� په راوروسته ژوند د د اوعيل  پالر مرگ د د
 کورن� د د .ژور اغېز �ندي کورنيو په 0ېر سلگونو شهيدانو د

عيل چې  اغېز کوي۔ رسپرستيو ٬اقتصادي ژوند ٬ماشومانو په زده ک&ه
>انک  د ،دا مهال تلويزيوp فلم ،روزگار ناخوالو ته پاتې کي5ي يوازې د

زړه يې  .هغه ته پالر وريادوي ،جنگياليو م&ينه رستBو او د ،ډزې
 د .صحنې ته Cي ېکې يو وار بيا دردوونک خيال په دونيا د .دردي5ي

>انک ملبو  رس وي�تان يې د د پالر چې مخ او د .پالر تابوت ته دري5ي
   .سيزيل دي

 .ترهه ورو ورو زياتي5ي عيل ډار او فکرونو په همدې >الونو کې د د
کابل هغه جنگونه وريادي5ي چې  ا دبي هغه رواp حالت بدلي5ي او د
 د درانه توپونه ډزي5ي۔ من� غونqيو تر تلويزيون د مهرو او Ä Ä د

ماشومان له وېرې  ،ترهه له مرگ نه ويره او ،مرگ په باب فکر کول

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٦١

لويانو رنگونه زي& ت�تي خو جنگ روان  د .پخپلو کاليو کې Cان ورکوي
هللا اکرب نارې هم  کي5ي خو دجسدونه په س&کونو پاتې  ٬ډېر م&ي .دی

ليونيو  د .ليونيو سپو خوراک کي5ي د ،پ&سي5ي م&ي. اورېدل کي5ي
حکومت  ،راج چلوي، ل�کر ورځ په ورځ په �ار کې پلني5ي سپو گله او

لکه چې Cناور حکومت  ،لکه چې ليوp سپي حکومت کوي ،کوي
 هغه رسهالسربې  وا>ن د او حکومت توپC Bناورو د د سپو او د، کوي

  .په صفر بدلي5ي او له من`ه Cي

 خو د .ډوډۍ ورکي5ي .بويونه فضا په رس اخيل .م&ي B0ل کي5ي
    .تل په وينو رسه پاتې کي5ي >وپکو خوله

دې ذهنې سفرونو نه نور بې  عيل د. شپه نيaيي ته ورغلې ده
اوبو بوتل  د .يخچال بBته کوي .يو وار بيا پا0ي5ي .زغمه کي5ي

په خپله  تلويزيون گل کوي او .0و گو>ه کوي .رس يې اړوي پر. رااخيل
رگونو کې په ش&ک روان  ډزو اواز يې په ذهن او د .بسرته کې ننووCي

  .خوب غې5 ته ورCي د دی خو ست&يا يې سرتگې پnوي او

  

   



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٦٢

  

  

  

  

  

  

)۱۲(  

  

په 0ېر  تل اسaن بيا په وري`و اخي& دی يو نيم 0ا0کی باران هم د
تخرگونو کې هم  س&ي په کاليو او د ٬يCپه Cمکه لوي5ي باد راالو 

 .رستورانت مخې ته Cان رسولی دی مخه د عيل ال د .چنگار کوي
نور کار کوونکي هم يو يو را دبره  .شيخ بهاءوالدين ته منتظر دی

له . فضل الرحيم هم له ورايه مالومي5ي .له لBې �کاره کي5ي .کي5ي
Cنگېدلی Cنگېدلی رستورانت ته . مو>ر نه کوزي5يخپل کوچني 
0نگه : ترې پو�تنې کوي کوي او عيل رسه روغب&له  .ورن5دې کي5ي

  ؟خو به دې 0ه ترخه نه وي گوټ ک&ي بيا

نورو  .ژوند پخپله تريخ دی .ترخه له کومه شو ،نه م&ه: عيل وايي
  .ترخو ته اړه نه پيدا کي5ي

ه زما هلک :وايي کالم تکراروي او تکيه بيا هم خپله خربه اوهغه خو  
   .يي نه کي5يپاچا۔ ۔ ۔ ۔ خربه واوره چې بې له 

زړې خربې  د زړه ده او ،خربه دې نوې نه ده: خو عيل ورته وايي

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٦٣

نوره يې مه  .Cواب هم زوړ دی چې ال ترمخه دې اخيستی دی
   .تکراروه

   .نه دی راغلی هلکه شيخ ال :فضل الرحيم په >وکه وايي

 د .هغه چېرته ژر راتللی يش .شيخ سات تېر دی د: واييو عيل خ
   .�`و جنگ خالصوي ودو  يا به د .هغه خول� په غوړو کې ده

 ودرې �`و بلکې د ودو  نه د :رحيم په خربو کې وردانگي خو
   .مېرمنو جنگ به خالصوي

 دوه پخوان� به په يوه جبهه کې وي او .کيدای يش .هو: عيل وايي
توغندي به مارش وي  .شيخ په بله جبهه کې ويوروست� رسه به له 
دا هم کيدای يش چې  .شيخ صيب به چينگې داړې ورته والړ وي او

   .خوب يې اوږود شوی وي دال مال پرې ډېر شوي وي او

په بله الر  ابهر کي5ي اوديوال له کونج 0خه ر  خو نا0اپه شيخ د
   .>ول خاندي .راCي

   .عمر دې اوږود دی .شيخ صيب همدا اوس مو يادولې :عيل وايي

جد نفلونه هت رحيم ويل ويده به وي خو ما ويل چې ارمرو به د
   .کوي

په دومره غnه خېnه خو وال که  :خو فضل الرحيم له Cانه رسه وايي
   .کاکا زوي هم يش هللا پاک يې د ډېر ژوند وک&ي چې نعوذ باهللا

>ول  .رانت دروازه بBته کويرستو  د .کف کوي خو شيخ چف او
کاليو له بدلولو وروسته شيخ هر يوه ته  د او رستورانت ته ننووCي

   .دنده سپاري

سپ�  ٬لس کيلويي الوگانو خلته واړوي د شيخ امر کوي چې دغه
يوه دوه  .اي�ودل شويو ديگونو کې يې واچوي دغه هپ يې ک&ي او



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٦٤

لوم&ی يوه  .يې ږدي ته مخ عيل د هوږې خلته هم رااخيل او يي دکيلو
بيا عيل ته  ي اویسپينولو طريقه ور� لو اوغو0و  د ٬غو>ه هوږه رااخيل

  : وايي

   .الوگان سپ� ک&ه نن همدا هوږه او ،عيل بهايي

يب شلغم نشته چې هغه هم سپ� ص :خو عيل ورته په کنايه وايي
  ؟ک&م

   .نه شلغم 0وک نه خوري: ۔شيخ وايي

  ؟ دال او -

   .ته اړتيا نه لريدال سپينولو  -

   .کار بوختي5ي بيا عيل په

بيا يې شيخ  په لو�ي کې يې اچوي او .عيل 0و غو>ې هوږه سپينوي
هغو خوراک پوشاک  شيخ صيب درې مBمنې د .صيب ته پام کي5ي

  ته رسېدل 0ومره سخته دنده؟

  

   

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٦٥

  

  

  

  

  

  

)۱۳(  

  

ملر د  ،وري`و پنqونو پو�لی دی مازديگر مهال چې اسaن د
 خ`لې او، يCسوړ باد راالو  .کله پnه يش پکې کله �کاره اوسرتگه 

ناز 0پې&ه ورک&ي خو هغه  عيل ته هم د .خاشاک له Cانه رسه واخيل
شيخ بهاءو الدين . دوکان مخې ته ورن5دې کي5ي د .يې پروا نه کوي

 د ،دانې يې په تراټ اړوي د زن`B يې په الس کې اوتسبيحو اوږ چې د
ين له وعليک عيل سالم کوي خو بها ءالد. دیدوکان په مخکې ش� 

  :نه پس په کنايه وايي

  ) گوري خپل ساعت ته(؟ عيل بهايي >ايم ناوخت نه دی

پن`ه منnه وروسته  .سم وخت دی .نه: عيل Cواب ورکوي
نورو رسه رستورانت ته  عيل هم د .بيا چوپ کي5ي .راورسېدم
ميز په  رااخيل۔ بيا دپيازو بوج�  د .ته BC کي5ي لو�و .داخلي5ي

ناستې Cاې  د .يو تېره چاکو گوري .چاکو پلnنه کوي روک کې د
  .سپينولو پيل کوي په پاکولو او ،پيازو ته ک�يني. جوړوي



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٦٦

 يې د شيخ کنايه هغه رسه له دې چې په خپل کار بوختي5ي خو د
 هيلو او کورن� د د خپل کار او تBې مايض د .Cوريدنې سبب کي5ي

هغه همدا  .خپل راتلونکي په اړوند ډېر سرت وا>ن ويني د اميدونو او
ليک  .مور يو ليک ترالسه ک&ی دی نن سهار په رارسيدلې پوسته کې د

کله چې هغه نن سهار  .Cوريدنې سبب شوی دی هغه د نور هم د
هم يې  .پرانيستلو رسه سم دم په تخت کې غ`ي5ي د ،ليک پرانيزي

   .ي5يهم وررسه په سوچونو بوخت لويل او

   .ډېر 0ه يې ليکيل دي. دي ېپه ليک کې يې ډېرې خربې ک�ل

ډېره  .ليک په لوستلو هغه په خپل کo کې پ& مخې پريووCي د
پالر  د ٬کورنی ماحول ٬نگ&کور ا په ذهن کې يې د .شېبه سلگ� وهي

خويندې مخ ته  مور او ،پي�ور ته کqه کېدل ،جنگ شيبې د ،مرگ
  .درې5ي

 د .کqوال� کيس يې ال هم مالوم نه دی دعيل دوه کاله کي5ي  د
 زده ک&ه هم ترې په هيواد کې او .�ه روزگار �ه ترې هم نه کي5ي

غو�تنې هم ډېرې  کورن� ليوالتيا او 0ه مهاجرت کې پاتې شوه خو د
بندوبست کولو  ژوندانه د د ،کور ودانولو عيل د مور يې د .لوړې دي

مور اوږده ليک  د .دا Cکه چې عيل په لندن کې دی .خربې ک&ي دي
عيل اوسنی روزگار بې برخليکي  د .کوژدې خربې کي5ي عيل د کې د

   .هغه له Cانه جال کوي ،0ه بې برخې کېدل له هر او

په لوم&ۍ درجه  .فراغت شيبې وريادي5ي له دولسم >ولگي 0خه د
زده  ه درس اوهغ مور دواړه له کوچنيوايل 0خه د پالر او .فارغي5ي

په  .پالر يې تل له Cانه رسه گرCوي .ک&ې ته Cانگ&ې پاملرنه کوي
له  .اوس له پاره بې برخې دی سيايس محفلونو کې يې ک�ېنوي خو د

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٦٧

په کانکور کې برخه  .کورن� جال دی له موره او ،هيواده بې برخې دی
له هaغې ورCې  .طب پوهن`ي ته بريالی کي5ي په �و �ربو د .اخيل

عيل هم  ډاکnر غ5 کوي۔ د وياړه د ورته له ناز او وروسته يې مور
سپينه چپن  .پرېک&ه يې ک&ې ده چې ډاکرت يش تکل او. خو�ي5ي
کابل  الندې کوي خو د پوهن`ي درې >ولگي طب د د .واغوندي

اکرت کېدلو ډ عيل هم د .سنگر بدلوي او جنگونه پوهنتون په کنqواله
 مور او د .کqه يې پر شا کي5ي. له په کابل کې پري5ديطبابت هي او

او  گونه ميله له زده ک&ې وا>ن نييسپه سل .ته Cي خويندو رسه پې�ور
بايد کار  .کولو له پو�تنې رسه مخامخ کي5ي پيدا ۍډوډ اوس د

بايد مور يې خوندي ، ې يشبايد خويندې يې �وون`ي ته والړ  .وک&ي
 کار په مهال له دې کبله عيل د رستورانت د د .عزت ژوند وک&ي د او

   .سوچونو کې غوپه کي5ي کار په خوا کې په خپلو فکرونو او

  .پياز ژر ژر سپ� ک&ه ،عيل بهايی-

   .�ه ده: عيل

 د .خپلو ملگرو رسه ناست دیله پوهنتون په >ولگي کې  بيا د او
کله ناکله هم  پو�تنې په Cواب کې الس پورته نييس او �وونکي د

 دريس نو>ونو په لوستلو کې ورک دی خو د د 5سرتگې په کتاب گنqي
   .فکرونو تناب شلوي هغه د د هغه حواس او شيخ بها الدين خربې د

 .لو�ي تشي5ي .ار شدت کمي5يک په رستورانت کې ورو ورو د
خپل  .شيخ مخې ته دري5ي پيسو رسه د پا�و اوله  فضل الرحيم هم
زه : وايي .رستورانت >ول کارکوونکي را>ولوي شيخ د .حسابونه پاکوي

   .نن تاسو ته يوه خربه کوم

چا بل 0ه په ذهن کې  د چا يو 0ه او د .>ول کار کوونکي حBاني5ي



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٦٨

  .>ول هغه ته گوري. گرCي

يو  ما دغه رستورانت په سودا کې اچولی دی۔ :هغه وايي
 .کيدای يش چې ډېر ژر يې وپلورم .اخيستونکی پيدا شوی دی

رستورانت نوی مالک Cانته کسان ولري خو ستاسو  کيدای شې چې د
کيدای يش چې Cينې کسان  .خربول په ما واجب وو چې درته ووايم

   .Cانته نورو Cايونو کې کار پيدا ک&ي

   .خربې په اوريدو رسه >ول چوپ کي5ي شيخ د د

، له Cواب رسه بBته کو>ې ته راCي شيخ بها ء والدين خو نن چې د
کو>ې ته  .خواږه شيان رااخيل الره کې له دوکان 0خه يو 0ه ترخه اوپه 

دروازه بBته  .بوتلونو خلته پر Cمکه ږدي په يوه الس کې د .ننووCي
سرتگو په  د .ته ږدي بوتلونو خلته يوې خوا د .بر�نا رو�انوي .کوي

شيخ  .ته ودري5ي �ه پوهي5ي کومې خوا ٬وړاندې دوه صحنې گوري
پيازو  کله هم د او)) عيل بهايي ژر ژر کوه((بهاءوالدين ورته خاندې 

تن  هغه د پياز يش چې د ماحول >ول دونيا کو>ه او .بويونه ورياد يش
مور ليک په غربگه توگه له Cانه رسه  بيا يې د .وجود پورې م�يل او

 .خپل کور په دروازه کې داخلي5ي د .خط کر�ې وريادي5ي د .اخيل
 .خويندې يې په غې5 کې نييس .رس بال اخيل مور يې د .& کويروغب

بيا يوه شېبه کې پوهنتون  په دواړو مخونو يې مچوي او .شکرونه بايس
مخ وين`ل  سپينې چپنې په هيله د د .په >ولگي کې ک�يني .ته Cي

په گيالس يې  .درس وايي خو نا0اپه بوتل ته الس کوي .هم نه کوي
   .پر رس يې اړوي .چپه کوي

ترخه ترخه  .ژوند هم تريخ دی. ډېر ترخه دي .0و غ&په تري کوي
پيازو  د .پياز هم ترخه دي .ترخو په خوند نه پوهي5ي وژp خو هغه د

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٦٩

 .شيخ بهاءوالدين هم تريخ دی .ر>نه هم ترخه ده .بوی هم تريخ دی
   :بيا يې مور ورته په سرتگو کې راCي او

کور >ول  د .ډېره کاري ده .نجل� دهزوی جانه ډېره �کلې ٬٬
 .0و >ولگي ېې هم لوستي دي. هو�ياره ده .کارونه پر هغې را>ول دي

سپينه نرۍ  ٬په ونه جگه .ليک لوست کولی يش ،زده ک&ه لري سواد او
بيا به يې  کله چې مې ستا ليک واخيست نو .ستا په قد ده .وچه ده

هغه غواړي چې  .ده رسه وعده ک&ې مور يې له ما .عکس هم درولي5م
نيک  .ن ته دريشلند ،اروپا ته والړه يش .لور يې هم نيکمرغه يش

  ٬٬مرغه يش

 د ،کو>ې ته چnلې پnلې ،خBنې بسرتې ته .بيا عيل Cان ته گوري
بيا هغه شيبه په ذهن  او .پيازو سپينولو ته د ،شيخ بهاالدين دکان ته

  : کې ور0رخي

رستورانت له  هلته د .کويکو اړم چا .پياز غو>ه رااخيل هغه د
0ه  يو .دروازي ته ن5دي په کوچني سوري يې سرتگې لگي5ي ديواله او

پيازو  د .يوه م5ه له ورايه گوري .بيا ورته BC کي5ي .شی پ&ک کوي
. م5ې بريتونه ک�ته پورته کي5ي د .چاکو سرتگې گنqي په غو>ه او

شيخ  لکه چې د .ډېره زړه وره ده .اووCيکله ننووCي خو کله بBته ر 
 ه نه اخيل اوله شيخ نه اجور  .بها ءوالدين له پاره بې پيسو کار کوي

دی پياز  زه خو دا ،نو که زه پن`لس پونqه اخلم: عيل Cانته وايي
  ؟ ېته 0ه کار کو  .سپينوم

پن`لسو پونqو خواړه  د زه خو: ورته وايي په خندا ،خو م5ه گوري
کال پس به که خB  .لويه يم خپل عمر نه زياته نه گورې چې د. خورم

  .شيخ په اندازه يش زما وزن هم د ،وي



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٧٠

لويه تبه  ،وبا ٬ناروغ� هم زي5وې ته خو مرضونه او: عيل وايي خو
  ؟ مکروبونو زي5نده يې ته د، هم راولې

هغه په  د .شيخ ته گوره .مه ليونی کي5ه: خو م5ه په ملنqو وايي
هغه فکر هم ناروغه دی  د .>ولې دونيا ناروغ� پرتې دي خيnه کې د

ده زغم  هغه په کور ودانې چې د افرين د ٬ک&ه وړه يې هم ناروغ دي او
  .کوي

 د نه يوازې کورودانه بلکې يو درجن کورودانې او: عيل وايي
شيخ صيب دواړه  ستاينې وړ دی خو وايي ته او کورودانو زغم يې د
   .ب دیهغه ستاسو خسيس توب او سولند تو  او ئيوه مشرتکه وجه لر 

ک&پ په  يو دوکان په بل رس کې د د م5ه خپل بريت پورته کوي او
جامد پاتې  خو عيل هم هلته ساکت او .اوريدلو بBته په سوړه ننوCي

 .سرتگې يې او�کې کوي .پيازو په سپينولو اخته کي5ي بيا د .کي5ي
 خو د .سرتگې پاکوي ،دسaل رابايس۔ پزه پاکوي له جيبه کاغذي

  .په سالم يې >وله فکري ل&ۍ شلي5يفضل الرحيم 

  

   

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٧١

  

  

  

  

  

  

)۱۴(  

  

عيل په  رسدردي لکه يو دروند پيnی د ،بې خوÄ ا،ست&ي ،کسالت
مخ تلويزيون  .ته اوړي کي»ې خوا او �په کo کې � .اوږو پروت دی

ورو پرې گوته  .اخيلچاال ن را  تلويزيون د .الس غ`وي .ته راگرCوي
يو �کلی  .پرده رو�انه کي5يتلويزيون  0و شېبې نييس د .کيکاږي

فيلم يوه  دا د. يوې نجل� رسه په رستورانت کې ناست دیله هلک 
هغه سرتگې په  د .نه دی نورو برخو خرب فلم له صحنه ده خو عيل د

صحنې په  د .دواړه گيالسونه جنگوي .يوه عاشقانه صحنه لگي5ي
بوتل يخچال له من`ه يو  د .ليدلو عيل په ست&ي Cان له کnه پا0ي5ي

  .هغو ته يې نييس په گيالس کې يې اچوي او .رااخيل

»�  .له Cانه رسه وايي »دا هم ستاسو په سالمت

فلم عاشقانه  د .بBته يې را پورته کوي. بيا يې سرتگې پnي5ي
په يوه کور توغندی  .ه جنگي صحنه را دبره کي5ييو  .صحنه پنا کي5ي

 �`و او د .ک�ينيکور دريم چت نه تر بيخ پورې په Cمکه  .لگي5ي



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٧٢

ملبو په من�  لوگو او توغنديو د د گردونو او دوړو او ماشومانو چيغې د
   .ابد له پاره پنا کي5ي بيا د پر مخ Cي او .کې 0پې وهي

يو وار نا0اپه تېرې مايض ته  .پي�ې په ليدو يې خوب ت�تي د
. موسم دی ژمي  د .وروست� شپې ورCې دي کال ۹۳ د .ورگرCي

ورځ په  .يخن� په منگولو کې زمولل کي5ي کابل د ،واورې پرتې دي
جنگ  د ،بسرتې ت&ل کي5ي ،کqې باروي .ورځ ترې خلک کqه کوي

سهار  يوه شېبه چې د. ترهه کې دي دندوکار له وېرې >ول په ويره او
په اسaن کې يو چnک غ5 اوريدل  ،مهال درې بجې کيدونکي دي

مچيو چک  د يوې جنگي الوتکې پسې رسې مرم� لکه د .کي5ي
يو دروند اواز را پورته  الوتکه Ìونه غورCوي او .ورخويش کي5ي

�ار >ول په ماتم کې غوپه  .مرميو موزيک پيل کي5ي بيا د .کي5ي
 د .سهار ر�ا په خپريدو رسه له �اره يوازې لوگي مالومي5ي د .کي5ي

سهار له ملان`ه نه  د .هرې برخې لوگي راپورته کي5ي هرې 0نqې او
عيل  ېوې بلې 0نqې نه د �ار د يوه مېرمن د .خت تېري5يزيات و 

 د .ماشوم يې په غې5 کې دی .دوی کو0ه کې په چnک� روانه ده
 ېماشوم پس همدې مBمنې او توغندي مرم� يې له يو لBې Cايه د

هغې پر  د توغندی راساً  .هللا اکرب غ5ونه اوريدل کي5ي د .راروانه ده
هqوکي يې  غو�ې او .له ماشوم رسه يو Cای >و>ه کي5ي .تن لگي5ي

 داسې لکه چې هqو کومه مBمن د ،شيندل کي5ي ،تيت پرک کي5ي
 مالت خلک د د .ماشوم هم نه وو زې5يدلی .Cمکې پر رس نه وه

ډزو له اراميدو نه پس  د .پي�ه ويني کورونو له ک&کيو نه دا حالت او
 گالنو ل�تې او له مخې د وريوه ک د .يو سپ� ږيری Cای ته ورCي

>ول هک پک  .لگېدو پر Cای يې ږدي توغندي د د ،شوکويخمبې را

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٧٣

بيا  ساندې اورېدل کي5ي او زگBوي او ،فريادونه ژړا او .حBان وي او
 د .ه کويدې شور په من� کې لکه تالنده الر  هللا اکرب غ5 له لBې د د

>ول له  .0&يکي ننووCيناتار  جگ&ې د رگونو کې د >ولو په حواسو او
   .اده باده بايس

پ&ک په 0ېر په ذهن کې  د ېتالند واره يې يوه بله پې�ه د سم د
ې خپله >پي لور له روغتون 0خه يوه مېرمن چې تازه ي .الره کوي

يو  .ديوال 0نqې ته اچولی دی ماشوم يې په تذکره کې د ٬راباسلې ده
�ار په يوه بله  د .همېرمن له کوره کqه ک&ې د .س&ی ورته والړ دی

کور دروازې په مخ کې دوه درې واره  0نqه کې يې اړويل دي خو د
هللا اکرب له  ماشيندار با>ونه د کله د کله نا .دروازه نه پېژنې .تېري5ي

خلک نور هم وارخطا يش خو مېرمن >اکلی کور  .غ5 رسه يو Cای يش
0ې له خلکو کو  رسسامه ده۔ الرې او هغه اوتره او .نه يش پيدا کولی

عيل هم په همدې ورځ له �اره  .تې�ته دي >ول په وتلو او .ډکې دي
له هغه Cايه  پاکستان ته او .بيا هغه کورونو ته نه ورستني5ي وCي او

 په لندن کې ميشت کي5ي خو د .0و کلونه پس دې کو>ې ته راCي
فلمي ه�  د ،مرميو رشنگا د ،هللا اکرب غ5ونه د ،ملک جنگونه هغه د

ارومرو په  که اوس هغه بل جنگي فلم هم گوري نو .يCمضمون گر 
   .ذهني حضور په کې پيدا کوي او کې خپل Cان احساسوي

 :له Cانه رسه وايي .له کnه را پورته کي5ي: پر شيطان لعنت وايي
Cه پر رس يې را .تر 0ه وخته پورې به مې دا پې�ې خوري 0ومره او

بيا يو �ه ډک گيال س پر رس  کي5ي به او ،هر 0ه چې کي5ي. واړوه
  .اړوي

   



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٧٤
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باران  وري`و له من`ه په نم جنو او سهار مهال تنک� غرمه ملر د
 د .کله هم په وري`و کې خپل مخ پo ک&ي .وهلې توره Cمکه پلني5ي

 0&يکه د ملر خBنې پردې په ترازه کې کله هم د او پنqې کو>ې د
Cان پسې  کله هم خپله لک� د کو>ې تر بر رسه پورې وغ`ي5ي او

   .پردې په ترازه کې بيا تورتم يش د .ورکه ک&ي را>وله او

 د. باراp مياشتې �ورونکي باد کله هم ورو چنگار وک&ي اپريل د د
شا له خوا مخ ته واړوي  روانې پيغلې زلفې د ک&ک� بهر پر رس س&ک د

يوه واسکo  هغې د کله هم باد د او کله يې هم مخ ورپo ک&ي او
 بر�نا په 0ېر پ&ک وکي او د >nر خواوشا نجل� د د .0نqه پورته ک&ي

   .واسکnي جاکo 0نqه پرې بېرته وزانگي کله هم د

 دنه همداسې پر س&ک  پردې د ترازې له شا د عيل له ک&ک� او
گامونو اخيستلو ته BC دی چې يو تن پنا  تېرېدونکو الرويو مزله او

بيا پر بل بنيادم سرتگې  تر هغې چې پنا يش او ،يش نو بل بيا تعقيبوي

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٧٥

يوې  د .سرتگو په ساتونکو بدرگه ک&ي هغه تر ډېره Cايه د .وگنqي
بيا له سرتگو پنا  �ه يې و0اري او .نيمي له شا جوتو گامونو ته وگوري

ک&ک� ته  .مخې ته کي5يرا ،کلک س&ی دی يو بوډا چې وچ او .يش
 .هغه هم له پامه لBې باسې عيل. بيا خپلې مخې ته گوري .گوري

مبايل  .په چوپ اواز زنگ راCي .هنداره ر�ا کوي مبايل نا0اپه يې د
0وک  :مبايل توکمه کيکاږي د .شمېره له پاکستان 0خه ده. رااخيل
  ؟ ياست

 ؟0ه حال دی ؟ته خBيت دی کور ؟جوړه يې ؟مورې ته يې-
   ؟خويندې �ې دي

کور >ول حال احوال  د .عيل په يوه ساه له هغې رسه روغب& کوي
مور خربې اوږدي5ي  د .0ه وايي .دی هم ډاډ ورکوي .پو�تنه کوي

0ه نه  .0ېره کې بدلون هم راCي عيل په له اوږدو خربو رسه د خو
بيا خدای  .تاييد کلaت وايي د ،سمه ده ،هو ،سمه ده يوازې د .وايي

شېبه په  بيا زياته او .ته ږدي هغه يوې خوا ٬مبايل گوري .پاماp کوي
   .چرتونو کې الهو کي5ي

 د .چا خربه په >پونو مالگه دوړوي خويندې د نن بيا ورته مور او
نامزادۍ  د ٬نامزادۍ بندوبست کوي عيل د د .پيسو غو�تنه کوي

په لندن کې خلک  .عيل په لندن کې دی .مراسمو ته پيسې په کار دي
 .ې کويسپينو رسه لوب و،په ل5 وخت کې له رس  .پيسی پيدا کوي

پر  .داسې نه چې �کلې نجل� يې له السه ووCي .تنبيل په کار نه ده
موږ ډېر  .عيل زويه همدا �ه موقع ده .کي5ي هغې نجل� ډېرې مرکې

خوشال�  پالر له مرگه وروسته مو هي� د وخت �ادي نه ده ليدلې۔ د
خپگانونه  هغه له مرگه وروسته همدا غمونه او د .خندا نه ده ک&ې



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٧٦

زملي 0»ې  ،پيغلې ات¸ وکي .ليوال يو چې خوشايل وگورو ،غواړو .وو
   .رس بال واخيل زوی د مور د وغورCوي او

 .په خوله غ5 نه کوي .غلی په خپل کo کې ک�يني عيل چوپ او
اکرت کيدلو �ه ډ د .بيا خپلې مايض ته ورگرCي .تندي ږدي الس پر

په 0لورم >ولگي کې يې  .پوهن`ی يې بشپ& نه ک& .يې شلېدلې ده
بيا تر  تر پاکستانه او .تېر ک&جنگونو له ډېرو تم Cايونو را .پري�ود
شيخ بهاءوالدين رستورانت کې نوکري هم پای ته  د .ورسيدلندنه را

هغه هم پای ته  ،ورCې يوازې پن`لس پونqه اجوره د .رسيدونکې ده
يوري هم تکيس در .نه ده ېمسلکي ژبه يې هم دومره پياوړ  .رسي5ي

 دريورۍ اجازه نامه يا اليسنس هم وخت نييس خو د د .نه يش کولی
  .غو�تنه هم زياته ده خويندو اشتها او مور او

ترازې نه بهر  پردې د بيا د .کو>ې پر چت ن�يل عيل سرتگې د د
همدارنگه ورځ گوري چې په شپه  په تور س&ک يې سرتگې لگي5ي او

نا0اپه  .دا مهال ال 0ا�ت غرمه ده خو فضا تورتم کي5ي .بدلي5ي
کو>ې پر  بيا د او .تندر ک&نگار اوريدل کي5ي د .تورتم اسaن غري5ي
ورو ورو پورته  .په ديوال کې هنداره Cوړنده ده .ديوال سرتگې گنqي

 .له خپلې 0ېرې يې بدې راCي ،هنداره کې يو ه 0ېره ويني ،کي5ي
يوه بې ارز�ته متاع ده چې په تېرولو نه  .ژوند يو بې مانا شی دی

   .ارزي

 د گانو کاروانرسای په يوه روان کې اوارزو  په يوه تن کې د هيلو او
  ؟ديوال په وړاندې پرېوتنه 0ه وک&م؟ 0ه ووايم د موانعو خنqونو او

په  .چای �0لو مرته هم نشته د .سهار لس بجې کيدوp دي د
 .هې� شی نشته .دروازه يې بBته کوي ،يخچال يې سرتگې لگي5ي

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٧٧

 دا هم د شه اورا .په جيب کې لس گون مومي .جيب ته الس کوي
  ) له Cانه رسه(سکون نذرانه که 

س&ک  کور مخ د خوب په کاليو کې د د .کو>ې دروازه قلفوي د
چې تر 0و  نييس اوارزان بيه ودکا بوتل را د .اغاړې دوکان ته ورCي

   .ويتر ستوp تېر يaيي يې په الر کې ن ،دروازې ته رارسې5ي

ورکې پسې  د .هر 0ه ورک ک&ل ما .زه يو برباد يم .زه يو ناکام يم-
زما ه�ې  .کي5ي هغه ورکه چې نه پيدا .زه ورکه لnوم .دلته راغلی يم

هغه دلته  .ورکې پسی ورک هې� شی پيدا نه شول خو د. رس نه نييس
زه نه شم  .تاسو غلط پوه شوي ياست .دلته نشته .ما ونه مېنده .نشته

زه باسواده  ،زه ډاکnر نه شوم .ئومومم۔ ما نور مه Cورو  کوالی هغه
 ،تاکيس دريور هم نه شوم د. نه جگ&ې وخوړ پالر مې هم را ،نه شوم

. ډوبي5م .نه لري ندا سمندر پايا .زه په يوه لوی سمندر کې المبم
ته له عيل  .ييرو� Cان د عيل به .بيا به خربه شې وربه شې او ،مورې

په  .عيل خپله بدمرغي پخپله گايل .رسه يو بل انسان مه بدمرغه کوه
 .ويې گايل يوازې تن يې گايل بس دی چې عيل خپله بدمرغي وپايل او

  .دا کار شونی نه دی ،نه نه

  

   



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٧٨
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دا 0و ورCې وشوې چې  .يوه کار پسې گرCم د نن خو ارومرو
  )له Cانه رسه بنگي5ي(ه مې م& ک&ي بيکاري ب .بيکاره يم

ستومانه حالت کې له خوبه  يعيل له همدې خربو رسه په ست& 
خوله او مخ پرې  .تشناب پورې درومي فشار تر په ډېر زور او .پا0ي5ي

له اده باده  ست&ی ستومانه او .مين`ي خو بېرته په کo کې پريووCي
 خو کله چې د .نه پوهي5ي چې تېره شپه يې 0نگه تېره شوه .وتی دی

 گيالس هم چپه پراته دي او تخت په خوا کې گوري چې يو بوتل او
ويلو رسه همداسې  اپلتو د خپلو بيا د رس اړولی او تېره شپه يې پر

   .خوب ته تللی دی

نن  .کسالت رسه له خوبه پا0ي5ي رس درديو او ٬سوچونو دا مهال د
 رستورانونو کې وگرCي او او ک&ی چې په خواوشا دوکانونويې تکل 

 بيا د .فکرونو کې Cي زياته شېبه په سوچونو او .Cانته کار پيدا ک&ي
بل پر رس  کاغذونه يو د لو�ي او .خپلې کو>ې گqوډ حالت ته پام کوي

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٧٩

اوبو  د .تلويزيون له تېرې شپې همداسې رو�انه پاتې دی .پراته دي
الره  ېاندازې پور  اوبو تر زياتې .فرش چپه شوی دیکو>ې پر  بوتل د

بهر  .تريو بوی غ`ونې کوي الکهولو يو تند او په کو>ه کې د .ک&ې ده
ل�تې پر Cمکه  ونو پا�ې او تېرې شپې باران د د .توره تياره خپره ده

بس  0ا0کي 0ا0کي باران رسه رسه يوه ډله خلک د د .غورCويل دي
نور  .يوه ډله وروخيژي .بس رايش .ړ ديچرتيو رسه وال  تم Cای ته د

   .بس ته انتظار کوي

 يوه اوږده ستوماp بايس د .عيل د خوب له تخته راکوزي5ي
باران 0ا0کي  د .پردې له ترازې بBوp فضا ته BC کي5ي ک&ک� د

له Cانه رسه  .يخني يې ري5دوي .کله هم ورو يش کله زور واخيل او
  : وايي

به صرب  نه ل5 ،يش که کار پيدا .دوکانونو وگرCمپه  بايد والړ شم او
 .بيا ک&ک� ته دري5ي .به والړ شم بيا .وک&م چې ورځ له نيaيي واوړي
س&ک په پلې الر تBي5ي خو يو بل چې  يو 0وک له ارتو گامونو رسه د
 د .Cنگي5ي ،زاړه بو>ان يې په پ�و دي شليديل کايل يې په تن کې او

تم  بس د د په زولو زولو راCي او .الس کې ديبBو دوه بوتلونه يې په 
بBو بوتل خولې ته  بيا د لگوي او ټسگر  .Cای پر 0وک� ک�يني

ترخو  د .پ رسه خوله ورانويله غ&  يو �ه غ&پ ترې کوي او .نييس
سگرټ يې په  .0ه ته اوږدوي الس يو .ترخه ستوp �ثيل کوي اوبو او

عيل يې �ه ډېره شېبه 0اري  .کې جوړوي يو سوری په .پتالنه لگي5ي
   .بيا يې ورو Cانته پام کي5ي او

دی هم يو بدمرغه بو>ی « .تېره شپه 0نگه وه؟ بوتل ته BC کي5ي
و خپل ماشومتوب کلون بيا يې خپل شعور د او .له Cانه رسه وايي »دی



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٨٠

رويس پوCونه په  .والر يې افرس و۔ پته ورگرCوي چې کله په کابل کې 
کورp ميلaنه  پالر به يې هر وخت بهرp او .هيواد کې ديره وو

 .فيشن و رشابو �0ل يو دود او هغه مهال هم په هېواد کې د .درلودل
اوبو په B0  پر رس به يې د او Cينو رو�ان اندو به بې درکه �0ل

 خو ال ېCين او غورو به رس شو يو نيم چې به و�0ل نو په الپو او .اړول
   .پورته کېدلو نه ول بيا به دچې پرې به وتل نو  داسې وو

 بيله فضا او .بل ماحول دی .خو دا مهال يو بل پردی هېواد دی
داسې چې په اسaن کې  ،دا اسaن چې ملر نه لري .بېل اسaن دی

اميدونو 0رک له زړونو  د انسان په زړه هم تورتم راويل او د ،ملر نشته
 Bه وري`وپ ،تور کورونه ،تور س&کونه. کوي ېل  oن اوپaل&و  له اس

   .ډکه فضا

نن يې هوډ ک&ی چې  .ساعت ستنو ته گوري عيل شېبه په شېبه د
ورځ ال نيaيي ته نه ده ورغلې چې هغه  .کولو پسې وگرCي کار پيدا د

مارکيo په لور  بازار او پلی د .له گqې وډې کو>ې بهر کي5ي
 د ،ن>يليفو  مور د په الره کې د .�ايسته زياته الره وهي .رواني5ي

خپلې بې وس� ترمن�  جال وطني او ٬کور ماحول د ،خويندو ليوالتيا
اوږو فشار  اندي�نو پيnی يې په ولو او د سرت ويني او وا>ن ډېر لوی او

  .راوړي

0نqې يوې له گ»ه گو�ې ډکې سيمې ته  ېلويدي` لندن د د
زده کوونکو تگ راتگ  سرته ودان� گوري چې د يوه دنگه او .رسي5ي
. السونو کې نيويل دي په تخرگونو او کتابونه يې .جريان لريپه کې 

مست�  >وکې >کالې او وې اوخندا .يوه له بله رسه په خربواترو دي
 خو عيل چې د .په فکر کې دي .Cينې چوپ په الره روان دي .دي

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٨١

 .کالج بBوبار ته فکر کي5ي نا0اپه يې د ،دوکانونو په اندې�نه کې دی
  : هغه له Cانه رسه اخيل زده کوونکو وتل د کالج بBوبار او د

 د ،طب پوهن`ي ته بريالی کي5ي کابل پوهنتون د هغه مهال چې د
 .ونو پا�و کولو ته خپلې 0انگې پ&سويل دي .کابل ژمی په تېريدو دی

ونې  .پرسيل وږمې ته ناز ورکوي يخ باد د .واورو خپله بسرته ت&لې ده
کله  .س&کونو کې فرياد کوي و او�ار په کو0 د .بو>ي په ن�ا راويل او
بد خونده موزيک رسه  کرغي&ن او مرميو د کالشينکوف د کله خو د نا

 عيل د .وږمو په 0پو کې ورک يش باد او بيا Cيل د يو Cای يش او
 هلو Cلو او خپل نوم له ليدلو وروسته چې په اوږده لست کې يې د

خوشال� نه خپلې جامې په تن کې  ېله ډېر  ،پلnنو وروسته پيدا کوي
خوشاليو نوې 0په  خو�� او دماغ يې د په تن او .سرتې احساسوي

 .کورونه هر 0ه �کيل ويني �ار او ٬اسaن Cمکه او ٬فضا .غربگي5يرا
خپل بري زيری  کورن� د بيا په چابک� په مور او او ژوند �کلی ويني

هغه چې . 5يمور يې هم له خوشاليو په کاليو کې نه Cايي .کوي
ډاکرت  ډېرې لوريينې د مينې او وروسته عيل ته په کور کې له نازه او

يوه  لندن د د .ذهن له پردو تBوي عيل دا >وله صحنه د .غ5 کوي
 ياس او د ،ژوند توپBونه 0ومره چې سرت دي د .کالج له مخې تBي5ي

 ،له >nره �ويي5ي زړه يې له تنه او ،حرمان تناب 0ومره اوږد دی
مور هيله په رساب  د ،تعليم پاتې شو ،زده ک&ه پاتې شوه. ک�ته لوي5ي

 .اوبو Cال وشوه شگو په د�ته کې د په >کنده غرمه کې د .بدله شوه
ناامېدۍ  ياس او د ،خپگان غم او بيا يې د. په ن5دې کېدو ورکه شوه

   .تياره کي5ي او سرتگو راغوړي5ي يوه توره پرده پر مخ او

 په تنک� Cوان� او .نه پوهې5ي 0ه وک&ي .رکويعيل خپله الر و 



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٨٢

�ه استعداد په  ٬مسلکي توب ليوالتيا زده ک&ې او زمليتوب کې د
ژوند په ناهموار ه پيچومو کې  بيا يو وار د کې زياتې ه�ې او درسونو

بېرته  چې نه خو ترې مارکونqيو ورسمېدل په داسې پرخو او
زړه يې له  .ختلو وس لري تر رسه د پيچومي نه د راستنېدای يش او

ناهيل� خپسه يې په ستوp کې Cای  ياس او د تشه ډاگه لگي5ي او
   :له خولې بايس سوړ اسويلی يو اه او .نييس

  ! اه مورې 

عيل له پاره ژوند  هغه غواړي د. دهکې  مور په نورو تصوراتو خو
چال چلند له زده  ژوند کولو د کور ورجوړ ک&ي خو عيل د ،جوړ ک&ي

  ۔یبې برخې دک&ې 

  

   

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٨٣

  

  

  

  

  

)۱۷( 

  

کور دروازې ته  عيل د له 0ه زياتې مودې وروسته فضل رحيم د
مخه  که له هغه د چې >ک >ک وک&ي او یزړه نا زړه د .دري5ي

؟ ي ايا عيل به له خوبه پا0ېدلی ويله Cانه رسه واي .تيليفون وک&ي
اراده وي خو بيا  ؟ نه ارومرو به په کو>ه کېتللی نه ويچېرې خو به 

دوه له  .غnه گوته پرې کېکاږي .دروازې زنگ ته گوتې وروړي کوي د
پاخه عمر س&ی  هغه د .زنگونو نه وروسته يو س&ی دروازه بBته کوي

پو�تنه  .يوه بله کو>ه کې اويس کو>ې په خوا کې عيل د دی چې د
  ؟ 0وک دې په کار دی :کوي

   .ې گورمیغواړم و ٬عيل-

   .دا يې کو>ه ده .ويده ويهغه به  :په Cواب کې اوري

پرته  .خو په خربو خربو کې هغه خپله کيسه وايي .الس ورته نييس
دې  .دلته بې روزگاري زياته ده .له دې چې له هغه پو�تنه ويش

همدې  ايا ته د .بی روزگارۍ زما خونه هم ويجاړه ک&ې ده بېکارۍ او
  ؟ ملک يې



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٨٤

کينيا ته تللې  –له هند نه مې کورن� افريقا  .يم نه زه هندوستانی-
يو ماشوم زوی  خپلې �`ې اوله له کينيا نه  .هندي يم مسلaن .وه

نور له  .يو 0ه موده مې کار وک& .بدبخته ملک ته راغلم ېرسه دلته د
 .زه ډېر بيB �0م .بس ومې پتېيله چې تفريح وک&م .کاره ست&ی شوم

0ه په کيسه کې  نور د ٬ت تېر دیهمدا بيB دي چې زما وررسه ساع
   .بس شپې سبا کوم .نه يم

هغه  .زوی مې هم پو�تنه نه کوي .مېرمن مې له ما جال شوه! هو
رسه راشه درشه  هغه هم له ما .دلته مې يو ورور هم شته ،زملی دی

له ما که  يا کار مه کوه او مBمن مې ويل چې يا بB �0ه او .نه کوي
خو ما  .ته مnې را ونغاړه کار بB مه �0ه اورسه ژوند کوې نو بس 

  : ورته وويل

بس  .مې 0ه گnه نه ده ليدلې له تا ،مدومره کلونه چې دررسه و  دا
ته هم دا بB �ه  ما .زوږ دې کاوه شور و .سپي په B0 دې داړ� د

   .غم پرې غلطوم ،مې وررسه تBي5ي دي چې سات

ورته فضل الرحيم  .کويخربو ته دوام ور . هغه په يوه ساه لگيا دی
  : واېي ،�ه کوي

 په کينيا کې د .ر�تيا پالر مې په کينيا کې يوه غnه کارخانه لري
هغه �ه کاروبار دی خو زما په درد نه  د .بو>ونو گنqلو کارخانه ده

په  ،که ډوډۍ را وهم نه رسي5ي .زه همدې کور کې اوسي5م .خوري
   .بBو سات تېروم

په وړاندې Cان مالمت نه  زوی مېرمنې اوخپلې  يعنې دا چې د -
  ؟ېاحساسو 

پيسې مې  .ما دې هېواد ته راوستل یهغو ؟ زه ولې مالمت شم! نه-

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٨٥

هغې �ه  د .اوس بايد زما منت داره وي .دلته قبوله شوه .ورک&ې
دلته  .کې اوسې5م زه همدې کور .نور له ما 0ه غواړي .ساعت تېر دی

 .هغې له ما طالق واخيست ٬اوس له هغې سپ� نه جال يم .خوښ يم
يو 0ه موده مې په قصاب�  .زه يې له کوره وويستم .محکمي ته والړه

  .کې کار وک& خو بBته مې پرې�وده

پرته  ،کو>ې خاوند چې په يوه ساه دا خربې فضل الرحيم ته کوي د
بيا خپله  خپل >ول رسگذشت تېروي او ،له دې چې 0وک ترې وپو�تي

   .خربه را غربگوي

دلته هر س&ی خپله الره  .ازاد هېواد دی دا. خواشينی نه يمزه 
مې&ه په �`ه کار  �`ه په مې&ه او ،پالر په زوی زوی په پالر او .وهي

   .ازاد ي هم دې ته وايي .بايد ويې نه لري نه لري۔ او

گرد غونq  فضل الرحيم په وړاندې لکه توره غونqۍ او هغه چې د
qفضل الرحيم ذهن  د .خربې کوي په يوه ساه ،جسامت والړ دی من

شيخ صيب  .شيخ بها ءوالدين رسه دی کله هم د عيل رسه او کله د
عيل گاونqی هندي  ي5ي خو دخه نه وزگارچوف 0 چې له کوف او

   .مسلaن په خپل منرت کې هې� انقطاع نه راويل

شيخ بها  .فضل الرحيم په ذهني لحاظ له دوه 0ېرو رسه مخ دی
نوې له پاکستانه  ،يوه يې Cوانه .ءوالدين چې ماشاهللا درې �`ې لري

هغه په قول چې ډېر سامان يې ورته اخيستی دی خو  د راوستلې ده او
گqه وډه کو>ه  خپله السه دلته په دې چnله او عيل گاونqی چې د د

خوب تر تخت پورې يوازې  ددروازې له مخې ان  د ،کې پروت دی
 د ،سگرتو قوطيو د ،نوره >وله کو>ه پالستيکي خلتو ،مالومي5ي نرۍ الره

   .ده ېنورو شيانو نيول بBو بوتلونو او



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٨٦

هغه 0ه  :خو گاونqی يې وايي عيل پو�تنه کوي فضل الرحيم بيا د
کله چې  .يې تر نيaيي شپې پورې گيالسونه پر رس اړول بيگا ؟کوې

ما راپورته ک&۔ کو>ې ته مې  .ولوېد په دروازه کې ،دروازې ته راغی
وي Cکه  کېدای يش ويده .نور ترې زه خرب نه يم .ويده شو .ننويست

کله نا کله جگ  .هغه مست هلک دی .وچې ډېر يې Cان خ&وب ک&ی 
  .کله يې بيا پته نه وي موزيک اوري او

 .گوتو >ک >ک کوي کو>ې دروازه په هغه د خو فضل الرحيم ورو د
  ؟ يې 0وک :له دننه غ5 راCي

   يې که ژوندی؟ م& .دروازه بBته که-

دروازه بېرته  .دروازې له دننه کشهار اوريدل کي5ي يوه شېبه د
  .کوي

   ؟ته يې ،�ه-

   ؟زړه دې دی چې شيخ بهاءو الدين درته رايش ؟نور نو 0وک وي

   .را Cه را ننوCه .ډېر کسل يم .زه ډېر ست&ی يم-

پورې په لنq نيکر کې تر زنگنو  گاونqی خدای پاماp کوي او
   .خپلې کو>ې ته ننووCي

�0اک  رشابو او کو>ه د .له روغب& نه وروسته په چپرکت ک�يني
له کو>ې بهر  .پنqه پرده ورته پرته ده .تروه بوی پر رس اخيستې ده

ملر رنگی رنگی را  .غرمې مهال دی د .پلې الره نه بري�ي رسک او
سرتگې  ٬ل ته تکيه ک&ېعيل ديوا .سکوت په کو>ه حاکم دی .بري�ي

   .يې پnې دي

  ؟لکه چې ډېر رشاب دې �0يل دي فضل ـ

   .غوړي ورته وايه .رشاب ورته مه وايه –عيل 

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٨٧

شپې پرې  .سات تېروو ېپه همد ؟چې غوړي نه خورې نو 0ه کوې
کار روزگار  .رسنوشت مالوم نه دی ،اړوو۔ 0ه وک&و؟ پردی ملک دی

   .شيخ صيب دوکان وپلوره .نشته

  ؟کار پيدا کولو پسې نه گرCې ته دنو -

کار نه  ،چې اسناد ونه لري 0وک .نشته کار .0و Cايونو ته والړم
نه  .بس نور مې له هر 0ه زړه موړ شو .0و Cايونو ته والړم .ورکوي
 ترخه زهر دي چې ،ژوند نه دی .تريخ دی .؟ ژوند سخت دیکي5ي

  هره شېبه يې پر رس اړوو۔ 

 .دی هم حBاني5ي .رسه چوپ کي5ي عيل له خربو فضل الرحيم د
  .نور 0ه نه وايي

 : ؟ عيل واييچای درته جوړ ک&م -

زه به هم کو�¿  .بس راغلم چې تا ووينم .چای نه �0م ،نه -
  .درته به ووايم ،وکم چې که کوم کار پيدا يش

  .دا وړۍ نه ش&ۍ کي5ي .رس دې پرې مه خوږوه -

. پر تا 0ه وشول .؟ هلکه ته خو داسې نه وېې0ه کو نو  �ه -
 یهغو  د .اميدونه لري ته هيلې او کورن� تا ،خويندې،هلته دې مور
ته بايد  .ته راتلونکې لرې .پالر دې نشته .ت&لی دی ېزړه په تا پور 

  .خپله راتلونکې جوړه ک&ې

هaغه هيلې ؟ کومې هيلې ،کوم اميدونه .عجيبه خربې کوې -
گي ېې اسaن ته لو  اور يې واخيست او ،چې توغندي پرې ولگېدل

ته د راتلونکې  ؟۔ اوته اميد ولرم چا زه ،ته 0ه اميد لري ما ؟پورته شول
موږ >ول نه  ؟کومه راتلونکې .عجيب س&ی مې وليدې .ېخربې کو 

زه په راتلونکې باور  .بس او همدا شېبه لرو .نه راتلونکې مايض لرو او



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٨٨

همدا سات دی راتلونکې غواو خوړلې  .يوازې همدا شېبه ده .نه لرم
همدې رس  تونل د د .حال خربې کوه ده درک يې نشته يوازې د

  .ليونی کې5ه مه .بر رس خربې مه کوه د .خربې کوه

نور  .ـ زه نورې خربې نه دررسه کوم خو يوه مشوره درکوم  -
بربادوي  .تا وژC. pواp خوري ستا تن او دا .دې �0اک بس که

  .ېد

ته به  ،ژوندانه کيسه وک&م خپل روزگار او که زه درته د! عيلگوره 
مجاهدينو له السه ووژل  پالر مې په جهاد کې د .هم حBان شې

ماسپ��  د سهار به �وون`ي ته تللم او .موږ يتيaن پاتې شو .شو
پر هغې به مو  پن`وسو کلدارو کيلې پلورلې او له خوا به مې د

جگ&ې  که جنگ او .ته راورسو� رسنوشت دې Cای .گوزاره کوله
پالر يې درنه واخيست خو زما رسه يې هم  ستا کور ويجاړ ک& او

نه  .زه يې هم په مارکونqيو خيژولی يم. کومه �ه چاره نه ده ک&ې
يوه  .شيخ ته وگوره .نه په Cواp په خپل ماشومتوب پوه شوم او

 کې دورځ يې را رسه کيسه کوله ويل يې پالر يې په بنگله ديش 
هaلته تری تم شو۔ درک يې مالوم  ،پاکستان په پوځ کې جنگيده

ايا دې  ؟چاره 0ه ده .ېجنگ داسې ډېري بدمرغ� راوړ  .نه شو
ډغره وررسه  او که نه همت په کار دی رسنوشت ته تسليم شو او

 ؟ ووهو 

هغه خو  .شيخ ته هې�وک نه ريس .شيخ خربې خو مه کوه د -
 افغان د د وريندارې کيس برابروي او ته د دومره چوتار دی چې خور

دوه مېرمنې هم د ملگرې نجونو په  .کqوال په نوم يې په دولت قبلوي
د پخې مسلaن�  پخپله �امه ورځ شش کليمي وايي او نوم ثبتوي او

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٨٩

  .دعوه کوي

  .هر 0ه چې کوي ،هغه کار دی د دا -

يو منافق اسالم دعوه دار  هغه کار دی خو د پوهې5م چې د -
  .ته �ه مثال نه يش کيدای ما .دیکار 

 ؟ نو چاره 0ه ده -

پخپله ما  یزه خو يې نه �0م خو هغو  .مشوره دې منم ،�ه -
 را ته وايي عيل جانه ل5 خو مې خپل ستوp کې واچوه او پسې راCي او

 بيا

چې ما په ستوp ته نه وايي  رشاب تا .ینه زه دا نه شم منل -
 .ته يې چې هغه پر رس رااړوې .کې واچوه

توان  ته �ه مشوره راکوې خو زما وسه او .کور دې ودان -
هر کار په  د زه نه شم کولی چې. دې ژوند زغم نه لري نور د. نشته

  .ما پرې5ده چې خ& سيالب مې يويس .منطق فکر وکم

  پرې5ده چې خ& سيالب مې يويس -

نه  او اوس نو نه Cواp ده .Cواp تللې ده .Cوان� خربې هم مه کوه د او -
نور 0ه  .مرگ له پاره شپې سبا کوو بس د .دا بېل پ&او دی. زمليتوب

   .نشته

نوره دې خپله  :همدومره وايي .فضل رحيم ورو له تخت نه پا0ي5ي
  .درنه والړم زه .خو�ه

کور دې اباد چې . چای دې هم ونه �0ه: وايي .عيل هم پا0ي5ي
   .پو�تنه دې وک&ه راغلې او

له عيل رسه خدای پاماp  خوCولو الس په د او له دروازې ووCي
  .کوي

  

   



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٩٠

  

  

  

  

  

  

)۱۸( 

  

له الرې دهلېز  ک&ک� دروازې د پوستې بنqل د يو سهار وختي د
له  ورCي او ،عيل گاونqی چې هر سهار وختي پا0ي5ي د. ته را لوي5ي
 عيل د عيل کاغذونه د د .پوستې بنqل را پورته کوي دهلېز نه د

عيل ناوخته  .نور يې پخپله اخيل اودروازې په الندې درز کې تېروي 
په ليکونو يې سرتگې  ،کله چې دروازه بېرته کوي .له خوبه پا0ي5ي

مخ پرې من`لو له  بيا د ليکونو پاکnونه پخپل بسرت ږدي او د .لگي5ي
الس  .له راستنېدلو وروسته يې په ليکونو سرتگې گنqي .پاره Cي
0رنگه يې  .زړه نا زړه دی .مور له خوا ليک دی هغه د د .ورغ`وي

   .ليک پرانيزي .خو بيا زړه لوې کوي ؟ې نه لويلیکه و ؟ اوولويل

يوې �کيل  د .مور يې په ليک کې هaغه پخوان� کيسه تکراروي
  : هغه ليکي .نجل� عکس يې هم په پاکo کې Cای ک&ی دی

کله چې موږ له  .مرستې په �ه يو ستا د وCواب ا موږ اوس ستا د
کارونه به خدای کوي  نور .ته راوړو ډېر ژر به دسaل کور ،ورونه وا تا

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٩١

کېدای يش هدف مو له السه وCي  ،که په دې کار کې Cنq وک&و او
Cکه چې ډېر خلک مرکې کوي خو کورن� زموږ رسه خپلوي کول غوره 

   .بويل

 .ليک له لوستلو وروسته ستوp ستاغ په کo کې پريووCي عيل د
هغه ورځ وريادي5ي چې له کوره  .خپل حالت ته Cغلند نظر اچوي

 .هغه ترې قاچاقرب اخيل ،رسه خوندي وو چې 0ه يې له مور .وCيرا
پنجه  او عيل نوک چا خربه د کورن� يې هيله درلوده چې که د

يوې �ې راتلونکې په  د .دا >ول لگ�تونه به ژر جربان ک&ي ،ولگي5ي
ناخوالو بل  ژوند د د بدمرغيو او عيل د دخو  .لور به گامونه واخيل

هغه له هر 0ه بې برخې کي5ي۔ له زده  .پ&او له کوره په وتو پيل کي5ي
   .کي5ي له کورp چاپېرياله بې برخې له هېواده او ،ک&ې

پنqه  .بسرته پوره خېرنه برې�ي .بې نظمه پرته ده کو>ه گqه وډه او
داسې يو  .ترمن� ديوال دیبBوp فضا  د کو>ې او خېرنه پرده د او

مين� زرگونه  تر هوس خيال او مور د د وس او عيل د ديوال چې د
عيل حواس يو وار بيا تيت  يخچال په غر هاري رسه د د .مايله وا>ن

  : له Cانه رسه وايي .پرک کي5ي

له هر 0ه  ،تحصيل نه لرم زده ک&ه او ٬لرم اسناد نه! نه لرم Cواب-
خويندو هم  مور اوله  ،له پالره خو ال له مخه بې برخې وم ،بې برخې يم

 دې ورته زهر يش او بې برخې نو که لندن 0وک زما په 0ېر خوري نو
 شونو تر اميدونو او هيلو او ؟ ددا هم ژوند دی .تل دې پرې بد وايي

بې وسه  ژوند 0ومره دروند بار دی چې د .من� 0ومره سرت وا>ن دی
مال يې  پرې زور راوړي او ٬پرې فشار راوړي .دیانسان په اوږو پروت 

  .ماتوي

  

   



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٩٢

  

  

  

  

  

  

)۱۹(  

  

 ،ساړه بادونه پا�ې .په غرغ&و ده ملر سرتگه د .زي&ی مازديگر دی
حرکت  .Cمکې له رسه پورته کوي خاشاک د خ`لې او ،کاغذونه

   .له Cانه رسه يې اخيل ورکوي او

خپله کييل قلف کي  .خپلې کو>ې دروازې ته دري5ي عيل د
په Cمکه  ،الس کې يې نيولې ده چې په پالستيک ک�وړه د .ننبايس

   .ژر تيليفون ته الس وروړي .په مبايل کې زنگ راCي .ږدي

   .ارومرو فضل الرحيم دی-

هلو اواز  د. شمېره په تيليفون کې نه بري�ي .له Cانه رسه وايي 
   .کوي

رس بال  خپل زوی د د .عيل مور په تيليفون کې ده له بل لورې د
ته خوله  خربو .زوی يې چوپ کي5ي .ستونی يې ډکي5ي .اخيل

  : وايي .جوړويرا

0ومره  .مخه راورسېد ليک دې همدا 0و ورCې د !�ه مور جانې-

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٩٣

هو تا سو �ه  .په ليک کې خو ډېرې خربې وې .�کلی عکس په کې و
  ؟ئ0ه يش ته خو اړتيا نه لر  ؟ياست

کار پسې  د .يوازې ل5 0ه بيکاره يم .مروغ جوړ ي .زه �ه يم ،نه
چې . دلته زياتره افغانان بی کاره دي .گرCم خو کار نه پيدا کي5ي

  .کار ورته نشته ،0وک اسناد ونه لري

 بيا په تيليفون کې له خدای پامان� وروسته له Cانه رسه په چرتونو
  .اندي�نو کې Cي او

 زوړ غورازه مو>ر دکابل پوهنتون يو شاعر استاد خپل  ابله ورځ د
 .په يوه بوج� کې يې Cينې شيان را �کته ک&ل. س&ک په غاړه ودرولو

په  ې سپ&لو اویو .د پالستيک راوويستمو>ر له شا نه يې يو اوږ د
بيا يې يو قات کيدونې  .شيان يې پرې کې�ودل .Cمکه يې خپور ک&

پرې ک�ېناست خو  .خوره يې ک&ه جوړه او. 0وک� ډوله راوويستله
 ،کتابونه 0و زاړه ،پيالې ،قط� مرچو مسالو د ،�نايي شيان لو�يبر 

   .نور شيان يې خواره واره ک&ل پلکونه او ٬بر�نا ساکتونه

حال روزگار  د .له استاد رسه روغب& کوي .يو 0وک پرې برابري5ي
بس گورم چې تر مازديگر پورې 0و  :همدومره وايي. پو�تنه ترې کوي

په ل5و هم خپل انجن گرم  مو>ر تيل يش او پونqه پيدا ک&م چې ل5 د
   .ک&م

کتاب  .شعرونو ژباړه وررسه ده فرانسوي شاعر المارت� د د
المارت� هم يو  ،زه چې کوم Cای کې ژوند کوم .گوره: وايي .پرانيزي

ته  .سمندرگي شعر ډېر مشهور دی هغه د د .وخت هم هالته اوسيده
المارت� دا شعر په  .لري 0ومره �کيل تصويرونه او خيال .دا وگوره

جنون ولې م د ،لندن په شaل کې واقع دی هaغه کيل کې چې د



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٩٤

په يوه . هلته چې غnه وياله يې په خوا کې بهي5ي .الندې ک�لی دی
   .اوبو له رشهار رسه ليکلو دا به يې د 0وک� به ک�يناستلو او

را ژوندۍ کي5ي چې د  استاد په ياديدو يې هغه ورځ په ذهن کې د
به يوه  ېشنبې ورC کليسا په خوا کې د ېيو  لندن په شaل کې د

په داسې حال کې چې  .مارکيo ته له يوې بوج� رسه ننوتلو سيمه ييز
 او خ& جمپر يې له Cانه تاو ک&ی و ،کوکا کوال بوتل يې په الس کې و د

په يوه  .سگرټ يې په خوله کې و .يو وړين غاړی بند يې زي& برې�ېده
ته يې له دقت  بيا يې زما نيويل اکر ته وکتل او ما. & وک&الس يې روغب

خواره پالستيک په يوه 0نqه  غور وروسته خپلو ل5و شيانو ته چې د او
 : وکتل هم، کې اي�ي وو

په  .يوه په عمر نيمه پخه مېرمن له يو ماشوم رسه ورن5دې شوه
يې  یهگيو پخولو لو� د .کور د سامان په کتلو بوخته شوه د کاليو او

په  .زنگ هم وهلی و .تور مالوميده ٬را پورته ک&۔ من� يې سوی وو
په  .ډاگه مالوميده چې ډېر زيات کارول شوی دی خو راپورته يې ک&

 .وک&ه پو�تنه ېبي د ېي له استاد .چپه يې ک& الس کې يې واړاوه او
aيي رس يې چې له ني .پورته ک&ه استاد خپله پيک داره خول� له رسه

لوم&ی يې په BC BC مېرمنې . وگراوه ،وي�تانو سپ� تلی وزيات بې 
  ؟ و يې اخلېپه 0 :بیا یې Cواب ورک&، ته وکتل

   .نه بيه يې ووايه-

   .هر 0ه چې ته ورکوې -

   .يو پونq بس دی-

   .خو�ه دې خپله ٬که يو پونq هم نه ورکوې-

 .استاد په الس کې کې�ود يو پونq يې د .لو�ی پورته ک& ېمېرمن

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٩٥

نورو کراچيو ته  نورو لو�و او .روانه شوه .ماشوم يې له السه ونيو
 خو هغه د .مارکيo په گ»ه گو�ه کې پنا شوه همداسې د ودرېده او

Cوان� او په هېواد کې  د .مېرمنې په قدمونو سرتگې گنqلی پاتې شو
خوږو نÎونو کتاب گو>ی  شعرونو او المارت� د د .وختونه ورياد شول

په لوستلو يې پيل  سمندرگي شعر يې را واړاوه او د .واخيستيې را 
  : وک&

>ولو ن&يوالو له  مينه ناک ساحل نه داسې سندره چې د نا0اپه د((
بيا  او 0پو په غور ورته غوږ اي�ی و .را پورته شوه ،پاره ناپيژندونې وه

  : ز چې زما په زړه لگي5ي داسې واييهغه اوا

پري5دئ  ۔ وصال شېبو ودري5ئ ی دا، ل5 په ورو شه! ای وخته((
   .خپل عمر ډېرې خوږې شېبې و�0م چې د

مرگ  د او .بدمرغو خپل السونه ستا په لور درغ`ويل دي ډېرو((
ک&او شېبې ژر  د یهغو  د پر هغو گذر وک&ئ او والړ شئ او .هيله لري

   .نيک مرغان هېر ک&ئ والړ شئ او .پای ته ورسوئ

دا Cکه  .0و شېبې فرصت غواړم بې Cايه له وخته! خو دريغه((
 شپې ته وايم ل5ه په ورو شه او .وخت دوران زما له پنجې ت�تي چې د
  !سباوون ر�ا خپري5ي بيا د

چې عمر  دا او .شو بله جار تر يو .شو راCئ چې يو تر بل جار((
دا Cکه چې نه خو  .ژوند له شېبو خوند واخلو د ،دومره چnک درومي

عمر  .سمندر غاړه زمان د نه خو د شته اوانسان پnن`ای  يغرق شو  د
  )).کومې ته ورکاږي �نيست موږ له Cانه رسه د درومي او

خپل  چې المارت� به هر سهار د هغه په کوم اثر کې لوستي وو
په ورو گامونو  .زاړه باالپوش رسه تنک� غرمه له کو>ې راووت پايپ او



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٩٦

په هaغه پلنه  .تلوسيند گي غاړې ته را بيا به د ،قدمونو به تللو او
په ليکلو به يې  .يا اوږده 0وک� به ک�يناست �کلې ډبره او پرته او

 هغه قلم او هغه په ليکلو د د .هaلته يې سيندگی وک�ه پيل وک& او
طبعيت را  د پخپلو حواسو رسه هغو کې هکتابچه وسيلې وې چې پ

له  اواوبو له رشهار  د .طبعيت تابلو ان`وروله د >وکيدلی موزيک او
بيا  ترپ 0خه يې کلaت جوړول او رالويدلو پا�و خرپ او ونو 0خه د

   .ليکل يې کاغذ پر مخ ک�ل او يې د

هغه لندن  .هغه شعر ليکه .هغه ليکلو الهام ورک&ی و استاد ته د
يو ديوال په  يو خنq او Cان يې د .ته له راتلو ورځ په ورځ بدلون کاوه

هې� مرته نه لري  هې� وس اواحساساوه۔ داسې چې نور  مقابل کې
 غنو او ،زوزانو د ٬خنqونو د .ژوند الره په مخ کې ونييس چې د

نÎ به يې  ٬کله به يې شعر وايه کله نا .و گام ک&ي الره گز مارکونqيو
بBته به يې B0ې ک&  .کله به يې يو نيم شعر وک�ه خو کله نا .ليکلو

   .په چnليو کې به يې واچاوه او

تنه ياران را >ول  هغه 0و د هغه په کوچن� کو>ه کې يوه ورځ د
 .هغه تازه له روغتون نه راوتلی دی .هغه پو�تنې ته ورغيل دي د .دي

 ،تاو راتاو زينه ورختلې ده او کو>ه يې په دريم منزل کې چې يوه نرۍ
کتابونو  يوه د ،يوه 0وک� .کوچن� ده کو>ه ډېره تنگه او .واقع ده

. خېرنې بسرتې رسه په سخت� Cايي5ي ې ديو چپرکo پک املارۍ او
. بې ترتيبه اي�ودل شوي دي بې نظمه او .املارۍ له کتابونو ډکه ده

له حالت نه  .زړه کمپله پرې هواره ده .په تخت زوړ توشک پروت دی
مېرمن په  هغه اوالدونه او کور الندی منزل رسه چې د جوتي5ي چې د

من� يې کوچنی  تخت تردوه 0وکيو  د .کې اويس 0ه اړيکه نه لري

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٩٧

يوه  په هغو کې يوه شمع لگېدلې ده۔ شمع د .زوړ ميز اي�ی دی
يو  په من� کې اي�ې ده چې کېدای يش يو چاينک او يداسې لو�

   .کي�ودل يش تودولو له پاره لو�ی پرې د

چای په  ،ته گرموي همدغې شمعې په تودوخه يو 0ه Cان استاد د
بيا يې په پيالو کې  ې جوړوي اوک) بر�نايي چايجوش(يوه زاړه کتل 
   .نورو ته وييش

 د .اوري خپگان غم او ٬مخ له کاسې ژور تاثر د هغه له 0ېرې او د
   .شکايت هم نه کوي .ناخوالو هې� خوښ نه دی ژوند له خوالو او

استاد له دې  .يوه اون� وروسته دوستان يو بل ته تيليفونونه کوي
بيا يې  جنازه اخيستل کي5ي اوهغه  د .فاp دونيا سرتگې پnې ک&ي

   .هېواد ته لي5دوي

خلکو کې داسې  .مرگ په هکله ډېرې خربې کي5ي هغه د خو د
گونگويس را پورته کي5ي چې استاد په هaغه کو>ه کې پ&ی په غاړه له 

   .دوه درې ورCو نه ليدلو وروسته پيدا کي5ي

تنسته ژوند بوده  Cوان نسل د نو¦و کلونو غميزه د په هېوادکې د
داکرتۍ تر  ليکوال چې د Cوان شاعر او .کې همداسې غزونې کوي

دندې له السه ورکولو وروسته يو  د ،بريده يې زده ک&ې ک&ې وې
 رستورانت د د خپلو زده ک&و مايض او هغه د .رستورانت اجاره کوي

 .مرگ په لور گامونه چnکوي د باالخره چارو ترمن� لوی وا>ن ويني او
مرگ خرب  چې له اوږدې ناروغ� وروسته يې د مالومي5ي يوه ورځ

   .ساېتونه نييس

يارانو محفلونه تاوده ساتل  بې وزيل ساده سندرغاړي چې تل يې د
مخې  ياورگاډ ترن ستيشن کې د د ،نورو >وکې زغملې به يې د تل او



 
 
 

 

  وا�نونه/ ٩٨

   .پاې >کی ږدي د ژوند ل&ۍ ته د ته Cان خطا کوي او

 اوږدو تراژيکو تصوراتو او ددروازې په >ک >ک رسه  عيل د
مرگونو  غمونو او د .سرتگې يې تور خوري .خاطراتو نه راپورته کي5ي
چې خالصه يې  دروازې ته ورپورته کي5ي او پا�ه يې په ذهن کې اوړي

  .ک&ي

  

   

 
 

 

 

  وا�نونه/ ٩٩
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روغب&  .فضل رحيم دروازې ته والړ دی .عيل دروازه بBته کوي
 فضل رحيم يوه شېبه چوپ او .ک�يني .دواړه کو>ې ته ننووCي .کوي

په کو>ه کې خواره واره لو�ي . ورو پا0ي5ي .0ه نه وايي ،خاموش دی
په يوه پالستيکي خلته کې  کوکا کوال بوتلونه را >ولوي او د ،کاغذونه او

   .يې اچوي

   .ک�ېنه دمه جوړه ک&ه .رس پرې مه خوږوه .پرې اي5ده :عيل وايي

هر سهار چې  :ورته وايي .روړيعيل بسرتې ته گوتې و  بيا د
هغه غواړي ک&ک� بBته ک&ي خو عيل  .ل5ه ب&س� >ولوه ل5 تر ېپا0ې5

 .ک رس دی& س د دا .له بهر نه خلک �کاري: وايي .يې مخالفت کوي
   .نه غواړم چې ما 0وک وويني نه غواړم 0وک ووينم او

و دا ووايه چې روغتيا دې 0نگه ده؟ �ه ن: ييوا .رحيم ک�يني
  ؟ که نه دې ک&ی دی اوب خو 

شپې >وله  د .خوب مې ل5 دی .جگ جوړ يم .عيل ـ بيخي �ه يم



 
 
 

 

  وا�نونه/ ١٠٠

 .شپه وي¿ يم چې ل5 ويده شم نو په خوب کې ډول ډول اوازونه اورم
له Cانه  بل 0ه را يادي5ي او سهاره پورې يو او بيا تر بيا راوي¿ شم او

   .رسه مې وړي

 ستا د ،نه والړم زه چې له تا .زه هم په اندې�نه کې يم–فضل 
ته يې ډېرې خاطرې را يادې  ما .صحت اندي�نو ډېر وک&و� روغتيا او

 هغه �ه ليکوال او .خه له اروپا نه يو استاد راغلی وم کاله د 0و .ک&ې
 .وخپلوانو کره مېلمه و  يوه شپه زموږ د .ډېرو زده ک&و خاوند و د

هلته  .اړولو هغه هره شېبه رشاب پر رس خ یکوربه 0ه نه شول ويل
هره شپه زهر خوري  .مې واوريدل چې هغه هره شپه هم دا کار کوي

   .خربو وتلی وي له ناستې او .خربې نه يش کولی .بيا پروت وي او

 روزگار يې نه درلود۔ کار او بل .هغه دا 0و کاله همدا کسب ود 
الخره له با ۔ له مېرمنې رسه يې اړيکې ورانې ويجاړې شوې اوبيکاره و
   .�0لو وم& همدې

عادت  نه جدي غو�تنه وک&م چې نور دې دا زه راغلم چې له تا
پې�و قرباp  کورن� مو د .ته دواړه يو رسنوشت لرو زه او .پرې5ده

ستا په جال جبهه  زما پالر په جال او .پلرونه يې را نه واخيستل .شوې
 ته بايد د .هدف له پاره قرباp شول يو شهيد شو خو دواړه د کې

دا کوم  .دې >ولو ته يو وار وگورې کورن� او ٬زمليتوب Cوان� او خپلې
په قابو کې  انسان له ارادې بهر او هغه 0ه نه دي چې د داسې عمل او

خويندو ته  خپلې مور او .ږدې ته کولی شې چې پرې يې .نه وي
چې کتنه دې  پاره راغلم چې تا داکرت ته بوCمهمدې له  زه د .وگوره
   .وک&ي

 زه د .مې نور په >پونو مالگې مه دوړوهته : ه واييوار  د خو عيل سم

 
 

 

 

  وا�نونه/ ١٠١

ته هې� ر�ا نه  ما .يم غار تور غار په مخکې والړ يوې سم�ې او
زه له هaغې ورCې چې دې هېواد ته  .هې� رو�نايي نه وينم .�کاري

پيازو بوي  زما له تنه اوس هم د .له هر 0ه بې برخې شوم ،راغلم
نهي په خوب  هغه امر و د بهاءوالدين 0ېره اوشيخ  اوس هم د ،راCي

بBته په سپکاوي  هره شپه يو دفرت ته ننووCم او .حارضه ويرا کې
زه خو  .زه نه غواړم له Cانه رسه 0وک بدمرغه ک&م .وCمرسه را

   .همدا زه بدمرغه �ه يم .بدمرغه يم

بل  ٬پخپله له من`ه Cې .؟ ته پخپله تباه کې5ېدا 0ه وايې :فضل
  ؟ ه ولې بدمرغه کوې0وک ب

ارو  ،که ته خرب شې .؟ ته زما له حاله خرب نه يېخرب نه يې ته: عيل
زه په  ،ته گوره. پای >کې کې5ده مرو به ووايې چې نور دې ژوند ته د

بې  ٬بې کوره بې حيثيته او .بې ري�و شوم زه بې پلو او .0ه بدل شوم
خپل  نه د اودې ملک شوم  نه خو د. بې راتلونکې شوم زده ک&ې او

په تېره  ؟زه نه پوهې5م چې خلک ولې دې هېواد ته زړه �ه کوي .ملک
ا تېره ورځ . چې پوهي5ي چې دلته به بی برخليکه پروت وي یهغو 

ته يې وويل را و�ودقضيې اړوند مکتوب يې را م۔ زما دوکيل غو�تی و 
 ته بله چاره نه لرې نو بايد .رد شوې ده نه منلو وړ او چې ستا قضيه د

له ما  ؟زه 0رنگه خپل هېواد ته والړ شم .بBته خپل هېواد ته وگرCې
له نورو خلکو  هغه چې را رسه وو او .هر 0ه پاتې شول خو زده ک&ه او

  .اوس هم پر ما پور دی ،مې پور ک&ي وو

مبايل  .الس کوي ،مېز پر رس خپل مبايل ته چې ر�ا کوي عيل د
مور يې وررسه په تيليفون کې خربې  .هلو هلو غ5 کوي د .رااخيل

   .غ5 کوي !مورې !مورې .کوي



 
 
 

 

  وا�نونه/ ١٠٢

 .زه جوړ روغ يم .زه �ه يم .حوصله دې جوړه ک&ه .ته مه ژاړه-
ما ويل چې  .کار پسې گرCم احوال خو مې Cکه نه مالومي5ي چې د

نو ولې  .Cکه خو وCنqېدم .بيا به درته احوال درک&م ،کار پيدا ک&م
   ؟ژړا 0ه گnه لري ؟ژاړې

لوی سيالب  .مور خوب ليدلی دی چې عيل سيند ته ورگq دی
   .بيا يې هې� پته نه لگي5ي له Cانه رسه يې اخيل او ،عيل ډوبوي ،راCي

  : وايي فضل الرحيم

هغې  د زه خو فکر کوم چې ستا مور هم هلته په اندې�نه کې ده او
  .اندې�نه پر Cای ده

نه غواړم بل  .ک&ييو بل 0وک له ما رسه بدمرغه ۔ هغه غواړي 
 زه د دا زما برخه ده او .زه خپله بدمرغه �ه يم .0وک بد مرغه يش

   .خپلې برخې اخيستونکی يم

اللچ مه  .زما خربه واوره ،عيل :فضل الرحيم بيا هم >ينگار کوي
   .رس�بگي ستا په زيان ده ٬کوه

له  چې دا واييهم .زړه يې وراني5ي .سورو ژاړي خو عيل په سورو
پيسو پسې  زه د .زه ر>لی يم .زه بويناک يم. ما پري5دئ .ما لBې شئ

زه هر 0ه يم خو  .زه پروفيسور يم .زه داکرت يم .دې ملک ته راغلی يم
عيل په دې Cمکه  داسې به زړه ته راو� چې اصالً  اوس هې� نه يم او

   .پيدا شوی دې اسaن له الندې هې� نه و د او

تخت نه الندې پر Cمکه  د .ړا يې نه دري5يژ .بيا په هق هق ژاړي
 فضل ترې ورو او .هغه خوب وړي .فضل الرحيم وررسه ک�يني .0ميل
  .خپل کار په لور Cي د ،وCي

   

 
 

 

 

  وا�نونه/ ١٠٣
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کو>ې دروازه له دننه ت&لې پاتې  عيل د پوره دوه ورCي کي5ي چې د
کې  خوا .عيل هې� درک نشته د .�کالو نشته امه شمه غ5 غوږ او .ده
په  بBو بوتل او نqی يې په داسې حال کې چې په يوه الس کې يې دو گا

سگرټ په  .دروازې ته دري5ي ،بل ال س کې يې سگرټ نيولی دی
له دننه  په تش الس دروزاې ته 0و >که ورکوي خو .شونqو کې نييس

   .خوا غ5 غوږ نه اوري

کور  د. عيل پو�تنه کوي د .فضل الرحيم له الرې راستني5ي
کو>ه . نه دی یهغه دوه ورCې کي5ي چی ليدل شو  :گاونqيان وايي

فضل  .هې� له کو>ې راوتلی نه دی .بنده ده يې قلف هم نه ده خو
رور په والړو کسانو  هيجان حالت ورو د .الرحيم هم >ک >ک کوي

ک&ک� له الرې ه�ه کوي خو  فضل الرحيم بيا هم د .السربی کي5ي
شېبه وروسته  .پوليس ته تيليفون کويگاونqی  .ک&ک� نه بBته کي5ي

يوې دردوونکې پې�ې رسه  د دروازه په زور بېرته کوي او. پوليس راCي



 
 
 

 

  وا�نونه/ ١٠٤

0و گوليو بوتل يې پر ميز  د .عيل پر Cمکه پروت دی .مخامخ کي5ي
غ5 غوږ  .دي ېبnې راوتل سرتگې يې .بې هوشه پروت دی .اي�ی دی

لBې  والړو گاونqيانو دد  پوليس ژر امبوالنس را غواړي او .نه کوي
روغتون په  د دوه تنه يې په تذکره کې اچوي او .کېدو غو�تنه کوي

   .لور يې وړي
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