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 باب ړومبی

 

طرفه د نيکه کره وم. زما کې زه د مور د   ۷۴۹۱دويم اګست

. کلی لاله د قلا سوبها سنګ د یکلي کې د  ينيکه په لال

ه پاو کم يو ميل يا پاو څدی. سټېشن نه  ېسټېشن سره نزد 

باندي يو ميل فاصله به وي. کلي لاله کې زمونږ د برهمنو 

ه ټولو ن وره ده. هغي نه پس د کهتريانو کورونه دي. اېآبادي ډ

لږه آبادي د مسلمانانو ده. زما نيکه دي د ګوروګوسايانو د 

ي چي په برهمنو کې د ټولونه اوچت وي. ږ په نوم يادي ۍکورن

کلي کې آباد يو. وائي چي په  ېد زرګونو کلونو نه مونږ په د 

زموږه خاني وه.اوس هم  ېټوله علاقه ک ېيوه زمانه کې په د 

ي ږ د محلان په نوم يادي ۍته کورنپه لاله کلي کې د ټولو نه اوچ

تعمير کړي وه.  ېد خپل عروج په زمانه ک چي رمپال برهمنو

يوه قلعه شان ده. چي په شمال  ېزمان ېلي څه ده، د زړ ېحو 

د بنجرو زمکو يوه  يخورۀ وهل اومغرب کې شګني خټونه 

د  وي از سلسله د لري پوري تلي ده چرته چي صرف درَب راخي

دو سپين مالوچو په شان زونډو سره ږ دو اوږ نلونو د ځنګل د او

نو  يېريږ ځنګل کې ت ېد  ۍچي کله  سيل وي.از نه راخي يد زمک

د يو سر نه واخله د بل سره پوري داسي ټيل وهي لکه چي لق 

د لري  وکړي وي ا ېو دق صحرا کې ګڼو مرغابيانو وَزري خلاص

ن شادا وپوري منډي وهي. زما د نلونو ځنګل ډير خوښ وي. ما ا

مور اوودۀ شوه، دلته به  ېبه غرمه کې، چي کله به د هغ

 هد محلان لوئي ورته مخامخ چي کومه کچ ېلانکادو. حېملاو 
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ريدله.  د کومو ورځو خبره چي زه ېهغه د ګنو د پټو نه ت هلار تل

د  وو اوکومه په هغه ورځو کې د ګنو فصل ځوان او دنګ 

 د  وخو زما ا شنه فصلونو به عاشقانو له پناه ورکوله ېهغ

و ځکه چي مونږ به چي کله وشادان به د نلونو ځنګل خوښ 

به  ید شادان د خړو ويښتويو پيک وپه خبَرو خبَرو کې چپ شوا

په غټو غټو سترګو  ېپه سپين تندي خور شو او د هغ ېد هغ

کې به د حيرت او خفګان سوري ګډَوډ شو نو هغه وخت به په 

ټي به زمونږ د زړونوسره پټي پ ۍدلو سيلېر ېدَربو او نلونو کې ت

په رو رو خوږ غږ کې به د ناآشنا خوبونو  ېاو د هغ ېکول ېخبَر 

 ېښمينو آوازونو کې به د هغېپه ر  ېدل. د هغېګونګري شړنګ

وال، ېمينه هرد ېچ کيدول دېښائسته قيصو بازګشت اور 

ژوري نه به تيره شوه او په تور آسمان به رکاوټ، هري لوړي 

و خبَري کوي خ ۍوړه شوه. په نلونو کې خو سيليوه رنګينه ج

ي ساه داسي بنده شي لکه چي په هره ئ ېد ګنو په پټي ک

يره وي! او و لحظه ورته د سماج، د مزهب او د زړو اعتقادونو 

؟ يوکړ  هنو هلته به عشق څه ود يږير وېلا هم  ۍچرته چي سيل

 ېنو زکه مونږ د نلونو په ځنګل کې پناه اخيستي وه چي د هغ

سپين ريښمين زونډي به د نرو نازکو تنو په سر ولاړ زمونږ د 

 دل.ېعشق په شان به مغروره ښکار 

د دويم اګست د غرمي خبَره ده. زمونږ شاته د نلونو ځنګل  

او. او د ځنګل نه شاته زموږ کلی وو. او مونږ ته مخا مخ د لري 

پوري په ميلونو بنجر زمکه وه چي خَوری ختمه کړي وه. سحر 

و خو په آسمان باندي سپينو وريځو لکه د چرګ وديلی ېران ور با

ړي ک ېپټ ېي د باران دانئخپله سينه خَوره په خپل ځان کې 
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دل. په هوا کې د اوبو نمي وه او د ېخوا ګرځېوي او اخوا د

خاورو خوږ بوئي. او لري د مغرب ډډي ته يوه داسي شفا فه 

 ۍ شي او د بوډ  ېرڼا وه، دومره شفافه لکه چي اوس به ِويل

 ټال به جوړ شي.

و او مونږ دواړو آسمان ته وزما لاس د شادان په لاس کې 

داسي کتل لکه چي هيله به يو مسافر وي او هم د دغي لاري 

 نه به راځي.

ويل : " يوه و ېما د شادان لاس رو شان او زورلو او ورته م

 ر کې!"ېورځ به ته ما ه

 ېد د  هخو خاموشه وه. هغ هشادان د سينی نه يو آه ووتل

سوال جواب هم  ېبه د د  هو، او هغړ سوال هيڅ جواب را نه ک

څه راکړی وی چي کوم سوال د ازل نه رايسته ښځه د سړي نه 

 نه کوي. ېاو سړی د ښځ

څومره زوړ سوال دی خو هر ځل څومره نوی ښکاري. داسي 

 ښکاري لکه چي نن په لومړي ځل دا سوال شوی وي.

 "ېش ه؛ " يو ورځ به ته واديلووئما بيا 

خي هغه شان لکه چي څنګه چي ستا ېب .شم ه" او زه به واد

. د ووئيلي ئماته نه کتل او رو شان  ېشوی دی". هغ هواد

 و.وپه آسمان هم هغلته نښتی  ېنظر لا د اوسه پور  ېهغ

و" ما وخو زما مور او پلار په وړوکوالي کي کړی  ه" زما واد

 .ووئيلاحتجاجا 
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 یکول: " او ستا خيال دی چي زه به په خوښه واد  ووئيل شادان

 شم؟"

 و.کړ ما سر ټيټ 

شادان د آسمان نه سترګي واَړولي لکه  چي د هلته نه مايوسه 

و ا ړوي اوچت کئزما زنه ونيوله او زما ټيټ سر  ېشوه. بيا هغ

ر ېي زما د اننګو سره وجنګوؤ او په رو رو ډئخپل ګلابي اننګی 

 :ووئيلي ئسره  ۍمضبوطپه مينه او 

هسي خو به زه واده شم او زما بچي به هم وشي او زه به 

د پاره يوه ښه مور، خپل خاوند د پاره يوه نيکه او  ئهغو

اطاعت شعاره ښځه جوړه شم اوزما به کور وي او د ژوند ټولي 

خوشحالياني چي يوه ښځه غواړي ماته به نصيب وي خو يو 

ا دننه، اوزما د لړمون نه هم ډير لري ر ژور زمېچرته زما دننه ، ډ

تله موجود  تره، چرته چي د ښځي روح اوسي، هلته به ته ندن

 !"ېاوس

 ؟"وې" ته به ما يادي

چي د لري نه ده نلونو په ځنګل کې  ېشادان به يو څه راته و 

 يو غږ شواو هغه يو دم چپ شوه. مونږه ساه ونيوله او آواز 

وخت کي به  ېد  ېکه چځته غَوږ شو، د فکر او د حيرت سره 

شو نو مونږه دواړو  ېزد يران . چي آواز یدلته هيڅوک نه راتلل

دلو. او بيا په غلي ېي ودر ځيو بل ته اشاره وکړه او په خپل 

 ډډي ته لاړو. ېغلي قدمونود ځنګل بل
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 :ووئيلدو، بيا چا ېي ته لاړو او ودر ځناساپه آواز يو خاص  

 سلام عليکم!"ا

 " واعليکم سلام"

شادان دويم آوازاو پيژندو. هغي چغه وهله چي ما ورله زر په 

خوله لاس کيښودو. دويم آواز ما هم او پيژندو. دا د هغي د  

رور د طفيل آواز او. طفيل او شادان دواړو لاهور کالج کې 

په چټيانو کې دلته، خپل کلي ته راغلي  دواړهو و ئيلیسبق و

 و. و

ه ت: " زه چک تارا نه پيرقلندر شاه دلووئیلومړي آواز والا سړي ل

 لی يم".ږ رالي

 " هم هغه زبرګنج والا پير قلندر شاه"

 څه پيغام دی؟"

 " هغه پيغام د ملک سر بلند په نوم دی".

 طفيل يم". ئ" زه د سر بلند زو

: ووئيلرو غوندي  ئېو، بيا ونا آشنا کس لږ ساعت پوري چپ  

هغه  ېشاه وئيل تاسو د اوسه پوري په کلي لاله ک " پير قلندر

سلسله نه ده شروع کړي. دا غلطه خبره ده، پکار ده چي د 

 پوري ټوله فيصله وشي". ېاګست د پنځلسم

 "څنګه فيصله؟"



 

12 

" پير قلندر شاه ويلي دي چي د پنځلسم اګست پوري دي ده 

ځواني  ېشي. ده هندوانو ټول لوژوکلي ټول هندوان زلمي 

ي يا د ږ چي کومي دلته راغونډي شوي دي يا راغونډي ېښځ

 . البتهيئيټولي وسات ئدي هغو ېد علاقو نه راروان شا او خوا

 ".ید ږ بوډاګان سړي، ښځي او ماشومان پري

سره راجوښته شوه. زمونږ د دواړو زړونه  ېشادان زما سين

 دل. مونږ دواړو يو بل ته اوکتل او يو بل ته  ور تر غاړه وتو.ېدرز 

: " زما پلار هم يو پيغام ستا د پير ووئيلږ ساعت پس طفيل ل

 قلندر شاه په نوم راکړی دی".

 .ووئيل" هغه څه ؟" نا آشنا کس 

ل چي دا کار زما نه نه کيږي. د سلو کالو نه مونږ ئي" زما پلار وو

 و، زمونږ نه دا کار نه کيږي".ږ دي کلي کې اوسي

له راځو او دا کار به صورت کې زمونږ چک تارا والابه پخپ ې" د 

ر ېو. ډو". ناآشنا کس طفيل له دهمکي ورکړه. طفيل چپ وکو

ساعت پوري د نلونو په ځنګل کې خاموشي وه. آخر نا آشنا 

 وئيل: " ښه زه ځم"ئې  خاموشي ماته کړه او و

ډي ته ډ ېلې بېلېد دوه کسانو قَدمونه د نلونو په ځنګل کې ب

تاو شو او زمونږ نه لري شو. لږ ساعت پس په ځنګل کي 

 خاموشي شوه.

ل: " وئي و مې نه جدا کړه او ورته  ېما شادان د خپلي سين

 کورته لاړه شه". اوس  ته فورا  
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: " نه ، نه و وئيل ته راجوښته شوه او  ېهغه په زوره زما سين

 زه نه ځم. چرته چي ته ځي هلته به ځم!"

"  :و مي وئيل شان مسکان زما شونډوله راغی او ورتهيو پيکا 

 دل کنه؟"ېتا هر څه واور 

 : "و ئې وئيلر ماته وکتل او ظشانه نېپه پر  ې" نه، نه". هغ

داسي نشي  ئنشي کولی!...... رشتيا! هغو ېداس ئهغو

 زمکي اولاد يو". ېکولی!! مونږ ټول خو د د 

مکي نه خو زمکه خو هس کله هم زهر نه رااوباسي شادان. ز 

يږي. خو تا به ليدلي وي چي کله بهر ړ را غو ۍشنه شنه غوټ

جاکړ چليږي نو يو ساعت کې شنه شنه فصلونه تباه شي! په 

 کې د زمکي څه ګناه ده؟" ېد 

. ما هغه د ځان نه جدا کړه او ورته مي ړوته ککښشادان سر 

: " ته زر کورته لاړه شه ګني غضب به و شي. سينکړه ځله وئيل

 ېدو نه پس هم چي د کوم شي فيصله و نه شوه د هغېد ملاو 

 ئر چالاکه دي شادان. هغوېبه نن څه لاره َوزي. هغه خلق ډ

زمونږ د زړونو  ئهغو ېکوي او ټولو نه مخک ېزمونږ وطن ټوټ

کړي دي! ويش خو اصل کي د زړونو نه شروع شوی  ېټوټ

 دی؟"

 وکړه ؟" شادان ِګلهوې" دا خبره ته ماته ک

ه ځنګل ت ېکوم، شايد چي دا خبره زه اوس د نلونو د " تاته نه 

ته کوم چي هيله په هيڅ کله هم ماله لکه د  ېلار  ېکومه. هغ
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مسافر غوندي را نه شي! اوس ته ځه کورته لاړه شه. زه محلان 

 ته خبر وړم!"

ورځو  ور ېشادان په ژړا لاړه. ما په محلان کې ټول خبر کړل. ډ

اده و کلو نه د برهمنو او دکهتريانوشا د ا و نه کلي لاله ته د خو

ده نو غم جوړ ېي چي واور ئراغونډيږي. دا خبره  ۍشوي جينک

شو. لږ ساعت پس ملک سر بلند په منډه منډه زمونږ کور ته 

ر عزت کولو. زما نيا د ټول ېراغی. هغه زما د نيا ايشور کور ډ

وائي، څه مسلمان،  کلي مشره وه او په کلي کې چي څه هندو

خبره لاندي نه غورزوله. د هغي  ېک، هيچا به د هغڅه سي

وخوښکاري دۀ به د سلو کالو. هغي د راتلو وعمرپنځه اتيا کاله 

 سره ملک ته په قهر شوه: 

 ېر وئيل، " خاوو ئې  سر بلنده" نيا ملک ته کنځل وکړل او  ه" ي

 ! دا زه څه اورم؟"ېش ې! اير  ېش

  و ئې لاس وروړو او ئېسربلند راغلی او د ايشور کورپښو له 

يل  " مور! مونږ ستا ځامن يو. چي تر څو مونږ ژوندي يود چک و 

کلي  ی. دلتارا خلق زمونږ لوڼو خوندو ته په کاږه نظر نه شي کت

 د ټولو مسلمانانودا متفقه فيصله ده!"

خندا خَوره شوه. ماتا ايشور کور  یپه وچو شونډو د خوشحال

وائي. تړلي شوي  پوهي ده چي ملک سر بلند دروغ نه

اسپابونه بيرته خلاص شو. د پنډوکو نه سامان را بهر کړی شو. 

 دي. پيغلو په آئينه کېېو لګ ېښځي په پَخَولو سَړولو ک ېپخ
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په خپلو غټو غټو سترګو کې کجل لګول شروع کړل او د خپل 

 ي.شو ېکې پټ وودلي او په پلېښائست نه پخپله او شرم

. هيڅ قسمه څه نا ېشو ېر ېورځي په اطمنان ت ېدو در 

خوشګوار واقعه و نه شوه. هندوانو او مسلمانانوبه په شريکه 

خبره دا وه چي  ی. د پريشانېورکول ید کلي خواوشا کې څوک

شا د علاقو نه د برهمنو او د  و کلي لاله ته د خوا

و. هيچرته جنګ ود پناه د پاره يو مخه راروان  ۍکهتريانوکورن

هوا ۍ څنګه مرغ ېشوی خو لکه د طوفان نه مخکي چ ونه 

و ته والَوځي،  هم دغه ددي او مخالفو ډږ او جالا پري ړيک یبو

 وي. ېشان کلي ته هم د هندوانو د قافلو جوپي راروان

د اګست په پنځم تاريخ په ماښام د چک تارا د کلي د ډډي نه 

دو. ېکېوچت او نزدادو. د نغارئي آواز ېک نغارئي) طبل( وَهل

ري ښځي پکې ېمحلان کې ښځوپه چغو چغو ژړا شروع کړه. ډ

و. عين په دغه ړ . وړو زګو په ژړا ژړا غم جوړ کېهوشه شو ېب

، " د چک تارا نه د ېچ ئېيل وئ وخت ملک سر بلند راغلی او

پنځه سوه مسلمانانو جوپه راروانه ده. مونږ د مداخلت کولو 

و نه شم بچ کولی، تاسوالا ټول پنځوس مسلمانان يو. زه تاسو 

 ې". د سر بلند د تلو نه پس داسي منډ ړیټول خپل خپل فکر اوک

ر ره شوه، لور نه پلاې. مور نه لور هیيلئچي تاته نه شم و ېشو

د چا مخه شوه هلته د محلان  ېاو پلار نه خپل اولاد. چرته چ

لي خوشي شوه. ېدل. په لږ ساعت کې د محلان حو ېنه اوتښت

و ګوټ کې نيا په پالنګ غلي ملاسته وه. چي تش د تياري په ي
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ه لا بدنصيبه ت ې: اووئيل ئېشوم نو ماته  ېپښو ته نزد  ئېزه 

 نه ړي؟"

 زه به تا بوځم" ۍ" نيا اب

 دی؟"ې. زه خو نه شم ګرځې" څنګه به ما بوځ

 ځم" ېېنوم او بو به د ښه کږ پخپله و ېبه د ه ز " 

نيا  ۍ!" د بوډ ېبوز "چي خپلو ځامنو بو نه تلم نو ته به مي څه 

 .ېراغل ېپه سترګوکې اوښک

 ږېوشوم چي په پخپلي  ېه نيا ته ورنيزد ز بوځم"  ېه به د ز " 

 راواخلم. ئې

ده!" د نغارو ېږ لاس راوړو! ما هم دغلته پر  ې" خبردار که ماله د 

 شو. ېآواز رانيزد 

 شول". ې. هغه خلق رانيزد ې" نيا ولي ته دا آواز نه اور 

 ووئيل ۍنيا اب " زه لږ اوچت اورم"

ه څه اورم هغه دي هيڅ کله وانه ز چي  ړي" او بهګوان دي وک

به ماته هيڅ نه وائي. پير  ئده اوځه. هغوېږ رم. ته ما دلته پر و

 راشي زما ېهغه خو د  ه!قلندر شاه! هون، د پير قلندر شاه بچي

پيدا شوی، چي د هغه مور راواده  ووته؟ چي هغه له نه  ېمخ

 ېاو د هغه مور له م هچک تارا ته تلي ومه پخپله ز ، هشوي و

 راشي زما مخي ته؟" ېد شګون جوړه ورکړي وه. هغه خو د 
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 !"ۍ" خو نيا اب

" ته ځه. زه تاته وايم چي ته خپل خون زما په سر مه اخله. زه 

اته ده او مېډډي ته واوړ  ېبل ۍخبري نه شم کولی!"نيا اب ېر ېډ

نه راووتم. د لوئي  شا کړه، او زه د ټيټ سر سره ده محلات ئې

لاره راوان شوم چي د ګنو مينځ  هو تم او په هغه کچو ور نه را

ون لاري نه راست هله تله. ناساپه ماته يو څه راياد شواو زه د کچ

و. وشوم او د محلان بلي ډډي ته لاړم، چرته چي د نلونو ځنګل 

اوس د نغارو د آواز سره سره د هللا اکبر نعری هم صفا صفا 

ر لوئي دی؛ او انسان ېډ ې. هللا اکبر يعني خدائودېک لدېاور 

وړوکی دی؛ تنګ نظر، کمينه او د نفرت بنده دی. او چي د  ېرډ

ته هم ورسي خود خپل د  ېمنار  ېنه اوچت ېتهذيب د اوچت

که چي هغه تش يو انسان ځفطرت د اظهارنه به بچ نه شي 

کړو. نعرو له هيڅ اهميت ور نه  ېکه ما د ځنه دی.  یدی، خدا

خري ځل د ليدو د پاره د نلونو ځنګل ډډي ته لاړم کوم ځي آ

ستو خو هلته اوس ېنکښ ېچي به ما او شادان به د غرم ېک

خو په  ېي ته وکتل. هسه ځپه حسرت هغ ډېر. ما ووهيڅ نه 

کې څه خاص خبره نه وه؛ يو شګن شان خټ اوچرته  ه ځيهغ

ستو. مخامخ بنجر زمکه وه. آسمان د ېنچي به مونږه کښ

و. وو. دلته خوهيڅ هم داسي نه وخړيزوتورو وريځو نه ډک 

، ښائسته ګلونه، رنګين آسمان، آبشار، غرونه، اوبه، ېون ېشن

زمکه  شاعري کيږي. بيا  ېچي په د  ووډنډ...... هيڅ خو هم نه 

 ده؟ېد جنت ټوټه ولي ښکار  یهم دا ځا
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دو هم ېشان آواز ورکړو. زمونږ د ملاو " شادان! شادان!!" ما رو 

پټه شوه او چي  ېدغه قاعده وه. هغه به مخته په ځنګل ک

. او هغه به د ېکړ ې ته به مي نعر  ېراغلم نو هغ زهکله به 

غه ه ېووتله او ماته به را تر غاړه وته! زه خبر وم چ ځنګل نه را

دي زړه غږ کړو: ضدي وخت کي دلته نشته، بيا هم زما 

 شادان!" "شادان!

و، د نلونو په وو. ځنګل خاموشه ولاړ وخو هلته هيڅ نه  

. زه زر د ېشو ېسرسپينو زونډو باندي  ماښامي تياري خَور 

دم او د قلا سوبها سنګ د سټېشن ډډي ته ېي نه وتښتځ ههغ

اتنيمي بجو ګاډی ونيسم او  خوستنمنډه کړه. که زه د ما ېم

ال نه تر لاهوره پوري نارووال ته لاړ شم نو ماته به د ناروو

 کنيکټنګ ګاډی ملاوشي!

 دو!ېپه لاهور کې زما پلار اوس

نټه کې زه د قلا سوبها سنګ سټېشن ته ېڅه پاو کم يوه ګ

وي د ش ېوه. سټېشن ته نزد  يره شوېدم نو تيارۀ ښه ډېاورس

ونه زمکي ته خاشپه درَز نونو  ېيوه  غټه ونه وه چي د هغ

کې څه عجيبه غوندي  هوه او په تيار ه ره تيار ېو. دلته ډوآويزان 

و. دېسوري په حرکت کې ښکاره کيدل. په هر قدم مرګ ښکار 

و او لږ مخته لاړم. ناساپه د شوي شاته نه يو ړ ما همت وک

سوری زما طرف ته راغلو. زه چي تاو شوم او مدافعت له مي 

لاس اوچت کو نو شادان را منډه کړه او زما غيږ کي راغله. د 

و او هغه ودلي ېشل يو. د قميص لستوڼوخواره ويښته  ېهغ

 په منډه راغلي وه. ېبله پښ ېپښ
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: " ما طفيل ته هر څه ووئيل. هغه به تا ئيلزرزر ووې هغ 

 ورسوي". لاهور ته په خير سره

 " طفيل به ما وژني نه؟"

چي زه به د هغه د  وړ " نه. ولي چي ما هغه سره لوظ وک

 هر وخت نه ما سر ېه د ډچي هغ وکړم هملګري آفتاب سره واد

ساه  ېوئيل،  د هغويره و زرزر په  ېکول غواري!" هغ هواد

 راماته وه.

 ی دی؟"ا"خو طفيل کوم ځ

 ورسېږې" مخامخ سټېشن کې ستا لاره ګوري. لاهور ته چي 

را نو هغه به زما په نوم ستا د لاس خط راوړي. که هغه خط 

 ئې ه...... بيانو زه به ځان مړ کم!" يو دم هغه چپ شو نه وړو 

 : " اوس ته ځه!"ئېيسته او اووئيل او ېلۍيوه اسو 

ده. زما پښو نه دم لاړو او زه ېاچانک زما د پښو نه زمکه وتښت

ړا و نښتم او په ژ  ېستم او دشمشاد پښو پور ېنپه زمکه کښ

دم نو څنګه لاړ شم شادان! نه ږ شوم. " زه څنګه لاړ شم؟ تا پري

 زه نه ځم".

ه، ستا ښځه ده او بچي دي، مور او ړ ووئيل؛ "پاڅه ياد ک ېهغ

ټولو حفاظت ستا  ئاو روڼه دي.......... د هغو ېپلار دي، خوند 

 ذمه داري ده!"

ځي ټول خلق!" زه په ژړا شوم، زه به هم دلته ې " جهنم کې د 

 !"وکړم هاوسم. زه به مسلمان شم او تا سره به واد
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 ه. بيا هغوئيل کوم!" شمشاد رو شان ه" بيا به زه ستا عزت ن

رپه مينه د زمکي نه پاسولم او د يو ېډ ئېشوله او زه  راکښته 

سره جوخت کړم او په خپلو پاسته  ېد سين ئېشان ه ماشوم پ

 واوښکو نه ډک له ېاو هغ ېکړ  ېپاک ېزما اوښک ئېلاسونو

: " راشه! نن اخري ځل په خپلو لاسونو ووئيلماته  کې سترګو

نه پس به هيڅ کله  ېکړم، ولي چي د  ېپاک ېا اوښکزه ست

نه شي. ټول ژوند به ته په ما  هزما لاسونه ستا په اوښکو لامد

لي دېاوټول ژوند به زه په تا پسي ژاړم او زمونږ به ېپسي ژاړ 

سمندره جوړ کړي او مونږ به د يو بل نه لري  هاوښکی به اوو

خبر يم چي د فاصلونه باوجوده زه په دي هم  ېکري. خو د د 

 ېښائسته اداګانوپه ژوند کې به ته ماته د ښائست او مين ېد 

. په ماښامي کې چي به ېږېاو د شفقت په هر موړ باندي ياد

ورکوم نو تا به يادوم، اود  ۍده ډوډ اوکله زه خپل خاوند له ت

په تنهائي کې چي خپل ماشوم د خپلي سينی سره  ېشپ

ولګومه او هللا هو به ورته وايم نو تا به يادوم، او چي کله چي 

هر څه ختم شي، چي د ژوند ټول فرائض پوره شي، چي مرګ 

هغه وخت به هم زه تا يادوم، او زما  ږيد سترګو بڼوسره ولګي

خري آډو په خري دَرزا کې او د شونآخري ساه کې، د زړه په آپه 

او زما په روح کې به  ېشان راشه لکه د دعا پ هرپ کې به ت

 راځی شي!"

دنيا کې څوک په نو نن به  " ياد..........ياد......... ياد که دولت وی

دی!!'. شمشاد يو ځل  ېته به څوک نه کړ  ېی! ميناغريب نه و

ه دوتېو. خو نن ما هغه خپلواوښکوپاکوماته پخپله وئيلي 

مي ېته ور تر غاړه وتم، ښکل مي کړه او پر  ېهغ ښوده.ېپر 
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که چي ګاډی ځخوده او د سټېشن ډډي ته مي منډه کړه 

تو ړو ختوخووشو. د سټېشن په پ ېته را نيزد  یسلام نۍبهر 

کې ما شاته وکتل. د شوي په سوري کې شادان چپ چاپ 

کې د نغارو آوازونه راروان  ېليولاړه وه او لري د محلان په حو 

 دو. ېمحلان نه لري زمونږ د نلونو ځنګل سوز  او او د
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 دويم باب

 

لاهور سټېشن ته چي طفيل وورسولم نو ماته ئې ووئيل؛ "د 

ري شادان ماله قسم نه وی ېسَور زويا کم اصله برهمنه که چ

کې ختم کړی وی. واخله د دي کاغذ  ۍراکړی نو ما به ته په ګاډ 

 ېيکنه ل باندي د خپل خيريت خبر وليکه. نور څه و ېپه دي پرز 

 ګني سر به دي د تنه جدا کړم!"

 نسل وليکل؛ېيره شادان ته په پو يره و ما په 

شادان ستا رور زه په خيريت سره لاهور ته راوورسولم. چي  

 ندی يم ستا احسان به منم!ژوکومه پوري 

 بيج نات

څه حجت وو؟"  ېطفيل اخيري فقره په پينسل کټ کړه. " د د 

. ماته ئې ووکتل وب کې ئې واچوېونغښتواو جابيا هغه کاغذ ر 

؛ " ځه، ووس تښته، ووئيلپه لهجه کې راته  یر ده دهمکېاو ډ

زما د سترګو نه پناه شه. تاته چي ګورم نوزما په سترګو کې 

 خوټکيږي. سپيا برهمنا!" ېوين

 زه زر د هغه نه جدا شوم او سټېشن نه بهر ټانګه کې شاه

والا  ېعالمي ته راغلم. د شاه عالمي په دروازه کې زه ټانګ

 کهځ نه تلو نه انکار وکونکوز کړم. هغه د شاه عالمي ته د د

ګلي" په لاره  ېبندان د  يوان شوم او "سرکا ر ه ر ندل دنېزه پ
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ته د خپل کور ډډي ته لاړم. دلته په لاره کې يو هلک  یسترمنډ 

 ؛ "ووئيل . ما هغه ته ووان وا ر کله روستو ر  ېکله زما نه مخک

ګرځم. زه هم تيار يم. بس دومره سوچ  ېزه چي دلته يک يواز 

 وکه!"

دواو زه خپل کور ډډي ېده نو وتښتېدا خبره چي هغه هلک واور 

 ته ستون شوم.

وکتل چي ور جرَنده وو. کور کې  ېدم نو مېکور ته چي ورس

ب ائهيڅوک نه وو. مور نه پلار، رور نه خور، ښځه بچي ټول غ

ي دي ځکه چي لچرته تل ئوواو دا هم معلومه نه وه چي هغو

خواوشا ټول کورونه جرَنده وو. هر طرف ته يوه خاموشي وه. 

 دم. پهېبه ځم؟ په هيڅ نه پوه ته  خوا هوس ځم نو کماچي زه 

هم نه راځي،  ېښکاوت کې خو په سترګو کې داسي مصيب

اخوا  ،ېکړ  ېر ېره په ګرانه لاړي تېشي. ما ډ ېبس حلق وچ غوند 

يو کاڼی  ېنه م ۍنال ېمات ېد يو یخوا مي وکتل او د ګلېد

 ماته کړه او کور ته ننه َوتم.ې پر  ېستو او جرنده مخيواار 

ټول  ی هغو ؤ.. ټول قيمتي سامان ورک ؤخي تش ېکور ب

ي وو خو د ښورچي خانه کې وکتل. لوا. ما په بؤ وړی سامان

او  ېښلڅوبه مي وا. ما نلکه خلاصه کړه او ؤخوراک هيڅ نه 

برَه منزل ته لاړم او يو کټ کې سملستم. ټوله شپه زه په برَني 

 دم. ټوله شپه به کله داسيېدم کله پاسېمنزل کې کله وده ک

شوي دي؛ خاموشي شوه لکه چي په ښار کې ټول خلق مړه 

 لکه چي يو چيلی په زنقدن ېدلېکل ديېاور  ېغيکله به داسي چ
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ته به يو  ېوهي. چرته به د ډزو غږ شو. هري ډډ  ېغيکې چ

 شور شان شو بيا به لکه د قبر خاموشي شوله.

ر زيات وږی ېذۀ په خپل کورکې پټ وم. خو چي ډ يو شوا روز

و . په تلنه کړو ووتم. په لاره کې هيچا مزاحمت و شوم نو بهر

 ټ نهېټ ته، لوهاري ګېتلو کې زه سوتر منډئ نه لوهاري ګ

ټ نه باچائي جماعت ته راغلم. ېټ ته او د بهاټي ګېبهاټي ګ

 ۍي نه هيرا منډ ځ هولي راغلم؟ دا خو ماته معلومه نه ده. هغ

نه مي د انور کباب چي نه کباب ۍ ته لاړم. د هيرا منډ 

ژندم. هغه ماته ېزه وپستل او وخَوړل مي. انور کباب چي خيوا

 ېدوه در  ېسترګه ووهله خو څه ئې و نه ووئيل ځکه چ

. يستلخدوکان نه کباب ا مشکوکه قسمه مسلمانانود هغه د

؛ " پنډت ووئيليره و کله هغه خلق لاړل نو هغه ماته په  ېچ

 ي نه تښته!"ځ ېجي ته دلته چرته! خدائي د پاره د 

 .کړوتپوس و سرهي رپه مايوسې" چرته لاړ شم ؟" ما ډ 

د  ېاو بيا ناساپه لکه چ ږووانور ډير په مايوسي سره سر وخو

تيا ستا هغه ښ، " او ر وئيلهغه په مازغو کې يو څه راغله، 

ملګري ميان، حاجي، برک د حاجي کره سندري اوري ته هلته 

 لاړ شه"

. ماته ؤ کړیدل نو د انور سره مي لاس ملاېد ميان واور  ېما چ

 ره پخهې! زما او د ميان ډؤمصيبت کې ميان هډو ياد نه  ېپه د 

 يو محفل ېملګرتيا وه. ميان، حاجي، برک او زه، مونږ به د شپ

ته  ېکوټ يړو وختم او د تاجوپه پ ې. زه  شاته د چنؤګرم کړی 
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هار  یل او تاجڅښه حاجي، برک او ميان شراب ننننَوتم. د

و سندره ئې ا ېد څوارلسم ۍلکه د سپوږم ؤسينګار کړی 

ړه شوه. د حاجي مخ هم ېوکتل نو تکه ز  ېوئيله. ماته ئې چ

دو. خو کمال دی او شاباش دی په ميان چي هغه ېړ وتښتېز 

و ا یاو برک هم زما لاس ونيو یوت ېغاړ  دواو ماته را ترېراپاس

 نولم.ښېد ځان سره ئې ک

 ي نه راروان ئې؟"ځو؛ " د کوم ړ ميان تپوس وک

 ړه.ورته ټوله قصه وکا م

 ي نه بوځه که چرته څهځ ې؛ " ته پنډت جي د د ی ووئيلتاج

 وشول نو زه به ئې ذمه داره نه يم".

 ېتر  ېم يد رور نه لنګ وغوښتو او يوه قراقلي ما د تاج

نه رخصت  ي. بيا مونږ ده تاجهوا غوستل ېيستله، هغه مخوا

ه دوسره د ميان پېکوز  د او ړو لاندي راکوز شووستواو په پخيوا

سره موټر  ير په تيز ې. ميان ډینستښېموټرکې ک

ې وستم. بهارت نګر کاوچَلَولواوبهارت نګر کې ئې خپل کور ته ر 

 .ؤکور  ید ميان دوه منزله لو ېسټېشن ته نزد س ېريلو

ره حيرانه شوه، ېنو هغه ډوکړی.  ته سلام ې ار يچي ما ورند

 ، چپ چاپ ئې ماته کتل، لکه چي يو انسانئيلهيڅ ئې و نه و

يو مړي ته ګوري. ماته څه عجيبه شان محسوسه  ېته نه بلک

ټل پينټ په ېشوه ځکه چي لسوکالو پوري زما اود ميان د م

وس جدا شوم او ما ازه  ېکې حصه داري وه. ګو ک یکمپن

شنګ کمپني خلاصه کړه خو زمونږ زړونه د يو بل يخپله يوه پبل
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پلو عزيزانواو . او په دواړو کورونو کې لکه د خؤنه جدا شوي نه 

دو. او ودونو او غمونو ېک ېراغل يشان تله دخپلو خپلوانو پ

ه د . ځکېد ېک ېويشل ېګان ۍډوډ  خوشحاليانو کې لکه د خپلو

ا دو نوزميمزه سلوک چي ما ول ېد بوټ مخ او پيکا ب ېار يورند

زړه ډوب شوخو ما خپله مايوسي په خپل مسکان کې پټه کړه. 

 ټک ته بوتلم. حاجي او برک هم زمونږېبره ب ۍبيا زه ميان په تاد 

يستله. زما خنان ساه واي. بره چي لاړو نو ميان د اطمؤسره 

، سر ودلهېښزما د سر نه لري کړه او په تپائي ئې کښ یقراقل

په داسي  خاصو ړ کو؛ " تا خوغضب وئيل ئې ولو اوږ خوو ئې 

ور او فساد کې اچي کوڅه په کوڅه  په  ېموقع لاهور ته راغل

 کيږي". ېنو لوبد وي

ده ياره. مونږ په هندوانو او په ېږ ؛ " مړه پر ووئيلما ميان ته 

 اړه".و. شراب را وغومسلمانانو څه کو

او  وستښېنسکي بوتل خلاص کو. مونږ څلور واړه کيميان د و 

لو څښر کلونو نه د شراب ې. مونږ څلور واړه د ډو مي څښل

 يو ېدلېاور  ېبه مو سندر  ایل، يو ځڅښبه مو  ی. يو ځاؤخلق 

. د هيچا ؤبه مونږ داد ورکولوخو نن د محفل هغه رنګ نه  ځی

 ینځ کې به د خاموشينځ ميپه خندا کې هغه خبره نه وه. په م

ساه به زمونږ خوپه شوه. د  ېچ ېراغل ېوقف ېوږد اداسي 

واز هم آاو زما  ېو زدهماته په ياد  ېشاعرانو په زرګونومصرع

دل. محفل داسي سوړ ېنه لګښه ووخو نن په هيچا هيڅ ښه 

. کله کله به حاجي ماته په داسي نظر وکتل چي ؤسوړ شان 

دله. حاجي زما هم ېماته به په خپلي مرئي چاړه محسوسه ک
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نځ يدلی. مېلګ وورسره چرته داسي هم نه  ېخو مزاج مؤيار 

 شانه کړم.ېکې به د حاجي طنزيه مسکان زه پر 

اجي زما د کلونو زوړ دی شي چي دا زما وهم وي. حې" هون! ک

ملګری دی! د ننه پوري خو ئې ماته څه ورانه خبره نه ده کړي. 

زه خبر يم چي په زړه کې زما او د ميان د ملګرتيا نه سوزي 

اوبرک ته هم. خو ميان ؤ ر ګران ېحاجي هم ميان ډپه ځکه چي 

فکره لټ مزاج، د هغه  ې. د هغه بؤدنيا ګران  ېټولپه خو 

به هر څوک د  ېلوثه مين ېي، د هغه بدولت، د هغه فياض

مجبوره کول. خو د ميان په خپلو ملګرو کې  ېميان سره په مين

د ټولو نه زيات زه خوښ وم. د ميان نورو ملګرو خو زه قبول 

کړم خو د حاجي متعلق زما تل هم دغه خيال ووچي هغه د 

 قبول کړی. ؤزړه نه دا حقيقت هيڅ کله نه 

 لووئيجي اجازت ووغښتو. ميان ورته څه لسو بجو ته نيزدي حا

دو. برک ناست و خو د ېچي ايسار شه خو هغه ايسته پاس

کم يوه ګنټه روستو هغه هم  ؤنټه يا پاېحاجي د تلو نه نيمه ګ

 دو.ېښته او پاسوښنه وغخب

 ئاو د هغو ېار يد حاجي او د برک د تلو نه پس ما او ميان، ورند

وخوړه. طارق َد اته کالو ۍ ماشومانو طارق او تسنيم ډوډ  ودو

 دی او تسنيم د شپږو کالو. دواړه ماته کاکا وائي.

ر ساعته پوري تسنيم او طارق ته ېد ډوډئي نه پس ما د ډ

شا دواړه ماشومان هم او  . د يولس بجو خواېکول ېقيص

شو. او مونږ  هدو کې په صوفو ودېدو اور ېاور  ېهغلته قيص
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بوتلل او وده  ېمه ت کوټو ئيستل او د هغوخوااوده ر  یهغو

" نن به زه  ووئيلنه پس ميان خپلی ښځي ته  ېمو کړل. هغ

 ږم". ېپه کوټه کې په بره منزل کې وده ک مينځد 

 ډرومېواو مونږ د بره منزل بړ هيڅ اعتراض و نه ک ېښځ ېد هغ

چي سملستم  ېکړي و ېد څو ورځو نه شوګير  ېته راغلو. ما چ

څه وشو او څه نه. کله کله وده شوم. بيا ماته ياد نه دي چي 

 ميان د کور به راته په خوب کې داسي ښکاره شول لکه چي د

َورڅوک په زوره زوره وهي، لکه چي د خلقو يو جنج د ميان ور 

وهي، لکه چي څوک ګونګسي کوي.......بيا لکه چي  ېغيته چ

 .ېاړي. بيا ناساپه زما سترګي خلاصي شوژ غو يغو چيڅوک په چ

ما چي وکتل نو ميان په خپل کټ کې نه وو. کوټه کې څلور 

از نه راتلو. ما غسل آوواړه طرف ته خاموشي وه. هيچرته نه څه 

. ما رو شان َور خلاص ؤکې هم نه  ېخانه کې وکتل، ميان هغ

ړو وپ د کوټي نه بهر ېبله پښ ېنه شي او پښ وچي شور  ړک

شي وه خو د دم. هسي خو څلورو واړو طرف ته خاموېته ورس

. ؤواز راروان آته منزل نه دخبرو کښشپي په دي سناټا کې د 

 ښته کوز شوم. کسره  یزه په خاموش

ور لږ شان خلاص  ې. د کوټؤميان د خپلي ښځي په کوټه کې 

 .ېد ېاور  ېم ېخبر  ئوال سره ولاړ د هغوې. زه د دؤ

 ه؛ "تاته هيڅ حق نشته چي ته هغه دلته پاتئيلد ميان ښځي و

 !"ړېک

 ؟"ؤ ی مېوم راغوښت للی" ولي زه په هغه پسي ت
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 ه"ړ " زه نه يم خبر. ته هغه د بدمعاشانو په حواله ک

 وري واچوم! دا انسانيت دی؟"ا" د ټول ژوند په دوستي خ

غه کړه؛  " بله هيڅ ي" بله څه لاره هم نشته....." د ميان ښځي چ

ا او ست ونو زه بهړ لاره هم نشته. که تا دا بدماشانو له ور نه ک

وږده اښم" د ميان ښځي خپل څد هغه، د دواړو وينه به وو

ن هوا کې وځلول. هغه ماته په هغه وخت کې يوه اوږده نوکا

؛ " ورشه شابه وميان د ګريوان نه ونيو ېبلا ښکاره شوه. هغ

 ه".ړ هغه د بدماشانو په حواله ک

د يو دراز نه ئې يوه  ېاو نيزد  دوېد کټ نه پاس ېميان د هغ

يستله او د تمانچی سره  َورته راروان شو. زه زر خوااچه ر تمان

ې کوټه ک هراستون شوم او په پوړو وختم او بره منزل کې خپل

دو. ماته داسي ښکاره ېپه خپل کټ کې سملستم. زړه مي دَرز 

دل لکه چي ميان تمانچه نيولي او زما د مرګ د پاره زما سر ېک

 ته ولاړ وي.

دو. د هغه د قدم ېپښو چاپ واور  يو دم ما په پوړو د ميان د

 . زما ساه په حلق کې ونښته.ید ېچاپ زما د َور سره ودر 

ي ئې پکې ځدو په ېو. د ور د خلاسړ ک ؤميان د ور لاسکی تا

کې تياره وه او ما نه  ېکړه او بنده ئې کړه. کوټ ؤتا یچاب

دم او َور ېغوښتل چي بجلي ولګوم. زه روشان د کټ نه پاس

و، هغه نه ړ ک ؤشاته نه مي لاسکی تا ېد پړد ډډي ته لاړم او 

 .ؤدلو. ميان د بهر نه ور بند کړی ېو ات
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ه په رڼا کې مات ېپه دي کې ميان بهر يو سګريټ ولګولو د هغ

او خفه ښکاره شواو دهغه په لاس کې تمانچه  ړېد ميان مخ ز 

 دله.ېرپ

کمبخت زه په کوټه کې بند کړم  ېو چړ ما په زړه کې سوچ وک

 او پخپله د بدماشانو انتظار کوي.

 دو يوېنه بهر د تمانچی سره ګرځ ېټوله شپه ميان د کوټ

وس به زما اساعت هم وده نه شو. ټوله شپه زه هم ويښ وم. 

 ده شوه نو ميانېسترګو له خوب څنګه راتلی. چي د سحر سپ

زه په خپل کټ کې  و.ړ َور ئې خلاص ک ېکړه او د کوټ ؤتا یچاب

 ويښ ئې کړم.اغلی سملستم. ميان زه وخوزولم او ر 

 ؛ " څه دي ميان؟"وئيلما 

 "پاسه، راځه چي ځو"

 "چرته؟"

 " ته راځه زه درته وايم".

 ينزم"و ږه، چي مخ لاس خو ې" ودر 

 " نا وخته به شي فورا راځه" ووئيلجت نشته" ميان اته ح ې" د 

او د ميان  ېواغوست ېيستي او نوري ماو ېما د شپي جام

 سره روان شوم.
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وسه پوري تمانچه وه. مونږ دواړه اد ميان په لاس کې لا د 

وخوهغي زما د ړ ته سلام وک ېار ينو ما ورند لاندي کوز شو

دواړه  ېار يو. ما وکتل چي د ورندړ سلام هيڅ جواب را نه ک

 !ېدلي وېپړس ېسترګ

 ېته شيشی بند . دواړو ډډو ؤ د کور َور ته د ميان هډسن ولاړ  

نستو. لاره کې هيڅ خبري ېموټر کې کښ ی. ما او ميان يو ځاېو

. چي هغه ته مي ؤ.  ميان د مخ نه  سخت فکرمنده ېشوه ون

 .نه شو کولی وکتل نو هيڅ قسمه خبري کولو جرات مي

 سټېشن طرف ته روان شو.سلوی ېد ميان هډسن سيدها ر 

 " مونږچرته ځو؟"

 شن ته"ېټس" لاهور 

 مصيبت کې ېشن کې څه کوم؟ زه په د ېټسپه لاهور  " خو زه

 وسيدوله راغلی يم"اتا سره 

 " مصيبت دا دی چي زه تا د ځان سره نشم ساتلی!"

م. نه بوتلندو. ميان زر زه دېموټر د سټېشن په پورچ کې ودر 

؛ " ته د فرسټ و ئې وئيل او  ېرا کړ ی سوه روپ ېماله ئې در 

ماته ووايه چي ته چرته  نه اوېکلاس په مسافر خانه کې کښ

 زه تاله ټکټ راوړم. ېتلل غواړ 

غه کړه، " زه به لاهور کې يم. يزه هيچرته نه ځم" ما چ

 لاهور....... چي زما وطن دی"
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وسيدی. هلته ځه چي کوم ځي ته ستا مور او ا ې" ته نه ش

 ي دي".لپلار، رورخور، ښځه بچي ت

 ووئيلزما هرڅه په لاهور کې دي" ما په ډک زړه سره 

 ې" ميان ته خبرئې چي زه د لاهور نه بغير ژوندی نه شم پات

 دی. زه د لاهور سره عشق کوم!"ېک

" په عشق کې خو جدائي هم وي" د ميان په مخ باندي يو 

 چي زه په قهر شوم. یخشک شان مسکان راغ

 " ما ميانېزې" زه خبر نه وم چي ته به دومره کمينه او رزيل وخ

 دل چيې؛ " بيګا ما واور ووئيل ېهجه کرپه غضبناکه لېته ډ

وويئل چي بيج نات د بد معاشانو په حواله که. زه نه ې ار يورند

 وم خبر چي تاسو دومره متعصب........"

چي " که  وئيل ئېسره سر وخوزولواو  ۍر په مايوسېميان ډ

نو نن به د يو احمق نه  ېو ید بدماشانو په حواله کړ  ېګا مېب

 ی!"اخلاص و

 څه وائي؟" " دا ته

ان زما شا" ته نه ئې خبر. بيګا حاجي دلته نه د تلو نه پس بدم

په  ی. هغووهلو په يو مخه زمونږ ور و یل. هغوېږ وولاکور ته ر 

 په حواله کړم". ئرکلک وو چي زه  تا د هغوېډ ېد 

شل کسان  ی، زه يوازي وم هغوېهم و ې" د هغوي سره تمانچ

 وو".
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 " نو بيا؟"

چي زه به سحر  ووئيل ېته م یواو هغوړ " بيا ما يو چل وک

 م....... ژوندی يا مړ!"ړ پنډت ستا په حواله ک

 ومنل؟" ئ" هغو

 " او په تلو کې زما دواړه بچي د ځان سره بوتلل"

 غي کړي.ي" طارق او تسنيم؟" ما چ

دی شي دا سوچ ېد ځان سره بوتلل. ک ی" او! بطورِ يرغمال هغو

 په حواله نه کم نو......... یچي چرته زه تا سحر د هغو کویئې 

، " ما بوځه" ې. او ما د ميان پښي ونيولېغي کړ ي" نه، نه" ما چ

 ه!"ړ غو ووئيل، " ما د هغوي بدماشانو په حواله کيما په چ

ه وس بادل لکه چي ې. داسي ښکاره کېدلېرپ ېد ميان شونډ 

 ې، بيا يو دم ئې زما نه خپلي پښؤپه ژړا شي، لږ ساعت چپ 

 یز ېاو په منډه د سټېشن نه بهرهډسن ئې په ت ېکړ  ېخلاص

 او د نظر نه پناه شو. وسره وچلو

منډه کړه خو چي موټر د نظر نه  ېهغه پس ېما د لري پور 

پناه شونو زه راستون شوم اوسټېشن ته راغلم.  لږ ساعت 

شوم.  ېي ولاړ پاتځشان په يو ه پوري خو زه لکه دکاڼي د بت پ

او چي ځان د چا په حواله کوم وس چي ځم نو چرته به ځم! ا

لکه د يو  ېسوچ سوچ کې م ېنو آخر د چا په حواله! اخر په د 

بزدل په شان زړه له تسلي ورکړه چي هغه بدماشان به د ميان 
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ي. دا ظلم به نه کوي ړ نه ک د ماشومانو سره داسي سلوک و

چي د يو هندو په بدل کې به دوه معصومه مسلمان 

وحشت په دور کې هر  ېد  لانکه دي! حاړ ماشومان به مړه ک

 ، خو.........یڅه ممکن د 

دم چي ېنټين ته ورستنېزه په دغه سوچ کې د فرسټ کلاس ک

واز کړل او په جوش سره ماته راترغاړه وتو؛ " آيو سړي ماته 

 پنډت جي! ته چرته؟" ل ئېوئي

. شاهد لاهور سټېشن کې ټي ؤچي ما وکتل نو هغه شاهد 

 یژندګلو د خوشحالې. د شاهد سترګي د پؤاو زما زوړ يار ؤ ټي 

نو زه  دوې. خو ما په دي حال کې چي خپل نوم واور ید ېنه پړک

 حيران شوم.

په داسي موقع يو چاته د هندو په نوم وواز کول لکه چي مرګ 

خوا ېدله او اخوا دې. ما په خوله ګوته  کښؤله دعوت ورکول 

 دل!"ېا نه ور .......د خدای    شکر دی چا وششوکتل؛ " شش ېم

 ياره" ؤشاهد شرمنده شو: " سوري، زما خيال نه 

م، بن ته بوتلېره معافي وغوښته. زه ئې خپل کېره ډېشاهد ډ

ه وس به ته چرتاو؛ " ړ و بيا ئې زما تپوس وکڅښلو ېراباند  ېچ

 ؟"ېځ

؛ "زه خپل کور ته راغلی وم خو دلته خبر شوم وئيلما شاهد ته 

 د يو ملګري ېدي. لږ وخت پور دلي ېچي دلته نه هم ټول تښت
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وس سوچ کوم چي اسره وم او هغه له د مصيبت باعث شوم. 

 .دی شي چي زما ښځه اوبچي هلته ويېکلي ته لاړ شم ک

" ستاسو کلی چرته دی"؟      

 و.ړ شاهد زما نه تپوس وک

 " کوټلي سودکان!"

" کوټلي سودکان په تحصيل شکرګړ کې دی او تحصيل شکر 

ه د "نو ته ب ووئيلسپور کې دی" شاهد فورا په ضلع ګوردا ګړ

وړم لږ ساعت کې اټيک ده. زه تاله ټکټ ر  ې،نارووال په لاره ځ

 ته وکتل او ټکټ له لاړی. یړ هروانيږي". هغه ګ ۍبه ګاډ 

دوه  يهن کې د پنجابذګاډی نارووال ته روان شونو زما په 

دل لکه چي په توره شپه کې د چا په سترګو ېټکي داسي وځل

 وښکي.ادوه کې 

 هګاډی راغل هګاډی راغل

 د نارووال

 د بوډا په ګيره کې

 يږ ور بليا

، او ماته داسي ېوښکي راغلااو يو دم زما په سترګو کې 

محسوسه شوه لکه چي پنجاب يو بوډا دی، يو سپين ږيری 

ور بل کړی ازميدار دی چي د چا په ږيره کې تفرقه اچولو والا 

ي. او هغه ږ او حرمت چلي عزت هدی. پنجاب سَوزي او د هغ
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بسه او مجبوره په خپل چوڼ وجود کې   ېسپين ږيری بوډا ب

وي او په ژړا ژړا ږ پاکَوي او سر خو ېوښکاپټو سترګو نه 

 وائي..........

 هګاډی راغل هګاډی راغل

 د نارووال

     ي!!ږ ور بلياد بوډا په ږيره کې 
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 دريم باب

 

دربار صاحب کرتار پور کې کوز  نارووال په لاره زه په سټېشن

شوم. سټېشن دربار کرتار پور نه کوټلي سودکان د يو نيم ميل 

نه زه په خپلو پښو خپل کلي ته راوان  يځ ېپه فاصله دی. د 

شوم. د ګنو د فصل زمانه وه. څلورو واړو ډډو ته شنه شنه 

ړي ښته ککبڼ لاندي څاروو سرونه  دل. د شوو دېښکاره ک ېپټ

دواو لري نه دجاټ ېدل. لري په خړ آسمان کې نَور ډوبېؤ او څر 

 نو دا هر يد سندري غږ په فضا کې راتلو. که څه بله موقع و

او  ېسخا، خيرن ېدی. خو زما جامېر ښه لګېڅه به په ما ډ

ر او وهن کې يذ. زما ږيره غټه شوي وه او زما په ېدلي وېشل

 یشنه پټدل. دا ېدو ځکه راباندي هيڅ هم ښه نه لګېشان بل

د مالونو  .دلېي کې ماته د حمله آورو سانګر ښکاره کځهر 

دل. د جاټ سندري ېټيټ سرونه ماته حيران او خفه ښکاره ک

او چي زما خوا نه  .ېد ېښکار  ېماته د خفګان او د  دړد نه ډک

دم زما سترګو کې  ود سپينو مرغابيانو َسيل تير شو نو ي

َزرو مرغابيانو! ....... د سپينو و یښکی راغلي. تاسو چرته ځاو

....... چرته د نا آشنا ډنډ په غاړه، د یما هم د ځان سره بوځ

ليږي چ ۍر لري، چي چرته پسته پسته سيلېانسان د دنيا نه ډ

 ېر په ناز د نيلوفر پاڼي ښکلوي او لکه د سپينېاو د ډنډ چپي ډ

 ېشان نازک، ښائسته او صفا مرغابيان خپلي دنګه واوري پ

چتي نيولي د خپلو محبوباو سره د ډنډ او یره غړ مغرو ېدنګ

په سر، د ګلونو په مينځ کې لامبو وهي. ما هلته بوځه چي 
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ونه بو په سر خپل ګلاوي کې د شلتالانو ټيټ ښاښونه د ځکوم 

د  ۍرنګونو پټی په فضا کې د بوډ  اووواو د  وشيندي او د پنځ

زما ملګرو ! زه به ستا د بچو  یټال رنګونه خَوروي. ما هلته بوځ

وښو کې به سملم او  اوږدو اوږدوکوم. د سيند په  ېسره لوب

د دنګو دنګو نلونوسپينو زونډو ته به ګورم چي په فضا کې د 

ي، او هغه خوبونه به يادوم چي د ږ امن د جنډی په شان ځلي

وخت کې ما او شادان کتل!  ونلونو په سوري کې به په ي ېد 

 دنيا کې ېزما ملګرو!...... نن د انسان په د  ید ېږ ر ما دلته مه پ

ره تنګ نظري ده....... ېخي ډېر زيات ظلم دی. بې. ډهره تياره دېډ

شان تنګ نظري خو به  ږکم او ل هه تياره خو به زه هم ګوار ږ ل

شان ظلم خو به ما هم د چا په  ږزما په روح کې هم وي. او ل

ظلم، دومره  یره لووي. خو دومره لويه تياره، دوم یذات کړ 

 انسان د بل وکيږي چي ي هژَوره تنګ نظري زما نه نۀ برداشت

 ېوي او بو مښېن. ما په خپلو وَزرو کړيک اور په انسان ژوند

او خوب زما  یشو ودهري ورځو نه نۀ يم ېمرغابيانو. زه د ډ يځ

مومي. زه  هی ناپه هر اندام کې ګرځي خو هيچرته د ناستي ځ

شم او د خوب په  ودهو ريښمينو وَزرو کې به ستا په پستو ا

ځم. خو د ووخړ غبار کې به ورک د خوبونو جزيرو طرف ته به 

دل، زما هيله ېنچي په شان زنګېمرغابيانو َسيل د هوائي ق

ه لاندي په زمک زهپريکوله، په فضا کې ورک شو او  ئې)اميد( 

 شوم! ېولاړ پات

په خپلو وَزرو  ما ولی دا سوچ کړی ؤ چي دا مرغابيان به ما

ي او ما به بوځي؟ دا څنګه ممکنه ده. خو انسان کله ښېنوک

کله داسي نا ممکن الحصول  خبري هم سوچ کوي او د هغي 
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سنډلي او خپل وښکی دوه اودو بيا ژاړي هم. ما ېپه نه پوره ک

 .ان شوموکلي کوټلي سودکان ډډي ته ر 

خور،  رور،کوټلي سودکان کې زما د نيکه کور ؤ. دلته ماته خپل 

 نه یشو او د عارضي خوشحال ؤمور، پلار، ښځه، بچي ټول ملا

بيج نات  نيدا سوچ کړی ؤ چي ګ ئپه ژړا شو ځکه چي هغو

په لاهور کې وژلی شوی دی. زما نيکه زه خپلي سيني ته 

زمانی  ېوقاره او د زړ  راجوښت کړم. هغه ډير ښائسته، پر

هغه د خپلو سپينو دار ؤ. په ونه شپږ فټه نه په برَه ؤ. نزمي

به ښکاره عوويښتو، مضبوطه زنه او سپينو بريتونو کې ډير بار 

ه وۀ. او ولي چي دبدو. په ټول کلي باندي  د هغه يوه دبېک

دار ؤ نو ځکه به ټولو خلقو د نهغه د کلي د ټولو نه غټ زمي

 لهغه خبَره منله. تحصيلداران او تاڼه داران او نور حاکمان به تل

 .کلي به زمونږ د نيکه حکومت هميشه قائم ؤخو په  لراتل

و ا ووئيلیما نيکه ته او د کور نورو خلقو ته د لاهور ټول حال 

 ېس د اوس دلته ګزران ګران دی اوپويه کړل چي  ېم یهغو

 ېچي اوس د  .س خو لا خيريت دیاو ، اویپکار د  لځي نه تل

 ځي نه لاړ شو نو ښه ده ګني نو روسته..........

 ې" ته څه خبر  ووئيلر ضدي ؤ، په قهر ئي ېډ ېبا مخو نيکه با

زمکه پاکستان جوړ هم شي نو څه  ې؟ بيج نات؟ که په د وېک

سندري به وايو  ېشو؟ مونږ به هم په دي زمکه اوسواو د د و

 .ويسته کواو رايړ ېپ اووولکه چي څنګه د 
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و نه آرام يؤ پيړ  اووه" ته خو د  ووئيل" مصيبت دا دی" ، ما 

خو ستا مسلمان ناظران فريادونه کوي  ېاو سندري وائ وېک

 يستو وخت راغلی!"خاو اوس د بدل ا

ر په فخر ې" زما مسلمان ناظران خو زما بچي دي!" نيکه بابا ډ

 .ووئيلسره 

ته يسواخو او نيکه بابا چوکه ر ړ پوري!" ما جواب ورک وو" تش د ل

ما پتا جي او په ما پسي د وهلو د پاره را منډه کړه. هغه خو ز 

ستو ګني د زوړ دستور په مطابق راو یاو زما مشر رور خلاص

 به ما نن هم وهل خَوړل!

په غولي کې په تخت ناست چيلم  ېپښين نيکه مڅبله ورځ ما

او هللا داد د  هچاپي کول ې. کريم خان د هغه پښلووڅښک ئې

و ريدلم نې. زه هلته نه تیهغه ملا او فضلو ورله سر مالش کو

" ولي فضلو! وکړوتپوس ئې فضلو نه  وښتم او دغاو ئې ر 

 دلته به هم فساد کيږي؟"

و يړ ېپ اوووئيل: " مالکه ! د ئې و فضلو د هغه چاپي کوله او و

 شي....."ونه خو دلته هيڅ فساد نه دی شوی او نه به 

ئيل، و ئې رو سکنډله او و " ته هللا داد؟" هللا داد د بابا ملا په رو

 يو مالکه!"" مونږ خو ستا بچي 

، مسکی شو ېچاپي کول ې" کريم خان؟" کريم خان د هغه پښ

 ېغمه اوسه! چي څوک فساد کوي مونږ به ئ ې" بئې او وئيل 

 و!"ړ سټ مات ک
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هلته  بس ےکتل. اوس ما به څه وئيلي وور په فخر ېبابا ماته ډ 

 .نه لري شوم

. زما نه د خپل زړۀ ېری شوېر په آرام تېډ ېيو اته لس ورځ

ر شو. مونږه به سحر تازه شمله ېاو وهمونه تقريبا ه ېوسوس

پښين چي به  کله د څله، د غرمي به مونږ ګني چوپل، ماڅښ

نو د شهتوتو د تالاب په غاړه د ونو د  لوزګار شواوکارو نه لږ 

و. لد ناظرو سره تاش کو هګڼ سوري لاندي به  ما د خپل نيک

او غوغان  ؤکې  زما د ټولو نه کشر ماشوم منا به زما په غيږ

ه يا د تاش پتې ب ېکول ېږ کې به ئي لوبېکول، زما غ ئېبه 

 و. خوړ زما قميص لوند ک ئې او په لاړو به ېخوله کې وهل ېئ

ر ښکلی ښکاره ېر غَونډ منډ شان ماشوم ؤ او ماته به ډېهغه ډ

دو. چي کله به هغه زما په غيږ کې ناست ؤ او ما به د بابا ېک

نو ماته به ژوند په شين آسمان کې و کود ناظرانو سره تاش 

کاره ر په قلاره ښېلکه دسپينو او سپکو وريځوپه شان نرم او ډ

 .کيدو

او  ېد ېپخ ۍاګست په ماښام، چي په نغرو د جوارو ډوډ   ۱۷د

خور ؤ او  ئيپه غولي کې څلورو واړو طرف ته د لاوڼ خوږ بو

و ر او په ګګ ېوهل ېسخي موګو ته تړَلي شوي مياندو ته نعر 

انو نداوپه شان انګياندو خپلو خ ۍکې ځواني او لکه د سپوږم

وفد د تخته پوش  و، هغه وخت د نيکه د ناظرانو يلهوړ  ۍله ډوډ 

و الټه په خپل ېڅاَدر  ېلکه د فرياديانو خپل ئدو، هغوېدر و سره

 .ته ؤکښاو شرم نه  ېير و سرونه د ی او د هغو ېو يږو اچولو
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ډډي ته  یق راغل. بابا ډوډ هغه خل ېخوړه چ یبابا ډوډ  هنيک

ئيل: " څه دي؟" د ناظرو په وفد کې کريم خان ئې و کړه او و

ؤ، هللا داد هم ؤ، فضلو هم ؤ، رحمان هم ؤ او نور خلق هم ؤ 

 .ژندلېر نه پېچي ما ډ

 لږ را ټيټ شو او وئيل وینيوپه لاس کې  وکريم خان د څادر پل

 ."ړیک ئې: " مالکه برَه نه حکم راغلی دی چي لوټ ئې

 .خندلور په طنز سره ېدی " بابا ډ ی" برَه خو خدا

 " ولي خدای تاسو ته زمونږ د لوټ د پاره وئيلي دي!"

لمحو د پاره په سوچ کې شو، بيا فضلو په  هدو وهغه خلق د ي

 ځي نه ځه!" ېرو شان وئيل!" مالکه ته د 

 !"ېپه قهر چغي کړ  ېم هلاړ شم؟" نيک ي" ول

 : " مالکه دئې چې يسته او وئيلاو یاسويل هکريم خان يو سړ 

. مونږ  د برَه والا خلقو ړیبرَه نه حکم راغلی دی چي لوټ ئي ک

 .حکم لاندي نه شو غورزولی"

 ښکي په خيرناو ئېو او د سترګو نه ړ ته ککښکريم خان سر 

 .ېشو ېڅادر توئ

ئي چي د ير بزدله او احمقه ېبابا په قهر وئيل؛ " تاسو ډ

ناټ  . يو تهريه. زما سره شپږ بور تمانچه دوېرېږیبدماشانو نه 

د کوټلي سودکان  زویتهري دی. زه ګورم چي کوم د مور 

 ."ۍتاسو لاړ ش ۍدار د لوټ کولو کوشش کوي. ځنزمي
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و کو خ يهر پو ېد تلو نه پس ما او پتا جي هم نيکه ډ ئد هغو 

نه منل. د هغه په زړه کې هيڅ کله هم دا خبره نه  وهغه 

 .نه ځي ایځ ېچي هغه به د  وتهېپر 

پکار دي، څه  لچي تل ې. چا وېشو ېپارټيان هپه کور کې دو

نه )وي وئيل دا ټوله خون خرابه یؤ، هغو يانتيخلق د نيکه حما

بال دی، سوړ به شي. بيا به مونږ وڅو ورځو  وول(، فساد د يتويَ 

 د تلونکو خلقو نه زيات په آرام يو او کوټلي سودکان کې خو

آيا رام او رام لبهايا   دی. زما ترونهېهم څه نه شي ک هيڅ کله

چي کومي ډډي ته ؤ، هم  يپه حق کې ؤ، او کم سړ  هخو د نيک

 ېته د هغه ښځه او بچي ؤ. نيمه شپه هم په دغ ېډډ  ېهغ

 .ولش ودهنه پس ټول سملستل او  ېره شوه. هغېبحث کې ت

. مونږ د اوسه پوري لا سم ويښ شوي هشووخو سحر حمله 

ا م او نوؤ. زه پخپله ټوله شپه ويښ  ودههم نه ؤ، ماشومان لا 

غږ شو، د  یکې د نغار  ۍځکه چي کله ګل ومشوی  ودهواخته 

زه داسي اوتر اوتر غوندي را ويښ  ازونه شو نوآونو افسادي

 ېم هم په هغوشوی  ودهبنين او لنګ کې  وشوم. زه په ي

نه  ۍد کړک ېنه د  کوټ ېنه م ېير و دم او د ېاسجامو کې پ

 ، او دېوهل ېه مي د لري پوري منډ دننودانګل او په ګنو کې 

و شلَولو. او پښو او ځيپه  ځيرۀ پاڼو زما بنين او لنګ ېګنو ت

کې وينه راروانه شوه او په څو ځي کې  يلاسونو نه مي څو ځ

رو، د نعرو چاپونه جوړ شول. اخيره کې چي د نغا هدلو سر ېد ګر 

ی اوږد  ېد اوږ ازونه لري شو او ډوب شان شو نو آوغو ياود چ
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ترګو ټو سپټو پيستي او د وحشت سره مي په خوا ېم ېساګان

 خوا کتل.........ېاخواد

دلته هيڅ څوک نه ؤ. څلورو واړو ډډوته تش ګني ؤ او لري هغه 

شور هم ډوبي دو. څه نيمه يا پاو کم يوه ګينټه پس هري ډډي 

خاموشي شوۀ . د نغارو اوازونه، د منډو چاپ، د تکبير د ته 

نعرو نه ډکي، يرودونکي چغي ټولي چپ شوي. زما نه څلورو 

 .واړو ډډو ته د خاموشئي يؤ څادر شان خور شو

نستم. يوه ورځ او يوه شپه، او دويمه ېزه په پټي کې پټ کښ

پښينه پوري زه څد ما ېورځ ېورځ او دويمه شپه او د دريم

 یليري نه مي هيڅ حرکت نه کوو م. د وغلته پټي کې پټ هم ه

چرته هغه خلق زما غږ نه خبرداره نه شي او مړ مي نه  ېچ

ي. په دويمه شپه باران شو او زما ټول بدن د پټي په خټو ړ ک

م ځکه وی ږ ر تېشوه. زه ډوښه خبره هم  هکې سخا شو خو يو

ې کنټهلو ډاو د ګنو په  ېسټَل ېم ېپاڼ ېبو لمد اود باران په 

خو ماته شوه خو وَلږه  هتند ېم ې. په د څښلې ېبه ماو ېولاړ 

په ماسپښين خو دومره  ې. د دريمي ورځهمي را ويښه شو

يره ختمه کړه او د ولږی د و زما  ېشوم چي هغ یږ وسخت 

بسه زه د ګنو د پټو نه راووتم او په کچا  ېلاسه مجبوره او ب

 .دمېرسوکور ته  هلاره رو رو د نيک

 دلی ؤ. اوېپه درشل کې مړ پروت ؤ. د هغه بدن پړس هنيکزما 

ه. او ننلاس د درشل نه بهر او بل په درشل کې د ود هغه ي

رومي د زَوړندو غوږونو سره  ۍدرشل نه بهر زمونږ د کور سپ

بابا  . ما دهد لاش سره نيزدي بغير د څه حرکته ناسته و هد نيک
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کې مي د ټولو نه نه ټوپ کړل او کور ته ننه َوتم. په غولي 

بو او، او چي په وڅښلې ېبه ماومخکي نلکه خلاصه کړه او 

ته لاړم او خوراک له مي څه کتل.  ېرچي خاناوموړ شوم نو ب

 واتفاق ؤ چي ماته په شکور کې په خيرني ټوټه کې نغښتي ي

ي کې کَوچ هم او ګَوټ ښاو لو ېشو ؤملا د ډوډۍ ټکړې څو

 .ګَوړه هم پيدا شوهه ږ ؤ، او ل هکې پرات ۍکې په چاټ

َو تم او په غولي کې ونه را  ېرچي خاناوخَوړه او د ب ۍما ډوډ 

وال ته ولاړ تخته ېخوا کتل. د نَور خاته ډډي ته دېاخوا د ېم

له ېب ۍي ؤ. د چيلم شپيلڅکاڅبابا د وينو  هپوش باندي د نيک

کټ او  ې. نيزد هله پرَته وېئي )سلفي( په زمکه ب پرَته وه او سر

ځي نه نظر لري کړو او  ېپراته ؤ. ما د هغ يکټکی پړ مخ

کتل، د کدو په ځيلي کې شنه شنه ووال ته مي ېجنوبي د

دل. په ګَوټ کې تنور هم هغه شان ولاړ ؤ. او د ېکدوان زنګ

ل واېپرَته وه. زما نظر د نَور خاته ډډي د هلاندي چمټ هسر  ېهغ

هغي سره َد پرتوغاښ َد شو. ديوال ته يؤ کټ ولاړ ؤ او  ؤته تا

ده، ېرځګوي اوبَڼلو ګرګا ولاړه وه. زما په سترګو کې د کشر رور ن

ټيکه ، پوزه کې د سرو ميَخکي،  يحيا ناکه غنم رنګه مخ. په تند 

، د حيا او شرم نه ډک مسکان او د نکريزو ېشونډ  ينر  ينر 

لاسونه چي ريښمين تارونه ئي آزادول، په رنګينو تارونو کې به 

وخت کې هغه د نکريزو  ېروز مره د ژوند خوبونه بڼل. د  ئي د

 لاسونه چرته دي؟

 به شايد چي دلي د ريښمو تصويرېوال سره لګېدا َد کور د د

هيڅ کله هم مکمله نه شي! او يکايک زما څلورو واړو طرف ته 
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ازونو نه، د َزړو خوشبويانو نه، د آشنا آوَزړو  زما کور ډک شو د

خي ماته داسي محسوسه ېب هد پار  ېلمح ېمخونو نه. د يو

زما ښځه  هاغيګي، هغه د هزما مور وړ  هلکه چي هغه د هشو

د وړو نه غوئي او  ئپخه وي، زما زو ۍړو نه ډوډ ېد وړو د پ

. او د څښلي. بابا په تخته پوش ناست چيلم وجوړ  یچيل

غاښ بڼي او د ځان  په ګرګا د رور ناوي پرتو هوال َسر ېمغربي د

 :هسره لګيا د

 دسپاهي ېراغل یګاډ  ېراغل یګاډ 

 له ټکټ مه ورکوه بابو ېد 

 هزمونږه شپه د جدائي د

او په دويمه لمحه کې هلته هيڅ نه ؤ. تخته پوش د وينو د سرو 

. کټونه هم پړ هپرَته و ېئي لاندي پړ مخ داغونو نه ډک ؤ. سر

کټ کې د ريښمو ګرګا نا  يوال سره پړ مخېؤ. او د هپرات ېمخ

 وۀ.........مکمله پرته 

کې  ې. په د ېاو کتل م ویَخوړو خَوړو کې ما دا سوچ ک ۍډوډ 

 ېر د بېډ ېه  راغله او ماته ئتکتل چي رومي زما پښو وما 

 ېاو د هغ هکتل. رومي بلاربه ووپه نظر  يکس ېاو ب يبس

سو ورځو کې، په پنځلس  وه زَوړنده وه. يږ دلي او لېټه پړسېخ

پس به دا بچي راوړي. بابا دی شي مياشت ېشل ورځو کې يا ک

 يږ ورځو نه ؤ ېدي سرَه څومره مينه کوله. دا غريبه به دوه در 

غورزوله، رومي ويوه ټکړا  ډوډۍوي زما په شان. ما رومي ته د 

غورزوله. رومي واو ورته مي  هنه خوړه. ما يوه بله ټکړا پريکړ  و
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ي ږ ښوده. چي نه خوري نو مه خوره، وېهغه هم بوئي کړه او پر 

ي مي ڼستوليستي، په خاوشه. ما هغه دواړه ټکړی هم ر  همړ 

لي ښتنغوکې  وټوټ وسره مي په خيرن ۍډوډ  ېاو نور  ېسنډل و

. معلومه نه ده چي سو ورځی به ېښود ېاو ځان سره مي ک

 .ولږه تيَرول وي

. بيا د غولي نه د کور درشل وڅښلېبه اوډوډئي نه پس ما بيا 

کړل او په کچا لاره د پټو په  ته راغلم. د بابا د لاش نه مي ټوپ

از محسوس شو، زه آو وان شوم. ناساپه ماته يوغاړه غاړه ر 

کتل. رومي هم زما شاته شاته راروانه وه. ودم شاته مي ېر ېوَ 

، ېئ ۍ،ته سپئې، ته حامله ئې؟ ته حامله ۍسپ ېته چرته ځ

ل څه چي تاته به د خپ ئېيره نشته. ته ولي انسان و تاته هيڅ 

چت مذهب اودي. د  ېد تهذيب خبر  ېوي؟  دا خو ټوليره و ځان 

چتو اصولو په حمايت اور ېدي. دا توره خو د ډ ېاو د اخلاق جګَړ 

 نه حلاليګي. شکر ېکې را َوتي. شکر کوه چي ستا مرئي په د 

. شکر کوه ئېاخلاقه  ې، جاهله او بئېته غير مذهبه  ېچ هکو

و ه د سحر مذهب څه وي. تا چرت ېچ ئېخبر نه  ېچي ته په د 

نه دی  يد  نځليدلي. چرته پنځه وخته مو هنه د  هد ماښام خړ 

تلي. ته چرته د  ئې، مندر، جماعت ته نه ېکړی. ته چرته ګرج

قرير سياسي ليډر ت وپويه شوي. چرته د ي ئېپه مفهوم نه  یآزاد 

 .ېئي، انسان نه ئ ۍدلی. شکر کوه چي ته سپېدي نه دی اور 

انسان يم او د ځان د  وي زه يمه راځه. ولي چ ېتښته ما پس

بچ کولو د پاره د بل انسان نه تښتم . تښته او خپل کلي ته 

ي ځدم او چي کوم ېي کې زه اوسځواپس لاړه شه. چي کوم 
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 هم او چي چرته تو. چي چرته زه پيدا شوی ېدلېاوس هکې ت

يستم خو تاله به اِ زه وَ  ئېي نه ځ. چي د کوم ېپيدا شوي و

، انسان نه ئې ۍدروړي ځکه چي ته يوه سپهيڅوک لاس نه 

 .ئې

تله هم دغه شان  لهلاړه شه هم هغه کور ته! هغه کور خو به 

کور ته، او څوک  هويران او برباد نه وي. څوک خو به راشي هغ

اکه پ ئېاخلي اوپه خپل لمن به اور  ۍلېچيلم شپ هخو به د هغ

تازه  هکې ب یلګوي او په کټوو ئېسره به  ېسين ېکړي او خپل

اکو واچوي او انګار بواچوي او سرئي ) سلفي( کې به تم اوبه

 به  وني او ښېږدي. او هم په هغه تخته پوش به کښېک ېبه پر 

 ې. او په هغه ګرګا کې به په ريښمينو تارونو کې د يوئې څښي

او معصومه اِنګور د نکريزو ګَوتي وي او د خپلو هيلو  ېحيا ناک

 نيم ویکوم زمونږ د کشر رور نا ېهم هغه تصوير جوړوي چ هب

ور ش ۍځل بيا د خوشحال وګړی پريښودی ؤ. هغه کور کې به ي

ږ دو ډوډو خوودو توګډ وي. تنور به لمبه کيږي. د شکور نه د ت

به راځي او د کدو د ځيلو نه پټ غولی به د پيغلو د سندرو  یبو

نه ډک شي او څوک سعيده او څوک جميله به ککلي ) يوه لوبه 

کوي( اچوي او په بَړق بَړق به  کېه پنجاب کې جينچي پ

 خاندي:و

 ککلي کلير دي     ېد  ېپه دائره کې ګير چاپيره ولاړ  ېجيَنک

 یوير د  یپګ مير         شمله زما د رور                

 اد یبهائ ےدوپټه مير                        ېار يلوپټه مي د وراند
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 پهټی منه جوائي دا                په زوم دي شي لعنت            

 ي؛ ځکه ته واپسينځوِ ونوی ژوند به راشي او زوړ ظلم به ا و! ياو

 لاړه شه....... رومي!

ړه. هغه زما شاته شاته راروانه وه؛ ټيټ  هخو رومي واپس لا ن

 سر، زَوړند غوږونه. 

 :ۍوقوفه، احمقه سپ ېب
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 څلورم باب

 

په حدوداربعه  ېمسئل ېچي زه تا د خپل هدلته دا ضروري د

پويه کم. سټېشن دربار صاحب کرتار پور نه يو نيم ميل په 

خوا زمونږ کلی و، کوټلي سودکان. دوه نيم ميله په اخوا د ېد

 لين نارووال ته تلو. ېکنجروړ کلی و چي په مينځ کې يو ريلو

ه نزه چونکه د نارووال نه راغلی وم نو ځکه ما هلته واپس تلل 

ګوردواره   ېدو يوه لاره وه چي زه د ېغوښتل. د بچ ک

وي ار  ېځي نه لري لري د دريائ ېکرتارصاحب ته ورسم و هغ

ته د  ېغاړ  ېچرته بل ېمقام چ هته ورسم په هغ ېغاړ  ېغاړ 

چي د  ؤوي پل اره بابا نانک کلی وو زه، په مينځ کې د ر ېډ

 دهندوستان د سرحد نه جدا کولو. ېپاکستان سرحدئ

چي څنګه ما سوچ کولو عين هم په هغه وخت د کنجروړ و  د 

کلو نه راتلونکو قافلو هم هغه شان سوچ کولو. هغوی هم د 

روان  کړ و په يو سادل ېوړ واسټېشن دربار صاحب کرتار پورنه 

 ره بابا نانک پل ته ځي.ېچي د ډؤ

 .هو باندي مشتمله وګرشو څلويښتو زره خلېدا فاصله څه د د

رودونکی و بزدله انسان يم. وېو هسي هم زه يو ا  زه يوازي وم

ټول عمر مي چرته وهل ټکََول نه دي کړي. چاسره مي چرته 

ره جنګ جګړا نه ده راغلي. چرته څه ډير غم راباندي نه دی ېډ

نو ځکه د  ؤر په عيش و آرام کې تير شوی ېډ ېراغلی. ژوند م
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م ديد تعلير د نفرت کولوموقع راته نه ده ملو شوي. جېچا نه ډ

راله د هلو ځلو،ذات پات، مذهب،  ئېدومره وکړه چي د زړۀ نه 

. دا خبري په ما څه........ ؤ یختم کړ  ئېرنګ و نسل اختلاف 

راتلو  ینه به لکه د َزړو ماستو تريو بو ېبس څه ښه نه لګي. د 

و شي نو ازړۀ مي غوښتل چي کوم ځي کې هم دا څيزونه مل

کې ئي و بهوم. زما په ملګرو  ۍپه سخا نالاو رواخلم  ئېزر 

کې هندوان، مسلمان، عيسائي، يهودي، انګريز هر څنګه خلګ 

لکه چي څنګه يو موړ  سوکاله بزنس مين وي. خو زما سلوک ؤ 

ځکه زه ؤ، د هغوی سلوک زما نه هم ښه ؤد هغوی سره ښه 

و که داسي ار ژور نه وم کوز شوی؛ ېد هغوی په زړونو کې ډ

ي زه چرته پخپله خپل زړه ته هم ډير ژور نه يم چي دننه پور اوي

دی شي چي حالات، ېوتی نو دا به هم غلطه نه وي! کېوم پر 

د پاره وخت نه  ېپروا طبعيت به چرته د د  ې، زما بۍسوکال

وخت زه يوازي  ېوس هم نه يم. د اوزګار خو زه او اوي راکړی، 

ور په شان د خپل ځان د بچ او په ځنګل کې د يوازي ځناوم 

 ر نا ديدهېو ځان راته ډادو د پاره ترکيبونه مي سوچ کول ېک

 ېدو. د ځنګل نه خو زمونږ ناطه څو زره کاله مخکېښکاره ک

  هپرده ما هيڅ کله هم نه و ۍو د تهذيب يوه نر ا هو يشو هپات

لټَولي. نن هغه پرده په اتفاق سره، په حادثات سره، د تاريخ په 

 ېر پريشانه شوم چېو ډااوتو و دننه نه ځنګل ر ا هدېګوزار و شل

 و کتل. ېم

شوی، انساني تهذيب مستقل و دائم  یانسان آبادو کې لو زه

ځنګل  ېنه قاصره وم چي په د  ېپوه ېوالا انسان د د  ګَڼلو
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وسم، کوم ځي کې چي نه يم خبر چي څومره اکې به څنګه 

 دل وي.ېوسا، څو مياشتی به ېورځ

و ادو. په هر خټ ېره کبه ماته د دښمن َسنګر ښکا ېد ګنو پټ

ن دو. په ريلوی سټېشېکندي کې به ماته مرګ ښکاره ک ېپه هر 

ځي نه  ېبه د د  ېلين چ ۍدا ګاډ  ؤ.کې به ليوۀ په تاک کې 

هن ذ. چي زما په ينارووال ته ځي و د نارووال نه لاهور ته ځ

 ،ؤ د تهذيب و حفاظت علامت  یشه نه د شلمي صد ېکې هم

چي زه پيدل پيدل روان وم نو لاره  وانن د مرګ بوج وَچتوي. 

ره کړه، د ګنو نه تير شوم و د ګوردواری کرتار صاحب ېمي ه

د سټېشن دربار صاحب کرتار پور طرف ته را  يته د تلو په ځ

َونو  رو دېووتم نو ما ګنو کې پټ وکتل، د خټونو نه شاته، د ب

 هر شېخي ماته مخامخ، ډېو د ګنو په پټو کې، باپه بڼ کې 

بوزئي وهلي، په لاسونو کې بَلم) يو  انانو فساديانومسلم

ي و د ګنو بلا ؤنيولي ولاړ  ې، ټوپکېقسمه هتهيار(، چړی، ډنډ 

ک دکنجروړ د ډډي ړ غاړي ته، د ريلوی لين بلي ډډي ته، په س

کتله. هغوی زه نه ليدم ځکه  ئېنه راتلونکي د هندوانو قافله 

په ګنو کې پټ و زه د هغوی شاته اچي ماته د هغوی شا وه 

دل چي يو بل سره ملا په ېوم، خو ماته هغوی صفا ښکاره ک

ملا ولاړ، لاس کې بَلم) هتهيار( نيولی د شکاريانو په شان 

چي ماته يو دم دا احساس ؤ يار ولاړ شو هواداسي چوکس 

وشو لکه چي زه انسان نه يم سويه يم، ګيدړ يم، لومړ يم! 

و په شنو پاڼو کې پټ ادی څلورو واړو ډډو ته يو تور تم ځنګل 

، تيرۀ تيرۀ د چړو په اوږده اوږده، ېسترګ ېسر  ېرحمه سر  ېب

 شان نوکونه زما غَوښي کې د َښښيدو د پاره تيار وي.
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ول ځل ماته څه عجيبه غوندي احساس وشوما سوچ کولو اپه 

وو ېوو در ېهن دوو دوو در ذ. کله کله ؤحالانکه مرګ مخامخ ولاړ 

کې پټ يم. ماته  ېه په پټز ر کوي. متوازي سطح باندي کا

ن نه لوی ليېو در او د بيرو په بڼ کې اکې  ېمخامخ د ګنو په پټ

 يپور  اواخوا په جاړيانو کې حمله آور شست نيولي تيار دي 

ي. بوډاګان، ماشومان، ږ ريېک قافله تړ ته په س ېغاړ 

ښځی،ځوانان، هندوان، سيکان، کهتريان، برهمن، چميار، 

ه ي. څږ دار، سرمايه دار ټول تيرينتيل، زمي بنګيان، راجپوت،

 ېئدل، د يو بل سره به ېوخت کې به دا خلګ د يو بل سره جنګ

يماني کوله، د يو بل استحصال به ئي کولو، د يو بل مرئي ې اب

دل. و ېتښت یخو نن د ټيټ سرونو سره يو ځا ېکولېپر  ئېبه 

. ....آفت راشي... یماته راياد شو چي کله په ځنګل کې يو لو

 یيو ځا وراور........ نو هغه وخت ټول ځنالاب يا طوفان يا ېس

و ځنګلي ا، شرمخ هاتهي، ميلو و يو زمر  ۍتښتي....... وس

و د هغه مصيبت په ساعت او سويه....... او ګيدړ اغوئي، مار 

کې به هيڅوک په چا حمله نه کوي، څوک د چا حق نه وهي، 

د پاره د يو مشترکه  دوېنه د بچ ک ېټول د يو مشترکه خطر 

وسي د ځنګل د اروان وي، روان  یيو ځا ېمصيبت په مخک

ک ماته په هغه وخت کې لکه د ځنګل د ړ ورو په شان! ساځن

و اريدلي وېوروجوپی ازرګونو ځن ېپر  ېدو چېلاري ښکار 

 ېز ګامونو د ځان د بچ کولو د پاره منډ ېز تېشانه په تېپر 

 .....ېوهل

ره شوه نو په ګنو کې پټ مسلمانو ېفله تاق ېحص ېچي در 

سره د  ېاشار  ېهغ و دافساديانو يو مشر يوه اشاره وکړه 
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ره په س ګانو  کواو چا، تورو ې،بَلم، ډنډ ېغو کې چړ يتکبير په چ

 .......هقافلی حمله و شو

. د چا چي چرته مخه شوه هلته ېکې منډی ترړی شو ېپه قافل

ادفعت ټول . د مدؤته هوش  چاو دو. د مدافعت ېوتښت

وس د هغوی د يو اتفاق ا. ؤاميدونه د هغوی د زړۀ نه وتلي 

وي د اڅه چل د ر يو چي بس په  ؤپه هيله ، په يو اميد روان 

ني په اخلاقي طورپه هغوی کې هر کس ګپوله پوري ورسو. 

 .ؤ مړ

لو نټه کې لکه د ګازرو و د موېنکړو کسان په نيمه ګېځکه په س

و بيا حمله آورو خپل کار اشوو وغورزولی شو  يکړ ېپه شان پر 

 بل طرف ته روان شو. او وړ وک

دل به نور هم حماقت وي. ېو د قافلی سره شاميلړ ما سوچ وک 

 که بچ کيږم نو يوازی به بچ شم، ګني مرګ خو يقيني دی.

دلو اراده مي ېسره د شاميل ېو نود قافلړ چي دا سوچ مي وک 

ګنو کې پټ ناست وم. د  ېو د ماښام د خړي پور اښوده ېپر 

ی شوم، حلق مي غني غني شو. بيا ږ ماښام پوري زه سخت ت

ه ب ېو وچا ېو د تالو سره به ونښتا ېدلېر ېهم نه ت ېمي لاړ 

. بيا هغه وخت هم راغلی چي په حلق کې مي لاړي پاتي ېشو

سټېشن دربار صاحب کرتار پور ته  ېيَري نه مو د  او نه شوي 

و شي. چي يو ځل اوبه خامخا ملاه خو به د تلو اراده وکړه. هلت

 څوک ووَژني! ېښم نو بيا مي د څوبه وا
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د لين  ید ګاډ  وادا سوچ چي مي وکو نو زه د ګنو نه را وَوتم  

غاړي ته په کندو کې پټ پټ زه سټېشن دربار صاحب کرتار 

 دم.ېپور ته ورس

د  . ؤنن په سټېشن کې تيارۀ وه. په دروازی د ټکټ بابو نه 

. د سټېشن ماسټر په کوټه کې ېبل ېنه و ۍفارم بتټ ېپل

 ټ فارم کې څلورو واړوې. بهر په پلؤسټېشن ماسټر مړ پروت 

رتيبه ت ېر په عجيبه و بېډډو ته د هندوانو و سيکانو لاشونه ډ

و ا ز نظر وکتلې. ما دي ټول منظر ته په يو تؤحالت کې پراته 

مي  هوبا ېشې ر ېو ډاوبو طرف ته لاړم اسيدها د هندو 

خي لکه ېدوران کې زه ب ېو. خو په د ړ ځان مي موړ ک څښلېو

د غلو سټېشن ته ور داخل شوم. لږ شان کړپ کړوپ مي هم 

تنده مي ماته شوه نو څلورو  څښلېو هوباو نه کړو. چي ما 

، څلورو ؤوکتل، چرته چي يو متنفس هم نه  ېواړو ډډو ته م

 .ؤواړو ډډو ته تش لاشونه 

ټ فارم مغربي سر ته يو خړ شان متحرکه ېد پلبيا ناساپه ماته 

وبو د غټ اذر د هنډو  سوری ښکاره شوما چي دا وکتل نو

 منګي شاته پټ شوم.

وبو تور اوبو د منګي نه يو څو ګزه مخته د مسلمانو اد هندو 

نه مخته د سټېشن په روښانه برانډه کې  ېمنګی پروت و. هغ

هغه تور سوری په نه مخته  ژ. هغؤ دلیېد پيتل يو ګړيال لګ

لټَول. لږ ساعت پس هغه سوری  ئېَمړو ټيټ شوی وو څه 

وس ما وکتل چي يو بوډا، سپين ږيری، کمزوری، نری ادو. ېپاس

 ۍبت ېو شنا ېو د هغه په لاس کې د سر اشان سړی دی 
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و! " ړ و څه ګوري. ما سوچ وکاو په َمړو کې ګرځي اټين دی للا

ي وژلی شوی ئ یزو َجز بوډا! راته ښکاري چي ځوانادا ع

ټين په رڼا کې په هغه پسي لو دلاادی....... يا څوک بل خپل....... 

ژندلو ېو د هغوی مخونه د پاو مړي لټ پلټ کوي اګرځي 

 کوشش کوي".

شو نو ما وکتل چي هغه چهری نه  ېچي هغه ماته را نيزد 

، ۍنقدي، روپ ئېنه  ېو هغالټول  ئېژندل، د مړو جيبونه ېپ

 ړۍوپه يوه پ وايستل اه شان نور قيمتي څيزونه روو دغانوټونه 

 کې اَچول.

ي نه ځوبو د انه يم خبر چي زما په زړه کې څه راغل چي زه د 

د هغه لاس ونيوو چي هغه  ېو د شاته نه مادم ېرو شان پاس

 .ؤته شوی کښپه يو مړي 

، ې؟" نو د بوډا لاړي ونښتئېو؛ "ته څوک ړ ما په قهر تپوس وک

ه ، پېدلېرپ ېګاټي بهر را وَوتل، د هغه شونډ  د هغه د سترګو

 نه وَوتل، ېخل د ئېيره و يره و 

 " زه.......زه.....مسلمان يم!" 

ما د هغه په  هسر  ېوژنم!" د  ېس د اوي نو ئ" که مسلمان 

 زور کړل. یمر 

ي ئ ړۍنه زګونه د هغه په ږيره والَوتل. پو ېد بوډا د خل

کړل؛ " نه،نه زه مسلمان  یي يو ځائو دواړه لاسونه ا هښودېپر 
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نه يم. زه، زه بلاقي شاه يم، د کنجروړ بلاقي شاه. تا به زما 

 وريدلی وي".انوم 

ي و هزمونږ په علاقه کې به د کنجروړ بلاقي شاه نوم به چا ن

. يو ؤدلی. هغه زمونږ د علاقی د ټولو نه غټ سرمايه دار ېور ا

نه وي، د هغه مقروضه دي  ېدار به هم داسي نه وي چنزمي

 ييو کور به زمونږ په کلي کې داسي نه وي چي د هغوی کال

 دي د هغوی په کور کې ګاڼه نه وي پروت.

 ؟"وې" بلاقي شاه! ته دلته څه ک

هغه ټول لوټ  ؤ" زما خو ټول خلګ و َوژل شو چي څه را سرَه 

 شو".

 بلاقي شاه!"  ؤ " هغه ستا کله 

" تش يوه لور مي ؛ ئې وئيلو وړ هغه زما د خبري جواب را نه ک

وس چي لاړ ا. هغه مخته په يوه قافله کې لاړۀ. هد يپاتي شو

 و شي".الټوم نو هغه به مل ېئ وو اشم 

 " خو په دي وخت ته دلته څه ګوري؟"

 ئې" هی..... هی......." بوډا مسکی شو. ماته، يو هندو ته چي 

وس اک يوه ا؛ " زويا! زما ئې وکتل نو په اطمنان شو. ووئيل

ر غله لوېدۀ. نور زما سره هيڅ نشته. که بچ هم شوم نو پ لور

و نو ما..........." هغه ړ کوم؟ دا سوچ چي مي وک هبه څنګه واد

 اشاره وکړه.  ئېته  ړیپو ېو په زمکه پرَتاچپ شو 
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و اکې د دوو  ېوچته کړه، و مي کتله نو په هغا ړیما چي پو 

و ا.  ؤنوټونه هم يو څو د سلو  ؤو د پنځو نوټونه ادلسو نوټونه 

 .ېو یګوتم هوواو سرو شپږ ا ېو ۍڅلور ګړ  ېو در ا ېو ۍروپ

دا خلګ خو هسي هم مړه  ېو چړ ؛ " سوچ مي وکوئيلبوډا و

څه پکار راځي؟ مسلمانان به راشي  ئد دو ۍشوي دي. دا روپ

 و زمونږ دولت به يوسي".ا

 " ستا دولت؟"

هی....... ي يوسم. ئو چي زه به ړ و ! نو ما دا سوچ وکه" 

 به زما د لور په داج کې پکار راشي........" ۍهی...... دا روپ

 رېو؟" ما ډدلمړو کې د خپلي لور داج مون ې؟ نو تا په د  ښه" 

و ځکه چي ماته د هغه په ړ و نفرت سره تپوس وکاپه حقارت 

 خي څه يقين نه و.ېخبَره ب

و تا دلته ا، " و ئې وئيلو ا ړو و بابو......."ماته هغه منت وکه" 

څه کتل؟" هغه زما نه تپوس کولو زه لږ ساعت پوري غلی وم. 

چي کوم ستا  وچپ چاپ مي هغه ته کتل. " ما هغه وطن لټو

اه و د بلاقي شا ووئيلر په خفګان ېلو!" ما ډائيللالچ، حرَص و ب

که چي ماته داسي محسوسه ځکړل  ېد سټ نه مي لاس لر 

بلکه په يو مار مي  هبنيادم په سټ ن دل لکه چي ما د يوېک

و په َمړو مي ا. ما هغه له په زوره ديکه ورکړه ؤلاس ايښی 

 و پخپله دسټېشن نه بهر وَوتماوغورزولو
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ر لري تلو نه پس ما په شا وکتل نوماته هم ېد سټېشن نه ډ

وۀ و په  ينيول ۍسرَه ب ېهغه تور سوری ښکاره شو چي ئ

 دو. بلاقي شاه! ېلين کې ګرځ
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 پنځم باب

 

د ټيشن نه زه په يوه کچا لاره روان شوم. په لاره دواړو ډډو ته 

 ۍکې لکه د يوې قلا َد بلند  هپه تيار  ېولاړ و او د شپ ېګن

دل. شپه د شرم او د خوف ېغوندي جيد او مضبوطه ښکاره ک

ړۀ ز ودلي په ګنو کې را کوزه شوه. څلورو واړو ډډو ته يېر وېنه 

به  ۍزما شاته شاته راتلونکي سپخوئينکي سناټا وه. تش 

)روړي(  وهل به ئي شروع  ۍواو دولړ چت کاوآسمان ته مخ 

. د ورځي هيڅ کله ه. دا رومي هم څه عجيبه شان سپۍ دېکړ 

سره بغير د چاپه به زما سره په ګنو کې پټه  ينه ژاړي. خاموش

ان شم دا به هم روانه شي. چي زه وناسته وه. چي زه به ر 

وسي ځکه چي يو ادريږي. خو زما نه لري لري ږم دا هم وېودر 

د خوړلو نه  ېله لته ورکړه خو د لت ېځل ما  په قهر کې هغ

نه پس  ې. د هغیاو زما وار تش لاړ  همخکي رومي شاته شو

ټه ېر د هوښياري نه کار اخلي ځکه چي د رومي په خېرومي ډ

حفاظت هم کولو او  ئبه د هغو ېاو هغؤ بچي  ېکې د هغ

په خپل دانست کې زما هم! ځکه رومي زما شاته شاته خو زما 

خي خاموشي وه ځکه ېبه ب ېنه به لري لري راروانه وه. د ورځ

وه. نه پوهيږم چي دومره  نه يرهو چي د ورځي به د حملې 

ژړل او  ېبه تش د شپې ؟ هغؤودلې ښسپۍ ته چا  ېعقل د 

وهلي.  ئېبه  ۍو او دولوچت کړ امخ به ئي آسمان طرف ته 

رومي، چي ته ورته ګوري او  یهلته برَه په آسمان کې څوک د 

 یاو چرته چي يو ستور  ی! نن خو د آسمان رنګ تور د ېفرياد کو
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دلي ده او آسمان ېر وېخي خاموشه او ېي، او زمکه بږ هم نه ځلي

سناټا خَوره ده.  یپوري يوه ګونګ ېنه بلي غاړ  ړېد يوې غا

ر ېوالونه ډېنه کوي، او ډواړو ډډو ته د قلا د هم زبيرګي ۍسيل

ي نه ش همظبوطه او جيَد دي. ستا د فرياد آواز دا مظبوطه تيار 

 زړه نه وي، تش ېځکه چي د تيار  یاو هيچرته نه شي تل یڅيرَل

شي، د خيټې خو تش وينه  ید ېټه وي او فرياد تش زړه اور ېخ

 ايزده وي. څښل

وم روان وم. په زړه کې لږ وخت پوري خو زه هغه شان روان 

چي ما دا لاره ومونتله نو لکه چي ما د سينده ؤدا خيال  ېم

دو لاره ومونته خو يو څو ميله پس ماته داسي ېپوري د بچ ک

 هدا خو هغه لار نه د هره کړ ېښکاره شوه لکه چي ما لاره ه

، دا خو څه بله لار وۀ او خبر نه يم چي ؤکومه زما خيال  ېچ

ره لا ې. رو رو په د هدېراخه کپتنګه لاره رورو خوا ته ځي!  ېکم

کړاو . د سينېښي په نظر راتلۀ شروع شوخدونېر ېد قافلې َد ت

 ودلي خوره چرته پټه وي. په لاره کې په غاړه راته يېقدمونوځپ

 ېکَول. زه د هغه سره نيزد  ئېشو چي زبيرګي  ؤبوډا جاټ ملا

وري. ما دم نو هغه ماته داسي وکتل لکه چي مرګ ته ګېودر 

 ه هم يو ريفيوجي يم!"ز ږه مه، ېر وې"  ئيلورته وو

دلي مرئي دوۀ دري ځله ې. د هغه پړسهپه هغه کې ساه راغل

سره برَه ښکته شوه، بيا د هغه په حلق کې نښتي  يپه خاموش

 وَوتو.......اډير په ګرانه د ټوخي سره ر  واز

 "ل که........ئيګورو....... ما خو وېګورو....... واهېواه
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 ي؟"ئ. بابا، ته دلته ولي پروت ې" ته غلط پويه شو

 " زما بچو زه د ځان سره بو نه تلم!"

 ؟"ېي بو نه تلئ" ولي 

 ر بوډا شوې يم"ېنه شم زويا! ډ ید ې" ځکه چي زه ګرځ

 " ستا څو زامن دي؟"

خو زه  ېپور  يځ ې. د ؤواړه ځوانان او تندرسته  ې. در ؤ ې" در 

ښودم ېدلته پر  یراوړم خو چي دلته حمله شوه نوهغو ئهغو

 دل...."ېتښتواو 

 و.ړ اظهار وک ی"چچ چچ ........" ما د همدرد 

يستو. منتونه ئې شروع خنه غلط مطلب وا یبوډا زما د همدرد 

ځي نه د پوله پوري يوسه.  ې؛ " زويا ما ده د ليئوئې  کړل او و

. زه د پوله ید  ېځي ته نيزد  ېپل د  اويدلي چي َد ر ېما اور 

کوم. بس په څه چل  ېپوري ورسم نوتاته به ټول عمر دعا ګان

 ما د پوله پوري وَرَسوه"ـ

واړم، دل غېرس ېپوله پور  ې" بابا! زه پخپله د هغ ئيلما ورته وو

ره د سکون خبَره به وشي،  تا به چرته ېچي ځان ورسوم نو ډ

 ګرځوم".

بوځه......." زه روان " ما د ځان سره بوځه زويا. د ځان سره مي 

 شوم.
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 دو او منتونه ئې کَول.ېراسول ېبوډا يو څو ګامه ما پس

" زويا ما د ځان سره بوځه. زويا ......... زويا.......هغه پل..... بس 

زويا.......زويا". بوډا زما پښه و —پله پوري مي و رََسوه ېد هغ

نيوله. ما په زوره خپله پښه راښکله. بوډا په سرکونډو 

سرکونډولاړو او د لاري په يو کډي کې پريَوتو. سپۍ په زوره 

رځي رې وېته ئې په بټو بټو سترګو کتل. ډ او ما ېغي کړ يچ

مخکي د جيک لنډن يوه قيصه ما لَوستلي وه. په هغي کې 

هغه وئيلي و چي د امريکې  په اصلي باشندو کې دا دستور 

 ورځو اووهدې چي کله پلار ډير بوډا شي نو د هغه په کټ کې 

به کيږدي او بيا  ورځوو هوواورځو تماکو او د  هوواو، د یډوډ 

دي! دا د هغي ږ ئي په ژمي کې د واورو په ميدان کې يوازي پري

؛ چي د پيدوار ؤورځو خبره چي کله انسان ځنګلي او قبائيلي 

؛ چي خوراک لږ ؤذرائع ځنګلي ) وحشي( وي غير تهذيب يافته 

نه به وارشه ) چراه ګاه( يو دم  ۍسيل؛ د تيز او تيرۀ ؤدستياب 

وچ شو او انسان به د قدرت د بې رحمه لاسونو ګزار خَوړلو او 

 دو.ېد يو ځي نه به بل ځي ته د ډوډئي په تلاش کې ګرځ

. لري ؤ ې. دواړو ډډو ته ګنو پټیخو نن خو د تهذيب دور د  

وهي،  ۍشپيل یټيشن ګاډ سپه يو  ېاو نزد  یوي پل د اچرته د ر 

 ي.ږ ريېن د عظمت اعلان کوي او تد انسا

بوډا په خاموشه نظر زما نه  یدلځېخو هغه په کډي کې غور 

 څه تپوس کوي؟
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نه بهرکله را وزي؟  ېتور او تاريکه کډ  ېد انسان عظمت به د د 

و. ولي يواځي ما د انسان د ړ هونهه؟ ما خپل سوچ بدل ک

يستي ده؟ چي د هغه بوډا زامنو هغه بچ نه ختهذيب ټيکه ا

نو په ما د هغه د بچ کولو ذمه داري د کوم ځي نه  شو یکړ 

سپۍ  ېځي هغه بوډا! او کم بخت ېعائده کيږي؟ جهنم ته د 

ي و به دي هډوکټه داسي ملامته کړمه کنه نو په لز که تا بيا 

 مات کړم. 

وچته کړه، رومي فورا شاته اما د سپۍ د وهلو د پاره پښه 

 ده! ېَوتښت

 ئو لويراخه شوه او د پاره نوره هم زه مخته روان شوم. مخته ل

 ده!ېک سره و جنګړ او پوخ س

 یاره شوي وه ځکه چي يو ځېځي نه ت ېيوه قافله لکه چي د د 

ب ې. تش يو لاس؛ باقي بدن غؤلاس پروت  پريکشويکې يو 

؛ نه تنا ، نه سر ، نه رون، نه پښه نه مخ، نه ملا؛ تش يو لاس ؤ

دا لاس زما په لاره کې  ؛ زما لاره نيوليؤپه لاره کې پروت 

 ۷.ؤاو َتلې ئې آسمان طرف ته خلاس پروت  ؤپروت 

لاس، آسمان ته  صتش يوه ليچه، يو اندام، يو لاس......... خلا

ايوه کړي وي، چرته به ئې  ېلاس به يو وخت ک ېئې کتل. د 

وې ش ؤشوتې کړې وي. دا لاس به چرته يو کله د چا د ملا نه تا

 ېوي. د  یوچت کړ انې نه خپل ماشوم مي وي، يو کله به ئې د

لاس د چا زلفي  ېوي، چرته به د  یکړ  یلاس به چرته ګَول بو

لاس به پولونه جوړ کړي وي، او ښارونه ئې  ېخَوري کړي وي. د 



 

65 

. د خپلې محبوبي مخ به ئې ؤنه ئې کرَلي  و، ګلونؤآباد کړي 

به ئې د خپل آرام او عافيت تصويرونه  ېوي او په هغ یلټََول

موندلي وي، او نن دا لاس د خورو نه ډک آسمان ته ګوري. دا 

؟ يا د سيک ی؟ يا د يو مسلمان د یلاس ولي د چا هندو د 

 ې، تش خپلی؟ دا لاس چي هيڅ نه وای؟ که د عيسائي د ید 

کړي دي او آسمان ته ګوري. دا د  ېوچتائې  ېپنځه واړه ګَوت

دا د يو انسان لا س دې نو هغه  ېر ېاو که چ ؟یچا لاس د 

 انسان نن چرته دې؟

فرياد کوي، خو  ۍها ها ها! احمقان تپوس کوي، وائي؛ سپ

 قافله مخته روانه وي........

ما د لاس نه ټوپ کړل او مخته روان شوم. لږ لري تلو نه پس 

ه لږ په ز . ؤ. د زبيرګو واز ؤواز آنسواني  ی. يو نر یيو آواز راغل

 دم.ېوچ کې َودر س

يوه  ېزد يته ن ې. هغؤ هماشومان مړه پرات ېپه لاره کې در  

دلي زبيرګي ئې کَول. ماته ئې چي څنګه ېښځه د زخمونو نه زپ

 وکتل نو ووي؛

 ه!"ړ ک ه" رورا! زما ځان، مخکي ما مړ 

دلي وه او وچه شوي ېر شې وينه بهېد ښځي ملا ته نزدي ډ

 دله.ېوه، څه لږه لږه شان به

 ئې؟" ی؛ ته مسلمانانو وهلړونه تپوس وک ېهغما د 
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واړه ماشومان مړه کړل،  ېوند زما در ازما خ .....؛ ' نهې وئيلهغ

زه ئې هم مړه کَولم خو زه بد قسمته بچ شومه خو ساه مي 

 نه وزي".

ښودم او د ېه پر ز " چي په قافلې حمله وشوه نو زما خوند 

و او په ژړا ژړا مي ورو مقابلې له تلونو ما ورله لاس ونيوآحمله 

؟ ما او زما بچي د چا په ې! ته چرته ځې؛ " تۀ ځووئيلورته 

 دې؟"ږ آسرې پري

يسته او ازما خوند ماته په قهر وکتل او چاړه ئې را و ې" په د 

دم، ېيري نه و تښتو واړه ماشومان ئې و وژل. زه د  ېزما در 

هغه په زوره چاړه په ما را وغورزوله چي زما په ملا کې و 

دلم خو زما ساه نه وزي. په ېده. قافله لاړه. زه هم دلته زپېلګ

ي. ته ړ ښه وک یخدا ېروره تا سره د —يو شان زما ساه نه وزي

 ه".ړ زما ساه واخله، ما ختمه ک

ږه مه، د سَحره پوري به سته ساه ېر وې؛ " بي بي ئيلما ورته وو

ګناه څله وائي!". ما خو دا وئيل او  ېد  دپخپله ووزي. ماته 

ښځي د  ېماته د هغ ېره ساعته پور ېمخته روان شوم خو د ډ

هيڅ پاتي نه شي. ستا دي کور  ېکنځلو واز راتلو؛ " وائي ستا د 

 ید ېدي(، ستا دي مور مړه شي ) ک یبار و سَوزي. ) هغه خو سو

 هشي چي هغه هم مړه شوي وي(، ستا دي بچي د وَلږي نه مر 

کم بخته تانه زما دومره کار و  ه) هغه خو مړه کيږي(.........يشي 

 شو؟" نه
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ناساپه په تلو تلو کې ما دا محسوس کړل لکه چي ما په زرګونو 

لله. زما ګامونه ګډ ائشوم، ما وب یاو ستړ  ید  یميله سفر کړ 

 دۀ شوم.واَوتم او ېپاڼو په بستري پر  هر ېوډ شو او زه د ګنو په ت

. رومي زما د پښو ؤ. نَور را خَتلې ؤشوې  دم نو سحرېچي پاس

 دله. زه دېر ېک يوه نوي قافله تړ ودۀ وه او نيزدي په ساسره 

ګنونه را وَوتم او په قافله کې شامله شوم. په بدن مي داسي 

شل  ېبې حسي وۀ لکه چي د سوچ او د پوهي ټول قَوتونه م

ونه وهلي، تيز تيز ګام ېشوي وي. خلقو لکه په ړندو سترګو منډ 

شوم. يو  ایسره يو ځ ی. زه هم د هغوؤيستل او روان خئې ا

چرته خو به ورسو، يو چرته خو به لاړ شو........ دا بې وسه قافله 

 يو چرته خو به و رسي؟

 وس چي څه کيږي هغه به کيږي!ا
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 شپښم باب

 

طرف ته ئې  وي ېم.چوان وپه کم څلور خانيز کې زه ر  ېد ګڼ

نمائيندګي کوله. زما نه مخته څلورو ځوانانو  ېقافل ېَد ټول

ان ؤ، او ويستی ؤ او ر خخپل بوډا پلارپه کټ لکه د مړي را

 شا تړلي شوياو کټ د بوډا نه خوا  ېپه هغ ېمختلفه پنډوک

سيک جاټ بوزئي وهلي، په لاس کې چړه  وي ېؤ. زما نه مخک

ان ؤ. دواړو په سرونو غټ غټ وسره ر  ېښځ ېنيولي خپل

 ودوَ  ېچ هړه راروانه وېؤ. زما نه شاته يوه غټه ر  يايښپنډونه 

د خپل سامان  ۍړه کې يوه سيکه کورنېر  ېغَويو راښکله. هغ

. دلېداران معلومنثيت زميېچت حاو. دا خلق د هسره ناسته و

ان واو سپينو بريتونو سره ر  ېزما طرَف ته بوډا کولال، تور رنګ

ؤ او د پښو رګونه د  ؤ. هغه خپل لنګ د ګوډو نه برَه کلک تړلی

اس ل ودل. بوډا يېشان ښکاره که مضبوطه لکه د مهي د جال پ

کې پنډوکی او بل لاس ئې د خپلي لور لاس نيولی ؤ. لور ئې 

 وږدهاره ښائيسته وه او چي به کله د خپلو غټو غټو سترګو ېډ

و د کتل نوچت کړل او چاته به ئې اور په ګرانه ېډ ېباڼه لکه چ

دو شو. د هغي په حيا داره سوګواره ېپه ډوبکتونکي زړۀ به 

ښائيست کې يوه عجيبه شان بلنه وه. د هغي بهر پوره 

 ېدلو کې داسي کشش ؤ لکه چېځوانئي نه کله په ناز نرم ګرځ

 ېپس هخلق په هغ ېبلک هنه وهي، تښتي ن ېهغه چرته منډ 

وهي. هغه په مونږ ټولو کې لکه د شمعی په شان  ېمنډ 

ژوند دا څلور خانه روښانه شوه. هر کس ده چي پي د ېښکار 
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ه ان شو. مرګ پوکتل او مخته به ر وبه ورته د سترګو په ګَوټ 

ت په هيچا کې نه ؤ. اجر  خو د حسن َد بَلني نه انکار وسر ولاړ 

 نظر په کتلو باندي مجبوره ؤ. وته ي ېهر کس هغ

م. لږ ساعت پس ما د کولال وان وزه د هندو کولال سره سره ر 

 کړو.وس نه تپو

 " د کوم ځي نه راروان ئې؟"

ر په ترخه ې" کولال ډوې" چي هر ځي نه راروان يم ته ئې څه ک

ر ساعته پوري خاموشي وه. مونږ ېو. ډړ لهجه کې جواب را ک

و او تپوس ړ کوځل بيا همت  وان ؤ. آخر کار ما يور  یځا يو دواړه 

 ؟"ه؛ " دا ستا لور دوکړومي 

 او کلک ئې د ووئيلر په قهر ماته ې؟" کولال ډه" نور څه ستا د

کتل؛ نو لکه وهم ماته  ينۍج ې. هغونيوولاس  نۍجي ېهغ

ي. لکه چي د ډنډ يږ غړ روګل ِ نيلم)کنول(   هچي په ډنډ کې دو

ږم. ېډنډ کې ډوب ېه په هغز وهي، لکه چي  ېبه په رورو چپاو

 ب!مپين شراېهغه شګفته، شفافه شرابي نظر....... لکه َد ش

 ې. په اصل کې زه په د وويري نه مخ واړ و ...... ما د  اف......اف

 ېحده کمزوری يم. حاجي، برک، ميان ټول په د  ېمعاملو کې ب

 ېپه د   ېژندل. ګو چېخبري خبر ؤ او خپل زړونه ئې هم پ

هم زما په شان کمزوري ښکاره کوي خو  ئمعامله کې هغو

شه خپله ېچيده او پراسراره غوندي خلق دي او همېپ ئهغو

نه  ېوقوفه. زه پټه ول ېي. او زه يم خر، بړ مزوري پټه کک

 ه وَهل خَورم.ز شم......... هم دلته 
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  هورسره مناسبه ون ېليدو نو نوره ګفتګو موپه قهر  ېکولال چي م

 نۍجي ېزلمی سيک د هغ وي ېدم چېر سوځېډ ېګڼله، خو زه په د 

 رهېئې ډان ؤ. د هغه ونه د شپږ فيټه نه په برَه ؤ. په مخ وسره ر 

د هغه مخ نور هم ښائيسته  ېږيره وه چي په پک ۍښائيسته نر 

بل سره متعارفه هم  ودو. هغه زلمی او د کولال لور د يېښکاره ک

 بل سره ود ي ېان ؤ. ګو چوسنګ په سنګ ر  یځا ونه ؤ خو بيا هم ي

ږ کتل. لود خبرو همت نه ؤ خو بيا به ئې هم يؤ بل ته په خوږ نظر 

دم خو چي ما په زړه کې خپله او د هغه ېه سَوځساعته پوري خو ز 

کړه نو خپل ځان راته په هر اعتبار کم تره ښکاره وسيک جاټ موازنه 

لي سره مي اخيري ځل ېسوړ اسو  وشو،  نو ما هتهيار واچول. د ي

په بل  ېکتل او بيا زر شان مخته لاړم او د قافلوته  نۍجي ېهغ

څوک د  ېا کوشش ؤ چس زما داوڅلور خانيز کې ور داخل شوم. 

شي يا راته څوک د خپل کلي کس وملاقات  ېژندګلو کس سره مېپ

او د بچو خبر  ېښځ ېد خپل د خپل خاندان، او ېشي چي زه تر  ؤملا

وي  یم. که د هغه سره ډوډ ور سخت ېشوی هم ډ وږیواخلم. بيا 

ر د تلاش نه پس هم ماته ېغواړم. خو ډوهم  یډوډ  ېنو زه به تر 

 حق لره زه مايوسه شوم.  ېاو په د  نه شو ؤ کس ملا ېڅوک داس

 ېکړو. دلته د ګنو پټوپه وسيع ميدان کې آرام  ېقافل ېد غرم

څو خټونو شوي  وپه ي . دل او د سيند واښه شروع شولېختم

ي غاړه اونه د ر  ېلر  . ديرينو پاڼو سره ولاړي وود خپلي خ

 آسمانده.  هده، پيکه شان لکه چي په آسمان کې ډوبېښکار 

رو او ووده. د خېچه او کړسه ښکاره کورين او سخا ؤ. زمکه وخ

دوړو نه د خلقو مخونه ډک ؤ. ټولو په تندو لاس ايښی ؤ او د 

پل زمکي  ېره بابا نانک پل ئې کتو خو معلومه نه ده چېډ

دواو هغه خلق د پل په ېخَوړو که آسمان. پل هيچرته نه ښکار و
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ليډرانو د محِل وقوع نه اندازه تلاش کې راغلي ؤ. د قافلی 

پله  ېس د هغاوده.  يلاره غلطه کړ  یهغو ېيسته چخوا

خاته طرف تلل ؤ، بيا د  لمرميله د  ېدو د پاره در ېپوري د رس

 دل، پنځه ميله نور تلل ؤ.ېلاس نه ګس لاس ته تاو  يښ

ئې  ینستل ډوډ ې، لسو شلو په پينډو کې کښودري وخلق َد دو

ی او شا څوکا نو او سيکانو ځوانانو خوهندوا ېخوړه. د قافل

، کرپان ) يو قسمه هتهيار ( سوټي او ې، چړ ې. ډند ېورکول

ني ي. ځېهم و ېسي ټوپکو نه مسلح، د څه خلقو سره تمانچېد

شانه نظر ئې په ېاو په پر  ېيسي واخهم ر  ېډنډ  ېخلقو هس

جود اوب یاو سخت ېفضا کې کتل خو په ظاهري طور د غص

شان،  غل ئېدلي ؤ. او کله کله سترګو کې ېر وېپه زړه کې ټول 

مړ شان نظر ښکاره شو نو لکه چي د زړه ټول راز  ودلی، يېر وې

نه شو. زه بيا د هغه هندو کولال او  و . ما نه صبر ووئيلئې 

پينډي کې چي  ېپه کم ېله ورَغلم، يعني چ نۍجي ېهغ

چپ چاپ د پلار  ۍئې خوړه. هغه جين یناست ؤ او ډوډ  یهغو

هغه  ه طرف ته شا کړ  ېخوړه. هغ یسره ناسته وه او ډوډ 

 یپروائي سره خپله ډوډ  لا ېقاره سيک د کمالاوښائيسته او ب

ه ر لږ ؤ ځکېکې مصروفه ؤ. ګڼه ډيره زياته وه او ځائي ډ لوخوړ 

ي دلېشا د هغه ځوان سيک د ملا سره جنګ ۍجين ېد ښائست

 ېبه د دواړو په بدن کې منډ  کرنټ یوه، ګوره چي څنګه د بجل

 څمخته هي ېنه م ېخو د  ووک ېدم او سوچ مځېوهي، زه سوَ 

انو کس ېتابه کړم. ما دوه در  ېر بېنه کړی شو. وَلګي ډو سوچ 

غوښته خو هيچا هم را نه کړه. اخير سردار لهنا سنګ و ینه ډوډ 

کې شريک کړم.  یه د ځان سره په ډوډ ز هغه بنو )ښځه(   او د
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خوشحاله  ېودلو والا د هغښاته نخره او رعب ټولو نه زي

. د ووړه کې ئې سفر کېوه چي د غَوئې په ر  ۍکورندار نزمي

موقع هم د داسي شان او د امارت ثبوت  ېبچو په داس یهغو

و په ي ېبه د غوئې په ريړه کې نه بلک یلکه چي هغو ړوورک

 موټر کې سفر کوي!

خوړه چي ناساپه د خټونو نه شاته  یسه پوري ډوډ او مونږلا د

دارانو شور جوړکړو خلقو خپله يوکڅطوفان والَوتو.  ونه د دوړو ي

 ۍ. د خوشحاله کورنېئې کړ  ېده او منډ وښېپر  یخپله ډوډ 

ميندو خپلي  یاو ژړل ئې او د هغو ؤ بچي په ريړه کې ولاړ

 سيني وهلي.

 ؛يلئووته ئې  ېلهنا سينګ د بنتو نه خپل لاس راښکلواو هغ

 "د خپلو ليچو بنګړي مات کړه!"

 وهله او دشيشی و بنتو په زوره يوه ليچه د بلي ليچی سره 

 بنګري ئې مات کړل.

 ؛ووئيلچيچلي او ولهنا سينګ شونډي 

 ند مړ شو"اووايه چي د نن نه ستا خو

نه  و راغلي خو په خوله ئې هيڅ ېښکاود بنتو په سترګو کې 

 .ېو

له د  ېنيولي د مسلمانانو مقابللهنا سينګ چاړه په لاس کې 

ه ته او هغؤ دی وڅوکيدارانو طرف ته لاړو. بنتو په سر پنډ ايښ
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زما  ی؛ " هاېکړ  ېغييري نه چو ئې کتل. کولال د 

 لور.......جمنا.........جمنا........"

يستي وه او د ګنو خخو جمنا هغه سيک زلمي په غيږ کې را

وهلي، فرياد ئې و ېغيري چې. کولال ډېپټو ته ئې منډي وهل

رو آو ر د نفسا نفسي عالم ؤ. مسلمان حمله ېخو هغه ډوکړو 

خوا ېکړه. ټولوخلقو د ځان بچ کولو د پاره اخوا دوحمله  ېپه قافل

د  یدل چي د خپل ځان بچ کولو په ځاې. د چا نه کېمنډي وهل

طرف ته منډه کړه.  و! ما هم ييکولال د لور عزت بچ کړی و

ف ته منډه کړه ځکه د ونو د بڼ شاته نه ل خو مي سيند طر او

مسلمانانو حمله کوله ځکه ما مخالفي ډډي ته منډه کړه خو 

 نيولهوليدل چي حمله آورو په اسپو د سيند لاره هم وچي مي 

نو په ستړي ستومانه ځان مي د ګنو طرف ته منډه کړه. ګنو 

تل او هر وم چي د پټو نه هم حمله آور راوودلی نه ېته لا رس

 ښودو.ېمسلمان خپل بلم )يو هتهيار ( زما په سينه ک وي

ره نه کړم؛ هيڅ کله ې؛ هيڅ کله به ئې هههغه لمحه ماته ياده د

ره نه شي. بلم زما په سينه ؤ او زما څلورو واړو طرف ېبه مي ه

غټ اس  وشاته په ي یر ولاړ ؤ او د هغوآوته مسلمان حمله 

په شمله باندي خپل نيم مخ پټ  ۍناست د خپلي پګر  ېباند 

 اچولي ناست ؤ. ېکړی په رکابونو کې ئې پښ

چت کړو، مسکی شوم اولو په انداز کې لاس ودم ما د درَ  وي

او په  ېي کړ خپه سترګو کې مي سترګي ښ هغه سوار او د

؛ " څه قسمت دی زمونږه هم؛ ټول عمر مونږ ووئيل ېخندا م

د  ګنډه کوله،ېپروپلکه د کميونسټ په شان پاکستان له 
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د پاره مو جنګ کولو او نن چي پاکستان  يمسلمانانو د حِق آزاد 

 جوړ شو نو دا بَلم) يو هتهيار( زما په سينه کيښودی شو!"

تل؛ هغه کوم وونه  ېنګه دا ټکي زما د خلڅپته نشته چي 

 وزه خو نه ي ېځکه چ ووئيلطاقت ؤ چي په ما ئې دا ټکي 

په سياسي تحريک کې حصه  ېه پور م او نه ما د ننو ټکميونس

سوکاله او خوشحاله  ووالا ي څښلويستي وه. زه خو يؤ خَوړو خا

م چي د چا هندو، مسلمان، سيک دوستان هم دغه وانسان 

او ماښام به  کووشان ؤ. مونږ په لاهور کې خپل خپل کاروبار 

او محفلونه به مو کَول. زمونږ د سياست سره  شوی ځا وټول ي

بحثونه، اخباري جنګونه  ېونږ سياست خو تش د خلڅه کار؟ زم

 يو خلقو خبَر ږ او د کتابي مطالعو پوري محدوده ؤ! دا خو د و

. بيا....... څنګه زما مازغو په هغه لمحه کې زما د بچ کولو ېو

چي نن هم دا سوچ  هموندله. ز ود پاره دا اخيري بهانه يا حربه 

 ېزما د د  ږم چيېکوم نو هيڅ نه شم وئيلی. دومره پوه

باندي لکه د  ناست سردار يد مخالفي ګڼي په اسپ لوظونو

ن او د ئز نظر زما خاموشه، مطمېشو. هغه په تواثر  یبجل

؛ لووئيکتل او بيا ئې د لاس په اشاره ومسکي نه ډک مخ ته 

 ده".ېږ " دا پر 

ره س ېد هللا اکبر د نعر  و اوړ ک ېنه لر  ېمسلمان بَلم زما د سين

ئې حمله کړه. چي زه څنګه يواځی شوم  ېقافل او په همخته لاړ 

منډه کړه، څنګه مي منډه کړه، کوم  ېنو منډه مي کړه. چرته م

 ږمېږم. دومره پوهېنن هم نه پوه ېطرف ته مي منډه کړه؟ په د 

دم. د پټو په مينډهون ېر ېمي وهلي. د ګنو نه ت ېچي بس منډ 
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 لختو دم ، کله پهځېه په کډي کې غور ز . ېوهل ېمي منډ  ېباند 

م. د دلېر ېدم، په خټونه ختلم. د شګو د ميدانونو نه تځېکې غور 

ر وادونکي ځنېښکار ک و. د يېوهل ېلين په پټلو مي منډ  ېلوېر 

په شان مي د خپل بدن او روح ټول زور مي لګولو او د ځان د بچ 

؟ ېوهل ېمنډ  ېخوا ته م ې. کمېوهل ېمنډ  ېدو د پاره مېک

؟ څومره ساعته ېوهل ېمنډ  ې؟ څنګه مېوهل ېمنډ  ېم ېول

ټولو خبَرو په باره کې زه نن هم په  ې؟ د د ېوهل ېمنډ  ېپوري م

وثوق سره هيڅ نه شم وئيلی. دومره راته ياد دي چي ماښام شو 

ه ت ېمخ ېد ګوردوار  نو ناساپه راته ځان دربار صاحب کرتار پور

ښکاره شو. دګوردواری مضبوطه دروازی ته يوه د وسپَني جرندۀ 

 وغټ تخته پوش باندي ي وطرف ته د لرګي ي وود دروازی يوه ا

چت آواز د ګورو اواو په  وه هناسته ښځ ید هغه بوډ  بوډا سيک او

 ېکتل نو د يووګرنت صاحب پاټ ) عبادت( کولو. ماته چي ئې 

 دم. ېکتل نو ودر وته  یهغو ېد پاره چپ شول. ما چ ېلحظ

؟" ما د هغه بوډا سيک نه يۍ"بابا جي تاسو دلته ولي ناست 

 و؛ " ولي تاسو ته هيڅ معلومه نه ده!"وکړ تپوس 

" مونږ ته هر څه معلوم دي، زويا" هغه بوډا سيک د مکمله 

؛ " بيا هم مونږ هم دلته يو ځکه چي ځو نو ووئيلاطمنان سره 

لاد نشته، بال بچي هم نشته، د لري لري اوچرته به ځو؟ زمونږ 

ه جائيداد، څه کور هم نشته. مونږ پوري مو خپلوان نشته، څ

ر کړو؛ هم دلته ېدواړو چي د کم ګورو په پښو کې ټول عمر ت

دګورو  ئېاو بيا  ووئيلسو، هم دلته به مرو. دومره ئې اوبه 

 نانک عبادت شروع کړو.
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 ېان شوم اود ګوردوار وځي نه ر  ېو او د هغړ ما سر ټيټ ک

هم متنفس  ودم. چرته چي څه يېګرځ وڅلورو واړو ډډو ته 

 ده.ېده او چرته هم لاره نه ښکاره کېښکاره نه شو خو شپه خَور 

َختم او وپه ډبه  ېغټ کوهی ؤ. زه د هغ وګوردواری ته نزدي ي

د کرکړي په آسری کوهي ته ورکوز شوم. ما په دواړو لاسونو د 

ه ننپه کوهي کې د ېاو خپل بدن م لېنيوومي  ېکوهي  کرکړ 

دو. د يخو يخو ټنډو لمس زما وښېسست شان پر  ېغاړي باند 

ر ښه لګيدواو زه  په هغه کوهي کې، هم په ېپه ستړي بدن ډ

شوم؟  وده شوم؟ څومرهوده شوم. څنګه  ودههغه ټنډو کې 

دم نو سحر شوی ؤ. د نَور رڼا ېخو نه يم خبر خو چي پاس ېپه د 

او د کوهي په ډبه يوي  هه راښکاره شوي وننکوهي کې د

 ئې وهلي. ۍؤاو دولآسمان ته مخ کړی  ۍسپ

 دروازی طرف ته لاړم. ېَوتم او د ګوردوار وزه د کوهي نه را 

 هښځه مړ  ۍبهر د لرګي په تخت هغه بوډا سيک او د هغه بوډ 

 یپراته ؤ. پته نشته چي کله او څه وخت د شپي حمله آورو هغو

 قتل کړل.
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 اوَوم باب

 

. هره صفا وګوردواري نه چي يو څو فرلانګه مخته اوَوتم نو لا

دله او د سيند پل هم. يو نيم ېاوس د راوي لاره صفا ښکار 

 خلقو کې ېريفيوجي هم په منډه د سيند طرف راتلو. په هغ

سره هغه سيک  ېځل ته د هغ ېخو د  هما جمنا هم اوليد

 ینه او، يو تک سپين د سرو سرو اننګو والا يو پيښور  یزلم

. جمنا ؤ یسره نيول يځوان او او هغه د جمنا لاس په مضبوط

 ې. د هغېسترګي ښکته کړ  ېئ يوه لمحه ماته اوکتل او بيا

تا و" سړ . ما د جمنا نه تپوس اوکېسترګي د اوښکو نه ډکي و

 د پلار څه وشو؟"

 " وَوژل شو!"

 " او......او.......هغه؟"

 " هغه هم وَوژل شو"

جمنا سر نور هم لاندي کړو. هغه پښتون ځوان د کمر بند په 

 ؛ووئيلوکتل او  ئېښودو، ماته ېچه لاس کتمان

 " ځه، ځه. مخته ځه. فضول خبَري مه کوه!"

شاته  ېنه جدا شوم او مخته لاړم. رومي ما پس یزه زر د هغو

 ې، بيا به هم هغاوَرټله ځله هغه ېدر  هشاته راروانه وه. ما دو
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 وخوزوله او ۍلک ئېماته څه په عجيبه نظر کتل، د ميني نه 

 شاته راتله. شاته ېما پس

دو. راوي هم اوس په واضح صورت کې ېک ېسيند اوس نيزد 

 دل مناسبه و نه ګڼل. پهېر ېرا نمودار شو، خو ما په پل باندي ت

پل  او دؤ  ایپل د پاکستان غاړي ته د مسلمان حمله آورو ځ

. او د ېو ېحمله آورو اډ  يته د هندوستان ېهندوستاني غاړ 

او  ید ېدواړو طرف ته لوټ ک ېهندوانو او د مسلمانانو قافل

 د ئېچي کمان  هو ی. په پل باندي تش د فوج څوکلدېوژل ک

 چيؤ خو د هغه تش دومره کار ؤ ز افسر په لاس کې ېيو انګر 

په نمبر نمبر د ځان او د مال  ېد هندوانو او د مسلمانانو قافل

کړي. پاکستان کې څه کيږي، هندوستان  ېر ېسره ت ۍد سلامت

 . ؤذمه دار نه  یهغو ېد  کې څه کيږي، د

غاړي ته د ځان  ېاوس زه د سيند په غاړه ولاړ وم. د راوي هغ

 ېته ماته په سينکړاو خيم ې. مخامخ غاړ هسلامتي و

يا  ؤته ناست  لمر. په زرګونو خلق د سيند په غاړه ېدلېښکار 

ي ږ سپَ  ئېاو يو بل له ؤ . ښځو ويښته خلاص کړي ؤ ملاست

په شګو  لامبل. ماشومانو ګپخوله. څه خل ی. چا ډوډ ېغوښت

وهلي او يو بل  ېغينه چ یکې کورونه جوَړَول او د خوشحال

 .ېوهل ېمنډ  ئې ېپس

 اود يو نوي ژوند نويد؟ هته سلامتي و ېمخامخ غاړ 

ژوند په مينځ کې ولاړ ما سوچ  او دي غاړي ته د مرګ او د

ته به څنګه رسم؟که په پل ځم نو د  ېکنار  ېکولو؛ هغ
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وري ځي پ ېږم او ما په څه چل د د ېر ېمسلمانانو د سنګر نه به ت

 کې اچولو ته تيار نه وم. ېبچ کړو اوس په مزيد خطر 

کول. ما هغه په  ئېرومي زما د پښو سره ولاړه ټياون ټياون 

 لته ووهله؛ " ځه لاړه شه، تښته، واپس ځه". 

 کول. ئېهم هلته ولاړه ټياون ټياون  ۍخو سپ

 و  ېو. ما جامړ ي آخر خپل همت رابيدار کپه سوچ سوچ م

 ېاو سيند ته مي ودانګل. بل ېکړ  ېپټ ېيستلي او سترګي م

 ؛ېکړ  ئې ېغيو زه اوليدم چي ما ټوپ کړل، چګغاړي ته څه خل

........ يو غريب هندو ځوان ډوبيږي، ړیک ی....... منډ ړیک ی" منډ 

ما په سيند کې  لامبو وهله. رومي په غاړه  –" ړیهغه بچ ک

په زړۀ  ېولاړه وه. يو څو لمحو د پاره چپ وه. شايد چي د هغ

، چي هغه دي زما سره وي که د خپلو بچو سره چي ؤکې جنګ 

دلي او ټياون ټياون ېپښي رپ ې؟ د هغؤد هغي په خيټه کې 

 کول. ئې

 " سَتنه شه، رومي! رومي، واپس لاړه شه!"

 سيند ته و دانګل. خو رومي 

. بيا هم رومي د خپل پوره طاقت خد اوبو چپه په زوره و

زما شاته شاته لامبو وهله. د هغي  ئېاستعمال کولو سره 

 په بټو بټو ېوړه شانتي مخوکه د اوبو نه لږه بهر وه او د هغ

ري او د وحشت سره سره يو عجيبه شان ويسترګو کې د 

 .ؤرري جهلک مضبوطي او ضد، او همت او  د بهاد
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غه کړه؛ " رومي واپس لاړه شه، واپس لاړه شه. ما پسي يما چ

 ".همه راځ

 رومي په پوره قوت سره ما پسي لامبو وهله.

ا دو شوه. مېاو رومي په ډوبه بيا د اوبو يوه زوره وره چپه  راغل

ي بس ې. هغه په بهدو وليدېکېخو رومي د ځان نه په لر  یړومب

 ې. بيا د هغهلاسو پښو وهلو وليدزو چپو کې د ېسره په ت

ډوبي شوي. آخر غوږونه  یمخوکه ډوبه شوه. بيا د هغي سترګ

ډوب شو او په سرکونډو سرکونډو د هغي لاش د اوبو په چپو 

 کې ډوب شو.

رومي. تا به زما مرَسته کوله؟ چي ټولو  ېد ې" ته به هم مړه ک

و د و کلي او خاندان ااښودم، او زمکي ېښودم. چي ملک پر ېپر 

ښودم ېکور خلقو او دوستانو ملګرو. چي هغي زمکي هم زه پر 

چي د چا سره مونږ د زرګونو کالو نه ميني او محبت عهد و 

به زما سره وه؟ انسان  ۍ، نو ستا دا حقيره سپؤ یپيمان تړل

 زړهودلو د پاره؛ دا زپاتلو د پاره چي قدرت نن هم په ښته د 

او د مهرو وفا سبق کې مينه لري! او فطرت نن هم د الفت 

 ، ولي ځانۍوقوفه، انجانه، نا پوهه ، احمقه سپ ېايزده کوي. ب

د هغه حقيره انسان د پارۀ د خپلو بچو  ېو؟ ولي د ړ ختم ک

؟ او د ظلم ید  یدلېچي نن د خپل مقصد نه اوړ  هقرباني ورکر 

 و ستم په وينو خپل مستقبل داغداره کوي.

و عهد مړ شو، يو رومي مړه شوه او د هغي سرَه شايد چي ي

 هدېتهذيب مړ شو، يو داستان وران شو، د تاريخ يوه پاڼه واوړ 
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شوي، او ماته دا معلومه نه  ېاو زما سترګي د اوښکو نه ډک

ې! ک څپوپو کې ډوبيږم که د اوبو په څشوه چي د اوښکو په 

دم؟ دا هم راته ياد نه دي. شايد ېڅنګه زه بلي غاړي ته را اورس

ته بوتلم. شايد چي د مرګ  ېزه بلي غاړ  پوڅ ېد اوښکو هم د 

لو. ماته بس خښب وپه وخت کې رومي خپل قوت هم ماته را 

دم نو يو څو ېدومره ياد دي چي بلي غاړي ته نيزدي و رس

 م.وراښکل ئېځوانانو زه د لاس نه و نيَولم او غاړي ته 

!" او یلغړ د  څخي لوېدا خو ب یاه یا؛ " هوئيل ېښځ ېبيا يو 

 خپله لوپټه زما په بدن وا چوله.  ېښځ ېسره هغ ېد 

 .هوشه شوم ېبيا زه ب
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 اتم باب

 

ې ما آخر لو کولو لټوومپ کې په لټوېبله ورځ د شرناتهيانو په ک

وي چي کوم  هندوان او  ېمونتلو. واضح د وخپل خاندان 

ان شرناتهي ید هلته نه تالا والا دلته راغلي ؤ، هغو ېسيکان چ

 یوکوم مسلمانان تالا والا هلته ځي هغ ېنه چ دل او دلتهېياد

او  ی. هندو چرته مهاجر نه شي کيد کيږي لئيته مهاجر و

. د شديد نه شديد ید ېمسلمان چرته شرناتهي نه شي ک

دو. زما د کور خلګو چي ېک یمصيبت کې هم دا تفريق ساتل

نه په ژړا شو.  یاو د خوشحال ر خوشحاله شوېليدم نو ډو زه 

خيرن شان پيټي کوټ  وي هګََوټ کې ناسته و وي زما ښځه په

 وهپه تن بله هيڅ څه جامه نه  ېد هغ ؤ یاچول ئې او بلاوز 

. ما هدلي وېځکه چي هغه هم په دي حالت کې د کور نه تښت

 ؟"ی؛ " مّنا چرته د وکړونه تپوس  ېد هغ

په غټي  ېخو د پښ ئې. لږ ساعت پوري ئيلنه و وهغي هيڅ 

 هنيولي او په ژړا شوه. ز و ېګَوتي زمکه را کنله بيا ئې زما پښ

 په هيڅ پويه نه شوم.

خو  یوژلو. هغوو؛ ' مّنا مسلمانانو  ېچ وئيلآخر زما رور ماته 

هغه عاجزه خو په څه چل بچ شوه  ایبه ستا ښځه هم بوتَلي و

کامياب شو. مرسته نا وخته را  یخو خور بوتلو کې هغو

 .دو"ېرسو

 "سروج خور هم.......؟"



 

83 

 دم. زما ټولځېغَور وتل او زه په زمکه ووزما خلې نه بې اختياره 

تک سور شو  ېدو دم نه ؤ. مخ مېدو. په ما کې د در ېبدن رپ

په غوږونو کې شړنګارې شو او ما دا محسوس  ېاو غصې نه م

طوفان خوټکيږي. ما خپل سر  وکولو لکه چي زما په وينو کې ي

ا زم ېکه چي ما داسي محسوسه کوله لکه چځ لونيووپه زوره 

 ي.ږ شليومازغه به اوس اوس 

 !"ید ې؛ " داسي نه شي کېکړ  ېغي" نا، نا " ما چ

" په زرګونو خلګو سره داسي شوي دي" زما رور ماله دا خبر 

 ؟"ید ېو؛ " ستا سره ولي نه شي کړ راک

د اوسه پوري خپل ځان يوه بې حده لحاظ مند او خنده ګل 

مرنج(، غير متعصبه شان هندوګڼلو چي د چا په حلقه )مرنجا 

احباب کې د مسلمانانو اکثريت ؤ، چا چي د ننه پوري په فرقه 

سماجي او سياسي تحريک کې  ېداس وورانه تحريک کې، په ي

 د ئېرو پنځوسو کالو کې ېيستي چي په تخا هحصه نه و

پنجاب فضا متعفنه ساتلي وي. د اوسه پوري خو ما په خپلي 

خو چي د خپل د بچي  ر ناز ؤېاو په آزادي باندي ډ يوشن خيالر 

نو لکه چي  هدېد قتل او د خور د اغوا قيصه مي څنګه واور 

په شان او ما هم هغلته مسلمانانو  وی، د لېد ېخوټکو ېزما وين

ته کنځل شروع کړل. دا نفرت زما په زړه کې د کم ځي نه 

ې لمحې د پاره راغلې؟ د خپل احساس په شدت زه پخپله د يو

حيران شوم خو بيا د انتقام او غم او غصې د جزباتو په چپه 

 زهدل او ېبهوکې زما ټول ښه خيالات لکه د خس و خاشاک 

 دم.ېدر و یپه جوِش انتقام کې ليون
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ه. ړ راک هه. چاقو. څه چاړ ړ غه کړه " ماله چاقو راکيما د قهره چ

 ".هچاړ 

 ه؟"؟ څی؛ " دا څه کووونيووزما رور زما لاس 

م. زه به د يو يو مسلمان ړ ک هم. زه به ئې مړ ړ " زه به ئې ختم ک

 .ېوهل ېغيکړم!" ما په زوره زوره چ ېمرئي پر 

نيَولم او وشو په تا؟" زما رور زه کلک وشو روره؟ څه و" څه 

و او په ړ . خو ما په زوره د هغه د ګرفت نه ځان خلاس کووئيل

 ېورکول یغو سورو او غيض و غضب مي د انتقام دهمکيچ

 َوتم.........واو بهر 

 وکړو. دم او سوچ مي ېدر ووهلي نو و ېم ېيو څو ګزه منډي چ

يو څو نور خلګ به هم وي، څه نور خلګ خو به هم زما هم 

ر زر ماته ېلټوم.......... ډوچي زه هغوی  هخيال وي. ماله پکار د

د شان قطار اوږ شو. د پيپل د وني لاندي يو  ؤهغه خلګ ملا

 ئې ې، چوکړو ورغلم يو سړي نه مي تپوس ېزه نيزد جوړ ؤ 

ه ؤ؛ " دلت یي اغوستئقميص ؤ او خيرن شان پتلون  یدلېشل

 يږي؟"او راشن مل

، دلته د سيکس راشن هو؛ " و ئې وئيلخندل، وهغه زلمي 

 يږي!"او مل

 " څه مطلب؟"

. مونږ دهام په لاس راغلي  ۍ؛ " يوه مسلمانه جينوئيلهغه 

 "وبې عزتي کو ېد هغ

شماَرل. زما نه مخته پنځه وما په مخامخ قطار کې ولاړ خلګ 

ويشت کسان ؤ. په لږ ساعت کې زما شاته پنځلس سړي نور 

 دريدل.......واو  وراغل
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 کړو.وتپوس نه " دا قطار به د کمه پوري وي؟" ما د هغه ځوان 

 و.ړ شي!" ځوان جواب راک نهمړه  ۍ" چي تر څو پوري هغه جين

م. خلګ په نمبر نمبر وزه په قطار کې ولاړ لږ ساعت پوري خو 

 ړهزري ېډ ۍجين ېؤ او د هغاوږد ر ېدل، بيا هم قطار ډېمخته ک

ړه څه چل ز. په ولاړه ولاړه مي په هلېو ېغيدونکي چېشل

ي ئوي او رورو  یچا په موټي کې نيول هشولکه چي زما ذړ و

 .ېري دردناکه وېډ ېغيچ ۍجين ېمروړي. د هغ

 خور يم. اې روره، زه ستا خور يم"." اې روره زه ستا 

ي نه ځ ېاو د هغ ېما خپلو دواړو غَوږونو کې ګوتي واچول

 دم.ېتښتو

قميص والا ځوان په خپل خيرن پتلون لاس وهلو  يدلېهغه شل

؛ " وئې وئيلخندل او وتل په زوره ئې وکاو زما طرف ته ئې 

 بزدله!"

خپل مخ ي نه منډه کړه خو په منډې کې ما په ځ خخو ما د هغ

ړي وهلي، په ژړا ژړا مي خپل زړه واپس تلو ته مجبوره ېپاس

کې  یکولو. ما د مّنا معصومه مخ د خپل يادونو په کټهر 

به انتقام د پاره د خپلې خور سروج معصومه ذلو. ما د جودرو

 ېخو هر ځل به د سروج مخ به ويل هيستل غوښتلخمخ سهارا ا

به بدل شو........ په صورت کې  ۍجين ېمسلمان ېشو او د هغ

او  ېو ېغيزما د روح په ويرانو کې لکه چي ازلي د ښځي چ

 مدد غوښتلو؛ ئېغو يغو چيپه چ

 روره زه خو ستا خور يم".ا " َو روره............ اې روره. ي

 په منډه منډه زه پل ته د تلو والا سړک ته نيزدي لاړم.
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 ېپات. تش يو څو خلګ هره شوي وېد مسلمانانو يوه قافله ت

ک نه ښکته يو څو ګز په فاصله کې په کچه زمکه ړ شوي ؤ. س

يو قبر کنيستو. نيزدي د يو کلي وال مسلمان لاش  ئکې هغو

. ههغوی يوه کپړا اچولي و ېپروت ؤ. تش بدن پروت ؤ چي پر 

اندي ک بړ کتل. په سوخوا ېدو. ما اخوا دېسر ئې هيچرته نه ښکار 

يستې ؤ او خيو سر رايو مسلمان بوډا په دواړو لاسونو کې 

،خپلو لاسونو ېښکې َوچولاوراروان ؤ هغه به په مخه خپلي 

و به ئې ژړل ا چيغو غوچيکې نيولي سر ته به ئې کتل او په 

 ل به ئې؛ئيو

 !!" ی! زما زوی" زما زو

 ټول خلګ چپ چاپ ولاړ ؤ.

 " زما بس اک يو زوي ؤ فجا........"

 ؛وئېل ئېکتل او وبوډا د زمکي نه تر آسمانه پوري 

 ...... زما فجا".ی" هر يو زو

 دو.ېدو....... ژَور ېقبر کنيستې ک

 یو........ د فجا تند ړ تندې ښکل ک یبوډا په اخيري ځل د خپل زو

ؤ.  هصبيح ؤ او د هغه په تندي باندي ګنګري ويښته ګډ وډ پرات

 خپلپاو هغه  ېښائيسته و ېر ېاو ډ ۍنر  ۍنر  ېاو دهغه شونډ 

ې د وتکش شلا په عجائب ګر کې ايښ خاموشه مخ کې لکه د

 د بدهه د مجسمې غوندي ؤ.

 سري کال او هر هر مهات َد س ېکنيستې شو. د لري نو قبر 

و او ړ قبر ته ورکوز ک یديو نعرې راتلي. قبر کنيستونکو زرزر مړ 

ل خو بوډا هغوی مني کول اود پاسه ئې خاوره اچوله.  ېد هغ
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 ه ړ دوا ۍکسان ورته قهر شو نو بوډا په بې بس هخو چي يو دو

 چت کړل.ه اولاسونه د دعا د پار 

 ست سري کال ! هر هر مهاديو!

ي نه ه ځواو د هغړ هغه خلګو زر قبر د خاورو نه ډک ک

دل. صرف هغه بوډا قبر ته ناست ؤ او سورت فاتحه ئې ېتښتو

 لَوستله.

ا. نو. بَښلو وال. پروردګار د عالموه" ټول تعريفونه د هللا د پار 

او هم ستا نه مدد  ود جزا.هم ستا عبادت کو ځمالک دې د ور

غا(. لاره د هغوخلګو چي ېښايه لاره مونږ ته سيدها)نوغواړو. 

 کړو.و ېتا نعمت پر 

 او نه د ګمراهانو. ید  یغضب شو ې"سوا د هغو چي پر 

 الحمدهلل رب العلمين.........."

 ېدلېځلو ېکې برچهيانست سري اکال! هر هر مهاديو!!  هوا 

او د بوډا مسلمان بدن په څلورو ټو ټو کې تقسيم شو. 

دونکي په خله اخيري نوم د خدې ؤ او د مړ کولو والا په ېمړک

دونکي ېري مړ کولو والا او مړ کيخله هم د خدې نوم ؤ. او چ

ر ېؤ نو بې شکه چي ډ ایچت که خداو ير لر ېوالا د پاسه، ډ

 ستم ظريفه ؤ!

بيخي نه  ېدم خو اوس په د ېتښتوي نه هم زه د هغي ځ

 دم چي تښتم نو چرته به تښتم!ېپوه

ر په شان ومپ کې دا خبره لکه د ېبله ورځ سحر زمونږ په ک

ره غټه قافله به د غرمي ېخَوره شوه چي د مسلمانانو يوه ډ

ښت پنځوس زره نفوس باندي ېشا سلو  اوريږي. خوا ېپه پل ت

ر ېسره هندوان او سيکان ډ ېخبَر  ېبه دا قافله مشتمله وي. د 
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 اوکې مصروفه شو. د خوا  يخوشحاله شو او د حملې په تيار 

شو او زرزر  لغوښتوشا د بانډو نه جاټ هم د مدد د پاره را 

 انتظامات کول شروع شو.

د پل نګران افسربه ټوله قافله  ېچ هدا خبَره خو بيخي طې و

مخکي تقسيم وخت  ېد تلو حکم نه ورکوي ځکه چ یپه يو ځا

ي نه راتلونکي هندو قافلو د اوشوې ؤ. دوه ګينټو د پاره پل د ر 

نه دلته نه د مسلمانانو  يځ ېنټې د ېګ هدو او دوېپاره خلاص

دې. داسي په نمبر نمبر دواړو ېک لور کړ  هدلو د پار ېر ېت قافلې

 چي ېو اوږدې. خو قافلې به دومره ېد ېر ېته قافلې ت وطرفا

په  . بيا دا چيیدلېر ېنټو کې نه شو تېګ هدو ېټول خلګ په د 

حصه کې به د مدافعت  ۍعام طور باندي د قافلې په ړومب

ته  ۍر ښه ؤ خو چي څنګه څنګه به خلګ د قافلې لکېانتظام ډ

دو ځکه دواړو ېک یراتلل نو د مدافعتي نظام به رورو کمزور 

حصه  لهواغاړو ته چي به خلګو په قافلو حمله کوله نو د قافلې 

ز افسر ېاو چي انګر  هشو ید ودو ته پريښېر ېخيريت سره ت به په

دو او د لاس په اشاره به ئې قافله ېدر وکله د پل په مينځ کې 

ريت سره زر تير شو خو يدَرَوله نو مخته والا خو به د ځان د خو

يري نه و چي کم به شاته پاتې شو نو د هغوی مخونه به د 

ه چي اوس ب هو دل لکه چي دا ټولو ته معلومهېسپين ؤ تښت

به دا دوه  هرو د پار آونټې پس خلاصيږي. د حمله ېګ هپل دو

رو د قافلې په کمزوره حصه آونټې غنيمت وې چي به حمله ېګ

کړه او په سينکړاو مسلمانان به ئې لوټ کړل، جوبل به وحمله 

ي دواړو غاړو اودل. د ر ېبه ئې وژل او بيا به ؤ تښتو ئې کړل، 
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اخوا هم د هندوانو، سيکانو، او د خوا هم او ېته، د پل د

 مسلمانانو لاشونه پراته ؤ.

ولاړ  ېد غرمي زه هم د پل نه سل ګزه لري، سړک ته نيزد 

 ته د وطرفادواړو و  دونکو قافلو ته مي کتل. د سړک ېر ېت

هندوانو او سيکانو جنج ولاړ ؤ. څه خلګ خاموشه ولاړ ؤ، څه 

په انداز کې فقرې ويشتلې. چي کوم کس  اویخلګو د سپک

څومره بوډا ؤ هغې هومره به ئې د قافلې مسلمانانو ته 

ان وکنځلي کولې او هغوی سرونه ښکته کړي ؤ او ر  ېغلط

ږ کې نيولي، کمزورو ېيستي، ماشومان په غخؤ........ پنډونه را

خوندې د  ېلوڼ ېدل، خپلېله سهارا ورکَړي، وړو ته غصه ک

شان هلک خپل  ینر  یان ؤ. يو کمزور و......... ر ييوللاسونو نه ن

دو والا يو مسلمان هلک باندي لاړې تو کړې. د ېر ېخوا نه ت

ې ک يشان تيز ه پ یمسلمان هلک مخ تک سور شو هغه د بجل

او په غصه  ونيووتو چي پلار اوواو د سړک نه ر  وړ سوک جوړ ک

ک او و او بيا ئې هغه هندو هلړ ته ک ېغاړ  ېئې د سړک نه بل

د هغه سره نورو ولاړو هندوانو ځوانانو ته د معذرت په انداز 

 ؛وئيلکې 

 " معاف ئې کړه، ماشوم دې کنه!"

 یؤ، اوس لکه  زمر  یيري نه شاته شوو ل د اوهندو هلک چي 

از کې مسلمانانو ته کنځل کول. آواو په خپل نري ی مخته راغ

 له ؤ!ر خوشحاېډ ېو شا خلګو د هغه په بهادري باند ا د خوا

وخت کې ساه   ېګوره د دې په د  و؛ ووئيليو پوخ عمر هندو 

زمونږ هندوستان کې  ېنه مخک ېي، چون نه کوي او د د ووځ

دل او جماعت مخته چي به لږه باجه وهلو ېلکه د زوم ګرځ
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باندي به مونږ ته قهر شو او اوس چي ورته مونږ کنځل هم 

دي....... د ان وسره اوري او ر  ۍنو څومره په خاموش وکو

 .........)کنځل(.ئدو

او  دوېلګوي نظر ئان يو پوخ عمر مسلمان وناساپه په سړک ر 

 مسلمان ته په ېشو. هغه هغ ېکنځل ئې نيم په خله کې پات

باتو نه متاثره ذګډ وډ ج یتل او د حيرت او خوشحالوکحيرت 

 وهله:وغه يچ

 احمد يار!" وئيل ئې " 

چت کړو او د سړک نه اولږ دې پنډ واحمد يار په خپل سر ايښ

ژندو نو ېپو ؤ چي ئې  یکتل چي د کوم ځي نه آواز راغلوباهر 

نتهو، د سَور زويا، ته  ې ئېغه کړه ؛ " وينه ئې چ ید خوشحال

 چرته؟؟"

او ژړل ئې. بيا  ېور کړ  ېږ ېبل له غ يواحمد يار او نتهو دواړو 

، معلومه شوه چي دواړه د يو کلي چمياران ؤ. د ورکوټي والي

 بيا هره کړي وېت یيو ځائې څه حصه  ۍاو د ځوان يد هلک وال

او بل جالندهر ته.  یپه تلاِش معاش کې يو چميار لاهور ته لاړ 

 او ژړل ئې. ؤ ياوس دواړو يو بل له غاړه ورکړ 

د هغه خور چي څوک تاته  .؛ "ته زما کور ته راځه ووئيلنتهو 

 ګوري!"وپه کاږه نظر 

. ید ېاو خامخا به ځم. اوس نه شم پاتي ک" نه نتهو، زه به ځم، 

 غورزولو".وستا روڼو مونږ 

پنډئي زخم ئې ورته  ېچت کړو او د خپلاواحمد يار خپل لنګ 

 تړلي وه. ټۍسخا شان پ ېپر  ېو چوښود 
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؛ " خو ووئيل" هغه خو زما نصيب ؤ چي زه بچ شوم" احمد يار 

 ".ید وظالمانو زما د مرګ هيڅ کسر نه ؤ پريښ

 یوژلومي لاره کې  یشو. ځوان زووغه حال هلته "زما هم د

 شو".

نتهو؟ مونږ خو  ید  ی......... دا په زمانې څه چل شویها ی" ها

به په جالندهر کې هم پيزار جوړولو او په لاهور کې به هم پيزار 

 ؟"ید  ی. بيا دا جنګ په څه خبَره شووجوړو

و د ا وړ ر کېنتهو چي په هيڅ پويه نه شو نو په سر ئې لاس ت

؛ " د زمانې هوا خرابه وئيل ئېويښته ئې راشکََول اوۍ کنپټ

 ده، احمد ياره!"

؛ " کني نو قافله به ووئيل" ښه زه ځم........" احمد يار زر 

 ي".ووځ

ړه ملګرو په اخيري ځل يو بل ته تر غاړه وَتل. چي احمد يار ادو

ر ؛ " د جګ بختياهغه کړ يته لاړو نو شاته نه نتهو په زوره چخم

 لغني ته زما سلام وايه!"اعبد هخان تر 

او په قافلې کې ورک  ووئيلد لري نه " ښه! ښه!"  احمد يار 

 شو.

سره د خبَرو نه پس راستون شو نو  وچي نتهو چي خپلو ملګر  

د خواو شا هندوانو هغه ته په داسي نظر کتل لکه چي لعنت 

شان مسکان راغلو.  يکوي. د نتهو په مخ يو دشرمندګ ېپر 

دپاره څه وئيل غوښتل خو د ځان سره ئې څه  ؤد خپل بچا هغه

ي نه زر ځ ېو او د هغړ او زر ئې سر ښکته ک وکړوغور غور 

 شو. ېلر 
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هغه وخت چي زما په زړه کې څه راغل، چي ما يو ګام 

شوم او د مسلمانانو سره سره  ور دننهيستواو قافلې ته خوا

 :ئيلووتل او راته ئې وکان شوم. صرف يو سړي ماته ور 

 " ته دلته څنګه؟"

م او راغلم، وپوري هندو جوړ شوې  يځ ې؛ " د وئيلما فورا

 اوس خپل وطن ته ځم.......... پاکستان!"

. د هغه شک لري په مسکا ووئيل" الحمدهللا!" هغه مسلمان 

ر ېنو زما هيڅ پروا نه وه. زه ډ یشو ېهم لر  ایشو. او که نه و

 يعني د پله پوري ېر سره دوه سوه ګزه فاصلې پو ۍر ېپه دل

يره نه وه. د و شوم. د پوله پوري خو ماته هيڅ قسمه  یخو تل

قافلې دواړو طرف ته هندوان او سيکان ولاړ ؤ. په پل د 

ؤ او د يو لک  یخو هر هندو زمر  ېانګريزانو فوج ؤ. د پوله پور 

وا ؤ ځکه زه بې خَطره په قافلې کې د هغوی ېمسلمانانو نه س

 سره تَلم.

بابا  و! "وکړ ما ګس لاس ته ځان ته يو نيزدي يو بوډا نه تپوس 

 ئې؟" ینه راغل ځيته د کوم 

 " د مورنډې نه راغلې يم زويا" 

 ، بابا؟"ی" ستا خاندان چرته د 

 ! " په قبر کې!"ووئيلبوډا 

ه ر پېزه چپ شوم. د بوډا په مخ يو رنګ تلو بل راتلو. اخير ډ

ډې ؛ " د مورنو ئې وئيلاو  وواچوباتو قابو ذګرانه هغه په خپلو ج

واړه زامن ئې  ېيستې او زما در خواړه لوڼي وا ېسيکانو زما در 

نو په مونږ دواړو  ي وایهم وژل یوژل. که هغوی زه او زما بوډ و

 !"ایو یبه ئې غټ احسان کړ 
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بوډا نروچکي ښځه خپلو سپينو ببَرو ويښتو سره د هغه سره  د

ند ته اوسکان سره خپل خد يو عجيبه شان م ېانه وه. هغور 

ه ؛ " شش شور م، وئيل ئېدلهوکتل او په خله ئې ګَوته کيښو

 يښ شي!"او به ر  یکوه زما زو

 .وکړو؟" ما تپوس ی" زو

؛ يلووئ" او" هغه ماته را ټيټه شوه او په رازدارانه لهجه کې راته 

!" يو دم ید  یټه کې زما زوې" زه حامله يم کنه. حامله. زما خ

او په زوره زوره ئې خپله  هدريدوغا ېلري شوه او نهغه زما نه 

ټه وهل شروع کړه. " زه حامله يم. زه حامله يم. زه ېخ

 حامله......."

. زه هم هغلته ېزما نه برداشت نه شو ېغيد خندا چ ېد هغ

ښځه په راښکلو  ۍشوم. بوډا مسلمان خپله ليون ېولاړ پات

ره م. ګووان ور  راښکلو مخته بوتله. اوس زه بيا د قافلې سره

چي زما په زړه کې څه خبَره وه؟ ما څه غوښتل؟ زه ولي د 

م؟ ماته پخپله هم معلومه نه وه خو زه وان وخلګو سره ر  ههغ

 . ید ېک ېهم نه شوم پات ېقافلې نه لر  ېد هغ

دي ځل ته ما سره  د يو خوشحاله او مهذبه مسلمانانو خاندان 

بَرو اَترو نه، چال ډهال و شباهت، د اطوار نه، خ روان ؤ. د شکل 

د هغوی  ېدل. ګو چېبه ښکار ذنه دا خلګ پړها لکها او مه

ده. د اته او د لسو ېجامې خيرَني وې خو اعلا قسم کپړا ښکار 

کالو دوه ماشومانو ګګرې اغوستي وې. يو د څوارلسو کالو 

دي لکيرو وؤ. هلک د  یپه مخ ئې د خط آغاز شو  ېهلک ؤ چ

ؤ. هغه خپلي دواړه  ینيکر اچول دي او توررنګوشرټ اود 
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 ېد خپل او روان ؤ. د هغوی پلار ېو يکړ  ېخويندې سمبال

 وه. يلاس نيولې ؤ چي برقع ئې اچَول ېښځ

ې ا؛ " د خدوئيلکتل او ونه ماته  یهغه مسلمان د خوشحال

 چي مونږ اوس پاکستان ته را َورَسيدو!" یشکر د 

 .وکړو" په لاره کې خيريت ؤ؟" ما تپوس 

چي زمونږ څه ځاني  یهغې پاک پروردګار لاک لاک شکر د " د 

نټو کې به مونږ پاکستان کې يو. ېنه شو. په دوه ګ ونقصان 

 وطن!" یزمونږ نو یمخامخ د  یهغه د 

د يو عجيبه غرور او مسرت نه د هغوی مخونه ماته سرشاره او 

د ټال ټول رنګونه د  ۍشول لکه چي د بوډ  ه مسروره ښکار 

شَول! د هغوی ګامونه د پل طرف ته نور  ههغوی په مخ ښکار 

 ز شو.ېهم ت

 و او هغوی مخته لاړل.ړ ما خپل چال رو ک

روانه وه، يو دم ماته محسوسه شوه  ۍاوس زما سره يوه جين

وي. ما د  ېلکه چي په ټوله قافله هغه هم زما په شان يواځ

؛ " ته هندو ئې ووئيلکتل او ورته مي ومخ ته په غور  ېهغ

 کنه؟"

 ېپه خبره هغه حيرانه شوه او رورو تلل ئې شروع کړل. هغزما 

دونکو ېزما د خبَري څه جواب را نه کړوخو د هغي په د بدل

 دو.ېلګو ېباتو نه زه پويه شوم چي زما غشې په نښذج

ښته،سپين اننګي، سپينه ذنه، د ګلاب د ېپه ونې وړَه، زيړ و 

و فخر ي دلو کېې، پسته ملا، ډکه سينه، په ګرځېشونډ  يرنګ نر 

 ۍاو حسن، مظبوطي او بې نيازي، د غَوګونو والو ئې ټال

 ئې په يو دردناکه خوب کې ګرفتاره. ې، د سترګو ګاټېوهل
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 " ته څوک ئې؟"

 " زه پاروتي يم"

 ئې؟" يي نه راغلځ" د کوم 

 " د چيمه کلان نه"

 چرته ځې؟"

 " پاکستان! "

 " پاروتي ته پاکستان ته ولې ځې؟"

 "یوطن د  " هغه زما د محبوب

 " ستا محبوب؟"

ؤ. امتياز ئې نوم ؤ. د هغه پلار  یدونکې" هغه زما د کلي اوس

دار ؤ او يو  کټر مسلم ليګي ؤ. نر لوئي زميېزمونږ د کلي يو ډ

زما پلار د کلي ټولو نه غټ سيټ ؤ او کټر آريه سماجي ؤ خو 

 یامتياز زما سره مينه کوله او ما د هغه سره. مونږ دواړو يو ځا

 وې. ايم اې کې ....... سبق

" پاکستان چي جوړ شو نو د امتياز مور او پلار خپل ټول خاندان 

سره په هوائي جهاز کې لاهور ته لاړه خو امتياز لا نه ړو. د 

نه منل. هغه د  وو خو هغه ړ ر پويه کېهغه مور او پلار هغه ډ

دو ولي چي ما ورسره وښېخپل خوږ وطن پر  هپارو د پار  ېخپل

 ولو وعده کړې وه.ک هد واد

 " بيا؟"

هغه زما سره  ېره ساعته پور ېسره د ډ ۍد ټيټ سر او خاموش

نه مخکي زما پلار  ه؛ " د وادوئيلروانه وه. اخيره کې رو شان 

 وَژلو،ووَژلو! زما امتياز ئې په هندوانو بدمعاشانو وهغه په چا 

ر ېامتياز چا چي په مونږ بهروسه کړي وه......... زما امتياز ډ
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ر خلګ ېؤ او هغوی ډ یښائيسته، ځوان او تکړا ؤ خو هغه يواځ

رسيدم نو د هغه لاش ټپوسانو خَوړو" وؤ خو چي زه هلته 

ښکه نه وه، په شونډو ئې يو رپ نه ؤ، په اوسترګو کې ئې يوه 

غا روانه وه، ېسټ کې ئې يو خم نه ؤ........ هغه سيدها او ن

 .ۍيوه عجيبه شان جين

؛ " امتياز خو مړ شو اوس وئيل" هون!" ما په سوچ کې ډوب 

 کړي؟"وبه ته پاکستان کې څه 

" زه به د هغه د مور سره د هغه د کَونډي په شان اوسم!" 

 .وئيلر په فخر ېپاروتي ډ

. یراغل ېتل. يو دم پل نيزد وکته  ېر په حيرت سره هغېما ډ

 ؛ هدوښېپاروتي په پل يوه پښه ک

 ېبې وقوف ېې؟ واپس راشه، معصوم" پاروتي چرته ځ

 ی! چا محض د يو تصور په خاطر خپل وطن قربان کړ ۍجين

کيږي. خور د خپل رور د  هند د پاره مړ او؟ ښځه د خپل خید 

قربانه شي. دا ټولې رشتې خو د پوهې دي، د ويني او د  هپار 

بدن رشتې دي، خو تا خو د چا سره داسي رشته نه وه تړَلي، تا 

، ته خو د هغه کَونډه هم نه ینه ؤ کړ  هسره وادخو د امتياز 

ئې. ستا لړمون کې خو د هغه بچې هم نشته. ته د هغه د 

دې ېږ خاندان، ملک او د مذهب هم نه ئې. بيا ته مونږ ټول پر 

 ته کوم منزل ته روانه ينو چرته ځې؟ د خپل د تصور سره نښت

 داسي هم هدنيا کې څوک د ميني د پار  ې! چرته د ۍئې؟ ليون

؛ د ښځي د بدن هکيږي د پيسو د پار  هکيږي؟ خلګ خو مړ  همړ 

د پاره؛ دولت د پاره؛ طاقت د پاره؛ ملک د پاره، مذهب د پاره؛ 

دل او ټول ېآخرت د پاره؛ خو محض د يو تصور د پاره مړه ک
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ژوند د چا په ياد کې په يو اجنبي ماحول کې تيَرَول! لږ سوچ 

 رَه ده! واپس راشه".کړه پاروتي، څومره غټه احمقانه خبَ و

شان پاروتي، خپله سوګواره خو لکه د ګل ه پ ۍلکه د سپوږم

کتونکو  ېګوره. د د وشان خوشبوداره شادابه حسن ته ه پ

تا رو س کړه او واپس راشه بيا مونږ رووهندوانو نظر باندي رحم 

و. مونږ چي ستا د دهرم يو، ستا ړ د زړه نه د امتياز ياد وران ک

ټي او د سماج يو. مونږ، ېيو. ستا د سوسائد ملک او مذهب 

يستونکي والا يو. مونږ به خاخيري جاج ا ۍاو د بد  ۍچي د نيک

رو په  لو. رواوي ر ورورو تا د خپل مانوسه ماحول په ګيرې ک

سره، په دم دلاسې سره به مونږ تا  ؤخَوږه پسته کې، په نر دبا

و اخوا ر  چي ته رود پاره تياره کړو  ېلو. مونږ به تا د د اوپه لاره ر 

، او چي ېبه ش یوع کړې، ګوري به او موسکر خوا کتل شېد

 نو په خندا به شي. ېش یموسک

را َولو  ېر ته نيزد ورو به مونږ تا په مينې هغه  ر روېرو ، ډ رو

خي به د يو بل نا آشنا کس ېنو ب ېش ؤځله تا اووه  ېچي ته تر 

ره س ۍحالکې کېني او په خوش ۍشي او د هغه سره به په ډول

. مونږ هم دغه شان کړي دي. ېکره لاړه ش ۍبه خپلې سخر ګن

ره ېشان ډه کړي دي....... زمونږ پ ېد زرګونو کالو نه مو داس

 يږي!او مينه ښَښَولو والا به تاته هيچرته نه مل

 " واپس راشه. پاروتي.......... واپس راشه"

وه. تيره شغا په پل ېنه کتل. هغه ن وپاروتي يو ځل هم ماته  وخ

ده نو يو دم ېسر و قد او پر غروره، او چي هغه نيم پل نه واوړ 

دريدو او لاره وز افسر رامخته شو او د پل په ميانځ کې ېانګر 

 ئې بنده کړه.
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 بنهم با

 

غاړي ته لاړه هغوی خوشحاله ؤ او چي کوم  ېچي د پل نه هغ

خوف طاري ؤ او هغوی  وشو په هغوی باندي ي ېخوا پات ېد 

 ېخوا او د ځان نه مخته او شاته ئې کتل. د هغېه اخوا دپه مخ

 ېهلک خپلو دواړو خوندو سره بل  ۍکورن ېخوشحاله مسلمان

ته لاړی خو په عين موقع انګريز مينځ ته راغلی او لاره  ېغاړ 

بنده کړه، او د هغو َوړو مسلمان پلار او د هغوی مور دلته  ېئ

بچي  زما وګوری ئيل" و؛ وکړور فرياد ېپاتي شو. مسلمان پلار ډ

ده. پليز کمانډر ېږ دو ته پر ېهلته دي.بس ما او زما ښځه اوړ 

 صاحب!'

ند د پل اودواړه ښځه او خ هنه منل. نا چار  وخو انګريز کمانډر 

د حسرت په نظر  ېدل او خپلو بچو ته ئېدر وطرف ته  ونه ي

 دل. اوسونه ښ ېکتل، خو انګريز افسر هغوی د پل سره هم پر 

که هغه د ځ هغاړي نه د هندوانو قافله راتلو والا و ېد هغ

ړه امهاجرو نه پل خالي کړو او خلګ ئې شاته ديکه کړل. دو

 ويک باندي ړ ند د نورو مهاجرو سره د پل نه بهر ساوښځه او خ

دريدل. هغه شريف مسلمان به په مخه پښه په وطرف ته 

؛ " دا څنګه حماقت دی؟ څنګه ېبه ئ ئيلزمکه وهله او و

 ه اشاره په دو ېداسي د لاس په يو ېخاندان ئ وحماقت....... ي

ټکړو کې تقسيم کړل. هغه فوجي افسر که مونږ دواړه 

 ی!"او يدی وی نو د هغه به څه کم شووښېپر 
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نټی ېه، اوس دوه ګړ کوهغه پويه کولو؛ " صبر  ېد هغه ښځ

 پس به بيا دا پل مونږ له خلاس شي!"

خود دواړو زړونه د خپلو بچو  هړ ند له ورکاوخو خپل خ ېتسلي ئ

 ېدريدل او دپل نه به هغود پاره خوف زده ؤ په مخه به پنجو 

 ته کتل چي چرته د هغوی بچي ولاړ ؤ. ېغاړ 

دلو ې. پل نه اوړ هي نه هندوانو قافله راروانه وځ ېاوس د هغ

مهاجر ولاړ ؤ  هت ېغاړ  ېک غاړ ړ ک ته راغله. د سړ س ېوالا قافل

او تباه  دلېر ېشرناتهيانو ته ئې کتل. شرناتهيان ت یاو لوټ زو

ل سوا وشوي مهاجرو ته ئې کتل او د دواړو سترګو کې هم دا ي

هغه سخت  ؤ او هم هغه يو جواب ؤ. په کتو کتو کې به د نظر

نفرت به  د يو ژَور جرم د احساس سره به بوجهله شو او دواړو 

خوا به ئې کتل ېبه د يو بل د نظر نه ځان بچ کولو او اخوا د

ه ن ېشروع کړل، لکه چي څوک هم په هغه تلخ حقيقت سترګ

 شي لګَولی.

ته راغلم او اوس د  ېد شرناتهيانو قافل هن ېزه د مهاجرو د ګڼ

خي دا ېان شوم، خو ماته بولفه ډډي ته ر اهغوی سره مخ

 نه شو چي ما سمت بدل کړو. واحساس 

ان وکې ر  ېدل لکه چي زه هم په هغه قافلېداسي ښکاره ک 

 يم!

ر ېکې د خپل خاندان ډ ېلږ ساعت پس ماته په هغه قافل

ند او يو څو اوتربوره، يو تره، يو د ترور خ هشو. دو ؤکسان ملا

ټولو خلګو زما پلار په کټ کې اَچَولی ؤاو  ې. او د ېښځ ۍبوډ 
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ته په ميدان  ېغاړ  ېراروان ؤ چي هغه اوس اوس د پل نه هغ

 کې مړ شو!رو په مقابله آوکې د حمله 
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 بلسم با

 

د پلار په لاش ئې يوه کپړا اچولي وه او يو غَوټ کې پروت ؤ. 

پخولو کې  یاو ښځي د ماښام ډوډ  خلګ په ژړا ژړا چپ شوي ؤ

مصروفه وې. په داسي موقعو به اکثره د کلي د نورو کورونو 

راتله، خو دا خو کيمپ ؤ. دلته خو د هر چا سره خپل  ینه ډوډ 

د  ېي ؤ. رور مږ ي تږ ، ټول وایو یغم ؤ. چا به د چا څه مدد کړ 

ؤ.زه د يو جانګړ کټ په سهارا د پښو په سر  لیچتا انتظام له تل

کې يو څو هندوان او سيکان رضاکاران  ېپه د  ېناست وم. چ

 لوان بّلو ؤ.راغل. د هغوی مشر د لاهور مشهوره هندو په

بّلو په يوې سترګې ړوند ؤاو بله ئې د پشو د سترګې په شان 

ه نې دنټ کې. بّلو په لاهوري ګئيلوه. ټولو خلګو به ورته بّلو و

د مدي شاه په ځي کې د هندوانو پهلوانانو يوه غَونډه تياره 

کړې وه اود هندو رئيسانو خلګو په وينا به ئې په فرقه ورانه 

نو په د طرف نه جنګ کولو. بّلو لاهور کې فساد کې د هندوا

ځله ماله هم چندې له راغلې ؤ خو ما چرته هم نه  ېدوه در 

رغروره وې ورکړي. ځکه چي هغه ماته اوس وکتل نود هغه په پ  

 جهلک نمودار شو. اویلهجه کې يو عجيبه شان د سپک

بّلو ووئيل؛ " اوس لږ ساعت کې مونږ په مهاجرو حمله کَولو 

ده، بس اوس  يره شوېماښام شو. دوه حصې قافله ت والا يو.

 !"یخي ټيک د ېده. دا وخت د حملې د پاره ب ېپات ۍئې لک

 څه؟" ې، زما پوکړۍما ورته ووئيل؛ " حمله 

څه؟" بّلو لږه په سخته لهجه کې ووئيل؛ "هم  ې" او! او! ستا پ

چي  ی. د دوید  یدغه شان بزدله هندوانو پاکستان جوړ کړ 

 پلار مړ شي نو هم به وائي زمونږ ه ئې څه!"
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زه د کټ سره د پښو په سر ناست وم. يو دم د غصې نه د بّلو 

ې ئ دم. بّلو د کامل اطمنان سره ماته وکتل او وېدر وغ ېمخته ن

وئيل؛ " د حملې د پاره مونږد هر يو کور نه يو يو حمله آور اخلو. 

 اسپو زو، ټوپکو اودېد ن.....نټه کې راشن ډپو ته راشهېپه نيمه ګ

ره نظر په ما ې!" څلورو واړو طرف ته تید  یټول انتظام شو

 ښښ ؤ. 

چيچل او ورته مي ووئيل؛ ' زه به درشم!" بّلو وما غاښونه 

 .یخندل او لاړ و

د هغه خندا زما نه برداشت نه شوه. زه هم په هغه وخت په 

ه مونږ شاته شاته لاړم. د هر کور او د هر خاندان ن ېهغه پس

رو آويستل. چي څنګه څنګه د حمله خيو يو دوه دوه سړي وا

ريدو. د ېد نظر قهر هم ډ دو؛ د لهجو سختي اوېر ېتعداد ډ

يستې خر ااو. د خلګو مخونو لکه چي ېد ېلاسونو ګَوتې بېتابه ک

ه ن ېنو هلته د مخک دوېرسوؤ. او مونږ چي کله راشن ډپو ته 

ؤ. د مسلمانانو خلاف ئې غو چغارو يسړو جنج په چ وس ود پنځ

 .ېاشتعال انګيز نعرې وهل

دل لکه چي ېزه هم د هغوی سره روان وم خو ماته داسي ښکار 

خوا چي څومره انسانان ېزه په خوب کې روان يم، زما نه اخوا د

 ېؤد يو بهيانک خوب سوري ښکاريدل. راشن ډپو سره نيزد 

نو له ازې تقسيمولې. ټوپکې صرف مشر ېهندو ځوانانو بَلم او ن

. نيولهوزه راکړه، ما ېشوي وې. چا زما په لاس کې يوه ن يورکړ 

زې سره په اس ې" زه د نیچا ووئيل؛ " هغه ستا اس د 

 ېنستم.ښک

چرته د برګد يوه غټه ونه  ېدو، چېرسوموړ ته ي ډک ېمونږ چ

کړه. ست سري اکال او ووه، د مسلمانانو په قافله مو حمله 

غې سوري يفضا کې د مهاجرو چهر هر مهاديو د نعرو سره په 

دواو شګن ميدان وشوې. د مهاجرو د قافلو خلګو سرک پريښ

او د  یر د بهادر ې. څه ځوانانو مسلمانانو ډېته ئې منډې کړ 



 

113 

نرتوب او د هللا اکبر د نعرو سره مدافعت کولو خو حمله آورو 

ک نه کوز کړل ړ وړ سره لاره کټ کړه او مهاجر ئې د سی مد ډک

 يستل چيخره کې ئې واېوره شګن ميدان په ګمشه یاو د ډک

کړې ېکم ځي کې مخکي هم د لکونو مسلمانانو سټونه پر 

 شوي ؤ.

او څلورو واړو طرف  ېدلېبل ېزما څلورو واړو طرف ته مشعل

وا خېاخوا د یته سخت جنګ ؤ.او ما نيزه نيولي،اس په منډه کړ 

دم. مخامخ يو بوډا ورکوټې ماشوم ېد ښکار په تلاش کې ګرځ

 .ېخپلې سينې ته جوخت نيولې ؤ او منډې ئې وهل

 ټي رنګېؤ او يو سل یلېېدشل يپه ځ يد هغه خيرن بنين ځ

ؤ. هغه منډې وهلي او په شاشا ئې  یيو خيرن لنګ ئې تړل

. د هغه واړه واړه لاسونه ېغې وهلييري نه چو کتل. ماشوم د 

غه هخوړو او د ود بوډا نه تاو شوي ؤ. په منډه کې بوډا تيندک 

چتولو د پاره هغه ودو، او چي هغه ځېغَور وپه زمکي  یپنډوک

 ېزه مېسره اسپه په منډه کړه او ن ۍراستون شو نو ما په تيز 

 ده.وښېد هغه په سينه ک

دو، لاس ئې لږ د وښېبوډا هغه پنډ هم هغلته په زمکي پر 

ر ملتجيانه نظر ئې ماته وکتل او لاس ېچت شو او ډاوسينې 

 ما مه ه! زويا. نه! ن هلو او ووئيل؛ " نوخَوز وداز ئې د انکار په ان

 کوه!" همړ 

وير زما په سترګو سترګو ته کيږي. صيوې لمحې ت ېبس د هغ

چت لاس ئې د اوه وه او صد هغه بوډا خله د خوف نه خلا

دلي بنين نه ئې سينه ېدو او د شلېيري او التجا نه رپو 

سره زه د هغه د سينې ېده. چي کوم ځي کې زما نېښکار 

ين ر ښکلي سپېښته ؤ، ډېوه هلته سپين سپين و  يدلېلګ

چي زما د پلار په سينه ؤ، د هغه بوډا  ېښته، څنګېسپين و 

، څنګه چي زما د پلار وې. او چي څنګه ېو ېوريځي هم سپين

! ه! زويا نه! نهاو شفقت او التجا هغه ماته ووئيل؛ "ن ۍپه نرم
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مړ کوه!" په هغه لهجه هم ماته خپل پلار را ياد شو او مه ما 

. زه د هغه د سينې نه ېښکې راغلاويو دم زما په سترګو کې 

؛ " یکولو والا وم چي د شاته نه يو کرخت آواز راغلې زه لر ېن

 ېکړې، لري شه! غّداره!" د واې سپيا برهمنه ته به څه جنګ 

لواو مخته راغ سره ۍسره بّلو په خپلي توري اسپي ناست تيز 

 شَلَوله او مخته لاړو.وپه بَلم ئې د هغه بوډا مسلمان سينه 

دلو ځېيو دم ما هغه مسلمان د توري اسپي په پښو کې په غور 

ليدواو هغه ورکوټې ماشوم مي په سرکونډو سرکونډو په يو و

ونو روقَدمآوليدو. بيا په سينکړاو حمله ووتو ېکډي کې په پر 

ښکې راغلي چي اوسترګو کې دومره  زپَله او زماوهغه زمکه 

دل. په اَس ناست ناست زما ټول بدن په ينه ل ومخته هيڅ 

هن او زما بدن او روح کې ديوې کرَکي شان ذدو شو، او زما ېرپ

 ر شو.ېاحساس ډ

غورزوله او اس مي په ويو دم ما د لاس نه نيزه په زوره لري 

 تم.وومنډه کو او د ټيټ سر سره د مقتل نه را

 نټو پس د فوج کمک هلتهېدو کې راله چي څلور پنځه ګېور په ا

او ؤ پوري حمله آوروخپل کار کړې  ېدو خو د هغېرسوور 

ؤاو د ډکي په ميدان کې په زرګونو مسلمانان قتل  یدلېتښت

 شوي ؤ!
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 بلسم بايو

 

 ی.  چي خوب به راغلیپه هغه شپه ماله بيخي خوب را نغل

نو هم د يو څو لمحو د پاره، او په هغي څو لمحو کې به ما کله 

بو ډا سينه په بَلم څيري  نامد خپل پلار مخ لېدو.  کله د مسل

 دو.  بيا د نا وخته پوريېتښتواو په يوه جټکې به زما نه خوب 

دم چي سترګې مي خَوږې شان شوې نوما ېډډي په ډډي اوړ 

غو د نلونو يغو چيپه چلېده چي په خَورو زلفو کې وشادان 

ځنګل ته منډې وهي او د نلونو په ځنګل کې اور بل ؤ.  بيا مي 

دم چي نيمه ېدم را اوړ ېر وخته پوري اوړ ېدو.  د ډېتښتوخوب 

ره شوه او سترګو له مي خوب را نغلې او نه ېشپه هم ت

دم او بهر لاړم.  اوس لا د سحر رڼا ېښکې نو د زمکې نه پاساو

و ته تکه توره تياره وه، صرف ډډڅلورو واړو  دلي. ېلګ ه وههم ن

د آسمان او زمکې تقسيَمولو والا سپينه رڼا راښکاره شوې وه 

راتلونکي سحر پته ئې ورکوله.  زه د هغې رڼا په ډاډ د  دچي 

تم.  رو رو ګامونه مي د ډکي مېدان طرف ته وومپ نه راېک

 چييو طاقت ؤ  تل خوښته تلل نه غو ېډډ  ېيستل، ما هغخوا

دو وه.  ېره په کمياډډي ته راښکلم.  په تلو تلوکې ت ېزه ئې هغ

ا دو.  دېر ېفرق ډ ېاو د زياتي تيار  ېرڼا خو نه وه خو د لږې تيار 

معلومېدل چي دا کډې دې، دا کنده ده، دا به خټ وي،هغه به 

لکه  ېساه نيول یسور  ید َونو بڼ وي، پيکه پيکه شان خور شو

يري نه و په پښو کې يوه سويه د چي د رڼا په تمع ؤ.  زما 

نَنوته...... د يوې  ویي کر وتښتېده او لري د يو خټ په سو

درېدم.  بيا مي حواس جمع کړل او ولمحې د پاره زه شوم او 

مخته لاړم.  مخامخ موړ باندي د برګد يوه ونه وه، ژوره تکه 

 سياهي هيڅ کناره نه وي.........  ېتوره تياره......... لکه چي د د 
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ر شوم نو مخامخ د ډک ېچي تاو شوم او د برګد د ونې نه ت

 یڅوک ينو کې سنتر وياکېدو........ يو څه څه ځ همېدان ښکار 

  .ورکوله........

غو يژوند درته په ثغو چ ېچ ېاوس راغلې.  هغه وخت چرته و

 ؟"ېنعرې وهل

 از کړو؛ " هالټ!"آوسنتري راته 

 درېدم.  وزه 

او راته ئې وکتل او په کرخې لهجې شو  ېسنتري ماته را نيزد 

 ؛ووئيلکې ئې راته 

 " څوک ئې؟" 

 " هندو يم!"

 " دلته ولې راغلې ئې؟"

، یل؛ " زما ټوپک دلته ورک شوووتزما د خلې نه بې اختياره 

 له دلته راغلې يم" ېهغ

خوزولو او ود سنتري په مخ يو مسکان نمودار شو.  هغه سر 

 وره...."وګ؛ " ورشه ووئيل

 زه د ډکي مېدان ته ور داخل شوم.  

زما څلورو واړو طرف ته تش لاشونه پراته ؤ؛ " د بوډاګانو 

لاشونه، د ځوانانو لاشونه، د ښځو لاشونه، د وړو لاشونه، پړ 

دها لاشونه، د پښو په سر ناست يمخي پراته لاشونه، س

ؤ، لاشونه چي لاسونه ئې   لاشونه، لاشونه چي بدن ئې لغړ

ي وې، لاشونه چي صاشونه چي سترګې ئې خلااکړاو ؤ، ل

ې د پيو بوتل ېسترګې ئې بندې وې، لاشونه چي په لاسو ک

او اوس دتل د  څښلوې؛ لاشونه چي د ژوند ټول زهر ئې او

  .شوي دي.  د لري نه د يو ماشوم د ژړا آواز راروان ؤ ودهپاره 

ره د هغي ماشوم طرف ته په هغي آواز ازما قدم زه بې اختي

ېدو، په تيندکونه خَوړو، د لاشونو نه مي ځبوتلم، په غور  ېپس

ده، چي زه واو د چا په سر مي پښه ايښ ېدانګل، د چا په پښ
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څلورو واړو طرف ته د لاشونو  ېآواز ته ورسېدم نو څه ګورم چ

يو انبار لګېدلې ؤاو دهغوی مينځ کې يو ماشوم په دواړه 

ابا........ يل؛ "بئا ئې واو په ژړا ژړ  لاسونه په خپلو سترګو ايښي ؤ

يم.  بابا....... زما بابا.......".  بابا د  یشو ږیبابا........ بابا زه وَ 

ه ښتو سينېمړ پروت ؤاو د هغه د سپينو و  ېماشوم سره نيزد 

کې د بَلم يو ژَور پرهر ؤ.... يو تاريک ژَور تور پرهر....... او د پرهر 

 شانه ان د نفرت پخوا په سينه وينه لکه د انسېنه اخوا د

او هغه ماشوم  وم  منجمده وه.  لږ ساعته پوره خو چپ ولاړ

ته مي کتل چي ژړل ئې او هغه ماته کتل.  ماشوم په ژړا ژړا 

چپ شو.  او اوس مونږ دواړو چپ چاپ يو بل ته کتل.  نا  آشنا، 

اقف، بې ګانه، لاشونو کې ورَک، او په مونږ دواړو کې اون

چت او.  څومره ژور سمندر، څومره فاصلې وې ېڅومره لوئ

فصيلونه، مونږ دواړو يو بل ته يو ناآشنا په نه پوهېدونکو حيرت 

کتل واخوېسره يو بل ته کتل.  ماشوم ما ته وکتل بيائې اخوا د

واو ړ ئې چي په مازغو کې هيڅ رانغله نو سر ئې ښکته ک او بيا

ل پخپله وړه شان ګوته ئې خله کې واچوله او په رو رو ئې چو 

 شروع کړه!

ئې ګوته چوپلو چوپلو کې يکبارګي ماته په معصومه  او چي بيا

 ېوي.  د هغ ینظر وکتل نو لکه چي چا زما د زړه وائيلن چيړل

 غو ئې فرياديغو چيهره زرّه ګويا شوه او په چ ۍد خاموش ېشپ

 باندي فصيلونو اووهتهذيبونه،  اووهه سمندره، اوو.  او ووک

ي بې ږ ي تږ ماشوم و ېدنګل اود هغودې او تري وپښې ايښ

 نښته وقراره روح ماله راغله او دومره جوښته زما په زړه پوري 

حصه وي او زما لاسونه بې اختياره  ېشه نه د د ېلکه چي دا هم

چت شو.  ما هغه د لاشونو د انبار نه را اوماشوم ته  يهغ

و او ړ واو په زوره مي د خپلې سينې سره را جوخت کړ چت کاو

ا ژړا مي د هغه مخ ښکَلَولواو چي هغه مسلمان ماشوم په ژړ 

د سلګو سره ماله غاړه راکړه، او چي د هغه واړه واړه لاسونه 
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زما په سينه ګرځېدل نو ماته داسي محسوسه شوه لکه چي 

، زما ټول یزما د انتقام ټول اور سوړ شو.  زما د زړه ټول غم لاړ 

او تلخي ختمه  یشو.  زما د روح ټول سو يوينزلونفرتونه 

شوه.  هغه لمحه ماته داسي محسوسه شوه لکه چي ماته 

  .شو ؤخپل ماشوم واپس ملا

ؤ او څلورو واړو طرف ته مي کتل  یږ کړ ېما هغه ماشومپه غ

  .او زما څلورو واړو طرف ته تش لاشونه ؤ

چت سرونو سرَه اوو؛ ولې مونږد وکړ او ما د ځان نه تپوس 

غې وهو؟ او ولې مونږ د يهذيب چګرځو؟ او ولې مونږ د برتر ت

نا مکمله، نا پخته  ېخپل جرم د اقبال کولو نه قاصره يو؟ د 

.  دا کړي دي ېپټ ېتهذيبونوپه خپل دامن کې څومره ژَوري تيار 

هندو تهذيب او مسلم تهذيب، عيسائي تهذيب او سيک 

ځلېدلي  ېشيائي تهذيب........د ېتهذيب، يورپي تهذيب او ا

ي د  ېتهذيبونو کې څومره ژَور کډي، څومره خوفناکه تياري ډک

غې يتهذيبونو چ ېخو هغوی څه وائي نه.  چي شپه ورځ د د 

ر ېوهي، هغوی وائي....... او چي کوم څه هغوی وائي هغه ډ

زيات ښائيسته، پرشکوه او شانداره وي.  او که چرته جرات 

و کتل غواړي نو هغه او د تهذيب خوشنما قبا لري کړي ا وکړي

شي يا د هغه په ملا کې بلم)  یشي او قتل کړ  ووئيلته غدار 

 شي.   لهتهيار( ښښ کړ 

يره نشته.  په هغي لاشونو د پاسه و خو اوس ماته د چا 

 يرهو ګرځېدلو کې ماته محسوسه شوه چي ماته اوس د هيچا 

ره عرصه شوي ده چي ما خپل سر پخپله ېنشته.  لکه چي ډ

.  اوس به ماته د شاهراو په ظلم ید  ېولې مځغور کټ کړې او 

حيرت نه وي.  زما غَوږونه به په هغي آواز دهوکه نه خوري 

وي.  اوس  یچي د مخمل په جوف کې يو زهريلا خنجر پټ کړ 

 لاشونو د پاسه تلو تلو ېکوم.  په د  یبه زه د هيچا ګناه نه بو

سونو لټولو نو زما د لاوکې ما د خپل سماج اصول او مقصد 
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و ما ا ېشو ېهوا کې خَور  ېپاڼ ېړ ېبهېده.  ټولي ز وټوله شګه 

هغي ماشوم له غاړه ورکړه او خپلو َزړو رسم ورواج غليظه 

ډيران ته مي اور واچولو.  په تلو تلو کې ماته داسي محسوسه 

ر مطمئينه يم او څوک زما هيڅ نشي ېشوه لکه چي اوس زه ډ

م چي چاته بس د يوې ده انسان ييکولې ځکه چي زه يو سر بر 

 شنې پاڼي تلاش دې!

تم نو څوکېدار راته بيا آواز کړو.  ما ورته وومېدان نه چي را 

 شو"ه ن ؤ؛ " ماته ټوپک ملاووئيل

.  د هغه په وکړو" نو تا دا ماشوم ولې راوړو؟" څوکېدار تپوس 

لهجه کې تلخي او سختي وه، لکه چي زما دا حرکت ئې خوښ 

  .نه شو

  .ووئيل!" ما ورته ید  ی" دا ژوند 

يستو هيڅ حق خماشومد را ېوي که مړ تاته د د  ی" ژوند 

  .ده"ېږ نيشته.  دا هم هغلته پر 

هله، " دا وو" خو زه دا مړ کول غواړم".  ما څوکېدار ته سترګه 

 وي!" یژوند  ېولي د  ید  ید مار بچ

؛ لووئيد څوکېدار په مخ د شک و شبهه آثار راغله، په رو رو ئې 

 تيا دا مړ کي؟"ښر " ته به 

زه خو به د ده غَوښي جدا کړم، دواړو پښو  ئيل؛' وووئيلما ورته 

شلوم او سيند ته به ئې لاهو کړم" ما بيا څوکېدار ونه به ئې 

  .هلهووته سترګه 

ا ؛ " ته دووئيلڅوکېدار لږ شان مسکې شو لږ ساعت پس ئې 

 "ېش یبوتل

په غيږ کې او ماشوم په زوره زوره ژړا شروع کړه.  ما ماشوم 

.  يو دم څوکېدار مان شوويستل او ر خغټ غټ ګامونه مي وا

  .غه کړهيشاته نه چ

ه ز ېه!" خو ما هيڅ وا نه ورېدل.  ما خپل چال تيز کړو او تېږ ' ودر 

زما د پښو  ۍاو ګول یمنډه کړه.  اچانک د ډز آواز راغل ېم
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ډه وهله او په منورا شوه.  ما منډه ېسره دوړي والَوزَولې او ت

کتوچي تري ومنډه د يو خټ شاته پټ شوم او خپل زخم مي 

  .انې وېور  ېوين

  .ي سحر شواوپه ر 

سوچ مي  ؤناست ماشوم مي غيږ کې  هاو زه د سيند غاړي ت 

 ؛ړ کو

 او" اوس به ته چرته ځې بيج نات؟ ظلم او تشدد،فطرت 

تښتېدم هغه خو اوتعصب د کول طوفان چي زه د هلته نه ر 

دواړو تهذيبونوغّدار ئې،  ېاو ته، چي اوس د د .  یدلته هم د 

 ې؟ته خو اوس نه د هندوستان شوېږ ېچرته بچ ک هن ېته به د د 

 هاو نه د پاکستان.  چي تاله په دي دواړو ملکونو کې نفرتون

انسانيت نه خالي، لق و دق ويرانه  ېنو بيا به ته د د  اجنبي شو

 ړهک ؟ هيرکړېه ماشوم سره چرته خپله ټهکانه جوړ  ېدنيا کې د 

طوفان په  ېده دا ماشوم د د ېږ هغه ټولي د تصور خبري او پر 

پو کې.  او واپس لاړ شه خپل کور ته او خپل خاندان له؛ قام څ

د هغي تهذيب کې اوس هغه زمکه ستا  اواو ملک، سماج 

  .پاتي نه شوه . ، اوس دا زمکه ستا زمکه ده

 ېد هغ ېچ یس نه د ېس زما دېيم چي هغه دوواڅنګه  یو

شان روښانه ه خاورې يوه يوه زرّه زما په زره کې لکه د هيرې پ

، چي چرته زما یس د ېس زما دېم چي دا دووايده! او څنګه 

کې  ېغاړ  ېي د اواحساسات اجنبي دي.  ماته خو د ر  هر شېډ

هيڅ فرق نه ښکاري.  د سيند دواړو غاړو ته د  ېاو هغي غاړ 

شګو چمان ؤ او دواړو غاړو ته لاشونه پراته ؤ او مينځ کې د 

زمکه د هندوانو او د  ېبه بهيږي چي په د اوي هغه اور 

  .مسلمانانود راتلو نه مخکې بهېدلي!

چي کومه راتلونکي  یاو زما په زړه کې د هغه زمانې ياد راغل

وي او  هوستان به وي خو هندوستان به نزمانه ده.  چي هند

چي پاکستان به وي خو پاکستان به نه وي؛ څوک ايران به نه 
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ک افغانستان به نه وي؛ امريکه به نه وي او څوک روس ووي، څ

به نه وي؛ څوک چين به نه وي، څوک جاپان به نه وي، چي دا 

ن شا يټوله زمکه به د دي دنيا د ټولو انسانانو د پاره يو وړوک

چي پکې ټول انسانان په خپل کلو کې د اوسېدو سره  يش یکل

 یاو د برابر  ینډ والې او د آزاد ګاود يو بل سره محبت او الفت، 

به کوي او امن او چين سره به اوسي.  زه داسي سوچ ولي ؤ برتا

ه شان سوچ نه غکوم؟ ولي زه داسي سوچ کوم؟ او ولي زه ه

ه او متمّدنه، عاقله او کوم لکه چي څنګه نور شريفه او مهذب

 فاضله انسانان سوچ کوي؟ 

هبونه،سماجي ادارې، ګرو بنديانوکې ذخپل خپل ملکونه، م

تقسيم شوي.  رنګ او نسل، د ملک او قام تفريق د خپلو سينو 

سره تړلي سوچ کوي.  آخر په ما شوي څه دي؟ دا څنګه جان 

ليوا خواهش او تمنا ده چي هره لحظه زما د روح مضرب 

بار وائي چي  ته بار  راب نه مرتعش کيږي؛ چي زما ضميرمض

ائي، که څوک مني او که نه خو يوه ورځ وو  څوک دي يو څه

به ضرور داسي راځي؛ هغه ورځ چي نن راشي، سبا راشي، سل 

سل زره کاله پس راشي، خو انسان اشرف  کاله پس راشي،

 ژوند څه مصَرف شته، که د هغه ، که د هغه دیالمخلوقات د 

د تهذيب څه مقصد شته ، که د هغه د مستقبل څه معراج 

شته نو هغه ورځ به خامخا راځي چي انسان به د خپل ځان نه 

ر شي، خپلو ټولو خاميانو سره به جنګ کوي، په خپلو وحشي ېت

ره ېجبّلتونو باندي به قابو اچوي، د فطرت د هر راز سينه به برس

مومي! هغه ونزل به کړي او د بلند و بالا انسانيت روښانه م

 ورځ به ضرور راځي! ضرور راځي!

 ېاو د هغي ورځ په انتظار کَولو پوري ماله پکار ده چي زه د 

لګوم او دا هم ويم او دا ماشوم د خپلې سينې سره  یژوند 

ونو ښوساتم.  په خَورو تيارو کې تښتېدلي رڼا به په غا یژوند 

لبې ېدلو مځپه غور  ۍبه ئې ساتو.  د تاريک یاو ژوند  کې نيسو



 

112 

 ېدي او خپل کې به د رڼا شغله په نوکونو را کنيستل پکار

 ېبه په ما پس ګ.  هغه خلیسينې سره را جوښتول پکار د 

خو ماله  ويخاندي او په ما به توکي او د نفرت نه به مخ واړ 

او د انسانيت د وقارمشعل په  وڅښم پکار دي چي دا زهر

 !ان شمول منزل طرف ته ر خپلي سينې کې فروزان کړم او خپ

 و؛وکړ  ماشوم ماته حيران وکتل او تپوس ئې

 ته څوک ئې؟"

 ؛ ' زه ستا کاکا يم"ووئيلما ورته 

 ۍکړو، " ته ماله ډوډ ويره تپوس و يره و " کاکا؟" ماشوم په 

 ې؟"وراک

 ۍ، " ډوډ ووئيلدرکوم" ما ورته په ډک زړه  ۍ" او زه تاله ډوډ 

 چي په مونږ دواړو کې مشترکه ده"

او بيا څلورو واړو ډډو ته، د سيند دي غاړي نه تر هغي غاړي 

چت اوپوري رڼا ؤ ځلېده.  ما ماشوم په دواړو لاسونو کې را 

مي ښکل کو، او  یکواو په دواړو مخ مي ښکل کو، د هغه تند 

وادي  ېېنولو او د هيلې او امېد هغښه کوږ  هغه مي په خپل

 !هيڅ کله نه ډوبيږي! لمرته لاړم چي چرته 
  

 

    

                     


