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په روغتون کې
ډاكتر سورج د ناروغ د الټراسوند (ټلويزيوني معاينې) رپوټ پرر مېرز
وويشت .د مخ تور رنګ يې له غوسې شين شو .په غټو سترګو كرې يرې
چې تور يې تر سپينو كوچني ښكارېدل ،سرې ليكې وځغلېردې .د ترور
بخونو شونډو په كونجونو كې يې سپين ځګونه ښكاره شول .په هندي
ژبه لګيا و ،خبرې يې بادولې.
لينا د هغه خبررې ډاكترر حميرد تره ترهمره كرړې :دى وايري نراروغ بيخري
درد نه لري او تا ورته په تريخي كې ډبرې تشخيص كړې.
ډاكتر حميد سورج تر الس ونيو ،ناروغ ته يې وويل :راځه.
له دوير پروړه النردې تكراوي تره وركروو شرول .پره الره كرې چرا خبررې نره
كولې ،د داكټر سورج د ستمي آواو اورېدل كېده .د تكاوي د دهليز برر
سر ته ورسېدل ،د الټراسوند كوټې ته ورننوتل .ډاكتر حميد نراروغ تره
وويل :وروره! ته يو ځل بيا څمله چې وه تيږې وروښيي .
ماشين يې چاالن كرړ .د ټلويزيروني معراينې پررو يرې د نراروغ پرر نر
كېښود ،ويې ويل :ن

دې وپړسوه.

د ماشررين پررر سرركرين ي رې تصرروير ودراوه .پرره تصرروير ك رې د هګ ر

پرره

انررداوه د څرراڅكي پرره څېررر ترروره كڅرروړه ښرركارېده .د كڅرروړې سررپين
دېوالونه د پوكڼ

په شران نرري وو .پره مرنځ كرې يرې درې دانرې سرپينې

هر ل شرركله نرري داېررې پرترې وې ،دغررو شرركلونو سرړي ترره د اوو شررپو
سپوږم

وريادوله .د هرې ني دايرې شا ته تك تور سيورى غځېدلى و.

حميد په ګوته باندې سورج ته سپين ه لونه وروښرييل ،پره انګريرزي
يې ورته وويل :وګوره ،دا يوه ،دا يې بله ،دا يې بله .ودې ليدل؟
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ډاكتر سورج تصوير ته سترګې ښخې كړې وې ،ناروغ ته يرې وويرل :تره
د باندې ووځه.
هغه چې ووت ،د ډاكتر خوله هينګه شوه ،حميد تره يرې كرړه :هرو ،هرو،
بيخي سمه ده ،ډبرې شته؛ خووو...
ونه يې وګروله.
حميد ورته وچې سترګې نيولې وې.
سورج وويل :امم  ،نو درد ولې نه لري؟
حميد ورته كړه :ډاكتر صاحب! ته خرو پروهېږې چرې څرو پرورې تريخرى
ګزك نه وي كړى يا دا چې ډبرې د صرررا الره نره وي بنرده كرړې ،مرري
ته درد نه پيدا كېږي.
هغه په تصوير كې د تريخي پر دېواله ګوته كېښروده ،ويرې ويرل :هره دا
وګ روره .د تريخرري دېوالونرره بيخرري نارمررل دي ،وين رې! بيخرري نررري دي.
ګزك نه لري .كه ګزك وكړي؛ نو بيا خو پړسېږي كنه.
ډاكتر سورج هغه پر اوږه وټپاوه ،په موسكا يې وويل :ډېر ښه ،ما ويل
وګورم چې همكاران مې څنګه دي؟
دا يې وويل او له خپلې ترهمانې سره ووت.
حميد له ځانه سره وبونګېد :احمقه! پخپله په هېڅ نه پروهېږې ،بيرا پره
ما باندې ببرېږې.
لينا چې له كوټې څخه وتله او ور يې په ځران پسرې پرورې كراوه ،شرا تره
يې وكتل .حميد ته يې په ګ بي شونډو كې وموسرل ،پرر ټېرك بانردې
يې د ښري الس نررۍ ګوتره تراوه را تراوه كرړه ،مانرا دا چرې سرورج ليرونى
دى ،ګوواره ورسره وكړه.
حميد له كوټې ووت ،مخامخ د اكسرې كوټې ته ورننوت .هميل ته يرې
حال ووايه.
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هميررل وويررل :دا ارامرروني چرې هررر يررو راشرري ،اول پرره مرروږ بانرردې خپررل
سياست كوي .وما په فكر دوى موږ مالوموي چې په څه پروهېږو كره نره
پوهېږو؟
حميررد لويرره سرراه واخيسررته :نرره داس رې نرره ده .خرردايزده چ رې دوى هلترره
نرسان دي كه څه ب دي؛ خو دلته د ډاكترانو په نامه راځي .ته دغه برده
ب وګوره ،ما ته خو بيخي بېسواده ښكاري.
د مېز پر سرر پراتره كاغنونره يرې سر كرړل ،بيرا يرې وويرل :ګروره! د اتر
صنف يو استاد مې راياد شو .موږ ورته ((چنګېز)) وايره .وه كپټران وم.
استاد چې صنف ته راننوت ،ما والړ سئ وويل .ټول شاګردان ودرېدل.
استاد د چوكيو په منځ كرې د صرنف ترر اخرره پرورې الړ .ټرول ټولګيروال
لكه عسكر درېدلي وو .د استاد د ګامونو اواو مرې اورېرده چرې وار پره
وار سره لررې كېرده ،بيرا كررار كررار رانر دې شرو .مرا تره چرې راورسرېد،
مخررامخ راترره ودرې رد ،د روسرري كلوني را تې رز برروى ځن رې لټې رده .مررا يررې
نكټايي تره سرترګې ښرخې كرړې وې چرې برې پوښرتنې يرې داسرې كلكره
څپېررړه راك رړه چ رې سررترګې م رې ورسررره وبرېښررېدې .وي رې ويررل :س رړى
همداسې ((والړ سئ)) وايي؟
خبره يې په دومره ووره وكرړه لكره پنځروس مترره لررې چرې والړ وي .بيرا
يې خپله كتابچه راكړه چې :هه ،دا درواخله ،شاګردانو ته نوټ ووايه.
دى د صنف اخر سر ته الړ ،په چوك

باندې كرار كېناسرت .نرور نرو هرره

ورځ ي رې دغرره كررار و ،مررا برره نرروټ وركرراوه ،دى برره د صررنف پرره اخررر ك رې
ناسررت و .د هغرره پرره سرراعت كرې برره هېچررا شرريناني نرره شرروه كرروالى .ډېرر
بدقاره و .تا به ويل چې دى به شا ته ناست وي؛ خو يو وخت به دې ليدل
چې سر ته دې والړ دى .هره ورځ به يې نوټ په ما باندې لوسته .موږ بيا
وروسررته خبررر شررو چ رې غريررب پرره ه رېڅ نرره پرروهېږي .نرروټ ي رې لرره نررورو
استادانو اخيستى و .موږ يې په اوله ورځ ځكه ووېرولرو چرې بيرا ورنره
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پوښ رتنه ونرره كررو .وه چ رې دا هنرردوان ګ رورم ،دوى ه ر خپلرره نرراپوهي پرره
النجو كې پټوي.
***
بله ورځ ماوديګر سورج هميل وروغوښت .د مري

پره مرخ كرې يرې پره

ملنډو ورته وويل :څو ورځې كېږي چې اكسرې دې وده كړې؟
هميل وويل :دا مې لس كال دى .ولې ،خبره څه ده؟
سورج د اكسرې يو عك
هميل عك

مخې ته ورواچاوه چې دا وګوره.

پورته كړ ،د كړك

رڼا ته يې ونيرو .يروه شرېبه يرې پره ځيرر

ورترره وكتررل ،بيررا ي رې سررورج ترره وويررل :سررمه اكسرررې ده .څ ره وربانرردې
شوي؟
سورج وخندل ،د الټراسوند رپوټ يې ورته ونيو :دا وګوره! دلته ډبرره
شته؛ خو ستا په عك

كې نشته.

د هميررل پررر تنرردي ګ رونځې راغل رې ،عك ر

يررې بي را لرره نهررره تې رر ك رړ ،د

الټراسوند رپوټ يې ولوست ،بيا يرې وويرل :ترا د راډيولوسرنت نروم ال
اورېدلى؟
د سورج شونډې سره ورغلې ،مېز يې په سوك وډباوه ،اوچت پاڅېرد،
د هميل خوا ته روان شو.
هميل موټي كړي السونه پورته كړل ،لكه بوكسرر چرې پره رينرګ كرې د
حريف مخې ته ودرېږي ،السونه يرې مرخ تره نر دې ونيرول ،دفرات تره يرې
ځان تيار كړ؛ خو سورج يې له څنګه ښوى تېر شرو ،ور يرې خر
له كوټې څخه ووت.
هميل لينا ته وويل :ته څنګه له دغه ليوني سره ترهماني كوې؟
_ څه وكو ،مجبوري ده نو.
_ ډېر احمق سړى دى.

كرړ،
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ته الړ ،بيا به شكايت وكري .رښرتيا پره عكر

_ لكه چې بيا ريي

خو به كوم عيب نه وي؟ هسې واي چې ريي

كرې

درته په قار نه شي.

_ نه بابا .ځينرې تيرږې داسرې وي چرې شرعات ورنره تېرېرږي ،هغره بيرا پره
عك
ور خ

كې نه ښكارېږي .په طب كې ورته راډيولوسنت وايي.
شو .كارګر و ،ويې ويل :ريي

صاحب غوښتى يې.

هميل په مرمرينو وينو پنځ پوړ ته وخوت .سورج د ريي

په دفتر كې

پر كوچ باندې ناست و .مخرې تره يرې پرر مېرز بانردې چينري پيالره ايښرې
وه ،د پيالې په منځ كې د چايو پوړۍ كوړۍ وه خو ال د اوبرو رنرګ نره و
اوښرتى .د پيررالې ترر څنرګ پرره څلورګروټ
خښتې پرتې وې .ريي

ركررابي كرې د قنررد دوه دانرې

بې له دې چې د هميل س م ته عليك ووايري،

وويل :وه هلكه! دا څه حال دى؟ ټكنيشرن سرړى وګروره او دومرره غټرې
خبرې .هغه ه بيرا هنردي ډاكترر سرره .تره پروهېږې چرې ده څرومره تعلري
كړى؟ پروفيسر دى پروفيسر.
صاحب! وه نو كله له كوڅې راغلى ي  ،ما هر سربق

هميل وويل :ريي
ويلى.

_ نو دى ولې شكايت كوي؟
صاحب! تره خرو مسرلكي نره يرې .نرورو ډاكترانرو نره

_ څه وواي  ،ريي

پوښتنه وكه ،كه وه م مت وم ،همدغه سات مې منرك كه.
ريي

د ونګ پر تڼ

باندې ګوته ټينګه كړه .د سترګو پره ر كرې نررۍ
ور پرانيسرت ،لكره عسركر هسركه غراړه خرو

دنګې ښايستوكې نجلر

موسكا پر شونډو غلې ودرېده او د ريي
ښخې كړې .ريي
نجل

ورته وويل :ټول ډاكتران راوغواړه.

چې وتله ،ريي

ورباندې غږ وكړ :واوره!

هغې مخ راوګرځاوه .ريي
دې راوړي.

پره سرترګو كرې يرې سرترګې

وويل :لينا ته ووايه چې د مري

كاغنونره
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نور ډاكتران چې راورسېدل ،ريي

سورج او هميل تره وويرل :تاسرې د

باندې ووځئ.
هميل د پنځ پوړ د دهلېږ له كړك

څخه د كابرل دوړنرې هروا تره كترل،

دوړه لكه لړه پر كورونو او باوار خوره وه .الندې په پاركينرګ كرې والړ
موټرونه ټول په دوړو او خټو سپېره وو .د چوك د پورې غاړې سرړكونه
وچ وو ،خو د روغتون مخې ته د سړك كنردې ال د تېررې ورځرې د براران
په اوبو ډكې وې .يوكوروال موټر له يوې كندې تېرېده ،مروټر د درواوو
تر نيمايي پرورې پره اوبرو كرې ډو شرو او هماغلتره بنرد پراتې شرو .برل
موټر يې له څنګه تېرېده ،يوه خوا يې ټيټه شوه بله خوا هګه ،د سړك د
غاړې لښتي ته ولوېد .د لښتي او سړك توپير نه كېرده ،دواړه يرو شران
ښكارېدل ،هر چېرته يو ونګون اوبه والړې وې.
د رياست ور خ

شو ،ډاكترران يرو يرو لره دفترره راووترل ،ځينرو يرې

خپررل څنرګ ترره روان سرړي سررره پرره تررت آواو خبرررې كررولې او څنګلرروري
ورته سر ښوراوه .ډاكتر حميد هميل ته ورن دې شو ،په كراره يې ورتره
وويل :غ مه كوه ،ټولو ستا خبره سمه وګڼله.
د رياست د وره له څنګه سكرټرې په هميل باندې غږ وكرړ :راځرئ د ننره.
سورج مخكې شو ،هميل ورپسې.
ريي  ،هميل ته مخ واړاوه :ډاكتر سورج نه معنرت وغواړه.
هميل وويل :ولې؟
_ب

نو وه درته واي .

_ ريي
ريي

صاحب! م مت دى دى ،وه ولې...
وغرېد :ووځه ك عقله.

هميل په ځړېدلو شرونډو كښرته شرو .مخرامخ ډاكترر حميرد تره ورغرى،
ويررې ويررل :عجررب سررړى دى .غلنرري د چررا ده ،معررنرت پرره چررا بانرردې
غواړي.
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حميد وپوښت :څنګه؟
هميل وويرل :هغره برل ښريي  ،راتره لګيرا دى چرې سرورج نره بره معرنرت
غواړې.
حميد وويل :پروا نه كوي ،ريي

خو نو تا تره مرالوم دى .بېسرواده شرى

دى .اوس چې خداى پيسې وركړې؛ نو وركړې يې دي.
_ پوهېږې چې ما ته څه وايي؟ وايي سورج پروفيسر دى.
دواړو په ووره وخندل.
حميد وويل :داسې بېسواده پروفيسران خو په روپ

باندې سرل پيردا

كېږي.
_ غني ګى خو په مياشت كې څلور وره ډالره وركوي.
_ هغه خو خپل بېزن

ورباندې كوي.

_ ښه شو چې راياد دې كړ ،د بېرزن

كيسره يرې درتره وكر  ،هرا بلره ورځ

سورج يوې حاملې ښځې ته اكسرې ليكلې وه.
_ دا څه وايې؟
_ كس دى.
_ واي شپه دې ودرېږه سورج ګله.
_ يررو ځرل نرره ،څرو ځلرره يرې داسرې كرړي ،اول خررو ده ترره ورغلر چرې ولرې
داسې كوې؟ ويې ويل« ،ستا يې په كې كار نشته ،څه چې مرا ليكلري،
هماغه به كوې».
_ ښه ،بيا تا څه وكو؟ اكسرې دې واخيسته؟
_ مجبور وم؛ نو څه به مې كړي وو؟
حميد ورته نېغ وكتل :ګروره ملګريره! وه و تره خرو بايرد غراړې بنردې نره
كړو.
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_ ما غاړه خ صه كړې ،ښځې ته مې ل

وارې وويرل چرې وه خرورې دا

اكسرې خو دې ماشوم ته تاوان لري .ويل يې «پروا نه كوي چې وه خپلره
ښه ش  ،ماشوم ته خير دى».
_ ياره څه ك عقله خلك مو دي.
_ وياتي ورغل غني ګي ته مې وويرل چرې ډاكترر سرورج داسرې كارونره
كوي .پوهېږې چې څه يې راته وويل؟ وايي «د ما يې پيسرې پكرار دي،
وه بېزن

كوم بېزن ».

حميد پر شونډو ګوته كېښوده ،ويرې ويرل :ايشششر ،،لرږ ورو غږېرږه
چې څوك يې وانه وري ،هاسوسان يې ډېر دي.

شك
ميوند هميل ته كتل چې ناست له ده سره؛ خو چرورت يرې برل ځراى و .د
هميل سترګې د شيريخ په تالي كې ښخې وې .بې خوده يې كاشوغه په
كې لړله.
ميوند د هغه د سترګو مخې ته الس وښوراوه.
هميل سترګې پورته كړې ،ميوند ته يې وكتل.
هغه ورته وموسېد :څنګه چل دى؟ لكه چې له سره مين شوى يې؟
هميل په خندا وويل :نه بابا ،وموږ د عاشق

وختونه تېر دي.

_ نو بيا؟
_ هسې ،پرون مې بيا له ريي
_ ولې؟
_ د هغه هندي ډاكتر په سر.
_ خبره څه وه؟

سره النجه وشوه.
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_ ياره ،بيخي ورسره په عنا يو .بيخري بېسرواده شرى دى .وهلل كره پره
شررى ال خبررر وي .ګنرراه يرې خپلرره وي؛ خررو ريرري

ترره بيررا ومرروږه شرريناني

كوي .وه خو د ده په ډاكترۍ كې ال شك لرم.
_ ياره چې خپه نه شې ،يو ډمان سره نه هوړېږي ،بل ډاكتران؟
_ داسې نه ده ،ګوره ما تر اوسه د بل ډاكتر بد درته ويلي دي؟
ميوند وويل :چې رښتيا شي ،نه.
هميرل ورترره كرړه :خر

نرو ،پرروره خرو يررو خرداى دى ،بنررده بره خامخررا

نيمګړى وي ،خو دى داسې سړى دى چې واير بيخري د طرب پره الره نره
دى تللى.
ميونررد د ش ريريخ پرره پيالرره ك رې كاشرروغه ووهلرره ،ټن رګ ټن رګ يررى شررو،
شونډه يې وځبېښله بيا يې وويل :ګوره انډيواله! ته داسې وكه چې يرو
څو ورځې د سورج سره روابط بېرته ښه كره .وه پره برل حسرا وربانردې
شكي شوم.
_ څنګه؟
_ چې اېجنټ به وي.
_ ياره ستا خو د شينان مسلك دى ،هسې په هر چا باندې شك كوې.
_ ګ روره چ رې كيسرره درترره وك ر  .مررا چ رې پرره شرروروي ك رې د اسررتخباراتو
درسونه ويل ،يوه ورځ په صنف كې د اېجنټوري اسرتاد راتره د سرروبي
د بنررد كيسرره وك رړه .مرروږ پوښ رتنه وك رړه :اسررتاده تررا د سررروبي بنررد څ ره
ليدلى؟
هغه وويل :وه هلته انجينير وم.
مرروږ پوښررتنه وكررړه :دا نررو څنګرره؟ ترره خررو انجينيررر نرره يررې ،ترره خررو د
استخباراتو استاد يې.
اسررتاد وويررل :دا اسررتخباراتي تكتيررك دى .مرروږ نررورو ملكونررو ترره د
انجينير ،ډاكترر ،معلر او نرورو پره نومونرو خپرل اېجنټران ورلېرږو .كره

11
ضررررورت وي ،رسرررمي ډيپلومونررره ورتررره هررروړوو ،د هماغررره مسرررلك
كارت ،هواو ،هر څه ورته برابروو.
نو وه چې ستا خبرو ته ګورم ،ګومان كوم چې دغه سړى به هر هاسروس
وي .كرره نرره هنرردي ډاكتررران خررو تكرړه وي .دا نررو څنګره كېرداى شرري چرې
سورج دې ډاكتر وي؛ خو په طب دې نه وي خبر؟
په شيريخ فروش

كې هنردي سرندره پره لروړ اواو چاالنره شروه .هميرل د

دوكان شاګرد تره پره ګوتره د راتلرو اشراره وكرړه .هغره د هميرل خرولې تره
غوږ ورن دې كړ .هميل چيغې ته په ورته غږ ورته وويل :لږ يې ټيټ كه،
بل كسټ نه لرئ؟
شاګرد د دخلچي مېز ته الړ ،بله سندره شرروت شروه؛ خرو دا هر قرديمي
هندي سندره وه.
هميل تر شرونډو النردې وغرېرد :شرپه دې ودرېرږه لره دې هنردي سرندرو
سررره .د شرريريخ دوه درې اخررري كاشرروغې ي رې ه ر تررر سررتوني تې رر ك رړل.
ميوند ته يې په سترګو كې اشاره وكړه .دواړو حركت وكرړ .د دوكران لره
وره سره قره قول

پر سر برېتور سړى د ك سوري لوړ مېرز شراته ناسرت

و .مخې ته يې د حسا ماشرين پرروت و .هميرل هيرب تره الس كرړ؛ خرو
ميوند يې الس ټينګ كړ ،ويې ويل :كس دى ،وهلل كه يې وركړې.
هميل وويل :ووروره! دا څه كروې ،هرر وارې تره پيسرې پررې كروې ،يرو
وار خو ما ورته پرېږده.
ميوند وموسل :په دې خبرو پسې مه ګرځه.
له دوكانه ووتل ،له پل باغ عمومي څخه د شاه دوشمشېره ويارت خروا
ته روان شول .ماوديګر ن دې و؛ خو ال ه الرويرانو هڅره كولره د دېوالره
سيوري ته پناه يوسي ،يوه نيمه نجلر

پره سرر بانردې چترري نيرولې وه.

ميونررد غلررى روان و ،ځمك رې ترره ي رې كتررل خررو ژر يررې سررر پورترره ك رړ ،د
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ورمېږ څټ يې وسوالوه ،هميل ته يې مخ واړاوه :راځه چرې سريوري تره
شو ،نن خو بيخي بده ګرمي ده.
هميل د كابل سين ته وكتل .د سين پره ترل كرې د لښرتي پره انرداوه اوبره
داسې په كراره روانې وې لكه د اوړي غرمن

شېبې يا لكه ماشوم چې

له لوبې يې پاڅوې او درس ويلو ته يې ولېږې.
هميل په سين كې د اوبو د غاړې ډېران ته اشاره وكړه ،ويرې ويرل :يراره
وموږ د وطن هر څه دغسې دى.
ميوند هېڅ ونه ويل .دوى په تنګ پياده رو كې چې ځاى ځراى تبنګونره
او كراچررر

پررره كرررې والړې وې ،هڅررره كولررره د ښررري الس دوه پررروړېزو

دوكانونو ته ځانونه هوخت كړي چې له لمره بچ شي.
ميوند وويل :په ياد دي چې د ډاكتر نجيب په وخت كرې دلتره د پوسرت
دووانو دوكانونه څومره ډېر وو ،څه ښه قره قولي خول

به يې ګنرډلې،

اوس وګوره ټول د موبايلونو دوكانونه دي.
هميل وويل :دله حكومت مو دى ،خپرل خلرك كرار تره نره پرېرږدي ،برې
سواده خارهيانو ته كارونه وركوي.
ويارت ته چې نر دې شرول ،ميونرد وويرل :تره غرږ مره كروه ،وه بره ورشر ،
ځان به ورته دوكاندار معرفي كړم .خپل نوم بره ورتره فريرد وښريي  .چرې
يو وار يې وګورم ،بيا به يې حسا رامالوم كړم .رښتيا ته داسرې وكرړه
چ رې د معرردې د تكليررف يررو څررو نښررې نښررانې راترره ووايرره چررې وه بيررا
هماغسې ورته ښكاره كړم چې ګوندي د معدې تكليف مې دى.
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انډيوالي
ميوند د سورج د كوټې ور وټكاوه .له هغې خوا يو دروند غږ وويل :كر
اېن ()come in
ميوند ورننوت .ډاكتر له چوك
مېز مخې ته ايښې چوك

پورته شو ،ميوند ته يې الس وركړ ،د

ته يې اشراره وكرړه ،پره موسركو شرونډو يرې

وويل :مهرباني.
لينا پوښرتنه وكرړه :وروره ،څره تكليرف لررې چرې ډاكترر صراحب تره يرې
وواي .
ميونررد وويررل :وه پرره اردو پرروهېږم ،پخپلرره برره ورسررره وغږېررږم .ډاكتررر
صاحب ،مېرا نام فريد هې.
بيا يې ورته وويل :ما د تا ډېر صرتونه اورېدلي.
_ رښتيا؟
_ كس دى ،څو كسانو راته ويلري .ځكره خرو درتره راغلر  .ومرا د معردې
تكليف دى.
هنرردي ډاكتررر يررو څرو پوښرتنې ځنرې وكرړې .بيررا يرې فشررار وكرروت .لر
رنګه البراتواري ټسټونه يې ورته وليكل.

دوول

د معايناتو پيسې ل

وره افغان

كېدې .هميل البراتوار تره الړ ،ويرې

ويل :د ده معاينات مه كوئ ،يوه هرتره مخكرې يرې ټرول معاينرات كرړي
دى ،هر څه يې نارمل وو .ته داسې وكه چې نارمرل راپورنره ورتره وركره
خ

.

ماوديګر فريد (ميوند) د معايناتو نتيجې ډاكترر تره يروړې .هغره ورتره
نسخه وليكه .د پرهېزونو د ليست په سرر كرې يرې ليكلري وو :د غروايي
غوښه ،ورپسې مرچ ،آچار ...
ميونررد چ رې لرره روغتونرره ووت ،مخررامخ د ي روه ملګ رري ډاكتررر معاينرره
خانې ورغى ،خپله نسخه يې ورښكاره كړه :ته خو دا راته وګوره.
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هغه وويل :ملګريه! چېرته درملتون هوړوې؟
ميوند وويل :درملتون نه هوړوم.
_ نو په دې ليست باندې څه كوې؟
_ كوم ليست؟
ډاكتر كاغن مخې ته ورواچاوه :دغه چې تا راكړ.
_ ووروره! دا ليست نه دى ،دا مې نسخه ده؟
_ ټوكې مه كوه.
_ د وړه نه درته واي  .هندي ډاكتر راته ليكلې.
ډاكتر د مېز له سره نسخه بېرته واخيسته ،الندې بانردې يرې وكترل .پره
ووره يې وخندل بيا يې وويل :كوم هندي ډاكتر؟
_ يو دى .څه يې كوې ،دا راته ووايه چې دوا يې څنګه ده؟
_ لكه د كلي په واده كې چې د هر كور واړه او واړه ،بللي نابللي ټرول لره
يوه سره ورځي ،ستا نسخه ه دغسې ده .دې تره وګروره ،اومېپرراوول،
پانټوپراوول ،ايسرموپراوول .لره هرره كروره درې څلرور رقمره دوا ،واير
دومره ډېره دوا يې درته ليكلې ده چې كه فيل ته يې وركرې؛ نرو راچپره
به يې كي .اوول

قلمه دوا ،دا خو سوچ كرر دى.

د ميوند تندى تريو شو ،نسخه يې ورنه واخيسته ،ويرې څيرلره ،د مېرز
الندې خځل دان

ته يې خنا كړه.

ډاكتر وويل :ته دې شكايت راته وايه ،وه به دوا دركړم.
ميوند وويل :چې رښتيا شي ،رك روغ ي  .يو چا راته ويلي وو چې دغه
هندي ډاكتر په څه نه پوهېږي ،ما وې رښتيا درواغ به يې رامالوم كړم.
ډاكتر وويل :دا نسخه خو يې وهلل كه د ډاكتر وي.
پرره نسررخه ك رې د اوو ورځ رو دوا ليكررل شرروې وه ،يرروه اوون ر

چ رې تې رره

شوه ،فريد (ميوند) بيا ډاكتر سورج ته ورغى .ورته ويې ويل :ياره من
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دې .داسې دوا دې راكرړې وه چرې لره اسرمان نره يرې مځكرې تره راكښرته
كړم.
سورج موسك شو :دا څه وايې؟
_ كس دى ،واي ب يې ب .
_ چې بيا ونه وايې .ته پوهېږې چې ما په هند كرې درې كالره د يروه لروى
پروفيسررر سررره كررار ك رړى .هغرره ترره ان د امريكررا نرره مري رران راتلررل .پرروه
شوې كه نه؟ هلته خو همداسې طبابت دى ،هسې خوشې خبره خو نه ده.
_ ښه ،وه خو دې د پرهېز د السه مړ كړم .موږ خرو پره غوښرو روږدي يرو،
اوس دا راته ووايه چې پرهېز مې مات ك كه نه؟
_ب

يواوې د غوايي غوښه مه خوره ،نور شيان چندان پروا نه لري.

فريد (ميوند) خپل ت ،الس خولې ته داسې يووړ لكه ګي س چرې يرې
په الس كې وي ،ويې ويل :دغه بل شى څنګه؟
سورج وخندل :لږ لږ؛ خو چې ما هېر نه كې.
_ ولې نه .ب

ته همدومره وكه چې د ټيليرون نمبر دې راكه ،نور يې په ما.

ډيلي دربار
د ډاكتررر سررورج وروسررتى مررري

لرره كرروټې ووت ،پرره دې وخررت ك رې د

ټيلرررون شرررنګا پورترره شرروه .فريررد و ،ويررې وي رل :نررن ماښ رام د ډرېنررك
پروګرام دى ،راځې ورته كه نه؟
_ چېرته؟
_ ستاسې خپل ځاى دى ،ډيلي دربار.
_ بېشكه دې ،واي څومره ښكلى بار يې دى .څو بجې؟
_ب

هر وخت چې ته رات ى شې.

_ اووه بجې به څنګه وي؟
_ بيخي سمه ده.
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فريد (ميوند) په شپږ نيمو بجرو ډيلري دربرار تره ورننروت .د شيشره يري
مېزونو په منځ كې ښه وړاندې الړ ،د سالون په بر سرر تره تېرر شرو .هلتره
لرګين نسواري رنګه ني ګرد مېز والړ و .د مېز شاته په دېوالونو پورې
لګېدلې المارۍ له رنګ رنګ غټو او وړو بوتلونو او د بيرر ،پيپسري،
مېرينډا او سوون ا له قوتيو ډكې وې .د مېز شاته وچ كلك پره رنرګ
تور سړي د پان په هوړولو لګيا و .د ده تورې شونډې په پانو سرې وې.
پر مېز رنګ رنګ ښكلي اوږده كريستالي ګې سونه ايښي وو ،په يوه
كريستال لوښي كې د يخيو مكعبي ټوټې پرتې وې.
ميوند بار ته ن دې يوه مېز ته ودرېد ،نسواري رنګه لرګينه چوك
شا ته ك ،كړه ،پرې كېناست ،د مېز پر سر د وړوكې ګلدان

يرې

په څنرګ

كې درې ځايه قات شوى كاغن نېغ ايښى و .ميوند كاغن راواخيسرت،
د رستوران د خوړو ليست يې تر نهر تېر كړ ،بېرته يرې كېښرود .د مربر
شكله مېز سرر لره لر
چوك

ملري ښيښرې هروړ و ،څلرورو خواووتره يرې څلرور

ايښې وې .ميونرد د مېرز سرر پره ګوترو وترنګراوه او د سرالون لره

اوږده دېوال سره هوخت لګېدلي تخت ته يې وكتل .تخرت د ونګانره پره
انداوه لوړ و ،سرې ماشيني غال

ورباندې وېړې وې .له چته نسرواري

رنګه لرګين امېلونه راځړېدل چې تخت يې په څو برخو سره وېشلى و.
ګارسون راغى ،د ميوند مخې ته يې مينو كېښوده ،پخپله يرو ګرام شرا
ته ودرېد .ميوند پره اردو ورتره وويرل :وه مرې ملګررو تره منتهرر ير چرې
هغوى راشي بيا به يو څه راوغواړم.
ګارسون په موسكا سره ((اوكې سر)) وويل او د بل مېز خوا ته الړ.
ميوند ساعت ته وكتل ،پينځه ويشت دقيقې اوو ته پاتې وې .ځان يرې
د هوټل په كتلو بوخت كړ .د تخت مخې ته لرګينرې نسرواري كټرارې ترر
چته پورې غځېدلې وې چې لرګي يې د چليپا په بڼه سرره تېرر و بېرر وو.
تخت ته د ورختلو لپراره پره هرره برخره كرې د دوو پټرو وينرې هروړې وې.
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لكه په هندي فلمونو كې چې ناويو ته حجلې هوړوي ،تخت هماغسرې
ډولي سرينګار شروى و .د تخرت پره برر ګروټ كرې دوه كسران ناسرت وو،
شين شيشه يې چيل يې مخې ته ايښى و .په ټېپ كرې د «انرو هلوټرا»
شرررابي غزل رې پرره تررت اواو چرراالنې وې ،د چرريل خ رړې لرروخړې د رنګ ره
څراغونو په تتره رڼرا كرې داسرې تاوېردې راتاوېردې او پورتره د چرت پره
لوري تلې ،لكه ښكلې رقاصه چې د ارام موويك اواو تره پره مكېزونرو
وناڅي .د چيل له لوګيو سره د مڼو خوندور وږم په هوټل كې خپور شو.
ال اووه بجې نه وې شوې چې بار ته د خلكو راتګ پيل شرو .پره هررو څرو
شېبو كې دوه دوه ،درې درې كسان بار ته راننوتل.
ل

باندې اووه بجې په وره كې د سورج سر ښكاره شو .يو بل سړى هر

ورسره و .په دوى پسې په برګو دريشريو كرې دوه وسرله وال راننوترل .د
سورج ملګري وسله والو ته اشاره وكړه چې د باندې دې ودرېږي.
فريد (ميوند) په خپل ځاى ودرېد ،سورج ته يې الس وښروراوه چرې ده
ته يې پام شي .سورج او ملګرى يې د ده خواته راغلل.
سورج وويل :فريد بايي! ما خو خپل انډيوال ه راوستى.
ميوند وويل :واي ډېر ښه دې كړي .چرې سرتا انرډيوال دى نرو ومروږ يرار
دى.
(فريررد) ميونررد دغرره بررل سرړي ترره الس وراوږد كرړ ،پرره فارسرري يررې ځران
معرفي كړ :ما فريد استي .
هنرررال ي رې الس ټين رګ ك رړ .هغرره چ رې پرره هسرركه غرراړه والړ و ،مخ رې ترره
راوتلى ټټر يې په سرپينو هرامو كرې كنردهارۍ خامرك دووي غراړه ښره
ښكاروله ،په ډډ غږ يې وويل :هنرال امين اعتماد .ځوانره ،ولرې پښرتو
راسره نه وايې ،وه درته فارسيوان ښكاره شوم كه څنګه؟
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سررورج وويررل :هنرررال صرراحب پرره دفررات ووارت كرې لرروى سرړى دى .ومررا
ټينګ ملګرى دى .كه په ووارت كرې دې كروم كرار وي ،دى بره يرې درتره
خ

كي.

فريد (ميوند) وويل :كاشركې پره ووارت تجرارت كرې واى ،ومروږ ټرول
كارونه هلته وي.
بيا يرې څنرګ چروك

شرا تره كر ،كرړه ،مېلمنرو تره يرې د كېناسرتو بلنره

وركړه .سورج ميوند ته مخامخ كېناست او هنرال يې څنرګ تره .ميونرد
له كېناستو سره س ګارسون ته د راتلو اشاره وكړه .سورج ته يې وويل:
څه شى څښئ؟
 څه چې د تاسو خوښه وي. ته مېلمه يې.هنرال وويل :ماته يې ذوق مالوم دى ،رډ لېبل يې خوښېږي.
ميوند ګارسون ته وويل :يو بوتل رډ لېبل ويسكي.
سورج ته يې مخ واړاوه :پيپسي ورسره ګډوې كه بل څه؟
سورج وخندل :ياره لكه چې تاوه كار يې .سړى رډ لېبل همداسې وهري،
يواوې يخى په كې اچوي.
ميوند هنرال ته وكتل :تاسې څنګه؟
_ب

ډاكتر مې پير دى ،څه چې دى وايي.

ميونررد ګارسررون ترره وويررل :د چرررګ كبررا  ،دوه دان رې پيپسرري ،يخررى،
چپ  ،س ډ ،اممم
سورج ورغږ كړل :يو قوتى مارلبورو سګرېټ او د سخوندر كالباس.
ميوند هنرال ته كړه :هنرال صاحب ،باډيګارډان دې څو تنه دي؟
_پسې ګرځه مه ،هغوى به خپل غ وكړي.
_نه ،داسې نه كېږي.
_دوه دوى دي ،له موټروان سره درې كېږي.
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ميونررد ګارسررون ترره وويررل :حررويل

ك رې د هنرررال صرراحب باډيګ رارډان

ناست دي ،هر څه چې غواړي ،ورته يې يوسه ،حسا يرې پره مرا پسرې
وليكه.

فريد كه ميوند؟
شوى و چې ميوند د قواى مركز په كابل ماركيټ كې

باوار نوى خ

«فريد نويد» تجارتي شركت ته ورغى.
د شركت ريي

ته يې وويل :ګوره فريد هانه! ما يو چا ته ستا د دوكران

ادرس وركړى ،ورته ويلي مې دي چې وه د شركت مالك يمه.
فريد ورته سترګه ووهله ،ويې ويل :لكه چې وما په شركت باندې خېټه
اچوې كه څنګه؟
ميوند وخندل :نه بابا ،سترګې يې ړندې كړې چرې د يرار مرال تره بره كرږه
وګوري؟
_ ښه وايه ،بيا دې څه پ ن دى؟
ميوند د شركت مزدورانرو تره چرې درواوې تره نر دې ناسرت وو ،وكترل.
بيا يې فريد ته مخ واړاوه ،ويې ويل :هسې د بېزني

خبره ده.

فريد سر وښوراوه :پوه شوم .څوك دى.
_ يو هندي ډاكتر دى.
خپل موبايل كې يې ګوتې ووهلې ،يو عكر

يرې پره كرې راوسرت ،بيرا

يرې فريررد تره ورښركاره كرړ :دغره سرړى دى ،سررورج نرومېږي .چرې راغررى
ورته ووايه چې دى د باندې تللى ،بيا راته يرو ونرګ ووهره .هغره تره مرې
خپل نوم فريد ښييلى.
فريد وخندل :سمه ده اربا  .واي نوم مې درنه ځرار شره ،دا ټرول شرركت
مې درنه ځار.
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ميونررد پرره ده افغانررانو كرې و .سررورج ورترره ونرګ وواهرره .ميونررد وويررل:
راځه ،په دوكان كې ي .
موټر يې د قواى مركز په لروري ګړنردى روان كرړ .دى د فريرد پره دوكران
كې ناست و چې سورج راورسېد.
سورج خپل كوروال موټر ته دوه هروړې كوريرايي ټايرونره واخيسرتل .د
بيې پوښتنه يې وكړه.
فريد (ميوند) وويل :ووروره! خپل يار نره چرا پيسرې اخيسرتي ،او بيرا
ته خو وموږ مېلمه يې كنه.
سورج ورته غېږه وركړه :ياره! ته خو بيخي لوى سړى يې.
د دوكان الماريو ته يې سترګې ونيوې.
ميوند وويل :نور څه خو به دې نه وي په كار؟
سورج وويل :وړه مې و چې د موټر موب يل مې بدل ك .
ميوند پوښتنه وكړه :څه رق موب يل درك .
_ پخپله ښه پوهېږې.
ميوند يوه كارګر ته وكتل :هغره پينځره ليټرره ايرل ټكر

ورتره راكښرته

كه .ډاكتر صاحب ،خپل موټر كې همدغه موب يل اچروم .د مروټر كيلري
دې وركه چې ټولبك

كې يې درته كېږدي.

سورج كارګر ته كيلي وركړه او سترګې يې په هك ښخې كړې.
ميوند كارګر ته كړه :يو دانره هرك هر درسرره واخلره ،دا نره هغره دونري
ټنه.
سررورج بيررا ميونررد سررره تررر غرراړې ووت .پرره غېررږ كرې يررې ټينرګ كرړ ،لرره
ځمكې يې لږ پورته كړ او بېرته يې كښرته كرړ .بيرا يرې الس وراوږد كرړ،
ويې ويل :اوس نو اهاوه راكه.
هغه چې الړ ،ميوند فريد ته وويل :پيسې يې په ما پسې وليكه.
فريد وويل :پروا نه كوي.
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_ څنګه پروا نه كوي؟ لږې پيسې خو نه دي.
_ د تا تنخواه بيا څومره ده چې داسې خراباتونه كوې؟
_ د ما غ مه كوه ،خداى مهربان دى.
دمخابراتو ووارت مخې ته بسونو مامورين كښته كرړل .ووارت
ته مخامخ ميوند د يوې سروالګرې مخرې تره ودرېرد :لره هيبره يرې لسرى
راوكريښ ،د هغرې پرره ښروى سررپين ورغرروي كرې يرې كېښرود ،كرررار يرې
ورته وويل :څه نوې وړې؟
_ نور څه نشته ،خو حاهي يوسف بيا سكينې ته ويلي دي چې ورشي.
_ حاهي يوسف يې ال څوك دى؟
_ هغه چې تا اخنار وركړى و ،مشعل ماركيټ كې چې دوكان لري.
_ دا څه وايې؟ هغه خو توبه ايستلې وه.
سوالګرې وويل :تا هسې په مرته خوشې كړ .هنايي واال هر وخت سرل،
دوه سوه ډالره ځنې اخلي .دا خلك په توبو نه دي خبر.
ميونررد وويررل :دا ځرل برره سررمه هرزا وركر  .حرراهي شررو خررو سرړى نرره شررو.
سكينه كله ورځي؟
_ همدا نن ،نه بجې.
ميونررد سرراعت ترره وكتررل ،اترره نيمررې بجررې وې .كرررار كرررار د مشررعل
ماركېټ خوا ته وخوځېد .درېي پوړ ته وخوت .د حاهي يوسف دوكران
ته مخاخ دوكان تره ورننروت .د پتلونونرو او كميسرونو پره كتلرو بوخرت
شو .ويې ليدل چې په چادرۍ كې يوه ښځه د حاهي دوكان تره ورننوتره.
ميوند د يوې ګوډۍ شا ته ودرېد چې د حاهي له دوكران يرې څروك ونره
وينرري .چررادرۍ واال د دوكرران بررر سررره ترره د مېرز شررا ترره تېرره شرروه .حرراهي
يوسف ه ورپسې الړ.
ميونرررد ورو ورو د دوكررران ترررر برررل سرررره پرررورې الړ ،بېرتررره راوګرځېررد،
مخررامخ د حرراهي يوسررف د ښررځينه كرراليو عمررده فروش ر

ترره ورننرروت.
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دوكان به ل

پينځه ل

ګزه اوږد و .د دوكان په پاى كرې د ښرځو لپراره

د كالي اغوستلو لرګينه كوټن

وه .ميوند د كوټبندونو او هغرو انسران

وومه ګوډيو په منځ كې تېر شرو چرې د ننردارې لپراره رنرګ رنرګ كرالي
وراغوستل شروي وو .لره چرپ السره د شيشره يرې مېرز شرا تره والړ سرړي
پرې ورغږ كړل :وروره د نارينه وو كالي نه لرو.
ميوند وويل :وما ښځينه كالي په كار دي.
كوټن

ته ورن دى شرو .سرړي چيغره كرړه :وه وروره! هرا خروا تره مره ځره،

سياه سره په كې كالي اغوندي.
مريونررد دوه چټرك ګامرونرره واخرريستل .د كرروټن

ور يرې پرره يرروه لغترره

مات كړ.
حاهي يوسف پرتوګاښ په الس كې نيرولى اوچرت پاڅېرد ،پرتروګ يرې
چابك راپورته كړ.
پر ځمكې پرتې لغړې ښځې پر ځان باندې خپله چادري خوره كړه.
حاهي چيغه كړه :دا كوم د سپي ووى دى؟
ميوند داسې څپېړه وركړه چې د حاهي له السه پرتوګاښ خنا شو.
ميوند له څپېړې سره وويل :چو شه بې ناموسه.
د كمي

له هيبه يې د كارت څنډه راپورته كړه ،ويې ويل :هېرر دې ير ،

وه هنايي پولي

ي .

حاهي په بېړه پرتوګاښ وتاړه ،په وارۍ يې پيل وكرړ :خرداى تره وګروره
آمر صاحب ،مه مې بې آبوه.
د ميوند ونې ته يې الس يووړ :ږيرره دې نيسر  ،درتره عرنر كروم .مره مرې
بې عزته كوه.
ميوند وويل :دا خبرې دې بيا په حووه كې وكه.
_ خيرات درنه غواړم ،ورور مې يې.
_ هالبه ده ،نورو ته حاهيان خيرات وركوي؛ خو ته يې د ما نه غواړې؟
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_ آمر صاحب! چې هر څه وغواړې دركوم يرې ،دا ټرول دوكران مرې درنره
ځار دى.
ميوند له كوټن

ووت ،ويې ويل :تېر ځل مې معاف كرړې ،خرو ترا حيرا

ونه كړه.
_ ګوره آمر صاحب ،بد مې كړي دي .خير دى مه مې رسوا كوه ،واي ترر
عمره نوكري به دې وك  .واخله دغه ټول دوكان مې واخله ،مرړ مرې كره،
خو رسوا كوه مې مه.
ميونررد ورترره وخنرردل :ومرروږ هجرروري دومررره نرره دي غرټ چرې دغرره لرروى
دوكان دې په كې ځاى شي.
حرراهي هر د بانرردې راووت ،رنرګ يرې يررو څره سر شررو ،ويرې ويررل :امررر
وكئ ،څه خدمت وك ؟
ميوند وويل :خوښه دې خپله ،خپل عزت به په څو واخلې؟
_ تاسې امر وكئ.
_ ور ډالره.
حاهي وويل :په سترګو صاحب.
ميونررد ورترره ك رړه :خررو بررا خبررر ،دا دې اخررر وار وي .كرره م رې بررل وار ګيررر
كړې ،كس دى كه رانه خ

شې .لږ خو شرم وكه ،دا د حاهي نوم خرو

مه خرابوه.
سكينه له كوټن

راووته ،ميونرد تره يرې نېرغ وكترل .ميونرد يرې پره مرخ

باندې ناړې ورتو كړې ،ويې ويل :رنګ دې وكړه ،كنچن .
ميوند له هغه ځايه د فريد دوكان ته ورغى .درې سروه ډالرره يرې پرر مېرز
ورترره كېښ رودل ،وي رې ويررل :واخلرره انډيوالرره دا د ټيرونررو او هغرره نررورو
شيانو پيسې ،كور دې ودان.
فريد وويل :دومره ور؟ بانك خو به دې نه وي وهلى؟
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ميوند پره خنردا ورتره وويرل :ژونردى بانرك مرې وهلرى .بر  ،دا شروقي
تاهران دې خداى راته ژوندي لري ،هر يو يې يو بانك دى.
 پوهېږم چې د ځان غ درسرره نشرته .خرداى دې كاميابره لرره ،د خرداىبخښلي ډاكتر صاحب خبره «وطن يا كرن».
د ميونررد د موبايررل ون رګ وشرررنګېد ،هماغرره سرروالګره وه ،وي رې ويررل:
آرين هوټل ته دوه مشكوك كسان ورننوتل.
ميوند وويل :څنګه مشكوك؟
_ لكه چې د پټو الندې يې يو شى پټ كړى.
_ سررمه ده ،ترره ورپس رې ورځ ره ،هوټ رل ترره د ننرره الړه ش ره .وه برره يررو څ روك
درولېږم.
ميوند فريرد تره مرخ واړاوه :يرو كرار مرې پره مرخ كرې دى چرې اوپراتيرري
پيسې ورباندې نه ش لګولى خو كار مه كار دى.
فريد وويل :بله به وكو ،موږ خو هر كال د مال وكات باسرو ،چرې داسرې
كارونه دې وو ،ماته راشه.
 چې يې ما ته راكې بيا دې وكات كېږي؟ ولې به نره كرېږي ،تره داسرې كرار كوې چرې خيرر يررې ټررول وطررنته رسېږي.
لـــومه
ميونرررد وويرررل :پررروهېږې ،بيرررا مر رې د روسرررانو يرررو پخررروانى تخنيرررك
استعمال كړ.
هميل پوښتنه وكړه :څنګه؟
_ روسانو به مشكوك سړي ته دومره شرا وركول چرې پخپلره بره لكره
بلبل په خبرو راغى ،ټول راوونه به يې افشا كړل .دا يو چرل دى .روسران
وايي چې نېشه سړى درواغ نه وايي.
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_ ښه نو تا څه وكړل؟
_ ها بله ورځ مې د سورج سره همدا چل وكړ .ځان ته مرې خرالي پيپسري
اچوله او ده ته ويسركي .يرو هنررال هر ورسرره و .دواړه مرې داسرې غررق
كړل چې ښه خره مې ورنه هوړ كړل.
_ څه دې ورباندې وويل؟
_ بيا به دې خبر كړم .اوس به درته همدومره وواي چرې هاغره شرك چرې
مې كړى و ،س راوخوت.
هميل وويل :بېشكه دې.
ميوند وويل :خرو پوښرتنه دا ده چرې هنررال د سرورج سرره څره انرډيوالي
لري؟ ما ته داسې ښكاري چې خپلره هنررال بره هر هاسروس وي .رښرتيا
سورج ډېره ښه روسي وايي .هنرال سره په روسي ګړېده .ما ځران ناګراره
واچاوه چې ګنې وه په روسي بيخي نه پوهېږم.
هميل وويل :ده خو په شوروي كې تحصيل كړى دى ،طب يې هماغلته
ويلى.
_ دا څه وايې؟ د هند طب خو ډېر مخكې دى؛ نو ده په شروروي كرې څره
ب غوښته؟
_ پ ر يې په ماسكو كې د هند نهامي اتشه و.
_ ښه نو داسې؟
_ وه چې يې ګورم ،د ده لياقت دومره نه دى چې په هند كې دې يرې طرب
ويلرري واى .پرره ماسرركو كرې برره يرې اسررتادانو د پر ر پرره خرراطر كاميررا
كړى وي .هسې خلك وايي چې نن سبا خو روسي استادان په يرو بوترل
ودكا باندې سړى كاميابوي.
_ ښه نو دى چرې داسرې غلنرې نسرخې ليكري ،دليرل بره يرې همردا وي؟
خبره مې درته كوله ،د سورج يوه كمزوري راته هوته شوه ،ووى مرړى د
ښځو ډېر شوقي دى.
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هميل يې خبره پرې كړه :هو رښتيا ،ښه شرو چرې رايراده دې كرړه .هرا بلره
ورځ لينا سرې سترګې وموږ اتاق ته راغلې وه.
_ كومه لينا؟
_ هغه د سورج ترهمانه يادوم .خوارك  ،ډېر يې وژړل .ويل يې چې يوه
نجل

سورج ته راځي .دى ورسره د پردې شا ته تېرېږي .ب

چې هرر څره

يې وړه غواړي ،هماغه ورسره كوي.
_ دا څه وايې؟ دا پدرنالته څوك ده؟
_ لينا يې پې ني .وايي په كومه موسسه كې كار كوي.
_ لينا نو څشته ژړل؟
_ ژړل يې په دې چې سورج يې له ځانه سره په ووره پره كوټره كرې سراتي.
ورته وايي «ته د باندې مه ووځه چې څوك راباندې پوه نره شري» داسرې
يې وګڼه چې د نجل

سره د دې په مخ كې سات تېروي.

ميوند اوف وكړ :نو دا ولې ادارې ته شكايت نه كوي؟
_شكايت به يې څوك واوري؟ غرېبه په دې ډارېږي چې له كاره يې ونره
شړي.
_ كه دومره ځورېږي؛ نو ولې كار نه خوشې كوي؟
_ ما ورته وويل چې وظيره دې خوشې كه؛ خو لينا وايي په كور كې بل
څوك نه لري ،وروڼه ورنه بېل دي ،يرواوې وړه مرور يرې ده او دا .وروڼره
يې سخت بې غيرتان دي .دوى سره هېڅ كومك نه كروي .دا مجبروره ده
چې كور پخپله وچلوي.
ميونرد لرږ چررورت وواهرره ،بيرا يرې وويررل :ګروره! يرو ځرل مررا د لينررا سررره
مخامخ كه .كه دا راسره همكاري وكي؛ نو كارونه به مو ډېر آسانه شي.
***
د اكسرې د كوټې ور وټكېد ،لينا وه.
هميل ورته وويل :راځه ،ميوند مې ملګرى دى .تا سره يې لږ كار دى.
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لينا د پيكي ويښته تر پوړني الندې پټ كړل ،پوړنى يې په سر س كړ.
ميوند وويل :ګوره خورې! مه وارخنا كېږه .هرا بلره ورځ مرې سرورج تره
ځ ران فريررد معرفرري ك رړ؛ خررو اصررلي نرروم م رې ميونررد دى .وه پرره هنررايي
پوليسو كې كار كوم .هميل راته ستا په براره كرې يرو څره وويرل .وه بره د
سورج چاره وك ؛ خو ستا همكاري په كې غواړمه.
لينا ځمكې ته سترګې نيولې وې .د ټيكري د څنډې اوبدل شوي تارونه
يې په ګوتو تاوول .ويې ويل :وما د وسه به څه پوره وي؟
_ ته به د سورج په ضد يو ثبوت په الس راكړې.
_ موږ غريب خلك يو .ما ته النجه مه هوړوئ.
_ وه داسې كرار دربانردې نره كروم چرې ترا تره پره كرې تراوان وي .بر
كرروچن

يروه

كررامره دركرروم ،پرره كوټره كرې يرې داسرې ځراى كرې ولګروه چرې

سورج او هغه نجل

ورنه ښركاره شري .دا پره ريمروټ بانردې كرار كروي.

چې څنګه دوى د پردې شا ته تېر شول ،كامره چاالنه كه .واير څروك بره
بيخي درباندې شك ونه كي.
لينا غلې وه.
هميل وويل :ته خو پوهېږې چې موږ ټول د دې سورج د السه پره عرنا
يو .راځه دغه كار وكه ،خپل وهدان خو به دې كرار شي.
ميوند وويل :خورك ! ته بيخي بې غمه اوسه .سرورج بره دغره فلر ونره
ګوري.
لينا سر پورته كړ :نو څوك به يې وګوري؟
_ وه به يې له ځانه سره وسات  .چې يو څه نرور ثبوتونره مرو هر سرره پيردا
كړل ،بيا به يې داسې وخت كې وروښريي چرې دى بره محكمرې تره روان
وي.
لينا بيا څه ونه ويل.
هميل ترې پوښتنه وكړه :څنګه شو؟
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لينا ځمكې ته كتل.
ميوند وويل :خوښه دې خپله ،وه دغه كار په ووره دربانردې نره كرړم .كره
دې وهدان كراروې؛ نو همدا يې الره ده.
لينررا الس وراوږد كررړ ،ورغرروى يررې د ميونررد مخررې ترره ونيررو .ميونرررد
مايكرو كامره په ورغوي كې وركېښوده ،ريموټ يې ه وركرړ بيرا يرې
د لګولو او چاالنولو چل وروښود.

بد نامونكي اسناد
نجل

له «كابل – ډيلي» روغتون څخه راووتره ،پرر سرړك ودرېرده .ښري

الس ته يې وكترل .سرپينه كرروال ورو ورو راروانره وه .د مروټر څراغونرو
اشاره وركړه .وبيردې ورتره الس ونيرو .مروټر ودرېرد ،مروټروان د پورتره
كېردو اشرراره ورترره وكرړه .دې هر برې پوښرتنې د مرروټر شرراتني سريټ ترره
وخته.
موټر روان شو .موټروان پوښتنه وكړه :هنا كومې خوا ته ځي؟
نجل

وويل :اوس خو ميكرويانو ته ځ .

مرروټروان د مرروټر هينررداره داس رې برابررره ك رړه چ رې نجل ر

پرره ك رې سررمه

ښكاره شي ،ويې ويل :او بل وخت؟
نجل

په ووره وخندل بيا يې په ناو تندى تريرو كرړ :مخرامخ وګروره چرې

ټكر ونه كې.
_ په سترګو قوماندان صاحب.
موټروان موټر ورو كړ ،د قواى مركز د ت ش

له پوستې چې تېرر شرو،

بيا يې په هينداره كې وروكتل :كور دې په ميكرويانو كې دى؟
_ هو.
_كوم ميكرويان؟
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نجل

د خولې له ژاولې سرتره پروكڼ

هروړه كرړه ،پروكڼ

انداوه غټه شوه .بيا يې خوله خ صه كړه ،پوكڼ
ايسته ،ټ

د مرالټې پره

يرې پره خولره كرې ننره

يې ځنې وايست ،ويې چووله .بيرا يرې پرر شرونډو ژبره تېرره

كړه ،ويې ويل :درېي .
_ كوم ب ك؟
_ اوس به يې وګورې.
_ د ټېلرون نمره دې؟
_ څه يې كوې؟
_ هسې ما وې كله كله به سره وګورو.
نجل

په ووره وخندل ،ويې ويل :داسې ور؟

_ وهلل ستا ښك ته نو څوك ټينګېداى شي.
نجل

بيا خندا ته وور وركړ.

نجلر

د مرروټروان د ټېلرررون نمبررر واخيسررت ،مسرركال يرې وركرړ ،ويرې

ويل :درسره سېف يې كه.
موټر د صحت عامې له چوكه چپ الس ته تاو شو ،د سترې محكمې لره
مخې مخامخ د هوايي ډګر پر سړك روان شو.
موټروان وويل :نوم به دې وبيده وي؟
د نجل

خوله واوه پاتې شوه.

موټروان په هينداره كې ورته كتل.
وبيدې پوښتنه وكړه :ته _ وما نوم دې څنګه وده دى؟
موټروان د دې پر ځاى چې ښري الس تره د ميكرويرانو خروا تره وګرځري،
چپ الس ته د بي بي مهرو چار نله كوڅې ته تاو شو.
وبيدې چيغه كړه :څه كوې ،اې د سپي وويه؟
موټروان په سړه سينه وويل :هېڅ ،خپل كور به دروښيي .
_ بېرته وګرځه.
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_ اوس وه قوماندان ي  ،ته نه يې.
_ واي وګرځه كه نه چيغې وه .
ميوند د درواوو او شيشو سنټر الك سويچ بند كړ ،ويې ويرل :سرتا غرږ
به څوك وانه وري.
له هيبه يې كارت راوكيښ .نجل

ته يې ونيو ،ويې ويل :ډارېرږه مره .وه

پرررره امن رريت ك ررې ك ررار ك رروم ،يررررو څ ره كررار مرررررې درسررررره دى ،ور ب رره دې
رخصته كړم.
_ وما سره دې څه كار دى؟
_ بېړه مه كوه .دا دى ورسېدو .هر څه به درته وواي .
مررروټروان چرررا تررره ټېلررررون وكر رړ ،يرررواوې يررروه كلمررره ير رې ورتررره وويرررل:
درورسېدو.
د كرروڅې پرره پرراې كرې د يرروې خررونې ګرراج خر

شررو ،مرروټر ورننرروت.

ګراج بېرته ژر بند شو.
موټروان نجل

تر السه ونيوه ،كوټې ته يې ننه ايسته.

وبيررردې لررره دسرررتكوله ټيلررررون راوايسرررت ،ټيلررررون يرررې پررره الس كر رې
رېږدېده ،ويې ويل :وه به درنه شكايت وك .
ميوند سر وښوراوه :پښېمانه به شې.
 خبر يې كره نره ،ومروږ يرو خپلروان پره امنيرت كرې لروى سرړى دى .وه برهورته وواي چې تا په ووره راسره ونا كړې ده.
 يوه شېبه صبر وكه ،يو فل بره درتره وښريي  ،فلر چرې دې وكروت ،بيرادې خپله خوښره چرې هرر چرا تره ونرګ وهرې .ټېلررون بره هر وه دركر چرې
كرېډت دې مصرف نه شي .وما نوم ميوند دى ،ورته ووايره چرې ميونرد
په ووره دغه كور ته راوستې يمه.
نجل

دميوند ملګري ته وكتل چرې سري ډي يرې پره لرپ ټرا كمپيروټر

كې اچوله ،ويې ويل :وه ستا فلمونو ته ووګاره نه ي .
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ميوند ملګري ته اشاره وكړه .هغه فل چاالن كړ .په كمپيوټر كرې وبيرده
ښكاره شروه .د معراينې پرر مېرز ناسرته وه .دوو ترورو السرونو د هغرې لره
سره ټيكرى ايسته كړ .په توني كړيو ط يي ويښتو كې يې ګوتې تېرې
كړې .د غوږونرو پروڅكي يرې وسرولول .وبيردې سرر تراو كرړ ،د سرړي پرر
الس يې شونډې وموښلې .سړي د وبيدې ګرېوان ته الس وغځاوه ،يروه
لمن له پت نه راوايسته ،النردن

تڼ

يې خ صه كړه .وبيدې د كمي

تڼ

يې خ صه كړه .سړي يې الس ټينګ كړ .بيا يرې ټرولې تڼر

پخپلره

خ صې كړې.
فل چې تر دې ځايه ورسېد ،وبيده په ګونډو شوه ،موبايل يې لره السره
ولوېد ،د سونګېدا آواو يې پورته شو.
ميونررد سرري ډي بنررده ك رړه ،وي رې ويررل :دې ك رې سررتا او د سررورج ټ رولې
كارنررامې شررته .وه كرروالى ش ر دغرره فل ر پرره يرروه ورځ ك رې ټ رول برراوار ترره
ورسوم .كېداى شي ستا وروڼرو تره هر ورسرېږي ،وه خبرر ير چرې د سري
ډي ګانو كار و بار كوي .څنګه د داسې فلمونو شوقيان دي كه نه دي؟
د وبيدې شونډې ولړوېدې ،ژړا يې وور واخيسرت .د ميونرد پايڅره يرې
ټينګه كړه .په ژړا يرې ورتره وويرل :خرداى تره وګرورئ .چرې هرڅره راسرره
كوئ ،ويې كئ؛ خو فل چا ته مه وركوئ.
ميوند په ملنډو وويل :څنګه ،بيا به دې خپلوان ته خو ونګ نه وهې؟
وبيدې هماغسې ژړل.
ميوند وويل :خير ،موږ بې ناموسه نه يو ،نور څه درنه نره غرواړو .فقرط
دومره درنه غواړم چې ته به راسره همكاري كوې.
_ څه رق همكاري؟
_ هغه به بيا وروسته درته ووايو .خو پام دې وي چرې خپلره اروا دې هر
درباندې خبره نه شي .څه چې موږ درته وايو ،هماغه به كوې.
ميوند خپل ملګري ته وكتل :خيبر هانه! وه الړم ،ته دا نجل

پويه كه.
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 116رياست
ميونررد خپررل مرردير ترره وويررل :مرردير صرراحب! يررو هنرردي ډاكتررر دى ،وه
ورباندې مشكوك ي  .واي كه ما ته اهاوه راكې ،وه به يې وڅارم.
مدير شيرين آغا د لنډې ږيرې الندې خپلره ونره وګرولره ،شرنې سرترګې
يې تنګې كړې ،ويې ويل :هان بيادر! ته خو پوهېږي چې وموږ د توهره
محراق  ISIدى.
_ نو دا نور به څنګه شي؟
_ وه هان بيادر! نور خو مو ټول دوستان دي .ته پوهېږي چې دغه هنرد،
ايران ،پسې راتېر شه روسريه دا ټرول ومروږ دولرت سرره ډېرر ښره روابرط
لري .ټول تاوان د آى اس آى له خوا رارسېږي.
ميوند والړ شو ،ويې ويل :سمه ده ،څه چې ستاسو امر وي.
ميوند له دفتره راووت ،په دهلېرز كرې يرې څروك پره مخره رانره غرى ،لره
ب كه ووت .پره كرانكرېټي نررۍ الره د مخرامخ بر ك خروا تره روان شرو.
څ رو ګامرره چ رې مررخ ترره الړ شررا ترره يررې وكتررل .د بررل ب ر ك دهلې رز ترره چ رې
ورسېد ،بيا يې مخ شا ته واړاوه .درې پوړ ته وخوت ،د ريي

دفتر تره

ورغى.
ريي
_ ريي

پوښتنه وكړه :څه نوې وړې؟
صاحب! يو هندي ډاكتر مې انډيوال شوى.

_ ښه شو چې راياد دې كړ .ومرا يرو خپلروان ترور وېرړى لرري ،د خرواركي
وض ډېره خرابه ده ،موږ ويل هند ته به يې ولېږو؛ خو سررارت ويرزه نره
وركوي .ته خو يو وار ورته ووايه كه دا ويزه ورته واخلي.
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_ سرررارت نررو ولررې ويررزه نرره وركرروي؟ هندوسررتان ترره خررو بيخرري ډېررر
مري ان ځي ،دوى د خپلې ګټې په خاطر ويزه وركوي.
_ ويلرري يرې دي چرې دا خررو خنرناكرره سرراري مري رري ده .پرره قررانون كرې
اهاوه نشته چې داسې كسان دې هندوستان ته ورننوځي.
_ خير ،تاسې يو ځل پاسپورټ او صرحي اسرناد يرې ماتره راكرئ ،خپرل
وور خو به پې ووهو.
***
ميوند وبيدې ته ونګ وواهه :چېرته يې؟
_ په دفتر كې.
_ غرمه چېرته سره وګورو؟
_ نه پوهېږم.
_ دوول ر

بج رې راوځ ره ،دفتررر نرره دې يررو سررل ګامرره لرررې ودرېررږه .وه برره

درش .
دول

نيمې بجې ميوند او وبيدې د نوي ښار پارك ته مخامخ ،هررات

رستوران سره لره مروټره كښرته شرول .د كبرابي لره څنګره تېرر شرول ،نرري
شمال د كبا خوندور بوى په هوا كې خوراوه .د رستوران له وره څخره
ال دوه ګامه شا ته وو چې د معيوبينو پر چوك

ناست سړي وره ته الس

وغځاوه ،لره خيررن شركېدلي لسرتوڼي راوتلري الس كرې يرې سررچنګى
اوږد اوسررپنيز سرريخ و ،سرريخ يررې د وره دسررتګير ترره واچرراوه ،ور يررې
پرانيست .ميوند له هېبه لسرګون راوايسرت ،د معيرو سرړي پره الس
ك رې ي رې كېښ رود .د س رړي پررر لرره پس رې دعرراوو ترره ي رې غرروږ ونرره نيررول،
رسررتوران ترره ورننوتررل .د لرروى سررالون چررپ الس ترره بررل نسرربتاً وړوكرري
سالون ته ور دننه شرول .هلتره د څرو مېزونرو شراوخوا تره يرو څرو ښرځې،
ماشررومان او س رړي سررره ناسررت وو .ميونررد دوى ه ر د يرروه مې رز شررا ترره
مخررامخ سررره كېناسررتل .ميونررد پاسررپورټ او نررور كاغنونرره د وبيرردې
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مخې ته پر مېز باندې واچول ،ويې ويل :سورج تره بره وايرې چرې دا مرې
ن دې خپل دى ،د هند ويزه ورته واخله.
ميوند ريي

***
ته ورغى .پاسپورټ يې د ريري

كېښود .پخپله مېز ته پر ن دې چوك
ريي

مخرې تره پرر مېرز بانردې

كېناست.

د پاسپورټ پاڼې واړولې ،څېره يې وغوړېده ،ويې ويل :ته خرو

وهلل چې ډېر وورور وختې .دومره ور ،په څلورو ورځو كې؟
_ب

انډيوالي ده نو.

_ كور دې ودان .واير بيخري نراممكن كرار دې راتره وكرو .پروهېږې چرې
ډېررې واسررنې م رې ورترره وك رړې ،يرروه يرې ونرره منلرره؛ نررو ده څنګره ويررزه
واخيسته؟
صاحب! څه فكر كوې ،څوك چې داسرې نراممكن كرار كروالى

_ ريي

شي ،هغه به يواوې ډاكتر وي كه نور څه ه ؟
_ آفرين ،ښه شي ته دې پام شوى.
صاحب! وه مخكې ه پرې شكي وم؛ خو اوس مې وليدل چرې

_ ريي

څنګ ره د هنررد سرررير د يرروه عررادي ډاكتررر پرره خولرره د خپررل هې رواد قررانون
ماتوي؛ نو لره دې نره مالومېرررږي چررې خامررخا برره ترر كاسرې النردې نري
كاسه وي.
ريي

پاسپورټ پر مېز كېښود ،ويې ويل :نو څه تره ګرورې؟ وربانردې

كار وكه.
ميوند پر چوك

نېغ شو ،ويې ويل :ريي

صاحب! وه نور دليلونره هر

ورته لرم چې دغه سړى به هاسوسي كروي؛ خرو هغره برل مرې نره پرېرږدي
چې تعقيب يې كړم .راته وايي چې موږ يواوې په  ISIباندې كار كوو.
_ شيرين آغا يادوې؟
_ هو.
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_ ترره خررو پرروهېږې چرې د دوى مرررب بررل دى .دوى اوس هر پرره تنهيمرري
روابنو پسې ګرځي.
_ ها بله ورځ چې تاسو ته راغلى وم ،همدا خبره مې درته كوله؟
_ وما د خوا درته اهاوه ده .چې هرڅه دې په كار وو ،د ما نه يې وغواړه.
واي شيرين آغا بيخي مه پې خبروه.
_ ډې رره مننرره ،ريرري

صرراحب .خيبررر ه ر راسررره ملګ ررى دى .مرروږ ورترره

ارتباطي منب پيدا كړې ده .وه اوس پرل مونردونكي او د اسرتراق سرم
وسايلو ته ضرورت لرم .كه له خپل مديريته يې واخل  ،بيا رانه پوښتنه
كوي چې څه پې كوې؟
ريي

د مېز پر سر تڼ

كېكښرله ،د ونرګ شررنګا پورتره شروه ،د دفترر

آمر كوټې ته راننوت ،ويې ويل :صاحب! امر وكئ؟
ريي

وويل :د ميوند او خيبر چې هر څه په كار وي ،ورته وريې كئ.

مرسته
هميل له حميد سره خبرې كولې .د دهلېز له بل سره د سورج سر ښركاره
شو .سورج پوښتنه وكړه :هميل بايي! ولې خرره يرې؟ دا څرو ورځرې دې
وين چې غمجن غوندې يې.
هميل غلى و.
حميد په انګريزي ورته وويل :ورور يې په ايران كې بندي دى.
_ ولې؟
_ مالومه نه ده.
سورج د هميل پر اوږې الس كېښود ،ويې ويل :غ مه كوه.
بريا يرې د اسمران خروا تررره اشرراره وكرررړه :هررغه خررو شرته .هغره بره درسرره
مدد وكي.
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هميل د غرمې پره ډوډۍ لګيرا و چرې لينرا ورپسرې راغلره ويرل يرې چرې
سورج غوښتى يې.
هميل ورسره روان شو .لينا په الره كې وويل :ميوند ويلي وو چرې هغره
بل به پسې اخلي ،اوسه پورې خو يې څه نه دي كړي.
هميل وويل :يو څه اسناد يې ورته برابر كړي دي.
_ د هغې بې شرمې تګ راتګ خو ال ډېر شوي.
_ ته يو څو ورځې نورې ورته ګوره ،هر څه به س شي.
دواړه د سورج كوټې ته ورننوتل.
سورج وويل :ما خو درته ويل چې خداى به يوه چاره وكي.
د هميل رنګ وغوړېد ،ويې ويل :څنګه؟
سررورج وخنرردل :مرروږ خررو هس رې خوش رې خلررك نرره يررو ،پرره هررر ځ راى ك رې
ملګري ،ياران لرو .يو ك

دى ،د ايران سرير سره پې ني.

يو ويزيت كارت يې له هيبه راوايست ،هميل ته يې ونيو :دا يې ادرس
دى .ماوديګر يو چكر ورشه.
هميل موسك شو ،كارت يې راواخيست .په كې ليكلي وو:
سيد علي اصغر توكليان
مدير كُل بنياد امام (رح)
هميل سورج ته الس وركړ ،ويې ويل :ډېره مننه ،كور دې ودان.
_ دا څه وايې؟ چې هر خدمت وي ،بنده ورته حاضر دى.
***
لمر د خيرخانې د غره څوكې ته ن دې شروى و ،هميرل د ترايمني پرروژې
پرره درېرري سررړك كررې د يرروه درې منزلرره كررور مخررې ترره والړ وو .د كررور
دېوالونه د مرمر په سپينو ډبرو پوښل شروي وو .د كرور ور دومرره لروى
او دومره لوړ و چې هر رنګه باري موټر تررې تېرېرداى شرو .هميرل د وره
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پر ونګ ګوته ټينګه كړه .د ونګ په سپيكر كې چا په فارسي ژبه وويل:
څوك؟
هميل ورته خپل نوم وښود.
سپيكر وويل :يوه شېبه.
شو .ځوان هلكى راووت .ويې ويل :آغا هميل ،بررمايين.

ور خ

په اول پوړ كې يې د مخامخ كوټې ور بېرته كړ ،ويې ويل :حراهي آغرا د
ننه دى.
حاهي آغا وره ته مخامخ د يوه مېز شاته پر څرخي چوك

ناست و .شرا

ته يې د كتابونو لويه المارۍ له پنډو كتابونو ډكه وه .د اكثرو كتابونو
پښت

ډبلې وې او عنوانونه يې پره ط يري رنګره خنونرو ليكرل شروي

وو .د ځينررو كتررابونو د ل رر  ،پينځ ره ل رر

هل رردونو مكمل رې دورې ه ر

ايښې وې.
هميل س م واچاوه.
آغا پورته وكتل ،د سر په اشاره يې عليرك وويرل .بېرتره يرې كترا تره
سترګې وګنډلې .د كتا پر پښت
چپنه كې د يوه سپين ږيري عك

توره لونګ

پرر سرر پره تروره اوږده

ښكارېده.

هميل حاهي آغا ته كترل چرې اوس بره ورتره وګروري؛ خرو آغرا لره كتابره
سترګې نه پورته كولې.
هميل د كوټې چپ دېوال تره وكترل .يرو پره يروني ګرز غاليچره وربانردې
ځړېدله ،د افغانستان داسې نقشه په كرې هروړه شروې وه چرې لره غزنري
رانيررولې تررر هراترره او لرره بلخرره رانيررولې تررر ارووګانرره پررورې پرره ك رې يررو
واليت و ،ورباندې ليكل شوي وو :غرهستان
آغا په كتا داسې بوخت و لكه ته چې د همدې ناول په لوستلو بوخت
يررې .هميررل ښ ري الس ترره وكتررل ،كوټ ره ه ر مخررامخ او ه ر ښ ري الس ترره
غځېدلې وه .چار چاپېره يې له نهره تېر كرړل .پرر كړكيرو د دېوالونرو پره
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رن رګ كريمرري رنګ ره كټ روري پررردې راځړې ردلې ،لرره دېوالونررو سررره درې
سيټه كريمي رنګه كوچونه او مخې ته يې شيشه يي مېزونره .دوه دانرې
دوول

متره د ورېښمو غال

په كوټه كې وېړې وي.

هميل د وره له پاسه دېوالي ساعت ته وكتل ،پروره پينځره لر

دقيقرې

كې ردې چ رې ده د كرروټې دېوالونررو ،المرراريو او پررردو ترره كتررل؛ خررو آغررا
ورباندې چورت ه خرا نه كړ چې څنګه راغلى يې.
هميل د آغا مېز تره نر دې پرر چروك

كېناسرت ،دې وخرت كرې د حراهي

آغا موبايل وشرنګېد .څو دقيقې يې پره كرې خبررې وكرړې .موبايرل يرې
بند كړ ،هميل ته يې د ذره بيني عينكرو لره شرا وكترل .عينكرې يرې لررې
كړې ،په كاغني دسمال باندې يې پاكې كړې .د ترورې پګرړۍ النردې د
كېڼ غوږ څټ يې وګرراوه .پره ايرانري وومره فارسري يرې وويرل :ښره نرو د
دكتر سورج اشنا ته يې؟
_ هو ،آغا صاحب.
_ ورور دې چېرته بندي دى؟
_ په اصرهان كې.
_ څه يې كړي دي؟
_ خبر نه ي  .همدومره يې راته وويل چې د اعدام خنر يې شته.
_ قاچاقبر و؟
_ نه آغا صاحب ،دا څه وايې؟ بېچاره غريبكاره سړى و.
آغا موبايل راواخيست .پوښتنه يې وكړه :ورور دې څه نومېږي؟
_ اهمل.
آغا چا ته ونګ وواهه .د اهمل نوم يې ورته ياد كړ.
وروسته يې هميل ته وويرل :لره درې كيلرو كريسرتال سرره نيرول شروى،
شل ورځې وروسته اعدامېږي.
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د اعرردام خبررره ي رې پرره داس رې سرراړه انررداو وك رړه لكرره اعدامې ردل چ رې د
توتانو خوړل وي .خو د هميل په سترګو كرې اوښركې ډنرډ شروې ،ويرې
ويل :آغا صاحب ،باور وكه ،په خداى قس چرې ورور مرې داسرې سرړى
نه دى.
_ وهلل نو وه څه وواي ؟ مسافري سړى بدلوي.
هميل په ژړغوني غږ وويل :آغا صاحب! يوه الره خو به لري؟
_ ته خو پوهېږې ،د ايران قانون ډېر سخت دى ،د قاچراقبرو خرو بيخري
مراعات نه كوي.
هميل په چوپه خوله اوښكې تويولې .حاهي آغا تر سترګو الندې ورتره
كتل.
هميل سر راپورته كړ ،په غريو نيولى غږ يې وويرل :سرورج ويرل چرې ...
تاسې  ...د ايران سرير پې نئ.
آغا وخندل :دا د سرير مريرر د وس خبرره نره ده .د رهبرر امرر غرواړي .پروه
شوې كه نه؟
هميل له هيبه دسمال راوايست ،اوښكې يې ورباندې پاكې كړې.
آغا وويل :ژړا ته ال وخت شته .وه به سبا سرير وګرورم .تره بيرا ماښرام يرو
چكر راشه.
_ خير يوسې آغا صاحب! څه مهال درش .
_ همدا وخت.
***
تر سبا ماښامه پورې اهمل څو وارې هميل ته ونګ وواهه .هرر ځرل يرې
ورته ويرل چررې كررره دى ورتررره يررروه چراره ونره كرړي؛ نرو ايرانيران بره يرې
اعدام كړي.
سبا ماښام ق ا هميل ميوند ته ونګ وواهه.
ني ساعت وروسته دواړه په موټر كې ناست وو.
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هميل خبره پيل كړه :داسرې شرر يرې راتره ايښرى چرې پروره كرول يرې د
هېچا په وس كې نه دي .ويل يې چې بايد يو انتحاري ورتره پيردا كرړم،
كه نه نو ورور به مې اعدام شي.
_ ښه نو داسې؟
_ بيخي يې الره رانه وركه كړې .نه پوهېږم چې څه وك .
_ تا ورته څه وويل؟
_ هېڅ ،ورته مې وويل چې وه يې نه ش پيدا كولى.
همدې وخت كې هميل ته ونګ راغى .ميوند وپوښت :څوك دى؟
هميل د موبايرل سركرين تره وكترل ،ويرې ويرل :نمرره يرې نره ده راغلرې،
اهمل به وي.
دا ځل اهمل په ټېلرون كرې ډېرر وژړل .ويرل يرې چرې كره دى يرې غر ونره
كي؛ نو نول

ورځې وروسته به خامخا اعدام شي.

د هميل سترګې سرې اوښتې وې .ستونى يې ډك و ،خبرې يې نه شوې
كرروالى؛ خررو بيررا يرې هر اهمررل دالسررا كرړ چرې خامخررا برره يرروه الره ورترره
وګوري.
ميوند وويل :سبا ورشه ،سړي ته ووايه چې وه درته نرر پيدا كوم.
_ وه بيا نرر ورته له كومه پيدا ك ؟
_ ته همدومره ورته ووايه ،نور يې په مرا .هرو رښرتيا ،دا خبرره هر ورتره
وكه چې ته څه ثبوت لرې چې ورور مې خوشې كولى شې.
سبا سهار هميل بيا د آغا كور ته ورغى .د ثبوت خبره يې ورته وكړه.
آغا په خندا وويل :غواړې چې اهمل همدا اوس ووينې؟
_ همدا اوس؟
آغا خپل ساعت ته وكتل ،ويې ويل :اته بجې دي ،كه يرې پره لسرو بجرو
درباندې وګورم؛ نو وبه يې منې؟
هميل وويل :آغا صاحب په ما ملنډې مه وهئ .دا خو امكان نه لري.
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_ ته نو هر شي ته په خپلو وړو سرترګو مره ګروره .تره يرې څره كروې ،وايره
چې درباندې ويې ګورم كه نه؟
_ كه امكان ولري ،ولې نه.
آغا توره اوږده چپنه واغوسته .ويې ويل :درځه.
په انګړ كې د تورو ښيښو كرووينګ موټر تره وخترل .مروټروان تيرار پرر
هلو ناست و .څلور وسله كسان بل لنډ كروور ته پورته شول.
موټرونه د هوايي ډګر پر اويا مترره سرړك سريخ شرول .آغرا چرا تره ونرګ
وواهه ،ويې ويل :څلور سيټه بېزن

ك س.

سړي ورته څه وويل.
آغا وويل :نه ،نه ځنډېږو .فقط پينځه دقيقې پ

ته دررسېږو.

بيا يې بل چا ته ونګ وواهه ،ورته ويې ويل :شل باندې نره بجرې هررات
ته دررسېږو .هليكوپټر راولېږئ .منلو ك

ټاكلي ځاى ته راولئ.

پره پنځرو دقيرقو كرې هروايري ډګر ته ورسېرردل .د دوى مروټر چرا ت شري
نه كړ.
څنګره چرې الرروتكې ترره وروختررل ،د الرروتكې ور بنررد شررو .آغررا او يرو بررل
ملګرررى يررې مخترره كېناسررتل ،هميررل د آغررا لرره بررل سررړي سررره شرراته
كېناست .الوتكه په هوا شوه.
الوتكه پاو باندې نه بجې د هرات پر هوايې ډګر راكووه شوه.
هلته دوه كرووينګ موټرونه ورته راغلري وو .موټرونره پره چټكر

سرره

غر خوا ته روان شول .ښايسته لرې په يوه دښته كې ت شول .چورلكره
ورته راغله .د چورلكې پر وورو د ايران دولتي نښان رسر شروى و .آغرا
او هميل وروختل.
پرروره ل ر

بج رې چورلكرره پررر يرروه كررانكريټي ميرردانګي كېناسررته .دوى

كښته شول.

41
هميل يې يوې كوټې ته بوت ،كه ګوري چرې د ايرانري عسركرو پره مرنځ
كې اهمل پر چوك

ناست دى.

وار له واره يې اهمل ته غېږه وركړه.
آغا عسكرو تره وويرل :راځرئ ،مروږ تاسرې بره د بانردې ووځرو چرې دوى
سره خبرې وكي.
هميل له ورور څرخه پرروښتنه وكرړه :څرره كيسره ده ،ترره خرو مرې پره خبرره
پوه كه.
اهمل په ژړا شررو ،د هميرل پرر اوږه يرې سرر كېښرود .بيرا يرې وويرل :الال
څنګه يې درته وواي  .ګناهكار يمه .شرمېږم ،لويه ګناه مې كړې ده.
_ نو څه درپېښه وه چې د قاچاق كار دې كاوه.
_ د قاچاق خبره نه ده .الال ،شرمېږمه ،څنګه يې درته وواي .
هميل يې پر اوږه الس وركېښود ،ويرې ويرل :اوس خرو راپېښره ده چرې
هره خبره وي ،سپينه راته وكړه.
_ يوې ايران

سره مې انډيوالي وه .مېړه يې ترياكي و ،باري مروټر يرې

درلود .هر وخت به په سرر كې و .وه په هرته كې دوه  -درې وارې ورتلر .
شپه مې ورسره تېروله .يو ماوديګر يې راته ونګ وواهره چرې ورشر  .وه
چې ورغل  ،د كور مخې ته يې ټيكسي ودرېده .دا ورنره كرووه شروه .مرا
ته يې وويل چې له ټولبكسه يې بېګ ورسره يوسر  .بېرګ مرې راپورتره
كړ ،سپك و .د بېګ ونځير ته قلف لوېدلى و .ښځې ويل چرې مېرړه يرې
سوغات وراستولى .كور ته يې ورننوتو .هغې سپين نري دسكشونه له
السونو وكښل ،د خو پر تخت يرې واچرول ،خپلره پخلنځري تره الړه .د
شپې ډوډۍ مو سره خوړلې وه چې يو ناڅاپه د كوټې ور پره شردت سرره
خر

شررو .پينځ ره شررپږ تنرره پوليسرران كرروټې ترره راننوتررل .د اسررنادو

پوښتنه يې رانه وكړه .ما د اقامت سند ورښركاره كرړ .ويرې پوښرت چرې
هلته څه كوم؟
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ښځې ورته وويل :دا مې د مېړه ملګرى دى.
پوليسو وويل چې موږ به د كور ت شري وكرړو .څرو دقيقرې دې خروا هرا
خوا وګرځېدل ،بېګ يې ولېد ،ويې ويل :دا د چا دى؟
ښځې ژر د ما خوا ته اشاره وكړه ،ويې ويل :د ده.
مررا چ رې څ رومره وويررل بېررګ ومررا نرره دى ،وي رې نرره منررل .دسكشررونه ي رې
واغوستل ،د بېګ قلف يې مات كړ .په منځ كې يې كريستال و.
وه يې بوتل  .په البراتوار كې هوته شروه چرې پره بېرګ بانردې د برل چرا د
ګوتې نښې نشته ،يواوې وما د ګوتې نښه په كې وه.
_ هميل سوړ اسويلى وكيښ ،ويې ويل :دا څه بې ناموسه خلك دي؟
اهمل بيا په ژړا شو ،ويې ويل :ما به اعدام كړي.
هميل وويل :غ مه كوه ،وه به دې راخ

ك .

_ څنګه؟
_ فكر وكه ،تر دې ځايه راتګ هغه هر پره ايرانري طيراره كرې څره اسرانه
خبره ده؟
_ هررو رښ رتيا ومررا خررو هې رر شررو چ رې درنرره پوښ رتنه وك ر  .ترره څنګ ره دلترره
راغلې؟
_ب

دوى رانه يو څه غوښتي دي .يوه معامله ده ،سره كوو به يې.

_ څنګه معامله؟
_ب

ته يې څه كوې؟ دا وما كار دى .خو ګوره پام دې وي چې هېڅروك

به نه خبروې.
_ دا څه وايې؟ ما ته يې يواوې له تا سره د خبرو اهاوه راكړې وه ،هرا ترا
ته مې چې ټېلرونونه كول ،ټېلرون د دوى و .وه هلتره بيخري كوټره قلرري
ي ر  .رښ رتيا دوى د مدرسررو د طالبررانو پوښ رتنه كولرره چ رې څ روك پرره ك رې
پې ن كه نه.
_ تا بيا ورته څه وويل :هېڅ ،هغه د هنت ګل ووى مې وروښود.
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آغا كوټې ته راننوت .ويې ويل :ځو به.
په وتو كې يې هميل ته وويل :يوه خبره پره يراد لرره ،ومرا وور خرو بره دې
ليدلى وي .كه دې چا ته څه ويلي وو؛ نو ورور به دې دلته اعدام شي او
ته هلته.
جنرال طالبانو ته وسله لېږدوي
وبيرردې سررورج ترره د اورلګيررت د ډبلرري پرره انررداوه يررو اوسررپنيز سرګرېټ
اليټرر وركرړ .سررورج د اليټرر د اخيسررتو پررر وخررت د وبيرردې ګروتې لمر
كرړې .اليټرر يرې پرره شررونډو پررورې وموښره ،ويرې ويررل :دا برره تررل راسررره
سات .
ميوند په اليټر كې د استراق سرم او پرل مونردونكې الره پټره كرړې وه.
اوس نو هغه كولى شول چې سورج په هر ځاى كې وڅراري او لره پينځره
سوه متره لرې څخه د هغه خبرې اترې واوري.
ماښام پل موندنكي سورج په تايمني كې ښوده .هغه د آغا پره كرور كرې
و .ميوند سل يو ني سل متره لرې د سړك پر غاړه خپل مروټر درولرى و.
د دوى خبرې يې اورېدلې.
ټولو په روسي ژبه خبرې كولې.
د سورج غږ يې واورېد :څنګه شو ،سړى دې راضي كړ؟
بل غږ وويل :مالومه نه ده ،ل
سورج پوښتنه وكړه :ل

ورځې وخت يې غوښتى.

ورځې ،ډېرې نه دي؟

 موږ نو څه بېړه لرو؟ وايي ماهي چې هر وخت له اوبرو ونيسرې،تاوه به وي.
سورج بيا پوښتنه وكړه :څه يې ويل ،چېرته به پسې وګرځي؟
_ خرپل كررلي تره پسې ځرري ،ورمررت تره .وايري هلتره د مرردرسې طالربرران
ډېر دي.
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_ كه سړى يې پيدا نه كړ؛ نو بيا؟
په دې منځ كې د هنرال ډډ غږ راپورته شو :بله الره نه لرري .ورور خرو هرر
چا ته شيرين وي .څنګه آغا صاحب دغسې نه ده.
آغا وويل :هغه خو به وشي ،اوس د وسلو خبره وكه.
هنرال پوښتنه وكړه :راوړې يې دي؟
_ نه ،سبا به يې پخپله راوړم.
_چېرته دي؟
_ په كلينيك كې ،دا ځل يې د طبي وسايلو په منځ كې رالېږلې دي.
_ څه شى دي په كې؟
_ ډېر څه نه دي ،يو څو دانې ماينونه دي ،يو دوه ميله راكټونه دي.
_ راكټونه څه رق دي ،آر پي هي؟
_ نه بابا ،طياره ويشتونكي.
هنرال په خندا وويل :ځمكه خو مو ورته سور اور ګرځولى اوس يرې پره
هوا كې ه نه پرېږدئ.
د آغا د خندا اواو ه پورته شو ،ويې ويل :لوى شينان چرې پسرې وانره
خلو كله يې پرېږدو.
هنرال وويل :وه بيا څه مهال درش ؟
_ سبا ماسپښين.
ميوند ني ساعت نور ه په موټر كې ناست و؛ خرو د دوى نرورې خبررې
هغه د سورج خبره ،د شبا او د شرا خبرې وې.
سهار چرې ميونرد درير
والړ و ،كورت

د كروټې ور پره ګوتره وواهره ،هغره د وره شراته

يې په كوټ بنرد راځړولره ،ورتره ويرې ويرل :پره دې شرنه

سهار كې؟ خير خو به وي؟
ميوند ور پورې كړ ،ويې ويل :مهمه خبره ده.
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ريي

چې د خپرل مېرز شراته تېرر شرو او پرر چروك

كېناسرت ،ميونرد د

مېز په څنګ كې پر كوچ كېناست ،د هنرال كيسه يې ورته وكړه.
ريي

دواړه السونه تر ونې الندې ايښي وو ،څنګلونه يې پر مېز تكيره

كړي وو .مخامخ دېوال يې سترګې ښخې وې.
ميوند پوښتنه وكړه :ريي
ريي

پر چوك

صاحب ،څنګه وكړو؟

نېغ شو ،د ډيجيټل ټيلرون غوږي يې پروته كړه ،ويې

ويل :يو ځل به د نهامي امنيت ريي
ريي

ته خبر وركړم.

هماغه خبر چې ميوند ورته راوړى و ،د نهامي امنيت ريي

تره

وركړ.
ميوند وويل :كه د دوى يو ك

راسره ګډ كرار وكري؛ نرو كارونره بره مرو

اسانه شي.
ريي

وويل :ته د نهامي امنيت ريي

ته ورشه ،هلته چې ورسېدې ما

ته ونګ ووهه.
د نهامي امنيت ريي  ،فهي تره وظيرره وركرړه چرې لره ميونرد سرره دې
ګډ كار وكړي.
ميوند ورسره خپرل معلومرات شرريك كرړل .لره هغره يرې وغوښرتل چرې
هنرال دې كلك وڅاري.
هنرال نوى دفتر ته رسېدلى و چې د مېز په سر ټيلرون يې وشرنګېد ،د
تخنيك آمرر و ،ويرې ويل :مرروټررر دې وركررشا ترره راولېرږه چرې چرك
يې كړو.
هنرال وويل :ال خو يې د چك كولو وخت نره دى ،بلره هرتره يرې مياشرت
پوره كېږي.
د تخنيك آمر وويل :بله هرته به راباندې كار ويات وي .تره خرو مرې يرار
يې ،ستا موټر خو نو س ګورم ،واي پروه پروه يې درته چك كوم.
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ه ررنرال پررره خرررندا وويررل :يرراره منررر دې .خررررو وه ماسپښرررين لررږ وخترري
غوندې وځ .
_ پروا نه كوي ،تر دولسو بجو پورې خ صېږي.
فهرري خپررل رېنجررر د هنرررال د مرروټر څن رګ ترره ودراوه .مسررتري ترره ي رې د
موټر كيلي وركړه ،ورته ويې ويل :ته د ما موټر ټرايي كه چې څه خرابي
خو به نه لري ،داسې ښه منډه پې وكه چې ك ،يې س دى كه نه؟
مستري د ده موټر وايست .فهي د هنررال د مروټر د وره پره رابرړ كرې پرل
موندونكى وټومبره ،پره ګوتره بانردې يرې ښره ټينرګ كرړ ،څرو وارې يرې
الس پرې ورتېر كړ .بيا يې د استراق سم وسريله د وره ترر كراك النردې
ولګوله.
له موټره كښته شو ،مخرامخ د تخنيرك آمرر ورروان و .ټينګره غېرږه يرې
ورته وركړه ،ويې ويل :كور دې ودان اشنا.
لمررر د پغمرران تررر غرونررو نرروى پنرراه شرروى و چ رې يرو وېررړ رينجررر د
چهلستون د باغ قبلې خوا ته پره خامره سرړك كرې دوړې برادولې .شرا تره
يې موټر سايكل روان و .موټر سايكل واال خپل مخ په دسمال پټ كړى
و چې له دوړو څخه ځان وساتي .رېنجرر د حراهي افغران د براغ ترر څنرګ
په خامه سړك پورتره خروا روان و ،لره څرو كږلېچونرو تېرر شرو ،د قنردي
هومات شاته د يوه كور مخې ته ودرېد.
فهي سل ګامه لرې د غره پره لمرن كرې هرديرې سرره خپرل مروټر سرايكل
ودراوه .تر هغه ځايه چې يې سترګو كار كاوه ،قبرونه وو ،تره وا د دنيرا
ټول مړي همدلته ښخ دي .د هديرې په منځ كې د توت يروه ونره يرو ځراى
او دوې ونې بل ځاى داسې والړې وې لكه د ګارډ پيره داران .د قبرونرو
په منځ كې پينځه شپږ قبرونه داسې وو چې شناختې يې د بني ادم د قد
په انداوه لوړې وې .شناختې د غره له ډبرې وې چې منهمې نه وې توږل
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شوې .لكه نوكرانې چې خپل بادار ته الس په نامه والړې وي ،ډبرې هر
همداسې غلې والړې وې .د كور ور خ

شو ،رېنجر وردننه شو.

فهي په ښي غوږ كې يو شى وټومبه ،د هنرال غرږ يرې سر وانره ورېرد .د
باد داسې شغها وه ،لكه سرړى چرې د بوترل پره خولره كرې پروكى وكرړي.
فهي د يوه كور دېواله ته پناه يوړه.
په غوږي كې يرې د برل سرړي اواو واورېرد(( :برې غمره اوسره ،م بانرګ
حركررت كرروم .واير سررترګه برره نرره وي نرره راختلرې چرې مررا برره چاراسرريا ترره
رسولي وي .رښتيا انجينير صاحب س مونه ويل))
د هنرررال غررږ راغررى(( :وعلرريك سرر م ،وايرر اصررلي مجاهررد انجينيررر
صاحب دى ،دې نورو خو هسې د ههاد نوم بد كړى)).
له هغې خوا يرو بروډا لكرړه پره الس كررار كررار رانر دې شرو ،فهري ځنرې
پوښتنه وكړه :بابا د دې قبرونو شناختې ولې دومره هګې دي؟
بوډا په امسا باندې دوه السري تكيره وكرړه ،هڅره يرې وكرړه چرې كړوپره
م يې سمه كړي ،فهي ته ځير شو ،ويې ويل :نابلده غوندې ښكارې.
_ هو ،خيراباد ته روان ي .
_ بچرررو ،دا خرررو د سررريدانو قبرونررره دي .دوى دغسر رې لررروړې شرررناختې
هوړوي چې قبرونه يرې د نرورو خلكرو غونردې نره وي .پخروا بره چرې يرو
سيد ومړ ،نو وامنو به يې د لپې په انداوه ډبره راواخيسته غونډارى به
يې ځنې هوړ كړ ،بيا به يې غونډارى لوړه پره شرناختې بانردې كېښرود.
ويل يې هر وخت چې غونډارى ولوېږي ،نرو د سريدانو لره خېلخرانې بره
يو څوك مري .موږ چې ژڼي وو ،شيناني به مرو كولره ،د سرهار لمانځره
تره چرې بره روان شروو ،يررو دوه غونرډاري بره مرو راخنررا كرړل .بيرا بره څرو
ورځې په سيدانو كې وير ګډ و ،هر يو به يرې ګومران كراوه چرې د ده وار
به وي .اوس يرې دا رواج خرت وبولره ،يرواوې هګرې شرناختې دروي .پره
غونډارو پسې نه ګرځي.
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م اذان وكړ .بوډا بې خرداى پامراني پره مردار مردار د هومرات خروا تره
روان شو.
خلرررك د مررراښام لررره هرماعرررته راګرررځېدلررري وو چررررې د هنررررال مروټرررر
برېررتره راووت.
سهار په تيراره كرې لره هماغره كروره يرو ويرل مروټر راووت .براډي يرې لره
شګو ډكه وه .هديرې سره يوه سړي ورته الس ونيو.
الري ودرېده.
سړي پوښتنه وكړه :پورته ځې؟
موټروان وويل :راوخې ه.
سړى موټر ته وخوت ،د غوړو ت ،پ سرتيكي سرنل يرې د خپلرو پښرو
مخې ته كېښود .ويې ويل :تر دې ليليې پورې ځ .
الرۍ د غره په نسبتاً هواره لمن كې چې خلك يې پډوله دښته برولي ،د
خيراباد د غونډيو خوا ته روانه شوه.
موټروان پوښتنه وكړه :د خوشالخان په ليليه كې كار كوې؟
سړي وويل :هو ،آشپز ي .
سړي له هيبه تسبېح راوايستې ،چپ الس يې د تسبو اړولرو تره لره پټرو
نه راوايست ،شونډې يې په خوځېدو شوې ،په ذكر لګيا شو .موټروان
بله پوښتنه ونه كړه.
څو شېبې وروسته الري د ليليې د دېوالره پرر برابرر ودرېرده .فهري ورنره
كښته شو؛ خو د الرۍ تر سيټ الندې يې پل موندونكى لګولى و.
لمر ال د چهلستون د غره له سره يرو نيرزه پورتره شروى و چرې الري بېرتره
راغله .د خيراباد د غونډۍ په بېخ كې يروه سرپينه كرروال والړه وه .د مرخ
بانټ يې پورته و .يوه سړي په كې ګوتې وهلې.
بل سړي الرۍ ته الس ونيو ،ويې ويل :اسرتاده! تره خرو يرو وار دا مروټر
وګوره ،س دم روان و ،ناڅاپه ګل شو.
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موټروان په ملنډو وويل :تاسې ټول د شټرنګ ډرېوران يئ.
له هلوه راكښرته شرو ،د كرروال خروا تره روان شرو .لره شرا څخره د ((ټرق))
آواو راغى .شا ته يرې مرخ واړاوه .ميونرد ورتره تمانچره نيرولې وه .فهري
ورترره پرره څررټ كرې ټينګ ره لغترره وركرړه .س رړى پړمخ رې ولوېرد .فهرري يرې
السونه شاته وروتړل .سړي چيغه كړه .ميوند يې خوله په پلرن رابرړ ټېرپ
بانرردې بنررده ك رړه .فه ري او ميونررد پرره دواړو مرروټروان لرره مټ رو ونيررو ،د
كررروال شرراتني سرريټ ك رې ي رې څم ر وه ،پښررې ي رې ه ر وروتړل رې .ميونررد
كروال چاالنه كړه ،فهي له الرۍ څخه پل موندونكى راواخيسرت او پره
منډه كروال ته وخوت.
زه يې پېژنم
هنرال الس تر ونې ناست و .ځمكې ته يې كتل.
د آغا تندى ګونځې و .د مخ ځړيدلى پوستكى يې په ښي الس سوالوه.
سورج چوپتيا ماته كړه :پخوا داسې نه و شوى؟
هنرال په داسې غږ چې ته وا له ځانه سره غږېږي ،وويرل :دا يرې اول وار
دى .ما څو وارې تر هايداده وسلې رسولې دي.
آغا وغرېد :نور كله خو به هسې عادي شيان وو ،مه همدا ځل و.
هنرال سر وښوراوه.
آغا وويل :پوهېږې چې پره دې راكټونرو بانردې څرومره كرار شروى و .كره
طالبانو ته رسېدلي واى او د امريكا طيارې يې پرې ويشتلې واى؛ نو
ومررروږ د ټولرررو ژونرررد بررره ورسرررره سر ر شررروى و .پررروهېږئ ،مرررا تررره ير رې د
ټرانسپورټ ووارت منلى و .هنرال ته مې كه نرور څره نره و؛ نرو يروه رتبره
خو به مې ورته اخيستله.
هنرال آغرا تره وكترل :آغرا صراحب ،مروږ خرو خپرل كرار كرړى ،دا خپلره د
طالبانو ګناه ده ،كار خو هغوى خرا كړى.
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سورج وويل :مهمه دا ده چې ارتباطي ك
هنرال وويل :وما ارتباطي ك

څنګه ونيول شو؟

طالبانو ته رسېدلى و ،په چار اسيا كرې

يې وسلې ورسپارلې وې ،بېرته چې راتره ټېلررون يرې راتره وكرو چرې دا
دى ما خپل كار وكو .په الره كې يو دم تررى تر شرو .تره وا ځمكره چراوده
شوه ،دى په كې غيب شو.
آغا وويرل :مهمره دا ده چرې سرړى لره دې خروا تعقيرب شروى كره لره هغرې
خوا؟
هنرال ځوا وركړ :وه منمين ي چې له هغې خوا تعقيب شوى.
آغا وغرېد :دومره اطمينان څنګه لرې؟
سورج وويل :وه خو په دې ډارېږم چې څروك مرو ونره څراري .پره دې ډاډه
يئ چې دغه كور امن دى؟
آغا د خپل كور امنيتي مسوول راوغوښت .ورته ويې ويل چې امنيتري
كامرې دې په ځير وګوري.
هغه وويل :نور څه نشته؛ خو دوه درې سوه متره لرې يروه سرپينه كرروال
والړه ده ،يو يوني ساعت كېږي چې هماغلته والړه ده.
آغا وويل :ته پخپله ورشه ،ويې ګوره چې څوك دي ،څه كوي؟
ميونررد د مرروټر پرره هينررداره ك رې سرررف مرروټر وليررد چ رې د آغررا لرره كرروره
راووت او د ده خوا ته روان شو.
خيبر ته يې ونګ وواهه.
سرف د كروال څنګ ته ودرېد .د آغا سړي له موټره كښته شول.
ميون رد د مرروټر شيشرره كښ رته ك رړې وه ،پرره ټېلرررون ك رې ي رې پرره پارسرري
وويل :وروره وه خو ستا نوكر نه ي  ،يو ساعت كېږي چې درته والړ ير ،
ولې نه راځې؟
يوه شېبه يرې د برل لروري خبررو تره غروږ ونيرو ،بيرا يرې وويرل :تره عجرب
سړى يې ،پيسې وما درباندې دي او نخرې ته كوې.
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بيا يې د هغې خوا خبرو ته غږ ونيو.
ويې ويل :وه نور درته نه ش درېدلى ،وه الړم ،بيا به ګورو سره.
ټېلرون يې بند كړ .د آغرا سرړي پره ايرانري ډولره پارسري وپوښرت :آغرا!
خيريت خو به وي؟ موټر دې ولې دلته درولى؟
ميونررد دې خرروا هررا خرروا وكتررل ،وي رې ويررل :دلترره خررو د من ر پاركين رګ
ع مه نشته.
_ د خلكو كورونه خو شته.
_ نو څه؟ وه خو د سړك په غاړه والړ ي .
دې وخت كې سورج راورسېد ،خپل موټر يې ودراوه .ويرې ويرل :اوهرو
فريد هانه! دلته څه كوې؟
_ هرېڅ ،يررو معاملرره دار ترره مرې والړ وم .ويلرري يرې وو چرې پيسرې درترره
راوړم .يو ساعت كېږي چې والړ ي  ،درك يې نشته .اوس نرو ځر د كرور
خوا ته .ته چېرته روان يې؟
_ وه دغس رې پرره الره تېرې ردم چ رې ترره م رې ولې ردې .دا خلررك څ روك دي؟
خيريت خو به وي؟
ميونررد وويررل :نرره ي رې پې ر ن  ،وايرري مرروټر دې ول رې دلترره درول رى .د چررا
باډيګارډان به وي.
د سرف له منځه چا غږ وكړ :راځئ چې الړ شو.
د آغا كسان موټر ته وختل.
ميوند له سورج سره مخه ښه وكړه.
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ځانمرګى
منصور ته عجيبه غر هروړ و .پره ورځ كرې بره يرې درې سراعته د تجويرد
درسونه ويل؛ خو نه د كوچنيوالي د وختونرو پره شران چرې مر صراحب
به په هرې غلن

په لښته واهه .اوس چا نره واهره؛ خرو د ح ،ت،

او د

نررورو عربرري تررورو س ر تلر ر ي رې كررولمې خررولې ترره راوسررتلې .چ رې پرره
مدرسو كرې ويل كرېږي ،د هغرو كتابرونرو نرومررونه يررې پره يرو شرواخون
وده كړل.
دى به پخوا ه اكثره وخت د وظيرې لپاره له خيبر سره د كابل شاوخوا
ولسواليو ته ته؛ نو مونټ

ږيره يې له پخوا وه .په دې څو هرتو كې يرې

بيا بيخي ګوتې په كې ونه وهلې ،سمه دمه طالبي ږيرره يرې شروې وه .د
سررترګو تررورول ي رې بيررا پرره كررور ك رې لرره خپل رې ادې وده كررول ،ال برره ي رې
س يي سترګو ته نره وه رسرېدلې چرې ده بره سرترګې داسرې بنردې كرړې
چې ته وا ايلري سريښ دې پرې وهلي دي .ايله يې اوس سر خ

شرو

چرې ښررځې هر ډېرر كمالونرره لررري .پرره څرو هومرراتونو كرې وګرځېرد؛ خررو
م يرران يررې عصررري شرروي وو ،مسررواك يررې نرره وهررل ،ټولررو د غاښررو
برسررونه كررارول .چررا ورترره د يكرره ترروت هومررات وښ رود .دوه مرراوديګري
هلته الړ او مسواك وهل يرې وده كرړل .د مسرواك سرر نرو لكره خناطران
چ رې پرره تې ررې چ رړې د نررى سررر هرروړوي ،دا ه ر هماغس رې پرره هنررر سررره
سپينول او ريښكى ريښكى كول غواړي.
منصور د ووير اكبر خان د لين په موټر كې سپور و او مسواك يې واهه
چې څنګ ته يې ناست سرړي ورتره وويرل :وروره ،مسرواك خرو ډېرر ښره
شى دى .ته پوهېږې اوس په عربستان كې وربانردې تحقيرق شروى دى،
وايرري پرره مسررواك كرې فلررورين ډېرر دى ،دا فلررورين چرې دى د غاښرونو
مينا ته ډېره ګټه لري.
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منصور سرړي تره وروكترل چرې پروالدي رنګره دريشري يرې اغوسرتې او
نيكټايي يې ه تړلې ده .پوښتنه يې وكړه :ته ډاكتر يې؟
سړي وويل :نه وه په اس مياتو كې له االوهره دكتورا لرم.
منصور ښه په شد و مد وويل :ماشأاهلل ماشأاهلل.
سړي وويل :خو يوه خبره درته كوم .دا سمه ده چې مسواك ښه شى دى،
خو دا وموږ طريقه د استعمال يې سمه نه ده.
منصور وويل :څنګه؟
_ ته وګوره مسواك دې په غاښونو وهې بيا يې په هيب كرې اچروې .پره
هيب كې دې سل نور شيان پراته وي ،سرل رقمره ميكررو پره كرې وي.
دغرره دوړې وګ روره ،دا خررو ټ رول ميكرررو دي ،دا پرره مسررواك بانرردې
كينې او ته يې بېرته په خوله كې وهې.
منصور وويل :نو چاره يې څه ده؟
سړي لنډه خندا وكړه ،ويې ويل :ووروره ،اسرانه ده ،پره يرو پ سرتيك
كرې يرې كېرږده ،يرو پوښ _ مرروښ ورترره پرريدا كررړه ،برر

لرره هرراثيررمه

يې وساته.
د منصرررور برررل غر ر د نومونرررو وده كرررول وو .ده بايرررد د هميرررل د ټر رولې
خېلخانې نومونه وده كړي واى .د هغه د وروڼو ،ترونرو ،ماماګرانو او د
هغو د وامنو عكسونه يې څو څو وارې وكتل .د هر چا په عك

بانردې

يې نوم ليكلى و .د هر يوه په باره كې يې معلومات ياد كړل چې څه كرار
كوي؟ چېرې اوسي؟
پرره دې پرر ن كررې هنررت ګررل د ده پرر ر و ،هغرره پرره حررز اسرر مي كررې
سرګرو و ،پر ورمت باندې د شورويانو پره حملره كرې شرهيد شروى و.
منصور هاغه مهال ال د دوو كالو و .وروسته د ده نيكه واڼې ته تللى و،
هغه همدا يرو ووى درلرود ،څرو كالره وروسرته پخپلره پره م ريرا بانردې
سرراه وركرړه .د منصررور مررور بيررا محرقرې ووژلرره .دى پرره وړوكتررو كرې
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مدرسې ته الړ ،مدرسه يې ختمه كړې وه ،خو ال ه هماغلتره اوسرېده،
له منته سره يې په كارونو كې مرسته كوله .هميرل ورپسرې ورغرى او
د ههاد بلنه يې وركړه .دا هغه پ ن و چې خيبر او ميوند هوړ كړى و.
منصور لوى امتحان په مخ كې الره ،د آغا صاحب امتحان.
هرته چې پوره شوه ،له هميل سره د آغا كور ته الړ .هميل آغا ته وويرل:
دا سړى منصور نومېږي ،راغلى چې ههاد وكي.
آغا له منصور څخه پوښتنه وكړه :ته ولې ههاد كوې؟
منصور داسې رډ رډ ورته وكتل چې ته وا د هغه په خبرو يرې بيخري سرر
نه خ صېږي.
آغا خپله خبره بيا وكړه .منصور بيا څه ونه ويل.
هميل د آغا خبره ورته په پښتو وكړه.
منصررور وويررل :م رړه ،ههرراد رابانرردې خررداى فرررب ك رړى .وه د يهررود و
نصارا ختمول غواړم.
آغا هميل ته وكتل :په فارسي نه پوهېږي؟
هميل سر وښوراوه.
آغا وويل :ورته ووايه چې ههاد خو قرباني غواړي.
منصور ځوا وركړ :هي ،وه د خپل سر نه تېر ي .
آغا د منصور تورو كړيو سترګو ته نېغ وكتل ،ويې ويل :كه سرتا مررګ
په كې حتمي وي ،نو بيا؟
_ مړه ورته ووايه چې دنيا لكه باوار دى .سړى چې براوار تره ځري ،خپلره
سودا په كې كوي ،بېا ترې ځي .وه دې باوار ته په شهادت پسې راغلرى
ي  .وموږ اصلي كرور اخررت دى ،مرا سرره د اخررت غر دى .د ژونرد پرروا
مې نشته.
آغا خپلې عينكې پرر پووې سمرې كړې ،ويې ويل :شرهادت خرو مېړانره
غواړي.
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_ نه هري ،اس مي هنبه غواړي .پ ر مې په روسانو باندې ځان شهيد
كړى ،وه خو ه د هغه ووى ي .
آغا وموسل :آفرين.
هغه يې برلې كوټې ته واسرتاوه .هميرل يرې وپوښرت :سرړى دې لره كومره
پيدا كړ؟
_ وموږ تربور دى ،پ ر يې په ههاد كرې شرهيد شروى ،د مروره يرو ووى
دى .په پاكستان كې يې مدرسه ويلره .وه هلتره پسرې والړم .قسرمت مرې
ښه و ،دى پخپله تيار ههاد ته ناست و .ب

همردې تره معنرل و چرې يرو

څوك ورته الره وښيي.
_ پښېمانېږي خو به نه؟
_ نه بابا ،ما يې غوږونه داسې پړسولي ،د حكومت دومره بد مې ورتره
ويلي چې اوس هر څه ورباندې كوالى شو.
_ تا ويل چې د پ ر يواوينى ووى دى؟
_ هو ،آغا صاحب! د ده په مررګ كرې ومرا ګټره هر ده .دوى ډېرر هايرداد
لري ،كه مړ شي؛ نو ټولې ځمكې به يې موږ ته راپاتې شي.
آغا وخندل :ښه نو داسې ،ته په ههاد كې ه خپله ګټه غواړې؟
آغا له ترهمان سره منصور ته راغى .لپ ټا كمپيوټر يې خ
منصور څخه يې د كورن

كړ .له

په با پوښتنې وكړې .د منصرور هرر ځروا

چې به يې اورېده ،بيا به څو شيبې په كمپيوټر كې سترګې ښخې كړې.
سرروال ځ روا چ رې خ ر

شررو ،آغررا ورترره وويررل :سرربا برره دې هرررات ترره

واستوم ،د ههاد درسونه به هلته درباندې ووايو.
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ضرب علي ضربه ورکوي
فريد په دوكان كرې ناسرت و چرې يرو سرړى ورغرى .سرړي وويرل :د فريرد
دوكان همدا دى؟
فريد ځوا وركړ :امر وكه.
_ له فريد سره مې كار دى.
_ وه پخپله فريد ي  ،څه خدمت وكړم؟
سړي په دوكان كې ټول ناست كسان له نهره تېر كړل ،بيا يرې وويرل :نره
هغه بل فريد ،د ډاكتر سورج ملګرى ،وه ډاكتر سورج رالېږلى ي .
د دوكان منشي خبرو ته خوله هوړوله چې فريد ژر وويل :ښه ،ښه ،موږ
دوه فريدان يو .شريك مې ه فريد نرومېږي .اوس د بانردې تللرى .وه بره
يې راوغواړم.
په دوكان كې ناستو كسانو فريد ته وكتل ،بيا يې يو بل تره سرره وكترل
خو چا غږ ونه كړ.
فريد ميوند ته ونګ وواهه .سړي د چايو دوي ګرې س نري كرړى و چرې
ميوند راورسېد .څنګه چې د ميوند سترګې پره هغره بانردې ولګېردې،
غېږه يې ورته خ صه كړه ،په لوړ آواو يې وويل :انډيواله ،ته!
اوږده شېبه يې يو بل سره په غېږ كې ونيول.
ميوند فريد ته وويل :دى ضر علري نرومېږي .مروږ پخروا سرره همكرار
وو .څه ښه وختونه وو ،هزاره و پښتون و تاهك راكې نه وو ،ټرول لكره
وروڼه وو.
فريد وويل :د ډاكتر نجيب وختونه يادوې؟
_ هررو ،وه او ضررر علرري دواړه پرره لسرر رياسررت كررې وو .د ده تخلررص
دوستدار دى خو ټولو ملګرو انډيوال باله .دى د دوشي ،وه د مشرقي،
يواوې وه نه وم ،واي دى د ټولو انډيوال و.
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فريد وويل :نو ستا نوم يرې څنګره نره دى وده؟ ده خرو ويرل چرې لره فريرد
سره يې كار دى.
ميوند ضر علي ته وكتل.
ضر علي په سترګو كې ورته اشاره وكړه ،ويې ويل :كيسره اوږده ده،
وه و ته به سره د باندې ووځو.
ضررر علرري خپلرره كيسرره ورترره وكرړه .دى د تنهيمرري هګررړو پرره سررر كرې
كراچ

ته او بيا ايرران تره تللرى و .پره موقتره اداره كرې بېرتره لره فاميرل

سره كابل ته راغلى و .د ملي امنيت رياسرت تره تللرى و چرې بېرتره مقررر
شي ،خو چا نه و مقرر كړى .دوه درې كاله يې په يوه دوكران كرې منشري
تو كړى و .وروسته په بنياد امام كې د لوژستيك امرر مقررر شروى و.
وروسررته چ رې حرراهي آغررا ترره د ده صررداقت ښ ركاره شرروى و ،د سررابقې
پوښتنه يې كړې وه .چا ورته ويلي وو ،دى پخروانى نهرامي دى .بيرا نرو
حاهي آغا د موسسې امنيتي چارې ورسپارلې وې.
هاغه ورځ چې ميوند د حاهي آغا كور ته ن دې په موټر كرې ناسرت و او
بيا يو څو كسان ورغلل چې ولې يې موټر هلته درولى ،ضر علري هر
د آغا له كسانو سره په سرف موټر كې و .ميوند يرې ليردلى او پې نردلى
و خو غږ يې نره و كرړى .وروسرته سرورج ده تره د ميونرد ادرس وركرړى و
چې په قواى مركز كې يې دوكان دى او فريد نومېږي.
ضر علي خپله كيسه خ صه كړه او ميونرد تره يرې وويرل :اوس نرو تره
ووايه ،تا هلته څه كول او ولې دې سورج ته خپل نوم فريد ښييلى دى؟
ميوند وويل :ته خو مې ووړ يار يې ،نره پروهېږم پره دې هنګونرو كرې بره
ستا مركوره بدله شوې وي او كه اوس ه هماغه پخوانى سړى يې؟
ضر علي وويل :وه هماغه انډيوال ي او هماغه مركوره.
ميوند ترخه موسكا وكړه ،ويې ويل :پوهېږې ،يوه ورځ مې هغره خالرد
وليد ،ستا به په ياد وي چې پخوا به يې په كارمل بانردې سرر وركراوه،
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هغه دوآتشه پرچمي چې يې بولي ،پخوا هغسې و خو اوس يرې د مروټر
پرره ښيښ ره بانرردې د پكررول خېلررو عكسررونه لګ رولي دي .اوس هررره ګررړۍ
«آمر صاحب» يادوي.
خالرررد غونررردې كسررران ډېرررر دي چرررې وروسرررته يرررې تنهيمررري سرررابقې
راوايستې ،اوس هر يو د څوارل

كلن ههاد دعروې كروي .نرور يرې څره

كوې چې هغه ستا يو وطندار نه و ،هغه شاعر چې و.
_ ښه ،ښه ،ته ودرې داسې ښه نوم يې و .هه ،،مرت ى هه ،يرادوې.
ياره عجب انق بي شعرونه به يرې ويرل ،هرا د برې نيرف پره ويرر چرې يرې
اوږده قصيده ويلې وه.
_ پوهېږې ،هغه بيا وروسته د يوه تنهي ويانرد شرو .خرا

د تنهري لره

مشر سره يې ناسته والړه وه .د تنهيمي هګړو پر مهال به يرې لره بري بري
سي سره مركې كولې چې نن مو دا ځاى ونيو ،د پ نكري تنهري دومرره
كسان مو ووژل.
ضر علي د ميوند خبره ورپرې كړه :نه بابا! دا څه وايې؟
ميوند ورته وموسېد :ما چې تا نه پوښتنه وكړه چې اوس ه پره هماغره
مركوره يې كه نه ،خو همدا يې وهه وه .اوس داسې كسان ډېرر دي چرې
ځرران ته روشرنركر وايري خرررو پررره متعصربو قررومررري تنهيمونررررو پسرې
منډې وهي.
ضررر عل ري وويررل :مررا خررو پخرروا ه ر ويررل چ رې وه نررور هېڅروك نرره ي ر ،
يررواوې افغرران ي ر  ،اوس يرې ه ر درترره واير چ رې څ رو پررورې ژونرردى ير ،
افغان به ي .
ميوند ورته غېرږه وركرړه ،ويرې ويرل :افسروس چرې ترا غونردې وطنپرال
خلك اوس ډېر كر پيردا كېرږي .اوس ملرك لره هاسوسرانو ډك دى .پره
ډاكتررر سررورج بانرردې م رې شررك و ،ځكرره م رې ځ ران ورترره د دې دوكرران
مالك ښودلى.
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ضر علي وويل :څه اسناد دې پيدا كړي كه يواوې شك دى.
ميوند په ښ

پښه باندې پر ځمكره كرښرې وايسرتلې ويرې ويرل :شرك

مې ځكه وربانردې راغرى چرې ډېرره بيكراره نسرخه يرې راتره ليكلرې وه،
خالي د معدې تكليف ته اوول

قلمه دوا ،بل ډاكتر ته مې چې ښكاره

كړه ،هغه وويل چې ډاكتر خو داسې نسخه نه ليكي.
 ډاكتران خو هسې له يو بل سره رخه لري. نه ،يواوې دا خبره نه ده .يو وخي ناروغ يې نه دى رغولى ،ټرولځنرې مرړه شرروي دي .پرره دولترري روغتررون كرې يررې ډېررې دوسريې سرراتل
شوي خو حكومت حكومت نه دى .نو وه په دې شكي ي چرې هسرې بره د
ډاكتر په نوم راغلى وي خو په اصل كې به هاسوس وي.
ضر علي اسويلى وكيښ ،ويې ويرل :چرې رښرتيا شري وه هر د حراهي
آغررا او د «بنيرراد امررام» پرره ځينررو كررارونو يررو څره شرركي شرروى وم .خيريرره
موسسرره او دومررره كرر ،وفرر ،سررره نرره هرروړېږي .پرروهېږې ،دومررره لرروى
س حكوټ لري چرې تره وا دا خيريره موسسره نره ده ،عسركري فرقره ده.
ډاكترر سرورج ژر ژر حراهي آغررا تره راځري ،اكثرره وختونرره يرو هنررال هر
ورسره وي .دوى چې راشي بيا هېڅ څوك كوټې تره نره ورپرېرږدي .د راو
سړى يې د كور ساتونكى دى.
 ته يې هر وخت په كور كې يې؟ نرره ،وه خررو د بني راد د امني رت مسرروول ي ر  ،سررورج او هنرررال ه رورته راځي .د كلينيك يوه ډيپو ده ،كيلي يې يواوې له آغا سره ده .څرو
ورځې مخكې يرې د هنررال رينجرر مروټر د ډيپرو لره وره سرره ودراوه ،وه
يې له څنګه تېرېدم چې آغا راباندې چيغره كرړه «دلتره څره كروې ،ورشره
پيره داران دې وڅاره» آغرا هېڅكلره پره دې لهجره راسرره نره و غږېردلى.
هماغلته راته شك پيدا شو چې كوم پټ كار كوي.
ميوند وويل :چې داسې ده نو ما ته غوږ شه.
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د سورج ،هنرال او آغا كيسه يې ورته وكړه .بيرا يرې وويرل :ملګريره ،وه
ستا همكارۍ ته ضرورت لرم .كه غواړې چې رسمي كار وكړې نو وه بره
خپل ريي

ته وواي چې په مخري كارمندانو كې دې ونيسي.

ضر علي وويل :حاهي آغا نن ستا عك

په موبايرل كرې راكرړ ،ويرې

وي رل چ رې «فري رد نوي رد شررركت ترره ورشرره ،وګ روره چ رې د شررركت مالررك
همدغرره س رړى دى كرره نرره؟» آغررا وي رل چ رې «مرروږ ورسررره د موب يلررو او
بېټريو قرار داد كوو».
ميوند وويل :څنګه؟ اوس دوكاندار ي كه نه ي ؟
ضر علي له ميوند سره هوړه وخندل ،ويې ويرل :دوكانرداري خرو دې
په هماغه ورځ راتره معلومره شروه چرې د حراهي آغرا لره كرور سرره دې پره
موټر كې دوكانداري كوله ،خو ګوره ،احتيرا كروه ،ممكرن برل څروك
ه راولېږي.
د روسيې په سفارت كې
د شپې نه بجې هنرال په خپل شخصري مروټر كرې د روسريې سررارت تره
ورس رېد .د آغررا كرووين رګ او د سررورج كرروروال مرروټر پرره پاركينرګ كرې
والړ وو.
دى چې سالون ته ورننوت ،آغا خپله توره پګړۍ د تروې ټنډې له پاسره
كېښوده .دا وار يې پګړۍ د نور كله غوندې په ګوتو سمه نره كرړه .قلر ،
تسبېح ،د يادښت كتابچه او د پيسو بكسه يې د مېز له سره پورته كړل
او د تورې اوږدې چپنې په هېبونو كې يې تخته كړل.
هنرال سرير ته وكتل ،مخ يې سور اوښرتى و ،خرولې پررې رامراتې وې.
هنرال په روسي ژبه په ټوكو وويل :اوس نو لكه چرې پره مروږ اعتبرار نره
لرئ چې آغا صاحب مو ت ش

ته درولى؟
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سرير وغرېد :د ت ش

خبره نه ده .هغه راكټونه چې مو له السره ووترل،

عادي شيان نه وو .پوره دوه كاله مو په دې پ ن باندې كار كړى و.
سورج وويل :اورېدلي مې دي چې دا تر سټنګر ه ښه وو؟
سرررير چيغرره ك رړه :س رټنګر مرره رايررادوه ،د سررپي وو! س رټنګر ،س رټنګر،
وموږ ماته د همدې سټنګر د السه وه .دا لعنتي شى مه رايادوه.
هنرال په هينګه خوله وويل :سرير صاحب! ستاسرو خپلره مقولره ده ،د
لېنين وينا ده كه نه ،وايي :څوك چې كار كوي ،تېروتنه به ه كوي.
سرير بيا چيغه كړه :يواوې وموږ متلونه مه وده كروئ ،نرور څره هر شرته
چې بايد وده يې كړئ.
هنرررال پرره موسرركا وويررل :صرراحب! ريښ رتيا خبررره كرروئ .كرره تاسررو پررر
راكټونو د چين مارك نه واى وهلى ،اوس به مرو بيرا د امريكرا دښرمني
ګټلې وه.
سرير لكه د هنرال خبره چې يې بيخي اورېدلې نره وي ،پره تونرده لهجره
يې وويل :موږ يقين لرو چې څوك مو څاري .د هند او ايران سريران هر
راسررره يرروه خولرره دي .م روږ برره ستاسررو مرروټرې او بدنونرره وپلټ رو چ رې د
استراق سم كومه دستګاه خو به په كې نه وي؟
د ډاكتر سورج وار راورسېد .هېبونه يې پرر مېرز تر ،كرړل .خپلره دى لره
مېرزه يررو ګرام شررا ترره ودرېرد .يرروه سررور مخرري د ت شر

د ډنرډې پرره څېرر

ماشين د ده له سره تر پښو پورې له مرخ ،څرټ او دوړاو خرواوو تېرر كرړ.
بيا يې هماغه شى پر مېز د پرتو شيانو پر سر ورتېر كرړ .د ماشرين سرور
څراغ ولګېد .سورج وويل :دا امكان نه لري.
سرير وويل :په استخباراتو كې نا ممكن نشته ،احمقه!
ت ش

واال د مېز له سره يو يو شى د ماشين له مخې تېر كړ ،اليټر چې

يې تېراوه ،بيا سور څراغ ولګېد.
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پېچك ،يې راواخيست ،اليټر يې خر

كرړ ،د اسرتراق سرم او پرل

موندونكې دستګاه يې ورنه راوايسته.
سورج په ووټه وويل :د سپي لورې .هېڅ مې ګومان نه كاوه.
هنرال وپوښت :چا دركړى و؟
سورج په رېږدېدلي غږ وويل :وبيدې.
سرير پوښتنه وكړه :وبيده ال څوك ده؟
سورج بې له دې چې سرير ته وروګوري ،لكه له ځانه سره چې وګړېږي،
وويل :انډيواله مې ده.
سرير په ملنډو وويل :ارامونيه! چې داسې كارونو ته دې شوق كېږي؛
نو ولې ما ته نه وايرې؟ پره دې مردارخرورو افغانرانو كرې دې څره ليردلي
دي .دلته راشه چې ماسكويچې درباندې ووه  ،د سپي وو.
هنرال يې تر سورج ال سخت وپلټه؛ خو هېڅ يې ونه موندل.
په موټرو كې ه څه نه وو.
سرير هنرال ته وويل :عسكري موټر دې چېرې دى؟
هنرال وويل :هغه خو د شپې د ووارت په پارك كې دروي.
_ سبا ماوديګر به سړى له ماشين سره كور تره درولېرږم .مروټر بره دې ترر
ماښامه نه لېږې .سړى به دې يونيرورم ه وپلټي.
هنرررال وويررل :برې غمرره اوسرره ،وه داسرې سسررت سرړى نرره ير  .كرره د نررورو
سترګې دوې وي ،وما څلور دي.
سرير وويل :ستا د څلورو سترګو بركت و چې راكټونه يې درنه ونيرول.
سترګې يې څلور دي!؟
آغا وغرېد :ټول پ ن مو د دې فاحشې له السه خرا شوى.
***
سرربا سرررورج د وبيرردې ټېلررررون تررره ونررګ وواهررره .ټېلرررون يررې بنرررد و .د
موسسې دفتر ته يې ورغى .چا ورته وويل چې سهار وختي يې ټېلررون
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كررړى و ،مررور يررې مري رره ده ،پاكسررتان ترره يررې بيررايي .د يرروې هرتررې
رخصتي يې اخيستې ده.
روغتون ته چې ورغى ،هميل يې وروغوښت .لينا ته يې وويرل :تره يروه
شېبه د باندې ووځه.
هميل نه يې پوښتنه وكړه :د ورور كار دې څنګه شو؟
_ يو څه تمه ورته شته ،ګوندي راخ

به شي.

_ څنګه؟
_ نه پروهېږم ،هغره سرتا ملګرري د ايرران لره سررير سرره غږېردلى ،وايري
راخوشې به يې كي.
_ په بدل كې يې درنه څه غواړي؟
_ هېڅ ،ما ته يې همدومره وويل چرې ډاكترر سرورج مرې ملګررى دى ،د
هغه په مخ به دا كار وكړم.
د سورج رنګ وغوړېد .ويرې ويرل :ګروره چرې برل چرا تره د آغرا خبرره ونره
كړې .خداى دې ورسره ښه وكړي ،له تا سرره احسران كروي؛ خرو كره نرور
خلك خبر شي ،بيا سل خبرې نورې په كې راباسي.
هميل وويل :دا څه وايې ډاكتر صاحب؟ وه خرو سرتا او د آغرا د احسران
پوروړى ي  .واي بې غمه اوسه.
هغه چې ووت ،سورج آغا ته ونګ وواهره ،ورتره ويرې ويرل :چرورت مره
وهه ،سړى خورا پوخ دى .ان ما ته يې حال ونه وايه .برې غمره اوسره چرې
ما ته يې ونه ويل ،هېچا ته به يې نه وايي.
سررورج پررر اتمرره ورځ بيررا وبيرردې ترره ټېلرررون وك رړ ،موبايررل ي رې بنررد و .د
موسسې دفتر ته يې ورغرى .وبيردې دفترر تره خبرر وركرړى و چرې د مرور
مري ي يې اوږده شوې ،مياشت به تېروي.
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شيرين آغا شك كوي
دوه ورځررې مخك رې د كابررل پرره شررهر نررو ك رې د هنررديانو پرره مېلمسررتون
باندې ځانمرګى او وسله وال بريد شوى و .اوه تنه پره كرې وژل شروي او
ل

دوول

تنه ټپيران وو .شريرين آغرا تره د هنرد سررير شركايت كرړى و

چې هسې وموږ ډاكتران څارئ؛ خرو ترهګرر مرو پررې ايښري دي چرې پرر
موږ باندې حملې وكړي .د سرورج خبرره يرې ورتره كرړې وه چرې پره اليټرر
كې يې پل موندونكى پيدا شوى دى.
ده د كشري وسايلو مسوول ورغوښرتى و .لره هغره يرې پوښرتنه كرړې وه
چرې چررا خررو برره د ده لره اهرراوې پرترره پررل مونرردونكى يررا د اسررتراق سررم
شيان ورنه نه وي اخيستي .هغه لنډ ورته ويلي وو چې نه.
د شرريرين آغررا چررورت خرررا و .پررر ميونررد يرې شررك و .ميونررد دوه درې
مياشرررتې پخررروا ال ورتررره ويلررري وو چررې پرررر يررروه هنررردي ډاكترررر بانررردې
مشكوك دى .خو بيا يې په دې اړه څره نره وو ويلري .كره دا كرار د ميونرد
وي؛ نو پل موندونكى به يې له چا اخيسرتى وي؟ هغره خرو لره مديريتره
پل موندونكى نره دى اخيسرتى؛ نرو دا بره څروك وي چرې سرورج تره يرې
لومه ايښې وه؟
له نورو ادارو يې ه معلومات وكړل ،د وبيدې په نامه ايجنرټ پره هرېڅ
اداره كې چا نه پې ندله .نرو هغرې بره پرل مونردونكى او د اسرتراق سرم
دستګاه له چا څخه اخيستې وي؟
دا كار به د چا وي؟ بيا يې ميوند وروغوښت .ويې ويل :وه هان بيرادر،
ته لكه چې اوس ه په روسانو پسې يې؟
_ نه ،دا خبره دې څنګه وكړه؟
_ بېګاه نه بجې مې د روسيې له سرارت سره وليدې.
_ چېرته؟
 -د روسيې سرارت ته ن دې.
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 ګوره مدير صاحب! هلته خو يرواوې د روسريې سررارت نره دى.لږ وړاندې قبلې خوا ته اسرتق ل روغترون دى .هلتره مرې مري ران لررل.
بيا كه كوم څه واى؛ نو ګزارش خو به مې تا ته دركاوه.
_ ګزارشرررونه دې هر ر چنررردان دقيرررق نررره وي .وړمررره ورځ د هنرررديانو پررره
مېلمستون باندې حمله وشوه .هېچا يې راپور نه و راكړى.
_ ول رې ،مررا خررو وار پرره وار ګزارشررونه درك رړي دي .دا خررو د منب ر غلررط
راپور و چې ټرول يرې وغولولرو .مروږ تره يرې ويلري وو چرې د امريكرا پره
سرارت به حمله كوي .وموږ ټوله توهه هغې خوا ته وه؛ خو دوى راغلرل
شهر نو ته په مېلمستون يې بريد وكړ.
_ هان بيادر ،نو تا څنګه د داسې منب په راپور باندې اعتماد كاوه؟
_ بله الره نه لرو .ته وايرې چرې طالبران بره اسرتخبارات نره لرري؟ دوى پره
اول سر كې خپلو كسانو ته هره خبره رښتيا رښتيا كوي؛ نو مروږ تره هر
ټول راپورونه هماغسې دقيق رارسېږي؛ خو د حملې وخت چې ران دې
شي بيا خپلو ن دې ملګرو ته ه غلنه وينا كوي .دوى په هېچرا اعتبرار
نه كوي .خپله ځانمرګي ته ايله هغه وخت پته لګېږي چې د حملې وخرت
رارسېدلى چې د نشرې پيچكرارۍ ورتره لګروي .ال د حملرې ځراى هر نره
وي ورمالوم.
شيرين آغا سور اوښتى و ،ويې ويل :وه كراچي وان نه ي .
ميوند په سړه سينه وويل :ما نه دي ويلي چې ته مسرلكي نره يرې .هسرې
مې ستا د پوښتنې ځوا دركړ.
ښه شېبه دواړه غلي وو ،بيا شيرين آغا په پسرته ژبره وويرل :رښرتيا يرو
وختې تا ويلي وو چې په كوم هندي ډاكتر باندې دې شك دى.
_ څه يې كوې؟ هسې يو شك و .بيا خو ترا راتره وويرل چرې ومروږ د كرار
ساحه نه ده .نرن مرې وړه وربانردې برد شرو .بېچراره ګران دلتره د خردمت د
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پاره راغلي دي .ته وګوره په دې مېلمستون كې دا ټول ډاكتران وو چې
تباه شول.
د ميوند خبرو شيرين آغا ال چورتي كړ ،له ځانه سره يې وويرل :اوس بره
سرير تره څره ځروا وركرړم .ورتره څره وواير چرې چرا د ډاكترر سرورج پره
اليټر كې پل موندونكى اېښى و؟ دا څوك دى چې هغه څاري؟
***
تر جنرال خو ته ښه يې
پره «كابررل ډيلري» روغتررون كرې ډاكتررران پرره لروى دهلېرز كرې پررر چوكيرو
ناسرررت وو ،چرررا ټلويزير رون تررره كترررل ،هنررردي ډاكترانرررو د شررريدو چررراى
سړپول ،ډاكتر حميد له هميل سرره لره نرورو لررې ګوښره كرې ناسرت وو.
هميل وويل :اع نونو ه فايده ونه كړه.
له كړك

يې د باندې وكتل ،په پاركينرګ كرې يرواوې اوه اتره موټرونره

والړ وو چې دوه يې امبوالن

وو .ويې ويل :پخوا به پره پاركينرګ كرې

ځاى نه و ،اوس يواوې د پرسونل موټرونه په كې والړ دي .نرن مرې ايلره
دوه ايكسرې ګانې اخيستې.
حميررد وويررل :داسررې پروفيسرررران چررې راسرررره وي نررو همررردا برره مرررو د
روغتررون حررال وي .دا دې دغرره مياشررت هر پرره پرروره كېردو دى ،ال مررو د
تېرې معاش نه دى اخيستى.
د ريي

سكرټره راغله ،ويې ويل :ريي

صاحب غوښتي يئ.

ډاكتررر سررورج چابررك پاڅې رد خررو نررور شررواړ شررواړ روان شررول .ريرري
پوښتنه وكړه :څه وكړو چې كار و بار مو بېرته ښه شي؟
ډاكتر سورج وويل :بايد صحي كمپونه هوړ كړو ،يوه ورځ يو ځراى بلره
ورځ به بل ځاى خلك وړيرا ترداوي كرړو چرې داسرې وكرړو نرو خلرك بره
راسره اشنا شي او نور به پخپله راځي.
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ده دعوا كولره چرې دغره تجربره يرې د هنرد پره لويرو روغتونونرو كرې وده
كړې ده.
ريي

ورسره ومنل چې هره همعره دې صرحي ټري يروې خروا تره ولېرږي.

اولررره همعررره د بګر ررام وار و .سرررهار وختررري دوه هنررردي او درې وطنررري
ډاكتران ،دوه ترهمانان ،درملتون واال او څو نور د رسيپشن او اداري
كاركوونكي له يوه امبوالن

او دوه ټون

موټرونو سرره روان شرول .د

غر م علرري پرره برراوار كرې يرې د ډكرې ويررالې تررر څنرګ د خپړولررو (پنجرره
چنرررار) ترررر سررريوري النررردې واړول .مېزونررره او چررروك

يررې واوڼلررې ،د

معاينې د مېزونو شاوخوا يې سپينې درپردې ودرولې ،اداري كسرانو
د كمپ شا وخوا ته لوى لوى بېنرونه ولګول:
وړيا درملنه د هندي پروفيسرانو له خوا
ستاسو روغتيا وموږ هيله
كابل ډيلي روغتون د وطنوالو ريښتينى خدمتګار
تر غرمې پورې هوپه هوپه مري ان راتلل .ډاكترانو به ځينرو تره دوا او
ډېرو ته د روغتون كارتونره وركرول چرې تاسرې بيرا كابرل تره راشرئ چرې
معاينررات درترره وك رړو .پرره كررارتونو بانرردې د ((شررل فيصررده تخريررف))
عبارت په سره ليكه ليكل شوى و.
غرمر رې مهرررال د روغتر رون ريررري

پررره لكسررري

مررروټر كر رې ورپسر رې د

باډيګررراردانو دوه لنرررډ كروورونررره او د پوليسرررو دوه شرررنه رېنجرونررره
راورسېدل .وسله وال باډيګارډان د سترګو په ر كې ګوتې پرر ماشرې
شاوخوا ته تيت شول .د ريي

له موټره يرو برل پكرول پره سرر اوترو كرړى

سرررړى هررر راكښرررته شرررو .رييررر

ډاكرررترانو تررره وويرررل :دى د برررررګرام

ولسوال دى.
ولسوال له ډاكترانو مننه وكړه چې د غريبانو مرستې ته ورغلي دي.
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ريي

ساعت ته وكتل ،ويې ويل :غرمه ده ،بار و بستره مرو ټولره كرړئ

چې ډوډۍ ته الړه شو.
مېزونرره او چرروك

پرره مرروټرو كرې بررار شررول .ټولررو موټرونررو د صررياد پرره

لوري ك ،وركړ .ريي

د صياد د پله ښي الس تره د سريند پره غراړه كرې

لوى تخت كرايه كړ .هوټلي ته يې وويل چې د نرر په سر دې يو يرو كيلرو
ماهي تيار كړي.
افغان پرسونل له ريي

او باډيګارډانو پرته نور ټرول سر لره واره اوبرو

ته ورخوشرې شرول .هنردي ډاكترران برډ وهلرې پرايڅې او لروڅې پښرې د
سيند په څنډو كې د ګردو ډبرو پرر سرر پره ګرځېردو شرول .يرو د برل الس
يې سره نيولى په ډېر احتيا سره يې ګامونه اخيستل چې پر ډبرو ونه
ښويېږي .تر ونګانه پورې رڼې يخرې اوبره ،پره اوبرو كرې واړه واړه كبران
چې د ډبرو تر منځ كله يوې او كله بلرې خروا تره چابرك چابرك روان وو.
هنديانو كميسونه راوايستل.
ډاكتر حميد له شا څخه كرار كرار هنديانو ته ورن دې شو ،يو دم يې په
سورج باندې اوبه وشيندې .سرررورج پررورته ټررو كررړ ،لرروړه چيغره يرې
كړه :اوه.
ريير

د ترخت لره پراسه نارې كرړې :ډاكتررر حمرريده! پرررام چررې واره يرې

ونه چوي.
افغان پرسونل ښه ډېر ورته وخندل.
سورج ريي

ته وكتل ،په لوړ اواو يرې ورغرږ كرړل :پره خرداى قسر چرې

هنت دى هنت.
ولسرروال ريرري

ترره وويررل :د اسررتاد ربرراني پرره حكومررت كرې يررو څرو تنرره

عربان پغمران تره تللري وو ،د اسرتاد سرياف مېلمانره وو ،هلتره يرې چرې
سمسررور باغونرره ليرردلي وو ،روانرې رڼررې اوبرره او قسر قسر مېروې يرې
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ليدلې وې ،هغوى ه دا خبره كرړې وه چرې يراره پره قرران كرې چرې هنرت
ياد شوى ،باالتشبيه همدا به وي.
د ريي

په كړسه خندا د ولسوال پام هندي ډاكترانو ته واړاوه .يوه يرې

پر ښرويو تېرږو ښرويېدلى و ،برل لره پاسره پررې اوبره شريندلې .هغره چرې
لويدلى و ،د والړ سړي پښرې تره يرې الس واچراوه ،هغره پره څرټ مرخ پره
اوبو كې ولوېد.
ريي

ورباندې غږ وكړ :ماهيان تيار دي ،راځئ.

ټول د تخت خوا ته روان شول ،د هنديانو له پتلونو څخه اوبره څڅېردې
او دوى په ارتو ګامونو په الره تلل.
د دسترخوان په سر ريي

ولسوال ته ټونګه وركړه چې دوى ته وګوره.

هندي ډاكتران د ماهيانو په لېشو پسې ګرځېردل .نرورو خپلرې نيمرايې
برخې خوړلې وې؛ خو دوى ال په يوه ماهي كې نښتي وو.
ريي

ورته كړه :دا ماهيان داسې خوړل كېږي .ما ته وګورئ .بيا يرې يرو

ماهي راواخيست ،په ډوډۍ كې يې تاو كرړ ،غټره ګولره يرې تررې هروړه
كړه ،كړس كړس يې وژدويه او تېره يې كړه.
ولسرروال وويررل :دا ماهيرران تنكرري دي ،لېش رې مېش رې ي رې ټ رول پرره سررره
كولو كې پخېږي .ب

خولې ته يې كړه او ويې ژدويه.

سورج وېرېدلي يوه ګوله همداسې خولې ته كړه .كرار كرار يرې وژدويره
چې تېره يې كړه ،لكه لويه توره چې يې كرړې وي ،سروكونه يرې پره هروا
كې ورپول او د ((ي  ،ي )) نارې يرې وكرړې ،وروسرته يرې وويرل :پره
خداى قس چې د هنت ماهيان دي ،د هنت.
شررنبه پرره روغتررون ك رې لرره سررلو نرره وي رات مري رران وكتررل شررول .اكثررر
مري ان د بګرام او د هغه د شاوخوا د كليو خلك وو.
بله همعه د چاراسيا وار و .سورج ريي

ته ويلي وو چې امبروالن

دې

په ده پسې كور ته يې ورولېږي .سورج له خپل كوره د يو متر پره انرداوه
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اوږد اوسپنيز صندوق په امبوالن

كرې برار كرړ .پره صرندوق بانردې پره

سره رنګ د سره صليب ع مه وه.
د امبوالن

موټروان وويل :ووى يې مړ كرې ،څره دې پره كرې ايښري دي

چې دومره دروند دى؟
سورج وويل :ته خو يو قوتى «مارلبورو» سګرېټ راته واخله.
موټروان خپل هېبونه ولټول ،ويې ويل :وهلل پيسې مې په كور كې رانه
پاتې دي.
سورج يو شل ګون له هېبه راوايست .ويې ويل :هه دا واخله.
مروټرروان وويررل :پرره دې برراندې خررو نره كېررږي .پرره شپېررته روپرر

يررې

قوتى دى.
سورج وويل« :پن» راوړه.
موټروان موسك شو او دوكان خوا ته روان شو.
پرره چررار اسرريا ك رې د دوى كمررپ د ولسرروال

پرره كلينيررك ك رې و .دا وار

دوى د مېلې اهاوه نه لرله .چارواكو ورته ويلي وو چې لررې دې نره ځري.
پوليسو كلينيك ك بند كړى و .ناروغان به يې اول پلټل او بيرا بره يرې
دوى ته ورپرېښودل .ل

نيمې بجې د سورج موبايل وشررنګېد .دى لره

كوټې ووت .په كرار غږ يې وويل :وه نه شر دروتر ى .شراوخوا پرولي
والړ دي ....كرروم دوكرران ترره؟  ....كلينيررك ترره مخررامخ؟ لرره كړكر

يرې سررر

راپورته كړ .بيا يې وويل :هرو ومرې ليردل ....نره وه نره شر درتلرى .ګروره د
موټروان په الس به يې درولېږم.
څو شېبې وروسته امبوالن

له كلينيكه سل ګامره لررې ،د يروه دوكران

مخې ته والړ و .د موټر شا دوكان ته وه ،مخه يې سرړك تره .دوو كسرانو
دوه كارټنرره د امررو هرروس مرروټر ترره پورترره كرړل .لرره دې خرروا يرې اوسررپنيز
صررندوق ورسررره كرروو كرړ .مرروټروان ترره يرې يررو ورګرون وركرړ .امبرروالن

71
بېرته كلينيك ته راستون شو .ډاكتر سورج پر خپلو ټولو همكارانو او
پوليسو باندې د امو هوس ووېشه.
د امبوالن

موټروان يې څنګ ته ورغى .پوښتنه يې وكړه :پره صرندوق

كې څه شى و؟ ډېر دروند و.
سورج يې الس پره الس كرې ونيرو د دهلېرز څنرډې تره يرې كرړ .ويرې ويرل:
هراحي سامان و په كې.
دې سره يې موټروان ته د سلو ډالرو نوټ وركړ.
سورج وويل :د صندوق خبره به چا ته نه كوې .په درې سوه مې خرڅ كړ،
سل يې ستا ،دوه سوه يې وما.
د موټروان خوله هينګه شوه ،ويې ويرل :برې غمره اوسره ،واير د نارينره
وو راو پوشيده وي .ډالر يې مچ كړ او د واسركټ پره بغرل هېرب كرې يرې
امانت كېښود .د هېب ونځير يې كر ،كرړ .د واسركټ لره پاسره يرې الس
پرې ورتېر كړ .ډكه خوله نسوار يې واچاوه او د امبوالن

خوا تره روان

شررو .سررورج ال دوه ناروغرران نرره وو كتلرري چرې مرروټروان ورترره دوه قرروتي
مارلبورو سګرېټ راوړل ،ويې ويل :هه باداره تا سره «پن _ من» ښره نره
ښكاري.
لسمه ورځ سورج د كابل ټايمز اخبار په الس د آغا كور ته الړ .غېرږه يرې
ورته خ صه كړه .آغا يې په غېږ كې ټينګ كړ .پورته يې كرړ ،بېرتره يرې
په ځمكه ودراوه.
آغا وويل :څه دې اورېدلي چې دومره خوشحاله يې؟
سررورج د كابررل ټ رايمز اول مررخ ورښ ركاره ك رړ .پرره يرروه لرروى عك ر

ك رې د

چورلكې ټوټې ښكارېدې چې لمبې او لوګي ترې لټېدل .النردې يرې پره
انرګلي ررسي ليك ررلي وو :طالربررران د امرريكايررري چرررورلك ررې د ويرررشتلو
ادعا كوي.
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سرررورج وويرررل :وګر روره د نرررر بچرررو تررره .دغررره تېر رره همعررره مر رې راكټونررره
ورورسول ،پرون يې په چار اسيا كې هليكاپټر راوغورځاوه .واي ډېرر
تكړه خلك دي.
دا وار آغا سورج په غېرږ كرې ټينرګ كرړ :مبرارك دې وي ،واير د ترا بر
دې په هنرال وګرځي .تر هنرال خو ته ال ښه يې.
زبيده په كور كې
دا دويمه مياشت وه چې وبيده په كور كې بنديوانه وه .اوله مياشت يې
د رخصت

په پلمه تېره كړه؛ خو اوس وروڼو تنګه كړې وه .هرره ورځ بره

يې ورنه پوښتنه كوله چې ولې وظيرې ته نه ځي؟
لرره خرروا بنررد شرروى و .ميونررد ورترره

سرري كررارت ي رې د موبايررل د كمپن ر

ويلي وو چې څو پورې ده ورته نه وي ويلي ،دا دې نه لره كروره وځري او
نرره دې چررا ترره ونرګ ووهرري .كررور وبيرردې ترره د ونرردان غونرردى و .دا اواده
روږدې شرروې وه ،څ رو پررورې چ رې مكتررب و ،خررو مكتررب ترره برره تلرره ،د
تنهيمرري هګررړو پررر مهررال كراچرر

ترره كررډه شرروي وو ،هلترره هرر اواده

ګرځېده .انګلي ،كورسونه وو ،كلرټن و ،سپاري پارك ،د طرارق روډ
لوكسې مغاوې وې او دا وه .د طالبانو بنديزونه يې هر نره وو ليردلي .د
كروي په وخت كې چې څنګه له كراچ

راغلل ،په موسسه كې يې كرار

ومونررد .تررر مرراوديګره پرره دفتررر كررې او بيررا چررې برره كررور ترره راغلرره ،د
ميكرويررانو ماښ رامنى چكررر برره ي رې نرره و ق ررا .خررو اوس پرره كررور ك رې
بنديوانرره وه .د سررورج او شرريرين آغررا لرره وېررې يرروه شرېبه هر لرره كرروره د
باندې نره شرواى وتلرې .پره كرور كرې يرې انټرنرټ نره درلرود ،د ټلويزيرون
كتل ه ورباندې غمېدلي وو؛ نو ورځ بره يرې د خراطراتو د كترابچو پره
لوستلو او د پخوانو البمونو په كتلو تېروله.
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د اوړي اوږدې ورځررې داسررې وي چررې څررومره سررترګې غررړوې ،لمررر ال
هماغسې لوړ والړ وي .په وبيدې باندې هرره ورځ داسرې وه ،لكره سرړى
چرې د اوړي ټولرره ورځ د چررا پرره انتهررار تېرره ك رړي .د اندېښرنې لرره السرره
خو نه ورترره .وړه تررنګى يررروې خوا تره او د وروڼرو پوښرتنې ګروېږنرې
بلې خوا ته.
وبيدې يو ماوديګر ميوند ته ټېلررون وكرړ چرې لره دې غمره يرې خ صره
كړي .ميوند ورته كيسه وكړه چې شيرين آغا تر اوسه پرورې درې وارې
د هغرروى دفتررر ترره تللررى دى؛ خررو څرره يررې الس ترره نرره دي ورغلرري .پرره
همكررارانو ك رې هېچررا د وبيرردې كررور نرره و ليرردلى .د موسس رې مرروټروان
همدومره ويلي وو چې كله به د درېي ميكرويانو له ماركېټ سره والړه
وه ،كلرره پرراس لرره پلرره سررره .كلرره بيررا ان لرره شررينوواده كلينيكرره مرروټر ترره
راختله .ما تره يررې هررېڅ درك نه شو مالوم چې كور بره يرې پره كروم ځراى
كې وي؟
شيرين آغا د دې ټېلرون ته ه ډېر ونګونه وهلي وو؛ خو ميوند د وخته
په كمپن

كې د هغې سري كرارت بنرد كرړى و .د دفترر پره اسرنادو كرې د

وبيدې د وروڼو نومونه ،د كور ادرس او نور معلومات ه نه وو ثبت .د
موسسرر رې آمررررر ويلرررري وو چرر رې د دوى اصررررول داسرر رې نرررره دي چرر رې د
كاركوونكو شخصي معلومات دې وپوښتي.
شيرين آغا د دې پوښرتنه هر كرړې وه چرې وبيردې لره پاكسرتانه لره كروم
نمبررره دفتررر ترره ون رګ وهلررى و؛ خررو د موسس رې امررر ويلرري و چ رې ومرروږ
ډيجيټل ټېلرون ته يې ونګ وهلى و ،نمبر يې نه و راغلى.
هغوى نه و خبر چې وبيدې دفتر ته د ميوند له ټېلرونه ونرګ وهلرى و .د
ميوند داسې ټېلرون و چې نمبر يې چا ته نه ورځي.
ميونررد چ رې وبيرردې ترره دغرره ټولرره كيسرره وك رړه ،بيررا ي رې بلرره پلمرره ورترره
وښييله« :وروڼو ته دې ووايه چې وموږ موسسې د غرو ولمري د قرران
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په چاپولو كې مرسته كړې وه ،وموږ ريي

يې نيولى .كه موږ په ګوترو

ورشو ،نيسي به مو».
دې سررره يرې د وروڼرو خررولې پټررې شرروې؛ خررو د كررور ونرردان يرې بايررد ال
وغم ى واى.
ميوند په بند كې
شرريرين آغررا بيررا پررر ميونررد شرركي شرروى و .ميونررد پرره دفتررر كرې نرره و ،د
رياسررت د ډيپررو آمررر ټېلرررون ك رړى و چ رې ميونررد راولېررږه .شرريرين آغررا
پوښر رتنه كر رړې وه چر رې څر ره خبرررره ده .هغررره ورتررره ويلررري وو چر رې د پرررل
موندونكي او د اسرتراق سرم د وسريلې مصررف دې راتره ام را كرړي.
شيرين آغا پوښتلى و چې كيسه څه ده .هغه ويلي وو چې له مروږ نره يرې
دغه شيان اخيستي وو؛ خو منبر يرې افشرا شروې ده ،وسرايل هر ورك
شرررررروي دي .اوس دې مصررررف راتررره تېرررر كرررړي چرررې ومرررا لررره هرررمعې
وايستل شي.
شيرين آغا پر هماغه ماوديګر د هند سرير ته ونګ وواهه د سورج پتره
يې ځنې واخيسته او بيا كابل ډيلي روغتون ته پسې ورغى.
سورج ته يې په روسي ژبه ځان ورمعرفي كړ :وه شيرين آغا ي .
سورج ورسره تر غاړې ووت ،ويې ويل :سرير صاحب راته ونرګ وهلرى
و .ستا په باره كې يې راته وويل.
شرريرين آغررا ورترره پرره خپررل موبايررل كرې د ميونررد عكر

ورښركاره كرړ،

پوښتنه يې ترې وكړه :دغه سړى پې نې؟
سورج وويل :هو ،دا خو مې اشنا دى .فريد نومېږي.
شيرين آغا وويل :ب

همدغه سړي خرا كړى يې.

سورج پوښتنه وكړه :څنګه؟
_ دى فريد نه دى ،نوم يې ميوند دى .ما سره په يوه دفتر كې كار كوي.
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_اوه خدايه! وه نو څنګه داسې احمق شوم؟ دى وما مري

و ،ما ته يې

وويل چې وه تاهر ي  .وه يې خپل دوكان ته بوتل  .ما يې له دوكانره خپرل
موټر ته ټيرونه واخيستل.
شيرين آغا وويل :ده په روسيه كې د استخباراتو درسونه ويلي.
_ په روسيه كې؟
_ هو ،وه په كادر و پرسونل رياست كې ملګري لرم ،د ده ذاتيه دوسيه
مې كتلې ده ،د ډاكتر نجيرب پره وخرت كرې يرې څرو ميډالونره اخيسرتي
دي ،په دوو كلونو كې يې دوه فوق العاده رتبې ګټلې دي.
_ دغسې ده چې دا ارامونى دومره پوخ دى.
شيرين آغا وويل :مرا تره يرې ان درې مياشرتې مخكرې ويلري وو چرې پره
يرروه هنرردي ډاكتررر بانرردې مشرركوك ير ؛ خررو مررا ورترره وويررل چرې ومرروږ
وظيره دا ده چې په آى اس آى باندې كار وكو.
_ نو وه يې بيا څنګه څارل ؟
_ پورته له رياسته يې كار هوړ كړى.
سورج په رپاندو شونډو وويل :اوس به څنګه شي؟
شيرين آغا ورته وموسل :وه به يې كار ورس كړم ،ته ماوې ورته ګوره.
ميوند دفتر ته ننوت ،كورت

يې د چوك

پرر تكيرې وځړولره .نكټرايي

يې سسته كړه ،تر نكټايي النردې يرې د كمري

اولره تڼر

خ صره كرړه.

شيرين آغا ته يې وويل :دا څه حال دى؟ ما وې پروني باران به هوا ماتره
كړې وي؛ خو ګرمي ال هغسې په وور كې ده.
شيرين آغا په خندا سره وويل :هان بيادر ،لره ميكاييرل نره تقروي ورك
شوى .په عربي ملكونو كې په تراريخ كرې چرا واوره نره وه ليردلې ،اوس
په كې ورېږي .دلته چې پخوا بره دوه مترره واوره كېرده ،اوس نره كېرږي.
اوس د كابل ژمى د ه ل اباد ژمى وي.
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ميوند لستوڼي راونغاړل ،د تشنا خوا ته روان شو ،ويرې ويرل :وه بره
مخ الس تاوه كړم.
شيرين آغا كرار پاڅېد ،د كوټې ور يې بند كړ .د ميوند له هېبه يې دوه
كارتونرره راوكښ رل ،پرره بي رړه ي رې خپررل هې رب ترره واچررول .ور ي رې بېرترره
پرانيست .د خپل مېز شا ته پر چوك

كېناست.

ميونررد مرراوديګر د بګرامي رو خرروا ترره روان و .د اتم رې حررووې مخ رې ترره
واال ودراوه .ده وويررل :د امنيررت مرروټر دى .عسرركر پرره وويررل:

ت شرر

كارت دې راوښييه.
ميونررد پرره هېبونررو كرې پرره كررارت پسرې وګرځېرد؛ خررو پيرردا يرې نرره كرړ.
عسكر ورته وموسل(( :او وېر ري ،ما خر سوار تېر ميشي؟))
ميوند خپله تمانچه ورښكاره كړه :دا دى وګوره ،دا مې تمانچه ده.
عسكر ورنه د تمانچې كارت وغوښت؛ خو دغه كارت هر ورسرره نره و.
عسكر خپل مشر ته ورغږ كړ :قوماندان صاحب! دلته راشه.
قوماندان موټر ته ځان راورساوه ،عسكر ته يې وويل :سرمه ت شري بره
يې كړې.
ميوند ته يې مخ واړاوه :تمانچه دې راكه.
ميوند له موټره كوو شرو ،ويرې ويرل :قومانردان صراحب ،ګروره مروږ او
تاسې سره ه مسلكان يو .وه په  ۶۱۰رياست كې ي .
پولي

وويل :وروره بې اسنادو نه كېږي .هر څوك داسې دعوې كوي.

ميوند خپل موبايل راوايست :دا دى ونګ ورته ووهه.
پولي

موبايل ځنې واخيست ،هېب ته يې كړ.

نورو عسكرو ته يې وويل :موټر ته يې پورتره كرړئ .خپلره د شرنه رېنجرر
پرره مخكينرري سرريټ كرې كېناسررت .د ميونررد مرروټر بررل پررولي
دواړه موټرونه حووې ته ننوتل.

رهرري كرړ.
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دوه ورځې د حووې آمرر ورك و ،پره درېيمره چرې راغرى ،هغره اسرتع م
يې ام ا كرړ چرې  ۶۱۰رياسرت تره ليكرل شروى و .ماسپښرين يرې ځروا
راغى چې هو ميونرد ومروږ سرړى دى ،د مروټر نمبرر پلېرټ او د تمرانچې
نمبررر ي رې ه ر ورترره ليكلرري وو .ميونررد خوش رې شررو .د حررووې امررر ځن رې
بخښنه وغوښته ،ويې ويل چې دى په حووه كرې نره و ،كره نره نرو وختري
به يې خوشى كړى و.
ميوند چې سبا وظيرې ته الړ ،ريري

وروغوښرت ،د كرارتونو پوښرتنه

يې ځنې وكړه .ده وويل :نره پروهېږم چرې چېرتره رانره ورك شروي دي .پره
هغه ورځ هېڅ چېرې نه وم تللى ،ټوله ورځ په دفتر كې وم.
ريي

وويل :كارتونه دې چا د ووير اكبرخان په پارك كې موندلي وو،

اوس له عمومي ريي

صاحب سره دي.

د ميوند رنګ والوت .ده ته هوته وه چې كه د امنيت واالو كرارت ورك
شي؛ نو لږ تر لږه تنزيل رتبه او شپږ مياشتې بند يې سزا ده ،له وظيررې
څخه د شړل كېدو خبره ه په كې وي .كه يې كارت پيدا نه شي ،تر هغو
پورې به بند ګالي چې رياست منمين شي چې بل چا يې له كارته غلنه
استراده نه ده كړې.
ميوند يې د تحقيق لپاره عمومي رياست ته يووړ او دې سرره د شريرين
آغا څېره وغوړېده.
شرريرين آغررا سررورج ترره ټېلرررون وكرړ چرې اوس نررو سرررې سررترګې ګرځره،
سړي ته مې داسې ضربه وركړې ده چې بېرته به پره سرد نره شري ،حراهي
آغا ته ه اطمينان وركه.
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سورج غچ اخلي
سورج په دې باندې خورا ځورېده چرې د وبيردې لره السره يرې رنګره برده
شرروې وه .هر خپررل سرررارت او هر روسررانو ترره برې پررروا ښركاره شرروى و.
وروسته چې يې طياره ويشتونكي راكټونه په چاراسيا كې طالبانو ته
ورسول ،وض يې ښه شوه ،پريمانه پيسې يې واخيستې ،شاباسي هر
ورسره؛ خو د روسيې د سرير هغه له تحقيره ډك نهر يې نه هېرېده چرې
د ده په اليټر كې يې شيان پيدا كړي وو او ده ته يې برګ برګ كتلي وو.
پرره وبيرردې پس رې ډې رر وګرځې رد چ رې پرره موسسرره ك رې د وبيرردې پترره ونرره
لګېده؛ نو د ميكرويرانو پره پلټلرو يرې پيرل وكرړ .هرر مراوديګر بره يرې د
درېي ميكرويران سرړكونه ګرز و پرل كرول .هسرې يرې هر كارونره سرپك
شوي وو ،د دوى لوى هدف دا و چې طالبران د طيرارو ضرد راكټونره ترر
السه كړي او دا كار شوى و .سورج د څه مودې لپاره بې غمه و.
د زبيدې يوه شپه
په دې څرو هرترو كرې وبيردې تره ميونرد ونرګ نره و وهلرى .دې څرو وارې
ورته ونګ وواهه؛ خو د هغه ټېلرون كار نه كاوه.
وبيده بره هرره ورځ كړكر

تره درېدلره ،د ميكرويرانو پرر سرړكونو روانرو

خلكررو ترره برره ي رې كتررل .يررو مرراوديګر يررې د ګاون رډۍ مېرمن رې چررادري
راواخيسته ،په چادرۍ كې له كوره ووته .هر څرو ګامره وروسرته بره يرې
يررو ځ رل شرراوخوا ترره كتررل ،خررو ه رېڅ مشرركوك ك ر

يرې ونرره ليررد .دا لرره

چادرۍ سره نابلده وه ،په الره بره داسرې تللره لكره پره تيراره كرې چرې هرر
سپين شى درته اوبه ښكاري او غواړې چرې ورنره ټرو ووهرې ،دې هر
له وړو ژورغالو لوى ټوپونه وهل .كرار كررار ماركېرټ تره ورسرېده ،پره
ماركېررټ ك رې ي رې آيسرركري وخرروړ .يررو سرراعت وروسررته بېرترره كررور ترره
راغله.
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بله ورځ بيا ووته ،دا ځل يې د لومړۍ ورځې هرومره شراوخوا تره ډېرر نره
كتل .په درېيمره ورځ بيرا روانره شروه .پره ماركېرټ كرې يرې مرخ لروڅ كرړ.
شاوخوا يې وڅارل ،هېڅ شى ورته مشكوك ښكاره نه شرو .څلورمره او
پينځمه ورځ يې بيا همدا كار وكړ ،هېڅ نه شو ورپېښ.
بله اوون

بې چادري ووته .د الرتح ليسې له دېواله سره خرامانه روانه

وه ،هلكانو به پروې ويشرتلې او دا بره موسرېدله .چسرپ كوبراى پتلرون
او تر م پورې تنګ سپين بلوو يې د هلكانو نهر په ځان پسې څكاوه.
چنګه م  ،غوښن پتونونه چې ناو ه ورسره ملګرى شي؛ نو د هلكانو
پ ر به ه ورته ټينګ نه شي.
وبيده ال ماركېټ ته نه وه رسېدلې چې د بي بي مهررو لره خروا يرو سررف
موټر كرار كرار ورن دې شو .چې د دې څنګ ته ورسرېد ،د مروټروان لره
وره پرته د موټر نورې درواوې يو ځراى سرره خ صرې شروې ،پره ملكري
دريشريو كرې درې كسرران مخررابرې پرره السررونو كرې كښرته شررول ،دې ترره
ورن ر دې شرررررول .يرررررروه ي ررې وويررل :مرروږ د ميونررد ان رډيواالن يررو .ترره ي رې
غوښتې يې.
دې ته يې د فكر كولو موق ه ورنه كړه ،اوچت يرې مروټر تره وخې ولره.
وبيدې غوښتل چې څه ووايي ،خو څنرګ تره ناسرت سرړي يرې پره خولره
باندې پلن رابړټېپ ولګاوه .مروټر د هروايي ډګرر پره لروري چابرك روان
شو .وبيدې رابړټېپ ته الس وروړ چې راويې شكوي ،خو سرړيو ټينګره
كړه او السونه يې ه وروتړل .موټر د هوايي ډګر له چوكره پره اويرا مترره
سړك د خيرخانې الرې ته ورسيخ شو .د سړك د غاړې كورونه په بېړه د
موټر له څنګه تېرېدل .موټر د سترګو په ر كې د پروژۀ هديد پره الرې
برابر شو .موټر په يوه كوڅه كې وګرځېد ،د يوه څلور منزله كور پره وره
چې مخې تره يرې وسرله وال پيرره دار ناسرت و ،ورننروت .لره ګرراج څخره
الندې تكاوۍ ته الره تللې وه .يو سړى مخكې شو ،دوو نورو د وبيردې
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له مټو نيولي دا يرې د تكراوۍ خروا تره روانره كرړه .د تعميرر النردې لويره
تكاوي وه؛ خو داسې تكاوي چې تر ډېرو كورونو ښركلې ،ښره رنرګ و
روغررن ،تركرري ګلررداره غررال

پرره ك رې وېررړې ،پرره چررت پررورې درې دان رې

كريستالي قنديلونه په يوه ليكه ځړېدلي .وبيده يرې د سرالون پره كرون
كې وره ته مخامخ ،په بخملي توشكې باندې كېنوله.
وبيده ال په چورت كې ډوبه وه چې د سورج تور مخ يې مخې تره ودرېرد.
د وبيدې غونې وتښتېدې؛ خو ځان يې ناګاره واچاوه.
سررورج د وبيرردې لرره خررولې څخرره رابړټېررپ وشرركاوه ،د مررور د صررحت
پوښتنه يې ځنې وكړه.
وبيدې هرېڅ ونره ويرل .د تكراوۍ نريرو درېڅرو خروا تره يرې وكترل چرې د
كوڅې خوا ته وې ،د باندې هوا تياره شوې وه.
وبيدې له بل سړي پوښتنه وكړه :ما سره مو څه كار دى؟
سورج د وبيدې السونه ه خ

كرړل .هغرې خپرل مړوندونره پره ګوترو

باندې وسولول.
هغه سړي چې دې ته يې ويلري وو چرې ميونرد غوښرتې يرې ،وويرل :وار
مه خنا كوه ،ميوند به راشي.
وبرريدې كررړكرر

ترره وروكرتل ،ويررې ويل :كرروم مررريوند؟ وه خرو ميونرد

نه پې ن .
كړس شو ،سرورج ټينګره څپېرړه وركرړه ،ويرې ويرل :هغره اليټرر چرې يرې
دركړى و ،هغه ميوند يادوم.
د وبيدې له سترګو اوښكې روانې شوې.
س رړي ورترره وويررل :ژړا برره ګټ ره نرره كرروي ،ګومرران كرروم چ رې شررپه برره دې
همدلته وي.
وبيدې دې خوا ها خوا وكتل ،د وره خوا ته يې منډه كړه .سورج او هغره
بل سړى له ځايه ونه خوځېدل ،له هماغه ځايه يې وبيدې ته يې كتل؟
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وبيدې ور ټېله كړ ،بنرد و .پره دواړو السرونو بانردې يرې د وره پره ډبولرو
بنا وكړه؛ خو ګټه يې ونره كرړه .د هغرې واريرو كرار ونره كرړ ،چرا يرې د ژړا
پررروا هر ونرره كرړه .ناچرراره پرره يرروه كررون كرې غلرې كېناسررته .سررر يرې پررر
ونګانه كېښود او السونه يې تر ونګنو راچاپېر كرړل ،ښايسرته ډېرر يرې
وژړل ،اخررررر ي رې ژړا كررررراره شرررروه ،خرررررو ال يرررررې هررررر د سلرررګ رريو اواو
اورېدل كېده.
ور خ

شو .وبيدې پورته وكتل .سراويان وو .كاسريو او طبلره يرې لره

ځانه سره راوړي وو .ساو چې سرور شرو ،پكرول پره سرر خېټرور سرړى پره
سرررپين خرررت پرتررروګ كر رې ،څنر رګ تررره ير رې شررريرين آغرررا ،ورپسر رې دوه
باډيګارډان په درواوې راننوتل.
خېټور مخامخ وبيدې خوا تره ورغرى .پره دوو پښرو ورتره كېناسرت ،پره
ويښتو كې يې ګوتې تېرې كرړې .وبيردې سرر يروې خروا تره كروږ كرړ ،پره
چپ الس باندې يې د خېټور الس پورې وواهه .خېټور پره ګوترو بانردې
د وبيدې ونه ټينګه كړه ،نېغ يې سترګو ته وروكترل ،ويرې ويرل :درېغره
چې دا ښكلې سترګې دې په ژړا خرابې كړې دي.
وبيرردې بېرترره سررر پررر ونګانرره كېښ رود .خېټ رور ي رې بيررا ويښ رتو ترره الس
وغځاوه .وبيدې سر راپورته كړ ،په سررو سرترګو يرې سرورج تره وكترل.
سورج خېټور ته د ((مه)) په مانا سر وښوراوه.
خېټور پاڅېرد ،پينځره توشركې هرا خروا د كروټې برل كرون تره تېرر شرو.
ساويانو ته مخامخ كېناست .سندرغاړي يو څو سندرې وويلرې .ډوډۍ
راغله .سورج د خېټرور څنرګ تره كېناسرت او شريرين آغرا د سرورج خروا
ترره ،نررورو هر چررا د دسررترخوان يرروې او چررا بلرې خروا ترره پلتر

ووهلرې.

وبيدې ته په ه مجم كې قابلي ،س ډ ،فرني ،سرور كرړى چررګ ،پره
يوه قا كې انګور او د پيپسي اوسپنيز قوتى مخې ته كېښودل شول.
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خېټور د ويسكي د بوتل سر خ

كړ ،اتره ګې سرونه يرې ترر نيمرايي

لږ ك ډك كړل .سورج نه ګې س وبيدې ته يووړ ،ويې ويل :راځره چرې
تېر يادونه سره تاوه كړو.
وبيدې ورته وكتل ،هېڅ يې ونه ويل.
سورج ګې س ورته كېښود ،خپله بېرته د خېټور څنګ ته ورغى.
وبيدې غلرې د توشركې څنرډه پورتره كرړه ،خپرل ګرې س يرې د توشركې
الندې ت ،كړ .هغرې ډېرره لرږه ډوډۍ وخروړه؛ خرو پيپسري يرې ترر اخرري
څ راڅكي پررورې وڅښ رله .بيررا ي رې ه رره ګررړۍ پررر مخررامخ دې روال ځړې ردلي
سرراعت ترره كتررل .پرراو بانرردې يررو سرراعت تېرر شررو ،ايلرره چرې نررورو خپلرره
ډوډۍ خ صه كړه.
خېټور له نورو سره دوه بوتله ت ،كرړل .دسرترخوان چرې ټرول شرو ،سراو
چاالن شو .په دويمه سندره كې خېټور خپل باډيګارډ ته وويرل :پاڅره د
سررپي وويرره ،شرررا خررو دې وڅښ رل ،اوس ي رې مجرايرري وركرره كنرره .پرره
ساوي باندې يې غږ وكړ(( :پردۀ اول ورته ونيسه))
وبيدې هره شېبه خپلې سترګې موښلې ،سر يې دې خوا ها خوا كږېده؛
خو دې به بېرته تكيه كاوه.
باډيګ رارډ د سررندرې تررر پايرره پررورې وګډې رد ،هغرره چ رې كېناسررت ،بررل
باډيګارډ يې راپاڅراوه ،هرر يرو چرې بره كېناسرت ،خپرل عوضري بره يرې
هګاوه .شيرين آغا چې خپل وار تېر كرړ ،وبيرده يرې راپورتره كرړه .هغرې
ن رې و نررو وك رړه؛ خررو خېټ رور پخپلرره ورسررره پاڅې رد .وبيررده ي رې تررر السرره
ونيوه ،دې خوا ها خوا يې تاوه راتاوه كرړه .وبيرده دې خروا هرا خروا كرږه
وږه شوه ،السونه يې پره هروا كرې داسرې خوځېردل ،لكره برې ارادې چرې
پخپله حركت وكړي .بيا لكره صروفي چرې پره سرمات كرې هرنباتي شري،
ځاى پر ځاى ولوېده؛ خو فررق يرې دا و چرې دا برې غرږ و غروږه ولوېرده،
كړيكه يې ونه كړه.
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چې په سد شوه ،په هغه لوى سالون كې نه وه .درې په څلورو متررو كرې
كوټه وه ،دا د كوټې په بر سر كې د خو پرر دوه نررري پالنرګ پرتره وه،
مخې تره يرې د سرينګار مېرز و .بردن يرې خوږېرده .پرر ټېكونرو يرې درد و.
كمپله يې له ځانه لرې كړه ،كه ګوري چې لوڅه پوڅه ده .په كاليو پسرې
يې سترګې وغړولې ،څنګ ته يې پراته وو.
ور خ

شررو ،شرريرين آغررا راښكاره شرو .وبرريدې ځان پره كمپلره كرې

پټ كړ.
شرريرين آغررا ورترره وويررل :كررالي دې واغونررده بيررا د بانرردې راشرره ،وه برره
ټيكسي درته ونيس .
دا يې وويل او له كوټې ووت.
وبيدې تندى وسوالوه ،ورو ورو راپاڅېده ،كالي يې واغوستل .بېرتره
پر تخت كېناسته ،سر يې ټيټ شو ،مخ يې په دواړو السونو كې ونيو.
شيرين آغا غږ وكړ :راووځه نو څه كوې؟
ووته ،دا په الره كراره روانه وه ،داسرې يرې لنرډ لنرډ ګامونره اخيسرتل،
لكه م او پښې چې يې وخوږېږي .له كوره چرې ووترل ،د وره مخرې تره
سپينه سراچه والړه وه .شيرين آغا مروټروان تره دوه سرلګونونه ونيرول،
ورته ويې ويل :دا سياه سره ميكرويانو ته ورسوه.
وبيده د ۱۰ام ب ك د دويمې وينې مخې ته كووه شوه .په مردار مردار پره
دهلېز ورننوته .په چپ الس يې كټاره ټينګه كرړه ،كررار كررار پره پوړيرو
وختله .دوي پوړ ته چې ورسېده ،لره كښرته وينرو د پښرو ښركالو راغرى
خو دې شا تره ونره كترل .د شرپږم پروړ د مخرامخ كرور پرر ونرګ يرې ګوتره
ټينګه كړه .داسې يې احساس كړ چې څوك په الندې وينه كې والړ دي،
شا ته يې وكتل خو څوك نه و .بيا يرې د چرا ښركالو واورېرد چرې وار پره
وار سره تتېده.
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وبيدې په كور كرې وويرل چرې امنيرت واالو د غرو ولمري د ق ريې پره
حسا نيولې وه ،تر سهاره يې ځنې تحقيرق وكرړ ،دا برې ګناهره وه ،نرو
سررهار يرې بېرترره راخوشرې كرړه .پخپلرره د خرو كرروټې ترره والړه .د تېررې
شررپې يررادونو ځورولرره .د شرريرين آغررا خبرررې ي رې وريررادې شرروې چ رې د
ډوډۍ په وخت كې يې خېټور قوماندان سره خبرې كولې .هغه نېشه و،
په دومره اوچت غږ يې خبرې كولې چې وبيردې صررا اورېردلې .شريرين
آغا خېټور ته ويل(( :هان بيادر ،ميوند ته مې داسې لومه كېښوده چې
اروا يې ه راباندې نه شوه شكي)).
په لوړ اواو يې وخندل ،بيا يې وويل(( :ما يې كارتونه پټ كړل ،بيا مرې
يوه خپلوان ته ور روپ

وركړې چې دا عمومي رياست ته يوسره ،هلتره

ووايه چې د ووير اكبر خان په پرارك كرې مرې يرو نېشره سرړى وليرد ،پرر
چوك

ناست و ،سندره يې ويله ،بيا راپاڅېد په چمن كې يې نڅا پيرل

كړه ،په ځمكه رغړېده ،نارې يې كولې ،خلكو ته يې كنځلې كولې .بيرا
دغسې كوږ وږ روان شو ،له پاركه ووت .وه الړم په چمن كې كېناسرت ،
هلته مې دغه كارتونه وموندل)).
بيا يې په ووره وخندل .د خېټور په ورانه يرې پره څپېرړه وواهره .هغره هر
ورسرره وخنرردل .سررورج ورترره د شاباسر

پرره دود غټره ګوترره پورترره كرړه.

شيرين آغا وويل(( :اوس دې تحقيق ته ټينګ شي چې د مور شيدې يې
د خولې نه ونه باسې كله به يې پرېږدي .دغه ارامونى ډېرر پورتره پورتره
غورځېده ،آمر يې وه وم؛ خو سر و كار يې د ريري

سرره و .ومرا چروك

ته يې سودا وه ،واي وهلل كه يې رانه واخلې)).
وبريده تررر مراوديرګره كررلره ويرښه كله ويده په همدې چورت كې وه چرې
څه وكړي.
ماښر رام ناوختررره ير رې وروڼررره لررره دوكانررره راغلررري وو چر رې د وره ونر رګ
وشرنګېده .ورور يې وره ته ن دې و ،ور يې پرانيست ،هېڅروك نره وو.
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يواوې د عكاسخانو كاغني پاكرټ د وره لره چوكراټ سرره پرروت و .لره
الندې د كوم چا د ګامونو اواو راته چې منډې وهي .دى په بېړه تر درېر
پوړه كښته شو؛ خرو لره كړكر

يرې وليردل چرې سرړى لره وينرې سرړك تره

راووت ،د سپينې سراچې شاتني سيټ ته يې ځان واچاوه او سراچه په
تېزۍ سره روانره شروه .دى بېرتره راوګرځېرد ،د وره لره څنګره يرې پاكرټ
پورته كړ .ور يې بند كړ .په تلو تلو كې يې عكسونه ترې راوايسرتل .پره
سرر كرې يرې د خررور نرري بربنرډ عكر

و ،دوير عكر

هر همرردا شررى و،

ورپس رې درې څلررور نررور ه ر عررين شررى و؛ خررو لرره مختلرررو واويررو څخرره
اخيستل شوي وو.
كوټې ته چې راورسېد ،ستمى يې خوت .وبيردې تره يرې پره تريرو تنردي
وكتل .ټولو ده وكتل؛ خو چا څه ونه ويل .هغه خپل مشر ورور ته د ښري
الس پينځ ره شررپږ قنع رې عكسررونه ورك رړل ،لرره چررپ السرره ي رې چ رې بررل
عك

راپورته كړ ،د عك

په ليدو يې يو دم سترګې پټې كړې ،ځراى

پرره ځراى كېناسررت .مشررر ورور يرې د سررترګو پرره ر كرې د هغرره لرره السرره
پاتې عكسونه راواخيستل .په عك

كې وبيده لوڅه لغړه پرته وه.
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خيبر په لغمان كې
دوه تنرره فرانسرروي ژورناليسررتان او د هغرروى ترهمرران پرره لغمرران كررې
تښتول شوي وو .څو مياشتې كېدې چې درېواړه يرغمل وو.
«طالبرران وايرري دوى لرره مرروږ سررره دي .هغرروى تې رره مياشررت د فرانس رې
سرارت ته يو فل وراستولى و .په فل كې فرانسويان پره يروه كوټره كرې
لرره دېوالرره سررره پررر بالښ رتونو ناسررت دي ،مخ رې ترره ي رې د مې رز پررر ځ راى
اوسپنيز بك

او د بكر

پرر سرر ميكروفرون ايښرى دى ،دوى مخرامخ

كامرې ته ګوري او وايي(( :نن د  ۰۶۱۶ام كال د سپټمبر پينځمه ده ،مروږ
روغ او ژونررردي يرررو ،ومررروږ د تښررتوونكو غوښررتنه ومنرررئ ،مررروږ سرررره
مرسته وكړئ ،د فرانسې ولسمشر ته وموږ پيغرام ورسروئ ،هيلره كروو
موږ له دې ځايه وژغورئ ،دوى ډېر ظال خلك دي موږ به ووژني))
بلرره ورځ د فرانس رې سرررارت ترره لرره ثريررا ټېلرررون څخرره ون رګ ورغلررى و.
هماغه خلك وو ،ويل يې :خپل وګړي خو مرو وليردل ،اوس نرو ومروږ د
غوښتنو په با څه وايئ؟
د سرررارت كسررانو ورترره ويلرري وو :مرروږ ډاډه نرره يررو چرې ومرروږ وګررړي پرره
رښتيا ژوندي دي كه نه؟
طالبانو ځوا وركړى و :دوى خو په ويډيو كې نېټه ياده كړې ده.
سررارت واال ويلرري وو :مروږ ترره ستاسرې تكتيكونرره رامعلروم دي ،هغرره
بريتانوى چې مو نيرولى و ،پره ويرډيو كرې يرې د اګسرت شرلمه يادولره،
خو تاسو ان په هوالى كې وژلى و .كېداى شي ،دغره فلر مرو پخروا ډك
كړى وي او هسې مو په دوى باندې دغه تاريخ ياد كړى وي.
سرررپوږمك
ولسوال

د ثريرررا ټېلررررون د اسرررتعمال ځر راى د لغمررران پررره اليشرررنګ
كې د ك نجيل كلى ښييلى و.
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بله اوون

بله ويډيو سرارت ته وررسېدلى و .په دې كې بيرا فرانسروي

خبريال وايي(( :نن د  ۰۶۱۶كال د سپټمبر لسمه ده .بېګاه مرې پره خبرونرو
ك رې واورې ردل چ رې س رږ كررال د احمدشرراه مسررعود تلررين د نررورو كلونررو
برررخ ف پرره نسرربتاً عررادي غونرډه كرې ولمانځرل شررو ،دا ځرل ولسمشررر
كروى ورته نه و ورغلى))...
بله ورځ له بل ثريا ټېلرون څخه سرارت ته ونګ ورغى ،سپوږمك
ځاى معلروم كرړ ،دا وار د دولرت شراه ولسروال

يې

ډوكرران كلرى و .پره دې

كلي كې د امريكايانو بېز ه شته .ټېلررون لره داسرې ځايره شروى و چرې
بېز ته بيخي ن دې دى».
ريي

خيبر ته دغه معلومات وركرړل ،بيرا يرې ورتره وويرل :دغره پرروژه

مې تا ته دروسپارله.
خيبر سهار پينځه بجې د مهترالم خوا ته روان شو .ني ساعت وروسرته
په ماهيپر كې و .دوه مياشرتې مخكرې هر پرر هر دې الر تللرى و .پره دې
ورځ رو ك رې د ورېښ ر پرره تنګ ري او پرره سرررخكانو ك رې د طالبررانو حمل رې
ويرراتې شرروې وې .دوى اكثررراً هغرره ټانكرونرره چ رې امريكايررانو ترره تې رل
رسوي ،په راكټ ولي يا د سړك په غراړه يرې دروي او اور ورتره اچروي.
دوى معموالً د نهو او درېو بجو ترمنځ بريدونه كوي ،ځكه چې دوه ني
درې ساعته ورته په كار وي چې له خپلرو ځرالو ترر سرړكه راورسرېږي او
همدغومره وخت يې بېرته ورتګ غواړي .ها بلره مياشرت كرې د فروويې
كرروفي پرره مرروټرو ورپ رېښ شرروي وو .طالبرران راغلرري وو چ رې ټانكرونرره
وولي ،خو ليدلي يې وو چې د ه ل اباد له خوا لوك

موټر له تعقيبي

موټرو او باډيګارډانو سره راروان دى .دوى به ګومان كرړى و چرې كروم
لوى چارواكى يې په الس ورغلى دى ،نو بريد يې ورباندې كړى و.
تېر ځل چې خيبر له هغې خوا راته ،په ماهيپر كې د تونل په منځ كې يو
باري موټر چپه شوى و .د غرمې له دوولسو بجو د ماښام تر شپږو بجرو

88
پورې الره بنده وه ،بيا له كابله كرېن ورغى او موټر يرې راپورتره كرړ .دا
ځل ه د خيبر مخې ته ډېرې الرۍ ورغلې ،خو د ده دعا بره قبولره شروې
وه چې الره نه وه بنده.
خيبر په سروبيو كې چاى وڅښل ،د موټر ټيرونه يې لره نهرره تېرر كرړل،
شاتني ټېرونه لږ پيت شوي وو .د هوټرل مخرې تره والړ پنچررمين تره يرې
وويل :دا ټيرونه خو څلوېښت كړه .هغه ماشين چاالن كړ ،ټيرونو ته يرې
هوا وركړه .خيبر چټك روان شرو .د سررخكانو پره الره كرې د پوليسرو د
قنعې له مخې په چټك

سره تېر شو ،ل

دقيقې نور مزل يې وكړ ،لره

اكسلېټره يې پښه لررې كرړه .مروټر سروكه سروكه ورو شرو .دوه مياشرتې
مخكې چې ه ل اباد ته روان و ،لږ وړاندې د خيروخېلو پره سريمه كرې
يو پول نړېدلى و .په څو شېبو كې پله ته ورسېد ،موټر يې نور هر كررار
كړ .د پول نيمايي برخه ال هماغسې ويجاړه وه .ده موټر ودراوه .له هغرې
خوا راروان څلور موټرونه چې تېر شرول ،بيرا يرې حركرت وكرړ .د پلره پرر
روغه برخه چې تېرېده ،النردې يرې وكترل ،بيرا يروه سرره كروروال النردې
خنا شوې وه ،موټر شپږ اووه متره الندې په خوړ كې سر په څېړۍ والړ
و ،اوږې يې ماتې وې ،يو مخ پرې

شوى و .د موټر څنګ ته ځمكره پره

وينو سره وه ،داسې ښكارېدل چې پېښه به همدا تېره ورځ يا تېره شرپه
شوې وي .تېرر ځرل چرې خيبرر لره دې ځايره تېرېرده ،هاغره مهرال هر كروم
نابلده موټروان نه موټر كښته لويدلى و ،له پينځو كسانو نه يو ه نه و
بچ شوى.
خيبررر چ رې لغمرران ترره ورس رېد ،د اډې موټروانررانو د سررهار ناشررتا كولرره.
خيبر خپله سپينه كوروال د ه ل اباد په اډه كې په نمبر ودراوه .خپلره د
اډې د سماوار په چوتره كې كېناست ،د شنو چايو چاينكه يې مخې تره
كېښوده او د شاوخوا په تماشا لګيا شو .په اډه كې يو تر ،ډاينرا براري
موټر ه والړ و .موټروان يې الس تر ونه هلو ته ناست و .لكه ډېرر هالرب
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شى چې يې ليدلى وي ،هماغه يروې نقنرې تره يرې سرترګې ښرخې كرړې
وې .خيبر د ګې س وروستى غوړ تېر كړ ،په ډاينا واال باندې يې غږ
وكړ :استاده! راشه چې يو پياله چاى درباندې وڅښ .
هغه لويه ساه واخيسته ،له موټره كښرته شرو ،پكرول خرول يې لره سرره
ايسته كړه ،په ببرو ويښتو كې يې ګروتې تېررې كرړې ،سرر يرې وګرراوه.
پكول يې بېرته په سر كړ .سرر يرې لرږ ټيرټ كرړ ،ښري الس تره كروږ شرو او
نسوار يې تو كړ.
هغه ال چوترې ته نه و رسېدلى چې خيبر ورته پياله ډكه كړه.
خيبر د كار و بار پوښتنه ځنې وكړه .ګ

له بخته ګيله مرن و .ويرل يرې

ټوله ورځ د اليشنګ په اډه كې تېروم .كله بار پيدا شي ،كله نره .نرن دې
خوا ته راغل  ،خو دلته ه بخت راسره ياري نه كوي.
خيبر ورته وويل :پخوا مې د كابل ه ل اباد په لين كې ګېرر واهره ،خرو
اوس مرراهيپر ك رې بيروبررار ډې رر وي ،پرره تنګ ري ك رې بيررا وخررت نررا وخترره
طالبان راكووېږي ،كه سړى د امريكايانو له ټانكرونو سرره برابرر شري،
نو له خپل سره دې تېر شي .له وچو سره النده ه سوځېږي .ها بله ورځ د
ماهيپر پره تونرل كرې د ملري اردو مروټر چپره شروى و ،پروره اتره سراعته
ورته والړ وو ،ايله چې الره خوشې شوه ،نو راغل دې خوا ته ،مرا وې د
لغمان _ ه ل اباد په لين كې به پېره ووه .
ګ

سر وښوراوه :مړه! دلته بيا د سپرليو خوند چنداني نره وي .لمبرر

به دې ور نه رسېږي.
خيبر وويل :كه ه ل اباد ته بار پيدا شي ،نو يوبه يې سې؟
ګ

لكه نغده سودا چې يې كرړې وي ،شرونډې يرې وغوړېردې ،ويرې

ويل :څنګه به يې نه وړمه .څه ه ل اباد ،څه اليشنګ .ما تره يرې پيسرې
په كار دي.
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د غرمې تر ډوډۍ وروسته ،خيبر په اډه كرې شرل پينځره ويشرت سرپك
كارټنونه امبار كړي وو .ګ

ته يې ټېلرون وكړ :كه نور بار نه لرې ،نرو

دلته راشه ،ه ل اباد ته مې يو بار درته پيدا كړى.
ګ

په څو شېبو كې ورورسېد ،په منرډه يرې كارټنونره خپرل مروټر تره

پورته كړل .خيبر ورته ادرس وركړ چې په ه ل اباد كرې بره د مخرابراتو
چرروك سررره د ګ رل نبرري دوكرران ترره ورځررې .كرايرره برره دې هماغلترره ځن رې
واخلې .سړى اباد دى ،كرايه دې ډبله وغواړه.
خيبر تر همعې پورې څو وارې ګ

تره سرپك بارونره پره غروړه كرايره

پيدا كړل .پخپله يې له ه ل اباده ورته يرو څره چراى او ګروړه راوړل .يرو
ځررررل يررررې ورترررره نررروې ګنرډلررررې هرررامې لرره واسرركټ او څرررپليو سررررره
سرروغات وركړل.
د همع رې تررر لمانځ ره وروسررته ،ګ ر

اډې راغ رى ،خيبررر ترره يررې وويررل:

م رړه! ومررا خررو دوه كورونرره دي ،شررپږ اوالدونرره م رې د يرروې ښررځې دي،
پينځه يې د بلې .چې يوې ته اوړه اخل  ،د بلرې كرره غروړي خ صره شري
چې د غوړو پيسې پيدا كړم ،بيا د اوالدونو كالي واړه شري .د چرا بروټ
نررره وي د چرررا خرررول  .يرراره سرررخت سررررګردانه يرر  ،ډوډۍ مخكررې ده وه
ورپسې .وهلل خداى دې تا سره ه ښره وكرړي ،پره سرختو ورځرو كرې دې
راسره الس وكړ.
خيبر وويل :دا څه وايې؟ ما نو څه درسره كړي دي چې ته يې يادوې؟
ګر

د ده پررر اوږه الس كېښرود ،ويرې ويررل :ولرې هغرره بارونرره چرې دې

راته پيدا كړل ،هغه ك شى و؟ وموږ يو كليوال دى ،هغره هر څرو پيررې
دغسې ډبلې كرايې راكړې دي.
خيبررر وويررل :دا د قسررمت كررار دى ،هررر سرړى يرې لرره خپررل تنرردي خرروري.
هس رې خررداى درترره يررو څ روك سرربب ګرځ روي .هغرره كليرروال دې دوكرران
موكان لري كه څنګه؟
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_ نه ،بار د بل چا و ،ده وه ورسره مخامخ كړم.
خيبر د چايو پياله پورته كړه ،د پيالې ګل ته يې سرترګې ونيروې ،ويرې
ويرل :هررا بلرره ورځ لرره هر ل آبرراده خررالي راتلر  ،پرره الره كرې دوو ږيررورو
ودرول  .اووبين ته تلرل .داسرې يرو ځراى تره يرې بروتل چرې مرا وې سرړيه
الړې ،د طالبانو مركز و .خو كرايه يې دوچنده راكړه ،رخصت يې كړم.
ګ

غلى و ،بيا بې له دې چې خيبر ورنه پوښتنه وكرړي ،خبرره يرې لره

سره شروت كړه :خبره دې تا سره وي.
غلى شو .دې خوا ها خوا ته يې وكتل ،بيا يې پره كررار غرږ وويرل :سرړى
په طالبانو كې دى .څو وارې يې د مرميو صندوقونه راباندې وړي دي.
خيبر د چايو لره پيرالې يرو غرړ وكرړ ،پره سرړه سرينه يرې وويرل :څره يرې
كوې ،موږ او تاسې خپله غريبي كوو ،كه څوك مرمر

رابانردې وړي،

كه ګلونه.
خيبر له هيبه ګول

راوايستې .يوه دانه يې په خوله كې واچوله .ګر

پوښتنه وكرړه :مررررړه! دا د څرره شرري ګررولررر

دي؟ لررره رنګه خرررو مرري

نه ښكارې.
خيبر د هغه غوږ ته خوله ورن دې كړه :له تا به يې څره پټروم ،دا د مردانره
طاقت دوايي ده .وه يو څه كمزورى ي  ،هره شپه چې كور ته ځر  ،نرو بيرا
يوه دانه ګول
ګ

اچوم.

پوښتنه وكړه :څنګه ګټه كوي كه نه؟

پوهېږې ،يو انډيوال مې ډاكتر دى ،داسرې دوايري يرې راكرړې ده چرېواي مړى ژوندى كوي.
ګر

د خيبررر غرروږ ترره خولرره ورن ر دې ك رړه ،لرره خررولې يررې د اوږې برروى

لټېده ،په كرار غږ يې وويل :انډيواله وما خوند ه وهلل كه وي.
ګ

خپله خبره وغځوله :وما خو نرو ترا تره معلومره ده چرې دوه دي .كره

تاوان نه كوي ،نو يو دوه دانې ما له ه راكړه.
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خيبر د ګوليو پوره پاكرټ مخرې تره ورواچراوه ،ويرې ويرل :واير بالكرل
تاوان نه لري ،بې غمه يې خوره .خو هر وخت نه ،هره شپه چرې دې ورتره
نيت و ،ب

لره كراره يررررو سراعت مخررركې يرررروه ګرول

واچرررروه بيرا يرې

خوند وګوره.
سبا چې خيبر اډې ته راورسېد ،ال له مروټره نره و كروو شروى چرې ګر
ځان ورته راورساوه ،په خندا يې ورته وويل :ياره مرن دې ،داسرې شرى
دې راكړى و چې له سره يې ځوان كړمه .وهلل چې ان په نيمه شپه كې مرې
درله دعا كړې ده.
خيبر ورته كړه :كه ووګار يې راځه مروټر كرې راسرره كېنره چرې يروه خبرره
درته كوم.
ګ

موټر ته وروخوت.

خيبر د موټر ښيښې پورته كړې ،ويې ويل :انډيواله چرورت مرې خررا
دى ،ومرروږ يررو خپلرروان دى ،فرانسررويانو سررره ترهمرران و ،طالبررانو لرره
فرانسويانو سره يو ځاى نيولى دى ،دا يې درېيمه مياشت ده چې مرړى
ژوندى يې ورك دى.
ګ

په بيړه وويل :اې ،هغه خو يې وموږ په ولسوال

كې نيولي وو.

_ دا څه وايې؟
_ قس دى .څو شپې بيخي وموږ په خپل كلي كې وو.
خيبر وويل :ها بله ورځ تا راته وويل چې يو ملګرى دې پره طالبرانو كرې
دى ،څنګه د دغه سړي پوښتنه به ترې ونه كړې؟
ګ

چونډۍ نسوار خولې ته واچول ويې ويرل :ولرې نره ،مرړه! ماښرام

چې كور له الړم ،درك به يې درله ولګوم.
خيبر وويل :ګوره دا د نن پيسې دې وه دركوم ،تره همردا اوس الړ شره .د
ثوا كار دى .بېچاره ،دوه مياشتې يې لره واده كېرږي ،مرور يرې نر دې
ده چې په ژړاوو ځان مړ كي.
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ګ

وويل :مړه! د پيسو غ يې مه كوه ،ته خو مې يار يې كنه.

خيبررر يرې خبررره ونيرروه :نرره ،داسرې نرره كېررږي ،ترره لرره كررار و غريبر

پرراتې

كېږي ،اوالدونه دې ډوډۍ غواړي ،هه واخله دغه پيسرې درواخلره .كره
سړى پيدا شي ،وهلل چې ښه ډبله شيريني به واخلې .پوهېږې ،پر ر يرې
ډېرې پيسې ورته منلې دي.
ګر

د كرررررلدارو دوه ورګرررررونونه پرره هيررب ك رې كېښ رودل او لرره مرروټره

كښته شو.
خيبر ورباندې غږ وكړ :واوره.
سړى بېرته موټر ته راوخوت.
 ګوره ،پام چې څوك درباندې خبر نه شري ،دنيرا كرې سرل رنګره خبررېدي ،ته خو يرې د خداى لپاره كوې چې خلك د بل څه ګومران دربانردې
ونه كي.
ګ

نسوار تو كړ ،ويرې ويرل :دومرره سراده مرې هر مره ګڼره .مرا تره هر
.

ګ

وايي ،ګ

ګر

كلرري ترره الړ ،دوه ورځررې يررې درك ونرره لګې رد ،سرره شررنبه اډې ترره

راغى ،په خيبر باندې يې ويرى وكړ :انډيوالره ،سرړى ژونردى دى .ځراى
يې را ته ونه ښود ،خو همدومره يې وويل چې روغ رمټ دى.
پر سربا يرې خيبرر يرو سرپين ږيررى ګر

تره وروسرت ،ويرې ويرل :دى د

نويد پ ر دى .په ووى پسې ډېر كريرا دى ،كره د نويرد يروه نښره مښره
ورته راوړې نو ثوا به دې شي.
سپين ږيري دوه وره كلدارې ګ
ګ

ته ونيوې ،ويې ويل :دا دې ويرى.

پيسې نه اخيستې ،خو خيبر ورته ټينګ شو چې وايې خله.

سپين ږيري ورته وويل :وويه ،خداى دې درسرره ښره وكرړي ،ويررى خرو
دې راباندې وكړ ،اوس كه د هغه يو عك
ښه سمه شيريني به دركړم.

يا فل راته راوړې ،نرو واير
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ګ

وموسېد :ولې نه بابا ،څه چې وما د وسه پوره وي ،خامخا به يې

كړم .وه به مې خپل ملګري ته وواي  ،خداى مهربان دى ،ګوندې يو كار
خو به راله وكي.
خيبر به هره ورځ په ټېلرون كې د كار پوښتنه كوله ،ګ

د نن و د سربا

ورته ويل.
هرته چې پوره شوه ،ګر

وويرل :سرړى پيسرې غرواړي ،وايري پينځره

وره كلدارې راكړه ،وه به په موبايل كې د نويد فل درله راوړم.
خيبر پيسې وركړې .نويد ويلي وو(( :وه ترر دې دمره روغ رمرټ ير  .دوى
راسررره ښره چلنررد كرروي .وه يرې دې تره ايسرراركړى ير چرې د فرانسررويانو
ترهماني وكړم .نور كار يرررې راسره نرررشته .كررره خرداى كرررول خوشرې بره
مې كړي)).
خيبر كرار كرار لره هغره طالرب سرره الره پيردا كرړه .څرو وارې يرې پيسرې
ورته ولېږلې .د ټېلرون نمبر يې له ګ به واخيسرت .ګر

تره بره يرې هرر

وخررت د طاقررت لرره ګوليررو سررره پيس رې ه ر وركررولې .طالررب څ رو ځلرره د
يرغملو ځاى ه ورته وښايه .ده چې له نرورو منرابعو پوښرتنه وكرړه ،پره
هماغه وخرت بره رښرتيا هر فرانسروايان پره هماغره ځرايونو كرې وو چرې
طالب به ورته ښودلي وو.
خيبر ډاډه شو چې د طالب معلومات سر دي ،برل وار چرې دقيرق ادرس
يې ځنرې واخيسرت ،ريري

تره يرې وويرل« :ښره بره دا وي چرې د ايسراف

كمان رډو ځواكونرره پررر هغرره كررور غلچكررى بريررد وك رړي ».خررو د فرانس رې
سرارت اهاوه ورنه كړه .دوى وېرېدل چې په بريرد كرې بره ژورناليسرتان
تلف شي.
پرره تګرراو كررې وضررعيت خرررا شرروى و .د حررز اسرر مي او طالبررانو
هنګياليو په كې ځالې هوړې كرړې وې .ايسراف د عمليراتو پر ن ورتره
هوړ كړ .اول سر كې يې له هوا څخه بمباري ورباندې وكړه ،خو طالبانو
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فرانسررروي يرغمرررل شررروي كسررران تګر راو تررره بوتلرررل ،نرررور امريكرررايي،
بريتررانوي او د هررر ملررك وګررړي ي رې چ رې نيررولي وو ،ټ رول ي رې تګ راو ترره
بوتلل ،بيا يې ايساف ته خبر دارى وركرړ چرې كره بيرا پرر تګراو بمبراري
وكړي ،نو دوى به ټول اسيران ووژني.
خيبر په دې دريو اوونيو كې شپه ه ل ابراد تره وړلره ،هلتره يرې كلره پره
يرروه كلرره پرره بررل هوټرل كرې شررپه تېرولرره .درې اوونر

چرې پرروره شرروې د

امنيررت رياسررت كابررل ترره وروغوښررت ،دى چررې كابررل ترره روان شررو ،د
خيروخېل پول ال هماغسې ړنګ پاتې و ،چا نه و هوړ كړى.
خيبر چې په لغمران كرې و ،نرو ميونرد بره هرر وخرت د خپلرو كرارونو خبرر
ورترره وركرراوه .خيبررر دې ترره حيررران و چ رې ول رې پرره دې څ رو ورځ رو ك رې د
ميوند ټېلرون كار نه كوي .اوس چې خبر شو ،دا يې نره شرو مرن ى چرې
ميوند دې خپل كارت ورك كړى وي .د خيبر داسې وخت نه يادېده چې
ميونررد دې پرره چررارو ك رې غرلررت ك رړى وي ،هغرره برره پخپلرره ويررل چ رې د
استخباراتو مامور كه خپل كارت ونه شي سات ى؛ نو د ادارې راوونه
به څنګه وساتي؟
خو دا هر څه شوي وو .د دوى ريي

ه پره دې اړه څره نره شرو كروالى .دا

كومه عرادي ګنراه نره وه چرې عمرومي ريري
ريي

دې د ده سپارښرتنه ومنري.

د خيبر په غوښتنه يو ځل بيا د كادر و پرسونل ريي

ته ورغى؛

خو بېرته ت ،الس راغى.
خيبر په نه وړه د ميوند دوى دفترر تره الړ ،شريرين آغرا يرې برد اېسرېده؛
خو اوس مجبور و چې د ميوند په خاطر ورشي .شيرين آغا په دفتر كې
نه و .د موبايل ونګ پورته شو .خيبر د شيرين آغا مېز تره ورنر دې شرو،
موبايل يې هلته و ،ورته پر لره پسرې ونګونره راتلرل .ونرګ چرې خر
شو ،د موبايل پر سكرين د وبيدې ني بربنډ عك

پروت و.
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خيبر په خپل موبايل كې نومونه وپلټل ،د وبيدې هغه نمبر يې پيدا كړ
چ رې يررواوې لرره ده او لرره ميونررد سررره و .لرره دفتررره ووت ،ون رګ يرې ورترره
وواهه .چا ځوا ورنه كړ .بيا يې ونګ وواهه ،په پينځ ونګ د وبيدې
غږ لكه د ناروغ وګيروي ،ستومانه ((بلې)) وويرل .خيبرر ځنرې پوښرتنه
وكړه چې له كوره خو به نه يې وتلې؟
هغې په وګيرويو وويل :وتلې ومه ،ډېره بده ورځ يې رابانردې راوسرته.
خير دى يو وار وموږ تر كوره راشه ،وروڼو ته مې حال ووايه .په دې يوه
هرته كې يې په وهلو وهلو ن دې وژلې ومه.
خيبر ماښام مهال د وبيردې دوى پره كرور كرې و .د هغرې وروڼرو تره يرې د
وبيرردې صرررتونه وكررړل ،ورترره ويررې ويررل چررې وبيرردې لرره دوى سررره د
خارهي هاسوسانو په ضد همكاري كوله .دا يې ه وويل چرې د دې پره
مرسته يې د هندي ،ايراني او روسي هاسوسانو لويه پروژه شنډه كړې
ده؛ ځكه خو د هاسوسانو ملګرو تښتولې وه .د ماخوسرتن آذان وشرو،
د خيبررر خبرررې خ صرې شرروې ،د وبيردې مشررر ورور ،چرې تررر اوسرره يررې
سرررترګې د غرررال

پررره ګ نرررو كر رې ښر رخې وې ،سرررر راپورتررره كر رړ ،اوږد

اسررويلى يررې وك ريښ ،ويررې وي رل :نرره پرروهېږم څ ره وواي ر  .كرره د وبي ردې
عكسونه يې نورو ته وركړي وي نو بيا به څه كوو .چا تره بره كيسره تېرره
كړو چې رښتيا څه ده.
خيبر وويل :ته اندېښنه مه كوه ،دا كار ځكه نه كوي چې پخپلره ورسرره
رسوا كېږي .تاسو ته يې چې عكسونه راوړي دي ،منلب يې همدومره
و چې وبيده په تاسو وډبوي.
د وبيدې ورور په سرو سترګو ورته وكتل ،ويې ويل :خرداى دې وكرړي
چې همداسې وي.
غږ يې غريو نيرولى و .خيبرر يرې الس ټينرګ كرړ :مرا هر لكره خپرل ورور
وګڼه ،وه ه په دې كار دردېدلى ي  .خو بدل به يې اخلر  .براور ولرره ،كره
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وبي ردې ترره اهرراوه ورك رړې چ رې راسررره همكرراري وك رړي ،دغرره ټ رول ب رې
ناموسان به ونيسو.
د وبيرردې د ورور لرره سررترګو دوه څرراڅكي اوښرركې راووتررې ،مررخ يررې
دېواله خوا ته وګرځاوه.
خيبر وبيدې ته يې د ميوند وويل چې كارت يې ورك شروى او اوس ترر
تحقيق الندې دى.
وبيدې بيا ورتره د ميونرد د كرارتونو هغره كيسره وكرړه چرې شريرين آغرا
خېټور قوماندان ته كړې وه.
دې سره د خيبر څېره وغوړېده .د وبيدې له وروڼرو يرې اهراوه واخيسرته
چې سبا دې وبيده له ده سره الړه شي چې د ميوند سپيناوى وكړي.
سرهار د مررامورينو موټرونره لرره رياسرته ووتررل چرې خپلرره عملرره راوړي،
خيبر له وبيدې سره د ريي

د دفتر مخې ته والړ و.

وبيرردې پرره كرررار غررږ لرره خيبررر سررره خوالرره كولرره :وه پرره خپلررو كررارونو
پښېمانه نه ي  .ميوند وما له مجبوريته استراده وكړه خرو برې ناموسري
يې راسره ونه كړه .پ ر مې د ډاكتر په نجيرب پره وخرت كرې ډګرروال و،
هغه د ه ل آباد په هنګ كې شهيد شو .وه په ميوند كې د هغه خويونره
وين  .پ ر مې د ده غوندې په وطن ميين و.
د دهلېز په كوو سر كې ريري

ښركاره شرو ،بكر

يرې د ډرېرور پره الس

كې و ،دى مخكې ډرېور يې شا ته روان و.
چې دوى ته راورسېدل ،ويې ويل :خداى خير كړي.
خيبر وويل :صاحب ،د ميوند په باره كې يو خبر درته لرو.
ډرېررور د دفتررر ور پرانيسررت ،د دفتررر آمررر لرره ځايرره پاڅېررد ،تيارسررئ
ودرېد .ريي

ورسره د الس روغبړ وكړ ،بيا يې د خپل دفتر ور خر

كړ ،خيبر ته يې كړه :راځئ.
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د وبيدې ټولې خبرې يې واورېدې .غوښتل يې چې س له واره د شيرين
آغررا د نيولررو امررر وك رړي؛ خررو خيبررر وويررل :ريرري

صرراحب ،كرره داس رې

وكړو؛ نو د ميوند ټولره پرروژه بره خرابره شري .تاسرې لره عمرومي ريري
سره وغږېږئ چې ميوند په پټه خوشې كړي .پرېرږده چرې شريرين آغرا او
انډيواالن يې ګومان وكړي چې ميوند په بند كې دى .شيرين آغرا تره بره
ووايو چې عمومي رياست هېڅوك ميوند ته نه ورپرېږدي.
ريي

وويل :ښه خبره دې وكړه؛ خو يرواوې د دې نجلر

پره شرهادت بره

ونه شي ،نور څه ه په كار دي.
خيبر وويل :ريي

صاحب ،هغه چا چرې د ميونرد كارتونره يرې عمرومي

رياسررت ترره وړي ،هغرروى خررو برره څ ره معلومررات ځن رې اخيسررتى وي چرې
څوك دى ،د كوم ځاى دى ،د ټېلرون نمبر ،يو څه درك خو به يې معلوم
كړى وي.
_ ښه شي ته دې پام شوى .وه به يې پوښتنه وكړم.
خيبر وبيده تر كوره ورسوله ،بېرته د ريي

دفترر تره الړ .ريري

ورتره د

ټېلرون نمبر وركړ.
خيبر هغه نمبر ته ونرګ وواهره ،سرړى ولمرى نومېرده .خيبرر ورتره وويرل
چې د امنيت رياست ورته انعام وركوي ،بايد راشي.
غرمه ن دې وه چې خيبر ته د رياست له درواوې ونګ راغى چې د ولمي
په نامه سړى دې غواړي.
خيبر د ريي
ريي

په موټر كې ووت ،سړى يې ورسره واخيسرت ،مخرامخ د

شعبې ته يې وروست .سړي په اول سرر كرې انكرار وكرړ؛ خرو چرې

څنګه يې يو دوه څپېرړې وخروړې ،د بلبرل غونردې پره خبررو سرر شرو ،د
شيرين آغا ټوله كيسه يې ورته وكړه.
ريرري

هغرره د كررادر و پرسررونل رياسررت ترره يررووړ .هلترره ي رې اقرررار ځن رې

واخيست .د ميوند بې ګناهي ثابته شوه .د ولمي غوږونه يې ورخر
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كړل چې كه شيرين آغا يا بل چا ته يې څه ويلي وو؛ نو درې كاله بنرد تره
دې تيار شي .سړي قس وكړ چې تر قيامته به خوله بنده وساتي.
منصور په ايران كې
له منصور سره د آغا سړى د الرې مل و .سهار يې لره كابلره حركرت كرړى
و ،ماوديګر ق ا اس م ك ته ورسرېدل .افغران سررحدي سراتونكو تره
ي رې خپررل پاسررپورټونه ورښ ركاره ك رړل .هغرروى پرره پاسررپورټونو بانرردې
خروهي ټاپې ووهلې او رخصت يې كړل.
ايراني پوليسو ته چې ورسرېدل ،د منصرور ملګرري پره ايرانري پارسري
ورته وويل« :يه مهمون يه ميزبرون» يرانې «يرو مېلمره يرو كوربره» هغروى
ورنه كاغن وغوښت .سړي د آغا خط ورښكاره كړ.
ايراني پوليسو س له السه دوى ته موټر او دوه ساتونكي وركړل .تر يو
ساعت مزل وروسرته كمرپ تره ورسرېدل .هلتره منصرور لره سرره ترر پښرو
پورې ت شي شو .ده هسې ه خپل موبايل نه و وړى ،نور داسرې شريان
هرر ورسررره نرره وو چررې سررپاه پاسررداران واال دې يررې ځنررې واخلرري .يررو
مسواك د واسكټ پره پاسرني هيرب كرې ،تسربېح ،ږمرنځ او هنرداره پره
چپ هيب كې ،په ښي هيب كرې خرامكي دسرمال  ،پره بغرل هيرب كرې د
كلدارو څو ورګون نوټونه ،د ده ټوله شتمني وه .هيبي قرران شرريف يرې
ه په بغل هېب كې له كلدارو سره ايښى و.
منصور داسې ښكاره كړي وو چې ګوندي په ټكى پارسري نره پروهېږي.
شپه يې په كمپ كې وه .كمپ له يو پوړيزو پخو ب كونو هوړ و .د كمپ
غولى او ټولې كوټې تر سهاره په برېښنا رڼې وې ،هلته چا تره اهراوه نره
وه چې د خپلې كوټې څراغ دې مرړ كرړي .ده تره معلومره وه چرې پره كوټره
كې يرې پټره كمرره او د غرږ د ثبتولرو الره لګېردلې ده؛ نرو څرو پرورې چرې
ويښ و ،د قران شريف په ت وت او لمونځونو لګيا و .هغه ايتونره چرې
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يې ښه په تجويد سره وده كړي وو ،هغه بره يرې پره لروړ اواو قرائرت كرړل
چې كوربانه يې د حقيقي طالب ګومان پرې وكړي.
سهار وختي درې تنو سپاهيانو له منصور سره په «پېك ا » موټر كې
لمرخاترره خواترره حركررت وكررړ .تررر يررو سرراعت مررزل وروسررته غرونررو ترره
ورسېدل .په يوه دره كې ني ساعت وړاندې الړل .هلته د غرونو پره مرنځ
يرروه هرروار ځراى كرې بررل كمررپ و .پرره دې كمررپ كرې هررر څره داسرې امانررت
ايښري وو لكرره د كوچيررانو بانرډې ،كرروټې لرره كررانټينرونو هرروړې وې .د
كمرررپ چارچررراپېره د دېوالونرررو پرررر ځرراى هيسررركوګانې والړې وې ،لررره
اوسپنيزو هالونو هوړې څلرور كرونجې بروه

چرې مرنځ يرې لره خراورو

ډك شوى و .باري موټرونه او كرېن ،د كمپ په پارك كې والړ وو.
هلترره د اخنرردانو درك نرره و ،ټ رول سررپاه پاسررداران واال وو ،پرره ايرنيررو
دريشيو كې ،د اكثرو ږيرې يوه سانتي يا نيمه سانتي وې ،ځينرې چرټ
پټ خرييلي مخونه ګرځېدل.
سپاهيانو چې هر څره وويرل ،منصرور ځران ناګراره واچراوه .اخرر مجبرور
شررول چررې ترهمرران ورترره پيرردا كررړي ،داسررې كرر

چررې هرر پرره پښررتو

وپوهېږي ه په ايراني .دوه ورځې وروسرته همداسرې سرړى ورورسرول
شو .دلته بيا د منصور خواريو كار وكړ .دغه سړى چې په پښتو ګړېده،
لررره منصررروره يررې د مدرسررې پررره برررا ډېرررې پوښررتنې كرررولې .هغررره لررره
پاكستانه ورغلى و .نوم يې امجرد حسرين و .منصرور تره داسرې ښركاره
شو چې د ((آى اس آى)) سړى به وي .پره دې دوو ورځرو كرې بره منصرور
ډېرى وخت په عبادتونو تېراوه .چې له كوټې به راووت ،مخ د غره خروا
ته به پر ډبرې كېناست ،شا به يې هغو افغانانو ته شوه چې سرپاهيانو د
ب هوړولو او چاودنو ټرېنينګ وركاوه .ده ځان په تسبو بوختراوه؛ خرو
غوږونه به يې د دوى خبرو ته څك نيولي وو.
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ده ګومان كاوه چې دلته به ه د پاكستاني مدرسو پره شران خلكرو تره د
ههاد او شهادت تبليغ كېرږي؛ خرو داسرې نره وه .دلتره خبررې نرورې وې:
«په دې درې سوو كلونو كرې پښرتنو دربانردې ظلمونره كرړي ،اوس يرې
وخت دى چې خپل حق ورنه وغواړئ».
«موږ او تاسې مشترك فرهنګ لرو ،ژبه مو يروه ده ،ټبرر مرو يرو دى ،دا
بربري پښتانه بيا څوك دي چې پر تاسو حكومت كوي؟»
«مرروږ ترره وګ رورئ ،عربرران مررو ه ر پرررې نرره ښ رودل چ رې پررر مرروږ بانرردې
حكومت وكړي .دوى راغلي وو د اس م په نامره؛ خرو پره اصرل كرې يرې
خپررل فرهنرګ او خپلرره ژبرره رابانرردې منلرره .غوښرتل يرې چرې دلترره خپلرره
امپراتوري هوړه كړي؛ خو وموږ مېړنيو پلرونو پسې واخيسرتل .اوس
وګورئ عربستان كې اس مي حكومت چلېږي كه په ايران كې؟ هغوى
ترر ،پرره نامرره اسر مي دولررت لررري ،كرړه وړه يرې لرره اسر مه لرررې دي .لرره
صهيونيسررتانو سررره يرې دوسررتي ده ،د امريكررا غ مرري كرروي .اوس پرره
ټوله دنيا كې يواوې ايران دى چې د فلسرنين د مسرلمانانو غر ورسرره
دى .نن سبا د درست اس م مركز ايران دى .يواوې موږ يرو چرې ستاسرو
غر راسررره دى ،ستاسرو د حقونررو دفررات كروو ځكرره چرې ستاسررو سرركني
وروڼه يو».
يرروه افغرران ورترره وويررل« :د تررا خبرررې سررمې دي؛ خررو دلترره خلررك مرروږ
بربريان بولي ،ها بله ورځ مې دوكان نه سودا اخيسته ،دوكانردار راتره
وويل :صبر وكه وحشي ،افغاني پدرسوخته».
رووونكي يرې ژر خبرره ورپررې كرړه« :ګروره دا خرو د عرامو خلكرو خبررې
دي ،هرراه ن دي نررو .مرروږ ي رې خولررو ترره برغررولي نرره شررو نيرروالى .ومرروږ
حكومت خو په دې سرترګه درتره نره ګروري .اسر مي نهرام ستاسرو ډېرر
قدر كوي .تاسې وموږ د سترګو تور يئ».
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امجد حسين چې راورسرېد ،د منصرور درسرونه شرروت شرول .ده تره يرې
يواوې د امريكرا پرر ضرد يروه نيمره خبرره كولره ،نرور يرې نرو د ځرانمرګي
بريد په اړه ورسره كرار كراوه چرې واسركټ څنګره ترړل كېرږي ،فيروو يرې
چېرته وي ،سويچ يې بايد څنګه په تخرګ كې ټينګ شي او دى بايرد د
پوځي كتار په كوم سر كې ځان والوځوي.
له درې ورځې نهري درسونو وروسته يې په منصور بانردې عملري كرار
پيرل كرړ .تعليمرري واسركټ برره يرې ورواغوسررت .پره دره كرې بره د مرروټرو
كتار تېرېرده .دى بره كررار كررار ورغرى د كترار منځروي مروټر تره چرې بره
ورسېد ،سويچ به يې په تخرګ كې داسې ټينګ كړ چې الس به يې ونره
خوځېد .دا كار يې بايد داسې كړى واى چې د چا پام يې ځان ته نره واى
اړولى .د دې لپاره يې كله د مېرږو رمره پره مخره كولره ،كلره پره بوټرو برار
خره .دا يرې هر وروده كرړي وو چرې كترار تره د نر دې كېردو پرر مهرال دې
موټرو ته ونه ګوري .منصور په وړوكوالي كې خپله رمه پېوله ،د مېرږو
او خرو په چوبولو كې تكړه و خو د ايران مېږې يې په خبرو نه پوهېدې.
له منصور سره به تر ايراني رووونكو امجد حسين ډېر ګړېرده .هرره ورځ
به يې د شهادت ف يلتونه ورته بيانول ،ويل يې« :شهيد چې څنګه بيا
هوندى شي ،په هنت كې به وي .له شهيد نه سوك تپروس نره كروي چرې
څه دې كړي څه دې نه دي كرړي؟ دى چرې سرترګې خ صرې كري ،نرو دوه
اويا حورې به يې ورله تيارې وي .مزې به وي ،عيشونه به وي».
دې خبرې سره منصور تره هغره كيسره ورپره وړه شروه چرې د امريكايرانو
ترهمان ورته كړې وه .هغه ويلي وو« :يوه ورځ د بګرام پره روغترون كرې
وم .په عاهل اتاق كې يو طالب په كوما حالت كرې و .هغره غوښرتل چرې
ځ رانمرګى بريررد وك رړي؛ خررو امريكايررانو پې نرردلى او س ر لرره واره ي رې
ويشررتلى و .مرا د روغتررون پرره دهلېرز كرې امريكررايي ډاكتررر سررره خبرررې
كررولې چ رې لرره عاهررل اتاقرره دوه تنرره سررپينې ښ ركلې نرسررانې پرره من رډو
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راووتې .ډاكتر ته يې وويل «هله چې سړى ليونى شوى» ډاكتر پره منرډه
عاهل اتاق ته ورغى ،ما ته يې ه اشاره وكړه چې راشره .كره ګرورو چرې
ځانمرګى په سد شوى او شور يې هوړ كړى .درګرده يې ويل« :ما ته خو
م صاحب ويلي وو چې په هنرت كرې بره دوه اويرا حرورې درتره ناسرتې
وي ،دلته خو دوې دانې وې ،نورې يې چېرته دي؟»
منصور شونډه په غاښ وچيچله.
امجد حسين پوښتنه وكړه :مړه ،سنګه خاندې؟
منصور وويل :هنت خو وي د خوشحاليو ځاى .ت ،يې په يادولو سرړى
خوشحالېږي .ريښتيا تا ته خو د شهادت اهرونه معلوم دي؛ نو ولې تره
ه له ما سره نه ځري چرې دواړه فردايان شرو .دواړه بره امريكايران مرردار
كړو او پخپله به شهيدان شو.
امجد حسين وويل :مړه ،ته خرو ټيرك خبرره كرې ،خبرره دا ده چرې كره وه
شهيد ش ؛ نو فدايانو له به سوك ټرېنينګ وركوي؟ سه پروې شروې؟ د
دې كار اهر د شهادت نه سه ك نه دې.
د منصور ټرېنينګ ډېر وخت ونره نيرو .امجرد سرپاه پاسرداران واالو تره
وويل چې سړى بيخي تيار دى ،نوره خواري ورباندې مه كوئ.
منصور په درېيمه اوون

بېرته د كابل پره خروا روان شرو .هماغره د آغرا

سړى ورپسې راغلى و.
كابل ته چې راورسېدل ،نېغ ده سبز ته الړل .هورې يې د حرز اسر مي
د يرروه پخررواني قومانرردان غر م نبرري پرره كررور كرې واړول .ماخوسررتن تررر
هماعت وروسته كوربه د م امام په غوږ كې څه وويل .م منصور تره
ټينګه غېږه وركړه .ډېر يې وناواوه .هره ګړۍ به يرې ويرل« :پره ايمران دې
بركت شه»
د آغا سړى سبا سهار په خپله مخه الړ .منصور پراتې شرو او ده سربز .پره
درېيمرره ورځ د آغررا كسررانو پرره يرروه امبرروالن

كرې واسرركټ ورورسرراوه.
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واسكټ د بنداژونه په منځ كې په يوه لروى كرارټن كرې و .فيروو او مرزي
يې يوه عر وروتړل .عر د ده سبز پره مدرسره كرې د ترسرير اسرتاد و.
منصور به هره ورځ ل

كيلو واسكټ په ترن لره څرو مېرږو او ووو سرره د

كابل بګرام سړك ته څېرمه ګرځېده .ده ته يې ويلي وو چې بله همعه بره
د امريكايانو لوى كتار له بګرامه د كابل خوا ته روانېږي .دى بايد هرره
ورځ ځكرره هلترره الړ شرري چ رې لرره سرريمې سررره بلررد شرري او الروي ه ر دى
وګوري چې شپون دى .ده ته يې كوچان

وړې هامې له شكېدلي خيررن

واسكټ سره وراغوستي وو.
غ م نبي منصور ته وويل :په الره كرې د امريكايرانو وطنري هاسوسران
ګرځري راګرځ ري ،كرره پرره چررا بانرردې شرركي شرري ،نررو امريكايررانو ترره يرې
راپور وركوي.
منصور حيران و چې خيبر او ميوند څنګه خبر كرړي؟ ده د لروى ډاګ پره
داسې ځاى كې خپله رمه پېوله چې سړك څو ځايه درې څلور مترره ژور
تللررى و .دغرره ځرراى كررې سررړك پرره خوړونررو كررې تېررر شرروى و .د سررړك
لمرخاترره پلررو ښايسررته لرررې يرروه نيمرره چرراردېوالي هرروړه وه .د ډبرررو او
خښتو موټرونه هماغه خوا ته تلل.
منصررور يرروې الرۍ ترره الس ونيررو ،پرره كوچرران

ژبرره ي رې ورترره وويررل:

وروووره ،دا موبايل خو دې يو وار راااكه ،سيرلى مې رانره ورك دى،
ورووور به مې راوبول .
سړي ورته موبايل وركړ ،په ريشرخند يرې وويرل :چرې ډېرر ونره غږېرږې.
خبرررې برره لن رډې كرروې ،هس رې ه ر تاس رې كوچيرران خبرررو ترره داس رې كرر،
وركرروئ لكرره د كابررل نانوايرررران چ ررې د دومررررره كرررر

اوړو نرره دوه ګ رزي

ډوډۍ هوړوي.
منصور په هماغسې ك ،كړو تورو وويل :بې غرررررررررررمه اوسه ،بر
خبره ورته كوم ،نووور څه نه وايمه.

يروه
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د ميوند خا

نمبر ته يې ونګ وواهه ،له روغبړه پرته يې ورتره وويرل:

منصرررووور ير ر  ،سررريرلى مر رې ورك دى ،واير ر ژر راسررره ،اورې؟ شرررپږ
څلوېښت ،دوه ويشت.
موټروان خپل موبايل واخيست ،ويې ويل :ما درسره ټروكې كرولې ،ترا
خو په ريښتيا خبره لنډه كړه.
منصور وويل :كووور دې ودان ،د ما خبره همدووومره وه كنه.
موټروان وپوښت :دا شپږ څلوېښت يې بيا څه شى دى؟
منصور ځوا وركړ :مېېېږې او ورۍ مې شپږ څلوېېېښت دي.
موټر الړ .منصور د لوى خوړ خوا ته وخوځېد .رمه يې خوړ ته كووه كړه.
ساعت وروسرته د خروړ پره سرر كرې د خيبرر سرر ښركاره شرو .يرو نرا اشرنا
ږيرور ه ورسرره و .چرې ښره ورنر دې شرول ،منصرور هغره هر وپې انرد،
ميوند و.
ميوند ال بندي دى
شيرين آغا د ميوند دوى كور تره ورغرى .د ميونرد لره ورور يرې پوښرتنه
وكړه :د ميوند حال لرې كه نه؟ څنګه دى؟
هغه وويل :نه وهلل .وايي چرې پره عمرومي رياسرت كرې دى .هرره هرتره پره
شپږمه ورځ پاك كالي ورته وړو .عسكر رانه كالي اخلي ،له هغرې خروا
ي رې خيرررن كررالي راترره راوړي؛ خررو مخررامخ مررو نرره پرېررږدي چ رې ورسررره
وګورو .تېره همعه يې يوه پروه خرط هر رالېږلرى و ،ليكلري يرې وو چرې
وما غ مه كوئ ،ما ته څه تكليف نشته.
شرريرين آغررا وويررل :پرره كررور كررې ووايرره چ رې اندېښ رنه دې نرره كرروي .وه
كوښښ كوم چې راخوشې يې كړم .ها بله ورځ مې ورسرره وكترل .خرداى
مهربرران دى ،راخوش رې برره شرري؛ خررو يررو څ ره ب رې غرروري ي رې ك رړې ده نررو.
كارتونه يې ورك كړي.
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د ميوند ورور وويل :ب

قسمت به يې همداسې و.

شيرين آغا په ټټر باندې الس كېښرود ،ويرې ويرل :كره هرر امرر و خردمت
وي ،ما ته يې وايه .واي خپل ورور غوندې مې وگڼه.
شيرين آغا رياست ته الړ ،خيبر يې مخې ته ورغى ،له هغه يرې پوښرتنه
وكړه :هان بيادر ،څنګه دى ،هغه هان هاني اشنا دې څنګه دى؟
خيبرر وويررل :څنګره بره وي نررو؟ هېڅروك يرې ليرردو ترره نره ورپرېررږدي .هررر
څ روك چ رې وغررواړي ميونررد وګ روري ،بايررد لرره عمررومي رييسرره اهرراوه
واخلي.
د ميوند پالن
ميوند خپل كور ته ه نه ته .د  ۶۸۰د رياست يو پټ مېلمسرتون پره كر
فررتح اهلل كررې و .ميونررد پرره بدلرره څېررره هماغلترره اوسررېده .خيبررر هرر د
پ نونو د هوړولو لپاره هملته ورته.
لرره ميونررد سررره پرره هغرره ورځ خيبررر ه ر يررو ځ راى و چ رې منصررور ټېلرررون
وروك رړ .دواړه شررپږ څلوېښ رت ،دوه وېشررت مرب ر كوردينررات ترره الړل .د
خوړ په پېچومي كې كېناستل ،د منصور له تنه يې واسكټ په كررارۍ
سررره راوايسررت .بيررا يرې سرروكه سرروكه فيرروو ترېنرره خر

كرړ .فيرروو ترره

غځېدلى نرى مزى يې په پوښ كې د ننه داسرې غروڅ كرړ چرې پروښ يرې
روغ پرراتې شررو .هغرره داس رې چ رې د مررزي پرروښ ي رې پرره مخصررو

څ رراغ

باندې ګرم كړ ،بيا يې كرار كرار يوې خوا تره راټرول كرړ ،مرزى چرې لروڅ
شررو ،پرره مررنځ ك رې ي رې غرروڅ ك رړ او پرروښ ي رې بېرترره تررر بررل سررره پررورې
وڅكاوه .پوښ يې د مزي په سر كې په سريښ باندې ټينګ كړ .دا د دې
لپرراره چرې ايرانيررانو واسرركټ داسرې نرره وي هرروړ كرړى چرې پرره ريمرروټ
باندې ه والوځي او څوك يې له لرې والوځوي.

117
منصررور ميونررد دوى ترره د ايرانرري كمررپ نقشرره او كوردينررات رسر كرړل.
خيبر منصور ته موبايل وړى و .منصور موبايل ته د خوړ په دېوالره كرې
وړوكى ځراى وكيند ،موبايرل يررې هلتررره كررېښود او پره برروټرررو بررراندې
يررې پټ كړ.
خيبر او مريوند له امريكايانو سره خپل معلومات شرريك كرړل .هغروى
سپوږمك

د ايران پر هماغره سريمه برابرره كرړه چرې منصرور يرې ادرس

وركړى و؛ خو هلته هېڅ شى نه ترر سرترګو كېرده .لكره پره نيمرروو كرې د
شګو غونډۍ چې ماښام په يوه ځاى كې والړه وي ،بيا چې سربا هرر څره
پسې ګورې نره يرې شرې مونردالى ،سربا بره براد څرو كيلرومتره لررې وړې
وي .پخوا به د هليكوپټرو پيلوټانو داسې قرانون درلرود چرې د ناسرتې
ځاى ته ن دې به يې د ((نقنۀ نيرنګي)) په نامه يو شى په نښه كرول چرې
د هغه په مرسته به يې بل وخت هماغه ځاى پيردا كرړي .د ډاكترر نجيرب
پرره حكومررت ك رې يررو نابلررده پيلرروټ پرره نيمررروو ك رې همداس رې د ش رګو
غونډۍ د ((نقنۀ نيرنګي)) په توګه په نښه كړې وه .غونرډۍ هغره كلري
ته ن دې وه چې ده كوم قوماندان په كرې كښرته كرړى و .سربا چرې هرر څره
پسې وګرځېرد ،د غونرډۍ درك نره و .پره هليكروپټرو كرې دوه پيلوټران
وي ،يو يې د عملې قوماندان وي بل يې د ښري الس پيلروټ .قومانردان
له ښي پيلوټه پوښتنه كړې وه چې تا خو به كومه بله ((نقنرۀ نيرنګري))
نه وي په نښه كړې .پوهېږي چرې هغره څره كرړي وو؟ د شرپنو رمره يرې پره
نښه كړې وه .خداى خبر چې به همداسې پېښه شوې وه ،كه چا ورپورې
ټوكه كړې ده؛ خو د سپاه پاسرداران كمرپ پره ريښرتيا سرره ورك شروى
و ،ل

كيلو متره شمال خوا ته بل كمپ هوړ و.

د بريد تر ورځې پورې ميوند او خيبر په داسرې نقشرې كرار كراوه چرې د
هميل ورور راخوشې شي او د ترهګرو پ ن شنډ شي.
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آغا د جميل په غم كې
له هغې ورځې چې منصور ايرران تره اسرتول شروى و ،هميرل بره اول سرر
كرې هررره ورځ د آغررا كررره ترره او د ورور پوښرتنه يرې ځنرې كولرره؛ خررو آغررا
ورته ياده كړه چې د ده هرره ورځ ورترګ ښره نره وي .پره هرتره كرې دې يرو
وار خبر واخلي.
درېيمه اوون

په ختمېدو وه .هميل بيا آغا ته راغلرى و .آغرا وربانردې

وغرېد :ته څومره شله يې ،خو درته ومې ويل چې رابه شي.
هميل وويل :تا پخپله ويلي وو چې بله اوون

به راخ

شي.

 دومره آسانه درته ښكاري .رهبر بل كار نه لري ،ستا د ورور د خوشرېكولو امر به وركوې .وه ځوانه لږ حوصرله ولرره ،لروى كارونره ډېرر وخرت
غواړي.
د هميل شونډې ورپېدې ،سترګې يې تنګې شوې ،په سوك باندې يې
مېز وډباوه .ويې ويل :آغا صاحب ،كه مې ورور راخوشې نه كړې ،ټوله
كيسه به دې پوليسو ته وكړم.
آغا ورته وموسل :لكه چې وما د وور درك درته نه شو معلروم .يرو سرړى
چرررې ميرردان ترره بررررې ت شر

ننرروتى شري ،ترا غونردې خلرك هر ورك

كوالى شي.
هميل وويل :كه وه پوه ش چې ورور مې نه خوشې كېږي ،بيا به د خپرل
سر پروا ونه كړم .مړ به مې كړې؛ خو تا به ه داسې روغ پرې نه ږدم.
دې سره يې په موبايل كې د آغا اواو چاالن كړ« :كه يو څروك راتره پيردا
كړې چې ځانمرګى بريد وكي؛ نو اهمل به راخوشې كړم».
آغا د مېز پر سر سرويچ ټينرګ كرړ .پره دهلېرز كرې ونرګ وكړنګېرده .دوه
وسررله وال كرروټې راننوتررل .آغررا د هميررل پرره الس ك رې موبايررل ترره اشرراره
وكړه او ويې ويل :ځنې وايې خله.
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هميل موبايل دوه السي ورته ونيرو .ويرې ويرل :آغرا صراحب ،دغره اواو
وما په كمپيوټر كې ه شته .كمپيوټر مې په كور كرې دى ،كره دې ورور
راته راخوشې كړ ،لوو درسره كړم چې هرڅره بره دروسرپارم ،كره نره نرو د
پوليسو الس ته به ورسېږي.
آغا له موبايله خپل غږ ډيلېټ كړ .موبايل يې بېرته هميل ته وركړ.
هميل الړ خو آغا تر ماښرامه پره كوټره يرواوې ناسرت و ،پيرره دار تره يرې
ويلي وو چې هېڅوك دې نه ورپرېرږدي .ماښرام باډيګرارد ورتره وويرل:
حاهي آغا ،ډاكتر سورج راغلى.
سورج هماغه د هميل خبره ورته وكړه.
آغا وويل :ايرانيان به يې كله راسره ومني.
 ته يې بايد قان كړې .دې ته دې پام دى چې هميل پټان دى؟_ نو څه؟
_ ولې نو ته يې نه پې نې؟ دوى چې چا سره بدي وكړي ،بيرا يرې وور تره
نه ګوري .ځان به درباندې وژني؛ خو تا به ه روغ نه پرېږدي.
آغا چورتي شو.
سررورج بيررا وويررل :پرروهېږې ،يرروه ورځ ي رې لرره مررا سررره النجرره وشرروه .د
روغتون ريي

چې هر څه ورته وويل ،ده رانه معرافي ونره غوښرته .ښره

پوهېده چې ريي

كوالى شي دى له كاره وباسي؛ خو دى يې په كيسره

كې نره شرو .ومروږ وال خپرل ريري
ريي

تره بګروان وايري بګروان؛ خرو دى پره

باندې بيخي چورت نه وهي.

آغا ځمكې ته كتل.
سورج وويل :دې ته دې ه پام وي چې په منځ كې مو وما مسئله هر ده.
هميل تر اوسه پرورې مرا تره هر سرتا راو نره دى وير ى؛ خرو كره ورسرره
دوكه وكو؛ نو له تا سره به ما ه په غمونو ككړ كي.
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سورج چې ووت ،آغا ايران ته ونګ وواهه .د اهمل د خوشې كولو خبره
يې ورته وكړه .هغوى وويل :ب

همدا چې منصور ځان والوځاوه ،مروږ

به اهمل خت كړو.
آغا ورته وويرل :هميرل اخنرار راكرړى .وايري كره يرې ورور راخوشرې نره
كو؛ نو هر څه به پوليسو ته ووايي.
 كه داسې وي نو د اهمل په خوشې كولو خو به هرو مرو دا كار كوي. نه داسې نه ده .منصور خو ده راوستى ،كه خبره افشا كړي ،دى بره هربندي شي او بله دا چې كه يې ورور خوشې شي ،د افشا كولو ضررورت
ورته نه پيدا كېږي.
_ ته يې ولې هماغلته چاره نه كوې؟
آغا يوه شېبه غلى و بيا يې په ساړه انداو وويل :وما غرږ يرې پره موبايرل
كې ثبت كړى.
_ تا څه ويلي چې ده ثبت كړي دي؟
 هغه د ځانمرګي خبره چې مې ورته كړې وه._ وه خدايه! ته څومره بېباكه وختې.
آغا څه ونه ويل.
ايراني وويل :موبايل به دې ځنې اخيستى و.
_ سړى داسې خام نه دى .غږ يې په كمپيوټر كې ه سېف كړى دى.
 كه مو راو افشا كړي؛ نو ټول پ نونه به مو شنډ شي.آغا وويل :كه هر خنر وي؛ نو ما ته به وي .هر څره دلتره مرا كرړي دي .خرو
وه منمين ي چې دوى به چا ته حال نه وايي.
_ ته څنګه دومره اطمينان لرې؟
_ كه اهمرل خوشرې كرړو؛ نرو دوى بره د خپرل سرر پره خراطر چرا تره غرږ نره
كوي .اهمل خو مو پوره وېرولى دى ،ما هميل ته خپل وور ښييلى دى؛

خو كه داسې ونه كړو ،وه ډاډه ي چې هميل به هرو مرو رسوايي هوړوي.
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ايراني وويل :ګوره ،ته ورته ووايره اهمرل بره پره دې شرر خوشرې كروو
چې اول خپله كډه ايران ته راوړې .ورته ووايه چې مروږ بره ورتره دايمري
ويزه وركړو.
_ ګومان نه كوم چې وبه يې مني.
_ ته خو ورته ووايه.
آغا هميل ته ونګ وواهه ،د ايران خبره يې ورته وكړه.
هغه وويل :ب

دى ،نوره توبه مې دې وي ،د ايران خوند مو وليد.

آغا وويل :داسرې نره ده ،هلتره بره اواد ژونرد ولررئ .خررڅ خروراك بره مرو
دولت دركوي .ګوره ،دغه چان

هر چا ته په الس نه ورځي .ته بايد ډېرر

خوشحاله شي چې ايرران درتره دايمري ويرزه دركروي .پره دې دوړن وطرن
كې څه غواړې؟
_ هر چا ته خپل وطن كشمير دى.
_ وه هلكه ،ته لكه چې پره خپرل ښره هر نره پروهېږې ،وه دې همدلتره هر
نيولى ش  .دومره به دې وډبوم چې كمپيوټر دې پخپله راته راوړې.
_ بې غمه اوسه ،دومره ساده مې ه مه ګڼه .ستا غږ او عكسونه مې بل
چا سره امانت ايښي دي .كه وه يوه شپه ه كور ته الړ نه ش  ،هغه بره هرر
څه پوليسو ته وسپاري.
آغا له هميله نراهيلى شرو؛ خرو ايرانيران يرې قران كرړل چرې اهمرل ده تره
حواله كړي .هغوى ته يې وويل چې اهمل مرا تره راولېرږه .ورور چرې يرې
دى وګوري ،پخپله بره هرر څره راتره راوړي ،بيرا بره يرې د دواړو چراره وه
پخپله وكړم.
ايرانيانو ورسره ومنله؛ خو دا يې ه ورته وويل چې تر هغې پورې چې
منصور خپل كار نه وى كړى ،دى دې اهمل پټ وساتي.
ده سرربز ترره د منصررور د راتررګ پرره دويمرره ورځ اهمررل هرر د آغررا د كررور
بنديوان شو.
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د سهار ل

په ده سبز كې ځانمرګى بريد
بجې وې ،حاهي آغا په كور كې دې خروا هرا خروا ګرځېرده،

د غ م نبي ونګ ورته راغى .ويې ويل :كار وشو ،مبارك دې وي.
آغا ژر ټلويزيون چاالن كړ .په يوه چېنل كې ه خبرونره نره وو .همداسرې
يې چېنلونه سره بدلول رابدلول چرې د شريرين آغرا ونرګ راغرى .د بريرد
خبر يې وركړ؛ خو هغه ه په هزياتو نه و خبر.
دل

نيمو بجو په خبرونو كې چا دا خبر ورنه كړ .يوول

پرره يرروه ټلويزيررون كرې د عاهررل خبررر انرران

بجې وې چرې

راغرى .پرره خبررر كرې د شررپږو

امريكايي سرتېرو د مړينې پخلى شوى و .په ويرډيو كرې يرې يرواوې لره
لوى خوړ سره د سړك په غاړه كې يوه ژوره كنرده ښركاره كرړه ،د مروټرو
ټوټې يا سوځېدلي موټرونه په تصوير كې نه ښكارېدل.
آغا فكر وكړ چې سيمه له ښاره وتلرې ده ،څرو پرورې چرې ژورناليسرتان
وررسېدل ،امريكايانو بره ټرول شريان وړي وي .غر م نبري تره يرې ونرګ
وواهه چې وګوري هغه د پېښې ځاى په خپلو سترګو ليدلى دى كه نه؟
خو د غ م نبي ټېلرون بند و.
پر دوولسو بجرو څرو ټلويزيونونرو د دفرات ووارت د خبرپراڼې پره حوالره
وويل چې ځانمرګى بريد و او شپږ تنره امريكايران يرې وژلري ،لر

نرور

يې ټپيان كړي او درې موټرونه يې ويجاړ كړي دي.
حرراهي آغررا ايررران ترره ون رګ وواهرره .چ رې ټيلرررون يررې بنررد ك رړ ،څې رره يررې
غوړېدلې وه.
وروسرته يرې هميررل تره ټېلرررون وكرړ ،ورتره ويرې ويرل :راځره چرې اهمررل
دروسپارم .خو ګوره چې څه دې هېر نه شي .هر څه به راوړې.
حرراهي آغررا د مې رز پررر سررر ايښررې تڼ ر

كېكښ رله ،پرره دهلې رز ك رې ون رګ

وكړنګېد .د كانګرو پره ترورو هرامو كرې دنرګ سرړى مرخ تره او دوه نرور
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ورپسې كوټې ننوتل ،د حاهي آغا مخ ته ودرېدل ،د كانګرويي احترام
په طريقه يې له م څخه ځانونره كرړو كرړل او بېرتره نېرغ شرول .د دوى
سروال السونه د چليپا غوندې پر ټټر ونيرول او پره لروړ اواو يرې وويرل:
قربرران! بخښرنه غررواړم چرې ځنرډ مرې وكرړ ،لره هلكررانو سررره مرې تمرررين
كاوه ،امر وكئ.
حاهي آغا وويل :فرامروه! نن بيا يو ماموريت درته سپارم.
 قربان! هماغسې ماموريت؟_ هو ،هماغسې .دلته به يو څوك راځي ،هميل نومېږي ،د اهمل ورور
دى .هر وخت چې ما درته وويل ،دواړه به عزراييل ته سپارې.
_ قربان! په كوم ځاى كې؟
حاهي آغا وويل :دلته به يې بې سده كړې ،بيا به يې په موټر كرې دشرت
برچي ته وړې .ها د خښتو په داش كې به يې اچوې.
فرامرو وويل :قربان! هسارت بره مرې راتره معراف كرړئ ،نرن خرو بره هرره
خوا ت شي وي ،د هغه ځانمرګي بريد په خاطر.
 -د «بنياد» په امبوالن

كې يې يوسه .امبوالن

څوك نه ت شي كوي.

دې سره حاهي آغا د الس په اشاره هغوى وپوهول چې ووځي.
فرامرو او انډيواالنو يې بيا لك بوك شول او له كوټې ووتل.
هميل په پينځه لسو دقيقو كې ځان ورورساوه .څنګه چې پر اهمل يرې
سترګې ولګېدې ،لپ ټا كمپيوټر يې آغا ته وركړ .ويرې ويرل :هرر څره
په همدې كې دي .يو فايل يې خ

كړ .د آغرا هغره پخروان

خبررې او

نورې ټېلروني مكالمې ،ټولې په كې وې.
آغا د هميل په سترګو كې سرترګې ښرخې كرړې .ويرې ويرل :څنګره براور
وكړم چې د دې كاپي درسره نشته؟
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هميل وويل :ريښتيا درته واي  ،بلره كراپي يرې پره كرور كرې ده .مرا ويرل
چې راسره چل ونه كړې .اوس چې مې اهمل وليد؛ نو يو شى به هر ونره
سات .
آغا وويل :وما نرر به درسره الړ شي .څو پورې چرې بېرتره راځرئ ،اهمرل
به همدلته وي.
آغا وسله والو ته وويل :هله ،موټروان ته ووايه چې موټر چاالن كي.
وسله وال چې ووتل ،په انګړ كې دربى شو .آغا وارخنا پرده لرې كرړه،
له كړك

يې د بانردې وكترل .پره بېرړه يرې هميرل تره مرخ راواړاوه ،ويرې

ويل :د سپي وويه ،كار دې وكړ؟
هميل ه كړك

ته ورن دې شو .انګړ له وسله والو ډك و .د وسرله والرو

په ليدو يې له خولې څخه ووتل :اوه ،دا نو څوك دي؟
حاهي آغا غوښتل چې څه ووايي؛ خو مجال يې ونه موند .ور په شردت
سره خ

شو او له دېواله سره ولګيد ،د سترګو په ر كې څلور تنره

وسله وال چې پيكې شنې دريش

يې اغوستې وې ،كوټې ته راننوتل.

د آغا ،اهمل او هميل السونه يې تر شا وتړل.
حاهي آغرا پره  ۶۱۰رياسرت كرې هغرې كروټې تره وروسرتل شرو چرې غر م
نبي ،شيرين آغا ،ډاكتر سورج ،هنرال امين او پينځره شرپږ نرور كسران
وار له مخې په كې اچول شوي وو؛ خو هميل او اهمل ورسره نه وو.
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د ملګرو پالن
ميوند او خيبر د منصور په واسكټ كې فيروو شرنډ كرړ ،بيرا يرې داسرې
پ ن ساو كړ چې د دفات ووارت د اسرتخباراتو رياسرت بره ورتره د ملري
اردو عسكر د امريكايانو په يونيرورم كې برابر كړي .له دوى سرره بره د
امريكايانو وغره وال ګاډي او رېنجنرونه هر وي .كترار بره لره بګرامره د
كابرررل پر ره لررروري روانېرررږي .كترررار بررره داسر رې وي چر رې هرررر څر روك بررره د
امريكايانو ګومان ورباندې وكړي.
خيبر به له خوړ سره د سړك په غاړه ريموټ واال ماين ښخوي .كتار چې
خوړ ته راورسېد ،منصور به ماين پټاو كړي .بيا به راډيو ګرانو تره خبرر
وركوي چې دلته ځانمرګى بريد شوى دى.
پاو ك ل

بجې كاروان له لرې ښركاره شرو .منصرور خپلره رمره لره خروړ

سره خوشرې كرړې وه ،پره خپلره سرل ګامره پورتره پره برل خروړ كرې پرټ و.
كاروان چرې ورتره نر دې شرو ،ده هغره نمبرر تره ونرګ وواهره چرې ميونرد
وركړى و .تور شوورليټ مروټر لره كاروانره بېرل شرو ،د سرړك څنرډې تره
ودرېد .منصرور پره بېرړه وروخروت .نري كراروان لره لروى خروړ څخره تېرر
شوى او ني نور يې د خوړ په برل سرر كرې و چرې مراين وچاودېرد ،سررې
لمبې او خړې دوړې پورته شوې .غ م نبي بره لره كلري څخره پره دوربرين
كې دغه لمبې ليدلې وې چې آغرا تره يرې ونرګ وواهره .چاودنره پره خروړ
كې شوې وه ،هلته سړك څلور پينځه متره ژور و؛ نو د ورانر

حرال يرې

چا ته نه ښكارېده.
سرريمه پرره بېررړه ك بنررده شرروه او ه رېڅ څ روك پرررې نرره ښرودل شررول چ رې د
چاودنې سيمې ته ورن دې شي .ژورناليستان چې خبرېدل او سريمې تره
رسېدل ،دوى تللي وو.
ضررر علرري د آغررا د هغرره ټېلرررون شررمېره پيرردا ك رړې وه چ رې آغررا برره لرره
ايرانيانو سره خبرې پرې كولې .دغه شمېره يرواوې امريكايرانو څرارلى
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شرروه .خيبررر د هرررې ورځررې پرره ماښررام د دې ټېلرررون د مكررالمو مررتن د
امريكررا لرره يرروه كمپرره رااخيسررت .پرره دې توګ ره دوى د آغررا لرره هررر پ نرره
خبرېدل.
د آغا د نيولو پ ن ضر علي برابر كړى و .څنګه چې هميل د آغرا كرور
ته راورسرېد ،ضرر علري د امنيتري كرامرو كمپيروټر داسرې اعيرار كرړ
چې د تېرې ورځې عكسونه وښيي .نو د ملي امنيرت د عسركرو ورترګ
هېچا ته ښكاره نه شو.
دوى هميل ناخبره پرې ايښرى و خرو دې تره يرې پروره پرام و چرې هغره يرا
ورور ته يې ويان ونه رسېږي.
د ميوند او خيبرر ډلرې اول غر م نبري ،د هومرات لره امرام او د ده سربز د
مدرسررې لرره اسررتادانو سررره ونيررول .وروسررته د شرريرين آغررا او هنرررال
السونه په خپلو دفترونو كې وتړل شول .ډاكتر سورج يې هغره وخرت پره
روغتون كې ونيو چې هميل د آغا د كرور پره نيرت لره روغتونره وتلرى و.
وروستى ك

آغا و چې  ۶۱۰رياست ته وروستل شو.
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د ولسمشر فرمان
د آغا او انډيواالنو تر نيولو وروسرته ،لره ټولرو څخره تحقيرق پيرل شرو.
 ۶۱۰رياست د عمومي رياست له الرې ،د امنيت شورا ته خبرر وركرړى و
چې ايران ،هنرد او روسريه پره ګرډه او د آى اس آى پره همكرارۍ ومروږ د
هېواد پر ضد ورانكاري فعاليتونه كوي.
ميوند ،خيبر ،ضر علي او منصور دې ته منتهر وو چې كله به خبرري
كنرران

هوړېږي او دوى به د خپلو هڅو نتيجه ويني .ضر علري ال د

وخته د ميوند او خيبر په ټينګار سره په  ۶۱۰رياست كرې مقررر شروى و.
د دوى ريي

دغه ويرى ه ورباندې كړى و چرې دوى تره بره د ولسمشرر

په فرمان مېډالونه وركول كېږي .هغه ويلي وو چې ولسمشرر تره يرې پره
دې اړه د رياست غوښتنليك ورلېږلى دى.
د نيونې په دويمه اوون

په كابل كې بلوا هوړه شوه .په داراالمران كرې

د هزاره ګانو او كوچيانو ترر مرنځ النجره هروړه وه .هرزاره ګرانو ويرل چرې
كوچيانو د دوى هديرې الندې كړې دي؛ خرو كوچيرانو ويرل چرې هرزاره
ګانو يې پر كېږديو حمله كړې ده ،خيمې يې ورسوځولې او څو تنره يرې
وژلي دي.
پررولي

چررې ورغررى ،وربانرردې ډوې وشرروې ،دوى هرر متقررابلې ډوې

وك رړې ،پرره مررنځ ك رې څ رو كسرران پرره مرميررو ولګې ردل .همرردا وه چ رې لرره
داراالمانه تر كوټه سنګي پورې الرې كوڅې په قهرهنو مهاهره چيرانو
ډكررې شررروې .دوكانونررره لررروټ شرررول ،هنررردارې مررراتې شررروې ،د درمررران
روغترررون ټررول وسرررايل چرررور شرررول .مهررراهره چيررانو د پوليسرررو كررروټې
وسوځولې.
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په خلكو كرې وېرره پيردا شروه چرې د تنهيمري هګرړو دور بيرا رانره شري.
پوليسررو ترره د ډوو اهرراوه نرره وه ،مهرراهره چيرران هر پرره بلرره نرره پوهېردل،
همداسې پر مخ روان وو.
هېڅوك نه پوهېدل چې دومره وړه النجه څنګه داسې غټه شوه.
ميونررد دوى د ريرري
عمومي ريي

پرره دفتررر ك رې منتهررر وو چ رې هغرره راشرري .هغرره لرره

سره يو ځراى ارګ تره تللرى و چرې د خپلرو كراركوونكو د

مېډالونو فرمان په خپله راوړي او دغه وېرى په خپله ورباندې وكړي.
ريي

تر ماښامه رانه غى .ميوند دوى خپلو كورونو ته الړل .سهار اتره

بجې بيا د ريري

دفترر تره الړل .ريري

د دوى پره ليردو داسرې وموسرل

لكه وچ د وړه په وور چې وخانردي .ميونرد دوى تره يرې د ناسرتې وويرل.
پخپله په دفتر كې په ګرځېدو پيل وكړ .سر يې ټيټ نيرولى و ،تره وا پره
كررومې مهمررې موضرروت بانرردې برره فكررر كرروي .وروسررته يررې اسررويلى
وكررېښ ،لويررره سررراه يررې واخيسرررته .بيرررا يررې وويرررل :پررروهېږئ ،بېګرراه
ولسمشر تر سخت فشار الندې و.
بيا غلى شو.
خيبر وويل :د پرون
ريي

مهاهرې په خاطر؟

وويل :هو.

ميونررد وويررل :داس رې مهرراهرې خررو پخرروا ه ر شرروې دي ،بېګ راه خبررره
خ صه شوه
ريي

يې خبره ورپرې كړه :نه ،دا ځل مسئله بل خېل ده.

ميوند وويل :دا دومره د ډاياګ او ډي ډي آر كيسې نو څه شروې چرې ال
په كابل كې تنهيمي وسله وال پراتره دي ،پره كابرل كرې چرې داسرې ده؛
نو د والياتو به څه حال وي؟
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ضر علي وويل :په «بنيراد امرام» كرې بره هرر وخرت ترر ضررورت ويراتې
وسررلې پرترې وي .د سر ح كرروټ كيلرري برره تررل لرره آغررا سررره وه .څروك څره
پوهېږي چې اوس يې له سره وسلې نه وي ويشلې؟
ريي

وويل :پوهېږئ ،ولسمشر ته يې ګواښ كړى دى چې بلوا بره ټرول

كابررل ول رړووي .د ارګ تررر درواوو برره ورس رېږي .تررر مررزار و تررر باميرران و
غزني و تر دايكندي پورې به يو ځاى ه ارام پاتې نه شي.
منصور وويل :خبره خو دومره نه وه غټه .د كوچيرانو او هرزاره ګرانو وړه
النجه وه ،خ صه شوه ،نور نو څه غواړي؟
ريي

ورته په چوپه خوله وكتل ،بيا يې سر كښته واچاوه ،پره ارام غرږ

يې وويل :د بنديانو اوادي.
ميوند په بېړه وپوښت :د كومو؟
د ريرري

پررر شررونډو داس رې موسرركا خرروره شرروه ،لكرره لرره غوس رې چ رې

وخاندي ،ويې ويل :دغه چې تاسو نيولي دي.
د منصور له خولې په بېړه ووتل :دا څه وايې؟
ټولو هرك پرك يرو برل تره وكترل .ضرر علري وپوښرت :تاسرې څره فكرر
كوئ؟ ولسمشر به يې خبره ومني؟
ريرري

د مېرز لرره سررره مكتررو پورترره كرړ .خيبررر ترره يرې كرړه :دا ولولرره .د

ولسمشر فرمان دى.
څلور واړو ملګرو په ګډه فرمان ولوست .په فرمان كې ليكلي وو:
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د ملي امنيت عمومي رياست ته.

د ملرري مصررالحو پرره خرراطر امررر كرروم چرې دغرره كسرران خوشرې كرړئ او د
هغوى دوسيې د تل لپاره بندې كړئ:
 .۱هندي تبعه ډاكتر سورج
 .۰د «بنياد امام» عمومي مدير سيد علي اصغر توكليان
 .۳هنرال امين اهلل اعتماد
 .۴د ملي امنيت كاركوونكى شيرين آغا
د افغانستان د اسالمي جمهوري دولت رييس
حامد كرزى

پاى
 ۱۳۸۱د تلې شلمه

