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پيل
نه پوهېږم :د قدرت څه منظوره وه؟ او دې نړۍ څه احتياج درلود چه زه ئې د خپلو نندارو او
تماشو دپاره را بللم .دغه راز نا اشنا چه نه ئې نوم معلوم وي او نه ئې څوك له احواله خبر وى هېڅوك
خپل محفل ته نه را غواړي او نه خپل ښه او بد ورته څرګندوي.
زه هم سره له دى چه د دې عالم ناسته والړه دود و دستور ،وفا او جفا ،رحم او ظلم ښه او بد هېڅ
راته نه و معلوم او نه مې پدې باب كښې څه تصور او تخيل كولى شو راغلم او د دغه مجهوله بلنه مى
قبوله كړه .سره له دې چې زما سابقه او آينده هېچا ته نه وه معلومه او نه مې چا ته د خپل راتلونكى
ژوند په نسبت څه ويلى و ،زما په راتګ د خوشحالۍ ډزې وشوې او له هرې خوا د مباركۍ آوازونه
پورته شوه .د كلي او كور لوى او واړه ټول خوشحاله و او زما د استقبال مراسم په ډېر ښه شان اجرا
شوه.
وګورئ! هغه وخت چه زه د هېڅ نوم خاوند نه وم پخپلو او پردو ،ښځو او نرو زما د راتګ زېرى
كېده او يوه خوا بله خوا د خوشخبرۍ ګلونه وګرزېده .زه هېڅ پوه نشوم چه دا دومره خوشحالى او
خوشبينى د څه دپاره وه او زما ولې دومره ډېر قدر كېده؟
بې له دېنه چه دې خلقو ته جدت پسند ووايو نور به نو څه ووايو؟
هو! دا خلق هر وخت نوي شيان خوښوي او زاړه ردوي ،هره ورځ په نوو اشنايانو پسې ګرزي او
پخوانى ملګرى پرېږدي همدغه سبب دى چه د دوى د بې وفا توب قصې په هر ځاى كښې كېږى او
هر څوك دوى ته بې وفا وائي.
د همدې دپاره چه دوى هر وخت او په هر شي كښې نوي رنګونه خوښوي زمانه هم د دوى په
ولى پوهېږى او لكه يو هوښيار سوداګر وخت په وخت ورته نوي جامې او نوي ټوكي راوړي او د دې
زړې دنيا په مخ نوي رنګونه پورې كوي .كله ورته د كاڼو او ګټو بوتان جوړوي او كله ېې د دود و
دستور په اصنامو غولوي يوه ورځ ېې په كليسا كښې او بله ورځ ېې په اتشكده كښې د عبادت دپاره
رابولي .همدغه يو انسان دى چه كله زردشت او كله بودا شي يوه ورځ ساحري او بله ورځ فرعوني
كوي كله نور سمې الرې ته را بولي او كله خپل ځان له ګړنګونو غورځوي .له كوم وخته چه زه را
ويښ شوى يم او خپلى سترګى مي غړولي دي تر اوسه پورې مې د دنيا پيښې په يو راز نه دى ليدلى
او نه يوه شپه د بلې په شان تېرېږى طبيعت او زمانه لكه نازكخيال شاعر هر وخت په ابتكار پسې ګرزي
او نوي نوي مضمونونه پيدا كوي .زه هم د زمانې له ابتكاراتو نه شمېرل كېږم او زما مشاهدات هم
ټول نوي او تازه مضامين دي .زما په حيات او ژوند كښې تكرار نشته زه هغه نه يم چه پرون وم او نه به

سبا دغسې يم لكه چه نن مې ته وينې .كه ته په ظاهره نه غولېږى زه هر ورځ بېل افكار او نوي خياالت
لرم چه پرون هم نه و او سبا به هم نه وي.
كله چه زه د مور په غېږ كښې وم هغه وخت زه بل څوك وم مګر نن د محيط په غېږ كښې بل راز
شوم هغه وخت به مې د مشرانو په ږيره لوبې كولې او خلقو به ښكلولوم مګر نن د خپلى ږيرې واك هم
نلرم .هغه وخت زه مور و پالر په غېږ كښې ګرزولم مګر اوس بايد زه دوى په شا وګرزوم او خدمت ېې
وكړم .په هغه وخت كښې چه هر څه له ما سره كېدل هغه يو قرض و چه نن ېې بايد ادا كړم.
وګورئ! واړه او كوچنيان هم د قرض په وركولو مكلف دي مګر څنګه قرض؟
زما وزن په هغه وخت كښې ډېر لږ و مګر نن زما پېټى ډېر دروند دى او زما له لوئيدو سره سم زما بار
هم دروند شويدى .هو! هر څومره چه يو سړى لوئېږى تكليف ېې هم هماغومره زياتېږى همدغه سبب
دى چه نن راځنې مشران اطاعت او كشران شفقت غواړي څوك راځنى ګلې كوي او ځينې راته هيلې
او اسرې لرى د همدغو هيلو او اميدونو دپاره زه روزل كېدم او زما په زړه كښې هم داميد رڼا ورورو
زياتېدله .كه سړى ښه ځېر شي دنيا ټوله داسرو او اميدونو هنداره ده چه هر څوك پكښې له لرې څه
ويني او هغه ېې خوښېږي دى ورپسى هڅه كوى او هغه ورځنې ورورو لرې كېږي په اخره كښې
ورپسې د ژوندانه له ګړنګه هم ځان وغورځوى او يوه بل عالم ته والړ شى .څوك نه پوهېږى چه داتګ
به ترڅه وخته او تر كومه حده وي؟ څنګه به وي او څنګه به شي؟
هر يو پخپل سر د پاسه يوه وريځ ويني چه د ده ګمان پيدا كړېده او دى ورته اميد لري ،له دې
ورېځى كله ږلۍ اوري او كله بارانونه ،په ځينو ځايو شنډه تېره شي او په ځينو ځايو كښې ورځنې
سيالبونه وبهېږى .بډايان او شتمن هېڅ كله هيله لرونكو ته دومره څه نه وركوى لكه چه قدرت او
طبيعت ېې د اميد او اسرو خاوندانو ته وركوي .هر څوك د خپل اميد په رڼا كښې ژوند كوي او د
رحمت وړانګې هر وخت د اميد له كړكۍ د انسان په تياره خونه كښې پرېوزي.
اميد د ايمان يو جز دى چه خوف هم ورځنې پيدا كېږى څوك چه اميد نلري هغه خوف هم نلري
او نه ېې په زړه كښې د ناكامۍ ويره او سودا وي .مونږ بايد پخپل مخكښې د اميد رڼا ځانته پيدا كړو،
همدغه رڼا مونږ ته د پيشرفت او وړاندې تللو قوت راكوي.
زه خپل اميد تر يوه حده ورسولم زما ځينې ملګري چه د اميد توښه ېې بيخى نه وه په هماغه
لمړۍ مېنه پاته دي .اميد هم لكه عشق او محبت انسان يوه عالى مقام ته رسوي او له تورې شپې نه ېې
رڼا ته راباسي .اميدونه او اسرې په ژوندانه كښې ډېره ستره برخه لرې مخصوصاً لوړ او عالي اميدونه
چه د اشخاصو دروازې ته نه راټېټېږي او ذلت نه قبلوي .هغه وخت چه ما پدې لويه نړۍ كښى يوازى
خپل پالر او مور پېژندله او ټوله دنيا راته د همدوى د شفقت غېږ ښكارېده د اميد رڼا ورورو زما په زړه
كښې زياتېدله او ما ګمان كاوه چه دا نړۍ سر ترسره زما د پالر كور دى او بې له رحم و شفقته نور څه په
دنيا كښې نشته .زه نه وم خبر چه دنيا د مارانو او لړمانو ليوانو او پړانګانو ځاى هم دى او هغه د شفقت
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السونه چه په سر او مخ تېرېږي كله كله د عتاب څپېړې شي او په مخ لګېږي ما په دغه دنيا كښې دغه
راز اضداد ډېر ليدلى او مختلف واقعات راته معلوم دي.
هو! په دنيا كښې عجيب و غريب واقعات ډېر پېښېږي مګر افوس چه يا پټېږي او يا په بل رنګ
ښودل كېږي زما د ژوند افسانه هم د دنيا د لوى او زاړه كتاب يوه پاڼه ده زه كوښښ كوم چه دا افسانه
د حقيقت روح ولري او رښتيا وي مګر تاسى به يو هم دېته حاضر نه اوسئ چه خپل ځان لكه څنګه چه
ياست هغسې ښكاره كړئ نو كه دا قصه څه زياتى او كمى ولرى ما معذور وګڼئ هېڅ قصه ټوله رښتيا نه
وي مګر خلق ېې اوري دروغ ال تر اوسه داسې نه وي رټل شوى چه نه ېې څوك ووايي او نه ېې څوك
واوري.
اوس هم ډېر خلق په دروغو پيشرفت كوي او د دروغو په ستاينه لوى لوى خلق له ځانه
خوشحالوي .د حقيقت ويل دومره ګران كار دى چه بې له ښاغلى رجب خانه (تصوري انسان) بل
څوك دا كار نه كوي .مګر هغه هم خلقو په دومره څپېړو وهلى چه ونه ېې له يوى لوېشتې نه جګېږي او
هر څوك پرې خاندي .خبره له خبرې والړېږې زه هم لكه ځينې كسان چه تش ګړېدل ېې مطلب وى
او د نتيجې غم ورسره هېڅ نه وي له مطلبه لږ لرې شوم او قصه بلى خواته والړه نو بېرته د خپل مقصد
ته را ګرزم او د خپل ژوند قصه را شروع كوم مګر نه پوهېږم چه دا قصه له كوم ځايه شروع كړم او تاسې
له كومې برخې سره ډېره مينه لرئ .كله سړى د خپل ظلم او بې رحمى قصې كوي خلق ورته توريالى
وايي مګر بالعكس د لويو سينو خاوندانو ته بې ننګه او بې غيرته وايي ځينى نور كسان وى چه هغوى
ظالمان بد ګڼي او د هغوى كار نامو ته په بد نظر ګوري .زه نه پوهېږم چه ته (د قصې لوستونكى) څوك
ېې او څه راز ذوق لري زما مشاهدات ستا د تعجب موجب ګرزي او كه عادي درته ښكاري.
هغه وخت چه زه د دنيا له ظلمونو ځنې النه وم خبر ،د چنګيز او هالكو قصې مې نه وې اورېدلى
د دښمنانو بې رحمي راته هېڅ نه وه معلومه د جنګ او جګړو پاڼې مې نه وې لوستى ،د حسد او
عداوت اور مى په زړه كښې نه و بل شوى د دعوو او دنګلو محكمه مې نه وه ليدلى د دنيا مينې
راباندې غلبه نه وه كړى ،سبائي له خوبه را پاڅېدم سترګې مې ومښلې ښكته پورته مې وكتل د كور و
كلي خلق راته بل راز ښكاره شوه او بل راز سبا مې تر سترګو شو ،هر سړى به بل ته ورنږدې كېده او
په غوږ كښې به ېې څه ورته وويل وړو كوچنيانو به په كوڅو كښې نارې وهلې چه نن ېې فالنكى ...
وژلى بل به ويل چه په چاړه ېې حالل كړيدى ،ښځو به ويل خداى دې دا كال او دا پټي درنه پاته
كړى زمكه ښه ده كه ورور؟ د چا دى څه وكړه خو خپل ځان دې يو ستوى كړ .زه پدې خبرو ښه نه
پوهېدم چه دا څه وائي او څوك يادوي له كومې ښځې به مې چه پوښتنه وكړه چه څه شويدى او څه
خبره ده؟ همدومره به ئي وويل( :څې كئې زويه خداى دې دى ووهى) زه به هېڅ پوه نشوم او
حيران به پاته شوم چه دا خلق نن ولې داسې خبرې كوي چه زه پرې نه پوهېږم او ما نه پوه كوي.
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يو ساعت وروسته د كلي ښځي ټولې شوې او يوه بل كلي ته تللې زه هم ورسره ملګرى شوم او
يوه كاله ته ننوتو چه ډېرى ښځې راټولې شوي دي ،څوك ژاړى او څوك خبرې كوي ځينې اوړه
لمدوي او ځينې په لويو لويو ديګيو پسې اورونه بلوي .د كوټې په مينځ كښى څوك اوږد پروت دى او
شاو خواېې ښځې ناستې دي لكه بدلې څه وائې او ژاړي.
يوه ښځه چه نوې راغله ژرېې هغه سپينې څادر لرې كړ او په چيغو ېې الس پورې كړ ،زه هم
ورنزدې شوم ګورم چه يو سړى په وينو كښې لېت پېت پروت دى او لكه پسه چا حالل كړيدى يوه
ښځه چه د كلي د مال ښځه ده د كوټې په كنج كښې ناسته ده خبرې كوي او نورو ښځو ورته غوږ
نيولي دي هغې ښايسته ډېرې خبرې وكړې خو ماته اوس نه دي يادې چه څه ېې ويل ،دومره مې په
ياد دى چه شهيد شهيد به ېې ډېر ويل او د جمعى شپه به ېې هم يادوله.
زه په همدغه ورځ وپوهېدم چه شهيد دغه مړي ته وائي چه چا حالل كړيدى او په وينو ككړ دى
ځكه چه نورو مړو ته به چا شهيد نه ويل ،وروسته بيا پدې هم پوه شوم چه دا سړى د خپل ورور له السه
وژل شويدى يعنې ورورېې غلو ته پيسې وركړيدى چه هغه مړ كړي او مال ېې ده ته پاته شي دې
خبرې زه وډار كړم او هره شپه به مې غله په خوب كښې ليدل ما سره به هر وخت سودا وه چه غله په
پيسو باندې خلق وژنې او يو ورور د بل ورور د وژلو دپاره غلو ته پيسې وركوې.
كومه شپه به چه ما ته خپل پالر پيسې راكړې وې زښت ډېر به ډارېدلم چه غله خبر نشي چه د ده
په جيب كښې پيسې دي بيا به مې ويل ،ځه! غله خو زمونږ مريدان دي او هر وخت مونږ ته شكرانې
راوړي او دعا رانه غواړي بيا به راته سودا پيدا شوه چه هغه نور غله چه د فالنكې صاحب مريدان دي
هغوى رانشي او ما په پيسو مړ نكړي .يوه بله ورځ چه يو سړى زمونږ حجرې ته راغلى و او ما ته ېې څه
پيسى راكړې خلقو به ويل چه دى د غلو مشر دى او هر وخت خلق په پيسو باندې وژني ،ما به په زړه
كښې ويل دې چه په پيسو باندې سړى وژني نو ما ته ېې ولې خوشې په خوشې دومره ډېرې پيسې
راكړې ،بيا به مې ويل دا پيسى ېې چه ما ته راكړې اوس په نورې پيسې ورسره نه وي او كوم بل سړى
به مړ كړي چه له هغه نه پيسې واخلي .خلقو به ويل چه دى د سيدانو ډېر تابع دى او د لوى
ځوان(حضرت عبدالقادر جيالنى قدس سره) په نامه ډېرې شكرانې د ده نمسيانو ته وركوي ،زه به
پدې خبرو ډېر خوشحاله شوم چه ښه ده غله خو زمونږ د نيكه تابع دي او له مونږ نه وېرېږي.
زه هغه وخت په څه نه پوهېدم نو هر څه به مې چه په زړه كښې وګرزېدل هغه به مې ويل ،يوه
ورځ مى له خپل الال (سپين ږيرى خدمتګار) څخه پوښتنه وكړه چه الال دا لوى ځوان هم د غلو مشرو،
چه غله ېې دومره تابع دي او مونږ ته د هغه په خاطر دومره ډېرې پيسې راكوي هغه راته ډېر په قار شو
چه پام كوه! بيا داسې خبره ونكړې چه ډېر وبال دى او سړى ډېر ګنهكارېږي .زه پوه شوم چه خداېږو
ډېره بده خبره مې كړېده چه الال راته دومره په غصه شو ،نو پخپله خبره ډېر پښيمانه شوم او زښت ډېر
ووېرېدم ،وروسته الال پخال كړم او راته ېې وويل لوى ځوان په خداى باندې ډېرګران او د خداى
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نازولى دى په كوم ځاى كښې چه غله ايسار شى او سخته پرې راشى نو چه لوى ځوان ياد كړي
سمدالسه ور رسېږى او خداى ېې ساتي .ده دا خبرى همدغسې كولې او ما ورته غوږ نيولى و ځكه چه
ما دغه قصې كله نه وې اورېدلي او د قصو ډېر شوقى وم ،هره شپه به د تناره په غاړه ناست وم او
ښځوته به مې زارۍ كولې چه ما ته قصې وكړى خو دا د الال قصې راته چا نه وې كړې او زه نه وم خبر
چه الال هم په قصو باندې پوهېږي .پس له دې به هره ورځ الال ته ورتلم چه ما ته د لوى ځوان قصې
وكړه الال اول راته د هغه د ژرندګړى قصه وكړه او دې قصې ته ډېر خلق راغونډ شوه چه زمونږ
ژرندګړى هم حاضرو .الال وويل د لوى ځوان يو ژرندګړى و ،چه له خلقو نه به ېې زښت ډېر مزد
اخيست د ده پاوى نيم چارك و او چارك ېې نيم من و هر چا به چه د ده ژرندې ته غنم راوړل په دغو
كاڼو به ېې ترېنه مزد تاله او د خلقو غنم به ېې چه تلل د هغو دپاره ورسره نور سپك او كچه كاڼې و چه
لږ غنم به ېې ډېر خېژول .د ژرندګړى ټول عمر دغه كارو چه خلق وغولوي او غال وكړي .دا ژرندګړى
چه مړ شو او په قبر كښې ېې كېښوده فى الحاله ورته نكير منكر حاضر شوه چه د اور ګرزونه ېې په الس
كښې و او له ده نه ېې پوښتنه كوله چه رب دې څوك دى؟ پيغمبر دې څوك دى؟ او د چا په دين ېې؟
ژرندګړې په دى خبرو خبر نه و او ويل ېې زه نور نه پوهېږم خو د لوى ځوان ژرندګړى يم چه د پاو په
ځاى مې نيم چارك مزد اخيست او د چارك په ځاى نيم من .تر څو چه مړكېدم زما دغه كار و او بې له
حضرت غوث االعظم نه بل څوك نه پېژنم پدى وخت كښې ماليكو ګرزونه پورته كړه چه دى پرې
وولي ژرندګړى وويل يا غوث صاحب رارسېږه!
هغه فى الحاله ور ورسېده او ګرز ېې په هوا كښې ونيوه چه زما له ژرندګړى سره د چا كار نشته او
دى له دې سوال او جواب څخه معاف دى ماليكو ويل مونږ مجبور يو چه له هر چا نه دغه تپوس وكړو
او د خداى له لورې مونږ ته همدغه شان امر شويدى لوى ځوان ورته وويل هغه وخت چه پاك خداى
له تاسو يعنى ماليكو سره مشوره كوله چه زه په زمكه كښې بنيادم پيدا كوم او تاسى وويل چه هغه
خونونه او فسادونه كوې آيا تاسې له هغه نه ښه پوهېدلى؟ او د انسان كارونه تاسو ته زيات معلوم و؟
تاسې ماته دغه جواب راكړئ او بيا زما له ژرندګړى پوښتنې وكړئ دلته ماليكې بې جوابه شوې او د
پاك خداى حضور ته عرضې ورغلې چه مونږ لوى ځوان د خپل ژرندګړى سوال و جواب ته نه پرېږدي
او له مونږ نه دغه شان پوښتنې كوي د لوى خداى له حضوره ورته امر وشو چه تاسې له هغه سره غرض
نلرئ هغه زما د محبوب ژرندګړى دى.
دا قصه چه تمامه شوه د مجلس ټولو خلقو وويل په رښتيا چه لوى ځوان د خداى نازولى دى او د
خداى په دربار كښې ډېر قدر لري ،ده ته خداى همدومره مرتبه او درجه وركړى وه چه د دولس كالو
غرقه بېړى ېې له دريابه را واېستله .دلته زما دپاره بله سودا پيدا شوه چه د غرقې بېړۍ قصه به ال څنګه
وي؟ خو ښه و الال په قصو راغلى و او زما له خواهش نه د مخه ېې دا قصه هم شروع كړه چه يوه
كونډه ښځه وه او يو ځوى ېې درلود هغه چه ځوان او ځلمى شو مور ېې ورته كوزده وكړه او څو
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ورځې وروسته ېې واده شروع شو د كونډې ځوى خپله ناوې په بېړۍ كښې سپره كړه او كور ته ېې
راوستله پدې وخت كښې نا څاپه له كومې خوا مخالف باد راوالوت او بېړى له ډول او سرنى او ناوې
سره په سند كښې غرقه شوه كونډه چه له دې قصې خبره شوه له ډېره غمه لېونى شوه او شپه ورځ به
ېې ژړل په آخره كښې له كوره ووتله او د بزرگانو په در بار كښې به ېې چيغې وهلې او ټول خلق ېې
نارامه كړى و .پس له دولس كالو چا ورته وويل چه ځه! الړه شه! لوى ځوان ته عرض وكړه د هغه په
دعا باندې ډېر ډېر كارونه كېږي او سوالونه ېې د خداى په دربار كښې قبلېږي بوډۍ الړه او لوى
ځوان ته په ژړا شوه او خپله قصه ېې ټوله ورته وكړه لوى ځوان ورته وويل اوس وخت ډېر تېر شوى
پس له دېنه هېڅ نه كېږى ته خپل خداى ته صبر وكړه خداى به ېې په اخرت كښې اجرونه دركړي.
بوډۍ په چيغو او كوكو الس پورې كړ چه ستا له درباره هېڅوك نا اميده نه دى تللى او د هر چا
مراد دلته تر سره شويدى زه هېڅكله له دې درګاه نه نه ځم او په همدې خاورو كښې به رغړم د
كونډى چيغو او فريادونو د لوى پير مهربانى را وخوځوله او كونډى ته ېې په ډېر جوش دعا وكړه يو
ساعت وروسته د خداى په امر د سيند له مينځه بېړۍ را ووتله او هماغه خلق له ډول و سرنى سره
امانت و سالمت را ووتل د ناوى په سر باندې هماغه دړۍ ايښى وې او هېڅ تغير پكښې نه و راغلى
دغه خلق ټول د سيند مايانو او كبانو خوړلي و مګر پاك خداى د لوى پير په دعا د مايانو له خولو را و
اېستل او بېرته ېې ژوندى كړه دلته ما له الال نه پوښتنه وكړه چه هغه ورځ چه د فالنى مور مونږ كره
راغله او زمونږ نغرى ېې ښكلول هغې وويل لويه ځوانه كه دې د دولس كالو غرقه بېړى اېستلى دى زما
ځوى به هم له بندى خانې را وباسې ،هغې نو همدغه بېړۍ ښودله ال ال وويل هو! همدغه بېړۍ ېې
يا دوله او په همدغه اميد خلق تاسې ته راځي او ستاسې دعا اخلي .د كوچنيتوب نا پوهى وه زه په ښو
او بدو ښه نه پوهېدم او بېعقله وم بيا مى ال ال ته وويل دا خلق نو د مايانو له خوله څنګه را ووتل هغه
مايان چه دا خلق ېې خوړلي و دا دولس كاله په هماغه سيند كښې پاته و او چا نه و نيولى؟
دا دومره ډېر دروغ څنګه خلق مني او غوږ ورته نيسي الال دا ځل ډېر په قار شو ،نږدې و چه ومې
وهي خو خلقو ايسار كړ چه خير دى وړوكى دى نه پوهېږي ،پس له دېنه بيا ما له چا نه پوښتنې نشوې
كولى او ډېر اعتراضونه ډېرې سوداګانې به راته پيدا شوى مګر اظهار به مې نشو كولى او په مجلس به
غلى او چوپ ناست وم ځكه چه الال راته هر وخت ويل واړه بايد د لويو په مخكښې خبرې ونكړي او
په ادب ناست وي ،وروسته تر دې به مې د الال او نورو خلقو په خبرو كښې خبرې نه كولې او هر څه به
مې چه اورېدل هغه به راته صحيح ښكارېده ،ټول ورځ به مې د بزرګانو قصې اورېدلې او په آخره
كښې به ما هم خلقو ته ښې ښې قصې كولې ،كله كله به ښځې هم را ټولې شوې او زما قصو ته به ېې
غوږ نيولى و زما په خبرو كښې به هم چا خبر ې نشوې كولې او ما ته به په لږه خبره ډېر قهر راغى او
ښيرا به مې وكړې خلق زما له ښېراو نه ډېر ډارېدل او زما السونه به ېې ښكلول دوى به ويل چه ټول
سيدان همدغسې ژر ژر په قارېږي خداى دې سړى د دوى له قهره ساتي دعاېې نه لګېږي مګر ښيراېې
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ټك و پترى وي .خبره بيا رانه بلې خوا ته والړه د غلو او شهيد قصه نيمګړى پاته شوه زه بايد دا قصه
پوره كړم او اخر ته ېې ورسوم .پدى قصه كښې د سكه ورور ظلم او د پالر بيرحمي بيا نېږي له دې
قصې نه د دې وخت مسلماني او د دې زمانې وروري ،د حاكمانو او مامورانو بې غوري څرګندېږي.
تاسى زړه مه تنګوئ زه به تاسى حقايقو ته ملتفت كړم او د خپل كلى او كور مظالم به دروښيم هغه
شهيد چه پخپلو وينو كښې لمبېدلى و يوازى نه و يو بل سړى هم ورسره په يوه چوړكى حالل شوى و
چه هغه د ده مزدور او خدمتګار و .هغه بله هېڅ ګناه نه درلوده او يوازى پدى جرم ووژل شو چه غله
ېې وپېژندل او د دې احتمال موجود و چه سبا ته به رښتيا او حقيقت ووائي.
هغه څوك چه له غلو سره اشنا وي يا هغه سړى چه رښتيا او حقيقت بيانوي بايد ووژل شي او
ژوندى پاته نشي .دغه دوه تنه په يوه شپه پخپل كور كښې شهيدان شوه مګر يو هم په دغه جرم بندي
نشو او نه پكښې څوك په لښته ووهل شو ځكه چه عارض او مدعى موجود نه و او د خلقو له خوا هم
قاتالن ونه ښودل شوه .دغه رشوت خواره حاكمان او عالقه داران پخپلو چوكيو او قاضيان و مفتيان د
شريعت په مسند ناست و .دوى ټول د قتل ځاى ته حاضر شوه او په هغه ټغره كښېناستل چه خونيان هم
ناست و ،هغوى ته ېې د مړو دعا هم وكړه.
خلق ښه خبر و چه قاتالن د شهيد له وروره د دوه قتلونو پيسې غواړي او هغه د يوه قتل پيسې
حقي ګڼي او د دې بل قتل په حق الزحمه كښې د شهيد د كاله طال ګانې او د ښځو ګاڼې مجرا كوي
چه غلو د ښځو له غاړو او السونو په زوره اېستلې وې.
ته به واېې چه يو ورور څنګه د بل ورور په وژلو پيسې وركوي مګر كه تا پدې وطن كښې شپې كړى
وي نو ډېر تعجب به ونكړې او بې شاهدانو به دغه خبره ومنې.
پښتانه هر وخت خپل او خپلوان وژني او پخپلو چړ و حاللېږى زمونږ دغه شهيد هم د خپل ورور له
السه ووژل شو او پالر ېې هم په دغه قتل كښې شريك و .كله چه د شهيد پالر (مشر خان) مړ كېده نو د
كلي مال صاحب او څو تنه سپين ږيري ېې د وصيت دپاره را وغوښتل چه تاسې شاهدان اوسى زه خپل
ټول مال كشر ځوى ته تمليكوم او مشر ځوى مې زما په مال كښې څه برخه نلرې ماليانو وويل ستا
وصيت او تمليك د مرض په وخت كښې دى او شريعت ېې نه مني مګر مونږ به ورته يوه الره او روايت
پيدا كړو چه په شريعت باندې دا خبره برابره شي كه څه هم له شرع مخالف كار دى او د وارثانو
محرومول خپل ځان د خداى له رحمته محرومول دى .خان پدى خبره ډېر خوشحاله شو او ماليانو ته
ېې سپينې پګړى په سر كړې.
هغوى قلم او كاغذ واخيست د خان ټول نقد و جنس مال ېې چه په لكونو روپو قيمت ېې درلود
په دوه زره روپو ېې د خان په كشر ځوى خرڅ كړ او دوى پرې شاهدان شوه.
په دغه شرعى حيله دوى د خان ټول جايداد دوه زره روپۍ وګڼلې او د خان ميراث ېې همدغه
پيسې وګڼلى چه بايد پس له مرګه د خان په وارثانو تقسيم شى او هر څه د خان كشر ځوى ته پاته شي.
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دا حيله د مال صاحبانو په فتوى جوړه شوه او كاغذ وليكل شو خان دوه ورځې پس پټې سترګې
اخرت ته والړ او د خپل دغه كار عاقبت ېې نه ليده ځكه چه متاسفانه په دواړو سترګو ړوند و او څه ېې
نه ليدل .د ډېر تعجب خبره ده چه د ړانده خان په نظر كښې يو ځوى لكه يوسف ښكلى اومنلى او
هغه بل ورته پردى او بيګانه معلومېده كه څه هم دواړه د يوى مور او يوه پالر زامن و او سكنى وروڼه
بلل كېده .خير بې سترګو پلرونه همدغسې كوي مګر ګورو به چه دواړه وروڼه پس د ده له مرګ څه
كوى؟ هر كله چه د خان د تكفين او تجهيز مراسم او د فاتحى خبره خالصېږي ،مشر ورو د خپل كشر
ورور سره د ميراث دعوه كوي هغه د مال صاحبانو او سپين ږيرو په امضاء د پالر خط را باسى چه ټول
مال ېې په دوه زره روپو په ده خرڅ كړيدى او هغه دوه زره هم په كفن او اسقاط لګېدلى دى ،مشر
ورور حيران شو چه څه وكړى؟ او خپل حق څنګه ثابت كاندي؟ پس له فكره د هغه بل كلي مال
صاحب ته ورغى او له هغه نه ېې روايت وغوښت هغه مال صاحب د خان مشر ځوى ته مسئلى پيدا كړې
چه دا بيع صحيح نه ده ځكه چه يو خو غبن فاحش دى او بل دا چه د خان نغدې روپۍ هم په زر هاؤ
دي چه له ډېرو اجناسو سره په دوه زره روپۍ د خان په كشر ځوى خرڅې شويدي او دغه شان بيع
باطله ده چه د فقه په معتبرو كتابونو كښې څه جواز نلري .د خان دواړه زامن پخپل مينځ كښې د دنيا
په هډوكو ونښتل او فيصله ېې ماليانو په راز راز مسايلو پيدا كولو ورځ په ورځ ګرانوله د دوى مخالف د
پنځو تنو مسلمانانو په وجه چه د خير خواهۍ په ډول په مينځ كښى ګرزېدل ډېر شديد شو په اخره
كښى د خان كشر ځوى له خپلو دوستانو سره مشوره وكړه هغوى وويل دوه زره روپۍ بايد ملنګ خيلو
ته وركړو چه بېګاته ېې مړ كړى او له شره ېې خالص شو پدې خبره كښې كشر خان څه قدر غلى شو او
فكر وېووړ .د مرګ خبره البته څه اسانه خبره نه ده او ارومرو پكښې سړى څه قدر متردد كېږې .د خان
ناظر ډېر عكاك و او پوه شو چه خان پدې فيصله كښې چرتي شو او فكر وېوړ نه چه دا خبره رد كړي او
بل فكر وكړي .په همدغه موقع كښې يوه سپين ږيرى غږ كړ چه بې له دېنه بله چاره نشته كه مونږ دا
كار ونكړو هغه ېې كوي او همدغو غلو ته د كشر خان په وژلو پيسې وركوى دلته د كشر خان په زړه
كښې سودا پيدا كېږي او مال صاحب ته مخ اړوى مال صاحب وويل كه څوك د چا د مرګ اقدام كوي
نو مرګ ېې روا دى او د ځان مدافعه الزمه ده (اقتلوا الموذى قبل االيزاء) زمونږ مال صاحبان چه په
عربي څه ووائي نو بيا پكښې د شك او ترديد مجال نه دى او بې تحقيقه ېې هر څوك مني.
كشر خان چه له يوې خوا د سپين ږير و او هوښيارانو مصلحت وليد او له بلې خوا د قتل فتوا هم
صادره شوه خپل خير ېې د ورور په قتل كښې وليد او غله ېې را وغوښتل.
غله د ناظر اشنايان او خپلوان هم و او بې له پيسو نه هم د چا په وژلو نه و ايسار نو چه دوه زره
روپۍ هم وركړى شي او د ناظر لحاظ هم ورسره وي پدې قتل كښې به ولې ځنډ او معطلي پېښېږي.
غله بېګاه ته ځي او د خان د مشر ځوى په كاله لوېږي هغه چه غله ويني او پوهېږي چه هېڅ نشم
كولى غلو ته عذرونه او زارۍ كوى مګر د غلو او داړه مارو زړونه مونږ غوندې نه دى او له تورو كاڼو نه
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هم كلك او سخت دى د هغوى دپاره وژل او حاللول هېڅ نه معلومېږي .خان كه هر څومره وعدې
وكړې چه زه به هېڅكله د ميراث دعوه نه كوم او د خپل ورور نوكري به كوم چا په ده باندې رحم
ونكړ او په پڅه چاړه ېې حالل كړ .د خان نوكر چه له كوره د بهر وتلو اراده وكړه هغه ېې هم را ونيو او
همدغه معامله ورسره وشوه يعنې دواړه د جمعى په شپه شهيدان شوه .سبا ته چه په كلي كښې رڼا شوه
او خلق په كوڅو كښې وګرزېدل هر څوك له كيفيت نه خبرو چه بيګا څه وشوه او د چا په امر وشوه؟ ته
به واېې د اسمان ماليكو ټول خلق خبر كړى و او د لويو وړو ،ښځو او نرو غوږو ته دا خبره پوره
رسېدلى وه چه پدى قتل كښې څومره پيسې وركړى شوى او دا كار چا د چا په وسيله او ذريعه وكړ .دا
خبره دومره رسوا شوه چه كاڼه او ړانده هم پرې خبر شوه او ښځو به دګودر په غاړه همدغه خبرې
كولې مګر حاكم او عالقه دار ،قاضى او مفتى خداى داسې كاڼه او ړانده كړه چه هيچا ته ېې هېڅ ونه
ويل او حق العبد څه چه حق اهلل پسې هم ونه ګرزېدل .توبه خدايه خداى هېڅكله دغسې نه كوې
دوى رشوت او پيسو دغسې كړه هغه پيسې چه غلو اخستې وې دوى هم واخستلى او لمر ېې په ګوته
پټ كړ .دوى هم غله و مګر هغه نورو د شپى غال كوله او دوى په رڼا ورځ .د اولس خلق هم غله شوه او
غله ېې پټ كړه په تحقيقاتو كښې ېې وويل مونږ مسلمانان يو دروغ نشو ويلى او په ناحقه څوك نشو
ښودلى مونږ غله او قاتالن نه پېژنو ،مقتول له هيچا سره دښمنى نه درلوده چه مونږ ېې معرفى كړو.
پدې خبرو باندې د كلي سپين ږيرو او مسلمانانو ګوتې ولګولې او دسخطونه وشوه.
هېچا دا ونه ويل چه د دواړو وروڼو تر مينځ څومره مخالفت و او دښمني ېې كوم حد ته رسېدلى
وه د حاكم هم هېر شوى و چه دواړه وروڼه هر وخت حكومت ته د څه دپاره راتله او يوه د بل په حق
كښې څه ويل .د مقتول صغير ځوى پيغله لور او كونډه ښځه پاته شوه ،هغه مال چه د مقتول په كور
كښې و غلو وېوړ او يو څه جز ئي شيان پاته شوه .زمكې ،طالګانې ژرندې پايكوګانې ،د غلو ګودامونه
نغدې روپۍ او فرش و ظرف هر څه د مقتول ورور ضبط كړه .اوس به ګورو چه له ورثه ؤ سره څه كېږي
او دغه مظلومان د چا رحم او كرم ته سپارل كېږي؟ دا خبره د محكمې قاضى صاحب ته مفوضه وه چه
بايد د صغير غم وخوري او هغه لږ غوندې مال چه صغير ته پاته دى له صغير سره ېې يوه صالح متدين او
خير خواه وصې ته وسپاري چه په ښه سړيتوب مشهوروي او له خدايه ډارېږي.
هو! د شرع له خوا قاضى صاحب پدې مؤظف دى چه بايد ډېر ښه سړى د صغير دپاره وصي مقرر
كړى چه هغه د ډېر رحم او ډېرې عاطفې خاوند وي او د يتيم مال نه خورى په همدغه اساس د صغير
تره وصي مقرر شو او صغير له خپل مال سره د پالر قاتل ته وسپارل شو ،د صغير مور خو د هغه كونډه وه
او د پښتنو په عرف كښى ېې له بل چا سره نكاح نه وه روا ځكه ېې په عدت كښى د كلې سپين ږيري او
مال را وغوښتل او نكاح ېې پرې وتړله .خپله پيغله ورېره ېې هم خپل كورته راوستله چه د ده په قبضه
كښې وي او پخپله خوښه ځانته كوم مېړه پيدا نكړى .په صغير باندې نه پوهېږم څه وشوه؟
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او څه ورپېښ شوه خو څو ورځې وروسته ېې مړى له كال را ووت او د پالر پخوا كښى خښ شو پالر
خوېې شهيد و مګر دغه شهيد زاده ته چا شهيد نه ويل ځكه چه د جرح عالمات نه و موجود او په دوا
باندې مړ شوى و .هماغه كار چه غله او داړه مار ېې كوى ځينى طبيبان ېې هم كوي او له هغوى نه په
وژله كښې كم نه دي مګر د دوى دالس مړى د شهيدانو درجه د خلقو په نزد نلري .د صغير مور د دې
المله چه د مينې او محبت په اثر چا پرې نكاح نه وه تړلى بلكه د ضرورت او مجبوريت په سبب د خان
په نامه شوې وه او مصلحت دا نه و چه له دغې ښځې څخه خان اوالد ولري ځكه چه د خان د ګرانې
او اصلي ښځې اوالدونه ډېر و نو (كا المعلقه) په كاله كښى ناسته وه او د كور خدمت دپاره وه مګر
پخلى ېې نشو كولى چه په كټو كښى زهر وانچوى مګر ځاى به ېې جارو كاوه او ناولى كالي به ېې
مينځل د همدې المله نشم ويلى چه د دې ښځې الس د خان په كاليو نه دي لګېدلي ځكه چه د
مينځلو په وخت كښى ېې د هغه ناپاكه جامې په الس كښى اړولى را اړولى دى.
خان دغې ښځې ته هېڅكله نه كتل او داسى رويه ېې ورسره نيولى وه لكه چه اوس ېې هم د ورور
كډه وې او بل راز كتل ورته له عفت او عصمت نه مخالفه خبره وې .زمونږ خان ډېر دينداره سړى دى
او پردى ښځې ته نه ګورى مګر بې مېړه خدمتګاره ېې خوښېږى او ځان پرې چاپي كوي .دا ښځه كله
خان بام ته هم نه ده پرې ايښى چه بهر دنيا وګورى او څوك ووينى ياېېى څوك وويني .د دې ښځې
پلو پس له هغې شپې چه غله او خونيان په كور را ننوتلي و بيا چا نه دى ليدلى او نه د چا الس د دى
په الس لګېدلى دى .په هغه شپه خوېې البته غلو له السونو بنګړي ايستلي دي او د غاړې ګاڼه ېې هم
ورته نه وه پرې ايښى .زمونږ خان د خپلى ورېرې په باب كښى هم ډېر فكر وكړ چه څنګه ېې كړي او
چا ته ېې وركړي .ريباران خو ډېر راتله مګر خان ته خداى ډېره دور انديشى وركړېده او ډېر لرې
ګوري ،دومره لرې هم نه چه اخرت ته وګورى مګر د دنيا په كارو كښې ېې نظر تر ډېر لرې ځايه
رسېږي .دى پدې پوهېده چه كه دا ښكلى پيغله د كوم نارينه پښتون كور ته الړه شي او په هغه كښې د
جرئت او شجاعت جذبه موجوده وى نه چه كومه ورځ د دې نجلۍ د پالر انتقام واخلي يا په ميراث
دعوه او جګړه وكړي نو ځكه ېې يو بې ازاره او مړيى زوم ولټاوه چه د ده په مخكښې كله زړوره خبره
هم ونكړې .د خان له تالو ن ه د هغه په كور كښى تر اوسه كوم اوالد هم پيدا نشو چه د ده له اوالد سره
د پالر او نيكه دښمني تازه كړيې .تاسې ګمان مه كوى چه دا كومه خيالى افسانه ده او ليكونكى له
ځانه خبرې جوړوي ،ما تعهد كړى چه رښتيا به وايم او څه مې چه ليدلى هغه به بيانوم .دا قصه زمونږ
د كور او كلى يو واقعى سرګذشت دى او اوس هم ال خاتمه نه ده موندلى هغه كونډه اوس هم لكه
معلقه ناسته ده او د خان وريره اوس هم ژوندى ده او خان سالمت هم حيات لري ،پدى خبرو ال
دومره وخت نه دى تېر چه د زمانې په مرور څانګې او ښاخونه پيدا كړي او مبالغې پكښې وشي .زه
پدې قصه كښى يو طرفه قضاوت هم نه كوم او نه له عناد نه پكښى كار اخلم له دې سړي سره كه څه
هم د خداى دپاره بغض لرم مګر محاسن ېې نه پټوم او وايم چه دى په كور او كلي كښي په ډېرې
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ديندارۍ او ښه سړيتوب مشهور دى او ټول خلق ورته حاجي صاحب وائي .دى وروسته د ورور له
وفاته حج ته هم والړ او حاجي صاحب شو .حاجى صاحب هېڅكله د قرآن كريم تالوت نه قضا كوي او
پنځه وخته مونځ په مسجد كښې په جمع كوي كه څوك ووائي چه په لس كالو كښې به ده يو لمونځ هم
نه دى قضا كړى وئې منئ ځكه چه په لمانځه ډېر ټينګ دى او هغه وخت چه د ده ورور ژوندى و هم
په لمانځه باندې كلك و .حاجى صاحب هغه عملونه چه ډېر لږ ګناه پكښې وي بد ګڼي په چلم باندې
ېې كله خوله نه ده ايښى او نه ېې كله نسوار په خوله كښې اچولى دى .دوه يا درى كاله ېې څه پيسې
د ذكات په نامه خلقو ته وركړې مګر وروسته ېې پيسې د غلى د قيمتى په وجه ډېرې زياتې شوې او
زكات اېستل ورته ګران كار معلوم شو.
حاجى صاحب زښته ډېره غله اخلي چه زرو خروارو ته به رسېږي ،دا غله دى د كال تر اخره
ساتي او د ډېرې قيمتى په وخت كښې په ډېر ګران نرخ خرڅوي هغه وخت ېې هم په نغد و نه وركوي
او تر يوه كاله ېې پور وركوي په همدغه سبب ېې خلق يو په يو نيم يو په دوه له موجوده نرخ نه ګرانه
اخلي كه د نورو په شل خرڅېږي د ده په دېرش ځي .د ده دا عادت دى چه نغدې روپۍ هم په كور
كښې نه ساتي او په گرويوئې بندوي .مال صاحب ده ته د ګروۍ په نامه سودا هم روا كړيدى يعنې بيع
جايزي ورته واېې عالوه پدې ېې يوه بله خبره هم ورته په غوږ كښې ايښى ده چه د ګروۍ په پيسو
زكات هم نشته ځكه نغدې روپۍ په كاله كښې نه ساتي او ټولې په ګټه بندوي چه غاړه ېې بنده نشي.
د همدى المله ډېر ځله د ګروۍ ګټه په اصل ګروۍ زياتوى او په دوه كالو كښې ېې پيسې دومره
شي چه بايد د زمكې خاوند قطعى او بيع بات قباله وركړې.
دا قصه نوره په همدغه ځاى پرېږدم زمونږ حاجى صاحب به نور د يادولو حق نه لرى ځكه چه
هلته نور هم ځينې خانان او ملكان شته چه ډېر خلق ېې بې تيغه او په تېره تېغ حالل كړيدي او عالم
ېې په سره اور اړولى دى كه څوك دغه مظالم ليكي نو خانان او ملكان ال څه كوى چه د پاچا صاحبانو
كارنامې هم په يوه كتاب كښې نه تمامېږي او دغه چنګيزي افسانه نه خالصېږي .د اولس حال او د
دوى د مشرانو رويه له همدغې يوې نمونې څخه معلومېدلى شى .زما مدعا دا نه ده چه تاسو ته د
ظالمانو اعلى او كامله نمونه وښيم چه په سل هاؤ تنه ېې وژلي او ډېرې مېړو ښى ېې په جبر او زور په
دار اسالم كښې خپل كور ته ننوېستلي دي .زما مطلب دلته همدغومره دى چه د يوه متدين مسلمان
او لمونځ ګذار حاجى مسلماني لږ غوندې ښكاره كړم او هغه په همدغومره تذكر معلومېږى.
د دې قصې د بيان باعث دا نه و چه ظلم او بې رحمي پكښې ډېره زياته ده بلكه دا د يوه ښه
سړي حكايت و او زما په حيات كښې لمړۍ واقعه وه چه زه ېې د دې خلقو ظلمونو ته ملتفت كړم او
په كوچنيتوب كښې ورسره اشنا شوم .نو دا قصه د ظلم او جبر لوړه او كامله نمونه مه ګڼى ځكه چه دا
خو د دوه وروڼو د ورورولۍ مقابله ده او ورور وژل څه دومره نا اشنا خبره نه ده دلته ډېر كسان د خپلو
وروڼو له السه څوك په مال او دولت ځينې نور په ښځو وژل شويدي او ځينو خپل پلرونه په قتل رسولي
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دي د دې قصې كيف په دغه حصه كښې موجود دى چه د داستان پهلوان يو داسى دينداره مسلمان
او نيك سړى دى چه د جمعى په لمانځه كښى تل په اول صف كښې ځاى لري او په ختمونو كښې
مدام د حافظ جى شاته والړ وى .پدى ځاى كښې بايد تاسو ته دا سودا پيدا نشي چه دغه شان ظلمونه
په يوه داسې ځاى كښې چه حاكمان او كوټواليان موجود وي څنګه پيدا كېږي او ولې ېې څوك مخه
نه نيسي؟ نو دلته به د دغه ځاى د كوټوال په باب هم يو څو خبرى وكړو .دا عادت دى چه څنګه غر
هغسې كربوړى زمونږ كوټوال چه د امنيت ساتلو مسئول او د جرايمو او جنايتونو مخه نيوونكى و يو
عادى سړى نه و او فوق العاده استعداد ېې درلود چه بايد سړى ورته ګوته په غاښ كړي .د ده مهارت
او چاالكى په بده الره كښې صرفېده او د ده له پوهې نه ډېر فجايع پيدا كېده .څومره غله او خونيان
چه هلته موجود و ټول د ده په ځاى را غونډېده يو وخت دى پخپله د يوې داړې مشر و .ده په قلم
باندې ډېرې غال ګانې كولى شوې او په ژبه ېې ناحقې خبرې حقې ښكاره كولې .غله او پوليسان دواړه
د ده په الس كښې و او غالګانې به هم د ده په امر كېدلې .د ده دا كار و چه داړه به ېې په يوه ماړه
كور وغورځوله او د غال په مال كښې به ېې په سلو كښې يو سل و پنځوس خپله برخه اخستله .تعجب مه
كوئ! كله به ېې داسى هم وكړه چه د سلو روپو په غال كښې به دوه سوه د ده وې ځكه چه په هره غال
كښې نيم برخه د ده وه مګر سبا ته به ېې چه بې ګناه خلق ونيول او بنديان به ېې كړه له هغوى نه به
ېې هم په رشوت كښې ډېر څه واخستل نو د غلو به نيمه وه او د ده به لكه ابۍ يوه نيمه شوه .ډېرې
داړې به ده د دې دپاره غورځولې چه خپل مدعيان او مخالفين پكښې ونيسي او زاړه انتقامونه
واخلى .كله به چه د ده په منطقه كښې غال ګانې ډېرې شوې او دا خبره به اوچته شوه چه د هغه بل
واليت د كوټوال په منطقه كښې ډيره غال نه كېږي نو بيا به ېې داړه مار هلته ولېږل چه په هغه ځاى
كښې الس واچوي او يو څو داړې هلته وغورځوي چه د ده داړه ماري پكښې وركه شي .د د مشورې
په مجلس كښې هم ډېرې غال ګانې كولې او د تحقيقاتو پاڼې به ېې بيخى په بل راز ولوستلې او ډېر
حقايق به ېې پكښې پټ كړه يعنې په ژبه به ېې هغه څه ولوستل چه په پاڼو كښې به نه و بلكه عكس به
ېې و .دى هېچا په غال ونه نيوه او تر اخره چا دا تميز ونكړ چه دى كوټوال نه دى غل دى.
د ده په وخت كښې ځينې جرايم په اولس كښې كم شوى و ځكه چه ښكلي به ټول په يوه بهانه
كوټوال له ځان سره ساتل او كور ته به ېې نه پرېښودل .د ده زيات حرص نور خلق له اخالقي جرايمو
څه قدر ته محروم كړى و د ښځو محبس به تل ډك و او ځينې بيګناه ښځې به هم په دسيسه دغه محبس
ته د ګناه دپاره را وستلى شوى .يوه شپه چا د ښار ستر مشر ته وويل چه يوه ښځه په محبس كښې نشته
او مدام د كوټوال په كور كښې وي ځينې نورې كله هلته او كله دلته وي هغه را روان شو چه محبس
وګوري مګر په هماغه آن كوټوال ته تيلفون وشو چه د زندان ښځې شمارى ته بايد خبر اوسې كوټوال
د دې په ځاى چه هغه ښځه له كاله نه محبس ته ولېږي يوه بله ښځه د هغې په عوض په محبس كښې
داخلوي او تعداد پوره كوي يعنې د يوه ساعت دپاره هم بيلتون نه قبلوي او پردۍ ښځه له خپل كاله
12

نه نه باسي .دا محبس ډېر اسرار او ډېر فجايع لري زه د دې په ځاى چه دغه اسرار ښكاره كړم دا بهتره
بولم چه پټ ېې كړم او په يوه اشاره اكتفاء وكړم.
هغه وخت چه دغسې كوټوال موجود و د مملكت مشران او دواك خاوندان هم دغه راز خلق و او
دغه شان خلق ېې خوښ و .كوټوال خو به په حيلو او دسيسو يوه ښځه په محبس كښې واچوله او بيا به
ېې په پټه پخپل كور كښې ترېنه ناجايزه استفاده كوله مګر سترو واكدارانو دا هم كولى شوه چه يوه
مېړو ښه له خپل مېړه نه خالصه كړي او په ډول و سرنى ېې خپل كور ته راولي نكاح پرې وتړى .دغه
شان واقعات ډېر پيښ شويدى او پدى هېواد كښې ېې خپل ابتكار بايللى دى .كه داسې قصې په يوه
بل وطن كښې پيدا شي او يو ليكونكى ورځنې خبر شي هېڅكله به ېې دغسې لنډى لنډى خالصې
نكړى او ډېر جزئيات به ېې هم له نظر الندې ونيسى ځكه چه هلته به دغه شان واقعات له عجايبو او
غرايبو څخه ګڼل كېږي او د ليكونكى ډېر زيات دقت به جلبوي مګر دلته هغه شان نه تلقى كېږي او د
ليكونكى زړه زور نه اخلى چه په ډېر شد و مد ېې تصوير كړي.
بله دا چه يوه واقعه د وقوع په وخت كښې د حكايت په صورت بيانېږي نه د افسانې په شكل.
پدې مورد كښې همدغومره ويل كافى دى چه سړى ووائي په هغه ځاى كښې چه امران او واكداران
د چا ناموس د هغه له السه اېستلى شي نو مالونه او جايدادونه به څنګه نشي اخستلى په دغسې محيط
كښې رشوت اخستل دا استعداد نلرى چه څوك پرى رومان وليكي او د چا تعجب جلب كړي.
دا واقعات او حوادث هم د لوښو او ظروفو مثال لري چه وروسته تر ډېرو كلونو په يوه موزيم كښې
د تعجب او غرابت شكل و صورت پيدا كوي يا په يوه بل هېواد كښې بل شان معلومېږي.
دغه شيان چه اوس مونږ په موزيم كښې ګورو يو وخت په هر كاله كښې موجود او هره ورځ ليدل
كېده په هغه وخت كښې چا دې شيانو ته په دغه نظر نه كتل چه نن مونږ ورته ګورو همدغه سبب دى
چه اوس مونږ دغه فجايع په هغه نظر نشو ليدلى چه نوى نسل ېې ګوري .اوس زمونږ ادبا او شعرا چه
حساسيت ېې له نورو زيات دى په دغسې واقعاتو متاثر كېږي او په حساسيت ورته ګوري مګر د نورو
خلقو په نظر كښې عادي او مانوس معلومېږي .مونږ په يوه مظلومه دنيا كښى پيدا شوي او لوى شوي
يو زمونږ شعور او ادراك د كوچنيتوب له وخته د فجايعو او مظالمو منظري ډېري ليدلي دي مونږ چه
اول ځل سترګې غړولي دي يو انسان مو حالل او مذبوح ليدلى او ځينى نور مو د قاتالنو او غلو په
نامه پېژندلي دي ځكه ښه نشو پوهېدلى چه زمونږ په رمه كښې پسونه او لېوان ګډ ګرزي او شپانه ېې له
رمې نه نشي بېلولى بلكه ډېر ځله ېې پېژندلى هم نشى .پدى ملك كښى د چنګيز او هالكو طوفانونه
راغلى او دلته داسې خلقو حكومت كړى چه د سرونو منارې ېې جګې كړي او د انسانانو سترګې ېې
اېستلي دي هغه ړوند خان چه خپل يو ځوى ېې په بل مړ كړ د هغه سترګې هم د هغه وخت حكومت
ړندې كړي وې .پدې ځاى كښې خان او ملك ډېره موده بې قانونه حكومت كړى او حاكم و كوټوال
په هيچا باندى هېڅ رحم نه دى كړى .دلته سيد او مال له ظالمانو سره معاونتونه كړي او ځينې
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روحانيون ېې هم په اخره كښې بل راز شويدي او په بله جامه كښې ېې خلقو ته تكليفونه رسولي دي.
دغه راز راز ظلمونه چه دلته تاريخچه او د قدامت حق لري يوې داسې مرحلې ته ورسېده چه ظلم او
جبر دوهم طبيعت بلكه اول طبيعت شو او غير طبيعي مظاهر ېې څرګند شوه .له دغو مسلسلو ظلمونو
نه په مونږ كښې بدبيني دښمني عدم اعتماد او اجتماعى تنفر پيدا شو او مونږ ېې لكه وحشيان غرونو ته
وخيژولو مونږ اوس سمې ته په اسانه نه راښكته كېږو او په غرونو كښې له ليوانو او پړانګانو نه دومره نه
وېرېږو لكه چه په ښارونو كښې له انسانانو ډارېږو او له كوټواليانو نه مو زړه چوى.
دغو اوضاعو په مونږ كښې وحشيانه او ارتجاعي انقالبونه پيدا كړه او زمونږ سټه ېې و اېستله دا
عادت دى چه له ظلم نه ظلم پيدا كېږي او د ظالم و مظلوم جوړه په هېڅ شان نه راځي .د حاكمانو او
كوټواليانو ظلم د ملت او حكومت تر مېنځ دښمني پيدا كړه او د حكومت بناګانې ېې ونړولې .د خلقو
په نظر كښې غله له دغسى كار دارانو نه ښه راغله او غلو موقع پيدا كړه چه زمونږ شاهى ارګ الندې
كړي .هماغه غله چه ما د شهيد له واقعې نه وروسته د قاتالنو او خونيانو په نامه وپېژندل د منصبونو
خاوندان شو او لويو رتبو ته ورسېدل .هغه غله چه په غرونو كښې ېې ځاى نه و په ښارونو ېې استيالء
وكړه او جرنيالن شوه .د دوى په راتګ د مملكت په هره خوا كښې جنګونه شروع شوه او د افغانستان
ځلمې پخپل مينځكښې لكه ليوان او ليونيان ونښتل د مملكت په زړه كښې د حسد او نفاق اورونه بل
شوه او لمبې ېې ټولو ځايونو ته ورسېدې .د انقالب اسباب او موجبات البته ډېر شيان و او په ظاهره
دغه مجادله د مذهب په نامه وشوه مګر هر څوك پوهېږي چه اصلى عامل څه شى و؟ غله ولې كاميابه
شوه؟ خلق ولى د غلو ملګري شوه او له رشوت خورو مامورينو او ظالمانو حاكمانو نه ېى په څه دوى
ښه وګڼل؟ قدرت دلته دا وښودل چه له پټو غلو نه ښكاره غله ښه دي او عالم مثال دا تقاضا درلوده چه
د دغو زمامدارانو په ځاى غله كښېنوي .كه زمونږ كارداران غله او ظالمان نه واى كه دوى په
روشوتونو د مظلومو شهيدانو وينې نه خرڅولې يو يتيم ېې د هغه د پالر قاتل ته نه سپارلى د يوه
مظلوم شهيد ښځه په جبري نكاح نه بندي كېدلى ،يوه عفيفه پيغله د دښمن په الس نه خرڅېدلى او د
غلو پرده دارى نه كېدلى غل نه كوټوال كېدلى هغه كارونه چه غله كوى حاكمانو نه كولى او
حكومت د ملت په نظر كښى ظالم د ظالمانو ملګرى د غلو حامى د رشوت خورو طرفدار نه واى
معرفى شوى غلو د غومره قوت نشو موندلى او رعيت هېڅكله د غلو لښكر كېده نه مګر مونږ په رڼا ورځ
وليده چه غله راغله سيدان ،حضرتان ،ماليان ېې ملګرى و ،رعيت او ولس ېې شاته والړ و او مسلمانانو
په مساجدو كښې ورته دعا ګانى كولى .دوى ډېر ژر كاميابه شوه امامانو او خطيبانو د دوى په نامه
خطبې ولوستلې ،د دوى سكه په وطن كښى رايجه شوه او د مملكت كار داران د دوى له وېرې د يوه
او بل په كور كښې د غلو په شان پټ شوه .دغه وضعيت تر يوه وخته دوام وكړ او په آخره كښې د لوى
خداى په اراده د اعليحضرت شهيد په قيادت او د ملت په وروستى فكر او فداكارۍ غله له سلطنتي
قصره ووتل او داړه مار مغلوب شوه مګر دا بايد ووايو چه غله اوس هم بيخي نه دي ورك او زمونږ په
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مملكتى دوايرو كښې په بله جامه او بل رنګ كښې كار كوي چه زمونږ پوليسان ېې نشي نيولى بلكه
پوليسان ېې له امر او حكم الندى دي .هر څوك دغه غله نه پېژني ځكه چه شكل و قيافه ېې بل راز ده
او نوم ېې هم بدل كړيدى په يوه ځاى كښې ورته خلق عالقدار وائي په بل ځاى كښې ورته مامور
صاحب يا حاكم صاحب ويل كېږي او په ځينو مقامونو كښى ېې له دى نه هم لوړ القاب پيدا كړيدي.
دا عادت دى چه كه سړى له يوه ظرف او لوښى نه د خاورو تيل خالى كړى او ټول ونينوى بوى ېې تر
ډېره وخته نه ځي او چه هر وخت يو اور لګيت څوك ولګوي او ورنږدې ېې كړي سمدالسه اور اخلى
او سړى پوهېږي چه يو څه تېل ال پاته و چه مونږ نشو ليدلى او زمونږ په نظر كښى هېڅ نه معلومېده غله
هم زمونږ له نظره پټ دي او د غلو دا عادت دى چه ځان پټ ساتي او په پټه كار كوي.
مونږ بايد دا غله وپېژنو او كشف ېې كړو .ما له ډېر پخوا وخته تر دې وخته پورې د غلو تعقيب
كړيدى او د دوى الرې مې څارلي دي كه دوى په بيوك كښې سپاره وي يا په شورليټ كښي زه ېې
پېژنم كه په ډېره لوړه چوكۍ كښېني هم رانه نه غلطېږي كه پير شي او كه فقير شي زه غل پيژنم او
پوهېږم چه دا څوك دى او څه كوي؟ مونږ بايد غله ورك كړو او چا ته د غال موقع ورنكړو كه يو غل ډېر
معتبر وي او لوړ مقام ېې اشغال كړى وي بايد غل ورته ووايو او د مملكت دښمن ېې وبولو.
زمونږ په وطن كښې غله واليان شوه جرنيالن شوه وزيران شوه بلكه تاج و تخت ته ورسېدل مګر
مونږ هغوى غله ګڼل او مجادله مو ورسره كوله .دا مجادله بايد اوس هم پرې نږدو او دوام وركړو ځكه
چه غله بيخې ورك نه دي او ډېرې چوكۍ ېې اوس هم نيولي دي.
مونږ بايد پدې پوه شو چه غله هم لكه د سينما اكټران په ډېرو رنګونو كښې ځان ښكاره كوي او په
هره طبقه كښې موجود دي .ځينې كسان شته چه خلق ېې د دې دپاره په لمانځه كښې دمخه كوي
چه په وروسته صف كښې د خلقو پڼې پټوي نو دغسى پيشوا امام نه وي بلكه غل وي او ضرورت
وړاندى كړى وي .يو وخت څو تنه غله كوم ځاى ته والړه او څو اسونه ېې له يوه كلي نه په غال را
وايستل دوى چه له كلي نه بيديا ته را ووتل په كلي كښې نغاره وشوه چه د غلو تعقيب وكړى او اسونه
را وګرزوي ،غله پوه شوه چه په دوى پسې چيغه را اوزي او دوى ترېنه نشي خالصېدلى ځكه چه
هغوى د اسونو په سپرلى او ځغلولو كښې ډېر مهارت لري او دوى الندې كوي د غلو مشر چه يو سپين
ږيرى سړى و او د غال په فن كښې استاذ و له خپل اس څخه ښكته شو او ملګرو ته ېې وويل :تاسې
اسونه په دغه بيابان كښې لمر خاته خواته ولئ او ډېر ګړندى ځى زه به دلته ستاسو د نجات دپاره پاته
شم هغوى دا خبره ومنله او په هماغه خوا روان شوه د غلو مشر جاى نماز او سپين څادر چه د ضرورت
دپاره ېې له ځانه سره پټ ساتل را واېستل جاى نماز ېې د زيارت پخوا كښې الرې ته نزدې وغوړاوه او
سپين څادر ېې په سر واچاوه تر څو چه د كلې چيغه را رسېدله ده څو ركعاته نفل هم كړى و او د غلو د
نجات دعاېې كوله د كلي خلقو چه د زيارت له څنګه سپين ږيرى زاهد او عابد په مسئله باندې ناست
وليد چه دواړه السونه ېې د خداى دربار ته نيولى او دعا كوى له ده نه ېې په ډېر احترام تپوس وكړ
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چه غله كومسى الړه سپين ږيرى شيخ په خوله هېڅ ونه ويل او په الس ېې لمر پېواته خواته اشاره وكړه
هر كله چه د دغسى خلقو په اشاره خلق درومى او ډېر ډېر كارونه كوى هغوى هم د ده ومنله او په
هماغه لورې روان شوه .دى پوه شه چه غلو ته مې نجات وركړ او خلق مې ګمراه كړه نو خپل جاى
نماز ېې وڅانډه او په غلو پسې روان شو .وګورئ كله غل زاهد كېږي هم او په دغه ډول غال كوي مونږ
بايد غل او شيخ وپېژنو او په هر چا تېرنه اوزو.
دغه تحويلداران چه په دوايرو كښې ګورئ په دوى كښې هم داسې غله شته چه د بيت المال
سټه باسي او په كال كښې په زر هاؤ روپۍ غرقوى له دوى سره هم ډېر ماموران مديران او لوى لوى
خلق په غال كښې شريك وي او ډېر ډېر كارونه كوي .زما يوه ملګرى حكايت كاوه چه څو كاله پخواه
زه او يو بل سړى چه دواړه له يوې كورنۍ ودونه كړي و يو ځاى رسمى دوايرو ته راغلو ما څو كاله
تعليم كړى و او كتابونه مې لوستي و زه كاتب شوم او هغه د دې المله چه بې تعليمه و تحويلدار مقرر
شو زه پدې څو كالو كښې مديريت ته ورسېدم او هغه اوس هم تحويلدار دى مګر په كلي كور كښې د
هغه اعتبار له ما نه ډېر زيات دى او زما مديريت څوك په دوه توته نه اخلي ما پخپل حيات او خپل كور
كښې هېڅ بهبود حاصل نكړاى شو او تحويلدار ډېرې زمكې واخستلې او لوړې بنګلې ېې جوړې كړې
هغه عال وه په نورو شيانو درې ودونه نور هم وكړه او اوس ېې څلور ښځى په كاله كښې ناستې دي د
ده يوه ښځه زما ښينه ده او زما كوچنيان كله كله د خپلى ترور د ليدو دپاره تحويلدار كره ورځي چه
بېرته راشي تر څو ورځو د هغه د كاله قصې نه تمامېږي ،يو ېې د راديو صفتونه كوي بل واېې په كور
كښې ېې ډېرې ښې قالينې اوارې دي او په ميزونو او رفونو باندې ېې ډېر ښايسته لوښې ايښي دي .دا
صفتونه چه تمام شي بيا نو له ما نه خواهش كوي چه مونږ ته هماغسې راديو واخله او هماغه شان
كالي راته جوړ كړه.
زما د ځوى زړه هم دا غواړى چه د تحويلدار د ځوى په شان دريشي ولري او هماغه شان بوټونه
په پښو كړى .د هلكانو مور خو هېڅكله خپلې خور كره نه ورځي او كه هغه هر څومره جوابونه
راولېږي داېې په يوه بهانه ردوي او جواب وركوي ،داسې نه چه زه ېې منع كوم او هلته ېې نه پرېږدم
بلكه څو ځله ما هم ويلي دي چه زه والړه شه! خور دې خوابدې كېږي او ګله كوي مګر هغه زما هم
نه مني او يوه پلمه برابروي چه ما قانع كاندي .كه څه هم دا ما ته نه واېې مګر زه پوهېږم چه دا ولى
نه ځي او څه شى د خپلې خور له كاله نه ايساره كړېدى؟ دا كه څه هم د يوه مدير ښځه ده مګر جامې
ېې د تحويلدار ښځو غوندى نه دي او هغه ګاڼې چه هغوى ېې لري دا ېې نلري نو كه هلته والړه شي
او د هغوى هستي او خپله نيستي وګوري سترګې ېې نه غړېږي او دغه وضعيت نشي ليدلى .په يوه
اداره كښې چه دغسې تحويلدار موجود وي هلته ارو مرو د شعبو امران هم ډېرې ګټې لري او ډېر
كسان د تحويلدار په غال كښې شريك وي او دغه شان مديران په دوايرو كښې ډېر لږ وي.
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كومې غال ګانې چه په دوايرو كښې د قلم خاوندان او ميرزايان كولى شي هغه په بل ځاى كښې
نشي كېدلى كه تاسې په دوايرو كښې لږ غوندى بلد شئ او د دوى له كارونو خبر شئ ډېر تعجب به
وكړئ.
هغه كال په يوه تفتيش كښې معلومه شوه چه يوه لوى سړي يوازې د حيواناتو له اذوقى نه سل
خرواره بوس او څو خرواره اربشې خوړلي وې .دا غال كه څه هم په تول ډېره درنه ده مګر د معنى په
لحاظ ډېره سپكه غال ده او سړى افسوس كوي چه مشران او لوى خلق د بوسو او اربشو په غال هم نه
شرمېږي .دې خلقو په غال كښې ډېر مهارت پيدا كړيدى او په هر شي كښې غال كوي دوى اوس په
خاره زمكه كښې هم ځانونه مړولى شي او له هېڅ نه ډېر څه بودوي.
يوه چا قصه كوله چه زما مزدور كله چه له بازاره د يوه غيران سودا راوړي نو يو غيران او پنځه ويشت
پوله پكښې ځينې وختونه دى وخوري دا خبره هر چا ته له حقيقته لږ غوندى لري ښكاره شوه او په
ظرافت ېې محموله كړه هغه وويل زه رښتيا وايم ټوقه نه كوم ما يو ځل دى بازار ته په سودا پسې ولېږه
بېرته تش راغى چه پيسې رانه وركې شوې بل غيران مى وركړ په هغه كښې ېې هم پنځه ويشت پوله
پټ كړه او پوره سودائى رانوړه زمونږ يوه ملګرى وويل دا ستا مزدور خو د حسن له مزدوره هم په غال
كښى زيات مهارت لري .ملګري ټول متوجه شوه چه د حسن مزدور به ال څنګه وي؟ هغه وويل حسن
نوماند يو سړى و د هغه يو غل مزدور په برخه شو چه په هره سودا كښې به ېې څو پيسې پټولې ،يوه
ورځ حسن درى غېرانه وركړه چه ده ته په بازار كښې يو مهر جوړ كړي د مهرونو قيمت معلوم و چه په
يوه تورى (حرف) يو غيران مهر جوړوونكى اخلى او هېڅ زيات و كم پكښې نه وې .د حسن نوم درې
تورى و او درې غيرانه كېده مزدور چه مهر كن ته ورغى ورته ېې وويل زما نوم خس دى ما ته يو مهر
جوړ كړه او دغه يوه روپۍ خپله اجوره واخله مهر كن چه (حس) وليكه د (ح) په تورى باندې ېې ټكى
ايښوده چه (خس) شى مزدور ورباندې غږ كړ چه دا ټكى د (س) په لمنه كښې كېږده او هلته ېې مه ږده
مهر كن ورته وويل له دېنه خو درې تورې جوړېږې او اجوره ېې درې غېرانه كېږې مزدور ورسره
جګړه شروع كړه چه زما درباندى يو ټكى حق دى په هر ځاى كښې چه زه وايم هماغلته ېې كېږده
مهر كن په سوال و جواب له خپل كاره واوت او نور تاوان ېې هم كېده نو له ناكامه له يوه غيرانه تېر
شو او مهرېې په يوه روپۍ وركړ مزدور چه خپل بادار ته مهر راوړ د هغه دا يقين و چه پدى سودا كښې
ېې هېڅ نه دى پټ كړى او د غال دپاره هېڅ امكان نه و موجود مګر هغه خپل كار كړى و او د خپل فن
له مهارت نه ېې استفاده كړى وه .زمونږ ځينې مامورين او كارداران چه په تور و سپين پوهېږي او له
تورو سره كار لري د غال دغه راز چلونه او چمونه ورته ډېر ښه معلوم دي او په داسې ځاى كښې چه غال
هېڅ ممكنه نه ده غال كولى شي او د غال دپاره الره برابروي.
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