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 سفر 
 

 لنډه کیسه 
 

صابر د کور دروازه کلپ کړه او کیلیانې یې خپل څنګ ګاونډي ته ورکړې: ))کور یوې ښې کورنۍ ته ورکړه. کرایه 
 یې ستا.(( 

 .هسې نه موږ هم در والوزوکور دې ودان، خو کاش خرڅ کړی دې وای. پته نشته  -
 .ما هم دا غوښته خو نپوهېږم ولې یو دم له خپلې پرېکړې واوښتم. دا اول ځل دی چې د خپل زړه خبره منم -

له ګاونډي سره یې دمخه ښې په وخت یو سوړ اسویلی وکېښ او ویې ویل: )) فرش و ظرف او فرنیچر مې ټول خرڅ  
 ې په تاکاو کې مو ایښې، که په کار دې شو یو یې سه.((کړل، یوازې یو دولس متره قالینه پاتې چ

 ګاونډی موسک شو: ))کور ودان، زموږ د لویې کوټې فرش له کاره لوېدلی.((
د هوایي میدان په سرک چې ورسیخ شول، صابر شاتني سیټ ته مخ واړاوه. دوې پېغلې لوڼې او دوه زلمکي زامن  

یې په فکرونو کې ډوبه وه. ترې ویې وپوښتل: ))چرت وهل پرېږده،   یې له خوشالیو په جامو کې نه ځاېیدل. مېرمن
خوشاله اوسه که په نیمه بیه هم وو، ټول شیان مو خرڅ شول او یو څه پیسې را جوړې شوې. طال په امریکا کې هم  

 شته، بیا به تر ټولو قیمتي هغه درته واخلم.(( 
خوشاله وه، ویې پوښتل: ))آغا! امریکا ته ځو که په مېرمن یې څه ونه ویل خو مشره لور یې چې تر نورو ډېره  

 قطري کمپونو کې مو شپې راځي؟((
 ...لورې! مهم وتل ديــ 

مېرمن یې خبره ورپرې کړه: ))د تقدیر خبره ده، که آب و دانه مو په قطر کې وي، قطر کې به اړوو او که نه وي  
 امریکا یا بل ځای کې شپې کوو. خو کاش...((

 لو سره غلې شوه. صابر ترې وپوښتل:)) خو کاش، څه؟((ښځه له کاش وی
 .کاش ورور دې راسره هسې بې ځایه خپگان نه پاله او نن هغه او کورنۍ یې هم موږ سره یوځای تللی وایــ 
 .شویو خپلوانو خبرې مو منلې وای، موږ به هم نه شو تلالیهغه سرتمبه کله د چا خبره مني. که د هغه له خوا د رالیږل  ــ  

خو میاشت مخکې د هغه قسم کول چې موږ به بهر ته تلو ته نه پرېږدي او له غوسۑ رډې راوتلې سترگې اوس هم  ــ  
 .پر ما وېره راخوروي

 .ډېر چرت پرې مه خرابه، هغه نه غوښتل خو موږ دا دی ور روان یوــ 
هاخوا دېخوا منډو رامنډو حال ښځې یو سوڕ اسویلی وکېښ: )) هغه هم لوی مامور و، که کېس یې بې نتیجې وه، د  

 یې خپلوانو ته هم معلوم و.(( 
د هغې له دې خبرې سره موټر د هوایي میدان دروازې ته ودرېد. بیروبار او شور ما شور و. یو نیم موټر او پیاده 

  .کسانو ته میدان ته د ننوتلو اجازه ورکول کېده
د مسیج کړنګ شو. لومړی او تازه ایمیل کې لیکل   همدا چې صابر غوښتل د موټر کرایه ورکړي، موبایل کې یې 

 شوي وو: ))بېړنۍ خبرتیا(( 
ډرېور ته یې وویل چې موټر یو ګوښه ودروي او پر خپلې چوکۍ تکیه شو. ایمیل یې پرانیست: ))ضروري خبرتیا!  

ور پر تاسو  په بخښنې سره خبر درکوو چې ستاسو پرواز او امریکا ته سفر کنسل شو. وجه یې دا ده چې ستاسو ور
عریضه کړې چې د هغه قرضداره او خون داره یاست. هغه لیکلي، چې نه مو د هغې ځمکې پیسې چې تاسو ترې 
اخیستې ورکړې دي او نه مو په ترکیه کې د هغه د مسافر زوی د وژلو په اړه ورته سم او په وخت معلومات ورکړي. 

 ((.هغه په دې قضیه کې ښکېل بولي
۱۴۰۰.۷.۲۸ 
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