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کي ښکلي غالۍ اواري دي او دېوالونه یې هم په خورا ښکلیو نقاشیو ښایسته سوي دي، خلک په ډېرو ښکلیو   په تاالر  
ناست دي او یوه لویه کړۍ یې جوړه کړې ده. اکثره خلکو پکولونه پر سر کړي، برګ دسمالونه  او قیمتي څوکیو کي  

یې په غاړه کي اچولي دي، تر خولو یې ځګونه راغلي دي، د ځینو د خولو ځګونه خو تر برېتو رااوښتي او په ږیرو  
شالي چي په همدې یوه تاالر کي ور ګډ سوي دي. د محفل ټول برخه وال خاندي او خوشاله دي، لکه د ټولي نړۍ خو

راټوله سوې وي. په میدان کي یوه ډېره ښکلې نڅاګره ناڅي، په ډېر هنریت او مهارت ناڅي، لکه د ګلو څانګه چي 
 کږه سي نو نوره هم ښایسته ښکاره سي.

وپه سي، د نڅاګره په نڅا نڅا کي د قوماندان مخ ته ودرېږي او پر مال کړوپه سي، ډېره کړوپه سي، نوره هم کړ 
قوماندان غېږي ته دومره ور ټیټه سي چي له ځمکي سره سمه سي، سر د قوماندان په غېږ کي کښېږدي، کله چي 

قوماندان هغه پر مخ ښکل   هغه د قوماندان په غېږ کي سر کښېږدي نو زړه یې نه غواړي کي بیرته والړه سي.  
 کړي، نور ملګري یې چیغي کړي او واه واه ورته ووایي. 

د ټولو    هر  او السنیوی یې وکړي.  او هڅه کوي چي نڅاګره یې خوا ته ورسي  اخیستي دی  څوک د هوس څپو 
نندارچیانو سترګي د نڅاګري مخ، ظریفو اندامونو او اوږدو او ښکلیو وېښتو ته خوا ته دي، خو هیڅوک د هغې درد  

 او کوم زخمونه لري؟  نه سي احساسولی او نه یې زخمونه ویني. پوښتنه دا ده چي هغه ولي کړېږي
کله چي هغه د قوماندان مخ ته پر مال کړوپه سي او سر د قوماندان په غېږ کي کښېږدي، نو په پوندو کي یې تڼاکي  
راښکاره سي، نه پوهېږم چي د محفل کیمره مېن څنګه د نڅاګري د پښو تڼاکو ته پام سو، په ویډیو عکاسي کي لومړی  

علومېږي، تڼاکي له لیري توربخن رنګ لري، خو وروسته ورو ورو رانژدې کېږي،  د نڅاګري د پښو تڼاکي له لیري م
 کله چي رانژدې سي نو معلومېږي چي تڼاکي چاودلي او ویني ځني بهېدلي دي.

تڼاکي اوس د تویولو لپاره نوري ویني نه لري، اوس یې رنګ تور اوښتی دی، خو د هوس لېونیان داسي فکوي چي  
سرې کړي دي. کله چي نڅاګره د قوماندان په پښو کي سر کښېږدي نو په ظاهره داسي   نڅاګري پښې په نکریزو 

ښکاري چي پر هغې قوماندان ډېر ګران دی، خو د هغې پښې خوږېږي، نه سي والړېدای او غواړي چي لږ هوسا  
و قوماندان  سي. کله چي محفل خالص سي او نڅاګره د قوماندان خوا ته ورسي چي خپله حق الزحمه ځني واخلي، ن

ته نه   فاحشې  په تونده ژبه داسي ورته وایي:  ایله کوي،  او تش الس یې  هغې ته پر مخ یوه کلکه څپېړه ورکوي 
 شرمېږې؟ موږ لس کاله جهاد کړی دی، ته له موږ څخه هم پیسې غواړې؟ 

د توی سویو پر    تر دې څپېړي وروسته د محفل ګډونوال یو یو له تاالر څخه وځي، وروسته کیمره پر غالۍ باندي 
 یو څو څاڅکو وینه درېږي، په عکاسۍ کي څاڅکي ورو ورو رانژدې کېږي او وروسته تیاره راځي. 

زموږ هم عجیبه ژوند او عجیبه ټولنه ده، زموږ په ډېرو خوښیو کي به ډېر غمونه او په ډېرو تودو ولولو کي به مو 
ني، ایله بیله کوم هنرمند پیدا سي او د ټولني دې ناویلو  ډېر ساړه آهونه پټ وي، عام خلک دا آهونه او غمونه نه وی

 او نا لیدلو واقعیتونو ته ځیر سي او په دې ډول د خلکو ویده ضمیرونه هم وتخنوي. 
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