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 ۰۴/۰۴/۲۰۱۶          خالق رشید
 

 ... پرخارجیانو سپي ګران وي
  

اه ګلندامې ترور خاوند په لشکرګ بل سره ویل چې د کوچنیان وو، چې کلیوالو به له یوه او کې ډیر موږ په هغو کالونو
امریکایانو په با ب دومره پوهیدو  هغه مهال د هغو په کمپنۍ کې کارکوي. موږ پر او بکوا کې له امریکایانو سره د

ورې چې ، شراب خوري او داسې نلمونځ نه کوي ،خولۍ نه په سروي چې سرونه یې لوڅ وي، پګړۍ نه وهي او
په  ،پیریانو بدتردي ، تردي دا خبره هم کوله چې کافران هم. یو شمیر سپین ږیرو خو به دلته اوس د ویلو وړ نه دي

 مهمه دا او ترې ال ، دا الوتکې وګورئموټر وګورئ . داعقل مال ورته ماتیږي دې چې داسې شیان جوړوي چې د
 ... په بل سرکې یې خلک اوري دنیا په یوه سرکې خبرې کوي او اسې شی جوړکړی چې دچې اوس یې د

 هغه مهال د دوی په باره کې اوریدې او په دې خبره خورا اندیښمن وو چې د ټولې خبرې وې چې موږ به پر دا
ه به خبرې ورسر، په کوم شان سته والړه کويله داسې خلکو سره په کوم شان نا اوغان به ګلندامې ترور خاوند میر

چا  ؟ داټولې خبرې به موږ ماشومانو په خپل منځ کې سره ویلي او دکوم شیان به دی ورسره خوري ،کوم کوي او
 : ، چېده په باب کړې وه خبره هم د خبره ماشومانه بنډار به مو پرې تود و. یو مهال کلیوالو ته چا دا

، منځ کې په جمعدار باندې مشهور و کارګرانو په وا به د، پخشیان زده کړي ، هغه اوس ډیراوغان را روان دی ـ میر
، په زیاتو نورو شیانوباندې یې هم . موټر یې هم زده دیګرده یې منډیس میراوغان بولي خو اوس یې ترقي کړې او

 ... ځان مال کړی دی
، چې د چا زر راولي مو هیله وه چې خدای یې زر او دا وازو زموږ تلوسه هم زیاته کړې وههمدغو تودو خبرو او آ

څوک  ، چې ځه یاره زموږ په کلي کې هم دومره یووول وګورو. موږ په دې هم خوشاله ځ خبره په خوند خوند یې یو
. موږ په همدغه خبره باندې چې هغوی موټرونه او الوتکې جوړويشته چې د داسې خلکو سره یې ناسته پاسته ده 

 ځای او بل ځای هغه هم په ډیر کله یوا ال به کله نال لیوازې جمعه ګخوشاله وو، زموږ کلیوال هم داسې وو، خو 
 : احتیاط سره دا خبره کوله چې

یم چې هغه  غرونو شو، هغه له امریکایانو سره شراب خوري ... زه په دې هم خبر غرونو و او د میراوغان نور د -
 ...یوې لنډې مودې لپاره امریکا ته هم لیږلی دی یې د

ه ې ځانونه پ، موږ د ژمې دري میاشتې په جومات کې په مالیي درسونو باندته څه موده پاتې وهپسرلي شپو ورځو  د
،  د درنو سوټیو له غمه بې غمه شومال دا دعاوې مو کولې چې زر ښوونځي پیل شې او د او خوند ستومانه کړي وو

 .رې خوشاله ووپ او کې شمیرل مال تر سوټیو په خپله آسانتیا ښوونکي سوکان مو د چې د دا ما نا
غه زیات او جالب شیان زده ، رښتیا هم چې ههم له اوږدې مساپرۍ وروسته راغی ې میراوغان کاکاک په همدغو شپو

او زیات شیان یې له ځان سره هم راوړي وو. دی او لنې څوک و چې زموږ کلي ته یې د ږیرې خریلو  کړي وو
میراوغان  ، ګردو دعذاب خبره له یاده ایستلې وه واړو د ثواب اوماشین راوو ړ، دا نو دومره جالب شي و چې لویو او 

کې خو  کړ، په پیل ، زموږ مال صاحب چا پر دغه لویه ګناه باندې خبرشین باندې خپلې ږیرې چټي پټې کړېاکا په ما
 ليپزه خپل سور وا ، نو بیا یې داکړل شین شو، خو کله چې میراوغان اکا څه سوغات موغات ور تیر سره سور او

، هلته پرته له دی بل کال هسې هم عسکرۍ ته روان دي او شین والي ته جوړه کړه او ویل به یې چې دا هلکان کال
 ... هم ږیرې پرې خریي

زې جومات ، مالصاحب ورته ویلي وو چې یواه راوړي وو، رادیویې هم راوړې وهاوغان اکا ټول شیان له ځان سرمیر
 ... یي کار ی پوهیږي اود ، نورته به یې دننه نه راوړي

 او د نوې تږي کیدل چې یو ،ده خولې ته به مو سترګې او غوږونه تږي او د ده پسې روان وو موږ به ټوله ورځ پر
چا کوم ښه او  ، چې په کلي کې به هره خبره اوس موږ ته معلومه شوې وهیو ده دا . دپاملرنې وړ خبره ترې واورو

لي په ک ، یوه ورځ مدعلم اکا دالهه به یې په امریکایی تله کې تهغ ، اوکوله وکړ، نو ده به بیا تبصره پرې کار یا بد
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، هغه یې پوره یو ساعت درولي و او همدا خبره یې ده خوا زیاته پرې شنه شوه ، دویشت دروازه کې سپي په ډبره و
 : ورته تکراروله

ه ت ، هلته که رښتیا درابه زندان ته تلېځو نو بې سوال او ،، ته که اوس په امریکا کي وایـ داسې ظلم سړی نه کوي
 او ان چې خپله تنخوا نیمه د قدر کوي، زیات یې نازوي خپلو سپیو ډیر ، هغوی دوایم خلک داسې نه دي لکه موږ و

 ... نه کړې سپیو و ډول ظلم پر هغوی لپاره خرڅوي ... پام چې نور دا
سپیو په باب وې  دغو خبرو چې د ده پر ، موږ به دخبره وه حیرانیتا وړ خبره ګرد سره د میراوغان ماما دا موږ ته د

، هغه چې موږ ته اوس معلوم شوي وو او یا اتو کېده په عجایب کله خو ب درواغ راته ښکاریدې ... د ،، او کلهخندل
 ، هغه چې سره ویلې به یيسره تړلې وې لس او یوولس داسې خبرې وې چې هغه ګردې له سپیو مو شمیرلي وو تر

: 
 ... او زیات قدر یي کوي خپل سپي خورا ښه ساتي امریکایان -

، کوم خپلوان چا مور په کلي کې مړه شوې وه یو کې د ، یوه ورځ زموږ په چم ګاونډده خبره ده چې ویل یې داهم د
 ، خوواکي مور یې مړه دهګ، چې ید زر تر زره ځان کورته ور ورسويمړینې له امله تلیفون کړی و، چی با ده ته د
هغه لپاره  د ،، ځکه چې سپي مې ناروغه دیې نن او سبا زما درتګ شونی نه دیواب کې ورته ویلي وو چده په ځ

 ... څه ښه و، بیا به درشم که هغه یو سره اپاینټمنټ اخستی دی، سبا حیواناتو له ډاکتر مې د
ږ یره بیا امریکایان زموپه ت ،خارجیان :ځان سره ثبت کړې وه چې ویل به یېده په هغو کې موږ له  یوه بله خبره هم د

 ... نو پسې مري ،تازي نوم اوري کله چې د ،( سپو خورا شوقیان دید )تازي
 : ، چې ده به ویله یې موږ تر ډیرو پورې نه پوهیدوخو په یوه خبر

 ...وه چې ګواکي اصیل به وي پدرکرده به وي ... وروسته په دي هم موږ پوه شوو چې مانا یې داـ   
 ... سپو په شان نه کتل نورو وروسته موږ نور خپلو تازیانو ته لکه دله همدغه مهاله  او

 خارجی عزت وکړئ، نو تر وه چې ده به ویل چې که غواړئ د او وروستۍ خبره به چې ده په دغه اړه کوله هغه دا
کاره دي چې پوښتنه ترې  خوږي او فدا سپي په باره کې دومره خوا، ځکه دوی د یې سپي ته عزت ورکوئ ده به

څوم  د وایې چې دا که ورته و ، خودوو او دریو به کم درته ونه وایي، نو تراوسه دې څو ودونه کړې ړې چې تروک
مې اولنی دی او غواړم چې دي مې ګرد عمر  دا ،کوه چې څه پرې ونه شي ، نو هیله به درنه وکړي چې دعاسپي دي
 ... مل وي

ل، نه ولوستپوهنتونو ، دلته مو، دلته مو زده کړې وکړې، موږ له کلیوالي ښوونځیو ښاروته راغلوخدای کارونه وو د
و ا ، له خارجیانو سره مو ناستې پاستې پیداشوې، خو یو شي چې موږ به تل له خارجیانو سره لیدلخارج ته الړو

، ګاونډي دری سپي لري  ، زما اوسنيهمدغه له سپیو سره مینه وه او ده، هغه د دوی زموږ به یې هم شوق را پاراوه
غاړي  ، دومره ورسره سرګردانه دي چې ته به وایې دری اوالدونه ور دهمدوی باندې خوري میاشتي ټوله تنخوا پر د

 ... یې وي ، پر ځان دومره فکرنه کوي لکه چي په سپیو، که رښتیا ووایمدي
او راته  ي ويیوه نه یوه ځنځیر ماته راکړ ته نژدې لوی چمن ته رسیدلی نه و م چې بیا یې د کور سهار چې ال هر

ه سپي په لرلو سر ، ځکه نو له ماسره زموږ په خبره ځواني کوي او دلته بي سپیو چکر وهل خوند نه کويوایي چې د
ټولو  هغو ، زه پروم ناز چې دي خپلو سپیو ته ورکوي، خو زما لویه ستونزه داده چې کيیښ مې نورو الرویانو ته لوړ

رمیږم... هو، داسې چې کله کله ان سهار مهالي چکر هم پریږدم او نه ورځم ده په چم ګاونډ کې اوسیږم ش شیانو چې د
. زه اوس غواړم ته نیولي ويسپي ځنځیر را مخه د ... خو په دغه حال کې مې هم نه پریږدي او تر ګوډ مارننګ یې د

س ، زه اومین دی ګاونډی بل شان په خپلو سپو . زما دایوه بل کورته والړشم ده له السه خپل کور بدل کړم او چې د
او د سپو  اوغان اکا را یاد شی ، دومره چې ان میرمدغې لیونۍ مینې په باره کې سوچمټوله ورځ د ه ،نه لرم بل کار

، زه چې نه منلووړوې ، هغه کیسې چې ده به موږ ته ان هغه مهال ویلې او موږ ته دکیسې امریکایانو هغه د په باب د
، دومره په کې ډوب مینې خبرې را یادې شي دغو خلکو له سپو سره د ان اکا او د، نو میراوغاوس خپل ګاونډي ګورم

 : او را ته وایي میراوغان اکا مخامخ راته ناست دی، اوس هم ، چې فکرکومشم
ورې نه ګ کله هغوی ته په سپکه سترګه و ، پام چې چیرې اوسپیو څومره عزت کوي خپلو ـ اوس پوه شوې چې دوی د

 . پام... پام... !!! ؟، پام ..... هو
 پای
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