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 ماښامی مجلی 
 

(۱۰ ) 
 

حجرې ته له راننوتلو سر سم یې راته پر اوږه سر کیښود. داسې ویر یې شروع کړ ما ویل که اوس به ټول ګاونډیان  
خپل ورور د شهادت ورځ را یاده شوه چې د یوه ملګري ته د    را منډې کړي. هیڅ د پوښتنې مجال یې نه راکاوه. ما

 .پر اوږه مې سرکیښود او ښه مې زړه تش کړ
 

 .بس، نازک زړه مې هیڅ تاب را نه وړ او ژړا مې ور سره ښه په اخالص بدرګه کړه
 

 .د میلمه غږ ورو شو. په پوزه یې ژوره ساه واخیسته، پرې یې ښودم او دیواله ته یې ډډه ووهله 
 

 .یپر قوطۍ ته مې الس کړ، هغه هم لکه زموږ د خلکو اوسني جیبونه، تشه توره وهټیشو پ 
 

 زما خو دې بوټ زړه راوویست؟ ما ویل انډیواله! اخر څه کیسه ده،
 

 .بیا یې شونډې الړې او راغلې، ژر مې ورته د چای پیاله وړاندې کړه. دوه درې ګوټه یې ترې وکړل او غلی شو
 .نپوهیدم. ما ویل پریږده یې چې لږ ارام وکړي، بیا به مجلس شروع کړوهیڅ د پوښتنې په چل 

 

له جیبه یې موبایل راوویست، سترګو ته یې نږدې کړ. شونډې یې مرۍ مرۍ شوې او بیا یې داسې چیغه کړه لکه په  
راوړاندې کړ. په نه  ماشوم چې ګرم چای چپه شي. په یوه الس یې دسمال سترګو ته نیولی و، په بل الس یې موبایل  

زړه مې ترې واخیست. په یونیفرم کې د یوه یوسف مخي چناري ځوان عکس و. خواته یې بل یو حسین ځوان و، 
 .غټې سترګې یې د خپل پاج په څیر تورې کړې وې

 

 .دواړو جوړه عکسونو ته مې وکتل؛ خو له ژړا سره یې په مناسبت هیڅ پوه نشوم
 

 :چې خبره یې شروع کړه  ال مې پوښتنې ته خوله جوړوله
 

 .دې جګړو زموږ دغه شان ځوانان وخوړل. دواړه مې کلیوال و. له یوه تازه ناوې پاتې شوه او له بل واړه بچي
 

سلګیو ونیوه او بیا یې په څه خوارۍ راته وویل: څو کاله وړاندې دې راته د یوه انګریزي شعر ژباړه لوستې وه، ته  
 .ه را وریږيخو هغه وګوره.نن مې سخت په زړ

 

 .فکر کې الړم، موبایل کې مې لټون پیل کړ
 

 :شعر پیدا شو، چې شروع مې کړ، ویل یې همدا دی ادامه ورکړه
 

 ما یو ځوان وواژه »
 

 ډیر ښکلی و،  
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 .دومره ښکلی چې که ښار کې مې لیدلی وای، نو میکدې ته مې دعوت کاوه 
 

 خو ما وواژه،  
 

 ځکه  
 

 « .وژلمکه وژلی مې نه وای، زه یې 
 

ګل ځوانان په یو بل ووژل. که جنګ نه وای، خپلو    ـ  له دې سره بیا په چیغو شو، ویل یې: دې خونړۍ جګړې څه ګل
 .کې به یې یو بل ته میلمستیاوې کولې

 

اوس به د مقتولینو تعداد   غلی شوم. ما ویل: آه، کاش د دې جګړې ضرر یواځې جګړه کې ښکیلو ډلو ته رسیدلی.
 .نه ودومره لوړ 

 

 .جګړې خو په زرګونو هغه ښایستونه هم جارو کړل چې هیڅ پکې ښکیل نه ول
 

 میلمه پورته شو، ویل یې: 
 

 .بخښنه غواړم، نن مې وژړولې 
 

 ما ویل: 
 

 .کاش، دا مو وروستۍ ژړا شي
 

 کاش،
 

 .جګړه د تل لپاره ختمه شي، په موږ خو عمر تېر دی چې راتلوونکی نسل له ژړا خوندي شي
 

آینده نسل مې د زړه په هنداره کې وکوت، په خطاب کې مې ورته غیر اختیاري د مرحوم احمد خان دا له سوزه ډکه  
 :سندره زمزمه کړه

 

 مړاوې دې په سترګو کې د مینې دا ډیوې مشه »
 « رې لمدې مشهـیـرګې په ژړا چـدنۍ ستـنـستا خ

 

 .له حجرې ووتمیلمه هم را سره دا بیت په اورني غږ بدرګه کاوه او 
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