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 ۲۰۲۱/ ۰۹/ ۲۱                           نعمان دوست 

 

 
 ماښامی مجلس 

 
 

(۲۰ ) 
 
 

 
 

میلمه له راتګ سره سم کله د حجرې فرش ته کتل، کله توشکو او بالښتونو ته. دومره حیران و، لکه په لومړي ځل  
 .چې یې ویني

 

 پیل کړی؟ ما ویل خیر شه! بیا دې څه تمثیل 
 

غلی و چاینکې او د چایو پیالو ته یې هم حیران حیران وکتل او بیا یې ویل: شکر، الحمد هلل. ښه ده چې هرڅه سالمت  
 .دي

 

 حیران شوم: اخر څه پېښه شوې؟
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 .باور وکړه سخت خواشینی شوم. ما ویل که زموږ ماښامیو مجلسونو هم سر وخوړ ــ 
 

لوښي، بړستنې، توشکې او... د خرڅالو لپاره ایښي وو او شاته یې خلک غمجن غمجن  ښار ته تللی وم. د کورونو  
 .والړ وو. یو ځای چې ځیر شوم؛ هو به هو د همدې حجرې شیان راته ښکاره شول، زړه مې ډیپ ولوید

 

 .نور یې سر شاته پر بالښت کیښود او چورت کې ډوب شو
 

نګ شو، خاموشي مې ماته کړه. ما ویل: هغه هم زما د کور شیان  یوه شیبه چوپتیا منګولې ښخې کړې وې. زړه مې ت
و. زما ولس چې د کور لوښي د ولږې له مجبوریته لیالموي، هو به هو لکه زما د کور چې وي. خو، خیر دی؛ یتیم  
په ژړا پوخ دی. او بیا مې ورته د همدې نظام د لومړي دور کیسه وکړه چې پل باغ عمومي کې مې د څیړونکي 

اد نور احمد سهیم یو کتاب لیدلی و چې ده په خپل الس چاته ډالۍ کړی و او هغه له مجبوریته خرڅالو ته ایښی  است
و. او خپل هغه درد مې ورته هم تشریح کړ، کوم چې مې د ډالۍ شوې جملې له لوستلو حس کړی و. دا مې هم ورته 

آن د خلکو د کورونو خښتې، دستک، دروازې  وویل چې له هغه دور، د مخکې دورې هم شاهد وم چې په رڼا ورځ  
 ...غال کیدې. پکولیو جګړه مارو د دولتي ودانیو په کړکیو او دروازو ځانونو ته چایونه خوټول او

 

میلمه خپل چورت کې ډوب و. وضعیت یې خراب و، یو ژور درد یې په زړه کې څړیکې کولې او دا هرڅه یې په  
 .سترګو کې له ورایه مشاهده کیدل

 

 :پیالې سوړ چای مې اوکش کې تش کړ، له تازه چای مې پیاله ور ډکه کړه د
 

 ...ګوره انډیواله! ډېر د خدای شکر دی. دا حالت به هم تېر شي او
 

خبره یې را پرې کړه: عجب! د څه شي شکر؟ د همدې شکر چې خلک کورونو ته په شوق اخیستل شوي شیان 
 خرڅالو ته ږدي؟ 

 

دا هماغه ولس دی چې پخوا به یې د کور د لوښو په ځای د کورنۍ د غړو جنازې د اعتراض  ما ویل ګوره انډیواله! 
 په ډول ایښې وې. اوس ته ووایه؛ جنازو ته ناست ښه ول، که د کور لوښو ته؟

 

 نو هغه وخت چا جنګ کاوه؟ چا وژل؟  ــ 
 

مرمیو درزاهار کې وژل کیدل؛ شکر نه دی چې  هغه وخت جنګ و، کله انتحار، کله بمبار، کله انفجار او کله د   ــ  
ګوره؛ دا   .دا هرڅه اوس بند دي؟ که دوام یې کړی وای؛ دې یوه میاشت کې به څومره نورې ککرې پرې شوې وې

د ژوند عام اصول دي چې څه به ورکوې او څه به اخلې، موږ چې د کورونو په لوښو خپل سرونه واخیستل نو ګټه 
 :بدلون د اهمیت او میلمه ته د ډاډ ورکولو لپاره د انفال سورت دا آیت شریف تالوت کړمو ونکړه؟ بیا مې د دې 

 

« َ ِكنَّ َللاَّ  ۱َحِكيٌم«أَلََّف بَْينَُهْم ۚ إِنَّهُ َعِزيٌز  َوأَلََّف بَْيَن قُلُوبِِهْم ۚ لَْو أَْنفَْقَت َما ِفي اْْلَْرِض َجِميعًا َما أَلَّْفَت بَْيَن قُلُوبِِهْم َولََٰ
 

میلمه راوکتل: سمه ده. ستا په خبرو به زړه ښه کړم؛ خو اصلي خبره دا ده چې که جنګ نغد وژلو نو ولږه او بې  
 .کاري به مو تدریجي ووژني

 

ګوره، زه او بل هیڅوک د موجوده وضعیت پلوي نکوو. خو د بدلون هیلې په زړونو کې پالو او د جګړې د ختمیدو  ــ  
نعمت   ناڅاپه  د  یو  داسې  راپیل خونړۍ جګړه دې  پیړۍ  نیمې  له  کابو  نه کاوه چې  نکوو. هیچا ګومان  کفران هم 

 :ودریږي، ممکن همداسې روان اقتصادي وضعیت هم ډراماتیک تغییر وکړي. خدای ج په سورت )یس( کې فرمایي
 

 ۲«إِذَا أََراَد َشْيئًا أَْن يَقُوَل لَهُ ُكْن فَيَُكونُ »
 

 .شته چې زموږ په اړه د خدای ج اراده بدله شي او دا فقر او تنګالسي هم ورکه کړينوامید 
 

 بېشکه چې خدای قادر ذات دی؛ خو فکر نکوم، چې داسې دې وشي؛ ځکه همدا خدای ج سورت رعد کې فرمایي:   -
 

َ الَ يُغَيهُِر َما بِقَْوٍم َحتَّى يُغَيهُِرواْ َما بِأَْنفُِسِهم  ۳« ...»إِنَّ َللاه
 

 نو ایا ته خلکو کې دا تغییر وینې؟ 
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هغه وسلوال چې خپلو کې به د یو بل په ویشتلو پسې سرګردانه ګرځیدل،  هو، او ښه روښانه.وګوره جګړه کې ښکېل  ــ  
 نن یو بل ته خاندي. ستړي مشي کوي. د یو بل خوا کې ډاډه ګرځي، دا تغییر نه دی؟ 

 

 .یاره لغمانیه! ایله دې زړه را ښه کړ ــ 
 

 .هههه، ما سره چې ګرځې دا مزې به کوې ــ 
 

ځیر وکتل: خدای دې هغه ورځ نه راولي چې دا شیان هم بازار کې   ـ  ځیر  پورته شو، بیا یې د حجرې فرش ته ــ  
دعاګانو رخصت شو او ما لیدل   ـ  ووینم. هغه ورځ دې نه راځي، چې دا دمه ځای مې تش کنډر ووینم، په دعاګانو

 .چې په هره دعا یې رانه د خوندیتوب وسپنیز دیوالونه را تاویدل
ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 :د پورته ذکر شويو ايتونو ازادې ژباړې

 

ټولې شتمنۍ په مصرف غوښتي وای نو هم او خدای ج یې په زړونو کې مینه واچوله، که تا د ځمکې پر مخ د   ــ  ۱
 .دا کار دې نشو کوالی.خو خدای ج دا کار وکړ. بېشکه چې خدای مقتدر او دانا دی

 

 .کله چې )خدای ج( یو کار ته د کولو اراده وکړي، نو ورته ووایي چې و شه او هغه سمدالسه وشي ــ ۲
 

 .بدلوي، تر هغې چې هغه قام په خپله خپل حال بدل نه کړيحقیقت دا دی چې هللا ج د هیڅ قام حال نه  ــ ۳
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