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میلمه تر ډېره دسمال سترګو ته نیولی و. زما خو هسې هم زړه نری دی. له ډاره مې پوښتنه نشوه کوالی. ما ویل 
 .غږونه پورته شي او شاوخوا خلک وارخطا شيهسې نه کوم د غم خبر وي او بیا یې په اوریدو زموږ جوړه 

 

 .تر ډیره خاموشي خوره وه، دومره خاموشي چې حتی د میلمه د زړه درزا اوریدل کیده
 

 :زړه مې غټ کړ
 

 .چای واخله، پیاله دې سړه شوه
 

کیدو امکان و. بیرته په ډنډ سترګو یې راوکتل. پیاله یې پورته کړه؛ خو السونه یې داسې لړزیدل چې د پیالې د چپه 
ورو اوریدل کیده. یو دم یې السونه لرې    ـ یې کیښوده او بیا یې دواړه السونه سترګو ته ونیول. د سلګیو غږ ورو 

ږي؟ له دې سره پړینګ په ژړا شو. ما ویل اخ، لکه چې زموږ د ځنګلونو قاتالن اوس ـکړل: هغه د کلي چنار دې یادی
 ... هو، څه شوي؟ چنار خو روغ دی کنه؟ په خپل ځای والړ دی کنه ژر مې وویل:  د کلیو تر چنارونو هم راورسیدل.

 

ورو زیاتیده. د یوه بد زیري اوریدو ته منتظر    ـ  د تایید په توګه یې سر وخوځاوه او بیا غلی شو. د زړه درزا مې ورو
وم. میلمه پیاله پورته کړه، چای سوړ شوی و، د سترګو په رپ کې یې تشه کړه او بیا یې د تازه چای لپاره راوړاندې  

 :کړه. غوښتل مې د چنار په اړه پوښتنه وکړم؛ خو هغه خپله خبره شروع کړه
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 !بلکل هماغه چنچڼې و انډیواله، موږ د چنار چنچڼې یوو. هو.
 

حیران شوم، هیڅ د دې تشبیه په وجه نپوهیدم. په ډیر فکر وهلو مې سر ګنګس شو. یو شور پکې و، ما ویل اوس به  
 .لکه دیګ بخار وچوي

 

 :میلمه غلي راوکتل
 

یاد دې شي، هغه مازیګر قضاء چې به ستړې مرغۍ له کروندو راغلې. نهرو منتظرو بچیو به یې د خوشالۍ شور  
جوړ کړ. د چنار هره پاڼه به خوځیده. موږ بې رحمو به د لیندۍ ګوزار وکړ او له دې سره به چنچڼې والوتې. د  
کومې یوې پر سینې به د لیندۍ ګاټی ور ننوتلی و او څیرې ګیډه به راولویده. د ځینو به بڼکې لکه مجبورې نڅاګرې  

 .دوره وکړه او بیا به په چنار را تویه شوې ورو تاویدې او راښکته به شوې. چنچڼو به یوه لنډه ـ ورو
 

 :سړی غلی شو. سر یې د دواړو زنګنونو منځ کې کیښود. ډیر ځنډ وروسته یې سرې سترګې راپورته کړې
 

کټ مټ هماغه چنچڼې یوو. ښکاریان راشي، ډز وکړي. خلک وږي بچي پریږدي، منډه کړي. خو بیرته خپلو مېنو  
ه د بل ډز په ویره کې تیریږي. په دې تېره نیمه پیړۍ کې خو د خپلو خلکو مهاجرتونه ته راوګرځي او بیا یې هره لحظ 

 .شمار کړه، هر ځل مو څه د کار ککرې له السه ووتلې
 

ته خو، د خپلو خلکو مهاجرتونو ته وګوره. ته خو د دوی خزان څیرو ته وګوره. اخر څه وکړي؟ تر اخره یې دمه  
 .جوړه نشوه

 

ډله    ـ  ډالرو په باران کې یې هم د ځینو خیټورو له السه خپل وطن کې ګیډې مړې نشوې. ډله   د جمهوریت د دور د 
ځوانان مو د ځنګلي او سمندري ژوو اذوقه شول. د قاچاقبرو د کاروبار مواد شول. د ایران پیښه دې یاده شي؟ هغه  

انو خوږو اوبو د څښتن وطن موټر کې چې وسوزیدل، هغه له موټره چې یې سرې لمبې پورته کیدې، هغه د پریم
بچي، چې د یوه څاڅکي اوبو په ارمان چیغې وهلې. هغه له بدنه چې یې لمبې پورته کیدې او همدا نارې یې وهلې:  

 !یک کم آب، سوختم
 

له دې سره یې داسې چیغه کړه، ما ویل که حجرې ته اور راننوت او دی هم وسوزیده. ما هم ورسره ښه په اخالص  
 .بدرګه کړه

 

 :بیا یې ځان کنترول کړ
 

د هغو مسوولینو سرنوشت دې ولیده چې خپله له ډیر مړښته چاودیدل او په ملت یې دغه شان سخته وه؛ څنګه خوار  
 ...او ذلیل شول، څنګه خدای وشرمول او

 

یږي؟  په ژړغونې غږ یې وویل: اخر، دا د کوم عذاب سزا ده؟ دا څنګه دایمي عذاب دی چې نه خالصیږي؟ دا به څه ک
تر کله به مو له ګل وطنه کله له ناامنیو او کله له ولږې خلک په تېښته وي؟ دا وطن لکه ګور چنار، کوم چنار کې  

 چې شور نه وي، نغمې نه وي، خاموش وي، د هغه به څه خوند وي؟ 
 

مو نصیب وي.  ما ویل بس کړه انډیواله! زړه دې راوخوړه. زما خپل غمونه کم دي. همدا به مو قسمت وي. همدا به 
 .اوس دې خدای ژر ژر حالت سم کړي. نور دې هیڅ افغان، وطن پریښودلو ته نه احتیاجیږي

 

غلي خو په غوسه راکتل او بیا یې ویل: همدا به مو قسمت وي؟ همدا به مو نصیب وي؟ دا تشې پلمې   ـ  میلمه غلي
کار کولو د پردیو له احتیاجه ځانونه خالصوي. دي. هوښیار او بیداره ملتونه خپل برخلیک خپله ټاکي. خپل وطن ته په  

 :ټول فکر یې خپل وطن ته د خذمت په اړه وي، نه د پردیو چوپړ ته. د عالمه اقبال شعر دې نه دی اوریدلی چې وایي
 

 روری داد ـی را سـ تـلـدا آن مـخ»
 که تقدیرش بدست خویش بنوشت 

 

 ر و کاری ندارد ـت سـلـه ان مــب
 «دیګران کشت نش برای ـ که دهق
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غلی وم. تر ډیره مې د خپل برخلیک د ټاکلو په اړه فکر وهه. دومره راته ناممکن ښکاریده لکه په دواړو پښو شل  
 .انسان چې غواړي د فوټبال سیالي وګټي

 

 :میلمه مې د چورت وهلو مزي راپرې کړل
 

نور له خپله وطنه فراري نشي. مسوولین  بس دی نور. له دې زیات باید نور افغانان محتاج نشي. له دې زیات دې  
 :دې د واک په شوق کې د خپل ولس اړتیاوې نه هیروې. مسوولین دې دا حدیث پاک نه هیروي

 

 «اال کلکم راع و کلکم مسوول عن رعیته»
 

د خلکو اندیښنې دې رفع کړي. هغوی ته دې قناعت ورکړي. په اینده دې ډاډمن کړي، تر هغې چې څوک په خپلې  
راتلونکې ډاډه نه وي، وطن ورته فقط کاروان سرا ښکاري. بس د تیښتې د موقع په انتظار وي. او بیا یې یو دم په 

 :لوړ غږ ټپه ُسر کړه
 

 څوک په رضا له ملکه نه ځي 
 یا د یار له غمه ځي   ،ر غریب شيېـیا ډ 

 

پیدا کړي، دا وطن به تش کنډر شي. بدرنګه تازه ګوټ یې وکړ او بیا یې ویل: که د خلکو د فرار بهیر همداسې ادامه  
 .به شي. وطن په انسانانو ښه ښکاري. واکمن په خپل ماړه او ارام رعیت ښه ښکاري

 

خلک دې هم ویښ شي. د پردیو او مغرضینو په اشاره دې له ُعقدو او کینو تېر شي. د هر هغه کار او اقدام مالتړ 
دې وکړي چې د وطن او ولس په خیر وي او د هر هغه کار مقابل کې دې لکه غرونه په یوه کتار کې ودریږي او  

طن پریښودو ستونزه نه هواریږي. څومره به هغوی دې متوجه کړي چې د وطن او خلکو په زیان وي. یواځې په و
 الړ شي او چیرته به الړ شي؟  

 

غلی شو. د موبایل پر سکرین یوه عکس ته یې کتلې چې په زرګونو خلک د وطن پریښودو په حال کې و. سترګې  
و چا ورو لړزې پسې واخیست، لکه دی چې هم د هماغه چنار چنچڼه وي ا  ـ  یې پرې تر ډیره ګنډلې پاتې وې. ورو

 .پرې د لیندۍ ګوزار کړی وي، یو دم پورته شو او په چټکو ګامونه له حجرې ووت
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