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 ماښامی مجلس 
 

(۲۷ ) 
 

 
 

 .میلمه د ګوتو په شمیرلو حجرې ته راننوت
 

 :ما ویل و انډیواله! خو له ګوتو شمیرلو سره دا هم وایه کنه
 

 ...جانانهپه الره ځم، ګوتې شمارم، تا یادومه  –غم دې لیونی کړم جانانه 
 

 خو، اخر دا د چا مینې لیونی کړی یې او دا جانان دې څوک دی؟
 

کټ په خندا شو او بیا یې ویل: و ساده ګله! مینه په تشه ګیډه نه کیږي. نه جانان شته او نه د جانان د مینې   ـ  کټ
 .لیونتوب

 

 نو بیا دا ګوتې ولې شمېرې؟ ــ 
 

اکمنان او نظامونه شمیرل. زما چې یادیږي نو تر اوسه مو لس  هسې په دې لنډ تنګ عمر کې مې تېر شوي وــ  
درېیو، ټول په زور له منځه تللي. داود خان له خپله جمهوریت سره له منځه    ـواکمنان تجربه کړي. چې پرته له دو  

الړ. نورمحمد تره کی د خپل وفادار شاګرد په یوه انقالبي عمل کې مړ شو. د تره کي قاتل د خپلو دوستانو له خوا 
ګړو وروسته د یوه سوری شو. ببرک د خپل بادار لخوا واک پریښودلو ته اړ شو. ډاکټر نجیب له اوږدو ج  ـ  سوری
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بې خونده جوړجاړي له الري له واکه الس په سر کړای شو، د مجددي هغه وخت له څوکۍ زړه موړ شو چې الوتکه 
 ...یې وویشتل شوه، رباني او بیا

 

 انډیواله! لکه چې کوم ښوونځي کې تازه د تاریخ استاذ مقرر شوی یې چې داسې لکچرونه دې شروع کړي؟ ــ 
 

له کومه شي. څوک چې برحال ښوونکي وو، اوس خپلو معاشونو پسې وږي، تږي او اللهانده ګرځي،   ههه، استاذيــ  
موږ به ترې څه خیر وکړو. نن هسې، په یوه چورت کې الړم او بیا په الره مې تېر واکمنان یادول او فکر مې واهه  

، د قدرت لپاره خپل ورور واژه،  چې ښه؛ څه ګټه مو وکړه؟ که د تېمور شاه له اوالدې صرف نظر وکړو چې ورور
سترګې یې ترې ایستلې او تورو کوهیو ته یې غورځاوه، نو زموږ په یادښت هم ګڼ نظامونه په زور چپه شول؛ خو  
نتیجه څه شوه؟ هغه نظم او سوکالي چې مو د ظاهر خان وخت کې لرله، د داود خان وخت کې یې سر وخوړه. هغه 

خان په وخت کې لرل، د خلقیانو پرچمیانو په وخت یې کې سر وخوړه. هغه  عزت او پرمختګونه چې مو د داود  
 ...نظامي ځواک چې مو د همدوی وخت کې درلود، د رباني وخت کې چورتاالن شو او

 

ته دې دا پیاله واخله، چای دې سوړ شو. کور کې ګاز هم ختم دي او له نرخه خو یې خبر یې چې اسمان سره  ــ  
چې ګمرکي تعرفو کې پوره تخفیف راغلی، الره کې خپلسرې اخاذي نه کیږي، خو بیا هم  خبرې کوي. سره له دې  

 .قیمتونه لکه د ګاز ډبې چې واشل لیک شي، همداسې هوا ته روان دي 
 

هو، وهللا. موږ هم حیران یوو چې دا څه روان دي، دا به څه کیږي. هسې نه داسې وخت راشي، چې د چای لپاره ــ 
 . تودې کړواوبه په لمر 

 

 !هههههه. هیڅ شک نشته. خو کاش موږ ولیان وای ــ 
 

 ولي؟ ولي د قیمتیو په کنترول کې رول لري؟ ــ 
 

نه، کوچینوالي کې مې کیسه اوریدلې وه چې یو ولي و، ډیر وږی شو. یو کب یې ونیوه خو هیچا ورته نه پخاوه،  ــ 
لمر ته وویل چې راښکته شه! لمر دومره راښکته شو چې د  اخر یې پاک کړی کب پر یوه ډبره کیښود او بیا یې  

 .سترګو په رپ کې یې کب پوخ کړ
 

سترګې  .واه، کاش داسې وای؛ خو موږ او والیت؟ ویریږم چې دا بیکاري، دا قیمتي، دا فقر مو د کفر سبب نشي ــ  
 :بند غږ یې ویل ـ یې سرې شوې. په بند

 

 * کاد الفقر أن یکون کفرا
 

ممکن داسې   «افغانستان د استثناتو وطن دی »خدای مهربانه دی. هغه مشهوره مقوله دې نه ده اوریدلې چې وایي: ــ 
 .استثنایي تغییر راشي چې یو دم اقتصادي څرخ په حرکت راولي 

 

واکمنۍ او  میلمه موسک شو او بیا یې ویل: ما چې ستا حجرې ته په الره ګوتې شمېرلې او په زور نسکورې شوې   ــ
بیا مې د خپلو خلکو او وطن بدبختۍ شمیرلې نو په همدې فکرونو کې وم چې: کاش، موږ د نظامونو د پرزولو په 
ځای د هغوی اصالح ته کار کړی وای. که داودخان سپینه کودتاه نه وای کړې، سرې ته به الره نه هواریده. که  

اصالح ته کار کړی وای، نو خپل عمر به یې دومره لنډ نه و.   سرې کودتاه چیانو د نظام د چپه کولو په ځای، د هغه 
دومره به خلک او وطن نه دربه دره کیده. که د هغوی ځایناستي خپلو کې جوړ راغلي وای او د یو بل د پرزولو هڅه  

 ...یې نه وای کړې، کیسه به نه خرابیده او
 

 ر دي؟ د فارسیوانانو خبره، ګذشته را صلواة، اوس څه کول په کا ــ 
 

بار چپه کولو نسخې دا   ـ  له تېرو درس اخیستل. د نظام د چپه کولو په ځای یې اصالح ته کار کول. ځکه د بار ــ  
ناروغ وطن او رنځور ولس کوما ته رسولی. دا د مقاومت او قهرمان سازۍ فکرونه له سره ویستل په کار دي. د یو 

 ...بل مالتړ په کار دی. خو
 

 خبره دې مکمله کړه، څنګه غلی شوې؟  ــ 
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خلکو زړونو ته الره پیدا کړي. هغوی ته خبره مې دا کوله چې د نظام چلوونکي هم باید دا واقعیت درک کړي. د ــ 
کارونو ته لومړیتوب ورکړي   ود مشورو فرصت ورکړي، مشورو ته یې اهمیت ورکړي او عمل پرې وکړي . هغ

 ...چې ولس ته سوکالي راولي او
 

ماښام خو لمر رښتیا، د ګازو د قیمتۍ خبره دې وکړه. په تشویش کې دې کړم. زما او ستا مجلسونه خو ماښامي وي،  
 . هم نه وي چې د چای لپاره پرې اوبه جوش کړو

 

پیاله مې ورته تازه کړه، ما ویل همدا نن ماښام له دې ګرم چایه خوند واخله، د سبا لپاره له اوسه زړه مه خوره.   ــ
 : شاعر وایي

 

 ده بست ـنـدر ی را که ب
 از است ـری بگـدری دی

 

تشه کړه، پورته شو چې څنګه له دروازې ووت، بیرته یې مخ راواړو: له دې  میلمه موسک شو، پیاله یې په خوند  
 بیت خو دې دا مطلب نه و چې که د دې حجرې ور مې په مخ وتړل شي، نو د بلې په لټه کې شم؟

 

مې   زه خو شراب نه څښم ستا محفل سره»ما ویل: استغفرهللا، نه، اڼډیواله. ډاډه راځه او بل تا خو پخوا راته ویلي و:  
 «مینه ده

 

 .میلمه، په موسکا روان شو او ځان سره یې ویل: بلکل، ستا محفل سره مې مینه ده
 

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــ
 

 .د حدیث ژباړه: نږدې ده چې فقر د کفر سبب شي*

mailto:maqalat@afghan-german.de

