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 د ژمنې ماښام
 
 

کله چې له کلي ښار ته راغلم ؛ خپلې رسمي بوختیا ته مې ستون شوم ، بالل سره مې د موبایل اړیکه وکړه ، ژمنه  
ګړۍ دری نیمو بجو ته ورسېده چې نور مې له دفتر څخه د وتو مې ورسره وکړه چې ماښام مهال به سره وګورو ،  

چمتووالی ونیو ، په خپل ذهن کې مې د پاتې ورځې کاري نقشه راغله چې تر هرڅه د مخه په کې د بالل لیدل  
لومړیتوب وو ، نور رڼا سیمه پریښودله لمر ولوېد، تیارې خپلې وزرې وټپولې ، تورې شپې مې څنګ ونیو خو زما 

 .و خیال د بالل د خوږو خبرو په انګازه کې ډوب وو ، جسم مې الر لنډوله او تر بندې دروازې ورسېدمفکر ا
د برېښنا د نشتون په ښار کې د وېرې انځور خپرولی شوی ، دروازه کې برېښنایي زنګ نه وو ترڅو د کور د ننه د  

نور ورته په تمه شوم چې د ناوختی له  خبرتیا الرام په اهتزاز راولي ، دروازې ته مې دوې وړې ضربې ورکړې  
کبله خلک په اندېښنه کې پاتې کېدل یو څو دقیقې نور ځنډ مې هم وکړ ، له ځڼډ وروسته مې موبایل را وکیښ خو د  
زنګ تڼۍ مې ال کاږلې نه وه چې غږ مې واورېد څوک یې ؟نوم مې ورته واخیست دروازه یې راخالصه کړه ، ښه  

مشي مو وکړل ، د بالل نوم وو خو هغه نه وو ، په زړه کې ډیرې پوښتنې راته پیدا راغالست یې وویل ، ستړي  
شوې او ځواب شوې، د بېلګې په توګه د ماښام د لمانځه وروسته به په خبرو شوی وي ، یا به له دوکان څخه یو څه  

برابره کړله ومې ویل  را اخلي او نورې چې ډېر وخت ټېر شو ،خبره مې په زړه کې نه ځایېده ، په خوله کې مې  
بالل چېرې دی؟ د ناستې برخوالو یو اوبل ته وکتل ،داسې حرکات یې ترسره کړل چې زما د خفګان سبب نشي ،ځګه 
چې بالل زما په زړه کې خای درلود او زیات پرې خوږېدم ، د ځواب ځڼډ راته زیاتې وسواسې پیدا کړلې ،خاموشي  

په ژبه وویل ؛ دخدای لپاره څه خبره ده ! په ځواب کې راته وویل شول    مو نشوای زغمالی له خولې مې د احساساتو
 . چې بالل بې هوښه شو او روغتون کې دی

حیران شوم چې څه وکړم او له خپل ملګري سره څه کولی شوو، له ځنډ وروسته مې له جیبه موبایل راویوست او د 
؟ په ځواب کې راته وویل شول : په اتا ترک روغتون  پایوازانو سره په اړیکه کې شوم ، چېرته یې؟ بالل څنګه دی  

 . کې یو ، مریض په کوما کې دی ، اوس مهال کومه اړتیا نشته وروسته احوال درکوواو دعا ورته کوئ
همداسې په ځواب کې غرق شوم ،اندېښنو په غېږ کې واخستم ، همدې سمندر ډوب کړم او ځای پر ځای ویده شوم 

کي ژوند او کورنۍ په اړه مې ذهن بوخت وو، دردمن زړه مې ارام نه درلود ، سترګې مې  ،ځګه چې د بالل ، راتلون
رڼې شوې ، تیارې ټولېدلې او اذان مې واورېد، نوې ورځې ته مې هرکلی وکړ او د واکمن ذات په نوم مې خوځښت  

 .پیل کړ
هېڅ څه په چورت کې نه وو ،  ورځ نوې وه ، فکر او خیال مې د پرون سره تړلی وو ، له مریض پرته بلخوا مې  

لیدلو اجازه یې   تصمیم مې ونیو چې روغتون ته والړ شم او ملګری مې نږدې وګورم اوکله چې نږدې ورغلم د 
 . رانکړه

بیا هم تکنالوژي ښه وي، ځګه هر څه چې وي په خپل وخت ترې خبرېږې، په موبایل مې یې پوښتنه کوله ، ښه خبر 
سوسې به مې ال پسې زیاتېدې او ذهن مې د نوموړي خالقیت او تېز هوش نیولی وو،بلخوا راته نه راته ، اندېښنې او و

 . د پالر یوازینی زوی وو، چې مېنه یې پرې اباده وه او راتلونکې یې ورسره تړلی وو
ګړۍ لس نیمو بجو ته ورسېده، زنګ له څوک چې له خوبه راوپاڅوې راویښ کړم باور مې نشوای کوالی ، بیا مې  

 ر نه راته ،ویل مې په تېلفون به سم پوه شوی نه یم ، باو
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