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 د هیلو سهار 
 
 

د ژمي فصل او د لیندۍ میاشت وه. په کړکۍ باندې ځوړنده پردې مې پورته کړلې چې ورسره مې د لمر وړانګې په 
دوه ګونی حس مې په زړه کې و، یوه یې راته د آزادۍ،  سترګو ولګېدې. د کور څخه بهر منظرې ننداره مې کوله. یو  

سوکالۍ او یووالي انځورونه په ذهن کې راوستل، هغه چې له هیلو او خوشحالیو څخه ډک وو. داسې احساس چې  
 !پکې د مینې رنګ پروت و

وي او الوتلی   بل یې هم په تورتمونو کې د یوه قفس کې بندي الوتونکي په شان چې وزرې یې چا په زنځیرونو تړلې
نشي. کېدای شي دا احساس یوازې له ما سره نه بلکې له ډېرو افغانان په ځانګړي توګه له ځوانانو سره هم وو. سره  
له دې چې د خدای پاک له دربار څخه مو تمه نه وه شکېدلې او د هیلو ډېوې مو په زړونو کې روښانه وې خو هغه 

 .سهار هسې سپیره او غمجن و
سندرې هم له ویر او درد څخه ډکې وې او هغه پخوانی شور ورسره نه و پاتې. سره له دې لمر ختلی  ان د مرغانو  

 .و خو پلوشې یې د پخوا په شان رنګینې او روښانه نه وې
په غرونو باندې د لمر سپیرې وړانګې پرتې وې، ځکه چې هغه هېواد چې مینه یې زموږ په وینو کې اغږل شوې  

 .ناخوالو سره مخ و.. وطن د مور حیثیت لري، نو د مور بد حالت یې اوالدونه غمجن کړي ووده؛ له ګڼو 
هر څه ډېر ناهیلي کوونکي وو، هر افغان ته به دې په کتلو کتلو له سترګو اوښکې بهیدلې د هغوی په سترګو کې غم  

 .ه او خفګان له ورایه ښکارېدهپروت و، نور نو ورسره د ژوند کولو تلوسه نه وه پاتې، په څېرو کې یې اندېښن
په پښتو کې یوه اصطالح ده چې وایي "په هغه کور کې چې غم وي؛ انګړ یې سپېره وي" مانا دا چې غم یې د خوښیو 

 !ځای نیولی وي
 .دا څه مې ډېر اورېدلي وو خو درک کړي مې نه وو، مګر دا ځل مې په سترګو ولیدل او په روح مې احساس کړل

ره وروسته له دې نو نجونو ښوونځیو، پوهنتونونو او کورسونو ته د تګ اجازه نه درلوده او دې  له ستونزو سره س
 .کار د افغان ځوانانو زړونه مات کړي کړي وو

دا چې دا هر څه به څه وخت پای مومي، نه پوهېږم خو سره له دې ټولو ستونزو او ناخوالو مې بیا هم د هیلو ډېوه 
یو راپورته کوي.    په زړه کې روښانه وه...  تورتمونو څخه سر  ټولو  دې  د  افغانستان  هېواد  به مې ګران  بیا  ځل 

هېوادوال به مې بیا سره یو ځای کېږي، هرې خواته به د سولې او امن غږ وي، د هر افغان په شونډو به مسکا خوره 
ونکي به د مینې او خوښۍ  وي. هغه ورځ به بیا هم رارسېږي چې د ټولو افغانانو یووالی به نړۍ حیرانه کړي. الوت

سندرې زمزمه کوي. نجونې او هلکان به ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي. نور به په وطن کې د مرمیو او بمبارونو  
غږ نه اورېدل کېږي. بیا به هېڅ مور هم د خپل زلمي زوی د مرګ غږ نه اوري، هېڅ مېرمنه به نه سرتوري کېږي  

 .افغان له زړه او سترګو به غم ورکېږي او خوښۍ به یې ځای نیسياو هېڅ ماشوم به نه یتیمیږي. د هر 

 !دا چمن به یو ځل بیا زرغونیږي او بیا به زموږ سرونه له غرور هسک وي
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