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 د مینې لیک 
 

 سیلۍ! ستا یاد
السي ګړۍ ته مې وکتل، تازه ښکارېدله، بالکل هغسې تازه، لکه په لومړۍ ورځ چې څنګه راسپارل شوې وه او 

وساته، ته چې هر ځل ورته ګورې، زه به دریادېږم! نور نو ستا خوښه چې ته  سپارښتنه یې راته شوې وه: دا ګړۍ  
 زما یادونه څنګه ساتې او زړښت، ختمېدلو او ورکېدلو ته یې پرېږدې؛ که...؟ 

په هغه وخت مې هم الس ورته پورته کړ او د ششش په اواز مې ځان ته متوجه کړه: زه هغه نه یم چې زمانې سره  
 !ستا یم او ستا به واوسمبدلون کوي، ستا وم، 

 .ویې خندل
ساعت ته مې ځیر شوم، هېر مې و، چې ولې مې لستوڼي نه را وېستلی و، بېرته رایاد شوه، سر ته مې ټس ورکړ،  

 ورو مې وخندل: نو ساعت خلک د څه شي له پاره ګوري؟ خو بجې )وخت( به ګوري که نه؟
اتې و. ټولګي ته ننوتلم، یوې ژورې خاموشي له حاالتو غمازي  بجې وې، د درس پیل ته ال نیم ساعت اوږد انتظار پ ۷

کوله. له ازله مې خاموشي خوښېدله، خو چې له کومې ورځې مې »هغه« ولیدله، د مرغانو ژبه مې پیدا کړه او د  
 .تلي وود سردونو، ساندو او شور له نړۍ بېرته راغلی وم، دا هر څه مې له برداشته وشور دنیا ته ننوتلم. مګر اوس چې 

کتابونه مې په مېز کېښودل او د تختې مخې ته راغلم، مارکر مې پورته کړ. خو د څه لیکلو وس مې پیدا نه کړ. د 
مارکر د وچ والي له ډاره مې ژر سرپوښ پرې کېښود. له ټولګي ووتلم. د څنګ پارک ته روان شوم. تر لیرې لیرې  

پاټ خلکو منډه وهله او ځینو بېا ډول، ډول ورزشي حرکتونه څوک نه ښکارېدل. یوازې له شنو ونو هاخوا په فوټ  
  .کول. زما پام ورسره غلط نه شو. مخ مې ترې وګرځوه. د پارک مسؤل ته مې پیسې ونیولې او ټیکټ مې واخیسته

د مړاوي شوي ګالب تر څنګ، د شنو اوبو »حوض« په غاړه کېناستم. موبایل ته مې الس کړ، په غوږیو کې مې د 
ساحر علي باګا غمژنه سندره: »جا محبت تجهې الوداع کردیا« ولګوله. سر مې د کیڼ لور څنګل ته کوږ کړ او 

  .سترګې مې پټې کړې
 :سندره مې په حواسو خپره شوه. څه یوه ښکلې معنا یې درلوده

 خوښۍ مې خرڅې کړې،  
 غمونه مې واخیستل

  چې ته مې پرېښودې؛
 نو را یاده شوې
  م؟په دنیا څه وکړ

 چې ته زما نه شوې 
 په سهوې کې مې فیصله وکړه
 ځه مینې تا سره مې ختمه کړه 

... 
  ناپوهه او بې صبره زړه مې

 داسې غلطي وکړه
  زه نه پوهېدم چې

 جدایي به هم یوه سزا وي 
 څه وجه به لري،  

 چې زړه یې داسې مات راوړ 
 چې د ټولو خپلو په خاطر یې 
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 یو خپل پرېښود  
  هم و نه رغیږي هغه چې کله به 

 دومره ژور زغم مې خوړلی 
 په سهوې کې مې فیصله وکړه
  ځه مینې تا سره مې ختمه کړه

... 
 که زما له وسه پوره وای

 نو بېرته مې هغه شیبې راوستې
 نه مې ته تللو ته پرېښودې

 نه به تا یوازې پرېښودم
 که چیرې بېا ممکنه شوه 

 پرېنږدمتا به له وصاله وروسته جدایي ته 
 که له جدایي وروسته کله سره مخ شو

 نو لومړی به ښه سره ژاړو 
 اوس هنداره ولې وګورم

 زما ښکلې څهره پاتې نه ده
 په سهوې کې مې فیصله وکړه
  ځه مینې تا سره مې ختمه کړه

... 
د مالګې کار    سندره ختمه شوه. له پیل وړاندې مې فکر کاو، چې زخمونه به مې مرهم کړي، خو ایله چې په زخم یې

  .وکړ
سترګو مې اوښکې پیدا کړې، ژر مې سر پورته کړ، په بیړه مې ها خوا دیخوا وکتل، څوک نه و، په غېږ کې ایښي  

رنګین دسمال ته مې وکتل، سر مې څنډ واهه: »دا د اوښکو له پاره نه ده، دا باید د هغې په یاد کې همداسې تازه او   
 .«روغ وساتم

د سترګو په کونجونو کې ایسارې اوښکې پاکې کړې. څو شیبې غلی کېناستم. ټول حرکات او د کیڼ الس په شا مې  
 !حواس مې ساکت کړل. په تېرو یادونو کې ډوب شوم

 په خشکه مې سیلۍ ته وویل: دا نو امکان لري، چې ته الړه شې او زه دې هېره کړم؟ 
ه په خپل ځای کې لکه بت داسې شوم. پوهېدم خود د سیلۍ په سترګو کې ټینګې شوې اوښکو اننګیو ته الره وکړه. ز

غرضي کوم؛ خو هغه مینه څه چې خود غرضه نه وي؟ مینه خود غرضه ده. مئین همېشه په خوبونو او خیالونو کې 
 .معشوقه د خپل تخت ملکه ویني، کله یې هم په بل چا پېرزو نشي

ېا یې په سلګیو کې تېز، تېز وویل: ته فکر کوې، سیلۍ مخ ته السونه پورته کړل، اوښکې یې له سترګو وشړلې او ب
 ...چې دا هر څه ما ته هم اسانه دي. هیڅ اسانه ده، چې زه له تا لرې شم؛ خو زه دا هر څه کوم او له تا هم هیله لرم 

خبره مې ور پرې کړه: له ما یې هیله مه لره، که ته ځې؛ نو په مخه دې ښه شه، خو زه له هېرونکو نه یم! که دې 
 .خت پیدا کړ، بېا راشه، بېا به هم زه ستا یم او ستا په انتظار به مې وجود پاییږيو

کاله پخوانۍ انګازې یې زما وجود    ۲په بېړه له ټولګي ووتلم او په درز سره مې دروازه پورې کړه، چې د غږ  
 .ولړزوه او له تېرو یادونو یې راپورته کړم

 .څومره بې ځایه زور واهه اه، سیلۍ ته څومره مجبوره وې او ما 
 .کاش ته مې خوشحاله رخصت کړې وای! اوس خو به مې خوبونه په ارام وای

 .اې سیلۍ! امکان نه لري، چې بېا دې وګورم
 .زه ډېر یوازې شوی یم! دومره یوازې چې خپله خاموشي هم را سره وفا نه کوي

 .له ځانه مې بد راځي، ان خپل وجود مې بد ایسیږي
پوهېږې! کشره خور مې هره ورځ را ته وایي، چې وېښته مه لنډوه؛ مګر ما بیخي کم کړي، له سمولو او ږمنځولو  
یې خالص یم! دا کار مې ځکه کړی چې هندارې ته اړ نه شم. ستا له تګ وروسته مې کوم انځور نه دی اخیستی او 

 .نه مې بېا هندارې ته په ښه زړه کتلي
، وایم زه به د دې ویړې نړۍ تر ټولو سخت وګړی یم. خو کله چې باران شي، یا لمر غروب  کله ناکله دومره کلک شم

ته لنډ وي او زه د شفق په لمنو کې ستا د وروستۍ ورځې سرې سترګې را یادې کړم، نو له سترګو مې اوښکې الړې  
 !م نه پریږديشي؛ خو تباه نارینتوب یې کړې، چې خپلې مینې پسې مې هسکو چیغو او لوړو کوکو ته ه

د نن ورځې حال به درته ووایم: ټوله شپه مې له کوره بهر د میلمستون په انګړ کې تېره کړه. له یخې سیلۍ )باد( مې  
ټول وجود لړزېده، خو تر اخیره پورته نه شوم، په شنه سهار له کوره را ووتلم. درې کتابونه او دوه د یاداښت کتابچې  
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ې ښوونځي ته پلي مزل وکړ؛ خو ال هم نیم ساعت پاتې دی او زه پارک ته راغلی  مې را واخیستې. پوره یو ساعت م
  .یم، چې ستا یادونه وژاړم او زړه سپک کړم

شکمنه نه شې! ښوونځی مې ستا له تګه وروسته پرېښود؛ درې میاشتې نه ورتلم؛ خو یوه ورځ په بازار کې سرمعلم  
 !یو ازموینو پورې یوه میاشت پاتې او باید ورشم ولیدلم او کلکه وعده یې را نه واخیسته، چې کلن

نمره فارغ شوم. یو نیم کال همداسې وګرځېدم؛ خو سږ کال بېا سرښوونکی راپسې نښتی    ۶له لومړي مقامه ولوېدم او  
  :و، ویل یې

  ".د پښتو مضمون ښوونکی نه لرو. ستا خو له اوله شعر، شاعري او ادب سره جوړه وه، نو ښوونځي ته راشه"
 !ما ډیر نه او نو وکړل؛ خو هغه ویل، چې: د زده کوونکو د راتلونکې )اینده( سوال دی

سر ښوونکی ګرم نه و، هغه زما له کیسې څه خبر و. یوازې د وجود په کمزورۍ را سره وغږېده. هغه هم د نورې  
ړه او سترګو په حال خبر نه  نړۍ د هغو میلیونونو انسانانو په څیر دی، چې یوازې په باطن پوهیږي، ستا په څیر د ز

دي. یوازې ته وې، چې زه دې سر تر پایه لوستلی او پېژندلی وم! مګر ته هم الړې! ګیله نه کوم، ځکه ساحر علي  
  :وایي

 څه وجه به لري؟ »
 چې زړه یې داسې مات راوړ 
 چې د ټولو خپلو په خاطر یې 

 «!یو خپل پرېښود 
  .و د سرښوونکی همدې یوې خبرې مجبور کړم، چې ورشمما له شعر او ادب سره یارانه پرېښې وه؛ خ

په ښوونځي کې مې دوه میاشتې پوره کیږي، لومړنۍ ورځې سختې وې؛ خو اوسنیو ورځو کې مې زړه ښه و، له 
زده کوونکو سره مې ساعت تېرېده. په هغوی ګران شوی یم. ځیرک دي، لږ څه یې درک کړی یم! مګر اوس مې  

  .بېا زړه نه شي
 خبره یې! ولې؟
  !نه به یې خبره

ټولګي ته یوه نوې زده کوونکې راغلې. کټ مټ ستا په څیر غږیږي. هر انداز یې ما ځوروي، تر دې چې یو   ۱۲
ځل مې په ځیر ور کتلي او بېا مې هر وخت مخ ترې اړولی. هغې خوارې هم تېره ورځ کومې سهیلۍ ته ګیله کړې  

خو کاش! هغه زما له زړه خبره وای. کاش پر هغې ستا نوم »سیلۍ» نه وای  وه، چې ښوونکی راسره ښه نه چلیږی!  
  !ایښودل شوی

  .زه په هغې کې ستا انځور ګورم
لیکله، چې وروستي کتار نه مې  لنډه ټوټه د خیالي نړۍ په نوم  په لومړۍ ورځ مې تختې باندې د هنري نثر یوه 

څخه وغورځېده. زده کوونکو را وکتل، یوې یې مارکر را ته »سیلۍ« نوم واورېده. وجود مې ولړزېده او مارکر را  
ونیو؛ خو زه بیخي بې حواسه وم. چې لږ را سم شوم، شا ته مې وکتل، یوه نوې انجلۍ مې ولیدله، ستا په څوکۍ ناسته 

  !وه او عجیبه یې ال دا چې نوم یې هم ستا په څیر و؛ هغه سیلۍ وه
ټولګي ته په ورتګ داسې احساسوم لکه یو څوک    ۱۲ې زړه نه کیږي.  دا دی دوه اونۍ وشوې؛ مګر ښوونځي ته م

 !مې چې ساه بندوي او زه هرې خوا ته د خالصون السونه وهم. مګر ګرانه ده چې زه له دې زړه تنګون ازادي وموم
 !زه به تل ستا په یادونو کې بندي یم

 ...او ته
 !له تا یوازې خدای خبر

هم نه یم هېر کړی او د وروستۍ لیدنې هغه جمله به دې درواغ وي، چې ویل دې:  مګر زما باور دا دی، چې تا به  
 «!»زه دې هېروم او سر له اوسه ستا په نوم څوک نه پېژنم

زما په غوږونو کې تل ستا همدا یوه خبره انګازه کوي: »ته فکر کوې، چې دا هر څه ما ته هم اسانه دي. هیڅ اسانه  
 «ده، چې زه له تا لرې شم

 !ته لرې نه وای کاش 
 !اه؛ زما مینې

 چې ته به خوشحاله یې که نه؟ 
 !تر څو چې بل لیک در لېږم، په خدای دې سپارم

 !زما برخه خوشحالۍ دې هم نصیب شه
 !زما له وجود چاپیرې سیلۍ

 !له ما تللې مینې
 

 لیکنه: سمسور ودان
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