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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۰۶/۰۹/۲۰۲۲                            سمسور ودان

 

 وروستۍ ماته ژمنه 
 

 )لنډه کیسه( 
 

کور بیخي د پخوا په څیر و، کوم بدلون یې نه و کړی. چې څنګه مې موټر ودراوه، پالر مې غېږه راکړه او مور هم 
 . ژر، ژر په تندي ښکل کړم

دوهمه غلې ورځ هم تېره شوه. خو د هیلۍ درک و نه لګېده، مور پسې مې خونې ته ورغلم. لومړۍ ستړې ورځ او  
 .ښه وه، یوازې ناسته وه، ومې ویل: مورې! هیلۍ چیرې؟ زه یې پرون کور ته هم ورغلم، خو هغه نه ښکارېده

درسره مخ کېدله،  مور مې وارخطا مسکا وکړه: زویه! انجلۍ ده، مخکې خو دې د ترور لور وه، ځکه به هر وخت  
 !مګر اوس خو دې چنغله ده، څنګه درسره مخ شي، شرمیږي

مورې زمونږ ترمنځ له کوژدې وروسته هم دا تکلفات نه و، کله ناکله مو د هغوی په کور کې د پالر د نه شتون پر  ــ 
کاله وروسته چې    ۴مهال سره لیدل، ایران ته له تلو وړاندې هم له مور سره ګډه خدای پاماني ته راغلې وه، اوس  

 راغلم، څنګه یې بې ما لیدلو ګوزاره وشي؟ 
د مور سترګې مې تنګې شوې او په مصنوعي غوسې یې وویل: بې شرمه بې دمې لګیا یې، ټولې خبرې نو د کولو  

 !وي؟ چې ته یې کوې
 خو مورې...؟ ــ 
 .را به شي، ورسره و به ګورې، ته خو لږ صبر وکړه ــ 

ل بېا هم په څه بهانه د ترور کره ورغلم، خو پوښتنه را ته سخته شوه، نو همداسې پټه خوله اونۍ تېره شوه، زه یو ځ
 .راغلم 

مه ورځ مې مشره خور هم له پېښوره راغله، مازدیګر یې خونې ته ورغلم. له السونو مې ونیوله او په کټ مې  ۸په 
مې زور ورکړ او سترګو کې مې سترګې ور    کېنوله، تندي ته یې ځیر وم، حېرانه او یو څه پرېشانه وه. په السونو

واچولې: "ببو رښتیا رښتیا به را ته وایې! چې هیلۍ چېرې او څه پرې شوي، ستا خو همرازه سهیلۍ وه، ولې یې چې  
 هر چا سره بحث چېړم، خبره بل لور ته کشوي؟ 

 !رهببو مې مخ واړاوه او ماهرانه درواغ یې وویل: زه خو همدا نن راغلې یمه، نه یم خب
جګ شوم: چې داسې ده، نو سمه ده، زه سبا ته د ترور کره ورځم او خپله یې پوښتنه کوم. تر څو به په زړه دروند 

 !بوج همداسې وګرځوم؟
 !ببو را والړه شوه: شرم دی الال

 نو بېا ولې رښتیا را ته نه وایې؟  ــ 
 !څه ګټه کوي؟ دوه درې ورځې وروسته به خپله هم پرې خبر شېــ 

 ړ اواز مې وویل: څه مطلب؟په لو
 !په ژړا شوه او په یوه ساه یې، لنډ وویل: هغه مري

سر راباندې وګرځېده، په سینه کې مې اورنی سوی او سوز حس کړ. د خونې دیوال ته تکیه شوم، د خبرو ځواک  
اده به په شور او  مې وبایلود، خور مې تر خوا راغله: الال مونږ هم هر وخت خوب لیده، چې د خپل الال او سهیلۍ و

زور سره کوو، خو تېر کال ډاکټرانو ته معلومه شوه، چې هغه سرطان باندې اخته ده او ډیر وخت پرې وتلی. د وینې 
 !ګډ وډ جریان یې د زړه والونه هم زیانمن کړي او ښایي دا یې د ژوند وروستۍ اونۍ وي

او په اوږو یې السونه را ایښي و، وویل: نو ما ته  په ژړا شوم، په سلګیو کې مې خور ته چې مخامخ را ته ناسته وه
 مو ولې حال نه وایه؟ 

 .، زه به یې بې وسه سترګو ته په کتلو سره له درده ځای پر ځای مړه شم هغې ویل، چې په دې حالت مې دې نه ګوري ــ 
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 .په مخ مې الس راکش کړ، په بې دردۍ مې اوښکې صفا کړې او بېرته والړ شوم
  ودرېده او ورو یې وپوښتل: الال چېرته ځې؟ببو هم 

 !روغتون ته ورځم ــ 
 خو هلته یې پالر او کورنۍ...؟ــ 
له ما زیات حق پرې څوک نه لري، پالر یې هسې هم راباندې خرڅه کړې، چندانې د خسرتوب او پلرولۍ حق  ــ  

 .نلري، خو زه بې له هغې مرم، باید خامخا یې ووینم
واخیست، په ماتو قدمونو د موټرو اډې او بېا د ښاري ګڼې ګوڼې په منځ کې د پالزمینې لور  د روغتون ادرس مې را  

ته تلونکي بس کې کېناستم. په راکړل شوې پته د ماخوستن په رنګینو څراغانو کې روښانه خو د ناروغانو له سویو 
 .مبر واخیستهچیغو لړزیدونکي روغتون ته ننوتلم. له پېغلې ریسپشنیستې مې د هیلۍ د اطاق ن

په منډه مې د اوږده او سوره ور روغتون د کونج خونې ته ځان ورساوه، چې له وروستي دهلېزه واوښتم، نو د هیلۍ  
کشر ورور هم ولیدلم. یو دم مې پښې بې سیکه شوې. په ماتو قدمونو نور هم وړاندې الړم، د هیلۍ ورور هم را  

سلګیو کې یې څه وویل، خو هیڅ پرې پوه نشوم. هغه را نه لیرې شو، بېا یې مخکې شو او کلکه غېږ یې را کړه، په  
 .له السه ونیولم، څوکۍ یې په خپل څادر را ته صفا کړه او د اوبو را وړلو پسې بهر ووت

د هغه له وتلو سره سم یوه چاغه ډاکټره او دوه نرسانې له خونې را ووتلې او د روغتون د ځانګړې چپنې یو کارمند 
 یې مخ کړ: د دې اطاق له ناروغ سره راغلی پیواز څه شو؟ ته 

  په چټکۍ ور والړ شوم، هغه ووت، زه د ناروغ خاوند یم. ما ته ووایئ: څه خبره ده؟
ډاکټرې لومړی سر تر پایه را ته وکتل او بېا یې په ارامه لهجه وویل: هغه په هوښ راغله او د پین کېلر ستنو په اثر 

  .ارام شولیې دردونه هم یو څه  
 ناکامه مسکا مې وکړه، له ډاکټرې مې مننه وکړه او په قرار غږ مې وپوښتله: اوس یې لیدلی شم؟

 !ډاکټرې شونډې ویړې کړې: ولې نه؟ خو زیات ورسره مه کینئ! د ډیرو خبرو ځواک به و نه لري
الس کې یې د سیروم ستن بنده وه. خونې ته ورغلم. څنګونو ته یې ډول ډول الکتروني ماشینونه لګېدلي و، په چپ  

په ورو قدمونو مخکې ورغلم. سترګې یې پټې وې. په ابي جامو کې نغښتې وه، له ګڼو ګوړګوتي وېښتانو خالي سر 
یې چې ما به هر وخت پرې ځوروله، کڅوړې ته ورته رخت تاو و. وړاندې ورغلم او څنګ ته یې کېناستم. په تندي  

په سړه هوا کې هم خولې پرې را ماتې وې، وجود یې هم ګرم و. په پټو سترګو یې  مې یې الس را کش کړ، د کابل  
 .د کشر ورور نوم واخیسته او بېا یې وویل: زه ښه یم، ته الړ شه او ویده شه، پرون هم نه یې ویده شوی

مۍ سره  الس مې یې له تندي لرې کړ، خوله مې غوږ ته ور نیږدې کړه، داسې چې شونډې مې د هغې د غوږ له نر
 . ولګېدې، په غریو نیولي غږ مې وویل: خوب مې تښتېدلی، نه راځي

یو دم یې سترګې پرانیستې، پوه شوم چې له غږه یې وپېژندلم. ژر یې په وچ زور د وچتېدلو هڅه پیل کړه، سینه یې  
ه، چې سیروم دې را سره ولګېدله. السونه مې له اوږو ور الندې کړل او کلکه مې ونیوله، ورو مې وویل: مه ښوریږ

خطا کیږي. مخ یې زما په لور را واړاوه، خوله یې زما زنې ته برابره شوه، ښکل یې کړم. خو هومره کلک نه، 
 . څومره کلک یې چې پردېس ته د تګ پر مهال ډکو سترګو باندې کلک ښکل کړی وم

 .وه کړه، چې همداسې غلې اوسهدرې ګوتې ور برابرې شوې او په اشاره مې پ غوښتل یې وغږیږي، په خوله مې د الس 

اوږده شېبه مې همداسې سینې پورې جوخته نیولې وه او چې څنګه یې وټوخل، نو ترې پورته شوم او څنګ ته ایښې 
  اوبه مې ور وڅښلې. د دمې په اخیستلو سره یې ورو، ورو وپوښتلم: کله راغلې؟

 !مدا اوسورځې وړاندې او دلته ه ۸په مسکه خوله مې ځواب ورکړ: کلي ته 
 !په مړاوې څهره یې وویل: نه به راتللې

تندی مې تریو کړ، سترګو ته یې ځیر شوم، ښی الس مې په السونه کې کلک ترې ونیو او بېا مې وویل: څنګه، له  
 ما پرته خو به دې څوک نه وي خوښ کړی؟

 !دې حال کې ما نه خوښويسترګو یې اوښکې پیدا کړې او په غمجنه ژبه یې وویل: که زه یې خوښ هم کړم، په   —
خوله مې تندي ته ور اوږده کړه او په ګرم تندي مې سړې شونډې ور کېښودې، بېا مې السونه مخ ته ور وړل او  

 . ومې ویل: چې زه یم، د بل چا په اړه دې سوچ ته کله پرېږدم
په یو پالستیک کې له څو ډوله  هغې ناکامه مسکا وکړه. ما به ال بله خبره نه وه کړې چې ورور یې دوه بوتله اوبه او  

مېوو سره د مڼې جوسونه هم راوړل، بېا د دې خبرې په ویلو سره له خونې ووت: الال زه به ډاکټرې نه د درملو  
 .نسخه را واخلم 

پالستیک مې پرانیست، درې کیلې مې سپینې کړې، او د هغې سر ته ایښي قاب کې مې د جوس تر خوا کېښودې. بېا  
وړه وړه ټوټه په خوله کې ور اچوله او جوس مې ورکاوو. هغې به وموسل او و به یې ویل، چې بس ده، مې د کیلې  

 .خو ما د ال نور خوراک ټینګار پرې کاوو او په څه خوارۍ نه دوه کیلې او یو جوس پرې تمام کړل
 ې خفه وې؟ له خوراک او څښاک وروسته یې په موسکانه خوله وویل: لکه چې ډیره دې یادولم او راپس

 وم، خو ته ولې دا پوښتنه کوې؟  ــ 
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  .ځکه چې زوړ شوی یېــ 
 .که داسې وي، تر ما دوه چنده زیاته بوډۍ شوې یې، نو مطلب چې تا نو بیخي هر وخت یادولم ــ 
 نو ولې ته پکې شک لرې؟ ــ 
 !نه، بیخي نه. شک به ولې کوم، ته سراسر یقین یېــ 

ه، بالښت ته مې الس کړ. هغې سر په نفي انداز وښوروه. و مې موسل، پوه شوم الس یې را اوږد کړ، لږ مې کېنو
چې بالښت نه غواړي، ور تاو شوم، له مال مې الس ور الندې کړ او مایله مې خپلې سینې ته تکیه کړه. د زنې سر  

 .مې د هغې په غومبري لګېده
 څومره درپسې ودردېدم؟ زما له چپې څنګلې یې خپل ښی الس چاپېر کړ او ویې ویل: پوهېږې 

  ومې ویل: څومره؟
 .کړه یې: د ناروغۍ له دې ټولو دردونو زیاته او پوهېدم چې زړه خورم او یوه ورځ به درپسې ماتېږم

 !کاش بیخي دې ما سره کوژدنې ته زړه نه وای ښه کړای، دومره خو به نه ځورېدلېــ 
 !دا دردونه ځورونکي نه وــ 
 !دې حالت ته را ورسېدې؟خو سره له دې هم ته ــ 
 !دا به خدای را ته لیکلې وهــ 

 .زه وېرېدم چې ته به مې دې حالت کې لیدلو سره... غلې شوه او خبره یې نیمه کې پرېښوده چوپ شوم. هغې بېا وویل: 

 سترګې مې ور برګې کړې: ویرېدې چې په نیمه کې به در نه مخ وګرځوم؟
 ...وویل: نه، نه؛ ما ویل، چېزما له خبرې اورېدلو سره یې ژر، ژر 

خبره مې ور ختمه کړه: ته را ته داسې یې لکه بدن کې چلېدونکې وینه، بې له تا د ژوند تصور نه کوم او نه مې کله  
 .د بل چا په اړه سوچ کړی

سر یې را پورته کړ، ما هم ترې پورته کړ او په شوخۍ مې وویل: که په مخ مې ښکلوې، نو مه مې ښکلوه، خو که  
  .زما په خوښه پېرزو راباندې کوې نو سمه ده

 .الس یې را پورته کړ او په مخ یې ورو ووهلم
 .د سیروم تر ختمېدلو ورسره وم. بېا ډاکټره راغله، هغې ته یې د ویده کېدلو او ما ته د بهر وتلو وویل

 .هغې وموسل او ویې ویل: زه ښه یمه، سهار به راسره وګورې، اوس الړ شه او ویده شه
د هیلۍ وروستۍ ژمنې ته د "ښې شپې" په ویلو سره له خونې بهر شوم او د خوب خونې ته الړم. ټوله شپه خوب نه  
را ته، یوه بده ویره مې په زړه ننوتې وه، له هیلۍ د اوږد بېلتون ویره. په شنه سهار له اوداسه وروسته د هیلۍ خونې  

 .ښه وه ته ورغلم. نرسې را ته وویل چې ویده ده او شپه یې
جومات ته الړم او تر لمانځه وروسته مې اوږدې دعاګانې وکړې. بېا د چایو له پاره بازار ته ووتلم او د خوراک له  
پاره مې یو څه شیان را واخیستل. د روغتون په لور روان شوم، چې څنګه لومړي دهلېز ته ورسېدم. د هیلۍ ورور  

 .ره د عاجلې خونې په لور د منډې په حال ولیدلمې له څو نرسانو، ډاکټرې او روغتیایي چپرکټ س
   .حواس مې وبایلل، خو ژر مې په تندکونو خوړلو سره تر هغوی ځان ورساو

 .ډاکټرې د عاجلې خونې دروازه بنده کړه او مونږ له خونې بهر ودرېدو
ګانو کې مې ورته وویل: له اوږده انتظار وروسته ډاکټره را ووتله؛ تېز یې په خوا ورغلم او په تېزو، نامنظمو سا

  ډاکټر صیبې! په هغې څه وشول؟
 .ډاکټره غلې وه

حوصله مې تمامه شوه، بېا مې څه و نه ویل، ځکه د ډاکټرې چوپتېا ځورونکې وه. نېغ خونې ته ننوتلم. د چپرکټ په  
ۍ په زړه مې سر  خوا کې ودرېدم. په خونه کې چوپتېا وه، ټول ماشینونه بند وم، حسونو مې بد زیری راکوه. د هیل

 .کېښود، د حرکت او دربېدو پکې څه نه و. سترګې یې هم بندې وې او د شونډو لږه پاتې سرخي یې هم تښتېدلې وه
همداسې راڼه، راڼه مې د هیلۍ وجود ته کتل، ذهن مې له سوچ، زړه له یقین او غړي له حواسو خالي وو. څو شېبې  

خپلو حواسو کې راتلم او د سوچ ځواک مې ترالسه کاوو، نو زه هم په یو  مې هغې ته همداسې وکتل او بېا چې په  
اوږده چپرکټ پروت وم او د خونې له پرانیستې دروازې مې د هیلۍ ورور لیده چې د هغې جسد یې ایمبولېنس ته د  

وجود    نرسانو په مرسته پورته کاوو. ذهن مې د هغې د وروستۍ وعدې په ماتېدو کې مغشوش غوندې و او په ټول
 .کې مې یوازې سترګو کار کاوو 

 سمسور ودان
... 

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .یادونه: دا لنډه کیسه د سادات صیب لنډې کیسې )انتظار( نه په تاثر لیکل شوې ده
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