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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

  
  

 2۰1۲۱12۱۰۲          انجنیر کلیوال
 

 :زړه او ځمکه
 

، زړه د مینی له کړاونو او د هجران له دردونو نه زړه د ځمکی سره د زړه خواله کولهوایی چی یو وخت یوه      
مکی دزړه د تسل د خو ځ......... خپلی بی وسی نه یی شکایت کاوه اومعشوقی د سخت زړه توب او د  ، داوهسر ټک

 :پاره ورته وویی
 

دا چیغی او فر  ، بی سببه دی حوصله د السه ورکړی او بی مورده دیته بی ځایه ګیله من یی! وره اشناګ: ځمکه
او د  ، نورو ته زیر شها ووځهته مهربانی وکړه او د یوی کمی شیبی د پاره د خپل ځان نه ر. دی یادونه پیل کړی

هیږی چی ستا درد او غم د نورو د غمونو او کړاونو پر تله ځومره کوچنی ، بیا به وپوهنورو له کړاوه ځان خبر کړ
 .سانۍ سره زغمیدلی شیآدی او څومره په 

 

د کړاونو او ربړونو سره مخ نه زه ستا په خبره پوهیږم او دا هم منم چی داسی هیڅ شی وجود نه لری چی : زړه
، او دا هغه درمل دی چی او محبت نه پرته بل درمان نه لری، خو ته پوهیږی چی زما درد او کړاو بی له مینی وی

 .یی یواځی نوم شته خو وجود نه لریله بده مرغه تر اوسه 
 

ځی په مینه او ، د هر مصیبت او تکلیف خاتمه یواجر او کړاو، د هر زغم زه دا درسره منم چی د هر درد او: ځمکه
ه ، مینه وجود لری ، مینه شته او تر څو چی دنیا ودان، خو دا نه منم چی مینه وجود نه لریمحبت سره کیدای شی
بی حوصلی او وار خطا موجودات یی نه شی احساسولی  چی ستا په څیر ، خو داژوندۍ ویوی مینه به موجوده او 

 .بیا بیله خبره ده ،چی د مینی په غیږ کی تیری کړی دی او یا هم هغه شیبی ورنه ژر له یاده وځی
 

په غیږ کی د  زه نه پوهیږم چی ته کومه مینه یادوی او د میني. ته ډیری مبهمی او نا څرګندی خبری کوی: زړه
؟ ما خو له هغه وخته چی د انسان په سینه کی ژوند او حرکت پیل کړیدی بیا تر ننه پوری نه کومو شیبو خبره کوی

 .په غیږ کی کومه شیبه تیره کړیده مینه لیدلی او نه می د مینی
 

له هغه وخته چی پیدا شوی یی بیا ترننه پوری  ، تهیا نه پوهیږی چی دا ډول خبری کویته یا درواغ وای او : ځمکه
، یی ستا د کور دروازه در ټکولی ده، مینه همیشه له تاسره ملګری وه او تل څ وخت بی له مینی نه یی پاتی شویهی

، هغه دی رټلی او له ځانه دی شړلی ده ، ی ویلی ، تا د هغی قدر نه دی کړیخو تا هیڅکله هغی ته ښه راغلی نه د
، بیاراشی خو چی ه خپل ځای کرکی او نفرت ته پریدیته پوهیږی چی د مینی قدر ونه شی او ورټله شی نو بیا هغ

 .همدا تګ راتګ کوی ترڅو قبوله شی ، هغه ټول عمر، بیا راشی او بیا الړه شینه شی بیرته الړه شیدریی وق
 

 ؟پاره کومه نمونه وړاندی کولی شی ول ادعا د ثبوت دته د خپلی دی ډ: زړه
 

ره پاپوهیدو د  ، خو زه کولی شم چی ستا دد بیا ثبوت د پاره څه اړتیا نشتهکه څه هم د موجود او ثبوت شی : ځمکه
 .بی شمیره نمونی درته و ښایم

 

 .ناعت ورباندی حاصل شی بس دید ډیرو نمونو وړاندی کولو ته اړتیا نشته یواځی یوه نمونه چی زما ق: زړه
 

سره مینه ، پالر دی له تا ، موردی له تاسره مینه لریزه له تاسره مینه لرم: ، له ځانه یی پیلومښه نو غوږ شه: ځمکه
نباتان او  ،، حیوانات، د دنیا ټول انسانان، وطنداران، عزیزانتان، دوس، خپلوان، میړه، ورور، ښځه، خورلری

ټول لګیا دی ، خپله غیږه یی درته پرانستی ده او تاسره مینه لری، تا سره مینه کوییناتو ټول نظام د ئبالخره د کا
دا ته یی چی د غرور د منګولو نه ځان نه شی را خالصولی او د خو . کوید پاره کار ستا د خوښی او رضایت

پاره دی غوږونه کاڼه دی او هغه احساس  ، د مینی د زمزمو د اوریدو دد پیژندنی سترګی دی ړندی شوی دی مینی
 .نه پری حس کیدلی شی درکی مړشویدیچی می
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؟ دغه پورته څیزونه چی تا یاد لیت او وظیفه مینه ګڼیوزه په یوه ټکی نه پوهیږم او هغه داچی ته ولی مسو  : زړه
د ، زه دی ته مینه نشم ویلی دا و ځکه دا ټول ستا د پاره کار کویکړل او ودی ویل چی دا ټول د تاسره مینه لری ن

 .او ما مالمتوی چی قدر یی نه کوم ، خو ته هغه مینه بولیچی سر ته یی رسوی دوی وظیفه ده
لیت په خپل ذات کی مینه نه ده خو که هره وظیفه او هر و، وظیفه او مسو  تا ډیر ښه ټکی ته ګوته ونیوه: ځمکه
، خو هره وظیفه او هر ثریت ولری او نه به مکمله ویلیت بی له مینی او محبت نه تر سره شی نه به هغه مو  ومسو  
سرته ورسی نو د وخت په تیریدو  همدی مینی د توان او مټ په زور لیت چی د مینی او محبت په فضاکی او دومسو  

، نو همدا وجه ده چی له وظیفی نه هم وظیفه له منځه وړی سره داسی پیوند اخلی چی بیا یی بیلول دواړه هم مینه او
 .یږی او مینه وظیفی ته تقدس ورکویمینه ز

 

 .ه کړه، که ممکنه وی دا برخه لږه نوره هم روښانزه دی په شک کی واچولم: زړه
 

، کله چی د اور ستا د پاره په سینه کی ساتم زما سینه له اوره ډکه ده او زه دا! ، ګوره اشناډیره ښه ده: ځمکه
، آبادۍ او ښیرازۍ د ، ستا د خوښۍپه خپل پوستکی کی ستا د پاره اږماوسیلیو سره دا د اور وینی د خولی نه راک

ما ستا د پاره د خپلی هغی مینی له مخی چی زه یی . هغو څیزونوته ځای ورکوم چی ته ورته اړتیا لری، ټولو پاره
کی می ډیری لوړی ژوری جوړی ، په خپل بدن سر او پښی دواړه په یخ پوښلی دی ظفه یم خپلپه سرته رسولو مو  

، د خپل وجود دی پاره سیندونه او سمندرونه جوړکړی ، په لوړو کی می ځنګلونه او په ژورو کی می ستا دکړیدی
دی او په څپله خالی  ګلزارونه جوړ کړی ، باغونه اوآبادۍ او تازه ګۍ د پاره کروندی په هوارو برخو کی می ستا د

دی ، لنډه داچی زما د  ، روغتیا او ژوند د پاره وریځو او بادونو ته ځای ورکړیبرخه یا هوا کی می ستا د سالمتیا
 ؟مینه نه ګڼي یا ته داآکوی  وجود زره زره ستا د پاره کار

 :یوه ورځ دی ویلی دی چی آیا؟ ته د دی مینی په بدل کی څه راکړیتا ما آیامګر ته و وایه 
وړه کټه اخستی او زما که هره ورځ دی زما له وجود او زما د وجود له شتمنیو څخه نا او« ځمکی موری مننه»

 ولی ده؟ هره پیرزوینه دی رټلی او هغه دی غلطه کار
، څومره سړی تودی یی زغملی او نارامۍ ګاللیدی ستا د خوښۍ او آرامۍ د پاره څومره  ته پوهیږی چی مور آیا

 ؟ته دی ته مینه نه وایی آیا؟ دیڅومره شپی یی په ویښه تیری کړی
، څومره خولي یی بهولی او څومره ساینی د پاره څومره ستونزی ګاللیپه یاد دی نه راځی چی پالر دی ستا د هو آیا

ستا د  آیا؟ د خپلی خور سلګۍ نه دی هیری کړی ستا د نارامۍ له کبله تا آیا؟؟؟ ......کړاونه یی قبول کړی دی او
 ؟وابدی شیبی له یاده نه دی ویستلیپریشانۍ سره تا د خپل ورور، دوست عزیز او نورو بنیادمو د خپګان او خ

، د ځړوبیو د شر شرو ، د مرغانو اوازونهغوټیو خندا، د ګل د شمال د نریو وږمو چلیدل ،تا د وریځو ژړا آیا
ا سره د نور چی ټول یی ت او ، د آسمان د ستورو سترګکونه او په وریځو کی د سپوږمۍ پټ پټونی او نورزمزمی

 ؟ځولیمینی د څرګندیدو په منظور سرته رسوی له پامه نه دی غور
څه  هر ا، دا د هغی مینی برکت دی چی ده ترسره کیږیپار شنا دا هرڅه چی سرته رسیږی دا ستا د خوښی دآګوره 

ورین تندی ښه راغالست ، تا ورته په ، تا ورته مسکا نه ده کړیایی قدر نه دی کړیخو دا چی ت. یی د تا سره لری
، او چی تللی نو ستا په وجود د غمو او درنه ویریدلی او په شا درنه تللی، رنه مروره شوی، هغه د  نه دی ویلی

 .مبارونه را خواره شویدیآاندیښنو 
ر اخالص ته د ، ه، هری خوښۍ ته غیږه بیرته کړههری مینی ته په مینه ځواب ورکړه ،شنا ګله زما ومنهآنو 

، دردونو او کړاونو ، ترڅو له غمونوکی کرکی او نفرت ته ځای مه ورکوه، په خپل وجود اخالص الس ور وغزوه
، د نه ونه پیژنی او د هغی قدر ونکړی، میچی که په ځان کی بدلون را نه ولی او وروستۍ خبره دا. نه خالص شی

ځی چی د خوښۍ په قدر ، ځکه خوښي د هغه چا غیږی ته ورمه لره چی خوښی به دی په برخه شیدی هیله 
 .پوهیږی

 :رت او کرکه حسد او کینه زیږوی اونف
 

 مینه کوه چی په نصیب دی مینه شینه  مینه له میني پیدا کیږی
 

 : زړه

 .وښوده د مینی پټ رازونه چی دی را  له تانه جار شم ځمکی موری

 پای


