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  ۲۹/۰۶/۲۰۲۰                «»عیان محمدعیان

 
  

 چرګوړي اوبانګیان
 

 لنډه کیسه 
 

مخکې وه اولکه دببرې چرګې په «بابوشکه» کله چې زمونږپه ملک سره غدۍ راولویده نودلته به کومه زړه غوندې
چې کړتیده به نووطني»چرګوړي« به ورپسې شاته   شان کړت کړت به یې کاوه او مښوکه به یې اخوادیخوا وهله.

  .به یې له ورایه اوریدل کیدو وشاته روان وواوسیوسی
شوې وې.غړۍ    بابوشکې دوی په څارګروندرکې بندې دچرګوړي خوددې وطن چرګوړي وو، لیکین غړۍ ګانې یې    

یې داسې په لموکې ښکیل وې لکه مونږچې به کله په دام کې چیمچڼې نیولې اویابه موپه خپل پټي کې خپل 
      .خرښکیالوه

ښکیل دې ته وایي چې دخره مخکینۍ پښه دشاتنۍ پښې سره لنډه ګنډه وتړل شي چې خرترې بیا قدم نه شي اخستلی«. »
واوپه هره خواچې به ترې تلو، پروامونه وه چې چرته به الړشي اویابه بس چې خربه موښکیل کړنوبیغمه به شول

  .دچاخید پټي ته ورواوړي
بس نوتاسره خدای په نیکۍ مل شه؛ بابوشکې چې به هرڅه کول، چرګوړي یې په دام کې داسې ښکیل پراته ووچې 

  .نه یې ترې سرخوځوالی شو، نه پښې اونه یې له خولې ټغ ایستالی شو
 

***** 
دې چرګوړوبه دبابوشکې دځای دخلکودومره سیپتونه راته کول، دومره سیپتونه چې هغه دچاخبره، زمونږنه به یې  

    الر ورکه کړه اوواروپاربه موختاشو. ویل به موخدایه خیرکړې
ځمګې تلی موځای نه شي اوتوروخاوروته موونه   دچیرې مونږدروسانوپه مقابل کې کومه تیروتنه ونه کړوچې 

  .یږيل
کړل به یې)ویل به یې(: زماصیبه! روسان داسې خلک دي چې تیګه به وچوي، خودوی تغیرنه کوي.هره خبره یې   

دکاڼي کرښه ده.»په یوه خاوره چې پښه کیدي، لکه دپیل غوندې یې بیا څوک دغه پښه نه شي پورته کوالی«.دوی  
ه څوک پټق قدرې هم نه شي وهلی اونه ورسره چانه مخکې دي.دجګړې په ډګرکې خوورسر رپه سیاست کې هم له ه

سیالي کوالی شي. دې وطن ته چې راغلي دي؛ زمونږدخیر، ښیګړې او آبادۍ دپاره راشیوه شوي دي چې داکومه  
ناڅاپي پریکړه یا پیښه هم نه ده.پوره پوره سنجول شوې اودوی به تل ترتله په افغانستان کې پا تې وي چې له دې 

  .جنت جوړکړي، جنت ...هو...جنت  لس کالوکېملک نه به په لس دو

 
***** 

پاخه خلک اودرنې سټې دي، دکوم پالن خبره چې کوي ښه   رروسان ډی :رګوړوبه په خپلوسیواروڅیواروکې کړلچ 
په هوښیارتیایې کوي اوسرته یې هم په هوښیارتیا رسوي.ددوی په شان الیق، عالیم)عالم(اواوچت سیاستوال په ټوله 

  .ې نه شتهدونیا ک
دچرګوړوبل سبق نه وزده اونه یې په بله ثنأ سیپت باندې شخوند واهه. بس یواځې دروسانوستاینې وې چې ستاینې... 
دبادب)پله پسې( ستاینې ... بس دهمغوی ستاینې اوثنأ سیپت. نرهغه وچې روسانوته ډیرې خړۍ متۍ )چپړوسي( 

زرترزره یا د ګونددمرکزي کمیټې غړي اویاچرته والي ډیرعبادت وکړي، دومره ډیرچې  وکړي او ددوی دومره
  .مرستیا ل شي   اودوزارت
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یره! خدای مې دې غاړه نه بندوي چې دچرګوړود ډیرو تبلیغاتودسیوري الندې یې زمونږپه سترګوهم لړې راخورې   
یې تراغیزې  کړې وې اودوریځواوښان یې راته جوړکړي ووچې غوږونو مو هم ډاریدونکې انګازې اوریدې.دومره

الندې راغلي ووچې ته به وایې روسان کومه ستانه، زیارت اویا د برخې خاوندان دي. دهغوی په اړه یې دومره تیرې 
  .پاتې او فاش فاش خبرې کولې چې سړي به پیکر)فکر(کاوه ګوندې دوی دغیبو دعیلم)علم(خاوندان دي

 
***** 

لوړوچوکیوټاکل کیږي،ډیردقیق یې پیژندلي دي چې دښه  وه لوړچرګوړوبه کړل: داچې دهغوی له خوا یوشمیرکسان پ
استعدادڅښتنان اوپاخه کدرونه دي.داخبره چې به کوم چرګوړي کوله اوڅیویدوسیویدوبه نوهغه به په خپله هم په دې  

د وختونوکې له صفرنه دګوندمرکزي کمیټې ته ټوپ کړی ؤ. یوه خوالراته ان دروسانو دنیواک نه وروسته، ووروستی
چلستون په ماڼۍ کې دګوند ددې پړاودمرکزي کمیټې دلومړنۍ غونډې په پای کې ویل: په دې غونډه کې چې داڅه 
کسان مرکزي کمیټې ته الړل؛ داټول روسانومخکې له مخکې نه پیژندلي اوتاییدکړي ووچې الیق، تکړه اوشوروي 

دمرکزي کمیټې په  .الوواویابه یې پیژندلاتحادته وفادارکدرونه دي.»روسان خوترې حرامه دې شي که بیخی خبر
لیست کې موږي قلم ښوراوه اوښکته پورته یې منډې وهلې«.»دهغه خپل نوم بل دی، خواوس یې راسره دموږي په  

  .«!نوم وپیژنئ
چاچې په دې خبره شخوند واهه، ده هم په دې غونډه کې مرکزي کمیټې ته دنګلي وواودنوروپه ولیویې سورکړ.   

باسواده،نیمه انپړه( ؤ. ده خوټول عمرښوونځی  مرکزي کمیټې ته خودی الړو، خوافسوس افسوس چې نیم لوستی)نیمه
ډیرشواخون فارغ شوی و، لیکین هغه کسان چې په نقل، مشروطۍ اویا ناکامۍ خالص کړی واویواځې له دولسمه په 

له پاکولتو نه فارغ شوي اوپاخه کدرونه وو،دمرکزي کمیټې غونډې ته، دننه هال ته ونه غوښتل شول.حال داچې 
  .داټول کدرونه یې دې غونډې اودې ماڼۍ ته ځکه راغوښتلي ووچې دمرکزي کمیټې غړي کیږي به

ل چې ددغوکدرونو مرکزي کمیټې ته پورته کیدل ورته په راتلونکې کې موږی« اویاران یې ټول په دې پوهید»  
  .یوګواښ و

 

***** 
چرګوړي خوپریده چې همدلته سیویږي څیوږي؛ لیکین تقدیرته ګوره چې دروسانودڅه کم لس کلن»اشغال« اوبیا له 
»ما تې« نه وروسته په دې بدقسمته اوسپیره وطن دشنې غدۍ وارراغی. دغې غدۍ ته دکیسې دراوي له خوادابیت 

  :وویل شو
  +روس پې خپل وارتیرکړاوس پې واردامریکاشو

  وتبــاه شوــــ افغان ولس تبــاه شافغان ولس 
  :اوپه وروسته کې یې امریکې ته دیوه شعرپه یوه بیت کې داسې ویلي وو

  +چې په ګونډوشي دلته، نوشرمیدلې به ځي
  يچې په وتوشي کله، نوځغلید لې به ځ 

 
***** 

ان له کانټینرونونه دژوندیود امریکاچې افغانستان ونیونودومره وینې توی شوې، دومره وینې چې په وچودشتوکې یې 
خوړګۍ روانې کړې.که روسانودخپل نیواک په وخت کې په دې غمځپلې خاوره کې دوینولښتي روان کړي وو؛  ووین

  .بهیږي(  ۲۶/۱/۱۳۹۹ـ  ۱۴/۴/۲۰۲۰ددې اشغال په پیرکې ترې ویالې ډکې کړې اوالتر ننه پورې هم) ونو امریکایان

 
***** 

چروت خراپ نه دی، خوخبره داده چې اوس اوس نن سبا هغه   وینې خوبهیږي اودچاپې څه  
شوي دي. ازانونه کوي،ازانونه کوي چې ملک یې په شور اخیستی دی. په زوره   دبابوشکوچرګوړي»بانګیان«

زوره په لوړو لوړواوازونو بانګونه کوي اودامریکاسیپتونه. که دشوروي داشغال په وخت کې چرګوړي وو،  
  .اک په دې دوران کې بانګیان شوي دينودامریکایانو دنیو

هونو! که هغه وخت یې د»کې، جې، بې«په خدمت کې خپله روزي حاللوله، اوس به نوارومرودهغوی په امرد»سي،    
  .آی، ای«خذمت ته په راستۍ سره ټینګه مالتړي
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ده چې خپل چرګوړي به یې دامریکا په »سوړه«   دروسانوپه دې کارکې دوه ګټې اومسخده دي: یوه ګته یې دا  
ورننوځي اودوی ته به که دیوې سلنې نمایي)نیم فیصد(مالومات ورکړي همدایې ډیردي.بله پایده)فایده( یې داده چې 

  .رخه شيدوی به له هرې بال ساتلي اوښه غوښن امتیازات به یې هم په ب
سي،آی،ای«ورته هم ښه په خوره ټنډه غیږه خالصه کړې ده؛ سره ددې چې ښه یې پیژني چې دروس چرګوړي »  

دي،خو چې دوی ته هم دیوې نیمه سلنه مالومات ورکوي، ورته ډیر دي.هغوی دبانګیانوازانونوته غوږونه لک څک 
  .نیولي، السونه یې ورته خواره کړي او»بړبړ«ورته وایي

 
***** 

نوزماصیبه »کې جې بې« او»سي آی ای« خوپه دې تاړاکونووهلې خاوره کې خپلې لوبې اومامیلې)معاملې(  سب
کاڼه کړل چې هغه وخت یې دروس    کوي، خودې بانګیانو زمونږغوږونه وخوړل؛ځکه یې راله غوږونه

  .یانو( ثنأ سیپت اوذکرونه کوياوایجنټانوستاینې راته کولې اواوس دامریکې اودهغې دایجنټانو)جمه دارانوـ چوړ
  ؟اوښ ته چاویلي ووچې کله دې پیټی په شاوي نوچې په» مخ نیغه«خیژې خوشاله وې اوکه په»مخځوړي«  

  .اوښ ورته په ځواب کې ویلي ووچې: په درې واړودې بال ولګیږي، یانې په اوارې)هوارې( دې هم
 .(په روس، امریکااوایجنټانودې هم)

 پای
  ۲۶/۱/۱۳۹۹ـ ۱۴/۴/۲۰۲۰لیکلونیټه یې: د 

 
***** 

  :څویادونې
 

داځل بیاهم بښنه غواړم چې په  هد»اروا«ن «دسترانقالبي شخصیت اوریالیست لیکوال شهیدنورمحمد »تره کي :ــ۱
خپلو لیکنواوکیسوکې مې دهغه زیاتې کلیمې اوعبارتونه ایستیمال )استعمال( کړي دي.کله چې مې دهغه»څړه، سپین،  

چپه »دمې   لدبنګ مسافري«ناولونه اویوشمیر»لنډې کیسې«ولوستلې نوپه خپلو لیکنوکې مې دهغه الرونیوله اویوناو
نومې ورځپاڼه کې خپوراوبیاوروسته  «قالب نه وروسته دغه ناول لومړی په »هیوادپه نامه ولیکو. دثوران «کښ

دکتاب په ډول چاپیدوته تیارشو.دخپریدانه مخکې مې پې یوه لنډکۍ شان سریزه ولیکله اودتره کي صیب 
  .د»کلیمواوالرې«یادونه مې په کې وکړه چې بیامې هغه ته دخلکوکور)ارګ( ته وروړ

څوورځې وروسته راته فقیرمحمد»فقیر«چې په هغه وخت کې دتره کي صیب ددفتررییس ؤ، وویل تره کی صیب   
  !وایي چې دغه سریزه اویادونې ترې وباسه نونوردې کتاب خپور کړه

همداسې مې وکړل،دسریزې نه مې ډیره برخه وویسته او ناول دکتاب په بڼه خورشو.دغه ناول بیا یوروسي لیکوال   
ې په پښتوپوهیدو، په روسي ژبه ژباړه اوپه شوروي اتحادکې د کتاب په ډول چاپ شو. کتاب خوپه دغودوه  چ 

ننه پورې وسواس وچې داځل ددغې یادونې بښنه د تره کي صیب له»اروا« نه وغواړم  رژبوخپورشو، لیکین زمات
  .اوله دې ادبي پورنه خالص شم

ته اوترهغې ال وروسته، پیړۍ پیړۍ به دارواښاد»تره کي« ادبي دسترتره کي اروادې ښاده وي.سل کاله وروس
  .اوسیاسي آثار همداسې تاند اولوستونکي به یې الډیر، ډیرشوي وي

 
***** 

دمحترم دستګیر»پنجشیري« د»ظهوروزوال حزب دمکراتیک خلق افغانستان« کتاب نه مې په یوه مقاله کې د : ــ۲
له  «دتفاهم شورا»ېکړې وه اویادونه یې رانه پاتې شوې وه.دغه جریده په اروپاک»باور« نومې خپرونې دپاره استفاده  

  .خواخپریده
په جریده کې مې دیادکتاب له وروستۍ برخې نه زیاتې کرښې پښتوته راژباړلې اودلته مې رانقل کړې وې، خویره: 

کې چاپ شواوپه هغې کې مې حیران وم چې څنګه یې دلته یادونه وکړم؟ ځکه چې یوشعر مې په دې اخبار  دې ته
یوبیت داسې و: »سورګل مې بې څلي توپان ویوړلو«.دجریدې دچاپ نه وروسته چې ددې ټولنې یوې میرمنې لوستلی 
و، نوهغې د لیکلوهیأت اومسؤول چلوونکي ته ویلي ووچې داجریده بیاله سره چاپ کړئ اوداشعرترې وباسئ! 

»سورګل« دشهید»تره کي« پخوانی مستعارنوم ؤاودې ښځې چې دامیرمن ځکه ددې شعر د خپریدامخالفه وه چې
ګروپ کې وه اوپه خپل وخت په لوړې چوکۍ لګیدلې وه، دهغه دمستعار نوم خپریدایې نه شوه   ددتره کي صیب په ځ 
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 4تر  4 له  :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ   ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

ځغملی.هغې ویل چې د نوي اخبارټول لګښت به زه په غاړه واخلم. لیکین په پای کې» باور«اخبار دهمدې شعرسره  
  .خپوراووویشل شو یوځای 

کوله دایې راسره هم نه قبلوله. زه ال په چروت کې وم   نوچې زما دمقالې په اړه مې دپنجشیري صیب دکتاب یادونه
  .وکړم، خواخباررانه بې له دې یادونې خپورشو.اوس ترې ډیره بښنه غواړم ، په قلم یې برکت چې څه

انستان« کتاب کې دلومړي الس مالومات راټول شوي  دپنجشیري صیب د»ظهوروزوال حزب دموکراتیک خلق افغ
  .دي. وبه وایم چې بیا،بیا په لوستلوارزي

 
***** 

دوخت دویښتیا، دپوهنې دپرمختګ اونورې ترقۍ په اړه مې  «باچاامان هللا خان يغاز»دپه یوه مقاله کې چې  :ــ۳
لیکلې وه اود»صریر« نومې مجله کې چې دمحترم حسن»نیر« په مسؤولیت چلیده، خپره شوې وه. په دې مقاله کې 
مې دارواښاد میرغالمحمد»غبار«دکتاب)افغانستان درمسیرتاریخ« دیوې نیمې کرښې نه داسې استفاده کړې وه چې 

محترم صالح محمد»زیري« وه.ماویل اوس به یادکتاب له چانه غواړم اوچرته به یې لټوم؟دغه کتاب رانه ژباړه یې د
نیمې کرښې  ځان سره مې وویل چې دلیکنې په اخیرکې به ووایم چې ددې »یوې دهغه وخت په کابل کې پاتې ؤ، خو

ورته  وه په یاده مجله کې چاپ شوه ندغه یادونه مې هغه وخت له یاده ووتله اوچې مقال .«ژباړه دزیری صیب ده
متوجې شوم چې یادونه رانه پاتې شوې ده. ځکه خوترې اوس دهغې یوې نیمې کرښې دژباړې دایستیمال)استعمال(بښنه 

  .غواړم

 
***** 

په دې سرلیک  .«حق ده ترورې»ییوه لنډه کیسه مې زمادلنډوکیسوپه یوه ټولګه کې چاپ شوې چې سرلیک یې د : ــ۴
موسی »ددکیسې له سرلیک نه الهام اخیستی ؤ. ګومان کوم چې د»حق ده پیره«کیسه به دارواښا «حق ده پیره»دکې مې  

دغه کیسه ما ډیرپخواکلونه دښوونځي په وخت کې لوستلې وه. دشفیق صیب له اروانه هم بښنه غواړم،  .وي«شفیق
  .جنتونه یې نیصب

 که کیسه دبل چا وي دهغه نه هم بښنه غواړم  
 پای
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