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 خرامان یوسف
 

څه اودا نوم اصالً ماورباندې كېښود. رښتیاخبره شي دا .چې«یوسف! خرامان»یوسف ته هم یونوم ورپیداكړ: خرموآ
كې الله  ځوانۍهم دسروېښته په دې ځوانه مي  نورښتیا ،یلو«پك سلیم»یې  هكته داما مثالً  داسې اسانه كارنه ؤ.
هروخت به  خونوكه تاهم لیدلى واى همدانوم به دې پرې ایښى و.«وارخطاسخي» او وو؛ نیمایي ډېرتوى شوي

نیولى درته ږغېدۀ،چې ه نیولى ساساه بیړه بیړه كاوۀ،اوتل به داسې  په ېداس تلولى تلولى رهي و،هركار به یېداسې 
 . .رااخیستىوپسې یتابه ویل یوې ښې غټې ډلې خروړوسپ

خویوسف ته،چې هم یې څېره اوځواني ترموږ ښكلې وه،هم یې نوركړۀ وړه ترموږ ښه وو،دیوۀ مناسب نوم موندل 
دغه ورځ زه لږدوخته  .مرغي یوه ورځ ماته راپه برخه شوهاودانېك؛ډېرتخیل ته اړتیالرله هموترهغه الیوڅۀ بخت ،ا

 ځي مخې ته ګرځېدم چې له لري مې یوسف ترسترګوشو.بس دغسي بېكاره دخپل پوهن پوهنتون ته راغلى وم.
ورځ كتابونه دښوونځیودجنكیوغوندې غه خدازده ولې یې د دمركزي لیلیې له خوا پوهنتون ته رارهي و.

رونخروتۀ ،لكه كومه مسته پېغله چې دچټوزلمیوبې الرې كولوته راوتلي خپه الره هم داسې په ن پرځیګرنیولي وو.
،اوله دې سره مې خوله هم ویړه «یوسپ  -خرامان»ې یوناڅاپه ذهن ته راتېره شوه: لیدومدهغه په داسې  وي.

یوسف!.شېبه پس چې مې نوروانډیواالنوته كیسه وكړه دهغوى هم راسره خوښه خرامان  ؤ. بالكل دغه شوه.دغه ؤ.
ناله دې امله انوم څه فكركوې چې یوسف هم دهغه له نوي نامۀ خبركړ.ال نه ؤ تېرچې یوسف مو شوه.اوډېرساعت

یوسف هماغه پخوانى یوسف پاتې شو.هماغه هروختنۍ  ،نه بابا ...قارشو،یا یې خواراڅخه بده كړه؟ ها؟ موږ ته په
 :موسكا په شونډویې زموږ خبرې واورېدې .په پاى كې یې هم په هماغه نرمه لهجه وویل

 .م ـهى هى دخنزیربچیو اخرموزه هم له شره خالص نه شو
 ..وخندل «نامۀ»خپل نوي  رسره یې یوځاى پوږ اوله م

. هو، « ؟خه انډیواالنپا»  ومې ویل دخپل نامۀ خاوندشوى ؤ. په دې ډول نوداووزموږ پخوانډیواالنووروستى تن هم
 پاخه انډیواالن!

پر ټول  زمانه وه. .دادكمونستانودپاچهۍوه.  وختونوكې څه داسې وړه خبره نهپه دغو، اودا رښتوني پاخه انډیواالن.
دلته په پوهنتون كې  هره ورځ نیول ،ترټل ،وژل اوتري تم كېدل روان وو. ملك تروراواختناق خپورؤ.

منګولوته «انقالبي دولت»امحصلین خواران ووچې دهمد ،سبا هلته ،نن دلته ،سورقیامت جوړؤ.هره ورځخوبیا
شمېرډېروو،نوهغومره ډېرهم « وانقالب ضد عناصر»دلته كه د .ورسره وكړي «دانقالبي چلن»ورتلل څو خپل 

له همدې امله هم  .پسې رااخیستې وه«انقالب ضدعناصرو»شمېروو،چې په ټول زیاریې په « انقالبي عناصرو»د
بس  .ورنښلوله هدلته یوۀ داسې لعنتي ډاراوبې باورۍ لمن غوړولې وه چې دسړي په ستوني كې یې یومخ سا

اوس نو په دغسي یوۀ بد حالت كې . شكمن ؤاوهرچا له هرچا ځان ساتۀ هرڅوك پر هرچا .هرڅوك له هرچا ډارېدۀ
ان  بېغمه دخپل زړۀ راز ورسره شریك كړاى شې، دداسې یوۀ پاخه انډیوال موندل چې پوره باورپرې وكړاى شې،

به چا اوچاته زما ته غه زه چېرې ددولت كسانوونیولم نوماناكه د :تردې چې خپل وصیت ال ورته وكړاى شې چې
به ځان  اودكومواو كومو كارونوله كولو؛ نه به زما دژغورنې په نیت اوچتوېدنیولوخبروركوې،كوم اوكوم ګامو

دۀ موږ ته خپل وصیت  اویوسف ،زموږ یوله همدغسي انډیواالنوڅخه ؤ. .رښتیاهم څه داسې وړه خبره نه وه ساتې،
موږ پر ؛اودۀ پرموږ پوره باوردرلود .له دۀ سره سره كېده او زموږ هغهددۀ هره پټه خبرله موږ موږ ده ته. كړى ؤ،

بیا هم له یوبل سره ډېرخوشاله وواوپه یونه موږ ې ټول ترور اواختناق سره سرههمداوجه وه چې له د دۀ باندې.
 وختونه مو وو.«جاهل توب»هغه دچا خبره د، ځواني وه ،څنګه یې كوې ساته. مودځان خوشاله ساتلوته پامیوډول 

هم «ریشخندبازیو»مو له خپلوټوكوټكالو،ساتېریواو له بلې خوا خواله ډېرې وېرې له خپل سېوري تښتېدو،كه له یوې 
په یونه یوډول دانقالبي دولت له شره خالص پاتې تراوسه خو ؟اوولې مو الس ترې اخیستى واى؛ الس نه اخیست

فضل دچا دې انډیواالنوكې دخداى په ږیخو په موږ ن ،لوېدلې به وه په نورو كه هره ټكه رالوېدلې وه، شوي وو.
 .وي...دسر وېښتۀ هم نه ؤ خم ش
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ما په مركزي  څاښت مهال ؤ، هم راورسېد.یوه ورځ زموږ وار خوزموږ دې بې غمه ژوند هم ډېر دوام ونه كړ.
 سلیمه ته دلته یې؟  ::مې مخې ته شین شو«رنادكوڼ  »لیه كې ډوډۍ خوړه چېلی
 ولې ؟ هو، -
 . یوسپ یې نیولى -

 : زده ولې له خولې ووتلزما خدا
 كوم یوسپ ؟ -

 : داخبرمې لكه چې په نادر ښه ونه لګېده،راباندې رابرچ یې وهل
 .څنګه كوم یوسپ؟...خرامان یوسپ یې نیولى -

 .. ازانګې مې په غوږونوكې وشوې شو،«...نګبن..ن.....ن »اورېدو سره نوخداى شته زما هم  اودخرامان له
 :وپوښتلبې اختیاره مې 

 څه وخت؟ -
 . .... یوسات مخكېاوس همدا -
 تاته چا وویل؟ -

 :الړنیولى وړاندې ه نادر تلولي شاوخواوكتل سا
څخه لیست راغى ...هارون اوایساك كې ؤچې له ادارې «صنف»..یوسات مخكې ...دى په سینپ «توربصیر»
نوم هم په لیست كې ؤخو هغه شكرنن پوهنتون «فضل هللا»یې هم ورسره بوتلل.دپزلوال«احمدشاه»امدشا او«اسحق»

 . ته نه ؤ راغلى
 :زیاتي نوماته دخوړواشتها راپاتې نه شوه،په بیړه مې وپوښتل

 زما نوم خو نه ؤ پكې؟ -
 : چې دۀ وویل

 .نه -
ې ته ورغلوچې یوسف هم پكې راسره ټله نادر سره یوځاى سیخ زموږ كو ېښوده پاڅېدم.پرډوډۍ مې دغسي پرمېز

ى چې په تاو مویودم دكوټې رسېدلرخو ال سم نه وم و هلته مخامخ دیوسف دكټ پر لور وررهي شوم، اوسېدۀ.
دهغه بڼه هم الوتې  خوشكر مازي غالم حبیب ؤ. وكتل.وارخطاموورۀ ته  و زاره راوچوده.دې كار م شو. ورخالص

  : وه .وارد واره یې وویل
 .یوسپ یې نیولىـ 

 كالیو : كتابونه ،كتابچې ،د ووسرشولپه پلټ«شیانو»م خبریوو.اوبیا په ګډه دیوسف د ه موږ ورجوخته كړه چې موږ
دې  .نه ؤ پكې«خطري شى»له ښه مرغه هیڅ كوم  .دجاموسندوخ مو یې ال په ځیروپلټلالمارۍ،ان كټ او

ه له وروست راته په كراره غوندي كړخو څوشېبې بیاهم دغسي منګ پر خپل ځاى ناست پاتې شوو.كارموزړۀ لږ
 : هغه مې سر راپورته كړدوى ته مې كړه

اسي هم په یونه یوكارځان زه اوس پوهنتون ته ځم،خپل پوهنځي ته ...هلته ښایي څه نورمالومات ترالسه كم...ت -
لكه هیڅ چې نه وي پېښ.خو خپلوخبرواوكړووړو ته پام كوئ... چې هیڅ كوم بې ځایه څه درڅخه ونه  ،ئاخته ك

 ...شي ،پوى شوئ؟
 شورماشوراواړو دوړه په ډك زړه پوهنتون ته ترې وخوځېدم. هزه هم نورونه ځندېدم،ل ،كړه«ښه»چې دوى راته 

په دغه ورځ ښایسته اوږد لیست . ویه وهخبره زموږ تراټكل ل اوهلته مې رښتیاهم ښه ډېر مالومات ترالسه كړل.
له كومو  خوڅوتنه ؟ حصلین بېولي وو.زموږ پوهنځي ته راغلى و.هلكانوویل چې له نژدې هرټولګي څخه یې م

بس هرچا له خپل  كره ځواب نه درلود. پوښتنې وې چې سم دالسه یې هیچاټولګیوڅخه ؟اوپه څه خاطر؟... دا هغه 
 ټول وارخطااوډاراخیستي وو. اټكل اوګومانه انګېرنې لرلې.اوهمدې خبرې دټولوډاراونارامتیا ته ال زور وركاوۀ.

ه ده چې زماحال هم ښكار یې داسې الوتې وې لكه دمړوخاوره چې دې ورشیندلې وي. هرچا ته چې دې كتل بڼې
هماغه ؤ چې زیاتي مې په  له دې راپېښې بال دتېښتې الره ماته هم نه وه رامالومه. خوچاره څه؟، تردوى ښه نه ؤ

لومړی  ته ورغلم. تمځای بسو پاڅېدم،نېغ دعلي آباد روغتون مخې ته دملي پوهنځي كې پاته كېدل بې ځایه وګڼل.
سیخ دیوسف دماماكورته  چې ورورسېدم، .ړمالته ملي بس كې سید نورمحمدشاه مېنې  بل په له هغه ځایهبیا ښار،

ېدو په صورت چې ددې حالت دپېښ ،سپارښتنېهغه ټولې هم مي هم په كیسه خبركړل او ،هلته مې هغوى. ورغلم
چې بېرته لیلیې ته خپلې كوټې ته راغلم دانور انډیواالن مې . تردوى پورې ورورسولې ،كې یوسف راته كړې وې

ځانونه دخداى رضا ته  نومو زیاتي ه هم زما غوندې لږ په كراره كړل.ندې كار دهغوې زړو. هم په حال خبركړل
 لكه هیڅ چې نه وي پېښ. ډول جاري وساتلې.« عادي»موخپل ژوند اوالرې چارې په دپخوا غوندې . وسپارل

دا ؤ اوس یې  زموږ ډېرنژدې انډیوال یوسف یې راڅخه نیولى ؤ. څنګه څه نه ؤ پېښ؟ ؤ. دځان غولول خوداخوشي
ټول یې ښه  زموږ پخوانډیواالنوكتارهم په یوۀ ځاى كې راكنډوكړى ؤاودې كار موږ ټولوته ښه غټ ټكان راكړ.

 .. داسې كلك یې ټول وډارولوچې یومخ مو ساړۀ په هډو ننوتل، ږنولوومزغن وب
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اوهغه ،لومړى ؛ یوډول هیله یې هم راكې زېږوله، زړه ته یوډول تسل هم راكاوۀ؟ خو یودوه خبرومو خدازده ولې
ماماكورنۍ له یې دهم مو داچې په داسې حاالتو كې دیوسف راته كړى وصیت موبشپړاوبې له ځنډه پر ځاى كړى ؤ.

بشپړپام پلټلي  رراتلومخكې دهغه ټول شیان پههم مو دهغه كوټې ته داستخباراتودكسانوت ،نیول كېدوخبره كړې وه
له »اودویمه خبره یې دا چې یوسف یې  .ژرترژره یې ترې ایسته كړو وي،شى پكې  خطري ووچې كه چېرې كوم

زموږ انډیوال یوسف یې له یوې بشپړې  ه،ن. یو دوو تنوسرهنه هم له مازي ، نه په یوازې سر نیولى ؤ« ښه مرغه
اودې خبرې ان له هغه اوله سره الداګومان راكې ویښاوۀ چې سړیه یوسف یې ښایي په  ؤ.ډلې محصلینوسره نیولى 

یوه لحظه هم  خداى شتهخودا فکر،  ،هیڅ ثبوت هم نه الرۀ وسره له دې چې خپل دې ګومان ته م .غلطه نیولى وي
پرهغه  ځكه دولت، نه یوه ورځ ضرور بېرته راخوشي شيكېدۀ چې زموږ انډیوال یوسف به یوه  یزورنه راكې كم

 .كنې یوازې به یې نیولى ؤ ،باندې كوم خاص سند نه لري
 .!. اودې ته ګوره چې ددرېمې ورځې په ماښام یې یوسف رښتیا هم بېرته راخوشي كړ

په ټولوكې  دهغې اټكل خوبه نو ته هم كولى شې. څومره یې خوشاله كړو، ددې معجزې پېښېدوڅومره هك پك كړو،
داسې  هم هغه ؟شو؟هغه هم دكمونیستي دولت له شرهیوسف بېرته راخالص . عجیبه وه. وچلېده هله سره سا

هسي  لنډګڼډ؟...خو تردې الهم عجیبه دا چې یوسف پخپله له خپلوراخالصېدویوه زره هم خوشاله نه مالومېدۀ.
اندې ځان زهیراوچوپه خوله یې په خپل كټ ب سوړپوړ كوټې ته راننوت، په وچ زور یې موږ ته لنډ وموسل،

  ::ترې وموپوښتل وپه بیړه ترې راتاو شو، ال ورنه كړخوموږ ډېرمج واچاوۀ.
 یوسپه؟ -
 ها -
 شكر چې راغلې... په خپر راخالص شوې؟ -
 . وه -
 څه وخت؟ -
 .یوسات مخكې -

 ::دهغه دې لنډوځوابونوبې حوصلې كړو،خلق تنګه مو ورجوخته كړه
 څنګه یې راخوشي كړې؟ ،کنه ښه نو ولې داسې چوپ یې ؟...كیسه كوه -

چې موږ بیا هم ټینګار پرې  بې له دې چې څه ووایي ترخۀ یې موږ ته وموسل. ،یوسف مازي لنډ په څنګ راوكتل
 :وكړ

 ؟یوسپه ...څنګه یې بېرته راخوشي كړې وایه كنه  -
په زوره چې اقرار ترې ، لكه بیا یې هماغسي په ځاى كې پروت ،ښیویلى یې وكیوسف هم چوپتیا ماته كړه.سوړاس

هلته یې له ښه مرغه  سړى یې مخامخ استخباراتوته بیولى ؤ. :لنډولنډوخپله كیسه موږ ته وكړه په  ،اخلې
ې دۀ چې هرڅومره دخپلې ګناه پوښتنه تر نوروشكنجوته نه ؤ وركړى خوپه سوكانواولغتویې ښه ټینګ ډبولى ؤ.

ه یې په یوۀ وروسته له هغ. غتې وې چې پرې اورولې یې وېاول بس همدا سوكان. كړې وه چا ځواب نه ؤ وركړى
دوې شپې اودوې  چې دهغوى حال تردۀ ال بدتره وو.، درې تنو نوروبندیانوسره اچولى ؤ -هتیاره كوټه كې له دو

اونن چې یې بیا له كوټې څخه راایستلى . اوسوال و ځوابه پرې تېرې كړې وېورځې یې همداسي بې له كوم تحقیق 
یا به دكوم جرم تورپرې لګوي.خوددې ټولوپرځاى یې  ،ې ښایي بیا یې وهلوټكولوته وركويګومان كاوۀ چؤنودۀ 

پكې دودانۍ په یوۀ بل ګوټ كې یوې داسې كوټې ته وردننه كړى ؤچې دكوم دفترغوندې یې سم دم مېز اوڅوكۍ 
څوكۍ باندې ان دكښېناستوست  سړي دۀ ته په مخامخ دمېز شاته هم یوپرېړبرېتى خوډنګرسړى ناست ؤ. .ایښې وې

ه خوآمرانه لهجه ښكنځلواوسپكوسپاندوپه یوڅه مودباوچې دى په څوكۍ كښېناستلى ؤنوسړي هم بې له  ال كړى ؤ.
ځكه دې . نقالب ضدبانډونوسره تړاو نه لرېووچې ته له اشدې شاوخوا څخه خبریږې موږ ستاله نچوو ورته ویلي 

ې موږ دې له د، نه چې ته نو ګواكي زموږ له انقالبي څارنې خالص شوې. هخوداپه دې مانا نه د اوس خوشي كوو.
اوكه موڅه دركې وموندل بیاخونوته خپله هم پوهېږې چې څه به درسره ؛ وروسته هم هماغسي له نژدې څارو

. اوپه دې ډول یې دى بېرته راخوشي كړى ؤ«اوس مې له مخې پرته شه! ،ځه»بیا یې پرې وربړچ وهلي ؤ: ړو.وك
. 

، الوموكسانودحال پوښتنه ترې وكړهرام نوروا هموږ له حیرته په وازه خولۀ ددۀ كیسه واورېده.بیامودخپل پوهنځي د
داسې مالومېده چې هریویې جالجال ساتلى اودهر یوۀ برخلیك یې په جال ډول  خبر. خودهغوى له حاله دى هم نه ؤ

دولت ،كومه خبره چې همدااوس دډېرې خوښۍ وه هغه دا وه چې زموږ انډیوال یوسف دانقالبي په هرحال ټاكلى ؤ.
اودا په  بدن هم روغ رمټ ؤ.په نوراودوهلوټكولوله څوخاپونواوتغموپرته شكر؛ له شره په خیر راخالص شوى ؤ
؛ اونارامتیاهم وهۍ خویوه خبره دخواشین. مرغي نه وه چې دهرچا په برخه شيدغو وختونوكې څه داسې وړه نېك

یوسف زیاتي هاغه زموږ  وروسته دیوسف په چلندكې راپېښ شو.رااوهغه ،هغه ژور بدلون ؤچې له دغې ورځې 
هغه اوس ، نه. هره خبره یې له موږ سره شریكولهپخوانى ټینګ انډیوال یوسف نه ؤچې دژوندهره شېبه او دزړه 

هم له انډیوالي یې كه څه ه. نورهم راڅخه ګوښه كاونوراو هغه اوس دهرې ورځې په تېرېدوځان یومخ بدل شوى ؤ.
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 7تر 4 له :د پاڼو شمیره

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

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

 

لوپه ساتځان دراڅخه لري دام دخپل یه پرې پوهېدۀ چې هغه اوس ماخوسړى له ور ،هیوې مخې راسره شلولې نه و
 پیل كړې. خبريیستي ګوند اودولت پركړو وړو یا هغه وخت چې موږ به دپخواغوندي دكمونبپه تېره  ،لټه كې دى

اوداهغه څه ؤچې موږ ټول یې  .ګوښه كړلكه له كومې روې چې تښتي راڅخه به یې ځان داسي په بیړه خت خوداو
داسي احتیاط له  ؟ځان ساتيیوسف داسي له موږڅخه یوسف؟...زموږ هاغه ټینګ اڼدیوال  خداى شته ډېرځورولو.

ورته پوښتنوبه ښت؟...دې،اودې ته وڅه پېښه ده چې سړى داسي یومخ واو ...اخرولې؟کوی؟ موږ سره
ستاله .»جملو: هغه دېپه تېره بیاد خوزه یې یومخ سربداله كړى وم. ضرورآنورانډیواالن هم ځورول،

ایې هم رښتی هن؟«    څارو؟!نیږدېله  هم هماغسيدي دې  له وروسته»  او« شووبرشاوخوا څخه خ.!نیږدې
 شاوخوا کي یو !«دېنیږ» همدېپه  یوسف ماناداچي د خبرې ديبیاخونود ،؟،.كه داسي ويووهمداسي ورته ویلي 

.ځكه یو کنه...«موږ»کسان خو همدا «نیږدې!» ټولوور ته تر او ده!..جاسوسي کوي زموږ دولت ته څوک
خوڅوك ؟...څوك دى دا رزیل انسان چې دادومره غټ  ساتي. داسي څخه ځان!«موږ»خونویوسف هم له همدا

داخبره له عقله لري ...ى؟ایایوسف هغه پېژني ؟.نه ،نهورمالوم دخیانت له موږ سره كوي ؟...ایا یوسف ته داخاین 
كه ورمالوم واى ښایي  څخه به یې ځان ژغورلى نه له موږ ټولوڅخه. «هغه»كه ورمالوم واى نومازي له  برېښي.

ً دا څوك نه دى ورمالوم یوسف، نوم یې ان موږ ته ال راښودلى واى...نههغه  د  اوبرسېره پردې ددولت؛ ته یقینا
چې زموږ  ښه نودادلستوڼي مارڅوك دى .چې دخپل جاسوس نوم چاته رسواكړيكسان دومره شوده ګان هم نه دي 

شپه  ،بس خبرې دولتي كسانوته وړي؟.څنګه به یې پېژنو؟اوڅه وخت به یې دادخیانت نقاب له مخې ایسته كوو.
خوټول  ترخۀ رازدراسپړلوهڅه كوله.پرله پسې مې له ځان سره ددې ، ه همدې چورتونوكې راباندې تېرېدهورځ پ

یوه ورځ خو مې  هرڅومره چې مې په ځان زور راووړهغومره لږ دخپلوپوښتنوپرځوابولوبریالى كېدم. بې فایدې.
خوله چا  ال زړۀ ته راتېره شوه چې راځه سړیه دخپل زړۀ دا پټه خبره له كوم باوري انډیوال سره شریكه كړه.ان دا
له  ووسره له دې موهاغه  دې انډیواالنوكې ټول باوري خلك وو.نیږتراوسه خو موپه دې  كوم باوري انډیوال؟ سره؟

باور پرې وكړاى  ښه نو اوس كوم ؤ هغه كس چې سل په سلوكې .ودې منځه یوڅوك ددولت جاسوس ختلى هم
ك ؟څوك څه خبر،هغه څوك چې زه به یې ترټولوباوري ګڼم،همدغه كس،ښایي كټ مټ همدغه كس به هغه څوېش

 .. نوبیا؟...هماغه ؤچې بېرته له خپل فكره راپه شاشوم وي چې انقالبي دولت ته زموږ جاسوسي كوي.
یوډول په سرګردانه او ټولهغوى هم ځكه  پوښتنې ورپیدا شوې وې.سي دې نوروانډیواالنوته مو لكه چې هم همدا

دځان ګوښه كول  یوبل څخه ورو ورو ته څه ووایي ټولولهاوبې له دې چې څوك دې چا ؛ اندېښنوكې ډوب مالومېدل
هرچا له هرچا سره خپله خبره  هرچا له هرچا ځان ساتۀ. په یوڅوورځوكې ټول پریوبل شكمن شوو. ،بس پیل كړل.

اوچې له پوهنتونه  ډېره موده نه وه تېره چې ورو ورو موهغه پخه انډیوالي سره په شلېدوشوه. په پام كوله.
 ....ولیدل چې خداى شته ښه ډېر له یوبل څخه پردي شوي وو راخالصېدونوپه خواشینۍ سره مو

څوك په ملك كې  له هغه وروسته هرڅوك په خپل خپل برخلیك پسې رهي شو. پوهنتون خالص شو. په هرحال،
 .. پاتې شوڅوك له ملكه دباندې ووت
 تروراواختناقه بېغمه وو، نوهغومره بیالهدلته كه دمهاجرت ژوندیوڅه تریخ ؤ م.ړزه تقدیر ان جرمني ته راګوزارك

ددې نورووطنوالوغوندي ماهم  ستم.ازه هم بېكاره ورته كښېنن .یان ازادي له ښه مرغه ډېره وهبهغومره بیادفكراو
په دې ډول موهم دمهاجرت له  موورته پیل كړ.«ېشتى مقاومتبهرم»ولنوته مالوتړله،اوهغه دچا خبرهغونډواوټ

له وسي  كه مونورهیڅهم، چې ماناموږ موخپلې غاړې ځانونوته خالصولې،هم  ځوروونكي یوازیتوبه ځان ژغورۀ،
نه دي پوره دغومره خوضرور كولى شوچې دلته په دې لېرې اوپردۍ نړۍ كې زموږ وطن ته دورپېښ ناورین 

 ..خبرتازه وساتو
هركال دمرغومې  ،.اوهغهوو یادونې وړ يزماپه ګومان دډېر، «فعالیت»په لړكې دغه یو«فعالیتونو»دنورو زموږ

 بس هركال به پرهمدې نېټه د زموږ ترټولولویه مظاهره وه.«پرهیوادباندې دروسانودیرغل نېټه»شپږمه نېټۀ  رپ
به لومړى  سره راټول شوو. چې هغه وخت دجرمني پالزمېنه ؤ، جرمني له ګوټ ګوټ څخه وطنوال د)بُن(ښارته ،

رغلو،هلته به مولومړى به دبُن لوى پارك)هوف ګارتن(ته ومظاهره ورته وكړه بیا په کشمودښـارپه واټونوكې ښه 
بیابه مودقطعنامې په صادرولویوځل بیاپرملك باندې  ودخپل زړه بړاس ویوست،نیبیا كمونیستي ضد، پرروسي ضد

 ....دروسانویرغل وغاندۀ ترې وبه موغوښتل چې ژرترژره له افغانستانه پرته شي
هلته یوڅوكتاره له  مظاهره كې مې یوه ورځ خرامان یوسف هم ولید.اودهمدې مرغومې دشپږمې نېټې په یوه 

 خدازده ولې یې یوځل ترشاراوكتل چې مایې هغه هروختنۍ ښكلې څېره ولیده. مامخكې په مظاره كې روان ؤ.
د ه تپانبې اختیاره مې له ځان سره وویل: ))خرامان یوسف؟!...دلته؟!..په جرمني كې؟!...(( اوله خوښیه پ یوسف ؤ.

خوهغه لكه چې ونه لیدم.بېرته یې مخ واړاوۀ په مظاهره كې یې وړاندې تګ جاري ، زړۀ مې الس ورته وخوځاوۀ
غوښتل مې هغه ته ورشم چې دمظاهرې دنظم یوڅارونكى  ،له خپله كتاره راووتم زما طاقت ونه شو. وساتۀ.

 :راوړاندې شو،نرم یې داوږې له راكښېكښودلوسره وویل
 .ظاهرې نظم وساته،بېرته خپل الین ته الړ شهنه وروره...دم -
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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

 

هوف »چې  نه غورځاوۀ.و نودمظاهرې ترپایه یوسف له پامه  خوبیامې ېرته خپل كتارته ستون شوم.ب .چاره نه وه
ماتل)معطل(نه شوم،په  نورزه هم  ته ورسېدواوټول شاوخوادبیانیولپاره مخامخ جوړشوي دریځ ته ودرېدو، «ګارتن

 ::ماته له راكتوسره یې چیغه غوندې له خولې ووته غلى مې له مټه ونیوۀ. بیړه مې یوسف ته ځان ورورساوۀ،
 اوه !...اوه!...سلیمه؟...ته؟ -

ماهم په داسې حال كې چې بې اختیاره دهغه پوست غومبرى مچاوۀ ورجوخته  اوښه ټینګ یې په غېږ كې ونیولم.
 ::كړه

 ؟!...دلته؟...څه وخت؟... څه وخت په خیرراغلې؟ته -
 : دۀ وویل

 ...دانژدې دوه كاله كېږي،زوروره -
هماغه ؤچې مازي په  یوست. اندې دبیانیوپیل كېدوچوپتیاته اړاوغوښتل یې نورهم وړاندې الړ شي چې په دریځ ب

 سالشووچې له مظاهرې وروسته به ضروریوځاى سره كښېنو. په دې ،هل حال احوال وپوښتبهاري مولنډدیونپس
هرڅوشېبې پس به موپه  خوپه دې ټوله موده كې مودیوبل الس نیولى ؤ، بیانودواړه مخامخ ویناكوونكي ته غوږشوو.

مینه وړوسترګو یوبل ته سره وكتل اوبې اختیاره به وموسېدو،لكه تردااوسه چې موهم له یوبل سره دبیالیدونېكمرغي 
 .. زړه ته نه وي لوېدلې

موږهم  كوونكي بېرته سره خوارۀ شول،ه قطعنامې په صادرولوپاى ته ورسېده اومظاهر تل په شان ددچې مظاهره 
له  هلته مویوه ډكه چاینكه قهوه ځانونوته راوغوښته، الړو.دې چایخونې ته سره یږهمدغسي الس په الس ترټولون

بیایې دلته دخپل  ،كیسه راته وكړه لومړى جرمني ته دخپل راتګ دۀ خوښیه په ډكوزړونوموغورې پیل كړې.
په پاى كې یې هم زما دپوښتنوپه ځواب كې دنوروانډیواالنوپه باب اوله  روزګاراوسیاسي پناهندګۍ له حاله خبركړم،

كیسه ماهم خپله  مالومات راكړل.وو، تركومه ځایه چې دۀ ته ورمالوم  ،اده زماترراوتووروسته پېښوپه بابهیو
خپلې كورنۍ اوزموږ دګډوانډیواالنودپاتې برخې په باب رامالوم خبرونه مې ټول  دخپل ځاني ژوند، .ورته تېره كړه

له تودې  زیاتي نوماهم خپلې اصلي پوښتنې ته وارراغلى ولید. چې له دې خبروراخالص شوو، ورسره شریك كړل.
 ::ې چې پیاله بېرته پرمېزاېښوده،ترې وپوښتلكولووروسته مې په داسې حال كله قهوې څخه دیوۀ غټ غړپ 

 یوسپ جانه؟ -
 ها؟ -
 كنه؟ ږغېداى شو، سرهاوس خودادى شكرپه بېغمه زړه  -

 :یوسف تندى لږسره ګونځې غوندي كړویې ویل
 هوشكر...ولې ؟ -

 : :اوچې مانېغ په نېغه ورجوخته كړه
 نیولې؟ښه نواوس خوراته ووایه چې هغه په تاكې څه پسات ؤ چې ویې  -

 :مهربانه یې وخندل ویې ویل
 .پسات؟...څه پسات؟... هیڅ پسات هم نه ؤ راكي -
 نوولې یې ونیولې؟ -

 : هماغسي په خندایې راغبرګه كړه
 .بس ستاسي په خاطر یې ونیولم -

 ::دې ځواب یې هك حیران كړم،په تعجب مې له خولې ووتل
 ؟په خاطر«زموږ» -
 .هو،ستاسي په خاطر -

 :څوكۍ كې له سره راسم كېدو وروسته وړاندې پسې الړاوپه خپله 
 د پوهنځى، هر .وو ترڅارنې الندې ګوندي كسانو لین دپوهنتون ټول محص ته ښه خبریې چې هغه وخت د -

 ... ...هرپوهنځي هرټولګى
ه دې مې دخپلې خبرې كولوته پرېښود.دۀ هم ډېر ونه ځنډولم پسې زیات مامازي سردتائیدپه عالمه ورته وخوځاوۀ،

 :یې كړه
یې خپل څارونكى ي یوې زموږ ټولګى هم دنوروټولګیوغوندي په وړو وړوډلووېشل شوى ؤچې هر -

ږ نوګواكي ګوندي هغه هم نه له دې كبله چې مو؛ وږ ډله وه چې له دې شره خالصه وهالرۀ...خویوازې دا زم
ښیم...خوددوى بدمرغي په دې كې وه ګوډغالم درته  نه.موږ ته یې هم خپل كس ګومارلى ؤ. نه، څارونكى نه الرۀ

كه ستا په یادوي  خبروو. مخكې الموږ دهغه له ګوندي توبهځكه ددوى ترانقالب . وم ؤچې هغه موږ ته رامال
موده پس یې دى هم  چې څههماغه ؤ خوموږ ورته هوښیاروو. څوڅوځله یې په دا ګوډه پښه خپلې هڅې هم وكړې،

 .....ستیوزموږ له ډلې و

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 7تر 6 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 
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 دپخواغوندي سرورته وخوځاوۀ څه مې ونه ویل. ذهن كې اوس یومخ هغووختونوته ستون شوى وم،چې په  ما،
 ::خویوسف په سنتوكې له لنډموسلوسره وړاندې پسې الړ

هن؟...موږ یې دغسي بې څارونكي پرې  دوى بایدڅه كړي واى، ،اوس نوته خپله ووایه ،ښه نوچې خبره داسې وه -
 ایښي واى؟

 :لې ووتلچې زماچورتي له خو
 .نه -

 :دۀ هم چټك راغبرګه كړه
 نوبیا؟ -

 :ل شي پرې ورزیاته یې كړهاتدې چې زما ځواب ته ماوبې له 
یابه یې له بهره : زې په دوو صورتونوكې امكان درلوداودې كاریوا بیاخونویې یوبل څوك بایدراته ګومارلى واى. -

اتومات ډول هغه ته دشك په سترګه كتل اودګوډغالم په دې صورت كې به موږ په  یوڅوك زموږ په ډله راګډاوۀ،
خپلې جاسوسۍ ته ګومارلي  ایدڅوك ب خویې نوبیاله همدې موږ څخه یو یا او غوندي به موځان ترې ساتۀ.

له  غیرته ورته واېسېدم...په هرحال.ېبترتاسوټولوزه ډېر ډارن اوځکه زه یې ونیولم.... اوهمداسي یې هم وكړل؛واى
اوف  تخباراتوته وروستم.هلته یې هم خپله ښه مغزن وډبولم هم یې دنوروشكنجه كول راولیدل.پوهنتونه یې نېغ اس

چې هرواربه یې خواركیانوته برق)برېښنا(وركړداسي سوې كریغه به یې له خولې ووته  اوف،پوښتنه یې مه كوه.
 ه هاوهلوډبولوراپاتې ؤ،ه یوڅه غیرت ل، کدې كار چې نه مې والكه دانسان داسي چیغه اورېدلې وي نه دحیوان.

بس په زاریوجګیوورته سرشوم چې هرڅه وایاست هغسي كوم خودخداى روى ته وګورئ  هغه یې دلته پوپناه كړ.
وچې ته له انقالب یموږ خبر ،ویل یې سمه ده، خردوى هم راسره ومنلهآه دې برقي شكنجومې وساتئ.ل

ې یووړوكى بیای ددوى حال به ته رامالوموې. رامالوم.خوداستاانډیواالن سم نه دي  ضدبانډونوسره نه یې تړلى،
اواوس چې موته وهم نیولې،اوس خوبه  ې ویل په تا باندې هسي هم ستاانډیواالن باورلري،ټېپ)ټېپ ریكارډر(راكړو

یې پوره یقین راغلى وي چې ته زموږ له ملګروڅخه نه یې.كه یې هم نودانقالب ضدعناصروڅخه به یې اوداهغه 
ته به هم دهغوى داخبرې  ځكه اوس به ال په بېغمه زړه خپل رازدرسره شریكوي. وږ یې هم غواړو.څه دي چې م

دانقالب یابه  بس له همدې نن ورځې څخه ستاوزیپه)وظیفه(همدغه ده. ټېپوې اوترموږ پورې به یې رارسوې.
و ورسره  چاره راپاتې نه شوه،ماته هم بله  ،درېمه الرنشته.ضدعناصروپه ډله کي دریږې دانقالبیابه  مالتړكوې

 .م:ماغه ؤچې دوى هم ټېپ په الس راخوشي كړه .مې منله
 :ماتېره یوسف ته وكتل شكمن مې وپوښتل

 اوتا؟ -
 :یوسف ترخۀ وموسل له شرمه په ډكه لهجه یې وویل

 .ما...ماهم همداسي وكړل.څوڅوځله مې ستاسي ټېپ كړې خبرې دوى ته ورسولې -
 :غټې تورې سترګې یې راډكې شوې وړاندې الړاوپه داسي حال كې چې 

چاره نه  شاته پړانګ ؤمخته پاڼ. زورراپسې ؤ. نه شوه پرېښودالى، څه مې كړي واى؟... دغسي خومې هم دوى -
 . وه

 :اودیوۀ ساړه اسویلي له كښلوسره یې پرې ورزیاته كړه
دراغلل؟...په شپوشپومې په خپل ځاى كې ذابونه راباندې تېرشول؟څومره مې له خپله ځانه بعپوهېږې چې څومره  -

 ....ژړلي ...په كراتوكراتومې مرګ له خدایه غوښتى
 : مخامخ یې راوكتل ویې ویل ماالدغسي بوږنېدلي وركتل چې یوسف بېرته ځان راټینګ كړ،

تاسي  .هیڅكله مې ستاسي داسي خبره ټېپ نه كړه چې كوم جنجال..هیڅكله خودایوه خبره مې ښه په كلكه واوره. -
دولت سپیوته دهغوى په  د خو خپلو انډیواالنو جاسوسي مې كوله، چې د شرم مې بس ؤ یو همدا ته پېښ كړي.
ماته هم بله چاره راپاتې نه شوه بې له دې چې ورو ورو ځان چي هماغه ؤ په هیڅ صورت سره نه. ګیروركول؟نه.

اوداهمداسي ښه وه،ځكه په  وپاشل شوئ.له ښه مرغه تاسي هم دوخت په تېرېدوسره  له تاسي څخه راګوښه كړم.
 ....اخردوى هم الس راڅخه واخیست دې كې دټولوخیرؤ.

ماهم څوشېبې  لكه زما غبرګون ته چې ماتل وي. یوسف داوویل بیا دغسي چوپه خوله ماته راكتونكى پاته شو.
نرم  خواته یوسف ته ورغلم، بلېآهغه پاڅېدم،په شمېرلوګامونودمېز دغسي په اندېښنوكې ډوب دۀ ته وكتل.وروسته له

 :یوسف له غریوه په ډك ستوني وویل مې یې سرپه غېږ كې ونیو.
 اوس هم نه یې رانه خپه؟ اوس چې په رښتیاكیسه خبرشوې، -

 :ماپه دالساورغبرګه كړه
 ..په دغوشرایطوكې كه زه هم واى همداسي به مې كړي وو نه وروركه خداى دې نه كوي. -

 ماهم یوسف په غېږ كې ونیو، پاڅېد مینه ناك یې په غېږ كې ونیولم. ډاډګېرنه وشوه، په دې ځواب یې لكه چې
 له دې سره مې پام شوچې شاوخواناست كسان ماناداره موسكاپرشونډورډرډ موږته راګوري. ورومې شاوخواوكتل.
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اوس په  موږ خو...يګورپه بله سترګه  خلک زه پوهېدم چې دلته په اروپاكې دنارینه وو په غېږكې سره نیولوته
  . چاكې رى هم نه واهۀ

 
 پای
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