
 
 

 

 3تر 1 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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 

 
 ۲۰۲۱/ ۰۹/ ۲۳                           نعمان دوست 

 
 

 ماښامی مجلس 
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قاب کې دوه ټوټې ګوړه وه. میلمه یوه پورته کړه او دومره په اتیات یې څټله؛ لکه د اختر په ورځ چې غریب ماشوم  
 .واخلي ته فقط لس روپۍ څوک ور کړي او په هغه هم آیسکریم 

 

میلمه ویل: څه وختونه و، یادیږي دې؟ هغه پر بایسکلونو چې به مو یو ساعت مزل وکړ، بیا به د سړک تر غاړې د  
 .چایو هوټل ته تاو شو او بیا به مو دود پتهـي ) شیدو چای( وڅښه او ټوله ستړیا به ختمه شوه

 

و. که اوس نیم ساعت بایسکل وځغلوې، وهللا که په ډک ما ویل: کمال په چایو کې نه و، کمال زموږ په زلمیتوب کې  
 .چایبر نګه شیدو دې هم دمه جوړه شي

 

 میلمه موسک شو: ځه، تو خو 
 

 !چایبر ډک کړه
 

ههههه، لکه چې اشتهاء دې بنده ده. رښتیا؛ د هریپور کیسه دې وکړه. په همدې سړک چې به د هریپور له بازاره   ــ 
 اباد پر سړک به لږ مخکې الړو، هغه د سړک په سر والړ ټانګ دې یادیږي؟تېر شو او د آیبټ 
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 هو، هو. بلکل. آن هغه نوشته مې هم یادیږي چې پر ټانګ یې کړې وه: )فخر هند( ــ 
 

ماته هم رایاد شو. دا ټانک یې له سړکه پر یوه جګه سوپه درولی و. په مناسبتي ورځو کې به یې میل کې د ګالنو   ــ  
 .هم ور اچولی و او تازه به یې رنګ کړی وامیل 

 

خو د دې جملې په مطلب تر اخره پوه نشوم چې دا یې د هندوستان په جنګ کې غنیمت نیولی و او که جګړه کې  ــ  
 اول ډز همدې ټانک کړی و؟ 

 

پوځي تجهیزاتو دغه  هرڅه چې و، خو په قدر یې ساته. ځکه اوس د دوی ملکیت و او وطنپاله حکومتونه له خپلو   ــ  
 .شان په قدر ساتنه کوي

 

  :میلمه، غلی شو. پاس چت ته یې داسې کتلې لکه دستک چې یې شماري. شیبه وروسته یې سرې سترګې راواړولې
زموږ د وطن د پوځي تجهیزاتو عکسونه دي ولیدل؟ هغه د چورلکو چې په موټرو کې بار وې، هغه ټانکونه، هغه 

 ...ثقیله وسلې او
 

 .غلی شوم. میلمه ته مې پیاله تازه کړه. ما ویل دا خبرې پریږده. نور غمونه لږ دي
 

غلی به شم، په دې اړه به خبرې نکوم؛ خو د زړه شور به څنګه خاموش کړم. زما ال تېر درد هیر نه و چې نوي  ــ 
 :بیا راتازه شول

 

واک په سر خپلو کې ښکر په ښکر ول. په دې غویمنډ داسې مې یادیږي لکه پرون ورځ؛ کابل کې تنظیمي مشران د  
کې یې تاریخي کابل لوټې لوټې کړ، پوځي ځواک یې کباړ کړ او... په همدې دور کې د پېښور په بورډ بازار کې  
ګرځیدم چې د یوه زره پوش ټانک په لیدلو مې داسې هډوکي وجړقیدل لکه ټایرونه چې یې زما پر سینه تېر شوي  

رې معلومیده چې زموږ د ملک ټانک و؛ خو چا تحفه کړی و. ممکن آن د جالل اباد د جګړې سوغات وي. دا له قوا
  ...و او

 

ما هلته د خپل هیواد الوتکې هم ولیدلې او د دوی په لیدلو مې زړه نرۍ نرۍ څړیکې وکړې. میلمه احساساتي شو او 
ړه کې له ټولو زیات زیان پاکستان ته ورسیده دا... ژر  بیا یې ویل: دا ال هغه یوه مشر ویلي و چې د افغانستان په جګ 

 .مې ورته پر خوله الس کیښود او خاموش مې کړ
 

ما ویل: ګوره، زړه مه خوره. حاالت ال پوره کنترول نه دي. له دغه شان حاالتو قاچاقبر هم پوره ګته اخلي. هغه  
شوي د اکسیجن ورکولو وسایل قاچاق کوالی شي،    وطن چې حرامنمکه قاچاقبر یې آن د کرونا ناروغانو لپاره مرسته

 نو په پوځي تجهیزاتو صرفه کوي؟  
 

او بل دا چې هغه خبرونه دې وانه وریدل چې څو ځلې له وسلو بار موټر نیول شوي او تمه ده چې قاچاقبرو ته یې  
 .سزا ورکړي

 

 :چایو غړپ یې وکړ او بیا یې ویلمیلمه، بیا ګوړه له هرې خوا وڅټله او تریخ شوی حلق یې خوږ کړ. د 
منم، دا هم منم چې ځینې خلک ممکن د حاالتو د خراب ښودلو لپاره پخواني، یا فوټوشاپ عکسونه خپاره کړي او 
خلکو ته اندېښنه پیدا کړي. خو د دې مخنیوی اسانه دی، مثال: کوم ټانکونه او تجهیزات چې د موجوده حکومت له  

انتقالیږي، پر هغوی دې یوه خاصه نښه ولګوي چې خلک پوه شي. دغه شان د دغه شرموونکي  خوا له یوه والیته بل ته  
قاچاق د مخنیوي لپاره دې ځانګړې قطعات جوړ کړي، د هغوی تیلفوني نمبرې دې له خلکو سره شریکې کړي او  

تماس نیسي. د خلکو   چې هر چا پرته له خاصې نښې، د پوځي تجهیزاتو انتقال لیده، نو ژر دې له هماغې نمرې سره
 .همکاري ډېره مهمه ده

 

ما ویل: واه، چې په تش چای داسې طالیي الرښوونې کوې، که د خالصه شیدو پیالې تشې کړې بیا به دې څه حال  
 .وي

 

میلمه په خپل تعریف خوشاله شو او بیا یې ویل: ښه تحلیل او ښه مشوره د ارام ذهن پیداوار ده. اجمل خټک خو هسې 
 نه و ، ویلي:  
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 »ښه خو غني خان دی چې جام تش کړي شعر ولیکي 
 « رونه په اوبو لیکيـې شعـ ه وي چـه څـوار خټک بـخ

 
 .واه، نن دې له ژبې ملغلرې شیندل کیږيــ 
 

ښه، دا خبرې پریږده. هغه د جمهوریت پیلوټانو چې ازبکستان ته په درجنونو چورلکې وړي، بیرته به لکه مساپرې  ــ  
 باښې ) ښکاري مرغه( د خپل وطن په غرونو دورې ووهي؟ 

 

غلی شوم، سترګې مې را ډکې شوې. د خپل هیواد هغه الوتکې را یادې شوې چې تېرو جګړو کې پردي وطن ته ــ  
لې وې او نورې هملته په جال وطنۍ کې ورستې شوې. شاید دا یې  تل شوې، ممکن د کار پرزې یې ترې ویس وتښتو

د دې لپاره هلته درولې وې چې زموږ په جګړو کې د خپلو ګټو یوه ژوندۍ نمونه خپلو خلکو ته وښیي. زه ال همدې 
 .لړۍ را وشلوله فکرونو کې وم چې میلمه پیاله راډکه کړه او د چای اچولو غږ د فکرونو

 

 وایه کنه، څنګه غلی شوې؟ ـ ـ
 

 آه،   ــ 
 

 «  بیا نو دا شلیدلی ګریوان څه مانا   —»خپله چې د زړه حال درته ووایم  
 
میلمه ژر خپل ګریوان ته وکتل، لکه د هغه چې هم شلیدلی وي. شیبه غلی و او بیا یې ویل: لپې پورته کړه: ربه!    ــ

شویو جګړو له تورو منګولو وژغوره. خدایه! نور مو د هیواد عزت خوندي لره. خالقه! نور نور مو ګریوانونه د تپل  
 ...مو عزتونه، ارزښتونه له لیالم وساته او

 

 : پورته شو، داسې یې خپل ګریوان ته کتل لکه ټول چې شلیدلی وي. په غمجن غږ یې په روانېدو کې ترنم شروع کړ
 

 «ریښې ګریوان راټولوي ، څوک به مې ریښې - راټولويګله چې ازغي هم رانه ځان »
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