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 له کابل تر واشنګټنه
 

 نامه( رـفس)لنډکۍ 
 
 

د خپل یو ستړي او ترخو تجربو سره مل سفر په اړه خپل معلومات په الندې ډول له تاسې دوستانو  
شریکوم. زه د دې مسافرو له ډلې څخه یو یم او ښایي نور مسافر هم زما په څیر له ډول ډول  

 . ستونزو سره مخامخ شوي وي. د دې حاالتو د نورو هیواوالو خبریدل اړین او هم مهم وي 
 

 
ل اباد ښار په هر جومات، جرګه، هوجره، بازار او حتی ساده ناسته پاسته کې هم د حاکمو چارواکو د تیښتې د جال

ګونګوسې روانې وې. ډیرو ویل چې دوی تښتي خو یوه نیم به خبره نه منله. چا چې یې تیښته نه باورله نو ویل به 
سرونه نذرانه کړه. مګر د تیښتې د خبرې یې چې په دې خاوره د دې حکومت په خاطر لس ګونو زرو ځوانانو  

پلویانو یو پوخ دلیل درلوده هغوي ویل ځکه تښتې چې په دې الره چې دلته څوک راغلي هغه تل تښتیدلي دي. کابل 
او جالل اباد چي طالبانو ونیول زه جالل اباد کې وم د ورونو سره اوسیدم خو د ملګرو او دوستانو سره مې لیده کاته 

 .هم کول
ه داسې وه چې زه شاوخوا څلور میاشتې وړاندې د ځنې ټولنیزو او کورنیو کارونو د تر سره کولو په موخه خپل کیس

ګران ټاټوبي افغانستان ته تللی وم او لکه څرنګه مې چې پورته هم و ویل زه ډیری وخت د جالل آباد په ښار کې 
له هماغه ځایه مو خپلې اړینې او مخ ته پرتې چارې    اوسیدم. په دې سفر کې له ما سره خپله ټوله کورنۍ هم مل وه.

سر ته رسولې. د امنیتي او نورو بیال بیلو ستونزو سره سره مې بیا هم د خپلې کورنۍ د غړو او خپلو خپلوانو او  
دوستانو سره د ژوند کولو او لیدنو کتنو او همدارنګه د خپل ښکلي ښار په کوڅو کې د ګرځیدو راګرځیدو څخه ډیر  

اندازې خوند اخیسته. حتی اوس هم د هغه حالت په را یادیدو زما له واکه وتلي یاغي احساسات او عواطف زما  بې  
په زړه او مغزو غلبه او حکومت کوي او د خیال پر وزرو مې د سترګو په یو رپ کې هلته وړي او د اروښاد سیالب 

 :صاحب دا شعر را په یادوي چې
 *** په کوم حالت کې به وي زما نګار  سپوږمۍ سالم یوسه په لور د یار

په جالل آباد کې هر څه په ظاهره داسې بریښیدل چې ژوند عادي روان دی. له شک پرته دا مهال په جالل آباد کې 
ډیرې امنیتي پیښې او ستونزې نه رامنځته کیدې. که احیانا رامنځته کیدې هم، په رسنیو د لګیدلي سانسور له امله له  

ه خبریدل. د بیلګې به توګه یوه ورځ د زړې څارنوالۍ سره نژدې یوه برید او چاودنه او ډیرې ډزې  هغو عام خلک ن
و شوې خو له هغو پرته چې دا ډزې یې په خپله اوریدلې وې، نور خلک پرې ځکه خبر نه شول چې رسنیو یې په 

رونه خپاره کړي خو دا کار و نه اړه هیڅ و نه ویل. زه د دې پیښې شاهد او منتظر وم چې رسنۍ به یې په اړه خب
شو. زما د ی ورور کور د پیښې د ځای نژدې موقعیت درلود. دا مهال په ښار کې د عامو خلکو ترمنځ د تښتونو،  
هدفي وژنو او غالګانو کیسې د هرې ورځې او هر محفل د بحث توده موضوع وه. زه څو ځل د دوستانو او ملګرو  

. زه به چې هر ځای له دوستانو سره کښیناسم نو هلته به په دولتي ادارو کې د سخت  د لیدلو لپاره کابل ته هم والړم
فساد او په عمومي توګه د نا امنۍ خبرې کیدلې. البته دا ناامنۍ دوه ډوله وې یو یې د کابل د ادارې او طالباانو تر منځ 

یا وژنو په اړه وې. بل مهم څه چې ما په  د جګړو له امله او بل یې په ځانګړې توګه په ښار کې د غال او تښتونو او 
کابل او جالل آباد کې د کورنیو رسنیو او دیوالي اعالنونو له مخې درک او یا په خپلو سترګو ولیده هغه دا وه چې د 
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کابل ادارې په طالب ضد تبلیغاتو ډیر لګښتونه کول او په دې چاره کې ډیر بریالي وو. پایله دا شوې وه چې سره له  
زیاتره وګړي سره له دې چې د حکومتي چارواکو له کړنو څخه هیڅ راضي نه وو، خو تر څنګ یې د  دې چې  

 :طالبانو له راتلو څخه په زړونو کې یو ډول ډار درلوده. فکر کوم دې ډار هم دوه عوامل درلودل 
کم کیدو په صورت کې د بې  لومړی ډار د طالبانو د پخوانیو کړنو او پیژندګلوۍ له امله وو او دوهم یې په هیواد د حا

روزګارۍ، اقتصادي ستونزو د زیاتیدو او د هغوی خپل ژوند د اړتیاو د پوره کولو لپاره د شتو فرصتونو له السه 
ورکول وو. سره له دې هم خلکو د ټولو ستونزو سره ډغرې وهلې او خپل ورځیني ژوند ته یې دوام ورکاوه او ظاهرا  

ې جګړه روانه وي. لکه څنګه مې چې پورته اشاره ور ته وکړه په برښنایي رسنیو  داسې احساس نه کیده چې هلته د
باندې ډیر ټینګ سانسور هم شتون درلود. حتي په غالب ګمان د عدلیې وزارت په اړه یو فرمان هم صادر کړی چې  

په پام کې نیول   رسنۍ باید خپلو خپرونو کې له احتیاط څخه کار واخلي او د سرغړوي په صورت کې ور ته جزاء هم
شوې وه. له همدې امله ډیری پیښې د عامو خلکو له سترګو څخه پټې ساتل کیدلې. په عمومي توګه خلک د سولې  

 غوښتونکي وو. په هر حال
ما دا ته دا هم معلومه چې د سولې د اړتیا او سولې غوښتنې روحیه په عامو وګړو او په عمومي توګه په افغاني ټولنه  

 .ې، غښتلې او بنسټیزه شوې وهکې ډیره پیاوړ
په هیواد کې د ورستیو پیښو د رامنځته کیدو او بدلونو پر مهال زه د جالل آباد ښار کې اوسیدم. د هلمند، کندهار، 
هرات، کندوز، کنړ، فراه، نیمروز، شبرغان، بادغیس، بدخشان، تخار او ځینو نورو والیاتو څخه د تودو او سختو  

ننګرهار والیت کې د خوږیاڼیو له سیمې پرته هیڅ داسې جګړه ییز یا نور خبرونه نه راتلل جګړو خبرونه راتلل خو  
چې کوم چا ته په زړه کې د نا امنۍ له امله اندیښنه او ډار پیدا کړي. دا خبره هم وه چې د دې ټولو سره خلک اړ وو 

و رسنیو ته السرسی نه درلود. یوه ورځ  چې خپل ورځینې ژوند او چارو ته دوام ورکړي. ما د آزادۍ راډیو پرته نور
سهار وختي مې د ورور له خوا د ټولنیزې رسنۍ یعمې فیسبوک له الرې دا خبر تر السه کړ چې طالبان د جالل آباد  
ښار د سره رود دو سرکې )چې اوس درې الرې ده( ته را رسیدلي دي. یو ساعت ال نه وه تیر چې بل خبر یې راکړ  

د پخواني والي امرخیل سره یو ځای د والیت په مقام کې ناست دي. دې ناستې دا پیغام ورکاوه    چې طالبان د ننګرهار
چې ننګرهار ښار په سوله ییزه توګه طالبانو ته سپارل شوی دی. دا خبر که له یو پلوه حیرانونکی وه خو بل پلو ته 

سره شوي دي او د هیڅ ډول ځانې او مالي  خلک په دې ډیر خوشحاله وو چې لږ تر لږه هر څه په سوله ییزه توګه تر  
زیان پرته کار تمام شوی دی. زه ال په جالل آباد کې وم چې دا خبر مو ترالسه کړ چې د کابل د بې اعتباره ادارې  
مشر د خپلې دارو دستې سره یو ځای په حیرانونکي توګه هیواد پریښود او په ناببره توګه له خپلو انډیوالنو سره 

ته و تښتید او همدارنګه یې خپل احساساتي او جذباتي پلویان ځوانان ناهیلي او په سپین میدان پریښودل.  نامعلوم لور  
د کابل ښار چې د غلو او تښتونکو تر واک او ولکې الندې ښار بدل شوی وه د یو بې سرپوښه او بې څښتنه ښار په  

ته را رسیدلي وو خو پریکړه یې کړې وه چې د    توګه د خدای اسرې ته پریښود. دا مهال طالبان هم د کابل دروازو
نوې جوړښت د رامنځته کیدو او د واک د رسمي لیږد تر مهاله به همدلته والړ وي او ښار ته به نه داخلیږي. خو  
نوموړي حالت په دې ډول ځکه ډیر دوام و نه کړ چې د کابل د ادارې د مشر، کورنیو چارو د وزارت او نورو 

پو او شاپو سره سره هم د هغوی د واک په قلمرو کې په وروستۍ او رڼا ورځ امنیتي ستونزې یعنې امنیتي ارګانو د ال
وژنې، د موټرو او نورو شخصي شتمنیو لوټ اوج ته ورسید. ما د آزادۍ راډیو څخه یو ژوندي پروګرام ته چې، د  

یو یې ښاغلی پوهاند ودیر صافی،  ښاغلي ظریف نظر له خوا پر مخ وړل کیده، غوږ نیولی. د پروګرام میلمنو چې  
بل یې د ډاکټر عبدهللا ویاند فریدون خوځون او یو بل کس هم وو په وار وار د هیواد په روان وضعیت خبرې او  
تبصرې کولې چې هغه مهال د یو اوریدونکي له خوا راډیو ته زنګ راغی او ښاغلي ظریف نظر ته یې و ویل چې  

ږ غږ واوري؟ مهرباني وکړئ مسئولینو ته و وایاست چې په کابل ښار کې په  آغای نظر: »آیا څوک شته چې زمون
رڼا ورځ د خلکو د موټرو او هر ډول شتمنیو لوټ تاالن روان دی او د دې حالت غم باید و خوړل شي«. په هرحال  

ر ته نه داخلیدو، په همدې ماښام وه چې طالبانو ویاندانو اعالن وکړ چې مونږ د پخوانۍ شوې پرېکړې له مخې کابل ښا
خو د خلکو د بیا بیا غوښتنې او د کابل ښار د بې څښتنه او بې برخلیکه حالت څخه د ایستلو او د ال نورې ګډوډۍ د  
مخنیوي په خاطر کابل ښار ننوځو. په همدې توګه طالبان کابل ښار ته ننوتل او د طالبانو الس ته ولوید. ښایي په  

د ادارې هغه ښاخ چې دا تیر شل کاله یې د یرغمل په توګه د افغانستان زیات    همدې تیره ورځ او شپه کې د کابل
سیاسي، اقتصادي او پوځي واک قبضه او یرغمل کړی وه، تښتیدلي وو او ډیر دولتي نظمي وسایط او وسایط یې هم 

 .ځانونه سره تښتولي وو
تر سره کړې وه. زمونږ کورنۍ د آګست    د ستر څښتن په مرسته مونږ و خپل مخ د پرتو کارونو ډیره برخه په خیر

نیټه بیرته د خپلې کډوالۍ ټاټوبې ته د راستنیدلو پروګرام یعنې الوتنه درلوده خو د امنیتي او جګړه ییز حالت    ۲۲په  
جالل آباد الره و نه تړل شي، نو مونږ د ټاکلې نیټې څخه   –او الرې د تړل کیدو د اندیښنې له امله چې ګواکې د کابل  

رځې وړاندې کابل ته راغلو. کابل ته د تلو پر الره مونږ د نورو مسافرو په څیر هیځ ځای د پلټنو یا پوښتنو  څو و
ګرویګنو سره مخامخ نه شو او د لوی خدای په مرسته په ډیر ډاډ او خوندي توګه د کابل ته ورسیدلو. یوازې د  

ا په سړک د سمنټي دیوالونو د جوړولو له امله  پلچرخي سیمې ته نژدې زمونږ د سفر موټر د پخوانۍ ادارې له خو
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ځکه یو څه ځنډ سره مخ شو چې نیم سړک همدې خنډونو نیولی وه. د دې بند واټن د پای نقطه کې یو طالب والړ وه  
او یو یو ډیریور ته یې په نوبت د تلو اجازه ورکوله مونږ هم دې ځای ته راوسیدلو. سالم مونږ ور کړ او د نظم د  

له امله مو مننه ترې وکړه او هغوی هم په ډیر درناوی زمونږ سالم ته علیک و وایه او را ته و ویې ویل   برابرولو
 .چې په خیر الړ شئ

په کابل کې مونږ د یو خپلوان په کور کې چې زمونږ د اوسیدو لپاره وزګار شوی وه، دوه شپې وکړې. د دوهمې 
چې پالره د اماراتو د ایرالین الوتنې چې پخوا لغو شوې وې،   شپې د سبا کیدو سره سم مې کشر زوی را ته و ویل

 نو اوس یې 
زمونږ ټکټونه هم لغو کړي دي نو مونږ اړ یو چې له هغو امکاناتو څخه چې بهرنیو په اصطالح غربي هیوادو د  

د خپل سفر  افغانستان څخه د وتلو او سفر لپاره چمتو کړي دي ګټه واخلو، نو ځکه زمونږ کورنۍ هم د همدې الرې  
په اړه بیړنۍ پریکړه وکړه او یو داسې ستړي کونکي سفر ته مو ځانونه چمتو کړل، چې مونږ یې د ستونزو په اړه  
وړاندوینه نه شوه کوالی. مونږ د ورځې یوه بجه د اوسیدو د خپل ځای څخه حرکت وکړ او په دوه ټکسي موټرانو  

ې د قصبې سیمې ته نژدې ده او د کورنیو امنیتي مسئولینو  کې د کابل هوایي ډګر هغې دروازې ته والړو کومه چ
ځانګړې امنیتي قطعې او امریکایي امنیتي ځواکونه والړ وو. ډیره سخته ګرمي او ګڼه ګوڼه وه. دلته یادو امنیتي 
ځواکونو د مراجعینو د ټیل مارۍ د مخنیوي په موخه هوایي او ځمکنۍ ډزې کولې، تر څو مراجعین پر شا وتنبوي. 
چې دا کار د مراجعینو د ټپي کیدو سبب کیده. مونږ یو څه کوښښ او انتظار وکړ خو مونږ په دې ځای کې خپل  
ځانونه ناتوانه ولیدل او پوه شو چې په دې شخه شوالنګه کې مونږ نه شو کوالی چې هوایي ډګر ته ننوځو. نارینه و 

غړو لپاره دا چاره بیخي ناشوني وه چې د دې  ښایي کوښښ یا مقاومت کړی وای خو زمونږ د کورنۍ د ښځینه و  
دروازې له الرې هوایي ډګر ته الره پیدا کړي او دننه ننوځي. له دې ځایه مو حرګت وکړ او بیرته په دوو نورو 
ټکسي موټرانو کې بلې دروازې ته چې د هوا پیژندنې له دفتر سره یې نژدې یې ځای درلود، والړو. هلته د قصبې د 

تله هومره ډیره ګڼه ګوڼه نه خو بیا هم ستونزې ډیرې وي. د دې امنیتي دروازې په لومړۍ لیکه کې  دروازې په پر
طالبان والړ وو او ویل کیدل چې امریکایي ځواکونه د دوی شاته والړ دي. »دلته هم د سستو مال د چستو وه«. یعنې  

پورې خبره واوریده او هغه دا چې کوم چا هلته زمونږ په څیر خلکو لپاره بریا ناشوني بریښیده. دا مهال مې یو زړه  
د والړو طالب امنیتي ځواکونو یو کس ته و ویل چې مونږ او تاسې خو افغانان یو، د بهرینانو څخه ګیله نه ده په کار،  
تاسې خو زمونږ خپل افغانان یاست نو له مونږ سره مرسته وکړئ، تر څو هوایي ډګر ننوځو. هغه طالب ځوان ور  

غور په بڼه داسې ځواب ورکړی وه: »چې دا څنګه کیدای شي؟ څوک چې افغانان وي نو هغوی خو خپل وطن  ته د پی
کې اوسیږي او تاسې امریکا او نورو غربي هیوادو ته د تیښتې کوښښ کوئ«. مونږ هغې دروازه کې هم خپل بخت  

لۍ بدله شوه او یو دوست په مرسته او  او زور و آزمایه خو له دې الرې ډګر ته د ننوتلو هیله مو نیله او په ناهی
الرښوونه د هوایي ډګر دریمې دروازې ته چې د خواجه رواش سیمه کې موقعیت لري، والړو. دا الره یوازې د  

ځای کې ښه تود روان    سیمې اوسیدونکو خلکو او د ټکسي هغو ډرایورانو ته چې دې ورځو کې یې کار و بار دې
ې دریمې دروازې ته والړو. هلته یوازې بهرني امنیتي ځواکونه والړ وو. مونږ د یو  وه، ډیره ښه معلومه وه. مونږ د

څه لږو ستونزو وروسته د دې دروازې له الرې هوایي ډګر ته په ننوتلو بریالي شوو. د یادونې وړ ده چې په اصطالح 
عمومي مسافرو پر مخ   د حامد کرزي )چې اصال د کابل هوایي ډګر عمومي دروازه ده( د ځانګړو کسانو پرته د

تړلې وه. باید و وایم چې خلک یوازې له همدې دریو نورو دروازو څخه چې ما یې پورته یادونه وکړه، هوایي ډګر  
ته نه داخلیدل، بلکې ډیری چاالکه او بهر ته د تلو مینه وال د نوموړي ډګر څخه د راتاو شوو لوړو لوړو سمنټي  

او چل د ننوتلو کوښښ کاوه او ډیری شمیر د همدې الرې څخه په ګټه اخیستنه دیوالونو د پاسه هم ډګر ته په زور  
ډګر ته په ننوتو بریالي شوي وو. ما په خپله داسې کوڅه ګشت هلکان هم و لیدل ډګر ته را ننوتي وو او هر چا څخه  

پلټنې په دې لومړني    یې د نوبت د رعایت پرته د انتظار په لیکو کې د وړاندې کیدو بریالی کوښښ تر سره کاوه. د 
د  نازولی قربان حقجو هم ولیده. نوموړي یو مهال د چوکیو  ټیم یو  د  د ډاکټر عبدهللا  پړاو کې مې تر خپل څنګ 
غنیمتونو په ویش کې د سوداګرۍ د خونو رئیس، بیا د آیسا رئیس، بیا د سوداګرۍ د وزارت مرستیال او د ده په وینا  

افغانستان سفیر وه، زمونږ تر څنګ په قطار کې والړ او له ناکامه یې د خپل   په وروستیو وختو کې په سویس کې د
نوبت انتظار کاوه. تر دې څو اونۍ وړاندې دی او د ده په څیر نور نازولي ټول له دا ډول انتظار څخه مستثنی وو، 

نه وه، خو دا  ځکه چې رجال برجسته ګڼل کیدل. د څهرې څخه چې په ډیرې بخښنې سره چې پخوا هم ډیر ښکلی  
مهال یې د بڼې څخه یې په څرګنده بریښیدل چې بڼه ژړبخنه او رنګ یې الوتی وه. دلته مې د قیامت د ورځې په څیر  
د خپل ستر رب عدالت ولیده چې وایي د قیامت پر ورځ به ټول خلک )شاه او ګدا( د هغه د عدالت پر وړاندې یو شان  

دنی او بیا د مسافرو سره د شته کوچنیو یا د اوږې د بکسونو په دننه کې وارخطا والړ وي. په دې پړاو کې لومړي ب
د شتو جامو او نورو شیانو یو په یو پلټنه کیدله. دلته هرڅه د ماښام د لمانځه تر وخته تر سره شول او بیا د ډګر ټاکلې  

د خپل نوبت لپاره انتظار برخې ته په بسونو کې ولیږدول شوو. هلته مو د شپې تر یوې بجې په نامنظمو لیکو کې  
وکړ او دا بهیر د شپې په دوه بجو پای ته و رسیده. د لوستونکو د معلوماتو لپاره باید و وایم چې زمونږ د اوسیدو له 
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 6تر 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

 

ځای څخه بیا طیارې ته د پورته کیدلو د پلټنو او نورو پړاونو تیرولو دیارلس ساعت وخت نیولی وه، تر څو پوه شي  
 .ونزمن او څومره وخت پرې تیریدهچې دا بهیر څومره ست

هوایي ډګر ته ننوتل زمونږ د یو ډیر ستړي سفر لومړی پړاو وه چې زه او زما کورنۍ همدا مهال ورته ور دننه 
شوي وو کوم چې د هر ډول بې نظمیو، ذهني او جسماني ستړیاو، ناوړه چلند، خپل واک څخه د بې برخې کیدو،  

 سپکاوي، د بشري
یرغمل، تعذیب او روغتیایي ستونزو سره مل وه. د کابل هوایي ډګر دروازې ته ننوتلو څخه بیا د    حقونو د پایمال،

ورجینا د کیمپ پورې مونږ د یرغمل شوو وګړو په بڼه سفر درلود چې په څرګند دلیل یې نه پوهیدولو، خو په غالب  
کابل د هوایي ډګر څخه یوې امریکایي پوځي ګمان به د امینت او یا نورو دالیلو له مخې وه. مونږ د شپې دوه بجې د  

طیارې ته وخیژول شوو چې د ناستې ځای یې یو لوی غار ته ورته وه او په همدې طیاره کې تر قطره مونږ پنځه 
ساعت سفر درلود چې د قطر هیواد ته یې راوړو. په داسې طیاره کې سفر هم زمونږ د ژوند لومړۍ تجربه وه.  

ناست او یا به یې پښې غزولې وې. دا هم ویل کیدل چې هر یو ساعت وروسته یوه مسافر څوک په ډیرې سختۍ  
الوتنه تر سره کیږي، تر څو د ډیر شمیر مسافرو د لیږد امکانات برابر شي. په دې سفر کې مسافرو ته د غټو بکسونو  

هغوی له امله په الرو   اجازه نه وه ورکول شوې خو په استثنایي توګه ځینو مسافرو غټ بکسونه هم راوړي وو چې د
 .کې د ال ډیرو ستونزو سره الس او ګریوان شوي وو

وړاندې تر دې چې مونږ په کومه طیاره کې سپاره شوو نو خلکو به ویل چې لومړی دا مسافر په پوځي طیاره کې 
امریکا او   تر قطر یا کویټ پورې وړي او بیا یې له هغو ځایونو څخه د سوداګریزو شرکتونو د طیارو په واسطه د

اروپا اړوند هیوادونو ته وړي، خو خبره په حقیقت کې بل شان شوه. هغه دا چې مونږ او زمونږ سره مل مسافر یې  
یوازې د کابل څخه قطر ته نه بلکې د قطر څخه جرمني ته هم په پوځي طیاره کې ولیږدولو. البته د دې دوو طیارو  

نۍ یې په بشپړه توګه د یو لوی غار بڼه درلوده او په دوهمه کې د  تر منځ یو توپیر موجود وه او هغه دا چې لومړ
پوځي پرسونل د لیږدولو لپاره سیټونو هم شتون درلود. د جرمني څخه یې مونږ امریکا ته په ملکي طیاره کې ولیږدولو 

 .او له هغه ځایه مونږ ته واک راکول شو چې په خپله خوښه کور ته والړ شو
ې هم یادونه وکړه دا سفر له هره پلوه ډیر ستونزمن وه، چې د کابل د هوایي ډګر د دروازو  لکه څرنګه مې چې وړاند

څخه بهر او په هوایي ډګر کې دننه د بې نظمۍ څخه پیل او د جرمني څخه د پرواز کولو وروسته پکې یو نسبې نظم 
ستان حکومت اعالن کړی وه چې  رامنځته شوی وه، پای ته ورسیده. سره له دې د امریکا، کاناډا، جرمني او انګل

دوی به د هغو مسافرو او د هغوی د کورنیو په لیږد کې مرسته کوي چې له دوی سره یې اړوند ادارو یا شرکتونو 
کې دنده تر سره کړې وه، خو د لیږد خبره یوازې د همدوی یعنې قانوني اسنادو درلودونکو خلکو پورې محدوده پاتې  

که خلکو دا اعالنونه بهر ته د تلو لپاره یو ښه فرصت و ګاڼه او د دې نورو قانوني  نه شوه. یو شمیر بازاري چاال
خلکو په منځ کې یې په اصطالح ځانونه و وهل او په هر قطار، هر ځای او هر پړاو کې به د بل هر چا څخه وړاندې 

شوي جنایي بندیان، د جیبونو   والړ وو. حتی دا هم ویل کیدل چې په مسافرو کې د کابل او نورو زندانونو څخه آزاد
غله او پاکستاني ډریوران هم شامل وو. چې دا چلند خپله د عمومي بې نظمۍ لپاره یو ستر عامل جوړ شو. د بله پلوه  
امریکایي چارواکو هم د نظم د رامنځته کولو لپاره هیڅ تابیا نه وه کړې او یا یې نه درلوده چې هغوی المل په ناڅاپي  

بهیر کې د دومره ډیرو خلکو شاملیدل وو. مسافر پریشانه او ور خطا وو. د سفر له پیل تر پایه به    توګه په نوموړي
چې کله هم یو مسافر د هر والړ امریکایي امنیتي مسئول څخه پوښتنه وکړه چې زمونږ سفر به پر کوم لوري او کله  

یعنې زه نه پوهیږم.   I don’t know) ) ېوي، نو هغوی به همدا یو ستړی کونکی او ناهیلي کونکی ځواب ورکاوه چ
طیارې او بسونو د پورته کیدو او کوزیدو پر مهال به په یوه او بله بهانه په ساعتونو انتظار تیریده. د اوسیدو ځای ته  

 .د ننوتلو پر مهال به هم داسې ویل کیدل چې د ځای د کمبود له پلوه مسافر مجبور دي چې یو څه انتظار وکړي
ساعته سفر درلود. د طیارې د ناستې پر مهال    ۵شپه په کابل کې تیره شوې وه او قطر ته پر الره مو    زمونږ یوه

مونږ پوه شو چې هلته هوا څومره ډیره توده ده. هلته یې مونږ د په قطر کې د امریکا سترې پوځي هډې ته یووړو.  
تلی شوه او د پراخوالي په اندازه یې څوک نه موږ له بهره یوازې د یادې هډې یو برخه د سترګو د لید په اندازه ک

پوهیدل، ځکه چې د سترګو د لید څخه ډیر لیرې او ډیر پراخه پروت وه. د قطر په دې پوځي هوایي هډې کې نارینه 
او ښځینه مسافر ټول د طیارو د ترمیم په دوو سترو ګراجونو کې ګډ ځاي پر ځای شوي وه چې د مسافرو ګڼ شمیر  

وه او هوا یې دومره توده وه چې ساری یې ډیر لږ موندل کیږي. البته د غربي سټایل خواړه په کافي لپاره کافي نه  
اندازه شته وو چې له بده مرغه خوړل یې هر چا ته ممکن او یا زړه پورې نه وو. په کافي اندازه ډیرې بوتلي اوبه  

وړ نه وې. که چا له ځان سره شین یا تور موجودې وي، خو د قطر د تودې هوا له امله داسې تودې وي چې د څښلو  
چای درلودای نو ځان لپاره یې ترې چای جوړولی شو. د رفع حاجت لپاره ګرځنده تشنابونو موجود وه خو د مسافرو  
د شمیر د ډیروالي او د هغوی سره د ځینو یا ډیرو خلکو نابلدتیا او یا ناوړه ګټې اخستنې له امله دومره چټل شوي وو 

 څوک ډیر سخت اړ نه وای نو له هغه چې که یو 
څخه یې کار اخستلو ته زړه نه ښه کاوه. دلته هم هر څوک د دې ځای څخه د ژر وتلو په موخه په نامنظمو لیکو کې 
دریدل او اداره کونکو یا د نظم د رامنځته کولو لپاره یې امنیتي مسئولینو یا هیڅ نه کول او یا هم دا چې د دې ناڅاپي 
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 6تر 5 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

 

ه امله یې هر څه له کنټروله وتلي وو. مسافرو په دې هیله هلته انتظار کاوه چې ګنې هغوی به له هغه  سفري بهیر ل
ځایه ډیر ژر د یوې سوداګریز هوایي شرکت په واسطه نیغ په نیغه د هغوی خپلو خپلو ځایونو ته وړي، خو د انتظار  

کې مو دوه شپې تیرې کړې او له دوهمې شپې د    د مودې لنډوالی او یا اوږدوالی هیڅ معلوم نه وه. هلته یعنې قطر
تیریدو وروسته په یوه اوږده او څو ځله په بې نظمه لیکو کې د دریدلو او ستړي کونکي انتظار وروسته یې مونږ د 
ورځې په لومړۍ نیمایي کې په داسې حال کې چې مونږ نه پوهیدو چیرې مو وړي، یوې بلې طیارې ته یوړو. مونږ 

ي طیاره کې کښینول شوو او هغه مهال پوه شو چې مونږ جرمني ته وړي چې د طیاري مسئولینو را ته په یو بله پوځ
اعالن وکړ. دې سفر اوه نیم ساعته ونیوه. کله چې طیاره په جرمني کې امریکایي هډه کې ښکته شوه نو هلته راته 

شنګټن ډي سي ته والړ شي نو مونږ باید اعالن وشو چې مونږ دوه انتخابه لرو. یو دا چې که مسافر و غواړي چې وا
همدلته په طیاره کې درې ساعته انتظار وکړو. بل انتخاب اته ساعته انتظار درلود. ټولو مسافرو لومړي غوراوي  
لپاره ور ته هو وکړه. خو د نیم ساعت له تیریدو وروسته یې بیا اعالن وکړ چې پالن بدل شو او تاسې به دلته یو بل  

و هلته به د یو څه وخت له تیریدو وروسته امریکا ته وړل کیږئ. د وخت په تیریدو سره بسونه راغلل  کیمپ ته وړل ا
چې مونږ یو بل ځای ته و لیږدوي چې هلته دوی د مسافرو لپاره د یو څه اداري چارو د سرته رسولو تابیا کړې وه. 

غږ یې وکړ چې آیا تاسې په اردو ژبه پوهیږئ؟ بس و دریده او د هغه ځایه د مسئولیو سره یو ښځه را پورته شوه او  
په دې وخت کې یو ناپوه مسافر ور ته و ویل چې هو. هغې هم سمدالسه په اردو ژبه ژباړه پیل کړه خو په طیاره کې 
ناست مسافر پرې نه پوهیدل چې ژباړنه څه وایي او هلته ما شکایت وکړ او ومې ویل په طیاره کې سپاره مسافر ټول 

دي او د دوی لپاره باید تاسې د پښتو یا دري ژبې ژباړن و ګمارئ. په بس کې ناست مسافر بیا د اداري چارو  افغانان  
د تر سره کولو لپاره ټاکلي ځای ته یوړل شو او له هغه ځایه بیا دوهم ځل په بس کښینول شوو او مونږ د خپل اوسیدو  

له یو څه ښه وو. هغه دا چې نارینه او ښځو ته یو له بله  پنډغالي ته یوړول شوو. هلته د ژوند شرایط د قطر په پرت
سره د جال اوسیدلو آسانتیا برابره شوې وه. ښځینه د طیارو د ترمیم په دوه لویو ګاراجونو کې اوسیدلې او د نارینه و  

نه هم اوریدل. لپاره په شل کسیزو خیمو کې د آرام کولو او اوسیدولو بند وبست شوی وه. هوا هم ډیره ښه وه او بارانو
لومړۍ شپه نسبتا ښه تیره شوه. دلته یې ځینې خیمې د جومات لپاره هم بیلې کړې وې. دلته روغتیایي کتنځای هم 
موجود وه او ډیر سخت ناروغان نورو روغتونو ته هم لیږدول کیدل. په نوموړي پنډغالي کې چې په جرمني کې د 

سرې میاشتې ټولنې استازو هم شتون درلود چې په ټولیزه توګه یې   امریکا پوځي هډه کې یې ځای درلود، د امریکا د
چینایي اجناس، لباسونه، کمپلې او داسې نور د اړتیا وړ توکي پر دې پنډغالي کې میشتو کډوالو ته د مرستې د توکو 

و کمیت له پلوه په بڼه ویشل. دلته بیا د جنوب شرقې آسیایي هیوادو ډوله خوراکونه خلکو ته برابریدل چې د کیفیت ا
د قناعت وړ نه وو. په لومړیو کې ګڼه ګوڼه لږه وه خو ډیر ژر د مسافرو شمیر زیات شو او په لیکو کې د دریدونکې  
خلکو د شمیر د زیاتیدو سره ما شاء هللا هلته هم افغانانو ډیره ګډوډي رامنځته کړه او زما په اند یو مهم علت یې د  

شتوالی وه. کله کله به دې مسافرو خپلو منځو کې جګړې هم سره کولې او د ډودۍ  خلکو ډیروالی او د پوره خوړو ن
د نشتون له امله یې مظاهرې هم وکړې. داسې هم شوي چې یو شمیر مسافرو په څلور ویشتو ساعتو کې یو ځل ډوډۍ 

شته وه. دلته مسافرو  هم نه وه خوړلې. هلته د رفع حاجت د ځایونو سربیره د ځان د مینځلو لپاره شپږ تشنابونو هم  
ځانونه او جامې هم ومینځلې. هلته هم مسافر اړ وو چې په اوږدو لیکو کې ودریږي. ډیر ژر د رفع حاجت د ځایونو 

 .وضعیت هم د خلکو د ناوړه استعمال او حفظ الصحې د نه رعایت له امله خراب شو
. مونږ ته د شپې په یوه بجه و ویل شول چې هلته د څلورمې شپې وروسته د الوتنو او مسافرو د لیږد کار پیل شو

ځانونه تلو ته چمتو کړو. مونږ یو ځل بیا په نامنظمو اوږدو لیکو کې ودریدلو. دا ځل هم انتظار په والړه وه او پنځه 
ساعته یې ونیول. زما روغتیایي حالت هم ښه نه وه ځکه چې یوې پښې مې چې یو ځل پخوا ماته شوې وه، سخت  

درلود. د نورو ځایونو او وختونو ترڅنګ زما د وجود توان داسې حالت ته رسیده چې نور به مې د    تکلیف او درد 
دریدلو توان نه درلود او نژدې وو چې ولویږم خو له ناکامه به مې له ډیر زغم څخه کار اخیست او یا به هم د فرصته  

موړې هډې یوې بلې برخې ته یوړل شوو. په په استفاده په ځمکه کښیناسم. له دې وروسته مونږ په یو بس کې د نو
غالب ګمان مونږ هلته د ځایي وخت له مخې سهار شاو خوا اوه بجې ورسیدو. دلته مو د ماسپښین تر دوه بجو انتظار 

یو سوداګریز شرکت له الرې واشنګنټن ته زمونږ د وړلو تابیا شوې وه. دلته مسافرو شمیرلو  (Atlas Air) وکړ. د
جوړه کړه. مونږ څو ځل وشمیرل شو خو بیا هم دوه کسان له اصلي شمیر څخه لږ شمیرل کیدل. دا    یو بله ستونزه

 ستونزه شاو خوا دوه ساعته وروسته حل
شوه. مونږ د واشنګټن پر لور حرکت وکړ او د ځایي وخت ماښام مهال په )ډولس( هوایي ډګر کې ښکته شوو. دلته  

سافرو په پلټنو تیره شوه. د کرونا لپاره یې زمونږ آزموینې هم تر سره کړې، مونږ د شپې ډیره برخه د را رسیدلو د م
خو له نیکه مرغه د آزموینو نتیجه منفي وه. د شپې په وروستۍ برخه کې یې مونږ بیا د ویرجینا یو کیمپ ته یوړو. 

دل. دا مهال د اسنادو  دلته یې د اسنادو درلودونکې له هغو مسافرو څخه جال کړل کومو چې قانوني اسناد نه درلو
درلودونکي مسافر خپل اختیار ته پریښودل شول او مونږ هم په کډوالۍ کې د خپل اوسیدو د ځای پر لور په یوه بله  

 .الوتکه کې خپل کور ته الړو چې مازدیګر هلته ورسیدو
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 6تر 6 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

 

تجربو کې یې پوره  له کابله تر واشنګټنه زمونږ ټول سفر نه شپې او ورځې و نیولې چې زمونږ د ژوند په ترخو  
زیاتوالی راوست. د کابل هوایي ډګر ته ننوتلو وروسته بیا د ورجینیا تر کیمپ پورې په دې ټول سفر کې مونږ یوازې 
د خدای اسرې او د امریکایي امنیتي ځواکونو پریکړو ته په تمه ناست وو او له دې پرته مو بل هیڅ غوراوي نه  

ره د تر سره شوې مرستې له امله له اړوند لورو څخه ډیره مننه او قدردانی  درلود. د دې تر څنګ چې زه له مونږ س
کوم، خو ال تر اوسه مې ځینې پوشتنې په ذهن کې بې ځوابه پاتې دي. هغه داسې چې تر دې ګړۍ دې پوښتنې ته 

ته پرتې وي،  څرګند ځواب نه دی پیدا شوی چې دا ناوړه حالت ولې او د چا له السه رامنځته شو؟ کومې موخې یې شا
ځکه چې په ټولیزه توګه او د کابل ته د طالبانو تر راننوتو وروسته تازه جګړه پای ته رسیدلې وه. د کابل پر هوایي 
ډګر توده یا سړه جګړه هم روانه نه وه چې ناڅاپه نوموړي ډګر څخه ټولې کورنۍ او بهرنۍ الوتنې و ځنډیږي. بله 

اخیستنې په بڼه هیڅوک نه وو وژلي، له دې سره نو ولې د امریکا، بریتانیا،  دا چې طالبانو هم تر دغه مهاله د غچ  
کاناډ او جرمني دولتونو اعالن وکړ چې دوی د خپل اتباعو، د دوی کارکونکو، د رسنیو سره تړلي وګړي او د مدني 

ا هم ویل چې د طالبانو ټولنو غړو سره د افغانستان څخه د وتلو په برخه مرسته کوي، ځکه دوی په خپلو خبرتیاو کې د
له خوا ستاسې د ټولو ژوند له ګواښ سره مخ دی او مونږ له تاسې سره د دې هیواد څخه په وتلو کې مرسته کوو. 
دې حکومتونو پر ټولو غږ و کړ چې هلئ راځئ! د دې اعالنونو پایله له شک پرته د یو ستر سفري، بشري او کډوالۍ  

 .د بهیر په یو ناورین بدله شوه
هر حال سفر ډیر ستړی وه خو د خدای په مرسته په خیر تر سره شو. په دې هیله ستر څښتن تعالی د دعا السونه   په

پورته کوم چې زمونږ په خپل هیواد کې د خوندي ژوند تیرولو شرایط برابر او هیواد مو د داسې پرمختګونه پړاونه  
 .او ژوند کولو لپاره خوندي او ډاډمن هیواد و بریښيو وهي چې زمونږ هیوادوالو ته خپل هیواد تر نورو ښایسته 
 
 پای
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