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   «ېافسان  شوې لیكل  كې سترګو په»
 

 ه کتن  یوه  ته  ناول
 
 
 بهیر   ددغه  چې  دى   ناول  شوى  چاپ  لومړنى  خوا  له   بهیر   ټولنیز  كلتوري  میرمن  د  افسانې  شوې  لیكل  كې  سترګو  په

  دغه   .  بیانوي  پیښي  ژوند  د  پیغلي  افغاني  دیوې  ناول  .  دى  لیكلى  ساپۍ  ندا  طوبا  شاعرې  او   لیكوالې  ،  غړي  فعالي  یوې
 د  كې كابل په . كوي  ژوند كې دوران میني   بې یوه په چې میږينو مینه پیغله لیواله فعالیتونو  اجتماعي او كړو زده د

  پیلیږي  وخته  همدې  له   پیښي  ناول  د   ندا  د   . راځي  دوره ضد  دپرمختګ بله  یوه  او  ده  تیریدو  په   دوره  واك  د  تنظیمونو
 پوري  امر  ثاني  تر  لخوا  واكمنۍ  د  طالبانو  د  ،  دي  ویجاړ  نیم  كې  جګړو  په  تنظیمونو  جهادي  د  چې  نځيو وښ  نجونو  د  .

 . كیږي تړل
 

  امید په  امر  ثاني د طالبانو د  وخت څه  .  لري  مینه لیونۍ سره  كړو زده له ده  غړې كورنۍ اندي  روڼ  یوې د  چې مینه
 روغتیایي  په  ،  لولي  كورسونه  پټ  نور  او  ژبي  انګلیسي  د  مینه   .  رارسیږي  نه  هیڅكله  امر  ثاني  خو  كښیني
  ګلوي   پیژند  سره  حشمتي  احمد  نصیر  ډاكټر  ځوان  او  پوه   یوه  له  یې  يهور  ،  كوي  هم  كړي  زده  روغتیایي کې مركز
 ګاونډۍ   ددوى  كې  مكروریانو  په  ټوپكوال  دغه   ،  وركوي  كې  الس  په  جنګساالر  ظالم  یوه  د  الس  یې  تقدیر  .  كیږي
 ،د   ځي  ته  دندي  نیت  په   روغتون  خان  اكبر  وزیر  د  چې  سبا  په  كوژدې  د  سره  خان  اشرف  له  مینه  .  دى   خان  اشرف

  ته   دندي  او  تهدیدوي  ټوپك  په  كې  الس  خپل  په  یې  خان  اشرف  .  كیږي  مخامخ  سره  خان   اشرف  له  كې   زینو  په  بالك
  څو   .  ویني  ضربه  رواني  سخته  او  ننوزي  ته  كور  بیرته  مینه  .  دګور  یا   ده  كور  د   یا  ښځه  وایي  ورته  .  پریږدي  نه  یې

  په    خان  اشرف  د  چې  وي  كې  روغتون  په  ال  .  كوي  تداوي  یې  حشمتي  ډاكټر  .  كیږي  بستري  كې  روغتون  په  نۍووا
 . لري مینه پخوانۍ سره  ده له نوموړې . كوي واده سره حشمتي ډاكټر له  او شلیږي اړیكي  سره هغه له یې غوښتنه

 

 او  ځاى  كړي  زده  د  ،   خوى  ،  څیره  هغې  د  كې  كرښو  څو  په  پیلیږي  راپیژندنه  په  مینې  اتلې  د   ناول  د  كیسه  ناول  د
  كیسو  فولكلوریكو د ډیره تر  او  ،  ده كې حركت په پایه تر پیله له  كیسه ناول د . كیږي راپیژندل ځانګړتیاوي ينور
 هغه  كې  ناول  په  موضوع  دا  .  دى  شوى  بیان  لنډ  ترسیم  ځایونو  او  څیرو  د  .  بیانیږي  خولې  له  راوي  د  پیښي  څیر  په

 او  ودروي  حركت  كیسې  د  ناول  د  چې  وي  زیات  دومره  ایدب  نه  چۍ  داسي  .  وشي  ورته  پاملرنه  ډیره  باید  چې  ده  څه
 .  دریږي ونه ته سترګو هیڅ ځاى پیښو مهمو د ته  سړې چې وي جملوكې لنډو په دومره باید هم نه
  تیریږم څخه اله فتح قلعه  او ښار نوي له وخت هر چې وروسته هغه له لوستى ناول ( لټون ) د پسرلي ایمل د چې ما

  هره   ترې  به  قومندان كوونكي  برمته  میرمني  كاركوونكي  بهرنۍ  د  انجو  د  چې  كوم  فكر  باب  په  ينانوای  هغې  د  ځل  هر
 .   وړله ډوډۍ ورځ

 

 وه  به نانوایي څیرمه ته كورونه شویو   جوړو نویو شیرپور د دا شي كیداى ؟ وه نانوایې  كومه به دا وایم سره ځانه له
  څارنوالۍ   لویي  بیا   ؟  دریده  به  چیري  څاره  یې  ټوپكوال   دغه  چې  وټرم  هغه  نو  وایم  ،  ګورم  ته  شاوخوا  چې  یې  بیا  ،

 میرمني   كاركوونكي  د   موسسې  د  چې   كوم   بولم  نانوایي  هغه  نانوایي  نوري  اله  فتح   قلعه  د   دلته  هم  یا  او  نانوایي  نږدې  ته
 . اخستله  ترې ډوډې به تښتوونكي

 

  عبیداله  د  همداسي  .  وي   كې  ذهن  په  مې  تل  چې  كړى  ترسیم  سي دا  یې  ځاى  دا  چې  ، دى  قوت  قلم  د پسرلي  ایمل  د  دا
  .   راشي   ته   یاد  مي  كور  زمردي   د   ،   وینم  انګړ  كور  پراخ  او   ښه  د  چې  كله   .  ځایونه  ځیني  ناول  (   زمرده  )  د  محك
 .  شوي ډك  پرې مخه دوولس لس كوم فكر شوى ترسیم اوږد ډیر كې ناول زمردي په  چې لدې سره
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  دې   خو  ،  دي  لنډ  ډیر  كې  ځایونو  ډیرو  په  .  ده  كړې  هڅه  ترسیم  د  څیرو  او  ځایونو  د  پیښو  د  كې  اولن  پخپل  هم  ندا
 غواړي  لوستونكى  ،  كوي   ستړى  نه  لوستونكۍ  حركت  كیسې  د  .  كړیده هتمرس  سره  حركت  له  كیسې  د  بیا  لنډوالي

  كتاب  د یكلوستون لوستلو په  مخ  هر د  .  شته تلوسه  پیله له ال كې  ناول په  ساپۍ ندا د .  ورسیږي  ژر ته پیښو راتلونكو
 مثال  د  پاى  برخې  یوې  د  .  دى  شوى  نیول  كې  پام  په  هنګر  كلف  كې  پاى  په  برخو  د  ناول  د  .  كیږي  هڅول  ته  مخ  بل
 : یادوم توګه په
 

 : وایې مینه اتله ناول د
 

 .  منلى شم یې نه ، منلى نشم ځان  پر ترو دا زه نه نه -
 .  پریوته بیسده سمدالسه او كړه چیغه زوره په  یې سم سره دې او
 پوښتني  سره لوستونكي له  .  ولولي  سره  لیوالتیا په  برخه بله  ناول  د  چې هڅیږي لوستونكۍ  . ختمیږي برخه  یوه دلته   

 . .. نور داسي  او ؟ وي څه یې به غبرګون راتلونكۍ ؟ وشول څه میني په . كیږي پیدا
 

 .  یې لولي  او ځي ته برخي بلي ناول د لوستونكۍ لپاره كولو پیدا د ځوابونو د پوښتونو ددغو
  برخې   یوې  د  ناول  د  توجهي  بې  كوچنۍ  یوې  كې  مخ ۹۲ په  ناول  د   ،خو  دى   شوى  پام  ته   ټكي  دې  كې  برخو  زیاترو  په

  دباندي   چې  پریږدي  نه   هغه  او  كیږي  غوصه   په  ته  میني  خان  اشرف   كله   چې  دا  هغه  .  دى   رسولى   زیان  ته  تلوسې
 : لیكي یوځاى شي والړه

 

  شیبې   وروستۍ  تر  ژوند  د  یې  بیا  چې  ،  كیښود  پرهر  ژور  یو  داسي  پرهارونو  په  زړه  يزخم  د  میني  د  پیښي  دې»
 «... مونده ونه روغتیا پوري

 

  په    .  وي  داسي  پایه  تر  به  كركتر  كیسې  د  چې  هیږي  پو  لوستونكۍ  ،  رسوي  زیان  ته  تلوسې  كیسې  د  لیكنه  دغسي
 .  ده شوې دلته خبره پاى د كیسې د كې حقیقت

 . كوي مرسته سره ریښتیانۍ د كیسې د یادونه نومونو د سیمو د كې ناول په
 

  د   ،   مینه  خان  اكبر  وزیر  ،   ده  شوې  یادونه  سیمو  د  پیښیدو  د  كیسې  د   كې  ناول «افسانه  شوې  لیكل  كې  سترګو  »په
  دي   ځایونه  هغه  نور  او   ولسوالۍ   سروبي   د  ،  مكروریان  ،   روغتون  ،بلخي  كلنیك  زاده  شینو  ،   لیسه   فردوسي   ابوالقاسم

 و څ  ډول  په  بیلګي  د  .  دى  ماالمال  هم  څخه  جملو  شاعرانه  او  تصویري  له  ناول   دغه  .  ده  شوې  پیښه  پكي  كیسه  چې
 :رانقلوم دلته جملې

 

  خپل  او   وه  كړې   كډه  كوچۍ  خوبونو  د  یې  ایلبنده  له   سترګو  د  ،  وه   ناسته  كې  ځاى   پخپل  همداسي   ځنډه  ډیره  تر   هغه»
 ...میني  ووتله   ته  برنډې  بهر  ...   شوه  كښته   څخه  تخت  خپل   له  هغه   .  وو   ایښى  پرې  ته  سیالبونو  اوښكو  د   یې  ځاى

 « ... رپول مخ پر ویښتان واره خواره  یې باد او وو ایښي بازو په برنډې د یې السونه غبرګ  چې كې حال پداسي
 

 بلالى   كامیابي  یوه  لیكوالي  د   دناول  دا  او  .   شي  دروالى  توګه  ښه   په   ته  سترګو  سړي  د   حالت  میني  د   جملې   څو  دغه 
 .شو

 

  تلوسې   د  مو  دمخه  .  ده   بشپړوونكې  بلي  د  برخه  یوه  ناول    د  .  لري  تړاو  منظم  او  ښه  ډیر  سره  یوبل  له  پیښي  ناول  د
  نشم  رسیږم  ته  پاڼو  نږدې  ته  پاى  ناول   د  چې   دلته  خو  ،  وویل  هم  ماتیدو  د   تلوسې  د  مو  كې  ځاى  یو  په  او  وكړه  خبره
 ده  پیاوړې  پكي  تلوسه  او   شته  غوټي  پیښو  د   هم  كې  برخو  په   پاى  د  آن  ناول  د  ،چې  كړم  پټي  سترګي  لدې  كولىا

 : توګه په مثال د  لري هم تړاو منطقي او كیږي رامنځته پیښه بله خو وي كې فكر په پیښي یوې د ،لوستونكى
 :  وایي سره ژړا له ردوي پیوند نوى خپل لري مینه ورسره دمخه ال چې سره حشمتي ډاكټر له مینه كې مخ  ۹۴ په
 ...   دي خواه خود  ، دي رحمه  ،بې دي یوډول ټول دوى  ، لرم  كركه څخه سړیو لدې نور زه -
 

 كیږي  مایوسه  نه  حشمتي  ډاكتر  كې  مقابل  په  .  وي  چمتو  هت كوژدې  دې  به  دا  كوي  فكر  لوستونكى  چې  كې  حال  پداسي
 :  وایي ى  د ، وایي یې خوله په چې غواړي  نه څه  هغه زړه میني د چې پوهیږي مخي له ارواپوهني خپلي د او
  غرور  هغې  د   خو  ،  وي   څه  هر  كې  زړه  په   غېه  د  كه   چې  پوهیدم  پدې   زه  ،   یم  بلد  ښه  سره  كركټر  له  میني  د  زه  -

  اجازه  كولو  فكر  د  هكله  ې   پد  هم   ته   ځان   خپل   خو  هغه  آن  او  .  كړي  څرګند  څه   هغه  چې   ،  وركوي  نه   اجازه   دا   ورته
 . .. وركوي نه
 

  فكر   عكس  یې  لوستونكى  چې  دي  څه  هغه  خفګان  میني  د  شلولو  په  اړیكو  د  سره  خان  اشرف  له  دمخه  دې  تر  ډول  دا
 . كوي
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 د  څنګ  تر  پیښو  فلمي  تصادفي  ځیني  ،  توب  پلوي  لیكوالي  د  كې  برخو  ځینو  په  ،  ستونزو  ګرامري  كوچنیو  ځینو  د
  یوه   د  ناول  د  چې  شي  كیداى  څرنګه  .  دى  څخه  نیمګړتیاوو  لویو  ډیرو  له  ناول  د  غلطي  نوم  د  كركتر  اصلي  یوه  د  ناول

 احمد   فرید  كې  مخونو  نورو  او ۵۸  -۷۳ په  وروسته   نیمایي  له  او  وي  احمد  وحید  كتابه  نیمایي  تر  دي  نوم  كركتر  اصلي
 .  دي  شوي متوجه چاري چاپ نه او كتونكي  ناول د  هم نه ،  لیكواله نه ته نیمګړتیا لویې دومره . وي

 

  او  دى ړوال هیلو په ناول  چې  دا ښه ټولو تر او لري  پیغامونه  اړه  په ژوند  د ښځو  د ،  كړي زده ، ژوند ټولنیز د ناول
 .بولم بریا لیکوالې  د ناول د یې زه چې . كوي امیدواره ته ژوند انسان
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