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 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
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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۲۵/۰۹/۲۰۲۲                           سمسور ودان

 

 

 او د یارانو پوښتنه  ځانوژنهد کېم جونګ هیون 
 
 

د جنوبي کوریا مشهور سندرغاړی، شاعر، پروډیوسر او د رادیوي خپرونو  (Kim Jong hyun) کېم جونګ هیون
دومره مشهور چې انجونې یې په اواز او څیرې مړې وې. موټرونه، ښه ډیره شتمني او هره سوکالي یې  کوربه و.  

په برخه وه؛ خو بیا یې هم ځان وژنه وکړه. د ځان وژنې المل یې په خپل وروستي لیک کې ښودلی؛ خو تر هغې  
 !وړاندې یې په اړه لږ و ډیر معلومات ولولئ او بیا یې د لیک ژباړه وګورئ

په اپریل کې پیدا شو، له ماشومتوبه یې سندرې پیل کړې او د ښوونځي پر مهال یې د موسیقۍ په   ۱۹۹۰یون د  ه
  ۹سندرمار ګروپ غړی شو،   (Shinee) لومړنۍ سیالۍ کې برخه واخیسته، چې بیا یې شاته و نه کتل. ډیر ژر د

  .البمونه نشر کړل ۱۲کلونو کې یې په کوریایي او جاپاني ژبو 
څنګه مشهور شو، نو د نړۍ ګوټ ګوټ ته یې هنري سفرونه پیل او په خپل الس لیکلې شاهکار سندرې یې  دی چې

 .د اورېدونکو تر غوږونو ورسولې
کال په پیل کې یې یو بل البم راځي؛ خو له دې    ۲۰۱۸جونګ هیون له مرګ څو میاشتې وړاندې اعالن وکړ چې د  

به خپلې مور ته ورکوي؛ ځکه مور یې له غریبو هنرمندانو سره د   البم نه چې څومره پیسې ترالسه کړي، ټولې 
 .وړاندې یې له ژونده زړه موړ شو ۲۰۱۸مرستې یوه ټولنه جوړه کړې وه. مګر ژمنه یې پوره نه کړه او له 

جونګ هیون له ځان وژنې دوه ورځې وړاندې د جنوبي کوریا د پالزمینې په جنوب کې یوه ودانۍ په کرایه ونیوله.  
 ۴:۴۲ځان وژنې په شپه یې د وروستي ځل له پاره ټولنیزې رسنۍ پرانیستې او چې څنګه په بله ورځ مازدیګر    د

بجې یې مشرې خور ورته زنګونه وهل پیل کړل؛ نو ځواب یې ترالسه نه کړ؛ او چې څنګه یې د موبایل د پیغامونو  
د هیون له طرفه وروستي مېسجون لیکلي وو:  اپلیکېشن پرانیست؛ په هغه کې یې  ه ولیدل. په مېسجونو کې هیون 

 )وروستۍ خدای پاماني( او )راته ووایه، چې: ما ښه وکړل؟( 
خور یې د پیغامونو له لوستلو وروسته ژر د ودانۍ انتظامیې ته خبر ورکړ، ځکه هغه یقیني شوې وه چې ورور یې  

  .ځان وژنه کوي
ودانۍ نه د هیون جسد ترالسه کړ او هلته یې د سوځېدلې کویلې  بجو    ۶:۱۰پولیسو او روغتیایي کارمندانو د ماښام په  

 .)سکرو ډبرو( پاتې شوني ولیدل، چې ترې معلومېده؛ هیون د کاربن مونو اکساید په سبب ځان وژنه کړې
داسې هم ویل کېدل چې هیون باندې د کاربن له امله د زړه دوره راغلې وه او په هسپتال کې یې درملنه پیل شوه؛ خو 

 .بیا کله هم په هوش رانغی دی
د هیون تر ځان وژنې وروسته په جنوبي کوریا کې د ذهني صحت په اړه بحثونه پیل شول؛ ځکه ټول حېران وو، 

 .کلن ځوان له دومره شهرت سره، سره ځان وژنه وکړي ۲۷چې څنګه 
 ل:و هېشټګونو کارول پیل کړد ده له مرګ وروسته کوریایي وګړیو په ټولنیزو رسنیو کې په پریمانه توګه د دې دو

 

 (#StayStrongShawols او #YouDidWellJonghyun)  
 

په   جنازه  هیون  جونګ  او  ۱۹د  شوه  پیل  دسمبر  چارواکو،   ۲م  مشهورو  کوریا  د  توګه  پسې  پرله  په  یې  ورځې 
 .هنرمندانو، مینه والو او عامو خلکو جنازې وکړې

او په مرګ یې ګڼو مشهورو سندرغاړو  پیغامونه راولېږل شول  له هر لوري یې کورنۍ ته د خواخوږۍ  د نړۍ 
 .غمرازي وښوده

ه کوریا کې تر ټولو زیاته خرڅه شوې او اورېدل شوې د ده له مړینې وروسته یې اخیري سندره بیا نشر شوه، چې پ
 .سندره شوه
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 هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـئ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

ورځې وروسته داسې پالن ونیو،   ۳راډیو چې هیون پکې څو کاله شپنۍ خپرونه چلولې وه، د هیون له مړینې   mbc د
نه  چې د هغه د خپرونو مختلف اوازونه را ټول او بیا نشر کړي؛ خو له دې ویرې چې خلکو کې به د غم او خفګان  

 .زغمونکې څپې خپرې شي؛ د رادیو مسؤلین له یاد هوډه په شا شول
کوریایي رسنیو د هیون د ځان وژنې المل ډپرېشن )ژور خفګان( وباله او دوه ورځې وروسته یې د موسیقي ګروپ 

 :یو ملګري وروستی لیک چې ده ته یې لیږلی و، په ټولنیزو رسنیو کې نشر کړ. په لیک کې هیون لیکلي و
دننه ډیر مات شوی یم. غم لومړی ورو، ورو مات او وروسته ټول وخوړلم، تر دې چې ځان نه مې نفرت پیدا   زه»

  .شو. که زه ساه نشم اخیستلی نو باید چې خاموش/ مړ شم. زه ډیره تنهایي محسوسوم
مبارزې هڅې  دا ویل ډیر اسانه دي چې زه به مې وجود ختم کړم؛ خو داسې کول سخت دي. ما له ستونزو سره د  

وکړې او ځان ته مې وویل چې ښایي ستونزه به په ما کې وي او زه به یم چې له هر شي نه تښتم. دا رښتیا دي؛ زه  
 !له هر څه نه فرار غواړم

زما په ذهن کې د پرېشانه خیالونو سیالب روان دی، ما کله هم فرصت پیدا نه کړ چې خپل غم په خوښي بدل کړم.  
 خیر ولې؟غم بس غم دی... خو ا

زه مې ولې په خپله خوښه ژوند ختمولی نشم؟ ما د خپل غم او درد د علت پېژندلو کوښښ وکړ او رامعلومه شوه چې 
زه خپله د خپل تکلیف سبب یم. دا زما غلطي ده چې زما دننه دومره ډیرې نیمګړتیاوې دي. ایا تاسې همدا اورېدل 

 غوښتل؟
ډاکټرانو ته ډیره اسانه ده چې په خپل پرسکونه اواز مو ذات زمونږ د ستونزو ذمه وار نااا! ما هیڅ غلط نه دي کړي.  

 . وګڼي
زه حیران یم چې خپل ځان ولې دومره په تکلیف کې محسوسوم. هغه خلک چې له ما یې زیات غمونه لیدلي وي؛ 

 راکړل شو، چې: )بس ژوند کوه!( څنګه به ژوند کوي؟ له ما کمزوري هم ژوندي دي. ما ته هم یوازې همدا ځواب 
ته څنګه را نه پوښتلی شې چې د خپل تکلیف علت پیدا کړه! ما څو ځله درته وویل چې زه په خپله د ځان تکلیف یم،  
نو ایا نورو الملونو او نورو کیسو ویلو ته اړتیا شته؟؟ ما اول هم درته وویل. ایا هغه وخت ستا دماغ غیرحاضر و.  

  .رداشت کوئ او پورته ترې ځئ نښان نه پریږدي. خو که د دنیا خالف الړ شئ؛ نو سخته دهکوم شیان چې تاسې ب
د نړۍ خالف تګ زما ګناه نه وه او نه په دنیا کې مشهورېدل زما الره وه. ځکه خو وایي چې له نړۍ نه مختلف  

له، اوس خو چې په دې اړه  اوسېدل مشکل دي او په دنیا کې مشهورېدل ستونزمن... نو ما اخیر ولې دا الره وټاک
  .سوچ کوم، په ځان ملنډې وهل راته ښکاري

  !دا رښتیا هم معجزه ده چې په دې مهال زه له دې ټولو شیانو تېر شوی یم. نور څه ویلی شم؟
بس راته ووایه چې : ښه دې وکړل! تا ډیر ښه کار وکړ. ما ته ووایه چې تا ډیر وزغمل، خو په دې وخت خندلی نه 

 :ه ما داسې رخصتوه چې الزام راباندې ولګوې! بس دومره ووایه، چېشې او ن
 !ښه دې وکړل
 !تا ډیر وزغمل

 «!الوداع
....  

د جونګ هیون له ژوند لیک لوستلو وروسته مې ژر په خپل حال شکر ووېسته او ذهن ته مې د اردو ژبي شاعر  
 :سیف الدین سیف بیت راغی، چې وایي

 

 وںمرنے والوں پہ سیف حیرت کی 
 موت آسان ہو گئی ہو گی

 

 :ژباړه
 

 مړه کېدونکو ته حیران ولې یې سیفه؟
 !مرګ به اسان شوی وي

... 
نو درنو یارانو! کله ناکله هیڅ بې هیڅه د خپلو هېرو شویو یارانو احوال واخلئ، له ژونده یې ځان خبر کړئ، د  

مو لیدله، پرې ویې لوروئ! هسې نه یوه ورځ  ستونزو په اړه ورسره وغږېږئ، ډاډ ورکړئ او که څه معقوله الره  
 یې د ځان وژنې واورئ او بیا داسې حیران ودرېږئ، چې وجود مو ملتیا پریږدي. بیا به څه ګټه ولري؟ 
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