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

        
 ۱۶/۱۰/۲۰۲۲                           سمسور ودان

 

 لیک )خبرې( 
 
 

په نیمه شپه مې د بالښت تر څنډې الندې موبایل ته زنګ راغی. سترګې مې وموښلې. له یو څه ځنډ وروسته مې  
ثبت کړی نه و. زنګ ته مې په اوکې بټن سره ځواب ورکړ:  نمبر وپېژانده؛ د مشرې خور نوی نمبر و، چې ال مې  

  !هلو
 له مقابل لوري د خور غوسناک غږ راغی: اوږد پوزې! تا څه کیسې را خیستې!؟

 !په حېرانتیا مې وویل: څه کیسې؟ ببو هیڅ پوه نشوم
 .ــ دا هم زه درته ووایم

 .ــ هو نو؛ چې ته یې را ته و نه وایې؛ څه به پوهه شم 
 !ستا له السه هغه بیخي ویده نشوه؛ تر اوسه ژاړيــ 

 !ــ څوک ښیې! خدای مه کړه چې زما له السه دې څوک وژاړي
 !ــ ځان ولې ناپوهه نیسې؟ مینه درته ښیم

 ــ په مینې څه شوي؟ 
 ــ مړه شوې؟ 

 !په تېزه مې وویل: ببو! څه ګډې وډې وایې
 ړي وو؟ــ تا د خپل دفتر کارمندې سره څه او څه ایمیلونه ک

 ــ د دفتر له کارمندې سره؟
 !ــ هو

 !انجونې په دفتر کې کار کوي او زه هره ورځ ټولو سره وینم ۱۲ــ کومه کارمنده، مونږ سره خو  
 !ــ هغه به تا ته درمعلومه وي، چې کومې یوې سره دې پرون په خوږه خوله، خبرې کړې دی؟

 !یم تللیــ مګر زه پرون د ناروغۍ له امله بیخي دفتر ته نه 
 .ــ هو؛ نه وې تللې، خو ایمیلونه خو دې تر دفتره رسیدلي و

 !ــ ته دې خپل ایمیل وګوره
ــ ایمیل... ایمیل خو...! تندي ته مې ټس ورکړ او په زړه کې مې تېر شول: »اخ؛ ربه! زما ایمیل خو د دفتر په سرور  

 «!کې اوپن )خالص( پاتې و
که هر ډول ایمیلونه وي، له ما سره څه تړاو نه لري، مینه ته درسره پوهه کړه،  خور ته مې په نرمه لهجه وویل: ببو!  

ما چا ته هم ایمیلونه نه دی کړي او پرون ټوله ورځ په بستر پروت وم، دا مه ورته وایه؛ خو دومره ورته ویلی شې، 
ه پاره الال ته ورکړی.  چې یوازې ساده موبایل راسره دی، هر ډول اکاونټ مې بند دی، موبایل مې د دوو ورځو ل 

یوازې ایمیل مې د دفتر په سرور کې خالص پاتې و، که هر چا په خپله ګټه کارولی وي، څه نشم ویلی. زه به یې 
 !سبا ته وګورم

 .ــ حتماً یې وګوره! او مینې ته یوه زنګ درسره ووهه
نه ده، چې را نیږدې وای؛ ښه به مې  په شوخه ژبه مې وویل: نه یې وهم؛ دومره بې اعتباره مخلوق ته د زنګ اړتیا 

 .برابره کړې وای
ــ پورته هم نشې ورته کتلی! هغه زما یوازینۍ ګرانه سهیلۍ ده، چې هر وخت راسره وي! نورې خو مې هسې هم  

 !وبایللې
په ټیټ غږ مې وویل: څه پرواه کړي ببو! زه کوښښ کوم، چې ابا دوی رضا کړم، سږ کال دې همداسې نه پرېږدم،  

 !مي په یخو ورځو کې دې راولم، دلته هوا لږ ښه دهد ژ
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 ــ ابا او پالر به کله هم ما معاف نه کړي؟ 
ــ ما اوریدلي و، چې ابا خپله په خوښه واده کړی و، نو بېا یې ستاسې له مینې سره څه ضد و او ولې یې ستاسې کیسه  

 رسوا کوله؟ 
میرمنې یې زمونږ له مینې خبر کړی و؛ نو اور پرې ولګېده  ــ ځکه چې ستا ملګري ته یې خپله لور ورکوله او چې 

او ما ته یې ښکاره وویل، چې ستا واده به څوک را نه ونکړي، هغه هلک ته زه خپله لور ورکوم. خو تا یې ضد ور  
 !مات کړ

تون په میاشتې مې د پوهن  ۴مسته خندا مې وکړه: او همدغه ضد را ته څومره دروند تمام شو، پوښتنه یې مه کوه،  
 !لیله کې ملګرو سره تیرې کړې! خو اندېښنه مه کوه، ښې خوشحاله ورځې او شپې وې

 .خور مې خبرې ختمې کړې، خو په وروستیو کې یې هم را یاده کړه چې ایمیلونه وګورم او مینې ته زنګ ووهم
مینې ته مې زنګ وواهه، اتصاالت شمېره مې د هغې له پاره فري کړی و، زنګونه ورتلل؛ خو یو یې هم اوچت نکړ.  

دقیقو خوارۍ وروسته مې    ۱۵مجبور شوم له افغان بیسم نمبر ورته زنګ وکړم. بېا یې هم زنګ اوچت نکړ. له  
 !اوچتوي؟بېرته خور ته زنګ وواهه. له هلو وروسته مې ورته وویل: زنګ نه 

 !ویې خندل: اخیر د چا چنغله ده! دومره ضد خو دې وکړي
 !ما هم په موسکا وویل: نو زه کله ضدي یم

خور مې هماغسې په خندا وویل: ما ته معلومه ده چې ته څومره ضدي یې؛ خیر! زه به اوس دا بله ضدي رضا کړم،  
 !چې زنګ اوچت کړي

 .ومې خندل او زنګ مې قطع کړ
 !سته یو ځل بېا د ببو زنګ راغی، ویل یې: اوس ورته زنګ ووههدقیقو ورو ۵له 

زنګ مې ور وواهه، څو ځله مې د هلو او سالم غږونه وکړل؛ خو ځواب یې رانکړ. زړه مې تنګ شو، که رښتیا 
ووایم، لږ او ډیره غوسه هم راغله، په تېزه مې وویل: که وخت درسره نه وي، مه غږېږه، همداسې سونګټ وهه او  

 .، زه موبایل بندوم، خدای که خو درته په ټول عمر ال زنګ ووهمژاړه
 !ژر مې په سلګیو کې ورک غږ واورېده، ستا غږ سم نه راځي

ومې خندل، دا جمله به هغې هر وخت زما د ځورولو په خاطر ویله او کله به مې هم چې کومه تېزه خبره ورته وکړه، 
 .نو هغې به په همدې جملې خبره را پرې کړه

  !ږ مې یو څه نرم کړ او ومې ویل: اورې مینېغ
 !د هغې غږ راغی: هو

 ــ ولې ویښه یې؟ 
 !ــ خوب نه راځي 
 ــ درواغ وایې!؟ 

 !ــ نا
 ــ نو رښتیا خو هم نه وایې!؟ 

 ــ هو 
 !په موسکا: چې داسې ده؛ نو رښتیا راته ووایه

 !ــ ستا له السه خوب نه راځي 
 ــ ولې ما څه کړي؟ 

 هغې شیشکې سره ایمیلونه کړي وو؟ــ ولې دې له 
 !ــ اه، شین سترګې! څومره بې باوره یې

 ...ــ بې باوره نه یم، په تا باور لرم، ځکه مې درسره
 .خبره یې په نیمه کې پرېښوده، ومې خندل: کله دې هم جمله پوره نکړه

 !په تېزه یې وویل: خو ته یې په مطلب پوهېږې
 !ــ هو! بیخي ښه پوهېږم

 !مګر سره له دې هم ما ځوروې؟ــ 
 !ــ خدای مه کړه، چې څوک تا وځوروي او زه یې روغ پرېږدم

 !ــ زه د بل چا خبره نه کوم، ستا په تړاو غږېږم
ــ زما په اړه، زما په تړاو به دا جمله درته بس وي، چې درته ووایم: له تا پرته راباندې هره انجلۍ حرام شه، که به  

 !مینه ورسره کوم
 نرمه ژبه یې وویل: یوازې انجلۍ درباندې حرامې شه او که کونډې پخې ښځې هم...؟ په 

 په مصنوعي غوسې مې وویل: توبې باسه! شین سترګې! کونډې دې څنګه راباندې ولوریږي؟ 
 !ویې خندل: نه مې درباندې لوریږي! هسې مې وویل
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ا مې درباندې و نه لورېدل. له خبرې پوره  ــ پوهېږم، خو کاش تا له ما وختي وضاحت غوښتی وای، شوګیر او ژړ
  .کېدلو سره مسلسل ټوخي ونیولم

د هغې پرله پسې غږونه راغلل: سمسوره ښه یې! څه درباندې شوي؟ ناروغ یې؟ زما غږ درځي؟ اورې؟ څه در  
  وشول؟

یل خوا ته ځیر  پاڅېدم، څنګ ته ایښي ترموز نه مې ګرمې اوبه را واخیستې، یو څه مې ټوخی ښه شو، بېرته د موبا
 شوم: هلو! شین سترګې انجلۍ! زما غږ اورې؟ 
 په اندېښمن انداز یې وویل: څه درباندې وشول؟

 .ــ ټوخي ونیولم، لږ ناروغ وم، زکام او ټوخی را لګېدلی و، له دې امله خو دفتر ته هم نه یم تللی
 ــ ډاکټر ته تللی وې؟ 

 !ــ نا
 ــ ولې نه یې تللی؟ 
 .ــ درمل راسره و

ته بیخي په ځان پام نه کوې؟ تېر کال هم په دې ورځو کې سخت ټوخېدې، سمه درملنه دې وکړه، ښایي الرجي  ــ  
 !ولرې

 !له شوخۍ او حېرانتیا سره مې مله وویل: تېر کال.. تا ته څنګه درمعلومه ده
 !په خبرو کې ونښته، خو ژر یې ځواکمن درواغ وویل: سهیلۍ مې )خور دې( راته وویل

موسل: څومره خواږه درواغ وایې! څومره به ښه و، که ویلی دې وایی: راباندې ګران یې، ستا د هر وخت  ومې  
 .معلومات مې کول! درباندې مېینه وم

 !په غوسه شوه: مینتوب، خاورې به دې په سر باد شي؛ خو مینتوب به و نه ګورې
ر باد شوې؛ بېا نو مینتوب پاتې بوله، په دې  ال مې په خبرو کې شوخي وه، په خندا مې وویل: چې خاورې مې په س

  .حورې غواړم، تا څه په بال وهم ۷۰ژوند دې غواړم، هلته له خدایه  
 !حورو ته دې زه نه پرېږدم! ته په هر ژوند کې زما یې، هم دلته او هم هلته  ۷۰ــ 

، چې هر ځای به ستا یم او   ــ ای هی شین سترګې! څومره خوږه خبره دې وکړه. زه نو زه به هم وعده درسره وکړم
 !بېا به کله هم نورو انجونو ته ایمیلونه و نه کړم. ژمنه ده

ــ څه، څه! نو ایمیلونه تا کړي و. ما ته خو دې خور وویل، چې هغه په دفتر کې ستا له خالص پاتې شوي اکاونټه بل 
 .چا کړي دي

په موسکا مې وویل: ټوکه کوم، هغه بل چا کړي.    پوهېدم، چې اوس بېا غوسه کیږي او ښایي زما جفا یې وژړوي، نو
ما له پرون راهیسې ځیرک موبایل، کمپیوټر او انټرنېټ په سترګو هم نه دی لیدلی. ساده موبایل کاروم. سبا به یې 

 پوښتنه وکړم، چې دا رزالت چا کړی دی؟ 
 .ــ ستا پوښتنې ته یې اړتیا نشته، ما یې دماغ ورسم کړل

 .څه وایې؟! زما وظیفه خو به دې په خطر کې نه وي اچولېــ اې انجلۍ دا ته 
 .ــ همداسې یې وبوله. دایمیلونو واال انجلۍ مې ښه ورټله او خپل حدود مې ور وپېژندل

 ومې خندل: نو څه دې ورته وویل؟ 
نیږدې    ــ دا چې ته زما د تورو شپو او رڼو ورځو د دعاګانو نتیجه یې، زما درباندې حق دی او نور څوک نشي در

 .کېدلی
 !ومې خندل: افرین زما شین سترګې انجلۍ! خو زه نه وم خبر چې تا ان په تورو شپو کې له خدایه زه غوښتم

ګیله یې وکړه: ته نو له څه خبر یې؟ مینه خو ما کړې؛ تا یې یوازې ځواب راکړ. د نیمو شپو د شوګیر او بې سکونه  
 .رڼو ورځو پوښتنه له ما وکړه

ت ښکاره شو، په ماته ژبه مې وویل: باور وکړه! مینې! زه ستا د مینې وړ نه یم، دا به د رب لورینه ځان را ته مالم
 !وي، چې ستا په څېر یوه ښکلې انجلۍ یې زما په نوم کړه

 !!!ویې خندل: رښتیا هم
  په لوړ غږ مې وویل: څه؟ څه؟ 

 .ښ کړی ويورو یې وویل: ډیرې تېزې نارې مه وهه، چې اوس به دې ټول کور را وی
 !دا ځل مې په کراره وویل: نو زه رښتیا هم ستا د مینې وړ نه یم 

ــ نا؛ ته وړ یې؛ خو زه نه یم؛ ته سپېڅلی یې، د لوی باور څښتن؛ مګر زه خودخواه یم، ستا په خوا کې بل څوک نشم  
دفتر له دې سنګار شویو  لیدلی، ان د دفتر همکارانې هم نه! کله کله دعا کوم، چې: څښتن تعالی دې کوم بل ځای د  

 !انجونو لیرې وظیفه درته پیدا کړي
 .ومې خندل: خوښه دې نه ده چې تا هم په دفتر کې ځان سره مرستیاله کړم

 .ویې خندل: هو؛ کړمه مې! نور به هم بې شرمه شې
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 5تر 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

 

 ــ زه بې شرمه یم؟ 
 !ــ نا! بې شرمه نه یې؛ خو خبرې دې د بې شرمو دي

 کړې، چې ته مې بې شرم بولې؟ ــ ما کومه تېزه خبره 
 !ــ ستا هره خبره دوه معنه ییزه وي. نو بې شرمي نوره څنګه وي

 .ــ ښایي
 .له اوږدې ساه اخیستلو وروسته مې بېا وویل: هې شین سترګې چیرته او کله به دې ووینم

 !ــ ویې خندل: په خوب کې مې لیدلی شې
ې وویل: خاوند مجازي خدای وي؛ نوره دې خوښه چې ځان را  ــ په یو وخت کې لږه خندا او غوسه راغله، ورو م

 ...وینې او که
 !خبره یې را پرې کړه: یو ځل خو مې خاوند شه، بېا وایه

 .خندا راغله: سمه ده، بېا خو سبا ته مور در لېږم
  ...په اندېښمنه لهجه یې وویل: نه، نه، نه

 .ه چې را واده دې کړمکړه مې: ته دې درسونه پوره کړه، په هماغه ورځ یې ګور
غلې شوه، پوهه شوم چې اوس نو شرمېدونکې انجلۍ ترې جوړه شوه او خدای که یې ژر وغږوې. هماغه و، چې 
ورته ومې ویل: ښا نو شپه بیخي پښه ده، دا دی ډېر وخت ووت، زه خو هیڅ پرې پوهه نشوم. زه خپله هم ویده کېږم  

  !پرته ویده شه  او ته هم بېرته خونې ته الړه شه او له ژړا
 !لنډ ځواب یې راکړ: ښه شپه 
 !ما هم ور بېا کړه: تا ته هم

یې ختمه کړې وه، یو ایمیل هم پاتې نه و. د ایمیل په   (History) .سهار دفتر ته وختي الړم، ایمیلونه مې وکتل
ساعتونو ډیلیټ شوي ایمیلونه   ۲۴ترتیباتو کې د مرستې اپشن ته ورغلم او له له د ایمیل له مرستندویه ټیم مې د تېرو 

نیمت  وغوښتل. تاریخچه یې را ولېږله. د مینې یوې ټولګیوالې چې دلته یې مونږ سره په دفتر کې کار کوو، موقع غ
  .کړې وه او ځان ته یې ترې څو میسجونه کړي و

غرمه مهال په خوړنځي )د خوراک خونه( کې انجلۍ سره مخ شوم، تروش تروش یې را ته وکتل او چې تر څنګ  
 !مې راغله؛ نو ویې ویل: ښاغلیه! یوه ډېره بد اخالقه او اور ژبې کوژدن لرئ

 .را ته ویې کړه په موسکا مې وویل: خبر یم! که څه نوې خبره وي،
 .تندی یې نور هم ګونځې شو او د خوړو له یو ډک قاب سره روانه شوه

له شا مې ور غږ کړل: اغلې! یوه خبره مې هېره وه! که نن دې هم زما ایمیل ادرس پکار وي؛ نو د کمپیوټر پاسورډ 
 .مې مینه سمسور دی او ایمیل اکاونټ هم د پرون په څیر پرانیستی پاتې دی

  .انجلۍ له رنګ اوښتي مخ سره روانه شوه او زه له یوې لنډې موسکا سره د کاري مېز په لوري ورغلم
  .ټوله ورځ مې ښه احساس درلود. خپله کوژدن له بل هر وخت ښه را لګېدله

 !یهغې زه خپل حق بللم، زما له پاره یې ژړل، موسکا یې کوله او له نورو یې ګټلم! لکه کوم نیږدې او قیمتی ش
په موسکا کمپیوټر ته کېناستم، موبایل ته مې د مشرې خور میسج راغی چې د اردو ژبې د یو ازاد شعر پښتو ژباړه  

 :یې رالېږلې وه
 کاش چې زه هم د یو چا شم 
 یو څوک داسې هم پیدا شي 

 چې پوښتنه مې هر ځل کړي
 نو یو ګل د ګالب راوړي

 زما ګیلې واورې له زړه نه 
 غواړي ما له خدایه ځان ته 

 چې د دې شم، د دې زړه شم 
 

 خدایه داسې څوک پیدا کړې
 چې زما له پاره ژاړي 
 چې زما له پاره خاندي 
 کله پټه شي له ما نه 

 خو چې څنګه بې سکون شم
 را ښکاره شي له ګلونو
 یوه مسته غاړه راکړي 
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 5تر 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

 

 ربه داسې یوه غواړم 
 چې له رګ رګ مې خبره

 را خپره مې په حواسو
 غړي د وجود په هر یو 

 ان په بند قفس د زړه کې
 په خواهش د دې خبره

 او زما په سترګو پوهه وي
 ... 
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