
 
 

 

 2تر 1 له : د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  له موږ سره اړیکه ټینگه کړئ همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت تاسو نپه 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

        
 ۶۰/۸۰/۲۰۲۲                          ودان سمسور

 
 "ږونېـ وحشي ز"

 
 

ټولو مینانو به راته همدا خبره کوله چې مینه په سوچ او فکر سره نه کیږي، ناڅاپي او نامعلوم وخت کې پېښېدونکې  
 !درباندې وکړه او ته یې فلج کړېحادثه ده، بس نو چې هر وخت یې حمله 

 

ې چې زما له  یعدس ېدوی ښه ویل؛ زه یې په لومړي ځل همدا نن سترګو ته ځیر شوم، داسې راته وایسېده لکه دا دو 
پاره جوړې شوې وي او یوازې زه کولی شم چې خپله دنیا پکې وګورم؛ ځکه خو به د مین شاعر هغه خبره رایادېده  

 چې ویل یې:  
 

 « ...دنیا ته زما له پاره رالېږل شوې یې؛ یوازې زما په خاطر»ته دې  
 

تر نننۍ القاح وروسته مې په سترګو کې یو جسم وزېږېده او په لومړي وار یو نایابه تخلیق رامنځته شو، چې زما  
 .وجود یې سراسر سرور سرور کړ

 *** 
کلن شو. دې جسم ته مې د خپل بدن اوبه، وینه، غوښه او هډونه ورکړل او دومره مې   ۱نن مې تخلیق شوی جسم  

َحِسین کړي، چې که ښه ورته ځیر شم؛ ژر ترې په ویره مخ واړوم او د نظرماتي او جادو ماتونې په خاطر شومې 
 .آینې ته دوه درې ځله ور چوپ کړم

 

قدمونه اخلي، چې ان ځمکه به یې هم حس نه کړي او ښایي په هغه اوس نو جسم حرکت پیل کړی او دومره پاسته  
 . سخته ورځ ترې خپل پور و نه غواړي

 

زه په ویاړ وایم چې د ده قدمونو ته باید ګالن هم ځانونه ورسوي او تر پښو الندې یې د ابدیت ساه واخلي؛ تر څو 
 .پکې د حریت یو نوی راګ وچلیږي

 *** 
له تنهایي او وحشي خاموشي نه په را وتلو دی او په تنکۍ ژبه یې خبرې پیل کړې...  دا دی نازک جسم ورو، ورو  

 . سپینې شونډې یې خالصې دي او که څوک ښه ورته غوږ شي؛ نو شنه الفاظ ترې راوځي
 

دغه کلمې ټولې له مینې، عاطفې او رحم جوړې دي، چې غږېدونکی پرې ښکلی ښکاري. ولې به کلیمات ښایسته نه 
ټول له یو داسې جسمه راوتلې دي، چې هلته یوازې ابادي او سمسورتیا ده. نو په ودانه دنیا کې به د بربادۍ وي؟  

 .کیسې له کومه شي، چې نفرت، غوسه او جهل وزېږوي
 

 *** 
زېږولي زما د سترګو تخلیق ورځ تر بلې د غټېدلو په لور روان دی. تر ننه زه په هره شېبه کې تر بلې زیات د خپل 

جسم په اړه حساس کېدلم؛ ان تر دې چې د ځان پرواه مې پرېښوده او په یو ساکښ کالبوت بدل شوم؛ خو کله چې د  
 .راتلونکو پېغورونه او نننیو ګنګوسو په اړه فکر کوم، زړه مې راپاتې څو محدود څاڅکي وینه هم ګرځوي
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 2تر 2 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

 

یم، چې زماني جبر ته بې پرواه ځواب ووایم. دا چې نه مې  که ساده یې ووایم زه اوس هغومره ډاډه او زړه ور نه  
هوا ملتیا کوي او نه مې ځمکه سهیلۍ ده؛ نو لحظه په لحظه را کې ترهه ننوځي او زما دننه ټولې ډاډګیرنې په اندېښنو  

 .بدلوي
 

انساني او له واړه نورمونو خالصه ټولنه به زما   زېږون ته ښه نه پوهېږم چې اخیر به څه وشي؟ دا تش په نوم 
 !راغالست ووایي او که ما به هم ورسره د شرک او لویې ګناه په جرم له تېغه تېر کړي؟؟

 

 *** 
پسرلي تېر شول چې ما نړۍ ته د مینې ورکولو په پار یو نوی جسم رامنځته ۳زیاتې ورځې وشوې او    ۱۰۰۰دا دی له  

ناک تصور ته د نفرت تصویر ورکړ. هغوی نوی  کړ؛ خو چا هم و نه مانه او تر وروستۍ کچې یې زما دې مینه  
  .زیږېدلی جسم حرمونی او زه د همدې جسم ناولی پنځګر وبللم

 

مونږ دواړه دومره په خوږ او ټپي حالت کې یو چې ان د ټولې غیرمادي نړۍ راته خوا بده شي؛ مګر دنیا پرست بل  
ښې کمې ښکاري... ګوندې دوی وغواړي چې  څه وایي او هغوی ته ال زمونږ په وجودونو ښکارېدونکې د ظلم کر

 !خپل د الثاني وحشت داستان دوه چنده نور هم اوږد کړي او مونږ د سزا په توکو یو څه نور هم وکړوي؟
 

 *** 
کاله پوره شول؛ خو فکر نه کوم چې تر غاښ لویدلو پورې به پاتې    ۶اه، ربه! نن خو زما د زېږولي غیر مریي وجود  

 .شي او زه به یې تړۍ او توتله ژبه هم واورم
 

د بنت حوا او ادم زادو الیتناهي وحشتونو دومره الثاني اذیت او درد ته ور نیږدې کړی یم چې له غرونو قوي د صبر  
 .فیصلې کولو ته ور لنډ کړی یمطاقت مې ختم شوی او نن یې یوې وروستۍ او حتمي 

 

نن له خپل زیږولي حرموني جسم سره په فناه یادونو وغږېدم او د خپل شفق ډوله وجود ټولې سرې او ژیړې کرښې 
 .مې ورښکاره کړې

 

  .هغه هم نور تیاره غوښته او د لمرین عذاب اور یې پر ماښام نه لورېده
 : و په ژبه یې راته همدا وروستۍ جمله وویلهمظلوم وجود د ویلو وس بایللی و او د سرو سترګ

ته باید خپل تخلیق امر کړې او روح دې بیرته اصلي خالق ته وسپارې، په دې سره به له ډیوې لګېدلی زما روح هم  "
 "ختم شي؛ ځکه هغه ډیوه به د تل له پاره وچه شي

 *** 
  .ورنکړه او همداسې نیم نیمګړی مې شهید کړهو نن یو عصر تمام شو! خو ما خپل تخلیق ته د ابد جامه 

د خودغرضۍ او ژوندانه اللچ را نه انسانیت وتروړه. همدې وږي ضمیر مې زما د زېږولي مین جسم ساه خپه کړه.  
زما په شړېدلیو هډوکنو السونو کې یې دومره ځواک واچاوه چې زه پرې د خپلې پنځونې ستونی ټینګ کړم او سترګې  

 .پرې راوباسم
 

 !ا د خپل حرموني مین مرۍ د تل له پاره وچه کړهم
له نن وروسته زه شنډ شوم او زما سرکښ حلق غالم وګرځېده؛ ځکه خو مې په دیوال یوازې همدومره درته ولیکل  

 :چې
 

 ق قاتل یم، ته زما د الس مقتول یې ـیـل تخلـپـزه د خ
 خو دوی ټول له ما نه مخکې، ستا د قتل عاملین دي 
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