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 زور غوریپ د
 

 سه یک هډلن
 

 ېچ  يړورک ګمر ا یکلن درد واخلي او  مین وی – ویدا  یې ا ی ېکوي چ  ېته دعاو یده او خدا هړوال هځ په لمان فاطمه
 په کراره شي!

شي، د   ی لمبه کمزور یخو چ  ني؛یو هڅ فاطمه هر  ې لمبه ک ه ګ. په ج يګېږاو کله ج  کتهښ کله  ېلمب ېنغري ک په
د   ېاو فکر کوي چ  ويځ رګده. فاطمه سالم  ېننوتل ستنړاو اوس په ب ړیک ځ. مور لمونیش کهیهم پ یې دیل وګستر

  ې وي؛ خو خوشاله په د یچلېک پ ستنړب په له السه  وړد س ځور مهین انځ ده. مور  ېدونکېته رس یپا  رمهیخسو ز
 پوره کاندي. ېاویتړاو ژر به د کور ا ېله مسافرئ راغل رانید ا یې یزو ېده چ 
 ېپڅ  ېد باد درن ېچ کاريښ ې. داسديېږور په کراره نه پر ې. دا باد د خونيځ واوره اوري او زورور باد الو بهر

شي مور  یداېکه نه؟ ک ی ور بند د ېچ  يېږدا نه پوه وري،ګوره ته  ېلځ  یدر – وباسي. فاطمه دوه  خهیبه ور له ب
 ته. هځ لمان یورور تلل ېچ  ړینه وي بند ک کهځ 
 ېچ  يڅپا  ي،ځ را ېکښاو یې وګاو له ستر ړېدرد ناکراره ک یټېد خ  ې. فاطمه چيېږک رتهیور په زوره ب اپهڅنا 
  ه ډلن – هډلن یېسا  ،یکور ته راغل وډ په من ې. لکه چ ید ړال ېپه وره ک یېورور  ېچ  نيیدا و ؟ی چل د هڅ  وريګو
دي. د  ېسر رڅېد کاسو په  نوید و ېچ يېږک رځیته  وګد ورور ستر ېبلنده لمبه ک وهی. فاطمه د نغري په يېږک

د درد له زوره   یټېد خ   ي،څ پا  هیا ځله خپله    ي،ېږولټ  رتهېب  ،ېو  ېموسکا ته چمتو شو  ږېخو  ېوی  ېچ   ډېشون  ېفاطم
د هغه په الس   ېچ   ويېښبر  ګېستر  یې  هړهغه چا   وري،ګخپل ورور ته    ا یشي، ب  وپهړاو په مال ک  سيیالس ن  والیپه د

 ېدلېسړپ ېد د ېکوي چ  ېازګان ېک ونو ږپه غو ېد فاطم ېاو د مور هغه خبر ديېږزغرده ر په. ورور يېږلځ  ېک
 !وريګ رډېته  یټېخ 

په  رتهېب یې ېغیخو هغه چ  ي؛یووا ېمه ش ړېورور ته ست ېچ  يړغوا ني،یک رتهېدرد له السه ب رډېد  ېچ  فاطمه
 کوي.  ږپه مور غ ېرېو  ېرډېاو له    يځ را  ېکښاو  یې  ا ی. بيېږلوستل ک  ېک  وګد ورور په سرو ستر  ېچ  نويیک  یا ځ 
 !یالال راغ هڅ پا  ،ۍمورک -

 ده.  دهیهغه په درانه خوب و ېخو لکه هچ  ي؛ړک هیښمور و ېچ  يړغوا ېپه اصل ک فاطمه
 فاطمه وژني. ېغیورور چ  د
او په درواغو   سيیپه درواغو روژه ن  ي،یوا  مهیکوي، په درواغو کل  ځپه درواغو لمون  ېلور  ری! د خنزېد سپي لور  -
 سلمانه وایي!ته ب انځ 

 لګوګپه  ېد فاطم لهېب – لهېب وهیاو هر  یو کهډ وړپه چ  ولهټ ړۍن ېوي، لکه چ  یدلیلو مکهځ آسمان په  ېچ  لکه
 وي. ېروان ېالیو نویاو د و يځ ننو

کوي؟   هڅ  هړوهي او په چا ېغیچ  ېول کاري،ښ یونیل ېداس ېول ؟ېدلېلو کهټ هڅ په ورور  ېچ  يېږنه پوه فاطمه
 خو .... ي؛ځ ننو ستنړد مور په ب ېرېو ېرډېفاطمه له 

 

***** 
شي. زه  کارهښاو کله  ټشا ته پ ویځ لمر کله د ور ځېور ېمید ن دي،ېږکرار ته نه پر یځېور ېپاس په اسمان ک باد

  نم یوو  وانځ هغه    ېاو تمه لرم چ   میته ناست    تاويیاکا له کال نه بهر، پ  لګد نور  ،ېکمکي کلي ک  ې په د  ېد هلمند د ناو
 .يېږک سدهېوهي او ب ېغیچ ېلځ وڅ  ځېاو د ور  یناروغه شو رډیانسان د وژلو له امله  ناهیګب وید  ېچ 
 

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arianzai_e_de_peghor_zor.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/arianzai_e_de_peghor_zor.pdf


  

 

 3تر  2 له  :د پاڼو شمیره

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

 

 هیلو رهډې رهیهد ېپه کلونو ک وګړد ج  یچ  کاريښ ېده. داس رهیپورته د کلي هد ېمکځ مخامخ د سلطان اکا له  هلته
 بولي! دانیشه وګړد ج  ییخلک  یرپي چ  ډېجن یقبرونو هغه شن رو ډېته رسي. په  ونو ګسل رېاو د قبرونو شم ېشو

ونه،  هګنه و. ج  یسار یی ېک ویکل روډېپه  ېوه چ  ستهیا ښدومره  غلهیپ یوژل شو ېو چ  ليیما ته و ريګمل پروني
 ړژ یې ګناروغه شوه، رن ېکال مخک ېخو ارمان چ  تان؛یښو دهږاو ،ګېستر ټېغ ټېغ ،ډېشون ېمخ، سر نیسپ

 وه.  اوړپه ک رهډېو او  یولین ګرن نوید و یېبه  وډ شون رویسپ ل،ړله السه ورک کالښاو  الځ خپله  یې وګ شو، ستر
 ېسر مور درلوده. هغ نیسپ وهی ېو. د یته په مسافري تلل رانیا یکال مخک مین ویورور  ېغلیپ ېد د ېچ  لیوو ده
 ید خول انویاو د مال یخاور یرډی ارتونید ز وله،ځ رګو انویاو مال ارتونویوس درلود، خپله لور په ز ومرهڅ  ېچ 
 دهېسړپ ځپه ور ځاو ور دهېدرد نه کم یټېد خ  ېغلیپخو د  ل؛ډنګورته و یې ذونهیتعو رډېاو  ړېوخو ېپر یې ړیال

 !دهېاو کلک
د هغه  هډکومه بدمرغه جن ېچ  دمېته کتل؛ خو نه پوه وډجن ېرید مخامخ هد ،ېد خبرو له مخ  ريګد پروني مل ما 
  ه ډډته  والی. ده دړمو وک ړزه ور ته په تمه وم. روغب ېچ  یراغ وانځ همغه  ېوخت ک ېپه د ؟ېپه قبر رپ ېغلیپ

 وډد قبرونو جن ېرېته پام شو، د مخامخ هد رو ېم هښ ېچ ،ېدټېوخو ېنیچ  کوښد او وګله ستر یې اپهڅ نا  وله،ګول
 و! رځیته 
ژوره سا   ،ړېک  ېپاک  کهیڅ په پ کيټد پ  ګېوروسته ده ستر  ډنځ  هښکم شي،    یېغم   ېوندګ  ي،ړوژا  ږل  ېچ  ودېښپر  ما 
 :لیوو یېواخسته او ما ته  یې
 رپي؟ یې هډشنه جن ېچ  ینیو هړلک هګهاغه ج  -

 :لیورته وو ما 
 ! نمیو هډجن هګهو! هغه ج  -

 : لیوو ده
 دا زما د خور ده! -

 شوم. یاو غل ړېک ېپاک ېکښهم خپل او ما 
 : لیوو ده
 هو! هغه ما ووژله!!  -
وژل  ېک هګړسره په مخامخ ج  ویله پرد ېچ  ید خښ ته زما پالر  ګنڅ  ې. د هغیزما د مور قبر د یېته  ګنڅ  -

 . یشو
 دهیل غله یپ ستهیا ښاو  هګوکتل. ما هلته مخامخ هغه دن یته م ډېجن ېو مخامخ شنا ړېک ېپاک ېکښاو ېهم خپل ا یب ما 
ته به خامخا   ېاو د  يځرا  یله مسافر  یېورور    ېچ   يړوک  یریز  نکویپه ج   ېته روانه ده چ  ودرګ  هږپه او  ګۍمن  ېچ 
 او ... يړراو يګړدرجن بن –او درجن  ېجام ېنو
 .دېواور ېم ږغ اړد ژ وانځ د راغلي  ېاللهانده وم چ  ېال هم په خپلو سوچونو ک زه
لکه غرونه    ېک  وګپه ستر  روډېراته کتل، د    ېبل شان  و ی  ولوټ.  مړوخو  وګراغلم، د خلکو ستر  ۍسیله پرد  ېهو! زه چ   -

د جومات   ېخبره نه کوله. آخر م  نهیسپ  چا یخو ه  لم؛ټبه ر  نوځیبه له ما نه کرکه کوله،    روډېپراته وو،    غورونهیپ  ېداس
کال خواري  م ین ویبد رسولي؟  ېچا ته م ي؛ ړبد ک هڅ ما  ېچ  تلښو وپ ېاو له هغه م لړخواله وک هړله مال سره د ز

 .مړنفقه برابره ک ږمور ته ل -او خور مړپخواني پورونه خالس ک یچ  لړراو ېم هڅ او دومره  هړوک ېم
 :لیوو ،ېدیبه ېکښاو یې وګته کتل او له ستر ډېجن ېشنمخامخ  ېچ ېحال ک ېپه داس وانځ 
 :لیو یاو و  مړک  هښوګ ترګانډجهادي  ویپه سبا مال او  ځېد هغه ور -
 خبره پوه شه! ولهټاو په  ورهګته  یټې! د خور خ ینه ارز دویپاته ک یهم په ژوند  یدا خور او مور هس -
 :لیو  ېاو و ستیو یلیاسو ږسو وانځ 
وي،   ېشا ته ورک شو ویځ د ور ېتوره شپه شوه، لکه لمر چ  ېراباند ځور ا ڼ. ردهېپه سر وچورل ېم مکهځ  ولهټ -

 ... هیټخور خ  ېغلیزما د پ ،یوتیاو تندر پر یدلېلو کهټ هیلو لیچوي، ما و ېسر م لیما و
 هیټخ  ېد هغ ېشي چ  یداېک  هګنڅ وه،  غلهیزما خور خو پ لیبند مات شوم. ما و –او بند  دګېاور ول ېوجود م ولټ په
 وي!  هټغ ېد

دا  ېو، هم دا خبره کوله چ  یلیسبق و ېملک ک يډاونګپه  یې ېاشتیم یباله او در ترګانډبه جهادي  ږمو ېچ  هغه
 جنئ اوالد لري!

د وژلو   ېکرکه وشوه او خور م ېباوره شوم. له موره م ېب هڅ سل. په هر   تنڅښکوي؛ خو د کور  ناهګ ویغل  يیوا
 !!رلهڅېو ېپر ېم هیټاو خ  هړک ېسور  – ېسور وړوروسته، په چ  هځ له لمان یم امښما  وی ېوبلله او همغه و چ  ړو
 :لیورته وو ما 
 !یېظالم او جابر انسان  ویوس نه لرم. ته  دوې. نور نو د اورمېږک سدهیب ېبس که چ  -

 : لیوو ده
 !وانیح می وانی. ح میانسان نه  یڅزه ه ،ېکو هڅ هو! ظالم خو  -
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 :لیورته وو ما 
 ؟ ړېکول غوا هڅ نو اوس  -

 : لیوو ده
 ما ووژني. ېقاضي چ ېنه دولت شته او نه د شرع ېپه هلمند ک ږزمو -
 انی. زه هک ارویون یېته  ېریاو هد ړو، پورته ک یساتل ټتر اوسه پ ېچ یېالس  ښیته کتل، خپل  وډجن یې ا یب

 ! ېنه و یې ېوتګ هځ شوم. پن
 : لیوو ده
 کوم. یخپله شرعه جار انځ وس په ا -

 .ینه و یی ېوتګ ېشوم چ  رځیالس ته  یې زه
 : لیوو ده
 ېم ېوتګ الس  يښد  ېدانه وه، خپل ېک هیټپه خ  ۍد خورک  ېپوه شوم چ  ې. چ میقاضي  ېاوس زه خپله د شرع -

 ېاشتیشوه او دوه م ېزهره چاود ېپه خپله لور پس ېوه، مور م ېوهل وړالس په چ ېما په همد کهځ  ؛ړېک څېغو
 !هړوروسته وم

 . ېو یبند ېک وډد خور د قبر په شنو جن یې ګېو او ستر یولیته ن ېریهد ېالس همغس وانځ 
  رو ډېپه  دی... زه با  ا یدا بل او ب ا یاو ب ومڅ الس غو ولټوروسته خپل  ېته خپله جزا ورکوم. له د انځ زه اوس  -

له  ییپه نامه  رتید غ یچ  ی! هغودمېږده؛ خو هاغه نور هم ژوندي نه پر ړېخطا ک هیلو رهډېشم. ما  ړعذابونو م
 نشته!  وکڅ  یتنښد پو یک ملک یپه د یچ ییجان اکا هم وا یکئ. موس ړقاتل جو ویما نه 

 وس نه درلود.  دوېاو اور ناستوینور نو د ک ما 
 :لیوو هیړپه ب یېاو ما ته  یدځ په لور وخو ېرېد هد د،څېپا  اپهڅ نا وانځ 
 کوه، خپل به کومه!  ېنو خپل کار د هځ  -

 وانځ پروت و. هغه    مکه ځ او په    یدلګېوکتل، د کلي مال ل  ېشا ته م  ېشول. چ   ونهږغ  زوډد    ېچ   ینه وم تلل  رډېال    زه
په  ۍخورک ېغلېد ده د مور او پ ېچ  ېودښمال ته  یې ډېهغه جن ېو. لکه چ  یولیخوا ته ن ېرېالس د هد ښیخپل 

 !ېدلېرپ ېرونو هسکقب
 

 یپا 
 

22/1/2020 
 

 هالند/هارنم
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