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آصف بهاند

الرورکي الرویان
دولسمه برخه
د ماسکو ژوند او خاطرات
تخیلي جنت ،عیني دوزخ:
زما ګرد چاپیره د امیدونو او ډار استازو اتڼ کاوه او په یوه سخت حالت کې را ګیر وم .ډار مې له
وطن نه د لـرې والي او هغې سترې تیارې نه و ،چې ور روان وم .امید مې دې ته و چې خدای بیا
ژوند راکړ او د وطني ځناورو له سوځنده اور څخه مې ځان او د کورنۍ یوه برخه را خالصه کړې
وه .زما د میرمنې ،وریندار او ماشومانو په خولو کې ایله خندا پیدا شوې وه؛ خو دوی په دې نه
پوهیدل چې د ستونزو بل پړاو اوس پیل کیږي .میرمن مې له ډار سره په یوې ګډې خندا راته و ویل:
اوس لکه چې یو څه ترې بې غمه شوو.
دې ته مې څه و نه ویل ،خو د هغې ناوې کیسه را یاده شوه چې هلک خبر نه و ،مور و پالر ښځه
ور ته کړې وه .جلۍ را واده شوه ،هلک ال نه وه لیدلې .ډنګ و ډول او د خلکو ګڼه ګوڼه چې خالصه
شوه ،شپه نا وخته وه ،هلک ته یې و ویل ځه خپلې ناوې ته ورشه چې په کوټه کې یوازې ناسته ده.
هلک چې د ناوې کوټې ته ور ننوت ،ناوې ناسته وه .دی هم ورو د هغې تر څنګ کیناست .د ناوې
پر مخ جالۍ ډوله ټیکری را زوړندو .هلک ورو ټیکری جګ کړ ،چې ګوري جلۍ په یوه سترګه
ړنده ده .هلک له شرمه څه و نه ویل .ناوې خپل السونه پر خپلو ځنګنونو ایښي وو ،هلک یې ورو
الس را ونیو ،که ګوري چې الس یې بې حسه دی .هلک چې د جلۍ په څنګ کې ناست و ،جلۍ ته
یې و ویل چې لږ وړاندې در کینه ،هلک د جلۍ پر شال باندې ناست و .جلۍ چې لږ وڅښیده ،شال
یې له سره ولوید ،له شال سره یې ساختګي ویښتان هم له سره ولویدل ،هلک چې ګوري جلۍ پکه هم
وه .هلک تندي ته ټس ورکړ او وې ویل:
یا خدایه پاکه!
دا خو اوس را ته نکاح شوې هم ده ،زموږ په واده خپل پردي ټول خبرشول ،اوس څه وکړم.
جلۍ ورو هلک ته و ویل:
دګه چي تي تي.
هغه تتله هم وه.
تاشکند ته په رسیدو سره ،د تاشکند په هوایي ډګر کې بل پاکستانی والړ و او ځان یې ازبک پولیسو
ته د «تاشقند تریول ایجنسي» نماینده ور پیژندلی و .له پاکستان څخه د مجبورو راتلونکو افغانانو
پاسپورتونه به یې قیدول چې دا زموږمسافرین دي ،موږ مرسته ور سره کوو ،الر او هوټل ور ښیوو.
مسافرینوته به یې ویل چې یا شل ډالره راکړئ یا هوټل ته الړشئ .په دې ډول پاکستانیانو په تاشکند
کې هم وشکولو.
ما ته مې میرمنې و ویل:
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دا څه حال دی ،دلته هم ور نه خالصی نه لرو .ما په ټوکه ورته و ویل:
دګه چي تي تي.
له تاشکند څخه په ریل ګاډي کې د ماسکو په لوري روان شوو .وروسته له درې ورځو درې شپو
څخه ماسکو ته ورسیدو .د ریل په تم ځای کې لطیف الال والړ و او مخکې له مخکې یې موږ ته یو
کور په کرایه اخیستی و.
له بده مرغه زموږ په ټولنه او خلکو کې دا بیخي په یو دود بدل شوی دی چې هر هیواد وال چې کوم
هیواد کې زده کړه کړې وي او یا ور مهاجر شوی وی ،نو په هغو باندې بیالبیلې ټاپې لګول شوي
دي .چا ته کمونست ،چا ته جاسوس ،چا ته مزدور او چاته ...ویل شوي دي .جاسوسان په وطن کې
هم خپله جاسوسي کوي او د باندې هم ،پرهغو یې باک نه شته چې چیرې دي.
زما د ستر ګولیدلي حال له مخې ،زموږ مظلوم هیواد وال په سلو کې نه نوي په وطن کې د ورپیښو
مجبوریتونو له مخې ،په هر لوري یې چې توان رسیدلی دی ،وتلي دي او په وطن کې یې د ناروا بل
کړای شوي اور څخه ځان او کورنۍ ژغورلې ده.
زه او زما کورنۍ هم کوم خاص سیاسي فکر یا کوم بل شي ماسکو ته نه وو ورکش کړي ،یو دا چې
د الرورکو الرویانو د حرکت په سلسله کې مو بله الر او بله چاره نه درلوده ،او بله خبره دا چې په
هغه وخت کې روسیه نورو خواوو ته د خیز د تختې حیثیت درلود.
سره له دې چې په دې موږ ټول ښه پوهیدو او پوهیږو چې وطن باندې په بل کړای شوي اور کې
شمالي سترګاونډي ښه پوره ونډه درلوده او لرې یې؛ خو موږ بله الر او بله چاره نه درلوده.
د افغانستان د غمیزې اورته له څلورو خواوو پکی وهل کیږی .له پاکستان نه ،له ایران نه ،له ستر؟
شمال نه اوله ...نه دوی ټول په کډه په دې اور باندې خس ،لرګي او تیل اچوي ،لمبې یې ټول وطن
او عام خلک سوځوي .ډیرو لږو کسانو له دې اور څخه ګټه اوچته کړې او په تناره کې یې ځان ته
ډوډۍ او پراټې پخوي.
د یادولو وړ ده چې د مهاجرینو په ډله کې سیاسي خلک هم وو ،چې ځانګړې اړیکې یې درلودې .یا
په پردیو لمنو پورې زنګیدل او یا یې د تیرو ناکامو سیاستونو په تکرارولو ،سره په هماغو شیانو
شخوند واهه.
دا کار نه یوازې په ماسکو کې کیده ،بلکې په ټوله اروپا ،امریکا ،کانادا ،استرالیا او د افغانستان په
ګاونډیو هیوادونو کې روان و او اوس هم روان دی .دوی به یو وخت هغو خلکو ته چې د دوی افکار،
ایدیالوژي او د دوی د ګوند پروګرام او کړنالره یې نه منله ،د دګماتست خطاب کاوه ،خو اوس وخت
ثابته کړه چې تر ټولو ستر دګماتستان په خپله دوی دي چې زمان او تجربې د دوی کړنالره او
پروګرام غلط او ناکامه ثابت کړ،خو دوی بیا هم ټینګار ورباندې کوي.
په ماسکوکې اکثریت افغانان تش الس وو او د عادي ژوند د پر مخ بیولو له پاره یې کار او مزدوري
کوله .د چا چې لږ څه شته په الس کې وو ،د هغوی کار او بار ښه چلیده او له نږدې او لرې هیوادونو
څخه یې تجارتي مالونه ماسکو ته راوړل.
ځینې افغانان چې د فرهنګ ډیوه یې ال تته شان په زړه کې بله وه ،کله نا کله د فرهنګ ،ژبې او
ادبیاتو په باب یې هم فکر کاوه او فرهنګي کارونو ته هوسیدل.
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په ماسکو کې په افغانانو باندې یو عجیب فرهنګي سکوت حاکم و .د دغه فرهنګي سکوت د ماتولو
له پاره د مشاعرې په پلمه زما په کوربه توب یو شمیر فرهنګیان د۱۹۹۴کال د سپتمبر په  ۲۵نیټه
زما په استوګنځي کې سره را ټول شول .دلته د موضوع په ارتباط  ،د افغانستان د جګړې داور د
تازه ساتلو په برخه کې د ستر شمالي ګاونډي د مرستو د روښانولو په خاطر ،د ګران لطف الرحمن
خاموش دغه شعر ته پاملرنه وکړئ چې د لومړي ځل له پاره یې په همدې مشاعره کې واوراوه:

اور او شما ل
اورونــــه بـــل دي،کـــورونـــه سیځي
ســکــروټــې دل ،دودونــــه خــیـــژي
داسې څوک نه شته چې دا اورمړکا؟
کــکــرۍ وســوې ،ســرونـــه وسـول
د بــریــتـورو،بـــریــتـــونــــه وسـول
دښــکـلـوپیـغلـومــینې پــرې وســوې
د ږیـــرورو ږیـــــرې پـــرې وسـوې
داسې څوک نه شته چې دا اور مړ کا؟
مـمـاڼــې وســوې،کــرکــڼــې وســوې
د ونــوڅــانــګې،اوڅــڼــې وســــــوې
کــوتــرې وســوې،چــڼ چـڼې وسوې
تــــوتــکــۍ وســوې،اوغـڼـې وسـوې
داسې څوک نه شته چې دا اور مړ کا؟
تـیـږې پــخې شــوې،ګـټې پخې شوې
دخــــامــومیـنې،خــټـې پــخـې شــوې
دا مــټې خـــاورې،مـټې پـخې شــوې
اورونــه بــل دي،کـــورونــه سیــځي
سـکــروټـې دل ډي،دودونــه خــیژي
داسې څوک نه شته چې نه شته چې دا اورمړکا؟
دا خـو شمال و ،چـې اوریـــې راوړ
آرام یــې یــووړ،اوشــوریـــې راوړ
څـوچې دا اوروې،داسې شـمال وي
کوربه موخوروي،دا به موحال وې
خــدایـه تبــاه کــړې دشـما ل مینــه
چې پـرې سړه شــي زمــوږه یـینـه
د دولسمې برخې پای
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