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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 3تر 1 له :پاڼو شمیره د

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 
            

 

۰۴/۰۱/۲۰۱۷          بهاند آصف
            

 رویانرورکي الال
 

 مه برخهسولد 
 

 خاطرات ژوند او ماسکو د
  

 عیني دوزخ: تخیلي جنت،
 

مې له  ډار وم. ګیر په یوه سخت حالت کې را اتڼ کاوه او استازو ډار او امیدونو زما ګرد چاپیره د
چې خدای بیا  امید مې دې ته و روان وم. چې ور هغې سترې تیارې نه و، لـرې والي او وطن نه د

خالصه کړې  رایوه برخه کورنۍ د  څخه مې ځان او له سوځنده اور د وطني ځناورو او راکړژوند 
دوی په دې نه  خو کې ایله خندا پیدا شوې وه؛ په خولو او ماشومانو میرمنې، وریندار زما د وه.

 ویل: سره په یوې ګډې خندا راته و میرمن مې له ډار اوس پیل کیږي. بل پړاو پوهیدل چې د ستونزو
 اوس لکه چې یو څه ترې بې غمه شوو.

 

ښځه  پالر و مور نه و، هغې ناوې کیسه را یاده شوه چې هلک خبر د خو نه ویل، دې ته مې څه و
خلکو ګڼه ګوڼه چې خالصه  د ډول او ډنګ و هلک ال نه وه لیدلې. واده شوه، جلۍ را ته کړې وه. ور

 وې ته ورشه چې په کوټه کې یوازې ناسته ده.ویل ځه خپلې نا هلک ته یې و شپه نا وخته وه، شوه،
ناوې  د څنګ کیناست. هغې تر د دی هم ورو ناوې ناسته وه. ننوت، هلک چې د ناوې کوټې ته ور

چې ګوري جلۍ په یوه سترګه  ټیکری جګ کړ، هلک ورو زوړندو. مخ جالۍ ډوله ټیکری را پر
هلک یې ورو  ایښي وو، ځنګنونو خپلو رناوې خپل السونه پ نه ویل. هلک له شرمه څه و ړنده ده.
جلۍ ته  جلۍ په څنګ کې ناست و، هلک چې د که ګوري چې الس یې بې حسه دی. ونیو، راالس 
جلۍ چې لږ وڅښیده، شال  شال باندې ناست و. رجلۍ پ هلک د کینه،در وړاندې لږ ویل چې  یې و

هلک چې ګوري جلۍ پکه هم  یدل،له شال سره یې ساختګي ویښتان هم له سره ولو یې له سره ولوید،
 وې ویل: او هلک تندي ته ټس ورکړ وه.

 

 یا خدایه پاکه!
 اوس څه وکړم. په واده خپل پردي ټول خبرشول، زموږ ته نکاح شوې هم ده، اوس را دا خو

 ویل: جلۍ ورو هلک ته و
 دګه چي تي تي.

 تله هم وه.هغه ت  
 

ځان یې ازبک پولیسو  او و کې بل پاکستانی والړ ډګرتاشکند په هوایي  د سره، تاشکند ته په رسیدو
افغانانو  راتلونکو مجبورو له پاکستان څخه د پیژندلی و. نماینده ور «ایجنسي تریول تاشقند» ته د

  ښیوو. هوټل ور او الر سره کوو، مرسته ور موږ پاسپورتونه به یې قیدول چې دا زموږمسافرین دي،
په دې ډول پاکستانیانو په تاشکند  شل ډالره راکړئ یا هوټل ته الړشئ.مسافرینوته به یې ویل چې یا 

 کې هم وشکولو.
 

 ویل:  ما ته مې میرمنې و
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 3تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

 ویل:  ما په ټوکه ورته و نه خالصی نه لرو. دا څه حال دی، دلته هم ور
 دګه چي تي تي.

  
درې شپو  ورځووروسته له درې  په لوري روان شوو. ماسکو له تاشکند څخه په ریل ګاډي کې د

 ته یو مخکې له مخکې یې موږ او و ریل په تم ځای کې لطیف الال والړ د څخه ماسکو ته ورسیدو.
 په کرایه اخیستی و. کور

 

دود بدل شوی دی چې هر هیواد وال چې کوم  خلکو کې دا بیخي په یو په ټولنه او له بده مرغه زموږ
باندې بیالبیلې ټاپې لګول شوي  په هغو نو ی،شوی و مهاجر یا ور هیواد کې زده کړه کړې وي او

جاسوسان په وطن کې  ... ویل شوي دي.چاته او ته مزدور چا ته جاسوس، چا ته کمونست، چا دي.
 یې باک نه شته چې چیرې دي. پرهغو باندې هم، د هم خپله جاسوسي کوي او

 

نوي په وطن کې د ورپیښو  کې نه مظلوم هیواد وال په سلو زموږ له مخې،ګولیدلي حال  ستر زما د
ناروا بل  وتلي دي او په وطن کې یې د لوري یې چې توان رسیدلی دی، په هر ،مجبوریتونو له مخې

 کورنۍ ژغورلې ده. څخه ځان او کړای شوي اور
 

 یو دا چې کش کړي،ور ته نه وو یا کوم بل شي ماسکو زما کورنۍ هم کوم خاص سیاسي فکر زه او
، او بله خبره دا چې په ه درلودهبله چاره ن او بله الر د حرکت په سلسله کې مو الرویانو د الرورکو

 هغه وخت کې روسیه نورو خواوو ته د خیز د تختې حیثیت درلود. 
 

کې  چې وطن باندې په بل کړای شوي اور پوهیږو او ټول ښه پوهیدو سره له دې چې په دې موږ
 بله چاره نه درلوده. او بله الر خو موږ ې یې؛لر لي سترګاونډي ښه پوره ونډه درلوده اوشما

 

له ستر؟  له ایران نه، له پاکستان نه، پکی وهل کیږی. خواوو غمیزې اورته له څلورو افغانستان د د
لمبې یې ټول وطن ، او تیل اچوي لرګي باندې خس، دوی ټول په کډه په دې اور شمال نه اوله... نه

په تناره کې یې ځان ته  څخه ګټه اوچته کړې او له دې اور کسانو لږو ډیرو عام خلک سوځوي. او
 پراټې پخوي. ډوډۍ او

 

یا  چې ځانګړې اړیکې یې درلودې.، سیاسي خلک هم وو په ډله کې ده چې د مهاجرینو وړ یادولو د
 شیانو سره په هماغو، په تکرارولو سیاستونو ناکامو تیرو یا یې د او پورې زنګیدل لمنو په پردیو
 واهه. شخوند
افغانستان په  د استرالیا او کانادا، امریکا، بلکې په ټوله اروپا، کې کیده، نه یوازې په ماسکو دا کار
 دوی افکار، ته چې د خلکو وخت هغو دوی به یو اوس هم روان دی. او کې روان و هیوادونو ګاونډیو

اوس وخت  خو ،کاوهد دګماتست خطاب  کړنالره یې نه منله، ګوند پروګرام او دوی د د ایدیالوژي او
دوی کړنالره او  دګماتستان په خپله دوی دي چې زمان او تجربې د ستر ټولو ثابته کړه چې تر
 ورباندې کوي. دوی بیا هم ټینګار ناکامه ثابت کړ،خو پروګرام غلط او

 

مزدوري  او کار له پاره یې مخ بیولو پر عادي ژوند د د او په ماسکوکې اکثریت افغانان تش الس وو
 لرې هیوادونو له نږدې او ښه چلیده او بار او هغوی کار د په الس کې وو،شته څه  چا چې لږ د کوله.

 ته راوړل. څخه یې تجارتي مالونه ماسکو
 

ژبې او  فرهنګ، کله نا کله د ځینې افغانان چې د فرهنګ ډیوه یې ال تته شان په زړه کې بله وه،
  ته هوسیدل. فرهنګي کارونو فکر کاوه اوپه باب یې هم  ادبیاتو
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 3تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

 ماتولو دغه فرهنګي سکوت د د عجیب فرهنګي سکوت حاکم و. باندې یو کې په افغانانو په ماسکو
نیټه  ۲۵په  سپتمبر کال د۱۹۹۴مشاعرې په پلمه زما په کوربه توب یو شمیر فرهنګیان د له پاره د
 د جګړې داور افغانستان د د موضوع په ارتباط ،دلته د  ټول شول. کې سره رااستوګنځي زما په 

ګران لطف الرحمن  د، په خاطر روښانولو د مرستو ستر شمالي ګاونډي د تازه ساتلو په برخه کې د
 ته پاملرنه وکړئ چې د لومړي ځل له پاره یې په همدې مشاعره کې واوراوه: خاموش دغه شعر

 

 شما ل او اور
 

 ه سیځيـــورونـــل دي،کـــه بــــاورون
 ژيـــه خــیــــې دل، دودونــروټــکــس
 

 داسې څوک نه شته چې دا اورمړکا؟                               
 

 ولـه وســـرونــوې، ســرۍ وســکــک
 ولـه وســــتـــونـــریــتـورو،بــریــد ب
 وېــرې وســینې پــومـغلـوپیـلـکــدښ 

 وېـرې وســـرې پـــــرورو ږیـــد ږی
 

 داسې څوک نه شته چې دا اور مړ کا؟                              
 

 وېــې وســڼــرکــوې،کــې وســاڼـمـم
 وېــــــې وســڼــانــګې،اوڅــوڅــد ون
 ڼې وسوېـڼ چــوې،چــرې وســوتــک
 وېـې وسـڼـوې،اوغــۍ وســکــوتــــت
 

 داسې څوک نه شته چې دا اور مړ کا؟                               
 

 ټې پخې شوېـوې،ګــخې شــږې پـیـت
 وېــې پــخـې شـټــنې،خــامــومیــدخـ
 وېــخې شـټې پـاورې،مـــټې خــدا م

 ورونــه سیــځيـــل دي،کــه بــاورون
 یژيـه خـــې دل ډي،دودونـروټــکـس
 

 داسې څوک نه شته چې نه شته چې دا اورمړکا؟                              
 

 ې راوړـــې اوریـچ و شمال و،ـدا خ
 ې راوړـــوریــې یــووړ،اوشــآرام ی

 مال ويـوچې دا اوروې،داسې شـڅ
 کوربه موخوروي،دا به موحال وې

 ما ل مینــهـه تبــاه کــړې دشـخــدای
 ینـهـزمــوږه یرې سړه شــي ـچې پ

 
 ې پایبرخ ېملسود د
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