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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئټینگه کړله موږ سره اړیکه  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

 
            

 ۱۱/۰۱/۲۰۱۷          بهاند آصف

 رویانرورکي الال
 

 لسمه برخهیارد
 

 پردی چاپیلایر هراړخیز ماسکو د
 یخني او مزدوري:

 

اوځینوستونزوپه باب وغږیږم او بیا به پرفرهنګي کارونواو دلته به لومړی په ماسکوکې دافغانانودخوارۍ،مزدورۍ 
 نشراتوباندې رڼا واچول شي.

  

 ویشل کیدای شول: ماسکو ته تلللي افغانان له اقتصادي پلوه په دوو برخو
هغه ډله خلک وو چې یو څه شته یې درلودل، د تجارت په کار و بار سره بلد وو، یا په ژبه پوهیدل او یا یې  یو

 ترجمانان استخدام کړل او سمدالسه یې کار ا و بار، دکانداري یا د چا خبره تجارت پیل کړ.
بله د اکثریت هغه ډله وه چې ټول هست او بود یې تردې ځایه د رسیدو په خاطر لګولي وو او اوس د پولۍ پړق ته 

ړی او دالرورکو الرویانو په لیکه ناست وو. مازې یې د خدای په توکل د ټوپکیانو له سره اور څخه ځان را خالص ک
 باندې یې ځان ماسکو ته په دې تمه رسولی و چې که امکانات برابر شي کوم امن هیواد ته پناه یوسي.

کار و بار په اول کې یو څه ښه و، هغه هم د هغو خلکو له پاره چې یو څه شته یې په ال س کې درلودل، په ژبه او 
کول او په اصطالح کاریې جوړ و. د همدې له پاره په افغانستان کې آوازې خپرې تجارت پوهیدل، هغوی یو څه پیدا 

خو هغه چا چې څه نه  ؛«کمره خم کو، دالره جم کو» وې او دا خبره د خلکو پر ژبو ګرځیده را ګرځیده چې:

چې اکثریت افغانان درلودل او بیا په تیره چې په ژبه نه پوهیدل، کارونه او ژوند یې ګډوډ و. په دې ډول ویالی شو 
 په همدې سرنوشت اخته وو. د اکثریت دې ډلې له یو عالم ستونزو سره ژوند له صفر نه راپیل کړ.

په لومړي سر کې افغانانو د تجارتي کارونو له پاره یو ټاکلی مرکز نه درلود. شتمنو خلکو، چا قانوني او چا غیر 
معموالً له چین، هند، ترکیې، پولند تایوان، دوبی، پاکستان او  قانوني تجارتي شرکتونه پرانستي وو. تجارتي مالونه

 ځینو نورو هیوادونو نه راوړل کیدل.
روسان د شوروي اتحاد د شتون په موده کې پټې سترګې ساتل شوي وو. وروسته له هغه چې شوروي امپراتوري 

تجارتي کار و بار یې په نړیواله ړنګه شوه، د ټولې دنیا دروازې د دوی پر مخ خالصې شوې. هغه هیوادونه چې 
کچه  ښه چلیده، په دې ښه پوهیدل چې روسان په څه خبر نه دي، په ځانګړي ډول هند او چین. یادو هیوادونو په خپلو 
ګدامون وکې د کلونو، کلونو نا خرڅ شوي مالونه د روسیې په لور وخوځول او روسانو به په ډیر هوس دغه د کلونو 

 له موده لویدلي مالونه په ډیرې مینې او تلوار شره اخستل.پخوا تولید شوي او 
هغو افغانانو چې سرمایه نه درلوده، له تجارتي شرکتونو څخه یې ډیر لږ شیان په نغدویا په پور اخستل او په بازارکې 

وسان هسې به یې د پرچون په ډول خرڅول. په پورته یادو شوو هیوادونو کې تر ټولو ارزانه مال، چینایي مال و. ر
 هم تر ډیره وخته پورې د مال په کیفیت نه پوهیدل، هر څه چې په مخه ورتلل، اخستل یې.

دتجارتي شرکتونوآدرسونه او د تیلفون نومرې د شخصي اړیکو پر اساس له بیالبیلو ځایو نه تر السه کیدای شوې. چا 
والی شول او یا به مال د امانت په ډول چې په چې لږ و ډیره پیژندګلوي درلوده، نو په پور به یې هم مالونه پیدا ک

 روسي ژبه کې ریالیزاڅیه ورته وایي، اخیستل کیده او وروسته له خرڅالونه به د مال بیه تجارت خانې ته سپارل کیده.

د شوروي اتحاد له ړنګیدو وروسته په ماسکو کې د آزاد بازار د پالیسۍ له مخې ګڼ شمیر لوی او واړه تجارتي 
ه پرانستل شول. په دې بازارونو کې روسانو او د نوروهیوادونو ګڼ شمیر خلکو، په تیره آسیایانو تجارتي بازارون

کارونه او دکانداري کوله. په دې ډله کې افغانان هم په بیالبیلو بازارونو کې په کار لګیا وو، یوازې په دې توپیر چې 
وو. اسناد یې نه درلودل، ډیری یې په ژبه، کلتور او قوانینو په دې خلکو کې تر ټولو مجبور او بیچاره خلک افغانان 

 بلد نه وو، له الرو او له ترانسپورت نه د استفادې ډول ور مالوم نه وو.
د پیدا کولو له پاره کرۍ ورځ له بیال بیلو ستونزو سره الس ګریوان وو. دوی د  اکثریت افغانان د یوې مړۍ ډوډۍ

، پولیس یې هم غولول او عام خلک خو د پخواني شوروي اتحاد د بندو دروازو د کار په لړ کې ځانونه هم غولول
 سیاست له کبله، داسې نا لیدلي او بې خبره ساتل شوي وو چې د دیرشو روبلونو مال به یې په زرو روبلونو هم اخیسته.
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 5تر 2 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئموږ سره اړیکه ټینگه کړله  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
 

ن افغان چې بوټان یې خرڅول، یوه ورځ چې د بازار د خالصیدو او د کار د پیل ال نیم ساعت تیر نه و، که ګورم یو ت
 لګیا و ژر، ژر یې خپل مالونه بیرته ټولول. پوښتنه مې ځینې وکړه څه خبره ده، بیا خو به پولیس په بهرنیانو یرغل نه کوي؟

هغه ویل نه کومه خبره نه شته، یو جوړ بوټ مې چې په دیرش روبله اخیستي وو، همدا اوس مې په نه سوه روبله 
پښو کړل او د میترو خوا ته روان شو. څو شیبې وروسته بوټ شکیږي او سړی بیرته راځي، خرڅ کړل، سړي په 

 ځان ولې په غضب ککړ کړم، ښه ده چې له دې ځایه الړشم.
افغان الړ په خپله مخه. څو شیبې وروسته روس د قهریدلي ییږ په څیر را پیدا شو، له سوږمو نه یې شین دود جګیده، 

 پلورونکی لټاوه. مستې ښکنځلې یې کولې او ګرد چاپیره په دکان دار پسې ګرځیده. بوټان شکیدلي وو او ده
هغه بوټان چې ده اخیستي وو، اصالً د ژوندیو د پښو کولو نه وو، هغه د مړیو له پاره وو. په شرقي او غربي اروپا 

د همدې دلیل پر اساس د کې عیسوي مذهبه خلک مړي ته د کفن پر ځای دریشي او بوټان ور اغوندي او خښوي یې. 
 دغو بوټانو جنسیت او کیفیت خراب وي؛ خو روسانو د تړلو دروازو د سیاست له برکته هغه هم نه پیژندل.

دا چې روسانو د ښه او بد توپیر نه شوکوالی، ژوندیو د مړو شیان استعمالول؛ دلیل یې دا و چې دوی څه نه وو لیدلي. 
 ستل شوې او د بهرنیو مالونو باران جوړ شو.نا څاپه یې تړلې دروازې پر مخ پران

ځینو هیوادونو لکه هند او چین په لومړي سر کې خپل هغه مالونه روسیې ته را ورسول چې تاریخ یې تیر او له موده 
لویدلي وو. په کلونو، کلونو په ګدامونوکې پراته وو، تر څو چې یې خدای د روسانو د نا پوهۍ په وجه دعا قبوله کړه، 

 خرڅ شول او د نوم وړو هیوادونو تجارانو په میلونونو ډالر تر السه کړل. ټول
له څه مودې وروسته چې د ځینو افغان تجارانو کار و بار لږ برابر شو، یو ستر تجارتې مرکز یې پرانست. دغه 

ګړي ډول تجارتي مرکز سواستوپول نومیده. دا تجارتي مرکز د ماسکو په هغه لوی هوټل کې جوړ شو چې په ځان
کال د المپیک لوبو له پاره جوړ شوی و. د دې هوټل دوه اتلس پوړیزه ودانۍ د تجارتي مرکزله پاره کارول  ۱۹۸۰د

کیدې. د هوټل له کوټو نه تجارت خانې او دکانونه جوړ شوي وو. د روسیې له بیال بیلو سیمو نه به خلک په عمده 
رچون ډول له دې مرکز نه سودا کوله. څنګه چې دغه هوټل سواستوپول مالونو پسې راتلل. د ماسکو ښاریانو به هم په پ

 نومیده، نو د دې تجارتي مرکز نوم هم د افغانانو په منځ کې په سواستوپول مشهورشو. 
په دغه تجارتي مرکز کې د بیالبیلو هیوادونو خلک کار کوي، لکه: هندوان، چیچینیان، تاجکان، ازبکان، ترکان؛ خو 

 افغانان په کې په کار بوخت دي.  تر ټولو زیات
زه چې ماسکو ته تش الس رسیدلی وم، ټوله سرمایه مې یوازې سر او د تن جامې وې، نو له همدې سرمایې سره مې 

 جوالي ګرۍ ته بډې و وهلې.
زما دغه څلوریزه چې ما د ګران کاروان د شعرونو جونګ )چنار خبرې کوي( د مخ کاته په محفل کې کاروان صاحب 

 ه ډالۍ کړې وه، زما په پنډیګرۍ ښه صدق کوي:ت
 

 ه         په هر پرهر کې یې دردونه وړمهــپه زخمي زړه باندې شعرونه وړم
 پنډي  یمه  پنډونه  وړمه ځیدم        خو اوسکې شین طوطي ګر باغو په شنو

 

ارت یې کاوه. دا افغان ګالب شاه د پنډیګرۍ په پیل کې لطیف الال یو تن افغان تجار ته ور وپیژندلم چې د بوټو تج
اکبري نومیده او د افغانستان د هرات والیت اوسیدونکی و. ما به هر مازدیګر د ده ملکیت یوه الرۍ مالونه په شا 
چلول. د بوټونو کارتنونه به مې له الرۍ څخه ښکته کول او په ګدام کې به مې ځای پر ځای کول، بیا به ده ما ته یو 

الیزاڅیه یعنې په امانت ډول راکول او پیسې به مې وروسته له خرڅالوه ورکولې. په دې ډول ما د کارتن بوټ په ری
 کور کرایه، د کورنۍ خرڅ، خوراک پوشاک برابرول.

په ماسکو کې به داسې لوی او ووړ بازار نه وي پاتې چې ما به یو وار خپل بخت نه وي په کې آزمویلی. داسې ورځې 
چې ترمنفي اته ویشت درجو یخنۍ کې هم په بازار کې دریدلی یم او کار مې کړی دی؛ خو  هم را باندې تیرې شوي

له دې ټولو خواریو سره، سره زه دې کار ته جوړ نه وم او هیڅکله د دې کار جوګه نه شوم. په تجارت او د کاندارۍ 
دب باندې چې یو څه پوهیدم، هغه د چا بیخي نه پوهیدم. په ژبه ډیر لږ پوهیدم. د افغانستان په ژبو، فرهنګ، شعر او ا

 په کار نه وو.
روسي ژبه لنګه غوا وه، د چا چې زده وه، هغه به تجارانو د ترجمانۍ له پاره په لوړمعاش استخدامول او که یې په 
 کوم بازار کې کار کاوه، نو کار به یې ښه جوړو. څوک به چې په ژبه نه پوهیده، کار و بار به یې خراب و، پولیسو

 به هم ښه جرمانه ورنه اخیسته.
د افغانانو کومې سیاسي ډلې چیرته له کومې روسي نظامي ادارې سره په تفاهم کې ځینو افغانانو ته نظامي کارتونه 
ویشلي وو. څنګه چې موږ افغانان په هر څه کې افراط کوو، نو په دې کار کې هم افغانانو پوره افراط کړی و. په دې 

ډیری افغانانو لیکلي وو چې پالنکی د پالنکي زوی دی او په افغانستان کې جنرال و. دا د نر نظامي کارتونو کې 
 زامن ټول من وو، یو چارک او پاو په کې نه پیدا کیده، ټول جنراالن وو، دواړه ضابط درک چا نه شو په کې لګوالی.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 5تر 3 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئموږ سره اړیکه ټینگه کړله  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
 

ن ټول له میندونه جنراالن پیدا شوي دي. د د مسکو پولیسو به د دې کارتونو په لیدلو سره داسې فکر کاوه چې افغانا
 همدې له پاره به یي چیرته چې افغان ولید، نو غږ به یې ور پسې وکړ:

 واژایمې ګینرال، داکومنت پژالسته! )ښاغلی جنرال مهرباني وکړئ اسناد مو وښایاست!(
زړه کې مې ویل چې هسې خو یوه ورځ پولیس په ما پسې د جنرال، جنرال غږونه کول، ما سر نه ورباندې ګراوه، 

 مې جریمه کوي. سړي قدمونه ګړندي کړل، چې ما ته را ورسید، نو په قهر یې را ته و ویل:
 تا زما غږ وا نه وریده لکه چې؟ 

 ما ور ته و ویل:
 وامې وریده.

 نو ولې ونه دریدې؟
 دی دې نه وړي نه دې راوړي: ما ورته و ویل: تا کوم جنرال پسې غږ کاوه او زه جنرال نه یم، ځکه و نه دریدم.

 ولې ته د افغانستان نه یې که څنګه؟
 ما و ویل بې له شکه چې افغان یم، خو جنرال نه یم. 

 دی په خندا شو او وی ویل:
 دا لومړی ځل دی زه داسې افغان ګورم چې جنرال نه دی.

لې وه. طا لبان )د مال عمر طالبان نه یا ما ته د مال غوا را په یاد شوه. کوم مال غوا اخیستې وه، په حویلۍ کې یې تړ
دوم( به ډلې ډلې د مال د غوا مبارکۍ او لیدلو ته راتلل. هغوی به د غوا د عمر د معلومولو له پاره، د غوا شونډه 
جګوله او غاښونه به یې کتل. څنګه چې راغلو طالبانو ټولو سپین کالي او سپین پټکي درلودل، نو غوا لکه د پاولوف 

له سپینو جامو سره شرطي شوه، بیا چې غوا چیرته سپین پګړی لیده؛ نو په خپله به یې شونډه جګوله. د ماسکو  تجربه،
 پولیسو به هم چې چیرې افغان لیده، نو د جنرال غږ به یې پسې کاوه.

ډیر بې اداره وه. د دې ادارې اسناد   UNHCRبلې ادارې چې افغانانو ته اسناد ورکول، هغه د ملګرو ملتونو د 
ارزښته وو او روسي پولیسو به د تشناب کاغذ ورته ویلې. کله به چې کوم افغان دا اسناد )د ملګرو ملتونو کارت( 

 پولیسو ته ور وښود، نو پولیس به ورته و ویل:
 اِته تولتنایه بوماشکه، مینیه داکومنت نده. )دا د تشناب کاغذ دی، زما اسناد په کار دي.(

یس په افغانانو روږدي شول، چې دوی بې اسنادو خلک دي؛ نو له لرې به یې چې افغان ولید، بیا نو چې روسي پول
 پولیس به په خندا شو، نور به د اسنادو پوښتنه نه وه، یوازې به یې ور ته و ویل:

 پا لتینیک ییست؟ )پنځوس ګون شته؟(
ا دلیل و چې هر افغان به پنځوس روبله دا ځکه چې د یو عادي بې اسنادو سړي جرمانه پنځوس روسي روبله وه. همد

تیار په جیب کې ایښی وو. که به پنځوسی نه و، نو بې پیسو نفر به یې د پولیسو ماموریت ته بووه او دوه درې ساعته 
 وخت به یې ورضایع کاوه، بیا نو پولیس بیولی سړی ایله ماښام، ماخوستن کور ته رسیده.

ه ماشومان له ځانه سره ګرځول، هغه په دې دلیل چا سره به چې واړه ماشومان په لومړیو وختو کې به ځینو خلکو واړ
وو، پولیسو به دومره نه زورول. افغانانو د خپل دایمي افراط په لړکې همدې ماشوم ګرځونې ته هم زور ورکړ. بیا 

 شوي وو سې انځورپه ماسکو کې خپریدونکي اخبار )آواز( کې ژورنالستانو یو کارتون خپورکړ. په کارتون کې دا
کې له ځان سره د کار ځای ته خپل شپږیا اوه کلن ماشوم  سړو سختو پالر، د ماسکو په ډیرو مهاجر مجبور چې یو

 څه کوې وروره! راوستی و، بل افغان ورته وایي:
په دې سړو کې تا وړوکی ماشوم له کوره را ایستلی دی، د خدای رضا به وي چې مهاجرت ته اړ وتلي یو، که هلک 

 په دې سړو کې مریض شي، بیا یې په روغتون کې څوک مني هم نه! هغه بل ورته په ځواب کې وایي: 
 پوښتنه مه کوه وروه، دا ماشوم زما جیب هم دی او اسناد مې هم دي.

یخ حقیقت دی چې کله نا کله به د ماسکو پولیسو د تالشۍ په وخت کې ټول دار و نه دار له مهاجر نه لوټول، دا یو تر
له مخې به خلکو پیسې د ماشومانو په جیبونو کې پټولې. که ماشوم د کار ځای کې خوشحاله و که خپه،  د همدې دلیل

د کورنۍ ستونزه وه. څنګه چې ډیری افغانان په روسي که مریضیده که روغ یاتې کیده، دا د هماغه ماشوم او د هغې 
ژبه یا نه پوهیدل او که پوهیدل هغه هم ګوډه او ما ته روسي وه، چې د ویلو په وخت کې به ډیری خلکو ور پورې 

 خندل او پولیس به یې هم نه شو قانع کوالی.
 :د ژبې د نه پوهیدنې یوه خاطره چې پر ما تیره شوې ده، کیسه یې داسې ده

ماسکو ته مو د راتګ نه ډیره موده تیره نه وه چې د کار پنډونه را په شاشول. ښه مې په یاد دي چې هوا توده وه، د 
اوړي ګرمي داسې په جوش کې وه، لکه د افغانستان جګړه؛ د ماسکو په یوه سر خالصي بازار کې والړ وم، ښځینه 

ه او زما دکان ته ودریده، بوټ یې جګ کړ، ښه یې بوټ مې خرڅالو ته وړاندې کړي وو. یوه روسۍ ښځه راغل
 ښکته او پورته کړ او په اصطالح د خریدارۍ په نظر یې ورته وکتل، بوټ یې خوښ شو، را ته وې ویل:

 پچوم؟ )په څو، قیمت یې څو دی؟(،
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ویل شوي و: چا  زه په ژبه سم نه پوهیدم او ماسکو ته له راتګ نه مې ایله یو څو ورځې تیریدې. ما ته یوازې دومره
 چې بوټ بیه کول، ور ته و وایه:

 دوېناڅیت تیسیچه )دولس زره( ما ورته د بوټ قیمت و وایه. ښځه پرته له دې چې ما ته وګوري، وې ویل:
 ني ناده )الزمه نه ده(.  ایسلیې اوپتم؟ )که یې عمده واخلم؟( ما په نا پوهیدنه کې ورته و ویل:

وکتل او روانه شوه. لږ وړاندې د بل افغان میز ته ودریده هغه هم همدا ماډل او په ښځې په ډیر تعجب بد، بد راته 
 همدې ارتیکل بوټان درلودل. هغه چې په ژبه پوهیده، نو سمدالسه یې یوسل وشل جوړې بوټان ورباندې خرڅ کړل.

ه تکلیف وم. په دې هم نه زه چې یو خوا په ژبه چندان نه پوهیدم او له بلې خوا په دکاندارۍ او تجارت، نو سخت پ
پوهیدم چې له خرڅالوه پاتې مالونه ګدام ته وسپارم. په ګدام کې په ډیرو لږو پیسو ساتل کیدل. ما به دغه کارتنونه تر 
میترو پورې چلول او ځان نه به مې نقط ای نیرنګي جوړاوه. پولیسو به له  لرې په نښه کولم. خولې به را باندې را 

میترو کارکوونکو میترو ته پریښودم او کله به یې اجازه نه را کوله. په ټکسي کې تګ هم له خطره  ماتې وې، کله به د
خالي نه و. ډیر ځلې داسې هم شوي چې بیچاره مهاجر افغان خپل مال په ټکسې کې اچولی چې کور ته الړ شي، خو 

ی، کوم ځنګله ته یې ور برابر کړی. روس ټکسي ډریور څنګه چې پوه شوی چې سړی نا بلده دی، په بله یې بیولی د
که ټکسي واال لږ غوندې ښه سړی و، ور ته ویلی یې دي چې دا مال دلته پریږده او خپله مخه کوه او که به مال واال 

 لږ مقاومت کړی وای، نو بیا به یې اول سابه ور په  مالګه کول او بیا به یې مال ور نه ووړ.
 و کیسه ده:په ماسکو کې مې د کارد لومړیو ورځ

ته یوسم. په ژبه هم سم نه پوهیدم. د میترو په دروازه کې  له بوټو ډک کارتنونه مې غوښتل چې په میتروکې کور
پولیسوو درولم. اسناد یې وغوښتل، څنګه چې پولیس ښه سړی و، نو ویې ویل چې اسناد دې سم دي؛ خو د کارتنونو 

نوتلو اجازه رانکړه. په دغه ورځ مې په بازارکې هم سودا خرابه وه، د پنډوالي او ډیروالي په خاطر یې میترو ته د ن
د ټکسي د کرایې پیسې هم نه وې را سره. ډیر ځنډ حیران والړ وم. کله مې د وطن د حاالتو، کله د نا اهله سیاسي 

 کاوه.مشرانو، کله د وطن د لرې او نږدې دښمنانو، کله د دې مهاجرت او کله هم د دې مجبوریت په باب فکر
چې پولیس راته ویلي وو چې ورځه ورځ مه ورکوه میتروکې دې دا کارتنونه خلک په عذابوي، نه دې  سره له دې

پریږدم؛ خو مجبوروم او سترګې مې سپینې کړې وې. کله به خندا راتله او کله به مجبوریت، مهاجرت او بې وطنۍ 
ځنډ وروسته به د پولیس په زړه کې څه تیر شوي وو، په ژبه  ژړولم. کله ما پولیس ته کتل او کله پولیس ما ته. له ډیر

 یې څه و نه ویل، د الس په اشاره یې پوه کړم چې ځه ننوزه.
په بازارونو کې د ګدامونو په شتون باندې فاروق فردا خبر کړم. د ماسکو ډیر لوی تجارتي مرکز لوژنیکي نومیده. 

کا ل المپیک لوبو له پاره جوړشوی و؛ خو د شوروي له  ۱۹۸۰لوژنیکي د ماسکو هغه سپورتي کمپلکس و چې د 
ړنګیدو وروسته، د آزاد بازار د نښونښانو په ښکاریدو او د تجارت په رواجید سره، له دې سپورتي کمپلکس څخه د 

ر سوداګرۍ بازار جوړ شوی و، چې هره ورځ د میلیونونو ډالرو په اندازه تجارتي مالونه په کې خرڅیدل. په دې بازا
کې یوه ورځ د تصادف له مخې فاروق فردا په مخه راغی. ده هم کارتنونه چلول او ما هم. له خوږې ستړي مه شي 

 وروسته روان وو چې ما د کراچۍ مخه د میترو پر خوا کږه کړه. ده را ته په ډیر تعجب و ویل:
نو په دې  را ته وکتل او وې پوښتلم: ده بیا په بل ډول حیرانتیا ما ویل ولې خو کور ته ځم کنه! څه کوې،چیرې ځې؟

 ما ویل دا هم کور ته له ځانه سره وړم. کارتنو څه کوې؟
 په ځیر، ځیر یې ښایسته ډیر ځنډ را ته وکتل او په خواشینۍ سره یې را ته و ویل:

هم بلد و،  ته راځه، په ما پسې راشه. ده چې همدلته زده کړې کړې وې، په ژبه پوهیده او په روسي کلچر او قوانینو
 نو مخامخ یې ګدام ته بوتلم، ګدام یې را وښود او وې ویل:

هره ورځ وروسته له کاره کوالی شې چې له خرڅالوه پاتې مالونه په دې ګدام کې خوندي کیږدې. ګدام لرونکي د 
څه کول په ډیرو لږو پیسو په بدل کې مالونه ساتي؛ خو روسان چې نوي دآزادۍ او د آزادې ټولنې مزه څکلې وه، هر

تیره بهرنیانو سره. کله کله به یې د خلکو په تیره د بهرنیانو د تیرایستلو له پاره له داسې چلونو څخه کار اخیسته چې 
 بیا به هیڅ ډول سند چې دوی مالمت کړی، نه و پاتې. د تیرایستلو او چل یوه غوره نمونه یې په همدې ګدامونوکې وه.

خوا کې خلکو، د کار په پای کې خپل مالونه په ګدام کې ایښي دي، ګدام ښه ډک  کیسه داسې وه چې د سلو په شا و
شوی دی. خلک ټول تللي دي، خو سبا سهار چې بیرته خلک راغلي دي، چې کارتنونه او مالونه واخلي او کار ته 

د شپې برق شارتي  الړ شي، که ګوري چې په ګدام کې پرته له ایرو بل څه نه شته. د ګدام مسؤلینو ویل چې ګدام کې
وکړه او هر څه وسوځیدل؛ خو خلکو کې ګونګوسی داسې و چې د ګدام مسؤلینو له مالونو ډک کارتنونه بل ځای ته 

 ووړي وو او په ګدام کې یې ګڼ شمیر تشو زړو کارتنونو ته اور اچولی و.
ریدل او ولیدل چې له افغان د همدې مهاجرت د شپو په لړ کې چې ما په ماسکو کې تیرې کړې دي، داسې مې هم واو

اسنادونه بهرنیانو لکه: تاجکا نو، چیچینیانو د ځینو نورو هیوادونو اتباعو هم استفاده کړې ده. زه به یې دلته دوې لنډې 
 نمونې تاسو ته وړاندې کړم:

 د ماسکو د ملګرو ملتونو په دفتر کې د یوه افغان کار کونکي د خولې خبره ده چې ویل یې:
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په ورځ په کور کې استراحت وم چې د کور تیلفون په شرنګا ور وغوښتم، ما بلې و ویل، خو مقابل د رخصتۍ »
لوري روسي ویله. دی زما یو روس پیژندګلو و، چې د ماسکو د میترو د محاکماتو رییس و. یاد شوي شخص په خندا 

 را ته و ویل:
جب وکړ چې زما وطنداران چیرته او دی چیرته. یو وار پالنکي ځای ته راشه چې وطنداران دې راغلي دي. ما تع

خیر ور وخوځیدم. هلته چې ور ورسیدم، له روغبړ وروسته ده د چایو ست کاوه او زه د خپلو وطندارانو لیدلو ته تږی 
وم. ما چې د هغو د لیدلو ټینګار کاوه، نو ده د خپل میزله روک نه د ملل متحد دوه کارتونه راکړل. ما چې کارتونو 

 پیژندل. یوې بلېوکتل، نومونه افغان ډوله، عکسونه هم افغان ډوله. ښه مې سوچ وکړ، خو دا عکسونه مې و نه ته 
کوټې ته یې بوتلم. هلته دوه تنه ناست وو. را ته و ویل شول چې دوی د ماسکو په میترو کې له مخدراتو او دغو 

زمویله، دوی د پښتو په مقابل کې ګونګیان وو. کارتونو سره یو ځای نیول شوي دي. ما پښتو او دري ور سره وآ
یوازی یو څو کلمې دري یې زده کړې وه، خو هغه لکه د کوم کلیوال فارسي، ډیره ژر خالصه شوه او نا خود آګاه 

 ور نه تاجکي پیل شوه. بیا مې هم وپوښتیدل چې د افغانستان د کوم ځای یاستئ؟
په باب پوښتنې ځینې وکړې، دوی په هیڅ هم خبر نه وو. بیا یې  هغوی ویلې موږ د مزار یو. بیا مې چې د مزار

وروسته په خپلو اعترافاتو کې ویلي وو، چې اصالً د تاجکستان د کوالب اوسیدونکي دي او د کوم نر؟ افغان له الرې 
 « نه یې دغه کارتو نه تر السه کړي وو.

کال اوړی و، په بازار کې زما د  ۱۹۹۲ې دي. د داسې هم شویدي چې له افغاني پاسپورت نه بهرنیانو استفاد کړ
مزدورۍ لومړنۍ ورځې وې. ورو، ورو له افغانانو سره بلدیدم. په بازار کې به کله نا کله د بیالبیلو ناسیونالونو په 
منځ کې جنګ جګړې رامنځ ته کیدې. په دې شخړو کې به افغانانو پرته له کوم توپیر او تضاد څخه یو بل سره مرسته 

له، خو یو تن چې د ټولو د امید سترګې به هرکله ور کږې وې، یو قوي اندامه توربخون جګ زلمی و، زما یې کو
 اوس اصلي نوم هیر دی. څنګه چې ده به په دې وهلو ټکولو کې ښه سوکان وارول، نو افغانانو به دهرمندر با له.

انانوته یې څه په رمز او څه په براال ویل چې یوه ورځ د ورځو درمندرد بازار په کوڅو کې په منډو سر و او افغ
مالونه مو ټول کړئ او ځان له بازار نه وباسئ چې پولیس په نوم سره افغان که اسناد ولري او که یې و نه لري، 
توقیفوي یې. کوم خوار که په الس ورغلی وي، ورغلی به وي، نور پاتې ټولو ځانونه ایستلي وو. سبا ته بیا مجبور 

روزي د پیدا کولو په هیله، د کار له پاره بازار ته الړشو. سبا زړه نا زړه، په غال غال بازار ته ننوتو، خو وو چې د 
 پولیسو له میترو نه نیولې، بیا تر بازار پورې افغانانو ته څه نه ویلې.

 د همدې ورځې په اوږدو کې مالومه شوه چې کیسه بل ډول وه، هغه داسې چې:
روسۍ ښځې سره څه مشروع که نا مشروع اړیکې درلودلې. د همدې اړیکو له مخې چیچینی کوم چیچیني له کومې 

کومه ورځ د روسۍ کور ته، چې د همدې بازار په ګاونډ کې پروت و، ور میلمه کیږي. د خوراک او څښاک په لړ 
غرض څو پرله  کې چیچینی پوهیږي چې د روسۍ په کور کې ښې ډیرې پیسې شته. چیچینی د دې پیسو د لوټولو په

پسې ورځې هلته ورځي، تر څو په پای کې یې الس ورباندې بریږي. ښځه وژني، پیسې لوټوي او د ښځې له مړي 
سره افغاني پاسپورت په ځای پریږدي. له لږ څه لټې وروسته پولیس ورباندې پوهیږي، قاتل د ماسکو په کوم مرکزي 

 حال کې و. ریل ستیشن کې په داسې حال کې نیسي چې د تیښتې په
 دې ته ورته داسې ډیر مثالونه شته که سړی یې ولیکي، نو کتابونه به ور نه جوړ شي. 

لکه څنګه چې په تیرو بحثونو کې ما یادونه وکړه، په ماسکو کې به داسې لږ بازار وي چې ما خپل بخت نه وي په 
پولیسو مزاحمت نور تنګ کړم. سره  کې آزمویلی، خو داسې وخت هم راغی چې سرګردانیو، بې اسنادۍ، یخنۍ او د

  له دې چې ما د سواستوپول د وړې سوداګرۍ سرمایه او حوصله هم نه درلوده، خو هلته مې یو عادي ابتدایي دوکانګی پرانست.
ته خپلې، خپلې ستونزې پرتې وې. په   من او خوار مخې سواستوپول کې هم زوړندې ډوډۍ نه وې، هلته هم د شته

بازار کې که یوه پولیس پوښتنه کوله، دلته یې ډلیز یرغلونه او شکونې کولې. ټول دوکانونه یې لټول. کله به یې ال د 
یونیم دکاندار ټول شته او مالونه ترینه یوړل. د شکایت ځای نه و. خلک حیران وو چې څه وکړي. وطن کې هسې، 

 غسې حاالتو کې به ما ته دغه سندره را یاده شوه:دلته داسې. په د
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