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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

 
            

 

 ۲۰/۱۲/۲۰۱۶          آصف بهاند

 الرورکي الرویان
 

 برخه یمهرد
 

 :نوی پوهنتون
 

زموږ په ټولنه کې د دې ناڅاپي منفي بدلونونو په لیدلو سره، واقعاً پر ما باندې یو قوي شوک راغی او هره شیبه به 
 مې په زړه کې همدا ګرځیدل: 

 یا خدایه! 
 دا څه وشول، څه به کیږي او...

 یو روابطوباندې پوهیدم.خو لکه مریض چې له انستیزي څخه را بیداریږي؛ ورو، ورو را ویښیدم، په نویو خبرو او نو 
شپه تیره شوه، په سبا یې پوهنتون ته الړم، په دفتر کې مې څه نا بشپړعلمي تحقیقي کارونه وو، چې هغه را ټول او  

کور ته یې راوړم. په الره کې مې خپل همکاران، د پښتو څانګې استادان صابر خویشکی او خالـق رشید ولیدل. له 
 یې په تنده لهجه را ته و ویل:خوږې ستړي مه شي نه وروسته 

دا هم د راتګ وخت و چې ته له بهر نه بیرته راغلې؟ دلته اور بل شوی، خلک له اوره تښتي، ته بیرته ورته راغلې، »
 «راځه اوس یې ګا له!

 زه او استاد خالـق رشید په یوه دفتر کې سره کیناستو، هغه ته مې و ویل:
یاد داشتونه را واخلم. هغه له تمسخر او زړه خوږي نه ډکه خندا وکړه او وې  یو وار به دفتر ته الړشو، چې زه خپل

 ویل:
 راځه!

 دا وخت پوهنتون د ایران پلوه حزب وحدت د ټوپکیانوغنیمت شمیرل کیده. د ادبیاتو پوهنځي ودانۍ ته چې ور نږدې
 شوو، خالـق رشید را ته و ویل:

 دفتر ته دې ګوره!
 که ګورم کړکۍ ماتې او هر څه دړې وړې وو. 

له دفترنه هیڅ په الس رانغلل. زما په یاد داشتونو او نیمه کارونو کې څو نیم کاره مقالې او یو نیم کاره کتاب و. دا 
نومیده. ما څو کاله په دې کتاب کار کړی و، ښایسته ډیر مواد مې را ټول کړي « د خوشحال د کالیاتو نوملیک»کتاب 

، څو نور کلونه یې غوښتل چې بشپړ شي، خو مخکې له بشپړیدو یې د ټوپکیانو چای او نغري ور تاوده کړي وو. وو
 دغه راز د سلو عنوانونو په شاو خوا کې، زما شخصي کتابونه هم تاال شوي وو. 

پاڼو، علمي کارونو،  ما د کتابونو، پاڼو او یاد داشتونو غم کاوه، خو ورو، ورو پوهیدم چې دا خلک زما د کتابونو،
زده کړو، پوهنتون او... نه یوازې دا چې خیال نه ساتي او په غم کې یې نه دي؛ بلکې اصالً یې په رسمیت هم نه 
پیژني او په مقابل کې د انسان وژنه، غال، د خلکو سپکاوی، د تاریخي آثارو لوټ یا ورانول، د خلکو په ناموس باندې 

 او ورځنی کار دی.تیری او... د دوی اصلي دنده 
لکه ځینې موجودات چې په ژمني خوب څو میاشتی درانده ویده کیږي، زه هم د پیل په غوږ کې ویده وم، خو د دې 

 شیانو په لیدلو او اوریدلو، ورو ـ ورو له درانه خوبه را ویښیدم. لکه د شاعر خبره:
 

 «رقیبانو اورلړونی د تنورکړم»
 

کې وسوځیدل، خو زه اور لړونی شوم، هره ورځ سوځیدم. زه ناڅاپي د ټوپکیانو د ډیر خلک لکه وچ لرګي په تناره 
تناره اور لړونی شوم، هره ورځ د دوی په تناره کې سوځیدم. زما د کتابخانې کتابونه، زما لیکلي چاپ او نا چاپ آثار 

 شول.هره ورځ یوه، یوه پاڼه د ټوپکیانو د نغریو او بخاریو  اورلړوني  هم زما په شانې
دا اورلګونه نه یوازې په کابل پوهنتون کې روانه وه، بلکې په ټولوهغو سیمو کې چې ټوپکیان حاکم وو، دا غمیزه د 
نورو غمیزو تر څنګ په خوند سره روانه وه. دا یوازې په پوهنتون پورې نه وه تړلې، بلکې د دې اور لمبې هره خوا 

ب سوځونې یوه ښه نمونه د افغانستان د لیکوالو په ټولنه کې د بل کړای شوې وې. د همدې فرهنګ سوځونې او کتا
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 4تر 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 

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

شورای نظار د ټوپکیانو له خوا په ویاړ سره تر سره شوې، چې ښاغلي پرتو نادري په خپلو سترګو لیدلې او په ډیر 
 تر سر لیک الندې انځورکړې ده.« کتاب سوزان در انجمن نویسندګان افغانستان»هنرمندانه ډول یې د 

دلته د ټوپکیانو د کتاب سوځونې او فرهنګ سوځونې د یوې نمونې په ډول یوازې یوه وړه برخه را ژباړم.  زه یې
هجري شمسي کال د  ۱۳۸۱مجلې د« فردا»درانه لوستونکي کوالی شي، د سویدن په ستاکهولم کې د خپریدونکې 
 »سرطان ــ اسد ګڼې شلـم مخ ته مراجعه وکړي او بشپړ متن یې ولولي:

 

 فغانستان د لیکوالو په ټولنه کې کتاب سوځونهد ا
 

... په پای کې ټوپکیانو د افغانستان د لیکوالو ټولنې د رییس دفترهم قبضه کړ، او موږ ټولو د انجمن د تحریراتو 
رییس، سید حاکم دفتر ته ور په څټ شوو. د افغانستان د لیکوالو په ټولنه کې دا زموږ وروستی سنګر و، که کومه 

اسې شوي وای چې موږ دا کوټه هم له السه ورکړې وای، نور به د لیکوالو ټولنه یوازې یوه عسکري قطعه ورځ د
 وه او بس.

 کوټه ډیره وړه وه او د افغانستان د لیکوالو ټولنې پاتې غړي مجبور وو، چې خپلې ورځې په کې تیرې کړي.
له ریا ست نه د خوب کوټه جوړه کړې وه. د ریاست په  یو قومندان او د هغه نږدې یار، د افغانستان د لیکوالو ټولنې

کوټه کې د چهارمغز له درانده لرګي څخه جوړ یو غټ میز ایښودل شوی و، چې ښکلي او زړه وړونکي نقشونه پرې 
 کیندل شوي وو...

ث پاتې شو، دا میز له لویې حوصلې، د مجاهدینو د دوران له ټپونو او ناخوالو سره د طالبانو دورې ته هم په میرا
 ښایې یو دلیل یې دا وي چې د دروندوالي په وجه یې رستم ډولی سړی په کار و، چې بل ځای ته ولیږدول شي...

د ټوپکیانو قومندان له دې میز نه د خوب د کټ استفاده کوله او موږ په ورځو، ورځو لیدل چې یو څوک پرې ویده 
 وي.

میز تر څنګه بخارۍ کیښودل شوه، د بخارۍ خوله د بې ادبانو د لمریز کال ژمی را ورسید، د دې  ۱۳۷۱کله چې د
 خولې په ، څیر تل خالصه وه.

عجیبه بخارۍ وه، کتابونه یې لوستل، او شپه او ورځ یې لوستل، خو د شپې له خوا یې په رښتیا ډیره مطالعه کوله. 
له. وازه خوله یې درلوده او له کتاب لیکه په لیکه یې لوستل نه کول، بلکې فصل، فصل او ټوک، ټوک مطالعه یې کو

 نه یې یوازې درې پایلې تر السه کولې:
 

 تودوخه، 
 لوګي، 

 او ایرې.
 

د رییس کوټه چې نور د قومندان د خوب کوټه وه، کله به چې موږ د دې کوټې د کړکۍ له مخې تیریدلو، تر سترګو 
 ...«پسې مطالعه کوي الندې به مو دې عجیبې بخارۍ ته کتل، لیدل مو چې بخارۍ پر له 

 

 په دې ډول له ټوپکیانونه انسانان ال څه چې کتابونه هم خالص نه وو.
دا د دویم الس خبره نه ده، زما د سترګو لیدلی حال دی. پوهنتون هسې په نامه پوهنتون و. یوازې تون یې پاتې و، او 

 و. لیونتون جوړ کړییې په خپل کار پسې تللې وه. وحدتي ټوپکیانو له پوهنتون څخه  پوهه
، مردار ناولي مخونه ټوپکونه په اوږو؛ ډلې، ډلې هره خوا ګرځیدل. دا وخت پوهنتون د یو ریښتیني اوږدې ببرې څڼې

زندان د ادبیاتو په پوهنځي کې روسي ډیپارتمنت و، ځکه چې د  ټوپکیانو اصلي زندان حیثیت درلود؛ خو د وحدتي
البراتوار خونې اوسپنیزې پنجرې درلودې. د وحدتیانو له خوا ټول اسیر کړای شوی روسي څانګې د ژبې زدکړې د 

 خلک په دې البراتوار کې ساتل کیدل.
 وحدتي ټوپکیانو )د ایران د نیابتي جکړې سرتیري( دا وخت دوو خواوو ته خوله اچوله:

 یاف جان؟ ټوپکیانوته.د آسمایي د غره د پاسه د شورای نظار لیوانو ته او په میرویس میدان کې د س
دا ده چې جالبه خوال  کاوه. تر هغه جګړه خو اصالً وحشت دی. خو دوی دا وحشت، د کلمې په اصلي مفهوم تر سره

 تر نن پورې ویاړ هم پرې کوي او په بدل کې امتیازونه هم غواړي.
اولي د شلمې پیړۍ په څلورمه ټوپکیان او په ځانګړي ډول د دوی رهبران او قومندانان کراولي )کراولیان( دي. کر

لسیزه کې د امریکا تر ټولو ستر او وحشي قاتل و. هغه په دوو تومانچو سره انسانان داسې وژل، لکه ښکاري چې په 
 چریز ټوپک باندې د یوې پر ځای، شل او دیرش مرغۍ په یوه وار په وینو کې لیت پیت کوي.

ارک ښار کې ورورسته له یوې خونړۍ جګړې ژوندی ونیول شو. م کال د می په اوومه نیټه په نیوی۱۹۳۷کراولي د 
 کراولي ټپي شوی و او د خپل ټپ په وینویې په کاغذ باندې داسې لیکلي وو:
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 4تر 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 

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

 «تر دې کالیو الندې یو ستړی، خو مهربانه زړه پروت دي، هغه زړه چې هیڅ چا ته به لطمه و نه رسوي.»
لکه مزاري جان؟ سیاف جان؟ مسعود جان؟ دوستم جان؟ ګلبدین جان؟  ټوپکیان، په تیره د دوی مشران او قومندانان 

 رباني جان؟ او نورجان او جانان، کټ مټ د دوه تومانچه اي کراولي په شان دي. دوی وایي:
موږ ډیر مهربانه یو، هیڅ چا ته مو ضرر نه دی رسیدلی او نه به ورسیږي، خو په دواړو السونو کې یې سالح وي 

 خلک وژني، داسې یې تویوي لکه پاخه توت. ښه مثال یې د کابل خلک دي.چاپیره  او ګرد
 او په پای کې کراولي په اعدام محکوم شو. د ژوند په وروستۍ شیبه کې یې ویل:

 « زما سزا دا ده چې ما له ځانه دفاع کړیده.»
کل عملي او تکرار د وحشي قاتل کراولي دغه خبره په اوسني وخت کې، معاصر کراولي مسعود جان؟ په عین ش

کړیده. مسعود جان؟ هم لومړی خلک قتل کړل، کابلیان یې په اورکې نینې کړل، د کابل هډونه یې وسوځول، وران 
 یې کړ، په کنډواله یې بدل کړ او بیا یې د قهرمان؟ په نامه ویل:

 «مه از کابل دفاع کدیم.»
شوی یم. ډیر څه مې لیدلي او اوریدلي دي. دغه مسایل او  زه څه د پاسه یو کال د ټوپکیانو په حاکمیت کې جبراً پاتې 

پیښې خپله د ټوپکیانو پلویانو، د دوی مخالفینو، مورخینو، آزادو او تړلو ژورنالستانو او ځینو پییلو او نا پییلو اشخاصو 
 تاسو ته ولیکم:لیکلی دي؛ خو زه به یې دلته څو وړې نمونې چې له سر نه تر پایه پورې مې په خپلو سترګو لیدلې، 

د سیاف جان؟ اتحاد اسالمي او د مزاري جان؟ حزب وحدت اسالمي خپلو منځو کې ډیرې جګړې کړي دي، خو درې 
 دا یې ډیرې خونړۍ جګړې وې.

دغه جګړې په اصل کې د وحدت او اتحاد جګړه نه وه، بلکې د ایران او عربستان نیابتي جګړې وې چې هر یوه 
خوښې واکدارۍ او خپلې خوښې وړ مذهب ریښې وغځوي او د دې ناروا جګړې خوراک غوښتل په سیمه کې د خپلې 

 د عامو افغانانو غوښې او وینې وې.
څنګه چې دا جګړه په سیمه او په ځانګړي ډول زموږ په هیواد افغانستان کې د ایراني شیعه ایزم او د عربي وهابیت 

د جګړې اصلي میدان یا ایران وای یا عربستان؛ خو له بده مرغه د نفوذ، خپریدو او واک ته د رسیدوله پاره وه، باید 
چې نوم وړوو هیوادونو زموږ د خلکو له مذهبي احساساتو او نا پوهۍ نه استفاده وکړه او د خپلو عاملینو په ډول یې 

 وکارول.
سیمې وې. دا چې د  د جګړې ډګر یې کابل پوهنتون، دهبوري، د رحمان بابا لیسه، میرویس میدان او د کابل د سیلو

جګړې په لړ کې د دوی مرمۍ د کابل د نورو سیمو خلکو ته د تحفې؟ په ډول ورتلې، د هغودې خدای مل شي؛ 
اصلي میچن د یادو سیمو د اوسیدونکو پر سر باندې ګرځیده او د میچنې الستی په دوو « غم ده د اللي په سر...»خو

 السونو تاویده:
 یو د سیاف جان؟ مبارک الس؟ و او بل یې د مزاري جان؟ مبارک الس؟ . 

په دې درې واړو جګړو کې زه له خپلې کورنۍ سره په دهبوري کې د خپل کور په تلخونه کې تقریبأ درې میاشتې 
 ایسار پاتې شوی یم.

پوهنتون استادان او مامورین  د کابل پوهنتون په غربي څنډه کې د پوهنتون ملکیت یو شمیر کورونه وو، چې د کابل
په کې اوسیدل. په دې ډله کې یو هم زه وم. دې کورونو په خپل منځ کې د حویلۍ دیوالونه، نه درلودل. زما په ګاونډ 
کې د ښوونې او روزنې پوهنځي رٔیس استاد ډاکتر حضرتي، د ادبیاتو پوهنځي استاد عتیق هللا نصرتي، د پوهنتون د 

رحمن او د پوهنتون د ادیتوریم مدیر له خپلو کورنیو سره ژوند کاوه؛ خو له بده مرغه موږ یو نا فرمایشاتو مدیرعبدال
 بللی ګاونډی هم درلود. دا ګاونډی د وحدتی ټوپکیانو یو مشهور او ظالم قومندان و، چې شفیع دیوانه یې باله.

څنګ کې موقعیت درلود، یوازې یو دیوال  زموږ کورونو د کابل پوهنتون د نجونو له پاره د نوې جوړیدونکې لیلې په
مو په منځ کې حایل و. دې نوې جوړیدونکې لیلې ډیر پراخ انګړ درلوده. د لیلې په ودانۍ، انګړ او د دهبوري د چوک 
په شاو خوا کورونو او دکانونو کې د شفیع دیوانه امپراتوري جوړه وه. د دهبوري په څلور الرې کې د همایون عاطفي 

و خطاطۍ کورسونه هم وو. دغه شفیع دیوانه د همایون عاطفي په هنرمندو ګوتو ایستل شوې تابلوګانې او د رسامۍ ا
لیکل شوي ښکلي خطونه په ډیرې بې رحمۍ د باندې را ایستلي وې او د دهبوري په چوک کې یې د برق پایې ته 

ه وریدې، پرته له څو ګوتو په درولي وو چې بیا په ړندو مرمیو سورۍ سورۍ شوې، خو نارې سورې یې چا وان
 شمار با احساسه انسانانو او د همایون عاطفي هنرمند زړه.

یې  شفیع دیوانه لکه د ټوپکیانو د نورو قومندانانو غوندې د هر څه واک درلود. نیول، وهل، تړل، وژل او هر څه
 کوالی شول. ښه ده و ویل شي چې:

 دیوانه و.چې امپراتور یې شفیع « امارات متحده دهبوري»
بې له ډزو یې طاقت نه کیده. کله به چې د دوی مشرانو د خپلو اکماالتو او له خپلو بادارانو نه د نویو دساتیرو د 
ترالسه کولو له پاره ډزبندي وکړه، شفیع دیوانه به یا سپي په کالشینکوف ویشتل او یا به یې کوم شی د سلو یا دوو 

mailto:maqalat@afghan-german.de


  
 

 

 4تر 4 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 

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

په نښه به یې ویشتل او په دې ډول به یې خپله د وهلو، ویشتلو او وژلو وحشیانه سوو مترو په اندازه لیرې کیښودل او 
 تنده ماتوله.

پیل شوې، نو جګړه به د دوی په ویاړ ښه په زورکې شوه. « چغل بازۍ»کله به چې د سیاف جان؟ او مزاري جان؟ 
نو موږ ټول ګاونډیان په دې سال شوو د وتلو او تښتیدلو هیڅ امکان نه و. زما د کور الندې ښه محفوظه تلخونه وه؛ 

چې ښځې او ماشومان دې زموږ په تاکاو کې پناه واخلي او د نارینوو له پاره مو یو بلنداژ وکینده، اوږده قوي لرګي 
 مو پرې کیښودل، لکه په مړي یې چې اچوې، دغسې مو ښه ډیره خاوره  د پاسه پرې واچوله.

دستګاه نه درلوده، له دهبوري نه به یې سکر شل راکټونه له لرګو نه جوړه شوې وحدتي ټوپکیانو د راکټ د ویشتلو 
سه پایه باندې سپاره کړل، مخ په ښار به یې برابر کړل، لین به یې د راکټ له وروستنۍ برخې نه چیرته لرې کوم 

 دکان یا کوټې ته وغځاوه، نور به یې د بطرۍ په وسیله شارت کړ او ور ته وبه یې ویل:
 « وبخیر!بر»

راکټ به چې د آسمایي له غره د زخمې کابل مرکزي سیمې ته ور واوښت، دوی به ډیر خوشحاله و چې د مخالف 
 لوري سیمه یې ویشتلې ده.

 دا وخت د ښار مرکزي برخه د رباني جان؟ او مسعودجان؟ غنیمت شمیرل کیده.
ورځی په جریان کې به مو کله، کله ، لکه د موږ ټوله ورځ د همدې راکټونو د دمبورې په اوریدلو محکوم وو. د 

ته اوبه او ډوډۍ ور رسوله او د هغوی د ډاډ له پاره به مو سر ور ښکاره کاوه. یوه « ښځګلو»شپون صاحب خبره 
ورځ چې وحدتي ټوپکیانو، د دوستمي ملیشوو په ملتیا، د رحمان بابا د لیسې د نیولو تکل درلود، د پوهنتون له خوا 

بوري مارش کړی و. ما چې ښځګولو ته اوبه ور رسولې، که کتل مې چې زما د کور پربام باندې وحدتي یې مخ پر ده
 ټوپکیان والړ وو. زه یې وپوښتلم:

 «کیستی، چي میکني؟»
 ما ویل دا مې کور دی، دلته اوسیږم. یو بل تن چې حویلی کې و، په بیړه راغی، زه یې تالشي کړم او وې پوښتلم:

 « ده تاکاو کیس؟»
 ما و ویل زما او زما د ګاونډیانو ښخې او ماشومان دي.

مخامخ تاکاو ته ښکته شو. میکاروف روسۍ تفنګچه یې په الس کې وه. هرې میرمنې ته یې جال، جال تفنګچه نیوله 
 او پوښتنه یې ځینې کوله:

 «قوم تو چیه؟ کي اوغویه؟»
یې مورنۍ ژبه پښتو زده کړې وه. زه په دې ډاریدم  زما کشری زوی پسرلی بهاند دا مها ل د غیږې ماشوم و، نوې

 چې د دې سړي تر مخې یو وار و نه وایې: مورې ډوډۍ غواړم.
وروسته له پوښتنو سړی بیرته و وت او ټول د دهبوري د چوک پر لوري مخ په منډه شول. دوی خپلو منځونو کې د  

کوله، یوازې رحمان بابا یې ویل. یو تن چې ال زموږ د رحمان بابا د لیسې د افادې له پاره، د لیسې کلمه نه تلفظ 
 ګاونډي پر بام والړ و او له اوږې ویشتونکی راکټ یې پراوږه اړولی و، ورته و ویل شول چې:

 « بزن! رحمان بابا ره بزن!»
 ما زړه کې و ویل چې رحمان بابا مو وشرموه، هغه څه کړي دي چې په راکټ یې ولئ.

ټوپکیانو، د دوستمي ملیشوو په ملتیا د سیاف جان؟ مال ور ماته کړه، په سیافیانو یې زړه سوړ کړ په دې ورځ وحدتي 
 او سخته مرګ ژوبله یې ور واړوله.

 

 «اصلي ویاړ د اوښکو په وچولو کې دی، نه د وینو په بهولو کې»
 

 )بایرون(
 

 د دریمې برخې پای
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