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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 5تر 1 له :د پاڼو شمیره

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

 
            

 

  ۲۴/۱۲/۲۰۱۶          بهاند آصف

 رویانرورکي الال
 

 مه برخهپنځ
 

 :خپل مرګ ننداره د
 

 پسې وکړ: په نیت حرکت کاوه چې میرمن مې غږ را کور د وختي د پالر دغې ورځې په سبا مې سهار د
په دریمه  ست،یسترخوان مې له ځان سره واخ د سترخوان له ځان سره واخله که کومه نانوایي کې ډوډۍ پیداکړې. د

لوري  په دهمرادخانبایسکیل په سورلۍ د  خپله د او په نوبت کې کیښودپه یوه نانوایي کې سره  کارته کې مې له پیسو
بیا تر واړه ماشوم پورې ټول په حویلۍ کې کوم  ،نه مې نیولې مورله رسیدوسره سم مې ولیدل چې له  وخوځیدم.
 دي. حرکت په نیت والړ لوري ته د
 چیرې؟ ما وپوښتل:

 څه خبره ده؟ 
 کوم یوه په خواشینۍ سره ځواب راکړ:

کټي را ورڅیرمه شوروي سفارت تر کاغذونه خپاره کړي دي چې بیا سبا ته دهمرادخان اوټوپکیانو ګلبدین د بیګاه شپه 
  خلک دې کلی پریږدي. الندې راځي، برید
 د روسانو کلیوال د په دې ډول زموږ ګلبدین جان؟ او نه لګید، سفارت و پر روسانو راکټ د حزب اسالمي هیڅ یو د

 نذرانه کول. سترګو شنو
شیان چې نغدې پیسې ما هم ټول  وسپارل. ما بود پر خپل هست و دوی ټولو بلنه ورکړه. تللو ته د ته خپل کور ما ټولو

ویل چې  دوی ته مې و دهبوري په لوري مې حرکت وکړ، د بایسکل پرکنجوغه شخ وتړل او د اوګاڼې هم په کې وې،
 .ئپه ما پسې راځ

په  مرګ توره ویره خپره وه. ټول ښار باندې د په ټول کلي او هغسې توده وه، جګړه څنګه چې جګړه ماروغوښته،
 آصف جان؟ پاک شیخ؟ او چې د  ستر شورا سرک ته ورسیدم، کارتې سې د د، سپوربایسکل  کې پر همدې اړودوړ

 ته وکړ، را امر دریدو او کوزیدو تړلی کالشینکوف په الس د اوربوز یو شوم. برابر پوستې ور پر وحشیانو محسني د
 کوز شوم.

 ـ کجا میري؟
 خانه. -
 قوم توچییه؟ -
 تاجیک. -
 جاسوس ګلبدیني. تو نا، -
 پیش برو. بایسکله ده اي بغل ایستاده کو، حویلي برو، داخل -
 اس. خیریت خو چي ګپس، بیادر او -
 پیش برو... پشت خیریت میریت نګرد، -

خپلې  ما د هم ناست وو. نۍ کې څو تنه نوریزم په زیر زمینۍ ته ښکته کړم. پورې وهلو یې یوې زیر په پورې وهلو،
 ته و ملګري دي، نو ما په ډیرې عاجزئ ناستو کسانو دې ټوپکیانو چې دا د وکړ وارخطایئ اوساده ګئ له مخې فکر

 ویل:
 له هیڅ تنظیم او ډلې سره تړاو نه لرم او...، وایاست چې زه معلم یم ته مو و دې ملګرو ،ګورئ
 ویل: ته و وکړه او یوه تن په ډیره آرامه لهجه را کې زهرجنه خندا په شونډو په خواشینئ سره ټولو
 اوس پوهیږې. کینه،
 شیبې وروسته پوه شوم چې هغوی هم اسیران وو. څو

له دې  وړې کړکۍ درلودې. ،مځکې په سطح کې یې وړې د اسیران کړي وو، په کومه زیرزمینۍ کې یې چې موږ
څنګه چې پوه شول چې په بکس  بایسکل له کنجوغې څخه خالص کړ. بکس یې زما دزما کړکۍ څخه ما لیدل چې 

څخه  اسیرانو له نورو، ما پسې راغلل، په کړ دویم پوړته پورته ، په اغلب ګمان،نو سمدالسه یې بکس کې پیسې دي؛
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 5تر 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 

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

قد په اندازه داسې  تشناب د تشناب کې یې بندي کړم. په یو ځان مینځلو د پیاده خانو دودانۍ مدې ه د کړم او یې جال
کړکۍ په تاخچه کې دولتي ډوله دوسیې او پاڼې  د نه وتلی شو. انسان په سختۍ ور چې یو یوه وړه کړکۍ درلوده،

 ریاست کومه څانګه ده. تقاعد د تعمیر د ه لوستلو پوه شوم چې داپ پاڼو ځینو د ایښې وې،
همدې ورځې  زه یې د «قسم دی یاره بې نیټې نه شته مرګونه»مرګ استازوو ته سپارلم؛ او زه یې په هماغه ماښام د

 هلته کومه څاه وه چې ژوندي انسانان یې په کې اچول. ،ته لیږلم «شاده قلعه  »په ماښام 
زما په ګمان،  شول. کوز ودانۍ له پاس منزل نه را تنه د نه کتل چې څود ایښودل شوو دوسیو له څنګونو ه کړکۍ پما 

کوز شوي شخص خپله برخه په یو ګل سیب دستمال  را کې سره ویشلي وو. بکس ټول شیان په خپلو منځو دوی زما د
 ورسیدل. بندیخانې کړکۍ ته را زما د خبرو، دوی په خبرو له ورایه ښکاریدې چې د پیسو بنډلونه دي. تړلې وه، کې

 پوښتنه وکړه:  رضایت خندا یې پرژونډو خوره وه، په داسې حال کې چې د السه کړې وه، هغه چې خپله برخه تر
 «نفرکجاس؟»
 ویل:  و هغه په ډیر غرور وښود چې سړی دلته دی. یې ورتشناب  اشاره ورته وکړه. کیدو غلي تن د ډلې یو د
 «دګه توبیغم باش. که امي تاریکي شد روانش کو،، ده قصیش نه شو»

 د وار یو باندې لیدلوته نه پریښودم. زه یې د پورته کیدل. ښکته و ،ګور چینجي لکه د نه ډکه وه، حویلۍ له ټوپکمارو
 باندې د کتلو دې د وې ګواښلم چې که بیا کړل او ډالۍ ښه بد رد یې را م،باندې ګور چې زه د باندې پام شو یوه را

 او دوسیو ایښودل شویو سره ما په تاخچه کې د ،له دې سره تش کړم. ربه دې په ککره کې در نو دا شاجو تکل وکړ؛
 باندې کتل. د له څنګونو کاغذونو

په کې  له خلکو سره چې موږ دې ښار د غوندې وې، نا آشنا ټوپکیانو ډکه وه چې څیرې یې کامالا  حویلۍ له داسې
 د ته ورته نه وو. خلکو دې ښار کړه وړه یې هم د ته نه پاتې کیدل، دوی کابلیانو درلود. جوت توپیر ژوند کړی و،
ا تقریب له خلکو سره یې لوی توپیر درلود، نه پوهیږم دوی یې له کومه راوستي وو. ښار او دې کلي کور ټول ځوانان  ا

 زوړ بنده نه په کې لیدل کیده. ،وو
ه پ ماشوم هم ښکته پورته کیده، یو مشرزوی غمي جان په عمر دوی په منځ کې زما د د زه پوهیدم چې ما وژني،

 ؟به مې بیا بچیان وګورم او که نه په زړه کې مې تیریدل چې زه مې ورته کتل او ۍډیرې نا امید
حویلۍ تشه  ورو په کمیدو شول، ،ټوپکیان ورو ډوډۍ وخوړل شوه. پاخه یې کړل، شول، په حویلۍ کې دیګي بار

 محسني پوهیدل، په دې یوازې خدای او آصف جان؟ دا چې چیرې تلل؛ ته وا هیڅوک دلته راغلي هم نه وو. شوه،
 چې په عمومي دروازه کې ټوپک په الس ناست و. پاتې شو یوازې پیره دار امرالندې ټوپکیان وو، هغه تر ځکه د
په کړکۍ کې پراته کاغذونه او دوسیې  حویلۍ ته یې هیڅ پام نه و. کې ډوب و، رتونوچ   ی پوهیږي چې په کوموخدا

لومړی مې هڅه وکړه چې  وتم. و غلی را کړکۍ شیشه مې هم په ډیر احتیاط ویسته. د ،لکته کړښاحتیاط  مې په ډیر
تیښتې الر  ګوندې یا پناه راکړي او یا د ورته تیرکړم،خپل حال  واوړم، هغه ته ور دی، ته چې کوم کور حویلۍ شا د
شورای ملیت » دا د ډکه وه. که ګورم هغه حویلۍ هم له هزاره ګانو له دیواله مې چې سر ورښکاره کړ، خو وښیي؛ را

له وارخطا ورځې مې خپلې څپلۍ  پښې مې لوڅې وې، حویلۍ د بل اړخ په دیوال واوښتم. د و. مقر« برادرهزاره
دوې »لکه د چا خبره چې  همدلته و کې ښه بلد وم. نو کارتې سې په سرکونو او د تیښتې ته جوړ شوې وې.هیرې 

 چغې یې کړې: باندې پام شو، چې را پیره دار د او هه. «مې پورکړېنورې دوې  ،مې درلودې
 «نمان که میګریزه. نمان،»

شوروي سفارت  ځان مې د چا خبره لکه باد. د مرګ له ویرې داسې منډې وهلې، ما د خو پسې پیل شوې؛ را ډزې
که ګورم ادې مې په  پالر کره الړم، اول مې د ګڼه ګوڼه او تګ راتګ په کې ډیرو. خلکو چې د سیمې ته ورساوه،

 ته ویې ویل:  یې نورې چیغې هم وکړې او را زما په لیدلو ناسته وه، سترګو سرو
 « بده ورځ لري.چې ماشومان به دې  ته الړشه، دې کور بچیه! ژر»

 تګ په مهال مې له ډاره داسې انګیرله چې دا ټوپکیان مې همدا اوس دروي او مخامخ مې په مرمۍ ولي. ته د کور
 او ویښتان شکولي وو. کړې انګوال سترګې سرې  میرمن مې ال وختي په ژړا او ته چې ورسیدم، کور

 دغو واټونو کې پر په نورو هیوادونو افغانستان ته راغځیدلي دي.څخه  نږدې هیوادونو او لرو الرې له ډیرو واټونه او
ځای وینې  باران پر او د اوبو نو هیواد افغانستان سیمه پیل شي؛ د چې څنګه زموږ خو باران وریږي؛باندې  الرو او

 د واټ او وینو دا خپله افغانان دي چې د او وینو په الرو بدلیږي. وینو په واټ او د وریږي، دا واټ او دا الرې د
فرهنګي  نظامي، مذهبي، له ژبني، اشخاص، ال تر اوسه هم اکثریت سیاسي ګوندونه او الرې یې جوړې کړې دي. وینو

 خلکو د په ژوند لوبې کوي او خلکو د الس آله ګرځیدلي، هغوی د د کې زانګي، په ټالونو بهرنیانو او سیاسي پلوه د
داسې لوبوي لکه  لوړتیا په خاطر مذهبي نفوذ او فرهنګي، او خپلو ګټو هم دبهرنیان یې  اودس تازه کوي. په وینو
 نانځکې.
واټ  وینو له هغو نه د چې قدم ایښی دی، واټ هر پر هره کوڅه او پر هره الر، پر سره، کابل ته په ننوتلو وټوپکیان

ډیرې  مجبوریت قدم ږدي. دباندې  واټونو دغو پر وینو افغانستان مظلوم خلک د ترنن پورې د او جوړشوی دی.
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 الر د ځینې چې خدای خالص کړل، خو ماشومان یتیمان شول؛ میندې بورې او ښځې کونډې، ککرۍ خاورې شوې،
 له سوځنده لمبو د بل کړي اور ټوپکیانو د څو تر مزلونه وهلي؛باندې  همدې واټونو پر وینو د په څیر، الرویانو ورکو

د پردي قانون او دیموکراسۍ د تورې واټ پرانستونکي اوس هم  وینو د مرغه دله بده  څخه ځانونه خالص کړي.
نه یوازې نه باندې،  ناولو کارونو، شومو په خپلو دربنده یې زغلوي. خپل نیلي سپاره دي او پرلمنې په سیوري کې، 

 ژړا کې تر ،په ژړا ي،په نا آشنا الرو سر و اا چې اکثر «الر ورکي الرویان» بلکې ویاړهم ورباندې کوي. شرمیږي،
 الندې وایي: شونډو

 

 کي نشسته است یا رب ،به دکان بخت مردم»
 «دـیفروشــنګ مـم جــد، غـده میستانـخنل ــګ

 

ناهید چې  کړه.ه ن ناموس هم صرفه واو  مال و په سر خلکو دوی د ویې کړل. څه له السه وشول، چې هر د ټوپکیانو
 وینو غیرت بوټی یې په خپلو ننګ اوافغاني  د پیکي ګل جوړ کړ، هرې پاکې پیغلې د افغانستان د له ځان نه یې د

 ټول بشریت له پاره نه هیریدونکی درس پریښود؛ بلکې د له پاره، افغانانو په تاریخ کې یې نه یوازې د او خړوب کړ
نه  ځان یې له څلورم پوړ له حملې نه وتښتیده، وحشي لیوانو د شورای نظار د په خاطر ساتلو خپل پت او عزت د د

که هغوی ته په الس  او رپه برخه کړه، مرګ ابدي آرامتیا و له بې عفتۍ نه یې مرګ ښه وګاڼه، الندې وغورځاوه،
 ابدي نارامتیا...  ورغلې وای،

کابل ښار دیوالونه  د قهرمان؟ په نامه تپل شوی دی. باندې د خلکو افغانستان په بیوزلو الري نن د سر لیوانو او د
نه یې شي  نه شي وړالی او نور دروندوالي بار د عکسونو دمشرانو  د وځکه چې د وحشي لیوان چغې وهي، ژاړي او
ناولو ټوپکیانو  عرض وکړي چې دوژاړي او خدای ته  کوکو ،نه شي ایستالی چې په کوکو کابل مځکه غږ د زغمالی،

 ما باروي. څو پورې پر قدمونه به تر
کابل پوهنتون د ښونې  ته د ما په راتګ سره پیل شو. ټوپکیانو یې د اصلي پړاو بد بختي خوال پخوا پیل شوې وه، خو

ښوونې او روزنې پوهنځي په ریاست  استاد عطاهللا رؤف خبره را یاده شوه چې یوه ورځ یې داو روزنې پوهنځي د 
 په مخ کې وکړه. استادانو کې د

وطن په نامه  دیموکراتیک ګوند دد افقانستان د خلکو  دغه راز ډاکترنجیب په حکومت کې څه بدلونونه راغلي وو، د
 کوم استاد غږ وکړ:، په همدې باندې تود بحث روان و ونومول شو.

 اوس نو غول ترې جوړشول.
 استاد عطاهللا رؤف ورغبرګه کړه:

 «بل څه ووایه. یو پخوا وو، غول خو»
 .ئته وای اوس څه ور په راتګ سره عین قصه وشوه چې مرداری خو پخوا و، ټوپکیانو د

 او...  شاګرد ورک، کتاب ورک، استاد ورک، څه ورک در ورک وو، هر
 قلم په ټوپک. او صنف په زندان بدل شو

 له پوهنتون بلې تودیده. جګړه ورځ تر روسي څانګې البراتوارنه زندان جوړکړ. پوهنځي د ادبیاتو د وحدتي ټوپکیانو
عملونه  نیکونو خپلو د ټوپکیانو ښکته پورته کیدل.ټوپکیان  په ځای یې ښاغلي؟ شاګرد کډه کړې وه، نه استاد او
 له الرې د زاریو او عذر که به چا د ترحم کلمه چا نه پیژانده، کاروله یې هم نه. کې د دوی په قلمرو د تکرارول.
 پورې خندل او ویل به یې: به ټولو ور ټوپکیانو ترحم غوښتنه کوله، شفقت او

 ترحم څه شی وي؟ 
له ډیره قهره  چنګیز هغه لمسی  وواژه، بچي د کوم نر افغانستان په کومه سیمه کې د د وخت کې،یرغل په  د چنګیز د

بیا  وباسئ، په وسیله را نیزو له نسونو نه ماشومان د دښځوو بیا  سرونه ووهئ، چې لومړی د نارینه وو وکړ امر
 څې یې کړئ.بیا نا ړنګ شوي دیوالونه ړنګ کړئ او بیا څه چې ونې دي غو څاروي ووژنئ،

 اعمالو کې په خپلو په خپل غنیمت کړای شوي قلمرو وحدتي ټوپکیانو په کابل کې همدا پروسه اجرا کړه. ټوپکیانو
کې میخونه  په سرونو خلکو نه عالوه د له کارونو چنګیز دوی د هغه یې حیران کړی دی. ګرولی او سر چنګیز سره د

 په پرې کولو سرونو د انسانانو د له غوښونه یې شوروا پخه کړه، انسان د غوالنځې یې پرې کړې، ښځو د ټک وهل،
 ونې هم پرې کړې. په خاطر خوشحالولو روح د خپل نیکه د په پای کې یې د مړي ګډا اختراَع کړه او سره یې د

ونډی ګا یو زموږ وهلې او وې یې وړې. بې ثمره ونې یې زما په مخ کې و حویلۍ با ثمره او په دهبوري کې یې زما د
ټوپکی دې خیر یوسي چې په آرامه  سره کاوه، استدالل ور څه مقاومت او یو ادیتوریم مدیرو، کابل پوهنتون د چې د
 :ویل ته و یې ور

 «!ما مې چله بس اینجا امر ،ما قومندانم»
 مې ویل: ورته و ګاونډی څنډې ته کړ او ما
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 ځای پر ځای دې وژني. سیاف کلیوال یې، شي چې دکه پوه  استدالل هم کوې، پغمان هم یې او ، دپښتون هم یې
تنو  )لیکوال( له څو یوه ورځ زه یې پیل وکړ. ونو او پوهنتون په باغونو د خالص شول، چې ور له ونو د کورونو
تنه ایله جاریان تبرونه په  څو وحدتي ټوپکیانو د مخې په چمن کې والړ وو، ریاست تر پوهنتون د سره د استادانو

 پنځوسو یې څلویښت یا مخې والړې ښکلې ناجوګانې چې ښایي عمر ریاست تر پوهنتون د ان وو، چې دالس رارو
 څخه دوه تنه په بیړه د استادانو له والړو ځوانیمرګې کړي. وې؛ خاص نظم ایښودل شوې په یو ته رسیده او کلو

سړی  ډاډ وړ ټوپکیانو له نظره دوحدتي  د پوهنتون رئیس، په دې وخت کې د پوهنتون رئیس ته په شکایت ورغلل.
 ډاډ وړ و. دوی له پاره د ځکه د له قوم څخه و، هزاره وو د خو دی وحدتي نه و، یار و،دی پوهاند ډوکتورحسن و.

 پریکولو د ونو چې د مکلفیت درلود درکونو دې ستونزې په برخه کې یې له دوو د نه سیاسي او، یار عالم سړی وحسن
 :مخه ونیسي

 ، پوهنتون رییس و یعنې د، پوهنتون مسؤلیت ورله غاړې و د یوــ 
 ته وې ویل: نه منله ور هغه خبره هم و وحدتي وحشیانو د خو ؛وه د تحصیل رشته ونې او ځنګلونه ود بل دــ 
 

 «مه خودم قومندان استم. برو بیادررئیس پوهنتون شه کي کشیده،»
 

 نن پورې والړې دي او د تر ونې په ځای پاتې شوې، چا منع کړل. ونو له وهلو چې هغه ځناور د پوه نه شوو بیا نو
 شهادت ویرکوي. خپلو بچیانو د

 چاپیلایر په ساتنه او چې ونې د کې ډوب وو، ویر ونو د موږ، «سورګل یې په خره سپور راوړ. ،موږ تورګل زاړه»
چا  هم راغی. وار ووسپنوو چې د ونه و خبر خو رول لري؛ تودوخه کې ډیر او سړود هوا په پاکولو کې،  ښکالکې،
 ښه ویلي:

 « موږ ساده دوی حرامزاده.»
 ساده ګئ له مخې ویلې چې: د موږ

 په دې ووسپنوو څه کوي؟ ځه دا خو سوځوي، هلکه دا ونې چې وهي،
د خپل وطن شاهرګ غوڅوي او په ترازو کې یې ږدي،  په ذهن کې نه تیریده چې هغه به په تول خرڅوي، دا مو

 چې:  ویلي وو، بهرنیو بادارانو خپلودوی ته 
 

 «روغ پاتې نه شي. یا ژوندي او باید والړ افغانستان په درد لګیږي، افغان او هغه څه چې د»
 

په خپلو  حکومت وخت و؛ ډاکتر نجیب د دومره مې یادیږي چې د خو نه ده په یاد،اوس نیټه  ، ساعت اوته یې دقیقه ما
په دهبوري  طاق ظفر مرمر تیږې راشکولې وې او پغمان د د دوستمي ایله جاریانو مې ولیدل چې سهارمهال و، سترګو

 پوښتل: حاجي عبدهللا سنګ تراش و حاجي عبدهللا په سنګ فروشۍ کې خرڅولې. کې یې د
 «دا موله کومه کړیدي؟» 
 ویاړ او هسکه غاړه وپه  پس قاته بوټان یې په پښو وو، پونډیو جګې پایڅې او تر تن چې شخ لنګوټی یې په سرو، یو

 ویل:
 «بیادر! اي سنګای طاق ظپر پغمانس،میپامي یانې؟ او»

باره  دغه دوستمي بې بند و خبره ده چې، د خولو او ښځو نر کلي د دادل د سیمې د نرخ د د میدان ښار د دا زموږ
 یا د تیلو بورې، ته د چای،او بانډونه به چې خلک کابل  له نږدې او لرې کلو خپلسري به په میدان ښارکې وال ړ وو،

 دا خطره وه، سر هغو د د کورنۍ زلمیان نه لیږل، به د خلکو به لوڅول. پسې تلل، دوستمیانو خستلو سایلوا تدفین و
 سپین ږیرو وه. وظیفه د
به یې وهل او ورته  په څاپیړو نو سره به یې چې پیسې پیدا نه کړې، وارو داسې هم شوي چې سپین ږیرو ،په وارو

 ل به یې:وی
 «چرا پیسه نداري؟»
 میراث یې ښه وپاله. دا او ته په میراث پاتې شوه ټوپکیانو دغه لړۍ  چور د

دا ځکه  پیل وکړ،باندې  )سیمانو( په لینونو برقي بسونو لومړی یې د راغی، وار وروسته چې د ووسپنوو له ونونه
 په لوړه بیه خرڅیدل.دا سیمان مسي وو او  نورو حاضرو فلزاتو قیمتي وو. چې هغه تر

 ووسپنوو په پرې کولو پیل کاوه. ونو او د دوی بیا کله به چې جګړه سړه شوه یا به ودریده،
کابل پوهنتون او سید  لیدلی حال دی چې وحدتي ټوپکیان به د سترګو بلکې زما د دویم الس خبره نه، او اوریدلو د دا

 عمومي واټ کې ناست وو، دان او دهمزنګ په لوري غځیدليد میرویس می منځ، جماالدین افغان دارالمعلمین تر
په اندازه  نیم متر به د نورو تنو ښکته کول او څو سیمان را برقي بسونو تنوبه د څو سوټک او سندان به ورسره وو،

 مال یې چې وي، منظم به یې په بوجیو کې په ځای کول. خپل پالر لکه د ،غوڅول
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 ود پای پایې نه شته. برقي بسونو د برق پایې او مخې د کوڅې د که ګورم چې زموږ د وتم، و بله ورځ چې له کوره را
افغانستان خدمت ته مال  ټوپکوال د وړاندې مې ولیدل چې ښاغلی؟ لږ پوهنتون په لوري وخوځیدم، کې د رتونوپه چ  

 تړلې ده؟
د برقي ولډنګ په وسیله یې  لګیا و و. ښودلی آسانه چل ور خپل بادار مځکې په کیندلو یې هم ځان نه په عذاباوه، د

 پایه غوڅوله.
 خو نن هماغه تنظیمونه، پوهیدل چې دا پایې چیرته وړل کیدې؛ په دې باندې هم یوازې خدایتعالی او مزاري جان؟

 واک پر ګدۍ ناست دي او وایې: په نامه د ؟جهاد او ؟مقاومت هماغه ټوپکیان د
 نیکه حق دی.   او پالر د دغه څوکۍ او اختیارات زموږ جهاد کړی، موږ موږ په هیڅ خبر نه یو،

 جګړه ورځ تر بلې تودیده. خو وانه وري؛ ډزوغږ امید سترګې دې ته وې چې حد اقل یوه ورځ د د د ټولو
 آسمایي پر راکټونه د کوربه و. کابل بیا د راکټونو له پاره تللی وم، کولو امضا حاضرۍ د یوه ورځ چې پوهنځي ته د

 آسمایي چغې وهلې چې: لګیدل.ډډو 
 

 «وه بچیانوما څه کړي دي چې ما په راکټونو ولئ؟»
 

 ویل: په دې کې کوم استاد و چیغې به چا اوریدلې وای. دا خو
 «به خیالم راکت میا یه!»
 ویل: ته و په ژبه یې ور د طنز ټوکي سړی و، عاقب چې ډیر اکبر محمد پوهنځي تدریسي مدیر ادبیاتو د
هیچ کس از دست تان  واال شما استادام عجیب مردم استین، چوب مشکنانه. ده کانتینر او بیادر، چي کارچي، راکت  »

 کس ګپ مې زنین. پشت هر خالصي نه داره،
ای راکت شورای  راکت برهان الدین آمد، اي مجاهدین بیچاره چي کدن که شما هر دقه میګین که راکت ګلبدین آمد،

 چوب میده میکنه، ده کانتینر اونه برین ببنین کدام نفر اي راکت سیاف اس. وحدت اس،اي راکت حزب  نظار اس،
 ګرمبسش میایه.

ده اي وخت اي  نه بیبی کاالی مردمه مفت دګه جای انتقال میتن.ا   خدمت آمدن. بر خو اي مجاهدین بیچاره چي کدن،
 نه کنه او ی زناره میګیرن که کسې چورطال ازغم آدمه خالص میکنه. پیسه ره میګیرن، پیسه خودش یک غم اس،

 خانې شان آباد. دخترام میکنن، نه خدمت یګان زن و بس فامیدي دګه اګه دلشان خاست او نه بیادر
ازي کده خدمت  نه پرته. اوشتوکا اورام مې زنن که شاخایشه شمال سر یګان درخت مرخت اګه ده روی اولي باشه،

بګو دګه  تو جوپه خارج روان میکنه، ،اونه مردمه بې پاسپورت بې ویزه جوپه کي کده میتانه بیادر کالن ده کجاس،
 چي کنن.

لې دګه انمي ګرمبس راکتاو توپ آقه وخت که موسیقي شونیدین چي کدین،ده ا   ینه بس بیادر موسیقي شه کي کشیده.ا  
 و طیاره خوب میفاره.

شما پشت  نه خورده نه بورده، مردم میکنن. لشه برام ک  اور دست شان میشه، نمقه ازا   دګه اي بیچاره ګک ها چي کنن،
 شان ګپ میزنین.

مامورین سابق که کتي نیکتایای خود  او امقه خدمت میکنن. خو چرا نه برن؛ پنج تا بانکه نالت که بوردن، چار پدر بر
 اي مردمام اق دارن که بانکه ببرن. بود. ماش میګرفتن چوتو

اس که  مجبور ماشاي اي تنظیم دګه چوتو میشه، ده دست دګه تنظیم اس، دولت خواونه ببین  داري شکر، چشم خو
 .، دلش بایسکلشاقش اس دلش که هر چي میکنه، غنیمتش اس بیادر، اینمي منطقه اقش رسیده، بانک ببره.

 ن دیدین وتاه کدام کتاب کتي ازي نیکتایای مه چم اي چیزاره د دل خود کپ کشیده میرین، از شما استادا تمام روز
 «دګه پیش روی مه اي ګپاره نزنین که خبرتان کدم. ګفته میرین. خاندین و

 

 «هغه څوک چې د خپلې عقیدې او فکر د بیانولو حق و نه لري، باید ژوندی موجود و نه ګڼل شي.»
 

 )مونتسکیو(
 

 ې پایبرخ ېمپنځد 
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