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 5تر 1 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

 
            

 

  ۳۱/۱۲/۲۰۱۶          بهاند آصف

 رویانرورکي الال
 

 مه برخهتا
 

کې ما په میرویس میدان  دهبوري او په کابل پوهنتون، تر منځ درې خونړۍ جګړې مزاري جان؟ او ف جان؟د سیا
ي سره وروري او آصف جان؟ محسن حزب وحدت له رهبرانو او اوس چې سیاف جان؟ د خو خپلو سترګو لیدلي دي؛

 ټول خلک حیرانیږي. ستړي مه شي سره کوي؛ په غیږو مینه کوي،
 له سیاف جان؟ نه پوښتنه وکړه: ستانوژورنالی وار یو

 څه له پاره وژل؟ هغومره خلک مو د څه له پاره کولې، د جګړې موهغه  چې اوس داسې مینه او وروري کوئ، تاسو
 :سیاف جان؟ په ځواب کې وویل

 «کومې جګړې؟ چیرې؟ زه هیڅ خبر نه یم.»
ګنۍ په خسر احمد شاه د د نور لي کې پاتې وه،ه کمې پ یوازې مور ،د اوسیدو پته وهکې د الال لطیف  په مکرویانو

 پیښ شوم په همدې شپه مې په کور ورزه هم یوه شپه  کې سره ټول شوي وو، کور درې کوټیزټول په هماغه  شمول،
پښې مې چې شخې  زه غونج ویده شوی وم، ته رسیده.یې شپږدیرش تنو تعداد ،ټول شوي خلک وشمیرل سره راکې 

 سره په ناستې ویده شوی و. زما پښوکه ګورم حنیف جان ورور مې  غځیدې؛ نه ،غځولې مې شوې،
 مو په ډزو ، چې مخه کوله خوا ته موې هر شپې سبا کولې. مو مرګ په انتظار د د ګزارې ځای نه و، هلته هم نور
میړانه  ټوله زما ول مرسته نه شوه کوالی،په حل کې ما هیڅ ډ غمیزې او ستونزود روانې  کې په وطن .هرکلی کیده

 پیشکې بچې له یوه ځای نه بل ځای ته د مرګ د ویرې له السه لیږدول. لکه د ،ښځه وه چې یوازې مې خپل اوالدونه او دا
له وطن  اطرنې په خسر سات د ماشومانو وخپل خپل ځان او د چې د هماغه و نو ؛نور په تګ راتګ هم ستړی شوی وم

، ستان تهپاک وای کړې. ته مخه کوله چې باید نه مو سې خوامجبوریت نه دا رله ډی موږ .کړهو پریکړه مو وتلو نه د
 په ځانګړي ډول د لکو،خ او هیوادونو سیمې د د ،یستنې په خاطرخغچ ا خپلې ماتې د د هغه ځای ته چې انګریزانو

 .ازغي په ډول په ځای پریښی و د سترګو ره داهند له پ افغانستان او
جایز اوالدونه  وه نام کال کې د ۱۹۴۷په  په خاطر آزارولو خلکو د او منځني ختیځ دآسیا  د انګریزي استعمار

 دوه څلویښت کاله یې د او نظامي صاحب منصب و زما پالر ل یې پاکستان و.ب ئیل اویې اسرا چې یو وزیږول،
له افغانستان  او وړیدوج پاکستان د مې د نه زه ال ماشوم وم چې د ده له خولې افغانستان په اردوکې خدمت کړی دی.

 او ته کړې وه چې دی زلمی صاحب منصب و دا کیسه یې هم موږ څه اوریدلي وو.په باب څه نا  ستونزو سره یې د
 ...او هبري اعالن کړې وداود سفر سردار همدې ستونزو په اړوند د

له  پاکستاني سیاستوالو د ،ونکال بدل ۱۳۵۷ په افغانستان کې د .نو له هغه وخته مې دغه غوټې په زړه کې پاتې وې
 څنګ په پټه د ړې جګړې ترد س سړه جګړه کې ښکیل ټولو هیوادنوله شوروي اتحاد سره په  پاره لنګه غوا شوه.

 هم بل کړ. اورتودې جګړې 
 ړلو رپوره کیدو له پاره دا اشتباه هم وکړه چې په ډی خپلو اهدافو د د سعودي عرب او... ،ادونوهیو اروپایي امریکا،

 د وسله والوپه الرښوونه  د پاکستاني اردود استخباراتوضد  لوه دولت پرنوی شوروی پ اوشوروی  مصرف یې د
 روزل پیل کړل.

 ته په الس ورتله، نه ډیره لږه سلنه ټوپکوالو مرستو بیا له هغو ،ته ورکول کیدې اماتوټولې مرستې لومړی پاکستانې مق
د خپلې حق الزحمې  افغانستان ضعیفولو په بدل کې د شوروي دله امریکا څخه  انال دا ده چې پاکستمهمه خو دغه راز

 د ته وخت رئیس ویلیام کیسي ددسي ـ آی ـ اې  عبدالرحمن،رئیس اختر «I.S.I» وخت د دا خبره د په ډول غوښته.
 (۴۹۳ص ر افغانستان،نګاه مختصربه تاریخ معاص )ابراهیم عطایې،: ضیاالحق په ګډون په یوه ځانګړې غونډه کې کړې وه

ډیر ضعیف حاکمیت  هدایت الندې یو نظارت او اکستان ترپ په افغانستان کې باید د وه چې لویه هیله دا ضیاالحق د
شي او اقتصادي ـ فرهنګي یوړل  له منځه حاکمیت اردو نجیب د چې د هغه وخت ممکن و دا کار منځ ته راشي او

 ده او له پاره پاتې نه شو، سره کولو د تردې پالن  ضیا الحق د شي. له بیخ او بنیاد څخه ویجاړېوسسې م
په وسیله تنظیمي مشرانو  افغانان پلورل شووریف دغه پالن د نا اهله شنواز خو ،خترعبدالرحمن خپل سرونه وخوړلا

 سره کړ. تر
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یې  عام المنفعه موسساتټول  ښه عملي کړ. په وجود کې دغه پالن ډیر تنظیمي ټوپکیانو داو ایرانیانو پاکستانیانو 
 شول. خوراک اور څه د فابریکې او هر پوهنتونونه، ونه،مکتب لویې الرې، برق پایې، د پلونه، وسوځول،
مجددي ت هللا څه معتدل اخوانی صبغ اساس لومړی لږ موافقه لیک پر د پیښور غولولو له پاره د امریکا د د وپاکستانیان

 اصلي مکتبيپه خاطر رامنځ ته کیدو ادارې د یوې ضعیفې اساس د پالن پریا الحق د ض بیا یې د او وړاندې کړ
 .وړاندې کړ ار الدین برهان ،اخوانیت په ځاله کې روزل شوی اخوانی د اخوانی،

واک  کاله د سره څلور ۍمداري ګر ل ټول توان اوپه خپ دی خو ر میاشتې په واک کې پاتې وای،رباني باید څلو
 واقعي مفهوم یې هم په ځان تطبیق کړ. «پهلوان زنده خوش است»چې د واک لیونی و ده دی دومر پرګدۍ ناست و.

 «کانتینري حکومت»او هلته یې  یدرباني تخار ته وتښت کابل ونیوه، طالبانو ۲۷په  سپتمبر کال د ۱۹۹۴ کله چې د
رباني  کې لیکي چې (۴۹۲ص )نګاه محتصر به تاریخ معاصر افغانستان، ابراهیم عطایي په خپل کتاب استاد کړ. جوړ

کورنیو  د بل کانتینر په لوحه یې لیکلي و د پوهنې وزارت، د په یوه یې لیکلي و ي وو،کې کانتینرونه ایښپه تخار
 یې لیکلي و: پر زړې دروازې یوه زاړه کور ل نور وزارتونه او دپه همدې ډو چارو وزارت،

 مقام ریاست جمهوري افغانستان.
 هر بهرنیان او نه هم تنظیمونه،نه  نه مني. ځان پر پړه هیڅوک غمیزې وراني افغانستان د ې ددی تر نن پور او دا
توپونه خښ کړي  سر غره پر آسمایي د د مسعود جان؟ ڼۍ ده.داراالمان ما ښه مثال یې د اچوي. بل ور یې یو پر یو
د خو  توپ په ډزو ورانه شوه، ه څخه دداراالمان تاریخي ماڼۍ له همدې غر د کابل یې پرې ویشته. او بر او لر وو

 :وایي یې شورای نظار غړي او پلویان
 «ب کد.قصر داراالمانه ګلبدین خرا»

امان اشک  دا د روان وو. پاره راله  سوځولو او ورانولو کابل د د سره ګام په ګامنظامیان له تنظیمي ټوپکیانوی پاکستان
 :ده ته یې په خپله ویلې خولې خبره ده چې ما د ریز

 رادیو په دې وخت کې د امان اشکریز سره وو. رتبه پاکستاني مقامات هم ور لوړ کله چې ټوپکیان ارګ ته ننوتل،
په ارګ کې  ټوپکیانو په غرض ارګ ته تللی و، ړولوخبر جو خپل یونټ سره د د نظامي برخې مسؤل و، تلویزیون د

کرښه  رتلیفون پ ړي چارواکي دپو پاکستان کوم لوړ ه درګ له منځ نا د تاویدل. تاویدل را کړی و، اتڼ جوړبرګ 
 شریف ته داسې مبارکي ورکوله:نواز

 ارګ له منځه خبرې در سره کوم. زه د مبارک دې وي،
څه نه دي  م وړاپ واکدارۍ په دروره کې یې د الندې راغی چې د انتقادونو سختو اپوزیسیون تر کله چې نوازشریف د

 ویل: وده په هسکه غاړه  نو کړي،
 منځه مې یوړ،له  کړ،غانستان پیاوړی اردو مې په ګونډواف مې بس دی چې د دا ویاړ ،هیڅ نه دي کړي که مې نور

 لوټه مې کړ. ،لوټه کې وسوځاوه او افغانستان مې په اور
 ې بهرنۍټول کوله. «آی اس آي»او مخامخ رهبري ښکاره  تړونونو او غونډو د اسالم آباد او پلچرخي د پیښور،

لږه سلنه به  رفوله،نومونو مص تو ډیره سلنه به دوی په بیالبیلومرس د مرستې اول پاکستانیانو ته په الس ورتلې،
 سالح کوټونو خپلو ه یې دپه بدل کې ب وبه اصلې مرستې خپله اخیستې او کستانیاناپ ته ورکول کیده. تنظیمي مشرانو

 جګړې ته به یې لیږل. ته ورکولې او زنګ وهلې وسلې افغانانو ګدامونو او
 نه وروسته پاتې شوي نه دي.کې له پاکستاني سیاالنو په لوبولوخپل منفي رول  ایران هم په افغانستان کې د دغه راز

 ایرنیانو اته ډلې وروزلې. نو ورانولو له پاره اوه وسله والې ډلې وروزلې؛ افغانستان د که پاکستان د
 زم دشیعه ای په سیمه کې د ایرانیانو .هم کړیدی ستان باندې فرهنګي یرغلافغان نګ پرڅ نظامي یرغل تر ایران د

تحمیل په  دې د فارسي ژبې دبان افغانانو ولوټ پر بیا جوړولوله پاره، امپراتورۍ د د فارس د او ترویج پراختیا او
 هیڅ ډول هلې ځلې نه دي سپمولي. خاطر،

له ایران نه ورغلی شپاړس واګوني ریل  ن کې ترکمني مقاماتوپه ترکمنستا چې ورکړ خبر بی بی سی رادیو وارې یو
 ي واګون پر تندي لیکلي وو:نلومړ ریل ګاډي د د ګاډی توقیف کړ.

  «افغانستان. دم رنج دیده  رکمک های جمهوري اسالمي ایران به م»
 ؟جمهوریتاسالمي  ایران د ددا وه  چې د شمال ټلوالې ته یې لیږدوله. ،اډی کې پرته له سالح بل څه نه ووپه ریل ګ خو
                  ته یې ورلیږله. خلکو له جګړې ستړو او افغانستان وږو یوه وړه نمونه چې د تحفو بیسارو د ګاونډیتوب دینتوب اوهم همژبتوب، د

 یو رکړ.او وراني ته یې دوام وس وهنوال خپلو غلی کینناستل، وروسته سان هم له افغانستان څخه له وتلورو دغه راز
پوتین نه پوښتنه وکړه چې روسانو په افغانستان کې جګړه والدیمیر جمهوررییس له وخت روسیې د د ژورنالستانو وار
 ویل: و واب کېپوتین په ځ .وتل مات شول او و لوده،بای
که  ګیا یو،په جګړه ل اوس هم په افغانستان کې موږ تلي،و دې او نه یووه نه ده بایلپه افغانستان کې جګړ موږ ،نه
 هلته جګړه کوي. السپوڅي او وسلېزموږ  پنځوس کاله نور نه لري، یغ په نیغه په افغانستان کې حضوروسان نر
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خو په مقابل کې هیڅ  ته یې پناه ورکړې ده؛ اچوي چې مهاجرو اوږو ور افغانانو پر ستان هر کله دا بار دایران او پاک
 .ياخیستې د ېجود نه څومره ګټوله  دې مهاجرو چې دوی دکله دا نه یادوي 

 پاکستان حماقت نه په استفادې سره تر السه کړ. نا اهله زامنو د د افغانانو د مهاجرت او د افغانانو پاکستان اتومې بم د
  او نه به شي. ووافغانستان دوست نه  هیڅ کله د ایران او
هلته استوګن  ا  جبر جراهم نه یادوي چې دا مهدا  ومره خولې تویې کړې دي،وطن په آبادۍ کې څ دوی د د ې مهاجرود

زړه لري  نه ښهحکامو او پولیسو، نه دي چې دا مهاجر له هغې ټولنې په دې هم خبر هوس په خاطر، نه د دي،شوي 
مونې ته وګورئ چې یو افغان شعر دې ن دجګ غږ او جګې چیغې ته پام وکړئ.  دغو سختیو او بد بختیو یو د .که بد
ل دردیدلي ژوند پخ د شاعر او څه ستونزې ګالې. څه ورځې تیروي په خاطر پیدا کولو د ډوډۍړۍ یوې م د مهاجر

 مزدوریو نارواوو، دایران  د ،چې وي څوک هر ،نه دی ما لوم ته ما شاعر شعر د او دردیدلي زړه غوټې پرانیزي.
 واږه غږ کې ډیر ښه زمزمه کړی دی.ل خکندوزي په خپ سندرغاړي فیروز خوږ غږي او یې کړی دی، ښه انځور غمونو او

)زیر  یوه ضرب یوې دمبورې او له لومړی په آزاده فضا کې وه ډوله زمزمه کړی دی.د هپدا شعرښاغلي کندوزي 
ه لومړنۍ ثبت شوې پ اوږود وي. شي ډیر کیدای شعر کې. تبلې سره په کومه ستدیو دویم یې له رباب او بغلي( سره،

شعر  رې نه دادځکه مې له دویمې سن سم پوه نه شوم، زه یې په دا وروستي بند خو ی،بند اوږد د یو برخه کې شعر
 :ثبت کړی دی

 

 ورک دې شي ایران
 

 سره جوړه جامو یو دم د ژوند مې په کې تیرکړ سره     تومنو غم لړلو لهورک دې شي ایران 
 

 ړه تنګ دین کې مې زاپه ایر ورک دې شي ایران،
 لنګ  دیــپه نصیب کې مې ک م،شرکت ته الړ ش هر

 نګ  دیــره جــ، د مهندس را سمـپوه  په  ګناه  نه  ی
 رهــم بسترو سوره نه وي، بیا روان شـپمې  اشت ـمی

 

 یوجوړه جاموسره مې په کې تیرکړدم د ژوندغم لړلو تومنو سره      له ان دې شي ایر ورک
 

 دیړلی ــول په غم  لـیې ټ کار ،رانـدې شي ایورک 
 مړی دي ګور نې دیپه ژوند ،ځوان ته چې ګورې هر
 زله  ګردو وهلی  دیــ، د مه  کړهــم پوښتنه ی  حال
 کوي ګوروسره څوک سودا کې مړه شول، الرو کوڅ

 

 یوجوړه جاموسره دم د مې په کې تیرکړ ژوندسره      تومنو غم لړلوله ورک دې شي ایران 
 

https://www.youtube.com/watch?v=H3fW9H35BCQ 
   

افغانستان  په نتیجه کې، ولوبول منفي رول د د هیوادونو دخیلو ټولو دد افغانانو د نا پوهۍ په وجه او په افغانستان کې 
 شوو. ته اړ سفر لوري هپآباد  ظلم د نه ښار لهبیداد  بها الدین مجروح په شانتې د د موږ په ګورستان بدل شوی و.

 ل وطن نه جدا کیدم.له خپ زه بچی له تي جدا کوي. ورسیده چې مور هغه شیبه را
 پوه نه شوم چې افغانستان یعنې څه؟په ټوله مانا په دې  خو ایستل شوم، وطن پریښودلو ته اړ د

 په غیږ کې تیروي. مور تي خوری ماشوم یې چې دلکه  ،خپلې تاندې ځوانۍ تاندې شیبې داسې تیرې کړې ما په کې د
مرګونو په تمځي  خپلو بچو له پاره د وخت دا بڼ د دا خو چې افغانستان یو بڼ و؛ او په دې موده کې په دې پوه شوم

 څه شي ډګر؟ مګر د .وچه بیدیا او یو وچ ډګر بدل شوی تان اوس په یوه وافغانس ،وبدل شوی 
 :زه دومره پوه شوی یم چې

 

 او جګړو ډګر= افغانستان ترور ماتولو، سر د کور دننه د چپي او راستي ګوندونو
 لې ډګر= افغانستانابمقنیابتي جګړې او او  د هند او پاکستان دخپلمنځي سیالیو

 مقابلې او سیالۍ ډګر= افغانستان د د امریکا او القاعدې

mailto:maqalat@afghan-german.de
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 5تر 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 

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

 پای ټکی او اصلي ډګر= افغانستان سړې جګړې د د
 غچ اخستنې ډګر= افغانستان چور تاالن او ۍسیال حشت،د و د تنظیمي ټوپکیانو

 پروسس او قاچاق ډګر= افغانستان کرنې، د مخدراتو د
 افغانستان= ډګرنیابتي جګړې او مقابلې  د عربي وهابیت اوایراني شیعه ایزم د

 او زور آزموینې ډګر= افغانستان نیابتي جګړې ،ښکر په ښکر کیدو د بوش او بن الدن د
 = افغانستاند خلکو د اوسیدو ځای ډیرې ټیټې بیې خون بها  ړۍ دد ن

 کارولو ډګر= افغانستان او وروستي ماډل سالح ګانو د آزموینې او مخ تللو د نړي د ډیرو پر
  ...ن ا  آف  غا    نست   :او 

 

 .ري مخه کړې وایوپاکستان په ل دباید  ا  نه پیټي سره مې مجبوراله در پریښودو وطن د د او ستونزو عقدو،ټولو له دغو

 هغوی د د پاسپورت وه. د وریرونو د وریندارې او ستونزه د ،وونه جوړ توپاسپورو بچ میرمنې او زما د زما او  
 د پاسپورت د کې وو، ټول خلک په تیښته پاسپورت ریاست ته تلم. ه دهره ورځ ب پاسپورت کارونه مې پیل کړل.

ا امض کوم مدیر د سپورت کارونه خالص کړل،وریندارې د پا زحمت د ما په ډیر خلک نه ځایدل،کې ریاست په انګړ
 انک کې تحویل شوی وای.پاسپورت قیمت په ب هغه له امضا نه باید د چې وروسته د پاتې وه،
 راته وې ویل: ښکاریده، پخوانی مامور ،له ډلې نه هم نه و لکوخ نویو مدیر د

 ښځه دې څه کیږي؟
 ویل: ما لکه کلک راستګوی و

 وریندارمې ده.
  :ته وویل م راسله دې سره یې 

 هغې محرم دې راشي. ښځه او د چې اوس اسالمي قانون دی،
 صاحب وپوښته: ما مدیر

 ته وایئ؟ اچمحرم تاسو 
 :ویل ته و را جه چې پښیماني یې ملتیا کوله،په ډیره نرمه لههغه 
  «ې میړه موجود وي یا یې ورور!باید یا ی»

وریندارې ورور  د وریندارې ورور له کومه کړي وای. د او په باران کې خپل ورور ګولیو د او ږیرو په ناتار ما د
 امکانات نه وو. راتګ د دوی د په ماسکو کې و، زما ورور کې او په میدان ښار

ې اوس یې چ واههرت چ   له ځان سره مې هیله هک پک ودریدم، خدای په کې د باندې په انګړ نه د له دفتر مدیر د
 ږیرې ت قوانینو په سیوري کې د تپل شویو نویو د ده هم نږدې شو. را پخوانی یار که ګورم چې یو څنګه کوې.

 پوښتلم: هغه و ستړې مه شي نه وروسته مې وپیژانده.له لنډې  ،په اول سر کې ما ونه پیژانده الندې ژوند کاوه.ربار
  «ولې داسې اوتراو پریشانه یې؟ »
 :ویل هغه وورته داستان بیان کړ. ما
پاسپورت رئیس جنرال محبوبي  د هغه ته ورشه، دې استاد دی، پوهاند صاحب رشاد خو دا خو څه مشکل کار نه دی.»

  «.ه لريتپیر مرید یې چې هغه ته داسې احترام لري لکه
اورین نه مخکې ټوپکي ن د مخامخ رشاد صاحب ته ورغلم. ل باندې پښه واړوله اوله هغه ځای نه مې په بایسک بس،

 خپلو څنګه به مې د پوښتنې تر صحت د هغه مبارک د د .رشاد صاحب زیارت ته ورتلم د وار به زه هره اونۍ یو
ځنډ به  او ښایسته ډیر سره شریکولې ستونزې هم ورې شو کې راوالړېپه لړ تحقیقي کارونو مطالعاتو او و،درسون

ه به یې په ا پوښتنو تالرښوونه به یې راته کوله او زم کول،ته په نښه  راده مبارک به ماخذونه  کولې، سرهمرکې  مو
 ته په نښه کول. مسایل به یې را ضروري څیړنې نوې الرې او او د ډیرې مهربانئ ځوابونه راکول

 دی مبارک د کیناستم، زه چې څنګه .کتابتون منځ کې په مطالعه بوخت دی سم مې ولیدل چې عالمه د له رسیدو سره
 کاوه ده فکر څه مرکه سره وکړه. یو تل په څیر لکه د وروسته مو لمستون ته راغی. له روغبړیمطالعې له کوټې نه م

بیرته  دی مبارک ناڅاپه پاڅیده او ده کړه.یا ما اصلي موضوع ور خو وباسم؛ کوم لیست را پوښتنو چې زه به بیا د
 او داسې یې پرې ولیکل: واخست کارت راویزت   یوخپل له روک نه یې  دد خپل کار د میز  خپل کتابتون ته والړ،

  محبوبي صاحب!»
 ستونزو ده د د سره بند دی، یې تاسو څه کار بیاتو پوهنځي کې استاد شو،آصف بهاند اول زما شاګرد او بیا همالته اد

  «په برخه کې مرسته وکړئ.
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 5تر 5 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
 

 ډیر احترام یې وکړ؛ نوم ولید، ارت اورشاد صاحب ک محبوبي چې د ورساوه. محبوبي ته مې په ډیر جنجال لیک ور
هیڅ ځای  ږیره ببره او کالي خیرن، وضع ډیره خرابه وه. او زما سر ته کتل. دید په سترکه یې راتر شک او د خو

 :نه وکړه پوښتنه را ښاغلي محبوبي پاسپورت رئیس دپه همدې حال کې  ه پاتې کیده؛وهنتون استاد ته نپ مې د
 «ستاد چیرې دی؟په خپله ا»

 :ویل ما ورته و
  «آصف بهاند یم. زه په خپله یم،»

ده پرته له ځنډ  .داستان مې ورته تیر کړ او پاسپورت اوراق په مخکې ورته کیښودل ما د پوښتنه وکړه. کار بیا یې د
سپورت اپ وریندارې د په هماغې شیبه مې د باندې امضا کړې. ورهماغلته یې پاڼې  ښت اووغو را وم وړی مدیره ن

پاسپورت قیمت  چې د افغانستان بانک ښاري څانګې ته ورغلم، د ،کورنیو چارو وزارت ته مخامخ پاڼې واخستلې او د
بانک ساتونکي  چې هیڅ ځای یې د دستمال په غاړه سر، رپکول پ ټوپک په الس، ،یو ایله جاري غوندې هلک .وسپارم

 :ویل راته و ته نه پاتې کیده،
  «!خزانه دارا حسابي میکنه،سبا بیا بانک بسته شده، برو بیادر،»

د خو ل سره په یوې زړې څوکۍ ناست و،ټوپکوال له هماغه پکو هماغه وختي مې ټاکلي ځای ته ځان ورساوه.سبا 
 :ویل هغه په یوه غولونکې خندا راته و پوښتنې تابیا وکړه، ما چې د .هو هتلوټه پر ،بانک ودانۍ لوټه

 «کتي راکت زد خراب کد.ره شو ګلبدین  اینجه ده بانک مرکزي، برو بیادر»
 راکټ الوزاوه اوبه یې په ماین یا عمیرت شپې له خوا د بانک دارایي لوټوله، دخلکو دګونګوسي له مخې دوی خپله د

  اچوله. ور مخالفینو بیا به یې پړه پر
دشریعت بیا  ،سره شي تر تونهجنای او ضد انساني ضد ملي ،ډول ضد بشري هرچې کله نستان کې اپه دې ډول په افغ

سره خوله ګونګۍ  نامه په اوریدو شریعت د افغانان د له بده مرغه چې ساده ،ل کیږي او پټیږيباندې ایښود خولۍ ور
 کوي او ځان غلی نیسي.

په موټر کې  پاکستان په لوري مخه کړه. د نه پیټي سره مې مجبورا  اله در پریښودلو وطن د د او عقدو وټول له دغو
یو  ذهن په تا خانو کې مې د رت واهه او دمې چ   او وطن په باب ښار کور، کلي، مور، خپلې کورنۍ، ناست وم او د

 شعر دغه کلمات هم په ژړا سر وو:
 

 ن دی ...که یون دی یون دی،مخ کې بیلتو
 

 زموږ خالف روان دي او حرکت پر د زموږ اولیدل مې چې هر څه منډې وهي  باندې کتل، له کړکۍ نه د موټر ما د
 .له سیمې نه وزي لیدلو د

 او ما لیدل چې زه له خپلې خالې نه لرې کیږم.
 ...او ما لیدل چې

زه تش الس  اورکې سوځیدلې ده او شوې او خواري په اوبو الهو عمرونو زما د زما الس تش دی او لیدل چې ما او
 ظلم آباد پرلوري روان یم. د او سر په نا آشنا الرو

 

 «بریالیتوب د هغه چا دی، چې ډیر استقامت ولري»
 

 ې پایبرخ ېمتا د
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