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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 6تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئسره اړیکه ټینگه کړ له موږ 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

 
            

 

۲۷/۰۱/۲۰۱۷          بهاند آصف
           

 رویانرورکي الال
 

 برخه همویشت اوه
 

 :نا  لیدلې،  نا پیژند لې ال رې
 

له  پړاو د پیل کیدود وړاندې تګ او مهاجرت د بل  الرویانو الرورکو د چې ماسکو مخکې هم یادونه کړې وه،ما 
ځکه  ې سرنوشتۍ لړلی و،په نا مالومې ب او ډک کې ژوند له کړاوونو په ماسکو تختې حیثیت درلود. د خیز د پاره

 غربي اروپا په لوري په نښه کوله. وروسته خپله الره د کړاوونو له ډیرو ومهاجرین اکثرو
 چې په لندن کې د دا ودلیل یې هم  هالند هیوادونه ښه ایسیدل. له پاره انګلستان او خلکو کې د ډیرو وختو په لومړیو

 یې ژر او ښه و قدر رینومهاج هم د په هالند کې ډیره وه اوزمینه هم  کولو څنګ د کار تر ژرمالومیدو سرنوشت د
 نشنلیتې ورکوله.

 زړه غوښتي وای، هغو ډول چې د کې هغه کوترې وې چې په هر په السونو الر ورکي الرویان د قاچاق وړونکو
 .او یا یې په پنجرو کې بندولې الوزولې

 :کې داسې انګیرله چې ړي سرمما په خپله هم په لو
خبره  خو ځای ته رسوي؛ وړ نظر امن د په عزت او ې الس نیولی،غه یه ،پیسې ورکوي مسافر ته چې یو هغه چا

انسان قاچاق  د پیسې او بیا مسافرت په نیت ځان پرده هلته پورته شوه چې خپله مې د خو زما له سترګو داسې نه وه.
 ته وسپاره. کوونکو

فیا په دوی د نړیوالې ما ه دي،ځان ته یوازې خلک ن ساده او څه قاچاق وړونکي د انسان دا دا یوه عجیبه سلسله ده.
نیولی  او مافیا په خپل الس کې مخنیوی نه کیږي قاچاقو د مخدراتو هماغسې چې د شبکه ده. خلکو نښتو د پورې لمنو
 .یوی یې د اوس له پاره نا ممکنه دیدوی په الس کې دی او مخن هم د (قاچاق) د انسان ترافیک دی؛

دا  کې ځان ته ملګري پیدا کړي دي، هیوادو اروپا په اکثرو غربي شرقي او د ډول افغان قاچاق وړونکو دا چې څه
 اسې ورالرې د اړوي،دوی مسافرین برید له هرې کرښې چې  د ،پله ولیدلما په خ پټه خبره ده. رموزه اویوه م کاملا 

په ډیرې زړورتیا بیا سمدالسه مسافرین بل داسې چا ته سپاري چې هغوی یې  الره، خپل کور ته مالومې وي لکه د
 خوندي کوي یې. ځایونو ته رسوي او وړ نظر دکې دننه  یت په ښارونوبلد او
اصلي  یې مخ بیایي چې چا ته پر بار و کې داسې خلک دا کار په خپله په افغانانو ال څه کوې، خو هیوادونو نورو د

 بلکې نور د دوی اصلي نومونه نه، دا چې دوی عام خلک پیژني، نومونو په کومو ومیږي.لاصلي پته نه ما نوم او
 ګزارو نورمال ګشت  نوني ژوند لري.قا ویزې او پاسپورتونه، اصلي نومونو دوی په خپلو .غوره کړي نومونه دي

 نه شي. یې خو پیدا کوالی پسې ګرځي، پولیس ور سفرونه کوي. او
د یرغمل حثیت  مسافر کې نور په حقیقت ته په الس ورکړي،په نیت ځان دوی  د سفر له هغې ورځې چې مسافر

 ډول تصمیم واک له دوی سره وي. هر د دوی په الس کې وي او څه د هر ،لري
دا شیبه  رسیدو شیبه. د حرکت شیبه او د نځ کې را ایسار وي،په م نوشت د دوو شیبو مرګ سر او ژوند د مسافر د

رسیدو  حرکت له شیبې نه بیا د د ل ته وغځیږي.حتی کا او کله هم میاشتو ته او ورځو کله شپو ساعته وي او کله څو
 دریابونه، ډنډونه، اوبو د ځنګلونه، ې نا پیژندلې الرې،نا لیدل سره مخامخ وي. ډول خطر هر له شیبې پورې مسافر تر

 ،تندې لوږې، مړي ورکیدل، ژوندي او د په اوبو کې ډوبیدل، وهل، ،وندېرک ورشوګانې، ټیټې تپې، جګې او بحرونه،
 هم په کې وي. زندانونه او حتی وژل س خانې،پولی

 ته تسلیماوه. ځان قاچاق بر نه په لوی الس خپلې پیسې اوکې له مجبوریت  الرویانو په ماسکو الرورکو
زه باید دومره پیسې  له پاره وتلو غربي اروپا ته د له کېیپه پا ۍمزدور چې د خو زما خیال داسې وکې  په لومړي سر

په  بریالی نه شوم. پایه پورې په دې کار تر خو ټول ماشومان مې ورباندې وباسم؛ پله میرمن اوچې خ کړم، برابرې
 رپا،یا به یې په غربي او څه شته یې درلودل او یو په منځ کې داسې خلک هم وو چې افغانانو اوسیدونکو یه کې دروس

الس  هیا به یې که هیڅ هم پ سره وکړه او مرسته به یې ور چې الرښوونه او کې څوک خپلوان وو کانادا امریکا او
 سپانسور کیدو له الرې به یې وغوښتل. نو د کې نه وو،
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه درافغان جرمن آنالین 
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 له پاره به قاچاق وړونکو هوایي سفر د وه.تکل به یې کا هوایې سفر د تګ جنجالونه مالوم وو،ته چې د مځکني  چا
پخواني  یاهم د یا له روسیې نه او ته جوړول، ي پاسپورتونه وربهرنله پاره به یې  هوایي سفر د او ډیرې پیسې غوښتې

 شوروی اتحاد له کوم بل هیوادنه.
اداري فساد ښه په مزه په  منځ ته شوې وه او بي ټیپ آزادي راکې نوې غر هیوادونو پخواني شوروي اتحاد په غړو د

   ساده کار و. یو پاس جوړولله پاره د روسي  روسي افرادو غیر په بدل کې د همدې دلیل له مخې د پیسو د روان و؛کې 
تش  زما د .هم نه ومصرف  وه تن د وتلوی یوازې د مصرف پیسې څه چې، الرې د دټولې کورنې  دا وخت ما سره د

دوستم  ۍ کې چې کومه جګړه د ګلبدین جان؟کال په جنور ۱۹۹۴ د چې مهم یې دا وو ټولو تر خو دالیل وو، الس ډیر
 زموږمکې  مکرویانو یوه ډالۍ په څلورمو راکټونو دوی د د ې وه،منځ کې پیل شو شاه مسعود جان؟ په حمدا جان؟ او

چې د قرآن شریف په  خاوند صالح محمد مشرې خور زما دپه دې پیښه.کې  لګیدلی و.استوګنځي باندې  رنۍ پکور د
 شاه محمود ورونه وهزما خپل د پیدا کیدې.چې بیا یې د وجود ټوټې نه  ټوټې شوی و، ،داسې ټوټې تلوت ناست و،

 ټپیان شوي وو.بل په سر په شا او یو احمدشاه، او
وروسته  ود و.الس کمب یو خو له پاره را ټولې کړې، خښولو د وجود ټوټې مو مې کیسه کوله چې د اوښي د ورونو

یسکل په اب د لکه چې خښول نه غوښتل او الس خو کړای شو، اکې پید ټیرپه سیمانو بایسکل د الس د پلټنو له ډیرو
 .خلص کړا رجنجال مو کې داسې نښتی و چې په ډیر سیمانو

 لبیلو ساختماني شرکتونو کېیوطن په ب پاسه دیرش کاله د څه دو السون ح محمد خان په همدې غوڅ کړای شووصال
ړي السونه قهرمانانو؟ دغه ست خو ،له جوړولهاجوړولو له پاره د سمنټو مس ورونو دک د یوه ځانګړي ماشین په وسیله د

 الۍ وه.ډدوی  او یوه صادق مؤمن ته دا د یوه صادق کارګر وطن د غوڅ کړل،
 بلک تر د وسیدو په مرسته دا ګاونډیانو تنو څو اوښي مړی د د ا ورنوزم وحشت روانه وه، ه په خپل شدت اوجګړ

هغه  د ورونه او مړي تې آرامیدو سره یې دشان جګړې له لږ وروسته دچې  کړکۍ الندې خښ کړی و تر څنګ،
 هغه پلرنۍ هدیرې ته لیږدولی و. بیا یې مړي د او کړي وو کلیوال خبر

یوازې دومره  هیڅ نه کیدل، زما له السه نور ورسید، ته را پورې ماسکو موږ رتر غم خب په هغه وخت کې چې دا د
 داسې تل پاتې کړ: غم لړلی حالت خښیدو او ده د وژل کیدو مې وکړای شول چې د

 

 ځنازه
 

 باران کې د مردکو
 

 وکیوتوت څو
 

 ځنازه باز د یو
 

 باز ځنازه د باتور
 

 ته وسپارله خاورو
 

 خپله کیناستلې او
 

 سیمانو تورو
 

 باندې څانګو وچو
 

 څه پسرلی و
 

 پسرلی ظلمو د
 

 څه تاند نه وو دې پسرلي کې هر
 

 ښه وچ وو
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 ښه سوځیدل ډیر او
 

 ظلم چم کې هلته د
 

 توییدې په لپو نه، کووینې په څاڅ
 

 نه غوړپونه کول واکمن ور تور مرګونو د او
 

 نورهغه ښار نه و ښار
 

 قهر باران د او اوسپنو د اور
 

 ،نه په شیبو
 

 ،په ساعت نه
 

 ،نه په ورځو
 

 کلونه دي را اوري پسې دا څو
 

 کلي د هر یو
 

 کې الرو کور یو هر
 

 ،یوه نه
 

 ،دوې نه
 

 کربل وې جوړې په زرګونو
 

 نه اوښکهوه ه کومه چیغه ن
 

 لګیدلي په زور سکوت وو باندې مهرونه د خولو په ټولو
 

 دا سکوت به ایګوخان ماتاوه خو
 

 سره خنداوو خپلو
 

 څاڅکی اوبه بس یو او
 

 یوستوني امید هر د
 

 د وچ ستوني لمدیدل ګناه وه خو
 

 مخ کې: خلکو د دوه ثوابونه وو
 

 خندا کړس اوریدل، ایګوخان د د
 

 ته د ژوند ورکول مرګ
 

 لوري خوره چوپه چوپیا وه په هر
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 حکومت کولو خلکو دغو پر وحشت ډار خان دوایګ د
 

 و اختر راکټو او بس د ګولو
 

 باران ښکته راته د تندورنو
 

 په دې باران کې هیڅوک نه لمدیدل
 

 ښه لمبیدل په وینو
 

 په نامه ازغو کې د په دغه اور
 

 ښکلي ګلن سوځیدل
 

 وکیودې توت
 

 ځنازه دې باز د
 

 واخستله په وزرو
 

 نه له نا آشنا خاورو
 

 له آشنا ظلمونه او
 

 چیرته کې لرې
 

 د مراد سیمه کې
 

 ته وسپارله خاورو
 

 يجنور کال ۱۹۹۴ د
 

 ماسکو
 

 روسیه
 
لوري  په پیښور له کابل نه د ټول تاسو ویل چې کې و له دې پیښې نه وروسته ما خپل ورور شاه محمود ته په تیلیفون 
 ژړا ویلي وو: ،په ژړا یوازې زما حنیف نومي ورور ته تیاروو، پریښودو ي کورپه ګډون ټول د کل مور زما د وزئ، و

  «...کړم څراغ مړ کورهغه د  دوزم او  نه وله کور  پلر زه څنګه د»
بیا  یدل.رس و ه رات ماسکو ستونزو وروسته له ډیروما څه چې په الس کې درلودل، دوی ته مې ور ولیږل او دوی 

  فغانان یې د پولۍ پړق ته کینول.ا بلکې ډیر ،ران نه یوازې زهپه روسیه کې شدید پولي بح
له  رف برابر کړم اوالرې ټول مصا د واوالدون او ېمیرمن ېلپخد کړای چې  نه شو اساس ما و پر دالیلو ټولو دغو د

الره سابه  تګ پر ته د کور ځوانانو، روسي کوڅه ډبو سمله دې پیښو او ستونزو سره  ای وخوځوم؛ځ ځان سره یې یو
 کیسه داسې وه: را په مالګه کړه او ښه یې وډبولم.

 بازارونو کله به چې دوی لویو کاوه. هم کار افغانانو وروخوا کې ن و په شا کې چې ما کارکاوه د دیرشو بازار کومپه 
 بیا راتلو تر خپلې اضافي پیسې به یې په امانت ډول ،کوينه ش دې له پاره چې پولیس یې و د ته په مال پسې تلل،

 په ما سپارلې. پورې
ورځې یې تعقیب کړی  څو سره لیدلې وې، ماله دغه پیسې  خلکو د بد ماشانو او زه داسې انګیرم چې روسي لوچکانو

بیریلووه ورته سي کې وه سیمه ده چې په روپه یوه څنډه کې ی مسکو د ر یې په نښه کړې وه.تګ ال ته د زما کور او
 خیرخانه بلله. دا سیمه ځکه افغانانو افغانانو په دې سیمه کې استوکنه درلوده، څنګه چې ډیرو ،وایي
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 غربي. شرقي او م دوې برخې درلودې.دې خیرخانې ه مسکو د یدم.نۍ سره په دې سیمه کې اوسهم له خپلې کورزه 
زه  کې ونو سرونه هسک کړي وو. اړو خواوووکرښې په د ریل د کړې وې. ریل کرښې سره بیلې دا دوې برخې د

قي برخې نه غربي برخې ته پورېوتی وای او خپل استوګنځي له منځه له شر همدې ونو ره ورځ وروسته له کاره دباید ه
 ته مې ځان رسوالی وای.

له  .ديناست تنه  رسر څلو ریل کرښې پر که ګورم چې د روان وم،لوري  رپر کو په منځ کې د ونو دیوه ورځ چې 
زه په  ویل. یې څه سره و کې خپلو منځو سره موسکي شول او زما په لیدلو څاري، یه پوه شوم چې دوی زما الراور

دوی ته چې نږدې  ات نه وو.امکان بیرته ګرځیدو ته رسیدالی وم چې د له بده مرغه داسې ځای خو وه شوم،موضوع پ
ښوی  سره همګپه نه ګړ، ور مې ځان زه چې په خبره پوه وم، غوښتل.نه و سګرت یې را ،جګ شو تن را یو شوم،

پرته له څه  ،ځنځیرونه وو او برقي ډنډې لیسووکه کتل مې په السونو کې د پ پسې شول. دوی ټول را نه تیر شوم. ور
 او رته څلورچی نه کیده، خو شیبو کې مقاومت وکړ، څو شانتې،رپ  سترګو ما د ما برید وکړ. ډ نه یې پراو ځنو ویل

ه کوه هیڅوک نه خو د م دوی وو،  د وکوه خوا ونې وې، شا و بې قانونه مهاجر. بې اسنادو هغه هم خوار چیرته یو،
په منځ کې سرک ته نرۍ  اراژونود دوو ګ ګاراژونه ایښي وو، له پاره اوسپنیز موټرو غاړه د د نږدې سرک پر وو.
ځان سرک  په منلو ګوزارونو ما هڅه وکړه چې د څو وو، امید تیریدو د موټرو خلکو او په سرک کې د ه.وتلې و الر

 په دې کې یوه غږ وکړ:، ته وباسم
 وهئ چې ولویږي. یې و په سر

مې سره  جملې په اوریدلو د «وهئ چې ولویږي و» د ګرځاوه،بکس  اوږې یو له پاره د اخبارونو کتاب او ما به تل د
 په تیښته شوم. او ونیول سر پر دواړه السونه الس لرلی بکس او
 را دوی سرک ته د رساوه. ې ځان وسرک پورې م وکړه چې تر سره مې دومره یاري را پښو خو په ځان نه پوهیدم،

 ې ځانونه ورک کړل.سترګو په رپ کې یې دونو په منځ ک بیرته په شا شول او د جرآت و نه کړ، وتلو
 .کې ننوتې وه ارواح مې په وجود د ډار او ېډډې مې شن السونه او مات،ې م سر په آیینه کې مې ځان ولید، ته چې الړم، رکو

که اوه سوه روبله  شپږ هما سره ایل وخ سره لیدلې وې، کې یې له ما چې په بازار په تمه راغلي وو پیسو دوی د هغو
 ،تسلیمیدل او ورکولچا ته باج  خو بیا هیڅ خبره نه وه، که مې هغه ورکړي وای، معاول کیده. ډالرو چې د شلو وو
 .بیا تیښته وکړه ځکه مې لومړی مقاومت او ښکاره شول، ته پیغور را
ته  ما چا رساوه. ځای ته و کار له بلې الرې نه مې ځان د شوم، نه سبا له ډاره په پخوانۍ الره تیر هغې ورځې په د
 را باندې را نو ،شول خبرچې افغانان  څه ویل. یو بدن زخمونو څیرې او د زما خو ویل، نه پیښې په اړوند هیڅ و د

 .زما حالت یې ولید ل اوټول شو
 ټولو نصیحت کاوه. ښو کله دوی ته د ما به هم هر احترام کاوه، دوی زما ډیر وم. افغانانو کې هلته زه مشر په ټولو

 ازې داوته ی موږیې کاوه چې استاده ته  چې ټینګار ی کې ځینې داسې کسان ووپه دو خو زما په حالت افسوس کاوه،
 .بد ماشان نه شته نه څوک قوي او له موږ وښیه، خلک را

ه تیره پ ،باندې کول څه یې ور په رښتیا یو لک په الس ورغلي وای،که هغه خ خون ګرمه وو، دوی ټول زلمیان او
 نه یې کول.وارو چړو د چاړه ګرځوله او ای کې یې همغوندې ځ چې په ماسکو داسې تن و یو ال بیا په دوی کې خو

 تنظیم غړیتوب یې هم درلود. ي دجمیعت اسلم ده خپله به ویل چې د شمالي اوسیدونکی و. د دا زلمی محمود نومیده.
کې یې  جنایي پیښو د اوریدو له قراره چې په څو می و.غنم رنګه منډلی زل تور ،له قده ټیټ او بیباکه و. زړه ور ډیر

له  او ته تښتیدلی و ایران کوم ښار له پیښوره د ته، سلسله کې له کابله پیښور په همدې جنایي پیښو د .الس هم درلود
 وتلی و. ماسکو ته را هغه ځای نه یې سر

 ،زخمي واهه او چړې و د دکاندارۍ په مسآله باندې شپږ تن افغان یې یو کاوه، کار کې چې موږ ټولو په همدې بازار
محمود نومي  نړ اوسیدونکی و.وک په یاد دي چې د دومره مې خو دی، نه هیر نوم یې رامضروب  د زخمي یې کړ.

یې  سر کله یې تیږه پاس اچوله او چا خبره هر لکه د او و په الس کې بوتل بیر یو جلۍ اوکله یوه روسي  سره به هر
مود نه یوازې مح نه ګرځي، په موضوع پسې و ډبولو وهلو دټول افغانان مې قانع کړه چې زما  نور تر الندې نیوه،

 مې ویل: ته و ې ته کړ ورډبیا مې دی یوې څن .قانع کیده
 ګوره هلکه!

 او... قانوني ژوند نه لرو له بلې خوا قانوني اسناد او یو، فرمسا اخو یوې له موږ، دا پردی وطن دی
بیا  لوت.جګ ا ،ځکه جګ کې یې افغاني وینه چلیده، په رګونو څه د ځوانۍ نشه او نشه، روبی کې څه د ده په سر د

وسته له ډیرو ور .بس زندان دی او یوازې نتیجه دې کار چې د پوه مې کړ نشه موږک کیسه ورته تیره کړه او دمې 
 په دې ډول مې ځان له یوه پیښیدونکي جنجال نه خلص کړ. او ته مې ولیږه کار او مې سړی قانع کړ خبرو

ن مې په کې ډیر ستونزمن شو، نو هماغه و چې له په هر صورت ماسکو او روسیه ما ته سور تنور شو او گوزرا
خپلو بچو سره مې بیرته وطن ته مخه کړه، هلته په رسیدو سره پوه شوم چې لویه تیروتنه مې کړې ده. کله چې د 
نورو خلکو له خولې ټوپکیانو وپیژندلم، نو گواښونه او اخطارونه یې پیل شول. پر واک سپرو ټوپکیانو هره ورځ را 
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 6تر 6 له :د پاڼو شمیره
 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهښت نپه درافغان جرمن آنالین 
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ې: ته کمونست یې، تا په پخواني رژیم کې کار کړی، تا په خپل یو کتاب )د کوچنیانو ادبیات( کې ډیر داسې ته ویل چ
ینده ګي کوي او روسانو لیکلي دي او اکتابونه او لیکنې یاد کړي او را اخیستي دې دي چې هغه کمونستي افکارو نم

 لري، او... تا یو شمیر داسې مقالې خپرې کړې دي چې هغه اسلمي روحیه نه
هغوی د همدې خبرو پر بنا په جدي ډول غوښتل چې له ما سره حساب وکړي، نو هماغه و چې ما په یوازې سر کور 

ماشومانو او میرمنې باندې  زما له وتلو نه څه موده وروسته چې زما پهاو کورنۍ پریښوده او بیرته له وطن نه و وتم. 
 د وطن پریښودلو ته مجبور شوي وو.ه زیات شوي وو، هغوی هم بیرته هم فشارون

ته سره یو ځای کړم او ما مسافرو له یوې بلې ډلې بیا یې ماسکو ته و رسولم،  زهوروسته له لنډې مودې نه قاچاقبر 
خپل یاد داشتونه له السه ورکړل او  م، خو بیا مې په الره کېد الرې ټولې پیښې ولیک ه کوالی چېشودا موقع برابره 

 ولیکل. له ماسکو نه وروسته کیسه داسې وه:ویم ځلي ددلته مې بیا 
 

 پای ېبرخ ېمویشت اوهد 
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