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 5تر 1 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

 
            

 

۲۸/۰۱/۲۰۱۷          بهاند آصف
           

 رویانرورکي الال
 

 برخه همویشت تها
 

 :نا  لیدلې،  نا پیژند لې ال رې
 

په یو کور کې دیره کړو او وې ویل چې زه بیا تیلیفون در ته کوم. سم مې په یاد نه دي، دویمه که دریمه ورځ  برقاچاق
د حرکت د توري له اوریدو  کت دی.ساعت وروسته حر یوچې  تیلیفون وکړ قاچاقبر بجې وې،ې یولس ورځ دوه، 

 راتلې:له پسې لیکل کیدې او تلې  جملې پر سترګو وړاندې څو مې تر سره سم
  

 څومره مهاجرت؟
 ې تګ؟دڅومره وړان

 ؟چیرې
 د چا کره ورتګ؟ 

 ځای؟تم منزل او سر الرویانو الرورکو چیرې دی د
 ...اوچیرې دی

 

چې په  نارینه ناست و، افغان په جلب یو د بالک مخکې د یوه روسي الدا موټریو ساعت وروسته را ښکته شوو، 
په اشاره پوه کړم چې مخکیني  ډریور ،هو هافغانه میرمن له یوه ماشوم سره ناستشا سیټ کې یوه  د اصطالح قاچاقبر و.

 ویل: چلوونکي و موټر له حرکت سره سم د سره کیناست.ته له ښځې  فضل شا زما د الرې ملگری سیټ کې کینم،
هیله ده  شته،ماشومان  نه  سره چې میرمنې او تا سو امید واره هم ده، سره دی او ماشوم ور هم مسافره ده، دا ښځه
 په الره کې له دې سره مرسته وکړئ. افغانیت په خاطر چې د

ر کاوه چې ګنې په اول کې ما داسې فک وخته شوه. کوه نا ره شیبه چا په تیلیفون کې ویل ژره چلوونکي ته موټر د
 .وروسته پوه شوم چې داسې نه ده ،لکه تل خو ځایه پورې رسوي، تر موږ همدا قاچاقبر

 دوی مسافرینو ن په سترګه نه ګوري،انسا ته د مسافرینو ودوی ته سپارل شوی انو قاچاقچیان یا کاروباریان اصالا انسان د
ویل کې  څه په شفر هر قاچاقبرو د همدې نومونو یادوي.کې یې په  منځو خپلو په په سترګه ګوري او ته د څارویو

 ودې لیږل که نه؟ را ،دې څنګه کړل چې مسافربل ته نه ویل  په تیلیفون کې به یې یو کیدل.
 ویل به یې: 
 «زدې یا نې؟ بار»
نه  ته له موټر موږ تاو کړ. پارکنګ ته ور متروک ډوله نه لرې یو له میترو نیم ساعت مزله نه وروسته یې موټرله 
 یل شول.و وښکته کیدو  د

تنه په کې  څو روازه یې خالصه وه، د و، والړ موټر کوریایی  KIAفالینګ کوچ ډوله  هلته لس دولس قدمه لرې یو
 سره سم موټر حرکت وکړ. له ختلو زموږ ویل شول، ختلو و دته  ته هم موټر موږ ،ناست وو

 مور شیبې د څو سره سم روس ماما له خپل کلتور لو.رته وسپایې یوه روس  موږ او همالته پاتې شو افغان قاچاقبر
ځکه  و، افغان قاچاقبر یېوروسته پوه شوم چې هدف  خو ته وایي، چې ګنې موږانګیرله  ما داسې و ولې.ښکنځلې ک
 ته تسلیم کړو. څه نا وخته ور لږ څاروي یې چې موږ

 

 که غوجل:کور
 

دوه افغانان له  که پاکستانیان، باندې پوه نه شوم چې هندوان وو ور ژبې، اردو کې دوه فضل نه پرته په موټر او ما له
په یوه  دوی دواړو نځي کې زما شاګردان وو.پوهنتون ادبیاتو پوهکابل  دواړه د افغانان ناست وو.سره  ماشومانو دوو

 رک کې ژوند کوي.ماسمدالسه په ډن ،ټولګي کې درس وایه چې همالته سره آشنا او وروسته یې واده سره کړی و

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_larwraky_larawyan28.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german0net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_larwraky_larawyan28.pdf


  
 

 

 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 

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

 په اشاره یې احترام را سر د وخندل او ړوپه لیدلو دوا زما شرمیده. ویلو په پښتو خو ه،ه پښتنه ونارینه تاجک او ښځ
 بهرنیان یاست. م خلک پوه نه شي چې تاسونه غږیږئ چې عا آواز و په لوړ چې تاسو ویلي و هت قاچاقبر ور ته وکړ.

ومره څکې ده ته  په بدل دې کار دا چې د و. ست ډریورچ   خوماهره او ډارن، تند مزاجه، دا اوسنی روس ماما ډیر
 اوکراین د روسیې او سپارل شوي څاروي د دا ور وظیفه یې دا وه چې خو په دې پوه نه شوم، ورکول کیدې، پیسې
 تسلیم کړي. ور بل چا ته بلکې په شمیر نه په نامه، ېباند پوله ربرید پ

قراردادي  سره بلد او لکه چې ښه ور ډریور خو پیرې ډیریدې، هماغومره کنترول او ته نږدې کیدو،څومره چې سرحد 
 ته وښوراوه. حرکت الس ور وروسته به یې د تایید او یا یوې جملې ویلو له یوې اشارې او وي،

کې ما داسې  په الرو سیخ کړ. ور ته موټر بانډو او کلو الرو، ووړ څخه، له لویې الرې کې به ډریور ځایونو په ځینو
 ،د دادل کلي او کوڅې را یادې شوې نرخ د ارک ولیدل چې کټ مټ مې د میدان ښکې مې داسې خلپه کلیو کلي او
  او... غپا سپیانو د ،آذانونه کرکړې او ،یدلګرځ چرګانو کې د کوڅو په څاروي، سره والړ وکورون

  پښتنو دا خټین. د خو کورونه پاخه وو، روسانو چې د په دې کې و توپیر وکورون هغو ودې ا د خو
 د اوریدو پناه شو. به یې له سترګو پسې کتل چې موټر موټرپه هغې  تر کلیوالوسره به  په تیریدو نه د موټر له کلیو

 سیې جمهوررو اوسه نه پوهیږي چې د اوسیدونکي تر هغو بانډې شته چې د راره چې په روسیه کې داسې کلي اوله ق
 ره به یوخب لویږي چې دالیدونکي زړه ته  د ،سره د ژوند په لیدلو دې کلیوالو د ک دی.سیمې واکدار څو رییس یا د

 او وي کې دې داسې سیمې یوه زبرځواک په قلمرو نړي د دونکی تعجب کوي چې دلی څه واقعیت ته نږدې وي او
 ژوند ولري.دې هلته  داسې خلک

پولیس یونیفورم یې د  ځای یې پولیس ته نه پاتې کیده اوتن پنډ سړی چې هیڅ  ځای یوازې یو کې یو د الرې په اوږدو
 ما کتل. ځیر،ته یې په ځیر موږ وایي، پرته له دې چې څه و یې پرانست اوور یې ودراوه، موټر و. والړ ی و،اغوست
 حیوان ډډو کله به یې د به یې کتل. په ځیر نو ل،به هلته څاروي اخیست چې خلکو را په یاد شو، افغانستان نخاس ته د

 یې څومره دی او...  عمر تاله چې په دې بیه ارزي که نه، سره په الس مپسه ل یې د کله به او ته الس کړ
 ویل: ته و ډریوراو بیا یې  کړو لیس هم موږ ټول له نظره تیروپنډ پ
 تنه دي؟ څو

 لیس ته په الس کې ورکړل.کوم شی پو ډریور ویل، او څه یې سره و شول په غوږ دواړه غوږ ښکته شو، ورهغه 
 بیا خپله مخه ونیوله. موټر او لرې شوله مخې  موټر غوږونه د پولیس خړ
ستړی  کله چې له ښکنځلو کوله، ترازو یې تلک و یوازې مور او ته اړم شو بیا ښکنځلو سره سم ډریور له خوځیدو

 بیرته په خپله غلی شو. نو، شو
روس ماما  ودراوه.یوه ګڼ ځنګله په منځ کې  د ،سرحد ته نږدېاوکراین  د روسیې اویې  موټر د شپې یوه بجه وه چې

 مقابل لوري سره په تیلیفون کې غږیده. قهر او کله په ښکنځلو بیا کله په آرامه او نه ښکته شو، له موټر
موټر شیشې بندې  د .تیلیفوني خبرې اوږدې شوې رمه یې باید بل چا ته سپارلې وای. وه، ده وظیفه په خالصیدو د

 :روس راغی وې ویل ل کړه.ګرمۍ له السه ژړا انګوال پی د نوماشوما وې،
 «څوک یې وانه وري. نه شي او چیرته لرې الړ غږ ماشومانو شیشې بیرته نه کړئ چې د»

 سترګو د څه خالصه کړه، شیشه یو پالر ماشومانو د څه لرې والړ. لږ غږیدا ،لیده چې په تیلیفون کې په غږیدا دی مو
 .وپه ماسکو کې روسي پولیس او بل کې ږیرورواپه کداسې چیچل یې کول لکه  ډک شو، وله میاس رپ کې موټر

یوازې د  ځنګله په منځ کې د پرته له کومې خبرې یې په بیړه حرکت وکړ. او ستون شو شیبې وروسته سړی را څو
 کور د مخې ته ودرید. یوه کور لس دولس دقیقې وروسته د و.ورو روان  ډیر موټر له پاره الر وه. ټیرونو د دووموټر

ویل  و ننوتلو ژر آرامه او ته د موږ یې پرانست، ور کور د او پیدا شو مالوم لوري را تن له نا یو تړلې وه،روازه د
 ،په رپ کې داسې ورک شوسترګو  سره د له موټر ډریور ویل. څه یې سره و ې ته شول اودوی دواړه څنډ شول.

 لکه مځکې چې خوړلي وي.
نه  ه،کنه کومه توش نه کټ، نه کوم لوښی، نه فرش، دی. تر بدله غوجل نه هم  چې دا کور پوه شوو ته په ننوتلو کور

 غوا د ته د کړکیو کې یو تت شانتې ګروپ لګیده.یوازې په دهلیز . رهاتپه تی ،تمتور شی و، بس یوازې یو بړستنه،
 موږ ته الره تللې وه. ېدوې کوټې وې چې له یوې نه بل میخ شوې وې.پردې  خیرنې مردارې، ،غوندې ډبلې ځالنو
 ځای شو. ی پربه په دې بله کوټه کې ځا موږ کوټې ته ماشومانو سره ننوزئ، دې وړاندې ویل چې تاسو و ته ښځو
 خبرې واورولې: ته څو یا رمه واال موږ دې نوي آمر ،دې وخت کېپه 
 ،ډیان پوه نه شي چې دلته څوک شتهنږدې ګاون چې لرې او باندې وتالی نه شئ، دـ 

 ،کړوپ وانوري چې څوک کړپ و کوئ،تکل به نه  ا کړکۍ د خالصولوـ د دروازې ی
 ...نه ژاړي او و اوچت نه کړي، ید په هیڅ دول غږماشومان باـ 

 ویل: ړي وس خوراک له پاره هیڅ هم نه درلودل.موږ له ځان سره د 
 خواړه هم راوړم.ته به  وستا ستنیږم او با ته نا وخته بیرته راس ،بې حوصلې نه شئ زه ځم،
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 5تر 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 

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

 پوښتنه مې ځینې وکړه چې رفع حاجت به چیرې کوو؟ رفت په نامه مې څه ونه لیدل.دتشناب یا ب د وکتل، وخوا ما شا
 په پښه ټیل واهه او وې ویل: سطل ډوله لوښی یو کې یې دهلیز په موسکا خپره شوه او تمسخر د سړي په شونډو د
 دی په دې کې یې کوئ! دا

څراغ یې هم لکه  د دهلیزه، یې وښوراو سر یې هماغې نرۍ مسکا حکم چالوه، چې په شونډو باندې په داسې حال کې
سترګو رپ  خپله د او نه په څارویو پسې کولپ کړ یې له بهر ور وت، له دروازې و ،کړ مړ ډیوه وامیدوند  زموږ

 خوشالي. افغانانو لکه د خوارو کې داسې ورک شو
تا  هم نه خوت، نه سپڼ قدرې غږ چا چې په ځای کوي، شوي فرامین صادر نوي آمر داسې غلي لکه د ټول غلي وو،
 .ې او دا مخلوق یې ټول کنګل کړي ديسړي خبرې جادو و د به ویل چې

 ،وښوراوه افسوس سر نه زیات مجبوریت ته د له حد وږمکاوه چې آیا ده ز په باب فکر ښورولو سر خندا او هغه د ما د
 ځانونه دوی ته سپارلي دي. چې په لوی الس مو ساده ګۍ ته که زموږ

د نا  د راتلونکې په باب، ،کاوه تیارې په باب فکر د ټولو نه لیده. بل مو یو ساکت ناست و، وټول آرامه ا تپه تیاره وه،
 ره وه لکه همدا کوټه.راتلونکې داسې تیا الرویانو الرورکو ټولو د مالومې راتلونکې په باب.

 وکړ: یې غږ ،کويچې  فضل لکه غال
 استاد کجا ستي؟

په  ،لکه شل چې وي نږدې کړي. چې ځان را لوری تعقیب کړ غږ ده زما د چې دلته یم. پوه کړ ما هم په ټیټ غږ
 څنګ کې مې جوخت لکه ماشوم کیناست. ورساوه او ما پورې را یې ځان تر څښیدو، څښیدو

بې  بې توشکې، ،بې بړستنې ،په ډول د څارویو عمالا  شپه مودا  خو په سترګه کتل، څارویو ته د موږ خو قاچاقچیانو
 غوندې پراته وو. یوورپه رښتیا هسې څا ،بالښته تیره کړه

 کوټې د د ا لویدلې وه.کوټې ته رنه  له سوریو ځالنو زړو چې کړکۍ ته د اچول شویو زیری هغې رڼا وکړ سهار د
اوږوو او اروا باندې  زموږ  پروالي سره په هماغه پنډ السرنوشت تیاره  د زموږ خو ،ټوله شوې وه تیارې لمن خو

 وه. بار
ټول  کتل، بل ته مو یو نوره پسې رڼا شوه، چې لږ څه راوړي. ه پاره یول خوړلو چې اوس به سړی د ل په تمه ووټو

 وو.ځانونه بندیان کړي  بس په لوی الس مو ستومانه وو، بیخوبه او
 

 لښکر: یو کرم او یو
 

پ دی چې په دې سرنوشت بد چانسه ګرو ډله څومره کم طالع او ه کې مې داسې انګیرله چې دا زموږتیارشپې په  د
کوټې دیواله ته مې  د مې کتل خوا ه زما سترګې پسې خالصیدې شا وهغومر ،چې څومره رڼا کیده خوسهار واوښتوو؛
 پښتو نو کړ، برابر فوکس مې چې ښه ور سترګو  خپلو د نږدې شوم، ښه ور له پاره شته. لوستلو څه د چې یو پام شو

 خاطرې، الرویانو الرورکو مخکینیو نه د زموږ چې لوستل مې پیل کړل، ،کرښې مې په کې صحیح کړې فارسي او
 .لوږې نه وروسته یې لیکلې وې او انتظار بې خوبۍ، درد، زجر، چې له ډیر ښکنځلې او... وو، غوټې، زړه د یادګارونه،

 ښاغلو د چا ته بد رد لیکلي وو، چا ږیرورو کړې وه، ترازو ښځه تلک و قاچاقبر کې چا د جمالتو په لیکل شوو
  :ته هم لیکلي وو نوبیا په کې ځانو ځینو چا څه او چا څه او ځای کړی و، عزت پر رهبرانو؟

 خپله ویلې چې: موږ ښه ده چې په همدې سرنوشت واوښتو،
 

  !خدایه
 ته بریا ورکړې!  اسالم سرتیرو دته 

 تیرو بریا!سر اسالم د دایې هم د
 .اوس یې ګالئ

 

نا  پالر ماشومانو د .لوږې ژړا پیل کړه د ماشومانو خو څه نه ویل، لویانو نس په وږی کیدو. و وا وخت په تیریدو
 شویو شیانوکرل  او ولیدل شول چې په ټولو ونده دهکه ګوري حویلۍ کې وړوکې کر شانتې جګه کړه، چاره پرده لږ

ستونزمن  کړکۍ له واړه سوري نه په ډیر د او یې پرده لرې کړه ورو دی. عاجلې استفادې له پاره تیار کرم دکې 
 یوازې د موږ له پاره اوبه نه وي، مینځلو م دکر د ننوت. بیرته را ړه وشکاوه اوکرم یې په بی یو باندې ووت، ډول د
 کې اوبه درلودې چې هغه هم خالصې شوې وې. پاره په وړو پالستیکي بوتلونو له څکلو

یوه پاڼه یې  ،یوه ،ومتو د خوراک له پاره چ کرم پاک او نور، کله چې ډاډه شو ،پاڼې یې لرې کړې مخ څو د کرم د
کرم پاڼې لکه چې نه تمامیدونکې  د ،هم په خوراک پیل وکړ او پالر مور ماشومانو د ته یې ورکوله، انوماشوم شکوله او

 چې کابل تاالن او کړې لکه ږیروروپوه پناه یې  کرم پاڼې داسې وخوړې او د لویانو بیا نو ،هغوی چې بس کړه وې.
 پوه پناه کړ.
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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 

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

 وډۍ راوړې وې.سیلو ډ دوې وچې د یې ته ټولو موږ سړی راغی، بیرته شو، ور ړوپ شو،ک ،مهال کړپمازدیګر
 ویل: یې وخندا  په نیشخند او کوله، ته را کله یې چې ډوډۍ موږ
 ()ښه اشتها پریت نه وه اپي تي تې

 .پسې کلپ کړ یې بیا په موږ ور ت اوو له خندا ډکه خوله بیرته وسړی 
یم تصم دوی خوښه او دا د ځای ده، سره یو خطر شیبه یې له مسؤلیت اوځکه هره  ،مسافرین نه خوښیدل قاچاقبرانو د

تګ  بیا یې د موقعیت څاره، حالت او پولیسو د کرښې او برید د ،حدونهری هم سدو ډیره موده وساتي، چې موږ نه و
دوی  عزت ساتلي وای، په خوښۍ اوچې موږ یې  زامن نه وو ترور څه د دوی زموږ کاوه. تصمیم فکر نه تګ پر او

 خالص کړي. خپل ځان له مسؤلیت نه وسپاری اوته  بل چا څه وخت موقع برابریږي چې موږخپل وارته کتل چې 
ې چ په رڼا کې پوه شوي وو خو ه لیده،ن بل مو یو بیا تیاره شوه، وزرونه وغوړول، خپل موږ سرنوشت پر بیا زموږ

 ویل: ته و مې ور ورو ته نږدې ناست وو، دوه افغانان چې ما څوک چیرې ناست دی.
 راځئ سرونه به کیږدو. اوس خدای راوستې ده،

 ل لکه چې دداسې بیغمه خرید دوه تنه هندوان بیا ویده او ډلې د چې زموږ دقیقې به ال نه وې تیرې، لس پنځه لس
 وي. پراته کره خپلې ادکې مور

په  غوږ زه نور هم ورته شو، باندې د موټرغرهاری ترغوږ نه وم خالص چې د هرتچ  له  بیغمباشۍ د هندوانو زه ال د
سمدالسه یې له  ننوتل. سره را له ساتونکي زموږ تنه نور دوه او پرانستل شو ور څپهاری شو، پښو د شوم. آواز

 ساتونکي نه پوښتنه وکړه:
 دي؟ټول همدومره 

 :ویل بیړه و احترام او ونکي په ډیرسات
 همدا دي.هو

 وې ویل:  اکټونه کول، هغوی چې د آمرینو
 شئ. تګ ته چمتو

ټول په بیړه  .ووله پاره چمتو ش په رپ کې ټول د وتلو سترګو چې د ستړي شوي وو ومره تنګ اوکې د په کوټو موږ
 حرکت پیل شو. او ځای شوو رکې ځای پ موټرو په دوو وړوو وتو، و

ا تقریب ینه له رنا دلته دوه تنه نور .ویل شول و ښکته کیدو ته د موږ ودریدل او ساعت مزل نه وروسته موټر له یو ا
 راوستي دي.انسانان یې  تا به ویل چې د منځنیو پیړیو وو، سره والړ وجام او څیرو عجیبو
 شول.سره سمدالسه تري تم  وله خلک له موټروډ آمر ،ته تسلیم کړو هغو په ډول په شمیر یې د پسونو موږ
 د ودرولو، ــ ري یوستوی لیکعسک لکه دــ ټول یې په یوه لیکه  پیل کړه. موږ خپله حکمروایې پر ساتونکو نویو

 یې وکړ. حرکت امر د اولیکې په پای کې ودرید  بل دا یې د او لیکې په سر ن دت دوی نه یو
 ویل: و مؤظفینو اوبه مخې ته راغلې، چې وړاندې الړو، لږ

 دا لږې اوبه دي چې له دې پوریوزو. کې ونیسئ، په السو بوټونه مو وهئ، بډ پایڅې مو
 کړي وای. باید هماغسې مو یل،څه چې دوی و هر تړلي چرګان وو،

حتي ډیر ځلې ال په  نه... او او نه ښار نه کلی، نه ځنګل، نه اوبه، نه وچه، مالوم نه وو،ته هیڅ  الرویانو ورکوالر
 .یوکوم هیواد په حریم کې  چې د وو نه دې هم خبر

اوسه  ښه لویه مسته ویاله چې تر، شوو تیر له دې چې ور ځنګانه پورې وې،تر دا اوبه خو ښې وې لږې پاکې او
 د یوه وړه کشتۍ تیاره ایښودل شوې اوپه ویاله کې ال پخوا  په مخه راغله. لیدلې، پا کې نه دهپورې مې هم په ارو

 دوه تنه یې په کې تیرولو. ،دوه تړل شوې وه. نه په پړو خواوو له دواړو ویالې
کې  وټان همداسې په السونوچې ب په رمازه پوه کړو وچه کې موږپه  دوی ال وروسته بیا اوبه پیل شوې. نه ځنډ لږ

 او خوا ښارونو و شاسیمې هغې  ښایي د ډنډ و. د انساني فضالتوبس سم دم  ساده اوبه نه وې، دا اوبه هسې .ونیسو
 ډنډ ته لیږدول کیدې. په منځ کې دې ستر ځنګلونو سره د یې له اوبو بدرفت مواد ن نه درلود چې دمنظم کانالیزاسیو کلیو

 

 کا کا ډنډ او:
 

ا تقریب موپه دې ډنډ کې   سره مخامخ شوو: جدي ستونزو چې له څو درې یا درې نیم ساعته مزل وکړ ا
 اوبو بوی، لکه د ناکې وې چې مزله دومره نه زورولود ډنډ اوبه داسې په مزه بوی نو کې چې ډنډ ته ننوتو، په اول سر

 شو. هیر تونزې رامنځ ته شوې چې بوی موڅه مزله نه وروسته داسې س چې یو
 باران و سوامی بس سم دم د نه هم زر، اونه سل  شل،نه  ،نه لس؟ څنګه میاسي چیچل وو، میاسو بله لویه ستونزه د

پرته له دمې  ،بدن لوڅ ځای په الس ورغی له مازې به چې د په هیڅ ځای یې صرفه نه کوله، نازل شوی و، چې را
 چیچل. بس چیچل و او نیشونه په کې چوخول،یې  به
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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 

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

 .تیدو وهازی اوبو د د او اږدیدو الرې د بله ستونزه د
کله  او الندې به کله خټو وبوا تر پورې هم په کې ډوب شوو. ټټر ه ترکله ب ،کله نامه او ربیا ت ځنګانه، اوبه اول تر

 ښویولو. لرګو
 ته وایي. چا خو ته حاجت نه شته، وپنډکی ولوی او کالیو چې ډیرو کې ټولو ته ویلي و په اول سر اقبرجان؟قسره له دې 

 (.ړهالکۍ پورې وتچج یې په  کړی و)موږک په سوري نه ځاییده،نډکی جوړوسه پورې ځانته پ یوه تر هر
چې نارینه نه  بله افغانه میرمن .وو فرشتې خپل ماشومان اخیستي فردین او وه. ماشومانو لویه ستونزه د ټولو تر خو

 پاسه. پنډکی پرې د غټکیګاللی  بل یې په نس کې او کې، ماشوم یې په غیږ یو سره، و ور
په کوم  چې نه پوهیدو موږ سره وکړم. ور کلن ماشوم مرسته غیږې د څلور چې د زما یوازې دومره له السه کیده

 بوزي او کوم لوري مو ساتونکي پوهیدل چې په یوازې دا دوه تنه زموږ وو، سر الرو بس په ورکو لوري روان یو،
 وباسي. کومې څنډې ته مو

حوصله  ما له بې کوئ. چې ژر وکړ کله به یې غږ ،کله غلي روان وو، ،هیڅ یې نه ویل ،پسې ور موږ ،دوی روان
 ی. دومره اوږدې الرې نه و ویل د خو کړه چې تاسو مې ور یاده او غږ جگ کړ شکایت د ځلې ګۍ نه څو

مور ښکنځلې را  د اول یې صفا ستره ته ورسیده. سړي حوصله سر د کړه،ته تکرار ځلې ور خبره مې چې څو دا
په ډول  اخطار په پای کې یې د کړل، ته تکرار جمالت پرله پسې په یوه سا را نه ویلو د نور وڅبیا یې  او ډالۍ کړې

 ویل: ته و را
 که نوردې سپڼ غوندې هم له خولې راویسته،همدا مردارې اوبه به دې هدیره وي،څوک دې پوښتنه هم نه شي کوالی.

 سره مې ویل:بس غلی شوم،له ځان 
 ځان وژنې که څنګه؟ تړلیه چرګه!

 فردین د چې نا څاپه د وخت مطلق سکوت حاکم و، یرکاروان ښایسته ډ پر لتیماتم نه وروسته زموږاقچي له ا  قاچ د
 کوت پرده وڅیرله:س د میرمنې غږ

 «نه شم کوالی خپل ماشوم یوسم. نور ،ستړې یم نه لویږي، رادا ماشوم »
 ښځې چغې کړې: ګامه واخستل، چې څو بیا مو ګیر و. خپل غم په جال کې را څوک د هر خوت،نه  و خوله چا غږ

 ! او خلکو»
 «کې لویږي!!! نه په اوبو نه را که خلئ،نه وا راماشوم 

شوم مې ویل چې ما ته و ور خبرې منلې، څه یې زما کله نږدې پاتې شوی و او یو ته هر فضل نومي زلمي چې ما
یې پوه شوم  جملودوه  په یو الندې غومبیده. شونډو تر خو سره سم ماشوم واخیست، هم له ښه ویلوده  نه واخله، ور

 ل یې:چې وی
 بیا یې ولې زیږوي او... نه یې شي وړالی، چې نه یې شي ساتالی او

په بل  په یوه الس کې مې ماشوم او ړلی و.خپل پنډکی مې شا پورې ت بلې افغانې میرمنې ماشوم اخیستی و، ما چې د
 په دستمال مې خولې پاکولې او .کې لکه باران وهلی مړز)مره ړز( لوند خیشت وم په خولو مال و.تالس کې مې دس

 سر مخ او نه د چې له خولو خدای خبر دفاع آله وه. ستمال زما دهمدا د مخ یرغل وکړ، او سر به مې چې پر سوامی
 و.څه ډول حالت غوره کړی  سر زما څیرې اوکې  پاکولو

موږ پورې به یې  تر څیره، تیارې زړه ور کموالي په سبب د د ونو کله د ،به کلهتته رڼا  برقونو د خوا کلیو و شا د
چغې یې  ،ته وکتل حالت کې ماغیږې ماشوم چې په همدې  زما د بل مخونه لیدل. د یو به ایله موږ غځونې کولې او

  :ویل چې ته یې و خپلې مور کړې او
 ما در واخله.

 ې پوښتنه ځینې وکړه چې ولې؟ ی مور
 ویل: ماشوم و
 اس.بوبه کاکا به 

 ویل: ته و مور یې ور
 به بو نیس. نې بچیم،اي کاکایت اس،

  وتو. څنډې ته و اوبو د او به بوکې خدای ورحمیده، په همدې به بو
 ویل: یې ورته و مور په کوټه کې ناست وو، رسیدو، ه ودمه ځي ت بیا چې یو
ته به  ما ځای وو، یرې مودې چې په الره کې سره یوډر اشوم تم بیا نو کشید. اودند کاکایت اس که تره از اي امو

 کاوه. غږ اویې کاکا ډنډ
 

 ې پایبرخ ېمویشت اوهد 
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