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میباشد مطلب نویسندۀ  بدوش جمالت و کلمات استعمال محتوی، مسؤولیت  
 

 
 5تر 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

 
            

 

 ۲۹/۰۱/۲۰۱۷          بهاند آصف

 رویانرورکي الال
 

 برخه همویشت هن
 

 :نا  لیدلې،  نا پیژند لې ال رې
 

 پیره دار یو اچۍ تړلې وه،رلرې په یوه آس پسې یوه ک نه لږ ولیدل چې له اوبو سره مو په رسیدو څنډې ته اوبو د
 شوې وې. سترګې څلور ېکې یې دو په انتظار زموږ او و ډولی سړی یې خوا کې والړ

تکل  په کراچۍ کې د سپریدو ټولو ستړي وو. بدن غړي سست او د دې خیشتې اوجامې لم نه او ځانو مسافرینو د ټولو
نه  اچۍ ټکان یې ورک چې د کې ټینګ نیولی و په غیږماشوم مې  او ما هم د کراچۍ په یوه څنډه کې ځای ونیو وکړ.

 غورځوي.
 : ویل ته یې و تنو څو موږ ،راغی «ګاډیوان الال»تللي چې  څو ګامه ال نه وو

 چې آس په دې خټو کې درنه کراچۍ نه شي کشوالی. ښکته شئ!
په  یې ته ما نه ویل. څه یې و خو سره وکتل چې اوس یې څنګه کوې، بل ته یې یو په روسي نه پوهیدل،اردو ژبي 
 .څه عکس العمل ښکاره کوم وایم او واړولې چې زه څه سترګې رادې تمه 

څه  ته یې په لږ ژبو اردو سره یوه نه دوه کیده. قاچاقبر په دې چې له ښکته شوم، او ورو کړ ته ور مور ماشومما 
 ویل: تنده لهجه بیا و

 شوئ که څنګه( ه پوه ن مو...)ای مور ني پونل شتولې! ه یو مت،یوب تو
 ویل: وته اردو  مې په ګوډه ماته  ژبو اردو مداخله وکړه او ما ژر

 ښکته شئ!( )وروره الندې راشئ ، نیچې اوتروارې بایي صاحب 
زړې  غږ او د پښو آس د یوازې د هم نه شول کوالی. رېدچا سپڼ ق ښکته شول. را ا  روخوارکوټي مجب ژبي اردو

 .غچهاری اوریدل کیده لرګو کراچۍ د
ښکته کیدوغږ  کراچۍ ودریده او د ګڼ ځنګله په اړخ کې یوه لوی اود  ساعت دوام وکړ. څه باندې یو دې سکوت لږ 

 تیارې په خوله کې ورننوت.  ځنګله د د له ګاډۍ سره او لکړ سره سم ګاډیوان قو له ښکته کیدو وشو.
 رکتا د یو درولو. بیا په یوستوي لیک کې و یرغمل یې هتلر لکه د سره پاتې وو، چې له موږ وږ دوه تنه ساتونکيمز
 لکه د، ړولي وورونه غوله یوې خوا تیارې داسې وز .ننیستو په ځنګله یې ور بل یې په پای کې، کې او ه سرپ

ه بلې خوا ځنګل ل او څادرغوړولی دی؛ جګړې او غمونو ني،نه تمامیدونکې خواشیباندې چې  خلکو افغانستان پر
 هیڅ الره نه وه په کې. راتلو تلو چې د داسې ګڼ و

 الرښوونکو وږمکه څه هم ز خدای په توکل روان وو. بس د متري واټن وګوري. ل خپل یوالی چې حد اقل کونه شو چا
 نه شي. چې په بله سر ،ځای کالی ټینګ ونیسي یو خپل مخې نفر څوک دې د چې هر ته ویلي و موږ
کرتۍ مخکیني سړي  ما چې د روان وو. زما مخکې همدوی ه هیڅ پوه شوي نه وو.الرښود په الرښوون دژبي  اردو

بیک کې په  .نه ډک بیک په شا کړی وله جاموده  .هغه په یوه خاص حرکت سره پوه کړم چې ما مه نیسه نګه کړه،یټ
په  او تعقیباوه ما دغه غږ شرنګا کوله، ځنځیر پ اوقدم سره کل ده له هر د بند وو، وړوکی ځنځیر کلپ او وړوکی یو
 ډاریدم چې سترګې مې را ژوبلې نه کا. څانګې په مخ ولګیدې،ونو  ځلې مې د څو پسې روان وم.ده 

عا دا وه چې پولیس نه د خدای ته مو شو، غوږ تر چې ګونګوسی مو دقیقې به تللي وو، پنځه دیرش یا څلویښت اټکل  
 وسپارل شو. خاوندان دي چې باید موږ ور رمې نور چې دا د که ګورو وي،

پوښتنه  شمیر د ته کړل،سره راغلي دوه تنه یې څنډې  موږ وو. ته سترګې په الر چې موږ دا اوکرایني قاچاقچیان وو
 رخصت یې کړل. یې ځینې وکړه او

په  خو کې کیني، سره په موټر ره هڅه وکړه چې له ماضل ډیف .ځای کړو کې ځای پر موټرو ټول یې په دوو موږ
ویل چې په دا بل  ته و لهجه ورپه آمرانه  درلود،یې  سورور ټټر تن چې جګه ونه او نه یو نواکس پسې راغلو موږ
 سپور شه.کې  موټر

 خو وروسته بیا په بیلو ې روان وو،په بل پس ځایه یو یو تر وتل. په چټکئ سره له ځنګله و موټر سره سم، له سپریدو
 شول. سر الرو

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_larwraky_larawyan29.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german0net/upload/Tahlilha_PDF/bahand_a_larwraky_larawyan29.pdf


  
 

 

 5تر 2 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
 

پاټک ډوله ځای کې پولیس  یو ،سره سم کیف ته له ننوتلو .رسیدو ین پلزمینې کیف ته وااوکر چې د مهال و سهار
اول یې مخکینۍ دروازه خلصه کړه چې افغانه  یې ودراوه. زموږ موټر ورکړی وي، راپور لکه چې چا وو. والړ

دروازه یې پورې  بوی ولګید. ځانونو او ککړو جامو ککړو د پولیس په پوزه زموږ د ره ناسته وه.میرمن له ماشوم س
دا دروازه یې  ،ښي الس ته ناست وم کې، زه شا سیټ یې څه نه وي ویلي. خاطرماشوم په  د ښځې او ښایې ،کړه

 پورې کړه او وې ویل: زرپ را یردروازه یې په ډ مزه بوی پرې ولګید،بیا چې ښه په  بیرته کړه،
  ې ... دوی له کوم کیناراب نه راغلي دي(د)اي ستاسو مین توالت پریشلي اني ایز ت،یوپ توه یو م

ډریور راغی له موږ  ویل، څه و ته بل په پټه یو یې بیا دې له کومه راوستي دي، ویل چې دا ځناور و ته یې ډریور
چې  موږ رکوئ.چې چاته به څه نه و ویلي و کې قاچاقبر سکوته په ما موږ خو ځوس ډالره وغوښتل،سلو پن نه یې یو

 ل چې تاسې به نه ښورئ.وی وته یې  موږ او سره ښکته شو ور یورډر مخامخ یې پولیس خانې ته بوتلو. وکړ، انکار
 حرکت یې وکړ. له ځان سره غومبیده او کړی یې و، لکه چې سنت اوو دقیقو راغي، پږوروسته له ش

ایي یشته سیمه کې یوه اپارتمان ته رهنمیې په ډیره بیړه په یوه ګڼ م موږ .لکړپه بل ځای کې ښکته ژبي یې  اردو
 نو وږ چې نښه ورکړه،م یاست، چا نفر پوښتنه یې وکړه چې د که ده.ډ له سکانو کوټه که ګورو بیرته شو، ور کړو.

 .ته ننیستو عزت سره کور موږ یې په ډیر
زه پوه  بدلې کړې. جامې مو او ولمبیدو موږ له مخې چلند وکړ. سره یې د افغاني کلتور موږ دا افغان هندوان وو او

  لري که نه؟ تنه وکړه چې دا ځای کوم مسؤل نفرما له دوی نه پوښ دي. سرو په ورکوالر او شوم چې هندوان هم مسافر
 ویل : هغوی و
 ساعت وروسته راځي. هو یو

 :ویل ستړي مه شي نه وروسته یې و پیدا شو، مسؤل سړی را
  د ډوډۍ بندو بست وکړم او... زه به اوس ژر 

 ویل: ما ورته و
 ورسوه. هغوی ته ور موږ ملګري دي، نور زموږچیرې چې  نه غواړو، ۍالسه ډوډسمد وروره موږ

 ویل: ده په ډیره آرامه لهجه و
نه او لوی اچې غټه جرم نه نیسي خدای مه کړه څوک پولیس مو و دي، خلک په الرو کې ډیر مخه ده، سهار اوس د

 جنجال لري.
 خپلو ماښام یې بیا صبر وکړ. مه پورې موماښا تر ا  مجبور نو اریدو،،هسې یې له نامه هم ډله پولیس نه څه چې موږ

 ماشومان ګډوډ سره ناست وو. نارینه، ښځې، افغان مسافرین هم وو. هلته بیا نور کړو.ځای  سره یو ملګرو
یوې میرمنې له  ډلې د د زموږ او ماسکو ته یې تیلیفون رخ کړ راغی، تن له ډلې نه یو یوه ورځ وروسته د قاچاقبرو
 :خاوند سره یې خبرې کولې

 «ګل وارې تا کیف رساندم... ،ته زن و اوشتوک بیا در،اینه »
 مسافرو بلکې د رسولې، را ودوی نه و هغه هم پکړ، ککړ بلکې په غولو چې ګل غوندې نه، ونه  د ښځې میړه خبر

 .ورسیدلې و کیف پورې را افغانانو په مرسته تر
مازدیګر مهال  ونګوسی شو.بیا حرکت ګ په پنځمه ورځ د داسې تیرې کړې. په کیف کې لکه بندیانو شپې مو څلور
 حرکت پیل شو. او کړو کې بار میني بوس ډوله موټر په یواو وزو په څیر یې  پسونو د و،

 ننداره کوله. ښاریانو او ښار کیف د نه د له موټر ما له منځه تیریده، کیف ښار د موټر
 مغازې، اوبو فوارې، د شنه چمنونه، ل.ګرځیدخوشاله ښکته پورته  زاړه مست او واړه، نر، ښځې، پیغلې، ځوانان،
ړې مخ ته لوټې او دو کنډوالې، کابل ورانه وراني، ته د ما خو ؛په حرکت کې وو څه خوځنده او هر موټر دکانونه،
په یوه کرونده کې داسې  جوارو د او وه چې موټر بیا له ښاره وتلی وورکه کړې کابل په دوړوکې الر ما د دریدې.
 پښیمانه چې وي. لکه روان و،

سافرین هم ورته نه مخکې نور م له موږ .ووالړ ډوله موټر کاماز کروندې په یوه څنډه کې یو د جوارو د ،ندېوړا لږ
 ویل شول. الرۍ ته د پورته کیدو و او ښکته کیدو ته هم د موږ ل شوي وو،ستراو

 مسافرین ټول افغانان وو چې د هم و.ښیګڼه یې دا وه چې ښه یې فرش کړی  او کې هیڅ شی نه و موټر په کاماز
خلک یې په کومه خوا په دې نه پوهیدل چې دا  او نه تښتیدلي وو سره اور شوي افغانستان له تاوده تناره اووران کړل 

 خو پوه نه شوم، مقابل لوري په خبرو د یلیفون راغی.ته ت ت کې زموږ ساتونکي افغان قاچاقبرپه همدې وخ بیایي.
 : ویل وته  دې سړي ور

  «... بلې بار زدیم ...»
 داسې یې نه ورته ویلې چې خلک دې سپاره کړي که نه؟

 : پوښتنه یې ځینې کړې وه چې
  «؟زدي یا نې بار»
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 5تر 3 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
 

 . نوريک واڅو ې غږیدل چې په کوم ځای کې یې غږدوی په شفر ک
 وخوځید. چې موټر په لویدو و لمر

 یو، بل هیواد تر پولې رسول یو په شاوخوا کې خلک د څلویښتو دسوه کیلومتره یې  څو چې معتبره ځکه و، دا موټر
 نه نیسي. روان وو چې چیرې پولیس دا مسافرین و بدرګه په څیر هم شاته د یو یې مخکې او وړوکی موټر

چې په همدې  روان وو  خلک کې ټول منصب واال شوم ویل کیدل چې په بدرګه کوونکو موټرو وروسته چې زه خبر
چې  دې له پاره راغلي وو دوی د ،بدرګې ته راغلي وو زامن نه وو چې زموږتره  د موږدوی ز برخمن وو.کې  کار
ې بیا له بلې خوا ی مصرف غوښته او له یوې خوا نور یې خلصول نه لویږي چې بیا ته و پولیس منګولو فرین دامس

 وخت ضایع کیده. دوی ډیر کې د خلصولو
 ور سپارلې وای او ته په پوله کې د خپلې سلسلې ملګرو ادبل هیو د ګردانه ډله دا سر الرویانو الرورکو د ددوی بای

 السه کړې وای. خپله برخه یې تر
 رخه له ټاکلوخپله ب ،هغوی ته خپله ،سره کوله څومره دنده تر چیرې هر چا چې هر اصول داسې وو، د قاچاقچیانو

ته  خلکو کې چې مسافرین ټاکلو ښار په هرکلي او سرحدي پوله کې،پاره په هره همدې له  د .ورکول کیده چینلونو
 فرین یې نوروامس سره کول. هغه یې په ممکن زماني واټن کې تر پوړو ورته ویل، څه چې لوړ هر سپارل کیدل،

غټه چا  وړه او سپوره مړۍ او د چا د السه کوله. یې تر خپله برخه ځانونه یې بې غمه کول او ،مسؤلینو ته سپارل
 غوړه مړۍ.او
تیارې لمن په ټولیدو  د ،رڼا په برخه دی چې بریالیتوب د للیدل کید رڼا سره الس ګریوان وو، سهار د شپې تیاره او د

تختې یې ورته  ته ال شیشې نه وې ایښودل شوې او کړکیو کور د مخې ته ودرید. نا تمامه کور یوه کار د وه چې موټر
 ته وخیژولو. دویم پوړ کور دپه ډیره بیړه یې  میخ کړې وې،

 .چې په دې معامله کې یې الس درلود و پوړي چارواکي کور لوړ یو سرحدي پولیسود اوکراین د دا د
له هغو  ډول چې کیده یا په خندا یا په ټوکو په خاطر هره ورځ تکل کاوه په هر پړولوبش د یاد داشتونو خپلو ما د

 روسي یا اوکرایني قاچاقبرانو یا له هغو سره یې ورځنی تماس درلود او موږ او په دې پروسه کې شامل ووچې  افغانانو
زه چې له کابل نه  ه کړم.الس معلومات تر پوښتنه وکړم او ،ته خرڅ راوړ نه چې هره ورځ به یې دې مسافرو

 هنګري، اوکراین، ه،یقزاقستان،روس ازبکستان، )پاکستان، هیوادونو کې له نهو په لړ دې اوږده سفر د وخوځیدم،
 ډنمارک ته ورسیدم. څو تر شوم، جرمني( تیر چک، سلواک،

 یا په اصطلح لوړ پوړی قاچاقبر اصلي واکدار کار سړی نه شي کوالی چې د کې په دې سرګردانه او اوږده الر
 وګوري یا وپیژني.

سره  خپل روابط له ټیټ پوړو انوقاچاقچی مشرانو کوي. یې ګوډاګیان کار ده او قاچاقبرانو لویو مصرف د نقشه او
ته  هم همدې ټیټ پوړوټول خطر ه یې په ټوله مانا پیژني.ن چې دا ټیټ پوړي مشران نه وینې اوکړي وي  داسې جوړ
نه  له سرحدونو هیوادونو د مسافرینو الرښوونه کوي، ي قاچاقچیان دي چې دپه دې چې همدا ټیټ پوړ ،متوجه وي

د اوږدې مودې زندان  نو ،که دا خلک ونیول شي النوته سپاري.انډیوا نورو ې خپلوی په کرښه برید د یې تیروي او
 سره خامخا مخ کیږي.

ا نن بیګاه ویل شول چې همد ته و موږ ،سره سم یدوکې ځای په ځای ک ن ـ هنګري په سرحد کې په یاد کورد اوکرای
قیودات  ،وژل شوي دي چې سرحد کې څوکـ ویل یې  که رښتیا ماښام مهال سړی راغی ـ دروغ و خو رکت دی،ح
 دلته ځنډیږئ. یوه هفته تاسو ،ګڼه ګوڼه ډیره ده د پولیسو او
 ته اچول شوې وې له دننه خوا نه بړستن ډوله ډبلې پردې ور ته تختې نیول شوې وې او کیوکړ دې نیم کاره کور د

 نه وریدل شي. ځوږ وا غږ خلکو د چې رڼا او
غوجل ډوله  سرحد د اوکرایین د هماغه د روسیې او ورو. ،وور ډیر خو چې وغږیږئ، رښت شوی واته سپ مسافرینو

 شا له خوا کلپ کړه او ورک به شو. به یې دروازه د ورن او لخواړه راوړ سړي به لږ سه وه،کی کور
به لکه  څوک به ټوکې ټکالې کولې، چا بدې ورځې خندا ګانې وې، د خدای په هیله ناست وو. به مسافرین د بس نور

 نیم غاړې هم کولې. کله به ال یو ،به ژړل چا به سیاسي بحثونه کول، چا رت کې ډوب و،فیل مرغ په چ  
ژبه په  یوه ورځ یې په پښتو ه کې ملګری و،سره په ډل تنو پنجشیري ځوانانو له څو پښتون و، یو هلک چې اصل  

نه له له بده مرغه چې هغه یاد داشتو خو ثبت کړ،کې ټول متن  شعر ما سمدالسه د ړې.ژړا کې سوې غاړې وک ،ژړا
 بیت مې یې اوس هم ال په یاد دی: یو ورک شول؛ وتل او زما له السه و

 

 لپه کې ګل وکړ مې کرلې چې کوکنارو شولې
 ...لونو په غول وکړـنظیمت، څه ښایسته کابل و
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 5تر 4 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
 

ته یې  هنګري پولو د وا کې سپاره کړو په موټر یې ماښام راغی چې نن ماښام حرکت دی. خبراووه ورځې وروسته 
 نږدې چیرې ښکته کړو.
له  مسافرو آسمان داسې شین و لکه د لو.یوه لیکه کې وخوځو هتلري یرغملو غوندې یې په بس تړلي چرګان وو،

 ټوله ،تکه سپینه ځلیده څوارلس یې پوره کړي وو، چټه پیغله وه،ـ لکه د خیر محمد لور ــ سپوږمۍ  غمونو شین زړه،
 غل ورته کتل. ،مې کله براال او کله په غلالر

 دڅځه، له بیخ  ونو د زموږ الرښوونکو ودریدو. ،غږ وشوچې د دریدو روان وو په پولو کروندو د جوارو د والړو
ما  جګې کړې. را ،و پورې مترو درې نیم نه تر څلورو ا  چې اوږد والی به یې تقریب ،ېله منځه دوه اوږدې تخت جلګو

عادي اړول شوې  ،زما اټکل نا سم وخوت خو ل جوړوي،نه به پ  له دې تختو وي اوویل چې دلته به کومه ویاله 
 شي. باندې تیر ره کې کیښودې چې خلک ورتختې یې په شودیا ،شودیاره مځکه وه

اره کې د څلویښت نه یې غوښتل چې په شودی کارونو ته یې هم پام ساته، راتلونکو وخپلچې  وو دوی دومره هوښیار
په  بل ځلې بیا کمین کې ورته کیني او شي، پولیس خبر په نښو د پلونو مسافرو که د .نښې پاتې شي قدمونو د تنو

 خنډونه جوړوي. ستونزې او یې کې پروګرامونو او کارونو
 کړی و برابرساعت کې محمدي آذان په  رادیو ده پخوا د ساعت یې هم درلود.وه چې  فضل سره یوه وړوکې رادیو

 چې موټر عمومي سرک ته نږدې شوي وومسافرین  له خوبه جګاوه. لمانځه له پاره د سهار د یې په ماسکو کې به او
وخته په آذان  بې ېزنګ ی رادیو د رادیو کې الس وهلی و،فضل چې په نا پوهیدنه کې په  جګ یې کړي. راشي او

 .شوی و ې برابردبان
ځاله چیرې  د کفارو ،وطن کېپه  کفرو ټول هک پک شول چې دلته د شو. څاپه آذان پیلچې نا  ټول آرامه روان و

مسؤلین  یستې اورادیو بالتۍ و فضل په بیړه د ویل یې ژر شئ غږ ټپ کړئ. مسؤلینو منډې پیل کړې او ان چیرې.آذ او
 ځاي چیرته او له چا سره و. غږ پوه نه شول چې د

مسؤل  سره راغلی یو له موټر پاتې، فضل ته ځای نه و ما او خو ځای شول، پرمسافرین په کې ځای  ،راغله موټر
 ویل: یې ما او فضل ته و قهر په ډیر جدي او قهرجن و، کی،ه تند تن چې ډیر

 پسې وتاړه. یې په زرپ را چې د طول بکس ور رځای شوي نه وو ال سم ځای پ موږ ژرطول بکس ته وخیژئ.
برابرې  سره فضل له سر ره وي او زما پښې دس فضل پښې زما سر چې د پراته ووپه طول بکس کې داسې  موږ

 .شوې وې
 خپلو ال د موږ په بې اندازې چټکئ سره روان وو. موټر وخوځیدل. موټر پله مخه والړل،پخواني الرښوونکي په خ

هغه په  ،و الرښوونکی والړدلته یو نوی  ریدل.د یوه ځنګله په څنګ کې ود چې موټر شخۍ په فکر کې وو، د پښو
 وې ویل: رسولو، چې وځنګله منځ ته یې  د په ما پسې راځئ.ویل  بیړه و
 یبې وروسته راځم.ش زه څو نه ښورئ، ینئ، ودلته ک

شیبه وروسته ماشومان  خدای هیلې ته ناست وو. بس د ته نه و مالوم، او ښکته پورته چا ښه بد سترګې تړلي بندیان وو،
نه خپل ته کتل نه پردي  ږیوه ال په جګ غ ډول چرتونه وهل. چا هر هر .کې ویده شول په غیږو پلرونو او میندو د
 ته یې بد رد ویل. ټولو ،ته
هنګري هیواد په کوم ځنګله کې  دچې  خپلوان را په یاد شو ون مایل هغهد ډاکتر همای همدې ځنګله په منځ کې ته د ما
 پښو پاتې شو او زړه لهدی  کاوه قاچاقبر د چټک تګ غږ او الرې تلی نه شو هپ ،وزلی سپین ږیری وبې شوی و. مړ
 وروسته د زوی پاتې شو، لنله مړي سره یې شپاړلس ک او ن مسؤل سړي له ځانه سره بوتللمسافری نور ودرید. یې

ته  یې همالته هنګري کې چیرته خاورو او مړي نه راغلل له ماسکو زوی مشر مړي خپلوان او په مرسته د پولیسو
 وسپاره.
ته  ما قانوني مسافرت او ورکې الرې. هماغه غیر او لهماغه ځنګ کې داسې وګرځیدل چې هماغه هنګري، زما فکر

 یکوبي پیل کړه.اپ ستازومرګ ا دمرګ ویره پیدا شوه او په وجود کې مې د هم 
 له وهلو روسانو چې سړیه ځه ښه ده چې د ،خپله ځان ته ډاډ ورکاوهکې مې بیا په  په څپو رډا او رتونوهمدې چ   د

 .حاکمیت له دایرې راوتلی یې د هغو د خلص یې او را خو ټکولو
 .ته لیږلو ې الس تړلی بیرته ماسکویجرمانې څخه  او ټکولو وروسته له وهلو این کې نیولی وای،په روسیه یا اوکر که روسانو

زلمیان نومونه  هغو د اوس .کې یې له ما سره کیسې شریکولېکانه شوې وه چې د الرې په اوږدو دغه افغانانو په ځینو
په  ې دوړې.خیرخان مهاجرت چاپیلایر داسې دی لکه د چې د لې خاطرې زما هیرې دي په دې خاطرځینې غم لړ او

مهاجرت چاپیلایر کې  د وت و.خو شیبه وروسته به بیا ګرد ورباندې پر څه صافي کړه، کورهر خیرخانه کې به دې د
وي چې کال دوه خاورې اړ داسې دوړې او ژر حافظې ډیر ذهن او انسان پر مهاجرت کړاوونه د اوې وطنۍ ب د هم

 څه هیر وي. انسان ډیر وروسته د
 له منځه متحرکه رڼا په ښکاریدو نوو چې د غلي ناست وو،اوشیبې ټول مسافرین لکه باران وهلې کوترې غونج  څو
، بوزي راغله چې موږ همدا قاچاقبران دي، چا ویل چې کاره شوه.امید ډیوه ښ ته د رڼا مسافرینو دا شوه. ورکیدو او
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه
 

رڼا  څراغونو د وموټر دا د کې تاویږي، ګرځني کوم وړاندې په سرک کې موټرچې نه دا  بل بیا داسې استدالل کاوه
 وف اوم له خه نور موږ شیبه په شیبه نږدې کیدل. مرګ ته لکه څراغونه موږ خو چا بل څه، او ه ویلڅ چا یو ده.

پرته له  خو هغوی ټول پولیس وو، پورې ودریدل. واال سر څراغ او څراغ وخت مو چې یو رجا سره غونجیدو
 .وتلي وو وږ په لټه پسې رامیونیفورم نه چې ز

 سم غټ ،دي نفرورکړی وي چې دغومره  راپورته  لکه چا چې ور ویستلو، رمه له ځنګله نه یې را پسونو لکه د
یوې سرحدي  او په عزت یې په موټرو کې کینولو ښه وان کړي وو.ر پسې را موږپه یې  واړه موټر څو س اوسروی

 اڼې ته یې بوتلو.ت
موږ هم ښه ورته  او راته ووپه کې پ توشکې تیار کټونه او ،لکه عسکري کاغوش داسې لویه کوټه وه په تاڼه کې

ښکته کړه  ستونو تر ه له دې چې په خوند یې پوه شو،پرت ډوډۍ مو ،یې راوړه دې یې آباد وي لږه ډوډۍ کور ستړي.
 او ویده شوو.

 

 لپه کې ګل وکړ شولې مې کرلې چې کوکنارو
 ...لونو په غول وکړـتنظیم، څه ښایسته کابل و

 

 ې پایبرخ ېمویشت نهد 
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