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 3تر 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

 
            
 ۰۵/۰۲/۲۰۱۷          بهاند آصف

 رویانرورکي الال
 

 برخه همدیرش شپږ
 

 فریدریکس هاون
 

په دسمبرکې چې ما کوم دوه زرم کال  د .ک په شمال کې وړوکی ښکلی بندري ښار دیرډنما فریدریکس هاون د
شمیر پنځه ویشت زره تنه ښودل  د اوسیدونکو ریکس هاون د ښارکې د فریدپه هغه وخت  السه کړل، معلومات تر

لنډې مودې له پاره  د یو پوړیزهنه  ټولې له لرګیو شوی و، ښار په یوه څنډه کې  ودان د ،کمپ له ښاره وتلی .شوی و
په منځ کې یو  دهلیز دواړو اړخونو ته کوټې او د دهلیز،د ودانۍ په منځوۍ برخه کې اوږد  .ودانۍ وې جوړې شوې
 .نډه کې یو تلویزیون ایښودل شوي وپخلي له پاره برقي منقلونه او په یوه څ دواړو اړخونوته یې د و. لوی صالون

 هیوادونو په کمپ کې له بیالبیلو خپلې خوښې وړ خواړه پخول. او مساپرو به د مساپرو ته به نقدې پیسې ورکول کیدې
 ...او منځني ختیځ مساپر د شرقي اروپا خلک، د آسیایان،افریقایان،  خلک لیدل کیدل. ناسیونالونو بیالبیلو د ،څخه

ستونزې  او...سیمه ایزې  ،مذهبي سیاسي، ژبنۍ، ماغه قومي،افغانانو په منځ کې ه دلته په دې پردي وطن کې هم د
 .سیره کیدې له هماغې لومړۍ ورځې را بر

 نابلدتیا په وجه خبرې نه راتلې. نویو خلکو سره مو د ته لیږلي وو، ملګري یې په ویش کې نورو کمپونو الرې زموږ د
سترس  وډیپریشن ا د نه جوړ شوي وو، رت وهلو بادشاهان راچ   خیال پلونو او د ه بیکاره ناست وو،کرۍ ورځ ب

 زیاتیدل.مرضونه ورځ تر بلې 
ځان مال او  سړیې د عجیب الخلقه انسان سره مخامخ شوم. کې له یو دوړ و سرنوشتۍ په اړاو بې  رتونوهمدې چ   د

 لې او کړوخپلې ډډلې یو وفاداره او سرسپارلی سرتیری ګاڼه او تر اوسه یې په  د ګلبدین جان؟ ده ځان د مجاهد ښوده،
اخوانیتوب  خپلې ډلې، دیوازې  نه و، فکر مرستې کوم بشرپالنې او افغانیت، انسانیت، له ده سره د .کارونو ویاړ کاوه

 ده په نظر د درک کړې مسلمانۍ په غم کې و. او د
دا  ده په نظر د .څه یې ورانول هر سرسخته افراطي سړی و، دی یو عجیبه غوندې کارونه کول. د خدای دې بنده

 رسوي. و چې په اصطالح کفارو ته ضرر دې له پاره وو ورانول د
تلویزیون ننداره  دتن ناست و  یو یوه ورځ پخلنځي ته الړم، بریښنا. په تیره اوبه او ه ګران دي،په ډنمارک کې هر څ

ناست کس نه  برقي منقل له څنګه په تیریدو سره مې منقل ته پام شو چې په آخره درجه کې چاالن دی. د یې کوله.
 مې پوښتنه وکړه چې دا چا چاالنه بریښی دی؟

 یې هګۍ پخې کړې او منقل یې همداسې پریښود.همدا اوس  چې دهوسړی را و ښ همدا عجیبهغه په ځواب کې 
 پوښتنه مې ځینې وکړه چې دا منقل دې هیر شوی که څنګه؟ وټکاوه، ورمې ور ورغلم،

 ویل : ته و ده په خندا را
 «مال دی. کفارو هسې هم د مفت برق دی، څې کوې،»

سړو اوبو نل خالص دی او  ورځ چې بیا پخلنځي ته الړم،که ګورم دبله  .راغلم منقل مې صفر کړ نه ویل، ما څه و
 دی؟ رییښیوښتنه مې وکړه چې دا نل چا خالص پپ ښه په شدت اوبه ترې روانې دي.

 پیاله پریوله او په خپله مخه والړ.ې هماغه سړي چ بیا هماغه ځواب
 ورغلم ومې پوښته:

 دا نل دې ولې خالص پرییښی دی؟
 باندې را خالصه کړه او راته وې ویل: ده خوله را وایم، لهجه څه و ته په تنده ځای چې زه ور دې پر ته د دا وار
ته په  کفارو مال دی باید کفارو دا د مې خالص پرییښی دی، ښه مې کړی دی قصدا   تا نل خو نه دی، د یې څه، د تا

 ضربه ورکړل شي. هر ډول چې کیږي،
 ویل: ته و ما ور

 !ګوره انډیواله
او د نړۍ د ډیرو مجبورو خلکو له پاره بیلې  مهاجرو مصرف د دا پیسې او دا اسالم مسآله طرح نه ده، او کفر د دلته

ي چې هغوی انسانانو مصرف ش نړۍ پر هغو مجبورود شوې پیسې دي، دا باید بې ځایه و نه لگول شي، دا پیسې باید 
البیلو یب په خپل هیواد کې د هر څه له السه ورکړي وي،خپل چې هغوی  ،ته بې کوره او بې وطنه شوي دي لکه زه او
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 دبلکې  ،اسالم نه او کفر مصرف د دا پیسې او دا ناه اخلي.دالیلو له مخې ژوند نه شي کوالی او په بل هیواد کې پ
 دا به ښه کار نه وي. څوک یې په ناحقه ولګوي، که خلکو حق او مال دی، همدې مجبورو

 یل:و ته و ده په ډیر قهر را
 «ځه وروره پر مادې دا کمونستي افکار مه تطبیقوه.»
ناکردو څخه ډک و  هغوی له ظلمونو او افغان مساپرو زړه د راغلو له ناتاره د ږیرو د او ټوپکیانو له سوځنده اور د

شوو ځپل  نو په یادولو سره غوښتل چې ځان ویاړلی او قهرمان وښیي، خپل کړي جهاد؟ د دې ښاغلي؟او کله به چې 
پیل  یې خپلو کړو اعمالو کیسې او د بیا په پره شوهمدا سړی یوه ورځ  رد ځوابونه ورکول. افغانانو به د رټل شوو او

 کړې او وې ویل:
 «چلوله او... شا افغانستان ته را لس میله سالح به مې له پاکستانه پر ما جهاد کړی دی،»

 واړاوه او وې ویل: ته مخ را بریالي ډول یې ما په حق په جانبه ګڼلې، الجوابه او ده چې خپلې خبرې
 «په دې کې هم شک لرې او خبرې په کې راباسې؟ اوس څه په کې وایي،»
 ویل: ورته وخندل او په آرامه مې ورته و ما په حیرانتیا کتل چې زه څه ورته وایم. ،وخلک وناست وټول

 ډالۍ او او تعلیمژوند  په تیره نوي نسل ته د ښوونکي ټولنې، علم پاکه کلمه نښلولې ده،م تا له خپل نامه سره د ګوره!
 چلوله، خو ته په خپله خوله اقرار کوې چې تا به له پاکستانه افغانستان ته لس میله سالح په شا را زیری راوړي؛

 او مرګ دې ورته ډالۍ کړی دی؛تازی وې مرګ اس دته  خلکو هت مرګ زیری ډالۍ کوي، خلکو ته د سالح خو
اوس به افغانستان او  ځای پنځه ټوکه کتابونه خپل هیواد او خلکو ته راوړی وای، پر ټوپکو لسو میلو کې دې دکاش

   ...وو ناست اوه خوان ن دایي پر دې دسترګ زه او ته به د  ،ې لیت پیت نه وایافغانان داسې تباه او په وینو ک
سته له څه مودې چې ښار کې یو څه وور ه نه درلودل.پاره څمطالعې له  ما د رسیدم، ن ته وکله چې فریدریکس هاو 

 بڅرکی او پښتو بوی د شربت ګلې له یو لوی عکس نه پرته، د کتابتون ته ورغلم، مې پیدا کړ. ښار کتابتون د بلد شوم،
 .په کې هم نه و

په باب لنډ مالومات عکس  ندنۍ برخه کې دعکس په ال د و، نه مې یې عکس چیرې لیدالی وما شربته نه پیژنده ا
.عکس شوم عکس په ننداره بوخت اوږده شیبه د په ځان مصروف کړمعکس  پرته له دې چې هغه ولولم، لیکلی و،

ما داسې انګیرله چې ګنې عکس  ته، عکس ما ما عکس ته کتل او زما له قد نه هم لوی او ښکلی چاپ کړای شوی و.
 .باندې پوهیدم زه ښه ور سترګو څه ویل او شربت گلې د سره کوي، خبرې را

 مسؤل نفر را ،پوښتنه وکړه افغاني کتابونو بیا مې د په لیدلو یو څه تنده ماته شوه، عکس دشربت ګلې  کله مې چې د 
 ویل: ته و

 وښیم. فارسي برخه به در د خو که دې فارسي ژبه زده وي، په دې کتابتون کې نه شته، هافغانستان برخ د
 ده. سمه ویل ما و

 پاملرنې وړ وه. ادبیاتو برخه په کې د چې د درې سوه کتابونه ایښي ووشا و خوا یاد کتابتون په فارسي برخه کې  د
انتخاب کړل چې تر ډیرو پورې بیا لوستلو له پاره  د ټوکه بیا مې هم یو څو خو لوستلي وو، دا ډیری کتابونه ما پخوا

شپې ډیرې سختې وې، خو د کتابونو شته والي را باندې لږ را  انتظار په بې سرنوشتۍ کې د .یې مصروف وساتلم
 آسانه کړې.  
د  زره لومړي کال دوه دډنمارک کې یعنې په  وروسته مثبت ځواب واخست، میاشتو انتظار له پنځو مې په کمپ کې

 چې تر اوسه په کې اوسم. بل ښار)هیدرسلف( ته کډه شوم، بیا نو می په یودیرشمه نیټه ومنل شوم،
 بیا ټولګی. بیا ښوونځی او نوې ټولنه او نوی ژوند. نوي خلک، څه نوي وو. هر ،کې ښار په نوي

زه له زده  .ي ته بوتلمعالوالدین تجربوي ښوونځ په کابل کې د ښه مې په یاد دي چې پوره اوه کلن نه وم چې پالر مې
خو  کلونه تیر دي،ډیر ې له هغې ورځې نه دی اوس چاو دا خوشحاله وم  شیطانۍ ته ډیر منډو او بار، بیروکړې نه 

 .نه خالصیږم ټولګی مې نه پریږدي او نه ور
 بل د ښوونځی اود زدکوې مارکي ژبې ډن یو د دوو ښوونځیو ته باید تللی وای. ،له رسیدو سره سمته  نوي ښار
ته هغه  ره ماپه تګ س دې ښوونځیو ته هره ورځ زده کړې ښوونځی. د اقتصاد او کلتور جغرافیې، اریځ،ت ډنمارک د
 غرافیې څانګه دج د شوی، جوړ ال نه و ځمکپوهنې پوهنځی کابل پوهنتون په تشکیل کې د شول چې د یاد وختونه را

کله به یې یا په  ،کله ،خلص یې کاوهجغرافیې ډیپارتمنت یو تن   استاد چې سدید ت د .هادبیاتو پوهنځي په تشکیل کې و
په ، ووسپین شوي ر السونه به یې په تباشیوت او و دی به چې له ټولګي نه را ه.ټوکه یا په رښتیا یوه جمله تکرارول

 ویل: خندا به یې و
 «زما ځنازه له ټولګي نه اوچته کړئ. چې زه مړ شوم،»

ډاریږم چې ځنازه مې له ټولګي  ږدي،پری ټولګی او درس مې نه خو دنیا پای ته رسیدلی یمه، چې دزه هم سره له دې 
 نه وزي. نه و
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سره  په لرلو ملي فکر غانان دکې میشت اف کې شوم چې په ښار زه په دې فکر نوي ښار)هیدرسلیف( ته په راتګ سره
 ټول کړم؛ خوا سره را و شا یوې فرهنګي ټولنې پر د ،تضاد نه پرته ژبني قومي او ګوندي، تنظیمي، له کوم سیاسیي،

 کول. بنا منفي ځوابونه را پر فکرونو او دریځونو ناکامو تیرو خپلو چا له خپل آدرس څخه د ې هرخو له بده مرغه چ
ډنمارکي  فت کاوه چېا لمخټولیدوسره په دې خاطر انانو له راافغ په ښکاره ډول د ځینو رنګارنګ پلمې کولې او ځینو

 شي.غو څخه پرده پورته نه وادوی ویلي در پولیسو ته د
هماغه  خو دلته یې ځان د داسې کسان چې هلته په افغانستان کې په کوم والیت کې عادي مامور و، په دې ډله کې وو

 هماغه چې هلته د داسې افغان هم و ټول شوي وای، کې چې که را او په همدې افغانانووالیت والي معرفي کړی و 
 والیان د درواغو د ځکه نو دا تشکیل ورته مالوم و؛نظامي  اویاد والیت ټول ملکي  او د مندان ووامنیې ق والیت د

 ،رکړېپه افغانستان کې هم کومه نتیجه نه وه و ټینګار یې کاوه چې دې ټولنو افغانانو له ټولیدو سره مخالفت کاوه او
کشمیر  او د هراپه پچه سپ ښاغلي دا هسې خپل وخت مه ضایع کوئ. دلته یې جوړول هم کومه نتیجه نه ورکوي،

 خو په دې نه پوهیده چې ډنمارکیان هیڅ خبره نه پټوي.؛ «پټاوه یې په پرټر»ننداره یې کوله او
رې والي او بیلتون پلوي دي ل افغانانو د بلکې دلته په اروپا کې هم د ،دې او دې ته ورته خلکو نه یوازې په وطن کې

 ذهن په کرونده کې پاشي.د  خلکو د کرکې او بد بینۍ تخم رې د بیلوالي،اوسه پو او تر
هغسې ټولیږو چې باید او نه هم  همداسې مغرضو اشخاصو له السه نه کومه ټولنه لرو اوسه هم موږ د دی تر او دا

 نورو سپکه وایو.  منفي عادتونو پر بنا خپله درنه او د خپلو پخوانیو هماغسې د شو، که ټول هم .ټول شوي وای
سریښو  د... نویو نوې تشویشونه او نوې ستونزې، نوي مکلفیتونه، نوي ښوونځي، نوي قوانین، نوي خلک، نوی ژوند،

 آسمایي اسد استاد د نه خالصیدای نه شم او هر کله ور پښې ښورم،په داسې ډنډ کې ونښلولم چې اوس هر څه الس او 
ښار منځ کې  د بیوه،زندان په لوري یې  او د کې کینولی و په موټر پولسو پټویادیږي چې دی  را هغه خبره او خاطره

 نو ورته ویلي یې و: باندې لګیدلې وې، کوم آشنا سترګې ور دریدو پر مهال یې د کومې ترافیکي اشاره کې د
 

 یې! په والګا کې سپور عیش دې کړی، ، واه بادارهواه
 

 .کې ژوند کووپا په ارو هم عیش کړی، اوس موږ
 

 ورانی. بس ورانی او ،په مخه نه راځي ښه مو شو چې والړچیرې  هر سپي څټلی، الس هم تور زموږ خبره چا لکه د
 او نوي تضادونه و،تلفات له اټکل نه وتلو او ورفامص لوړو عملیاتو، نظامي ،بدلونونو وپه نړیواله کچه سیاسي چټک

افغانانو باندې  په ځانګړي ډول پر او آسیایانو تورسرو مسلمانانو، په اروپا میشتو یېچې په نیغه  ؛ستونزې وزیږولي
 لري یې. درلود او منفي اغیز
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