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 انــي الرویـالرورک
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 آصف بهاند

 
 
 
 
 

 وری ۱۳۹۶مارچ /  ۲۰۱۷ډنمارک  ــ 
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 د لـــوی خـــدای پــه نـــامـه
 
 
 
 
 

 اهــــدأ:
 
 
 
 
 
 

 د نا مالوم آدرس پر لوري تلونکو
 

 ته! الرورکو الرویانو
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 

 

3 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 د کتاب ځانګړنې:

 
 د کتاب نوم:         الر ورکي الرویان
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 د مطالبو فهرست
 
 
 
 

 ۸      د سر خبرې
 

 :لومړی څپرکی
 

 لومړۍ برخه:
 

  ۱۰    ــ د کابل حاالت
  

   ۱۴  ــ ماسکو ته زما سفر او په تاشکند کې تم کیدل
 ۱۸    ــ نوی پوهنتون

 ۱۹  ــ د افغانستان د لیکوالو په ټولنه کې کتاب سوځونه
 ۲۳    سپیو ته میلمستیاــ 

 ۲۹    ــ د خپل مرګ ننداره
 

 دویمه برخه:
 
                      :نوې ستونزې کوردننه مهاجرتونه او 
 
 ۳۵    میدان ښار په لور: ــ د

 ۳۶    ــ تر پله الندې والدت 
 ۳۸    ــ د مزار پر لور
 ۴۰    ــ   د وینو ویا له

 ۴۵    ــ ورک دې شي ایران
 
 

 څپرکی: دویم
                                         

 :پیښور حاالت د
 

 ۴۹    ــ څنګه شادګل شوم
 ۵۴    ــ د وفا دفتر او فرهنګیان

 « ما له کلمه نه راځي»ــ 
 ۶۱  له یو افغان مهاجر کوچني سره د نورالبشر نوید مرکه
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 دریم څپرکی:
 

 :ژوند او خاطرات د ماسکو
  

 ۶۴     ــ تخیلي جنت، عیني دوزخ 
 ۶۶     اور او شما لــ 
 ۶۷   پردی چاپیلایر، یخني او مزدوري هراړخیز ماسکو ــ د
 

  فرهنګي هڅې افغانانو کې د په ماسکو
   
  ۸۱   ـ خواره واره فرهنګي فعالیتونه:۱  
 

 ۸۳   الف: د ښاغلي زرین انځور په کور کې ادبي ناسته
 ۸۵   ارمان په کور کې ادبي بحثب: د ښاغلي ممتاز 

 ۸۵   ج: له زریاب سره یو ماښام
 ۸۷   الفت شپاړلسم تلین استاد د: د
  ۹۳   ه(د آصف بهاند په کور کې مشاعر)وطن یاد  هـ د

     
 ۹۷   و: کابل د کنډوالو ناوې

 ۹۸   فرهنګیان او ماسکو محمد، ز: استاد یار
 ۱۰۲   ح: له کاروان سره یو ماښام

 
   :د منسجمو فرهنګي کارونو پر لوري حرکتــ ۲
 

 ۱۰۶   الف: د افغانستان د فرهنګ ټولنه
 ۱۰۷  د افغانستان د فرهنګ ټولنې د بنسټ ایښودونکو شورا غونډه :ب
 ۱۱۱  د افغانستان د فرهنګ ټولنې له خوا تر سره شوي کارونه :ج

  ۱۱۱   ــ د پردیس خپرول
 ۱۱۵  کال د را رسیدو له امله د نوي کال لمانځل ۱۳۷۳ــ  د 

 ۱۱۵   ــ د استاد حمزه شینواري تعزیتي غونډه
 ۱۱۶   ــ د استاد سرآهنګ دری اویایمه کلیزه

 ۱۱۷  ــ  د قهارعاصي تعزیتي غونډه
 ۱۱۷  ــ د استاد عبدالروف بینوا د لسم تلین په مناسبت علمي سیمینار

 ۱۱۸  ګیرس لومړی تلین ــ د مشهور ختیځ پوه ګ ـ ف ـ
 ۱۱۸  ــ د استاد عبدالرحمن پژواک د فاتحې مراسم

 
  ۱۲۰           :ناپیژندل شوی څپرکي ژورنالیزم یو مهاجر افغانستان د دــ  ۳
 

 الف. چاپي خپرونې:
 

 ۱۲۰  ) میاشتنۍ( ــ  پردیس
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 ۱۲۱  ــ  نوید
 ۱۲۲  ــ هندوکش

 ۱۲۳  ــ آواز
 ۱۲۴  ــ زمانه
 ۱۲۵  ــ پرستو

 ۱۲۶  ــ هفت روز
 ۱۲۷  ــ مسافر
 ۱۲۷  ــ پناهجو
 ۱۲۸  ــ ایثار
 ۱۲۸  ــ بهیر
 ۱۳۰  ــ اخبار
 ۱۳۱  ــ افغان

 ۱۳۲  ــ رسالت
  ۱۳۲  ــ دنیا
 ۱۳۳  ــ آسیا

   ۱۳۴  ــ وحدت
 ۱۳۵  ــ خبرتیا

 ۱۳۵  ــ پیوستون
 ۱۳۶  ــ کابل 

 ۱۳۶  ــ اتحاد او عمل
 ۱۳۷  ــ بخوان بدان، بخوان بخند

 ۱۳۸  ــ نوای صبح
 ۱۳۸  ــ ماما 

 ۱۳۹  ــ مهاجر ژوندون
 ۱۴۰  ــ لیمه 
 ۱۴۱  ــ صدف
 ۱۴۲  ــ امروز
 ۱۴۳  ــ شیر آغا

 
 ب ــ  تصویري فرهنګي فعالیتونه:

 
 ۱۴۴  ــ د آریانا فلم هنري مؤسسه

 ۱۴۴  ــ دسیواستوپول په هوټل کې دافغانانوله پاره تلویزیوني خپرونې
 

  :فعالیتونه ج ــ غږیز فرهنګي
 

 ۱۴۵  د افغانستان ژورنالستانو ټولنه
 ۱۴۵  په ماسکو کې د افغان میرمنو ټولنه

 ۱۴۵  په ماسکو کې د افغان مهاجرو کوچنیانو له پاره ښوونځي
 
 ۱۴۵  ـ د کوزمینکي ښوونځی۱
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 ۱۴۶  ـ د زیلیوني ګراد د کمپ ښوونځی ۲
 ۱۴۶  ـ د ویربیلکي د کمپ ښوونځی۳
 ۱۴۶  ښوونځیـ د میتیشې ۴
 ۱۴۶  ــ ماما )مکتب ابتدایي مهاجرین افغان( ۵
 
 ۱۴۶  کودکستان امید ــ  ۶
 

 څلورم څپرکی
 

 ۱۴۷  نا  لیدلې،  نا پیژند لې ال رې
 ۱۵۴  کور، که غوجل

 ۱۵۷  یو کرم او یو لښکر
 ۱۵۸  کا کا ډنډ او

 ۱۶۸  د سلواک څڅوبی
 ۱۶۹  د سلواک زندان

 ۱۸۰  سختيد پراګ طبعي ښکال او د زندان 
 ۱۹۱  د ډنمارک مرکزي پنډغولی)سندهولم(

 ۱۹۳   فریدریکس هاون
 ۱۹۶  ټوله کیسه په یوه قصیده کې

 ۱۹۷  )شعر( الرورکي الرویان
 ۲۰۶   د لیکوال پیژندنه

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 

 

8 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 :خبرې سر د
 

 زموږ تاریخ دی. ناخوالو او غمیزو جګړو، له بده مرغه دډیره برخه، تاریخ  د  خلکود  او وطن د زموږ
سیاسي  د دې ته باید تپل شوي دي، کې په اوسني وختچې کومې نادودې  وطن باندې او خلکو پر

 و.وای اشتباهاتو تاریخ و د ډلوټپلو او تنظیمونو سیاسي ګوندونو، لیډرانو،
پالره شوي بې  بې موره شوي شوي او ،ویجاړکړای شوي وطن د زموږ وران کړای شوي وطن، د زموږ

 پاتې کیږي. عاجز قلم یې له لیکلو او ژبه له ویلو کله یې ،کله وطن اوسنی حالت داسې دی چې
 خنداوو، لیونتوب د د وهلوټکولو، بربادیو، ژړلو، وژلو، تاالن، لوټ، ورانیو، پیښو، ډیرو زه خپله د

دغه  چې ډیره موده مې د ملي سوځنده تعصبونواو...هغه عیني شاهد یم سیاسي تضادونو، ذهبي دښمنیو،م
له هغه نه زیات درد  ،نه لرې یم اوس چې ور او زخمي روح وسوځید هډوکي او کې غوښې، په لمبو اور
 په برخه دی. را

وحشي  وحشي څپو، خونړیو سیالو بې وزلی وطن لکه نیزوړی انسان چې د بې وزلي خلک او زموږ
وي  سترګې څلور او څار ته یې غوږ بد غږ اوښه  هر بوټي ته الس اچوي، هر وي، ګیر منګولوکې را

 خو... واوري، خالصون کوم خبر چې د
 .راکټ ورکوي استازي یې ځواب په ټوپک او خو د وحشت او تیارې

که ځ دي، څه نه مرور له هر امید څخه تمه شکولې ده او ډول هیلې او له هر نور وخلک وطن او زموږ
 دې د ته سور اور بل کړای شوی دی. کې ور ګلزار خپل بڼ اوپه  ته تروږمۍ شوې ده، چې رڼا ورځ ور

هیڅ ډول  هیڅ ډول ګوند، جوړه کړای شوې غمیزې په غملړلې موده کې هیڅ ډول سیاسي رهبر، اوږدې
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 د مظلومیت اوښکې یې ورته پاکې نه کړې او د زړه سوی ونه کړ، خلکو دې وطن او ایدیالوژي پر
 نه کړ. سر ورته تیر هربانۍ الس یې پرم
 باندې شرمیږي، بشریت تاریخ ور راځي چې د دې هغه پیښې راغلې اووطن بان او خلکو مودې مظلو پر

 بشریت په تاریخ کې ساری نه لري. د دې خلکو عملي شوې چې هغه جزا ګانې پر
سره بیګانه شوي  کور کلي او له خلکو، ځوږ او شور سره مرورې شوي دي، ونډوش او ولواوې له خدخن

 ته پریښی دی. حرکاتو رواجیدو پرمختګ او تورې جګړې د خپل ځای د اتڼ حرکاتو مستۍ او د دي،
مرګ زیري  غم او کې د په ذهنونو غږ ډزو اوس د خو خوښۍ مفاهیم افاده کول؛ د اوریدل ډزو به د پخوا
 نهپرسرمځکې  خلک د نو باندې داسې حالت راغی چې نور خلکو په وطن او ژوندۍ کوي. هنګامه را او

 .ګرځیده دوی پرسرباندې بلکې مځکه د ،ګرځیدل
په حرکت  کاروانونه په بې آدرسه لوریو الرویانو ورکو الر چې د سره و په راتللو همداسې حاالتو د

 میلمانه. ګور څوک هم د وراک شول اوخدامونو  پردو او سپو څوک د وک چیرې ورسیدل اوڅ شول،
 ځان ته جال یو چې هر سره مخامخ شوي دي، نوشتونو سر بیالبیلو له وطن ته چې تللي دي، مهاجرین هر
 ښیم. در ته غملړلي داستان یوه وړوکې برخه تاسو دې ستر خوزه د ،داستان لري

بیا له  پورې او کومې له کابل نه نیولې بیا تر ماس لومړی وار غم لړلې کرښې ما دوه ځلې لیکلي دي. دغه
 دې له ډاره چې دا پاڼې د ما د داشتونه لیکل، یا هره هفته خپل یادورې هره ورځ پراګ پ نه تر ماسکو

فرهنګي دوست په آدرس  خپل یو له پراګ څخه جرمني ته د ،ضایع نه شي او نه لویږي پولیس الس ته و
 له بده مرغه چې بیا په الس رانغلې. خو ،ېپست کړل

ځکه چې  ،سخت مایوسه وم په وجه رسیدو نه د پاڼو له یوې خوا د بیا چې کله ډنمارک ته ورسیدم،
له  لیکلي وو؛ سره ځایونوله  پیښو د او له نیټو ډول په مستند پیښې داشتونه او ترپراګ پورې مې ټول یاد

 نښیځلم چې د وې دومره سره ونغاړلم او ستونزو نویو نوې ټولنې او بلې خوا په ډنمارک کې نوي ژوند،
فرهنګي  ځینو مې د بیا خو ؛ځواک مې په ځان کې نه لیده توان اوبیا لیکنې  د اویادول  بیا را پیښو هغو

 تړله. و همدې لړۍ بیا لیکلوته مال د نګاریپه ټ غړو خپلې کورنۍ د د او دوستانو
                                                                               هم تیر هیر شیان  وي او یا نیټې زما هیرې شوې ځای او پیښیدو د غوه د ښایي ځینې پیښې او

 نه وې لیکلې.مې په یاد شوي وي چې په لومړي وار رابیا 
بل چا په  یا د لیدلی حال دی، خپلو سترګو زما د دې شوې پیښې یایا پایه پورې سرنه تر دې لیکنې له د

 اعتبار زما له پاره د لیکل شوي دي چې اساس یادونې پر وخت د ځای او وظیفې، تحصیل، نوم، حواله د
 یې نه ګڼم. اعتبار وړ چې دومره دمې لیکلي دي، اوریدوله قراره  هم د یا او دي، وړ

یا  بلې کومې یوې په باب لږې، د په باب ډیرې خبرې کیږي او یوې ډلې ټوپکیانو که  په دې  لیکنه کې د
 تکل لرم، تبلیغاتو دضد  پر کومې ډلې مانا نه لري چې زه ددې  دا د بلې ډلې جنایایت نه په نښه کیږي، د

کومې ډلې په  زه چې دخبره داسې نه ده.  تره زامن دي چې زه به یې پرده کومه؛ له مې داو هغه بله ډ
 ګولیدلي دي، ډیر پاتې شوی یم او هر څه مې په ستر حاکمیت په سیمه کې جبرا   د هغو د ،باب ډیر غږیږم

 په اور کې نینې شوی یمه. ظلمونو هغو د د وظیفه مې هلته وه او مې هلته و، کور
ه څه پ ډک شوی دی چې نورداسې  یوترمغزو کمپ نه مې دخوالو سترې ویرینې له نا غېد د د افغانستان  

به  غړې کړم نوکه غر»دی چې له وینو ډک ه وجه مې زړه داسېپ غمونو دغو د او کې ځایدای نه شي
  .«رنګ کړم وطنونه

 وړاندې کوم.ه چوکاټ کې یوه یون لیک پ د تصویروړوکی  زې یوغمیدغې سترې  دلته د
 

 پوهندوی آصف بهاند                                                                 
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 لومړی څپرکی
 

 

 :کابل حاالت د 
 
 

سترګې یې  دی محمد حسن نومیده، ته کړېده. چې مخامخ یې ما خولې خبره ده د ماما د دوست یو د زموږ
په  ېحبیب د سړي زوی و،یو شتمن  کابل د حسن سوز د باله. «حسن سوز»النوځکه یې انډیوا شنې وې،

    .هغه یې کول ،او هر څه یې چې زړه غوښتل لیسه کې یې درس وایه.
خاطر یې د سمستر په پای کې د  په د شا ملیدوسونه یې نه ویل او آزموینې ته در ،ټولګی ته به نه ته 

تا ریخ د آزموینې په ورځ  د ډول به آزموینې ته شاملیده.په دې  او ب پټاوه او سوځاوه به یې کتا يحاضر
 تاریخ له ښوونکي سره یو تن ممیز د .شو زموینې ته حاضرپه ډول آ موینې د وروستي ګډونکونکيد آز
یې  نو ،یږيهپه څه نه پو اریخ ښوونکی پوهیده چې  حسن سوزد ت .ډول ناست و رونکي په د څا یو تن او

 :او ورته وې ویل ده په خوښه پریښوده پوښتنه د
 «؟حسن بچیم بګو چی ره یاد داري» 
 :حسن دې نه وړي نه دې راوړي 
 «!صا حب جنګ خیبره بګویم» 
 :وتل خولې و ترسه یې سمدال نو ړي لکه چې درس ویلی دی،س ،ړوک ښوونکي فکر 
 «!بګو بچیم» 
په دوام ښوونکی  شوخیانو خپلو یې د نو ؛لوست کوم ارزښت نه درلود ټولګي او حسن ته چې ښوونکي، 

 :او وې ویل  مخاطب کړ
  !معلم صاحب جان هیچ پرسان نه کو او»
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یک حال  ایتوشترها میدوید.  ،اسپ ها میدوید فیل ها میدوید، تومره دې مه تره دې، یک خاک باد خیست،
دروازې خیبره اوچت  ،دا شدیک پهلوان پی که ده امی وخت بودخیست که سګ صاحب خوده ګم میکد. 

 «نه کنم ده فرق تو بخوره...اګه کلی مه ایسو کد، که امی وار کند،
اوه له  )ګډوډي( جګړه خیبر دغه د خو دی؛ او و ودوړکله په کې اړ هسې هم آرام نه و،هر افغانستان خو

چې  هلته ښې پورته شوې یې ال لوخړې خو شوه. و په کې پیلرا هیسې ښه په مزکال  ۱۳۵۷پنځوسم 
 .لته پیل کړ وروهل  په مزه پکی نډیانوګاو واچول او لرګي او تیل نور ورباندېد مرستو په نامه  نړیوالو

 د کابل پوهنتون د سوځم.سوځنده تاویې په  اونندارې ته ناست یم  لمبو د دغه اور زه له خپل زلمیتوبه د
ره س مامورینو حکومت له نویو نوی .پرده پرانستل شوه نندارې لومړنۍ پوهنځی محصل وم چې د توادبیا

 دخو  هوساینې له پاره ښه نیت درلود؛ خلکو د وطن او ټولنې، دوی په خپل زړه کې د پیل وکړ. په کار
وتل او په تطبیق  و ډیر په بیړه رانونه افرموو.  خلک احساساتي ډیری برخه بې تجربې اومامورینو نویو 

ګوندي واک  روڼ اندي په دې پوهیدل چې یو .واخستل شو رکې یې هم له بیړې او زور زیاتي څخه کا
 ي.په بله خوا بیا یټولنه 

څه  ې هرچ سړې جګړې په زرنده کې داسې اوبه تویول و د ي تبلیغات،باندن دننه او کورڅنګ  دې تر د 
 عقیدتي ،سیاسي بدلون له افغانستان کستان دپا اوایران  هیوادونو ګاونډیو .ضد درول نوي بدلون پر یې د
نوي  د اونړۍ کې منفی تبلیغات  سیمه او ه،نپه هیواد دن له.ضد با  پر هیوادونو خپلو دمي پلوه نظا او

وحشت فضا را منځ ته شي  اختناق او د سبب شول چې دې د ،ناوړه چلند بې تجربې مامورینو د حکومت
 .شياړ ته مها جرت او خلک کوچیدنې او

 ګوندیانو واک د واک نشه ټولې څوکۍ اوسیاسي  د ګوندي سیاست او یو په سیاسي برخه کې چټک بدلون،
  .وېپه دایره کې راوستې  اختیار د

 ګرامر ته د موږ تږي هللاحبیب دوکتور پوهاند استاد وم، محصل دریم ټولګي دهنځي وپ ادبیاتو دزه 
به  کله داسې هم کیده چې دی .جوړاوه هم ځان ته کوم شخصي کور او په همدې وخت کې یې کاوه تدریس
 :نه وکړه پوښتنه ور کله به مو چې وخته راغی. درس ته ناپه خپله 

 «ناوخته راتګ وجه مو څه ده؟ اوبښئ د» 
 ویل: ده به په خندا و

 «دلته ګرامر. کې ګلکاري ده، کور ګیریم،زه په دوو ګافونو کې  بچیانو» 
 :وتل خولې و ناڅاپه به یې تر و،ش به په قهر رنګ به یې تک تورشو ،تنګ کړ به چې ډیر بدلونونو نویو
 «ننوتل... موټرو په تورو شول، ښکته را غرو له تورو»

 وهل ،بندول یې نیول،هره شیبه به  غوندې کړ، کې کوم ګوندي یا دولتي مقام یاد که چا به هسې په ټوکه
دې توان نه  د ډیری خلکو تښتیدل پیل شول. له مخې پټیدل او همدې دالیلو د کې وو.په انتظار او وژل

پښې  هغو یې چې توان درلود، .شيیوه والیت څخه بل والیت  ته الړ یا له ته سیمې بلې یوې درلود چې له
ا چ .هاجرو قافلې په روانیدوشوېم چې د همدلته و .رګ له کومې ځان وژغوريم د ړې چېیې سپکې ک

 خلک تلف شول. ډیر تیښتې توان درلود الړل. چې د
زدکړو دې  لوړو وګړي په لومړنیو او یو دنړۍ په کوم ګوټ کې پیدا شي چې  داسې بد بخت ملک به د

پوهنتون په علمي  د السه کړي، تر (P H D) سندزده کړو لوړو یوه مسلک د د مصارف وشي او ډیر
لکه  هغه سر بیا دې د ې په ټولنه کې د خدمت جوګه شي اوپه صفت د ملي کدر یو د ل شي اوکې ومن کدر
 ؟غوڅ کړای شيمرغۍ سر د
یم کال محصل وم، ډاکټر در پوهنځي د د بیاتودا زه د یوه غوره نمونه یې ډاکترغال م غوث شجاعي دی. 

 .نن پورې پسې تللی دی ترنا څاپه ورک شو او  ته د فلسفې تدریس کاوه، شجاعي موږ
ورځ په ورځ  نهپه منځ کې تضادو پرچم ډلو خلق او د حاکم ګوند، د په خاطر السه کولو تر قدرت د د

د هیوادونو کې په بهرنیو ایستل او پوړوچارواکو لوړ ډلې د پرچم د له وطن څخه دډیریدل چې نتیجه یې 
 په حیث مقررول و. سفیرانو
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لو خپ اوس پرچم ډله په خپل ټول قوت سره د خو درلود،دننه لږکی اپوزیسیون  پخوا حاکم رژیم کور
 .زمینه برابره شوه تبلیغاتو رژیم پرضد د ته ال د باندې مخالفینو د کور .ضد ودریده پر ملګرو ایدیالوژیکو

تودې  ورو ،ورو سړې جګړې ځای حاالت داسې راغلل چې د خو ،و ښه په مزه تود سړې جګړې ډګر د
 جګړې نیوه. 

حملو الندې  چې دی یې ښه تر منفي ټکي وو امین په وجود کې څو نظره د مخالفینو له امین د حفیظ هللا د
 راوستالی شو.

 .ټاپه پرې و وهلهفاشیست  د هغوی او پښتون و، رقیبسخت  په ځانګړي ډول د کارملیانو ،ډلې د پرچم د
 ه.اولګوورباندې  ، یعنې ضد شوروي تورانتي سویتست د ځکه یې ،په امریکا کې یې تحصیل کړی و

واژه  په وجه یې نورمحمد تره کی و خپل منځي تضادونو کې د په خلقیانو خال ف او پالن پر روسانو د د
 ځان یې د میدان یکه تاز کړ. او
 وروف په الس خپله مبارکي پوزان خپل سفیر د ۍ په پیل کې روسانوواکمن امین د سره له دې چې د 

روسانو له  ال  دچې کام سره کړل دوه عمله یې تر ،ځای چې مننه ورنه وکړي دې پر امین د خو ولیږله،
 کې وو: حیثیت سره په ټکر

  :روایت له مخې مد ابراهیم عطایي دمحاستاد د  
یوې کتنې په  بل یې د ویست اوابلوف نومیده له افغانستان څخه  شوروي سفارت یو غړی چې یو یې د
باندې  زانوف انتقاد وروپبحث کاوه.  سر بلوف د اخراج پرا دپوزانوف سره  شوروي سفیر کې دترڅ 
پوزانوف مخ یې په یوه  او امین سخت په غصه شو پښوالندې کوي. چې دیپلوماتیک مقررات تر وکړ

 ،محمد ابراهیم عطایي د)وګورئ:  .نه دی ادا کړی افغانانواوسه پورې یې پور چې تر څاپیړه ونازاوه
 (۴۱۷ – ۴۱۶ص ص  نګاهې مختصرې به تاریخ افغانستان،

ولیږه  په توګه ور سفیر سړی د ځا یې داسېپر وغوښت او ې وکړل چې پوزانوف یې ورهم داس روسانو
. امین غوښتل چې فکرت احمد جانوویچ تابیوف نومیدههغه  مرګ پال ن یې په ال س کې و. امین د چې د

او له دې نه په  ؛ په دې مسایلو کا .جې .بې ښه پوهیدلهسره روابط ښه کړي امریکا او هیوادونوګاونډیو 
  حکومت رامنځ ته نه شي. چې په افغانستان کې غرب پلوی ډارکې وه

غا شاهي ته دنده آ وزیر بهرنیو چارو پاکستان هم د وکړ، وړاندیز اړیکو ښو کله چې یې پاکستان ته د
 دا ځنډونه. خنډونه یې پیښول او مخالف ووسره  روسان له دې سفر خو ،ته والړ شيوسپارله چې کابل 

جدي د کال  ۱۳۵۸ هغه د ېچې پورې پیښول ورځ ترتیري  د روسانو د او وژلو امین د د یې خنډونه او
 ورځ ټاکل شوې وه . ۲۷دسمبر  د  شپږمه یا

په ملتیا له  پالر دانشمند او مهربانهخپل  دې کرښولیکوال( د )د جدي په څلورمه نیټه زه کال د ۱۳۵۸د
مو بیشمیره  رشمال نه کابل ته په را غځیدلې ال افغانستان له د. بغالن والیت په لوري روان وم نه د کابل

څلویښت کاله یې د افغانستان په او دوه  نظامي سړی وچې یو مې  پالر ټانکونه ولیدل. او پوځي وسایط
سره یې  په ډیرې خوا شینۍ ،هحرکاتو او سفر برۍ باندې ښه پوهیدنظامي اردو کې خدمت کړی و؛ نو په 

 ویل: و
او دا نظامي سوقیات بې څه طیارو بنګهاری  شپې له خوا د په کابل کې د کوي، خدای دې خیر زویه!» 

وروسته  ویوې شپې تیرول تر په بغالن کې مو «ته ځانونه ورسوو. ښه به دا وي چې بیرته کور نه دي،
  .ځانونه کابل ته ورسول

شوروي سفارت ته  دا کلی او ې وکلی کنومي چهاردهی په دهمراد خان  کابل د د زموږ پالرنی کور
ټوله کورنۍ  له بده مرغه زموږ ځکه نو ؛ټن نه لريروت دی او له داراالمان سره هم دومره واڅیرمه پور

 ه وه.نندارې ته ناست وژل کیدو د افغانانو نورو ګڼ شمیر امین او د ،د یرغل روسانو د مان باندېپه داراال
کارمل له  .قدرت ګدۍ ته ځان ورساوه دروسانو په ټانک سپور برک کارمل دتیک ډول بمااډر ې سغپه د
چې  سره ویل دا به یې په ټینګار. په استفادې سره تقریبا  پنځه کاله روسان وغولولټوا توان نه خپل 
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 مخور، و له پاره یې لویه جرګه راوغوښته،غولول او روسانو د خلکو د دي. اکثریت خلک په ده پسې والړ
 ول او په لویه جرګه کې یې کینول.وغول په تحفو او په بهانو سپین ږیري یې په پلمو، ن اومشرا

 خولې خبره ده چې ویل یې: استاد اسد آسمایې د د
 سخته خواشینۍ کې راګیرنه کړ.  موپیدا  ولټاوه، درې ورځې مو ناڅاپه ورک شو، )الالجان( زما پالر»

 ه ددی هم لک پایه نوی و. تر الال جان سر یدا شو.پ که ګورو چې  درې ورځې وروسته سړی را وو،
 او په بدل کې یې دغه چپن، لویې جرګې ته وړل شوی و الس ته ورغلی و، کارملیانو د په څیر نورو

 «لونګۍ او کالي ورکړل شوي وو.
په لټه کې شول،  پیدا کولو د نوي ډریور دوی د د کارنه دی. شول چې ډریور وروسته روسان پوه ډیر

په خپل ټول کارمل ډله په اپوزیسیون کې راغله او  بیا د ال س کیښود.چې په ډاکتر نجیب یې  هماغه وو
 پیل کړ. ضد کار نجیب پر توان سره یې د

نور هم پراخ  یې ساړه او تاوده جنګ میدان ؛ دپه لټه کې ووړنګیدو چې د شوروي دغرب په تیره امریکا 
شوروي قواوو پر ضد  دولت او د افغانستان بې توله سالح یې د بې شمیره پیسې او او تود کړ؛
 خوراک یې د بیوزلو افغانانوغوښې اوهډوکي وو.بلې تودیدله او ه ورځ ترجګړ .استعمالوله

له بلې خوا  شي،یې اوږد  دارۍ عمرکوا نه استفاده کوله چې دنجیب حکومت هم له ټولوامکاناتو د 
او  په تبلیغاتو ؛سعودي عربستان ځانګړي ډول امریکا او په پاکستان او ایران، هیوادونو: دشوروي ض

 ادارې فشارونه هره ورځ ډیرول. سره د نجیب پر مصارفو لوړو
 ،رهبرۍ کې بدلونونوپه  ماسکو د مصارف اولوړ روسي قواوو دراند ه تلفات، ان کې دبل خوا په افغانست

وتلوزمینه  د ووروسي قوا د څوارلسمې تړون چې په ژنیوکې ال سلیک شوی و؛ اپریل د کال د ۱۹۸۸ د
 وتلې. قواوې له افغانستان څخه و کال په فبرورۍ کې شوروي ۱۹۸۹ د څو برابره کړه،

 ،یوه میاشت وروسته وتلوله  د شوروي قواوو څ ارزښت نه ورکاوه.تړون ته هی یوژن امریکا او پاکستان د
 .وکړ جالل آباد باندې برید ، پروپه رامخکې کول مخالفینو افغانستان د د په ملتیا، خپلو ملیشوو د پاکستان

 د ډون درلود.هم ګ اکستاني ملیشووکې پ خوا زروپه شاوو څلور د او وعربان ګونوسلپه دې حمله کې په 
 وو. لفت او فشارونه ډیرهم مخادننه  کور څنګ، تر فشارونو نړیوالو او د سیمیزودولت باندې  نجیب پر

ضد له  نجیب پر او په ټول زور سره یې د کړی و سره الس یو له ستمي ګروپونو پلویانوارمل ک خوا د یو
 مخ نه اړاوه. جنو تبلیغاتوزهر هیڅ ډول عمل او

 هم د نور نظامي حرکت، تڼي په مشرۍ د خرابوالی او بطوارو نجیب د تڼي سره دبل خوا له شهنواز
 لګیا و نجیب له ټولې هوښیارتیا سره سره،بد نامۍ زمینه زیاته کړه.  او عیفتض واکمنۍ د نجیب د

په  باندې یې حساب کاوه، دوستمي ملیشووځان  پرچمی ګاڼه او په پرچم او ده بیا هم  اهات یې کول.اشتب
پارلي سخط سر کارمل د چې د، رواکوملکي چا اونظامي  پوړو واک لوړ ده د داسې حال کې چې د

رباني  د شورای نظار،له  کاویاني او... مزدک، احمد فریدمحمود بریالی،  نبي عظیمي، :لکه الرویان وو
 را واکمنۍ د ده د د ،ضد ده پر سره په تړون کې د دوستمي ملیشوو او ایران پلوه حزب وحدت ،جمیعت

 .زمینه برابروله ولوپرز
هغه  پالیسي ده او زړه روسانو پرچم پالیسي هماغه د نجیب اشتباه کوله او په دې نه پوهیده چې د  بیا هم
 هر عمل د کارملیانو او روسانو ځکه د ؛وړاندې کول وو اقلیتونو د ټکول او اکثریتونو ې دوطن ک په هر
 واکمنۍ ضد عمل و. د پښتنو

 :یې به چې ویلکله خوله په خوله ګرځیدله  خبره هر په منځ کې به دا خلکو عامو دهمد ې دلیل له مخې د 
  «.وهي پرچمی ترې جوړشي چې خدای و پښتون ټټوترې جوړشي، وهي نو آس چې خدای و»
 یو او لیمان الیقځړول او په سنجیب په دار کافات دښه م ځای کولو د یوپښتونولۍ  پرچمي توب او د

 ډلې منفي تبلیغاتو کارمل د د ،نن ورځې پورې تر سره،، له پرچمیتوب پسې پرچمیانو پښتنو نورو شمیر
 مثالونه. نور دغسې په سلګونو او .ديشوي جاري ساتل 
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 ۍ دواکمن نجیب د د و.کړی  ډهو ماتولو الپخوا د نجیب د د ګڼ شمیر ستونزو پر اساس، محمود بریالي 
یوې شخصي ناستې  د کې په ماسکوته  دې اثر لیکوال( ما )د چارواکي مقیم پیکار لیسو یوپټو پو دورې د

 ویل: په ترڅ کې و
په  امر وکړ، خوشې کیدو محمود بریالي د ان څخه داناهیتا راتبزاد په منځګړتیا له زند کله چې نجیب د

راوتو په وخت کې یې په خپله  خه دله زندان څ ،ږیره ډیره اوږده شوې وه محمود بریالي زندان کې د
 ې ویل:ږده ږیره الس تیر کړ او ووا
 «بچې حسین نه باشم. ،سرت نه ماندومبچې اختر اګه امتو ریش »
ي یې د محمود چې رهبرهم ګړندي کړل  کودتا کارونه نور ضد یې د یوې نجیب پر چې د هماغه و نو 

 په الس کې وه.  او... نبي عظیمي ،فرید احمد مزدک بریالي، کاویاني،
پروګرام شنډ  ملګروملتونو د ،په وجود کې دوستمي ملیشووجهادي؟ او د  کودتاچي قوتونواو په پای کې  

ملګرو ملتونو  دنجیب  ،مخه ونیوله وتلو نجیب د له افغانستان څخه د یې کې کابل په هوایي ډګر د کړ،
 .سره شوه تر مهمه هیله یوه محمودبریالي د هلته یې ږیره اوږده شوه او دفتر ته پناه یوړه،

 د ،خوست سقوط اپریل په لومړۍ نیټه د کال د ۱۹۹۱د ،تیرینکوټ سقوط کې دکال په اکتوبر ۱۹۹۰د 
و ځایوالی د نجیب کارملیانو مرسته او ی او له شمال ایتالف سره د سقوطمزار په مارچ کې د کال ۱۹۹۲

وخت  بهولو د ویالو نه د له وینو کابلیانو د او کنډواله کیدو کابل د و په دې ډول دا ؛کړحکومت په ګونډو
 ورسید. را
 
 
 
 

 :په تاشکند کې تم کیدل او ته زما سفر ماسکو
 
 
 
څه  سره یو ور ، خوومزه په خپلو ورځنیو کارونو بوخت  ،ېورځې و شپې وروستۍ کال ۱۹۹۱ د

 دبوخت و، کله، کله  ه کړوزد کې په لوړو په ماسکو (کتر لطیف بهاندډالطیف الال ) دا وختستړی. 
 :وتل . یوه ورځ زما له خولې واحواله خبریدویو د بل له تیلیفون له الرې 

 ر ستړی یم.ډیالال زه  
ولیږل چې موږ  را یکونهنللب یې کوچنیانو په نامه میرمنې او ا دزم چې زما او څه وخت ال تیر نه و،بس 

 :ویل ما خپلې میرمنې ته و وکړو. فرماسکو ته تفریحي س
 راشئ. ګزاره کیده بیا به تاسوکه  حاالت به وګورم، زه به لومړی الړشم، 
په  ې کورنۍ مې له ځان سره بونه تله.همدا وه چ مې یوه لویه اشتباه خو کړي، تیروتنېما په ژوند کې  

وطن باندې  پر ال کې و،سقوط په ح حکومت یې د ل چې ډاکتر نجیب استعفا ورکړه اوکت مې سترګو رڼو
 .ماسکو ته وخوځیدماو زه سیل را ماتیدونکی و  کارغانو تورو د
 کي کلتورازبروسي ـ  په تاشکند کې له ګډ .مشپې په تاشکند کې تم شو کې څو الرتګ په  ماسکو ته د 

په دې خه سن خلک اڅه د پ خو لږ پسې والړ شي، ي کلتورهڅه کوله چې روس ونانځوا .سره مخامخ شوم
تعقیب  ژوندی او را... بیرته ژوندی مړی ،لکه: خواړه، پوشاکرکي کلتوپخوانی ازب چې څه کې ووه

 ځوي.رغوایسته و ،و ورباندې تپل شویپخوا  چې روسي کلتور کړی،
جدي  ندانو فعالیت اوایراني شیعه آخو کي ټولنه کې دخالصه شوې ازب وي جغ نه په نوې راله شور

له یوې  خو ازبکان خپله دومره نه پرې پوهیدل، .ه څرګنده توګه احساسیدلعالیتونه پف مذهبي هڅې او
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نوې آزاده ایراني آخوندانو هڅه کوله چې  .باندې پوهیدل غوندې راغلي کسان ښه ور ما ،مذهبي ټولنې نه
 کړي.را ایسار ایراني ډوله شیعه مذهب په کړۍ کې د ،کانشوې ازبکي ټولنه او نوي آزاد شوي ازب

ې عام خلک ی ژوند لیدل کیده.غوندې  ګډ کلي یو او په کې د ښار ه ده،کستان پالزمینازب تاشکند چې د 
عصري بڼه  په نوي او تاشکند ښار مخې له پالن پخواني شوروي اتحاد د د .اک ديمینه ن ل اومیلمه پا

حرکت یې هم  او حرکت نسبي امکانات موجود وو د ،متمدن ژوند پرخوا نوي او د جوړشوی دی.
ډول ډول  نور او )ترام وای( ګاډيښاري  ښاري بسونه، ،میترو :عصري ترانسپورت لکه د .محسوس و

 وو.ترانسپوتونه په فعالیت لګیا 
را پورته  یوځل بیا سر شوروي ضد افکاروازبکي ټولنه کې  په ،سره سم له ړنګیدو اتحاد شوروي د 

 ان نسل دځو خو اوریدل کیده؛ ځوږ او څه غږ رضد یو پ کمونستي افکارو سوسیالستي او د .کړي و
 رهبري د دولتي آزادۍ پلویان وو؛ خومطلقې  او د دومره پروا نه ساتله اروافکاسالمي  کمونستي او
 په واک کې وه. غړو کمونست ګوند د شوروي د

ښار په  د یې کې ورځو لومړنیو په هماغودومره چټک عکس العمل وښود چې  شوروي ضد افکارو 
 نسکوره کړه. راجسمه کې پړی واچاوه او پړمخې یې لویه مد لینن په ي پارک کې عموم

ښې) پخواني شوروي اتحاد نه په میراث پاتې سړې غو له لبنیات، خوراک ترکاري، خلکو عامو د 
مدې له  ده منتو او آش ډوله خواړه خوښوي؛ څخه جوړ له وړو ازبکان زیات ټولو تر خو دي؛ (کالباسه

 .ویلې «خمیر خورک»ته ازبکانو ټوکتا   نپاره ډیری افغانا
له ورایه تر کلیوالي ژوند نښې نښانې  کې د سیمو تاشکند په ډیرو د ؛سره ،سره امکاناتوله دغومره 

 کبلې کرل شوي، ګالن او یدلی دی،غځ ته ورتاشکند مرکز ی واټ په منځ کې چې دلو د .کیدې سترګو
روسۍ  مالیې کلکه په ګل سیب دسمال تړلې، ګرمۍ کې چپن اغوستې، ازبک ماما په څلویښت درجو

              .دغسې نور مثالونه .په اړخ کې غوا پیایي ګالنو د په پښو کلوشې
له تاشکند څخه  ماسکو په لوري وخوځیدم. اډي کې دچې له تاشکند څخه په ریل ګ کال اپریل و ۱۹۹۲د
څه  هر په ریل کې دا زما لومړنی سفرو. یل ګاډي کې درې شپې درې ورځې الرده.ماسکو پورې په ر تر
 پراخوالی او... قزاقستان د دښتو د اوتاشکند شینوالی  د کابل په پرتله، د وو. ته جالب را
قزاقستان په  ال د زما فکر وړاندې روان و.مخ پر هرجن ښامارلکه قکې ریل ګاډی  قزاقستان په دښتو د 

 :شو خپور و له څپو څخه دا خبرګردانه ګرځیده چې د راډیکې سر دښتو
کې پناه  په دفتر ملتونو ملګرو نجیب د ډاکتر وتل اومجاهدین کابل ته نن د نجیب دولت سقوط وکړ.»

 «.واخیسته
منډې یې  او سر او هلته لکه لیونی په کوڅو بیرته کابل ته ستون شو قزاقستان له دښتو د فکر مې نو نور 

  .وهلي چې څه کیږي
مات  ور ،وسیال زهرو د ظیمونوتن شوو جوړو ایران کې د په پاکستان او، ابل باندې له هرې خواپه ک

بیا سقاوي  ځل بیا تکرار شو. یو تاریخ .کې و حتی ناموس په خطر مال او چا سر، هر د نو نور شوی و.
یي غنیمت په نامه  تله د ته چې هر شی په الس ور کټ مټ د سقاوي دورې په شان هر چا دوره راغله.
 الړې.کړکۍ هم په غنیمت کې  ازې اووحتی در تاال کول،
له دې قیمت  لکه افغانۍ ده. یوتیلیفون بیه څوې د ال دا ده چې کوم ټوپک وال اوریدلي و چ خو د خندا وړ

خاوند ټوپکوال له کوم  امتیاز غنیمت د دې د تیلیفون ماشین. نه د ،ویا امتیاز امرتیلیفون  څخه مطلب د
وم دکان کې آسمایي واټ په ک د ړي وو؛السه ک نیمت کې ترتیلیفونونه په اصطالح په غ کوریا دفترنه څو

 اخلي؛ نه به په درې یا څلورلکه افغانیوایستې وې چې دا تیلیفونووزه ننه ته په یوه میې دواړه پښې دکاندار
 یو پورې وه.درې سوو افغاننه تر سوو ماشین بیه له دوو چې د تیلیفون د په داسې حال کې

په هیڅ صرفه  .شو آزمویني سره مخ ناورین او ستر ټولو ترکې  خپل تاریخ په اوږدو کابل د په دې ډول
 ...نه په عزت او نه په ،نه په ناموس نه په مال، نه کیده.
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له ؟ د هغوی قهرمان او چې ټوپکیان نه ځان لوګی کړه ټوپکیانول «ملي قهرمان؟» ددې له پاره  ناهید د 
 .نظره نه شي

، بانکونه وزارتونه ارګ یې په غنیمت کې شمیره. څه یې کوالی شول. هر چا چې ټوپک درلود، هر 
دښمنیو  بیا نو ویشل شو. اچاهیو وب او واکداریو په څو ښار ویشل شوې. څې واټونه، ناحیې او کو،حتی و

شخصي او  سیمه ایزو، ،ژبنیو ملي، مذهبي، سیاسي، منځ له لویو تر ټوپکیانو او تنظیمي رهبرانو د
ځانځاني » یو د وکړې اوغځونې پورې  تضادونو کورنیو کلیوالي او تر نه نیولې، لیقوي تضادونوس

 ایدیالوژیو پخوانیو زړو کلونو په سل ګونو ټولنې افکار او خلکو د ،ته کړرپو را په ډول یې سر« ښامار
خو بیا  یې وخوړل؛ سرونه هیوادوالو زرګونو د زموږ وطن یې کنډواله او باندې ولړل شول، افکارو او
، خپل قوم او خپله ژبه هر ادګاري څلي په سنګرونو تبدیل شولمشرانو زړونه یخ نه شول. یټوپکي  د هم

                       چا ته بال شوه او...
ا کې لیدل او اوریدل هره ورځ مې په میډی هره ورځ مې رنځ ګاله، ،ته رسیدلی وم زه چې دا وخت ماسکو

 ښار زما کلی ګودر، زما کور راغلی دی او اورسیالو ته د زما وطن ،زما کلي زما کور چې زما ځالې،
 تورو او تنظیمي جګړو ټول کابل باندې دپه  کې سوځي. بل کړای شوي اور لک په دې نا روازما خ او

  څادرغوړیدلی و. تور، افکارو
میرویس  بوري اوده نتون،کابل پوه ډګر جګړو د ومزاري جان؟ سیاف جان؟ ا کې د ورځو په همدې شپو

 هرې ورځې په تیریدو د .بوري کې ژوند کاوهپه ده څیرمه کابل پوهنتون ته ور زما کورنۍ هم میدان و.
 خو لطیف الال هم تشویش کاوه، په خپله خوړ.ځان  ،دیوال به لکه زوړ یدله او ماجګړه نوره هم تود سره،

 .ده وضعه نوره هم خرابوله د ،ن حالتزما غمج
زما پر وطن  خو څه په وده او شنه کیدو کې وو؛ هر ،ماسکو طبیعت په کش کې و د د پسرلي موسم و، 

د یوې  د همدې غمجنو ورځو ړه کیدو کې وو.م او په سوځیدو څه  چې هر داسې ناورین راغلی و،
خښې  طبیعت په  ښکال ې مې دسترګ کوله،عت ننداره یطب باندې د د مې له کړکۍ نه ورځې مازدیګری و،

دای تعالی مې د خاطر چې خ ،کې ګرځیده را ګرځیده کنډوالو او ډاګونو مې دکابل په سپیروخیال  خو وې،
 :تورو وکړه تسال په دغو

 

 پریږده
 

 پریږده چې خپله مینه هیره کړمه
 ون ته شاکړمه نوردپریږده چې خپل ژون

 غمونولوپریږده چې زه خپ
 او دردونو سره لوبې وکړم

 ګناهونو سیوریخپلو  وینم د پریږده چې و
 نه ځمه بیا
 نه ږدمه بیا

 الرې ثواب پر خپل قدمونه د
 پیټی خپلو ګناهونو یږده چې یوسمه دپر

 عذاب خپلو ګناهونو زغمم د پریږده چې و
 کړم پریږده چې غم په زړه دننه تیر
 کړمهیر پریږده ایرو الندې خپل عمر

 پریږده چې وشکوم په خپلو داړو خپلې غوښې
 وخورمه دغم سکروټېپریږده چې 

 پریږده چې ځان لکه زاړه دیوال په خپله وخورم
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 کړم چې ځان لکه غمی په پنجره کې ګیر پریږده
 خپلو ګناهونو عکس پریږده چې وګورم د
 خپلو ګناهونو پیټی پریږده چې یوسمه د

 نه خمه بیا
 نه ږدمه بیا
 الرې ... خپل قدمونه د ثواب پر

 
۱۸/۰۲/۱۳۷۱ 

 ماسکو
 روسیه
 

                                                                                                                    
 :ویل ته و یوه ورځ لطیف الال را ،غمجن حالت کېیوې اسهمد
 در زما بچیان خپل او شه، ته داسې چل وکړه چې کابل ته والړ .تشویش څه نه کیږي او په دې غمونو»

که نه  اووالوزئ  مخامخ له کابل نه را و،ت وامکانا ترالسه کولو ویزې د دپه کابل کې که  سره کړه،
دې خدای  کابلیانو او کابل د ،راتګ غم کوو ته د بیا به دې خوا وزئ، له کابل نه په بل لوري و نو ه،کید

 «...او مل شي
ان ته کوونکو ځ کار الوتکې سره مې پام د لوته په ختې تاشکند کې آریانا الوتکپه  .زه کابل ته روان شوم 

آریانا  خو د وندان اوسي؛لیقې خاښې س ښکلي او د که کې باید کارکوونکي پاک،په الوت .واړاوهور 
رنګونه او الوتې بڼې یې درلودلې. ما په الس  زیړ سر، ټیکري پر خطا وې. منظمې او وار ې ناکارکونک

 کارکونکې یوېد الوتکې  ماتې وې او زورونه مې وهل، را باندې را خولې ،کې دوه بکسونه درلودل
 ویل: ته و سره وکړه او په ترڅ کې یې را میرمنې مرسته را

 «کابل او کابل نیس... جانت میشه، اي چیز ها بالی ره چي مې کني،! اې او بیادر جان» 
کمر  په دې کې غږوشو:  وروسته کیدل.رنۍ او کابل وړاندې ته مې کو سترګو کیناستم، ما څه ونه ویل، 

 بندونه وتړئ چې الوتکه کیني او...
دې  ا ترم ،خلک بدل شوي وو او بڼه ښار وخت کې د لږ لیدل چې په ډیرکابل ته په رسیدو سره مې و 

 کېر په هوایي ډګ ته جالب و. لیدل یې راپه دغې ورځې وې ولید،  نه ولیدلی، «؟مجاهد»ورځې 
وتم  و هله ترمینل .به ټول مجاهدین وي دا ږیره ور ما ویل ځه رژیم بدل شوی، مسؤلین ټول ږیره ور وو،

 .پشماپشم ووطن ټول کتل مې  ،
 ژرډیر سره له دغسې منفي بدلونونو خو نه بدلوي، ځان ژر خلک له تمدن سره له بده مرغه زموږ

څه  خو تګ ه څټپ په ځای دریدل اوځای پر  ،درلودکی بدلون منفي اړخ  لکوما ولیدل چې په خ بدلیږي.
 وو.  یدل پیل شويرواناوس مخ په ښکته  ،کوې

باندې  رواج په ټولنه مخکې رسم او کلونو سل ګونو د او ته ایښودل شوي وو خواې یو تمدن ټول مظاهر د
 تلویزیون نشرات او نوي رژیم د ته د ما کورنۍ مې ډیره خوشحاله شوه. الړم،ه رت کو مسلط شوی و.

 ته ناست وم. ځکه ټینګ ور خبرې ډیرې په زړه پورې وې،
 احمدشاه مسعود ،سرهله القابو وزیر ؟دفاع ښاغلی د ې په دغومره بجوویل چ خپرونې په پیل کې یې و د

په ټاکلي  خبرې مې یې ال نه وې اوریدلې. نه وه لیدلې او څیره هم ال؟ دې مبارک ما د بیانیه ورکوي.
عربي  اوږو،چپن پر باندې کوږ ایښی، سر پکول پر .ښکاره شوه را څیره وزیر ؟ښاغلي دفاع د د وخت

 پاسه غوړیدلی او... دستمال پرې د
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دی دومره پوچ او بې مانا  څه وایي. ؟شوم چې دا مبارک ته ځیر هم ور نور په خبرو یې چې پیل وکړ،
 جذابیت یې په خبرو هیڅ ډول کشش او ،ته نه پاتې کیده دفاع وزیر یا کوم مشر غږیده چې هیڅ خبره یې د

 تا به ویل کوم بیسواده شپون یا نا لوستی بزګرغږیږي. کلي په لهجه یې خبري کولې، د نه و،کې 
 
 

 «پلتې وایي اوپوهان غلي ناست وي.دی چې نا پوهان ا ترټولوبد وخت هغه»                 
 
 «سیدجمااللدین افغان»
 
 
 
 
 

 :پوهنتوننوی 
 
 

                                               
 اوقوي شوک راغی  باندې یو ما پر ا  واقع ،سره په لیدلو نونوناڅاپي منفي بدلو دې کې دټولنه په  زموږ

  :هره شیبه به مې په زړه کې همدا ګرځیدل
  یا خدایه!

 څه به کیږي او... دا څه وشول،
 نویو خبرو او په نویوویښیدم،  را ورو ،وروبیداریږي؛  څخه را لکه مریض چې له انستیزي خو 

 پوهیدم. باندېروابطو
 چې هغه و،علمي تحقیقي کارونه وکې مې څه نا بشپړ په دفتر الړم، پوهنتون تهپه سبا یې  شپه تیره شوه، 

 خویشکی او څانګې استادان صابر پښتو د ،کې مې خپل همکاران الرهپه  راوړم.یې  را ټول او کور ته
 :ویل ته و را په تنده لهجهنه وروسته یې  له خوږې ستړي مه شي ق رشید ولیدل.ـخال
رته ته بی ره تښتي،وخلک له ا دلته اور بل شوی، نه بیرته راغلې؟ چې ته له بهر راتګ وخت و دا هم د»

 «له! راځه اوس یې ګا ورته راغلې،
 ویل: هغه ته مې و کې سره کیناستو، په یوه دفتر رشیدق ـخالاستاد زه او 

دا زړه خوږي نه ډکه خن او هغه له تمسخر خلم.او داشتونه را یاد چې زه خپل ته الړشو، به دفتر وار یو
 وې ویل: وکړه او
 راځه!

چې  پوهنځي ودانۍ ته ادبیاتو د ایران پلوه حزب وحدت د ټوپکیانوغنیمت شمیرل کیده. دوخت پوهنتون  دا
 ویل: ته و ق رشید راـخال شوو، نږدې ور

 دفتر ته دې ګوره!
 څه دړې وړې وو. هر او که ګورم کړکۍ ماتې 

 نیم کاره یو او نیم کاره مقالې کې څو ارونواو نیمه ک داشتونو زما په یاد .الس رانغللنه هیڅ په له دفتر
ښایسته  ،کړی و کاله په دې کتاب کار ما څو نومیده.« کالیاتو نوملیک خوشحال د د» کتاب دا .کتاب و

 یې د له بشپړیدومخکې  خو شي، کلونه یې غوښتل چې بشپړ نور څو ټول کړي وو، مواد مې را ډیر
کتابونه  ، زما شخصيخوا کې په شاو عنوانونو سلو د دغه راز و.و ه کړيودات ور نغري چای او ټوپکیانو

  هم تاال شوي وو.
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علمي  پاڼو، کتابونو، پوهیدم چې دا خلک زما د ورو ،ورو خو غم کاوه، داشتونو یاد او پاڼو کتابونو، د ما
یې  ې اصال  بلک ؛په غم کې یې نه دي نه ساتي اوخیال  ه یوازې دا چېپوهنتون او... ن کړو،ه کارونو، زد

یا لوټ  تاریخي آثارو خلکو سپکاوی، د د، غال انسان وژنه، مقابل کې دپه  اونه پیژني په رسمیت هم 
 .دی دوی اصلي دنده او ورځنی کار د ...خلکو په ناموس باندې تیری او ورانول، د
 کې ویده وم، زه هم د پیل په غوږ نده ویده کیږي،ادرمیاشتی  وچې په ژمني خوب څ موجوداتلکه ځینې 

 :شاعر خبره لکه د ویښیدم. خوبه را له درانه ورو ـ ورواوریدلو،  او په لیدلو دې شیانو د خو
  

 «کړملړونی د تنوررقیبانو اور»
 

 زه ناڅاپي د هره ورځ سوځیدم. ،شوم لړونی زه اور خو ناره کې وسوځیدل،خلک لکه وچ لرګي په ت ډیر
زما  کتابخانې کتابونه، زما د سوځیدم.دوی په تناره کې  هره ورځ د لړونی شوم، تناره اور ټوپکیانو د

  بخاریو او نغریو د د ټوپکیانویوه پاڼه  ،ورځ یوههره  هم زما په شانې او نا چاپ آثارلیکلي چاپ 
 شول. ونياورلړ

 ،حاکم ووکې چې ټوپکیان  سیمو بلکې په ټولوهغو وانه وه،ر نه یوازې په کابل پوهنتون کې لګونهاور دا
 بلکې دازې په پوهنتون پورې نه وه تړلې، دا یو نه وه.اڅنګ په خوند سره رو تر غمیزو نورو غمیزه د دا

 وه ښه نمونه دهمدې فرهنګ سوځونې او کتاب سوځونې ی د هره خوا بل کړای شوې وې.لمبې  اوردې 
چې ښاغلي  شوې، سره له خوا په ویاړ سره تر ټوپکیانو د شورای نظار په ټولنه کې د لیکوالو افغانستان د

انجمن نویسندګان  ن درکتاب سوزا» هنرمندانه ډول یې د په ډیر ې اولیدل سترګو نادري په خپلو پرتو
 لیک الندې انځورکړې ده. سر تر «افغانستان

برخه  یوه وړه یوازې یوې نمونې په ډول فرهنګ سوځونې د اوکتاب سوځونې  د ټوپکیانو د دلته یې زه
 ۱۳۸۱مجلې د« فردا» خپریدونکې سویدن په ستاکهولم کې د د ،انه لوستونکي کوالی شيرد ژباړم. را

 »:بشپړ متن یې ولولي ګڼې شلـم مخ ته مراجعه وکړي او ــ اسد سرطان هجري شمسي کال د
 
 

 :په ټولنه کې کتاب سوځونه لیکوالو افغانستان د د
 

 انجمن د د ټولو موږ او رییس دفترهم قبضه کړ، ټولنې د لیکوالو افغانستان د د کې ټوپکیانو په پای... 
په ټولنه کې دا زموږ وروستی  لیکوالو افغانستان د د په څټ شوو. ته ور سید حاکم دفتر رییس، تحریراتو

 لیکوالو به د نور کوټه هم له السه ورکړې وای، دا کومه ورځ داسې شوي وای چې موږ که ،و سنګر
 بس. ټولنه یوازې یوه عسکري قطعه وه او

تیرې  چې خپلې ورځې په کې وو، ټولنې پاتې غړي مجبور لیکوالو افغانستان د د او وه وړه کوټه ډیره
 کړي.

 د خوب کوټه جوړه کړې وه. ا ست نه دریله ټولنې  لیکوالو افغانستان د د هغه نږدې یار، د قومندان او یو
 چې ښکلي او ایښودل شوی و، غټ میز یو لرګي څخه جوړ درانده له چهارمغز ریاست په کوټه کې د

 ...زړه وړونکي نقشونه پرې کیندل شوي وو
دورې ته هم په میراث  سره د طالبانو الوناخو او دوران له ټپونو مجاهدینو د د له لویې حوصلې، میز دا

چې بل ځای  و، رستم ډولی سړی په کار دروندوالي په وجه یې وي چې د دلیل یې دا ښایې یو پاتې شو،
 ته ولیږدول شي...

څوک  لیدل چې یو ورځو په ورځو، موږ کټ استفاده کوله او خوب د نه د قومندان له دې میز ټوپکیانو د
 .پرې ویده وي
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 بخارۍ خوله د د څنګه بخارۍ کیښودل شوه، تر دې میز د ورسید، کال ژمی را لمریز ۱۳۷۱کله چې د
 وه. تل خالصه څیر ،خولې په  د بې ادبانو

یې په رښتیا ډیره  شپې له خوا د خو ورځ یې لوستل، واشپه  او ،کتابونه یې لوستل عجیبه بخارۍ وه،
وازه  .ټوک مطالعه یې کوله ټوک، اوفصل  بلکې فصل، ه لیکه یې لوستل نه کول،لیکه پ کوله.مطالعه 

 خوله یې درلوده او له کتاب نه یې یوازې درې پایلې تر السه کولې:
 

  تودوخه،
  ،لوګي

 او ایرې.
 
 تیریدلو،کړکۍ له مخې  دې کوټې د د کله به چې موږ ،وه هخوب کوټ قومندان د رییس کوټه چې نور د د

 «... له پسې مطالعه کوي چې بخارۍ پر لیدل مو دې عجیبې بخارۍ ته کتل، تر سترګو الندې به مو
 چې کتابونه هم خالص نه وو.نه انسانان ال څه له ټوپکیانو په دې ډول

یوازې تون یې  و. پوهنتون هسې په نامه پوهنتون .لیدلی حال دی سترګو د زما بره نه ده،دویم الس خ دا د
 و. له پوهنتون څخه لیونتون جوړ کړی وحدتي ټوپکیانو پسې تللې وه. یې په خپل کار هپوه او، پاتې و
 د وخت پوهنتون دا هره خوا ګرځیدل.، ډلې ډلې؛ ټوپکونه په اوږوناولي مخونه  ې ببرې څڼې، مرداراوږد
روسي  کې پوهنځيپه  دبیاتوا زندان د اصلي ټوپکیانو وحدتي د خو ریښتیني زندان حیثیت درلود؛ یو

 د خونې اوسپنیزې پنجرې درلودې. البراتوار دد ژبې زدکړې روسي څانګې  ځکه چې د ډیپارتمنت و،
 .کې ساتل کیدل کړای شوی خلک په دې البراتوار اسیر له خوا ټول وحدتیانو
 :ته خوله اچوله خواوو دا وخت دوو (بتي جکړې سرتیريا)د ایران د نی ټوپکیانووحدتي 

 .وتهسیاف جان؟ ټوپکیان او په میرویس میدان کې د ته ولیوان شورای نظار پاسه د غره د آسمایي د د
جالبه  هغه تر کاوه. سره ه اصلي مفهوم ترکلمې پ د ،وحشت دوی دا خو وحشت دی. اصال   جګړه خو

 هم پرې کوي او په بدل کې امتیازونه هم غواړي. نن پورې ویاړ دا ده چې ترال خو
ۍ په شلمې پیړ د کراولي کراولیان( دي.) يکراولدوی رهبران او قومندانان  او په ځانګړي ډول د ټوپکیان

 ،سره انسانان داسې وژل هغه په دوو تومانچو وحشي قاتل و. او ستر ټولو امریکا تر څلورمه لسیزه کې د
په وینو کې لیت دیرش مرغۍ په یوه وار  شل او ،ځای یوې پر ټوپک باندې د ه ښکاري چې په چریزلک

 .يوپیت ک
ندی خونړۍ جګړې ژو یوې ورورسته له کې ښار می په اوومه نیټه په نیویارک م کال د۱۹۳۷ کراولي د
 :په کاغذ باندې داسې لیکلي وو یېخپل ټپ په وینو د او کراولي ټپي شوی و ونیول شو.

نه  ته به لطمه و چا هغه زړه چې هیڅ مهربانه زړه پروت دي، خو ستړی، دې کالیو الندې یوتر »
 «رسوي.

 جان؟ سیاف جان؟ مسعود جان؟ دوستم جان؟ دوی مشران او قومندانان لکه مزاري په تیره د ،ټوپکیان 
دوی  دي. کټ مټ د دوه تومانچه اي کراولي په شان جانان، او نورجان او ګلبدین جان؟ رباني جان؟

 وایي:
کې یې  خو په دواړو السونو رسیدلی او نه به ورسیږي،نه دی  ضرر هیڅ چا ته مو ،مهربانه یو ډیر موږ

 کابل خلک دي. ښه مثال یې د خه توت.داسې یې تویوي لکه پا چاپیره خلک وژني، سالح وي او ګرد
 :د ژوند په وروستۍ شیبه کې یې ویل او په پای کې کراولي په اعدام محکوم شو.

  «زما سزا دا ده چې ما له ځانه دفاع کړیده.»
تل کراولي دغه خبره په اوسني وخت کې، معاصر کراولي مسعود جان؟ په عین شکل عملي او اق وحشي د

کابل هډونه یې  دکې نینې کړل، رکابلیان یې په او مسعود جان؟ هم لومړی خلک قتل کړل، تکرار کړیده.
 :قهرمان؟ په نامه ویل بیا یې د او په کنډواله یې بدل کړ وران یې کړ، وسوځول،
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 «کابل دفاع کدیم.مه از »
 اوریدلي دي. څه مې لیدلي او ډیر پاتې شوی یم. ا  ټوپکیانو په حاکمیت کې جبرل د پاسه یو کا زه څه د 

 او ژورنالستانوتړلو  او آزادو، خینومور لفینو،دوی مخا د ټوپکیانو پلویانو، مسایل او پیښې خپله ددغه 
پایه پورې  تر نه وړې نمونې چې له سر به یې دلته څوزه  وخ لیکلی دي؛ او نا پییلو اشخاصو پییلوځینو 

 ته ولیکم: ، تاسومې په خپلو سترګو لیدلې
ډیرې جګړې کړي  کې منځو حزب وحدت اسالمي خپلو مزاري جان؟ داتحاد اسالمي او  د سیاف جان؟

 نړۍ جګړې وې.خو دا یې ډیرې درې خو دي،
چې  نیابتي جګړې وېبستان ایران او عر بلکې د دغه جګړې په اصل کې د وحدت او اتحاد جګړه نه وه،

دې  او دوړ مذهب ریښې وغځوي خپلې خوښې  او واکدارۍ خوښېخپلې  دپه سیمه کې هر یوه غوښتل 
 غوښې او وینې وې.افغانانو مو اع ناروا جګړې خوراک د

د  عه ایزم اوشیایراني  افغانستان کې د په هیواد په ځانګړي ډول زموږ څنګه چې دا جګړه په سیمه او
جګړې اصلي میدان یا ایران وای یا  باید د له پاره وه،رسیدو او واک ته د خپریدونفوذ،  وهابیت دعربي 

نه  پوهۍنا  له مذهبي احساساتو او خلکو د زموږ هیوادونو بده مرغه چې نوم وړوو خو له عربستان؛
 رول.املینو په ډول یې وکالو عخپ د استفاده وکړه او

سیلو سیمې  کابل د میرویس میدان او د رحمان بابا لیسه، د بوري،ده یې کابل پوهنتون، جګړې ډګر د
 د ،ل ورتلېپه ډو ؟ته د تحفې خلکو سیمو د نورو کابل دوی مرمۍ د کې د جګړې په لړ دا چې د وې.

 باندې سر پر اوسیدونکو د سیمو یادو اصلي میچن د« ...اللي په سر غم ده د»خو هغودې خدای مل شي؛
 تاویده: السونو ې الستی په دووګرځیده او د میچن

 .  ؟بل یې د مزاري جان؟ مبارک الس و او ؟د سیاف جان؟ مبارک الس یو
 تقریبأکې  نهوپه تلخ خپل کور بوري کې دسره په دهجګړو کې زه له خپلې کورنۍ  واړوپه دې درې 
 پاتې شوی یم. ایساردرې میاشتې 

استادان او  کابل پوهنتون د چې ،وکورونه و شمیر یو څنډه کې د پوهنتون ملکیتکابل پوهنتون په غربي  د
نه  ،دیوالونهد حویلۍ کې  دې کورونو په خپل منځ هم زه وم. په دې ډله کې یو ین په کې اوسیدل.مامور

پوهنځي  ادبیاتو د س استاد ډاکتر حضرتي،روزنې پوهنځي ریٔ  ښوونې او زما په ګاونډ کې د درلودل.
 له خپلو ادیتوریم مدیر پوهنتون د و دا لرحمنعبدامدیر وفرمایشات پوهنتون د  نصرتي، داستاد عتیق هللا

 وحدتی ټوپکیانو دا ګاونډی د لود.یو نا بللی ګاونډی هم در خو له بده مرغه موږ ژوند کاوه؛ سره کورنیو
 شفیع دیوانه یې باله. چې و، ظالم قومندان او مشهور یو

نوې جوړیدونکې لیلې په څنګ کې موقعیت درلود،  له پاره د نجونو کابل پوهنتون د د زموږ کورونو
 په لیلې د .درلوده انګړپراخ  نوې جوړیدونکې لیلې ډیر دې په منځ کې حایل و. دیوال مو یو یوازې
 .امپراتوري جوړه وه ع دیوانهیشف د کې دکانونو او خوا کورونو په شاو چوک دهبوري د د او انګړ ودانۍ،

 دغه شفیع دیوانه د رسامۍ او خطاطۍ کورسونه هم وو. طفي دعاهمایون  دهبوري په څلور الرې کې د د
 دونه په ډیرې بې رحمۍ لیکل شوي ښکلي خط ګانې اوایستل شوې تابلو ګوتو وعاطفي په هنرمندهمایون 
 چې بیا په ړندو مرمیو ولي ووته درد دهبوري په چوک کې یې د برق پایې  ایستلي وې او راباندې 

 احساسه انسانانو با په شمار ګوتو پرته له څو نارې سورې یې چا وانه وریدې، خو ،شوې سورۍ سورۍ
 همایون عاطفي هنرمند زړه. د او

 روژل او ه تړل، وهل، نیول، څه واک درلود. هر غوندې د قومندانانو نورو د ټوپکیانو د لکه شفیع دیوانه
 :یل شي چېو وښه ده  کوالی شول. یې څه
 شفیع دیوانه و. یې تورامپراچې « امارات متحده دهبوري»

 نویو نه د بادارانو له خپلو او اکماالتو خپلو د دوی مشرانو کله به چې د ت نه کیده.یې طاق بې له ډزو
ف ویشتل او یا به یې شفیع دیوانه به یا سپي په کالشینکو له پاره ډزبندي وکړه، ترالسه کولو د دساتیرو
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په اندازه لیرې کیښودل او په نښه به یې ویشتل او په دې ډول به یې  مترو سوو یا دوو سلو کوم شی د
 وژلو وحشیانه تنده ماتوله. او ویشتلو وهلو، خپله د

ښه په  دوی په ویاړ جګړه به د نو پیل شوې، «چغل بازۍ»او مزاري جان؟  سیاف جان؟ کله به چې د
ټول  موږ نو ؛هو نهوه تلخالندې ښه محفوظ کور زما د هیڅ امکان نه و. تښتیدلو او وتلو د ه.زورکې شو

 پاره موه نارینوو ل د په تاکاو کې پناه واخلي او زموږ چې ښځې او ماشومان دې ګاونډیان په دې سال شوو
ه ښه ډیر مو دغسې لکه په مړي یې چې اچوې، پرې کیښودل، اوږده قوي لرګي مو ،هوکیند بلنداژ یو

 .پاسه پرې واچوله د خاوره 
راکټونه له لرګو نه  شل سکر نه به یې دستګاه نه درلوده، له دهبوري ویشتلو د راکټ د وحدتي ټوپکیانو

راکټ له وروستنۍ  به یې د لین کړل، رمخ په ښار به یې براب ره کړل،اجوړه شوې سه پایه باندې سپ
ته وبه  ور او بطرۍ په وسیله شارت کړ به یې د رنو ،وغځاوه تهې کوم دکان یا کوټ لرې چیرته برخې نه
 :یې ویل

  «بخیر!برو»
چې  خوشحاله و دوی به ډیر واوښت، سیمې ته ورزخمې کابل مرکزي  د آسمایي له غره راکټ به چې د

 ویشتلې ده.الف لوري سیمه یې مخ د
 شمیرل کیده.غنیمت  او مسعودجان؟ رباني جان؟ ښار مرکزي برخه د دا وخت د

کله  ،ورځی په جریان کې به مو کله د محکوم وو. دمبورې په اوریدلو د راکټونوټوله ورځ د همدې  موږ
 ور سر ډاډ له پاره به مو هغوی د د له اورسو ور ډوډۍ او ته اوبه «ښځګلو»شپون صاحب خبره  لکه د ،

تکل  نیولو لیسې د مان بابا دحد ر ،ملتیاپه  دوستمي ملیشوو د، یوه ورځ چې وحدتي ټوپکیانو .ښکاره کاوه
 که کتل ،رسولې چې ښځګولو ته اوبه ور ما خوا یې مخ پر دهبوري مارش کړی و.پوهنتون له  درلود، د

 :زه یې وپوښتلم .وو بام باندې وحدتي ټوپکیان والړپر کور دمې چې زما 
 «کیستی، چي میکني؟»

زه یې تالشي کړم او وې  په بیړه راغی، و، چې حویلی کې بل تن یو دلته اوسیږم. ،دی مې کور ما ویل دا
 :پوښتلم

  «ده تاکاو کیس؟»
 .دي د ګاونډیانو ښخې او ماشومان ااو زم ازمویل  ما و

جال  ،هرې میرمنې ته یې جال میکاروف روسۍ تفنګچه یې په الس کې وه. مخامخ تاکاو ته ښکته شو.
 :تفنګچه نیوله او پوښتنه یې ځینې کوله

 «یه؟تو چیه؟ کي اوغو قوم»
. زه په ۍ ژبه پښتو زده کړې وهنموریې نوې  غیږې ماشوم و، دا مها ل د دانرلی بهری زوی پسزما کش

 رې ډوډۍ غواړم.وم :نه وایې و وار مخې یو دې سړي تر دې ډاریدم چې د
دوی خپلو  مخ په منډه شول.د دهبوري د چوک پر لوري ټول  وت او وسته له پوښتنو سړی بیرته وور 

 یوازې رحمان بابا یې ویل. ،ولهلیسې کلمه نه تلفظ ک د ،افادې له پاره رحمان بابا د لیسې د کې د منځونو
 ه وورت ږه اړولی و،وراکټ یې پراله اوږې ویشتونکی  او و بام والړ ګاونډي پر چې ال زموږ دیو تن 

 :ویل شول چې
  «ره بزن!رحمان بابا  !بزن»

 ولئ.هغه څه کړي دي چې په راکټ یې  ،ویل چې رحمان بابا مو وشرموه کې و ما زړه
یې  په سیافیانو ،ماته کړه سیاف جان؟ مال ور د په ملتیا دوستمي ملیشوو د، ورځ وحدتي ټوپکیانو په دې

 واړوله. ته مرګ ژوبله یې ورسخ او کړ زړه سوړ
 

 «کولوکېویاړ د اوښکو په وچولو کې دی، نه د وینو د سیل په جاري »
 

 )لرد بایرون(



23 

 

23 

 

 

 

 سپیو ته میلمستیا:
کور د کابل په اوومه ناحیه، شوروي سفارت ته ور څیرمه، د دهمرادخان په کلي کې موقعیت  زما پلـرنی

درلود، د جګړې له لږ غلي کیدو سره زما کشری ورور احمد شاه بهاند له هغه ځایه زموږ د خبر اخستلو 
سره  له پاره، زما کور دهبوري ته راغی، څو شیبې سره ناست وو او د جګړه مارو د وحشت کیسې مو

کولې. وروسته ما و ویل: ته دلته کینه، زه به یو وار کارتې پروان ته د خپلو ُخسر خیلو د خبر اخستلو له 
 پاره والړشم، ده ویل:

 ځه اوس خو ډزې نه شته، زه به هم درسره والړ شم.
ن دویمې په بایسکلونو مو پښې واړولې او د سیلو د شا له الرې نه په استفادې سره مخامخ د کارتې پروا

برخې ته ور ښکته شوو. د هغوی د خیریت له خبریدونه وروسته بیا د دهبوري په نیت وخوځیدو. دا وار 
موږ جرأت وکړ او له پولیتخنیک نه تر میرویس میدانه پر غځیدلي واټ باندې مو د تګ تکل وکړ. موږ 

امه شي. خیر را وخوځیدو. په دې نه پوهیدو چې دا هغه اشتباه ده چې کیدای شي زموږ د سر په بیه تم
مړي  سیلو ته په رسیدو سره مو زورونکی خوسا بوی احساس کړ. لږ وړاندې مو د واټ په شا و خوا کې

 ولیدل. ما مې ورور ته و ویل:
 هلکه! په دا بل سرک به د پوهنتون پر خوا ور تاو شوو.

 ده ویل:
 څوک خو نه شته درځه چې وړاندې څه پیښ شوي دي.

ه ور روان شوو. لږ وړاندې، میرویس میدان ته نا رسیده مې د لومړي ځل له پاره ولیدل بس زړه نا زړ
چې سپیوو مړي خوړل. موږ له ډار او خواشینۍ سره په لمدو سترګو د دې صحنې ننداره کوله، سپیوو 

ړۍ کله موږ ته کتل او کله یې د سیاف جان؟ او مزاري جان؟ د ترتیب کړې میلمستیا له د سترخوان نه م
 را پوهاوه.  مطلبږ ته یې دا کولې؛ خو د سپیوو کتلو موږ ته یو پیغام را لیږه او مو

دا څو توري د سپیو له خوا انسانانو ته هغه مسیژ دی ــ چې د ځینو انسانانو د اعمالو په وجه ــ د انسانیت 
 پر لمن د تور داغ حیثیت لري:

 
همنوع نه وژنو، نازوو یې؛ دا ستاسو همنوع دی، له تاسې انسانانو نه موږ سپي ښه یو، موږ خپل »

 تاسو وژلي!
 وژل د تاسو خوړل زموږ. 

لیوان هم په لویه پښه کې موږ سره ګډیږي، تاسو انسانان چې لیوانو ته داړونکي وایئ، نا سمه خبره 
 ده. سمه یې داسې ده چې تاسو انسانان له لیوانو نه هم داړونکي او وژونکي یاستئ.

ړل کوي؛ خو د انسانانو او لیوانو په منځ کې توپیر دا دی چې لیوان خپل هم جنس باندې لیوان هم دا
 حمله نه کوي، وژني یې نه؛

 مګر انسانان د خپلو ورونو له زورولو او وژلو خوند اخلي.
 انسانان لیوه ته وینې تویونکی او ظالم وایي او د ټولو ګناهونو بار او تهمت په لیوه ور اچوي؛

 انو داسې کارونه کړي او کوي یې چې لیوان ور باندې شرمیږي.خو انسان
 انسانان یو پر بل څومره ظلم کوي، مګر نوم بدي لیوان دي.

لیوان د ناموس مسألې ته په درنه سترګه ګوري او هیڅ کله یو د بل خور، لور او میرمنې ته په بده 
 ي.سترګه نه ګوري؛ دا انسانان دي چې دغه نا وړه عمل تر سره کو

 د همدغو دالیلو پر بنا موږ سپیان وایو چې:
 «ښه ده چې موږ سپي او لیوان یو، نه انسانان... 
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د بویونو د څپو په منځ کې له یو عالم غمونو او ډار سره، میرویس میدان ته ورنږدې شوو. د میرویس 
څلي غربي لوري ته یو میدان څلی د سیاف جان؟ او مزاري جان؟ دجنګیالیو تر منځ د برید کرښه وه. له 

تن د پښو پر سر ناست و او ټوپک یې داسې په غیږ کې ټینګ نیولی و، لکه خپل زوی یې چې وي. موږ 
ته یې هیڅ و نه ویل. موږ د میرویس میدان د تیلو پر ټانک را تاوشوو. هیڅوک نه لیدل کیدل، د کبابي 

شیشې ماتې وې، موږ ویل ځه څوک نه هراتي نومي رستورانت مخې ته ورسیدو، د کافي ټولې کړکۍ او 
 شته؛ خو ناڅاپه د کافي له منځه غږ وشو:

 «صبر کو!»
له کبابي هراتي نه یو تن را ووت، د وحدت، د ګوند جنګیالی و او زموږ پلټنه یې وکړه، د پلټنې په ترڅ 

 کې یې و پوښتلو:
 «تو چییه؟ کیستي، کجا موري، قوم»
او فرعي سرک ته د تللو امر یې وکړ. ده غوښتل موږه هم د سپیو خوراک کړي، ما او احمدشاه جان په  

 سترګو کې خدای پاماني سره وکړه؛ خو د کافي له منځه نا څاپه غږ وشو:
 «صبر کو!»

 غږکونکی له کافي څخه د باندې را ووت، خیرن کالي، ببره ږیره، اوږدې څڼې، په خاصه فلمي ادا زموږ
 مخې ته ودرید، احمدشاه جان یې مخاطب کړ، ویې پوښته:

 « تو امو فلم بردار نیستي؟» 
 احمدشاه به کله، کله د خلکو د خوښۍ محفلونه فلم برداري کول، نو په پټ غاړه یې ورته و ویل: استم.

 جنګیالي خپل ملګري ته و ویل:
 « بانیشان که برن.» 

 ا ویستلو.په دې ډول خدای تعالی د مرګ له کومې ر
لیسې  د رحمان بابا د وخوځیدو. کبابي هراتي په دری سوه مترۍ کې موقعیت درلود، ور چې د زما کور

بړستن ډوله  یو پړسیدلی و، تودې هوا له کبله مړی ډیر د مړی پروت و. سرک په منځ کې یو په مخ کې د
دې له پاره چې خپله  د و، ټوپکوال والړ لیسې په مخ کې یو وحدتي د پاسه اچولی و. ځل یې پرې د

 قهرماني او غرور موږ ته وښي، خپل ملګري ته یې و ویل:
 «پرتو، یګ لیاف دګام سرې اوغان پرتو که خنک نه خوره.» 
وروسته بیا خبر شوو چې دا مړ زلمی د میدان ښار د نرخ د صد مردې اوسیدونکی و چی د سیاف اتحاد  

 ت احمد تکل سره یې څه خپلوي هم درلوده.اسالمي په لیکو کې جنګیده،او زما له دوس
د سیاف جان؟ او مزاري جان؟ تر منځ له درې ګونو جګړو څه وخت وروسته، کله چې د جګړې له 

 عاملینونه پوښتنه وشوه چې د جګړې اصلي دلیل، سبب، انګیزه او نتیجه څه وه؟
 دوی یې په ځواب کې و ویل:

 «                ندان کړې وي.موږ په جګړه هیڅ خبر نه یو، ښایي کوم قوم»
سره په یوه ټولګي کې یو هزاره زلمي درس وایه. دی محمد علي  زما د کشري ورور احمدشاه بهاند

نومیده. ده او احمد شاه د دوو ورونو غوندې یو د بل درناوی کاوه؛ خو له بده مرغه چې داسې وخت هم 
 ریوانه څخه را ووت.راغی چې د محمد علي سر د ایران پلوه حزب وحدت له ګ

حزب وحدت، چې د کابل غربي سیمې یې په خپله ولکه کې ونیولې، محمدعلي هم په کې لوی سړی شو. 
 د حزب وحدت یو غونډ په شوروي سفارت کې واړول، محمدعلي د دې غونډ رئیس ارکان و.

وحدتي ټوپکیانو په په دهبوري کې د استادانو کورونو ته مخامخ د موزیک لیسه پرته وه. دا لیسه هم د 
ولکه کې وه او څو تنه وحدتي ټوپکوال په کې پراته وو. دا د محمدعلي د خولې خبره ده چې په موزیک 
لیسه کې پرتو ټوپکوالو د جګړو په لړکې درې تنه پنجشیریان یرغمل نیولي وو. کله یې چې پوستې ته 

، دوی ته یې ښکته پورته وکتل او راوستل، نو خپل قومندان ته یې خبر ورکړ. قومندان صاحب؟ راغی
 طنز آمیزه ستړي مه شي یې ور سره وکړه، خپلو الس الندې کسانو ته یې وویل:
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 « اینا هم زبانای ماس، برشان خوب چای دم کنین که دم شان راس شوه.»
پنجشیري اسیرانوفکر وکړ چې رښتیا دوی موږ سره د همژبتوب رګی پالي، نو دم په دم چایونه یې تر 

 وني ښکته کول. په دې کې خبره تر درېو غټو نکلي چانکو واوښته. نو بیا یې وویل چې: ست
 «دګه بس اس.»

 بس اس نه و، د خدای غضب و چې پر دوی نازل شو. پیره دار قومندان ته غږ وکړ چې:
 «قومندان صاحب چای خالص شد.»

قومندان څه وکړل؟ داسې څه یې پنجشیریانو فکر وکړ چې اوس به دوی پریږدي چې والړ شي. خو 
وکړل چې د چنګیز جزاګانې ور ته تفریح ښکاریږي. امر یې وکړ چې د رجې تار راوړئ. تار حاضر 

 کړای شو. قومندان صاحب؟ مهرباني وکړه او وې ویل:
د رجې په تار باندې یې تناسلي آلت ښه شخ وتړئ او بیا درې واړه د پړي په ذریعه په څاه کې سر ښکته  

 نه پورته وځړوئ. کو
 دا و د یوه وحدتي ټوپکوال همژبتوب او رحم.

          
د کابل پوهنتون استادان او شاګردان خو الڅه کوې، چې دیوالونو یې هم ژړل؛ ځکه ټولو په رڼو سترګو 
کتل چې د وطن تحصیل کړي او ډیر زړه سواندي بچي هره ورځ په لمدو سترګو پوهنتون سره خدای په 

کوي. هره ورځ به چې استادان او شاګردان پوهنتون ته راتلل، د پوهنتون له عمومي دروازې اماني 
نیولې، تر ټولګي پورې به یې د ټوپکیانو ناولې څیرې، ببرې څڼې او بې بندوباره حرکات لیدل. ټول په 

 دې تمه وو چې نن به ښه شي سبا به ښه شي؛ خو مه دې سه.
ګ راتګ، د دوی له فکر او ذهن نه کامال په بله بڼه ډیر جالب و. یوه ټوپکیانو ته هم د دومره خلکو ت

ورځ زه )لیکوال( د پوهنتون له جنوبي دروازې پوهنتون ته ننوتلم. ټوپکمار چې د کلي په هزارګي لهجه 
 غږیده، ودرولم، را ته وې ویل:

 «چسه موکوني، کجا موري؟»
 ما ور ته و ویل:

 ورو یې له ځان سره په هزارکي لهجه و ویل: زه استاد یم. سر یې ټیټ ونیو او
 «چقیسي استاده، هر کدامشې میایه میګه مه استادوم.»

د رباني جان؟ د جمیعت، د مسعودجان؟ د شورای نظار او  دمزاري جان؟ د وحدت تر منځ جګړې او 
، ځای پر تضادونه ورځ تر بلې ډیریدل. شاګردانو د پوهنتون د صنفونو دروازې او دیوالونه ښکل کړل

 ځای یې پریښودل او کورونو ته والړل. پاتې استادان شول.عاصي پوهیږي او دوزخ.
څنګه چې د ټولو استادانو راتګ د پوهنتون سیمې ته نا ممکن و، نو پوهنتون یې تش په نامه د ښار مرکز 

ن راتلل، د پل باغ عمومي ته ولیږداوه چې استادان هلته یوازې حاضري امضا کړي. هره ورځ به استادا
 زړه خواله به یې کوله، حاضریانې به یې امضا کولې او بیرته به په ډیرې مایوسۍ کورونو ته ستنیدل.

د کابل هیڅ ځای مصؤون نه و. ټول کابل د ټوپکیانو په الس کې یرغمل و. هره کوڅه کې تورې شپیلۍ 
ه او د سترګو رپ کې د مرګ غږیدې او د ټوپکیانو اتڼونه خرپنده روان وو. هره ورځ څه چې هره شیب

امکانات وو. ما به هره ورځ له دهبوري نه ده مرادخان ته منډې وهلې چې د پالر په کور کې مې څه 
 پیښ شوي نه وي.

زموږ کلی د ګلبدین جان؟ د حزب اسالمي او د مزاري جان؟ د حزب وحدت تر منځ د برید کرښه وه. کله 
السه کړ او کله به بیا د ګلبدین جان؟ ږیرور پرې را شیوه شول، به دهمراد خان د مزاري جان؟ افرادو تر 

 خواره خواري د دهمرادخانیانو وه.
یوه ورځ چې د حزب اسالمي ږیرورو کلی الندې کړ، نصیرنومی ځوان خام او بې تجربې زلمی و چې 

وژلو تر څنګه زموږ خپل کلیوال او د ګلبدین جان؟ یو وړوکی قومندان او ټوپکي و، د نورو وحدتیانو د 
یې یو تن وحدتي ټوپکوال چې ښایي په کې مشر و، څو ځایه سخت ټپي کړ، بیا یې خپلو افرادو او کلیوالو 
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ته وویل چې څوک مرسته نه شي ور سره کوالی. هغه نفر د وینې په ضایع کولو له منځه الړ. په مقابل 
وتښتید، او وحدتیانوپه ځانګړي کې کله چې بیا وحدتیان برالسي شول، نصیرخان الړ په خپله مخه 

چنګیزي وحشت هر څه چې له السه وشول، ویې کړل او په پای کې یې د نصیرخان سپین سرې مور په 
 لویه الرکې راڅملوله او په خیټه یې خینجتې ورته وهلې.

یوه ورځ د ترخو ورځو مازدیګرو، زه هم په کلي کې وم چې د ګلبدین جان؟ تحفې د سکر شل په وزرونو 
د چهلستون او ریشخورو له خوا را ورسیدې. پر له پسې راکټونه د دهمرادخان په شاوخوا ولګیدل. زما په 
مخ کې زموږ د کلي شل کلن ځوان شاه آغا مخامخ په راکټ ولګید، خدای پوهیږي چې وجود یې څو ټوټې 

خامخ یې هدیرې ته شو. د کلي خلکو د ګلبدین جان؟ په الس د حالل شوي شاه آغا غوښې ټولې کړې او م
یوړې. د دې ځوان د وژل کیدو، د ده د کورنۍ او کلیوالو ګریوان شکولو او بدې ورځې په لیدلوسره ما 

 اتو او په دغه شعر انځور کړې ده:هغه شیبه په دغو کلم
 

 تا ته وایم!
 اې!
 اې!

 تا ته وایم!
 تا د جګړې تورې بال دوزخي خوله لیدلې؟

 زه یې خوړلی یمه
 چیچلی یمهزه یې 

 زه په کې تللی او راغلی
 په څو ځلې یمه

 په دکن کې پاړونه شته چې مې دم کا»
 «زه خوړلی اژدها تورې بال یم

 اې!
 اې!

 تا ته وایم!
 تا د جګړې تورې بال دوزخي خوله لیدلې؟
 تا د غوټیو په عمرو کله نظر کړی دی؟

 ستا د ګالنو په ځوانۍ، کله زړه سوی راغلی؟
 لښتو، تاند ځوانیمرګی لیدلی؟تا د تندیو 

 تا د ازغو د ټوکیدو شیبه زغملې کنه؟
 ما به جبرو زغملې

 اې!
 اې!

 تا ته وایم!
 تا د جګړې تورې بال دوزخي خوله لیدلې؟

 تا زموږ د کلي ځوانیمرګې ونې
 ښکته په ځوړ لیدلې؟
 تا زموږ د کلي

 د کړکیو
 دروازو

 سکاره لیدلي کنه؟
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 زه په کې سوی یمه
 اې!
 اې!

 ا ته وایم!ت
 تا د جګړې تورې بال دوزخي خوله لیدلې؟

 تا ته وایم!
 کله تا!

 زموږ د کلي ځوانان
 په داشکه باندې سوري لیدلي؟
 تا شل کلن بدن غلبیل لیدلی؟

 تا د سرو وینو
 سل چینې لیدلي؟
 تا ته وایم!

 ستا سو د کلي نجونې
 کله منګي پر اوږه
 له خندا ډکه خولګۍ
 ګودر ته تللي داسې

 اوبه نه ويچې 
 وینې خاندي ورته

 دوی منګی تش راوړي
 اې!
 اې!

 تا ته وایم!
 تا د جګړې تورې بال دوزخي خوله لیدلې؟
 تا د پاخه فصل ریبل په مردکو لیدلي؟

 تا د بزګر تڼاکې
 د درمندونو

 د لوخړو د څپو له پاسه
 کله لیدلي داسې

 چې د لوګو پر وزرو
 هسک ته روان وي
 خدای ته عرض کوي

 عرضونه کړيموږه 
 اې!
 اې!

 تا ته وایم!
 تا د جګړې تورې بال دوزخي خوله لیدلې؟

 وازخولی ګور به دې لیدلی نه وي؟
 داسې چې ژڼي ال ژوندي وي او ګورونه شکول کیږي ورته

 موږه ژړلي ورته
 اې!
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 اې!
 تا ته وایم!

 ودان کورونه دې لیدلي کنه؟
 داسې چې سترګو رپ نه وروسته

 کنډواله جوړه وي
 ې ګردونو کې شیبې زغمليما ی

 اې!
 اې!

 تا ته وایم!
 تا د جګړې تورې بال دوزخي خوله لیدلې؟

 تا ته وایم!
 هوښیار سړی به دې لیدلی نه وي

 داسې چې سا ایستلو وروسته لیونی وي روان
 ما ته په مخه راغی

 اې!
 اې!

 تا ته وایم!
 تا د جګړې تورې بال دوزخي خوله لیدلې؟

 تا داسې تاندې
 څانګېځوانې 

 په سپرلو کله لیدلي دي چې
 د سپرلي باد یې بیرته وچې کاندي
 ما یې په تمه څه عمرونه تیرکړل

 اې!
 اې!

 تا ته وایم!
 تا د جګړې تورې بال دوزخي خوله لیدلې؟

 تا داسې ښار لیدلی؟
 چې ټول ښاریان یې، رنځوران وي او روغتون نه لري

 او،
 په جهان کې پاړو نه وي چې یې دم کا

 خــوړلي یــوې ږیرې اژدهـا ويدوی 
 

۲۰/۰۵/۱۳۷۱ 
 
 کابل

 دهبوري
 

ما د کلي پر خړ دیواله باندې د شاه آغا د وینو د خالونو او داغونو ننداره کوله او د کلیوالو د ماتم په انګار 
باندې کبابیدم، چې زما بل ورور حنیف جان، سره له دې چې تر ما کشر دی، ما ته په جدي او تهدید آمیزه 

 هجه و ویل: ل
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 «ژر له کلي ووزه او ځان دې خپلو بچو ته ور ورسوه!»
د ګلبدین جان؟ جګړه له وحدتي ټوپکیانوسره وه او د راکټونو تحفې یې د هغو په نامه را لیږلې؛ خو زه  

په زغرده او پوره مسؤولیت سره وایم چې په هغه وخت کې په دهمرادخان کې نه د وحدتیانو کوم ټوپک 
 و او نه د وحدتیانو کومه قرارګاه.مار موجود 

 
 

 کابل یې وران کړوران یې مه وای»
 «الس دې یې مات شي چا چې ویشتي راکټونه

  
 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟                                                 

 ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟                                                         
 ؟؟؟؟                                                           

                                                             
 

 نندارهخپل مرګ  د                                        
             

 پسې وکړ: چې میرمن مې غږ را په نیت حرکت کاوه کور د وختي د پالر دغې ورځې په سبا مې سهار د
خوان مې له ځان سره ستر د مه نانوایي کې ډوډۍ پیداکړې.سترخوان له ځان سره واخله که کو د

بایسکیل  دخپله  او وبت کې کیښودپه نپه یوه نانوایي کې سره  دریمه کارته کې مې له پیسو په ست،یواخ
بیا تر  ،نه مې نیولې سم مې ولیدل چې له مورله رسیدوسره  وخوځیدم.لوري  په دهمرادخانپه سورلۍ د 

 دي. حرکت په نیت والړ واړه ماشوم پورې ټول په حویلۍ کې کوم لوري ته د
 چیرې؟ ما وپوښتل:

 څه خبره ده؟ 
 کوم یوه په خواشینۍ سره ځواب راکړ:

شوروي  ورڅیرمه رادخان اوکاغذونه خپاره کړي دي چې بیا سبا ته دهمبیګاه شپه د ګلبدین ټوپکیانو 
  خلک دې کلی پریږدي. الندې راځي، بریدراکټي  سفارت تر

 کلیوال د په دې ډول زموږ ګلبدین جان؟ او ګید،نه ل سفارت و پر روسانو دراکټ  حزب اسالمي هیڅ یو د
 نذرانه کول. سترګو شنو د روسانو
ما هم ټول شیان چې  .وسپارل ما بود پر خپل هست و دوی ټولو بلنه ورکړه. تللو ته د ته خپل کور ما ټولو

ت دهبوري په لوري مې حرک د بایسکل پرکنجوغه شخ وتړل او د په کې وې، هم نغدې پیسې اوګاڼې
 .ویل چې په ما پسې راځئ دوی ته مې و وکړ،

یره وره ومرګ ت ټول ښار باندې د په ټول کلي او ،وه هغسې توده غوښته،مارو جګړه څنګه چې جګړه
 وا چې د  ستر شورا سرک ته ورسیدم، ې دکارتې س د، بایسکل سپور کې پر اړودوړپه همدې  خپره وه.
تړلی کالشینکوف په الس  اوربوز یو شوم. برابر پوستې ور پر وحشیانو محسني د آصف جان؟ پاک شیخ؟

 کوز شوم. ،ته وکړ را امر دریدو او کوزیدو د
 ـ کجا میري؟

 خانه. -
 قوم توچییه؟ -
 تاجیک. -
 جاسوس ګلبدیني. تو نا، -
 پیش برو. بایسکله ده اي بغل ایستاده کو، داخل حویلي برو، -
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 اس. خیریت خو چي ګپس، بیادر او -
 پیش برو... پشت خیریت میریت نګرد، -
هم ناست  نۍ کې څو تنه نوریزم په زیر ته کړم.زمینۍ ته ښک پورې وهلو یې یوې زیر پورې وهلو، په

نو ما په ډیرې ملګري دي،  دې ټوپکیانو چې دا د وکړ اوساده ګئ له مخې فکرخطایئ خپلې وار ما د وو.
 ویل: ته و عاجزئ ناستو کسانو

 تړاو نه لرم او... له هیڅ تنظیم او ډلې سرهوایاست چې زه معلم یم،  ته مو و دې ملګرو ،ګورئ
 ویل: ته و لهجه را وکړه او یوه تن په ډیره آرامه کې زهرجنه خندا په شونډو په خواشینئ سره ټولو
 اوس پوهیږې. کینه،
 شیبې وروسته پوه شوم چې هغوی هم اسیران وو. څو
وړې کړکۍ  ،مځکې په سطح کې یې وړې د اسیران کړي وو، کومه زیرزمینۍ کې یې چې موږ په

څنګه  بایسکل له کنجوغې څخه خالص کړ. د زما بکس یېما زله دې کړکۍ څخه ما لیدل چې  درلودې.
کړ، په  ته پورتهویم پوړد ، په اغلب ګمان،نو سمدالسه یې بکس شول چې په بکس کې پیسې دي؛چې پوه 

 په یو ځان مینځلو د پیاده خانو دمدې ودانۍ ه د او کړم څخه یې جال اسیرانو له نوروما پسې راغلل، 
نه  په سختۍ ور انسان چې یو داسې یوه وړه کړکۍ درلوده، قد په اندازه تشناب د تشناب کې یې بندي کړم.

پوه شوم چې  ه لوستلوپ پاڼو ینوځ د کړکۍ په تاخچه کې دولتي ډوله دوسیې او پاڼې ایښې وې، د وتلی شو.
 ریاست کومه څانګه ده. تقاعد د تعمیر د دا

 زه یې د «دی یاره بې نیټې نه شته مرګونه قسم»مرګ استازوو ته سپارلم؛ او ماښام دغه زه یې په هما
 ه کې اچول.څاه وه چې ژوندي انسانان یې پهلته کومه  ته لیږلم، «شاده عهٔ قل»دې ورځې په ماښام مه

 .لشو کوز ودانۍ له پاس منزل نه را د هتن ونه کتل چې څد ایښودل شوو دوسیو له څنګونو ه کړکۍ ما پ
شوي شخص خپله کوز  را کې سره ویشلي وو. بکس ټول شیان په خپلو منځو زما د دویزما په ګمان، 

، دوی په خبرو .پیسو بنډلونه ديد یه ښکاریدې چې اله ور ،برخه په یو ګل سیب دستمال کې تړلې وه
چې  کې په داسې حال السه کړې وه، له برخه ترهغه چې خپ ورسیدل. بندیخانې کړکۍ ته را زما د خبرو

  پوښتنه وکړه: ژونډو خوره وه،رضایت خندا یې پر د
 «نفرکجاس؟»
 و هغه په ډیر غرور وښود چې سړی دلته دی. یې ور تشناب اشاره ورته وکړه. کیدو غلي تن د یوډلې  د

  ویل:
 «دګه توبیغم باش. که امي تاریکي شد روانش کو،ده قصیش نه شو، »

ته نه باندې لیدلو د یې زه پورته کیدل. ښکته و ،ګور چینجي لکه د نه ډکه وه، حویلۍ له ټوپکمارو
وې ګواښلم  کړل او ډالۍ یې را رد ښه بد باندې ګورم، چې زه د باندې پام شو یوه را د وار یو پریښودم.
 سره ،له دې سره تش کړم. ربه دې په ککره کې در جوانو دا ش تکل وکړ؛ کتلو د باندې دې د چې که بیا

 باندې کتل. د له څنګونو کاغذونو او دوسیو ایښودل شویو ې دما په تاخچه ک
له خلکو سره چې  دې ښار د غوندې وې، نا آشناټوپکیانو ډکه وه چې څیرې یې کامال   حویلۍ له داسې

 دې ښار کړه وړه یې هم د ته نه پاتې کیدل، دوی کابلیانو درلود. جوت توپیر ژوند کړی و، په کې موږ
یې له  لوی توپیر درلود، نه پوهیږم دوی یې ه خلکو سرهل ښار او دې کلي کور د ورته نه وو. هت خلکو

 زوړ بنده نه په کې لیدل کیده. ټول ځوانان وو، تقریبا   وو.کومه راوستي 
ماشوم هم ښکته پورته  یو مشرزوی غمي جان په عمر د دوی په منځ کې زما د دم چې ما وژني،زه پوهی
 به مې بیا بچیان وګورم او که نه؟ تیریدل چې زه مې زړه کې په مې ورته کتل او ه ډیرې نا امیدۍپ کیده،

 ورو په کمیدو شول، ،ټوپکیان ورو ډوډۍ وخوړل شوه. پاخه یې کړل، شول، په حویلۍ کې دیګي بار
صف په دې یوازې خدای او آ دا چې چیرې تلل؛ ته وا هیڅوک دلته راغلي هم نه وو. حویلۍ تشه شوه،

چې په عمومي  پاتې شو یوازې پیره دار وو،الندې ټوپکیان امر هغه تر ځکه د محسني پوهیدل، جان؟
حویلۍ ته یې هیڅ  کې ډوب و، رتونوچُ  خدای پوهیږي چې په کومو ناست و. دروازه کې ټوپک په الس
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کړکۍ شیشه مې هم په  د ،کته کړلښاحتیاط  وسیې مې په ډیرپه کړکۍ کې پراته کاغذونه او د پام نه و.
هغه ته  دی، ته چې کوم کور یلۍ شاوح مې هڅه وکړه چې دلومړی  وتم. و غلی را ډیر احتیاط ویسته.

له دیواله مې  خو وښیي؛ تیښتې الر را ه راکړي او یا داګوندې یا پن ،کړمخپل حال ورته تیر واوړم، ور
 «شورای ملیت برادرهزاره» دا د ډکه وه. ۍ هم له هزاره ګانوکه ګورم هغه حویل چې سر ورښکاره کړ،

له وارخطا ورځې مې خپلې څپلۍ هیرې  پښې مې لوڅې وې، اړخ په دیوال واوښتم.حویلۍ د بل  د و. مقر
لکه د چا خبره چې  و همدلته ښه بلد وم. نوکې  کارتې سې په سرکونو او د ه جوړتیښتې ت شوې وې.

 چغې یې کړې: باندې پام شو، چې را پیره دار د او هه. «مې پورکړېنورې  دوې ،دوې مې درلودې»
 «که میګریزه.نمان  نمان،»

 ځان مې د چا خبره لکه باد. د مرګ له ویرې داسې منډې وهلې، ما د خو پسې پیل شوې؛ راډزې 
پالر کره  اول مې د ګڼه ګوڼه او تګ راتګ په کې ډیرو. خلکو چې د شوروي سفارت سیمې ته ورساوه،

ته ویې  م وکړې او رایې نورې چیغې ه زما په لیدلو ناسته وه، سترګو ه سروکه ګورم ادې مې پ الړم،
  ویل:
  «چې ماشومان به دې بده ورځ لري. شه،ته الړ دې کور ژر !بچیه»

تګ په مهال مې له ډاره داسې انګیرله چې دا ټوپکیان مې همدا اوس دروي او مخامخ مې په  ته د کور
او ویښتان کړې انګوال سترګې سرې  میرمن مې ال وختي په ژړا او سیدم،ته چې ور کور مرمۍ ولي.
 شکولي وو. 

 کې پر په نورو هیوادونو دي.څخه افغانستان ته راغځیدلي  نږدې هیوادونو او لرو الرې له ډیرو واټونه او
 اوبو د نو هیواد افغانستان سیمه پیل شي؛ د چې څنګه زموږ خو باران وریږي؛باندې  الرو او دغو واټونو

دا خپله  او ي.وینو په الرو بدلیږ وینو په واټ او د الرې دځای وینې وریږي، دا واټ او دا  پر باران او
ال تر اوسه هم اکثریت سیاسي ګوندونه  الرې یې جوړې کړې دي. وینو د واټ او وینو افغانان دي چې د

 هغوی د د ګي،کې زان ټالونوپه  بهرنیانو فرهنګي او سیاسي پلوه د ،نظامي مذهبي، له ژبني، اشخاص، او
خپلو  بهرنیان یې هم د ازه کوي.اودس ت په وینو وخلک د او کوي په ژوند لوبې خلکو د ګرځیدلي،الس آله 

 .لکه نانځکې داسې لوبوي لوړتیا په خاطر مذهبي نفوذ او فرهنګي، او ګټو
 له هغو نه د چې قدم ایښی دی، واټ هر پر هره کوڅه او پر ،هره الر پر سره، کابل ته په ننوتلو وټوپکیان
مجبوریت  باندې د واټونو دغو پر وینو د افغانستان مظلوم خلک نن پورې دتر او واټ جوړشوی دی. وینو

ځینې چې  خو یمان شول؛ماشومان یت میندې بورې او ښځې کونډې، ډیرې ککرۍ خاورې شوې، قدم ږدي.
 د څو تر مزلونه وهلي؛باندې  واټونوهمدې  پر وینو د په څیر، الرویانو ورکو الر د خدای خالص کړل،

واټ  وینو د له بده مرغه د څخه ځانونه خالص کړي. له سوځنده لمبو د بل کړي اور ټوپکیانو
خپل نیلي سپاره دي  پرد پردي قانون او دیموکراسۍ د تورې لمنې په سیوري کې،  پرانستونکي اوس هم

هم ورباندې بلکې ویاړ نه یوازې نه شرمیږي،باندې،  رونوناولو کا، شومو په خپلو یې زغلوي.دربنده  او
 الندې وایي: شونډو ژړا کې تر ،په ژړا شنا الرو سر وي،په نا آ چې اکثرا  « الر ورکي الرویان» کوي.

 
 به دکان بخت مردم، کي نشسته است یا رب»

 «ګــل خنـده میستانـد، غــم جـنګ مــیفروشـد
 
 

ه ن ناموس هم صرفه ومال او  و په سر خلکو دوی د .ویې کړل ،څه له السه وشول چې هر د ټوپکیانو
غیرت  افغاني ننګ او د پیکي ګل جوړ کړ، د هرې پاکې پیغلې افغانستان د ناهید چې له ځان نه یې د کړه.

ټول بشریت له  بلکې د له پاره، افغانانو یې نه یوازې دپه تاریخ کې  او ب کړوخړ وینو په خپلو بوټی یې
له  وحشي لیوانو د شورای نظار د په خاطر ساتلو پت او عزت دخپل  د ؛پاره نه هیریدونکی درس پریښود
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مرګ  ،بې عفتۍ نه یې مرګ ښه وګاڼهله  نه الندې وغورځاوه، ځان یې له څلورم پوړ وتښتیده، حملې نه
 ابدي نارامتیا...  وای،که هغوی ته په الس ورغلې  او رپه برخه کړه، ابدي آرامتیا و

کابل ښار  د ل شوی دی.قهرمان؟ په نامه تپ دباندې  خلکو په بیوزلو افغانستان نن دالري  سر لیوانو او د
نه شي  نور دروندوالي بار د نوعکسو دمشرانو  د د وحشي لیوانو ځکه چې ،چغې وهي دیوالونه ژاړي او

وژاړي او خدای ته  کوکو ،نه شي ایستالی چې په کوکو کابل مځکه غږ د نه یې شي زغمالی، وړالی او
 روي.اما ب پر څو پورې ناولو ټوپکیانو قدمونه به تر دچې  وکړيعرض 

کابل  ته د ما تګ سره پیل شو.په را ټوپکیانو یې د اصلي پړاو بد بختي خوال پخوا پیل شوې وه، خو
ښوونې او  ف خبره را یاده شوه چې یوه ورځ یې داستاد عطاهللا رؤپوهنتون د ښونې او روزنې پوهنځي د 

 په مخ کې وکړه. دانوااست په ریاست کې دروزنې پوهنځي 
 اتیک ګوند دردیموکد افقانستان د خلکو  دغه راز نجیب په حکومت کې څه بدلونونه راغلي وو،ډاکتر د

 کوم استاد غږ وکړ:په همدې باندې تود بحث روان و،  وطن په نامه ونومول شو.
 شول.اوس نو غول ترې جوړ

 ف ورغبرګه کړه:عطاهللا رؤ استاد
 «بل څه ووایه. یو پخوا وو، غول خو»
 .ته وایئ اوس څه ور په راتګ سره عین قصه وشوه چې مرداری خو پخوا و، ټوپکیانو د

 او...  شاګرد ورک، کتاب ورک، استاد ورک، څه ورک در ورک وو، هر
 قلم په ټوپک. او نف په زندان بدل شوص

 ې تودیده.بل جګړه ورځ تر البراتوارنه زندان جوړکړ.ي څانګې روس پوهنځي د ادبیاتو د وحدتي ټوپکیانو
 د ټوپکیانو ټوپکیان ښکته پورته کیدل. په ځای یې ښاغلي؟ ه،شاګرد کډه کړې و نه استاد او له پوهنتون

که به  هم نه. ، کاروله یېچا نه پیژاندهترحم کلمه  کې د په قلمرو دوی د عملونه تکرارول. نیکونو خپلو
 و ویل بها پورې خندل به ټولو ور ټوپکیانو ترحم غوښتنه کوله، شفقت او د له الرې زاریو او عذر چا د
 یې:

  ترحم څه شی وي؟
 چنګیز وواژه، غه لمسی ه بچي د کوم نر غانستان په کومه سیمه کې داف د یرغل په وخت کې، د چنګیز د

په  نیزو ان دنسونو نه ماشوم له دښځوو بیا  سرونه ووهئ، چې لومړی د نارینه وو وکړ له ډیره قهره امر
بیا نا ړنګ شوي دیوالونه ړنګ کړئ او بیا څه چې ونې دي غوڅې  بیا څاروي ووژنئ، وباسئ، وسیله را
 یې کړئ.
کې په  په خپل غنیمت کړای شوي قلمرو یانووحدتي ټوپک پروسه اجرا کړه. په کابل کې همدا ټوپکیانو

 نه عالوه د له کارونو یزچنګ دوی د یې حیران کړی دی.هغه  ګرولی او سر چنګیز سره د اعمالو خپلو
ښونه یې شوروا انسان له غو د غوالنځې یې پرې کړې، ښځو د کې میخونه ټک وهل، په سرونو خلکو

خپل نیکه  په پای کې یې د مړي ګډا اختراَع کړه او سره یې د په پرې کولو سرونو د انسانانو د پخه کړه،
 ونې هم پرې کړې. په خاطر ولوخوشحال روح د د

 وهلې او وې یې وړې. مخ کې وبې ثمره ونې یې زما په  حویلۍ با ثمره او زما دپه دهبوري کې یې 
ټوپکی  سره کاوه، استدالل ور څه مقاومت او یو ادیتوریم مدیرو، د کابل پوهنتون ګاونډی چې د یو زموږ

 :ویل ته و یوسي چې په آرامه یې وردې خیر 
 «!ما مې چله بس اینجا امر ،ما قومندانم»
 مې ویل: ورته و ګاونډی څنډې ته کړ او ما

ځای پر ځای دې  سیاف کلیوال یې، که پوه شي چې د استدالل هم کوې، پغمان هم یې او ، دپښتون هم یې
 وژني.

 )لیکوال( یوه ورځ زه یې پیل وکړ. ونواو  پوهنتون په باغونو د خالص شول، ې ورچ له ونو د کورونو
ه ایل تنه څو وحدتي ټوپکیانو د من کې والړ وو،مخې په چ ریاست تر پوهنتون د سره د تنو استادانو له څو
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ایي ښچې مخې والړې ښکلې ناجوګانې  ریاست تر پوهنتون د چې د جاریان تبرونه په الس راروان وو،
له  .ځوانیمرګې کړي وې؛ خاص نظم ایښودل شوې په یو ته رسیده او کلو پنځوسو یې څلویښت یا عمر
پوهنتون  په دې وخت کې د س ته په شکایت ورغلل.یپوهنتون رئ څخه دوه تنه په بیړه د استادانو والړو

 د خو دی وحدتي نه و، یار و،دی پوهاند ډوکتورحسن سړی و. ډاډ وړ وحدتي ټوپکیانو له نظره د د س،یرئ
دې  د نه سیاسي او، یار عالم سړی وحسن ډاډ وړ و. دوی له پاره د ځکه د ،له قوم څخه و وو هزاره

 مخه ونیسي: پریکولو د ونو چې د مکلفیت درلود درکونو ستونزې په برخه کې یې له دوو
 ، پوهنتون رییس و یعنې د، پوهنتون مسؤلیت ورله غاړې و د یوــ 
ته وې  منله ورنه  م وهغه خبره ه وحدتي وحشیانو د خو ؛ه د تحصیل رشته ونې او ځنګلونه وود بل دــ 
 :ویل

  «مه خودم قومندان استم. ده،شه کي کشی س پوهنتونیبرو بیادررئ»
نن پورې  تر ې،ونې په ځای پاتې شو .چا منع کړل ونو له وهلو چې هغه ځناور د نه شوووه پ بیا نو
 کوي.شهادت ویر خپلو بچیانو د ې دي او دوالړ
چاپیلایر  چې ونې د وو،کې ډوب  ویر ونو د موږ، «یې په خره سپور راوړ. سورګل ،موږ تورګل زاړه»

 چې د نه وو خبر خو رول لري؛ تودوخه کې ډیر او سړود هوا په پاکولو کې،  ښکالکې، په ساتنه او
 چا ښه ویلي: هم راغی. وار ووسپنوو

 « موږ ساده دوی حرامزاده.»
 ساده ګئ له مخې ویلې چې: د موږ

 په دې ووسپنوو څه کوي؟ ځه دا خو سوځوي، هلکه دا ونې چې وهي،
د خپل وطن شاهرګ غوڅوي او په ترازو کې  په ذهن کې نه تیریده چې هغه به په تول خرڅوي، دا مو

  :چې ویلي وو، بهرنیو بادارانو ی ته خپلودویې ږدي، 
   «پاتې نه شي. روغ او یا ژوندي والړ باید افغانستان په درد لګیږي، افغان او هغه څه چې د»
حکومت  نجیب دډاکتر  دومره مې یادیږي چې د خو نه ده په یاد،اوس نیټه  ، ساعت اویقهدقته یې  ما

طاق ظفر مرمر  پغمان د د دوستمي ایله جاریانو مهال و،سهار مې ولیدل چې په خپلو سترګو وخت و؛
حاجي عبدهللا  .عبدهللا په سنګ فروشۍ کې خرڅولې حاجي په دهبوري کې یې د او تیږې راشکولې وې

 :پوښتل ش واسنګ تر
 «مه کړیدي؟وله کمودا » 
په ویاړ او  پس قاته بوټان یې په پښو وو، پونډیو جګې پایڅې او تر تن چې شخ لنګوټی یې په سرو، یو

 ویل: هسکه غاړه و
 «ای طاق ظپر پغمانس،میپامي یانې؟بیادر! اي سنګ او»

دغه دوستمي بې  ،خبره ده چې د خولو او ښځو نر کلي د دادل د سیمې د نرخ د د میدان ښار د دا زموږ
 نه به چې خلک کابل ته دو بانډوا له نږدې او لرې کلو باره خپلسري به په میدان ښارکې وال ړ وو، وبند 

کورنۍ زلمیان نه  د به خلکو به لوڅول. دوستمیانو ،پسې تلل خستلو اسایلو تدفین و یا د تیلو بورې، چای،
 سپین ږیرو وه. وظیفه د دا خطره وه، سر هغو د د لیږل،

به یې  په څاپیړو نو ره به یې چې پیسې پیدا نه کړې،س رووارو داسې هم شوي چې سپین ږی ،په وارو
 :وهل او ورته ویل به یې

 «چرا پیسه نداري؟»
 میراث یې ښه وپاله. دا اوته په میراث پاتې شوه  ټوپکیانو دغه لړۍ  چور د

 پیل وکړ،باندې  )سیمانو( په لینونو برقي بسونو لومړی یې د راغی، وار وروسته چې د ووسپنوو له ونونه
 .دا سیمان مسي وو او په لوړه بیه خرڅیدل نورو حاضرو فلزاتو قیمتي وو. ه تردا ځکه چې هغ

 .ووسپنوو په پرې کولو پیل کاوه نو اوو د دوی بیا کله به چې جګړه سړه شوه یا به ودریده،
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کابل  دلیدلی حال دی چې وحدتي ټوپکیان به  سترګو بلکې زما د خبره نه،س دویم ال او اوریدلو د دا
 ځیدليد میرویس میدان او دهمزنګ په لوري غ منځ، ن دارالمعلمین ترپوهنتون او سید جماالدین افغا

ښکته کول  سیمان را رقي بسونوب ه دوبتن څو سوټک او سندان به ورسره وو، وو، ناستعمومي واټ کې 
منظم به یې په بوجیو مال یې چې وي،  خپل پالر لکه د ،څولپه اندازه غو نیم متر به د ورون وتن او څو

 کې په ځای کول.
پایې نه  برقي بسونو د برق پایې او مخې د کوڅې د چې زموږ دکه ګورم  وتم، و بله ورځ چې له کوره را

 ل دټوپکوا ولیدل چې ښاغلی؟ وړاندې مې لږ پوهنتون په لوري وخوځیدم، کې د رتونوپه چُ  د پایو شته.
 ؟افغانستان خدمت ته مال تړلې ده

د برقي ولډنګ په  لګیا و .ښودلی و آسانه چل ور خپل بادار هم ځان نه په عذاباوه، مځکې په کیندلو یې د
 .یې پایه غوڅوله وسیله

و نن هماغه خ پوهیدل چې دا پایې چیرته وړل کیدې؛ په دې باندې هم یوازې خدایتعالی او مزاري جان؟
 واک پر ګدۍ ناست دي او وایې: په نامه د ؟جهاد او ؟مقاومت هماغه ټوپکیان د ظیمونه،تن

   نیکه حق دی. او پالر د دغه څوکۍ او اختیارات زموږ ،جهاد کړی موږ موږ په هیڅ خبر نه یو،
 تر بلې تودیده.جګړه ورځ  خو وانه وري؛ ډزوغږ دې ته وې چې حد اقل یوه ورځ دامید سترګې  د د ټولو

 ونه دراکټ کوربه و. راکټونو د کابل بیا له پاره تللی وم، کولو امضا حاضرۍ د چې پوهنځي ته د یوه ورځ
 آسمایي چغې وهلې چې: ډډو لګیدل. آسمایي پر

 
 «په راکټونو ولئ؟ وه بچیانوما څه کړي دي چې ما»
 
 :ویل په دې کې کوم استاد و چا اوریدلې وای.چیغې به  دا خو
 «به خیالم راکت میا یه!»
 :ویل ته و ژبه یې ورپه  د طنز ټوکي سړی و، عاقب چې ډیر اکبر محمد تدریسي مدیر پوهنځي ادبیاتو د
هیچ کس  شما استادام عجیب مردم استین، واال چوب مشکنانه. ده کانتینر ،او بیادر ،کارچي چي راکت  »

 ین.کس ګپ مې زن پشت هر از دست تان خالصي نه داره،
ی ا آمد، راکت برهان الدین ما هر دقه میګین که راکت ګلبدین آمد،اي مجاهدین بیچاره چي کدن که ش

ده  اونه برین ببنین کدام نفر یاف اس.اي راکت س اي راکت حزب وحدت اس، راکت شورای نظار اس،
 ګرمبسش میایه. چوب میده میکنه، کانتینر

ده  مفت دګه جای انتقال میتن. هنه بیبی کاالی مردما   خدمت آمدن. بر خو اي مجاهدین بیچاره چي کدن،
طالی زناره میګیرن  غم آدمه خالص میکنه.از پیسه ره میګیرن، خودش یک غم اس،اي وخت اي پیسه 

دخترام  نه خدمت یګان زن و دلشان خاست او بس فامیدي دګه اګه نه بیادر نه کنه او ورکه کسې چ
 خانې شان آباد. میکنن،

ازي  نه پرته. اوشتوکا اورام مې زنن که شاخایشه شمال سر مرخت اګه ده روی اولي باشه،یګان درخت 
جوپه خارج  ،هاونه مردمه بې پاسپورت بې ویزه جوپ کي کده میتانه بیادر س،کجاه کده خدمت کالن د

 بګو دګه چي کنن. تو روان میکنه،
 لې دګه انمي ګرمبسآشونیدین چي کدین، قه وخت که موسیقيده ا   ینه بس بیادر موسیقي شه کي کشیده.ا  

 راکتاو توپ و طیاره خوب میفاره.
نه خورده نه  مردم میکنن. لشه براورام کُ  دست شان میشه، نمقه ازا   ها چي کنن، ره ګکادګه اي بیچ

 ا پشت شان ګپ میزنین.شم بورده،
مامورین سابق که کتي  او میکنن.امقه خدمت  خو چرا نه برن؛ پنج تا بانکه نالت که بوردن، چار پدر بر

 ببرن. هاي مردمام اق دارن که بانک بود. نیکتایای خود ماش میګرفتن چوتو
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 ،ماشاي اي تنظیم دګه چوتو میشه ده دست دګه تنظیم اس، اونه ببین دولت خو داري شکر، شم خوچ
، اقش اس چي میکنه، که هر دلش غنیمتش اس بیادر، اینمي منطقه اقش رسیده، اس که بانک ببره. مجبور

 .دلش بایسکلش
ن ه کدام کتاب کتي ازي نیکتایای تامه چم اي چیزاره د ه میرین،ددل خود کپ کشی از شما استادا تمام روز

 «کدم. دګه پیش روی مه اي ګپاره نزنین که خبرتان ګفته میرین. خاندین و و دیدین
 

 «باید ژوندی موجود و نه ګڼل شي.هغه څوک چې د خپلې عقیدې او فکر د بیانولو حق و نه لري، »
 

 )مونتسکیو(

 
»»»»»»»««««««« 

»»»»»««««« 
»»»»«««« 
»»»««« 

 
 
 

 دریمه برخه
            

                      نوې ستونزې او کوردننه مهاجرتونه
 
 میدان ښار په لور: د
 
وحدتیان د  کله به روانه وه. ترمنځ جګړه کله غلې او ټوپکیانو د سیاف جان؟ ټوپکیانو اوي وحدت د

خوشال مینې نه لوخړې پورته  میرویس میدان او له دهبوري، ې لمبوجګړ د پرمختګ په حال کې وو.
 .ولهکمپنۍ ته یې خوله اچ او کړې وې
 محمد علي په مرسته دزما د کشر ورو احمد شاه جان د ملګري نوره ټوله کورنۍ  ،نه مې پرته له مور
 خو سم مې په یاد نه دي؛ .واوښتلهد جګړې له کرښې په نیت  میدان ښار له سیمې نه د ټوپکیانو وحدتي

 لوري د دادل په نرخ د میدان ښار د ،رني کليـخپل پل نور نو د شل تنه وو.ښځې به  او نر ،واړه زاړه
 وخوځیدو.
 وو چې خپل جګړې ویرې دومره وارخطا کړي د موږ .سره سم په خپله اشتباه پوه شوم رسیدو هلته له

ښاري حرکاتو سره کلي ته  ښاري خبرو او موږ له ښاري جامو، پام هم نه وو. مو اصال   وضعې ته او سر
 اورواج  هغه ځای له رسم و او خلکو هغو کوالی چې د نه شول موږ .هغه هم کوم کلي ته تللي وو،

ټولنه  یسواده،خلک ب هم ګزاره ګرانه شوه. چې هلته مو نوهغه و کړو؛ برابر ناستې پاستې سره ځان دفعتا  
نوی  هره ورځ یوه نوې ستونزه او یو کې نښتې وه. په لومو دودونو پخوانیو ډیرو د اووروسته پاتې 

 پیغور:
آسې هله  ،هله داسې شو دي، کالي یې رنګه دی، کمیس یې لنډ ټیکری یې وړوکی دی، سریې لوڅ شو،

 مرغۍ د کلي په کپس کې نه ځایده.        ي ښارخالصه  .دې ته ورته نورې ستونزې او شو
خپلوان  دا زموږ نو ،درې... شپې نه وه؛دوې  تیا یوه،نه دی چې دا میلمسخو دا حقیقت هم دهیرولو

پر اساس  دالیلو دهمدغو لي وای.پایه سات تر تنظیمي جګړو چې موږ یې د خانان وو کوربانه به څومره
د کابل په  میرمن مې چې  خپل بچیان او .کابل ته وخوځیدو ،سره اور په لوري زه او زما کوچنیان بیرته د
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من رمی او لطیف الال په بچیانو ته د دان ښاربیرته می ځای کړل،دهبوري کې په خپل کور کې ځای پر 
 پسې وخوځیدم.

 را وخوځول،له خپل پلرني کلي نه دوی مې چې  پیاده تګ یې نه شوکوالی. ،وه الال میرمن ناروغه د
کپړنګ  غنیمتونو په میدان ښار کې د ،وهله الر و رې دیرش کیلومتروله کلی نه تر میدان ښار پټروم

 :ویل ږیرور
  «تګ اجازه نه شته موټر د کابل ته د»

 ما وپوښته ولې؟
  : ویل ته و هغه په ځواب کې را

 «مه پریږدئ.احب امان امر دی چې کابل ته موټرتورن ص د دا»
ښتو بې پ بې پته او دومره نا مرده، مندان و،لوړ پوړی قو تورن امان چې د حزب اسالمي حکمتیار جان؟

 ولیږل شو خبر ور مړه شوه، زموږ په کلي دهمرادخان کې واده وه، په کابل کې، یې چې خور سړی و
 مړی یې په ځای نه شو خپلې خور د نه ګرځاوه او پسې و ده سر مړی دې په ځای کړه، خور چې د
 یې هم ال امرونه چلول. کلیوالو آسمانو سمه څه چې پر خو هلته په میدان ښار  کې یې پرغره او ؛کړای

په پای کې بله چاره نه  څه پې کوئ؟ ستاسې میدانۍ ده،خو واړاوه چې دا ته مخ را موږ )دهمرادخانیانو(
 دهمرادخان کې مو په سوالي هدیره کې خښه کړه. همالته په وه،
 
 تر پله الندې والدت: 
 

ره ښځه په موټر کې یوه امیدوا خوځولې وو، او وریرونه کابل ته را په همدې ورځ مې چې خپله وریندار
ښځې  د واوراوه، تورن امان فرمان موږ ته ماما د کله چې ږیرور کابل په امید روانه وه، سره د هم موږ

 ویل: خپلو خبرو په پای کې یې و د او وایه ته یې حال و زما وریندار او خاوند وارخطا شو
 خورې اوس به څنګه شي؟

پورې  ور ښځې په حالت پوه شو، ږیرور ماما چې د ښځې زګیروي ډیریدل. وخت په تیریدو سره د د
 د ځای نه و، بل شوه.له ډلې جال کړای  خلکو ځه د دوو نورو ښځوپه مرسته دبارداره ښ خندل یې.

وریندار راغله ویل  له نیم ساعت تیریدو وروسته، سته.ییوه پلچک الندې پنا واخ مجبوریت له مخې یې تر
 یې:

 شکر خدای په خیر خالصه کړه.
بیرته کلي ته هم د موټرتګ  په دې پوه نه شوو، کابل ته نه پریښودل، ولې موټر دا چې قومندان صاحب؟

تر کابل  له میدان ښاره کابل په لوري حرکت وکړ. د مو په پښو بله چاره نه درلوده،وږ هم م نا ممکنه و؛
پغمان تر دوه الرې پورې چې تقریبأ پنځه ویشت کیلومتره  موږ د خو ده؛ورې تقریبأ دیرش کیلومتره الرپ

حرکت نه وریندار له  نور نو ټرکې الړو،ودهبوري پورې په م هغه ځایه تر له پیاده مزل وکړ. کیږي،
 پاتې وه درې ورځې په ټپه پریوته.

ه هماغ ې وای.جګړې دمبوره به چا غلې کړ د پیل کړ.الندې ژوند  چتر تر مرمیو کابل کې د بیرته مو
 تاالن. او هماغه چور هماغه سپکاوی او خرک هماغه درک،

جالبو  د ډیرو ،ستاد ومنلي ا وتلی او کابل پوهنتون یو د سفه کې ماستري لري اواستاد اسد آسمایي چې فل
استې ناستې پ او خبرو ځانته د سره، لوپه وی خبرو جالبو هغه هم د تر او لوپه کو کارونو نا معمولو او

حاالت  لیونی اسد باله. یارانو حلقې ټولو د له امله زموږ ارونوک او دهمدغو خبرو ځانګړی سبک لري.
 اور ځان او کورنۍ د ځان او کورنۍ غم دې کوه، انډیواله دورته ویل چې  ټولو وو. ابیدورنورهم مخ په خ
ځان  ګزارې نه دی، نه وکړه چې کابل نور د هیله مې ور په وروستي ځل زه ورغلم او له دایرې وباسه.

 :ویل ته په ځواب کې و ده راوباسه، 
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راځي  ډالر لګوي، بهرنیان په زرګونو لیونیان یاست. تاسو خوزه لیونی نه یم، ماته لیونی وایئ، تاسو»
نه  ته یم، ولې یې وړیا ننداره وهمدلزه چې تیار ننداره له نږدې وکړي؛ دې جګړې او مرداري چې د
  «ګورم.

فرانسې دپارلمان په بلنه فرانسې ته  بیا د ته کډه شو، سره پیښور په ټینګار فرهنګیانو ځینو وروسته بیا د
 راغی.
شورای  د ده کور وروسته د وتلو ده تر ه کابل څخه دل درلود، کابل په تهیه مسکن کې کور د اسد داستا
تنه ځینې وکړه چې یوه ورځ مې پوښ چې ډنمارک ته راغی،کله ګیره کړی و.  زور دوو ټوپکیانو نظار

 نګه شو؟دې څ هغه کور
 :وې ویل تل په شانې یې یوه لیونۍ فلسفي خندا وکړه او لکه د

دواړه    په بله کوټه کې بل. په یوه کوټه کې یوه اړولي دي، دی،الندې کړی  پنجشیریانو دوو هغه خو»
په شخړه کې کوم  کور که زما د یم، زه اوس له کوره تیر دی. کور زما دا ،یوبل ته وایې وزه ګواښیږي،

وایه چې په  راشه ځواب و چې خاوند په نامه څوک محکمې ته کش نه کړي کور د ما د وژل شي، و یو
 «شوی دی.کې دې قتل  کور

 خو ځلې زندان هم لیدلی دی، له السه څو فلسفي افکارو ې ژبې اوخپل ال دا ده چې استاد اسد دجالبه خو
 وژغوره. نوشت څخه راډاکتر شجاعي له سر خدای د

یې صدارت په توقیف خانه  چې د وزندان بورس په نصیب شوی  د یې یو وار کې کال په پیښو۱۳۵۷ د
 زنداني کړی و.کې یې 

ته یې  راوستی یې، بل نه پوښتنه کوله چې ته یې څنګهو ی کوله چې په زندان کې زندانیانوه یې راته کیس
 راوستی یې؟ ولې

بزګر ویلي  چې ته یې څنګه راوستی یې؟ هغه یې پوښتلی و کلي نه راوستی و،یې له کوم  بزګر کوم یو
 وو:

پیتاوي ته ناست  چوخ کړی و، مځکه کې بیل مې په پټي مې اوبه سپرې کړې وې، انډیواله پوه نه شوم،
پورې  یرته ورب ورو ،ما ورو نه خاورې را ایستلې او لویومیږیانو له خپلې ځالې ،چې پټی اوبه شي وم

 اوس مې هره شپه په وهلو پوښتي: س تړلی دلته راوستم.زه یې ال او تنه راغلل څو وهلې،
 وایه ګلبدین چیرې یې، ګلبدین نفر ته د دی،دې کې کوم شفر په  ،ري کې خاورې تویولېوتا چې په س 

 دی؟
 نه برهان الدین. اونه یې ګلبدین پیژانده  و، ساده بزګر دی یو تنګ کړی و. ډیر کومه ورځ یې په وهلو

 نو ویلي یې و: تنګ شوی و، ټکولو ډیر کله چې له وهلو
 اوس تاسو ته وایم چې ګلبدین څوک دی او چیرې دی. ګلبدین پیژنم،زه هو 
 ویل چې موږ د هغوی ته یې و .کمرې او ژورنالستان را حاضرکړي وو سمدالسه ووواال ستخباراتا

مخې یې بیا وپوښته چې ګلبدین  تر ژورنالستانو د راشئ چې اقرار کوي. ،ګلبدین لوی نماینده نیولی دی
 څوک دی او چیرې دی؟
 :ساده بزګر ورته ویلي و

 «وبي.کلي کې کجاوې ا زموږ په ولې هغه خو معلومداره سړی دی،»
 ده کوم بل ساده کلیوال چې کجاوې یې جوړولې،هغه یې یاداوه.

 څومره بیګناه خلک تللي وي. په دغسې نا پوهۍ کې به نوروکړي چې  اوس نو باید سړی ښه فکر
داسې  نه دي.برخپرې  میډیا او چې قلموال شوي وي څه تیر وروسته پاتې ټولنه کې به ال نور په زموږ

خولې خبره  استاد اسد د دا د ټوکه مه ګڼی، دا هم ورته وخاندي. ته وژاړي او چې سړی باید هم ورسې کی
 ه ده:ده باندې تیره شوې کیس او پر

 طالب موټر کوم پوهنتون ته روان دی. کومه ورځ استاد اسد په موټرکې سپورپه واکدارۍ کې  طالبانو د
 ویلي یې دي: ته ور ،د اسد ته چې رسیدلیاستا کوي. کنترول ږیرو او لنګوټیو ته ختلی د
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 ولې لنګوټی نه لرې؟ ږیره خو لرې، !ښه
 :ده ورته ویلي

 «ده. سر ۍ مې پردا ده خول شوی دی،نن مې لنګوټی هیر !بښهوا»
ځینې کړې چې په پوښتنه یې  ته پام شوی، طالب خلطې د خلطه وه، کتابونو کې د الساستاد اسد په  د

 خلطه کې څه شی دي؟
 ویلي دي چې کتابونه دي. استاد

 طالب پوښتنه کړې:
 به نه وي په کې؟ خبرې خو کفر څه د

 استاد ویلي:
 نه اسالمي فلسفه ده.
 ښه دا بل کتاب وښیه!

کتاب پر پشتي باندې چاپ شوي  بیوګرافي د لیکوال عکس او د کتاب چې د کوم غربي لیکوال اثرو،بل 
 یې پوښتنه کړې وه چې: استاد نه نو طالب چې عکس لیدلی و؛ وو.
 «ه لري؟دا عکس ولې ږیره ن»
چې زموږ په  په دې باندې ځان پوه کړو او شو نه خوبه راویښاغفلت له در باید د دلته دی چې موږ نو
امنځ ته کړي دي او څنګه کوالی ر څه بد مرغۍ بدلونونو او نویو خلکو وطن کې نویو چاپیلایر او ه،ټولن
 لرې کړو.دا بد مرغي له مخې  شو

 .اسره ټولنې ته وړاندې کړو افکارو نوی نسل له نویو ه کیږي،داسې کیږي چې موږ باید یواودا بل ډول ن
 

 لولس وشوزما په خیلخانه په چې 
 ندو په مسلمانـه هـه شي پـو دې ن

 )خوشال خټک(

 
 

                                                                                 
 :لور پر مزار د
 

ې اوالدونه ځان هغې در د وریندار او میرمن، ما خپل بچیان، په کابل کې حاالت نورهم په خرابیدو وو.
ټول  .وزو او له وطن څخه و چې که ویزه پیدا کړو ودې په تمه وخوځید لوري د پر مزار سره کړل او د

 لوري وخوځیدو. پر مزار د د یوه سرویس په سورلۍ،
نوې  ن و،نوي خلک او نوی قانو ،چې ننوتو هیواد ته هر ویشل شوی و.نو هیوادو یواد په څودا وخت ه

سره سم چلند  غوښتنوشخصي  او تیرواخپل تنظیم له دس د تنظیم ټوپکیانو د هر پوښتنې او نوی چلند.
 کاوه.

په دې وخت کې زما وړوکې  ودرول شو. څویم ځل له پاره موټر سره د استالف سیمې ته په رسیدو د
 ویل: ته و وریرې ما
هغه په ډیره  خو ې زه دا ماشوم تشناب ته بیایم،ویل چ ته و ډریوراجزانه لهجه ما په ع م.ب ته ځاکاکا تشن

 :ویل ته و قهرجنه ژبه را
 «او بیادر امي وخت تشناب رفتن اس؟»

شمال ټلوالې  اکثره سورلۍ یا د او ډریور پوسته وه، ټوپکیانو د ګلبدین جان؟ شوم چې دا دوروسته پوه 
تن ټوپکوال  له پوستې څخه یو .حزب اسالمي خلک ورپسې ګرځیدل چې د یا پنجشیریان وو، او خلک وو

 :ته یې کتل او له ځان سره یې ویل خلکو مخونو د وخوت، ته را موټر
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  «مې خورمت او... ه ده ګیرم آمدي،اګ اخ نمې شیم. اخوانیت خود تیر ازیک قدم که  ما اخواني هستیم،»
 :ویل یې ،واړاوه ته مخ را او نګران ما ډریور موټر د شو،غومبیدو ښکته  ،مبیدووټوپکی په غ

  «ماره ده توپ بسته کني...که کم بود  خدا شوي،ده قار»
د تم کیدو نه  ته له ډاره ډریور ما او وریرې په کانګو پیل وکړ بد بوی په وجه زما د تیلو ټر کې دپه مو

بیا  نه کړي. ککړ موټر رخلک اوې نود ماشومې خولې ته مې پالستیکي خلطه نیولې وه چ شول ویالی او
 وښتنې.پ پوښتنې او پورې همدا حال و، مزار تر مو

خوش باوره  ځینو څه حکم چالوه. هر پر دوستم او دوستمیانو دنیا جوړه وه.کې بیا بله دا وخت په مزار
د  کابل پوهنتون استادان، د یان اوډیری فرهنګ ویله. امن کال د ،برکتهدوستم له  ته د ال مزار خلکو
 فرهنګیان ال د ځینې استادان او ته کډه شوي وو. مزار، نه د خالصیدو په خاطر ي وحشت له اورتنظیم

کې  په درباردوستم  کې زما تمه دا وه چې د په مزار مقرب هم وو. او انمقام خاوند کې د دوستم په دربار
اخستلو کې له ما سره  ویزې په سیې له قونسولګرۍ څخه دکې د رو په مزار ،مقام خاوند استادان به د

 مرسته وکړي،خو... 
دی په  و. دري څانګې استاد ضیاالدین ضیأکابا پوهنتون د ژبو او ادبیاتو پوهنځي،  هم د له هغې ډلې نه یو

 ګاونډی و. هم صنفی او په دهبوري کې زموږ ماسترۍ دورې د زما ادبیاتو پوهنځي کې زموږ همکار،
فرهنګي شورا  په )جنبش ملي( واکدارۍ یا ګوند د دوستم د ،بنا خپل ازبک توب پر دی دویل کیده چې 

خو  کې له ما سره مرسته وکړي؛ عأ کوالی شول چې دویزې په اخستلوده واق .لوی واک خاوند دی کې د
  څه کوې چې سمې خبرې یې نه کولې.مرسته ال کله مې چې پیدا کړ،

بور تنه له جګړې نه تنګ او مج سلګرۍ مخې ته هره ورځ په سل ګونوقون روسیې د په مزار کې د
ته کپړنګ ناست  روسان هم وږي تږي ډالرو ل.ښکته پورته کیدتمه په  السه کولو ویزې د تر افغانان د

خو څه مې  لس ورځې ورته تم شوم، ویزې خرڅولې.یې  په ډالرو ان او دالالن یې لګیا ووجاسوس وو،
 السه نه کړل.تر

دا وخت ده له  س چلیده.چې په مزار کې یې ال دري څانګې بل استاد و، ادبیاتو پوهنځي د محب بارش د
په  روضې په څنګ کې موقعیت درلود، د دفتر شورای نظار د سره همکاري درلوده. شورای نظار

له ما سره  خو ،بارش نه ډیرو فرهنګیانو سرټکاوهسره له دې چې له محب  م.ورغل او مې پیدا کړ پوښتنو
 یې په هغه حالت او هغه وخت کې ډیره ښه وضعه وکړه.

 په نامه راته ولیکل.واکدارانو  د روسیې یوه قونسلګري په حیرتانو کې هم وه. دوه لیکونه یې د حیرتانو د
ته  او بل یې مسکو کابل ته تللی و بخته چې یو واکدارزما له بده  خو ته الړم، سره حیرتانو زه له لیکونو
 امید او تش الس راستون شوم. ته نا بیرته مزار و. یپه سفر تلل

چې پخوا د کابل ښاروالۍ نشراتي ارګان و او هغه وخت د  پامیر جریده ،واکدارۍ په دوره کې کارمل د د
 محب بارش د استادۍ تر څنګه یا همکاري، وګه کارولهپه تکابل ښار حزبي کمیټې د خپل خپرنیز ارګان 

نه سم زه  ه یې په یوه کاسه ډوډۍ ورسره خوړه،ښوراوه یا بورسره  سریې هسې یا  ور سره درلوده،
سره وکړم  قلمي همکاري ورکله هیله کوله چې  بنا هر پر ده له ما نه د شخصي اړیکو .اندې پوهیدمبور
 لیکنې ډیرې وې، علميځنګه چې زما تدریسي کارونه او  پښتو مطالب ولیکم.جریدې له پاره  پامیر د او

خوښې  د او شو باندې زورور دی به کله نا کله را خو ته زړه نه ښه کاوه، مې اخباري لیکنو په دې خاطر
 نامه خپرول. مستعار هعمرزاده یا بنګ پ دهغه به مې  او مطالب به مې ورته لیکلفرهنګي  وړ
وی زما مشر ز دغه راز عمرزاده نوم غوره کړی و، ځکه مې د نومیده، پالرمحمد عمر خدای بښلی زما

هم  ما کورني نوم بڼه غوره کړه، بنګ دیې چې په پای کې  له نازه بنګوټی ویل، غمي جان ته به زما مور
 نامه په ډول غوره کړی و. مستعار د ،له پاره اخباري مقالو نوم د خپل زوی کورنی د

نورمحمد  له غوږه چا تیره کړې وه چې دا بنګ خو د رزمجو منشي ظهور ښاري کمیټې د کومه ورځ د
رش اهماغه ساعت ب په همغې ورځې او رزمجو ظهور د بنګ مسافري د ناول قهرمان دی. تره کي

 ورته ویلي و: ،سوال ځواب پرته یې له کومې پوښتنې او ته په ننوتلو دفتر ورغوښتی و،
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 «سګ وارس... بروتای ،بروتایت»
چې خپلې همکارۍ ته دوام  بنا مجبور و خپل ګوندي تعهد پر بارش د ته وکړه.کیسه بارش کټ مټ ما  دا

 .سره ودروله ما خپله قلمي مرسته ور خو ورکړي؛
نهمې ناحیې ګوندي  کابل د کابل پوهنتون استاد او د د ګوندي کمیټې غړی، د ارکابل ښ د جمعه نوپرور

 زما شخصي دوست ترڅنګه یې او و استادۍ په وجه زما همکار کې دپه کابل پوهنتون  دی و.منشي هم 
 دی. هم
چې  ،ایښی دی« ازموج تا طوفان»ورته  یې نوم ګزارش غوندې لیکلی دی،یو خپلو ګوندي فعالیتونو ده د
پوهې  هور رزمجو ددظ  په دې کتاب کې جمعه نوپرور .هجري شمسي کال یې خپورکړی دی ۱۳۸۱په 

 صفت یو د ته نظر واچول شي، ظهور رزمجو ژوند او کارنامو د که خو صفتونه کوي؛ او پاک نفسي ډیر
 ټولنې ته یې وړاندې کړي، او ظهور رزمجو خپله څه نه درلوده چې خلکو ټکی به په کې پیدا نه شي.

 تطبیقولې. یې کابل په ښاریانو او د کولې خبرې دیکتېګوندي مشرانو  خپلې ډلې او یوازې یې د
ډاکتر فدا او ډاکتردین  ې استادان وو.کابل د طب په انستیتیوت ک څلور تنه یې د یوه ډله ملګري وو. موږ

هم  وی ،فیزیک ډیپارتمنت استادان د اصغر او داود یزیولوژي ډیپارتمنت استادان،ف د ،زادهمحمد شیر
کابل تفریحي  کله به د لودلې او کلهکله کله شخصي ناستې در موږ هم زه وم. یو حاجي عوض فدایي او

منۍ او واک کارمل د زما دغه انډیواالن په پټه د په چکر وتلو. باغ باال او قرغې تهه لک ،ځایونو
خو  په ژبه د ترانې په ډول څه ویلې چې مخاطب یې کارمل و؛ ټوکو کله د دوی به هر روسانومخالف وو.

 اصطالحات کارول.« دهن کج»او «مدیر سیاه» یې د ځاینامه پر هغه د د ل نوم یې نه اخسته.کارم د
 تاداس سر شو. هغه په پلونو ر زاده هم دوروسته استاد فدا ځان استرالیا ته ویست چې ډاکتر دین محمد شی

ډاکتر  خلکو ویل چې د خو مړشو، او له ریل ګاډي سره ټکرظاهرا   چې بیا یې موټر داود هند ته الړ،
په  ټوپکیانو دان بورس راغی؛ خو دحاجي عوض فدایي ته د پلچرخي زن دی. نجیب په توصیه وژل شوی

واکمنۍ په دوره کې د اطاق  د رباني جان؟ ووت او د را حزب وحدت له ګریوانه د تګ سره یې سررا
 د ټوپکیانو چې تر ډیرو پورې مو شوو پاتې زه او استاد اصغر هم ورسید. ریاست پورې های تجارت تر
 کړ.کې محکومیت تیر دواک په دایره

ه په رسیدو سره مو ت کور .بیرته په تش الس کابل ته ستون شوم له مزار او حیرتانو چې نا امیده شوم،
 ګاونډیانو ابر کړل.ربیا مې څه فرش او لوښي ب زما کتابتون تاال شوي وو. شیان او وړ کار ولیدل چې د

 تاکاو او است وم او ټوله ورځ به مو بلنداژهم ن زه له سره وباسم، فکر وتلو زه هڅولم چې له وطن څخه د
په  د چغل بازیو سیاف جان؟ او جان؟ مزاري آمر صاحب جان؟ ګلبدین جان؟ هره ورځ به د کې تیروله.

 محکوم وو. په قبلولو تلفاتو د او دمبورې په اوریدلو یې د موږ تبادله وه او کټونوار د ،کېلړ
 دهبوري کې ګزران نه کیده، په نور بلې جګیده. غږ یې ورځ تر خو ره ورځ غږول کیده؛د جګړې ډول ه

زه خپله بیا  لطیف الال کور و. دهلته  ته ولیږدول. مې ماشومان مکرویانو محکوما   او ې مجبورا  چ همغه و
 .اتې شومپ ټوله هستي وه، کور چې هغه مې د ،ته وکپړی او ترپړو څو یو
 

 ویا له: وینو د  
 

جګړه په هماغه خرپ  ه دهبوري کې.زه پ کې او دوی په مکرویانو مې سره جال شوو، ماشومان زه او
 باران زور کله به چې د راکټونو روانه وه. ته،غوښ آمرینو بهرنیو هغو د او چې ټوپکیانو وخروپ
 غره له څوکو آسمایي د د او رفی راکټونو د وحدتي ټوپکیانو څخه د خوا و له شا کورونو د زموږ واخست،

به بلنداژ ته  موږ نو وله،یوه خاصه زلزله جوړ ولګیدل ګ اورات مرمیو توپ د د او راکټونو د قهرمان؟ د
 :هغه به ویل ساده غوندې ګاونډی و، یو زموږ ښکته شوو.

 «سته د جګړه مارو وسلې خالصې شي.څه موده ورو کیدای شي به، وروورته ګ»
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بل دا چې له  او ان په یوه سالح کوټ بدل شوی،افغانست چې اول خو هغه ساده ګی په دې نه پوهیده
روانې  لکه د ،روان دي سالح کاروانونه داسې را د نیابتي جګړې له پارهد څخه د هیوادونو ګاونډیو

 مستې ویالې اوبه.
بادۍ بر د خلکو وطن او د زموږ ،نامه الندې ګډ دین تر او کلتور ګډ همژبتوب، دهیوادونو  وزموږ ګاونډی

په نس  مور اوره کې راته وچوي او نوی نسل موال دچې زړی مو په خ پاره داسې مټې رانغښتي وېله 
 کې له منځه وړي.

شورای  کابل په دهمزنګ کې د د .په بل مخ اوړي غر سمه او اغله چې تا به ویل کورونه،داسې ورځ ر
او بریکوټ سینما په  دهمزنګ منار( )د څلي لوکیل خان داعبد منځ د تر وحدتي وحشیانو او لیوانو د نظار
جمیعت  او چې یادې شوې سیمې له شورای نظار وحدتیان وتوانیدل خوا کې مخامخ مقابله پیل شوه. شا و

 څخه په خپله ولکه کې راولي.
 مکرویانو څخه زما د تشویش نه پای پیاده له مې له ډیرچې دا مقابله پای ته ورسیده،میرمن  بله ورځ

بایسکل کینوله او دا مې په  ما چې حاالت خراب لیدل، له پاره دهبوري ته ځان را ورساوه. احوال اخستلو
سرک  د وینو ویاله ولیدله. بریکوټ سینما په مخ کې د په همدې ورځ مې د ته وخوځیدو. بیرته مکرویانو

ې ویالې ته سره وین باران له اوبو د باران اوریده، وې، انسانانو زښته ډیرې وینې توی شوې په سر د
 ویاله له وینو ډکه بهیده. او رنګ اخیستی و وینو د ویالې اوبو د ،نې وېارو

 کارتې بریکوټ سینما نه په تیریدو سره د دمیرویس میدان پورې غځیدلي واټ باندې  نه تر له دهمزنګ
ا چ هر ته به وحدتي ټوپکیان والړ وو،دل دی چې سرک اول یې بولي،ګرځیدلی  واټ ور ته یو سخي خوا

  نه به یې د ژبې او قوم پوښتنه کوله.
زه تاجک او دري  چا به ویل چې هر وازې پښتانه په کاروو،ی اف جان؟ له برکته د وحدتي ځناوروسی د

 نو چا باندې به چې اشتباهي شول، هر په الس کې نیولی و. کورت تحان له پاره یوما د وحدتیانو ژبی یم.
نو  دري ژبې قوروت نه شي تلفظ کوالی، ډیری پښتانه د شی دی.وښود چې دا څه  کورت به یې ور

 :بیا به غږ وشو ویل، و چا کوروتبه  چې څنګهیې کوروت ویل؛ قوروت ته به 
 «ببرش، خودش اس!» 
 هره ورځ له دې ممتحنینو و، تګ راتګ مزل هرې ورځې د زما د مکرویان پورې الر له دهبوري نه تر 

غزني  و دشیعه ا ما به ځان دري ژبی، شوی یم. له دې آزموینې بریالی تیرځلې  هر سره مخامخ کیدم او
 :ویل ته و ورځ یې له امتحان نه وروسته را یوه اوسیدونکی معرفي کاوه.

 «ازده امام چییه؟وخو اګه تو راستي شیعه استي، نام د»
 :ممتحن غږ وکړ بیا نو ورته تیرکړل، هم دا مې

  «از خودس!»
دا  .سوریا لیسې ته بوتلل څلورمې کارتې د یې مخامخ د ټول ویلي و، قوروت په ځای کوروت  چا چې د

 ته ننه ایستل. لیسې ډله پښتانه یې سوریا ،لیدلی حال دی چې ډلهسترګو زما د
       غولی،کړکۍ، چت، شوي وو.لرګي په کې کارول  دانۍ وه چې ډیرسوریا لیسې ودانۍ یوه زړه و د

په خپلو سترګو مې  ،ې ومزه په خپل کور دهبوري ک شوي وو.دا ټول له لرکیونه جوړ دروازې زینې،
سوریا لیسې له سیمې  کې دتې چهاررچې په کا مهال و زدیګرام خو دلي،اچول نه دي لی ته اور انسانانو

سوریا لیسې صنفونه له  د ویل چې سیمې خلکو دې ورځې په سبا د د شوې. رتهوڅخه تورې لوخړې پ
 له ماتو په دایره کې بندو انسانانو اور د کې په کوټو ورته واچاوه. اور پکیانوووحدتي ټ او ډک وو انسانانو
 :چغې یې وهلې چې او ایستلي وو نه سرونه را کړکیو

 ؟اه څه ده چې موږ ژوندي سوځوئنګ خدای په لحاظ زموږ د
غچ  د وحدتي ټوپکیانو د اوتارونو نذرانه  د ږیرې د سیاف جان؟ بې ګناه پښتانه د یو شمیر په دې ډول
 کې نینې شول. وحشت په اور اخیستنې او
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جمیعت او  شورای نظار، له مخې کله چې د وحشي پالنونو مقدسونا د وحشي ټوپکیانو همدغو وروسته د
ټوپکیانو وحدتي د چې  افشارو پر سیلو کابل د کې د اریانو له خوا دغچ اخیستنې په لړاتحاد اسالمي ایله ج

  .وشویرغل  پایګاه وه،
 یو سر غره پر شا د پولیتخنیک تر د لیدالی، نه شوهسیمه مو افشارو د وخت زه په دهبوري کې وم، دا

 دام باغ له خوا داب دپوسته   دا یوه پوسته جوړه کړې وه. په دې زیارت کې وحدتې ټوپکیانو و،زیارت 
دې  موږ یوازې د الندې نیولې وه.اور تر افرادو فاسی د و له پغمان څخهډنګرا انور ،ومندانجمیعت ق

سیلو په  وکوالی شول چې د په پای کې متحدینو او .اوریده موغږ ډزو د او صحنې ننداره کوالی شوه
 ورباندې برالسي شي. مات کړي اوساتنې کمربندونه  د مرکز وحدتي وحشیانو د کې د افشارو

باندې هم  حتی ماشومانو او ښځو بوډاګانو، طرفه شیعه مذهبو، بې هزاره ګانو،په عادي  په دې یرغل کې
 کړ.تکرارپه وسیله  سالګانونویو د ،وحشت یې په نوې بڼه ووحشي یرغلګر او د نه شو زړه سوی و

 باور وړ کسانو لکه: بوش ډوله امریکایي دیموکراسۍ د دکې  نوژپه دې و
نوروغټو او وړو واکدارانو او قومندانانو نیغ په نیغه  او یونس قانوني ،عبدهللا سیاف، فهیم، آمر؟مسعود،
بهر کې بې شمیره  دننه اوپه هیواد  او بې شمیره ډالر ،څوکۍاعمالو مکافات یې لوړې  او د الس درلود،

 جایدادونه دي.
رئیس جمهور معاونین  د ملین په ولسي جرګه کې ناست دي،اښکاره او مشهود ع همدې جنګي جنایتونو د

ملت  ري او دوهریاست جم سیره د بر بهرنیو چارو وزارت له امتیاز نه د الیې  خو جان؟ بدهللاع هم دي.
 امریکا او اروپا په سفرونو نه مړیږي. د ، اوس هم برند ګرځي،رهبرۍ دعوا هم کوي د

او شیعه  ګانو هزاره عامو کیانو،پکې کانتینرونه له وحدتي ټو په افشارو سیاف جان؟د اوریدو له قراره 
داسې هم ویل کیدل چې کانتینرونه یې له  .ولپه وسیله یې تر پغمانه پورې کش دالریو اومذهبونه ډکول 

 ې ویشتل.دراکټ بانسرشانه یي انسانانو ډکول او بیا یې په 
ي مه شي ستړ کایي ډیموکراسۍ له برکته په غیږوبوش ډوله امری د جان؟ او محقق نن سیاف جان؟ خو

ه کې دغې یوه قصید خپله ما په تیریږي. هم رایو بل په ګټه له خپلو یو انتخاباتوکې د سره کوې او په
داسې اشاره په بیه تمامه شوې ده،  او مهاجرت د وژنو ې د زرګونو بیګناه افغانانوچ ،دوستۍ ته دښمنۍ او
 کړې ده:

 
 نچې هم ورانومهاسیاف ویلې مرغ...
 رویانـمکه  شي به  ودان  دا ـاتې نـپ
 وـر  څنګلـت ېلې  مټـډ  وهـیا  یې  بـب

 نهزاره ګا،تیغ تیرکړي هزاررــچې ت
 هـیڅې نازارې ته له پـویې ویست هـن

 انـراوغـړپـزارې هم زړګی سوړکـه
 ې د یو بل تهـوینو ږي ووـیو وخت ت

 هزاران  ونهل  کړل سلګــو یې  قتــن
 ه جنګهـواوس وایي خبرنه یوموږلـخ

 موندانوښایي کړي وي جګړه کوم ق
 اوس دي خره دیوه بارپه یوآخوردي

 اویدان...ـجوایې دغسې دوستي وي 
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میرویس میدان  دهبوري او په کابل پوهنتون، تر منځ درې خونړۍ جګړې مزاري جان؟ او د سیاف جان؟ 
آصف جان؟  حزب وحدت له رهبرانو او اوس چې سیاف جان؟ د خو کې ما په خپلو سترګو لیدلي دي؛

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

څه  هغومره خلک مو د څه له پاره کولې، د جګړې موهغه  چې اوس داسې مینه او وروري کوئ، تاسو
 له پاره وژل؟

 :سیاف جان؟ په ځواب کې وویل
 «چیرې؟ زه هیڅ خبر نه یم.کومې جګړې؟ »

 احمد شاه د د نور لي کې پاتې وه،مې په ک یوازې مور ،د اوسیدو پته وهکې د الال لطیف  په مکرویانو
پیښ شوم  ورزه هم یوه شپه  کې سره ټول شوي وو، کور درې کوټیزټول په هماغه  ګنۍ په شمول،خسر

زه  ته رسیده.یې شپږدیرش تنو تعداد ،ټول شوي خلک وشمیرل سره راکې  په همدې شپه مې په کور
که ګورم حنیف جان ورور مې  نه غځیدې؛ ،غځولې مې پښې مې چې شخې شوې، غونج ویده شوی وم،

 سره په ناستې ویده شوی و. زما پښو
 ، چې مخه کوله خوا ته موې هر شپې سبا کولې. مو مرګ په انتظار د د ګزارې ځای نه و، هلته هم نور

ول مرسته نه شوه په حل کې ما هیڅ ډ غمیزې او ستونزود روانې  کې په وطن .کیدههرکلی  مو په ډزو
پیشکې بچې له یوه ځای نه بل  لکه د ،ښځه وه چې یوازې مې خپل اوالدونه او میړانه دا ټوله زما کوالی،

 ځای ته د مرګ د ویرې له السه لیږدول.
نې په سر سات د ماشومانو وخپل ځان او دخپل  چې د هماغه و نو ؛نور په تګ راتګ هم ستړی شوی وم

ته مخه کوله چې باید نه  سې خوامجبوریت نه دا له ډیر موږ .کړهو پریکړه مو وتلو له وطن نه د اطرخ
 سیمې د د ،یستنې په خاطرخغچ ا خپلې ماتې د د هغه ځای ته چې انګریزانوستان ته، پاک وای کړې. مو

ازغي په ډول په ځای پریښی  د سترګو ره داهند له پ افغانستان او په ځانګړي ډول د لکو،خ او هیوادونو
 .و

جایز  وه نام کال کې د ۱۹۴۷په  په خاطر آزارولو خلکو د آسیا او منځني ختیځ د د انګریزي استعمار
دوه  او نظامي صاحب منصب و زما پالر ل یې پاکستان و.ب ئیل اویې اسرا چې یو اوالدونه وزیږول،
 مې د نه زه ال ماشوم وم چې د ده له خولې افغانستان په اردوکې خدمت کړی دی. د څلویښت کاله یې

 دا کیسه یې هم موږ څه اوریدلي وو.په باب څه نا  ستونزو سره یې دله افغانستان  او جوړیدو پاکستان د
بري اعالن داود سفر سردار همدې ستونزو په اړوند د او ته کړې وه چې دی زلمی صاحب منصب و

 ...او هو کړې
پاکستاني  د ،کال بدلون ۱۳۵۷ په افغانستان کې د .نو له هغه وخته مې دغه غوټې په زړه کې پاتې وې

ړې د س سړه جګړه کې ښکیل ټولو هیوادنوله شوروي اتحاد سره په  له پاره لنګه غوا شوه. سیاستوالو
 هم بل کړ. اورتودې جګړې  څنګ په پټه د جګړې تر
پوره کیدو له پاره دا اشتباه هم وکړه چې  خپلو اهدافو د د سعودي عرب او... ،ادونوهیو اروپایي امریکا،
په  د پاکستاني اردود استخباراتوضد  لوه دولت پرنوی شوروی پ اوشوروی  مصرف یې د لوړ رپه ډی

 روزل پیل کړل. د وسله والوالرښوونه 
ته په  نه ډیره لږه سلنه ټوپکوالو مرستو هغوبیا له  ،ته ورکول کیدې اماتوټولې مرستې لومړی پاکستانې مق

 ضعیفولو په بدل کې د شوروي دان له امریکا څخه ال دا ده چې پاکستمهمه خو دغه راز الس ورتله،
دسي ـ  عبدالرحمن،رئیس اختر «I.S.I» وخت د دا خبره د د خپلې حق الزحمې په ډول غوښته. افغانستان
)ابراهیم : ضیاالحق په ګډون په یوه ځانګړې غونډه کې کړې وه د ته وخت رئیس ویلیام کیسي دآی ـ اې 
 (۴۹۳ص نګاه مختصربه تاریخ معاصر افغانستان، عطایې،

ډیر ضعیف  هدایت الندې یو نظارت او اکستان ترپ په افغانستان کې باید د وه چې لویه هیله دا ضیاالحق د
شي او یوړل  له منځه حاکمیت اردو دنجیب  چې د هغه وخت ممکن و دا کار حاکمیت منځ ته راشي او
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له  سره کولو د تردې پالن  ضیا الحق د شي. له بیخ او بنیاد څخه ویجاړېوسسې اقتصادي ـ فرهنګي م
پلورل ریف دغه پالن د نا اهله شنواز خو ،خترعبدالرحمن خپل سرونه وخوړلا ده او پاره پاتې نه شو،

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

رامنځ ته  ادارې د یوې ضعیفې اساس د یا الحق د پالن پرض بیا یې د او مجددي وړاندې کړت هللا صبغ
وړاندې  ار الدین برهان ،اخوانیت په ځاله کې روزل شوی اخوانی د اخوانی، اصلي مکتبيپه خاطر کیدو
 .کړ

کاله  سره څلور مداري ګرۍ ل ټول توان اوپه خپ دی خو پاتې وای، ر میاشتې په واک کېرباني باید څلو
واقعي مفهوم یې هم  «پهلوان زنده خوش است»چې د واک لیونی و ددی دومره  واک پرګدۍ ناست و. د

او  یدرباني تخار ته وتښت کابل ونیوه، طالبانو ۲۷په  سپتمبر کال د ۱۹۹۴ کله چې د په ځان تطبیق کړ.
)نګاه محتصر به تاریخ  ابراهیم عطایي په خپل کتاب استاد کړ. جوړ «ري حکومتکانتین»هلته یې 

 د په یوه یې لیکلي و ي وو،کې کانتینرونه ایښرباني په تخار کې لیکي چې (۴۹۲ص معاصر افغانستان،
ل نور وزارتونه او په همدې ډو کورنیو چارو وزارت، د بل کانتینر په لوحه یې لیکلي و د پوهنې وزارت،

 یې لیکلي و: پر زړې دروازې یوه زاړه کور د
 مقام ریاست جمهوري افغانستان.

بهرنیان او نه هم نه  نه مني. ځان پر پړه هیڅوک غمیزې وراني افغانستان د دی تر نن پورې د او دا
غره  آسمایي د د مسعود جان؟ ڼۍ ده.داراالمان ما ښه مثال یې د اچوي. بل ور یې یو پر یو هر تنظیمونه،

داراالمان تاریخي ماڼۍ له همدې غره  د کابل یې پرې ویشته. او بر او لر توپونه خښ کړي وو سر پر
 :وایي یې شورای نظار غړي او پلویاند خو  توپ په ډزو ورانه شوه، څخه د

 «ب کد.قصر داراالمانه ګلبدین خرا»
دا  روان وو. پاره راله  سوځولو او ورانولو کابل د د سره ګام په ګامنظامیان له تنظیمي ټوپکیانوی پاکستان

 ته یې په خپله ویلې ده: خولې خبره ده چې ما د امان اشک ریز د
په دې وخت کې  امان اشکریز سره وو. رتبه پاکستاني مقامات هم ور لوړ کله چې ټوپکیان ارګ ته ننوتل،

 غرض ارګ ته تللی و،په  ړولوخبر جو خپل یونټ سره د د نظامي برخې مسؤل و، تلویزیون د رادیو د
 پاکستان کوم لوړ رګ له منځ نه دا د تاویدل. تاویدل را کړی و، اتڼ جوړپه ارګ کې برګ  ټوپکیانو

 شریف ته داسې مبارکي ورکوله:کرښه نواز تلیفون پر ړي چارواکي دپو
 ارګ له منځه خبرې در سره کوم. زه د مبارک دې وي،

م اپ واکدارۍ په دروره کې یې د الندې راغی چې د انتقادونو سختو اپوزیسیون تر کله چې نوازشریف د
 ویل: ده په هسکه غاړه و نو څه نه دي کړي، وړ

منځه 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 مې یوړ،

ې ټول کوله. «آی اس آي»او مخامخ رهبري ښکاره  تړونونو او غونډو د اسالم آباد او پلچرخي پیښور،د 
نومونو  تو ډیره سلنه به دوی په بیالبیلومرس د بهرنۍ مرستې اول پاکستانیانو ته په الس ورتلې،

په  پله اخیستې اووبه اصلې مرستې خ کستانیاناپ ته ورکول کیده. لږه سلنه به تنظیمي مشرانو رفوله،مص
جګړې ته به یې  ته ورکولې او زنګ وهلې وسلې افغانانو ګدامونو او سالح کوټونو خپلو ه یې دبدل کې ب

 لیږل.
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نه وروسته پاتې کې له پاکستاني سیاالنو په لوبولوخپل منفي رول  ایران هم په افغانستان کې د دغه راز
ایرنیانو اته ډلې  نو له پاره اوه وسله والې ډلې وروزلې؛ورانولو  افغانستان د که پاکستان د شوي نه دي.

 وروزلې.
شیعه  په سیمه کې د ایرانیانو .هم کړیدی افغانستان باندې فرهنګي یرغل نګ پرڅ نظامي یرغل تر ایران د

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

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

  «دیدهٔ افغانستان.دم رنج رکمک های جمهوري اسالمي ایران به م»
 ایران د دا وه د چې د شمال ټلوالې ته یې لیږدوله. ،اډی کې پرته له سالح بل څه نه ووپه ریل ګ خو

افغانستان  یوه وړه نمونه چې د تحفو بیسارو د ګاونډیتوب دینتوب اوهم همژبتوب، د ؟جمهوریتاسالمي 
                  ته یې ورلیږله. خلکو له جګړې ستړو او وږو

او وراني ته یې س وهنوال خپلو غلی کینناستل، وروسته سان هم له افغانستان څخه له وتلورو دغه راز
پوتین نه پوښتنه وکړه چې والدیمیر جمهوررییس له وخت روسیې د د ژورنالستانو وار یو دوام ورکړ.

 ویل: و واب کېپوتین په ځ .وتل مات شول او و لوده،روسانو په افغانستان کې جګړه بای
په جګړه لګیا  اوس هم په افغانستان کې موږ تلي،و دې او نه یووه نه ده بایلپه افغانستان کې جګړ موږ ،نه
 السپوڅي او وسلېزموږ  پنځوس کاله نور نه لري، یغ په نیغه په افغانستان کې حضوروسان نکه ر یو،

 هلته جګړه کوي.
خو په  ته یې پناه ورکړې ده؛ اچوي چې مهاجرو اوږو ور افغانانو پر بار دستان هر کله دا ایران او پاک

 .وجود نه څومره ګټې اخیستې ديله  دې مهاجرو چې دوی دمقابل کې هیڅ کله دا نه یادوي 
حماقت نه په استفادې سره تر السه  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 پاکستان کړ.
 ا  جبر جرادا هم نه یادوي چې دا مه ومره خولې تویې کړې دي،وطن په آبادۍ کې څ دوی د د ې مهاجرود

 پولیسو، نه دي چې دا مهاجر له هغې ټولنې په دې هم خبر هوس په خاطر، نه د دي،هلته استوګن شوي 
 دجګ غږ او جګې چیغې ته پام وکړئ.  دغو سختیو او بد بختیو یو د .زړه لري که بد نه ښهحکامو او

 څه ورځې تیروي په خاطر پیدا کولو د ډوډۍیوې مړۍ  د مونې ته وګورئ چې یو افغان مهاجرشعر دې ن
 نه ته ما شاعر شعر د ل دردیدلي ژوند او دردیدلي زړه غوټې پرانیزي.پخ د شاعر او څه ستونزې ګالې.

خوږ  او یې کړی دی، ښه انځور غمونو او مزدوریو نارواوو، دایران  د ،چې وي څوک هر ،دی ما لوم
 ل خواږه غږ کې ډیر ښه زمزمه کړی دی.کندوزي په خپ سندرغاړي فیروز غږي

یوه  یوې دمبورې او له لومړی په آزاده فضا کې وه ډوله زمزمه کړی دی.د هپدا شعرښاغلي کندوزي 
اوږود  شي ډیر کیدای شعر کې. تبلې سره په کومه ستدیو دویم یې له رباب او بغلي( سره،)زیر  ضرب
 سم پوه نه شوم، زه یې په دا وروستي بند خو بند اوږد دی، یو ه لومړنۍ ثبت شوې برخه کې شعرپ وي.

 :ثبت کړی دی شعر رې نه دادځکه مې له دویمې سن

 

 ورک دې شي ایران
 
 

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

 ن کې مې زړه تنګ دیاپه ایر ورک دې شي ایران،

https://www.youtube.com/watch?v=H3fW9H35BCQ
https://www.youtube.com/watch?v=H3fW9H35BCQ
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 لنګ  دیــپه نصیب کې مې ک م،شرکت ته الړ ش هر
 دی نګ ــره جــ، د مهندس را سپوه  په  ګناه  نه  یـم

 رهــم بسترو سوره نه وي، بیا روان شـپمې  اشت ـمی
 

 یوجوړه جاموسره مې په کې تیرکړدم د ژونددې شي ایران له غم لړلو تومنو سره       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 ممــه  کړه پوښتنه ی  حال
 کوي ګوروسره څوک سودا کې مړه شول، الرو کوڅ

 
 یوجوړه جاموسره دم د مې په کې تیرکړ ژوندسره      تومنو غم لړلوورک دې شي ایران له 

 
 

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

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

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

 مګر د .او یو وچ ډګر بدل شوی و چه بیدیاافغانستان اوس په یوه و ،مرګونو په تمځي بدل شوی و پاره د
 څه شي ډګر؟

 :زه دومره پوه شوی یم چې

 
 ،او جګړو ډګر= افغانستان ترور ماتولو، سر د کور دننه د چپي او راستي ګوندونوــ 
 ،لې ډګر= افغانستانابمقنیابتي جګړې او او  د هند او پاکستان دخپلمنځي سیالیوــ 
 ،سیالۍ ډګر= افغانستانمقابلې او  د د امریکا او القاعدېــ 
 ،پای ټکی او اصلي ډګر= افغانستان سړې جګړې د دــ 
 ،غچ اخستنې ډګر= افغانستان چور تاالن او حشت، سیالۍد و د تنظیمي ټوپکیانوــ 
 ،پروسس او قاچاق ډګر= افغانستان کرنې، د مخدراتو دــ 
 ،افغانستانډګر= او نیابتي جګړې مقابلې  د عربي وهابیت اوایراني شیعه ایزم دــ 
او زور آزموینې ډګر=  ، نیابتي جګړېښکر په ښکر کیدو د بوش او بن الدن دــ 

 ،افغانستان
 ،= افغانستاند خلکو د اوسیدو ځای ډیرې ټیټې بیې خون بها  ړۍ دد نــ 
کارولو ډګر=  او وروستي ماډل سالح ګانو د آزموینې او مخ تللو د نړي د ډیرو پرــ 

 ،افغانستان
  ...ن آف  غا    نست    ا :او 
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ري وپاکستان په ل دباید  نه پیټي سره مې مجبورا  اله در پریښودو وطن د د او ستونزو عقدو،ټولو له دغو
 .مخه کړې وای

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

سپورت کارونه وریندارې د پا زحمت د ما په ډیر خلک نه ځایدل،کې ریاست په انګړ د پاسپورت د وو،
انک پاسپورت قیمت په ب هغه له امضا نه باید د چې وروسته د ا پاتې وه،امض کوم مدیر د خالص کړل،

 وای.کې تحویل شوی 
 راته وې ویل: ښکاریده، پخوانی مامور ،له ډلې نه هم نه و خلکو نویو مدیر د

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

 وریندارمې ده.
  :ته وویل م راله دې سره یې س

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

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

 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 وریندارې ورور په میدان ښار

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

له لنډې ستړې مه شي نه وروسته  ،ونه پیژاندهپه اول سر کې ما  الندې ژوند کاوه.ربار ږیرې ت کې د
 پوښتلم: هغه و مې وپیژانده.

  «ولې داسې اوتراو پریشانه یې؟ »
 :ویل هغه وورته داستان بیان کړ. ما
پاسپورت رئیس  د هغه ته ورشه، دې استاد دی، پوهاند صاحب رشاد خو دا خو څه مشکل کار نه دی.»

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

 پوښتنې تر صحت د هغه مبارک د د .رشاد صاحب زیارت ته ورتلم د وار نه مخکې به زه هره اونۍ یو
سره  ستونزې هم ورې کې راوالړې شوپه لړ کارونو تحقیقي مطالعاتو او و،درسون خپلو څنګه به مې د

الرښوونه  کول،ته په نښه  راده مبارک به ماخذونه  کولې، سرهمرکې  ځنډ به مو او ښایسته ډیر شریکولې
 څیړنې نوې الرې او او د ه به یې په ډیرې مهربانئ ځوابونه راکولا پوښتنو تبه یې راته کوله او زم

 په نښه کول.ته  مسایل به یې را ضروري
 کیناستم، زه چې څنګه .کتابتون منځ کې په مطالعه بوخت دی له رسیدو سره سم مې ولیدل چې عالمه د

څه  یو تل په څیر لکه د وروسته مو لمستون ته راغی. له روغبړیمطالعې له کوټې نه م دی مبارک د
یاده  ما اصلي موضوع ور خو وباسم؛ کوم لیست را پوښتنو چې زه به بیا د کاوه ده فکر مرکه سره وکړه.

 یوخپل له روک نه یې  دد خپل کار د میز  بیرته خپل کتابتون ته والړ، دی مبارک ناڅاپه پاڅیده او کړه.
 او داسې یې پرې ولیکل: واخست کارت راویزت  

 

  محبوبي صاحب!»
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 یې تاسو کارڅه  بیاتو پوهنځي کې استاد شو،آصف بهاند اول زما شاګرد او بیا همالته اد
 «په برخه کې مرسته وکړئ. ستونزو ده د د سره بند دی،

  
ډیر  نوم ولید، ارت اورشاد صاحب ک محبوبي چې د ورساوه. محبوبي ته مې په ډیر جنجال لیک ور

کالي  وضع ډیره خرابه وه. او زما سر ته کتل. دید په سترکه یې راتر شک او د خو احترام یې وکړ؛
 پاسپورت رئیس دپه همدې حال کې  وهنتون استاد ته نه پاتې کیده؛پ هیڅ ځای مې د ږیره ببره او خیرن،

 :نه وکړه پوښتنه را ښاغلي محبوبي
 «ستاد چیرې دی؟په خپله ا»

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

ده  .ورته تیر کړ داستان مې او پاسپورت اوراق په مخکې ورته کیښودل ما د پوښتنه وکړه. کار بیا یې د
 په هماغې شیبه مې د باندې امضا کړې. ورهماغلته یې پاڼې  ښت اووغو را ه نوم وړی مدیرپرته له ځنډ 
افغانستان بانک ښاري  د ،کورنیو چارو وزارت ته مخامخ سپورت پاڼې واخستلې او داپ وریندارې د

 پکول پر ټوپک په الس، ،غوندې هلکیو ایله جاري  .پاسپورت قیمت وسپارم چې د څانګې ته ورغلم،
 :ویل راته و بانک ساتونکي ته نه پاتې کیده، چې هیڅ ځای یې د دستمال په غاړه سر،
  «!خزانه دارا حسابي میکنه،سبا بیا بانک بسته شده، برو بیادر،»

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

 «کتي راکت زد خراب کد.ره شو ګلبدین  اینجه ده بانک مرکزي، برو بیادر»
راکټ به 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 الوزاوه او
 ،سره شي تر جنایتونه او ضد انساني ضد ملي ،ډول ضد بشري هرچې کله نستان کې اپه دې ډول په افغ

نامه په  شریعت د افغانان د له بده مرغه چې ساده ل کیږي او پټیږي،باندې ایښود دشریعت خولۍ وربیا 
 سره خوله ګونګۍ کوي او ځان غلی نیسي. اوریدو
په  پاکستان په لوري مخه کړه. د نه پیټي سره مې مجبورا  اله در پریښودلو وطن د د اوعقدو  ټولو له دغو

ذهن په  رت واهه او دمې چ   او وطن په باب ښار کور، کلي، مور، خپلې کورنۍ، موټر کې ناست وم او د
 کلمات هم په ژړا سر وو: یو شعر دغه تا خانو کې مې د

 

 که یون دی یون دی،مخ کې بیلتون دی ...
 

خالف روان  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 زموږ دي او

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

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

 

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

 پیښور حاالت د
 

 : څنګه شادګل شوم
 
 خپلې کورنۍ له نهو نیټه زه دکال د می یوویشتمه(  ۱۹۹۳)د  ۳۱ه پ ثور کال دهجري شمسي ۱۳۷۲ د

تودوخه لکه جګړه  .وتلو ته په مهاجرت اړ پیښور; په خاطر وخالصید مرګ له کومې نه د د سر غړو تنو
 جالل آباد هډې ته و د ځانونه مو نه درلود. نور مو زور زغملو د اور د جګړې د زیاتیده.بلې  ورځ تر
زه چې  میرمن مې او مې خپل بچیان، څلور درې وریرونه، وریندار، .په هډه کې ښه ګڼه ګوڼه وه رسول،

 .روان شووور په لیکه پسې  الرویانو الرورکو د او په یوه میني بوس کې کیناستو ،ټول لس تنه کیدو
نه د تل له  له مور لکه زوی چې ،پسې داسې خوږیده کابل کلي او کور، زړه مې په چې دا لومړی ځل و
 پاره جال کیږي.

 
 او ما په رڼو لیدل چې زما ملت غرقیږي،

 او ما په رڼو لیدل چې مادي او معنوي هستۍ په ایرو باندې بدلیږي، 
 او ما لیدل چې زما تاریخ د اور لمبو ته ور پورې وهل کیږي او...

 او زه ور نه په لمدو سترګو او بیوسه اندامونو روان وم.
 

 یوازې هیڅ شي ته پام نه و،مې نور او ې کې نیولی ودی مې په غیږ غیږې ماشوم و، زوی د پسرلیزما 
او  پرې ونو او ودانیو ایره شویو ،ي دیوالونوزخم ټوټې واټونو، کابل د باندې د دنه له کړکۍ موټر مې د

 ویل:میرمن مې راته  روانې وې. مخ مې مړې اوښکې را رپ ننداره کوله. لیونډوله خلکو
 «پرته له دې بله چاره نه شته. ړه،استواره ک ځان لږ»
ډاډه  نور نو په تیریدوشوو. پلچرخي له سیمې چې د وم، ډوب کې په دریاب تونورحس او همدې اوښکو د

 .یم کابل مور جانې له غیږې او لمنې نه په لرې کیدو د ،شوم چې خپل زیږنتون
 ټولې ککړې خواوې په هسکه غاړه وایي: یې کې په ورانولووطن وران شو،  وطن ودان و،

 ...او خدمت له پاره راغلي یوو د خو موږ ي،ړهیڅ نه دي ک خو موږ
دوی له خوا شادیانه  د راتګ په وخت، د هبرانور دوی د هم د رڅنګ یو وت خدمتون نورو دوی د د

ته  کلي کور زموږ وژل شوي یا ټپیان شوي دي. یا کې په سلګونه بیوزلي افغانان زووډپه دې  ډزې وې.
سینګار کړای  ګړې دا راوړل شوې،خلک نه پوهیږي چې زموږ وطن ته د ج خو وې راغلې؛جګړې نا د

 زرو لسګونو نازې مخکې یې دچې له خپلې ځ اوچتیږي؛ کلي او کور له شوې ناوې ځنازه به کله زموږ
 ځنازو امامت وکړ. د افغانو
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ته روان  ظلم آباد ښار نه د بیداد له ښار د او کړای شوي وو، ته اړ پریښودلو کلي کورخپل  د اوس موږ 
او  په الره کې مې بچیانو .جالل آباد په لورې رون وو تمه دپه  پیښور د سپور، په وزرو ویر د وو.

 :کولې رنګارنګ پوښتنې وریرونو
 ولې جنګ دی؟
 کله خالصیږي؟

  جنګ څوک کوي؟ دا
 یو؟موږ چیرې روان 

 ؟او...
 ایستل. تیر مې ، هسېځوابونه نه شوای ورکوالی قناعت وړ ته سم او د ښتنوودوی پ ما د
 څه نوي وو. ته هر نوشوه چې په الره کې کوچنیاه ځکه اوږده رلړۍ نو ښتنووپ د

مهاجرت  ده څه هم په مخکې بې سرنوشت او ابه پوښتنووځسې الله پ پرکوچنیانو  څه د وطن غم، څه د
 ته ورسیدو. په همدې کې جالل آباد کې ډوب کړی وم. په چرتونو ژوند،
 سته مووله ډوډۍ ور نه خوړه. دومره وډوډۍ  یې ځکه مشرقي له ګرمۍ سره بلد نه وو، د کوچنیان زموږ

 .شوو پیښې تیر تورخم نه پرته له کومې پوښتنې اوله  .ونیوه الر پیښور د
چې کله به زه خپل دا ایدیال  رت واههتل به مې چُ  او و ښار ایدیال ته یو ما پیښور ژڼی وم،زه کله چې 

مګر اوس  لیدلو وخت راغی؛ او تللو د پیښور دا دی د خو کې پاتې و؛هوس مې په زړه  دا .وګورم ښار
 .نه پښې مې نه زړه ورځي او

بدل  په مرکزقوماندې  بربادۍ د او ورانیدو وطن د او دښار زما  او کلي، کور اوس زما د ښار زما ایدیال
له اسالم نه  اسالم پلورونکو،دې  خرڅ کړ، ایمان دین او ،وجدان ځان، ،رهبرانو وطن دښمنو ټولو شوی.

په کمین کې  تل په سنګرکې، چېل ځای کړهغو پردیو سره یو  ،ه پردیولځانونه یې  ،یوه وسیله جوړه کړه
هغه ډول چې  غاړه کیښوده. ته یې غالمي هغو د .ناست وو په خاطر بربادولو وطن د او خلکو د زموږ
 اوسه یې ورته اړوي. تر ې، دوی خرپنده څڼې ورته اړولې اوی غږوي غږاوه او ودښمنان

خوش خدمتۍ له پاره یې له هیڅ  د بادارانو خپلو د کې ډډه اچولې وه او مدې پیښورپه ه انورمش ټوپکیانو د
ټوپکیانو به درې څلور پالني کلي مکتب وران کړه،  ویل چې دورته  که به بادار ه مخ نه اړاوه.شي ن
 نځي ورانول.وښو
 خوشحالولو بادارانو د خپلو د ،وې ناستې الس په ماشه وخت ټولې په کابل کې دغه ډلې ټپلې دا ټوپکیانو د

 سره کول. ال زیات څه تر پخوا یې تر له پاره
نه  رو موږ په سرو سترګو چېــ تنظیمی حاکمیت په پیل  د پخوا به که کابل ته پنځه یا لس راکټونه راتله،

لیدلي هره  ما په خپلو سترګو ته ډالۍ کول. کابل زخمي ډډو تنظیم به پنځوس راکټه د هروــ روان شو
کوم دردیدلي پښتون یا  لنډۍ به ددغه  راکټونه لګیدل. ډیر دیرشو رشلو، آسمایې غره په ډډه ت د ورځ به

 وي: نندارې نه وروسته وتلېهمدې راکټونو له  د ،پښتنې له خولې
 

 وران یې مه وایکړ کابل یې وران
 الس دې یې مات شي چا چې ویشتي راکټونه

 
 ږيـــیلکټ  ر ا را  ـو م ظا لمکدا 

 د و نــــهـل  دوــه  ډ ډ و و ختــا یي  لــسمآ د
 

نظارت الندې  ترپاکستان د آی  اس  آی   څه د هر نه و، افغانانو په طبع برابر ې هیڅ شی دک هلته پیښور
اسالم په نامه  او ؟هادج   ټوپکي مشرانو د او په وجود کې ټوپکي مشرانو د خو څه همدوی کول؛ هر ،وو
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 نه و، هیڅ کله زما په طبع برابرپیښور ته ورتګ  هم کاوه. ویاړ لوااعمغیرانساني  او اسالميغیر په خپلو
 کامه ورروان وم. نا زه له خو زما په خوښه نه و؛

ني اپاکست د میلمه پالنه ولیده. پاکستاني ملیشوو لومړي ځل له پاره د سره مې د رخم نه په تیریدوله تو
 پسرلی ناست وو. ته په څوکۍ کې شا ډریور میرمن مې د زه او .ودراوه موټر یوې پوستې زموږ ملیشوو

 ته یې اشاره وکړه سالح یه اوږه ودرید او ماالس دروازې ته ملیشه  د ډریور د زوی مې په غیږ کې و.
 :بیا یې غږ وکړ .وایيبه  ښایي بل چا ته ،چې ځه ما څه کويکړ ما فکرو ښکته شه. چې را

 «ښکته شه! را ،تا ته وایم بریتوره»
نو  تابیا مې ونیوه چې ښکته شم، ښکته کیدو د نه وم، چلند خبر او له اخالقو پاکستاني ملیشوو زه چې د 

پرته له دې  ،مې لمن ونیوله وریډر ښکته شم. جګ شوم چې ور مې ماشوم خپلې میرمنې ته ورکړ.ورو
 :وې ویل ته وګوري، چې را

 «کینه!»
 :ویل ته و په قهر یې را پام شو،را ملیشه  بیا چې د زه بیرته کیناستم.

 «کوز شه! را ،تا ته وایم بریتوره»
 زه چې بیا په جګیدو شوم، مې په ځای کړی وای. امر هغه زه اړوم چې د ،و پردی ملک او پردی واک

 راته وې ویل: واړاوه، مخ را ډریور
 «کینه ماشوم دې واخله.»
مور  او خور د ،په بدل کې کلدارو یا لسو پنځو چې پاکستاني ملیشه د قو بلد وپه اخال ملیشوو د ډریور 

ې یڅو ښکنځلې  او ملیشه ته یې ورکړې ،لس کلدارې له جیب نه وایستلې ډریور ي.ښکنځلې هم منالی ش
هیڅ  ږو درنه پرده اچولې وه اوغو پر طراګون په خلس ته کتل چې ملیشه د ښه مې ور ډالۍ کړې. ورهم 

 .یې نه اوریدل
 :پوښتلم و وریډر دملیشه له میلمه پالنې چې وزګار شوو،

  «ته نه وې راغلي؟ مخکې له دې کله پیښور وطنداره!»
 ویل: و ،اسویلي سرهما له ساړه 

 نه.
 :ویل و ده هم لکه له ځان سره یې چې وایې،

  «مالمت نه یې. ښه بیا نو»
 چې موټر و په غرغړ لمر اوبه غوښتې. ماشومانو او ګرمي ډیریده ښکته کیدو، ور څومره چې په کوتلونو

 :ویل ته و ډریور ما ودرید.
 «ښکته شه! ،وطنداره پیښوردی»
 

 کاروان مهاجرو وطن د زه د د»
 «ه الحاد راغلم ـه مال هم لـم لــه

 
جهانه    له وطن او لکه ټولو چا نه لوری ورک و. هر ګڼه ګوڼه وه. الر ورکو الرویانو کابل هډه کې د 

  .چې کوم بلدې یې مخې ته راغلی و نیکمرغه هغه څوک و، حیران کتل ،حیران ،یتیم شوي
ښکته  را وې،تن جامې  کې چې یوازې د بکسونو څو شوو.نه ښکته  ې نا امیدۍ له موټررموږ هم په ډی

 کې کینول. هډې په یوه څنډه د ،رمه چې پنډه شي لکه مې دوه میرمنې ټول ماشومان او مې کړل.
 خبرې او... کړه وړه، خلک، ه نوي وو.ت څه موږ هر

چې  و پیښورکې خبرپه څوک نه  او وو ته نه څوک مخې ته راغلي موږ هر چا هرې خوا ته منډې وهلې.
 ره وه،س غوندې پته را او یوه هم څه ګونګهه ره شمیتیلیفون یو دیوازې  ران وم څه وکړم.حی .راځو موږ
 .زما نا بلديخدای هیله وه او  د نو رنو
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لکه  داسې راکړې وه،یې خپل زوم پته  د. چې تحصیل کړی او مدبره سړی و ورور میرمنې یو زما د
 :پته په شفاهي ډول داسې وه ر رامداد پته ورګړې وه.ومام ته دمنان ملګري چې شاد ګل 

پیدا یې  صدیق پوښتنه وکړئ،ډاکتر د ئ،ورسو مارکیټ ته وپرس حیات آباد ښوریپ ځانونه د څنګه چې»
 «او... دی جوړ بس کار کړئ،
تلویزیون  او برق پرله پسې میاشتې د څو له برکته، ټوپکي واکدارۍ او ږیرو د کورنۍ ماشومانو د زموږ

سرایدارپه کوټه کې یې د  د او ل په یوه دایره کې سره را ټول ووټونو له لیدلومحروم پاتې شوي وو،
 کوله. نه له بهر لګیدلي تلویزیون ننداره

 د رکیټ کې ډاکتر صدیق پیدا کوم.ام حیات آباد په سوپر وم چې اوس به دشاد ګل پوره ډاډه  زه لکه
 سالم یې وکړ. نږدې شو. زلمی راافغان ولس کلن شپاړلس ـ ا چې یو زنګیدم،رتونو په ټال کې ې چُ همد

 :وکړه هن وروسته له ستړي مه شي نه یې پوښتنه را
 «بیادر ده راه خیریت بود؟»

 :ما ویل
 بلې خیریت بود.

نه  څه را دې زلمي مقصد څه شی دی، زه اشتباهي غوندې شوم چې د پوښتنو لړۍ اوږده شوه، ده د د
 ته ویل یې: را ،باندې پوه شو دی را غواړي.

اور رفت لین کابل پیش هما یک میني بوس داریم که د .، مه کدام مقصد نه دارمنه کني تو دګه فکر بیادر»
 «جای مای داري یانې؟ نه ګفتي کجا میري وخ پرسان کدم. وخاطر از مدهانتا حاال  و آمد داره،

وښود چې  نو هغه مې ور راکړی و، تیلیفون نمبر هیوادمل صاحب د د یارنګي ته په کابل کې کوم فره ما
 کې مو پوښتنه وکړه، نودکانو په څو سره روان شو. زلمی را یول شي.تماس ون نمبرکه کیدای شي په دې 

 وار کابل په ټال کې سپور وم چې ځه یو زه ال د نه کړه. استفادې اجازه را د چا له شخصي تیلیفون نه خو
څومره په نه خلک  نه وم چې یو خوبه له دې مهاجرو په دې خبر څومره مصرف ولري. به زنګ وهل

  پوستکي په سترګه هم نه کتل. پیاز د ته چا د تنګ شوي وي او بل خوا دې مهاجرو
پوښتنو پته  یرووروسته له ډ تیلیفون رخ نه شو. خو پیدا کړه؛ «pco»یې  سمدالسه نو ،زلمی ښه بلد و

شپږو ته  ،نه تیلفون نومرې له پنځوعدونو د پیښور له راتګ نه یوه اونۍ مخکې د ولګیده چې زموږ
 اوښتې وې.

  :چې ،پسې توریده هم زما رنګ نږدې کیده، څومره چې ماښام را سره وخت په تیریدو د
  ښه ماد آصفه!

چیرته  سره څه کوې، مانوماشو له دې ښځو روانه ده، را ،غواړې هن که یې و که وغواړې او شپه خو
 ځې؟

 :زلمي چې زما حالت ولید وې پوښتلم
 «دګه کدام آدرس نه داري؟»

مخامخ حیات آباد ته  او کړ کرایه موټر ده یو ته د ډاکترصدیق نوم او آدرس یاد کړ. ما سمدالسه ور
 ویل: هغه و د کوم افغان و. کرایه کړی موټر الړوو.

که دوی  ،بیا به ګوروو خپل آدرس پوښتنه وکړه، ته د ښځې او بکسونه مه ښکته کوه، وروره ماشومان،»
 پوښتنه کوله: ما لکه شادګل له الرویانو عذابوي.ښکته کړې بیا دې ملیشه په 

  وروره!
 ډاکتر صدیق نه پیژنې؟

 بیا مې د ل.نه روان شو دغسې را به څوک او نه ځواب راکړ چا به د ل،ته کت پورته راهغوی به ښکته 
 په ځان چې وو هماغلته نه ځواب راکاوه. راته د ټولو خو ورښکاره کړ؛ ه سرت خانومعاینه  څو ډاکترانو

 پوه شوم چې له شادګل نه مې هم قدم وړاندې ایښی دی.
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زلمي چې بیا زما الوتي رنګ او وچو  خطا شوم. نه پیدا کیدو په وجه زه بیخي وار ډاکتر صدیق د د
 وې ویل: شونډو ته وکتل،

خانه داریم اونجه  ما یک غریب اس،خدا مهربان  رسایت که پیدا نه شد،زن اي آد ری نهجان  بیا بیادر»
 «اي آدرساره میپالیم. بخیر سبا باز شوه تیرمې کنیم، میریم.

ویل چې مخامخ  ته و یې ډریور بیا ستوني الړې تیرې شوې، مې ایله تر دې خبرې په اوریدو زلمي د د
 نه مخکې کوز رزه له موټ خو و، تهکال په لوري روانکوز د د نهموټر له حیات آبا .تهکال ته ځهکوز

 .تهکال ته رسیدلی وم
 د ،یې وګوري پالر ته بوزي او کور اوس چې موږ رت واهه چې دا خوسره خوله هلک دی،ما چُ 

ته راوستي  لي ډوډۍ خواره ورلس تنه نا بلزوی  کې یې شرایطو مهاجرت او پردي وطن په دې سختو
دې سپیره ډاګ  کور د پالر :ته وبه وایي چېور  حواله کړي او ښکنځلې به ور څاپیړې او څو یو نو دي،
 دې وستل. ته را نیولی را له غوږ تا لس تنه نور ه تا نه شم ساتالی،ز شه،
یې یوه  راغی او شاریورس  ورو ،ورو که ګورم موټر کړم. رتونو له ټال نه را کوزچُ  دریدا د موټر د

وازه خالصه زه هم په کوزیدو وم چې در شو، نه کوز زلمی له موټر .ته برابره کړه زېډوله دروا ګاراژ
 زلمي نه یې پوښتنه وکړه: وت. و را ،و په منګ پنځوس ـ پنځه پنځوس کلوسړی چې د  یو شوه.
 «چي ګپ اس بچیم؟»

 ویل: ته و هلک ور نه کړي. زیده چې اوس منفي ځواب وررزما زړه د یې دی. زه پوه شوم چې پالر
مه خانه  پیدا نه شد،ر آدرس دارن مګ کابل آمدن، از جان امي مسافرا امروز چیزې نیس پدر»

  «آوردومشان.
 ته وې ویل: او ور ونیو ټینګ سړي هلک په غیږ کې

 «فراره از راه ورداشتي.که مسا دادن واالیت بچیمرین به شیرفآ»
ماشومان یې بله کوټه  ښځې او یې وخیژولو. س یوه اپارتمان تهپا او وکړ سړی راغی ما سره یې روغبړ

نه  څو پوښتنې را سره سم یې یو وله کیناست میلمستون ډوله کوټې ته رهنمایي کړم. زه یې یو کې کینول او
 :وکړې

 کوم ځای یې او...  د څه کاره وې؟
زه او  .اوسیدونکي یویوې سیمې  دپه کابل کې اړه ود چې تصادفا   کې سره پوه شوو ځوابونو او په پوښتنو

ې عالوالدین په درې الره ک د غاړې واټ تر داراالمان د د دی ه ناحیه کې اوسیدو،مکابل په اوو دی د
 سیمې دکانداران او ده هم د کې موقعیت درلود،سوه مترۍ  همدې ځای په څو د زما پلرنی کور اوسیده او

 .ما هم مخور پیژندل او
ه کاوه پدومره مې په یاد دي چې سلطاني یې تخلص  دی. نوم هیرزما یې اوس  مرګي دې هیر شي، د

اد ته ی نومونه مې ور څو کسانو دویلې او  ته و نښې ور څو ما یو کوم ښوونځي ښوونکی و. کابل کې د
 زوی ته یې غږ وکړ:  سړی ډاډه شو. کړل،

  «اس. که وخت نماز، کو بچیم بره استاد او وضو تیار»
وښودله او وې ویل نور ځای نه  بیا یې یوه لویه کوټه را مرکه پسې اوږده شوه، بیا وله ډوډۍ وروسته م
 ګزاره وکړئ. ټول لرو په همدې کې

 
 

 اوس د پردي وطن ګالب شوم
 د باد څپیړې په مخ خورم، تا یادومه
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 :فرهنګیان او وفا دفتر د    
 
مې  انومونه یاد کړل او د فرهنګیانو ځینو راغلو د نه کې له کابل خبرو خاوند سره مې په خپلوله کور  د

شپې په سبا په  چې د هماغه و ډیره ښه خبره به وي. ا شي،هم پید نه یو خلکو ویل که له دغو ته و ور
  وتو. په پته پسې و فرهنګیانو د او سره شو را خاوند کور خپله د

ما . شو هلته به الړ دی، فرهنګي دفترکوم  افغانانو کې د ویل چې په صدر بازار ته و ې هغه راپه پیل ک
 ته نوي وو. څه را هر ،نه کوم بل ځای او لیدلی و نه صدر

پیدا  فرهنګي دفتر وړ نظر د کې مو په صدر پسې. زه ور کوربه مخکې او ،لکه بې اسرې ړوند انسان
څه   یو تیره کړه.ته  زما کوربانه کیسه ور جلۍ ناسته وه.نبا ادبه افغانه  کې یوه ښکلې، په دفتر کړ.

ې چې په پرتې و دوړې او غم لړې هر مهاجر افغان په څیره باندې دومره د د څه یو وختونه تیر او
جلۍ لکه رسمي ن هغې.نه زه  جلۍ وپیژانده اونځکه نه ما  کارو، څه ستونزمن لومړي ګام کې پیژندنه یو

ما  ښتنه وکړه.پو کار په کابل کې د نامه اوله ما نه یې د  څوکۍ باندې ناسته وه، شا پر تر میز د ،ماموره
 ویل: زړه نا زړه و

 زه آصف بهاند یم.
یا مشر ورور یې  داسې خوشحاله وه لکه خپل پالر او جلۍ مسکۍ شوهن ته یې پرې نه ښودم، څه ویلو نور

چې  کړ،یاد خپل نوم یې را  سره وکړه. ستړي مه شي را ځل بیا یې په السو پاڅیده یو را چې لیدلی وي،
 ... او اوس زما په یاد نه دی او ویل یې چې استاده په پالنکي کال کې دې زه شاګرده وم

 جلۍ په ډیره مینه دن کوه. پیدا خلک را یم، تیر استادۍ در س له شاګردۍ اوما په زړه کې ویل چې زه او
ځکه چې  تږي وو، السه کولو تر د آدرس زما کوربه له چای نه د زه او خو ،چای ست کاوه ناستې او

 نه و. یرول له هیڅ پلوه منلی او ښه کاردې سړي کره ت دویمه شپه د
هم مخامخ د  موږ او کړ درس په الس راآ دفتر وفا د سمدالسه یې د ته وکتل، ټینګار جلۍ چې زموږن

  .ور روان شوو ،هلته موقعیت درلود وفا دفتر چې د ،ن نومې سیمې تهوټو پیښور
. و ټولنې نشراتي ارګان لیکوالو آزاد افغانستان د د او خپریده، چې په اونۍ کې یو وار نوم و اخبار دوفا 

ټولنې مشري استاد  لیکوالو افغانستان د آزاد د ن کې موقعیت درلود.وپه ټوپیښور مرکزي دفتر یې د
 زلمي هیوادمل ته ورله غاړې و.استاد فا مسؤلیت و د رسول امین کوله او

کټ پروت  خوا کې یو دروازې په دولیدل چې  سره سم مو رسیدو له .کړ پیدا دفتر د وفا ن کې مووپه ټو
وف ته په کتلو سره مې کالشینک په ډول ناست و. ف په ال س د ساتونکېوزلمی کالشینک په کټ کې یو و،

 شول:زړه کې تیر
 !څه دې کړم

 بیا په مخه راځې. ،پسې یې او بیا ته را نه تښتم، زه در
 پوښتنه وکړه:ادب  وروسته یې په ډیرنه  غبړوله ر سره جګ شو، لیدلوپه  زلمی زموږ

  «دي؟په کار څوک مو»
 بریالی باجوړی او... نومونه یاد کړل. محک،عبیدهللا  ځور،ان زرین ته د هیوادمل، ما ور
 ویل:  ده و
  «و؟اوبښئ تاس»

زه په غیږو یې په م کیښود اویې کالشینکوف غم لړلی په کټ باندې  نو ته یاد کړ، م ورما چې خپل نو
په  یې راوړې اوښې سړې اوبه  د ناستې ست وکړ.ورین تندي یې په  سره وکړه او ستړي مه شي را

 .مرکه پیل کړه پښتني مینې سره یې
نور دوستان به اوس دا  خو جالل آباد ته تللی دی؛ ویل چې انځور صاحب خو ترڅ کې یې ومرکې په  د
 ږیره، ببره .پیدا شو محک را لړۍ پسې اوږدوله چې عبیدهللا پوښتنواو  خبرو خپلو زلمي د پیدا شي. را
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له ټال نه ورو ښکته  د چرتونو زما په لیدو روان و. را وچ کلک کې ډوب هماغسې لکه کابل په چرتونو
 نږدې او چې ښه را کړې وې، سترګې یې په ما خښې دوې تعجب نه یې مځکې ته نه کتل، له ډیر شو؛

اغی ټینګ په بیړه ر تعجب خندا خوره شوه. خوشحالئ او د په شونډو باندې یې چې دا آصف دی، ډاډه شو
 ویل:  ته و ځلې یې را څو، څو یې په غیږ کې ونیولم،

 « نه یې چیچلی. دی چې ښامارانو شکر ی چې ژوندی یې،دشکر»
 ژر څو ،کابل په باب ژرخیستي زخمي ا راو نه یې د له ما ،سره کیناست را باندېکټ  لته پرادی هم هم

محک  کړه.ته تیره  خپل شاد ګل توب پرونۍ کیسه ور د په بیړه له پوښتنو وروسته مې پوښتنې وکړې.
  :چې مې پوه کړ

ښام ام پردي وطن د هغه هم د زه پرون ماښام په ډاګ پاتې وم، سره راغلی سړی زه بیخي نه پیژنم.دا ما 
په کابل کې په کوم  دي او يسلطان ...وایي چې نوم مې ځای راکړ.کې  ده په خپل کور ،کې سپیره ډاګپه 

 خپل  سړیتوب او افغانیت ده خو .وړی اوسم دې نیکۍ پور زه به یې ترعمره د کی و.ښونخي کې ښوون
 ی له کوره بل ځای ته بوزو. دو خپل خلک د ده چې موږ اوس په کار په ځای کړ،

 ته مخه کړه. کور محک عبیدهللا د سره له کوربانه څخه په ډیرې مننې بیا مو
ما د  یې باله. «پنډو بابا»چې  زیارت هم و، هلته یو روډ نومي ځاي کې اوسیده. محک د پیښور په پنډو

او تحقیق مطالعې  چې د حاالت داسې راغلي وو خو څرنګوالي په باب پوښتنه کوله، ند دژو پنډو بابا د
  زیارت په فلسفه پوه نه شوم. د او بزرګۍ د «بابا پنډو» ځکه د نه خطا وه، رشته را سر

 بابا ویل. پنډومحک ته  ،دوستانه ټوکو په ډول د، نږدې فرهنګي دوستانوپه پیښور کې به 
دفتر  وفا په سبا ورخې یې بیا د تیره کړه. هغه له کورنۍ سره په مرکو د له محک او مو ډیرو شپې تر د

یو  لته ټولیدل او دبه همد ثرا  اک پته ځای و. راټولیدو د فرهنګیانو افغان کې د په پیښور وفا دفتر د ته الړو.
 بل له احواله به خبریدل.
او خوشحالتیا یې تعجب  په ډیر هیوادمل صاحب هم راغلی و. ون محک ورغلو، په دویمه ورځ چې زه او

 :ویل ته و را
  «روغ رمټ یې... خو ښه ده چې ژوندی او وتې، و خته رانا و»
 حوصله مې درلوده، او وو زما چې څومره په یاد نه وکړه. ې راکابل پوښتنه ی او غړو نورو کورنۍ د د

په منځ  او خاطراتو کیسو د مرکې نورې هم تودې شوې. شو، پیدا بیا بریالی باجوړی را ته ومې ویل. ور
  کې اوښکې هم رامیلمنې شوې... په سترګوبه زما  ادولوپه را ی الوناخو کې د
پردیتوب  مې دهیڅ  شپې تیرې کړې، څلور مو محک کره د ته تګ. وفا دفتر د ورځ زه وم او هره بیانو

 هلته ورغلو. او آدرس پیدا کړ خورمشرې خپلې  کې د پیښور بیا مې په کړ.ه ن واحساس 
نورو دوستانوهم  د خوا زه نا بلد وم او چې یو ،رونه ځکه نه شول پیل کوالیکا وتلو له پاکستان نه مې د

 ،ګرځیدم کورا کور ترګې په الرې پاتې شوم.صاحب راتګ ته س انځور د زه ناچار ده،ز دا چل نه و
مهاجرت  لومړي ځل له پاره د د خو داشتونه اخیستي وای، یاد منظمما باید  ،تلم چې هرې خوا ته

 یې یو فکري استقرار ازم او و سره یو څه ستونزمن کار ښځو او ماشومانو تنو هغه هم له نهو اپیلایر،چ
 سره ګډوډ کړی و. څه

ژوند  هلته هم د کورنۍ یوه برخه اوسیده. میرمنې د د ازم په کوهاټ کې کوهاټ ته مخه کړه. بیا مو
زما خسرګنۍ سم تحصیل  چې بیخي بدوي بڼه یې درلوده. ظوابط داسې سره عیار شوي وو روابط او
دومره په ورورسته  کورنۍ روابط ژوند او کې یې دکستان په کوهاټ اپ د خو ،متمدن خلک دي کړي او

بیا بیرته  کې ژوند کوم. سوه کاله پخوا زمانو کاوه چې زه دوه چې انسان فکر کړي وو پاتې بڼه عیار
 دورې کیسې او پوهنتون د د ،شپې ورلدرې وې که څ مو رهباجوړي صاحب ک د او راغلوته  پیښور

 ب میلمانه شوو.هیوادمل صاح پسې د ور مرکې سره کولې.
هیڅ شي خوند نه  ،ځای کېدی چې په هیڅ  خدای حاضر خو مهرباني کوله؛ لطف او ډیر دوستانو ټولو

 نا نوشتي او دویم بې سر ،هغه هم له یوې لویې ډلې سره ،لومړي ځل له پاره مهاجرت دو خ یو راکاوه.
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قاتلینو زورواکي او...ما باندې  او غلو دجګړه،  روادریم بیرته په وطن کې نا نکې،مالومه تیاره راتلو
 څه حرام کړي وو. هر لیدل او دوستانو د ،خوراک ،خوب ،ذکر ،فکر

ته  نه پیښوربیرته له جالل آباد  ګرځیدا کې زرین انځور ګرځیدا را او زما په همدې فکري اړو دوړ
 ته بوتلو.ر مخامخ یې خپل کو او موږ یې پیدا کړو تګ نه خبر شوی و،له را دی چې زموږ راغی.
 و دافغان مهاجر کې د دا کال په پیښور سره اړولي و. لویه کال کې خپلو کاکا زامنو یوه په صاحبانځور

 ویل چې د و ته انځور صاحب ما .کې والړه وه کروندو سره په شنو نه په تیریدو «کچه ګړۍ»لوی کمپ 
 ویل چې: و صاحب تهڅه انځور  ما چې هر ماشومان دلته پاتې کیږي.ورځې به دا  تګ تر

 ګوره انځور صاحب!
له رسمي  هغه چې د پیښور خو ،په کرایه ونیسم کور زه به یو خبره نه ده، درې یا لسو شپو ،د دوه دا خو 
 ته ویل:  سره یې را په ټینګار سره بلدتیا درلوده، رسمي قوانینو غیر او
بیا به له  الړې شي،په اډوانس کې درنه  کور د دا به په مصرف او ه الس کې دي،دې چې پټنګې  دا څو»

 «څنګه کوې؟ کار وتلو دې ځایه د
کرایې ته یې  ښاري بسونو چې د ې،وڅه ک ال مصرف خو کې دیره وو. دوی په کور پایه د تر کار موږ د

پښتونولې هیڅ  ملګرتیا او ټولې کورنې دغه ده د د او زرین انځور زه او زما کورنۍ به د هم نه پریښودم.
 به یې زه ځان پور وړی ګڼم. ټول عمر او هیره نه کړو کله
خوشحال بابا  ما ته د ،تګ راتګ چې ما ولیدل میلمنو د کړه وړه، دوی ناسته پاسته، د ،او کورنۍ کور دا

ټول  میلمه پالنه او کشر مشر، پوره پښتني ستر، څه په کې معلوم وو: هر .ستره کورنۍ را په یاد شوه
 دود او دستور. پښتني

په لومړۍ ورځ یې  موټرو د پرزو تجارت یې کاوه. د محمد ګردیوال نومیده چېکورنۍ مشر حاجي پیر د
ریښتینی  او ددرون دی یو سره وکړه. را  یې  زړه له اخالصه مرکه نو ښه د ته معرفي کړم، چې زه ور
 «ولس»بل یې  هیردی،زما  شي، ي هیرمرګ دې د یوه نوم د ده کشران وو. دوه ورونه یې تر پښتون و.
 ې لګولې وې او کیسې مو سره کولې.کې ډډپه کټونو ټولو و، تود ماخوستن یو ګرمیو د پیښور د نومیده.

 ویل: په خندا را ته و «ولس»
 سوادی چې ست دا دی شکر ته ډیرې کیسې کړي دي، وږزرین جان مکورنۍ او ورونو په باب  ستا، ستا د

 دا ږیره دې چې پریښې وای، خو څه ښه دي، دې هر نور ې،لیدمې و ،چې ته یې ړنی سړیمکورنۍ لو د
 به څومره ښه ښکاریدې. نو
 د ده د ،په ډیره سړه سینه مې ورته نو آفت ثابت شوی و، یو او یوه بال تار هر ږیرو ته چې د ما

  :ویل ته و په پای کې مې ور ریښتیني اسالم صفات بیان کړل، څنګه د تر پښتونولۍ
 څومره به ښه ښکاریدې. چې دا ږیره دې رخیلې وای، خو ښه سړی یې، ډیر خو نور

خپل دغه  له ده نه په بښنې سره بیا مې له السه زوریدلی یمه.چې زه څومره د ږیرو ده وخندل او پوه شو
 ورته واوراوه: شعر
 

 دغه  غرونه  دا  کمرونه
 

 دغو کمرونو
 وړاندې غره ته ګورې

 ملت زما د
 د آزادۍ

 مرغیود نیک
 بد مرغو تاریخ دی
 دغه کمرونه کله خړ
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 تور ځلیږي ،کله تور
 د برم خندا کوي بیا

 او
 پرتمو کیسې په هسکه غاړه وایي پسې او زما د نیکو د

 خو همدغه غرونه
 کمرونه
 تور ،کله تور

 خړ ښکاره شي ،کله خړ
 ورټ ژړیږي ،او په ورټ

 کتو سترګې بیا نه لري چې او د
 موږ ته په سم وګوري

 غرونههمدغه 
 اوس ،دا کمرونه اوس

 په ماته غاړه
 چیغو وایي: ،چیغو

 د هرې ږیرې هر ویښته
 ستونو شوله زیندۍ د

 یو قاتل جوړ شو د زر انسانو هر ږیره ور
 د هرې ږیرې هر ویښته الندې نن

 سل زر بال دي پټې
 او دا بال زموږ په خلکو حکومت کوي نن

 کابل
 کابل یو بڼ و

 چې نه سوړو، نه تود
 کنګل سوړله 

 له تناره څخه تود
 بلبالنو د ژوندون له پاره د

 خو اوس هم تود دی هم سوړ
 هد بلبالنو د مرګون له پار

 
                                  

نارینه  .درلودېیې برخې  نارینه دوې جال ښځینه او د چې دا ستره کورنۍ په کې اوسیده، هغه لویه کال
دوی به په یوه لویه حجره کې کیناستل چې  لومړنۍ برخه کې خوندي وو.کال په  ګان او میلمانه د

هغه په وجه دننه  د لوی جاپانی ایرکندیشن لګول شوی و، په حجره کې یو .ورته وایي «بیټک»پیښوریان 
دې له پاره چې زه تنګ نه شم د  د را تلل. میلمانه تلل او ډیر جره کې د ګرمۍ احساس نه کیده.په ح

ته معرفي  خلک به یې را کله زما په څنګ کې کیناسته، زرین به هر نو نه کړم، اس واحسیوازې توب 
 کول. راوج او ناستې پاستې په باب به یې معلومات را رسم و خلکو د هغه ځای او کول د

له کوم  ستاسو څه کیږي، ،ما وپوښته چې دا ناست خلک څوک دي راتلل، میلمانه تلل او یریوه ورځ چې ډ
 ځای نه راغلي دي؟ 

 ویل: و انځور صاحب
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چای  احترام به ډوډۍ، زت اوپه ع چې راتلل،څوک  هر :حاجي صاحب ویلي دي خلک نه پیژنم. زه دا»
 «م رخصتوئ.اراحت او بیا به یې په ډیر ته برابروئ تیریدو ځای ور شپې د او د

میلمانه عزت په  هر د ښتنې ځای په کې نه و،وپ د تون حجره وه،ریښتیني پښ یو دا په اوسني وخت کې د
 کې خوندي و.

هغه پوښتنه مې  د .زلمی ګرځیده یو شپاړلس یا اووه لسو کلو د کله حاجي پیرمحمد ګردیوال سره به هر
 ویل: صاحب و انځور وکړه.

حاجي صاحب  کال د اولې دورې په اړو دوړکې ال درکه شو. ۱۳۵۷دې هلک پالرد  د دا یې لمسی دی.»
دولتي مشرانو سره یې  سیاسي او او له ډیرو شخصیت و با نفوذ چې محمد ګردیوال سره له دېپیر

ی حاجې صاحب باندې زو زوی یې ضایع شوی و. چې یې پته لګوله، څو تر خو پیژندګلوي هم درلوده؛
  «ماتوي. هغه مینه په ده اوس د ډیر ګران و،

په یوه  صاحب انځور کې ښکته ځه او پورته ځه. ځایونو بیلوپه بیال  پیښور د زرین جان. زه ومه او نو بیا
 وارې به دوی سره وغږیږو. یو خلک نه دي، ده ویل چې دا بد یژندګلوي درلوده.تریول ایجنسي کې څه پ

  لیکلې وو: فرتي دفتر په سرادې مس د
 «تاشقند تریول ایجنسي.»

 ویل او نور ته و هغه یې را څه چې کمبود وو،هغه  ،اسناد ولیدل احترام سره یې زموږ ریپه ډ چې ورغلو
کې څه دفتري کارونه  په پاکستاني ادارو او ویزې خروجي ما د یل کړل.پویزې کارونه  د زموږ یې

ته  ویزه راروسیې له سفارت نه  ته وسپارل چې د ایجنسۍ مشر یادې پاسپورتونه د مو بیا خالص کړل او
 وفا دفتر. د او وو انځور زه او نو بیا اوسئ. منتظر تاسوویل چې  ته و ایجنسي واال موږ واخلي،

استاد هم له  فرهنګیانو دوه تنه نورو .یدکې ول وفا په دفتر ه پاره دلومړي ځل ل دمې  پیر محمد کاروان
 پاچا غږ ،بل تن ته یې پاچا نومیده،یو تن یې ظاهر بابري  .کې مرسته کوله اخبار هیواد مل سره په وفا

 ټول فرهنګي دوستان خبر وو چې زه له خپلې کورنۍ سره د ټینګ و. ډیر په اسالمي عقایدوپاچا  .کاوه
 تر هوایي تګ مصرف مو سپورت اواپاکستاني پ د بله چاره نه وه. روسیې له الرې اروپا ته تګونکی یم.

هغه  باید د ،یو خو لطیف الال په ماسکو کې و مسکو له الرې تللي وای. د باید ا  راروپا نه درلود، مجبو
تختې  دخیز تګ له پاره د روسیه اروپا ته دبل دا چې و درې ماشومان مې پرې سپارلي وای، میرمن ا

 حیثیت درلود. 
 مسکو په نیت روان یم؛ چې زه د پاچا جي چې څنګه پوه شو هیوادمل صاحب همکار کې د ا په دفتروف د

سته پاسته یې هم زما خبرې او نا ته کتل. را بد، هره ورځ به یې بد نو چندانې ښه نه ورباندې لګیدم،
تګ په وجه چندانې  روسیې په لوري د چې د کله چې زه په دې خبره ښه یقیني شوم .چندانې نه خوښیدل

 روسانو د د ه افغانستان کې،ویل چې پ ته و چا را مې وکړه. پوښتنه ولې؟ دنو  ،یږمباندې لګ ښه نه ور
 مې ځان غلی کړ. نور نزه درک کړه اوده ستو د ما .پالر وژل شوي دي او ده مور د ،په ترڅ کې بمباریو

 الر ورکو د ا  رته همدا بد بین پاچاجي زما غوندې مجبو روسانو داسې وخت هم راغی چې روسیې او
بلکې له ځان نه مې  نه کتل، ته و بد ور، هلته ما بد ورسید. ماسکو ته را ،په ګرد پسې پلونو د الرویانو

 رسید. و دې هډې راتر کفر ده په نظر د د ،مجبوریت له مخې دچې دی ، باندې زړه درد وکړده  پر
 ما فکر سره دی. مې در ه مې راشه کارت چې دفتر ته وکړ وق فردا تیلیفون رافار یوه ورځکې  په ماسکو

 څوک ور چې ورغلم هلته په خوا کې باندې اصالح کوې. پروف را)نوید(  خپل اخبار بیا دګنې  چې وکړ
دی چې زه یې اجرا  څه کار کوه، ژر :فردا ته مې ویل ړي مه شي وکړه.ما یوه معمولي ست سره ناست و.

 ویل: ویې په اشارې سره  ناست کس ته، شو دی موسکی زما بیړه ده. کړم،
 ودې نه پیژانده لکه چې؟

  ما ویل نه.
 کې زیاته کړه: موسکا په لړ ده  د
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 پاچا جي سر او وغوښتې. ځکه مې را ،ې کولهی، ستا پوښتنه یپاچا جي د ،ترستودفتر کمپی وفا د دا د
 سم پښتني روغبړ او کې ټینګ کړ بیا مې په غیږ نه پیژانده. کې و ځکه مې په اول سر ږیره رخیلي وو،
نه فرهنګیانو پوښتنه مې ور میشتو کې د په پیښور یبې مې مرکه ورسره وکړه،شڅو یو .مې ورسره وکړ

 په بل لوري روان شو. ژر ډیر دی خو څه موده دلته تم کیږي، دی به یوچې  وکړ فکرما  ه.وکړ
په هغه کې  درلود. دکانګی کې یومرکز )سیواستوپول هوټل(  په تجارتي افغانانو ما د ماسکو ژمی و. د

که ګورم  ،سړه ورځ وه یوه نه و ورځوسړ د ماسکو د یوه ورځ چې مې ژمنۍ کرتۍ او بوټان خرڅول.
مسافرت  د او ماسکو له یخنۍ چې د ،څه ګډ وډ کالي دی او ازه کې والړپه درو همدې تعمیر ا جي دپاچ

پرته له  ،ده حالت ولید ما چې د باسي. چا ته انتظار رپیږي او په تن کړي، نه وو برابر، سره له الرو
 سالم او کالم نه مې وپوښته:

 څه کوې پاچا صاحب؟
 ه:ما په بیړه وپوښت ده ویل بس حرکت دی.

 به دلته یې؟ یو پنځه دقیقې خو
 ښکته کړه، ته را په بیړه مې یوه ژمنۍ کرتۍ ور زما دکان په دیارلسم منزل کې و، ده ویل کیدای شي. 

 چیرې الړ. اویې بیا په پته پوه نه شوم چې  څنګه  نور الرو پسې روان شوی و. پاچا جي په خپلو خو
 

 شول غمونه غرونه شول، درانه
 نهپر ما راغلي د بیلتون درانه غمو

 
 
  اړه مې ونه منلې:وچې د ،هیلې رانه وکړې استاد هیوادمل دوېکې  وفا په دفتر د
یې  وار یو دی، )رسول امین( دفتر امین صاحب ویل چې په دویم پوړکې د ته و را ځلې یې څو یو

زما د ځکه چې دی  ما حق هم درلود، امین صاحب پر سره له دې چې کړ.ه ن ما و دا کار خو وګوره،
  ته ناست وم. په ټولګي کې ور او دوه کاله زما استاد و ،دوره کې په دلیسانس د زدکړو

مجاهد او تنظیمې  اد،همې له ج  داسې سوی وم چې نور اورني واک او ظلم په انګار کې  ټوپګیانو د زه د
ښورولی  رسول امین هم په کوم تنظیم کې سرشوی وم چې  او په دې خبرو و یدزړه په چاود خلکو نه

ب به پرته له ځکه امین صاح سیوري الندې زما یوه اشتباه وه،تر احساساتوټپي  به زما د ښایې دا دی.
 نه درلوده، خو زما ټپي احساسات او... تنظیم بازۍ بله الر

زما د ښو او بدو  وټ کې شوی و.نا ککابل په بریښ دن دوروستی دی)رسول امین(  صاحب امین او زما
په کابل  هغه مو شوی و، شاه مقصود ګرم مړ پالر (ممنون مقصودي داود مقصودي اوورځو د یارانو )

ژمي وروستۍ شپې  دکال ۱۳۵۸د ره.کې خاورو ته سپاپه لمن بریښناکوټ د   کې د بابر بڼ اړخ کې،
امین  وی ته ناست وو.ایتلږ لرې پ ،زه الال لطیف او صاحب، امین ،مړی خښاوه خلکو ورځې وې،

سترګو یې ویل چې خواشینی دی، خو خوله یې لکه تل له خندا ډکه  څادر باندې ناست و،صاحب په خپل 
 :ویل ین صاحب وام .نه وې تیرې شوېمیاشتې  درې یرغل  د روسي لښکرو باندې دافغانستان  .وه
 «.هم و خدای بښلی ګرم شاعر»

 ویل: ته و ډک غږ ورځوانۍ له جوشه په  ما د
ته  دا یو بیت یې را خو مې هیر دی، نور اورولی و، شعر کې یو په خپل غږ ته ګرم صاحب ما هوکې،
 یاد دی:

 

 رم ږیره اوږده دهـګ دلک وایي چې ـخ
 ه ده ږیر دیـره نـنه دي چې دا ږیخبر
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 ویل: په ترڅ کې ما او الال ته و مرکو خپلو امین صاحب د 
 !هلکانو

 ستی دیدن وي... لکه چې ورو مو دا
هماغه زموږ وروستی  وو، ده رښتیا ویلي نه لیدل شو. چې امین صاحب بیا په پوهنتون کې و هماغه و
بب شول چې زه امین صاحب په دې س آرامتیا د فکري نا سره راغلې عقدې او ام نه له کابل او دیدن شو
 نه ګورم. کې و پیښور

 ټوپکیانو د د وا ناورین غملړلو حاالتو او کابل د کله به چې ما د ،چېد هیوادمل صاحب بله هیله دا وه 
  ته ویل: که تل راده به ل کیسې ورته کولې، نادودو او ردوناک
 « ې پرله پسې په وفا اخبارکې خپرووبه ی موږ دغه ولیکه،»
هغه څه چې ما  او شوي وو ما باندي په کابل کې تیر هغه څه چې پر زما ګوتې او قلم سره مرور وو. خو

نا مالومه او تیاره  ته پرتې وې، هغه ستونزې چې په مخ کې را په کابل کې په سترګو لیدلي وو،
 پوچ را ژوند بې مانا او څه را تورکړی و. له هر چې زما زړه یې نور هغه الملونه وودا ټول  راتلونکې؛
 ... خو ده؛ځکه مې قلم ته الس نه ورتیری ه،ته ښکارید

 والي سره مې دله زړه تور یوه برخه جوړه شوې وه،ژوند  ل زما دلیک کړي وای لوستل اوڅه مې خو 
یوې مقالې په  د یوه خاطره مې ه ورسیدم د پیښورت کله چې ماسکو داشتونه اخستل. مطالعې په وخت یاد

 داسې ولیکله: ډول 
جرین په اهلته ټول مه چاپیلایر ولید.مهاجرت  پاکستان د د په څیر افغانانو ...له بده مرغه ما لکه د ډیرو

 دفاع په نامه جګړې ته اړ الم نه داس هغوی پلرونه د د .وپه تیره ماشومان ،الت کې ژوند کاوهبد ح ډیر
 د ،مان یې په کلمه هم نه پوهیدلوماش خو ؛سالم په نامه خپلې وینې تویولېا د دغو پلرونو او ،ایستل کیدل

 زده.ه هغوی د شهادت کلمه هم نه و
لیدل کیده چې په پیښورکې تالش  .ته ورسیدم ښورمه پ۳۱ په ثور کال د۱۳۷۲زه له خپلې کورنۍ سره د

ایې حرص پسې سرم بیا د غلې او څوکڅوک په یوه مړۍ ډوډۍ پسې ز کې دي. څه په هڅه هر ،دی ډیر
 مهاجرینو افغان ټولو کې د په دې ښار وي. سر په منډوپورې بلې تیارې  له یوې تیارې تر اواخیستي دي 

ا په م عذاب له پاره پیدا کړی دی. هسې هم خدای د بیوزلی خو ذاب دی اوع من هم پهشت تریخ دی.ژوند 
هلته افغان  ه ګړۍ کمپ و.کچ کمپ چې ولید هغه د وروستنی او لومړنی افغان مهاجرینو پاکستان کې د

 هم نه شي کوالی. ت کې ژوند کاوه چې هیڅوک یې تصورپه داسې بد حال مهاجرینو
کې په لس ګونو  کچه ګړۍ کمپ په کوڅو ړۍ نیټه مې دسرطان په لوم دکال  هجري شمسي۱۳۷۲ د

په  ،اته یا نه کلن ماشوم په دواړو پښو شل ما ولیدل چې یو ده کوچنیان ولیدل.سؤتغذي او بیسوا معیوب،
ۍ کورنۍ ته یې له همدې الرې ډوډښایي خپلې  غوښته.خیر خلکو څخه یې په اشارو او له ژبه ګونګ و،

په  د آ ـ آ ـ آَع ـ آَع د غږونو او چۍ ته یې الس ونیواآیس کریم کر د نو کله چې یې زه ولیدلم، ورکوله.
 دانې زخمونه او ځان مې یې څو پر نږدې شوم، ې زه ورکله چ نه مرسته وغوښته. له ما سره یې ایستلو

 توان نه درلود. مې یې د لیدلو نور مې الس کې ورکړې او کلدارې څو دلې.ولی هم
 ور؟ ږیرښاغلی یو ماډل په یوه ښکلې داتسونه کې کال د ولیدل چې دهمدې شیبه  او ما په همدې ورځ

موټر الندې  الرې محصول ماشوم تر جهاد د چې د و نږدې ،چالوهپه ډیره بیړه یې موټر او و سپور
 .کړي

 لیکلو، یوه ژوند د هر چې د ووداسې کوچنیان  زرګونو او ګونوپه سل کې کمپونوپه  د افغان مهاجرینو
وړي ژورنالست ند ډول پیایوه وړه نمونه به یې زه دلته راوړم چې په مست .و او ژړا وړ ثبتولو

 نوید ثبت کړې ده.نوالبشر
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 « ما له کلمه نه راځي»
 :له یو افغان مهاجر کوچني سره د نورالبشر نوید مرکه

 
 :یوه ورځ مې په پیښور کې د یوې مجلې په لومړي مخ کې په دغه عنوان باندې سترګې ولګیدې

  «ما له کلمه نه راځي»
 »: مرکه چاپ شوې وه سره دغه مضمون او عکسونو دوو هلته له واړاوه. ره بیړه مې همغه مخ رایپه ډ
 زین الدین نوم:

 غواص د پالرنوم:
 کندوزـ ګورتیپه عالقه:
 فارست پلوسي، پیښورحال: 

 نوید مالقات: نوالبشر
څه پوه  رپه ه نو وروسته چې لوی شوم، ې وم.ک په غیږ مور د .چې زه کله راغلی وم ته یاد نه دي ما

مې درې  پالر دلته وړوکی لوی شوم. ونکی یم.تیپې اوسیدرګو والیت د کندز د یم. زه افغان مهاجر شوم.
 خپلو مجاهدو ملګرو زما پالر مسعود سره و. کماندر هغه د شهید شو. کاله وشول چې په افغانستان کې

کړای  خښ خراسان کیمپ سره د ته ووې چې دی شهید دی. یې زما مور ملګرو ته راوړ. دلته پیښور
 شو.

 ډوډۍ به نه وه، زما دوه ماشومان ورونه هم دي. ملګري هم نه راتلل. پالر زما د شو، مړ چې زما پالر
 هغوی خلکو ته سپیلني لوګي کول اوچې  ما یوه ورځ ماشومان ملګري لیدلي وو نه و. راشن کارت هم

 د ومانو ورونودوو ماش او وي چې ستاسو ته مې و مور او کړ ما هم دا ډبی جوړ به پیسې ورکولې. خلکو
ځل چې  په اول کې واخیستې. دانې په بازار سپیلنو ما د او راله دوه روپۍ راکړې مور پاره ډوډۍ راوړم.

 ،ټوله ه شوم.زه ډیر خوشحال راکړو، پیسیز شپږ هغو نو چا ته لوګي کړل، مې سپیلني او ته راغلم ښار
خو  کړي دي، ته یاد نه دي چې په اوله ورځ ما څو روپۍ پیدا ما کې وګرځیدم. ټوله ورځ په بازارونو
څه پیسې  بیا مور ،ې ورکړېله پیس ما مور پښې مې خوږیدې. ،ستړی وم ډیر چې کور ته الړم نو

ه راروان شم او خلکو ته په پاسه یو کال وشو چې د کمپ ن دا زما څه د ما ورله ډوډۍ راوړه. راکړې او
راته وقهریږي چې مه کوه لوګي راباندې بد  څوک راله دیکې راکړي، کې سپیلني لوګي کوم. پیښور
له دې  خو چې خیرات غواړم، ته دا هم سوال ښکاري ما .څوک راله څه نا څه پیسې راکړي لګیږي،

دواړه ورونه ډوډۍ  اوس چې مې مور او ې زړه خفه کیده،اول به م ،اول سوال سره عادت شوم.
ه وایې چا سره جنګونه مه رات مور خو هلی رټلی یمه،ځلې خلکو و ډیر خوشحاله شم. ډیر نو ،وخوري

 نو او چې څوک څه غواړي، ،وډۍ غواړېته له خلکو نه ډ دلته خو په پردی وطن کې یو. موږ کوه،
 رې وایې.وهغوی ته خلک ستغې سپ

به هم  خفه شې چې زموږه کور زموږه زړه ډیر ،خپل وطن کیسې کوي ې دشپ د کله مور موږ ته کله،
نو خپل  که زموږ وس کیدای، شم. خفه ډیر نو شم زما په وطن کې جنګ دی، چې زه خبر .وران وي

 هلته ډوډۍ نه شته.خلک وایې  خو ته به تلي وو، کور
به زما ماشومان ورونه او زه  اول ،اول له بوځم.قبر پالر خپل ورونه د په ورځ چوټي کوم.جمعې  زه د
 نو ډیر له راشي، هم چې قبر مور زما نه ژاړو. اوس موږ ژړل. به هم ډیر زما مور ژړیدو، ته ډیر قبر

 چې: ته ویلي وو زما مور یوه ورځ زما وړوکي ورور ساعت خفه وي.
ه هم په دې نه ز ژړلي وو. ډیر په هغه ورځ زما مور به هم بوځو. پالر نو چې خپل وطن ته ځو، موږ

 کله خوشحاله شم چې خپل ،زه هم کله اوس پوهیږم. خو په دې خبره ولې وژړل، پوهیدم چې زما مور
 پاتې شي.به دلته  بیا خفه شم چې زما پالر نو ته ګورم، قبر پالر چې د خو ته به ځوو، کور

 لوګی کولو سپیلنو هره ورځ د ه وړوکی لوی شوم.ځکه چې دلت ښکاري، هم لکه خپل کور ما ته دا پیښور
غرمې  ډوډۍ د واپس بیا روان شم. او ډبګرۍ ته ځم او خیبربازار ،مالګې منډه یي له پاره فردوس سینما،
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 نو ،ته ځم ربیا چې کو راکړي.هغوی یې راله  نه ډوډۍ پاتې شي، چا چې د سره خورم. کې چازاراپه ب
 له ډوډۍ واخلم. ورونو

 شهید دی. راته مور ووې چې ستا پالر بیا خو ژړیدم، اول به ډیر شي. یاد را ډیر کله پالر ،ته کله ما
خوشحاله  زه ډیر نو ن شهید دی،وط د ستا پالر لوی وي. شهید ډیر ورکوي. پاک خدای جنتونه شهید له

 اسالم له پاره شهید شوی دی. د یم چې زما پالرخوشحاله  اوس هم ډیر شم.
کلن ماشوم خبرې دي چې په عمر کم پنځلس  یو یمې دګورتیپې س کندز والیت د د دا پخې پخې خبرې

 له وخت نه وړاندې بالغ کړی دی. خو حاالتو دی،
 کې د سپیلنوپه هغه  کپړې تیلی و، په غاړه کې یې د ته راننوتو. خیچن ماشوم دفتر خیرن، یوه ورځ یو
وخړې ل تیلۍ نه یې دانې په انګار واچولې، د و.انګار الس کې یې په یوه ډبۍ کې د سکرو په دانې وې،

 ویل: بل ورته و یو واهه، ببوزی یې ورته و شوې،
راختلی ماشوم ته یې  پونکو ۳۶یم چت ته په در هغه زړه لکه چې مات شو. د ما  لوخړې مه کوه. -ما -ما

 ما منع کړو. کې واچولې، دانې په انګار هغه سمدستي څو ،کړهورته اشاره و ما وکتل.په بې ارزۍ 
بې یاره بې  بې وطنه، یاست چې بې کوره، تاسو ما وې په موږ به د چا نظرولګي،د نظرشوي خلک خو

ما  تلو،هغه  کفاره ادا کړه. راختلو د پونکو ۳۶هغه دریم چت ته په  ما د ودلداره شوي یاست.هغه ودرید ا
 منع کړو.

 خبره واوره!
 وې:  ما ورته و هغه ګم سم ودرید،

 کوم ځای یې؟ ته د
 یم. کندوز زه د زه،

 دلته کینه.
بل افغان  دغه وخت یو خیرن ناست و. لوګیو د ښار د ګورتیپې شهزاده، والیت د کندوز زما مخې ته د

ما دغه سپین  سپین مخ، تک سور ړی،ک تک سپین پټکی په سر که ښکلې ږیره،سپینه پا .راغی مهاجر
 ویل: ږیري ته و

 راشه ستا وطندار دی.
یو زوی  جیریبه زمکه لرم، په سوونو د والیت یم، کندز چې زه د ته ویلي وو وړاندې ما ورځې هغه څو

وې چې اوس ښه  خبرې وکړې او بیا یې ورته و څو هغه له خپل وطندارسره یو ې سعودي کې دی.م
 الړو. ره وکړه اوته اشا ماهغه  سړي له راغلې.
توب  خپل وطن... نن هم د یې په مخ کې شهزاده چې یو والیت شهزادګان ناست وو. کندز زما مخې ته د

 په پټکي یې دوړه نه وه. او سره وو
  ،سپیلنو شهزاده و چې بل شهزاده د

 مخ کې سوزیدلې وه، وطن سرخي یې په د
 ،نیولی و کې یې اور په وړو السونو

 تورکي وو، لوګو د پیښور ږمۍ مخ یې دپه سپو
 ارمان و، س اوه ځای یأپ رنجو یې دپه سترګو کې 

 افغانستان د شهید زوی و، د
 سوال کولو،یې پاره  له ماشومانو ودو او مور

 یې غوښته،ډوډۍ 
 اسالم جنګ دی،  خپل وطن مال ورته ویلي وو چې د د

 بل سرونه مات کړئ، د ورشئ یو
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بل طرف ته یې افغان ته  طرف ته افغان شهید شو، یو شوي.افغانان قتل  نوم په لکونووطن په  اسالم او د
اسالم په  د»پالر چې چا د هغه شهید زوی ناست و، فغانستان دزما سره د ا شهادت مرتبه واخسته. د

 زه یې ګونګی کړی وم: او ما له هغه نه آخري ټپوس کړی و .کې شهید شوی دی «الره
  !بچي

 درځي؟ تا له کلمه
 کلمه؟
 ما له کلمه نه راځي. نا،

 بچی!
 مونځ درځي؟

 مونځ؟ 
 مونځ نه راځي.

لوی نازولي  ما وې راشئ اې د سوال کړم. په خپله یو ی ته دوو آخري سوالونوزه د اسالم د شهید زو
 موصلې وارثانو!  پیغمبر)ص( د

 مذهب استادانو! اې د افغانستان د
شهید  د مذهب د م اواسال د مونځ ورته وښایئ. ته کلیمه درسته کړئ، زامنو شهیدانو لکونو افغانستان د د

دې  ځکه چې څوارلس کاله د ښایئ،کلیمه هم ورته و نو امن غواړي، او زوی که درنه نن ډوډۍ، کور
 «د اسالم له پاره جنګ کړی دی. پلرونو بچو
 

حرکت ورځ  د سته.یواخ ویزه ماسکو د ته تاشقند تریول ایجنسي موږ وروسته، انتظار او ځلو هلو له ډیرو
په وروستۍ شیبه کې هم  پاکستانیا نو خو ټول قانوني وو؛ سفر تکټ او ویزه، ورت،پاسپ زموږ ورسیده. را

 وشکولو.
کې ما پوښتنه وکړه چې په اسنادو .الندې یې کیښودلمیز تر نګ له پاره ورکړل،چک پاسپورتونه مې چې د

 کومه ستونزه پاتې ده که څنګه؟ 
 :ویل ل کس ومسؤ
 کمبود لري.  یو هو
 ویل څه کمبود؟  ما و

پنځه سوه  باندې ید د پاسپورت په سربا مبود دی اوک پوه یې کړم چې د پیسو وسولولې او هغه ګوتې سره
 به ځنډیږي چې له پروازه پاتې شم. زما کار ،ورکوم نه یېکلدارې ورکړم او که 

ښه سپک و ته  څه پاکستاني غلو ته او اسي رهبرانوڅه نا اهلو سی ،الندې څه ځان ته شونډو تر ما هم
ته  پولي په نامه پاکستاني غلواحمق دپه ډولۍ کې مې اضافي پیسې  همدې ښکنځلو د ورک ویل او

 طیارې ته ورسول. ځانونه مو السه کړل او پاسپورتونه مې تر ورکړې،
له السه  افغانانو دا په خپله د راځي، راغلي او افغانانو څه چې پر کړي دي.هرخپله په ځان  دا ټول مو

 بل چا. نه ددي،
درې تنه افغانان په  موږ .ایرانی دکان ته راغی کې یو په لړ مزدورۍ اودکاندارۍ د کوماس ورځ د یوه

افغانستان په  دپاکستان  په څنګ کې ایران او نږدې هیوادونو له دې چې د لرې او .دکان کې ناست وو
نا  نه کړ. ایران په آدرس ښه چلند و د له ده سره مو نو کله منفي رول لوبوالی دی، چاروکې هر ټولو

ویل چې ایران غواړي پر افغانستان  افغان ورته و سره پیل شو. یوه تن بحث ور له ډلې نه د ږوڅاپه زم
همدې هدف  د اقلیت)شیعه ګانو( حاکمیت وتپي.یوه فرهنګي یرغل تر څنګ، پر دې وطن باندې د  دباندې 

مذهبي  –خپلې سیاسي  پورې یې په سالح او سوږمو تر او له پاره په ایران کې هغوی تربیه کوي
 ...پورې وهي او افغانستان خاورې ته را بیا یې د ایدیالوژۍ ډکوي،

 ویل: ایراني په ډیره سړه سینه و
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الس آله  د بهرنیانو دا خپله افغانان دي چې د خو به لري؛ اهداف ډیر څه غواړي، به هر بهرنیان خو»
ې ملي ګټې درک خپل خلک او خپل لطفأ خپل وطن، تاسو خپل خلک وژني. خپل وطن ورانوي او ګرځي.

  «کړئ او وې پیژنئ.
 الړ. یې ونیوله او خپله مخهګونګیان کړو، سره په رښتیا چې موږ په دې خبروایراني 
 د ول ته څڼې اړوو،چا ډ هر د چې یوه خپله ښه خلک ن په اصل کې موږ یاده کړه چېدې له پاره  دا مې د

ګناهونو  چا د ته د .نه پوهیږم چې موږ شي روا سور ته بد او هغه را شو ځای چې الړ همدې له پاره هر
 کوم ځایه به یې تر او څو تر اوږوو باندې زغموو، پر دا دروند بار ول عمرپیټی را په شا دی چې ټ

 چلوو.

 .«ته نه ځيکپه دعا اوبه لوړې او اور ښ»
 بودا)

 
 

 دریم څپرکی:
 

 :اترخاط ژوند او ماسکو د
                                                 

 عیني دوزخ: تخیلي جنت،
 

 مې له وطن ډار وم. ګیر په یوه سخت حالت کې را اتڼ کاوه او استازو ډار او امیدونو زما ګرد چاپیره د
 بیا ژوند راکړچې خدای  ید مې دې ته وام روان وم. چې ور ترې تیارې نه و،ې سهغ رې والي اوـل نه د
 زما د خالصه کړې وه. رایوه برخه  ورنۍکد  څخه مې ځان او له سوځنده اور د وطني ځناورو او

پوهیدل چې د دوی په دې نه  خو ؛کې ایله خندا پیدا شوې وه په خولو مانوواو ماش وریندار ،میرمنې
 ویل: سره په یوې ګډې خندا راته و میرمن مې له ډار .کیږياوس پیل  بل پړاو ستونزو

 اوس لکه چې یو څه ترې بې غمه شوو.
ته  ښځه ور پالر و مور نه و، خبر هغې ناوې کیسه را یاده شوه چې هلک د خو ویل، هن دې ته مې څه و

شپه  خلکو ګڼه ګوڼه چې خالصه شوه، د او ډول ډنګ و لیدلې.هلک ال نه وه ، وهواده ش جلۍ را کړې وه.
هلک چې د  ویل ځه خپلې ناوې ته ورشه چې په کوټه کې یوازې ناسته ده. هلک ته یې و نا وخته وه،

مخ جالۍ ډوله  ناوې پر د څنګ کیناست. تر هغې د ورو دی هم ناوې ناسته وه. ننوت، ناوې کوټې ته ور
هلک له شرمه  ي جلۍ په یوه سترګه ړنده ده.چې ګور ،ټیکری جګ کړ وورهلک  زوړندو. ټیکری را

که ګوري چې  ونیو، هلک یې ورو الس را ایښي وو، ځنګنونو خپلو ناوې خپل السونه پر نه ویل. وڅه 
 کینه،در وړاندې لږ ل چې وی جلۍ ته یې و په څنګ کې ناست و، جلۍ هلک چې د الس یې بې حسه دی.

له شال سره یې ساختګي  شال یې له سره ولوید،، جلۍ چې لږ وڅښیده شال باندې ناست و. جلۍ پر هلک د
 ویل:ې و او هلک تندي ته ټس ورکړ ۍ پکه هم وه.هلک چې ګوري جل ویښتان هم له سره ولویدل،

 یا خدایه پاکه!
 اوس څه وکړم. په واده خپل پردي ټول خبرشول، زموږ ته نکاح شوې هم ده، دا خواوس را

 ویل: جلۍ ورو هلک ته و
 دګه چي تي تي.

 تله هم وه.هغه ت  
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 یې ازبک پولیسو ته د ځان او و کې بل پاکستانی والړ تاشکند په هوایي ډګر د سره، تاشکند ته په رسیدو
سپورتونه افغانانو پا راتلونکو مجبورو له پاکستان څخه د پیژندلی و. نماینده ور «ایجنسي تریول تاشقند»

  ښیوو. هوټل ور او الر سره کوو، رسته ورم موږ چې دا زموږمسافرین دي، به یې قیدول
په دې ډول پاکستانیانو په تاشکند کې  شئ.ا شل ډالره راکړئ یا هوټل ته الړته به یې ویل چې یمسافرینو

 هم وشکولو.
 : ویل ما ته مې میرمنې و

 ویل:  ما په ټوکه ورته و نه خالصی نه لرو. دا څه حال دی، دلته هم ور
 دګه چي تي تي. 
درې شپو څخه  وروسته له درې ورځو وري روان شوو.په ل ماسکو په ریل ګاډي کې دله تاشکند څخه 

په  کور ته یو مخکې له مخکې یې موږ او و ریل په تم ځای کې لطیف الال والړ د ماسکو ته ورسیدو.
 ایه اخیستی و.رک

دود بدل شوی دی چې هر هیواد وال چې کوم  بیخي په یوخلکو کې دا  په ټولنه او ده مرغه زموږله ب
 بیلې ټاپې لګول شوي دي.باندې بیال په هغو نو ی،شوی و مهاجر یا ور او وي کړه کړې هیواد کې زده

جاسوسان په وطن کې هم خپله  ... ویل شوي دي.چاته او ته مزدور چا ته جاسوس، چا ته کمونست، چا
 چې چیرې دي. یې باک نه شته پرهغو ،هم باندې د جاسوسي کوي او

ورپیښو  کې نه نوي په وطن کې د مظلوم هیواد وال په سلو زموږ له مخې،لیدلي حال ګو ستر زما د
ناروا بل  وتلي دي او په وطن کې یې د لوري یې چې توان رسیدلی دی، په هر ،مجبوریتونو له مخې

 کورنۍ ژغورلې ده. څخه ځان او کړای شوي اور
د  یو دا چې کړي،کش ور ته نه وو یا کوم بل شي ماسکو کورنۍ هم کوم خاص سیاسي فکر زما زه او

چې په هغه  او بله خبره دا ه درلوده،بله چاره ن او بله الر د حرکت په سلسله کې مو الرویانو الرورکو
  د تختې حیثیت درلود.وخت کې روسیه نورو خواوو ته د خیز 

ي لشماکې  چې وطن باندې په بل کړای شوي اور پوهیږو او پوهیدوټول ښه  سره له دې چې په دې موږ
 بله چاره نه درلوده. او بله الر خو موږ ؛لرې یې ده اوودرلښه پوره ونډه  سترګاونډي

له ستر؟ شمال  نه، له ایران له پاکستان نه، پکی وهل کیږی. خواوو اورته له څلورو غمیزې د افغانستان د
عام خلک  لمبې یې ټول وطن اواو تیل اچوي،  لرګي ،باندې خس په کډه په دې اوردوی ټول نه اوله... نه 

پراټې  وډوډۍ ا ته په تناره کې یې ځان څخه ګټه اوچته کړې او له دې اور وکسان لږو ډیرو سوځوي.
 پخوي.

سیاسي خلک هم وو، چې ځانګړې اړیکې یې درلودې. یا په  د یادولو وړ ده چې د مهاجرینو په ډله کې
 پردیو لمنو پورې زنګیدل او یا یې د تیرو ناکامو سیاستونو په تکرارولو، سره په هماغو شیانو شخوند واهه.

دا کار نه یوازې په ماسکو کې کیده، بلکې په ټوله اروپا، امریکا، کانادا، استرالیا او د افغانستان په 
هغو خلکو ته چې د دوی افکار، ګاونډیو هیوادونو کې روان و او اوس هم روان دی. دوی به یو وخت 

ایدیالوژي او د دوی د ګوند پروګرام او کړنالره یې نه منله، د دګماتست خطاب کاوه، خو اوس وخت ثابته 
کړه چې تر ټولو ستر دګماتستان په خپله دوی دي چې زمان او تجربې د دوی کړنالره او پروګرام غلط او 

 ندې کوي.ناکامه ثابت کړ،خو دوی بیا هم ټینګار وربا
په ماسکوکې اکثریت افغانان تش الس وو او د عادي ژوند د پر مخ بیولو له پاره یې کار او مزدوري 
کوله. د چا چې لږ څه شته په الس کې وو، د هغوی کار او بار ښه چلیده او له نږدې او لرې هیوادونو 

 څخه یې تجارتي مالونه ماسکو ته راوړل.
یې ال تته شان په زړه کې بله وه، کله نا کله د فرهنګ، ژبې او ادبیاتو په  ځینې افغانان چې د فرهنګ ډیوه

  ته هوسیدل. فرهنګي کارونو باب یې هم فکر کاوه او
له پاره  ماتولو دغه فرهنګي سکوت د د عجیب فرهنګي سکوت حاکم و. باندې یو کې په افغانانو په ماسکو

نیټه زما په  ۲۵په  سپتمبر د کال۱۹۹۴د فرهنګیانبه توب یو شمیر رمشاعرې په پلمه زما په کو د
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تازه ساتلو په  د جګړې داور افغانستان د د ه ارتباط ،دلته د موضوع پ ټول شول. کې سره رااستوګنځي 
 دغه شعر خاموش لطف الرحمنګران  د، په خاطر روښانولو د مرستو ستر شمالي ګاونډي د رخه کې دب

 له پاره یې په همدې مشاعره کې واوراوه:ته پاملرنه وکړئ چې د لومړي ځل 
 

 شما ل او اور
 

 ه سیځيـــورونـــک،ل ديـــه بــــاورون
 ژيـــیــه خــــودوند ،ې دلــروټــکــس

 
 ؟کا مړ داسې څوک نه شته چې دا اور

 
 ولـه وســـرونــ، سوېــوس رۍــکــک
 ولـه وســــونـــتــریـــب،وروـتــریــد ب
 وېــرې وســینې پــموـغلـپیوـلـکــدښ
 وېـرې وســـرې پـــــرورو ږیـــد ږی

 
 ؟داسې څوک نه شته چې دا اور مړ کا

 
 وېــې وســڼــرکــک،وېــې وســاڼـمـم

 وېــــــې وســڼــڅاو،ګېــانــڅوــد ون
 ڼې وسوېـڼ چــچ،وېــرې وســوتــک
 وېـې وسـڼـغاو،وېــۍ وســکــوتــــت

 
 ؟مړ کا داسې څوک نه شته چې دا اور

 
 ټې پخې شوېـګ،وېــخې شــږې پـیـت

 وېــې شـخــې پـټــخ،نېـمیوــامــــدخ
 وېــخې شـټې پـم،اورېـــټې خــدا م

 ځيــه سیــورونـــک،ل ديــه بــاورون
 یژيــه خــدودون،ې دل ډيـروټــکـس

 
 ؟کا مړ داسې څوک نه شته چې دا اور

 
 ې راوړـــیې اورـچ ،و شمال وـدا خ
 ې راوړـــیورــشاو،ووړــې یــآرام ی

 مال ويـداسې ش،وېچې دا اوروـڅ
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 حال وېدا به مو،ويکوربه موخور
 هــنمی ما لـړې دشــاه کــه تبـدایــخ
 هـینـوږه یــي زمــرې سړه شـې پچ

 
 
 
 

 پردی چاپیلایر هراړخیز ماسکو د
 

 :مزدوريیخني او 
                        

دافغانانودخوارۍ،مزدورۍ اوځینوستونزوپه باب وغږیږم او بیا به پرفرهنګي دلته به لومړی په ماسکوکې 
 کارونواو نشراتوباندې رڼا واچول شي.

  
 :لی شوویشل کیدا صادي پلوه په دوو برخولي افغانان له اقتماسکو ته تلل

 پوهیدل او یا په ژبه بلد وو،سره  بار و تجارت په کار د څه شته یې درلودل، چې یو خلک وو هغه ډله یو
 چا خبره تجارت پیل کړ. دکانداري یا د بار، و ا سمدالسه یې کار ترجمانان استخدام کړل اویا یې 
 اوس د او لګولي وو په خاطر رسیدو بود یې تردې ځایه د ل هست اواکثریت هغه ډله وه چې ټو بله د

خالص کړی او  څخه ځان را وراله سره  ټوپکیانو خدای په توکل د د مازې یې وو. پولۍ پړق ته ناست
شي کوم  چې که امکانات برابر رسولی و ته په دې تمه دالرورکو الرویانو په لیکه باندې یې ځان ماسکو

 امن هیواد ته پناه یوسي.
 څه شته یې په ال س کې درلودل، له پاره چې یو هغو خلکو هغه هم د څه ښه و، په اول کې یو بار و کار

ه همدې له پاره پ د و. څه پیدا کول او په اصطالح کاریې جوړ یو هغوی په ژبه او تجارت پوهیدل،
 :ګرځیده چې ګرځیده را ژبو پر خلکو دا خبره د افغانستان کې آوازې خپرې وې او

 
 ؛«جم کو هدالر خم کو، هکمر»
  

په دې  وډ و.ژوند یې ګډ کارونه او ژبه نه پوهیدل،بیا په تیره چې په  هغه چا چې څه نه درلودل او خو
عالم ستونزو  د اکثریت دې ډلې له یو چې اکثریت افغانان په همدې سرنوشت اخته وو. شو ډول ویالی

 کړ.نه راپیل  سره ژوند له صفر
 چا قانوني او، خلکو شتمنو نه درلود. ټاکلی مرکز له پاره یو تجارتي کارونو کې افغانانو د په لومړي سر

 پولند تایوان، یې،ترک هند، له چین،تجارتي مالونه معموال   وو. پرانستي تجارتي شرکتونهقانوني  غیر چا
 دل.ینه راوړل ک هیوادونو نورو ځینو پاکستان او دوبی،

وروسته له هغه چې شوروي  شتون په موده کې پټې سترګې ساتل شوي وو. شوروي اتحاد د روسان د
 هغه هیوادونه چې تجارتي کار شوې. صېمخ خال دوی پر روازې دد ټولې دنیا د امپراتوري ړنګه شوه،

په ځانګړي ډول  په دې ښه پوهیدل چې روسان په څه خبر نه دي، ښه چلیده، یې په نړیواله کچه  و بار
 ا خرڅ شوي مالونه د روسیې په لورن، کلونو وکې د کلونو ګدامون په خپلو هیوادونویادو  چین. هند او

لونه په ډیرې مینې اپخوا تولید شوي او له موده لویدلي م کلونو هوس دغه د ه په ډیرب روسانو وخوځول او
 اخستل.شره  تلوار او
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 او یا په پور اخستلپه نغدو شیان لږ ریڅخه یې ډ له تجارتي شرکتونو نه درلوده،ایه سرمچې  افغانانو هغو
چینایي  ال،ارزانه مټولو  کې تر هیوادونو شوو رته یادووپه پ چون په ډول خرڅول.پر په بازارکې به یې د

 ،څه چې په مخه ورتلل هر مال په کیفیت نه پوهیدل، پورې دډیره وخته  روسان هسې هم تر مال و.
 اخستل یې.

السه  نه تر ځایو اساس له بیالبیلو پر شخصي اړیکو تیلفون نومرې د د دتجارتي شرکتونوآدرسونه او
او یا به به یې هم مالونه پیدا کوالی شول  روپ په نو ډیره پیژندګلوي درلوده، و چا چې لږ کیدای شوې.

نه ستل کیده او وروسته له خرڅالویاخ ،ورته وایيول چې په روسي ژبه کې ریالیزاڅیه امانت په ډ مال د
 مال بیه تجارت خانې ته سپارل کیده. به د
وی او واړه ل پالیسۍ له مخې ګڼ شمیر د اد بازارآز شوروي اتحاد له ړنګیدو وروسته په ماسکو کې د د

په تیره ، شمیر خلکو ګڼ نوروهیوادونو د او کې روسانو په دې بازارونو انستل شول.رتجارتي بازارونه پ
لګیا  کې په کار بیلو بازارونوډله کې افغانان هم په بیال دې په .دکانداري کوله او تجارتي کارونه آسیایانو

یې نه  اسناد .او بیچاره خلک افغانان وو مجبورو ټول چې په دې خلکو کې تر یوازې په دې توپیر ،وو
 ور استفادې ډول له ترانسپورت نه د او له الرو ،بلد نه وو نینواوق او کلتورپه ژبه، ډیری یې  ،درلودل

 .الوم نه ووم
سره الس ګریوان  تونزوس له پاره کرۍ ورځ له بیال بیلو د پیدا کولو انان د یوې مړۍ ډوډۍافغاکثریت 

پخواني شوروي  د عام خلک خو او یې هم غولول پولیس ،کې ځانونه هم غولول په لړ کار ددوی  .وو
 روبلونو چې د دیرشو بې خبره ساتل شوي وو داسې نا لیدلي او ،له کبلهسیاست د  دروازو اتحاد د بندو

 اخیسته.هم  به یې په زرو روبلونو مال
یو تن افغان چې بوټان که ګورم  نه و، ساعت تیر ال نیمپیل  د کار د او یوه ورځ چې د بازار د خالصیدو

به  بیا خو څه خبره ده، پوښتنه مې ځینې وکړه ژر یې خپل مالونه بیرته ټولول. ،لګیا و ژر یې خرڅول،
 یرغل نه کوي؟ پولیس په بهرنیانو

نه همدا اوس مې په  ،بوټ مې چې په دیرش روبله اخیستي وو جوړ هغه ویل نه کومه خبره نه شته، یو
شیبې وروسته بوټ شکیږي  څو وان شو.ته ر خوا میترو د کړل او سړي په پښو ،سوه روبله خرڅ کړل

 شم.یه الړښه ده چې له دې ځا ،کړم ځان ولې په غضب ککړی بیرته راځي، سړ او
نه یې شین  له سوږمو پیدا شو، را په څیر قهریدلي ییږ څو شیبې وروسته روس د په خپله مخه. افغان الړ

 کولې او ګرد چاپیره په دکان دار مستې ښکنځلې یې ده پلورونکی لټاوه. او وټان شکیدلي ووب جګیده، دود
 پسې ګرځیده.

 په شرقي او مړیو له پاره وو. هغه د نه وو، کولو پښو د ژوندیو د اصال   وو،هغه بوټان چې ده اخیستي 
 اغوندي او خښوي یې. روبوټان  ځای دریشي او کفن پر عیسوي مذهبه خلک مړي ته د غربي اروپا کې

سیاست  د دروازو تړلو د روسانو خو کیفیت خراب وي؛ جنسیت او دغو بوټانو اساس د همدې دلیل پر د
 هغه هم نه پیژندل.له برکته 

چې دوی څه  دلیل یې دا و مړو شیان استعمالول؛ د ژوندیو کوالی،نه شو توپیر بد ښه او دا چې روسانو د
 باران جوړ شو. مالونو بهرنیو د نستل شوې اوامخ پر څاپه یې تړلې دروازې پرنا  لیدلي.نه وو 
ا ورسول چې تاریخ یې کې خپل هغه مالونه روسیې ته ر چین په لومړي سر لکه هند او هیوادونو ځینو
نا  روسانو د ای دچې یې خد کلونو په ګدامونوکې پراته وو، تر څو ،په کلونو موده لویدلي وو.له او  تیر

السه  ډالر تر په میلونونو وړو هیوادونو تجارانوټول خرڅ شول او د نوم  دعا قبوله کړه،پوهۍ په وجه 
 کړل.

یې  تجارتې مرکز ستر یو شو، لږ برابر و بار کار ځینو افغان تجارانو د له څه مودې وروسته چې
هغه لوی هوټل کې جوړ ماسکو په  دا تجارتي مرکز د سواستوپول نومیده. دغه تجارتي مرکز پرانست.

پوړیزه دې هوټل دوه اتلس  د شوی و. ره جوړاله پ المپیک لوبو کال د ۱۹۸۰نګړي ډول دچې په ځا شو
د  جوړ شوي وو.دکانونه  تجارت خانې اونه  کوټو له هوټل د له پاره کارول کیدې.تجارتي مرکز ودانۍ د
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به هم په پرچون ډول  د ماسکو ښاریانو راتلل.پسې  نه به خلک په عمده مالونو سیمو روسیې له بیال بیلو
 نوم هم د دې تجارتي مرکز نو د توپول نومیده،څنګه چې دغه هوټل سواس نه سودا کوله. له دې مرکز

  شو.په منځ کې په سواستوپول مشهور افغانانو
 ازبکان، تاجکان، چیچینیان، هندوان، :لکه کوي، کار خلک هیوادونو بیالبیلو د کې مرکز تجارتي دغهپه 

 . بوخت دي زیات افغانان په کې په کار ټولو تر خو ترکان؛
له همدې  نو ،تن جامې وې د او ریوازې سټوله سرمایه مې  ته تش الس رسیدلی وم، زه چې ماسکو

 وهلې. جوالي ګرۍ ته بډې وسرمایې سره مې 
مخ کاته په محفل کې  کوي( درې شعرونو جونګ )چنار خب ګران کاروان د غه څلوریزه چې ما دزما د

 زما په پنډیګرۍ ښه صدق کوي: کاروان صاحب ته ډالۍ کړې وه،
 

 ي زړه باندې شعرونه وړمهپه زخم
 ه هر پرهر کې یې دردونه وړمهــپ

 په شنوباغوکې شین طوطي ګرځیدم
 ونه  وړمهو اوس  پنډي  یمه  پنډـخ

 
افغان  دا تجارت یې کاوه. ټووب چې د وپیژندلم ورته  تن افغان تجار الال یو پنډیګرۍ په پیل کې لطیف د

ده ملکیت یوه  د مازدیګر ما به هر هرات والیت اوسیدونکی و. افغانستان د د ګالب شاه اکبري نومیده او
 ځای پر به مې په ګدام کې کارتنونه به مې له الرۍ څخه ښکته کول او بوټونو د مالونه په شا چلول. الرۍ
پیسې به مې وروسته  یعنې په امانت ډول راکول اوالیزاڅیه کارتن بوټ په ری ما ته یوبیا به ده  ی کول،ځا

 .خوراک پوشاک برابرول ،کورنۍ خرڅ د کرایه، کور په دې ډول ما د له خرڅالوه ورکولې.
 .خپل بخت نه وي په کې آزمویلی وار چې ما به یو پاتې وي نه به داسې لوی او ووړ بازارکې  په ماسکو

 کې هم په بازار کې دریدلی یم او یخنۍ درجو اته ویشتباندې تیرې شوي چې ترمنفي  ورځې هم را داسې
 دې کار هیڅکله د نه وم او ته جوړ سره زه دې کار ،سرهخواریو  له دې ټولو خو کار مې کړی دی؛

، فغانستان په ژبوا لږ پوهیدم. د په ژبه ډیر .کاندارۍ بیخي نه پوهیدم د په تجارت او .جوګه نه شوم
 نه وو. چا په کار پوهیدم، هغه د څه یو ادب باندې چې او شعر فرهنګ،

او  معاش استخدامولترجمانۍ له پاره په لوړ د ارانوهغه به تج ه،چې زده و چا د وه، روسي ژبه لنګه غوا
به  و بار کار پوهیده،څوک به چې په ژبه نه  .وبه یې ښه جوړ کار نو کاوه، کې کار که یې په کوم بازار

 به هم ښه جرمانه ورنه اخیسته. پولیسو یې خراب و،
ته  کومې سیاسي ډلې چیرته له کومې روسي نظامي ادارې سره په تفاهم کې ځینو افغانانو د افغانانو

 کې هم افغانانو په دې کار نو کوو، څه کې افراط افغانان په هر چې موږڅنګه  نظامي کارتونه ویشلي وو.
 وی دی اوپالنکي ز چې پالنکی د لیکلي وو کې ډیری افغانانو امي کارتونوپه دې نظ اط کړی و.رپوره اف

ټول جنراالن  په کې نه پیدا کیده، پاو چارک او یو ،زامن ټول من وو نر دا د. په افغانستان کې جنرال و
 .په کې لګوالی دواړه ضابط درک چا نه شو ،وو
نه جنراالن پیدا افغانان ټول له میندو چې کاوه سره داسې فکر یدلوپه ل کارتونودې  به د مسکو پولیسو د

 پسې وکړ: به یې ور غږ نو افغان ولید، چې د همدې له پاره به یي چیرته شوي دي.
 ښاغلی جنرال مهرباني وکړئ اسناد مو وښایاست!(، داکومنت پژالسته! )واژایمې ګینرال
ویل چې  کې مې زړه ،ګراوه نه ورباندې ما سر ،کول جنرال غږونه جنرال،د  په ما پسې یوه ورځ پولیس

 ویل: ته و یې را په قهر نو ورسید، چې ما ته را ،سړي قدمونه ګړندي کړل جریمه کوي. مې هسې خو
 ؟ چې نه وریده لکه تا زما غږ وا

 ویل: ته و ما ور
 وامې وریده.
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 نو ولې ونه دریدې؟
دی دې نه وړي نه دې  نه دریدم. ځکه و زه جنرال نه یم، تا کوم جنرال پسې غږ کاوه او :ویل ما ورته و
 :راوړي
 افغانستان نه یې که څنګه؟ ولې ته د

 ه شکه چې افغان یم، خو جنرال نه یم. ویل بې ل ما و
 وی ویل: او دی په خندا شو

 .یل نه دادا لومړی ځل دی زه داسې افغان ګورم چې جنر
مال عمر  )د طا لبان په حویلۍ کې یې تړلې وه. غوا اخیستې وه، کوم مال .غوا را په یاد شوه ما ته د مال

له  معلومولود  عمر غوا د هغوی به د ته راتلل. غوا مبارکۍ او لیدلو ن نه یا دوم( به ډلې ډلې د مال دطالبا
سپین پټکي  سپین کالي او ټولو راغلو طالبانو چې څنګه غاښونه به یې کتل. غوا شونډه جګوله او د ،پاره

یا چې غوا چیرته سپین پګړی ب سره شرطي شوه، جامو له سپینو ،پاولوف تجربه غوا لکه د نو درلودل،
به یې  جنرال غږ د نو ه،لیدبه هم چې چیرې افغان  د ماسکو پولیسو ه یې شونډه جګوله.په خپله ب نو لیده؛

 پسې کاوه.
اسناد  ادارې دې د .اداره وه  UNHCR د هغه د ملګرو ملتونو ورکول،اسناد بلې ادارې چې افغانانو ته 

 دا اسناد )کله به چې کوم افغان د ویلې. ورته تشناب کاغذ دبه  روسي پولیسو او ډیر بې ارزښته وو
 ویل: پولیس به ورته و نو وښود، ته ور پولیسو( کارت ملتونو ملګرو

 زما اسناد په کار دي.( تشناب کاغذ دی، )دا د مینیه داکومنت نده. ته تولتنایه بوماشکه،ا  
له لرې به یې چې  نو خلک دي؛ چې دوی بې اسنادو نانو روږدي شول،چې روسي پولیس په افغا بیا نو
 ویل: ته و ور یې یوازې به اسنادو پوښتنه نه وه، به د نورپولیس به په خندا شو،  ان ولید،افغ

 )پنځوس ګون شته؟( پا لتینیک ییست؟
چې هر افغان به همدا دلیل و  .سړي جرمانه پنځوس روسي روبله وه عادي بې اسنادو یو ځکه چې ددا 

ماموریت  پولیسو دبه یې  نفر بې پیسو نو ،که به پنځوسی نه و .وپه جیب کې ایښی و پنځوس روبله تیار
ماخوستن  ،ماښامولی سړی ایله یپولیس ب بیا نو ته وخت به یې ورضایع کاوه،دوه درې ساع اوه ته بوو
 ته رسیده. کور

هغه په دې دلیل چا سره به چې  ،واړه ماشومان له ځانه سره ګرځول به ځینو خلکو کې وختو په لومړیو
په لړکې همدې ماشوم و د خپل دایمي افراط افغانان به دومره نه زورول. وپولیس واړه ماشومان وو،

 کارتون یو ژورنالستانو کې )آواز( خپریدونکي اخبار کې په ماسکو بیا هم زور ورکړ.ګرځونې ته 
 سړو سختو په ډیرو ، د ماسکوپالر مهاجر مجبور چې یو شوي وو په کارتون کې داسې انځور خپورکړ.

 بل افغان ورته وایي: یا اوه کلن ماشوم راوستی و،خپل شپږځای ته  کار کې له ځان سره د
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 !څه کوې وروره

اړ وتلي  ته مهاجرت چې خدای رضا به وي د ماشوم له کوره را ایستلی دی، کې تا وړوکی په دې سړو
هغه بل ورته په  بیا یې په روغتون کې څوک مني هم نه! ،کې مریض شي هلک په دې سړوکه  یو،

 : ځواب کې وایي
 .هم دي مې وم زما جیب هم دی او اسناددا ماش پوښتنه مه کوه وروه،

 له مهاجر نه دار و په وخت کې ټول دار تالشۍ د پولیسو ماسکو د چې کله نا کله به دی تریخ حقیقت دا یو
 کې ځای کار م دوکه ماش کې پټولې. په جیبونو ومانوشما له مخې به خلکو پیسې د همدې دلیل د نه لوټول،

 .ستونزه وهنۍ رکو د ېهغ د غه ماشوم اواهم د دا ،که مریضیده که روغ یاتې کیده که خپه، خوشحاله و
 چې د ته روسي وه، ما که پوهیدل هغه هم ګوډه او نه پوهیدل او انان په روسي ژبه یاڅنګه چې ډیری افغ

 .پولیس به یې هم نه شو قانع کوالی پورې خندل او ور په وخت کې به ډیری خلکو ویلو
 ، کیسه یې داسې ده:ما تیره شوې ده ې پرنه پوهیدنې یوه خاطره چ ژبې د د

ښه مې په یاد دي چې هوا  راتګ نه ډیره موده تیره نه وه چې د کار پنډونه را په شاشول. دماسکو ته مو 
په یوه سر خالصي  ماسکو د افغانستان جګړه؛ لکه د ه،کې و د اوړي ګرمي داسې په جوشتوده وه، 

او زما دکان ته یوه روسۍ ښځه راغله  .ښځینه بوټ مې خرڅالو ته وړاندې کړي وو ،موکې والړ  بازار
 ،یې ورته وکتل په اصطالح د خریدارۍ په نظر او پورته کړ ښه یې ښکته او ،بوټ یې جګ کړ ،ودریده
 ته وې ویل: را یې خوښ شو،بوټ 
 ،قیمت یې څو دی؟( و،)په څ پچوم؟

ویل ما ته یوازې دومره  .څو ورځې تیریدې له یوراتګ نه مې ایته له  ماسکو زه په ژبه سم نه پوهیدم او
 وایه: ته و ور ،چې بوټ بیه کول چا :و شوي
وې  ته وګوري، پرته له دې چې ماښځه  وایه. بوټ قیمت و ته دور ما )دولس زره( تیسیچه څیتنادوې
 ویل:

 )که یې عمده واخلم؟(  ایسلیې اوپتم؟
 ویل: کې ورته و ما په نا پوهیدنه

 . )الزمه نه ده( ني ناده
ته ودریده هغه هم همدا  بل افغان میز وړاندې د لږ روانه شوه. بد راته وکتل او ،تعجب بد ښځې په ډیر

ل جوړې بوټان شسمدالسه یې یوسل و نو پوهیده، هغه چې په ژبه او په همدې ارتیکل بوټان درلودل. ماډل
 ورباندې خرڅ کړل.
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په  سخت په تکلیف وم. نو تجارت، له بلې خوا په دکاندارۍ او اوخوا په ژبه چندان نه پوهیدم  زه چې یو
 ساتل کیدل. ږو پیسول په ګدام کې په ډیرو ام ته وسپارم.دې هم نه پوهیدم چې له خرڅالوه پاتې مالونه ګد

به له  لرې په  پولیسو .ځان نه به مې نقط ای نیرنګي جوړاوه چلول اوپورې  رومیت تر دغه کارتنونهبه  ما
کله به یې  م اوریښودپ ته کارکوونکو میترو میترو ه به دکل تې وې،اباندې را م خولې به را نښه کولم.

 ځلې داسې هم شوي چې بیچاره مهاجرډیر  .تګ هم له خطره خالي نه و کې په ټکسي اجازه نه را کوله.
څنګه چې پوه شوی چې  روس ټکسي ډریور خو ته الړ شي، خپل مال په ټکسې کې اچولی چې کورافغان 

غوندې ښه  که ټکسي واال لږ کړی. برابر کوم ځنګله ته یې ور یې بیولی دی، په بله سړی نا بلده دی،
مقاومت کړی  لږکه به مال واال  اوپله مخه کوه خ ده اوته ویلی یې دي چې دا مال دلته پریږ ور سړی و،

 نه ووړ. په  مالګه کول او بیا به یې مال ور بیا به یې اول سابه ور نو وای،
 لومړیو ورځو کیسه ده: دکار په ماسکو کې مې د

میترو په  د م.په ژبه هم سم نه پوهید ته یوسم. کورکې له بوټو ډک کارتنونه مې غوښتل چې په میترو
ل چې اسناد دې ویې وی نو څنګه چې پولیس ښه سړی و، یې وغوښتل،اسناد  درولم. وکې پولیسو دروازه
په دغه ورځ  ه رانکړه.اجاز ننوتلو ته د میترویې  ډیروالي په خاطر پنډوالي او د کارتنونو د خو ؛سم دي

 وم. حیران والړځنډ  ډیر سره. یې پیسې هم نه وې راکرا ټکسي د د کې هم سودا خرابه وه،مې په بازار
دې  کله د نږدې دښمنانو، ولرې ا وطن د کله د کله د نا اهله سیاسي مشرانو، ،د حاالتو وطن کله مې د

 کاوه.مجبوریت په باب فکردې  کله هم د مهاجرت او
ه خلک په کې دې دا کارتنونچې ورځه ورځ مه ورکوه میترو چې پولیس راته ویلي وو سره له دې
کله به  اتله اوکله به خندا ر سترګې مې سپینې کړې وې. مجبوروم او خو نه دې پریږدم؛ عذابوي،

ځنډ وروسته به  له ډیر ته. پولیس ما کله کله ما پولیس ته کتل او .ولمبې وطنۍ ژړ مهاجرت او مجبوریت،
الس په اشاره یې پوه کړم چې ځه  د نه ویل، په ژبه یې څه و د پولیس په زړه کې څه تیر شوي وو،

 ننوزه.
لوی تجارتي مرکز  د ماسکو ډیر کړم. خبر په شتون باندې فاروق فردا ګدامونو کې د په بازارونو

کا ل المپیک لوبو له پاره  ۱۹۸۰ د چې رتي کمپلکس وهغه سپو ماسکو لوژنیکي د لوژنیکي نومیده.
د تجارت په  او په ښکاریدو نښانونښو د آزاد بازار د ،وي له ړنګیدو وروستهشور د خو جوړشوی و؛

 چې هره ورځ د میلیونونو شوی و، جوړ سوداګرۍ بازار پورتي کمپلکس څخه دله دې س ،سره رواجید
تصادف له مخې فاروق فردا  کې یوه ورځ د په دې بازار کې خرڅیدل.په اندازه تجارتي مالونه په  ډالرو

وو چې ما د  سته روانله خوږې ستړي مه شي ورو ما هم. ده هم کارتنونه چلول او په مخه راغی.
 ویل: تعجب و ته په ډیر ده را خوا کږه کړه. میترو پر کراچۍ مخه د

 ،چیرې ځې؟ه کوېڅ
 ځم کنه! ته کور ولې خوما ویل 
 وې پوښتلم: ته وکتل او په بل ډول حیرانتیا راده بیا 

 څه کوې؟ نو په دې کارتنو
 ته له ځانه سره وړم. هم کور ما ویل دا
 ویل: ته و سره یې را په خواشینۍ او کتلو ته را ډځن ښایسته ډیریې  ځیر، په ځیر

 قوانینو او په روسي کلچر اوپه ژبه پوهیده  کړې کړې وې، چې همدلته زدهده  په ما پسې راشه. ته راځه،
 وې ویل: او وښود ګدام یې را مخامخ یې ګدام ته بوتلم، نوهم بلد و، 

م ادګ په دې ګدام کې خوندي کیږدې. هره ورځ وروسته له کاره کوالی شې چې له خرڅالوه پاتې مالونه
آزادې ټولنې مزه د ۍ او دآزاد خو روسان چې نوي په بدل کې مالونه ساتي؛ پیسو لږو روډی لرونکي د
له پاره  تیرایستلو د بهرنیانو و په تیره دخلک کله کله به یې د سره. څه کول په تیره بهرنیانوهر ،څکلې وه

 او تیرایستلو د .پاتې نه و اخیسته چې بیا به هیڅ ډول سند چې دوی مالمت کړی، څخه کار له داسې چلونو
 وه. چل یوه غوره نمونه یې په همدې ګدامونوکې
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ګدام  دام کې ایښي دي،په پای کې خپل مالونه په ګ کار دپه شا و خوا کې خلکو،  سلو کیسه داسې وه چې د
مالونه  چې کارتنونه او ،ک راغلي ديچې بیرته خل سبا سهار خو خلک ټول تللي دي، .ښه ډک شوی دی

ویل چې  ګدام مسؤلینو د .بل څه نه شته رته له ایروکې پ که ګوري چې په ګدام شي، ته الړ کار واخلي او
ګدام  دچې  کې ګونګوسی داسې و خلکو خو څه وسوځیدل؛ هر شپې برق شارتي وکړه او ګدام کې د
ته  کارتنونو زړو تشو ڼ شمیراو په ګدام کې یې ګډک کارتنونه بل ځای ته ووړي وو  لونواله م مسؤلینو

 اچولی و. اور
لیدل و داسې مې هم واوریدل او کې تیرې کړې دي، کې چې ما په ماسکو په لړ شپو مدې مهاجرت ده د

 هم استفاده کړې ده.اتباعو  ونوهیواد نورو ځینود  چیچینیانو ،ا نوتاجک لکه: انواسنادونه بهرنی چې له افغان
 تاسو ته وړاندې کړم: نمونې زه به یې دلته دوې لنډې

 ې خبره ده چې ویل یې:خول دکار کونکي یوه افغان  کې د په دفتر ملتونو ملګرو دد ماسکو 
 ویل، ما بلې و وغوښتم، تیلفون په شرنګا ور کور کې استراحت وم چې د رخصتۍ په ورځ په کور د»
یاد  محاکماتو رییس و. د میترو چې د ماسکو د و، روس پیژندګلو دی زما یو مقابل لوري روسي ویله. وخ

 ویل: ته و شوي شخص په خندا را
 چې زما وطنداران چیرته او ما تعجب وکړ چې وطنداران دې راغلي دي.یو وار پالنکي ځای ته راشه 

خپلو  ست کاوه او زه د چایو له روغبړ وروسته ده د ورسیدم،چې ور  هلته وخوځیدم. ور خیر دی چیرته.
له روک نه د ملل متحد خپل میز ده د نو کاوه، ټینګار لیدلو هغو د ما چې د تږی وم. ته لیدلو وطندارانو

 ښه مې سوچ .عکسونه هم افغان ډوله ،نه افغان ډولهنومو ته وکتل، ما چې کارتونو کارتونه راکړل. دوه
ویل  وته  را هلته دوه تنه ناست وو. کوټې ته یې بوتلم. یوې بلې پیژندل.نه  دا عکسونه مې و خو وکړ،

 ما پښتوځای نیول شوي دي.  سره یو کارتونو دغو او کې له مخدراتو په میترو ماسکو شول چې دوی د
زده کړې  یې کلمې دري څو ی یوازوی په مقابل کې ګونګیان وو. پښتو وی دد سره وآزمویله، ي وردر او
 بیا شوه.پیل نه تاجکي  نا خود آګاه ور خالصه شوه او ډیره ژر ،کوم کلیوال فارسي هغه لکه د خو وه،
 کوم ځای یاستئ؟ افغانستان د هم وپوښتیدل چې د مې

 نه وو. دوی په هیڅ هم خبر ،ې وکړېمزار په باب پوښتنې ځین مې چې د بیا یو. مزار د هغوی ویلې موږ
کوم  او د کوالب اوسیدونکي دي تاجکستان د د ال  اصچې  ویلي وو،وروسته په خپلو اعترافاتو کې  یې بیا

  «السه کړي وو. نه تر نر؟ افغان له الرې نه یې دغه کارتو
کې  په بازار ی و،وړکال ا ۱۹۹۲د  .استفاد کړې دي چې له افغاني پاسپورت نه بهرنیانوداسې هم شویدي 

 وکې به کله نا کله د بیالبیل په بازار له افغانانو سره بلدیدم.ورو  ،ورو لومړنۍ ورځې وې. رۍومزد زما د
او  له کوم توپیرې به افغانانو پرته په دې شخړو ک نالونو په منځ کې جنګ جګړې رامنځ ته کیدې.وناسی

یو قوي  کږې وې، ور کلهه هرامید سترګې ب تن چې د ټولو د یو خو بل سره مرسته کوله، څخه یوتضاد 
کې څنګه چې ده به په دې وهلو ټکولو  .زما یې اوس اصلي نوم هیر دی جګ زلمی و، نوبخاندامه تور

 با له. افغانانو به دهرمندر نو ښه سوکان وارول،
ال اڅه په بر او افغانانوته یې څه په رمز او و سر کې په منډو په کوڅو رمندرد بازارد ورځو یوه ورځ د

 نوم سره افغان که اسناد ولري او چې پولیس په نه وباسئ ځان له بازار ټول کړئ او موویل چې مالونه 
ځانونه  پاتې ټولو نور ورغلی به وي، ،په الس ورغلی ويکه  کوم خوار توقیفوي یې. نه لري، یې و که

سبا زړه  ته الړشو. له پاره بازار کار د ،هچې د روزي د پیدا کولو په هیل سبا ته بیا مجبور وو ایستلي وو.
ته څه نه  پورې افغانانو بازار بیا تر ،نه نیولې له میترو پولیسو خو ته ننوتو، زاراپه غال غال ب ،نا زړه
 ویلې.

 هغه داسې چې: بل ډول وه،کې مالومه شوه چې کیسه  همدې ورځې په اوږدو د
له  همدې اړیکو د اړیکې درلودلې. کوم چیچیني له کومې روسۍ ښځې سره څه مشروع که نا مشروع

 د لمه کیږي.یم ور په ګاونډ کې پروت و، همدې بازار چې د ،ته روسۍ کور مخې چیچینی کومه ورځ د
 چیچینی د .پیسې شته یرېډکې ښې  روسۍ په کور ې چیچینی پوهیږي چې دک خوراک او څښاک په لړ
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ې ندباپه پای کې یې الس ور څو تر پرله پسې ورځې هلته ورځي، په غرض څو لوټولو د دې پیسو
څه لټې  له لږ رت په ځای پریږدي.وسپاښځې له مړي سره افغاني پ د پیسې لوټوي او ښځه وژني، بریږي.

ستیشن کې په داسې حال کې نیسي  مرکزي ریلکوم په  ماسکو قاتل د ې پوهیږي،ندوروسته پولیس وربا
 و. تیښتې په حال کې چې د

 نه جوړ شي. نو کتابونه به ور شته که سړی یې ولیکي، مثالونه دې ته ورته داسې ډیر 
وي چې ما خپل بخت  بازار لږپه ماسکو کې به داسې  کې ما یادونه وکړه، بحثونو لکه څنګه چې په تیرو
مزاحمت  د پولیسو یخنۍ او بې اسنادۍ، دانیو،هم راغی چې سرګر خو داسې وخت نه وي په کې آزمویلی،

 خو سرمایه او حوصله هم نه درلوده،وړې سوداګرۍ  سواستوپول د سره له دې چې ما د تنګ کړم. نور
  عادي ابتدایي دوکانګی پرانست. هلته مې یو

خپلې ستونزې  ،خپلېته   مخې خوار من او شته هلته هم د سواستوپول کې هم زوړندې ډوډۍ نه وې،
انونه ټول دوک شکونې کولې. غلونه اوری دلته یې ډلیز کوله،پوښتنه  کې که یوه پولیس په بازار پرتې وې.
یران ح خلک د شکایت ځای نه و. ټول شته او مالونه ترینه یوړل. نیم دکاندارکله به یې ال د یو یې لټول.

 یاده شوه: ې به ما ته دغه سندره راک حاالتوه دغسې پ دلته داسې. ،وطن کې هسې .چې څه وکړي وو
 

 هلته کمونست مې بولي دلته مې اشرار»
 «له الروڅه وکړمه خدایه رانه ورکه ش

 
 
 

 .مافیا دلته پولیس او څه لوټول، هرد غنیمت په نامه وپکوال ټ هلته دلته داسې. هسې، هلته
 

 
 
روسی  پرانستل شو. دفتر له پاره یو افغانانو د ځای یعنې سواستوپول کې،په همدې تجارتې  افغانانو د

کومې  د چې اغلبا   ،باندې کیښودل شو نوم ور« کاري مرکز افغانانو د»،خو اصطالح یې ماته نه راځي
 ادارې او مافیا په ګډ تفاهم سره هوټل د دا مرکز دخلکو به ویل چې  روسي اصطالح ژباړه به وي.

 .ی دیشوجوړ
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داسې ګونګوسي هم  خو سره مرسته کوي؛ افغانانو دی او افغانانو د دا مرکزداسې ښودل کیده چې  ظاهرا  
چې  تشکیل داسې و دې مرکز د .هوټل له ادارې سره مرسته کوي د او یسولروسي پو له مافیا،وو چې 
 چې د بالکونو لوړو دوو یوه رییس له خوا کیده. ري یې درهب یوه شورا یا جرکه ګۍ درلوده او مرکز

مسؤل شخص  یو ته بالک هر په نامه یادیدل، څلورم کورپوس( )دریم کورپوس او دریم بالک دویم او
وه  دې خلکو وظیفه دا د له غاړې و. شخص ته ور یو مسؤلیت پوړ ره د هرې ودانۍ بیا د ټاکل شوی و.

تونزه که تجاران او دکانداران کومه س کې مرسته وکړي او کرایې په ټولولو د سره چې د هوټل له ادارې
 هوټل ادارې ته ورسول شي. ته ورسوي چې له هغې الرې د هغه هم کاري مرکز ولري،

دوه نشراتي ارګانه  ونو،ډول وپایه په بیالبیل کال ترد دوه زرم میالدي  کاري مرکز سواستوپول دغه د
 لودل:در

 :له نامه نه وروسته به لیکلي و دې اخبار د نومیده. «کابل»لومړنی دا یې 
 ؛ «کاري مرکز افغانانو په روسیه کې د :خاوند امتیاز د مرکزي افغانها،نشریه »

 ه نه به وروسته داسې لیکل شوي وو:له نام اخبار د نومیده. «اتحاد اوعمل»دویم دا یې 
 «.افغانانو کاري مرکز د :تیاز خاوندام د نشراتي ارګان، کاري مرکز دافغانانو د»
ري مرکزمسؤلین په لومړي وړي کانوم  سړی داسې ویلی شي چې د وروسته له لوستلو اخبارونو دواړو د

ځانګړنو کې چې ما  په لنډو اخبارونو د ې تمه له حده زیاته وه.ته ی یعنې ځانو په کش کې وو، کې ډیر سر
 ( کې لیکل:په لومړني اخبار)کابللیدل کیږي چې دوی  ،پاس په نښه کړل

هنګي شخصیتونه چې رف حتی ډیر افغانها بیچاره ګان، په داسې حال کې چې ؛«نشریه مرکزي افغانها»
نه  خبر څخه« افغانها نشریه مرکزي»له خو ،کوله هم سره مطالعه ،سره ستونزو ماسکو کې یې له ټولو

کې یې دا نومې مشریه  «اتحاد او عمل»او په بري دې نیمګړتیا ته پام شوره رکزکاري م د څو تر وو؛
 ولیکل: خبره تصحح کړه او

 «د کاري مرکز نشراتي ارګان انانوافغد »
یادونې مناسبتونو  ځینو د یل اواځینې ورځني مسد کاري مرکز ګزارشونه،  معموال   کې اخبارونو په دغو
 او ښیګڼو بحث نه کوم. زه یې دلته په نیمګړتیاوو .خپریدې

 کړو له زده انافغان کوچنی په روسیه کې هم په شان، چاپیریالونو نورو ه لکه د مهاجرت دله بده مرغ
 نیو به له ډیررکو دونکی او تریخ واقعیت دی چې ځینونه هیری دا هم یو .کیدل ته اړ شاقه کارونو پاتې او

په کتنې سره ما  ته و ستونزودغ کاوه. باندې کار رحرص نه په ماشومانویبه بیا له ډ ځینو مجبوریت او
کال د اکتوبر په ګڼه کې  ۱۹۹۶ د اخبار« نوید» د کال په اکتوبرکې یوه مفصله مقاله ولیکله او ۱۹۹۶

زده کړې مسأ لې ته داسې  کوچنیانو د  کې دپه پردي چاپیلایر ،دې مقالې په یوه برخه کې د .خپره شوه
 اشاره شوې ده: 

راتلونکې  افغان کوچنیانو کې د بیلو چاپیریالونوپه بیالمهاجرت  د څنګ،تر ترخو نورو جرت دامه د ما
ساتلو  مورنۍ ژبې د زده کړې او سواد د افغان کوچنیانو کې یم چې د کله په دې فکر هر زوروي او

 رواجونه، ژبه ، څه اخلې. څخه ډیر له مهاجر ،ریخ حقیقت دی چې مهاجرتت دا یو به څنګه کیږي. مسأله
 .ډیرې برخې کلتورد هدیره او په پای کې  ژوندی، مړی، ،کور
مبارزې تر  سره د لواناخو نورو چې د سره ښایي پلرونو او میندو له ټولو ان تسلیم نه کړو.ځباید  موږ خو

او...  دیني تعلیماتو تاریخ، له فرهنګ، څو تر ،په جدي ډول له دې ستونزې سره هم مبارزه وکړي ،څنګ
 د سبا زموږ خدای مه کړه زنې الندې کینو، ځای الس تر او که ځای پر شو. نه پاتې لرې ه بیګانه اوڅخ
بیا به نو هغه ته افغان نه  ژبې سره نا آشنا را لوی شي، له خپل فرهنګ او یوه کوچنیان بې سواده او هر

 بیا به بیګانه وي. نا بلد او سره اصال   عقایدو فرهنګ او ژبې، له خپل تاریخ،ځکه چې هغه به  شو ویالی،
 باندې چلوو. شا شرم پیټی چیرته په دا د

ژبو الف ـ  خپلو ته حد اقل د کوچنیانو خپلو خو سلنه با سواده ده، ډیره افغان مهاجرو د  دلته په روسیه کې
خو راځئ چې  ي ډول خراب دي،شرایط په جد چې ښوونځی نه شته او وبه یې منو زده کوي. ب  نه ور
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کې دود  خلکو په هیواد او دا خبره پخوا هم زموږ او کړورني سواد څخه پیل یې له کو ابتدایي ډول په ډیر
 ه کړه پیل کیده.لومړني سواد زد یا جومات کې به د ورنیووه چې په ک

که نه وي  او ته ورکړو کوچنیانو څه توان خپلو یو لوستلو د ژبو خپلو چې د وتوانیږو په دې ډول به موږ
نۍ ته هم په خپله ژبه هم داسې شي چې بیا به لکه ځینې ښاغلي خپلې کور به نوشت سر وږ د بچیانومز نو
 یکلی نه شي.لیک ل یو

 م:ته ولیک لیدلی حال تاسو خپلو سترګو په دې اړوند به دلته په ماسکو کې د
وطن لوري ته  تن د له ډلې څخه یو دوستانو د سره ناست وم، وه ورځ په یوه ځای کې له دوستانوی

 دې زلمیانو د ورسیږي، ته کلي او کور دې پوهیده چې کله وطن،په  با تجربه سړی و،دی  تګونکی و.
نه  احوال ور بچیانو او زامنو د خپلو نۍ حتما  دوی کور د ژوند یا زده کړه کوي، کې په  ماسکو چې

 »ویل: ته یې و ټولو نو غواړي؛
 !هلکانو

ځکه چې لیک نیم دیدن  ،ورسومته  کورنیو چې زه یې ستاسو ترڅ کې ولیکئ،په  لیکونو خپل احوالونه د
 «هیله لري.لیدلو لیک او د کورنۍ خامخا ستاسو ستاسو دی او

 ننوت او وې ویل: کاغذ په الس کوټې ته را م اوزلمی قل وروسته یو شیبې څو هغوی وویل ښه ده.
اوه او واړ مخ ور نوم وړي کاکا وې لیکه. ،څه چې زه درته وایم هر کاغذ مې راوړه، دا دی کاکا قلم او
شونډو  تر ورو دې کاکا نښانې په څیره کې ولیدلې. نا امیدۍ نښې ما یې د او ته وویل، ښه بد رد یې ور

 الندې دغه بیت زمزمه کاوه:
 

 مړه خوږلن ته نه راځم خو ،سرې لمبې مې خوښې دي»
 «ه راځمـه نـن تــــه دې وطــــیا بـــه الړم بـــلې کـــدا ځ

 
 ه وطن څخه راوړوکی لمالمت ځکه نه و چې  یکه،کورنۍ ته یې په بل چا لیک ل خپلې دغه زلمي چې
دی په لیلیه،  زده کړي وای. یې ورلیک لوست  چې سره یې نه وه ورکورنۍ  او پالر مور، لیږل شوی و.

سره  خلکو او پردیو پردي کلتور له پردۍ ژبې، کې هره شیبه ځایونو نورو پوهنځي او سړک، پارک،
 یو  ځای سره یو بچیانو له خپلو خو تاسو او موږ خو رسیدلی و؛ را دې سرحده پورېځکه تر مخامخ و،

بو لیک لوست نه شي ژ په خپلو اوسه پورې بچې تر ولې مو، د فرهنګ چغې هم وهو او سواد هم لرو او
 کوالی؟

 او تل دا یووښ لیک لوست،ژبو  خپلو زامنو ته د او لوڼو باید خپلو وکړو. فکر راځئ په دې پوښتنه لږ
 خبره په یاد ولرو:

 پردۍ ژبه زده کول که یو هنر دی
 نري  دهــل  بې هـیروپله ژبه هـخ

 
 ! درنو لوستونکو

 !با سواده یاست چې هریو افغانانو مهاجرو
 زده کړو. خپله مورنۍ ژبه ور اوباندې الف او ب  بچو ساعت په خپلو یو ،نه ې ډیرراځئ چې د ورځ

 ګونګیان شي. ژبو خپلود  هغوی د نورو ژبو ماهران او شي چې ستاسې په موجودیت کېداسې نه 
 هیله کوم چې د نشرات کوي، لیکنې او څخه چې عمال   انوفرهنګی په تیره له هغو او فرهنګیانو زه له ټولو
 وکړي. کې جدي پاملرنه لیکنو او خپرونو روزنې له پاره په خپلو ښوونې او د کوچنیانو جرواافغان مه

  :چې په مقدمه کې لیکلي وو رړل شوي اثایوه ژب کې د په لړ د خپلو ژباړو ښاغلي جنید شریف
 څخه غوښتلي وو چې: بار خدای له در د په زارئ اوعذر نیکه په دویمه هجري پیړۍ کېبیټ »

 کړې خدایه! دا وګړي ډیر
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 « لویه خدایه! لویه خدایه،
ې څوک نه شته چې څه د اوس داس خو کړل، دا وګړي یې ډیر کړه،قبوله  نیکه دعا بیټ او خدای)ج(هم د

 وایي چې: و وار دوه سوه کاله وروسته یو و زر پاسه یو
 دا وګړي ماړه کړې خدایه!

 لویه خدابه! لویه خدایه،
 دا وګړي با سواده کړې خدایه!

 لویه خدایه،لویه خدایه!
 هنګي تیریفر څه تر ،ینکې هره ورځ مهاجرغوندې پردي چاپیلایر  چې په ماسکو په دې ډول ګورو او

 کیږي. دوی باندې ناروا پر په وجه بې سرنوشتۍ والي اونشت د اسنادو څه د او الندې دي
 دا کوم اوږده نامه لنډیز وي. ایي دښ ورته وایي، مونآ ډول ځانګړي پولیس دي چې کې یو په ماسکو
دا  وژلوهم. حتی د او لوټلو ټکولو، وهلو، نیولو، پوښتلو،د  صالحیت لري. واک او څه هر پولیس د

نا سمو باندې  او ډول سمو دوی داسې تعلیم لیدلی چې هر ته لیږل کیږي او پیښو او ځایونو پولیس ځانګړو
 .پوهیږي ژر ډیر

او  ګرد چاپیره به یې محاصره کړ کاوه،غل یرتجارتي مرکزی  پر افغانانو کله د ،به هم کله دې پولیسو
الس پورې  لولوټڅه په  هر چې بیا یې د اوچت شو غږ چا به له کومې څنډې د څه پلټنو یو له وروسته

له ځان سره  بې اسنادۍ په تور څه کسان د له پاره یو ولوعاب او ډارار د خلکو به د دې پولیسو کړی دی.
 کې د خپرونوکله به یې په خپلو  بلکې هر ،دغه پیښې نا لیدلې نه ګڼلې په ماسکو کې افغان خپرونو بیول.

لسمې  سنبلې  د دکال  ۱۳۷۶آواز ورځپاڼې د د څرنګوالی منعکساوه. زورولو تاالن او چور، افغانانو د
بي بي سي  دخبر  افغان زورونې یو تاالن او مدې چور،ه په ګڼه کې د (سپتمبرلومړۍ د ۱۹۹۷) ورځې

 :په حواله په دې شرحه خپور کړ
 و دکسان ځینو د برید کړی. مرکز سوداګریز پر افغانانو کې د په ماسکو پولیسو روسیې وسله والو د»

 دا اقدام د واکيچار پیسې هم مصادره کړي دي. ونه اومال شمیر هغوی یو څنګ یې د زورونې تر
 نه یوازې سوداګر، دې ادعا په رد کې وایي چې پولیسو افغانان د خو بندیدل بولي؛ وداګریوقانوني سغیر

  «...چلوونکي هم ډارولي ديافغاني ورځپاڼو  بلکې د
 هم. انوحتی په کوچنی یې صرفه نه کوله،په هیڅ چا  یوه ورځ یې د حملې په ترڅ کې هوټل محاصره کړ،

چې  باندې پړمخې څملولی و، واورو پر مدې پولیسوه یې خرڅاوه، وړوکی افغان ماشوم چې اخبار یو
دوی په  د الال اسناد قانوني وو او نګه چې دڅ پیښ کړی و. باندې ور لطیف الال ور خوا خدای له کومې

 نه خالص کړی و. دا ماشوم یې ور نو کلتورهم ښه پوهیده، ژبه او
چې په پاکستان کې  هغه جعلي بانکنوټونه وو، کې چې دا پولیس پاتې راغلي وو، شي په پیژندلو یو د

 د .مال په امانت اخیسته به مې له خلکو او خکې هم یادونه وشوه زما الس تش وڅنګه چې م جوړیدل.
 مال اخستلو بختیارصمدي ته د اکابل پوهنتون استاد خواجه آق وار د په سلسله کې یو نت اخستلواهمدې ام

او په روسي ژبه  روسي څانګې استاد و پوهنځي د دادبیاتو خو یو امکانات درلودل. ه ډیرد له پاره ورغلم.
ته داسې دې سره ځان انه یې په استف له الس لرلو امکاناتو ،الس کې وو څه شته یې په دویم یو ښه پوهیده،
تجارتي  کاوه او ده به چین ته سفر باندې کوالی شو. هم ور ته یې سفر چې بهر کړي وو اسناد برابر
بیا به مې لس یا شل ورځې  نه اخیست او ورمال په امانت  کله لږ او ډیر ،به کله ما یې راوړل.مالونه به 

 پیسې په یوه ځای ورکولې.وروسته ټولې 
 ویل: ته و په تیلیفون کې رایوه ورځ یې 

 «!یې وړې را روبل پنځه زره ګونې ټول کړې او د هڅه وکړه چې ټول ،کله دې چې پیسې راوړې»
مې ډیر ټینګارچې  نه ویل، یې څه ده خبره زدویله او وروسته مې وپوښته چې په دې کې څه راز پټ دی،

 وایه: و وکړ حال یې داسې راته
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څنګه چې پنځه زره  ،پنځه زره ګوني ټولوي روسي بانکنوټونو خلک دي چې په پراخه پیمانه د شمیر یو»
 یان پاکستان نو شی دي، کاغذ په نوعیت کې سره یو د والي اواوږد ،سور ګوني او پنځوس زره ګوني په

روسیي  بیرته یې د جوړوي اوه ګون نه پنځوس زره ګون سره له پنځه زر په بدلولو نورنګ او لیک یې د
 «ي.ته ور داخلو بازار

 بل کړای شوي اور کیانو له ټوپک،ټوپ د په روسیه کې افغان مهاجرین که څه هم د افغانستان له شرایطو،
څه  هر او پردی کلتور پردۍ ژبه، پردی وطن، ،بیا هم پردی چاپیلایر خو ؛نه خالص وو نورو کړاونو او

 ه په عذاب وو.ځکه هر کل ورته پردي وو؛
په افغاني  اسکوم د طنز دا ښه صدق کوي. ډیر طنز فاروق عطایي یو ت ددغه حا ل پر افغانانو د

 نومیږي. «داکومنت»طنز  دا کړ.کې خپور «نوید»فاروق فردا په لومړي ځل له پاره  کې د مطبوعاتو
 ته وړاندې کړم: لوستونکو ژباړه درنو دلته به یې پښتو

دی  .روسیې په لوري روان دي چې خلک د لیدل یې دی.چې علي آباد ښار اوریدلي ووهم  کاکا شیرو»
له خپلې میرمن  السه کړه او یې ویزه تر څو روسیې سفارت ته ورغی تر ستان کې دهم څو ځلې په پاک

 پري ګل سره مسکو ته راغی.
 ،رلودل لویه ستونزه دهورته وې ویل چې په روسیه کې داکومنت نه د او منع کړ څومره چې دوستانو هر
ځان یې نه پوه کاوه چې داکومنت یعنې څه  عقل ګوډی ګاڼه، په منځ کې ځان د ښاریانو د کاکا شیرو خو
 واخلي. سړی کوالی شي هغه په پیسو ،ځان سره یې دا انګیرل چې داکومنت هره بال چې وياو 

په سیمه کې  هوایي ډګر ال د کړل،ځای  ګمرک تشریفاتي مراسم پر کې د په ماسکو همدا چې کاکا شیرو
ا پنډ دچې  محمد فکر وکړشیر کاکا نه وغوښتل. داکومنت ور پولیس احترام نه وروسته چې له سالم او و

 یې د غیږوخپل بکسونه یې په مځکه کیښودل په  کلی کوي. ده هر سره د احترام په وړاندې کولو د سړی
ته  محمد ورکاکا شیر ،یاد کړلځلې داکومنت  چې څوپولیس  ځلې ښکل کړ. ستړي مه شي په ترڅ کې څو

 ویل: و
زه ژمنه کوم چې له هیڅ  هرکلي له پاره راغلی یې. کې ما ته د جان کاکا! کوردې ودان چې په هوایي ډګر

روپۍ همدا اوس د پري ګل  څو زموږ یو تا نه به یې اخلم. که یې اخلم یوازې له چانه به داکومنت وانخلم،
دای مه کړه د کوم نا محرم خ سرې خپله لمن دلته جګه کړي، دا به ښه نه وي چې تور دي، تړلي مال تر

کومنت اخلم... مرداره قول اس... نه دا له تا راځم اوزه  ته سبا همدلته اوسه، لګیږي.نه  ې وسترګې پر
 وازې یې له تا اخلم...ی

شیبې وروسته کاکا شیر  څو یوله.خپله مخه یې ون السه کیږي، چې له دې نه څه نه تر پولیس پوه شو
ستړي مه شي نه  له ده ته سترګې په الرې دی. ،باندې نه د دروازېمحمد خپل وراره ولید چې له 

کاکا شیر  ،په الره کې یې غورې کولې چې د داکومنت خبره یاده شوه ،کیناستل وروسته په ټکسي کې
 ویل: لکه عقل کل یې و محمد غاړې تازه کړي او

 ګوره زویه! 
همدا چې کاکا دې  اصلي ستونزه ده. مهاجرینو ویل چې داکومنت د پاکستان کې هم خلکو غانستان اووپه ا
مور دې کینې  شرافت ټوټه وه، د ،مه وایه افسر ال پیدا کړ،کې یې داکومنت وا په هوایي ډګر ،ورسید را

 ... دې وزیږوي پولیسهمداسې 
 یې مه کوه. له هغه نه یې اخلم... سودا سبا ته چې کوم داکومنت غواړم،

په ترڅ کې بیا د  خبرو د شیبو وروسته له څو یې څه ونه ویل. نور کاکا شیرمحمد وراره موسکی شو د
 وې ویل:  کاکا حوصله تنګه شوه، دځل نوردا   داکومنت خبره یاده شوه.

 جان کاکا! 
ال شی دی... زما وایه دا څه ب ه وت هم نه پوهیږم.اوسه د داکومنت په مانا  زه تر باندې وایي ښتیا راکه ر
 خو یې را ډډ کړ... سر

 کاکا جانه! 
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 سپورت او ویزه...ایعنې پ داکومنت مانا سند،
  ـ زویکه!

 که څوک غیر اوکړي  ته اسناد برابر اد پولیس دنده لري چې بهرنیانوهیو هر د دا خوکومه ستونزه نه ده،
هیواد  زموږ .خپل هیواد ته دې ولیږي ري اواخپل هیواد سفارت ته وسپ هغه دې د قانوني استوګنه ولري،

 خپل هیواد ته ستنیږو، ،له خیره سره چې سوله وشوه ته دې مؤقته اقامه راکړي، موږ جګړه ده، کې چې
 زموږ یې په پردي وطن څه...

وراره  خپل شو.کې پیدا  تګ هوس یې په سر ته د ښار ړه شوه،کاکا دمه جو د دوه ورځې وروسته چې
محمد یې چې پولیس راغلل او کاکا شیر لی و،وراره یې چیرته تشناب ته تل .( ته والړسره رینک ) بازار

ساعته  څو ې والړ،تره په لټه پس وراره د ماموریت ته بوته.ولیسوومنت د نشتوالي په وجه د پد داک
 څه یې لوټ شوي وو. هر وروسته چې راغلل،

چې بله ورځ نا  ،دوه ورځې په کورکې و یو .به له کوره نه وزي کړه چې نورکاکا شیرمحمد پریکړه و
 باندې پولیس والړ دي. لیدل چې ددروازې په دوربین کې یې و د د دروازې زنګ وشرنګیده. کور څاپه د

 هغه یې په جرمانه کې ور ،روپۍ درلودې دوی چې څو ولیس بیا هم داکومنت غوښتل.پ یې پرانست، ور
 کړې.
تګ خیال  وطن ته د تنګ شو، کاکا چې ډیر پسې بل پولیس. بیا ور شیبې وروسته بل پولیس راغی اوڅو 
ته ویل کیدل چې  ور نه کړه. وتلو ویزه ور چا د ښکاره کړ، ګاه ته یې چې سر هرې در ته پیدا شو. ور

هم یې  کړئ، را که یې ویل چې اقامه کول کیږي. ویزه نه در وتلو ځکه د ی،د وخت تیر په ویزه دې ډیر
 ځواب به یې اوریده: هماغه یو ته چې خپله ستونزه ویله، چا ژباړن په مرسته هر کاکا د ورکوله. نه

 رې اړه نه لري.وموږ پ دا ستا خپله ستونزه ده په
دوه  یو ته دروازه نه خالصوي. به چا هوډ یې وکړ چې نور ورکه شوه، محمد نه بله الر له کاکا شیر

 په ښه ماموریت ته یې بوته او وپولیس د او یې ونیو په دریم وار سره وکړه، مرسته ور دې کار ورځې
 نه همکاري په وجه یوه اوني په بند کې تیره کړه. سره د ځل یې له مؤظفینو دا یټه یې وواهه.مړه خ

 شو.کې پټ  ه المارۍدی پ کله چې بیا پولیس راغلل، کې پټ شي. اکا له ځان سره وپتیله چې په کورک
 هسر دروازې په خالصولو المارۍ د د .کې پیدا کړ په پای کې یې کاکا په المارۍ ،ولټاوه پولیس ټول کور
 ډارولو د ته یې د مؤظفینو دا وار ماموریت ته بوته، پولیسو بیا یې د خطایئ نه چغې کړې، پولیس له وار

، کاکا هوا په وجه سړې بد والي او د شرایطو ژوند د د تیره کړه.شا  تر میلو اوسپنیزو یوه اونۍ د په تور
 ویل. او په یوه سړه شپه کې یې مرګ ته ښه راغالست وناروغه شو 

 په داسې حال کې چې د داکومنت قصه اوس نوې پیل انګیرله چې د داکومنت مسآ له حل شوه، ظاهرا   ټولو
 ویل: ورته وهغه  خو ،کیندونکي په لټه کې شول ګور د کاکا میرمن او وراره د شوه.
 طبي پلوه مړ وي. اوکاکا باید له حقوقي  خښوالی. یې نه شو موږ نه لري، چې دا مړی داکومنت و څو تر
 داکومنت غوښتل، ډاکتر ې مړی وګوري.چ کړ دې ته اړ ډاکتر جنجالونو وراره په ډیرو کاکا میرمن او د

 همدا ډول بل ډاکتر او... نه و. مرګ یې د تصدیق وړ ،څنګه چې کاکا داکومنت نه درلودل
 ویل: ته یې و یوه ډاکتر ښځې حوصله پای ته ورسیده او اکا دک د آخر

 دی که ژوندی؟ـ دا زما میړه مړ
 ډاکترځواب ورکړ: 

سره په  ما ځکه چې دی، الی چې هغه مړد داکومنت له مخې نه شم وی خو دی، هغه په واقعیت کې مړ
 .چې د هغه مرګ تصدیق کړي شو ترحاضرډاک ،نه وروسته ټینګار له ډیر خو روغتون کې نه دی مړ؛

 هغوی استدالل کاوه چې کاکا شیر ی.د مړ وایي چې کاکا شیر نه حاضریږي چې واوس حقوقي هیآت 
 دی. سزا وړ دا عمل د کاکا شیر د دی او پرته له داکومنت نه مړ

میړه مخ یې لوڅاوه او لیدل یې چې خپل  ځلې وخت پیدا کاوه د میرمنې چې هر کاکا شیر دپه دې منځ کې 
 داکومنت بازۍ پورې خاندي. چې په داکومنت او میړه یې له خندا ډکه خوله داسې پروت دی لکه
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 ته وسپارل شي. خاورو ثابت او چې مړ وسته له یوې اونۍ کاکا بریالی شوخالصه ور
 ال لرې؟ شپې مخکې پري ګل خپل میړه په خوب ولید.هغه یې وپوښته چې هلته څه ح څو

 ویل: کاکا په ډیرې خواشینۍ و
ته هیڅ  ما کې غږیږي، منځو خپلو بل سره مرکه کوي او ټول مړي یو .بد حال لرم پري ګل جانې ډیر
 «ځکه چې زه بې داکومنته مړی یم. ارزښت نه راکوي،

سوځنده اور څخه د  له ټوپکیانو او د ګړېج ،مرګ ه ستونزو،دننه له شت کورسړی په مهاجرت کې  هک
بې  نوي نسل د د ،څنګه تر ستونزو د یادو .هم ورکويالسه  له څه ډیر نو سه کوي؛التر خالصون امتیاز

 توب دپردیمورنۍ ژبې سره د  او له خپل کلتور نه لرې پاتې کیدل او له خپل کلتور سواده پاتې کیدو،
دا  سره ځان برابرول، شرایطو واړخیز هر ولنې لهټنوې  د جذب او په نوې ټولنه کې د ،څنګه غمیزې تر

  غره په شان په مخ کې پرتې دي. ته لکه دمهاجر ونزې دي چې هرټولې هغه ست
سره به پردی کلتور وطن له ځان  نو ده چې کله دغه نوی نسل بیرته وطن ته ستنیږي، وړ یادولو دا هم د

 ته لیږدوي.
دې مهاجرینو  د دي.پاکستان کې میشت  ایران او نوهیوادو زیاته سلنه په ګاونډیو افغان مهاجرینو د

هغه خلک  خو السه کوي، ښوونځي ته د تګ چانس تر په ورکولوفیس  یا د اوالدونه په سل ډوله ناندریو
 ځکه دا ماشومان په خپل کلتور، زده کوي. خپل دا ور ،ځای پر ملي ګټو تاریخ او کلتور، افغانستان د د

 .پوهیږينه  ملي ګټو تاریخ او
غربي اروپا  شرقي او په کلتوري یرغل الندې هم راغلی دی. یوه ستر چې افغانستان تر ډول ګورو دې په

خبرې ال نه  څه کوې، لیکل خو ډیری ماشومان په خپله ژبه نه پوهیږي. خرابه ده. نه هم کې خبره له دې
سره په  له پالر اوبه خرڅوي او وپیرکي ا مزدوري کوي، په تیره بیا په ماسکو کې، شي ورباندې کوالی.

تکلم پرې  محلي ژبه زده کړي او چې بومي یا باندې مجبورا   له کوره د کې اوږه ورکوي. کاندارۍد
 دننه؟؟؟  کور وکړي،

په  رنۍ ژبه خبرې وکړي.وکې په خپله م منځو کې خپلو ال هغه ده چې په کور ډیره بختوره کورنۍ خو
 بودجه ور ه شته،ساتنې او پالنې له پاره پروګرامون ،زده کړې مورنۍ ژبې د کې د ځینو اروپایي هیوادونو

کوي  فکر ار ناست وي،رک ځان نه زهیروي، پلرونه بې مینې دي، وخپله میندې ا خو ته بیله شوې ده؛
 یې څه کوي. نور رسیدلي دي، چې جنت فردوس ته را

دا  ډیرې هڅې مې وکړې چې حد اقل ید،کې ما په ماسکو کې ولحالت چې په اول سر همدې ماشومانو د
 څوک به یې واوري. چا ته وایې، مه دې سه، خو ته پام وکړي، افغانان دې مهم کار جرامه

 او خو میندو کړی و،ښوونځی جوړ له پاره یو افغانانو دپه ماسکو کې ادارې  ملتونو ملګرو که څه هم د
په  لواڅو مق یو یوازې مې د السه څه نه کیده، لهزما  نور سره چنداې مینه نه ښودله. دې کار پلرونو
دزده کړې   کوچنیانو د پردی چاپیلایر او» سلسلې ته مې ومقال دغو د خپل ډک زړه تش کړ. لیکلو
 کې خپرې کړې. چې هماغه وخت مې په ماسکو کړی و، رعنوان و «مسأله

 وطن په کورنیو او د زموږ خرابوالی، بدلون او حاالتو هیواد د د په ځانګړي ډول زموږ او سیمې د نړۍ،
وطن په اصطالح سیاسي رهبرانو  د زموږ نیغ په نیغه الس وهنه او ګاونډیانو کې د چارو بهرنیو

 ټ ته چې الړګو دنیا هر د .تیت شي غانان په ټوله دنیا کې لکه کچالودې سبب شول چې اف د هوښیارتیا؟
له مخې حتی  اوریدو د شې.شې افغان پیدا کوالی  الړته چې  دنیا هرې خوا د دغه راز ،شې کچالو شته

 شوي دي. وږې افریقا کې هم افغانان مهاجر سوځنده او
ځینو ال  او تاوانونه وکړل خلکو ډیرو .داسې وخت هم راغی چې په روسیه کې پولي بحران رامنځ شو

 خپله وړه سرمایه ګۍ په کې له السه ورکړه.
 دی چې هغه دا ،له پاره کړی دی ښه کولو او مخ بیولو تجارت د پر اوخپل ژوند  د چې افغانانو کار بل

دې وسیله یې روسي  په سره ظاهري واده کړی دی او په بدل کې له روسي ښځو د پیسو افغانانو ځینو
چې ګنې دا ډله افغانان له روسي دې له پاره نه وه  دد دې ودونو ډیره سلنه  السه کړی دي.پاسپورتونه تر
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 له ګړاوونو څخه د پولیسو د مخ بیولو، پر خپل ژوند د دوی یوازې د ینه لري.سره م ویا روسانټیپ ژوند 
 .وتلي ديته اړ دې کار په خاطر سفرونو او کارونواو تجارتي  خالصون

هغه دا چې بد کاره  بل مرض هم شایع و، ( کې یواستوپولسوپه تجارتي مرکز) افغانانو له بده مرغه د
بیا هم له بده مرغه ځینې داسې افغانان په دې  تن فروشي به یې کوله او ځیدې اوکوټه ګرښځې به کوټه په 

مان داسې دی چې دا ګ سره یې نږدې روابط ساتل. کاره ښځو چې له دې بد مرض اخته کړای شوي وو
حل  د قتصادي ستونزوا خپلو یا به یې د الیږل کیدې او ې مرجع له خوا رکوم د به عمدا   ډله ښځې یا خو

 .ته غاړه ایښې وهکار له پاره دې
 

 «له ستروخطرونوسره ترسره شوي دي. سترکارونه تل»
 )هیرودت(
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 فرهنګي هڅې افغانانو کې د په ماسکو                               
  

                                   

 فعالیتونه: فرهنګي خواره واره
 

 دا بل ډول هڅې فرهنګي کارونه وو. وافغانان څنګه د تر مزدورۍ او دکاندارۍ تجارت، کې د په ماسکو
 خالصون او د ه اوره دټوپک ل د ټوپکیانو فرهنګیان د چې ډیری مسؤلیت سره ویالی شم او په ټینګار

 ه ترله مازې یې ځانون اول او وطن پریښود کور ،خپل کلی خاطرخوندیتوب په  حیثیت د خپل ناموس او
  وو. یوه پناه ځای پورې رسولي

همدې دلیل له مخې  د یت درلود،تختې حیث د خیز ته د اروپا خوا د ماسکومخکې مې هم یادونه وکړه چې 
 پورې رسولي وو. ماسکو فرهنګیانو ځانونه تر له هغې ډلې نه ځینو خلکو ځینو

کوپون یې  معاش او یم کې کارکړی و،رژ په اصطالح په کمونستي؟ ځینو ډیری سلنه د فرهنګیانو دغو د
دید له مخې دوی  هغوی د ده، خطاب کاو رژیم د مامورینو کمونستي؟ دوی ته دهغه چا چې  اخیستی و.

زه  نه په بهرکې. او ونه هلته خرڅ کړی  ،اکثریت خپل قلم دې فرهنګیانو د خو شوي وای؛ په دار باید سر
 هره شیبه ځانونه بدلوالی شي، ،دي شي سیاسي چیرې چې الړ غوی هره نه غږیږم، په سیاسي خلکو

 .خپل کارونه کوي ،خپل چیرې چې وي، هغوی هر خلک بیل دي، سیاسي
مقاومت  د رژیم کې یې دننه په بلکې په ګټه څه نه دي لیکلي، یمونورژ نه یوازې د دغې ډلې فرهنګیانو
په تفصیل  په باب ما عملي کارونو او فعالیتونو دوی د په باب، د غړو بهې ددغې ج د جبهه پرانستې وه.

 او نا چاپ لیکنو نورو له بده مرغه چې له خپراوي نه مخکې زما د خو ،لودلیاداشتونه در سره لیکنې او
څومره چې زما په یاد  وخ خوراک شوي دي. نغریو د یانوټوپک داشتونه هم د دا یاد ،څنګه تر داشتونو یاد
له پرته له کوم تړون یا د کومې پټې رسمي ټولنې دننه په وطن کې  شاعرانو او لیکوالو شمیر چې یو ،دي
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په باب خبرې  شته ستونزو په فرهنګي جریان کې د ،په ترڅ کې شخصي ناستو کله د ،کله ،سوا جوړولو
د  په خپله ګټه تبلیغوي اوعمل  فرهنګي حرکت او حاکم ګوند هر یادول چې دولت اودا یې  سره کولې او

 .لړۍ یوې مشاعرې ته وغځیده رو اتروخب دغو د یادونه شانتې هم نه کوي. وفرهنګي فعالیتون ریښتینو
 مناسبتپه  اختر د ،په دهمرادخان نومي کلي کې چهاردهي کابل د د په پلرني کور لومړنۍ مشاعره زموږ

 او په ادبي مسایلو او ناستو نورو په ترڅ کې د شخصي ناستو ځینو همدې مشاعرې او د جوړه شوه.
 شاعرانو لې لیکوالو اوهمدې ډ وروسته بیا وپتیل شوه چې د کیده. باندې ټینګار کولو باندې خبرو ستونزو

نقد ته هم  یاد شوی اثر غونډې په ترڅ کې د مخ کاته د چاپ شوي اثر نه وروسته دې د له چاپیدو آثارو د
 کیښودل شي.
کیده  سپارلدنده ته  تنو له چاپ سره سم یوه یا دوو اثر د رې ښې جوړیدې،نقد دا غونډې ډی وروسته بیا د

بیا دې په غونډه  یې ښه وڅیړي او دوربین الندې تنې ترکره ک د او ښه په دقت ولولي چې چاپ شوی اثر
په پای  وړاندې کول او خپل نظریات کره کتنې وروسته حاضرینونتقد له م د ې وکړي.دبان کې خبرې ور

 عیه وړاندې کوله.اخاوند خپله دف اثر کې به د
 په دې ډول دي: چې په دې کړۍ کې یې فعالیت کاوهنومونه فرهنګیان  هغو ځینو د

 فنا،اقبال  زرین انځور،لطیف بهاند،  ،حافظ نصرهللااستاد  زلمی هیواد مل،استاد  صدیق روهي، استاد
 او... آصف بهاند  اسد،اسدهللا ګل افضل ټکور،  خوږلن،حفیظ هللا عارف خزان،

ګل افضل  د،  محک په زیارد عبیدهللا غوښتنه او علي ګل پیوند په یوه ځانګړې مشاعره په کابل کې د
یې  کابل ته پې ورځې تیرولې،مهاجرت ش ې ګل پیوند په جرمني کې دعل کې جوړه شوه.په کور ټکور
 کې شعرونه ثبت کړئ او په خپل غږ شاعرانو ته په ژوندۍ بڼه د ما ګ یم،تن ډیر هچې ز لیږلی و خبر

 راوې لیږئ.
ما په خپله شخصي  ،ي ووشاعران سره را ټول شوچې په هغې مشاعره کې څومره  زما سم په یاد نه دي،

 چې کوموکې  مشاعرېپه  ولیږه. وربیا عبیدهللا محک فلم پیوند ته  ست اویاعرې نه فلم واخکمره له مش
 هغه دا دي : ،ځینو نومونه یې چې زما په یاد د خو دي، نومونه هیر ټولو زما د کړی وو، ګډون شاعرانو
 ګل افضل ټکور... عبید اله محک، ل، تکنظیف هللا زیار، ډاکتر

کله یې په دې  هر کې، نه په بهر او قلم خرڅ کړی ودننه خپل  هغو فرهنګیانو چې نه یې په کور
 کړی دی چې:ټینګار

 
 «دې نهقلمه ماتوم دې،خرڅومه خو»
 

 هغه ټول په چاپي بڼه د ي،دخپاره کړي  او لیکلي دننه په وطن کې مقالې او چې کوم آثار فرهنګیانو دغو
باندې یې چې څه خپاره کړي  له افغانستان څخه د په بڼه شته دي، کتابونو مستقلو د او په پاڼو مطبوعاتو

 ټولې نشر خدمت تور لګوي، ته د روسانو اورژیم  هغه څوک چې د کمونستي؟ موجود دي. هغه هم دي
بیا دې د  ثبوت دې په کې پیدا کړي او ادعا ګانو خپلو د ولولي،خپاره شوي کتابونه دې  شوې مقالې او

 کړي.په ډول خپاره  اسنادو کمونست توب د د فرهنګیانو یادو
په  په ماسکو کې وو، فرهنګیان تیار نور شمیر او یولطیف الال  رسیدم،ته و کې چې زه ماسکو ۱۹۹۲په 

فرهنګي کارونو د  ای کې دکال په پ ۱۹۹۲ د فرهنګیان هم پسې راتلل. نور .ما پسې زرین انځور راغی
 دې حرکت ته کتل کیدل. په نا امیدۍ ډیر ورو او خو حرکت محسوس و، پیل کیدو

شتې وروسته کله به یوه یا دوه میا پیل شول. ورو یري فرهنګي ګامونه ډکې لومړن په دې ډول په ماسکو
 پر فرهنګي مسایلو په ترڅ کې به موهغې  د او کومه مشاعره پلمه کړه کله به مو اوچیرته سره ټول شوو 

 ځ به بې میلمه نه وه.چې هیڅ ور ،دیره وه له پاره افغانانو د هسې هم خو د الال کور هم خبرې کولې.
 افغانانو غانستان اود اف یا به مو هلته ناست و. کوم بې کوره نا بلده مهاجر یا لیکوال، شاعر خامخا به یو
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 هغوی پر مړی ژوندي یا ال یا د کوم اثر، پر کوم لیکوال یا شاعر یا به د کاوه، وفحالت اوف او چ پر
 درک توب باندې غږیدو.

 دسره او هاند  ډیرو هڅو لطیف الال په د نو منسجم شول،څه  فرهنګي کارونه لږ کله چې فرهنګیان او
 برخه جوړه شوه. ادبیاتو افغانستان د په ټولنه کې د لیکوالو روسیې د

 يله روس څانګې په پرانستونکې غونډه کې د ادبیاتو افغانستان د ټولنې په اړخ کې د د لیکوالو روسیې د د
هم  لینوفعا ساحې نورو هنګ دفر د او شاعرانو افغان لیکوالو،ځای ګڼ شمیر  یو سره شاعرانو او لیکوالو

فرهنګي  ادبي او د انستونکې وینا وکړه.روسیې د لیکوالو ټولنې رییس پر لومړی د ګډون کړی وو،
 ویل: و وینا په پیل کې د یې مخه د یادولو تر مسایلو

 فرهنګیانو او شاعرانو افغان لیکوالو، له تاسو ،په استازیتوب شاعرانو او لیکوالو ټولو روسیې د زه د»
 «واړم.له برید نه بښنه غ شوروي لښکرو ې دافغانستان باند پر نه،
 
 
 

 د ښاغلي زرین انځور په کور کې ادبي ناسته:
 
 کې مو همدې انتظام په لړ د منسجم کیدل. سره ټولیدل او ورو ،ودا خواره واره فرهنګي کارونه ور خو

قوس  کال د ۱۳۷۲د کې په کور د زرین انځور ،په ډول د ویلو خاطراتو د او مشاعرې لومړنۍ نا سته د
 درلود: حضور ښاغلو کې دغو په دغې ادبي فرهنګي ناسته جوړه کړه.یټه په لومړي ن

فاروق  داودجنبش، زرین انځور، لطیف بهاند، شادان، عبدهللا رهنورد زریاب، نومیالی،انورمحمد استاد 
 آصف بهاند. او خوشحال انځور عبدالهادي، افضل ټکور، ممتازارمان، فاروق شاه، حنیف بکتاش، فردا،

دغسې  او د لنډې خبرې وکړې په پیل کې زرین انځور میالي کوله.نو غونډې مشري ښاغلي محمد انور د
 محمد انورنومیالي داستاد سته له هغه ورو ارزښت یې خبرې وکړې، اړتیا او پر جوړیدو د غونډو

هنګیان باید له فر چې فرهنګ او وکړ پردې ټکي یې ټینګار او څرګند کړ عې په باب نظرفرهنګي وض
 ویستل شي. دغې انزوا څخه را

پر اړتیا  جوړیدو د دغسې مشاعرو د کې خبرو هم په خپلو ده وروسته له هغه رهنورد زریاب وغږید.
 هنر، خپل فرهنګ، افغانان میشتچې باید له وطن څخه بهر وکړ ګارپه دې ټکي یې ټین خبرې وکړې او

یوې  دټول شوي خلک باید  دغه را ویل دغه غونډه او ده و ملرنه وکړي.ژورنالیزم ته جدي پااو ادبیاتو
 تومنه شي. جوړیدو پراخې فرهنګي ټولنې د

وې  ې په انتقادي ډول ګوته ونیوله اوته یدې نیمګړتیاوو سره خبرې وکړې او شادان په خپل وار عبدهللابیا
 ویل:
 همدغو د کې خبرو ده په خپلو «..نه کوي. ،دومره پاملرنهته  فرهنګي کارونو دلته افغانان خپلو»

 :کړه یې زیاته خبرې وکړې، لومړنیو هڅو او په پس منظر فرهنګي کارونو
 موږ وباسو، ه یا ورځپاڼه راوکړه چې یوه مجل(هڅه ...شادان عبدهللا افغانانو)لطیف بهاند، تنو وڅ موږ»

په ټپه  کار دغه په اثر ستونزو ټولنیزو اقتصادي او سیاسي، د روسیې د خو خپلې هلې ځلې وکړې؛
 ملګرو کې د تمه درلوده چې په ماسکو موږ او چې یوه فرهنګي ټولنه جوړه کړو هڅه وکړه بیا مو ودرید.
 په هر کړه. نه هم مرسته و ملتونو ملګرو خو وکړي،سره مرسته  کې موږ دفتردې په دې کار ملتونو

 سره له دې چې زموږ ې یوه هیله وه.په زړه ک سره کول تل زموږ تر ودغسې فرهنګي کارون د صورت،
 پخوانیو غونډه جوړه شوې چې زموږ دیم چې دغسې  زه خوشحاله خو ړه،ک نه کومه نتیجه ور کارونو
 «څرک په کې لیدل کیږي. سره کیدو تر د هیلو

 ویل:ې و موضوع په اړوند وغږیده او د بهاند لطیفله هغه نه وروسته 
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 ډې جوړې کړوپخوا هم  هڅه کړې وه چې دغسې غون موږ نه مننه کوم چې دلته راغلي یاست. زه تاسو»
ۍ دوې وروست زموږ کله بل ځای. ځای، کله یو مشاعرې هم جوړې کړیدي. له دې نه مخکې موږ او

 کې ډیرو چې په هغو کې جوړې کړېه کوران صاحب پشاد بیا د کې او بکتاژ صاحب په کور مشاعرې د
عنایت ګډون طاهر نبي کوشا، رهنورد زریاب، راني،نو جالل یبي،نا شادان، حنیف بکتاژ،لکه:  هنګیانوفر

ښه شعرونه  ارمان ډیر چې ممتاز کې جوړه شوه، )لطیف بهاند( په خپل کور اعره زمااو یوه مش کړی و
 «ولوستل. کې په
 فرهنګی هلو ځلو د فرهنګیانو کې د میشتو افغان مهاجرو چې په ماسکواصلي موخه دا وه  خبرو ده د د

ې او مشاعرې هم غونډدې  تر پخوا لومړنۍ مشاعره نه ده، نننی غونډه لومړنۍ غونډه او ،کې ړـپه ل
 ترپخوا  لومړنۍ مشاعره نه ده، دا ومنله چې دا لومړنۍ غونډه او له ده سره حاضرینو جوړې شوې دي.

دغسې  د ،دبي غونډې او مشاعرېکیدای شي هماغه ا اوشوې دي دې هم غونډې او مشاعرې جوړې 
ګډون  منسجمه او خه،انه شي چې نننۍ غونډه پر دا حقیقت باید هیر خو اساس وبلل شي؛ تومنه او غونډو

 دي. کوونکي یې خورا ډیر
 ویل: په توګه و مشر رییس او غونډې د نومیالی د محمد انوراستاد  څخه وروسته خبرو له لومړنیو

 اتڼ ناره وي یا کومه ټوټه نثر وي؛ کومه لنډۍ وي که د که نظم وي، وي، سره که شعر چا س له هراو»
 «هغه دې واوروي.
 نومیالي زیاته کړه:

 «هغه دی سته،نوبت دراوی هر چا چې له جیب نه لومړی کاغذ یا کتابچه»
غو ه څخه دوروسته له د شعرونه ولوستل. فاروق فردا خپل څلورزریاب په تاکید سره لومړی  خو د

 واورول: خپل شعرونه شاعرانو
یوه  او شعر یو حنیف بکتاژ نظم، ریزه یووغام یوه څلعبدالمالک پی لطیف بهاند دوه ټوټې شعرونه،

ګل  شعرونه،ند درې آزاد آصف بها شادان پنځه ټوټې شعرونه، عبدهللا غزل،ارمان یو ممتاز ،څلوریزه
ټوټې نثرونه دوه  نظم او لي یونومیا محمد انور غزل یوه رباعي، فاروق شاه یو غزل، یو افضل ټکور

 داوود جنبش له خوا ولوستل شو. د شعر نظیف تکل یو د ولوستل،
رسوله  سره پای ته و خبرو رنومیالي غونډه په خپلو ښاغلي انو پای کې له دود سره سم دغونډې مشرپه 

 ویل:او وې 
غونډه کې  په دې ادبي حاضرینو ټولو دیس وطنوال دلته را ټول سوه.ډیرې خوشحالئ ځای دی چې پر د»

دغسې  ره بیان کړل.یادونه س خاطرات او غمونه، دردونه او زړه خواله، د ټوکې ټکالې، خپل شعرونه،
کې  دې غونډې په جوړولو او د ټولولو را په دې خلکو چې د زلمیانو هغو ښتیا هم اړتیا شته.ته ر غونډو

ا څخه د غوله ه وکړې، چې دلته دوستانو هغه څرګندونې ارزي.په ډیره څه  ایستلی دی، یې زیار
مشاعرې په ترڅ کې چې هر چا خپل شعرونه  د هم ادامه پیدا کړي. معلومیږي چې دغسې غونډې به نور

ه دې چې سره ل ته را پیدا کړه: موږدا هیله یې  واوریدل او ډیر غنیمت شیان مو لب وړاندې کړل،او مطا
دوی احساسات  فرهنګ په برخه کې د ژبې او بیا هم د لرې دي، څخه ټاټوبي افغانان له خپل هیواد او

 دې ځای د د اوحتی نه یې خپل فرهنګ غورځولی دی. نه یې خپله ژبه هیره کړې او ې دي.تاوده پات
 او اشعارو یې په خپلو وطن یاد د ترسیم کړي دي اوکې  مونوکال یې په خپلو ښکال چاپیلایر رنګیني او

 افغانستان فرهنګ او چې د خلوله دغه مجلس څخه دا الهام ا موږ کې ژوندی ساتالی دی. مضامینوخالقي 
ته نوره  چې دغسې فرهنګي کارونو ته دا بری غواړو ټولو ژوندي به پاتې شي. او ادبیات ژوندي دي
 «پراختیا ورکړي.

ځکه  امکانات نه درلودل، ثبتولو د تصویر او غږ په پیل کې ما شخصآ د فرهنګي کارونو کې دپه ماسکو
لرم داشتونه  له ځان سره یوازې لیکلي یاد کوم سند نه لرم او تصویر او غږ د نه غونډو لومړنیو   له دغو

 .اتکا وکړه دې کرښو په لیکلو کې مې پرهغو اود
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 د ښاغلي ممتاز ارمان په کور کې ادبي بحث: 
 
 تنه فرهنګیان د څو کې ده په کور د  ښاغلي ممتاز ارمان په بلنه دسمبر په پنځمه نیټه د کال د ۱۹۹۳د

 په دې غونډه کې دغه ښاغلي بلل شوي وو: شوي وو.ټول  مشاعرې له پاره سره را بي مباحثې اویوې اد
نظیف  حسن، شیر ډاکتر ا،فاروق فرد همایون کامران، زرین انځور، لطیف بهاند، محمدانور نومیالی،

دوې په پیل کې یې دغه  او ارمان کولهغونډې مشري کوربه ممتاز د آصف بهاند. او افضل ټکور تکل،
 ې:مخ ته کیښود حاضرینو پوښتنې د

 څه شی دی؟شعر
 څخه څه غواړو؟له معاصرشعر
 ډول ځواب شوې:وکتور لطیف بهاند له خوا دا دا پوښتنې د د

 طبیعت په هره پدیده کې د د اوسه پورې قانع کونکی ځواب نه دی ویل شوی. موضوع ته تر شعر د»
بشري ټولنې په  د ښکال معراج جوړوي. د چې هغه ابدي ده او سره کیږي شیبه تر او زمان یو ښکال

 د هنري ادبیاتو یونان د تخلیقي اود  ره ګڼل کیږي.دو دبیاتوهنري ا تخلیقي اویونان  تاریخ کې دغه شیبه د
تقدس  یو ټول تالش د خو جال نظریات وړاندې کوي، ،ان جاللوړتیا په برخه کې بیالبیل پوه مختګ او پر

 .له پاره و د پیدا کولو
انا او ماهیت له السه خپله م ،شي که بدلون ورکړل بله خبره دا ده چې دوه نه بدلیدونکي شیان دي،

اوبدل او  تفسیر، خو ساده ورته ښکاریږي، هغه کلمات ډیر د لولي، ځینې کسان شعرچې کله  ورکوي.
 ویل شي چې: په دې برخه کې باید و څخه څه غواړو، شعر له معاصر چې موږ دا ګران دي. ډیر پییل یې

 سره سخته تربګني لري. شعر او هنر دن له فرهنګ،دا تم ،روان دی کوم نوی تمدن چې په نړۍ باندې را
 بر مګر چې هغه دې خپل ملت قانع کړي؛نه شته  شاعر او شعر په اروپا کې داسې واخلئ، پا درارو

 په غم کې او... په خوشحالئ کې، وایو، په مظاهره کې هم شعر دي. څه شعر هر عکس زموږ
 :ویل شي باید داسې و یم چې زه په دې نظر

 «نه څه غواړي؟ شعر څوک په کوم ځای کې له معاصر
 او مشاعره پیل شوه جه کې دغه برخه پای ته ورسیده اوپه نتی بحثونو تودو د حاضرینو له هغه د وروسته

 خپل شعرونه په کې واورول: شاعرانو دغو
 آصف بهاند. او افضل ټکور نظیف تکل، ارمان،ممتاز لطیف بهاند، فاروق فردا،

له پاره یې  کارونو مقدماتي د او یاده شوهخبره هم  لمانځلو تلین د ګل پاچا الفت د کې دغونډې په پای  د
ه پتیارئ  محفل د د تلولوس د کیسو زریاب د رهنورد د دغه راز او وړاندیزونه وشول.طرحه ریات نظ

په لسمه  دسمبر کا ل د ۱۹۹۳ې دغه محفل دې دپریکړه وشوه چ برخه کې هم مفصلې خبرې وشوې او
 کړای شي. نیټه جوړ

 

 
 :ماښام له زریاب سره یو

 
شامې با » د چې غونډه وه، لوستلو کیسو زریاب د بله منسجمه غونډه د افغان فرهنګیانو کې د په ماسکو

سره  هلو ځلو په ګډو فرهنګیانو دغه فرهنګي غونډه د لیک الندې جوړه شوې وه.سر تر «رهنورد زریاب
ې غونډې کې دغپه  .په کابل رستوران کې جوړه شوه ماسکو په لسمه نیټه د دسمبر کال د ۱۹۹۳د

خبرو په پیل کې  خپلو ده د کوله. غونډې مشري زرین انځور د .ګډون درلود څلویښت تنو فرهنګیانو
 وویل:

بل په  یو د او وبلو نه زیات فرهنګیان را ه پخواوکوالی شول چې ل خوشحالئ ځای دی چې بیا مو د»
حقدار  د وطن ځای دی چې دخوشحالئ  د هجرت په چاپیلایر کې زړونه خوشحاله شي. د مو لیدو
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تاسو ټول له  په داسې حال کې چې موږ ول شوي یو.ټ په غونډه کې سره را داستانونو فرهنګي شخصیت د
 د که اوس موږ قت وخت له پاره له وطن څخه لرې یو؛مؤ د اوطن څخه مهاجرت ته اړ کړای شوي یو و

 «یوه بله فاجعه وي.دا به  څخه هم لرې پاتې شو ادبیاتو له فرهنګ او خپل وطن
 دې ادبي غونډې دوې برخې درلودې:

 .ـ د عبداله شادان مقاله۱
 .لوستل ـ د داستانونو۲
 باندې خبرې وکړې. او آثارو ژوند حاالتو د ورد زریاب بیوګرافي،رهن شادان په خپله مقاله کې د هللادعب

 زریاب د استاتونه ولولي.خپل دله رهنورد زریاب څخه وغوښتل شول چې  شادان نه وروسته له عبدهللا
 »:خبرو لنډیز دا دی ده د د مخکې څه مقدماتي خبرې وکړې. له لوستلو داستانونو

 
 چون قلم در دست غدارې بود

 ر دارې بودـرم منصور بــالج
 

به چند  را فراموش کند مرده است. ملتې که فرهنګش که نامش را فراموش کند مرده است و میګویند آدمې
 توجه شما را جلب مې کنم:نکته 

ملت ما ملتی است با فرهنګ  نشان آن ملت است و نام و نګ یک ملت هویت آن ملت است،فره ـ۱
 ژرف. درخشان و دیرینه،

به ګفته ای یکي از  عنصری که انسان را انسان ساخت. ،فرهنګ ادبیات است عالي ترین عنصر -۲
 است برای بشر. بشروحی  ات مکاشفه ای انساني است،ادبی ،دانشمندان

 داریم. ما خوشبختانه ادبیات درخشان و ـ۳
مورد  ،مراحل انحطاط جزچه نویسنده همواره به  چه شاعر ،تاریخ ما ادبیات آفرین فرهنګ و در -۴

خور احترام  نویسنده در ولې به عقیده من هر است که باشد؛ الزم هم معه بوده است وتکریم جا  ترجیع و
دولتې  فرهنګیانې هستند که به ساز هر ست.ترجیع نی ستایش و فرهنګي سزاوار و روشنفکر هر ،نیست

آن روشنفکرې را من  اینان را باید نکوهش کرد. قدرت حاکم پای کوبي میکنند، هل هربه دُ  می رقصند و
قدرتې  هر تا آن فرهنګي ای که به ساز دارم، احترام بیشتر است، برغلط خود استوار که غلط میکند و

 آنرا تصحح نماید، غلط خودش متوجه شود و بر ممکن است آنکه غلط میکند یک روز، زیرا میرقصد؛
 است.لې کارې این دیګرې جبران نا پذیرو

 پر فرهنګیان ومند فرهنګي مان به همت شمارې ازنیر من امروز شادمان ام که پشتوانه ای سترګ و
این سقف ګرد آیم  زیر سرد در وزنده ای یک شهرسرمای س میهن در از تالش مان باعث شده که ما دور

خواندن داستان یک عمل  تان وباید یاد آوري کنم که شنیدن داس شنیدن داستان بپردازیم. به خوانش و و
خواندن رومان  می ګوید نوشتن رومان آفرینش اول است و همانګونه که میشل بوتور زیرا ت،ي نیسانتفاع

 «م...آفرینش دو
خپلې پوښتنې مطرح  وروسته حاضرینو له لوستلو کیسو د یاب خپلې دوې کیسې ولوستلې.بیا رهنورد زر

 لیکوال له خوا الزم ځوابونه ورکړل شول. کړې چې د
 

 چون قلم در دست غدارې بود
 الجــرم منصور بـر دارې بود
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 :الفت شپاړلسم تلین استاد د
 
طرحه شوې  کې کتنو شخصي لیدنو او ادبي غونډو تیرو شپاړسم تلین لومړنۍ خبرې په څو د استاد الفت د

په ترڅ  یو سیمینار الفت شپاړسم تلین به داستاد  په پای کې وپتیل شوه چې د همدې مقدماتي خبرو د وې.
 ( ماښام د۱۳دسمبر م کال د ۱۹۹۳ )د ۲۲قوس په  کال د ۱۳۷۲ چې د هماغه و نو ل کیږي؛کې نیو

 مشورو له پاره ورغلو: او اخستلو د کتابونو ه دغه کسان د دت روسي پښتو پوه استاد ګیرس کور
 .ممتاز ارمان او آصف بهاند استاد محب، زرین انځور، لطیف بهاند،
 د غړی شوم،بیا همالته تدریسي  وکله چې په کابل پوهنتون کې محصل وم ا څخه، پخوا کلونو ما له ډیرو

 سره وغږیدم او مخامخ ور پاره ولید،لومړي ځل له  په همدې ورځ مې د خو استاد ګیرس نوم اوریدلی و؛
 خبرې مې یې واوریدلې.

نه په  خو په خاص نظم سره ایښودل شوي وو، څه شاعرانه او هر .موزیم بڼه درلوده یو د ګیرس کور د
 :بلکې په ځانګړي افغاني سټایل انداز، روسي سټایل او

 راځړول شوی و،او « الرحیمن الرحم بسم هللا» څو ځایه په ښکلي خط لیکل شويــ 
 ښکلي عکسونه، پښتني اتڼ دــ 
 ښکلې منظرې، عکسونو واخستل شوی د څخه درو افغانستان له ښکلو دــ 
 ښایسته عکسونه، یخي آبداتوتار افغانستان د دــ 
 کتارونه، اوښانو له لرګوڅخه د جوړو شووــ 
 چاپ شوي کتابونه  ژبه ګڼ شمیر په پښتوــ 
 ګیرس،ــ په خپله   

 او... د دې موزیم قیمتي شیان وو.
 

افغانستان  یو چې دا د دلڅوک په دې پوهی سره هر په لیدلو یا لوست خونې ې کوټېد استاد ګیرس د ناست
  د کارخونه ده. ناستې ځای او پوه د پښتو پوه او
حال پوښتنه  ابل داخیستي ک اور وران او په تیره د ،انافغانست څخه د په پیل کې ګیرس له موږ د خبرو
کوله چې دا ځایونه وران  پوښتنه یې نومونه یې یادول او او ودانیو ځایونو کورونو، کلود ټا حتی وکړه.
 که ودان؟ وو

زړه سوي د  ده په ډیرې مینې او رته یاده کړه،تلین موضوع و الفت د د څخه مو وروسته له دې پوښتنو
 غه کتابونه په واک کې راکړل:د په خاطر لیکلو د مقالو ته یې د موږ مرستې وعده وکړه او

 ،پښتو مناثره دــ 
 ،فکرونهلوړخیالونه اوژورــ 
 ،دویم ټوکونهیکوال،لومړی اواوسني لــ 
 ،غوره نثرونه ــ
 ،غوره اشعارــ 
 .دزړه وینا ــ

الفت په محفل کې په دې وغږیږي چې په پخواني  په همدې ورځ له ده څخه وغوښتل شول چې دی د
تیلیفون په کرښه  څخه  د ده له کور د ده هم ومنله. شوی دی. تحاد کې په الفت باندې څومره کاروي اشور

هغې هم  ،څه ولیکي یو غونډه کې ګډون وکړي اوستې غوښتنه وشوه چې په مر د له ګراسیمووا څخه هم
 موافقه وکړه.

یټه باندې د الفت ( ن۱۴دسمبر  دم کا ل  ۱۹۹۳)د  ۲۴قوس په  کال د ۱۳۷۲ د لطیف بهاند او زرین انځور
 د سیمینار به دا خو هغه هم وعده وکړه چې یو ره ولیدل.په اړوند له استاد لیبیدیف س صاحب د سیمینار
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 تر «د استاد الفت ژبه»بل دا چې دی به  مرسته جوړیږي او لیبیدیف په د ،انیستیتوت کې ختیځ پیژندنې په
 یوه مقاله هم لیکي. لیک الندې سر
 کال د ۱۳۷۲ پروګرام سره سم د له پالن او ورسیده او ت د شپاړسم تلین ورځ رااستاد الف با الخره د او

 د ستونکې غونډه جوړه شوه.پران سیمینار بجو د په دریو( ۱۹مبر م دس ۱۹۹۳) ېاته ویشتمې ورځ قوس د
په  شویو فرهنګي کارونوسره  تر کې د سکوده په پیل کې په ما شادان کوله. عبدهللاغونډې مشري ښاغلي 

څرنګوالي خبرې  اړتیا او جوړیدو پر نې غونډې داوروسته له هغه یې د رو .اړوند معلومات وړاندې کړل
 .استاد الفت بیوګرافي ولوستله وکړې او بیا یې په لنډ ډول د

 دې مقالې دوې برخې درلودې: لي وه .اکې لومړنۍ مقاله د استاد نومیپه سیمینار
  ګزارش و. خاطراتو د کتو لیدو لفت دا نومیالي او یې دلومړۍ برخه 
 شوی و.نامه په بیالبیلو خپرونوکې خپور چې د محصل په استاد حبیبي هغه لیک و بله برخه یې د

ف خپله استاد لیبیدی آریایې څانګې مشر انیستیتوت د آسیا افریقا د د پښتو پوه، ختیځ پیژندونکي، مشهوربیا 
 ده مقاله ډیره لنډه وه. د واوروله. لیک الندې لیکل شوې وه، سر تر« ژبه آثارو د الفت د»مقاله چې 

الفت په  د»مقاله یې  ورسید چې وارته زي رسول جالل کابل پوهنتون پخواني استاد د وروسته له هغه
 لیک الندې لیکل شوې وه. سر تر «وطن مینه کې د اشعارو

 خبرو کولو په باب د آثارو ژوند او استاد الفت د ده د .خپله مقاله واوروله پسې اعظم رهنورد زریاب ور
 زریاب د لومړي ځل له پاره د الفت له نامه سره څنګه آشنا شو. دې یادونه وکړه چې دی د په ترڅ کې د

 سر لیکونو الندې رڼا واچوله: ودغ باندې تر اړخونو شخصیت په بیالبیلو د الفت داستا
 های دولتي، کار از رهګذر – ۱
 اجتماعي، کارهای سیاسي و از رهګذر – ۲
 آفرینشي، آثار از رهګذر – ۳
 ترجمه، از رهګذرکار های پژوهشي و – ۴
 از رهګذر کار های ژورنالستي. – ۵

 ولوست. عنوان الندې شعر تر «زما خوب»استاد الفت  جنبش دوروسته له هغه داود 
خبرې له دوو  ګیرس د سر لیک الندې ولوستله. تر «زما په ژوند کېالفت »اله دبیا استاد ګیرس خپله مق
 اړخونو د پام وړ وې:

 وغږید، پایه په پښتو تر خو یو
د پخواني شوروي اتحاد په حدودوکې یې هغه کسان وښودل چې په الفت باندې یې  بله دا چې او

 .وکړی و ونهکارڅیړنیز
ده چیرته  دی او او څرګند و څومره جوت او الفت اثر کې د آثارو او ده په کار ودله چې دګیرس دا هم وښ

 د چا په حضور کې له الفت صاحب سره خبرې او لیده کاته کړي وو.
 لیک الندې آصف بهاند خپله مقاله واوروله.ر س تر «الفت نثرعاطفه ده د»وروسته له هغه 

 «جګ برجونه»چې ټوټه نثر الفت یواستاد  ه رسا دیاندې زرغونرادیوتلویزیون تکړه و افغانستان د بیا د
 ولوست.نومیږی،

 لیک الندې خپله مقاله ولوستله. سر تر« په ورشوکې شعر استاد الفت د د» ممتازارمانهغه وروسته له 
 رباعي ګانې واورولې. الفت څو پسې سپین تڼي د ور

 ونډې وروستۍغد   کړي.رتله سره پ روسي شعر ه یوبه ل الفت یو شعر ګیرس هیله وکړه چې د بیا استاد
 ې شوې وه.ځوابونو ته ځانګړ او برخه پوښتنو

مهاجرت  د خو ږي،یکتاب په بڼه چاپ یو مقالې به د دې سیمینار چې د داسې پالن و خو )آصف بهاند(زما
بلکې په  چاپ جوګه نه شوو، کتاب د چې نه یوازې د تړلي وو السونه داسې را زموږاو شرایطو چاپیلایر 
 سره پاتې شوې. لوستل شوې مقالې هم له لیکوالو کې سیمینار
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داسې  کې لیکوال یاران لکه وچې پاڼې چې باد په هوا کړي، دوړ و خوارۍ مزدورۍ په اړ مهاجرت او د
لیکوال سره  اوس چې زه هر .و یوځای کول نا شونی کار کول اوچې بیا یې پیدا  سره خواره واره شول،

 غه یادداشتونه زما په واک کې نه شته.ته ویل کیږي چې ه اړیکې نیسم را
په دې مقاله هم زه داسې حساب نه کوم لکه په  .ما خپله مقاله زما په واک کې دهیوازې زداوس له پاره 

دا  وونې الندې لیکلې.الرښ تر استادانو د ونو په شتون اوماخذ معتبرو ابل کې مې چې کومې مقالې دک
خپلې  د ،نه په استفادې سره ماخذونو محدودو ډیرو د او ټینګار فرهنګي دوستانو په ډیر مقاله مې د

نظریات راغلي وي چې ما  ړونکوڅی ځینو الفت په باب ښایي د قاله کې دپه م حافظې په مرسته لیکلې ده.
لکې د دقیق ب غولول نه دي، لوستونکو د اده اودلته زما مقصد ناوړه استف، وسینو کې نه دي نیوليپه ق

کټ مټ یې دلته  صورت دا مقاله په هغه وخت کې چې څه ډول لیکل شوې ده، په هر و. ماخذ نه شتون
 خوندي کوم:

 

 الفت نثر عاطفه ده د
 

 «علم رڼا له ځان سره راوړي. کوچنیان باید په علم پسې والړ شي او د»
 )الفت(

 
 

الفت باندې خبرې  په باندې خبرې کول دي. ادبیاتو افغانستان په معاصرو د ،ې خبرې کولپه الفت باند
 ادبیاتو پښتو اوسنیوڅیړنو له مخې د  د تومنې باندې خبرې کول دي. پر نثر او اوسني شعرپښتو د  کول د
 الري دغه کسان ښودل شوي دي: سر

 عبدالحی حبیبي، مولوی صالح محمد، استاد راحت زاخیلي، ،احمد شاه رضوانيمیر منشي احمد جان،
 رشاد، موسی شفیق، ی،صافصابر رهاری،ننګ روهیلي، جرار، پاینده محمد زهیر، الدین خادم، استاد قیام
 استاد الفت. بینوا او رښتین،

ته  ودوی نثرون د .دي کې طرح کړې پوښتنې په نثر نوي وخت غوښتنې او د ،په نوي ډول کوخل دغو
 وایو. حرکت پیالمه و یو نویو ژانرونو په خوا د دای شي دکی

ده ټول  د کله چې هم نثر. لیکه او الفت هم شعر شهکارونه ایجاد کړل. نثر دورې د همدې استاد الفت د
 نه اوچت دی. ده له شعر د فت نثرال لیدل کیږي چې د کړو، له نظره تیر منظوم آثار او منثور

خو په  کې ډیرعالي مطالب رانغاړي، کله دی په شعر ،کله ده په نثرکې ده. خالقیت ډیره برخه د فت دال د
 ښه ځلیدلی دی. ډیرده په نثر کې  د ،ده تخیل په حقیقت کې د قوی دی. ده تخیل ډیر کې د نثر

ده په نثرکې سره اوډل  انتقاد د ژور هنري مزیت او لوړخیال، شهکاردی. نثرونو الفت د غوره نثرونه د
هغه یې په  ښایست شته، معنی څه او فکر کې که د ده په نثر د روان دی او ساده او نثر الفت د شوي دي.
 .الس ته ورغلې ده مشکالتو یروپه خپله الفت وایي چې دا آساني په ډ کې دی او آسانۍ او ساده ګۍ

 چې: ت وایيالف
حسن یې په ساده  ټوله ښکال او ه شي په کې موندالی،څه ایغ نیغ حسن څوک ن چې زه یې لیکم، دغه نثر»
 او خپل زیار ما به د سبک غوره کاندي، لیکوال دغه نوي او رواج ومومي که دا نثر کې دی او ګۍ

)غوره نثرونه،د  «څه خدمت مې وکړای شو. چې یوخوښ به یم  موندالی وي او ښه اجر زحمت ډیر
 مقدمې ج مخ( د پښتو ټولنې چاپ،

واړه او  ت ډیرفطر د نو لیکي، نثرکوم وخت چې دی  سره سیالي وکړي. رله شع الفت نثر کیدای شي د
اړخونه په داسې ژبه بیانوي چې  ژوند ډیر ټولنیز انسان د د .څرګندوي یې دقایق ویني اونازک 

 ده استدالل په ښه ډول قانع کوي. لوستونکی د
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براهین  اسې دالیل اوله هره ګوټه د فطرت د خو سفي یا تاریخي استدالل نه شته،کې کوم فل الفت په نثر د
 لري او انته ځانګړې الردی چې ځ دا ده هنر د ټینګ وي. اول ښه ډول منطقي استدال هر راباسي چې تر

 ډیره ښه موضوع وي. یا نثر شعر ده له پاره د دانه عادي پیښې دژون د
لفت په ا خو ناظم مرغلرې پیي، یو خلک وایي چې نظم پیودل دي او نظم خوږوي. تر الفت نثر کله د ،کله
هم ښه نه  ځلې له شعر ډیر ده نثر د کوالی شي. کې یې په شعر شاعر کارکوي چې یو کې هغه لوړ نثر
 »:ښیګڼې درې ښودلي دي هنر الفت د عالمه حبیبي د وي.
 انتخاب او پیودنه ده. الفاظو او کلماتو جمال او ښکال چې د -
 استدالل څرګندې نښې دي. د دنیا ټول مظاهر الفت له پاره د قوي استدالل چې د ډیر ښه او -
 مخونه( ـه -دګلوئ دپیژن د پښتو ټولنې چاپ، د ره نثرونه،)غو« غټه نښه ده.هنر ده د انتقاد د -

 هنرونو د اړوود ده ته یې د دي او خبرې کړې نثر نظم او الفت پر نوا په اوسني لیکوال کې داستاد بی
دی په دې  ه زړه وړونکې دي.خوږې ټوټې له هره حیث نثر الفت د د»:دی زیاتوي کړی دی. استاد خطاب

 مخ(۹۲لومړی ټوک، )اوسني لیکوال، «بیانوي. لفاظوا اغیزناکو په ښو اجتماعي دردونه کې ټوټو منثورو
پیروي نه  قالب او ایجو نثرونور اوسنیو چې دا نثرونه د وایم شکل په برخه کې باید و د نثرونو الفت د د

وروسته  له لوستلو تخلیقي آثارو الفت د د حرکت پیالمه ده، ته د خوا ژانرونو یونو بلکې دا نثرونه د ده،
 ادبیاتو اوسنیو او پخوانیو دی د شخصیت و.او مبتکر لوی یو  ادبیاتو پښتو اوسنیو د چې الفت ویالی شو

 یوه نوې مبتکره کړۍ ده.اتصال  د ،تر منځ
 غوره ډالۍ غوره نثرونه دي. ټولو الفت تر دبیاتو تهپښتو ژبې او ا
دوستان هم  سره ورته هم شي، کله ،کله خو پلوه دوه متضاد کلمات دي،ا له مان نثرد او که څه هم شعر

کوم وخت چې الفت  ا هم کړې ده.له الفت سره جفا او وف شعرونو او ونثرون همدغو ملګري هم. شي او
 څه یې لیکل نو: کاوه او فکر
 کورنۍ سره یې لږ وخندل. او وله بچ -
 نه غوښت. د خپلو آثارو قیمت یې له چا و -
 هر چا ته بې مینې ښکاره شو. -
 نه قضا شول. کې لمونځونه هم ور د څه لیکلو په فکر -
سمولو  او پوره کولو د مطالبو ټوټې د کاغذونو د بل وخت یې خوځلې یې خپل لیکلي شیان وڅیرل،  ډیر -

 له پاره سره برابرول.
 ته په حقارت کتلي دي.خیال  او کله یې بیا خپل فکر ښکاره شوی او ته لوړ ور کله خپل فکر -
 ته تللی دی. یوې هدیرې یوه قبر کله د -
 شرهاري ته ناست دی. اوبو یوه سیند د ځلې د ډیر -
 الس مزد شمیري. او راتلونکي لیکوال خپل اجر دی راتلونکی نسل او -
 او کله یوازې توب لوی نعمت ګڼي. -

 په دغسې حاالتو کې الفت نثر لیکلی دی.
 :الفت وایي چې

په ویښه سبا  لیکوال یوه شپه ځله داسې کیږي چې یو ډیر ډیرې جګرخونۍ لري او ،فن ډیرې لیکلو د»
 ب مخ( )غوره نثرونه، «نه شي لیکالی. یوه جمله پیدا کړي یا یوه لیکه هم وکړي او 

 ګوري. لوی توپیر په منځ کې نسلونو اري چې دی د دوونثرونو له ژورې مطالعې نه ښک الفت د د
 »:وایيالفت 

 غوندې وای، که اوالدونه میندو
 اللونه نه پیدا کیدل، څخه به له غرونو

 ریابونوڅخه به مرغلرې نه را وتلې،له د
 نه به بریښنا نه راوتله. له آبشارونو



91 

 

91 

 

ښه نه  بوډا ته ورکوي،اتیاکلن  لور له پیغلهوډۍ په نکاح اخلي یا خپکه څوک خپل زلمي زوی ته زړه ب
 کوي.

 «ڼئ.نوی نسل همدغسې وګ زړه تربیه او
 دا هم وګورئ:

 
 
 

 خدمتګار
 
څوک  چې زما رهبر ړوند پوه نه شو مګر کړ، برابر هغه په سمه الر د بې الرې روان و،ړون هلته یو»

 دی.
واژه او ویده  هغه په بیړه و را اوچت کړ، منګري سر په خوا کې یې یو ږه خوب ویده و،بل په خوا یو

 هماغسې نا خبره پاتې شو.
مسافر سباوون  ا کړه،هغه یې په خدمت کې شپه سب زګیروي کول، د شپې په مسجد کې ناروغه مسافر

 نه پیژانده، خپل زړه سواندی خدمتګار یې و او شو ته مړ خوا
 موټی میوه ورکړه، ه ماشوم ته یې یویوالره روان و، ه هغه پ

 یوه تږي ته یې په بیدیا کې اوبه ورکړې،
 له ډوډۍ نیمه کړه،ه وږي سره یې خپله یو
 چې دی څوک دی. نه پیژانده، یوه هم و مګر

هغه له  ي ددې الره راځڅوک چې سبا پر خو کاڼي لرې کړل، اغزي او له دې لویې الرې نه هغه ډیر
 هغه نه پیژني. خدمت څخه نه خبریږي او

 مخ(۷نثرونه،)غوره  «باداران ښه پیژنو. او خپل خدمتګاران نه پیژنو ښتیا چې موږپه ر
 دی وایي: آزادي ډیره لوړه ګڼي. فکر الفت د

خپل وجدان  خپل ځان او مګر څوک له ځانه خوابدي کوم، هر څه نه پورته ګڼم. له هرفکر آزادي  زه د»
  مخ(۲۲)غوره نثرونه،« خوشحاله ساتم.

وښه کې نه په غ پسونو او میږو ه ده ګټالفت ښ څه نه لوړه ګڼي. له هر عاطفه فت مینه اوال استاد دغه راز
 کې یې لټوي. په وړیو هغو بلکې د ویني،

 دی وایي:
 نه له پوستکو وریوو د نه بل شان ګټه واخلئ. پسونو او له میږو قصابي پریږدئ. شئ، ښه ځیر»

 «کړئ.نه یې ښه توکي جوړ له وړیو وئ.ینونه مه جوړتپوس
 نومي« خیرات»ده یوازې د  ښه مبلغ دی.تمدن  دی د پرمختګ او الفت ټول نثرونه ښه شعارونه دي. د

سره  خبارونه یې نه شي ترګوندونه او ا سره کړی چې لوی تر دومره لوی کاریې سره  په لیکلو نثر
 کوالی.

ضد هغه بغاوت او چیغه ده چې آزانګې به یې  پر ناوړه دودونو مزار لوحه یې د او د زیارت ډیوې د
یې  ارهغه لوستي په زړه کې بلیږي چې یو و اوسه د دي چې تردا هغه ډیوې  وریدل کیږي.پیړۍ ا ،پیړۍ

 وګورئ: ډیوه دي، ولوک رڼا ذهنونو د د زیارت ډیوې، د دغې ډیوې رڼا لیدلي وي. د
 

 د زیارت ډیوې
 
کې تیل  ډیوو به په خاورینو ځینو خلک زیارت ته تلل او ډیوې به یې بلولې. د جمعي مبارکه شپه وه.»

 ته الړل. خلک خپلو کورونو په زیارت کې ډیرې ډیوې روښانه شوې او لګولې.اچول او ډیوې به یې 
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په کلي  ،کلي ته راغلم او زه چې کور زیارت په اروا بلې وې. دډیوې ټولې  هلته هیڅوک پاتې نه شول او
څوک چې په ثواب  .تم کې ناست ووځکه په تور هغوی تیل نه درلودل، رونه تیاره وو.کو غریبانو کې د
 له حاله نا خبره وو. غریبانو خوارانو د زیارت ډیوې ولګولې او د ټولو ګرځیدل،پسې 
 ځکه چا نه لیدل. کې تیاره وه، غریبانو په کورونو هو! د

 بس. او و خدای نظر په دوی باندې یوازې د
 مخ(۴۱)غوره نثرونه، «زیارت ډیوې بلوو. به د موږ دوی ډیوې دې خدای ولګوي، د

 زمان په چې باید خلک د لوی هدف دا و نثرونو ده د د مهم ګڼل. چا نه لوی او الفت ماشومان له هر
 ژوند نغمې غږولې. کې واقعأ د نثرونو الفت په خپلو تقاضا ځان پوه کړي.

زما له نظره الفت څخه یې وپیژنئ،  ده له نثر د وپیژنئ،که غواړئ الفت  خو هسې هم الفت و، الفت خو
 وپیژنئ:

 
 

 ،الفت غوره نثرونه دی       
 ،الفت غوره اشعار دی       
 الفت امال او انشأ دی،       
 زړه وینا ده، الفت د       
 الفت الروی مدرس دی،       
 الفت ژوند دی،       
 الفت نوی نسل دی،       
 الفت فکري عابد دی،       
 الفت نوی درس دی،       
 دی، ي او ضعیفالفت قو       
 ده، الفت ښه ګټه       
 ورځ ده،اختر الفت د       
 الفت فاتح دی،       
 الفت اباسین دی،       
 ډیوه ده، کور الفت د       
 الفت لیاقت دی،       
 الفت حقیقت دی،       
 ادب دی، الفت شعراو      
 ادب راز دی، الفت د     
 الفت نوی کال دی،     
 لګی دی،االفت نوی نی     
 پالونکی دی، فکر الفت د     
 ژوند نغمه ده، الفت د     
 الفت نوی فکر دی،     
 الفت سیند دی،     
 الفت سبا دی،     
 پسرلي ګل دی، الفت د     
 الفت بې ګناه بندي دی،     
 الفت روانې اوبه دي.     
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 فت لوړ خیالونه او ژور فکرونه دي،ال     
 سفه ده،لف الفت شعراو     
 الفت قانون دی،     
 الفت ښه حاکم دی،     
 الفت مینه ده.     
 او...     
 الفت نثر دی،     
 الفت نثر  د     

 زموږ د کلو             
 باغچو د                        
 د وللو ګلو عصاره ده

 ده. الفت نثر عاطفه د                   
 

                                         ««««««««««««««««««««« 
                                              «««««««««««««««« 

                                                  «««««««««««« 
 
 
 
 
 

 دوطن یاد
 

 )د آصف بهاند په کور کې مشاعره(
 

 وئــځوزانو بړستن واچ ما باندې وطن کې د
 کمپل نه غواړم وریښمو زه پردي وطن کې د

 

 )آصف بهاند(

 
په ګډون  ،فرهنګیانو وتلو شمیر یو کې دپه استوګنځي زما  ،به توب)آصف بهاند( په کور دا مشاعره زما
فرهنګي  د خو فرهنګ ټولنه تاسیس شوې هم وه، د افغانستان سره له دې چې دا وخت د جوړه شوې وه.

هیله درلوده چې که په شخصي ډول ځینې  دوستانو ګۍ په وجه ځینودپراګن دلسردۍ او د دوستانو
له  اوخپل نظریات سره شریک کړو  په باب شته ستونزو به د خوا یو ه وي.ښه ب ،فرهنګیان سره ټول شو

اوږوو  پر ما و چې دا بارهماغه  نو م جوړه کړو.مشاعره هه زړه خوالې په ترڅ کې یو بله پلوه به د
دغې مشاعرې ته  غونډ کړل. سره را نیټه ۲۵کال د سپتمبر په  ۱۹۹۴د ست او ځینې فرهنګیان مویواخ
 ې ښاغلي رابلل شوي وو:دالن

 شیرمحمد بهیر اسماری، غالم حسن شور، زرین انځور، استاد محب، لطیف بهاند، نومیالی،محمد انور
 نظیف تکل، آرزومند، داود جنبش، ګران، حمدهللا همایون کامران، افضل ټکور، وش،لطف الرحمن خام

 محمد خواریکش. فدا خیرخواه،داکتر س،میروی مزدور، صالح پیروز،
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 :ویل ده په پیل کې و .ر لطیف بهاند کولهوتغونډې مشري ډوک د
ادب  او رشع د شاعران او لیکواالن، ټولې آشنا څیرې، ځای یو، سره یو خوشحالئ ځای دی چې موږ د»

هیله ده چې تاسې ټول په کې ګډون  کې نن بیا مشاعره ده، په لړ مشاعرو نورو دی د دا وال دي.مینه 
 پیل کړم: بیتونو زه غواړم مشاعره په دغو نه ولولئ.وکړئ او خپل شعرو

 

 راوسته ضا ــق دای ـخ دې به ــیکـــم د
 

 تهـــکې یې دمال راوسریاـتـه اخــې پــچ
 

 ې الړوــمخ  ک  پلهــه  خــبر پــنم رهــم
 

 هـې  په  شا راوستــو یــله  خــافـو قــخ
 

 ړــړوته یې اورورته کـونګــره جــومــڅ
 

 تهــا راوســه یې رڼــل تــپل محــچې خ
 

 ته وې چې زړه کې ځای ورکوه در چا
 

 «هـال  ر او ستــه د ې بــورتــمه کــسلی
 

 ددلته یوازې  ما ولوستل. هعروندوه یا درې ټوټې شیا  خپل یو شاعرانو په دې مشاعره کې ټولو حاضرو
خاموش د  الرحمن په پیل کې لطف احب شعرونه انتخاب کړي دي.ص انځور او خاموشن الرحم لطف

 په همدې کتاب کې متن چې مخکې یې بشپړ ه،آزاد شعر واوراو لیک الندې یوسر تر« مالاور او ش»
 ورسید، را صاحب وار انځور کله چې د واورول، هشعرونخپل  شاعرانو نورو بیا څو راوړل شوی دی.

 حاضرینو و،و لیږل شوي ده په آدرس را چې د یونوی شعر بیتونه او کاروان صاحب څو ې یې دپه پیل ک
 نوی شعر دا دي: بشپړ هغه بیتونه او ته واورول.

 
 امیل اوښکو غلې مې په غاړه وړي دیوطن پ د

 
 ه بدخشانه رسيـمي لـه غــو تـلـیغـاریس پــپ د

 
 شي لولپه  عا  د ې  و کې  به  تږـه  لپـل پـد ګ

 
 ه رسيـــآسمان رــپه سیلۍ کې ت وـاروتـب ې دـچ

 
 هالسونه یې سوري دي او که څه کیسه د زړه د

 
 کاروانه رسي رـــزل چې تــغ لــپه شي وـوین د
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 صاحب ته رسیدلی و: چې انځور کاروان صاحب نوی شعر هم د دا
 

 رهار راسره ځيـــو پـــه پښـــدرد پو د ــم خــیزړه 
 

 يـــره ځــه الر راســدې پــونــوه غــه لیــت لکــوخ
 

 دنام یمـینه بــوري مـنصــته مـه مســتا پــه ســلیــښک
 

 يـــره ځـــس را ګسارــي او سنــره درومــس دار را
 

 کړات ــته م دی یې راـــړم تنـــونی یې کـــروغ وم لی
 

 يـــره  ځـیا ر را سـوښـــې  هـو کـمنـه  لــي  پــاڼــک
 

 ستا نوم به مې لیکه پرې ،تابوت یې کړ، غوڅ یې کړ
 

 يـــره  ځـا ر را سـنــه چــاورو تـه خـامـه نــا پــــست
 

 ره  کېــجــه  پنـــن  پـــي  د  تــا  وایــا  ثنــله  ستــګ
 

 ره ځيــار را سـغـه  چــــپې ـــل  مــلبــد ي  بــو بنــی
 

 پسې ژاړي وروـو ستــوږمۍ په ورکــپه سپــوله شـــټ
 

 يــره ځــس ار راــر سهـد هــــژنــنو لــه ویــر پــمـــل
 

 لونوـــه ګــم لـــې  ډک  د زخــدان  مــلــدی  د زړه  ګ
 

 يـره ځــس را ارــــیــالــین مین حســه مالګــرمــه مــن
 

 ه ورکو الرو سر دیــې پــر پســصویــو تــه یــپتا ـــس
 

 يـــــــره  ځـــار راســـاروان بـــدارو کـــنـــوره دهـــګ
 

په  زرین انځور د ړي ځل له پارهلوم په زړه پورې خبره دا وه چې د ونوې ا ټولو په دې مشاعره کې تر
شعرونو له  کاروان صاحب د دکې  صاحب په خپل وار انځور واورول شو. ده خپل شعر د ،کې غږ

 په نا څاپي ډول غږ وکړ چې: ،دکلمې نه وروسته
ه ته وکتل او حیرانتیا په حالت کې د د حاضرینو لوټو ته واوروم. ټوټه شعر تاسو اوس به زه خپل یو

 دکلمې کړ: صاحب خپل الندې شعر انځور اوشول  غوږ، غوږ
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 وــې تاواني یـهار کــم بــزان کې هــم خــــه

 
 اواني یوــره الر کې تــه هــد پــژون وږ دــم

 
 اوندهــو خـک یـلــو خــتړو ورځــس ه دــــڅ

 
 وــیګار کې تاواني یــم بـار کې هـه کــم پــه

 
 وېــه کانې دي شــدو څـــنــه تــوږ پــدا زم

 
 وــکې تاواني یي څوک په ښارـه کلـوک پـڅ

 
 هــیې  نه  شت رــوپیــم تــورتــا او د تــد رڼ

 
 م  ما ښا م کې هم  سها ر کې  تا وا ني یوــه

 
 ېـه په اور کــیځــن وســتو وطــریــوا بــپخ

 
 رو په  نا تا ر کې  تا وا ني  یوــا وس د ږ ی

 
 ه پوښتئـــو یې څــونــو له ګلــروټــه سکــل

 
 ه  کوئ  ګلزا ر کې  تا وا ني  یوــار څــا نګ

 
 ورئـــــو ګـــو حال خــونــرینک اسکو دــد م

 
 اوا ني  یوـر با زا ر کې  تــنې هــو ږ د میــم

 
 وــــو  شــړون  یــو تـــی مخــپ دال د ا وــد ج

 
 وـا ر کې تا وا ني  یــفو تـــه  د زلـــدا ر ال څ

 
 

      
 ویل: ر لطیف بهاند ووکتۍ برخه کې ډومشاعرې په وروست د
له  ډیره مننه؛ ره جوړه کړې ده،دلته یې پښتني حج او چې نن را ټول شوي دينه  دوستانو هغو ټولو»

دې هغه دوستان وبښي چې  موږ طن یاد یې وکړ.و د ننه چې دلته یې شعرونه ولوستل اونه م کسانو هغو
څه آرامه  موږ دلته لږ او سختې شپې تیروي دي او کې ګیر التواح سختو کې په ډیرو دوی هلته په وطن

 «خلکو له پاره. خپل وطن او د آرامه یو، نا هم ډیر موږ یو،
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 کابل د کنډوالو ناوې:
 

په تیره د افغانستان  حاالتو، افغانستان پر د او تنه فرهنګیان ناست وو ماسکو کې څویوه ورځ چیرته په 
خپل مجلس حاضرینو هر یوه په  د خبرې مو کولې. ؛ې د سا ایستلو جوګه هم نه دیپر فرهنګي حالت چ

 وهغو مؤسسات افسوس نه ډکې خبرې کولې چې دوی د په باب د فرهنګي مؤسساتو هغو خپلو سره د وار
 او... یاداوه چې څنګه په کنډواله بدل کړای شو کابل مو جوړ منسوبین وو.

ه کابل پوهنتون کې مې پ .باله تړلی ځان سرهفرهنګي کړیوپه کابل کې له  ډیر له نوروحاضرینوما 
 وځین مې دتلویزین کې په رادیو مرکزي جرګه ګۍ غړی وم، د ټولنې لیکوالو افغانستان د د ،کاوهتدریس 

په بد فرهنګي  نو ته مقالې لیکلې؛ چاپي رسنیو څو مې په دایمي ډول قرارداد درلود اود لیکلو  پرګرامونو
په ترڅ  یادولو د سیمو یلوبیالب کابل د د ډیرې خبرې کولې او نورو تر به مې حالت او وران کابلګي باندې

 افسوسونه کول. کې به مې ډیر
 راته وې ویل: ردیس څنډې ته کړم اوپ تګ په وخت کې حیدر ته د کور

 وینې؟ غواړې بیا آباد کابل و
 ویل څنګه؟ ته و ما ور
 ویل چې: ته و بیا یې را له امکانه لرې خبره ده. دا خو
زما تلوسه نوره هم ډیره شوه او  سره دی. ویدیویي فلم ور آباد کابل یو او جوړ چې دڅوک شته  دلته یو

 ورغبرګه مې کړه:
 څنګه او څه وخت به دا سړی وګورو؟ ښه نو
 ویل: ده و

 بیا به ورشو. ته راشه، کور ته سبا وروسته له کاره مخا مخ زما
وم افغان ک ما خو وک وي،چې دا به څ پورې په دې سوچ کې وم، دیګر سبا ماز ویل او ده ته مې ښه و

که ګورم چې سړی  سبا ته له حیدرپردیس سره چې ورغلو، هغه روس وخوت. خو فرهنګي ګڼلی و،
 روس دی.

پیل  سره په دري را  ۍکابلسره  ده په ویاړ خو سره ویله، ما روسي ور .پردیس سړي سره معرفي کړم
 نوم ورکاوه.مرستې  د یرغل ته روسانو م په افغانستان باندې ددې وخته ه تر سړي .کړه

بل یې نا  وم او کې ناست یې په کور خو ل. یوما څه نه وی خو ن خوند نه را کاوه،چندا ته ما یې مرکې
یه زه هره شیبه مې په زړه کې تیروله چې سړ او ته نیولی و مې غوږ ور ا  رمجبو بللی وطن ته راغلی وم.

ته امانت  پای کې یې کست موږپه  .دی زما کست په کار کیسې اوریدوته نه یم راغلی، ماموریت د ستا د
 کست مې ولید. ته الړم او په بیړه کور ته وسپاره، پردیس کست ما .کړ را

ې روس د روس کړی دی. چې یو کړی، نه و کار هیڅ افغان داله مخې په هغه وخت کې  اتومعلوم زما د
په  او کومه اداره کې مشاور ودی په  ځکه ما یو وار ولید او بس. دی، نه هیر چې نوم یې اوس له ما

څخه یې په فلم  له مکرویانو کمره اخیستې، یې خپله شخصي ویدیو کومه ورځ .کې اوسیده مکرویانو
چې کمره بیا په داسې حال کې  یستی دی اوخنه یې فلم ا برخو ډیرو د کابل د ښار د پیل کړی دی. تلواخس

له هغه نه  ته اوبیا داراالمان  ګذرګاه له الرې چهلستون او ه نه دارتل له پل د یې ریکارد کې پریښې ده؛
یستی خله هغه ځای نه یې د ټول کابل فلم ا همزنګ ته او بیا د آسمایي غره سرته ختلی دی اووروسته د

 دی.
او حتی  ودان دي واټونه پلونه، ټولې ودانۍ، کابل د کې ځکه په فلم ،افغان ته دا فلم باید جالب وي هر

 ودانۍ ورانې او خلک وژل شوي دي.  اوس نه شته. چې په فلم کې ژوندي ګرځي، کاکثریت خل
ه یې د جوړ کابل دا چې بیرت خو هغه ما لومه نه ده، پاره اخیستی وي،هرې موخې له  روس چې فلم د
 دې یې آباد وي. کور ،پورې ورسول افغانانو تصویرونه تر
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مې د هیواد  وار یوازې یو آرشیف کې خوندي دی،شخصي نن پورې زما په  فلم له هماغې ورځې تر
 سعید ورکزي ته د فلم یوه کاپي ورکړې ده. ډایرکټر پیاوړي هنرمند او

 د ځوانۍ خوږې او د زده کړې مې په کې کړي او خاپوړې مې په کې کړي، ،زه په کابل کې زیږیدلی یم
 بڼونه او ،تاریخي ځایونه ،واټونهودانۍ  د کابل کوڅې، .ې ورځې مې په کې تیرې کړي ديجګړې ترخ
 سترګو همدې لیدلی کابل ډیرې برخې تر ې دبیا م نی کابل لیدلی و،اما چې پخو .ښه پیژنم غرونه ډیر

 ټول کابل په فلمونو کې وران ولید.بیا مې  وړاندې ورانې کړای شوې،
له کابل نه داسې کنډواله  ،ادې سرهنه په استف امکاناتو ټولو له خپلو باندې ورانکارو د کابل په کنډواله کولو

باندې چې  ناوې په سینګارولو لکه د دا کوالی.چې په ټوله نړۍ کې یې ساری څوک نه شي پی جوړه کړه،
له  ورځې نه په استفادې سره ناوې د واده د نواشی ولیدل او لوستلو او کړو زده ټولو وخپل له یوه آرایشګره

 تمام کړل اوباندې خپل ټول کوششونه  له کولواد کابل په کنډو ټوپکیانو دغسې ورانکارو پاره سینګاروي؛
 رلته نړیوال په زرګونه ډا نډواله جوړه کړه چې اوس یې لیدلوداسې ک د یویشتمې پیړۍ له کابل نه یې

کابل د » د مې کابل تهنو کې دا الس ته راغلی فلم ولید، کله چې مې په ماسکو او ورځي. لګوي او
 نوم کیښود. «کنډوالو ناوې کابل د» دې مستند فلم ته مې هم دغه او نوم ورکړ «کنډوالوناوې

 

 کابل یې وران کړوران یې مه وای
 الس دې یې مات شي چا چې ویشتي راکټونه

 
 
 
 
 
 

 :نفرهنګیا او ماسکو محمد، استاد یار
 
 

 په څیر د فرهنګیانو ورود ن محمد هم یار منلی سندرغاړی ی اووتلتلویزیون  رادیو، ستان دد افغان
 نامالوم آدرس په تمه ماسکو ته را یو د او سرشو الرو ورکو په قدم کیښود، په قدمونو، ویانوالر الرورکو

 رسیدلی و.
 ژبو کابل پوهنتون د یارمحمد د و. نامه خاوند سندرغاړی ځانګړي سبک او د یارمحمد په افغانستان کې

 ډاکتر ې په مسلکي ډول له هندي استاد،موسیقي ی او انګلیسي څانګه پای ته رسولې دهپوهنځي  ادبیاتو او
له کابل نه په  غږده  د زده کړې ده.چې په رسمي ماموریت کابل ته راغلی و،  اودیش پانډې څخه، وسنتر
ته  ماسکوبیا  او ونلید ن په یاد وچغید،وط او خپلو خلکو هم لکه بلبل د کې په پیښور ټپ نه شو،سره وتلو 
  .ورسید

ه نه کوم یره.لکه هد، ونګي چاپیلایر سره مخامخ شوګ سره له داسې یو رسیدو ته په یارمحمد ماسکو
 نه کوم... او نه کوم اوریدونکی مار،نه کوم سندر نه کوم سازي، سندره،

غالم حسن  د په ویاړ رسیدو را هجري شمسي کال دپه شلمه د نوي  چرما م کال د ۱۹۹۵چې د څو تر
 محفل د لمانځلو کال دنوی  د ،کوربه توب او په نوښت آصف بهاند او عبدالبصیر نظیف هللا تکل، شور،

 .ګډون مسآله په جدي ډول طرحه شوه د یار محمد کې د په دې محفل پریکړه وشوه او
 وښوده. پوره تیاریپاره  ګډون له په یاد محفل کې یې د م دا بلنه په ورین تندي ومنله اواستاد یار محمد ه
 راتنه فرهنګیان هم  څو چې په دي پلمه بانه په دې هم بریالي شولرمحفل کو د ورسیده او ټاکلې ورځ را

 .ترڅ کې یوه مشاعره ګۍ هم جوړه کړيمحفل په  د او وبلي
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 همدې الال د او پیل شو محفل په ټوکوټکالو شري لطیف الال کوله.غونډې م د محفل ماښام محال پیل شو.
 ویل: په ترڅ کې و خنداوو او ټوکو
 کوي، ته را عت یې موږیدلته دغه احساس چې دا طب ورځ. شیبه او نوي کال د پیلیدو د ،ورځ دهنن یوه »

 سره نه شته... کسان شته چې اوس موږ ډیر ساس کړو.ح)نوې ورځ( ا کوالی هغه نه شو موږ
 :خوشال بیت دی دیو ستومانه نه شو،  حال موږ باید ستړي نه شو، په هر

 

 شید کړمرګوره څنګه بادشاهي لکه خو
 ه شتهــیک تنها په جهان ګرځم لښکر ن

 
 در جګړې، ته به چې نن د دوستانو ټولوهغو او کړووخپله نننۍ مشاعره پیل  په اسبت بهد نوي کال په من

نه شي کوالی  بیګانه شوي او له خپل وطن نه ورک شوي او یم شوي،له جهان نه یت بې وطنۍ، ۍ،په در
 وایو: ته و طبیعت دا ایجاب کوي چې هغو حال، هرپه  خو کې کیني؛ په خپل کور

 نوی کال مو مبارک شه!
 چا په باب ویلی وي: یو ه بده مرغه چې هغه به دا بیت دل یادیږي، بیت را استاد خلیلي یو د ته ما
 

 
 یایده امسال نه ک ګوید به نوروز

 ګشایددر نه بر کشورغم دیده ما 
 
غه هم اوس مهاجره ده او په چې ه حالت اوس داسې دی چې زموږ یوې معاصرې شاعرې وږمبل ز او

 چې وایي: کړی دی، ښه تصویر ډیر کې اوسیږي، ماسکو
 

 شتندــترا با تیر و با تذویر ک
 شتندــتحقیر ک  مرا با طا قت

 کردند چشم انجم ګور را درـت
 خشم مردم ګورکردند در مرا

 
په هغه مهاجرت کې  ،بیتونه کیدای شي ده دا م چېـته ولول بیتونه تاسو څو خوشال خان یو غواړم د او

یعنې  لرې سیمو ،له پښتونخوا نه یې لرې ایستلی وي او مهاجرت ته اړ په زور چې چا ،ویلي وي
 زنداني کړی وي: هندوستان ته بیولی او

 

 ړمـــارانو نه مهجور کــه ښو یــنې ل اـزم
 

 ړمـه دې ضرور کــتال پـې مبــــال یـب هـڅ
 

 دی پښو دوو وتلی تر مې جار جب مارــع
 

 ګر لوی پاړو پیدا شي چې یې دور کړمـم
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 ولـــص شـا قــوا ړه ن پا ړوګا ن د پیښور
 

 ړمــک ه یې دورـــره روان یم کـل م هندــدای
 

 ته دهپه ځـــا ن میش خواــتونــنوره واړه پښ
 

 ړمـــــرکوې منصزمانې په کزه دې  یو خو
 

 اـــــــل آه مې باور شته  ا ثر به  وکــپه خپ
 

 «ړ مــــو ر کـــد تن نيړولــه ا ورــا ن بــرقیب
 
 په محفل کې ګڼو فرهنګیانو استاد ښې په مزه غاړې کولې. محمدیاربه  په منځ کې شعرونو او خبرو د

له ټولې  ،رنګینۍ له پارهال دې لیکنې د  دلته ما د واورول.خوښۍ په فضا کې  خاطرات د او هخپل شعرون
 :د احمد تکل یو ټوټه شعر انتخاب کړی دی مشاعرې څخه

 

 :هو زه په خپله یمه»
 

 ګرځنی سر نه بوړبوکو تر
 

 نه ستړی بادو تر
 

 تورې تږی تر
 

 چړې نه وږی تر
 

 داره موړ تر
 

 ،سالخۍ نه خړوب تر
 
 آ

 څوک نارې راوهي
 
 یمهپه خپله 
 
 «احمد یم.
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یارجان  د تږي او سندرو د هنرتږي، د ښه تږي وو؛ مهاجرت نه ښه ستړي او چې له جګړې او موږ
 د ؛سندرې ویالي شوې انګلیسي( اردو، ي،)پښتو،در بوژ محمد استاد چې دا وخت په څلورو یار تږي.

یې وژړول او څوک یې ویلې چې څوک  مستې سندرې یې وداسې  نه ویلې. و ،هیڅ چا فرمایش ته یې نه
یار محمد استاد نوي کال په دې محفل کې  د نڅا یې ځانونه ستړي کړل. ،داسې مستان کړل چې په نڅا

          شو. یوه سره یار ومونده او له هر زړه ته یې الر داسې وځلید چې هر
ګډون سره رنګین په خپل محافل  خوښیو د افغانانو ګڼ شمیر محمد استاد د ماسکو کې یارپه  دغه راز
 په ټولو هغو ټولنې فرهنګ افغانستان د ده چې استاد یارمحمد د ځانګړې یادونې وړ دا د خو کړي دي،
 ګډون کړی دی.یې په وړیا ډول او ورین تندي  کې چې دی رابلل شوی دی، محفلونو

 ،یې خاطر په خوشحالولو د ستړو زړونو د د زړه له کومې مننه کوم چې زموږ زه له ده نه غه رازد
محمد استاد دومره یار وګه ګډون کړی دی.په صادقانه تکې  مشاعرو او کلیزو په شخصي محافلو، زموږ

 سندرې ویلې.هم ته  تنو یویا در یې یوازې دووکله به  ،چې کله بې کبره و،
شاه جان احمد  په یوه تیاره ماښام کې زما ورور هجرت زه له خپلې کورنۍ سره په یوه لیلیه کې اوسیدم د

 ته را خوا هسې ستاسو،ویل چې زړه مې تنګ و ې وڅه زړه خوالې نه وروسته یته راغی له  کور زموږ
به  ټنګ ټکور لږ ،چې راشي وهو ې خوښه ده چې یارجان ته زنګ وویل څنګه د ما ورته و پیښ شوم،

حلیم به د تبلې له پاره وې ویل چې  غه ومنله اوه ه،واه زنګ و سمه ده .یار جان ته موده ویل  کړو، جوړ
 وغواړو. را

 دوی دوه ساعته وروسته را مګر رسیدلي وای، ساعت وروسته را په سورلۍ یو میترو دوی باید د
 ویل: جان په خندا ویار ،رسیدو پوښتنه مو وکړه وخته رانا  د ،ورسیدل

 پولیسو وښودل. ور تونه مورملل متحد کا د پوښتنه وکړه، اسنادو د کې په میترو پولیسو بله خبره نه وه،
 ویل: ته و ور ما کې څه شی دي، چې په دې بیکونو ډکې خندا په ترڅ کې وپوښتلو له تمسخرنه د

یې وغږوئ چې څه ډول  ویل تاسو ولیسو وپ موسیقي آالت دي، کې د په دې بیکونو او مندان یوهنر موږ
په موږ  او الرویانو خندا شنه ووپولیس له  ،پیل وکړ په غږولو آالتو ي دموسیق د کله چې موږ آالت دي،

 پیسې اچولې.زموږ مخې ته یې  او ال وکړباندې د سوالګرو خی
یوه سندره  خو سندرې ویلې، ېفرمایش سره سم چا له ذوق او هر کې به یارجان د په محافلو ټنګ ټکور د

هغو  د .ګڼل کیده تنګ زړه آواز د هر مهاجر هغه د بیا ویل کیده او ،محفل کې په ده باندې بیا به په هر
د دې  نه یې زړونه په چاودون راغلي وو. لوانا خو مهاجرت له چاپیلایر او چې د آواز زړونو تنګو

هوس له  کوي چې ماسکو ته رسیدلي خلک  د له پاره ښه ځواب دی چې فکر کسانو هغو د شعر سندرې
 کمپوز اسماري دی او محمد بهیر شیرښاغلي  د دې سندرې شعر د ته رسولي دي. مخې ځانونه ماسکو

 ،سره وایله ډول ورپه کورس  د ماشومانو ځلې به زموږ ډیر ورته جوړکړی دی اواستاد یې یارمحمد 
 هغه شعردادی:

 

 مـمړه خوږلن ته نه راځ خو ،سرې لمبې مې خوښې دي
 مـه راځــه نــــن تـــه دې وطــا بـــه الړم بیـــلې کــدا ځ

 
 هــچې راغلم په کې ښکیل شوم ،راوستمړي نصیب ــست
 ه نه راځمـډنډ ت یښتوـڅل وي دــشت شــه دې خیــب ورــن

 
 ل کړمهـي ښکـازغ وزان اوــن ځــخپل وط ه دــه بــهلت

 مـــردوګلشن ته نه راځـپ ت دـهیڅ وخه هم ـې بــخیال ک
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 ې ويـــــا پاتــې زمــاد کــه یــه پــه کـادونــه یـرخــدا ت
 مــه راځــه نــدن تــم تش دیــارهــښ د اسکوــم ه دــب زه

 
 يــــش کوــمش ې دــه یــره ونــه ن اوــه ختــای کــدا ځ

 مـــه راځـه نـه دې ختن تـدی ال ب ورـه تـن ورې ــزړه م
 

 وريـــــې وژغــځن ر درــهیــوه رب بــکـدې مس دا وار
 مــــه راځــــه نــــن تــمـــوده لــاکې آلــا پــه ستا نــا بــبی

 
فاروق شاه  ګران شاعر د سندري شعر د یوه بله سندره هم وه چې یارجان به په ډیر خوند سره ویله.

له  خو ویل شوې ښکلې کاپي موجوده ده، یارجان په خواږه غږ زما په شخصي آرشیف کې یې د ،شعرو
خو دغه دوه بیتونه مې یې له  نه شوه کړاي؛پیدا مې په وخت کې  لیکلو دې کرښو د بده مرغه چې د

 هماغه وخته تر اوسه په یاد دي:
 
 

 لهــــدا ویشـــب سره خنـــتا چې زما په سر رقی
 

 لهـــهم ژړا ویش کې روـمـزړه په قل ې دــا مــم
 

 ټول عالم یې وایي ،اوس یې که وایم که نه وایم
 

 لهـال ویشــن پر سر باندې بــدې وط ر چا دــه
 
 
 
 
 
 

                                                        
 

 سره یو ماښام له کاروان
 

 ن دمهاجرو کاروانـزه د وط
 هم له مال هم له الحاده راغلم

 
رمحمد کاروان یپ وپتیله چې د پیاوړي شاعر فرهنګیانو شمیر یوکې  ځورو شپوپه م کال د پیل ۱۹۹۸ د
نو هماغه  کړي. فل جوړکاته محمخ کتاب د د، د شعري مجموعې د چاپ په ویاړ «چنار خبرې کوي»د
ان کارو محفل په جریان کې د د شو. دیرشمه نیټه جوړ جنورۍ په یو م کال د۱۹۹۸ چې دا محفل د و،

 خاطرات ویل کیدل اوله کاروان سره اړوند  په باب خبرې کیدې، هنرشعري  ادبي شخصیت او صاحب د
 یې د په خپل ښکلی غږ چې د یارمحمد ګډون و په دې رنګین محفل کې بیا هم ښه برخهنه  له ټولو



103 

 

103 

 

جان په یار له پاره نذرانه کاوه. ټکور زړونو د د حاضرینو د خپل هنر ځای ه یوسر کاروان له شعرونو
 کړي وو. شعرونه یې په ډیر ښکلي ډول کمپوزدې محفل کې دا نوښت کړی و چې د کاروان صاحب 

 ویل: محفل په پیل کې و ده د .له غاړې وه حفل مشري بیا هم لطیف الال ته وردې م د
د کتاب د مخکاته په  «خبرې کويچنار» محمد کاروان د ښاغلي پیر شاعر نامتو پیاوړي او د افغانستان د
فرهنګ سره مینه  چې له ملي یووالي او ټول هغه شاعران .وغوښتل یوه مشاعره جوړه کړو مناسبت مو

 ...ګډون وکړي به په دې مشاعره کېلري 
 دا محفل د کاروان په دغه بیت پیل کوم:

 

 شعر سالم ته راشي ادشاه به یې دــې بــچ
 دی د کاروان په زړه کې داسې سندر مار

 
په  اویې لیکلې  په باب شعري هنر هغه د د کاروان او یوه برخه واوروله چې د خپلې هغې مقالې بیا الال د
دې مقالې په  د چاپ کړې وه.جوالی په ګڼه  م کال د۱۹۹۶ دمجلې ژوندون  مهاجرکې چاپیدونکې  ماسکو

 پیل کې راغلي دي:
هستۍ له  په شان د خپل شعر ژوند هره شیبه دې د م چې دهیله لر آشنا ته سالمونه! ګران نا آشنا،...»

 نه ډکه وي.څپو مستو
جوالی لسمه  م کال د۱۹۹۳ د صاحب نه دی لیدلی...ما کاروان  زه کاروان صاحب له نږدې نه پیژنم،

 ورځې وروسته او څو ورسید ته را ماسکو رزرین انځو دانشمند ورور ګران دوست، ورځ وه چې زموږ
 له ماښامه تر»هغه د یې په یوه ماښام کې ویل او شاعرۍ په باب څه و ن صاحب دکاروا ته د ما یې

خوشال د فرهنګي ټولنې نشراتي  چا په الس کې د بیا مې د کړه... له پاره را لوستلو مجموعه د «ماښامه
کاروان  کال اپریل ـ سپتمبر( په هغې کې د ۹۳،لومړۍ ګڼه ،)دریم کال مجله ولیده «شمشاد»ارګان

بیا مې  سره ولوستلو، وار ،په وار ما دا شعر ه یوه غزله چاپ شوې وه،په نام «تبسم الس» صاحب د
 مې ویل: او و بیا مې ولوستلو واړولې اوبیا مې پاڼې  ولوستلو،

 !مبارک مو شه زما همژبو
 هیڅ مې هغه وخت نه هیریږي چې ومې لوستل:

 

 کاروان غزل د روح په وینو د سور
 «ړی  دیــه وا د کا بل د پیغلې مــت

 
 ټولوپیل شوه او  کړی و، چې ده خپله دکلمې په خپل شعرجالبه دا وه چې مشاعره د کاروان  ټولو تر

خپلې مقالې یوه برخه  او بیا هم الال د کاروان دکلمه ولیده او واوریده تلویزیون له الرې د د حاضرینو
 واوروله چې کاروان ته په خطاب کې داسې ویل شوي دي:

 ! زمانې شاعره موږ دز... »
 کاروانه! رپښتني شع د

 او بې سارې سوتاپه توګه س ه شاعریو د یاست. شاعر سې یوات وایم، ته و زړه له کومې در راځه چې د
 بادونه د خبره، یوه شاعر کې د په شعر ستاسو اخلي،چینه  رڼا څخه سر او له نورخوټیدونکې چینه  را

 بولي، ګډې بشري مینې ته ور ،بلکې مینې ته نه خلک نه عقیدې ته،دا آزانو ،په ځای نارې وهي آذانونو
زما په وران شوي وطن کې هغې سهارنۍ  آواز شعر ستا د ستا شعر، بولي. نځنې ته وراوریدونکي لما

ښایي ستا  سوځي.یا لکه هغې شمعې ته چې هدیرو کې  وږمې ته ورته دی چې سوځیدلي باغ کې لګي،
په الس  چې ګل دښمنه تل ورته لور غوټۍ وي،هغه را غوړیدونکې  باغونو شنو نیکمرغۍ د د شعر
 «دی...والړ
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شعرهم  یو، غني خان یو فت صاحب اولا د ،څنګ تر شعرونو روان داک د کې یارجان محفل په لړ د
لومړی  وزشوي شعرکمپ الفت صاحب د د انداز سره یې واورول. ړلو او چې په خواږه غږ کمپوز کړی و
 بیت داسې دی:

 

 بل یې ما په خوب کې پریشان لیدلی دی اور
 دلی دیـــت مې دغه شان لیــا بخــیبه د تــرق

 
 کمپوز شوي شعر لومړنی بیت دا دی: د غني خان د او
 

 کې جوړومه تصور ،زه یم ناست ځان له جانان یم
 کله یې شونډې ښکلومه ،ورومهــله یي سترګې تـک

 
شعرونه یې  دوه خو اغوستې وې، د موسیقي جامې ور هت شعرونو کاروان صاحب ډیرو استاد د محمدیار

لې د بیا ویلو جان څخه څو ځفی المجلس یې له یارټکور شول چې  زړونو ځای داسې د له موسیقي سره یو
 بیتونه دا دي: سر د شعرونو وود هغو د هیله وشوه.

 

 ښار اخیستی اور دی ،رحمت بارانه راشه د
 ار اخیستی اور دیـد چن ،کلي ه دـکــژوند ل

 
****** 
 

 ې شهـــم بیرګو کې تعمې شه په ستر بخو
 ر مې شهـمه پیـــید دې شر ا شــه  چې مـر

 
له ډلې نه یوازې د  ټولو هغو ما د ،خاطرات واورول او هخپل شعرون شاعرانو ڼ شمیرپه مشاعره کې ګ

 ښه صدق کوي: حالت ډیر پر افغانانو افغانستان او چې د ځکه انتخاب کړ ارمان شعر ممتاز
 

 خپل جومات امام شي ته د چې چنګیز ور
 شيا م ـــشنې لوخړې یې جنډ ې ځکه د ب

 
 ره شيـــچې فتنه یې د قسمت په ملک د ی

 ام شيــڅه خپلواک به هغه ق او څه به ښاد
 

 ږ يـــلیـد حسرت ډ یوې مو زړو نو کې ب
 ا م شيــا ښـاښام کې یو مـکه نه دلته خو م

 
 وړې با دا ر تهــه چې وې هغه جال د یــڅ

 شي م  اــو ن ننګ ا ملو دــله  بې  شــګټل ک
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 څه  په لمبو و سوځي پاخه شير ــــــچې ه

 ي هومره خام شيسوځوطن چې څومره  دا
 

 ې و یشيـر کــنه  په  لپو ک چې سا قي ور
 ه جام شيــر ما ت به د ې جمشید ه دغــآخ

 
 د هــــړه زا هـــکله تـوبــو چې د ې توبه  و

 ه مو ا نجام شيـې  څه  بـه  چـوا ی ه وـرا ت
 

 ان دیــشي ارمان چې په خاپوړو ــــهر ارم
 د نام شيـیا ب ،یا مجنون شي ،شي یا منصور

 
 

لیتونه چې ده په اهغه هنري فع بریالي ارزوم، ارمحمد استاد هنري فعالیتونه ډیرزه په ماسکو کې د ی
هنري  د یارجان د هغه نه هیریدونکي دي.د ده د هنر یو زرین څپرکی جوړوي او ړي دي،کې ک ماسکو

 آرشیف کې خوندي ده.ویدیویي ری برخه زما په شخصي یډ فعالیتونو
 

 «هیڅ شی ناشوني نه دي وکړي، ته چې هوډ هغه چا»
 

 )مونوره ګابریل مورابو(

 
 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭٭                                          

 ٭٭٭٭٭٭٭٭٭                                                
 ٭٭٭٭٭                                                    

 
                                                                       

 :لوري حرکت پر فرهنګي کارونو منسجمو د
 

افغانانو میشتو  په روسیه کې د مرام له مخې وشي. باید دیو ټاکلي پروګرام او رهر ډول فرهنګي کا
 خو باید د وړ وو؛ قناعت دوی له پاره د په چوکاټ کې د امکاناتو الس لرلو که څه هم د رهنګي کارونه،ف

افغان  داساس  همدې دلیل پر د له مخې شوي وای. ټاکلې پروګرام کړنالرې او اساسنامې، یوې ټاکلې
 محسوس ضرورت و.یو ټولیدل  را یې باندې په یوه فرهنګي مرکز انسجام او یانوفرهنګ

دغسې یو  د شي او جوړ فرهنګي مرکز یو افغانانو ینه وه چې په روسیه کې دهمدې اړتیا له مخې اړ د
 زړه کې ال له پخوا نه موجوده وه. په افغانانو ډیرو هیله د جوړیدو د فرهنګي مرکز

خواره  ،هاند په هڅه او فرهنګیانو مبتکرو ځینو د شو، ډیر شمیر افغان فرهنګیانو کې د کله چې په ماسکو
یوه  په ترڅ کې د لیدوکاتو او ادبي ناستو خورو ورو دغو د مشاعرې جوړې شوې. واره ادبي محافل او
 کیدونکو هلو چې په نه ستړو هماغه وو نووټوکیدې؛  هیلې نورې هم را جوړیدو د واحد فرهنګي مرکز

 بره شوه.ازمینه بر جوړیدو د فرهنګي مرکزیو لوی  د ځلو
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او نوم ځای شي  له نامه سره یو دې فرهنګي مرکز خدمتونه هم د چې ټولنیز داسې و نظر افغانانو ځینو د
 وروسته له ډیرو خو ؛کیښودل شي «اجتماعي مرکز پاره فرهنګي اوله  افغان مهاجرینو د» دې ورته
 فرهنګ کلمه غوره وبلل شوه. د له پاره یوازې مرکز داسې یو بحثونو د

ژوندي ساتل او  اړخونو ټولو فرهنګ د د افغانانو اړتیا له هماغه پیل نه د جوړیدو مرکزددې فرهنګي  د
 افغان مهاجرینو زرو یا وخت په روسیه کې څه د پاسه او دې له پاره کیدله چې دا دا خبره د پالل وو.

څه وشي چې په چوکاټ کې باید ه امکاناتو هڅه کوله چې د هنګیانوربنا ف همدې المل پر د ژوند کاوه.
سره آشنا  افغانستان له فرهنګ او ادبیاتو د دوی اوالدونه د افغانان له خپل فرهنګ څخه لرې پاتې نه شي،

 همدې اړتیاوو د دبي تنده خړوبه شي.ا فرهنګي  او افغان مهاجرینو ټولو ډول د په ټولیز وروزل شي او
 جوړ شي.فرهنګي مرکزیو  وافغانان دې هیله لري چې د بنا ټول افغان مهاجرین د پر
هڅې پیل  انوفرهنګی کړنالرې په باب مخورو مرام او ،موخې د دې فرهنګي مرکز چې د هماغه و نو

 مخته شول: په باب دغه وړاندیزونه را اهدافو د دې فرهنګي مرکز د .کړې
 رسول. اطالعاتو او معلوماتو نړۍ په باب د وطن او د رسمي ژبو ملي او ته په خپلو افغانانو – ۱
 پیل کول. فرهنګي نشراتو ادبي او باندې د په ملي ژبو – ۲
 په منځ کې یې ترویجول. افغان مهاجرو د ژوندي ساتل او عقایدو او ملي دودونو د نانواافغ د – ۳
 ژبو  په همدغو وخپرول ا آثارو باندې د ملي ژبو له پاره په خپلو کوچنیانو او افغان زلمیانو د – ۴

 برول.ازمینې بر تدریس د باندې د      
 برابرول. لټول او زمینو د دې هنرونو ودول او دد ملي هنرونو د په منځ کې جرینوافغان مه دا – ۵
       تفریحي سالمو د پیدا کول او هنري مصروفیتونو فرهنګي او د ته وخت په وخت افغان مهاجرینو – ۶

 جوړول. پروګرامونو
 
 

 :ټولنهفرهنګ  افغانستان د دالف ــ 
 
 

په روسیه کې  وپتیله چې انوافغان فرهنګی بنا ځینو پر اړتیاوو او ستونزو شوو یادو کې د بحثونو روپه تی
 وړه شي.په نامه یوه فرهنګي ټولنه ج« هنګ ټولنهرف افغانستان د د»ون په ګډ افغان فرهنګیانو ټولو دې د

جنوري په دویمه  م کال د۱۹۹۴ لومړنۍ غونډه دله پاره  رامنځ ته کیدو او جوړیدو دې فرهنګي ټولنې د د
 نیټه جوړه شوه.

 ضروري وړاندیزونه رامخته شول. اړوندې ستونزې بیان شوې او ،امکانات لومړنۍ خبرې، په دې ورځ
 غونډې ګډون کوونکي دغه کسان وو: د جوړه شوه. په پنځمه جنوري د م کال۱۹۹۴ دویمه غونډه د

رسول  داود جنبش،ډوکتور  ګل افضل ټکور، رهنورد زریاب، انځور،زرین  ر لطیف بهاند،وکتډو
 جاللزی او آصف بهاند.

فرهنګ  افغانستان د د فهرست خبرې وشوې. پر نومونو د مؤسسینو نډې په ترڅ کې لومړی ددغې غو د
په دې  دغه راز مفصلې خبرې ورباندې وشوې. مسوده ولوستل شوه او کړنالري اساسنامې او ټولنې د

یوې بلې  مخکې له هغې د خو ورځې په باب خبرې وشوې؛ د جوړیدو غونډې د د مؤسسینو د غونډه کې
  .اړتیا هم ولیدل شوه ړیدوجو غونډې د

تیرې غونډې  په دې غونډه کې هم د ورۍ په لسمه نیټه جوړه شوه.جن م کال د۱۹۹۴ غونډه د وړ نظر د
 سر راتګ پر د اشخاصو ځینو غونډې ته د مؤسسینو په دې ورځ د خو ه؛شول ته ادامه ورکړ خبرو

په منفي سیاست  کاوه،زریاب ټینګار رهنورد له ډلې نه نوحاضری د په غونډه کې .مخالفتونه رامنځ ته شول
مخالفت  حاضرینو نورو خو ګډون وکړي؛ دې لړلي کسان یې په نښه کول چې په فرهنګي غونډو کې

اوسه  تر لري او دوسیېسیاسي  ېخاص ټاکلاش چې ځینې افراد او ستدالل یې کاوهورسره کاوه او داسې ا
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 داسې کسان باید له دې فرهنګي ټولنې څخه لرې پورې تړلي دي، وډل او خلکوپورې هم په ځینو سیاسي 
فرید احمد  په محفل کې ټینګارکاوه چې باید جنرال رفیع او کیسو خپلو رهنورد زریاب ال د وساتل شي.

  :ویل آصف بهاند ورته و او زرین انځور خو ولري؛ کې حضور غونډوپه  زموږ مزدک
 ګډون ټینګار کوې، ونډو کې یې پرپه غ په راتګ او خلکو دغو که ته دیې یو،  وروره! خبرې ډیرې سر

ید محمد ورت کې باید سګډون په ص فرید احمد مزدک د جنرال رفیع او ینې کسان وایي چې دته ځ موږ نو
 افغانستان د په صورت کې به دا دموجودیت  دې خلکو د د وغوښتل شي. هم را وطنجار اسلم ګالبزوی او

 وي.ګوند غونډه  یموکراتیک د خلکو ستان دافغان بلکې د ،فرهنګ ټولنې غونډه نه
بحثونو  له ډیرو له ګډون څخه ډډه وشوه. اخته کسانو د په سیاسي ستونزو اساس، پر همدې دالیلو د
 دغو ابه کې دې دغه کسان راشي او دتفرهنګ ټولنې په مشر افغانستان د د چې وشو روسته وړاندیزو

 وسپارل شي: ور دې لیتونهمسؤ څانګو
 
 ،داود جنبش :ژورنالیزم څانګه ـ د ۱
 ،ف عبادي څانګه: تیاتر سینما او د – ۲
 ،غازي یارجوادموسیقي څانګه:  د – ۳
 ،اسلم اکرم خوش نویسۍ څانګه: د نقاشۍ او – ۴
 ،ممتاز ارمانمالي څانګه:  – ۵
 ،ګل افضل ټکورڅانګه:  فرهنګي خدمتونو د – ۶
 ،جالل نورانيڅانګه:  اړیکو وبهرنی د – ۷
  :آصف بهاندڅانګه:  ادبیاتو د – ۸
 
 ته د مشورتي شورا وي او اندموقت ریس دې لطیف بهغونډې  پریکړه وکړه چې د غونډې حاضرینود 

 :وشو وړاندیز ښاغلو دغو
نبي  عادله ادیم، ،حنیف بکتا ش راحله راسخ، اعظم سیستاني، فاروق فردا، لطیف بهاند،  شادان،عبدهللا
 هدف. عزیزهللا نومیالی،انور سعید ورکزی، ،لطیفانجنیر کوشا،

 ویل شول چې : په ترڅ کې دا هم و غونډې د
 ګه وي؟غونډې جوړیدل به څن د ،اوسنۍ جنګي وضعه دوام وکړيکابل  که د

 جګړې د ونډې ګډون کونکي دې دغ د   چې غونډه دې جوړه شي او په دې شو نظر حاضرینو ټولو د
 کړي. پریکړه لیک هم صادر له پاره یو غندلو

 

 شورا غونډه: فرهنګ ټولنې د بنسټ ایښودونکو افغانستان د دب ــ 
 
جنوري اتلسمه(  کال د ۱۹۹۴ )د مه ۲۸جدي په  کال د ۱۳۷۲کې د په لړ ځلو هلو د افغان فرهنګیانو د

بنسټ  فرهنګ ټولنې د ان دافغانست د ،بجو ماسپښین په دریوو د کې په ښار ماسکو روسیې د د نیټه
  بنسټ ډبره کیښوده. فرهنګ ټولنې د افغانستان د د ،یوې شاندارې غونډې په ترڅ کې دشورا  ایښودونکو

 ګډون کړی و: وښاغلغونډه کې دغو په یاده
زرین  داود جنبش، شادان، عبدهللا لطیف بهاند، رهنورد زریاب، ي،اعظم سیستان نومیالی، محمد انور

 نبي کوشا، سعید ورکزی، لطیف،انجنیر ـ عبادي، ف هدف، عزیزهللا ارمان،ممتاز محب الرحمن، انځور،
 صبور جواد غازي یار، اسلم اکرم، حنیف بکتاش، خواریکښ، فدا محمد زرغونه رسا، هما مستمندی،

 آصف بهاند. نظیف تکل او جالل نوراني، سیما شادان، راحله راسخ، افضل ټکور، سرباز،
 ویل: فرهنګ ټولنې مؤقت رییس دوکتور لطیف بهاند داسې و افغانستان د غونډې په پیل کې د د
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مؤقت ریاست له  ټولنې د دغې زه یې د او ما باندې یې اعتماد وکړ څخه مننه کوم چې پر له فرهنګیانو»
 اره وټاکلم.پ

په دې  .یاست چې په کابل کې د جنورۍ له لومړۍ نیټې څخه را په دې خوا سخته جګړه روانه دهټول خبر
چې  هغه چا په یاد یوه دقیقه غلي پاتې شو راځئ د جګړه کې کیدای شي په زرګونو کسان وژل شوي وي،

 نه ګورو. هیڅکله و به یې موږ نور
په اړوند پرانستونکې وینا  فرهنګ ټولنې د جوړیدو افغانستان د وروسته له دې څخه مؤقت رییس د

 دی: وینا بشپړ متن دا ده د د واوروله.
 هیواد والو! فرهنګي ګرانو

 درنو دوستانو!
 توطیو  جوړو شوو بربادۍ د نابودۍ او ملت د زموږ سره مخامخ دی،له یوې سترې غمیزې  هیواد زموږ

 وږزم ته کشول کیږي، پلو برابریدو سره د هستي له نشتومعنوي  زموږ دی، ګیر کې را منګلو په دام او
الندې  تر اثر پردو چې د تودیږي؛ اور نغریو د هغو باندې د کتابونو وږمز ،نه اخستل کیږي ژبې را

سنګرونه او جنګي  ،نه سینما ګانو او تیاترونو له کورونو، زموږ ځانونه پرې تودوي؛جګړه ماران 
ملي  ،ته سپارل کیږي لمبو اور ملي آرشیف د ي،روح عذاب ګڼل کیږ موسیقي د مورچلونه جوړیږي،

 ته د یا بازار په توګه یا بښل کیږي او شخصي سوغاتونو خپلو د ،موزیمونه هیواد نور د موزیم او
 ال دا ده چې له خپل وطن څخه شړل کیږو، نه لویه بد مرغي خوله ټولو له پاره وړاندې کیږي او خرڅالو
او دا دی دا بد مرغي نن  وریږو؛هدیرې نه کډې ته مج او پلرني کور خپلې هستۍ، کیږو، ته اړ مهاجرت

 عیت دی.واق یو
بې  او ډار د ه،معنوي حقوقون ډول مادي او پرته له هر تاسې په پردي وطن کې بې سرنوشته، او موږ

بد  او فقر د کې په هیواد زموږچې  ټول پوهیږو موږ ژوند تیروو. ه په وینوزړ دفاعۍ په حالت کې د
بحران  هغه معنوي د شنفکرانورو دغو خو ګڼل؛ ځینې بدلونونه حتمي مرغه ژوند له کبله روشنفکرانو

 روحي او معنوي، د ټولو بدلونونو دغو ځکه د په نتیجه کې به رازیږي؛ وبدلونون کوالی چې داټکل نه شو
دا چې وعده  له بده مرغه دوی نه یوازې خو ،کیده وعده ورکول نعمتونو مادي د ملي ویښتیا په ځای؛
نه  هغه یې هم ور ،درلوده لتبلکې هغه معنوي پانګه چې زموږ م کړای، نشو ورشوي مادي نعمتونه 

 اویا چې د رت دوام دی.ایز روشنفکري مهاجډله  نه د ې وروستی سوغات یې همدا له هیوادچ واخیسته،
دوی یوې نوې معنوي ویښتیا  س له پاره په روسیه کې اوسي اووا د ،دا روشنفکرانکې  خوا و په شا زرو

 ته اړتیا لري.
 دې له پاره چې دوی له خپل ملي فرهنګ نه پردي نه شي، ـ د
 دې له پاره چې کوچنیان خپلې مورنۍ ژبې هیرې نه کړي، ـ د
 سترې فرهنګي پانګې سره بلد شي،خپلې  له دې له پاره چې ځوانان ـ د

 ته چې په دې برخه کې د خالقیت استعداد لري، یانوفرهنګ ـ هغو
 شي...نه خبر پیښو نړۍ له ورځنیو او هیواد خپل دې له پاره چې ټوله مهاجره ټولنه د ـ د

علم  ه سخته فرهنګ دښمنه،ستۍ توطیوځکه په هیواد کې ور ،یوه نوي فرهنګي جوړښت ته اړتیا ده
 سره یوې ډلې فرهنګیانو په پام کې نیولو ټکو دې ټولو د نو ملي دښمنه سیاست غوره کړی دی. دښمنه او

چې باالخره دا  ي؛عملي اقدام وکړ او په باب فکر جوړښت د یوې فرهنګي ټولنې دا تکل کړی دی چې د
 پیل کیږي. په مرسته او ګډون دا کار سوانن ست ورسیده او ورځ را

په  در ته دا ویاړ ټولو تاسو اوبلل شوې ده  راله پاره  پرانستلو فرهنګ ټولنې د فغانستان دا ننۍ غونډه د
لنه په دغه ټو ه لرم چې زموږهیل پرانستونکي یاست. ملي معنوي کار یو دغه راز چې د ،برخه شوی

رتباط کړۍ شي چې ا د کې، هیوادونو په بیالبیلو نړۍ د سره، مهاجرینو تللو ټولو هیواد د راتلونکې کې د
 ،بیرته ګرځیدو د مهاجرو ټولو ته د هغه له برکته هیواد د ژوندي کول اومعنوي هستۍ  هیواد د هدف یې د

 «الره آوارول دي.
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 فرهنګ ټولنې د افغانستان د څو د تر وغوښتل شو، شادان را هللادمؤقت رییس له خوا ښاغلی عب بیا د
 زیاتونو کمونو او ځینو د بحث او او جر له ډیر ساسنامې مسوده ولوستل شوه،ا د اساسنامې مسوده ولولي.

 تصویب شوه. فرهنګ ټولنې اساسنامه افغانستان د د په اتفاق رایو د نه وروسته، بدلونونو ځینو او
او دغه  بٍحث وشو ښاغلو رتي شورا له پاره پر پیشنهاد شوومشو تصویب څخه وروسته داساسنامې له  د

 نل شول:موغړو په ډول  مشورتي شورا د فرهنګ ټولنې د افغانستان د ښاغلي د
سعید  هدف، عزیزهللا انجنیر لطیف، لطیف بهاند، ن،شادا عبدهللا محمد اعظم سیستاني، نومیالی،محمد انور 
 نبي کوشا. حنیف بکتاش، راحله راسخ، ورکزی،

دغه ښاغلي  اوبحث وشو  کسانو شوو ندیزاوړ ډلې له پاره پر مشرتابه د فرهنګ ټولنې د افغنستان د دبیا 
 له پاره ومنل شول: مشرتابه ډلې د

 رییس په توګه، ـ رهنورد زریاب د
 مرستیال په توګه، د ـ زرین انځور

 مسؤل په توګه، څانګې د آصف بهاند د ادبیاتو دـ 
 مسؤل په توګه، څانګې د د خپرونو لیزم اوژورنا محمد داود جنبش دـ 
 مسؤل په توګه، څانګې د سینما د ف عبادي د تیاتراوـ 

 مسؤل په توګه، څانګې د سۍ دخوشنوی نقاشۍ اوـ اسلم اکرم د 
 مسؤل په توګه، څانګې د د موسیقۍ د ـ جواد غازیار

 اداري څانګې دمسؤل په توګه،زارمان د مالي اواـ ممت
 دمسؤل په توګه،دمتونودفرهنګي خـ افضل ټکور

 دمسؤل په توګه.ـ جالل نوراني دبهرنیواړیکو
 

فرهنګ ټولنې له  افغانستان د د لطیف بهاند دوکتور مؤقت رییس فرهنګ ټولنې افغانستان د د په دې پسې
 زریاب ښاغلې ته واوروي. هیله وکړه چې خپله وینا حاضرینو څخه زریاب ښاغلي رهنورد رییس منتخب

 وینا داسې پیل کړه: هخپل
 دوستان بسیار ګرامي!»

 فرهنګیان ارجمند افغانستان!
 ک هسته فرهنګي ازین روسیه یسرزم در ما، بیرون کشور امروز در هستم کهخداوند را سپاس ګزار

 اما انتظار اندک؛ ایي هایې محدود وکوچکې است با توان هستهٔ  ظاهرا   شما به وجود مې آید، طرف ما و
در این سر زمین  که فرد افغانهای ،به همت فرد شما و فرد ما و ،داریم که این هسته کوچک به همت فرد

روحیه فرهنګي  هت تقویت احساس وج کارآ در و موثر سازمان یا انجمن نیرومند،یک به  زنده ګي دارند؛
 بتواند کار هایي را انجام دهد. ،غني افغانستان به مردم روسیه میان افغان ها معرفي فرهنګ بسیار در
نجمنې میکنم ا من فکر ین انجمن را به من سپردید.ریاست ا افتخار هستم که سپاس ګزارشما  از آغاز در

به  یم.اصیل ترین انجمن هایست که ما شاهد آن بوده ا یکي از ماسکو در بنیان ګزاري شد، که امروز
اتحادیه که ساخته شده است  انجمن و هر تر، ګذشته های دور در ذشته واینکه در چهارده سال ګ خاطر
ایه پ شما امروز که ما واما انجمن  است. یا حزب حاکم ساخته شده اقتدار سر ه توصیه حزب برب غالبا  

فرهنګیان  زګذري های ګروهې ابه خود ما و خود به ابتکار ،ما فقط به تالش خود ګزاري کردیم،
 ایجاد مې شود. افغانستان مقیم ماسکو

به نظر من  خوشبختانه که رای مثبت شما را هم ګرفت، تان ګذشت و نظر شما که اساسنامه انجمن از
  ...را کردیم همین کار ما قصدا   دیدګاه خوشبینانه، از پروازانه ترتیب شده است وبلند اساسنامه ما بسیار 

ل آینده تا جنوري سا اګر چ بدهیم،صمیمانه تالش به خر و آمده، ساسنامها جهت هدف هایکه در ما در اګر
هم  باز صد هم برآورده ساخته بتوانیم؛ بیست در اګر نتوانیم، آورده ساختهما صد درصد هدف ها را بر

 .مؤفق خواهم بود بسیار
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همه  ،احساس کردم مت خوداطول مدت اق مربوط به افغانستان چیزیکه من دردر جهت مسایل فرهنګي 
صمیمانه آرزوی این را  شان سخت عالقه مند هستند و به فرهنګ کشور ماسکو فرهنګیان افغانستان در

است  به هر صورت دشوار بکنند. افغانستان کارراه فرهنګ  در یک انجمن متشکل شوند و در که دارند
فرد  ،امید وار هستیم که با اتکا به فرد ولې قویا   که به صورت مشخص آینده انجمن را ما پیشبیني کنیم؛

 لم دریک انجمن سا وابسته به ګروه های سیاسي و غیر آزاد و تان ما یک انجمن مستقل،فرهنګیان افغانس
 جود آورده بتوانیم.به و ماسکو انستان درفرهنګ افغ اشاعه جهت پخش و

بکنیم افغان های مسکون دیګر شهرها  ما میتوانیم رهنمایي قوام می ګیرد، نزج و انجمن ما در ماسکو اګر
که آنها هم انجمن های مشابه را پایه  آنها را مستفید سازیم، ،تجارب که ما به دست آورده ایم را که از

    «ګزاری کنند.
فرهنګ ټولنې  افغانستان د د اړوند پیښو خونړیو کې د سیما شادان له خوا په هیواد سته دوروله دې نه 
 بیا تصویب شوه. او لوستل شوهاعالمیه و

له  نه نه غوښته،نهه نوي سلنه په روسیه کې دایمي استوګ تقریبآ افغانانو چې د ښکاره حقیقت و دا یو
 همدې ښکاره دلیل پر د تختې په ډول استفاده کوله. خیزد د تګ په خاطر ته د ملکونو روسیې نه یې نورو

 ود.درل هم دایمي سکون نه فرهنګ ټولنې غړو افغانستان د بنسټ د
 له رییس نه نیولې تر نه راتلل.ه کې هم بدلونوخټولنې په تشکیالتي بر له مخې د دالیلو همدې مشهودو د

 دکه په نا څاپي ډول  نو پورې؛ زیاتیدو او دوکمی تر بیا دعادي غړو مشورتي شورا او تابه او مشر
کوم بل  ا په نا څاپي ډول دی کوم فرهنګي نوم نه یادیږي او کې د په لړ هڅو او فرهنګي پرګرامونو

 مهاجرت وي،بیا ځلي  بې ځایه کیدل او دلیل به یې همدا تګ راتګ، ؛څیره را څرګندیږي فرهنګي نوم او
 المل. نه کومه بله ستونزه او

هر فرهنګي  انستی وه،رمخ پ فرهنګي پر هر څخه د پرته له توپیر فرهنګ ټولنې دروازه، افغانستان د د
 په ورین تندي یې هرکلی کیده. جعه کوله،امرکه یې ټولنې ته  وخت خبریده، چې هر

 اشخاصو  او مؤسساتو بهرنیو او پتیل شوه چې له بیال بیلو کورنیوداسې و کې د ټولنې په لومړنیوغونډو
 په دې ډول د څو ،واقع شي پیاوړتیا کې مؤثر ټولڼې په پیژندګلوۍ او د څو ي،سره باید اړیکې ټینګې ش

 مخ والړ شي. یال بیل فرهنګي پروګرامونه ښه پرفرهنګ ټولنې ب افغانستان د
په وپتیل شوه چې  هم کارونه پیل شول. په خاطر قانوني کیدو د فعالیتونو او عملي کارونو ټولنې د د

 په خاطر، خبریدو د افغانانو کې د هیوادونو نورو نه پهفرهنګ ټولنې له جوړیدو فغانستان دا روسیه کې د
ته  ګانو رادیو امریکا غږ یوه کاپي دې بي بي سي او ،امې یوهاساسن څنګ د رت خبر د جوړیدو دټولنې  د
 ل شي.ولیږور  سعدالدین شپون په آدرسونو محک او عبیدهللا د
ې نټول ( په غونډه کې وپتیل شوه چې د۳۱ -۱ -۱۹۹۴ې )دلوې په یولسمه نیټ کال د ۱۳۷۲ دټولنې  د

ته  ټولنې په آدرس پیښور لیکوالو آزاد افغانستان د د ملتیا، یوه لیک په لومړنۍ اعالمیه دې د واساسنامه ا
څخه وغوښتل  جریدې له مسؤلینووفا  څنګ دې د دې تر د شي.ه رپه وفا جریده کې خپ څو تر ،ولیږل شي

 خپل نشرات دې په مسلسل ډول د مرستې نه سپموي او ټولنې څځه دې خپلې تجربې اوشي چې له 
 غه لیک واستول شو:وفا په آدرس د د په آدرس را ولیږي. فرهنګ ټولنې افغانستان د

 
 

 افغانستان د فرهنګ ټولنه د
                                                                                               ۱۱ – ۱۱ –۱۳۷۲ 

 پروفیسرعبدالرسول امین! ټولنې مشر لیکوالو آزاد افغانستان د د
 زړه له کومې سالمونه وړاندې کوو. ته د مخه تاسو څه د هر تر
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 افغانستان د د»انانو په نوښت فرهنګي افغ استوګنو روسیه کې دچې په  درکړو ته خبر تاسو غواړو
افغانستان پیژندل شوي فرهنګي  دغې ټولنې په بنسټ ایښودونکې شورا کې د د جوړه شوه. «فرهنګ ټولنه

 ـ هنري شخصیتونه شامل دي.
په هیڅ  ده او خپلوا که ټولنه یوه آزاده او بنسټ، اساسنامې پر ټولنې د د ،فرهنګ ټولنه د افغانستان د
 له ټولنې چې هغه هم یوه آزاده او په دې توګه ستاسو او ډلې پورې تړلې نه ده تنظیم او سیاسي ګوند،

 خبرتیا له پاره د دې ټولنې اساسنامه ستاسو د موږ غوښتنه کوي. فرهنګي اړیکو زیاتو د ټولنه ده،خپلواکه 
سټ ایښودونکې شورا اعالمیه د وفا  په درنه نب لنې دفرهنګ ټو افغانستان د د مو دغه راز وولیږله ا در

 واستوله. له پاره در خپریدو جریده کې د
 په حدودو اویا زرو دلته د ته راولیږئ. پسې توګه موږه ل نشرات به په پر او چې خپل آثار وهیله لر موږ

کتابتون په غني  دې به د آثار ستاسو کړو. کتابتون جوړ ټولنې یو د چې غواړو موږ کې افغانان اوسي او
 کې الزم سهم ولري. کیدلو
 ته ورسوئ. غړو سالمونه د وفا  ټولو درناوی او زموږ

 محمد اعظم رهنورد زریاب                                                                        
 فغانستان د فرهنګ ټولنې رییسد ا                                                                     

 
 
 
 

 :سره شوي کارونه تر فرهنګ ټولنې له خوا افغانستان د دج ــ 
 

                       
 :خپرول پردیسد ــ  

 
 خپرنی ارګان به لري، کې پتیلې وه چې یو ورځو خپل پیدایښت په لومړنیو ګ ټولنې دفرهن افغانستان د د
 ته لومړنی ځای ورکړ. په اجندا کې یې نشراتي مسایلو غونډو لومړنیو خپلو چې دهمغه و  نو
غونډه کې ( په ۱۹۹۴ -۱ -۳۱) یولسمې دلوې د ل دکا ۱۳۷۲ مشر تابه د د فرهنګ ټولنې افغانستان د د
 قطع،  شکل، را ایستلو، جریدې د یوې د چې لطیف بهاند ته دنده وسپارل شوه جنبش او داود غلواښ

 کړي.اتلونکې غونډې ته دې ګزارش برابرر وکړي او په باب فکر مالي امکاناتو صحافت او
د داود جنبش له  ،غوښتل شوی ګزارش ( په غونډه کې۷ -۲ـ ۱۹۹۴دلوې د اتلسمې نیټې ) دکال  ۱۳۷۲د

 کې ده یوه مهم ټکي ته داسې اشاره وکړه: ارش په لړخپل ګز د خوا واورول شو.
هیڅ  نه شي؛ راجستر یې له عدلیې وزارت سره ثبت اوروس فرهنګ ټولنه د افغانستان د چې د څو تر»

 «.د چاپ په برخه کې مرسته نه کوي اخبار د ځای او رسمي مؤسسه د
څه پڅ  یې څه چټک او کارونه اوسره شوې نه وې  اساسي برخې تر کارونو ټولنې د چې د سره له دې

 د چې ،مسآله په جدي ډول روانه وه را ایستلو د رااخب د خو نوي کال پروګرام مخ کې و؛ د وو، روان
 وخوځیداروپا په لوري غربي  څخه د له ماسکو شو، رد زریاب په مهاجرت کې مهاجرټولنې رییس رهنو

ښاغلي  امه لیکلی اوتابه په ن مشر ټولنې د د فبروري په څلیریشتمه نیټه یې الندې لیک د کال ۱۹۹۴د  او
 ته یې سپارلی و: زرین انځور

 رهبري انجمن فرهنګ افغانستان،ه وبه ګر»
 از معاون انجمن مطابق اساسنامه انجمن، سفری به اروپا هستم. عازم زریاب، رهنورد جانب،این

 خواهد بود. خوردار صالحیتهای رییس بر
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ای تان پیروزی راز خداوند بزرګ ب بارور. انجمن مان شګوفان شود و شما، پیګیر امیدوارم با کار
 دیدار.به امید  میخواهم.

 با عرض حرمت                            
 رهنورد زریا ب                            

 « امضا                                  
 

ټولنې په  د خو خوا بدې کړي وو؛ غړي ټولنې رهبري د څاپي سفر ټولنې د رییس نا که څه هم اروپا ته د
 ډول ستونزه رامنځ ته نه شوه. هیڅ کې ارګان پردیس په کارونو نشراتي ې دټولن په تیره د کارونو،

 ۱۹۹۴)د  حوت په نولسمه نیټه د ۱۳۷۲چې د مشورتي شورا په ګډه غونډه کې مشرتابه ډلې او ټولنې د د
 تر ژر دیس دنشراتي ارګان پر ټولنې د نومیالي د ښاغلي محمد انور مه( جوړه شوې وه،مارچ لس کال د

 خپرونې نوم دې پردیس وي. چې د هم وکړ دا وړاندیزڅنګه  تر ټینګار د باندې ژره خپریدو
پایله دا شوه چې خپرونه  بحثونو ټولو د ټولنې په خپرونه باندې ښایسته تاوده بحثونه وشول. په غونډه کې د

 باید را وایستل شي. څومره ابتدایي هم وي، که هر
په ګډون د پردیس له  غړو ځینو ټولنې د ورځ دپه همدې  وروسته،عمومي غونډې له پای ته رسیدو  د

خپرونې )پردیس( په برخه کې دغه  ټولنې د د په دې غونډه کې پاره یوه ځانګړې غونډه جوړه شوه.
 پریکړې وشوې:

 اوس له پاره پردیس وي، د خپرونې نوم دې د ـ۱
 اوس له پاره میاشتنی وي، زماني واټن دې د خپریدو خپرونې د د ـ۲
 آرایش مسؤلیت اسلم اکرم لري، خپرونې د دـ ۳
 مقالې دې لطیف بهاند لیکي،خپرونې سر دـ ۴
 لومړۍ ګڼې مضامین دې په دې ډول وي: خپرونې د ـ د۵
 مبارکۍ پیغام، نوي کال د ـ د   
 دی. خبر جوړیدو ټولنې د په کې د رونه چې اصلي خبرـ خب   
 څخه اقتباس، رادیوګانو او وخپرون ـ له نورو   
 مطلب، د ملي وحدت په برخه کې یوـ    
 مطلب، مهاجرت په برخه کې یو روسیه کې د ـ په   
 دري شعرونه. او ـ د نوي کال په مناسبت پښتو   

 ووزي. لومړۍ ورځې پورې را کال ترنوي  د چې لومړۍ ګڼه دې په دې و، ټینګار د ټولو
له چاپه په پسرلي کې په لږ ځنډ سره کال  ۱۳۷۳ د پردیس لومړۍ ګڼه نه وروسته د هڅو او انتظار رله ډی
 وته. و را
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 پیژندل شوي فرهنګیان د او وتلي ګڼ شمیر وپکي ناورین رامنځ ته شو،چې په کابل کې ټوروسته له هغه 
دوی په راتګ سره پردیس  د پورې ورسول. ماسکو کاروان په سلسله کې ځانونه تر د الرویانو الرورکو

د پردیس  ته وړاندې شو.باندې افغان لوستونکو دري ژبو او په پښتوچې  اخباروولومړنی  افغانان د
 :له کې داسې راغلي ديامقپه سردلومړۍ ګڼې 

محبت ولې خون  آغوش پر چه آنانیکه هنوز اوالد وطن، وطن مان را فرا ګرفته، اسرردرد جانکاهې س»
 این درد ضجه از فتاده اند،ا آن بدور مشقت از رنج و با هزار هچه آنانیک و را ترک نه ګفته آلود کشور

وسیله که با هر  د.نمیباش نیز فرهنګي یک خالی وحشتناک دچار آالم، دیګر مهاجران ما در کنار .میکشند
 کرد.این خال را باید پر شده،

را برای همین  «پردیس» انجمن فرهنګ افغانستان خرسند است که اولین شماره ارګان نشراتي خویش
 از چنین جریده اقدام میورزد. ه نشرمن با امکانات محدود خویش بانج میسپارد. به دست نشر منظور
داشت  که امید واریم با نظر خواهد دید، نخستین ګام های نشرات ما کاستي های فراوانی را در اینرو

 تقویت نشرات بهبودي و در ما و یاري رساندن با در و آنرا نا دیده بګیرید امکانات خیلی محدود ما،
 د.هیچګونه همکاري دریغ نه ورزی از« پردیس»

 ،انجمن ما غیر وابسته نشان ګردیده استن فرهنګ افغانستان به صراحت خاطرچنانچه در اساسنامه انجم
به حیث  «پردیس» ګروه سیاسي پیوندې نه دارد. تنظیم و سازمان، با هیچ حزب، مستقل بوده و آزاد و

مستقل به کار  به حیث یک جریده آزاد و ارګان نشراتي این انجمن از همین اصل پیروي خواهد نمود و
 «نشراتي ادامه خواهد داد...
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 ډیر ضعف ټکي په کې ،په رښتیا چې دکه چیرې دپردیس دلومړنی ګڼې شکلي جوړښت ته پاملرنه وشي
 دا خپرونه را امکاناتو م غنیمت ده چې په هغو نشتوبیا ه په چوکاټ کې وتلل شي امکاناتو که د خو ي؛د

 وایستل شوه.
 جلبولو مرستو د ته د یا یې موږ سې یا مرسته ونه کړه اوپه چاپ کې هیڅ روسي فرهنګي مؤس اخبار د

خراب چاپ له کبله یا نه لوستل کیږي  خراب ټیپ او ګڼې ځینې برخې د لومړنۍ پردیس د د چل نه راته.
هیله  غړو د ټولنې پردیس امتحاني ګڼه وه، هم باید هیره نه شي چې دا د دا خو ؛لوستل کیږيیا په کړاو  او

 ګڼو کې دا نیمګړتیاوې رفع شي. چې په راتلونکو هڅه یې کوله درلوده او
 تیر وتنو او بیا هم له ستونزو خو چاپ کړل شوه، ټولنې په مالي مصرف ټیپ او ګڼه د د پردیس لومړی

کل م ولیارمان په قل ممتاز احمد تکل او ې ددویمه ګڼه دمشرتابه هیآت پریکړه وکړه چې  د ټولنې ډکه وه.
 ې ډیره ښه نتیجه یې ورکړه.په رښتیا چ وآزمویل شو، کله چې دا کار ې چاپ ته ولیږل شي.بیا د شي او
 چاپیده.ښه بڼه  او وتنوتیر لږو مصرف، له برکته پردیس په لږ ګوتو د تکل داحم پایه د تر بیا نو

کومه  له یوې خوا چاپ په برخه کې پردیس د د ،فرهنګ ټولنې افغانستان د دا وه چې د بله ستونزه خو
چاپ ځای  خبار دا کله مل و چې که د ټولنې له غړو سره هر د بلکې دا ډار السه نه کړه، ه ترمرست
په کوم ځای کې چاپ  ماسکو د مو ي چې دا اخبارنه کړ یتي مقام پوښتنه وامنکوم  نو ،وښودل شي ماسکو

 بنا په اخبار کې لیکل کیدل: همدې ستونزې پر ؟ دکړی دی
 کولن ښار.جرمني  چاپ ځای د د

تر  خو کاوه، کار ه توګهایزمشرتابه ډلې په ډله  ټولنې د د نه درلود. ی مسؤل مدیرکلاپردیس هیڅکله ټ
 .رکولهو لطیف بهاند اوږه احمد تکل او ه داود جنبش،کار ت ډیر ټولو
( پریکړه وکړه ۱۹۹۴ـ ۱۲ـ ۶) مه۲۱ په قوس دکال  ۱۳۷۳مشرتابه ډلې د فرهنګ ټولنې د افغانستان د د

 پردیس په لیکني هیآت کې دې دغه کسان وي: چې د
 فرید شایان، سعید ورکزی، راحله راسخ، ن انځور،زری لطیف بهاند، اعظم سیستاني، نومیالی،نورمحمد ا

 او آصف بهاند.حیدر پردیس  اسلم اکرم،
څه لیکلي  دینومنتق چاپ وروسته هغه د وروستۍ ګڼې تر چاپ نه بیا دپردیس د لومړنۍ ګڼې له  دا چې د

یم چې  باندې ځکه خبر نه روزه  ړي دي؛اشتباهات یې په کې په نښه ک که ډیر ښه یې ارزولی او دي،
 له ډنډ څخه په خالصیدو سریښو د پیښور د ډنډ. سریښو ت ژوند داسې راغلی دی لکه دمهاجر د زموږ

 اله هغه ډنډه چې ر ،پښه ونښته په ډنډ کې مو د سریښو ماسکو چې د لې،ال سمه سا نه وه ایست سره مو
 خطرناکه دی. او نورو ژور رال پام نه وه چې دا ت سریښو ډنډ ته مو اروپا د د خالص شو

له هغې  نه شو. خبر شیانو له ډیرو راوستې ده چې موږ موږ مهاجرت ژوند داسې پر د صورت، په هر
له پالونکي او بې سرنوشته شوی دی چې په خپ وی اوپردیس اخبار داسې پردیس ش ډلې نه زموږ

 نه دي.هغه له سرنوشته خبر په سمه توګه د یې روزونکي
پردیس بڼسټ ایښودونکی  د او غړی و تابه ډلېمشر فرهنګ ټولنې د افغانستان د چې د ارماناغلی ممتازښ
 معلومات د ته نا سم مواد او پاک ذهن لوستونکو پردیس په باب د خوارکوټي د پالونکی ګڼل کیده، او

  دي. يوړاندې کړپه صفت   لومړي الس موادو
 اروپا کې د په» د ( ګڼه کېکب –)سلواغه  هجري شمسي کال په شپږمه ۱۳۷۸مجلې د «هیله» د هد

 وړ قدر چې د غتنمه مقاله خپره کړې ده،لیک الندې یوه مسر تر «نیمګړی جاج یو افغاني فرهنګي کړنو
 له بده مرغه له یو خو ته په الس ورکوي؛ څیړونکو ادبیاتو د ژورنالیزم او او لوستونکو لومړني مواد

که یې معلومات نه درلود په  لیکلې. نه یې وای او کړې نه یې وای یدسره چې با داسې تیروتنو شمیر
کې داسې  برخو ده په ځینو ومات نه شته.اوس له پاره دغه معل چې ما سره د ییې لیکلي وا زغرده به

له هغې ډلې نه د پردیس په  کره اسناد په الس لري، ښه پخه او لکه دی چې ؛ومات وړاندې کړي ديمعل
 لیکلي دي چې: پردیس په باب د ده د هیلې په پورته یاده شوې ګڼه کې .برخه کې

  «ځه ګڼې چاپ شوي دي.ې څلور یا پنټول ټال ی...»
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 مهاجرت د پټو له بده مرغه چې د خو کلکسیون ساتلی و، مسؤل په توګه د پردیس بشپړ یو ټولنې د ما د
سمې ګڼې پورې ما سره پنځه ل دا اوس یې هم ترهم خو کې رانه پاتې شو؛ په اړو دوړ ښکاره منډو او

 خوندي ده.
برخه کې  د زمانې په جریدې په برخه کې ده. «زمانه» بله نا بشپړه برخه د معلوماتو ډ ښاغلي ارمان د

 :زمانې په باب راغلي دي لې په یوه برخه کې دایادې مق ده د د دي. ده معلومات نا بشپړ هم د
اوه لس یا اتلس  له امله د ستونزواقتصادي  د ،چلونکي ښاغلي لطیف بهاند په وینا مؤسس او د د زمانې»
 «شوه...له خپریدو وروسته بنده  ڼوګ

 ورې کلکسیون خوندي دی.پنځه ویشتمې ګڼې پ صي آرشیف کې ترهمدا اوس یې زما په شخ
دقیق  خپراوي په برخه کې ډیر د هغو د او لومړي الس موادو نه هیله کوم چې د څیړونکو زه له ټولو

او له جفا ده  سره له مسؤلینو هغو د او اخبارونو له یادو دغه نا سم معلومات ورکول له یوې خوا اوسي.
 کې نوي نسل ته ناسم معلومات ورکوو، په عصر تروکمپی اوس د بله پلوه ستره تیروتنه په دې ده چې موږ

 ته اړتیا لري. ړنوګڼو څی دې سمول یوه اوږده وخت او دچې بیا 
 

 ل:نوي کال لمانځ رسیدو له امله د را کال د ۱۳۷۳ د ــ
 
 لړهنري پروګرامونه جوړ پیل نه په دې هڅه کې وه چې یو لهایښت دپی فرهنګ ټولنې د افغانستان د د

څه کارونه سره برابر  یوپه برخه کې  تمثیلي پارچو وسیقي اوم څخه د ځلووهل وروسته له ډیرو کړي.
له پاره سره  نوي کال دې د هي پروګرامونرو وپتیل شوه چې دغه ټول هندرسی کال په را ۱۳۷۳ شول. د

د نوی  به مو له بلې خوا کړی وي، ته تفریحي پروګرام برابر افغانانو مهاجرو به مو خو یو منسجم شي.
په  «ام ـ ګ ـ او»د  ،له ډیرې لټې وروسته غړو ټولنې د چې د اغه وهم نو کال ښه هرکلی کړی وي؛

مسؤلیت په غاړه  مدې تاالره خالد نومي افغان محصل په مرسته چې په لیلیه کې یې د )داس( کې د لیلیه
په شعرونو  او مقالو د نوی کال مو او کړ پروګرام برابر لمانځلو نوي کال د د کې په همدې تاالر و،

 سره ولمانځه. کنسرت په جوړولو د او لوستلو
 اسمو ولمانځي،رم کړای چې نوی کال په شاندارو نشو له امله و مالي ستونزو کې ټولنې د کلونو نوروپه 

 په یوې وړوکې مشاعرې بسنه کوله. یې یوازې به
 
 

 استاد حمزه شینواري تعزیتي غونډه: د ــ
                                

، غزل پالر پښتومعاصر  چې د السه کړ تر په خواشینۍ سره خبر افغانانو کې میشت مهاجرو په ماسکو
کې  ( په پیښور۱۸د فبرورۍ  م کال ۱۹۹۴ )د نیټه ۲۹ه سلواغې پ کال د ۱۳۷۲ د استاد حمزه شینواری

 .له نړۍ نه سترګې پټې کړي دي
 دغه پیغام د کړ. پیغام خپور مړینې په مناسبت یو مزه شینواري داستاد ح فرهنګ ټولنې د افغانستان د د
چې بشپړ متن  جوزا( ګڼه کې خپور شوی دی، –ـ ثور  ۱۳۷۳لومړي کال په دویمه ـ دریمه ) د« پردیس»

 :یې دلته راوړل کیږي
 فرهنګ ټولنې پیغام:  افغانستان د مړینې په مناسبت د د استاد حمزه شینواري د»

                                                
 

 الرحمن الرحیم بسم هللا                                                   
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استاد لیکوال  او ژبې نومیالی شاعر پښتو چې د سره خبره شوه، ه خواشینۍپ فرهنګ ټولنه افغانستان د د
کې  په پیښور ع دفبروري اتلسمه( ۱۹۹۴د) ۲۹دلوې په  هجري شمسي کال د ۱۳۷۲د  حمزه شینواری

 وفات شو.
 .انا هلل وانا الیه راجعون                        

 
بلکې په سیمه کې  خاوند و،خاص شهرت  حمزه خان شینواری نه یوازې په پښتني ټولنه کې د استاد امیر
 فرهنګ د پښتنو د یوې خوا دکه له  هغه آثار د په توګه نوم الره. مفکر لیکوال او وتلي شاعر، یې د یو
نا له پاره یې خپل اغیزمن غ ادب د دغه فرهنګ او د د انعکاس له پاره ارزښتمن دی او اړخونو بیالبیلو
برخه  یادونې وړ د یوه هنر فرهنګ او بشري په عمومي توګه دله بلې خوا  سره کړی دی؛ نقش تر
 جوړوي.

 له لوی کې ځان شریکه ګڼي او مړینې په ویر ستاد حمزه شینواري دا فرهنګ ټولنه د د افغانستان د
 له هغو مؤسسو موږ .غوښتنه کوي جمیل صبر ته د مینه والو او دوستانو هغه کورنۍ، خدای)ج( څخه د

 بوخت دي، څیړنې په کارونو پریدنګ اوخ فرهنګ د او توپښتو ادبیا ه چې دڅخ فرهنګي او ادبي کړیو او
کې چې د استاد  دې په څنګ د د چاپ په برخه کې اقدام وکړي. آثارو ناچاپو مزه داستاد ح چې د هیله لرو

 د دغه ډول آثارو د ورو ژبوپه ن الزمه ده مسلکي کسان الزم دی، ضرورت ټینګار د تحقیق پر آثارو د
 ته جدي پاملرنه وکړي. ژباړې کار

 په درناوي                                                                         
 د استاد حمزه شینواري اروا دې ښاده وي                                                      

 فرهنګ ټولنه د افغانستان د                                                                
 «حمل شلمه ش کال د۱۳۷۳ د اپریل نهمه، کال د ۱۹۹۴د                                                

 
  ۱۳۷۳استاد حمزه تعزیتي غونډه دې د تابه ډلې پریکړه وکړه چې د مشر فرهنګ ټولنې د افغانستان د د

 سیره د له پیغام بر فرهنګ ټولنې افغانستان د دې غونډه کې د په حمل په شلمه نیټه ونیول شي. ش کال د
 باندې مفصلې خبرې وشوې. افکارو او آثارو اشعارو، ژوند، استاد حمزه پر

 
 
 
 

 آهنګ دری اویایمه کلیزه:استاد سر د ــ
 
وکړه فرهنګ ټولنې پریکړه  دافغانستان  د درناوي په خاطر ته د هنر مقام او استاد سرآهنګ سندرو، د

 استا سرآهنګ دری اویایمه کلیزه ولمانځل شي. کې دې د څشانداره محفل په تر یو چې د
نوامبر  ل دم کا ۱۹۹۴)د ۲۳ عقرب په کال د ۱۳۷۳ فرهنګ ټولنې وکوالی شول چې د افغانستان د د

 نوپه دغه محفل کې په سل ګونو افغانا ت په ترڅ کې ولمانځي.رشانداره کنسیو ( نیټه دغه محفل د۱۴
 ګډون درلود.

 فرهنګ ټولنې د افغانستان د دبیا  اړتیا خبرې وشوې، پر جوړیدو دې محفل د کې په لنډ ډول د په پیل
 هنري کارونو ژوند لیک او استاد سرآهنګ پر روسته له هغه دو څرنګوالي رڼا واچول شوه، پر کارونو

هیواد ګڼ  دپه پای کې  ته اهدا کړل؛نه استاد سرآهنګ خپل شعرو شاعرانو ښاغلو بیا ځینو خبرې وشوې،
 ویلې. د سندرې واستاد په یا د مندانوهنر شمیر
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 نډه:قهارعاصي تعزیتي غو د ــ
 
مه  ۲۹کال د لړم په  ۱۳۷۲کې وتوانیده چې د په لړ فرهنګي هلوځلو خپلو دفرهنګ ټولنې  افغانستان د د
یوه تعزیتي  له امله وژل کیدو عاصي دشاعر قهارځوان  هیواد د د ،ه( نیټهنوامبر شلم م کال د ۱۹۹۴ )د

 شمیرګڼ  لیک الندې جوړه شوې وه،سر تر «عاصي یاد بودې از» د دغه غونډه چې غونډه جوړه کړي.
 و.ګډون په کې کړی  عالقمندانو او عاصي دوستانو قهار د او فرهنګ مینه والو د فرهنګیانو،

په باب یوه  اشعارو ژوند او عاصي د قهار د تسلیت پیغام، فرهنګ ټولنې د نستان دافغا په دې غونډه کې د
 ژوند خاطرات بیان کړای شول. عاصي د قهار د شعرونه او صله تحقیقي مقاله،مف
 
 
 

 لسم تلین په مناسبت علمي سیمینار: د استاد عبدالروف بینوا د ــ
 
 لسم تلین په مناسبت د ف بینوا دعبدالرؤاستاد  ستره الس ته راوړنه د ټولو فرهنګ ټولنې تر افغانستان د د
 ادبي، وتلي علمي، هیواد د فبرورۍ په لومړۍ نیټه د کال د ۱۹۹۵ د و.جوړول  علمي سیمینار یو

لمانځل ویوه علمي سیمینار په ترڅ کې  د استاد عبدالرؤف بینوا لسم تلین ،او سیاسي شخصیت ژورنالستي
 اړخیز څو استاد بینوا د پوهانو د شمیر په ترڅ کې یوغونډو  دوو کې د په دغه علمي سیمینار شو.

 خاطرات واورول. شعرونه او ویناوې، شخصیت په برخه کې خپلې مقالې،
قرآن  احمد له خوا دري نصیراق د بجو په یولسو سهار د ین په مناسبت علمي سیمینارتللسم  استاد بینوا د د

 اناتوليانستیتوت مرستیال پروفیسور ندنې دختیځ پیژ بیا د په تالوت سره پیل شو. آیتونو څو الشان د عظیم
 ته د ښه راغالست په ویلو سیمینار پیل کړ. لمنویایګورین م

 
 :لومړۍ علمي غونډه

 پروفیسور کانګوفسکي رییس:
 ډوکتور محمد لطیف بهاند مرستیال:

 غلي افضل ټکور مقاله:اښ ـ د
 د استاد بینوا ژوند او آثار                    

 لطیف بهاند مقاله: ډوکتورښاغلي  ـ د
 شعر مقام استاد بینوا د د                    

 اکادیمسین محمد اعظم سیستاني مقاله: د ښاغلي کاندیدـ 
 بینوا به مثابه یک مؤرخ                    

 ـ د میرمن ګراسیموا مقاله:
 لیکوال او اجتماعي شخصیت  افغانستان نومیالی شاعر، عبدالرؤف بینوا د                   

 ډاکتر عبدهللا مهربان مقاله: ـ د
 تبینوا مرد سیاس                   

 .شعرمیرمن راحله یار دـ 
 

 :دویمه علمي غونډه
 رییس: کاندید اکادیمسین محمد اعظم سیستاني

 مرستیال: میرمن ګراسیموا
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 مقاله: ښاغلي زرین انځور ـ د
 غني بینوا او                   

 پوهندوی آصف بهاند مقاله: ـ د
 پښتو نثر استاد بینوا او                   
 ښاغلي عاطفي شعر ـ د
 محمد داود جنبش مقاله:ډوکتور ښاغلي ـ د

 ورځپاڼه لیکونکي په توګه بینوا د                   
 مسؤل ښاغلي امان اشکریز خبرېالي م ټولنې د ـ د

 .ـ روژه ماتي ته بلنه
           

 

 د مشهور ختیځ پوه ګ ـ ف ـ ګیرس لومړی تلین: ز:
 
ـ  ختیځ پوه ګ مشهور د م کال د جون نهمه( نیټه  ۱۹۹۵ دمه )۱۹هجري شمسي کال دجوزا په  ۱۳۷۴ د

انیستیتوت  د شرق پیژندنې د کورنۍ او ګیرس د د فرهنګ ټولنې، افغانستان د د ،ف ـ ګیرس لومړی تلین
 له خوا ولمانځل شوه.

خپلې مقالې او په باب  افکارو او آثارو ،ژوند ګیرس د د پوهانو بهرنیو او په دي لمانځغونډه کې کورنیو
 .واورول خاطرات
څنګه  دي.کتابونه لیکلي پاسه دوه دیرش  برخه کې څه د پیژندنې په د ادبیاتو او ژبو افغانستان د ګیرس د

ده د  فرهنګ ټولنې اړینه وګڼله چې د افغانستان د ځکه د یاوړی افغانستان پیژندونکی و،پ چې دی یو
 کې کارنده ونډه واخلي. نځلوالومړی تلین په لم

 

 فاتحې مراسم: عبدالرحمن پژواک د استاد د ح:
 

کې  په سرالرو شخصیتونوملي  سیاسي او الستي،ژورن ادبي، افغانستان د استاد عبدالرحمن پژواک د
ب بل طاک د ،وروسته حبیبیې لیسې له پای ته رسولو د لی.کال زیږید م ۱۹۱۹پژواک په  .شمیرل کیږي

 خو ادبي هڅې یې پیل کړي؛ پریښود اوګړی وروسته یې هغه نیم کلو له دوو خو پوهنځي ته شامل شو،
په څانګه کې خپلې  عملي ژورنالیزم او اړیکو نړیوالو ادنبورګ په پوهنتون کې د سکاتلند د وروسته یې د

 ویشل شي: و برخو څلورو ه ژوند کیدای شي په دغود د سره کړې. کړې تر لوړې زده
 
 زده کړې،ـ  ۱
 ،ـ په افغانستان کې ماموریت ۲
 ،کې ماموریت ملتونو ملګرو او په بهر - ۳
  .مهاجرت دوره د ـ تقاعد او ۴
بیا  توګه وټاکل شو، په کلتورې اتشې کې د په بهروروسته  ماموریتونو بریالیو په افغاانستان کې له ځینو 

م  ۱۹۶۷په  ،وسپارل شوه دایمي استازي په صفت دنده ور او یرافغانستان د سف په ملګرو ملتونو کې د
 ن او لندن کې دبُ  ب وروسته له دې په ،عمومي اسامبلې ریاست ته انتخاب شو د ملتونو ملګرو کال د

جوزا په  هجري شمسي کال د ۱۳۷۴ استاد پژواک د په توګه وګمارل شو. سفیر افغانستان د
 کې وفات شو.نیټه په پیښورد جون اتمه(  ۱۹۹۵اتلسمه)

ځل بیا یې غمجن  یوچې  و بل کلک ګزار فرهنګ خزان وهلي بڼ باندې یو افغانستان د پژواک مرګ د د
 کینول. ټغر پر ویر وطن مین افغانان د فرهنګیان او پر
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په )پردیس(  نشراتي ارګان فرهنګ ټولنې د افغانستان د زرین انځور د پیاوړي قلموال، ګران دوست او
 کې داسې لیکلي دي: مړینې په ویر استاد پژواک د ه کې دپرله پسې ګڼپنځلسمه 

ګوټ کې خواره واره افغانان یوازې له  ،نړۍ په ګوټ د ،سره په اوریدو غږ داستاد پژواک د مرګ  د»
بلکې زیاتره تآسف له دې امله هم  ،شو مړ مبارز او شاعر لوی دیپلومات، ې یودې امله غمګین نه شول چ

خصیتونو مرګ ال ملي ش او داسې خبیرو کې د شیبو جوړونکو تاریخ په داسې حساسو وطن د چې د و
 ...ژړونکي دي زیات غمجنونکي او

کې  په پاڼو طبوعاتوم رنالیزم اوافغانستان د ژو د څه لومړی، هر صیت وړانګې ترشخ پژواک داستاد  د
ا په تاریخ کې یې نوې انګازې او ولولې ر مطبوعاتو چې د وطن د و څخه کسانو هغو دی له وځلیدې. را

اله کچه نه که په نړیو مطبوعاتي بهیر، ژورنالیستیک او زموږ په هلوځلو تنو همدغسې څو د پیدا کړې.
 شو...مطبوعاتي لړۍ سیالۍ ته برابر د سیمې د وي،

ملي  ادي غوښتونکوآز وطن د دی د دیپلوماسي ده. سیاست او شخصیت دویم اړخ، پژواک د استاد د
 کې څرګند مقام لري...په کتار شخصیتونو
 «..ځای لري. ستاینې وړ په تاریخ کې د ادبیاتو افغانستان د لرحمن پژواک داستاد عبا

 د داستا د وپتیله چې سره، په اوریدو غمجن خبر مرګ د استاد پژواک د لنې دفرهنګ ټو افغانستان د د
 د ۱۹۹۵) سرطان په پنځمه هجري شمسي کال د۱۳۷۴ د په خاطر سیاسي او ادبي خدمتونو فرهنګي،

 .یوه تعزیتي غونډه جوړه کړي ( نیټه۲۶جون 
 ګډون والو د .ګډون کړی و ختیځ پیژندونکو او فرهنګیانوافغان  په دې تعزیتي غونډه کې ګڼ شمیر

 خاطرات بیان کړل. او هشعرون په باب مقالې، افکارو او آثارو شخصیت، اړخیز څو پژواک د
 

 عت وړاقن د پیل پورې ښې منظمې او م کال تر ۱۹۹۷ ې فرهنګي هلې ځلې دفرهنګ ټولن د افغانستان د
 د بې اسنادۍ کې په ماسکو ته بیا مهاجرت، ملکونو نورو مسافرت او غړو ځینو فعالو لنې دټو ډ وخ وې؛

له  پڅ او هټولنې کارون د مزاحمتونو، او منفي الس وهنو سساتومو او افرادو ځینو جنجالي ژوند او د
عمده  په ټپه دریدو یا او څیدوپ د فرهنګي کارونو رهنګ ټولنې دف دافغانستان  د مخ کړل.سره  خنډونو

 په نښه کیدای شي: عوامل داسې
 ،روسي ټولنې بې ثباتي ـ د
 ،بې اتفاقي خپلمنځي تضادونه او افغانانو ـ د

 ،سرنوشتي بې بې اسنادي او افغانانو وسیه کې دـ په ر
 ،افغانانو وتل نه د غربي اروپا په لوري د په تیره ماسکو ـ له روسیې،

بلکې  وکړي، رنی فرهنګ دې وده په کېبه بته ټولنه نه وه چېپه هغه وخت کې یوه داسې ثا ـ روسیه
 یوه تخته وه. خیز اروپا ته د

 افغانستان د د یدل،در فرهنګ په پښو فعالیت چې د جودیت اومو هغو کړیو ځینو ـ په ماسکو کې د
 . ګاڼهله پاره مضر ځانو فعالیت یې د ټولیدل او را افغانانو خوا د وشا  ټولنې پرفرهنګ 

پایه پورې ډیرې هلې ځلې وکړې چې  م کال تر۱۹۹۹ د اتې غړوټولنې پ د سره له دې چې په ماسکو کې
 چې اړتیا وه مؤثریت یې نه درلود خو دومره ټولنه په پښو ودروي،
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 چاپي خپرونېد افغانانو په روسیه کې 
 

 ی:ناپیژندل شوی څپرک ژورنالیزم یو مهاجر افغانستان د د
 
 

چې ما لیدلي او  پیژنم، ته ور لوستونکو اخبارونه درنو ټولې هغه مجلې او افغانانو یه کې ددلته په روسزه 
او د سیره  بر پیژندل شوی څپرکي رانا ژورنالیزم یو مهاجر افغانستان د وکوالی شم د څو ،لوستلي دي

 کړم.افغانستان د ژورنالیزم په تاریخ کې یې ثبت 
با  کې د شرایطواقتصادی  تنګو سیاسي او ډیروپه  ،چاپیلایر کې څنګه چې دا چاپي خپرونې په پردي

پییل  ځکه یې زه د اوس له پاره په شکل او محتوا، وتلې؛ راله خوا  ژورنالستانو بې تجربوو او تجربوو
یو څپرکي په  افغانستان د ژورنالیزم د بلکې یوازې یې د توب او نا پییل توب او ښه او بد باندې نه لګیږم،

 د افغانانو کې یې دسان پترزبورګ او  په ماسکو په روسیه کې، فغانستان نه بهر،له ا او ډول معرفي کوم
  پیژنم. ته ور لوستونکو کې درنو په لړ فرهنګي فعالیتونو

چې په  ېسره له د په برخه کې بله لویه ستونزه دا وه چې خپرونو تصویرې رادیویي او بیالبیلو چاپي، د
 هم مټې را بیا مو خو لرو،اوریدونکي او لوستونکي نه  موږ باید وای،، هغومره چې اروپایي چاپیلایر کې

مقالې او  جلې راباسو،م او اخبار ،لیکووچې څه  کوو ټینګار اخیستي دي، قلمونه مو پسې را نغښتې دي،
 پوه کا چې:  څوک به موږ خو کتابونه ولیکو؛

 ؟او اوریدونکي دې کاکا چیرې لوستونکی دې
پوره یا که خدای وکړه  یا د نیمګړي سواد خاوندان دي او ،افغانان یا سواد نه لريکې میشت  په ماسکو

 مجله نه لولي. او خپل اخبار سواد هم ولري؛
سره روسي  افغا ن الال بلکې په لسګونو ځلې لیدلي چې دوه وارې نه، نه،وار کې یو په میترو ماسکو ا دم

شی  )یو کرارناست وي ته مطرح نه وي، ور لوستل یې همنه  لوستل او یا مجله په الس کې وي، اخبار
کې بله ورځ  واستوپل(سپه مرکز) ټولیدو را د افغانانو د ؛بل شی یې شلغم( او عکسونه یې ګوري یې غم،

او اخبارونه  خولې تویوي ،يځغلستړي ستومانه  وي،سر فرهنګیان په منډو ژورنالستان او ن،ابیا اخبارچی
 چاپوي.

اهدافو له پاره  او... شهرتي تجارتې، معلوماتي، خبري، هنري، فرهنګي، د سیاسي،دغه اخبارونه 
 خپریدل.
کال پورې چې زه په  م۲۰۰۰م کال څخه بیا تر۱۹۹۲له  له مخېاسنادو الس لرلو او ماتوومعل زما د

 سره کړي دي: چاپ دا الندې فعا لیتونه تر او تصویر غږ، د افغانانو ماسکوکې وم،
 

 خپرونې: چاپيالف ــ 
 ) میاشتنۍ(: پردیســ ۱

  :امتیاز خاوند د    
 ،) ماسکو( فرهنګ ټولنه افغانستان د د    
 ،فرهنګ ټولنې نشراتي ارګان افغانستان د د    
 د تآسیس کال:    
 

 .م کال مارچ( ۱۹۹۴ ) هجري شمسي کال حمل۱۳۷۳
 
 ټینګار په دې و، چې لومړۍ ګڼه دې د نوي کال تر لومړۍ ورځې پورې را ووزي. 
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کال په پسرلي کې په لږ ځنډ سره له چاپه  ۱۳۷۳له ډیر انتظار او هڅو نه وروسته د پردیس لومړۍ ګڼه د 
 را و وته.

د افغانستان د فرهنګ ټولنې د کارونو، په ماسکو او نړۍ کې د   .ي ژبو خپریدهدر پردیس په پښتو او
 خپرولې.یې فرهنګي کارونو او ځینې علمي او څیړنیزې مقالې 

 

 
 
 
 
 
 
 نوید: ــ
 
 ،امتیاز خاوند او مسؤل مدیر: فاوق فردا د مؤسس،   
هڅه  فردا په هاند اوښاغلي  وروسته د خو وتله، را په لویه قطع جریدې په بڼه نوید په لومړي سرکې د 

 نوم یې ورکړ.« نوید روز»شوه چې د  ورځپاڼه 
هجري  ۱۳۷۴ چې لومړۍ ګڼه یې د ،افغانانو دویم اخبار و نوید وروسته له پردیس څخه په ماسکو کې د

ي ژبو در او نوید په پښتو وته. و ( نیټه له چاپه را۲۲م کال دمي ۱۹۹۵)د  شمسي کال د جوزا په لومړۍ
  .خپریده

 د نوید پر تندي باندې لیکلي وو: 
 په کې خپریدل.هم سیاسي مطالب  خو «تماعينامه فرهنګي، اطالعاتي و اج روز»
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  :هندوکش ) ورځپاڼه ( ــ

 ډاکتر فیض محمد ساویز. د امتیاز خاوند او مسؤل مدیر:
څوارلسمې نه جوزا له  هجری شمسي کال د ۱۳۷۴ د .محمد انور پویان و څه موده یې مسؤل مدیر یو

ډیره پښتو په کې  خو ي ژبو خپریده،در او پښتو هندوکش پهوته.  و چاپه راپاڼې په ډول له ورځ وروسته د
 خبري، ادبي او سیاسي مطالب یې خپرول. ه.لږه و
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 آواز: ــ
 
 ،اطالعاتي او تحلیلي ورځپاڼه خبري،   
  یارمحمد تره کی. مسؤل مدیر خاوند او د امتیاز 

 غالم حسن وردک هم پاتېکله یې مسؤل مدیر کله نا
  شوی دی. 

 .خپریده ي ژبودر او په پښتو آواز
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 (:زمانه )اونیزه ــ
 

 ،فرهنګي خپرونه تحلیلي او ،سیاسي
 ،کتورلطیف بهاندومسؤل مدیر: د خاوند او امتیاز د     
( نیټه له ۲۶م کال د می ۱۹۹۷د) هجري شمسي کال د جوزا په پنځمه ۱۳۷۴  د د زمانې لومړۍ ګڼه     

ګڼې نه  ښایي له پنخه ویشتمې زما په شخصي آرشیف کې یې پنځه ویشتمه ګڼه شته، وته. و چاپه را
 .خپریده ي ژبودر او زمانه په پښتو وروسته نه وي چاپ شوې.
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 :جریده(پرستو) ــ  
 
 فرهنګي خپرونه، ،هنري ادبي،   

 حضرت وهریز، :مسؤل مدیر چلونکی او
شعر  نیم پښتو یا یو او مطالب یا هیڅ نه وو پښتوکې  په پرستو خپریده. وار کې یو پنځلس ورځو په هرو
 .چاپده
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 هفت روز) جریده (: ــ
 تحلیلي خپرونه، ،خبري   

 دوکتور ذکرهللا پاهنګ، مؤسس:
 سیف هللا قویاش، مسؤل مدیر:

 .ي ژبه خپریدههفت روز یوازې په در
 اخبار پر تندي لیکلي وو: خبري تحلیلي، خو سیاسي مطالب یې هم خپرول. د دې
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 (:مسافر)میاشتنۍ ــ
 
 ،اطالعاتي خپرونه هنري، ادبي،   
 سید اعظم اخګر.: موسس او مسؤل مدیر   

 .ي ژبه خپریدهیوازې په در مسافر وته. و مارچ په یوویشتمه را م کال د ۱۹۹۶  د لومړۍ ګڼه یې
 

 
 
 
 :جوپناه ــ
 

 له پاره اطالعاتي خپرونه، افغان مهاجرینو د     
 خیریه مؤسسه نومیږي. «اکلیبرسالیدارنست» ه چې دانسوي خیریه مؤسسه ویې یوه فر د امتیاز خاوند

 کریمه. چلونکې:
 .به خپریدهي ژیوازې په در پناه جو
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 ایثار:  ــ
 

 روستایي.شیر محمد  :مسؤل مدیر امتیاز خاوند او د     
 .خپریده ژبو دري او په پښتو ایثار
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 (:بهیر )دوه میاشتنۍ ــ
 

 عارف حسن. سید هللا تڼی او مسؤل مدیران:      
بهیر په  ماسکو ته په منظم ډول راوړل کیده. کې خپریده او خبارد روسیې په سان پترزبورګ ښاردا ا
کله سیاسي مطالب  ،بهیر فرهنګي اطالعاتي او کله ي په کې کمه ده.در خو ،ي ژبو خپریدهدر او پښتو

 خپرول.
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 اونیز(:اخبار) ــ
 

 ،سفارت خپرونه د روسیې په فدراسیون کې د افغانستان د       
 وته. و م( نیټه له چاپه را ۱۹۹۷دسمبر ) سمهقوس په نول هجري شمسي کال د ۱۳۷۵لومړۍ ګڼه یې د 

العاتي، فرهنګي او سیاسي اخبار اط ه.په کې بیخي لږه و پښتو خو ،خپریده ي ژبودر او په پښتو اخبار
 خپرول. مطالب
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 (:افغان )جریده ــ
 

 مسؤل چلونکی: او مشر مؤسس،       
 .اصیل میر پتنګ
فرهنګي، سیاسي او خبري مسایل یې  ي په کې بیخي کمه ده.در خو ،دري ژبو خپریده  افغان په پښتو او

 خپرول.
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 :()جریده رسالت ــ
 

 نهضت مرکزي خپرونه. د اعتدالیونو د افغانستان د      
 خپلواک، ل مدیر:مسؤ

 و له چاپه را( نیټه ۲۹م کال د می ۱۹۹۵ هجري شمسي کال د جوزا په اتمه )د ۱۳۷۴ لومړنۍ ګڼه یې د
نهضت  رسالت د اعتدالیونو د .هپه کې ډیره لږه و پښتو خو ،خپریده ي ژبودر او دا جریده په پښتو وته.

 فرهنګي او خبري مسایل یې خپرول. ،خپرونه وه او سیاسي
 

 
 
 
 
 :(دنیا )ورځپاڼه ــ 
 

 شاه محمد ګویا، دوکتور :مؤسس
 فاروق فردا.: مسؤل مدیر
 دنیا خبري او فرهنګي مسایل خپرول. لږه وه.پښتو برخه په کې  د خو وتله، ي ژبو رادر او دنیا په پښتو

 



133 

 

133 

 

 
 
  :آسیا ــ
 
 خاوند محمد کاظم هدفمند، د امتیاز 

 سید اعظم اخګر.. مسؤل مدیر
او فرهنګي  ، سیاسيآسیا خبري ښتو په کې په نشت حساب وه.پ خو ژبو خپریده، يدر او آسیا په پښتو

 مسایل خپرول.
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 وحدت ) جریده (: ــ
 

 والنا خال محمد خسته،مؤسس م
 موسی اکرمي. محمد: ل مدیرخاوند او مسؤ د امتیاز

 وحدت سیاسي  او فرهنګي مطالب خپرول. په کې لږه وه. پښتو خو یده،ي چاپدر او وحدت په پښتو
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 :خبرتیا ــ
 
 چې یوازې تجارتي اعالنونه په کې خپریدل. افغان جریدې ضمیمه، د
 

 
 
 :پیوستون ــ
 

 عبدالوارث.مؤسس انجنیر
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 :کابل )اونیزه( ــ
 

 مرکزي افغانها.نشریه 
 کاري مرکز. افغانانو په روسیه کې د :خاوند امتیاز د

 کابل اطالعاتي فرهنګي خپرونه وه. چاپیده.ي ژبودر او ښتوکابل په پ کاڼی، طاهر: مسؤل مدیر
 

 
 
 
 :)جریده( عمل اتحاد او ــ
 

 راتي ارګان،نش کاري مرکز د د افغانانو
 ماسکو، افغانانو کاري مرکز د :خاوند امتیاز د

 یوسف هیواد دوست. :مسؤل مدیر
 اتحاد او عمل اطالعاتي فرهنګي خپرونه وه. خپریده.ي ژبودر او عمل په پښتو اتحاد او
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 :بخوان بخند بخوان بدان، ــ
 
 ن،احمد سخي امی: مسؤل مدیر خاوند او امتیاز د

طنز  ،وته و ژبه له چاپه را ياګست په لومړۍ نیټه یوازې په در کال د ۱۹۹۸ لومړنۍ ګڼه د د دې اخبار
 بله ګڼه یې چا ونه لیدله.ډوله مطالب او ټوکې یې خپرولې. یوازې یوه ګڼه یې چاپ شوه او 
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 نوای صبح: ــ
 
 خپرونه. مرکز د فرهنګي خدمتونو وسي دفرد د
نوای  کې راغلي چې د هال په لومړۍ ګڼک ۱۳۷۵ژوندون د مهاجر د خو لیدلې، یې کومه ګڼه نه ده ما

 وته. و کال په سرطان کې له چاپه را ۱۳۷۴ صبح لومړنۍ ګڼه د
 
 )مکتب ابتدایي مهاجرین افغان(: ماما ــ
 

 نشریه ګاه ګاهي،       
 سید اعظم اخګر. :مسؤل مدیر       

 وته. و کال په حمل کې را ۱۳۷۶ لومړۍ ګڼه یې د
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 :ژوندون )مجله( مهاجر ــ
 
 بهاند،: دوکتور لطیف امتیاز خاوند د

 شفیع هللا کارورز. :مسؤل مدیر
   تله.و و اپه راکال جوالی ( کې له چم  ۱۹۹۶)  سرطان هجري شمسي کال ۱۳۷۵ لومړنۍ ګڼه یې د

او خبري ي له پاره یې جالب معلومات ځوانانو تیره ده پ کورنیو، د مجله وه، کورنیو مهاجرژوندون د      
 .پاڼو کې درلودل په خپلو مطالب

 له.دچاپی ي ژبودر او ژوندون په پښتو جرامه
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 :لیمه )مجله( ــ
 

 سکوه خپریدونکې درې میاشتنۍ مجله،له ما       
 عارف خزان. مسؤل مدیران نظیف هللا تکل او

یوازینۍ مجله کې په ماسکو لیمه  وته. و ه راکې له چاپ( م نوامبر ۱۹۹لړم )  د ۱۳۷۵د لومړۍ ګڼه یې 
 ژبه خپریده. لیمه یوازې په پښتو ل.یې خپروعرونه ش مقالې اوي علمي تحقیقوه چې 
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 (:صدف )مجله ــ
 

 سعید ورکزی. مسؤل مدیر: مؤسس او
 .یې خپرولمعلوماتي مطالب  هنري او ه چې فرهنګي،مجله و کورنیو ندون دژو رصدف هم لکه مهاج
صدف  .وته و کې له چاپه رام کال اکتوبر(  ۱۹۹۷)د په میزان  هجري شمسي ۱۳۷۶ لومړنۍ ګڼه یې د

 خو پښتو په کې لږه وه. ،ي ژبو خپریدهدراو  په پښتو
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 (:امروز)مجله ــ
 

 : داکترفیض ساویز،د امتیازخاوند
 آرزو.پرویز: مسؤل مدیر

م کال  ۱۹۹۹ د) هجري شمسي کال په جدي ۱۳۷۷ شتنۍ مجله وه چې لومړۍ ګڼه یې دامیامروز 
 ي مطالب یې خپرول.باو اد معلوماتي خپریده. ي ژبودر او په پښتو امروز وته. و کې له چاپه را (جنوري
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 شیر آغا ) مجله (:ــ 
 

م  ۱۹۹۷ )د هجري شمسي کال په سنبله ۱۳۷۶ د لومړنۍ ګڼه یې جریدې ضمیمه وه. د نوید ددا مجله 
 وته. و کال سپتمبر( کې له چاپه را

ورې یې یوازې یوه ګڼه یي پانیم دوه زرم کال تر د خو ،چاپ شوې وای وار کې یوباید په میاشت دا مجله 
 د خو وار چاپیږي، ه میاشت یودا مجله به هر :چېو شیرآغا په لومړنۍ ګڼه کې راغلي و د وتلې وه، را

 نه شوه چې نوېپوره اشت یسره یې م ،سرهله تیریدو میاشتو ډیرو د ا میاشت نه تمامیدونکې شوه،شیرآ غ
 . وتلې وای ګڼه یې را

وتلې  اویل چې یوه بله ګڼه یې هم ر تیلیفون په کرښه و ته د فردا را فاروق وروسته ښاغلي مسؤل مدیر
په  پښتو خو ؛چاپیده ي ژبودر او چې په پښتو خپرونه وه،طنزي  ي اواجتماع انتقادي، دا یوه سیاسي، ده.

 ه.کې په نشت حساب و
 

 
 

له څلورو لکه  دومره نه ډاریږم؛ تیري ولري، وینې څښونکي سر ګونو زر چې په پوځ، له یوه بشپړ»
 «چې له ما سره مخالفې وي. ،څخه ورځپاڼو

 ()نا پلیون
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 نهتصویري فرهنګي فعالیتو
 

 د آریانا فلم هنري مؤسسه:
 

احمد ه نطاق تکړ تلویزیون د د او لطیف احمدي په نوښتتکړه ډایرکترانجنیر هنري مؤسسه د د آریانا فلم
 یو دې هنري مؤسسې لومړنی کار د کې جوړه شوه. وپه ماسک تخنیکي مرسته شاه شهاب په مالي او

 چې د هنري فلم دی، هغهشیرآقا  رین ګل اوشینومیده.  «شیرآقا مها جرت شیرین ګل و» چې هنري فلم و،
یوه  دسرګردانه ژون الرویانو د الرورکو د اوالرښوونه جوړشوی دی  انجنیرلطیف احمدي په ډایرکت او

 کې انځور شوې ده. ترخه برخه په
روند پیټی د جهالت د ټوپکیانو د او نا پوهۍ د رهبرانو سیاسي نا اهله ه دې فلم کې ښودل کیږي چې دپ

ترخه ژوند ترخې  جرت دامه دې درانه پیټي الندې د څنګه تر اودی  بار اوږو پر خلکو عامو څنګه د
 تیروي. کې وطنو په پردیو شیبې په څومره مجبوریتونو

 کلپ په ویدیو هنرمندانو سندرې د نوځی کې د ده چې سعید ورکزي هم په ماسکو یادونې وړ د دغه راز
 .سندرې جواد غازي یار لکه د جوړې کړي دي. بڼه
 

 پاره تلویزیوني خپرونې: کې دافغانانولهپه هوټل سیواستوپول د
 

 د لګیا افغانانو بلکې په سیواستوپول کې په کار فرهنګي فعالیت، کوم پیل کې نه د دا تلویزیوني خپرونې په
په نامه یوه  نذیر مشري د تلویزیوني نشراتو د په پیل کې .وفیت په موخه پیل شوېرمص خوشحالتیا او
که  اوه کې یا هیڅ تجربه نه درلوده له بده مرغه چې نوم وړي افغان په دې برخ په غاړه وه. افغان ته ور

 وه چې په مؤثریت یې څوک نه دي پوه شوي.به یې درلوده هم ډیره لږه 
فلمونه او ګډا  یوازې سندرې، پروګرام ځای نه درلود، روزنیز نشراتو کې کوم معلوماتي اوتلویزیون په  د

ې نه په دې پس دوی به خپراوه، ،ګډا کوم کست به په الس ورغی چې د له مازې ګانې به خپریدې.
هم واوریدل شول  داسې وار یو څه له پاره ډک شوی دی. ت چیرې دکس چا ده او دا ګډا د ګرځیدل چې

 نه چا شکایت کړی و.دې ګډا ګانوله خپریدو چې د
 وسپارل شوه. مشري ور دې تلویزیون ته د سعید ورکزی ليښاغ څخه وروسته، له ښاغلي نذیر
تلویزیون په  سینما او چې په ځانګړي ډول ده ده پیژندل شوې فرهنګي څیر افغانستان یو سعید ورکزی د

ان تلویزیون ده په راتګ سره نوم وړی تلویزیون د افغ د هم لري.ربې ښې تج اوبرخه کې خورا اوږدې 
 بدلونونه راوستل شول. وړ قدر کې یې د په خپرونو او په نامه ونومول شو

 

 فرهنګي فعالیتونه غږیز
 

دوی  دي. یادونې وړ سعید ورکزي نومونه د وا اشکریز امان د په برخه کې فرهنګي فعالیتونو وغږیز د
 وړ قدر په برخه کې دشایع کولو  او تکثیر د افغاني فلمونو او ټوټوتمثیلي  موسیقي، نستان داافغ دواړو د

 فرهنګ په ځلولو فغانستان دا هم یې د اوی له دې الرې هم خپل تجارت پر مخ بیوه وخدمتونه کړي دي. د
 کې لوی رول لوباوه. رواجولواو 

 وا سلسله هم ژوندي تمثیلي پارچو مرزا قلم د د ،څنګ تر لیتونوافرهنګي فع نورو د ښاغلي امان اشکریز
بي بي  ثبت او دخوندورې او روزونکې برخې یې  سلسلې لس ډیرې جالبې، مرزا قلم د د ري وساتله اواج

 رسولې. پورې و غوږونو تر هیواد والو خپلو د یې له الرې سي رادیو
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 :ټولنه ژورنالستانو ستانافغان د
 

د  یې چې په خپله لومړنۍ غونډه کې لس غړي درلودل، شورا مؤسسینو د د افغانستان د ژورنالستانو ټولنې
 دا یې وپتیله چې یاده ټولنه به ناپیلې وي. ټولنې اساسنامه تصویب کړه او تانوافغانستان د ژورنالس

 هجري شمسي کال د ۱۳۷۵ وحدت جریدې د د خو ته نه ده مالومه؛ نیټه ما دورسمي جوړی دې ټولنې د د
 ټولنې د جوړیدو ژورنالستانو افغانستان د ګڼه کې د (۱۵سپتمبر  کال د ۱۹۹۶ )د ویشتمه سنبلې په پنځه

  شوی دی. خپور خبر
 ،فرهنګي مرستیال د محمد عالم دانشور رییس، سی اکرمي دل منځه  محمد موشورا له خپ د مؤسسینو

یادې  وحدت جریدې د د مسؤل په توګه وټاکل. د نشراتو د شفیع هللا کارورز او مسؤل سکرتر احمد درنذی
 هغې پر شوې چې د راجستر روسیې په عدلیې وزارت کې ثبت او ددې ټولنې اساسنامه  د ګڼې په حواله،
 فعالیت ته دوام ورکوي.بنا ټولنه خپل 

 

 :ټولنه افغان میرمنو کې د په ماسکو
 

الیت دایره داسې تنګه شوه چې فع عادي ژوند او د ،له راتګ سره سم کۍپه افغانستان کې د ټوپکي زوروا
 زرو وتلو سل ګونو له دایرې نه د سره اور د ټوپکي زورواکۍ د ممکن و. نا اوسیدل اصال   کې په نو نور

 دې میرمنو او د کې مهاجرې شوي دي. غلې ماسکویپ افغان میرمنې او په ډله کې په زرګونو افغانانو
 ښوونکو، غانستان کې یې د ډاکترانو،فچې په ا دي، خاوندانې او روڼ اندې زدکړو لوړو اکثریت د پیغلو

 کې کیني؛ دوی اوس دې ته اړوتلي دي چې په کورونو صفت کار کړی دی.په  ژورنالیستانو، هنرمندانو
مثبت  یو په ژوند کې یې د او اوچتولو د غږ د افغان کړیدلو میرمنو د مصروف ساتلو، ن دځا دوی د خو

 ه.ټولنه جوړه کړ افغان میرمنو د اطربدلون په خ
په  دې ټولنې مرکز د جوالی پورې درې سوه غړې درلودې. ال ترم ک ۱۹۹۶د ټولنه  افغان میرمنو د

 ملي او خپل هیواد د کله د ،کلهافغان میرمنې  .ونځي کې وپه ښو ماشومانو افغان مهاجرو کې د ماسکو
 :رخې درلودېدوې ب دې ټولنې ځلې.لمان ورځې یې دا تاریخي ورځو په مناسبت سره ټولیدې او

 
  زدکړوبرخه، دــ  ۱
 برخه. عملي کارونو دــ  ۲
 

 :له پاره ښوونځي کوچنیانو افغان مهاجرو کې د په ماسکو
 

خو بیا  ،کې ژوند کاوه ړاوپه ک او بې سرنوشتۍ او غانان په سیاسي خالکې اف سره له دې چې په ماسکو
 کې وو. په فکر دکړوز د کوچنیانو خپلو هم ډیری افغانان د

نځي وله پاره پنځه ښو کوچنیانو افغان مهاجرو په نوښت د افغانانو کې د معلوماتو له مخې په ماسکو زما د
 چې نومونه یې په دې ډول دي: وي وو،جوړ ش

 
 :ښوونځیـ د کوزمینکي ۱
  

 کوزمینکي د ې دکه یادیده چکوزمینکي په نامه ځ د موقعیت درلود. کې په منځښار دا ښوونځی د ماسکو
ادارې له  د مهاجرینو د ملګرو ملتونو پروګرام د ښوونځي کوزمینکي د د په سیمه کې پروت و. میترو

 خیریه مؤسسې له خوا عملي کیده. د اکلیبر د او خوا تنظیم
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  نځی:وکمپ ښو زیلیوني ګراد د ـ د ۲
 

زیلیوني  په والیتي سیمه  د ماسکو د ،خیریه مؤسسې په مرسته د اکلیبر د په مټ او افغانانو دا ښوونځی د
 شوی و.په الګر)کمپ( کې جوړ افغان مهاجرینو د په ښارګوټي کې دګرا
 
  ـ د ویربیلکي د کمپ ښوونځی:۳
 

په والیت  د ماسکو یریه مؤسسې په مالي مرسته دخ د اکلیبر د اوپه نوښت  افغانانو دا ښوونځی هم د    
 شوی و.په کمپ کې جوړ افغان مهاجرینو د ،کې ویربیلکي سیمه

  
 ـ د میتیشې ښوونځی:۴
 

 خیریه مؤسسې له خوا تمویلیده. د اکلیبر چې د شوی و ښوونځی د میتیشه په سیمه کې جوړ دا    
 
 
 :افغان(مهاجرین مکتب ابتدایي ـ ماما )۵
 

م کال په اکتوبرکې تآسیس  ۱۹۹۶ له خوا د ښاغلي سید اعظم اخګر چې د شخصي ښوونځی و دا یو    
 ستوپول هوټل کې فعالیت درلود،اسیو په تجارتي مرکز افغانانو کتب دکې دې م په لومړي سر شوی و.

فیس په بدل کې افغان  ي ددې ښوونځ والي په وجه بل ځای ته کډه شو.ړلو کرایې د ځای د وروسته د خو
 ته تدریس کاوه. کوچنیانو

 

  کودکستان امید:
 

دا وړکتون هم  یې درلود. مرع کالو ۱۲تر  ۵ه ماشومان منل کیدل چې له هغ افغانانو په دې وړکتون کې د
 خیریه موسسې له خوا تمویلیده. د اکلیبر د

سمه ده چې اکثریت  کامالضروري دي چې دا  دې خبرې یادول هم ډیر ه برخه کې دپ د ښوونځیوو
تدریس کې  ښوونځیو له بده مرغه چې په یادو خو سره مینه درلوده؛ کړو کوچنیان له زده د خپلو افغانانو

په  تجربې له مخې لیدلي حال او سترګو د زما د .هم ښکاره وو یې دالیل دومره مثبته پایله نه درلوده.
 په تیره په داسې دومره موثرنه وي، مورنۍ ژبې زدکړه، پردي چاپیلایر کې په مورنۍ ژبه تدریس یا د

 .کې دي ژبې سره په توپیر وړو او کړو کلچر، څه یې زموږ له چې هرکې  چاپیلایر
پاره د تدریس په  له درسي ساعتونو ټاکلو څو ان په اونۍ کې یوازې دکې افغان کوچنی ښوونځیو په یادو
مزدورۍ په  ا به یې دی ه ژبه په بل ښوونځي کې تیراوه اوټول وخت به یې یا په بل نور حاضریدل، خاطر

 کلک یرغل الندې وخت تیراوه.  رپردۍ ژبې ت او ي کلتورپرد جریان کې د
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 څلورم څپرکی
 

 :نا  لیدلې،  نا پیژند لې ال رې
 
د پیل  پړاود وړاندې تګ او مهاجرت د بل  الرویانو الرورکو د چې ماسکو مخکې هم یادونه کړې وه،ما 
ې په نا مالومې ب او ډک کې ژوند له کړاوونو په ماسکو تختې حیثیت درلود. د خیز د له پاره کیدو

غربي اروپا په لوري په  وروسته خپله الره د کړاوونو له ډیرو مهاجرینو ځکه اکثرو سرنوشتۍ لړلی و،
 نښه کوله.
چې په  دا ودلیل یې هم  هیوادونه ښه ایسیدل.هالند  له پاره انګلستان او خلکو کې د ډیرو وختو په لومړیو
 مهاجرینو هم د په هالند کې ډیره وه اوزمینه هم  کولو څنګ د کار تر ژرمالومیدو سرنوشت د لندن کې د

 نشنلیتې ورکوله. یې ژر او ښه و قدر
زړه  هغو ډول چې د کې هغه کوترې وې چې په هر په السونو الر ورکي الرویان د قاچاق وړونکو

 .الوزولې او یا یې په پنجرو کې بندولې غوښتي وای،
 :کې داسې انګیرله چې ړي سرمما په خپله هم په لو

 ځای ته رسوي؛ وړ نظر امن د په عزت او غه یې الس نیولی،ه ،پیسې ورکوي مسافر ته چې یو هغه چا
 او مسافرت په نیت ځانبیا  پرده هلته پورته شوه چې خپله مې د خو زما له سترګو خبره داسې نه وه. خو

 ته وسپاره. انسان قاچاق کوونکو د پیسې
دوی د  ځان ته یوازې خلک نه دي، ساده او څه قاچاق وړونکي د انسان دا دا یوه عجیبه سلسله ده.

او  مخنیوی نه کیږي قاچاقو د مخدراتو هماغسې چې د شبکه ده. خلکو نښتو د پورې فیا په لمنونړیوالې ما
یوی یې د دوی په الس کې دی او مخن هم د (قاچاق) د انسان ترافیک نیولی دی؛ مافیا په خپل الس کې

 .اوس له پاره نا ممکنه دی
کې ځان ته ملګري پیدا  هیوادو اروپا په اکثرو غربي شرقي او د ډول افغان قاچاق وړونکو دا چې څه
دوی برید له هرې کرښې چې  د ،پله ولیدلپه خ ما پټه خبره ده. رموزه اویوه م دا کامال   کړي دي،
بیا سمدالسه مسافرین بل داسې چا  الره، خپل کور ته مالومې وي لکه د اسې ورالرې د اړوي،مسافرین 

 ځایونو ته رسوي او وړ نظر دکې دننه  یت په ښارونوبلد ته سپاري چې هغوی یې په ډیرې زړورتیا او
 خوندي کوي 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
دا د دوی اصلي  چې دوی عام خلک پیژني، نومونو په کومو ومیږي.لاصلي پته نه ما اصلي نوم او یې

نوني قا ویزې او پاسپورتونه، اصلي نومونو دوی په خپلو .غوره کړي نومونه دي بلکې نور نومونه نه،
 نه شي. یې خو پیدا کوالی پسې ګرځي، پولیس ور سفرونه کوي. او ګزارو نورمال ګشت  ژوند لري.

د یرغمل  مسافر په حقیقت کې نور 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 ،حثیت لري

رسیدو  د حرکت شیبه او د نځ کې را ایسار وي،په م نوشت د دوو شیبو مرګ سر او ژوند د مسافر د
 د حتی کال ته وغځیږي. او کله هم میاشتو ته او ورځو کله شپو ساعته وي او دا شیبه کله څو شیبه.

ې نا نا لیدل سره مخامخ وي. ډول خطر هر له شیبې پورې مسافر رسیدو تر حرکت له شیبې نه بیا د
 ،وندېرک ورشوګانې، ټیټې تپې، جګې او بحرونه، دریابونه، ډنډونه، اوبو د ځنګلونه، پیژندلې الرې،

 زندانونه او حتی وژل پولیس خانې، ،تندې لوږې، مړي ورکیدل، ژوندي او د په اوبو کې ډوبیدل، وهل،
 هم په کې وي.

 ته تسلیماوه. ځان قاچاق بر پیسې اونه په لوی الس خپلې کې له مجبوریت  الرویانو په ماسکو الرورکو
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زه باید  له پاره وتلو غربي اروپا ته د له کېیپه پا مزدورۍ چې د خو زما خیال داسې وکې  په لومړي سر
پایه پورې په دې  تر خو ټول ماشومان مې ورباندې وباسم؛ چې خپله میرمن او کړم، دومره پیسې برابرې

څه شته یې  یو په منځ کې داسې خلک هم وو چې افغانانو اوسیدونکو یه کې دپه روس بریالی نه شوم. کار
مرسته به یې  چې الرښوونه او کې څوک خپلوان وو کانادا امریکا او رپا،یا به یې په غربي او درلودل او

 سپانسور کیدو له الرې به یې وغوښتل. نو د الس کې نه وو، هیا به یې که هیڅ هم پ سره وکړه او ور
له پاره به  هوایي سفر د وه.تکل به یې کا هوایې سفر د تګ جنجالونه مالوم وو،ته چې د مځکني  چا

یا له  ته جوړول، ي پاسپورتونه ورله پاره به یې بهرن هوایي سفر د او ډیرې پیسې غوښتې قاچاق وړونکو
 پخواني شوروی اتحاد له کوم بل هیوادنه. یاهم د روسیې نه او

اداري فساد  منځ ته شوې وه او بي ټیپ آزادي راکې نوې غر هیوادونو اتحاد په غړوپخواني شوروي  د
له پاره د روسي  روسي افرادو غیر په بدل کې د همدې دلیل له مخې د پیسو د روان و؛ښه په مزه په کې 

   ساده کار و. یو پاس جوړول
هم نه مصرف  وه تن د وتلوی یوازې د مصرف پیسې څه چې، الرې د دټولې کورنې  دا وخت ما سره د

ۍ کې چې کومه کال په جنور ۱۹۹۴ د چې مهم یې دا وو ټولو تر خو دالیل وو، تش الس ډیر زما د .و
 راکټونو دوی د د ې وه،شاه مسعود جان؟ په منځ کې پیل شو حمدا دوستم جان؟ او جګړه د ګلبدین جان؟
 زما دپه دې پیښه.کې  لګیدلی و.ګنځي باندې استو نۍ پرکور د زموږمکې  مکرویانو یوه ډالۍ په څلورمو

چې بیا  ټوټې شوی و، ،داسې ټوټې چې د قرآن شریف په تالوت ناست و، خاوند صالح محمد مشرې خور
ټپیان بل په سر په شا او یو احمدشاه، او شاه محمود وه ورونهزما خپل د پیدا کیدې.یې د وجود ټوټې نه 

 شوي وو.
 ود و.الس کمب یو خو له پاره را ټولې کړې، خښولو د وجود ټوټې مو اوښي دمې کیسه کوله چې د  ورونو

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

البیلو ساختماني یوطن په ب پاسه دیرش کاله د څه دو السون کړای شووح محمد خان په همدې غوڅ صال
 خو ،له جوړولهاجوړولو له پاره د سمنټو مس ورونو دک د یوه ځانګړي ماشین په وسیله د شرکتونو کې

الۍ دوی ډ او یوه صادق مؤمن ته دا د یوه صادق کارګر وطن د قهرمانانو؟ دغه ستړي السونه غوڅ کړل،
 وه.

 د وسیدو په مرسته دا ګاونډیانو تنو څو اوښي مړی د د ا ورنوزم وحشت روانه وه، خپل شدت اوه په جګړ
مړي  تې آرامیدو سره یې دشان جګړې له لږ وروسته دچې  کړکۍ الندې خښ کړی و تر څنګ، بالک تر
 هغه پلرنۍ هدیرې ته لیږدولی و. بیا یې مړي د او کړي وو هغه کلیوال خبر د ورونه او
 هیڅ نه کیدل، زما له السه نور ورسید، ته را پورې ماسکو موږ رتر غم خب وخت کې چې دا د په هغه

 داسې تل پاتې کړ: غم لړلی حالت خښیدو او ده د وژل کیدو یوازې دومره مې وکړای شول چې د
 

        

 ځنازه
 

 باران کې د مردکو
 

 وکیوتوت څو
 

 ځنازه باز د یو
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 باز ځنازه د باتور
 

 وسپارلهته  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
 

 ښه سوځیدل ډیر او
 

 ظلم چم کې هلته د
 
 توییدې په لپو نه، وینې په څاڅکو

 
 نه غوړپونه کول واکمن ور تور مرګونو د او

 
 نورهغه ښار نه و ښار

 
 قهر باران د او اوسپنو اورد 

 
 ،نه په شیبو
 

 ،په ساعت نه
 
 ،نه په ورځو
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 کلونه دي را اوري پسې دا څو
 
 کلي د هر یو
 

 کې الرو کور یو هر
 
 ،یوه نه
 
 ،دوې نه
 

 کربال وې جوړې په زرګونو
 
 نه اوښکهوه نه کومه چیغه 
 

 لګیدلي په زور سکوت وو باندې مهرونه د خولو په ټولو
 

 به ایګوخان ماتاوه دا سکوت 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

 
 مرګ ته د ژوند ورکول

 
 لوري خوره چوپه چوپیا وه په هر
 

 حکومت کولو خلکو دغو پر وحشت ډار خان دوایګ د
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 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 ګالن سوځیدل
 
 کیوودې توت
 

 ځنازه دې باز د
 
 واخستله په وزرو

 
 نه له نا آشنا خاورو

 
 له آشنا ظلمونه او

 
 کې لرېچیرته 

 
 د مراد سیمه کې

 
 ته وسپارله خاورو

 
 کال جنوري ۱۹۹۴د 

 
 ماسکو
 
 روسیه
 

 له کابل نه د ټول تاسو ویل چې کې و له دې پیښې نه وروسته ما خپل ورور شاه محمود ته په تیلیفون 
نومي یوازې زما حنیف  ته تیاروو، پریښودو ي کورپه ګډون ټول د کل مور زما د وزئ، په لوري و پیښور
 ژړا ویلي وو: ،په ژړا ورور
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  «...کړم څراغ مړ کورهغه د  دله کور نه و وزم او  پالر زه څنګه د»
 و ته را ماسکو ستونزو وروسته له ډیروما څه چې په الس کې درلودل، دوی ته مې ور ولیږل او دوی 

  د پولۍ پړق ته کینول.فغانان یې ا بلکې ډیر ،ران نه یوازې زهبیا په روسیه کې شدید پولي بح یدل.رس
رف الرې ټول مصا د واوالدون او ېمیرمن ېلپخد کړای چې  نه شو اساس ما و پر دالیلو ټولو دغو د

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

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

 په ما سپارلې. پورې بیا راتلو تر امانت ډول
ورځې یې  څو سره لیدلې وې، ماله دغه پیسې  خلکو د بد ماشانو او داسې انګیرم چې روسي لوچکانوزه 

وه سیمه ده چې په په یوه څنډه کې ی مسکو د ر یې په نښه کړې وه.تګ ال ته د زما کور تعقیب کړی او
دا  ځکه افغانانو درلوده،افغانانو په دې سیمه کې استوکنه  څنګه چې ډیرو بیریلووه ورته وایي،روسي کې 

 خیرخانه بلله. سیمه
شرقي  م دوې برخې درلودې.دې خیرخانې ه مسکو د یدم.نۍ سره په دې سیمه کې اوسهم له خپلې کورزه 
کې ونو سرونه  اړو خواوووریل کرښې په د د کړې وې. ریل کرښې سره بیلې دا دوې برخې د غربي. او

قي برخې نه غربي برخې له منځه له شر همدې ونو له کاره دره ورځ وروسته زه باید ه هسک کړي وو.
 ته پورېوتی وای او خپل استوګنځي ته مې ځان رسوالی وای.

تنه  سر څلور ریل کرښې پر که ګورم چې د روان وم،لوري  پرر کو په منځ کې د ونو دیوه ورځ چې 
 کې خپلو منځو موسکي شول او سره زما په لیدلو څاري، یه پوه شوم چې دوی زما الراله ور .ديناست 

بیرته  ته رسیدالی وم چې د له بده مرغه داسې ځای خو وه شوم،زه په موضوع پ ویل. یې څه سره و
زه چې  نه وغوښتل. سګرت یې را ،جګ شو تن را یو دوی ته چې نږدې شوم، ات نه وو.امکان ګرځیدو

که کتل  پسې شول. دوی ټول را شوم. نه تیر ښوی ور سره همګپه نه ګړ، ور مې ځان په خبره پوه وم،
 ما برید وکړ. ډ نه یې پراو ځنو پرته له څه ویل ،ځنځیرونه وو او برقي ډنډې لیسوومې په السونو کې د پ

 هغه هم خوار چیرته یو، او چیرته څلور نه کیده، خو شیبو کې مقاومت وکړ، څو شانتې،رپ  سترګو ما د
د نږدې  ه کوه هیڅوک نه وو.خو د م دوی وو،  د وکوه ونې وې، خوا شا و بې قانونه مهاجر. بې اسنادو
په منځ کې سرک ته نرۍ  اراژونود دوو ګ ګاراژونه ایښي وو، له پاره اوسپنیز موټرو غاړه د سرک پر

 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:، مځان سرک ته وباس

 وهئ چې ولویږي. یې و په سر
جملې په  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 مې الس لرلی بکس اوسره  اوریدلو
دوی  رساوه. ې ځان وسرک پورې م وکړه چې تر سره مې دومره یاري را پښو خو په ځان نه پوهیدم،

ې ځانونه سترګو په رپ کې یې دونو په منځ ک بیرته په شا شول او د جرآت و نه کړ، وتلو را سرک ته د
 ورک کړل.

ارواح مې په  د ډار او ډډې مې شنې السونه او مات،مې  سر په آیینه کې مې ځان ولید، ته چې الړم، رکو
 .کې ننوتې وه وجود

که اوه  شپږ هما سره ایل وخ سره لیدلې وې، کې یې له ما چې په بازار په تمه راغلي وو پیسو دوی د هغو
چا ته باج  خو بیا هیڅ خبره نه وه، که مې هغه ورکړي وای، معاول کیده. ډالرو چې د شلو سوه روبله وو

 .بیا تیښته وکړه ځکه مې لومړی مقاومت او ښکاره شول، ته پیغور را ،تسلیمیدل او ورکول
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 ځای ته و کار له بلې الرې نه مې ځان د شوم، نه سبا له ډاره په پخوانۍ الره تیر هغې ورځې په د
چې افغانان  څه ویل. یو بدن زخمونو څیرې او د زما خو ویل، نه پیښې په اړوند هیڅ و ته د ما چا رساوه.
 .زما حالت یې ولید ل اوټول شو را باندې را نو ،شول خبر

نصیحت  ښو کله دوی ته د ما به هم هر احترام کاوه، دوی زما ډیر وم. افغانانو کې هلته زه مشر په ټولو
یې کاوه چې  چې ټینګار ی کې ځینې داسې کسان ووپه دو خو زما په حالت افسوس کاوه، ټولو کاوه.

 .شتهبد ماشان نه  نه څوک قوي او له موږ وښیه، خلک را ازې داوته ی استاده ته موږ
باندې  څه یې ور په رښتیا یو لک په الس ورغلي وای،که هغه خ خون ګرمه وو، دوی ټول زلمیان او

 چاړه ګرځوله او ای کې یې همغوندې ځ چې په ماسکو داسې تن و یو ال ه تیره بیا په دوی کې خوپ ،کول
 وارونه یې کول. چړو د

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

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

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

چا  لکه د او و په الس کې بوتل بیر یو جلۍ اوکله یوه روسي  سره به هرمحمود نومي  اوسیدونکی و.
 وهلو دټول افغانان مې قانع کړه چې زما  نور یې تر الندې نیوه، سر کله یې تیږه پاس اچوله او خبره هر

مې  ته و ې ته کړ وربیا مې دی یوې څنډ .یوازې محمود نه قانع کیده نه ګرځي، په موضوع پسې و ډبولو
 ل:وی

 ګوره هلکه!
 او... قانوني ژوند نه لرو له بلې خوا قانوني اسناد او یو، فرمسا اخو یوې له موږدا پردی وطن دی، 

جګ  ،ځکه جګ کې یې افغاني وینه چلیده، په رګونو څه د ځوانۍ نشه او نشه، روبی کې څه د ده په سر د
 زندان دی او یوازې نتیجه دې کار چې د پوه مې کړ نشه موږک کیسه ورته تیره کړه او دبیا مې  الوت.
په دې ډول مې ځان له یوه  اوته مې ولیږه  کار او مې سړی قانع کړ وسته له ډیرو خبروور .بس

 پیښیدونکي جنجال نه خالص کړ.
په هر صورت ماسکو او روسیه ما ته سور تنور شو او گوزران مې په کې ډیر ستونزمن شو، نو هماغه 

ه مې بیرته وطن ته مخه کړه، هلته په رسیدو سره پوه شوم چې لویه تیروتنه مې و چې له خپلو بچو سر
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 ته ویل چې: ته کمونست یې، تا په پخواني رژیم کې کار کړی، تا په 

ل یو کتاب )د کوچنیانو ادبیات( کې ډیر داسې کتابونه او لیکنې یاد کړي او را اخیستي دې دي چې هغه خپ
ینده ګي کوي او روسانو لیکلي دي او تا یو شمیر داسې مقالې خپرې کړې دي چې اکمونستي افکارو نم

 هغه اسالمي روحیه نه لري، او...
له ما سره حساب وکړي، نو هماغه و چې ما په  هغوی د همدې خبرو پر بنا په جدي ډول غوښتل چې

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

 شوي وو.
سره یو ځای مسافرو له یوې بلې ډلې بیا یې ماسکو ته و رسولم،  زهوروسته له لنډې مودې نه قاچاقبر 

خپل یاد  م، خو بیا مې په الره کېد الرې ټولې پیښې ولیک ه کوالی چېشوته دا موقع برابره کړم او ما 
 اسې وه:ولیکل. له ماسکو نه وروسته کیسه ددویم ځلي داشتونه له السه ورکړل او دلته مې بیا 
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په یو کور کې دیره کړو او وې ویل چې زه بیا تیلیفون در ته کوم. سم مې په یاد نه دي، دویمه که  برقاچاق
د  کت دی.ساعت وروسته حر یوچې  تیلیفون وکړ قاچاقبر بجې وې،ې یولس ورځ ددریمه ورځ وه، 

 لیکل کیدې او تلې راتلې: له پسې جملې پر سترګو وړاندې څو مې تر حرکت د توري له اوریدو 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

 
 نارینه ناست و، افغان په جلب یو د بالک مخکې د یوه روسي الدا موټریو ساعت وروسته را ښکته شوو، 

په اشاره  ډریور ،هو هشا سیټ کې یوه افغانه میرمن له یوه ماشوم سره ناست د چې په اصطالح قاچاقبر و.
له حرکت  سره کیناست.ته له ښځې  فضل شازما د الرې ملگری  پوه کړم چې مخکیني سیټ کې کینم،

 ویل: چلوونکي و موټر سره سم د
ماشومان  نه  میرمنې اوسره چې  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 هیله ده چې د شته،

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

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

ودې  را ،دې څنګه کړل ته نه ویل چې مسافربل  په تیلیفون کې به یې یو ویل کیدل.کې  څه په شفر هر
 لیږل که نه؟

 ویل به یې: 
 «زدې یا نې؟ بار»
ته  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  نه د له موټر
 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 ،تنه په کې ناست وو
 څو سره سم روس ماما له خپل کلتور لو.رته وسپایې یوه روس  موږ او همالته پاتې شو افغان قاچاقبر

وروسته پوه شوم چې هدف  خو ته وایي، انګیرله چې ګنې موږ داسې وما  ولې.ښکنځلې ک مور شیبې د
 ته تسلیم کړو. څه نا وخته ور لږ څاروي یې ځکه چې موږ و، افغان قاچاقبر یې
 

 که غوجل:، کور
 
 که پاکستانیان، باندې پوه نه شوم چې هندوان وو ور ژبې، اردو کې دوه فضل نه پرته په موټر او ما له

نځي کې زما پوهنتون ادبیاتو پوهکابل  دواړه د افغانان سره ناست وو. ماشومانو دوودوه افغانان له 
په یوه ټولګي کې درس وایه چې همالته سره آشنا او وروسته یې واده سره کړی  دوی دواړو شاګردان وو.

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

کې ده  په بدل دې کار دا چې د و. ست ډریورچُ  خوماهره او ډارن، تند مزاجه، دا اوسنی روس ماما ډیر
 سپارل شوي څاروي د دا ور وظیفه یې دا وه چې خو په دې پوه نه شوم، ورکول کیدې، ومره پیسېڅته 

 تسلیم کړي. ور بل چا ته بلکې په شمیر نه په نامه، ېباند پوله برید پر اوکراین د روسیې او
 سره لکه چې ښه ور ډریور خو پیرې ډیریدې، هماغومره کنترول او ته نږدې کیدو،څومره چې سرحد 

ته  حرکت الس ور وروسته به یې د تایید او یا یوې جملې ویلو له یوې اشارې او قراردادي وي، بلد او
 وښوراوه.
 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  نرخ د میدان ښار ک ولیدل چې کټ مټ مې دکې مې داسې خلپه کلیو کې ما داسې کلي او
 د ،آذانونه کرکړې او ،یدلګرځ چرګانو کې د کوڅو په څاروي، سره والړ وکورون ،کوڅې را یادې شوې

  او... غپا سپیانو
  پښتنو دا خټین. د خو کورونه پاخه وو، روسانو چې د په دې کې و توپیر وکورون هغو ودې ا د خو

 پناه شو. به یې له سترګو پسې کتل چې موټر موټرپه هغې  تر سره به کلیوالو په تیریدو نه د موټر له کلیو
اوسه نه پوهیږي  اوسیدونکي تر هغو بانډې شته چې د راره چې په روسیه کې داسې کلي اوله ق د اوریدو

لیدونکي  د ،سره د ژوند په لیدلو دې کلیوالو د ک دی.سیمې واکدار څو رییس یا د سیې جمهوررو چې د
یوه  نړي د دونکی تعجب کوي چې دلی څه واقعیت ته نږدې وي او ره به یوخب ته لویږي چې دا زړه

 ژوند ولري.دې هلته  داسې خلک او وي کې دې داسې سیمې زبرځواک په قلمرو
پولیس د  ځای یې پولیس ته نه پاتې کیده اوتن پنډ سړی چې هیڅ  ځای یوازې یو کې یو د الرې په اوږدو

ته  موږ وایي، پرته له دې چې څه و یې پرانست اوور یې ودراوه، موټر و. والړ اغوستی و،یونیفورم یې 
 په ځیر نو ل،به هلته څاروي اخیست چې خلکو را په یاد شو، افغانستان نخاس ته د ما کتل. ځیر،یې په ځیر
تاله چې په دې بیه  سره په الس مپسه ل یې د کله به او ته الس کړ حیوان ډډو کله به یې د به یې کتل.

 یې څومره دی او...  عمر ارزي که نه،
 ویل: ته و ډریوراو بیا یې  کړو لیس هم موږ ټول له نظره تیروپنډ پ
 تنه دي؟ څو

لیس ته په الس کې 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 ورکړل.

کله چې له  کوله، ترازو یې تلک و یوازې مور او ته اړم شو بیا ښکنځلو سره سم ډریور له خوځیدو
 بیرته په خپله غلی شو. نو، ستړی شو ښکنځلو

یوه ګڼ ځنګله په منځ کې  د ،سرحد ته نږدېاوکراین  د روسیې اویې  موټر د شپې یوه بجه وه چې
مقابل لوري سره په  قهر او کله په ښکنځلو بیا کله په آرامه او نه ښکته شو، روس ماما له موټر ودراوه.

 تیلیفون کې غږیده.
موټر  د .تیلیفوني خبرې اوږدې شوې رمه یې باید بل چا ته سپارلې وای. وه، ده وظیفه په خالصیدو د

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

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

 .وماسکو کې روسي پولیس
ځنګله په منځ  د پرته له کومې خبرې یې په بیړه حرکت وکړ. او ستون شو شیبې وروسته سړی را څو
یوه  لس دولس دقیقې وروسته د و.ورو روان  ډیر موټر له پاره الر وه. ټیرونو د دوویوازې د موټر کې
یې  ور کور د او پیدا شو مالوم لوري را تن له نا یو تړلې وه، روازهد کور د مخې ته ودرید. کور
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 ویل. څه یې سره و ې ته شول اودوی دواړه څنډ ویل شول. و ننوتلو ژر آرامه او ته د موږ پرانست،
 لکه مځکې چې خوړلي وي. په رپ کې داسې ورک شو،سترګو  سره د له موټر ډریور
نه کومه  نه کټ، نه کوم لوښی، نه فرش، دی. تر بدله غوجل نه هم  چې دا کور پوه شوو ته په ننوتلو کور
کې یو تت شانتې ګروپ یوازې په دهلیز ره. اتپه تی ،تمتور شی و، بس یوازې یو نه بړستنه، ه،کتوش

دوې کوټې وې چې  میخ شوې وې.پردې  خیرنې مردارې، ،غوندې ډبلې ځالنو غوا د ته د کړکیو لګیده.
 کوټې ته ماشومانو سره ننوزئ، دې وړاندې ویل چې تاسو و ته ښځو موږ ته الره تللې وه. ېله یوې نه بل

 ته څو یا رمه واال موږ دې نوي آمر ،دې وخت کېپه  ځای شو. ی پربه په دې بله کوټه کې ځا موږ
 خبرې واورولې:

 ډیان پوه نه شي چې دلته څوک شته،نږدې 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،
پوښتنه مې ځینې وکړه چې رفع حاجت به  رفت په نامه مې څه ونه لیدل.دتشناب یا ب د وکتل، وخوا ما شا

 چیرې کوو؟
په پښه ټیل واهه او  سطل ډوله لوښی یو کې یې دهلیز په موسکا خپره شوه او تمسخر د سړي په شونډو د

 وې ویل:
 دی په دې کې یې کوئ! دا

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

 خوشالي. افغانانو لکه د خوارو سترګو رپ کې داسې ورک شو خپله د اوکولپ کړ 
هم  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 تا به ویل چې نه خوت،
افسوس  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 ،وښوراوه سر

د راتلونکې  ،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 د نا مالومې راتلونکې په باب. په باب،

 وکړ: یې غږ ،کويچې  فضل لکه غال
 استاد کجا ستي؟
لکه شل چې  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، په څښیدو ،وي
بې  ،بې بړستنې ،په ډول د څارویوعمال   شپه مودا  خو په سترګه کتل، څارویو ته د موږ خو قاچاقچیانو
 غوندې پراته وو. یوورپه رښتیا هسې څا ،بې بالښته تیره کړه توشکې،

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

 وه. اوږوو او اروا باندې بار
 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، ټول بیخوبه او کتل،
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 لښکر: یو کرم او یو
 
پ دی چې په دې بد چانسه ګرو ډله څومره کم طالع او ه کې مې داسې انګیرله چې دا زموږتیارشپې په  د

مې  خوا ه زما سترګې پسې خالصیدې شا وهغومر ،چې څومره رڼا کیده خوسهار سرنوشت واوښتوو؛
 وسترګ  خپلو د نږدې شوم، ښه ور له پاره شته. لوستلو څه د چې یو کوټې دیواله ته مې پام شو د کتل

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

 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؟ ښاغلو

 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

 
 د .لوږې ژړا پیل کړه د ماشومانو خو څه نه ویل، لویانو نس په وږی کیدو. و وا وخت په تیریدو

او ولیدل شول ونده ده که ګوري حویلۍ کې وړوکې کر شانتې جګه کړه، نا چاره پرده لږ پالر ماشومانو
 د او یې پرده لرې کړه ورو دی. عاجلې استفادې له پاره تیار کرم دکې  شویو شیانوکرل  چې په ټولو

 بیرته را ړه وشکاوه اوکرم یې په بی یو باندې ووت، ستونزمن ډول د کړکۍ له واړه سوري نه په ډیر
کې اوبه  پاره په وړو پالستیکي بوتلونو له څکلو یوازې د موږ له پاره اوبه نه وي، مینځلو م دکر د ننوت.

 درلودې چې هغه هم خالصې شوې وې.
 ،یوه ،متو ود خوراک له پاره چ کرم پاک او نور، کله چې ډاډه شو ،پاڼې یې لرې کړې مخ څو د کرم د

کرم  د ،هم په خوراک پیل وکړ او پالر مور ماشومانو د ته یې ورکوله، انوماشوم یوه پاڼه یې شکوله او
پوه پناه  کرم پاڼې داسې وخوړې او د لویانو بیا نو ،هغوی چې بس کړه پاڼې لکه چې نه تمامیدونکې وې.

 پوه پناه کړ. چې کابل تاالن او کړې لکه ږیرورویې 
وډۍ 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 راوړې وې.
 ()ښه اشتها پریت نه وه اپي تي تې

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

 حالت او پولیسو د کرښې او برید د ،حدونهری هم سدو ډیره موده وساتي، چې موږ یم نه وتصم خوښه او
چې موږ  زامن نه وو ترور څه د دوی زموږ کاوه. تصمیم فکر نه تګ پر تګ او بیا یې د موقعیت څاره،

ته  بل چا څه وخت موقع برابریږي چې موږخپل وارته کتل چې دوی  عزت ساتلي وای، په خوښۍ اویې 
 خالص کړي. خپل ځان له مسؤلیت نه وسپاری او
په رڼا کې پوه  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 ې څوک چیرې ناست دی.چ شوي وو

 راځئ سرونه به کیږدو. اوس خدای راوستې ده،
ل داسې 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 لکه چې د
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زه نور هم  شو، باندې د موټرغرهاری ترغوږ نه وم خالص چې د هرتچُ له  بیغمباشۍ د هندوانو زه ال د
 سره را له ساتونکي زموږ تنه نور دوه او پرانستل شو ور څپهاری شو، پښو د شوم. په آواز غوږ ورته
 سمدالسه یې له ساتونکي نه پوښتنه وکړه: ننوتل.

 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

 .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، ټول په بیړه و

 دلته دوه تنه نور .ویل شول و ښکته کیدو ته د موږ ودریدل او ساعت مزل نه وروسته موټر له یو تقریبا  
 راوستي دي.انسانان یې  تا به ویل چې د منځنیو پیړیو وو، سره والړ وجام او څیرو ینه له عجیبورنا

سره سمدالسه تري تم  وله خلک له موټروډ آمر ،ته تسلیم کړو هغو په ډول په شمیر یې د پسونو موږ
 شول.
 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 د ودرولو،
 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  نه... او او نه ښار نه کلی، نه ځنګل، نه اوبه، نه وچه، مالوم نه وو،ته هیڅ  الرویانو ورکوالر
 .کوم هیواد په حریم کې یو چې د وو نه ځلې ال په دې هم خبر

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

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

سیمې هغې  ښایي د ډنډ و. د انساني فضالتوبس سم دم  ساده اوبه نه وې، دا اوبه هسې .ونیسوکې  السونو
په  ځنګلونو سره د یې له اوبو بدرفت مواد ن نه درلود چې دمنظم کانالیزاسیو کلیو او خوا ښارونو و شا

 ډنډ ته لیږدول کیدې. منځ کې دې ستر
 

 کا کا ډنډ او:
 

 سره مخامخ شوو: جدي ستونزو چې له څو درې یا درې نیم ساعته مزل وکړ تقریبا   موپه دې ډنډ کې 
لکه  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 اوبو بوی، د
 سوامی بس سم دم د نه هم زر، اونه سل  شل،نه  ،نه لسڅنګه میاسي؟  چیچل وو، میاسو بله لویه ستونزه د

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

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

 ښویولو. کله لرګو او خټو
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 خو ته حاجت نه شته، وپنډکی ولوی او کالیو چې ډیرو کې ټولو ته ویلي و په اول سر اقبرجان؟قسره له دې 
لکۍ چج یې په  کړی و)موږک په سوري نه ځاییده،نډکی جوړوسه پورې ځانته پ یوه تر هر ته وایي. چا

 (.ړهاپورې وت
چې  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، نارینه نه و ور
 نه پوهیدو موږ سره وکړم. ور کلن ماشوم مرسته غیږې د څلور چې د زما یوازې دومره له السه کیده

 ساتونکي پوهیدل چې په یوازې دا دوه تنه زموږ وو، سر الرو بس په ورکو په کوم لوري روان یو، چې
 وباسي. کومې څنډې ته مو بوزي او کوم لوري مو
ما له  کوئ. چې ژر وکړ کله به یې غږ ،کله غلي روان وو، ،هیڅ یې نه ویل ،پسې ور موږ ،دوی روان

دومره اوږدې الرې  د خو کړه چې تاسو مې ور یاده او غږ جگ کړ شکایت د ځلې حوصله ګۍ نه څو بې
 ی. نه و ویل

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

 ویل: ته و په ډول را اخطار کې یې د
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!
 چې نا څاپه د وخت مطلق سکوت حاکم و، یرکاروان ښایسته ډ پر لتیماتم نه وروسته زموږاقچي له اُ قاچ د

 کوت پرده وڅیرله:س د میرمنې غږ فردین د
 «نه شم کوالی خپل ماشوم یوسم. نور ،ستړې یم نه لویږي، رادا ماشوم »

ښځې  ګامه واخستل، چې څو بیا مو ګیر و. خپل غم په جال کې را څوک د هر خوت،نه  و خوله چا غږ
 چغې کړې:

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

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

 بیا یې ولې زیږوي او... نه یې شي وړالی، چې نه یې شي ساتالی او
په یوه الس کې مې  ړلی و.خپل پنډکی مې شا پورې ت بلې افغانې میرمنې ماشوم اخیستی و، ما چې د
په  .کې لکه باران وهلی مړز)مره ړز( لوند خیشت وم په خولو مال و.تپه بل الس کې مې دس ماشوم او

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

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

  :ویل چې ته یې و خپلې مور چغې یې کړې او ،ته وکتل کې ما
 ما در واخله.

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

 ویل: ته و مور یې ور
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 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
ځای  یرې مودې چې په الره کې سره یوډر اشوم تم بیا نو کشید. اودند کاکایت اس که تره از اي امو

 کاوه. غږ اوما ته به یې کاکا ډنډ وو،
 
 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 کې یې دوې په انتظار زموږ او و ډولی سړی یې خوا کې والړ پیره دار
په کراچۍ کې د  ټولو ستړي وو. بدن غړي سست او د دې خیشتې اوجامې لم نه او ځانو مسافرینو د ټولو
چې  کې ټینګ نیولی و په غیږماشوم مې  او ما هم د کراچۍ په یوه څنډه کې ځای ونیو تکل وکړ. سپریدو

 نه غورځوي. اچۍ ټکان یې ورک د
 : ویل ته یې و تنو څو موږ ،راغی« ګاډیوان الال»تللي چې  ګامه ال نه ووڅو 

 چې آس په دې خټو کې درنه کراچۍ نه شي کشوالی. ښکته شئ!
 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 اوواړولې چې زه څه  سترګې راپه دې تمه  یې ته
ته یې  ژبو اردو سره یوه نه دوه کیده. قاچاقبر په دې چې له ښکته شوم، او ورو کړ ته ور مور ماشومما 

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

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

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

تیارې په خوله کې  ځنګله د د له ګاډۍ سره او کړل سره سم ګاډیوان قو له ښکته کیدو ښکته کیدوغږ وشو.
 ورننوت. 

 بیا په یوستوي لیک کې و یرغمل یې هتلر لکه د سره پاتې وو، چې له موږ وږ دوه تنه ساتونکيمز
له یوې خوا تیارې داسې  .ننیستو په ځنګله یې ور بل یې په پای کې، کې او سره پ رکتا د یو درولو.

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

که څه هم  خدای په توکل روان وو. بس د متري واټن وګوري. ل خپل یوچې حد اقالی ل کونه شو چا
چې په  ،ځای کالی ټینګ ونیسي یو خپل مخې نفر څوک دې د چې هر ته ویلي و موږ الرښوونکو وږمز

 نه شي. بله سر
مخکیني  ما چې د روان وو. زما مخکې همدوی ه هیڅ پوه شوي نه وو.الرښود په الرښوون دژبي  اردو
نه ډک بیک په له جاموده  .هغه په یوه خاص حرکت سره پوه کړم چې ما مه نیسه نګه کړه،یکرتۍ ټسړي 

 ځنځیر پ اوقدم سره کل ده له هر د بند وو، وړوکی ځنځیر کلپ او وړوکی بیک کې یوپه  .شا کړی و
 څانګې په مخ ولګیدې،ونو  ځلې مې د څو پسې روان وم.په ده  او تعقیباوه ما دغه غږ شرنګا کوله،

 ډاریدم چې سترګې مې را ژوبلې نه کا.
عا دا وه د خدای ته مو شو، غوږ تر چې ګونګوسی مو دقیقې به تللي وو، پنځه دیرش یا څلویښت اټکال  

 وسپارل شو. خاوندان دي چې باید موږ ور رمې نور چې دا د که ګورو چې پولیس نه وي،
 د ته کړل،سره راغلي دوه تنه یې څنډې  موږ وو. ته سترګې په الر چې موږ دا اوکرایني قاچاقچیان وو

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

خو  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 وروسته بیا په بیلو

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

 او ککړو جامو ککړو د پولیس په پوزه زموږ د ره ناسته وه.خالصه کړه چې افغانه میرمن له ماشوم س
زه شا  یې څه نه وي ویلي. خاطرماشوم په  د ښځې او ښایې ،دروازه یې پورې کړه بوی ولګید. ځانونو
دروازه یې  مزه بوی پرې ولګید،بیا چې ښه په  دا دروازه یې بیرته کړه، ،ښي الس ته ناست وم کې، سیټ
 پورې کړه او وې ویل: زرپ را یرپه ډ

  ې ... دوی له کوم کیناراب نه راغلي دي(د)اي ستاسو مین توالت پریشلي اني ایز ت،یوپ توه یو م
ډریور  ویل، څه و ته بل په پټه یو یې بیا دې له کومه راوستي دي، ویل چې دا ځناور و ته یې ډریور

چې چاته به  ویلي و کې قاچاقبر سکوته په ما موږ خو ځوس ډالره وغوښتل،سلو پن راغی له موږ نه یې یو
 موږ وا سره ښکته شو ور یورډر مخامخ یې پولیس خانې ته بوتلو. وکړ، چې انکار موږ رکوئ.څه نه و
له ځان  کړی یې و، لکه چې سنت اوو دقیقو راغي، پږوروسته له ش ل چې تاسې به نه ښورئ.وی وته یې 

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

 .ته ننیستو عزت سره کور موږ یې په ډیر نو چې نښه ورکړه،
بدلې  جامې مو او ولمبیدو موږ له مخې چلند وکړ. سره یې د افغاني کلتور موږ دا افغان هندوان وو او

تنه وکړه چې دا ځای ما له دوی نه پوښ دي. سرو په ورکوالر او شوم چې هندوان هم مسافرزه پوه  کړې.
 لري که نه؟  کوم مسؤل نفر

 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، السه ډوډۍسمد وروره موږ

 ویل: ده په ډیره آرامه لهجه و
چې غټه  نه نیسي خدای مه کړه څوک پولیس مو و دي، خلک په الرو کې ډیر مخه ده، سهار اوس د
 نه او لوی جنجال لري.اجرم
ماښام  صبر وکړ. مه پورې موماښا تر مجبورا   نو اریدو،،هسې یې له نامه هم ډله پولیس نه څه چې موږ

ماشومان ګډوډ  نارینه، ښځې، افغان مسافرین هم وو. هلته بیا نور کړو.ځای  سره یو ملګرو خپلو یې بیا
 سره ناست وو.

یوې  ډلې د د زموږ او ماسکو ته یې تیلیفون رخ کړ راغی، تن له ډلې نه یو یوه ورځ وروسته د قاچاقبرو
 :میرمنې له خاوند سره یې خبرې کولې

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

 .رسیدلې وو کیف پورې را افغانانو په مرسته تر مسافرو د
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 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 مازدیګر مهال و،

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

نه مخکې نور  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،سافرین هم ورته راوستم

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

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

  «... 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»

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

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

 نه نیسي. و
 روان وو  خلک کې ټول منصب واال شوم ویل کیدل چې په بدرګه کوونکو موټرو وروسته چې زه خبر

 دوی د ،بدرګې ته راغلي وو زامن نه وو چې زموږتره  د موږدوی ز برخمن وو.کې  چې په همدې کار
 له یوې خوا نوریې خالصول  نه لویږي چې بیا ته و پولیس منګولو فرین داچې مس دې له پاره راغلي وو

 وخت ضایع کیده. دوی ډیر کې د ې بیا خالصولوله بلې خوا ی مصرف غوښته او
ور  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 سپارلې وای او
رخه خپله ب ،هغوی ته خپله ،سره کوله څومره دنده تر چیرې هر چا چې هر اصول داسې وو، د قاچاقچیانو

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

السه  یې تر خپله برخه ځانونه یې بې غمه کول او ،مسؤلینو ته سپارل فرین یې نوروامس سره کول. تر
 غوړه مړۍ.غټه اوچا  وړه او سپوره مړۍ او د چا د کوله.

تیارې  د ،رڼا په برخه دی چې بریالیتوب د لیدل کیدل رڼا سره الس ګریوان وو، سهار د شپې تیاره او د
ته ال شیشې نه وې  کړکیو کور د مخې ته ودرید. نا تمامه کور یوه کار د لمن په ټولیدو وه چې موټر

 ته وخیژولو. دویم پوړ کور دپه ډیره بیړه یې  میخ کړې وې،تختې یې ورته  ایښودل شوې او
 .چې په دې معامله کې یې الس درلود و پوړي چارواکي کور لوړ یو سرحدي پولیسود اوکراین د دا د
 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 له هغو سره یې ورځنی تماس درلود او موږ او په دې پروسه کې شامل ووچې  له هغو افغانانو
 معلومات تر پوښتنه وکړم او ،ته خرڅ راوړ نه چې هره ورځ به یې دې مسافرو یا اوکرایني قاچاقبرانو



163 

 

163 

 

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

یا په اصطالح لوړ پوړی  اصلي واکدار کار سړی نه شي کوالی چې د کې په دې سرګردانه او اوږده الر
 وګوري یا وپیژني. قاچاقبر
خپل روابط له ټیټ  انوقاچاقچی مشرانو کوي. یې ګوډاګیان کار ده او قاچاقبرانو لویو مصرف د نقشه او
ټول  ه یې په ټوله مانا پیژني.ن چې دا ټیټ پوړي مشران نه وینې اوکړي وي  سره داسې جوړ پوړو
مسافرینو  ي قاچاقچیان دي چې دپه دې چې همدا ټیټ پوړ ،ته متوجه وي هم همدې ټیټ پوړوخطر

النوته انډیوا نورو ې خپلوی په کرښه برید د نه یې تیروي او له سرحدونو هیوادونو د الرښوونه کوي،
 د اوږدې مودې زندان سره خامخا مخ کیږي. نو ،که دا خلک ونیول شي سپاري.
ویل شول چې  ته و موږ ،سره سم یدوکې ځای په ځای ک ن ـ هنګري په سرحد کې په یاد کورد اوکرای

 چې سرحد کې څوکـ ویل یې  که رښتیا ماښام مهال سړی راغی ـ دروغ و خو رکت دی،ا نن بیګاه حهمد
 دلته ځنډیږئ. یوه هفته تاسو ،ګڼه ګوڼه ډیره ده د پولیسو قیودات او ،وژل شوي دي

ته اچول  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 شوې وې
 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 یې دروازه د ورن او خواړه راوړل سړي به لږ سه وه،کی غوجل ډوله کور
 به شو.
 به ټوکې ټکالې کولې، چا بدې ورځې خندا ګانې وې، د خدای په هیله ناست وو. به مسافرین د بس نور
نیم  کله به ال یو ،به ژړل چا به سیاسي بحثونه کول، چا رت کې ډوب و،به لکه فیل مرغ په چُ  څوک

 غاړې هم کولې.
 یوه ورځ یې په پښتو ه کې ملګری و،سره په ډل تنو پنجشیري ځوانانو له څو پښتون و، یو هلک چې اصال  

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

 

 په کې ګل وکړل مې کرلې چې کوکنارو شولې»
 «ړلـول وکـــونو په غنظیمت، څه ښایسته کابل و

 
هنګري  د وا کې سپاره کړو په موټر یې ماښام راغی چې نن ماښام حرکت دی. خبراووه ورځې وروسته 

 ته یې نږدې چیرې ښکته کړو. پولو
 آسمان داسې شین و لکه د لو.یوه لیکه کې وخوځو هتلري یرغملو غوندې یې په بس تړلي چرګان وو،

 څوارلس یې پوره کړي وو، چټه پیغله وه،ـ لکه د خیر محمد لور ــ سپوږمۍ  له غمونو شین زړه، مسافرو
 غال ورته کتل. ،مې کله براال او کله په غالټوله الر ،یدهتکه سپینه ځل

له  ونو د زموږ الرښوونکو ودریدو. ،غږ وشوچې د دریدو روان وو په پولو کروندو د جوارو د والړو
 مترو درې نیم نه تر څلورو ، چې اوږد والی به یې تقریبا  ېله منځه دوه اوږدې تخت جلګو دڅځه، بیخ 
زما  خو ل جوړوي،نه به پُ له دې تختو وي اوما ویل چې دلته به کومه ویاله  جګې کړې. را ،و پورې

 ره کې کیښودې چې خلک ورتختې یې په شودیا ،عادي اړول شوې شودیاره مځکه وه ،اټکل نا سم وخوت
 شي. باندې تیر

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

 خنډونه جوړوي. ستونزې او یې کې پروګرامونو او په کارونو کې ورته کیني او
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ساعت کې محمدي آذان په  رادیو ده پخوا د ساعت یې هم درلود.وه چې  فضل سره یوه وړوکې رادیو
عمومي سرک ته مسافرین  له خوبه جګاوه. لمانځه له پاره د سهار د یې په ماسکو کې به او کړی و برابر

 رادیو کې الس وهلی و،فضل چې په نا پوهیدنه کې په  جګ یې کړي. راشي او چې موټر نږدې شوي وو
 .شوی و ې برابردوخته په آذان بان بې ېزنګ ی رادیو د

 د کفارو ،وطن کېپه  کفرو ټول هک پک شول چې دلته د شو. څاپه آذان پیلچې نا  ټول آرامه روان و
 فضل په بیړه د ویل یې ژر شئ غږ ټپ کړئ. مسؤلینو منډې پیل کړې او ان چیرې.آذ ځاله چیرې او
 ځاي چیرته او له چا سره و. غږ مسؤلین پوه نه شول چې د یستې اورادیو بالتۍ و

سره راغلی  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 مسؤل تن چې ډیر یو

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

 .برابرې شوې وې سره له سر
 موږ په بې اندازې چټکئ سره روان وو. موټر وخوځیدل. موټر پله مخه والړل،پخواني الرښوونکي په خ

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

شیبه  خدای هیلې ته ناست وو. بس د ته نه و مالوم، او ښکته پورته چا ښه بد سترګې تړلي بندیان وو،
یوه ال په جګ  ډول چرتونه وهل. چا هر هر .کې ویده شول په غیږو پلرونو او میندو وروسته ماشومان د

 ته یې بد رد ویل. ټولو ،نه خپل ته کتل نه پردي ته ږغ
هنګري هیواد په  دچې  خپلوان را په یاد شوون مایل هغه د ډاکتر همای همدې ځنګله په منځ کې ته د ما

 کاوه قاچاقبر د چټک تګ غږ او تالی نه شوالرې  هپ ،وزلی سپین ږیری وبې شوی و. کوم ځنګله کې مړ
له مړي سره یې  اون مسؤل سړي له ځانه سره بوتلل مسافری نور ودرید. یې پښو پاتې شو او زړه لهدی 

نه راغلل  له ماسکو زوی مشر مړي خپلوان او په مرسته د پولیسو وروسته د زوی پاتې شو، لنشپاړلس ک
 ته وسپاره. یې همالته هنګري کې چیرته خاورو او مړي
قانوني مسافرت او ورکې  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 ته هم  ما الرې.

 روسانو چې سړیه ځه ښه ده چې د ،خپله ځان ته ډاډ ورکاوهکې مې بیا په  په څپو رډا او رتونوهمدې چُ  د
 .حاکمیت له دایرې راوتلی یې د هغو د خالص یې او را خو ټکولو له وهلو

ې الس تړلی یجرمانې څخه  او ټکولو وروسته له وهلو این کې نیولی وای،په روسیه یا اوکر که روسانو
 .ته لیږلو بیرته ماسکو

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

خو شیبه وروسته به بیا ګرد  څه صافي کړه، کورهر په خیرخانه کې به دې د ې دوړې.خیرخان لکه د
 ذهن او انسان پر مهاجرت کړاوونه د اوې وطنۍ ب د مهاجرت چاپیلایر کې هم د پروت و.ورباندې 

 څه هیر وي. انسان ډیر وي چې کال دوه وروسته دخاورې اړ داسې دوړې او ژر حافظې ډیر
له منځه متحرکه رڼا  نوو چې د غلي ناست وو،اوشیبې ټول مسافرین لکه باران وهلې کوترې غونج  څو

 همدا قاچاقبران دي، چا ویل چې کاره شوه.امید ډیوه ښ ته د رڼا مسافرینو دا شوه. او ورکیدو په ښکاریدو
کې  ګرځني کوم وړاندې په سرک کې موټرچې نه دا  بل بیا داسې استدالل کاوهبوزي،  راغله چې موږ

شیبه  لکه مرګته  څراغونه موږ خو چا بل څه، او ه ویلڅ چا یو رڼا ده. څراغونو د وموټر دا د تاویږي،
 واال سر څراغ او څراغ وخت مو چې یو رجا سره غونجیدو وف اوم له خه نور موږ په شیبه نږدې کیدل.

 .وتلي وو وږ په لټه پسې رامپرته له یونیفورم نه چې ز خو هغوی ټول پولیس وو، پورې ودریدل.
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 ،دي نفرړی وي چې دغومره ورک راپورته  لکه چا چې ور ویستلو، رمه له ځنګله نه یې را پسونو لکه د
په عزت یې په موټرو کې  ښه وان کړي وو.ر پسې را موږپه یې  واړه موټر څو س اوسروی سم غټ
 اڼې ته یې بوتلو.یوې سرحدي ت او کینولو

موږ هم  او راته ووپه کې پ توشکې تیار کټونه او ،لکه عسکري کاغوش داسې لویه کوټه وه په تاڼه کې
 ه له دې چې په خوند یې پوه شو،پرت ډوډۍ مو ،یې راوړه یې آباد وي لږه ډوډۍ دې کور ښه ورته ستړي.

 ښکته کړه او ویده شوو. ستونو تر
 

چې دا  ته هک پک شوو ټول ور ننوته. چې کوټې ته یوه دنګه غنم رنګه ښځه را ال موږه ویده وو سهار
یکری یې په غاړه ټ آغوستي،پنجابي کالي  یا کلیواله چې وي، وږه ترورمښځه لکه ز .راني له کومه شوه

 وایي. په خیر یوه ته سهار خندا کې هر ،په خندا کې پروت او
وستان نه کوم باد یا طوفان دلته دښخه له افغانستان یا هن یا دا وکړ چې یا خوب ګورم او فکر ما خو

ویل چې څه موده یې په  نرمه لهجه یې و ه تعجب پوه شوه او په مهربانه اوښځه زموږ پ راغورځولې ده.
 هندوستان کې کوم ماموریت کړی دی.

کې کوم څوک  تاسو ،سره خبرې وکړي دې ځای آمرین غواړي تاسو ویل چې د ښځې په انګلیسي ژبه و
دوی  نو استاد وم، کې په ډله کې ځینې پوهیدل چې زه په پوهنتون رادې شي. نو که په انګلیسي پوهیږي،

 :ویل و په یوه غږ
 ني وکړه!ورشه ترجما جګ شه،استاده 

ړم اویل چې زما دومره انګلیسي نه ده زده چې زه دې ستاسو ټولې خبرې وژب ما دوی ته په آرامه لهجه و
 جګ شه! ور ،دوی ویل نه .ستونزې دې ټولې حل شي او

ډلې  چې زه ګنې د کالم له سیاق نه داسې پوه شوه د او رواله اش زموږ خو په ژبه نه پوهیده، ښځه زموږ
 الرښود یعنې قاچاقبر یم. مسافرو د مشر،

ې زه ویل یې چ زلمی راجګ شو، له ډلې نه یو مسافرو د ویل یې اول ته راځه. کړم، بس زه یې جګ
نه  کې یې داسې پوښتنې را په اوږدو ساعتونو د دوو استخباراتوغوندې خلک و، څه د ترجماني کوم.
 یرې غصې ورومره یې تنګ کړمه چې نږدې مې له ډد په رښتیا ځان مجرم احساساوه او وکړې چې ما

 یم او دا خلک ما راوستي دي. زه قاچاقبر چې هو ي و،ته ویل
له کوم  ،نه تحقیق کاوه چې څنګه ګمان له ماپه  ریښتیني مجرم یعنې قاچاقبر دوی د کې په لومړي سر

 کې دي؟ هیوادپه کوم  ري دې څوک اوملګ کومې الرې نه دې دا خلک راوستي دي؛ او ځای
 وي وي،ښایي دوی هم ستړي ش بیا نو نه یم. قاچاقبر یم،ما په ډیره سړه سینه ورته ویل چې زه مسافر 

 شهرت او تابعیت یې ثبتاوه. ،غوښتل ور یو یو ،مسافر بیا یې نور ریښودم.ځکه یې پ
ته ربسم هللا کوله چې بیهللا  مسافرو ټولو سلطان محمود لټان پراته وو. درې ورځې په دې تاڼه کې لکه د

 مهاجرو او د نه خالص یو اغی چې له بیرته لیږلودرې ورځې وروسته زیری ر خو دیپورت نه کا، مو
 لیږي. کوم کمپ ته مو

 ډبل سیمان نیول شوي وو. پنجرې په څیر زندان د د ته یېراغی چې کړکیو زندان ډوله بس موټر یو
ن کمپ ته هر کله له دې سرحدي تاڼې نه مهاجریدا موټرکیسه کوله چې  وروسته په کمپ کې افغانانو

ه هغه چې کوم بد مرغه ل وروسته خو کړکیو ته سیمان نه وو نیول شوي، موټر په اول کې د لیږدوي،
یې  نو چې دوی بیرته دیپورت کوي، کړی و په وخت کې فکر لیږدولو کمپ ته د بل مهاجر کوم افغان او

ندان غوندې سیمان ز سرویس ته د مقاماتو بیا نو ،ځای مړه شول پر یځا ځانونه له کړکۍ وغورځول او
 ونیول.
برسن نومي ښار کې هنګري په د کمپ د همدې زندان ډوله بس په وسیله کمپ ته ولیږل شوو. هم د موږ
 .ا د دبرسن په نامه نومولی وې دځکه ی و،
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ټول کړای شوي  مهاجرین را هیوادونوبیالبیلو  د کې په کمپ کمپ کې پاتې شوو. دې په پنځه لس ورځې
 .وو

مارکسیستي رهبرانو ځینې  د ارونه اوشع ،قوماندېباندې په روسي ژبه لیکل شوې عسکري  په دیوالونو
 کومه نظامي اډه وه. روسانو به د دې ګواهي ورکوله چې دا مقولې د

په یوه لوی صالون کې ورکول  ډوډۍ ځای شوي وو. کې ځای پر کوټو او وړو جال لویو ،افرین په جالمس
 شول. صحي معاینات بشپړ کې زموږ ورځو څو .کیده

بیا  ته یوه پیژند پاڼه درکوي، تاسوورځې وروسته  ویل چې څو افغان مسافرینو راغلو نه پخوا له موږ
 مهربانه دي، ،دوی داسې نه دي لکه روسي پولیس ئ.ش ته والړ ښار وزئ او کوالی شئ له کمپ څخه و

 او... ه یې خوله له خندا ډکه ويکل هر
نوم  د مور کېبل ،نوم نه پالر له نامه نه دشخص  د جالبه دا وه چې په هنګري کې وروسته ټولو ته تر ما

نوم  مور د نه ویل. ښتیا وته یې ر کمپ مامورینو د .شرمیده ویلونامه په  د خپلې مور فضل د کیږي.لیکل 
 وایه. ته و ور خپل نوم یې هم غلط  او یې کوکوګل ورکړ
 یې یو تن نوم به هر د کوم کلینک ته د صحي معایناتوله پاره لیږلو، ښار کمپ مقاماتو د بله ورځ چې د

دوه  .و بیا خپل بدل نوم هیر فضل نه فضل بدل نوم یې چې واخست، د .ته به یې جګاوه موټر اخیسته او
کوم  و. ده بیا هیر د خو شو، ورکړی بدل نوم تکرار مور د بیا یې فضل پوه نه شو. درې ځلې غږ وشو،

 :ته وي ویل وه په پښه پورې واهه وری
 نه یې. ې په نامه دې هم خبراد په نامه او د شې،ر جګه خوا

 په دې کمپ کې له لسو بیا مې له خپلې کورنۍ سره اړیکې نه وې نیولې. ،وتلی وم زه چې له کوره را
 مې وکوالی شول چې له خپلې کورنۍ سره تیلیفوني خبرې وکړم.نه وروسته  اوسیدو ورځو

یل اموب د هغه یې کول. ورکاوه، آمرینو څه هدایت چې خپلو ،کمپ کې ناست وپه  استازی تیار قاچاقبر د
 تیلیفون به یو خوږ ریبار. نه د ت و،لیک حاج نه د څه آسانه کړي وو. تیلیفون له برکته خدای دوی ته هر

حرکت  زموږ د ړسمه ورځ یېپاپه ش به یې هدایت ورکړ. مشر ویل او سړي به بلې و وغږاوه،موزیک 
 کړ. حکم صادر
 څوک و؟ واکدار دا حاکم او

 چیرې په کوم دربار کې ناست و؟
 نوشت یې اوس په الس کې و.خو زموږ سر نه مو لیدلی و، انده اوموږ نه پیژ

نه غوره  او نه لیدلی نه پیژندلی، او آمر دارکخپل وا ته به همداسې لیکل شوي وي چې ښایي افغانانو
 وایي. ته و صاحب ور چې صاحب، ایستل شوي دي دې ته اړ مني او یې اوامر خو کړی؛
هغه شمس کوهستاني  یوه نوم اوریده، له ډلې نه د آمرینو همدغو د له خولې د افغان مهاجرینو ځایه ما څو

هغه  دا د کې پوښتنه وکړه، ډنمارک په کمپونو جرمني او چک، سلواک، هنګري، چې ما د وروسته و.
له پورته یادو شوو هیوادونو نه په کوم  ،اوریدو له قراره د خپل نوم یې چا ته نه ښوده. نه و،خپل نوم 

 وني ژوند او قانوني اسناد ترقانله الرې  د واده کولو له کومې ښځې سره غه هیواداهم د هیواد کې یې
 انسان ترافیک هم کاوه. په بدل نامه یې د او السه کړي وو

 دا افغان محمد کبیر نومیده، .ډلې ملګری شو د زموږ بل تن افغان مهاجر یو ي په همدې کمپ کېرد هنګ
 د اسنادو د یو وارهمدې هنګري کې دی په  ځان یې ډګروال معرفي کاوه. او والیت اوسیدونکی و لوګر د

 حکم ورباندې ثابت شوی و. قانوني مهاجر غیر د او وجه نیول شوی وپه  غیرقانوني سفر او نه درلودلو
 دبیا یې نظامي کمپ ته استوي چې  نو حکم وشي، قانوني مهاجر غیر په هنګري کې که په چا باندې دکه 

 زندان حیثیت لري.
ته  مپبیا یې کوم بل ک میاشتې تیرې کړې وې. ده په دې کمپ کې شپږ په استناد، خبرو خان د کبیر د

 ځای شو. سره یو ای کې په دوبره سن کمپ کې له موږپه پ او لیږلی و
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یو افغان  یوه افغانه جلۍ او کې کیسه کوله چې په هغه کمپ کې لړپه  نظامي کمپ د خاطراتو کبیرخان د
له الرې له بام  زندان د په کوم ډول د او وروردا خور هم بندیان وو. ،کیدل او ورور خور سره زلمی چې

 جامو دوی د سره د خلکو له عامو یدلي وو،ته چې رس زندان ته نږدې کوم ښار ښتیدلي وو.ن څخه تازند
بیرته یې زندان ته  او پولیسو نیولي وو ته راپور ورکړی و، پولیسو په وجه خلکو ریکړو وړد توپ او

 .استولي وو
دومره وهل شوی و چې  بیا یې په نظامي کمپ کې له چا سره په شخړه کې وهل ټکول وکړل او د هلک

 ډډط یې لکه تور بانجان تکې شنې او له داغونو ډکې وې.
له  وي له نظامي کمپ څخه خالص شول اورسیدو په درنا نوي عیسوي کال د را د او ورور دغه خور

د خپلو لک کې ه نتریوپه لومړنۍ اهلته  ،فادې سره ځانونه ډنمارک ته ورسولخپلو امکاناتو نه یې په است
ته یې رسولی وم چې  تدغه حال ،وژلم چې زه طالبانو وو ویلي یې او داغونه پولیس ته ورښودلې وو ډډو
 په دې ډول دې خور باندې کوئ. څه را ارک ته راغلی یم،نمډ دي زه زمینه برابره شوه دا تښتیدو ته د ما

 مثبت ځوابونه واخستل.موجودیت په وجه  د طالبانو په افغانستان کې دډیری افغانان  او ورور لکه نور
غرمه مهال یې موږ ته  پوره شو.سن نومي کمپ کې زموږ د ډلې د پاتې کیدو وخت ه هنګري په دبر د

چې که په  یې پوه کړو استازی راغی موږ قاچاقبر اکلي وخت دپه ټ .حرکت دی چې مازدیګر کړ را خبر
 واوړئ.له اوپه دی نه شئ کوالی نوکه  ،وزئ و عمومي دروازه وتالی شئ ،

هغه ځای اله یوه کنډوه برخه وښودله چې ټول په ودی په یوه اړخ کې یې د پراخ انګړ لوی او کمپ د د
هغې  نزه دوروستۍ ستو خو په چټکئ سره په دیواله واوښتل، انان وو،ډیری مسافرین چې ځو واوړو.

موږ په اول سر کې  نس و.ماشوم یې په  یې په الس کې و او یو ماشوم او پنډکی افغانې میرمنې وه چې یو
 شو: و غږ آواز په چټکتیا او لوړ خو وړ، له افغاني حیا نه الس نه ور

 په همدې خوا را خالصې دي، کړکۍ یې هم کمپ اداره ده او کې د کوئ چې هلته پاس په دویم پوړ ژر
چې دیواله  په همدې کې یوه جګ قوي افغان زلمي نه کړي. پولیس ته تیلیفون و نه ګوري او و څوک مو

 ښځې ماشوم او د اول مو .نیسه را هحیا پسې مه ګرځ چې استاده په شرم او وکړ ما غږ پر ته ختلی و،
 ې خوا ته ښکته کړه.هغه له دیواله نه بل جګه کړه او ا مۍ ښځه وربی پنډکی پورې ایستل،

بیا ښي الس ته په  شو، دې مخامخ الړکمپ په اړخ کې په غځیدلي واټ بان د چې ته ویل شوي وو موږ
 .به ورخیځئ پرته له څه ویلو الړ دی،هلته یو سپین بس و دریم سرک باندې  ور وګرځوو.

لکه  ،سره څنډې ته شول د بس له ډریور افغان قاچاقبر سیده.ې دا پرده هم په بریالیتوب پای ته ورد نندار
 رمي شمیر به یې ورکړی وي. ښایي د ویل، کې څه وو غوږپه بل ته  یو ېیغوندې  ویاران وپخوانی

څه  پرته له ستونزې اوبې آدرسه مسافرین په بس کې  ښایي پنځه ویشت تنه به وو. ،سم مې په یاد نه دي
  حرکت وکړ.ماښام په خړه کې موټر د او ځای شول ځای پر ویلو

اندې نه د ب له موټر ،سره کوالی شوه مرسته را چې سترګو څو د رڼا او تیارې په جګړه کې مې تر
چې د  شوی و وخت به تیر ښایسته ډیر ره ښه په مزه روان و،لویه ال موټر پر ننداره مې کوله. ومنظر
 باندې مې په یوه لوحه سترګې ولګیدې چې پرې لیکل شوي وو: او د شوه سته لږ ورواځغ موټر

 بوداپست ته ښه راغالست!
 رما وله ځای کې ودرید،په یوه پاټک ډ موټر داپست کې وو،په بو موږ نور هنګري پالزمینه وه. د دا

خو داسې  ګ خیال کاوه،کوم چکین د مسافروډارنه وه  خبره د خو ډاریدو، موږ چیچلی له پړي ډاریږي،
 یا یې څه کاغذونه مسؤل نفر ل کړې اوغوندې څه پیسې تحویالعبور حق یا یې د ،ښکته شو دریور نه وه.
 وښودل او بیا وخوځید. ته ور

خلکو  نوو خلکو ته یې وسپارولو. نورو او نه ښکته کړو سلواک پولې ته نږدې یې له موټر ــ يهنګر د
 یوه عسکري تشکیل مشران چې وي. دخبرې کولې لکه  حملې او داسې ځغاستې،
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 ته چې په بیالبیلو خلکو کومو ډنمارک پورې، خبره خو دا وه چې له ماسکو نه ترمهمه او جالبه  ټولو تر
چې ټول افغانان په  ورته ویل شوي وو او ټول په روسي ژبه پوهیدل مسافرین سپارل کیدل،کې  ځایونو

 روسي ژبه پوهیږي.
د  ې سرک غځیدلی و.دورنه الن خو سم نه لیدل کیده چې تپه وه که غر، غوړیدلی و،څادر د تیارې تور

 موږ یې د ي پوسته ده.امنیتڅوک پوهیدل چې دا  هر او وو والړ موټر ډیر اړخ امنیتي پوسته وه. واټ پر
 منظمې لیکې په امتداد خوځولي وو. د ونوږیرې الندې په یوه کرونده کې د  تر امنیتي کسانو

  او واړاوه ډلې یوې افغانې میرمنې ته مخ ور زموږ د قاچاقبر دې نوي سیمیز وشو. غږ ناڅاپه د دریدو
دا  په تن وه، یوه سپینه باالپوش ډوله چپنپه شان  هغې ښځې د ډاکترانو د ډالۍ کړل. ور ښه بد رد یې

غال اوښتل رسوا په  زموږله کرښې نه یې  برید د یاره کې له لرې ښکاریده اوسپین رنګ د شپې په ت
 ویل: ښځې ته و قاچاقبر کول.

 ه یاد دې سپینه چپن اغوستې ده؟پ هغو چې د ،دې ډاکتره وه که آبا دې ادې»
 «باسه!یې وژر

 روانه شوه. وایسته اوښځې په بیړه چپن 
وې ویل چې د ونو په  وشو، غږ دریدو یا دب چې وړاندې الړو لږ د سلواک خاورې ته اوښتي وو. نو نور

 چوپتیا حکم چالوه. نه سپڼ نه خوت، چا له ټول کیناستل. کې ځانونه غلي کړو. بیخونو
زما  زما په څنګ کې ناست و. تن افغان چې شمس نومیده او ځان یې پنجشیری او جنرال معرفي کاوه، یو

هوا  واړاوه. پاس مې کتل چې الوتکه په آرامتیا دور آسمان کې الوتکې ته  پام یې د الس په اشاره پاس په
دوه بیل  ،زلونهدوه بیل م .وړاندې تګ تکل درلود هم د موږ وړاندې تګ تکل کوي. د او څیري زړه ور
هغو مسافرانو ته هره شیبه یوه  تکلونه. غوی مزلونه اوه چیرې د ه تکلونه اومزلون چیرې زموږ تکلونه.

هره شیبه  او راختلی و لمرکې له لوږې  په کولمو زموږ خو اوبه په الس والړه وي؛ لې جلۍ ډوډۍ اوښک
ن ذه او مغزو پر موږز اوډاډه زړه ناست وو  او هغوی په آرامه فکر کې وو. مرګ په انتظار او پولیسو د

 حکومت کاوه. سرنوشتۍ بالویرې او بې  باندې د
 ګامه وړاندې په یوه تیاره کې یو څو چې بیا یې ودرولو. ،کړی و مزل به مو د یوه ساعت بیا وخوځیدو،

په  موټر د سیمې ته راغلي یو. افغانستان کومې لرې کلیوالې یل ګنې دتا به و و، والړ زوړکپړی موټر
دغسې زاړه موټر په لیدلو سره به  یاده شوه چې د خبره راکاکا طاهر  ،کلیوال یو د ته زموږ سره ما لیدلو

 یې ویل:
  «اینه زنبیل غم آمد.»

 وخوځیده. موټر او جګ کړو غم زنبیل ته یې ور همدې د
 
 

 د سلواک څڅوبی:
 

بیا یې هم په ډیره بیړه کور ته  ودرید. اړخ ته موټر کور کلي کې د یو له ښاري ګڼې ګوڼې نه لرې په یو
زه او  .چا ځان ته ځای خوښ کړ په بیړه هر .کوټې وې دوې او پخلنځی کې یو په کور ایستو.ه نن ور

پاره ځای  له مسافرو کې د څنګه چې په کور خو ځای شوو، ځای پر سر تخت پر دوه کسیز فضل د یو
لوڅ ټول  توشکې په نامه څه شی نه وو، کمپلې او د همدې تخت پریوتل. پر هم دوه تنه نور تنګي کوله،

 تل.څمالس لپړ
 ،کې خوندې وېهماغسې په ستر کړکۍ کور د بلې دنیا ته بوتلل. د خوب ځپو ژر ستړي مسافران ډیر

کوټې داسې  څوک لیدل او نه موږه چا لیدلو. نه موږ ته نیول شوې وې، له پردې ورډبلې بړستن ډو
 هم نه دي پاکې شوې. تا به ویل چې په کلونو وې مردارې
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ته یې  موږ ،دوه زلمي هلکان وو رانستل شو،پ ور شو، نیمې بجې وې چې کړپ کړوپ نه ،نه سهار د
 خوا و ښه و شا ښکته شول.وني تڅه له س هر خبرو رته له پوښتنې اوپ کوچ راوړي وو. وچه ډوډۍ او

ساعت نیم  هریوازې  څه نه لیدل، موږ ریل کرښه غځیدلې وه. اندې دنه لږ وړ له کور نورکورونه نه وو،
 خبرو ه. د جګې خندا اوتیرید ډیره چټکتیا سره به هاوریده چې پ ریل ګاډي غږ د ساعت وروسته مو یویا 

 کولې. خندا ګانې مو ښې په مزه ټوکې او ،و نه بندیز کولو
په  تنګ و،داسې  ځای مې لکه ګور وو. په درانه خوب ویده وغوړید. تیارې څادر د بیا سهار ماښام شو،
میاشتې وروستۍ شپې  نبلې دس د ویښ شوم. چې په اړخ کیدم را شخ شوی وم، ډیر اړخ نه شوم اوښتی،

زیاتوالي په  د شمیر خلکو کې د په کور ورځې له خوا توده وه، د شپې له خوا هوا سړه او د .ورځې وې
 ،او که باران شوی و کوټې چت خولې شوی و د کوټې د تودوالي په خاطر د دلیل کوټې ډیرې تودې وې.

 شو: غوږ مې تر څڅوبي غږ د خو نه شوم،پوه 
 ټاک. ټوک، ټک،

  :ځینې وکړه پوښتهما  ناست و. سر پر پښو شمس په یوه لرګینه څوکۍ د جنرال کوټه لمده خیشته وه.
 چې ولې ویده کیږې نه؟

  ویل: هغه و
 «اي چکک امینجام کون ماره ایال نمیته. اس، اتاق کلش تر»
 

 :د سلواک زندان
 

 او په کې سپاره شوو راغی، په څلورمه ورځ همغه کپړی موټر وو.درې ورځې پاتې ش کې په دې کور
 حرکت.

او  د پولیسو ویده کیدل، خلکو د تیاره او .شپې له خوا کوي کله خپل کارونه د قاچاقبران لکه غله هر
مخ  له کومې ستونزې پر چې خپل کارونه پرته چانس وله پاره لوی  د قاچاقبرانو لږوالی، څارونکو
 وخوځولو. بجو په اتو سهار سم دم لکه دولتي مامورین د دا ځل یې خو بوزي؛
چک  د چک له پولې د سلواک او .نه شي چې څوک په مخه ور و سر ورکوالرو او په بې الرو موټر

په آرامۍ  سرکونو نګوله ت کلیو د موټر واړه کلي و. ښه باندې څورک برید پر د اوښتي وو. حریم ته ور
 شو. سره تیر

ځان عمومي  هڅه کوله چې نور ډریور زموږ نځ کې نری خامه سرک و.ځنګله په م د سر یوې تپې پر د
 په موټر الره یې بنده کړه، د موټر زموږ او ودرید بل موټر مخې ته یې یوې چ کړي، برابر واټ ته ور

پولیس مخامخ راغی کتل چې  پال له سوریوترشکیدلي  د خپل موټر د موږ پولیس سپورو. کې یوازې یو
له څه پرته  ،دروازه یې خالصه کړه موټر بیا راغي د اوویل  سره یې څه و له ډریور د موټر او زموږ

پولیس بیرته  ،په خپل سرنوشت نه پوهیدو موږ .کړل مرغان له نظره تیر مسافر یې ټول بې وزرو ویلو
هم پولیس ته حق  دلته ،لکه روسیه کې خدایه کول چې که ډریور ،موږ خدایه پورې کړه. دروازه را

 چپه وه. خبره کامآل سر مګر ؛په خپله مخه به ځو به پریږدي او موږ نو ورکړی وي،
باندې  مټې یې ور ،نه یې ښکته کړ له موټر ته ورغی، پولیس مخامخ ډریور وروسته له معاینې نه زموږ

 شیبه وروسته نور ویل، ته څه و ایې چپه مخابره کې  واخستل.نه  موبایل یې ور او اسناد لې،وړوا
 .رسیدل و پولیس را نور اوموټر
توپیر  سره ډیر کړه وړه له هغو دوی چلند او خو دویره وه،  پولیسواوکراین د  روسیې او سره د موږ
 کیناست،په جلب  موټر د وایي، پرته له دې چې څه و غی،ته را خواموټر د پولیس زموږ یو .درلود

 .ګوتو نښې واخستل شوې د و،بې له کومې ګناه یا خطا تحقیق پیل ش .مخامخ یې سرحدي تاڼې ته بوتلو
 ې پوښتل:نه ی مسافرو نا خبرو له ټولو

 اغلئ؟له کومه ر
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 نه پوهیږو.
 چا راوستئ؟
 نه پوهیږو.
 راغلئ؟ په کومه الر
 نه پوهیږو. 

 هماغه یوه خبره وه: د ټولو
 نه پوهیږو.

 بیا په بله لومه کې نښتي وي. چې له یوه دامه خالص نه وي،مرغان بس په دې پوهیدل  وزرو مسافربې 
 یوازې نوم یې فرق کوي. لومې ټولې هماغه لومې دي،

د ته باید ربی او چک خاورې ته اوښتي وو سلواک له خاورې نه د د موږچې  کې پوه شو په لړ پوښتنو د
 سره شوه . کې تر ساعتونو عملیه په څو دا پولیسو ته وسپارل شوو. سلواک
 هماغه ور: هماغه خر، خپله تباره تیزه کړه. موږ هم پر سلواک پولیسو سبا ته د

 یاست؟له کوم ځایه راغلي 
 چا راوستئ؟
 ؟چیرې ځئ 

 ...او
هغې شپې په  یې د دا کورنۍ بل ډول خوني اړیکې، د یا ورور ،خپلوان میړه هغو د ماشومان او ،ښځې
 هم په کې وو، ډګروال کبیر جنرال شمس او فضل، نه تنه پاتې نارینه چې زه و ټول خوشې کړل.سبا 

 .زندان ته ولیږل شوومحکمې له پریکړې  پرته د رته له قاضي اوپ
څومره موده به په جیل کې  او چې ولې زنداني کیږو په دې هم نه پوهیدو یک نه پوهیدو.په خپل برخل موږ

 سزا زندان دی. چې ستاسو یې پوه کړوبس همدومره  تیروو.
ما  پسې وو. را درې تعقیبي موټر پولیسو د .ره شولسره سپا تنه پولیسان را کې څو میني بس موټر په یو
اوس باید  وریالي یې نیولي دي،ت الي اوښه جنګی وره کړې ده،ویل چې دې خلکو لویه ت ته و ملګرو لوخپ
 مقامات دوی ته مډالونه ورکړي. لوړ
 موږ د یوه غځیدلي سرک باندې روان و. پرپه منځ کې  کروندو شنو د او له ښاره وتلی و وخت موټر دا

 درید. زندان مخې ته و د ررتونه وهل چې موټتلونکې په باب چُ خپلې تیارې را
باندې  ځایونو جګو رپ خوا شاو کلکې اوسپنیزې دروازې، ،سیمانازغن اوسپنیز سر پر دیوالونو د

 کیدل. سترګو اړین شیان تر یوه جیل نور د کمرې اوڅارونکې 
زندان  تفریح له پاره د له بندیان دپه همدې شیبه کې یوه ډ .ته ننوت جیل انګړ د موټر او بیرته شو ور

وې  او وکړ را په آدرس غږ زموږ آواز ه یوه تن په لوړله ډلې ن ود بندیان ته را ایستل شوي وو. انګړ
 ویل:
  «څه خاصه خبره نه شته. راځئ،ستړي مه شئ، »

په اصطالح  زموږ پولیسو اشاره وکړه. کوټې ته د ننوتلو په ننداره وو چې ساتونکو بندیانو د ال موږ
 په خپله مخې پسې والړل. ته وسپارلې او نور دوسیې د زندان مسؤلینو

بندي ته یې  یو هر کړئ.بدل  چې کالي مو پوه کړو څه په اشارو ته انګلیسي او په ګوډه ما یې موږهلته 
هرڅه چې در سره  او وې ویل کالي او کړل ور زندان کالي جوړه د یو او یوه یوه لویه پالستیکي خلطه

 کې یې واچوئ. په دې خلطو وي،
له  په خلطې کې مې وانه چولې او وې، لیکل شوې څه د پاسه اتیا پاڼې همدې کتاب لومړنۍ ما سره چې د

 :پوښتنه یې وکړه .ام شوباندې پ تن مسؤل را یو د زندان ددې کې په  ځان سره مې واخیستې.
 دا څه شی دي؟

 څه کوې؟ دا
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 ولې یې په خلطه کې نه اچوې؟
 ...؟او

 څو چې زه مسلمان یم او دا جنجال مې پوه کړ په ډیر نو وایم، وم چې دروغ و بله چاره نه وه مجبور
رانه  پریښودم او وایي، څه و ورهغه پرته له دې چې ن هره ورځ یې باید ولولم. پاڼې دي اومقدسې مذهبي 

 روان شو.
پاڼې یې  نه ویل او ته یې څه و ترام و چې ماعقایدو ته دومره احخلکو نورو کوم چې له هغه سره د فکر
 په ټولنه باندې غیر اسالمي او وږزم ته بیا افغانستان او ل دې چلند مامسؤ د زندان د .سره پریښودې را

 .کړ حاکم کړای شوي حاالت را په یاد انسانيغیر
ل نیول د ټوپکیانو یرغم ښتونه اوت غال، جنسي تیری، لوټ، ټکول، وژل، وهل، زور زیاتی، جګړه،

 پیغمبر، خدای، نه کتل. دوی هیڅ شي ته د تقدس په سترګو عادت باندې بدل شوي وو. ورځنۍ دنده او
دوی  پکاوی دس ته نرخونو دودیزو او په سپکه سترګه کتلیې  تهاو هر څه اسالم  عقیده، استاد، قرآن،پیر،

احکام هم  تکفیر ه آدرس دپ ونور مشران د نا مسلمانه ټوپکیانو همدغو د زموږ و.وویاړمن کارونه 
 .اوس یې هم صادروي صادرول او
 بوخت وم، په تللو اعمالو د اروپایي کفارو او مسلمانانو هیوادنیو محکمې په تله کې د ذهن د زه ال د خپل

 ته وي ویل: را اوږه الس کیښود او تن مسؤل مې پر وزندان ی چې د
 په دې دروازه ننوزه!

پنجرو کې  اوسپنیزو ،نه ګناه نه خطا نه څه لیدلي او نه څه خوړلي، نه څه کړي، ،شیبې وروسته بس څو
 .وبند شو

 کټونه او کوټې، تنه وو. څلورپه هره کوټه کې  وښودل شول. ور کټ چا کوټه او هر په ډیره آرامتیا د
 ډوډۍ خوړلو د ی،کې پخلنځ په لومړي پوړ دانۍ درې پوړیزه وه.د زندان و ډیرې پاکې وې. بسترې
ودانۍ په منځ  د کوټې وې. کې د بندیانو پوړ دریم په دویم او څه نورې ګدام ډوله کوټې وې. او صالون

ته کمرې ایښودل  څارنې له پاره هرې خوا د بندیانو د غځیدلی و. سلومترو په اوږدوالي دهلیز کې تقریبآ د
 شوې وې.
نه  هیڅ مو چې ګونګیان کړي اوسو، حاالتولکه  رڼې کتلې، ،رڼې بل ته مو یو ته ننوتل. کوټو ټول خپلو

 وغځیدم او د شیبې په بستره کې اوږد زه په آرامتیا څو تیارې راتلونکې په باب فکر کاوه. د ټولو ویل.
لکه بریښنا تر  –مرګ په درشل کې چې یم  لکه د –سړې او تودې مې  خوږې، ترخې،ژوند ټولې 

 کړې.تیرې رګو تس
 ویل:  ته و ته راغی او په خواشینۍ سره یې را زما خوا بې تجربې زلمی و، فضل چې یو

  «کنیم استاد؟ چطور»
مې په دې ترخه واقعیت  بیا ویل، و ورتهناستي  الس په اشاره مې د د م اوزه ورته له مازې موسکی شو

له  پښې تړلي انسانان یو، الس و موږاوس  خویې؛  کوو ،له السه کیږي غه څه چې زموږچې ه پوه کړ
موږ په الس کې هیڅ  پردی وطن دی، دا ،په الس کې دی نورو د واک زموږ .هیڅ هم نه کیږي السه مو

بل چا په الس  جلب مو د روان یو، غوندې لکه ړندو غیرقانوني دي،څه  هر زموږ ول السوند نه لرو،ډ
 چې ده پته ولګوو مدالسه په کارس به.سره ځو ور وي،چې کش ک لکه څاروي هرې خوا ته مو ،کې دی

 پاتې کیږو. وده په دې زندان کېڅومره م
 چکر لوڅې پښې په واټن کې مې ښکته پورته د سل متره دهلیز وتم. ته و زه دهلیز شیبو وروسته له څو

نه پوهیږم چې په  .پښې مې یې خوږولې کې تنګې او زندان څپلکې مې پښو پښې ځکه چې د لوڅې .واهه
په  نښتې تختې ته مې پام شو. چې په دیوال پورې ،ته تللی راغلی وم ځلې ښکته پور دهلیز کې به څو

 روسي، نګلیسي،ا ته ځیر شوم، ښه ور لیکل شوي وو.څه ، خبرتیا ته ورته تختې باندې په بیالبیلو ژبو
یې پوه  له لوستلو په پای کې مې فارسي متن ته پام شو، خو کې،په نه وه  خو پښتو ردي او...وک ،عربي

 ژبو لیکل شوی دی. مطلب په څو هماغه یو شوم چې
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 خبرتیا خالصه دا وه: د
په دې زندان  پولیس یې ونیسي، قانوني ننوزي اوغیر او سلواک حریم ته بې اسنادو هغه څوک چې د»

 «به یوه میاشت تیروي.کې 
 :وې ویل هغوی هم خوشحاله شول او ه ورساوه،ت ملګرو مې خپلو دا خبر
 دوه کاله نه ده. کال او یو زندان موده د ښه ده چې تیره کړي، یوه میاشت به خدای په خیر ورپسې، ځه بال

له  بندیانو ټولو د انساني و، ښه او چلند ډیر مسؤلینو او کارکوونکو د پاک وو. ښه او څه په زندان کې هر
ې بې اشتها چکوله  درې وخته یې داسې ډوډۍ ور .ورکولهپاره لویه ستونزه دا وه چې ډوډۍ یې ډیره لږه 

له کونجونو څخه بل تن  سترګو یوه د په وخت کې به هر خوړلو ډوډۍ د باندې مړیده. سړی به هم نه ور
کاسې به داسې پاکې وڅټل  وقابونه او خ وخوري،نه پاتې شي چې دی یې  ور مه مړۍوڅاره چې که ک

 لکه غوا چې خوسی وڅټي. شول
 ته ایستل کیدل. زندان انګړ د ،باندې آزادې هوا بندیان دیوه ساعت له پاره  یوازې د وار په ورځ کې یو

 به د چا ې ټکالې به یې کولې،ټوک ،پیتاوي ته ناست وو سر پر پښو څوک د چا فوتبال کاوه، هلته به
 .سپکه ویله نورو د به لکه تل خپله درنه او ځینو کې یوه نیمه اوښکه هم تویوله او په لړ رتونوچُ 

چې به مې پام شو  نو ته کتل، ما ځلې به ځینو بندیانو ډیر کې ګرد ګرځیدم. زندان په انګړ زه لکه لیونی د
بې  کې په خیالونو به زه او ځنده مړی په زندان کې و،ولکه ختن به په سلواک کې  زما ځان سره غږیږم.

ان بیا په کله به مې ځ واهه. چکر کې کله به مې ماسکو ته رسیدلی وم او سپورته بې ویزې کله کابلاپ
 .واهه چکر ېنمارک که ډانوني ډول به مې پپه ق ډنمارک کې احساساوه او

پروت وم او بل دا ګرځیدا به  پرته له حرکت او شا پنجرې تر چې درویشت ساعته دګرد ځکه ګرځیدم 
 شپې خوب راشي. د ستړی شم او چې ما ویل ګوندې لږ

خوا به له  شپې د ې.ډیرې خبرې به یې کول چې موده را لنډه کړې وه، بندي افغانانو نه مخکینیو له موږ
افغانان په یوه  دهلیز د بیا به زموږ نوکریوال پاتې شو. پوړته به یو هر ،ؤلین الړلسم زندان نور چې د

غاړې به یې  له وهله اوبه یې تب په میزونو رې ویل به یې پیل کړل،دسن ټول شول. کوټه کې سره را
له یې چې ک غلي کړي، راغی چې موږ نوکریوال دهلیز د جګ شوی و، غږ په چې زموږیوه ش کولې.
بیا یې په  اوننداره وکړه  شیبې یې زموږ څو یو ،ننوت کوټې ته را ورو خندا ګانې ولیدلې، مستي او زموږ

 ویل: آرامه لهجه و
 ته د ما شو. سر کوسره په چکچ خپله هم موږ نور او روو، ورو لږ خو وې بولئ، ،رې بولئکه سند

ربنده غ ،و وم کلي کې وادهچیرې په ک یاده شوه. ( کیسه رامالیانو او طالبانو)د مال عمر طالبان نه یادوم
 ویل: ته و طالبانو مالیانو اړولې.څڼې ورته  زلمیانو مستو هل کیدل اوډولونه و
 اوبال لري. غږول ډیر ډول خلک غلي کړئ چې اتڼ کول او ورشئ دا
ګډ  اتڼ ته ور چې پرې وکړ اتڼ دومره اغیز او غږ ډولونو د خو چې اتڼچیان غلي کړي، غللطالبان ور

 غورځول او څڼې یې اړولې.وپټکي یې  شول،
خوب له یوې کوټې نه  د دوی سره بندیان وو. هم موږ هندوان هندي افغان او شمیر په جیل کې یو
 هماغې کوټې ،جګیدل به وختي ټول پرته له دې چې څوک په عذاب کړي، سهار کړی و، درمسال جوړ

 نه کړه چې قبله کوم لوري ته ده. یوه هم پوښتنه و مسلمانانو مګر ل عبادت به یې کاوه،خپ ته تلل او
به ویل چې په ټول  چې تا ټینګ وباندې داسې  عقایدو دی خپلو تن سک و. یوکې  اني هندوانوپه هندوست

چې که په زندان کې  دې بد مرغه ته چا ویلي وو غوڅ شوی. هم له وجود نه نه دیویښته  یې یو کې عمر
 د ،سره سر بس سړی له سیاف ډوله ږیرې او ببر سمدالسه دې آزادوي. نو واچوې، ځان په مریضۍ
 چغې یې پیل کړې چې نس مې په درد دی او اپندکس یم. مخې څمالست، کې پړ ززندان په دهلی

سړی یې  وغوښت او امبوالنس را جیل مسؤلینو چې د سره اخیستی و، سر یې زندان په بغارو چغو
سړی چغې نه  که ګورو چې سړی یې بیرته راوست، و،ردوه که درې ساعتونه تی .روغتون ته ولیږداوه

معاینې پیل  هلته په روغتون کې یې مخکې له دې چې ډاکتران په لیدلو او پټ ژاړي. ،پټ خو وهي،
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چې مخکې له و  یې کړی امر پوه شي، ریض په مذهبي نزاکتونوم پرته له دې چې ډاکتران د وکړي،
وجهې  چې له سک نه د ژړا د موږ ي.خیل شر او ږیره و مریض سر نه باید د یا عملیاتو معاینې او
 ویل: وکړه نو ورو یې وپوښتنه 

خواشینی یم چې  ډیر نه لرې کړي، ښتان یې نه وای راچې زما وی خو اشکې په ریښتیا زه اپندکس وای،ک
 الهو شو. عبادت په اوبو عمرخواري او یو زما د

 
له جیل کله  چې تاسو هغه ورته ویلي و سره اړیکې ټینګې کړې وې، ډلې نه کوم یوه له قاچاقبر د زموږ
 څه به جوړ شي. هر ،وزئ و نه را

 لکه د ،کې په یوه لیکه کې زندان په انګړ د مسؤلینو کالي بدل کړل. په ټاکلې ورځ مو میاشت پوره شوه،
سلواکي او په پاڼه کې په  یوه پاڼه په الس کې ورکړه. ،ته یې یوه چا هر درولو. سرتیري لین و اردو

 دا متن لیکل شوی و: انګریزي ژبو
سلواک له  کې د په اوږدو یشت ساعتونووڅلیر ل ترانسپورت نه په استفادې سره دډو له هر تاسو»

 «ځای وي. همدا زندان به مو یا پولیس ونیسي،که ب اکلې مودې نه وروسته موله ټ وزئ، خاورې و
خوښي په دې کې وه یې له بلې خوا  او په وجه خوښ وو خالصیدو خوا له زندان نه د یوې له زندانیان

 .یشت ساعته اسناد یې په الس کې وووڅلیرچې 
ریل  چې موږ د مسؤلیت دومره و جیلر د په منځ کې ودان شوی و. مځکو کرنیزو زندان له ښاره وتلی د

هیڅ پوه نه په الره  له خوشحالۍ نه او کې سپاره شوو په موټر ورسوي. عمومي تم ځای ته بسونو وا
په لوري منډې کړې چې سګرت  دکانونو د سګرتیانو نه ښکته شوو، ریل ستیشن کې چې له موټر .شوو

 واخلي.
 د پیدا کولو نښه داسې وه : د قاچاقبر

جامو  په لوکسو راځي او موټر لوکس مرسدس بنز یو نو ه شوئ،نه ښکت د زندان له موټر کله چې تاسو
السه پرته له دې چې وخت له  ،درته ویل یڅه چې هغو نو بیا هرکلی کوي، ستاسوسمبال خلک به 

 ورکړئ، هغه به کوئ.
 لوکس هتګورم یو ښایس که ودرید، موټر غر :چې شادګل خیال پلو لکه د ننداره کوله،ي ریل تمځ ما ال د
زه هم  وغوښتم. الس په اشاره یې ور د په څیر، بدماشانو د هندي فلمونو لکه د تیار په کې ناست و. زلمی

 :ستړي مه شي نه یې وپوښتلم پرته له سالم او ورغلم. په منډه م،سره لر لکه پخوانۍ پیژندګلوي چې ور
 په روسي ژبه غږیدای شې؟

 ما ویل هو.
 ویل: بیا یې و

 تنه یاست؟  څو
 ما وې نهه تنه یو.

 ویل: و خوا یې څارله، لکه امنیتي ګارد شاو چې ما ته یې نه کتل او ده په داسې حال کې
کې ځای پر ځای  موټرو وایه چې په بیړه په هغو ې وته د ملګرو والړ دي، ترشا دوه تش موټر دې ونو د

 .شئ
ما دوه میاشتې  موزیک غږاوه، رادیو موټر د حرکت وکړ. پرته له کومې خبرې موټرو وکړ. موږ دا کار

زما  څه وایي.په سندره کې  او کوم وطن موزیک و ې نه پوهیدم چې دورباند وروسته موزیک اوریده،
 مرینا دې سندرې مې د ذهن په دهلیزونو کې آزانګې کولې: د ګورم،ب چې لکه خو سترګې پټې وې،

 

 ونګ  را و ړهــــــه  لـییا ره  بنجا ر
 پاره مې رنګ راوړهله  شونډو سرو
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بې له  او بې له ویزې ،هرتواسپپبې  ،هبیا بې ټکټ او ا په یاد شورنا څاپه خپل دویم زوی لونګ جان 
مې چې زما په  سپانده لور وتلم، ه چې له کوره راز سره وغږیدم. سم دم ټولو ،ته ورسیدم مصرفه کور

 ورته ومې ویل:ه، اوواړ هغې ته مې مخ ور اوه کلنه وه. ړه ده،و ټولو کې تر ماشومانو
 

 لورې،لورې لورې،
 انګور یې د وښکالی

 
 ؟زوروي به دې ورونه نهاوس خو

  
 ویل: ښکلې موسکا سره یې و له کیښود او ټټر زما پر خپل سر هغې ورو
 ...کوي غمی الال هره ورځ د آیس کریم له پاره پیسې را اوس مې ټول نازوي، جانه، نه پالر

 ښکته شئ. شو، غږ ځولم.روغو له ټال نه را ودرید د موټر چې په ټال کې زنګیدم، خیالونو خپلو د ال زه
 کور یوه ځکه یې په ډیره بیړه  ،مالومه وه حرکت شیبه نه چک په لوري د د چک پوله وه. سلواک او دا د
 ماشومانو ښځو او دلته د هم ناست دي.سرګردانه مسافر نور څو یو الرو ورکو د که ګورو ،ننه ایستوته 

، په ډول موستړي مه شي  د سره نابلده وم، مسافرینو زه له نویو دا بیله. نارینه وو د کوټه بیله وه او
 ته سره وښورول. بل ویستړي سرونه 

باندې  ن نه دله زندا په ډلې ځکه شپه ښه تیره شوه چې دا مو زموږ خو نه پوهیږم، مسافرو نورو په دا
حرکت  بیا د بجو په لسو سهار د خو انګیرلې وه، ځنډیدو د وشپ د درې ـ څلور ما خو لومړنۍ شپه وه.

 .زنګونه په شرنګا شول
ځکه  ړچې په افغانستان کې یو،وک ما داسې فکر په لیدلو موټر د والړو، موټر کاماز کې یو په انګړ کور د

 .نه وي شويیې چې تخنیکي معاینه  داسې لوخړې ترینه ختلې لکه لس کاله او زوړ ډیر موټر
حرکت  موټر پسې وتړل شول او موټرترپالونه کلک ور د ،ځای کړای شول کې ځای پر مسافرین په موټر

 روان دی نه په اصلي الر. په فرعي الرو ښکاریدل چې موټر سوریوله  ترپالونو د وکړ.
 :له ځان نه مې پوښتنه وکړه بیا وزرونه وښورول، ځالې مرغانو د ډار زما د
 اوس ولې په رڼا ورځ؟ نن او شپې په تیاره کې خوځولو، کله به یې د هر

سلواک له حریم نه  د یې نور موږ خو ساعتونه هم پوره وو، یشتوراکړل شوې پاڼې څلر په جیل کې د
 اوس په لویه الر لیدل کیدل چې موټر ترپال له سوریو د ډیریده، سرعت شیبه په شیبه موټر د .اړولي وو

 .ته سیخ شوی دی خپل مسیر باندې،
شړقنده  ،وه هوا سړه وړاندې به څه پیښیږي. چې لږ کې ډوب و، رتونوچُ  خپلو ،په خپلوځان ته  یو هر

کوم یوه په زوره  خو خدایه لرل، خدایه، ټولو .شو غوندې ورو لږ موټر ټول غلي وو، اوریده، باران
 غږکړ:

 ،هم کله مو سیورو په خپلو ل انسانان پولیس ښکاریدل،ته ټو موږ چې بیا پولیس نه وي. کړې، خدایه خیر
 د شوه،له نږدې ځای نه واوریدل  اټکال  سپي غپا  د شو. هم پسې ورو نور موټر پولیس خیال کاوه، کله د

ترپال  ودرید، په دې کې موټر دي. سره والړ له سپیووچې پولیس  شو هم پسې ډیر نورتشویش  مساپرو
 کوزشئ. ورسیدو، خیریت دی، مسؤل سړي ویل خیر جګ شو،

 
لس دولس په دې کلي کې ایله  کې له ښاره وتلی کوم کلی و. پالزمینې پراګ په اطرافو هیواد چک د دا د

چې  ،و یوې ښځې کور هغې سیمې د د دا ځای کړو. کې ځای پر یې هلته په یوه کور موږ کورنه وو.
دا ډیره  په منګ وه. شپیتو کلونو ښځه به د .په دې خطرناکه لوبه کې شامله وه ترافیکو انسان د هغه هم د
 لهجه خبرې کولې.کله به یې په آمرانه  هر هیبتناکه ښځه وه. او غټ اندامه ،زړه وره
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 نور ساتنې له پاره هغې ته لس ډالره ورکول. د مسافر هر هره شپه د اصلي قاچاقبر له قراره، اوریدو د
به  چې له هرې خوا مبایل و، له پاره یو مسافرو ټولو د ښځې پرغاړه وو. ساتل د ځای او خوراک، خرڅ،
 یوه ته زنګونه راتلل. هر

اچول کې نارینه ګان  اووخ ه شاپ څلویښتو یوه کې چې ښه لویه وه دپه  کې درې کوټې وې. په دې کور
بیا بړستن ډوله پردې  عادي پردې اواول  خالصه وه،لوري  سرک پر ې لویه کړکۍ دکوټ د شوي وو.

 اد باغچې په لوري وه. حویلۍ او کوټې بله کړکۍ د د اجازه یې نه وه. خالصولو د ورته پرتې وې او
چې کله به ما  وګوڼې له کبله دومره بوی ه کڼ کوټه کې به د ه وه،بلکې ډیره وړه دریڅ ،کړکۍ نه اصال  

 په همدې کوټه کې باید ناست وای. مجبورا   ،کوما ته ځمه احساس کاوه چې نور
 له پاره ځانګړې شوې وه. ماشومانو او ښځوو دلویې کوټې په نیمایي اندازه وه چې  بله کوټه د

 حکم یې پرته له ځنډه د هر ټولواکه وه او سر پر کې زموږ اوس له پاره په دې کور د خاونده چې کور د
یوه کوټه تشه  غږیدل منع دي. له غوږه تیره کړې وه چې په زوره خندا او مسافر یو هر د و، تطبیق وړ

 و،منع او ناشونی دلته ناستی  شیان په کې ایښي وو،ضروري  نور کور د تلویزیون او ښه کوچونه، وه.
 هر کتلو سپي له د رڼې کتلې. ،ته یې رڼې موږ اندې یوه غټ سپي ډډه اچولې وه اوچ بیوازې په یوه کو

 سړی پوهیده چې سپی له ځان سره وایي:
 «او... يمخلوقات له کومه راغلدا »

 ویل: یوه ته و هر خاوندې میرمنې په ډیره نرمه مؤدبانه روسي ژبه کور په اول کې د
 «دننه کینئ او... ته مه راوزئ،ې دې کوټ ګورئ!»
 ، سپي ته به یې برګ او هلته به ناست و نیم وتلی و، سره به بیا هم یو ،سره له دې ټولو چاته وایې. خو

 ویل: شخص ته یې وهلته ناست  نو ،ښځې چې حوصله خالصه شوه د برګ کتل.
 ه وچې ورت ځي، وایم ځه! وچې ورته  کیني، وایم کینه! چې ورته و ،دی ښه نه دا سپی ډیر له تاسو»

 «خو تاسې... راځي؛ وایم راشه!
یا  به یې څلور مازدیګر هر ،کارونه یې سمبالول او موجود و کې تیار استازی په همدې کور قبرقاچا د

جرمني پولې په لوري  د چې ته له یوې ډلې سره نوبت ورسید، ما شپې وروسته څلور پنځه تنه خوځول،
 ستونزې او په تیره جرمن پولیس ورجرمني  د اوښتل، جرمني په پولو به چې دته  مسافر هر وخوځیږو.

 او ځولورګ یرته راب نیول کیدو، بلکې د نه، تیریدو د نیغ شول، بدن راله ډاره به یې ویښته پر ه یادیدل،پ
 ټولوله  کوي او جدي برخورد جرمني پولیس ډیر ځکه چې د دا فکرونه به پرې غالب شول؛ بیرته لیږلو

 مهمه دا چې نه تطمیع کیږي.
 ویل شول چې ته و په پټه ټولو پچه ختلې ده، کسانو دغو چې د وشو غږ خپل واک نه وو، هم د موږ

 کورمخې ته یو د په ټاکلي وخت چې له کوره وایستل شوو، شئ. حرکت له پاره چمتو مهال د مازدیګر
 کال ماډل ټکسي والړ و. لوکس د
 ته را یې در اډل موټرکال م چې د پوه شول، دا خلک په قدر لکه چې اوس دېچې سړیه  وکړ ما فکر

په  ول پیل کړل،په خپله مې ټکسي چل او قانوني شو وروسته چې په اروپا کې مې ژوند ډیر غوښتی دی،
 وي. باید ټول ټکسیان لوکس او نوي دې له پاره چې بزنس ښه وچلیږي، دې پوه شوم چې په اروپا کې د

داسې  موږ ویل، ا کې یې په خپله ژبه څه وپه خوږه خند زوی چې وي، ترور لکه د مو ډریورټکسي  د
جرمني  د او رتونه ووچُ  بس زموږ بره وه نه خندا،نه خ نور حرکت وکړ، موټر چې مهرباني. پوه شوو
  پولیس.

داسې تپې لکه  ،به دې چې کتل تپې وېته  هرې خوا له هغې سیمې نه یې چې موږ وخوځولو،پراګ د 
 ونو له پاسه د هغو او د تپو نه د ما له موټر ،پټې وې دا تپې ټولې په ونوالسي چې جوړې شوې وي، 

  نه په زوره راوړل شوی منی. طبعي منی، دا وخت منی و، ننداره کوله.
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دي  افغانستان خلک دما ویل ګنې دا  ،نورې شنې یا نیمه شنې وې نیمایي ډیرې زیړې او پاڼې تر ونو د
باد به چې  مینه سره کوله. جګړه نه؛ پاڼو خو جګړه سره کوي؛ ویشل شوي دي او برخو چې په دوو
 سره ښکلوي. کې سره نیسي او بل په غیږ تا به ویل چې یو په بل سره لګیدې؛ و یوښورولې ا

وشکوله او  ژیړه پاڼه به یې له بیخه کې شو، په زور لږ باد به چې ډیروو. پاڼو شمیر زیړو کې د په ونو
 رپیدې لکه اتڼ چې کوي.شنې پاڼې به  خو ،ښکته به یې په مځکه وغورځوله

ژر له  جګړه یې څنګه ډیر لوږه او ل چې غم،په یاد شو رنګي خلک را افغانستان مظلوم ژیړ ته بیا د ما
 ټوپکواال اتڼ کوي. تمن اوش واکداران، مګر ته لیږدول کیږي، خاورو ا توروبی پښوغورځوي او

کاوه چې  فکر موږ ټانک په یوه اړخ کې ودرید. تیلو په ټال کې زنګیدم چې ټکسي د وچرتون خپلو د زه
 تیریدای شي.په کراره  ې څوک داسې وړیا اوچیرنه  سرحدله جرمني  د خو ګنې له سرحد نه اوښتي یو،

لکه فلم  ځای کړو، کې ځای پر په بیړه یې په بل موټر ټکسي په اړخ کې ودرید، د بل موټر راغی برابر
 حرکت. چې ګورې بیا

 راغلې الرې په اندازه پوه نه شوو د موټر دچې  دومره دروند پروت و بار پولیس د ډار باندې د موږ پر
 .هو ه په غوړیدوتیارچې بیا لکه افغانستان  کتل مو نو و،غوندې ش ورو چې لږ موټر خو چې څومره وه؛

ډوله دروازې مخې  ګاراژ په پای کې د یو او شو را تاو کې تاو کوڅو سره سم په څو کیدو له ورو موټر
 ویل شول. و ننوتلو ژر ته د موږ او بیرته شوهدروازه  چا چې زموږ الرې څارلې،لکه  ته ودرید.
غږ  باد د ره سم دس ننوتو لیدالی چې چیرې کینو. نه شو ناستې ځای مو چې د کې داسې تورتم و په ګاراژ

نه مخکې راوستل  دا له موږ .شو ترغوږ مو ځوږ شور او ترڅ کې څه ګونګوسیخپل څپهاري په  او
په  ی راوستل شوی خلک هم افغانان دي،هغوی پوه شول چې نو ویل، کې چا څه و موږ شوي مسافر وو.

 : وکړ کې یوه تن غږ هغو
 « .افغانان یو هم مسافر موږ راځئ کینئ،»

 یوې کورنۍ غړي وو. چې ټول د ماشومان وویوه میرمن او پنځه  په دوی کې یو نارینه،
 خو تم وو، پاره لنډې مودې له سره له دې چې په دې ځای کې د خبرې کولې. په تیاره کې مو وروـ ورو

دلته دا غم  ځای نه و. زغم وړ له پاره هم د دقیقو عتونو له پاره څه کوې چې د څلوروسا څلورو بیا هم د
 ردې شک بویونو به په نورو چې له بلې خوا داسې بوی و وه او باد غورکا چې له یوې خوا د بوټ و
باد له  داسې رمباړې یې وهلې چې د اوخوکانوغوجل وه  د له بده مرغه چې په څنګ کې مو .ایسته

 .جوړاوه غورکا سره یې بل ډول وحشت
 موږ تاو شو، را په سرکونو کې تاو ې سپاره یې کړو.په ک ،راغی بل موټر ته وروسته یوساع درې څلور

یوه ځنګله په  له لنډې مودې وروسته یې د الوم،م را شرق غرب او شمال جنوب نه و په لوري نه پوهیدو.
 .پسې موږ ور او سړی مخکې شو ،دلته هم تپه وه کړو،څنګ کې ښکته 

تپې  د ستونزمن ګامونه یې اخیستل. پنډ و، چې ډیر وازې زموږ یو ملگریی ست روان وو،ټول چُ  موږ
روان  خلک را شرهاری شو، پاڼو شیبه وروسته د ویل شول چې همدلته کینئ. و نیمایي ته چې ورسیدو،

او دوې ښځې  ومولیدل چې دوه نارینه وو، نږدې شول، چې را .او ګونګوسی یې له ورایه اوریدل کیده وو
 ویل: کې یو بل ته سره و موږ په سترګو دوه درجنه ماشومان.

 اوس دا موږ ځانونه نه شو وړالی، ه.چج یې هم لکۍ پورې وتاړ ،ځایده موږک خپله په سوري نه
 .له غاړې شول ماشومان هم را

مو  کولې چې موږ وعدې ور ته چې ماشومان به یې ډیر وو، مسافرینو وآل هغوبه معم قاچاقبرانو
نۍ له داسې او... بیا به یې ماشوم داره کور سره مرسته وکړي چې تاسو نفر لرو موږ ماشومان رسوو،

 ته ویل: کې به یې ور په الرو .خوځولې چې هغوی به یوازې ووځای  سره یو مسافرو
راځئ ونیسۍ دې کورنۍ سره مرسته  په یوه کشتۍ کې سپاره یئ،اوس  ټول افغانان یاست، خو تاسو

مه کړه څه پرې  داینه ویل کیږي خ اوبال دی، یې نه شي، چې وړی سره واخلئ مان یې وروماش ،وکړۍ
 ونه شي او...
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قاچاقبر  او آکثرو کورنیو به فکر کاوه چې دا د ماشومان په غیږ کې چلول مجردو او بې پرابلمه ځوانانو
 نفر دی چې له دوی سره مرسته کوي.

ټول یې په یوستوي لیک کې  مسافرو یوه اتلس کسیزه ډله جوړه شوه، په دې شپه هم په ځنګله کې د
 کې بل یې په آخر کې او مارش. کتار په سر تن د یو ودرول،

و او هم الره کې  تک تور نامالومه او هم زموږ سرنوشت ته غوړیدلي وو، تیارې وزرونه هرې خوا د
وچوپاڼو شرهاری اوریدل کیده  هر قدم له اوچتولو سره د یوازې د هیڅ چا څه نه ویل، څه نه لیدل کیدل.

 بس. او
تپه په ونو پوښلې وه او منظم  تپې سر ته وختو. دچې  شمال نه پوه شووڅه ساړه  ږله پورته تګ او ل

ونو په منځ  موږ یې ځکه د خو په سرک باندې تګ دومره ستونزمن نه و، .خامه سرک په کې تیر شوی و
خطر  ډیر او له بلې خوا درناڅاپي راتګ شونی و موټ ک باندې دپه سر له یوې خوا چې کې خوځولي وو
 نږدې شوي وو. جرمني خاورې ته ډیر ور ه چې نور داحساس ځکه کید

پاسه یوه  چې د ډوله اوبه خور غوندې ځای و یو کاریز وشو. غږ دریدو د تپې سر ته په رسیدو سره د
خپلې ادکې مور  ننوتال لکه د یا ورړه مسؤلین کوټنۍ ته داسې په بلدتاود ،باندې والړه وه وړه کوټنۍ ور

یال چې دوی خپل زما په خ وتل. و او بیرته په بیړه را یې سره وکړ نګوسیڅه ګو کور یې چې وي،
کوم  چې پوه نه شي چې دوی د سره اسناد هلته پټ کړل چې که پولیس یې ونیسي، نور ور اسپورتونه اوپ

 وطن اوسیدونکي دي.
 ګټو د خپل وطن او خپلو ملي د جرمني پولیس ډیر جدي او تند برخورد لري. په تیره د ،اروپا پولیس د

 مراعات نه کوي او حتی که د هیڅ چا د هیڅ شي خیال نه ساتي، قانون په چوکاټ کې د ساتلو په خاطر د
په ټوله اروپا کې په تیره جرمني کې  په وړاندې یو جرم دی. هغو دا په خپله د ،ته وشي ړاندیز ورپیسو و

و هر ډول نور امکانات یې په ا ېوسل کمرې، طیارې، موټرسایکل، موټر، پولیسو امکانات ډیر دي. د
 ساتنه وکړي. خلکو او پولو خپلو چې د واک کې دي،
سره پراخې کروندې په  ځنګله له منځه په وتو د ډار له درانه پیټي سره مخ په ځوړ روان وو، موږ ټول د
 نږدې او د .روان وو ،ښه پناه ځای ګڼل کیده یوه منظم کتار په اړخ کې چې نسبتا   ونو د د مخه راغلې.

 په ستړو موږ خو موټر په چټکۍ سره الرې لنډولې،په واټونو کې  لرو کلو او ښارونو څراغونه ځلیدل،
ونو کتار  خوا د بل یوه خوا کرونده، چې قتلګاه ته بیایي. لکه څوک مو داسې په پښیمانۍ روان وو قدمونو

 و.
په  موټر لکه عمر سرکونه غځیدلي وو،کروندو په منځ کې اوږده  د .برید له کرښې اوښتي وو د نو نور
 ویل: خوشحالۍ او خوشبینۍ له خندا سره و ال د نوت ډلې څو زموږ د رباندې روان وو. کۍ وچټ

جرمني  نور د موږ شوي وو، په رښتیا له سرحد نه تیر موږ شوو. سره تیر لکه چې له سرحد نه په خیر
 احساساوه.مسافرو اوس هم په ټوله مانا خطر ځینو حریم ته ننوتي وو،

د  یو واړه وو. ،ماشومان یې ټول واړه ،ماشومان یې درلودل په ډله کې یوه کورنۍ وه چې څلور مسافرو د
سره له دې چې افغان  سره اخیستي وو. فرینو وراافغان مس ،ماشومان دوه نور او بل یې پالر ماشوم مور،
سره نه وي چې الره کې  پنډکی باید چا او ټولو له غوږه ایستلې وه چې بار د په ماسکو کې ال قاچاقبرانو

 .چا ته وایې بلکې ناشونی به وي؛خو وړل ستونزمن نه، چې بار ،شي کیدای شي له ستونزو سره مخ
 

 اـاثر نه ک نصیحت پـــه غــافــالنو»
 «اوسپـنې خوشې ټکول ديړې ـس د

 
ماشوم تي خوری نه واخیست.  کی ما ور پنډه غټ پنډه کی هم و، ښه ښځې په غیږ کې له ماشوم سره یو د

چا  ښځه داسې ډنګره وه چې لکه د قاچاقبر په ټینګار سره ویل چې غلی یې کړئ. اوونګیده هم چ و او
 ماشوم له ډیرې چونګیدا سره د د او پرله پسې چونګیده، ماشوم وږی و کړپا یې خته. هډوکو خبره د
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تګ په حالت کې خپل تی  الر د همور په روان ولویدې او ښکنځلې یې پیل کړې، قاچاقبر په نس کې چړې
 د خوړلي. په یوه ورځ څه نه ومور یوه ش شی هم نه و، خو په تي کې هیڅ ننیست، ماشوم په خوله ور د

 وې: ورته و ما روانه وه، کې ښځه په ما پسې را په کتار مسافرو
ست ماشوم مې له ښځې نه واخی ه غلی شي.سر ګوندې له ما راکه،ته  ماشوم ما واخله، خورې پنډکی در
 او روان شوو.

 مسافرو په کتار ونو له اړخ نه د د بریښنا په چټکتیا د ،چې نا څاپه موږ په خواشینۍ او نا امیدۍ روان وو
که  ما خپلو ملګرو ته ال پخوا ویلي وو سترګو په رپ کې دواړه قاچاقبران ورک شول. د برید وشو.

زه له  محاصره شول. بې ژبې وزرماتي مسافر بینوا او نابلده، ه کړئ.ن تیښتې تکل و د پولیس راغله،
 نه ښوریدو و او بیا په انګلیسي ژبو د ، چکيته اول په جرمني موږ ځای کیناستم، ماشوم سره ځای پر

 ویل شول.
ته  چې سالح یې را پوه شومیوې اوسپنیزې میلې له تماس نه  سره مې د له سر سر ښکته نیولی و، ما

ا شاته نه شول م نه ښورې. چې و ته وایي رابه په پرله پسې ډول په انګلیسي ژ ښځینه غږ نیولې ده او یو
 کې روان وم. کتار په سر تباه پوه شوم چې ولې دخو په خپلې اش ال څنګه دی،نورو احو کتالی چې د
 قاچاقبر دی.سړی الرښود یعنې  سر د کتار کاوه چې د پولیس فکر

کې پرماشوم فشار  زما نه ښوریدل زما په غیږ .ناست وم په سر پښو زه د او کې و ماشوم مې په غیږ
باندې  زه نه ور خو ته لګیا وه، را په خپله ژبه پولیسه ښځه او ماشوم بیا په چونګهاري پیل وکړ. راوړ

 انګریزي وپوښتلم:څه نرمه لهجه او ترحم سره په  بیا یې په لږ پوهیدم چې څه وایي،
 ؟دی ماشوم دی درسره

 ما ویل هو.
 راته وې ویل: سوځنده اوف ویست او له خولې نه یودې 

 ودریږه!
که ګورم د  زما هم سترګې پرې ولګیدې، یې ماشوم ته ښه په ځیر وکتل، ته او بیا اول یې ما چې ودریدم،

کې والړه وه، ور باندې پوه نه شوم دنګه شین سترګې مې په مخ  په منګ ویشت کلونوپنځه ویشت یا شپږ
 شیبه وروسته یې پوښتنه را ه الس کې و.وړوکی کله کوف ډوله ماشیندار یې پ چې جرمنه وه که چکۍ،

 نه وکړه:
 آیا ته قاچاقبر یې؟

 ما ویل نه زه مسافر یم.
هغوی  واړاوه، دې پام ځان ته ور د ولیسوغږپو نور د خو نه وکړي، نورې پوښتنې هم رادې غوښتل څه 
 وستل. الس تړلي رادواړه قاچاقبران 

او قاچاقبران یې په  رته کړووته یې پ معمولي موټرو یو، ټول مسافر موږ پوه شول څنګه پولیس چې
 نه لیدل. بیا قاچاقبران و موږ کې واچول. موټرو پنجره لرونکو

 د خدایه کول چې بیرته مو ،خدایه په ډله کې ځینو زموږ نه پوهیدو.بر او په لر نه لوری ورک و، موږله 
چې دا کومه  پوه شوو ،نه ښکته کړو له موټر یې کله چې خو نه خوځوي، سرحد په لوري و چک د

 سرحدي تاڼه ده او موږ د جمني او چک پولیسو په ګډو عملیاتو کې نیول شوي وو.
چې پرته له خوب او  وهلي وودومره مزله  موږ .هلته یې ټول یوې لویې صالون ډوله کوټې ته ننه ایستو

 ډوله پیره دار عسکر شیبه وروسته یو ښودو.آرام ته یې چیرې پری خو آرام نه مو بل څه نه غوښتل،
 ویل چې راځه. ته و نه مخکې یې ما ټولو تر او راغی

فاتحانه سره،  ځوان جرمن صاحب منصب په ډیرغرور شا یو میز تر هلته د یوې وړې کوټې ته یې بوتلم،
غنم رنګی زلمی له ځایه جګ  غنم رنګی جګ زلمی ناست و. یو میز په بل اړخ کې د کړی و. دربار
 .زه پوه شوم چې ژباړن دی وکړ، سره روغبړ او په دري ژبه یې ما کړ ته یې الس را ما شو،

 هماغه ور. او بیا هماغه خر له ناستې سره سم،
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 څوک یې؟
 وایه! شهرت دې و

 له کوم ځایه راغلی یې؟
 ولې راغلی یې؟
 چا راوستی یې؟

 ؟اوپه لسګونه نورې ولې او ولې
ننوتلو  ږ په راتګ اوجرمني خاورې ته زمو دکې یې پوه کړم چې دوی څنګه  په لړ پوښتنو او خبرو د

 شول او خپل کسان یې موږ ته په کمین کې کینول. خبر
 ې داسې کمرې لګولې وې چې دبرید په کرښه ک امکاناتو نه په استفادې سره د خپلو جرمن پولیسو د

 کې لیدل کیدل. هتاڼپه مخامخ  تصویرونه خلکو راتلونکو جرمني په لوري د
 ، که مسافرمسافرو الرې په نښه کوي تصویرونو په لیدلو سره د چې پولیس د ال اوریدلي وو هم داسې مې

 پولیس د نو له پولیسو ورک شي، په ځنګله کې شي او څاپه په بل لوري سر راغلي کسان نا نور او
 په وسیله لټوي او پیدا کوي یې.  هیلیکوپتر

افغان اوږدې غمیزې اوږده  خطرې او سر د د جګړو، نیدو،اور خپل وطن د ته د کې ما ور تحقیق په لړ د
 خو وژل شول؛ څومره او ولې انسانان و وایم چې څنګه، ته و مې غوښتل ور پیل کړه او دا را کیسه

اوریدو وخت او حوصله نه  کیسې داوږدې ـ ښایي ورته تکراري ـ  جرمن پولیس چې زما دځوان 
 ویل: ته و را درلوده،

مجرم  یو ته د موږ ننوتی یې او ریم ته غیر قانوني راجرمني ح ته د ودان وطن څه کوم، زه ستا وران او
 حیثیت لرې.

 ور خوبۍ نه ښه پوره کم حوصلې شوی وم،بې  او بې سرنوشتۍ ،ستړیا لوږې، زه هم چې له اوږده سفر،
 یل:وته ومې 

 وخپل اصلي ا دغه تاسو اروپایان وئ چې د او کې وران شو ټوپکوالو په خپلمنخي جګړو د وطن هغه
 تاسو ډول مرستې کولې، سره هر ټوپکیانو پاره موله  ماتولو ګونډو کولو او پرد  پخواني دښمن شوروي

ګټې او تیروتنې  ایسته وغورځول، الس پاکی استعمال کړل او بیا مو لکه اروپایان وئ چې افغانان مو
ژوند په بیه پراوږو وړي  دروند پیټی اوس افغانان د تیروتنو د السپوڅو د ستاسو او ستاسو ،تاسو وکړې

 ...او
یې  السونو په داړو په ماهیت پوه شو، خبرو پولیس چې زما د خبرې ژباړلې. ژباړن په منظم ډول زما

 ویل: ژباړن ته یې و ته یې له ډیره قهره نه کتل، په داسې حال کې چې ما واهه، په زوره و میز
 دی بوزئ. ده سره نورې خبرې نه کیږي،له 

یوه میرمن  کوټه ډیره لویه وه، پسې کلپ کړ. ریې را و زه یې بلې کوټې ته بوتلم او مسؤل سړی راغی او
ته  ښځې غوښتل چې ما ایښی و، کې سر ماشوم یې په غیږ ښځې ژړل او ،ماشوم په کې ناست وو او یو
خوا ډیرې  و شاپه کوټه کې  څه اوریدلو. نه د څه ویلو حوصله درلوده او ما نور نه د خو وایي، څه و

 چوکۍ د دوه دوه نیم ساعت وروسته د .مالستمڅ یوه کمپله مې په ځان واچوله او کمپلې پرتې وې،
 څوک لوڅ، ډلې ډیری له تحقیق نه وروسته راغلي وو، مې زموږ د تلک ویښ شوم، شخوالي له کبله را
 بل نه یې پوښتنه کوله: له یو ټول له خوبه جګ شول، کله چې سهار څوک پټ ویده وو.

 ښتل او...ونه یې څه وپ له تا ویل، ته یې څه و تا
سرحد کې نیول  څنګه چې دا ډله مسافران په خو ،چې دوی سره به ښه چلن کیږي ځینې ال په تمه وو

چک مقاماتو ته په  باید بیرته د ځکه یې دوی له چک نه را اوښتي دي، پولیس پوهیدل چې او شوي وو
یوازې ډوډۍ او اوبه  کړل، په همدې یوه کوټه کې سره تیر درې شپې درې ورځې مو کړي وای. الس ور

 ویل.پوښتنې حق درلود او نه پولیس څه  نور نه موږ د بس، راوړل کیدل او
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 :زندان سختي د د پراګ طبعي ښکال او
 

یوې ښکلې  سرحدي پوسته د ادپه یوه پوسته کې چکانو ته وسپارلو. جرمني  درې ورځې وروسته یې د
بندیخانې په  د اچول شوي وو، په کې کومه کوټه کې چې موږ تپې په ښکتنۍ برخه کې جوړه شوې وه.

 ونو د پوښلې وه او تپه په ونو اریدل،کورونه ښک خلکو دلږ وړاندې نه پنجرو  د یې پنجرې درلودې، څیر
 پاڼې ټولې ژیړې شوې وې.

مارغه  زړه مې غوښتل چې آزاد یوه بله اضافه وه. ښکال پر پاڼو ژیړو د ژیړی لمر و، مهال مازدیګر دا
 تیره کړم خو... ته ستړي زړه کیسه ور د کینم، سره یو وار زیړو پاڼو د ،والوزم تپې ونو ته ور شم، د

بل ته  هغوی هم یو حتی هغه څاروي چې زموږ له نظره دښمنان وو، هیڅ چا بل چا سره کار نه درلود،
بندیخانې نه لږ  زموږ د .کنډک غرڅې مخ په ښکته را روانې وې له منځ نه یو ونو تپې د د .څه نه ویل

 وکړ ما فکر نه ګرد چاپیره ګرځیده،لیوه ډولی غټ سپی له ماڼۍ  یو وړاندې یوه ښکلې ماڼۍ والړه وه،
 را کرشمو کتل مې چې غرڅې په نخرو او ې کوي،دبان حمله به ور غاپي اوته  چې سپی به اوس غرڅو

 .سپي له څنګه تیرې شوې ښکته شوې او د
زما په  سره دوستان وو.غرڅې له پخوا نه  دې صحنې په لیدلو سره سړي داسې انګیرله چې سپی او د

هم تفاهم او  ورې روان دي،چې په څل دوی حتی څاروي شول چې د یره نا امیدۍ تیرزړه کې په ډ
وطن ځینې انسانان چې په دوو پښو  خو زموږ د ؛خپلمنځي ستونزې نه لري پوهاوي ته رسیدلي دي او

نورو وینو  خو بیا له داړونکو څارویو نه ال زیات د روان دي او ځان ته اشرف المخلوقات هم وایي،
 الس په ماشه دي. بل مرګ ته چمتو او د شوقمن او تږي دي اوهره شیبه یو تویولو
 یوه موټر راتګ وشلوله، فکر لړۍ مې د نندارې په لیدلو لګیا وم چې د همدې ښکلې او غمجنې زه ال د

 نه ښکته شوه، ځوانه میرمن ور ،سترهلکه ناوې پاکه  ودرید، د پنجرې نه لږ وړاندې ښکلی موټر زموږ
 ننوته.ور په ودانۍ  دې چې کومې بلې خوا ته پام وکړي، رته لهپ
 نوم و، لیست په پیل کې زما څنګه چې د غوښتل پیل شول. ،خیال میرمنې له راتګ سره سم بیا غوښتل د

 خیال میرمن زموږ که ګورم چې د تلم،پوښتنو کوټې ته بو کله چې یې د وغوښتلم.ور لومړی زه  یې ځکه
 مستنطقه ده.
خیال میرمنې  د ،ی ودریدمدتن تریو باندې ښه نه تمامیدل، ښه او بد را هر ډیره تنګسه کې وم اوزه چې په 

بلې  ته وکړ. ناستې ست را ځای یې د او له یوې خوږې موسکا سره یو په ځانګړي خیال سره سالم وکړ
 ویل: ته و را مهربانه ژبه په ډیره نرمه او ته ژباړن ناست و. له کیناستو سره میرمنې خوا

چک جمهوریت له قوانینو سره  جرمني او د تاسو سره کوالی، ډیره خواشینې یم چې څه مرسته نه شم در
 او... چک پولیسو ته سپارل شوي یاست د ،سم

 زه نه پوهیدم چې په کاغذ کې څه لیکل شوي دي. یو کاغذ یې زما مخې ته کیښود چې السلیک یې کړم،
په زړه کې مې ویل  نه ګراوه، باندې و ما غوږ ور خو ړل،اژب و ته څه را کاغذ محتویات څه نا ژباړن د

 بیا مې داسې ور نه پوهیدو ته یې څه حاجت دی، پوهیدو او نو ،باندې امضا کوي چې هسې یې هم را
بیرته خپلې کوټې ته  یره دارپ ی،هیڅکله و نه شم کړاهغه امضا به ل له پاره دویم ځ السلیک کړ چې د

 بوتلم.
 او هغوی په چک کې وخت تیر کړی و هم وه، (درې ماشومان ښځه، میړه،) ډله کې یوه کورنۍپه  زموږ

وروسته  له بشپړیدو ویل چې د سرحدي مراحلو هغوی موږ ته و سره بلدتیا درلوده. له قوانینوڅه یې  یو
کلینک ته بیا به ځانګړې فورمې ډکوئ چې کوم  ورځې تیروئ، هلته به یو څو زندان ته لیږدوي. تاسو یو
کمپ ته لیږي او  مهاجرینو د له هغه ځایه مو ده، بندیخانې په څیر هغه هم د ره لیږي،معایناتو له پا مو د

 شئ. ته والړ چې آزاد وګرځئ او په چک جمهوریت کې هرې خوا کوالی شئ بیا نو اسناد درکوي؛
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کله  سره وو، کارتونه ورادارې  مهاجرینو د چک د د کال مخکې دغه لړۍ تیره کړې وه. دې کورنۍ یو
 شئ او د تم ځي ته والړ ګاډیریل  کارتونه یې ورکړل او ورته وې ویل چې د چې یې نوبت ورسید،

  چک په لوري حرکت وکړئ.
هغوی هم خپله وطني تباره په مسافرینو  ته وسپارل، پولیسوچکي یونیفورم واال  ېپاتې ټول مسافرین ی

 زندان په لوري یې وخوځول. د او په بس کې یې کینول تیزه کړه،
کروندو په منځ کې  د سیخ شو. واټ ور پر وت او د کروندو له ښاره و ه،هلو ښایسته ډیره الر و موټر

ښکاریده چې موټر مخ په بره  کروندې، تپې او کروندې، تپې او تور واټ لکه تور ښامار اوږد غځیدلی و.
 بیا مخ په ځوړ روان شو. او ښه مخ پورته الړ خیځي، روان دی او په تپو ور

به ویل چې دې پنځو تپو زندان محاصره کړی  تا ځای کې جوړ شوی وو، د منځ په یوه ژور زندان د تپو
ښه دغسې دا سیمه هم  شل برخه په کې نه وه؛ کې چې د ړانده او «خیرات»احب الفت ص لکه د دی.

 و.  کې په انتظار اره زندانله پ زموږ په هغې ښکلې سیمه کې چې افسوس خو شاعرانه سیمه وه،
یا جرمني دولت  چې ټول مصارف یې د زندان و کې یو په هغو زندانونو په شرقي اروپا کې اندزن دا

سلواک له  او پولند چک، دیا اروپایي اتحادیې جرمني دولت  د له خوا ورکول کیدل.اروپایي اتحادیې 
 د مخه به نیسي، غیرقانوني مهاجرینو چې د چې یاد هیوادونه مکلفیت لري سره تړون کړی و دولتونو

 سلواک او که چیري دغه ډول غیرقانوني خلک په چک، جرمني په لوري به یې تیریدو ته نه پریږدي.
جرمني  مصارف به یې ټول د ته به یې اچوي او زندانونو دوی به یې توقیفوي، پولند کې نیول کیږي،

یا  مهاجرین به د قانوني مراحلو له تیرولو نه وروسته دا کیږي.له خوا ورکول یا اروپایي اتحادیې دولت 
رته هغه لوري ته یڅخه ب به له راغلو هیوادونو مهاجر په صفت منل کیږي او یا کې د په همغو هیوادونو
 دیپورت کیږي.
یوه مارغه  د او زوړند و جرمني بیرغ را د سر دروازې پر د زندان دروازې ته ورسید، د کله چې موټر

زندان له  د ننوت. ته ور زندان انګړ د موټر ،دروازه بیرته شوه دروازې په بل اړخ لګیدلی و. نښان د
دې  سلواک له زندان نه د او بندوبست نه داسې ښکاریدل چې د سیمانو ازغنو پنجرو، کلکو پیره دارانو،

 قیودات یې ډیر دي. سخت او زندان شرایط ډیر
 انسان داسې انګیرله چې دا ټول ستر دوی په  لیدلو د ننداره کوله. زموږ له شا نه پنجرو د بندیانو نورو

پټه خوله  په څیر ټپي زمریانو ماتو او ته لکه د شا د پنجرو کړې ګناه په تور قاتالن دي چې د خاینین او
 بس. مجبوریت سترګې غړوي او یوازې د ،پراته دي

په یوه  ،ته جګ کړو پاسني پوړیوې ودانۍ  یې د موږ زندان ټولې ودانۍ یو په بل پورې نښتې وې، د
لمبلوځای  د وباسئ او ویل جامې مو ساتونکو لطې یې راکړې.تورې پالستیکي خکې یې ودرولو،  دهلیز

ټول کالي  موږ چې کالي وباسئ. بیا یې به اشارو پوه کړو دوی په ژبه نه پوهیدو. د موږ خو ته ننوزئ،
زموږ له ډلې  په ټکي هم نه پوهیدو. موږ خو ویل، بیا ساتونکي څه و ،کې ودریدو په یوه نیکر وایستل او

ساتونکی  ته وښوراوه چې په ژبه دې نه پوهیږو. الس وربیا یې  لې ژبې ته الس ونیوه اونه کوم یوه خپ
 او ننوتو په تشنابونو لوڅ لپړ و، زور کار بس د یې ښکته وښویاوه. همدې اشاره کونکي نیکر راغی او د

 .پورې خندل موږ ساتونکو خو ځانونو شرمیدلو، خپلو لوڅوه ل موږ پیل کړل. مولمبل 
ساتونکي  کوټې مخکې له مخکې ټاکل شوې وې، زندان جامې مو واغوستې. پریولل او د انونه موځ

موږ پوره ستړي او وږي  پسې کلپ کړې.ا راو دروازې یې  هرڅوک یې خپلو کوټو ته بوتلل راغلل او
 او نه خوراک. و نه آرام خو وو،

 ژامې الندې بیاموند. ښامار تر اوږد وغځیدم او خپل ځان مې د زما کټ د پنجرې په څنګ کې پروت و،
له یوه  رک شانتې هم نه لګیده.رڼا څ کې مې د د ذهن په دهلیزونو ره وه،هره خوا تیا رت مې واهه،چُ 

نه د چا  ،نه کوم خیانت نه جنایت، رم،جُ نه  ،پورې داسې وي څو دا به تر په بل ننوزه، ،وزه زندان نه و
 ځای دې په زندان کې دی. خو وژنه یا لوټ،

 مې ویل: او ورته و شوم سره په خبرو کتل چې نا څاپه ور ځیر ،پنجرې ته مې ښه په ځیر
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ستا خوب  خو ما ولې مې نه پریږدې، ،هر چیرې چې ځم ته مې مخې ته راځې تر څو به په ما پسې یې،

 ... ی هر چیرې هرکلی کوې، داپه څه اولیده  اوس م نه هم
 : ویلیې پنجره کټ ـ کټ په خندا شوه ، و

 .ای همدغه دیستا اصلی ځ، نه خالصیدی شې چیرته را
 ،سو افغانانو خپل وطن وران کړی دیتا 
 ل شوي دي؟ ستاسو په وطن کی څومره خلک وژ 
 څومره وینې تویی شوې دې؟ 

 عزته شوې دې؟څومره با عزته خلک بی 
 ؟بی موره او بی ژونده شوې دې ،بی اوره، بی پالره څومره خلک بی کوره،

 ؟وکړل؟ ځواب راکړه ، دا ټول چای ما څه نه دې کړېچی دلته راځې وایی چمو هر یو 
 

. رسره غوڅی کړی واړاوه او خبری می وځکه می مخ تری  ما د پنجری پوښتنو ته کوم ځواب نه درلود،
، وچه کلکه والړه وه او خپله دنده یی ، که ګورم ځان سره لګیا یم، پنجره ګونګۍ وهوکړ ښه می چی پام
 .تر سره کوله

دریم  نه هیر دي، پنجشیری زلمی چې اوس یې نومونه له مایو او  زلمی یو پکتیا وال سبا ته یې زه فضل،
 کوټې د د په کوټه کې و. کمود هم دننه .څلور واړه یې په یوه کوټه کې بندیان کړو پوړ ته وخیژولو،

 د ډوډی په وخت کې یې هم دروازه نه خالصوله، دروازې په منځوۍ برخه کې یو دایروي سوری و،
 فکر مې کاوه پورې وهله. میز راته ته پرایښودل شوي  دروازې شا به یې له همدې سوري نه د ډوډۍ

 .بندي کړی یم یم او بدماشانو زه هیرو چې دا کوم هنري فلم دی،
ببر  لیدل چې یوه ډله بندیان زوړند کالي، موږ تفریح ځای په لوري خالصه وه. کوټې کړکۍ د د زموږ

ځینې کسان هم په کې  زندان که ګورم د سلواک د ویستل شول، ودانۍ راکومې زبیښلي له  زیړ ویښتان،
 شو، ځوږ غږ صولوخال پنجرو د دروازو او کله چې د ،شا بندي یم و ترپنجر څو زه نه پوهیدم چې د وو.
 شونډو ایله موسکا خپره شوه. زموږ پر اشاره وکړه، وتلو د ساتونکو دروازه هم خالصه شوه، زموږ نو

تیرو شویو ورځو حال  څو د یې بل ته یو له بل سره خبرې کولې یو ژر ،ژر په تفریح ځای کې بندیانو
 ي.ل شیو باید و څه ،کې وي ا انتریو په مخومه پوښتنه یکه ک ،چې راتلونکې کې څه وکړي یلوو

فکر مې کاوه چې په کومه څاه کې  تپو ننداره کوله، ما پاس د زندان په ډیر ټیټ ځای کې جوړ شوی و،
 .ناست یم

 سلواک په زندان مو د ډک زندان و، ښه له ستونزو ،ورځې تیرې شوې شپې( ۹)په زندان کې زموږ نه 
نه ښه لرې  تشنابونه له کوټو امکانات، ږیرې رخیلو د حمام،هلته په اونۍ کې دوه ورځې  .شکرونه ایستل

 جامو بدلول. هره اونۍ کې د او پاک
 ټوپکیانو لویه ستونزه دا وه چې لکه د څنګ تر بدیو او ستونزو نورو په زندان کې د ()پراگ چک د

 سخته او ټولو تر او لګیدلی و باندې بندیز جامې بدلولو واکمني ځان پریولل اوږیره رخیل په کې منع وو،
ند یې چل ساتونکو د کونج کې ایښودل شوی و، وکوټې په ی د ،په کوټه کې دننه چې کمود بده یې ال دا

وستل  کې دلته را په تور وژلو چا د د موږ ته وا بد کتل، ،داسې به یې بد زشت و، انساني او غیر کامال  
 نشتوالي له ستونزې سره مخ وم، کاغذ د د ،هرې ورځې پیښې په هماغې ورځې لیکلې ما چې د شوي یو.

تفریح  دباندې ځای ته ایستلي وو،  تفریح له پاره د دورځ یې  یوه .سره افغانان په دې ستونزه پوهیدل ما له
کاغذ  ډلې کوم تن غوښتل چې دا د زموږ ټوټه باران وهلی کاغذ پروت و، باندې یو ځای له پنجرې نه د

ساتونکی راغی او له  واخلي، باندې وغځاوه چې کاغذ را پنجرې د یې لهالس  ،جګ کړي زما له پاره را
 له توندې لهجې یې مالومیده چې ښکنځلې کوي. ،هغه پر الس وخوت او بیا وغوریده سره د عسکري بوټو
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له  ل شوي وو،نه پخوا زندان ته راوست تفریح په وخت کې نورو افغان بندیانو چې له موږ بله ورځ بیا د
 فورمې څه شی نه دي درکړي؟ وښتنه وکړه چې تاسو ته یې کاغذونه،موږ نه پ

ې شیبې د ډوډۍ هغوی موږ ته الرښوونه وکړه چې ژر او له همد موږ ویل نه داسې څه خو نه دي شوي.
بیا مو له  ،باندې السلیک کوي هغه در ته راوړي، دوی خپله فورمې در ،کړئنه خوړلو اعتصاب پیل  د

 زندان نه باسي.
 ،ډکې کاسې بیرته وړلې ساتونکو نه خوړل. ورځې مو څه و ېدو هم پرنسونو درنې تیږې واړولې،موږ 

یې له سوري نه کاسې داسې کشولې لکه په  یدوګپه ډون ډکې کاسې بیرته وړي، یوه ورځ چې ساتونکو
کاتب پاڅون چې  نظم را په یاد شو. کاتب پاڅون یو ته د ما قهر کې چې موږ ته ښکنځلې را ډالۍ کوي،

د  مو شپې له خوا د لمه و،یکومه شپه زموږ په پلرني کور کې زموږ م هغه وخت یې رنځور تخلص کاوه،
کاتب  خو ،ویله، سهار ټول ویښ شول سپکه نورو د ښو ډیرو مرکو تر څنګه تر ناوخته خپله درنه او

 د هر څه مو ټول کړل، شو،کل چای وڅ سهار د ویښ نه شو. سره را ،ټوکو سره او صاحب له شور ځوږ
 یې پوښتنه وکړه: نه له ما جګ کړ، سر را ،یېه قابونو له کړپ کړوپ سر پیالو او
 خه چیرې ده؟زما بر
 ویل: ما و

 نس پورې دې تیږې وتړه. هر څه خالص دي،
 ویل: ته و بیا یې په خواره خوله را

 هغه راکړه. اغذ خو به وي،ک قلم او یو
 بیتونه په یاد دي:ده یو اوږد نظم ولیکه چې تر اوسه یې هم زما دغه  کاغذ ورکړ، ما قلم او

 

 تقسیمـیدلې زه ویده ومالې ـیـې پـچ»
 ده ومـلې زه ویـلې تشې راتلـې تـډک

 
 یب دهـوپه نصـښـه د ویـدو برخـدوی

 «...زما برخې یې لوټلې زه ویده وم
 

 خو هیڅ مې له السه نه کیدل. اغله،خندا به رقهر لړلې  زندان ډکو کاسو او خپل تش نس ته کتل، ما چې د
زما ذهن ته  سره وکړي، چې غمرازي را کاغذ به نه و خو لیکلو له پاره درلودل، یر شیان به مې دډ

 په حاشیه کې لږ کاغذونو لیکل شوو بیا مې د ،شول او تري تم به شول راغلي میلمانه به بیرته مرور
نظم په اقتفا داسې  کاتب صاحب د ړلو او بیرته وړلوحالت مې دکاسو راو د او شو سترګو سپین ځای تر

 انځورکړ:
 

 چې کاسې به یې راوړلې ما کتلې
 لېـا کتـلې مـې تلـیا ډکـې وې بـډک

 

 مهاجر برخه د لوټ ده د قارجن د
 کتلې اـمولې ـاچ ه یېـران تـچې ډی

 
غوندې  څه فورمو یې وپوښتله، وجه نه خوړلو د ،یې پرانست ور ورځې وروسته یوه میرمن راغله، دوې

هغې ورځې په  د ،ېهم السلیک کړل موږ پاڼې دي، خالصیدو ستاسو د وې ویل دا کاغذونه یې راوړل او
 قرنتین په نامه کوم ځای ته یې ولیږلو. د او ایستلو سبا یې له زندان نه و
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مخ په بره  ورو ،ورو وت، زندان له دروازې و د موټر راغله چې په یو بس کې یې کینولو. بیا هغه ورځ

زندان  له پاسه د بیا زندان ته وکتل، وار له هماغه ځای نه مې یو ته چې وخوت، تپې سر د روان شو،
به ویل کوم  تا ،تپو په منځ ښه منظره جوړه کړې وه ودانۍ د ازغن سیمان نه ښکاریدل، پنجرې او

 واړاوه.مخ مې ځینې  سترګې مې اوښلنې شوې او تفریحي ځای دی،
 

خلک نه  او بازار ښار، کور، کلی، وخوځیدو. بیا په کرونده کې پر اوږده راغځیدلي واټ باندې ور
ټول په خیالونو کې  دې سرګردانې ډلې اوس هم ځان آزاد نه احساساوه، الرویانو دالرورکو ښکاریدل.
 کاوه. یې فکر راتلونکې نامالوم برخلیک په باب او د ندې کتلاب له کړکۍ نه یې د ډوب وو،

لوی انګړ ته  یو ښکته شوو، لړۍ یې وشلوله، نه تمامیدونکو چرتونو نه غږیدا او زموږ د ودرید او موټر
 سرګردانه مسافر هیوادونو بیالبیلو د کې ځان ایسار ولید. او ازغنوسیمانو په پنجرو بیا مو یې ننه ایستو.

 چا د الس په جګولو، چا د یه پیژندل کیدل،اافغانان له ورپه منځ کې  مهاجرینو نورو د ښکته پورته کیدل،
 .کلی وکړ هر چا په ژبه احترام او سر په اشاره او

 :دلته هم هماغه پخوانی ترننی پیل شو
 کوم ځای یې؟ د

 څنګه راغلې؟
 ولې راغلې؟

 چاسره راغلې او...
کمپ کومه ملکي  د مهاجرینو پوه نه شوم چې پولیسه وه که د یوه میرمن په یوه کوټه کې ناسته وه، 

په ځوانۍ کې  روزګار خو یو افغان زلمی و، ړناژب او پوښتنې یې کولې. غوښتلو یې ور   یو، یو ماموره،
کې زما سر او ږیره په زندان  ویښتانو سپین ډیر وو. کې یې له تورو په سر زړبودۍ ډالۍ ورکړې وه. د

 نه لرې وڅښاوه، ځان را ښځې لږ .پیژندل کیدمنه  او و رانه جوړ چې سم ځناور شوي وو دومره ببر
 مې ځان نه وپریولی. شپو، په دې چې په شپو حتمآ به زما ځان بوی کاوه،

نه پوره  پوښتنو زه چې نور له دغو او... پوښتنې پیل کړې. زده کړو بار، و کار شهرت، بشپړ ښځې د
دا لړۍ نه وه بشپړه  ما ال انول،شهرت ځینې ټکي بی خپل په ستړیا او خواشینۍ مې د ستړی شوی وم،
 او وې ویل: الس یې راکړ مسکی شو، نیغ مخې ته ودرید، مې کړې چې ژباړن

 تاج محمد یاري وراره... د زه پالنکی یم، استاده ستړی مه شې،
دوست تاج محمد یاري هغه ګران  او د ته وکتل په ځیر مې ور صمیمیت ولیدل، ده موسکا او چې د ما

کابل په ټایمني کې  د کې، یاري صاحب په کور لومړي ځل له پاره مې د مې بیا ولید چې دوړوکی وراره 
 وتل: نو ناڅا په مې ترخولې و لیدلی و،

تشویش له السه ستا سرسپین  تیروو او د زندانونه موږ وای هلکه ته ولې دومره سپین ږیری شوی یې،
 ښه خیر شوی دی،

 شینه()...زما که عمر په ضروروي تیر به 
 ته جوړ یې؟ 

 یاري صاحب چیرې دی؟ 
 ویل: ده سمدالسه و

 ویل اصل ځای ته یې ځای رسوالی دی او... ما ورته و هغه په عربستان کې ژوند کوي.
 زموږ خبرې یې غوڅې کړې او نورې پوښتنې یې پیل کړې. په دې کې ښځې مداخله وکړه،

امکانات  لمبلو تشتاب او چې د بیا مو ورغلو. ،له پاره په نښه شوې وې یو هر نه د له پخوا چې کوټې
 څه انسانان جوړکړل. لږ څخه مو ځانونو ولیدل،
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 هماغه و نو ګوډي حیثیت لرو، د رواني تکلیفونو او مرضونو یانو له پاره دااروپ آسیایان هسې هم د موږ
یعنې  ،کارتونه ځانګړي وروسته له دې چې د صحي معایناتو نتایج راغلل، چې صحي معاینات پیل شول،

 .اسناد راکړل شول
کمپ په ډول استفاده  د هاجرینوم یې د پوړیزه ودانۍ وې او له هغو نه قرنتین په څنګ کې دوه څلور د

چې دا آزاد  توپیر یې دا و خو بندیخانې په شان یې درې وخته ډوډۍ راکوله، دهلته یې ولیږدولو،  کوله،
یعنې په ټولنه  و،شته والړ زاراښار او ب آزاد وګرځو، او شوموږ کوالی شول چې هره خوا والړ  کمپ و،
 حق یې راکړ. شاملیدو کې د

یوه ګڼ  د ، له مرکز نه په لږ څه لرې واټن کې،کې پراګ په اطرافو د دا کمپ چې موږ په کې دیره وو،
 چې د واړه کلي او طاقه کورونه هم وو، ،کې واړه خوا و کمپ په شا د .ځنګله په منځ کې موقعیت درلود

 سره پیسې نه وې چې څه ور ما که پنځه ځلې سرویس تر ښاره پورې تګ راتګ کاوه. ورځې څلور
بل مې قسم  ښاردی او لیدلو او د پراګ ښکلی خو یو په پلمه تلو. چکر ښار ته یوازې د باندې واخلم،

کوم  لکه د .غوړه شي چاقه او ګرافي مې لږوچې بی مپه کې ګرځیدلی ی رښتیا کاوه چې پراګ مې لیدلی او
په باب فکر وکړي  پایلو د هغو پرته له دې چې د څه یې په ذهن کې ګرځیدلي وو، افغان لیکوال چې هر

وطن ملي ګټو ته او په پای کې فرهنګ ته څه ورکوالی شي که نه؛  د ،ادب ته ده لیکنه ژبې ته، چې د
 ډیر یوعنوان کتاب نوم ور په لست کې یې د آثارو د لیکوال هڅه دا وه چې ښاغلي د هغه یې لیکلي وو.

 شي.
 خو ،الرې ملګري فضل سره پیسې وې زما د اخیست. غمیزه ورځ په ورځ زور افغانستان سړو لکه د

ته ښکاریدل چې خدای مه  مصرفول داسې ور پیسو د خو ګرځیده، لوڅ لپړ تږی او وږی، کنجوس و، ډیر
 روسیې او را اغوستې وه چې هغه هم د ما له ماسکو نه یوه کرتۍ .زامن له السه ورکويکړه خپل 
زړه راباندې وسوځید او یو  بل ملګري کبیر الرې د زموږ د غولو په ډند کې له منځه الړه. اوکراین د

او  و په ده کې جمپر تنګ او زه ډنګر، پنډ و چې کبیر خان ډیر جنجا ل په دې کې و خو ،جمپر یې راکړ
هنري ډلې هغه دولس یا  ته د خدای بښلي خان قره باغي د په اغوستلو سره ما جمپر د کې لوی. په ما

نورو  ثبت له پاره یې د یوې سندرې د چې د یاد شوپه  را چې ډولک یې غږاوه، ن هلکلدیارلس ک
به  ماشومان کې ښه لوی و، ځهغه په  واسکټ د اغوستی و، واسکټ ور ده ته هم یو ،هنرمندانو په څیر
اوږې په جګولو سره واسکټ بیرته  ده به د به یې له اوږې نه الندې ښویده او واسکټ چې ډولک واهه،

نه هره شیبه  کبیر خان جمپر به هم له ما د ماشوم له ډولک نه واسکټ سره په عذاب و. ؛په ځای کاوه
بله ورځ چې ښار ته الړو په جنجال مې  رته اچولې.په ځای کولو له پاره اوږې پو هغه د ښویده او ما به د

 له فضل نه سل ډالره په پور واخستل او یو تود ژمنی جمپر مې واخیست.
 ادیتوریم کې والیبال کاوه. مازدیګر به مو په یو هم څو ورځې پاتې شوو. مهاجرو په کمپ کې پراګ د د

سره والیبال  کله به یې مهاجرینو ،کله ره وه،ومهاجرو په همدې کمپ کې مام یوه چکي میرمن چې د
افغانانو ناسته پاسته او کړه وړه یې  د افغانانو په درد دردمنه وه، د ښه پوهیده او دا میرمن په روسي کاوه.

 ویل: ته و تفریح په وخت کې ما یوه ورځ یې د والیبال د خوښیدل.
ن کې یو یا دوه ځلې موږ ته له زندا په هره میاشت څلور کاله کیږي چې زه په دې کمپ کې ماموره یم،»

بس خلک  نه شول کوالی چې دا کمپ ډک کړم. کې ما و ونوکل په دې څلورولیږي.  نه مهاجرین را
 کوو فکر موږ رځ په خوشحالۍ ښار ته ځي.اسناد چې واخلي هره و ګرځي، دلته ګرځي را راوستل شي،

یا لس ورځې نه وي تیرې شوي چې  پنځهخو  دا خلک په کې خوشحاله دي؛ چې ګنې چک ښه ځای دی
 «دا چیرې ځي او... ي،دوی خو وزرونه هم نه لري چې والوز خلک بیا تري تم شي،

 خبره مې داسې په بله واړوله: ته ویالی، ور قاچاق داستان نه شو انسان د د کیسه او خپل سفر ما چې د
 هلته یې شپه. چیرته یې چې ښه دا مهاجرین بې وزرو مرغان دي، ګوره میرمنې!
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 سر نوشت د زموږ خلکو په څیر افغانستان د لکه ددلته هم  سرنوشت نه پوهیدو، موږ په خپل پروګرام او
شپې ورځې  خدای هیلې ته ناست وو، هسې د پیژانده، او نه مو و ه چا په الس کې و چې موږ نه لیدليهغ

 مو سبا کولې.
ویل  کې و ډلې څو تنوته یې په غوږ د زموږ ی اوغقاچاقبر صاحب؟ استازی را په همدې کې یوه ورځ د

 شئ. حرکت له پاره چمتو د چې سبا مازدیګر
 ویل شول چې په ځنګله کې پرغځیدلي واټ باندې وخوځیږئ، یو وته  موږ .ورسید هم را سبا مازدیګر
والړ  هلته به د یو کنډواله ډوله دیوال تر څنګه یو فالینګ کوچ غوندې موټر ته رسیږئ،وړوکی کلی 

 په موټر کې وخیژئ. وي،
شمال  غرب او ڼه بیا هم په شرق وموږ لکه ړانده او کا موټر وخوځید، سره کړ، موږ دا کار په آرامتیا تر

سم  څادر تیارې د چیرې وړي او څه به کیږي. اوس به مو درزیدل چې زړونه مو جنوب نه پوهیدو، او
 ،یوازې ګدام ډوله لویې هلته هیڅوک نه وو، چې موټر یوې متروکه سیمې ته مخه کړه. نه وغوړیدلی

اوسپنیزه دروازه بیرته شوه او موټر پرته له تم کیدو  انګړ د ،کیدو سره موټر له ورو د نۍ وې.الویې ود
ته له کوم پر په کې ورک شو. ،مړۍ کې لکه د وږي په خوله ودانۍ ور بیرته شو او موټر بیا د ننوت، ور

په ګدام ډوله ودانۍ کې هم ځانګړې کوټې وې چې مسافرین یې په بیړه په کې  ځنډه دروازې وتړل شوې.
 ځای پر ځای کړل.

مسؤلین یوازې  ته او دلته به تشیده. ډک را له مسافرو موټر قو کې به همداسې یویا پنځه لسو دقی لسو هرو
مان ویتنامیان یا چینایان چې په اغلب ګ ،کې ښکته پورته کیدلاتباع هم په  نورو هیوادونو د افغانان نه وو،

 به وو.
بدماشانوغوندې  ،هراننوتډوله الرۍ  لوی کاماز د ګدام په دروازه یو شو،تیارې حکومت چې برقراره  د

ته خلک نه یې ښکاریدل چې با صالحی امرونو وا له حرکاتو ورسیدل. کې را موټرو لوکسو خلک تورو
 دې ښار کول چې تا به ویل همدوی د اډه زړه تر سرهوو او خپل کارونه یې داسې په ډ ور زړه ډیر دي.

تن چې په روسي  نه یو دوی له ډلې د .امرونه تلل او راتلل موبایل تیلیفونونه په شرنګا وو، واکداران دي.
ه ځانګړي پ او جامې هغوی د چې مسافرین، ده وظیفه دا وه د و، کاماز موټر ته وخوت.ژبه غږیدالی ش

 بې هوشۍ دوا دوی ویده کړي دي که نه. ډول ماشومان کنترول کړي چې د
ځای  لکه بوجۍ داسې یې ځای پر او خیژول یو ور ،مسافرین یې یو پرتې وې. په موټر کې ډکې بوجۍ

خپل  ختلو په وخت کې مسؤل سړي د ځکه چې موټر ته دشول، نه شول شمیرالی  ما مسافرین و .کول
 هغه یې چپه را جمپر ټوټه شخه وه او له ښوریدو سره شریده، زما د م.جمپر په خاطر وښکنځلاغوستي 

 باندې واغوست.
آرام  ژړا او د ماشومانو د ،پلرونوله پاره  او میندو هم د قاچاقبرله پاره او له هم دډیره ستونزمنه مسا

 دوی د له هغو نه بد د او پولیسو جرمني په سرحد کې د د صاحب؟ له پاره ځکه چې قاچاقبر د مسآله وه.
 غږ ونه خاندي او یا ناڅاپه په لوړ ي،نه ژاړ نه ویل کیږي ماشوم و څخه ډک و، سپیو کنترول له خطرو

کې به  ځایونو او حاالتو غه چې په داسې له خطره ډکوله بده مر .اوبه ونه غواړي سره ډوډۍ او
 د یا به یې د پیچکارۍ په وسیله کامآل بې حسه کول.خوب درمل ورکول او  ته یا د ماشومانو قاچاقبرانو

له  یې وندخپل ژ ،توان نه درلود زغملو د ویادو درمل د بیهوشۍ چې د ماشومانو ځینو اوریدو له قراره
 السه ورکړ.

حرکت شیبې  د خپل نامالوم برخلیک په هیله د ،لکه باران وهلې کوترې مسافر مجبور چاره او نا
 یې مخاطب کړل او وې ویل: ټول مسافر جګ شو، ته را موټر چې په دې کې ډریور ،شمیرلې

 کنترول له پاره دریږي، هلته موټر د له حرکت نه نیم ساعت وروسته د چک ـ جرمني پولې ته رسیږو،
 هم څه وانه وریدل شي او... سپڼ قدرې باید د
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 ،ویلې کلمې چا حرکت وکړ. موټر شول،کلک وتړل  ښکته او ترپالونه موټر د ځای شول، خلک ځای پر
مرګوني  یوه  تند او غم او بې وطنۍ له درانه پیټي سره د چا د وچا تشه دعا کوله ا چا آیتونه چوفول،
 .خطرناکه آزموینه وه دا وروستی خطرناکه سرحد او کې شیبې شمیرلې. طوفان په انتظار

مسافرو  وینه د چې موټر ودرید.  کې زنګیدل، ټالونوپه  رتونوخپلو چُ  د جال، جال یو بې اسرې انسانان هر
پرسرناست  انسانان له  بوجیو تا به ویل چې د چا سپڼ قدرې هم نه کاوه، په وجود کې وچه شوې وه،

 ډول سړپهاری یې تولیداوه، یو موټر ترپال یې ښوراوه او د ښه تند باد چلیده، سره بوجۍ شوي دي. بوجیو
 ډریور د ورکیده.غږ ځوږ جامو  د مسافرو د ،په وخت کې ښوریدا کې د ځوږ ترپال په دې غږ او باد د

 موټر له ویل شوي ټاکلي وخت نه ډیر ژر وخوځید. خو دوه درې ساعته اوږد ښودالی و، چکینګ وخت
زاړه ترننی له  یې د موږ که پولیسو په سرحد کې نیولي وای، .اصلي خطر له دایرې نه وتلي وو د نور نو

 موټر مال او د قاچاقبرجان؟ او د زندان په دسترخوان کینولو یوې میاشتې له پاره د وروسته بیا دتکرارنه 
 .زندان اوږدې میلمستیا ته وړل کیده د د موټر دریور ،څنګه ترنیول کیدو  د
هوښیارتیا په دې کې وه چې همدا باروړونکی موټر یې په کوم با اعتباره تجارتي شرکت  لوی قاچاقبر د

سره تلل کیده  موټر له بار چې کنترول یې یوازې همدومره و چې ټول موټر نه کنترولیده. ثبت کړی وکې 
 باریانو د و انساني ترافیک کار په دې ډول د موټر وزن یې د بارجامې له اسنادو سره تطبیقاوه، او د

 خبرو ټول اړخونه سنجولي وو.
 ډه ډه راچوخوله. کې مې چا په همدې موټر الره، ي پرجرمن په دې خبره هلته پوه شوم چې له چک نه د

 ویل: ته و فضل را ټیټ غږ په ډیر ،هیڅ شی نه لیدل کیده ډیره تیاره وه،
 واخله!  در دا

 ویل: ته و ور ما که ګورم مومپلي دي. په الس کې یې څه شی راکړل،
 پیدا کړه؟ دې له کومه را دا نه شې، خوار
 ویل: ده و
 .په ټولو کې مومپلي ديکوم  فکر بوجۍ مې وڅیرله،یوه 

 مسافرو هغووزن یې په  نور وي،لږ چې وزن یې ډیر کړي وو، مومپلي بار کې ځکه په موټر قاچاقبر
 چې دوی غربي اروپا ته تیرول. وره کړی و،ورباندې پ

افشا دوی پالن  جرمني پولیس ته د له پاره چې د دې د دې موټر به هره چهارشنبې پیره وهله. قاچاقبر د
 ته رسول او بله چهارشنبه به یې د جرمني فرانکفورت ښار د شنبې به یې مسافررنو یوه چها نه شي،

له بده مرغه  سوه کیلومتره سره لرې دي. دا دواړه ښارونه تقریبآ څلور ته رسول. جرمني هامبورګ ښار
که  زل ډنمارک و،من نورو سر شمیر څنګه چې زما او یو پیښ شو. فرانکفورت ور نوبت پر ږچې زمو
 سفر به لنډ او بیخطره وای. نو زموږ ورګ ور پیښ شوي وای،پر هامب
 ته چې کسل نومیږي، ښار فرانکفورت ته څیرمه یوه وړوکي موټر پای ته ورسید. دې شپې سفر د زموږ
کړی  یې ډیر آسانه کار قاچاقبرانو چې د هغه شیان وو دا ګڼ ځنګل، موبایل تیلیفون، ،تیاره توره ورسید.

او خپله داسې تري تم شول  تورې شپې تر تورې لمنې الندې خوشې کړو په یوه ګڼ ځنګله کې یې د و.
 یتیم له خولې نه چې خندا مروره شي.  د لکه
شي  وروسته پوه شوم چې له دې ځایه مو پولیس بیرته نه زه ډیر او ک نه پوهیدل چې څه وکړي،څو

طراحان  دې قوانینو لکه دوی چې د بلد او خبر وو، مهاجرت په قوانینو اروپا د قاچاقبران داسې د .لیږالی
قانون له کړۍ  یا دیپورت د بیرته لیږلو چې د جرمني په خاوره کې یې دومره وړاندې بیولي وو، د وي.

تر اتیا کیلومترو  اروپایي هیواد په خاوره کې یو د پناه غوښتونکی یو مهاجر ویل کیږي که نه خالص وو.
 بیا دیپورت کیدای نه شي. ې والړشي،وړاند

بوزي، په آرامه  کوم آرام ځای ته مو چې پولیس مو ونیسي، کته کړي وو،ښعمدآ په دې ځای کې  قاچاقبر
کې نیغ  قاچاقبر استازی یا په کمپونو بیا د ؛کې ځای پرځای کړي بیا مو په کمپونو ،ډوډۍ او اوبه راکړي
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سره  خپله باید له قاچاقبر مسافر نه شول، که داسې هم و رسوي اوځان  یا یوه ورځ وروسته والړ وي او
 کار یې. بیا هغه پوهیږي او وایي، ته و مپ څرنګوالی ورک خپله پته او د اړیکې ټینګې کړي،

 ته که پخوا الرښوونه شوې وه، چا ل،ای شوکړ نګله کې پیادهچې مسافرین په ځ یې وروسته له هغه
په تیره هغه ډله خلک چې وروستی منزل یې  رساوه چې پولیس یې ونیسي، ان عمومي واټ ته وځ هغوی

 .دا جرمني ومه
پولیسو له ډاره دننه په ځنګله کې روان  د ملگري موږ درې تنه په کادان ننوتو. لکه نابلده غلو غوندې موږ
 به ونیسو ټکسي ګوټی وي.هلته به ورشو، به کوم ښار داسې ګڼلې وه چې دا اغونه ښکاریدل، موږرڅ وو.
په  یو. چې موږ په سراب پسې روان ه ډیر مزله نه پوه شووخو وروسته ل شو، هامبورګ ته به والړاو 

راغونه هماغسې لرې وو او له لرې یې څ .الره بنده شوه او پای کې ازغن سیمان مخې ته راغله
 سترګکونه وهل.
موږ سره  ه شوي وو،ې له موټر نه پیادچ او په نا امیدۍ هغه ځای ته ورسیدو وګرځیدو ناچاره بیرته را

وړاندې عمومي سرک  لږ خدای مه کړه مځکې خوړلي اوسي. ته وا تري تم شوي وو، ټول راغلي مسافر
موټر به په کرایه ونیسو او  سره به خبره پخه کړو، موږ ویلي چې ځه چا نږدې شوو. هلته ور و،

یوازې جرمني  په آسانه په بله ژبه نه غږیږي،چې ډیری جرمنان  په دې خبر نه وو هامبورګ ته به ځو.
 مه دې سه. ،وهې ته و ور هرې ژبې ُسرنی نور که د ته اړم وي،

په ډیر جنجال مو د تیلو یو ټانک ته ځانونه ورسول، زموږ یو ملګري ډالر په مارک باندې تبدیل کړل او  
په همدې شیبه کې هغه کورنۍ د مارکو په تر السه کولو سره مو غوښتل چې قاچاقبر ته زنگ و وهو، 

دې  ښه شوه. پاره له زموږکورنۍ هغه چې موږ ورسره د ماشومانو د وړلو مرسته کړې وه را پیدا شوه، 
قاچاقبر  هغه سره یې چې تیلیفوني اړیکې ټینګې کړې، کورنۍ له اصلي قاچاقبر سره څه خپلوي درلوده،

ریل ګاډي تم ځي ته ورشئ هلته  دد همدغې سیمې  ویل چې تاسو ته و وروسته له څه لنډې شیبې نه ور
څه نښې شپې نوم  لکه د سمدالسه هلته ځانونه ورسول، موږ ترک زلمی راځي دا او دا یې نښې دي. یو

مهارت  په ډیره بیړه او .پرې پوهیدلو موږ خو ته ایرانۍ فارسي ویله، ګوډه ماترک  ،مو سره تبادله کړې
 او کړ ارټکټ په الس کې  یو ،یوه ته یو موږ هرڅه وکړو. شیبه وروسته تُرک زلمي چې  پوه کړو یې

او  اخبار هم په الس کې ورکړ یو، چا ته یې یو هر .ماشوم وي یو یو تن سره باید زیاته یې کړه چې هر
 وې ویل:

ته  کله یې عکسونو ،کله خو زه پوهیږم چې تاسې یې لوستالی نه شئ، ژبه دي، رکيپه تُ  اخبارونه دا
کله سترګې داسې پټې ونیسئ  ،ګورئ او کله یې داسې پاڼې سره واړوئ چې ګنې لوستالی یې شئ او کله

 چې ویده یاست.
رک به یا زموږ الرښود تُ  ځلې ریل بدل کړ. څو کې مو هامبورګ ترمنځ په اوږده الره فرانکفورت او د

 کوم واګون ته وخیژو. ریل اوالرښوونه کوله چې کوم  په اشارو او یا په خبرو
 نه و، ویښتو توپیر زیړ تور ویښتو او د ڼه ډیره وه،وګڼه ګ چې هامبورګ ته ورسیدو. مازدیګر مهال و

چې په یوه  وهله، و مو څه پیاده الر یو پسې، ور موږ مخکې او قاچاقبر .ته منډې وهلې چا هرې خوا هر
اول یې دا ماشوم داره کورنۍ بوتله  افغان را پیدا شو. یو وروسته له لسو دقیقو رسم کړو. رستوران یې و

 د چې ډیری کارکونکي یې ایرانیان وو. هوټل ته بوتلو یو بیا یې موږ کړه. یرې یې ځای پرځایچ او
 .ډوډۍ به یې کوټې ته راوړله باندې وتلو اجازه مو نه درلوده،

په پراګ  النومی ملګری مو . شمس په څیر تیرې کړې بندي مرغانو د په دې هوټل کې پنځه ورځې مو
ډنمارک په لور  مخه د د دریو تنو زما، زموږ په ډله کې پنځه تنه پاتې وو. شوی و، کې له موږ نه جال

 لندن ته تګونکي وو. دوه تنه نور وه،
ګ همالته په هامبور ،له هوټل نه وخوځول شوو پرته له دې چې په دلیل یې پوه شو، پنځه ورځې وروسته،

او په دې کمپ کې  و نماینده نیغ والړ قاچاقبر په دې کمپ کې هم د کمپ ته بوتلو، یو مهاجرینو د کې یې
ورځې وروسته یې سهار مهال  دوې ه کوټه کې ځای پر ځای کړو.هغه موږ په یو یې قانوني ژوند درلود.
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مهال یې مازدیګر ،د لندن تګونکي یې له موږ نه مخکې وخوځول کړچې مازدیګر حرکت دی. خبر را
تکسي په سورلۍ په کوم لوري  بیا یې د وهله، ره وپه میترو کې مو څه ال موږ هم له کمپ نه ویستو،

 وځوځولو.
مسافرو شمیر په  که ګورم چې بیا د ویل په ما پسې راشئ. مسؤل سړي و له ټکسي نه چې ښکته شوو،

 ټول څوارلس تنه شوو، الرویان دي.یوې الرې  مسافر په سترګو کې سره پوهیدل چې ټول د ،ډیریدو شو
دومره  موټر .په شخصي موټرو کې یې کینولو او موټرو په بیړه حرکت وکړ چې ډیری په کې افغانان وو.

 اوږده الره یې په لږ وژلو ماموریت ته روان دی. د کوم وحشي اور تا به ویل د ،وپه چټکۍ روان و
سره یې ښکته  بوټو ونوالندې ګڼو د شو. تاو ور له عمومي واټ نه یوې کروندې ته وهله، وخت کې و

 او وې ویل: کړو
 دا د دوه زرم کال د تاسو بیایي. شیبې وروسته دوه تنه راځي او څو کې ځانونه غلي کړئ، وټوبپه همدې 

 په بې رحمۍ په څاپیړو وهلو. تند باد لومړۍ شپې وې.هوا سړه وه او دسمبر
 مالوم نه شول. څوک را ،یو ساعت واوښت دې کې نیم ساعت، شمیرلې،ته شیبې  آمرینو نویو خپلو موږ

باد له ظلمه موهلته  یخ او د باد پناه و، لږ ،ځنګلګوټی و ګڼو ونو ته نږدې د وټوب یخنۍ پسې اخیستي وو.
 .پناه واخسته

اروپایانو ته دوه تنه چې هیڅ ځای یې  که کتل مو شو، پښو څپهاری تر غوږ نه د انتظار وروسته له ډیر
په اغلب ګومان  .دوی هم لکه نور سرحدي قاچاقبران په روسي ژبه غږیدل را پیدا شول. نه پاتې کیده،
 انسان د چې د کوم هیواد اوسیدونکي وو شرقي اروپا د پخواني شوروي اتحاد په دایره کې د چې دا هم د
 باندې تیزه کړه، خپله وطني تباره را سره سم یې، رسیدو له را .استخدام کړي وو باریانو و ترافیک کار

ی بدل ځاږ حواله کړې چې ولې مو په آدرس ځکه را زموږ هغه یې څومره ښکنځلې چې یې زده وي،
 څه نه شول ویالی. ځکه مو تیره چاړه ایښودل شوې وه، ستوني مو پر .کړی دی

یې ټول  په څیر سرحدونو د هیوادونو نورو لکه د شول،ستړي  غومبیدو او دوی چې له ښکنځلو
کتار په  بل یې د کې او کتار په سر تن د له دوی نه یو خوارکوټي مسافران په یوستوي لیک کې ودرول،

 حرکت پیل شو. پای کې،
 داسې له سرک نه واوښتوو. ،تیریږي ونو پر پاڼو لکه سیلۍ چې د شیبې وروسته واټ په مخه راغی، څو

ستونزه  دلته ستونزمنې کروندې وې. ې په آرامه تللي وای،یې په پناه ځای ک چې موږ دلته ونې نه وې،
پاتې شونې  جواریوه لویشت جګ ریبل شوي وو، کرونده وه. جوارو ریبل شوو یې په دې کې وه چې دا د

 له ناچارۍ په کې روان وو. موږ خو ګران و، چې قدم اخیستل په کې ډیر شخ شوي وو، داسې وچ اویې 
 دا لسو او دولسو په منګ ماشومان وو. یوې میرمنې سره دوه د روان وو،سست  ماشومان لږ ښځې او

په هامبورګ کې چې  ادبیاتو پوهنځي کې محصله وه. کابل پوهنتون د ښځه ما له هغه وخته پیژانده چې د
 سپارښت له مخې سالم او ستړي مه شي و د قاچافبر ځای کړل ما او دې د سره یو ټول مسافر کله قاچاقبر

 جرمني چک د ما د .لوی پنډکی هم و اضافه یو له جنجاله ماشومانو دې میرمنې سره د کړای. نه شوه
ظف سړي ته او مؤ ټول غلي روان وو کتار منځ ته برابرکړی و. نه ځان د له ترخې تجربې او ډار دسرح
 شیبې څو واوریدل.ورو زګیروي او وش و وای  ،په دې کې مې ورو چې څه وایي. په آواز وو غوږ

یې چغې  ماشومانو ښځه ولویده او بدل شول. ژړا پهنه وروسته  له ډیریدو او ډیریدو په وروسته زګیروي
ونه په ټبو ښایسته سرکونو او پخو کابل پوهنتون د غه دالور هم نر که کتل مې د نږدې شوم، زه ور کړې.
 چې د پاره وو دې له هم دزګیروي یې  چې نور له کاره لویدلی و، بوټ داسې شکیدلی و، یو خو دي، پښو

 زخمي کړې وه. ور ځایه پښه څو ډکو شخو، جوارو شخو
پرې  غږله افغاني دود سره سم مې  او نږدې کړ ما الس ور ځواک له السه ورکړی و، جګیدو ښځې د
 وکړ:
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 جګه شوه. او کړ ښځې الس را دمې وخت نه دی. خبرو او د کړه چې الس دې را یې، لور او زما خور
زما دوه جوړه  خو بوټ یې په پښو کې لوی و، کړې، ویل چې کوالی شې زما بوټ په پښو ته و ور ما

 جوړه شوه. ایله یې دمه لږ هغه مې ورکړې، جرابې په پښو وې،
 ورته و ما غلو په شانې پټ غږیدو. بیا هم د خو ،موټر او خلک نه ښکاریدل خوا نږدې کورونه، و شا

 بوټ پښو جګو پوندو اغوستل داسې د وداسې کالی د ډک سفرونه؛ رونوله خط نزمنې الرې اووویل دا ست
تا داسې کالي اغوستي دي لکه کوم واده ته  دا هیڅ نه سره جوړیږي. دا لوی پنډکی؛ شومان اوام کول دا

 وې پوه کړې که څنګه؟ه زه نه پوهیږم،چا ن چې روانه یې،
 ویل: دې و

پرته له  ،رک پورې ګل غوندېماماشومان دې تر ډن میرمن اوویل چې  په ماسکو کې یې زما خاوند ته و
یوازې نن شپه یې  هامبورګ پورې په الوتکه کې راغلو، نه تر له ماسکو ته بیغمه اوسه. رسوو، ستونزو

 ورسولو. مرګ تر پولې را دی د دا
خو ښځه ډیره  مخ په وړاندې روان وو، جګه کړه او چې ما ښځه له خټو را خو په دې خوشحاله و اچاقبرق

له ډیره قهره شین سور سره  قاچاقبر په وجه له ګړندي تګ نه پاتې وه. زخمونو خپلو پښو د د ستړې وه او
ته په  یې باید په ټاکلي وخت هغه ځای ته رسولي وای چې نور خلک له موټر سره موږ موږ اوښته.
 ویل: ته و رااو په زهرجنه لهجه یې  نږدې شو ه رات سره ما قهر هماغه له .کې شیبې شمیرلې انتظار

 له غاړې وي او... ته در که څه پیښ شول مسؤلیت به تا سمه تالی نه شي. ښځه دې ډیره ټنبله ده،
 کې شیبې شمیرلې، زیري په انتظار د رسیدو میرمن چې د له پاره څه نه درلودل. ویلو ما په ځواب کې د
وړاندې تګ اشاره مې  د او نه ویل ما څه و خو؟ ویل و نه پوښتنه وکړه چې سړي څه په بیړه یې له ما

 ه.ته وکړ ور
 ته و را تر بوټو الندې یې د پټیدو او نږدې کړو په بیړه یې ور لرې بوټي او ونې ښکاره شوې، هلته لږ
ډنمارک لیکل  هغې په ډډه باندې د له پټنځي نه لږ وړاندې یوه زړه شانتې ودانۍ لیدل کیده، زموږ ویل.

 لږې الړې تر ستوني تیرې شوې او له ځان سره مې و مې سره او لوستلو ډنمارک په لیدلو د شوي وو.
 دې پښه ورسیده. ډنمارک ته خو ،ویل چې ځه سړیه که دومره ستړی شوې

غوندې  کپړی شیبې وروسته یو څو یل کړ،په موبایل کې څه ګونګوسی پ رښوونکوال او ساتونکو زموږ
هماغسې یې ځانونه  ساتونکي لکه د هاغه نورو ورونه چې وي، وختلو، په منډه ور ،پیدا شو را موټر

 تري تم کړل.
سره په  ږنوي مسؤلین هم مو چې زموږ پوه شوو  دمه جوړه شوه، چې لږ له حرکت نه وروسته مو
اروپا شرقي  ددوی هم په اغلب ګمان چې  ته روسي ویله، وډه مادوی ګ روسي ژبه مکالمه کوي.

 اوسیدونکي وو.
 د دوو بل تن له پاره. یو په څنګ کې دیې  یوه او ډریور یوه د چوکۍ وې، وازې دوېکې ی په موټر
 پاتې برخه هسې بیدیا غوندې تشه وه، موټر د سپنیزه پنجره نیول شوې وه.ترشا لکه زندان یوه او څوکیو

 .وو موږهسې لکه رمه په کې پنډ و، موټر بار وړلو ښایي دا به د
 چې د پاسه درې ساعته مزل کړی و موټر څه د کوپنهاګن ته رسوو. ویل چې تاسو ته و موږ ساتونکو

په  اچولو تیلو د موټر یوازې یو خوا کې ګڼه ګوڼه نه وه، و تانک په شا د وګرځید. ټانګ ته ور یو تیلو
 ویل:  ته و مسؤلینو موږ حال کې و.

 «.ښکته شئ همدا کوپنهاګن دی،»
ویل چې  مالوم او وې و څه نه وو خو دوی ته نور تمځي پوښتنه وکړه، ریل ګاډي د دوی نه دله  موږ
خوراکي  څوک د ټکسي آدرس غوښته او چا د تیلیفون پوښتنه کوله، چا د .وظیفه پای ته ورسیده زموږ

 په لټه کې و. اوبو توکو او
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 د ډنمارک مرکزي پنډغولی
 

 ) سندهولم (
 

 ته ورسول. ریل تمځي انونه دټکسي په وسیله ځ د (ډګروال کبیر فضل او )آصف، ملګرو درې تنو موږ
 موږ پر خو ریل ګاډي مرکزي ستیشن ته ورسوو، کوپنهاګن د ځانونه د او غوښتل چې ټکټ واخلو موږ

په  بوټ؛ جګړې تور ستونې باندې د پر خلکو افغانستان د لکه د داسې حاکم شوی و ډار باندې د پولیسو
تسلیم  خپله ځانونه ور مو یا و پولیسو یا نیولي وای اوامسآله نه وای  نا بلدتیا که زما دداسې حال کې چې 

 موله منځه تلل. او ډار ستونزې سرګرداني کمیده، زموږ کړي وای،
  که ،ننوتو زړه نا زړه ور په موخه پیدا کولو تیلیفون د د تمځي په اړخ کې لوی دکان و، ریل ګاډي د د

 خو ،به وي انچې بنګله دیشی وکړ ما فکر .ووي زبیښل له رنګه تور آسیایي ټیپ لري،ان ګورم دکاندار
 .خبرې کولې یې ژبه په اردو بلکې ویله، دوی بنګالي نه

کوم  پوهیږي، په انګلیسي لږ هلکه ته خو) ته کړې وه بره چې په جرمني کې رامې هغه خ انډیواالنو
 کړه: ته تکرار بیا را ...(،موټروان سره وغږیږه چې

 ؛«اوس یې وخت دی وغږیږه! رجمه کول،کله ت ،به دې کله هندي فلمونه خو»
جاج صاحب به په خپل خاص اندازسره  .یاده شوه خبره را استاد حبیب هللا جاج پښتونزوی ته زما د ما

پاکستان یا هند داسې  خوارۍ غریبۍ له پاره د بیکارۍ کې دژمي په  د تنه انډیواالن څو کیسه کوله چې
 تن، یوه په ډله کې د انډیواالنو د ژبه یې ویله. اردو چې هلته څوک په پښتو نه پوهیدل، ځای ته تللي وو
ه یې سر لته په رسیدوه زده کړې الفه کړې وه؛ اردو د هغه د مات اردو لغات زده و، کوم نیم ګوډ او

 دا توت بیه کړه. بل څه نه شو اخستالی، مګړۍ خو د زده ده، اردو خو ویل چې ستا ورته و انډیواالنو
 غاړه یې تازه کړه،وې ویل: وړاندې شو، ،توری زده و «هې»د اردو واال چې یوازې  د
 «په څوهې؟ دا توت پاو»

کوې چې موږ ته سړی څه ډول پوه  ستړیا کې دا زه هم هک حیران شوم چې په دې ګډوډ رواني حالت او
 لږه الره وښیي. تر لږ

 هم د دکاندار مرستې غوښتنه ځینې وکړه. مې د ته اردو په ګوډه ما نږدې شوم او زړه ور زړه نا خیر،
 زما د یې بیا ،کړم له سره تر پښو پورې له نظره تیر ،ریې په بیړه وا او یو تعجب وکړ په اوریدلو اردو

حیرانتیا وړ  خرابه او دوضع په رښتیا هم ډیره  او سر زموږ ته همداسې په حیرانتیا وکتل. الرې ملګرو
 خولو له السه نمجن بوی کاوه. د جامو مو بدن او ،ځنګانه لمدې پایڅې تر ککړ، نه په خټو بوټو وه.

نه وکړه چې پاکستانی  را یې پوښتنه ړ،کباندې و خیال را انووطندار وخپل دیې اول  پاکستانی و، دکاندار
 یې؟
 :ویل ورته و ما 

 رفته افغانستان کا ایک آواره پټان هو.مې برباد  نهي بایي صاحب!
وې  او شاتنۍ کوټې وره ته الس ونیو دکان د شیبه وروسته یې د .کړو یې له نظره تیر بیا سړی غلی شو،

 د مخ الس مو ومینځئ او وضعه مو لږه سمه کړئ، او سر تشناب شته، آرام وکړئ، ته ننوزئ،ویل هل
 پاکې کړئ. کالیو خټې مو

چیچلی له پړي  مار» ننوتو. سره ور رجا له خوف او حالت ته ورته و، او پړانګحالت د پاڼ  دا 
چې  په خپل پلرني وطن او الره کې هم چیچلي یو، خو ودا تشویش هم راولوید چې پاکستانیان «ډاریږي

کې وم چې پاکستانی د چای غټ  په همدې فکر نه کړي. باندې خبر نه کاروي او پولیس را دلته نیش و
دود یې میلمه پالنه  آسیایي په داسې حال کې چې په ،ننوت را دکان پسخانې ته د پیالې په الس او ترموز
 پوښتل: نه و خندا یې ما ،په خندا کوله،
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 ـ اردو دې چیرې زده کړې ده؟
 مانه ښکاریږئ او...وـ ډیر ست

وڅې کړې غ خندا ورپه یوه ستړې یې خبرې  خو ما لړۍ نوره هم وغځوي، پوښتنو خپلو ده غوښتل چې د
 او ورته ومې ویل:

چې  رکوو فک ژوند کاروان داسې سره اړولی را اړولی دی چې موږ د ورانیو توفان زموږ او جګړو د
طوفان هوا ته  پاڼو په څیر وچو ونو د هسې د بلکې مخ په ځوړ روان یو، ځای والړ نه، رځای پ موږ

 وغورځولو. تصاوف له مخې یې دلته را او د جګ کړو
 وې ویل:، ستړیا او نا امیدۍ ته وکتل ده چې زموږ

په ریل  تاسو په ډنمارکي ژبه نه پوهیږئ، سره کوم. خپلې وسې مرسته در زه تر تشویش مه کوئ، تاسو
زه  بجو خالصیږي، په دکان کې زما وظیفه په دولسو ته پیښه نه شي. نزه دروچې څه ست کې مه ځئ،

که په کوپنهاګن کې څوک  تیشن ته ورسوم،به مرکزي س تاسو ته روان یم، کوپنهاګن خوا هم دهسې 
 وښیي. در ته الر وروسته له هغه به تاسو راشي، چې مخې ته مو تیلیفون ورته وکړئ، پیژندګلو لرئ،

 وت. خپله و او په مخ کې کیښودتیلیفون یې زموږ
پاکستانی به یا  څخه لرې و. مي تمځيریل له عمو کوپنهاګن د یبآ څلویښت کیلومتره دپاکستاني دکان تقر د

کې  خلک یې په خپل موټر بې اسنادو بې قانونه او .سوځیدلی وي موږ به یې زړه پر یا نه پوهیده او
په نامه به  قاچاقبر د نیوالی وای، مهال پولیسو لیږدونې پر د که زموږ بل ځای ته یې لیږدوي. کینولي او
 یې د موږ وهله او و څلویښت کیلومتره الر پاکستانيپرته له کومې پیښې  .ایوي وشتباه څه  یې هر

زما  وړی ګڼم. زه یې ترنن ورځې پورې ځان پورریل مرکزي ستیشن ته ورسولو چې  کوپنهاګن د
سندهولم  زړه د زړه ناانډیواالن په بلې خوا الړل او زه الړم د ډنمارک د مهاجرینو عمومي کمپ ته. 

ما سالم  یوه میرمن ناسته ده. نوکریوالۍ په کوټه کې چې د کتل مې ،عمومي دروازې ته ورنږدې شوم
 ته وویل: ور په انګلیسي ژبه ما کړ. هغې هم په سالم زما ځواب را وکړ،

 زه له افغانستان څخه راغلی یم او...  یم، زه مهاجر
 زه دې د وطن وران والی او»نه کړي چې  زړه مې درزیده چې اوس لکه د جرمني پولیس ځواب را

 ویل: ته و ښځې را خو ؛«ګرځهو بیرته ور له هغه ځایه چې راغلي یې، ودان والی څه کوم،
 ښه راغلې،ستړی مه شې!

څه به  هر ،دی نایټ آفیس په نامه دفتر د هلته ودانۍ پیدا کړه، ښی الس ونیسه، شلمه لږ ،شه مخامخ والړ
 .وښیي در

 وښودل، هغه مې ور نه وغوښتل، سناد یې را کړل.ا جمالت مې هغوی ته هم تکرارهمدا  هلته ورغلم،
 توشکه، بړستن، ،سره شو بیا یو تن را ساعت یې ثبت کړل. رارسیدو نیټه او یوازې زما نوم او د

 مهاجرینو ډنمارک د بیا یې د کړل او ګیالس یې له یوه استعالم سره را پنجه، کاشوغه، بالښت، روجایي،
دوه سوه  ،دا کوټه نه وه تیار منډه یي و بوتلم.څلور شپیتم نمبر کوټې ته  (سندهولم) عمومي پنډ غولي د

او هند بال له  کتبالسبا صل کې دا لوی صالون د والیبال،په ا کټونه په کې پراته وو. اوسپنیزدوه پوړیزه 
 له پاره کاراوه. اوسیدو د نویو راغلو مهاجرینو خو دوی د پاره جوړ شوی و،

خوا  ځوړنځي پر سره راغلي سړي د ما دا وخت غرمه وه، وښوده. یوه المارۍ راته یې یو کټ او  ما
 ته وې ویل: او را په یاد کړ استعالم یې را ،وخوځولم

 وښیې او ډوډۍ وخورې. هلته کوالی شې دا پاڼه ور په هغه صالون کې ډوډۍ خوړل کیږي،
زلمی مې خواکې  ه چې یو دنګبستره مې سمول بیرته کوټې ته الړم، له ډوډۍ خوراک نه تیر شوم،

 نه وکړه: پوښتنه یې را ودرید،
 افغان یې؟ 

 .ویل هو افغان یم ما و
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 ویل چې دلته نور بهرنیان ډیر دي، ته یې مصلحتآ و ما لږ بلد و، هغه چې څو ورځې مخکې راغلی و،
 ټول افغانان دي. دلته راوړه،دې بل کټ ته  ،بستره دې په عذاب به شې. یا خاندي او یا غږیږي، شپه ټوله

 جنرال شمس په نامه کوم افغان راغلی دی که نه؟ ما له زلمي نه پوښتنه وکړه چې د
شیبه  زه به یې اوس را پیدا کړم. وت، باندې و همدا اوس د یې بستره ده، راغلی دی، دا هوویل  هغه و

 الرې د بیا مو د وپیژندلم، ته ور نه وروسته یې ټولو افغانانو له روغبړ پیدا شو. وروسته جنرال شمس را
 ناکردو کیسې کولې.
ډیر  ،( پخوا کومه عسکري قطعه وهعمومي پنډغولی )سندهولم مهاجرینو لومړنی او په ډنمارک کې د

کې  سندهولم په انګړ ما او جنرال شمس د یې درلود، واټونه او ښکلی بڼ ډیرې ودانۍ، لوی انګړ،
 د فرشته، فردین، الرې ملګري، هم را پیدا شول دیژندګلوورو نور پ ،کوله چې ورو مرکه مو ګرځیدو،

 کابل دوستان او په پای کې مې استاد رسول جاللزی ولید.
په ګاونډ کې  ژورنالیزم په پوهنځي کې استاد او په دهبوري کې یې زموږ کابل پوهنتون د استاد جاللزي د

ښتلم چې وزه یې وپ رسیدلی و. ته رادی هم په همدې ورځ له خپلې کورنۍ سره سند هولم  .ژوند کاوه
 کړی یې؟ کومې کوټې ته یې ور

ده  وښودله چې هغې کوټه کې یم. الس په اشاره مې له لرې ور د کوټې په نومره نه پوهیدم، زه چې ال د
 ویل: نا څاپه و
نه  لومه ده اونه یې شپه ما ما ویل هوکې شور بازار کې پروت یم، ته ورکړی یې. بازار یې شور ته خو

څوک بې هدفه ښکته  رت وهي،چُ څوک  ک ژاړي،څو څوک خاندي، څوک ویښ، څوک ویده، یې ورځ.
 در ې شپې ورځې مې په همدې کوټه کې تیرې کړې، بس تیار پل باغ عمومي دی. پورته روان وي؛

 له پاره په کې ځای و. تنو بیا بلې کوټې ته بوتلم چې د لسو وروسته یې
ډنمارک  په لسمه نیټه د دسمبر د دوه زرم کال د نه وروسته، رسمي کارونو او په سندهولم کې له انتریو

ځواب ته شپې ورځې  «نه»یا « هو» چې هلته د ته ولیږل شوم شمالي برخې فریدریکس هاون نومي ښار
 تیرې کړم.

 

 فریدریکس هاون
 
 

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

 ټولې له لرګیو شوی و، ښار په یوه څنډه کې  ودان د ،کمپ له ښاره وتلی .ویشت زره تنه ښودل شوی و
 دهلیز،د ودانۍ په منځوۍ برخه کې اوږد  .ودانۍ وې لنډې مودې له پاره جوړې شوې د یو پوړیزهنه 

پخلي له پاره  دواړو اړخونوته یې د و. په منځ کې یو لوی صالون دهلیز دواړو اړخونو ته کوټې او د
 .نډه کې یو تلویزیون ایښودل شوي وبرقي منقلونه او په یوه څ

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

 ...او منځني ختیځ مساپر
سیمه ایزې  ،مذهبي سیاسي، ژبنۍ، ماغه قومي،افغانانو په منځ کې ه دلته په دې پردي وطن کې هم د

 .سیره کیدې لومړۍ ورځې را برستونزې له هماغې  او...
نابلدتیا په وجه  نویو خلکو سره مو د ته لیږلي وو، ملګري یې په ویش کې نورو کمپونو الرې زموږ د

نه جوړ شوي  رت وهلو بادشاهان راچُ  خیال پلونو او د ه بیکاره ناست وو،کرۍ ورځ ب خبرې نه راتلې.
 زیاتیدل.سترس مرضونه ورځ تر بلې  وډیپریشن ا د وو،
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 سړیې د عجیب الخلقه انسان سره مخامخ شوم. کې له یو دوړ و او بې سرنوشتۍ په اړ رتونوهمدې چُ  د
ډلې یو وفاداره او سرسپارلی سرتیری ګاڼه او تر اوسه  د ګلبدین جان؟ ده ځان د ځان مال او مجاهد ښوده،

 مرستې کوم فکر بشرپالنې او افغانیت، انسانیت، له ده سره د .کارونو ویاړ کاوه لې او کړوخپلې ډیې په 
 ده په نظر د درک کړې مسلمانۍ په غم کې و. اخوانیتوب او د خپلې ډلې، دیوازې  نه و،

ده په  د .څه یې ورانول هر سرسخته افراطي سړی و، دی یو عجیبه غوندې کارونه کول. د خدای دې بنده
 رسوي. و ضرر چې په اصطالح کفارو ته دې له پاره وو دا ورانول د نظر

 دتن ناست و  یو یوه ورځ پخلنځي ته الړم، بریښنا. په تیره اوبه او په ډنمارک کې هر څه ګران دي،
برقي منقل له څنګه په تیریدو سره مې منقل ته پام شو چې په آخره درجه کې  د تلویزیون ننداره یې کوله.

 بریښی دی؟ناست کس نه مې پوښتنه وکړه چې دا چا چاالنه  چاالن دی.
یې هګۍ پخې کړې او منقل یې همداسې همدا اوس  چې دهوهمدا عجیب سړی را و ښهغه په ځواب کې 

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

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

 خالص پرییښی دی؟دا نل دې ولې 
باندې را خالصه کړه او راته  ده خوله را وایم، لهجه څه و ته په تنده دې پر ځای چې زه ور ته د دا وار

 وې ویل:
کفارو مال دی باید  دا د مې خالص پرییښی دی، ښه مې کړی دی قصدا   تا نل خو نه دی، د یې څه، د تا

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

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

انسانانو  نړۍ پر هغو مجبورود له پاره بیلې شوې پیسې دي، دا باید بې ځایه و نه لگول شي، دا پیسې باید 
خپل هر څه له السه چې هغوی  ،ته شوي دي لکه زه اوي چې هغوی بې کوره او بې وطنه مصرف ش

 ناه اخلي.البیلو دالیلو له مخې ژوند نه شي کوالی او په بل هیواد کې پیب په خپل هیواد کې د ورکړي وي،
څوک یې په  که خلکو حق او مال دی، همدې مجبورو دبلکې  ،اسالم نه او کفر مصرف د دا پیسې او دا
 ار نه وي.دا به ښه ک ناحقه ولګوي،

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

په یادولو سره غوښتل چې ځان ویاړلی او  خپل کړي جهاد؟ د دې ښاغلي؟او کله به چې څخه ډک و 
بیا په پره همدا سړی یوه ورځ  رد ځوابونه ورکول. افغانانو به د رټل شوو ځپل شوو او نو قهرمان وښیي،

 پیل کړې او وې ویل: یې خپلو کړو اعمالو کیسې او د شو
 «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 په بریالي ډول یې ما 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
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او ژوند  په تیره نوي نسل ته د ښوونکي ټولنې، علم پاکه کلمه نښلولې ده،م تا له خپل نامه سره د ګوره!
خو ته په خپله خوله اقرار کوې چې تا به له پاکستانه افغانستان ته لس میله  زیری راوړي؛ ډالۍ او تعلیم

او تازی وې مرګ اس دته  خلکو هت مرګ زیری ډالۍ کوي، خلکو ته د سالح خو چلوله، سالح په شا را
ځای پنځه ټوکه کتابونه خپل هیواد او  پر ټوپکو لسو میلو کاشکې دې د مرګ دې ورته ډالۍ کړی دی؛

زه او ته   ،ې لیت پیت نه وایاوس به افغانستان او افغانان داسې تباه او په وینو ک خلکو ته راوړی وای،
   ...ووو ناست اه خوان ن دایي پر دې دسترګ به د
سته له څه مودې چې وور ه نه درلودل.مطالعې له پاره څ ما د رسیدم، ن ته وکله چې فریدریکس هاو 

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

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

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

 .پوهیدم
 ،پوښتنه وکړه افغاني کتابونو بیا مې د په لیدلو یو څه تنده ماته شوه، عکس دشربت ګلې  کله مې چې د 

 ویل: ته و مسؤل نفر را
 وښیم. فارسي برخه به در د زده وي، خو که دې فارسي ژبه په دې کتابتون کې نه شته، هافغانستان برخ د

 ده. سمه ویل ما و
 ادبیاتو برخه په کې د چې د درې سوه کتابونه ایښي ووشا و خوا یاد کتابتون په فارسي برخه کې  د

 پاملرنې وړ وه.
انتخاب کړل چې تر 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  انتظار په بې سرنوشتۍ کې د .ډیرو پورې یې مصروف وساتلم
 والي را باندې لږ را آسانه کړې.  

زره  دوه دډنمارک کې یعنې په  وروسته مثبت ځواب واخست، میاشتو انتظار له پنځو مې په کمپ کې
چې تر اوسه په کې  بل ښار)هیدرسلف( ته کډه شوم، بیا نو د می په یودیرشمه نیټه ومنل شوم، لومړي کال

 اوسم.
 بیا ټولګی. بیا ښوونځی او نوې ټولنه او نوی ژوند. نوي خلک، څه نوي وو. هر ،کې ښار په نوي

ي ته عالوالدین تجربوي ښوونځ په کابل کې د ښه مې په یاد دي چې پوره اوه کلن نه وم چې پالر مې
دی اوس چې له هغې او دا خوشحاله وم  شیطانۍ ته ډیر منډو او بار، بیروزه له زده کړې نه  .بوتلم

 .نه خالصیږم خو ټولګی مې نه پریږدي او نه ور کلونه تیر دي،ډیر ورځې نه 
 ښوونځی اود زدکوې مارکي ژبې ډن یو د دوو ښوونځیو ته باید تللی وای. ،له رسیدو سره سمته  نوي ښار

دې ښوونځیو ته هره ورځ په  زده کړې ښوونځی. د اقتصاد او کلتور جغرافیې، اریځ،ت ډنمارک د بل د
 ال نه و ځمکپوهنې پوهنځی کابل پوهنتون په تشکیل کې د شول چې د یاد ته هغه وختونه را ره ماتګ س
جغرافیې ډیپارتمنت یو تن   استاد چې  د .هادبیاتو پوهنځي په تشکیل کې و غرافیې څانګه دج د شوی، جوړ

دی به چې له ټولګي نه  ه.کله به یې یا په ټوکه یا په رښتیا یوه جمله تکرارول ،کله ،یې کاوهخلص سدید ت
 ویل: په خندا به یې و، ووسپین شوي ر السونه به یې په تباشیوت او و را
 «زما ځنازه له ټولګي نه اوچته کړئ. چې زه مړ شوم،»

ډاریږم چې ځنازه  ږدي،او درس مې نه پری ټولګی خو دنیا پای ته رسیدلی یمه، چې دزه هم سره له دې 
 نه وزي. مې له ټولګي نه و

 ملي فکر غانان دکې میشت اف کې شوم چې په ښار زه په دې فکر نوي ښار)هیدرسلیف( ته په راتګ سره
 شا یوې فرهنګي ټولنې پر د ،تضاد نه پرته ژبني قومي او ګوندي، تنظیمي، سره له کوم سیاسیي، په لرلو
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 او دریځونو ناکامو تیرو خپلو چا له خپل آدرس څخه د ې هرخو له بده مرغه چ ټول کړم؛ راخوا سره  و
 انانو له راافغ په ښکاره ډول د ځینو رنګارنګ پلمې کولې او ځینو کول. بنا منفي ځوابونه را پر فکرونو

ده پورته نه غو څخه پروادوی ویلي در ډنمارکي پولیسو ته د فت کاوه چېا لمخټولیدوسره په دې خاطر
 شي.

خو دلته یې  داسې کسان چې هلته په افغانستان کې په کوم والیت کې عادي مامور و، په دې ډله کې وو
داسې افغان  ټول شوي وای، کې چې که را او په همدې افغانانوهماغه والیت والي معرفي کړی و  ځان د
تشکیل ورته مالوم نظامي  والیت ټول ملکي اویاد  او د مندان ووامنیې ق والیت د هماغه چې هلته د هم و
په  ټینګار یې کاوه چې دې ټولنو افغانانو له ټولیدو سره مخالفت کاوه او والیان د درواغو د ځکه نو دا و؛

هسې خپل وخت  دلته یې جوړول هم کومه نتیجه نه ورکوي، ،رکړېافغانستان کې هم کومه نتیجه نه وه و
خو په دې نه ؛ «پټاوه یې په پرټر»کشمیر ننداره یې کوله او او د هراپه پچه سپ ښاغلي دا مه ضایع کوئ.

 پوهیده چې ډنمارکیان هیڅ خبره نه پټوي.
رې والي او ل افغانانو د بلکې دلته په اروپا کې هم د ،دې او دې ته ورته خلکو نه یوازې په وطن کې

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

 منفي عادتونو پر بنا خپله درنه او د خپلو پخوانیو هماغسې د شو، که ټول هم .چې باید ټول شوي وای
 نورو سپکه وایو. 

 نوې تشویشونه او نوې ستونزې، نوي مکلفیتونه، نوي ښوونځي، نوي قوانین، نوي خلک، نوی ژوند،
نه خالصیدای نه شم  ور پښې ښورم،سریښو په داسې ډنډ کې ونښلولم چې اوس هر څه الس او  ... دنویو

 او د کې کینولی و په موټر پولسو یادیږي چې دی پټو را لیوني اسد هغه خبره او خاطره د او هر کله
کوم آشنا سترګې  دریدو پر مهال یې د ښار منځ کې کومې ترافیکي اشاره کې د د زندان په لوري یې بیوه،

 نو ورته ویلي یې و: باندې لګیدلې وې، ور
 یې! په والګا کې سپور عیش دې کړی، ، واه بادارهواه

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

بس  ،په مخه نه راځي ښه مو شو چیرې چې والړ هر سپي څټلی، الس هم تور زموږ خبره چا لکه د
 ورانی. ورانی او

نوي  و،تلفات له اټکل نه وتلو او ورفامص لوړو عملیاتو، نظامي ،بدلونونو وپه نړیواله کچه سیاسي چټک
ځانګړي په  او آسیایانو تورسرو مسلمانانو، په اروپا میشتو یېچې په نیغه  ؛ستونزې وزیږولي او تضادونه
 لري یې. درلود او افغانانو باندې منفي اغیز ډول پر

 
 

 ټوله کیسه په یوه قصیده کې:
 
 څنګ فرهنګي فعالیت هم کاوه. تر، نومنو جسمي کارو ستونز د مې غملړلي ژوند په موده کې د ماسکو د
وخت  دا غاړې و.له  فرهنګ ټولنې منشي توب را افغانستان د څه موده د کې یو په لړ فرهنګي کارونو د

یوه ورځ زما  عارف خزان و. یې ښه شاعر مسؤل مدیر اومجله چلوله « لیمه» د رهنګیانوځینو ښاغلو ف
کیښودې او وې ویل چې دا ته  میزرا وروسته له لنډکۍ ستړي مه شي نه یې څو پاڼې پر کوټې ته راننوت،

 او ووت.به ولولې 
 :پر تندي لیکل شوي وولومړۍ پاڼې  چې پاڼې پرانستې که کتل مې د ما
 « وینو واټ د»
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وغ غني نار او د باندې تود کړی و بیرته ور خپل شعر نغری الیق هغه قصیده وه چې ده دسلیمان  ددا 
نه جوړیدونکي غني  مریضۍ په کټ کې، هماغلته یې د په ولي باغ کې لیکې وه اوخان غني په آدرس یې 

 اورولې وه.کې ته په خپل غږ 
زما یې منله  ،دې یې آباد وېخو کور تاو کړې وه؛ را سانسور کړۍ ه خزان ګل دن بیتونو قصیدې ځینو د

 قصیده په لیمه مجله کې چاپ شوه. له ستوني څخه لرې کړ. ځینو بیتونو قصیدې د تیغ یې د سانسور او د
څنګ په آزاد شعر په نامه هسې توري  ویل چې اوسني شاعران د قصیدې له چاپ سره ځینو فرهنګیانو د

دې خبرې زما  لیکلو استعداد نه لري. مقفی شعر د د دوی اصال   نوم ورکوي، شعر څنګ  سره ږدي او د
یوې  کړم چې د اړ او همدې خبرې او زورولو دې تهکې ځاله وکړه او تل به یې زورولمه په زړه 
 کلو ته مال وتړم.یقصیدې ل

یوې  دا لیکلی داستان مې دهم داستان وټاکه او همدې سفرنامې ته د ضوع مې ورمو هم دا کار وکړ او ما
 ،سره هیڅکله سیالي نه شي کوالی قصیدې له الیق زما دا قصیده د .کړ انځورقصیدې په چوکاټ کې 
له یوه تجربه ګڼم پخقصیدې په قالب کې  هغه هم د او شعر زه یې په مقفی خو ،خپلې نیمګړتیاوې به لري

 یې دلته راوړم: ښه اختتام په ډول دې لیکنې د او د
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ورکي الرویانالر
 

 ل انسانــــه بــان تــانس وړــړي جــزخ کود ېـــچ
 و خانــه دی ایګـوک نــل څــب م،ــا زه یـــږ کـــغ

 
 ويـــپاره شــې ســړۍ کـیـــب ــــهومــــان کـناـغـاف
 وفانــي بــــیا طــازل شــن ي،ــوځــې وخــم چــس

 
 ن وران دیـــوط ،لیــشته نه یې ک، ورــه یې کـن
 هانــول جــه ټـــواره پــــدې خــــونــــالو غــچــک

 
 ه یې لوری نه آدرس شتهـه نـر شتوـــې کــه یــن
 انـــــو الرو الرویــــــورک ردان دــــــرګـــــــس

 
 وـــش ور اورـل سـی بــې راغــویې درو چــغ د

 انـویــول څورب غـب لورـواک شول څ رــپ ژر
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 ږديــې ریــمیاشت نږدې شي زړه م چې د ثور
 زدانـــی ل دـــب بــضــي غــه شــازل نــې نــچ

 
 ديــــــــه جــو پـــی، ورــپه ث دوې زې،ـــلوغمی

 دانــــدې بـــدۍ بــه بــــپ ه وو،ــــې نـــه یـــــښ
 

 د کړېـــپه ب هــــــاده کـــه یـــي اومـــــویــــغ د
 انــســـازه کــــت ،ازهـــــي دا تــوځــــره ســـــس

 
 ړېـــد کـــه بـــاد پــې یــپږمــش دي دــــج که د
 انــــلیـارمــي کــغ شــیــه نــې درتــې پټــینــسپ

 
 ږېـــږیــــول مــــــهـــه اتـــــپ ثــــــــور ه دــــک
 انــالیــره مــهـــه قـــــره اوړي لـــس ه اوــنــش

 
 لـــوه پیــړه شــګــاد جــتــاس رد او دـــاګـــش د
 انـدیــې ګونــوکــلــپـــه خــــدل پـــویــره ولــس

 
 دی رـــــوهــــګ و راې اوروي دُ ـــلــو ویــینــځ
 ه کیښول بالښتانـــې ورتــه یــولــه خــپ وـــــخ

 
 روسانو انک کې ده ټـپ ت وـاســر نـدیـور مـــت
 انــیـلـابــول کــران شــیـــد حـــرسی و ې راــچ

 
 

 وــانــتم روســې راوســه چــمــوښ یــلې خــوی
 ارانـا یــرځي زمــــاړه دې اوس ګـــکه غـهس

 
 هـــــت ټرــې وه ټــــولــیـــې نــــږه یــیــا تــــوف
 ینانـکــول مســول ټـــوځــې سـا یـــفــو جـــخ

 
 ډیرې ،دې به شې بورې ډیرېــینــل مــچا وی

 انــقالبیــوا انـــر خـــوي هـــورځـــې غــڼــڅ
 

 ورهــــر ګـــــه ي ووــلــه ویــږي ښــاد تــاست
 اورانـنـځ وزـــک ول راــش نهروــــغ ــوروــت

 
 

 هـــدالسـمـس وو  ه والړــــورت رــوټــم ــورت
 انـیـاهـرده سپـــوا ګـــخ و اــــــــش يــالمــس
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 ـوـاتــولــــې زیـی میــرـپــلې ډلـې شـخ ې دــچ
 انـوستل چرسی یې را وــن ،ه ووـوک نـل څـب

 
 دـوبه پاڅیـهار له خـې سـه چــب رــدیــور مــت

 انــځ ــړـې کـه یـب ګارـد سینــم ښه په شد او
 

 مــین یـي لینـانـدا زه ث، وــې وې چې هـا یـبی
 انـــــزب ا دـــــرې ورد زمـــبـــــه خـــغــه د

 
 دې الرېــه النـا لـتـانـته فـوښـه غـند نـشتمـک
 ریانـــپه ګ ر اوـله په جبــرې وې څکـو پــخ

 
 ښوی ښک دی دېـغون اټيــونــک خ دـم ده د

 انـړی ځـدای شي ســې لیــې یـدي کـــنــپه ت
 

 ې خال تازه کړـزن دې ــه چــان بـود جـحمــم
 م په میدانــو زه یــس یـته بـوک نه شــوې څ

 
 وـــش اور ــورل سـمه بــوه اتــور شــث ې دـچ

 انـــــانــســول انــاه دل شـــا ګنــاه بـــنــبې ګ
 

 «وطوطیان دوې خوراک وې ــیــابل مـــک د»
 ستانـله پاک ره ورــول ږیــوی شـــت رې راــپ

 
 ېډل ،ېـوا ډلــر خـــرې هــرې ږیــبــې بــښ
 انـطانــدې یې ناست دي شیـــالن تار رـه رــت

 
 ړــــل کــې اور بــې یــرونده کــک وــلونــــد ګ
 انـــلستــل او ګــــد ګ ه وــــــن رــیـــروا ګــــپ

 
 ه دې اورهـړه لـښته وکـې تیـراټ یــه تـې پـچ
 خالص کړي ځانښته ـیـغه دی چې په تـه رـن

 
 ه زورهــکو دوی پــلـه خــواړي لــي غـالمـغ
 انــــالمي غــــش رـډی ږي چې الـیـالــوشحــخ

 
 ورهـه وګـښ ېـک ورــه کـورت ړـک لـې بـی اور
 انــــومــلـظــي مـتـښـوا تـــره خـــاه هــــیګنـب

 
 ږيـــیـــوهــه پــک نــلــناه خــګــیــوي بــتلــق
 انـغــل دوی ته ارمـــــه راوړي اجـــرګ بــم
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 ه چې وړيـې ډک زړونـه یـکې تـځـه مـتـښک
 انــمـر آســې تــو ورځــړي یــه کــوارې بـــف

 
 رهــه ســړه لــه کــستــه دې ایـشــک نــوپــټ د
 انــــیــــه واوره دا بـــــــــره وره راشــــــــږی

 
 ي دیوالونهـګ شـې رنـړم چـه کـړې بــرغــغ
 انـــپــي دي ټــستـیـاخ ه زړوــلمــه ظــا لـــست

 
 ه وهـــل څه نــه بـمـي تــومـــورغ ،ره ورـــږی
 انـوخــګــه ایـدغـمـه هــتـوښــل وران غــابــک

 
 ریږدهـسي آي اې پ آی،آي اس  ې اوـبې ـا گـک
 ؟رمانـهــی قــورلـلــان پــځ اد وــوســـه مـــــپ

 
 ځلې وـــت په څــواخیس ارــــې بنه ی ــره بهــل
 یانــرامــونې حــل زرګــــوتــریــه پــرې نــــت

 
 ړهـــک انــیــې دا بــو کــه مسکــپ وــدهللا خـعب
 ارانــــی وږــوي زمـــالــحـوشــه خــړه ښــجګ

 
 ږيــیـنل ې اوـــــڼ کــه بـــــالن ژاړي پــبــلــب

 ښـــــاماران وــکـلــخ رــپ ويـــت کــومــــحک
 

 ږهـتوره تی ،تهـه شــې زړه نــې یــر کــټــه ټــپ
 وانــــــري دیـــه لــم نــــې رحــه چـــرتـــده پ

 
 ــورهــې ګــم کـــــظـدي نــــعـسـ بـــره دــدا خ
 یــانــــــه بــــــوا ده کــړلــخــه پــلـــونــچې ک

 
 ه ورځـویي ښکر کومــغ دا ـور کـــه پـر کــخ
 انسان س کې دــرې به نه ږدي نــې پــمــولـــک

 
 یــدا کـــــاـــوکــه وزر پــه پـــیشــومـلــظــدا م
 انـې ټول مرغـه هوا کــه ږدي پــرې به نــپ

 
 ومــهــم ورانــانــچې هــرغـلــې مـف ویاـسی

 کــرویـــانـــه ودان دا مـــه شــي بـــپاتــې ن
 

 څنګلـــو رــې تــټــې مــلـــډ وهـــې بــا یـــبی
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 هـزاره ګـــان،کـړي هــزار تیر تیـغ چې تـر
 

 هـن ایڅېـه پـه لــزارې تـــست هـې ویـی وــن
 «انـاوغ»پر ړــک وړــم زړګی ســزاره هــه

 
 ل تهــو بـنې د یــو وی ږي وو،ــت تــوخ وــی

 ـــزارانه هــــلـګــونـل کــړل سـتـــیـې ق نــو
 

 له جنګه وږــم وـه یـن رـبـي خـاوس وای وــخ
 دانـنـــومـق ومــکړه ــــړي وي جګـــښا یي ک

 
 دي آخور په یو ار،ــوه بــی ره دـــاوس دي خ

 دانـــیاوــي وي جــتــې دوســســدغ یــــــيوا
 

 وبـــــــل دهـغـ د پـرــڅ ره خــوــاف ږیــد سی
 یـــــانـالنـــــدې آدم وـښــپ لوـــپــدوي خــیــم

 
 دی رـړی لوی څپــک وړـرې نه جــاف ږیــسی

 انســــــا ن د روــــــې پــه کـــکــګــرځــوي ی
 

     ه وچ منــــــکــر دیـن برـیغمـپ ت دــنــدی س 
 یا نـــا بـــینې وهــــړل ځې کــــی پــه ډالــرو 

 
 م شا کړیـه هـوتـرضـه فـې بـــم چـــزه ډاډه ی
 مانـــمسل ي مســلــم تــرــولـــان بــځ مــــګــر

 
 یرته آیینه کېـان چــې ځـوري چـــوګ سیـــاف
 انــــروتــپل بــــدي تاووي خـس خــانړــپــه ک

 
 نــه خــوټیــږي ترګــوــه ســـې لــزم یــویـــایګ

 انــمـشـي چـــاســوب ي راـر شــهـــه قــچـــې پ
 

 ډۍ دهـــــرې ایښې ښه مونــره پــږی وجه ئینـخ
 یــارانـوښــــه یـــارو،ـوښـه وـښ ي دـڼـان ګـځ

 
 ې پــــه ســـر دیـشـخ تــړلـی چ یې وټیـنګــل
 ـرانــــوي دی پــک ســـټـــپ ،اـت نــه کــــنــس

 
 یدې تــــړلــانـــر بـر سـخ پـې شـی یـوټــنګــل

 النــــــل ککـَ  ،یې دی پـــک رـس جی،ـنـدی ګ
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 ر بانـــدې وایــيــه جهـپ رده اوــــدی پــه زغ
 انـــمیـــالــي پـه عــارې وهـــپــــه ښـــکاره ن

 
 ړي مرستهـه ده چې کـتوب په دې کې نـنـناری
 تانـــرســبــه دی اوږدوي چــــــې قـغـه ردــم

 
 ګــــــورهته  نې ژاړي ورــویندې ویــمیندې خ
 ن ومــــاــاشــوږې مــه لــي لــګۍ وهــچې سل

 
 يدرواغ نـــــــــه د ،قت دهـیـښــه حـقـیـدغــه پ

 ا نــشــدخــت لــــه بـــــلی حــکا یـراغ ــوــیــ
 

 تـــه ــویږي ډالرغربي بانکــــین لــه یــواجــج
 انـیـنـوچــتي شـول کــوږې کـه ســه لــل یـرـخ

 
 ره کــاـه دود ســي پــژم ره دــص ږیـالـخچې 
 خلصــانــلــک مـــږدې خــپــل نــوي خــولــغ

 
 ـه دیــان نـــغــرب جــرمن دی افــالني عـیــګ

 غــانـــــه ځــان ګــڼي افـــمــلــه پــرۍ پــیــد پ
 

 د ی یي ســـرغــوا ـش دــتــم کــکـره تــدوس د
 ه دا شانـــږي نــیــدا کـــیــو تې پـې پــولـغــچ

 
 قهـــرمان شــــو وـــن یې ولید تش، نچــې میدا

 لوانـهــان بــل پــځ ده دــیــې نــه لــا ل یــســی
 

 و پـه بـیړه په کابل کېــد کـړلــې بـنــس یــعک
 رداریانـــــړل مــډالۍ ک زوی ور رــوم نــک د

 
 دی تللی ېـمۍ نـــوم یـــبــې رح ت اوــشـوح د

 االنـــیـــه شـي ســدا نـــی دری ېــیالۍ کــپه س
 

 څه صرفه یې نه کړه رــپه ه یې خښ کړ چور
 ـــــغما نپ د وــــکونـــنــی و دـــه ویـــاړونـــــــپ

 
 تـــــان ديـشمــــي بُ ــدې دور رهــــبران پــ د

 جـــــددي دی د دورانــ---ښــــــــه مــــــثال م
 

 اـک ې وعــــظ ته کیني ځان رهبرـین چدــګـــلب
 انسان ې قـتل دــــاصـــلي تـــوښــــه ی خـــــــو
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 یوــي پـــه مرمــژڼ دوی دې وژنــــي زمــــوږ

 وانانــدې ځــو پـه یـو دود بانـــیې وژن مــــوږ
 

 ه پـــه غوږ کړهــغــــالمۍ حـــلق مـــــزاري د
 رانــــارلی په ایــځــــان ســــپایمــــان تـــللی 

 
 ړهــوکدا یـــې  ده دومـــره پـــه وس بس هم د

 یانـــــبام ښــــــه سپــــارلی یـــې ایــران ته و
 

 با نوــــښتیـده لـــه طـــــالـــدی چې کلـــــــــه ت
 ښتــــــانــوی ،اوتـــي ووې رــچــــادري نـــه ی

 
 کــابل ته ولډالۍ کـــــړ یې ـــرګ زیـــــريم د

 کړی قهرمان وړــــه جــحــق ځـان نــعبــــــدال
 

 نې شــولـــچه ګړۍ په کمپ کې وریت نیــک د
 ریـــانــــول بــک شـرمۍ لــــه السه خـــلــګ د

 
 ګولییې لــ رــولـــې کـــکــا چ ویـــاړ بــرــره
 وایــــانــمــلولـي دی غــــــمـال تــې څــخ شــی

 
 «رځيه ګرځي بـد بــه پـــد بـــب»ل چې ـیچا و

 انــرځي مـــست مستـــې وکړل ګــد یـــآ چې ب
 

 دوی شــــول یــــا واړه دــدن تــــونــــه دــمـعــن
 صـاحبـان وم دــــغــواړي نـ لـکوـــاوس لــه خ

 
 عبــادت غــواړي په زوره وـــولـــــاوس لــه ټ

 ـړي غـټ بتـــــانـــوړ کـه جـو نــونــانـدوی ځ
 

 دی ـرارـیه بـې شکــه دا اقـــدی یـو دای خـوــخ
 ڼي خــدایانــــو جـال ځـان کـــر یــو دوی هــخ

 
 هدرانــه تنــدرون ه،ــه شول آ درانــــدایه څـــخ
 ه پاس لـــه آسمانـړه تــــې کــرې راښکته یــپ

 
 ونـــدي مخلــوق ووــم عجیبه غــان هــا لبـــط

 انــالبــط بس طـــا لب او وـحــهــــر څـــــه م
 

 وــمــان یـوږه ټــوله عــالــلــې مــه ویـــدوی ب
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 اهالنــــل جــصپـــــه ا و ووــــدوی خ مـــګر
 

 ـور اور وــــامــه نــــه وه ســـاس لمستیــا دــمی
 ځــوزان ي،ــــازغ ده،ــې وسول وچ المــچې ی

 
 ستـــونـي ډوب تر کې ډنډ ولوـغ پلوــخ بوش د

 ها نـــه د جــنـ ،ځــان د ه دیـــن ـرګیــ رواـــپ
 

 ورهـــــه ګو په ټول جهان ښـلل کړــې بـــی اور
 یانــراقــــا نــان او عـــي افــغــوځــپـــه کې س

 
 ـه اوږده شـــوېــې ژبــــویــل یـ ،ــلــــه ویــپ

 انــستــــانــه افــــــغــــیــــا دوي هــــره شــــیب
 

 ښتی مست مــوږک دیــو کې نــولــو غــلـپــخ
 انــافــــغان ې عــــراقیــان اوــې وایــوش چـــب

 
 ه شي له دې ډنډهـــستی نــای و پښه راـــاوس خ

 راسانـــــه هــــــه دې وجــــه دی هـــر کـلـــپــ
 

 رېـیچي له لـار تــه غاښ چـــنـر چــــخلــــکه 
 ای دی جـاودانـــځ رـــپـ اروالړـــخــــــو چـــن

 
 وره!ــتــورې تیــږې ګ الس نـــه درځي دا پـــه

 سربازان شته او کړې ټوله ارـــــکـــه تـــرې ج
 

 ه شي نه پــوهیږيـــــدی نـــونـــدلــــــته الره م
 زفلــدانـــــــه رامــونـزرګـیـــــږې ـول کـــــه را

 
 ه غاښ الندې نیولې چې جورج بوش دهــــوتـــګ
 ل حــــیرانـــپــوري خـــه اوس ګــو تـنـــیروتتــ

 
 خوا کا هر ارــمي ښــا مـه زخــلې لکـــمــدی ح
 روسان هت ونډۍ ناست ورــــــپـــه غ خیر پاس د

 
 دي خوښ دي خوشحالیږي چې مړه کیږيــــخان
 انـــــریکایــــه لـــوب امرتـــــې با یـــلي دا سچـ

 
 ان دیـــیې ناست اوس ټول جه ه خوـاشې تــمــت

 ریوانــــپل ګـــړی خــــپــــښتنو دی څــــــیرې ک
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 دانــګي جنــګ ور وطـن د ه دـت ســـــرو لــــمبو
 یانـــي اخـوانـــریــنه ګــرځــــــلــــرې لــــرې تــ

 
 دي و ســــــره بیــلــړه خـــجــــګ زړه قلم، زمـــا

 ردانــــــــرګــــنې سلــــه مـېـځـکه لــــرې ورک 
 

 ډلـــــې ،لــــي ډلــــــېــــــه دي راغــاروپــــــا تــ
 لوانـخپ ل اوـخپ ـرـــکــوي ډیـــنــــه ســـــر ټ ور

 
 کـــې اوریدلی مــــــوــــې پــــــه مالــدا متـــــل م

 ینې کسانــربـي ځـــغ ونــهـــــــســــر تــــــړي ک
 

 و رغو کېـنـــو باغــیدم پـــــه شــرځـــمست به ګ
 ر آنـــمـــه پنـــډونــــه وړم هـــــــــاوس پنـــډي ی

 
 و کېـــلکــاند پـــــردو مــهــدا دی ګــــرځـــم ال ل

 ږي چـې وم ځوانــــــــیــــادیـــ ه راــتـــــونــآ وخ
 

 کــــلي ږي خــــــوږه وږمــــه دـــــــــکـــــــــله ول
 ه خانــکــې لـــک یالوـــم پـــــــه خا غــره شـــــیــب

 
 لونــوــیــرخه پــــه جــپـــه بـــ رې راــوارۍ ډیــخ

 هســــتانـــــل واک اوـــسل بــــل د ،چــــک د یــــو
 

 وک ما ووـــوم څـــي کــــوټلـــنـــــــه وژلـي نـــه ل
 دانــروت وم په زنـــا پـــــې خـطـــنـاه بــــبــــې ګ

 
 زړه ســـرونـــه ۍ دــــورنـــــلتـــــه پـــــــاتې کـــه
 انـــــــي غـــمی جـــــیټوي بــــه درانـــــه پـــــلــچ

 
 غم تــــــه ګـوره څــه کا غرونو وـــرونــــغ وـــدغ
 ي کړلو هجرانمـې زخـــزړه م ې سست،ـــن مــــت

 
 ارهـــړې پنــاه له هسې کــــــــک دایـــــه تــــه راــخ

 ریانـــه ګـــــا لــه السه پــم شــي زمــــــالچـــې ع
 

 رته دروميــیــه چــــان بــــي الرویــــدا الرورک
 انــــحـسبـ مــه دـــــه تـــوازې دي پــــــــدوی یــ

 
 مارچ اوومه وه زره څلورم کال دد د

 هیدرسلیف ـ ډنمارک



206 

 

206 

 

 
 

 
 
 

 :پیژندنهد لیکوال 
 
 

مه نیټه د کابل د چهاردهي ۲۳م کال د دسمبر په ۱۹۵۷پوهندوی محمد آصف بهاند د محمد عمر زوی، د 
لومړنۍ زده کړې یې د کابل د عالوالدین په تجربوي په شکرهللا خان نومي کلي کې زیږیدلی دی. 

ښوونځي کې کړي دي، بیا یې د کابل په محمود طرزي لیسه کې خپلو زده کړو ته دوام ورکړ، خو دولسم 
 ټولګی یې د میدان د نرخ په لیسه کې پای ته ورساوه.

 

وهنځي کې لوړې زده کړې کال د حمل په میاشت کې یې د کابل پوهنتون د ژبو او ادبیاتو په پ ۱۳۵۵د  
کال یې د لیسانس سند تر السه کړ. له فراغت نه وروسته د کابل د روښان په  ۱۳۵۸پیل کړې او په 

 دارالمعلمین کې د ښوونکي په توګه ومنل شو.
 

کال  ۱۳۶۶کال په ژمي کې د کابل پوهنتون په ادبیاتو پوهنځي کې د استاد په ډول ومنل شو. په  ۱۳۶۰په 
 تاد صدیق روهي په الرښوونې د ماسترۍ د تیزس دفاع وکړه.کې یې د اس

کال راهیسې شعر وایي، نوی شعر ډیر لیکي، کله، کله یوه نیمه غزله او قصیده هم  ۱۳۵۶آصف بهاند له 
لیکي. په لسګونو علمي تحقیقي مقالې او شعرونه یې په هیواد کې دننه او له هیواد څخه د باندې په معتبرو 

 بریښنایي خپرونو کې نشر شوي دي.علمي مجلو او 
 

د هجري شمسي نیټې په شپیتمه لسیزه کې د څو کلونو له پاره د کابل پوهنتون د علمي مجلې )اجتماعي 
 علوم( د مرستیالۍ دنده ورله غاړې وه.

 

دغه راز د هجري شمسي نیټې په شپیتمه لسیزه کې د اوږدې مودې له پاره د رادیو افغانستان د روزنې 
 لیکوال پاتې شوی دی.« موږاو اوریدونکي»د علمي پروګرام  ادارې

 

 آصف بهاند د افغانستان د لیکوالو ټولنې د مرکزي شورا غړی و.
 

په لسګونو علمي او فرهنګي سمینارونو کې یې ګډون کړی، مقالې یې ورته لیکلي دي او په یادو 
 سیمینارونو کې یې لوستي دي.

 

اره د افغانستان د فرهنګ ټولنې د منشیتوب او د یادې ټولنې د ادبیاتو د په ماسکو کې د اوږدې مودې له پ
 څانګې مسولیتونه ور له غاړې وو.

 

د سویدن په بیالبیلو ښارونو کې، د سویدن هیواد او په سویدن کې د میشتو افغانانو د فرهنګي ټولنو له خوا 
ې کارنده او فعاله برخه په کې د مورنۍ ژبې سیمینارونو ته بلل شوی او د یو لکچرست په صفت ی

اخیستې، مقالې یې ورته لیکلي دي او له سکندنویایي هیوادونو څخه د مورنۍ ژبې له راغلو ښوونکو سره 
یې د مورنۍ ژبې پر ستونزو او په پردي چاپیلایر کې د مورنۍ ژبې د زده کړې او ساتلو پر ستونزو او د 

کړي او د سویدن په ستاکهولم،یوتیبوري او مالمو حل پر الرو چارو غږیدلی، مشورې یې ور سره 
 ښارونو کې یې ګڼ لکچرونه وړاندې کړي دي.

 

 آصف بهاند د خپل ادبي فعالیت په اوږدوکې دغه علمي کارونه تر سره کړي دي:
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 پورې )د لیسانس دورې مونوګراف(، ۱۲۹۷څخه تر ۱۲۵۰ـ پښتو ادب له  ۱
 

 نظره )د پوهنیارۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي اثر(،ـ شعر د پښتو کالسیکو شاعرانو له  ۲
 

 ـ د معاصر پښتو شعر شکل او مضمون )د پوهنملۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي اثر(، ۳
 

 ـ په پښتو شعر کې د انځور او تخییل مسأ له )د پوهندویۍ علمي رتبې ته د لوړیدو له پاره علمي اثر(، ۴
 

ژبې ګرامر او ادب، لومړی کتاب، د کابل پوهنتون د نا پښتو څانګو له پاره درسي ـ د پښتو  ۵
 کتاب)ګستتنر چاپ(،

 

ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب، دویم کتاب،دکابل پوهنتون نا پښتو څانګو له پاره درسي کتاب  ۶
 )کستتنرچاپ(،

 

 څانګو درسي کتاب )ګستتنرچاپ(، ـ د پښتو ژبې ګرامر او ادب، دریم کتاب، د کابل پوهنتون د نا پښتو ۷
 

 ـ د پښتو ادبیاتو د لرغونې دورې منظوم متون، د پښتو څانګې درسي کتاب )ګستتنرچاپ(، ۸
 

 ـ د پښتو ادبیاتو د اوسنۍ دورې منظوم متون، د پښتوڅانګې درسي کتاب )ګستتنرچاپ(، ۹
 

 رچاپ(،ـ د خوشال د دستارنامې منتخبات، د پښتو څانګې درسي کتاب )کستتن ۱۰
 

کال کې خپورشوی دی او  ۱۳۶۶ـ د کوچنیانو ادبیات، د چاپ او خپرونو د دولتي کومیټې له خوا په  ۱۱
 دویمه درجه مطبوعاتي جایزه یې ګټلې ده،

 

 کال په کابل کې خپورشوی دی، ۲۰۰۹ـ مروره مځکه، د شعرونو ټولګه، په  ۱۲
 

 کال کې چاپ شوی دی، ۱۳۹۱ـ الرورکي الرویان، په  ۱۳
 

 ــ د سمندر وړه ښاپیرۍ، لیکوال: هانس کریستین اندرسن، ژباړن: آصف بهاند، چاپ ته لیږل شوې، ۱۴
 

 ــ د امپراتور نوې جامې، لیکوال: هانس کریستین اندرسن، ژباړن: آصف بهاند، چاپ ته لیږل شوې.۱۵
 

 دوې شعري ټولګې او درې څیړنیز کتابونه یې چاپ ته چمتو دي،
 

د اوسمهال د ډنمارک په هیواد کې ژوند کوي او لکه پخوا په فرهنګي کارونو کې پوهندوی آصف بهان
 فعال دی، خپلو څیړنیزو او تخلیقي کارونو ته دوام ور کوي.

 
 که یوکلن ثمرغواړې،غنم وکره،»

 که دوه کلن ثمرغواړې،ونه کیږده،
 «که سل کلن ثمرغواړې،خلک وروزه!

 
 )کنفوسیوس(

 


