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 4تر 1 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهندر پهافغان جرمن آنالین 

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

  
  

 ۱۷۲۲ / ۷۰ / ۲۱ صالحه وهاب واصل

 

 «تنی» در دهی رأی روز در «گل دریم» مرگ

 ملی  واقعۀ یک ثبت در پیشتاز خانم دو

،  تصمیم عجیبی گرفت. تصمیم او «جواز خان  »بخش جنوبی افغانستان، یکی از باشندگان  وطندوست، بنام « تنی»در ولسوالی 

ازآنجا به جنوب افغانستان، و  چنان ریشه در عواطف انسانی و وطندوستی داشت  که آوازۀ عملی شدن آن بسرعت در بین قریه و

 سراسر جهان رسید.  در مجموع  به سرتاسر افغانستان پخش شد و باالخره از طریق انترنت بگوش وطندوستان در

اقعه که بیشتر به افسانه ها شباهت دارد تا به این و

یک واقعیت عینی، مردمان دور تر از قریۀ تنی، 

ند که یک چنین را واداشته بود تا با تعجب   بپذیر

در نزدیکی شان خانواده ای  واقعۀ تلخ در یک

اتفاق افتاده است. جواز خان، این سمبول درایت و 

وردن شجاعت، این غم بزرگ را بخاطر برهم نخ

ساعت در قفس  02نظم رأی دهی، آنرا برای 

قت رأی سینه محفوظ داشته بود و بعد از اتمام و

 نمود.  افشاء دهی،  آن را به مردم قریه

این حادثه غیر قابل پیش بینی در ذات خود چنان 

مهم و بزرگ بود که مورد توجه تمام فرهیختگان 

قرار گرفت و به  یک حماسۀ ملی تبدیل شد ودر 

ف کمتر از یک ماه توانست از یک قریۀ ظر

 کوچک تا اقصی نقاط جهان پخش گردد. 

این نشان میدهد که باوجود فضای ایجاد شده 

 تاراج گران و غیرانسانی بوسیلۀ جنگساالران و

انی چون چهارسمت  به سرزمین ما، این خاک مقدس  بازهم میتواند نفس بکشد و با دستان توانای انسان حمالت عظیم دشمنان از

 جوازخان ها همچنان پایا باقی بماند. 

این گی، به خانوادمهم وظائف  در کنار  وطن، پژواک عاطفی این واقعه  چنان اثرناک بود که دو خانم فرهیخته و متعهد به انسان 

 کشور پیشگام شدند.تأریخ سپردن آن به  و ملی بی تفاوت نماندند و برای ثبت این واقعه وتأریخی حادثۀ

با نوی فرهیخته و حساس، خانم  شیما غفوری، اولین خانمی بود که این واقعه را در قالب داستان کوتاه  مطابق  معیار های 

 داستان نویسی در سطح عالی  به رشتۀ تحریر در آورد و با توانایی قلم شان آنرا انعکاس دادند.

قصیده ای به کمال و جمال تنظیم و تدوین کرد. وبدین سان این دو دیری نگذشت که خانم بزرگوار دیگری، این واقعه را  در قالب 

 .شعردیگری در قالب  ساختند: یکی در قالب داستان وتأریخ  ن حماسه  واقعی سرزمین شانرا ثبتخانم فرهیحته  ای
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 4تر 0 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 اندنش قلب هرزیبا در آورده که خو را در قالب یک قصیده  رسا و« جوازخان»خانم صالحه وهاب واصل این داستان واقعی 

مسؤولیت صیانت ازین حادثۀ ملی، دوتن از خانم ها  با   انسان با درک را تکان میدهد. نکته قابل تذکر اینست که در حراست  و

مشکالت زنان کشورافغانستان اند و درجامعۀ  به این امر مهم پرداختند که هر دوی شان شاعر، نویسنده و تحلیل گر مسایل  و

 قابل حرمت بسیاراند. کشور، خانم های مطرح  و خارج از زنان افغان در

هنری را در ذیل خدمت تان پیش کش می کنیم. تا به عظمت واقعه و توانایی قلم  این دو خانم  اینک هردو اثر،  سیاسی، ادبی و

 آگاه شده  باشید. 

 داستان حقیقی -افغانستان نمی میرد

 آنالینجرمن  افغان

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 صالحه وهاب واصل

 «تنی» در دهی رأی روز در «گل دریم» مرگ

 دارـــــد بیـــوای صلح شــا نــاه بــرگــصبح سح« تنی»

 ارـــــکـرای رأی در پیـــــات از بــــــابـــه در انتخـــهم

 ردـــا از زن و از مـه دم می گشت صف هــل دم بو  ُمط  

 زارــــو بیه ــارت خستــا و غــه جنگی هـهمه زین خان

 دـدنـــزیـای بگــــان جــــجوان ،ه در صفـر از همـاولت

 دوارـــــخت امیـان ســور شـــت کشـوشـــر نـــرای سـب

 ده و مستیــرق خنـادی، غــور و شعف و شـهمه در ش

 ر با دل غمدارـخوش به ظاه ،شا و اهل و بیت «جواز»

 انــر دوستـه بـــــگانــود بیــب« جواز»ر لب ـخموشی ب

 ردارـتان ســن دوسـود بیـــــی بـوخـــه شـــم بـکه او دائ

 دــامــــرا نــچ« لـگ دریـم» «جواز خان»د ـیکی پرسی

 «دارـــتن»م ــه هـــن« گل دریـم»م ـا؛ نمی بینــر گفتــدگ

 دــرون شـچون نگاه خسته بی« جواز خان»غم از چشم 

 ارـــــر بیمـــــار دختــــکنود در ـــــــادرش بــــا مــبگفت

 دـیـچـود پیــه خــــاد و بــایستـــف بـام روز را در صـتم
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 4تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 ارــــر بـــرد هـاد کــرد از غم که مرگ دخترش را یـب مُ 

 ا راـــــت دنیـدرود گفبـــــه ـینــشـب پیــش « م گلـدری »

 ارــــوشیــم هـا و هــــم زیبــ، ه«جواز»ر ــه دختـــانـیگ

 زش راــزیــرگ عـود مــان نمـــپنه« انـجواز خ»ی ــول

 ارــــدرت اظهــــری داشت قـگـه خود میگفت نی هم دیـن

 همــانـروز از بــــرای رأی دهی صف هــــا مرتب بــود

 ازارــه و بـــــوچــــا و کــــاده هــــام و جـــالت و تمـمح

 ودـــاع خــر اجتمود دــــدار بـردمـرد مــم« جواز خان»

 ارــــا چـــودش نـد خــــان مرگ فرزنــرد پنهــرو کــازین

 مـن غـا ایـــد تــــزیــگـرش بـه مرگ دختــــوشی را بـخم

 وارــــــورش دیـــت کشــوشـــرنـــــن سـییـردد در تعـــنگ

 

 دـــاینــرش نـــتـن دخـــن و دفــرای کفــــردم بــا مـــه تـک

 ارـــــن کـع ایــانـــــم دختش مـــــرحیـــــس تــردد مجلـنگ

 شــــد، آنــــدمم ــا ختــی هـــه عصر روز وقتی رأی دهـب

 ارــــکـد از، انـــــرسیــزد او پــــد نــــه آمــــریـــل قــوکی

 ا منـو یـی ز تـود، نـــا بــروز، روز مـجواز خان گفت ام

 ارــیـــود بســــا ارز بــــــل بـــل عمــــر اهـــــن رهبــتعیی

 دــــه حق رفتنــــب« دریم گل»ا ـــه صد هـه دهـبه طول س

 دوارــــــح امیــا صلــــــــد از مــــتنــر هســــدگ زاران  ـــه

 اــــی هـی دوایــرد از بــُـده مـــه درد معــــب« م گلــدری»

 ارـــــک بیمدوــــرد کــــده میــــه در آینــــم کــــواهـنمی خ

 دــــنـرده و رفتــــــذری کــــم عــــه از روی راه و رسـهم

 ارــده کرد اظهــاریــاشک خوشی ب ،جای غم« جواز خان»
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

 

 اـــــــی هـــوایـــی و همنـــدلـــــس همــه حـــازم بـــه مینـک

 دارـــــــم بیـــردمـــــام مـــــلب تمـت در قـــر گشــــه آخــک

 اریـــــــد یــــــکنـا میــــدت مــــوان وحـــــا را تــــر مـدگ

 ارــــر مـــــی بهــایــــد جـــــاشــــا نبــــتین مــر در آســـدگ

 خوشی از ماست، غم از ماست، خاک از ما وطن از ماست

 ارــــاعم مــود کنیـن را خــا وطـــزان تــــزیــد ای عـــائیـبی

 صالحه وهاب واصل
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