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کلتور کې د مھاجرت ان/ور يپھ افغان شفاھ  

 

:لنډیز  

ې د  ) کواو سندر و، متلونوکیس ي، فولکورلنډیو :لکھړنې تمرکز پھ افغان شفاھې کلتور ( ٻپھ کابل کې زمونږ د دې :     

کلتور کې مھاجرت او مھاجرین :رنRھ Qودل  يږو پھ شفاھٻچھ وپوھ دا وه  زمونږ موخھ .ین/ور باندې دا مھاجرت پر

فورم کاروو چې   يمونږ دغھ مھم کلتور .لنډیو باندې تمرکز کوو پر توTھ ې. پھ دې مقالھ کې مونږ پھ /انRړيشو

ر کو پھ پاره :وک چې بھلپاره :وک چې بھ تلل او ھغو ل ھغو  د ،درلودرابرسیره کړو مھاجرت افغان پQتنو تھ :ھ مطلب 

دو سره ٻرٻت  تخد و پھ مھاجرت کې او اړخ يجنس ېربسره مونږ د مھاجرت د تج ېلنډیو پھ شنن ٣٠٠کیدل. د ې پات

او د مھاجرت د  ي، کوم /ای تھ مھاجرت کو يواد نھ مھاجرت کوٻھغھ الملونھ چې ولې خلک د ھ.شو لیکت بدلونونھ

. مونږ تھ دا شو یکت يکیږ ېپاره چې پھ وطن کې پاتلپاره چې :وک /ي او د ھغو د کورن` د غړو لدرد د ھغھ چا  تانھٻلب

تجربھ ده چې د  ناچارهاو  یوه دردناکھ هکې ان/ور شوې د ۍ:نRھ چې پھ شاعرروQانھ شوه چې د مھاجرت تجربھ لکھ 

                                                 .  يو نھ ډکھ ېرٻد و ېاو پھ مھاجرت کې د مړین ېتلوس ېد کلک دوٻراستن رتھٻب

:تعارف  

مھاجرت پھ  ھنھ وروست ېد حمل ينظر د شورو ي، عامھ او علم يمھاجرت پھ اړه سیاس د کھ :ھ ھم  د افغانستان نھ     

مھاجرت کړی دی، لھ دې نھ ھم وړاندې چې  ېلررٻنھ ډ ېپھ دې سیمھ او د دتمرکز شوی، خو پھ حقیقت کې افغانانو   اړه

، کارTران مھاجرین او Tر/یدونکې ړیوسوداTرٻتر پ نارینھافغان ). ۴١٩٩اھین، ( شوواد نوم نھ ٻوسنې ھا د افغانستان د

لی. دوی د وٻب/ان سره نھ وی  ېرتھ دوی یٻکھ چ اٻستلید بیا راتh انتظار  یو افغان میرمنو د دویعالمان وو او تر پیړ

 ېiولنیز اتوTھ د ناچاره). پھ ۴١٩٩( شاھین،  يد يمھاجر شو د الملونو لھ کبلھاو د خپل /ان حفاظت  `تجارت ، بی وس

 ۍ. لنډديیا iپې  ۍده چې ھغھ لنډ لېکې الره موند وینا وړېد پQتنو د احساساتو او  تجربو تر iولو مشھور او پیا پٻQې

البھ او پھ دویمھ ٻس ٩کې  ع( پھ اولھ مصر /انRړی جوړQت لري.ې او عرصچې دوه م يیږویل کورتھ ھم  ېچې iپ

  پھ  وایي، تانھQپ  یې  ېپخوا راھیس لھ ډٻر) چې رسٻږيقافیھ سر تھ  )نھ(او یا پھ  )مھ(چې پھ  يسیالبھ و ٣١کې  عمصر

 (                              . Griswold and Murphy, 2014) يو نھ او ھغھ :وک چې لوستی ېQ/ توTھ ې/انRړ    

) د دې ې، متلونھ او سندرکیسې ي، فوکلور( لکھ لنډۍ  کويادب تمرکز  ھيتوTھ پھ شفا /انRړېړنھ پھ ٻزمونږ :     

جوړونکو او  ياو دا د پالیس يکیږپرې چې د مھاجرت پھ اړه بحث  وپوھٻږو Qھشرایطو  يکلتور وپھ ھغ چېپاره ل

 يپلورل کیږ اخوھ مھاجرینو ل ياحتمال
1

ادب پھ اړه  بحثونھ ھم  ھيپوھانو تر مینÉ د افغان شفا بھرنیو. مونږ د افغان او 

چې :رTندووکې مونږ  ۍودولوژٻتپھ م وروستھ). دلتھ د تعارف نھ ٢٠١٧،  ي،شوسiر او شینوارجعفريکړل(  ېسرو

 ادب) ي(پھ شفاھ:رنRھ د مھاجرینو ان/وردو سره ٻرٻت پھ چې د وخت :رTندوومونږ دا ھم  .شننھ کړېمونږ د لنډیو :نRھ 

پھ شفاھي کلتور کې د مونږ  ھو نھ وروستٻداورلھ مشکالتو ی د غږونھ  او د دو ي. پھ دې لنډیو کې بنیادبدلون موندلیکې 

 .وسر تھ رسو )function(دنده دې لنډیو د کارونې 
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 Stopping it " ېپروژ ېستر ېبل ې:خھ ده چې د یو "ور کې د مھاجرت ان/ورلتک يافغان شفاھپھ "   ېپروژ ېدا مقالھ د :یړنیز
at source "   ِونو:یړنیز يپھ افغانستان  کې د مھاجرت پریکړه نیونھ او د پالیسRفنډ جوړونی؛  برخھ ده. چې د نړیوال نن 

(GCRF)او تولنیزو :یړنو شورا ي، اقتصاد(ESRC) رې حقونو د :یړنو شورا او د بش او د ھنر (AHRC)ی دهشو ھلخوا مرست .

افغانستان د معلوماتو مرکز او د لندن  . دا پھ کابل پوھنتون کې ددهکې پای تھ ورسٻ ٢٠١٨دا یو اتلس میاشتنی پروژه ده چی پھ اپریل 

  ه.وسیiی پوھنتون Tډه پروژه 
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يژمیتودولو  

، شننھ،  نھدٻده /کھ چې زمونږ موخھ پوھ ھره مناسبٻډ يمیتودولوژ يپاره لکھ چې زمونږ ده کیفل ېمطالع ې یوېد داس     

 لھ . مونږ د لنډیو راiولول د افغانستان د معلوماتو مرکز کې د شتھ لنډیويوای ېچې دا شعرونھ  ی پلiنھ وهھغھ :ھ  د او

 پھ iولRھ )١٩٨٢الیق (  دچې  ېجامع و ېرٻ) iولRھ ډ١٩۵٨( Rھ او د بینوا) د لنډیو iولi١٩٨٢ولRو :خھ وکړه. د الیق (

 ېزیات خو ې،ھم وکت ېiولR اوسن` ېرٻ. مونږ ډيد ېسرچین ېھماو د پخوانیو لنډیو م يد ۍ موجودېلنډ وپھ زرTون کې

/  یووسناد ۍلنډ ېزړ يQکارچې  ېحال ک ېداسھ پ .راغلې وېکې  وiولR پھ )١٩۵٨بینوا( د ) او ١٩٨٢بیا د الیق ( ۍلنډ

 صاحب انترنیت يکړو. شینوار ېشامل ۍلنډ يعصر ېرٻډ ېوو چې نور نو مونږ اندیQمن Rو برخھ ھم ده ،iول يعصر

 ۍلنډ ېخو ھلتھ ھم زړ ،وو /انRړي شويد افغانستان دننھ او بھر پیدا کړل چې د لنډیو چاپ تھ  ېر سایتونھ یٻ، او ډوپالiھ

پھ  یمھمھ رابطھ وه کلھ چې ھغو هد خلکو د کلتور یو ۍ. دا :رTنده وه چې لنډېو ېھم پک ډۍنوې لن ېنی/ ېنی/ ې،و

 . يد يی شواکړ ېتجربو د منعکس کولو دپاره  تطبیق او نو يوTورو نو دا د عصر ېمھاجرت کې وو، او کھ مونږ الند

 ېسره د خپل وخلک لھ يچې شینواربھ ، کلھ سره تړاو لريپQتون کلتور  لھتوTھ  پھ ژوره ۍلکھ :نRھ چې لنډ 

/کھ چې  الس تھ راوړي دي ۍسندرو نھ ھم لنډ لھ . مونږېاورول ۍر لنډٻخبره کولھ نو خلکو بھ ورتھ یو شم ېپروژ

ھغھ  يشینوار ھ،راiولولو نھ وروست د یولنډ ورٻډد حده مونږ تر امکان د . دي ېوش ېھم ویل سره `موسیقلھ  لنډۍ ډٻرې

بیا  . مونږ دواړو یو /لژبھ وژباړلې يپھ انRلیس ېاو دا ی تړاو درلودیې سره  بٻلتوناو  چې د مھاجرت ېکړ غوره ۍلنډ

سره مونږ  ېپاره لکھ مھاجرت، مھاجر/ کډوال، وطن ، بیا راتh،  د د کتلو دد  ھمو موضوع Tانوم داو دا ډاiا ولوستلھ 

موجود  يiکر زیات مترادف ٻموضوع پھ اړه  ډد . سره لھ دې چې پھ لنډیو کې د مھاجرت ېوموند ۍلنډ ٣٠٠ :ھ نا :ھ

نو مونږ د  سر تھ ورسٻد چېر زیات عام وو. دا کار ٻډ ي،د يوو خو د مسافر او مسافرت لغتونھ چې د سفر نھ اخستل شو

 یوویل شو ې، پھ مھاجرت ک ېیو /ای کړ سره مو ۍولو لنډککړه ٻکولو پیل وکړ، د مھاجرت پر يلنډیو پھ کوډ/ درجھ بند

د ھغو Q/و لنډۍ مو چې لھ خپلو مٻړونو نھ پھ کور کې پاتې شوې دي، بٻلھ کRiورۍ ، جوړه کړه يRورمو بلھ کi یو تھلنډ

 شخصکړې او د  يRورکیi  بٻلھ توTھ پھ ھغھ مویې تړاو درلود استنیدو سره چې د مھاجرینو د ر ۍھغھ لنډکې واچولې، 

او ھغھ لنډۍ چې د ھغو  مھاجر ووۍ چې د ھغو سړیو لھ خوا ویل شوې وې چې لکھ ھغھ لنډ ېکړ ېمو بیل ۍلنډ کېغږ  پھ

 Q/و لھ خوا ویل شوې وې چې پھ وطن کې وې. 

سره سره د مھاجرت د تٻرٻدو  چې د وخت جوTھ شودې  د :ودې لنډیو د ویلو وخت ھم مالوم کړو  دمونږ غوQتل  

ه رٻ. د دې نھ ډېو ېمھم ېرٻډ ٻiېکلونو ند پاره د لنډیو د iولRو د چاپ  د مونږزوTورو او دلتھ ھ موضوع کې بدلون پ

 يخو پQتانھ ھغھ خلک د ،تمرکزه وهممحدودیتونھ وو. زمونږ پروژه پھ افغانانو او پھ افغانستان  يمونږ تھ  جغرافیای سختھ

د پاکستان د  ۍلنډ ېاو بیا /ین يخونو تھ پراتھ دړډواړو ا دی، چې یو نړٻوال غیرحتمي سرحد، کرQېد چې د ډیورنډ 

چې  ۍلنډ کومېی شو اکاږو چې یقین وکړو ھQ. خو باید بیا ھم مونږ یو /ای کې یوه کريد ېشوویل  ېدو نھ وړاندٻجوړ

چې د اورTاډو  ۍلنډ ایستھQ هدو مونږپھ پای کې  ،پھ توTھ سارينھ کړو. د  پکې Tډېھغھ مونږ  ي،لیکل يافغان پQتنو نھ د

 کې شاملی نھ کړې:  وبٻلRوپھ خپل خبره پکې راغلې وه

 يتھ خیژ يTاډیار مې د اور 

 د سکروiو بارانونھ يوریږ ماپھ 

 )۴٩٢: ١٩٨٢(الیق، 

 

 ید ویشتو د ېسر د کاډیھ

 ما اللی دې پھ دکن ولRاونھز

 )٢٣: ١٩٩۴( شاھین، 

 

ھم ازبکستان تھ  ھغھده او  ېره شوٻت ېتره ریلولومیپھ افغانستان کې لس ک ېوسھ پوراچې تر  یالمل دا د ېد د 

 بھ کې يیو افغان پQتون ھم وو او پھ اورTاډ بھ دا مھاجر/ مسافر :ھ ھمکھ  مھاجر بھ د پیQور نھ تلل، خو ،ده غ/ٻدلې
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چې اورTاډی  کې نھ و Qورٻمھاجرت تھ تلل /کھ د ھغھ جانان بھ پھ پ نارینھ ېزیوا ېنھ وړاند ۍد ھندوستان د آزاد ،تللو

 رمنو.ٻنھ افغان م يد ېپاکستانیو پQتنو Q/و ویل ۍچې دا لنډکړه وکړه ٻمونږ پر ،. دارنRھيچلونکی وTور يیا د اورTاډ

د عامو موضوع  /کھ مود شعرونو بیا بیا ویل پکار وو،  تھ دیشننھ وه او  Rانوموضوعد  تودٻړنی مٻزمونږ د :

T مونږ ېسره  پرتلھ کړ ھبل لھیو ۍ، وختونو او آوازونو لنډ/ایونو لوٻالبٻولوستل. مونږ د ب پارهلانو، مفکورو او استعارو .

 یو بلiیم  د وTورو( د :یړنی والی ورتھنÉ توپیرونھ او Tانو تر م يد لنډیو او د دوبیت چې ېوکړ د iیم Tډې غونډې ېمنظم

 ېپھ /انRړاو مونږ  ېژندل شوٻوپ ېموضوع Tان ې). مھمکاوهکار  ېباند `Tانو او عامھ موسیقي پھ دوبیت يد در  يغړ

 یرغلھ لھ يچې د شورو دا وموندهمونږ  وکوت. والی ورتھد شعرونو تر منÉ توپیرونھ او  Tانو کېي توTھ پھ لنډیو او دوبیت

او دا چې پھ لنډیو کې د مھاجرت الملونھ او Q/ینھ غږ( ھغھ  ډٻرې زیاتې وې، لنډۍمونږ سره د دوبیتیو پھ پرتلھ ز ېوړاند

 ر زیات و.ٻ) ډيکړ ېچې Q/و جوړ ۍلنډ

او iولنیز حاالت  ي، سیاسياقتصاد ، شرایط وخت ھغھد  چې  اړه لري تھ دېمطالعو کې شننھ یا تحلیل  يپھ کلتور 

پھ  يشاعر ي. شفاھيکیږ ياو نو يږٻ، شریکيږٻ، ویل کيجوړیږپکې پھ توTھ  ېد بیلR يچې شاعر يمنعکس کړ

:رنRھ  ي.ھ منعکس کوشٻب غھاد ژوند ھم ياو د ویونک ي، د جوړونکهاو فعالھ د ې/ پیاوړۍاو Tړند خو/ندهتوTھ  ې/انRړ

ری ٻډ چې د کتلو د پاره د دغھ  کلتور، ده کې یادونھ کړې Khan, Bughio & Naz (2011) او Khalil (2011)چې

توTھ، پھ افغانستان کې  ې. پھ /انRړيږٻک پرتلھسره نھ  يچې د بل ش پرانیزي `یوه داسې کړک دی ینالوست ېنفوس ی

 .ملکیت دی ۍآباد ېغi ېد یو ياو لمان/ يراiولو یې چې عالمان ۍلنډ ھغھ ، خوید د مینې وړخلکو  لوستوادب د  یلیکل

نشتھ چې د   خړا یو ېچې د پQتنو د کلتور داس ير کو). پوھان پھ دې خبره iینRا٢٠١٧، ي، شوسiر، او شینواريفرع( ج

T انو نھ بحث کوٻالبٻرو زیاتو بٻاو د ډ يد ېھراړخیز ېډیر لنډۍ .يانو نھ بھر ولنډیو د موضوعT چې یوه يلو موضوع ،

 .همھاجرت ھم دپکې 

 يژبو اکادمیک يکلتور پھ اړه پھ مل يافغان شفاھ د ،خو يiولRې لر ېډیر ېاو کیس ۍشاعر يحال کې چې د افغانې ھ داسپ

نو ھغھ  شتھ ھم،او کھ د پQتنو پوھانو کوم کارونھ  شتھکارونھ  ير کم تحلیلٻر کم دی. پھ پQتو ژبھ د پQتنو پوھانو ډٻادب ډ

چې د  يQکار ې). دا سMajrouh, 1994(  :لکھ يشو چاپ ژبھ ي) او یا پھ فرانسوRahim ,2017( ھم پھ انRلیسې

او کھ پھ  یکې د يھغھ کھ پھ انRلیس ،خلکو ترسره کړی پQتونخوا ېکار د کوز يری اکادمیکٻادب پھ اړه ډ يپQتو شفاھ

 ي) او ډیری پھ لنډیو تمرکز کوllKhan et a ,2011 lKhali ,2015 indduaSan 2011 ,١٩٩٣( جھان کېپQتو 

سیالبھ  ١٣ ېھ مصرع یالبھ او دویمٻس ٩( اولھ مصرع یی  يعو شعرونھ دمصر وودد مطلب نھ ډک  غQتلی او،  لنډ چې

. مونږ ھیلھ لرو ينھ بحث کو لتانھٻاو د ب ېجRړ، عزت ، ې) چې د مینيچې پھ مھ او نھ ختمیږ يقافیھ لر خپلواکھاو  يو

 .يو مرستندویپاره  رو مطالعو دٻډد مطالعھ بھ د افغانستان نھ  چې زمونږ

 :ېموندن

، چې پھ مھاجرت کې ينداره وړاندې کوٻیوه ھ د تجربوتنوQد افغان پ ۍوکتل چې لنډلحاظ سره مونږ  يپھ تشریح 

 يرو لنډیو کې د ویونکٻ: پھ ډ:رTندويتجربھ ھم  ي یا جنسیتيد مھاجرت جندر ۍ. لنډيوان/ور ېاو روانې چار بدلونونھ

 و، او د ھغيو رینھ)اي (نسړ اً ھغھ اکثر او يچې / يوازونھ وآرو لنډیو کې د ھغو کسانو ٻډپھ . يو معلوم (جنسیت)جندر

چې پھ مھاجرت کې  ۍلنډ نییوTورو / ېکھ مونږ الند ې دي.Q/ چې ډٻری يکیږې وازونھ چې پھ کور کې پاتآکسانو 

 ېتلوس پھ ، چې د کور د یادولوي چې ویل شوي ويدای شٻک خوادواړو لھ  رینھ)ا(نQ/و او سړو دھغھ  يد يلیکل شو

زیاتره د سړو پھ  ۍتوTھ لنډ يچې پھ عموم يQکار  ېشخص نھ. داس ي، پرتھ د یو /انRړTواQونھ کويیا   يتمرکز کو

د  مونږ سره يلنډیو کې ھم ده. کھ :ھ ھم دا ناانډوال مونږ سره د مھاجرت پھ اړه حالتاو ھم دا  يوپرتلھ Q/ې جوړ

Majrouh(2003)  د او Griswold and Murphy (2014)و نھ پرتھ اکثرRولi ًندٻږير کم ٻډ اTر:.  
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  يموخې تر سره کو او ېدند ېزیات ېرٻډ ۍشوه چې لنډ :رTنده، نو مونږ تھ دا کړ پیلمونږ خپل تحلیل  :نRھ چې 

یا د  `کورن ې: د ( خپليو ي، چې منفشو Qکاره کوالی احساسات يقوکې  ېبحث کوو. پھ د ترې کوم چې مونږ الندې

وسیلھ  اړیکوتوب. دا د ٻRان او یوازپ، خيکورتھ الړ نھ ش بٻرتھ مھاجر يدای شٻره چې کٻو اومحبوب ) د یادولو تلوسھ 

 يیمھ دنده د iولنیزو نورمونو پیاوړٻ. د دې درTواQونھ کوياو یا  ھ، ھ:ون توTھ ډاډ Qکارهاوریدونکو تھ پھ  ونی/ .ھم ده

پھ  ده.ھم یوه وسیلھ  ، خو دا د دې نورمونو د ننRونېيش دایٻچې د افرادو نھ :ھ تمھ ک :رTندوي، او دا خبره يکول د

نوره ھم زیاتھ  ي/کھ چې غصھ او مایوس وکې د بدلون نھ خبر شو آھنhاوسنیو شعرونو پھ  ونیروستیو کې مونږ د /و

 پلiو.وپھ ھغې کې بھ مونږ دا موندنې پھ وار وار سره  يرا/ ھې وروست. ھر :ھ چيکیږه Qکار

 :لنډی 6او اوسن ۍلنډ 6پخوان

شوې  ستلینھ وړاندې iولRو :خھ اخ یرغل اتحاد تر يھغھ زیاتره د شورو يد يکړ ېچې مونږ راiول ۍکومې لنډ 

:رTند /ای/ ھدف یا حالت  یچې د تh نو بدلون مومياو کارول کٻږيکچھ پراخھ  نن ھم پھ چې ھغھکھ :ھ ھم  يد

 يداسې ویل چې ھندوستان تھ والړ ش ېچې یو مھاجر تھ ی ۍلنډ `). یوه پخوانGriswold and Murphy, 2014(کړي

 شوه: بدلھد طالبانو پھ وخت کې داسې ستیو کې وپھ ور ينھ راستون نھ ش ۍاو د راولپنډ

Qور /ٻایستھ /وانان تر پQي 

 رتھ را/ینھٻب ي/ ېډوډیز تر ډک ۍدا در

 )پھ کابل کې د ادبیاتو استاذ :خھ ( 

ی موندال ېاشار نېیدور معلوم کړو /کھ چې پھ لنډیو کې مونږ / د ویلولنډیو  ذکر شویو چې مونږ د هدا ممکنھ د 

او یا د ورتh  ېشو ې، یا د تلو راتلو وسیلشوپیل دور  (خطونو) :کلھ چې د لیکلکھ ترې iاکل کٻږي، وختشو چې 

پاره چې  د کسانو ډول د ھغو يویزه او پاسپورټ نھ وو پکار پھ /انRړ پاره افغانانو دد ،  ېوسھ پورا. تر لوادونھ شوٻھ

سانی سره تلل، خو آاو وړاندې پھ  ھروستوخالص وو او مھاجر بھ یې بھ سرحدونھ سفر کړ چې یې بھ پھ ھغھ سیمھ کې 

 نالین پیدا کړه:آ چې مونږ ياو پھ الندې لنډی کې ھم ذکر شو ياو اړین اسناد د يوس دا ضرورا

 درنھ ورک شھ ویزه پاسپورټ دې

 دي لھ سترTو نھ خوبونھ ورک می درپسې

https://www.flickr.com/photos/126229097@N06/14948133402 

 .يباندې سفر تھ اشاره کو ونوسآکاروانونو او  ۍ پھلنډ پخوان`

 نھ وایشنا مسافر آ مېکھ 

 کاروان پوQتنھ يد لومړ ایما خو بھ نھ کړ

 )٣٩٧: ١٩٨٢(الیق، 

 
 ډلې ډلې غللرامسافر

 ډلھ وروست` ده رابھ شینھ یار د زما

 )۴۴٢: ١٩٨٢(الیق، 

 

 نٻږېروا یزین کړ ېآس د

 مھش پاتېچاتھ  ېزه نیمھ خوا نیمRړ

 )٨١: ١٩٨٢(الیق، 

 

کې تلل ناممکن  الوتکھرو افغانانو دپاره پھ ٻډ د .يتھ اشاره کو الوتکې:خھ پیدا کړه  ېسبوک لھ پا±ٻچې مونږ د ف ۍیوه لنډ

. يږٻکور تھ راستن یچې دو يسفر ھغھ و لومړی الوتکېپاره د  د روٻغوQتل. د ډ اسنادھم یې و او Tران  ھم/کھ چې  و

 کې. ۍلنډ الندې لکھ پھ دې
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 ير یادیږٻوه کلی وطن می ډ
 مھ/بھ در ېی دی ال جاز کiیکټ مې کړ

https://m.facebook.com/groups/1210927355606316?view=permalink&id=1847870441912001	

رتھ ٻچ :رTندوي د ھغوی موخھ ھمنو تھ وادوٻھ د ورتh  نٻiھ،د مھاجرت مونږ تھ  ۍلنډ ،د ترانسپورت د وسیلو نھ پرتھ

 خپل لوري تھ ر زیات افغانانٻخلیج ھیوادونو ډ ھنھ وروست کاروبار د پراخٻدوکې د تیلو د  ١٩٨٠چې افغانان تلل. پھ بھ 

 :شوې دهیې یادونھ  کې  لنډیوچې پھ مختلفو  ړلکورمات 

 ېد عربو کوھیان وچ کړ ھ!خدای

 تھ را/ینھ يچې مسافر جانان مې کل

 پھ کابل کې د ادبیاتو استاذ :خھ)(ماخذ: 

 

 ووې سېدایٻراکړه پھ ژړا  یېغاړه ∗

تھ مھ /ھ يسعود Qھ ده خوۍ نیمھ ډوډ کېپھ کور 
2

 

 

 خدایھ د قطر بازار ړنh کړې

 دینھ ستېنا ېکونډ Q/ېکې  مٻړوپھ شتھ 

 )٢٠٠: ١٩٨٢، (الیق

 

 hت  پارهلستلو یکار او پناه اخد وادونو کې ٻرو لرو ھٻوادونو کې حاالت سخت شو نو افغانانو پھ ډٻھ يپھ Tاونډ کلھ چې

 :يد يلنډیو او شعرونو کې ان/ور شو یوچې پھ اوسن ،کړ پیل

 /ھلھ Tرشحاپھ وطن خوتھ 

 شومھ یلیو ېلکھ واور کېزه پھ آلمان 

https://twitter.com/PashtoLanday/status/816681596686336000 

وس ډٻرې لږې اچې  ياو داسې Qکار پورې تړلي ديدور  پخواني پھ يکیږ راوړل ېالند چې ۍزیاتره لنډ

. دلتھ د ياو نن ھم لوستل کیږ يد /وانانو تھ یاد یووسنا يچې زاړه د خو دا شعرونھ سره لھ دې ي،جوړې شوې و

/وانانو غږ واورو او یا دا  یوکھ مونږ غواړو چې د نن ي.تمرکز وکړ ېباند چې پھ نویو لنډیو یشتھ د /ای پاره د ېمطالع

ھم پھ پام  (چوکاiونھ)رمونھوف يکلتور يچې مونږ نو هضرور د، نو دا ویو لنډیو منظمھ پرتلھ ترسره کړوچې د زړو او ن

 .(rap)رپ :لکھ ونیسو،کې 

 :غږونھ
ھغھ  اکثراً (یادیږی) ي ږٻک دلٻکې اور ۍچې ویونکی او یا ھغھ کس چې پھ لنډ :رTندٻږيپھ ویلو سره دا  ۍد لنډ

). دا دواړه غږونھ پھ ید ې) او یا جانان ( :وک چې پھ وطن کې پاتی( :وک چې د وطن نھ مھاجر شوی دیو مھاجر و

رینھ او Q/ینھ پھ غږونو آ. د نيوQکاره جندر  يکې د ویونک حالتونورو ٻ، /کھ چې پھ ډيد ي(جنسیتي)پراخھ توTھ جندر

او  يږٻکې پات ې: Q/ياو بیا د راتh تلوسھ کو يپھ سفر / يسړ ي،رول لر روQانھاو ھر یو خپل  یتوپیر د :رTندکې 

لنډیو کې چې پھ  وشو، پھ /ین یال. کھ :ھ ھم مونږ الندې کتياو د خپلو خاوندانو د راتh غوQتنھ کو يانتظار کو

ده چې د  ستونزمنھدا  ،Qکاريچې د کور د یادولو تلوسھ  کې ھغو پھ ډول ي، پھ /انRړيد يمھاجرت کې لیکل شو

 جندر معلوم کړو. يویونک

																																																													

  
2
پھ دې مقالھ کې مونږ کوQښ وکړ چې تاسو تھ د iولو لنډیو سرچیني/ ماخدونھ وړاندې کړو خو مونږ لھ ډیر کوQښ وورستو کامیاب نھ شو ∗ 	

مومو .وچې د پن/و لندیو د کومو وړاندې چې د ستوری عالمت دئ د دې کتابې یا انترنیiي ماخذونھ و 	 
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ً يو رینھ)اي (ند سړ واز پھ لنډیو کې اکثراً آ د دې استثنا نھ پرتھ ، د مھاجر چې دوی د مھاجرت یا د  وایيدا  ، عموما

 ترې :رTندٻږيسخت والی ې تھ داسې ب±ھ ورکوي چې کړٻده، او د مھاجرت پر کړېسره  `کړه پھ ناخوQٻمسافرت  پر

 ھم ده. يوزلٻرت د الملونو :خھ یو عام المل ب. د مھاجلري او د ستنیدو د پاره تلوسھ

 وطن د شاتو نھ شیرین دی

 /مھ ٻنھترٻQودالسھ پرلھ  نٻست`ما د 

 )۴٧۶: ١٩٨٢(الیق، 

 

 نجل` کھ توکی د بخمل دی

 ملکھ /ینھ لھ یاریې نٻستمن دی پھ ژړا

 )۴۵٩: ١٩٨٢( الیق، 

چې دوی ولور  یاو مھاجرت اړین د یپاره دولت ضرور د دوی د واده د د چې ياسې Qکارد،  پاره د رینھ ووانرو ٻد ډ

 :يوTت

 یار د غمھ مسافر شوملھ 

 ینھ:وپھ ما Tرانھ خر یېمور او پالر  چې

 )۶٨: ١٩٩۵(صاید، 

 

 راوړه پ`ھندوستانی شھ رو

 نھ درکوینھ (پالر)مور مېپھ کورنیو روپو 

 )۴٨۶: ١٩٨٢(الیق، 

 

ي جوړویوه الره ولور د iTلو د  پاره دۍ، نو مھاجرت د واده د Tامپاره یوه  د `او د پالروال `والیچې د لوواده 

). د لنډیو نھ دا Monsutti , 2008(يجوړو دود/وانانو د پاره د وخت یو ضرورت او  یوسره مھاجرت د نو او دې

خو  يکړھم  اړ او کھ دا دوی د مھاجرت دپاره يخوراک رواړ پاره ده چې د Q/و د يچې د سړو ذمھ وار يQکاره کیږ

خو  ي،سره ھم نھ / وړونٻخپلوملھ ډول  عاماو پھ  يې سفر نھ کوزیوا ېچې Q/ يQکار ېس. دايراوړ ېدوی تھ بھ پیس

 :ي/ه جوړسره  ېمیړونھ او Q/ پیدا کړې چې پھ ھغې کې داسې لنډۍ نېیبیا ھم مونږ /

 راکړ یې رپٻغو نٻست`ستا د 

 نھ/وچې بل وطن تھ  هتړ مال میٻنھ

 )٣٢٧: ١٩٨٢(الیق، 

 

 دواړه مسافر شو را/ھ چې

 نھوکو شپېپھ میرو بھ  ٻږدووطن بھ پر

 )۶٨: ١٩٩۵صاید، (

 

 لھ خپلوانو /کھ چې دوی سره يد ضرورت خبره کو `چې پھ مھاجرت کې د یو بل سره د مھربان يد ېداس ۍاو /ینې لنډ

 .ينور :وک نھ و

 

 راسره مھ کړه يشنا بدآ

 نمھپٻژیو تا  کېوطن  يزه پھ پرد

 )٨٢: ١٩٨٢(الیق، 
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مھاجرت یوه بال ده چې ھغھ  چې پھ لنډیو کې Qکاره شوی دا حقیقت تاییدوي چې  ېوې نمونې دا لږخو بیا ھم

د  ۍلنډری ٻږې. ډٻک تېکور پا پھاو Q/ې  ي/ ینھارن/کھ چې  يیو بل سره مینھ کولھ چې  يکو ېریل کسان یو تر بلھ

درد  ھغھ چې /کھ يورتھ کو ېرٻاو Q يږٻاشاره ک يش يلتون تھ د ژوندٻکې ب وحالتونوپھ /ین ي.ذکر کو ھن` یا بٻلتاجدای

 . پٻQويتوب ٻاو یواز

 ظلم مھ کړه ینھ بس دبٻلتو

 را/ینھ چې ٻږدهاللی راپر ٻسزما پرد

 )٧٧: ١٩۵٨(بینوا، 

 

چې د  ي، /کھ چې ناکام عاشقان غواړينھ ھم کیږ ېوجلھ زړه  يخو بیا ھم مونږ وکتل چې مھاجرت د مات یا د سو

 . یکې :رTند شوی د پھ الندې لنډیو چې تQتيدرده و لھ `انکار او د ناکام

 :وک پھ رضا د ملکھ نھ /ي

 غریب وي یا د یار د غمھ /ینھ ٻریا ډ

        )٣٢٧: ١٩٨٢( الیق، 

 پرٻQودستا لھ غمھ  مېوطن 

 یمھ اخیستی نٻست` چېخلکو تھ وایم 

 )۴٧٧: ١٩٨٢الیق، (

. د تللو يد ياو دا پھ /انRړې توTھ Q/و لیکل يد يشو ېپات (د ھیواد دننھ)پھ کور ېچ يد کسانولیکليھغو ۍلنډ شمٻر Tڼ

/Q اکثراً  يکیږ ېپات ھچې وروست ېپھ مرحلھ کې، ھغھ /Qمھاجر  يور ھم، د احتمالخ ، کلھ کلھنھاو یا نامزاد/ کوژد ې

 . يدو پھ اړه تکرار کوٻسره د نھ مھاجر ک

 جانانھ بل وطن تھ مھ /ھ

 ساتمھ ېتا بھ پر ولېکړم  ±ھ/ان بھ Tا

 )١٩٩۴ :١٢۶(شاھین،

	 
 هسختھ خواري د يمسافر

 ما زاري ده یاره مھ /ھ لھ وطنھز

 ) ۴۴۴ :١٩٨٢الیق، (

 

ھغھ بھ  يشتھ چې :وک / يبیدار غQتلېدلتھ  .شوې دیQودل  سختھ او یوازی والی يکې مسافر لنډۍ وروستيپھ دې 

ړه نھ ٻچې ھغوی بھ یی پھ کور کې د م يریږٻو نھ ویسختھغوھغھ د  ویلي ديچې Q/و  ۍری لنډٻ، خو ډيږٻ/ورول ک

دا غوره بولي  ې، Q/:ومره سخت ويچې ژوند  :رTندوي. ياو :وک بھ د دوې خیال سات يتیرو پرتھ پھ یوازې /ان

کې Q/ھ پھ  حالتپھ یوه ـ   ياو مھاجر نھ شد وکړي خو چې مٻړه ورسره پھ کور کې پاتې وي چې پھ بٻوزل` کې ژون

 .يتیک ډول داسې وایاډرام

 /ان جوړکړ ېتھ د ۍمسافر

 چاړه راوخلھ ما حاللھ کړه مینھ

 )٢٢٨: ١٩٨٢شاھین،  (
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سفر تلونکی کس ھ:وي، ورتھ وایي چې خپلې پھ پھ مھاجرت یا شتھ چې  ۍس لنډړزمونږ پھ iولRھ کې شپاخو بیا ھم 

پھ دې برخھ ده.  تمھ کٻدونکېکورن` او کوژدنې تھ پیسې راوړي. داسې :رTندوي چې مھاجرت د ژوند یوه عامھ او 

 .يراتh پوری بھ انتظار کو تر یاو د دو يکیږ ېبھ ایمانداره پات یچې دو يړونو تھ باور/ ډاډ ورکوٻقضیو کې Q/ې م

 /ھ هللا دې مل شھ نھمی

 زه شینکی خال اوزلفې تالره ساتمھ

 )۴۵۴: ١٩٨٢( الیق، 

 

 پر ھندوستان خوشحالھ Tر/ھ

 ساتمھ نومستا پھ  Tېستر ېتور زه بھ مې

 )١٣٨: ١٩٨٢(الیق، 

 

 :يوسات يل سفر جارپچې خ ياو ورتھ وای يپارو یسړ یویونک ۍلنډ `پاسند 

 

 /يیستھ /وانان تر ھندوستان Qا

 تھ را/ینھبٻر /ي پٻنډۍدا موزیRی تر 

 ماخذ (پھ کابل کې د ادبیاتو استاذ :خھ)

 

یوه سرچینھ ھم ده پھ احتمال  سوغاتونو، خو دا د يد يشو ېچې پھ کور پات يد پاره دردناکھ و ھغومھاجرت د  ھم کھ :ھ

 :يو يراوړ تھچې نورو مسافرو خپلو Q/و سوغاتونھسره ھغھ 

 سپارم ېخدای تھ د سفر/ېپھ 

 شالونھ شینکيد کشمیر  ېراتھ راوړکھ 

 )١٢٩: ١٩٨٢(الیق، 

 

 يچې توانٻدل پل کٻږديپھ پلونو  کامیابو مسافروھغو چې د نورو  يدا د دې خبری نQھ ھم ده چې پھ مسافرو باندې فشار و

 .يراوړ سوغاتونھ یا تحفېنھ /ان سره  لھ بھر

د ھغو کسانو د پاره چې پھ چې  دا روQانھ کوي يوخت کې لیکل شوې د/ چې د مھاجرت  یا د مسافرت پھ دورلنډی  ھغھ

پاتې شوې Q/ې لھ ډٻرو وٻرو او اندٻQنو سره چې ترې رابرسٻره کٻږي :نRھ و او دا  ژوندکور کې پاتې شوي دي، 

د نشتوالي  ډول د Q/و د زړونو ھغھ درد بیانوي چې د مٻړونو يحیرانونکتوندې تٻزې دي اوپھ  ۍلنډ ېډیر مخامخ کٻږي.

 پھ وخت کې ورتھ پٻښ شوي دي.

 یي/کھ پا کېپھ تن  مېروح 

 شنا نن سبا را/ینھآزه ورتھ وایم 

 )۴٩: ١٩۵٨بینوا، (

 

 آشنا زما پھ سفر الړو

 لٻږمھ پسېتوQھ  پھ اوQکې تيیاقو

 )٨٣: ١٩٨٢( الیق، 
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 ه وکړهٻرډ ېد فريمسا

 ٻدمھیاد ېسنRینھ یاره نھ د هپھ زړ

 )۴۴۴ :١٩٨٢( الیق، 

د  یپھ /انRړې توTھ کلھ چې دو خو نھ یادونھ کوي چې د Q/و پر ژوندانھ اغٻزه لري،ترډٻری لنډۍ لھ ھغھ خپRان او 

 .يږٻکې زړ يړونو پھ نشتوالٻخپل م

 شو مسافر مېشناآ شیرین

 شومھ ٻړهتر Tالب سره وم لھ نارنجھ ژ

 )٣۴٢: ١٩٨٢( الیق، 

 

 شھ /ار دېد ھندوستان سفر 

 لRٻدنھسپین و کېما پھ تور اوربل ز

 )٢۶٣: ١٩٨٢( الیق، 

 

 وار کړ ن`د /وا تٻر ېپھ ما د

 انونھھرمد دکنھ  نشيرا ېستا د

 )١٣۴: ١٩٨٢( الیق، 

 

دو/ ٻرٻ، د Qایست او د جذب د ت`، د /وانیاحساس موجود د تٻرٻدو پیاوړید  ن`دو / د /واٻرٻکې د وخت د ت پھ دې لنډیو

 . يچې خپل حساس احساسات ورسره شریک کړ يسره :وک نھ و یچې دو دو احساس /کھٻضایع ک

 مھ شھ يروز ېد يمسافر

 ومھ ېQای پھ سپینھ خولھ ویده پری ېه دز

 )۴۶: ١٩۵٨بینوا، (

 

 مسافر دی iیکمکو یار می

 مھلٻږ دا سپینھ خولھ بھ زه سوغات ورتھ

 )۴٩٣ :١٩٨٢( الیق، 

پھ ھغو کورونو ، واوسيکور کې  پھړونو ٻمواو د خپل يکورونھ پریږد پلرنيږې چې خپل ٻک اړېنھ دغھ ناویانې ٻپرتھ لھ د

 .کوياحساس  توبزٻشویو او د یوا Qودلٻد پر کې چې

 ېدپرٻږما بھ  شېمسافر چې

 ژوند :نRھ کومھ کېبیا بھ د بل پھ کور 

 )۶٩: ١٩٩۵صاید، (

 

 :يلیتونھ د دوی پر غاړه دومسو ولi، او د کور  يد ېپات زېکې یواپھ کور  یچې دو يبیانو يزاربٻ بیا ۍلنډ نېی/

 خواره زه شوم ېتھ مسافر شو

 لٻږینھ ېمور شھ چی سفر تھ د ېخواره د

(https://youtu.be/JberF-0xH3I)	
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 کړمسافرۍ تھ دې /ان جوړ

 کنډو واوQتې راپرې دې Qول غمونھ لھ

 )۴۴٣: ١٩٨٢(الیق، 

 

 .تمایل پیدا کړيتھ  ېQ/بھ بلې ، چې مسافر ينھ بحث کو ېرٻشتھ چې د دوکې د و ۍلنډ ېډیری داس

 تھ مھ /ھ يد ھندوستان لور

 مینھ ېره کړٻما بھ ھ ېخور يتھ بھ Tن

 ) ٢۶۴: ١٩٨٢الیق، (  
 

 ېک `سٻر کړ پردٻت ېعمر د∗

 ومھره درنھ ٻیاده یا بھ ھ ېزه بھ د

 : يلیکل لنډۍ ېنیحاصلولو دپاره  پھ کور کې پاتې Q/و / ډاډخو بیا ھم د مسافر د آرامولو او 

 آرام کھ مسافره ېزړه د

 نھمید باد پھ الس درواستاوه  مېبوی 

 )٢٩٨: ١٩٨٢( الیق، 

راغلی چې او زور سره  ېجذب پیاوړېدومره  د وطن یاد ياو Q/و دواړو لیکل ھغھ لنډیو کې چې پھ مھاجرت کې سړیوپھ 

 ده. ېوطن تھ د انسان یا د جانان رتبھ ورکړ شوآن 

 مې خپل وطن ورٻږي هپھ زړ

 لکھ د زا±وقلقلې پسې کومھ

 )١٢۶: ١٩٨٢الیق،  (

 

 طنھ :ھ درسره وکړمو∗

 مھ/را پھ خندا درشم پھ ژړا درنھ

 ماخذ ( پھ TوTل کې د لنډیو ان/ورونو :خھ)

 

 د دۍ، او پیاوړیر زیات ٻډ یچې د لنډیو پھ دوه مصرعو کې راغونډ شوی د احساسھغھ دو ٻد زیان یا د ورک

لھ  جRړېکھ د  لرٻوالی يفزیک د کور نھ چې :رTندٻږينھ  شتھ. دا د لنډیو ېری اشارٻزړه پھ اړه ډ يدونکٻاوQکو او درد

نوم  "وطن يپرد"د واد تھٻلمھ ھٻ. دغھ مھاجر ميتجربھ کیږ مانادرد پھ  يد فزیک ي،السھ و لھ ل`وزبٻاو یا د  يالسھ و

) يشدای  ېاوږد ېنسلونو پور تر(او د افغانانو پھ قضیھ کې دا  ي:ومره ھم اوږد شمھاجرت کھ ، د بل چا وطن ي یااخل

ره پر دې د ٻ( لږ تر لږه پھ لنډیو کې). سرب يکیږ ېپات ېھغھ تړل ينو د نامھ غوi` کومھ چې دوی د وطن سره جوړه سات

ره ٻد اختر د جشن پھ وخت ډ `ناروغ،چې د کور د یادونې يچې اختر تھ اشاره کو ينھ مونږ تھ دا Qکارر لنډیو ٻشم Tڼ

ً  يدونکې وٻزیاتھ درد  . يیو /ای لمان/ چې کورن` عموما

 پردی وطن پردی ماQام دی

 نھ وینم خوندونھ ماتي پکېد روژه 

 ماخذ (د پQتو ھنرمند کرن خان د فیسبوک پا±ھ :خھ)
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او د جنh  ېلکھ :نRھ چې مونږ د مجروح کتاب د مین،وې ېشو ېچې پھ خپلھ ھم مھاجر يد يQ/و لیکلۍھغو ډیری لنډ

. تQتٻدلې وې لھ یرغلھ يد شوروچې  ېو ېی شواکړ ېQ/و نھ راiولھغو Qور کې د ٻ.دا پھ پTورو) کې ٢٠٠٣سندرو ( 

ھم د سړي او ھم  ھغھ ٻږي:رTند دې لنډیو کېاو کړاو چې  ي، کومھ سخت يد ۍږو چې دا د Q/و لنډٻھھ ھم مونږ پو:کھ 

 :د Q/ې کٻدای شي

Great	God	of	the	exiled	

How	long	will	life	continue	in	these	arid	plains?
3
	

(Majrouh,	2003:	52)	

	

Life	in	exile	is	ravaging	my	heart	

May	God	let	me	return	to	the	foot	of	the	tall	mountains	

	(Majrouh,2003:	43)	

	

Tears	are	streaming	down	my	face	

I	cannot	forget	Kabul’s	snow	topped	mountains	 

(Majrouh,2003:	52) 

احساس  زورور. د وطن پھ اړه د سخت او يد ېنھ ډک ېتلوس دغرونو او د افغانستان د یادولو لھد کابل  دغھ لنډۍ

مونږ پھ لنډیو کې د . نھووادونو کې پوالوٻنھ پھ بھر ھ بوليه غوره ږلو پھ کور کې ۍنو ډیری لنډ ،ولو ذکر کھ وکړوTند:ر

ھغھ کور نھ مراد  لھکې  وموندلھ چې پھ دې لنډیواو دا مو  ھک پک حیرانوي موان/ور  تیکياو رومان ير خیالٻوطن ډ

پکې برعکس، چې :وک  ي، د مھاجرت د /پٻژندل کٻږي، Qودل کٻږي او عزت ورکول کٻږي پرېدی چې :وک  /ای

 :ياو د شک پھ سترTھ ورتھ کتل کیږ يږٻکپرې ، بې باوره Tمان يو پردی

 

 ئمھ کړ يد مسافرو یار

 کوینھ شپې کېپھ خیمو  ينھ و یېخپل کور 

 )۶٧: ١٩٩۵(صاید، 

 

 ئمھ کړ يد مسافرو یار

 نھوی سبا پر نور /ایو لېد ينن و

 )١۵٧: ١٩٨٢( الیق، 

 

. مھاجرت یا يد يمھاجرو باندې تیر شو پھ، /ورونو او ناسم چلند تھ اشاره شوې ده چې يپھ /ینو لنډیو کې سپکاو

 :ی/ای د خپRاناو د  یوازٻتوبد  يمسافر

 کٻږي مړاوی ېپھ الس ک مېTل 

 چا تھ ونیسمھ یې هپردی وطن دی ز

 )٧٧: ١٩۵٨(بینوا، 

 

																																																													

نRلیسې ژباړه شوې. مونږ کوQښ ) کتاب نھ :لور لنډی راخستې کومی چې پھ فرانسوې او ا٢٠٠٣او ١٩٩۴دې مقالھ کې مونږ د مجروح (پھ  ٣

 
٣
 	وکړ چې د دې اصلې پQتو لندۍ ومومو خو مونږ پھ دې ونتوانیدو.
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 بو/ئما خپل وطن تھ  ئراش ∗

 وچوینھ ېوین يد زړT يمسافر

 

چې پھ  حیران یو ، خو مونږ یویجاړ کړی دیې واد ٻھ افغان مھاجرت لوی المل د لسیزو اوږده شخړه ده چې کھ :ھ ھم د

 کومھ کې ۍکھ پھ مھاجرت او مسافر چې بٻلRھ دا :رTندوي ه. یوې وموندلېاشار لږې ېرٻډ ېد جRړ مولنډیو کې 

 :ید یھجرت کړ الملھ کومچې ھغھ د  يھغھ مھاجر تھ ور یادو يوخت راش Qھیا  ليخوشحا

It is springtime; here the leaves are sprouting on the trees 

But in my land the trees have lost their foliage under the hail of enemy bullets 

(Majrouh, 2003: 43) 

نورو لکھ د  پاکستان پھ کمپونو کېد پھ احتمال سره موږ تھ د جRړې یوه بلھ اشاره دا ده چې Q/ې خپل خاوند غندلی دی. 

 وده.ٻQپھ کمپ کې پر ېQ/ھ ی ھ، او خپلیکې د مجاھد پھ توTھ افغانستان تھ راغ ١٩٨٠پھ   چېافغان مھاجرینو 

 

 شوه يبمبار کېما وطن ز

 مھٻQودچاتھ پر ېزه د ېجانانھ الړ

 )۴۵: ١٩٩۵صاید، (

 

چې خپل کور تھ  يجوTھ نھ ش د دېچې مسافر بھ  يوره شریکٻوخپل  ید ېچې کور کې پاتسره   چااو بیا مھاجر او ھغھ 

 .يکھ مړ ش ۍ، او ھغھ بھ پھ مسافريرتھ الړ شٻب

 د مسافر د ارمان مرTھ

 پھ Tردونھ يو سپٻره سر بی بالQتھ خولھ

 )٢۵٧: ١٩٨٢(الیق، 

 

 شيالړ کھ مسافر خاورو تھ 

 ارمان د جانان شینھ بې پاتېپھ زړه 

 )۶٩: ١٩٩۵(صاید، 

 

 لویپاره ھم ل خو د ھغو  یې د ھغھ زیان نھ دزچې د مسافر مرګ یوا ي/ان سره دغھ احساس ھم وړاندې کو لنډۍدویمھ 

. يھغې نھ ھم ډیر خراب و لھنډو ژوند خو د ک ي،ر سخت وٻد مسافرو د Q/و ژوند ډ  ي.نھ وین بھ ھغھ چې بیا یزیان د

 يو رهٻدوی سره ود ، او بھر ويړونھ ٻچې م یېکلھ  يږٻورسره مخ کھغھ وخت  ېشتھ چې Q/ ستونزېداسې  ېډیر

 خپلو ېشتھ چې Q/ ۍلنډ ې داسېنھ ده چې ډیر حیرانوونکېانو د دې الملھ د ،او کھ نھ يبیا وTور بھ چې خپل مسافر

 :يرتھ راشٻچې ب يتھ خواست کو وړونٻم

 کور تھ راشھ ې مسافره ا ∗

 رونھ راکوینھپٻغوھر :وک  کې کلي

 

 راTر/ھ پرٻږده يمسافر

 مھ پرٻږده Tردونھ خولR` سپینھ پھ نورمې

 )۴۴٣: ١٩٨٢الیق، (
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 وکړه ډٻره ېد يمسافر

 یادوینھ ېکور تھ را/ھ چی ماشومان د

(https://www.facebook.com/100003705585805/posts/1011697592297084/)	

 

 او دا ترې يد وطن خوبونھ وین ی/کھ چې دو یزیات پھ قوت سره ذکر شو ٻرراتh پھ لنډیو کې ھم ډد مسافرو 

 :شويمھاجر  لھ مخې، او د ضرورت يمھاجر شو يچې دوی پھ خپلھ خوQھ نھ د يږٻ:رTند

 وطنھ ليدرو ېد مېخدای 

 ږدم قدمونھ چې بې تادا :ھ ژوندون دی 

 )١٩٩: ١٩٨٢(الیق، 

 

 تنh دی مېپردی وطن دی زړه 

 خپل وطن تھ /مھ چېلھ رخصت راکړه  ما

 )١٠٩: ١٩٨٢( الیق، 

 ېرٻونکې نھ ده /کھ چې ډودا حیران خو ،هد يTورو نو پھ پراخھ توTھ منف ھ چې پھ دې لنډیو کې مونږبد مھاجرت تجر

 :يچې د بیا راتh سره تړاو لر يھغھ د ۍخوږې لنډ

 

 مسافرTلھ ستړی مشې

 واخلھ بیا بھ ووایې حالونھ لھړومبی خو

 )۴۴٢: ١٩٨٢( الیق، 

 

 راغی مېپھ جوپو تلی یار 

 امیلونھ ېد غاړ يد يراوړ یېمالھ 

 )١٢٢: ١٩٨٢( الیق، 

 

 ېنھ پھ خیر راغل يمسافر

 اول خولھ درکړم کھ دې جیب ولiومھ

 )۴۴۴: ١٩٨٢(الیق، 

 

 د مھاجرت د لنډیو فنکشن/ دنده

د  ید دو يچې دا جوړو پارهد  کسانوھغو ۍ د چې لنډ يبحث نھ داسې Qکار لھ ل±ډیو او د لنډیو پورتنیود 

 رخھزیان او ھمدارنRھ  ې، مینھ او د مینیوازٻتوب، غوصھ/ کینھ او  وٻرو ېخپل یاحساساتو د خپرولو مھمھ وسیلھ ده. دو

. پھ پراخھ توTھ، دلتھ يشلوم امبھ  يکمزور کنھ، ی:رTندوال يپھ Qکاره توTھ نھ ش یې یچې دو /کھ ياو کرکھ :رTندو

 لھ:خھ  ېپاره او یا د شخړ یا کار د ې. د وظیفيترسره کیږتوب  زړه نازړه/ پھ ناخوQ`یو احساس شتھ چې مھاجرت پھ 

 iولنپوھنھنشتھ، کھ :ھ ھم  د اکتشاف ذکرھم او یا  حادثوماجرا یا ھم د  چرېٻ. ھلھکباو یا د مات زړه لھ   تQتٻدو د پاره

(د Tتې او د کار  سړیبشپړچې  ياو یا غواړ يالمل تھ اشاره کو د لیدو نړۍد /وانانو تh یا مھاجرت تھ د  ېمطالع

  .)Monsutti, 2008( يجوړ شترې  سړی)

Qکاره ، او چې خلکو تھ يکو ھم ېخبر دونکو سرهٻد اور ، بلکېھ ده ند احساساتو د :رTندولو الر  زېوای ۍلنډ

ھ شتھ. دا شنا/ جانان دپاره تلوسآوس ھم د خپل کور یا د خپل اھغھ یا ھغې د او دا چې ي :ھ احساس کو یچې ویونک کړي
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د دوی مٻړانھ او بیا  يچې :ھ احساس کو :رTنده کړيخو باید نورو تھ ھم  ياحساس ونکړې زمھمھ ده چې خلک یوا

چې خپل  يجوړو هالر هدوی تھ یو ۍنو لنډ ي،وواینیغ پھ نیغھ چې خپل احساسات  يچا تھ اجازه ورنکړ بھ يپQتونول ېیعن

 يدای شٻھغھ دا مثال ھم ک يچې دا ولوستل ش الرهبلھ  اړیکو. خو د دې بیان کړياحساسات پھ غیر مستقیم ډول نورو تھ 

چې دا نھ  یېچې خلک ونھ وا د دې د پاره يکیږ تمھRان او د ژړا پناوې نھ د واده پھ اولو ور/و کې د خلھ لکھ :نRھ چې 

چې د خپل  يږٻک تمھمھاجر او مسافرو نھ ھم دا  لھ، نو پھ ھمدې ډول ي∆ احساس نھ لرٻپاره ھل `او یا د پالرTن يشرمیږ

 :رTنداعتباره  بېوفا او  ېپاره بل `کورن ېخپلد بھ  ینو دو يونکړ، کھ داسې Qکاره کړيتلوسھ  پاره لکور او کورن` 

 يیو بل بھ نھ ھیرو يپاتې د شا تر کورن` چې ویمسافر او د ھغ ېیعن ېواړه ډلدچې  يقناعت ورکو ۍ. ھمدارنRھ لنډيش

 . يوریاد کړدو لپاره ٻکې پات ېنید یادولو او رQتھغو تھ  يرې دیاو کوم چې ل

 یھکاغذه ورشھ ورتھ وا

 رابشینھ يتل مسافر نھ و ېیار بھ د

 )٣٨٠: ١٩٨٢( الیق، 

 

 ه کړهپھ جمع زړ يمسافر

 نھمیخاورې شم  هز ستا ده کھ خولR` مې

 )۴۴٣: ١٩٨٢( الیق، 

 

   ( جھان :رTندويتوTھ  يiولنیز نورمونھ پھ خیال يبرالس `چې عالمان د پQتونول لیدلد لنډیو پھ iولRو کې مونږ و

نو  ید ینا لوست یې چې ډیری نفوس واد کې لکھ افغانستان ٻیو ھ ې). پھ داس٢٠١۴ ،احمد زی، ٢٠١١ لیل، خ ١٩٩٣

.( يوړاندې کو اغٻزې يماتولو منف نQو ياو د اخالقنQې ، د اخالقو خبرې کوي ھنظاملھ  ارزQتونوکلتور د  يشفاھ

Dupree 1978, Mills and Ahrary 2006, , Caron 2011, Griswold and Murphy 2014.( 

. د Q/و رول يباید :رنRھ چلند او احساس وکړ کٻږينھ شاتھ پاتې  یچې مسافر او :وک چې د دو روQانھ کوي ۍدا لنډ

 : يTوروتھ  ېالر د راتh شناآ، او د خپل يسره انتظار وکړ ۍوفادار پھ  چې باید دا دی

 ېتکل بھ کلھ د راتلو کړ

 نھمی:وکیداره کړم  ېد الر ېزه د

 )١۴۵: ١٩٨٢( الیق، 
 

 پارهشنا د آد مسافر 

 پھ غرمو والړه یمھ تلې مې سو/ي

 )٢۵٧: ١٩٨٢الیق، (

 .يوکړ یشنا ھرکلآستومانھ  يمسافر ستړ يوې چې د خپل راتلونک ېباید تیار یدو

 هخوړلیھ یار يمسافر

 Qکلومھ ېد تلېچی  وباسھپیزار 

 )۴۴٣: ١٩٨٢(الیق، 

 

 پر وطن ستا د راتلو غږ شو

 ما پھ خپل کور د Tلو فرش وغوړاونھ

 )١١۴: ١٩٨٢الیق، 
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 ېتور Tېول ول کھ ستر زلفې

 غږ دی رابشینھ ېد ليد مسافر ال

 )٣٠۴: ١٩٨٢(الیق، 

 

انتظار  یکورن` د دو یچې د دو يتھ یادو یدو ۍ، خو لنډ يخارج تھ مسافر ش يکلھ چې اړتیاو يږٻک تمھد سړو نھ 

د Q/و د لنډیو پھ iولRھ کې  Griswold and Murphy ( 2014). د وسياو باید وفاداره ا يباید بیا راش یدو، او يکو

د مھاجرت پھ  ي./کھ چې Q/ې د خواھش / میل او د جذبو خبره کو یعنصر شتھ د پیاوړینورمونو پر خالف  يد کلتور

او د  یراوستی د بٻوزل` چې یپر خالف یو خاموشھ غږ د نوحالتو ودا د ھغ ی.اړه لنډیو کې دغھ بغاوت ډیر خاموشھ د

 .ميمو ېپاره بل /ای کې الرلد /ان ساتلو  ینو ضرورت چې ھغوړوٻد م یدو

 پایلھ

د دومره حجم درلودونکې یوه مقالھ کې دا پھ آسان` ممکنھ نھ ده چې د انصاف لھ مخې ووایو دغھ لنډۍ چې موږ 

من یو چې  وضوعRانو پھ باب، خو موږ ھیلھراiولې کړي دي، :ومره غني دي، د ھغو د غQتلو ان/ورونو او د بٻالبٻلو م

. زموږ د لنډیو مطالعھ د پQتون/ لې شو، یوه اشاره ورتھ کړې ده:ھ موندو د ھغې پام وړ مطالعې لھ الرې م لږ تر لږه

موږ تھ د ھغو خلکو  دغھ لنډۍپاره د دې شفاھي کلتورارزQت ثابت کړ. لافغان د ژوندانھ د ھرې برخې د زده کوونکو 

ورتھ یو ھمٻشن` او لھ زیانھ ډکھ بال ده او د دوی ژوند د نھ پایQت سره مخامخ اندٻQنې او تمایل :رTندوي چې مھاجرت 

 درلودلو نھ ناھیلې دي، او بال لھ دې الملھ ھم ده کوي، /کھ چې ډٻرې کورن` پھ کور دننھ یا خپل ھٻواد کې د کار او امن

   چې بٻلتون او جدایي رامنÉ تھ کوي او د پQتون ژوند او کورن`  ستنھ نړوي.

د پQتنو افغانانو تر مینÉ پھ دوامداره ب±ھ خپرٻږي /کھ چې نن ھم د  ۍونکې خبره نھ ده چې دا لنډدا حیرانو

ـ  پھ  ،وزیاتو کلونو وړاندې چې موجود و احساساتو غږ ھماغسې پھ خپل حال پاتې دی لکھ پن/وس او یا لھ دې نھ ھم

، لھ کوره د زړه صبرولو،  کسد جالوطنھ 	او ھمدارنRھ کورنې کی د /انتاوالې احساس کول کلھ چې میړه مسافر وې،

السھ ورکولو وٻره چې دی ورسره بلد و او ھغھ وٻره چې مړینھ او  لھپردي توب او یوازٻتوب وٻره، د ھغو iولو شیانو 

د غمیزه بھ یې لھ بٻرتھ راتRھ مخنیوی وکړي. دغھ راز دا مطالعھ د پالیسي جوړوونکو تھ د مھاجرت کلتوري مفھوم 

 د د معلوماتو يھ تور کړونخلکو زړ د ھمھاجرتلھ چې  ينن سبا دولتونھ کوشش کو اھمیت او پوھٻدنې پھ باب اشاره کوي.

ده چې افغانان د  Qکارهنھ  لنډیزاو  ېکتن ې. د دې وړيچې دوی تھ د مھاجرت د خطر پھ اړه وای ېالر ھل ینونواکمپ

یا د بنو  يپریږد يدغھ ستراتیژپایQت چې د ژوند د  توانٻږي یاو کھ دو ،ياو زیانونو نھ خبر د نومھاجرت د خطرو

 ره مھمھ ده.ٻډ يندې نھ امن او خوشحالپاTپرو
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