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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

          

 ۳۱/۰۱/۲۰۲۰                  نیآر یشاه ول 
                      

 

 وال
 

 ( سهېک هډ)لن
 

 ېواسط ړېحاکم )ولسوال( راته نو هغه به د لو یته نو ۍولسوال ږکله به زمو ېچ ،ېږیادیرا هښ ېوخت م هغه
 ېبه دغ ا ی.اوېدرلود ېکړیا ېدږله سردارانو سره ن یېبه  ا یاو ړیغ ۍکورن ېستر ېرډېد  ېدا چ ا یخاوند او 

 : لیسره هرچا و ګبه د نوي ولسوال په رات کهځ کار و.  ینا شون ګورکولو پرته د ولسوال رات وډته  له ب ۍولسوال
 توس ده.  یې هیپا  یده راغ هوهغه

د  ۍخاوندان وو. دغه ولسوال مکوځ  روډېشتمن او د  ريډې یې دونکيېوه. اوس ۍولسوالي خورا مهمه ولسوال ږزمو
. لړراغلل او ال ېپه بل پس وی ېچ  دل،ېول ېولسواالن او حاکمان م رډې. هو  دهیادیپه نوم  دامګد غلو او دانو د  وادېه

کته   ېرډې ېپوه نه شول، خو واسط وکڅ  ېپر ا یاو  ېستیخ  وانه ېڅه ا یچا هم  ،ېستیواخ  ډېاو چا هم براال ب ټېچا پ
 . دلېنه پوه رډېاو  دلېکسان پوه ږل ېو کارونو باند. په دغېدېپورته ک

 نوید کته مامور  یېاو هم    دلېک  ېدږهم د ولسواالنو سره ژر ن  یهغو  ېچ  کهځ ملکانو او خانانو بازار خورا تود و،    د
 عزت او اعتباروو.  یکوله. رسوخ او شتمني خپله د هغو دایژبه پ هګډسره ژر 

 ویو،د  یکلي ته په آس سور راغل ږماسل )سپاهي( زمو وی ده،یږپر یا ځ ولسوال خو ال پر  ېچ  دلېهم ول ېم دا
وو،  ليړت ېتر هغو په ونو پور وټګیکسان  په خپلو پ نهېنار ولټد کلي  ړکلن نه لو۱۵د  یې ېک هېښخون)قتل( په پ

 ېتر یېکشف الحال )تپوس( کول او  ېراخوش وی و،ی یې ا یاو ب ید جزا سرکا تب صاحب قلندرخان راغ ېچ  وڅ تر 
 کاوه. 
حاکم خو ال پر خپل  ا یهو ولسوال    ،یلینه شو و  هڅ   چا یه  ېماسل په مقا بل ک  ویقلندرخان او    وید   ېچ   ورهګنو و  اوس

خوهغه   دل،څیژبه درلوده انسانان به ژوندي خر یولنټد هغه وخت حاکمانو د خلکو او  ېچ  کهځ . دا دهېږپر یا ځ 
نو.                                                  ا یکار و، نه د بهرن ځیخپل من فغانانود ا ېچ  کهځ نه وو. دا  ېنور به ال خبر هم پر ا یخپله او 

ولسواالن   ې. دوه دردهېنه ولسوال ک وک څ  وډاوس نو شتمن او په ب تهښواو  هڼشو. پا  رمګسره کال   دویرېد کلونو په ت
او شعارونه   ونهږاو ولسي غ  هګخوا  رډې  ېچ   کهځ خوشاله وو،    رډېشول. خلک    انیوال  لړوال  رتهی، خو ژر ژر براغلل

 . دلېپورته ک
فساد، او واسطو مخه  و،ډد ب دلېبه کته پورته ک ران،ګبز ان،ښنه و. خواري ک یا ځ د شتمنو خلکو  ۍنو ولسوال نور

بادونه   ویاو نا پوه  انوګیتجرب  ېب  هڅ   ویراغلي وو، خو د    نوليیتیښاحساسات او ر  ليیڅ سپ  یې  یا ځ وه او په    ېشو  بډ
د  یېد صداقت او خدمت تر نامه  ېخو ال دومره د احساساتو پر باد سواره شول، چ  ېنځی. دلیهم ورسره چل

 . لړپه نامه سپک ک الډویخان او ف ا یخاوندان د ملک  راعتباراوعزتډې
کار  ویتشول خو د ثان و یوکڅ  و ړهلته مقرر شي. د لو ی ورته خالي شي او د یا ځ  دیبا  یپه نوم حزبي د ېنو چ  اوس

 پوه نه شوم.   ېزه هم پر دل،ېمقرر یرېشوي کسان چ  یاړک  هښوګدغه  ېو.خو  دا چ 
 .  ېد ېورژ ېلیژر دغه ه رډېخو  ،یولس به هوسا ش ېوندګ ېوو، چ  دونهېهم دا اوم ا یستونزو سره ب ولوټدغو  له
 مکهځ پر    وادیطوفانونه راسم شول.ده  مکنيځ اسماني او    کالښپر شنه آسمان او طبعي    ږزمو  ید شمال له لور  وادیه  د

. د  ېشو دوېاو مخ په رژ ېړېژ ڼېپا  لوګ. لمر نور مرور شو. د شنو ړجال خپور ک ویځ تورو ور میاو فضا ئي حر
 . وېون روڅینا اشنا  یې یا ځ  وا والډک دونکيېاو غرونو اصلي اوس لونوګنځ باغونو، چمنونو، 

د   الهځ را پورته شول، د زمرو پرکور د شغاالنو او د بازانو پر ونهږنا آشنا وحشي غ نویا ځ سهار د بلبلو د نغمو پر  د
 شو.  نبلټو ځینګهستو  پوسانوټ
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وو، نورهم ورسره پردي  یپردي راوست هڅ دا هر ې. هغو چ دلېپردي ک ېتربل ځور هڅ هر ېچ یحالت راغ ېداس
 . دهېکارښ یراته پرد یخ یکا بل خو نور ب رشول،ېشول. کلونه ت

 ینه و هڅ هلته  به هر  ېدا وه  چ ېشم، تمه م ړته وال  ۍولسوال یخپل ا یوار ب ویله کلونو وروسته  ېچ ېم تلښغو
تر  ېم وکېڅ ه دم،ځیرګو ېو. هري خواته چ  هښ ېپر رډېکا بل خو ال  م،ړته وال ۍولسوال ېپردي شوي. خوکله چ 

  انکونهټ  یل  دځیدوه سو  ېته م  ېور روان شوم. مخ   هخوات  ۍ. د ولسوالدهیکارښ  ړجایوران و  ارښ  ولټنه شول.    وګستر
نه   هڅ سور سري ناست وو. نور  یدوه که در یېپر سر  ېچ  انکونهټدوه نور روسي  ا یب یاندړو ېپراته وو.تر

 .  دلېتور دودونه پورته ک ېاندړو ږ. لدلیکارښ
. اوس خورا یپه مخه راغ  ېاکا م  ګلون  ورمګ  ې. ور روان شوم چ دیرا ورس  موږترسپو  یپلو بو  لېد ت  ېم  یاندړو  ږل

 : لیوو یراته داس یې ا یشو او ب یکته پورته راته وکتل مسک یې رډې ژندمیونه پ یېو. زه   یشو یکمزور
  ؟«یې وکڅ  ړېنه ک ېم یا ځپر  ؟یې یدلته راغل هګنڅ  وانهځ  »
 ېچ  دلیاو ما ول یشو ې لمد یې ګې. سترمړک ګنېت ېک ېږپه غ یې.  د واره ژاندهیوروپ انځ  ې وروسته م ړروغب تر
 : لیراته وو یې ۍنیاو په خواش ېوچول ېکښاو ېخپل یېالس  هږیځ . په ېشو ېلمنیرا م ېپه ک ېکښاو وڅ  وی

سور سري او  ېوازی. اوس نور دلته  ید رانګ. دلته نور د انسانانو ژوند ینه د ڼب یدا هغه پخوان هځ ور ه،ځ ور »
   «یش یژوند کوال والنډیان ید هغو 

   کاري؟ښنه  ګوېڅ ه ېدي، ول ېرېدا خلک او ولس چ  ېچ  تلښوپو ېتر ما 
 : لیراته وو ا یب هغه

 یوبټا ټاو  ڼخپل ب یرېاو چا د و دلځېد باروتو په اور وسو وکڅ او تباه شول،  هړم هڅ . ېکوی هڅ ! ولس کبختهین »
شي،   دلېول  یا ځ  ویتنه سره    وڅ او    يځ نه شي. که راوو  یراوتل  ېدي، هغه له کورو نه د باند  ېپات ېچ   هڅ او    ودیښپر

 وژني.«  یې ا یاو  يړدا یاو هغه خواران پر ريورشکا  انیاو د واره  سره سپ ینو هلته وال صاحب ناست د
شو،   کارهښ  ینو ه څ  ویدومره خالص نه شو. خو د وال صاحب نوم راته  ېشوم سرم  ېزه په سوچونو ک ېچ  ا یتیښر
  ؟ید وکڅ کا کا، دا وال صاحب نو  ېچ  تلښوپو ا یب ېم کهځ 

 : لیو ېداس یې دوګیبون دو،ګینه کتل په بون یېپه خندا شو ما ته  هغه
  که ځ وه، نو  هڼوګ هګڼبه  ېله هغه سره به ولس وو. په دفترونو ک ده،ېک لیچا ته ولسوال و ې! پخوا به چ  ارهی ې»ه

ته سر نه ور   ۍولسوال وکڅ هم   اشتویتباه شو او په م ولټ مانا لرله. اوس خو ولس  ویحاکم صاحب ته د ولسوال نوم 
د وال  ځېوای ېچ  ،یراغل کوڅ  ېسره غوند ېب وی  رهولس نه شته، له سور سرو س ېک ۍکوي. په ولسوال کارهښ

 نه د ولسوال«.    يیا ښنوم ورته 
 یپا 
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