
 
 

 

 10تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

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

        
 ۱۳/۲۱/۲۰۲۱                ینزی ار هللا احسان

 

 

 وي خلک  ېژوندي د
 
 

  ې په نیویارك ك  ،یک  1949په كال    ېنندارلیك دى چ   وینداس،ګوي خلك!( د هندي وتلي لیكوال سنت    ې)ژوندي د
ده. د   ېشو  ورځ( اندنهېرېت  انهځ) له    تنهښغو  هړلو  ولوټد هندوانو تر    ېلیكنه ك  ې. په دید  یشو  ېاندړته و  ېنندار

ناز روزل شوى    رډېپه    ېداس لمسى و چ  اجاگوگولدى د شتمن ر   كهځ  رگندوي،څنندارلیك پاى د گوینداس ژوند    ېد
 . ید  یاو د گاندي په الره روان شو یښیده اشرافي ژوند پر ې چ یوخت راغل ېو؛ خو داس

 

 :يړلوبغا
 

 كشمیر واكمن جالك د
 
 ملكه  
 
 وزیر  
 

 لوى پیر
 
 ه ښځبیوزله   
 
 خلك.  لهډیوه   
 
 : كشمیر اىځ
 

 برخه ړۍلوم
 
كلن پرتمین   تهېشپ  ړپه ونه لو   ېده. واكمن چ  ځ. نیمه ورڼۍما  هګ دن  ۍد واكمن  ې)سرینگر( ك  نهیكشمیر په پالزم  د
 ورو _ ورو قدم وهي. ،یکارښ ىړس
 

 الهو دى. ېد فكرونو په سمندر ك  ېچ كاريښ ېداس
 

 . كاريښ وانهځاو گلونو  وڼپه گا یچ  هښځ . په عمر پخه يځرا ملكه
 

 .یچمتو د هړ( خوايېږك ېدږ: )واكمن ته نملكه
 

 په ما نه دي روا شوي.  هړ( تراوسه ال خوايږ: )دریواكمن
 

 ؟ ې: ولملكه
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  ړېكېپر  ېزه د خپل  ېچ   ېږېده. ته خو پوه   ېپات  ږېو   هښځهمدا اوس یوه    ېكیني( ما اوریدلي چ  ۍوكڅ: )په  واكمن
 !الىړنه شم خو ډۍوډ ،ړولس نه وي مو ولټ ې تر هغه چ ،ېله مخ

 
  ږې تر اوسه و  ې ول  هښځ دا    ې خبره یم او دا هم یو راز دى چ  هړكېپر  ې: )واكمن ته مخامخ كیني( زه ستا په د  ملكه

 ده؟ ېپات
 

 .  ړېنه ده ك ېی هټگ ېڅ وخوري؛ خو ه ډۍوډ  هښځدا   ېچ ړېک هڅراز تر اوسه نه یم پوه. خلكو ه ې: زه په د واكمن
 . يړوروستى خبر راو ېته په تمه یم چ وزیر

 
 (یسی ن کتهښاو سر  ځیري را)دربا

 
 . يړژوندى وي. وزیر صیب راغلى او ستا لیدل غوا ېواكمن د لوى

 
 : اجازه ده. واكمن

 
 وي.  ډېمو لن ېخبر  ې( هیله لرم چيڅ:)پاملكه

 
 .یواور ېخبر ېپور هړپه ز ې! كیداى شي چېتم شه گران ږ: لواكمن

 
 : )كیني( سمه ده.ملكه

 
 دى(  ىړس ډكلن پن تهېشپ ېچ ځی)وزیر را

 
 . تا ته په تمه وم. هځ: راواكمن

 
 ! ېنه ده لیدل هښځ  ې: )كیني( عجیبه ده! ما تر اوسه داسوزیر

 
 وایي؟ هڅ ولیده؟  ې: هغه دواكمن

 
 ولیده او بیا دلته راغلم.  ې: هو هغه موزیر

 
 نه خوري؟  هڅ: اوس هم واكمن

 
 نه خوري!  یڅ: نه. هوزیر

 
 ؟ يړغوا  هڅ ې: ولواكمن

 
 ده. ېروژه نیول ې: د یوه ستر اّرمان له پاره یوزیر

 
 : دا خو دومره لویه خبره نه ده. واكمن

 
نه   ېی  وكڅخو    ي؛ېږلیدل ك  رډېپه سترگو    ي،ړغوا  ېی  هښځدا    ېچ  هړلویه خبره ده. هغه خوا  رهډې  ولواکهټ:  وزیر

 شي برابروالى!
 

 : حتى زه؟واكمن
 

 هم نه شي برابروالى! ې. حتى تاسو یمړ غوا نهښنه ب ولواکټ: له وزیر
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 . هړما پوه ك ي؟ړغوا ه څ هښځ شه. دا  ې( راشه، دلته نژديږ: )دریواكمن
 

 ! يړغوا هښ( هغه د انسان غويږ: )دریوزیر
 

 ؟ېد انسان په كالبوت ننوتل ېاروا ده چ  ږېشى؟ دا كومه د وینو ت هڅ( يیږدر هېړ: )په بملكه
 

د انسان    ېچ  ه ښځ! دا  ړ و  ېاروا او كه انسان، زما رعیت باله شي او د پاملرن  ږېدا د وینو ت  ته گوري(  ې: )ملكواكمن
 اوسي؟  رتهېده او چ اى ځد كوم  يړ غوا هښغو
 

 پرته ده!  ېك ټده او اوس په ویجشوار وا واله ډنه لري. ك اىځاو استوگن  وبىټاټ: وزیر
 

 ي؟ ړ غوا هښد انسان غو ېد خداى په دومره نعمتونو ك ې: تعجب دى. ولواكمن
 

 نه دى ویلى. وابځ ېتنښپو ېد د ې: د كشمیر خلكو ته یوزیر
 

 م ځ او هلته ور مړك رگندڅوایي؟ زه به دا راز  ې: د كشمیر واكمن ته خو ی واكمن
 

په خاورو_    ېاکه لمن د الرشي، باید د كشمیر د واكمن پ  وبړهوس خ  ښځې  ۍلیون  ېد یو   ې له پاره چ  ې : ته! د دملكه
 شي؟  ېناول وړدو
 

روژه ونیسم. ایا ستا    ږې شي، زه به هم د لو  هړم  ږې! كه هغه له لو ېده، گران  ېك  ځپه مین   هړكې : د واکمنئ پرواكمن
 دا پیرزو ده؟ 

 
 قانون هم شته. ېخبره یم؛ خو په ملك ك هړكې: زه د واكمن په پرملكه

 
 

 : كوم قانون؟واكمن
 
 

 د هر ژوي وژل منع دي.  ېله مخ ېاو د هغ يېږستا په السلیك چل ې: هغه قانون چملكه
 
  تنه ښغو  ښځې  ېپه چا تیرى نه شي كوالى. د د  وكېڅوي. ستاسو له امر سره سم ه  رډې  ېوزیر: د لوى واكمن عمر د 

 كوي.  ېالند وښد نه تیري قانون تر پ ېك وادېپه ه ېپه حقیقت ك
 

  ېچ   ېحال ك  ېزما د شخصي شرف ضمانت كوي په داس  هړكېپر  ۍ: اه … بیا هم یوه لویه ستونزه. د واكمنمنواك
 قانون زما د رعیت شرافت ساتي.

 
 ستا شرافت دى سرداره!!  ې: د رعیت شرافت په حقیقت كملكه

 
  انځوي زه به هم    ىږ . كه یو ومړوك  هڅ او روزي له پاره ه  ډۍ وډاولس د    ولټ: دا خبره سمه ده؛ خو زه باید د  واكمن

 . دا زما فردي قانون دى. دمېږپر ىږو
 

 پروت دى. هړز يڼد كا ېپه گوگل ك ښځې ۍلیون  ېسوال دى... د د ښې: دلته د انسان د غووزیر
 

 ورو _ ورو قدم وهي( ېك هټ: سوچ په كار دى. )په كوواكمن
 

 و؟ ړله لوى پیر سره سال وك ېمو ده چ هښ: خووزیر
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 . مړېږنه. زه تل د روحاني مسایلو په هكله له ده سره گ ې( وليږدری اىځپه  اىځ: )واكمن
 

 .مړپیغام ورک ېچ ئړ: نو اجازه راكوزیر
 

 ( يځ)بهر ته 
 

 یالى شم.ستا د موسكا په مرسته په ستونزو بر  ېچ  هځ شه. را ېدږ! رانېته گوري( دلته راشه، گران ې: )ملكواكمن
 

 .(ی سین تټیله پاره  یاو سرونه د درناو يځ)دوه تنه درباریان را
 

 په غوسه دي او...  ولټخلك پارولي.  ېتنښغو ېپلید  ښځې ې درباري: د د لومؤى
 

 ي؟ ړغوا  هڅ: او واكمن
 
  ي ړغوا  هښد انسان غو  ې چ ه،ښځ ۍپه هغه لیون ېچ يړ په لور روان دي او غوا ټد ویجشوار وا  ولټدرباري:  میدو

 ! يړیرغل وك
 

 .دېشور ماشور واور ېما مخك كهځ هښ: ملكه
 

 .یندوګرڅوهي او خپله غوسه  ېخلك روان دي، نار یلډ وڅدرباري: همدا اوس  ىړلوم
 

 دي؟  رتهې: چواكمن
 
 . ېپه پاى ك ټوا ېدرباري: هلته د د میدو
 
 گوري(. ېد باند خهڅ ۍكړله ك ولټ)
 

 .ئړوت ۍكړد زغملو نه ده، ك ېڅ( دا خبره هويځ: )الس خوواكمن
 

 ( يړت ۍكړك هړ)در باریان په بی
 
 

 زما میلمنه ده! هښځدا  ېكه چ يېږنه پوه ېدى. دوى په د ىړ: خلكو خپل عقل له السه وركواكمن
 

 به شر او وراني راولي.  هښځدا  ېچ یوه  یدرباري: خلک نار ىړلوم
 

. یبرابرولو حق لر   وړده او په ما د خو  ږېشر او وراني نه شي راوستالى. هغه و  وكېڅه   ې: زما په ملك باندواكمن
تیرى   ول ډقانون هر   ېچ ېملك ك ېپه غوسه دي. په داس هښځ  ېژوندى وي! خلك په د ېد  ولواکټدرباري:  ىړلوم

 لیونتوب دى. تلښغو   ښېد انسان د غو ى،ړمنع ك
 

 (يځته را ټې)وزیر كو 
 

 سره وگوري. ولواکټله  ېفتنه خبر دى او راغلى چ  ې: لوى پیر په دوزیر
 

 . ړنیكمرغه یم! لوى پیر په خپله تشریف راو ومرهڅ: زه واكمن
 

 د ارواوو په ستونزو خبر دى. ږزمو ې: هغه په باطن كملكه
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  ن یحاضر  ولټلري.    یرهډونه او پلنه سپینه    هډ. لنكاريښ اویا كلن    ،ېاغوست  ېی  ې. روحاني جاميځته را  ټېپیر كو   لوى
 . یسین کتهښاو د درناوى له پاره سرونه  يږدری
 

 خوشحاله شوم. همدا اوس زه ستاسو حضور ته در روان وم.  رډې: پیره ستا په راتگ واكمن
 

 )لوى پیر كیني. واكمن، ملكه او وزیر هم په وار كیني(
 

 تاسو له فكري ستونزو سره الس او گریوان یاست. ېپیر: زه فكر كوم چ لوى
 

باید هغه ورته   ېله مخ  ړېكې پر  ېاو زه د خپل  يړغوا  هړوي؟ دا خوا  دليېكیسه اور  ښځې  ې: تاسو به د هغواكمن
 .مړبرابر ك

 
حساب وي؟   ېك  وړه خوپ  ې د  هښد انسان غو  ېخبر یم؛ خو تاسو دا خبره منئ چ  هړك ېپه پر  ولواکټپیر: زه د    لوى

 ! هښبرابروي، نه د انسان غو هړاو خوا ډۍوډخلكو ته به  ېده چ ړېتاسو ژمنه ك
 

 . چوپتیا( يځړېږ كتهښ)د واكمن سر 
 

 ې ك وړپه خو هښ. دا دومره پوخ دلیل نه و. یو وخت د انسان غويښ: )سر ورو پورته كوي( لوى پیر به ما وبواكمن
 ده ا!  هښ. زهر خو نه ده. غويېږك ل ړخو هښد انسان غو ېك ولنوټ ېروسته پاتو رو ډېحساب وه.همدا اوس هم په 

 
عملي    نگه څ  تنهښغو  ښځې  ې به، د د  ې د نه تیري د قانون په سیوري ك  ې په ملك ك  ،ېاریان یم چ   ې پیر: زه په د  لوى
 شي؟

 
 ونیول شي! ېباید په یوه الس ك ڼېدوه هندوا ېده چ ېك ې: اه، ستونزه په همدواكمن

 
 وښقانون تر پ  وادېد عملي كولو له پاره، د ه  ړېک یاو پر  ېشخصي ژمن  ېد یو  ېچ  يړتاسو غوا   ېپیر: لكه چ  لوى
 نه دى!.  ړلو خهڅله ذهني شخصیت  وادېه ید واكمن عیني شخصیت د د ي؟ړک ېالند

 
 كیني(  اپهڅ. )نامړغوا وابځ ېتنښپو ېزه د د و؟ړباید وك هڅنو  م؛ېږپوه  هښ ې( په ديڅ: )ورو پاواكمن

 
 .، هرومرو به یوه الره ومومو. كه...ړوک یخبر ږ هكله به ل ېپیر: په د لوى

 
 زه خپله فردي ژمنه هم عملي كوم. دا ده یوه الر مى ومونده!  رهی: پواكمن

 
 سرداره.  هړژر خبر ك ږ( موایيځیو  هړاو وزیر: )دوا ملكه

 
 وركوم! هښغو ان ځ: زه د خپل واكمن

 
 (يړ)ملكه ژا

 
 !؟ هښغو ان ځپیر: د خپل  لوى

 
 )درنده چوپتیا( 

 
 . يږكی لڼنه گ رىې. دا په بل چا تهښغو  انځ: هو د خپل واكمن

 
 تیرى دى!  ولډهم  یو   یریت انځپه  ولواکهټپیر:  لوى
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. واكمن باید له خلكو سره په خپله ويړبه ون  ټبنس  ۍدروند كار دى. د واكمن   رډې: د نه تیري د قانون ماتول  واكمن

 وي.. ړژمنه كلك وال
 

 پیر: سرداره! دا سمه حلالره نه ده. كه تاسو ....  لوى
 

 ! مړورک هښ خپله غو ېچ  يړك ړېجو ېانگاز ونوږغ ېهمد ېك ونوږ: زما په غوواكمن
 

 نه دي.  ونهږ غ  ېعقل او پوه  پیر: دا د لوى
 

 ورکوم!  هښته ورشم او خپله غو ښځې ېد ېچ  ويڅخو ما ه ي؟ځله كومه را ونهږدا غ  ېچ مېږ: نه پوهواكمن
 

 ؟ځیته  ونوټوا كوډ وړته !؟ له خاورو او دو  ښځې ې( هغهډپه گ هړاو ملكه: )دوا وزیر
 

 . مځهم نه سپموم... هرومرو ور هښغو  انځگورم . د خپل  ه ښځاو دا   مځ: هو! زه ویجشوار ته واكمن
 

  ه ښځ  ې . قانون وایي چهړك  ټېوټ_    ټېوټراشه او ما    ، ړېک  ېتوی  ېوین  ېخپل  ې چ  ې له د  ې( سرداره! مخكيڅ: )پاملكه
 نیمایي برخه ده. هړد می

 
ت به تر ویجشواره رعی   ږ. موې ش  پيټته    ې چ  ېله د  ېیوه ناولي چینجي ته! سرداره مخك  هښ غو  ولواکټ: د  وزیر
 .وړك كهډالره په خپلو اجسادو  ولهټ ېپور

 
د نه    ېك  وادېپه ه  تنه،ښستاسو په غو  ېمننه؛ خو زه نه شم كوالى چ  رهډېنه    ېندنښسر  ې( ستاسو له ديڅ: )پاواكمن

 وركوم! ه ښخپله غو ېیواز ېاوسئ چ هډاډ. مړتیري پرتمین قانون مات ك
 
 ( يڅپا ولټ)
 

 : )په جگ اّواز( ساتونكو! واكمن
 

 (يځ)دوه ساتونكي را
 

 .ئړ: زما اّس چمتو كواكمن
 

 (. يځاو  یکو یاځپه  ی)ساتونكي بیا درناو
 

 نه ده.  هښ هیړب ېكار ك ېڅپیر: په ه لوى
 

  ې د  ولواکټ ېله پاره ستاسو دا خبره نه منم چ  لځ ړیزه د لوم ې : سرداره! دا به سپین سترگي وي كه ووایم چوزیر
 !ديېږپل ك  ونوټپه خاورینو وا یر،څورو خلكو په د ن
 

.  يړك  ډې شن  څېه  ېولټله پاره    ورولوځد    ښځې  ېد هغ  ېچ  مړ: یوه بله خبره . باید د دولت كاركوونكي خبر كواكمن
 چي روان شي(  يړ)غوا

 
 ! دمیږنه پر ې سرداره زه د ؟ځې رتهې: )الر نیسي( چملكه

 
 (.يځ هړاو په بی ويړ)مخ ا مځ ېتر ویجشواره پور ې. گرانمځ: ژر بیرته راواكمن

 
 !؟ې: تر ویجشواره پورملكه
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 10تر 7 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 شه.  ېغل ې: د حرم ملكوزیر
 

 (. يږ. )روانیمځده. زه هم ویجشوار ته    كهډ  وېږفضا د تورو كاغیو په كر  ولهټ  ېشم؟ احساس كوم چ  ېغل  نگهڅ:  ملكه
 

 .وځهم درسره  ږمو ،ېاو لوى پیر: تم شه د حرم ملك وزیر
 

 (ي ېږاو پرده لو يځو هړوا ې)در
 
 برخه مهیدو
 
ده( او    ی دوزخ  هښځده(، )دا    گرهډوولئ(، )دا كو  وڼپه كا  ې. )دا ناولیوه  ېقهرجن خلک نار  رډی  ېویجشوار ك  په

 . ید راتلو چار وه ولواکټاّواز د   ړاو په لو  يځ.... جارچي را
 

 . ید سترگو تور د كشمیر واكمن راخ ږزمو :جارچي
 
یو كمزورى او بیوزلى انسان په    ې اندړ. هلته ويېږته به  وډنڅ  ټ او د وا  یدیږچوپتیا، خلك واكمن ته الر پر  اپيڅنا

 ی کارښزمکه پروت 
 

له   ې. زه راغلى یم چدئېږدي.( دا میرمن په خپل حال پر  ې. د واكمن ساتونكي ورپسيېږك  ی دږته ن  ښځې: )واكمن
 ..مړېږوگورم او ورسره وگ ېی ېنژد
 

 (يځ او نور هم په شا  يېږشور پورته ك ښۍ)د خلكو د خو
 
 (يېږحركته در ېاو ب  ويټیټد درناوي سر  ېاندړد واكمن په و  ي،څورو پا هښځ)
 

عرض نه و اوریدلى. ته    ېداس  ېم  ېژوند ك  ولټ. په  ړې واغ  ه ښته د انسان غو  ېدي چ  ې! اوریدلي مې: میرمنواكمن
 ؟ېاو ژمنه خبره ی هړكېخو زما په پر

 
 كوي(  ېخبر هډكنې. ورو خو پريېږك ېدږواكمن ته ن هښځ)
 

  ؛ ېدېږنه پر  ىږیو كس هم و  ېته په خپل ملك ك  ېچ  میږپاته شم. زه پوه  ږېو  ې: د خلكو د سرتاجه. زه به همداسهښځ
 .كاريښ ې لیر خهڅله امكان  ېبرابرول ی  م، ړغوا ېزه ی  ېچ هڅخو هغه 

 
او   مړېږله تا سره وگ  ېیم چ  ې . زه دلته راغليړماته ك  هړكېزما پر  ېامكان لري! غیر له هغه نه چ  هڅ: هر  واكمن

 .مړپوره ك ېحاجت د
 

سره د    ولواکټله خپل    كله ېڅه  هښځ  ېزما په شان یوه بیوزل  ي؟ړپوره ك  ېاو حاجت م  يږیړ: له ما سره وگ  هښځ
 خبرو جرئت نه لري!

 
 : ستا حاجت هرومرو پوره كوم.واكمن

 
 طبیعت په قانون خبره یم او بس! انيځزه یوازي د خپل  ي؟ېږپوه هڅ په قانون  هښځ: زما په شان جاهله هښځ
 

 تیرى بند دى؟ ولډهر  ېستاسو په ملك ك ږزمو ېچ یږیپوه ې: ته په دواكمن
 

  ول ټ  ې چ  ېتر هغه وخته پور  ېله مخ  ېاو د هغ  ىړك ړتا جو  ېیو قانون خبره یم، هغه قانون چ  په  ې : زه یواز  هښځ
 هم نه خوري.  یڅه ولواکټ ،ې رعیت ته روزي نه وي رسیدل

 
 )چوپتیا( 
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 10تر 8 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 
 ړېكېد ملك له عمومي قانون او زما له فردي پر  تنهښ! ستا غوېونیسه میرمن  ږ( غويېږك  ېدږته ن  ښځې: )واكمن

 ي... او كه نه ...... سره سمون نه لر
 

  رتهېب ېچ  ړېنه شم زغمالى. باید هوسا اوسم. )غوا  ږاو دا شور_ زو هڼ_ گو هڼدا گ ې ك ټ. زه په واهښ: ما وبهښځ
 ستنه شي.(

 
 او كیني(  يېږکرار شي. )خلك چوپ ېچ مړ. زه به خلكو ته امر وكهځ مه  ې: هیله كوم چواكمن

 
 ه؟ څ: او بیا هښځ
 

 !مړ: او بیا به ستا حاجت پوره كواكمن
 

 نگه؟ څ: هښځ
 

 ! هښ په غو انځتوگه( د خپل   هڅ: )په غوواكمن
 

 : یږیک دلیاور  ونهږوروسته دا غ ډنځ ږ. بیا چوپتیا؛ خو لڅیپا خلك
 

 : )په چیغه( دا شیطاني اروا باید ووژل شي! ړیلوم
 
 په وجود الس ووهي. ولواکټد  ېحق نه لري چ وكېڅیو. ه ېپه واك ك ېد د ولټ ږ: مومیدو
 

 کرار كیني. ې: هیله كوم چواكمن
 
 )چوپتیا(  
 

په ما تیرى هم    ېپوه شه چ  ېوخورم. زه حاضر یم؛ خو ته په د  ېدرباند  هښزه به خپله غو  ړې: اوس كه غواواكمن
 د قانون د ماتولو مانا لري. 

 
ته زما حاجت نه    ېشوه چ  كارهښ.اوس دا  ېوټخبرو پ  ې د. خپل ضعف په  ويړ: اوس نو كمزوري دلیلونه جوهښځ
 او مرگ محكومه یم!  هږنه وینم. زه په لو ورتیاړدا جرئت او ز ېپوره كوالى. په تا ك ېش
 

 (ديږتوره او … )او الس په توره  ې! زه ریا نه كوم، دا مې میرمن هړ: په ما رحم وکواكمن
 

 تیرى د قانون د ماتولو مانا نه لري.  ېدپه تا بان ې. زه فكر كوم چهړحوصله وك  ږ: لهښځ
 

 نگه؟څ: واكمن
 

تیریدنه اروا    انه ځخو له    وروي؛ ځ  ىړدرد لري او س  ه ړتوپیر دى. دوا  رډې  ځتر مین  ېتیریدن  انهځ: د تیري او له    هښځ
 ژوند ته رسوي ېپاكوي او انسان تلپات

 
تر اوسه نه    ې پوه شوم چ  ه څ! په هغه  ېمیرمن  ې نه باسي. درنده چوپتیا(. ا  ېواكمن: خدایه! كار وشو. )توره له تیك 

 خو اوس وي؛ږویره زی ېد انسان له پاره تلپات ېد روح او جسم عذاب دى چ رىې. تدمېپوه ېپر
 

 ( يځرا ېاندړاو درباري و يېږك ی)د ده خبره پر
 

 . يړاو دلته د راتلو اجازه غوا   ېوي! د حرم ملكه راغل یرډ ېد ولواکعمرټ: د درباري
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 10تر 9 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

گالم،    ېزه ی  ېچ  ورځهغه    ېرې. كه چدلېورځهدف له پاره    اكليټهو! نه تیرى یعنى د یوه    ه،یږ: همدلته ودرواكمن
 . یږیک لڼتیرى نه گ ورځماتوونكي نه وي، دا  ړېكېزما د پر

 
 )چوپتیا(  
 

 ؟ېی ې. منمښ تا ته ب انځاوس خپل  ېمیرمن
 

 : د واكمن سوغات په سترگو منم..هښځ
 

 شي!  ېاندړتر ما و ېچ  تلښغو  ې. ديړته الر ورك ې: )درباري ته( اوس ملكواكمن
 

 ېږېزه تر تا قربان. پوه  ؟ړېغوا   هښ( ته د انسان غويځپه لور ور  ښځېلیده )د    ېكومه ده؟ اّه، وم  هښځ: هغه  ملكه
 یم. زه د واكمن نیمایي وجود ېچ
 

 یم. دى نه شم خپه كوالى.  هړما د واكمن وجود منلى دى. زه په خپل قول كلكه وال ې( د حرم ملك ې: )خپه غوندهښځ
 

 ( يږیځ)خلك بیا خو
 

عملي نه    لښنو د ده ب  كهځلري؛    هړهم ا  ې. دى په ما پورالىښچا ته نه شي ب  ان ځ: واكمن زما له سال پرته خپل  ملكه
 دى. 

 
 خبره منم! ۍنړلوم ې: عملي یا غیر عملي. زه یوازهښځ
 

 نه شي ویالى )چوپتیا(.  هڅ ېوخت د واكمن په خبره ك ېڅ: د كشمیر ملكه هواكمن
 

! اوس خپل  ېمیرمن  هښ ! اوس ستا له پاره كار پیدا شو.  ېته گوري( اى د كشمیر د واكمن بیكاره تور  ې: )تور  واكمن
كوم یو؟    ؟ډۍاو كه د الس پن  یگر؟ځور او نرم دى.    هښورون؟ غو  ي؟ښېږخو  ې د  هښغو  ډد كوم ه  م؟ ړبیل ك  ډكوم ه
 (. ړېك هښخ ېك ډۍ توره په خپله پن ېچ ړې)غوا

 
 : )ناره( مه كوه!هښځ
 

 )چوپتیا( 
 

 . ېپاته ش ږېته و ې چ مړ: زه نور نه غواواكمن
 

 ه؟ړال رتهېچ هږ! زما لوږې: وهښځ
 

 . مړبیخي اریان ك ېوایي؟ زه د ه څدا  ه؟ړال رتهې: چواكمن
 

 نه یم.. ږې( هو! زه نوره نو ويږ الس راكا هېټ:)په خپله خهښځ
 

 .ېیوس هځلوبه زما اراده له مین  ېپه د ړېته غوا  ،یږینه ک ې: داسواكمن
 

  له وټهلته واكمن خپله    ېچ  ېیوه ملك ك  ې. په داسهړال   هږشي( لو  وډ: لوبه، موبه نه شته. ساده خبره ده)په گونهښځ
 پاته شي!.  يږو  وكڅهلته به  ندي،ښله پاره  ېژمن  ېد خپل ،ړېكېپر ېهستي، خپل ژوند... )چوپتیا(.... د خپل

 
 ( ويټ یټ)ورو سر 

 
 ولري  يښری ېژور ېواكمن په خپل ولس ك ېهلته چ …
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 10تر  10 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 
 (ړیته و ې)الس خاور

 
 كاري ښكم نه ورته  انځاو    ديږ هښپ مكهځپه  یرڅواكمن د عادي خلكو په  ېهلته چ …
 

 خاوره، خلك او واكمن سره یو شان وي ېهلته چ …
 

 (.ديږ وښ)خپل سر د واكمن په پ
 

 وي واكمن(  ېوایي: ژوندى د ېچ يېږجگ  ې)د خلكو چغ
 

 وي خلك!!  ېپورته كوي( ژوندي د ېمكځله  هښځ: )واكمن
 
 

 یپا
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