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 نهمه ۍجنور د
 هه ش ۱۳۶۰کال:  ړیژبا د

 

وي او په  دليڅېپا اىځسره یو  تځښخو نيړد توپان له لوم ېته ورته وه چ پوڅد سمندر هغه  هڼوګ_ هګڼخلكو  د
 .ېمد و جزر سره ورته و نځګله تیاره او  پوڅد  ڼېب ېمخ روان وو. د خلكو تور

 

نه دي. د دوى د  منډاډ ډپه خپل هو ېچ دهېكارښ ېخلكو یو بل ته كتل او داس ،ېدلېلځاو  ېو ېسر ېسر ګېستر
 .ېدېراتاو ېدېد پاسه تاو ېونګ_- -ګڼېد سپیرو اوكوچنیو مرغانو په شان د  ېپڅ ونوږغ
 

 تبرئه كول. ېاندړیو د بل په و ېی انونهځ ې. لكه چېكول ېورو؛ خو جدي خبر ېك وځپه خپلو من دوى
 

 .دوڅېاو پا ېشو ېكډمو  ې_ د صبر كاس
 

 دلیل لري. ونڅ_ د ولس پا-
 

 ي؟ېږموضوع نه پوه ې)هغه( په د تیاښ_ ر
 

 هڅدى او په هر  ىړس ېسواند هړاو ز هښ)هغه(  ېویل چ ې. یو بل ته به یېد )هغه( په هكله و ېخبر زیاتره
 .يېږپوه

 

 و او نه خوند! ګنه رن وروله،ځان ېی رهڅې د )هغه( ېچ ېخو په هغو خبرو ك
 

ژوندى نه باله  ې. )هغه( یىړجدي فكر نه وك ،ېڅه ېچ ایيښموده او  رهډې ېد )هغه( په هكله ی ېچ دهېكارښ ېداس
 )قدرت( لري؟  واكځ ومرهڅشته؟ او  ېدى. ول وكڅ)هغه(  ېچ دلې. نه پوهىړك ورځنه و ان ېی هښاو 

 

دوى سم نه  ېخو دا )هغه( ته چ ژني؛ې)هغه( وپ ېكوله چ هڅه ولوټوه.  تیاړا رهډېنن د )هغه( شته والي ته  خو
له پاره یو لوى  ېد ساتن انځدوى د خپل  كهځوو.  رډېشوى و، امیدونه  ورځلوى ان رډې ېاود دوى په ذهن ك ژاندهېپ

 درلوده. هړشخصیت ته ا واكمنځاو 
 

 شو:  دلېواور ږیو غ هځله من ڼېوګ_  ګڼېكله به د  كله
 

 ته دوکه مه ورکوئ! انونوځ روګ_ مل-
 

ورك  ېك ځاو ویروونكو چیغو په من ږد شور_زو ږغ يړ. د سړیته دوکه ورک انونوځ ېوو چ ړته ا ېدوى د خو
 .دهېک
 

 ...هګاډپه  ېچ وړغوا ږ_مو
 

 …ونیسه  هټ_ وروره! خوله پ
 

 …ته  اپونګروحاني پالر،  ېشي چ ې_ كه داس
 

 ...يېږ_ )هغه( پوه
 

 ېی ۍكاوه، ناندر ېی ږ. شور _زودهېك شلېو لوډ وړ_ و وړپه مخ روانه وه او په و ېاوبو ك وړپه خ ټد وا ولنهټ
په تمه  هڅاو د هغه  وبډ یپه شكونو ک ولټ. هړخوا ته ال ځمن ټاو بیا به د وا یدهګبه ل والونوېد كورونو په د ،ېوهل
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 ېلر خهڅ ونوړایماني له خپلو ز ېب ېكوله چ هڅه وى. ديړبدل ك واكځاو په لوى  ىټدوى سره یو مو ېوو چ
 څبو له پاره دوېد اور ږد هر غ ېبه ی ونهږتلل، غو. ورو په مخ دهېكارښ رهېو ېك روڅې ولوټ. په دهېخو نه ك ي؛ړك

 ... ولټل ېی هڅكتل او  ېساتل، مخامخ ی
 

 پیدا كاوه. ارډاو  رهېو ېك هڼوګ هګڼایمان درلود، په  ېی واكځپه خپل  ېچ ونوږد هغو كسانو غ
 

سا وركوله  ېته نو ڼېولټاصلي  یروالډی ېد ده،یرډیورو _ ورو  ېبل ته روان وو، شمیره ی خهڅ ټله یو وا خلك
 ...يړعملي كول وغوا تنوښد خپلو غو خهڅله حكومت  ېچ اوهښوی ېاو دا ویده او ناروغ ولس ی

 

 هم انسانان یو... ږووایئ! اخر مو ئړغوا ېچ هڅ_ هر 
 

 _)هغه( باید پوه شي. هیله كوو...
 

 یاغیان نه یو... ږمو… _ باید پوه شئ 
 

 _ بیا هم روحاني پالر...
 

 ...اپونګ_
 

 ...يېږنه تر السه ك تنوښ_ خپلواكي په غو
 

 _ اوه خدایه...
 

 مه كوه... هړ_ وروره بی
 

 ...ئړك ې_ دا شیطان لر
 

 … ېچ يېږپوه هښ اپونګ_ 
 

او  هږاو په خوا هړك هګج ېی ۍخپله خول د،یودر یاځ ګاغوستى و، په یو ج ېتور باالپوش ی ېچ ىړس ګج یو
. ده د)هغه( ...د  دهېزړورو _ ورو ل ېی ږاو غ ېدېلځپه شان  ناېښد بر ېی ګېستر ،ړېپیل ك ېخبر ېی ږغ ړلو

 .ېكول ېتزار په هكله خبر
 دهېكارښ ېنه شواى پارولى. داس ییخو د خلكو احساسات  ده؛ېكارښیو مصنوعي غرور  ىړلوم ېده په خبرو ك د
بایللى او تت شوى و، بیا  ېخپل شخصیت ی ېچ رهڅېهغه  ېد خلكو په اذهانو ك ېكوي چ هڅاو ه يړدى غوا ېچ

 ېی ګېوو او د امید ستر ړا رتهخلك و ولټوه؛ خو اوس  ېریل خهڅعمر له خلكو  ولټ رهڅې. دا يړك ۍژوند
 وه. ړېاو ورو _ ورو سا ورك ليځبیا  ېته ی يړاو م ېو ېولړورا

د هغه د  ه،ڼد هغه ب ېهم چ هڅ. كه ېدېورځان ېتنښد خلكو غو ېنیولى و. د ویندوى په خبرو ك ږغو یرهځپه  خلكو
 شته او باید وي!  واکځیو  ېداس ېچ دلېپوه ولټته ورته نه وه؛ خو بیا هم  ڼېافسانوي قدرت ب

 ېسره ی ېرڅې ېداس ېاو له یو ژاندهېپ ېد اخباري عكسونو له مخ ولوټ ېچ ورولوځان ېداس واکځدا  ویندوى
 درلود. اىځ ېی ېپه پخوانیو نكلونو ك ېتشبیه كاوه، چ

 تونكى،ښ)هغه( قدرت غو هګاډپه  ې. د ویندوى په خبرو كېدرلود ېتیاوګړانځبشري  ،ېرڅې ېد ېپه نكلونو ك خو
ته پاملرنه كوي او د تر  تنوښاو د ولس غو تیاووړد ولس ا رڅېد یوه پالر په  ېچ دهېورځسواندى او عادل ان هړز

 زیار باسي. ېسره كولو له پاره ی
تلوسه پیدا شوه، ورو _ ورو د خلكو احساسات  ې. په خلكو كولڅوه ېو او دوى یخپور ش ونوړایمان نور په ز د

 .دهېد ایمان او امید تودوخه خور ېی ېك ونوړاو په ز دلېك ېسره نژد دل،ېپار
 په كار نه دي! ډېجن ېله پاره سر ږ: زموېوهل ېنار ویندوي

 و. ولىړته ا انځ ېاو د خلكو پام ی ولهځخو ېی ۍروان شو، خپله خول ېدا وخت د خلكو د لیكو په سر ك
 .وېږورځو ږمو ېچ يړنه غوا كلهېڅهغه ه !وځخپل پالر ته ور ږ_ مو

 

 شو: دلېواور ېك هڼوګ هګڼپه  ږیوه بل نفر غ د
 دى. ګرن ېد وین ږزمو ،ګسور رن ډې! د جنروګمل --
 

 نه شي. داىېخپلواكه ك ټپرته د بل په م ټولس له خپل م _
 

 ....دئېږپر ې_ دا خبر
 

 _ ورانكاره شیطانانو...
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صلیب سره، د زاریو له پاره د تزار حضور ته بیولو. دوى  ليڅله سپی ږمو اپونګعجب بازار دى. روحانى پالر  _
 سره ورشو... وډله سرو جن ېچ يړغوا

 

 حكمونه وچلوي... ېچ يړد شیدو بوى وركوي; خو غوا ې_ خوله ی
 

 .ېوهل ېی ېته ننوتل او نار ځمن ڼېوګ_ ګڼېكسان د  دونكيېرېب
 

 ...ئړوش ي،ړك ګېج ېی ډېجن ېسر ې_ هغه كسان چ
 

 ښېیوه واحده اراده ری ېك ولوټپه  ېچ ېی تلښاو غو دهېمكر زیات ېی ېك امګروان وو. په هر  هړنو په بی اوس
 .دهېكارښاتل  تونكىښخو خیر غو ؛ړو، دوى ته یو زو ورځان ېدا وخت د دوى په اذهانو ك ېوغزوي.)هغه( چ

 یو. رانګ)هغه(  پهږ: موړېك ېنار چا
 رانګله كومي  هړد ز ېو، په دوى باند ىړك ورځان ېخلكو په خپلو اذهانو ك ېله شكه هغه موجود چ ېوخت ب دا

 .دلېشوى و او ورته هوس
سره مخامخ  ېلیك ېدږاو او ډېوګ_ ېمات ېله یو روېد سرت ه،ړته مخه ك ړېد سیند غا خهڅ ټخلكو له وا ېچ كله

د سیند د اوبو په  ريېمخه ونیوه. سرت ګنري جال د خلكو د ت هګرن رهېسپ ېوه. د ړېبنده ك ېالر ی ېشول چ
 شي.  ېتود ېی ښېپ ېوهل چ وپونهټ. دوى ورو _ ورو رولېنه ب وكڅ ېی وګننداره بوخت وو او په ستر

 ېولیده. هلته )هغه( چ ڼۍیوه توره ما هړنیول. خلكو د سین په بله غا ېك ېږپه غ ېاو یو بل ی ولځخو ېی السونه
و..  رىګخاوند دوى ته په تمه و. )هغه( لوى، زورور او د ولس مل ڼۍوو یعنى)تزار(، د ما والېد لیدو ل ېخلك ی

 تلښوو او غ رانګ ېدى پر ېمخه ونیسي. هغه خلك چ ګده ته د خلكو د ورت ېچ يړك ړنه وو ا ريېسرت ېی كهځ
 .يګړېږله ده سره د خپلو ستونزو په هكله و ېچ ېی

 ېد خلكو د لیكو په سر ك ېاو هغه كسانو چ ېشو كارهښ ښېد حیرانتیا ن ېك روڅېپه  ینوځهم د  ېسره له د خو
 ېرول لوباوه چ ېداس ولوټته ووتل او  وډنڅهم  نيځېشا ته وكتل،  ینوځ. لړورو ك ږل امونهګروان وو، خپل 

 !يړچوپتیا نه دي حیران ك ىنه خبر درلود او د دو ېله مخك ېد چلند په هكله ی روېد سرت ېواكګ
 ګېستر دله،ېلځبد مرغي كال د پاسه  ېمخامخ د هغ ېچ ېهیله په هغه زرینه ملكه )فرشته( ك رهډېكسانو په  وڅ
 شو:  دلېواور ږ. نورو خندل، بیا د چا غېو ړېك ښېخ
 شوي. هړسا روېد سرت --

 _ هو.
 

 .يېږودر ې_ خو مجبور دي چ
 

 له پاره دي. ېد نظم د ساتن ريې_ سرت
 

 _ هلكانو غلي شئ!...
 

 پام !… پام  :ړېك ېنار چا
 بد _ بد وكتل. ېاو خلكو ته ی ولهګډو ېی ې. په هوا كهښخپله توره راوك ېدرلود ېی ټۍپ ېړېژ ېافسر چ هغه
 .دلېچوپ ودر ګنڅپه  ګنڅ ريېسرت

 دل؟ېودر ېداس ې: ولهړوك تنهښپو ښځې ېچاغ ېیو
 .ېپیدا شو ېستونز ېك ګد خلكو په ت ېچ دهېښېوبر ېاو داس ړور نه ك وابځ چا
 !ئځرګو رتهېشو: ب دلېواور ږافسر غ د
. میدان ولځپه زور په مخ خو ېوكتل. د وروستیو لیكو خلك ال هم په مخ راتلل او د سر كسان ی څټكسانو په  وڅ

 .دهېكډورو _ ورو 
خپله  ېچ وړغوا ږمو :ړېك ېی ېد افسر په لور ورغلل او نار ،ېولځخو ېی ټېوټ ېسپین ېكسان چ وڅیو  وخت دا

 تزار ته ورشو...
 .... ۍكرار رهډې_ په 

 

 امر كوم.... زوډاو كه نه د  ئځرګو رتهې_ ب
 

 خواشیني اوخپه شول. ولټ د،ېخلكو واور ږد افسر غ ېچ كله
 ېی تلښغو ېد هغه ولس په لور چ !؟ېزډ; خو ديېږنه ورپر وكڅ)هغه( ته  ېهم ویلي وو چ ېتنو مخك وڅ تیاښر

د دوى  ېسمدالسه ی ېوو چ يړمشر وویني، خلك دومره حیران ك واكمنځاو  تونكىښخپل خیر غو ۍكرار رهډېپه 
 انه،ځله  ولیوګاو خپل ولس په سرو  يېږرېزور لري، باید ونه و رډې. هغه ړنسكور ك ورځد )هغه( ان ېپه اذهانو ك

 .يړش و نه
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امر وركوئ؟ كله جرئت  زوډ: د هړناره ك اپهڅ،ناېدېكارښ ښېن ږېد لو ېی ېك رهڅېپه  ېچ ىړاو خوار س ګج یو
 لرئ!....

 .ديېږرېنه  وكڅ ېوویل: ومو لیدل! ما خو ویل چ ېخلكو ته وكتل او په كركه ی ېی بیا
 

 ري؟ې؟ سرت وكڅ_ 
 

 نه، ... هغه نور... ريې_ یه سرت
 

 .اوهځاو نا معلوم لوري ته وخو ېیوه لر ېالس ی خپل
 

 ما خو ویل....… _ هغه پاسني خلك ... هو 
 

 _ تر اوسه ال امید شته.
 

 ...يړاو الر به راك وړغوا هڅ ږمو ې_ پوه به شي چ
باد الوت  ړسو خهڅ. له سیند دلېراتاو دلېتاو هړ. خلك په بیېشو دلېواور ېچیغ ېشو. ویروونك رډی ږاو زو شور

د  ېلیك ۍوركاوه او مخكن وابځخلكو یو د بل چیغو ته په چیغو  دل،ېښېغشي له ورایه بر رهېت روېاو د سرت
 .ېو ېپه مخ روان ېالند ېزېوروستیو لیكو تر اغ

 ېلیك ړۍشول؛ خو د لوم ګډاو په خلكو ور دلځېرګخ ته و ړا يښ ،ېولځخو ټېوټ ېافسر ته سپین ېكسانو چ هغو
 كول. كارهښ ېاو احساسات ی ېولځخو ټېوټ ېسپین ېاو ماشومانو همغس وښځ نارینه وو،

 ېكوي؟ د چا په لور؟ دوى یواز ېزډبه  ېوویل: ول هګوه، په جدي تو ېسپینه شو ږل ېی رهږې ېچ يړپاخه س یوه
 شو... رېورت لګبه په كن ږدى؛ خو مو ىړالره بنده ك

 ېمترو ك ېسر ونوګوكتل، له پاسه په لس ېغلي شول او پورته ی ولټ. ړېك ېپر ېخبر يړس ېد د ږوچ غ یوه
 .دلځېاو خلك ال هم په مخ خو ېشو ټېیټ)قمچین( په خلكو 

 ( وه...ګ)فشن ۍچا په كراره وویل: متاو یو
 ېی ېو او نار ىښای رټټخپل الس په  ښځې ېیو دل،ېولو مكهځتنه په  وڅشول.  دلېواور ونهږغ رویوګېد ز اپهڅنا

 هګڼنورو خلكو هم  ېورپس وو. په لور نیول شوي ېد د ېد هغو غشو په لور روانه وه چ امونوګ كوټاو په چ ېوهل
 وه. ړېك هړجو هڼوګ

 مكهځ، په  دلېغورز مكهځپه  لهډ_ - لهډ . خلكېو ېرډېوار  يړتر لوم ېزډ لځشو. دا  دلېواور ږغ زوډد  بیا
. په واورو به غاستلځنامعلوم لوري ته  ېبه ی ډوګ_  ډوګاو  ېپه السونو نیول ېبه ی ګېډې ې، خپل ناستلېبه ك

-. دا سوروالى وروېولېښبر ېی ګېستر ان ېچ ېو ېشو ګرن ېپه سرو وینو داس ېواور ېسپین اىځ. هردلېویښ
د  اپهڅوه . نا ېخوره شو ولوټ په رهېو دل،ېله پاره ودر بوېش وڅاو د  لړپه شا ال ږ.... خلك ل دهیرډیورو  -_-

هم  پیانوټ. يړك ولټ پیانټاو  يړخپل م ېچ دلځېپه مخ وخو لهډ_  -لهډ. خلك بیا ېپورته شو ېپڅ ونوږغ ونوګسل
 ګېبدلون موندلى وو او ستر اپيڅنا روڅې ولوټ. د ولځخوا ته غور ڼۍد ما ېسوكونه ی واكهېب پلاو خ ېوهل ېنار

 . ېدلېلځپه شان  ونیوېد ل ېی
د  ېرپوي او په دوى ك ېاراد ېب ،ېی رڅېپه  وڼاو د وچو پا يړخلك رانغا ېاو وحشت چ رهېو اپيڅهغه نا خو

 ېلړپه وینو ل ېچ ستهېو ړته ا ېد ىړبیا هم س ېاو تره ېرېو ېسارېنه وه. ب ېتلوسه پاروي، په دوى ك دوټېپ
 شي. یرځته  لوړ_تروډاجسادو او د ژوندیو كسانومن رونكوېسرو السونو، و رو،څې ،ېواور

 ې. دوى خو له مخكېو ړېك ښېخ ېولګمن ونوړز خلكو په ینوځحیرانتیا د  ې. ژورېدېك دلېاور ېخبر ې_بدېبد
. دوى په هغه مین وو، دهېته ك وګستر -_ وګستر ېی رهڅې كهډو. د تزار افسانوي او له برمه  اكلىټنه خپل هدف 

 كهځاللهانده وو؛  پیانټپراته او  يړم رډې ،ېو ېندود و، وی ،ېو ېزډوو؛ خو دلته  رډېو. امیدونه  رانګ ېهغه پر
په  ینوځ شوي وي. لړت ېچ یرځنځ دونكيېلكه په یوه نه شل ده،ېكارښ ېوو او داس كډله وینو  ونهړز ولوټنو د 

 روید ولول،ټ يړم ینوځ دول،ېږل پیانټكرار  -كرار_  ینوځشي،  ېتود ېی ښېپ ېچ ېوهل ېترپك مكهځ
 كوله. ېننداره ی وړو -وړوو او د نورو د ك ړهم چوپ وال ېینځ ل،ښواګ ېاو دوى ی ېكول ېاوځته كن روېخلكوسرت

 . دلېكارښراوتلي  ېی وكيډاو د مخ ه ېو ړېك ېوچ ډېهوا د دوى شون ړیوو. س ړحركته وال ېب ريېسرت
شئ او موضوع ورته  ېورمخك-!  ئړوشوه! ... دوى سم نه دي پوه شوي ، باور وك ی: غلط ړېك ېچا نار یو

 .... استیووا
 خاین دى ... اپونګ: ړېك ېی ېشو او نار ګپه ستن ج راغڅماشوم د  وكىړو یو
 هركلى مو ولید ؟ ... روګمل -
 

 ؟ ... ئېږ، پوه دهېوه ، دا كار نه ك یپام ! دا غلط -
 

 .ئړته الر ورك پيټ -
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 ېوین ېی خهڅ يڼوټو او له لس ټپه واورو پ پيټو.  ىړپورته ك پيټ نگرډ - دږیو او ښځې ېنارینه وو او یو دوه
 .ېدځې_ ورو خو-ورو  ېو ېشو ېتور یچ ېی ډېشون ،ېدېبه
 

 كوي؟... هڅدى ، ولس  ىړك ټالر نه راكوي... هغه یي پ ې_ ما خو ویل چ
 

 سواره! -
 

 ! ...تئښوت -
 

 ېاو د خلكو په لور ی ېولګډ ېتور ې. سورو خپلدلېپورته غورز-او پورته_  دلېاسونه ششن دل،ځېوخو ريېسرت -
 ! ېاندړمخ په و شو: دلېواور ږغ . یو امرانهدلېوو او یو تر بله تاو ړ. خلك هك حیران واللګدان
 ېی وړاوان په م ودلېښپر پیانټ. خلكو ړك ېالس پور تهېښپه ت ولوټاو  دهېزړول مكهځشو،  ګډتوپان په خلكو  یو
 ېی ېوو او نار ىړك ړجو ږشور او زو روې. سرتدلېرډې ېپرله پس ونهږ. د اسونو د سومونو )سم( غېودښای ښېپ

 وكوډكله _كله به په ه ،ېدلېلځ ېپه هوا ك ېركول. تو ېالند وښتر پ يړاو م پیانټكسان،  دليې. اسونو لوېوهل
 :ها....ها.....ها....ېشو ګېبه ج ېسور ېنار پیانوټشول او د  دلېواور ونهږد تورو د وارونو غ ېباند
په وینو  ېبه ی ېاو جام لړك ټیټبه سمالسي سرونه  پیانوټكول.  وزارونهګ ېاو په خلكو ی ېولګډ ېتور روېسرت
 .ېشو ېسر

خواره  ېوكڅپه كو ې. خلك یدلېاو ششن ولځغور ېیي چیچل، سرونه ی ونهښغا دل،څېن ولډ روونكيېپه و اسونه
 -_ ېدږوو او او يړست دل،ېورك شول، خلك هم ودر ونهږد اسونو د سومونو درانده غ ېچ بهېخو همغه ش ل؛ړك
 !دمېتښوت هښرډېیوه وویل: زه  دل،ېوسورو م -ورو _ ېینځكتل.  ډ_ر - ډر ېی یو بل ته ،ېایستل ېی ېساو ېدږاو
 ! ...ېتښت به : خودړورك وابځ بل
؟ ...كافار خو نه یاستو!  ې! دا نو ول وڼشول: ورو دلېواور ونهږاو حیرانتیا غ ېكین ،ېرېخوا د و ېهر له اپهڅنا
 ىړك ړد اسونو غوبل جو ېپه خلكو ی هه! بي،ېدولت دى؟ خلك په الره ر هګنڅله پاره ؟ دا  هڅمو وژني ؟ د  ېول

 دى.
 ېال سره نژد دل،ېتښنه ت وكڅباید وشي؟ هی هڅ ېچ تلښپو ېیو بل ی ،ېكول ېلګې ېوو او یو بل ته ی ړوال ولټ
د دوى  ېرېد وتلو الر ومومي. تر و خهڅاحساساتو  ېله د ېكوله چ ېی هڅكتل او ه یرهځپه  ېیو بل ته ی دل،ېك

 ېتمه ی وېښكتل او د نویو پ شا اوخوا ېژر ی -رنیولي وو، ژ څبو ونهږو ییوه، یو د بل خبرو ته غ رهډېحیرانتیا 
 ېښېغیرضروري او وحشي پ ېشواى كوالى حتى د د ېنه ی ېوه چ رهډېدرلوده. دا وخت د دوى حیرانتیا هومره 

 ندګرڅخپل طبعیي او انساني احساسات  ،ېتوى شو ېپه ك ېانسانانو وین ناهګ ېب ونوګد زر ېچ ،ېاندړپه و
 ....يړك

 . ئړك ولټ پیانټ: ورشئ او  هړناره وك وانځ یوه
له هركلي  پیانوټ لوړ. دوى د هغو په وینو لغاستلځو ېپه لور ی ړېاو د سیندغا دځېرګخبرو ته و ېپام همد ولوټ د

كوم  ېی ېك وډاګالس  او په لړپورته ك ېی پیانټ دل،ېویښاو  لږپه واورو راكا ېی انونهځ ېسره مخامخ شول چ
 ېاو یو وانځ يڅو، یوه سرلو ندړوځ تهښاو ك ړككپه وینو  ېشوى و، سر ی پيټته واستول. هغه ویندوى هم  اىځ

 و. ىړپورته ك ښځې
 : ېكول ېورو _ ورو خبر ېپټ
 ؟ړدا كاروك ېی ېمنع دي. ول ېزډ ې؟ په ولس باند ې... ول ېول !هېږمیخائیلو! ودر -
لكه  . میخائیلو!لړك څغو ونهېږورم ېاوهم ی ړېوك ېزډ ېوویل: هم ی ښځې! ړوك ې: دا كار یړورك وابځ وانځ
 و. ىړورك ېامر ی ېچ
 

 ؟ لړدرته راو ېشراب ی یالسګ؟ كوم  يړاو مشوره وك ېله تا سره خبر ېتا فكر كاوه چ تیاښدرلود، ر ېامر ی-
 

وژني؟... په كوم  ږمو یپالونكو خلكو! ول ویل: خداى ېاو و هړتكیه وك ېی والېپه د د،ېودر پيټ! هېږمیخائیلو ودر-
 قانون؟

 

 .دلېرېت ېوواو دده له مخ ندړوځد خلكو سرونه  
 

پرون شپه له وزیر سره  اپونګنیولى وو:  ږغو ېشوي وو اود یوه خبرو ته ی ډتنه غون وسځ_ پنتېښلوڅ ېاندړو
 . وړسره مخامخ ك ېژوبل ګله مر ېی ږمو ،ېخبر و، دا د هغه خیانت و چ ېو، هغه په د

 

 وه؟ هګټ هڅد ده  ېكار ك ېپه د -
 

 !مېږپوه هڅ_ زه 
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ضروري او  ېی وابځدرلود او  ېاهمیت ی رډې ېچ ېتنښسره مخامخ وو، هغه پو تنوښپو ونوګاو له سل دليېپار ولټ
پوره كوالى شواى، الس  ېی ېتیاوړد دوى ا ې. چخهڅدوى له هغه افسانوي ناجي  ېتلوسه ك ېجدي و. په د

 .هځمینېپر
 ېلړاوغم ل رهڅېروانه وه. دمیندو  ېك ځپه من ټد وا ،ېو ېاغوست ېی ېجام ېدلېشل - ېدلېشل ېچ هښځچاغه  یوه

 ډۍوډبه كاركوم ؟ د خپلو بچیانو  هګنڅ: ېی لړالس په چپ الس پورته نیولى و او ژ يښخپل  ،ېدرلود ېی ګېستر
او مرستندوى  هڅبه  ېولس راتلونك ېمن وي؛ نو د دښ! كه تزار هم دخلكو دانوګبنده  ېبه له كومه كوم ؟ اوه د خدا

 وي !؟ وكڅبه 
 ونیوه: ږغو ېخبرو ته ی ېشول او د هغ یشا اوخوا نزد ېورول، د د یاځخلك په  تنوښپو ښځې ېد د

 قانون نشته! ېڅدلته ه ېچ كاريښ ېداس-
 

 .ېكول ېلځكن ورو -ورو  ینوځایستل او  ليېاسو ینوځ
 .هړك هڅغو ېی هښپ ېزما د زو ه،ړراسره وك ېمرسته ی هښچیغه پورته شوه:  ېنونكږبو هړز یوه

 

 وژلى دى ... ې_ هللا! ... پطروخا ی-
د  ېاندړوژونكو په و يړچیغو د س ې. دېدګېل ونوږد متروكو په شان په غو ېچ ېوهل ېچیغ ېخلكو داس روډې

 .دهېندګرڅورو اراده اوتصمیم  -ورو  ېك وڼاوكسات اخیستلو احساسات پارول. د خلكو په ویرجنو او الوتو ب ېكین
 

 وړبرى تر السه ك ېشي چ داىېك و،ځبه په مخ  لهډ - لهډ...  وځته  ارښهم  ېسره له د !روګمل -
 

 _ وژني مو...!
 

 شوى! ړله پاره كوم قانون نه دى جو ېوژن يړد س ېپوهوو چ ېاو و وګړېږسره و روېله سرت ېچ ئځ_ را
 

 خبر یاستو؟ هڅ ږشوى وي، مو ړدا قانون جو ېچ ایيښ -
 

 ېوو، د تود ړیورسره پورته ك يړاو م پیانټ ولوټدسیند په لور په مخ ورغلل،  لهډ - لهډاو  دلځېخلك بیا وخو -
 .دلېك دلېاور ونهږغ رویوګېبوى هره خوا خور و او د ز ېوین

 

 .دهګېد یاكوف ژوبین په وچولي ول ۍولګ_ یوه 
 

 خوشاله یو ... رډېله خپل تاجداره پالره  -
 

 هركلى و. هښ -
 

واى ؛ خو اوس  ىړك ټېوټ - ټېوټواى، خلكو به  ړېهم ك لهځد مخه كه چا یوه كن ږل ،ېشو دلېواور ېلځكن وڅ بیا
 ... ېدېاور ولوټ

 ؟ ې: زما مور! ... تاسونه ده لیدلېوهل ېنار ۍجل ېكمك ېیو
:  هړالس چیغه ك یشو یپه پر ښځې ې. یوېوهل ډېمن ېخپله مور پس ۍجل ېخوله الر وركوله او كمك هټپه پ خلكو

 دغه یم دلته راشه ...
 ېكم ېخبر ارل،څ ېی وانانځاو  دلېخور لهډ - لهډ ېرېله ب یريږتش شو. سپین  ږل ټشول او وا ېلر وانانځ-
 .ېو
 

 قدر نه لري. ېڅولس ه ېشوه چ كارهښاوس نو -
 

 وژونكو! يړ_ لعنتي س
 

 یو بل ته كتل. ېی ېاو په چوپه چوپتیا ك دلېورځله پاره  وړد م خلك
 كهډفضا  ونویبو ویوو، د اسونو د خولو او خوشا ړسواره وال ېته نژد ڼۍوو. ما دليېرخڅ ڼۍد تزار په ما ريېسرت

 .دلېك دلېاور ونهږد درندو توپونو غ روېوه. د اسونو د قیزو ، د تورو، د افسرانو د نارو اود سرت ړېك
. د نویو هیلو او دلږېورو غ -په لور روان وو. دوى ورو روېزره كینه ناك او قهرجن خلك د سرت ونوګلس په

ته  روېوه. خلك ورو او چوپ سرت ېالره نیول ګته د خلكو د ورت ڼۍما روېسرت ېلډ ې. یولدګړېامیدونو په هكله 
 . دلېمخامخ ودر

 او خواره شئ! ئځمشر ورو وویل:  يځپو
. وريګخلكو ته ونه  ېكوله چ ېی هڅاو ه ىړك ندړوځته  ېمكځ ېروان و. سر ی ېپه مخه ك ېد لیك روېد سرت دى

 كول. ېسره لر ريېخلك او سرت ولوځپه خو ږېده د الس او او
 الر نه راكوئ ؟ ېوشوه: ول تنهښپو خهڅده  له
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 ؟ ئځ ېرېچ-
 

 .وځتزار ته ور-
 

یو چا په  شئ. ړنشته او وال ېهغه نشته. اوس بیاهم وایم چ ېوویل چ ېم ليځویل: یو  ېمشر تم شو او و يځپو
 ېویل: په د ېاو و وهیون هګج ېی وتهګخپله  د،ېودر يځشتون نه لري !؟ پو ېڅتزار ه ېمسخرو وویل: نو ته وای

 نه شته. ېك ارښویل: هغه په  ېپام په كار دى! او و رډې ېخبرو ك
 

 به نه وي. اىځ ېڅه ې: زه وایم چړورك وابځ چا
 

 شیطانانو! تاسو وژلى نه وي !؟  شوى! ؟ ... ړ_م
 

 و. ىړو هځمو ولس له من ې_ نژد
 

 .وېږتزار وژلى، پوه تاسو
 

 ؟ هڅ ېیعن رىېسرت ېچ ېږې! ته پوهریهې؟ سرت ېی وكڅته -
 

 سره په خبرو بوخت و. روېدرلوده، له سرت ېی یرهږ ۍنر ېچ اډیو بو اىځبل  یو
 

به  ډۍوډاغوندئ او  ېاغوستي، سبا به شخصي جام ېجام يځ. تاسو نن پواستویوطن خلك  ېد همد ولټ_ 
! ... كه تاسو كار هښاخته یو،  ېنن پر ږمو ېچ ئېږدرد اخته ك ې! بیا تاسو په همدډۍوډنه كار شته او نه  ئ،ړغوا
 ؟ .... ئیاستئ باید ووژل ش يږو ېباید وویشتل شئ ؟ او دا چ ئ،ړوغوا ډۍوډاو 

 

سره  - سره ېی ونهږشي. غو ېتود ېی ښېپ ېچ دلېورو پورته غورز -شوي وو او ورو  هړسا روېسرت د
 ېچ ېك روڅېپه  روې. دسرتېچیچل ونوښپه غا ېی ډېشون ېیخ وهل ېاو خپل ېولګډژر  -ژر  ېی ګېستر دل،ېكارښ
 ېی ګېچیچل او ستر ېی ونهښغا ،ېدېلیدل ك ښېاو حماقت ن ۍ، ناامید ۍوو، د مایوس وليړتور ا وړس ېی ونهګرن
په  ېدوى ی ېخپله كینه، چ ېاندړخلكو په و ېد د يړغوا ريېسرت ېچ دهېكارښ ې. داسېو ړېك ښېخ ېك مكهځپه 

سره سینه په  روېستومانه وو. خلك له سرت يړست ولټ. يړنه ك ندهګرڅوو،  يړك ړته ا دوېدر ېهوا ك هړس ېد
 .دلګېورول روېلیكو د فشار له امله په سرت یوناكله به د وروست وو او كله ړسینه وال

 

 ارام!-
نیولى او  ږد دوى خبرو ته غو روېالسونه نیولي وو او له دوى سره په خبرو بوخت وو. سرت روېكسانو د سرت ینوځ
 الس مه وهه! وپكټته وویل: په  وانځواال  ۍیو خول ريې. یوه سرتېدېكارښ ېدلېشرم ېی ېرڅې
روسیه له  ېچ ېی یراوست ېكه جالد؟ ... ته ی ېی ېرېویل: ته سرت ېوواهه او و رټټورو په  وتهګپه  وانځ خو

 روسیه! ېكه نه؟ ولس یعن ږېوژني، پوهی ېخو اوس ولس درباند ؛ېوسات خحهڅ منښد
 نه كوو. ېزډ ږ: موړورك وابځ ريېسرت

 تزار وویني .... ېچ يړدى او غوا ړروسي ولس دلته وال ورهګ_ مخامخ و
 

 ؟ړې: ته نه غواهړك ېیو چا د ده خبره پر 
 

 به وشي؟ .... هڅ ي،ږېږد چارو په هكله له تزار سره وغ ېچ يړكه ولس وغوا-
 

 .مېږوویل: زه نه پوه ريېسرت 
 

 د خبرو حق نه لرو. ږوویل: مو ريېبل سرت یو
 

 وكتل . ېته ی ېمكځاو ېښوك لىېاسو ړسو ېبیای
 ؟ې: وروره! ته د )بازان ( نه یهړوك تنهښپو ۍپه مهر بان خهڅله خپل مخامخ كس  ريېیو سرت اپهڅنا
 ؟ېی اىځ( یم .... ته د كوم وفسكګنه د ) پاس-
 

 ېپه مخ ك ېد لیك روې. خلك د سرتېپورته واچول ېی ږېاو ېوخندل او خپل ېی سړك سړیم. او په كزه د )بازان ( -
به ستانه  رتهیشول او ب ېریبه ل ږ. لدلګېل روېپه سر ت لي،ښن بروډپه  ېچ رڅېپه  پوڅاو د سیند د هغو  دلځېخو

 ېهدف درلود او نه ی انهښرو ېنه ی ي؟ړغوا هڅ اودلته راغلي  ېول ېچ دلېهم نه پوه ېخو ان په د ېینځشول، 
كسات  ېواى او له چا نه ی ىړپه چا تش ك ېی هړوو؛ خو ز يږاو د غچ اخیستلو ت دلېخور ې! یوازېتنښغو ېاكلټ

 ولټاو  يړستومانه ك ۍیخن ېسارېبدمرغه كسان وو، ب ريېد دوى غوسه نه پاروله. سرت روېاخیستى واى؟ .... سرت
بجو  لوروڅد سهار له  ږ. دوى به ویل: مودلېك دلېاور ېی ونهږغ پاړد ك ونوښاو د غا دلېزړشان ل په وڼد ونو د پا
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به هم  ږشئ، مو ړشه .... _كه تاسو وال ړاو م هړك ېدږاو ښېیو، لوى مصیبت دى! _ پ دليېتر اوسه دلته در خهڅ
 ته ستانه شو.  وټخپلو تودو كو

 دي؟ ېبج وڅ -
 . ېدوه بج -

مه تم  رډې - خبرو د خلكو غوسه كموله. منوډاډاو  ڼېیاست؟ د ده جدي ب ړوال ېله پاره دل هڅمشر وویل: د  يځپو
غلى  ږمشر ل يځپو ئ؟ړوك ېزډ ږ: بیا به په موهړوك تنهښپو وانځ. یوه يېږورځستاسو له السه  ځ... پوئېږك

مالمتول، چا  ريېپورته شو، چا سرت ږ: كه امر وشي ، هو! د خلكو شور او زوړورك وابځ ېشو او ورو ی ېغوند
له  هڅد  ؟ې: ولهړوك تنهښتك سور و، پو ېمخ ی ېچ يړس ګبوخت وو. یوه ج اووځپه كن ېینځاو  ېكول ېمسخر
نیولى و، ستومانه  ږد خلكو خبرو ته غو روېامر ومنو. سرت يځباید پو ږمشر وویل: مو يځكوئ؟ پو ېزډپاره 

 واى! .... الىڅښ ېتود چاى م ږشا او خوا كتل یوه وویل: دریغه ل ېژر به ی -او ژر دلېكارښ
 

 ؟څښې ېپورته شو: زما وین ږغ لىړغم ل یو
 : زه خو حیوان نه یم!ړورك وابځپه غوسه  ريېسرت

دوى د  ېكوله چ هڅخلكو ه روډې. ېو یرځوو،  ړكتار وال ګنڅپه  ګنڅ ېته چ روڅې روېد سرت ګېستر ېرډې
شوي وو او د دوى په  لړقاغوشونو په شان ت يځد پو ېچ ېك ونوړاو د دوى په ز يړپه اور تاوده ك ېتلوس ېخپل

خلكو ته د مجسمو په شان  ېري چېوو، د انسانیت احساس وپاروي. سرت كډ یاتوټد نظامنامو په چ ېمغزونو چ
 . ېدېیرډ ېپر له پس ېبرته ستانه شي. د خلكو خ وټژر خپلو تودو كو ېیوه هیله درلوده چ ېیواز دل،ېكارښ

كار نشته،  وروي،ځولس  هږیاستئ؟ تاسو د روسي ولس بچیان یاست! لو وكڅ! تاسو روېور وویل: سرت یرهږ یوه
دى؟  وكڅ. ولس ئړوك ېپر ېزډ ېچ ىړخو تزار تاسو ته امر ك ي،ړنشته، اوس له تزاره مرسته غوا ډۍوډ

ي. تزار تاسو له ولس سره ړخپل غم نه خوري، ستاسو هوساینه هم غوا ېاو پلرونه! ولس یواز هڼستاسو ورو
 !وئڅغو ېریش ېتاسو خپله، خپل ئ،ړفكر وك ږته رابولي. ل ېاو پالروژن ېتاسو ورور وژن وي،ګجن
او د ده خبروته  يړك ندړوځسرونه  ولوټپارولي وو.  ريېاو خبرو سرت ېرڅېمهربانه  يړس یريږسپین  ېد د

 یريږایستل. یو چا سپین  ليېاسو ینوځاو  ېتائیدول ېخبر یريږد سپین  ولوځد سرونو په خو ینوځنیولى وو،  ږغو
په مخه  ېد لیك روېتونه درلودل او د سرتېبر ګڼونه او  هګج ېافسر اوري. افسر چ ېد ېخبر ېته وویل: پام! چ

 شئ! ړ: خواره شئ، والېو او ویل ی ړوال ېك
 وایم...... تا ته  ؟ ېوای هڅدا ته  -
 

په  ېی ېاو پوند ولګج امونهګ ېورو ورو ی ،ېدرلود ېی ګېخونده ستر ېاو ب ېردګ ېو چ ىړس وربڅ افسر
په اشاره خلكو ته  وګافسر، د ستر روېسرت ینوځوو.  ړ( والۍپه شان )تیارس یوړد ك یرځنځد  ريې. سرتېوهل مكهځ

 !ۍ: تیارسهړك ېاو ناره ی دېودر ېاندړو ږ. افسر لېكول ېښېد افسر پ ینوځاو  ودهښور
 خواره شئ! ې. افسر وویل: امر كوم چدلېاو بیا وچ كلك ودر دلځېوخو ږل ريېسرت

افسر ته  ولوټ. دهیرډیورو ورو  ېی رهېو او شم كډمیدان په خلكو  ولټ. دلې. خلك نه خورلهښراوك ېخپله توره ی او
 سارىې. خلكو بېارلڅ ېد خلكو خول ېی وګخونده ستر ېاو ب ېدېاور ېلځاو كن ېخبر ېپه كركه كتل. ده د خلكو بد

. له ورولځاو ان غیر انساني وه، دوى  ایهځ ېب ختدا و ېهغه چوپتیا چ روېد سرت كهځو؛  ىړك ړجو ږشوراو زو
 ورهګهغه و -له امره هم د خلكو د وژلو له پاره تیار دي ....  ېدوى ب امر لرئ؟ زوډ: د ېكول ېتنښپو ېیو بل نه ی

و،  دلىېد خلكو غیرت پار ؟ېله پاره چمتو شو ېوژن يړاى ... اى ... زوروره د س سته،ېو ېخپله توره ی ېچ
خپله توره  ېی هړوالوت او په بی ېی ګمشر، افسر ته وكتل او رن يځ. پوېدېرډې ېاو چیغ ېو ېشو ېكم ېمسخر
 ګېاو ستر ېدلېسړپ ېتورمچي غومبورپورته شو، خلكو تورمچي ته وكتل، د  ږد تورم )شیپور( غ اپهڅنا .هښراوك

نه  تهېښنه ت ګ. له مرړك رهېچاپ ږسره د تورم غ ېاو كرك لوځنارو، چیغو، كن وګ. خلكو په جېدېك ټېپ ټېپ ېی
د  ىړس یرىږخو هغه سپین  ل؛ښنورو هم خپل مخونه په السونو وپو ینوځ دل،ېولو مكهځتنه په  وڅ داى،ېشواى ك

 وپكټ روېویل. سرت هڅ ېته ی روېاو سرت ېكول ېخبر ېكتل. ده پر له پس ېته ی روېو او سرت ړوال ېپه مخ ك ولوټ
 تهښك ېینځاو  ګېج ېینځمنظمه نه وه.  هښ. د برچو كرړېخلكو په لور كتار ك د ېی ېاو د هغو برچ لړپورته ك

او د  ېدېزړپه كلكه ول ېكوئ؟ برچ هڅوژونكو!  يړس -. ېو ېد خلكو سینو ته نیول شو غهېپه ن غېبیا ن ېینځ ،ېو
. تلښباغ په دیواله او ېورو ورو بیا د نژد ېینځشول.  پیانټنور  ګڼاو  ړكتارونه جو وړپورته شو. بیا د م ږغ زوډ

 د،ګېو، ول ړزینه وال ینهګد باغ د دیوال په لر ې... هغه ماشوم چ ېشو دلېاو بیا هم واور ېشو دلېواور ېزډبیا 
كفارو! ....  -. دهېته ولو ګنڅدرلودل، د ده  ېی تانښوی ګڼونه او  هګج ېچ هښځشو. یوه  ندړوځ وښاو په پ دېولو

پیدا  نټوا ږل ځتر من روې. د خلكو او سرتلړخلك په كورو ننوتل او نور په شا وال كوتش شو، د وروستیو لی ږمیدان ل
 ډوګ - ودګنور به  ېینځ غاستل،ځورو  ېاو د خلكو په لور به ی دلڅېكسان به پا دليېلو ېینځو.  كډ وړپه م ېشو چ

و.  رډیبوى  ېوو، د وین اتهیا ستوني ستغ پر ګنڅپه  ،ېمخړكسان پ رډې. ېكول ېپه وینو سر ېبه ی ېتلل او واور
   د سیندونو د تودو او ېدا بوى په دوبي ك

 ېچ ېهمغس ېکوله او د تخیل قوه ی ړیاویبوى د كسات اخیستلو روحیه پ ېاوبو بوى ته ورته و. د ینوګمال
 ېكول، كركه ی رويګېكوله. خلكو ز ېالر ېد نورو وژل وي، ب ېكار ی ېاو نور هغه كسان چ ريېقصابان، سرت
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وو او  ړحركته وال ېب رڅېپه  وړم دلكه  اىځبه په خپل  ريېخو سرت ؛ېوهل ېی ېنار ،ېكول ېی ېلځكن ندوله،ګرڅ
 وګشواى كوالى. د دوى په ستر ېووهي؛خو نه ی ېنار يړدوى هم غوا ېچ دهېكارښ ې. داسېچیچل ېبه ی ډېشون

ته ورته  وړوګ_ كوچنیو تورو غار -دوو كوچنیو ېمخونو ك روېاو د دوى په سپ ېدېښېنه بر ښېد انسانیت ن ېك
و احساسات د نورو وینو تویول ېوینو په دوى ك كهځقصداً وینو ته نه كتل؛  دوىنه لیدل. یا به  ېشى ی ېڅه ېچ ،ېو

د  ېاو مغزونو ی ونوړز ېچ ېخو په خلكو ك ؛ېدېك ې_ سر- ېسر ېخول وپكوټاو د  دلېپارول.ال هم غشي ور
. یو دهېك دلتفاوتي، نه لی ېیا ب طرفيېوو، ب دليېاور ېدرواغ ی رډېوو او  اللىګ اوړركډېزرو او زور د واكمنو 

 ېونه وژل شوم چ كهځوویل: زه  ېاواز ی غونيړاو په ژ دڅېدرلوده، پا ېی یرهږ دهږاو او ګېستر ېبور ېچ يړس
تنه د هغه نفر په لور  وڅبوخت شول.  ولولوټپه  پیانوټاو  وړاو د م دلځېحقیقت ویلى و... خلك بیا وخو ېتاسو ته م
او خبرو  تنوښ. دوى ال هم د خپلو غوړېك ېپر ېخبر د ده ېی سورواو په نارو  دهږېسره غ روېله سرت ېورغلل چ

او دا  ىړك ېكار ی نېړكركجن او كرغ رډې ېوپوهوي چ ېپه د ريېكوله سرت ېی هڅپه بري ایمان درلود او ه
 وورته وكتل ا ېی یرهځپه  سته،ېسره مرسته كوي. افسر خپله تومانچه وو ېله ساتن ۍرحم ېد فساد او ب ېی روتنهېت

او  ګېستر ېبور ېچ ىړشول. هغه س ېرینه ل روېله سرت ړېله بی ېپه لور روان شو. خلك ورو او ب ېلډ ېد د
به دا  هګنڅورته وویل:  ېی لوځاو په كن ېودښافسر ته و ې. ده شا او خوا ویندځېدرلوده، ونه خو ېی یرهږ دهږاو

ورته  ېی ګېستر د،ېمخامخ ورته ودر افسر ئ؟ړتبرئه ك انځبه  هګنڅاو  ئږوتو خهڅتور داغ له خپل وچولي 
په  ېمخړاو پ ېشو ېسست ښېپ یرورږ. د دېرخڅد قاتل تر الس و ږغ زوډ. د ړك دږورته او ېاو الس ی ړېك ګېبر
وه... یو  ېتومانچه نیول ېی ېاو په بل الس ك ولهګډده په یو الس توره  ،ړ. خلكو په قاتل یرغل وكدېوغورز مكهځ

 ده،ې_ پورته غورز -پورته رڅېاو د یاغي اس په  ېوهل ېی ېنار ېافسر چ د،ېسره ولو وښپ هخوار ماشوم د افسر ل
 .ېورته كول ېی ېلځواورو ویشت او كن لوړ. خلكو په وینو لهړك هښخ ېك هګېډخپله توره د هغه په 

په  ږسره مخامخ ولید، ل وپكوټد غشو او  انځ ېبیا ی ې. خلك چلګته ودان ېد ده مرست روېسرت وڅمشر او  يځپو
 ږخونده غ ې. بیا د تورم بهړك هښخ ېك هګېډد ماشوم په  ېاو بیا ی ولهګډسر خپله توره واو خواره شول. اف لړشا ال

شي او هره خوا  یرځنور هم ورته  ېچ ولڅه ته ېد ېی ېاو لیدونك ېپارول ګېستر ګشو. د وینو سره رن ګج
 وویني. ېوین

 ږ. افسر لولټل ېیوه خوا او بله خوا كتل او ژوندي هدفونه ی ېوو؛ خو ورو_ ورو ی ړالهم )تیارسئ( وال ريېسرت
 .ودښنه  ېپر وابهځ ې... خلكو هم ب ړېك ړېپه شان رمبا ارویوڅاو د  هړك هګج ېخپله توره ی د،ېبیا ودر ېاندړو

 _جالده!
 

 وژونكو! يړ_ س
 

 شو. دلېواور ږغ زوډ ېپرله پس ېلځ وڅاو د  لړخپل بریتونه تاو ك ده
 

 ینوځد وژل شویو كسانو وینو ته كتل او  ینوځوو .  رډې رګاو مزدوران او كسب ږل رانګوو. كار كډپه خلكو  ونهټوا
 ليېاسو ولوټكوله.  ېهیله ی وېښژر شا اوخوا كتل او د نویو پ -ماشومانو او نارینه وو ژر وښځساتونكي وهل. 

 ېتنښپو ېنه ی رانوګكار پيټ ږ. له لېكول ېوژنو كیس وا وېښپ یوړد خون ېاو یو بل ته ی ېیي كول ېاوځایستل، كن
 خهڅوژنو  ېله د ېدا تمه درلوده چ ولوټاو كور ته هم نه تلل؛ خو  ي؟ړوك هڅ ېچ دلېنه پوه وكڅ، هی ېكول

 وشي. هېښپ ېوروسته به ضرور نو
 

ژوند كاوه. دولت، حكومت، قانون، د چارو مشران او خپل  ټغرایزو په بنس ېد طبعی ېپور ځېتر نن ور دوى
 دوى ساتي او هغه قانون دى  ېیو لوى قدرت شته چ ېپه ژوند ك ېفكر كاوه چ ې. خلكو داسژندلېسم نه پ ېحقوق ی

 ساتل. ېسا وركوله او هوسا ی ېدوى ته نو ګفرهن ېد
د )هغه ( د قهار قدرت په  ېی ایونهځ. د عادت وراسته بندونه مات شول او دهړېون ڼۍفكر ما هړد زا اپهڅنن نا خو
په  ېو، هر وخت به ی ېژوند د )هغه( په الس ك ولوټاو نه قانون. د  ژاندهېحق پ ېنه ی ېوسه ولیدل چ ېب ېاندړو

او  ېخبر ېیچا سره ی. هیچا د ده مخه نه شواى نیوالى، له ه لړو هځپه اندازه وژل او له من تیاړاو د ا هښخپله خو
. دى د ېوبولړیي د خلكو په وینو خ ېمكځاو  كولډ وړپه م ېی ونهټوا ارښد  ،ېو ېپخ ېی ېمشوره نه كوله، ستن

 یود ساتلو له پاره  انځد  ېچ كولړته ا ېد ېخلك ی ېدا چ هډكوله اولن ېبه ی رهېییزه و لهډو،  ىږتویولو ت ېوین
 .يړاقدام وك

وشوه :  تنهښپو خهڅله ده  ولځخو ېاو خپل سره السونه ی ېلړپه وینو ل ېی ېروان و، جام ىړس كىډلن ورب،څ یو
 ؟ ېی پيټ
 

 یه! -
 

 د چا دي ؟ ېدا وین -
 

 د نورو كسانو . -
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 ډاډ ېپه )هغه( ی ېدي چ ېنه دي، د هغو كسانو وین ېویل: دا زما وین ېوكتل او و ېخلكو ته ی د،ېودر اپهڅنا
 درلود...

 ېچ دهېكارښ ې. داسدلګېاو په دیوالونو ج دلېتښت خهڅپه متروكو وهل، خلك له دوى  ې. خلك یدلېراورس سواره
په  رتهېاو ب ېدګېج ېمتروك دل،ېخندل. په اسونو پورته _ پورته غورز ېی سړك _ سړمست دي، په ك ريېسرت

 او حیوانه؟ ېما وه ې: ولهړوك ېی تنهښبیا پورته شو او پو ېمكځ. یو وهل شوى له ېدټېیټخلكو 
او  دېپورته شو او ولو مكهځپه  ېلځ ېوویشت. بیوزلى دوه_ در ېاو دى ی ړكوز ك خهڅ ږېله او وپكټ ريېسرت
 خندل. ېپر ريېسرت

 كوي؟ هڅحال دى؟ ... دا  هڅپورته شو: دا  ږیوبل چا غ د
پیدا  ېسا ی ېاو نو دلېورو ژوندي ك -فكرونه ورو_ ېو، د خلكو ویده او وروسته پات ږشور او زو سارىېب یو

 كوله.
 ه؟ړوك اځته كن ريېسرت ېی ې! ولئړاجازه راك -
 

 _ هغه وواهه!
 

 شوى و! هښوګ_ خو دى به 
 

په غوسه و او له  رډې رګبوخت وو. كار لوړالس په ت ېپټد  رګاو یو زده كوونكى د یو كار ښځېدوه  ېیو كور ك په
تش الس په  ،ځور اڼپه ر ږ. موويګتور ل ږو؛ خو د نظم ساتونكي په مو انهښهدف رو ږ: زمودهګېسره بون انځ
دوى به همغه وخت ویلي و  ،ېو ېلیكل ورته ېد مخه عریض ږخبر وو، مو ېروان وو، ان وزیران په د ېونوكټوا
 ...وځراو ږمو ېچ دلېپوه ېپه د ولټ راوتو؟ ېبه ول ږاجازه نه شته. كه دوى ویلي واى، مو ېچ
 لیكلي وو؟ هڅمو  ې: په عریضه كهړوك تنهښپو اډبو یو
 

په مخ  ېد وطن چار هګډپه  ېاو له هغوى سره د اكيټكسان و ېینځ هځد ولس له من ،ېتزار د ې_ لیكلي مو وو چ
 ولس برباد شو. ه،ړیوسي، د ده شخصي كاركوونكو او نوكرانو روسیه ورانه ك

 مو لیكلي ... هښوویل:  اډبو
 شو. لړوت پټ رګدكار

 پوه شول... ولټ ېشول چ هښنه لري،  هګټ هڅدا الریون  ېمننه، ما د مخه هم ویلي و چ رهډېودان! _ كور
 .ړوال او
 

 ...؟ېدېمو واور ېتنښ_د خلكو غو
 

 .تهښژوبله واو ګمر رهډېووژل شول،  رخلكډې -
 

 و. _ نن د هغه وار
 

 _ سبا به زه...
 

 شي... داىې_ ك
 

 هو... --
 

 خبر نه وي؟ به ) هغه( تیاښر ېشپ و: ته وایي چ پګ اىځبل  یو
 

 لري؟ هګټ هڅ ېوي نو شته والى ی ې_ كه داس
 

 ېلمب ېد توپونو ترخول دل،ې. اسونه ششنړاور بل ك ېی ونوټاو په وا دېراورس ځخلكو د خورولو له پاره توپچي پو د
 خندل. روېاو سرت ېوتل
 ونیوه. ېی ږشول اوغو یرځشو. خلك  دلېواور ږغ ېچاودن ېستر ېد یو اپهڅنا

 یو چا ورو وویل: بله چاودنه....
 شو. كډبیا په خلكو  ټوا

 ؟ېرې... چ ؟ېرې_ چ
 

 .ېك اپوټ_ د واسیلوفسكي په 
 

 ده؟ېواور ږ_ تا خپله غ
 _ هو!
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 دي. ېنیول ېی ېرمېوسلو ز د
 

 _ اه!
 

 دي.... يړكړجو ېاو مورچلونه ی يړك ېهم پر ېمزي ی رافګ_ د تل
 

 .هښ_ 
 

 ر؟ډېدي كه  ږل
 

 .رديډې_ 
 

 د وینو كسات واخلي. وړم ېد د ې_ واه ...واه دریغه چ
 

 هملته ورشو. ېچ ئځ_ 
 

 .وځ ېچ ئځ_ ایوان ایوانو یچ! 
 

 ده... هښ_ 
 

د ولس، د انساني ژوند، كار  يړغوا ېچ وكڅ: هرهړك هړجو ازهګان ږپوري غ هړد چا په ز ېتیاره ك ۍامنښ_ په ما
خپل  ېله پاره په كار او مبارزه ك ۍد راتلونكو خلكو د سوكال يړغوا ېچ وكڅهر  ي،ګېږله پاره وجن ۍاو خپلواك

 شي. ېد ډاو غون يړوك ېمرسته د ندي،ښسر و
 .لړورك ك ېپه تیاره ك انونهځ هړ_ بی- هړپه بی ینوځاو  لګخلكو ورودان روډې
 دى؟ دلىېپار هګنڅولس  ېچ ورئګ_ 

 

 دى! ې_ حق ی
 

 شي ...هو! ړجو _ قیامت به
 

 انونهځاوتلوسه وه،  رهېو ېی ېك ونوړخپلو كورونو ته تلل، په ز دل،ېاو ورك دلېخلك خور ېپه توره تیاره ك ېشپ د
دا وخت  باید د لیونیانو او مرییو واى. ېچ دلېورو د خپل خوار ژوند په علت پوه -او ورو_ دلېكارښ ېورته یواز

 .يړونغا ټېته، م ارك هښد بدلولو له پاره هر  ېوضع ېد د ېدوى چمتو وو چ
له پاره  وګټخلكو د خپلو  ېتوروالي هغه كمزورى پیوستون چ ېوو. د وليړاو چوپتیا خپل تور وزرونه غو ېتیار
 ېك هڅه ېپه د ،ېنه و ګېانړد ایمان و ېی ېك ونوړپه ز ې_ ورو شالوه. هغه كسان چ--و، ورو  ىړته ك ځرامن

 كورونو ته ورسوي. انونهځژر  ېوو چ
 ال نه وو بل شوي. _ سواره راغلل! راغونهڅ ټتیاره وه؛ خو د وا رهډې ېچ ېسره له د

 ېكوك روې.سرتلګپه خلكو ودان ېی رڅېپه  ناېښاو د بر تهښراواو لهډد سورو یوه كمكي  خهڅ ډېنڅله  ټد وا اپهڅنا
 ېدېښېبر ږل ېتور ېپه تیاره ك ې. د شپورولځ هونږد خلكو غو پوڅكوكو مالیخولیایي او غیر انساني  ې. د دېوهل

 .دلېكارښاسونه كوچني  ېاو ان دا چ
 :دلېپورته ك ونهږغ وزارونوګ ېتورو د پرله پس د

 وولئ. ريېسرت ي،ځالس ته در ېچ هڅ! كسات واخلئ او په هرروګ_مل
 

 !تئښ_ وت
 

 !ئړپورته ك ېبرډ! روګمل _
 

 .دلېاو ششن دلېاسونه غورز دل،ېرالو ېیو په بل پس ريېسرت
 مرسته...!… : مرسته ړېك ېیو افسر نار

 كهډ وړم په مكهځتش شو.  ږبیا ل ټ. وادلېاو لو دلېكرټیو له بل سره  غاستل،ځشو. خلكو  ولږتورم وغ سمالسي
 .دلېرارس ونهږغ ګد اسونو د رات خهڅ ېریله ل ده،ېكارښ

 ؟ېشوى ی پيټ! ریهګ_ مل
 

 شوى. ېپر ېم ږ_ یو غو
 

 !يېږنه ك هګړالس ج_ په تش 
 شو. دلېواور ږدروند غ زوډد  ېپه چوپتیا ك ټوا د

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 12تر 12 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 

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

 شوي. يړ_ دا د شیطان اوالده تر اوسه ال نه دي ست
 

 روىګېیو ز خهڅ ې. له نژدېوشو ېزډنه و؛ خو كله _ كله به  تځښخو ېڅوه. ه ړو ۍچوپتیا د حیران ټوا د
 ...غاستلځشو، چا و دلېواور

 

 ؟ېشوى ی پيټ_ یاكوفه! 
 

 نه یم ژوبل شوى. رډې_ پروا نشته! 
 

 ولوټونیو. یو د  ېی ټوا ولټووتل او  خلك لهډشوي وو، بیا یوه  ټسواره هلته پ ېچ خهڅ ېبرخ ۍله كوزن ټوا د
 .دوږ هړدولت ته غا خهڅسر له نن  ى،ړخپل ژمنه په وینو السلیك ك ږ: موېروان و او ویل ی ېپه سر ك

 .ژندلېراوپ هښ انونهځوویل: هو! روحانیونو  بل
 !وړهیره نه ك كلهېڅه ځبه دا ور ږ_ مو

 

 ږشور _ زو هښ ېی ېپه چوپتیا ك ېپه خبرو بوخت وو او د شپ ېكسانو په خپلو ك وڅ_  وڅروانه وه،  هړپه بی لهډ
 و. ىړك ړجو

 

 خلك ووژل شول؟ ناهګ ېب ومرهڅ_ 
 

 ؟ هړوك هګټ هڅ دوېوژل ك ې_ د
 

تاسو  كهځ ئ؛ړك ېبه ی رهېشو: مرییو! ه ګج ږغ دلىېزړ. یو لوړنه ك رهېوخت ه ېڅاو ه وكېڅبه ه ځ_ یه! دا ور
 لري؟ یاكوفه! غلى شه. تښارز هڅتاسو ته  ېوژل شوي. د نورو وین ېخو نه ی

 

 بیا هم په مخ روانه وه. لهډ. دهېرډېتیاره او چوپتیا  ټوا د
 

ته دوه تور هیكلونه ولیدل شول، یو  ګنڅ راغڅ. هلته د ېدېراخور ټپه وا ګېانړو ېشن خهڅ ۍكړیوه كور له ك د
 ېی خهڅ ېمكځله  ېشوى و. لكه چ ټیټوه او بل په هغه ور ېولګل هډډ ېته ی ګنڅ راغڅناست او د  مكهځپه 

 : یلسا او غمجن اواز وو ېپه نیول ېله پاره ی لځ میپورته كاوه او د دو
 

 _ مرییو!
 

 یپا
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