ﮐړﮐۍ
ډاﮐټﺮ ﺷﺮ ﻳﻔﻪ ﺷﺮ ﻳﻒ

د ﺳﺮﻳﺰﯼ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ :
هﻐﻪ ګﺮان ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﯽ ﭼﯽ ﭘﻪ ﻟﻨډو ﮐﻴﺴﻮ ﮐﯽ ﺗﻴﻢ  ،ﭘﻼت  ،او ﺑﺤﺮان ﻳﺎ ﮐﺎﻧﻔﻠﮑﺖ ﻟټﻮﯼ /ﺧﻮښﻮﯼ
 . ،ﻣﺎ ورﺗﻪ ﭘﻴﺸﯽ ﻧﻪ دﯼ ﮐﺘﺎر ﮐړﯼ  ،ﺑﺤﺮان ﻧﻪ دﯼ ﺑﺮ ﺳﻴﺮﻩ ﮐړﯼ  ،ښﻪ او ﺑﺪ ﻧﻪ دﯼ ﺳﭙړﻟﯽ او
ﭘﺎﻳﻠﯽ ﻧﻪ دﯼ ﮐښﻠﯽ  .ﻣﺎ دا ټﻮل ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﯽ ﺗﻪ ﭘﺮﯼ اﻳښﯽ دﯼ  .دﯼ  /دا دﯼ د ﮐﻴﺴﯽ دا ﻣﻠﺰوﻣﺎت
زﻣﺎ ﭘﻪ ﮐﻴﺴﻮ ﮐﯽ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮښﻪ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ذهﻦ او ﺗﻔﮑﺮ ﺳﺮﻩ ﭘﻴﺪا ﮐړﯼ .
ځﮑﻪ ﻣﺎ هﻢ هﻤﺪا ﮐﺎر ﮐړﯼ  .ﮐﻠﻪ ﻳﻮﯼ ﻟﻨډﯼ ﺷﻴﺒﯽ ﻣﺎ ﺗﻪ د ژوﻧﺪ د ﺗﻀﺎد ،ﺗﻘﺎﺑﻞ  ،ﮐړﮐﻴﭻ او
ﻣﺎﻧﺎ را ﭘﻪ زړﻩ ﮐړﯼ  .،او ﺳﭙړﻟﻮ ﺗﻪ ﻳﯽ ﭘﺎروﻟﯽ ﻳﻢ  .ﮐﻠﻪ ﻳﻮﯼ ﺗﺸﯽ ﺧﻨﺪا  ،ﮐﻠﻪ ﻳﻮ ﺳﭙﻴﺮﻩ ﻣﺦ ،
ﮐﻠﻪ ﻳﻮ ﺑﻮﯼ  ،ﻳﻮ ﺧﻮﻧﺪ ،ﮐﻠﻪ هﻢ د ﻳﻮﯼ ﺷﻴﺒﯽ ﭼﻮﭘﺘﻴﺎ .....ډﻳﺮ ځﻠﻪ هﻢ زﻣﺎ د زړﻩ او ﻓﮑﺮ ﻳﻮ ټﮑﺮ .د
ﮐﻴﺴﯽ ﮐﺮﮐټﺮوﻧﻪ هﻢ هﻤﺪاﺳﯽ واﻧګﻴﺮﯼ .
ﮐﻪ ددﯼ ﮐﻴﺴﻮ ﻟﻮﺳﺘﻞ د ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﯽ ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯽ هﻢ د ژوﻧﺪ د ﻳﻮﯼ ﺷﻴﺒﯽ  ،د اﻧﺪﻳښﻨﯽ د ﻳﻮﻩ څﺮﮎ
او د ﭼﺎﭘﻴﺮﻳﺎل ﻳﻮﻩ اﻧځﻮرور ژوﻧﺪﯼ ﮐړ  ،ﻧﻮ زﻩ ﻳﯽ ﻟﻨډﯼ ﮐﻴﺴﯽ ګڼﻢ .
ښﯽ دﯼ ﮐﻪ ﺑﺪﯼ ؟
ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﯽ ﭘﻮﻩ ﺷﻪ او ذوق ﻳﯽ .

د هﻴﻮاد د هﻐﻮ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐﯽ د ﻧﻮﻳﻮ ﺷﻨﻮ )ﭘﺴﺮﻟﻴﻮ ( ﭘﻪ هﻴﻠﻪ ﭼﯽ د ژوﻧﺪ ﺗﺮﺧﻪ ﻳﯽ ادﺑﯽ
ﺣﻤﺎﺳﯽ او ﺗﺮاژﻳﺪﯼ زﻳږوﯼ ؟
ﻳﺎ :د هﻴﻮاد ﭘﻪ ﻏﺮو رﻏﻮ  ،ﮐﻠﻮ ﺑﺎﻧډو ﮐﯽ د ﻧﻮﻳﻮ ﺷﻨﻮ )ﭘﺴﺮﻟﻴﻮ ( ﭘﻪ هﻴﻠﻪ
د ) ﭘﺴﺮﻟﯽ( د ﮐﻮرﻧﯽ څﺨﻪ ﻣﻨﻨﻪ ﭼﯽ زﻣﺎ ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﻣﻴﻨﻪ ﻳﯽ د ﭘﺸﺘﻮ ادﺑﻴﺎﺗﻮ ﺳﺮﻩ را ژوﻧﺪﯼ
ﮐړﯼ/ﭘﺎﻳﻠﻠﯽ .
او ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻩ د اﻳﻤﻞ ﭘﺴﺮﻟﯽ څﺨﻪ ﭼﯽ ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دﻩ د هڅﻮاو هڅﻮﻧﻮ څﺨﻪ دا ﮐﻴﺴﯽ ﺑﻪ ﻳﻮاځﯽ ﻣﺎ ﻟﻮﺳﺘﯽ
واﯼ .

ﺗﺶ واټ
د ﺑﺎﻧﺪې هﻮا ډﻳﺮﻩ ﺳړﻩ دﻩ ﺧﻮ ټﮑﺴﻲ ﮔﺮم دى ﺧﻮب راځﻲ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﭙﻪ ﻟﻪ
ﻣﺠﺒﻮرﻳﺘﻪ راﭘﺎڅﻴﺪﻟﯥ ﻳﻢ ﭼﯥ ﺳﻬﺎر وﺧﺘﻪ ﺧﭙﻞ ښﺎر ﺗﻪ ورﺳﻴږم او ﮐﺎر ﺗﻪ ﻻړﻩ
ﺷﻢ ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯥ ﻣﯥ ځﺎﻧﺘﻪ ﻗﺎر راځﻲ ﭼﯥ د ﮐﺎر ﻣﺰدورﻩ ﻳﻢ د ژوﻧﺪ واﮎ
ﻣﯥ د ﮐﺎر ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ دﯼ ﺧﻮب او ﺧﻮراﮎ او ﺗﻔﺮﻳﺢ ﻳﻮ هﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړﻩ
ﻧﺸﻢ ﮐﻮﻻﯼ د ورځﯥ او ﺷﭙﯥ ﺣﺴﺎب د ﮐﺎر ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﮐﻮم ﭘﻪ ځﺎن ﻣﯥ زړﻩ
ﺳﻮځﻲ څﻮﻣﺮﻩ ﮐﺎر  ،څﻮﻣﺮﻩ ﮐﺎر؟ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ واﻳﻢ دا وارې ﭼﯥ ﻻړﻣﻪ ﮐﺎر
`cﭘﺮﻳږدم او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ زړﻩ ژوﻧﺪ ﺗﻴﺮوم
ﻣﻮټﺮوان د ﻣﻮټﺮ ټﻴﭗ ﻟګﻮي د ﻳﻮې ﻣﺴﺘﯥ ﺳﻨﺪرې ﻏږ د ﻣﻮټﺮ ﻓﻀﺎ ډﮐﻮي
او د ﺷﭙﯥ ﮐﺮاري هﻢ ګډوډوي زړۀ ﻣﯥ
ﭘﻪ ﺗﻨګﻴږي  ،ورﺗﻪ واﻳﻢ
ﻟﻄﻔﺂ ﻟږ ﻳﯥ ِټِﻴټ ﮐﻪ

ﻣﻮټﺮوان د ټﻴﭗ ﻏږ ټﻴﺘﻮي  ،د ﺳﺘﺮګﻮ ﻟﻪ ﮐﻮﻧﺠﻪ ﺷﺎﺗﻪ ګﻮري ﻏﻮاړي ﻣﺎ
وګﻮري او ځﺎن ډاډﻩ ﮐړي ﭼﯥ زﻩ ﻳﯥ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﻏﻮږ ﻧﻴﺴﻢ ﻳﺎ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ څﻪ
ورﺗﻪ ﻧﻪ واﻳﻢ
ﭼﯧﺮې ځﯥ ؟
ـ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ
ښﻪ ﺗﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﻳﯥ ؟ زﻩ ﻟﻪ هﻨﺪﻩ راﻏﻠﯽ ﻳﻢ د ﮐﻠﮑﺘﯥ ﻳﻢ  ،ﺧﻮ دا ﭘﻨځﻠﺲ ﮐﺎﻟﻪ
ﮐﯧږي ﭼﯥ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ دوﺑۍ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮم
د ښﺎر ﺳړﮐﻮﻧﻪ ﺗﺶ دي ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ټﮑﺴﻲ ﻟﻴﺪل ﮐﯧږي د ﮐﺎﻧﻮﻧﻪ ﺗړﻟﻲ دي د
ﺳړﮎ ﭘﻪ دواړو ﺧﻮاوو ﮐﯥ څﺮاﻏﻮﻧﻪ ﻳﻮازې او هﻴﺮ ﺷﻮي ﻣﺎﻟﻮﻣﯧږي
ورو د ﺷﻮﻧډو ﻻﻧﺪې واﻳﻢ ښﻪ ؟
ﻣﻮټﺮوان ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو راځﻲ
ﻳﻮﻩ ﻟﻮر او ﻳﻮ زوﯼ ﻟﺮم ﭘﻨځﻪ ﮐﺎﻟﻪ ﮐﯧږي ﭼﯥ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ دوﺑۍ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮم
ﭘﻨځﻪ ﮐﺎﻟﻪ ﻧﻮر هﻢ ﮐﺎر ﮐﻮم ﭼﯥ دﻟﻮر د وﻟﻮر ﭘﻴﺴﯽ ﭘﻴﺪا ﮐړم ﺑﻴﺎ ﻧﻮ ځﻢ زوﯼ
ﺗﻪ ﺧﻮ ﺧﭙﻞ ﺧﺴﺮ وادﻩ ﮐﻮي
ټﮑﺴﻲ روان دى او د دوﺑۍ د ښﺎر واټﻮﻧﻪ ﻣﯥ د ﺗﻮرو ﮐږو ﻟﻴﮑﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺗﺮ
ﺳﺘﺮګﻮ ﺗﻴﺮﻳږي ﺳړﮐﻮﻧﻪ ﺗﺶ دي ﻟﺮې د ﺳړﮎ ﻧﻪ ﻟﺮې د وﻧﻮ ﻻﻧﺪې ﻳﻮ
ﺳﻴﻮرﯼ ﺧﻮځﻴږي ښﻪ ورﺗﻪ ځﻴﺮﯦږم ﻳﻮ ﺳړﯼ دﯼ ډﻧګﺮ او ووړ دﯼ او
ﭼټﮏ روان دﯼ ﻳﺎ د ﺷﭙﯥ ﻟﻪ ﮐﺎرﻩ اوس ﺧﻼص ﺷﻮﯼ دﮐﻮر ﺧﻮا ﺗﻪ روان
دﯼ او ﻳﺎ ﻳﯥ ﮐﺎر ﺳﻬﺎر وﺧﺘﻪ ﭘﻴﻠﻴږي ورﺑﺎﻧﺪې ﻧﺎوﺧﺘﻪ دى
د ﺷﺎګﺮدۍ وﺧﺘﻮﻧﻪ ﻣﯥ ﭘﻪ اﻣﺮﻳﮑﺎ ﮐﯥ ﻳﺎدﻳږي ﭼﯥ د رﺧﺼﺘﻴﻮ ﭘﻪ ورځﻮ ﮐﯥ
ﺑﻪ ﻣﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭼﯧﻨﻲ رﺳﺘﻮران ﮐﯥ ﻟﻮښﯥ ﻣﯧﻨځﻞ او ګﻬﻴځ وﺧﺘﻪ ﺑﻪ ورﺗﻪ رواﻧﻪ
وم رﺳﺘﻮراﻧﺖ د ﻻرﻳﻮ د ﻣﻮټﺮواﻧﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ و د ﺳﻬﺎر ﻟﻪ ﭘﻨځﻪ ﺑﺠﻮ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ
ﻧﺎرﯼ ﭘﻴﻠﯧﺪﻩ او ﺗﺮ ﻳﻮﻟﺴﻮ ﺑﺠﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻳﯥ دوام درﻟﻮد ﻣﺎ ﺗﻪ د دوﯼ د

ﺧﻮراﮎ اﻧﺪازﻩ د دوﯼ ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻮ ﺑﺸﻘﺎﺑﻮﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﺎﻟﻮﻣﯧﺪﻩ هﺮ ﻳﻮۀ ﺑﻪ درې داﻧﯥ
هګۍ  ،دوﻩ درې ﭘﺮاټﯥ او وﭼﻪ ډوډۍ ﻟﻪ ﮐﻮچ ﺳﺮﻩ ﺧﻮړې ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ
اﺷﭙﺰ ﺧﺎﻧﯥ ﻧﻪ رﺳﺘﻮارﻧﺖ ﺗﻪ د ﻟﻮښﻮ د ټﻮﻟﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺗﻠﻢ  ،ﻣﻮټﺮواﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﯥ
ﻟﻴﺪل ﭼﯥ ﺧﻮراﮎ ﻳﯥ ﻣﺎﺗﻪ ﻣﺎﻟﻮم و ټﻮل ﭼﺎغ او ﻏټ ﺳړي وو ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻳﯥ
ﺷﻨﻪ ﺧﺎﻟﻮﻧﻪ او رﺳﻤﻮﻧﻪ ﮐښﻠﻲ وو د ﻟﻮښﻮ د ﻣﯧﻨځﻠﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ ﻣﯥ ﮐﻠﻪ ﭘﺎﺗﯥ
ﺷﻮئ ډوډﯼ ﺗﻪ زړﻩ ﮐﯧﺪﻩ
ﺧﻮ دوﯼ ﭼﯥ ﺑﻪ ﻣﯥ وﻟﻴﺪل زړﻩ ﺑﻪ ﻣﯥ ورﻧﻪ ﺗﻮر ﺷﻮ
هﻐﻪ ورځﯥ ﻣﯥ ﻧﻪ هﻴﺮﻳږي ﮐﺎﺑﻮ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﭙﻪ ﺑﻪ ﭼﯥ د ﺳﺎﻋﺖ زﻧګ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ
ﭘﺎڅﻮﻟﻢ او ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻴﺎرﻩ ﮐﯥ ﺑﻪ رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﺗﻪ رواﻧﻴﺪم  ،ﭘﻪ ځﺎن او ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﺑﻪ
ﭘﻪ ﻗﺎر وم او ﻓﮑﺮ ﺑﻪ ﻣﯥ ﮐﺎوﻩ ﭼﯥ ژوﻧﺪ ﻣﯥ د ﮐﺎر ﭘﻪ ځﻨځﻴﺮوﻧﻮ ﺗړﻟﯽ
دﯼ د ﺧﻮﻟﯥ ﺧﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻣﯥ ﺗﺮﻳﺦ و او ﺧﻮا ﺑﻪ ﻣﯥ ګﺮځﻴﺪﻟﻪ هﻤﺪﻏﺴﯥ ﺗﻴﺎرﻩ ﺑﻪ
وﻩ ﺳړﮐﻮﻧﻪ ﺑﻪ هﻤﺪاﺳﯥ ﺗﺶ و او ﻣﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯥ هﻐﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ﺧﻮاږﻩ
ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﮐﻮل ښﻴﺮاوې ﮐﻮﻟﯥ ﺗﺎ ﺑﻪ وﻳﻞ دا د دوﯼ ګﻨﺎﻩ دﻩ ﭼﯥ زﻩ ﻣﺠﺒﻮرﻩ
ﻳﻢ ﮐﺎر وﮐړم او د ﺧﭙﻠﻮ زدﻩ ﮐړو ﭘﻴﺴﯥ وګټﻢ ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﻣﻮټﺮ ﭼﯥ ﺑﻪ ﻣﯥ د ﺑﺎد ﭘﻪ
ﺷﺎن ﻟﻪ څﻨګﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪﻩ ﻣﺎ ﺑﻪ وﻳﻞ ﻣﺎ ﺗﻪ د ﺧﻨﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻗﺼﺪ ﺗﻴﺰ روان دﯼ ﻟﻪ
ټﻮﻟﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯥ ﺑﺪ راﺗﻠﻞ او ټﻮﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﻗﺎ ر وم
اوس ﻣﯥ هﻢ د ﺧﻮﻟﯥ ﺧﻮﻧﺪ ﺗﺮﻳﺦ دﯼ او ﻟﻪ ﺑﯥ ﺧﻮﺑۍ ﻧﻪ ﻣﯥ زړﻩ ﺑﺪ ﺑﺪ ﮐﯧږي
ﺧﻮ ﻣﻮټﺮوان ﻟﻪ ﺑﻴﺨﻮﺑۍ ﺳﺮﻩ روږدﯼ دﯼ او ﭼﻮرت ﻳﯥ ﻧﻪ دﯼ ﺧﺮاب  ،ﭘﻪ
ﺧﺒﺮو ﻟګﻴﺎ دى
دوﺑۍ ﮐﯥ هﻢ اوس ﮐﺎر ﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﯧږي ﺧﻮ ﺑﻴﺎ د ﺧﺪاﯼ ﺷﮑﺮ دﯼ ﺗﮑﺴﻲ -
ﭼﻠﻴږي زﻣﺎ او زﻣﺎ د ﮐﻮر ګﻮزارﻩ ورﺳﺮﻩ ډﻳﺮﻩ ښﻪ ﮐﯧږي ﻟﻮر ﺗﻪ ﻣﯥ د
ﺳﺮو زرو ﻳﻮ ﺳﻴټ هﻢ اﺧﻴﺴﺘﯽ ﭼﯥ وادﻩ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺗﻴﺎر وي
هﻮاﻳﻲ ډګﺮ ﺗﻪ رﺳﻴږو ﺗﮑﺴﻲ درﻳږي او وار ﻟﻪ وارﻩ درې څﻠﻮر ﮐﺎرﻳګﺮﻩ
د ﺑﮑﺴﻮﻧﻮ د وړﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ د ﻣﻮټﺮ ﭼﺎرﭼﺎﭘﻴﺮﻩ وﻻړ دي

د ﺗﮑﺴﻲ ﻣﻮټﺮوان ﺗﻪ ﭘﻴﺴﯥ ورﮐﻮم څﻮ روﭘۍ هﻢ ﺑﺨﺸﺸﻲ زړﻩ ﻣﯥ ورﺑﺎﻧﺪې
ﺳﻮځﻲ ﺧﻮارﮐﻰ ﭘﻨځﻪ ﮐﺎﻟﻪ ﻧﻮر هﻢ د ﮐﺎر ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﺴﺎﭘﺮي ﮐﻮي د ﮐﺎرﻳګﺮاﻧﻮ
څﺨﻪ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻳﻮ ځﻮان وﺧﺘﻪ زﻣﺎ ﺑﮑﺲ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ اﺧﻴﺴﺘﯽ او د ﻣﯧﺪان د
ﺳﺎﻟﻮن ﺧﻮاﺗﻪ روان دﯼ د دروازې ﭘﺮ ﺳﺮ ﻣﯥ ﭘﻪ ﻟﻮﺣﯥ ﺳﺘﺮګﯥ ﻟګﻴږي
 departureﻟﻴﮑﻠﻲ ﻳﯥ دي ﺗګ
ﭘﻪ ﮐﺎرﻳګﺮ ﭘﺴﯥ رواﻧﻴږم

ﺧﺎﻧﺪاﻧﻪ
ﺧﻨﺪاﻧﯽ ګډ وډ ﻏږوﻧﻪ اورﻳﺪل .ژړاګﻮﻧﻪ ﺧﻨﺪاوﯼ  ،ځګﻴﺮوﯼ او د ﻟﻮﺑﻮ ﭼﻐﯽ  ،ﻣﺴﺘﯽ او
ﻏﻤﺠﻨﯽ ﺳﻨﺪرﯼ ....
ﮐﺎږﻩ واږﻩ اﻧځﻮروﻧﻪ ﻳﯽ ﺳﺘﺮګﻮ ﺗﻪ ﮐﻴﺪل  :ﭘﻴﻐﻠﯽ ﭘﻪ ﻧڅﺎوو د دوړو او وﻳﻨﻮ ګﺮدﭼﺎﭘﻴﺮ
څﺮﺧﯽ  ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭘﻪ ﻣﻨډو راﻟﻮﻳږﯼ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴږﯼ ،دﻳﻮا ﻟﻮﻧﻪ ﻧړﻳږﯼ  ،دوړﯼ د دﻳګﻮﻧﻮ
د ﻟﻮګﯽ ﺳﺮﻩ ﺗﺎوﻳږﯼ او ﺗﻮرﯼ ورﻳځﯽ ورﻧﻪ ﺟﻮړﻳږﯼ او هﻮا ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴږﯼ .
ﺧﻨﺪاﻧﯽ د ﺧﭙﻠﯽ ﻣﻮر څﻴﺮﯼ ﺗﻪ ځﻴﺮ ﮐﻴږﯼ ،ځﻴﺮ ﮐﻴږﯼ ﺧﻮ ﻧﻪ ﻳﯽ )ﺗﺸﺨﻴﺼﻮﯼ (-ﭘﻴﮋﻧﯽ .
وﻳښﺘﺎن ﻳﯽ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺧﻮارﻩ دﯼ  .ﮐﺎﻟﯽ ﻳﯽ ﻧﻪ ﺳﺮﻩ دﯼ ﻧﻪ ﺗﻮر.....
ﺧﻨﺪاﻧﻪ هڅﻪ ﮐﻮﯼ ﻧﻮر هﻢ وړاﻧﺪﯼ ﺷﯽ او د ﻣﻮر څﻴﺮﯼ ﺗﻪ ځﻴﺮ ﺷﯽ ﺧﻮ ﺳﺮ ﻳﯽ دروﻧﺪ
دﯼ  .ﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴږﯼ  .ﭼﺎ وﻳﻠﯽ وو ﺑﻤﻮﻧﻪ دراﻧﻪ دﯼ .ﻧﻪ ﭼﯽ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯽ ﻳﯽ ﭼﺎ ﺑﻢ اﻳښﯽ
وﯼ ؟
ﺳﺘﺮګﯽ ﻳﯽ هﻢ درﻧﯽ دﯼ ﺧﻮ ﺧﻨﺪاﻧﻪ ﻳﯽ ﭘﻪ ﺧﻮارﻳﻮ ﻳﻮ ﮐﻮﻧﺞ ﺧﻼﺻﻮﯼ:
ﮐﻔﻨﻮﻧﻪ دﯼ  .درﻳﺪﻟﯽ ﮐﻔﻨﻮﻧﻪ  .ﺧﻮځﻴږﯼ  .ﺧﻨﺪاﻧﻪ ﻧﻮ رهﻢ هڅﻪ ﮐﻮﯼ ﺳﺘﺮګﯽ ﺧﻼﺻﯽ
ﮐړﯼ .

ﻧﺮﺳﺎﻧﯽ دﯼ  .ﻳﻮﻩ ﻳﯽ ﺧﺎرﺟﯽ دﻩ  .ﺟګﻪ ،ﻧﺮﯼ  .ﺧﻨﺪاﻧﻪ رﻧګﻮﻧﻪ وﻳﻨﯽ  :ﺳﭙﻴﻦ ﻏﺎښﻮﻧﻪ ،
ﺷﻨﯽ ﺳﺘﺮګﯽ  ،ﻃﻼﻳﯽ وﻳښﺘﺎن  .ﺳﭙﻴﻦ ،زرﻏﻮن  ،ژﻳړ.
ﺧﻨﺪاﻧﻪ ﺳﺮﻧږدﯼ ﮐﻮﯼ .
ﻣﻪ ﺧﻮځﻴږﻩ !
ﻏږ د ﺑﻠﯽ ﺧﻮا ﻧﻪ راځﯽ  .ﺧﻨﺪاﻧﻪ د ﻏږ ﺧﻮاﺗﻪ ﺳﺘﺮګﻪ ﺧﻼﺻﻮﯼ :
ﺧﺎﮐﺴﺘﺮﯼ ټﮑﺮﯼ د ﺗﻮرو وﻳښﺘﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ .
ﻏږوﻧﻪ ﻟﺮﯼ ﮐﻴږﯼ :
هﻮ ﺧﻮارﮐﯽ ﻧﺎوﯼ دﻩ .
ـ ﺑﯽ ﻻس و ﭘښﯽ ﻧﺎوﯼ .
ﺑﻴﺎ ﻧﻮ ﺧﺒﺮﯼ اورﯼ ﺧﻮ ﻧﻪ ﭘﺮﯼ ﭘﻮهﻴږﯼ .
د ﺧﻨﺪاﻧﯽ ﺳﺘﺮګﯽ ﭘټﻴږﯼ .
««««««««««««
د ﻣﻴﺮوﻳﺲ روﻏﺘﻮن ﭘﻪ دهﻠﻴﺰوﻧﻮ ﮐﯽ ﻧﻦ ﺧﻠﮏ ﻧﻪ ښﮑﺎرﯼ  .ﻳﻮ ﻧﻴﻢ وارﺧﻄﺎ ﺳﭙﻴﺮﻩ
ﻣﺨﻮﻧﻪ د دروازو ﺗﺮ ﺷﺎ ﻟﻴﺪل ﮐﻴږﯼ  .د هﺮﯼ ورڅﯽ د ﭘﺎﻳﻮازاﻧﻮ د ګڼﻪ ګﻮڼﯽ ؛څﺮﮎ
ﻧﻪ ﻟګﻴږﯼ  .ﺧﻮ ډاﮐﺘﺮان او ﻧﺮﺳﺎن دﯼ ﭼﯽ د ﻳﻮﯼ ﮐﻮټﯽ ﺗﻪ ﺑﻠﯽ ﺗﻪ ﻣﻨډﯼ وهﯽ او
ﻏږوﻧﻪ ﻳﯽ ﭘﻪ دهﻠﻴﺰوﻧﻮ ﮐﯽ اﻧګﺎزﯼ ﮐﻮﯼ :
ﻣړ ﺷﻮ .
ﻣړ دﯼ .
-

-

ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳﯽ ﭘﺮﻳﮑړﻩ .
ﭘښﻪ ﻳﯽ ﭘﺮﻳﮑړﻩ.
ﺑﻴګﺎ ﺷﭙﻪ د ﻣﺸﺮﺧﺎن د زوﯼ ﭘﻪ وادﻩ ﮐﯽ اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻴﺎﻧﻮ ﺑﻤﺒﺎرﯼ ﮐړﯼ دﻩ  .ﮐﻮرواﻻ او ﻣﻴﻠﻤﺎﻧﻪ
ﮐﺎﺑﻮ ټﻮل ﻣړﻩ دﯼ  .ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﭘﮑﯽ ژوﺑﻞ ﭘﺎﺗﯽ دﯼ  .ﻣړﯼ د دوړو او ﺧﺎورو ﻻﻧﺪﯼ دﯼ او
زﺧﻤﻴﺎن ﻳﯽ ﻣﻴﺮوﻳﺲ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ راوﺳﺘﯽ دﯼ .
-

ﺧﻨﺪاﻧﻪ هﻢ ژوﺑﻠﻪ دﻩ  .او د هﻤﺪﯼ دهﻠﻴﺰوﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﮐﻮټﻪ ﮐﯽ ﺑﺴﺘﺮﻩ دﻩ .
اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﻧﺮﺳﻪ ﻳﯽ ﺧﻮا ﺗﻪ وﻻړﻩ دﻩ  .او اﻓﻐﺎﻧﻪ ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﻪ ﻳﯽ ورﺗﻪ د ﺧﻨﺪاﻧﯽ د وادﻩ ﮐﻴﺴﻪ
ﮐﻮﯼ .
څﻮﻣﺮﻩ ځﻮاﻧﻪ او ښﮑﻠﯽ دﻩ  .زر ﺑﻪ ﺑﻴﺎ وادﻩ وﮐړﯼ ﮐﻪ څﻨګّﻪ ؟
ـ ﻳﻪ  .ﻣﺤﺘﺮﻣﯽ !
ﮐﻮﻧډﻩ ﺧﻮ هﺴﯽ هﻢ څﻮﮎ ﻧﻪ ودوﯼ څﻮ ﭼﯽ ددﯼ ﺑﺪﺑﺨﺘﯽ ﻏﻮﻧﺪﯼ ﺑﯽ ﻃﺎﻟﻊ او ﺑﻴﺴﻮاد ﻩوﯼ ﺧﻮ ﺑﻴﺨﯽ ﻳﯽ څﻮﮎ ﻧﻪ ﮐﻮﯼ  .اوس ﺧﻮ ﻳﯽ ﭼﯽ ښﯽ ﻻس هﻢ ورﺗﻪ ﭘﺮﯼ ﺷﯽ ﻧﻮ
ﺑﻴﺨﯽ ﺑﻴﮑﺎرﻩ ګﺮڅﯽ .
اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﯽ ﻧﺮﺳﻪ د ﺧﻨﺪان ﭘﺮ ﺗړﻟﯽ ﻻس ،ﻻس ﮐﺎږﯼ :
ﺟﺎﻟﺒﻪ دﻩ  .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻧﺎوﯼ د وادﻩ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﮐﯽ رﻧګﻪ ﮐﺎﻟﯽ اﻏﻮﻧﺪﯼ  .ﻣﻮږ ﺳﭙﻴﻨﯽ ﺟﺎﻣﯽاﻏﻮﻧﺪو .ﺗﺎﺳﯽ ﻻﺳﻮﻧﻪ هﻢ ﺳﺮﻩ ﮐﻮﯼ  .وﻟﯽ ؟ دا د څﻪ ﺷﯽ ﺳﻤﺒﻮل دﯼ ؟
ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﻪ د ﺧﻨﺪاﻧﯽ ﭼﭗ
ﻻس ﺗﻪ ګﻮرﯼ :
--هﻮ ﺗﺎﺳﯽ رښﺘﻴﺎ واﻳﺎﺳﺖ .ددﯼ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﮑﺮﻳﺰو ﺳﺮﻩ دﯼ او ﺟﺎﻣﯽ ﻳﯽ هﻢ ټﻮل رﻧګﻪ .ډﻳﺮ ﺷﻪ ﭘﺎم ﻣﻮ ورﺗﻪ ﺷﻮﯼ  .ﺗﺎﺳﯽ ډﻳﺮ ځﻴﺮﮎ ﻳﺎﺳﺖ .
ﺧﻮ ﻟﻪ دﯼ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﮏ ﺗﻮر اﻏﻮﻧﺪﯼ .
ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﻪ ﺧﺎﻧﺪﯼ .
-

ﺧﻨﺪاﻧﻪ ﻧﻮرﻩ هﻢ ښﮑﺘﻪ ﮐﻴږﯼ  .ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ژورﻩ څﺎﻩ ﮐﯽ ښﮑﺘﻪ او ښﮑﺘﻪ او ښﮑﺘﻪ ﻟﻮﻳږﯼ  .د
ﺗﺮﺟﻤﺎﻧﯽ د ﺧﻨﺪا ﻏږ د ډﻳﺮ ﻟﺮﯼ ﻧﻪ اورﯼ :
هﻤﺎﻏﺴﯽ ﭼﯽ ﭘﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﮐﯽ ﻳﯽ د ﺧﭙﻠﯽ ﺧﻨﺪاﻏږ د ﻏﺮﻩ ﻧﻪ اورﻳﺪﻩ .

-

-

-

ﮐړﮐۍ
ﻧﻔﺲ ﻣﯥ ﺑﻨﺪ ﻳږي ..ﭘﻮزﻩ ﻣﯥ ﺑﻨﺪﻩ دﻩ .زﻩ واﻳﻢ زړۀ ﻣﯥ ﭼﻮي .ﻳﻮﻩ ذرﻩ ﺗﺎزﻩ هﻮا ﻏﻮاړم  .ﮐړﮐۍ
ټﻮﻟﯥ ﺑﻨﺪې دي  .ﭘﻨډې ﭘﺮدې ور ﭘﻮرې ﮐﺶ دي  .د رڼﺎ او هﻮا د ﻟګﻴﺪو ﻻرې ﻳﯥ ﻧﻴﻮﻟﻲ دي .
 .ﻳﻮ ﻏټ ﺗﻮرﻣﭻ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﻳﻮ دﻳﻮال او ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻟګﻴږي اوﺑﻴﺎ زر ﭘټﻴږي
د ﭘﺮدې ﻳﻮﻩ څﻨډﻩ ورو ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮم  .دوړي ورﻧﻪ ﻟټﻴږي  ،ﺧﻮﻟﯥ ﺗﻪ ﻣﯥ ﻧﻨﻮځﻲ  .د ﭘﺮدې ﺗﺮ ﺷﺎ
ښﻴښﻪ ﭘﻪ ﺧﻴﺮو او دوړو ﺗﻮرﺑﺨﻮﻧﻪ ﺷﻮې او ﺑﻬﺮ ورﻧﻪ ﻧﻪ ښﮑﺎري  .د ﮐړﮐۍ ﻳﻮﻩ دروازﻩ
ﺧﻼﺻﻮم  .د ﺗﺎزﻩ هﻮا څﭙﻪ دﻧﻨﻪ راځﻲ  .ﺑﯥ واﮐﻪ ﺳﺮ د ﺑﺎﻧﺪې وﺑﺎﺳﻢ اوﭘﻪ ﭘﻮزې ﺳﺎﻩ اﺧﻠﻢ .ځﺎن
 .ﺳﺮﻩ واﻳﻢ ﮐﺸﮑﻲ ﻣﯥ ﻣﺨﮑﯥ ﮐړﮐۍ ﺧﻼﺻﻪ ﮐړې واﯼ
 .د هﻠﮑﺎﻧﻮ ﺧﻨﺪا اورم
ﺧﺪازدﻩ څﻪ ﺷﻲ ﺗﻪ ﺧﺎﻧﺪې ؟
ښﮑﺘﻪ ګﻮرم  .ﮐﺎرﻳګﺮان دي ﺧټﯥ ﮐﻮي  .ﻳﻮ ﺧټﻮ ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ دﯼ  .ﺑﻞ د اوﺑﻮ ﺳﺘﻞ ﻧﻴﻮﻟﻰ .څﻮ ﻗﺪ او
ﻧﻴﻢ ﻗﺪ هﻠﮑﺎن هﻢ د ﮐﺎرﻳګﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ وﻻړ دي
ﮐﻪ ګﻮرم څﻮ ﮐﺎرﮔﺮان ﭘﺎس ﻣﺎ ﺗﻪ ګﻮري  .ﻳﻮۀ ﻻس ﺗﺮ ﺳﺘﺮګﻮ ﭘﻮرې ﭼﺘﺮ ﮐړﯼ  ،ﺑﻞ ﺧﭙﻞ ﻳﻮم
ﭘﻪ دواړو ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﯽ اوﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﺎﺳﺖ دﯼ او ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ زﻧګﻨﻮ اﻳښﻲ  .ﻳﻮ روان دﯼ ﺧﻮ ﺳﺮ
 .ﻳﯥ زﻣﺎ د ﮐړﮐۍ ﺧﻮاﺗﻪ ﮐﻮږ ﮐړى
 .زړۀ ﻣﯥ ګړوپ ﻟﻮﻳږي  .ژر ﮐړﮐۍ ﺑﻨﺪوم  .ﭘﺮدې ﮐﺸﻮم  .ﺑﻴﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻳﻮۀ ﮐﻮﻧﺞ ﮐﯥ ﮐﯧﻨﻢ
څﻪ ﮐﯧږي ؟ څﻪ وﮐﻢ ؟
دوﯼ ﺧﻮ وﻟﻴﺪم ؟! ﭼﺎ ﭘﻴﮋﻧﺪﻟﯥ و ﻧﻪ اوﺳﻢ  .ﭼﺎ ﺗﻪ و ﻧﻪ واﻳﻲ ؟
****
 .څﻮﮎ دروازﻩ ټﮑﻮي  .ﻏږ ﻧﻪ ﮐﻮم  .د ﮐﻮر ﺧﺎوﻧﺪ دﯼ ښﺎﻳﻲ ﻟﻴﺪﻟﯥ ﻳﯥ وم
د دروازې ټﮏ ټﮏ ﻻﭘﺴﯥ ﻟﻮړﻳږي
ټﮏ ټﮏ ټﮏ ټﮏ .........ټﮏ ټﮏ ټﮏ ټﮏ
 .ﺑﻴﺎ ﻏږ ﻧﻪ ﮐﻮم .څﻮ ﺷﻴﺒﯥ ﭼﻮﭘﺘﻴﺎ دﻩ ﺑﻴﺎ د ﭘښﻮ ﻏږ اورم ﭼﯥ ورو ورو ﻟﻴﺮي ﮐﯧږي
ﺑﻴﺎ هﻤﺎﻏﻪ ﭼﻮﭘﺘﻴﺎ دﻩ ،هﻤﺎﻏﻪ ګﺮﻣﻲ  ،هﻤﺎﻏﻪ د ﻳﻮازﻳﺘﻮب ﺑﻮﯼ او هﻤﺎﻏﻪ ﺳﺮګﺮداﻧﻪ ﻣﭻ  ،هﻤﺎﻏﻪ
 .دﻳﻮاﻟﻮﻧﻪ او زﻩ
ﻣﭻ ﭘﻪ ﻋﺬاﺑﻪ ﮐړې ﻳﻢ  .دا درﻳﻢ ځﻞ دﯼ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘﻮزﻩ ﻣﯥ ﮐﯧﻨﻲ  .وﻻړﻳږم او د ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐړﮐۍ
څﻨګ ﺗﻪ درﻳږم  .دا ﮐړﮐۍ دﺳړﮎ ﺧﻮ ا ﺗﻪ ﺧﻼﺻﻴږي  .دا واري اﺣﺘﻴﺎط ﮐﻮم او د ﭘﺮدې ﻳﻮﻩ څﻨډﻩ
داﺳﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮم ﭼﯥ ﻣﺦ ﻣﯥ ﺗﺮې ﻧﻪ ښﮑﺎري  .ښﻴښﯥ ډﻳﺮې ﺧﻴﺮﻧﯥ ﻧﻪ دي او ﺑﻴﺮون ورﻧﻪ ښﻪ
 .ﻣﺎﻟﻮﻣﯧږي
ﺳړﮎ ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ ډﮎ دﯼ  .راز راز ﻣﻮټﺮوﻧﻪ روان دي  .ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﮐﯧږي  .د ﭘﻴﺎدﻩ روو ،
.ﮐﺮاﭼﯧﻮ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ګڼﻪ ګﻮڼﻪ دﻩ
د ﺳړﮎ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻏﺎړﻩ دوﻩ وړې ﺟﻨﮑۍ وﻻړې دي  .د ﻳﻮ ﺑﻞ ﻻس ﻳﯥ ﻧﻴﻮﻟﻰ دى  .دواړﻩ هﻢ ﻗﺪ او
اﻧﺪازﻩ ښﮑﺎري  .د دواړو ﭘﻪ ﻳﻮ ﻻس ﮐﯥ د ﺳﻮدا ﮐڅﻮړﻩ دﻩ .دوﯼ د ﻣﻮټﺮو وار څﺎري ﭼﯥ ﻟﻪ
 .ﺳړﮎ ﻧﻪ اﺧﻮا واوړي ﺧﻮ دوﻣﺮﻩ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﺳﺮﻩ ﺑﻮﺧﺘﻲ دي ﭼﯥ ﭘﺎس ﻧﻪ ګﻮري
زﻩ د ﭘﺮدې ﻟﻪ هﻤﺎﻏﯥ څﻨډې دوﯼ ﺗﻪ ګﻮرم او ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﻳﻢ ﭼﯥ د ﺳړﮎ ﻧﻪ دې ﺧﻮا ﺗﻴﺮې ﺷﻲ
.ﺟﻨﮑۍ هﻤﺎﻏﺴﯥ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﻟګﻴﺎ دي ﺧﻮ ﻳﻮ وارې د ﺳړﮎ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ راوﻧﻴږي  .د ﻣﻮټﺮو او

ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻴﺮﻳږي  .ﻳﻮې ﺧﻮا او ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﺗﻪ اوړي ﺧﻮ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﺧﻮﺷﻲ ﮐﻮي  .دوﯼ د
ﺳړﮎ دې ﺧﻮاﺗﻪ ﻧﮋدې ﮐﯧږي او ﻣﺎﺗﻪ ﻳﯥ څﻴﺮې ښﻪ ﻣﺎﻟﻮﻣﯧږي  .ﺳﺘﺮګﯥ ﻣﯥ ﭘﺮ دوى دوو ﻧښﺘﻲ
دي ﭼﯥ ګﻮرم ﻳﻮ ﻏټ ﺟګ ﺳړﯼ  ،ﺗﻪ وا د ﺧﭙﻠﯽ ﻏټﯥ ﺧﻴټﯥ ﺗﺮﺷﺎ د ﺟﻨﮑﯧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮر ﻟﻮﯼ ﻟﻮﯼ
ګﺎﻣﻮﻧﻪ اﺧﻠﻲ او ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳﯥ دواړو ﺧﻮاو ﺗﻪ داﺳﯥ ﺧﻮځﻮي ﭼﯥ ﺗﻪ واﻳﻲ د څﭙﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﻻﻣﺒﻲ .
ﺟﻨﮑۍ ﭼﯥ ﺳړي ﺳﺮﻩ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﯧږي ﻳﻮې ﺧﻮاو ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﺗﻪ ﮐﯧږي ﺧﻮ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﺧﻮﺷﻲ
 .ﮐﻮي،ﻏﻮاړي د ﺳړي ﻟﻪ څﻨګﻪ ﺗﻴﺮې ﺷﻲ  .د ﺳړي ﻟﻪ څﻨﮕﻞ ﺳﺮﻩ ﻳﻮﻩ ﻟﮕﻴږي  ،ﭘﺮ ﺷﺎ ﻏﻮرځﻲ
د ﺳﻮدا دوﻩ ﮐڅﻮړې د ﺳړﮎ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﺗﻮﻳﻴږي .ﮐﭽﺎﻻن  ،روﻣﻴﺎن او ﭘﻴﺎز د ﻻروﻳﻮ ﺗﺮﭘښﻮ او د
ﻣﻮټﺮوﻧﻮ ﺗﺮ ټﻴﺮوﻧﻮ ﻻﻧﺪې رﻏړي ؟
ﺟﻨﮑۍ دواړﻩ ﭘﻪ ﺑﻴړﻩ او وارﺧﻄﺎﻳﻲ وﻻړﻳږي  ،ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻤﻨﯥ ټﮑﻮي ،ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ او ﺗﻴﺘﻮ ﺷﻮﻳﻮ ﺗﺮﮐﺎرﻳﻮ
 :ﺗﻪ ګﻮري .ﮐړﮐۍ ﺧﻼﺻﻮم .ﺑﯥ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻏږ ﮐﻮم
! هﯥ ﺟﻴﻨﮑۍ
ﻳﻮﻩ ﭼﯥ ﮐړﮐۍ ﺗﻪ ﻟږﻩ ﻧﮋدې وﻻړﻩ دﻩ ﭘﺎس ګﻮري او ﭘﺮ ﻣﺎ ﻳﯥ ﺳﺘﺮګﯥ ﻟګﻴږي  .ﺑﻠﯥ ﺗﻪ څﻪ واﻳﻲ .
 .هﻐﻪ هﻢ زﻣﺎ ﺧﻮاﺗﻪ ګﻮري .دواړﻩ د ﺷﻮﻧډو ﭘﻪ څﻨډو ﮐﯥ ﻣﺴﮑﯧږي  .زﻩ هﻢ ورﺗﻪ ﻣﺴﮑﯧږم
ـ ﻧﻪ ﺷﺮﻣﯧږې ﻟﻮﻳﻪ ښځﻪ ﻳﯥ ځﺎن ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ښﻴﯥ ؟
د ﻏږ ﻟﻮري ﺗﻪ ګﻮرم  .ﻳﻮ ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮﯼ د ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻮر ﭘﻪ ﺗﺮاس ﮐﯥ ﻧﺎﺳﺖ دﯼ  ،زﻣﺎ ﺧﻮاﺗﻪ ګﻮري
.
ﮐړﮐۍ ژر ﭘﻮرې ﮐﻮم  .ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ واﻳﻢ  :دا څﻪ وﺷﻮل ؟
 .ﭘﺮدې ﮐﺸﻮم .د ﮐﻮټﯥ ﭘﻪ ﮐﻮﻧﺞ ﮐﯥ ﭘﺮ ﭼﻮﮐۍ ﮐﯧﻨﻢ
 .ﺑﻴﺎ څﻮﮎ دروازﻩ ټﮑﻮي
څﻮﮎ ﻳﯥ ؟-
 .ـ ﺗﺮور زﻩ ﻳﻢ ﻋﺒﺪاﷲ
 .ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺎ ﺗﻪ ډوډۍ راوړې
 .ﺳﻼم
.ﺳﻼم  .ډﻳﺮﻩ ګﺮﻣﻲ دﻩ
 :ﻋﺒﺪاﷲ واﻳﻲ
ﮐﻪ دواړﻩ ﮐړﮐۍ ﺧﻼﺻﯥ ﮐړې ډﻳﺮﻩ ښﻪ هﻮا ﭼﻠﻴږي  .ﺧﻮ د ﮐﻮر ﺗﺮ ﺷﺎ ﮐﺎرﻳګﺮان ښﮑﺎري او -
.ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﺧﻮ هﻢ ﺳړﮎ دﯼ .دا ﭘﻨډې ﭘﺮدې ښﯥ دي دﺑﺎﻧﺪې دې څﻮﮎ ﻧﻪ ﺷﻲ ﻟﻴﺪﻟﻰ
! ﻧﻪ ښﮑﺎرم  .ﻣﻨﻨﻪ.

ﺷﻨﯥ ﺳﺘﺮګﯥ
د ﻧﺠﻠۍ ﺳﺘﺮګﯥ ﺷﻨﯥ دې .رڼﯥ او روښﺎﻧﯥ  .داﺳﯥ رڼﯥ ﭼﯥ ګﻮﻣﺎن ﮐﻮم ﭘﻪ ﺳﺘﺮﮔﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ
ﻣﺦ ﻟﻴﺪاﯼ ﺷﻢ .ﻧﻪ ﭘﻮهﻴږم دا ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮګﻮ ﮐﯥ څﻪ وﻳﻨﻲ .د ﺷﻮﻧډو ﭘﻪ څﻨډو ﮐﯥ ﻳﯥ د ﭘټﯥ
ﻣﻮﺳﮑﺎ ﻧﺮۍ ګﻮﻧځﯥ هﻮارﻳږي .ﻧﺠﻠۍ وړﻩ دﻩ .ښﺎﻳﻲ د ﻧﻬﻮ ﮐﺎﻟﻮ وي  .ﻧﺮۍ دﻩ  ،ﺟګﻪ ښﮑﺎري .
زﻣﺎ د ﺗﻴﺰ رﻓﺘﺎر د هﻨﺪارې ﺗﺮ ﺷﺎ ﻳﯥ ﻳﻮازې ﺳﺮ او ټټﺮ ﻣﻌﻠﻮﻣﯧږي  .ﺧړ ټﻴﮑﺮﯼ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ دﯼ ﭼﯥ
ﭘﻴڅﯥ ﻳﯥ ﺷﮑﯧﺪﻟﯥ دي  .ګﻠﺪارﺷﻴﻦ ﮐﻤﯧﺲ ﻳﯥ اﻏﻮﺳﺘﯽ .د ټﻴﮑﺮي ﻟﻪ څﻨډو ﻳﯥ ژﻳړﺑﺨﻨﻪ ګډوډ وﻳښﺘﻪ
ﭘﻪ ﺗﻨﺪي او ﺑﺎړﺧﻮګﺎﻧﻮ ﺧﻮارﻩ دي او ګﺮدﯼ ﻣﺦ ﻳﯥ ﻻګﺮدﯼ ښﮑﺎري  .ﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ ﭼﭗ ﻻس د ټﻴﮑﺮي
څﻨډې ﻧﻴﻮﻟﻲ او ښﯽ ﻻس ﻳﯥ د ﻣﻮټﺮ ﭘﺮ ښﻴښﯥ اﻳښﯽ  ،ﺧﭙﻠﯥ ﺷﻮﻧډې د ﺳﻮال ﭘﻪ دود ښﻮروي .زﻩ
ﻳﯥ ﻏږ ﻧﻪ اورم ﺧﻮ د ﺷﻮﻧډو ﻟﻪ ښﻮرﻳﺪا څﺨﻪ ﻳﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﯧږي ﭼﯥ څﻪ ﺧﺎﺻﯥ ﮐﻠﻤﯥ ﻧﻪ واﻳﻲ ﻣﺎزې
ﺷﻮﻧډې ښﻮروي .ښﺎﻳﻲ د ) ﺧﺪاﯼ دې ﺧﻴﺮ ﻗﺒﻮل ﮐړﻩ  ،وږې ﻳﻢ ﺧﻴﺮ راﮐﻪ( ﭘﻪ وﻳﻠﻮ ﺳﺘړې دﻩ.
هﺴﯥ د ﺳﻮال ﻟﭙﺎرﻩ ﺷﻮﻧډې ښﻮروي  ،ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯥ ﭘﻪ ﭘټﻪ ﺧﺎﻧﺪي  .ګﺮد ﭼﺎﭘﻴﺮﻩ ﻳﯥ دوﻩ درې ﻧﻮر
 .ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن وﻻړ دي .هﺮ ﻳﻮ د ﻳﻮﻩ ﻣﻮټﺮ ﻳﺎ ﻻروي ﻣﺨﯥ ﺗﻪ درﻳﺪﻟﯽ او ﺳﻮال ﮐﻮي
هﻮا ﺳړﻩ دﻩ  .د ﻣﺎزدﻳګﺮ ﺷﻴﻦ اﺳﻤﺎن ﺳﻮر ښﮑﺎري  .زﻩ د ﻣﻮټﺮ ﺷﻴﺸﯥ ﻧﻪ ښﮑﺘﻪ ﮐﻮم ﺧﻮ ﻧﺠﻠۍ ﺗﻪ
ګﻮرم ﭼﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ واﻳﯥ ﭘﺮﻣﺎ ﭘﺮﻣﻮټﺮ ﭘﺮ ﻻروي او ﭘﺮ ځﺎن او ﭘﺮ ﺧﭙﻠﯥ ﺳﻮاﻟګﺮۍ ﺧﺎﻧﺪي او ﭘﺮ ژوﻧﺪ
ﻣﻠﻨډې وهﻲ  .ﻧﺠﻠۍ زﻣﺎ ﻻﺳﻮﻧﻪ څﺎري ﭼﯥ ﭘﻪ ﺟﻴﺐ ﮐﯥ ﻣﯥ دي او ﻧﻪ ﻳﯥ ﺧﻮځﻮم ﺧﻮ دا هﻤﺎﻏﺴﯥ
ﺧﭙﻠﯥ ﺷﻮﻧډې ښﻮروي او ﻣﺎﺗﻪ ښﮑﺘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ګﻮري ﻣﺨﮑﻴﻨﯽ ﻣﻮټﺮ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺧﻮ ځﻴږي  ،زﻣﺎ ﻣﻮﺗﺮ هﻢ
.ﻟږ وړاﻧﺪې ځﻲ  ،ﻧﺠﻠۍ ﮔړﻧﺪۍ ﺷﻲ  ،ﻟﻪ ﻣﻮټﺮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎﯼ رواﻧﻴږي
ﺳﺘﺮګﻮﺗﻪ ﻳﯥ ګﻮرم .رڼﯥ دي ﻟﮑﻪ هﻴﻨﺪارﻩ .ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻪ څﻴﺮﻩ وﻳﻨﻢ او د ﭘټﯥ ﻣﻮﺳﮑﺎ ﺗﺮ
ﺷﺎﻳﯥ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﺷﻴﺒﯥ را ﭘﻪ ﻳﺎدﻳږي ﭼﯥ هﻤﺪﻏﺴﯥ ﭘﻪ ﭘټﻪ ﺑﻪ ﻣﯥ ﻧړۍ ﺗﻪ ﺧﻨﺪل او ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ ﺑﻪ
.ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺳﺮﻩ ﻣﺸﻐﻮﻟﻪ وم
ﻣﺸﺮې ﺧﻮر ﺑﻪ ﻣﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺧﻮرﻟڼﻮ ﺳﺮﻩ د ﺷﻮﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﭘټﻴﻮ ﮐﯥ د راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ژوﻧﺪ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ زﻣﺎ ﻧﻪ ﭘټﯥ
ﭘټﯥ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟﯥ  .زﻩ هﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻨځﻪ ﮐﻠﻨﻪ وم دوﻣﺮﻩ ﭘﻮهﯧﺪم ﭼﯥ ﻏټﯥ ﻧﺠﻮﻧﯥ ﭼﯥ راﺗﻠﻮﻧﮑﻰ
ﻳﺎدوي ﻣﻘﺼﺪ ﻳﯥ ﻣﯧړﻩ ﮐﻮل دي .دوﯼ ﺑﻪ د ځﻮاﻧﻮ هﻠﮑﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳﺎدول او ﮐړس ﮐړس ﺑﻪ ﻳﯥ ﺧﻨﺪل
 .زﻣﺎ ﭼﯥ ورﺗﻪ ﭘﺎم ﮐﯧﺪل ﻧﻮ زرﺑﻪ ﻳﯥ د ﺷﻮﺗﻠﻮ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟﯥ ﭼﯥ څﻮﻣﺮﻩ ﻟﻪ ﻣﺎﻟګﻮﺳﺮﻩ ﺧﻮﻧﺪ ﮐﻮي .
ﻣﺎ ﺑﻪ هﻢ ځﺎن ﻧﻪ ﭘﻮهﺎوﻩ ﺧﻮ ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻣﯥ د ﻳﻮ ﺟګ ښﺎﻳﺴﺘﻪ ځﻮان اﻧځﻮر ګﺮځﻴﺪﻩ .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﯥ
د ﺷﻮﺗﻠﻮ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟﯥ ﺧﻮ هﻤﺪﻏﯥ ﺳﻮاﻟګﺮې ﻏﻮﻧﺪې ﺑﻪ ﻣﯥ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﭘټﻪ ﺧﻨﺪل  .داﺳﯥ ډﻳﺮ
وﺧﺘﻮﻧﻪ ﻣﯥ ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯧږي ﭼﯥ ﺧﺒﺮې او ﺳﺮﺧﻮځﺎوﯼ ﺑﻪ ﻣﯥ ﻟﻪ ﻧﻮروﺳﺮﻩ ﮐﺎوﻩ ﺧﻮ زړﻩ ﺑﻪ ﻣﯥ ﻳﻮﻩ
.ﺧﻴﺎل او ﻳﻮ اﻧځﻮر ﺗﻪ ﺧﻨﺪل
د ﺳﻮاﻟګﺮې ﻧﺠﻠۍ ﻣﻮﺳﮑﺎ ﻣﺎﺗﻪ هﻤﺎﻏﺴﯥ ﺑﺮﻳښﻲ .دا ﻟﻪ ﻣﻮټﺮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮځﺎﯼ رواﻧﻪ دﻩ او زﻩ ورﺗﻪ
ګﻮرم ﻣﺨﮑﻴﻨﯽ ﻣﻮټﺮ ﭼټﮑﻴږي او ورﭘﺴﯥ زﻣﺎ ﻣﻮټﺮ هﻢ ﺗﻴﺰﻳږي ﻧﺠﻠۍ ﻳﻮ څﻮ ګﺎﻣﻪ ﻣﻨډې ﮐړي  ،ﺑﻴﺎ
ورو ورو ﺳﻮﮐﻪ ﮐﯧږي زﻩ ﺷﺎﺗﻪ ګﻮرم او د ﻣﻮټﺮ ﻟﻪ ﺷﺎﺗﻨۍ ﺷﻴﺸﯥ څﺨﻪ ﻳﯥ وﻳﻨﻢ ﭼﯥ هﻤﺎﻏﺴﯥ
.ﻣﻮﺳﮑۍ دﻩ  ،زﻣﺎ ﻣﻮټﺮ ﺗﻪ ګﻮري
:ﻣﻮټﺮوان ﺗﻪ واﻳﻢ
.څﻮﻣﺮﻩ ښﺎﻳﺴﺘﻪ ﻧﺠﻠۍ وﻩ ﺧﻮارﮐۍ
:ﻣﻮټﺮ وان ﺧﭙﻞ وﭼﻮﻟﯽ ﺗﺮﻳﻮ ﮐړ
 .ورﮎ ﻳﯥ ﮐﻪ ډﻳﺮﻩ وراﻧﻪ دﻩ وړﮐﺘﻮب ﺗﻪ ﻳﯥ ﻣﻪ ګﻮرﻩ -

څﻨګﻪ ؟
څﻪ ﻳﯥ ﮐﻮې ﻳﻮ څﻪ دوﯼ ﺑﻴﮑﺎرﻩ ﻳﻮ څﻪ ﺧﻠﮏ وران ﺷﻮي ﻧﻪ ووړ ﺗﻪ ګﻮري ﻧﻪ ﻟﻪ ﺧﺪاﻳﻪ ﺣﻴﺎ ورځﻲ
.ټﻮل ﭘﻪ ﻓﺴﺎد ﮐﮑړ دي
.دو ﻣﺮﻩ وړې ﻧﺠﻮﻧﯥ ؟ زړﻩ ﻣﯥ ﺳﻮځﻲ
دﻏﻪ ﻧﺠﻠۍ ﭼﯥ دې وﻟﻴﺪﻩ ﻣﻮرﻧﻪ ﻟﺮي .ﭘﻼر ﻳﯥ ﻧﻪ ﭘﻮهﻴږم څﻪ ﺑﻼ وهﻠﯽ ،ﻓﻠﺞ دﯼ .واﻳﻲ وروڼﻪ ﻳﯥ
هﻢ ﻣﻬﺎﺟﺮ دي  .ټﻮﻟﻪ ورځ ﺗﺮ ﻣﺎښﺎﻣﻪ ﭘﻪ ﺳړﮐﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺳﻮال ﮐﻮي .اوس ﺧﻮ هﻐﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺧﻠﮏ ﻧﻪ
دي ،ﺟﻨګﻮﻧﻮ ځﻨﺎوران ﺗﺮې ﺟﻮړ ﮐړي ،ﻧﻪ اﻧﺼﺎف ﻟﺮي ﻧﻪ اﻳﻤﺎن .هﺎﻏﻪ ﮐﺎﻓﻲ ﭼﯥ دې وﻟﻴﺪﻩ ﺗﺮ
ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﺧﻼﺻﻪ وي ،هﺮ راز ﺳړﯼ ورﺗﻪ ورځﻲ ،ﺑﯥ ادﺑﻲ دې ﻣﺎف ...ﻧﺠﻠۍ ﻳﯥ ﮐﻮﻣﻪ ورځ ﭘﻪ
ﭘﻴﺴﻮ ﺗﻴﺮ اﻳﺴﺘﻠﯥ .ﺳړو ورﺑﺎﻧﺪې ﺑﯥ ادﺑﻲ دې ﻣﺎف ﺳﺎت ﺗﻴﺮ ﮐړﯼ ،واﻳﻲ ټﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﻳﯥ اﻳﺴﺎرﻩ ﮐړې
وﻩ  .واﻳﻲ ﺑﻴﺎ ﻧﻮ ﻧﺠﻠۍ ﮐﻮرﺗﻪ ﻧﻪ دﻩ ﺗﻠﻠﯥ  ..ﻣﺠﺒﻮري دﻩ ﮐﻨﻪ ،ﺧﺪاﯼ وهﻠﯥ اوس ﻧﻮ ټﻮﻟﻪ ورځ د
.هﻤﺪﻏﯥ ﮐﺎﻓﻲ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ګﺮځﻲ .ﻣﺮدارﻩ ﺑﯥ اﻳﻤﺎﻧﻪ ﻣﺦ دې وﻧﻪ ﻟﻴﺪ ،د ﮐﺘﻮﻧﻪ دﯼ
د ﺳﻮاﻟګﺮې ﻧﺠﻠۍ ﺷﻨﯥ رڼﯥ ﺳﺘﺮګﯥ ﻣﯥ را ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯧږي ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯥ ﻣﯥ ﻳﻮ څﻪ ﻏﻮټﻪ ﺷﻲ  .ﺑﯥ
اﺧﺘﻴﺎرﻩ واﻳﻢ  :دا ﺧﻮ ډﻳﺮﻩ وړﻩ دﻩ ؟
:ﻣﻮټﺮوان ﻣﻮﺳﮑﻰ ﻏﻮﻧﺪې ﺷﻲ
څﻪ ﻳﯥ ﮐﻮې ﻣﻮرې  .داﺳﯥ ډﻳﺮې دي  .دا ﺧﻮ ﻻڅﻪ ﮐﻮې ،ﻧﻮرې دي ﭼﯥ ﺳﻬﺎر اﻧﺠﻴﻮګﺎﻧﻮ ﺗﻪ -
.ځﻲ د ﮐﻮﻣﮏ ﭘﻪ ﮐﯧﺴﻪ ﮐﯥ دي
وﻟﯥ ﻧﻮ اﻧﺠﻴﻮګﺎﻧﯥ ورﺳﺮﻩ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي؟
ﻧﻪ ﺑﺎﺑﺎ څﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي  .ﻳﻮ دوﻩ ﮐﻤﭙﻠﯥ ورﮐﻲ ،ﻳﻮ ﺳﺎت ﻧﻴﻢ ورﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮې وﮐﻲ ،ﺑﻴﺎ ﻳﯥ رﺧﺼﺘﯥ
.ﮐﻲ .ﭘﻪ دوو ﮐﻤﭙﻠﻮ ﺧﻮ د ﭼﺎ ﺧﻴټﻪ ﻧﻪ ﻣړﻳږي
ﻣﻮټﺮ ﺑﺮﻳﮏ ﻧﻴﺴﻲ ،د ﭼﺎرراهﻲ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ درﻳږي ﻣﻮټﺮوﻧﻪ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﯥ درﯦﻠﻲ دي  .ﻳﻮ ﺳﭙﻴﻦ
ږﻳﺮﯼ ﺑﻮډا ﺧﭙﻠﻪ ﮐﺮاﭼۍ د ﻣﻮټﺮوﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﮐﺸﻮي .ﺧﻮ ﻟﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺳﺘړﻳﺎﻧﻪ ﻧﻴﻤﻪ وازﻩ ﭘﺎﺗﯥ دﻩ.
ﻣﻌﻠﻮﻣﯧږي ﭼﯥ ځﺎن ﭘﻪ زورﻩ ﮐﺸﻮي .ﻳﻮ ﮐﻮﭼﻨﯽ ﻣﺎﺷﻮم هﻠﮏ ،ښﺎﻳﻲ د اووﮐﺎﻟﻮ ،د اوﺑﻮ دوﻩ ﭘﻴﭙﻪ ﻳﯥ
ﭘﻪ اوږو اﭼﻮﻟﻲ ،ﮐﻠﻪ ﻳﻮﺧﻮا او ﮐﻠﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮاﺗﻪ ﮐږﻳږي ﺧﻮ زر زر د ﻣﻮټﺮوﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ځﺎن ﺗﻪ ﻻرﻩ
ﭘﻴﺪا ﮐﻮي  .څﻮ ﺷﻴﺒﯥ ﻻﻧﻪ دې ﺗﻴﺮې ﺷﻮي ﭼﯥ د ﻣﻮټﺮ ﺗﺮ ﮐړﮐﯧﻮ ﭼﺎﭘﻴﺮ د وړو ﺟﻴﻨﮑﻮ او هﻠﮑﺎﻧﻮ
 ...ﮐﺘﺎر ﺟﻮړ ﺷﻲ .ﻳﻮ د ژاوﻟﻮ ﺑﺴﺘﻪ او ﺑﻞ ﺗﺶ ﻻس
.ﻣﻮټﺮوان ﭘﻪ اﮐﺴﻠﻴﺘﺮ ﭘښﻪ ټﻴﻨګﻮي  ،ﻣﻮټﺮ وړاﻧﺪې ﺧﯧﺰاﭼﻮي

ﻣﺴﺘﺤﻖ
اﺳﺘﺎد د ﺧﭙﻠﯥ ﮐﺮﺗۍ ﻟﻪ ﺟﻴﺒﻪ د اورﻳﺪو اﻟﻪ واﻳﺴﺘﻪ  .ﭘﻪ ښﻲ ﻏﻮږ ﮐﯥ ﻳﯥ ﮐﯧښﻮدﻩ  ٠ورﭘﺴﯥ ﻳﯥ د
ﮐﺮﺗۍ ﻟﻪ ﺑﻐﻞ ﺟﻴﺒﻪ ﺗﻮر ﻗﻠﻢ واﻳﺴﺖ  .ښﻪ ﻳﯥ ورﺗﻪ وﮐﺘﻞ  .ﺳﺮ ﭘﻮش ﻳﯥ ﺗﺮې ﻟﻴﺮﯼ ﮐړ  .څﻮ ځﻠﻪ
ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏږ وټﻮﺧﻴﺪ  .ﺧﭙﻠﻪ ﭼﻮﮐۍ ﻳﯥ ﻣﻴﺰ ﺗﻪ ورﻧﮋدې ﮐړﻩ .د ﻣﻴﺰ ﭘﻪ ﺳﺮ اﻳښﻲ ﮐﺎﻏﺬوﻧﻪ ﻳﯥ ﺳﺮﻩ
 .واړول راواړول

د اﺳﺘﺎد ﻣﻴﺰ زﻣﺎ د ﻣﻴﺰ ﺗﺮ څﻨګ و  .زﻣﻮږ دﻓﺘﺮ ﻟﻪ ﻳﻮې وړې ﮐﻮټﯥ ﺟﻮړ و  .ﭘﻨځﻪ ﻣﻴﺰوﭼﻮﮐۍ ﭘﻪ
ﺳﺨﺘﯽ ﺳﺮﻩ ﭘﮑﯥ ځﺎﻳﺪې  .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې وړې ﮐﻮټﯥ هﺮ ﺷﯽ ﺗﭙﻞ ﺷﻮي و  .ﭘﻪ زورﻩ ورﻧﻪ دﻓﺘﺮ
 .ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ و .ﻣﻴﺰوﻧﻪ او ﭼﻮﮐۍ ﻳﻮ ﭘﺮ ﺑﻞ اﻳښﻮدل ﺷﻮې وې
ﻣﻌﻠﻢ ﺳﻮرګﻞ د ﺧﭙﻠﯥ څﺎﻧګﯥ ﻟﻪ رﻳﺲ ﺳﺮﻩ ﺟﻨګ ﮐړﯼ و  .ﻋﻤﻮﻣﻲ رﻳﺲ ورﺗﻪ ﭘﻪ دې ﮐﻮټﻪ ﮐﯥ
ﻣﻴﺰ اﻳښﯽ و  .ﺳﻮر ګﻞ هﻴڅﮑﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻴﺰ ﻧﻪ ﮐښﻴﻨﺎﺳﺖ ﺧﻮ هﺮ ﺳﻬﺎر ﻳﯥ ﻳﻮ دوﻩ ﮐﺘﺎﺑﻪ ﭘﺮ ﻣﻴﺰ
اﯦښﻮدل  .اﺳﺘﺎد د ﻧﻮي وزﻳﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا د وﻻﻳﺖ ﻟﻪ رﻳﺎﺳﺖ څﺨﻪ د ډﻳﺮ ﻋﻤﺮ ﭘﻪ وﺟﻪ ﻟﺮﯼ ﺷﻮﯼ و .
اﺳﺘﺎد ﭼﯥ ډﻳﺮ ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ ﺷﻮﯼ و ﺑﻴﺎ ﻧﻮ دﯼ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻟﻴږل ﺷﻮﯼ و  .د اﺳﺘﺎد ﻣﻴﺰ دروازې ﺗﻪ
ﻣﺨﺎﻣﺦ و  .او دروازﻩ ﭘﻪ هﺮﻩ دﻗﻴﻘﻪ ﮐﯥ ﻟږ ﺗﺮ ﻟږﻩ ﻳﻮ وار ﭼﺎ ﺧﻼﺻﻮﻟﻪ  .ﻳﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺑﻞ څﻪ
 .ﻧﻪ واى ﻧﻮ د ﮐﻮم ﺑﻞ دﻓﺘﺮ ﭘﺘﻪ ﺧﻮ ﭘﻮښﺘﻠﻪ
ﻣﻴﻠﻤﺎﻧﻪ ﺧﻮ ﻣﻮ ﻧﺎم ﺧﺪا د اﺳﺘﺎد ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺘﻪ ﺑﻴﺨﻲ ډﻳﺮ وو  .ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ډﻟﻪ ډﻟﻪ  ،ﮐﻠﻪ ﻳﻮ ﻳﻮ راﺗﻪ او د
 .ﺳﻮرګﻞ ﭘﺮ ﭼﻮﮐۍ ﺑﺎﻧﺪې ﺑﻪ ﮐښﻴﻨﺎﺳﺘﻞ
 .زﻣﺎ ﻟﻪ ورﺗﮓ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﻮټﻪ ﮐﯥ ﻧﻮر ځﺎى ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﻮ
هﺮ ﻳﻮ ﺑﻪ د اﺳﺘﺎد ﺳﻼم ﺗﻪ راﺗﻪ  .ﺷﻴﻦ ﭼﺎﯼ ﺗﻴﺎر دم ﮐړﯼ و  .د ﺷﻨﻮ ﭼﺎﻳﻮ ﺗﺮﻣﻮزوﻧﻪ ﺑﻪ هﺮ ﺳﻬﺎر
د ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﻟﻪ راﺗګﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﺗﻴﺎر ﭘﺮ ﻣﻴﺰوﻧﻮ اﻳښﻲ وو  .د دﻓﺘﺮ ﭘﻴﺎدﻩ ګﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﺳﻬﺎر وار ﻟﻪ وارﻩ
ﭼﺎﻳﻮﻧﻪ دﻣﻮل او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﻴﺘﺎوي ﺗﻪ ﻳﺎ ﺳﻴﻮري ﺗﻪ ﺳﺮﻩ ﮐښﻴﻨﺎﺳﺘﻞ  .اﺳﺘﺎد د ﺧﭙﻞ ﻣﻴﺰ ﭘﻪ روﮎ ﮐﯥ
ﭼﺎﮐﻠﻴﺖ هﻢ ﺳﺎﺗﻪ او ﭼﺎﺗﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ زړﻩ وﻏﻮښﺘﻞ ﺳﺖ ﺑﻪ ﻳﯥ هﻢ ﮐﺎوﻩ  .د ﻣﻠﻴﻤﻨﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻣﺎﺗﻪ ورو
.ورو ﺗﮑﺮاري ﮐﯧﺪﻩ  .اوﻟﻪ ﮐﯥ اوږد روﻏﺒړ  .زﻣﺎ او د ﻣﻨﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻌﺮﻓﻲ او ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ او ﭼﺎﯼ
»»»»»»
ﻧﻦ ﺳﻬﺎر ﭼﯥ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻢ اﺳﺘﺎد زﻳﺮﯼ راﺑﺎﻧﺪې وﮐړ ﭼﯥ د دﻓﺘﺮ ﮐﻤﭙﻴﻮﺗﺮ را رﺳﻴﺪﻟﯽ  .ﮐﻤﭙﻴﻮﺗﺮ د
روﺷﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﭘﺮ ﻣﻴﺰ ﺑﺎﻧﺪې اﻳښﯽ و  .ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﺷﻮم ﭼﯥ د ﭼﺎﯼ څﮑﻠﻮ ﺗﺮ څﻨګ ﺑﻪ ﻳﻮ څﻪ ﮐﺎر
هﻢ وﮐړم  .ﺧﻮ ﭼﯥ روښﺎﻧﺎوۀ ﻣﯥ ﻧﻮ وﻣﯥ ﻟﻴﺪل ﭼﯥ درې ﺳﺎﮐﺘﻪ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر دى  .ﺧﭙﻪ ﺷﻮم .
اﺳﺘﺎد او ﻣﻨﻮر ﺻﺎﺣﺐ دواړو ډاډ راﮐړ ﭼﯥ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ اوﻧۍ ﭼﯥ روﺷﺎن ﺻﺎﺣﺐ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ راﺷﻲ
ﺣﺘﻤﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ ور ﻳﺎدوي ﭼﯥ درﺧﻮاﺳﺖ وﻟﻴﮑﯥ او د ﺗﺪارﮐﺎﺗﻮ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺗﻪ ﻳﯥ واﺳﺘﻮي  .د دوﯼ
ډاډګﻴﺮﻧﯥ ﻻ ﻧﻪ وې ﺧﻼﺻﯥ ﭼﯥ د دﻓﺘﺮ دروازﻩ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮﻩ  .د ګﺎوﻧډي دﻓﺘﺮ رﻳﺲ و  .زﻩ ور
 :ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﻮم
 .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ښځﻮ ﮐﯥ ﺗﺮټﻮﻟﻮ ﻻﻳﻘﻪ دﻩ  .اﺳﺘﺎدﻩ دﻩ  .د دې ﺳﺎرﯼ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ښځﻮ ﮐﯥ ﻧﺸﺘﻪ -
د ﭼﺎﻳﻮ ﭘﻴﺎﻟﯥ ډﮐﯥ ﺷﻮې  .اﺳﺘﺎد د ﻣﻴﺰ ﻟﻪ روﮐﻪ څﻠﻮر داﻧﯥ ﭼﺎﮐﻠﻴﺘﻮﻧﻪ راوﻳﺴﺘﻞ  .ﭘﺮ ﺳﭙﻴﻦ ﮐﺎﻏﺬ
.ﺑﺎﻧﺪې ﻳﯥ ﮐﯧښﻮدل او ټﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺳﺖ وﮐړ
ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻧﻮي ﻣﻴﻠﻤﻪ ﻧﻪ ﻧﻮم زدﻩ و او ﻧﻪ ﭘﻮهﻴﺪم ﭼﯥ د څﻪ ﺷﻲ اﺳﺘﺎد دﯼ  .د دﯼ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﯥ وﻳﯥ ﭘﻴﮋﻧﻢ
 :ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻣﯥ وﮐړﻩ
ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﯥ ﭘﺮوژې ﺑﺎﻧﺪې ﮐﺎر ﮐﻮئ ؟ -
دې ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻧﻮي اﺳﺘﺎد ﺗﻪ ﺧﻮﻧﺪ ور ﻧﻪ ﮐړ  ،د ځﻮاب ﭘﺮ ځﺎﯼ ﻳﯥ زﻣﻮږ د دﻓﺘﺮاﺳﺘﺎد ﺗﻪ
 .وﮐﺘﻞ
 :اﺳﺘﺎد ﭼﯥ ﻏﻮښﺘﻞ زﻣﺎ د ﺑﯥ ادﺑۍ ﺟﺒﺮان وﮐړځ  ،ﭘﻪ زورﻩ وﺧﻨﺪل
وۍ ﺗﻪ اﺳﺘﺎد ﻧﻪ ﭘﻴﮋﻧﯥ ؟ دا ﺧﻮ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ښﮑﺎرﻩ دﻩ ﭼﯥ د اﺳﺘﺎد ﻏﻮﻧﺪې ﺳﺎرﯼ ﭘﻪ ادﺑﻴﺎﺗﻮ -
 .ﮐﯥ ﻧﻪ ﺷﺘﻪ  .دﯼ د ادﺑﻴﺎﺗﻮ اﺳﺘﺎد او ﻋﺎﻟﻢ دﯼ
 :ﺑﻴﺎ ﻳﯥ هﻐﮥ اﺳﺘﺎد ﺗﻪ وﮐﺘﻞ  ،ﻟﮑﻪ ﺧﻮاﺷﻴﻨﻰ ﭼﯥ وي

 .ﺑﺨښﻨﻪ ﻏﻮاړم اﺳﺘﺎد  ،زﻩ ﺗﺎﺳﯥ ﭘﻪ دې ﺳﺎدﻩ اﻟﻔﺎﻇﻮ ﻳﺎدوم  .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻗﺪر ﺧﻮ ﭘﺮ ټﻮﻟﻮ ﻓﺮض دﯼ -
 .ﻧﻮي اﺳﺘﺎد ﻣﺎﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﺘﻞ ﺗﺮ ﺷﻮﻧډو ﻻﻧﺪې ﻳﯥ هﻴﻠﻪ ﮐﻮم  ،ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ ﻣﻮ دﻩ  ،وﻳﻞ
ﻣﻨﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﭼﯥ د اﺳﺘﺎد ﭘﻪ ﭘﺮﺗﻠﻪ ﮐﻤﯥ ﺧﺒﺮې ﮐﻮﻟﯥ د ﻧﻮي اﺳﺘﺎد د ﺻﻔﺘﻮﻧﻮ ﻟړۍ ﭘﺴﯥ اوږدﻩ ﮐړﻩ
.:
دوﯼ ﺧﻮ ﻧﻮ د ادﺑﻴﺎﺗﻮ ﭘﻼر ﺑﻠﻠﻰ ﺷﻮ  .ﻣﻮږ ډﻳﺮ ﺑﺨﺘﻮر ﻳﻮ ﭼﯥ دوﯼ ﭘﻪ دﯼ وزارت ﮐﯥ ﮐﺎر
 .ﮐﻮي او ﺑﻴﺎ زﻣﻮږ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﻧﮋدې دي  .ﻣﻮږ ﺑﻪ د دوﯼ د ﭘﻮهﯥ او ﺗﺠﺮﺑﻮ څﺨﻪ ډﻳﺮﻩ ګټﻪ واﺧﻠﻮ
ﻣﻨﻮر ﺻﺎﺣﺐ د ﺻﻔﺘﻮﻧﻮ ﻟړۍ ﻻ هﻢ ﭘﺴﯥ اوږدﻩ ﮐړﻩ او زﻣﻮږ د ﺧﭙﻞ دﻓﺘﺮ اﺳﺘﺎد ﻳﯥ هﻢ د ﺧﭙﻞ
 .ﮐﺎر اﺗﻞ وﺑﺎﻟﻪ او زﻩ ﻳﯥ د ټﻮﻟﻮ ښځﻮ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﻪ وﻧﻮﻣﻮﻟﻢ
د ﻣﻨﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﺻﻔﺖ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ و ﮐړﯼ  .د اﺳﺘﺎد ژر ور ﭘﺎم ﺷﻮ او دﯼ ﻳﯥ هﻢ د ﻋﺎﻣﻴﺎﻧﻪ
 .ادﺑﻴﺎﺗﻮ ﺳﺘﺮ اﺳﺘﺎد او ﮐﺎر ﭘﻮﻩ وﺑﺎﻟﻪ
د ﭼﺎﻳﻮ او ﺻﻔﺘﻮﻧﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﻻ ﻧﻪ و ﺧﻼص ﭼﯥ ﺑﻴﺎ دروازﻩ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮﻩ  .ﻳﻮۀ ﻣﺎﻣﻮر ﺳﺮ را ښﮑﺎرﻩ
 :ﮐړ
 .هﻠﻪ راځﺊ  .ﻣﺎﺷﻮﻧﻪ راﻏﻠﻲ دي -
ﻣﻨﻮر ﺻﺎﺣﺐ او دواړو اﺳﺘﺎداﻧﻮ د ﭼﺎﻳﻮ ﭘﻴﺎﻟﯥ ﭘﺮ ځﺎى ﮐﯧښﻮدي  .ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ د ﻣﺨﮑﯥ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﺳﺖ
 .ﻟﻪ دﻓﺘﺮﻩ ووﺗﻞ
»»»»»»»»»»»
 :اﺳﺘﺎد ﭼﯥ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ راﻏﯽ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ ﺑﻮﻧګﻴﺪﻩ  .ﻣﻨﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﻳﯥ ﺗﺮ ﺷﺎ و
ډﻳﺮﻩ ﺑﯥ اﻧﺼﺎﻓﻲ دﻩ  .ﻋﺪاﻟﺖ ﻧﺸﺘﻪ  .څﻮﮎ د ﻋﻠﻢ او ﭘﻮهﯥ او ﺗﺠﺮﺑﯥ ﭘﻪ ﻗﺪر ﻧﻪ ﭘﻮهﻴږي  .ټﻮل -
 .ﺑﯥ ﺳﻮادان دي
 .اﺳﺘﺎد د ﺧﭙﻞ ﻣﻴﺰ روﮎ وﺗﺎړﻩ  .ﺑﮑﺲ ﻳﯥ ور واﺧﻴﺴﺖ
ـ ﮐﻪ دا ﺧﻠﮏ د ﻋﻠﻢ او ﭘﻮهﯥ ﭘﻪ ﻗﺪر ﭘﻮهﻴﺪاى اوس ﺑﻪ د وزارت دا ﺣﺎل ﻧﻪ و .ﮐﻪ د وﻃﻦ ﺧﺎﻃﺮ
ﻧﻪ واﯼ  ،ﭼﯥ زﻣﻮږ زړﻩ ﻣﻮ ﭘﺮې ﺧﻮږﻳږي  .واﷲ ﮐﻪ ﻳﻮﻩ ﺷﻴﺒﻪ دﻟﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮى واى  .زﻩ واﻳﻢ
 .ﺧﻴﺮ دﯼ وﻃﻦ دﯼ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻪ ﻳﯥ ﮐﻮو .ﺧﻮ دوﯼ ﻧﻪ ﭘﻮهﻴږي
 .ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻗﺪر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﻠﺖ ﺗﻪ ﻣﺎﻟﻮم دى اﺳﺘﺎدﻩ  ،ﻏﻢ ﻣﻪ ﮐﻮئ  .دا ﭼﻮﮐۍ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ډﻳﺮﻩ وړﻩ دﻩ -
 :اﺳﺘﺎد ﭼﯥ ﻟﻪ دﻓﺘﺮ ﻧﻪ ووت  ،ﻣﺎ د ﻣﻨﻮر ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻪ و ﭘﻮښﺘﻞ
څﻪ ﺧﺒﺮﻩ دﻩ ﻣﻨﻮر ﺻﺎﺣﺐ ؟ وﻟﯥ اﺳﺘﺎد ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ و ؟ -
 .ـ هﺴﯽ ﺧﻠﮏ ډﻳﺮ ﺣﺮﻳﺺ دي  .د اﺳﺘﺎد ﻋﺎﻟﻢ ﻣﻌﺎش ﻟﻪ دوى زﻳﺎت ﺣﻮاﻟﻪ ﺷﻮﯼ
ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﮐﯥ ﻳﻮ هﻢ د ﻣﻌﺎش ﻣﺴﺘﺤﻖ ﻧﻪ دﯼ  .ﻧﻪ اﺳﺘﺎد ﻋﺎﻟﻢ ﭘﻪ څﻪ ﭘﻮهﻴږي او ﻧﻪ دى  ،ﺧﻮ هﻐﻪ
 .دى ﺗﺎﺳﻮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ګﻮرئ  .دواړﻩ ﭘﻪ واﺳﻄﻮ ﻣﻘﺮر ﺷﻮي دي
.ﻣﻨﻮر ﺻﺎﺣﺐ دا ووﻳﻞ او ورﭘﺴﯥ ﻳﯥ د ﺧﭙﻞ ځﺎن د ﻟﻴﮑﻨﻮ او ﺗﺠﺮﺑﻮ اوږدﻩ ﮐﯧﺴﻪ ﺷﺮوع ﮐړﻩ

د ﺷګﻮ ﮐﻮټﻨۍ
ګﻞ ﺑﺨﺘﻪ ﻧﻦ ﺳﻬﺎر هﻢ د ﻧﻮرو ورځﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن  ،ﻣﻮر ﺳﻬﺎر وﺧﺘﻪ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﭘﺎڅﻮﻟﻪ  .ﮐږﻩ وږﻩ رواﻧﻪ
ﺷﻮﻩ .ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﺑﻮﻧګﻴﺪﻟﻪ او ﻧﻪ ﭘﻮهﻴﺪﻩ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭼﺎ ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻲ  .ﮐﻠﻪ ﻳﯥ ﻣﻮر ﺗﻪ ﻗﺎر راﺗﻪ
ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﺎڅﻮﻟﯥ وﻩ .ﮐﻠﻪ ﻳﯥ ﺳﺮدار ﺗﻪ ﭼﯥ ﺳﻬﺎر وﺧﺘﻪ ﻳﯥ ﮐﺎر ﺗﻪ ﻏﻮښﺘﻠﻪ او د ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮن
ﮐﻮټﯥ ﻳﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﺎﮐﻮﻟﯥ او ﮐﻠﻪ هﻢ ﺧﭙﻞ ورور ﭘﺎ ﭼﺎ ګﻞ ﺗﻪ ﭼﯥ څﻮ ﮐﺎﻟﻪ ﮐﯧږي ﻣﺴﺎﭘﺮ ﺷﻮﯼ او
 .درﮎ ﻳﯥ ﻧﺸﺘﻪ
ګﻞ ﺑﺨﺘﯥ هﺮ ﺳﻬﺎر  ۶ﺑﺠﯥ ځﺎن ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮن ﺗﻪ رﺳﺎوﻩ  .د ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﮐﻮټﯥ ﻳﯥ ﭘﺎﮐﻮﻟﯽ  .زﻳﺎﺗﺮﻩ ﻣﻴﻠﻤﺎﻧﮥ
ﺑﻬﺮﻧﻴﺎن و  .د ګﻞ ﺑﺨﺘﯥ ﻣﻌﺎش دوﻣﺮﻩ زﻳﺎت ﻧﻪ و .د ﻣﯧﺎﺷﺘﯥ  ۵٠ډاﻟﺮﻩ ﻳﯥ اﺧﻴﺴﺘﻞ  ،ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ
ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﻣﺮﻳﻨﻲ ورﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﮐﻪ ﺳﺮدار ورﺑﺎﻧﺪې ﻧﻪ ﺧﺒﺮﻳﺪاﯼ دﯦﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧﺪې  .ﺳﺮدار ټﻮﻟﻮ
ﮐﺎر ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ وﻳﻠﻲ وو ﭼﯥ ﮐﻪ ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﻪ څﻪ ﺷﻴﺮﻳﻨﻲ ﭼﺎ ﺗﻪ ورﮐﻮي هﻐﻪ زﻣﺎ ﺣﻖ ﮐﻴږي  ،ﺗﺎﺳﯥ ﺗﻪ
 .ﺧﻮ زﻩ ﻣﻌﺎش درﮐﻮم
:ﻧﻦ ﭼﯥ ګﻞ ﺑﺨﺘﻪ ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮن ﺗﻪ ورﺳﻴﺪﻩ ﻻ ﺳﻼم ﻳﯥ ﻧﻪ و اﭼﻮﻟﯽ ﭼﯥ ﺳﺮدار ورﺗﻪ ووﻳﻞ
 .هﻠﻪ هﻐﻪ د ﮐﻮﻧﺞ ﮐﻮټﻪ ﭘﺎﮐﻪ ﮐﻪ ﭼﯥ ﻧﻮﯼ ﻣﯧﻠﻤﻪ راځﻲ
ګﻞ ﺑﺨﺘﯥ ژر ﺟﺎرو  ،ﺳﯧﻞ او ﺳﺎﻓﻴﺎن واﺧﻴﺴﺘﻞ  ،د ﮐﻮټﯥ ﺧﻮاﺗﻪ رواﻧﻪ ﺷﻮﻩ .ﭘﻪ دې ﮐﻮټﻪ ﮐﯥ ﻳﻮﻩ
اﻟﻤﺎﻧۍ ښځﻪ اوﺳﻴﺪﻟﻪ ﭼﯥ د ګﻞ ﺑﺨﺘﯥ ډﻳﺮﻩ ﺧﻮښﻪ وﻩ  .ګﻞ ﺑﺨﺘﯥ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د هﻐﯥ ﮐﻮټﻪ ﭘﺎﮐﻮﻟﻪ ځﺎن
ﻳﯥ د هﻐﯥ ﭘﻪ ځﺎﯼ ﻓﮑﺮ ﮐﺎوﻩ  .ﻧﻮم ﻳﯥ ورﺗﻪ ﻧﻪ ورﺗﻪ ﺧﻮ ﻣګﻲ ﺗﻪ ﻧﮋدې ﻧﻮم ﻳﯥ درﻟﻮد.ﻣګﻲ ﺟګﻪ ،
ﻧﺮۍ وﻩ او ﺷﻨﯥ ﺳﺘﺮګﯥ ﻳﯥ درﻟﻮدې وﻳښﺘﺎن ﻳﯥ ژﻳړ ﺑﺨﻨﻪ ﻃﻼﻳﻲ وو .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ ﻣګﻲ ﻟﻪ ﮐﻮټﯥ
وﺗﻠﻪ او ګﻞ ﺑﺨﺘﻪ ﺑﻪ د ﮐﻮټﯥ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺗﻠﻪ  ،د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳﻮ ﮐﺮﻳﻤﻮﻧﻮ او ﭘﻮډروﻧﻮ ﺑﻮﯼ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻮټﻪ ﮐﯥ
ﺧﭙﻮر وو او ګﻞ ﺑﺨﺘﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ د ﻳﻮﻩ ارام ښﮑﻠﻲ او ښﺎﻳﺴﺘﻪ ژوﻧﺪ ﺳﺎ ورﺑﺨښﻠﻪ  .ګﻞ ﺑﺨﺘﯥ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ
ﺗﺸﻨﺎب ﭘﺎﮐﺎوﻩ دروازﻩ ﺑﻪ ﻳﯥ ورﭘﺴﯥ ﺑﻨﺪﻩ ﮐړﻩ  ،ﭘﻪ ﻏﻼ ﻏﻼ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﻣګﻲ ﮐﺮﻳﻢ او ﭘﻮډر ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ
.ووهﻞ  .اﻳﻴﻨﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ وﮐﺘﻞ  ،ځﺎن ﺑﻪ ورﺗﻪ د ﻣګﻲ ﭘﻪ ﺷﺎن ښﺎﻳﺴﺘﻪ ﮐﺎﮐﻪ او ازادﻩ ښﮑﺎرﻩ ﺷﻮ
ﻧﻦ ﺳﻬﺎر ﭼﯥ ګﻞ ﺑﺨﺘﻪ ﮐﻮټﯥ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠﻪ ﮐﻮټﻪ ﺧﺎﻟﻲ وﻩ  .د ﻣګﻲ ﮐﺎﻟﻲ و ﺑﮑﺴﻮﻧﻪ او ﮐﻤﭙﻮﻳﺘﺮ ﭘﻪ ﮐﻮټﻪ
ﮐﯥ ﻧﻪ و  .ګﻞ ﺑﺨﺘﻪ ژر ﺗﺸﻨﺎب ﺗﻪ ﻻړﻩ ﭼﯥ وګﻮري د ﻣګﻲ څﻪ هﻴﺮ ﺷﻮي ﮐﻪ ﻧﻪ  .ﮐﻪ ګﻮري ﭘﺮ
ﻣﯧﺰ ﺑﺎﻧﺪې د ﺧﻮﺷﺒﻮﻳﻮ ﮐﺮﻳﻤﻮﻧﻮ ﻳﻮ وړﮐﻰ ډ ﺑﻠﯽ ﭘﺮوت و .ګﻞ ﺑﺨﺘﯥ ژر ډﺑﻠﯽ ﺧﻼص ﮐړ .د ډﺑﻠﯥ
ﭘﻪ ﻳﻮﻩ څﻨډﻩ ﻳﻮ څﻪ ﮐﺮﻳﻢ ﭘﺎﺗﯥ و  ،ګﻞ ﺑﺨﺘﯥ ډﺑﻠﯽ د ﮐﻤﯧﺲ ﭘﻪ ﺟﻴﺐ ﮐﯥ واﭼﺎوﻩ .ﺳﺘﺮګﯥ ﻳﯥ د
دﺳﺘﺸﻮﯼ ﭘﺮ ﺷﻴﺸﻪ د ﻋﻄﺮو ﭘﺮ ﺑﻮﺗﻞ وﻟګﻴﺪې  .ګﻞ ﺑﺨﺘﯥ د ﺑﻮﺗﻞ ﺳﺮ ﺧﻼص ﮐړ .د ﻋﻄﺮو ﺑﻮﯼ د
ﺗﺸﻨﺎب ﻓﻀﺎ ډﮐﻪ ﮐړﻩ  .ګﻞ ﺑﺨﺘﯥ دا ﺑﻮﺗﻞ هﻢ ﺟﻴﺐ ﮐﯥ ﮐﯧښﻮد  ،ځﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ هﻨﺪارﻩ ﮐﯥ ﻣﺴﮑۍ ﺷﻮﻩ ،
ﺧﭙﻠﻮ ﺳﺘﺮګﻮ ﺗﻪ ﻳﯽ ﭼﯥ وﮐﺘﻞ  ،ﺟﻤﺎل ﻳﯥ ور ﭘﻪ زړﻩ ﺷﻮ  .ﺟﻤﺎل د دوﯼ ګﺎوﻧډﯼ دﯼ ﭼﯥ ﻟﻪ ګﻞ
ﺑﺨﺘﯥ څﺨﻪ څﻮ ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺸﺮ دﯼ  ،هﺮ ﺳﻬﺎر ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻪ ځﻲ  .ګﻞ ﺑﺨﺘﯥ ﭼﯥ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﺟﻤﺎل ﻟﻴﺪﻩ ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻪ
ﻳﯥ ﺑﻴﻮاﮐﻪ ﺑﻴﻮاﮐﻪ وازﻳﺪﻟﻪ او د ﺟﻤﺎل ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ څﺎرﻟﻪ ﭼﯥ څﻪ ﺑﻪ وواﻳﻲ  .ﺟﻤﺎل ﭼﯥ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ
ﻧﻮرو هﻤﮑﻼﻧﻮ ﺳﺮﻩ و ګﻞ ﺑﺨﺘﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ هﻴڅ ﭘﺎم ﻧﻪ ﮐﺎوﻩ ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﭼﯥ ﻳﻮازې و  ،ګﻞ ﺑﺨﺘﯥ

ﺳﺮﻩ ﻳﯥ روﻏﺒړ ﮐﺎوﻩ  ،د ﮐﺎر ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻳﯥ ﺗﺮې ﮐﻮﻟﻪ  ،د ﺧﭙﻞ ﻣﮑﺘﺐ او ﺳﺒﻖ ﺧﺒﺮې ﻳﯥ ورﺗﻪ ﮐﻮﻟﯥ
.
ګﻞ ﺑﺨﺘﯥ ﺑﻪ زړﻩ ﮐﯥ وﻳﻞ ﮐﻪ ﭼﯧﺮې دا هﻢ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻪ ﻻړﻩ ﺷﻲ ﺳﺒﻖ وواﻳﻲ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺟﻤﺎل ورﺳﺮﻩ
ډﻳﺮې ﺧﺒﺮې وﮐړي .ګﻞ ﺑﺨﺘﯥ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ د ﺟﻤﻌﯥ د ورځﯥ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻓﮑﺮ وﮐړ ﭼﯥ ﮐﺎر ﺗﻪ ﻧﻪ
.راځﻲ  ،ﺟﻤﺎل ﺑﻪ ووﻳﻨﻲ  ،د ﻣګﻲ ﭘﻮډر ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﺦ ووهﻲ او ﻋﻄﺮ ﺑﻪ ﭘﻪ ځﺎن وﺷﻴﻨﺪي
 .ګﻞ ﺑﺨﺘﻪ ﭘﻪ هﻤﺪې ﻓﮑﺮوﻧﻮ ﮐﯥ وﻩ ﭼﯥ د ﺳﺮدار ﻏږ ﻳﯥ واورﻳﺪ
 .؛ اې ګﻞ ﺑﺨﺘﯥ ! هﻠﻪ دا ﺑﻠﻪ ﮐﻮټﻪ ﭘﺎﮐﻪ ﮐﻪ
 .ګﻞ ﺑﺨﺘﯥ ﻻ د ﻣګﻲ د ﮐﻮټﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ هﻢ ﭘﻴﻞ ﻧﻪ و ﮐړﯼ
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هﻠﺘﻪ د ښﺎر ﭘﻪ ﺑﻞ ګﻮټ ﮐﯥ ﺟﻤﺎل ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻪ روان و،ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ دروازې څﺨﻪ ووت د دﻳﻮال ﺷﺎ ﺗﻪ
ودرﻳﺪ  ،د واﺳﮑټ ﻟﻪ ﺟﻴﺒﻪ ﻳﯥ ﮐﻮﭼﻨۍ هﻴﻨﺪارﻩ راوﻳﺴﺘﻠﻪ  ،ﺧﭙﻞ وﻳښﺘﺎن ﻳﯥ ﭘﻪ ﮐﯥ وﮐﺘﻞ  .ﺟﻤﺎل ﺗﻪ
د ځﻴﻨﻮ هﻠﮑﺎﻧﻮ ﺟﻼ دارﻩ وﻳښﺘﻪ ډﻳﺮ ښﻪ اﻳﺴﻴﺪل ﺧﻮ ﻧﻪ ﭘﻮهﻴﺪﻩ ﭼﯥ څﻪ ﭘﺮې ﮐﻮي  .دﻩ ﻧﻦ ﺳﻬﺎر ﺧﭙﻞ
وﻳښﺘﺎن ﭘﻪ اوﺑﻮ ﻻﻣﺪﻩ ﮐړي و ﺧﻮ هﻐﺴﯥ ﺟﻼ دارﻩ ﻧﻪ ﺑﺮﻳښﻴﺪل  .ﺟﻤﺎل څﻮ ځﻠﯥ هﻴﻨﺪارﻩ د ﺧﭙﻞ ﻣﺦ
ﭘﻪ وړاﻧﺪې ښﮑﺘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړﻩ ﺳﺘﺮګﯥ ﻳﯥ ورﺗﻪ ﺗﻨګﯥ ﮐړې او ﻳﻮ څﻪ ﻗﺎﻧﻊ ﺷﻮ  .ورو ﻳﯥ هﻨﺪارﻩ
ﺟﻴﺐ ﮐﯥ ﮐﯧښﻮدﻩ  ،ﺷﺎ و ﺧﻮا ﻳﯥ وﮐﺘﻞ ﭼﯥ هﺴﯥ ﻧﻪ ﭼﺎ ﻟﻴﺪﻟﯽ وي او ﻟﻪ دروازې ووت  ،د ﻣﮑﺘﺐ
 .ﺧﻮاﺗﻪ روان ﺷﻮ
ﺟﻤﺎل هﺮ ﺳﻬﺎر دﻏﻪ وﺧﺖ ﻟﻪ ﮐﻮرﻩ ووت او د ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻮ څﯥ ﭘﻪ ﻻرﻩ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻪ ﺗﮥ  .د ﮐﻮڅﯥ ﭘﻪ
ﺳﺮ ﮐﯥ د ﺟﻨﺮال ﮐﻮر و  .ﺟﻤﺎل هﺮ ﺳﻬﺎر د ﺟﻨﺮال ﻣﻮټﺮ ﻟﻴﺪﻩ ﭼﯥ ﻟﻮر ﻳﯥ ﭘﮑﯥ ﻧﺎﺳﺘﻪ دﻩ او ﻟﻪ
دروازې څﺨﻪ وځﻲ  .ﻳﻮ ﺳﻬﺎر ﭼﯥ ﺟﻤﺎل د ﺟﻨﺮال د دروازې ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪﻩ د اﻧګړ دروازﻩ
ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮﻩ  .ﻣﻮټﺮ راووت  .ﺟﻤﺎل ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎﯼ ودرﻳﺪ ﭼﯥ ﻣﻮﺗﺮ ﺗﻴﺮ ﺷﻲ  .ﻟﻪ ډﻳﺮ ﻧﮋدې څﺨﻪ
ﻳﯥ د ﺟﻨﺮال ﻟﻮر وﻟﻴﺪﻩ ﭼﯥ د ﻣﻮټﺮ د ﺷﺎ ﭘﻪ څﻮﮐۍ ﮐﯥ ﻧﺎﺳﺘﻪ وﻩ  .ﺟﻤﺎل ﺗﻪ د ﺟﻨﺮال ﻟﻮر ښﺎﻳﺴﺘﻪ
ﭘﻴﻐﻠﻪ ښﮑﺎرﻩ ﺷﻮﻩ  .ارﻏﻮاﻧﻲ ﺟﺎﻣﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ځﺎن ﮐﯥ وې  .ﺗﻮرې ﻋﻴﻨﮑﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ وې  ،اوږدﻩ
وﻳښﺘﺎن ﻳﯥ ﭘﻪ اوږو ﭘﺮاﺗﻪ وو  .ﭼﯥ ﻣﻮټﺮ ﺗﻴﺮﻳﺪﻩ ﻧﺠﻠۍ د ﺟﻤﺎل ﺧﻮاﺗﻪ وﮐﺘﻞ او ﭘﻪ ﺷﻮﻧډو ﻳﯥ ﻧﺮۍ
 .ﻣﻮﺳﮑﺎ ﺧﭙﺮﻩ ﺷﻮﻩ
ﺟﻤﺎل ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺷﻴﺒﻪ ﮐﯥ ځﺎن د ﺟﻨﺮال ﻟﻮر د ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ ﺷﻬﺰادﮔۍ اﺣﺴﺎس ﮐړﻩ  .ﻟﻪ هﻐﯥ ورځﯥ
ﺟﻤﺎل ﭼﯥ هﺮﻩ ورځ ﻟﻪ ﮐﻮرﻩ ووت د ﺟﻨﺮال د ﮐﻮر ﭘﻪ ﻻرﻩ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻪ ﺗﮥ او د ﺟﻨﺮال د ﻟﻮر د ﻟﻴﺪو
 .هﻮس ﺑﻪ ورﺳﺮﻩ و ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د هﻐﯥ ﻟﻴﺪل ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﺷﻮ  ،ﮐﻠﻪ ﻧﻪ
ﺟﻤﺎل ﺗﻪ د ﺟﻨﺮال د ﻟﻮر ﻳﻮﻩ ﺷﻴﺒﻪ ﮐﺘﻞ د ټﻮﻟﯥ ورځﯥ او ﺷﭙﯥ د ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ ﺳﺮ ﭼﯧﻨﻪ وﻩ  .هﻤﺪا ﭼﯥ
دراﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ورځﯥ ﭘﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﯥ ﺷﻮ ﭼﯥ څﻨګﻪ ودرﻳږي .څﻨګﻪ ﻧﺠﻠۍ ﺗﻪ وګﻮري او څﻪ وﮐړي ﭼﯥ د
ﻧﺠﻠۍ ﭘﺎم ځﺎﻧﺘﻪ راواړوي  .ﻧﻦ ﺳﻬﺎر ﺟﻤﺎل ﻟﻪ هﺮې ورځﯥ څﺨﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﺗﻠﻮﺳﻪ درﻟﻮدﻩ  .ﭘﺮون ﺳﻬﺎر
ﭼﯥ دﯼ د ﺟﻨﺮال د ﮐﻮر د دروازې ﻣﺨﯥ ﺗﻪ درﻳﺪﻟﯽ و او ﻣﻮټﺮ راووت د ﺟﻨﺮال ﻟﻮر د ﺟﻤﺎل
ﺧﻮاﺗﻪ ﻣﺦ واړاوﻩ او ورﺗﻪ وﻣﻮﺳﮑﯧﺪﻟﻪ  .ﺟﻤﺎل ﺧﻴﺎل وﮐړ ﭼﯥ د ﺗﻮرو ﻋﻴﻨﮑﻮ ﻻﻧﺪې ﻳﯥ ﺳﺘﺮګﯥ دﻩ
ﺗﻪ ګﻮري او ﺧﺎﻧﺪې  ،ﻧﻦ ﻳﯥ ﭘﻪ هﻤﺎﻏﻪ ﺧﻴﺎل ﮐﺎﮐﻞ ﻟﻮﻧﺪ ﮐړﯼ او ږﻣﻨځ ﮐړﯼ و او ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ
ﭘﻪ هﻴﻨﺪارﻩ ﮐﯥ د څﻮ ډوﻟﻪ ﻣﻮﺳﮑﯧﺪو ﺗﻤﺮﻳﻦ ﮐړﯼ و ﭼﯥ ﮐﻪ د ﺟﻨﺮال ﻟﻮر ورﺗﻪ وﻣﻮﺳﮑﯧﺪﻩ دﯼ ﺑﻪ
 .هﻢ ﭘﻪ ځﻮاب ﮐﯥ ورﺗﻪ وﻣﻮﺳﮑﯧږي
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ﺟﻤﺎل د ﺟﻨﺮال د ﮐﻮر ﺧﻮاﺗﻪ ورو روان و ځﮑﻪ د ﺟﻨﺮال د ﻟﻮر د وﺗﻠﻮ وﺧﺖ ﻻ ﻧﻪ و  ،دﯼ ﭘﻪ ﺳﻮ
:ﭼﻮﻧﻮ ﮐﯥ ډوب و ﭼﯥ ﻟﻪ ﺷﺎ څﺨﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﻮم واورﻳﺪ
! ﺟﻤﺎﻟﻪ -

ﺟﻤﺎل ﺷﺎﺗﻪ وﮐﺘﻞ  ،ګﻮﻣﺎن ﻳﯽ وﮐړ ﭼﯥ هﺴﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﻮم اورﻳﺪﻟﯽ  .ﺧﻮ ﻏږ راﻧﮋدې
 :ﺷﻮ
اې ﺟﻤﺎﻟﻪ ! ودرﻳږﻩ !ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺑﻴﺴﺪﻩ ﺑﻴﺴﺪﻩ راون ﻳﯥ ؟ -
ﺟﻤﺎل ﻟږ ورو ﺷﻮ  ،ﺷﺎﺗﻪ ﻳﯥ وﮐﺘﻞ  .ﮐﻪ ګﻮري اﻧﻮر هﻤﺼﻨﻔﯽ ﻳﯽ ﭘﻪ ﻏټﻮ ﻏټﻮ ګﺎﻣﻮﻧﻮ ور ﻧﮋدې
 :ﮐﯧږي  .ﺟﻤﺎل ودرﻳﺪ  .اﻧﻮر ووﻳﻞ
:ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻪ روان ﻳﯥ ﮐﻪ ﻧﻪ ؟ ﺟﻤﺎل ځﻮاب وﮐړ
.هﻮ -
 .ﻧﻮ راځﻪ ﭼﯥ ﻟﻨډ ورﺷﻮ  ،داﺳﯽ -
 .اﻧﻮر د ﺟﻨﺮال د ﮐﻮر د ﮐﻮڅﯥ ﻧﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﺑﻠﯥ ﮐﻮڅﯥ ﺗﻪ اﺷﺎرﻩ وﮐړﻩ
 :ﺟﻤﺎل ووﻳﻞ
 .ﺗﻪ ورځﻪ  .زﻣﺎ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ دې ﮐﻮڅﻪ ﮐﯥ ﮐﺎر دﯼ
 .ﺟﻤﺎل ورو ووﻳﻞ ﭼﯥ ﻟﻪ اﻧﻮرﻩ ځﺎن ﺧﻼص ﮐړي
ـ څﻪ ﮐﺎر دﯼ ﺑﺎﺑﺎ ؟ ﭘﻪ دې ﺳﻬﺎري ﮐﯥ ؟
.اﻧﻮر ﺷﻠﻪ و
 :ﺟﻤﺎل زړﻩ ﻧﺎ زړﻩ ووﻳﻞ
 .هﺴﯽ ﻳﻮ ﭼﺎ ﺳﺮﻩ ﻣﯥ وﻋﺪﻩ دﻩ -
 .ـ ﭘﻪ دﯼ ﺳﻬﺎري ﺧﻠﮑﻮ ﺳﺮﻩ څﻪ وﻋﺪې ﮐﻮې راځﻪ ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻪ ځﻮ ﭼﯥ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﮐﯧږﯼ
.ﺗﻪ ورځﻪ  .زﻩ ﺑﻴﺎ راځﻤﻪ -
 .ـ ښﻪ ﻧﻮ ﺗﻪ د ﺟﻨﺮال د ﮐﻮر ﻟﻪ ﮐﻮڅﯥ ﺗﻴﺮﻳږې
 .د ﺟﻤﺎل زړﻩ ﮐړوپ وﮐړ  .زړﻩ ﮐﯥ ﻳﯥ وګﺮځﻴﺪل هﺴﯥ ﻧﻪ ﭼﯥ اﻧﻮر ورﺑﺎﻧﺪې ﺧﺒﺮ ﺷﻮﯼ وي
ـ ﮐﻮم ﺟﻨﺮال ؟
.ﺟﻤﺎل ځﺎن ﻧﺎګﺎرﻩ واﭼﺎوو
 .ـ هﺎﻏﻪ  .د ړﻧﺪې ﭘﻼر
 :ﺟﻤﺎل ژر وﭘﻮښﺘﻞ
ﮐﻮﻣﻪ ړﻧﺪﻩ ؟ -
:اﻧﻮر ووﻳﻞ
دﻏﻪ ﺟﻨﺮال ﭼﯥ ﮐﻮر ﻳﯥ د دې ﮐﻮڅﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﮐﯥ دﯼ  .ړﻧﺪﻩ ﻟﻮر ﻟﺮي  .ﺗﻮرې ﻋﻴﻨﮑﯥ ﭘﻪ -
 .ﺳﺘﺮګﻮ ﮐﻮي او هﺮﻩ ورځ ﭘﻪ ﻣﻮټﺮ ﮐﯥ ﭼﯧﺮﺗﻪ رواﻧﻪ ﻳﻲ د ړﻧﺪو ﻣﮑﺘﺐ ﺗﻪ ﺑﻪ ځﻲ
ﺟﻤﺎل ﺗﻪ د ﺟﻨﺮال د ﻟﻮر د ﺗﻮرو ﻋﻴﻨﮑﻮ ﺗﺮ ﺷﺎ ﺳﺘﺮګﯥ او د ﺷﻮﻧﺪو ﭘﻪ څﻨډو ﻣﻮﺳﮑﺎ د ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د
ﺷګﻮ ﮐﻮټﻨۍ اﻧځﻮر ﺷﻮﻩ ﭼﯥ د اﻧﻮر د ﺧﺒﺮو ﭘﻪ ﻳﻮﻩ اﻧګﺎزﻩ ﮐﯥ ړﻧګﻪ ﺷﻮﻩ  .ﺟﻤﺎل داﺳﯥ اﺣﺴﺎس
ﮐړﻩ ﻟﮑﻪ د زړﻩ ﺗﻞ ﻳﯥ ﭼﯥ ﺗﺶ وي ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﺳﻮرﯼ ﺷﻮﯼ ﭼﯥ وي  .ﭘښﯥ ﻳﯥ ﺳﺴﺘﯥ ﺷﻮې  .ﺧﻮ ﻧﻪ
 .ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻪ ﭼﯥ ځﺎن ﭘﻮﻩ ﮐړي  .د ﺟﻨﺮال د ﮐﻮڅﯥ ﺧﻮاﺗﻪ روان ﺷﻮ
:اﻧﻮر ورﭘﺴﯥ ﻏږ وﮐړ
! ډﻳﺮ ﻣﻪ ځﻨډﻳږﻩ -
»»»»»»»»»
د ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ورځ د ﻏﺮﻣﯥ ﻧﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﺟﻤﺎل د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر د دروازې څﻨګ ﺗﻪ وﻻړ و ،د ﻻروﻳﻮ او د
 :ﮐﻮڅﯥ د هﻠﮑﺎﻧﻮ ﺳﻴﻞ ﻳﯥ ﮐﺎوﻩ ګﻞ ﺑﺨﺘﻪ ﻟﻪ ﮐﻮرﻩ ووﺗﻠﻪ  .ﺟﻤﺎل ورﺑﺎﻧﺪې ﻏږ وﮐړ
اې ګﻞ ﺑﺨﺘﯥ ﭼﯧﺮې رواﻧﻪ ﻳﯥ ؟ -
 :ګﻞ ﺑﺨﺘﯽ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﻴﻨګﻪ ﺧﻮﻟﻪ د څﺎدر ﭘﻪ ﭘﻴڅﻪ ﭘټﻪ ﮐړﻩ  ،ﭘﻪ ﺷﺮﻣﻨﺎ ﮎ اواز ﻳﯥ ووﻳﻞ
 .ﺳﻮدا ﭘﺴﯥ -

ﺟﻤﺎل ﺑﻴﺎ ﻏږ وﮐړ  :ﻟﻪ ﮐﺎر ﺳﺮﻩ څﻨګﻪ ﻳﯥ ؟ -
 :ـ ګﻞ ﺑﺨﺘﯥ ﺳﺮ ﻳﻮې ﺧﻮاﺗﻪ ﮐﻮږ ﮐړ ورو ﻳﯥ ووﻳﻞ
 .ﻧﻮر ﻧﻮ ﻧﻪ ځﻤﻪ ﮐﺎر ﺗﻪ -
ـ وﻟﯽ ؟
 .ـ ﺳﺮدار ځﻮاب ﮐړم
 :ﺟﻤﺎل ﭘﻪ ټﻮﮐﻪ ووﻳﻞ
ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﯥ دې هﻢ ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ ﮐﻮل ﮐﻪ څﻨګﻪ ؟ -
ګﻞ ﺑﺨﺘﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯥ د ﻣګﻲ د وﺗﻠﻮ او د هﻐﯥ د ﮐﺮﻳﻤﻮﻧﻮ ﮐﯧﺴﻪ ور وګﺮځﻴﺪﻩ  ،ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻳﯽ
 .ووﻳﻞ  :ﮐﺸﮑﯥ ﻣﯥ ﻧﻦ هﻐﻪ ﮐﺮﻳﻢ وهﻠﻲ واﯼ

واورﻩ
ﭘﺮوﻳﻦ واورﻩ ﭘﻠﻤﻪ ﮐړﻩ او ﻟﻪ دﻓﺘﺮﻩ وﺧﺘﻪ ووﺗﻠﻪ  .واورﻩ د رڼﻮ ﻣﺮﻏﻠﺮو د هﺎروﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﻧڅﺎ
ﻧڅﺎ او ټﻮﭘﻮﻧﻮ ټﻮ ﭘﻮﻧﻮ ﻣځﮑﯥ ﺗﻪ ښﮑﺘﻪ ﮐﯧﺪﻩ  .دوﻣﺮﻩ ﭼﯥ د ﮐﺐ د ﻣﯧﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﮐﯥ د واورو
ورﻳﺪل ﻏﻴﺮ ﻣﻌﻤﻮﻟﻪ وﻩَ ،ښﮑﻼ ﻳﯥ هﻢ هﻤﺎﻏﻮﻣﺮﻩ ﭘﻪ زړﻩ ﭘﻮرې وﻩ .د هﺎﻏﻪ دوﺳﺖ ﻟﻴﺪو ﺗﻪ ورﺗﻪ
 .و ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻠﻮ وي او ښﻪ ﺧﺒﺮ ﻳﯥ ﭼﯥ درﻧﻪ روان دﯼ
ﭘﺮوﻳﻦ ﭘﻮهﻴﺪﻟﻪ ﭼﯥ د ﭘﺴﺮﻟﻲ ﭘﻪ درﺷﻞ ﮐﯥ واورﻩ ډﻳﺮ ﻧﻪ ځﻨډﻳږي  .ﭘﻪ ﻣﻨډﻩ ورﻳږي اوﭘﻪ ﻣﻨډﻩ هﻢ
درﻳږي  .ﭘﻪ ورﻳﺪو ﺳﺮﻩ د هﻴﺮ ﺷﻮي ژﻣﯥ ﺧﺎﻃﺮې ژوﻧﺪۍ ﮐﻮي  .ﭼﯥ درﻳږي د ﭘﺴﺮﻟﻲ هﻮا
ﺧﭙﺮوي  .ﭘﻪ دې ﺷﻴﺒﻪ ﭼﯥ واورﻩ ورﻳﺪﻟﻪ ﭘﺮوﻳﻦ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ وﻳﯥ ﻧﻤﺎﻧځﻲ  ،ﺗﻨﻔﺲ ﻳﯥ ﮐړي  .د
 .ﮐړﮐۍ ﺗﺮ ﺷﺎﻳﯥ دا ﻧﻪ ﮐﯧﺪل
ﭘﺮوﻳﻦ ﺧﭙﻞ دﺳﺘﮑﻮل واﺧﻴﺴﺖ  .ﻟﻪ دﻓﺘﺮﻩ ووﺗﻪ  .ﭘﺮوﻳﻦ ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯥ ﻟږ ﻧﺎراﻣﻪ وﻩ .ﭘﻮهﻴﺪﻟﻪ ﭼﯥ
ځﺎن ﺗﻴﺮ ﺑﺎﺳﻲ  .واورﻩ هﺴﯥ ﭘﻠﻤﻪ دﻩ .دا د واورې او ژﻣﯥ ﭘﺎﯼ ﻧﻪ و ﭼﯥ ﭘﺮوﻳﻦ ﻳﯥ ﻧﺎراﻣﻪ ﮐړې
وﻩ .د ﻧﮋدې دوﺳﺖ  ،اﻣﯧﻦ ﺳﺮﻩ ﺧﺪاﯼ ﭘﺎﻣﺎﻧۍ ځﻮروﻟﻪ  .واورﻩ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ورﻳﺪﻟﻪ  ،ژﻣﯥ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ راﺗﻪ
. .ﺧﻮ اﻣﻴﻦ د ﺗﻞ ﻟﭙﺎرﻩ اﻓﺮﻳﻘﯥ ﺗﻪ روان و
اﻣﯧﻦ د ﻧﺴﻴﻤﯥ ﻧﮋدﯼ ﻣﻠګﺮﯼ و .دوﯼ دوﻩ ﮐﺎﻟﻪ د ﺳﺮې ﻣﯧﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ دﻓﺘﺮ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﺎوﻩ .اﻣﯧﻦ
 .ﻟﻪ اﻓﺮﻳﻘﯥ څﺨﻪ راﻏﻠﯽ و ﭼﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﮐﺎ ر وﮐړي
»»»
ﻧﺴﻴﻤﻪ ﻧﻪ ﭘﻮهﻴﺪﻩ ﭼﯧﺮﺗﻪ ځﻲ ﺧﻮ دوﻣﺮﻩ ﭘﻮهﻴﺪﻩ ﭼﯥ ﭘﺎم ﺑﺪﻟﻮي .ﻣﻠګﺮﯼ ﻳﯥ ﺟﻮاد زړﻩ ﺗﻪ
ورګﺮځﻴﺪﻩ .ﺣﻮا هﻢ ﻳﻮﻩ ﻧﮋدئ ﻣﻠګﺮئ وﻩ .څﻮ ﻣﯧﺎﺷﺘﺊ ﻣﺨﮑﯥ ﻳﺊ ﻣﯧړﻩ د ﻣﻮټﺮ ﭘﻪ ټﮑﺮ ﮐﯥ وژل
ﺷﻮﯼ و .د ﺣﻮا ﻟﻪ وادﻩ څﺨﻪ څﻮ ﻣﯧﺎﺷﺘﯥ ﻧﻪ وې وﺗﻠﯥ .دا ﻻ ﻣﯧﻨﺪوارﻩ وﻩ .دې ﭘﻴښﯥ د ﺣﻮا ټﻮل
ﻣﻠګﺮي ﻣﺘﺎﺛﺮﻩ ﮐړي وو .د ﺣﻮا د ﻟﻴﺪو ﺧﻴﺎل د ﻧﺴﻴﻤﯥ زړﻩ وزﺑﻴښﻞ  .د ﺣﻮا دﻟﻴﺪو اود هﻐﯥ د
ﻏﻤﺠﻨﻮ ﮐﯧﺴﻮ اورﻳﺪل ﭼﯥ څﻮﻣﺮﻩ ﻣﯧړﻩ ﻳﯥ ورﻳﺎدﻳږي َ  ،ﻧﺴﻴﻤﯥ ﺗﻪ ﻳﻮ ډول ﺧﭙګﺎن ﭘﻴﺪا ﮐړ .ﻟﻪ
هﻐﯥ ورځﯥ راهﻴﺴﯥ ﭼﯥ د ﺣﻮا ﻣﯧړﻩ وژل ﺷﻮﯼ و  ،ﻧﺴﻴﻤﻪ هﺮﻩ ورځ د ﺣﻮا دﻳﺪن ﺗﻪ ﺗﻠﻪ او ﮐﯧﺴﻮ
ﺗﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ د ﻣﯧړﻩ ﺗﮑﺮاري ﺧﺒﺮې وې اورﻳﺪې  .ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﺣﻮا زوﯼ ﭘﻴﺪا ﺷﻮ او دا ورﺳﺮﻩ
ﺑﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮﻩ  ،ﻧﺴﻴﻤﻪ ډﻳﺮﻩ ﻧﻪ ورﺗﻠﻪ .ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ اﺣﻮال اﺧﻴﺴﺘﻪ  .ﻧﻦ ﻳﯥ زړﻩ ﮐﯥ ګﺮځﻴﺪﻟﻪ  .ﺧﻮ

ﻧﺴﻴﻤﯥ ﺗﻪ واورې ډﻳﺮ ﺧﻮﻧﺪ ورﮐړﯼ و  ،ﻧﻪ ﻳﯥ ﻏﻮښﺘﻪ ﭼﯥ د ﺣﻮا ﻏﻤﺠﻨﯥ ﮐﯧﺴﯥ د واورې ﺧﻮﻧﺪ
 .ورﻧﻪ واﺧﻠﻲ
ﭼﯧﺮﺗﻪ ﻻړﻩ ﺷﻲ؟ ﻧﺴﻴﻤﯥ د ﻳﻮې ﺑﻠﯥ ﻣﻠګﺮې ﭘﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﯥ ﺷﻮﻩ ـ ﻧﺎزو  .ﻧﺎزو هﻢ د ﻧﺴﻴﻤﯥ ﻧﮋدې
ﻣﻠګﺮې وﻩ .ﻧﺎزو د ﻣﻠګﺮو ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ د ﺧﻨﺪاﻧﯥ او ﻣﺴﺘﯥ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻬﻮرﻩ وﻩ .ﺗﻞ ﻳﯥ ﺧﻨﺪا ﭘﻪ
ﺧﻮﻟﻪ ﮐﯥ وﻩ .د ډﻳﺮو ﻏﻤﺠﻨﻮ ﭘﻴښﻮ ﮐﯧﺴﯥ ﻳﯥ هﻢ ﭘﻪ ټﻮﮐﻮ او ټﮑﺎﻟﻮ ﮐﻮﻟﻪ  .دا هﻢ د ﺣﻮا د ﻣﯧړﻩ ﭘﻪ
ﻣړﻳﻨﻪ ﺧﭙﻪ وﻩ ﺧﻮ د ﻣﻮټﺮ د ټﮑﺮﮐﯧﺴﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ټﻮﮐﻮ ﮐﻮﻟﻪ  .ﺣﻮا هﻢ ﭘﻮهﻴﺪﻟﻪ ﭼﯥ ﻧﺎزو د زړﻩ څﺨﻪ ﻧﻪ
ﺧﺎﻧﺪي ﺧﻮ هﺴﯥ ﻏﻮاړي ﻏﻢ د ﺧﻨﺪا ﺗﺮ ﺷﺎ هﻴﺮ ﮐړي  .د ﻧﺎزو ﻣﻠګﺮو ﺗﻪ ﻣﺎﻟﻮﻣﻪ وﻩ ﭼﯥ دې ﺗﻪ
ژوﻧﺪ ﻃﻨﺰ ﻣﺎﻟﻮﻣﯧږي  .ﻳﻮ ﺗﺮﻳﺦ ﻃﻨﺰ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﻨﺪا ارزﻳﺪﻩ  .دې ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﻮرې هﻢ ﺧﻨﺪل .
ﻧﻮرو ﺗﻪ ﻧﺎزو د ژوﻧﺪ ﻟﻮﺑﻪ ﺑﺎﻳﻠﻠﯽ وﻩ  .ﭘﻨځﻠﺲ ﮐﺎﻟﻪ ﻳﯥ د وادﻩ ﺗﻴﺮ ﺷﻮي و ﺧﻮ اوﻻد ﻳﯥ ﻧﻪ درﻟﻮد .
ﭘﺮوﺳږﮐﺎل ﻳﯥ ﻣﯧړﻩ ﺑﻠﻪ ښځﻪ ﮐړې وﻩ  .ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﺎزو ﮐﻢ ﺑﺨﺘﻪ او ﺑﯥ ﺗﺎﻟﻮ وﻩ ﭼﯥ ﺧﺪاﯼ د
اوﻻد څﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﮐړې وﻩ .ﻧﻪ ﭘﻪ ﺗﺎوﻳﺰ ﺷﻮﻩ ﻧﻪ ﭘﻪ ﻧﻈﺮوﻧﻮ ،ﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﻼ او ﻧﻪ ﭘﻪ زﻳﺎرﺗﻮﻧﻮ .څﻪ ﻧﻪ
وو ﭼﯥ ﻧﺎزو د اوﻻد د ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ وﻧﻪ ﮐړل ﺧﻮ ﺳﻮال ﻳﯥ وﻧﻪ ﻣﻨﻞ ﺷﻮ .ﻧﺎزو دا ﺗﺎﻟﯥ هﻢ ﻧﻪ
درﻟﻮدﻩ ﭼﯥ ﻣﯧړﻩ ﻳﯥ د دې ﭘﻪ ﺧﻮښﻪ ﺑﻠﻪ ښځﻪ وﮐړي او دا د ﮐﻮر ﻣﺸﺮﻩ ﺷﻲ  .ډﻳﺮو ښځﻮ اوﻻد ﻧﻪ
درﻟﻮد ﺧﻮ ﻣﯧړوﻧﻮ ﭼﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ دوﻳﻢ وادﻩ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ هﻢ ورﺳﺮﻩ اوﺳﻴﺪل  .ځﻴﻨﯥ ﺧﻮ ﻻ ښﻪ ﻣﯧړوﻧﻪ
وو ﭼﯥ د ښځﯥ ﭘﻪ ﺳﻼ ﺑﻪ ﻳﯥ ښځﻪ ﮐﻮﻟﻪ او د ﮐﻮر اﺧﺘﻴﺎر ﻳﯥ هﻢ ﻟﻮﻣړﻧۍ ښځﯥ ﺗﻪ ورﮐﺎوﻩ .
ﻧﺎزو دوﻣﺮﻩ ﺳﻴﺎﻩ ﺑﺨﺘﻪ وﻩ ﭼﯥ ﻣﯧړﻩ ﻳﯥ ﺑﻴﺨﯥ وﻃﻦ ﭘﺮاﻳښﻰ و .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻳﯥ وادﻩ ﮐړﯼ و او
 .ﻧﺎزو ﻳﯥ ﭘﺮاﻳښﯥ وﻩ  .ﻃﻼﻗﻪ ﮐړې ﻧﻪ وﻩ ﺧﻮ ﭘﻪ ﮐﺎل ﮐﯥ هﻢ ﻳﻮوار ورﺗﻪ ﻧﻪ راﺗﻪ
ﻧﻮرو ﺗﻪ ﭼﯥ ﻧﺎزو هﺮ څﻪ وﻩ دا ﺧﭙﻠﻪ د ﺧﻨﺪا او ټﻮﮐﻮ ډﮐﻪ وﻩ ﭼﺎ ﭼﯥ ﺑﻪ د ﻣﯧړﻩ ﺧﺒﺮﻩ ورﺗﻪ ﮐﻮﻟﻪ
دې ﺑﻪ دوﻣﺮﻩ ورﭘﻮرې ﺧﻨﺪل او ﻣﻠﻨډې ﺑﻪ ﻳﯥ وهﻠﯥ ﭼﯥ ﺗﺎ ﺑﻪ وﻳﻞ دې د ګډ ژوﻧﺪ ﻟﻮﺑﻪ ګټﻠﯥ دﻩ او
ﺑﺎﻳﻠﻮﻧﮑﻰ ﻳﯥ ﻣﯧړﻩ دﯼ  .ﻧﺎزو ﭘﺮ ﻣﯧړﻩ ﺧﻨﺪل ﭼﯥ څﻨګﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻪ و ﭼﯥ ١۵ﮐﺎﻟﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮى
.و
ﻧﺎزو د ﻣﯧړﻩ ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﮐﻮر ﮐﯥ ﻳﻮازﯼ ژوﻧﺪ ﮐﺎوﻩ .هﻴڅﻮﮎ ﻧﻪ ﭘﻮهﻴﺪﻩ ﭼﯥ د ﻧﺎزو ګﺬارﻩ څﻨګﻪ
ﮐﯧږي ﺧﻮ هﻴﭽﺎ ﻳﯥ ﺷﮑﺎﻳﺖ ﻧﻪ و اورﻳﺪﻟﯽ  .هﻴﭽﺎ ﻳﯥ ژړا ﻧﻪ وﻩ ﻟﻴﺪﻟﯥ او هﻴﭽﺎ ﻳﯥ ښﻴﺮا ﻧﻪ وﻩ
اورﻳﺪﻟﯥ  .ﭘﻪ هﻤﺪې ﻧﺎزو د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﺧﻮښﻪ وﻩ  .ډﻳﺮ وﺧﺖ ﻳﯥ هﻢ دﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ او دوﺳﺘﺎﻧﻮ ﺳﺮﻩ
.ﺗﻴﺮﻳﺪﻩ
 .ﻧﺴﻴﻤﻪ د ﻧﺎزو ﭘﻪ ﻓﮑﺮ ځﺎن ﺳﺮﻩ وﻣﻮﺳﮑﯧﺪﻩ او د ﮐﻮر ﺧﻮا ﺗﻪ رواﻧﻪ ﺷﻮﻩ
ﻧﺴﻤﯧﻪ ﭼﯥ د ﻧﺎزو د ﮐﻮر دروازﻩ ټﮑﻮﻟﻪ ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯥ ﻳﯥ د هﻐﯥ ټﻮﮐﯥ ګﺮځﻮﻟﯥ ﭼﯥ د دې ﭘﻪ ﻟﻴﺪو
ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﮐﻮﻟﯥ  .ﺷﻴﺒﯥ ﺗﻴﺮې ﺷﻮې .د ﭼﺎ د ﭘښﻮ ﻏږ ﻧﻪ و .ﻧﺴﻤﯧﯥ ﺑﻴﺎ د دروازې زﻧځﻴﺮ ﭘﻪ
دروازﻩ ﻟږ ﭘﻪ زورﻩ وټﮑﺎوﻩ  .ﺑﻴﺎ ﭼﻮﭘﻪ ﭼﻮﭘﺘﻴﺎ وﻩ  .ﻧﺴﻤﻴﯥ ﭼﯥ ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻞ دا وﻣﻨﻲ ﭼﯽ ﻧﺎزو ﻧﺸﺘﻪ
ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ دروازﻩ وټﮑﻮﻟﻪ  .ﻳﻘﻴﻦ ﻳﯥ ﺷﻮ ﭼﯽ ﻧﺎزو ﭼﯧﺮﺗﻪ ﺗﻠﻠﯥ دﻩ .ﻧښﻪ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﭘﺮﻳږدي  .ﻧﺎزو
ﻣﮑﺘﺐ ﻧﻪ و وﻳﻠﯽ ﺧﻮ ﻟﻮﺳﺘﻞ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﮐﯥ زدﻩ ﮐړي و  .ﻧﺴﻤﯧﯥ ﺧﭙﻞ دﺳﺘﮑﻮل ﮐﯥ د ﻳﻮې
ټﻮټﯥ ﮐﺎﻏﺬ او ﻗﻠﻢ ﭘﻪ ﻟټﻪ ﮐﯥ ﺷﻮﻩ .د ﺳﻮدا ﻳﻮ رﺳﻴﺪ ﻳﯥ ﭘﻴﺪا ﮐړ .ﻗﻠﻢ ﻧﻪ و .د وروځﻮ ﻗﻠﻢ ﻳﯥ
واﺧﻴﺴﺖ .څﻮﮐﻪ ﻳﯥ ﻣﺎﺗﻪ ﺷﻮﻩ .ﻧﺴﻴﻤﯥ ﻳﻮﻩ ﻟﻮټﻪ د دروازې ﭘﻪ زﻧځﻴﺮ ﮐﯥ ﻧښﻪ ﮐﯧښﻮدﻩ ﭼﯥ ګﻮﻧﺪې
 .ﻧﺎزو ﭘﺮې ﭘﻮﻩ ﺷﯽ
»»
واورﻩ ﻻ ورﻳﺪﻟﻪ .ﺧﻮ ورځ ﻻ اوږدﻩ وﻩ .ﻣﺎزدﻳګﺮ د ﻧﺴﻴﻤﯥ ﺧﻮښ و .د ﻳﻮې ورځﯥ د ﺗﻴﺮﻳﺪو او د
.ﺑﻠﯥ د راﺗﻠﻮ رﻧګ ﻳﯥ درﻟﻮد .ﻣﺎﺳﭙښﻴﻨﯽ ﻣﻬﺎل ورﺗﻪ ﻟټ اﻳﺴﻴﺪﻩ
اوس څﻪ وﮐړي ؟
.ﺑﺎزار .ﺑﺎزار د وﺧﺖ د ﺗﻴﺮﻳﺪو ﻟﭙﺎرﻩ ښﻪ ﻻرﻩ دﻩ

ﻧﺴﻴﻤﯥ ﻳﻮ ﮐﻤﯧﺲ واﺧﻴﺴﺖ ﭼﯥ د ﻟﺴﻮ ﻧﻮرو ﮐﻤﯧﺴﻮﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﭼﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ دي اﻏﻮﺳﺘﯽ ﻳﻮ
 .ځﺎﯼ ﮐﯧږدي .ﻳﻮ د ﭘﻮدرو ﻗﻮﺗﯽ ﻳﯥ هﻢ واﺧﻴﺴﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اﻟﻤﺎرۍ ﮐﯥ ورﮎ ﺷﻲ
ﮐﺎﺑﻮ ﻣﺎزدﻳګﺮ و.ﻧﺴﻴﻤﻪ د اﻣﯧﻦ د دﻓﺘﺮ ﻟﻪ ﻻرې د ﮐﻮر ﺧﻮاﺗﻪ رواﻧﻪ ﺷﻮﻩ .د اﻣﯧﻦ د دﻓﺘﺮ څﺨﻪ ﭼﯥ
ﺗﻴﺮﻳﺪﻟﻪ د دﻓﺘﺮ ﺧﻮاﺗﻪ ﻳﯥ ﮐﺘﻞ  .د اﻣﯧﻦ ﻧښﻴﯥ ﻳﯥ څﺎرﻟﯥ  .د دﻓﺘﺮ دﻳﻮاﻟﻮﻧﻪ او ﮐړﮐۍ ﺳﭙﻴﺮﻩ او هﻴﺮ
.ﺷﻮي ﻣﺎﻟﻮﻣﯧﺪل
 .ﻧﺴﻴﻤﯥ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ وﻣﻮﺳﻞ او ګﺎﻣﻮﻧﻪ ﻳﯥ ګړﻧﺪي ﮐړل

وادﻩ
د ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻮر ﻟګﻴﺎ دﻩ ﺧﺒﺮې ﮐﻮي ﺧﻮ زﻩ ﻳﯥ ﻧﻪ اورم  .ﻏﻮږ ورﺗﻪ ﻧﻪ ږدم  .ﺧﺒﺮې ﻳﯥ ﺗﮑﺮاري
دي  .ﻣﺎ ښﺎم ﭼﯥ ﮐﻮرﺗﻪ ځﻢ د ورځﯥ ﺣﺎل راﺗﻪ واﻳﻲ  .ﺳﻬﺎر ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ راﺗﻪ ﺑﻴﺎﻧﻮي  .ﻧﻮر
ﻳﯥ ﺧﺒﺮې راﺗﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﻧﻪ راﮐﻮي  .د ﻣﺤﻔﻮظ د ﻣﻮر ژوﻧﺪ هﻢ ﺗﮑﺮاري او ﻳﻮ ﻧﻮاﺧﺘﻪ دﯼ  .ﺳﻬﺎر
 .ﭘﺎڅﻴږي ﻣﺎ ﺗﻪ ﭼﺎﯼ دﻣﻮي  .ﮐﻮر ﭘﺎﮐﻮي ﺑﻴﺎ دوډۍ ﭘﺨﻮي  .د ﺷﭙﯥ ﺧﻮﺑﻮﻧﻪ وﻳﻨﻲ
د ﻣﺤﻔﻮظ د ﻣﻮر ﻋﻤﺮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻧﻪ دﯼ ﻣﺎﻟﻮم  .د ﻣﺦ ګﻮﻧځﯥ ﻳﯥ ﺑﻴﺨﯥ ډﻳﺮې دي ښﺎﻳﻲ ﺗﺮ ﻣﺎ ﻣﺸﺮﻩ
وي  .ﺧﻮ دﯦﺘﻪ هﻢ د ﺧﭙﻞ ﻋﻤﺮ ﭘﺘﻪ ﻧﻪ ﻟګﻴږي  .ﭘﻪ دې هﻢ ﻧﻪ ﭘﻮهﻴږي ﭼﯥ ﻟﻮﻣړﯼ اوﻻد ﻳﯥ څﻮ ﮐﺎﻟﻪ
ﻣﺨﮑﯥ ﭘﻴﺪا ﺷﻮﯼ  .دا واﻳﻲ ورﺗﻪ د وﺧﺖ او ﺳﺎﻋﺖ او ﮐﺎل ﭼﻞ ﻧﻪ ورځﻲ  .د ډﻳﺮو ﺷﻴﺎﻧﻮ ﭼﻞ ﻧﻪ
ورځﻲ  .د رﻧګﻮﻧﻮ ﻓﺮق هﻢ ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻﯼ  .د زرﻏﻮن ﭘﻪ ځﺎﯼ ﺷﻴﻦ راوړي د ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ځﺎﯼ اﺑﻲ .
ﻳﻮازې ﭘﻪ ﺗﻮر او ﺳﭙﻴﻦ ﭘﻮهﻴږي  .د ﺳﻬﺎر ﻣﺎﺳﭙښﻴﻦ ﻣﺎزدﻳګﺮ ﻣﺎښﺎم ﺗﻮﭘﻴﺮ هﻢ د ﻣﻼ ﻟﻪ اذان ﺳﺮﻩ
 .ﮐﻮﻻﯼ ﺷﻲ
دا ﺗﺮ ﻣﺎ ﻣﺸﺮﻩ دﻩ ﺧﻮ زﻣﺎ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮي  .ﻳﺎ ښﺎﻳﻲ ﻏﻮﺳﻮ او ﻏﺮﻳﺒﻴﻮ ﺧﻮارﻩ ﮐړې وﯼ او ﭘﻪ اﺻﻞ
ﮐﯥ ﺗﺮ ﻣﺎ ځﻮاﻧﻪ وي  .ﻣﯧړﻩ ﻳﯥ اﻳﺮان ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯽ  ،څﻮ ﮐﺎﻟﻪ ﮐﯧږي ﭼﯥ اﺣﻮال ﻳﯥ ﻧﻪ دﯼ راﻏﻠﯽ  .دا
ﻳﯥ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻳﺎدوي زاﻣﻦ ﻳﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻗﺎرﻳږي ﭼﯥ وﻟﯥ ﻳﯥ ﻳﺎدوي  .اوس ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د اﻳﺮان ﺧﺒﺮ
ﭘﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﮐﯥ ووﻳﻨﻲ ﺳﺘﺮګﯥ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﺗﻪ ﻧﻴﺴﻲ  ،ﺧﭙﻞ ﻣﯧړﻩ ﻟټﻮي  .ﻣﺸﺮ زوﯼ ﻳﯥ د ﻃﺎﻟﺒﺎﻧﻮ
 .ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺟګړې ﮐﯥ وژل ﺷﻮﯼ دﯼ
دا ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺧﭙﻞ زوﯼ ﻳﺎدوي ورﺳﺮﻩ هﻐﻪ ﺑﺪې ورځﯥ ﻳﺎدوي ﭼﯥ د ﺷﻬﻴﺪۍ د ﻣﻌﺎش د اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ
 .ﻟﭙﺎرﻩ ټﺎﮐﻠﻲ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻪ  .اوس هﻐﻪ ﻣﻌﺎش ﺑﻨﺪ ﺷﻮﯼ دﯼ
د ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻮر ﺑﺎﻧﺪﯼ ﻣﯥ ﭘﻪ اوﻟﻮ ورځﻮ ﮐﯥ ډﻳﺮ زړﻩ ﺧﻮږﻳﺪﻩ  .د ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﺧﺒﺮې ﻣﯥ ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯥ
ګﺮځﻴﺪې ﭼﯥ ﺧﻠﮏ ﻧﺎﭘﻮﻩ ﺳﺎﺗﻞ ﮐﯧږي او ورﺗﻪ د ﭘﻮهﯥ ﻣﻮﻗﻊ ﻧﻪ ورﮐﻮل ﮐﯧږي ﻧﻮ ګﻨﺎﻩ د هﻐﻮ دﻩ
ﭼﯥ دې ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ د ﭘﻮهﯥ او روزﻧﯥ ﻻرې ﻧﻪ دې ﺑﺮاﺑﺮې ﮐړي  .ﺧﻮ اوس ﻣﯥ د دې ﻧﺎﭘﻮهﻲ
ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ ﮐﻮي  .ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﻳﯥ ﻏﻮږ ﻧﻪ ږدم  .ﺳﺘﺮګﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ ګﻮرم  .دا هﻢ ﭼﯥ راﺗﻪ ځﻴﺮﻩ ﺷﻲ
 .ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻗﺎرﻳږم
د ﺳﻴﻮرې ﭘﻪ ﺷﺎن دﻩ .راﺳﺮﻩ دﻩ ﺧﻮ ﺷﺘﻮن ﻧﻪ ﻟﺮځ  .ګﻮرم ﻳﯥ ﺧﻮ ﻟﻤﺴﻮم ﻳﯥ ﻧﻪ  .اورم ﻳﯥ ﺧﻮ ﻏﻮږ
 .ورﺗﻪ ﻧﻪ ږدم
زﻩ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ ﭘﻪ دﻋﻮا ﻳﻢ  .ﻓﮑﺮ ﻣﯥ ﻳﻮ څﻪ واﻳﻲ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻞ څﻪ ﮐﻮم  .زړﻩ ﻣﯥ واﻳﻲ د ﻣﺤﻔﻮظ
ﻣﻮر ﺑﻴﭽﺎرﻩ ﻣﻈﻠﻮﻣﻪ دﻩ  .ﭘﻪ هﻴڅ ﻧﻪ دﻩ ﺧﺒﺮﻩ  .دا ﺧﻮ د دې ګﻨﺎﻩ ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ د ﻣﺮﺑﺎ او د ﻏﺎښﻮ د

ﮐﺮﻳﻢ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻧﺸﻲ ﮐﻮﻻﯼ  .دوﻣﺮﻩ ﭼﯥ دا ﻣﺎﺗﻪ ﺑﯥ ﺳﺮﻩ ښﮑﺎري دوﻣﺮﻩ ﺑﻪ زﻩ دې ﺗﻪ ﺑﻴﮑﺎرﻩ ﻣﺎﻟﻮﻣﯧږم
 . .وﻟﯥ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ ﮐﯧږم
»»»»»»»»»
دﺗﻴﻠﻔﻮن زﻧګ اورم  .ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ واﻳﻢ ﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮم  .ﺳﺘړې ﻳﻢ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ وروﺳﺘﻪ څﻮاب ورﮐﻢ .
 :د ﻣﺤﻔﻮظ د ﻣﻮر د ﮐﻠﮑﻮ ګﺎﻣﻮﻧﻮﻏږ اورم ﺗﻴﻠﻘﻮن ﻳﯥ ﻣﺎﺗﻪ راوړﯼ
 .دﻏﻪ دﻩ ﺗﻴﻠﻔﻮن دې -
 :ورﺑﺎﻧﺪې ﭼﻴﻐﻪ ﮐﻮم
ﭘﻪ ﺗﺎ ﻳﯥ څﻪ ؟ وﻟﯥ دې راﺗﻪ راوړ ؟ -
ﺧﭙﻞ ﻏږ راﺑﺎﻧﺪې ﺑﺪ ﻟګﻴږي  .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د ﺑﻞ ﭼﺎ وي او د ﻟﻴﺮې ﻧﻪ ﻳﯥ واورم  .د ﺗﻴﻠﻔﻮن زﻧګ هﻢ
.راﺑﺎﻧﺪې ﺑﺪ ﻟګﻴږې
! ﺑﻠﯥ –
 .ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ  .ﺑﻴﺎ هﻢ زﻩ ﻳﻢ
ﺷﺎﻋﺮ ﻣﻠګﺮﯼ ﻣﯥ دﯼ ﭼﯥ ﭘﺮون ﻳﯥ راﺗﻪ د ﻧﻮي ﮐﺎر ﻣﺒﺎرﮐﻲ راﮐړﻩ او اوس ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﺗﻴﻠﻔﻮن ﮐړﯼ .
دوﻩ ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﻳﯥ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻣړﻩ ﺷﻮﻩ او دﯼ ﻳﯥ ډﻳﺮ وځﻮراوﻩ  .ﻣﻠګﺮي ﻳﯥ واﻳﯥ دى ﭘﻪ ﺧﭙﻠﯥ
 :ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ﻣﯧﻦ و  .ﻧﻪ ﭘﻮهﻴږم ﺑﻴﺎ ﻳﯥ وﻟﯥ ﺗﻴﻠﻔﻮن ﮐړﯼ .ﻏږ ﻳﯥ ورو اورم
ﻳﻮﻩ ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﮐړم ﺧﻮا دې ﻧﻪ ﺑﺪﻳږي؟
 .وﻟﯽ ﺑﻪ ﻣﯥ ﺧﻮا ﺑﺪﻩ ﺷﻲ ؟ وواﻳﺎﺳﺖ
 .ﺧﻮﭘﻪ زړﻩ ﮐﯥ واﻳﻢ ﺧﺎﻣﺨﺎ ﮐﺎر ﻳﯥ ﭼﯧﺮﯼ ﺑﻨﺪ دﯼ ﻣﺎ واﺳﻄﻪ ﮐﻮي
زﻣﺎ ﺳﺮﻩ ګډ ژوﻧﺪ ﮐﻮې ؟
 .ﭼﻮﭘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧږم
ﻓﮑﺮ ﮐﻮم .وادﻩ ؟ اوس ؟
ټﻮل هﻐﻪ ﺻﻔﺘﻮﻧﻪ ﻣﯥ ﭼﯥ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﻣﻘﺎﻟﻮ ﮐﯥ د ﻧﺎوې ا و ﻣﯧﺮﻣﻨﺘﻮب ﻟﭙﺎرﻩ ﻟﻴﮑﻠﻲ و او ورﺑﺎﻧﺪې ﻣﯥ د
ﺗﭙﻞ ﺷﻮﻳﻮ ذهﻨﻲ ﻣﯧﻌﺎروﻧﻮ ﻧﻮم اﻳښﯽ وو ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯥ ﻣﯥ راو ګﺮځﻴﺪل  .ښځﻪ ﭼﯥ وادﻩ ﮐﻮځ ﺑﺎﻳﺪ
....ځﻮاﻧﻪ وي ښﺎﻳﺴﺘﻪ وځ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﮐﺎر ﺑﻠﺪﻩ وځ او .....او ....او
.ـ زﻩ ﺑﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﻓﮑﺮ وﮐﻢ
 ..........ـ زﻩ ﻟﻪ ډﻳﺮﻩ وﺧﺘﻪ راهﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﺗﺎ ﻣﯧﻦ وم ﺧﻮ وادﻩ
 .ﺧﺒﺮې ﻳﯥ ﻧﻪ اورم ﺗﮑﺮاري دي  .د ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ د ﻣﯧﻨﯥ ﮐﯧﺴﻮ ﺗﻪ ورﺗﻪ دي
 :ﻏﻮږﯼ ږدم  .د ﻣﺤﻔﻮظ ﻣﻮر ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮي
څﻮﮎ و؟
 .زﻩ ځﻮاب ﻧﻪ ورﮐﻮم

ﻣﺎﻟګﻪ
ﻧﺎزو ﭘﻪ ﮐﻮرﻧۍ ﮐﯥ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﮐﻮﭼﻨۍ وﻩ .ﻻ ﭘﻨځﻪ ﮐﻠﻨﻪ ﻧﻪ وﻩ ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﻣﻮ د ﻧﺠﻴﺐ ﮐﺎ ﮐﺎ دﮐﺎن
ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﻮدا ﭘﺴﯥ ﻟﻴږﻟﻪ  .د ﻧﺠﻴﺐ ﮐﺎ ﮐﺎ دﮐﺎن د ﮐﻮڅﯥ ﭘﻪ ﺑﺮ ﺳﺮ ﮐﯥ و .ﺧﻮ هﻐﻪ ورځ ﭼﯥ ﻧﺎزو
د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻠګﺮې ﮐﻮر ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻر د ﻧﺠﻴﺐ ﮐﺎ ﮐﺎ د دﮐﺎن ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺗﻴﺮﻳﺪﻩ  ،ﻧﺠﻴﺐ ﮐﺎﮐﺎ د دې ﭘﻪ ﻟﻴﺪو د
دﮐﺎن ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ د ﺧﭙﻞ ځﺎﯼ ﻧﻪ ﭘﺎڅﻴﺪ او دا ﻳﯥ ﻟﻪ ﻟﺴﺘﻮڼﻲ وﻧﻴﻮﻟﻪ ؟
 .ﭼﻴﺮې ځﯥ ﺟﻠۍ ؟ ﺧﻴﺮت ﺧﻮ دﯼ؟ راځﻪ ﮐﻠﭽﯥ ﻣﯥ راوړي -
ﻧﺎزو څﻮ ﺷﻴﺒﯥ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ هڅﻪ وﮐړﻩ ﭼﯥ ﻻس ﺧﻼص ﮐړي  ،ﺧﻮ ﭘښﯥ ﻳﯥ ﺳﺴﺘﯥ ﺷﻮې  ،ورو
 :ﻳﯥ ووﻳﻞ
 .ﻟﻴﻼ ﮐﺮﻩ ځﻢ -
د ﻧﺎزو ﺧﺒﺮﻩ ﻻ ﻧﻪ وﻩ ﺧﺘﻤﻪ ﺷﻮې ﭼﯥ ﻧﺠﻴﺐ ﮐﺎﮐﺎ د ﻣټﻮ ﻧﻪ ټﻴﻨګﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ او د دﮐﺎن ﻣﻨځ ﺗﻪ ﻳﯥ ﮐﺶ
 .ﮐړﻩ
 .راځﻪ راځﻪ ﮐﻠﭽﯥ ﻣﯥ راوړي -
ﮐﺎ ﮐﺎ ﭼﯥ دا وﻳﻞ ﻏږ ﻳﯥ ﻳﻮ ډول رﻳږدﻳﺪﻩ  ،رﻧګ ﻳﯥ ﺳﻮر ﺷﻮﯼ و.هﻤﺪاﺳﯥ ﭼﯥ د ﻧﺎزو ﻻس ﻳﯥ
ټﻴﻨګ ﻧﻴﻮﻟﯽ و ﭘﻪ ﺑﻞ ﻻس ﻳﯥ ﻳﻮﻩ داﻧﻪ ﮐﻠﮑﻪ ﮐﻠﭽﻪ ﻟﻪ ﺷﻴﺸﻪ اي ﺑﻮﺗﻞ څﺨﻪ واﻳﺴﺘّﻠﻪ او ﻧﺎزو ﺗﻪ ﻳﯥ
ورﮐړﻩ .ﻧﺎزو ﺳﺮ وښﻮراوﻩ او ﻟږ ﺷﺎﺗﻪ ﺷﻮﻩ  .ﺧﻮ ﻣﺦ ﻳﯥ د دﮐﺎن د ﭘﺮدې ﺧﻮا ﺗﻪ اړوﻟﯽ و او د
 .ﭘﺮدې ﻳﻮې څﻨډې ﺗﻪ ﻳﯥ ځﻴﺮ ځﻴﺮ ﮐﺘﻞ
د ﻧﺠﻴﺐ ﮐﺎﮐﺎ دﮐﺎن ﭼﺎر ﮐﻮﻧﺠﻪ و.ﭘﻪ دوو ﺧﻮاوو ﮐﯥ د ﻟﺮګﻮ ﺗﺎﻗﭽﯥ وې ﭼﯥ ﭘﮑﯥ د ﻣﻴﻮو د ﺷﺮﺑﺘﻮ
ﮐﺎﻏﺬي ﻗﻮﺗﻲ  ،دﮐﺎﻟﻮ د ﭘﻮډور ﻗﻮﺗﻲ  ،ﺑﺮﻗﻲ ګﺮوﭘﻮﻧﻪ او ﻧﻮر ډول ډول ﻧﻮي او زاړﻩ ﮐﺎﻏﺬي او
وﺳﭙﻨﻴﺰ ﻗﻮﺗﻲ او د ﮐﺎﻟﻮ ژﻳړ ﺻﺎﺑﻮن ﮐﺘﺎراﻳښﯽ و  .د دﮐﺎن ﭘﻪ ﻳﻮ ﮐﻮﻧﺞ ﮐﯥ د ﺑﻮﺟﻴﻮ ﻳﻮﻩ ﭘﺮدﻩ ځړول
ﺷﻮې وﻩ .ﻟﻪ ﭘﺮدې ﺳﺮﻩ ﻳﻮﻩ ﭘﺴﺨﺎﻧﻪ ﺟﻮړﻩ ﺷﻮې وﻩ ﭼﯥ ﮐﺎ ﮐﺎ د ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﻟﭙﺎرﻩ او ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﻣﺎﺳﭙښﻴﻦ
د ﻳﻮې ﺳﺘﺮګﯥ ﺧﻮب ﻟﭙﺎرﻩ هﻠﺘﻪ ﺗﻪ .د د ﮐﺎن ﻣﺨﯽ ﺗﻪ ټﻮﮐﺮۍ ﻳﻮﺑﻞ ﺗﻪ ﻧﮋدې دوﻩ ﮐﺘﺎرﻩ اﻳښﻮدل
ﺷﻮې وې  .ﺑﻮرﻩ  ،ﺗﻮر او ﺷﻴﻦ ﭼﺎﯼ  ،ګﻮړﻩ  ،ﻣﺎش  ،ﻟﻮﺑﻴﺎ  ،دال  ،او ﻧﻮر ﺿﺮوري ﺷﻴﺎن ﭘﻪ
هﻤﺪې ټﻮﮐﺮﻳﻮ ﮐﯥ وو .د ټﻮﮐﺮﻳﻮ ﺗﺮ ﺷﺎ د ﻧﺠﻴﺐ ﮐﺎ ﮐﺎ د ﮐﻴﻨﺎﺳﺘﻮ ځﺎﯼ و .ﻳﻮ زوړ ﺗﺮازو او څﻮ
.ﺗﻴږې هﻢ د ټﻮﮐﺮﻳﻮ ﭘﻪ څﻨګ ﮐﯥ وې
د ﻧﺎزو دا ﭘﺮدﻩ ډﻳﺮﻩ ﺑﺪﻩ اﻳﺴﻴﺪﻩ .د ﭘﺮدې ﻧﻪ ﺑﻮﯼ ﺗﻪ .ﻳﻮ ډول د دوړو او ﺧﻴﺮو ﺳﺮﻳښﻨﺎﮐﻪ ﺑﻮﯼ .هﺮ
ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ ﻧﺎزو ﻣﻮر د ﺳﻮدا ﭘﺴﯥ د ﻧﺠﻴﺐ ﮐﺎ ﮐﺎ دﮐﺎن ﺗﻪ ﻟﻴږﻟﻪ د ﻧﺎزو ﺳﺘﺮګﻮ ﺗﻪ هﻤﺪا ﭘﺮدﻩ
درﻳﺪﻟﻪ  .د ﻧﺠﻴﺐ ﮐﺎ ﮐﺎ ټﻮل دﮐﺎن ﺳﺮﻳښﻨﺎﮐﻪ و ﭼﯥ د ﻧﺎزو ﭘﻪ ﻟﻤﻦ او ﻟﺴټﻮﻧﻮ ﭘﻮرې ﻧښﺘﯽ و .ﮐﻠﻪ
 .ﺧﻮ ﻧﺎزو دا ﭼﺴﭙﻨﺎﮐﻲ ان ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻓﮑﺮ ﮐﯥ اﺣﺴﺎﺳﺎوﻩ او ﺗﺮې ﻧﺸﻮاﯼ ﺟﻼ ﮐﻴﺪﯼ
اوﻟﻪ ورځ ﭼﯥ ﻧﺎزو دا ﭘﺮدﻩ ﻟﻴﺪﻩ ټﮑﻨﺪﻩ ﻏﺮﻣﻪ وﻩ .ﭘﻪ ﮐﻮڅﻪ ﮐﯥ څﻮﮎ ﻧﻪ ښﮑﺎرﻳﺪﻩ .ﻧﺎزو ﻣﻮرﻣﺎﻟګﯥ
ﭘﺴﯥ ﻟﻴږﻟﯥ وﻩ  .ﻧﺠﻴﺐ ﮐﺎﮐﺎ ﭘﻪ دﮐﺎن ﮐﯥ ﻧﻪ ښﮑﺎرﻳﺪﻩ .ﻧﺎزو ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﺑﻮګﻨﻴﺪﻟﻪ  ،ﺳﻨﺪرﻩ ﻳﯥ ﺑﻠﻠﻪ
!  .ﭘﻪ زورﻩ ﻳﯥ ﻏږ وﮐړ - :اې ﻧﺠﻴﺐ ﮐﺎ ﮐﺎ !ﭼﻴﺮې ﻳﯥ ؟ ﻣﺎﻟګﻪ راﮐﻪ
ﻧﺠﻴﺐ ﮐﺎﮐﺎ ﺳﺮ د ﭘﺮدې ﺗﺮ ﺷﺎ ښﮑﺎرﻩ ﮐړ  .ﻧﺎزو ﻟږﻩ ﺣﻴﺮاﻧﻪ ﺷﻮﻩ  .هﻴڅﮑﻠﻪ ﻳﯥ ﻧﺠﻴﺐ ﮐﺎ ﮐﺎ ﻟﻮڅ
ﺳﺮ ﻧﻪ و ﻟﻴﺪﻟﯽ  .ﺗﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ ﻟﻮﯼ ﭘټﮑﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ و .دا وار ﻳﯥ ﺳﺮ ﻟﻮڅ و .ﺳﺘﺮګﯥ ﻳﯥ ﺳﺮې وې .
ﻧﺎزو ﻳﯥ ﭼﯥ وﻟﻴﺪﻩ را ﻣﺨﺘﻪ ﺷﻮ .ﺷﺎ و ﺧﻮا ﻳﯥ ﮐﻮڅﯥ ﺗﻪ وﮐﺘﻞ  .هﻴڅﻮﮎ ﻧﻪ و .ﺧﻮﻟﻪ ﻳﯥ د ﺷﻮﺧﻮ
 :هﻠﮑﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن وازﻩ ﺷﻮﻩ  .ﻧﺎزو ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګګﻮ ووﻳﻞ
ښﻪ ﻣﺎﻟګﻪ ﻏﻮاړې ؟ -
.هﻮ .ﻣﻮر ﻣﻲ وﻳﻞ ښﻪ ﺳﭙﻴﻨﻪ ﻣﺎﻟګﻪ راﮐﻪ

.ـ راځﻪ راځﻪ ﭼﯥ ښﻪ ﺳﭙﻴﻨﻪ ﻣﺎﻟګﻪ درﮐﻢ
ﻧﺠﻴﺐ ﮐﺎ ﮐﺎ دا ووﻳﻞ او د ﺑﻮﺟۍ ﻳﻮﻩ څﻨډﻩ ﻳﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړﻩ او ﻧﺎزو ﺗﻪ ﻳﯥ د ﺳﺮ ﭘﻪ اﺷﺎرې د راﺗګ
ﺑﻠﻨﻪ ورﮐړﻩ .ﻧﺎزو ﺣﻴﺮاﻧﻪ ﺷﻮﻩ  .ﻧﺠﻴﺐ ﮐﺎ ﮐﺎ هﻴڅﮑﻠﻪ ﺳﻮدا د ﭘﺮدې ﺷﺎ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺳﺎﺗﻠﻪ ﻧﻦ ﻳﯥ وﻟﯥ
 :ﻣﺎﻟګﻪ هﻠﺘﻪ ﺳﺎﺗﻠﯥ ؟ ﻧﺠﻴﺐ ﮐﺎ ﮐﺎ ﺑﻴﺎ ﻏږ وﮐړ
راځﻪ  .ښﻪ ﻣﺎﻟګﻪ ﻏﻮاړې ﮐﻪ ﻧﻪ ؟ ﮐﻪ ﺗﻮرﻩ ﻣﺎﻟګﻪ درﮐﻢ ؟ -
 :ﻧﺎزو زړﻩ ﻧﺎ زړﻩ دﮐﺎن ﺗﻪ وﺧﺘﻠﻪ  .ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮﻩ ﻳﯥ ووﻳﻞ
 .ﻣﻮر ﻣﯥ څﻪ وﻧﻪ واﻳﯥ ﭼﯥ وﻟﻲ دﮐﺎن ﻣﻨځ ﺗﻪ وﺧﺘﻢ .ﻧﻪ ﺧﻮ ښﻪ ﻣﺎﻟګﻪ راﮐﻮي -
 .د ﻧﺠﻴﺐ ﮐﺎ ﮐﺎ ﺗﺮ ﺷﺎ ﭘﺴﺨﺎﻧﯥ ﺗﻪ ﻻړﻟﻪ
دﭘﺮدې ﺗﺮ ﺷﺎ ﻳﻮ ﮐﻮﻧﺞ ﺟﻮړ ﺷﻮﯼ و .ﻧﻪ ګﺮدﯼ و او ﻧﻪ اوږد  .درې ﮐﻮﻧﺠﻪ ځﺎﯼ و .ﻳﻮازﯼ ﻳﻮ
ﺧﻴﺮن ﭘټﻮ د زړې ﺳﺘﺮﻧﺠۍ ﭘﺮ ﺳﺮ ﭘﺮوت وﻩ .ﻧﺠﻴﺐ ﮐﺎ ﮐﺎ ﮐښﻴﻨﺎﺳﺖ او د ﻧﺎزو ﺧﻮا ﺗﻪ ﻳﯥ ﻻس
وﻏﺰاوﻩ .ﻧﺎزو وﮐﺘﻞ  .هﻴڅ ﺷﯽ ﻧﻪ و .ﻣﺎﻟګﻪ ﺑﻪ ﭼﻴﺮې وي  .ﻧﺠﻴﺐ ﮐﺎ ﮐﺎ داﺳﯥ ورﺗﻪ ﮐﺘﻞ ﻟﮑﻪ وږﯼ
او ﺗﻨﺪې وهﻠﯽ ﺳﭙﯽ ﭼﯥ د ﻏﭙﺎ زور وﻧﻪ ﻟﺮي  ...ﭘﻪ وازﻩ ﺧﻮﻟﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﻔﺲ ووهﻲ ؟ او درﺗﻪ ګﻮري
.
ﮐﻮﻣﻪ دﻩ ﻣﺎﻟګﻪ ؟ -
 .راځﻪ ﮐښﻴﻨﻪ  .ﻣﺎﻟګﻪ ﺑﻪ درﮐﻢ  .ﻧﺎزو ﻳﯥ ﺗﺮ ﻻس وﻧﻴﻮﻩ او ﮐﺶ ﻳﯥ ﮐړﻩ -
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.ﻧﺠﻴﺐ ﮐﺎ ﮐﺎ ﭘﻪ زورﻩ وﺧﻨﺪل  .ژﻳړ ﻏﺎښﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻧﺎزو ﺗﻪ دﻟﻴﻮﻩ ﻏﺎښﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﺗﻪ ښﮑﺎرﻳﺪل
ﮐﺎ ﮐﺎ ﺧﭙﻞ ﭘټﮑﻰ ﭘﺮ ﺳﺮ ﮐړ او د ﭘﺮدې څﻨډﻩ ﻳﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐړﻩ  .ﻧﺎزو ﺗﻪ ﻳﯥ اﺷﺎرﻩ وﮐړﻩ ﭼﯥ ووځﯽ .
ﻧﺎزو زﻧګﻴﺪﻟﻪ  .ﭘښﯥ ﻳﯥ ﺳﺴﺘﯥ وې  ،ﻳﻮﻩ ﺧﻮا ﺑﻠﻪ ﺧﻮا ﻟﻮﻳﺪﻩ .اوښﮑﯥ ﻳﯥ رواﻧﯥ وې  ،ﺷﻮﻧډې
 .ﻳﯥ رﭘﻴﺪې
ـ ﭼﯥ و ﻧﻪ ژاړې  .ﮐﻪ ﻣﻮر دې ﺧﺒﺮﻩ ﺷﻲ وژﻧﯥ دي  ،ﭘﻮهﻴږې ؟ ﮐﻪ ﺧﺒﺮﻩ دې ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ووﺗﻪ
ﺧﺪاﯼ دې ﺷﺮﻣﻮي  .ﺷﺮم دﯼ ﺷﺮم  .ﮐﻪ ﺑﻨﻲ ﺑﺸﺮ درﺑﺎﻧﺪې ﺧﺒﺮ ﺷﻲ  ،ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ګﻮرې ﭼﯥ څﻪ ﺗﻮرﺗﻢ
درﺑﺎﻧﺪې ﻟﻮﻳږي؟
ﻧﺎزو ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ ﻣﻨډﻩ ﮐړي ﺧﻮ ﭘښﯥ ﻳﯥ درﻧﯥ وې ﻣﻨډې ﻳﯥ ﻧﺸﻮاﯼ وهﻠﯽ  .ﻧﺠﻴﺐ ﮐﺎ ﮐﺎ ځﺎن ﭘﻪ
 .ﺧﭙﻞ ځﺎﯼ ﮐﯥ ﺳﻤﻮاوﻩ
 .ﻓﮑﺮ دې وﻧﻴﺴﻪ د ﮐﻠﭽﻮ ﭘﺮ ﻣﻴﺪو دې ﭘښﻪ ﮐﻴښﻮدﻩ  ،ګﻨﺎﻩ ﻟﺮي
ﻧﺎزو ښﮑﺘﻪ وﮐﺘﻞ ﭘښﻪ ﻳﯥ ﻳﻮې ﺧﻮاﺗﻪ ﮐړﻩ اوﻟﻪ دﮐﺎن څﺨﻪ ښﮑﺘﻪ ﺷﻮﻩ .د ﻧﺠﻴﺐ ﮐﺎ ﮐﺎ ﻏږ ﻳﯥ ﭘﻪ
 .ﻏﻮږو ﮐﯥ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻮ ﺷﭙﻪ ﮐﯥ د ﻟﺮﻳﻮ ﻟﻴﻮو ﭼﻴﻐﻮ ﺗﻪ ورﺗﻪ راﺗﻪ
! ﻣﺎﻟګﻪ دې واﺧﻠﻪ وا ﻧﺠﻠۍ
هﻐﻪ ورځ ﭘﺮ ﻧﺎزو ﻟﮑﻪ ﮐﺎل ﺗﻴﺮﻩ ﺷﻮﻩ  .ﻣﺎﺗﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ورﻏﻮو ﮐﯥ ﭼﺴﭙﻨﺎﮐﻪ ﻧښﺘﯥ وې  .ټﻮل
ځﺎن ﻳﯥ ﭼﺴﭙﻨﺎﮐﻪ و .ټﻮﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﺧﻴﺮﻧﻪ ا و ﭼﺴﭙﻨﺎﮐﻪ ورﺗﻪ ﺑﺮﻳښﻴﺪﻩ .ﻣﻮر ﻳﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﻗﺎر وﻩ ﭼﯥ
.ځﻨډ ﻳﯥ ﮐړﯼ او ﻣﺎﻟګﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ دﻩ راوړې
 .هﻐﻪ ﮐﺮۍ ورځ ﻧﺎزو ژړل  .ﻟﻪ ﺧﺪاﻳﻪ ډارﻳﺪﻩ
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ﻟﻪ هﻐﯥ ورځﯽ وروﺳﺘﻪ ﻧﺎزو د ﻧﺠﻴﺐ ﮐﺎ ﮐﺎ ﻧﻪ وﻳﺮﻳﺪﻟﻪ ﺧﻮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻧﺸﻮاﯼ وﻳﻠﯽ  .څﻮ وارې ﻳﯥ
زړﻩ ﮐﯥ وګﺮځﻴﺪ ﭼﯥ هﻮﺳۍ ﺗﻪ وواﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﮐﺎ ﮐﺎ ﺧﺒﺮﻩ ﻳﺎدﻳﺪﻟﻪ ﭼﯥ ﺧﺪاﯼ ﺑﻪ ﻳﯥ وﺷﺮﻣﻮي .
ﻣﻮر ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺳﻮدا ﭘﺴﯥ دﮐﺎن ﺗﻪ ﻟﻴږﻟﻪ ﻧﺎزو ورﺗﻪ ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯥ ښﻴﺮاوې ﮐﻮﻟﯥ  .ﻣﻮر ﻧﻪ ﻳﯥ ﺑﺪ
راﺗﻪ .دهﻮﺳۍ ﻧﻪ ﻳﯥ هﻢ ﺑﺪﻩ راﺗﻠﻪ  ،زﻣﺮي ﺳﺮﻩ ﺧﻮ هﺴﯥ هﻢ وراﻧﻪ وﻩ .ځﺎن ﺧﻮ څﻪ ﮐﻮې  .ﻟﻪ
 .هﻤﺎﻏﯥ ورځﯥ راهﻴﺴﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎ ﻧﻪ ﮐﺮﮐﻪ ﮐﻮﻟﻪ .ﺧﻴﺮﻧﻪ  ،ﭼﺴﭙﻨﺎﮐﻪ او ﺑﺪ ﺑﻮﻳﻪ وﻩ
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 :ﻧﻦ هﻢ ﻧﺎزو ځﺎن ﺑﺪﺑﻮﻳﻪ ،ﭼﺴﭙﻨﺎﮐﻪ او ﺧﻴﺮن اﺣﺴﺎﺳﺎوﻩ  .ﺗﺮ ﺷﻮﻧډو ﻻﻧﺪې ﻳﯥ ووﻳﻞ
 .ﺧﻮﺷﯥ ﻣﯥ ﮐﻪ ﻟﻴﻼ ﮐﺮﻩ ځﻢ -
 .ﭘﻪ زړﻩ ﮐﯥ ﻳﯥ دﻋﺎوې ﮐﻮﻟﯥ ﭼﯥ ﻳﻮ څﻮﮎ ﭘﻪ ﮐﻮڅﻪ ﮐﯥ ښﮑﺎرﻩ ﺷﯥ ﺧﻮ هﻴڅﻮﮎ ﭘﻴﺪا ﻧﻪ ﺷﻮ
 .د ﻧﺎزو ﺷﻮﻧډې رﭘﻴﺪې ﺷﺎ ﺷﺎ ﺗﻪ ﻳﯥ ﮐﺘﻞ او د ﻧﺠﻴﺐ ﮐﺎ ﮐﺎ ﺗﺮ ﺷﺎ د ﭘﺮدې ﺷﺎ ﭘﺴﺨﺎﻧﯽ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠﻪ

ﻣﻴﻠﻤﻪ
اﻣﺎن ﺧﭙﻞ ﻧﮋدې ﻣﻠګﺮي او هﻤﮑﺎران ﻣﺎ ﻣﺎ ﮐﺮﻩ ﮐﻠﻲ ﺗﻪ ﺑﻠﻠﻲ و .د ﻣﻠګﺮو ﭘﻪ ډﻟﻪ ﮐﯥ زﻩ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ
ﻧﺎ ﺑﻠﺪﻩ او ښﺎري ښﮑﺎرﻳﺪم .ﭘﻪ ټﻮل ﻣﺠﻠﺲ ﮐﯥ ﻳﻮازﻳﻨۍ ښځﻪ وم هﻐﻪ هﻢ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ډﻳﺮو ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ
ﺧﺎرﺟﻪ راﻏﻠﯥ وم .هﻤﮑﺎران ﻣﯥ ښﻪ ﺧﻠﮏ و .د ژوﻧﺪ  ،ادﺑﻴﺎﺗﻮ ،او ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﺑﺎرﻩ ﮐﯥ ﻣﻮ ﻳﻮ
ﻧﻈﺮ درﻟﻮد او هﻤﺪې وﺟﯥ ﻣﻮږ ﺳﺮﻩ ﻧﮋدې ﮐړي وو .ﺧﻮ د اﻣﺎن د ﻣﺎ ﻣﺎ زاﻣﻨﻮ او د ﮐﻠﻲ ﻧﻮرو
 .ﻣﻴﻠﻤﻨﻮ ﺗﻪ ﺷﺎﻳﺪ زۀ ډﻳﺮﻩ ﺑﻞ رﻧﮓ وم  ،ښﺎﻳﯥ د ﻣﻨﻠﻮ وړ هﻢ ﻧﻪ وم
ﭘﻪ ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ﮐﯥ ﻳﻮۀ ﭘټ ﺧﻮﻟﻲ ﺳړي ﭘټ ﭘټ ﻣﺎﺗﻪ ﮐﺘﻞ  .ور ﭘﺎم ﻣﯥ ﺷﻮ .زﻣﺎ ﭼﯥ ورﺑﺎﻧﺪې ﺳﺘﺮګﯥ
ﻟګﻴﺪې ﺳﺘﺮګﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ښﮑﺘﻪ ﮐړې  .دى ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﮐﯥ اﺻﻠﻲ ﮐﻠﻴﻮال ښﮑﺎرﻳﺪۀ  .څﯧﺮﻩ ﻳﯥ هﻢ د ځﻴږۀ
ﭘښﺘﺎﻧﻪ وﻩ .وﺗﻠﻲ ﺑﺎړﺧﻮګﺎﻧﻮ  ،ژورو ﺷﻨﻮ ﺳﺘﺮګﻮ او ﺗﺮوۀ ﺗﻨﺪي ﻳﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻮﺳﺖ
 .ﮐﺎرﺗﻮ ﻧﻪ را ﭘﻪ ﻳﺎدول
ﻧﺴﻮاري ﭘټﻮ ﻳﯥ ﺗﺮ ځﺎن ﭼﺎﭘﯧﺮ ﮐړﯼ و ،د ﮐړﮐۍ دروازﯼ ﺗﻪ ﻳﯥ ډډﻩ وهﻠﯥ وﻩ .ﻧﻮرو هﻢ ﭘټﻮ
درﻟﻮد ﺧﻮ د دۀ ﺑﻞ ډول ښﮑﺎرﯦﺪۀ .ﻏﻠﯽ ﻧﺎﺳﺖ و  .څﻮ وارې ﻣﯥ ورﺗﻪ وﮐﺘﻞ  .ﭘﻪ هﺮ وار ﻳﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ
 :ﮐﺘﻞ  .ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﯥ وﻳﻞ
ددۀ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ښځﻪ ﮐﻢ ﻋﻘﻠﻪ دﻩ  ،ﻳﻮازې ﺑﻪ د ﮐﻮر او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ د ﺳﺎﺗﻨﯥ ﻟﭙﺎرﻩ ﻣﻨﺎﺳﺒﻪ وي .دى ﺑﻪ
ښځﻮ ﺗﻪ ارزښﺖ ﻧﻪ ورﮐﻮي  .ښځﻪ ﻳﯥ ﺧﺒﺮﻩ هﻢ ﻧﻪ دﻩ ﭼﯥ ﻣﻴړﻩ ﻳﯥ ﭼﻴﺮې ﻣﯧﻠﻤﻪ دﯼ  .ښﺎﻳﯥ
ډوډۍ ورﺗﻪ ﭘﺨﻮي  ،ﻣﻨﺘﻈﺮﻩ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻧﺎﺳﺘﻪ وي  .دﯼ ﭼﯥ ﮐﻮر ﺗﻪ ځﻲ ښځﻪ ﻳﯥ ﺗﺮې ﭘﻪ ډار ډار
ﭘﻮښﺘﻲ ﭼﯥ ډوډۍ ﺗﻴﺎرﻩ ﮐړي ﮐﻪ ﻧﻪ  ،دﯼ ورﺗﻪ ﺗﺮ ژﺑﯥ ﻻﻧﺪې واﻳﯥ ﻧﻪ ! ښځﻪ ﻳﯥ ﭼﺎﯼ ورﺗﻪ
ﺗﻴﺎروي  .ﺧﻮ دﯼ وﻻړﻳږي ﺧﭙﻞ ځﺎﯼ ﮐﯥ ﭘﺮﯦﻮځﻲ  .ښځﯥ ډوډۍ ﻧﻪ دﻩ ﺧﻮړﻟﯥ  ،وږې دﻩ .
ډوډۍ ﺗﻮدوي  .دﯼ ﻣﻮړ دﯼ  ،زړﻩ ﻳﯥ ﻏﻮاړي ﻣﻴﻨﻪ وﮐړي  .ﭘﻪ ﻧﺎﺣﻘﻪ ټﻮﺧﻴږي  .دا ﻳﯥ
ښځﯥ ﺗﻪ ﻧښﻪ دﻩ  .ښځﻪ ﻳﯥ راځﻲ څﻨګ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﺮﯦﻮځﻲ  .څﻮ ﺷﯧﺒﯥ وروﺳﺘﻪ دﯼ ﺳﺎﻩ ﺳﺎﻩ
 .ﮐﻴږي ښځﯥ ﺗﻪ ﺷﺎ اړوي  .هﻐﻪ ورو ﺗﺮې ﻟټﻴږي
ﺳﺒﺎ ﺳﻬﺎر ﺳړى د ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﭘﻪ وﺧﺖ ﭘﺎ څﻴږي  ،ﺗﺸﻨﺎب ﺗﻪ ځﻲ  .ﺗﻮدې اوﺑﻪ ﻧﺸﺘﻪ  .ښځﯥ ﺗﻪ
ﻗﺎرﻳږي  :اوﺑﻪ ﭼﻴﺮې دي او ﭘﺪر ﻧﺎﻟﺘﯥ ؟
 .ﭼﻮرﺗﻮﻧﻪ ﺑﺲ ﮐﻮم  .ﺑﻴﺎ ﻣﯥ ﺳﺘﺮګﯥ ورﺳﺮﻩ ﻧښﻠﻲ
 :د ځﺎن ﭘﻪ هﮑﻠﻪ د دﻩ ﻓﮑﺮوﻧﻪ راﺳﺮﻩ ﺳﭙړم
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ﺗﻮﺑﻪ ﻧﻌﻮذ ﺑﺎ اﷲ دا څﻮﻣﺮﻩ ﺑﯥ ﺣﻴﺎ ښځﻪ دﻩ  .ﻧﻪ ﺷﺮﻣﻴږي  .ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻮ ﺳﺘﺮګﻮ راﺗﻪ ګﻮري  .ښځﯥ
ﭼﯥ ﺧﺎرج ﺗﻪ ﻻړې ﺷﻲ ﺣﻴﺎ او اﻳﻤﺎن ﻳﯥ ورﮎ ﺷﻲ  .د ﮐﻮﻣﯥ ﮐﻮرﻧۍ دﻩ ؟ ورور ﻧﻪ ﻟﺮي ﻣﯧړﻩ
ﻧﻪ ﻟﺮي  .د ﻳﻮې ډﻟﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ و ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﯥ ﻧﺎﺳﺘﻪ دﻩ  .هﺮ وارې ﭼﯥ ورﺗﻪ ګﻮرم د دې ﺳﺘﺮګﯥ ﻣﺎ
ﺗﻪ ﺑﺮګﯥ وي  .زﻩ ﺧﻮ ورﺗﻪ ګﻮرم ﭼﯥ وګﻮرم ښځﻪ ﭼﯥ ﺧﺎرج ﺗﻪ ځﻲ څﻪ ﺧﯧﻞ وي  .دا ﻧﻮ وﻟﯥ

ﻣﺎﺗﻪ ګﻮري ؟ ﺧﺎﻣﺨﺎ دا هﻢ ﻟﻪ ﺧﺎرﺟﻪ د راﻏﻠﻮ ﺟﻴﻨﮑﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﯧﺒﺎﮐﻪ دﻩ  .دﻳﻦ او اﻳﻤﺎن ﻳﯥ ﺑﺎﻳﻠﻠﯽ .
ﮐﻠﻪ دې ﻧﺎرﯦﻨﻪ وو ﺳﺮﻩ ﮐﻠﻪ ﻧﻮرو ﺳﺮﻩ هﺴﯥ  .....دﻩ  .ﺷﺮاب ﺑﻪ څﮑﻲ  .ﻟﻪ دې ټﻮﻟﻮ ﻧﺎرﻳﻨﻮ ﺳﺮﻩ
ﺑﻪ ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻪ ﮐﻮي  .ﻧﺎڅﻲ ﺑﻪ هﻢ  .ﭘﻴﺴﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻪ څﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮي  .دا ډول ښځﯥ ﻣﻴړﻩ ﻧﻪ ﻟﺮي .
څﻮﮎ ﻳﯥ ﻧﻪ ودوي  .دې ﺗﻪ ﻳﻮازې ﺷﺘﻤﻦ ﺳړي ښﻪ ښﮑﺎري  .ﻣﻮږ ﮐﻠﻴﻮال ورﺗﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﻧﻪ ښﮑﺎرو
 .ﺧﺪازدﻩ څﻪ ﺷﻲ ﺗﻪ دﻟﺘﻪ راﻏﻠﯥ دﻩ ؟
ﻧﻦ دﻟﺘﻪ ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﭼﻴﺮې وي ؟
***
ﻧﺎوﺧﺘﻪ دى  .ټﻮل راوﻻړﻳږو  .د اﻣﺎن د ﻣﺎ ﻣﺎ د زاﻣﻨﻮ او ﻧﻮرو ﮐﻮرﺑﻨﻮ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺧﺪاﯼ ﭘﺎﻣﺎﻧﯽ
ﮐﻮو  .ﻏﻠﯽ ﻣﻴﻠﻤﻪ د دروازې ﭘﻪ څﻨګ ﮐﯥ وﻻړ دﯼ  ،راﻏﻠﻴﻮ ﻣﻴﻤﻠﻨﻮ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﻻس ﻣﺨﻪ ښﻪ ﮐﻮي .
 :زﻩ ورﻧﮋدې ﮐﯧږم  .واﻳﻢ د ﺧﺪاﯼ ﭘﺎﻣﺎن  .دﯼ ښﮑﺘﻪ ګﻮري  ،ورو ﺗﺮ ﺷﻮﻧډو ﻻﻧﺪې واﻳﯥ
ﺧﻮرې ﻣﺨﯥ ﺗﻪ دې ښﻪ

ﻧﮑﺮﻳﺰﯼ
د ﻣﺸﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﮐﻼ دﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ  ،ښڅﻮ او څﻮاﻧﺎﻧﻮ د ﺷﻮر او زوږ ﺳﺮﻩ ﺧﻮڅﻴږﯼ  .د ﮐﻼ دروازﯼ ﺗﻪ
ﻧﮋدﯼ ﺧﻠﻴﭙﻪ اﻧﻮر د ورﻳﺠﻮ ﺗﻮر ﻏټ دﻳګﻮﻧﻪ ﺑﺎر ﮐړﯼ  .ﺧﭙﻠﻪ د دﻳګﻮ څﻨګ ﺗﻪ ﭘﺮ ﻳﻮﻩ ډﺑﺮﻩ ﻧﺎﺳﺖ
دﯼ او ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن د ﺧﭙﻠﻮ دﻳګﻮﻧﻮ ﺧﻮا ﺗﻪ ﻧﻪ ﭘﺮﻳږﯼ  .دﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻧﻪ د ﻧﻮﻳﻮ ﮐﺎﻟﻮ د ﭘﺎﮎ ﺳﺎﺗﻠﻮ
ﺳﻮدا او د ﻣﻴﻨﺪو ﺳﭙﺎرﺷﺘﻮﻧﻪ هﻴﺮ دﯼ  .ﺧﺎﻧﺪﯼ ﭼﻐﯽ وهﯽ ټﻮﭘﻮﻧﻪ اﭼﻮﯼ  .هﺴﯽ د ﺧﭙﻠﻮ هﻤﺰوﻟﻮ ﭘﻪ
ﻟﻴﺪو او ﻧﻮﻳﻮﮐﺎﻟﻮ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ دﯼ ﺧﻮ ﻧﻮم د ﯼ د وادﻩ. .
اوس اوس ﻳﻮاڅﯽ ﭘﻪ ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ودوﻧﻮ ﮐﯽ دﯼ ﭼﯽ ﮐﻮرﻧﯽ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﺎﻟﯽ ﺳﺮﻩ ټﻮﻟﻴږﯼ او ورﺳﺮﻩ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ هﻢ د ﻟﻮﺑﻮ او ﻣﻨډو او ﺷﻪ ډوډﯼ ﻣﻮﻗﻊ ﭘﻴﺪا ﮐﻴږﯼ  .ډﻳﺮ ﻟږ ودوﻧﻪ وﯼ ﭼﯽ د وادﻩ واﻻ
ﮐﻮرﻧﯽ د ﻳﻮﻩ ﺧﭙﻠﻮان د ﻣړﻳﻨﯽ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ وادﻩ هﻢ د ﻓﺎﺗﺤﯽ ﭘﻪ ﺷﺎن ﭘﻪ ﭼﻮﭘﻪ ﭼﻮﭘﺘﻴﺎ ﺗﻴﺮ ﻧﻪ ﮐړﯼ .
ﻧﻦ ﺷﭙﻪ د ﻣﺸﺮ ﺑﺎﺑﺎ د ﻟﻤﺴﯽ زﻣﺮﮎ وادﻩ دﯼ د ﮐﻮز ﮐﻠﯽ د ﻣﻠﮏ ﺻﺎﺣﺐ د ورﻳﺮﯼ ﺳﺮﻩ  .د
زﻣﺮﮎ ﻣﻠګﺮﯼ د ﺳﺎزﻳﺎﻧﻮ ﻳﻮﻩ ډﻟﻪ ﻳﯽ هﻢ راوﺳﺘﻠﯽ دﻩ ﭼﯽ څﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺴﺘﯽ ﻣﺴﺘﯽ ﺳﻨﺪرﯼ ﻏږوﯼ
او ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ورﺗﻪ اﺗڼ اﭼﻮﯼ .

دﻧﻨﻪ ﭘﻪ ﺣﺮﻣﺴﺮاﯼ ﮐﯽ د زﻣﺮﮎ د ﺗﺮﻩ ﻟﻮڼﯽ او ﻣﻠګﺮﯼ ﻳﯽ هﻢ درﻳﯽ وهﯽ او ﺳﻨﺪرﯼ واﻳﯽ  .هﺮﻩ
ﻳﻮﻩ د ﻧﺎوﯼ ښﮑﻼ او  ،ﭘﻪ ﻧﮑﺮﻳﺰو رﻧګ ﺳﺮﻩ ﻻﺳﻮﻧﻪ او د وادﻩ ﺳﺮﻩ ﮐﺎﻟﯽ او ﺳﻮر ﺷﺎل ﭘﻪ ټﭙﻮ
ﺳﺘﺎﻳﯽ .
ﻣﺸﺮ ﺑﺎﺑﺎ د ﻟﻤﺴﯽ ﭘﻪ وادﻩ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ دﯼ ﺧﻮ ﺳﻨﺪرﯼ او ﻣﺴﺘﯽ ﺧﻮﻧﺪ ﻧﻪ ورﮐﻮﯼ  .وارﺧﻄﺎ دﯼ ﭼﯽ l
ﻣﺠﻠﺲ زر ﺧﺘﻢ ﺷﯽ او ﻣﻴﻠﻤﺎﻧﻪ ټﻮل ﮐﻮرو ﺗﻪ وﻻړ ﺷﯽ  .ﮐﻠﻪ ﭘﻪ اﺷﭙﺰ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﺳﺎزﻳﺎن او ﮐﻠﻪ ﭘﻪ
هﻠﮑﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﺣﻘﻪ ﭘﻪ ﻏﻮﺻﻪ ﮐﻴږﯼ  .ﺧﻮ د ﻣﻴﻠﻤﺎﻧﻮ ﺳﺎت ﺗﻴﺮ دﯼ او ﻣﺸﺮ ﺑﺎ ﺑﺎ ﺗﻪ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﭘﺂم ﻧﻪ ﮐﻮﯼ
.
د ډوډﯼ وﺧﺖ دﯼ  .هﻠﮑﺎن دﺳﺘﺮﺧﻮاﻧﻮﻧﻪ اواروﯼ او ﻣﻴﻠﻤﺎﻧﻪ ﭘﻪ ګﻮﺗﻮ ﺷﻤﻴﺮﯼ ﭼﯽ د درﻳﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ
ورﺗﻪ ﻏﻮرﯼ راوړﯼ  .ﻣﻴﻠﻤﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ څﻨګ څﻨګ ﺗﻪ ﺧﻮڅﻴږﯼ او ډوډﯼ ﺗﻪ ﺗﻴﺎرﯼ ﻧﻴﺴﯽ .
د ﻣﺸﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪﯼ څﻤﮑﻪ ﺧﻮڅﻴږﯼ  .د ) زﻟﺰﻟﯽ ( ﮐﻠﻤﻪ ﻳﯽ ﻻ ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯽ ﻧﻪ دﻩ وﺗﻠﯽ ﭼﯽ
ټﻮﻟﻪ ﮐﻼ د ﻳﻮﯼ ﭼﺎودﻧﯽ ﭘﻪ ﻏړﻣﺒﺎر ښﻮرﯼ .ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﭼﻐﯽ ﮐﻮﯼ  ،د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻴﻨﺪو ﺧﻮاﺗﻪ ﻣﻨډﻩ ﮐﻮﯼ
 .ښڅﯽ ﭘﻪ ﻟﻮړ اواز ژاړﯼ او ﭘښﯽ ﻟﻮڅﯽ او ﺳﺮ ﻟﻮڅﯽ د ﮐﻮټﯽ ووڅﯽ  .ﻧﺎرﻳﻨﻪ څﻮګ ﮐﻠﻤﻪ واﻳﯽ
څﻮﮎ اوﻻدوﻧﻪ ﭘﺴﯽ ﻣﻨډﻩ ﮐﻮﯼ .څﻮﮎ ﺗښﺘﯽ .
ﮐﻼ د ژړاوو او ﭼﻐﻮ ﺳﺮﻩ ﻧړﻳږﯼ .
ﻣﺸﺮ ﺑﺎﺑﺎ ارﻳﺎن ﭘﺮ څﺎﯼ وﻻړ دﯼ او هﺴﯽ ﺑﯽ ﻣﺎﻧﺎ ﭘﻪ هﻮا ﮐﯽ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺧﻮڅﻮﯼ .
د ﻳﻮﯼ ﺑﻠﯽ ﭼﺎودﻧﯽ ﻋړﻣﺒﺎر ﮐﻴږﯼ  .ﮐﻼ دﺷﭙﯽ ﻏﻴږﯼ ﺗﻪ څﺎن اﭼﻮﯼ  .ﭼﻮﭘﻪ ﭼﻮﭘﺘﻴﺎ ﮐﻴږﯼ .
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ﺳﺒﺎ ﺗﻪ ﻳﯽ راډﻳﻮ ګﺎﻧﯽ د ﻣﺸﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻪ ﮐﻼ ﮐﯽ د اﻣﺮﻳﮑﺎﻧﻮ د هﻮاﻳﯽ ﺑﻤﺒﺎرﯼ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣړو ﺷﻤﻴﺮ ٢٠
واﻳﯽ ﺧﻮ ﻣﺸﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻮهﻴږﯼ ﭼﯽ  ٣٩ﮐﺴﻪ ﺧﻮ ددﻩ د ﮐﻮرﻧﯽ ﻣړﻩ دﯼ .
ﭘﻪ روﻏﺘﻮن ﮐﯽ ﮐﺎﻧﺎډاﻳﯽ ﻧﺮﺳﻪ د ﻧﺎوﯼ د ﺗﺨﺖ څﻨګ ﺗﻪ وﻻ ړﻩ دﻩ او اﻓﻐﺎﻧﯽ ډاﮐﺘﺮﯼ ﺗﻪ واﻳﯽ :
څﻮﻣﺮﻩ ﺟﺎﻟﺒﻪ دﻩ  .زﻣﻮږ ﻧﺎوﯼ ﺳﭙﻴﻦ ﮐﺎﻟﯽ اﻏﻮﻧﺪﯼ ﺧﻮ ﺗﺎﺳﯽ ﺳﺮﻩ ﮐﺎﻟﯽ اﻏﻮﻧﺪﯼ  .ﻻﺳﻮﻧﻪ هﻢ ﺳﺮﻩ
ﮐﻮﯼ .

ډاﮐﺘﺮﯼ د ﻣﺸﺮ ﺑﺎﺑﺎ ﻧﺎوﯼ ﺗﻪ ګﻮرﯼ  .واﻳﯽ :
ﻟﻪ دﯼ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﻮر واﻏﻮﻧﺪﯼ .

