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غسل
زخٍوُووو ٌووې ه زښَ هښووتې چووپړىې چووې ووه يووې
ه هره پهوووې بړبوووونې چورىېو ودىې چوووې وووه يوووې
خبووورې ٌوووې ىوووه شووووُېُ رتېووودىې چوووې وووه يوووې
چيګۍ ٌې بس په اُښهو ىٍبېدىې چوې وه يوې
ه خياً پوه تور نوچىېې نوې ٌوې نٍويَ ُ وواس ُيووى
ه تييووووو كوووواويې ٌووووې ىوتېوووودىې چووووې ووووه يووووې
غربوو راُوووه بووووُىې بيوووا زُوووداٍ ه پرهوسوووۍ وووه
نووړد هې پووه پېووو نووې شوورُګېدىې چووې ووه يووې
وپووواٍ ه وروووواهُُو هې ُ زښَ پوووه چووور اخيسوووت
ه ګووو غوُوودې ىووه شوورٌه ٌوچووېدىې چووې ووه يووې
كيوووً ٌوووې تووور نيفيو و ه زښګو و ُ و و پِ ووووى
ګوووړد بوووس پوووه پېړووووو بدىېووودىې چوووې وووه يوووې
نوىووه هې "حس ن " ووه ووه خبوورَ ُارخ ووا شوووې
ګيپوووادې هې ه شووووُېُ رپېووودىې چوووې وووه يوووې
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ُرک هې هُِ ُرک ووووووووووووووې ِووووووووووووودّ شوووووووووووووه
چووووووووووې وووووووووووې هّ پووووووووووه ٍهووووووووووه باُوووووووووودې

ىوووووووووووه چوووووووووو دې چوووووووووووې شوووووووووو راپور وووووووووووه
بيووووووووا نووووووووړّ ُووووووووور وووووووور خوووووووواُرُ ُوووووووودې

4

غسل

چرې چترګې هې راُښَ شراب جاُاُه چېر ه ووې
ُشوووويِدَ رُګوُووووه ګنبووو جاُاُووووه چېر ووووه وووووې

راغيً په طواى وې چې ګِاَ ه بېيتوٍ پرېٍيِ ً
ُ وشوووه زىفووواٍ هې جوووواب جاُاُوووه چېر وووه ووووې

ٌووووا ه ٌابوووو اىوووو

ُ بووووا ىووووه ووووا زهَ نووووړې هَ

ډېوور ٌووې پووه زښَ اُرې نتوواب جاُاُووه چېر ووه وووې
وووو ووو ٌووې ه حُسووَ پووه پسووتو پووو نووې ُُ وواښَ
بيا ٌې په ُرُډُب نړَ هرواب جاُاُه چېر ه وې
غووً ووه ٌووې ٌ يِووې ه ُ ٍووو جوواٌې ُرُاغوُوودَ
چوووز پهووې پيوودا نووړَ ربوواب جاُاُووه چېر ووه وووې
راشووه ىپووې ډنووې ىووه ردووا "حسنن " ووه ُُيسووه
وووچِ هرپسوووې هِ چوووراب جاُاُوووه چېر وووه ووووې
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پووووووووه توووووووورَ چووووووووا نووووووووې ٌووووووووې ا ووووووووو راُښِ
هاچووووووووووووووې لُُوووووووووووووودٍُ را ووووووووووووووه ازً راُښِ
وووووه ُا حُبووووواب نوووووې بروېووووو شوووووِه زرغوُوووووه
پوووووونر ُر ووووووه چووووووپيَ شوووووواً ه ٌيٍووووووو راُښِ
زَ بوووه توووً چووورو

نړٌوووه ګرېوووواٍ پوووه اُښوووهو

وووووووووا چوووووووووې ُربوووووووووو هاچوووووووووې ًُ ًُ راُښِ
ووووا نووووه ُووووازک ىبوووواس پووووه ووووَ نووووړُ راغيووووې
ٌوووووووا ُوووووووازک خيووووووواً غوُووووووودې غووووو و ً راُښِ
ُوووووووور توووووووً ووووووور شوووووووا هې ىېووووووووُ راپسوووووووې
وووووو

ُوووووووه هِ ٌوووووووا يووووووورّ نوګوووووووو راُښِ

پوووووه طبابووووو ه "حسننننن " ُوووووه رغېووووودې
ُووووووووَ ٌووووووووې ه شوووووو و ر هر ووووووووه هرٌووووووووو راُښِ

6

غسل

ګوووووورَ روېوووووتيِې بوووووه نيسوووووې ووووورې ُُ ووو و
شووووُېې ووووې پرېوووچهَ چوووې پيٍوووې ووورې ُُ و و
ډېوووور اچووووووي هّ شوووواً پووووه پوووواٌ پور ووووه نووووړَ
چووووې پووووه ُرُ ُرُ بيووووې ډووووووې وووورې ُُ وووو
وووووا ٌووووې ه خوووووىې ُ وووورِ ىووووه يووووچُ ډک نووووړَ
ووووا خوووو ووووې پرېووووچهَ چوووې ىٍبوووې ووورې ُُ ووو
كيووووووووً ٌووووووووې ٌووووووووه

ِوووووووووَ خياىووووووووه ه وووووووووار

ه ېوووووورې شووووووپې بووووووه خوووووواطرې وووووورې ُُ ووووو
ه زښَ ڼوووووووانو نوووووووې ٌوووووووې ښووووو و نوووووووړَ بادوووووووه
چووووووووې ه هرهُُووووووووو كوووووووواويې وووووو ورې ُُ وووووو و
"حسننننننو" ٌوووووه غوووووړَُ چوووووترګې پسوووووې
ه زښَ ه ُوِوووووووو بوووووووه ُوووووووواىې ووووووورې ُُ ووووووو
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چتا ه اُښهو آئيِو نې ه خپوو غوً يووور وه ګوورٌ
راُه ٌه اښَُ چترګې َُ ٌوې چوً لودور وه ګوورٌ

و شېبې ٌوت نې تيِګوې ىوچ راُُيسوه ُيويبه
په ګېا وې َُ په شوُېُ ه خپو خوب بير ه ګورٌ

ګوُګې نرښوې ه ُرغووّ را وه ُوه ُاوو حاىوُوه
چې ر و به ٌې ه تييو ىوو

وا ب يور وه ګوورٌ

راشووه هٌُوورَ خٍارُُووه ه ُبوواً ُزبېېووو هُاښَ
چې ُه ه په ګِاَ بِد وې اُ ُه زَ ليير ه ګوورٌ

په ارٌاٍ به ه ُطَ شې په پرهد خاُرَ نوې خواُرې
چې پوه پېوو نوې هې "حسنو" ه غربو زُ يور وه
ګوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووورٌ
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پوووووه اُتېوووووار ٌوووووې چوووووتا ىېٍوووووې چوووووتړې شووووووې
ُوووووور خوووووو ٌوووووې ووووووارَ يوچوووووې چوووووتړې شووووووې
ظاىٍووووووووووه هٌ هرپهووووووووووې پووووووووووا ې ُووووووووووه شووووووووووو
نوووووه ه پېوووووتوٍ ه ٌووووور پيٍوووووې چوووووتړې شووووووې
ه پې يتوووووووووووب چوووووووووويورِ پوووووووووورې ُغوووووووووووښَُ
نووووووه ه ووووووواُۍ ٌووووووې ُىوووووووىې چووووووتړې شوووووووې
بيووووووا وووووووې پووووووړاُ ُنووووووړ ه جِوووو و

پووووووه ربوووووواط

زٌوووووووووُچ ه چوووووووووىې كوووووووواويې چووووووووتړې شوووووووووې
ٌووووووووووې هّ ووووووووووواُ حوبوووووووووويې ه هووووووووووو
نووووه پووووه لُُوووودٍُ ٌووووې حوووواهجې چووووتړې شوووووې
ُرُوووووووووووووه ىووووووووووووووتي ه بوووووووووووووارُ و ىووووووووووووووګ
پوووه چوووپيَ چوووار پسوووې ٌوووو شوووپې چوووتړې شووووې
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وووووووووٌرَ وووووووووې ُاچوووووووووً پووووووووه غوووووووواښَ ٌووووووووړّ
زٌوووووُچ ه جِوو و

ه چوووويِد پووووې چووووتړې شوووووې

بوووووووووووس هَ راُُ ووووووووووواښَ ُاتوووووووووووَ ه بېيتووووووووووووٍ
ُووووووور ٌووووووو رٌِ ووووووه وابوووووويې چووووووتړې شوووووووې

چووووووتا پووووووه زښَ چوووووواُهّ اُتېووووووار نووووووې اشووووووِا
ه "حسننن " ووووٌرَ اُدېېوووِې چوووتړې شووووې


وو ش ر
چووې وووو اُ بووو پوووورې ُتووو ىهووه چووتوٌاُه پوووې
چووتا ه ښووهن پووه چووٍِدر نووې ٌوووُچَ وواِ ُووه ىوورُ
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وووو ووو خووو ه چووپيَ ٌ و نووړَ را رګِوود ىهووه آويِووه
ښووووهن ووووه هې وووووً وووووارَ ارزٌُِوووود ىهووووه آويِووووه
اُ ووووور ه توووور اُووووداز هې زُګوووووّ پووووه ِوووواُُُو
اىفوووو ٌووووې يووووور نووووړُ تِرٌِوووود ىهووووه آويِووووه
ىوووه چووورۀ ٌِګوو ووووې ووواُ هّ پيوشوووې ىهوووه ه ىٍووور
پړنېوووچّ پووورې ىوووه ُراووووه ووووې ٌړُُووود ىهوووه آويِوووه
باُر وې په جوتر ه خپو ش يوي چوې شو پيودا
شووفاى اُ بووې روووا وووې ش و توووً لُُوود ىهووه آويِووه
وووووون نووووووه ه تِوووووور ٌووووووې ه غوووو و ً خووووووورَ ُرَ هَ
ُ ېووتي ٌوووې توووً ډېووور هِ پهوووې پِووود ىهوووه آويِوووه
توتې توتې زښګووت بوه نوشوير ُوه نوړې تووً ٍور
تر و وې نوه "حسننو" نوړې پيوُود ىهوه آويِوه
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شووووووو نووووووړُ چووووووفر ىهووووووه غبووووووار ُووووووه را وووووو
ه زښَ پوووووووووه رَ ٌوووووووووې هىووووووووودار ُوووووووووه را ووووووو و
زښګيووووووووووووووه بووووووووووووووو هارُ هرٌووووووووووووووو ىټوووووووووووووووَ
اشووووووِا خوووووووو ُووووووور پوووووووه اُتېووووووار ُوووووووه را وووووو
پووووووووه توووووووورَ خوىووووووووه هَ هرُغ ِووووووووه ٌوچووووووووها
ُوووووور ٌوووووې پوووووه ووووواٍ توووووً ا تبوووووار ُوووووه را ووو و
زښَ ٌوووووې پوووووه چوووووترګو نوووووې نوووووړَ غوتوووووه ُر وووووه
تسوووووې توووووً بوووووو چا وووووه پوووووه نوووووار ُوووووه را ووووو
زښګيووووووووه ووووووووه غووووووووواښې جِوووووووووٍ ه ووووووووواُۍ
پووووووه نوووووواً نووووووې هَُ يووووووې ب ووووووار ُووووووه را وووو و
وووووو هرُوووو و َ نوووووړٌ ه سوووووو "حسننننننو"
بيوووووا ٌوووووې توووووً زښَ وووووه توووووې كووووورار ُوووووه را ووو و
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توووووووووور چا ووووووووووه اُښووووووووووهې وووووووووووووى ُ ووووووووووً
ُووووووواز ووووووووې چوووووووې ُښّ ت وووووووه ٌوُووووووودى ُ وووووووً
ه هُيوووووووا هره ووووووووً چوووووووتا پرتووووووور وووووووه راغيوووووووً
زښګيوووووووووه اُس خوووووووووو ووووووووورې ُ يووووووو و ُ وووووووووً
خپوووو چووور چوووې هٌ خوووداِ وووه پوووه خووواُرُ باُووودې
وووووووور خوووووووواُرُ بووووووووو ُوووووووودې نوووووووووى ُ ووووووووً
ُر ووووووووووه غٍوُووووووووووه ه هُيووووووووووا نووووووووووه را وووووووووو
ه زښَ ح وووووووووورَ خووووووووووو ٌووووووووووې ړىوووووووو و ُ ووووووووووً
رُووووو و

ه ىفېوُوووووووو ٌوووووووې ىوووووووه لبوووووووې وووووووا

اُ ووووووور ه خيوووووواً پووووووه خوىووووووه نووووووا ى ُ ووووووً
چووووووتا چووووووٍِدر ه ٌابوووو و "حسنننننننو"
ه لُُووووووووود حبووووووووواب نوووووووووې ووووووووواووى ُ وووووووووً
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چووې پوووه

وووق نوووې ووووې زوسوووتَ شوو ىهوووه شوووٍ

خپيووووې اُښووووهې وووووې ٌوووودوَ شوووو ىهووووه شووووٍ
اُر پووووووه چوووووور بووووووه پهووووووې ګر وووو و چوووووورګرهاُه
چوووووې وووووور ً ه چوووووا ُطوووووَ شووووو ىهوووووه شوووووٍ
توىوووه شوووپه ُاچو و ووووً ه چووورُ اُښوووهو بووواراٍ وووه
ووووورې ُوووووه ډنوووووه ٌوووووې ىٍوووووَ شووو و ىهوووووه شوووووٍ
چوووې پووووس بوووه ووورې ُهووور ٌِهووور ه وووه نوووړّ
چوووې تووووً لُُووود ووووې ڼهووودٍ شووو ىهوووه شووووٍ
ووووووو ه بووووووو ه غووووووً يووووووارُ ووووووه ُويووووووې نېووووووچٌ
خپووووو احسوووواس را ووووه هښووووٍَ شوو و ىهووووه شووووٍ
پووووووه ىٍبووووووو ه ج ووووووًِ بووووووه وووووووې ووووووه چووووووو
چوووووې ووووووې هىتوووووه اُر نفوووووَ شووووو ىهوووووه شوووووٍ

14

ه ووووووَ تيوووووه ه اىفووووو نووووووَ "حسننننننو"
چووووې هې اُښووووهه اُښووووهه ووووَ شووو ىهووووه شووووٍ



خپوووو احسووواس ٌوووې پوووه چووويِه نو وې اُر بوووو نوووړِ
چووووې ىوووووګ ه اچووووووي ٌووووې ىووووه خوووووىې خېووووچّ

راُووووووووه ُاوووووووووې خيووووووووه اجيووووووووه ها احسوووووووواٍ هې
پوووووووووه پوووووووووون ه وووووووووِفس

وووووووووازَ نېوووووووووچّ

15
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ىهوووه ښو وهي ُوووه ٌوووې خپوووو ُوووه ٌوووې پووورهّ نوووړً
ارٌاُوُووووووه ٌووووووې زښَ تسووووووې رالُُوووووودّ نووووووړً
پوووووه ت ووووووِ باُووووودې شووووويِدّ ٌاىيوووووار ګيوُوووووه
چووووا چووووې كتووووو پووووه چٍووووَ نووووې پسوووورى نووووړً
ووووووووو زٌوووووووا ګرېووووو وواٍ وووووووه ُىوېووووووودً چووووووووُه
نِوووووه هې نيووووو ُوووووور توووووً ډېووووور ىېووووووُ نوووووړً
پووووووه جوووووواٌو نووووووې ٌووووووې ه ړوهووووووو ُ پوښووووووي
ىووووووټ ٌوووووې تووووووً ه زښَ زخٍوُوووووه شوووووا رّ نوووووړً
چووو ه چووواً ٌووې ُووه هِ زهَ ٌ بووور ٌووې ُووه نووړې
ُوووووووور رازهَ ډېووووووور تِرُُوووووووه هې ووووووووارّ نوووووووړً
ىوووووه ٌِ ىوووووه س پوووووه چووووور شوووووو بوووووې ُچووووو َُ
بيوووا ووووې توووً پوووه ر نوووې ښووو را وووه ازغووو نوووړً
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ووو

زٌوووا ه چوووا ک ګرېوووواٍ نيسوووې خوووو ُوووه ُې

ٌوووا پوووه شو و ر نوووې ه هُيوووا زګيووورُّ خوُووودّ نوووړً
راووووواهېچّ ٌووووې خټوووويَ نيوووو "حسنننننو"
هې ىِووووودٍ خوووووو ٌوووووو خوووُوووووه حېوووووواُ نوووووړً


ه ارٌوووووووواٍ ٌووووووووې هُښَ ٌُ ُرباُوووووووودې خوووووووواُرې
ګوُوووودې ُويووووې هې شوو و چوووووښ زښَ ىهووووه ُاُرې

ه احسووووواس ګوووووو ې ه زښَ پوووووه ٌراُووووودُ نېوووووچهَ
چوووووې ُ ٍوووووې ه خاٌوشوووووۍ ٌوووووې پهوووووې ُاُرې

17

غسل

راٌووې ُښې ه اُښووهو هرهاُووې ه زښَ پووه ىپووو نووې
ُاهې خيوووه ه غوووً ها اشوووياُې ه زښَ پوووه ىپوووو نوووې
چوووپړَ پوووه اراٌ ه ُووواز پوووه ګو وووو ٌوووې ه زښَ غووووتې
تيِګوووې ٌوووې ُيووووى زٌووواُې ه زښَ پوووه ىپوووو نوووې
پر وه ىووه زګيوورُّ پووه هې چٍووَ باُوودې ووه ُشوويِدٌ
ُخوووووښې كفووووس ٌووووې راُووووې ه زښَ پووووه ىپووووو نووووې
ٌووه رابرېېوووت را ووه پووه چووترګو نووې ها زر ه غوون
ٌوووُچ ووه خووداِ رانووړّ خ اُووې ه زښَ پووه ىپووو نووې
خيوور هِ خووو ډنوووه ٌووې ىٍووَ ه بوووې ُچووۍ ُوووه هَ
ووووا نووووه بيووووا راُښّ ب وووواُې ه زښَ پووووه ىپووووو نووووې
خوه به ه طاُُس بڼهه ښوهارّ ه "حسن " غو ً
ُر هې نوووړې ه حُسوووَ پيٍووواُې ه زښَ پوووه ىپوووو نوووې
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ووووووا ې ها ُووووه چووووې ردوووووا پسووووې ُېوووور ګر ووووووُ
ٌووووُچ پتِګووواٍ ووووو پوووه ىٍبوووو پسوووې ُزر ګر ووووُ
بووووس پېوو وتاُه وووووو ها زٌوووووُچَ ٌ بووووورّ ُګڼوو و
غټوواٍ وور پېووو ُ ودې نوووُ ُاښۀ پووه چوور ګر وووُ
ُوووور ووووې ىوووه ووواٍ

وووه شوووړّ ها ه جِو و روبوووارَ

ٌوووُچ بووه ر ووو ه جِ و

ګوووىۍ پسووې تټوور ګر وووُ

ىووه ٌوووُچَ ٌووه غووواښت اُ هې ه ُا ېوواُو نيسووې
ٌوووُچ شووا راٍ وووو پووه نوووزَ نووې چووٍِدر ګر وووُ
ووووو بوووه و و

چو و ها ٌوووًِ خوووو چوووتٍګرَ ٌووووُچَ

ت وووه چووور زُرّ ووووو چوووې چووور پوووه زُرُر ګر ووووُ
ورې ډنووّ ٌِګو "حسنو" ه چوا پې يوې تييوې
ٌوُچ چې ه اُښهو و په چترګو نې ګووهر ګر ووُ
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چوووووې ووووووې شوووووا ه رانتوووووو هاچوووووې ښوووووهارېچّ
چووووووې پووووووه رٌوووو و ه ٌابوووو و باُوووووودې پوووووووتېچّ
چوووې هې اُښوووهې پوووه رخسوووار راشو و حېوووراٍ ووووً
چوووووې ها اُر پوووووه اُبوووووو ُىوووووې ُوووووه ٌوووووړ نېوووووچّ
ُ ٌووووې زٌوووووُچ پووووه ٍاشووووو نووووې ٌ ووو و نووووړّ
ه ګوووووونب هووووووه پووووووه ٌوووو و اُښووووووهې ب ېووووووچّ
ه وووووووا رُوووووو

ه حِوووووووا ُاىووووووووة ىوووووووه ٌِګوىوووووووو

زٌووووووا ه س ه غربوووووو نرښووووووې ُووووووه ُراُېووووووچّ
چووووووتا پووووووه ر ه اوووووووو بووووووه زښَ ووووووه هرشووووووً
خيوووووم تووووووً پوووووه نوووووچُ رُ غووووورَ وووووه خېوووووچّ
ٌابوووووو

وووووووه ٌوووووووې بوووووووو جووووووواٌ راُښَ و ر وووووووه

ه ويووووووم پياىووووووه شوووووووَ ډنووووووه وووووورې وووووووېيچّ

21

زَ ګووورهِ چوووٍِدر ووواِ نوووړٌ پوووه وووووَ شو و ر نوووې
خيوووووم ُاوووووو پوووووه نووووووزَ نوووووې ُوووووه ووووواوېچّ

چووې خووورې نووړّ پووه چووپيَ ٌ و زىف وې بيووا ُرشووه
غووون پوووه چوووپيِه ُر "حسننننو" نيوووه نېوووچّ



ښوووه پوووه تر وووه باُووودې پووووتېچّ اُ رووووا ُوووه ىووورّ
خو بس وو ها نور ووې هِ ښُو

ه چوا پورُا ُوه ىورّ

پرېووووووچهَ جاُاُووووووه ه بوووووواطَ اُ ه ظوووووواتر خبوووووورې
"حسنن " هَُ ٌ ووې آويِووه هَ ٌ و اُ شووا ُووه ىوورّ
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په ىېوُتوب ٌوې ه چووها غوُودې خوورَ ُرَ شووې
ه

ووق پووه هښووته ه ىووين غوُوودې خووورَ ُرَ شوووې

ٌووووا حووووواس چووووتا ٍاشووووې ووووه رابييوو و ُووووه ُُ
ه ٌې په ر ر نې ارُا غوُدې خورَ ُرَ شوې
زَ پووه بووارا ه اُدېېووِو نووې جووو ُتيو پوورُة ٌُ
ه ٌې ه زښَ پوه جواٌ ٌيِوا غوُودې خوورَ ُرَ شووې
شوووپه ٌوووې ه ُوووور پوووه چوووٍِدر نوووې ىٍبېدىوووه بېګوووا
چې ٌې په غېچ نې ه چبا غوُودې خوورَ ُرَ شووې
ٌوووا هې چووووې زىفووووې

ِوووووىې ىهووووه ګووووو ه رادووووۍ

پووه ووورَ شووپه نووې ه توووا غوُوودې خووورَ ُرَ شوووې
ٌوا چوې غو ً ووه ىوه احسواس ُووه غو ً وورّ راشووو
ه پرې ىوه رُ ُوه ه ٌ ِوا غوُودې خوورَ ُرَ شووې

22

زښَ وووه ٌوووې راغو و ىوووه ٌووووهُ ُوووه رتېووودى كووورار
چې ٌوې پوه ىپوو نوې ه وا غوُودې خوورَ ُرَ شووې

ها چوووتا ه خيوووواً ىووووه پوىووووو اخوووووا اىووووو ي ُ ووو
په زښَ ٌوې هاچوې ه وضوا غوُودې خوورَ ُرَ شووې
چا ىه "حس " ُه ُپوښتو چوې وه ٌوېَ پوه چوا ووې
ه وې په شوُېُ ه ٌوچها غوُدې خورَ ُرَ شوې


وووووووو خووووووداِ خبوووووور هِ پووووووه ٌووووووا ووووووه ېرېووووووچّ
ُوووووور ٌوووووې پوووووه غوووووً اُ ښووووواهد وووووه پووووووتېچّ
چوووې پوووه خِووودا شوووً ىهوووه ګوووو "حسننننو"
بيووووا ٌووووې تووووً چوووورې اُښووووهې پووووه ٌوو و ب ېووووچّ
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ُر ووووووووه اخيوووووووور بوووووووه خپووووووووو تبوووووووور پووووووووا ې ُّ
ُوووووووه بوووووووه اُګرېوووووو ُوووووووه بوووووووه ډاىووووووور پوووووووا ې ُّ
ىوووووووچ خوووووووو نوووووووړت بِووووووودې ها خوُهوووووووارې ډزې
چا ووووووووه بووووووووه ٌووووووووړِ پووووووووه ت وووووووور پووووووووا ې ُّ
وووووک بووووه ُووووَ شووووپه تووووً پووووه ُ ووووا ُىٍوووواُ
ووووووک بوووووه ُوووووودَ ىووووووټ پوووووه ډګووووور پوووووا ې ُّ
پوووورهّ نووووه وو و ٌوووووُچ ووووه بوو وه شووووور راپرېووووچهّ
نووووووه پووووووا ې نېووووووچّ بيووووووا بووووووه شوووووور پووووووا ې ُّ
چووووووې ووووووورې ىووووووووتي وووووووې لووووووودور ُّ هىتوووووووه
ُووووو ووووه حسوووواب بووووه وووووې ه ٌا وووور پووووا ې ُّ
ووووووووا چووووووووې ُووووووووَ هَُ ډُىووووووووه ډُډد ُخوووووووووښَ
ُووووووَ بووووووه وووووووو وووووووک هووووووه ُ وووووور پووووووا ې ُّ

24

خپوووو كووووٌ بوووه ىوووو نوووړّ بيوووا بوووه نوووېَ ُنوووړّ
ُطوووووَ بوووووه بيوووووا خووووواُرې پوووووه چووووور پوووووا ې ُّ

ه اختووووووووور ٌياشوووووووووتې ُر وووووووووه بوووووووووبر ُنوووووووووړَ
پووووووووه بووووووووو هوووووووووار بووووووووه ٌسوووووووواور پووووووووا ې ُّ

اخيوووووور بووووووه ُويوووووووې اُچووووووپِي زښُُووووووه نوووووووړّ
نووووه ه "حسنننن " شوو و ر نووووې اجوووور پووووا ې ُّ


ه چوووووووتً چِ وووووووو ٌوووووووې هىتوووووووه بووووووودٍ ُخووووووووښ
ُبوووووووه ُوووووووه رچوووووو ه وووووووور ىاووووووود ووووووور ورشوووووووه

تيتووووووه تووووووً ىهووووووه چووووووې شووووووور ه پرښووووووتو هِ
چوووووې وروووووواه ه زښَ ٌوووووې ُوووووه رچووو و

ووووور رشوووووه
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ىووه تييووو ډنووې ٌووې ىېٍووې ُې خووو ووا ُُووه ىيوودې
جوواٌو ه اُښووهو نووې ُووودې ُې خووو ووا ُُووه ىي ودې
پوووه تووودورَ ه ٌابو و نوووې ٌوووې نُووودَ اُښوووهې
پوووه تووور ٌو و ار بيوووې ډوووووې ُې خوووو وووا ُُوووه ىيووودې
پوووه وووه تِووور ٌوووې پهوووې ووواِ ُ ه ُووووا رُګوُوووه
رُدووې تِوودارې ٌووې جوووبې ُې خووو ووا ُُووه ىيوودې
ٌه وې په ٍور راشوٍېرَ چوې بوې ىوه وا ېورې شووې
ه زُهووودٍ رخوووې شوووېبې ُې خوووو وووا ُُوووه ىيووودې
ٌر ٌې نه چتا په ٌ

ړىوې ُې هر وې ه چوترګو

خنبووې ه زښَ ٌووې هرُازې ُې خووو ووا ُُووه ىيوودې
ٌا ُې چې وِ به نړٌ خٍار چتا ه واُۍ په ىٍبو
ډنووې ه چووترګو ٌووې ناچووې ُې خووو ووا ُُووه ىيوودې

26

ډُب شوً په اُښهو نې هې نس ىهه شٍ چې يً
پووه ٌووا تووً بيووې چوورې ىٍبووې ُې خووو ووا ُُووه ىيوودې

چووتا پووه ىټوووٍ چووې پېوودې ه بووې ُچووۍ پووه رُ
ه "حسن " چووتړې يوچووې ُې خووو ووا ُُووه ىيوودې



چوووې راُچوووه ٌوووې لُُووود ېووور هِ پوووه ىټووووٍ نوووې
ارزُګووووواُې ٌوووووې وشوووووه ُې پوووووه هې وووووووٍ نوووووې
نننننو"
ها چووووې تييوووووې ُر ووووه ُاوٍوووووه "حسن
ُفسوووووووُه هّ پووووووونً وووووووې پووووووه لُُوووووودٍُ نووووووې

27

غسل

ه ىٍبه هودٍ هِ

وٌرَ اُر هِ چتا پوه چوترګو نوې

وٌرَ چې چوپتيا هَ توٌرَ شور هِ چتا په چترګو نوې
شوووووُېُ نووووې ٌووووې راُښې ه ٌتهووووو زُىِووووې ُر ووووه
پا ې ىېوُتوب ووٌرَ ُوور هِ چوتا پوه چوترګو نوې
چوووووتا ههې رچوووووا اُ ٌسوووووياا نتوووووو بوووووه وووووه ُاووووووً
تر ُېور هې ېود هِ توً تهوور هِ چوتا پوه چوترګو نوې
جوووښ وووې هِ ىووه خوواُرُ ارٌوواُوُو ګووورَ ښُ و

بووه ش و

ٌوووه لاښَ جاُاُوووه ه چوووا نوووور هِ چوووتا پوووه چوووترګو نوووې
پووواٌ نوووړَ چوووې لووووا بوووه ٌوووو ه شووورٌ پهوووې ډُبوووه شو و
َُ خو ډېر چرن ه خٍار خوور هِ چوتا پوه چوترګو نوې
ُيوواز ٌووې اخيوور چووتا ه ښووهن ُوواز ووه ىٍووَ ُېووړَ نووړَ
َُ ُووازک بوودُې وووٌرَ زُر هِ چووتا پووه چووترګو نووې

28

چوووتا پوووه ُېووور پوووو اخيوووً ه لُُووود پوووه نچىېتوُوووو نوووې
بوود ه ارزُګوواُو ٌ وې چٍسووور هِ چووتا پووه چووترګو نووې

ُووور خووو وووې ه لُُوود پووا ې نيسووه پووه چوورُر ُىٍاُ ووه
ُاچ چې ىه ٌوهُ "حس " ٌې ور هِ چتاپهچترګونې



وووووووور زښَ ٌووووووووې ُختووووووووو ازغوووووووو ه بېيتووووووووووٍ
ُوووووووووووور هې راُاښَُ ها ګوووووووووووو ٌووووووووو و اشوووووووووووِا

ګووووووووورَ چووووووووې چوووووووووترګې راُووووووووه ُاُوووووووووه ښُې
لُُوووووود ٌووووووې هې ُاښُِ پووووووه بووووووو ٌوووو و اشووووووِا
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راشوووه غېوووچَ رانوووړَ ه پېوووتو خبووورې پرېوووچهَ ُوووور
جِوو

ه ٌابوو نووې ه جرګووو خبوورې پرېووچهَ ُووور

ٌه ُ واښَ پوه رٌ نوې توچوۍ خوووه ها اُ هَ بوارا
زښَ ه ٌې چې راغيوې بيوا ه يوو خبورې پرېوچهَ ُوور
راشووووه پووووه ٌتهووووو بووووه ه زښُُووووو غوووووتې ُچووووپړُ
ُوووَ زٌووووُچَ شوووپه هَ ه پووورهُ خبووورې پرېوووچهَ ُوووور
ٌراُووودې ه زښګووو ٌووووې ه ښوووهن ٌ ربووووه ُچېووووړَ
ُاوووووې ُرَ آتوُووووه ه ُ ٍووووو خبوووورې پرېووووچهَ ُووووور
ٌُِووه ُورُُووه ه

ووق پيوور ووه هې ه چوورُ شوووُېُ

پور وووه نوووړَ جاٌوُوووه ه وبوووو خبووورې پرېوووچهَ ُوووور
ُويووې ٌووې يووارې نووړَ ه اىف و ډووووې راتيټووه شووه
غېوووچَ ٌوووې پووواُوس هَ ه ىٍبوووو خبووورې پرېوووچهَ ُوووور

31

چتورّ ركيباٍ هّ چوپو ٌۍ ٌ وې پورُا ٌوه نووَ
شپوً نې ٌې هرپټ نړَ ه شرٌو خبرې پرېچهَ ُوور
ُرنړَ بدكه "حس " ٌيِو

وه ه پسوتو شووُېُ

بووووس ه ركيبوووواُو ه نو ووووو خبوووورې پرېووووچهَ ُووووور



زُوووووووووووووودګ ٌووووووووووووووې توىووووووووووووووه خووووووووووووووووب هَ
ضووووووووووووووووووواهاة پهوووووووووووووووووووې راتووووووووووووووووووووً هّ

اوسووووووووووووووواُې ووووووووووووووووې ُوووووووووووووووه ختٍېوووووووووووووووچّ
حلووووووووووووووواوق پهوووووووووووووووې پوووووووووووووووه ووووووووووووووووً هّ
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ىوووووووه جوووووووواب ُوووووووه راتوووووووونېچّ پوووووووه ارُا نوووووووې
ٌيِووووووه ووووووه ښووووووهيې ګِوووووواَ هَ پووووووه هُيووووووا نووووووې
ووووووووووا زٌوووووووووا ه زښَ ٌوچوووووووووً ىېووووووووووُ شووووووووووِ
ووووووا ٌسوووووت هَ چوووووتا ه حُسوووووَ پوووووه وضوووووا نوووووې
ه بېيتووووووووٍ ه غوووووووً پاىِوووووووه ٌوووووووې شووووووووَ تېووووووورَ
ه ُېووووووووور اُ ٍاشوووووووووو پوووووووووه ٌ ووووووو و و نوووووووووې
اُر پوووووه چووووور ه لُُووووود يوووووارُ وووووه ووووووً وووووووا ې
ىٍبووووووووٌ ووووووووې ىهوووووووه شوووووووٍ پوووووووه ردوووووووا نوووووووې
راشووووووه ُووووووَ ه زښُُووووووو ت ووووووه نيسووووووې ُنووووووړُ
چووووې ىفېوُووووه راُووووه ُرک شوووو پووووه ٌ ِووووا نووووې
ه زٌوووورد غوُووووودې پووووه چوووووترګو نووووې راګوووووورّ
بيووووا پووووه رٌ ىهووووه توچووووۍ شوووو پووووه حيووووا نووووې

32

زٌوووووا ه ُروووووو زښَ حووووواهجې پهوووووې اُ وووووور هّ
چووووووووز ګوووووووداز ه شوووووووٍ ې ُاُرَ پوووووووه لښا نوووووووې

بيوووووووا بوووووووه تاغوووووووه ىووووووووُګيِې شوووووووېبې راشوووووو
راز ُ ُيووووواز بوووووه نوووووړُ ه زښُُوووووو پوووووه هرزا نوووووې
پووواٌ رُلَ چوووې ه "حسننن " ُرٌا وووه ُوووه نوووړې
بووووس ُا اپووووه خوووووىګۍ ُرنووووړَ پووووه خ ووووا نووووې


وووووووووه ٌيِوووووووووه راچووووووووورَ َُ هاٌ ووووووووووې ُوووووووووه ُ
ُووووور پووووه هې شووووتٍَ ُطووووَ نووووې زٌوووووُچ ووووه ُ

ه ٍوو و ٌووووو ووووو ازغوو و پووووه ىٍووووَ خ

شوووووً

ُوووووور ه حُسوووووَ پوووووه ګي وووووَ نوووووې زٌووووووُچ وووووه ُ
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زښګيوووووووه بيوووووووا هې شوووووووور ُ شووووووور وووووووه راغيوووووووً
ىوووووووه هُيوووووووا چوووووووتړِ هې بسوووووووتر وووووووه راغيوووووووً
وووووووه پوښوووووووتې زٌووووو وا وووووووه ه هُيوووووووا حليلووووو و
بوووووووس ىهوووووووه هره ُاچوووووووور پرتووووووور وووووووه راغيوووووووً
ىهووووووه اُبووووووه ٌووووووې پووووووو نووووووړُ غوووووور اُ چووووووٍه
بېر ووووووه ه خپووووووو ووووووواس چووووووٍِدر ووووووه راغيووووووً
ه پيوووووووووه پووووووووووه زُر هې يٍووووووووووه پرېووووووووووو ً اُس
ىهووووووووه غبووووووووار خپووووووووو ٌلوووووووودر ووووووووه راغيووووووووً
ګووووووووڼيً چووووووووپم وووووووووې ه ښووووووووهن ٌوجوُووووووووو
ىهووووووه خ يووووووې وووووووې چووووووې چوووووور ووووووه راغيووووووً
نووووووووووړې بدرګووووووووووه بووووووووووه اُوووووووو وااىاق راچوووووووووورَ
ُووووووووَ هې ظاىٍووووووووه نووووووووه چوووووووولر ووووووووه راغيووووووووً

34

ه چووووووووووا ه پې يووووووووووو خوووووووووواطرُ پووووووووووه خوووووووووواطر
"حسننننو" بيوووا ه خيووواً ٌا ووور وووه راغيوووً



پوووووووه ٌ وووووووه راغيوووووووه ُووووووووک ُيووووووووىې شووووووووىه
پووووووووه ووووووووه اُووووووووداز وووووووووې هىوووووووودارّ نوىووووووووه

ِګ ِوووووووووه ېووووووووورَ شووووووووووَ راُووووووووووې نتوووووووووو
توووووووً ووووووووې پېوووووووتو توووووووً ووووووووې ووووووووارّ نوىوووووووه
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پوووه نتووواب ه ګرېواُوووه ووووې پوووه ىِووودُ بڼوووو ىيهٍوووه
بيووا ه چوووّ زښَ آتوُووه پووه چوويګو چوويګو ىيهٍووه
ا ووو هٌ ه ېورې شوپې راز پوه ىِودُ ڼوو رچووا نوړ
زَ وووې نيوو ه خٍووارُُو پووه شووېبو شووېبو ىيهٍووه
غروووو ُيوووى

وورې ُووه ٍووه ووه ُويوو ُر ووه ُ ووً

حاً ه زښَ ُر ه په ر نې ه خپو

په پيوو ىيهٍوه

بيووا تاغووه زښَ نيسووه هَ پوورٍُ تووً پووه ُوِووو چوورَ َُ
ُووَ وووې تووً ه زښَ پووه ُوِووو پووه زښُ زخٍووو ىيهٍووه
ه توور چووا ه ُووودَ غووً چووې

ِوووّ ه غروووو رګوُووه

توور غ و ً ه ړٌووو اُښووهو پووه وووهُ ك وورُ ىيهٍووه
ه احسوواس پووه چوورُ ب وورُ ه توووا پووه پووو باُوودې
ُووَ هاچووتاٍ هر ووه جاُاُووه ه بېيتوووٍ ه شووپو ىيهٍووه

36

ُه ٌرود ىرٌ "حسنو" ُوه ٌوې پيور ه شوا رد شوته
بس وو و ىوغړٍ ورّ و

پوه چورُ ىٍبوو ىيهٍوه



چووووووې ٌووووووې ىوووووورې ٌابوووو و هرُووووووه پوووووورهَ نووووووړَ
پوووووه تووووور ىوووووور ٌووووې هې ښوووووهن خوووووورَ ُرَ نوووووړَ
چوووې هې ٌوووا "حسننن " وووه ُنتوووو پوووه ٌيِوووه
اُ هووووووواس ٌوووووووې ه ردوووووووا ىهوووووووه آويِوووووووه نوووووووړَ
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چوووووووووتا ه ىوظوُوووووووووو خ اُوووووووووې وووووووووه راغيوووووووووً
بيوووووووا هې وووووووووې ُووووووووې ب ووووووواُې وووووووه راغيوووووووً
شووووووهر هِ ډېوووووور خووووووو غيوووو و شوووووووِ ُووووووه وووووووً
جوٌوووووواة ووووووه يٍووووووه ٌې وووووواُې ووووووه راغيووووووً
ووووووووووا زَ ِووووووووووواٍ ُر ووووووووووه پې ووووووووووور ګووووووووووڼيً
اخيوووووووور هې ِګووووووووه اوسوووووووواُې ووووووووه راغيووووووووً
زاتوووووووود پووووووووه بووووووووو زاتوووووووود شووووووووړىې نوووووووووزې
زَ ووووووورې ُوووووووه غيووووووو پېٍووووووواُې وووووووه راغيوووووووً
پوووووووو ٌوووووووې ه زىفوووووووو ه خوشوووووووبو راُاخيسووووو و
پوووووووه وووووووورَ شوووووووپه هې اشوووووووياُې وووووووه راغيوووووووً
ډېووووووووووووور ٌايوُوووووووووووووو وووووووووووووه ه زښُُوووووووووووووو ښٌ
اخيوووووووور ه خپووووووووو زښَ ُوراُووووووووې ووووووووه راغيووووووووً

38

"حسننننننو" شوووووٍارٌ ه ګرېوووووواٍ ارُُوووووه
حسووووووووواب نتووووووووواب ه زٌووووووووواُې وووووووووه راغيوووووووووً



پوووووووه چوووووووا ٌوووووووې ىګووووووو نوووووووه رخوووووووه خبووووووورَ
ها ٌووووووووې وووووووواهة هِ نووووووووړٌ ښووووووووهارَ خبوووووووورَ

ىهووووووه اُبووووووه ىووووووه ىوښوووووو رُوووووو
توووووووووور ٌ اطوووووووو و

ُووووووه اخيوووووووً

ووووووووووه نووووووووووړٌ ه زښَ خبوووووووووورَ
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َُ ىه ُوّ هره لغېچّ زٌوا ُاچوور پرتور ه اُښوهو
راشه ُاٌې خيوه جاُاُوه ووو وو بيوا خبور ه اُښوهو
ُور ٌې خوى اُ ُېرَ ُ ته ه غٍوُو په بارا نوې
بدرګه راچرَ هرٌُ

ِ

په ِ

ىېهر ه اُښهو

ه نه اُښهې اُ ىفېوُه راښوېيچّ ٌوې ىوه زښَ ُوه
ُه ٌې وک په لبه پوَ شو ُه ٌې شته اجور ه اُښوهو
پرې هٌه ڼوانې زښَ نوړَ ُوور ٌوې ُس ُ وته جاُاُوه
ىه ٌوهُ ٌې هر ه ُوړ هِ پوه ګرېوواٍ ت ور ه اُښوهو
ه چيګيو په نارُاٍ نې په بارا ه شپې نې هرٌُ
ُووه ىِووېېچّ ىووووه خداوووه زٌووا ه غووً چووفر ه اُښووهو
ه غً چيِد پهې اوسار هِ ه بوه توً پهوې توو شوې
پټې چترګې ٌوې ىوچ پرېوچهَ ٌوه پراُيو َ ُر ه اُښوهو
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ُىوووې ك ووور هې زووووا ېچّ ُوووور وووه غوووواښې چوووتٍګرَ
ُه ٌې چي ې شته په لبه ُه ٌوې شوور ُ شور ه اُښوهو

ترَ خوا زر پرچتاٍ هّ په هې چً نوې ووې ووً ُ وته
پرېووچهت خوواُرُ نووې ش و خوواُرې ه "حسنن " جوووتر ه
اُښووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووهو



زٌووووووووووا ٌوووووووو و هُرّ ه هُيووووووووووا ٌيِووووووووووه ګڼوووووووو و
خوووووووو ه جوووووووابر پوووووووه خيوووووووراة شوووووووهر ُاوووووووو

هَ وووووه پوووووه تووووووً جِووو و نوووووې حوووووورې ښوووووهارّ
خووووووو زٌووووووا ه خوووووواً روووووو

ووووووه نفوووووور ُاووووو و
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نووووووه توووووور ووووووو لُُوووووود ه غروبوووووو هِ زٌوووووووُچ
تٍوووووووودا خووووووووو راز ه خوشووووووووااى هِ زٌوووووووووُچ
ه چووووووويګو ِووووووودر نوووووووې ٌوووووووو اُښوووووووهې اُرّ
هاچووووووووووې ٌوچووووووووووً ه زُوووووووووودګ هِ زٌوووووووووووُچ
ُرَ نوووووې اُګروووو و اُګوووووړ نوووووې ج وووووَ ىٍووووواُ و
ووووووووووه ښووووووووووه

ييووووووووووو ه آزاهّ هِ زٌوووووووووووُچ

چووووور هُ ه خوووووداِ زښَ ه بِووووودَ پوووووه پېوووووو نوووووې
ُوووووووووووووِ اُووووووووووووداز ه بِوووووووووووودګ هِ زٌوووووووووووووُچ
ه زُىِوووووووووووو چووووووووووورَ توووووووووووً ىووووووووووووبې نووووووووووووُ
هغووووووووووووه وووووووووووواهة ه ىېوووووووووووووُ هِ زٌوووووووووووووُچ
ظاىٍووووووووووووه چوووووووووووووتا ٌنٌتيووووووووووووا ه وووووووووووووٍير
ها خووووووو توووووووً شووووووور ه خاٌوشوووووو هِ زٌوووووووُچ
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ووووک پوووه بګوووراٌ ووووک پوووه زُوووداٍ ه ار نوووې
تووووووور ووووووووو ُګوووووووړِ ُوووووووَ بِووووووودّ هِ زٌووووووووُچ

نوووووووه ىووووووووګ نېوووووووچُ توووووووً چوووووووِدرې ُاووووووووو
"حسنننننو" خوووووِ ه چووووپيييِ هِ زٌوووووُچ


وووووووووا پوووووووووه ج ووووووووواه نتووووووووواب كيوووووووووً چوووووووووا يو
هِ هغوووووووووووه هُاښَ پوووووووووووه خِ ووووووووووور ٌوووووووووووا وّ

ُاوووووو چووووووې ووووووورَ ٌووووووې وووووووک ُووووووه پې ُوووو و
ٌوووو و

ووووووه چووووووې ُرشوووو و ت ووووووه چوووووور ٌووووووا وّ
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زٌا ىه چوترګو ُاىو يوه پوه تووً چوً خوورَ ُرَ شووَ
چې خوشبو هې زٌا ه اُښهو په شبًِ خورَ ُرَ شووَ
پووه چووفر وووې ه اچوورارُ ه تسووتۍ وواٍ چوورَ بووو يً
ىهووه ر تسووې ٌووې ٌيِووه وور كوودٌ خووورَ ُرَ شوووَ
ه توچا زُدګۍ ىٍر ه ه خِ ور ىوه چويورّ راغيوو
چووې ردوووا پوووه نوٌوووو خيهووو ه كيوووً خوووورَ ُرَ شووووَ
نيه ش ړَ ُّ پوه خېټوه نيوه جِو

پوه حليلو ُّ

كبييوووووه چوووووې نيوووووه هىتوووووه ه اهٌ خوووووورَ ُرَ شووووووَ
چووووتا ډووووووې ٌووووې ه ٌتهووووو يووووور ووووه بيوووووىې
چې يارَ وې په اُګړ نې چتا ه غً خوورَ ُرَ شووَ
ىهوووه ُىووووېچّ ردوووا چوووې پوووه آويِوووه اُ ُپړنېوووچّ
تسې چتا په ٌ ٌې ٌيِوه پوه واىً خوورَ ُرَ شووَ
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نن " ه ٍووور پوووادې ه خوو اٍ بووواه رې ُىوووې
ه "حسن
چې ُ ٌوه ها چوتا ه حُسوَ ه ٌوچوً خوورَ ُرَ شووَ



ووَ اُچپِي ُاچهټ اغوچت په خپو لُُد ٌېَ هِ
بووو ىووه بووارُ و ُووه ډک نووړِ چووې خپووو وواٍ ُبوواېي
ُو كضاُة ُنړَ "حسنو" هٌُرَ ګراٍ خو ُه هِ
چې به ُو ووک ها خووُړِ ه جِو

ٌيوداٍ ُبواېي
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س ٌوووووووې پوووووووه زښَ باُووووووودې چووووووواك ُُيسوووووووه
جووووووووواٌ هې ىوووووووووچ ىووووووووورې ه ٌسوووووووووت ُُيسوووووووووه
ه غروووووووو ُرې ووووووې هې پووووووه چووووووترګو راغيووووووې
بوووووووواه ووووووووه وووووووووې زٌووووووووا ه اچووووووووووي ُُيسووووووووه
پوووووووړک بوووووووه ووووووووې ُوووووووورُ وووووووه بيِووووووه ُرنوووووووړّ
ىوووووووووه ىٍووووووووور ُوووووووووه ىووووووووورې اُِګووووووو و ُُيسوووووووووه
آئيِووووووووو ه چووووووووترګو ٌووووووووې چانوُووووووووه ُنووووووووړً
ُرُوووووووووه ىوووووووووچ ىووووووووورې هې وووووووووواُ ُُيسوووووووووه
اُګوووووور ه اُښوووووهو ٌوووووې پوووووه چوووووترګو نوووووې هّ
ُر وووووووووووه هې شووووووووووووُېې شوووووووووووراب ُُيسوووووووووووه
نووووووووه تهِوووووو و شوووووووووې ه لُُوووووووودٍُ پووووووووه رُ
رَ ه ٌيِوووووووووووووووووووې ه ُىوووووووووووووووووو ُُيسوووووووووووووووووووه
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چوووووووووترګو راُښِ ٌوووووووووې ه اُښوووووووووهو زُ يووووووووور
ُر ووووووووووووووه غٍوُووووووووووووووه ىېوووووووووووووووُ ُُيسوووووووووووو وه
"حسننننننو" پووووواى بوووووه

وووووواُې جووووووبې

ىووووووووووچ وووووووووور ىٍووووووووووَ هې زُوووووووووودګ ُُيسووووووووووه



يِوووووووو بوووووووس ُوووووووورُ وووووووه ج ووووووواه غوښوووووووتيو
زٌووووووووُچ ُطوووووووَ ووووووووې غوووووووً آبووووووواه غوښوووووووتيو

ٌا وووووووه ووووووووې ُې زښَ پوووووووه اچووووووونٌ آبووووووواه نوووووووړَ
وووواٍ ووووه وووووې توووووً "اچوووونٌ آبوووواه" غوښووووتيو
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اختره پام کړه پو دې
خوا مو راځو

اختوووووورَ پوووووواٌ نووووووړَ پووووووه هې خوووووووا ٌووووووه را ووووووه
ر بوووووووه غي وووووووه نوووووووړې پوووووووه غوووووووً بوووووووه ُاُښې
وووووووه بوووووووه پوووووووه شووووووووُېُ خِوووووووداګاُې غوووووووواښې
پووووووووووووه لښاګوووووووووووواُو اُ ٌووووووووووووا ً بووووووووووووه ُاُښې

هىتوووووووه غووووووودد ه ُوووووووور پوووووووه ىوووووووو ىګيوووووووا هَ
هُيوووووووووووا ه زښُُوووووووووووو بوووووووووووه وووووووووووا ُُوِوووووووووووې
ُوووووه شووووووي ه لُُووووود ُوووووه چوووووا نوووووې هٌ پوووووا ې هِ
ُوووووووه بوووووووه پوووووووه خوىوووووووه ه چوووووووا خِووووووودا ُُوِوووووووې

چوووووا چوووووې ىوووووه ىوووووو ې ُّ تووووووً نووووواً ُيووووووىې
رُلَ اختوووووو ورَ ُووووووووو پووووووووه ووووووووه ٌا ووووووووه نووووووووړّ
ُچوووووووووه ډُډد توووووووووً ووووووووورې ظووووووووواىً ىووووووووووتيې
چوووتا پوووه را و و

ووووې چوووې پوووه خوىوووه ٌا وووه نوووړّ
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وووووه ووووووې خبووووور چوووووې هغوووووه هُىوووووس ٌياشوووووتې
پووووووه ٌوووووووُچَ ووووووووٌرَ وپاُوُووووووه ېوووووور شووووووووً
ووووووووٌرَ بوووووووه ُوووووووور چوووووووچ وتيٍووووووواٍ ُُوِوووووووې
پووووووه نوُووووووېُ وووووووٌرَ كياٌتوُووووووه ېوووووور شوووووووً

وتيٍووووووواٍ ُوووووووه غوووووووواښّ يووووووودّ ىوووووووه چاُوووووووه
چوووووووچ ووووووووې ىوووووووه اُښوووووووهو هّ ىٍِوووووووې ډنوووووووې
نوُوووووووېې ٌوووووووو نرنوووووووه ىوووووووه ُهروووووو و ُ نووووووووّ
چوووووووچ ووووووووې ىوووووووه ُوِوووووووو هّ ٌِګووووووووىې ډنوووووووې

تووووووو! شووووووته اُس تووووووً ووووووه ب تووووووور ُګووووووړّ
ُر ووووه ت وووووِ نووووې بووووه ووووه چووووياً ښووووهارَ شووووې
چوووووا چوووووې زٌووووووُچ غوووووً نوووووې خوښووو و ٌُوُووووودَ
ه هُِ ٌافوووووو نوووووې بوووووه ٌ ووووواً ښوووووهارَ شوووووې

ُر ووووووووووه ٌوووووووووواديو ه نابووووووووووو ووووووووووه ښ شووووووووووه
وووووووک بووووووه هې ګووووووراٍ پووووووه ٌرغيوووووورُ ُاخيوووو و
ښُوووو

چوووووې بٍوُوووووه نوووووړّ پوووووه ٌووووووُچ نورُُوووووه

هُِ ٌووووووو وووووواُاٍ پووووووه شووووووِو ډاىوووووورُ ُاخيوووو و
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شووووووور هتوپووووووم ٌووووووو پووووووه چوووووورُُو نووووووې هِ
چوووووواز اُ چوووووورُه وووووواٍ چوووووورَ نېووووووچهَ ُر ووووووه
ٌبوووووووووووووووووووارن ىوووووووووووووووووووه زُرُرُ ُاخيوووووووووووووووووووه
ٌوووووُچ ه چوووويګو پووووه غېووووچ نووووې پرېووووچهَ ُر ووووه



رووووووواً پووووووه ووووووووَ جِووووو وووووووې بووووووو س نووووووې ُ
بوووووووو ووووووووې تووووووور ووووووووو ګڼووووووو ه نفووووووور بتووووووو

اُس ه غربيوووووووووواُو شووووووووووِه ٌ وُووووووووووه ټوووووووو و
چووووووا چووووووې اچوووووونٌ پووووووه ګوووو و ه ووووووورې نتوووو و
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زَ بووه ه ووا غووً ووه ٌووې ارٌوواٍ پووه غېووچ نووې ُُيسووه
زَ بووه ها ٌېيٍووه وۀ ها ٌي بوواٍ پووه غېووچ نووې ُُيسووه
ُګورَ ه خپو حسَ ىه تسهه زٌا ه

وق ُچو

ُاىوووزَ پووې زٌووا ه رٌُوواٍ پووه غېووچ نووې ُُيسووه
وواُ ىهووه چوواحو نووړَ وورې اشووِا ه ٌابوو ىېتووې
زٌا ه ط ياُ لُُودٍُ وپواٍ پوه غېوچ نوې ُُيسوه
جوښ بوه ووې ىوه وا هو ُوه چرن وه چوينبوُه شو
اُښووهې هې جاُاُووه ه ګرېووواٍ پووه غېووچ نووې ُُيسووه
ګورٌ ور كسٍ ٌې په ردا نې چتا ه چپيَ ِدّ
ىووچ ٌووې هې تِوودارې ووه حېووراٍ پووه غېووچ نووې ُُيسووه
پرېووچهَ پووه بڼووو وووې چووې پرې وواٍ خياىوُووه ُ ِووېٌ
ٌ وا پرې وواُو ڼووو ووه پرې وواٍ پووه غېووچ نووې ُُيسووه
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هُِ نووه هرشووړّ "حسنننو" ا ووه ه ګِوواَ نوواد
ووه وووې توووً ه ٌيِووې ه اوٍوواٍ پووه غېووچ نووې ُُيسووه



وو ش ر
پوووووووه تِووووووور ه اشوووووووِاوې ه غوووووووً هې پووووووووَ نوووووووړٌ
نووووووه هې غووووووً را ِووووووې ُاُووووووه خيسووووو جاُاُووووووه
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زخٍوُوووه وووه ُ زٌوووا ه زښَ خوووو ٌوچوووېدً ګيوُوووه
چووتا چووې ه چ وترګو پووه نهووو نووې غوښېوودً ګيوُووه
چوووتا ه وووواهُُو اُرېووودَ چوووې پووورې ه ُوِوووو پرخوووه
پوووه تووور پرتووور نوووې ٌوووې ه زښَ راتونېووودً ګيوُوووه
ُسويً ه رُ ٌوې ورې ُوه ډنووه نوړَ ىٍوَ ىوه خوشووبو
پوووه تووورَ اُګوووه هې وووواُۍ ووووې زُګېووودً ګيوُوووه
ګي وَ ُطِووه وووک بووه وووک وور ګرېواُووه راُيسو
چې تر ٌاىيوار هې پ پوو س باُودې رېبوو ګيوُوه
ا خو خپو حُسَ ه حېراٍ ه اچٍاٍ چوتورّ وارً
ٌوووا ه احسووواس هر وووه پوووه ر نوووې ُووووړًُ ګيوُوووه
زَ چووې ه ٍوور ه خوو اٍ پووه يووور نووې ډُب شوووٌ
ه ووووا اُ ووووور ه پې يتوووووب پهووووې توٌبووووو ګيوُووووه
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ِګووه بووه تېوور نړٌووه ت ووه ازغوو ازغوو ُختوُووه
ووا ه ٌوچووها بووه چووې اشووِا پهووې شوويِدً ګيوُووه

چې وې خوىه په رخسار راغيه پرې هىګير ُىې شوې
"حسنننو" ووه ُ خووو پووه پرخووه ىٍبېوودً ګيوُووه



ٌراُووووووودې ه زښَ ٌوووووووې ىوووووووه ُ ٍوووووووو ډنوووووووې هّ
پهووووووووې هرهُُووووووووه چووووووووتا ه ٌيِووووووووې زاُګوووووووو

شووووووِو زرغوُووووووو ووووووه ٌووووووې ه اُښووووووهو ګووووووورَ
پهووووووووې رُګوُووووووووه چووووووووتا ه ٌيِووووووووې زاُګوووووووو
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پهوووووې ه ٌووو و شوووووِې زرغووووووُې خوووووورې شووووووې
چوووې هې پوووه اُښوووهو نو وې شو و يې خوووورې شووووې
ىهووووووه طوووووواُُس چووووووې نووووووړّ خووووووورې بڼهووووووې
ىېتوووووې ووووووې پراُسوووووتې جيووووووې خوووووورې شووووووې
شوووووووو و باز ه هره ٌووووووووووې

ِوووووووووووّ زښګوووووووووووت

چوووې ووووې پوووه ٌراُووودُ نوووې ُ ٍوووې خوووورې شووووې
تسووووووووې ٌووووووووو چووووووووترګې چوووووووورَ ُجِګېوووووووودې
ووووٌرَ بيوووا ىوووور پوووه ىوووور نيسوووې خوووورې شووووې
ووووووا ٌسووووووهۍ شوووووووُېې پراُيسووووووتې ُووووووه ُې
پوووه تووووً ٌافوووو نوووې چووورې پيووواىې خووورې شووووې
ه شووواً پووواُوس نوووې شووووٌ ُرپوووټ "حسننننو"
پووووه توووور وووووو ر نووووې ٌووووې ىٍبووووې خووووورې شوووووې
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ُوووووَ او ووووواٍ ه ُووووووّ ُخووووو ب يووووور ُرک نوووووړِ
اچوووووويا هووووووه ه غور ِووووو

اٌيوووووور ُرک نووووووړِ

زُرُر ه زٌووووووووووووواُې ووووووووووووووې ىيهووووووووووووووا ٍ هّ
چوووې وووارو ه وووور اُ چوووپيَ ووووپير ُرک نوووړِ
ه جٍوووووووواً اُ ه جوووووووونً پوووووووووىې وووووووووې ُ ووووووووته
يوووووور ٌوووووې چوووووې ه ووووووار يووووووور ُرک نوووووړِ
زُر اُ زر ووووووووې پوووووووه اچووووووواُه هوووووووه ٌُوُووووووود
ههې خيهووووووووو انرروووووووو

ووووووووٍير ُرک نووووووووړِ

تووور ووووو نوووس ووووې تيوووو ُتوو ه جِوو

هروووواب وووه

ىوووووووه خداووووووه پېووووووتِو هچوووووتګير ُرک نووووووړِ
شووووووي اُاٍ ه زٌوووووواُې وووووووې چووووووې اُس ىيهوووو و
ٌنئيهووووووووو ه پېووووووووتوٍ لوووووووودور ُرک نووووووووړِ
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ووووووا بوووووه ووووواٍ ووووووا بوووووه ظووووواىً پوووووه نوووووادو ُُىووو و
ُوووَ "حسننن " ىېووووُ بيوووا زُ يووور ُرک نوووړِ



چوووووې چووووواهَ ُّ ُوووووه ه ووووواٍ ُوووووه ه ج ووووواٍ شووو و
چووې توشوويار شوو بيووا ووووا ې ه خپووو وواٍ شوو

خووووو چووووې لووووو وووووې ٌ وووورا ووووه پووووه ختووووو شووو
وواٍ وورې تېوور شوو خووو وور ُووورُ ُووه كربوواٍ شوو
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وووووووووووووووٌرَ ُاښَ ُّ ه خاُوووووووووووووواُو زښُُووووووووووووووه
ُّ خ اُوووووووووووووووووې ه غروبووووووووووووووووواُو زښُُوووووووووووووووووه

خنبووووووې ڼووووووۍ ګر وووو و ىووووووه ډېوووووورې ګرٌووووووۍ
چووووووووووو

حسوووووووووورة ه اشوووووووووولاُو زښُُووووووووووه

شوووووٍې ىٍبوووووې ووووووې پوووووه رګوووووو نوووووې پووووووَ نوووووړَ
ِېووووووووووووچّ بيووووووووووووا ه پتِګوووووووووووواُو زښُُووووووووووووه

پهووووووووې ُ ووووووووا نووووووووړّ ه ووووووووورهُس ښوووووووواپېرد
ه ارٌ بووووووووووووووووواه ُّ هرُوووووووووووووووووداُو زښُُوووووووووووووووووه
ٌرٌوووورّ ىېتووووې وووور "حسنننننو" وووواُ نووووړَ
چوووووووووووې ُاخيووووووووو و اُر ه ركيبووووووووووواُو زښُُوووووووووووه
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ُووَ پووه هې ٌافووو نووې زُوودګ

ر ُرنووه نووړې هَ

شو وور ه ٌابو و هِ خاٌوشو و

ر ُرنو وه نوووړې هَ

وووووې ازاُګووووې ه ٌنىووووۍ ه تپووووو غووووو نووووې هّ
بيووا چووې پووه ٌيوُوود نووې ورُګ و

ر ُرنووه نووړې هَ

ر ٌووې ه جوٌوواة اُ ٌې وواُې وورٌِړ پوووت نړىووه
چووتا پووه ٌابو نووې ٌووې ٌسووت

ر ُرنووه نووړې هَ

چر تيټوّ خداِ ه خو وې زښَ ُّ ه بِدَ پېوو نوې
ِګوووه ىوووه هې خيهوووو بِووودګ

ر ُرنوووه نوووړې هَ

زوووچّ ٌووې غٍوُووه ىووه توور زغووً ُووه زارَ رن و شوووٌ
زښَ ووه ٌووې ُا رچووې خوشووااى

ر ُرنووه نووړې هَ

ُووَ راُووه اهاب ه ٌابوو "حسنننو" ٌووه غووواښَ
توووً چوورُر چوورُر وٍووه خوووهّ ر ُرنووه نووړې هَ
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زٌوووووا ه

وووووق ه ٌيهووووودې ٌي وووووور پيووووودا شوووووو

تووووور پرتووووور وووووه ٌوووووې ه زښَ تهوووووور پيووووودا شوووووو
زَ بوووووه ٌوووووړ وٍوووووه پوووووه كبووووور ٌوووووې ُوووووارې نوووووړت
چووووې بووووې نووووورَ پېووووتِو ووووه نووووور پيوووودا شووووو
بوووې ُچوووۍ چوووې ه زښښو و

ووووٌرَ خووواٌوش نوووړٌ

توووٌرَ زووواة ٌووې پووه جوووبو نووې شووور پيوودا شووو
ُوووووورې ٌوووووه

ووووووَ ووووووارَ پووووورې چوووووت شووووووٌ

ه چوووورُ اُښووووهو ىووووه ك وووورُ هې اُر پيوووودا شووووو
نوووووه تووووور وووووو ٌوووووې زښَ ه ٍووووور پوووووو ُخووووووښ
ىهوووووه ٌووووو پهوووووې ووووووو ُووووووِ زُر پيووووودا شوووووو
ګوووووورَ پووووواٌ چوووووې پېوووووېٍاُه باُووووودې ُوووووه شوووووې
غووووً هې ووووه ُ زٌووووا ه غووووً غٍ ووووور پيوووودا شووووو
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چووووې هُيووووا اُس ُر ووووه چووووپيِه چووووپيِه ښووووهارّ
ه "حسننن " ه ښُووودُ چوووترګو وووور پيووودا شوووو



وووووووووٌرَ خوشووووووووب ته هّ ها يِووووووووې خيووووووووم
چووووووې وووووووې پووووووه ُاچووووووته ٌوووووواً هُىووووو ُګټووووو

ٌووووووووووُچ پوووووووووه حنىوپسوووووووووې ووووووووواٍ ُبووووووووواېيو
هُِ پوووووووووه حراٌوووووووووو نووووووو وې جِووووووو و ُګټووووووو و
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ه اىفوووووو و ه ُوِووووووووو پرخووووووووه وووووووووې وووووووواهر ُّ
پوووووه خِووووودا ىهوووووه غووووووتۍ چوووووې ٌوووووې پرتووووور ُّ
تووووور ٌاښووووواٌ هې چوووووپيَ تووووونً ه جبووووويَ ُووووووًِ
تووووور چووو و ار هوووووه پوووووه ٌوووووا باُووووودې اختووووور ُّ
ىووووه خپووووو اُووووه بووووه پووووورَ ُّ ر ووووو لُُوووود نووووا
چووووې توووور چا ووووه وووووې ووووراه بووووو ىهووووه ىٍوووور ُّ
چووووې ىوووووګ ه اچووووووي وووووې ىووووه خوووووىې خېووووچّ
چووووووا بووووووه اُر ُر ووووووه بووووووو نووووووړِ پووووووه تټوووووور ُّ
پووووه ٌووووا ىٍوووور ه شووووپې راخېووووچّ چووووې ووووا ُوووووًِ
پووووووه يووووووارُ باُوووووودې ىړىوووووو ٌووووووې چووووووار ُّ

تسوووهه غووواښَ نوووړّ راتيټوووه تووووش ٌوووې ُاخيووو
ىهوووووه اوېووو وې بوووووراح خوىوووووه پوووووه چووووواغر ُّ
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وووووور پيووووووو ُوووووودې هرګووووووورّ زښَ هې ووچوووووو
پوووووووووه پووووووووورهَ ه جيِهيوووووووووو وووووووووه بووووووووواُر ُّ
ه بوودى غوُوودې خاٌوشووه "حسنن " خوووو ُّ
چوووې ووووه ُاووو و خوىووووه وووووې ډنووووه ىووووه ګوووووتر ُّ


تووووو ب ووووو چووووې هې يوووورَ هر ووووه ښووووهارَ نووووړّ
ه تِوووودارې غوُوووودې هُچوو و ىووووه خداوووووه غووووواښَ
چوووووې چوووووتاوِه ه ووووووو بوووووو نوووووړّ وووووو "حسوووووِه"
هُاښَ خوووووووورَ هّ ګوووووووورُّ ه وووووووووو بووووووووو غوووووووواښَ
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پرې ٌې هَ اشوِا ه غوً هاچوتاٍ راباُودې ٌوه ُاووه
حاً ٌې ه روېې روېوې ګرېوواٍ راباُودې ٌوه ُاووه
پوووو ٌووووې ه ُطووووَ اُ ه پېووووتو هرچوووورَ ُپوووواى
ُووور خووو ٌووې كا ووو ووه ك رٌوواٍ راباُوودې ٌووه ُاوووه
توور ووو نووه غربوو اُ بووې ُچووۍ خوىووه را ړىووې هَ
ګووورَ ُووو شووي اٍ ووه خووو اُسوواٍ راباُوودې ٌووه ُاوووه
ښ جېباٍ وې ډک نړً اُس به چپ ُر ه ُرُښاُدې نوړّ

ډىوووې وووه ه غيوووو خوووو ُزووووراٍ راباُووودې ٌوووه ُاووووه
ٌووا چووتا پووه خوواطر شووفاخاُه ُوووو رُغتوووٍ ووه ووو
اُس خووو ُووو اشووِا بيٍاروسووتاٍ راباُوودې ٌووه ُاوووه
ُووه غووواښٌ هرٌووو هرُووه پرتوور پرتوور هې پوورُة وٍووه
ٌواىګې ه خيووراة وه خووو هرٌواٍ راباُوودې ٌوه ُاوووه
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برخووه وووې ه وواٍ پووه توور وووو نووار نووې ٌلدٌووه ُّ
هې تيهووووداراُو ووووه ُاىيوووواٍ راباُوووودې ٌووووه ُاوووووه
زَ "حس ن " بووه چووتا ه بووې ُچووۍ ووور توووً ٌُووًِ
ٌووار ووه ه ىسووتود خووو جاُوواٍ راباُوودې ٌووه ُاوووه



پوووووووه رښوووووووتيا چوووووووې ج اىوووووو ىوووووووووه پووووووورهَ هَ
پټوووووووووووووّ ُاښَ ېبوُووووووووووووه ىووووووووووووه خاُُوووووووووووودَ

نووووووه جاتووووووو خبوووووور ىووووووه خپيووووووې ُوووووواپوتۍ ُاِ
ُ اخيسوووووت بوووووه ووووووې س ىوووووه خپيوووووه لُُووووودَ
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ُورې تييې ٌې ګيفاٌه ه ازغو پوه غېوچ نوې ُاخيوه
وو ارٌاٍ ه ٌاب ٌې ه خوشبو په غېچ نوې ُاخيوه
ق يوور نړٌ ه ُرې و اُښهې اُښهې وً

ېچٌ

و شېبو ه ٌې ه ٌيِې ه ىېٍو پوه غېوچ نوې ُاخيوه
ه چې ې هرپسې ګورٌ بس ُر ه په ٌ هې ښه شه
ها يوور ه ردو چوترګو ه آئيِوو پوه غېوچ نوې ُاخيوه
ىهه ُرو ې تيته اُرّ چې اښ يوا ووې چېر وه ُوه ُّ
ٌووا ه غووً ىوووه هې باراُووه ه بڼوووو پووه غېوووچ نووې ُاخيوووه
ُوًِ خوب ٌ هيَ ٌاحوً هِ ه رخسار ګي َ ه خېوچٌ

پټې چترګې ٌې ه زىفو ه زاُګو په غېوچ نوې ُاخيوه
ه چوې وې هرپسوې

يو ه ىٍروو حسوَ ٌېرٌِوې

ُور ٌې چيورِ زښَ ىه خاُرُ ه جيو په غېچ نې ُاخيه
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ه ٌتهووو پووه نفووَ نووې ه بِګووړُ پووه شوورُګ ار نووې
"حس " ګور ه ٌاب

ه ه ُ ٍو په غېچ نوې ُاخيوه



ٌووووُچَ تووور ُخو و وووووَ هاچوووې جِو و

وووه هاُګوووو

چوووووووې كربووووووواُ ووووووووې ُّ زٌووووووووُچ پوووووووه برخوووووووه

نوووووه نوٌوووووه خووووووا پهووووووې بر چوووووې توووووً شووووو
خوووووووو ُانووووووواٌ ووووووووې ُّ زٌووووووووُچ پوووووووه برخوووووووه
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تسوووې بوووار بوووه هې پوووه ٌوووا باُووودې احسووواٍ شووو
پرېوووچهَ ووو
جِوو

ٌوووې زښَ ه اُښوووهو پوووه بووواراٍ شووو

هې ُرک شوو غروبوواٍ پهووې چوور ُخووورّ

زُرُرُ وووووووه ه چووووووورُ اُ چوووووووپيِو نووووووواٍ شوووووو
ه ُيوووووووارک ډېووووورې خ يوووووې ووووووې جوووووارُ نوووووړې
اُس وووووې پرېووووچهت ه پيسووووو جووووارُ ن وووواٍ شووو
ه وسوووووواه ٌووووووېاً ګټوووووووُه بووووووه لوووووودور شوووو و
تووووووً بوووووه بيوووووا ىوووووه خيووووورَ ُووووووّ ُزووووووراٍ شووو و
ىوووووووه ٌووووووووهُ هىتوووووووه ها وووووووووَ كاېووووووودَ چيېوووووووچّ
چوووې ُوووونر شووو ه پووورهُ زٌووووُچ حهٍوووراٍ شووو
ېووواتر ُوووه چوپوووه خوىوووه ښوووه ووووې "حسننننو"
چووووې بووووفاة هې ىهووووه ګووووو خپيووووه ګوووووواٍ شوو و
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ُىووې غوووښَ ُې راباُوودې اُس ه خپووو هووودار ىٍووَ
ډنوووه ٌوووې ىوووه رخوووو چوووې شووووَ ووووارَ ه ٌو و ار ىٍوووَ
ُاچو وٍووه ه ُخو پووه يووور رې نووې پووه ٍووه هې
تووورې وووووې شوووېبې وووه ٌوووې ُيووووىې اُتېو وار ىٍوووَ
شور به هې ٌړلُاُدې زُدګ نړّ په ُ ٍوو ه لُُود
ُُيسووووه جاُاُووووه زٌووووا ه اُښووووهو ه اب ووووار ىٍووووَ
اُرّ بوووووه ووووور ٍووووورَ ازاُګوووووې ه اُوووووااىاق زٌوووووا
چووووا ٌووووې نووووه ربتووووه چووووتٍګرَ نووووړّ ه هار ىٍووووَ
رانوووړَ پووورې ه حسوووَ چووووهاګرَ ووووو ٌسوووه ُېووور
ډنوووه ٌوووې راُښې هَ ىوووه اُښوووهو ه رخسوووار ىٍوووَ
نوووٌ وووو ُتوووٌبً ه رُ اُربووو نووې توووً ګيوُووه هّ
ننو" هَ پووه شو ر نووې ه ب ووار ىٍووَ
ووه هې "حسن
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راشووووووه ه بووووووو چووووووا ه زښَ چوووووور خووووووو ُووووووه وووووووې
زښَ هې راتوووووووً نووووووړَ چووووووٍِدر خووووووو ُووووووه وووووووې
غووووووووً ووووووووه ٌووووووووې راُښې ه ٌوچووووووووها ىړُُووووووووه
اُښووووهې ٌووووې هې پهووووې زرګوووور خووووو ُووووه وووووې
چوووووترګې هې ُوووووه ىګووووووّ چوووووم پوووووه زښَ ٌوووووې
ُاووووووووووه جاُاُوووووووووه ٌووووووووورُر خوووووووووو ُوووووووووه ووووووووووې
زَ نوووووه زښَ خوووووورٌ خوووووو ووووووً پووووورهوس خووووووښى
وووووووه خوووووووو ٌوووووووه لاښَ ٌسووووووواور خوووووووو ُوووووووه ووووووووې
نووووووه توووووور ووووووو ښووووووهي وووووووې ىِدُووووووه ُووووووو ووووووه
زٌووووووووُچ ه نيووووووو ٌوووووووازهوګر خوووووووو ُوووووووه ووووووووې
پرېوووووووچهَ پيوُووووووود ٌوووووووې شووووو و ه زښَ چانوُوووووووه
ُىووووووې راىوووووووېچې پهووووووې ىٍوووووور خووووووو ُووووووه وووووووې
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ِګوووووووووووووه بېوووووووووووووړد هر وووووووووووووه ه زښَ ُ وووووووووووووړٌ
طوووووووواُ حُسووووووِه ووووووه ىِګوووووور خووووووو ُووووووه وووووووې
نننو" ِګوووه ٌوو هرىووووټ نوووړٌ
ُې چوووې "حسن
ووووووووه ه بِګړوووووووووو چوووووووووهاګر خووووووووو ُووووووووه وووووووووې



حيوووووووا ووووووووې ٌووووو و

وووووووه ىهوووووووه زغووووووورَ راغيوووووووه

شووووووووهر پووووووووه خوىووووووووه وووووووووې ُوووووووواببرَ راغيووووووووه

چوووووووې جووووووووښَ شووووووووې َُ زٌوووووووا پوووووووه زښَ نوووووووې
پووووووووووه خوىووووووووووه ههې ت ووووووووووه خبوووووووووورَ راغيووووووووووه
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ٌووووه را ووووه زٌووووا ه زښَ هرٌاُووووه هىتووووه ٌووووه را ووووه
شې به وې پوه ړوهوو نوې چوتوٌاُه هىتوه ٌوه را وه
جوووار هې ووور كووودٌ شوووٍه جاُاُوووه هىتوووه ٌوووه را وووه
ووق هىتووه ګِوواَ هَ پووه ٌووا ګراُووه هىتووه ٌووه را ووه
زٌا چې واُ ګو شوَ ه ښهن چپرىيه ً ُه شووې
ووه ُر ووه بووو چېوورې اُس ُا واُووه هىتووه ٌووه را ووه
خو ٌې په ُرو زښَ نې خاپوښې نړّ غوتۍ تييې

چوور بووه نووړٌ چوور ووور هر ووه خ اُووه هىتووه ٌووه را ووه
تسوې بووه ٌووې ُو

ه زښَ پووه غوووى ارٌاُوُووه نووړې

ُوووه نېوووچّ زٌوووا اُ چوووتا كرباُوووه هىتوووه ٌوووه را وووه
ُووه هې شووو ىٍوواُ ي ٌووازهوګرَ ه هووودٍ پووه خيوواً
ٌووووُچ خوووو ٌسووواور ووووو َُ ُاهاُوووه هىتوووه ٌوووه را وووه
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ُوووور ٌوووې ه احسووواس پوووه پرترُُوووو پټوووۍ ٌوووه وووړَ
پرېوووچهَ چوووې ىٍبوووه شو و ٌ رباُوووه هىتوووه ٌوووه را وووه

زَ ووووې ىټووووٌ ه ُبوووو شوووپې پوووه وووورُ ڼوووو نوووې
ُرک بوه پوه يوارُ نوې شوې ت راُوه هىتوه ٌوه را ووه

اُُرّ پووووورې ب ووووورّ ه جاُووووواٍ ه جاُاُوووووه خِووووودا
ُووَ خووو ه "حسنن " ه غووً وپاُووه هىتووه ٌووه را ووه


ه زښَ ه ُوِوووووووووووو ُر وووووووووووه ُرنوووووووووووړَ جووووووووووواٌې
ُوووووووواُې بوووووووووه پې يوووووووووه ٍِووووووووا شوووووووو هر وووووووووه
ه زښَ چوووواُهٍُ ُ وووواښّ "حسنننننو" پهووووې
ىهووووووه غوووووووتۍ چووووووې پووووووه خِوووووودا شوووو و هر ووووووه
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پوووووه خووو و اٍ نوووووې ه زښښووو و ووووووې ُوب وووووار نوووووړٌ
نوووووه پوووووه زښَ ه

وووووق هاغوُوووووو ىوووووه زار نوووووړٌ

ها ٌِووووووه چووووووې ها چوووو وتا زښَ ٌووووووې خ اُووووووه نووووووړُ
خيوووور نووووه زَ ه خپيووووې ٌيِووووې غِووووا خوووووار نووووړٌ

پووووه ُ ٍووووو وووواٍ غووووورزٌُ ىووووه توووور نړُوو و

وووووې

ِوووووووووو ه زُووووووووودګۍ ىهوووووووووه اب وووووووووار نوووووووووړٌ

ُوووووه ٌوووووې خوُووووود ُوووووه ٌوووووې ر يووووو ُ ه خبووووورُ
خوووووو ُ شووووووُېُ ه اشوووووِا شووووويروَ ګفتوووووار نوووووړٌ
نووه وووې غووً پووه چووترګو ښُُوود نړٌووه "حسنننو"
پووووووه اٌسووووووا ه ٌابوووو و بووووووه وووووووې روتووووووار نووووووړٌ
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ووه اُر ه خپووو احسوواس ٌووې ووه پوورهُ خوووښى وووً
پووووورهېس وٍوووووه جاُاُوووووه اُدېېوووووِو خووووووښى ووووووً
اشووِا غوُوودې پې وواٌ وووې پووه نهووو نووې پووه خِوودا ُ
ُووووَ هاچووووې ُااشووووِا چووووترګو چووووړُ خړُىوو و وووووً
تر هره ٌې ُ ٍوې پيواو ه زخٍوُوو پوه ُرشوو نوې
ه

وووووق هاچوووووې ُوووووازبيِو حووووواهجو خووووووښى ووووووً

بووووووس برخووووووې ه ازً هّ ٌووووووا ىووووووه زښَ ٌِيوووو و هّ
ووووه خاُوووودَ ىهووووه ګووووو نووووه زَ ازغووووو خوووووښى وووووً
ُوووه غوووً چووورَ اشوووِا شووووٌ ُوووه اراٌ را و و بوووې غٍوووه
ووووه هاچووووې بو ُوُُهووووو ُچوچووووو خوووووښى وووووً
زىٍو چوې ٌوې پووه زښَ نوې ه

وق هّ ارٌاُوُوه

ها توووووً ه ىېوُتوووووب پې يووووو جوووووبو خوووووښى وووووً
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بس ه ٌې نړې پوښتِه ه ىٍرٌ يو پوه ٌاىو نوې
شووبًِ غوُوودې "حسنننو" پيوشووو خوووښى وووً



ه اٌتووووووووووووووو و ا ها ه ښوووووووووووووووووهن رُګوُوووووووووووووووووه
ووووووووووٌرَ شووووووو و هار هّ ه و ووووووووورة نارُُوووووووووه

چوووووتا پووووووه ګوووووو رُووووو

بووووودٍ ُووووووازنې جوووووواٌې

زٌووووووووا ه رُګوووووووويَ غوووووووو ً ُووووووووازک خياىوُووووووووه
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پووووه ګوووووهر بووووه ٌووووازهوګر غوُوووودې هر پرېووووو ً
پووووه ىٍبووووو بووووه هې ٌ ٍوووور غوُوووودې هر پرېووووو ً
زَ بوووووه ووووود وووووه بوووووه زارد نوووووړې خوووووو اخووووور بوووووه
پوووووه زُګووووووٍ بوووووه ٌووووورُر غوُووووودې هر پرېوووووو ً
پرخوووووووې اُښوووووووهې بوووووووه هې ُ وووووووټً پوووووووه لبوووووووه
ګيووووه غېووووچ نووووې بووووه ه ىٍوووور غوُوووودې هر پرېووووو ً
بوووووس هِ اُر وووووه ٌوووووې ُوووووور ٌوووووه پونوووووه ظاىٍوووووه
پووووووه ىٍووووووَ بووووووه ه شوووووورر غوُوووووودې هر پرېووووووو ً
ډېوووووور ٌووووووې ٌووووووه رتووووووه اخيوووووور بووووووه هې جاُاُووووووه
پوووووه ىېٍوووووو نوووووې ه ُېووووور غوُووووودې هر پرېوووووو ً
ىووووووچ نووووووړَ تسووووووهه بووووووراح غوووووواښَ راتيټووووووه
چووووې پووووه شوووووُېُ ه چوووواغر غوُوووودې هر پرېووووو ً
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ىوووووووووه ُېووووووووور ه ُېووووووووور بوووووووووازُ ٌوووووووووه ُورېوووووووووچَ
پوووه چوووپيَ ٌووو بوووه ه ووواهر غوُووودې هر پرېوووو ً
ه "حسننن " ه ٌيِوووې هره بوووه تيوووه حوووس نوووړې
چوووووې پوووووه زښَ هې ه پرتووووور غوُووووودې هر پرېوووووو ً



پوووووه تټووووور ٌوووووې ه بېيتووووووٍ وووووورې شووووووې پ وووووې
ه خووووووووووو ُ ووووووووووواهُُو زغوووووووووورې راچوووووووووورَ هّ

چووووې اښ يووووا ٌووووې ُووووه ه ٌوووو اُ ُووووه ه ُوووو شووووته
چوووووووتا ه چووووووورُ شووووووووُېُ خبووووووورې راچووووووورَ هّ
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خٍووار هِ چووتا ه چووترګو نووه جاٌوُووه ىېوووُ هّ
وهرُُووو نووې ٌووې شووور هِ اُ خياىوُووه ىېوووُ هّ
نه چو

ٌې حواس چتا په ىٍبه ىٍبه ښوهن نوې

كبوووووووً ٌووووووې ها هُزل هِ جِتوُووووووه ىېوووووووُ هّ
چې وک وې راخ ا نړّ بس زٌوُچ په ِودّ ىګو
ها غ وووو هّ ښاُوووودَ نووووه ها چوووورُُه ىېوووووُ هّ
ٌوووا بو ووووه شوووووګېرې هّ ه زىفوووواُو شبسووووتاٍ ووووه
ر چر ٌوې نوړَ ٌړُُود چوې ٌوې خوبوُوه ىېووُ هّ
وپووواٍ هِ ه ٌ ووورُرُ خِوووداګاُو پوووه تووور ىوووورّ
ووک اُرّ پووه هې شووور نووې ورواهُُووه ىېوووُ هّ
ُرې و ه اُربو نې ووې برېېوِا شو پوه جبويَ نوې
راُُرّ پووووووووه ٌېِووووووووو ِدرُُووووووووه ىېوووووووووُ هّ
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نيسه به ووې "حسننو" چوتا ه زښَ َُ ُر وه نوړې
ه هره لبووووې وووووې پوووورې هّ پرترُُووووه ىېوووووُ هّ


راُه غوښ وې جاٌ ه اُښهو تور ُفوس ه زُودګ ٌوې
اُس چې پول شوٌه په غً نې ه نباب غوُدې ىه ِدې

ه رُاٍ هروووواب پوووه غووووى

تسوووتوګِه بوووه زَ وووه نوووړٌ

چې ٌې زښَ چوّ "حسنو" ه حُباب غوُدې ىوه ِودې

81

غسل

ٌوو و پهووووې زاښَ پرا ووووه پيوووواىې بوووودىې شوووووّ هّ
ت وووووه ىېوُتووووووب هِ زُىِووو وې بووووودىې شووووووّ هّ
چېر وووه اُس جاُاُوووه ه احسووواس زخٍوُوووه ُچوووپړٌ
چوووتا ه ډبوووروَ زښَ چوووې نوووو ې بووودىې شووووّ هّ
اُس ٌې تً اُچېچّ ه احساس په شور ُ شر نې و
تسوووې ٌوووې ه چوووترګو تِګووواٌې بووودىې شووووّ هّ
ُُ ووووواښَ ښوووووهن ه اووووووو پوووووه ح وووووابوُو نوووووې
پوووواٌ نووووړَ ه جِوووووٍ ٌووووې اراهې بوووودىې شوووووّ هّ
ٌوووُچ خووو اشوووِا ه زښَ ووواُوس هر ووه ُيووووى هِ
چوووتا ه اُر ُرووووَ حُسوووَ ىٍبوووې بووودىې شووووّ هّ

بيووووا ت ووووه كا ووووو ت ووووه چوو و ا ت ووووه ٌلتووووو ُطووووَ
وووووې ٌوووووو ه كتوووووو ب ووووواُې بووووودىې شووووووّ هّ
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وووووه بوووووه ىوګووووووٌ ه حسووووور وُو اچوووووووي ُر وووووه
اُس چوووې ووووې ه حُسوووَ لا وووې بووودىې شووووّ هّ
ٌيِه ووې "حسننو" ه اشوِا چوې ط يواُ ُوه نوړَ
چوووووتا ه وپووووواُ ُېووووور پوووووې بووووودىې شووووووّ هّ


وو ش ر
توووور وووووو چووووړِ بووووه وووورې ُووووه خوُوووود ووووه ُاخيووو
شوو و ر ه "حسنننن " لوووودور ُاٌووووه خووووو ُووووه هَ
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ه احٍوووووووود بابووووووووا خِ وووووووور ُيوووووووووى زُووووووو

هِ

چوووووې پوووووه نوووووور ه پېوووووتِو ه پووووورهُ جِووو و

هِ

چوووووووا ووووووووې لبوووووووه پوووووووه ډاىووووووورُ غو وووووووه نوووووووړې
ها چووړِ چووې پووه هې شوور اُ شووور نووې ګوُ و

هِ

ه پړُُوووووووو اُ شوووووووووٍيو پووووووووه پانوووووووووه خووووووووواُرَ
چووو وا ُيهووووور را وووووه اغوچوووووت اُ چوووووا ىِووو و

هِ

شوووو ر ٌووووې هووووه توووور وووووو زښَ ووووه ر پراُيوووو ّ
يوووووو ٌوووووې ه احسووووواس پوووووه ُوِوووووو رُووو و

هِ

ىهوووووه غووووور پوووووه خاٌوشوووووۍ نوووووې هِ چووووورىوښِ
پووه جاٌووه نووه خوووار "حسنن " ىهووه ٌيِوو

هِ
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جاُاُوووووووه پوووووووا ې شوووووووه ىوووووووه نوووووووورَ ٌوووووووه وووووووه
ښُوووووودَ بووووووه شووووووً ه چووووووترګو ووووووورَ ٌووووووه ووووووه
پووووووووه خاٌوشووووووووۍ نووووووووې بوووووووه هې زښَ ُچوووووووووّ
زٌووووووووا ه زښَ ىووووووووه شوووووووور ُ شووووووووورَ ٌووووووووه ووووووووه
وووووووووا خوووووووووو كسوووووووووً پوووووووووه ٌابووووووو و نوووووووووړِ ُ
ُ وووووودَ هې تېوووووورَ نووووووړَ بوووووود پووووووورَ ٌووووووه ووووووه
پووووووووووورهّ ُطوووووووووووَ هې وووووووووووواُ ُخوښىوووووووووووه
ه پرهوسوووووووۍ پوووووووه ُييووووو و چوووووووپورَ ٌوووووووه وووووووه
چووووووتا ه اىفوووو و چوووووويورّ نووووووې رُ هې شوووووووٌه
هُيوووووا بووووووه شووووو پووووووه ٌووووووا ُسوووووهورَ ٌووووووه ووووووه
ه ُوِووووووووووووو اُښووووووووووووهې ب وووووووووووووّ هرپسووووووووووووې
ه پرتوووووووووور لىوووووووووو زښَ تهووووووووووورَ ٌووووووووووه ووووووووووه
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ډېوووووووووووووورُ غٍوُووووووووووووووو شووووووووووووووپېيوىې وٍووووووووووووووه
ٌووووووا چا ووووووه ٌووووووه پرېووووووچهَ غٍ ووووووورَ ٌووووووه ووووووه

ډېووووووورې بوووووووه ُوووووووورې هرپسوووووووې شووووووو اشوووووووِا
زٌووووووووا ه چووووووووترګو ىووووووووه پې ووووووووورَ ٌووووووووه ووووووووه

زَ نووووووووووه پووووووووووه اُښووووووووووهو بيوٌووووووووووه ىٍبووووووووووې
ووووه تووووً "حسنننننو" ىووووه هې اُرَ ٌووووه ووووه


ه لُُووووووودٍُ پوووووووه وپووووووواُ

ر وووووووً وووووووووا ې

ٌګوووور ها چووووې خپيووووې اُښووووهې ٌووووې تٍوووورا شوو و

ِګوووووووووووه ُچوووووووووووا ٍه زَ ووووووووووورې آئيِوووووووووووه زښَ
نووواد نووواد چوووې "حسننننو" ها هُيوووا شووو
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ٌوووووووووُچ ه وووووووووو بووووووووو ُووووووووه اُتلوووووووواٌ ُخوووووووووښُ
ه خوشووووووواً خووووووواٍ غوُووووووودې ب وووووووراٌ ُخووووووووښُ
ىهووووووووه ٌِيووووووووور ٌوووووووووُچ پېووووووووتاُه كا يووووووووه
پوووووووووه هار هې بِووووووووود ُوووووووووه ُ اىووووووو و اٌ ُخووووووووووښُ
وووووووو پووووووه بروووووو بووووووو س ُتووووو پووووووه ووووووورَ
ٌووووووووُچ ووووووووې پوووووووه نفووووووور اُ اچووووووونٌ ُخووووووووښُ
پوووووه نوووووورُ جِووووو

ووووووې نوووووړُ ُ ّ ىووووووٌړِ

پووووووه ووووووو هاُووووووو وووووووې بيووووووا پووووووه هاٌ ُخوووووووښُ
ىووووووووه ُرنووووووووو خيهووووووووو نووووووووړُ ه رې پوووووووووس
ه بوووووووووې ٌووووووووووخې ٌووووووووو ً اُ ووووووووواٌ ُخووووووووووښُ
ُرچووووووووووورَ نوووووووووووړَ ٌوووووووووووو ه نوووووووووووو رُ لبوووووووووووه
چوووووووې هې بوووووووازاُو پوووووووه خپوووووووو بووووووواٌ ُخووووووووښُ
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بيووووووا چووووووې ه چووووووا راباُوووووودې خوووووووىې ٌووووووا وّ
ېووووور وووووو ووووووې غوووووې ٌووووووُچ ه ُوتِووووواٌ ُخووووووښُ

ه پِ ووووووووورې چووووووووور

ووووووووور چووووووووواښې ُرچووووووو و

ٌووووووووووووُچ كفسوووووووووووووُو ه بوووووووووووواګراٌ ُخوووووووووووووښُ

ُىووووووووې بووووووووه بووووووووو وووووووور ګرېواُووووووووه راُيسووووووووو
خپيووووووووووې خِوووووووووودا ىهووووووووووه بوووووووووواهاٌ ُخوووووووووووښُ

اچووووووووونٌ اُ نفووووووووور زٌووووووووووُچ ګِووووووووواَ نيوووووووووه َُ
بووووووس پېووووووتاُه ُ وووووو

خپووووووو ُوووووواٌ ُخوووووووښُ

ىووووووه ووووووا وووووووې تووووووً تېوووووور نووووووړ ه ٌيِووووووې غوووو و ً
ٌوووووُچ تووووً "حسنننننو" چووووتا نوووونٌ ُخوووووښُ
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ٌوړ چووې احسوواس ُّ پووه ډاىوورُ ه هربووار نو ووه نووې
ٌېِدې بۀ خوه ٌاشوٌاٍ پيورّ ه تر ښار نو ه نې
ٌيګووووورُ راشووو و ب رهُچوووووته طبيبووووواٍ راغيووو و
ُې و و ه ٌووواىګې خېرا وُوووه ه پرتوووار نو وووه نوووې
ه نِوودُز ښووار ىووه نارُبووار ُووه خووو خبوور شووو ج وواٍ
خداې هَ چې ه به پيورً نېوچّ ه ٌو ار نو وه نوې
نوووه ووووې چيتيوو ووووو وووو يوووه خوووو چوووارَ ُوووه ىووورُ
ه ُخ و ىووه جبوورَ پِووا غووواښُ ه ښوواٌار نو ووه نووې
وک ه پرهوس په خاٌوشۍ نې ُوېې شپې ېرُّ
وک نړّ خوبوُه ه بِګړُ ه شرُګ ار نو وه نوې
هُِ پووه ٌوواديو نووې پوواس تووان ه رشوووة ُرخوُووه
ُدې په ٌوُچ اُياى خر ېچّ ه بازار نو وه نوې
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نوووړې بوووه ُوووور وووه پوووه هې چوووييۍ نوووې ه ُح و و
"حسننننننننننننننننننننننو"
پوووه اچووووويو ووواٍ ووووهَُ ه اُتېوووار نو وووه نوووې



نووووووووه توووووووور ووووووووو ُوِووووووووا ه حووووووووق نووووووووړې
وووووووووووووووووک هې ُووووووووووووووووه اُرّ بيوووووووووووووووواٍ

چووووووووووې هې زُر ٌټووووووووووو نووووووووووې راشوووووووو و
ُوِووووووووووووووا تيوووووووووووووووه شوووووووووووووو برتووووووووووووووواٍ
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تسووووې زٌوووووُچ پوووورې ه وووووو بووووو چوووورَ چووووياى َُ
ه خوشوووووووبو غوُووووووودې رُاُوووووووه خوشوووووووااى َُ
ٌوووووا ه تووووور ارٌووووواٍ پوووووه چوووووتوُ چووووواښَ نېېووووووَ
چووووووووې جوبووووووووه ه ٌابوووووووو ٌووووووووې خيييوووووووو َُ
وووووووا پووووووه هې بووووووازار نووووووې ت ووووووه جوووووووتر ُووووووه ُ
وووووووا چووووووهه زٌووووووا پووووووه ګو ووووووو نووووووې جوووووواى َُ
ه او وووووواٍ ه غېوووووورة ت ووووووه شووووووٍاً ووووووه شووووووو
چووووووووې رپاُوووووووودَ پوووووووورې شووووووووٍيه ه ابووووووووداى َُ
چوووتا پوووه زىفوووو نوووې ِووودّ ٌوووې ُېووور غووووټ نوووړ
نوووووه ه شووووووپې پوووووه س نووووووې وووووورَ تنىووووو َُ
چوووووې ه ُخوووو

پوووووو بدىوووووه نوووووړَ ښوووووهارَ شووووووَ

چووووووووې ها چوووووووويٍه ه اىفووووووو تووووووووً چوووووووواحي َُ
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وووووووا خووووووو ها چووووووې حليلوووو و ه ٌ وووووواز ُوووووووٌ هِ
ووووووووا زٌوووووووا ه شووووو و ر هُيوووووووا توىوووووووه خيووووووواى َُ

تووووووووووور چوووووووووووا ىپوووووووووووې ډنووووووووووووىې چپووووووووووواًُ ُ
زَ چوووووووووووې راغيوووووووووووً ه ازً ىٍوووووووووووَ خووووووووووواى َُ

اُس ٌوووې چوووتا اُربوووو پوووه ګوووو توووً پېووورزُ ُ و و
زٌووووووا پووووووه زښَ نووووووې هٌُوووووورَ نيووووووه ب ييوووو و َُ

پوووړک ووووې چوووتا پوووه آئيِوووه ٌوو نوووې را رګِووود شووو
ننننن " خوووووو ازىووووو َُ
نِوووووه ٌيِوووووه ه "حسن


وو ش ر
هُِ چوووووووې كوووووووا نٍ ُ ا ووووووونٍ ووووووووې نوووووووړً
ٌوووووووُچ نووووووړُ شووووووا راٍ ه حوووووواهجو نووووووارُاٍ
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ووووووو شووووووېبې بووووووه ٌيِووووووه ُووووووانې هر ووووووه راُښٌ
غوووووً ه لُُووووود ُوووووه بوووووه ووووووې پوووووانې هر وووووه راُښٌ
ىووووووووه ُوووووووواهاُو اهاګوووووووواُو چوووووووورَ پوووووووواٌ نووووووووړَ
اراهې بوووووووووووه ٌوووووووووووې بېبوووووووووووانې هر وووووووووووه راُښٌ
ُوووووَ بوووووه چوووووتا ىوووووه خووووووا ورغوووووو ه ٌابووو و ُّ
زَ بوووووووووه چوووووووووترګې شووووووووورٌِانې هر وووووووووه راُښٌ
برٌتووووووه وووووووې پووووووه اىفوووو و نووووووې راُووووووه نېووووووچهَ
ٌووووووووېَ زښَ بووووووووه ٌووووووووې ڼووووووووانې هر ووووووووه راُښٌ
س ُيووووووووىې بوووووووه هې بوووووووو

زٌوووووووا زښَ وووووووه

يوچووووووووې بووووووووه چوووووووويِه چووووووووانې هر ووووووووه راُښٌ
ه "حسنن " غوُوودې بووه اُر پووه اُښووهو بووو نووړې
چوووووووې غ ىوووووووې ووووووووې هرهُوووووووانې هر وووووووه راُښٌ
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وووه چوووې ښ شوووې پوووه ٌوووا جووووښ ىهوووه ٌا ووور شو و
چوووووتړِ رُ ٌوووووې ىوووووه بووووودٍ ُوووووه ٌووووورُر شووووو
ُىوووووووىې ه ٌابوووووو ٌووووووې نووووووه چووووووړې شوووووووې
پې يتوووووووب بووووووه هې ه لٌوووووو ٌووووووازهوګر شوووووو
س ګرېووووووواٍ وووووووې پوووووورې حيووووووا اُ ٌابووووو ُّ
اُِګووو و ووووووې هوووووه چووووورَ ه جِووو و

ډګووووور شووو و

پوووووه هاغوُوووووو نوووووې ه زښَ بوووووه هې راتووووووً نوووووړٌ
هٌ ختيووو و ٌوووووې حوووووواس چوووووتا پوووووه ُېووووور شووو و
بووووس هَ پړُوووو

بوووووه پوووووه لښا شوووووً ه ووووووار خياىوووووه

ٌسوووووووواور ووووووووه خووووووووو ُښَ خبوووووووورَ غوووووووور شوووووو و
ووووورې ُوووووه ووووواُ نړٌوووووه ووووواهر ه ړٌوووووو اُښوووووهو
چووووې ٌووووې اُر ه بېيتوووووٍ بووووو ه زښَ پووووه چوووور شووو
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ىټپنُووووووودې توىوووووووه شوووووووپه ىهوووووووه ىووووووووګ ووووووووً
چوووووورې ىٍبووووووې ه ٌابوووووو را ووووووه بسووووووتر شوووووو

ُووووووَ ٌووووووې هره ه زښَ ٌېيٍووووووه هِ خبوووووور ُووووووه وووووووً
چوووووې چوووووبا بوووووه ووووووې پوووووړاُ ه چوووووا پرتووووور شووو و

پوووووه ىٍبوووووو ه ٌابووووو نوووووې ٌوووووې هر پوووووټ نوووووړَ
چوووووې تووووور هاه ٌوووووې ه زښګووو و ىهوووووه شووووورر شووو و
نننننو"
اچووووووي بووووه وپوووواُ نړٌووووه "حسن
چووووووې ٌوجوُووووووه ه ښووووووهن وووووووې راخبوووووور شوووووو


وو ش ر
خوووووووه بووووووه بوووووودې ه ګيوووووودښ پووووووه غووووووو ُ ىګووووو
چوووووې زٌوووووورّ نووووووړّ پوووووه پېووووووتو لبووووووه خبوووووورې
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چر ُ ناً ش ُه ېرېچّ زٌا ه

ق ٌوچوً ه اُښوهو

چتا په ښار نې هٌ جاُاُه په ارٌاٍ كدٌ ه اُښوهو
زٌا ه چوّ ارٌاُ َ زښَ چوز ګداز ُّ پهې ُ ېت

چووې ىوويهً وووې ىهووه شووٍ توور غو ً پووه ُووً ه اُښووهو
توور وووو هٌ ٌووې هٌ ختيوو توورَ چووا ٌووې جووو ُتيووې
چوې تٍوې

ُر وه ٌيګوورُ ىپوې ىپوې ُښٌ ه اُښووهو

ُووه اٌيوود ُووه ه چ وا شووته ُووه ه وووار طبيبووې چووترګې
ګوُدې چپم وې ش هرهُُه هٌ په زښَ ٌرتً ه اُښوهو

وووه پووورُا ٌوووه نوووړَ جاُاُوووه زَ وووووا ې ُوووه هر ٍوووه
بدرګه راچرَ هرٌُ

ِ

په ِ

اىً ه اُښهو

توىه شپه لاښّ "حسنو" ګيوروِه چتا په واه نې
چې وې پرُة په اُِګو ُّ تر چار شبًِ ه اُښهو
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چووووتا پووووه توووورَ وووووو اها نووووې چوووونٌ پوووورُة ُّ
پهووووې زٌووووا ُوووووّ غوووو ً ووووه اى وووواٌ پوووورُة ُّ

تسووووتوګَ ه ګووووو خوووواُې بووووه ِګووووه خوووووب نووووا
چووې پووه ِ و

نووې وووې كفووس ه بګووراٌ پوورُة ُّ

ه خپووووو ذُي سووووهيَ پوووورې نووووړٌ ګِووووې پوووووتېچٌ
زٌووا بووه تووً وو

پووه نتوواب نووې نوونٌ پوورُة ُّ

پووووه پېووووو نووووې ه جٍوووووه بووووه وووووې هاٌ پوووورُة ُّ
چووووې پووووه س نووووې ه ُووووااتيو اچوووونٌ پوووورُة ُّ
ىهوووووه پې يوووووه پېوووووتِه زوِوووو ووووووې زوووووواة شوووو
چوووې پوووه شوو ر ٌوووې ُووورِ شووواً ه اب ووواٌ پووورُة ُّ
چووووتورّ توووووً پهووووې هاُووووه ُاُووووه خوووووارَ شوووو
چوووې ووور چووور ٌوووې ووووې ه زىفوووو ٌاښووواٌ پووورُة ُّ
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رې ووووووه ګووووووورّ

ه شوووو و ور پووووووه ُووووووور ه وووو و

چوووې پوووه پيوووو نوووې ه نوووار ووووې اُ ووواٌ پووورُة ُّ

ه چوووووووووبا بېيتووووووووووٍ ووووووووووې لاښٌ ىهوووووووووه پرخوووووووووه
نرِ شپه ٌې چوې پوه ِو

نوې ګيفواٌ پورُة ُّ

ٌوچووهۍ شوووُېې را ووه ګووورّ س ٌووې رېووچهّ
ىهووووه وووووچّ شوووووراب

وووووه چوووووې جووووواٌ پووووورُة ُّ

ه ن بوووووې پوووووه طوووووواى بوخووو و تووووورَ ګوووووړد ُّ
پووووه چوووويِه وووووې چووووې ه ٌيِووووې احووووراٌ پوووورُة ُّ

ه اجووووووووو بووووووووياهَ تيووووووووه وووووووووې چووووووووا ُاخيووووووووه
چووې "حسنن " ه وووار پووه غېووچ نووې اراٌ پوورُة ُّ



وو ش ر
چوووووې تووووووً ٍووووور

ېووووودىې ُچوووووې ُوووووه شووووووې

ها ُې چوووووووووترګې ه حسوووووووووَ نوووووووووه چوووووووووٍِدر ُ
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اُښووووهې ٌووووې پرېووووچهت چووووې نتووووار پووووا ې شوو و
چووووووې ه غووووووً پيوُووووووه پووووووه هې ر پووووووا ې شوووووو
ُېووووووور بوووووووه ُُووووووووِ ً پوووووووه ړٌوووووووو اُښووووووووهو
چوووووووې لووووووودس ووووووووې ه رخسوووووووار پوووووووا ې شوووووو
خيوووووووووور هِ چووووووووووې چووووووووووترګې اښُّ را ِووووووووووې
پرېووووووچهَ ها نيوووو و وووووووې ه اكوووووورار پووووووا ې شوووو و
نوووووواش چووووووې ُ ٌووووووه ه اچووووووووي وووووووې راشوووو و
چوووووې ىوووووچ حسووووورة ٌوووووې ه ب وووووار پوووووا ې شووووو
ىووووووووووه ارٌوووووووووواُ َ زښَ ٌووووووووووې نووووووووووه ُُ يووووووووووې
وووووووه ډوووووووووَ بوووووووه پوووووووه ٌووووو و ار پوووووووا ې شووووو و
وووووووه چوووووووې ناچوووووووې ه چوووووووترګو ډنوووووووې راُښې
ووووه بووووه ٌووووې ُاک ووووه بووووه اختيووووار پووووا ې شوو و
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ګوووووووو ٌ وووووووې ښې غوووووووً هې پرېېووووووووه را وووووووه
ىهوووووه پوووووه ګو وووووه نوووووې چوووووې خوووووار پوووووا ې شووو و

چووووووووترګې پووووووووه چووووووووترګو ىګوووووووووّ چهوُووووووووه
شوووووووُېې بووووووه ِګوووووووه اُتېووووووار پووووووا ې شوووووو

ُووووووووووووورُ تيهووووووووووووه ه جِوووووووووو و ُاخيسووووووووووووتيه
"حسنننن " بوو وه تسووووې ګِ ګووووار پووووا ې شوو و


ووُو ووووووووووووووووووتٍه پېووووووووووووووووووړد راغيووووووووووووووووووه
پېووووووووووتوٍ وووووووووووو شوووووووو و راګيوووووووووور نووووووووووړِ

ووووووووووووو پوووووووووووه وووووووووووورَ پوووووووووووورې خاُووووووووووودّ
بووووووووووووو پووووووووووووه ووووووووووووورې نوووووووووووواور نووووووووووووړِ

99

غسل

ىوووووه چووووورې ىٍبوووووې ُوووووه پتِګووووواٍ وووووه غوووووواښّ
خووووداې هَ ىووووه لُُوووودَ چووووې اُسوووواٍ ووووه غووووواښّ
ٌوووووووُچ ُر ووووووه جوووووووښَ ګرهىووووووه نووووووړَ ه جِوووووو
ُوووووووور ها ُاشوووووووهرَ شووووووورٌ اٍ وووووووه غوووووووواښّ
ووووواٍ غوىووووووُ چوووووې ٌنٌووووو بوووووه ووووووې نوووووړّ
خووووو ىووووه حيووووواٍ ُووووه بووووه ُجووووداٍ ووووه غووووواښّ
وووووووه نِوووووووېُاىو وووووووه وووووووا اُسووووووواٍ ُوووووووه ګڼوووووو
ىووووووووه ُهاُيووووووووو ُووووووووه پيرووووووووواٍ ووووووووه غووووووووواښّ
او اُسووووووتاٍ خووووووو وووووواٍ اووووووورې نووووووړُ ُر ووووووه
ُوووووه ووووووً خبووووور چوووووې ووووورې ج ووووواٍ وووووه غوووووواښّ
"حسننننننو" ٌوووووه وووووواهَُ ېووووورې نيسوووووې
ىووووووه ېوووووور ووووووارو ُووووووه او اُوووووواٍ ووووووه غووووووواښّ
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پووا ې شووه اشووِا ه زښَ چوواُهٍُ نيسووه پووا ې هَ
رُ ٌووې نووه تپ و هِ ه لُُوودٍُ نيسووه پووا ې هَ
ٌووه ُوِ وووه ه زښَ ٌلتوووو ىووه ُوِوووو ه شوو يد ارٌووواٍ
ووووچّ كووووا نٍ هّ ه شووووب وٍ نيسووووه پووووا ې هَ
خو ٌې خاپوښې نوړّ چووها ه زښَ پوه هشوته نوې
وووله ګړُوووودِ شووووه ه جِوووووٍ نيسووووه پووووا ې هَ
بووه وووٌرَ غوواښُ ووه چووړې چووترګې پووه رَ ُّ
هىتوووه ه ِګوووو ه ښُُووود كووواُوٍ نيسوووه پوووا ې هَ
خيوووور هِ نووووه كيٍووووه زَ كيووووً ه ووووا پووووه جوووورٌ شووووً
ُچ ُ ووووې ه ظيووووً ه ٌضووووٍوٍ نيسووووه پووووا ې هَ
نړې وې ىټپنُدې نه په اُر ه لُُد نبواب غوُودې
بووبر شووه "حسنننو" ه ګوورهٍُ نيسووه پووا ې هَ
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جاٌې ه اُښهو ٌې چرُ چترګو ُېسوتيې ُوه هّ
چوووې پهوووې ُوِوووې هې ه لُبوووو زښَ ىيووودىې ُوووه هّ
زٌووا پووه ګيووداٍ ه زښَ وووې ُاُښووتې ه ګيووو وواُګې
چووا ُې غوووتۍ ه پې يتوووب وووې غوښېوودىې ُووه هّ
ٌوووُچ ُخو

پيووو نووه تېتووا ووه ووه ُرنووړّ ُووه هّ

خووو ړٌووې اُښووهې ٌووو ىووه چووا ُووه چووپٍوىې ُووه هّ
ُې پووه خوشووبو وووې ٌ

ووور زښَ ووه ه چووا ُرنوووٌ

چو وې ٌوووې راُچوووه جووواٌې ه وووا ُوِ يوووې ُوووه هّ
ا ىهه خوب ووٌرَ لر تېور نوړٌ هرُغ ِوه اشوِا!
ٌووا ىووه بڼووو چووتا ه نووو ې خوواُرې ِووېىې ُووه هّ
نووه توور ووو ووچّ وووو ه ٌيِووې خووو پېووتو تووً پوواىو
ه چووووووا ىٍِووووووې ٌووووووو جاُاُووووووه راُيوووووووى ُووووووه هّ
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ٌووووُچ نوووه پوووه اُر ه ٌلووودر نوووې ىهوووه شوووٍ لاښُ
چپرغۍ اُ اُښهې ٌو په چا باُدې شيِدى ُه هّ

زٌوووُچ پووه ىٍِووو نووړّ زاتوودَ پرښووتې ىٍوُ وُووه
چووې ٌووو پووه ُوِووو ه اُسوواٍ نووې ُېووتې ي ُووه هّ

ٌيٍو په چر شووُېې ووې رپو شووٌه هٌ شوو خوو
شووِې زرغوووُې ه حبوواب شوواً نووې رانتي و ُووه هّ
ها خووو ُ وووارَ ه "حسنن " ووو ىوووغړٍ اچووووي
ىٍبووې چوويګۍ خووو وووې پووا ې هّ راغي و ُووه هّ


وو ش ر
ه ٌووو و ار ه ووووووه شوووووڼا وووووه ٌوووووې ىوووووچ غوووووو شوووووه
چوووې پوووه ىوبوووه ه لُُووودٍُ نوووې ِګوووه پوووړ شووووٌ
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ُوووووَ هې چوووووې ِګوووووه پوووووه خووووواطر نوووووې راغيوووووً
چووووووې ه توووووور ښووووووهي پووووووه ُېوووووور نووووووې راغيووووووً
پهووووووووې راپټووووووووه شووووووووه ډووووووووووې بيووووووووې نووووووووړَ
هر وووووه ه شوووووپې پوووووه وووووور ووووواهر نوووووې راغيوووووً
ه خووووووووداِ ها هَُ ښووووووووېګړې بووووووووس هّ ٌا ووووووووه
چوووووې پوووووه ٌووووو ٌَ پېوووووتوٍ تبووووور نوووووې راغيوووووً
هرُووووووه جووووووار ُ ووووووً بيووووووا بووووووه ُرک شووووووً هرُووووووه
ىووووووګ ىووووووګ ووووووً پوووووه ٌ ٍووووور نوووووې راغيووووووً
ىووووووووووه ُووووووووووورې چووووووووووتا ه پرُُوووووووو و

اوووووووووووو

ُوووووَ ٌوووووې ه اُښوووووهو پوووووه ىېوووووهر نوووووې راغيوووووً
وووووووو و

ه اىفوووووووو و پووووووووووه ر اچوووووووووواُه ُووووووووووه ُ

"حسنننننو" هره ٌُ پووووه پرتوووور نووووې راغيووووً
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چوووووووې ٌافوووووووو وووووووه هې ه حسوووووووَ ٌِتووووووور راُښ
تووووووووور ووووووووووو زښَ وووووووووه هې شووووووووورر ه ُېووووووووور راُښ
اچووووووي ه ووووووار ه خووووووىې ٌوووووې پووووور ٌوووو ىګوووو
نووووووه ُسوووووويً ه ګووووووو ىووووووه شوووووووُېُ چووووووار راُښ
پوووووه هُيوووووا غووووووواښّ حسووووواب را ِوووووې خداوووووووه
چوووتا پوووه ُووووٌ ووووې پوووه ٌووووُچ هىتوووه ٌا ووور راُښ
ُوووور ٌوووې پرېوووچهت ه ٌووور چووويورّ وووه هٌوووه شوووً
پِوووووې ه لُُووووود ه اُدېېوووووِو ٌوووووې پوووووه چووووور راُښ
پووووووه چړپووووووا وووووووې ٌِګووووو

ووووو

شووووووو رپېدىووووووه

خووووووو ٌِګوووووو ه زښَ وووووووې ډک ىووووووه ګوووووووهر راُښ
ٌاشووووٌ زښَ هې روِګوووه پرېېووووهَ "حسننننو"
ها بيوووووووا چوووووووا ُر وووووووه ه شووووووووُېُ شوووووووهر راُښ
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هٌُوووووووورَ ُووووووووه وووووووووً بووووووووې اهرانووووووووه
زٌووووووووووووا ربووووووووووووه ٌيِووووووووووووه ُانووووووووووووه
ه خپووووووووو زښَ پووووووووه رُووووووووړ پوووووووووتېچٌ
كووووووووووودٌ ُوووووووووووه اخيووووووووو و بېبانوووووووووووه
ووووا خووووو ُوووووو چووووې ووووا جوووووښ نووووړِ
ه پيوووووووواىې غوُوووووووودې ىووووووووه خانووووووووه
اُس خوووووووو پووووووووت پهوووووووې ُ وووووووته
ُوووووووووووراُ اى وووووووووواٌ ىووووووووووه انووووووووووه
پووووووووه ووووووووواُ پووووووووه پهووووووووو نووووووووړٌ
ُ وووووووو و ُووووووووووه هِ ىووووووووووه ُانووووووووووه
پټووووووووووووووووٌ بوووووووووووووووا

ر وووووووووووووووو زَ

ها پرتووووووووووووووور ىهوووووووووووووووه ڼانوووووووووووووووه
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ربووووووه ُووووووور ٌووووووې ها نِووووووېًُ نووووووړَ
را وووووووه ډک ه

وووووووق ىوووووووه وانوووووووه

ٌِيوووووووووووووووووورّ ُزرې غوووووووووووووووووواښٌ
چووووووووې ب وووووووور شووووووووً ىووووووووه اوننووووووووه

ه جِووووووووووووووٍ ىوووووووووووووه بوووووووووووووراح را
هاچوووووووووې ٌيِوووووووووه چووووووووويِه چانوووووووووه

چوووووووې هُيوووووووا ٌوووووووې نوووووووړّ ه ذتوووووووَ
ىووووووووه خيوووووووورٍ لووووووووو ُووووووووه پانووووووووه



وو ش ر
بوووووو هرٌوووووو ههې طبيووو و پوووووه س نوووووې ُ وووووته
نننن " ه شوووو ر ىفېوُوووووه هې هُا شوووووه
ه "حسن
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ووووووواهُُو ٌووووووې وهرُُووووووه

ِوووووووً هر ووووووه نِووووووه

پووووه توووواً ه بووووې خوووووهد وووووې زُګوووووً هر ووووه نِووووه

چوووې نوووړً ٌوووو ارُاګووواُو پوووټ پټووووُ پهوووې ووووارَ
خٍووووووار ت ووووووه ُختوُووووووه خِدېوووووودً هر ووووووه نِووووووه

هرهُُووه نورباُوووه ٌووې خبووورًُ چوووتا ىووه را وو

ُوووه

زخٍوُووووووه ٌووووووې ه زښَ چووووووې پيټووووووو هر ووووووه نِووووووه

توور ووو نووه راپسووې ُې ه ٌافووو چووترګې جاُاُووه
پووه نوووُ نووې ٌووې ه چووترګو خووو نتووو هر ووه نِووه
پووه پووادو بووه ه شوووُېُ ه "حسنن " راُوېووېدىې
ُوووووَ ِګوووووه ُې ُوووووودَ چوووووې هَ لښً هر وووووه نِوووووه
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ٌوووووا ه چوووووترګو پوووووه چووووونٌ غېوووووچې وووووه ووچوووووه
غيووووو غيووووو ٌوووووې ه جووووواٌ غېوووووچې وووووه ووچوووووه
غووووً ه ت وووور ٌووووې بوووودٍ نووووړُ اُښووووهه اُښووووهه
هرُوووووه وووووا ً ٌوووووا پوووووه پووووواٌ غېوووووچې وووووه ووچوووووه
چووووووووتورّ چووووووووتورّ ارٌاُوُووووووووه ٌووووووووې راُښّ
ٌوووووووا ه زىفوووووووو ه ٌاښووووووواٌ غېوووووووچې وووووووه ووچوووووووه
ُووووووور پووووووه ونووووووه ه كيووووووً هې ووووووارو ىيهووووووه
بوووووووس هَ وووووووورَ ه ُيووووووواٌ غېوووووووچې وووووووه ووچوووووووه
پرخووووووه ُووووووه وووووووً پووووووه چووووووِدرُ نووووووې هر ٍووووووه
ىهوووووووه زرنوووووووه ٌوووووووا ه هاٌ غېوووووووچې وووووووه ووچوووووووه
ه ب و و چوووتورې ٌوووا پوووه شوووا نوووړَ چوووې ُرنېوووچٌ
ىوووووه پووووورهُ ُوووووه ٌوووووې ه كووووواٌ غېوووووچې وووووه ووچوووووه
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پووووووووه اُ ُ ه ٌوچووووووووهۍ شوووووووووُېُ هً اراٌووووووووه
چووووووتړِ رُ ٌووووووې ه اراٌ غېووووووچې ووووووه ووچوووووووه

ه كابووووود ُګ ووووو وروووووواه ووووووې پوووووه غوووووو اُرٌ
ٌوووووووا ب وووووووارَ ه ګيفووووووواٌ غېوووووووچې وووووووه ووچوووووووه

ه غووووووورُر ىوووووووه تسوووووووهه راغيوووووووً ىهوووووووه پرخوووووووه
ګيووووووه ٌووووووا پووووووه احتووووووراٌ غېووووووچې ووووووه ووچووووووه

چوووووتا ه وووووور اُربوووووو طوووووواى وووووه ووووووً راغيووو و
ٌووووووا ه ُښاُګووووووو ه احوووو وراٌ غېووووووچې ووووووه ووچووووووه
غوووً ووووې وووور ىهوووه بوووورا نړٌوووه "حسننننو"
ُوووووور ٌوووووې لر ه ګوووووو اُوووووداٌ غېوووووچې وووووه ووچوووووه



وو ش ر
نووووه ٌووووې ُّ چووووترګې ووووو ىووووه اُښووووهو ډنووووې
شووووِې زرغوووووُې ٌووووې تووووً پووووه اُښووووهو نووووې ُّ
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خوووووو ووووور ٌِ ىوووووه پوووووورې ډېووووورې وابووووويې هّ
ُُاووووووه زښګيوووووه وووووا نوووووې ووووووٌرَ حوبووووويې هّ

بيوووووا پوووووه پېوووووتِو باُووووودې ابووووواهې تووووودورې هّ
جِووو

وووه ه پووورهُ ووووې چوووې رُاُوووې كوووواويې هّ

شوووته راپهوووې هٌ چوووې چوووتٍګرَ ُارخ وووا ُ وووې
اُس خوووو ٌووووې پې يووووې ه زخٍوُووووو ُىوووووىې هّ

ډېووورُ وووه ووووې لبوووې پوووه ډاىووورُ نوووه پووورې نوووړّ هّ
شته ډېرې خوىې چې پهې پا ې چورې ىٍبوې هّ
شيِدَ اُس چپرغۍ چپرغۍ ىفېوُه په ش رُُو نې

ړوهې ه احسواس هې چوې "حسننو" ٌېيٍِوې
هّ
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ه زښَ ڼووووووووووووانې پووووووووووووه ازغووووووووووووو پرېووووووووووووو ې
اُښووووووهې وووووووې بيووووووا چووووووې پووووووه بڼووووووو پرېووووووو ې
جوووووووووتر هچووووووووترګو ٌووووووووې ُ زُوووووووو

ُتيوووووووو

چووووووووې خووووووووړې هُښې پووووووووه آئيِووووووووو پرېوووووووووو ې
ها پوووه چوووپيَ غووور شووووې وووورې ُرو وووې خوووورې
نوووووووووه ها چووووووووتا زىفوووووووووې پوووووووووه اُ ُ پرېوووووووووو ې
خوووووووووه بووووووووه اُوُووووووووه خووووووووداواٍ ګڼوووووو و اُس
ُر وووووووه چوووووووې تِوووووووېې پوووووووه چوووووو دُ پرېوووووووو ې
پوووووه ىووووووډ چوووووپيهر نوووووې اذاٍ ٌوووووه نوووووړَ ٌووووون
ه نيوووووووو پې يووووووووې پووووووووه چووووووووپېدُ پرېووووووووو ې
چووووووووتا ه خِوووووووودا ِوووووووودر ٌووووووووې ووووووووووُښ ُېوووووو ور
شوووووووُېې ٌوووووووې چوووووووتا پووووووه اُِګوووووووو پرېوووووووو ې
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پووووورهد جِوووووېې ووووووې پوووووه ُطوووووَ پور وووووه شووووووې
جګووووووووووووې شووووووووووووٍيې ه پېووووووووووووتِو پرېووووووووووووو ې
ننننو"
جووووبې چووووړې شووووې ه ووووواُۍ "حسن
ُاُرې پووووووووووه ر ه يووووووووووو را يووووووووووو پرېووووووووووو ې



اِ زٌووووووووووووووووووا ښووووووووووووووووووهي جاُاُووووووووووووووووووه
زٌووووووووا پووووووووه زښَ نووووووووې ووووووووووَ چوووووووووها هَ

چوووووووووووتا ردوووووووووووا بوووووووووووه وووووووووووه ردوووووووووووا ُّ
چووووووووې چووووووووتا چوووووووويورّ نووووووووې ردووووووووا هَ
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ُشويِدت پورې اُښوهې پوه ُطوَ اُر ىګېودى هِ
ُوووه خاُووودّ ګيوُوووه پوووه ګي وووَ اُر ىګېووودى هِ
ُوِووې ه نابووو نووه ه خيبوور اُښووهې ُرپووانې نووړٌ
خداوووه ه پېووتوٍ پووه رُ اُ ووَ اُر ىګېوودى هِ
تاغوووه هّ ىٍبوووې ه شوووفق خېوووچّ ه اووووق پوووه خووووا
بيوووا ه چوووباٍُ پوووه چوووپيَ نفوووَ اُر ىګېووودى هِ
چووتا وور ٌايوُووو بووه وووې تووً چووپرغۍ هر ُرچوو
ُوووَ نوووه زٌوووا ه تييوووو پوووه ىٍوووَ اُر ىګېووودى هِ
اُس توووً ه وروووواه اُ هره پوووه ُبوووو كدغِوُوووه هّ
ٌووووه لاښَ پوووورٍُ هىتووووه پووووه ُووووَ اُر ىګېوووودى هِ
ېوو ٌوووو ِووودَ غووورّ ه چووووىې ه غوو اً ُوِوووې
بوووووِ هِ ه بووووارُ و پووووه خووووتَ اُر ىګېوووودى هِ
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چېر ووووه بووووه اشووووِا ه ٌابوووو ه ُ ٍووووو اىووووه ُښُ
ٌوووواة هّ چِارُُووووه پووووه چٍووووَ اُر ىګېوووودى هِ

ِګه هې ىه خپو ٌاو ُه پور ه شِې ىوخړې شووې
ووا خووو ُې چووې ىوورې پووه هښووٍَ اُر ىګېوودى هِ
ننو" ه جِوووٍ ه پيوور ىٍووَ ُيسووً
ٍووه ُووور "حسن
حسووووَ ىوىپووووه شووووو پووووه هووووودٍ اُر ىګېوووودى هِ


وو ش ر

وووک ىووه ىووو ې ٌاشوووٌ پيووورّ وووک غٍو ه بدخ وواٍ

ووور بووازار نووړُ ظاىٍوواُو زٌوووُچ ګووراٍ او اُسووتاٍ
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ډووووووووې ه ارزُګوووووواُې بيوووووووٌ نووووووه ووووووه را ووووووې
جرګوووووې ه ارٌووووواُوُو هرىېوووووچٌ نوووووه وووووه را وووووې
چووې نرښووې ه خپګوواٍ هې چېر ووه راُ و پووه تِووېَ
زخٍوُووووه پووووه ڼووووانو نووووې توووووبً نووووه ووووه را ووووې
ه ُبوووو پوووه خوشوووبو هې ىٍبېووودً غوووواښّ جاُاُوووه
جوووووبې ه ىېوُتوووووب راُوېوووووٌ نووووه ووووه را ووووې
يووارې ه بېيتوووٍ يوورې پووه خو ېوو نووړَ ه بڼووو
زَ غېوووچ هر وووه ه چوووترګو غوووووښٌُ نوووه وووه را ووووې
توور ووو هې نووه ه حسووَ ه غوورُر ونووه هَ تسووهه
نېوووچهد پووورې ه اىفو و هر وووه ُتوووً نوووه وووه را وووې
بادووه بووه هې هراُووه ش و پووه ګرهُُووو زٌوووُچ ه نيوو
چرې اُښهې هې په رَ نوې شويِدٌ نوه وه را وې
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ىه ډېرې ٌوهې پورُة هِ ه هرهُُوو پوه نو وۀ نوې
تووووتې زښَ ه "حسننن " راتوىووووٌ نوووه وووه را وووې



تووووور ووووووک كا ووووو اُ توووووً ٌ ووووورٌ هوووووه هِ
چوووووووې تووووووور چوووووووا هىتوووووووه ٌاهٍوووووووه جووووووووښَ هَ

پوووووه وووووه چوووووې ُوووووه پووووووتېچّ نفووووور ووووووې نوووووړّ
ج اىووووووووو هىتووووووووووه ښووووووووووه پيٍووووووووووه جوووووووووووښَ هَ
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ٌابوووو و بووووووه وووووووو پووووووه هَُ نووووووړٌ را ووووووه راشووووووه
چوووووې اُبوووووه اُبوووووه هې خوىوووووه نوووووړٌ را وووووه راشوووووه
پوووووه ٌتهوووووو بوووووه هې شووووووُېې نوووووړٌ ٌ ووو و وىې
ُرُووووووه تېوووووورَ بووووووه پيٍووووووه نووووووړٌ را ووووووه راشووووووه
ه ٌدتوشووووووو ُېووووووارُ پووووووه چوووووويو بووووووه ښ شووووووو
تووووووً حوووووواس بوووووه هې ُ وووووه نوووووړٌ را وووووه راشوووووه
خيوووووووووور اٌاُووووووووووه پووووووووووه نِووووووووووېُ ه زښَ راُاُښَ
توووور وووووو ُوووواز بووووه هې ٌېيٍووووه نووووړٌ را ووووه راشووووه
هر ووووووووه نووووووووړٌ بووووووووه چراغوووووووواٍ ه زښَ هاغوُووووووووه
شوووووووپه بوووووووه جووووووووښَ ه ُاهَ نوووووووړٌ را وووووووه راشوووووووه
راُوووووووچهې بوووووووه هې ىٍبوووووووو وووووووه ه تټووووووور نووووووووړٌ
نوووووواد زښَ بووووووه هې اُبووووووه نووووووړٌ را ووووووه راشووووووه
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ىوووه "حسننننو" بوووه نو وړٌ ووواُ ٌرٌووورّ ىېتوووې
ها ُ وووووودَ بووووووه هر پووووووه زښَ نووووووړٌ را ووووووه راشووووووه



چوووووووووتا پوووووووووه وووووووووواهُُو زُووووووووودګ

ېوووووووووورَ ٌُ

پوووووووووه هرهُُوووووووووو زُووووووووودګ

ېووووووووورَ ٌُ

ووووووووو

خيېووووت ٌووووې خوووواُرې ُې وووودٌ پووووه اُښووووهو
چووووووووووې پووووووووووه غٍوُووووووووووو زُوووووووووودګ

ېوووووووووورَ ٌُ
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چووووووې ُېوووووور ه خپووووووو جاُوووووواٍ ه چووووووترګو ُ ووووووې
وووووور ت ووووووه بووووووه وووووووې ارٌوووووواٍ ه چووووووترګو ُ ووووووې
پووووووه اختيوووووار نووووووې ٌووووووې ه زښَ ُووووووه هّ جاُاُووووووه
چوووووې خپوووووه ٌوووووې پوووووه بووووواراٍ ه چوووووترګو ُ وووووې
ووو و

پوووووه غوووووً ٌوووووې ٌوووووه را وووووه ه زښَ توووووً اُرَ

ىهوووووووه اُښوووووووهې بِووووووودوواٍ ه چوووووووترګو ُ وووووووې
زٌوووا ه چوووترګو پوووه آئيِوووو نوووې ووواٍ وووه يووور شوووه
پووووه حېوووورة ٌووووې چووووې حېووووراٍ ه چووووترګو ُ ووووې
ه چوووووووووووووتوٌاُو ارزُګووووووووووووواُو ٌ بوووووووووووووورّ َُ
پوووه شووووخۍ چوووې ٌوووې پرې ووواٍ ه چوووترګو ُ وووې
ه چووووووووووووپې ي ٌابووووووووووو رُِ ٌووووووووووووې هرُښِ
تسووووې ووو

ٌووووې چووووې ګوٌوووواٍ ه چووووترګو ُ ووووې
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ډار ه هار اُ ه رچووووووووووووووَ بووووووووووووووه هرچوووووووووووووورَ ُّ
پوووووووه بڼوووووووو چوووووووې اُېووووو و اٍ ه چوووووووترګو ُ وووووووې

ه ُېووووور پسووووووتې پووووووې بوووووه هر ووووووه غېووووووچ نووووووړٌ
ُارخ وووووا ٌوووووې پوووووه طووووووواٍ ه چوووووترګو ُ وووووې
پووه ىيوودُ چووې ه "حسنن " تيټووې پووه ُوواز شوووې
پوووووه ُ وووووودَ چوووووې پېووووووېٍاٍ ه چوووووترګو ُ ووووووې


ىووووه ٌوووووهُ ٌووووې ه خپووووو غووووً هاچووووتاٍ اوسووووار ُ
ُوووووَ ٌوووووې چووووورُ چوووووترګو ه ُوووووً پوووووه لبوووووه راُښ

ه

ووووووق هره ُّ توووووور چووووووړِ پووووووه زښَ پيوووووو

تسوووووووې ٌووووووووُچ بوووووووس ه كيوووووووً پوووووووه لبوووووووه راُښ
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ه به شا ر ُّ چوې پوه شو ر ووې ُوه ٌړېوچّ خيوم
خووو ىووه ٌ يووس وووې چووې پووه ٌِووېَ اُچتېووچې خيووم
ُ ووووته كا ووووو ُووووه پووووه ىٍووووَ ه چووووا ه ُوِووووو ُ وووواٍ
ها بووه هرُه ُّ چووې بيووا تووً هىتووه كتيېووچّ خيووم
ُووَ ُّ ٌوواٌور چووبا ُزووور پووه هې زرخېو ُطووَ نووې
وووووٌرَ لر لر ٌيګوووورُ هىتووووه راىوووووويچّ خيووووم
ه جوب ظروي چوې ُوه ىورّ پوه ُواز ووې ٌوه غووښَُ
نِووه ُووو بيووا بووه هې ىووه ګو ووو ُووه ښوووېيچّ خيووم
باُر پرې ٌه نړَ بوس و

ووو وه ووې چور خو ووَ

هىتووه چووې ډز شوو ه وووو بووو وور شووا پټېووچّ خيووم
ِګووه خاٌوشووه ٌووې ه زښَ پووه توودورَ ېوورَ شوووې
ه ٌووړُ چووونٌ ووه خوووو ظوواىٍې ىوووچ ُهرېووچّ خيوووم
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پرېوووچهَ چوووې ُچڼوو "حسننننو" ٌايوُوووه ُاښَ
اخيووور جووووُګړې وووه ه ٌيِوووې راچوووتِېچّ خيوووم



نوګو
ها ٌوووووووًِ چوووووووې بوووووووه ووووووووې غووووووووى
ا ووووووووه تووووووووً توووووووووار ښووووووووهارېچّ
خوووووووووووووو زٌوووووووووووووا ه زښَ ه ُوِوووووووووووووو
چوووووووٍِدر پ پوووووووو نوګوووووووو نوووووووې
ډېووووووووووووووووووورې ىووووووووووووووووووووښې اُ لُرې
ه لُُوووووووووودٍُ هّ پټوووووووووو نووووووووووړّ
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ىهووه ىٍوور ُېوور ٌووې ووچ و

پووه ح وواب ه پيوشووو نووې

يبووووه پوووورهَ هارّ هَ ه ُبوووواً پووووه ٍاشووووو نووووې
زښَ ٌې ٌاة ُه نړې جاُاُه ٌابو بوه ٌوې چوېوا شو
ىهه خور چې ه چا هس ش

ه تِدارې پوه توتوو نوې

چووې ها چووتا ه زىٍوو حسووَ حووق اها شوو پهووې وووارَ
بيا هې زٌا واُ ش خاُرې ه حسرة په تدورُ نوې
په و رة نې ُّ چپې ي

چاپېرواً چړِ خيرٍ نوړّ

ه ردوووې چيِوووې اُبوووه شو و خوووړې پوووړې پوووه ُوووواىو نوووې
پې يې ړوهې ٌې ه خو زښَ چتا ه حسَ چوب غواښّ
ه اىفووو چوووِدرې ُاوووو ه زخٍوُوووو پوووه نو وووو نووووې
وووو هې برُوود زښُر بادووه هّ بووو حيووا ىوورې ىېٍووو نووې
وٌرَ خوُد ها اٌت ا نړّ چتا په چترګو پېوتِو نوې
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اجِب به ُر ه ښوهارې ګوورَ ُرُوه شوې "حسننو"
ب رُوو چووپ بووه هې ُخووورّ ه نابووو پووه هرُازُ نووې



اچووووووووويو چووووووورَ ٌوووووووې اُښوووووووهې بدرګوووووووه شووووووووې
پوووووواٌ وووووورې جوووووووښ بوووووواهُ بوووووواراٍ جاُاُووووووه ُ وووووو

چووووويِد ه اُښوووووهو ٌوووووې ډاډَ پوووووه بيوووووا را يوووووو نوووووړَ
چووووووې هې پيووووووو ُووووووه ه وووووو

ُراٍ جاُاُووووووه ُ وووووو
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چووويَ ه ُوِوووو ُرُښٌ ه جاُووواٍ ىوووه غېوووچې پرېوووو ً
زَ ُاچوووور پرتووور ٌُ ه هرٌووواٍ ىوووه غېوووچې پرېوووو ً
ا ُر ه ِودِ ٌوا ُر وه چور پوه پېوو نوې نېېووهُ
ٌوووه ُاووووه ٌووون چوووې ه اوٍووواٍ ىوووه غېوووچې پرېوووو ً
ې ٌې په چر ىهوه بړبونوه چوپيرې خواُرې ُښې
زَ چوووې ٌوووې ه لُُووود ه بيابووواٍ ىوووه غېوووچې پرېوووو ً
چووتورِ ٌُووه خوواً هې نووړٌ ىووه خپووو ٌوودارَ ُُ ووً
چتا په چپيَ ِودّ ه ن ه واٍ ىوه غېوچې پرېوو ً
توورَ ووووَ ىاېووه ٌووې ُىوىووو ووه پې يتوووب ب ې و
چوووتا پوووه ٌابو و نوووې ه هُراٍ ىوووه غېوووچې پرېوووو ً
ووووو بووووه ووووا پووووه زُر ُيوووووَ زٌووووا ه ٌلوووودر ٌ ووووه
اُښووهه ه حسوورة ٌُ ه ګرېووواٍ ىووه غېووچې پرېووو ً

126

اُس ٌې چې په چترګو نې پاُدَ جِوٍ ُه ُوِوې
چوووووتا ه اهاګووووواُو ه وپووووواٍ ىوووووه غېوووووچې پرېوووووو ً

زَ وې چې ه ٌ ه ىٍر په ُور نې ِ

نې ُوه ىيودٌ

چوووتورِ ه يوووارُ ٌُ ه اچوووٍاٍ ىوووه غېوووچې پرېوووو ً

ډېرې ٌې ه خپوو واٍ خبور ىوو ې خوواُې ُىيودې
ٌيِوه نوې "حسنو" چوې ه واٍ ىوه غېوچې پرېوو ً


ډوٍونراچووووووو و ٌوووووووووو نوووووووووړَ بدىوووووووووه جاٌوووووووووه
ٌوووووون ٌووووووو تووووووً پووووووه هرې وووووو نووووووې ګر وووووو

ه ُوووووووورُ غيوووووووه ووووووور ٌووووووو

ووووووواهر ُ پېتووووووو

زٌوووووووُچَ غيووووووه پووووووه ُېهټوووووواو نووووووې ګر وووووو
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وووووو ٌووووو شووووپې ه ٌووووا ً ووووور وووواهر اغوچووووت
بوووووووو نفوووووووَ ٌوووووووو ه ردوووووووا چوووووووار اغوچوووووووت
ٌېيٍاُوووووووه ووووووووې ز فراُووووو و خاىوُوووووووه بيوووووووا هّ
زېوووووووړ ىبووووووواس ه ٌوووووووازهوګر ګووووووووهر اغوچوووووووت
وووووووو ٌرجيووووووووې ه واُيٍرګووووووووو تييووووووووو ُاوووووووووً
تسوووووې شووووو ر ٌوووووې چوووووِدرو تِووووور اغوچووووووت
اُښوووووهې ٌوووووه

ووووووَ ووووووارَ اُس بوووووه ُچووووووّ

ګووووووووورَ زښَ ٌووووووووې حبوووووووواب تټوووووووور اغوچووووووووت
زٌووووووا ه زښَ پوښووووووتِه ُىووووووې نووووووړې ىووووووه ٌاُووووووه
چووووې توووور شوو و ر ٌووووې ه آئيِووووې جوووووتر اغوچووووت
ها ووووووې وووووه پوووووه چووووورَ چووووواىو نوووووې ُې ىيووووودىې
چوو وې ٌووووې هره ه زښګوو و چووووور پرتوووور اغوچووووت
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ه چوووووووپِد غوُووووووودې وروووووووواه ه ٌووووووووهُ باچووووو و
پرېووووووچهَ زښَ ٌووووووې ه ىٍبووووووو ٌ ٍوووووور اغوچووووووت

پوووووووه ُېووووووور ه تِرٌِووووووودُ ووووووووې پوووووووړک ىګووووووو
نووووووه بوووووودى ٌووووووې ه غوووو و ً ګوووووووتر اغوچووووووت

ه بيوووووودوا نوووووواد پوووووورې هښې ُښې ٌوووووواة نووووووړت
"حسننن " اُس ه ىېوُتووووب چوووپر اغوچوووت


اووووووووووو وووووووووه ٌوووووووووې هې ُووووووووووٌ ه اها ُرنوووووووووړ
ه شووووووووووا ر ه ٌابوووووووو و تِوووووووووور ووووووووووه ګووووووووووورَ

نووووووه ګيوُووووووه ه ب وووووووار چېر ووووووه هرووووووواه شووووووووً
ه "حسنننن " ه زښَ ګيګوووووٍ پرتوووور ووووه ګووووورَ
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زښُُووووووووو پووووووووه وووووووووو بووووووووو ىګوووووووووىې چووووووووترګې
تسوووووووې ىوووووووه چوووووووترګو شووووووورٌېدىې چوووووووترګې
ها پوووووووووه خوشوووووووووبو زٌوووووووووا ه اىفوووووووو ىٍبېووووووووودَ
ٌووووا پووووه چوووورُ اُښووووهو نووووې ُوِ يووووې چووووترګې
چوووووووې پهوووووووې خيووووو و چوووووووتا ه غوووووووً غړېووووووودِ
زٌووووووووووا بووووووووووه ِګووووووووووه پټېوووووووووودىې چووووووووووترګې
ىووووووووه بووووووووې بووووووووبرد ٌووووووووې ګبڼووووووووۍ ُُيسووووووو
چوووووووې نوووووووړّ راپور وووووووه خوبووووووووىې چوووووووترګې
ُووووور بووووه ٌووووې ووووه ىيوووودً پووووه ډک ٌافووووو نووووې
ىهوووووووووه آئيِوووووووووې ووووووووووې پړنېووووووووودىې چوووووووووترګې
ه بڼووووووووووووو غ وووووووووو و

وووووووووووور حيووووووووووووا ُُ ووووووووووووو

چووووووې پووووووه اىفوووو و نووووووې جِګېوووووودىې چووووووترګې
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وووووووووه خوووووووووو چوووووووووې ښې پسوووووووووې ښې اشوووووووووِا
زٌووووووا هې پووووووه توووووور پووووووو

ېوووووودىې چووووووترګې

وووووووووا خوووووووووو كسوووووووووً ه ُوووووووووه را يوووووووووو نوووووووووړِ ُ
"حسننننن " بيوووووا توووووً غړُىوووووې چوووووترګې


ه ِوووووووووودّ غوووووووووووتې هې پراُېوووووووووو َ جاُاُووووووووووه
چوووووووې ُوووووووَ راز ه ٌابووووو و هاُوووووووه هاُوووووووه شووووو و

ډنوووووې چوووووترګې ٌوووووې راپوووووانې پوووووه خِووووودا نوووووړَ
چووووې ٌووووې اُښووووهې ه حسوووورة هاُووووه هاُووووه شوو و
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ډنوووووې ىپوووووې ىوووووه چووووويګو ووووور وووووو هاٍ ووچووووو
ُووووور بووووې ُزىووووه س ه چووووا وووور ګرېووووواٍ ووچوو و
ويسوووووووووفه بوووووووووس ه اُسووووووووواٍ ه تسوووووووووتۍ ها هَ
ىوووووووه ارٌاُوووووووه چووووووورَ راشووووو و ارٌووووووواٍ ووچووووو و
ٌ و هُر بووار و

پووه ګرهُُووو نووور ووه چووتوٍ ش و

چوووووورَ غووووووًِ ىووووووه هرٌِوووووودُُو خاُوووووواٍ ووچوووووو
ه ُراٍ ٌيوووووووم ٌوووووووو پ ووووووووّ وووووو
چووې پووه شوووبيو نووې توور ګووو

چوووووووړنوُه

ووه ىېووواٍ ووچوو

خوىووووووووه ٌووووووووې ٌووووووووه ګِووووووووېَ ظاىٍووووووووه ُوووووووواخبرَ
خاٌوشوووووو بوووووووه ٌوووووووې اراٌ ه اچوووووووٍاٍ ووچووووو و
وووووک هې ُ ووووته ه خواىووووه "حسنننننو" لاښَ
ګوُووووودې غوووووً هرُوووووه ه اُښوووووهو بووووواراٍ ووچووو و
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چوتا نووه ه ٌو شووٍ ې ه ىٍبوو جوواٌې اغوچووت هّ
ٌوووووُچَ پتِګوووواُو ه اووووورُ جوووواٌې اغوچووووت هّ
تسوووې خوووو ووووې توووً پېوووتو وووو ىې هَ ىوووه ذتوووَ ُوووه
ښووه هَ چووې هې يِووو ه پوورهُ جوواٌې اغوچووت هّ
بيوووا ه ٌاووورٌ ه

ييوووو پوووور پوووه پېوووتِو ُاُښو و

توىې پېتوُ وا چې ه ىوګوو جواٌې اغوچوت هّ
ِګووه بووه وووې بيووا ه چوورُ ګيپووادو شوووُېُ ُووه ٌووًِ
وووٌرَ پووه ُ وورُ وووې ه پيٍووو جوواٌې اغوچووت هّ
نيه بوه چوې ىٍور ورې طنوو ىېتوې چواپېرې نوړّ
ُوواُې ٌووو ه شووپې ه يووارُ جوواٌې اغوچووت هّ
چوووتا ه ګيووووروَ حُسوووَ پوووه ُبوووو ىٍبېووودى هّ
زٌا چوې تورې چوا ُوَ ه ُ ٌوو جواٌې اغوچوت هّ
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زَ بوووووه اُارَ وٍوووووه خوووووو ا وووووه بوووووه توووووً پتوووووه ُّ
ووووٌرَ هې ُوووازنې نرشوووٍو جووواٌې اغوچوووت هّ

ٌ ه ه توىې ُر ې ٌو

غً ش ُر وه راووې ُښُ

شپې ٌو چې "حسنو" ه چيګو جواٌې اغوچوت
هّ



ه يووووووووووارُ پووووووووووه يووووووووووور رې نووووووووووې ُ ښ ٌُ
ُُووووووور ه چوووووووترګو هې هُيوووووووا را وووووووه ردوووووووا نووووووړَ

ىووووووه ګرهُُووووووو ډنووووووې چووووووترګې هر ووووووه راغيووووووً
ُوووووووً ه اُښوووووووهو راپيووووووودا پهوووووووې ووووووون نوووووووړَ
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پووووووووټ پووووووووټ وووووووووې راُنتووووووووو رُاُووووووووه شوووووووووَ
اُس خووووووو پووووووه رښووووووتيا خبوووووورَ ُراُووووووه شوووووووَ
زٌوووووووا ىوووووووه برُووووووود ُېووووووور ووووووووې رٌيووووووودَ حيوووووووا
پرېو وووووه پوووووه غېوووووچ نوووووې ووووووې چوووووتوٌاُه شووووووَ
شووووووواود چوووووووې غيووووو و

ووووووواِ وووووووه راغيوووووووې َُ

چووووووا ٌووووووې پووووووه رګووووووو نووووووې چوووووورګرهاُه شوووووووَ
بيووووا ٌووووې شووووو حسوووورة ه زښَ پووووه نووووور ٌېيٍووووه
چوووووووتا ه ُبوووووووو تييوووووووه ووووووووې ٌې باُوووووووه شووووووووَ
پوووووووَ وووووووً ووووووووې زښَ راباُوووووودې ووووووو ُوووووووه هِ
تسوووووې ٌوووووې بوووووس چي وووووه ووووور اچوووووٍاُه شووووووَ
چووووتا ىووووه پې يتوووووب ُووووه ووو وې رُوو و

ُاخيسووووتو

چوووپيَ ٌوووې چوووې ُوېوووته شوووو ٌيِوووه واُوووه شووووَ
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وووووه ووووووې نوووووړې پووووووس پوووووه خِووووودُۍ شووووووُېُ
اُښووووووووووهه َُ بووووووووووس ښَ پېووووووووووېٍاُه شوووووووووووَ

پووووووووو و هې ه پېوووووووووووتو تٍوووووووووووې

پووووووووووواىي ُ

ٌيِووووه نووووې "حسنننننو" هر ووووه ګراُووووه شوووووَ



ِهووووووووۍ ٌيِووووووووه ٌېيٍِووووووووه را ِووووووووې ٌووووووووه ُښَ
چووووووووورٌاوه ه غروووووووووو زښَ را ِوووووووووې ٌوووووووووه ُښَ

چوووواک ه زښَ نووووې ٌووووې راګووووورې بيووووا شووووې پټووووه
ها اها هې پېوووووووووووووووتِه را ِوووووووووووووووې ٌوووووووووووووووه ُښَ
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څلوريسه

بووووووس وووووووو غووووووً هبېيتاُووووووه را ِووووووې ُاخيووووووه
ه هُيووووووا رُوووو و ُ اىووووووً ووووووه بووووووه غېووووووچ ُرنووووووړٌ

ُُوو وور بووووه چووووتا ه ٌابوو و چووووترګو نووووې ووچووووً
ه يوووووارَ ىاووووود وووووور ً وووووه بوووووه غېوووووچ ُرنوووووړٌ

وو ش ر
خيوووووور هِ نووووووه ډُب نووووووړٌ چووووووٍِدر ه ٌيِووووووې
وووووو وو وووووووووې ه حُسووووووووَ ىووووووووه ګوووووووووترُ ډک هِ

وو ش ر
ووووه ٌووووې پووووه اُښووووهو ُنووووړٌ ووووه چووووې ُووووه وووووې
ُښَ خبووووووووورَ را وووووووووه غووووووووور غوُووووووووودې شووووووووو
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تعبير د خوب راويښ لو
خوبو کړمو

بېګاَ ٌې خوب ىيدىو
چې وو ٌېَ ىېوُ
په شوٌه هٌ ه چا په واه راُو

ش

پاس په اچٍاٍ نې ىټوّ خوبوُه
ه خپو بًِ ُنړّ ګوٌاٍ په چپو ٌۍ
ُاكرارّ وې نړّ بې بانه غوُدې
وو س ُر اُ ه نړّ يارُ ڼو ه وې
په ٌن وې غبرګه نړّ راتيټه وې نړّ
ىهه ووَ تسهه براح ه ٌيو
چې ه

جاٌ په شوُېُ شوُېُ نېچهّ

اٌيو ه غاښې وې بو س ه ُرش
اُ ٌرغيرې وې ه چپيِو چتوروو
په شِه ىٍِه نې هاُه هاُه ش
ٌا بې اختيارَ پرې ووَ چي ه ُنړَ
په ووَ ُروېٍيَ س ٌې ِدِ ُښورېد
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بير ه خوب راُو

ىه خوبه نړٌه

چترګې ٌې ُغړېدې ُپا ېدٌ
ګورٌ چې زٌا ه ش ور ښاپېرد
زٌا په ِ

نې ُارخ ا ُاچته هَ

ىه خوبوىو خٍارّ چترګو وې
ه شِه ب ٍو په پي ه اُښهې ا
ُوو وې چې خوب نې هې ُارې ُتيې
بن هې ُاخيً ه بد خوب هې ىيدِ
ٌا ُوو راُچه ِګه ُوېه وې
اُ ها ه نوٌ زىٍ ارٌاٍ جِازَ
ه ړٌو اُښهو په اُ ُ ُباچې
هې ُې چې تسې ٌې چتا ٌ ه نتو
چتا ه ُفس خو رًُ ه غو ٌُ
ىه ترې چا ُه هې خوشبو راُ ه
بيا وو ُا اپه ٌې زښَ غروو ُُيوِ
چتا ه ظاىً بېيتوٍ ېرَ خي ٌې
په ُوېو چترګو نې راُغړېدً
چې چبا ې اُ بيا به نيه را ې.

139

راشو نسيمو د وط
ووايو

زٌوووووووووا ُطِوووووووووه پوووووووووه وووووووووا وووووووووه شووووووووووّ هّ
نوٌوووووووو بوووووووودرُګو پوووووووه ُېوووووووور نوووووووړې را ووووووووه
ٌوووووووووووا هې زُښ زخوووووووووووً ګِوووووووووووېى ُوووووووووووه هِ
پوووووه ُوِووووووو چووووووور بيوووووا چووووووتٍګر نووووووړې را ووووووه

ها

ووووووووّ چوووووووې چوووووووتا غٍ ِوووووووې اُښوووووووهې

هغوووووووه پوووووووه زښُُوووووووو نوووووووې نووووووورٌ ُوووووووه ىووووووورّ
چوووووووې ووووووووې پوووووووه كووووووودر اُ ٌ ِوووووووا پووووووووتېچّ
ت ووووووه ُووووووازک زښُُووووووه وووووووې زغووووووً ُووووووه ىوووووورّ

ووووووووووووووووک ه بوووووووووووووووارُ و ه هُزل ىوووووووووووووووه رې
ه ووووووووا ِهوووووو و زاٌووووووووَ جِوووووو و

ووووووووه بيوووووووواو

چوووووووووا هّ ړىووووووووو ه غربووووووووو پوووووووووه زُ يوووووووووور
پووووووه ووووووو پيسووووووو وووووووې اچووووووارة ووووووه بيوووووواو
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راشووووووووووووووه ُسوووووووووووووويٍه ه ُطووووووووووووووَ ُُاوووووووووووووووه
ګر ووووو توووووً اُس پوووووه چووووورُ ګيوُوووووو پې يوووووې
اُس پووووووووورې بړبوووووووووونې ه بوووووووووارُ و رخووووووووو
نوووووووه نوووووووړّ ا ووووووود پوووووووه هرٌِووووووودُُو پې يوووووووې

واُوووواٍ پووووه يوووود نووووې اُس تګووووۍ جِګوووووّ
نووووووووووووه

راُچووووووووووووه جِګوووووووووووووّ چوووووووووووورُُه

پې يوووووووې ګووووووووهر نوووووووه تووووووودورُ وووووووه هرٌُوووووو
ُتووووووووو چٍبووووووووووې اُ نوووووووووه ُتووووووووو چوووووووووورُُه

اُرٌ چووووووووې ووووووووووَ جِووووووووازَ كبوووووووور ووووووووه وووووووو
پسووووووووووې رُاُووووووووووې نووووووووووړّ بٍوُووووووووووه ُووووووووووورې
ه بووووووووووووۍ خټووووووووووووې ه ٌووووووووووووړَ زُِ ه يووووووووووووې
خي ووووووتې پووووووه ُوِووووووو نووووووړّ ه بووووووورې ٌووووووورې

ىٍسووووووووٍ ه بوووووووو توپوووووووم پووووووورهِ هِ هىتوووووووه
خوووووووووو ب ووووووووووُ ٌووووووووووُچَ چوووووووووينب ه ُوِوووووووووو
ه رُغووووووووې جوووووووووښې پُوووووو وو ىووووووووه نوٌووووووووه راُښُ
زٌوووووووُچ پووووووه ٌووووووِړ نووووووې هِ هرووووووواب ه ُوِووووووو
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خيوووواً ه "حسنننن " بووووه غ ىيوو و

ِګووووه شوو و

چووووووووې چووووووووتا ارُا ىووووووووه اُدېېووووووووِو ډنوووووووووه هَ
چېر ووووووووووووه ُ ٍووووووووووووې ه زُوووووووووووودګ ُنوووووووووووورّ
چووووووووتا چووووووووې ىٍووووووووَ ىووووووووه توووووووودورُ ډنووووووووه هَ



وو ش ر
هر ووووووووه ُبووووووووه نووووووووړٌ خبوووووووورې تيټووووووووې تيټووووووووې
راُووووه ٌووووه غووووواښَ تيووووټ چوووور زُِ ه او وووواٍ وووووً
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د ژوند مازيګر

زٌووووووُچ ه نوووووور ُوووووه ىوووووچ ُرُښاُووووودې
پووووووووه ووووووووووَ اُ ه لُر پټوووووو و نووووووووې
چووووووووووووووا ُ اوېوووووووووووو و چِارُُووووووووووووووه
وووووووا بوووووووه ُې چوووووووې ٌلتووووووودواٍ هّ
پووووووووووووه بووووووووووووفوُو نووووووووووووې ُ ښ هّ

اچووووووٍاٍ هوووو و وووووووې ووووووواُۍ ُې
ه ُښُ نوچِيووووووووووووووواُو غوُووووووووووووووودې
ُوووووازک ىٍوووووس بوووووه ووووووې ب اُوووووه شوووووو
پسووووووووووو ېدً اُ

ِېووووووووووودً بوووووووووووه

ه ب وووووووووار پاچوووووووووته شوووووووووٍاً وووووووووه
ُ ېووووووووووودً بوووووووووووه ىهوووووووووووه لدووووووووووو

وووووووووووورًُ بووووووووووووه وووووووووووووې ه پووووووووووووادو
ووووووو اُ بوووووو وووووه چووووور ګوشووو و نوووووړَ
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ووووووووا بووووووووه ُې چووووووووې اشوووووووولاٍ هّ
ه حيوووووووووا پووووووووورهې ووووووووووې چوووووووووو
ه وووووووووواُۍ ګووووووووورٌ چووووووووورُر ووووووووووې
ووووووو اُ بوووووو پوووووه غېوووووچ نوووووې ُيسووو و
راز اُ ُيووووووووووواز نوووووووووووړّ ه نيوُوووووووووووو

را وووووووووه وووووووووواه هّ ُوووووووووه تېرېوووووووووچّ
بيوووووووووا ووووووووووې ُزبېېووووووووويې پوووووووووادې
ه خووووووووووو و اٍ چوووووووووووووپېرَ بووووووووووووواهُُو
خپيووووې پووووادې وووووې ګوووووُګرّ شوووووً
شووووووووورُګېدً بووووووو وه پوووووووووه بووووووووواهُُو

كاويووووووووووووه بووووووووووووه وووووووووووووې ه ٍوووووووووووور
هې جوووووورس چوووووورَ پووووووه يووووووو شوووووووَ

چووووووپيِې تسووووووهې چووووووې ِووووووې ُې
ه توووووووېُنو پوووووووه نووووووواىبوة شووووووووې
ووووووا بوووووه ُچووووووې ووووووا بوووووه تسوووووهې
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زٌوووووووووووُچ ه چووووووووووً ه واُيٍرګووووووووووو
شووووووو يداُوې پووووووووه كبوووووووورُ شوووووووووې

خووووووو پووووووه وووووواِ بووووووه وووووووې ه پووووووادو
ها ووووووو هووووووې شووووووِې جِووووووېې ُې

زَ بوووووه ووووووې غوووووو ٌُوووووه شووووو ا وووووه
وووووووه نيسوووووووې بوووووووه ووووووووې نووووووووىې
ه شوووووووووو و يد ه ُي وووووووووووووا لُُوووووووووووود

خووووووو زَ ووووووواٍ ٌُووووووه نووووووً ليووووووه
ٌا وووووووووووه ُووووووووووووّ هغوووووووووووه لبوووووووووووې
ه شووووووورُګا ه ووووووورًُ اُ ه شووووو و ا ُې

پې اٌوُووووووووووووه وووووووووووووې ٌرٌوووووووووووووز ُ
زَ پووووووووووووورې نيوووووووووووووه پوتېدٌوووووووووووووه

خووووو وووور چووووترګو چووووې زٌووووا شوووووې
پوووووه خپوووووو ٌوووو اُ پوووووه چووووور باُووووودې
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چووووووپيِې چووووووپيِې ِهووووووۍ پ ووووووې
ه چوووووووووووووووووووواښَ لٌوووووووووووووووووو و ه ُاُرُ

تيوووه پووووَ شووووٌ چوووې پوووه خووووب نوووې
ٌووووووووووا ېوووووووووور نووووووووووړّ هّ ه ٍوووووووووور
پسوووووووووووووووووورى اُ خوووووووووووووووووو اٍ هُاښَ

اُس ٌوووووووې شووووووواود ُّ پوووووووه برخوووووووه
ههې لٌووووووووووو ٌوووووووووووازهوګر نوووووووووووې
وووووووووو چوووووووووړې شوووووووووېبې ه ٍووووووووور
ه لوووووووودور پووووووووه ُاک نووووووووې پووووووووا ې
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غسل

ه

ووووووق پووووووه تسووووووهو ٌِووووووارُ نووووووې اُچووووووو

ٌووووووُچ چوووووې ه ووووووو بوووووو پوووووه ىېٍوووووو نوووووې اُچوووووو
ه ډار خپسوووووووې ٌوووووووو پوووووووه خوىوووووووو پر ووووووووې هّ
ٌوووووووُچ ه لُُووووووودُ پوووووووه توووووودورُ نوووووووې اُچوووووووو
ُووووووووَ نووووووووه هُيووووووووا شوووووووووَ ه ُفوووووووورة چووووووووٍِدر
ٌووووووووُچ ه اىفووووو و پوووووووه ج وووووووورُ نوووووووې اُچوووووووو
چووووتا چووووې ه ُوووواز ٌاووووو نووووې شووووور جوووووښ ُ وو و
ٌووووووووُچ ىهوووووووه آَ پوووووووه اچووووووووويو نوووووووې اُچوووووووو
ه

ووووووووووق بووووووووووورا ووووووووووه ُوووووووووووړُُ ىٍِووووووووووې

ٌووووووُچ ىهوووووه ګوووووو نوووووه پوووووه اغووو و ُ نوووووې اُچوووووو
نوووووړې ٌوووووو خاشوووووې تييوووووې ىوووووه زښُُوووووو جوووووارُ
تووووووووً ه بووووووووارُ و پوووووووه ىٍبووووووووو نوووووووې اُچووووووووو
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تسوووووووووهې ٌوووووووووادۍ راپسوووووووووې ٌوووووووووه ىټووووووووووت
ٌووووووُچ خوووووو ه زښُُوووووو پوووووه ح ووووورُ نوووووې اُچووو وو
نننو"
ووووک ٌوووو ووور پېوووو ُووودې نووووّ "حسن
ه چوووووووا ه اُښوووووووهو پوووووووه آئيِوووووووو نوووووووې اُچوووووووو


ه حُبووواب غوُووودې نووووچِ اُ ُوووازک لُُووود نوووې
زٌوووووا ه ٌيِوووووې چوووووٍِدر بوووووه ِګوووووه ووووواِ شوووو

تووووور يوووووق پوووووه ٌيِوووووه پووووواو
پرچووووت

بوووووې ىوووووه ٌيِوووووې

بووووه ووووه ه بُوووو اُ ووووه ه خووووداِ شوووو
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مينو

ووووووووووووووووووووَ پوښووووووووووووووووووتِه ه ٌوووووووووووووووووون هَ
چوووووووووووووې ها ٌيِوووووووووووووه وووووووووووووه بووووووووووووون هَ
ٌوووووووا ُووووووووو غوووووووو شوووووووه هىتوووووووه نېِوووووووه
وووووووووووا راخيسوووووووووووتې وووووووووووه چووووووووووووها هَ
ُوووووووووووووووو زر شووووووووووووووه را ووووووووووووووه ُاوووووووووووووووه
را ووووووووووووه جوووووووووووووښَ وووووووووووورې ٌ ٍووووووووووووا هَ
ٌووووووا ُوووووووو جووووووار هې شووووووً ىووووووه چووووووواىه
ډېوووووووووووووورَ ىِووووووووووووووېَ ٌووووووووووووووې ُوِووووووووووووووا هَ
ٌيِوووووووووووووووووه ت وووووووووووووووووه حليلووووووووووووووووو هِ
چووووووووووووې تسووووووووووووت پووووووووووووه هې بِووووووووووووا هَ
ىوووووووه چووووووواك ُوووووووه زاتووووووود جووووووووښ نوووووووړّ
ه ٌوووووووووووووووووووېَ ت وووووووووووووووووووه لوووووووووووووووووووووا هَ
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ه جِوووووووووووووووووووو وووووووووووووووووووووووَ ردوووووووووووووووووووووا هَ
چوووووووووووووې راغيوووووووووووووې پوووووووووووووه هُيوووووووووووووا هَ
ها تِوووووووووووووووووووووووووودارَ ه ښووووووووووووووووووووووووووهن هَ
ها ه حُسوووووووووووووووووووووووووووووَ

ووووووووووووووووووووووووووووون هَ

ها وووووووووووووووووووَ ت سوووووووووووووووووې خ ووووووووووووووووو هَ
چووووووووووووووووووې ب ېووووووووووووووووووِه ه ګِوووووووووووووووووواَ هَ
ه زښګوووووووووووووووووووووووووووو ه پرترُُوووووووووووووووووووووووووووووو
ها هَ ړوهوووووووووووووووووووووووووه ها شوووووووووووووووووووووووووفا هَ
ه و ووووووووووووووووووووووووورة ه ښوووووووووووووووووووووووووهنګاُو
خ اُووووووووووووووووووووه هَ بووووووووووووووووووووې ب ووووووووووووووووووووا هَ
توووووووور چووووووووړِ وووووووووې نړىوووووو و ُووووووووه شوووووو و
خوووووووووووووووو ه تووووووووووووووور چوووووووووووووووا ٍِوووووووووووووووا هَ
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پوووووووووه يوووووووووارَ ه وووووووووورې شوووووووووپې نوووووووووې
ها اٌيوووووووووووووووووووووووووود ه رُ چووووووووووووووووووووووووووبا هَ
ها توووووووووووووووووووووووووووخيې ه چوووووووووووووووووووووووووويِې هَ
ُووووووووووووووووووه پټېووووووووووووووووووچّ ها رچوووووووووووووووووووا هَ
ه ٌيِوووووووووووووووووووووو و

ه زښَ هُىوووووووووووووووووووووو و هَ

ه چوووووووووووووووووووووووووووووور ا ه اٌوووووووووووووووووووووووووووووورا هَ
بووووووووووې ىووووووووووه هې ُووووووووووه زُوووووووووودګ خووووووووووو
وووووووووووو غووووووووووټ بووووووووووار ىهووووووووووه چووووووووووٍا هَ
نووووووووووه ٌووووووووووېَ وووووووووووې پووووووووووه بووووووووووارا هَ
ها ه زښَ ٌوووووووووووووووِړ نوووووووووووووووې بسووووووووووووووويا هَ
ها نوووووووووووه تووووووووووور ووووووووووووٌرَ لښا نوووووووووووړّ
جووووووووووووووښَ شووووووووووووووې ىوووووووووووووه خِووووووووووووودا هَ
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ه هُيوووووووووووووووووا ُ ّ ٌووووووووووووووووواښَ نوووووووووووووووووړّ
ه حوووووووووووووووووووا ً ت وووووووووووووووووووه چووووووووووووووووو و ا هَ
حليلووووووووووووووو پهوووووووووووووووې ښوووووووووووووووهارېچّ
آئيِوووووووووووووووووې غوُووووووووووووووووودې بوووووووووووووووووفا هَ
ها توووووووووووووووووً رُوووووووووووووووو

هَ ه ګووووووووووووووووونب

ها ٌ وووووووووووووو ورا تووووووووووووووووً ه ښووووووووووووووووهن هَ
ها نِ ووووووووووووووووووووووو و ه ووووووووووووووووووووووووووار ه هر هَ
ووووووووووووووووووووهَ ُوِوووووووووووووووووووه ه ىوووووووووووووووووووين هَ
ها ىووووووووووووووه توووووووووووووووش ُووووووووووووووه ُوووووووووووووواخبر
ُښَ هَ بووووووووووووووووووووووووووووې پوووووووووووووووووووووووووووورُا هَ
نروووووووورة ُووووووووه ٌِووووووو پووووووووه وووووووواٍ نووووووووې
پووووووووو وه ُحووووووووووودة باُووووووووووودې شووووووووووويدا هَ
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پووووووووووه بوووووووووودً نووووووووووې ه توووووووووور هره وووووووووووې
خوشووووووووووووووااى ه لُُوووووووووووووود ُښوووووووووووووووا هَ
بوووووووووووووې ىوووووووووووووه هې ُوووووووووووووه هې زاتووووووووووووودَ
بووووووووووووې ٌ ِووووووووووووا غوُوووووووووووودې ه ووووووووووووا هَ
هې جِوووووووووووووٍ ووووووووووووه ٌِووووووووووو ً ُښوووووووووووووه
ها ووووووووووووووووووَ هاچووووووووووووووووې راتٍِووووووووووووووووا هَ
ها ه ُووووووووووووووووووَ خووووووووووووووووووو َ حيوووووووووووووووووووا هَ
خوووووووووووووو توووووووووووووً ُېووووووووووووورَ ه وووووووووووووورها هَ
تووووووووووور ٌ وووووووووووهو وووووووووووه ٌ ووووووووووواٌ ُّ
توووووووووووور كوووووووووووواُوٍ ووووووووووووه ههې شووووووووووووا هَ
ىووووووووووووووووووووووه ازىووووووووووووووووووووووه رارُاُووووووووووووووووووووووه
بوووووووووووووې پاواُوووووووووووووه وووووووووووووووَ هرووووووووووووووا هَ
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ها اغووووووووووووووووووووووووووواز ه ٌ روووووووووووووووووووووووووووو هَ
ىهووووووووووووووووووه اُر چووووووووووووووووووې ه ردووووووووووووووووووا هَ
ٌووووووووووووووووووووورُرَ هَ ىوووووووووووووووووووووه ليوووووووووووووووووووووه
ىووووووووووووووه جِوووووووووووووووٍ چوووووووووووووورَ اشووووووووووووووِا هَ
بوووووووووووووې ىوووووووووووووه هې لُُووووووووووووودٍُ ُ ښ ُّ
هغوووووووووووووووووووووووووه رُ ههې هُيوووووووووووووووووووووووووا هَ
ٌوووووون ُُوووووووو چووووووې "حسنننننننو"
ها خبوووووووووووووووووووووووووور َ هې رښووووووووووووووووووووووووووتيا هَ
پووووووووس ىووووووووه هې ٌووووووووې ووووووووه اٌوووووووواٌ وووووووووې
هرپسووووووووووووووووووې ٌووووووووووووووووووې اكتوووووووووووووووووودا هَ
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