ﺳﺮﻳﺰه
ﭘﻴښﯥ د ژوﻧﺪ د ﺷﻴﺒﯧﻮ ﺳﺮه ﻣﻠګﺮې وي  ،ﭘﻴښﻪ ﻛﻴﺪاى ﺷﻲ زﻣﻮږ د
ﻫﻴﻠﯥ او اﻣﻴﺪ ﺳﺮه ﺳﻤﻪ او ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې وي او ﻛﻠﻪ ﻫﻢ ﻛﻴﺪاى ﺷﻲ
زﻣﻮږ د ﻫﻴﻠﻮ ﺧﻼف ﻟﻪ دردوﻧﻮ او وﻳﺮوﻧﻮ ډﻛﻪ وي .
د ﭘﻴښﯥ ﻧﻪ ﻛﻴﺴﻪ ﺟﻮړﻳږي او د ﻛﻴﺴﯥ ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ او ﻋﻼﻗﻪ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ
ﺧټﻪ ﻛﯥ اﻏږل ﺷﻮي ده  .ځﻜﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﭘﺨﻮا زﻣﺎﻧﻮ راﻫﻴﺴﯥ دﻛﻴﺴﻮ د

زﻣﺎ د ﻣﻴﻨ ３ﻧﻪ ﺗﻮﺑﻪ ده
ﻟﻨ６ې ﮐﻴﺴ３

اورﻳﺪﻟﻮ او ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﻟړۍ رواﻧﻪ ده  .ﭘﺨﻮا ﺑﻪ ﻛﻴﺴﯥ ډﻳﺮې اوږدې وى
ﭼﯥ د ﻣﺸﻬﻮروﻛﻴﺴﻪ وﻳﻮﻧﻜﻮﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻪ د ډﻳﺮو ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ وﻳﻞ
ﻛﻴﺪې ﺧﻮدزﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ د اﻧﺴﺎن ﻣﺼﺮﻓﻴﺘﻮﻧﻪ زﻳﺎت ﺷﻮي او د

اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻴﺮ زﻫﻴﺮ

اوږدو ﻛﻴﺴﻮ داورﻳﺪو ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻛﻤﻪ ﺷﻮې ده  ،ځﻜﻪ ﺧﻮ داوږدو
ﻛﻴﺴﻮ ځﺎى وروورو ﻟﻨډو ﻛﻴﺴﻮ وﻧﻴﻮه .
ﭘﻪ دې ټﻮﻟګﻪ ﻛﯥ ﻣﺎ ﻫڅﻪ ﻛړې ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪځﻨﯥ ﻟﻴﺪﻟﯥ او ځﻨﯥ
ﻫﻢ اورﻳﺪﻟﯥ ﭘﻴښﯥ د ﺧﻴﺎل ﭘﻪ ﻣټ دڅﻮ ﻟﻨډو او ﻃﻨﺰي ﻛﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺑڼﻪ

 ١٣٨٩ل ﮐﺎل

ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﻛړم  .ﻫﻤﺪا رﻧګﻪ ﻫڅﻪ ﻣﯥ ﻛړې ﭼﯥ ﻳﻮ دوه
ﻛﻴﺴﯥ د ﺳﻨﻔﻜﺸﻦ ﭘﻪ ﺑڼﻪ وﻟﻴﻜﻢ  .ﺳﻨﻔﻜﺸﻦ ﻫﻐﻪ ﻛﻴﺴﯥ دي ﭼﯥ ﭘﻪ
ﻣﻮﺟﻮده وﺧﺖ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺧﻴﺎل وى ﺧﻮ دا ﺧﻴﺎل ﻛﻴﺪاى ﺷﻲ د ﺳﺎﻳﻨﺲ
ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ وﺧﺖ ﻛﯥ ﻋﻤﻠﻲ ﺑڼﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻛړي .
ﭘﻪ دوﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﻣﯥ ﻫڅﻪ ﻛړې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻟږو ټﻜﻮ ﻛﯥ ﺳﺘﺮﭘﻴﻐﺎم د
ادﺑﻲ ﻃﺮﺣﻮ ﭘﻪ ﺑڼﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻮ ﺳﺮه ﺷﺮﻳﻚ ﻛړم .دا ﭼﯥ ﭘﻪ دې
ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ ﺑﻪ زه څﻮﻣﺮه ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﻳﻢ  ،دا ﻗﻀﺎوت ﺑﻪ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻮ ﺗﻪ ﭘﺮﻳږدو
ﻣﻨﻨﻪ
اﻧﺠﻨﻴﺮ ﺳﺘﺎﻧﻪ ﻣﻴﺮ زﻫﻴﺮ
 _ 24-03-2010کابل

www.samsoor.com

اﻧﺎر ګﻞ ﻟﻪ ډﻳﺮې وﻳﺮې ﻫﻴڅ وﻧﻪ وﻳﻞ  ،ﻳﻮازې ﻳﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮ ر ﺗﻪ ﭘﻪ دې

د ﭘﻼر ﻟﻪ وﯦﺮې  ....؟؟؟

ﺗﻤﻪ ﻏﻠﻲ ﻏﻠﻲ ﻛﺘﻞ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ځﻮاب وواﻳﻲ .
ﻣﻮرﻳﯥ ﭼﯥ د اﻧﺎرګﻞ زﻳړ او زﺑﻴښﻠﻰ رﻧګ ﺗﻪ ﭘﺎم ﺷﻮ ﭘﻪ وروﻏږﻳﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
ﭘﻠﻮۍ ووﻳﻞ :
_ ﺧﻴﺮد ى ﺳړﻳﻪ ! ﻣﺎﺷﻮم دى  ،د اﺧﺘﺮ ورځﯥ دي  ،ټﻮل ﻫﻤځﻮﻟﻲ ﻳﯥ ﭘﻪ
دﻛﻠﻲ ﭘﻪ ﻣﻴﺪاﻧۍ ﻛﯥ ﻟﻮﺑﯥ ﻛﻮي  ،ﭘﺮﻳږده ﭼﯥ دى ﻫﻢ ورﺷﻲ  ،ﻣﺎﺗﻪ ﻳﯥ
ډﻳﺮې زارۍ وﻛړى  ،ﭘﺎم دې وي ﭼﯥ څﻪ ورﺗﻪ وﻧﻪ واﻳﯥ .....
ﭘﻼر ﻳﯥ ﭼﯥ دا ﺧﺒﺮه واورﻳﺪه ﻧﻮ ﭘﻪ ډﻳﺮه ﻏﻮﺳﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﯥ ښځﯥ ﺗﻪ ووﻳﻞ
_ دا ﻫﻠﻚ ﺳﺘﺎ د ﻻﺳﻪ وران ﺷﻮى ،ﺳﺘﺎ دﻻﺳﻪ ! ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ وﻳﻠﻲ دي :
ﭼﯧﺮﺗﻪ ﭼﯥ ډب ﻧﻪ وي  ،ﻫﻠﺘﻪ ادب ﻧﻪ وي
او ددې ﺧﺒﺮې ﺳﺮه ﺳﻢ ﻳﯥ د اﻧﺎرګﻞ ﭘﻪ ﻣﺦ داﺳﯥ څﭙﻴړه ﺣﻮاﻟﻪ ﻛړه ﭼﯥ د
ﭼﺎ ﺧﺒﺮه ﻏږ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻟﺴﻢ ﻛﻠﻲ ﻫﻢ اورﻳﺪل ﻛﻴﺪه .
.اﻧﺎر ګﻞ ﺧﻮارﻛﻲ ﻟﻪ ډﻳﺮه درده ﻳﻮه ﺳﺨﺘﻪ ﻛړﻳﻜﻪ وﻛړه ﺧﻮ د ﭘﻼر ﻟﻪ وﻳﺮې
ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻏﻠﻰ ﺷﻮ  ،ژر ژر ﻳﯥ ﻟﻪ ﺳﺮه ﻟﻮﻳﺪﻟﯥ ﺧﻮﻟۍ ﻟﻪ ځﻤﻜﯥ راﭘﻮرﺗﻪ او او
ﻟﻪ ﺧﺎورو وڅﻨډ ﻟﻪ  ،ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﻳﯥ ﻏﻮا ﻟﻪ ﻛﻮره ووﻳﺴﺘﻠﻪ ﭼﯥ دوړو
وړو ﺳﻠګﻴﻮ ﺳﺮه ﻳﯥ ﻟﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﻣړې ﻣړې اوښﻜﯥ ﻫﻢ رواﻧﯥ وې.
اﻧﺎرګﻞ ﭘﻪ ژړا ژړا ﻛﯥ ﻏﻮا د ﻏﺮه ﻟﻤﻨﯥ ﺗﻪ ورﺳﻮﻟﻪ  .ﻏﻮا څﺮﻳﺪﻟﻪ او ﺧﭙﻞ
واښﻪ ﻳﯥ ﺧﻮړل  .ﺧﻮ داﻧﺎرګﻞ د زړه ﻧﻪ ﻳﻮازې ﺧﺪاى ﺧﺒﺮ و  .ﻳﻮې ﻏټﯥ ﺗﻴږې
ﺗﻪ ﻳﯥ ډډه وﻟګﻮﻟﻪ  ،دﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻪ ﻓﻜﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮي ﺳﻤﻨﺪر ﻛﯥ ﻻﻫﻮ ﺷﻮ،
ﻛﻠﻪ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻤځﻮﻟﻮ ﻟﻮﺑﯥ ﺳﺘﺮګﻮ ﺗﻪ ودرﻳﺪې او ﻛﻠﻪ ﺑﻪ
ورﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر څﭙﻴړه ، ...ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﭼﺮﺗﻮﻧﻮ ﻛﯥ ډوب و ﭼﯥ ﺧﻮ ب ﭘﺮې
ﺧﭙﻠﯥ وزرې وﻏﻮړوﻟﯥ  .ورو ﻳﯥ ﻳﻮه وړه ﺗﻴږه ﺧﭙﻞ ﺳﺮﺗﻪ ﻛﻴښﻮده اوﭘﻪ
ﻛﺮاره ﻛﺮاره ﭘﻪ دراﻧﻪ ﺧﻮب وﻳﺪه ﺷﻮ
ﻏﺮﻣﻪ ﻣﻬﺎل ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ  .ﭘﻪ ﺑﻴړه ﻳﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻏﻮا ﭘﻪ ﻟﻮر وﻛﺘﻞ
 ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﺑﺪه ﺑﺨﺘﻪ د ﻏﻮا درك ﻧﻪ و .د ﻟﻴﻮﻧﻲ ﻏﻮﻧﺪې ﻳﯥ ﻛﻠﻪ ﻳﻮې

ﻣﻮر ﺧﭙﻞ دوﻟﺲ ﻛﻠﻦ زوي اﻧﺎر ګﻞ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏږ ووﻳﻞ :
_ اﻧﺎره ،وا اﻧﺎره زوﻳﻪ ﺗﺎﺗﻪ واﻳﻢ  ،ﭼﺎﺑﻜﻪ راﺷﻪ ﭼﯥ ﻏﻮا درﺗﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻛﻢ .
اﻧﺎر ګﻞ ﭘﻪ ﺑﻴړه راﻏﻰ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻪ ﻟﻬﺠﻪ ﻳﯥ  ،ﭘﻪ ﻋﺬرو زارﻳﻮ
داﺳﯥ ووﻳﻞ : :
_ﺧﻴﺮ دى ﻣﻮرې  ،داﺧﺘﺮ ورځﯥ دي  ،ﻧﻦ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻛﻮر ﻛﯥ واښﻪ ورﺗﻪ واﭼﻮه
 ،ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ د وﺧﺘﻪ ﺑﻮځﻢ  ،ښﻪ ﻣﻮرې !؟
ﻣﻮر ﻳﯥ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ ﻏﻮاﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﻮږي ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻮﻟﻪ  ،ﻟږه ټﻜﻨۍ
ﺷﻮه  ،زړه ﻧﺎ زړه ﻳﯥ ووﻳﻞ :
_ څﻪ درﺗﻪ وواﻳﻢ زوﻳﻪ ! ،ﻛﻪ ﭘﻼر دې ﺧﺒﺮ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻧﻦ دې ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻏﻮا ﺳﺎرا
ﺗﻪ ﻧﻪ ده ﺑﻴﻮﻟﯥ  ،ژوﻧﺪى ﺑﻪ دې ﭘﺮې ﻧﻪ ږدي .
_ﺧﻴﺮ دى ﻣﻮرې  ،ﺗﻪ ﻳﻮځﻞ ورﺗﻪ وواﻳﻪ  ،ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ څﻪ ﻧﻪ واﻳﻲ ...
ﻣﻮر ﻳﯥ زړه ورﺑﺎﻧﺪې وﺳﻮځﻴﺪه ،ﺧﻼﺻﻪ ﻛړې ﻏﻮا ﻳﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻮږي
ﭘﻮرې وﺗړﻟﻪ  ،او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ اﻧﺎرګﻞ ﺗﻪ ﻣﺦ ورواړاوه :
_ ښﻪ ده زوﻳﻪ ! ﭼﯥ ﺗﻪ واﻳﯥ ﻧﻦ دې ﻫﻢ ﭘﻪ ﻛﻮر وﻻړه وي ﺧﻮ ﭘﺎم دې وي ﭼﯥ
ﺳﺒﺎ ګﻮره ﺑﻴﺎ دا اﻧﯥ ﺑﺎﻧﯥ وﻧﻪ ﻛړې
اﻧﺎرګﻞ ﭼﯥ د ﻣﻮر دا ﺧﺒﺮه واورﻳﺪه ﺑﯥ اﺧﺘﻴﺎره ﻳﯥ ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﻧﻪ د ﺧﻮﺷﺎﻟۍ
ﻳﻮه ﻛړﻳﻜﻪ ووﺗﻠﻪ  ،ﻏﻮښﺘﻞ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣﻨډه ﻟﻪ ﻛﻮره ووځﻲ او ﺧﭙﻠﻮ
ﻫﻤځﻮﻟﻮ ﺗﻪ ځﺎن ورﺳﻮي .څﻮ ﻗﺪﻣﻪ ﭼﯥ ﻣﺨﻜﯥ ﻻړ  ،ﻧﺎ څﺎﭘﻪ ﻳﯥ ﭘﻼر د ﻛﻼ
ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ دروازه را ﻧﻨﻮت .اﻧﺎرګﻞ ﻟﻪ وﻳﺮې ﻟﻜﻪ وچ ﻟﺮګﻰ ﭘﻪ ځﺎى ودرﻳﺪه .
ﭘﻼر ﻳﯥ د ﺗﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن اﻧﺎرګﻞ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻏﻮﺳﯥ ﻧﻪ ﭘﻪ ډﻛﻪ ﻟﻬﺠﻪ ووﻳﻞ :
_ د ځﻨﺎور ﺑﭽﻴﻪ ! ﻏﻮا ﺗﺮاوﺳﻪ ﭘﻪ ﻛﻮر ﻛﯥ وﻻړه ده  ،او ﺗﻪ ﺧﻮﺷﯥ ﭘﻪ
ﺧﻮﺷﯥ ګﺮځﯥ ...؟

_ ﻫﻮ  ،ﻫﻠﻪ ژر ورﭘﺴﯥ ﻻړﺷﻪ  ،ﺧﺪاى ﻣﻪ ﻛړه ﭼﯥ ﻛﻮﻣﯥ ﺑﺪه ﭘﻴښﯥ ﺳﺮه ﻧﻪ

ﺧﻮا او ﻛﻠﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﻣﻨډې ووﻫﻠﯥ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ درك وﻧﻪ ﻟګﻴﺪه .

وي ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮى .

ډﻳﺮ وارﺧﻄﺎ ﺷﻮ  ،ﺣﻴﺮان و ﭼﯥ څﻪ وﻛړي د ﻏﺮه ﻧﻪ ﺳﻤﯥ ﺗﻪ راښﻜﺘﻪ ﺷﻮ ﭘﻪ

د اﻧﺎرګﻞ ﭘﻼر ﭼﯥ دا ﺧﺒﺮه واورﻳﺪه  ،ډﻳﺮ وار ﺧﻄﺎ ﺷﻮ ¸ژر ﻳﯥ ﻟګﻴﺪﻟﻰ

ﻟﻮﻳﻪ ﻻر ﻛﯥ ودرﻳﺪه  ،دﻳﻮه او ﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻳﻮازې ﻫﻤﺪوﻣﺮه ﭘﻮښﺘﻞ :

ﻻټﻴﻦ دځﺎن ﺳﺮه واﺧﻴﺴﺖ او ﻟﻪ ﻛﻮره ووت  ،د څﻮ ﺗﻨﻮ ګﺎوﻧډﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ﻳﯥ ﻟﻮﻣړى د ﻏﺮه ﻟﻤﻨﯥ ﺗﻴږه ﭘﻪ ﺗﻴږه او ﻧﺎو ﭘﻪ ﻧﺎو وﻛﺘﻠﯥ  ،ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻛﻠﻲ
ﻛﯥ دﻳﻮه او ﺑﻞ د ﻛﻮر دروازې ﻫﻢ وټﻜﻮﻟﯥ ﺧﻮ ﻫﻴﭽﺎ د اﻧﺎرګﻞ درك ورﻧﻪ
ﻛړ .
ﻧﻴﻤﻪ ﺷﭙﻪ ﭘﻪ ﺧﻮاﺷﻴﻨۍﻛﻮرﺗﻪ راﺳﺘﻮن ﺷﻮ  ،ﺧﻮب ﻳﯥ ﻟﻪ ﺳﺘﺮګﻮ اﻟﻮﺗﻰ و
ﺗﺮ ﺳﻬﺎره ﻳﯥ ﺷﭙﻪ ﭘﻪ وﻳښﻪ ﺗﻴﺮه ﻛړه  .ﺷﭙﻪ ﭼﯥ ﺳﺒﺎ ﺷﻮه ښځﯥ د ژړا ﻧﻪ ﭘﻪ
ډك ﻏږ ووﻳﻞ :
_ ﺳړﻳﻪ ! رڼﺎ ځﻤﻜﯥ ﺗﻪ راﻟﻮﻳﺪﻟﯥ ده  ،ﻧﻮر ﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﻮر ﻛﯥ د ﻛﻴﻨﺎﺳﺘﻮ وﺧﺖ
ﻧﻪ دى  ،ﭼﺎﺑﻜﻪ ﻻړ ﺷﻪ  ،د زوي ﻣړى ژوﻧﺪى ﻣﯥ ﭘﻴﺪا ﻛړه
_ ﭘﻪ ﺗګ ﺑﻪ ﻻړ ﺷﻢ ﺧﻮ ځﻤﻜﻪ او اﺳﻤﺎن ﻣﯥ دواړه ﻟټﻮﻟﻲ ،ﻧﻮر ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږم
ﭼﯥ څﻪ وﻛړم او ﭼﻴﺮﺗﻪ ﻳﯥ وﻟټﻮم ؟
د ﻫﻤﺪې ﺧﺒﺮې ﺳﺮه ﺳﻢ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﻛﻮره ووت  .ټﻮﻟﻪ ورځ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ
ګﺮځﻴﺪو ګﺮځﻴﺪو ﺗﻴﺮه ﻛړه ﺧﻮ د اﻧﺎرګﻞ ﻫﻴڅ ﭘﺘﻪ وﻧﻪ ﻟګﻴﺪه .
د ورځﯥ ﭘﻪ اوږدو ﻛﯥ د ﻛﻠﻲ ښځﯥ  ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن  ،ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮي او ځﻮاﻧﺎن
ټﻮل د اﻧﺎر ګﻞ ﻟﻪ ورﻛﻴﺪو ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮل  ،ﻳﻮه ﺑﻪ وﻳﻞ :
_ ﻛﻴﺪاى ﺷﻲ ﺧﻮارﻛﻰ ﭘﻪ ﻏﺮه ﻛﯥ ﻟﻴﻮاﻧﻮ ﺧﻮړﻟﻰ وي
ﺑﻞ ﺑﻪ وﻳﻞ :
_ ﻛﻴﺪاى ﺷﻲ ﻟﻪ ﻛﻮم ﻛﻤﺮه ﻧﻪ ﻟﻮﻳﺪﻟﻰ وي او ﭘﻪ ﻏﺮه ﻛﯥ ﻣړ ﭘﺮوت وي
ﻟﻨډه دا ﭼﯥ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ اﻧﺪه ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﯥ ﺗﺒﺼﺮې ﻛﻮﻟﯥ ﺧﻮ ﻫﻴڅﻮك ﭘﻪ
رښﺘﻴﻨﯥ ﺗﻮګﻪ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴﺪل ﭼﯥ ﭘﻪ اﻧﺎرګﻞ ﺑﻪ څﻪ راﻏﻠﻲ وي .... .
دوه درې ورځﯥ ﺗﻴﺮې ﺷﻮې ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د اﻧﺎرګﻞ درك وﻧﻪ ﻟګﻴﺪه  .د ﻫﺮې
ورځﯥ ﭘﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪو د ﻫﻐﻪ د ﻣړﻳﻨﯥ ﺧﺒﺮه ﻟﻪ اوازو څﺨﻪ د ﺣﻘﻴﻘﺖ ﭘﻪ ﻟﻮر ﻧږدې

_ ﻣﺎﻣﺎ زﻣﺎ ﻏﻮا دې ﻧﻪ ده ﻟﻴﺪﻟﯥ ؟
ﺧﻮ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻳﻮازې د ﻧﻪ ځﻮاب ورﻛﺎوه  .ﻟﻪ ډﻳﺮو ﭘﻮښﺘﻨﻮ وروﺳﺘﻪ ﻳﻮه
ﺗﻦ ورﺗﻪ ووﻳﻞ :
_ وراره ګﻠﻪ  ،ځﺎن ﻣﻪ ﺳﺘړى ﻛﻮه  ،ﭘﻪ دې ورځﻮ ﻛﯥ ﻏﻠﻪ ډﻳﺮﺷﻮي دي ﭼﺎ ﺑﻪ
درﻧﻪ ﭘټﻪ ﻛړي وي  ،ﻛﻮر ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻪ ﭘﻼر دې ﺧﺒﺮ ﻛړه ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ وﻟټﻮي
ددې ﺧﺒﺮې ﭘﻪ اورﻳﺪو ﺳﺮه اﻧﺎر ګﻞ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﺑﺎوري ﺷﻮ ﭼﯥ ﻏﻮا ﻳﯥ ﭘﻪ
رښﺘﻴﺎ ﻫﻢ ﭼﺎ ﭘټﻪ ﻛړې ده  ،اوس ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﭼﺮﺗﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻻړ ﭼﯥ ﻛﻮرﺗﻪ ﻻړ
ﺷﻲ ﻛﻪ ﻧﻪ ؟
ﻛﻪ ﻻړ ﺷﻲ او ﭘﻼر ﻳﯥ ﺧﺒﺮ ﺷﻲ ﭼﯥ ﻏﻮا ورﻛﻪ ﺷﻮې څﻪ ﺑﻪ واﻳﻲ .....؟
ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺸﻤﻜﺶ ﻛﯥ را ګﻴﺮ و او ځﺎﻧﺘﻪ ﻳﯥ د ﺣﻞ ﻻره ﻟټﻮﻟﻪ .
د ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﻳﯥ ﻣﻮر ﭘﻪ ﻛﻮر ﻛﯥ ډﻳﺮه ﻧﺎراﻣﻪ وه ځﻜﻪ د ﻟﻤﺮ ﺳﺘﺮګﻪ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﺪو
وه او د اﻧﺎرګﻞ در ك ﻧﻪ و ،ﺷﻴﺒﻪ ﭘﻪ ﺷﻴﺒﻪ ﻳﯥ اﻧﺪﻳښﻨﻪ زﻳﺎﺗﻴﺪه ﭘﻪ وار
ﺧﻄﺎﻳﯥ ﻟﻪ ﻛﻮره راووﺗﻠﻪ  ،ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻳﯥ ﻫﻐﯥ ﻻرې ﺗﻪ وﻛﺘﻞ  ،ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ﻻر ﺑﻪ
ﭼﯥ ﻫﺮه ورځ اﻧﺎرګﻞ د ﺧﭙﻠﯥ ﺳﺮې ﻏﻮا ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى د ﻛﻮ ر ﭘﻪ ﻟﻮر راروان و
.
ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎ ر اﻧﺘﻈﺎر ﻛﯥ د ﻣﺎښﺎم ﺗﻴﺎره را ﺧﻮره ﺷﻮه او د اﻧﺎرګﻞ ﭘﻼر ﻫﻢ ﭘﻪ
ﺟﻮﻣﺎت ﻛﯥ د ﻣﺎښﺎم د ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﻮر ﺗﻪ راﺳﺘﻮن ﺷﻮ  .د ﻛﻼ
ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ دروازه ﻛﯥ ښځﯥ ﭘﻪ وار ﺧﻄﺎﻳﯥ او د د ژړا ﻧﻪ ﭘﻪ ډك ﻏږ ورﺗﻪ
ووﻳﻞ :
_ ﺳړﻳﻪ ﺧﺪاى دې ﺧﻴﺮ ﻛﻲ  ،اﻧﺎرګﻞ زوي ﻣﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻧﻪ راﻏﻠﻰ .
_ دا څﻪ واﻳﯥ  ،ﻏﻮا ﻫﻢ ﻧﻪ ﺷﺘﻪ او اﻧﺎرګﻞ ﻫﻢ ؟

_ ﻛﺎﻛﺎ ښﻪ دى ﭼﯥ راﻏﻠﯥ  ،ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﻻ ﭘﺮون ﭘﻪ ﺣﻖ رﺳﻴﺪﻟﻰ ﺧﻮ

ﻛﻴﺪه  .ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اﻣﻠﻪ ﺑﻪ ډﻟﯥ ډﻟﯥ ﻛﻠﻴﻮال د ﻏﻤﺮازۍ ﻟﻪ ﭘﺎره راﺗﻠﻞ او د

داﭼﯥ وارث ﻳﯥ ﻧﻪ و ﻣﻌﻠﻮم ﻣﻮږ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﭘﻮرې ﺳﺎﺗﻠﻰ دى  ،ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻟﻰ ﺷﻰ

اﻧﺎرګﻞ ﭘﻼرﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ  ،د ﺗﺴﻠﻴﺖ او ډاډ ګﻴﺮﻧﯥ ﭘﻪ ﺧﻮا ﻛﯥ ﻓﺎﺗﺤﻪ ﻫﻢ

اوس دﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮم زوي ځﻨﺎزه ﻳﻮﺳﻰ .اﷲ دې وﺑﺨښﻲ ! او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ دې

ورﻛﻮﻟﻪ .

اﷲ د زړه ﺻﺒﺮ درﻛړي

ﻳﻮه ورځ د ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ ﻳﻮه ﺗﻦ د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﭘﻪ ﺗﺮځ ﻛﯥ داﻧﺎرګﻞ ﭘﻼر

د اﻧﺎرګﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ ژړا  ،ژړا ﺳﻮرې او ﻧﺎرې ﭘﻴﻞ ﻛړې :

ﺗﻪ ووﻳﻞ :

_ ﻧﻪ ﻧﻪ  ،ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﻳﯥ ځﻨﺎزه ﻧﻪ وړم  ،څﻮ ﻣﯥ د ﺧﭙﻞ زوي ﻗﺎﺗﻞ ﻧﻪ وي ﭘﻴﺪا

_ﻣﺎﻣﺎ ! ﻣﺮګ اوژوﻧﺪ د ﺧﺪاى )ج( ﭘﻪ ﻻس ﻛﯥ دى  ،ﻧﺎ اﻣﻴﺪه ﻛﻴږه ﻣﻪ  ،ﻛﻪ

ﻛړى  ،ﻫﻠﻪ ژرﻛﻮى  ،وواﻳﯥ ! زﻣﺎ زوي ﭼﺎ ژوﻧﺪى ﭘﻪ اور ﻛﯥ ﺳﻴﺰﻟﻰ  .....زه

زﻣﺎ ﻣﻨﯥ ﻳﻮ ځﻞ ﻻړﺷﻪ د ښﺎر ﭘﻪ روﻏﺘﻮﻧﻮﻧﻮ ﻫﻢ وګﺮځﻪ  ،ګﻮﻧﺪې ﻫﻠﺘﻪ ﻳﯥ

ﺑﻪ دﺧﭙﻞ زوي ﻗﺎﺗﻞ ژوﻧﺪى ﭘﺮې ﻧﻪ ږدم ...

څﻪ درك وﻟګﻴږي

دروﻏﺘﻮن ﻛﺎرﻛﻮﻧﻜﻲ ﭘﻪ ډﻳﺮه اراﻣﻪ ﻟﻬﺠﻪ ورﺗﻪ ووﻳﻞ :

د اﻧﺎرګﻞ ﭘﻼر ﭼﯥ دا ﺧﺒﺮه واورﻳﺪه ﻳﻮ څﻪ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ ډوب ﺷﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د

_ ﻛﺎﻛﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ زوي  ،ﻫﻴﭽﺎ ﻧﻪ دى وژﻟﻰ  ،ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ

راﻏﻠﻮ ﻣﻴﻠﻤﻨﻮ ﻧﻪ وزګﺎرﺷﻮ ،د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﺳﺮه ﻳﯥ دا ﺧﺒﺮه ﺷﺮﻳﻜﻪ ﻛړه .

ځﺎﻧﺘﻪ اور اﭼﻮﻟﻰ و ،دﺳﻮزﻳﺪو ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ د ﻫﻐﻪ ﭼﻴﻐﻮ اد ﻧﺎرو ﭘﻪ ﻻره

ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ورﺗﻪ ﭘﻪ ژړﻏﻮﻧﯥ ﻏږ ووﻳﻞ :

دﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻣﻮټﺮ ډرﻳﻮر ﭘﺎم ځﺎن ﺗﻪ را اړوﻟﻰ و ،ﻫﻐﻪ ﺳﺮه دې ﺧﺪاى ښﻪ وﻛړي

_ د اﻧﺎرګﻞ ﭘﻼره ! ﺗﻪ ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﺳﻮداﻳﻲ ﺷﻮې ﻳﯥ ،ښﺎر ﭼﻴﺮﺗﻪ او اﻧﺎرګﻞ

ﺗﺮ ﻣﻮږ ﻳﯥ ژوﻧﺪى راورﺳﺎوه  ،ﭘﻪ ﻟﻮﻣړى ورځ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻟﯥ ﺷﻮې  .ﻣﻮږ ورﻧﻪ

ﭼﻴﺮﺗﻪ  ،ﭘﻪ اﻧﺎرګﻞ ﭼﯥ ﻫﺮه ټﻜﻪ راﻏﻠﯥ  ،ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ده ...ﻻړ ﺷﻪ

دﺳﻮزﻳﺪو د ﻋﻠﺖ ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﻛړه  :ﻫﻐﻪ راﺗﻪ ﭘﻪ ځﻮاب ﻛﯥ داﺳﯥ ووﻳﻞ :

 ،ﺑﻴﺎ ﻳﯥ وﻟټﻮه ﺑﻴﺎ ﻳﯥ وﻟټﻮه ...

_ ﻏﻮا ﻣﯥ د ﻏﺮه ﻟﻤﻨﯥ ﺗﻪ د څﺮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺑﻴﻮﻟﯥ وه  ،ﻫﻐﻪ راﻧﻪ ﭼﺎ ﭘټﻪ ﻛړه د

داﻧﺎرګﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ دې ﭘﻮره ﺑﺎوري و ﭼﯥ ﻧﻮر ﻳﯥ ﻧﻮ زوي ﭘﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ﻧﻪ ﺷﺘﻪ

ﭘﻼر ﻟﻪ وﻳﺮې ﻛﻮر ﺗﻪ ﻧﻪ ﺷﻮم ﺗﻠﻠﻰ  ،ﺑﻠﻪ ﭼﺎره ﻣﯥ ﻧﻪ ﻟﺮﻟﻪ  ،ﻟﻪ ﻣﺠﺒﻮرۍ

 ،ﭼﻜﻪ ﺧﻮ ﻳﯥ د ښﺎر ﭘﻪ ﻟﻮر وﺧﻮځﻴﺪه  ،ﻣﺎﺳﭙښﻴﻦ ﻣﻬﺎل و ﭼﯥ د ښﺎر ﻟﻮي

ورځﯥ ﻣﯥ ځﺎن ﺗﻪ اور واﭼﺎوه

روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ورﻏﻰ .



د روﻏﺘﻮن ﭘﻪ دروازه ﻛﯥ ﻳﯥ  ،د ﻻ وارﺛﻪ ﻣړي  ،ژوﻧﺪي ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﻛړه  ،د
روﻏﺘﻮن ﻳﻮه ﻛﺎرﻛﻮﻧﻜﻲ ﻫﻐﻪ ﻻس ﻧﻴﻮﻟﻰ د ځﺎن ﺳﺮه ﺑﻮﺗﻠﻠﻮ او د ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم
ﻛټ ﺗﻪ ﻳﯥ ودروﻟﻮ .د روﻏﺘﻮن ﻛﺎرﻛﻮﻧﻜﻲ ورو ورو دﻣﺎﺷﻮم ﻟﻪ ﻣﺦ ﻧﻪ څﺎدر
ﭘﻮرﺗﻪ ﻛړ :
د اﻧﺎر ګﻞ ﭘﻼر ﭼﯥ ﻣﺎ ﺷﻮم وﻟﻴﺪ  ،ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ زوره ﭼﻐﻪ ﻛړه :
_ اخ ! دا ﺧﻮ زﻣﺎ زوي اﻧﺎرګﻞ دى ...
د روﻏﺘﻮن ﻛﺎرﻛﻮﻧﻜﻲ د ډاډګﻴﺮﻧﯥ وروﺳﺘﻪ ورﺗﻪ ووﻳﻞ :

 ﭘﻪ ټﻮل ﻋﻤﺮ ﻛﯥ ﻣﯥ ﻳـﻮازې ﻫﻤـﺪا ﻧـﻦ د راډﻳـﻮ د ﺳـﻨﺪرى ﺳـﺮه ﭘـﻪ ﺧﭙﻠـﻪ ﻛﻮټـﻪ ﻛـﯥډاﻧــﺲ ﻛﻮﻟــﻮ ﭼــﯥ ﻧﺎڅﺎﭘــﻪ ﻣــﯥ ﻣﻮرﻛــﻮټﯥ ﺗــﻪ راﻏﻠــﻪ او زه ﻳــﯥ وﻟﻴــﺪﻟﻢ ،اوس ﻣــﯥ

زﻣﺎ د ﻣﻴﻨﯥ ﻧﻪ ﺗﻮﺑﻪ ده!

د دى ﺧﺒﺮى ﺳﺮه ﺳﻢ ټﻮﻟﻮ ﻣﻠګﺮوﻳﯥ ﭘﻪ ﻛـړس ﻛـړس وﺧﻨـﺪل  ،ﻳـﻮه ﻣﻠګـﺮى ﭘـﺮى ﻏـږ

ﺟﻼل ﭘﻪ زﻣﺰﻣﻪ د ځﺎن ﻣﻴﻨځﻠـﻮ ﻟـﻪ ﺗﺸـﻨﺎب ﻧـﻪ راووت .ﺳﻤﺪﻻﺳـﻪ ﻳـﯥ راډﻳـﻮ ﭼـﺎﻻن

ﺧﺪاى ﺷﺘﻪ ډﻳﺮه ﺧﻮا ﺑﺪه ده .
ﻛړ:

ﻛړه .ﭘﻪ راډﻳﻮ ﻛﯥ ګﻠﺰار ﻋﺎﻟﻢ دا ﺳﻨﺪره وﻳﻠﻪ :
ﻟﻪ ﭘﺎﺳﻪ واورې ورﻳﺪې ﻏﺮوﻧﻮ ﻟﻤﺒﯥ ﻛﻮﻟﯥ

 ﻳﺎره ﻫﻴڅ ﭼﺮت ﻣﻪ ﺧﺮاﺑﻮه ،دا دوﻣﺮه د ﺧﭙګـﺎن ﺧﺒـﺮه ﻧـﻪ ده،څـﻪ ﺑـﻞ ﭼـﺎ ﺧـﻮ ﻧـﻪ ﻳـﻲﻟﻴﺪﻟﻰ ،ﺧﭙﻠﻰ ﻣﻮر ﻟﻴﺪﻟﻰ ﻣﻮر ! ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮر ﺧﻮ ﻣﻮر وي.
د دې ﺧﺒﺮې ﺳﺮه ﺳﻢ د ﺟﻼل ټﻨـډه وﻏﻮړﻳـﺪه او ﻳـﻮ څـﻪ ﻣﺴـﻜﻰ ﺷـﻮ .ﻳـﻮ ﺑـﻞ ﻣﻠګـﺮى
ﭘﺮې ﻏږ ﻛړ:
 ﺟﻼﻟــﻪ! زﻳــﺮى ﻣــﯥ درﺑﺎﻧــﺪى ،ﺑﻴګــﺎه ﺗــﻪ ﭘــﻪ ﺑﺮﻛﻠــﻰ ﻛــﯥ واده دى ،ﻟــﻪ ښــﺎر ﻧــﻪ ﻳــﯥزﺑﺮدﺳﺖ ډﻣﺎن راوﺳﺘﻰ دى ..ﻛﻪ ﺧﻮښﻪ دى وي ټﻮل ﺑﻪ ﻳﻮځﺎى ورځﻮ  ،ﭘـﺎم دې وي
ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ګﻮره اﻧﯥ ﺑﺎﻧﯥ وﻧﻪ ﻛړې .
ﺟﻼل ﭼﯥ داﺧﺒﺮه واورﻳﺪه ،ﻟﻪ ډﻳـﺮى ﺧﻮﺷـﺤﺎﻟﻰ ﻧـﻪ ﻳـﯥ رﻧـګ ﺗـګ ﺳـﻮر ﺷـﻮ او ﭘـﻪ
ﻟﻮړ ﻏږ ﻳﯥ ووﻳﻞ:
 ﺑﻴﺸﻜﻪ! ﺗﻪ ﺑﻴګﺎه ﻳﺎدوې زه ﺧﻮ واﻳﻢ راځﻰ ﭼﯥ ﻫﻤﺪا اوس ورﺷﻮ.ﺟﻼل ﻣﺎښﺎم د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠګﺮو ﺳﺮه واده ﺗﻪ ﻻړ  ،ﺗﺮ ﻧﻴﻤﻰ ﺷﭙﯥ ﭘﻮرې د ډﻣﺎﻧﻮ ﺳﻴﻞ ﺗـﻪ
ﻧﺎﺳﺖ و .ډﻣﺎﻧﻮ ﭼﯥ ﺧﭙﻠـﻰ ﺑـﺎﺟﻰ او دوﻛـړۍ )دﺑﻠـﻰ( وﺗړﻟـﻰ ،ﻧـﻮ ﺟـﻼل ﻫـﻢ د ﺧﭙـﻞ
ﻛﻮر ﻣﺨﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ.
ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﻛﻮر دروازى ﺗﻪ ورﺳﻴﺪه ﻧﻮ ﭘﻪ زړه ﻳﯥ وﻳﺮه او ډار ﻧﻨـﻮت  ،ځﻜـﻪ ﭘـﻪ ﻧﻴﻤـﻪ
ﺷﭙﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ ﺷﻮ ﻛﻮﻟﻰ ﭼﯥ د ﻛﻼ دروازه ووﻫﻰ ،ﭘـﻪ ډﻳـﺮى ﺧـﻮارى د ﻛـﻼ د دﻳـﻮال ﻟـﻪ
ﻻرى د ﺧﭙﻞ ﻛﻮراﻧګړ ﺗﻪ ښﻜﺘﻪ ﺷﻮ .ﻏﻠﻰ ﻏﻠﻰ روان ﭼﯥ ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻳـﯥ ﭘـﻪ راﺗـګ
ﺧﺒﺮ ﻧﻪ ﺷﻲ  .ﺧﭙﻠﻰ ﻛﻮټﻰ ﺗﻪ د رﺳﻴﺪو ﺳﺮه ﺳﻢ ﻳﯥ ﻟﻮﻣړى ﺗﻠـﻮﻳﺰون ﭼـﺎﻻن ﻛـړ او ﺑﻴـﺎ
د ﺧﭙﻞ ﻛټ دﺑﺴﺘﺮې ﭘﻪ ﺳﻤﻮﻟﻮ اﺧﺘﻪ ﺷﻮ  .ﭘﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰون ﻛﯥ ﻳﻮ دم ﻧـﻮې ﺳـﻨﺪره دﻳـﻮې
ښځﻴﻨﻪ ﺳﻨﺪرﻏﺎړې ﭘﻪ ﻏږداﺳﯥ ﭘﻴﻞ ﺷﻮه
زﻣﺎ د ﻣﻴﻨﻰ ﻧﻪ ﺗﻮﺑﻪ ده ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﻪ ﻛړم ﻣﻴﻨﻪ
د ﺟﺎﻧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ ده ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﻪ ﻛړم ﻣﻴﻨﻪ

ﻣﺎ او ﺟﺎﻧﺎن ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳﺮه وﻋﺪې ﻛﻮﻟﯥ
راډﻳﻮ ﻳﯥ ﻧﻮره ﻫﻢ ﭘﻪ زوره ﻛړه ،ﭘﻪ داﺳﻰ ﺣـﺎل ﻛـﯥ ﭼـﯥ د ﺧﭙـﻞ ﺳـﺮ وﻳښـﺘﺎن ﻳـﯥ ﭘـﻪ
دﺳﻤﺎل وﭼﻮل ،د راډﻳـﻮ د ﺳـﻨﺪرې د ﻣﻮزﻳـﻚ ﺳـﺮه ﺳـﻢ ﻳـﯥ د ﻧڅـﺎ ﺣﺮﻛـﺎت ﻫـﻢ ﭘﻴـﻞ
ﻛړل.ﻧﺎڅﺎﭘﻪ ﻳﯥ ﻣﻮر راﻧﻨﻮﺗﻨﻪ ،ﻟـﻮﻣړﻳﻰ راډﻳـﻮ ﻣـړه ﻛـړه او ﺑﻴـﺎ ﻳـﯥ ﭘـﻪ ﻗﻬـﺮ ﺟـﻼل ﺗـﻪ
ووﻳﻞ:
 دا څــﻪ ډﻣﺘــﻮب دى ﺷــﺮوع ﻛــړى دى ،ټﻮﻟــﻪ ورځ ﺗــﻪ ﻳــﯥ او ﺳــﻨﺪرې دى ،ﺗﺎﺳــﻮ ﺗــﻪداﻣﻴﺮاث ﻟﻪ ﭘﻼر ﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ دى .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ځﻮاﻧۍ ﻛﯥ ﻫﻤﺪا ﻛﺎروﻧﻪ ﻛﻮل.
ﺟﻼل ﻟﻪ ډﻳﺮ ﺧﺠﺎﻟﺖ ﻧﻪ ﺳﺮ ټﻴټ وﻧﻴﻮه  .ﻫﻴڅ ﻏږ ﻏﻮږ ﻳﯥ وﻧﻪ ﻛړاو ﭘـﻪ ﺑﻴـړه ﻟـﻪ ﻛـﻮره
ووت.ﻣﻮر ﻳﯥ ﭘﻪ ﻛﻮټﻪ ﻛﯥ ﺧﻮاره واره ﺷﻴﺎن ،ټـﻮل ځـﺎى ﭘـﻪ ځـﺎى ﻛـړل ﭘـﻪ ﺗﻠـﻮﻳﺰون
ﻳﯥ دﺳﻤﺎل وﻏﻮړاوه ،راډﻳﻮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ځـﺎى ﻛﻴښـﻮده .ﻫـﺮى ﺧـﻮا ﭘﺮﺗـﯥ داډﻳـﻮ او
وﻳــډﻳﻮ  CDګــﺎﻧﻰ ﻳــﯥ ﭘــﻪ ﻳــﻮى ﭘﻼﺳــﺘﻴﻜﻰ ﻛڅــﻮره ﻛــﯥ واﭼــﻮﻟﻰ او ﻫﻐــﻪ ﻳــﯥ ﻫــﻢ د
ﺗﻠﻮﻳﺰون ﭘﻪ ﺧﻮا ﻛﯥ ﻛﻴښﻮدﻟﻰ.
د ﺟـــﻼل ﻣﻠګـــﺮى او د دوﺳـــﺘﺎن ﻫـــﻢ د ﺳـــﻨﺪرو د اورﻳـــﺪو ډﻳـــﺮ زﻳـــﺎت ﻣﻴﻨـــﻮال و.
ﻛﻠﻪ ﻧﺎ ﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه او ﺑﻠﻪ ﺣﺠﺮه ﻛﯥ د ﻣﻨګﻰ ،ﺳﺘﺎر او رﺑﺎب ﺳﺮه د ټﻨګ ټﻜـﻮر
ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻪ ﺟﻮړول .ﭘﻪ ﻫﻐـﻮ ودوﻧـﻮ ﻛـﯥ ﭼـﯥ ﺑـﻪ ﺳـﺎز او ﺳـﺮورد و ﻧـﻮ ﺟـﻼل او دﻫﻐـﻪ
ﻳﺎران ﺑﻪ د ﻫﺮ ﭼﺎ دﻣﺨﻪ ﭘﻪ ﻛټﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻧﺎﺳﺖ وو.
ﺧﻮ ﻧﻦ ﭼﯥ د ﻛﻠﻰ ﭘﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻰ ﻛـﯥ دﺟـﻼل ﻳـﺎراﻧﻮ د ﻫﻐـﻪ ﺳـﺮه روﻏﺒـړ ﻛـﺎوه  ،ﻳـﻮ څـﻪ
ﺧﭙــﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴــﺪه .ﻳــﻮه او ﺑــﻞ ورﻧــﻪ د ﺧﭙګــﺎن ﭘﻮښــﺘﻨﻪ ﻛﻮﻟــﻪ ،ﺧــﻮ ﻫﻐــﻪ ﺧﺒــﺮه ﻫــﺎﺧﻮا
دﻳﺨﻮا ﻛﻮﻟﻪ او ځﻮاب ﻳﯥ ﻧﻪ ورﻛﺎوه .ﻣﻠګﺮو ﻫﻢ ﻧﻪ ﭘﺮﻳښﻮده  ،ﭘـﻪ ﺑﻴـﺎ ﺑﻴـﺎ ﻳـﯥ ورﺗـﻪ
ووﻳﻞ  ،ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﯥ ﻣﺠﺒﻮر ﺷﻮ او داﺳﻰ ﻳﯥ ورﺗﻪ ووﻳﻞ :

ﺟﻼل ﻫﻤﺪا ﺷﻴﺒﻪ ﻏﻨﻴﻤﺖ وګڼﻠﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻰ ﺑډې ﻳﯥ ﺗﻮﻣﺎﻧﭽﻪ راووﻳﺴـﺘﻠﻪ ،ﻛـﺎرﺗﻮس

ﺟﻼل ﭼﯥ د ﺳﻨﺪر ﻏﺎړې ﻏږ ﺗﺮ ﻏﻮږ ﺷﻮ ،ﻧﻮدﺧﭙﻠﯥ ﺑﺴﺘﺮې ﺳﻤﻮل ﻳﯥ ﭘﺮﻳښـﻮدل او

ﻳﯥ وروﺳﺖ ،ﺧﻮر ﻳﯥ ډﻳﺮه وار ﺧﻄﺎ ﺷﻮه  ،ﻏږ ﻳﯥ ﭘﺮې وﻛړ :

ﭘﻪ ﺑﻴړه ﻳﯥ د ﺗﻠـﻮﻳﺰون د ﭘـﺮدې ﭘـﻪ ﻟـﻮر وﻛﺘـﻞ  ،ﻫـﻚ ﭘـﻚ ﺷـﻮ  ،د ﺳـﻨﺪر ﻏـﺎړى ﭘـﻪ

_ ﺟﻼﻟﻪ وروره ! ﭘﻪ دې ﺗﻮ ﭘﺎﻧﭽﻪ څﻪ ﻛﻮې ؟

څﻴﺮه ﻳﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﺳﺘﺮګﻰ ﻧﻮرې ﻫﻢ ښﺨﻰ ﻛړى .ﻧﺎڅﺎﭘﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻛړﻳﻜﻪ ووﻳﻞ :

ﺟﻼل ﺑﯥ ﻟﻪ ځﻮاب ورﻛﻮﻟﻮ د ﺗﻮﭘﺎﻧﭽﯥ ﻣﺎﺷﻪ ﻛړه او درې څﻠﻮر ډزى ﻳﯥ وﻛړې .

 -آخ! ﺧﺪاﻳﻪ ! دا څﻪ ګﻮرم!؟

ﻛﻠﻪ ﭼـﯥ د ﺟـﻼل اوښـﻰ ﻟـﻪ ﺷـﻴﺪوډك ﻟﻮښـﻰ ﭘـﻪ ﻻس  ،ﺧﭙـﻞ ﻛﻮرﺗـﻪ راﺳـﺘﻮن ﺷـﻮ

د دې ﺧﺒﺮې ﺳﺮه ﺳﻢ ﻳﯥ ،ﭘﻪ ﺧﻮا ﻛﯥ اﻳښﻰ د اوﺑـﻮ ښﻴښـﻰ ﺟـﻚ او ګـﻴﻼس ﻳـﻮ ﭘـﻪ

ګﻮرى ﭼﯥ ﻣﻴﺮﻣﻦ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﺮو وﻳﻨﻮ ﻛﯥ ﭘﺮﺗﻪ ده او ﺟﻼل ﻳﯥ ﭘﻪ ﻛﻮر ﻧﻪ ﺷﺘﻪ

ﺑﻞ ﭘﺴﯥ د ﺗﻠﻮﻳﺰون ﭘﻪ ښﻴښﻪ وار ﻛړل او د ﺗﻠـﻮﻳﺰون د ﺳـﻜﺮﻳﻦ ﻣـﺎﺗﯥ ښﻴښـﻰ ﻫـﺮى

.دوه درى ﺳــﺎﻋﺘﻪ وروﺳــﺘﻪ د ﻫﻴــﻮاد ﭘــﻪ ﻣﺸــﻬﻮرو ﺗﻠﻮﻳﺰوﻧﻮﻧــﻮ او راډﻳﻮګــﺎﻧﻮ ﻛــﯥ

ﺧﻮا ﺧﻮرې ورې دل ﺷﻮې .

داﺳﻰ ﺧﺒﺮ ﺧﭙﻮر ﺷﻮ:

ﺟﻼل ﺗﺮ ډﻳﺮه وﺧﺘﻪ ﭘـﻪ ﺧﭙﻠـﻪ ﻛﻮټـﻪ ﻛـﯥ ﺑـﯥ ﻫﻮښـﻪ ﭘـﺮوت و ،ﺧـﻮ ﻛﻠـﻪ ﭼـﯥ ﭘـﻪ ﻫـﻮښ

 -ﭘﻪ ﺧﻮاﺷﻴﻨﻰ ﺳﺮه ﻣﻮ ﺧﺒﺮ اﺧﻴﺴﺘﻰ ﭼﯥ دﺧﻮږ ژﺑﻰ ﺳﻨﺪر ﻏـﺎړى  ......ﭼـﯥ ﺗـﺮ اوﺳـﻪ

راﻏﻰ رڼﺎ ځﻤﻜﻰ ﺗﻪ راﻟﻮﻳﺪﻟﻰ وه .ژرژر ﻳـﯥ د ﺧﭙـﻞ ﺳـﻔﺮ ﻟـﻪ ﭘـﺎره ﺗﻴـﺎرى وﻧﻴـﻮ ،څـﻮ

ﻳﯥ ﻳﻮازى ﻳﻮه ﺳﻨﺪرى ﭘـﻪ ﺗﻠـﻮﻳﺰون ﻛـﯥ ﺛﺒـﺖ ﺷـﻮى وه .د ﺧﭙـﻞ ورور ﻟـﻪ ﺧـﻮا ﭘـﻪ دې

ﻳﯥ ﭼﯥ ﻣـﻮر او ﭘـﻼر ﻟـﻪ ﺧﻮﺑـﻪ را ﭘﺎڅﻴـﺪل ﺟـﻼل ﻟـﻪ ﻛـﻼ وﺗﻠـﻰ و او د ښـﺎر ﻣﺨـﻪ ﻳـﯥ

ﺗﻮر ﭼﯥ وﻟﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﻠﻮﻳﺰون ﻛﯥ ﺳﻨﺪرې وﻳﻠـﻰ  ،د ﺗﻮﭘـﺎﻧﭽﻰ ﭘـﻪ ډزو ووژل ﺷـﻮه.او

ﻧﻴﻮﻟﯥ وه

ﺑﻴﺎ ﻳﯥ د وژل ﺷﻮې ﺳﻨﺪرﻏﺎړې ﻫﻤﻐﻪ ﺳﻨﺪره ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ د ﺗﻠﻮﻳﺰون ﭘﻪ ﭘﺮده وښﻮدﻟﻪ

ﻣﻮر ﻳﯥ ﭼﯥ ﺳﻬﺎر د ﺟﻼل ﻛﻮټﻰ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻠﻪ ،ﺟﻼل ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮټﻪ ﻛﯥ ﻧﻪ و او دﻣـﺎت

زﻣﺎ د ﻣﻴﻨﻰ ﻧﻪ ﺗﻮﺑﻪ ده ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﻪ ﻛړم ﻣﻴﻨﻪ

ﺷﻮى ﺗﻠﻮﻳﺰون ښﻴښﻰ ﻫﺮ ه ﺧﻮا ﭘﺮﺗﯥ وې  ،ﺣﻴﺮاﻧﻪ درﻳﺎﻧﻪ ودرﻳـﺪه .ﭘـﻪ ﺳـﺘﺮګﻮ ﻛـﯥ

د ﺟﺎﻧﺎن ﻣﻴﻨﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ ده ،ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﻪ ﻛړم ﻣﻴﻨﻪ
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اوښﻜﻰ راﻏﻠﻰ ،ﭘـﻪ ډﻳـﺮې وارﺧﻄـﺎﻳﯥ دا ﺧﺒـﺮه د ﺟـﻼل ﭘـﻼر ﺗـﻪ ورﺳـﻮﻟﻪ ،ﻫﻐـﻪ ﻫـﻢ
وارﺧﻄﺎ ﺷﻮ او ﭘﻪ دى اﻧﺪﻳښﻨﻪ ﻛﯥ ډوب ﺷﻮ ﭼـﯥ ﭘـﻪ زوى ﺑـﻪ ﻳـﯥ څـﻪ ﭘﻴښـﻪ راﻏﻠـﻰ
وي ؟.
ﻟــﻪ ﺑﻠــﻰ ﺧــﻮا ﺟــﻼل ﺗﻴــﺎره ﻣﺎښــﺎم ښــﺎر ﺗــﻪ ورﺳــﻴﺪه د ﺷــﭙﯥ د ﺗﻴﺮوﻟــﻮ ﻟــﻪ ﭘــﺎره  ،ﻧﻴــﻎ
دﺧﭙﻠـﻰ ﺧــﻮر ﻛﻮرﺗــﻪ ورﻏـﻰ .ﺧــﻮر د ورور ﭘــﻪ ﻟﻴــﺪﻟﻮ ډﻳـﺮه زﻳﺎﺗــﻪ ﺧﻮﺷــﺤﺎﻟﻪ ﺷــﻮه ،د
ﻛــﻮر د ټﻮﻟــﻮ وړو او ﻏټــﻮ ﭘﻮښــﺘﻨﻪ ﻳــﯥ ورﻧــﻪ وﻛــړه او ﺟــﻼل ﻫــﻢ د ﺧﭙﻠــﯥ ﺧــﻮر ﻫــﺮې
ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﺗﻪ ځﻮاب ورﻛﺎوه .
ﺧــﻮر د ﺧﭙــﻞ ورور ډﻳــﺮ ﻗــﺪر او ﻋــﺰت وﻛــړ .ﭼــﯥ ﻛﻠــﻪ وﻳــﺪه ﻛﻴــﺪه ﻧــﻮ ښﺎﻳﺴــﺘﻪ ﻧــﻮې
ﺑﺴﺘﺮه ﻳﯥ ورﺗﻪ وﻏﻮړوﻟﻪ  ،ﭘﻪ ﺧﻮا ﻛﯥ ﻳﯥ اوﺑـﻪ ورﺗـﻪ ﻛﻴښـﻮدﻟﯥ  ،ﺑﻴـﺎ ﻳـﯥ د ﻫﻐـﻪ د
ﻛﻮټﯥ ﺑﺮق ﻣړ ﻛړ  .دښﻪ ﺧﻮب او ښﯥ ﺷﭙﯥ ﻫﻴﻠﻪ ﻳﯥ ورﺗﻪ څﺮګﻨﺪه ﻛړه اوﻧﻮره ﺧﭙﻠـﯥ
ﻛﻮټﯥ ﻻړه .
ﺷﭙﻪ ﺗﻴﺮه ﺷﻮه او ﭼﯥ ﺳﻬﺎر ﺷﻮ ﻧﻮد ﺟﻼل ﺧﻮر ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ د ﺑـﺎزار ﻧﻴـږدې دوﻛـﺎن
ﺗﻪ ﭘﻪ ﺷﻴﺪو ﭘﺴﯥ وﻟﻴږه ﭼﯥ ﻧﻦ ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ ورور ﺗﻪ د ﺷﻴﺪو ﺧﻮږ او ﻣـﺰه دار ﭼـﺎى
ﺑﺮاﺑﺮ ﻛړي .

_ ډاﻛټﺮان واﻳﻲ ﭼﯥ واده د اﺗﻠﺲ ﻛﻠﻨۍ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻛﺎر دى
_ واده ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ښﻪ وي ﭼﯥ ﺑﻨﻴﺎدم ﻳﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ وګټﻲ او د ﺑﻞ ﻻس ﺗﻪ اړ ﻧﻪ
وي
_ ښﻪ ﻳﯥ ﻛړي ﭼﯥ واده ﻳﯥ ورﺗﻪ وﻛړ  ،ځﻜﻪ زاﻣﻦ ﺑﻪ ﻳﯥ وﺷﻰ او زاﻣﻦ ﺧﻮ د
ﭘﻼر او ﻧﻴﻜﻪ ﻣټ او ﺑﺎزو وي.
_ ﻛﻮر ﻛﻠﻲ ﺧﻮ ددښﻤﻨﻴﻮ ډك وي د ﭼﺎ ﭼﯥ ﻧﺎرﻳﻨﻪ اوﻻد ﻧﻪ وي ،ﭘﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﯥ
ګﺬاره ﻳﯥ ګﺮاﻧﻪ وي
د رﻳﺪى ګﻞ ﭘﻼر ﻫﻢ ﭘﻪ وروﺳﺘﻲ ﻧﻈﺮ و .ځﻜﻪ ﺧﻮ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ زوى ﺗﻪ ﭘﻪ
څﻮارﻟﺲ ﻛﻠﻨﯥ ﻛﯥ واده وﻛړ .د ﻳﻮې اوﻧۍ رﺧﺼﺘۍ وروﺳﺘﻪ  ،ﻧﻦ ﻟﻮﻣړى
ورځ وه ﭼﯥ رﻳﺪى ګﻞ ښﻮوﻧځﻰ ﺗﻪ راﻏﻠﻰ و .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ ﻛﻮم ټﻮﻟګﻴﻮال
ورﺳﺮه ټﻮﻛﻪ ټﻜﺎﻟﻪ وﻛړه ﻧﻮ درﻳﺪى ګﻞ رﻧګ ﺑﻪ ﻟﻜﻪ ﺳﻮر اﻧﺎر ﺗﻚ ﺳﻮر ﺷﻮ
او د ﺷﺮﻣﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﻏږ ﻏﻮږ ﻧﻪ ﻛﺎوه.
ﻫﺮ ﭼﺎ ﺑﻪ ﭼﯥ ﻫﺮ څﻪ وﻳﻞ رﻳﺪي ګﻞ ﺑﻪ ﭘﺮې ﺧﭙﻞ ﻏﻮږوﻧﻪ ﻛڼﻮل .د ﺗﻔﺮﻳﺢ
زﻧګ ووﻫﻞ ﺷﻮ ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ټﻮﻟﻮ دﻛﺎﻧﺘﻴﻦ ﺧﻮاﺗﻪ ﻣﻨډى ﻛړى ،ﭼﺎ ﻳﻮ ش او
ﭼﺎ ﺑﻞ ﺷﻰ واﺧﻴﺴﺘﻪ ،ﻫﺮ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺧﻮراك ﻟګﻴﺎ ﺷﻮ ﺧﻮ رﻳﺪي ګﻞ ﻫﻠﺘﻪ ﻟﺮې،
ﭘﻪ ﻳﻮ ﻛﻨﺞ ﻛﯥ وﻻړ و او د ټﻮﻟﻮ ﻧﻨﺪاره ﻳﯥ ﻛﻮﻟﻪ .ﻳﻮټﻮﻟګﻴﻮال ورﻧﮋد ﺷﻮ ﭘﻪ
ﺧﻨﺪا ﻳﯥ ورﺗﻪ ووﻳﻞ:
 رﻳﺪى ګﻠﻪ ! ﭘﺨﻮا ﺧﻮ ﺑﻪ ﺗﺮ ﻫﺮ ﭼﺎ ﻧﻪ ﺗﺎ زﻳﺎت ﭘﻪ ﻛﺎﻧﺘﻴﻦ ﻛﯥ ﺷﻴﺎناﺧﻴﺴﺘﻞ او ﺷﺨﻮﻧﺪ ﺑﻪ دې واﻫﻪ ،دا ﻧﻦ څﻨګﻪ ﻏﻠﻰ وﻻړﻳﯥ؟
رﻳﺪي ګﻞ ﻳﻮازى ﭘﻪ ﺷﻮﻧډو ﻛﯥ ﻣﺴﻜﻰ ﺷﻮ ،ﻧﻮرﻳﯥ ﻫﻴڅ ځﻮاب ورﻧﻪ ﻛړ
ﺑﻞ ټﻮﻟګﻴﻮال ﭘﺮې ﻏږ ﻛړ:
 ﺧﻴﺮ دى ﻛﻪ ﭘﻴﺴﻰ ﻧﻪ ﻟﺮى ،زه ﺑﻪ ﻳﯥ درﻛړم.رﻳﺪى ګﻞ ژرﺧﭙﻞ ﺟﻴﺐ ﺗﻪ ﻻس ﻛړ او وﻳﯥ وﻳﻞ:
 ﻧﻪ ،ﻧﻪ! دا دى ﭘﻴﺴﻰ راﺳﺮه ﺷﺘﻪ ،.ﻫﺮه ورځ ﭘﻼر ﻳﻮ ﻟﺴګﻴﺰ راﻛﻮي -ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ وﻟﻰ ﻧﻪ ﺧﻮري؟

د ﺳﺮو زرو ﻏﺎړﻛۍ
د ﻛﻼ ﺗﺮ ﻣﺦ د اﺗڼ ﻣﺴﺖ ډول وﻫﻞ ﻛﻴﺪه ،ژڼﻮ او ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ورﺗﻪ ﻳﻮى ﺧﻮا ﺑﻠﻰ
ﺧﻮا څڼﯥ ﻏﻮرځﻮﻟﯥ .د ډول ﻏږ ﺗﺮ ﻟﺮې ﻟﺮې ځﺎﻳﻮﻧﻮ رﺳﻴﺪه .ﻟﻪ ﻫﺮې ﺧﻮا ﻧﻪ
ډﻟﻰ ډﻟﻰ ﺧﻠﻚ واده ﺗﻪ را روان و.
د ﻛﻮر دﻧﻨﻪ دﻛﻠﻰ ﻧﺠﻮﻧﯥ راټﻮﻟﯥ وې ،د ﭼﻤﺒﯥ او درﻳﺎ د ﻏږ ﺳﺮه د ﺑﻨګړو
ﺷﺮﻧګﻬﺎر ﻫﻢ ﻣﻞ و ،ﭘﻪ ﻫﺮ ټﻴﻜۍ ﻛﯥ ﺑﻪ د )رﻳﺪي ګﻞ( ﻧﻮم ﻳﺎدﻳﺪه .ځﻜﻪ
ﭼﯥ ﻧﻦ د ﻫﻐﻪ واده و.
رﻳﺪي ګﻞ د ﭘﻼر ﻣﺸﺮ زوى و .ﭘﻪ اووم ټﻮﻟګﻲ ﻛﯥ ﻳﯥ زده ﻛړه ﻛﻮﻟﻪ ،ﻧﻮى
ﻳﯥ ﺷﻮﻧډه ﺗﻮره ﺷﻮې وه.د راﻏﻠﻮ ﻣﻴﻠﻤﻨﻮ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻛﻠﻪ ﻧﺎ ﻛﻠﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻏږ ﻛړ:
_ د واده واﻻ ﭼﻴﺮﺗﻪ دى ،را ﻳﯥ وﻟﻰ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﻳﯥ وګﻮرو.
رﻳﺪي ګﻞ ﺑﻪ ﭼﯥ داﻏږ واورﻳﺪه ،ﻟﻪ ﺷﺮﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﻚ ﺳﻮر ﺷﻮ ،ﭘﻪ ﺑﻴړه ﺑﻪ ﻳﯥ
ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭘﺮﻳښﻮد  .ﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ دﻛﻼ د ﻳﻮه ﻛﻨﺞ ﻧﻪ او ﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﺑﻞ ﻛﻨﺞ ﻧﻪ د
ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ داﺗڼ ﻧﻨﺪاره ﻛﻮﻟﻪ ،ﺧﻮ ﻧﮋدې ﻧﻪ ورﺗﻠﻠﻮ ځﻜﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺷﺮﻣﻴﺪه.
د واده ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ دوه ،درې ورځﯥ ښﻮوﻧځﻲ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻻړ ﻧﻪ ﺷﻮ ،ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻲ
ﻛﯥ ﺑﻪ ﻧﺎﺧﺒﺮه زده ﻛﻮﻧﻜﻮ دﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﭘﻮښﺘﻨﯥ ﻛﻮﻟﯥ :
_ دا رﻳﺪى ګﻞ وﻟﻰ ښﻮوﻧځﻲ ﺗﻪ ﻧﻪ راځﻲ؟
_ ﺧﺪاى دې ﺧﻴﺮ ﻛړي  ،رﻳﺪﻳګﻞ ﻧﺎروﻏﻪ ﻧﻪ وي
_ ﭘﺨﻮا ﺧﻮ ﻳﯥ ﻫﻴڅ ﻏﻴﺮﺣﺎﺿﺮي ﻧﻪ ﻛﻮﻟﻪ
ﺧﺒﺮو ټﻮﻟګﻴﻮاﻟﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﻨﺪا ووﻳﻞ:
_ﻧﺎروﻏﻪ ﻧﻪ دى  ،ښﻪ روغ ﺟﻮړ دى
_ ﻧﻮى واده ﻳﯥ ﻛړى ،ﭘﺮﻳږدى ﭼﯥ ﻳﻮ څﻮ ورځﻰ ﭘﻪ ﻛﻮرﺗﻴﺮې ﻛړي .
ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﻫﻢ د رﻳﺪى ګﻞ د واده ﭘﻪ اړه ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﯥ ﺗﺒﺼﺮې ﻛﻮﻟﯥ:
_ ﭘﻼر ﻳﯥ ښﻪ ﻛﺎر وﻧﻪ ﻛړ ﭼﯥ ﭘﻪ دوﻣﺮه ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﻛﯥ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ زوى ﺗﻪ
واده وﻛړ.

ﺧﭙﻠﻰ ﻛڅﻮړى څﺨﻪ ﻳﯥ وﭼﻪ ډوډۍ را ووﻳﺴﺘﻠﻪ اوددوﻛﺎﻧﺪار ﭘﻪ ﺗﻠﻪ ﻛﯥ

 -ﻫﺴﻰ ،زړه ﺗﻪ ﻣﯥ څﻪ ﻧﻪ ﻛﻴږى.

ﻳﯥ واﭼﻮﻟﻪ.

د واده د ورځﯥ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ رﻳﺪي ګﻞ ﺑﻴﺎ د ښﻮوﻧځﻰ ﭘﻪ ﻛﺎﻧﻴﺘﻦ ﻛﯥ ﻛﻠﻪ ﻫﻢ

دوﻛﺎﻧﺪار ﻫﻢ ﻧﻐﺪې ﭘﻴﺴﻰ ورﻛړى .رﻳﺪې ګﻠﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﻴﺐ ﻛﯥ ﻛﻴښﻮدﻟﯥ

څﻪ واﻧﻪ ﺧﻴﺴﺘﻞ .ﻳﻮازې ﺑﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ وراﻳﻪ د ﻧﻮرو ﻧﻨﺪاره ﻛﻮﻟﻪ  ،ﻛﻪ ﻛﻮم

او ﭘﻪ ډﻳﺮى ﺧﻮښﻰ ﻛﻮرﺗﻪ ﺳﺘﻮن ﺷﻮ.

ټﻮﻟګﻴﻮال ﺑﻪ څﻪ ورﻛړل و ﺑﻪ ﻳﯥ ﺧﻮړل او ﻛﻪ ﺑﻪ ﭼﺎ څﻪ ورﻧﻪ ﻛړل ﻫﻤﺪاﺳﯥ و

ﭘﻪ ﻛﻮرﻛﯥ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﺑﻜﺲ ﺧﻼص ﻛړ .دا ﭘﻴﺴﯥ ﻳﯥ ﻫﻢ د ﺧﭙﻠﻮﻫﻐﻮ ﭘﻴﺴﻮ

ﭼﯥ ﺷﻮﻧډى ﺑﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ ټﻮﻟګﻰ ﺗﻪ ﺳﺘﻮن ﺷﻮ.

ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﻛﻴښﻮدې ﭼﯥ ﭘﻼر ﻫﺮه ورځ ښﻮوﻧځﻰ ﺗﻪ د ﺗګ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ

د ﻫﺮې ﺟﻤﻌﻰ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ د ﻛﻠﻰ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﻟﻮﺑﯥ ﻛﻮﻟﯥ ﺧﻮ د واده د ورځﯥ

ورﻛﻮﻟﯥ .

ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ رﻳﺪګﻞ ﭼﺎدﺧﭙﻠﻮ ﻫﻤځﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ وﻧﻪ ﻟﻴﺪه.

ﻣﺎﺧﻮﺳﺘﻦ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻰ ﻛﻮټﻰ ﺗﻪ ﻻړ ،ﻧﺎوې ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ځﺎن ﻣﺮور ﻧﻴﻮﻟﻰ و .رﻳﺪى

ﻛﻪ ﻛﻮم ﭼﺎ ﺑﻪ د رﻳﺪى ګﻞ د ﻏﻴﺎﺑﺖ ﺧﺒﺮه وﻛړه ﻧﻮ ﺑﻞ ﺑﻪ ځﻮاب ﻛﯥ ورﺗﻪ

ګﻞ ﭼﯥ ﻫﺮڅﻮﻣﺮه د ﺧﻮﺷﺎﻣﻨﺪو ډﻛﻰ ﺧﺒﺮى ورﺗﻪ ﻛﻮﻟﯥ ﺧﻮ

وﻳﻞ:

ﺧﭙﻠﯥ ﻧﺎوې ځﻮاب ﻧﻪ ورﻛﻮﻟﻮ.

 -ﻫﻐﻪ اوس ټﻮﻟﻪ ورځ ﭘﻪ ﻛﻮر د ﺧﭙﻠﻰ ښځﻰ ﭘﻪ ﺧﻮاﻛﯥ ﻧﺎﺳﺖ وى ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ

ﻟﻪ ډﻳﺮﻋﺬرو زارﻳﻮ وروﺳﺘﻪ،ﻧﺎوې ورو ﭘﻪ ګﻴﻠﻪ ورﺗﻪ ووﻳﻞ:

ﻧﻪ ﺳړى ﺟﻮړ ﺷﻮى ،اوس ﻣﻮږ او ﺗﺎﺳﻮ ﺳﺮه ﻟﻮﺑﯥ ﻧﻪ ﻛﻮي.

 -ﺗﺎ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺳﺮه ﭘﻪ اوﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﻛﻮﻣﻪ وﻋﺪه ﻛړې وه ،ﻫﻐﻪ دى ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮره ﻧﻪ

د ﻫﻤځﻮﻟﻮ ﺳﺮه د رﻳﺪى ګﻞ ﻧﻪ ،ﻫﻐﻪ ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻟﻮﺑﯥ ځﻜﻪ ﭘﺎﺗﯥ وې ﭼﯥ

ﻛړه.

ﻫﻐﻪ اوس د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮﻳﻮ ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮﺳﺮه ﻟﻮﺑﻴﺪه ،دﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻻره ﻛﯥ ﻳﻮ ﻧﻮى

 -ﻛﻮﻣﻪ وﻋﺪه ﻳﺎدوې ؟

ارﻣﺎن راټﻮﻛﻴﺪﻟﻰ و ﭼﯥ د ﻻس ﺗﻪ راوړو ﭘﻪ ﻟټﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺷﭙﻪ او ورځ

 -ﻫﻐﻪ د ﺳﺮور زرو ﻏﺎړﻛۍ درﺗﻪ ﻳﺎدوم ،زﻣﺎ ټﻮﻟﯥ ﺧﻮرﻟڼﯥ دﺳﺮوزرو

ﺳﻮﭼﻮﻧﻪ ﻛﻮل .

ﻏﺎړﻛۍﻟﺮي او زه ﻳﯥ ﻧﻪ ﻟﺮم .

د ﺟﻤﻌﯥ د ورځﯥ رﺧﺼﺘﻲ وه  ،رﻳﺪى ګﻞ د وﻟﺴﻮاﻟﻰ ﭘﻪ ﺑﺎزار ﺗﻪ ﻻړ

 -ﺗﻪ ﻣﻪ ﺧﭙﻪ ﻛﻴږه ،زه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ وﻋﺪه اوس ﻫﻢ وﻻړ ﻳﻢ.

ﻛڅﻮړه ﭘﻪ ﻻس ﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻳﻮه دوﻛﺎن او ﻛﻠﻪ ﺑﻞ دوﻛﺎن ﺗﻪ ﺳﺮ ور ښﻜﺎره

 -ﻧﻮ ﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ راﺗﻪ واﺧﻠﻰ؟

ﻛﺎوه او ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏږﺑﻪ ﻳﯥ دوﻛﺎﻧﺪار ﺗﻪ داﺳﯥ وﻳﻞ:

 -ﻛﻪ د ﺧﺪاى رﺿﺎ وه ډﻳﺮ ژر.

 -ﻣﺎﻣﺎ ! وﭼﻪ ډوډۍ ﻧﻪ اﺧﻠﻰ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻻس ﻣﯥ وﭼﻪ ﻛړې،ډﻳﺮه ښﻪ ډوډۍ ده

د دې ﺧﺒﺮى ﺳﺮه ﺳﻢ ﻧﺎوې ﻣﺴﻜۍ ﺷﻮه او د رﻳﺪګﻞ ﻟﻪ ﻏﺎړى ﻳﯥ ﻏﺒﺮګ

 ،ﺧﻴﺮ دى ارزاﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ درﻛړم ،ﺗﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ ځﻞ وګﻮره! ﻛﻪ ﺧﻮښﻪ دې ﻧﻪ

ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺗﺎو ﻛړل.

ﺷﻮه ﺧﻴﺮ دى ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻣﻪ اﺧﻠﻪ .

ﺷﭙﻪ ﺗﻴﺮه ﺷﻮه ﺧﻮ د رﻳﺪى ګﻞ اﻧﺪﻳښﻨﻪ ﻧﻮره ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮه ځﻜﻪ ﭼﯥ د

ﺧﻮ دوﻛﺎﻧﺪاراﻧﻮﺑﻪ ﭼﺎ دﺳﺮﭘﻪ ښﻮروﻟﻮ او ﭼﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺗﺮوه ټﻨډه ﻳﻮازې د )

ښﻮوﻧځﻰ ﭘﻪ ﭘﻴﺴﻮ او ﻳﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘټﻪ د ﻛﻮر د وﭼﯥ ډؤډۍ ﭘﻪ ﺧﺮڅﻮﻟﻮ د ﺳﺮو

ﻧﻪ ( ځﻮاب ورﻛﺎوه .

زرو د ﻏﺎړﻛﻰ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻳﻮازې د ﺧﻮب ﻟﻴﺪل و

دﻳﻮ ﻟړ ﺳﺮګﺮداﻧﻴﻮ وروﺳﺘﻪ رﻳﺪي ګﻞ دوﻟﺴﻮاﻟۍ دﺑﺎزار ﭘﻪ ﻳﻮه ﻛﻨﺞ

ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴﺪه څﻪ وﻛړى ،ﭘﻪ ټﻮﻟګﻰ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻫﻤﺪې ﻓﻜﺮوﻧﻮ او ﺳﻮ ﭼﻮﻧﻮ ﻛﯥ

ﻛﯥ دوﭼﯥ ډوډۍ د ﺧﺮڅﻮﻟﻮ دوﻛﺎن ﭘﻴﺪا ﻛړ ﭘﻪ ﺑﻴﻪ ورﺳﺮه ﺟﻮړﺷﻮ .د

راﭘﻮرﺗﻪ ﻛﺎوه ،ﭘﻪ ﺣﻖ رﺳﻴﺪﻟﻰ و .اﷲ ) ج( دې ﻫﻐﻪ وﺑﺨښﻰ او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ
دې ﺧﺪاى اﺟﺮوﻧﻪ درﻛﻲ .وﻻړو ﺧﻠﻜﻮ ټﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏږ ووﻳﻞ :

اﻣﻴﻦ !....
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ﻟﻮﺑﻴﺪه او ښﻮوﻧځﻰ ﺗﻪ د ﺗګ راﺗګ ﭘﻪ ﻻره ﻛﯥ ﺑﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻓﻜﺮوﻧﻮ ﻛﯥ
ځﻨګﻴﺪه  ،ټﻮﻟګﻴﻮاﻟﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ وﻳﻞ:
 ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږو ﭼﯥ ﭘﻪ رﻳﺪﻳګﻞ ﺧﻮارﻛﻰ د واده ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ څﻪ ﺑﻼ راښﻜﺘﻪﺷﻮه ،ﻧﻪ د ﭘﺨﻮاﭘﻪ ﺷﺎن ﺧﺒﺮې ﻛﻮي اوﻧﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺳﺒﻘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻣﺰه ﺷﺘﻪ.
ﺧﻮ رﻳﺪى ګﻞ ﻫﻴڅﻜﻠﻪ د ﺧﭙﻞ زړه ﻏﻮټﻪ ﺑﻞ ﭼﺎﺗﻪ ﻧﻪ ﺳﭙړﻟﻪ .ﻳﻮازې ﭘﻪ دې
ﻫڅﻮ ﻛﯥ و ﭼﯥ څﻨګﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻰ ﻧﺎوې ﺳﺮه ﻛړې وﻋﺪه ﭘﻮره ﻛړى .ﭘﻪ ﻫﻤﺪي

ﺳﻨﻔﻜﺸﻦ ﻛﻴﺴﻪ

ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻮټﺮ
اﻧﺠﻨﻴﺮ وﺣﻴﺪ ﻧﻦ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﻧﻮرو ورځﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﺎوﺧﺘﻪ د ﻛﻮر ﺗﺮ ﻣﺦ ﺧﭙﻞ
ﻣﻮټﺮ ودراوه  ،ﻫﺎرﻧډ ﻳﯥ وﻛړ  .ﻣﻴﺮﻣﻦ ﻳﯥ دﺗﻞ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﻦ ﻫﻢ د ګﺮاج
دروازه ﺧﻼﺻﻪ ﻛړه اود ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺳﺘﻨﻴﺪوﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻫﻤﺪوﻣﺮه ووﻳﻞ :
_ ﻳﻮ ﺧﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږې  ،ﺳﻞ ځﻠﻪ ﻣﯥ درﺗﻪ وﻳﻠﻲ ﭼﯥ دا ﻧﺎوﺧﺘﻪ
ﻛﻮرﺗﻪ ﻣﻪ راځﻪ ﻣﻪ راځﻪ  .ﺧﻮ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږم ﭼﯥ ﺗﺎﺳﺮه ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻪ ژﺑﻪ ﺧﺒﺮې وﻛړو
...
اﻧﺠﻨﻴﺮ وﺣﻴﺪ ﭘﻮه ﺷﻮﭼﯥ ﭘﻪ ﻧﺎوﺧﺘﻪ راﺗګ ﻳﯥ ﻣﻴﺮﻣﻦ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ ده ﺧﻮ
ﻫﻴڅ ﻏږ ﻏﻮږ ﻳﯥ وﻧﻪ ﻛړ .ﻣﻮټﺮ ﻧﻪ راﻛﻮزﺷﻮ  ،دګﺮاج دروازه ﻳﯥ ﺑﻨﺪه ﻛړه،
ﻧﻴﻎ ﺧﭙﻠﯥ ﻛﻮټﯥ ﺗﻪ ﻻړ ،دﻳﻮې ﺷﻴﺒﯥ دﻣﯥ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ او ﻻﺳﻮﻧﻪ
ﻳﯥ ﭘﻪ ﺻﺎ ﺑﻮن وﻣﻴﻨځﻞ اوﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﭘﺎﻛﯥ ﺟﺎﻣﯥ واﻏﻮﺳﺘﯥ ځﻜﻪ ﭼﯥ ټﻮﻟﻪ
ورځ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻮټﺮ ﻛﯥ ﻛﺎر ﻛړى و .
ﻧﻦ ورځ ډﻳﺮ ﺳﺘړى ﺷﻮ ى و  ،ﻏﻮښﺘﻞ ﻳﯥ وﻳﺪه ﺷﻲ  .ﺧﻮ د ﻣﻴﺮﻣﻨﯥ ﻧﺎ
ﻛﺮاري ور ﭘﻪ زړه ﺷﻮه  ،ﻏږ ﻳﯥ ورﺗﻪ وﻛړ ،ﻣﻴﺮﻣﻦ ﻳﯥ راﻏﻠﻪ  ،ﭘﻪ ﻏﻮړه
ﻣﺎﻟۍ ﻳﯥ ورﺗﻪ ﻳﻮ څﻮ ﺧﺒﺮې وﻛړې ﺧﻮ ﻣﻴﺮﻣﻦ ﻳﯥ ﻫﻤﻐﺴﯥ ځﺎن ﻣﺮورﻧﻴﻮﻟﻰ
و او ځﻮاب ﻳﯥ ﻧﻪ ورﻛﺎوه  .اﻧﺠﻨﻴﺮ وﺣﻴﺪ ﻳﻮڅﻪ ﺟﺪي ﺷﻮ اوﺧﭙﻠﯥ ﺧﺒﺮې ﻳﯥ
داﺳﯥ ﭘﻴﻞ ﻛړې :
_ ﻣﻼﻣﺘﻪ ﻧﻪ ﻳﯥ ځﻜﻪ ﭘﻪ ﻛﻮر ﻛﯥ ﻧﺎﺳﺘﻪ ﻳﯥ  ،ﺧﺒﺮه ﻧﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ښﺎر ﻛﯥ
څﻪ ﺣﺎل دى  ،واﻳﻢ ښﺎر ﻧﻪ دى ﻏﻢ دى ﻏﻢ  .ﭘﻮره دوه ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﯥ ﻣﺨﻪ ډب وه

ﻫﻴﻠﻪ ﻳﯥ ﻫﺮې ﺧﻮاد ﭘﻴﺴﻮ د ﭘﻴﺪاﻛﻴﺪو ﻻرې ،ﭼﺎرى ﻟټﻮﻟﯥ.
د ورځﻮ ﻧﻪ ﻳﻮه روځ ﭼﯥ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻴﻮال د ﺟﻤﻌﻰ ﻟﻪ ﻟﻤﻮﻧځ ﻧﻪ راووﺗﻞ ﻳﻮه ﺗﻦ ﭘﺎ
م ﺷﻮ  .ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏږ ﻳﯥ ووﻳﻞ :
_ﺗﺎﺳﻮ ګﻮرى د ﭼﺎ ځﻨﺎزه ﻳﯥ راوړه ؟
ددې ﺧﺒﺮې ﺳﺮه ﺳﻢ ټﻮل ﻛﻠﻴﻮال وارﺧﻄﺎ ﺷﻮل ،ﻳﻮ ﭘﻪ ورو ﻏږ ووﻳﻞ :
_ ﺧﺪاﻳﻪ ﺧﻴﺮ ﻛړې  ،ځﻨﺎزه ﺑﻪ د ﭼﺎ د ﻛﻮر ﺗﺮ ﻣﺦ اﻳښﻮدل ﻛﻴږى!؟
ټﻮل ژرژر دځﻨﺎځﯥ ﭘﻪ ﻟﻮر ورﻏﻠﻞ ،ځﻨﺎزه ﻛﻴښﻮدل ﺷﻮ ،ﻳﻮ ﻛﻠﻴﻮال د ﻣړي
ﻟﻪ ﻣﺦ ﻧﻪ ورو څﺎدر ﭘﻮرﺗﻪ ﻛړ ،ﭘﻪ ﺣﻴﺮاﻧﻰ ﻳﯥ ﭼﻴﻐﻪ ﻛړه:
 آخ! دا ﺧﻮ رﻳﺪى ګﻞ دى!د رﻳﺪى ګﻞ ﭘﻼر ﭼﯥ دا ﻏږ واورﻳﺪه ،ﺳﭙﻴﻨﻰ ﻳﯥ وﺗښﺘﻴﺪى ،ﭘﻪ ټﻮل ﺑﺪن
ﻳﯥ ﻟړزا ﺷﺮوع ﺷﻮه ،ورو ﻳﯥ د ﻛﻼ دﻳﻮال ﺗﻪ ډډه وﻫﻠﻪ  ،ﻳﻮه ښﻪ ﺷﻴﺒﻪ ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﻧﻪ واو ﺑﻴﺎ ﻳﯥ دﻏﻮﺳﯥ ﻧﻪ ﭘﻪ ډك ﻏږووﻳﻞ :
_ وواﻳﯥ ! زﻣﺎ زوى ﭼﺎ وژﻟﻰ!؟
د ځﻨﺎزى ﺳﺮه د راﻏﻠﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ ﺗﻦ ﭘﻪ ﺧﻮاﺷﻴﻨﻲ ﻏږووﻳﻞ:
 ﭘﻼره! ﺳﺘﺎ زوى ﭼﺎ ﻧﻪ دى وژﻟﻰ ،ﻟﻪ ﻣﻮږ ﺳﺮه ﻳﯥ د وﻟﺴﻮاﻟﻰ ﭘﻪ ﺑﺎزار ﻛﯥد ورځﯥ ﭘﻪ  200اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ د ﺧټﻮ ﻣﺰدوري ﻛﻮﻟﻪ  ،د ﻻﻧﺪى ﻧﻪ ﻳﻮ ﺗﻦ ﻣﺰدور
ﺧښﺘﻰ وراﭼﻮﻟﻰ اورﻳﺪﻳګﻞ د ﺑﺎم ﭘﻪ ﺳﺮ ﻧﻴﻮﻟﻰ .ﻳﻮ ه ﺧښﺘﻪ ﻳﯥ ﻻس ﺗﻪ
ﭘﻮره وﻧﻪ رﺳﻴﺪه ،رﻳﺪي ګﻞ ﻫڅﻪ ﻛﻮﻟﻪ ﭼﯥ وﻳﯥ ﻧﻴﺴﻲ ﺧﻮ ﻫڅﻪ ﻳﯥ ﻧﺎﻛﺎﻣﻪ
ﺷﻮه او ﺧﻮارﻛﻰ د ﺑﺎم ﻟﻪ ﺳﺮه ﻻﻧﺪې ﭘﻪ ځﻤﻜﻪ راوﻟﻮﻳﺪه ،څﻮ ﭼﯥ ﻣﻮږ

ﻛړ ،د ﻣﺎﺷﻴﻦ ﭘﻪ څﻮ ﭘﺮزو ﻳﯥ ګﻮﺗﯥ ووﻫﻠﯥ ﭼﯥ ښﻪ ډاډه ﺷﻮ ﻧﻮ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺧﭙﻠﯥ

اودﻣﻮټﺮو ﭘﻪ ﻳﻮ ﻟﻮي ﻛﺘﺎر ﻛﯥ راګﻴﺮ وم ،ﻣﻮټﺮ ﻣﯥ ﻧﻪ ﺷﺎﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ ﺷﻮ او ﻧﻪ

ﻛﻮټﯥ ﺗﻪ ﻻړ  .د ﺳﺒﺎﻧﺎري دﺧﻮړﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ دﻓﺘﺮ ﺗﻪ د ﺗګ ﺗﻴﺎرى وﻧﻴﻮ .

ﻣﺨﻜﯥ  ،دﻧﺎﭼﺎرۍ ﻧﻪ راﺑﺎﻧﺪې ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﺷﻮ.

ﺧﭙﻞ ﻣﻮټﺮﻳﯥ د ګﺮاج ﻧﻪ راووﻳﺴﺘﻠﻮ .ﺑﻬﺮ ﻳﯥ ودروﻟﻮ ،ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ دﺧﭙﻞ

ددې ﺧﺒﺮې ﺳﺮه ﺳﻢ ﻳﯥ  ،ﻣﻴﺮﻣﻦ ﭘﻪ دې ﺑﺎوري ﺷﻮه ﭼﯥ ﻣﻴړه ﻳﯥ ﺑﺎﻧﯥ ﻧﻪ

ﻣﻮﺗﺮ ﻧﻪ ګﺮ د ﭼﺎ ﭘﻴﺮه ﺗﺎوراﺗﺎو ﺷﻮ ،ﺑﻴﺮﺗﻬﻤﻮټﺮ ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ  ،ﺷټﺮﻧګ ﺗﻪ

ﻛﻮي ﻧﻮ ورو ﻳﯥ ووﻳﻞ :

ﻛﻴﻨﺎﺳﺖ  ،ﻣﻮټﺮ ﻳﯥ ﭼﺎﻻن ﻛړ او د ښﺎر ﭘﻪ روان ﺷﻮ .

_ ددې ﺳﭙﻴﺮه ښﺎر ﻧﻪ ﺑﻪ اﺧﻴﺮ څﻪ ﺟﻮړﻳږي  ،ﻫﺮ څﻮك ﻫﻤﺪا ﺧﺒﺮه ﻛﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ

ﭘﻪ ﺗﻠﻮ ﺗﻠﻮ ﻛﻰ د ښﺎر ﻣﺮﻛﺰى واټ ﺗﻪ ورﺳﻴﺪ .ﺷﻴﺒﻪ ﻧﻪ وه ﺗﻴﺮه ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د

ښﺎر ﻛﯥ ګڼﻪ ګﻮڼﻪ ده  ،ﭘﻪ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ واټﻮﻧﻪ ﺑﻨﺪ وي ﺧﻮ ﻫﻴڅﻮك ﻧﻪ

ﻧﻮرو ورځﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻣﻮټﺮو ﭘﻪ اوږده ﻛﺘﺎر ﻛﯥ داﺳﻰ را ګﻴﺮ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻧﻪ

ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﻏﻢ ﻳﯥ وﺧﻮري .

ﺷﺎﺗﻪ او ﻧﻪ ﻣﺨﻜﻰ ﺗﻠﻠﻰ ﺷﻮ.

_ ﻫﻤﺪې ﺳﺘﻮﻧﺰې ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﻢ ﺧﻮب وړى دى  ،ﺷﭙﻪ اوورځ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې

اﻧﺠﻨﻴﺮ وﺣﻴﺪ د ځﺎن ﺳﺮه ﭘﺮﻳﻜړه وﻛړه ﭼﯥ ﻫﻤﺪا ﻳﯥ د ﺧﭙﻠﻮ اوږ دو

اﻧﺪﻳښﻨﻪ ﻛﯥ ﻳﻢ  ،څﻪ ﺑﺎﻳﺪوﺷﻲ ﭼﯥ ددې ﻏﻢ ﻧﻪ زﻣﻮږ ښﺎرﻳﺎن ﺧﻼﺻﻰ

ﻫﻠﻮ ځﻠﻮ اوﺗﺠﺮﺑﻰ دﭘﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻣﻨﺎﺳﺐ وﺧﺖ دى.

وﻣﻮﻣﻲ ،ځﻜﻪ ښﺎر وړوﻛﻰ دى او ﻣﻮټﺮې د ﻳﻮې ورځﯥ ﻧﻪ ﺑﻠﯥ زﻳﺎﺗﻴږي .

د ﻣﻮټﺮ ددروازې ﻧﻪ ﻳﯥ ﺳﺮ ﺑﻬﺮ ﻛړ ،ﺷﺎ اوﻣﺨﻪ ﻳﯥ ښﻪ ﭘﻪ ځﻴﺮ ځﻴﺮ وﻛﺘﻞ ،

_ دﭘﻴښﯥ ﻧﻪ ﺗﻴښﺘﻪ ﻧﻪ ﺷﺘﻪ  ،ځﺎن ﻧﻪ ﺟﻬﺎن ﻏﻤﻰ ﻣﻪ ﺟﻮړوه  ،دښﺎر

وروﻳﯥ دﺧﭙﻞ ﻣﻮټﺮ ځﺎﻧګړې ﺑټﻨﻪ ووﻫﻠﻪ ،ﻣﻮټﺮ ځﺎى ﭘﻪ ځﺎى ﻫﻮا ﺗﻪ ﭘﻪ

واﻛﺪاران ﻧﻮر څﻮك دي  ،ﻫﻐﻮي ﭘﻮه ﺷﻪ اوﻛﺎر ﻳﯥ .

ﺟګﻴﺪوﺷﻮ ،ﭼﯥ ﻛﻠﻪ دځﻤﻜﻰ ﻧﻪ درې څﻠﻮر ګﺰه ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ ،ﺑﻞ ﺑټﻨﻪ ﻳﯥ

اﻧﺠﻨﻴﺮ وﺣﻴﺪ ﻣﺴﻜﻰ ﺷﻮ او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ووﻳﻞ :

ووﻫﻠﻪ ،ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ دﻣﻮټﺮ دواړو ﺧﻮاو ﺗﻪ د اﻟﻮﺗﻜﻰ ﭘﻪ ﺷﺎن دوه وزرى

_ ﻫﻮ ،دا ﺳﻤﻪ ده ﭼﯥ واﻛﺪاران ﻳﯥ ﻧﻮر څﻮك دي ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮږ ﻫﻢ دﺧﭙﻠﻮ

وﻏﻮړﻳﺪې .د اﻧﺠﻨﻴﺮ وﺣﻴﺪ ﻣﻮټﺮ ﭘﻪ ﻫﻮا ﻛﯥ د اﻟﻮﺗﻜﯥ ﭘﻪ څﻴﺮ ﭘﻪ اﻟﻮﺗﻮﺷﻮ.

ﻫﻴﻮادواﻟﻮ ﺧﺪﻣﺖ ﻓﺮض دى  ،ﻛﻪ د ﺧﺪاى رﺿﺎ وه ډﻳﺮ ژر ﺑﻪ ﻳﻮ ښﻪ ﺧﺒﺮ

ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰى واټ ﻛﯥ ټﻮل ﺧﻠﻚ ﻟﻪ ﺣﻴﺮﺗﻪ ورﺗﻪ ګﻮﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﺎښ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل

واورې

او اﻧﺠﻨﻴﺮ وﺣﻴﺪ ﻫﻢ ﻟﻪ ډﻳﺮې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟۍ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻮ ﻛﯥ ﻧﻪ ځﺎﻳﺪه .

ﻣﻴﺮﻣﻦ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺣﻴﺮاﻧۍ وﭘﻮښﺘﻞ  :د څﻪ ﺷﻲ ﺧﺒﺮ ؟

ﺧﭙﻠﻪ اﺧﺘﺮاع ﻳﯥ دﺧﭙﻠﻮ ﻫﻴﻮادواﻟﻮ د ﺳﺘﻮﻧﺰو د ﺣﻞ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺳﺘﺮه ﻻس ﺗﻪ

وﺣﻴﺪ ووﻳﻞ :

راوړﻧﻪ ګڼﻠﻪ  ،ﻣﻮټﺮ ﭘﻪ ﻫﻮا ﻛﯥ روان واو اﻧﺠﻨﻴﺮ وﺣﻴﺪ د ﺧﭙﻞ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب

_ اوس ﻳﯥ ﻧﻪ درﺗﻪ واﻳﻢ  ،ﺳﺒﺎ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮه ﺷﯥ

زﻳﺮى د ﻻس ﭘﻪ ښﻮروﻟﻮ د ځﻤﻜﻰ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ.

ددې ﺧﺒﺮې ﺳﺮه ﺳﻢ اﻧﺠﻨﻴﺮ وﺣﻴﺪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑړﺳﺘﻦ ﭘﻪ ځﺎن راﻛﺶ ﻛړه  ،د ﺧﭙﻠﻮ

ﭘﻪ ﻫﻮا ﻛﻲ دﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻮټﺮ ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ،د ښﺎر ﭘﻪ اﻣﻨﻴﺘﻰ ځﻮاﻛﻮﻧﻮ ﻛﯥ د ﺳﺘﺮ

ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺪر ﻛﯥ ﻻﻫﻮﺷﻮ ،ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ډﻳﺮ ﺳﺘړى و  ،ﺧﻮﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺧﻮب

ﺧﻄﺮ د ګﻮاښ زﻧګﻮﻧﻪ وﺷﺮﻧګﻴﺪل  .د ځﻤﻜﻨﻴﻮ اوﻫﻮا ﻳﯥ ﻗﻮ او ﺗﺮ ﻣﻨځ

ﭘﺮې ﺧﭙﻠﯥ وزرې وﻧﻪ ﻏﻮړوﻟﯥ  ،ټﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ وﻳښﻪ ﺗﻴﺮه ﻛړه .دﺳﻬﺎر

دﻣﺨﺎﺑﺮو ﻟﻪ ﻻرى د ﺗﻴﺎرﺳﻰ اﻣﺮوﻧﻪ ﺻﺎدر ﺷﻮل .د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻮړ ﭘﻮړى

ﻟﻤﺎﻧځﻪ د اذان ﺳﺮه ﺳﻢ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ ګﺮاج ﺗﻪ ﻻړ د ﺧﭙﻞ ﻣﻮټﺮ دروازه ﻳﯥ

ﭼﺎرواﻛﻰ ﭘﻪ ډﻳﺮى ﭼټﻜﻰ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ اﺻﻠﻰ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﺑﻰ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮل .څﻮك ﭘﻪ

ﺧﻼﺻﻪ ﻛړه  ،ﻳﻮڅﻮ ﺑټﻨﯥ ﻳﯥ ښﻜﺘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛړې  ،ﺑﻴﺎ ﻳﯥ دﻣﻮټﺮ ﺑﺎﻧټ ﭘﻮرﺗﻪ

ﻳﻮه زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ او څﻮك ﭘﻪ ﺑﻠﻪ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ ﻛﯥ ﻧﻨﻮﺗﻞ .

ﻫﻐﻪ اوس ﺷﭙﻴﻠۍ ﻧﻪ ﺷﻲ وﻫﻠﻰ
د ﺳﭙﻴﻦ ﻏﺮه د ﻟﻤﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﻨﻮ ورﺷﻮ ګﺎﻧﻮ ﻛﯥ د ﺧﺮوﻟﻮ ،ﻣﺨﻜﻜﻮ او ﻛﺴﺘﺮي
ګﻠﻮﻧﻮ ﻟﻮى ،ﻟﻮى ټﻠﻮﻧﻪ ﻟﻴﺪل ﻛﻴږي ﭼﯥ ﺧﻮږ ﺑﻮي ﻳﯥ د ﭘﺴﺮﻟﻲ
دﻣﺴﺘﻮوږوﻣﻮ ﭘﻪ څﭙﻮ ﻛﯥ ﻟﺮې ﻟﺮي ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﺗﻪ رﺳﻴږي.
د ګﻮدر د ﻛﻠﻲ ﺗﻨﻜﻲ ځﻮان )) ﺷﻴﻨﻮ(( ﻫﺮه ورځ د ﻫﻤﺪې ورﺷﻮ ﭘﻪ زړه
راښﻜﻮﻧﻜﯥ ﻫﻮا ﻛﯥ ﺧﭙﻠﻪ رﻣﻪ څﺮوﻟﻪ او د ﺧﭙﻠﯥ ﺷﭙﻴﻠۍ ﭘﻪ ﺧﻮږ و ﻧﻐﻤﻮ ﺑﻪ
ﻳﯥ د دې ورﺷﻮ ﻛﺎڼﻲ او ﺑﻮټﻲ ﺗﺨڼﻮل .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﯥ ﺷﭙﻴﻠۍ د ﻧﻐﻤﯥ ﭘﻴﻞ
ﭘﻪ دې ټﭙﻪ ﻛﺎوه:
ﺳــــــﭙﻮږﻣۍ ﻛــــــــړﻧګ وﻫﻪ راﺧﻴﮋه
ﺟﺎﻧﺎن د ګﻠﻮ ﻟﻮ ﻛﻮي ګﻮﺗﯥ رﻳﺒﻴﻨﻪ
د ﺷﻴﻨﻮ د ﺷﭙﻴﻠۍ ﺟﺎدو ﻳﯥ ﻏږ د ګﻮدر د ﻛﻠﻲ د ډﻳﺮو ﭘﻴﻐﻠﻮ ﭘﻪ زړوﻧﻮ ﻛﯥ د
ﺷﻴﻨﻮ دﻟﻴﺪﻟﻮ ﺗﻠﻮﺳﯥ ﭘﺎروﻟﯥ وي ﺧﻮ ﺷﻴﻨﻮ د اﻧځﺮګﻞ ؤ .ﭘﻪ رڼﺎ ورځ ﭼﺎ ﻧﻪ
ﺷﻮ ﻟﻴﺪاى .ﺳﻬﺎرﺑﻪ ﻟﻤﺮ ﻻ څﻴړه ﻧﻪ وه وﻫﻠﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ د ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ
رﻣﻪ څړ ځﺎى ﺗﻪ ﺑﻴﻮﻟﻪ او د ﻣﺎښﺎم ﭘﻪ ﺗﻮره ﻟړه ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻛﻠﻲ ﺗﻪ
راوﺳﺘﻠﻪ.
ﻧﻦ ورځ د ﻧﻮرو ورځﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻧﻪ وه .ﻟﻤﺮ ﺳﺘﺮګﻪ ﻻ د ﺳﭙﻴﻦ ﻏﺮ ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻪ
ﻣﻮرګﻪ ﻫﺴﻜﻪ وﻻړه وه اوورو ،ورو ﻳﯥ ﻣﺨﻪ ښﯥ ﺗﻪ ځﺎن ﺗﻴﺎر اوه ﭼﯥ د
ﭘﺴﺮﻟﻲ ﺗﺎﻧﺪو ﻟﻨګﻮ ﺷﻮﻳﻮ ﻣﻴږو او د ﻫﻐﻮ ﺗﻨﻜﻴﻮ ګﻼﻟﻴﻮ ورﻛﻴﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
رﻣﺒﺎړو د ګﻮدر ﻛﻠﻰ ﭘﻪ ﺳﺮ واﺧﻴﺴﺖ.
ﻛﻠﻴﻮال ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘټﻴﻮ او ﻛﺮوﻧﺪو ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﺎروﻧﻮ ﺑﻮﺧﺖ وو ﻫﺮ څﻪ ﻳﯥ
ﭘﻪ ځﺎى ﭘﺮﻳښﻮدل او ﭘﻪ ﺷﻨﻪ ﻣﻨډه ﻳﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻛﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ورﺳﻮل ﭼﯥ
وري او ﻣﻴږې ﻳﯥ ﺳﺮه ګډﻧﻪ ﺷﻲ ﭘﻪ ﺗﻠﻮ ﺗﻠﻮ ﻛﯥ ﻳﻮ ﺗﻦ ﻛﻠﻴﻮال ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه
داﺳﯥ ﻏﻮرﻳﺪه
_ ﻳﺮه! ﺷﻴﻨﻮ ﻫﻢ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﺷﭙﻨﻲ ﻛﻮي ،ﭘﻪ رڼﺎ ورځ ﻳﯥ رﻣﻪ ﻛﻮر ﺗﻪ راوﺳﺘﻪ ،څﻪ
وړﻳﺎ ﺧﻮ ﻳﯥ راﺗﻪ ﻧﻪ ﭘﻴﺎﻳﻲ ،د ﻣﺎل ﭘﻪ ﺳﺮ دوه ﻣﻨﻪ ﻏﻠﻪ ورﻛﻮو ،ﻛﻪ ﺑﻠﻪ ورځ

ددﻓﺎع د وزارت د ﻟﻮي درﺳﺘﻴﺰوال ﻟﻪ ﺧﻮا ﻫﻮاﻳﻰ او ځﻤﻜﻨﻴﻮ ﻗﻮاو د
ﭼټﻚ ﻏﺒﺮګﻮن ﻗﻄﻌﻮ ﺗﻪ ،وروﺳﺘﻰ او ﻗﺎﻃﻊ اﻣﺮ داﺳﻰ ﺻﺎدر ﺷﻮ:
_ د ښﺎر ﻣﺮﻛﺰى واټ ﭼﯥ د ﺳﺘﺮو دوﻟﺘﻲ ﭼﺎرواﻛﻮ د اوﺳﻴﺪوځﺎى دى،
دﺳﺘﺮ ﺗﺮورﺳﺘﻰ ﺧﻄﺮ ﻧﺎك ﺑﺮﻳﺪﻻﻧﺪې راﻏﻠﻰ دى .د دﻓﺎع وزرات ﺣﻜﻢ
ﻛﻮى ﭼﯥ ﻧﻮﻣﻮړى ﻫﻮاﻳﻲ ﻣﻮټﺮدې  ،د ځﻤﻜﻨﻴﻮ او ﻫﻮاﻳﯥ ﻗﻮاو د ﺗﺸﺮﻳﻚ
ﻣﺴﺎﻋﻰ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﯥ ډﻳﺮ ژر ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوړل ﺷﻰ.
د ﺣﻜﻢ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﻴﺒﻪ ﻛﯥ د ښﺎر ﺷﻴﻦ اﺳﻤﺎن ﻟﻪ ﺟﻨګﻰ اﻟﻮﺗﻜﻮ ډك ﺷﻮ
او د ځﻤﻜﻰ ﭘﺮ ﻣﺦ د داﻓﻊ ﻫﻮا اوږده ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ دﻣﺮﻛﺰى واټ ﭘﻪ ﺳﺮ د ګﺮځﻨﺪه
ﻣﻮټﺮ ﭘﻪ ﻟﻮر ﺗﻮﺟﻴﻪ ﺷﻮل او دﺳﺘﺮګﻮﭘﻪ رپ ﻛﯥ د اﻧﺠﻨﻴﺮ وﺣﻴﺪ ﻫﻮاﻳﻲ
ﻣﻮټﺮ ﭘﻪ ﻫﻮا ﻛﯥ د اورﭘﻪ ﻏﻮﻧډ ﺳﻜﻪ ﺑﺪل ﺷﻮ.
د ﻛﺎﺑﻞ ښﺎر _ ﺧﻴﺮ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﯧﻨﻪ
27-12-2005

_ ﺧﺪاى ﺧﺒﺮ ﻛﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ....

ﻳﯥ د وﺧﺘﻪ راوﺳﺘﻠﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻳﻮو ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺎﻟﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻛﻮم ﺑﻞ ﺷﭙﻮن

ﺑﻞ ﺑﻪ ﭘﺮې ﻏږ ﻛړ:

وﻧﻴﺴﻮ ....

_ ﻛﻪ ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ ،ﭘﻪ دې ژوﻧﺪ ﻳﯥ څﻪ .ﻟﻪ دﻳﻨﻪ ورﺗﻪ ﻣﺮګ ښﻪ و.....

ﻧﻦ ﻣﺎزدﻳګﺮ د ﺷﻴﻨﻮ ﭘﻼر ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ دﺧﭙﻞ ﻛﻠﻲ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻛﯥ ﺧﭙﻞ زوى ﺗﻪ

ﺑﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ وﻳﻞ :

ﻏﺎښﻮﻧﻪ ﭼﻴﭽﻞ او د ﻫﻐﻪ د راﺗﻠﻮ ﻻره ﻳﯥ څﺎرﻟﻪ

_ ﻣﺎ ﺳﺮه دا ﺳﻮدا ده ﭼﯥ ﺧﻮار ﻛﯥ ﺑﻪ ډوډۍ څﻨګﻪ ﺧﻮري؟

د ﻣﺎښﺎم ﺗﻴﺎره ﺷﻴﺒﻪ ﭘﻪ ﺷﻴﺒﻪ د ځﻤﻜﯥ ﭘﺮﻣﺦ ﺧﻮرﻳﺪه ﺧﻮ د ﺷﻴﻨﻮ درك ﻧﻪ و .د

ﺑﻞ ﺑﻪ د ﻟﺮې ﻧﻪ راﻏږ ﻛړ:

ﺷﻴﻨﻮ ﻛﻮرﻧۍ ډﻳﺮه وارﺧﻄﺎ وه  .ټﻮل د ﺧﭙﻠﯥ ﻛﻼ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻛﯥ وﻻړ وو ﭼﺎ ﻳﻮه

_ ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ ﻳﯥ ﻣﻮر او ﭘﻼر ژوﻧﺪى وي ﺧﻮ ﻳﻮه ګﺬاره ﺑﻪ ﻳﯥ وﺷﻲ ﺧﻮ ﻛﻪ

ﻻره او ﭼﺎ ﺑﻠﻪ ﻻره څﺎرﻟﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ﻧﺎڅﺎﭘﻪ ﻏږ ﺷﻮ:

ﺧﺪاى ﻣﻪ ﻛړه ﺳﺒﺎ ﻳﯥ ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻧﻪ وي د ﺧﻮار ﻛﻲ ژوﻧﺪ ﺑﻪ ډﻳﺮ ﺗﺮﻳﺦ

_ ﻫﻐﻪ دې ﺷﻴﻨﻮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺷﺎ راوړ ....دا ﺧﻮ ټﻮل ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﺳﻮر دى .....واى

ﺷﻲ.....

ﺧﺪاﻳﻪ! د دۀ ﺧﻮ دواړه ﺧﭙړې ﭘﻪ ﻣړوﻧﺪ ﻛﯥ ﻧﺸﺘﻪ  ....وﻳﺮ او ﻛﻮﻛﯥ ﺷﺮوع

دا ډول ډﻳﺮې ﭘﻮښﺘﻨﻰ د ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺳﺮه ﭘﻴﺪا ﺷﻮې وي ﺧﻮ ﻫﻴﭽﺎ ﻳﯥ ځﻮا ب ﻧﻪ

ﺷﻮې.... .

ﺷﻮ ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ.

ﻣﻮر ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﭘﻪ وﻫﻠﻮ ،وﻫﻠﻮ ﺗﻚ ﺷﻴﻦ ﻛړ ،ﺧﻮﻳﻨﺪو ﻳﯥ ﭘﻪ ژړا ژړا ﻛﯥ

ﺷﻴﻨﻮ د څﻪ ﻧﺎ څﻪ درﻳﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻋﻼج ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻛﻮر ﺗﻪ راﻏﻰ ،ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﭼﯥ

ﺧﭙﻞ ﻛﻮڅۍ ﻛﻮڅۍ وﻳښﺘﻪ راوﺷﻜﻮل ...

ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ډﻟﯥ ډﻟﯥ د ﻫﻐﻪ ﺳﺘړى ﻣﻪ ﺷﻲ ﺗﻪ ورﻏﻠﻞ .ﺷﻴﻨﻮ ﺑﻪ ﭼﯥ د ﻫﺮ ﭼﺎ ﺳﺮه

ﭘﻼر او وروڼﻮ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ د ﻻﺳﻪ ورﻧﻪ ﻛړ .ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﺑﯥ ﭘﻪ ﻛټ ﻛﯥ

روﻏﺒړ ﻛﺎوه ﻧﻮ ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﺧﻨﺪا ﻧﻪ ډﻛﻪ وه ﺗﺎ ﺑﻪ وﻳﻞ ﭼﯥ د ﺷﻴﻨﻮ ﺑﻪ ګﻮﻧﺪې

ﻛﻠﻨﻴﻚ ﺗﻪ ور ﺳﺎوه .د وﻳﻨﯥ د ﺑﻨﺪﻳﺪو ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﻮره ﺷﭙﻪ ﭘﻪ ﻣﻮټﺮ

ﻧﻮك ﺗﻪ ﻫﻢ ﺿﺮر ﻧﻪ وي رﺳﯧﺪﻟﻰ .ﺷﻴﻨﻮ د ټﻮﻟﻮ ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻛﯥ د ﭼﺎ ﻳﻮ

ﻛﯥ د ﺟﻼل آﺑﺎد د ښﺎر ﻟﻮى روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ورﺳﺎوه.

ډك ګﻴﻼس ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ دوو ﺑﯥ ﺧﭙړو ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻛﯥ د اﻣﺒﻮر ﭘﻪ څﻴﺮ وﻧﻴﻮه او ﭘﻪ

ﺳﻬﺎر ﭼﯥ ﻛﻠﻴﻮال را ﭘﺎڅﻴﺪل او ﻏﻮښﺘﻞ ﻳﯥ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻴږې د ﺷﻴﻨﻮ د رﻣﯥ

ﺧﻮﻧﺪ ﺧﻮﻧﺪﻳﯥ څﻮ ﻏړﭘﻮﻧﻪ ﺗﺮﻳﻨﻪ وﻛړه

ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﻛړي ﻧﻮ ټﻮل ﺧﺒﺮ ﺷﻮل ﭼﯥ ﺷﻴﻨﻮ د ﻏﻮﻧډۍ ﭘﻪ ﻟﻤﻨﻪ ﻛﯥ د ﺗﺮ ﻣﻮز

ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺣﯧﺮان درﻳﺎن ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ وﻛﺘﻞ او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ د ځﺎن ﺳﺮه ﭘټﯥ ﭘټﯥ ﺗﻮﺑﯥ

د ﺳﺮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻛﻮم ﻧﺎﭘﻴﮋﻧﺪل ﺷﻮى ﺷﻲ ﭘﻴﺪا ﻛړى و ،د ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﻳﯥ ځﺎن

ووﻳﺴﺘﻲ .ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﯥ ﻳﻮه ﺳﭙﻦ ږﻳﺮي ﻏږ ﻛړ:

ﻣﺸﻐﻮﻻوه ﭼﯥ ﻳﻮ ﻧﺎڅﺎﭘﻪ ﭘﺮې ﭼﺎودﻟﻰ او د ﺷﻴﻨﻮ دواړه ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ

_ ﺷﻴﻨﻮ وراره ! زه ﻓﻜﺮ ﻛﻮم  ،ﭼﯥ زﻣﻮږ ﻻﺳﻮﻧﻪ او ﭘښﯥ زﻣﻮﻧږ ﻧﻪ دى ،دا د

ﻣړوﻧﺪو ﻛﯥ ﺗﺮﯦﻨﻪ وړي دي .ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ ځﺎى ﻛﯥ ﺑﯥ ﺳﺪه ﭘﻮرت و  .د ﺧﺪاى

ﺧﺎرﺟﻴﺎﻧﻮ دي د ﺧﺎرﺟﻴﺎﻧﻮ !

)ج( رﺣﻢ و ﭼﯥ د ﺑﺮ ﻛﻠﻲ ﺳﺪو ﭘﺮې را ﭘﻴښ ﺷﻮى و اوﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺷﺎ

ﺧﻠﻜﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ وﻛﺘﻞ ﺧﻮ د ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮي ﻛﺎ ﻛﺎ ﭘﻪ ﺧﺒﺮه ﭘﻮه ﻧﻪ ﺷﻮل

ﻛﻠﻲ ﺗﻪ رارﺳﻮﻟﻰ دي.

ﺷﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺣﻴﺮاﻧۍ وﭘﻮښﺘﻞ  :ﻛﺎ ﻛﺎ ﭘﻪ ﻣﻘﺼﺪدې ﭘﻮه ﻧﻪ ﺷﻮم ؟

د دې ﺧﺒﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﺮﻳﺪو د ﻛﻠﻲ ﺟﻮﻣﺎﺗﻮﻧﻪ ،دﻳﺮې او ژرﻧﺪې ښﯥ ﺗﻮدې ﺷﻮې،

ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮي ووﻳﻞ  :ﻣﻄﻠﺐ ﻣﯥ دادى وراره ! ﭘﻪ ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﻻﺳﻮﻧﻪ

ﭼﺎ ﺑﻪ وﻳﻞ:

ﭘﺮې ﺷﻮي ﻫﻐﻪ ﻫﻢ زﻣﻮږ ﺧﭙﻞ ﻧﻪ دي  ،ﻫﻤﺪې ﺧﺎرﺟﻴﺎﻧﻮ راﻟﻴږﻟﻲ  ،ددې

_ ﻳﺮه د ﺷﻴﻨﻮ ښﻪ ځﻮاﻧﻲ وه ،ﻻړه ﺧﺎورې اﻳﺮې ﺷﻮه.

ﭼﺎ ﺑﻪ ﻳﻮ څﻪ وﻳﻞ او ﭼﺎ ﺑﻪ ﺑﻞ څﻪ ،ﻫﺮ ﭼﺎ ﭼﯥ ﻫﺮ څﻪ وﻳﻞ دا د ﻫﻐﻮي ﻛﺎرو،

ﻣﻌﻨﻰ داده ﭼﯥ ﻳﻮځﻞ زﻣﻮږ ﻻﺳﻮﻧﻪ او ﭘښﯥ راﻧﻪ ﻏﻮڅﻮي او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ د

ﺧﻮ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺷﻴﻨﻮ د ډﻳﺮې ﺧﻮﺷﺤﺎﻟۍ ﻧﻪ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻮ ﻛﯥ ﻧﻪ ځﺎﻳﺪه او د ﺧﻠﻜﻮ د

ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻮ ﻧﻪ راﺗﻪ ﺟﻮړه وي .ﻛﺎﺷﻜﯥ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻫﻢ ﻛﻮﻣﯥ ﻣﻮﺳﺴﯥ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ

ﺧﺒﺮو ﭘﻪ ځﻮاب ﻛﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ د ځﺎن ﺳﺮه داﺳﯥ ټﭙﻪ زﻣﺰﻣﻪ ﻛﻮﻟﻪ:

واى ﭼﻰ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﺧﭙړې ﻳﯥ درﺗﻪ اﻳښﯥ واى

ﺧﻠﻚ ﺑﻪ ﻫﺮ څﻪ ،ﻫﺮ څﻪ واﻳﻲ

ﺷﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﻣﺴﻜﺎ ووﻳﻞ :ﻛﺎﻛﺎ! ﺧﭙﻠﻪ وﺳﻪ ﻣﯥ وﻛړه  ،د څﻮ ﻣﻮﺳﺴﻮ دروازې

ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﻣﻪ دﭼﺎ ﻣﻨﻪ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻣﻨﻤﻪ

ﻣﯥ وټﻜﻮﻟﯥ ﺧﻮ ﻫﻐﻮي راﺗﻪ ﻳﻮازې ﻫﻤﺪا ﺧﺒﺮه ﻛﻮﻟﻪ  ،ﻣﻮږ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﺷﻴﻨﻮ ﻛﻮژدن وﺷﻮه ﻧﻮ ﺧﭙﻞ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ژوﻧﺪ ﺗﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ اﻣﻴﺪواره

ﻛﯥ دا ﻛﺎر ﻧﻪ ﺷﻮ ﻛﻮﻟﻰ

ﺷﻮ .ﺗﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ وﻳﻞ:

ﺷﭙﯥ او ورځﯥ ﺗﻴﺮﻳﺪي ،د ﺧﺪاى ﺷﺎن و  ،ﺷﻴﻨﻮ ﺧﭙﻞ ځﺎن ﻣﻌﻴﻮب ﻧﻪ ګﺎڼﻪ.

_ زه ﺑﺎﻳﺪ د ﻧﻮرو د اوږو ﺑﺎر ﻧﻪ ﺷﻢ .زه ﺑﺎﻳﺪ ځﺎﻧﺘﻪ ﻳﻮ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎر ﭘﻴﺪا ﻛړم.

ﺗﻞ ﺑﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻤځﻮﻟﻮ ﭘﻪ ډﻟﻪ ﻛﯥ ﻧﺎﺳﺖ و او ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻳﯥ ﻫﻢ ﻳﻮازې ﻧﻪ

....

ﭘﺮﻳښﻮده ﻛﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻛﺮوﻧﺪې ﺗﻪ ﺗﻠﻮاو ﭘﻪ اوږه ﺑﻪ ﻳﯥ ﻳﻮه او ﭘﻪ څﻨګ ﻛﯥ ﺑﻪ

ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻟټﻪ او اﻣﻴﺪ ﺷﻴﻨﻮ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ د ګﻮدر د ﻛﻠﻲ ،ﻣﻴږې ﭘﻪ ﺷﭙﻨﯥ و

ﻳﯥ ﻣﺎﻟﻪ ﭘﺮﺗﻪ وه ﻧﻮ ځﻎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ د ﺷﻴﻨﻮ ﭘﻪ څﻨګ ﻛﯥ ﭘﺮوت و .ﻛﻪ ﭘﻼر ﺑﻪ ﻳﯥ

ﻧﻴﻮﻟﯥ .اوس ﻫﺮ ﺳﻬﺎر د ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ د ﻧږدې ﻏﻮﻧډﻳﻮ ﻟﻤﻨﻮ ﺗﻪ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ او

ﺧﭙﻞ ﭘټﻰ ﻗﻠﺒﻪ ﻛﺎوه ﻧﻮ ﺷﻴﻨﻮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ دﭘټﻲ ﻧﻪ ﻛﺒﻞ راټﻮﻟﻮل او ﺧﻠﻚ ﺑﻪ ﻳﯥ

ﻣﺎزدﻳګﺮ ﻳﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ راوﻟﻲ

ﻧﻨﺪارې ﺗﻪ راټﻮل وو.

ﺧﻮ اوس ﺷﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﺷﻴﻄﺎﻧﻪ ﻣﻴږه د ﻛﺎڼﯥ ګﻮذار ﻧﻪ ﺷﻲ ﻛړى ،ﭘﺨﭙﻠﻪ ور ﭘﺴﯥ

د ﭘﻼر ﺳﺮه ﺑﯥ د ﺷﻴﻨﻮ د راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻫﻜﻠﻪ ډﻳﺮه اﻧﺪﻳښﻨﻪ وه .ﻛﻠﻪ

ﻣﻨډي وﻫﻲ او ﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﺮﻳږدي ﭼﯥ ﻟﻪ رﻣﯥ ﺑﻴﻠﻪ ﺷﻲ..

ﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ زړه ﻧﺎ زړه ﺧﭙﻠﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ او ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ د ﺷﻴﻨﻮ د ﻛﻮژدن

اوس د ﺷﻴﻨﻮ ﺳﺮه د ﺷﭙﻨﯥ ډاﻧګ ﻧﺸﺘﻪ ﺧﻮ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﭼﻐﻮ ټﻮﻟﻪ رﻣﻪ اداره

ﺧﺒﺮه زﻣﺰﻣﻪ ﻛﻮﻟﻪ ﺧﻮ ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻣﺨﺎﻣﺦ د ﻣﺮﻛﯥ ﻟﻴږﻟﻮ ﺟﺮﺋﺖ ﻧﻪ ﺷﻮ ﻛﻮﻟﻰ.

ﻛﻮي.

وﺧﺘﻮﻧﻪ ﺗﻴﺮﻳﺪل او ﻛﻠﻴﻮال د ﺷﻴﻨﻮ ﻟﻮړ ﻫﻤﺖ ﺗﻪ ګﻮﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﺎښ ﭘﺎﺗﯥ وو .د

اوس ﺷﻴﻨﻮ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﻣﻬﻴﻨﻮ ګﻮﺗﻮ ﺷﭙﻴﻠۍ ﻧﻪ ﺷﻲ ﻏږوﻟﻰ ﺧﻮ د ﺧﭙﻠۍ ﺷﭙﻴﻠۍ

ﺧﺪاى ﻛﺎروﻧﻪ وو .د ﺑﺨﺖ ډﻳﻮه ﻳﯥ ﺑﻪ ﺑﻠﻴﺪو ﺷﻮه .ﻳﻮه ﻛﻠﻴﻮال ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر د

ﺗﻨﺪه د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﺷﭙﻴﻠﻲ ﻣﺎﺗﻮي.

ﺷﻴﻨﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻛړه.

ﻫﻐﻪ اوس ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﭙﻴﻠﻲ ﻛﯥ دا ټﭙﻪ زﻣﺰﻣﻪ ﻛﻮي:

د ﺷﻴﻨﻮ د ﻛﻮژدن ﺧﺒﺮه ﭘﻪ ټﻮل ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ﺧﻮره ﺷﻮه .ﭼﺎ ﺑﻪ وﻳﻞ:

ﺳﭙﻮږﻣۍ ﭘﻪ ﻣﺎدې څﻪ اﺣﺴﺎن دى

_ ﻳﺮه! دا ﺧﻮ ډﻳﺮ ﻇﻠﻢ دى .د ﺷﻮټﻲ ﺷﻴﻨﻮ ﺳﺮه ،ﺑﻪ د ﻫﻐﯥ ﺧﻮارﻛﻰ ﻧﺠﻠۍ

زﻣﺎ ﺟﺎﻧﺎن د دﻳﻮاﻟﻮ ﺳﯧﻮرو ﺗﻪ ځﻴﻨﻪ

ﻋﻤﺮڅﻨګﻪ ﺗﻴﺮﻳږي؟
ﺑﻞ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ وﻳﻞ:

 1377ل ﻛﺎل
ﻧﻨګﺮﻫﺎر_ ﻫﺴﻜﻪ ﻣﻴﻨﻪ

_ ﺧﺪاى دې دﻧﺠﻠﻲ ﭘﻼر ﺗﻪ اﻧﺼﺎف ورﻛړى ،ﭘﻪ ﻟﻮى ﻻس ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر ﭘﻪ
ﺳﺮه ﺗﻨﺎره ﻛﯥ واﭼﻮﻟﻪ ....

_ ﺗﻪ ګﻮره ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﻳﺎ ره  ،زﻣﺎ ﺧﻮ ﻟﻮﻣړى ﺳﻔﺮ دى  ،دوﻣﺮه ښﻪ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږم ،

د دوﺑۍ ﺳﻔﺮ

دا ﺷﻴﺎن ﺳﻢ ﺷﻮ او ﻛﻪ څﻪ ﻛﻢ دي ؟
ﺟﺎﻧﺎن ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ځﺎﻳﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ  ،د ﺧﺎﻧﻲ ﺑﻜﺲ ﻳﯥ ښﻜﺘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ وﻛﻮت او
ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ووﻳﻞ :
_ ﺑﺲ ﻫﺮ څﻪ دې ﭘﻮره دي  ،ﻧﻮر ﻳﯥ ﺑﻨﺪ ه وه ،ﺧﻮ ﻳﻮه ﺧﺒﺮه ﭘﻪ ﻳﺎد ﻟﺮه او
ﻫﻐﻪ داد ه ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﺪان ﻛﯥ وار ﺧﻄﺎه ﻧﻪ ﺷﯥ
ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﺧﻨﺪا ﻛﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮه داﺳﯥ ورﻏﺒﺮګﻪ ﻛړه :
_ ﻏﻢ ﻣﻪ ﻛﻮه ! څﻮك ﭼﯥ اوښﺎن ﺳﺎﺗﻲ دروازې ﻟﻮړې ﺟﻮړوي  .دوﻣﺮه ﻧﻮ
ﺑﯥ زړه ﻫﻢ ﻧﻪ ﻳﻢ ،ﻟﻜﻪ څﻮﻣﺮه ﭼﯥ ﺗﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻮې .
ﺟﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﺧﻨﺪا ﺷﻮ او و ﻳﯥ وﻳﻞ  :ﻧﻮ ﺑﻴﺎ واﭼﻮه ﭘﻨﺠﻪ !
ددې ﺧﺒﺮې ﺳﺮه ﺳﻢ ددواړو ﻳﺎراﻧﻮ د ﻻﺳﻮﻧﻮ ﭘړك ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ .او ﺧﺎﻧﻲ ور
زﻳﺎﺗﻪ ﻛړه :
_ ﺳﺒﺎ ﺑﻪ دا وﺧﺖ ﻛﻪ د ﺧﺪاى رﺿﺎ وه ﭘﻪ دوﺑﻰ ﻛﯥ ﻧﺎﺳﺖ ﻳﻮ  ،زه او ﺗﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ
ﻧﻮرې ﺧﺒﺮې ﻫﻠﺘﻪ ﻛﻮو  ،ﻛﻪ اوس دې ﺧﻮښﻪ وي وﻳﺪه ﺑﻪ ﺷﻮ  ،ﻫﺴﯥ ﻧﻪ ﭼﯥ
ﺳﺒﺎزه او ﺗﻪ وﻳﺪه ﻳﻮ او ﺟﺎز راﻧﻪ اﻟﻮﺗﯥ وي .
ﺟﺎﻧﺎن ووﻳﻞ  :ﺧﺎﻧﻴﻪ ! زﻣﺎ ﭘﻪ زړه ﺧﺒﺮه دې وﻛړه ،رښﺘﻴﺎ ﻫﻢ ﺟﺎز ﺳﻬﺎر ﻟﻪ
وﺧﺘﻪ ځﻲ ﺑﺲ ﺗﺮ ﺳﻬﺎره د ﺧﺪاى ﭘﻪ اﻣﺎن .
دواړو ﺑړﺳﺘﻨﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ راﻛﺶ ﻛړې  .ﺧﺎﻧﻲ ډﻳﺮه ﻫڅﻪ وﻛړه ﭼﯥ وﻳﺪه ﺷﻲ ﺧﻮ
د ډﻳﺮو ﺳﻮداګﺎﻧﻮ اوﭼﺮﺗﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﺧﻮب ﻧﻪ ورﺗﻠﻮ  ،ﻛﻠﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه اړخ او
ﻛﻠﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ اړخ اوښﺘﻪ  ،ټﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ د رﻧګﺎ رﻧګ ﺳﻮ ﭼﻮﻧﻮ او ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ ﺳﺮه
ﻟﻮﺑﻴﺪه  .ﭘﺨﻪ ﺷﭙﻪ ﭼﯥ ﻳﯥ ﻣﻠګﺮي ﻟﻪ ﺑړﺳﺘﻨﯥ ﺳﺮ راووﻳﺴﺖ  ،ګﻮري ﺧﺎﻧﻰ
وﻳښ دى  .ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻳﯥ ورﻧﻪ وﻛړه :
_ ﺗﻪ ﻻ اوس ﻫﻢ وﻳښ ﻳﯥ،داد څﻪ ﺷﻲ ﺳﻮﭼﻮﻧﻪ وﻫﻰ ؟
ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﺧﻨﺪا ځﻮاب ورﻛړ :

...ﻫﻠﻮ ! ﻫﻠﻮ ! د ا ﻫﻮاﻳﻲ ډګﺮ دى ؟ ...ﺑﺨښﻨﻪ ﻏﻮاړم ﺳﺒﺎ ﺟﺎز دوﺑﻰ ﺗﻪ ﭘﻪ
ټﺎﻛﻠﻲ وﺧﺖ ځﻲ او ﻛﻪ ﭘﻪ ﭘﺮوګﺮام ﻛﯥ څﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮ راﻏﻠﻰ ؟  ...ښﻪ ښﻪ ﭘﻮه
ﺷﻮم  ،ډﻳﺮه ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ  ،د ځﻮاب ﻧﻪ ﻣﻮ ﻣﻨﻨﻪ.. .
ﺟﺎﻧﺎن ﻏﻮږى ﺑﻴﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎى ﻛﻴښﻮد او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﺧﺎﻧﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﻮﺻﻪ ووﻳﻞ
:
ﻣﺎ درﺗﻪ وﻳﻞ ﭼﯥ ﻫﻤﻐﻪ زړه ﺧﺒﺮه ده  ،ﺧﻮ ﺗﻪ ﺳﻮداﻳﻲ ﻳﯥ ﺳﻮداﻳﻲ  ،ﺧﭙﻠﻪ
ﻛﻮې او دﺑﻞ ﻧﻪ اورې .
ﺧﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﻣﺴﻜﺎ ووﻳﻞ :
_ ﺟﺎﻧﺎﻧﻪ ﺧﭙﻪ ﻛﻴږه ﻣﻪ ،د ﻣﺮګ او ژوﻧﺪ ﺧﺒﺮه ده  ،اﺣﺘﻴﺎط ښﻪ ﺷﻰ دى .
اوﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮه داﺳﯥ ﺑﺪﻟﻪ ﻛړه :
_ ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﻔﺮي ﺑﻜﺲ ﻛﯥ ﺷﻴﺎن ځﺎى ﭘﻪ ځﺎى ﻛړى ﻛﻪ ﻧﻪ ؟
ﺟﺎﻧﺎن ووﻳﻞ :
_ ﻫﻮ  ،ﻟﻪ ﻣﺎﻧﻪ ﺑﻴﻐﻤﻪ اوﺳﻪ  ،ﺧﻮ ﺗﻪ ﻫﻢ ځﺎن ﺗﻴﺎروه  ،ځﻜﻪ ﺳﻬﺎر د وﺧﺘﻪ ځﻮ
 ،ﻫﻐﻪ وﺧﺖ دې ﺑﻴﺎ اﻧﯥ ﺑﺎﻧﯥ ﻧﻪ ﻣﻨﻢ .
ﺧﺎﻧﻲ ووﻳﻞ :
_ ﺳﻤﻪ ده  ،زه ﺑﻪ ﻫﻤﺪا اوس ﺧﭙﻞ ﻫﺮڅﻪ ځﺎى ﭘﻪ ځﺎى ﻛړم
ژر ژر ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﺑﻜﺲ ﺧﻼص ﻛړ  ،د ﻏﺎښﻮ ﻛﺮﻳﻢ  ،د ږﻳﺮې ﺧﺮﻳﻠﻮ ﻣﺎﺷﻴﻦ
دﺳﻤﺎل او ﻧﻮر ﺿﺮوري ﺷﻴﺎن ﻳﯥ ﻳﻮ ﭘﻪ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﻜﺲ ﻛﯥ ﻛﻴښﻮدل او
ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ووﻳﻞ :

ﺟﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺷﻮ ،او زﻳﺎﺗﻪ ﻳﯥ ﻛړه :ﺧﺎﻧﻴﻪ ! ﺗﺎ ﻫﺴﯥ د ځﺎن ﻧﻪ ﺳﻮداﻳﻲ

_ ﺳﻮﭼﻮﻧﻪ ډﻳﺮ دي ﺧﻮ وروﺳﺘﻰ ﺳﻮچ ﻣﯥ دا وه ﭼﯥ د ددوﺑۍ ﻧﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ

ﺟﻮړ ﻛړى ،ﭘﻪ ډﻳﺮو ﺗﻠﻴﻔﻮﻧﻮﻧﻮ ﻛﻴﺪاى ﺷﻰ څﻮك را ﺑﺎﻧﺪې ﺷﻜﻤﻦ ﺷﻲ .ښﻪ

راﻏﻠﻰ وم ﺷﻢ ﻟﻮﻣړى ﻣﯥ د ځﺎن ﻟﻪ ﭘﺎره ﻳﻮه ښﻪ ﻣﺎڼۍ ﺟﻮړه ﻛړه ،دوه درې

ﺑﻪ داوي ﭼﯥ ﻧﻮر دا ﻓﻜﺮ ﻟﻪ ﺳﺮه وﺑﺎﺳﯥ.

ﻧﻮﻛﺮان ﻣﯥ وﻧﻴﻮل  ،اﺧﺮﻳﻦ ﻣﺎډل ﻣﻮټﺮ ﻣﯥ واﺧﻴﺴﺖ ،.ﻫﻐﻪ ﻣﯥ ﻛﻮرﺗﻪ

ﺧﺎﻧﻲ زړه ﻧﺎزړه ښﻪ ورﺗﻪ وﻛړه او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ورو داوﺑﻮ ډك ګﻴﻼس ځﺎﻧﻪ ﺗﻪ

راوﺳﺖ  ،ﻫﺎرﻧډ ﻣﯥ وواﻫﻪ  ،ﻧﻮﻛﺮ د ﻛﻮر ﻟﻮﻳﻪ روازه ﺧﻼﺻﻪ ﻛړه ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ

ﻧﻴﮋدې ﻛړ .

ﻟﻪ ﻣﻮټﺮ ﻧﻪ را ښﻜﺘﻪ ﻛﻴﺪم  ،ﺑﺲ ﺗﺎ ﻏږ وﻛړ

د څښﺎك او ﺧﻮراك ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ دواړو ﺧﭙﻞ ﺳﻔﺮي ﺑﻜﺴﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻛﯥ

ﺟﺎﻧﺎن ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺳﺮ ﭘﻪ ﺑړﺳﺘﻦ ﻛﯥ ﺗﺎو ﻛړ  ،او ﺧﺎﻧﻲ ﺗﻪ ﻳﯥ ووﻳﻞ :

وﻧﻴﻮل او ﭘﻪ ﻳﻮه زاړه ټﻜﺴﻰ ﻛﯥ ﻳﯥ ځﺎن ﻫﻮاﻳﻲ ډګﺮ ﺗﻪ ورﺳﺎوه  .ﺳﺎﻟﻮن ﺗﻪ

ﻏﻮا ﻻ ﺣﻼﻟﻪ ﻧﻪ ده او ﺗﺎ ﺧﺎﻧﻚ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻧﻴﻮﻟﻰ  .وﻳﺪه ﺷﻪ وﻳﺪه ! ځﺎن ﻧﻪ

د ﻧﻨﻮﺗﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻳﯥ ﺗﺮ ﻫﺮ څﻪ دﻣﺨﻪ ﻟﻮﻣړى ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ دړه د اﻟﻮﺗﻨﻰ ﭘﺮوګﺮام

ﻟﻴﻮﻧﻰ ﻣﻪ ﺟﻮړوه .

وﻛﻮت ،ډﻳﺮ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﺷﻮل ځﻜﻪ ﻫﺮ څﻪ ﻧﻮرﻣﺎل و او اﻟﻮﺗﻜﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ

ﺧﺎﻧﻲ ورﺗﻪ ښﻪ وﻛړه  ،ﺳﺮ ﻳﯥ ﺑړﺳﺘﻦ ﺗﻪ ور دﻧﻨﻪ ﻛړ ﺧﻮ ﺧﻮب ﻛﻠﻪ ورﺗﻪ ؟

اﻟﻮﺗﻨﻪ ﻟﺮﻟﻪ  .ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﺑﻜﺴﻮﻧﻪ د ﺗﻼﺷۍ ﻟﻪ ﭘﺎره وړاﻧﺪې ﻛړل .ﺑﻜﺴﻮﻧﻪ

ډﻳﺮ وﺧﺖ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭼﺮﺗﻮﻧﻮ ﻛﯥ ډوب و ،ﻧﺎ څﺎﭘﻪ ور ﭘﻪ زړه ﺷﻮل ،ﻫﺴﯥ ﻧﻪ

ﭼﻚ ﺷﻮل  ،ﻳﻮ ﻳﻮ ټﻜټ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﻜﺴﻮﻧﻮ ﭘﻮرې وﻧښﻼوه او د ﻫﻐﻮ ﻳﻮه ﻳﻮه

ﭼﯥ ﺳﻬﺎر ﺷﻮى وي  .ژر ﻳﯥ ﺳﺮ ﻟﻪ ﺑړﺳﺘﻨﯥ راووﻳﺴﺖ ،ﺳﺘﺮګﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ

ﻛﺎﭘﻲ ﻳﯥ دوي ﺗﻪ ورﻛړه  ،د ﺗﺎﻻﺷۍ ﻣﺴﻮل ورﺗﻪ ووﻳﻞ  :دا ټﻜټﻮﻧﻪ ﺑﻪ

دﻳﻮاﻟﻰ ﺳﺎﻋﺖ ښﺨﯥ ﻛړې  ،د ﺟﺎز اﻟﻮﺗﻠﻮﺗﻪ ﭘﻮره دري ﺳﺎﻋﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ وو.

ﺳﻤﺒﺎل وﺳﺎﺗﻰ  ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دوﺑۍ ﻛﯥ د ﻫﻮاﺋﯥ ډګﺮ ﻧﻪ وﺗﻠﻰ ﻧﻮ داټﻜټﻮﻧﻪ

دوى ﺗﻪ د ټﻜټ د اﺧﻴﺴﺘﻮ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل وﻳﻞ ﺷﻮى و ﭼﯥ د اﻟﻮﺗﻨﯥ د وﺧﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ

ﺑﻪ ﻫﻐﻮي ﺗﻪ ښﻜﺎره ﻛړى او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﻜﺴﻮﻧﻪ دځﺎن ﺳﺮه ﻳﻮﺳﻰ .

درې ﺳﺎﻋﺘﻪ د ﻣﺨﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ډګﺮ ﺗﻪ راځﻰ .ژر ژر ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﻠګﺮى ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ

ﺟﺎﻧﺎن ﭘﻪ ځﻮاب ﻛﯥ ورﺗﻪ ووﻳﻞ:

راوﻳښ او ورﺗﻪ و ﻳﯥ وﻳﻞ:

_ ﺑﻴﻐﻤﻪ اوﺳﻪ  ،دوﻣﺮه ﻧﺎﺑﻠﺪه ﻧﻪ ﻳﻢ ،ﭘﺨﻮا ﻣﯥ ﻫﻢ ډﻳﺮﺳﻔﺮ وﻧﻪ ﻛړى.....

ﻫﻠﻪ ژر ﺷﻪ ﭘﺎڅﻴږه ! وﺧﺖ ﻟږ ﭘﺎﺗﯥ دى ،ﺗﺮ څﻮ ﭼﯥ زه او ﺗﻪ ځﺎن ﺑﺮاﺑﺮه و ،

ﺟﺎﻧﺎن او ﺧﺎﻧﻰ ﺑﻴﺎدواړه د ﭘﺎﺳﭙﻮرت ﺷﻌﺒﯥ ﺗﻪ ودرﻳﺪل اوﺧﭙﻞ

وﺧﺖ ﭘﻮره ﻛﻴږى.

ﭘﺎﺳﭙﻮرﺗﻮﻧﻪ ﻳﯥ د وړې ﻛړﻛۍ ﻟﻪ ﻻرې ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ وړاﻧﺪې ﻛړل  .ﻳﻮه ﺷﻴﺒﻪ

ﺟﺎﻧﺎن ﻏﺰوﻧﻰ وﻛړل .ﺑﻴﺎ ﻳﯥ د ﺧﭙﻞ ﻻس ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻪ وﻛﺘﻞ اوزﻳﺎﺗﻪ ﻳﯥ ﻛړه:

وروﺳﺘﻪ ﺧﺮوﺟﻲ وﻳﺰه وﻟګﻴﺪه  ،د ﺳﺮﺣﺪي ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﻛﻠﻜﯥ ﺗﺎﻻﺷۍ ﻧﻪ

_ ﺳﻤﻪ ده ،ﻫﻐﻪ ﺟﻴګ ﻟﻪ اوﺑﻮ ﻧﻪ را ډك ﻛړه ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮراﻛﻪ د اوﺑﻮ ﺳﺮه

وروﺳﺘﻪ د اﺗﻨﻈﺎر ﺳﺎﻟﻮن ﺗﻪ داﺧﻞ ﺷﻮل  .دواړه ډﻳﺮ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ و ،ځﻜﻪ ﻫﺮ

وﺧﻮرو.

څﻪ ﻳﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺳﻢ روان و .د ټﻮﻟﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮو د راﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ دﺳﺎﻟﻮن

ﺧﺎﻧﻲ ووﻳﻞ  :د اوﺑﻮﻏﻢ ﻣﯥ ﻻ د ﺷﭙﯥ ﺧﻮړﻟﻰ  ،ﺧﻮ دا وواﻳﻪ ﭼﯥ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻪ

دروازه د ﺑﻬﺮ ﭘﻪ ﻟﻮر ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮه ،ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻟﻜﻪ ﻳﻮ ﺳﺘﻮى ﻟﻴﻚ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ

ﺑﻴﺎﻫﻢ ﺗﻠﻴﻔﻮن وﻛړو  ،ﭼﯥ ښﻪ ډاډه ﺷﻮ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺧﻮاړه ﺧﻮرو  ،څﻨګﻪ دې

ﭘﺴﯥ د اﻟﻮﺗﻜﯥ ﭘﻪ ﻟﻮر روان ﺷﻮل .ټﻮل ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ څﻮﻛﻴﻮ ﻛﻴﻨﺎﺳﻞ  .د

ﺧﻮ ښﻪ ده ؟

اﻟﻮﺗﻜﯥ دروازى ﺑﻨﺪې ﺷﻮې ،ﺣﺮﻛﺖ ﻳﯥ وﻛړ ﭼﯥ ﺳﻞ دوه ﺳﻮه ﻣﺘﺮه ﭘﻪ

ﺧﺎﻧﻲ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺎه ﭘﻪ ﻻره ﻛﯥ ورﻛړه ﺧﻮﺟﺎﻧﺎن ﺑﯥ ﻫﻮښﻪ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ورﺳﻮل

ﻣځﻜﻪ ﻻړه  ،اﻟﻮﺗﻜﻪ ﺑﻴﺮ ﺗﻪ را ﺳﺘﻨﻪ ﺳﻮه .د ﭘﻴﻠﻮټ ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻴﻨﻪ داﺳﯥ اﻋﻼن

ﺷﻮ  .د ﻣﻌﺪى د ﭘﺮﻳﻨﻤځﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺮګﻪ وژﻏﻮرل ﺷﻮ .ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ

و ﺷﻮ:

ﭘﻪ ﻫﻮښ راﻏﻰ  ،دوه درې ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻳﯥ ﺳﺮ ﺗﻪ وﻻړو.

_ ټﻮﻟﻮ ﻣﺴﺎﻓﺮو ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ورﻛﻮل ﻛﻴږي ﭼﯥ اﻟﻮﺗﻜﻪ ﺗﺨﻨﻴﻜﻰ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻟﺮي،

د ډاﻛټﺮ ﻧﻪ ﻳﯥ د ﭘﻴښﯥ رﭘﻮرټ وﻏﻮښﺖ .ډاﻛټﺮ ورﺗﻪ ﺧﭙﻞ رﭘﻮټ داﺳﯥ

ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ وﻛړى ،ﺑﻴﺮﺗﻪ د اﻧﺘﻈﺎر ﺳﺎﻟﻮن ﺗﻪ ﻻړ ﺷﻲ .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺳﺘﻮﻧﺰه ﻟﺮې ﺷﻮه

ورﻛړ:

 ،ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺗﺎﺳﻮﺗﻪ ﺧﺒﺮ در ﻛړل ﺷﻰ.

_ ﻫﻐﻪ ﻣړﺷﻮى ﺷﺨﺺ اودا ﻧﺎروغ ﭼﯥ دﻟﺘﻪ ﻟﻬﻤﻮږ ﺳﺮه ﺑﺴﺘﺮ دى دواړه

ددې اﻋﻼن ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﻪ ﺧﺎﻧﻲ او ﻣﻠګﺮى ﻣړې ﺧﻮﻟﯥ را ﻣﺎﺗﯥ ﺷﻮې ،ﻳﻮ ﺑﻞ

ﻣﻠګﺮي وو  ،ﻫﺮه ﻳﻮه د اﻟﻮﺗﻨﻰ څﺨﻪ د ﻣﺨﻪ  ،ددﻳﺮﺷﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﯥ

ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺣﻴﺮاﻧۍ ﺣﻴﺮاﻧۍ ﻛﺘﻞ ،.ټﻮﻟﯥ ﺳﻮرﻟۍ د اﻟﻮﺗﻜۍ ﻧﻪ راښﻜﺘﻪ ﺷﻮې

ﻛﭙﺴﻮﻟﻮﻧﻪ  ،د ﺳﺘﻮﻧﻲ ﻟﻪ ﻻرې ﻣﻌﺪې ﺗﻪ ﺗﻴﺮ ﻛړي و و ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺮ ﻛﭙﺴﻮل

او ﺑﻴﺮﺗﻪ د اﻧﺘﻈﺎر ﭘﻪ ﺳﺎﻟﻮن ﻛﯥ ځﺎى ﭘﻪ ځﺎى ﺷﻮې  .ﺧﺎﻧﻰ ډﻳﺮ وارﺧﻄﺎ وه

ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﻮره اﻧﺪازه ) د ﻫﻴﺮوﻳﻨﻮ ﭘﻮډر ( ځﺎى ﭘﻪ ځﺎى ﺷﻮي و .ﻫﻐﻮي ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ

ﺧﻮ ﺟﺎﻧﺎن ډاډور ﻛﺎوه ﭼﯥ ښﺎﻳﯥ ﺳﺘﻮﻧﺮه ﻏټﻪ ﻧﻪ وي  ،اﻣﻴﺪ دى اﻟﻮﺗﻜﻪ ژر د

ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻛﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ وو ځﻜﻪ ﺗﺮ ﻟﻨډې او ټﺎﻛﻠﯥ ﻣﻮدې ﭘﻮرې ﻳﯥ د اﻏﻴﺰې

اﻟﻮﺗﻨﻰ ﻟﻪ ﭘﺎره ﭼﻤﺘﻮ ﺷﻲ.

ﻣﺨﻨﻴﻮى ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮى و  .د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﻫﻐﻮي اﺣﺘﻴﺎﻃﻲ

ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻴﺮ ﺷﻮ ،دوه ﺗﻴﺮ ﺷﻮل ،درې ﺷﻮل ،څﻠﻮر ﺷﻮل ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د

ﺗﺪاﺑﻴﺮ او ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ګډه وډه ﺷﻮه ﭼﯥ ﻛﻠﻪ اﻟﻮﺗﻜﻪ دﺧﭙﻞ وﺧﺖ

اﻟﻮﺗﻜﻰ د اﻟﻮﺗﻨﯥ څﻪ درك ﻧﻪ ﻟګﻴﺪه  .ﭘﻪ ﺧﺎ ﻧﻲ ﻋﺼﺒﻲ ﺷﻮك را ﻏﻰ ﺑﯥ

ﻧﻪ ﭘﻨځﻪ ﺳﺎﻋﺘﻪ زﻳﺎﺗﻪ و ځﻨډﻳﺪﻟﻪ او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ورﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﭙﺴﻮﻟﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻛﯥ

اﺧﺘﻴﺎره ﻳﯥ ﭼﻐﻪ ﻛړه :

ﻛﻴښﻮدل ﻛﻮم ﭼﯥ ډاﻛټﺮ د ﺟﺎﻧﺎن ﻟﻪ ﻣﻌﺪې ﻧﻪ روغ را اﻳﺴﺘﻠﻲ وو .

_ د ﺧﺪاى ﻟﻪ ﭘﺎره  ،دا ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻮږڅﻪ ﻣﻠﻨډې وﻫﻰ  ،اﺧﻴﺮ څﻮﻣﺮه اﻧﺘﻈﺎر
 ...زه ﻧﻮر دﻟﺘﻪ د ﻛﻴﻨﺎﺳﻮ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻧﻪ ﻟﺮم  ،ﺑﻴﻠﻮټ څﻪ ﺷﻮ  ،ورﺗﻪ وواﻳﻰ ﭼﯥ
اﻟﻮﺗﻜﻪ ﭼﺎﻻن ﻛړى ،اﻟﻮ ﺗﻜﻪ...
د ﺳﺎﻟﻮن ﻳﻮ ﺗﻦ ﻣﺴﻮل ﭘﻪ ﻻﺳﻴﻨﻪ  ،ﻫﻐﻪ ﺣﻮﺻﻠﻪ ﻣﻨﺪى ﺗﻪ را وﺑﻠﻠﻮ او ډاډ
ﻳﯥ ورﻛړ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺳﺎﻋﺖ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ اﻟﻮﺗﻜﻪ ﺧﺎﻣﺨﺎ د اﻟﻮﺗﻨﻰ ﻟﻪ ﭘﺎره ﭼﻤﺘﻮ
ﺷﻲ  .ﻫﻤﺪاﺳﯥ وﺷﻮل  ،دﭘﻨځﻮ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻮ ﻟﻪ ځﻨډ وروﺳﺘﻪ اﻟﻮﺗﻜﻪ د ﻫﻮاﻳﻲ
ډګﺮ څﺨﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮه .
ﺧﻮ ﻛﻠﻪ ﭼﯥ اﻟﻮﺗﻜﻪ د دوﺑۍ ﭘﻪ ﻫﻮاﻳﻲ ډګﺮ ﻛﯥ ﭘﻪ ځﻤﻜﻪ ﻛﻴﻨﺎﺳﺘﻠﻪ ﻧﻮ
ورﺳﺮه ﺳﻢ ﻳﻮ ا ﻣﺒﻮﻻﻧﺲ اوﻳﻮ ﺑﺲ ﺳﺮوﻳﺲ د اﻟﻮﺗﻜﻰ ﻣﺦ ﺗﻪ ودرﻳﺪل  .ﻧﻮر
ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺑﺲ ﺗﻪ وﺧﺘﻞ ﺧﻮ ﺧﺎﻧﻰ او ﺟﺎﻧﺎن ﭘﻪ اﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﻛﯥ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ
وﻟﻴږدول ﺷﻮل .

وﻳﻨﻮ څﺎڅﻜﻮ ورﭘﺴﯥ ﻻره ﺟﻮړه ﻛړې وه  ،ﻏﻮښﺘﻞ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﻴړه د ﺧﻴﺮ ﺧﺎﻧﯥ

د وﻳﻨﻮ څﺎڅﻜﻲ

د ﻣﻮټﺮو ﻟﻪ ﺗﻢ ځﺎى ﻧﻪ ځﺎن وﺑﺎﺳﻲ  .د څﺎرﻧﺪوﻳﻮ ﻳﻮ ﺗﻦ ﭘﺮې ﭘﺎم ﺷﻮ او ﭘﻪ
ﻣﻨډه ﻳﯥ ځﺎن ورورﺳﺎوه :
_ ﺧﻮرې ودرﻳږه ! ﻧﻪ ګﻮرې وﻳﻨﯥ درﻧﻪ رواﻧﯥ دي  ،ﻫﻠﻪ ژر ﺷﻪ  ،اﻣﺒﻮﻻﻧﺲ
ﺗﻪ وﺧﻴﮋه ﭼﯥ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ دې ورﺳﻮو.
د ﺗﻮرې څﺎدرۍ واﻻ ښځﯥ ﻫﻴڅ ﻏږ ﻏﻮږ وﻧﻪ ﻛړ  ،اوﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻻره رواﻧﻪ ﺷﻮه
 .د څﺎرﻧﺪوې ﻛﺎرﻛﻮﻧﻜﻲ د ﺧﭙﻞ څﻨګ ﻣﻠګﺮي ﺗﻪ ووﻳﻞ :
_ ﻣﺎﺗﻪ ښﻜﺎري دا ښځﻪ ﭘﻪ ﺗﻮده ﻛﯥ ده اوﭘﻪ ځﺎن ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږي زه ﺧﻮ واﻳﻢ
ورﺑﻪ ﺷﻢ او ﭘﻪ زور ﺑﻪ ﻳﯥ ﻣﺨﻪ وﻧﻴﺴﻢ.
_ ښﻪ ﺧﺒﺮه ده  ،ورﺷﻪ اوﻣﺠﺒﻮره ﻳﯥ ﻛړه ﭼﯥ اﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻲ .
څﺎرﻧﺪوې ﭘﻪ ﭼټﻜﯥ څﺎدري واﻻ ښځﯥ ﺗﻪ ځﺎن ورورﺳﺎوه  ،ﺗﺮ ﻣﺦ ﻳﯥ
ودرﻳﺪه  ،ﭘﻪ ﻻﺳﻴﻨﻪ ﻳﯥ ورﺗﻪ ووﻳﻞ :
_ ﺧﻮرې ! ﺗﺎﺗﻪ واﻳﻢ ! ﭘﻪ ځﺎن ﭘﻮﻫﻴږې ﻛﻪ ﻧﻪ  ،وﻳﻨﯥ درﻧﻪ څﺎڅﻲ وﻳﻨﯥ ! ﻳﻮ
ځﻞ ځﺎن وګﻮره  ،ﻣﻌﻠﻮﻣﻴږي ﭼﯥ ﺳﺨﺘﻪ ټﭙﻲ ﺷﻮې ﻳﯥ ...
څﺎدري واﻻ ښځﯥ ځﺎن ﺗﻪ ښﻜﺘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ وﻛﺘﻞ او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ وار ﺧﻄﺎﻳﯥ
ووﻳﻞ :
_ ﻧﻪ ﻧﻪ  ،زه ﺟﻮړه ﻳﻢ ،ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﻣﯥ ﻟﺮې ﺷﻪ  ،زه ﻛﻮرﺗﻪ ځﺎن رﺳﻮم .
_ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴږي ﭼﯥ ﻣﺎﻏﺰه دې ﻛﺎر ﻧﻪ ﻛﻮي ،زه درﺗﻪ واﻳﻢ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﺎﻧﻪ وﻳﻨﯥ
څﺎڅﻲ او ﺗﻪ واﻳﯥ ﭼﯥ روﻏﻪ ﻳﻢ ...
ﺧﻮ څﺎدري واﻻښځﯥ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ټﻴﻨګﺎر ﻛﺎوه اوﻫﻤﺪا ﻳﻮه ﺧﺒﺮه ﻳﯥ ﺗﻜﺮاروﻟﻪ
_ﻣﺨﯥ ﻣﯥ ﻟﺮې ﺷﻰ  ،زه ﺟﻮړه ﻳﻢ ﻫﻴڅ راﺑﺎﻧﺪې ﻧﻪ دي ﺷﻮي
.څﺎرﻧﺪوې ﻓﻜﺮ وﻛړ ﭼﯥ د ښځﯥ ﻣﺎﻏﺰه ﭘﻪ رښﺘﻴﺎ ﻫﻢ ﻛﺎر ﻧﻪ ورﻛﻮي  .ژر ﻳﯥ
ټﻮﭘﻚ اوږې ﺗﻪ ﻛړ او دواړه ﻻﺳﻮ ﻧﻪ ﻳﯥ د ښځﯥ ﺗﺮ ﻣﺦ ﭘﺮاخ وﻧﻴﻮل
_ واﻳﻢ ﻧﻪ ﺷﯥ ﺗﻠﻠﻰ  ،ﺗﻪ ټﭙﻲ ﻳﯥ ﻣﺠﺒﻮره ﻳﯥ ﭼﯥ اﻣﺒﻮﻻﻧﺲ ﺗﻪ وﺧﻴﮋې او
روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﻻړه ﺷﯥ

د ﻣﺎزدﻳګﺮ ﻣﻬﺎل و  ،ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ ﻧﻮي ﻟﻪ دﻓﺘﺮوﻧﻮ څﺨﻪ راوﺗﻠﻲ وو  ،د ﭼﺎ ﭘﻪ
ﻻس ﻛﯥ ﺗﺎزه ﺗﺮﻛﺎري  ،د ﭼﺎﺳﺮه ﺗﺎزه ﻣﻴﻮه او د ﭼﺎ ﺳﺮه ﻫﻢ د ټﻮټﻮ ﭘﻪ
ﻛڅﻮړو ﻛﯥ ﭼﺎرك  ،ﻧﻴﻤﻦ اﻟﻮګﺎن وو  ،ﻫﺮﭼﺎ ﻫﻴﻠﻪ ﻟﺮﻟﻪ ژر ﺧﭙﻞ ﻛﻮر ﺗﻪ
ځﺎن ورﺳﻮي .
د ﻛﺎﺑﻞ ښﺎر دده اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﯥ  ،د ﺧﻴﺮ ﺧﺎﻧﯥ ﻣﻴﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﻢ ځﺎى ﻛﯥ
ﺷﻴﺒﻪ ﭘﻪ ﺷﻴﺒﻪ د ﺧﻠﻜﻮ ګڼﻪ ګﻮڼﻪ زﻳﺎﺗﻴﺪه  ،د ﻣﻠﻲ ﺑﺴﻮﻧﻮ درك ﻧﻪ و .ﻛﻪ ﻛﻮم
ﻳﻮ ﺑﻪ را ﭘﻴﺪا ﺷﻮ  ،دوﻣﺮه ﺑﻴﺮوﺑﺎر ﺑﻪ ﭘﺮې ﺟﻮړ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻳﻮازې ﺑﻪ زﻟﻤﻲ او
ﻏښﺘﻠﻲ ﻛﺴﺎن ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮل ﺧﻮ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن  ،ﺑﻮډاګﺎن او ښځﯥ ﺑﻪ ټﻮﻟﯥ
ارﻳﺎﻧﯥ درﻳﺎﻧﯥ وﻻړې وې .
ﺷﻴﺒﻪ ﭘﻪ ﺷﻴﺒﻪ د ﺧﻠﻜﻮ ګڼﻪ ګﻮڼﻪ ﻧﻮره ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻴﺪه  .ﻧﺎڅﺎﭘﻪ د ﻛﺎﺑﻞ د ﺷﺎوﺧﻮا
د ﭘﺮﺗﻮ ﻏﺮوﻧﻮ ﺗﺮ ﺷﺎه  ،ﻟﻪ وراﻳﻪ د ﻳﻮ دروﻧﺪ ﻏږ راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ د ﺳﺘﺮګﻮ ﭘﻪ
رپ ﻛﯥ دﺧﻴﺮﺧﺎﻧﯥ ﻣﯧﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﻢ ځﺎى ﻛﯥ ﻳﯥ داﺳﯥ ﻛړﻧګ وﻛړ ﭼﯥ د ﭼﺎ
ﺧﺒﺮه د ﻏﻮږوﻧﻮ ﭘﺮدې ﻳﯥ څﻴﺮوﻟﯥ .
د راﻛټ د ډز ﺳﺮه ﺳﻢ د ﺧﻴﺮ ﺧﺎﻧﯥ ﻣﯧﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﻢ ځﺎى ﻛﯥ وﻻړ ﻛﺴﺎن ﭘﻪ ځﻤﻜﻪ
داﺳﯥ ﺳﺘﺮې ﺳﺘﺮې وﻟﻮﻳﺪل ﻟﻜﻪ ﻟﻮګﺮى ﭼﯥ ﭘﻪ ﭘټﻲ ﻛﯥ ﻏﻨﻢ ورﻳﺒﻲ .
ﺷﻴﺒﻪ ﻧﻪ وه ﺗﻴﺮه ﭼﯥ د اﻣﺒﻮﻻﻧﺴﻮﻧﻮ ﻏږ د ﻛﺎﺑﻞ ښﺎر ﻓﻀﺎ ﭘﻪ ﺳﺮ
وا ﺧﻴﺴﺘﻪ  .د څﺎرﻧﺪوى ) ﭘﻮﻟﻴﺲ ( ټﻮﻟﻲ ﻫﻢ ﭘﻪ ډﻛﻮ ډﻛﻮ ﻣﻮټﺮو ﻛﯥ
ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ راورﺳﻴﺪل  ،ﺳﻴﻤﻪ ﻳﯥ ﺗﺮ ﺧﭙﻠﯥ وﻟﻜﯥ ﻻﻧﺪې راوﺳﺘﻠﻪ  .ښﺎرﻳﺎن
ﻫﻢ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﻟﻪ ﭘﺎره راورﺳﻴﺪل  ،ﻫﺮ ﭼﺎ ﻫڅﻪ ﻛﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﻣړي او ټﭙﻴﺎن
ژرﺗﺮژره  ،اﻣﺒﻮﻻﻧﺴﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛړي  .وﻳﺮ او ﻣﺎﺗﻢ ګډ وو .د ښځﻮ او
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ژړا ګﺎﻧﻮ  ،د ټﭙﻴﺎﻧﻮ زګﻴﺮوﻳﻮ او دﺧﻠﻜﻮ دوﻳﺮې اوﺗﺮﻫﯥ ﻏږوﻧﻮ
د ﺧﻴﺮﺧﺎﻧﯥ ﻣﻴﻨﯥ ﭘﻪ ﺗﻢ ځﺎى ﻛﯥ ﺳﻢ دم ﻗﻴﺎﻣﺖ ﺟﻮړ ﻛړى و .ﭘﻪ دﻏﺴﯥ زړه
ﺑﻮږﻧﻮﻧﻜﻲ ﻣﺎﺗﻢ ﻛﯥ  ،ﻳﻮې ښځﯥ ﭼﯥ ﺗﻮره څﺎدري ﻳﯥ اﻏﻮﺳﺘﯥ وه او د

وروﺳﺘﺊ ﻟﻴﻚ


ﻣﻼ ﺻﻴﺐ ﺟﻤﻌﯥ د ﻣﺒﺎرﻛﯥ ورځﯥ د ﻟﻤﺎﻧځﻪ د اداﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺧﭙﻠﻮ

ﺧﻮ د ﺗﻮرې څﺎدرۍ واﻻ ښځﯥ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د څﺎرﻧﺪوې ﺧﺒﺮه وﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ او د ﺗﻴښﺘﯥ
ﻫڅﻪ ﻳﯥ ﭘﻴﻞ ﻛړه .
څﺎرﻧﺪوې ﻟﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻳﺘﻪ ﻫﻐﻪ د ﻻس ﻧﻪ ﻛﻠﻜﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ او د ځﺎن ﭘﺴﯥ ﻳﯥ
ﻛﺶ ﻛړه .
ښځﯥ ﭼﻐﯥ او ﻛﻮﻛﯥ ﭘﻴﻞ ﻛړى او څﺎرﻧﺪوې ﻳﯥ ﭘﻪ دې ﺗﻮرن ﻛړ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ
ﻏﻮاړي ﭘﻪ زور ﻳﯥ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ ﺑﻮځﻲ .

ﻣﻘﺘﺪﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻧﻴﺖ ﺗړﻟﻮ ﻫﺪاﻳﺖ ور ﻛړ  ،ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺧﭙﻞ ﺻﻔﻮﻧﻪ ﺑﺮاﺑﺮول ﭼﯥ

ﻟﻪ ﻫﺮې ﺧﻮا ﻧﻪ ﺧﻠﻚ ﭘﺮې راټﻮل ﺷﻮل  ،ګڼﻪ ګﻮڼﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﺷﻮه  ،د ښځﯥ او

ﻧﺎ څﺎﭘﻪ ﻟﻪ ﻛﻮﻣﯥ ﺧﻮا ﻏږ ﺷﻮ:

څﺎرﻧﺪوې ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻛﺶ او ګﻴﺮ ﻫﻤﻐﺴﯥ روان و ﭼﯥ ﻧﺎ څﺎﭘﻪ د ښځﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ

_ ﻣﻼ ﺻﻴﺐ ﻟږ ﺻﺒﺮ ﭼﯥ ﺣﺎﺟﻲ ﺻﻴﺐ ﻛﻤﺎل راروا ن دى .

ﻳﻮ ﺷﻰ ﭘﻪ ځﻤﻜﻪ وﻟﻮﻳﺪ .

ﻣﻼ ﺻﻴﺐ ﻫﻢ ﺑﯥ ﻟﻪ ځﻨډه ووﻳﻞ :

څﺎرﻧﺪوې ﭘﻪ ﺑﻴړه ﻫﻐﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﻛړ  ،ګﻮري ﭼﯥ د راﻛټ ﭘﻪ ﭼﺮو دﻳﻮې

_ ښﻪ ده  ،ډﻳﺮه ښﻪ ده  ،ﻫﻠﻜﺎﻧﻮ ! ﺣﺎﺟﻲ ﺻﻴﺐ ﺗﻪ ﻻره ورﻛړې ﭼﯥ او ل

ښځﯥ ﭘﺮې ﺷﻮى ﻻس د ى ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣړوﻧﺪ ﻳﯥ د ﺳﺮوزرﺑﻨګړي اوﭘﻪ ګﻮﺗﻮ

ﺻﻒ ﺗﻪ راﺷﻲ .
ﺣﺎﺟﻲ ﺻﻴﺐ راورﺳﻴﺪه او دﻣﻼ ﺻﻴﺐ ﺗﺮ ﺷﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺻﻒ ﻛﯥ ودرﻳﺪه
 . ،ﻟﻤﻮﻧځ وﺷﻮ  ،ﺧﻄﺒﻪ ﻫﻢ ووﻳﻞ ﺷﻮه او ﻣﻼ ﺻﻴﺐ د دوﻋﺎ ﭘﻪ وروﺳﺘۍ
ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯥ داﺳﯥ ووﻳﻞ :
 ...:اﻟﻬﻲ ! ﺑﻨﺪﻳﺎن د ﺑﻨﺪه ﺧﻼص ﻛړى  ،ﻗﺮﺿﺪاران ﻟﻪ ﻗﺮﺿﻪ  ،ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ ﺗﻪ
ﺷﻔﺎ ورﻛړې اودﻫﻐﻮټﻮﻟﻮ دﻳﻦ اودﻧﻴﺎ ښﺎﻳﺴﺘﻪ ﻛړې څﻮك ﭼﯥ ددﻳﻦ د
ﺧﺎدﻣﺎﻧﻮ اود ﺧﺪاى )ج( دﻛﻮر ﺟﻮﻣﺎت ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻪ ﻻس ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﻻړ وي .
اﻟﻬﻲ ﺗﻪ ددﻏﺴﯥ ﻛﺴﺎﻧﻮ ددې دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﻣﺎل او ﺷﺘﻮ ﻛﯥ ﺑﺮﻛﺖ واﭼﻮې او
ﭘﻪ ﻫﻐﯥ دﻧﻴﺎ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺟﻨﺖ ﻓﺮدوس ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻛړې .
ﭘﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﻛﯥ ﻧﺎﺳﺘﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮړ ﻏږ ووﻳﻞ  :اﻣﻴﻦ  ،اﻣﻴﻦ. ! ..
ﻣﻼﺻﻴﺐ زﻳﺎﺗﻪ ﻛړه :
...وروڼﻮ او ﻋﺰﻳﺰاﻧﻮ ! ﭘټﻪ دې ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ وي ﭼﯥ ﺣﺎﺟﻲ ﺻﻴﺐ ﻛﻤﺎل ﺧﺎن
زﻣﻮږ او ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ څﻮك دى ﭼﯥ دﻏﺴﯥ ﻧﻴﻚ او دﺛﻮاب
ﻛﺎروﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ځﺎن ﻓﺮض ګڼﻠﻲ  ،ﻫﻤﺪا ﻧﻦ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ ﭘﻪ دې ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻮﻣﺎت

ﻳﯥ دﺳﺮوزرو ګﻮﺗﯥ دي .
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ﺑﻪ اﺧﺘﺮو .ځﻜﻪ ﻫﻐﻪ ددوي ډﻳﺮ زﻳﺎت ﺧﻴﺎل ﺳﺎﺗﻪ .ﻛﻤﺎل ﺧﺎن ﺑﻪ ﺗﻞ د ﺧﭙﻠﻮ

ﻛﯥ ﭘﻪ ﻛﻮم ښﻜﻠﻲ  ،ښﺎﻳﺴﺘﻪ او ﻗﻴﻤﺘﻲ ﻓﺮش ﺑﺎﻧﺪې د اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ ﻓﺮض

ﻳﺎراﻧﻮاودوﺳﺘﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ دا ﺧﺒﺮه ﻛﻮﻟﻪ ﭼﯥ دﻛﻠﻲ ﻟﻪ ﻣﻼ ﺑﻪ ځﺎن ﺳﺎﺗﻰ

ادا ﻛﻮى دا ﻫﻢ ﺣﺎﺟﻲ ﺻﻴﺐ ﻛﻤﺎل ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺟﻴﺒﻪ اﺧﻴﺴﺘﻲ  ،اﷲ ﺗﻌﺎﻟﻰ دې

ﻫﻐﻪ ﻛﻪ د ﺟﻮﻣﺎت د ﻣﻨﺒﺮ ﻟﻪ ﭘﺎﺳﻪ څﻮك ﭘﻪ ښﻪ او دروﻧﺪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎد ﻛړې ﻧﻮ

د ﺣﺎﺟﻲ ﺻﻴﺐ دﻳﻦ او دﻧﻴﺎ دواړه ښﻜﻠﯥ

ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻫﻴڅﻮك ﭘﻪ ﺳﭙﻚ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ ﻳﺎدوﻟﻰ .

ﻛړي اﻣﻴﻦ ﻳﺎ رﺑﺎاﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻦ !

دا ځﻞ ﭼﯥ ﺣﺎﺟﻰ ﺻﻴﺐ ﻛﻤﺎل ﺧﺎن ﻧﻮى ﻟﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮۍ ﻧﻪ را ﺳﺘﻮن ﺷﻮى و ﻧﻮ

ددوﻋﺎ ﻟﻪ ﺧﻼﺻﻴﺪو ﺳﺮه ﺳﻢ ﻛﻠﻴﻮال ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮل او ﻳﻮ ﻳﻮ

د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻣﻼ ﺻﻴﺐ ﺗﻪ د ﺷﭙﯥ ډوډوۍ ﺑﻠﻨﻪ ورﻛړه  .ﻣﻼ

ﻟﻪ ﺟﻮﻣﺎت ﻧﻪ ووت ﺧﻮ ﺣﺎﺟﻲ ﺻﻴﺐ ﻻ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎى دروﻧﺪ ﻧﺎﺳﺖ و

ﺻﻴﺐ ﻫﻢ دﻫﻐﻪ ﺑﻠﻨﻪ وﻣﻨﻠﻪ او د ﻣﺎ ښﺎم د ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ﺧﭙﻠﻮ څﻮ

اوﺗﺴﭙﯥ ﻳﯥ اړوﻟﯥ  .ټﻮل ﻛﻠﻴﻮال ﭼﯥ ﻻړل ﻧﻮ ﺣﺎﺟﻲ ﺻﻴﺐ ﻛﻤﺎل ﺧﺎن ﻫﻢ

ﭼړﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى د ﺣﺎﺟﻰ ﺻﻴﺐ ﻛﻮرﺗﻪ ورﻏﻠﻞ.

راﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ ،ﺟﻴﺐ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻻس ﻛړ او ﻳﻮ څﻮروﭘﻰ ﻳﯥ د ﻣﻼ ﺻﻴﺐ ﭘﻪ ﻻس

ﺣﺎﺟﻰ ﺻﻴﺐ د ﻫﻐﻮى ﺗﻮ د ﻫﺮﻛﻠﻰ وﻛړ .ﭘﻪ ﻟږه ﺷﻴﺒﻪ ﻛﯥ ﭘﻪ ﻟﻮي او ﭘﺮاﺧﻪ

ﻛﯥ و ټﻮﻣﺒﻠﻰ  .ﻣﻼ ﺻﻴﺐ ﺳﺖ او ﺳﻼ وﻛړه ﺧﻮ ﺣﺎﺟﻲ ﺻﻴﺐ ﭘﻪ ځﻮاب ﻛﯥ

دﺳﺘﺮ ﺧﻮان د ﺧﺪاى داﺳﯥ ﻧﻌﻤﺘﻮﻧﻪ ﻛﻴښﻮدل ﺷﻮل ﭼﯥ د ﭼﺎ ﺧﺒﺮه ﻳﻮازى د

ورﺗﻪ ووﻳﻞ  :ﻏږ ﺑﻪ ﻧﻪ ﻛﻮې ﻣﻼ ﺻﻴﺐ  ،دا ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﻣﻮږ ﺣﻖ دي  ،ﺳﺘﺎ

ﻣﺮﻏۍ ﭘۍ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻛﯥ ﻧﻪ و.

ﻏﺎړه دې ﺑﻨﺪه وي  ،ﻛﻪ ﻛﻮم ﺷﻲ ﺗﻪ دې اړﺗﻴﺎ وه او ﭘﻪ ﻣﺎ ﻏږ و ﻧﻪ ﻛړې .

ﻣﻼﺻﻴﺐ او ورﺳﺮه ﭼړﻳﺎﻧﻮ ﻳﯥ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﭘﻪ وښﻜﻴﻮ ﻛﯥ ﻣﺴﻜﻲ ﺷﻮل او ﭘﻪ

ﻣﻼ ﺻﻴﺐ د وښﻜﻴﻮ ﭘﻪ ﺧﻨﺪا ﻛﯥ ﺑﺲ ﻫﻤﺪا وﻳﻞ :

اﺷﺎرو اﺷﺎرو ﻛﯥ ﻳﯥ ﻳﻮ ﻳﻞ ﺗﻪ دا اﺷﺎره ور ﺳﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﻧﻮرﻧﻮ ورﺗﻪ ﻣﻪ ګﻮرى.

ﺳﺒﺤﺎن اﷲ  ،ﻣﺎ ﺷﺎ اﷲ ! .اﷲ دې دﻳﻦ او دﻧﻴﺎ دواړه ښﺎﻳﺴﺘﻪ ﻛړه ....

د ډوډۍ ﭘﻪ ﺧﻮړﻟﻮ ﭘﻴﻞ وﺷﻮ  ،د ﻳﻮ څﻮ ﻧﻤړﻳﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻣﻼ ﺻﻴﺐ ﭘﺎم

ﭘﻪ ﻛﻠﻰ ﻛﯥ داﺳﯥ دﻳﺮه او ﺣﺠﺮه ﻧﻪ وه ﭼﯥ د ﺟﻮﻣﺎت ﺳﺮه ﺑﻪ د ﺣﺎﺟﻰ ﺻﻴﺐ

ﺷﻮ ﭼﯥ ﺣﺎﺟﻰ ﺻﻴﺐ ﻛﻤﺎل ﺧﺎن ﻫﻠﺘﻪ ﻟﺮې ﻧﺎﺳﺖ دى  .ﻣﻼ ﺻﻴﺐ ﭘﻪ

د زﻳﺎﺗﻮ ﻣﺮﺳﺘﻮ او ﻛﻮﻣﻜﻮﻧﻮ ﭘﻪ اړه ﺗﺒﺼﺮه ﻧﻪ ﻛﻴﺪﻟﻪ  ،ﭼﺎ ﺑﻪ ﻳﻮ څﻪ وﻳﻞ او

ﺣﻴﺮاﻧۍ ورﻧﻪ وﭘﻮښﺘﻞ :

ﭼﺎ ﺑﻪ ﺑﻞ څﻪ  ،ځﻨﻮ ﺧﻮ ﺑﻪ ﻻ دا ﺗﺒﻰ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻛﯥ وﻛړ :

_ ﺣﺎﺟﻰ ﺻﻴﺐ ﺗﻪ وﻟﯥ ډوډۍﻧﻪ ﺧﻮرې ؟ ﭘﻪ ګډه د ډوډۍ ﺧﻮراك ﺛﻮاب

 ...اﺷﻨﺎ ﭘﺎم دى ﺷﺘﻪ ! دﻳﻦ او دﻧﻴﺎ دواړه د ﺷﻨﻤﻨﻮ ﺧﻠﻜﻮ ده .ﭘﻪ دى دﻧﻴﺎ ﻫﻢ

ﻟﺮى ،راځﻰ ﻟﻪ دې ﺛﻮاﺑﻪ ځﺎن ﻣﻪ ﻣﺤﺮوﻣﻮى .

ﺧﻠﻚ ورﺗﻪ ﻻس ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﻻړ وي او د ﻫﻐﯥ دﻧﻴﺎ ﺗﻮښﻪ ﺧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ

ﺣﺎﺟﻲ ﺻﻴﺐ ﭼﯥ ﺗﺴﭙﯥ اړوﻟﯥ ووﻳﻞ:

ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي  ،ﺧﻴﺮات دوي ورﻛﻮي  ،زﻛﺎت دوي ورﻛﻮي  ،د ﺧﻮار او

ﻣﻼﺻﻴﺐ ﻧﻦ ﻋﺬر ﻟﺮم او ﻫﻐﻪ دا ﭼﯥ زه ﭘﺮﻫﻴﺰﻳﻢ  ،ﻛﻨﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﻣﻰ ﻛﻠﻪ ﻳﻮازې

ﻏﺮﻳﺐ ﺳﺮه دوي ﻛﻮﻣﻚ ﻛﻮي  ،د ﺣﺞ ﻣﺒﺎرك ﻓﺮﻳﻀﻪ دوي ادا ﻛﻮي  ....ﺑﻞ

ﭘﺮﻳښﻮدى .ﻣﻼ ﭘﻪ ﺣﻴﺮاﻧۍ ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﻛړه:

ﺑﻪ ﻏږ ﻛړ :

ﺧﻴﺮﻳﺖ ﺧﻮ ﺑﻪ وي ﺣﺎﺟﻰ ﺻﻴﺐ  ،څﻪ ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻟﺮى؟

_ ښﻪ واﻳﯥ ! ﻏﺮﻳﺐ ﺧﻠﻚ ﺧﻮ ﻧﻪ د دﻳﻦ ﺷﻮ او ﻧﻪ د ﺳﺎدﻳﻦ  ،ﺑﺲ ﻣﻮږ ﺑﻪ

ﺣﺎﺟﻰ ﺻﻴﺐ ﺳﻮړ ا ﺳﻮﻳﻠﻰ و وﻳﺴﺖ او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ووﻳﻞ:

دوﻋﺎ ﻛﻮو ﭼﯥ اﷲ اﺗﻌﺎﻟﻰ دې ﻣﻮږ ﺧﻮﺷﻰ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﯥ وﺑﺨښﻰ.

_ ﻣﻼ ﺻﻴﺐ ! ﺑﺲ دوﻋﺎ ګﺎﻧﯥ راﺗﻪ ﻛﻮې ،ﺗﻜﻠﻴﻒ ﻣﯥ ډﻳﺮ ﺧﻄﺮ ﻧﺎك دى ،

ﺣﺎﺟﻰ ﺻﻴﺐ د ﻋﻤﺮ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه ﭘﻮخ ﺳړى و  .زﻳﺎت وﺧﺖ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮى ﻛﯥ

ډاﻛﺘﺮ اﻧﻮ را ﺗﻪ وﻳﻠﻰ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻌﺪه ﻛﯥ ﻣﯥ )) رﺳﻮﻟۍ (( دي او ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ

ﺗﻴﺮوﻟﻮ ﺧﻮ ﭼﯥ ﺑﻪ ﻛﻠﻲ ﺗﻪ را ﺳﺘﻮن ﺷﻮ ﻧﻮ ﺑﺲ د ﺟﻮﻣﺎت ﭘﻪ ﻣﻼ او ﭼړﻳﺎ ﻧﻮ

_ دا ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﺳﻮ د دوﻋﺎګﺎﻧﻮ ﺑﺮﻛﺖ و  ،ﻋﻤﻠﻴﺎﺗﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﭘﻴﺪا ﻧﻪ ﺷﻮه،

ﻋﻤﻠﻴﺎت ﺷﻰ  .ﺳﺒﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﻴﺮ ﺳﺮه ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ د ﺳﻔﺮ ﻧﻴﺖ ﻟﺮم ﻛﻪ د ﺧﺪاى

ﻧﺎروﻏﻲ ﻣﯥ د ﺧﺪاى ﺗﻌﺎﻟﻰ ) ج ( ﭘﻪ ﻓﻀﻞ او ﻛﺮم د دارو ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺟﻮړه

رﺿﺎوه .ﺑﺲ ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻪ ﻋﻼج ﻛﻮم  .ﻣﻼ ﺻﻴﺐ ﭘﻪ دﻏﺴﯥ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻣﯥ

ﺷﻮه.... .

ﻳﻮازې ﺳﺘﺎﺳﻮ دوﻋﺎګﺎﻧﻰ ﭘﻪ ﻛﺎر دي اوﺑﺲ .

ﺷﭙﯥ او ورځﻰ ﺗﻴﺮﻳﺪې د ﺣﺎﺟﻰ ﺻﻴﺐ ﺷﺘﻤﻨﻲ ﻟﻪ ﻳﻮى ورځﯥ ﻧﻪ ﺑﻠﯥ ﺗﻪ

ﻣﻼ ﺻﻴﺐ ﭼﯥ ډوډي ﺧﻮړﻟﻪ ﭘﻪ ډﻛﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻳﯥ ﻟﻮﻣړى ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮاﺷﻴﻨﻲ او ﺑﻴﺎ

زﻳﺎﺗﻴﺪﻟﻪ .زاﻣﻦ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻛﻠﻰ ﻛﯥ ﻟﻜﻪ ﺷﻬﺰاده ګﺎن داﺳﻰ ګﺮځﻴﺪل  .ﭘﻪ ودوﻧﻮ

ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻤﺪردي داﺳﯥ وښﻮدﻟﻪ :

او ښﺎدﻳﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ دﺣﺎﺟﻲ ﺻﻴﺐ ﻟﻮراﻧﻮدوﻣﺮه ګﺎ ڼﯥ ﭘﻪ ځﺎن رااﭼﻮﻟﯥ وې

_ ﺣﺎﺟﻲ ﺻﻴﺐ ! زﻣﻮږ ﭘﻪ وس ﻏﻴﺮ ﻟﻪ دوﻋﺎ ګﺎ ﻧﻮ ﻧﻪ ﻧﻮر څﻪ ﭘﻮره دي ؟ ﺗﻪ

ﭼﯥ د ﻛﻠﻲ ﻧﺠﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺣﺴﺪه ورﺗﻪ ﻛﺘﻠﻰ ﻧﻪ ﺷﻮل  ..ﻳﻮې ﻧﻴﻤﯥ ﺧﻮ ﺑﻪ ﻻ وﻳﻞ

ﻫﻴڅ ﻏﻢ ﻣﻪ ﻛﻮه .ﻛﻪ د ﺧﺪاى رﺿﺎ وه ﻣﻮږ ﺑﻪ ﺳﺒﺎ ﺳﺘﺎﺳﻮ د ﺷﻔﺎ اوښﻪ ﺻﺤﺖ

:

ﻳﺎﺑۍ ﭘﻪ ﺣﻖ ﻛﯥ د ﻗﺮان ﺷﺮﻳﻒ ﻳﻮﺧﺘﻢ وﻛړو او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﭼړﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﺦ

 ...ﺧﻮرې ! ﭘﻪ ﻧﻮم واده ﻣﯥ د ﺣﺎﺟﻰ ﺻﻴﺐ د ﻟﻮراﻧﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﺑﺪ اﻳﺴﻲ

ﻛړ :ﻫﻠﻜﺎﻧﻮ ! واﻣﻮ ورﻳﺪل ؟ ﺳﺒﺎ ﭼﯥ ورك ﻧﻪ ﺷﻰ  ...ﭼړﻳﺎﻧﻮ ﻫﻢ د ﺗﺎﻳﻴﺪ

دﻫﻐﻮ ګﺎڼﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ ګﻮرو ﻣﻮږ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎن ډﻳﺮ ﺳﭙﻚ ښﻜﺎري .

ﺳﺮورﻧﻪ وﺧﻮځﻮل .

د ورځﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ورځ ﺣﺎﺟﻲ ﺻﻴﺐ ﺑﻴﺎ د ﺳﻔﺮ ﻧﻴﺖ وﻛړ .دا ﺧﺒﺮه ﻳﯥ ﻟﻮﻣړى

د ﺗګ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﺣﺎﺟﻰ ﺻﻴﺐ ورو ﺟﻴﺐ ﺗﻪ ﻻس ﻛړ او د ﭘﻴﺴﻮ ﻳﻮ ﺑﻨډل

د ﻛﻠﻰ د ﻣﻼﺻﻴﺐ ﺳﺮه ﺷﺮﻳﻜﻪ ﻛړه او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻳﯥ داﺳﯥ ووﻳﻞ :ﻣﻼﺻﻴﺐ!

ﻳﯥ د ﻣﻼ ﺻﻴﺐ ﭘﻪ ﺟﻴﺐ ﻛﯥ ﻛﻴښﻮد او زﻳﺎﺗﻪ ﻳﯥ ﻛړه :ﻣﻼﺻﻴﺐ! دا ﺑﻪ

ﻣﺎ ﺧﻮ د ﻋﻤﺮې ﺷﺮﻳﻔﻰ د ادا ﻛﻮﻟﻮ ﻧﻴﺖ ﻛړى  .ﻛﻪ څﻪ ﺷﻰ ﺗﻪ ﺿﺮورت ﻟﺮى،

درﺳﺮه واﺧﻠﯥ ،ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻮ ﺳﺒﺎ ﺧﺘﻢ ﺷﺮﻳﻒ ﺳﺮﺗﻪ ورﺳﺎوه ﻧﻮدا ﻳﻮ څﻪ

ﻫﻤﺪا اوس ﻳﯥ راﺗﻪ وواﻳﻪ ،ﺑﻴﺎ دې ګﻮره ګﻴﻠﻪ ﻧﻪ ﻣﻨﻢ.

ﭘﻴﺴﯥ ﺑﻪ  ،زﻣﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ دې ﭼړﻳﺎﻧﻮ ﺧﻴﺮات ووﻳﺸﯥ او ﭼﯥ څﻮﻣﺮه ﭘﺎﺗﯥ

ﻣﻼﺻﻴﺐ ﻣﺴﻜﻰ ﺷﻮ او وﻳﯥ وﻳﻞ:

ﺷﻮې ﻫﻐﻪ ﺑﻪ دﺟﻮﻣﺎت د اړﺗﻴﺎو ﻟﻪ ﭘﺎره د ځﺎن ﺳﺮه وﺳﺎﺗﯥ .ﻣﻼﺻﻴﺐ ﭼﯥ

_ ﺣﺎﺟﻲ ﺻﻴﺐ څﻮﻣﺮه ﺑﺨﺘﻮر ﺳړى ﻳﯥ  ،ډﻳﺮ ﭘﺎك ځﺎى ﺗﻪ روان ﻳﯥ  ،اﷲ

ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﻴﺐ ﻛﯥ ﭘﻪ ﭘﻴﺴﻮ ﻻس واﻫﻪ ووﻳﻞ:

ﺗﻌﺎﻟﻰ دې زﻣﻮږ ﻫﻢ ﻧﺼﻴﺐ ﭘﻪ ﻛﯥ و ﻛړي  ،ﻧﻮر څﻪ ﻣﻰ ﻧﻪ دى ﭘﻪ ﻛﺎر ،ﺑﺲ

_ ﻣﺎﺷﺎاﷲ! ډﻳﺮه ښﻪ ده  ،څﻨګﻪ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ رﺿﺎ وي ﻫﻤﻐﺴﯥ ﺑﻪ وﺷﻲ

ﻳﻮ ښﺎﻳﺴﺘﻪ ﺟﻴﺒﻲ ﺷﻮ ﺑﻴﻨﻰ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ راﺗﻪ راوړې  .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ دې ښﻪ دى ﭼﯥ

ﺳﺒﺎ ورځ ﺣﺎﺟﻰ ﺻﻴﺐ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻮر روان ﺷﻮ او ﻣﻼ ﺻﻴﺐ د وﻋﺪې

ﻛﻠﻪ زه ﺳﻬﺎر وﺧﺘﻲ د اذان او ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﻟﭙﺎره ﭘﺎځﻴږم ،ﻧﻮﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺗﻴﺎره وي

ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺟﻮﻣﺎت ﻛﯥ د ﻗﺮان ﺷﺮﻳﻒ ﺧﺘﻢ ادا  ،او د ﺣﺎﺟﻲ ﺻﻴﺐ د

او ﭘﻪ دﻏﺴﯥ وﺧﺘﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺷﻮﺑﻴﻨﻲ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻪ ډﻳﺮ ښﻪ ﻛﺎر ﻛﻮي  .ﺣﺎﺟﻰ ﺻﻴﺐ

روﻏﺘﻴﺎ ﭘﻪ ﺣﻖ ﻛﯥ ﻳﯥ ښﯥ ډﻳﺮې دوﻋﺎګﺎﻧﯥ وﻛړې .

ﭘﻪ ﭘﻮره ډاډ ورﺗﻪ ووﻳﻞ :

ﺣﺎﺟﻰ ﺻﻴﺐ ﭘﻮره ﻳﻮه ﻣﻴﺎﺷﺖ ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﯥ ﺗﻴﺮه ﻛړه ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺗﻪ

ﻣﻼ ﺻﻴﺐ ! ﺑﯥ ﻏﻤﻪ اوﺳﻪ  ،ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺎده ﺧﺒﺮه ده او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ورﻧﻪ ﻏﺎړه ﭘﻪ

راﺳﺘﻮن ﺷﻮ ،ﻧﻮ ډﻟﻰ ډﻟﻰ ﻛﻠﻴﻮال ﻳﯥ ﭘﻮښﺘﻨﻰ ﺗﻪ ور ﺗﻠﻞ او ﻫﺮ ﭼﺎ ﺑﻪ ورﻧﻪ

ﻏﺎړه ښﻪ ﺗﻮده ﻣﺨﻪ ښﻪ وا ﺧﻴﺴﺘﻠﻪ .

دا ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﺣﺎﺟﻲ ﺻﻴﺐ ﻋﻤﻠﻴﺎت ﻣﻮ څﻨګﻪ ﺗﻴﺮ ﺷﻮل ؟

 .ﺣﺎﺟﻰ ﺻﻴﺐ دوه درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻰ ﭘﻪ ﺳﻌﻮ دى ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻛﯥ وځﻨډﻳﺪه  ،د

ﺣﺎﺟﻰ ﺻﻴﺐ ﺑﻪ ﭘﻪ ځﻮاب ﻛﯥ ﺑﺲ ﻫﻤﺪا ﻳﻮه ﺧﺒﺮه ﻛﻮﻟﻪ :

ﻛﻮرﻧۍ ﺳﺮه ﻳﯥ ډﻳﺮه زﻳﺎﺗﻪ اﻧﺪﻳښﻨﻪ وه .ﻣﻼﺻﻴﺐ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻛﻠﻪ ﻧﺎ ﻛﻠﻪ ﻟﻪ زا

ﻧﺎﺳﺖ ﺧﻠﻚ ټﻮل ﻫﻚ ﭘﻚ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل  ،ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻳﯥ ﺣﻴﺮا ﺣﻴﺮان ﻛﺘﻞ او د

ﻣﻨﻮ څﺨﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﻼر ﻣﻮ راﻏﻠﻰ ﻛﻪ ﻧﻪ؟ ﺧﻮ ﻫﻐﻮى ﺑﻪ ﻫﺮ ځﻞ

ﻫﻴﭽﺎ ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﻧﻪ ﺳﭙﻮڼ ﻧﻪ ﺧﻮت  .ﺧﻮ .ﻣﻼﺻﻴﺐ دا ﺳﻜﻮن ﻣﺎت ﻛړ .ﭘﻪ

ورﺗﻪ د ﻧﻪ ځﻮاب ورﻛﺎوه .

داﺳﯥ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ دواړه ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻳﯥ اﺳﻤﺎن ﺗﻪ ﻧﻴﻮﻟﻰ و  .ووﻳﻞ :

د ورځﻮ ﻧﻪ ﻳﻮه ورځ د ﻣﺎزﻳګﺮ ﻟﻤﺎﻧځﻪ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ټﻮل ﻛﻠﻴﻮال د ﻣﻼ ﺻﻴﺐ

_ ﺗﻮﺑﻪ ﺧﺪاﻳﻪ ﺗﻮﺑﻪ ! ﻟﻮﻳﻪ ﺧﺪاﻳﻪ ! ﺳﺘﺎ ځﻨﯥ ﺑﻨﺪګﺎن څﻮﻣﺮه رﻳﺎﻛﺎره دي

ﭘﻪ ګډون د ﺟﻮﻣﺎت د ﭘﻴﺘﺎوى ﻏﺎړې ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ وو .ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﯥ ﻳﻮ



ﻧﺎﺑﻠﺪه ﺳړى راﻏﻰ او د ﺳﻼم ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ د ﺟﻴﺐ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻛﺎﻏﺬ را ووﻳﺴﺖ
او وﻳﯥ وﻳﻞ:
_ زه څﻮ ورځﯥ د ﻣﺨﻪ د ﺳﻌﻮدي ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻧﻪ راﻏﻠﻰ ﻳﻢ .او ﺳﺘﺎ ﺳﻮ د ﻳﻮه
ﻛﻠﻴﻮال ﻟﻴﻚ ﻣﯥ راوړى .ﻧﻮم ﻳﯥ ﺣﺎﺟﻰ ﺻﻴﺐ ﻛﻤﺎل ﺧﺎن دى .ﻫﻴﻠﻪ ده ﭼﯥ
دا د ﻫﻐﻪ ﻛﻮرﻧۍ ﺗﻪ ورﺳﻮى.
ﭘﻪ ﻧﺎﺳﺘﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﻛﯥ د ﺣﺎﺟﻰ ﺻﻴﺐ ﻣﺸﺮ زوى ﻫﻢ ﻧﺎﺳﺖ و ،ﭘﻪ ﺑﻴړه او
ﺧﻮﺷﺎﻟۍ ﻳﯥ د ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻟﻴﻚ واﺧﻴﺴﺖ .ژر ﻳﯥ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺖ ﭼﯥ ﻳﻮ دوه ﻛﺮښﻰ
ﻳﯥ وﻟﻮﺳﺘﻠﻰ ﻧﺎڅﺎﭘﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺧﻮﻟۍ ﻧﻪ ﻳﻮه ﻛړﻳﻜﻪ ووﺗﻠﻪ .
ﻛﻠﻴﻮال ټﻮل ﺣﻴﺮان ﺷﻮل .د ﺣﺎﺟﻰ ﺻﻴﺐ زوى ﻧﻪ ﻳﯥ د ﻋﻠﺖ ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﻛړه،
ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ داﺳﻰ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﭼﻴﻐﻮ ﭼﻴﻐﻮ ﻳﯥ ژړل ،ﻫﻴﭽﺎ ﺗﻪ ﻳﯥ ځﻮاب
ورﻧﻪ ﻛړ او ﻧﻴﻎ ﻳﯥ د ﺧﭙﻞ ﻛﻮر ﻣﺨﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ  .ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﺣﻴﺮان ﺣﻴﺮان
وﻛﺘﻞ او ﻫﻴڅﻮك ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴﺪل ﭼﯥ ﭘﻪ ﺣﺎﺟﻰ ﺻﻴﺐ ﺑﻪ څﻪ راﻏﻠﻰ وي؟
د ﻧﺎﺳﺘﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ ﺗﻦ د ﻟﻴﻚ را وړوﻧﻜﻰ څﺨﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﻛړه  :وروره
ﺧﻴﺮﻳﺖ ﺧﻮ ﺑﻪ و  ،ﭘﻪ ﻟﻴﻚ ﻛﯥ ﺣﺎﭼﻲ ﺻﻴﺐ څﻪ ﻟﻴﻜﻠﻲ و ،ﭼﯥ زوي ﻳﯥ
دوﻣﺮه وار ﺧﻄﺎ ﺷﻮ ؟
ﻟﻴﻚ را وړوﻧﻜﻰ ووﻳﻞ :ﺣﺎﺟﻰ ﺻﻴﺐ ﻛﻤﺎل ﺧﺎن ﭘﻪ ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﻛﯥ د

)

ﭘﻮډرو ( ﭘﻪ ﻗﺎ ﭼﺎق ﻛﯥ ﻧﻴﻮل ﺷﻮى  ،د ﻋﺮﺑﺴﺘﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ ورﺑﺎﻧﺪې د ﻣﺮګ
ﺳﺰا ﺧﻴﮋوﻟﯥ ،ﻛﻴﺪاى ﺷﻲ ﻳﺎ ﻳﯥ اﻋﺪام ﻛړي وي او ﻳﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻧﻦ ﺳﺒﺎ ﻛﯥ
اﻋﺪاﻣﻮي  .ﭘﻪ ﻟﻴﻚ ﻛﯥ ﻳﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻛﻮرﻧۍ ﺗﻪ ﺧﺒﺮ ورﻛړاى ﭼﯥ ﻧﻮر ﻧﻮد ﻫﻐﻪ
د راﺳﺘﻨﻴﺪو ﭘﻪ ﺗﻤﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ .

ګﺎوﻧډﻳﺎن ورﺗﻪ ﻫﻚ ﭘﻚ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل ،ﻟﻪ ﻳﻮى ښﻰ ﺷﻴﺒﻰ ﻧﻨﺪارى وروﺳﺘﻪ ،
ﻳﻮه ګﺎوﻧډي ورﻧﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﻛړه:
_ ډاﻛټﺮ ﻟﻤﺮ ! څﻪ ﺧﺒﺮه ده ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﻮره ﺷﭙﻪ ﻣﻮ د ﺷﻴﻦ ځﻨګﻞ د ټﺎﭘﻮ
اوﺳﻴﺪوﻧﻜﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژړا او ﺧﻨﺪا د ﺣﻴﺮت ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻛړي دي ؟
ډاﻛټﺮ ﻟﻤﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﯥ ﻛﯥ دوﻣﺮه ډوب وﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﺧﺒﺮه ﻳﯥ ﻧﻪ
اورﻳﺪه ،ﻳﻮازې ﻳﯥ ﻫﻤﺪا ﺧﺒﺮه ﺗﻜﺮاروﻟﻪ :
_ زه ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺷﻮم ،زه ﻛﺎﻣﻴﺎب ﺷﻮم.....
اوﻛﻠﻪ ﻧﺎ ﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ  ،ﭘﻪ ﻟﻮړ اواز ﭼﻐﯥ ﻛړې
_ راﺷﻰ ! راﺷﻰ ! ﻫﻠﻰ ! ﻫﻠﻰ ! دا ځﻮاﻧﻪ ﻣږه وګﻮرى! دا ﭘﺮون داﺳﯥ ﻧﻪ
وه  ،زړه ﺑﻮډۍ وه ،ﭘﻪ ﻻره ﻧﻪ ﺷﻮه ﺗﻠﻠﻰ ،ﺧﻮ اوس دادى ځﻮاﻧﻪ ده ،ﻣﺴﺘﻲ
ﻛﻮي ،ټﻮﭘﻮﻧﻪ وﻫﻰ........
ګﺎوﻧډﻳﺎﻧﻮ ﺑﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﻌﺠﺐ وﻛﺘﻞ  ،ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴﺪل ﭼﯥ ډاﻛټﺮ ﻟﻤﺮ څﻪ
واﻳﻲ ....ټﻮل د ﺧﭙﻠﻮ ﻛﻮروﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮر روان ﺷﻮل .ﭘﻪ ﺗﻠﻮ ﺗﻠﻮ ﻛﯥ ﺑﻪ  ،ﻳﻮ ﺑﻞ
داﺧﺒﺮه ﻫﻢ ﻛﻮﻟﻪ ډاﻛټﺮ ﻟﻤﺮ ﭘﺨﻮا ﻟږ ﻟﻴﻮﻧﻰ و ﺧﻮ اوس ﻟﻜﻪ ﭼﯥ ﭘﻮره ﻟﻴﻮﻧﻰ
ﺷﻮى .ﺧﺪاى دې ﭘﺮې ورﺣﻤﻴږى.
ﺳﺒﺎ ﭼﯥ د ﻟﻤﺮ څﻴړې د ﺷﻴﻦ ځﻨګﻞ د ټﺎﭘﻮ ﭘﻪ ﻫﺴﻜﻮ او دﻧګﻮ وﻧﻮ ،ﺧﭙﻠﻰ
وزرې وﻏﻮړوﻟﻰ ﻧﻮډاﻛټﺮ ﻟﻤﺮ ﻫﻢ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﺟﻮﻧګړې راووﺗﻠﻮ  ،ﺧﻮ ﻧﻦ
ډاﻛټﺮ ﻟﻤﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﺮوﻧﻰ ﺑﻮډا ډاﻛټﺮ ﻟﻤﺮﻧﻪ و ،ﻫﻐﻪ اوس ﭘﻮره څﻮارﻟﺲ ﻛﻠﻦ
ځﻮان و  ،اوږده ﺗﻮر وﻳښﺘﻪ او ښﺎﻳﺴﺘﻪ ځﻮاﻧﻲ وه ....
ﺧﻠﻚ ورﺗﻪ ﻫﻚ ﭘﻚ ﭘﺎﺗﻰ وو اوﭘﻪ ﺣﻴﺮاﻧﻰ ﻳﻲ  ،ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ د ﺧﭙﻠﯥ د
ځﻮاﻧۍ د راز ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﻛړه  .ډاﻛټﺮ ﻟﻤﺮ ﭘﻪ ﺧﻮښﻰ ورﺗﻪ ووﻳﻞ :
_ ډﻳﺮ ﻛﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺑﻮﺧﺖ وم ﭼﯥ ﻳﻮ ډول داﺳﻰ دارو ﺟﻮړ ﻛړم ﭼﯥ ﻫﻐﻪ
د اﻧﺴﺎن دزړښﺖ دوره ﺑﻴﺮﺗﻪ ﭘﻪ ځﻮاﻧﻰ ﺑﺪﻟﻪ ﻛړى او ﻟﻪ ﻧﻴﻜﻪ ﻣﺮﻏﻪ دادى
ﭘﺮوﻧﻰ اووﻳﺎﻛﻠﻦ زړو ﺑﻮډا ډاﻛټﺮ ﻟﻤﺮ اوس ﺗﺎﺳﻮ څﻮارﻟﺲ ﻛﻠﻦ ډاﻛټﺮ
ﭘﻪ څﻴﺮه ﻛﯥ ګﻮرى..

ﺳﻨﻔﻜﺸﻦ

د ﺷﻴﻦ ځﻨګﻞ ﭘﻪ ټﺎﭘﻮ ﻛﯥ
د ډاﻛټﺮ ﻟﻤﺮ ﺑﻪ ﺳﭙﻴﻨﻪ ﭼﭙﻨﻪ ﺗﻞ ﭘﻪ ﻏﺎړه وه  ،ﺳﭙﻴﻨﻮ اوږدو وﻳښﺘﺎﻧﻮ ﻳﯥ
ﻏﻮږوﻧﻪ ﭘټ ﻛړي وو .ﺧﺒﺮې ﻳﯥ ﻛﻤﯥ او ﻓﻜﺮ ﻳﯥ زﻳﺎت ﻛﺎوه .
ﺧﭙﻠﯥ ﻟﻮړى زده ﻛړې د ﻓﺎرﻣﺴﻲ ) دارو ﺟﻮړوﻧﯥ ( ﭘﻪ څﺎﻧګﻪ ﻛﯥ ﭘﺎى ﺗﻪ
رﺳﻮﻟﯥ وى.د ﻧړۍ ﭘﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ
ډﻳﺮﻛﻠﻮﻧﻪ ﻛﺎرﻛړى و او ﭘﻪ ﺳﺘﺮو ﻋﻠﻤﻰ ﺳﻴﻤﻨﺎروﻧﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻫﻢ څﻮ څﻮ واره
ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻰ وه .د ﭘﻮره ﻋﻠﻤﻰ ﺻﻼﺣﻴﺖ او ﺗﺠﺮﺑﯥ ﺧﺎوﻧﺪ و.
د ډاﻛﺘﺮ ﻟﻤﺮ ﭘﻪ زړه ﻛﯥ د ﻛﻠﻮﻧﻮ ﻛﻠﻮﻧﻮ را ﭘﻪ دﻳﺨﻮا ﻳﻮه ﺳﺘﺮه ارزو اوﺳﻴﺪه
او دﻫﻐﯥ دﻻس ﺗﻪ راوړﻧﯥ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻳﯥ ،د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﺎﺗﯥ ﺑﺮﺧﻪ
دﺳﻤﻨﺪروﻧﻮاﺧﻮا د ﺷﻴﻦ ځﻨګﻞ ﭘﻪ ټﺎﭘﻮ ﻛﯥ ﻏﻮره وﺑﻠﻠﻪ .
ﻫﻐﻪ ﺟﻮﻧګړه د ﺷﻴﻦ ﺗﺎﭘﻮﭘﻪ ځﻨګﻞ ﻛﯥ دﻳﻮې وړې ﻏﻮﻧډۍ ﭘﻪ ﺳﺮ اﺑﺎده وه
ﺳﻬﺎر ﺑﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﺟﻮﻧګړې راووت ﻧﻮ ﺗﺮﻣﺎښﺎﻣﻪ ﺑﻪ د ﺷﻴﻦ ځﻨګﻞ ﭘﻪ
ﻏﺮو او رﻏﻮﻧﻮ ﻛﯥ د داروﻳﻲ ﺑﻮټﻮ ﭘﻪ راټﻮﻟﻮﻟﻮ اﺧﺘﻪ و .د ﺷﭙﻰ ﻟﻪ ﺧﻮاﺑﻪ ﻳﯥ
ﻫﻐﻪ ﺑﻮټﻰ د ﺧﭙﻠﻰ ﺟﻮﻧګړى ﭘﻪ ﻛﻮﭼﻨﻰ ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﻛﯥ د ازﻣﻮﻳﻨﻰ ﻻﻧﺪى
ﻧﻴﻮل .ﻫﺮه ورځ او ﻫﺮه ﺷﭙﻪ ﻳﯥ ﻫﻤﺪا ﻣﺸﻐﻮﻻ وه.
د ﺷﻴﻦ څﻨګﻞ د ټﺎﭘﻮ اوﺳﻴﺪوﻧﻜﻮ ﺑﻪ ډاﻛټﺮ ﻟﻤﺮ ،د ډاﻛټﺮ ﻟﻴﻮﻧﻰ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ
داوه .ځﻜﻪ دﻫﻐﻪ ټﻮل ﻛړه وړه د ټﺎﭘﻮ د اوﺳﻴﺪوﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻧﺎ اﺷﻨﺎ او د
ﺣﻴﺮاﻧﻰ ﻧﻪ ډك وو.
ﻧﻦ ﭼﯥ ﺷﭙﻪ ﻟﻪ ﻧﻴﻤﺎﻳﻰ اوﺧﺘﯥ وه  ،ﻧﺎڅﺎﭘﻪ د ډاﻛټﺮ ﻟﻤﺮ ﭘﻪ ﺟﻮﻧګړه ﻛﯥ ﻛﻠﻪ
د ﺧﻨﺪا او ﻛﻠﻪ ﻫﻢ د ژړا اﻧګﻮﻻ وې ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮې .
ګﺎوﻧډﻳﺎﻧﻮﺳﺨﺖ وارﺧﻄﺎ ﺷﻮل  ،ﭘﻪ ﺑﻴړه ﻳﯥ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ورورﺳﻮل ...
 .ګﻮرى ﭼﯥ ډاﻛټﺮ ﻟﻤﺮ ﭘﻪ ﻛﻮټﻪ ﻛﯥ ﻳﻮه ﻣږه ښﻜﺘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ګﺮځﻲ او ډاﻛټﺮ
ﻟﻤﺮ ﻫﻢ ﻛﻠﻪ ورﺗﻪ وژاړي او ﻛﻠﻪ ورﺗﻪ داﺳﯥ ﺧﺎﻧﺪى ﭼﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ واﻳﯥ د دﻧﻴﺎ ﺗﺮ
ټﻮﻟﻮ ﻗﻴﻤﺘﻰ ﺷﻰ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻس راوړى دى .

ﻧﻮ ډﻳﺮ ﻧﺎﻫﻴﻠﻲ او اﻧﺪﻳښﻤﻦ ﺷﻮل  ،ځﻜﻪ ﻫﻐﻮي دوﻣﺮه څﻪ ﻧﻪ ﻟﺮل ﭼﯥ د

د ډاﻛټﺮ ﻟﻤﺮ د ﺑﻴﺎ ځﻮاﻧۍ د دارودﻛﺸﻒ ﺧﺒﺮوﻧﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻧړۍ ﻛﯥ ﺧﭙﺎره

ځﻮاﻧۍ دارو ﭘﺮې واﺧﻠﻲ .

ﺷﻮل  .څﻮ ورځﯥ ﻧﻪ وې ﺗﻴﺮې ﭼﯥ د ﺷﻴﻦ ځﻨګﻞ د ټﺎﭘﻮ ﻓﻀﺎ د ﻧړى د ﺳﺘﺮو

د ﻧﺎ اﻣﻴﺪۍ ﭘﻪ ﻓﻀﺎ ﻛﯥ د ﭘﺎﻧګﻮاﻟۍ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻫﻠﻰ ځﻠﻰ ﺗﻨﺪې ﺷﻮى  ،د

ﭘﺎﻧګﻮاﻟﻮ ﭘﻪ ﻫﻠﻴﻜﻮﭘﺘﺮو ډﻛﻪ ﺷﻮه .ﻫﺮ ﭼﺎ د ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺳﺮه ﭘﻪ ﺑﻮﺟﻴﻮ ﺑﻮﺟﻴﻮ

ﻣﺪﻧﻲ ﻗﺎﻧﻮن ځﺎى د ځﻨګﻞ ﻗﺎﻧﻮن وﻧﻴﻮ  ،زورورو د ﻛﻤﺰور و ﭘﻪ ﺷﺘﻤﻨﻴﻮ

ﭘﻴﺴﻰ راوړى وى او ﻫﺮ ﭼﺎ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﯥ دﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﻛﯥ د ډاﻛټﺮ ﻟﻤﺮﻧﻪ

ﺑﺮﻳﺪوﻧﻪ ﭘﻴﻞ ﻛړل  ،ﻫﺮې ﺧﻮا د ﺟګړى اوروﻧﻪ ﺑﻞ ﺷﻮل  ،د ﻛﻤﺰورو وﻳﻨﯥ

د ځﻮاﻧۍ دارو واﺧﻠﻰ .

وﺑﻬﻴﺪﻟﻰ او زور ور ﻧﻮر ﻫﻢ ﺷﺘﻤﻦ ﺷﻮل.

ﺧﻮ ډاﻛټﺮ ﻟﻤﺮ د ﻧﻐﺪو ﭘﻴﺴﻮ ﻟﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻧﻪ اﻧﻜﺎر وﻛړ .ﻫﻐﻪ ټﻮﻟﻮ ﭘﺎﻧﻜﻮاﻟﻮ

ډاﻛټﺮ ﻟﻤﺮ ﭼﯥ ددې ﺳﺘﺮ ﺑﺸﺮي ﻧﺎورﻳﻦ څﺨﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮ  ،ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛړي ﺧﺪﻣﺖ

ﺗﻪ ووﻳﻞ :

ډﻳﺮ زﻳﺎت ﺧﻮاﺷﻴﻨﻰ ﺷﻮ  ،ﭘﻪ ﺑﻴړه ﻳﯥ د ﺷﻴﻦ ځﻨګﻞ ﻟﻪ ټﺎﭘﻮ څﺨﻪ ځﺎن ورك

_ دځﻮاﻧۍ دارو دﻫﻤﺪې ﺷﻴﻦ ځﻨګﻞ د وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ټﺎﭘﻮ ﻣﻠﻜﻴﺖ دى

ﻛړ  .اوس ﺳﺘﺮ ﺳﺘﺮ ﭘﺎﻧګﻮال ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﻧﺎروا ﻻرو ﻳﯥ ﺳﺘﺮې ﭘﺎﻧګﯥ

ﻫﺮﭼﺎ ﭼﯥ ددې ټﺎﭘﻮ ﭘﻪ اﺑﺎدۍ ﻛﯥ ﺑﺮﺧﻪ واﺧﻴﺴﺘﻪ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺑﻪ د ځﻮاﻧۍ

ﻻس ﺗﻪ راوړي  ،ﻫﺮه ورځ دﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻟټﻮن ﭘﺴﯥ ﺳﺘړي ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ ګﺮځﻲ ﺧﻮ

دارو ورﻛﻮل ﻛﻴږي ...

ډاﻛټﺮ ﻟﻤﺮ داﺳﻰ ﻏﻴﺐ ﺷﻮى ﭼﯥ ﻧﻪ ﻳﯥ ﻣړى ﺷﺘﻪ او ﻧﻪ ﻳﯥ ژوﻧﺪى ﭼﺎﺗﻪ

ډاﻛټﺮﻟﻤﺮ دﺷﻴﻦ ځﻨګﻞ ټﺎﭘﻮ ﭘﻪ څﻠﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﺷﻤﺎل ،ﺟﻨﻮب ،ﻟﻮﻳﺪزاوﺧﺘﻴﺰ

ﻣﻌﻠﻮم دى.

ووﻳﺸﻪ او ﻫﺮه ﺑﺮﺧﻪ ﻳﯥ څﻮ ﭘﺎﻧګﻮاﻟﻮ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﻪ  ،او دا ﺷﺮط ﻳﻰ

د ډاﻛټﺮ ﻟﻤﺮ ﻻﺑﺮاﺗﻮار څﻮ څﻮ ځﻠﻰ د دارو ﺟﻮړوﻟﻮ د ﺳﺘﺮو ﻛﻤﭙﻨﻴﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا

ورﺑﺎﻧﺪى ﻛﻴښﻮد ﻫﺮ ﭼﺎ ﭼﯥ ﺧﭙﻠﻪ ورﺳﭙﺎرل ﺷﻮى ﺑﺮﺧﻪ د ﺑﺸﺮى ژوﻧﺪ د

وﻟټﻮل ﺷﻮ څﻮدﻫﻐﻮ دارو ﻧﺴﺨﻪ ﭘﻪ ﻻس راوړى ﺧﻮ ډاﻛټﺮ ﻟﻤﺮ ﻫﻐﻪ ﻧﺴﺨﻪ

ټﻮﻟﻮ ﺿﺮورى اړﺗﻴﺎوﻟﻪ ﻣﺨﻲ ښﻪ ﺟﻮړه ﻛړه ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ځﻮاﻧﻰ دارو د ځﺎن

ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻐﺰو ﻛﯥ د ځﺎن ﺳﺮه وړې ده.

ﺳﺮه وړي .

10-01-2006

ﭘﻴښﻮر

ﭘﺎﻧګﻮال ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺳﺘﺎﻧﻪ ﺷﻮل او دا ځﻞ ﻳﯥ د ﻧﻐﺪو ﭘﻴﺴﻮ ﭘﻪ ځﺎى د ځﺎن ﺳﺮه د
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭼﺎرو ﻣﺎﺷﻴﻨﻮﻧﻪ راوړل .
څﻮ ورځﯥ ﻧﻪ وې ﺗﻴﺮې ﭼﯥ د ﺷﻴﻦ ځﻨګﻞ ﭘﻪ ټﺎﭘﻮ ﻛﯥ ﻫﺮى ﺧﻮاﺗﻪ د
ﺑﻠﺪوزرواو ټﺮاﻛټﻮروﻧﻮ ﻏﺮﻫﺎر ځﻤﻜﻪ او اﺳﻤﺎن ﭘﻪ ﺳﺮ واﺧﻴﺴﺖ .
ﭼﺎ ﺳﺮﻛﻮﻧﻪ ﺟﻮړول  ،ﭼﺎ ﻛﻮروﻧﻪ  ،ﭼﺎ د اوﺑﻮ ﺑﻨﺪوﻧﻪ او ﭼﺎ ﻫﻢ د ﺑﺮﻳښﻨﺎ ﻣﺰى
ﻏځﻮل .ﭘﻪ ﻟﻨډه ﻣﻮده ﻛﯥ د ﺷﻴﻦ ځﻨګﻞ وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﻰ ټﺎﭘﻮ ﭘﻪ داﺳﻰ ﻳﻮ
ﭘﺮﻣﺨﺘﻠﻠﻰ او ﻣډرن ټﺎﭘﻮ ﺑﺪل ﺷﻮ ﭼﯥ ﺛﺎﻧﻰ ﻳﯥ د ﻧړۍ ﭘﺮ ﻣﺦ ﻧﻪ ﻟﻴﺪل
ﻛﻴﺪه.او ددې ﻛﺎر ﭘﻪ ﺑﺪل ﻛﯥ د ﻧړۍ ډﻳﺮ زاړه زاړه ﭘﺎﻧګﻮال ﻫﻢ ﭘﻪ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ
ﺑﺪل ﺷﻮل .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ د ﻧړى ﭘﺮﻣﺦ دﻏﺮﻳﺒﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﻏﻮږوﻧﻮ ﺗﻪ د اوازه ورﺳﻴﺪه

ﻣﻼ ﻳﻜﻪ ﻟﻪ اﺳﻤﺎن ﻧﻪ را ښﻜﺘﻪ ﺷﻮې ﺧﻮ ﭼﯥ اﺻﻠﻴﺖ ﻳﯥ راو ﺳﭙړې ﻟﻪ ﻫﻐﻪ

ﻃﺘﺰي ﻛﻴﺴﻪ

ﻧﻪ ﺑﻪ ﻟﻮي ﻏﻞ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﻧﻪ وي  .زوي ﺧﻮ ﻣﯥ ﻳﻮازې ښﻮﻧځﻲ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ راﻏﻠﻰ ،
د ﺑﺎزاري ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ﭼﺎﻻﻛۍ ﺳﺮه ﻧﺎ ﺑﻠﺪ ه دى  ،ﻛﻪ ﭘﻪ ﺳﻮدا ﭘﺴﯥ ﻳﯥ وﻟﻴږم ،
ﺳﻮدا څﻪ ﭼﯥ واﻳﻢ ﻏټ ﭘټ زوي ﺑﻪ راﻧﻪ ﭘﻪ ﺑډه ووﻫﻲ
ﭘﻪ ﻣﻮر ﻣﯥ دا ﺧﺒﺮه ﻧﻮره ﻫﻢ ﺑﺪه وﻟګﻴﺪه:
_ﭼﯥ دوﻣﺮه اﻋﺘﺒﺎر ور ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻪ ﻟﺮې ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ورﺷﻪ ﺑﻨګړى ورﺗﻪ راوړه او د
ﻟﻮر ﻏﻮﻧﺪې ﻳﯥ ﭘﻪ ﻛﻮر ﻛﯥ ﻛښﻴﻨﻮه .
د ﻣﻮر دا ﺧﺒﺮه ﭘﻪ ﻣﺎ ﻫﻢ د ټﻮﭘﻚ ﻟﻪ ډزﻧﻪ ﺑﺪه وﻟګﻴﺪه ،ﻳﻮ ځﻞ ﻣﯥ د ﻣﻮر
ﺳﺘﺮګﻮ ﺗﻪ وﻛﺘﻞ او ﺑﻴﺎ ﻣﯥ د ﭘﻼر ﺳﺘﺮګﻮ ﺗﻪ  ،ﺧﻮ ﻟﻪ وﻳﺮې ﻧﻪ ﻣﯥ ﺳﭙﻮڼ ﻫﻢ
وﻧﻪ ﻛړ .ﭘﻼر زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﭙګﺎن ﭘﻮه ﺷﻮ .ﭘﻪ ﺧﻨﺪا ﻳﯥ ووﻳﻞ .
_ ښځﯥ ﭘﻪ زوي ﻣﯥ ﻣﻼ ﻣﺘﻴﺎ ﻣﻪ اﭼﻮه .ﭘﺴﺎت ټﻮل ﭘﻪ ﺑﺎزار ﻛﻰ دى ،ﭘﺮﻳږده
ﻳﯥ ﭼﯥ اوس ﺧﭙﻞ ﺳﺒﻘﻮﻧﻪ وواﻳﻲ  ،د ﻛﻮر ﻛﺎروﻧﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻪ ﻛﻮي  .ﺧﻮ
ﻣﻮر ﻣﯥ دا ﺧﺒﺮه ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ وﻳﻞ ﻳﯥ :
_ ﻫﺮ څﻪ ﭼﯥ ﻛﻴږى ودې ﺷﻲ .ﺧﻮزﻣﺎ زوى ﺑﺎﻳﺪ ﻫﺮو ﻣﺮو د ﺑﺎزار ﺳﺮه ﺑﻠﺪ
ﺷﻲ  ،ځﻜﻪ ﺗﺮ څﻮ ﭘﻮرې ﺑﻪ د دﻧﻴﺎ ﻟﻪ ښﻮ او ﺑﺪو ﻧﺎ ﺧﺒﺮه وي او ﺑﻠﻪ دا ﭼﯥ
ﺳﺘﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻻس ور ﺑﺎﻧﺪ ې ﺳﭙﻚ وي .
ﭘﻼر ﻣﯥ د ﻳﻮ څﻪ ﺳﻮچ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ووﻳﻞ :
_ ﺳﻤﻪ ده  ،ﭼﯥ ﺗﻪ واﻳﯥ ﻧﻮدا ﺑﻪ ﺳﺘﺎ وﻣﻨﻢ  .ﺳﺒﺎ د ﺟﻤﻌﯥ ورځ ده  ،ښﻮﻧځﻰ
رﺧﺼﺖ دى  ،ﭘﻴﺴﯥ ﺑﻪ ورﻛړې او ﺳﻮدا ﺑﻪ راوړي .
دﭘﻼر ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه زه ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﺷﻮم او ځﺎن ﺗﻪ ﻣﯥ د ﺳړﻳﺘﻮﺑﻪ ﺗﻤﻪ ﭘﻴﺪا
ﺷﻮه  .ﻣﻮر ﻣﯥ ﺳﻬﺎر وﺧﺘﻰ ﻟﻪ دراﻧﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﭘﺎڅﻮﻟﻢ .ﭘﻪ ﺟﻴﺐ ﻛﯥ ﻳﯥ د
ﭘﻴﺴﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى د ﺳﻮداﻟﺴﺖ ﻫﻢ راﺗﻪ وﺳﭙﺎره او د ﺗګ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ
ﻳﻮازې دوﻣﺮه ووﻳﻞ :
_ زوﻳﻪ ! ﺑﻴګﺎه ﺧﻮ دې د ﭘﻼر ﺧﺒﺮې واورﻳﺪې  ،ډﻳﺮ ﭘﺎم ﺑﻪ ﻛﻮې ﭼﯥ څﻮك
دې ﺗﻴﺮ ﻧﻪ ﺑﺎﺳﻲ .

اﻧﺼﺎف
 اور دې ﭘﻪ داﺳﯥ ﻛﻮر ﺷﻲ  ،ﭘﻴﺴﯥ ﺷﺘﻪ ﺧﻮ ﻫﻴڅ ﭘﻪ ﻛﯥ ﻧﻪ ﺷﺘﻪ ...ﻣﺎ ﻟﻪ وﻳﺮې ﻏږ ﻧﻪ ﻛﺎوه ﺧﻮ ﭘﻪ زړه ﻛﯥ ﻣﯥ ګﺮځﻴﺪل  ،ﻫﺮو ﻣﺮو څﻪ ﭘﻴښﻪ
ﺷﻮى ﭼﯥ ﻣﻮر ﻣﯥ دوﻣﺮه ﭘﻪ ﻏﻮ ﺳﻪ ښﻜﺎري  .ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﯥ ﻣﯥ ﭘﻼر ﻟﻪ
ﺑﻬﺮ ﻧﻪ راﻏﻰ او ﭼﯥ زﻣﺎ دﻣﻮر ﺧﻠﻖ ﺗﻨګﻲ ﻳﯥ وﻟﯧﺪه ﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻴﺮاﻧۍ ﻳﯥ
وﭘﻮښﺘﻞ :
_ ښځﻰ ! ﺑﻴﺎ څﻪ ټﻜﻪ راﻟﻮﻳﺪﻟﯥ ﭼﯥ ځﻤﻜﻪ ځﺎى ﻧﻪ درﻛﻮي ؟
ﻣﻮر ﻣﯥ ﭘﻪ داﺳﻰ ﺣﺎل ﻛﯥ ﭼﯥ اﻋﺼﺎب ﻳﯥ ډﻳﺮ ﻧﺎراﻣﻪ و ووﻳﻞ:
_ﺳړﻳﻪ! ﺳﺘﺎ ﻟﻪ ﺑﯥ ﭘﺮواﻳﯥ ﻧﻪ ﻣﯥ زړه ﺧﻮﻟﯥ ﺗﻪ راﻏﻠﻰ ،ﭘﻪ ﻛﻮ ر ﻛﯥ ﻧﻪ ﭼﺎى
ﺷﺘﻪ ،ﻧﻪ ﺑﻮره ،ﻧﻪ ﻣﺎﻟګﻪ او ﻧﻪ ﻏﻮړي . ،ﺣﻴﺮان ﻳﻢ ﭼﯥ ﺑﻴګﺎه ﺗﻪ څﻪ زاراو
ګﻨډﻳﺮ ﭘﺎ ﺧﻪ ﻛړم  .ﻛﻮر ﻧﻪ دى ،ﺳﻢ دم د ﻣړو ﻫﺪﻳﺮه . ..
ﭘﻼر ﻣﯥ ﻣﺴﻜﻰ ﺷﻮ او وﻳﯥ ووﻳﻞ:
_ ﺧﻴﺮ دې ﻧﻦ ﻳﻮ څﻪ ګﺬاره وﻛړه  ،ﭘﻪ دﻓﺘﺮ ﻛﯥ ﻣﯥ ډر زﻳﺎت ﻛﺎروﻧﻪ وو ﻛﻪ د
ﺧﺪاى رﺿﺎ وه ﺳﺒﺎ ﺑﻪ ﻫﺮ څﻪ درﺗﻪ راوړم .
ﻣﻮر ﻣﯥ ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ ووﻳﻞ :
_ ﺳﺘﺎ ﻳﻮه ورځ ﻧﻪ ده  ،ټﻮل ﻋﻤﺮ دې ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺑﺎﻧﻮ ﺗﻴﺮ ﻛړ .
ﭘﻼر ﻣﯥ ورﻏﺒﺮګﻪ ﻛړه  :ښځﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﻮﻫﻴږې ﻳﻮزرې ﺳړى ﻳﻢ ﭼﻰ ﻳﻮ
ﻛﺎرﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﻛړم ﺑﻞ راﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ وي .
ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﻣﯥ ﻣﻮر ﻧﻮره ﻫﻢ ﭘﻪ ﻗﻬﺮﺷﻮه :
_ ﻳﻮ وزرى ﭘﻪ څﻪ ﻳﯥ...؟ زﻟﻤﻰ زوى دى ﭘﻪ ﻛﻮر ﻛﯥ ﻧﺎﺳﺖ دى ﭼﯥ ﺗﻪ وزګﺎر
ﻧﻪ ﻳﯥ زوي ﺗﻪ ﭘﻴﺴﻰ ورﻛړه ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺑﺎزاره ﺳﻮدا راوړي  .ﭘﻼر ﻣﯥ
ﻣﺴﻜﻰ ﺷﻮ او وﻳﯥ وﻳﻞ:
_ ﻣﻼﻣﺘﻪ ﻧﻪ ﻳﯥ د ﻛﻮر ښځﻪ ﻳﯥ ﺑﺎزار دې ﻟﻴﺪﻟﻰ ﻧﻪ دى  ،ﭘﻪ ﺑﺎزارﻛﯥ داﺳﯥ
ﺳﻔﻴﺪ ﭘﻮﺷﻪ ﻛﺴﺎن ګﺮځﻲ را ګﺮځﻲ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﻮې ﻛﻮﻣﻪ

ټﻮﻟﻪ ﺳﻮدا ﻣﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺑﻮﺟﯥ ﻛﯥ واﭼﻮﻟﻪ .څﻮﻗﺪﻣﻪ ﭼﯥ د ﻣﺨﻜﻰ ﻻړم ،ﭘﺎم

ﻣﺎ ورﺗﻪ ووﻳﻞ :

ﻣﯥ ﺷﻮ ﭼﯥ ﻟﻴﻜﻠﻰ ﻳﯥ و )) .اﻧﺼﺎف در ﻣﻠﺘﻮن((  ) ،اﻧﺼﺎف ﺳﻠﻤﺎﻧﻲ ( ،

_ ډاډه اوﺳﻪ ﻣﻮرې ! دوﻣﺮه ﻧﻮ ﺳﺎده ﻧﻪ ﻳﻢ  ،ﭘﻪ ښﻮوﻧځﻲ ﻛﯥ ﺳﺒﻖ واﻳﻢ ،

) اﻧﺼﺎف ﻛﻠﻴﻨﻴﻚ (  ......ﺧﻮ ﺷﺎﻟﻪ ﺷﻮم او د ځﺎن ﺳﺮه ﻣﯥ ووﻳﻞ :

ﭘﻪ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﻣﯥ ډﻳﺮ څﻪ ﻟﻮﺳﺘﻲ  ،ﭘﻪ ﻫﺮ څﻪ ښﻪ ﭘﻮﻫﻴږم .

_ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږم دا ﺧﻠﻚ وﻟﯥ واﻳﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ښﺎر ﻛﯥ اﻧﺼﺎف ﻧﻪ ﺷﺘﻪ  ،دﻟﺘﻪ ﺧﻮ

ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه ﻣﯥ  ،ﻣﻮرﻧﻮره ﻫﻢ ډاډه ﺷﻮه او د ﺷﺎﺑﺎﺳﻲ ﺳﺮه ﺳﺮه ﻳﯥ ﭘﻪ ټﻨډه

ﭘﻪ ﻫﺮ څﻪ اﻧﺼﺎف ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮي

ﻫﻢ ښﻜﻞ ﻛړم .

ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﭼﺮﺗﻮﻧﻮ ﻛﯥ ډوب وم ﭼﯥ ﻏﺮﻣﻪ را ورﺳﻴﺪه .زه ﻫﻢ ښﻪ وږى ﺷﻮم .

زﻣﻮږ ﻛﻮر ﻟﻪ ﺑﺎزاره ﻳﻮ څﻪ ﻟﺮې و ځﻜﻪ ﻣﻮ ږ د ښﺎر ﭘﻪ ﻳﻮ ﻛﻨﺞ ﻛﯥ اوﺳﻴﺪﻟﻮ.

د ﻏﺮﻣﯥ ډوډۍ ﻣﯥ ﭘﻪ )) اﻧﺼﺎف رﺳﺘﻮارﻧﺖ(( ﻛﯥ وﺧﻮړﻟﻪ .ﻟﻪ ډوډوۍ ﻧﻪ

ﭼﯥ روان ﺷﻮم ﻧﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﻻره ﻣﯥ ﻫﻤﺪا اﻧﺪﻳښﻨﻪ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ وﻻړه وه  ،ﻫﺴﯥ

وروﺳﺘﻪ ﻣﯥ ﻳﻮ څﻪ ﺳﻮ دا ﻧﻮره ﻫﻢ واﺧﻴﺴﺘﻠﻪ  ،وړل ﻳﯥ راﺗﻪ ګﺮان ﺷﻮل.

ﻧﻪ ﭼﯥ څﻮ ك ﻣﯥ ﺗﻴﺮ ﻧﻪ ﺑﺎﺳﻲ !

ﺳﺘﺮګﯥ ﻣﯥ ﭘﻪ ﻻﺳﻲ ﻛﺮاﭼﻴﻮ وﻟګﻴﺪې .د ټﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ ﻣﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﯥ

ﭘﻪ ﻫﻤﺪې اﻧﺪﻳښﻨﻮ او ﺳﻮﺟﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﺑﺎزار ﺗﻪ ورﺳﻴﺪم  .ﺷﺎ وﺧﻮا ﻣﯥ

ﻛﺮاﭼۍ ﻻس ﻛﻴښﻮد ﭼﯥ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﺮه رﻧګ ﭘﻪ ګډووډو ﺗﻮرو ﻟﻴﻜﻞ

ﺗﺮورﺗﺮور ﻛﺘﻞ  ،ﻧﺎ څﺎﭘﻪ ﻣﯥ د ﻳﻮه دوﻛﺎن ﭘﻪ ﻟﻮ ﺣﻪ ﺳﺘﺮګﯥ وﻟګﻴﺪې

ﺷﻮى و )) اﻧﺼﺎف ﻛﺮاﭼﻰ(( !

)) اﻧﺼﺎف ﭼﺎى ﭘﻠﻮرﻧځﻰ ((  ،د اﻧﺼﺎف د ﻛﻠﻤﯥ ﭘﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮ ﻣﯥ ﭘﻪ زړه ﻛﯥ

ﺳﻮدا ﻣﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺮاﭼۍ ﻛﯥ ﺑﺎ ر ﻛړه .ﻫﻐﻪ ﻣﺨﻜﻰ او زه ورﭘﺴﻰ ﺷﻮم.

ﺧﻮﺷﺎﻟﻲ ﭘﻪ ټﻮﭘﻮﻧﻮ ﺷﻮه  .ځﻜﻪ ﻣﺎ د ښﻮﻧځﻲ ﭘﻪ ﻛﺘﺎ ﺑﻮﻧﻮﻛﯥ د اﻧﺼﺎف ﭘﻪ

ﺗﻴﺎره ﻣﺎښﺎم ﺳﺘړى ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ دﻛﻮر ﭘﻪ دروازه ور ﻧﻨﻮﺗﻢ .ﻣﻮر ﻟﻪ وراﻳﻪ

ﻫﻜﻠﻪ ډﻳﺮې ﻛﻴﺴﯥ ﻟﻮﺳﺘﯥ وې او ﻫﻢ ﻣﯥ ﭘﻪ ﺟﻮ ﻣﺎت ﻛﯥ د ﻣﻼ ﺻﻴﺐ ﻧﻪ دا

راﺑﺎﻧﺪې ﻏږ ﻛړ:

ﺧﺒﺮه ډﻳﺮه اورﻳﺪﻟﯥ وه ﭼﯥ اﻧﺼﺎف ښﻪ ﺷﻰ دى  ،د ﺑﺎ اﻧﺼﺎﻓﻪ ﺳړي ﭘﻪ ﺷﺘﻮ

_ زوﻳﻪ! څﻨګﻪ دې دوﻣﺮه ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﻛړ  ،ﺧﻴﺮﻳﺖ ﺧﻮ ﺑﻪ و؟

ﻛﯥ ﺑﺮﻛﺖ وي او ﺑﯥ اﻧﺼﺎﻓﻪ ﺑﻨﻴﺎدم ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﻛﯥ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﻣﺦ ﺗﻮرن او ﭘﻪ

_ ﻫﻮ ﻣﻮرى ! ﺧﻴﺮﻳﺖ و ﺧﻮ ﻫﺴﯥ ﻫﻠﺘﻪ ...

اﺧﻴﺮت ﻛﯥ د اﻟﻬﻲ د ﺳﺘﺮو ﻋﺬاﺑﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺦ وي ......

ﭘﻼر ﻣﯥ ووﻳﻞ :

ﺑﺲ ﻧﻮ ﭘﻪ زړه ﻛﯥ ﻣﯥ ﺳﻤﺪ ﻻﺳﻪ دا ﻣﺘﻞ وګﺮځﻴﺪه ) ﻣﺎ ﻣﻮﺗﻪ  ،ﺑﻴﺎ دې ﻣﻮﺗﻪ

_ ﺗﻪ ﻧﻮر ې ﺧﺒﺮې ﭘﺮﻳږده دا وواﻳﻪ ﭼﯥ ﺳﻮدا دې راوړه ﻛﻪ ﻧﻪ ؟

( ،دوﻣﺮه ﻟﻮﻳﻪ ﻟﻮﺣﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ ﻟﻴﻜﻠﯥ  ،ﺧﺎﻣﺨﺎ د اﻧﺼﺎف ﺧﺎوﻧﺪ دى او ﭼﯥ د

_ ﻫﻮ ﻫﻮ ....ﻫﻠﺘﻪ  ...ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻬﺮ ...ﻫﻠﺘﻪ ﺑﻬﺮ ﭘﻪ اﻧګړ ﻛﯥ اﻳښﯥ ده

اﻧﺼﺎف ﺧﺎوﻧﺪوى ﻧﻮ ﻣﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ ﺗﻴﺮ ﺑﺎﺳﻲ .

ﭘﻼر ﺳﺮه ﻣﯥ د ﻫﺮ څﻪ ﻧﻪ زﻳﺎت دﺳﻮداد ﻗﻴﻤﺘﻮﻧﻮ اﻧﺪﻳښﻨﻪ وه زﻣﺎ ﭘﻪ

ﭘﻪ ډاډه زړه د دوﻛﺎن ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ودرﻳﺪم او ﺑﯥ ﻟﻪ دﻳﻨﻪ ﭼﯥ د ﺑﻴﯥ ﭘﻪ اړه

وارﺧﻄﺎﻳﯥ او ﺑﻨﺪه ﺑﻨﺪه ژﺑﻪ ﭘﻮه ﻧﻪ ﺷﻮ  .ژر ﻳﯥ راﻧﻪ و ﭘﻮښﺘﻞ :

ورﺳﺮه ﺧﺒﺮې وﻛړم ﭼﺎى ﻣﯥ ورﻧﻪ وﺗﻠﻠﻮ او ﭘﻴﺴﻰ ﻣﯥ ور ﻛړې .څﻮ ﻗﺪﻣﻪ

_ وواﻳﻪ زوﻳﻪ ! ﻏﻮړي دې ﭘﻪ څﻮ واﺧﻴﺴﺘﻞ  ،ﺑﻮره دې ﭘﻪ څﻮ واﺧﻴﺴﺘﻠﻪ......

ﭼﯥ وړاﻧﺪې ﻻړم ،ﺑﻴﺎ ﻣﯥ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻟﻮﺣﻪ ﺳﺘﺮګﻰ وﻟګﻴﺪى ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮى و:

؟.

)) اﻧﺼﺎف ﺧﻮراﻛﻪ ﭘﻠﻮرﻧځﻰ(( ﻧﻮر ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﺷﻮم او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﻣﯥ ﻫﻢ
ﻏﻮړي ،ﺑﻮره ،ﻣﺎﻟګﻪ او داﺳﯥ ﻧﻮر ﺧﻮراﻛﯥ ﺷﻴﺎن واﺧﻴﺴﺘﻞ او ﺑﯥ ﻟﻪ دﻳﻨﻪ
ﭼﯥ ﭼﻨﯥ ورﺳﺮه ووﻫﻢ ﭘﻴﺴﯥ ﻣﯥ ورﻛړي .



ﻣﺎ ﻳﯥ ژر ﺧﺒﺮه وﻧﻴﻮﻟﻪ او د ﺳﻮدا ﺑﺸﭙړ ﻟﺴﺖ ﻣﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻛﯥ ﻛﻴښﻮد.
ﭘﻼر ﭼﯥ ﻣﯥ ﭘﻪ

ﻟﺴﺖ

ﻛﯥ

دﺳﻮدا ﻗﻴﻤﺘﻮﻧﻮ ﺗﻪ ښﻪ ځﻴﺮ ﺷﻮ ،

ﻧﺎ څﺎ ﭘﻪ ﻳﯥ ﺳﺮ ﺗﻪ ټﻚ ور ﻛړ ،ﻣﻮ ر ﻣﯥ ﭘﻪ ﺣﻴﺮاﻧۍ ورﻧﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﻛړه:
_ ﺳړﻳﻪ! څﻪ ﺧﺒﺮه ده؟
ﭘﻼر ﻣﯥ ووﻳﻞ:

زاړه دښﻤﻨﺎن  ،ﻧﻮي دوﺳﺘﺎن


وﻧﻪ و ﭘﻪ ﭘﺨﻮا زﻣﺎﻧﻮﻛﯥ ﻳﻮه ﻛﻠﻴﻮال ښﯥ ډﻳﺮې ﭼﺮګﺎﻧﯥ ﺳﺎﺗﻠﻰ وې  .ﭼﺮګﻮ
ﺑﻪ ﻫﺮه ورځ ﻫګۍ اﭼﻮﻟﯥ او ﻛﻠﻴﻮال ﺑﻪ ﺧﺮڅﻮﻟﯥ ﻟﻪ دې ﻻرې ﻳﯥ ښﯥ ډﻳﺮې
ﭘﻴﺴﯥ ﻻس ﺗﻪ راوړې .
د ﺷﭙﻮ ﻧﻪ ﻳﻮه ﺷﭙﻪ ﻧﺎڅﺎﭘﻪ د ﭼﺮګﺎﻧﻮ د ټﻴﻎ ،ټﻴﻎ ﻏږوﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮل  .ﻛﻠﻴﻮال
ﭘﻪ وارﺧﻄﺎﻳﯥ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ را ﭘﺎڅﻴﺪه او ﭘﻪ ﺑﻴړه ﻳﯥ د ﭼﺮګﺎﻧﻮ دﺳﺎﺗﻨﯥ ځﺎى ﺗﻪ
ځﺎن ورﺳﺎوه .ﻟﻪ وراﻳﻪ ﻳﯥ وﻟﻴﺪل ﭼﯥ ګﻴډړ ﻳﻮه ﻏټﻪ ﭘټﻪ ﭼﺮګﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻛﯥ
ﻧﻴﻮﻟﻰ او ﭘﻪ ﺷﻨﻪ ﻣﻨډه ﻳﯥ دځﺎن ﺳﺮه ﻳﻮړﻟﻪ ..
ﻛﻠﻴﻮال زﻳﺎت اﻧﺪﻳښﻤﻦ ﺷﻮ او ﻟﻪ ډﻳﺮې اﻧﺪښﻨﻰ ﻧﻪ ﻳﯥ ﺗﺮ ﺳﻬﺎره ﺧﻮب وﻧﻪ
ﻛړ .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻓﻜﺮوﻧﻮ ﻛﯥ ډوب و ﭼﯥ څﻨګﻪ ﺧﭙﻞ ﭼﺮګﺎن ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻰ وﺧﺖ
ﻛﯥ د ګﻴډړ ﻟﻪ ﺷﺮه وﺳﺎﺗﻰ.
د ﻳﻮ څﻪ ﭼﺮوﺗﻮﻧﻮ او ﻓﻜﺮوﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ داﻏﻮره وﺑﻠﻠﻪ ﭼﯥ د ګﻴﺪړ دښﻤﻦ
ﺳﭙﻰ دى  ،ښﻪ ﺑﻪ وي ﭼﯥ دﻳﻮ دښﻤﻦ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺑﻞ دښﻤﻦ ﭘﻴﺪا ﻛړى.
ﭘﻪ ﻫﻤﺪي ﻫﻴﻠﻪ ﺳﻬﺎر ﻟﻪ ﻛﻮره ووﺗﻠﻮ  ،ﻣﺎښﺎم ﭼﯥ ﻛﻮرﺗﻪ راﺗﻠﻮ ﻧﻮ ﻳﻮ ښﻪ
ﻫډور ﻛﻮﭼﻴﺎﻧﻰ ﺳﭙﻰ ﻳﯥ د ځﺎن ﺳﺮه راوﺳﺘﻠﻮ.

_ ﺗﺒﺎه ﺷﻮى ﻳﻢ .د ﻟﺴﻮ روﭘﻴﻮ ﺷﻰ ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﻨځﻠﺲ او د ﭘﻨځﻠﺴﻮ ﻳﯥ  ،ﭘﻪ ﺷﻞ
ور ﺑﺎﻧﺪې ﺧﺮڅ ﻛړي  ،ﻧﻪ ﻣﯥ درﺗﻪ وﻳﻞ ﭼﯥ دا ﺧﻠﻚ ﺑﯥ اﻧﺼﺎﻓﻪ دي  ،ﻫﻠﻚ
ﺑﻪ ﺳﻮدا ﭘﺴﯥ ﻧﻪ ﻟﻴږو ﺧﻮ ﺗﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮﻟﻪ او زﻣﺎ دې ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ
ﻣﺎ ﭘﻪ ﺑﻴړه د ﭘﻼر ﺧﺒﺮه ﻏﻮ څﻪ ﻛړه :
_ ﻧﻪ ﻧﻪ ﭘﻼره! دا درﺳﺮه ﻧﻪ ﻣﻨﻢ .ځﻜﻪ ﻣﺎ ټﻮﻟﻪ ﺳﻮدا ﭘﻪ داﺳﻰ دﻛﺎﻧﻮﻧﻮ ﻛﯥ
اﺧﻴﺴﺘﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻏټﻮ ﺗﻮرو )) اﻧﺼﺎف(( ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮى و.
ﭘﻼر ﻣﯥ ووﻳﻞ:
_ زوﻳﻪ! ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﯥ ﺗﻴﺮ وﺗﻠﻰ ﻳﯥ .ﻫﺮ ﻫﻐﻪ څﻮك ﭼﯥ څﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي ،د ﻫﻤﻐﻪ
ﺷﻲ ﻳﺎدوﻧﻪ ډﻳﺮه ﻛﻮي.
د دې ﺧﺒﺮې ﺳﺮه ﺳﻢ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﻫﻤﺼﻨﻔﻰ راﻳﺎد ﺷﻮ .ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ښﻮﻧځﻲ
ﭘﻪ ازﻣﻮﻳﻨﻪ ﻛﯥ ﺗﻞ ﭘﻪ واﺳﻄﻮ او ﻧﻘﻞ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﻛﻴﺪه ﺧﻮ ﭼﯥ ﺑﻬﺮ ﺑﻪ د ﺧﻠﻜﻮ
ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﭘﻮﻫﯥ او ﻟﻴﺎﻗﺖ ﺧﺒﺮې ﻛﻮﻟﯥ  .د ﺑﻠﯥ
ﺧﻮا زﻣﻮږ د ټﻮﻟګﻰ او ﻟﻤﺒﺮ ﺑﻴﺎ ډﻳﺮ زﻳﺎت ﺗﻜړه و ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﻫﻴڅﻜﻠﻪ دا
ﺧﺒﺮه ﻧﻪ ﻛﻮﻟﻪ ﭼﯥ زه ﺗﻜړه ﻳﻢ .
د ﭘﻼر ﺧﺒﺮه را ﺗﻪ د ﻛﺎڼﻰ ﻛﺮښﻪ ښﻜﺎره ﺷﻮه .زړه ﻧﺎ زړه ﻣﯥ ورﺗﻪ ووﻳﻞ :
_ ﭘﻼره! ﺳﺘﺎ ﺧﺒﺮه ﺳﻤﻪ ده  ،ﻟﻪ ﻣﺎ ﻧﻪ ﻫﻢ ټﻮﻟﻪ ﺳﻮدا د ﻫﻐﻰ ﻛﺮاﭼﯥ ﺧﺎوﻧﺪو
ﺗښﺘﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻨﺪه ﻳﯥ ﺑﻪ ﻟﻮﻳﻮ ﺗﻮرو ﻟﻴﻜﻞ ﺷﻮى و )) اﻧﺼﺎف ﻛﺮاﭼۍ((
ځﻜﻪ ﺧﻮ ﺗﺶ ﻻس ﻛﻮرﺗﻪ راﻏﻠﻰ ﻳﻢ
ﻣﻮر ﭼﯥ ﻣﯥ دا ﺧﺒﺮه واورﻳﺪه ﻧﻮ ﭘﻪ ژړ ﻏﻮﻧﻰ ﻏږ ﻳﯥ ووﻳﻞ:
_ زوﻳﻪ ! ﺳﺮ ﻣﯥ د ﺧﺮﻳﻠﻮ دى ﭼﯥ ﺗﻪ ﻣﯥ ﭘﻪ ﺳﻮدا ﭘﺴﯥ ښﺎر ﺗﻪ ﻟﻴږﻟﯥ.

ﭘﻪ ﻏږ ورﻏﺒﺮګﻪ ﻛړه .دواړو ټﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﭘﻪ وﻳښﻪ ﺗﻴﺮه ﻛړه .ﺳﭙﻰ ﺑﻪ ﭘﻪ ﭘﻴﺸﻮ

ګﻴډر ﻧﻴﻤﻪ ﺷﭙﻪ ﺑﻴﺎ دﻛﻠﻴﻮال ﻛﻮر ﺗﻪ راﻏﻰ .ﺧﻮ دا ځﻞ ﻳﯥ ﻟﻪ وراﻳﻪ د ﺳﭙﻰ

ﭘﺴﯥ ﻣﻨډى وﻫﻠﻰ او ﭘﻴﺸﻮ ﺑﻪ ﻛﻠﻪ د ﻛﻼ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳﺮ او ﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻞ ﺳﺮ ﻟﻪ وراﻳﻪ

ﻏﭙﺎ ﺗﺮ ﻏﻮږ ﺷﻮه .ﭼﺮت ﻳﯥ ﺧﺮاب ﺷﻮ .ځﺎى ﭘﻪ ځﺎى ودرﻳﺪ ه او دﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮﻳﻮ

ورﺗﻪ د ﻣﻴﻮ ﻣﻴﻮ ...ﻏږوﻧﻪ ﻛﻮل .

ﭼﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟټﻪ ﻛﯥ ﺷﻮ.

ګﻴﺪړ ﭼﯥ د ﻛﻼ ﻧﻪ دﺑﺎﻧﺪې د ﺳﭙﻰ او ﭘﻴﺸﻮ ﻏږوﻧﻪ واورﻳﺪل ﭘﻮه ﺷﻮه ﭼﯥ

د ﻳﻮ څﻪ ﻓﻜﺮ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ ﭼﻞ وﻣﻮﻧﺪ  ،د ﻛﻠﻴﻮال د ﻛﻼ ﻣﺦ ﺗﻪ ﻳﯥ ځﺎن

ﻧﻦ څﻪ ﭘﻪ ﻻس ﻧﻪ ورځﻰ .ﻧﻮ ځﻮړﻧﺪ ﺳﺮ د ځﻨګﻞ ﭘﻪ ﻟﻮر روان ﺷﻮ .ﺧﻮ ﭘﻪ زړه

ﻧږدې ﻛړ  .ﭘﻪ ﺳﭙﻰ ﭼﯥ د ګﻴډړ ﺑﻮي وﻟګﻴﺪ ﻧﻮﭘﻪ ﻏﭙﺎ ﻏﭙﺎ ﻳﯥ ټﻮل ﻛﻮر ﭘﻪ ﺳﺮ

ﻛﯥ ډاډه و ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻛﻮر ﻛﯥ ددوو دښﻤﻨﺎﻧﻮ ګﺬاره ﻧﻪ ﻛﻴږى  .ﻣﺠﺒﻮره دى

واﺧﻴﺴﺖ .

ﻳﻮ ﺑﻪ ﻛﻮر ﺧﻮﺷﻰ ﻛﻮى .ﺧﻮ ﭘﻴﺸﻮ او ﺳﭙﻰ دواړو ﺗﻪ ﻛﻠﻴﻮال ﻫﺮه ورځ ښﯥ

ﻛﻠﻴﻮال ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﺳﭙﻲ ﻏﭙﺎ واورﻳﺪه ،زﻳﺎت ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﺷﻮ اوﭘﻪ دې ډاډه ﺷﻮ

ﻏﻮړې .زﻳړې ورﻛﻮﻟﻰ ﻧﻮ ځﻜﻪ ﻳﻮه ﻫﻢ د ﻛﻮر ﺧﻮﺷﯥ ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻪ زړه ﻧﻪ ښﻪ ﻛﻮﻟﻮ.

ﭼﯥ ﻧﻮر ﻧﻮ د ګﻴﺪړ ﻟﻪ ﺷﺮه ﺑﻴﻐﻤﻪ ﺷﻮى دى .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻫﻴﻠﻪ ﭘﻪ دراﻧﻪ ﺧﻮب

څﻮ ﺷﭙﯥ او ورځﯥ ﻳﯥ ﻫﻤﺪاﺳﻰ ﭘﻪ دښﻤﻨﯥ ﻛﯥ ﺗﻴﺮى ﻛړى.

وﻳﺪه ﺷﻮ .

د ﺷﭙﻮ ﻧﻪ ﻳﻮه ﺷﭙﻪ ﭘﻴﺸﻮ د ﻛﻼ د ﺳﺮ ﻧﻪ ﺳﭙﻰ ﺗﻪ ورﻏږ ﻛړ:

ګﻴﺪړ ﺧﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻮښﻴﺎرى او ﭼﻼﻛۍ ﻛﯥ ﻧﻮم ﻟﺮى ، .ﻛﻠﻪ ﺑﻪ دﻛﻼ ﻳﻮه دﻳﻮال

_ﺧﻮﺷﯥ ځﺎن ﻣﻪ ﺳﺘړى ﻛﻮه ،ﻫﻴڅ وﺧﺖ ﺑﻪ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻏﺎښﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺗﺎوده ﻧﻪ

ﺗﻪ ه اوﻛﻠﻪ ﺑﻪ دﻛﻼ ﺑﻞ دﻳﻮال ﺗﻪ ودرﻳﺪ .ټﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﻳﯥ ﺳﭙﻰ ﭘﻪ ﻣﻨډو راﻣﻨډو

ﻛړى ،راځﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ زړى دښﻤﻨﯥ ﺧﺎورى وا ړو او ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ د دوﺳﺘۍ ﻻﺳﻮﻧﻪ

او ﻏﭙﺎ دوﻣﺮه ﺳﺘړى ﻛړ ﭼﯥ ﻧﻮر ﻧﻮ دﺧﻮځﻴﺪو ﻧﻪ و.

ورﻛړو ،.ﭘﻪ دښﻤﻨۍ ﻛﯥ ﻧﻪ ﺳﺘﺎ ګټﻪ ﺷﺘﻪ او ﻧﻪ زﻣﺎ .

ګﻴﺪړ د ﻳﻮ ﻟﻨډې ﺷﻴﺒﯥ ﻟﻪ ﭘﺎره ځﺎن دﻛﻼ ﻧﻪ ﻟﻴﺮې ﻛړ  .ﺳﭙﻲ ډاډه ﺷﻮ ﭼﯥ

ﺳﭙﻰ ﭼﯥ د ﭘﻴﺸﻮ دا ﺧﺒﺮه واورﻳﺪه ﻧﻮ ﻳﻮ څﻪ ﭘﻪ ﻓﻜﺮ ﻛﯥ ډوب ﺷﻮ  .ځﻜﻪ

ګﻴﺪړ ﺗﻠﻠﻰ ﻧﻮځﻜﻪ ﭘﻪ دراﻧﻪ ﺧﻮب وﻳﺪه ﺷﻮ.

ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د ډﻳﺮو ﻣﻨډو راﻣﻨډو او ﻏﭙﺎ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻧﻮر ﺳﺘړى ﺷﻮى و.

ګﻴﺪړ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺷﻴﺒﻪ ﻏﻨﻤﻴﺖ وګڼﻠﻪ  ،ﻏﻠﻰ ﻏﻠﻰ د ﻛﻼ ددروازې د اﻳﺮاو ﻟﻪ

_ ﭘﻴﺸﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ووﻳﻞ ﺳﺘﺎ وړاﻧﺪﻳﺰ ﻣﺎﺗﻪ ﻣﻨﻈﻮر دى.

ﻻرې ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ د ﻛﻠﻴﻮال ﻛﻮرﺗﻪ ﻧﻨﻮت اوﺧﭙﻞ ښﻜﺎر ﻳﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺗﺮﻧګ ﻛﯥ

دواړو ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ د دوﺳﺘۍ ﻻﺳﻮﻧﻪ ورﻛړل اوﺑﻴﺎ ﻻړل ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﻛﯥ ﭘﻪ

دځﺎن ﺳﺮه ﻳﻮوړ.

ارام ﺧﻮب وﻳﺪه ﺷﻮل .ګﻴﺪړ ﭼﯥ د ﻛﻠﻴﻮال ﭘﻪ ﻛﻮر ﻛﯥ ښﻪ ډﻳﺮ ﭼﺮګﺎن ﻟﻴﺪﻟﻰ

ﻛﻠﻴﻮال ﭼﯥ ﺳﻬﺎر را ﭘﺎڅﻴﺪ ګﻮرى ﺳﭙﻰ ﻳﯥ وﻳﺪه اوﭘﻪ ﭼﺮګﺎﻧﻮ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻳﻮه

و ،.زړه ﻳﯥ ﻧﻪ ﺻﺒﺮﻳﺪه  .ﻧﻦ ﺷﭙﻪ ﻳﯥ ﺑﻴﺎﻫﻢ د ﻛﻠﻴﻮال ﻛﻼ ﺗﻪ ځﺎن راوﺳﺎوه .ﻳﻮه

ﺑﻠﻪ ﭼﺮګﻪ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ .ﻓﻜﺮ ﻳﯥ ډﻳﺮ ﺧﺮاب ﺷﻮ او دﭼﺎرې ﭘﻪ ﻟټﻪ ﻛﯥ ﺷﻮ .دﻟږﻓﻜﺮ

ښﻪ ﺷﻴﺒﻪ ﻳﯥ ﻏﻮږ وﻧﻴﻮ .ﭘﻮه ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻛﻮر ﻛﯥ ﻛﺮارى ده .ﭘﻪ ارام زړه ﻛﻮر ﺗﻪ

وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﻧﻴﺖ وﻛړ ښﻪ ﺑﻪ داوى ﭼﯥ ﻛﻮر ﺗﻪ ﻳﻮه ﭘﻴﺸﻮ ﻫﻢ راوړى.ځﻜﻪ

ورﻧﻨﻮت او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ښﻜﺎر ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻛړ.

ﺳﭙﻰ او ﭘﻴﺸﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻛﻰ زړه دښﻤﻨﻰ ﻟﺮى .ﻫﻐﻮي ﺑﻪ ټﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ

ﻛﻠﻴﻮال ﭼﯥ ﺳﻬﺎر را ﭘﺎڅﻴﺪ ګﻮرى ﭘﻴﺸﻮ او ﺳﭙﻰ دواړه ﺑﻴﻐﻤﻪ وﻳﺪه دى .د

ﭘﺴﯥ ﻣﻨډې راﻣﻨډې وﻫﻲ  ،د ﻫﻤﺪې دښﻤﻨﻰ ﻟﻪ ﺑﺮﻛﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﭙﻰ ﺧﻮب ﻧﻪ

ﺧﭙﻠﻮ ﭼﺮګﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﻴﺮ ﻟﻮ ﻳﯥ ﭘﻴﻞ وﻛړ ،ﭘﻮه ﺷﻮ ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻳﻮه ﭼﺮګﻪ

ﻛﻮي او دده ﻛﻮر ﺑﻪ د ﻛﻴﺪړ ﻟﻪ ﺷﺮه ﺧﻼص وي

ګﻴﺪړ وړى ده .د ﻏﻮﺳﯥ ﻧﻪ ﺗﻚ ﺳﻮرواوښﺖ .او ﻧﻴﺖ ﻳﯥ وﻛړ ﺳﭙﻰ او

ﻣﺎښﺎم ﻳﯥ ښﻪ ﻏټﻪ ﺗﻮره ﭘﻴﺸﻮ ﻛﻮر ﺗﻪ راوړه .ﺳﭙﻰ ﭼﯥ ﭘﻴﺸﻮ وﻟﻴﺪه ﻧﻮ
ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻳﯥ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﭙﺎ ﺷﺮوع وﻛړه .ﭘﻴﺸﻮ ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻪ دښﻤﻨﻰ دﻣﻴﻮ ،ﻣﻴﻮ..

دورځﻮ ﻧﻪ ﻳﻮه ورځ د ځﻨګﻞ ﭘﺎﭼﺎ زﻣﺮى ﺗﻪ ورﻏﻰ او د ﺧﻮﺷﺎﻣﻨﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ډﻛﻪ

ﭘﻴﺸﻮ دواړه ﻟﻪ ﻛﻮره وﺷړى .ﺧﻮ دﻟږ ﻓﻜﺮ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﺑﺪل ﺷﻮاو

ﺧﻮﻟﻪ ﻳﯥ ورﺗﻪ ووﻳﻞ:

ﭘﺮﻳﻜړه ﻳﯥ وﻛړه ﭼﯥ ﻟﻪ ﻳﻮه ﻧﻪ دوه او ﻟﻪ دوو ﻧﻪ درې دښﻤﺎن ښﻪ وي

_ اى دځﻨګﻞ ﭘﺎﭼﺎ! ﺳﺘﺎ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻣﯥ ﻳﻮ ډﻳﺮ ښﻪ ښﻜﺎر ﻟﻴﺪﻟﻰ دى .داﺳﻰ

ټﻮﻟﻪ ورځ ﻳﯥ دﻣﻮږ ﻛﺎﻧﻮ د ﺳﻮړو ﭘﻪ ﻟټﻮﻟﻮ ﭘﺴﯥ ﺗﻴﺮه ﻛړه .ﻣﺎښﺎم ﭼﯥ ﻛﻮرﺗﻪ

ﺧﻮږه ﻏﻮښﻪ ﻳﯥ ده ﭼﯥ ﺗﺎﺑﻪ ﭘﻪ ټﻮل ﻋﻤﺮ څﻜﻠﻰ ﻫﻢ ﻧﻪ وى.

راﺗﻠﻠﻮ ﻧﻮ ﻳﻮ ښﻪ ﻏټ ﻣﻮږك ﻳﯥ ﻫﻢ دځﺎن ﺳﺮه راوړ .ﭘﻴﺸﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻣﻮږك

زﻣﺮى ﭘﻪ ﺧﻮښﻰ ورﺗﻪ ووﻳﻞ:

ﺳﺘﺮګﻰ وﻟګﻴﺪى ﻧﻮ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻰ ﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﻮ ﻣﻴﻮ ورﺗﻪ ﺳﺘړى ﻣﻪ ﺷﻰ

 -ﺳﺘﺎ ﻏﻮﻧﺪې ﻫﻮښﻴﺎر اﺷﻨﺎ ﻧﻪ ﻣﯥ  ،دﻫﻤﺪاﺳﻰ ﻳﻮه زﻳﺮى ﺗﻤﻪ ﻟﺮﻟﻪ  .ځﻜﻪ

ووﻳﻞ .ﻣﻮږ ك ﻫﻢ ﭘﻪ څﻮﻧګ څﻮﻧګ ﻛﯥ داﺳﯥ ځﻮاب ورﻛړ:.

ﭼﯥ د ځﻨګﻠﻪ دځﻨﺎور د ﻏﻮښﻮ ﻧﻪ ﻣﯥ زړه ﺗﻮر ﺷﻮى ،ﻧﻦ ﺑﺎﻳﺪ داﺳﯥ ﻏﻮښﻪ

ﭘﻴﺸﻮ ګﻠﯥ! زﻣﺎﺧﻮراك دوﻣﺮه ﺳﺎده ﻧﻪ دى .ﺧﻮﺷﯥ ﺑﻪ ځﺎن ﻧﻪ ﺳﺘړى ﻛﻮې .

وﺧﻮرم .ﭼﯥ ﭘﻪ ټﻮل ﻋﻤﺮ ﻣﯥ ﻧﻪ وى ﺧﻮړﻟﻰ .

ﭘﻴﺸﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﺳﭙﻰ او ﺧﭙﻠﯥ دښﻤﻨﯥ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ وه .ﻣﻮږك ﺗﻪ ﻳﯥ د ﻫﻢ

ګﻴﺪړ ورﺗﻪ ووﻳﻞ :

دوﺳﺘﻰ ﻻس وﻏﺰاوه  .ﻣﻮږك ﻫﻢ ورﺳﺮه وﻣﻨﻠﻪ او دواړه ﻳﻮ ځﺎى ﺳﭙﻲ ﺗﻪ

 -ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎ ﭘﺴﯥ راځﻪ!.

ورﻏﻠﻞ او د ﺧﭙﻠﯥ دوﺳﺘۍ ﻧﻪ ﻳﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﺧﺒﺮ ﻛړ  .ﺳﭙﻰ ورﺗﻪ ووﻳﻞ:

ګﻴﺪړ ﻣﺨﻜﻰ او زﻣﺮى ورﭘﺴﻰ ﺷﻮ .ﭘﺨﻪ ﻧﻴﻤﻪ ﺷﭙﻪ د ﻛﻠﻴﻮال د ﻛﻼ ﻣﺦ ﺗﻪ

ﺳﺘﺎﺳﻮ دوﺳﺘﻲ ﻣﺎﺗﻪ ﻣﻨﻈﻮره ده  ،ﻛﻪ ﻏﻮاړى ﭼﯥ ﻣﻮږ او ﺗﺎ ﺳﻮ درﻳﻮاړه ﭘﻪ

ورﺳﻴﺪل.

دې ﻛﻮر ﻳﻮ ځﺎى واوﺳﻮواوښﻪ ﻏﻮړ زﻳړ ﺧﻮارﻛﻮﻧﻪ وﺧﻮرو ﻧﻮ ښﻪ ﺑﻪ داوى

ګﻴﺪړ زﻣﺮى ﺗﻪ ﻣﺦ ورواړوﻟﻮ او ورﺗﻪ وﻳﯥ وﻳﻞ:

ﭼﯥ د ګﻴﺪړ د راﺗﻠﻮ ﻣﺨﻪ ﭘﻪ ګډه وﻧﻴﺴﻮ ،ځﻜﻪ د ﻛﻮر ﺧﺎوﻧﺪ ﻣﻮږ د ﻫﻤﺪې

_ اى دځﻨګﻞ ﭘﺎﭼﺎ! ښﻪ ﺑﻪ داوى ﺗﺮ ﺳﻬﺎره ﺻﺒﺮ وﻛړو څﻮ زﻣﻮږ ښﻜﺎر ﻟﻪ

ﻛﺎر ﻟﻪ ﭘﺎره ﺳﺎﺗﻠﻲ ﻳﻮ  .ﭘﻴﺸﻮ ورﺗﻪ ووﻳﻞ :زه ﺧﻮ ﯦﯥ ﻣﻨﻢ ﺧﻮ ښﻪ دﻣﻮږ ك ده.

ﻛﻮره راووځﻰ

ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﻣﻨﻰ او ﻛﻨﻪ؟ ﻣﻮږك ورﺗﻪ ووﻳﻞ:

زﻣﺮي د ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺳﺮ ورﺗﻪ وﺧﻮځﺎوه او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ زﻳﺎﺗﻪ ﻛړه :

_ ﺗﺎﺳﻮ دواړه ﻟﻪ ﻣﺎ ﻣﺸﺮان ﻳﺎﺳﺘﻰ ﭼﯥ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﻮښﻪ وى .زﻣﺎ ﻫﻢ ﺧﻮښﻪ ده

_ ﺗﺮ ﺳﻬﺎره ﺧﻮ ډﻳﺮ وﺧﺖ دى ،زﻳﺎت ﻣﺰل ﻣﻮ ﻛړى ،زه او ﺗﻪ دواړه ﺳﺘړي

درﻳﻮاړو ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ د دوﺳﺘﻰ ﻻﺳﻮﻧﻪ ورﻛړل اوﻫﺮ ﻳﻮه ﺑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وار د ﺷﭙﯥ

ﺷﻮي ﻳﻮ ،ښﻪ ﺑﻪ وي ﭼﯥ ﻳﻮه ﺷﻴﺒﻪ ﺧﻮب وﻛړو.

ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻴﺮه ﻛﻮﻟﻪ  .ﻛﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ ګﻴﺪړ ﻛﻮرﺗﻪ را ﻧږدى ﺷﻮ او د ﭘﻴﺮۍ وار ﺑﻪ د

ګﻴﺪړ ﻫﻢ ورﺳﺮه وﻣﻨﻠﻪ دواړه ﭘﻪ درا ﻧﻪ ﺧﻮب وﻳﺪه ﺷﻮل .ﭘﻪ ﻛﻮر ﻛﯥ د ﭘﻴﺮې

ﭘﻴﺸﻮ ﻳﺎ ﻣﻮږك و ،ﻧﻮ ژر ﺑﻪ ﻳﯥ ﺳﭙﻰ راوﻳښ ﻛړ او ګﻴﺪړ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ راﻏﻠﻰ ﻻر

وار د ﻣﻮږك و  ،ﻫﻐﻪ ﭼﯥ د څﺎر ﻟﻪ ﭘﺎره ﻟﻪ ﻛﻮره ﺑﻬﺮ راووت  ،ګﻮرى ﭼﯥ

ﺑﻴﺮﺗﻪ وځﻐﻼوه.

ﻛﻴﺪړ او زﻣﺮى دواړه د ﻛﻼ ﭘﻪ دروازه ﻛﻰ وﻳﺪه ﭘﺮاﺗﻪ دى.

ﺷﭙﯥ او ورځﻰ ﺗﻴﺮﻳﺪى :ﻛﻠﻴﻮال ﻟﻪ درﻳﻮاړو ﻧﻪ ډﻳﺮ زﻳﺎت ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ و او

ﻣﻮږك ﭘﻪ ﺑﻴړه ﻛﻮرﺗﻪ ﻧﻨﻮت  ،ﭘﻴﺸﻮ او ﺳﭙﻰ ﻳﯥ دواړه ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ را وﻳښ

ﻫﺮه ورځ ﺑﻪ ﻳﯥ درﻳﻮاړو ﺗﻪ ښﻪ رﻧګﺎ رﻧګ ﺧﻮاړه ورﻛﻮل  .ﺧﻮدﺑﻠﯥ ﺧﻮا

ﻛړل .ﻫﻐﻮى ﭼﯥ د زﻣﺮى ﻟﻪ راﺗګ ﻧﻪ ﺧﺒﺮ ﺷﻮل دواړو ﭘﻪ ژړا ﭘﻴﻞ وﻛړﺧﻮ

ګﻴﺪړ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻛﺮار ﻧﻪ و ﻧﺎﺳﺖ  ،ﺷﭙﻪ او ورځ ﻳﯥ د ﻧﻮﻳﻮ ﭼﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟټﻪ ﺳﺒﺎ

ﻣﻮږك ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ ورﺗﻪ ووﻳﻞ :

ﻛﻮل .

زﻣﺮى وﻳﺪه دى  .ﺗﻪ ﺑﻪ ورﺷﯥ او ﻧﺎڅﺎﭘﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ زﻣﺮي ﺧﭙﻞ ﺗﻴﺮه ﻧﻮﻛﺎن ښﺦ

_ ﭘﻪ ژړا دﻣﺮګ ﻧﻪ ځﺎن ﻧﻪ ﺷﻰ ﺧﻼﺻﻮﻟﻰ ،راځﻰ ﭼﯥ ﻛﻴﻨﻮﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻛﯥ

ﻛړې او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ وﺗښﺘﯥ .

ﻣﺸﻮره وﻛړو او دځﺎن د ﺧﻼﺻﻮن ﻟﻪ ﭘﺎره ﻳﻮه ﻻره ﭼﺎره ﭘﻴﺪ ا ﻛړو.

ﭘﻴﺸﻮ ﻫﻤﺪاﺳﻰ وﻛړل  .زﻣﺮى ﭼﯥ راوﻳښ ﺷﻮ ګﻮرى ﺷﺎوﺧﻮا ﻳﯥ ﻫﻴڅﻮك

ﺳﭙﻰ ﭘﻪ ځﻮړﻧﺪ ﺳﺮه ﻣﻮږك ﺗﻪ ووﻳﻞ :ﻟﻪ ﻣﺎ او ﭘﻴﺸﻮ ﻧﻪ ﺧﻮﻻره ورﻛﻪ ده ،ﺗﻪ

ﻧﻪ ﺷﺘﻪ ﻓﻜﺮ ﻳﯥ وﻛړ ﭼﯥ دا ټﻮﻟﻪ دﺳﻴﺴﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﻜﺎر ګﻴﺪړ ورﺗﻪ ﺟﻮړه

ﭼﯥ ﻫﺮ اﻣﺮ ﻛﻮى  ،زه او ﭘﻴﺸﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ دواړه ﻣﻨﻮ.

ﻛړى ده .ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ څﻨګ ﻛﯥ ﭘﻪ ﺧﻮب وﻳﺪه ګﻴﺪړ ﺣﻠﻤﻪ وﻛړه

ﻣﻮږك ووﻳﻞ :

او دﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺮې ﻳﯥ ﺧﭙﻠﯥ داړې ټﻴﻨګﻰ ﻛړى  .ګﻴﺪړ ﻳﯥ ځﺎى ﭘﻪ ځﺎى وواژه

_ ښﻪ ده ﭼﯥ ﺗﺎﺳﻮ دواړو ﻣﺎﺗﻪ ﺧﭙﻞ واك راﻛړ ﻧﻮ د زﻣﺮى ﻧﻪ د ﺧﻼﺻﻮن ﻻره

او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﻪ راﻏﻠﯥ ﻻر ﻧﺎ اﻣﻴﺪه د ځﻨګﻠﻪ ﭘﻪ ﻟﻮر رﻫﻲ ﺷﻮ

ﻣﺎﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ده .

ﻛﻠﻴﻮال ﭼﯥ ﺳﻬﺎر ﻟﻪ ﻛﻮره راووت ګﻮرى ګﻴﺪړ دﻛﻼ ﺗﺮ ﻣﺦ ﻣړ ﭘﺮوت دى ،

ﭘﻴﺸﻮ ﭘﻪ ﺣﻴﺮاﻧۍ ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﻛړه:

ﺳﭙﻰ  ،ﭘﻴﺸﻮ او ﻣﻮږ ك درﻳﻮاړه ورﺗﻪ وﻻړ دي او ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮﺷﺎﻟﻲ څﺮګﻨﺪوي

_ ﺗﻪ څﻪ واﻳﯥ ﻣﻮږ ﻛﻪ وروره! زﻣﺮى دټﻮﻟﻮ ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻮ ﭘﺎﭼﺎ دى  ،دﻫﻐﻪ ﻧﻪ

.دﻛﻮرﺧﺎوﻧﺪ ډاډه ﺷﻮ ﭼﯥ ﻧﻮر ﻳﯥ ﺟﺮګﺎن دګﻴﺪړﻟﻪ ﺧﻄﺮه ﭘﻪ اﻣﺎن دي ﻧﻮ

ځﺎن ﺧﻼﺻﻮل د ﺧﻮب ﻟﻴﺪل دى..

درﻳﻮاړه ﻳﯥ ﻟﻪ ﻛﻮره وﺷړل .

ﻣﻮږك ﭘﻪ ځﻮاب ﻛﯥ ورﻏﺒﺮګﻪ ﻛړه:
_ ﻣﻪ وراﺧﻄﺎ ﻛﻴږى .څﻪ ﭼﯥ زه درﺗﻪ واﻳﻢ ﺗﺎﺳﻮ دواړه ﺑﻪ ﻫﻤﺎﻏﺴﻰ ﻛﻮى.
ﺳﭙﻰ ووﻳﻞ:
ښﻪ ده ﺗﻪ ﻣﺨﻜﻰ ﺷﻪ ﻣﻮږ درﭘﺴﻰ ﻳﻮ.
ﻣﻮږك ووﻳﻞ :
 ﺗﺎﺳﻮ دواړه ﺑﻪ ﻟږ ﺻﺒﺮ وﻛړى .زه ورځﻢ ﻳﻮ ځﻞ ﻳﯥ ګﻮرم ﭼﯥ ګﻴﺪړ اوزﻣﺮى ﭘﻪ رښﺘﻴﻨﻰ وﻳﺪه دى او ﻛﻪ ﻣﻮږ او ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭼﻞ ول ﺟﻮړ ﻛړى.
ﭘﻴﺸﻮ ووﻳﻞ:
_ ډﻳﺮه ښﻪ ﺧﺒﺮه دې وﻛړه  ،ځﻪ وروره ﺗﻪ ورﺷﻪ .ﺗﻪ ډﻳﺮ ﻛﻮﭼﻨﯥ ﻳﯥ  ،ﺗﺎﺗﻪ څﻪ
ﻧﻪ واﻳﻲ .
ﻣﻮږك ﻏﻠﻰ ﻏﻠﻰ ورﻏﻰ ،د زﻣﺮى ﭘﻪ ﺷﺎ ښﻜﺘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ وګﺮځﻴﺪه  ،ﺧﻮ زﻣﺮى
ﻫﻴڅ ځﺎن وﻧﻪ ﺧﻮځﺎوه .ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﭘﻴﺸﻮ او ﺳﭙﻰ ﺗﻪ اﺷﺎره وﻛړه ﭼﯥ راځﻰ!
ﺳﭙﻰ او ﭘﻴﺸﻮ دواړه دﻣﻮږك ﭘﻪ اﻣﺮ ورﻧږدى ﺷﻮل.
ﻣﻮږك ﻏﻠﻰ ﭘﻴﺸﻮ ﺗﻪ ووﻳﻞ:

ﭘﻪ ﺳﺒﺎ ورځ ﺗﺮﺑﻮر ﺧﻮارﻛﻰ ﺗﻮرو ﺧﺎورو او ﻏﻴﺮﺗﻰ ﻻﻻ د زﻧﺪان ﺗﻮرو ﻛﻮټﻮ

ﻃﻨﺰى ﻛﻴﺴﻪ

ﺗﻪ ﻻړ.
ﺷﭙﯥ او ورځﯥ ﺗﻴﺮﻳﺪې .د ﻏﻴﺮﺗﻰ ﻻﻻ ﻛﻮرﻧۍ د ﺗﺮﺑﻮراﻧﻮ ﻟﻪ وﻳﺮې ﺧﭙﻞ ﻛﻮر
او ﻛﻠﻰ ﭘﺮﻳښﻮد او ښﺎر ﺗﻪ ﻳﻰ ﻛډه وﻛړه.
د ورځﻮ ﻧﻪ ﻳﻮرځ ﻣﯥ ﻏﻴﺮﺗﻲ ﻻ ﻻ ﭘﻪ زړه وورﻳﺪه  ،ﻧﻴﺖ ﻣﯥ وﻛړ ﻳﻮ ځﻞ ﻳﯥ ﻟﻪ
ﻧﻴږدې ﻧﻪ وګﻮرم .ځﻜﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا ﻣﯥ ﻛﻠﻴﻮال او ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا ﻣﯥ ﻳﻮه ګﻮﺗﻪ
ﻳﺎر ﻫﻢ و  .د ﻟﻴﺪو ﻟﭙﺎره ﻧﻴﻎ زﻧﺪان ﺗﻪ ورﻏﻠﻢ
د ﻏﻴﺮﺗﻲ ﻻﻻ ﭼﻰ ﭘﻪ ﻣﺎ ﺳﺘﺮګﯥ وﻟګﻴﺪې ﻧﻮ زﻳﺎت ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺷﻮ .دروﻏﺒړ
ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ووﻳﻞ :
_ اﺷﻨﺎ ﭘﻪ ډﻳﺮ ښﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ راﻏﻠﯥ  ،ﻳﻮه ﺷﻴﺒﻪ دﻣﺨﻪ ﻣﯥ د ﻣﻮر ﻟﻪ ﺧﻮا
ﻟﻮﻣړﻧﻰ ﻟﻴﻚ را ﻏﻰ داﭼﯥ زه ﻳﯥ د ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﻧﻪ ﻋﺎﺟﺰ ﻳﻢ ﻧﻮداﺑﻪ راﺗﻪ ﺗﻪ
ﻟﻮﻟﯥ  ،ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﺟﻴﺐ ﺗﻪ ﻻس ﻛړ او دﻣﻮر ﻟﻴﻚ ﻳﯥ راﺗﻪ وﺳﭙﺎره .
ﻣﺎ د ځﺎن ﺳﺮه د ﻟﻴﻚ ﭘﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﭘﻴﻞ وﻛړ ﭼﯥ ﻗﻴﺮﺗﻲ ﻻﻻ ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ ووﻳﻞ:
_ د ځﺎن ﺳﺮه ﺑﻪ ﻧﻪ ﺑڼﻴږې  ،ﭘﻪ زوره زوره ﻳﯥ وواﻳﻪ ﭼﯥ زه ﻳﯥ ﻫﻢ واورم .
ښﻪ ﻣﯥ ورﺗﻪ وﻛړه او ﺑﻴﺎ ﻣﯥ د ﻫﻐﻪ د ﻣﻮر ﻟﻴﻚ ورﺗﻪ داﺳﯥ واوراوه :
_ زﻣﺎ د ﻛﻠﻮﻧﻮ ﺑﻨﺪﻳﻮاﻧﻪ زوﻳﻪ !
ﺳﻼم ﻋﻠﻴﻜﻢ ! ﺧﺪاې دې زوﻳﻪ ﭘﻪ ﺳټﻪ راﺗﻪ روغ او ﺟﻮړ ﻟﺮه  .زﻣﻮږ ﻟﻪ
ﺧﻮا ﻧﻪ ﻫﻴڅ اﻧﺪﻳښﻨﻪ ﻣﻪ ﻛﻮه ،ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ورځﯥ ﭼﯥ ﺗﻪ ﺑﻨﺪي ﺷﻮى ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﻮږ
ﻫﻴڅ ﺗﻨګﺴﻪ ﻧﻪ ده راﻏﻠﻰ...
زه ﻟﻪ ﺳﻬﺎره ﺗﺮ ﻣﺎښﺎﻣﻪ ﭘﻪ ښﺎر ﻛﻰ ﺳﻮال او ګﺪاﻳﻰ ﻛﻮم اوﭼﯥ ﺷﭙﯥ ﻛﻮر ﺗﻪ
راځﻢ ﻧﻮ ﺷﻜﺮ دى ﻳﻮ څﻪ ﻧﻐﺪې ﭘﻴﺴﯥ راوړم .
ﭘﻴﻐﻠﻪ ﻟﻮر او ﻣﻴﺮﻣﻦ دى ﻫﻢ ﺗﻜړه دى ،ﻫﻐﻮى دواړه ﺳﻬﺎر ﻟﻪ ﻛﻮره وځﻰ او د
ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻛﻮروﻧﻮ ﻛﻰ ﺧﻴﺮﻧﯥ ﺟﺎﻣﯥ او ﻳﺎ ﻟﻮښﻲ ﻣﻮښﻰ ﻣﻴﻨځﻲ ،ﻫﻐﻮي ﻫﻢ
ﻳﻮ څﻪ راوړى.

ﻏﻴﺮﺗﻲ ﻻ ﻻ
ﻧﻮم ﻳﯥ ) ﺻﺎ ﺑﺮ ( و ﺧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ ﭘﻴﮋاﻧﺪه  ،ﭘﻪ ټﻮل ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ﭘﻪ
)) ﻏﻴﺮﺗﻲ ﻻﻻ(( ﻣﺸﻬﻮر و .ځﻜﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺗﻞ د ﺧﭙﻠﻰ ﻫﺮې ﺧﺒﺮى وروﺳﺘﻪ
ﻫﻤﺪا ﺧﺒﺮه ﺗﻜﺮار وﻟﻪ :
)) ﻏﻴﺮت ښﻪ ﺷﻰ دى ،د ﺑﯥ ﻏﻴﺮﺗﻪ ﺳړي ﻗﺒﺮ ﻣﯥ ﭘﻪ ﻫﺪﻳﺮه ﻛﯥ ﻣﻌﻠﻮم وي((
ﻏﻴﺮﺗﻲ ﻻﻻ رښﺘﻴﺎ ﻫﻢ ډﻳﺮ ﺗﺮﻳﺦ ﺳړى و ،ﻣﭻ ﻳﻰ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻮزه ﻧﻪ ﭘﺮﻳښﻮد .
ﭼﺎ ورﺳﺮه د ﻳﻮې ﻧﻪ دوﻳﻤﻪ ﺧﺒﺮه ﻧﻪ ﺷﻮه ﻛﻮﻻى.
ﻳﻮه ورځ ﻣﻮږ ﺳﺮه د ژﻣﻰ ﭘﻴﺘﺎوي ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ و .ﭼﺎ ﻳﻮ څﻪ وﻳﻞ او ﭼﺎ ﺑﻞ څﻪ! ...
.د ﺧﺒﺮو اﺗﺮو ﭘﻪ ﺗﺮځ ﻛﻰ ﻏﻴﺮﺗﻲ ﻻﻻ د ﺧﭙﻞ ﺗﺮ ﺑﻮر ﺳﺮه ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮه اﺧﺘﻼف
ﭘﻴﺪا ﺷﻮ ﭼﻰ ﺗﺮﺑﻮر ﻳﯥ وﻳﻞ د ﺑﺮ ﻛﻠﻲ د ﺳﭙﻴﻦ ګﻞ ﺧﺎن د ﻛﻼ ﺑﺮچ ﻟﻮړ دى
اﻏﻴﺮﺗﻲ ﻻﻻ ورﺗﻪ وﻳﻞ ﭼﻰ ﻧﻪ  ،د ﻛﻮز ﻛﻠﻲ د ﺳﻮرګﻞ ﺧﺎن د ﻛﻼ ﺑﺮچ ﻟﻮړ
دى.
ﻳﻮه د ﻳﻮه ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ او ﺑﻞ دﺑﻞ ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻪ .
ﻳﻮه ورﺗﻪ وﻳﻞ :ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﺑﻪ ﻳﻰ ﻫﻢ را ﺑﺎﻧﺪې و ﻧﻪ ﻣﻨﻲ
ﺑﻞ ورﺗﻪ وﻳﻞ  :ﺳﺘﺎ ﻧﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ را ﺑﺎﻧﺪې وﻧﻪ ﻣﻨﻲ
_ ﺳﺘﺎ ﻏﻮر ﻧﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ راﺑﺎﻧﺪې وﻧﻪ ﻣﻨﻲ
_ ﺳﺘﺎ ټﺮ ﻧﻴﻜﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ راﺑﺎﻧﺪې وﻧﻪ ﻣﻨﻲ.
ﺧﺒﺮه ﭼﯥ ﻏﻮر او ټﺮ ﺗﻪ ورﺳﻴﺪه ﻧﻮ دواړو ﻳﻮ ﺑﻞ ﻟﻪ ګﺮﻳﻮاﻧﻮ وﻧﻴﻮل .
د ﺳﻮك او څﭙﻴړى ﺳﻴﺎﻟﻲ ﭘﻴﻞ ﺷﻮه .ﭘﻪ دې ﻛﺶ او ګﻴﺮ ﻛﯥ د ﻏﻴﺮﺗﻲ ﻻﻻ
ﭘښﻪ ښﻮﻳﻪ ﺷﻮه او ﭘﻪ ځﻤﻜﻪ را وﻟﻮﻳﺪه.
ﻏﻴﺮﺗﻲ ﻻﻻ ﭼﻰ را ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ ﻧﻮ ځﺎن ورﺗﻪ ډﻳﺮ ﺑﻰ ﻏﻴﺮﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻮ ځﻜﻪ ﭼﯥ
ﺗﺮﺑﻮر د ټﻮﻟﻮ ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ راڅﻤﻠﻮﻟﻰ و.
وﻳﻨﻪ ﻳﻰ ﭘﻪ ﺟﻮش راﻏﻠﻪ ،ﻟﻪ ﺑډې ﻧﻪ ﻳﻰ ﺗﻮﻣﺎﻧﭽﻪ را ووﻳﺴﺘﻠﻪ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺮ
ﺑﻮرﻳﻰ ﺗﺸﻪ ﻛړه.

د اوړى ﺑﺪه ګﺮﻣۍ وه ،د ټﻮل وﺟﻮد ﻧﻪ ﻣﯥ د وﻳﺎﻟﯥ د اوﺑﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ دﺧﻮﻟﻮ

زوى ګﻮټﻲ دې ښﻮﻧځﻰ ﭘﺮﻳښﻮد ،ﻟﻪ ﺑﺪو ﺳﺘﺮګﻮ دى ﺳﺎﺗﻠﻰ وي ﻧﺎﻣﯥ

ﺳﻴﻼب روان و .زﻳﺎت ﺗږى ﺷﻮم .ﭘﻨډى ﺗﻪ ﻣﯥ ووﻳﻞ ﺗﻪ ځﻪ او زه درﭘﺴﻰ ځﺎن

ﺧﺪاى ډﻳﺮ ﺗﻜړه دى .اوس ﭘﻪ ﻳﻮه ﻫﻮټﻞ ﻛﻰ ﭘﻪ ګﻴډه ﻣﺰدور دى او ﻣﻮږ ﻳﯥ ﻟﻪ

درﺳﻮم.

ﺧﻮراك ،څښﺎك ﻧﻪ ﺑﻴﻐﻤﻪ ﻳﻮ .ﺧﻮﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺗﻜړه دى ﭼﯥ ﺷﭙﯥ ﻛﻮرﺗﻪ راځﻰ ﻧﻮ

د اوﺑﻮ ﺧﺮڅﻮﻧﻜﻰ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻛﯥ ودرﻳﺪم او د اوﺑﻮ ډك ګﻴﻼس ﻣﯥ ﺷﻮﻧډو ﺗﻪ

ﭘﻪ ﻫﻮټﻞ ﻛﻰ د ﺧﻠﻜﻮ ﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮﻧﻲ ﺧﻮاړه ﻣﺎړه ﻫﻢ ﻟﻪ ځﺎن ﺳﺮه راوړى .

ﻧږدى ﻛﺎوه ﭼﯥ ﻧﺎڅﺎﭘﻪ ﭘﻪ اوږه ﺑﺎﻧﺪې ﻛﻮم ﭼﺎ ﺳﺨﺘﻪ څﭙﻴﻴړه راﻛړه.

ﻧﻮرڅﻪ د ﻟﻴﻜﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻧﻪ ﻟﺮم .ﻛﻪ ﻛﻮم ﺷﻰ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮى  ،ﻣﻮﻧږ ﺗﻪ ﻟﻴﻚ را

څﭙﻴړه ﻧﻪ وه ،د ټﻮﭘﻚ ګﻮﻟۍ وه .ﭘﻪ ټﻮل وﺟﻮد ﻣﯥ ورﺗﻪ د ﺳﺮ ﻧﻪ ﺗﺮ ﭘښﻮ

وﻟﻴږه .ﺳﺘﺎﻣﻬﺮ ﺑﺎﻧﻪ ﻣﻮر

ﭘﻮرې اورﺑﻞ ﺷﻮ .ﺧﻮﭼﯥ ﻣﺦ ﻣﯥ ورواړاوه  ،ځﺎن ﻣﯥ ﻏﻠﻰ وﻧﻴﻮه  ،ځﻜﻪ ﭼﯥ

ﻏﻴﺮﺗﻰ ﻻﻻ ﭼﻰ د ﺧﭙﻠﻰ ﻣﻮر ﻟﻴﻚ ښﻪ ﭘﻪ ﻏﻮر واورﻳﺪه ﻧﻮ ﭘﻪ ﻛړس ،ﻛړس

ﻫﻐﻪ زﻣﻮﻧږ د دﻓﺘﺮ ﻳﻮ ﭘﺨﻮاﻧﻰ ﻫﻤﻜﺎر و ﭼﯥ اوس ﭘﻪ ﺑﻞ ځﺎى ﻛﯥ ﻛﺎرﻛﻮي .

ﻳﻰ وﺧﻨﺪل  ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻏټﻮ ﻏټﻮﺑﺮﻳﺘﻮﻧﻮ ﻳﻰ ﻻس ﺗﻴﺮ ﻛړ او ﺑﻴﺎﻳﻰ ووﻳﻞ:

.ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ راﻏﺎړى وت .ﻟﺲ ،ﭘﻨځﻠﺲ دﻗﻴﻘﻰ ﺧﻮﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﺘړى ﻣﻪ ﺷﻰ،

وا دى ورﻳﺪه اﺷﻨﺎ! د ﻏﻴﺮﺗﻲ ﺳړى ﺧټﻪ ﻏﻴﺮﺗﻲ وى .ﻏﻴﺮت ښﻪ ﺷﻰ دى د ﺑﯥ

ﺧﻮار ﻣﺸﻰ ﺗﻴﺮ ﺷﻮل.

ﻏﻴﺮﺗﻪ ﺳړى ﻗﺒﺮ ﭘﻪ ﻫﺪﻳﺮه ﻛﯥ ﻣﻌﻠﻮم وي.

ﻣﺎﻏﻮښﺘﻞ ورﺗﻪ وواﻳﻢ ﭼﯥ د اوړو ﺑﻮﺟۍ ﻣﯥ ﭘﻨډى ﺗﻪ ورﻛړى ﺧﻮ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ
ﺧﺒﺮه ﭘﻪ ﻧﻴﻤﺎﻳﻰ ﻛﯥ ﻏﻮڅﻪ ﻛړه او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﺧﺒﺮو ﻛﯥ ﻳﯥ داﺳﯥ
را ګﻴﺮ ﻛړم ﭼﯥ ﻣﺎ ﻫﺮ څﻮﻣﺮه وﺳﻪ ﻛﻮﻟﻪ ځﺎن ﺗﺮي ﺧﻼص ﻛړم ﺧﻮ د ﺳﺮﻳښﻮ
ﻏﻮﻧﺪې راﭘﻮرې ﻛﻠﻚ ﻧښﺘﻰ و .ﺑﺲ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺳﺎ ه ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو راﺗﻪ داﺳﯥ ﭘﻴﻞ
وﻛړ :
 .....ﭘﺮون ﺳﻬﺎر ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ را ﭘﺎڅﻴﺪم ،ﻫډوﻛﻮ ﻣﯥ ډﻳﺮ درد ﻛﺎوه ﺧﻮ ﭼﯥ د
وړو ﻣﻮر د ﺷﻴﺪو د ﺧﻮﻧﺪور ﭼﺎى ډﻛﻪ ﭼﺎﻳﻨﻜﻪ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻛﯥ راﺗﻪ ﻛﻴښﻮده او
څﻠﻮر ﭘﻨځﻪ ﭘﻴﺎﻟﻰ ﻣﯥ ﭘﻪ ﻣﺰه ﻣﺰه ورﻧﻪ وڅښﻠﻰ ﻧﻮ د ﻫډوﻛﻮ درد ﻣﯥ ﻫﻢ ښﻪ
ﺷﻮ.
زه ﭘﻪ ﻛﻮر ﻛﯥ دوه ﺟﻮړه ﺑﻮټﺎن ﻟﺮم .ﻳﻮ ﺗﻮر او ﺑﻞ ﻧﺼﻮارى رﻧګ ﻟﺮى .ﭘﻪ دې
ورځ ﻣﯥ ﺗﻮر ﺑﻮټﺎن ﭘﻪ ﭘښﻮ ﻛړل .ﭼﯥ ﻟﻪ ﻛﻮره راوﺗﻢ او ﺑﻴﺎ ښﺎرى ﺑﺲ ﺗﻪ
وﺧﺘﻢ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻮټﺮ ﻛﯥ ډﻳﺮه ټﻤﺒﻪ ټﻴﻠﻪ وه .ﺗﻮر ﺑﻮټﺎن ﻳﯥ راﺗﻪ ﻟﻪ ﻛﺎره ووﻳﺴﺘﻞ.
ﭼﯥ ﻟﻪ ښﺎري ﺑﺲ ﻧﻪ ﻛﻮزﺷﻮم ﻧﻮ ﻟﻮﻣړى ﻣﯥ ﺧﭙﻞ ﺗﻮر ﺑﻮټﺎن ﭘﺎك ﻛړل.
ﭘﻪ ښﺎر ﻛﯥ ﻣﻰ ﻫﻴڅ ﻛﺎر ﻧﻪ و .ټﻮﻟﻪ ورځ ﻣﯥ ﭘﻪ ښﺎر ﻛﯥ ﭘﻪ ﺧﻮﺷﻰ ګﺮځﻴﺪو
ﺗﻴﺮه ﻛړه .ﻣﺎښﺎم ﭼﯥ ﻛﻮرﺗﻪ راﻏﻠﻢ ﻧﻮ ښﻪ ﺳﺘړ ى وم .د وړو ﻣﻮر دې ﻛﻮر اﺑﺎد

د ﺧﺒﺮو ﺑﻮﺟۍ
زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﯥ دﺣﻜﻮﻣﺘﻲ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﺟﻴﺐ ﺗﻞ ﺳﭙﻴﺮه وي ﺧﻮ ﭼﯥ
ﺗﻨﺨﻮاﻳﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﺣﻮاﻟﻪ ﻧﻪ ﺷﻲ او د ﻛﻮرﻧۍ ﺷﻤﻴﺮ ﻳﯥ ﻫﻢ زﻳﺎت
وي ﻧﻮ ﺑﻴﺎ راﺷﻪ ﻛﻪ ﺗﻮدﻳږې .
دوه ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ دې ﻧﺎﻣﻪ ﭼﯥ ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻧﻪ دى راﻏﻠﻰ زﻣﻮږ ﺗﻨﺨﻮا ځﻨډﻳﺪﻟﯥ
وه او ﭘﻪ ﻛﻮر ﻛﯥ ﻫﻢ د اوړو دوﻣﺮه ګﺮد ﻧﻪ و ﭼﯥ ﺑﻴګﺎه ﺗﻪ ﻣﻮ ﺗﺮې ډوډۍ
ﭘﺨﻪ ﻛړې واى  .ﭘﻪ ﺧﻮارۍ او زارۍ ﻣﯥ د ﻳﻮه اوﺑﻞ ﻧﻪ دوﻣﺮه ﭘﻴﺴﯥ ﭘﻮر
ﻛړې ﭼﯥ ﺑﺲ ﻳﻮه ﺑﻮﺟۍ اوړه ﭘﺮې واﺧﻠﻢ :
ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣﻨډه ﻣﯥ د اوړو ﻣﻨډاﻳﻰ ﺗﻪ ﭘﻪ دې ﺧﺎﻃﺮ ځﺎن ورﺳﺎوه ﭼﯥ ﻳﻮ څﻪ
ارزاﻧﻪ ﭘﻪ ﻻس راﺷﻲ  .د اوړو ﺑﻮﺟۍ ﻣﯥ واﺧﻴﺴﺘﻪ ﭘﻨډى ﺗﻪ ﻣﯥ ﭘﻪ ﻻﺳﻰ
ﻛﺮاﭼۍ ﻛﯥ ﺑﺎ رﻛړه  ،ﻫﻐﻪ د ﻣﺨﻪ او زه ورﭘﺴﯥ ﺷﻮم .

ﻃﺮﺣﻪ

وي ،زﻣﺎ ﭘﻪ زړه ﺧﻮاړه ﻳﯥ ﭘﺎﺧﻪ ﻛړى و .ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﺧﻮﻧﺪ ﻣﯥ وﺧﻮړل او

د ﻳﺎراﻧﻮ ﻳﺎد

دﺧﻮراك ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺳﻤﺪﻻﺳﻪ وﻳﺪه ﺷﻮم.
څﻪ ﺑﻪ دې ﺳﺮ ﺧﻮږوم ﭼﯥ څﻨګﻪ وﻳﺪه ﺷﻮم ﭘﻪ ﺧﻮب ﻛﯥ ﻣﯥ ﻟﻴﺪل  ،ﻳﻮ ﻟﻮى د
ښﺎﻣﺎر ﻏﻮﻧﺪى ﻣﺎر زﻣﺎ ﺧﻮاﺗﻪ را روان دى ،زه د وﻳﺮې ﻧﻪ داﺳﯥ ﻟړزﻳﺪم ﻟﻜﻪ
ﭘﻪ وﻧﻪ ﻛﯥ ﭼﯥ ﭘﺎڼﻪ دﺑﺎد ﺳﻴﻠۍ ﺧﻮځﻮى .ﻳﻮ ﻧﺎڅﺎﭘﻪ ﺗﻪ
را ﭘﻴﺪا ﺷﻮې او ﭘﻪ ﻣﺎر دې د ﻳﻮ ﻏټ ﻛﺎڼﻰ ګﻮذار وﻛړ .. .ﺳﺘﺎ د ګﻮذار ﺳﺮه

ﺧﺪاى دې ﻟﺮي ،ﻳﺎران ﻣﯥ ډﻳﺮ وو ،ﺧﻮ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻛﯥ ﻣﯥ ﻳﻮ ﻳﺎر ډﻳﺮ ﻳﺎدﻳږي،.
ﻫﺮ ﭼﻴﺮﺗﻪ ﭼﯥ وي ﺧﺪاى دې ژوﻧﺪى ﻟﺮي .
ﻧﻮم ﻳﯥ ) ﻣﺮﭼﻜﻰ ( و ،ﺧﻮﭘﻪ ﺧﻮږواﻟﻲ ﻛﯥ د ګﻮړې ﻧﻪ ﻫﻢ ﺧﻮږو .ډﻳﺮ
ﻋﺠﻴﺒﻪ ﺳړى و ،ﺗﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺧﻮﻟﻪ ﻟﻪ ﺧﻨﺪا ډﻛﻪ وه ،د زﻏﻢ او ﺣﻮﺻﻠﯥ ﺧﻮﻳﯥ
ﻫﻴڅ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻣﻪ ﻛﻮه ،ﭼﯥ ﻟﺲ څﭙﻴړې دې وﻫﻠﻰ واى ،وﻳﻠﻲ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ واى
ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﺦ څﻮ ﺳﺘﺮګﯥ دي ؟
.ﭘﻪ ټﻮل ﻛﻠﻲ ﻛﯥ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ د ښﻪ ﺳړﻳﺘﻮب ﺧﺒﺮې ﻛﻴﺪﻟﯥ ﻧﻮ ځﻜﻪ ﺑﻪ ځﻨﻮ
ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ وﻳﻞ :
_ ﻛﺎﺷﻜﯥ د ﻣﺮﭼﻜﻲ ﻧﻮم ﺷﻴﺮﻳﻦ واى او د ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻧﻮم ﻣﺮﭼﻜﻰ واى .
)ﺷﻴﺮﻳﻦ ( زﻣﻮﻧږ ﺑﻞ ﻳﺎر و ،ﻧﻮم ﻳﯥ ﺷﻴﺮﻳﻦ و ،ﺧﻮ د ﻣﺮﭼﻜﻰ ﻧﻪ ﻫﻢ ﺗﺮﻳﺦ و.
د ﻳﻮې ﺧﺒﺮې ﻧﻪ ،ﺑﻠﻪ ﭼﺎ ورﺳﺮه ﻧﻪ ﺷﻮه ﻛﻮﻟﻰ .ﭘﻪ ﻧﻪ ﺧﺒﺮه ﺑﻪ د ﻫﺮ ﭼﺎ ﺳﺮه ﻻس
او ګﺮﻳﻮان و .ﺧﻮ ددې ټﻮل ﺗﺮ ﻳﺨﻮاﻟﻲ ﺳﺮه ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺧﻠﻜﻮ ورﺗﻪ 0د ﺷﻴﺮﻳﻦ ﻏږ
ﻛﺎوه .ځﻜﻪ ﭼﯥ ﻧﻮم ﻳﯥ ﺷﻴﺮﻳﻦ و.
ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږم ) ﺗﻮرګﻞ ( ﻳﺎرﺑﻪ ﭘﻪ ﻛﻮم وﻃﻦ وي ......؟
ډﻳﺮ ښﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳړى و .درﻧګ ﻟﻪ ﭘﻠﻮه د ﺳﭙﻴﻨﯥ ﭘﺎﻏﻮﻧﺪې ﻧﻪ ﻫﻢ ﺗﻚ ﺳﭙﻴﻦ
و ،ﺧﻮ ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻟﻪ دې وﻳﺮې ﭼﻰ د ﻧﻈﺮه ﻧﻪ ﺷﻲ ،ﻧﻮم ﻳﯥ ﺗﻮرګﻞ ﭘﺮې
اﻳښﻰ و .ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺑﻴﺎ ګﻞ ورﻧﻪ ﺷﻜﻮﻟﻰ و او )) ﺗﻮرى (( ﺑﻪ ﻳﯥ ورﺗﻪ واﻳﻪ .

ﺳﻢ ﻣﺎر ځﺎى ﭘﻪ ځﺎى ﻣړ ﺷﻮ او زه دې دﻣﺎر ﻟﻪ ﭼﻴﭽﻠﻮ ﺧﻼص ﻛړم ﻫﻤﺪا
اوس ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺷﻴﺒﻪ را ﭘﻪ زړه ﻛړم ،.زړه ﻣﯥ ﻏﻮاړى ﭼﯥ دا ټﻨډه دې ښﻜﻞ
ﻛړم.
ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻫﻤﻜﺎر ﭼﯥ زﻣﺎ د ټﻨډى ښﻜﻠﻮﻟﻮ ﺗﻪ ځﺎن ﺟﻮړ اوه ،ﻧﺎڅﺎﭘﻪ ﻣﯥ د
ﺧﭙﻠﻮ اوړو ﺑﻮﺟۍ را ﭘﻪ زړه ﺷﻮه .د اوﺑﻮ ډك ګﻴﻼس ﻣﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻛﻴښﻮد او د
ﻟﻴﻮﻧﻰ ﻏﻮﻧﺪې ﻣﯥ ﭘﻪ ﻣﻨډو ﭘﻴﻞ وﻛړ.
ټﻮل ښﺎر ﻣﯥ د ﻳﻮ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺑﻞ ﺳﺮ ﺗﻪ څﻮ څﻮ ځﻠﯥ ګﺰ وﭘﻞ ﻛړ ،ﻫﺮه ﺧﻮا ﺑﻪ ﻣﯥ
ﺗﺮور ﺗﺮور ﻛﺘﻞ او دﻫﺮﭼﺎ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﯥ د ﭘﻨډي د ﻟﻴﺪو ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻛﻮﻟﻪ ﺧﻮ ﻧﻪ د
ﭘﻨډى درك و او ﻧﻪ زﻣﺎ د اوړو د ﺑﻮﺟۍ
ﭘﻪ دې ﺗﻮګﻪ ﻣﯥ دﺧﺒﺮو د ﺑﻮﺟۍ ﭘﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻴﺪو  ،ﺧﭙﻠﻪ د اوړو ﺑﻮﺟۍ ﻟﻪ
ﻻﺳﻪ ورﻛړه.
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ﺳﺨﻲ ﻳﺎر ﭼﯥ دا ﺧﺒﺮه واورﻳﺪه ،ﻧﻮ ﭘﻪ ټﻨﺪه ﻳﯥ دوﻟﺲ ﺑﺠﯥ ﺷﻮې اوﺑﻴﺎ ﻳﯥ

ﺗﻮرى ښﻪ ﻏټ ﭘټ ،ﻫډور او ﭼﻴﻨﺎري ﺳړى و ،ﺗﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﺎﻛﯥ ،ښﺎﻳﺴﺘﻪ او

ووﻳﻞ:

ﻧﻮې ﺟﺎﻣﯥ اﻏﻮﺳﺘﯥ وې .

_ ﭘﻼر دې ﺧﺪاى وﺑﺨښﻪ  ،ﺧﻮ وراره ﻣﺎ ﺳﺮه د ﭘﻴﺴﻮ ﺧﺰاﻧﻪ ﻧﻪ ﺷﺘﻪ  ،ځﻪ

ﭘﻪ اول ځﻞ ﺑﻪ ﭼﯥ څﻮك ورﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮ  ،د ﻫﻐﻪ ﺑﺎډي  ،ﻛﺶ ﭘﺶ ،

ورﺷﻪ د ﺑﻞ ﭼﺎ ﻧﻪ ﻳﯥ واﺧﻠﻪ

ښﺎﻳﺴﺘﻪ ،ﭘﺎﻛﯥ او ﺳﭙﻴﻨﯥ ﺟﺎ ﻣﯥ وﻟﻴﺪې ،ﻧﻮ ﻓﻜﺮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻛﺎوه ﭼﯥ ﭘﻪ څﻠﻮر

 :ﻟﻪ دې ټﻮﻟﻮ ﻛﺮوړو ﺳﺮه ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺧﻠﻜﻮ ورﺗﻪ ﺳﺨﻲ وﻳﻠﻮ  ،ځﻜﻪ ﭼﯥ ﻧﻮم ﻳﯥ

ﻛﻨﺠﻪ دﻧﻴﺎ ﻛﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺗﻮري ﻧﻪ ﻫﻮښﻴﺎر ،ﭘﻮه او ځﻴﺮك ﺳړى ﻧﻪ وي .ﺧﻮ ﭼﯥ

ﺳﺨﻲ و او د اﻧﻮم ورﺑﺎﻧﺪې ﻣﻮر او ﭘﻼر اﻳښﻰ و

ﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﭘﻴﻞ وﻛړ او ﻳﻮ ﻏﺮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻏﺮ ووﻳﺸﺖ ،ﻧﻮ ژرﺑﻪ ﭘﻮه
ﺷﻮې ﭼﯥ ﺳړى ﻣړى ﻧﻪ دى ،ﺑﺲ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﯥ ﻳﯥ د ﻣﻐﺰو ﭘﻪ ځﺎى ﺑﻮس ﭘﺮاﺗﻪ
دي.
ځﻴﻨﻮ ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﺧﻮ ﺑﻪ ﻛﻠﻪ ﻧﺎ ﻛﻠﻪ دا ﺧﺒﺮه ﻫﻢ ﻛﻮﻟﻪ :
_ﻛﺎﺷﻜﯥ ﺑﺎډي د ﺗﻮر ګﻞ واى او ﻫﻮښﻴﺎري دښﺎﻳﺴﺘﻪ ګﻞ !!!.
) ښﺎﻳﺴﺘﻪ ګﻞ ( زﻣﻮﻧږ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻳﺎرو .ﻧﻮم ﻳﯥ ښﺎﻳﺴﺘﻪ ګﻞ و ،ﺧﻮ د
ﺑﺪرﻧګﻮ ﻧﻪ ﻻﺑﺪرﻧګ و.وچ ﭘﻮچ ،ﺗﺶ د څﻮ ﻫډوﻛﻮ ﻳﻮ اﺳﻜﻠﻴټ و .ﭘﻠﻨﻪ
ﭘﻮزه  ،ﭘﻴړې ﺷﻮﻧډې ،ﺑﺒﺮې وروځﯥ ،ﭘﭙړ ﻏﻮږوﻧﻪ ،ﻏټ ﺳﺮ ،ټﻴټﻪ وﻧﻪ ،ﺗﻚ
زﻳړ اوږده ﻏﺎښﻮﻧﻪ ،ﺑﺲ داﺳﯥ ﻳﻮ ﺷﻰ وﻟﻜﻪ ﻳﻮﻣﺎﺷﻮم ﭼﯥ ﻛﻴﻨﻲ او د ﺧټﻮﻧﻪ
ﻳﻮه څﻴﺮه ﺟﻮړه ﻛړي .ﺧﻮﭘﻪ ﭘﻮﻫﻪ او ﻫﻮښﻴﺎرۍ ﻛﯥ دوﻣﺮه وړاﻧﺪې وﭼﯥ ﺷﻞ
ﺗﻮرګﻠﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ښﺎﻳﺴﺘﻪ ګﻞ ﭘﺴﯥ ﻧﻪ ﺷﻮرﺳﻴﺪاۍ
ددې ټﻮﻟﻮ ﺑﺪرﻧګﻴﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه ﺑﻴﺎﻫﻢ ﺧﻠﻜﻮ ورﺗﻪ ښﺎﻳﺴﺘﻪ ګﻞ وﻳﻞ ،ځﻜﻪ ﭼﯥ
ﻧﻮم ﻳﯥ ښﺎﻳﺴﺘﻪ ګﻞ و.
ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴږم زﻣﻮږ ) ﺳﺨﻲ ( ﻳﺎر ﺑﻪ ﻣړوي او ﻛﻪ ژوﻧﺪى؟
زﻣﻮﻧږ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﯥ ﻫﻐﻪ ډﻳﺮ ﭘﻴﺴﻪ داراو ﭘﻴﺴﻪ دوﺳﺖ و .ښﯥ ډﻳﺮې ﭘﻴﺴﯥ ﻳﯥ
ﻟﺮﻟﯥ ،ﺧﻮ ﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﻮړﻟﯥ او ﻧﻪ ﻳﯥ ﺑﻞ ﭼﺎﺗﻪ ور ﻛﻮﻟﯥ.
ﻫﻐﻪ ورځ ﻣﯥ ښﻪ ﭘﻪ ﻳﺎد ده ﭼﯥ د ګﺎوﻧډي زوى ﭘﻪ ﻣﻨډه راﻏﻰ اوﭘﻪ ژړﻏﻮﻧﻲ
ﻏږ ﻳﯥ ورﺗﻪ ووﻳﻞ ::
_ ﺳﺨﻲ ﻛﺎ ﻛﺎ! ﭘﻼر ﻣﯥ ﻣړ دى ،د ﻛﻔﻦ ﭘﻴﺴﯥ ﻧﻪ ﻟﺮم ،ﻛﻪ ﻳﻮ څﻮ روﭘۍ ﭘﻪ
ﭘﻮر راﻛړې ،ټﻮل ﻋﻤﺮ ﺑﻪ درﺗﻪ دﻋﺎ ګﺎ ﻧﯥ ﻛﻮم.

واړه ﺳﺮوﻧﻪ  ،ﻏټ ﻣﻨﺼﺒﻮﻧﻪ !
ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ورځ چې ﻧﻮي رﻳﺲ د رﻳﺎﺳﺖ دﻓﺘﺮﺗﻪ راﻧﻨﻮت  ،د ﺑﺪر ګﻪ
ﻛﻮوﻧﻜﻮ د ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘړﻗﺎ ﻛﯥ د رﻳﺎﺳﺖ ﻛﺎرﻛﻮﻧﻜﻮﺗﻮدې ﻣﺒﺎرﻛۍ ورﻛړې
د ﻟﻨډې ﻣﻌﺮﻓۍ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﻛﻠﻪ رﻳﺲ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭼﻮﻛۍ ﻛﻴﻨﺎﺳﺖ او د
ﺧﭙﻞ ﻻس ﻻﻧﺪې ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ وﻛﺘﻞ  ،ﻧﺎڅﺎﭘﻪ درﻳﺎﺳﺖ د ﭼﻮﻛۍ ﻧﻪ
ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮ
ﺧﭙﻞ ﺳﺮﻳﯥ ﭘﻪ دواړ ﻻﺳﻮﻧﻮ ﻛﻠﻚ وﻧﻴﻮه او ﭘﻪ وارﺧﻄﺎﻳﯥ ووﻳﻞ :
_ اى ﺧﻠﻜﻮ ! زﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ څﻪ وﺷﻮل  ،ﺗﺎﺳﻮ ټﻮل وﻻړﻛﺴﺎن ﻣﺎ ﺗﻪ د
ﻣﻴږﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ څﻴﺮ واړه ښﻜﺎرى .
ﭘﻪ دﻓﺘﺮ ﻛﯥ وﻻړو ﺧﻠﻜﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﺣﻴﺮاﻧﻰ ﺣﻴﺮاﻧﻰ وﻛﺘﻞ
د ﭼﻮﭘﺘﻴﺎ ﻓﻀﺎ ﺧﭙﺮه ﺷﻮه ﺧﻮ د رﻳﺎﺳﺖ ﭼﭙړاﺳﻲ ﭼﯥ ﭘﻮره څﻠﻮﭘښﺖ ﻛﺎﻟﻪ
ﭘﻪ دې رﻳﺎﺳﺖ ﻛﯥ د ﺑﻴﻼ ﺑﻴﻠﻮ رﻳﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻛﺎر ﻛړى و د ﭼﻮﭘﺘﻴﺎ ﻓﻀﺎ
داﺳﯥ ﻣﺎﺗﻪ ﻛړه :
_ رﻳﺲ ﺻﻴﺐ ! ﻫﻴڅ اﻧﺪﻳښﻨﻪ ﻣﻪ ﻛﻮى  ،ﺗﺎﺳﻮ ﻛﻮﻣﻪ ﻧﺎروﻏﻲ ﻧﻪ ﻟﺮى ځﻜﻪ
دا رﻳﺎﺳﺖ ډﻳﺮ ﻏټ اوﺳﺘﺎﺳﻮ ﺳﺮ وړوﻛﻰ دى .ځﻜﻪ ﺧﻮﭘﻪ دې ﭼﻮﻛۍ ﻏټ
ﺧﻠﻚ درﺗﻪ واړه ښﻜﺎري

ﻃﺮﺣﻪ

ﻧﻴﻤګړۍ ﺗﺎرﻳﺦ!
 .واﻳﻰ  :د ﻫﻴﻮاد ﻣﺸﻬﻮر او وﺗﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻮه  ،د ﻫﻴﻮاد ﻧﻪ ﻟﺮې د ﻣﻬﺎﺟﺮت او
ﭘﺮدﻳﺴۍ ﭘﻪ وﻃﻦ ﻛﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻴﻮادواﻟﻮ د ﺟﻬﺎد ،اﺗﻠﻮﻟﻰ او ﻣﻴړاﻧﯥ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻪ ﭼﯥ ﻧﺎ څﺎﭘﻪ ﺳﭙﻴﻦ  ،ﺗﻮر او ﺷﻨﻪ ﺑﻴﺮﻏﻮﻧﻪ ورﭘﻴﺪل  ،ورﺳﺮه ﺳﻢ
دا ﻧﺎرې ﻫﻢ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮې  :ازادى ،ازادى ،ازادى....
وﺗﻠﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻮه ﭼﯥ دازادى ﻏږ واورﻳﺪه ﻧﻮ ژر ،ژر ﻳﯥ ﺧﭙﻠﯥ ﻋﻴﻨﻜﯥ ﭘﻪ
ﺳﺘﺮګﻮ ﻛړى ،ښﻪ ډﻳﺮ رﻧګﺎرﻧګ ﻗﻠﻤﻮﻧﻪ ﻳﯥ دﺧﭙﻞ ﻛﻤﻴﺲ ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺟﻴﺐ
ﻛﯥ ﻗﻄﺎر ﻛړل  ،ﻳﻮ ﭘﻨډل ﺳﭙﻴﻦ ﻛﺎﻏﺬ ﻳﯥ ﻫﻢ د ځﺎن ﺳﺮه واﺧﻴﺴﺖ اوﭘﻪ ﺑﻴړه
ﻳﯥ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ ځﺎن ورﺳﺎوه.ﭼﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﯥ وﻟﻴﻜﻲ .
ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ درﺳﻴﺪو ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘﻐﻤﺎن ﺗﻪ ﻻړ  ،د ﻃﺎق ﻇﻔﺮ ﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻴﻞ وﻛړ،
د دارﻻﻣﺎن ﻣﺎڼﻰ ،د ﺗﺎج ﺑﻴګ ﻗﺼﺮ ،ﻣﻠﻰ ﻣﻮزﻳﻢ ،د ﺑﺎﺑﺮ ﺑﺎغ  ،د ﭼﻬﻠﺴﺘﻮن
ﻣﺎڼﻰ ،د دﻫﻤﺰﻧګ ﻣﻨﺎر ،ﻣﻠﻰ ګﺎﻟﺮى ،د ﻛﺎﺑﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﭼﺎرﭼﺘﻪ ،د ﭘﻞ
ﺧﺸﺘﻰ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻮﻣﺎت ،د ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺮج ،د ﻋﻴﺪګﺎه ﺟﻮﻣﺎت  ،د ﻣﻴﻮﻧﺪ د
ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ څﻠﻰ ،ﺳﭙﺎﻫﻰ ګﻤﻨﺎم څﻠﻰ ،د اﺳﺘﻘﻼل ﻣﻨﺎر  ،د اﻋﻴﻠﺤﻀﺮت
ﻧﺎدرﺷﺎه ﻣﻘﺒﺮه او داﺳﯥ ﻧﻮرو ﺗﺎرﻳﺨﻰ ځﺎﻳﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟټﻪ ﻛﯥ ﺷﻮ
ﺧﻮ دا ټﻮل ﺗﺎرﻳﺨﻰ اﺑﺪات د ازادى د ﺟﻨګ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د ))ﭼﻮﻛۍ(( ﭘﻪ
ﺟﻨګ( ﻛﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻠﻰ وو.
د ﻫﻐﻪ ﻟﻴﻜﻠﻰ ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻴﻤګړى ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ او اوس د ﭘﻴښﻮر ﭘﻪ ښﺎر ﻛﯥ د ﺳﺮك
ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻧﺎﺳﺖ دى ﻛﻠﻪ اﻟﻮګﺎن ،ﻛﻠﻪ ګﻠﭙﻴﺎن او ﻛﻠﻪ ټﻴﭙﺮ ﺧﺮڅﻮى ﺧﻮ د
ټﺮاﻓﻴﻜﻮ د ځﻮروﻧﯥ او ډﺑﻮﻧﯥ ﻧﻪ زﻳﺎت ګﻴﻠﻪ ﻣﻦ ښﻜﺎرى.
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ﻟﻮړ او ټﻴﺖ ﻛﻠﺘﻮر ؟؟؟
د ﭘﻨډي ) ﺟﻮاﻟﻲ ( ﭘړى ﭘﻪ اوږه ﭘﺮوت و
د ښﺎر ﭘﻪ ﻟﻮي واټ ﻛﯥ ﭘﻪ دې اﻣﻴﺪ روان و ﻛﻪ څﻮك ﭘﺮې ﻛﻮم ﭘﻨډ ،ﻟﻪ ﻳﻮه
ځﺎﻳﻪ ﺑﻞ ځﺎى ﺗﻪ ﻳﻮﺳﻲ او ﺑﻴګﺎه ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ﺑﭽﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻳﻮه ﻣړې
ډوډۍ ﭘﻴﺪاﻛړي.
.د ﺗګ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻧﺎڅﺎﭘﻪ د ﺳﺮك ﭘﻪ ﻏﺎړه د ﻛﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﭘﻮټﻜﻰ
ﺳﺘﺮګﯥ وﻟګﻴﺪې
ﻫﻐﻪ ﻳﯥ را ﭘﻮرﺗﻪ ﻛړ  ،څﻮ ﻗﺪﻣﻪ وړاﻧﺪې ﻻړ او د ﺧځﻠﻮ ﭘﻪ ډﻳﺮان ﻳﯥ
واﭼﺎوه .
ﺷﻴﺒﻪ ﺗﻴﺮه ﻧﻪ وه ﭼﯥ ﻳﻮ ﻟﻮﻛﺲ ﻣﻮټﺮ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﻮا ﻛﯥ ودرﻳﺪه
د ﻣﻮټﺮ ښﻴښﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﺷﻮه  ،ﭘﻪ ﻣﻮټﺮ ﻛﯥ ﻧﺎﺳﺖ ﻓﻴﺸﻨﻲ ځﻮان د ﻛﻴﻠﻮ او
ﻣﺎﻟټﻮ ﻟﻪ ﭘﻮټﻜﻮ ﻧﻪ ډﻛﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ ﻛڅﻮړه ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﺧﻪ ﺳﺮك وﻏﻮرځﻮﻟﻪ .
ﭘﻨډي ﻟﻮﻣړى ﻟﻮﻛﺲ ﻣﻮټﺮ ﺗﻪ او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ د ﺳﺮك ﭘﻪ ﺳﺮ ﻫﺮې ﺧﻮ د ﻛﻴﻠﻮ او
ﻣﺎﻟټﻮ ﺧﻮرو ورو ﭘﻮټﻜﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺣﻴﺮاﻧۍ وﻛﺘﻞ
ﺧﭙﻞ ﺳﺮﻳﯥ و ﺧﻮځﺎوه ﺧﻮ ﭘﻮه ﻧﻪ ﺷﻮم ﭼﯥ ﭘﻪ زړه ﻛﯥ ﻳﯥ څﻪ ﺗﻴﺮ ﺷﻮل؟

وﻳﺮه !
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻛﻮر ﻛﯥ وﻳﺮه ،د ﺧﺪاى ) ج( ﭘﻪ ﻛﻮر ﻛﯥ وﻳﺮه
ﭘﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﯥ وﻳﺮه  ،ﭘﻪ ښﺎر ﻛﯥ وﻳﺮه
ﭘﻪ ﻏﺮه ﻛﯥ وﻳﺮه  ،ﭘﻪ دښﺘﻪ ﻛﯥ وﻳﺮه
د ژوﻧﺪ ﻫﺮه ﺷﻴﺒﻪ  ،ﭘﻪ ﻫﺮ ځﺎى ﻛﯥ ﻟﻪ وﻳﺮې او ډار څﺨﻪ ډﻛﻪ وه
ځﻚ ﺧﻮ ﭘﻪ رڼﺎ ورځ  ،د ﻟﻮﻳﯥ ﻻرې ﭘﻪ ﺳﺮ  ،دوه ﺗﻨﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﭘﻪ څﻮ ﻣﺘﺮۍ
ﻛﯥ ﻣﺨﺎﻣﺦ ودرﻳﺪل  .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ دوي ﻳﻮ ﺑﻞ ﻧﻪ ﭘﻴﮋﻧﺪل او ﻻره ﻫﻢ ښﻪ ﻟﻮﻳﻪ وه
ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻧﻪ ورﺗﻠﻞ ځﻜﻪ . :
ﻳﻮ ﻟﻪ دې ډارﻳﺪه ﭼﯥ ﻣﺨﺎخ ﻛﺲ ﻳﯥ ځﺎن وژوﻧﻜﻰ) اﻧﺘﺤﺎري ( ﻧﻪ وي
ﺑﻞ ﻟﻪ دې ډارﻳﺪه ﭼﯥ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻮرى ﻳﯥ ) ﺟﺎﺳﻮس ( ﻧﻪ وي .
ورځ ﺷﭙﻪ ﺷﻮه او د ﺷﭙﯥ ﭘﻪ ﺗﻴﺎره ﻛﯥ دواړه ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻞ ﻧﻪ ورك ﺷﻮل .

ډاﻛټﺮ ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﺗﻪ وﻟﻴږه

ﻏﻠﻄﻲ !

د ﻻﺑﺮاﺗﻮار ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻮ ﻛﯥ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺷﻮه
د ﺧﺎن زوي د اوﻻد دزﻳږون وړﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﻟﺮي .

زه او ﺗﻪ
ﻫﻐﻪ ورځ ﭼﯥ زه او ﺗﻪ  ،ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮ
ﻣﺎ ﺳﻼم درﻛړ ،ﺗﺎ ﻫﻴڅ ځﻮاب را ﻧﻪ ﻛړ
ﻣﺎ درﺗﻪ و ﺧﻨﺪل  ،ﺗﺎ ﭘﻪ ﻏﻮﺳﻪ راﺗﻪ وﻛﺘﻞ .
زه ﭼﯥ دﺧﭙﻞ ﻣﻨﺰل ﭘﻪ ﻟﻮر روان ﺷﻮم ...
ډﻳﺮ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ وم .

ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﻛﯥ ﻫﺮ څﻮك ﻏﻠﻄﻲ ﻛﻮي :
_ ﺑﺰګﺮ ﻟﻮ ﻛﺎوه  ،ﭘﻪ ﻏﻠﻄۍ ﻛﯥ ورﻧﻪ ﺧﭙﻠﻪ ګﻮﺗﻪ ﭘﺮې ﺷﻮه .
_ ډاﻛټﺮ ﻧﺎروغ ﺗﻪ ﻧﺴﺨﻪ ورﻛړه ،ﭘﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻏﻠﻄﻲ وﻛړه ﻧﺎروغ ﻳﯥ
ﻣړ ﺷﻮ .
_ اﻧﺠﻨﻴﺮ د ﻛﻮر ﭘﻪ ډﻳﺰاﻳﻦ ﻛﯥ ﻏﻠﻄﻲ ﻛړه وه  ،ﻛﻮر وﻧړﻳﺪه  ،ټﻮﻟﻪ
ﻛﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﻛﯥ ﻣړه ﺷﻮه
_ وﻟﺴﻤﺸﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﺎوه  ،ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻛﯥ ﻳﯥ ﻏﻠﻄﻲ وﻛړه ټﻮل وﻟﺲ او
ﻣﻠﺖ ﻳﯥ ﺗﺒﺎ ه ﺷﻮ

ﺗﻪ ﭼﯥ ﺗﻠﻠﯥ ...

ﻣﻴﺮاث

ﻟﻪ ﻏﻮﺳﯥ ﻧﻪ ﺗﻚ ﺳﻮر وې .
ﻣﺎ د ﺧﻮښۍ ﻧﻪ
د ﺷﭙﯥ  ،ښﻪ ارام ﺧﻮب وﻛړ
ﺧﻮﺗﺎﺷﭙﻪ ﺗﺮ ﺳﻬﺎره ﭘﻪ وﻳښﻪ ﺗﻴﺮﻛړه
_ ﭘﻮﻫﻴږې وﻟﯥ ؟
ځﻜﻪ ﭼﯥ :
ﺳﺘﺎ ﭘﻪ زړه ﻛﯥ ) ﻛﺮﻛﻪ ( اوﺳﻲ
او زﻣﺎ ﭘﻪ زړه ﻛﯥ ) ﻣﻴﻨﻪ( اوﺳﻲ .

د ﻛﻠﻲ ډﻳﺮ ﺷﺘﻤﻦ ﺧﺎن و
ﻫﺮڅﻪ ﻳﯥ ډﻳﺮوو ﺧﻮ زوي ﻳﯥ ﻳﻮ و .
ﺗﻞ ﺑﻪ ﻟﻪ دې ځﻮرﻳﺪه  ،.ﺧﺪاى ﻣﻪ ﻛړه ﻛﻪ ﭘﻪ زوي ﻳﯥ څﻪ وﺷﻲ
ﻣﻴﺮاث ﺑﻪ ﻳﯥ ﺗﺮﺑﻮراﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻲ
ﻟﻪ ﻫﻤﺪې وﻳﺮې ﻳﯥ :
ﭘﻪ  14ﻛﻠﻨۍ ﻛﯥ ﺧﭙﻞ زوي ﺗﻪ ښځﻪ وﻛړه .
ﭼﯥ ﻛﺎل دوه ﺗﻴﺮ ﺷﻮل د زوي ﻳﯥ اوﻻد ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﻧﻪ ﺷﻮ .
ﭘﻪ  17ﻛﻠﻨۍ ﻛﯥ ﻳﯥ دوﻳﻤﻪ ښځﻪ ورﺗﻪ وﻛړه  ،ﭘﻪ  20ﻛﻠﻨۍ ﻛﯥ درﻳﻤﻪ ښځﻪ،
ﭘﻪ  25ﻛﻨۍ ﻛﯥ ﻳﯥ څﻠﻮرﻣﻪ ښځﻪ ورﺗﻪ وﻛړه
د زوي ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ اوﻻد ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ ﺷﻮ
د څﻠﻮرو ودوﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ډاﻛﺘﺮ ﺗﻪ ﻻړ

