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 رأئ نٌؽه وىٌهو  :    ُػػػػػػػػػػػػوم 

 
 

 ُصٌع ازٍط ازٍطي :     ىٌهوال  

 

 ل نال ًٌَٓ :   د ٚاپ نال

 
 

 

 د ىعاوةع نتاةتون  - ٌضتار ازٍط ازؽان :  اُالًَ ٚاري 
   

                           www.Larawbar.com  

 

 

 

  

mailto:mukhtar.ehsan@gmail.com
http://www.larawbar.com/
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 ئ؟ آًا نٌؽه ىٌهيى ؿ

 ئ؟ آًا نٌؽه ىٌهيى ؿ! ىه ٔاُه ّو١تِه ونٝئ

ًوه ؿېته د نتاب ّاڼې ؼعه وروىئ، نٌطاى ؿي ُورې دٍيې !  ةٌٝه ٌه نوئ

 !وروؼته وىوىئ

نٌؽې ىٌهو نوم دادو ُه دى، ُه هً  ّه  د" ُه" نه " هو " ٗه ّعًهٝه ٌو ونٝه؟  

 . ىوڈو زده نٝو ّورې اڈه ىعي

زه ٌاؿوم وم، اُا ةه ٌې تو نٌؽې راته وًيې، هؾه نوٚۍ وه، ّه ىٌم ىوؼت ُه 

ّوهٌطه، صو نيه ٚې ةه ًې نٌؽې ته صوىه دوڈه نٝه، تع ّاًه ةه ًې ورؼعه وڈىً، 

ةه د اُا ٤وُٕې ٤وُٕې صوىې ٌا ةه نيه نيه صْيو صوًِطو او وروڼو ته نتو، َوىو 

ته وٚې ؼتع٤ې ٌُوىې وې، د الٌََ ّه رڼا نې ةه ّه صٝ دًوال ىوى ىوى ؼٌوري 

نيه نيه ةه د اُا ىه ؽٞ ؼعه .  ١هارًطل،  صو زعنت ًې ُه درىود، ؽيي ةه ُاؼت ول

 .د ٚو٢٥ُو نورڈا هً ٤ٜه ؿوه، ُور هٌٖ هً ُه اورېطل نېطل

ّه ـِي تو٤ه نٌؽې زده نٝې وي،صو  هؾې  اُا ُه ىوؼتې ١ٕه وه او ُه ًې هً

 .صوډې نٌؽې وًيې،  دا ّه ظتٌػي تو٤ه د نٌؽو ّه وًيو نې تهٝه وه

 ةېعته ةه صْيې ّو١تِې ته راو٤عٔو، ٗه ـهع ٌو ونٝ؟ نٌؽه ىٌهيى ؿئ؟

د اٌٌط ٢ُه ده، صو نه زڈه ُازڈه ًاؼت،  دوو ّو١تِو ته " هو! " ٌه واًاؼت" ُه"

 !ٔواب ورنٝئ

 ىِٜو نٌؽو او ُاوىوُو ىه ىوؼتيو ؼعه ٌٌِه ىعئ؟آًا د _ ٌ

 ؽواڈئ ٚې نٌؽه وىٌهئ؟_ٍ

نه ٗوڌ ىه ُذار ؼعه ؿا٤عد وي، صو ىه ُذارۍ ؼعه ٌٌِه وُه ىعي، هؾه ةه 

هع نار .  هٌ٘هيه هً ١ې دروازې او نٝنۍ دوڈې ُه نٝي، دا ًوأې ًو ٌحال و

نه د ىِٜو .  ٌِه دهىٌهواىي هً ّه زور ُه زده نٌٞي، ىوٌٝى ؿعط ٌ. هٍطاؼي دى

نٌؽو ىه وًيو او ًا هً  ىوؼتيو ؼعه ٌٌِه  وىعئ، نٌؽه ىٌهيى ؿئ، ان نه ٌو ّه 
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دا نار دوٌعه ! َول ڊوُط نې هً نٌؽه ُه وي ىٌهيې،  ّعوا ُه نوي، ٔان وازٌاًئ

 .ؼتوُغٌَ ُه دى

 صو ٥ِٗه نٌؽه ؟

ان ؼعه راَول ًوه ورځ د نيي ٔواُ.  زٌوډ نيى ڇېع نوٌِٚى دى، َول اووه نوره ًو

ؿول، ّه ٌٌيه ووتو، ّه ًوه ؿِه دره نې ٌو د ًوه ىوى توة ؼٌوري ته واڈول، تع 

زٌا د تعه زوى . ًو ٗه وصته ٌو كعػې ونٝې، وروؼته د د٣ً د ّضوىو وصت ؿو

ٔان  راٌضته نٝ، دى  ُوى ىه اًعاُه راؽيى و، وًو ًې ٚې ىػ ركٍه ورًذي 

وؼته  د٣ً ىه د٥ًطاُه ن٢ته نٝ، ّه ّضوىى ؿي،  صو نيه ٚې ًې ًٌُ ؼاغت ور

د صوراڌ ّع وصت ىه ٤وتو ُه دالنٌطه، ُه .  د٣ً نې ىه اوةو ڇنه ؿوىه ّعته وه

دا صو  : " ًوه ٔوان ظاكت وُه نٝ، ّه صِطا ًې ووًو.  ًې ر٣ُ و او ُه ًې صوُط

د تع ه زوى ٌې ّه صتعه نې ! " ىهه الُطه  ٤ٙ ٚې ّه ؽوري نې راته ّعاته وي

ٌا صو درته ووًو ٚې زه ىػ ركٍه ورًذي :" ّه صوُط ًې ٔواب ورنٝ وروىوېط،

 . "ّضوىى ؿً،  دا ًې ًوأي ًو ركً دى

 .وروؼته وّوهٌطو ٚې هؾه  د ورًذو ّه ّضوىو نې تهٝه ُه و

ىِٜه نٌؽه هً هٍطاؼي ده، ًو ٗه ّوهې او ززٍت ته اڈتٌا ىعي، نه ؽواڈو ٚې 

ةاًط ىه ٌٌِې ؼعه ؼعه ٌِٔو ُورو َهو ١ه نٌؽه وىٌهو او راُه ؿوىه ُه ؿي، ُو 

 .ته هً ّام ونٝو

 دا نوم َهي دي؟
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ٌوضوع ّه ٌؾغ نې ىوٌُٝۍ دعكه ده، ًو ٗه ةاًط وي ٚې نٌؽه ّعې وىٌهو، نه 

اًا د ٌوضوع ٌوُطل ٤عان  ،ٌوضوع ُه وي، ُو نٌؽه هً ُـته، صو ٗه ـهع نوئ

 نار دى؟

 "!ُه " او "هو" دوه ٔواةه  ىعو، 

ڈه او تهعاري ٌوضوغاة را اصيو، ةڼه ًې ًو ٗه ور ةطىوو، ُو دوٌعه نه زا

ؼضتي ُه ىعي، نه ىػ دكٌلې وصت رانٝئ ، ىػ ٌوضوع ٤اُې ةه درته ٌّطا 

نٝم،  زڈې صتعې ڇېعې دي، هع ٗوڌ ًې ٌوُطىى ؿي ، صو نه ّه ُوًو 

ٌوضوغاتو ّؽې و٤عٔو، ززٍت ؽواڈي، نيه نيه ؿاًط ّه ورٔو ورٔو هً ًوه 

 .ٌوضوع وُه ٌوٌو ٚې د نٌؽې ّه ىٌهيو وارزي داؼي 

ٌِٔي  ىٌهواالن ٤ٍان نوي ٚې د ىٌهيو ىه ّاره ڇېع ٌوضوغاة ؿته، الٌو ًې دا 

دى ٚې دوى ُوى ـهع ُه ىعي، زڈو ٌوضوغاتو ته ٢ّې او ىهۍ ورنوي، صو 

تهٝه ىٌهواالن ّه اؼاُۍ  كِاغت ُه نوي، دوى هؾه ٗه را اصيي ٚې ّه صْيه ًې 

 .ٌوُطىي وي

ؿاًط ّو١تِه  ٌّطا ؿي ٚې ىه ةا ةا ادٌه تع دې دٌه هٍطا ڊوُط دى، ُوي ٗه 

 !ُـته

دا صتعه ؼٍه ده، ًوأي اصتعاغاة ُوي دي، صو هعه ٌوضوع ٌضتيفې زاوًي 

 .ىعي، د ُوې زاوًې ٌوُطل، ّه صْيه ُوې ٌوضوع ده

ًو وصت ٚېعته ٌٌيٍه وم، ّع دؼتعصوان ٗو ر٥ُه صواڈه ّعاته ول، صو ٌاته 

ّه نٛاىو : " وأې ًو ڇول صوڈو ڇېع صوُط رانٝ، ٌي٥عي ٌې ّه صِطا  راته ووًوً

 . "ٔان ٌه ٌٝوه، ؽو١ه در واصيه
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او ةڼه ًې ( ٌغه ) زٌعان ؿوم، ٗه ٚې ٌا صوڈل، د نٛاىو صوُط ًې ُه درىود، ٗهه 

 .د ْٚيي نتاب ؽوُطي وه

د نورةه ّه نٛاىو ّه هع نور نې ٌّطانٌٞي، دوه درې ر٥ُه ًې ّضوي، صو زٌا 

نور نې هٍطا نٛاىو ىه  ًوې ُوې زاوًې ّاصه ؿوي وو، ةيهو ُوې، داؼې ٚې 

 .ٌا صوُط تعې واصٌؽت او د نٛاىو ٤ٍان ٌې ُه ّعې راته

و٤ورو، نه ( اڈصه ) د نٌؽې ىه ّاره هً ةاًط هعې ٌوضوع ته ىه ًوې ُوې زاوًې 

ي، هع ٗوڌ ًې ُه ُو هٍاؽه اېـېطىي نٛاىو ةه وي ٚې ّه هع نور نې ٌّطانٌٞ

 .ّضوالى ؿي او ّه تاىو ّورې ٢ُيي

ةې تذعةې ىٌهواالن زاڈه ٌوضوغاة را اصيي، ىٞ ةطىون ورنوي، صو ىه ىٌعي 

١هاري ٚې اېـٌطىي نٛاىو دي، صو تهٝه ىٌهواالن ـهع نوي، ىه ُو١ت او  

اةتهار ٗضه نار اصيي، دوى نٛاىو ىه ًوې داؼې زاوًې ّضوي ٚې ُوې ةڼه او 

 .يُوى صوُطوىع

ٌوضوغاة ڇېع دي، صو ُوې زاوًه ًې ًوأي ّه صْو ـهع ٌوُطىى ؿو، ٔهه 

هٌ٘وصت ًو اُؽان د ةو اُؽان ّع ٔاى ـهع ُه ؿي نوالى، هع ٗوڌ صْو ـهع 

 .ىعي او ًوې ٌوضوع ته ىه صْو دًطه ٤وري

ًو وصت ٌې ًو ٌي٥عى ٌضاٌش راته ُاؼت و، ّع ناؽظ ًې ًو ا٥ُيٌؽي غطد 

 :د، ورو ًې ووًووىٌهه، ّع ٌېغ ًې نې٢و

 ٗو دي؟_

 !ورًاده ٌې نٝه

 ( 9) ُهه _ 

 :ده وصِطل

 .١هاري(  6) ٌاته ؿْٞ _ 

 .ًو هً ؽيط ُه و، دواڈو ناؽظ  ته ىه ٌضاىفو زاوًو نتو
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هعه  ٌوضوع هٍطاؼې ده، ٗوڌ ةه ىه ًوه اڈصه ورته ٤وري او ٗوڌ هً ىه ةو، 

ؼې واى ُو دِاًي هٌ٘وڌ ُه ؿي نوالى ٚې د ةو ٚا ّه ٔاى ـهع ونٝي، نه دا

 .ّوىٌؽو ته ةه اڈتٌاُه وه

 .صو ًوه صتعه ده، نه د ةو  ّع ٔاى ـهع ُه ؿو نوالى، ةو ته ـهع ورنوالى ؿو

 صو ٥ِٗه؟

 .ٌِٔې َهې دي ٚې د ١ې ٌوضوع ّه َانيونې ٌعؼته راؼعه نوي

نه ؽواڈئ ٚې ١ه نٌؽه وىېهئ ، ـهع ونٝئ او ُوي ٌوضوغاة وٌوٌئ، دا _ ٌ

تعه ُه ده، ؿاًط ؼتاؼو ّه ؼٌٍه، نيي او ؿاوصوا نې دا ؼې ىه اٌهاُه ىٌعې ص

 .ٗه وي ٚې تع اوؼه ال ٗه ُه وي ّعې ىٌهو ؿوي

 .زڈو ٌوضوغاتو ته ًوه ُوې زاوًه ٌّطا نٝئ، دا ّه صْيه ُوې ٌوضوع ده_ٍ

زٌوډ ًو اؼتاد و، ده د ڊور ُاىٌغم زده نٝه رانوىه، ًوه ورځ ًې د صتع ىه ّاره _ َ

نه واورئ  ٚې ًوه ؼْي ًو ؼٝى وصوڈ، ُو دا : " ّه اڈه ووًو د ٌوضوع د َانيو

نوٌه ُوې ٌوضوع ُه ده،  دا ڇول واكػاة ڇېع ّې٢ٌٞي ، ُه صيهو ته ّه زڈه 

ّوري دى او ُه هً د صتع د دوڈوىو ارز١ت ىعي، صو نه واورئ ٚې ًوه ؼٝي 

 ."ؼْى وصوڈ ُو دا د صتع ّه دوڈوىو  ارزي

ڊر كِاغت ٌه !  عه ٌوضوع ١ه نٌؽه ُه ورنويّه نٌؽه نې هً هٍطاؼې ده،  ه

 . !نوئ، د نٌؽې ىه ّاره د غادي ٌوضوغاتو ىه َانيو ڇڇه ونٝئ

هٌ٘هيه ىوًه او غٍوٌي ٌوضوع ٌه اُتضاةوى، نه ٌوضوع هع ٗوٌعه وڈه _ ُ

ىعي، ىٌهوال الره ُه ورنوي او ّه ظتٌػي تو٤ه ًوه ( تٍعنغ ) وي، ١ه ـونػ  

 .ُوې زاوًه ورته ٌوُطىى ؿي

 .(ّه دې اڈه ةه نٌؽو ته د اهطاـو د َانيو ّه ةعصه نې  ُورې صتعې ونٝو ) 

 َُ ٌٚعته الڈئ؟ ٗه ٌو واورېطل؟ ٗوڌ ٌو وىٌطل؟! ـهع ونٝئ_ ِ
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ٌوډ هعه  ورځ ىه  ىوًو او وڈو ٌوضوغاتو ؼعه ٌضاٌش نٌٞو ًا ًې اورو، صاُطو، 

ون رأي، صو صْه نٌٞو او ًا هً داؼې ٗه وًِو ٚې ّه ازؽاؼاتو نې ٌو ةطى

 ؿېته وروؼته ٌو هېع وي

ٌِٔې دا ڇول واڈه ٌوضوغاة ُوي وي او ّه زڈه ّوري نٌؽې ورنوي، ١ه دا ده  

ةاور ونٝئ، هعه .  ٚې تو د ًاد١ت ًوه وڈه نتاةٛه  راؼعه  وىعو او  وًې ىٌهو

هؾه ُوې ٌوضوع ٚې تاؼو ته ّه زڈه ّورې وي او ّه ازؽاؼاتو نې ٌو ةطىون 

 .هً د ىوؼتيو وڈ ده راوىي، ُورو ته

ا٥ُعېغ ىٌهوال ٤عاهام ٤عًَ د ًوه نوٌِٚي غادة ىه ٌضې ّه ىٌهِه نې _ ّ

ةعًاىى و، ده ةه د ورٔې تع ِّٕو ؼوو نيٍاة ىٌهو، ٌضتيؿ نيٍاة، ّعته ىه 

ـهعه، ٗه ٚې ةه ّه ذهَ نې ورتيو هٍاؽه ةه ًې د ناؽظ ّع ٌش راوڈل، وروؼته 

راواًؽتو، زتٍا ةه داؼې ٌوضوغاة ّهې ةه ًې ٚاڼ نٝل، ٗو َهي ةه ًې تعې 

 .ول ٚې نٌؽه تعې دوڈًطاى ؿواى

ُو ه٘ه ونٝئ ٚې ُوي  ٌوضوغاة ٌّطا نٝئ ، ًا هً زڈو ٌوضوغاتو ته  ىه ُوي 

دًطه و٤ورئ،  زڈه ٌوضوع د َونې ؽوُطي ده، ٚې  ّه ىوٌٝي ٔو اورًطو ًې  

 .اُؽان  صِطوي، صو نه تهعار ؿي ٌغه ًې ٔې
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 وع ٌو اُتضاب نٝه، اوس ٗه ونٝو؟ٌوض

 :ٗه ٌوده وڈاُطې ًو ٚا ىه دالل اةاد ٗضه ز٣ُ راته وهيى و، وًو ًې

 "ىِٜه نٌؽه ىٌهً، صو ُه ّوهېٞم ٚې وىې راُه اوډدًٞي؟ " 

ڇېع ىٌهواالن ٚې نيه ٌوضوع ٌّطا نٝي، ىه ـهع نوىو ّعته ًې  ّه ىٌهيو ٌّو 

ؤي، هطؼ ًې ُه وي ( تٍعنغه ) نوي، دا ڇول نٌؽې ١ې ُه رأي، ىه ـونؽه 

ٌاىوم، ًوې ةيې صواته ؽٌٕٞي، ُه ىٌهوال صوُط تعې اصٌؽتى ؿي او ُه هً 

ىوؼتوُهو ته ّه زڈه ّوري وي، ٔهه ُو د نٌؽو د ىٌهيو ىه ّاره د هطؼ درىودل 

 .ٌهً دى

 هطؼ ٗه ته واًو؟

 ّه دـتع نې نار نوئ، د رصصتۍ وصت دى، ىه نوره ز٣ُ درته رأي، واًي ٚې

 !ٌٌيٍاُه  ىعو، ؼودا درؼعه راوڈه

 .ظتٌػي ده ٚې ّو١تِه نوئ

 ٗه ؿى ّه نار دي؟_ 

ٚې  ي،يٍِو نې ًو ُاروؽه دى، د ؼا ىِٜۍ ؼتوُغه ىعي، ڇانُع ورته وًيېّه ٌ_ 

ٚعڍ ّه نور نې ٤عٔې، ىه اصٌؽتيو ًې صالص ًو، صو !  د ٚعڍ ١وروا  ٢ٗه

 !تع ناري ُـته

نان ته ٔئ او ُه هً ّه ورًذو ّؽې ٤عٔئ،  صتعه رو١اُه ؿوه، ُه د كصاةۍ دو

 .هطؼ تع ناري ده

نه  ّه نٌؽه نې هطؼ و ىعو، ٌوضوع هعې صواته ُه راُه ٔي او ّه ظتٌػې   تو٤ه 

 .ؽٌٕٞي
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هطؼ د دًوال د تهطاب ّه ٗېع دى، نه تهطاب نوډ او صام وي، ُو ةط ؿهيه او 

 نٍغورې ّض٘ه ةه ووهو،

 صو  ٥ِٗه هطؼ؟

ه ٌذيه نې  ًوه نٌؽه وىوؼته، د نٌؽې ٌوضوع ڇېعه ًوه ورځ ٌې ّه ًو_ٌ

.  غٍوٌې وه، ىٌهوال ه٘ه نٝې وه ٚې ّه نٌؽه نې د كاتو غواكب  إُور نٝي

درًو ٌضوُو نې دوٌعه صتعې را اصٌؽتې وې ٚې ًو ُاول ّعې ىٌهو _ ده ّه دوو 

زه وُه .  نٌطاى ؿوى، هعې صواته تييى و،صو ًوه صوا ًې هً ُه وه ّوره نٝې

ٌطم ٚې د دې نٌؽې ىه ىٌهيو ٗضه د ىٌهوال هطؼ ٗه و، ىوؼتوُهي ته ًې ّوه

 ٗه ىعل، هؾه ًې ّه نوٌه ةعصه ّوهاوه؟

نه واورو ٚې ًو ٚا كتو نًٝطى، ّه ذهَ نې ةه ٌو ّه ىؽ٥وُو ّو١تِې را ٌّطا 

 ؿي؟

 وىي ًې كتو ونٝ؟_ ٌ

 تع كتو ٌضهې ًې ٗه ڇول ازؽاؼاة درىودل؟_ٍ

 ّاره ًې ٗه ڇول ّالن دوڈ نٝ؟د كتو د غٍيي نوىو ىه _َ

 ٌلتول ًې ٥ِٗه ٌّطا نٝ؟_ُ

 ٥ِٗه ًې وواڊه؟_ِ

 ٤ُه ًې ٗه وه؟_ 

 ّوىٌؽو ٥ِٗه وٌُو؟_ْ

 د ٌُوىو ّع ٌهال ًې ٗه ڇول ازؽاس درىود؟_ ٨

 نيه ٚې ًې نورُۍ صتعه ؿوه، ٗه ًې ونٝل؟_ ٓ

صْيه كاتو ٚې نيه ّه زُطان نې د ِّذعو تع ؿا ّه  زڈو او ؿيېطىوداٌو نې _ ًٌ

 ٌېعٌَ او ٌاؿوٌان وىٌطل، ىه رواُې ّيوه ًې ٗه  زال  درىود؟

 ّه زُطان نې ًې ڊوُط ٥ِٗه و؟_ٌٌ
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 ڇوڇۍ ًې ١ه وه؟_ٌٍ

 د ازادى ّه اڈه ًې ٗه ـهع ناوه؟_ ٌَ

 .او ّه ىؽ٥وُو دا ڇول ُورې ّو١تِې

نه  ُاول ىٌهو نٌطاى ؿې ٚې ًاد ؿوي َول اهطاؼ  ّهې راوڈو، ٔهه ّه ُاول 

صالص دى، هع ىور ته ًې ؽٕوىى ؿو، صو ىِٜه نٌؽه داؼي ُه ده، د  نې ٌو الس

ىِٜې نٌؽې ىه ّاره ةه ًو نوٌِٚى هطؼ َانو، نيه ٚې هطؼ نوِٚى و، ٌوضوع 

 .هً ١ه ـونػ ٌّطا نوي او هع ىور ته ُه راُه ٔي

ؽواڈو ٚې ّه وُه نې د ًوې ٌعؽۍ غهػ واصيو، هطؼ ٌو ًوأې ّه هؽهه 

، ٔهه ُو ّه نٍعه نې ٤ورو، د نٍعې د زوم ّع ةُِه ٗا٥ُه نې ُاؼته ٌعؽۍ ده

 .ــار راوڈو، ٌعؽۍ ٌو د ؼتع٤و ٌضې ته درًٞي

 :ًو ةو ٌحال

ّه نوٌٌِٚتوب نې ٌې د غٌِهو ًوه ؿٌـه ٌّطا نٝه، ىه ىٌعې ٌې ناؽظ ته 

وٌُوىه، صو ناؽظ وُه ؼؤېط، ٔهه ىه ؿٌـې ٗضه د ىٍع تېعېطوُهې وڈا٥ُې د 

ي  ى٥ېطې، صو وروؼته ٌې ٚې ؿٌـه ناؽظ ته ور ناؽظ ّه َوىو ةعصو ٌؽاو

 .ُٞدې نٝه،اول ّه ناؽظ نې ًو َهى تور ؿو، ةٌا ًې اور واصٌؽت

نٌؽه هً هٍطاؼي ده، ووڈ . دىته د ىٍع وڈا٥ُې ًوأې ّه ًوه َهي راَوىې ؿوې

 .صْعًٞي ُه هطؼ ورته وَانئ، ووڈ هطؼ  ـونػ ىعي،نٌؽه راُه هعىوري ته

هعه ٌوضوع ًوه ناٌٌاةه نٌؽه ورنوي، ٌحال ىؽٍه   د ّورتِي ىؽت ًاده ؿوې

 :ٌوضوع را اصيو، د ّاڼې ّه ؼع نې ىٌهو

 د ِّذعو تع ؿا:  د نٌؽې ُوم

د دې نٌؽې ىه ىٌهيو ٗضه ًوأې ًو هطؼ ىعم،  ؽواڈم  ىوؼتوُهى ّه :  هطؼ 

دې وّوهوم ٚې نه ًو ٗوڌ كتو ونٝي، ُو د زُطان د ِّذعو تع ؿا ةه د صْيې 

 وٌاُو ّه ىٌطو ىه رواُې اڈصه ٗوٌعه  ٔورًٞي؟١ٕې او ٌاؿ



 رأئ نٌؽه وىٌهو  

 

www.Larawbar.com                    13 
 

د نٌؽې هطؼ و َانو ؿو، نه دا هطؼ ّه ناؽظ نې ىٌهيى وي او د نٌؽې د 

ىٌهيو ّع ٌهال ىٌهوال نيه نيه ورته و٤وري، ُو ّه ىٌهِه نې ةه هٌ٘هيه ةيه 

ٌوضوع ور ٤ٜه ُه نٝي، ّه دې ّؽې ةه ُه ٤عٔي ٚې  د كتو تضـه ٗه وه؟ وىي 

او داؼي ُورې ّو١تِې، ٔهه دىته اصيي .....  ّوىؽو ٥ِٗه وٌُو؟  ًې كتو ونٝ؟

نه ُه ؼتا ةه هً د صْيي ! هطؼ ىٌهو ؿوًطى،  هطؼ دا دى ٚې كتو ٌه نوه

 .نورُۍ ىٌطو ته ؼتع٤ې وصٌٟې

هعه هؾه صتعه ٚې ّه هطؼ ّورې اڈه ُه ىعي او ةيې صواته ٔې، ةيه نٌؽه ّعې 

 .عيىٌهيى ؿو، صو ّه دې نٌؽه نې ٔاى ُه ى

د نوٌِٚي هطؼ َانو نٌؽه ٚاڼوې او اضاـه صتعې تعې ةاؼي، ه٘ه ونٝئ ٚې 

وڈه ٌوضوع اُتضاب نٝئ، ـهع ورته ونٝئ،  هطؼ ورته وىٌهئ او نٌؽه د 

 .هطؼ ىه ٌضې وؽٕوئ

د هطؼ َانو د ىٌهوال ـهع راَوىوي، نيه ٚې ـهع راَول ؿو، ذهَ ٌو ًوأې _ٍ

 .عې ىٌهود ٌوضوع ّه هؾه زاوًه را٤عٔي ٚې نٌؽه ّ

ًو ٗوڌ ؿععُخ ته ُاؼت دى، هطؼ ًې د ىوةې ٤ُو دي، دى د ىوةې تع ّاًه د ةو 

ٗه ّه اڈه ـهع ُه نوي، ًوأې د ؿععُخ تضتې ته ٤وري، ـهع ًې ؼعه راَول 

دى، ًو ؼاغت، دوه ؼاغته، درې ؼاغته، ًوأې د ىوةې د ٤ُيو ّه اڈه ـهع 

 .نوي

ع ةه ٌو ًوأې د هطؼ ّه الؼته نٌؽه هً هٍطاؼي ده، نه هطؼ ورته وىعو، ـه

 .راوڈىو ّؽې ٤عٔي، ڊور ـهع ةه نوو، ُتٌذه ةه ًې ١ه وي

د هطؼ َانو د تصوًع ّه دوڈوُه نې هً ٌهً رول ىعي، ٌضهې ٌو ًادوُه _َ

ونٝه ٚې د نٌؽې ىه ّاره ةاًط نوٌِٚى هطؼ وىعو، د هطؼ درىودل نٌؽه 

 .تصوًعې نوي او ُوي تصوًعوُه ٌو ّه ذهَ نې را٤عٔي

 .ةېعته د ؿععُخ ٌحال ته را ٤عٔو
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ّه نوَه نې هع ٗه دي، ٌېغ، ٚونۍ، ؽاىۍ، ّعدې، ّع دًوال را ٔٝېطىې 

هع ٗه، صو د ؿععُخ ىوةؾاڈى ّه دې ًوه ....تاةيو٤اُې، د دًواىي ؼاغت َها

ّؽې هً ُه ٤عٔي، هطؼ ًې ًوأې د ؿععُخ ٤ُو دي، ؿععُخ صْيه  تضته ىعي، 

، َول ّام ًې ؼٌِْو او تورو صاُو او د ؿععُٙ دى ًوأې هٍطې تضتې ته ٤وري

داُو ته دى، نيه نيه د زعًؿ الس هً تضتې ته ور اوډدًٞي، دى ًې ًوأې ٤وتو 

ته ٤وري، صو ىه ٤وتو ؼعه ًې نوٌه غالكه ُه ىعي ، د هؾه ىؽتوڼې ته ًې هً 

ؼتع٤ې ُه ور اوڈي، ّه دې ّؽې ًې ُه ٤عٔې ٚې ر٣ُ ًې ٗه دى او ّه ٗه ڇول 

ِٜل ؿوى، دى ًوأې د زعًؿ ّه ٤وتو نې ٌُوىې داُې ته ٤وري ٚې ٚېعته تار ٤

 ًې ډدي او د ده راتيوُهى زعنت ةه ٗه وي؟

ىوةؾاڈى ًوأې د ؿععُخ تضتې ته دكٌق دى، نه ًو ٌٙ ّع تضته ن٢ٌِې ؿٝي 

ًې ، وروؼته ةٌا ّه دې ّؽې ُه ٤عٔې ٚې ده ته ُٞدې د ٚاًو ّه ٌّاىه نې وىوېط 

ؿهيوُه ًې هً ّه ذهَ ( ّاٚا، وزًع، اس، ٌّاده ) الڈ، ان د داُو نه ّه ةيه صوا 

نې زم ؿوًطي، نه ًې ٗوڌ د ظاهعي دوڈ١ت  ّه اڈه ّو١تِه ونٝي، ؼتوُغه 

 .ُه ىعي، ١ه ًې ورته تـعًر نوالى ؿي

ىوةؾاڈى د صْو هطؼ ّه الؼته راوڈىو نې دوٌعه ڊور تييى ٚې د ؿععُخ د تضتې 

 .يّع ؼع د دوڈو   ذرې هً وًِ

ٔهه ُو نٌؽې ته د نوٌِٚي هطؼ َا٤و، هؾه تصوًعوُه راةاُطې وًِي ٚې تع 

نه نٌؽه هطؼ وىعي، غٍوٌي، تهعاري . اوؼه د ةو ىٌهوال ّام ُه وي ور او١تى

او اضاـه تصوًع ةه ور  ُه نٝو، تصوًعوُه ةه دكٌق وي، ـهع ةه ٌو ًوأې د 

وتيې تصوًعوُه ةه ُه ؿععُخ ّه ٗيور نوُذه تضته نې راَول وي او ىه ٌوضوع 

 .را اصيو

 .د هطؼ درىودل د اضاـه صتعو ٌضه ٌُؽي_ ُ
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د ـوَتال ىوةه ةه ٌو ىٌطىې وي، ىوةؾاڈي ُوي دكٌلې ٌِٜې وهي، هطؼ ًې 

 .ٌاىوم دى، ٤ول وهو او ٌلاةيې ڇىې ته ٌاته ورنول

 د ىوةې ّع ٌهال ىوةؾاڈي ٗه واًي؟

تٌعه ىوةه او ُه هً راتيوُهې،  د  دوى  َوىې صتعې ًوأې د ىوةې ّه اڈه وي، ُه

 ....هٍاؽه ؼاغت ، د هٍاؽه ىوةې ىه ّاره ٌٚؾې وهي

 ..."ٌضهې ؿه، زعًؿ وٌُؽه، ٤ول! ّاس رانٝه" 

دوى  ّه ُوي دكٌلو نې د ةو ٗه ّه اڈه ـهعُه نوي، ُه د ؼٌاؼت ّه اڈه ؽًٞٞي، 

 !نه ُه؟ُه د صوراڌ ؽً ور ؼعه وي او ُه هً دا واًي ٚې ّاٚا دوې اوزې ىعي او 

َول ـهع، هواس او صتعې ًې ًوأې د ىوةې ٤ُيو ته ٔا٥ُٝي نٝي وي، د ـوَتال 

ّه ٌؽتعٌو ؿهيه ٌٌطان نې را٤عٔي،  ُه اضاـه صتعې نوي او ُه هً ةيه 

 .ٌوضوع ٌٌِٕته را اٚوي

ىِٜه نٌؽه هً هٍطاؼې ده، نه هطؼ وىعو، هٍطا هطؼ ٌو ّه ظتٌػي تو٤ه 

عوُه ةه ةٌٕاًه ُه ؽٞوو، هعه دٍيه ةه ٌفهوم او اضاـه صتعو ته ُه ّعًٞدي، نعنُ

 .ٌاُا ىعي او ّه هطؼ ّورې ةه تٝىې وي

ّه غٍوٌي تو٤ه،  هطؼ ّه ناؽظ نې د ىٌهيي ادرس ؽوُطى دى، نه ادرس 

درؼعه وي، ّه ٤ڼ او ُاةيطه  ١ار نې ّه اؼاُۍؼعه  هؾه ٔاى ٌوُطىى ؿئ ٚې 

 .هطؼ ٌو وي
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 :ٌذيې ّاڼې ؼعه اڈوىې، ًوه نٌؽه ٌې ٌّطا نٝه، ىٌهيي وًو وصت ٌې د ًوې 

 ىِٜه نٌؽه

 ٔواٌٍُعڍ

 نه تاؼو دا ُوم واورئ ، ّه ذهَ نې ةه ٌو ٗه در و٤عٔي؟

نه ُور ُه وي ٌٍُه نٌؽه صو درته رو١اُه ؿوه، ّه دې صو وّوهٌطئ ٚې ًو 

 !ٗوڌ ةه وڊل نٌٞي، ًا ةه هً ّه صْيه ٌعي، هؾه هً ّه ٔواُۍ نې

 .ىٌهواالن صْيو نٌؽو ته هٍطا ڇول ُوٌوُه َاني زٌوډ ڇېع

 ."او داؼي  ُور...ارٌان ًې ّوره ؿو، ؿهٌط، ٌٍُه صوا ٌٌِه، دوې دِازې" 

ٚې د نٌؽې تيوؼه ىه ٌٌِٕه وڈي، ىوؼتوُهى ٌضهې ىه  ،دا هؾه ُوٌوُه دي

 .ٌضهې د نٌؽې ّه  ٌستوا ّوهٌٞي، د نٌؽې ىه وًيو صوُط ُه اصيي

 . ٌؽې ىه ُوم ؼعه ؼٍه ٌّو ؿي،  دوٌعه دطي ؼتوُغه ُه دهصو نه ٌٚعې نٌؽه  دن

وي او ّه ٌّو نې نٌؽه ّه ؽال ؿعوع ؿي ةٌا ّعوا ( ؽال ) نه د نٌؽې ُوم : ٌحال

 . ُه نوي

 ؽال

 :ازٍط ّه ةٌٝه د ّوىٌؽو ٌاٌورًت ته ز٣ُ وواهه، ّه وارصعاًي  ًې ووًو

و راؽيى، ّه هؾه ةيه ٌعؼته راؼعه ونٝئ، زٌا نور ته ؽ! هٌيه نوم! هيو، هيو_

 . توّاُذه هً ورؼعه ده. نوَه نې ًې صِطوكوُه صالص نٝي

ّه دې اڈه ةه د . ىه ٌٌِٕه ُه ٔي ًې نٌٞي او تيوؼهر ّه دې تو٤ه نٌؽه ُه واض

 . نٌؽې د تيوؼې ّه ةعصه نې ّه تفصٌو ؼعه صتعې ونٝو
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ع ًو د نٌؽې ُوم ڇېع ضعوري دى،  ڇېع وصت ًوأې ُوم د دې الٌو نٌٞي ٚې ّ

 .ٚا نٌؽه وىوىو

تاؼو ةه ّه تيوًغًوُوُو نې تذارتي اغالُوُه ىٌطىې وي،  ؼودا٤ع د دې ىْاره 

اغالن نوې ٚې  صْيو تذارتي ادِاؼو ته صعًطار ٌّطا نٝي، دوى د اغالُوُو د 

دوڈوىو او صْعوىو ىْاره ى٢٥ت ّه ؽاڈه اصيي، ىه اغالن دوڈووُهو ؽواڈي  

ىٌطوُهو ّام ور واڈوي ، ّه ةيه ٌاُا ؼودا٤ع د  داؼې اغالن ورته دوڈ نٝې ٚې د

ادِاؼو د ّيورىو ىه ّاره تتيٌؼ نوي، د نٌؽې ُوم هً هٍطا ؼي دى، نه ًې ٌاُا 

 .عو ًې ىوؼتى ؿىېاو تيوؼه درىوده، نٌؽې ته تتيٌؼ دى،  ّه ڇ

ٗوڌ ُه ؿي نوالى ٚې ؼتاؼو نٌؽې ته ُوم وَاني، ٔهه نٌؽه تاؼو ىٌهيې 

ه ُوم ورته َانيى ؿئ، صو ّه ٗو  َهو نې ىِٜه  ٌـوره او تع هعٚا ّضْيه ١

 :درنوالى ؿي

 .هٌ٘وصت نٌؽې ته داؼي ُوم ٌه َانئ ٚې ُوم د نٌؽې ٌستوا رو١اُه نٝي_ٌ

١ه ؼٝى، ةط هيم، :  ّه ُوم نې صْو ؿضصي كضاوة ٌه ور ٤ٜوئ،ٌحال_ٍ

 .او داؼي ُور... هو١ٌار، ؼاده، ١هيى، ةطر٥ُه، ٌظيوم، ظاىً 

هواًي ُوم ٌه َانى، ُوم ةاًط د نٌؽې ىه ٌستوا ؼعه تٝاو وىعي، نٌؽې ته _َ

 .صو ُه دا ٚې نٌؽه رو١اُه نٝي

اول ٌاؿوم ٌّطانٌٞي، ةٌا ُوم ورةاُطي ډدي، ُو ىوٌٝى نٌؽه وىٌهئ، ةٌا _ ُ

ُوم ورته وَانئ، د دې نار ٤ُه دا ده ٚې ىٌهيې نٌؽه ٌو ّه ذهَ نې ُاؼته ده، 

صوا ًې ؼِذوىى ؿئ ، نٌطاى ؿي ّه زڈه  ًو غٍوٌي تصوًع تعې ىعئ، هعه

 .ّورې ُوم ورته ٌّطا نٝئ
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ّضه صتعه ( ُوم ًې راُه هٌع دى ) د نٌؽې د دوڈ١ت ّه اڈه  ًوه اروّاًي ىٌهوال 

 :نٝېطه

نٌؽه د ٌار ؽوُطي ده، ؼع، ٌٌِٓ او ىهۍ ىعي، ٢ّې او الؼوُه ُه ؿو " 

 . "ورنوالى

 .ٌّو او تيوؼې ّه اڈه صتعې ونٝو ىوٌٝى ةه د نٌؽې د

ٗه ٌوده ٌضهې ٌې ًو ا٥ُعًغي ـيً ونوة، ىوٌُٝۍ ًوې دكٌلې ًې اڈ اًؽتً 

 .ٚې ّوره ًوًٌُ ؼاغت تيوًغًو ن ته ن٢ېًِ

 وىې؟ ٌا ٗه وىٌطل؟

ًو ٥ِٔو و، ٤ڼ ٥ِٔو،  هؽهې وُې ًې درىودې، ّه ٚوّه ٚوّتٌا نې ًو ٗوڌ 

وٚې ٗا٥ُې  را تاو ؿو، نٍعه د ًوه  ّع وٚو ّاڼو وصوة، ًو تور ٌار تع ًوې

ٌا ًې د ؼاه اًؽتيو ؽٞ ... ةٌِادم ٢ّو ته ؼٌضه ؿوه، ؼٝي ٌِٜې وهيې

نٍعه د ؼٝي ٌش ته ةعاةعه ؿوه، دى ٔوان و، ىه صوىې ًې وًِې ةهېطىې،  ...اورًطه

 .٤عًَ ًې ّه صُو ىٝىى ١هارېطه

عاًۍ ًې ّورته ؼٝى ٗو ٔاًه وىوېط، ةېعته ّورته ؿو، ُاٗاّه ودرېط، ّه وارص

ٔوان صْيو ؼتع٤و ته . ونتو، ًو ىوى ؼٌورى ورةاُطې راؽى، ّعې ور ٌَت ؿو

ًوه رڼا او د ًوې . الس وٌُو،  ًوه تٌعه او وزـتِانه نونه ًې ىه صوىې را ووته

 .دكٌلې صتً

ٌور، ) دوهٍه صسِه ىه غادي ڊوُطه ٌّو ؿوه، ١ار و،  دًوې نورُۍ ِّٕو ؽٝو

دا ٚې د ـيً ّاتې .  دوُو  ٌٌيې ته د ت٣ تٌارى ٌُوهّالر او د دوى درًو اوال
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ةعصې ٥ِٗه وې او ٗه ّې٠ ؿول،  ّه دې اڈه  ةه د نٌؽې د ٌٌِٓ او تيوؼې  ّه 

 .ةعصه نې صتعې ونٝو

 :صو زٌا ّه ذهَ نې د ـيً ىوٌُٝۍ ًوې د كٌلې ّعىه ّؽې  ّو١تِې را والڈې نٝې

ِٜې وهيې؟  ىه ٗه ؿي دا ؼٝى ٗوڌ و؟ ّه ٥ِٔيه نې ًې ٗه نول؟ وىې ًې ٌ

وېعېطىى و؟ ىه الڈو ؼعه ًې وًِه وىې راتيه؟ ٚا الس ور اٚوىى و؟  ِٔاورو ةعًط 

ّعې نٝى و؟ ٗه صتعه وه؟ هؾه ؼٌورى د ٗه و؟ ؼٝي وىې  ٌٚؾه نٝه؟ اًا ٌٝ ؿو، 

داؼې ّو١تِې ٚې ٌا ًې ٔواب ؽو١ت .ّه ىؽ٥وُو ُورې ّو١تِې، ....اًا اًا اًا

 .ـيً  د ٌّو ًوې دكٌلې ّوره ًوًٌُ ؼاغت تيوًغًون ته نٌِوىً، ةيه الره  ُه وه، د 

 .ىه تضٌو ٗضه ةه ر١تٌِي ڊوُط ته راؿو

نه ّه نور،نيي نې ًو ٗوڌ  د ًوې ٢ٌّې نٌؽه را ته نوي، ُو اصيه صتعه ّه 

 :ٌّو نې ًادوي

 صتع ؿوې؟_ 

 .دىته اورًطوُهى ّه ظتٌػي تو٤ه  ىه ٌوضوع ؼعه دىٛؽْي ١ٌي

 ه؟ٗه صتعه د!  ُه_

 .ـالُى ٌٝ ؿو_

 :اورًطوُهى  َهان صوري ، ًودم ًې ّه ذهَ نې ّو١تِې را والڈًٞې

دوڈ و؟ تېعه ورځ ٌې وىٌط،  ؽٍِو ته ًې اوةه ور صوؿې .وىې؟ هؾه صو روغ _ 

 ....نٝې وې،  ٗه َهه ّعې ّعًوته؟  ٚا وواڊه،  نه ىه ةاٌه را وىوًط؟

ره ّه نٌؽه صتع ؿي، دى اورًطوُهى ؽواڈي ٚې د صْيو ّو١تِو د ٔواب ىه ّا

تيوؼه ىعي،  ُا اراٌه دى، صو ىوٌٝى تَ ؿاًط ّه غادي تو٤ه نٌؽه داؼې ّؽې 

 :وؽٕوي

ؼهار ىه نوره ووة، وًو ًې ٚې ؼودا راوڈم، صْو زوڈ ةاًؽهو ًې  تع ١هعو _

 !وٌُو، صو نيه ٚې ّاصه ؼٝڌ ته وصوة، ٌوَع وواهه
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رېطوُهي تيوؼه ال ُه ده ؼٝه  ًا ؿاًط د نٌؽې ةٌان تع دې هً ؼوڈ وي، صو د او

ؿوې، دى ال د صْيو ّاتې ّو١تِو ٔواب ته ٌاتيه دى، نه ٗه هً وروؼته د هؾه  

ًوه ًوه ّو١تِه ّه صْو وار ؼعه ٔواب ؿوه، صو دى ًې اڈ نٝ ٚې نٌؽه تع ّاًه 

 .واوري

نور ( غيي ) ازٍط رأي، ُاٗاّه ٌسٍود ته واًي ٚې . ًا ًوه ةيه  صتعه،

 :ته ّو١تِې ٌّطا نٌٞي ٌسٍود. واصٌؽت

ده صو د ة٥ٌاه ُه ىعل، دوٌعه ٌّؽې ًې ىه نوٌه نٝې؟ ؽال ةه ًې نٝې وي، ُه _ 

 ....ُور ُور ُور. واهلل، زتٍا ًې د ٌّؽو ىْاره ٗوڌ وڊىى دى، 

دىته ٌسٍود ته تيوؼه ٌّطا ؿوه او ؽواڈي ٚې ّو١تِې ًې زو او ّه نٌؽه ّوه 

 .ؿي

داؼې ٗه ٚې وروؼته تـعًر ته اڈتٌا ىعي او ّه دؽو ٌحاىوُو نې كوي صتعه او 

 .اورًطوُهى تع ّاًه ورؼعه ؼاتي،  ّه ٌّو نې وؿوه

هع هؾه ٌّو ٚې د ىوؼتوُهي ّه ذهَ نې ّو١تِې را والڈې نٝي، دا  زور ىعي 

 .ٚې نٌؽه تع ّاًه ّعې  وىوىو

صو كوي ٌّو  كوي ـهع ؽواڈي، داؼې ًو ـهع ٚې ىوؼتوُهى د نتاب اې٢ودىو 

 .ٞديته ّعېِ

ّه نالؼٌهو ادةٌاتو نې . نالؼٌم او ٌػاصع:  ٌوډ دوه ڇوىه ادةٌاة ىعو

ؿعوع ((  و ُه وو ))  ڇېعى دا ڇول نٌؽې ىه . ـوىهيورًهې نٌؽې هً رأي

 :ؿوېطي، ًوه ةٌي٥ه

وو ُه وو د صطاى نٝه وو، د ةِطه ورته ناته وو، ّه ّضوا زٌاُو نې ًو ّاٚا و، " 

و و٤عٔېط، تاوًغوُه ًې ّه ؽاڈه نٝل، د ظتٌتاُو ده زوى ُه درىود، ّه زًارتوُ

ًو ؼهار ًې ًو ٌي٣ِ دروازې ته ودرًط، . دواوې ًې وصوڈې ، صو ّالر ُه ؿو

 .ّاٚا ته ًې ًوه ٌڼه ورنٝه، ٌٍُه ده وصوڈه او ٌٍُه ًې هً ٌٌعٌِې
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.  ُه ٌٌاؿتې ، ُه ورٔې ،  ُه ؼاغته وروؼته ّاٚا ته صطاى  ٤الىى زوى ورنٝ

و، َول صيم ًې راوةيو، دـَ ًې وٌُو، ا ووه  ؿواروزه ًې دوام  ّاٚا صوؿاىه

 .ونٝ

وصت تېعېطه،  ٌاؿوم ّه ُاز او ُػٍت نې را ىوى ؿو، د ٔواُۍ ٌعزيې ته 

ورؼېط، ًوه ورځ ًې ىه ًوې  ةوڇۍ ٗضه دًوې ١اٌّعۍ د ١اًؽت صتعې 

ُه واورېطې، ده هوڇ ونٝ ٚې ١اٌّعۍ ةه صْيوي، صو هؾې ته رؼېطل اؼاُه صتعه 

ؿهغاده ةاًط اوؼٌِْغ ةوَوُه ّه ٢ّو نٝي واى، تع اوو .  وه، ؿعظوُه ًې ىعل

ؽعوُو او١تى واى، زٌعى ًې وڊالى واى ،ىه دًواُو ؼعه ٌضاٌش ؿوى واى او 

 "....ّه ّاى نې ًې ىه ًوه ١اٌاره د هؾه اووه ؼعوُه ؽوڅ نٝي واى

دا . ٌضه ٌُوىې وو تع اوؼٌِْغو ةوَوُو ّورې اصيې نٌؽې درې" وو ُه  وو  " ىه 

ّضواُي ُهيوُه دي، ّه هؾه وصت نې ١ه و، اوس  هً ّه ؽوډو ١ه ى٥ٌٞي، صو 

ادةٌاة هً .  َُ ةيه دٌُا ده، هع ٗه ةطل ؿوي، وده ًې نٝې، ُو١ت ّهې راؽيى

هٍطاؼې دي، اوؼِۍ نٌؽې ىه ّضواٌُو ؼعه توٌّع ىعي، نه ٗوڌ ؽواڈې ٚې  

وُو، د ؼفع ّعېهٝه او د ؿعظوُو ىه اوس نٌؽه وىٌهې ةاًط ىه اوؼٌِْغو ةو َ

دا هٍاؽه صتعې دې ٚې  د ىوؼتوُهي ّه ذهَ نې . ًادوىو ٗضه ًې ٌّو نٝي

نه ُه ُو  ّه ىوؼتوُهي ًې ٗه ٚې ّاٚا زوى ىعي نه . ّو١تِې را والڈوىى ؿي

 .ُه، ڇېع صيم ةې اوالده دي، ًو دې  دى  هً وي

ىوؼتيو ته ه٘وي، ّه  د اوؼٌِْغو ةوَوُو ّه ٢ّو نول، ىوؼتوُهى د نٌؽې

وىي ؟ د ٗه ىه ّاره؟ ٌٚعته ٔې؟ ٥ِٗه ٔې؟ ٗه .   ذهَ نې ًې ّو١تِې را والڈًٞي

 ...نوي؟

د ىوؼتوُهي ذهَ ىه ّو١تِو ڇڌ نٝه، وروؼته ةٌا ّه ڇېعه ؼاده  ّه ٌّو نې 

ؼعه تٝىى ؿې، صو ؿعط  دا دى ٚې دا ىٌِم (  وو ُه وو ) تو٤ه نٌؽه ىه هٍاؽه 

 .اهعاُه وياو ارتتاط ةاًط ٌ
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 :ٌحال

ؿهغاده اوؼٌِْغ ةوَوُه ّه ٢ّو نٝل، توره ًې راواصٌؽته، اس ته ًې ونتو، د 

 ...ٍٗ اوډده و٢ًتان ًې ةاد رّول

 :د اس ّع تِطي ًې الس تېع نٝ، ورو ًې ووًو

اووه ؽعوُه ٌې تع ٌضې دي،  ىه زٌعًاُو ؼعه ةه ٗه نوم، دًو هً د تور ؽعه ّه _ 

 !زه ةه صْيه ٌٌِه تع الؼه نٝم؟! ، صطاى صتعتورو ڇةعو نې راته ٍّ دى

ؿهغاده ّع ًوه هواره تٌٞه نٌِاؼت، ؼع ًې ؤٝېط، د الس اوډدې ٤وتې ًې ّه 

صْيو تورو و٢ًتو نې تېعې نٝې، د صْو ّالر ٗېعه ًې ؼتع٤و ته ودرېطه، ّالر 

 !ًې ّه ڊڈا نې ٌٚؾې وهيې

 !ٌه ّعېٞده صعع ىعي،  ٌا ًوأې!  د ١اٌّعًاُو ىه وظِه ىٌعې ٤عٔه_

ّا ٚا هٍطا ًو زوې درىود، ؿو ناىه ٌضهې ًې اوالد ُه نېطه، دى  ّه زًارتوُو 

و٤عٔېط، تاوًغوُه ًې ّه ؽاڈه نٝل، د ظتٌتاُو دواوې ًې وصوڈې ،صو ّالر ُه 

ؿو، ًو ؼهار ًې ًو ٌي٣ِ دروازې ته ودرًط، ّاٚا ته ًې ًوه ٌڼه ورنٝه، ٌٍُه 

ُه ٌٌاؿتې ، ُه ورٔې ،  ُه ؼاغته وروؼته ده وصوڈه او ٌٍُه ًې هً ٌٌعٌِې، 

 ....ّاٚا ته صطاى ًو ٤الىى  زوى ورنٝ او 

ّه دې تو٤ه نٌؽه تع اوؼٌِْغو ةوَوُو را ورؼوه او وروؼته د نٌؽې كهعٌان د 

 .ؿعظوُو ىه ّوره نوىو ؼعه ٌضاٌش نٝه

دا ڇول ٌّو د ىوؼتوُهي ّه ذهَ نې ّو١تِې را ٌّطا نوي، تيوؼه ڇېعوي، 

 .ور ىعي ٚې نٌؽه ّعې وىوىودوٌعه ز

دىته ىٌهوال ًوه ةيه ٤ُه هً نوالى ؿي، ىوؼتوُهى ىه ؿهغاده ؼعه،  ٚې د 

نٌؽې اصيي نعنُع دى،  ٔان صواصوډى ١ٌي، د هؾه ّه كاىب نې ُِؤې ، 

ّوهٌٞي ٚې ؼضتې ته ًې ٌال تٝىې ده، دى د ّالر ًو زوى دى، ّالر ًې هٌيې او 

ؿع ظوُو ّه ّوره نوىو نې ةعًاىى ؿي؟  زٌعًاُو ارٌاُوُه ىعي، ُو دى ةه د دؽو 
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او داؼې ُورې ... ته ةه ٥ِٗه ٌاته ورنوي، ىه دًو ُه ةه ّه ٗه ڇول صالصٌٞي

.  ّو١تِې او اُط٢ًِې ٚې د ؿهغاده ّه اڈه ىه ىوؼتوُهي  ؼعه ٌّطا نٌٞي

ىوؼتوُهى ٔان د نٌؽې كهعٌان ته تع َوىو ُٞدې ٤ڼې او ىه هؾه ؼعه ّو ّه ّو 

 .ي٤ام ډد

زٌوډ ڇېعې نٌؽې ىه ٌاضي ٗضه ؿعوع او زال ته رأي ، دا هً نيه نيه صوُط 

نيه ًې ّه . ىعي، صو ٌوډ  ةاًط د نٌؽو ىه ُورو دوڈ١توُو ٗضه هً ٤ُه واصيو

زال ٌّو نٝو، ٌاضي ته الڈ ؿو او  نيه ىه زاىه د ًو ٚا تېع ڊوُط ته ور و٤عٔو،  

و ٗېٝو، او نيه ًې هً د  ةېعته صْو ٔاى ته راؿو او راتيوُهى ًې ّؽې

ّه دې تو٤ه ةه . راتيوُهې ّالن ّه اڈه صتعې ونٝو، ةېعته زال ًا ٌاضي ته الڈ ؿو

 .ٌو  نٌؽې، ُاوىوُه او هعه ةيه ىٌهِه  ىه ًو ر٥ُه واىي ٗضه ؼاتيي وي

ٌضهى تع دې ٚې نٌؽه وىٌهئ، اول د نٌؽې غٍوٌې ٚوناټ ّه ذهَ نې دوڈ 

اوڈئ،  هع هؾه ٗه ٚې ّه نٌؽه نې ڇېع نـؾ نٝئ، ًا ًې هً د ناؽظ ّع ٌش ر

وىعي، د ىوؼتوُهي ّه ذهَ نې ّو١تِې راوالڈې نٝي او ًا هً  كوي ؽوَه ّهې 

درې دٍيى نوالى ؿي ٚې د _ ُؾ٢تې وي، هؾه ّه ٌّو نې راوىئ، د ٌّو دوې 

ىوؼتوُهي ذهَ ىه ّو١تِو ڇڌ نٝي، وروؼته ةٌا ًوه ًوه ّو١تِه ٔواب نٝى 

 .اًه درؼعه وؼاتئاو ىوؼتوُهى تع ّ

ٗضه ٌّيوي، صو ( وو ُه وو د صطاى نٝه وو) زٌوډ ڇېع ىٌهواالن نٌؽې ىه هٍاؽه 

د نٌؽې د ٌّو او ُو١ت ىه ّاره ڇېعې الرې ىعو ٚې ًو ٗو ٍُوُو ته ّه ىِٜه تو٤ه 

 :اؿاره نوالى ؿو

 

 :ٌوډ نوالى ؿو ٚې نٌؽه وار ىه واره ّه ىِٜو ڇًاىو٤وُو ٌّو نٝو_ ٌ

 !كاتو ًېته د ةاز ٤و _

 !زه هؾه ُه ّېًُٟ! ةاور ونٝه! ُه _ 
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دا ٚاڈه ٌې ؼتا ّه ٌوَع نې ٌّطا نٝه، غطىي ظب واًي ٚې د ٚاڈې ّع الؼتي _ 

 .ؼتا د ٤وتو ٢ُې دي

د ٔوان ؼع ؤًٝط، ؼي٥ۍ ًې ؿوې، ًوه ؿېته ؽيى و، وروؼته ًې ّه ةٌٝه 

 .ّورته ونتو، د ٗارُوال ؽُې ؼتع٤ې ىه ؼعو ر٤وُو ڇنې وې

ٌېغ ّع ؼع ا٢ًې ٚاڈې ته  ؼتع٤ې ور واڈوىې، تع الؼتي ّع وًِو ؼعه وه،  ٔوان د

 :ًودم ًې ووًو

 !صو دا ٚاڈه زٌا ُه ده، كؽً صورم_

ٗارُوال د ٔوان ٤عًَ ته الس ور واٚاوه، دُهه ًې ورنٝه، د ٌېغ ّع ؼع ا٢ًى 

تيٌفون وؿع٥ٌُط، د ٔوان ٤عًَ ًې ّع٢ًود، ٤وؿۍ ًې ور ّورته نٝه، ّه 

 :ًې ووًوؼتٝي ؽٞ 

 هيو؟_ 

 :ًوه ؿېته ؽيى و، وروؼته ًې ًودم ٌٚؾه نٝه

 !صو زه جتوة ىعم

 ....دا وصت د نوَې دروازه وَهېطه

 

 :نٌؽه ىه تصوًع ُه هً ٌّيوالى ؿو_ ٍ

 

ُذيۍ ٌِٜې وهيې،  َهعى ّؽې ٗضېطه، ىوٗې ٢ّې وه، ُاٗاّه نېِاؼته، ىه _ 

ه وروؼته د رود ؽاڈې ١ۍ ٢ّې ٗضه ًې ازؽى وًؽت، ةېعته ًې ٌِٜه نٝه، ؿېت

ته ورؼېطه، اوةو ته ًې ونتو، ؼعه او١تې، ّع ؼع ًې ؼٌَْ ٥ٔوُه روان ول، د 

َوّم ڇز ؿو، ٌعٌۍ ًې ٢ّو ته ُٞدې ّه ًوه ّيِه  ڇةعه وى٥ېطه، ؿڼهارى ًې 

 .ّورته ؿو
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ُذيۍ ؿا ته ونتو،  د ؽوُٜۍ ّه ٌّ٘هه نې دوه تِه ١هارېطل، د دې صواته ًې 

درېط، د َوّم ُيۍ ًې ور واڈوىه، ُذيۍ َوپ نٝل، ّه ٌِٜې ور وهيې،  ًو و

 ...ؼٌِْو ٥ٔوُو  نې ورنه ؿوه

 

 :ّه ٌّو نې د ًوې ّو١تِې ّعې٢ودل_ َ

 

صطاًِور ؼٝه ؼاه واصٌؽته، نوىته ًې د ُّي ّه ٌٌِٓ نې ودروىه،  روان ؿو، د 

ى٢تي ّه ؽاڈه د توة د وُې ؼٌوري ته نېِاؼت، ُّې ته ًې ونتو، د نوىتې 

 .و د ؿطًارې ّه وٚو ىوَو ةوى نې٠ؽواًاُ

صطاًِور ًو ؼوڈ اؼوًيى وًؽت، تِطي ًې ٤وُٕې ٌّطا نٝې، ىه ٔان ؼعه ًې 

 :ووًو

دا ّعدۍ  دهلاُي ةه تع نوٌه نوم؟  زه ٌّؽو ته ضعورة ىعم، ڇېعو !  ُه نٌٞي_

 .ٌّؽو ته، وىور ٌې ّه ٌضهې دى

 :ًوه ؿېته ـهع ًوووڈ، وروؼته ًې ًو دم ووًو

 !ڇېعې ٌّؽې دي، صو ٥ِٗه؟ ! اته ىهه_

د ٌيم ...والڈ ؿو، ٤ُٝطي ٤اٌوُه ًې واصٌؽتو، د نيي صواته ًې ٌضه نٝه

 ....ؽواًان  ّه ؿطًاره نې والڈ ول

 

 :د نٌؽې ّه ٌّو نې د دوو ٌتضادو ُظعوُو راوڈل_ ُ

٤يطًَ د ّٝي ّه ًوه ؼع نې ىه اوؼِْې دوڈ ىوى ٥ِٚم وتاڈه، ّورته ًې 

نې د نال هؽم دېوال وًعووُهى ورته واًؽېط،  ونتو، د ؼْوډٌۍ ّه رڼا

دېوال تع ؼعه هوار و،  ًوأې ٔاى ٔاى د راوتيٌو ىوَو ؼٌوري ١هارېطل، تع 

 :٣ِٗ والڈ ّه غٍع ّاصه ؼٝي ته ًې ونتو، ورو ًې ووًو
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 !ىه وؼه ٌې تېعه ده_ 

 :ؼٝى ّه صتعه نې وروىوېط

د ّالر ؽٙ ! ې وصت دىته ٔوان ًې، ةاًط تع دېواىه واوڈې،  اوس ً! ٌه نوه_ 

 !دې واصيه

 :ٔوان ًودم ؿاته ؿو، ّه ٌٍَ وېعېطىي ؽٞ ًې ووًو

 !زه ٗوڌ ُه ؿً وڊالى! ٌا صو ؼهار هً درًاده نٝه_

ؼٝي د واؼهٍ دېب ته الس نٝ، توّاُٛه ًې راواًؽته، د ٔوان ّه الؼو نې ًې 

 ....ن٢ٌوده

ه تع دې ١ه ٌّو دا ًوأې ًو ٗو ٍُوُې وې، ٌوډ  نوالى ؿو ٚې د نٌؽې ىْار

اُتضاب نٝو، ّه ٌّو نې ّو١تِې راوالڈې نٝئ، ىه ُو١ت ٗضه نار واصيئ او 

 !هعه نٌؽه ىه ًوې ُوې  زاوًې ٌّو نٝئ 

 .ُو١ت د نٌؽې ٌاى٥ه ده
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ع ڊر تعې ېع ىٌهواالن د نٌؽې تيوؼه تعّاًه ُه ؿي ؼاتيى، ؽو َه ڇېزٌوډ ڇ

ُهى ٌضهې ىه ٌضهې ّه دې ّوهٌٞي ٚې صتعه ٗه ؽتو نٌٞي او ىوؼتوٌّعاُ

 ده؟

ٚې  ،٥ُه نوالى ؿوعد نٌؽې ّه ٌٌِٓ نې ةاًط نوم َهي ّه ّام نې وٌُؽو؟  ٗ

 تيوؼه تع ّاًه وؼاتو؟

 .عته ةه  د ـيً ّاتې ةعصې ته راو٤عٔوېة

يوىى، هع ـيً ته ىوٌٝى نٌؽه ىٌهو نٌٞي، ېٌوډ ـيً ىه نٌؽې ٗضه ُه ؿو ة

وڈي او د ؼٌٍِا ّع ّعده رأي، زه ُه ؽواڈم ٚې  َول ـيً وروؼته ّه ؼِارًو ا

 ،نٝم،  ًوأې دوٌعه واًً ّعتيهدرةاُطې و٤ورم او هعه ةعصه ًې ىه نٌؽې ؼعه 

ٚې زٌا ىه صْو دًطه د نٌؽې ٌّو ةاًط ٥ِٗه وي او ّه ّاتې ةعصه نې ًې ّه ٗه 

 .تعتٌب تيوؼه ؼاتيى ؿو

ع وصت ًې ېه د ت٣ تٌارى ٌُوه، ڇيې تېد ـيً ّه دوهٍه صسِه نې ًوې نورُۍ ٌ

واصٌؽت، صو زه ًې ؼتٝى ُه نٝم، ٔهه زٌا ّو١تِې ال ُه وې ٔواب ؿوې، 

 .ٌاًې ٔواب ؽو١ت

ًو نوِٚى ٌوَع د ًوه ؿِه ٥ِٔيه ّه .  درېٌٍه صسِه ّه ١هيې ٌِظعه ٌّو ؿوه

طل ، ېٌٌِٓ نې ّع ّوخ ؼٝڌ روان و، ّه ٌوَع نې ُاؼت نؽان صوؿاىه ١هار

ُا ٗاّه ًې د ؼٝڌ ّع ؽاڈه ًو ةو . صْو ٌِٓ نې ًې َونې ؼعه نوىې صِطل ًې،  ّه

٢ې ٌاتې وې ېطل،  د والڈ ٌوَع ١ېدوى ودر.  ٚې ّع ًوه صوا نوډ  و ،طېٌوَع وى

ع نې د ١هار اؼتاب او ًو نوټ َّه ٌو.  صو د َهع نوٌه غالٌه ًې ُه درىوده

 ةًې ًو د هوًت نارب ته الس نٝ،  ىه ٗو ُوَوُو ؼعه ېّالر د نوټ  د. طهې١هار
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ًوه دكٌله نې  ۍنې د هؾه ٚا غهػ و ٚې ٌا د ـيً ّه ىوٌٝ ةرا وًؽت، ّه نار

 .ىٌطىى و

صو ال . زٌا ًوه ّو١تِه ٔواب ؿوه، هؾه ؼٝى ٥ِٔيه ته د ١هار ّه ٌُت راؽيى و 

 . .ٌې ُورې ّو١تِې ّه ذهَ نې والڈې وې

ِاؼب ٔاى ّه ىُه نې د صٌٍې د دروىو ىْاره د ٌ يّه ةيه صسِه نې د نورُۍ ؽٝ

ول، دوى د ٤ڼو وُو ّه ٌٌِٓ نې ًو هوار وڈونى ٍَٚ وٌوُط،  د ا وصت دًوه 

عه ؿوه، دى وارصعا ؿو، ٌور ته ًې ووًو، صو هؾې ېغه رڼا تېهيم تع ٌش ًوه ت

 .وصِطل،  صٌال او وهً  ًې وةاىه،  صْو زوى ته ًې ڇاڇ ورنٝ ٚې هٌٖ صتعه ُـته

هع ٗه  ٚې وې ، صو د ٌّو ّه ًوه دكٌله . ٔواب ؿوه دىته زٌا ًوه ةيه ّو١تِه هً

طىى، دا ېعېنې ٚې ٌا نوم ؼٝى وىٌط، ىه اُؽاُه او ًا هً ىه نوم  ِٔاوره ُه وو و

 .ةو ٗه و

ٍه والڈه وه، ٚارٚاٌّعه ًې هؽهې وُې ېد ؼْوډٌۍ ّه رڼا نې ًوه صٝه ص

ٝه، ّه طل، وڈې ُذيۍ ٌٚؾه نېٍې ّع َاټ ًو ٗه وى٥ې١هارېطىې، ُاٗاّه د ص

صٌٍه نې ٗعاغ  ةو ؿو ، َول د ةاُطي راووتو ، ٌور د صْيې ٌاؿوٌې ىور ٌضې 

ته  ودرېطه، د صٌٍې ّع َاټ وًِې رواُې وې، الُطې ّع ؿِه ٍَٚ د ةٌِادم الس 

 .ّعوة و

دى ٚې د ـيً ّه  ىٟاُط ٚې الس د هؾه ؼٝېٌا د ىؽتوڼي د َوتې ىه ر٥ُه و ّ

 .ه ّو١تِه ٌې هً ٔواب ؿوه، ؼٝى ٌٝ وةي. ىوٌٝى ًوه دكٌله نې ٌې ىٌطىى و

ـيً تع ّاًه ىه تيوؼې  ٗضه ڇڌ و، ٌور او ّالر ّه ٌعٌوزه تو٤ه وڊل نٌٞي، 

اوالدوُه ؼتوُغې وًِې ، هعه ُوې صسِه  ُوې ّو١تِې ٌّطا نوي او تع ّا ًه ٌې 

 .ىه ذهَ ٗضه  ّه ُوةت ًوه ًوه ّو١تِه ؤي

. ٗه ىْاره  وو او ٚا تع ؼعه نول صسِه رو١اُوي ٚې دا كتيوُه د ۍد ـيً وروؼت

د ٥ِٔيه اروا ٚې د ًوې ىوًې وُې ّه اره ؿوې ٌوُٜه نې اوؼېطه، وصت ّه 
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 ۍعزٍېوصت د ةاُطي راوته  او ىه هؾو اُؽاُاُو ٗضه ًې ؽٙ اصٌؽت ٚې ّه ة

 .ؼعه ًې د ٥ِٔيه وُې و هيې او زٌواُاة ًې ١هار نول

و او تيوؼې هً  تع ّاًه ٢ېاو د ـيً د ٌٌِٓ ّ ېزٌا َوىې ّو١تِې زو ؿو

 .تيوًغًون ته نٌِوىً

ؽوَه ةاًط ورو ورو وؼْٝو،  . ّه ىِٜه نٌؽه نې هً تيوؼه هٍطاؼې ؼاتيى ؿو

 .ًوه ًوه ّو١تِه ٔواب نٝو او ىوؼتوُهى د نٌؽې ىوؼتيو ته تع ّاًه اڈ ةاؼو

 :ًو ةو ٌحال 

تِطې ٌٝ وه،  ُٞدې و ٚې ىه  يًو ؼٝى ىه نارواُه ّاتې ؿوى و، د١ته وه، ٤عٌ

س ّع زًَ ّورې د اوةو ًوه آ٠ ؿو، د ېس ؼْور ًو ةو تَ ّعې ورّآؿي، ّع 

ّتم َال صوڈ، ٌٝڊواُطي  ؼٝي د اوةو  صواؼت ونٝ، صو ؼْور ورته ووًو ٚې 

 .غل ّه ٌضهې ىعي، اوةه ُه ؿي ور نوالىِدى ّه صْيه اوډد ٌ

،  وًې ؼٝي ًو ّتم اوةه د ؼعوزرو د زرو ؼٌهو ّه ةطل نې ورُه وؽو١ت يتٞ

وًو ٚې د ه ته ةه هؾه وراُه  ور و١ٌي ٚې هيته زر ؼٌهې ١ضي دي، ؼٝي ور 

ؼعه وٌِيه، صو ّتم ًې ًو دم ور ُه نٝ، ّه الره نې ةه ًې تٞي ته ًو ًو ؽوڈپ او 

طل، تٞي ىه اوةو ېؿي اونيه ٚې َانيي ٔاى ته ورؼ ېٗو ڊوُطى ّات  ېةه ور نوى

 .ؼهو ڇنه ن٘وڈه ّه زًَ ّوري وتٝىهڇڌ ّتم تع الؼه نٝ او ؼْور هً ىه زرو 

س ؼْور ؼٝي ّه ٌّو نې تٞي ته ؼالٌت ّتم ور نٝى واى، ُو د تٞي آنه ّع 

طىه،  ؿاًط ىه صْيې صتعې او١تى واى او د ؼٌهو تع ٔاًه ُه واى ور ېتِطه ٌات

ؼعه تييى، صو د ؼْور نٍال دا و ٚې تٞى  ًې تع ّاًه هٍاؽؽې تٞى وؼاته ، ده 

او نيه ٚې ًې وصت ې اتې نېطو ىْاره ًو ًو ؽوڈپ اوةه ورنوىته ًې د ڊوُطي ّ

را ورؼېطاو صْو هطؼ ًې تع الؼه نٝ، ةٌا ًې  َول ّتم ور وؼْاره او د تٞي 

 .تِطه ٌاته ؿوه
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ىٌهوال هً ةاًط ىوؼتوُهي ته ًو ًو ؽوڈپ اوةه ورنٝي او تع ّاًه ًې تٞى 

تع  ېد اصيي ؽوَ ُهى ٌهارة وىعي، داؼي ٚېونو يدى ةاًط ًو رهتع. وؼاتي

ؼْٝىو ّورې ّه الره نې ٌِٔې ُورې ٌواُع هً ٌّطا نٝي او ىوؼتوُهى اڈةاؼي  

 .ع ؿي ېٚې تع دؽو صِٜوُو ت

نه اصيي ؽوَه د نٌؽې ّه ٌٌِٓ او ًا هً تع ّاى ٌضهې وؼْٝل ؿي، ُو ةٌا د 

ىوؼتوُهي تِطه ٌاته ؿوه، وروؼته ىه هؾه نه هع ٗه ىٌهو، ّه زلٌلت نې ةه 

 .عې وېاضاـه صت

ّه ةيه ٌاُا  د اصيي . ًوه نٌؽه هؾه وصت صتٍه ده ، ٚې اصيي ؽوَه وؼْٝل ؿي

ُو ٔهه  د نٌؽې ّه ٌِٓ نې  . ؽوَې ؼْٝل ًا د راز ٗع٤ِطول د نٌؽې ّاى دى

ًوه ّو١تِه ٔواةول  او تع ّاًه  د اصيي ؽوَې ؼاتو   تيوؼه،  ّه وار ؼعه ًوه

 .يضعوري  د

ةاًط ّه ٌِعلي تو٤ه وؼاتو، ىوؼتوُهى ةاًط  صو ٌهٍه دا ده ٚې ا صيي ؽوَه 

نه ىٌهوال د نٌؽې ىه . ٚې ىٌهوال ّه ىوى الس ًو ٗه راُه ُّوي ي،ـهع و ُه نٝ

٢و او زٌان ؼعه ًو ٔاى زعنت ېنعنُعوُو ؼعه ٣ِٗ ّه ٣ِٗ الڈ ؿي،ىه ّ

ونٝي  او تع نعنُعوُو  ٌضهې ٤ام وا ُه صيي، ُو ةٌا ىوؼتوُهي ته هً د ًو ٗه د 

 .ـهع ُه ٌّطا نٌٞيُّوىو 
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ـهع ونٝئ، اًا تع اوؼه ٌو داؼې ىِٜې نٌؽې ىوؼتې  ٚې ّه ّاى ًې ُه ًاؼت 

 ّوهٌطىي؟

د ٌِٔو نٌؽو ّاى ٣ِ٤ وي، ىوؼتوُهى ُه ّوهٌٞي ٚې د ىٌهوال هطؼ ٗه و، 

 اصيي نعنُع ٗه ونٝل؟ ؽوَه ٥ِٗه وؼْٝل ؿوه؟

ې ، ٚې ّه ٌّو نې ًې صوُط رانٝى، وروؼته ٌا ڇېعې داؼې ىِٜې نٌؽې ىوؼت

ې ُه ًً ٢ًى، صو ّه ورؼتٌو نع١و ېًې هً  د ةو ٌضٍون ىوؼتيو ته ُه ًً ّع

 .ّوهٌطىى

نه نٌؽه هع ٗوٌعه صوډه ىٌهو ؿوې وي، صو ّاى ًې ُاٗع٤ِط وي، ىوؼتوُهي 

 .ةه صو ُط تعې واُه صيي

ى د نٌؽې ىه صو د نٌؽې ّه ّاى نې هً ةاًط دوٌعه زور وي ٚې ىوؼتوُه

 .ىوؼتيو وروؼته ـهع نوىو ته وه٘وي، او نٌؽه ًې ّه ذهَ نې ّاتي ؿي

ةيه  دا  ٚې د نٌؽې اصيي ؽوَه ةاًط تع ّاًه وؼاتو ؿي او د نٌؽې ّه وروؼتى 

ةعصه نې وؼْٝل ؿي، ٔهه نٌؽه هؾه وصت صتٍه ده، ٚې اصيي ؽوَه وؼْٝل 

توُهى صوُط تعې ؿي، وروؼته ٚې هع ٗه ىٌهو، اضاـه صتعې دي، ُه ىوؼ

 .اصٌؽتى ؿي او ُه هً د ١ې نٌؽې ّه ٚوناټ نې ٔاى ورنوالى ؿو

 . ١ه ّاى هؾه دى ٚې د ىوؼتوُهي د وڈاُطوًِې صالؼ وي
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هعه نٌؽه نعنُعوُه ىعي، صو ّه دوى نې ًو او ًا  هً نيه نيه دوه ٌعنغي 

 .نعنُعوُه وي

ان او ًا هً  ؽٌع ڊوُطي نٌؽو ته هع ڇول نعنُع َانيى ؿو، اُؽان، زٌو

 .ٌودوداة

دي، صو ٌضهې تع دې ٚې    يد نعنُعوُو َانو د نٌؽې ّه ٌوضوع ّورې تٝى

 :اڈه ـهع ونٝو طېنٌؽې ته نعنُع وَانو، ىوٌٝى ًې ةاًط ّ

 زٌوډ ٌعنغي نعنُع ٗوڌ دى؟_ٌ

 ٗه ڇول ٗېعه ىعي؟_ٍ

 ٗه ًې صو١ٌٞي او ىه ٗه ُه ًې ةط رأي؟_ٍ

 ؿضصٌت ًې ٗه ڇول دى؟_ُ

نيه ٚې ٌو ٌعنغي نعنُعىه هع اڈصه ّه ذهَ نې دوڈ  او كاُع ؿوئ، كيً او ناؽظ 

 .را واصيئ او د هؾه د ُوم تع ٣ِٗ، د هؾه  ٌِٔې ٌهٍې ٔا٥ُُٝې هً وىٌهئ

 د دې نار ٤ُې ٗه دي؟

تېع نال ٌې ًو ُاو ل ىوؼت، ٗو ّاڼې ال ّاتې وې ٚې ًودم ّه نٌؽه نې داؼې  

ٌضهې زٌٌِه ؼازي ورته ؿوې وه او ُه ًې هً ّه  ًو ُوى ُوم  را٤ٜ ؿو، ٚې ُه

نٌؽې ّورې اڈه درىوده،  ًو ُاٗاّه ىه اؼٍاُه راوىوېط او ّه نٌؽه نې ًې د 

درًو ّاڼو  ؼتٝى نٝم، صو وروؼته ٌاىوٌه ؿوه  _ ٌعنغي  نعنُع ٔاى وٌُو، دوو

 .ٚې دا  هٍاؽه د نٌؽې ٌعنغي نعنُع دى، ًوأې ُوم ًې ةطل ؿوى و

ٌهوال د نعنُعوُو د صصوصٌاتو ىٌؽت ىعىى، ـهع ُه نوم ٚې دوٌعه نه د ُاول ى

 .ىوًه تېعوتِه ةه تعې ؿوې واى
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ّه ىٌهيې ةڼه د نعنُعوُو د صصوصٌاتو درىودل،  ّه ٌِعلي  تو٤ه د نٌؽې ّه  

 :د ٌحال ّه تو٤ه ،ىٌهيونې ٌعؼته راؼعه نوي

هً ازٍط ٌوضوع ٌو وَانيه، ؽواڈو ٚې نٌؽه ّعې وىٌهو، ٌعنغي نعنُع ًې 

 !ىٌهو. ُوٌٌٞي

 ازٍط:                               ُوم

 ِّٕوس نيَ:                              ؼَ

 ٌتاهو                    :          ٌطُي زاىت

 ُاىوؼتى               :              زده نٝه

 (زاٌَ ې، دوه ڼدرې ىو) ِّٕه :                             اوالدوُه

 ةغ٤ع:                              نؽب   

 نيى             :       د اوؼېطو ٔاى

ڇ٥ُع، ىه وُې ٌٍَ، اوډده ډًعه، ّهه نهعۍ،              :      ظاهعي ةڼه

ىٍع ؼؤوىى ٌش، ٔٝېطىې ؼتع٤ي، ّع تِطي د ناىطاُې ٢ُه، ىه ؼٌْٞو راوتيې 

 ....ٞه الؼوُهًاوډده و٢ًتان، ز

غادغ، ةې زڈه،  د زوصيې صاوُط، ىه ةطو  ىٌعي، :                    ُي  صصوصٌاةروا

( صوار ٌه ؿې )   د دًِطاره، د ؼضتٌو ّه وڈاُطي زؽً ىعوُهى، ّه هعه صتعه نې

 ....تهٌه نالم  

 ...او  ٌِٔې ُور َهي

 ازٍط ةه ّه. نه دا ىٌؽت راؼعه وي، ُو هٌ٘هيه ةه د ازٍط ُوم راٗضه ةطل ُه ؿي

) ظتٌػي تو٤ه د نٌؽې تع ّاًه  د ًوه ِّٕوس نيَ ؼٝي ّه كاىب نې اٚوو 

دى  ةه نيه هً ّه دې ّؽې ( .  صوًوُه،  غادتوُه ةه ًې هٍطې غٍع ته ٌِاؼب وي 

وُه ٤عٔي ٚې د او الدوُو د ُه درىودىو ّه ّيٍه دوهً واده ته زڈه ١ه نٝي، ازٍط 

) ّوهٌٞي، د نٌؽې تع ّاًه ةه  ُه ًو ُاىوؼتى ةغ٤عدى،  د نعنٌيې ّه ناروُو ١ه 
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ڊةه ةه ًې هً د ًوه نيٌوال ةغ٤ع ّه ٗېع نيٌواىي (.  ڇانُع)  ؿي او ُه هً( ٌػيً 

 ....وُه واًي( ٌِِه ) ّعٔاى  ( د نور ودان ) وي، هٌ٘هيه ةه 

د ازٍط نهعۍ ّهه ده، د نٌؽې تع ّاًه  نانو ُه ؿي ّعې٢ودىى، دى غادغ او 

ٔهه ةه  تع صْيه وؼه د نيي  ىه ٌيم ؼعه ةطۍ  ته زڈه ڇارن دى، ةط ُه صو١وي، 

 .١ه ُه نٝي

ازٍط ِّٕه وصته ّه ٌال ّؽې درًٞي، دا ٌِعلي ُه ده ٚې ىه نوم كاُع نووُهي 

 .دىٌيه ّعته،  د  ؼهار ّه اته ةذې ىه صوةه راّورته ؿي

 . ..او داؼي ُور

صٌاة ًې را نه ٌوډ د ازٍط ّه اڈه ٌضهې ىه ٌضهې ٌاىوٌاة وىعو او ٌهً صصو

ٌاىوم وي، ازٍط ةه ّه نٌؽه نې ًوأي ّه هٍاؽه ٌضهې تعٌضهې َانو ؿوي 

كاىب نې را٤عٔې، ّه دې تو٤ه ةه د ازٍط نٝه وڈه او ُورې ٔا٥ُُٝې ٌِعلي او د 

ىٌهوال ّه واڌ نې وي، ىوؼتوُهى ةه دا ُه واًي ٚې ُه، ازٍط د دې نار وڈ ُه 

 .دى او ًا هً دا نار  ُه ؿي نوالى

نعنُع صصوصٌاة وىعو، دا ةه راته رو١اُه وي ٚې اًا زٌوډ َانيى نعنُع  نه د

د دې توان ىعي ٚې د نٌؽې هطؼ تع الؼه نٝي؟ اًا ّه  ٌِعلي الرو صْو هطؼ 

( ٌِاؼب ) ته رؼٌطى ؿي؟ اًا د نٌؽې د هطؼ د تع الؼه نوىو ىْاره ٌو وڈ 

 نعنُع ؽوره نٝى او نه ُه؟

و َوىو ّو١تِو ته ٔواةوُه واًي، ٌضهې ىه ٌضهې ىٌهيي صصوصٌاة، دؽ

ىٌهوال ُه ّعًٞدي ٚې وروؼته  ىه ؼتوُغو ؼعه ٌش ؿي او ًا هً نٌؽه ىه ٌِعلي 

 .ّيوه نٍغورې نٝي

ٚې نعنُع  نٌٞي، ٌضهې ىه ٌضهې د نعنُعوُو صصوصٌاة ىٌهو د دې الٌو 

د ىوؼتوُهو ىْاره واكػي وةع٢ًي، غيت  دا دى ٚې نعنُع ّه  ٌِعلي تو٤ه 
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ٞي او ىوؼتوُهى د هؾه ّه نٝو وڈو ةاور نوي او ر٢ًتٌِى ورته ٌػعـي نٌ

 .١هاري

نه وؽواڈو ٚې نعنُع ال ١ه وٌُّٟو، د نعنُع  ىه صصوصٌاتو ؼعه ةاًط ّه  ًوه 

 :دٍيه  نې د هؾه هطؼ هً وىٌهو

 :د ةېي٥ې ّه تو٤ه

ازٍط  ّه نٌؽه نې د دې ةا غث ٤عٔي ٚې ٌٌِه او زؽً ّه نعنه او ةې : ازٍط

 .نٝي ىوب ةعًاىزوصيه ت

نه د نعنُع ىه صصوصٌاتو ؼعه دا دٍيه ىٌهيې وي، ازٍط ةه د نٌؽې تع ّاًه 

زؽً وىعي، دى ةه ّه ظتٌػي تو٤ه هعې ُاصواىې ته ّه ٌٌِه ٔواب واًي او د ُورو  

 .نٌِې ةه ّه صتع او زوصيه ٔواةوي

ه ُه ّه دې تو٤ه ةه ّه نعنُع نې ُاٗاّي او ؽٌع ٌِعلي ةطىون ُه رأي، داؼې ة

وي ٚې ّه ٌّو نې ٌٌِه ُاڌ وي، صو ٗو ّاڼې وروؼته  ىه دىٌيه ّعته ّه ظاىً او 

نٌِه ٤ع اُؽان ةطل ؿي، دى ةه د ىٌهوال ىه ؽو١تِې ؼعه ؼً ّه ٌِعلي تو٤ه 

صْو هطؼ ته ورؼٌٞي او هٌ٘هيه ةه داؼي ٗه وُه نٝي ٚې ىه ٌٌِې او زوصيې 

 .ؼعه ّه َهع نې وي

ورو نعنُعوُو ته هً ٌضهې ىه ٌضهې د داڇول ىه ٌعنغي نعنُع ٗضه ّعته ُ

صصوصٌاتو َانو ١ه دي، نه ىٌهوال د نٌؽې د ىٌهيو ّع ٌهال نيه نيه ورته 

و٤وري ، د نعنُعوُو ىه صوًوُو، صواصو او ان ٗېعو ؼعه غادة ٌّطا نوي، هع 

زعنت ةه ًې  د دوى ّه واڌ نې وي او ّه ّاى نې ةه صٌاىي نعنُع ُه ةيهې ًو 

ان ورته ١هاري، داؼي  ازؽاس ةه نوي ىهه ّه ر٢ًتٌِې تو٤ه ٚې واكػي  اُؽ

ىه دؽو نؽاُو ؼعه ٌضاٌش ؿوى وي، هؾوى ٌُّٟي، صتعې ًې ورؼعه نٝې وي  

او  ڇېع  رازوُه ًې ور ٌاىوم وي،  ٔهه ٌِٔى ىِٜې نٌؽې ٗو ٌضه ىٌهو نٌٞي 

 .وياو د نٌؽو تع ّاًه ةه د نعنُع َول صصوصٌاة د ىٌهوال ّه ذهَ نې ُاؼت 
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د ىِٜې نٌؽې ىْاره  د  نعنُعوُو ىِٜ صصوصٌاة ناـي دي، صو نه ُاول  ىٌهو 

د هع نعنُع ّه اڈه ةاًط ٌضهې ىه ٌضهې ڇېع ٗه وىٌهو ؿي، ٌِٔې ىٌهواالن د 

ٌضهې ىه ٌضهې ىٌهي او ...ُاول ىْاره د نعنُعوُو َول نعدار، ّې٢ې ، ؼتوُغې

ې  ّه ىِٜه تو٤ه د نعنُع ٗو ٌضه  ّعې ڇنوي، نه  ؼاده وواًو،ٌضهې ىه ٌضه

نٌؽه او ّه ُاول نې روىوُه، ُاناٌي او ةعًاىتوب  د ناؽظ ّع ٌش راوڈي ٚې 

 .دًته ؼُوري الًَ واًي

د نعنُع ّه اڈه ةيه ٌهٍه صتعه دا ده ٚې ىٌهوال ةاًط د نعنُعوُو ىه روح او روان 

ٚې ىه ٗضه صتع وي، د هؾه صوًوُه ور ٌاىوم وي او د دې ّه اڈه ٌاىوٌاة وىعي 

 .ٗه ؼعه ٌٌِه  ىعي، ٗه وصت ؽوؼه ورٔې او ّه ٗه ؿي صوؿاىه نٌٞي

ةعًاىى ىٌهوال ّه نعنُع ن٢ِه نې ڇېع زًار ةاؼي، دى نعنُع تع هؾو ّه ذهَ نې 

اڈوي را اوڈي  ٚې ىه صٌاىي نعنُع ٗضه ڊوُطى ٌودود دوڈ نٝي، د هؾه ىه 

 .ؼتان نې وىوةويظاهعي او ةاظِي دوڈ١ت ؼعه اؿِا ؿي  او وروؼته ًې ّه دا

ّه ةيه ٌاُا، ىوٌٝى نعنُع ڊوُطى نٝه، ىه هؾه ؼعه  صتعې ونٝه، ّه صوى او 

غادة ًې  ّوه ؿه او وروؼته  نه ةٌا ّه نٌؽه نې ؼتاؼې ىه صو١ې ؼعه ؼً 

 .ىوةٌطاى ؿواى او َانيي رول  ته ٌِطاؼب وي، ٔاى ورنٝئ

وَانو، ٔهه ىِٜه  ٌوډ ًاًط ه٘ه ونٝو ٚې نٌؽې ته د اڈتٌا ّع ةِؽٍ نعنُعوُه

نٌؽه ڇېعو نعنُعوُو  ته اڈتٌا ُه ىعي، د اڈتٌا ّه اُطازه د نعنُعوُوَانو د دى 

الٌو ٤عٔي ٚې نٌؽه ّه ظتٌػي تو٤ه وؽٌٕٞي او ىه اضاـه صتعو ٌضٌِوى 

 .وؿي

ٌوډ هعه ورځ ىه ڇېعو صيهو ؼعه ٌضاٌش نٌٞو، صو دوه نؽه نٍ ٌٍ ّه   ًوه ٗېعه 

ٌوُطىى، ّه نعنُع دوڈوُه نې هً ةاًط دې َهي ته ّام او ًو ر٥ُه صوًوُو ُه ؿو 

ونٝو، زٌوډ هع نعنُع ةاًط ىه ةو ًوه ٗضه ةېو وي، ةېيه ٗېعه وىعي او غادتوُه 

دا نار ّه ظتٌػي تو٤ه د نعنُعوُو ّه دوڈوُه نې ُو١ت . ًې ؼعه ُٞدې ُه وي
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ٌش راوىي  او ىوؼتوُهى ّه صْو ذهَ نې ىه ٌضتيفو ٗېعو او صوًوُو ؼعه ٌضا

 .نٌٞي

ةيه صتعه دا ٚې د نعنُع ىْاره هٌ٘وصت صٌاىي ٗېعه او صٌاىي غادتوُه ٌه َانئ، 

د ًوې نٌؽې نعنُع  ٌو ًو ؼواى٥ع دى،  ـهع ونٝئ، تاؼو ةه : د ةېي٥ې ّه تو٤ه

ّه ڊوُط نې ڇېع ؼواى٥ع ىٌطىي وي، ىه ڇېعو ؼعه ةه ٌو تع صْيه وؼه ٌعؼته نٝې 

ؿوي ًاؼت، صو ّه دؽو َوىو  نې ةه داؼې وي او د ٌِٔو تع ٌش ةه ١وًه تېع 

ؼواى٥ع هً و ٚې د ِّٕو اـؾاٌُو ّع ٔاى ٌو د ؿيو او ًا هً د ِّٕوؼو ُوټ 

 ورته ٌُوىى وي، وىې؟

ًا ةه د هؾه ظاهعې صوارې ٗېعې او صٌعن ؿيېطىي ىتاس دردوىي ًاؼت او ًا ةه 

ه و ٚې هً هٍاؽه ؼواى٥ع د صواؼت ّه ٚو ١ه ّوهېطه، ّه ؼواى٥ع نې ةه ًو ٗ

ؼتا ّام ًې د ٔان صواته ور اڈوىى و، نه ُه  ُو ًا ةه ١وًه تعې تېع ؿوى وې او ًا 

 .ةه دې هً دېتوُه ّه ٌاتو روّو ّؽې ىُول

نٌؽې ته هً هٍطؽه ؼواى٥ع وَانئ ، هٍاؽه صوًوُه، غادتوُه او صواره ٗېعه 

ورنٝئ ٚې تاؼې ّه واكػي ڊوُط نې ورؼعه ٌضاٌش ؿوى ًئ، نه دې ىوٗې 

ىٌطىى وي، ْٚيهې ٌه ور ّه ٢ّو نوه، ٌٛان ٌه تعې ؿٝه او د هؾه ىوٗو  ٢ّې

هٍاؽؽي نعنُع دوڈ نٝه ىهه تا ٚې ّه واكػي . اوډو ته  واؼهٍ ٌه ور اؽوُطه

ڊوُط نې ىٌطىى وي، ان نه دې د صواؼت ّع ٌهال د  هؾه تعزً ّارووُهي 

 .ينيٍاة ّه ًاد وي، ؼتا نعنُع هً ةاًط هٍاؽه توري ّه صوىه راوڈ

دا ًوأې ًو ٌحال و، نيه ٚې ٌوډ نعنُع دوڈوو، دوڈ ؿوى نعنُع ةاًطد هؾه 

ٚا  ّه  كاىب نې واٚوو، ٚې ٌوډ ّه واكػي ڊوُط نې ىٌطىى وي، صتعې ٌو 

ورؼعه نٝې وي،  صوى، غادة او ٗېعه ًې را ٌاىوٌه وي، نه داؼي ونٝو ُو ٌوډ 

و ناٌٌاةه نعنُع ةه ٌو ةه ّه ر٢ًتٌِي تو٤ه د نعنُع روح ته ور ُِوتي ًو او ً

 .إُور نٝى وي
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ُاول  ( ةٌِواًان ) اته ناىه ٌضهې ٌې د ـعاُؽوي ىٌهوال وًهتور هو٤و، _ اووه

وىوؼت، ٌعنغي نعنُع ًې ڊان واىٟان ُوٌٌطه، ڊان واىٟان ّه ٌّو نې ؽو او 

ٌذعم و، صو وروؼته ًوې كوي ٢ٌّې د ده ڊوُط ور ةطل نٝ،  دى  ّه ًوه ٌهعةاُه 

ل ؿو، تو ةه ًې ه٘ه نوىه ٚې ُورو ته ٤ُه ور ورؼوي، صوةٌا هً َوىِې اُؽان ةط

ّه ُوم د  ّوىٌؽو د ًوه اـؽع تع تػلٌب ( ڊاور ) ّه ؼْهه ؼتع٤ه ورته نتو او د 

 ....الُطي و

دوٌعه ڊوُطى  إُور (  ڊان واىٟان ) ّه دې نتاب نې د داؼتان ٌعنغي نعنُع 

ې توًې نٝې ، ـهع ٌې ُه ناوه ٚې ؿوى  ٚې د ده ؼضتٌو ته ٌې ٗو ٔيه او١ه

دا ةه ًو صٌاىي نعنُع وي، د ده هعې ةعًا ته ةه صوؿاىه وم او ّه هعه ُاناٌى ًې 

 .ٔورېطىً

ٌحتت او ٌِفي، دواڈه نعنُعوُه ةاًطدوٌعه ڊوُطي وي ٚې  د ىوؼتوُهي ّه زڈه 

او دٌاغ نې ٔاى وٌُؽې، د ٌحتت نعنُع هعه ناٌٌاةي ةاًط د ىوؼتوُهي ىْاره د 

هؾه صْيه ناٌٌاةي وي، د هؾه ّه صوؿاىۍ صوؿاىه ؿي او د ؼتوُغو ّع ٌهال ّه 

زڈه نې د زو  الرې ورته وىُوي، صو د ٌِفي نعنُع ىه دعم او دِاًت ٗضه نعنه 

 .ونٝي او د هؾه  ضط وي

ٌا ڇېعې داؼې نٌؽې ىوؼتې دي ٚې صان او ٌيم تع اُطازې ٚاغ، صـَ او 

دا دى ٚې ٌِٔې ىٌهواالن د نعنُعوُو  ةطؿهيه ّهې ٌػعـي ؿوًطي، غيت ًې

ّه دوڈوىو نې ززٍت ُه ٤اىي، د ُورو نعنُعوُه را اصيي او ٗه ٚې ًې د ةو ّه 

نٌؽه نې ىوؼتې وي، دى هً صْو نعنُع ته هٍاؽه ٗېعه ورنوي، زال دا ٚې 

 .ڇېع صاُان او ٌيهان ؿته   ٚې دظاةه ٗېعه ىعي،  ىه زڈوُو هً ُعم او ٌهعةاُه دي

نعنُعوُو ٗېعې، صوًوُه او غادتوُه ةاًط توٌّع ؼعه وىعي، ٌوډ ةاًط ٔهه ُو د 

ّه صْيه نعنُع دوڈ نٝو، ُه دا ٚې د ُورو تٌاره ٌٝۍ  راواصيو او داؼي و١ٌو 

 .ٚې دا زٌوډ د صْو ززٍت ُتٌذه ده
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ةيه ٌهٍه ٌوضو ع د نعنُع ةطىون دى، نه ؽواڈو ٚې ًو نعنُع ته ةطىون ورنٝو، 

لي وي، داؼې ُه ٚې د ىؽو تِو كاتو،  ُاٗاّه ىه كوي دىٌيه دا  ةطىون ةاًط  ٌِع

 .ّعته  توةه وةاؼي او ّه ًوه ٌهعةان اُؽان ةطل ؿي

نٌؽه ىه نعنُعه ّعته ُه ىٌهو نٌٞي، ٔهه ُو ةاًط د نعنُعوُو ّه دوڈوىو نې 

ةٌٝه وُه نٝو، زًار وةاؼواو نيه ٚې ڊوُطي ؿول، ّه زعنت راؽيو،او  زٌوډ ّه 

 .ى وٌُو، وروؼته ّه نٌؽه نې ٔاى ورنٝوذهَ نې ًې ٔا
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اته ناىه _ دا نتاب اوه. ُوٌٌٞي" ؼٝه ؼٌيۍ"َوى٥ه  ۍزٌا د ىِٜو نٌؽو ىوٌٝ

ٌضهې ٚاپ ؿو، ٌِٔو نؽاُو وىوؼت، را ًاده ًې نٝه ٚې نٌؽې ًې ةطې ُه 

ي هً ّه زڈه ّوري دي، صو ّه ٌِٔو َهو ًې ُه د   تصوًعوُه.  دي، هطؼ ىعي

 .ّوهېطىي

هؾه وصت ٌې دا صتعه زڈه ته ُه ىوېطه، ّه ڊةه نې ٌې نوم ٌـهو ُه ىٌط، هعه 

طه، صو وروؼته ٌې ّام ؿو، ٚې دوى ّه ېراته ١هارر نع١ه او هعه نيٍه واض

زله ول، ٌا ّه نٌؽو نې ٌِٔې داؼي نيٍاة را اصٌؽتي وو ٚې ًوأې زه او د 

 .ؽغُي د كعه ةاغ ٌِٔې اوؼٌطوُهي ّعې ّوهېطل

نه ٌوډ هع ٗوٌعه  زڈه ران٢وُهې ٌوضوع وىعو او د نٌؽى ّه َوىو اڈصوُو ّوه 

ًو، صو ٚې د وًيو ٚو ًې ُه وي را ٌػيوم، ُه ةه ّه صْيه ىه نٌؽې ٗضه صوُط 

 .واصيو او ُه ةه هً ىوؼتوُهو ته ّه زڈه ّوري وي

 .عه ٌهٍه دهېٔهه ُو د نٌؽې ڊةه ڇ

 :د ڊةې ؼاده واىى_ ٌ

وې نٌؽې ٌوضوع ٌّطانٝې وه، ٌضهې تع ىٌهيو ًې راته ًوه ٌي٥عي ٌې د ً

ووًيه، ّه وًيو نې ًې صوُط ّعوة و، صو نيه ٚې ٌې  ّه ٌذيه نې د هٍطې 

نٌؽې ىٌهيې ةڼه وىوؼتيه، دوٌعه ٌّٛيي نيٍاة ًې ّهې را اصٌؽتې ول ٚې 

 .ىوؼتيو ًې د زڈه زور  ؽو١ت

 .يو توٌّع وىعيفون ٌې ورته ونٝ، دىٌو ًې داو ٚې ىٌهو ةاًط تع وًېتي

ٌوډ ُحع واًو، اورو ًې، صو : " ٌاته هؾه د ؿْون صازب صتعه را ّه زڈه ؿوه

 ."ىٌهيى ًې ُه ؿو
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ٛيو نيٍاتو او اصعالزاتو  ېٌِٔې ىٌهواالن ٚې ٗه ىٌهې، د  ىٌهيو ىْاره ّه ّ

دوى ّه دې . ، نتاةوُه ّؽې ٤ورې او ىه ُورو ٗضه ّو١تِې نوييّؽې ٤عٔ

ٌّٛيي نيٍاة نٌؽه او ًا هً نوٌه ةيه ىٌهِه ٌّاوڈى  ـهع نې دي ٚې ٌؾيق او

عې ٌعاىػې صاوُط ١هاري، ېنوي او ّه دې ؼعه ّضْيه ىٌهوال ّوه او د ڇ

صوّو١تِه داده ٚې ٌوډ د ٚا ىه ّاره نٌؽه او ًا هً نوٌه ةيه ىٌهِه ىٌهو؟ اًا 

 ؟ىٛيو نيٍاتو  ّوهٌٞي؟ اًا د ٌؾيلو تورو نارول هِع دېهؾوى ّه دا ڇول ّ

نې ٌاٌورًت درىود ، ان د  ۍوډ  ّه نيي نې  ًو ؼٌَْ ډًعى و، ده ّه ٔواُزٌ

وڈ  ينيٍاة  راوڈل ٚې ُورو ته ةه د ّوهاو ېع داؼېزڈ١ت تع ٌهاىه ًې ّه ڊةه ڇ

: " ّه ُوم ٌـهور ؿو، صو ده ةه وًو"  ٌاٌور ىؾت ّعان " ُه ول، وروؼته د 

 . "ٌهتب ًې ُه دى وًيى. داصيم ٌالٌت ُه دي

هِع هً ّه  . د صيهو ىْاره ىٌهو نوو، ڊةه ٌوهً  ةاًط د هؾوى ىْاره  وينه ٌوډ 

ؼاده ڊةه نې دى، اوؼِي ادةٌاة ؼاده ڊةه صو١وي، داؼي ڊةه ٚې ىه ؼاده 

ٛيو ىؾاتو او ېهِع هً ّهې ّعوة وي، هِع ّه ّ ۍواىي ؼعه ؼعه د ىٌهواى

ي او ًو اصعالزاتو نې ُه دى، هِع ُور اڈصوُه ىعي ٚې ڊةې ته صوُط ورةض٢

 .غٍطه الٌو ًې د ڊةې ؼاده واىى  دى

د ڊةې ؼاده واىى دا ٌاُا ُه ىعي ٚې ٗه واًو، هؾه َول ةاًط د ناؽظ ّعٌش هً 

او د ىؾاتو او اصعالزاتو ّه  ۍراوڈو، ةيهې هطؼ ٌو د دٍيو ّه ةؽته ةِط

 .ناروىو نې  دى

َوىُانِو  "ع ٢ّتِاُه  دېؿاًط زٌا دا صتعه د ٌِٔو ىوؼتوُهوصو١ه ُه ؿي، صو ڇ

" او(" َوى٥ى " " ١وُٕى " ،  د ةوىياُتضاةاة  ًې نيٍه ُه ٌُّٟي، دوى ِ" 

ّه " ٌػيً " او "  صِؿ " " ٌهتب " ىه نيٍاتو ؼعه هً ُا اؿِا دي، د " ١وُهى 

ّعې ٌوډ ةاًط ّه هؾه ڊةه نٌؽه و ىٌهو ٚې صيم صتعې .  ُوٌوُو ًې ًادوي

 .او ورته رو١اُه وي  ينوي، ورةاُطې ّوهٌٞ
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 :ّه ىِٜو ـاصيو نې د ًور٥ُه تورو او ـػيوُو نارول_ٍ

ع نال ٌې د ًوه ىٌهوال ّع ًوه نٌؽه ةاُطې ُظع ٗع٤ِط نٝ، د ُلط ًوه ةعصه د ېت

تورو او نيٍاتو د ناروىو  ّه اڈه وه، ؽواڈم ٚې د ٌوضوع د ال رو١اُتٌا ىْاره د 

 .هٍاؽه نٌؽې ٌِٔې ةعصې را واصيً

، كيً ًې راواصٌؽت "  :وو نې دوه ٔاًه ىٌهو ؿوي ّه ىوًٌٝو دوو ّارا٤عاـوُو

 "ناؽظ ًې راواصٌؽت 

نيٍه ١ه ُه رأي، نه ًو ٔو  "  راواصٌؽت" ّه دوٌعه ىِٜه ـاصيه نې دوه ٔاًه د 

ناؽظ " ىٌهو، دوهً ٔو ةاًط ّه ًو ه ةو  ـػو ّؽې و٤عٔو، ٌحال " راواصٌؽت " 

 ".ته ًې الس نٝ

يو نع١و الُطې ًې هؽې ٤ٜې وڇې نع١ې تع ىٌه" ةو ٔاى داؼي ىٌهو ؿوًطي 

 ..."و اًؽتيې، د نع١و تع ٣ِٗ ًې ًوه ؽُه ؼتع٤ه إُور نٝه

 .تورى راؽيى دى"  نع١ې " ّه ىِٜه ـاصيه نې درې ٔاًه د 

ُه اڈتٌاًٌ َهي ته هٌٖ ېدىته نه ًؤاى نع١ه ىٌهو، ةو ٔاى ىٌهه ١ه رأي، در

 .ٌّطانٌٞي

تع٣ِٗ ًې ) نه داؼي وىٌهو" إُور نٝه د نع١و تع ٣ِٗ ًې ًوه ؽُه ؼتع٤ه " 

تورى، هٍاؽه " ٣ِٗ "صْيه د . هٍاؽه ٌاُا ورنوي" ًوه ؽُه ؼتع٤ه إُور نٝه 

 .تع٣ِٗ را١ٌې" نع١ې"د 

 :ةيه دٍيه

نتاةٛه ًې ىه ُورو نتاةوُو ؼعه ّه ّالؼتٌهي ّانٍ نې نې٢وده او ّه هؾه " 

 "... ٗونۍ نې ًې نې٢وده ٚې ٗو ؿٌتې ٌضهې ُصٌع ُاؼت و
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١ه " ّه ّانٍ نې واٚوىه " ّع ٔاى " ّه ّانٍ نې نې٢وده " دىته د ىوٌٝي 

نيٌٍه ُه وى " ٢ودهېن" رأي، ّه دې تو٤ه ةه ٌو ّه ىِٜه ـاصيه نې دوه ٔاًه د 

 .ناروىې

ًو ٔو ةٌا د ُصٌع ؼتع٤و ته ٌٔعه ؿوه، دوٌعه ورته " ةو ٔاى ىٌهو ؿوي دي 

 ... "ٌٔعه ؿوه

 .اؿي، ىه ًور٥ُه واىي ٗضه ًې ڊؽورير" ونتو " دىته نه ىوٌٝى 

 ..."ٍٔهې ته نتو، تع ڊةه الُطې ًې ووًو ېـعًتا تع ٢ّو الُط: " ةو ٔاى

دىته د "ـعًتا تع ٢ّو الُطي ٍٔهې ته نتو " نيٌٍه راؽيې، ېدوه ٔيه د الُط

هٍاؽه ٌفهوم " ـعًتا ٍٔهې ته نتو "َهى اضاـه دى،نه ؼاده وىٌهو ېالُط

ٍٔهې ته  ې، ةٌا ٥ِٗه تع ٢ّو الُطىّو ا٢ًى و ىعي، نه ـعًتا ّع ٍٔهه

 !!!٤وري

 . "عه ٌِِه، د تاةيو او نتاةٛې ّه صاظع ٔاُته ٌِِه نومېعه ڇېڇ: " ةيه دٍيه

نور . " نه ًو ٔاى ٌِِه ىٌهو، ةو ٔاى د ٌِِې ّع ٔاى نوم ةو تورى ناروىى ؿو

 ."ودان ،  ڊوُطى اوؼې ًا داؼي ُور

" ـعًتا ًې الس وٌُو"  :نه وىٌهو" نې وٌُوـعًتا ًې الس ّه الس " ةو ٔاى 

 .ٔهه ٌُول د الس ّه واؼعه تع ؼعه نٌٞي. هٍاؽه ٌاُا او هٍاؽه تصوًع ىعي

 :نه وىٌهو... " د ٌعًً ١هيٌو ؼتع٤و ته ًې ونتو، هؾې هً ورته ونتو" ةيه دٍيه 

َهى " ونتو " ُو ّه ىِٜه ـاصيه نې ةه دوه ٔاًه د " هؾې هً ؼتع٤ې ور واڈوىې" 

 .ه وي راؽيىُ

 "ُور هً إُور ته ُٞدې ؿو، ١ه ورته ٌٔع ؿو" ةو ٔاى 

ّه دې " ُور هً إُور ته ُٞدې ؿو، ّه ٌٔع ًې ورته ونتو" ىٌهيى ؿو  ېداؼ

 .َهى نٍېطى ؿي" ؿو " تو٤ه  ًو ٔاى د 
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و ٚې ّه ىِٜو ـاصيو نې ؼعه راؽيې وع ًو ر٥ُه توري ېّه نٌؽه نې داؼي ڇ

نې نوم ةطىون ُه راوىي، َوىو  ته د ّوهاوي وڈ دي او د دي، دا ّه ٌفهوم او ٌاُا 

ع ېغادي ىوؼتوُهو دوٌعه ّام هً ُه ور اوڈي، صو توري او نيٍاة د ص٢تو ّه ٗ

وال نې ًوه ص٢ته راوتيي وي او ًاهً ّه صْو ٌِاؼب ٔاى ُه ېدي، نه ّه ًوه د

و او وال ةط  ١هاري،ٔهه ُو  ّه هعه ىٌهِه نې د تورې٢ودل ؿوي، َول دېوي ا

 .او ٌِاؼب ٔاى ته دكت ّه نار دى َانونيٍاتو 

ع نيٍاة ىعو، ّه ٌضتيفو ُوٌوُو ًې ًادوىى ې٢ّتو ًوه ؽِي ڊةه ده، ًوه ؿي ته ڇ

طاى ؿي، ُو ٔهه  دٍيه ېه دوٌعه ٣ِ٤ هً ُه دي، َول ّعې ّوهُؿو، دا ُوٌو

 .او د نيٍاتو او ـػيوُوناروىو ته ةاًط ّام ونٝو ۍةِط

١ه رأي، " ؼتع٤ې ًې راواڈوىې " ةو ٔاى " راته وًي نتو " نه ًو ٔاى ىٌهو 

 .هً هٍطا ٌاُا ورنوي" ٌش ًې راواڈاوه " 

إُع٤و ٔوان و، د ّالر ًو زوى و او ىه ر٥ُه : " ّه ًوه نٌؽه نې ٌې وىوؼتو

 . "١اًؽته و

نٌطاى ؿي داؼي ًې . َهى راؽيى دى" و " درې ٔاًه ّه ىِٜه ـاصيه نې د 

 :وىٌهو

 .ن و، ّالر ًې هٍطا ًو زوى درىود، ىه ر٥ُه  ١اًؽته ١هارېطهإُع٤و ٔوا

ًا ُورې دٍيې، صو ؿعط ًې دا دى ٚې ّه ىِٜو ـاصيو نې  ًور٥ُه توري  او 

 . ـػيوُه را ُه وڈو،ٔهه  د ڊةې صوُط ته زًان رؼوي

 

 

 

 

 



 رأئ نٌؽه وىٌهو  

 

www.Larawbar.com                    45 
 

 

 .ؼعه ڇًاىوڍ د نعنُعوُو صتعو ته واًي، ًا ةه ىه ٔان ؼعه ؽًٞٞي او ًا هً ىه ُورو

ىه ڇًاىو٤وُو ّعته هً نٌؽه ىٌهو نٌطاى ؿي، صو د صوُط ىه اڈصه ةه نٍغورې 

نوي، ّه زعنت ًې راوىي او ىه ًور٥ُه واىي  ۍوي، ٔهه ڇًاىوڍ نٌؽه ڊوُط

 .ٗضه ًې ؼاتي

 .د ڇًاىوڍ ىٌهِې ّه ةعصه نې ةاًط ٌِٔې َهي ّه ّام نې وٌُؽو

نتو،  ٌاؼ٢ٌَْ ىه نوره دالة صان نيي ته راؽى، تع ؽعٌې ًې ُاروؽان و_ ٌ

ه ّع ّوىه ورته تووة، ّه ُّي نې ًې دهلان وىٌط، ورؽى، ىه ؼالم وروؼ

نېِاؼت، دهلان ته ًې ونتو، ٍٔهه ًې اڈوىه،  ّع ؼٌْعه ؽاڈه ًې ٌٝې صوىې 

 ...راٌاتې وې

 :دالة صان ووًو

 ٗضه اؼتفاده ُه نوې؟ ۍىه ُوې زراغتي َهِاىوڊ ېوى_ 

 :ع نٝ، ّه صِطا ًې ووًوېتدهلان ّع صْو تِطي ىؽتوڼى 

ُوې زراغتي َهِاىوڊي ٌّؽو ته ضعورة ىعي، زٌوډ اكتصاد !  ڇانُع صازب_ 

 .تعانتور او ُور غصعي  زراغتي وؼاًو ُه ؿو اصٌؽتالى. ع نٍغورى دىېڇ

 دې ڇًاىو٤وُو ٌو ّه ذهَ نې نوٌې ّو١تِې را والڈې نٝې؟

 :عته ةه د ڇانُع صتعې ته راو٤عٔوېة

 ٗضه اؼتفاده ُه نوې؟ ۍراغتي ت٥ِاىوڊىه ُوې ز ېوى_ 

د . ع نً نيي  ته رأيېدالة صان ڇانُع دى، ّه ١ار نې ًې ّوهِتو ن وًيى او ڇ

، ىه ٌِعلي اڈصه هً نوٌه ؼتوُغه ُه يَهى ةط ُه ١هار ۍده ىه صوىې د َهِاىوڊ

ىعي، ٔهه دى ىوؼتى دى او ّه داؼې ٌسٌط  نې ًې زده نٝه نٝې ٚې هيته ًې د 
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نيٍاة او ىؾتوُه اورًطىي او د ده ّه ذهَ  يع ٌّٛيېع ُور ڇېّه ٗ(  ۍَهِاىوڊ) 

 .نې ُاؼت دي

 :اوس ةه د د هلان صتعه راواصيو

ُوې زراغتي َهِاىوڊي ٌّؽو ته ضعورة ىعي، زٌوډ اكتصاد !  ڇانُع صازب_ 

 .تعانتور او ُور غصعي  زراغتي وؼاًو ُه ؿو اصٌؽتالى. ع نٍغورى دىېڇ

٤عاٌع ىه اڈصه نوٌه ؼتوُغه ُه ىعي، صو زٌوډ ڇېعه ةعصه  دا ڇًاىوڍ د ٌاُا او

دهلاُان ُاىوؼتي دي، َول غٍع ًې د ٌُّو ّه اڈوىو او زراغتي ناروُو نې 

ُو د ًوه . ُوم اورًط ىى او ُه ًې هً ّه ٌاُا ّوهٌٞي ۍٞي، ُه ًې د َهِاىوڊېعېت

نه . ه ديدهلان ىه صوىې د دار٥ُه نيٍاتو راوتو ىه ٌِعلي ّيوه د ةاور وڈ ُ

 :ًوىوؼتى نػ  ىه دهلان ٗضه وّو١تي

 ٗضه اؼتفاده ُه نوې؟ ۍىه ُوې زراغتي َهِاىوڊ ېوى_ 

 د دهلان ىوٌٝى ّو١تِه ةه  دا وي؟

 ٗه؟_ 

 .ّه اڈه ىِٜ توضٌساة ورنٝي ۍىوؼتى نػ اڈ دى ٚې د ُوې زراغتي ت٥ِاىوڊ

 ....ـع، د ؽٍِو د رًتيو ٌاؿٌِوُهېًػِي، تعانتور، َع_ 

 :ؼاده ڊةه ٔواب ورنويدهلان ّه 

دا ؿٌان ٌّؽې ؽواڈي، ٌوډ د ة٥ٌاه ُه ىعو، َعًهُع او ُور !  ڇانُع صٌب_ 

 .ٌاؿٌِوُه ُه ؿو اصٌؽتالى

ىه دې ٌحال ٗضه هطؼ دا دى ٚې ّه نٌؽه نې ةاًط هع ٗوڌ ىه صْيې ّوهې او 

ان د دوى ىه ڇًاىو٤وُو ٗضه هً  ةاًط د دوى ؼوًه . َوىٌِغ ٌوكؿ ؼعه  ؼً وؽٞوو

ىوٌه ؿي او  صْو نعنُع داؼي وؽٞوو ٚې  صتعې او ٌاىوٌاة ًې د دوى ىه ٌا

 .ّوهې  او َوىٌِغ ڊوُط ؼعه ؼً وي
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 .ّه ڇًاىو٤وُو نې ةاًط د تهعاري صتعو ٌضه وٌُؽو_ ٍ

 :ازٍط

 ّه نور نې ٗه صتعې وې؟_ 

 :ٌسٍود

 .ّه نور نې نعاره نعاري وه_ 

 .ار دىد ىوٌٝي ڇًاىوڍ تهع" ّه نور نې " دوهً ڇًاىوڌ 

 :ىٌهو

 .نعاره نعاري وه_ 

دى، ٔهه ّه ىوٌٝي ڇًاىوڍ نې ًاد " نور "ىوؼتوُهى ّوهٌٞي ٚې هطؼ 

 .ؿوى، ُو ىه تهعار ٗضه  ًې ةاًط ڇڇه ونٝو

 

 :ًو ٌحال_ َ

 صو١ه ؿوه؟ ېزٌوډ ؼٌٍه د! ٥ِٗه: ازٍط

 .ؼٌتاُو ًې ڇېع صوُط رانو! هو واهلل: ٌسٍود

 ٤عٌي ُه ده؟:   ازٍط

 !ًه. ٌسٍود

 ٌسٍود ةه د نوم ٔاى وي؟!  ئـهع ونٝ

" ُٟي  او د ېّه ُوم ّ"  ؼٌتاُو " د " ٌڼې "د نِطهار د ٌِٔو ؼٌٍو اوؼٌطوُهي 

 .واًي" ًه" ّع ٔاى  " ُه 

دىته د دې ًادوُه وُه ؿوه ٚې ٌسٍود د نوم ٔاى اوؼٌطوُهى دى، صو د هؾه ىه 

 .ىهذې ٗضه ّوه ؿوو ٚې ّه نِطهار ّورې اڈه  ىعي

. وُو نې د هعې ؼٌٍې اوؼٌطوُهي ةاًط د هؾوى ّه صْيه ڊةه وؽٞووّه ڇًاىو٤

 .دا نار نٌؽې ته صوُط ور ةض٢ې او د نٌؽې ٌِعق ٌّاوڈى نوي
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ع نيٍاة او اصعالزاة غام ـهٍه ُه دي، ًوأې ېؿاًط ّو١تِه ٌّطا ؿي ٚې ڇ

 .ّه ًوې ؼٌٍې ّورې اڈه ىعي  او َول ىوؼتوُهي ُه ّعې ّوهٌٞي

، د ٌهتب نتاةوُه او ًا  هً تسلٌلي رّوټ ىٌهو،  ُو د نه ٌوډ نوٌه ٌلاىه 

ٌغو نيٍاتو او اصصالزاتو راوڈل ةه ٌِاؼب ُه وي، صو ادةې ىٌهِې ًؼٌٍه 

نيٍاة او  يٚې ُو يهؾه وصت صوُطورې رأ داؼې ُه دي، ادةې ىٌهِې

اصصالزاة وىعي، ُوًو ؼٌٍو ته ٌو وروىې او ىه ُوًو ىهذو، تصوًعوُو  او 

 .ٌو اؿِا نٝيروادوُو ؼعه 

صو ؿعط ًې دا دى ٚې د ُوًو ُوٌوُو، نيٍاتو او اصعالزاتو تع ٣ِٗ ةاًط ّه 

كوؼوُو نې د دؽو نيٍاتو او اصعالزاتو هؾه  ُوٌوُه هً وىٌهو ٚې د هعې 

 .ؼٌٍې ىوؼتوُهو ته د ّوهاوي وڈ وي

د ؿضٝو او دطې ٌوضوغاتو ّه ةٌاُوىو نې ٌلاةو نػ ّه ظتٌػي تو٤ه زٌوډ : ُ

نې راىوًٞي، دى دوٌعه صتع ُه نوي ٚې زٌوډ صتعې صالصې ؿي او  ّه صتعو

ُو نيه نيه ّه نٌؽه نې د ڇًاىو٤وُو كعع نول  او ّه . دى د صتعو وار وٌُؽي

صتعو نې د ٌلاةو ىورې ورىوېطل ظتٌػي  ده او ةاًط ّه ڇًاىو٤وُو نې ّه ّام نې 

 .وٌُول ؿي

 :ٌحال

َع د ٌضې ّه ؼٌٍ نې ُاؼت دى، ١ار ته الڈ ؿي، دى د نعاًي ٌو يازٍط ؽواڈ

 .ٌسٍود رأې او ورته واًي ٚې د ٌضې ؼٌٍ ده  ٌُوىى

دا ٌې ٔهه د ٌضې ّه ؼٌٍ نې ا٢ًى ٚې !  وه وروره، دا ٗادر ُه وًِې: ٌسٍود 

 .دا ٔاى زٌا دى

عته وې، ٌا دا ٔاى تع تا ٌضهې ٌُوىى، زه صو ٗه ٌفت ُه ېته تع اوؼه ٚ:  ازٍط

واهلل نه ! ٌُوُه صاىي دي، ٔه ةا ةا صْو نار دې نوهًٔ، نعاًه ورنوم، د ؿا ؼ

 ....ٌې د تا  ّالر ىه دې ٔاًه د٣ نې
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ّه  ظتٌػي تو٤ه ٌسٍود د ٌلاةو ىورې اوډدې صتعې ُه اوري، ٔهه دى د ازٍط 

ّه ىوٌُٝۍ دطي صتعه  غهػ اىػٍو ١هاره نوي، ىهٛع ته ًې ُه ّعًٞدې او د 

 .هؾه ّه صتع ه نې ورىوًٞي

دا ٌې ٔهه د ٌضې ّه ؼٌٍ نې ا٢ًى ٚې !  روره، دا ٗادر ُه وًِېوه و: ٌسٍود 

 . دا ٔاى زٌا دى

 د ؿا ؼٌُوُه صاىي دي، ته نوىى ؿې ٚې هيته نٌِې: ازٍط

 !ته تع ٌا ١ه ٔوان ًې! وىې: ٌسٍود

 عته وې، ٌا دا ٔاى تع تا ٌضهې ٌُوىىېته تع اوؼه ٚ: ازٍط

 !ُو ته ڈوُط ًې، ٗادر ُه وًِې: ٌسٍود

 ...ُه ًٔ، نعاًه ورنوم صو ٗه ٌفت زه: ازٍط

 !ّه صتعه ُه ّوهٌٞې: ٌسٍود

 .واهلل نه ٌې د تا  ّالر ىه دې ٔاًه د٣ نې:  ازٍط

 .عًٞه، اوس ةه ٌاىوٌه ؿې ٚې ؼٌٍ د ٚا دىېّالر ته ٌه ت: ٌسٍود

د ةٌي٥ې ّه . صو نيه نيه د ضعورة ىه ٌضې ًو ٗوڌ ةاًط اوډدې صتعې ونٝې

ٌَْ ډًعى ًا  غاىً  ُصٌست نوي او ًا هً نوم اؼتاد تو٤ه نه ًو ّه صتعه ّوه ؼ

درس تـعًر نوي،  ىه ٌِعلي ّيوه د هؾوى  ّه صتعو نې ور ىوېطل ظتٌػي ُه ده، 

دا ڇول ڇًاىو٤وُه ةاًط ّه ًوه غٍو ٌاة . صو دا ڇًاىوڍ هً د ٌاتوىو الرې ىعي

 .ؿي

 : ىهه

درې ؽوڈّه اوةه اؼتاد وَوصو، د ٌېغ ّع ؼع ا٢ًى ٤ٌالس ًې ورّورته نٝ، دوه 

 :وىېًٕې تع ؼتوُي تٌعې نٝې او صْيې صتعې ًې ّؽې وؽ
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ڇًاىو٤وُه ةاًط ىِٜ وي، ٔهه ّه  غادي ڊوُط نې ٗوڌ اوډدې صتعې ُه نوي، : ِ

ىه ةيې صوا اوډده ڇًاىو٤وُه، ىوؼتوُهى ؼتٝى نوى، ظتٌػي ُه ١هاري، د 

 .ڈينعنُع د ٌّو دٍيه ًې ىه ًاده ؤي او د نٌؽې صوُط ىه ٌٌِٕه و

 د َهؽي نعاًه ىعې؟: ازٍط

 . صْو ٌوَع راؼعه دى: ٌسٍود

 الره صاٌه ده؟: ازٍط

 . صو َوىه ُه! هو: ازٍط

عو نعنُعوُو صتعې ًو ٔاى ٌه راوڈى،ّه دې ٌاُا ٚې ڇًاىو٤وُه ېهٌ٘هيه د ڇ: ّ

د ىٌؽت ّه ةڼه ٌه ىٌهى،  ٔهه دا نار ىه ىوؼتوُهو الره ورنوي،  دوى ُه 

صو نه د ٌذتورًت ىه ٌضې . نوم نعنُع ىه صوىې را ووتهّوهٌٞي ٚې دا صتعه د 

 ّه نٌؽه نې  تع دوو زًاة نعنُعوُه ؽٞوو،  ةاًط ٗه ونٝو؟

 :ي٥هېة

ؽً ۍ ّه ًوه نٌؽه نې ٗيور نعنُعه ىعو، دوى َول ّع ّوىه ُاؼت دي او د وٚهاى

 . .ورؼعه دى

 .ًاره ىهه ٚې ؼٞ نال وٚهاىي راؽيه_ 

 .دي غه اوةه هً نٍېېد نار! هو_  

 .ـصيوُه وچ ؿول! ٗه ةه نوو_ 

 .ٌا ًې ـهع نٝى دى.  ٌه وارصعاه نٌٞه_ 

دا ؼٍه ده ٚې دا ڇًاىو٤وُه هواًي ُه رأې، ةيهې ٌضهې ىه ٌضهې وًو نٌٞي 

ٚې ٗوڌ ؼعه ُاؼت دي او د ٗه ّه اڈه صتعې نوي، صو ىه دې ؼعه ؼعه، ةٌا هً ىه 

 .ه صتعه د نوم نعنُع دهىوؼتوُهي الره ورنوي او ّه دې ُه ّوهٌٞي ٚې نوٌ

د دې ؼتوُغې د هوارى ًوه الره داده ٚې نعنُعوُه ّه صْيو صتعو نې د ًوةو 

 .ُوٌوُه واصيي
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 .ًاره ىهه ٚې ؼٞ نال وٚهاىي راؽيه_ 

 .ازٍط ر١تٌا واًي، د نارًغه اوةه هً نٍې دي_ 

 ! ٗه ةه نوو، ـصيوُه وچ ؿول! ٌسٍوده_

 .نٝىٌا ًې ـهع ! ٌه وارصعا نٌٞه! ؿعًفه_ 

نه ٗه هً ٚې ّه هع ڇًاىوڍ نې د ُوٌوُو ًادول ١ه ُه رأې ، صو ةٌا هً تع دې 

 .ؽوره  ده ٚې د ڇًاىو٤وُو  اوډد ىٌؽت وىعو او  وًوُهي  ٌاىوم ُه وي

 :ةيه الره

 .ُٟيېد ڇًاىو٤وُو ّه ٌٌِٓ نې د تصوًعوُو ورنول، نعنُعوُه راّ

 .ًاره ىهه ٚې ؼٞ نال وٚهاىي راؽيه_ 

 :و، ؼع ًې ؤؤاوه، ورو ًې ووًوٌسٍود وَوص

 .غه اوةه هً نٍې ديېازٍط ر١تٌا واًي، د نار_

ؽېطه، ٌسٍود ته ًې ٌش ور ېٝه ورته واېؿعًؿ ٌضاٌش والڈې رؿلې  ته ونتو، ڊ

 :واڈاوه

 . .ٗه ةه نوو؟ ـصيوُه وچ ؿول_ 

 .ٞه، ٌا ًې ـهع نٝىېٌه وارصعا ن_ 

 .او ًا هً ُورې الرې
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 .ِواًان د ُاول ٌحال راوڈمېة ةٌا ةه د

اته _ نتاب اوه. ِواًان د ـعاُؽوي  ىٌهوال وًهتور هو٤و ٌـهور ُاول دىېة

ٌا دوه ٔيه ىوؼتى ، دواڈه ٔيه ٌې صوُط تعې اصٌؽتى، ورته . ؼوه ٌضه ىعي

صِطىي ٌې دي، ڊڈوىى ًې ًً او د اتيؽٍې ٌّٝۍ ـعاُؽه ًې ؼتع٤وته راته 

ٍطې ُاول ٗضه دوڈ ؿوى ـيً ونوة، ُه ًې صو نيه ٌې ٚې ىه ه. دروىې ده

وڊڈوىً، ُه ًې صِطا راوؼته او ُه ٌې هً هؾه صوُط ّهې وٌوُط ٚې د نتاب ىه 

 .ىوؼتيو ٌې اصٌؽتى و

د ُاول او ىِٜې نٌؽې د ىوؼتيو ّع ٌهال هع ٗوڌ ىه صْو دًط او تصور ؼعه ؼً 

ىه تصور ؼعه وُهو ود ـيً تصوًع د ـيً دوڈ. صو ـيً داؼې ُه دى. تصوًع دوڈوي

ّه ةيه ٌاُا، د ـيً تصوًع د ًوه ًا ٗوٌسطودو نؽاُو د ذهَ . ؼً دوڈًٞي

نوي او د ـيً  يدوى ىه صْيه دًطه ُاول او ًا هً ىِٜه نٌؽه تصوًع. ٌسصول دى

ىوؼتوُهى ىه هعې دٍيې ٗضه . يصو ىوؼتو داؼي ُه د.  ّه ةڼه ًې ّه ُورو وًِي

دوى هؾه تصوًعوُه . ْو دًطه دوڈويعه ىه صېصْو تصوًع اصيي، د نعنُعوُو ٗ

 .ّه صْو ذهَ نې ڊوُطي نوي، ٚې ىٌهوال اؿاره ورته نٝې وي

وزىه ېڊان واىٟان ًو ة. ُوٌٌٞي" ڊان واىٟان" ِواًان د نتاب ٌعنغي نعنُع ېد ة

نې ًې ىه ُاُواًي ٗضه ًوه ڇوڇۍ ؽال  ۍّه ٔواُ. عه ىعيېةطر٥ُه ٗ. اُؽان دى

ٌودې تع ىه ور ناىه كٌط ّعې صٌٟي، صود ةِط ّوىٌػ ًې ٌُؽې او ٗي. نٝې ده

كاضي د اتو نيوُو ةِط ورته . دوهً ٔو ٌُول نٌٞي. ّوره نېطو ٌضهې ت٢تي

دأو ٌسهٍه ؿو . ٢ې ه٘ه نويېّه ؿْٞم نال ةٌا ىه زُطان ٗضه د ت. اوروي

 .ناىه كٌط ورته ىٌهي
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 .ؿو ناىه ةِط، ًوه وٚه ڇوڇۍ

ؽو ورته واًي، . َوىِه ًې ُه ٌِي. ٔي ىه ؿو نيَ ةِط وروؼته ًوه ١ار ٤وَي ته

ُه ّه ٌؽاّعصاُه نې ٔاى ورته ٌّطا نٌٞي او ُه هً . هعٗوڌ نعنه ورُه نوي

 .ٗوڌ ڇوڇۍ ورنوي

د ؿْې د . ًضِې ًې اصيي. ةاران ّه ؿطة اوري. ؿْه ّعې رأې. ىه ١اره ؤي

د  ته وروؼته ېعوىو ىْاره د ًوې ؽوُٜۍ ّه ڇڇه نې ًوه ؽار ته ُِؤي، صو ؿېت

ؼْى ًې ىه هؾه . ًې ؼتع٤و ته درًٞي ۍد ؼْي ؽُه نهع. طا اوريېًوه ؼْي ؽع

 (ؾٌنـ)ّادري. وروڈي هًوې نيٌؽا ته ِّا. ةيه ٚاره ُه ىعي. ٔاًه ّؽې اصيي

غغة ًې نوي، ڇوڇى ورته ډدې او د صوب ّع ٌهال تع َوىو  ،ٌهعةاُه اُؽان وي

ت٢تي، . ٗضه هً ؽال نوي صو ڊان واىٟان ىه نيٌؽا. ُوې روداًي ورةاُطې اٚوي

. عته نيٌؽا ته راوىيېد ّوىٌؽو ؿم ّعې رأي، ٌُؽې ًې او د ؽال ّه تور ًې ة

ؼعه ّوىٌؽو ته واًي ٚې ؼٝي ؽال ُه ده نٝې،  ةيهې ده  ۍّه زٌعاُ ّادريصو  

وًې ّيورې او ىه  ٚېؿٍػطاُوُه  ٌعؼته ورؼعه نٝې،  يّه صْيه ٗيور ُلعه ً

 .ٗضه صالص ؿي ۍوزىېة

دى ّه ًوه داؼې اُؽان ةطىٌٞي . ڊاڈي او توةه وةاؼي. واىٟان ٥ِٔيه ته ٔېڊان 

 .ٚې د ڊوُط تع ّاًه ىه ُورو ؼعه ٌعؼته نوي

تانه، زڈور، ېد ُاول د ىوؼتيو ّع ٌهال ٌې ىه ڊان واىٟان ٗضه د ًوه دؽور، ة

دى ٌې د نتاب د تصوًع ّه ٌعؼته، ّه . ارام او ٌهعةان اُؽان تصوًع واصٌؽت

نې إُور نٝ، صو نيه ٚې ٌې ـيً ونوة،  ڊان واىٟان هؾه ٗوڌ ُه  صْو ذهَ

ت ًې زٌا د ـهع ١عه او ظاهعي دوڈېٗ. وٚې تع دې دٌه  ٌې ّه ذهَ نې ُاؼت و

عه درىوده او ېُه ًې هؾه ٗ. دى  ىه وُې ٌٍَ او نٍغورى ١هارېطه. صالؼ وصوة

 .تاني ٚې ٌا ًې ىه نتاب ٗضه تصوًع اصٌؽتى وېُه هً دؽارة او ة



 رأئ نٌؽه وىٌهو  

 

www.Larawbar.com                    54 
 

ُه ٌې ورؼعه وڊڈل او ُه  هً  ٌهعةاُه . زه د ـيً تع ّاًه ىه هؾه ؼعه ٌي٥عى ُه ؿوم

 .ؽېطېراته وا

صو اوس ًې هً . ِواًان هؾه ٌهال ىٌهو ؿوى ٚې ُه تيوًغًون و او ُه هً ؼٌٍِاېة

دا ٔهه ٚې د نتاب هعه دٍيه ّه . ةٌا ةٌا ًې ىوىي او صوُط تعې اصيي. صيم ىوىي

د . وي، ىه صْيه دًطه ورته ٤وري او صْو تصوًع تعې اصييصْو ذهَ نې ؼعه اڈ

١و نٌؽو او ُاوىوُو دادو هٍطا دى ٚې تع اوؼه ال ّه ٌٌيٌوُوُو ىوؼتوُهي 

ىعي، هع نال ّه ُٝۍ نې ّه ٌيٌوُوُو َونه ُاوىوُه او د ىِٜو نٌؽو َوى٥ې 

 .ٚاٌّٞي، ١ه ةازار ىعي او صيم ًې ّه ٌٌِه ىوىي

ّه . ٌؽه نې  د ُورو اڈصوُو تع ٣ِٗ، تصوًع ضعوري دىّه ُاول او ًا هً ىِٜه ن

هع . دٍيونې ةاًط دوٌعه زور وي ٚې د ىوؼتوُهي ّه ذهَ نې زعنت ٌّطا نٝي

 .ٗه ڊوُطي ؿي او د ؼتع٤و ٌضې ته ًې ودروي

، ّه ىوؼتوُهو ًې  يع٥ُه تصوًعوُه وىعي، ٗه ٚې ٌو ىٌهيېنه ىٌهِه صام او ة

زڈه ًې ٌُؽي، ىٌهيې . طل، ُه ًې ىوىيېې وُه ىنيه ٚې  ٌو ورةاُط. طىىېُه ؿو ى

 .ه ډدې او دوهً ٔو ُه ورته ٤وريتنٌؽه ًوې صواُ

ُو نه ؽواڈى ٚې نٌؽه ٌو ىوؼتوُهي وىعي، د نٌؽه ىٌهِې د ُورو اڈصوُو تع 

صو نٌؽې او ُاوىوُه ٥ِٗه تصوًعي نوالى  ،ئع ّام ونٝې٣ِٗ، تصوًع ته هً ڇ

 ؿو؟

 .عًسي ةڼه ىعيعو نٌؽو تصوًعوُه تـېزٌوډ د ڇ

 :وىٌهو ېؿاًط داؼ ،نه ّه نٌؽه نې د ًوې نوَې تصوًع ورنوو ،ٌحال

د نوَې ّه . هواره وهۍ ّع ؽوىي ؼعه ؽاى. ؼٌَْ دًواىوُه ًې ىعل. وڈه نوَه وه

غ ّع ؼع ىه اوةو ڇڌ د٣ او ًو ېد ٌ. هتعؼتع٤ونېطغ ېٌٌِٓ نې ًو وڈونى ٌ

د ؼاغت تع ٣ِٗ . أوڈُط ووال ًو ىوى ؼاغت رېّه ٌضاٌش د. ٤ٌالس ا٢ًي ول
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نٝنۍ ته ٌضاٌش ّع ًوه نٍ ًو . طه ٚې صٝه ّعده ّعې ٔوڈُطه وهېنٝنۍ ١هار

 ...ؼٝى ّعوة و

زعنت ُه ىعي، ىوؼتوُهى ڊوُطى تصوًع ُه ؿي . دې ته ٌٝ تصوًع وًالى ؿو

عه ُه ؿي ّاتې نٌطاى او ېدا ةې زعنته تصوًع ّه ذهَ نې تع ڇ. تعې اصٌؽتالى

 .ىه ىوؼتيو صوُط ُه اصييىوؼتوُهى د نٌؽې 

غ، ىه اوةو ڇڌ د٣، ېؼاغت، نٝنۍ، ّعده، ؽاىۍ، ٌ. ّه نوَه نې هع ٗه دي

 ...٤ٌالس، نٍ، اُؽان

نه ّه نٌؽه نې دا َول د ضعورة ىه ٌضې راوڈو او اؼتفاده تعې ونٝو، نٌؽه 

 .ّضْيه تصوًعي نوي

 .د نوَې هٍطا تصوًع ىه ؼعه ورنوو او هع ٗه ّه زعنت راوىو

ز٣ُ وؿع٥ُېط، ؼٝي ؼتع٤ې رڼې نٝې، و١ورېط، د نٍ ىه ؼْع٥ُوُو  د ؼاغت

د نٝنۍ ّيه ىه دًوال ؼعه . ؼٝى نېِاؼت، نٝپ ؿو. ٗضه ؽِذا ّورته ؿوه

غ ىه ؼعه د٣ ور ّورته ېؼٝي د ٌ. وى٥ېطه، ةاد ّه صٝه ّعده نې ؼعه راَول ؿو

 ...نٝ، ٤ٌالس ىه رڼو اوةو ڇڌ ؿو

ه نې د ٌودوده ؿٌاُو ّه اڈه تـعًر ور ُه ّه دې ٌحال نې ٌو د نوَې او ّه نوَ

دا ٌو وُه وًو . نٝه، هع ٗه ٌو ّه زعنت راوؼتو، ؽٞ ٌو ورنٝ او ڊوُطي ٌو نٝل

ُه، ؼٝى ٌو تٞى نٝ، د٣ او ٤ٌالس . غ ّع ؼع د٣ او ٤ٌالس ا٢ًى وېٚې د ٌ

 .ته ّه صْيه ضعورة ٌّطا ؿو، ّه زعنت راؽيو

دې ته د ڊوُطي تصوًع ُوم . ًعزعنت ّه صْيه تصوًع ٌّطا نوي، ڊوُطى تصو

 .ورنوالى ؿو

او هع ٗه ته د  ئٚې نٌؽه تصوًعي ؿي، ّه هع ٗه نې زعنت ٌّطا نٝ ئنه ؽواڈ

ان نه ؽعه ته زعنت ُه ؿئ ورنوالى، د ؽعه ّع ؼع .  ئضعورة ّه ؼتع٤ه و٤ور
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ىه ؼٌِْو ورېٕو د ؽعه تورې ٗونې راوةاؼئ، ورًٕو ته . ورېٕې راٌَُې نٝئ

 .ع ّضْيه زعنت ٌّطا نوى او ڊوُطى ١هاريزعنت ورنٝئ، ؽ

 !د تصوًع ّه اڈه ةيه صتعه

ّغه ًې . عو نٌؽو نې ١اًؽته ُذيۍ تورې، ؽُې ةاداٌي ؼتع٤ې ىعيېزٌوډ ّه ڇ

 .وڈه صوىه ىعي او  ؼٌَْ ٌش. وي ۍع ُعېد كيً ّه ٗ

 هد  ٚا ٚې ّه ىوٌٝي ٔو دې  تـتٌ.دا، ىه ١اًؽت ٗضه زٌوډ صْو تصوًع ُه دى

دا تصوًع ًې د صْو  ـهع ّه ٌعؼته ٌّطا . ته ّام ؿوى، توره ًې نٝېاو تصوًع 

نٝې او صْو نٍال ًې دى، صو ٌِٔي  ُور ىٌهواالن هٍطا تصوًع ناّي نوي، 

ٔهه دوى د ١اًؽت ّه اڈه ّه ىوٌٝى ٔو هٍطا تصوًع ىوؼتيى ، ّعته ىه دې ٚې 

ةٌا ةٌا ّه  ـهع ونٝي او صْو ذهَ ّه نار واٚوي، تٌاره ٤وىه ًې ٌّطا نٝې او

 .ع ُعى ّغه تعؼٌٍويېصْيو ىٌهِو نې هٍطا ةاداٌي ؼتع٤ې او د كيً ّه ٗ

ؼٍه ده ٚې تورې ةاداٌي ؼتع٤ې او ُعۍ ّغه د ١اًؽت تصوًع دى، صو ًوأې 

ًو تصوًع، ُه دا ٚې د ـورٌول ّه ؼتع٤ه ورته و٤ورو او د  نٌؽې هعه ١اًؽته 

 .ُذيۍ هٍطا ًو تصوًع وىعي

ٚا ته ةه توري ةاداٌي ؼتع٤ې صوُط ورنوي، ٚاته هً . ١اًؽت تػعًؿ ُه ىعي

 .ؿِې او ةو ته صٝى

ؼٌِْه ٌٗعه  ١ه ى٥ٌٞي او ُورو ته ةه ؽًِ ر٥ُى ٌش صوُط  ةهد ٌِٔو ّه ؼتع٤و 

 .ورنوي

صو زٌوډ ٌِٔو ىٌهواالُو ٚې ّه ىوٌٝى ٔو ّه نوٌه نٌؽه نې ةاداٌي ؼتع٤ې 

 ،١اًؽت ؼٍتول ًې ٤ڼيياو ؼٌَْ ٌش ىٌطىى ، ّه ذهَ نې ًې زم ؿوى او د 

، ؿاًط ُه تورې يو ېصو نه ًې ّه واكػي ڊوُط نې  ّه نوٌه ُذيۍ ٌٌِه راؽي

 .ةاداٌي ؼتع٤ي وىعي او ُه هً د كيً ؽوُطې ُعى ّغه
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ىعي، هع ٗوڌ ١اًؽت ته ىه صْيه دًطه  توٌّعاُؽاُان ٌضتيؿ دي، ذوكوُه 

نه ٌٚعې ّه  ىه هٍطې اٌيه ةاًط ىه ١اًؽت ٗضه صْو تصوًع وىعو او. ٤وري

نٌؽه نې د نوٌې ُذيۍ ىه ١اًؽت ٗضه تصوًع ورنوو، هؾه تصوًع ةاًط 

 .ورنٝو ٚې ىٌهوال ًې ّه صْيه ىه ١اًؽت ٗضه ىعي

ّه دې تو٤ه ةه تصوًع ُوى ؿي او  د نعنُعوُو ٌٗعې ةه ٌو ىه صْيه دًطه إُور 

و تصوًعوُه  وىعي، تهعار ةه ُه وي ا ينٌؽه ةه ٌو ُوى ر٣ُ او ُو. نٝې وي

 .زٌوډ د صْو ذهَ ٌسصول ةه ١هاري

صٌُه ًې ؽُه وي او . عه ىعيېعو نٌؽو نې ظاىً نعنُع ةطر٥ُه ٗېزٌوډ ّه ڇ

 دې دوڈې ،ةةعغهػ د نٌؽې كهعٌان ٌو ةٌا ّه ١اًؽت نې . ؿوُٜې ًې ّيِې

 .او د دٌُا َوىه ١هال ًې ّه ودود نې راَوىه وي ٢ٗتٌَهعةاُه ؿضصٌت 

ې نؽان ؿته ٚې ّه ظاهعه ١هيى دوڈ١ت ىعي، ع داؼېصو ّه واكػي ڊوُط نې ڇ

 .صو ةاظَ ًې ىه نعنې ڇڌ وي

زٌوډ زًاتعو ىٌهواالُو  ٚې ّه ىوٌٝي ٔو ّه نوٌه نٌؽه نې ظاىً اُؽان  

. ةطر٥ُه ىٌطىى ، ١اًؽت ُه ؿي ورنوىى، زال دا ٚې واكػي ڊوُط ةو ٗه دى

او دِاًت  ع ١اًؽته صيم ّه ظيًېعى ةطر٥ُې ٌٗعې ٌهعةاُه زڈوُه ىعي او ڇېڇ

 .نې د ٌحال ّه تو٤ه ًادًٞي

نه واكػٌتوُه درڌ نٝو او ّه ىٌهِه نې د صْو ذهَ ّه ٌٍ تصوًعوُه دوڈ نٝو، 

وىعي او صْو  توٌّع ُو ىٌهيې نٌؽه ةه ٌو د ُورو ىٌهواالُو ىه نٌؽو ٗضه

 .ُو١ت ةه ٌو وي

َول اُؽاُان دوې ؼتع٤ې ىعي، درېٌٍه ُه ؿو ورنوالى، صو ّه ًوه ؼتع٤ه نې 

نه زٌوډ د ًوه نعنُع ىه ّغې . هٍطا ٤و ُوى تصوًع دى. ًې ٤و ٌّطانوالى ؿو

اًا ! ٗضه و٢ًته راوتيي وي او ًا ًې ّع تِطي د ناىطاُى داغ وي، ُو ٗه صتعه ده

 عې ُه وًِو؟ېّه واكػي ڊوُط نې دار٥ُه ٗ
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عې ىعې، هٍاؽه ېٗ ةېالةېيېدي،  ر٥ُار٣ُاُؽاُان . ؼضته ُه ده ،ـهع ونٝئ

 .ًع نٝئ ٚې تاؼو ًې ّه ورِٔي ڊوُط نې وًِئعې تصوېٗ

ىه هؾه ٚا  يد صوىو ٗاٗهي وي، هٍطا ٗاٗه يّه ُّي نې ةاًط د دهلان ّع تِط

 .ؼعه ١ه ُه ١هاري ٚې ّه ٌػتطىه هوا نې ؼٌوري ته ُاؼت دى

ّه . ٌِذى ٌُوىى ٌٚعؽۍ رأي، ّه صوىه نې ًې . ّه وُه نې د ٌعؽۍ ٔاىه ده

صوىه ورته صالصوي، ٌعؽۍ دصْو ةٛي ّه  ،يةٛى ٚوڼٌٞ ۍٔاىه نې د ٌعؽ

 .صوىه نې ٌِٚذۍ ور اٚوي

دا تصوًع دى، صو ڊور تصوًع ُه ؿو ورته وًيى، ّه ىوؼتوُهي هؾه ٗه ُه وًِو 

عو ىوؼتوُهو ّه واكػي ڊوُط نې دا صسِه ىٌطىې ېٚې دوى ته ُوى وي، ؿاًط ڇ

وي ّام  عو نؽاُو ُهېوې ٚې ٌعؽۍ ٥ِٗه صْو ةٛى ٌٝوي، صو دې ته ةه د ڇ

 .ٝه ّعده ١هارېېؿوى ٚې د ٌعؽى د ةٛې د صوىې ؿاوصوا ڊ

 :وىٌهئ

ٝه ّعده ١هاره ېنيه ٚې د ٌعؽۍ ةٛي صوىه ّعاٌُؽته، تع صوىې ًې را٤عٔېطىې ڊ

 .ؿوه

دا ڇول ةارًهٌو ته ّام، د نٌؽې د تصوًعي نېطو الٌو ٤عٔي او ّه ىوؼتوُهو 

وًعوُه ٚې تع دې دٌه ًې ، داؼې تص.ى ؿوىُوي او ّه زڈه ّورې تصوًعوُه ىٌط

 .ّام ُه وي ور او١تى

عو ىٌطىې وې، صو نً نؽان ةه دې ته ٌتوده ؿوې وي ېد ٤الب د ٤و ّاڼه ةه ڇ

 .ع دي، هٍطا واڈه ر٤وُه، ُوى تصوًع دىېٚې ّه ّاڼه نې واڈه واڈه ر٤وُه ت

 :ًو ةو ٌحال

 نې ٌې ًوه ٌعدنۍ وٌوُطىه، ُوې وه، نيه ٚې ٌې ىٍع ته ّهې ّه ىوًواىي

ازؽاس راوىوېط ىهه ّه رڼو اوةو نې ٌې ٚې . ونتو، دٌُا ٌې ّهې وىېطه
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وا ٌې ڈوىه، ؿٌَ اؼٍان ٌې وىٌط، ؽعوُه دوڈ ؿول، . ؼتع٤ه ىوٗه نٝې وي

 ...طىهېالُطې ؿِه د١ته ٔي

عې ٌعدنۍ ّه صاورو رؽٝوىې وې، صو دې َهي ته ٌې ېّه  وڈنتوب نې ٌې ڇ

 .ٌُوىېّام ُه و ؿوى، هٌ٘هيه ٌې ىٍع ته ُه وې 

تصوًعوُه ّهې ٌوُطىى ؿو، صو ًو ٗه ّام  يدا د ٌُا د ٌعدنۍ ؽوُطې ده، ُو

 .ؽواڈي

د نٌؽې د ٌوضوع، هطؼ،  ":تع دې دٌه ٌو د نٌؽه ىٌهِې ّه ٌِٔو اڈصوُو 

" ُوم، د نٌؽې  ٌّو، ٌٌِٓ ، ّاى، تيوؼې ، نعنُعوُو، ڊةې، ڇًاىوڍ او تصوًع

ٌوضوغاة ٌو ال هً ّه ذهَ نې ١ه  يد دې ىْاره ٚې ًاد ؿو. ّه اڈه  صتعې ونٝې

 .ّاصه ؿي، دا َول ةه  ّه ًوه نٌؽه نې ّه غٍيي تو٤ه و ١ٌو

دا نٌؽه ؿاًط ٌِٔې . اُتضاب ؿوې نٌؽه ٌې دوه ناىه ٌضهې  ىٌهيې وه

٥ٌٍُٝتٌاوې وىعي، صو زٌوډ هطؼ دا دى ٚې د نٌؽه  ىٌهِې ّه اڈه وّوهٌٞو 

واصيو  ّه ٌِٔو هؾو ةعصو ةه ًې اود نٌؽې ٌِٔې اڈصوُه  د ٍُوُې ّه تو٤ه را

ّه ّاى نې ةه  َوىه نٌؽه  ّه . طىي ًوېىِٜې صتعې ونٝو ٚې تع دې دٌه ّعې ؽٞ

 .ةـْٝه تو٤ه وىوىو

 .ىوٌٝى ةه د نٌؽې د ُوم ّه اڈه وؽًٞٞو

 

 دِاًت

نٌؽه دِاًت ُوٌٌٞي،  هواًي ُوم ٌو ُه دى َانيى، نيه ٚې  َوىه نٌؽه وىوىئ 

ةو دا ٚې ُوم ٌضهې ىه ٌضهې د . رې تٝىى ُوم دىّوه ةه ؿئ ٚې ّه نٌؽې ّو

نٌؽې ٌستوا ُه راؼْٝي، ًوأې دوٌعه ّوهٌطاى ؿو ٚې ّه نٌؽه نې ةه ًو 

 عته؟ېدِاًت ٢ٌٌّٞي، صو ٌػيوٌه ُه ده ٚې ٥ِٗه دِاًت؟ وىي، د ٗه ىْاره او ٚ
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تيوؼه ىعي او ىوؼتوُهى دې ته . دا ُوم ّه صْيه د تذارتي اغالن ؽوُطې دى

 .نٌؽه وىوىي او ّه ٌوضوع ّوه ؿيه٘وي ٚې 

 . ًو ٗه غٍوٌي دى.  صو ّه دې ُوم نې ًوه ؼتوُغه ؿته

 

 :د نٌؽې ٌّو او تيوؼه

 :د نٌؽې ىوٌٝى ةعصه را اصيو

دروازې .  طېط او ودرېدؼهار ّه صٝه نې د ّوىٌؽو ًو ٌوَع ىِٜ راتاو ؿو، و١و

هو الر صالصې ؿوې، غؽهعي ةوَوُه تع ٥ِ١عو واورو ٍّ نٝل، والڈو صي

هيم ًوه ّوخ دًوال ته .  ورنٝه او غؽهع تع ًوه ٗوارىػ نيَ هيم را تاو ؿول

وىي ى٥وىې وو، ؼع ًې نٌڼ ىور ته ٔوڈُط و او ّع تورو ٤اڈ٤وتي و٢ًتو ًې  

 .ُعۍ ّعصه ّعته وه

ًو غؽهع ّع ٌال نٝوپ ؿو، د هيم ّع ؼٌِْه ؽاڈه ًې ٤وتې نې٢ودې، صْيو 

 .ٔيه ًې ّه ٌِفي ةڼه ؼع ؤؤاوهٌي٥عو ته ًې ونتو او دوه درې 

وىې ېعې ًې ُېٚوّه ٚوّتٌا وه، والڈو صيهو ِّٜ نوَوُه اؽوؼتي وو، ٗ

 .طىې او ىه صوىو ٗضه ًې ٌٝه تاووُه ّورته نېطلې١هار

 :ًوه غؽهع وّو١تو

 ٗوڌ ًې ٌُّٟى؟_

 .د صيهو ٔواب ٌِفي و

نيم  غؽهع صْيو ٌي٥عو ته اؿاره ونٝه، دوى َوّهوُه ؽاڈو ته واٚول، وچ

 .دؽط ًې ىه واورې ّورته نٝ او د ٌوَع ّه ةاڇۍ نې ًې تعّال ّعې وؽوڈاوه

ته وروؼته ٌوَع ّاصه ؼٝڌ ته  وصوة، صيم هً ّه صْيو ناروُو ّؽې الڈل، ېؿ

صو ّه واوره نې د ًوٚا د ُاؼتې ٔاى ، ُٞدې ٤ڼ ّيوُه او د ٌوَع ىِٜه راتاو 

 .ؿوې  ىٌهه ال ١هارېطىه
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*        *       * 

 ٗو نع١و ٌو ّه ذهَ نې نوٌې ّو١تِې راو٤عٔوىې؟ دې

 هيم ٗوڌ و؟

 وىې ّه ؼاڈه ڊٌې نې د ةاُطې ّاتې ؿوى و؟

 وڊالى و؟ ۍًضِ! ّه ر١تٌا

 نورُۍ ًې درىوده؟

 ٟاُط؟ېد ؼٌٍې صيهو وىې ُه ّ

 دىته ًې ٗه نول؟

 ٌور او ّالر ةه ًې ٥ِٗه ٌّطا نٝې؟

 طا ؿي؟ه د ٌٝه زوى ّه ىٌطو ٗه ڇول ازؽاس ٌّةهؾوى ته 

 .او ُورې ّو١تِې

دى هؾه وصت . ىوؼتوُهى ؽواڈي ٚې د دؽو ّو١تِو ٔواةوُه تع الؼه نٝي

 .ّوهٌطاى ؿي ٚې نٌؽه تع ّاًه وىوىي

ٚې د ىوؼتوُهي  ،نٌؽه ىه داؼې ٔاًه ٌّو  نٝئ ددې هطؼ دتعالؼه نوىو ىْاره

 .ّه ذهَ نې ّو١تِې را والڈې نٝي

دا ُه دي وًو ؿوي ٚې ٗوارىػ . ؿوېدىته نٌؽه ىه وو ُه وو ٗضه ُه ده ٌّو 

٥ِٗه را ىوى ؿو او ٥ِٗه تع . ناىه ٌضهې هٍطې ٌاؿوم ُٝۍ ته ؼتع٤ي وؽٝوىې

. طهېنٌؽه ّه ًوه صواؿٌِوُهي تصوًع ٌّو ؿو. ّورې را ورؼېط ۍٗوارىػ نيِ

ىوؼتوُهى ّه ظتٌػي تو٤ه ؽواڈې ّطې ّوه ؿي ٚې . ٗوارىػ نيَ هيم ٌٝ دى

ٗه ٚې ىوؼتوُهي ته َهان ورنوي، د هؾه ّه ذهَ نې  هع هؾه ،وىي؟ ّه ةيه ٌاُا

ّو١تِي  را والڈوي او ىه نـٍهؾ ؼعه ًې ٌضاٌش نوي، هؾه د نٌؽې ّه ٌّو 

 .نې راوڈل ؿوًطي
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ىوؼتوُهى اڈ . هٍطې نـٍهؾ او ّو١تِو د نٌؽې ىوؼتيو ته الره هواره نٝېطه

ّه اڈه  ياتيوُهاو د ر يىوٌاة تع الؼه نٝاع ڊوُط ّه اڈه ٌېدى ٚې د دې هيم د ت

 .دى ةه ضعور نٌؽه ىوىي. ًې ّوه ؿي
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نٌؽه اوډده ده، نه ّه دې ٌحال نې َوىه نٌؽه را واصيو، ىه ًوې صوا ةه اصيې 

راُه ّاتې ؿي، ىه ةو ىوري ةه ّه ّاى نې د ( د نٌؽې ٌٌِٓ او تيوؼه ) ٌوضوع 

ې ّه ٌّو ّؽې د نٌؽې د ضوُطه نٝي، ُو ٔهه د نٌؽېَوىې نٌؽې ىوؼتو ة

 :دوهٍى ةعصې ىِٜه ةعصه  د ٌحال ّه تو٤ه راوڈو

ًوه دوؼٌه راّورته نٝه، ّاڼه ًې واڈوىه، غطىي ظب د ( ب ) د ّوىٌؽو ٗارُوال 

هيم ًٌِٝه ظتٌػي ١ودىې وه، ىٌهيي ًې و ٚې د ًضِى ىه الؼه ٌٝ ؿوى دى، د 

د ُه ٌّطانېطو ّه صاظع د  دعم او دِاًت نوٌه ٢ُه ًې ُه ده ٌوُطىې او د صْيواُو

 .١ار ّه غٍوٌي هطًعه نې صاورې ّعې واڈول ؿوې

عته ّعٗونۍ نېِاؼت، ېٗارُوال والڈ ؿو، دوؼٌه ًې ّه اىٍارۍ نې نې٢وده، ة

٢ې ةَُ ًې ت٥ٌِه نٝه، ىه ز٣ُ ؼعه ًو وچ، نيم ؼٝى ّه  وره  ېغ ّع ؼع اېد ٌ

 :ٝه ًې ووًوٌط، ةه  ةېنې ودر

 !صازب

ٗارُوال د ٌېغ ىه ؼعه ًوه . ت، ؼٝى ّه ٌِٜه ىه دـتعه ووةٗارُوال ٚاى وؽو١

عته ّع ٌېغ ېع ڊر ًې ةېةيه دوؼٌه راّورته نٝه، ٗو ّاڼې ًې واڈوىې، صو ڇ

ؽت، صْيه ّهه نهعۍ ًې و٤عوىه، رًٍوټ ته ېنې٢وده، ًو اوډد ارډٌى ًې و

ٗو  ًې الس نٝ، د تيوًغًون ٚاًِيوُه ًې واڈول، ّه ًوه نې نارتون و، ّه ةو نې

ٗارُوال . ٌؽتو ُذوُو ٤ٜا نوىه او درًً ٚاًِو هً ًو تود ؼٌاؼي ةسث صْعاوه

 .عته دوهٍه ةُِه ٥ٌَِه نٝه،  د تيوًغًون ّع ّعده د ُذوُو ٤ٜا راؽيهېة

ب ته  الس نٝ، ٌتاًو ېدا وصت ًې ٌوةاًو وؿع٥ُېط، ٗارُوال د صْيې نورتۍ د

 :ًې ؽوډ ته وٌُو، ورو ًې ووًو

 (ب)رُوال  ٌهعةاُي ونٝئ، ٗا_
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 :ىه ٌلاةو ىوري ىٝزاُطه ؽٞ واورېطل ؿو

 .ًوه ٌهٍه صتعه درته ىعم_

 .اٌع نوئ_

 .ُۍ ٌضهې ؼٌٍِا ته ُٞدې ًوىٌؽو ًو ٌٝى وٌوُطوًوه او_

 :ٗارُوال ّه ةٌٝه ووًو

 .ًو هيم ًضِى وڊالى و! هو_

 :ّه تٌيفون نې َوصى واورېطل ؿو، وروؼته ٌلاةو ىوري ووًو

 .، صو تع ؿا ًې ًو ىوى دِاًت ٍّ  دىوواڊه ۍّه ظاهعه ًضِ_

 :ٗارُوال ّه ةٌٝه وّو١تو

 تاؼو ٗوڌ ًاؼت؟ ىه نوم ٔاًه صتعې نوى؟_

 .تيٌفون كعع ؿو

دا ةعصه ُوره هً ّؽې ؽغًطىې ده، صو ـهع نوم ٚې د ةسث ىْاره ةه  هٍطوٌعه ةػ 

ٗارُوال ّه . طهېغادي ڊوُطه ٌّو ؿو يدوهٍه صسِه د ًوه ٗارُوال ىه ورِٔ. وي

دوؼٌه را اصيي، ّه ةې تفاوتى ؼعه د غطىي ظب ىه صوا د هيم د . ـتع نې دىد

صو د . عته ّه اىٍارۍ نې ډديېًٌِٝي رّوټ ىوىي او دوؼٌه ّه ؼٝه ؼٌِه ة

دى ؽواڈى ٚې ّو١تِې ًې ٔواب . ىوؼتوُهي د ّو١تِو ٔواةوُه ال ّاتې دي

 .ؿي، ٔهه اڈ دى ٚې د نٌؽې ىوؼتيو ته دوام ورنٝي

دا تيٌفون هً ٗارُوال او هً ّه صْيه . وال ته  تيٌفون رأيُاٗاّه ٗارُ

دوى ىه ٌلاةو ىوري ٗضه هؾه ٗه اوري ٚې تع دې . ىوؼتوُهي ته َهان ورنوي

 .دٌه  ًې ّه اڈه ـهع ُه و نٝى

هؾه دا ٚى د هيم د ًٌِٝې غيت ةه . ًوه صتعه رو١اُه نٝه ينه ٗه هً ٌلاةو ىور

م دِاًت دى ٚې هيم ًې ىه اٌيه ؿْه ّه هؾه نوٚې صو ّو١تِه دا ده، . ٗه و

 عه نٝې؟ېواورو نې ت
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نه ىوؼتوُهي د صْيې ًوې ّو١تِې ٔواب . دىته تيوؼه ُوره هً ٌّاوڈې ؿوه

، صو ّه ٌلاةو نې ىوٌوُط او ّه دې ّوه ؿو ٚې د ٌاؿوم د ًٌِٝې غيت ةو ٗه د

 .هٍطې  ٔواب، د هؾه ّه ذهَ نې ُورې ّو١تِې راوالڈې نٝې

 ت دى؟دا  نوم دِاً

 ؟ؿوىد ٚا ىضوا او ٥ِٗه تع ؼعه 

 .د دِاًت ًې ىه دې ؼعه ٗه ٚې ٌاؿوم  ىه واورو ڇنه ؼٝه ؿْه نې ّاتې ؿي

 .او ُورې ّو١تِې

ّه دې تو٤ه ىوؼتوُهى تع ّضوا . ّه تيوؼه نې تيوؼه رإٌٌِته ؿوه! ّه ةيه ٌاُا

ى ًې ع د نٌؽې ىه ىوؼتيو ؼعه زڈه تٝي، د هؾه ًوه ّو١تِه ٔواةٌٞي صو ٔاېڇ

 .دى اڈ دى ٚې نٌؽه تع ّاًه وىوىي. ّو١تِي ٌُؽي ُوېٗو

د نٌؽې ٌٌِٓ ُورې ّو١تِې هً ٌّطا نوي ٚې د َوىې نٌؽې ّه ىوؼتيو نې ةه 

 .رو١اُه ؿي

 

 د نٌؽې ّاى

 

 :ّه صـهه ووًو( ب ) ٗارُوال 

 .اكعار ونه، تا هؾه هيم ته الس ور اٚوىى و_

 :تو، ؿوُٜې ًې وصؤېطېهوَيي ؼعې الڈې تو نٝې، ٗارُوال ته ًې ون

 .نٝې يُه، ٌا هٌٖ ُه د_

 :ٗارُوال تع ٤عًَ وٌُو، ورو ًې ووًو

طه، ته ةه اكعار نوې، ېعو ٌذعٌٌِو ڊةه صالصه نٝېُٟطالى، ٌا د ڇېتا زه ُه ًً ّ_

 .ضعور
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ٗارُوال والڈ ؿو، د ةِط ّه ؼٝه او ٍُذِه نوَه نې ًې ٗو . هوَيي ٗه وُه وًو

 :ي ته ًې ونتو او ّه ناوڈ ًې ووًو ٤اٌه واصٌؽتو، ودر ېط، ؼٝ

ته د ةض٢يو ُه ًې، تا دعم نٝى، ًو ُه ةض٢وُهى دعم، ته د ىوُط ؼْي ؽوُطې _

 .ؿې ي، ته ةه ّاُؽېٞېد نعنې وڈ ًې، ّوه

 :ًې واصٌؽته ، ورو ًې وًو هؼٝه ؼا. طېهوَيي وىٝز

 .ؼعه ونٝو ىرأه، ًودوڈ داڈ_

 .ٗارُوال ّه زٌعاُى ورته ونتو

 :ُٜې وصؤېطېد هوَيي ؿو

 زه ًې ّاُؽى، ته ةه نوٌه ٤ُه ونٝې؟_

 :ٗارُوال ووًو

 !د ٌلصط صتعه نوه_

وڊىى، ته  ۍٚې هؾه ًضِ ي٤وره، د هيم دوؼٌه تٝل ؿوېطه، َول ّه دې كاُع د_

 .دوه ىهه اوؽاُۍ واصيه او ٌا صوؿى نه

د ٗارُوال ؼتع٤ې رڇې راوصتې، ٌٍَ ؿو، هوَيي ًې تع ٤عًَ وٌُو، ّه صـهه 

 :وًوًې و

 ته ٌاته  رؿوة رانوې؟_

 .هوَيي وارصعا ؿو

ٗارُوال ًوه ؿېته ؽيى و، ةٌا ًې ؿاوصوا ونتو، د ةِط د نوَې ور ّوري و، 

وروؼته ًې هو َيي ته ٌش ور واڈاوه، دهؾه ؽوډ ته ًې صوىه ورُٞدې نٝه، ورو 

 :ًې ووًو

 .زه دوٌعه ازٍق ُه ًً،  ِّٕه ىهه_
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٣ هً درته ٌاىوم ؿوى وي غيت ًې دا دى نه ًو ٗه ٤ِ. د نٌؽې ّاى ٣ِ٤ ُه و

ٚې تع دې دٌه ٌو َوىه نٌؽه ُه ده ىوؼتې او ّه دې ُه ّوهٌٞو ٚې نٌؽه ٥ِٗه 

 .تع دې ٔاًه راورؼېطه

د ىوؼتوُهې َوىې ّو١تِې ٔواب . د نٌؽې ّه ّاى نې  صتعه صالصه ؿوه  

ؽه د صو ىه دې ؼعه ؼعه ةه دا نٌ. ؿوې، ُه ؽوَه ّاتې ؿوه،  او ُه هً تيوؼه

عه ّاتې ؿي،  ؿاًط ـهع ونٝئ ٚې وروؼته ةه ٗه ېىوؼتوُهي ّه ذهَ نې تع ڇ

نٌٞي؟ اًا هوَيي ةه  ٗارُوال ته ِّٕه ىهه اـؾاُۍ  ورنٝې نه ُه؟ د ٗارُوال او 

 ...هوَيي راتيوُهې ةه ٗه وي او

 .طىې دهېةيه دا ٚې نٌؽه د ىوؼتوُهي د تصور ّعصالؼ ّاى ته رؼ

ه ٤عٔو، ٔهه ّاتې صتعې د نٌؽې ّه هطؼ ّورې ُه دي ٌوډ ّه ّاتې صتعو ّؽې ُ

 .تٝىې

 

 :د نٌؽې هطؼ

 :ٌضهې تع دې ٚې نٌؽه وىٌهً، ّه ذهَ نې ٌې ًوأې د نٌؽې  هطؼ ّوخ نٝ

د دې نٌؽې ىه ىٌهيو ٗضه ٌې هطؼ دا دى ٗو ىوؼتوُهي وّوهٌٞي ٚې وىي ّه 

كضاًې ٌِٔو ةې ؼعّعؼته هيهاُو دِؽي تٌعى نٌٞي او ّه دې ةعصه نې وىي 

 .ادارې غطاىت ُه ؿي ّع ٔاى نوىى

صو ٌا د نٌؽې د ىٌهيو ّع ٌهال ه٘ه نوىه .  دِاًت  ًوه ّوىٌؽي اوډده نٌؽه ده

 . ٚې ّه هعه نع١ه نې ًوأې ًو هطؼ تػلٌب نٝم او ةيې صواته الڈ ُه ؿً

 

 !ڇًاىوڍ 

 :د نٌؽې ًوه ةعصه
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ه ُوٌعه ًې ووهيه، ٗارُوال  ڊر د ٌېغ ّع ؼعا٢ًې ٤وؿهۍ ورّورته نٝه، ًوه ىِٜ

 :وًې وًو

 !زٌا دـتع ته راؿئ_

درې _ ىِٜه ؿېته وروؼته ّه دـتع نې ًو ّه وُه ىوڈ ؼٝى والڈ و، ٗارُوال دوه

ٔيه د صْو ٌوةاًو ؼهعًَ ته ونتو، ّه ناؽظ ًې ًوه ُوٌعه وىٌهيه، ناؽظ ًې 

 :والڈ ؼٝي ته وٌُو، وًې وًو

 !، ىه ٌضاةعاتو ّو١تِه ونٝئ، ڊرؽواڈم ّوه ؿً ٚې د تيٌفون دا ُوٌعه  د ٚا ده_

نيه ٚې . ؼٝي ناؽظ ور واصٌؽت، ّه ةٌٝه ىه دـتعه ووة او تع ؽعٌې ورڌ و

ٗارُوال ؼٝي ته د نېِاؼتيو . ڇوڇۍ صوڈىه( ب )عته دـتع ته راؽى ٗارُوال ېة

 :ةيِه ورنٝه، وروؼته ًې ّه ڇنه صوىه ووًو

 !!!ٗه درڌ دې وى٥اوه_

 :ؼٝي ٔواب ورنٝ

فون ىه ًوې ّي ؼي او ٗضه ؿوى و، تٌيٌفوُٛي وًو ٚې د ُهو تيٌ! هو صازب_

ؾيه وه ٚې ّوره ېًوه ّ ۍةذو ّه ؿاوصوا نې درې تِه دونان ته ورؽيي وو، ىوٌٝ

طىى و او ې، ةٌا ًو ٔوان ّه صارج نې ىه ٚا ؼعه ؽٞيىػ دكٌلې ًې صتعې نٝ

 .طىى وېوروؼته ىه هؾه ًوه ةوڇا ته وار ور رؼ

توُو الُطُي ېاؿوؽه ورّورته نٝه، ؼٝي ور ونتو، د ةعٗارُوال ىه ٌؽتو ڇنه ن

 :تور و٢ًٌته ًې ّه ٌؽتو ؼٌَْ وو، ٗارُوال ووًو

 د ةوڇا ّه اڈه ًې ُور ٗه ٌاىوٌاة  درىود؟_

عه ذهَ ته ې، دى د هع ًوه ٗيوًې وًو  ٚې دورٔې ىؽ٥وُه تِه ورٔ!  صازب_

ې درىودې، ّوزه ؼتع٤ ۍُه ؿي ؼْارىى، صو دوٌعه ًې ّه زڈه و ٚې ةوڇا ن٘وڈُ

ًې ؽُه وه او نيه ٚې ًې د تٌيٌفون ٌّؽې ورُه اصٌؽتيې، ُو تٌيٌفوُٛي د 

 .نتاب ةوى  ازؽاس نٝى و
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 :ٗارُوال ووًو

 ٌّطا ةه ًې نٝو؟_

 .٤عاُه صتعه ده، دا ١ار دى، دىته ّه ىؽ٥وُه زره اُؽاُان ڊوُط نوي! صازب_

ېطىې ًوه ًوه ورېذه ور ٗارُوال ًوه ؿېته ؽيى و، ورو ؼته  ًې د ٌېغ ّع ؼع ىو

 :َوىه نٝه، ّه ؽاب نې ًې واٚوىه او وًې وًو

ر١تٌا واًې، ٌوُطل ًې ٤عان نار دى، ةاًط صتع ونٝم، ؿاًط ةٌا تيفون ونٝي،  _

 .ته تيى ؿې

صو ّه نٌؽه . ٗارُوال او د ٗارُوال تع الس الُطې ًو ٌاٌور. دىته دوه نعنُعه ىعو

تع ٌاٌور ىوڈ ٌوكؿ ىعي، ةيهې  نې دا ًادوُه ُه ده ؿوې ٚې ٗارُوال

ىوؼتوُهى د ٗارُوال ىه هٍاؽه ىوٌٝي ڇًاىوڍ   ٗضه ّوهٌٞي ٚې ٗارُوال ىوڈه 

 .ناري رتته ىعي او دوهً تَ ةاًط د ده اواٌع وٌِي

 !زٌا دـتع ته راؿئ_ 

 :ًاد ٗارُوال  دا صتعه 

 !ئ، ڊرؽواڈم ّوه ؿً ٚې د تيٌفون دا ُوٌعه  د ٚا ده، ىه ٌضاةعاتو ّو١تِه ونٝ_

ا هً ٌِٔو ؽٌع دوىتي دـتعوُو ته تييي وي، ُو د ًةيه دا ٚې نه ٗوڌ دوىتي او 

) دىته ٌاٌور د هعې صتعې ّه ؼع نې د  . طىى ويېصازب َهى ةه ًې ڇېع اور

 .َهى ناروي( صازب 

تيٌفون ىه ًوې ّي ؼي او ٗضه ؿوى و، تٌيٌفوُٛي وًو ٚې د ُهو ! هو صازب_

ؾيه وه ٚې ّوره ېًوه ّ ۍدونان ته ورؽيي وو، ىوٌٝةذو ّه ؿاوصوا نې درې تِه 

، ةٌا ًو ٔوان ّه صارج نې ىه ٚا ؼعه ؽًٞطىى و او يىػ دكٌلې ًې صتعې نٝ

 .طىى وېوروؼته ىه هؾه ًوه ةوڇا ته وار ور رؼ
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ٗارُوال او ٌاٌور ) ىه دې ڇًاىو٤وُو ٗضه ٌو هطؼ دادى ٚې ّه نٌؽه نې دواڈه 

اىتته  زٌوډ ّه َوىِه نې . )ؽًٞطىي ديىه صْو ادتٍاغي ٌوكؿ ؼعه ؼً ( 

 . (هٍطاؼې ده

 :ةو دا ٚې ىه ٌِٔو ڇًاىو٤وُو ٗضه تصوًع هً اصٌؽتالى ؿو

عه ذهَ ته ېوًې وًو  ٚې دورٔې ىؽ٥وُه تِه ورٔې، دى د هع ًوه ٗ!  صازب_

ٚې ةوڇا ن٘وڈُې ؼتع٤ې درىودې، ّوزه  وُـي ؼْارىى، صو دوٌعه ًې ّه زڈه و

ًې د تٌيٌفون ٌّؽې ورُه اصٌؽتيې، ُو تٌيٌفوُٛي د  ًې ؽُه وه او نيه ٚې

 .نتاب ةوى  ازؽاس نٝى و

٢ٌٞي ٚې د ېٗارُوال او ٌاٌور دواڈه ىوؼتي صيم دي ، دې ته ضعورة ُه ّ

نه ٌاٌور د ّي ؼي او  ُوم اصٌؽتى، . طو نې ؼتوُغه وىعيېًوةو د صتعو ّه ّوه

ال ّه ٔاى نوم ةغ٤ع واى، ىه ٌِعلي ّيوه ٗارُوال  ّعې ّوهٌطىى، صو نه د ٗارُو

 ًػِې ٗه؟(  ّي ؼي او )  ُو ؿاًط ّو١تِه ورته ٌّطا ؿوې واى ٚې  

ىه هٍطې اٌيه ّه صتعو نې وكفه . ّعىه ّؽې ڇًاىو٤وُه هً ىوؼتوُهى ؼتٝى نوي

 :راوؼتو ضعوري دى او صتعې ظتٌػي ١هاري

 

 :ٗارُوال ووًو

 د ةوڇا ّه اڈه ًې ُور ٗه ٌاىوٌاة  درىود؟__

وًې وًو  ٚې دورٔې ىؽ٥وُه تِه ورٔې، دى د هع ًوه ٌٗعه ذهَ ته  ! صازب_

ُه ؿي ؼْارىى، صو دوٌعه ًې ّه زڈه و ٚې ةوڇا ن٘وڈُې ؼتع٤ې درىودې، ّوزه 

ًې ؽُه وه او نيه ٚې ًې د تٌيٌفون ٌّؽې ورُه اصٌؽتيې، ُو تٌيٌفوُٛي د 

 .نتاب ةوى  ازؽاس نٝى و

 :ٗارُوال ووًو

 ٌّطا ةه ًې نٝو؟_
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 .٤عاُه صتعه ده، دا ١ار دى، دىته ّه ىؽ٥وُه زره اُؽاُان ڊوُط نوي !صازب_

ٗارُوال ًوه ؿېته ؽيى و، ورو ؼته  ًې د ٌېغ ّع ؼع ىوېطىې ًوه ًوه ورېذه ور 

 :َوىه نٝه، ّه ؽاب نې ًې واٚوىه او وًې وًو

ر١تٌا واًې، ٌوُطل ًې ٤عان نار دى، ةاًط صتع ونٝم، ؿاًط ةٌا تيفون ونٝي،  _

 .ؿې ته تيى

نه ٗارُوال ورًذې ُه واى ور َوىې نٝې او ّه ؽاب نې ًې ُه واى اٚوىې ، او 

 :دې ته اؿاره ُه واى ؿوې ٚې دا صتعه د ٚا ده؟ ِّٕه  ّعىه ّؽې ڇًاىو٤وُه راتيو

 د ةوڇا ّه اڈه ًې ُور ٗه ٌاىوٌاة  درىود؟__

ته وًې وًو  ٚې دورٔې ىؽ٥وُه تِه ورٔې، دى د هع ًوه ٌٗعه ذهَ !  صازب_

ُه ؿي ؼْارىى، صو دوٌعه ًې ّه زڈه و ٚې ةوڇا ن٘وڈُې ؼتع٤ې درىودې، ّوزه 

ًې ؽُه وه او نيه ٚې ًې د تٌيٌفون ٌّؽې ورُه اصٌؽتيې، ُو تٌيٌفوُٛي د 

 .نتاب ةوى  ازؽاس نٝى و

 ٌّطا ةه ًې نٝو؟_

 .٤عاُه صتعه ده، دا ١ار دى، دىته ّه ىؽ٥وُه زره اُؽاُان ڊوُط نوي! صازب_

واًې، ٌوُطل ًې ٤عان نار دى، ةاًط صتع ونٝم، ؿاًط ةٌا تيفون ونٝي،  ر١تٌا _

 .ته تيى ؿې

ع وصت  ىه ىوؼتوُهي الره ورنوي ېُهي دي، ڇوّعىه ّؽې ڇًاىو٤وُه ؼتٝي نو

عه ٌّطا نٌٞي ٚې تع دوو ېٚې دا د نوم نعنُع صتعه ده؟ دا ؼتوُغه هؾه وصت ڇ

ه وكفه راوؼته، هؾه دا ٚې دىته ٌو د ًوه غٍو ّواؼع.  ع نعنُعوُه وىعوېڇ

ٗارُوال ورًذې َوىې نٝې ، ّه ؽاب نې ًې واٚوىې او ىه هؾه وروؼته ًې ةيه 

د ڇًاىو٤وُو تع ٌٌِٓ دا ڇول وكفې هً نٌؽه تصوًعي نوي اد هً د . ّو١تِه ونٝه

 .اوډدو صتعو ٌضه ٌُؽي



 رأئ نٌؽه وىٌهو  

 

www.Larawbar.com                    72 
 

  هع ڇًاىوڍ راتيوُهي. ةيه صتعه دا ٚې ّه ڇًاىو٤وُو نې تهعاري نيٍاة  ُـته

هع ڇًاىوڍ د زًِې د ًوې ّيې ٌحال ! نه ؼاده وواًو. ڇًاىوڍ  ته الره هواروي

 .زًِه  ؼعه تٝىې وي. ىعي

د ڇًاىوڍ ّه ةعصه نې ٌو وىوؼتو ٚې ڇًاىو٤وُه ةاًط ىِٜ وي، صو دىته ٌاٌور 

دا ظتٌػي ده، ٔهه ٗارُوال ىه هؾه  ٗضه تـعًر ؽو١تې او . ياوډدې صتعې نٝ

 .ًسي صتعې ونٝيٌاٌور ٌذتور دى ٚې تـع

نيه نيه د ٌذتورًت ىه ٌضې اوډدو صتعو ته . صو ةٌا هً تـعًر اوډده ُه ده راؽيې

 .هً ضعورة ٌّطا نٌٞي

 (  يّه دې اڈه د ڇًاىوڍ ّه ةعصه نې صتعې ؿو) 

 

 

 :تصوًع 

 :د نٌؽې د ٌّو  ىِٜه ةعصه

دروازې .  طېط او ودرېدؼهار ّه صٝه نې د ّوىٌؽو ٌوَع ىِٜ راتاو ؿو، و١و

صالصې ؿوې، غؽهعي ةوَوُه تع ٥ِ١عو واورو ٍّ نٝل، والڈو صيهو الر 

هيم ًوه ّوخ دًوال ته .  ورنٝه او غؽهع تع ًوه ٗوارىػ نيَ هيم را تاو ؿول

وىي ى٥وىې وو، ؼع ًې نٌڼ ىور ته ٔوڈُط و او ّع تورو ٤اڈ٤وتي و٢ًتو ًې  

 .ُعۍ ّعصه ّعته وه

واورې هً زعنت ٌّطا . نت راؽييان ةوَوُه هً ّه زع. َوىې دٍيې زعنت ىعي

 .د هيم ّه تورو ٤اڈ٤وتي و٢ًتو ّعتې ّعصې ته هً ّام ؿوى.  ىنٝ

 :ةو تصوًع
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ته وروؼته ٌوَع ّاصه ؼٝڌ ته  وصوة، صيم هً ّه صْيو ناروُو ّؽې الڈل، ېؿ

صو ّه واوره نې د ًوٚا د ُاؼتې ٔاى ، ُٞدې ٤ڼ ّيوُه او د ٌوَع ىِٜه راتاو 

 .ىهؿوې  ىٌهه ال ١هارېط

نه ًوأې هٍطا ًوه دٍيه هً وىوىو، دا تصوًع تعې اصٌؽتى ؿو  ٚې ٌضهې ٗه 

 .ع ؿوي دي ېت

 ةو تصوًع

ىػ نٍې اته ةذې ّه ّارڌ نې و، ىه صوىې ٗضه ًې ؼٌَْ تاووُه ( ب ) ٗارُوال 

 .توُو نې ٍّ نٝي ووېّورته نېطل او الؼوُه ًې د اوډده تور ةاالّوڋ ّه د

ىه صوىې ٗضه ؼٌَْ (  ب ) صو د ٗارُوال . ٚې ًضِي ده دىته دا ًادوُه ُه ده ؿوې

٤ڼو  ٢ُې ېتاووُه راوتو او الؼوُه د ةاالّوڋ ّه دېب نې ُّول ّه صْيه د ًضِ

 . نٌٞي

 :ةو تصوًع

ؿېته وروؼته ّه ّارڌ نې هٌ٘وڌ ُه و، د وُې ّع ًوه ىوڅ ١اخ ًو نارؽه 

 .ې١هارېطه او د ؼٌِْو واورو ّع ؼع ٗو وٚې ّاڼې ةاد  رؽٝوى

 

ًوأې ّه ٗو َهو نې ُه صالصه نٌٞي، نه ڊوُط و . ع اڈصوُه ىعيېنٌؽه ىٌهِه ڇ

 .ّه ُورو ةعصو ةه ًې ةو وصت صتعې ونٝو

ّه ُوم (  دِاًت ) ىوٌٝى  هٍطا د  .  ّه ّاى نې  ٌو د دوو نٌؽو ىوؼتيو ته راةوىً

ې ٌو ةـْٝه نٌؽه ده ٚې ٌِٔې ةعصې ٌو د ةسث  ىه ّاره تعې را واصٌؽتې  او صتع

ىه نٌؽې وروؼته ةه (  دِاًت ) ُوٌٌٞي ٚې د ( ةطٌعؽي ) ةيه نٌؽه .  ّعې ونٝې

ّه ُوم نٌؽه ٌې ٔهه راوڈه ٚې تاؼوىه صْو دًطه ورته ( ةطٌعؽي ) د . ًې وىوىئ

ّه دې ـهع . هؾه ٗه ّهې وٌوٌئ ٚې تع اوؼه ٌو صتعې ّعې ونٝې. و٤ورئ
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ُغې ىعي او نوم َهي ونٝئ ٚې نوٌې ةعصې ًې ١ې دي، نوٌې ةعصې ًې ؼتو

 .ةاًط ّه ّام نې ٌُول  ؿوي واى ٚې ؼتوُغې زو او نٌؽه ال ١ه ؿوې واى

هؾه َهي تعې . ٚاڼ او َوڌ، َوڌ ًې نٝئ. دوهٍه نٌؽه ؼتاؼو د ُلط ىْاره ده

 . راوةاؼى ٚې تع دې دٌه ّعې ؽًٞطىي ًو

 .  دا تٍعًَ ةه ٌو ّه غٍيي تو٤ه ٌِٔو َهو ته ٌتوده نٝي

 .دِاًت نٌؽه وىوىو صو ىوٌٝى ةه د
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دروازې .  طېط او ودرېدؼهار ّه صٝه نې د ّوىٌؽو ًو ٌوَع ىِٜ راتاو ؿو، و١و

صالصې ؿوې، غؽهعي ةوَوُه تع ٥ِ١عو واورو ٍّ نٝل، والڈو صيهو الر 

هيم ًوه ّوخ دًوال ته .  ورنٝه او غؽهع تع ًوه ٗوارىػ نيَ هيم را تاو ؿول

ىور ته ٔوڈُط و او ّع تورو ٤اڈ٤وتي و٢ًتو ًې  وىي ى٥وىې وو، ؼع ًې نٌڼ 

 .ُعۍ ّعصه ّعته وه

ًو غؽهع ّع ٌال نٝوپ ؿو، د هيم ّع ؼٌِْه ؽاڈه ًې ٤وتې نې٢ودې، صْيو 

 .ؤاوهصٌي٥عو ته ًې ونتو او دوه درې ٔيه ًې ّه ٌِفي ةڼه ؼع و

عې ًې ٌُوىې ېٚوّه ٚوّتٌا وه، والڈو صيهو ِّٜ نوَوُه اؽوؼتي وو، ٗ

 .ې او ىه صوىو ٗضه ًې ٌٝه تاووُه ّورته نېطلطىې١هار

 :ًوه غؽهع وّو١تو

 ؟يٗوڌ ًې ٌُّٟ_

 .د صيهو ٔواب ٌِفي و

غؽهع صْيو ٌي٥عو ته اؿاره ونٝه، دوى َوّهوُه ؽاڈو ته واٚول، وچ نيم 

 .دؽط ًې ىه واورې ّورته نٝ او د ٌوَع ّه ةاڇۍ نې ًې تعّال ّعې وؽوڈاوه

وصوة، صيم هً ّه صْيو ناروُو ّؽې الڈل،   ته وروؼته ٌوَع ّاصه ؼٝڌ تهېؿ

صو ّه واوره نې د ًوٚا د ُاؼتې ٔاى ، ُٞدې ٤ڼ ّيوُه او د ٌوَع ىِٜه راتاو 

 .ؿوې  ىٌهه ال ١هارېطىه

 

*     *     * 
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ًوه دوؼٌه راّورته نٝه، ّاڼه ًې واڈوىه، غطىي ظب د ( ب ) د ّوىٌؽو ٗارُوال 

ىه الؼه ٌٝ ؿوى دى،  ۍٚې د ًضِ ووهيم ًٌِٝه ظتٌػي ١ودىې وه، ىٌهيي ًې 

د دعم او دِاًت نوٌه ٢ُه ًې ُه ده ٌوُطىې او د صْيواُو د ُه ٌّطانېطو ّه صاظع 

 .د ١ار ّه غٍوٌي هطًعه نې صاورې ّعې واڈول ؿوې

عته ّعٗونۍ نېِاؼت، د ېٗارُوال والڈ ؿو، دوؼٌه ًې ّه اىٍارۍ نې٢وده، ة

٣ُ ؼعه ًو وچ، نيم ؼٝى ّه  وره  نې ٢ې ةَُ ًې ت٥ٌِه نٝه، ىه زېٌېغ ّع ؼع ا

 :ط، ةه  ةٌٝه ًې ووًوېودر

 !صازب

ٗارُوال د ٌېغ ىه ؼعه ًوه . ٗارُوال ٚاى وؽو١ت، ؼٝى ّه ٌِٜه ىه دـتعه ووة

ةيه دوؼٌه ورّورته نٝه، ٗو ّاڼې ًې واڈوىې، صو ڇېع ڊر ًې ةېعته ّع ٌېغ 

ه، رًٍوټ ته نې٢وده، ًو اوډد ارډٌى ًې وًؽت، صْيه ّهه نهعۍ ًې و٤عوى

ًې الس نٝ، د تيوًغًون ٚاًِيوُه ًې واڈول، ّه ًوه نې نارتون و، ّه ةو نې ٗو 

ٗارُوال . ًٌ ٚاًِو هً ًو تود ؼٌاؼي ةسث صْعاوهېٌؽتو ُذوُو ٤ٜا نوىه او در

 .ةېعته دوهٍه ةُِه ٥ٌَِه نٝه او د تيوًغًون ّع ّعده د ُذوُو ٤ٜا راؽيه

ل د صْيې نورتۍ دېب ته  الس نٝ، ٌتاًو دا وصت ًې ٌوةاًو وؿع٥ُېط، ٗارُوا

 :ًې ؽوډ ته وٌُو، ورو ًې ووًو

 (ب)ٌهعةاُي ونٝئ، ٗارُوال  _

 :ىه ٌلاةو ىوري ىٝزاُطه ؽٞ واورېطل ؿو

 .ًوه ٌهٍه صتعه درته ىعم_

 .اٌع نوئ_

 .وُۍ ٌضهې ؼٌٍِا ته ُٞدې ًوىٌؽو ًو ٌٝى وٌوُطوًوه ا_

 :ٗارُوال ّه ةٌٝه ووًو

 .وڊىى و ۍًو هيم ًضِ! هو_
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 :فون نې َوصى واورېطل ؿو، وروؼته ٌلاةو ىوري ووًوٌّه تي

 .وواڊه، صو تع ؿا ًې ًو ىوى دِاًت ٍّ  دى ۍّه ظاهعه ًضِ_

 :ٗارُوال ّه ةٌٝه وّو١تو

 تاؼو ٗوڌ ًاؼت؟ ىه نوم ٔاًه صتعې نوى؟_

 .تيٌفون كعع ؿو

ًې ووهيه، ٢ې ٤وؿهۍ ورّورته نٝه، ًوه ىِٜه ُوٌعه ېٗارُوال  ڊر د ٌېغ ّع ؼعا

 :وًې وًو

 !زٌا دـتع ته راؿئ_

ىِٜه ؿېته وروؼته ّه دـتع نې ًو ّه وُه ىوڈ ؼٝى والڈ و، ٗارُوال دوه د رې ٔيه 

د صْو ٌتاًو ؼهعًَ ته ونتو، ّه ناؽظ ًې ًوه ُوٌعه وىٌهيه، ناؽظ ًې والڈ 

 :ؼٝي ته وٌُو، وًې وًو

 !عاتو ّو١تِه ونٝئ، ڊرؽواڈم ّوه ؿً ٚې د تيٌفون دا ُوٌعه  د ٚا ده، ىه ٌضاة_

نيه ٚې . ؼٝي ناؽظ ور واصٌؽت، ّه ةٌٝه ىه دـتعه ووة او تع ؽعٌې ورڌ و

ٗارُوال ؼٝي ته د نېِاؼتو ةيِه . ڇوڇۍ صوڈىه( ب )ةېعته دـتع ته راؽى ٗارُوال 

 :ورنٝه، وروؼته ًې ّه ڇنه صوىه ووًو

 ٗه درڌ دې وى٥اوه؟_

 :ؼٝي ٔواب ورنٝ

ي ؼي او ٗضه ؿوى و، تٌيٌفوُٛي وًو ٚې د ُهو تيٌفون ىه ًوې ّ! هو صازب_

ؾيه وه ٚې ّوره ېةذو ّه ؿاوصوا نې درې تِه دونان ته ورؽيي وو، ىوٌٝى ًوه ّ

طىى و او ې، ةٌا ًو ٔوان ّه صارج نې ىه ٚا ؼعه ؽٞيىػ دكٌلې ًې صتعې نٝ

 .وروؼته ىه هؾه ًوه ةوڇا ته وار ور رؼٌطىى و

توُو الُطُي ېه نٝه، ؼٝي ور ونتو، د ةعٗارُوال ىه ٌؽتو ڇنه ناؿوؽه ورّورت

 :تور و٢ًته ًې ّه ٌؽتو ؼٌَْ وو، ٗارُوال ووًو
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 ؟لد ةوڇا ّه اڈه ًې ُور ٗه ٌاىوٌاة  درىود_

عه ذهَ ته ېوًې وًو  ٚې دورٔې ىؽ٥وُه تِه ورٔې، دى د هع ًوه ٗ!  صازب_

و ٚې ةوڇا ن٘وڈُې ؼتع٤ې درىودې، وُه ؿي ؼْارىى، صو دوٌعه ًې ّه زڈه 

وزه ًې ؽُه وه او نيه ٚې ًې د تيٌفون ٌّؽې ورُه اصٌؽتيې، ُو تٌيٌفوُٛي د ّ

 .نتاب ةوى  ازؽاس نٝى و

 :ٗارُوال ووًو

 ٌّطا ةه ًې نٝو؟_

 .٤عاُه صتعه ده، دا ١ار دى، دىته ّه ىؽ٥وُه زره اُؽاُان ڊوُط نوي! صازب_

ورېذه ور  ٗارُوال ًوه ؿېته ؽيى و، ورو ؼته  ًې د ٌېغ ّع ؼع ىوېطىې ًوه ًوه

 :َوىه نٝه، ّه ؽاب نې ًې واٚوىه،  وًې وًو

ر١تٌا واًې، ٌوُطل ًې ٤عان نار دى، ةاًط صتع ونٝم، ؿاًط ةٌا تيٌفون _

 !ونٝي،  ته تيى ؿې

د ٗارُوال وڈاُطوًِه ؼٍه وصته، ٌاؼ٢ٌَْ ًې ٌوةاًو وؿع٥ٌُط، ٌلاةو ىوري 

 :ووًو

 زٌا صتعه ٌو زڈه ته وىوېطه؟_

 :ٗارُوال ووًو

 .وډ جتوة ؽواڈوصو ٌ_

 .نٌؽه اوډده ده، ّه تيٌفون نې ُه وًو نٌٞي_

 عته ؼعه ووًِو؟ېُو ٚ_

طل ېته ؽيى و، ّه تيٌفون نې ًوأې د ٌوَعو هارُوُه اورېٌلاةو ىورى ًوه  ؿ

 :نٌطل، وروؼته ًې ووًو

 !صو ّه ًوه ؿعط_

 ٗه؟_
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 .زه ؽعًب ؼٝى ًً، ٌاته ةه نوم دِذال ُه ٌّطانوې_

 .ؼٍه ده، ڊٌِه نوم_

 :ٌلاةو ىوري وَوصو، ةٌا ًې ووًو

ته ُٞدې ًو نوٌِٚى ّارڌ دى،ؼتاؼهار ُهه ةذې هيته راؿئ، ّه دې  ۍ١ارواى

 .ؼعه ٌوُطىى ؿئ ۍواورو نې ّارڌ تؾ وي، ٌا ّه اؼاُ

 .تيٌفون كعع ؿو

ٗارُوال  ـهع ًوووڈ، ةٌا ًې د اظٌٍِان ىْاره غطىي ظب ته تيٌفون ونٝ، هؾوى 

عوتِه ُطه ېُٝه نې نوٌه تې٤اڼه، وًې وًو ٚې ّه ٗصْو اؼتول ؿوى رّوة ؼً و

 .ؿوې، د هيم ٌعڍ ظتٌػي دى او نوم دِاًي اڈخ ُه ىعي

 

*        *         * 

ىػ نٍې اته ةذې ّه ّارڌ نې و، ىه صوىې ٗضه ًې ؼٌَْ تاووُه ( ب ) ٗارُوال 

 .ّورته نېطل او الؼوُه ًې د اوډده تور ةاالّوڋ ّه دېتوُو نې ٍّ نٝي وو

ه نوِٚي ّارڌ نې ٗوڌ ُه ١هارېطل، د هؽهو وُو تور، ُعي او اوډده ّ

ؼٌوري ّع ؼٌِْو واورو ّعاته وواو تع ّارڌ ىه را٤عٔېطىو نُارو ور هاصوا ّع 

 .ع تېعېطهَتور ؼٝڌ ًو ًو ٌو

ٌِّٕه دكٌلې ُورې هً ووتې، ةٌا د ّارڌ ّه ؿٍاىي دروازه نې ًو ؼٝى ودرېط، 

تٝىې وه او ًو ِّٜ زوڈ دٍْع ًې ّه تَ  ۍؿِه ىو٥ُدى ةوڇا و، ىه ّعيون ؼعه ًې 

 .و

ته وروؼته ًې ٗارُوال ته الس ورنٝ، دواڈه ّع ًوه اوډده ٗونۍ نېِاؼتو، ېؿ

 :ًوه ىسظه ؽيي وو، وروؼته ٗارُوال ووًو

 .ٚعتي دې نٝم_
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عه ٗونه ېتو ًې ؼٌِْه ّعصه ٌُوىې وه او د اوډدې ّغې تېةوڇا هؾه  ته ونتو، ةع

 .هًې ؼعه ١هارېط

 :ةوڇا ىِٜ ٔواب ورنٝ

 .ةاًط ٚعتي ؿي_

 :ٗارُوال ٌش ور واڈاوه

 .صتعې ونه، ٌا ڊٌِه درؼعه نٝې، ىه ؼتوُغو ةه ىعې ًې_

ةوڇا ًو ؼوڈ اؼوًيى وًؽت، الُطي ًې ّعصْو ةوټ واوره تضته نٝه، ورو ًې 

 :ووًو

هوَيوُو  ويېالةېٞي ٚې اؿْغي نوم، ٌا ّه ةېعش ناىه نېزه نؽت٥عؼٝى ًً، د

ار نٝى، الس ٌې ١ه دى، صو تع َوىو  د نتاب ّه ّضوىو نې ڇېعتهٝه ًً، نې ن

عه ٌٌاؿت ٌې ّه ًوه هوَو نې نار وٌُو، دا هوَو د ٌوَعو ّه اڇه نې دى، ېت

دا ًو نوٌِٚى هوَو . هيته ڇېعه ٤ڼه ٤وڼه وي، والًاتو ته ةؽوُه ٔې او ١ه ٚيٌٞي

ي او صاوُط ًې ّه ٌغو دى، د ؿْې تٌعوىو ٔاى ُه ىعي، صو ٌـتعًان ًې ڇېع د

 .نې دى

 :ةوڇا ؽيى ؿو، ًو ؼوڈ اؼوًيى ًې وًؽت او وًې وًو

دا د اتو ورصو ٌضهې نٌؽه ده، ٌا نتاب ّضاوه، وروؼته ٌې ًوه دًارىػ ًا 

ٗوارىػ نيَ هيم ته ّام ؿو، ىه ُاُواى ُه ًې ڇوڇۍ ؽو١ته، صو ُاُواى ّه 

زه زٌعان ؿوم، . وؿاڈه ؽوؼه ؿو، هيم ته ًې ةط رد ووًو او ىه هؾه ٔاًه ًې

عه او ُور ظاهعې ېهيم ته ٌې ونتو، ُه ًې داٌې د ؼواى٥عو وې او ُه هً ٗ

ّوه ؿوم ٚې وډى دى، ٌا .  ورؽٞ ٌې نٝ، راؽى او زٌا تع ٣ِٗ ودرېط.  دوڈ١ت

د نتاب دوه ؼٌضه ورته وٌُول، ده ٌِِه ونٝه او ّه ةٌٝه د نتاب ّه صوڈىو ةوصت 

 .ؿو
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ؼٌَْ ّوؼت ًې درىود او داؼې ُه ١هارېطه ٚې تع دې دى ىه ر٥ُه ١اًؽته و، 

 :وروؼته ٌې وّو١ت. ٌضهې دې نوٌه ؼضته ّعې ورؽيې وي

 ؼوال نوې؟ ېوى_

 :هيم راته ونتو، ؽُې تورې ؼتع٤ې ًې ىه او١هو ڇنې ؿوې ،وًې وًو

 .وډى ًً، ٌّؽې ُه ىعم_

 عته دى؟ېنور دې ٚ_

 :ًې وصؤېطې هيم ًوه ؿېته ؽيى و، ةٌا ًې ؼع ّورته نٝ، ؿوُٜې

 .ّه اًعان نې_

 :زٌعان ؿوم

 ُو دىته ٗه نوې؟_

 :ووًو ۍهيم ّه صواؿٌِ

ٌوډ ىػ ناىه ٌضهې اًعان ته ٌهادع ؿوو، ّه نور نې ِّٕه تِه ًو، زه، ّالر، 

ٌور او ز ٌا دوه وڈې صوًِطې، ّالر ٌې ّه ًوه ؼاصتٍاُي ؿعنت نې نار ناوه، 

ةه ٌې ؼودا ورنوىه، نارتِوُه ةه ٌې  ازه نې ٌغدور وم، صيهو تهؾزه هً ّه  ًوه ٌ

ىه ًوه ٔاًه ةو ٔاى ته وڈل، ؼتٝى ةه وم، صو ةٌا هً ١ه و، ٌازد٥ًع ةه َول ؼعه 

عه ؿوه، ًو ؼهار ٌؾازې ته تيً، ّوىٌؽو ېًؤاى ؿوو او د ورٔې ؼتًٝا ةه ٌې ه

ودروىً، د ٌهادعة نارة ًې راُه وؽو١ت، صو ٌوډ د زر٤وُو ُورو اـؾاُاُو 

كاُوُي ٌهادع و، اؼِاد ٌو ُه درىودل، هٍاؽه و ٚې ىوٌٝى ًې د  ؽوُطې ؽٌع

عه نٝه او ةٌا ېوُۍ ٌې هيته توٞىً، ًوه اېؼ٣ِ ؼفٌط ّه ُوم ًوې ةِطًضاُې ته وى

اوس دا دى ؿٌْٞه ورځ ده ٚې ؼع٤عداُه . را واڈوىً( ؼعزطه ) ًې ىه  ٌعزه  

كاٚاكتع ٌّؽې ٞم ٚې ٗه ونٝم، ې٤عًٔ،  ىه نوره هً ازوال ُه ىعم، ُه ّوه

ؽواڈى، صو زه ّه ٤ېٜه ُه ًً ٌوڈ، اًعان ته د ت٣ ىْاره ٌّؽې ّه نار دې، ڇېعې 

 .ٌّؽې
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 :ٌا ور ُه وّو١تو

 دىته، ّه اـؾاُؽتان نې ٗوڌ ُه ىعې؟ ېوى_

 :هيم ووًو

ٞ م ٚې ّه ېُه، تعوُه ٌې ّضوا ال ّانؽتان ته ٌهادع ؿوي دي، دوٌعه ّوه_

 .ا ٌاىوٌٌٞي٢ور نې اوؼي، ُور ًې  درڌ ُه رېّ

 ُو دا ؿْٞ ورٔې دې ٌٚعې تٌعې نٝې؟_

تع ّعوُه ًو ٗه ٌّؽې راؼعه وې، ّه ًوه ٌؽاّع صاُه نې ةه ٌې ڇوڇۍ صوڈه، د 

عېطو ٌّؽې ًې ُه راُه ؽو١تې، هٍاىته ةه ّع تضت وېطېطم، ّعون ٌې ېؿْې د ت

َوىه ورځ ٗه وُه صوڈل، ةاُه ٌې داوه ٚې ّه ُػ ٌې درد دې، صو َُ ؼهار د 

ّعصاُې صاوُط راةاُطې ّوه ؿو او زه ًې ىه هؾه ٔاًه وؿٝىً، ٌا ّه ڊوُط نې ٌؽا

صواؼت ُه دى نٝى، صو وډى وم، ٌَهه ُه راتيه، ٔهه ٌې ىه ُاُواًه ًوه ڇوڇۍ 

 .وؽو١ته

ةوڇا د ٌاؿوٌاُو ّه ؿور او زوډ ؽيى ؿو، ىه دِوةي دروازې ٗضه ًوه ڇىه 

و ةو ًې دواورو ّه ٌاؿوٌان ّارڌ ته ور ُِوتو، دوى ٌِٜې وهيې، ً

ؽوُٜوؼهو وًـتو، وروؼته ّعته ىه دې ٚې ّه ّارڌ نې ٌاتيه ؿي، ّه ةٌٝه د 

 .ّارڌ ىه ؿٍاىي دروازې ٗضه ووتو

 :ته ؽيى و، ةٌا ًې ورو ووًوېط، ًوه ؿېد ةوڇا ؼع ؤٝ

هيم ًوه ىسظه ىه ٌاؼعه ودرېط، ـهع نوم ٚې د نتاب ةوى ١ه ّعې ى٥ېطىى _

ُوره ىورېٌِه ٌې ُه ؿواى ورةاُطي نوالى، داوصت د    و، صو زه ّعدى ٌغدور وم،

 !هوَو صاوُط راؽٞ نٝ

 ٗيور صورانه نتاب_

٢ودل، نتاب ته ٌې ّهه وهيه ٚې د هوَو ېٌا ُور ؼٌضوُه د ا٥ُار ىه ّاؼه ن

صاوُط راؽى، ده د ًو ةو صوراڌ ـعٌاًؾ رانٝ، وًې وًو ٚې ًو ُٞدې دوؼت 
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ه نٝه او ّه ؼٌضوُو نې ؼٌَْ ة٘عني ًې راؽيى، ؽو١ې ته ٗه ٌحاىه هً ور٤ٜ

وروؼته ًې هيم ته ّام ؿو، ٌا ته ًې ّه ّو١توُهي ُظع ونتو، وٌې ! ٌه ّېٌه

 .وًو ٚې ٌؽاّع دى، ىه اًعاُه ًې را اڈوىى، دىته ٗوڌ ُه ىعي

 :د هوَو صاوُط ّه ٌٔع ورته ونتو، ٌش ًې را واڈاوه، وًې وًو

 .هً ورؼعه ونً وةال ىعي، ڇوڇۍ ورنٝه، ةٌا ةه ُوره ٌعؼته_

 .ىه دې ؼعه ةېعته هوَو ته ُِوة

د هوَو صاوُط ّه ظاهعه ةط ؼٝى ُه و، ّه ؽعًتاُو ًې ّام ناوه، هع ؼهار ةه ًې د 

ؼيو روّو ُوټ د ؼواى٥عو ىْاره ٌاتاوه، هوَو ته ةه ڇېع ٤طا٥ًع راتيو، ًو ًې 

دصو ُاؼت  وىې، دى ةه ّعېهً ُا اٌېطه ُه ّعې٢وده، ًو دوه اوؽاُۍ ةه ًې ورته ُ

 .و  او نيه نيه ةه ًې ىه ٌؽاّعو ّاتې ڇوڇۍ  ّع ؽعًتاُو وًـيه

هيم ته ٌې ڇوڇۍ ورنٝه، دى تع ٌاؼ٢ٌِْه ٌاتو ؿو، ٌا ىٍوُٓ ونٝ، ّه هوَو 

 نې هٌ٘وڌ ُه

و، هيم ّع تضت ُاؼت و، دى ٚعتي ١هارېطه، زه ّضيِٕي ته الڈم، ؽوڈ ىو١ې 

ؼٌضوُو وّېٌيه، نيه ٚې ةېعته  ِٕو او د ٌاصؽتَ ىْاره ٌې ؽو١ه ّعٌٌې ّعًٍ

ته ېورؽيً، د هوَو صاوُط ٌې د هيم تع ٣ِٗ وىٌط، دوى صتعې نوىې،  ١ه ؿ

،هع ٗه ةه ؼً يُٟعو صاوُط ڇاڇ ورنٝ ٚې دى ٌِٔې كاٚاكتعان َّوؽٞېطل، د هو

 .ؿي

هيم ّه هوَو نې ّاتې ؿو، د ٌاصؽتَ ىه صوا صيم نً وو، ڇوڇۍ ٌو ڊر 

ان هً صْيو نوروُو ته الڈل او ّه هوَو نې درې ورنٝه، وروؼته د هوَو ؿا٤عد

 .تِه ّاتې ؿوو، زه، د هوَو صاوُط او نوٌِٚى ٌؽاّع

ٌوډ  تع ُاوصته و٠ً وو، د هوَو صاوُط دورٔې زؽاب ناوه، هيم د ةضا رۍ 

تع ٣ِٗ ؽيى ُاؼت و او ٌا هً د ؼتا ىْاره ؽو١ه وڈوىه، ١ه ؿېته ُوره هً ووته، 

ىه صوةه ڇنې وې، والڈ ؿوم او د ةضا رى تع ٣ِٗ هيم ته ٌې ونتو، ؼتع٤ې ًې 
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و صاوُط هً ٗو ٤اٌه ىعې د تضت ّه ةو ؼع نې َد هو. ٌې ٔاى ورته دوڈ نٝ

ووة، ٌا ته هً صوب راته، صْيه ةؽتعه ٌې هوا ره نٝه، د ٤عوپ ؼانٍ ته ٌې ېّع

 .الس ور وؽٕاوه او ؼتع٤ې ٌې ُّې نٝې

ده، ًوه ٌٌاؿت نېطه ٚې نور ته ُه نورُۍ ٌې ّه نيي نې . زه هً دىته ٌؽاّع ًً

وم تييى، ّه هؾه ؿْه ٌې صْيه نوٌِٚى ىور تع ڇېعه ّه ذهَ نې را٤عٔېطه، صو 

 .وروؼته صوب وڈى وم

 .ةوڇا ؽيى ؿو

 :ٗارُوال ّه ةٌٝه ووًو

 ةٌا؟

 :د ةوڇا ؿوُٜې و صؤېطې

ًوه ؿورٌاؿور ٌې ؼتع٤ې رڼې نٝې، د ةضارۍ د ؼعه ا٥ُار ّه تته رڼا نې ٌې _ 

َيي وىٌط ٚې د هيم تع ٣ِٗ ُاؼت و، هيم ؼٝي ته ؼونان ٌُوىې وو، هو

ؼْهې ؼْورې ًې ور ته وًيې، صو هوَيي ؽيى و، هٌٖ ًې هً ُه وًو او ؼع ًې 

ٔٝېطىى ١هارېطه، وروؼته هيم ّه ةٌٝه والڈ ؿو، ةوَوُه ًې ّه ٢ّو نٝل، صو 

ًو نٝ ٣ُ اوه، ور نوىِ و، ةٌا ٕنيه ٚې ًې د دروازې دؼت٥ٌع ته الس ور وؽ

ؿو، ىوًه ؿٌـه دڈې وڈې ؿوه، هيم ّه توره ؿْه نې د ةاُطې الڈ او هوَو ته 

 .ؼٝه هوا راُِوته

 .ةوڇا ؽيى ؿو

 :ٗارُوال ووًو

 .دا ًو ىوى دِاًت دى، دا ّؽت هوَيي ةاًط ؼغا ووًِي، ةاًط_

 :ةوڇا ووًو

و ١ه ٢ود او كاُون ٌې صتع نٝ، ُور ُو تاؼېٌا ةو ٗه ُه ؿو نوالى، نار ٌې ّع_

 .ّوهٌٞئ
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 :ٗارُوال وّو١تو

 عته الڈ ؿې؟ېؽواڈې ٚې ٚ_

ُْوهٌٞم، ةو ٔاى ةه ّه نار ّؽې ٤عًٔ، ٌا درته ووًو، زه ًو تهٝه اؿْغ ًً، _ 

 .نٍه ًا ڇېعه، نار ٌّطانوالى ؿً ۍروّ

 :ٗارُوال ووًو

 عې ٌّطانوم؟ې٠ ؿو ةٌا ةه دې ٚېصو نه تاته ضعورة ّ_

 :د ةوڇا ؿوُٜې وصؤٌطې

 .نٝې وه ٚې ٌاته ةه نوم دِذال ُه ٌّطا نوېتا ڊٌِه  _

 :ٗارُوا ل وصِطل

 .زه ّه صْيه صتعه والڈ ًً، صو دا زٌا وظٌفه ده، ةاًط د ؿاهط ادرس وىعم_

 :ةوڇا ووًو

ًُٟ، صو د نيي ادرس ٌې درؼعه وىٌهه، كول ده، نه ٌې نار ېدىته ٗوڌ ُه ّ_

 .وٌوُط، ّه تٌيٌفون نې دې صتعوم

 .او  هوَو  دواڈو ادرؼوُه واصٌؽتوٗارُوال د ؼٝي د نيي 

ؿېته وروؼته ّه ّارڌ نې هٌ٘وڌ ُه و، د وُې ّع ًوه ىوڅ ١اخ ًو نارؽه 

 .١هارېطه او د ؼٌِْو واورو ّع ؼع ٗو وٚې ّاڼې ةاد  رؽٝوىې

 

*        *       * 

ٌاؼ٢ٌَْ دوه ةذې وې، ٗا رُوال ّع ًوه صٌعُه ٗونۍ ُاؼت و، ّع ؽوڈ ٌېغ 

و ڇڌ ٤ٌالس ًې ورّورته نٝ، هوَيي ته ًې ونتو، ده د َاًِ ا٢ًى ىه تورو ٚاً

 .د ًوې دٝ ؿوې نؽُې راوتيې نوىٍې صالصوىې



 رأئ نٌؽه وىٌهو  

 

www.Larawbar.com                    86 
 

ٞ نوډ نٝ،  د تضت ّع ؼع ُاؼتو دوو تِو صتعې ؼعه نوىې او ېوروؼته ًې ورٌ

 .ُور هوَو تؾ و. عو ؼٌضاُو ؽو١ه ّېٌيهېدوى ته ُٞدې  ًوه ٔواُهي ّع ت

ورو ًې . هؾه راؽى، ٗارُوال ته ٌضاٌش ودرېط ٗارُوال هوَيي ته اؿاره ونٝه،

 :ووًو

 ٗه ؿى ؽواڈئ؟_

 .ٗارُوال د ال س ّه اؿاره هوَيي وّوهاوه ٚې ٌضاٌش ورته نٌِې

 .هوَيي زٌعان ؿو

ٗارُوال دېب ته الس نٝ، ًو نارټ ًې راوًؽت، د هوَيي ؼتع٤و ته ًې وٌُو، 

 :وًې وًو

 (ب ) ٗارُوال _

 .عه ونتوېېِاؼت او ٗارُوال ته ًې ّه ود هوَيي ر٣ُ واىوة، ّع ٗونۍ ن

 :ٗارُوال ورو ووًو

 ناروةار دې ٥ِٗه دى؟_

 :هوَيي وارصعا  ؿو

 .١ه ده، ٤ظاره نوي! صٌب_

 :ٗارُوال ىه ٚاًو ؽوڈپ ونٝ، ؿوُٜې ًې و صؤېطې

 .ًو ٗو ّو١تِې درُه نوم_

 !اٌع نوئ ، صٌب_

 .تا ٗو ورٔې ٌضهې ًو ٌٌيٍه درىود_

 :ةه ووًوهوَيي ّه ٌاته ٤وڇه ڊ

 صٌب، زه، زه صو ڇېع ٌٌيٍاُه ىعم، ته، ته نوم ًو ًادوې؟_

 :د ٗارُوال ؿوُٜې وصؤېطې

 .صو ته د ؿْې ٌٌيٍه ُه ىعې_
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 .د هوَيي ر٣ُ ؼور ؿو

 :دا وصت د ٌېغ تع٣ِٗ دوه تِه ودرېطل، ًوه ًې ووًو

 دوه ٚاًه، ٗو روّۍ ؿوې؟_

 ِّٕيػ اوؽاُۍ_

 .ه ىه هوَيه ووتو ٢ودې او دواڈېهؾه د ٌېغ ّع ؼع ٌّؽې ن

 :ٗارُوال ّؽې ونتو، هوَيي ته ًې ٌش ورواڈاوه، ّه ٌيِٜو ًې ووًو

 ّه زڈو ؿٌـو نې دا ًوه ؿٌـه ُوې ١هارې، دا دې وىې ةطىه نًٝطه؟_

هوَيي ّعتضت ُاؼت ٔواُهي ته ونتو، ىه هؾه ُه ًې وؽو١تو ٚې ّاتې نار ّه 

طې ېاڈاوه، ؿوُٜې ورّاؿْغ صا ُه نې ونٝي، وروؼته ًې ٗارُوال ته ٌش ور و

 :او ّه ىٝزاُطه ؽٞ ًې ووًو

 .ٌاته ؿوه_

 ٥ِٗه؟_

 !هوَيي ٌٚؾه نٝه

 ىه ٌا ٗه ؽواڈې؟_ 

 :ٗارُوال ور ٌضته ؿو، د دواڈو ؼتع٤ې  ؼعه ود٥ِېطې، ٗارُوال ووًو

ته ڇېع ّؽت ؼٝى ًې، تا هؾه هيم ته الس ور اٚوىى و، د ؿْې ًې ّه ةٝؼتَ _

 .ٌٝ دى، ًضِي وڊالىهؾه ! ور ُِوتى وې، ته ّوهٌٞې

 .دا دروغ دي_

 .زوڈ نتاةي. زه ؿاهط ىعم_

هوَيي ّه ةٌٝه والڈ ؿو، ٌِٜه ًې نٝه، صو ٗارُوال تع ىٍِې وٌُو، ؼٝى ٌّٝضې 

 .ط، ؼع ًې ّع ًوې ٗونۍ وى٥ٌط او ىه تِطي ًې وًِه رواُه ؿوهېوىو
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*        *        * 

 :ّه صـهه ووًو( ب ) ٗارُوال 

 .هيم ته الس ور اٚوىى و اكعار ونه، تا هؾه_

 :هوَيي ؼعې الڈې تو نٝې، ٗارُوال ته ًې ونتو، ؿوُٜې ًې وصؤېطې

 .ينٝ يُه، ٌا هٌٖ ُه د_

 :ٗارُوال تع ٤عًَ وٌُو، ورو ًې ووًو

طه، ته ةه اكعار نوې، ېتا زه ُه ًً ٌُّٟطىى، ٌا د ڇېعو ٌذعٌٌِو ڊةه صالصه نٝ_

 .ضعور

، د ةِط ّه ؼٝه او ٍُذِه نوَه نې ًې ٗو ٗارُوال والڈ ؿو. هوَيي ٗه وُه وًو

 :٤اٌه واصٌؽتو، ودر ېط، ؼٝي ته ًې ونتو، ّه ناوڈ ًې ووًو 

ته د ة٢يو ُه ًې، تا دعم نٝى، ًو ُه ة٢وُهى دعم، ته د ىوُط ؼْي ؽوُطې د _

 .، ته ةه ّاُؽى ؿېېنعنې وڈ ًې، ّوهٌٞ

 :ؼٝه ؼا ًې واصٌؽته ، ورو ًې وًو. طېهوَيي وىٝز

 .دوڈداڈى ؼعه ونٝورأه، ًو _

 .ورته ونتو ۍٗارُوال ّه زٌعاُ

 :د هوَيي ؿوُٜې وصؤېطې

 زه ًې ّاُؽى، ته ةه نوٌه ٤ُه ونٝې؟_

 :ٗارُوال ووًو

 !د ٌلصط صتعه نوه_

ٚې هؾه ًضِې وڊىى، ته  ي٤وره، د هيم دوؼٌه تٝل ؿوېطه، َول ّه دې كاُع د_

 .دوه ىهه اوؽاُۍ واصيه او ٌا صوؿى نه
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ې رڇې راوصتې، ٌٍَ ؿو، هوَيي ًې تع ٤عًَ وٌُو، ّه صـهه د ٗارُوال ؼتع٤

 :ًې ووًو

 ته ٌاته  رؿوة رانوې؟_

 .هوَيي وارصعا ؿو

ٗارُوال ًوه ؿېته ؽيى و، ةٌا ًې ؿاوصوا ونتو، د ةِط د نوَې ور ّوري و، 

وروؼته ًې هو َيي ته ٌش ور واڈاوه، دهؾه ؽوډ ته ًې صوىه ورُٞدې نٝه، ورو 

 :ًې ووًو

 .ه ازٍق ُه ًً،  ِّٕه ىههزه دوٌع_

 (ّاى )  
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 ُصٌع ازٍط ازٍطي: ىٌهوال

 

ُذيۍ ّع نٍ ؼتوُي ؼتؼ ّعته وه، نيه نيه ةه ًې ٌٚؾه نٝه، الؼوُو ته ور 

ىوېطىي ٌِٕٔعوُه ةه ًې وؿع٥ُېطل، ؼع ةه ًې ّورته نٝ او ةطن ةه ًې َهان 

ه راوتيو رڇو تع هؾې را٤عٌٔطىي نؽان صواؿٌِي وو، دوئ ّ. وصوڈ

 .ّه ٗېعو نې ًې ٤وُٕې ١هارېطىې... ؼتع٤ؤواُې ُذيۍ ته نتو

 !ّه والڈو نؽاُو نې ًوه ٌٚؾه نٝه

 !تور نوڇ٤ع ُاوصته ؿو_

 :ووًو ۍتع ٣ِٗ والڈ ؼٝي ّه غادغ

د ّاٚا غٍع دې ڇېع وي، ّه تور نوڇ٤ع ّؽې ٌو غؽهع ىېٞىي دي، دوئ د ؼهار _

ؼېٞي، ؼْېعه ؽعه ته ت٣، ًوه  ورځ ٌغل ّه صٝه نې زعنت ونٝ،اوس ةاًط را ور

 .ؽواڈي

ّاٚا صْيه اوډده ِْٚه ورَوىه نٝه، روان ؿو، ّع تضت نېِاؼت، ٔيېطوُهى ڊېٝ 

ًوه . تاج ًې ىه ؼعه ىٌعې نٝ،  ّه صْيو اوډدو ؼٌِْو ٗڼو نې ًې ٤وتې تېعې نٝې

ؿېته ؽيۍ و، وروؼته ًې ڇڇ ؽٞ  د ٌاڼۍ ّه ىوى او هؽم ؼاىون نې اُػهاس 

 :نٝ صْور

 .نه زٌا ّه ىور ٗه وؿول، تاؼو ةه تع تېؼ تېع نً_

وزًعاُو ... دوالڈو درةارًاُو ؼعوُه ؤًٝطل، ّه ٗېعو نې ًې وېعه ١هارېطىه

 .صْو ڊوُط ّه صعع نې ىېط

ًو ؼاغت  ُور هً ووة،  ىه اوډدو ؿٌـو ٗضه ٌاڼۍ ته ڊېٝه رڼا راىوېطىې وه،  د 

 .درةارًاُو اوډدې  زرًِې ِْٚې ٔيېطىې
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ّاٚا ؽوؼه ورو ورو ڇېعېطىه، صوىې ًې ٥ٔوُه ٌّطا نٝي وو  او د صْيې  د

 .اوډدې تورې تع ظالًي ٌوټ ًې د ١ي الس ٤وتې تاوې وې

ٚوّه ٚوّتٌا وه، نيه نيه ةه د ُذيۍ الؼوُو او ٢ّو ته ور ىوېطىي ٌِٕٔعوُه 

 .وؿع٥ُېطل، ٌٚؾه ةه ًې نٝه او ةېعته ةه ةېؽطه ّعېوته

ٌاڼۍ ًوه غؽهع د تور نوڇ٤ع د رارؼېطو صتع ورنٝ، ّاٚا ىٍع ّه ىوېطو و ٚې د 

ودرېط، وزًعاُو د ؼاىون ىوًې دروازې ته وٚې ؼتع٤ې ُېوىې وې،  َوىو د تور 

ؿېته وروؼته ًو زوڈ ؼٝى را١هاره ؿو، دى تم . نوڇ٤ع د راتيو اُتظار اېؽت

ڈو  تور و، ٤ڼه ډًعه ًې درىوده ، ّع ُعۍ ؽاڈه ّورې ًې  ّه صٝؼْڼؽي ٌّېيو و

 .هٜونو َال صوڈ

ّاٚا او درةارًاُو د ازتعام ّه ةڼه صْو ؼعوُه ٌٍَ نٝل، صو تور نوڇ٤ع ٌش ور وا 

١ه ؿېته ًې هؾې ته ونتو، د .  ُه ڈاوه، الڈ او د ُذيۍ تع ٣ِٗ ّع نٍ نېِاؼت

ُذيۍ اوډده ةاڼه ُېؼ والڈ وو، تع ؼتع٤و ًې ًوه توره زيله را٤عٌٔطىې وه او ّع 

تور نوڇ٤ع صْيې زڈې صوردٌِې ته الس نٝ، د .  ١هارېطه ؼعو ؿوُٜو ًې ؼٌَْ

اُؽان نهعۍ، د ٢ّو دوه اوډده هٜوني او ًو صٌعن دام ًې راوًؽتو، وروؼته 

 .ودرېط، ىه ٔان ؼعه ًې ٗه ووًو او تعنٍ ٗو ٔيه را تاو ؿو

 :ّاٚا ّه صواره صوىه ووًو

 .زه ّه تور نوڇ٤ع ةاور ىعم_

... ې وُه وًو، هٍاؽؽې ًې ؿوُٜې صؤېطىې تور نوڇ٤ع هؾه ته ونتو، صو ٗه ً

 .دا ؼې نيٍاة ًې تع صوىې راوتو ٚې والڈ صيم ُه ّعې ّوهېطل

د نوڇ٤ع ؿوُٜې تع ڇېعه صؤٌطىې، ةٌا د ُذيۍ تع ٣ِٗ نېِاؼت، صوردٌِې ته 

نيه ٚې ًې د ةوتو اوةه ّه ُلعه . ًې الس ور وؽٕاوه، ًو ؼٌَْ ةوتو ًې راوًؽت

دام ٗضه تور ىو٤ى ّورته ؿو، ىه دې ؼعه د ُذيۍ ًي دام نې واٚوىې، ىه 

 !تور نوڇ٤ع ٌٚؾه نٝه...ؼتع٤ې رڼې ؿوې، ٌِٕٔعوُه وؿع٥ٌُطل 
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 ته ٗه ؽواڈې؟! اې ؿٌعاُې اروا_

د ُذيۍ صوىه ىه ٥ٔوُو ڇنه ؿوه، تورو ؼتع٤و ًې ؼورواىى ٌّطا نٝ او ؿېته 

ُارًِه ؽٞ ُا ٗاّه ًې ىه ؿوُٜو  ڇڇ  . وروؼته ًې ؼتع٤ې ؼعو وًِو وُېوىې

 .ولزراووة، دې ؽٞ ّه ؼاىون نې د والڈو نؽاُو زڈوُه وىٝ

 :ؽٞ ووًو

 !تع َوىو ةطٌعؽه اُؽان_

ىه دې ؼعه د ٌِٕٔعوُو ؿع٥ُا  ّورته ؿوه، تور نوڇ٤ع ّه ُٚهۍ ؼعه تع ُذيۍ 

راو٤عٌٔط، ّه الس نې ُېوىې نهعۍ ًې ن٢ته ّورته نٝه،  ُاٌفهوٌه نيٍاة ًې 

ر٣ُ ورو ورو صْو غادي زاىت ته راو٤عٔېط،  د ُذيۍ. ىه صوىې را ووتو

 .ؼتع٤و ًې تورواىى ٌّطا نٝ،  ؿېته وروؼته ةېؽطه ّعًوته

ةېعته ّه .  ّاٚا ور ٌضته ؿو، د  ِْٚې ىؽتوڼى ًې د صْيې ىور ّع صوىه تېع نٝ

 صْو ٔاى ودرېط

 :تور نوڇ٤ع ووًو

َوىو د ّا ٚا ّع ىور دادو ؿوى، ُذيۍ هؾه وصت رؽېطى ؿي ٚې  د ُٝۍ تع _

 .ةطٌعؽه اُؽان ووًِي

ّاٚا ًوه ؿېته ؽيى و، ةٌا ًې وزًعاُو ته ٌش ور واڈاوه او اٌع ًې ونٝ ٚې تعَوىو 

 .ةطٌعؽه اُؽان ور ته ٌّطا نٝي

ىه ىٍع صتو ؼعه ڇوىوُه ودرةېطل، دارٚي ّه ١ار نې نوٗه ّه نوٗه و٤عٔېط، ده 

ٌعؽه اُؽان دې ًو ىوى ١هع صوىې ته ٌُوىى و او ٌٚؾې ًې وهيې ٚې تعتوىو ةط

 .ّه درةار نې زاضع ؿي

ّه ٌاڼۍ نې ّاٚا او وزًعان ةې صوةه او صواؿٌِي ١هارېطل، ّه َوىو ؼعوُه 

 ...ٔٝېطىي وو او  د تور نوڇ٤ع ىه صوىې ٗضه ُاٌفهوٌه نيٍاة را وتو
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د هوا ىه تودېطو ؼعه غؽهعو ازوال راووڈ ٚې تع َوىو ةطٌعؽه اُؽان ًې 

ؿېته .  ې دا ةطٌعؽه اُؽان درةار ته زاضع نٝيّاٚا اٌع ونٝ ٚ. ٌوُطىى دى

وروؼته ّه ًوه نٍ نې داؼې ؼٝى راوڈل ؿو ٚې الؼوُه او ٢ّې ًې ُه وو، ّع 

١هارېطه او تع ڇېعه د ؽو١ې ًوې ىوًې ةوَۍ ته ورته ( َِ ) ٌش ًې ًو ىوى ّعهع 

 .و

ؼٝي ووًو ٚې دى ًو ّؤي و، ىه د١ٍَ ؼعه ّه د٥ٝه نې ًې الس او ٢ّې 

 .وېطي او د ٌش ىوى ّعهع ًې هً د تورې ٢ُه دهؽوٗې ؿ

د هؾه د صتعو ىه صتٍېطو ؼعه ٌِٕٔعوُه وؿع٥ٌُطل، د ُذيۍ ؼتع٤ې ؼعې 

تور نوڇ٤ع د ؼٝي د اًؽتيو اٌع ونٝ او . ؿوې او ىه صوىې ًې ٥ٔوُه وةهٌطل

وًې وًو ٚې  ده  د ازادۍ ّه د٥ٝه نې ةعصه اصٌؽتې او تع َوىو ٌُهٍعؽه اُؽان 

 .ه ًې ٗه ُاٌفهوٌه نيٍاة تع صوىې را ووتو او ُذيۍ اراٌه ّعېوتهوروؼت.  دى

ًٌُ ؼاة ُور هً ووة، ةٌا د ًوې ١ٕې ڊڈا او نونې واورېطل ؿوې، ّه ؼاىون 

نې ًوه ٔواُه ١ٕه او درې صوار او ڇ٥ُع ٌاؿوٌان ودرېطل،ٌاؿوٌان ُاروؽه 

 .١هارېطل ، دوئ د صْيې ٌور ىٍَ ٥ٌَِه ُېوىې وه او وارصعا وو

ې ّه ڊڈا نې ووًو ٚې صاوُط ًې ىه ؽعه ٗضه د صعٗالو ىْاره ةوَي راوڈل ١ٕ

ٚې ِٔاورو وصوڈ، اوس دوئ ٗه ُه ىعي، دوه ٌاؿوٌان ًې ىه ىوډې ٌٝه ؿول، 

ُورو ته ًې ًو ٌٝ ؼْى ٌوُطىى دى، د هؾه ؽو١ه ور ته ّضوي او ڊوُطي ًې 

ه دي، ُه ٚت دوئ  ّه ًو ه وېعاُه نې اوؼي، ًوأي ٗيور دًواىوُ. ؼاتيي دي

 .ىعي او ُه هً دروازه، صو ةٌا هً ٗوڌ نوم ؽعض ُه ورةاُطې ىعي

 .ٌِٕٔعوُه وؿع٥ُېطل او د ّاٚا ّه اٌع ١ٕه او  ٌاؿوٌان  ىه ٌاڼۍ ووتو

 :تور نوڇ٤ع ووًو

ڊوُط ًې تعًش دى، صو ةطٌعؽه ُه ؿو ورته وًالى، ٔهه  ٔواُه داُه ده، تع _

 .وېعې ٗوڌ ّه ؼْهه ُه ؿي ورته نتالى ؼتورو الُطې ؿْه تېعوي او د ّاٚا ىه
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ّاو  وروؼته ًو ّه وُه ىوڈ ةٌِادم ّه ؼاىون نې ودرېط، ده ١هيې داٌې 

اؽوؼتې وې، ىه ر٥ُه هً ؼٌَْ و او ّه ظاهعه د ةطٌعؽۍ نوٌه ٢ُه ُه ّهې 

دده ّه ىېطو د ّاٚا او درةارًاُو ّه ٗېعو نې ٤وُٕې ٌّطا ؿوې، صو .  ١هارېطىه

 !.ادازه ورنٝه تور نوڇ٤ع د صتعو

 !د ؼٝي ؼع ؤًٝط او ىه صوىې ٗضه ًې ًوأې ًوه دٍيه را ووته

 .زٌوډ صاوره ّعدًو الُطي نٝېطه او  صْيواني ُه ىعو_

وىوېطې، ىه نٍ راُاٗاّه د ٌاڼۍ ىوًې ؿٌـې وىٌٝٔطې، دڈې، وڈې الُطې 

ٗضه ًو تور ىو٤ۍ ّورته ؿو،  ًوې وًعووُهي ٌٚؾې ّه ؼاىون نې اُػهاس 

 !ٝصْور ن

 !وؼؤٌطم_

ىو٤ۍ ّه ىٍته ةطل ؿو او ىه ىٍتې  ٗضه هً د ِٔاورو ؿهيوُه دوڈ ؿول، نيه ةه 

ًې د ّٝا٣ُ نيه د ىېوه او نيه هً د زٌعي ةڼه صْيه نٝه، ؿېته وروؼته ًوه 

وزـتِانه ا٥ُوال ّورته ؿوه، ًوې ؼْېِې رڼا والڈ صيم اڈ اًؽتو ٚې صْيو 

 !د ُذيۍ زٌعاُه ؽٞ واورېطل ؿو.  وهؼتع٤و ته الؼوُه وٌُؽي، ٚوّه ٚوّتٌا ؿ

 زه ٌو وىې تٝىې ًً؟! ّالره_

 :تور نوڇ٤ع ٌٚؾه نٝه

 .تع َوىو ىوًه ةطٌعؽي، د صْيوانۍ ُه درىودل دي_
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