
 

 

www.afghannang.com 

0 

  



 

 

www.afghannang.com 

1 



 

 

www.afghannang.com 

2 



 

 

www.afghannang.com 

3 

  



 

 

www.afghannang.com 

4 

 

 سريزه

په پښتو دومرره يير ن ن ونونره     يويل کيږي په تيرو څو کلونو ک   

ونيکل شرو  ېرد دپښرتو  ده پره تر ېيي کرد يرد سر ېي نره و  پره           

پښتو کد په دې کچه دن ونو نرو پررير   مروه تره د  ييررو ې کروي       

ېد يموه  ده وېځ په وېځ د پرمختي   و نوړتي  پره نروې ېو د دي   

 و کرره پرر  و کررو  د سررد وېځ ورره يررې ې وېسرريږي ېررد مرروه پرره دې  

 سي النو سره سي   سو.  ورپه کد نه

په وېوستيو کلونو کد يو شمير ځو نرو نيکو نرو يرې نر و  نيکلرو      

ته مخه کړه ېد ډيري يد تر ډيره ح ه په دې الېه کد ورير ني و   و  

ېد ټونند تره وړ نر ې کرړ  ېرد ورد نره شرکه يرد پره            د سد ن ونونه

پښتو  ده يوه ښه يي تونه وللی سو.په يمر ې نرړ کرد يمروه ځرو د      

څ نرر  نيکررو    ررر د  يمررل  ميرر ي  يررې يررو پرره يړه پرروېې نرر و    و ي

 نيکلي دي  ېد د دي ست سد په الس کد دي.

نيکو   څيړونکي  و ستر  دوروه  ک ډيمسر    ود فغ نست د نو    

عالمه عب  نشکوې ېش د وه ويل کله ېد  وېم په پښرتو کرد نروي    

کت ه نيکل سوي ي  ې پ سوي دومره پرې پوشرا نه کيرږم نکره    

 وي.کرره يمرروه د ووه وررد کسرره سررړي پرره کرروې کررد ېررد يوي سررو ديرر

يمررر ند دلررره نررروو  نسررر د  وس  ونررر و و و د   ميررر ي لونررر ې   

دد سرررد نويوځو نرررو نيکو نرررو د کتررر وونو پررره نيکلرررو وررره څرررومره   
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پوشررا نه سرروو و و کرره عالمرره ېشرر دو و  نيرر نی و و ېررد  وس   

يموه نوي ځو ن د نګي  دي پرلرد  ورد تره شرره وېځ پر م  کروي       

څيړنررد کرروي  څررو  علمرري کت وونرره   څررو  نرره نرروېو  وررو    څررو 

پرلد  ورد تره کت وونره ې  ور ړي  و څرو  د  يمرل  مير ي لونر ې         

نګي  دي ن ونونه نيکي څومره وه پوشرا نه شروي و.د پررل دې نره     

 ست د عالمره ېشر د و ور  دلره پبرره مرد دورښرن نيي پره وسريله د           

ه وپرر  ويرر   ميرر ي حرر حه  نرره پررو  ددلرره نرر و  دترالسرره کونررو پرر 

ې ي ده شوه  و دنته مد يد ځکه ي دونه وکړه ېرد يه يرې يمر ومره    

پوشا نه سوم ېد ومد ني   نه ي ول والي  څخه يرو تکرړه ځرو د    

پخرلرره پرروهه  ورره نرر و  نيکلرری دي.يه پرره دې ورر وې يررې ېررد دلسررد  

ک ېونرره و يرر  وسررت يل   ئتکررړه ځو نرر د و يرر  ويڅررو  شرري  و ددو 

خرلره  وره  ال ښره  و   روې کت وونره      پکري  شي  تر څو په ې تلرونکي  

دک ې په پيل کد د ډيرو نيوکرو پرر ځر ي و ير       ئ و په ددو ونيکي.

ويڅررو  شرري کرره نررومړني ک ېونرره يررد سررتونزې ونررري وېوسررتي       

   مونه وه يد ود نه شکه پ په  و نه نيمګړتي وو پ ني وي.

مري حر حه د   يترې دمخه ځو د  و تکړه شر عر  و نيکرو   حک         

پرره کرښرره ې ترره وويررل ېررد پرره ي وررل واليرر  کررد يرروه ځررو د  لفررود تي

ن و  نيکلی  و لرو ړي ېرد تره پررې څره ونيکد.پرسرب  يرد         یښکل

ن و  ې ته وېسي ه ن و  مد وکون د ځينو سمونو نر ېه مد پرلد 

مشوېې ويرته    مي ي ح حه وې و ستوند  مير ي نره څره مرودې     

دڅره نيکلرو    وېوسته په ن و  و ن ې نوې کر ې يرې کرړو  و م تره يرد     

 نر ېه ې و ست وو.
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د د ښ للي  مي ي نومړنۍ يڅه ده طبعري ده ېرد يرنرومړنی کر ې     

نرره سررتونزو  و نيمګړتيرر وو سررره ملګرررو وي.پررو ده تررر ډيررره حرر ه 

کوښررک کرررړو ېررد دلررره نرررومړنی کرر ې يرررد يررې نرررږې سرررتونزې  و     

 نيمګړتي وې ونري.

دن و  کيسه ډيره ښه پيل سوې  نيکرو   يڅره کرړې ېرد نر و  پره       

 ده  و ېو د نثررر ونيکرري  ييرر تره ېملررد يررد ننرر ې  و نثررر يررد       سرر

 ښکلی دو.

 فه پبررو ډډه سروې ده    ضر د ن و  د کرکترونو په پيژن نره کرد نره     

سره نه دې ېد نه وي  کتنرد وېوسرته يرې ځينرد نيمګړتير وې يغره       

يې يي تره د  مال په ورپه کد ال پره کتر ه کرد پر تد دي  و يه ور وې      

نره پررير و دمخره پکرد نروېې سرموند يرې        نرم ېد نيکو   وره يرد   

وکړي  پو په ټونره کرد نيکرو   د دلره نر و  پره نيکلرو کرد يير ن          

 يي ې   نلي ېد د ست يند وړ دو.

 ر د  يمل  مير ي تره پرلرد  ورد  و  ده تره دپر م  پره الېه کرد         

دالنوېو وري نيتووونو ييلره کروم  و ت سرد ددلره نر و  نوسرتلو تره        

 ې وونې.

 علې  ل سار

  ېګ -ښ ېک ول 

۶۱ /۵ /۶۹۳۱ 
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 دنيکو   پبري

په کرم  ومهرو نی سره وي يې وتو ني م ېرد  هلالج لج دنوو  وتو ن پ  و

 پرل دويې ن و  ست سومينو نوترالسوپوېي دېوېسوم.

 گر نونوستونکو!

م په دې کت ه کد يغه څه ې وړي دي ېد دن  عصرن پو ني ېرد  

نيرر   دډيرررو  فغ ن نودځوېونوسرربه گرځيرر ني دو نرره وې يرره کررد 

کيرږي پصوحرر م دمملوم نوپرره  ړه.ځکرره  ييڅررو  دمملرروم ه  نرره  

 وېي  ونرررره وېسررررره يمږلرررري  و وشردوسررررتي کوي.حرررر  يررررد نرررره 

پښرروالن ي کيږي پرره سرررکه سررتر ه وېترره کتررل کيږي.تر وسرره       

پوېي د سري څرو  نره شروپي  ېد وېسرره مرسرته  کمري  وير د         

دوئ پرره يپمونرروپ ۍ ون رروي. نرره يرروې پررو يد پرررل مملوميرر      

  ونه ولي پو که ې وېسره ظلې وکړ وي پو...  ړوي

 وول دظ نې نه ظلمه مي ټو  پبرکړي دي.ېد ظ نې څومره يوېنري 

 و نررر  حرررب څه نشررري کررروالي  يغررره ک ېونررره کررروي ېرررد يړه يرررد     

څخه پودوئ نه ويريږي  ود ونر  پرو نره   هلالج لجلو ړي ځکه دپ  يه 

ويرير  و نود سري ک ېونره    هلالج لج دوئ سره نه وي که ېيرري نره پ  يره   

 يد نه کو  ېد ده ته نه و  په ک ې.وه 

نرره وررل پلرروه يمونږمشررر د  وحکمر نرر د ېررد يمونږدټررونند ټرروني     

پره  هلالج لج دوي ته پره و   کرد وېکرړي دي  ودوي د      هلالج لج ې ېي پ  و

سررريڅلی کترر ه يررې الس  يرررښی  ووسررې يررد پرروړني ېررد پرررل        
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دي  مرربيه ترره ورره پرره پرروېه  يم نرر  ېي  وعرر  ن  سررره کرر ېکوي  

 ېي وه د ييچ  نره کوي حر  تره وره حر  و يري       پي ن   دوکه طرف 

ن ح  ته وه ن ح   پودوئ نه په پوېه  يم ن  ېي سره پرلره وظيفره   

سرته نه وېسو   ونه يرد عر  ن  پرځر ي کړ.دکروم ېر ېد دوي تره       

سرررترگد وي يغررروي يرررد يرررې پررررالېه پريښرررود  . دځررر د دپررروېه        

کير ونر ېه يرد يرڅره وکرړ  م ردلريره  مملروم ود ېر ېه نررر ېه        

غرروي وهي ويرر يږي ظلې وېسررره کيررږي   نصرر   نرره وېسررره  ېررد ي

کيږي ديغوي نر ېه يد تر وسره يريه يرې ونره کړ  ددني نرر ېه يرد       

  پيرن ييرکړ و پيرن يد په دني  و   کړ.

پررويه ويرر يې پرره دي  مي  وپرره دې ييلرره يررې ېررد پرره تيرر ېه پسرري        

ېڼ شرررته .نررره يحمررر  وېوسرررته ې حررر  شرررته .نررره پرررز د وېوسرررته      

مهرو نرررره دي د سرررري څررررو  ورررره پي  شرررري ېررررد هلالج لج وه ېشررررته    

دمملوم نو وښررکد وېپرر کي کررړي. ديغرروي پرره يپمونوورره پ ررۍ     

 ونګوي  ومجرمنوته وه پرله سز وېکو  کيږي.

 دد سي وېځي په  مي .

                                           ست سووېوې

 « يمل  مي ي    »  

 نمرررررريزکررر   ۶۹۳۱مه ۴۲د سررررر 

 ن ښرررر ېدنيکررررررکوکوڅرررررررهورررررال
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 نومړو څررکی

دسررررنی دوېوسررتۍ مي شررتي دنمررړو نسرر زي وېوسررتۍ وېځرري   

د سررررري تيريرررررر ي ېرررررد نمررررررريې پرلررررره تودوپرررررره وېځ ترولررررررد    

يي تونرره.د وپ  نومعرروالم وېځرري  وهدې  و شررري يررې ننرر ي وې.      

دېوي مي شرر  نودواو نو ووزگر نررو دح حلومي شرر  وي  ددوي  

 ومي شر  وي ددوي د تروي شرويوپونودېبر د    دييلو دپروېه کي 

مي شرر  وي.کرره څرره يررې ېررد دلرره مي شرر  دوز ر نررو نررر ېه دکرر        

ترټونوستړې  ونه ووپتي و ډکه مي ش  وي پرودوي يرد دپرلري    

پرونی  وپ ري نره  حريل څخره يغره دېر پبره مر  مر  لوښره  پلري.            

ددلوديق ن نونررره ېملرررد څخررره يرررويې پن ررره پن ررروس کلررر  گرررل     

کوسرررره و ېرررد ييررر تي گرمررري  ودکررروې  مامررر ېد مشرررهوېپه ک 

ويکسۍ  ړکړو وو ېد دوېځی ک ېدشرد په سړه يو کد وکړي   

پو! کوېنۍ وه يد وېته تريغو پره  نتمر ېوه ترڅووره ېرد ووډ گرل      

 مام نه وو ې للی. 

په کوېنۍ کد يرد ښر ه گالنرۍ  ويروه نر يوند پ ڼره نروې  وسري ه.         

ثمره يرد نره    دله يو والدپ ڼه وېنصيه کړې وه ولههلالج لجده.ته نوپ  و

 دېنوده.

پ ڼه ن  کلنه وه  ودمروې وپالې دو ړوښره الس و نر ي پرال  وو     

 ودې وه يې ښه په  پال  نه دو ړوسره يي ته مرسته کو  کلره وره   

ېد گل مام نه کوې څخه سه ېې ووتی نونه ځ د سره وه يد پرله 

ې و  وډوډووړني   وتريغه وپر  وره يرد ک ېکوي ترڅووره ېرد      
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ووه يرررد پررررل ک ېپريښرررودي  وکوېتررره وررره   دنمرترررودوپد شررروه ن

ې لی  وپره کرروېکد ورره تريغرره پرروېي  نتمرر ې وو ېررد نمرورره پرلرره  

 تيزې وېکه کړه نوگل مام  وه وي په پرل ک ېپسی ې ووتی.

م ښ م وه ېد کله دډوډو وپ  شونووه وي پ ڼد ډوډووېوړنه  پره  

يرځ و کد وه ېرد ددې پالېو يلتره وره د وېتلره  ونره پالېسرره وره        

 ه گ ه ډوډو پوړ .يد پ

ووډ  ل مام  وت نر ې پر ڼد څره و نر ي دوې  ونرۍ يم  سري نره        

پونروډکي پرررې کررړې  يلره دومررره وتو نيرر   ېرد دکرر   شررومه يررد    

 ور وره  ونوېوته نه الس  وهدي وڅخه ځ د پال  کړ.

پوسري  هيرو گل مام اليې دپير    وفکرټر   دې تره پرينښرود     

 دوون  مي شتي تيري شي ېد په يو يي شومه  و وړه دي ک   

گاونوېوپرروې کي توکوترره يررې ضررروېن وو  وديغوونررر ېه نقرر و 

 پيسوته  ړتي وه 

ېد ديومريض  وپ  و مکړه ولد ستونزې نر ېه و و نو!ديم ي 

ټونررو نررر ېه يررو ځی گررل مامرر  وو  ودفلکررد  نتمرر ې  د کلرره کلرره  

پووه ُکرو وېځ په يمر ې طمعره وېو نر ي تيرره شروه ېرد گونر ي        

م نرري دو هلالج لجد دمرزدوېو نرر ېه وويي ويشرکه ېرد       يوڅرو  ير  

 ويرې ترره مقرېشرروو ېيك وېکوي گررل مامرر يې گالنررۍ  وپ ڼرره   

مړو  په يوډو  نه يوډو  يرد يم لره  نر  يه پيسرد ترالسره کرونی       

 ېه گز ېه وېو ن ي وکړي. 

يررروه وېځ گرررل مام نررره پرلررره کررر ېه وپتررري پرنسرررووجو پرررال     

ېه کرد دوې نر  کلنرد    شو ودپرل کوېپر پو ې ېو د وو ېد پره ال 
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 نجوني په مخه وېللد ېرد نره ښروون ۍ څخره  ې ېپصر  شروې       

وې  ودکوېپرپرررو ېو ند وې. دوئ پررره پرلومين ررروکد د پبررررې  

سره کوني ېد دله ک کويې نوېنري  وښوون ۍته يد نره پريرږدي   

تم مه وېځ په پو ېکۍ  ک ېکوي  سب  نه وېو ن ي و يد ډيرظلې 

ته.ولد وره ويلره ېښرتي يې کره پره      وېو ن ي کوي د سي پلرونه يې ش

ښوون ۍکد و و  وس وره يمونږسرره و و  وډيرر سرب  وره يرد يده       

کړي وو.وگوېه که حب يد نوېل ه شوه نوپرل پالېته وه ښرير وي  

کرروو ېررد يه يررد وررد تعلمرره ل ررره کړمرره  وپرلرره گ رره يررد ې څررره          

 پيسرررته دلو نجونواليې د پبررررې پررروېه يررر نی پررر و تررره نررره وې    

 م څخه يد الېه ويله  وپه پرله مخه والړي.ېسوني ېد نه گل ما

گل مام ېره يميشره وره دکروېنۍ يو ځرو نی  و وتصر دو ح نر         

ځرررررروې وه  وس وېترررررره ددلو نجونوپبرونرررررروېيې پرررررره فکرکررررررد  

کړ.ددلو نجونودلرررو پبررررو د رررل مام پررره  يررر  کرررد څررروتږې      

 ن  يې وکړي ېه نه پرلد نوېسره ظلې...نه پ ڼد سره ظلې...نه پرل 

 خ...د څررررره  وېم د ...گرررررل مام الکوېتررررره نررررره وو يړه سرررررره ظلې...

ې ېسرري نی ېررد د تصررميې يررد ونيرروو ېررد ېښررتي يې يه و ي پرره       

پرلرررد نررروېيده کرررړي وکرررړم يه و يررر پرل مسررر وني   د کرررړم يه     

 و ي يوښه پالېشې.

ېښتي يې ېد يه ود تعليمره ې لرش شروم څره پيرمري ونير و  ټرو         

يرررې  عمرررر مررري نررره پو ېيوسرررره مررري دو يررريه يوسررر نه شررروم  ونررره 

يوسررر  ون په نصررريه شرررو. کچ ررررو پررره کوېنيرررو نی مررري پرررالې    

ې و نرر و تعلرريې کررړي و و  وس ورره يررو ځرر و نرره يوځرر و کرره  ې رري   
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ي مع ود نه وم نويوم موېگی پووه وم  وپه يوه نرمه ېروکۍ کرد   

پووه   ې م  ويوس ن س  وم نه پووه وه می څښل  ونه پووه وه می 

ېه شره کد ې و ن و پوړ .پو فسوس يم پر ون  ېد د سي په تو

تيرشرررو  ووه ېرررد ترررر وېخ و وړې وي نررره ې گرځی.پيرررريه پرررو نررره    

تعليمه پ ته شوم  و  وس پويد يده کوالو  يرې نره شرې  نووير وني      

پرله نوېود تعلمره کړم يغره پرووړه ده  وپره وړکتروه کرد يرڅره        

يده کيږي.که نوېڅه نه وو حب پووه يد  نه ښير کونوڅخه پال  

نه السه ود تعليمه پ تره شروم پالېمي پرلرد     يې ېد يه پودپالېه

گ ررد ې و نرر ي کرروني  ويمرر  دې تلررونکی پرره لررې کررد نرره  .پرره دلرره   

فکرونوکد ترکوېه ې وېسي و  ونه يرڅه دمخه يرد پرلرد ښر د    

 گالنۍ ته وېه  کړ .

 گالنۍ   گالنۍ ې شه ېد په ک ېمي يد.

گالنۍ يې په و ېپط يي سرره وېتره ې للره ېرد پيرپووره وي ونری       

 دومره وپتی ې للی  وونی دومره و ېپط يد څه پيښه ده   ن 

 گل مام وېته وويل :

مررر ن  يوتصرررميې نيرررونی دو  يغررره د ېرررد يه لرررو ړم پ ڼررره  پررره         

 ښوون ۍکد د پله کړم.

 _د ته څه و يد 

_ يه  يغرررره څرررره و يررررې ېررررد ت و وېي  .سرررررنه حررررب څه ورررره پ ڼرررره     

    ښوون ۍته ځي. م پود پريکړه کړي ده ست ې سره پوښه ده

_ په ښروون ۍکد وره نوڅره وکرړي  مونږدم ښر م پره ډوډو پسري        

حيررر د يو وترره دې نوېښرروون ۍته   ېوې.نيررونی شرروو پوورره نرره   
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يرررررد  وس وررررره يرررررد دښررررروون ۍنر ېه ېرررررال شررررري د ور ورررررروي    

ښررررررروون ۍڅومره مصرررررررر  نرررررررري.يه پودېتررررررره و يرررررررې ېرررررررد  

ښوون ۍپودپيسرره د ې نوکرر ېدي  ويغرروي پرره پرلررو  والدونررو    

م ر مونږلريب د پونه يرڅه څخه ماروم يو.نه و ن و تعليې کوي.

دښرروون ۍتو د نرو ونرره يررې دسررب  ويلررو.يه پودېترره و يررې نرره دې  

 ک ېه تيرشه گ ه نه نري يم پوويخی نه ده دېسره پوښه.

گالنۍ ېد يرڅه وېته وويل پوگل مام يد نه پرلد پبرې و نره  

ړ وه.گل مام د  منه وکړه يرڅن ه ېرد وو  ويرڅرومره ن ښر     

 ي يه په پرلد نوېښوون ۍ و يې.ېد نر

نه ځمکد وي  وکه نه  سرم نه يه يرد دښروون ۍ ټرو  نرو يم وېتره        

ور وررروم  پود دښرروون ۍ څخرره نرره مارومرره وم.سرررنه حررب څه ورره  

 مهرو نه  وېويو ېس نه دو.هلالج لجپ ڼه ښوون ۍ ته ځد.پ  و

په دله وپ  کد پ ڼد يې دموې وپالېپبرې و وېي ې  وپوند ته 

يد پوښتنه وکړه ېد څه پبره ده ېد دومرره پره    وې لله نه دوي څه

 نوړ و يپبرې کوئ وي څه شوي دي 

 موېيد وېته وويل:

ېد پالېدي ن  نيونی شوو دو ن ون ې کوي پيسه د ېه شوو دو 

. 

 پ ند نه پالېه وپوښتل:

ېښرررررررتي پالېه پيسرررررررد دي ډيرررررررري پيررررررر  کړي دي مررررررروېمي    

ېښرررررتي و يد که دلسررررري وي نرررررو و  وررررره م تررررره نررررروي کررررر ني     

 لد يم دله ک ني ډيري ړه  و څيري شوي دي ې  پ
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_نوېې ک ني پروويخي دېتره ې نيسرې پوپبره د ده ېرد  يه لرو ړم      

 ت په ښوون ۍکد ش مله کړم ترڅو يده يد کړي.

پ ڼرره ددې پبرررو پرره  وېي وحقرره پکرره حير نرره شرروه  وپالېترره يررد    

 وويل:

پالېه د تره څره و يرد ښروون ۍ ويه.د پوويخي نره  مک نره ن رري         

ه ېرد يه وره ښروون ۍته ځرې م تره يروه ېروړه کر ني ې و پلره          پبره د

 تريرڅه تيره يمه پالېه.

_ نررره نوېې!مررر ن  د تصرررميې نيرررونی دي  تررره وررره سررررنه حرررب څه      

حتمرر ممځي ښرروون ۍته  کرر ني يررې دېترره ې وړم ست دپوښررد کرر ني  

دې پلې يوه ېوړه څه دوي دېي ېوړې دېته  پلې پوته وه يم پبره 

 مکه نه لوېځوو. مند نوېې.يم پبره وه پرځ

_ پالېې نرره کرره يه ښرروون ۍته والړم نوت ترره ورره دشرررد ويرر څو      

ډوډو دېوړي  ووررل ښوون ۍپو سرر نه نرره دي ډيرسررخ  دي يه   

يد نشې يده کوالو. نه پالېه! يرره پبرره دي مرنې پوښوون ۍنشرې     

 ويالو.

 پالېيد پ ڼه پرسر مچ کړه  ووېته ويي ويل:

وپترري کوېترره ې ځررې    ېررد کرره ترره ښرروون ۍته والړه شرري نووي يه   

ډوډو پوېم  ووي ويرته ځې ک ېته د يد يم ست سرره وع ه پوتره   

 وه يم پبره نه م توو يم گر ند نوېې سمه ده.

 موېيد پ ڼد ته وويل: 

پررر ڼد نررروېې!پالېېد دي يررروپبره وکرررړي يغررره وررره حتمررر معملی      

کوي مرر يې ډيروېترره وويررل پويمرر پبره  نرره منررد   ووررل د ېررد        
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کړه څررووېځي هلالج لجنووي توکررل پرپرر  وپررالېدې دومررره ټينرر  دي  

والړه شررره کررره دې يده کرررو و شرررو و نوووررره يرررد و  ررري   وکررره دې  

نشرو و يده کرروالو وي وره يررد پريررږدي څره پرررو  پونره کرروي ېبررري     

 پونه دو.

پ ڼد وي پرپالېډيرټين  ېوکړېد نه دې ک ېه وره تيرشرو  پروپالې    

يد دې ته مجبروېه کرړ  ېرد ښروون ۍوه و يد کلره ېرد يرد ددې        

نه منل نوپ ڼه مجبوېه شوه  ودپالېپبره يد ومنله ېرد سررنه   پبره 

 حب څخه وه ښوون ۍته ځد.

پالې يرد يرې ډيرپوشرا نه شرو ېرد پ ڼره ښروون ۍتللوته ې ضرد          

 شوه.

پ ڼررره نوسررره ېته پررره  نتمررر ې وه  وډيرررره و ېپط پررره دې وه  ېرررد   

سرره ېپووه ښرروون ۍته ځررې  وښرروون ۍدې ترره يون ولرر ه ځرر و       

ېرررررد يه وررررره څن ررررره سرررررب  يده    ويوسرررررخ  کررررر ې معلوميررررر و 

 يد کړ  .هلالج لجکوم پيرتوکل په پ  و

کله ېد دسه ې ته وجرد شروي دسره ېې و يرد نره موې وپالېسرره       

وڅيښلد  ودښوون ۍپرنوې وې ېو نه شوه.موې وپالېيد په يغره  

ح ن  کد يې وېته دع وي  ودالس يد وېکو  ېد  نش ء   يرڅره  

د يې نره دوئ څره   وه دېته  س نه شي يمونږ دع وي دېپسي دي. پ ڼ

ېپصررر   ې وپسررر   ودښررروون ۍپرپو ې ېو نه شررروه.کله ېررری     

دښررررروون ۍدېو يې تررررره ې وېسي ه لوښرررررتل يرررررد ېرررررد دننررررره  

ښرروون ۍته وېشرری پود ښرروون ۍدوو ښرر ينه نرر ظيمينو پيره  

د ېو(پوښررتنه ځنرري وکرررړه  ېررد څررو  لرررو ړي  ونرره ې سرررره دو      
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ک ېدو ځکرررره  ديغوپويم  وظيفرررره وه ېررررد يرڅررررو  ن ولرررر ه     

ې شي دوي کرد تالشری يرې کروي  وپوښرتنه يرې ځنري        ښوون ۍته 

کوي.  ودوي په دي يې پويي   ېد د پودښوون ۍ نجلۍ نره ده  

  وکي  و شي نه يوې مکتبۍ  نجلۍ سره وه  يد ک ېوي.

پ ڼه ېد مخکد يرې و ېپطر وه دلروپبرويد و ېپطر يد نروېه يرې       

 يي ته کړه  وپه پوې عجيه  ولريه  و ييد وېته وويل:

 ې ترڅونه سره ښوون ۍ وو يې.يه يې ې للد ي

 ن ظمد وېته وويل:

تر وسه نکره ېرد ښروون ۍته نره يرد ې للرد   وس پوډيروپر           

 تيرشوي دو دښوون ۍدشروع کي وڅه ونی وپتي نه ې تللد 

 پ ڼد وېته وويل:  

يه نرررره وم پبررررره  وم نرررره لوښررررتل ېررررد دېس وو يررررې  وس مرررري    

ی نره  موې وپالېمجبوېه کړې يې  وم ته دښوون ۍوپ  يې حرا 

 دي معلوم که وپ   تير شوي وي نويه وه ويرته والړه شې 

 ن ظمي وېته وويل:  

 ته يوڅوشيبد حبروکړه يه دستی ې ځې وي وه دېته وو يې. 

 پ ڼد يې وېسره ومنله  ودن ظمي ترې ت  پوېو  نتم ېشوه.

ن ظمه يې ښوون ۍته ننوته   و  د ېې ته وېلله  نره مر يرې سرره    

ه ېرررد يررروه نررروو  نجلرررۍ ې للرررد ده  ود  يرررد  د پبرررره شرررريکه کرررړ 

ښرروون ۍک ني يررد يررې نرره دو  لوسررتي لو ړي ېررد  وس دېس   

 وو يي ست ې ته څه ي  ي  دو ېد يه يد پرځ و کړم 

 م يرې وېته وويل:  
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 م ته يد ې ونه يه وه پبرې وېسره وکړم.

ن ظمه يې ې لله  وپ ڼه يد نه ځ د سره ووتله دم يرې  طر ك ته پره   

نره نر ظمي څرره پوښرتنه وکرړه ېرد د ونری د سرري        الېه کرد پر ڼي يرې   

 شوېم شوې دي 

 ن ظمي وېته وويل:

 وي وه ته يې د سي شوېم شوېکوي.  

_ ونری پرره نرر ېوکي څرره ت ثيرشرته کرره د دښوون ۍ حررو  دي ېررد   

 پ مخ وه ټو   شوېم شوېکوي 

ن ظمه وېتره پره لوحره شروه ېرد تره  وس الدومرره پوښرتند کروي          

ې دلوحرد پره ح نر  کرد وېتره      وپ  دې الې رو دو پووير يد ير  

 وويل:

يوپررره شوېم شررروېکد سرررب  ښررره يده کيږي د شوېم شررروېنه دي   

د ش  رد د پرل سب  تکر ې وي کروم ېرد  سرت دوېته نروو ويلري      

وو  نرروېي پوښررتند يم څخرره مکرروه نرره مرر يرې حرر حبد څرره يررد    

 وي وکړه.

پ ڼه يې دن ظمي په لوحه کي و وپويي ه تر د ېې پوېي يرد وير    

ده ځنرري کړي کلرره ېررد  د ېې ترره وېسرري   نوپ ڼرره يررد  پوښررتنه نرره 

 م يره ته پريښوده  ود ويرته پرل ک ېته والړه.

مرر يره حرر حبه ېررد دښرره  سررتع  دپ ون ه وه نرره پرر ڼد سررره يررد      

ډيرپرره نرمرری  ومهرورر نی سررره پبرررې کرروني  وپوښررتنه يررد ځنرری        

 وکړه.گر ند! نومړو پوست ښ يسته  نوم ې وښيه

 _څه نوميږي  
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 څه يې ېد ډيره و ېپط و وېته وويل:پ ڼه که  

 يم نوم پ ڼه ده. 

 _   ښه ښ يسته نوم دې دو

 _دپالېنوم دې څه دو 

 _ دپالېنوم می گل مام  دو.

_ ونرررررررری دومررررررررره ن وپترررررررره ښرررررررروون ۍته ې للد  ي ت ترررررررره     

دښوون ۍدشررروع کيرر نووپ  نرره وومعلرروم ېررد ښرروون ۍڅه     

وپرر  شررروع کيررږو  وس پررو د ښرروون ۍ دشررروع کي وڅخررره       

تقريب مدوو مي شرتد تيرشروي و. شر گرد نو  ډيردېسرونه دېڅخره      

 ويلي څن ه وه دي د تيردېسونه يده شي 

 پ ڼد وېته وويل:

م ترره دښوون ۍدشررروع کيرر نووپ  حرراي نرره وومعلوم  ووررل    

مرر يې نرره لوښررتل ېررد ښرروون ۍوو يې.مونږډيرلريب د يو وپررره      

ښوون ۍنه پوييږو ېرد څره وپر  شرروع کيږو  وڅره وپر  يرد        

ع کي ووي. موې وپالېمي يې ښوون ۍنه دي ويلي يغوئ دشرو

يې نه و ن ي پوييږي. پويه يرد  وس دې تره مجبروېه کرړې يرې ېرد       

 ښوون ۍوو يې که می ېيري يده کو و شو و.

_ ونررررری يرررررد نشررررری يده کررررروالو  و ونرررررد ت نررررره لوښرررررتل ېرررررد 

ښرروون ۍوو يد. ښرروون ۍپوديرې نر ېه دو د پوپرره لريبرري   

علرې پوو ير  ير نسر د ح حرل کړي.تره       وپ ني پوېي  ړه نره نرري    

پوورره کرروې وېوڼرره نررري  ودلريبرري يررد نوپرره ت څرره  ترره پوکرروېنی   

  نجلۍ يد.
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پ ڼه که څه يې نه لوښتل ېد پرل ديړه ح   وېته وو يد پووېته 

 مجبوېه وه ېد ېښتي يد وېته ويلي و و.نووېته و د ويل:

پالېمی  ېد يه نه وېوېنرم  ونه يې وله پوې.يوه يه يې موېمی ده  و

نوېڅررررررو  پرررررره کرررررروېکد نرررررره نرو يمرررررر  پررررررالې لريرررررره کرررررر ېه  

دو  ودپلکوک ېونرره کرروي  يه يررې گرر يد وپرر  وېسررره مرسررته      

کوم.ي ورره مرری ډوډو وېوړنرره  ويرر  ورره مرري وېترره دکرروېه يخررد  وورره  

 وېوړند. 

م يرې ېد نه پ ڼد د پبرې و وېي ې نروډيره پفره شروه  ويړه يرد     

وکړ ېد يموهپه  وې و ن ي وسوځي و دپ ڼد پرح   يد  فسوس

ييرررو د کرررد تر وسررره پررروېي لروررر  شرررتود نرررري  ودلروتررره النررره    

 يوپال  شوي.وله پوښتنه يد ځنی ونه کړه  وېته و د ويل:

ښرررره  وس نوکرررره ښرررروون ۍو يد نررررو و  ورررره دښرررروون ۍک ني     

پيرر  کوې  د کرروم کرر ني ېررد ت  لوسررتي د دښرروون ۍنر ېه نرره     

شته ېرد  دي د شخصی ک ني دي  وپه شخصی ک نيو کد  ې يه ن

دېس وو يررد.ن  پرروپيرده حررب وه دې پالېترره وو يرري ېررد دېترره       

 دښوون ۍک ني ې وړي.ک ني پووه پالېدېته  پيستال و شي 

دپرر ڼد نود پيرر   وېررد د يمرر  وس کرر ني کرروم ېررد مرری  لوسررتي  

 دو د ي ړه دو  ونوېنوو ک ني ې ته  ې ښي  نووېته و د ويل:

 ني نرمه يغره وره   ېد سمه ده د ک ني که مي ي ړه وو نونوېنوو ک 

 حب  و لون مه  ووي وه ښوون ۍته ې شې.

 م يرې وېته وويل:
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ي د کرررررر ني  ويغرررررره سررررررت نوو کرررررر نی دښرررررروون ۍنر ېه نرررررره      

دي دښرررروون ۍنر ېه ېالپرررررل کرررر ني شررررته  ېررررد کرررر ني يررررد    

توېوي پرروړند يررد سررر   وووټونرره کرره يررد يرېنرر  وي فرررك نرره      

وړي نر  وره   کوو پالېته وه دي وو يي يغه وه يد نه و ي ېه دېته ې 

په دله نب س کد په حرن  کرد کښريند  پوحرب وه دښروون ۍپه      

نبررر س کرررد ې ځد ځکررره ېرررد د دښوون ۍ حرررو  دي.ښررره  وس    

 نود ې ته وو يه ېد په څه پوييږي مخکد دي دېسونه ويلي دي 

 پ ڼد وېته وويل:

تر وسه پومی ييه شي  نره دي يده  ونره مري يده کرړي دي نره دې       

 وېوسته وه يد يده کړم.  

ېد د سي ده نونه  و  حن  څخره وره يرد شرروع کړو يم  سري       _

 دي پوښه ده 

_ يه په  و  حن  ال نه پروييږم ېرد څره معنری نري ېرد تره ې سرره        

 يمک ېو وکړي نويرڅه وه مي  يده شي.ته پوييږې  وست ک ېدي. 

م يرې يې پ ڼه نه ځ د سره  و  حرن  تره ې وستل.دحرن  دېو يه    

رد نوپرل دېس ويل کلره ېرد   يد پالحه کړه په حرن  کرد شر گ   

يرد مر يره ونير ه نرو دېس يررد پريښرودي  ودديکر  پره ويلوسررره        

ټو  ش گرد د د م يرې د حتر م نر ېه ودېي  .م يرې يې وېوسته 

دکښينستلو شرررررررررر ېه وکررررررررررړه  وټررررررررررو  شرررررررررر  رد د ويرترررررررررره 

پرپرلوځ يوکښينستل.وي م يرې ديغه حن  نه معلمد سره ېد 

ښتنه وکړه ېد دېسرونه يرد   پلوشه نومي ه دحن   وش  رد نو پو

 يده کيږو 
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 پلوشد معلمد وېته وويل:

 يوښه يد يده کيږي.         

 وي م يرې وېته وويل:

ېررد د  نجلررۍ پ ڼرره نرروميږو  وس ې للررد ده ېررد دېس وو يرري     

د ديوود وينه سړو نوې  وديوې لريبي کوېنۍ  نجلرۍ ده نره دې   

سرررره وررره ډيرررر کوښرررک کوو نررروم يرررد پررره ح ضررررو کرررد وېسررروه     

 يردېسونه وېسره تکر ې کړه پردې دو ډيرپ م وو. وت

پلوشد معلمد يرې دسررپه ښوېونوسرره مر يرې تره ډ ډ وېکرړ ېرد        

 حتم موه وېسره مرسته کوي.

وي مرر يرې پرر ڼد ترره دکښينسررتووويل ېررد نرره ش گرد نوسررره  پرره    

وطرر ېکد کښرريند   وشرر  رد نوته يررد د يررې وويررل ېررد  رروېئ         

ويې وعر ه وېکرړه ېرد    د  نجلۍ دېڅخه په تکلي  نشی. ش  رد ن

 ترپرله وسه وه وېسره کومي الکوي.

پ ڼرره يرررې ې للررره  ودشررر په وطررر ېکي نررره  نجونوسرررره کښينسرررتله.  

وېوسته م يره نه حنفه ې ووته  ومعلمه پلوشه يرې دمر يرې سرره    

ې ووته په حن  کد  نجونوپر ڼد تره وکترل ټونو نجونو نره ځر د      

ودېس يده سره وپنر   ېرد عجيبره  نجلرۍ ې للرد ده  د وگروېه        

کو .نه يد دښوون ۍک ني  لوستی  ونه يد ووټونره پره پښرودي.    

ت سرري ددې څيروېرالکوترره وگوېئ د ورره نوښرره دېس يده کررړي     

يرې يوې وه وېو ن و وسې وسې مسخرې کوند پوپ ڼه ېره پونره  

ن سته وه ديوې  نجلۍ يړه وېو ن ي وسوځي و دش نه وط ېه يد 
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 د سرره کښرينونه  وېتره    ې والړه کړه  ودمي په حر  کرد يرد نره ځر     

 و د ويل:

ېررد ترره يم شررريکه يررد ترره ورره نرره م څخرره نرره ېالکيررږو يه دېترره        

تيردېسررونه کرروم ېررد مرروويلي دو يغرره ټررو  دېسررره تکر ېوم.ترره     

د نجونودپن  پرو مررره کوه ييچررر يې نررره ځ نررره سرررب  نررره دي يده    

کړي ټونودنته نه معلم نويده کړي دي يره  نجلۍ نومړو ست په 

 ېوې وه.

يررې نرره يغررد  نجلررۍ سررره کښينسررتله  کرره څرره  يررې دومررره          پ ڼرره 

و ېپطرر وه ېرری نرره ډيرررې و ېپطرر يد  څخرره يررد پبرررې  نشررو و         

کوالو.پوددې  نجلۍ پبرويوڅه ت ثير وېو ن ي وکړ ويوڅره يرد   

يړه  ې مرره شررو يړه ترره يررد د  ونويرر   ېررد د ېښررتني  نجلررۍ ده        

 ويم سررره و وعرر ميره مرسررته کرروالو شرري  نررويد نرره پرلررد نرروې      

 رې سره څنر  پره څنر  کښينسرته  وديغره پره الس کرد ېرد         مل

 کوم کت ه و يغه ته يد کتل.

پلوشه معلمه ويرته ې لله حن  ته  وپه دېس ويلويد شروع وکړه 

  و دڅودويقونر ېه ويرته نه حنفه ووتله.

ټونودېسررونه ويررل پودپرر ڼد سرررنه و نرر و پالحرري و حير نه وه   

 کلرره ېررد دېس   ېررد د  څن رره يده کيررږو دلسرري يررد وېترره کتل     

پرررال  شرررو نود پرلرررد مل ررررې څخررره يرررد پوښرررتنه وکرررړه ېرررد    

 يم پوييه سرنشوو ن و پال  ست يده شو 

 مل ري يد وېته وويل: 
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يمرررر يې  و  سرررررنه و نرررر ي پالحرررري ه پو وس پرررره يررررره ېملرررره    

پوييږم ځکه د می دويې کر   دو تيرکر   ن ک مره وم  وويرتره پره      

لره پويره شرد وي وه     و  حن  کد کښينستمه ته وه يې په يرره ېم 

 ځ د ته حير نه يد.  

 پ ڼد وېته وويل:

ک شرررکی مررری دېس يده شررري ديغد وېځرررد پررره  ېمررر د يې ېرررد      

دمرروې وپالې  ېمرر د مرري ې و نرر ي پرروېه شي.ښرره  وس پررودي نرروم   

 ې وښيه ست نوم څه شي دي 

 مل رې يد وېته وويل:

يمررر نوم نررر يو دو  وسرررت نوم پرررومی دمررر يرې حررر حبد څررره يده   

 ښ يسته نوم دي دو پ ڼه.کړ.څومره 

 پ ڼد وېته وويل:

 ست يې ډيرښ يسته نوم دو ن يو.

 ن يو وېته وويل: 

 ې ځه  وس دېس يده کړو.

پ ڼد يې دن يوسره دېس شروع کړ ويرته معلمره يرد ې للره  وکروم     

دېس ېررد يررد وېترره ويلرري ووي وېترره تکر ېکررړ. کلرره ېررد ددېس        

 تکررررر ېپال  شررررونودمعلمي سررررترگي پرپ ڼرررره ونګيرررر ي ېد   

د پويغه نروي شر  رده ده. پوښرتنه يرد ځنري وکرړه ېرد سرت دېس         

 يده شو 

 پ ڼد وېته وويل:

 يده وه می شي ن  می  ونه وېځ ده  ون يويې مرسته ې سره کوو.  
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 معلمي وېته وويل:

ډيرښه کر ېدو ېرد ن يومرسرته دېسرره کوو تره يرې کوښرک کروه          

 ېد يده يد کړې  ووي وه ښوون ۍته په پرل وپ  ې ځد .

 د وېته وويل: پ ڼ

 وېوسته تردي وه په حاي وپ  ې ځمه.  

 معلمي وېته وويل: 

ښه پيريده کيږو دي  وس دو يرې ښره کرړي دي ېرد ې للد .ښره       

شرر گرد نو دېس موويرر يې پرره ټونوسررره تکر ېکررړئ ېررد نرره يرر ده       

 موونه ويي.

ټونوش گرد نودېس تکر ېوي پ ڼد يې نوېو نجونوته کتل  ودې 

سررروکه ويررررل  پوسرررريد نررره و نرررر و    يرررې نررره ځررر د سررررره  سررروکه     

پالحي ه نه ن يويد پوښتنه وکړه ېد يمر پو وس يرې نشرويده     

 د وه يه څه کوم که مي دېس نه يده کي ي 

 ن يووېته وويل: 

يه دېسره يې.په يوه وېځ پودېس ييچ نه دو يده کړي  ونه پره يروه   

وېځ يده کيررږي يه يرڅرره دېترره ښرريې سررت الو ېپط دو.ته حررب ته     

ک ني  ور ورکررړه يه پرره يرشرري کررد دېسررره مرسررته  پرررل د ښررون ۍ

کرروم.دتفريپ پرره وپرر  کررد ورره دېترره کت وونرره نرره تاويل  ېحرر حبه    

ې وپلې  وته وه په کوې کري کت وونوتره پوښرونه وېکرړي  يوپووره      

کترر ه ټينرر  شرری  ووررل ورره نرره څيرررو کيږي.گرروېه پرر م کرروه ېررد       

کت وونه دي  وې  نکړي ځکره وير يد دېڅخره لرو ړي.دوئ پرلرد      
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رې النرررره وي پالحرررري کررررړي ېررررد دتفررررريپ ينرررر  وويررررل       پبرررر

 شو.ن يوپ ڼد ته وويل:

دېځه يه وه دي نومړو وويمه تاويل  ېته  ونه يغه څخره وره دېتره      

کت وونه ې و پلې.پ ڼه يې وېسره والړنه تاويل  ېته .يغره تره نر يو    

وويل ېد تاويل  ېح حه! د  نجلۍ  وس ښوون ۍ ته  ې للد 

وېتره وېکړي.تاويلر  ېيې وېتره نروي     ده که کت وونره د و  حرن    

 کت وونه وېکړ   ووېته و د ويل:

 پ م کوه ېد دېڅخه وې  نشي

_کرره دې وې  کررړ  ويرر يد ترر و د  دېڅخرره  پلې.ښرره پرر   ورره يررد        

 س تي  څيري يد نکړو.

 ن يووېته وويل:

 م وېته ويلي دي  نش ء   ښه وه يد وس تي. 

 تيره نشي._ ښه نوېد د سی ده نووېځي ېد تفريپ دېڅخه 

ن يو وپ ڼد يې کت وونه ځنی ې وپيسرتل  وپره يروه ځر و کرد سرره       

دو ړې سره کښينستلد.ن يووه نره ځر د سرره يرره وېځ کيري  وپره       

يوکرروېنی ترمررويکد ېرر ي  ويرروگيالس نرره کرروېه  څخرره ې وړ .نرره   

وستد څه يرد ټرو  شري د ې وکښرل کيري يرد سرره نريې کرړ.نيې يرد           

ڼد ته وېکرړ. وېوسرته ترردې    پرله نه ې يوسره وپوړو  ونيې يد پ 

 يد پ ڼد ته وويل:

 حب وه دي پالېته وو يي  ېد يم په ېوې ک ني دېته ې وړي.

 پ ڼد وېته وويل:
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پالېترره مرري حتمرر مو يې يغرره يم سررره ديرشرري وعرر ه کررړي ده.ېررد    

يم يرشري تره ضررروېن شري ې ترره ې  پلرد يد.دلره کرر ني پووره پرره       

 و ي ېکد پي   کيږو 

ه وو يرري دښرروون ۍک ني مرري پرره  _ يوپودپيرر  کيږي  ېررد وېترر 

کرررر ېدي  وي يردوک ن  ېترررره معلرررروميږي  کرررره پرررره ورررر ي ېکد نرررره 

 پي  کي   وي دې موېدېته ېوړکړي.دموېدې ک ني يده دي 

_ يرررر دموېمي کرررر ني نرررره دي يده پوپيرکرررره پرررره ورررر ي ېکد نرررره       

پي  کي    وي  يمونږد کوېسره يوه پي طره شرته ديغوکره وره يرد     

 .ېوړ کړم.د دومره مشکل نه دو

دتفررريپ وپرر  پرروېه شررو ويرته ينرر  وويررل شررو وټو  شرر  رد د    

پرلو حنفوته والړ .ن يو وپ ڼه يې ې للرد پررل حرن  تره.معلمد     

وېته دول نوو مضمود دېس پيل کړ.دلرمی څه و نر ي نر  وجرد    

وررررره وي ېررررره د ېپصرررررتۍ ينررررر  وکړن يررررر و. ټرررررو  شررررر  رد د  

پرلوپرلوکوېوترررررررررررررررره تلل نرررررررررررررررر يو  و پ ڼرررررررررررررررره يررررررررررررررررې   

 ني شوي کوېته ېد نرژدې شروې يرو دولره     دپرلوکوېوپرپو ې ېو

 يد پ  و په  م نی سره وکړه  ودوئ يې پرلوکوېونوته والړند.

پ ڼرره يررې پرررل کوېترره ې للرره موېيد نوتريغرره وپترره پرروېي پررره         

 نتمرر ېوه. ېوررې ېوررې ېوېتونرره يررد  نرره ځرر د سررره ويررل ېررد يم نرره      

نوېسره وه يد نو وس څه کړي وي.پره ښروون ۍکد وره يرد شر مله      

وکه وه يد نه وي شر مله کړې.نر کر ېه وه  ويريه ځمکرد     کړې وو  

ځرر و نرره وېکوي.موېپوډيرمهرو نرره وي پرره يرحرر   کررد د والدلررې  

وېسررررره وي.د پرررره دلوېوېترررروکد وه ېررررد پ ڼرررره يررررد مخرررری ترررره   
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ودېير ه.موېيد يرې ترورل يرڅره نره مخره دښروون ۍ پوښرتنه ترررې         

وکړه.نوېې!پررره ښررروون ۍ کرررد يرررد شررر مله کړې ونررري دومرررره       

 وځن ي ې 

 ڼد وېته وويل:پ 

يوموېې ند!په ښوون ۍکد ش مله شوم نوي دېسرونه يرد ې تره    

وويل. پو يم  سرنه و ن ي پالحي ه  وي يوې  نجلۍ ډيرره يي تره   

مرسته ې سره وکړه.ن يو  نروميږو  ډيرره ښره  نجلرۍ ده يغرد ې تره       

وويررل ېررد دېس پوپرره يرروه وېځ نرره يده کيررږو  ونرره ېرر يده کررړي      

يرررررږو پررررره ډيرررررره حوحرررررله  دي پررررره سررررروکه سررررروکه سرررررره يده ک 

سره.نوډيرسررر ن مررری تيرشرررو دومره ډيرررري  نجررروني وې ېرررد نررره 

حسررر وه وتلررري وې  ټونودېسرررونه ويرررل  وټررروني پوشرررا ني وې.   

ويرر يد دمرر يرې پبرررې وېترره وکړې ېررد د سرري يررد ې سررره وکررړ    

د سي يد ش گرد نوته معرفی کړمه پرلره ټونره کيسره يرد موېتره      

ېد م يرې  ودحرن   وکړه. ووي يد وېته دښوون ۍدک نو وويل 

معملد می ې ته وويل ېد حب ته وه دښوون ۍک ني حتم مدېسرره  

ې وړې. دښرروون ۍ ېالکرر ني وي نرر  اليررې ټونو نجونوې و نرر و   

پنر   ېرد د وگروېه پره د کر نو کرد ښروون ۍو يي.ترڅوېد مری         

پالېې د ې ته دښوون ۍک ني  ونوي ووټونه  نه وي ې وړي تريغه 

    وپته وي  ښوون ۍته نه ځې.   

 موېيد وېته وويل: 

ويمرر گر ند نرروېې!ېد ست سرر ن پرره ښرروون ۍکد تيرشرروو دو   

د څومره ښه ک ېشوو دي.ته دکر نولې مره کروه د پرودومره لرې نره       
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دو.دښررون ۍ کرر ني ورره دي نرر  پالېپرره يرځرر و کررد ېررد وي دېترره  

ې وړي کلرره ېررد ې شرری  و  ورره سررت دک نولې وپوېو ترره ويغمرره     

گر نرد نوېې.يروو ېي پوې شرره     وسره يه وېتره و يمه سرمه ده يمر     

ېررررررررد پرد سرررررررررپودې مررررررررچ کړم.پ ڼرررررررره يررررررررد پرسررررررررر مررررررررچ   

کړنه  ودپالېترې ت ررررررررره پررررررررروېي موې ونررررررررروېدو ړې وېتررررررررره  

 نتم ېشو .کله ېد يد پالېې لی نو يغه ته يد ټونه کيسه وکرړه  

  ودښوون ۍد ک نو لوښتنه يد ځني وکړه.

ېتره  پالېيد يې دستی نه ځ يه ې والړشو وپ ڼه يد نه ځ د سره و ي 

ووتلرره  يلترره يررد وېترره ک ني ووټونرره  دکت وووسررته  کترر وچد        

ولمونه پنسررررريلونه  وپنسرررررل پ کونررررره وېو پيسرررررتل.پ ڼه يرررررې    

پوشررا نه شرروه ېررد دحررب نر ېه پررو مرری ټررو  شرري د ور ورشرررو          

  ود نجونونه پن  څخه وه پالحه يې.

کله ېد سه ېشو  وس ع  يې نر  کمرد  ووه وجرد وې پر ڼد يرې      

ه  وپوړنی پره سرکړ وسرته يرد پر وهوکرړه     پرل نوي ک ني ووټون

 ونرره مرروې وپالېه يررد  ېرر يه ې و پيسررته  ودښرروون ۍپرنوې وې    

ېو نه شوه کله ېد ښون ۍ ته ې وېسي ه نوترپرود يوڅره دالوېه  

وه سي ه والړه پرل حن  ته.ن يو په حرن  کرد  وېتره   نتمر ې وه     

 نررره يغرررد  سرررره يرررد سرررتړې مشرررد وکرررړه  ونررره څنررر  سرررره يرررد     

ن يو دتيرررري وېځرررد ددېس پوښرررتنه ځنررري وکرررړه ېرررد کښينسرررته.

دتيررررري وېځ  دېس دې يده کړو پوپرررر ڼد پرررره نرررره يړه سررررروېته    

 وښوې وو ېد سې مي نه دي يده شوو.

 ن يو وېته وويل:



 

 

www.afghannang.com 

29 

ېد ې سه ده نويله  ېکوه ېد  وس يد دېسره تکر ېکړم  ېد يده  

 دي شي که معلمه ې لله نوحتم مپوښتنه دېڅخه کوي.

وستد څخره کتر ه ې و يسرتی  ونره ن يوڅره يرد        پ ڼد يې نه پرلد

دتيرررري وېځرررد دېس وويل.وېوسرررته ويررر  ددوي ن ر نررره معلمررره    

ې للرره  نررومړو يررد ح ضرررو و پيسررته ويرر يد نرره شرر گرد نوڅخه   

کرروېنی ک ېولوښررتي   ټونوپرره نوورر  سررره پرلررد کترر وچد وېترره    

ې وړند  ومعلمرد وره وېتره  مضر  کروني دتيرې وېځرد ددېس پره        

ونوش گرد نوڅخه پوښتنه کونه  پروېد کلره نوور      ړه يد يې نه ټ

پ ڼد ته ې وېسي و نويغد معبوېن ځنی ولوښتی ېد ن  مري  

نه دېس يده کړي  ونه مي کوېنی ک ېکړي حرب وه يرې  کروېنی کر ې     

 وکړم  ودېس وه يې يده کړم.

معلمي يد ېد کله ددې ح نر  ونير و ولره پوښرتنه يرد ځنري ونره         

ه. معلمي يد ن يوتره وويرل ېرد    کړه  وپه نوو دېس يد شروع وکړ

نررره پررر ڼد سرررره کوښرررک کوه ځکررره د پرررود دېس پررره يده کونونررره   

پوييږو.وي يد پ ڼد ته وويل ېد ته وه يره وېځ شل شل مخه نوو 

دېس نيکد.پرر ڼد يررې وېسررره ومنلرره ېررد حتم مورره ويرر دېس يررې يده  

 کوي  وکوېنی ک ېوه يې نيکي.

س ويلوسرره  و  شررد  و وېځري دي تيريرږې ترڅروېد پ ڼره نره دې      

يوڅه ول ه شوه يوپودن يويمک ېو په پسي وه  وورل پرلره د يرې    

ددېس پرررررره طريقرررررره وپوييرررررر ه ترڅرررررروېد  ېه ېنيم  يموينرررررره  

ې وېسي    ونه ټونو ش گرد نو څخه يد  يمويني و پيستد.کله 

ېد  يمويند پالحي شوې   ددوئ په حن  کد پن ره وشر  تنره     
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 و  نمرره يرد    يده کروونکد وي ددوئ نتيجرد يرې معلرومي شروې     

ن يو وه  تلسمه نمره پ ڼه شوې  وه که څه ېد پ ڼره پره دي اليرې نره     

پوييرررر ه ېررررد د وي څرررره معنرررر نري.  يرررر  و  نمررررره ښرررره وي کرررره       

 تلسمه.پوپه يغه ن يو وپويونه ېرد  و  نمرره يغره يده کروونکد     

ته ويل کيږي ېد په ټرو  حرن  کرد اليقره وو  وترټونرويد نمررې       

 يي تي وي. 

يررر دگرمۍ پررره پررر طرپن ل  وېځررري ېپصرررتۍ  وېوسرررته ترررردې و

وې ټو  ش گرد د يد دپن لسرووېځونر ېه ېپصر  کړ  پ ڼره پره     

دي ډيره پفه وه ېد د پن ل  وېځد ېپصتي وره څن ره وېو نر ي    

تيريږي ځکرره ېررد ددې نرره ښرروون ۍ سررره ډيررره مينرره پي  شرروي   

وه يرروه وېځ ېپصررته يررې پررردې ډيررره  وهدي نرره  د پرروالپن ل      

وېته د ويل ېد پرو نه کوي ته وي يمونږکره وېځي وې.پون يووه 

ې ځررررررره ي وررررررره يه ست سررررررروکره دېځې تيردېسرررررررونه وررررررره سرررررررره    

 تکر ېوو  وس ن وه مو سره تيروي.

پ ڼد ېد کله نه ن يود پبره و وېي ه نونژدي ووېد نه پوشا ني  

 څه يد يړه دېي الو و و دستي يد وېته وويل:

ک ېوشررري کند دو ړې وررره يودورررل کوېتررره سرررره ځو_د وررره ډيرښررره  

پرم وه د  ېپصتۍ ټو  دېسونه ييرکړي وو.سمه ده يوه وېځ وه يه 

 ست سوکره دېځې  ويوه وېځ وه وي ته يمونږکره ې ځد.

ن يويې وېسره ومنله يوه وېځ وه ن يوددوئ کره وېتله  ويروه وېځ  

وررره پ ڼررره دنررر يوکره تللررره ټوند دېپصرررتد وېځرررد يرررد پررره دېس      

پرروېه شررو ووي نه سررره ويلرروتيرې کړې.کلرره ېررد دېپصررتۍ وپرر   
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دېسونه شروع شو  پ ڼد ته نو د نوي دېسونه دومره  س نه شوي 

وو ېرد يرڅررومره وره يررد وېترره وويرل يغرره ورره يرد ترپخررو  ښرره  يده     

کيرر   ترڅوېد کلنرری   يمررويند  وپرر  ې نررژدي شررو   وټونررويده   

کوونکووېته تي ېو نيرونی وه کلره ېرد  يمرويند پالحري شروې       

ېځ وه نود ځرررل وي نررر يو و  نمرررره وه   ود پ ېېويررر  طالع نررر مو و

  وپ ڼه  ووم نمره شوې وه.

پرره دويررې کرر   ېررد کلرره ښوون ۍشررروع شررو نوکه ورره دېه ېنيمرر   

 يموينه وه  وي که وه کلنی  يموينه وه پ ڼره وره  و  نمرره  ون يووره     

دويررې نمررره وه.ټررو  شرر گرد د ورره وېترره حيررر د تللرري وو  ېررد پ ڼرره   

سرره نيرري ده. د يغره  نجلرۍ ده      وگوېه  و و  نمره گۍ د پو ډيرره 

کوم ېد موهټونووېو نر ي پسرخن  و يري  و وس ې شره. پروددې      

کوښک  ويي ېېد وه يد سره پرتله کړ  نووه ټونوويرته د ويل ېد 

د نشي  و  نمره نووره څرو   و  نمرره کيرږي.ددې پره ېورې کوښرک        

 پوييچ يې نشو و کوالو 

 کړ. ځکه نودې په نږموده کد د و  نمره گۍ ځ و پرل

په يم ي ترتيه سره پوېه نهه ک نره دښروون ۍوپ  تيرشرو ېد    

پ ڼه وره دټرو  ښروون ۍعمومی  و  نمرره وه  ون يووره دويرې نمرره        

وه ددوو مل ريترررروه  وددوي ني ورررر  پرررره ټررررو  ښرررروون ۍکد  

 يومث   گرځي نی  . 

دو ړې وررره يوځررر و گرځيررر ند  ودو ړووررره يوځررر و دېسرررونه ويرررل 

 ودو ړې وره پرره يرروه ېرروکۍ څنرر  پرڅنرر  سررره کښينسررتلد.کله  

ېررررد نرررره نهررررې حررررن  څخرررره ک ميرررر ود شرررروې نسررررې  حررررن  ترررره     



 

 

www.afghannang.com 

32 

 ودښررروون ۍوپ  يرررې شرررروع شرررونو تريغررره وپتررره پودېسرررونه 

ډير س نه و   ويرې معلمد کوالو شو  ېد دوي تره ښره دېسرونه    

د .پودنسررې حررن  ېي ضرری ډيررره سررخته وه     وو يرري ديرمضررمود 

 وښ ينه ښوونکو نشو و کوالو  ېرد دوئ تره دنهرې څخره پوېتره      

حنفو ته دېس وېکړي نويون ېينه ښروونکی ېرد پره ېي ضری کرد      

يررد پرر   شررهرن دېنود وښرره ېي ضرری يررد يررې يده وه ددوئ پرره     

ښررروون ۍکد مقررررې شرررو.يغه ښررروونکی معلرررې  حررر  نوميررر و    

ويښررررتوکلنوته ېسررري و.يغه پرررره   وعمريرررد يررررې تقريب مپن ررره څل  

نسې يوونسې  ودونسې حن  کرد پررل مضر مي  دېنود  نره  ترې      

حن  څخه نيرونی تردوونسرې حرن  پروېي  دېي ضری  وين سرد       

مض مي  دده په ل ړه    ود دوه مض مي  دومره سخ   ودومرره  

دنچسپ دي ېد په يروپ  کد په يرځ ي کد نه يرر ې سرره پروېه    

ېرد يده شري نوکير  ي شري ېرد      مرسته کروالو شي.نوېمضر مي    

يووپ  ييرشي م رېي ضی  وين سه ېد يو ېدې يده شوه وي د 

يغو ييري   مشکل وو. معلې  ح  يې پرل دېسونه شرروع کرړ    

پوکله ېد يد پره نسرې حرن  کرد نرومړو دېس شرروع کوي نونره        

دېس ويلوڅخه يد مخته يوسو   پرتخته ونيکری  سرو   د سري    

ه ډيرررررررردي  وکررررررره دوه  ويو.نررررررره  ېرررررررد يرررررررو ودو ۶  ۴ و   ۴  ۶و   

يرش گردڅخه يد پوښتنه کونه  ويرش گرده وه په نوو   تختۍ ته 

ې تله ېد دو ړه سره مس وي دي  پو ېد کله نوو  پ ڼد ته ې لی 

نويغد سو   د سی حل کړ.يو ودوه ډيردو تردوه  ويو ځکه ېرد  

 يو ودوه يووش  کيږو  ودوه  ويودوون  کيږو.
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 نومعلې  ح  پرله وېو ن ي ېکچکرد  کله ېد يد  سو   حل کړ 

کررړي ېررد  وس سررو   حررل شررو  وپ ڼد ترره يررد  فررري   وش و سرری   

 وېکړ وددې ني و  يد دست يند وړوولی.

وېوسته تر سو   حل کونرويد شر گرد نوته نروو دېس شرروع کرړ.      

دده دېسونه دومره پره يړه پروېي  ودومرره پره ېال و سر نه ميترود       

ريده کروونکی ورد نره کروم     يد يده کوونکوتره تر ېي  کرو  ېرد ير     

ستونزې څه يده کو .نه يريده کوونکی سرره يرد ېالېرال کوښرک     

کوو   وتريغه وپته يد يويده کوونکی يې نه پريښودو ېرد يده  

 کړي يد نه و و.

ټونوته وه يد د يې ويل ېد که مونه ويده يم څخه پوښتنه کروالو  

 شئ ځکه په پوښتنه کونوکد عيه نه وي پوېد پوښتنه ونه کړي

يغرره عيرره دي  کرروم وپرر  ېررد ې ترره پوښررتنه عيرره ښررک ېه شرري   

 نويغه وپ  وه ييڅو  يوشي يې يده نه کړي.

 وېوسته تردېس ويلويد ش  رد نوته کوېنی ک ې وېکړ.

کله ېد د وېځ تيره شوه  وسه ېوي دمعلې  ح  دمضمود وپر    

په نسې حن  کد شروع شو نه ش گرد نويد دتيري وېځد کوېنی 

يده کرروونکد ورره پرره پرررل نوورر  سررره پرررل        کرر ې ولوښررتی.يرې  

کرروېنی کرر ې وېښررک ېه کوئ کلرره ېررد پرر ڼد وېترره پرررل کرروېنی       

ک ېښک ېه کړ نودمعلې  ح  ډيريي ن پرو  شرو يوپويد پر     

ډيرښ يسررته  وپرره ترتيرره و ووررل پرره څووسررمه ېن ونرره يررد کررد        

 ک ېکړي وو.
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ېرررد د يرررې يرررو يو  ويرررو يو داليقررره ش گرد نونښررره ده  واليقررره     

  کوالو شي.ش گرد د د

دپ ڼد ني و  معلې  حر  تره ډيريير ن پونر  وېک وو ځکره ېرد       

اليقررره ش گرديميشررره ترنوېوشررر گرد نوپريده کوونکوډيرييررر ن   

 گر د وي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 دويې څررکی

  دپرر ڼد ني ورر  ښرروونکی  حرر  ترره ډيرييرر ن پونرر وېک وو   

 ومينرره يررد پرره يړه کررد وېسررره پي  شرروه. ود مينه وېځ پرره وېځ       

پود وېترره ن من سرربه ښررک ېي ه ېررد يه دي نرره يود سرري     يي تي ه 

ې سره مينه ونرم ېد يغه يم يوه يده کوونکد وو يغه پوم تره  

د والدپه ش د ښرک ېي  و ښروونکی يرې دموې وپالېپره شر د حر        
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نري  نويه وي وني  د ح  ته تويي  وکړم  وونري پررل مقر م تره پره      

سرررررکه سررررتر ه و رررروېم  کرررره ېيررررري م د سرررري وکړ  وي پوورررره  

ددنيرر ټو  ښرروونکي دپلکوترنمرورر وېځي  وپرره ورر ه سررترگه  ورره    

 وېته  وېي.

د دښوونکی څرومره سرريڅلی  ونره مسروني  څخره ډکره وظيفره          

 ده  پو....

ول وه يد پرل عمر ته پ م شو ېد م و وېه  ود کوېنۍ معصرومه  

 نجلۍ .نوځکه يد پرل دمينري  ظه ېنشرو وېتره کوالو.د دع وره     

دي يميشرررره ک مي ورررره هلالج لج پرررر  ويررررد يميشرررره وېترررره کونرررره ېررررد  

 وپوشا نه نري.نه ځر د سرره يرد د ټني ره وعر ه وکرړه ېرد پرلره         

مينرره ورره پرره يړه کررد پ رره سرر تي  حترری پ ڼرره ورره  اليررې نرره دې ې يه        

 ييڅکله نه پبروو.

دپررر ڼي  ون يوني وررر  پررره حرررن  کرررد  ييچ تررره ېنررر  ني پون نررره  

وېکوې پو دوئ وه و ن ي پويير ند  وپرلره مل ررې وره يرد نروېه       

ې پسي ټين ه کړه   وييڅکله يې پره پررل مرنې کرد نره سرره پفره        ي

کي ند.نه وه يو يي ښوون ۍته ې تللد  نه وه يې نه ښروون ۍ څره   

 کوېته يو يي تللي يوول ديو ييتوه ط و  يد يې نه دېنود.

يررررروه وېځ دېه ېشرررررنبد وېځ وه  دوي نيمررررری وجرررررد دم پښررررري  

کيرر ونکی وې دښرروون ۍټو  يده کرروونکد ېپصرر  شرروي و     

 وپرلوکوېتررررره تلرررررل  پ ڼررررره  ونررررر يو يرررررې سرررررره مل ررررررې وې       

 وپرلوکوېوته تللد نه و ه مرلره ېرد پره نيمره الېه کرد يوټرون        

ډونه موټرېد ټوني شيشد  يند( يد توېي وې   دوئ تره پره الېه   
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کد ودېي   مو  ويلي سړي پو ېه نکه وهې نيو د ځنري ې کښرته   

ه شررررو   ويمرررر  دوې ورررري گنرررر ه  ووررررد  ي ېه  نجرررروني يررررد نکرررر     

دلرونون پبره يوسي ني په يروه حملره پره مروټرکد و ېروند دوي      

ېرد يرڅرره نر ېې للبلررد وکړنرد ييچرر يد ه  و نره وېيرر ي. دمرروټر     

دېو يې يد پسي ونر ي کرړي  وپره پرلره مخره والړ  پره مروټرکد        

يررد يووسررې دنشرره کي ودو وېسررره وه  يغرره يررد پرره دسررم   کررد      

ح نرره شرروي و ېونرره  وددوئ پرره پررزو يررد ونيررو   دوئ دو ړې وررد 

 وپه موټرکد ويسر ه پرترد وې. موټرنونره  يغره ځ يره تقريب مپن ره       

کيلومتره نيرو يو ځ و ته والړو. يلته يد په يوپ نی کوېکي ېد 

ييڅرررو  نررره کرررد  وسررري   پررره دلرررودو ړو مملومرررو  ورررد گنررر ه     

 وويچرر ېه وو ډيرپرره ورری ېحمۍ پرره ډيرررظلې  وپرره ډيررر وحشررت نه     

نرر ېه وحشری تيررو وکرړ. نره       ن  ي  دپرلوپو ييش تودپوېه کونو

يرررررد ددوئ معصرررررومي   مملومي   نس ني  شخصررررري  تررررره  

وکتل نه يد ددوئ ې تلونکی  ون ته ېد وي وه يد په څه ېوې سره  

دوئ  ونرر  وکرروالو شرري.نکه وهي  ووحشرری نيررو د ېررد ښررک ېته  

تږې وو  نه دوئ دو ړوسرره يرد دلسري پره وحشر نه ډو  پرردوئ       

ه مخررره والړ .دوي دو ړې دلوڅلوېځنررر وېوتيرو وکړ وپررره پرلررر 

لريبرر ند نکرره وسررمل  وود وسرره وررد ويېه مرلررئ ېررد  پرم کرره     

و ن ي پرتد وي تريغوپوېي وی سر ه وې ترڅروېد شرف پ ند تره     

يووړ  شوي.يلته په شف پ نه کد پرس ې للد  ش وپو وېو ن ي 

ډ ک رر د ې گرځير ني وو دو ړې  څنر  پرڅنرر  نکره يميشره ورره      

  دوحش   ووروري  په يمر ې  ېد په پوښيوکد ل ړه لړو وې ن
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ترروېه سرريلۍ کښررد لرر ړه لررړو دېولتررود پرره ېررک رر نوکد پرتررد  

وې  ويغرره وحشرري نوکوم ېررد پررردوئ يررد ظلې سررتې کررړې وي       

 وېي دي  .

دو ړو وه په يغه ح   کد يوول تره سرره کترل  ودومرره وره يرد سرره          

و ړ  ېد کر ېي   يد نره دېنود  ډ ک ر نووره ېرد يرڅره کوښرک      

  پرره يرريه ډو  کر ېنرره دېنود ييچرر  يررې د سرري       وکړپرروددوئ  ړ

 ړ نشو و تاملوالو  تر يغوېد دشف پ نی ډ ک ر د يرې وېسرره   

پررررره   ړ شرررررو .که څررررره يرررررې ېرررررد د ډ ک ر نرررررو لرررررش يړونررررره وي  

 ودل ويړوپ ونرررر  د وي پرررروددوئ دو ړو حرررر   ورررره ېررررد يررررر    

ډ ک روني و حتم م يد وېسره  ړ  پوديغه سررويره وره يرد يرې پره      

ل ېرررد نږڅررره حوحرررله وکړئ ېرررد موهمونررره  د  ړ کرررد وېتررره ويررر 

 موضوع پبر شو وت سوته پرل پرلو د ې پبرکړو.

 پودو ړووه وېته د وويل:

ېررد مررونږييه پرلررو د نرره نرو مونږترره نوې ونرر ييه  ېيښرر  نرره      

نري که نه مونږ سره ت سي ښه کوئ نومونږنه دې  ون ه پالحرد  

کړئ ت سرري ونررری مونږ لررروېئ  مونږتررره نوې ونررر ود معنررری دي  

 ود معنی  ون نوڅه  ون وي. و

 ډ ک ر نو وېته وويل:  

ېد ت سوپوپه دي ک ېکونوکد نره ي سر  مالمتد د پوست سرو     

سره ظلې شوي دو  و نه ت سوپه پرلره پوښره د کر ېکړي دو.د ده    

 نس نيته نيرو پبره ده  ونه د د نس ني   وشر ف  کر ېدو    ونره   

نه ت سوسره  د ديغوونر ېه يونيي ن می ده.د يوېرم دو ېد يغو
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کررررررررړي دو د دوزدالنررررررررو کررررررررر ې دو  د د ورررررررری ېحمرررررررررو ووی    

ليرت نوک ېدو د دک فر نوکرر ېدو دوئ د  نسرر ني  نرره ېوک ټرره   

نيرررو کرر ېکړي دي د  نسرر ن د نرره ولکرره حيو نرر د دي  د ظ نمرر د    

دي.دوي ترررره ورررره پرررر  يئ حتمرررر م سررررز وېکوي. وس ست سرررروپه      

وېکرړئ   ويرکونوييه نه ده ېوړه  ت سي و ي يغوظ نم نوته سز  

يغررروئ پيررر  کيږي  وپررره سرررز وه ېسيږي ت سررري ن  ميررر ه کيرررږي   

مه کيرر  و شررري د ست سوددښررمن نوک ېوي ېد پررره د ېوررې يرررد    

ت سررروته وررر ن می دې ړونررره  ت سررروو ي نه دې ح التوسرررره مق ولررره  

وکړئ کرره نرر  نرره ت سوسررره د کرر ې وشررو  حررب وي نه نرروېو سرررره         

وېئ. کيږو  وت سي و ي نوېې  نجوني نه دې وحشري عملره و لر   

 وس  ې تررره پررررل دکررروېپتد ې کرررړئ ېرررد مونږموپرلررره کررروېنۍ    

دېو ن ي پبره کړو يغوئ وره  څرومره دېو نر ي پريشر نه وي ېرد      

 ت سوې ري ي س   وې ري تللد ي س .

کلرره ېررد ډ ک ر نووېترره د پبرررې وکررړي نررودوئ يررې وېترره پرررل         

 دپالېنومونه  ودپرلوکوېوپته وېته وېکړه.    

مبرروالن  و سررتوي  ودپ ڼد نرر يو ډ ک ر نررويې پرره يغرروئ پسرري  

مرررروې  و پالېيررررد وېترررره ې وسررررتل يغوئ يررررد پرررره دي موضرررروع  

پبرکړ .کلررره ېرررد يرررد پررر ڼد  ون يوپررره يغررره ح نررر  ونيررر ني وي    

وېو ن ي ت يه لې  وويرکد گ  شو  څه مريض د ېد پره  شرف پ نه   

دي هلالج لج کررد وويغرروئ يررې وېسررره  ړنرره ډيره سررخته وېځ و پرر  و     

ومره يوې لو ړي څرومره تکلير    دلسی وېځ پر ييچ نه ې ونی څ

 وڅررومره دېدنرو.پرره د يرروه شررره کررد ټررو  ښرر ېکه حکومرر  وکرره    
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ې ي  کرره پبريرر الد وکرره ښرر ېي د ددوئ نرره موضرروع څخرره پبررر       

شو   ود  کيسه په ټو  ښ ېکد وپ ښرل شروه  پره تيلويزونروکد      

ې ډيوگررر نو  وپررره  ن رنيررر  کرررد ال د موضررروع نشرررر وپرره شررروه.  

يي ې لی نه پ ڼد  ون يوسرره يرد ونير      وېوسته وي وېته  ميرېن 

  ويغوئ ته يد وويل:

موهترررررره ېښتي وو ي سرررررر   مونږورررررره يغرررررره مجرررررررمي   حتمرررررر م  

 پي  کوو وپه سز وه يد ېسوو.

پ ڼد  ون يودو ړود ړ په ح ن  کد وېته ويله ېد يغوئ حتم مپره  

سز وېسوئ  په  د ېيد وځړوئ  وتريغرو يرد نره د ېه مره ې کښرته      

ويد دسرررر لوښرررد نررره وي پوړني يررر يد کرروئ ترررر څررروېد مرلررر ن 

 ونرر و پرره ځمکرره ښرري کړئ ترڅونرره يغررو سررره يررې دلسرري ليرررو  

  نس نی عمل وشي نکه يمونږ سره  ېد يد کړي دي.

  مرېن يي وېته وويل:   

دلسررري ورررره کيږي دلسرررري سرررز وېته وېکوو د سرررري سررررز وېته   

وېکرررررووېد نررررروې اليرررررې دي عمرررررل تررررره وي پررررر ني سرررررترگد وې     

ړه نررره وي و نررر ي سوړشررروي نررره يرررد  و نړوي  وتريغررره ېرررد مررروي

پريږدم د يررد يم ست سوسرررره ټين ررره وعررر ه. وس نوم تررره پرلررره  

کيسه سر ترپ يه وکړئ ېد څن ه  وپه کروم ځر ي و نر ي د پيښره     

 وشوه 

 پ ڼد وېته وويل:   
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دوي نيمی وجرد وره وې مونږنره مکتبره څره ې ېپصر  شروو وتللو        

مرروټرودېوو  و پرلررو کرروېو ترره  پرره نيمرر يی الېه کررد  ررد مونږترره   

 مونږيد په يوې موټرته وېپوېته کړنو.

 _   څونفره وه  وت سوپووه کوم يونه وي کد پيژن ني  

 پ ڼه: 

 څلوېنفره وه مخ د يد پش کړي وو يومويې نه دي پيژن نی.  

 _ ت سوته پووه مخکد کوم ې گو   نه وکړئ 

 ن يو:    

 سررره ي ييچرر يې مونږترره گررو   نرره دو کړي  ونرره مونږنرره کرروم ې   

 و نرو.

_کررره ې رررري موهت سررروته  مجررررمي  ې ونو ت سررري وررره يغررره پررررل  

 مجرمي   وپيژنئ 

 ن يو :   ي نه يد شوپيژن الو ځکه  ټونو مخ د  پش کړي وو.

 _ ت سي پرکوم ې شي نرئ 

 پ ڼه:  

 د سي څو  پونسته ېد موهشي وېو ن ي وکړو.

 ن يو:         

 موهيې نه ې سره و نه دي کړي ېد  وس شي پر ي وکړو. 

_ د پبرررې کرروم ېررد مونږ وت سوسررره وکررړي ييڅررو  مرره و نرر ي   

پبروئ  ومه وېته و ي س  ېد مونږد سي پبرې وېتره وکړي کره   

ې رررري ېررر  پوښرررتنه دېڅخررره کونه نوت سررري وېتررره د و يرررئ ېرررد   

يمونږح نرر  يررد کترري  و پوښررتنه يررد ې و نرر ي کونه د مرره وېترره     
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ئ ېد مونږدمجرمينو پره ن ره کرد يرو. وس مونږنره ت سروڅخه       و ي

 ځو ترڅومومجرمي  نه وي پي  کړي  يوه ث نيه کر ېنه کښينو.   

پ ڼد  ون يودو ړووع ه وېکړه ېد  ييچ ته وه څه نه و يي موهپه 

ت سو و وې نروېرد ت سروکوم څره موهتره وويرل يغسري يرې کروالو         

يړه ک ېوررره  شرررئ  ميرررر ېنررر يي يرررې وعررر ه وېکرررړه ېرررد ست سررروپه   

 وشي.دوئ يد نه  ط وه ې ووتل  وپه پرل ک ېپسي شو .

پ ڼه  ونر يودوي وېځري الپره شرف پ نه کرد پ تره شروې پره دېېيمره          

وېځ يررد پرلوکوېوترره ووتلي.يرروه مي شرر  پرروېه تيررره شرروه ېررد نرره  

پ ڼررره  ونررره نررر يو يرررو دورررل نررره ح نررره پبرررري وې نررره ښررروون ۍته      

 ودېس ويلوسرره  تللد.څومره مينه  وماب  ېد يد نره ښروون ۍ  

ونه ول ييه شي سره يد نه دېنوده  وپرل ملګريتوه يد يې دترل  

نر ېه  پريښودي.موې وپالېوه يد دو ړوته ډيري ي ېې کروند ېرد   

د سرري مرره کوئ دېسررونه موښرره يده کيررږي  نرره دېسررو سررره مينرره    

نرئ نه ځ د سره ظلرې مره کروئ. پرودوئ وي نره لوښرتل ېرد ير دي         

رلررره دوسرررتی نررروېه يرررې سرررره  ښررروون ۍته والړې شررري  وي دي پ

وسرررر تي  د دو ړود فکروېررررد نوېنونرررره يرڅرررره څرررره مررررزه تللررررد   

ده  وييه شي وېته  ېيښ  نه نري حتی مل ريتوه  و ون اليې. 

د ورره يررد ويررل ېررد کرره مونږيودولرره سررره ووينررو نوپرررل تيرشرروي     

ح نرر  ورره ويرترره ې  ونرر و شرري نوېمونږنه لررو ړو ېررد تيررره و ورر   

ېيرررررررري  ښررررررروون ۍته  موپررررررره  يررررررر  کرررررررد الې وگرځي.کررررررره   

والړنووي پونوټوني  نجوني مونږته دشري پره سرتر ه  وېي کره     

دشي په سترگه ې ته ونه گوېي دلسري  ې تره وگوېي مونږوره پره     
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پرلرررويړوکد د گمررر د کرررووېد دوئ وررره يمونږدې پيښررري شررروي    

و وعد په  ړه فکرکوي   وکه دلسي نه وي نويوه وېځ نه يوه وېځ 

خو الښه نه  يس و کله وره ېرد   پو پيغوې ې کوي. د يمصنفي نو پ

مونږ و   ودويې نمره و. وس پوکه نوېڅه نه و نوپره نيمره کرد وره     

موپوه کوي ېد ت سوال ون ته يړه ښه کړي دي نروتردي ېرد يرره    

وېځ پرره ښرروون ۍکد و   کيررږو   و ييريږونوتريغرره پود ښرره ده  

ېررد پرره پرررل کوېن سررتد يو څررو  پوورره څرره نرره ې ترره و يي نرره        

يو. ون پومووررره نررره يغررره يرررې  تبررر ه  ووروررر د   پيغررروېه وررره پرررال 

شو ښوون ۍدي يې  ې څه پ ته وي  ېم نونه مودي يرې نيمګرړې   

 پ ته وي .

ددوئ کوېنۍ وه ېد يرڅه وېته وويل ېد ييڅو   دلسي  مر د  

نرره کرروي نکرره  ت سرري ېررد يررد کرروئ.ونی نرره  ينرره يغرره و ورر  نرره          

ې و سئ يو يي پوت سي نه ي س  په لې  پتره شروي موهيې پره لر    

دېشرررريي يو څرررومره ېرررد ت سررري ييريرررږي  موهنررره ت سررروډير       

ييريږو نوڅرررره وکړوست سررررو پوشررررا ني يمونږپوشررررا ني ده   

 وست سرررو  لرررې يمررررونږلې دي کررره پوشررررا نه و سررر  مررررونږيې     

پوشرررا نه يو  وکررره لم ررري  و سررر  مرررونږيې دېسرررره لم ررري     

يررو د ېد ت سرري مونږد سرري ن  ميرر ه کرروئ نرروپردي پومرروويخي  

پ طره دلسي مره کوئ ن  مير ي مره کروئ      ن  مي ه کوي يموه نه

  و ون په ن  مي ي سره نه تيريږو.

پرررودوئ وررره ېرررد يرڅررره کرررو  پرپررر ڼد  ونررر يويد يررريه ت ثيرنررره      

کوئ. پير يد کوېنۍ يرې پسري پريښرود .پوپو وه يرد وېو نر ي      
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ورررررر ه وه  وتريرې د ررررررل مامرررررر ک کوډيره پو و نرررررر ي ورررررر ه     

ورره دومررره  وه.يوپررولريبي پرره  وېکبرر ه کررړي و وررل دنرروې پرره لررې    

لم ررري  و ېرررد پرځمکررره يرررد يررريه ط وررر  نررره کيررر و   ودلرررې    

ديلملوتو د يد يې نه دېنود لې  وود ويني ېد سره يوځ ي شري  

 نووه څه نه سره کوي.

يوه وېځ ن  وجرد وې ېرد دپر ڼد دکروېدېو يه وټکي نره موېيد      

دېو يې ته وېلله   وپوښتنه يد ځنرد وکرړه ېرد څرو  يرد  وڅره       

 و يي 

ترره ې ه  شررو  ېد يه يمرره موېې ند!يمرر نوم    ددېو يې نرره پو وې

 حرر  دو   ويه دپرر ڼد ښرروونکی يې  ي کيرر  و شرري ېررد يو ېنرره  

 پ ڼد سره نه نژدي وگوېم.

 دپ ڼد موېوېته وويل: 

دي يرکلررررره ې ونه ې ځررررره کوېتررررره.يموهپبرې هلالج لجونررررری نه پررررر  و

 پوپريغد ييه ت ثيرنه کوي پوکه ت يوڅه نصيا  وېته وکړ.

 ښوونکی  ح  وېته وويل:

غمرره  وسرره موېېرر ند!يه ې للرری ديمرر ي نررر ېه يې  نشررر ء         وي

 ې ضی وه يد کړم.

 گالنئ وېته وويل:

 ک شکي دلسي وشي.ې ځه يويه.

ښوونکی  ح  يې کوېته وېسره وېللی پرپر ڼد يرد ه  وکړېرد    

پ ڼد! ته ېيري يد   وس پوييه ښوون ۍته نه ې ځد.پوپ ڼه په 

دي.ښرروونکی پرررل فکررر کررد لرورره وه ويخرري يررد وېپرر م شرروي نرره   
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 ح  ېد کله د پ ڼد ح ن  وني و په سرترگويد تروېه شرره شروه     

 وسترگد يد نه  وښکو ډکرد شروې پووي يد يرې  پره يغره ح نر        

کد پرپر ڼد ه  کړ .ېرد پ ڼد!پره څره ېروېن کرد لروره يد.څن ره         

 يد 

پرررر ڼد ېررررد کلرررره دښرررروونکی  حرررر  نرررره پرررروند څرررره پرررررل نرررروم   

کوېترره و وېي ي نووېترره پرر م يررد شررو ېد ښرروونکی  حرر  يررد    

ې للی دو  وددې نه څنر  سرره والړدو.نوو ېپط شروه  وې کره     

 وې والړه شوه ېد ښوونکی ح حه! ته

 _ته  ويموهکوې په الس يد ستړي مشي وکړه.

 ښوونکی  ح  وېته وويل:

يه پوښررررره يې. ود ت څررررره نيونتررررروه تررررره الس  ېرررررونی دو.ونررررري  

ښرروون ۍته نرره ې ځررد  پرررل ځرر د ترره دي پرر م دو کرروم ح نرر  ترره   

يد.ونررري دلسررري کوي نررره ځررر د سرررره ظلرررې کوي نررره        ېسررري ند

موې وپالېسره ظلې کوي . ير  ديغروئ پير   يرې  دېسرره شرته که       

يغه دي نه پښوالن ي کړي دي څرومره ېرد تره ځر د پفره کوي نره       

ت يغوئ يوپه سله پفه کيږي  وپفه وي.دلسي مه کوه.ديغوئ په 

 فکرکد و وسه. ويغوئ پف  د کونوته مه پريږده.

ی  حر  وېتره د پبررې وکړي پر ڼد لريبري وېتره       کله ېد ښوونک

 و ړ   ووېته و د ويل:

نوېنوښرروون ۍم ته څرره گ رره نري پرره مرر کد نوېڅرره پ ترره دي يه    

نوېپررررررررررررررررل پ تررررررررررررررره  ونررررررررررررررر يو يو پرکوېتيروم.پررررررررررررررره  

کوموسترگوپرلويمصررنفي نوته وگرروېم   دومررره ېر رر  يه نوېنرره 
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ړي نرم.م وېوسته نه دې يمر  الېه د ونر د تيرونرو نرر ېه لروېه کر      

 ده.

 ښوونکی  ح  وېته وويل: 

ونرري گ رره نرره دېترره کرروي  د ټررو  شرر گرد د ېررد ښرروون ۍو يي       

د نکرررره ېررررد پرررررل وپرررر  ضرررر ي  کوي يرررر يد کوېسرررر ن نرررره         

تيريږي نيونتوه مه کوه   ومه م يوسه کيږه  په دي کد سرت څه  

گن ه ده ېد ته و يري يه څن ره پرلرو يمصرنفي نوته وگوېم.ټرو  پره       

ت پررررررره پرلررررررره پوښررررررره نررررررره دو  دي موضررررررروع پبردي.د ک ېپو

کړو نوويرر وني د سرري کرروي  ترره څن رره ويررالو  شرري ېررد يه نرروې    

 ونرر يو يو پرره يمرر ي ډو  تيررروم  د ېررد ترره  وس الدتنهرر   ونرر   

تيرونرررررو لوښرررررتنه کررررروو ېد عمرررررر دي شرررررلوک نوته  نررررره دي      

ېسررري نی دپرل مررروې  وپالېنرررر ېه د وهووررر ېېوړه شررروې پرل   

موې وپالېپررر م   موې وپالېترره  حت ېررره يرررد.  وس ورره ت دپررررل  

کوي. ويغرره يرررې  وس پيرمررروې و پرررالې ورره يرڅررره دېسرررره وکرررړي   

مکرړه ېرد    هلالج لج يرپ م  وه دي وکړه يرن يوه دي ومني  پرو پر  و  

کلره دوي نره دني څره سرتر د پ ري کررړي وي وره نرو څره کروي   ي پرره          

يو يي سره  ون  تيريږي  وکه يد تره تيرروالو شري    ير يوڅو      

ه وکرروالو شرري  نيونترروه ورره دلسرري پرتيرر ېه سررت پ م  يميشرر 

مکوه د پي نونه په  ي  کد مه دېگرځوه  د ټرو  وي  يره  و عبر     

فکرونره نرره  ينره وو سرره.دپرل ې تلرروونکی  ون پره فکرکررد سرره     

پرله  ين ه په پرله ېوړه کړه.ته پو وس يرڅه دپررل ې تلروونکی   

نررررر ېه کرررروالو شرررري ته دي پالېنرررره دې لريبررررۍ څخرررره پررررال    



 

 

www.afghannang.com 

46 

ي کوي ترڅوورره دلسرري پررو ې وي ې  کړه ترڅوورره دپلکررو مررزدوې 

وي ترڅوورره سررت لې دده پررر وهو وي دوئ پرروېد  ت پوشررا نه     

 ويني دوئ يې پوشا نه کيږي  وېد ته د سي....

ت ته ډيرښ يسته ې نسرونه ور وريږو سرت په عمر وسرت په ني ور      

 و  ستع  دمی يړه نره کيږو ېرد يرڅره پره نيمری کرد دېڅره پ تره         

وني پرلرررد موې وپالېتررره شررري.وني پررررل ځررر د تررره سرررز وېکوي  

سز وېکوي د سي مه کوه نکه ته ېد يد کوي سرنه حب څه پرل 

ښوون ۍته ې ځه م په ح ضرو کد تر وسه نه  تره  ونره مري  نر يو     

ليرح ضررررې کرررړې .ت سرررو يمرررونږد ښوون ۍ فتخ ېي سررر  په     

ت سررررروپومونږټو  ښررررروونکي ن يي و ست سرررررو پررررره  سرررررتع  د  

دښررره  سرررتع  ديده  مونږن ييږو و فتخ ېپرره کرررووېد مررروهدومره 

کرروونکي نرو مرروه ېوينرري دي يموهترويرره يررد  پيسررتد ده.مرر د    

ډيري وېځي ت سوته کتل ېد ت سووه ې شي پونه ته ې للري  ونره   

يې ن يو.  پيرتره يه پرلره مجبروېه شروم  ود تکلير  مري وکرړ  پره         

پنرر  کد  يررد وېترره وويررل د يې ست سررونه وېررد څرره د تکلي        

 پسي ې تلې.نوت سوې ته ې کړ وني وه يه دې

دپ ڼد نوپه دېويفتوکد دلره نرومړنۍ موسرک وه ېد ښروونکی      

  ح  ته يد دده په پبره وپن   وېته وويل:

ښرروونکی حرر حه ماترررم! سررت نه ې ت رره څخرره پويرروه دني مننرره   

کوم م ته دي فخر ې ووخښی  ويه ددې اليقه يرې نره يرې ېرد تره پره       

ي نی م پسي يم کوېته ې شی  سرت مق م پوتر سرم نه پروېي ېسر    

دو پرررويه وررره  وس پررره ښررروون ۍکي پررره کوموسرررترگو پرلرررو       
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يمصررررنفي نوته گوېم پرررره کومررررو سررررترگو مرررر يرې حرررر حبد ترررره  

 گوېم م ته نوې دېس ييه گ ه  نه نري.

ښررروونکی  حررر  تررره ېرررد يرررد د ځرررل وي د سررري وويرررل نونږپررره       

 عصيب نی ډو  يد وېته وويل:  

د پبرررې ېررد دي وکررړي د ست سررره يرريه نرره ښرر  ي ېررد ترر کړي         

و و.م تررره څررره وي ييچ تررره دلسررري مررره و يررره يم يړه دي پررره دي    

ويلررروې يپمی کړ پررره و وعيررر  سرررره پفررره دي کړم.ونررري وررره تررره        

پرلويمصررنفي نوته نرره گرروېي.وني ورره يغرروئ ت ترره ددي پرره  ړه څرره 

و يي.د سرري ييڅررو  ورره نشرري پيرر  ېد ت ترره پيغرروېدېکړي يه       

ره والړيې  وکره يروه وېځ يرې ېر ددي موضروع پره  ړه کرد څره         دېس

وويرل يه دي مرررس و  يې  وپرره يغره وېځ مرر ترگريو د ونيسرره ېررد   

ت م ته يموهپه کوېکد څن ه وع ه ې کړي وه ويل الڅره کروي کره    

ې   ش ېه اليې دېته وکړه.نوېنوته څه و يري.يه دو  مره و ېيرې  ويه    

 دېسره والړيې. 

وېتره ېروړه کرړه نوښروونکی  حر  وره وېتره         پ ڼد وه ېد يره وه نه

د سي الېه ور وره کرړه ېرد يريه يرد نشرو وېسرره کوالو ترڅروېد        

ښررون ۍتللوته مجبرروېه شرروه  ود يد ې ضرری کړه. ونرره ښرروونکی 

 ح  سرره يرد ټين ره وعر ه وکړه ېرد سررنه حرب وه ښروون ۍته         

ځد کلرره ېررد ښرروونکی  حرر  نرره پرر ڼد نرره وعرر ې نرره وېکونوڅرره    

 نه کوېه ې ووتی  ودن يوکوېته وېلی .ډ ډم  شونودپ ڼد 
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نرر يويد يررې پوشررا نه  وې ضرری کړه ېررد د ورره يررې سرررنه حررب څه    

ښوون ۍته ځد. دن يونره کروېه ويرتره ې لری ښروون ۍته د پبره      

 يد دم يرې سره گ ه کړه.

مررر يرې دښررروونکی  حررر  نررره دي  وررر  م څخررره ډيرررره پوشرررا نه  

په شرروه ېد و وعرر م د سرري کرر ې يررد کررړي ېررد دسررت يلووړدو.نو     

دو ړوسررره يررد دحررب  وېځرری نررر ېه پررالد ېرروړکړ ېد حررب وه ټررو   

ښرروون ۍددوي ترې ت رره پرروېي ېپصرر  وي  وددوئ نررر ېه ورره    

دتعميې پره ډو  والړوي ېرد دوئ وي د سري پير   ونره کرړي ېرد        

يموهپرو نه نري  وول وه دوئ يرې دېس ويلوتره تشروي  شري ېد     

يموهڅرررررررومره پيررررررر   سررررررر تي  وټرررررررو  ې و نررررررر ي پو وررررررر ي     

 حب پوېي ددوي په طم  شو . دي.نوتر

کله ېد سه ېشو ووپ   ووه نيمرد وجرد شروي.ېد پ ڼره  ونر يو      

ښوون ۍته ې للرد.  وددوئ پره مري کرد م يره ښروونکی  حر        

 وټو  ښوونکي  ويده کوونکي دوي تره پره تعمريې والړدي  وپره     

ډيره پوشا ني سره ددوي ې ت  ته ښه ې لالس  وويرل  ودوي  

 ووتلد. يد ترپرله حنفه په و ېگه

 

 دېېيې څررکی

 ميرېن يي ېرد کلره نره شرف پ ند څخره ې ووتی دپر ڼد  ون يوپره        

پسري يرد وېځري  وشررد حرب  کروني  ېرد کلره وره  يرد            مجرمينرو 
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ونيسرررې   وکلررره وررره يرررد دوررر نود من ونوتررره وسرررر ېم پوتريوې      

 مي شتی پوېه يد ېد يرڅه وکړ  پي  يد نه کړ .   

سره يې( نه دوک نوڅخه په يوه وېځ په عمومی و ي ېکد ډيره طال  

شررره کررد لالشرروي و  دوک نرر  ې نو پرررل عررره وومنرر  ني ترره     

وړ ن ي کړ.په وومن  ني  کد يې دوئ ته وع ې وېکړ  شوې ېد 

موهيې په دې ک ېکد ې ي يو  وپررل کوښرک کوو.ست سرووې     

شررررروي م نونررررره وررررره ويرتررررره پيررررر   کوو پررررروېد ت سررررري يوڅررررره   

 حبر وحوحله وکړئ.

ومنلرره  وددوئ تر حو نرره پرروېي معطررل     دوک نرر  ې نويې وېسررره 

 شو .

يرروه يفترره النرره وه تيررره شرروې ېررد دوه نفررره للرره ېد دحررر ف نونه  

 دوک نو څخه يد لالوي کوني ونيو  شو .

دللو  د سي پوو دي ېد يوځ و لالوکرړي ورل ځر و وره يرد يرې        

کوي پرره نررږ څرره ون عرر  نرره کرروي حررري  وي  وحررر  کرروي ېررد   

 نوېيې و ي ډيرڅه ترالسه کړم.

دوئ دحر ف نوسر و ته وې وښتي وو  ويوډو  کلي  ند وېسره 

وې ېرررررد يررررررېوې ولفررررر د و نررررر ي پالحررررري  .دوئ ېرررررد کلررررره   

ددوک نوولفونه پالحو    پروني  مخکرد الوېتره پره کمري  کرد       

وو  ووېو ن ي ه  يد کړ  ېد ښوې ونه پروېي السرونه موپوېتره    

 کړئ.

 ود يړه  وعجيبه پوالد ده څومره ېد لل دالوېه وو دلرومره وير  

يررې وو  دپونيسرروده  پرره  وېي وسررره يررد دورر د لررړې وتښررتي   
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 والسرررونه يرررد پوېتررره کرررړ . پونيسرررويد يرررې پررره السررروکد کرررړو    

  ونچي(و ېو   و وومن  نۍ ته يد ې وستل . 

يلته يد  ميرېن يي ته وېتسليې کړ . مرېن يي وره نوڅرومره وېتره    

ېتره  پو شنی وو.ېد  يوځ و دوک ن  ې نوپه عب ه کرړو وو  و و 

ويل وه يد ېد  د څه ېوې وظيفه ت سي  ېر کوئ ست سود شتود 

سرويره يې  په دي ښ ېکد لرالوي کيرږي. معر و پروېئ  وحرای      

ک ېنررره کوئ ورررل ځررر و دپررر ڼد  ون يوکيسرررد يړه وېکرررد پررروړنی  

وو ېد وني يد مجرمي  په الس نه ې ځي.کله ېرد د للره پره الس    

لسرري يرروه څخرره دهلالج لج وېللررل ډيرپوشررا نه وو ځکرره ده نرره پ  يرره 

 موو  لوښتل. نويد للوته وويل:

يه ډيرپو شنی  وپريشر نه يې ت سروې ته ورد يم نره څره کونروېد         

دېسررره وي کړم پرلرره  وررر ې ې ترره وکړئ ېررد يرر مو وويررې  ويرر         

دېکومررره ولررره سرررز  دېکړم ترررردي وررره د ښررره وي ېرررد پرلررره ې تررره      

وو ي سرر .يرڅه ېرررد مررروکړي دي.څررومره لرررالوي  ېيري  ونررره   

سررره نوېڅررو  مل ررري دي  د ټررو  ويرر د ې ترره      ې سره  وست سو

وکرررړئ.  ود ت سررري نررره م څررره و وېئ ېرررد تريغررره پرررو مرررويه پررره     

وسې که موپريږدم ترڅروېد و وعير  ې تره ونره و ي سر  .      هلالج لجپ  و

 نوېنوپرله سرپال  کړئ.

للرررررويې فکروکړېرررررد د پوېښرررررتي ده ېرررررد کررررره  وېتررررره ونررررره       

نر يي  و يونووي مودويلوپه يوې ور ېې و ن ي کوي. وول نه  ميرې

څخررره دومرررره ويريررر   ېرررد يړونررره يرررد ځنررري کښرررلي وو. ود يرررد   
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دځ نونر ېه وهتره وولله ېد ورد نره سرز يرڅه وېتره  ېښرتي ې ښرتي        

 وو يئ.نويد  ميرېن يي ته د سي وويل:

مونږددې ښ ېلله يو.تيره يفته مويې ديې ر نونه دوک نونو څخره   

ډيررررره  طاللالکړه. ميرېنررررر يي ېرررررد د و وېيررررر   نونررررره ډيرررررري  

ا نۍ څه په کر نو کرد نره ځ يير و ېد ځره ددوک ن  ې نونره       پوش

 شره  وپبروڅخه پو پال  شوم.وي دللو پبروته لوهشو.

للووېته ويل مونږډيري نوېي لالوي يې کړي.ټوني لرالوي کروم   

ېد دوي کړي وي  گوتره پره گوتره يرد وېوښرودي. وددې سررويره       

الس يد يوه لال الوېته ويل ېد مونږپه نوېوېن يي پيښروکد يرې   

نرو.کلره ېررد يروه للرره د پبررره کونره نود وررل مل رررو لرل يررد وېترره     

پو شينی شوېد نوېه  مه نره ېپ شره که الالپبرشرو  ورد مرگره     

وه موپرنږدي.په دله وپ  کرد  ميرېنر يي ددوئ پبروتره متوېره     

وو  ونوېيې پوشا نه شو ېد دوئ په ېنر يي پيښروکد يرې الس    

شروم  وير يد وېتره     نري  ودڅومره ښه شو ېد نره ېرمونرويد پبرر   

 وي وويل:

 کوم کوم ېن يي پيښوکد الس نري يغه يې ې ته وي د کړئ 

د يررروه للررره ېرررد کلررره دالالنررروم و وېي و پررره وررر د کرررد يرررد نرررريه  

 پي  شوه   و په پونه کد ون ون کي و  ووېته و ي ويل:

يه و ېپط شرروم  ونه و ېپطرر يد څرره ې څخرره وويررل شررو .مونږپه   

 رو فق  لالوي کوو.ېن يي پيښوکد ييه الس نه ن

پو ميرېن يي پسي مجبوېه کړ  ېرد ت پرلره ي دونره وکرړه  وس     

پودوسيه دېته ور وره شوه  وم يې ست نه پوند و وېي  .يغه يې 
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ې تررره وو يررره . وورررل د الالموڅرررو  دو يغررره څررره دېسرررره کرررړي       

دي  ېشي م ته دېدسرمه ېوړوئ( کي  و شي  حلی مجررم يغره   

 وو.

 ڼ  وپړ نر  ترمير د شرو .پو وس    لله نرو وس يغره دېر پبره دپر    

د مير ېن يي په وبضه کد و .نودالالو م يد په يړه کد دلومره نره  

 وو نکه د ميرېن يي د  نويد وېته وويل:

ېد موهڅه موده مخکد  نجروني  پتطر   کوني  ونره يغره سرره      

 مو....

 ميرېنرر يي ېررد کلرره د پتطرر   نفرري ځنرري و وېي و دسررتي يررد  

وويلي ېرد دښروون ۍدوې  نجروني     دپ ڼد  و ن يو نښ ني وېتره 

 وې يغوئ پووه ست سوښک ېنه وي شوې 

 لله وېته وويل:

يويغره  نجروني يرې يموهښک ېشروي وې.موهترره ېرد يرره يروه پرره         

الس ې تله   نودې ته مونه کتل ېد د دې  ودکوم ځ و  نجلۍ ده.  

ېيررري ېررد ورره  ې ترره پي  شرروه يغه ورره مو پتطرر    کونرره  وپرررل   

 الالته وه مووېتسلې کړه.

  ميرېن يي وېته وويل:  

يررې ېررد دښرروون ۍپر نجونوپوڅلوېنفروتيرو کررړي وو.ت سرري    

 پکښد و س   ويغه دوه نوېڅو  دي   

 للووېته وويل:

دوه موه وو  ويوموول ملګررو وو ېرد تيرره يفتره يرد مروټرټکر       

کړ ومړشو.   وڅلوېم نفرموه نه پيژنروېد يغره وره څرو  وي.دوئ     
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ځکه د  څلوېم نفرنره وېښرودو ېرد يغره ددوئ الالوو.نره يغره څره        

ېترره ې وړالو. دومرره ويرير   ېرد نرروم يرد اليرې پرره پونره نشرو و و       

ځکرره ديغرره نرره ښررودنوڅخه پښرريم نه شررو .پو ميرېن يي ويرر يې     

پسرري  پرنيښررود  ېررد څن رره دېسررره مل رررو وو  وت سرري يررد نرره    

 پيژنئ.يرڅو  ېد دو ې ويښيه.

 لله وېته وويل:

ېد يغه دومره يوېوې ظ نې  ودسرخ  يړه پ ون دو کره ېيرري    

مو ونر ي  په دي پبر شوېد موهيغه ت تره ښرودني دو نويغره وره     

پرنرررږدي.  ور ېمودېتررره وکړ يرررره سرررز ېد وي موهتررره يرررد ې کرررړه  

  وموهيره سز پرځ د وبلوو.

پو ميرېنرر يي وېترره ويررل ېررد کيرر  و شرري ېررد ت سرري وررد گنرر ه      

و وسي. و ت سي يغه د ېرم تره تشروي  کرړي ي س . حرلی مجررم      

ست سررو الالدو  يغرره ې وښرريئ نوېورره يررې نرره دې ېرررم کونوڅخرره      

سررز  دېکررړ  شرري نويغه پوحررب وي ېرم   پررال  شررئ.که ت سرروته  

کوي ت سي دي نه ي س  وېسره يغه وي نوېمل ري پي  کوي. کره  

ېيررري ت سرري يغرره م ترره ې وښررودو نررويه ست سررو سررره ډيرمرسررته  

کرروم. وييه تکليرر  ورره نرره دې وېسرريږي  ونرره ورره څررو  دېو نرر ي      

 پبرکړم.ويرته مو يله کوم.د وي يم ست سوسره وع ه ده.

ېررد پرررل مشرررالالوېوپيژنی.نويد دپرررل  للرره يررد مجبرروېه کررړ   

الالنرروم وېترره و پيسررتی ېررد مرېرر د نرروميږو  ويموهدټونرروالال     

 دو. وټو  وېته الالو يو. ودوکيل ح حه سي     يوو دو.
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 ميرېن يي ته ېد کله للودپرل مشررنوم وښرودو.يړه تره يرد نره        

نوي   ييه و وېيد نشو و و نر ي کوالو. ود گمر د يرد وکرړ ېرد      

ځر د دپالحرري و نرر ېه  د دېو   ې ترره و يي.نرويد للوترره    د للره د 

 وويل:

ت سوېد کروم شرخ   م تره ې وښرودو د پوويخی يمر يړه تره نره        

نويږو  ېد يغه وه د سي ف س ک ېونه کوي.يغه پويومنل شروي  

شخصررري  دو. کررره ې ررررو د پبرررره دېو   شرررو   ويغررره وررری گنررر ه  

 و نووي   ت سوپوييږي ېد څه وه دېسره وشي 

 وويل:للووېته 

که ې ررو يروه پبرره يرې يمروهد ور ېه دېو   وه.نوېوي تره پروييږي        

  وک ې دو.يرڅه ېد ې سره کوي وي ست  پتي ېدو.

 ميرېن يي حير د وو. يړه ن يړه  ومجبروېه يرې وو ېرد مرېر د کره      

مجرررم ووکنرره وو و ي ې وسررتلی يررد و و.پرحکومرر  د مثرر   تيررر  

د سي ک ېيد شوي دي ېد حکوم  لوهونه نري  سترگد نه نري.

وو ېررد نرره وې وېپيژنی نرره پرررل پيژنی نرره دوسرر   ونرره يررې کرروم   

 ملګرو. سر وک ېيد نه مجرمه سره وي.

کله ېرد يرو طالع پره الس ې وړي.شرره وي کره وېځ دسرتي  ور  م         

کوي په ک ېکد يد شره  ووېځ نشته. دستي يرد پرلوعسرکروته   

 مروکړ ېررررررد دوکيررررررل  سرررررري     يوو مرېرررررر د الس تړنرررررری     

سررکرويد يررې مرېرر د پرره يوسرر ع  کد ېررد السررونه يررد   ې ونئ.ع

 ترش ه په کړو ونچي( تړنی و  د ميرېن يي مخته ودېوو.

 مرې د ېد کله  ميرېن يي وني و نووېته و د ويل:
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 ميرح حه! ي نه يرې سره دلسي عمل کيږي نکره يم سرره ېرد    

 ن  وشو  

  ي ددوئ دله  نس ني  وويم سره 

  ميرېن يي وېته وويل:

د سي  پيښيږې. وډيرد سي څو  شرته ېرد د نسر ني     ډير وپ  

کلمه نه پيژنری   ويرې تره د نسر ني  کلمره وېښري  پوپرلره يرد        

ترپښوالن ي کوي.د نس ني  الېه و نه کړي  ود حيو نر  الېه يرد   

لررروېه کرررړي وي. مخررر مي يو نسررر د وو پوپرررش تريوځنررر وې يرررې     

 و تروو.د نس ني  نه کلمد څخه گ ه  پلی.

 مرې د وېته وويل:

يه پرررروه نشوم سررررت څه مقصررررر دو  وته څرررره و يد.شررررر ي ت يه      

 پيژن نی نه يې ېد يه څو  يې  ودې  يوو يې 

  ميرېن يي وېته وويل: 

ت وه يه په پرل مقص و ن ي پوه کړم ېد ته څن ه  وڅو  يد.ته   

يومجرم يرد  وتره و ي پرلره سز ووينی.ت د سري ک ېونره کرړي دي       

ي.ت ډيرېرمونه کړي دي  وتره  ېد يم څه دييچ يې يړه ته نه نويږ

يرروډير لررش مجرررم يررد.ددې پرځرر و ېررد دې ټررونند ترره دو پرر م   

کړي و و  پي ن  دو وېسره وکړ.  ي د ست  پ م  وپرلد ټونند 

ته.  ي د ست  نيي ن می ده ېد نه وی وينو سره ظلې  وپريغو ستې 

 کوي.

 ودپلکوم نونه لالکوو.تره يود سري څرو  يد.نکره  دېتره وېرد       

وت يې ډيرر ښره پيرژنې ېرد ددې ښر ېدن متووکيل سري        مي ويل.  
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   يوو يررد.  ويرڅرره ېررد کرروو کرروالو يررد شرري ځکه پررالېدو       

و سطه دو.ديغه نه ن مره گ ره  پلري.  ويرڅره ېرد وکرړو حرب دي        

يغه نه يرمشکله پالحوو.  وونری وره يرد نره کروو تره پودوکيرل        

 ح حه يوو يد.

 مرې د وېته وويل:     

می ظلې کړي دي. ودې م نونه می لالکړي يه نه پوييږم ېد پرې  

دي. د يون حقررره تررروېدي ېرررد پررره مررر يد ن ررروي . ځکررره يه وي نررر ه  

يې  وېد ود گن ه شوم دييچر پرو يې نره نررم.يه ې دېښروونی يرې       

ېررد يه مجرررم يې.د ورره سررت يوه سررهوه شرروي وي.کرره سررهوه نرره وو     

 نويغه څو  م ته ې وښيه ې  ېد يه دېښودنی يې 

خکرررررري الللرررررروويلي وو ېررررررد کرررررره     ميرېنرررررر يي ترررررره پررررررو م  

موهمووېوښودو  يغه وه نه موهسره ډيرظلې وکړي که په موهيد 

يوېنه ېسي ي.يموهکوېنۍ ته وه يي د وېسوي. نويد مرې د ته د  

وويررل ېررد مررونږ طالع ترالسرره کررړي ده  وپبرشرروي يو.موهپرررل  

ې يونه ت ته نشو فش کوالو ېد ې  ې ته ويلي دي.ته يغه پريرږده  

ېرمونه کوم ېرد دي کرړي دي يغره پره پرلره  ورر ې        وس پرل ټو  

 وکړه  ووبو  يد  کړه.کند يه وه نه يوې يي تي څخه ک ېو پلې.

 مرې د وېته وويل:    

ېد  ورد گنر ه يرې نوڅن ره پرځر د  ېررم وبرو  کړم.تره ېرد نره يرڅره              

کرر ې پلئ  پيسررتلی يررد شرري ځکه حررالحي  نررري.يه پود دېترره    

 و يې ېد يه ود گن ه يې.
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 ميرېنررر يي يرررې وېتررره پو شرررنی شو وپرلوعسرررکروته يرررد  مرررر    

وکړ ېررد دومررره يررد وويررئ ېررد وي پرررل ځرر د يررې ونرره پيژنرری.          

تريغررويد مرره پريررږدئ ېررد  ور ېيررد نرره وي کررړي. عسررکروته يررې     

وومنرررر ه شرررروي وه عسررررکريد دي ترررره  مرررر ده و  ېررررد مرېرررر د      

وويی.لوښتل يد ېد مرې د دويلو ط ك ته وويي  ويلته يد ښه 

رويلوسره ونه ېسي    ځکه ېد دمرېر د پالېوکيرل   وويي  پوت

 سي     وېو ن ي ې لی.

 ډير پو شنی وو  وپه ډيره پو شنتي يد  مرېن يي ته وويل:

ېد  ميرح حه! د دي څره ک ېونره شرروع کرړي دي يمر يوو دي      

وني ې وسرتلی دو.ښره شروېد يه پره پبرشروم کنرد  پوسر  وره دي         

  وس ځني  يستلي و و.

 ژدو شو  ويغه ته يد وويل:وي مرې د ته وېن

 يويه!ويلی پووه يد نه يد 

 مرې د وېته وويل:

ښه شوېد ې للی کند يم څه وه يد پوس  په ډيرويلرو کښريلی     

و و. تر وسه يرد نره يرې ويلری پرو وس يرد نوو الکر ېې کوو.يه نره         

پوييږم ېد څره مري کرړي دي.يه پره پرلره گنر ه نره يرې پبر. ونره دي          

 کړي دو.ې ته و يي ېد د ېرم دي 

 پالېيد وېته وويل:  

يررر وني دي ويد.ېرررد سرررت ېرم معلررروم نررره وي  وثبرررون نررره وي      

وېسرررره ييه يرررې نشررري کوالو.ويغمررره  وسررره يويه!تررره دېررر يوو   

يد  وڅرررو  څررره دېتررره ويرررال شي.پيرد سررري کيسرررد ډيروپررر      
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پيښيږي.کي  و شي ېد ده سهوه کرړي  وي.نرويد  ميرېنر يي تره     

  د مي وې و ړوي  ووېته و د ويل:

يرح حه! ته پويومنل شوي شخ  يد  وست نه ک ېونوڅخه  م

د ښ ې ټو  پلي ې ضي دي.پون  دي د سري کر ېکړي دو د سري    

نه وي وير دي حيثر   و عتب ېتره يير د و ړوي.تره پروييږي ېرد يه        

څررو  يررې  وڅرره کرروالو شررې  د ځررل پرروپير يرروه سررهوه ورره دېڅخرره  

 شوې وي پوپه  ين ه کد که وي دلسي ک ېدېڅخه وشو په يير د 

وه دي تم م شي.  وکه دي وي  يم يوو ورد نره کروم ثبوتره ې وسرتلی      

وو وي وه پردله کوم ېد ور ېنري نه وه يد.ست پ م   وست مق م 

تررره يه ډيردېنررر وو نرم سرررت نه شخصررري  سرررره د مقررر م ډيرښررره       

 معلوميږي.

 ميرېنرررر يي ترررره ېررررد کلرررره وکيررررل حرررر حه سرررري     د پبرررررې   

که ثبرون نره وو وېسرره    وکړي نوده لريه ييه يې نه وېته ويل ځ

 دللوپرره  ور ېيررد کومرره دوسرريه نشررو و  وېترره ېرروړوالي.حير د   

تللی وو  وپه دي يې پښريم نه وو ېرد ونري يرد وری نره کروم ثبوتره         

يغه ې وستی.نوپه ډير عجز سره  نه وکيل ح حه  ودمرې د څخه 

وخښررنه ولوښررته. ود ډ ډيد وې کررړ ېررد نوېورره پرره  ينرر ه کررد دده    

ې ورد ثبوترره نره  ې وني.يغروئ يرې پره پنرر        يوو څره نوېڅو  وره ير   

  وپرده دېشخن په ډو  وخښنه وېته وکړه  و ځني ې ووتل.

کله ېد دوئ ځني والړ   ميرېن يي ډيرپو شرنی وو ېرد وکيرل    

حر حه ده تره ترځر د تيرري پبررې وکرړي. ويوو يرد ځنري پرال           

کړ.نويد نه ځ د سره د وع ه وکړه ېرد ترڅرويد مرېر د تره ثبرون      
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ړي  ويغررره يرررد پررره سرررز نه وي ېسررروني کر ېوه نررره   نررره وي پي  ک

کښينی.فکريد ډيرپر ه وولوښتل يد ېد پررل ديړه دېد ولرې   

نرره يوې سررره شررريي کړي.نوتريرېرر يد د وهتررره وگالرره ېررد نرره        

 م يرې سره وويني  ويغه يې نه دې ې يه پبره کړې.

ښررروون ۍته ې لی.يلترررره يرررد نرررره مررر يرې سررررره مالوررر ن وکررررړ     

غررره پبرررره کړه.ېرررد  حرررلی مجررررم    ودمرېررر د نررره موضررروع يرررد ي  

پي  شرروي  و وس مرري يوېنرره پرره ېسرريږي.ترڅومي ثبررون نرره وي   

 وېته پي  کړي.څه نشې پري کوالو.

م يره يې  دې ته حير نره وه ېرد د پوعقرل نره منی.عجيبره ده يغره       

ېد د  ک ېکوي نونه نوېوڅه گيلره ده. ود يرد څن ره پرالې ووېرد      

مړو يغرره وېترره  دپرررل مجرررم يوو طرفرر  ېو کوي.و يرر ترټونونو  

وه يد يوه وېځ وشرموو.ېد  حلی هلالج لجپرله ېز وېکړي . پير پ  و

 مجرم پي  شو نوثبون وه يې وېته پي  شي.

 مجرم ييڅکله  نه ېرمه الس نه  پلي.ته يد يې تعقيبوه.

  ميرېن يي وېته وويل:

م تر وسه يې ې ته دلسي ټين  ني  نه دي کړي.څن ه وه يرد نره     

ن ررره پبررررې وکړي يم ورره يغررره پبررررې  تعقيبرروم .م تررره يررد پالېڅ  

ييريږي. ترټونوک ېونه مري دلره مهرې ک ېدو. پيروره پره يرود م نره        

 يود م کد ې  گيرشي.

يړه مرري ډيرنرر ور ېه وو ېرروېن مرري وويرری ېررد د لررې نرره ې سررره     

شررريي کړم.ترڅررونږ مرري ديړه ورروت کررې شرري.ترټو  مرري ترره وهتررره      
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ه ېرد پره   ووللد ځکه نودېته ې للې.ښه پير وس م تره  ېر يه ې کرړ   

 پرل ک ې پسی شې.

م يرې يې وېته  ې يه وېکړه  وده ته يرد پره دي الېه کري ک مير وی     

 ولوښته.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 څلوېم څررکی

پ ڼد  ون يودو ړوپررل دېسرونه تريوونسرې حرنفه پروېي پره ډيرره        

 مينه  وشوك سره وېسو   وډيروه وېته متوېه وې.

نرررررره پرلوځرررررر نو سررررررره يررررررد د وعرررررر ې کررررررړې وې ېررررررد  وس     

نوو ي تريوځ يه پوېي وېسيږي ېرد ې تره پره  ونر کد ماتر ېد      
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د طمعرره پررويد نرره پرلررو ځ نونوڅخرره پتلرری وه ېررد نرره         نشرري

مونږسررره ورره پرره  ونرر کد يوڅررو  و ده کرروي. دو ړوپرلرره توېرره     

پرر    وپرر   دېسررونوته کررړي وه دومررره ډيرکوښررک يررد سررره    

ر پ ره پوېي  و  نمره گۍ  ودويرې نمرره  رۍ    ک وي ېد ييچ يې ت

نرر ه ځنرري وړې.ښرروونکويې وېو نرر ي فخرک وي دښرروون ۍ پرره     

ټونررو ښرروونکو دو ړې ډيررري  ر نررد وې.پوپرره ښرروونکی  حرر       

ويررر ترټونوډيري گر نرررد وې  وپ ڼررره پوويررر ويخی دومرررره ييررر  تررره 

و ن ي گر نه وه ېه ديوې وند دتند په څيريد دماب   ووه دپر ڼد  

ې ېسوند. دده ټونه توېه پر ڼد تره وه يوپرويد ديړه نره     تر ېگونو و

کومی مينه وېسره کونره  وورل ددې دني ور  نره پ طره.پرلره مينره       

 ودميند پم ېيد و ن ي م توو. وول د  ېد  پرپ ڼد يې ښوونکی 

 ح  ډيرگر د وو.پوپه دې نه پويي ه ېد يغه وېسرره مينره نرري    

تره کونره  ويرره     ومينه وېسره کوي.يره پبره يرد ښروونکی  حر     

مشوېه يد نه ښوونکی  ح  څره  پيسته.ښروونکی  حر  وره يرې      

 وېته حای  وډيره نيکه مشوېه وېکونه.

يوه وېځ ښوونکی  حر  نره ځر د سرره ډيرره ټين ره  ې ده کرړي وه         

ېرد پ ڼرره ورره نرره پرلررد مينررد پبروي.نوېط ورر   وحرربريد نشررو و  

يلمالو نرررررروېيد مينرررررره پرررررره يړه کررررررد پ رررررره نشررررررو و وېترررررره    

 وېوېته يوه ث نيه يې ود نه پ ڼد  ون گر د وو.س تلی ن

يه پووه پررل دمينرد  ظهر ې وېتره وکړم کره ې ررو يرد نره م سرره           

ومنلرررره پررررو مينرررره ورررره وېسررررره کوم  وکرررره يررررد نرررره ې سررررره منررررل  

نوښروون ۍپووه وېپريرږدم  ددې دمينرد وره ځر د پرال  کړم.نرره       
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يرره وېځ يالکترره وره پررال  شرې.يره وېځ ېررد يرد ويررنې نروي نرروي      

نه مي په يړه ې کوي.يه يې څه نه شې کوالو  ود مي نه مينرد  يپمو

نه پبريږي. يغه وه نه دې ې يه پبره کړم  وپرل ديړه ووت وه مي کرې  

شي. وس پومي يوه طمعه وېته پي  شوي ده. ود وره يرې نره و يرد     

 ېد يه و وېه  وته ځکه ...

يوه وېځ يد دپ ڼد په حن  کد د نجونوکوېنۍ ک ې مضر ءکوي.   

د دپ ڼد کوېنۍ ک ېيد وې  مضر ءکوي د مضر ء النر ي يرد     کله ې

پرر ڼد ترره نوشررته کړ  ېررد يم سررره پرره تفررريپ کررد  يررو يو ووينرره     

دتاويل  ېپ ند ش ته ډيرضروېو ک ېدېسرره نررم  ورل څرو  مره      

 پبروه.

يه دتفريپ په وپ  کرد دتاويلر  ېپ ند شر ته والړيرې  وتره يلتره       

 حتم م ې شه.

ي نوشته په پرله کت وچه کد پ ڼد ېد کله دښوونکی  ح  نيکل

وني نه  حير نه شروه ېرد ښروونکی  حر  ونري نره م سرره يرو يي         

وينی  د سي څه ضروېي ک ې ې سره نري حير نه پ ته وه  وپه دې 

فکرکررد وه ېررد څن رره ځرر د نرره دې موضرروع څخرره پبرکړې.يرڅرره    

فکرېد يد وکړپه موضوع  پوه نشوه. تفرريپ تره يرد تلوسره يي تره      

پ ينررر  وويرررل شرررو. وپه يغررره وپررر  کرررد   شررروه.کله ېرررد دتفرررري 

 ن يوپ ڼد ته وويل:

نرر  ورره نرره حررنفه نررره ويو مرروېمي م  وت ترره ېررر  ې پرروخ کرررړي          

 دي يغه وه په حن  کد سره وپوېو ودو ن ي وه نه ځو.  
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دپ ڼد نوټو  ېوېن  وفکرنره ښروونکی  حر  سرره وو ېرد يغره       

پوې تررره  نتم ېدو  وورررل دنررر يوپبره يرررد يرررې پرځمکررره نشرررو و   

و.کرره يرروې ورره يرروه پبررره وکړه نرروو  ولررد ورره يم لسرری    لوېځوال

 کو .پود وه نه يد ن يوته وکړه   ووېته و د ويل:

سرررمه ده تررره يرررد سرررره ور ورررروه يه وررره ديوڅوشررريبونر ېه دو نررر ي    

يو پرروېي وکررړم  وپرره ويررړه ويرترره ې ځې کلرره ېررد ې للررې نوت ورره        

تير ېکړي وي يه وره ې شرې. تره پروييږي ېرد دتير ېي پرو ړه څررومره         

 ن وې وي.په يوه يو ېيد سره وپن    وپ ڼه دحنفه ځني ووته.پو

ترش شرر يد کتررل ېررد يسرري نرره وي  نرر يومی تعقيرره کړي  وويرر     

دټو  وپ  نر ېه وېته دېو لجنره شرې.پويغه يرد ترنمرنره وېللره      

  وپرله ې لله د تاويل  ېپ ند  ش ته.

يلترره نررويده کوونکرروډيره ې شرره دېشرره نرره کو  ځکرره ښرروونکی       

دمينررد د ظه ېنررر ېه لرروېه وولی.کلرره ېررد پ ڼرره     حرر  يغرره ځرر و 

ې وېسرري ه دښرروونکی  حرر  پرره څهررره کررد تلوسررد دومررره ځرر د      

ښک ېه کړي وو ېد ت وه ويل پوېه يوه وېځ يد  نتم ېکړي. دپ ڼد 

نرره ې ېسي وسررره سررې پرره ډيررر ده يررد سررالم وېو ېرروو  ونررژدې       

وېلله پره الس يرد سررتړي مشرد وېسرره وکررړه . پوښرتنه يرد ځنرری       

پيرپووره وښروونکی حر حه!څه پبرره ده ېرد يم سرره        وکړه ېرد 

 دي يو يو ني   لوښتل 

پوښوونکی  ح  ېد يرڅه کوښک وکړېد وېته وو يد ېر ر   

يد ونشو و کړ و ېد د يد وېته ويلري و و ېرد يه مينره دېسرره     
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نرم نوپبره يد پروله پو و ړونه ېد دومره ضروېو يې نه و  وپه 

 د سي يد وېته وويل:دله ويلوسره په پونه کد ون ي و  و

_ددې  _ _ _نرررررررررره_نر ېه -چ _چ_ېررررررررررد _م_م_م _م _مرررررررررر  

ې _ې _لو_لوښررررتد يررررد  ېرررره  متا نونرررره مرررروې نژدي دي  ترررره   

دي.چ_چ_ېرررد -_ و _و _و ي کوښرررک وکرررړي پررره دېسررروکد د_د   

 څو   ه_ ه_ و  نمره گۍ دېڅه يونه_نه_نه_ سي..

پ ڼرره ېررد کلرره دښرروونکی  حرر  د حرکرر ن ونيرر   حير نرره پ ترره       

 ېد ښروونکی  حر  پوتر وسره يرې نره م سرره د سري څره نره          شوه

وکړي  ونه يد ترر  وسره پره د سري ونر ه نهجره پبررې ې سرره کرړي          

 دي.نويد وېته وويل :

فقرر  ديمرر ې پبرررې نررر ېه دو يررو يي ې لوښررتد يې.د پررودومره   

مهمرره پبررره نرره وه پيرېررد  وس دي يمرر ومره پبررره کررړم  يه ورره      

 پسرري وي ييڅررو  يررد نوېکوښررک يررې کرروم. سررت  تشرروي  ېررد ې 

نشري ې څره وړ و. سرت  کروېدو يميشره ود د وي ېرد يه دې پبرره        

کررړم. ترره ويغمرره  وسرره ښرروونکی ح حه! نشرر ء   ترپرلرره وسرره     

 پومی کوښک کړو دو.

 ښوونکی  ح  يې وېته وويل:   

و_و_و_ شرررررره چ_چ_ېررررررد کو_کو_کوښررررررک دې کرررررر _کړو 

دې ه_ه_وي پونره ښره ده ه_ه_ور  نوم _م _مر يې ديمر ې      

ېه ې _ې _ې لوښررررررررتد يد.د نجونوپرررررررره مخکررررررررد مرررررررري  نررررررررر 

نش_نش_نشرررو و دې_دې_دېتررره ويالو ځ_ځ_ځررره نونررروېدې پررره 

مخره  _ _ښره شره.پ ڼه يرې ځنری ې ېيرد شروه  وپررل حرن  تره           
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ې لله پوپه الېه کرد د فکرر وېونوير و ېد کره د سري موضروع       

و و نوپه کت وچه کد وه يد ې تره نيکلري و و نويرو يي وره يرد نره       

موضرروع ولرره پبررره ده ېررد م ترره مخرر مي نشرري   ې لوښتلې  حررلي 

ويالو ځکررره پررره پونررره کرررد يرررې ون ون کيررر و  نرررويه و ي نررره دې 

 موضوع ځ د پبرکړم پير وس دي پ ته وي.

پرره حررن  کررد ن يوپرلرره ورپرره وېترره ېالکررړي وه  ودې ترره معطلرره  

وه کلرره ېررد پ ڼرره ې للرره نوپرره دو ړويررد ښرره پرره پونرر  ومزه سررره     

 وپوړ .

وټو  يده کرروونکي پرلوکوېوترره  کلرره ېررد ښوون ۍېپصرر  شرر   

والړ .پ ڼه ېد کله کوېته ې لله ټو  ېوېن يد نه ښوونکی  ح  

سررره وو ېررد حتمرر م يرروه پبررره پرروده ېررد م ترره  يررد مخرر مي څرره نرره  

ويل.نويه وه د سي وکړم ېد يوپ  وېته ونيکې يرره  پبرره  ويرره    

موضوع ېد وه په پر  کرد پوې تره ويرالو شری سم السره يرد نره         

ې  وکت وچرره ې و يسررتل  ومررت  يررد د سرري وېترره    وسررتد څخرره ولرر 

 ونيکی:

ماترم ښوونکی ح حه !تريرڅه نه مخه پوست  مبر ې  حرا     

څخه لو ړم وېوسته تردي ماتررم  هلالج لج ېوړ  وېو  نه متع   پ  و

ښوونکی ح حه!ت يم سره ډيرښه کړي دي  دومره ښره دي کرړي   

 دي  ېد يه يد ييڅکله يې نشې ييروالو 

 ونه دي ييه وپ  دنيکيوح   د کړم. ست په ش د مهرو نه پلري  

دي يميشررره هلالج لج پرررو  وس پررره دي دنيررر کد ډيررررکې پيررر  کيږي     

پوشرررررا نه  وسررررررنوړو نرررررره.يه  ويم موې ويمررررر پالېدي ټرررررو    
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عمردع گويه يو.يه پو دي  د په يوه نم ن ره کرد يرې ورد دع وونره      

ه مرر کد پريږدم  و نشرر ء   د ک ېپوورره تررر يغوکومرره څرروېد پرر    

د ونررر  سررر ه وو.م  وتررر ېد کلررره دتاويلررر  ې پررر نی شررر ته سرررره   

وني    وت م ته ول څه ويل پوت په يغره سر ع   حرلی موضروع     

ې څخره پ رره کررړه  وت ې ترره د  و  نمرگرۍ پبررره وه نرره کړه پرروپبره   

يغه نه ده.ن  ته يوول ېوې وي ېد م ته تر وسه يې په د سي ح ن  

 کد نه وې ني نی.

نشو و دېته ويالو ېد  حلی موضوع ونري نره   م يې يغه س ع   

ې ته و يي  پو کله ېد کوېتره ې للمره نود فکرې سرره پي  شرو      

ېد ښوونکی ح حه وه الڅره دېتره ويرل نومي د تصرميې نره ځر د       

سره ونيوي ترڅونيي دېته نوشته کړم.ته کره پره پونره نشري ې تره      

ويالو نوته يې م ته نيي نوشرته کړه يرره موضروع ېرد وي يه وره      

ځنرري پبررره شررې ترڅوکومه  ن يښررنه ېررد ې نوي نرره ده ې څرره وېکرره 

شرري. ويه ورره تريغرره پرروېي نرر ور ېه يررې ترڅوسررت  ځررو ه نرره وي         

ې ېسرري نی.نوېدي وپرر  نرره نيسررې پوسررت دځو ه پرره طمعرره يررې      

 _مننه پ ڼه._

د نيي يد وېته نوشته کړ  ونره ځر د سرره يرد وسر تی.کله ېرد پره        

يې ددوئ حن  تره  د حب  ښوون ۍشروع شو  وښوونکی  ح  

ې لی پوپررره يغررره وېځ يرررد ددوئ پررره حرررن  کرررد مضرررمود نررره       

دېنود يسرري يوپوښررتنه يرررد پرره شرر  رد نوکونه  ودپ ڼد نيررر       

پوده پرځ د فره د سي کړي وو  د سري وېځ وره نره وه ېرد ده وره      

 پ ڼه نه ني نه.
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پرر ڼد يررې پرررل نيکررل شرروي نيرري پرره کت وچرره کررد کښيښررودي      

  وښوونکی  ح  ته يد وويل:

نکی حر حه!که ېيرري وپر  نررئ نويوسرو   مري حرل کرړي         ښوو

دو که يد ته ې ته وگوېې ېرد حراي مري حرل کرړي کره لل  کره        

 لل  وي ې ته حاي يد کړه ډيرپيچلي سو   دو.

ښوونکی  ح  يې د سرو   لوښرتنه ځنري وکرړه ېرد تره يرد ې وړه        

 ېد څن ه دي حل کړي.

د پ ڼررره يرررې وې والړه شررروه  وپرله کت وچررره يرررد وېکرررړه  کلررره ېررر   

ښرروونکی  حرر   کترر وچد ترره وکتل نيرري يررد کررد ونيرر و  پرره     

کت وچرره کررد يررد د  وېترره نيکلرری وو ېررد د نيرري مرري سررت دپ ېه   

 نيکلی دو د نيي دېسره و پله.په کوېکد يد دېسره وگوېه.

ښوونکی  حر  پره دې پروه شروېد نيري دده نرر ېه نيکرل شروي          

دو  نوشرر يد شرر گرد نوته وې وگرځونرره  ونرره کترر وچد څخرره يررد    

نيي ې  و پيستی په ېيه کد يد و ېوو.ش يد شر گرد نوته پره   

دې پر طر وې وگرځونره ېرد کره ددوئ پرره مري کرد يرد نره کترر وچد         

يوه څخه نيي  پيستی و و نوټونوته شي وېنوي ي  وحتم ميد 

 گم د  نه يوگم د وې و ن ي کوئ.

ويرترره يررد مرري شرر گرد نوته ې وگرځرروي  وکت وچرره يررد پرر ڼد ترره        

وېکړه ېد سو   دو حرای حرل کرړي وو   ود نوېوشر  رد نوته     

 يد وويل:

ېد که ت سي يې پره سرو نوکد کروم مشرکل نرئ کروالو يرد شري         

ېرررد م تررره  وس  الوو ي سررر .په پوښرررتنه مررره شررررميږئ ځکررره پررره 



 

 

www.afghannang.com 

68 

کونرررررو څرررررو  نررررره شررررررميږي  وڅرررررو  و نررررره و نررررر ي  پوښرررررتنه 

  يسد د يومتل دو ېد و يي:

پوښررتنه کررو  عيرره نرره ده ولکرره نرره پوييرر   عيرره ده  وس دېسررره 

يمکرر ېو کرروالو شررې  وپه  متارر نوکد پووي ت سرروپوييږئ ېررد 

 وي ښود   ونقل کو  نشته.

 

 

 

 

 

 

 

 پن ې څررکی

ښوونکی  ح  نوتريغره وپتره پروېي دپر ڼد نيري نره ووکتلری         

ترڅوېد کوېته ې لی  ونه يرڅخه مخکرد يرد نره ېيبره څره نيري        

ې و يستی.کله ېد يد نيي پالحوي  السونه يد ېيږدي    ويړه 

يد تک نونه پوړ   د  گم د يرد کروو ېرد څره وره يرد ې تره نيکلري         

وي.کلرره ېررد يررد پرره ويلررو شررروع وکړه تر پيررره يررد يړه دومررره        

و دپرلد ښر د   ن کر ېه وېد ييه يد په پونه کد ط و  نره کير   
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څ ن د ېد کله وېته پ م شو پوښتنه يد ځني وکړه ېد څره پبرره   

 ده ېد پريوه ځ و دو ط و  نه کيږي څه شوي دي 

 ښوونکی  ح  وېته وويل:

د  نيي ديوې معصومد  نجلۍ دو م تره يرد ې نيږنری دو پ ڼره      

نوميږي کوم ېرد مر يد ت تره ټونره کيسره ډيرره پخرو کړي وه.م تره         

کيسره سرمه نره وې پروو کرړې.ن  وره دېتره يرڅره         تر وسه ديغد پره  

وو يې.يغرررره د ېررررد يه نرررره دې  نجلررررۍ سررررره ډيررررره يي ترررره مينرررره    

نرم. وتر وسه مي ييڅرو  نره دي و نر ي پبرکرړي. د تصرميې مري       

نيررونی دو ېررد نرره يغرره سررره کرره ېيررري يغررد يه پررو  کررړم  و ده   

وکړم. وت ترره  وس الځکرره و يررې ېررد ترره څرره ې ترره و يرري.  ي د کرر ې    

ره  پررو  دي کرره ي   وکرره دي پررو  نرره وي يه وي نرره دې   ست ې سرر

کر ېه تيريږم.کيرر  و شرري ېرد يغرره يررې و ده ې سرره وکړي.ځکرره نرره    

م سررره يغرره  يم پرره گمرر د ډيررره مينرره نري.نکرره يه ېررد نشررې وېترره     

ويررالي د يررد يررې نشرري ې ترره ويالو.پرررل دمينررد  ظه ېنشوسررره    

کررروالو.د  نيررري يرررد ديمررر ې پررره پ طرې تررره ې نيږنررري دي. وس    

نوست پوښد  وک ې ته گوېم ېد ته  په دې کر ېکد ې سرره مو فقره    

 يد که ي  

 څ ن د وېته وپن نه  و وېته و د ويل:

ت پرررل ځرر د ترره کتلرري دي.ترره وگرروېه يغرره وگوېه يوځررل پوپرررل   

 وديغررررد عمرسررررره پرتلرررره کړه. ي يغرررره يررررې ست سررررره و ده کررررو  

لو ړي عجيبرره ده ېررد يغرره نرره ت سررره پردلرره حرر   مينرره کرروي.         

څخه نوته څه  ې يه لو ړي ېد ت سي دو ړه سره پو  ي س  يم 
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وي پويمررررر ويخی دېسرررررره پوښررررره ده.يم نررررره پو دېتررررره  ېررررر يه     

 ده. ويرڅومره  ېېد کيږي د ک ېسره وېسوه.

_ورر  ېررد ست ې سررره پوښرره وي وي نومرر پريږده  وکرر ې.يه ورره يررې   

پرل کوښک وکړم.يغه وه نه پرلد ميند څخه پبره کړم. ونه پررل  

د دېونر پي ی نيرري کړم کروم ېرد نره ډيررې مرودې  مری         يړه نه وره  

نکرره يوې يسرر تلی دو.کرره ې رررو پرر ڼد و ده ې سررره کرروي پوښرره       

ترښرره  وکه يررد و ده نرره ې سررره کرروي وي پوورره نررويړه ترره د يقرري       

وېکړم  ېد نوېنودمينه کونوني و  نه نرو  ودعمرې  و نر ېه وره   

دو ېرد نره    يد ييره کړم.ول يه پره دي پروييږم ېرد دپر ڼد د پير       

م سرررره پوپررره  ونررر کد ييڅرررو  پرتررره نررره م ورررل څرررو  و ده نررره   

کوي.ځکرره يميشرره ن  ميرر ه وي  ويه پرره پرروييږم.يه ورره يررد د نرر         

 ميرر ي يررې وې وېکرره کړم.ېررد د سرري څررو  پوالشررته ېررد م ترره       

 يم سره د و ده کونونر ېه تي ېدي.

_د ش عر نه پبررې  وس مره کوه.وو يره ېرد څره وېسرره کروي ېرد         

ې يه  څخه پبره کړي د ک ېو ي  ې وکړو يسی نره ېرد   يغه نه دې 

 وي وپ  دي نه السه وتلی وو.

_يه وېترره يونيرري نيکې. وپرره نيرري کررد وېترره ټررو  پرررل دمينررد     

 ظه ې کوم.نوېنويغه پوه شه  وکر ېيد کره ېيرري يغرد يرې ې سرره       

مينه دېنوده نووره معلومره شري. وپه پوښره وره سرره و ده وکړو.کره        

 ونوپبره پالحه ده.يد يه نه وم پو  وي پ

_د وررره ډيرښررره کررر ې وشررري ېد نررره يغرررد لريبرررد سرررره مرسرررته         

وکړي.يمرر پو يرريه يړه ترره نررره نررويږي ېررد يغرره دي و ده دېسرررره       
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وکړي.ځکرره ېررد مرر   وېيرر ني دي ېررد  وسررني  نجرروني نرره سررري   

هيروسررره و ده نرره کوي.ترره دي ځرر د ترره وگرروېه  وس پررود سررري        

 نيري پبره نه وي  هيروپه ېې کد ې ځی. ي د پووه نه  مک نه 

_ښه  وس دي السري  هيرو ې څخره ېروړکړ.يه يرې پره دي پروييږم      

ېد يم عمرديغد نه عمره څخه ترردوه ور ورره يير ن دو.پرويه څره      

وکرړم  و څن رره پررل يړه ترره د تسرلی وېکررړم ېرد د ک ېنرره  مک نرره     

نيري دي.يرڅه کوښک ېد می وکرړ پونره کيږي  ونره مري يړه پره      

د نررر ېه من سرره نرره يې.ترره وو يرره ېررد  دي يقرري  کرروي ېررد يه ديغرر 

 څن ه پرل يړه ته د يقي  وې کړم.

_ت نوپرله فيصله کړي ده يه څه نشرې کرد ويالو.تره پررل نهر يد      

کوښک وکړه ېد څن ه کيږو يغسي وکړه يه يرې دېسرره ملګررې    

يې. څ ن د نوپه دې پ طرپرل پ ون ته  ې يه وېکونه ېرد ديغرد   

ي وو پوکومره ثمرره يرد نره     نه و ده څره پروېه شرر ړس ک نره تيرشرو     

دېنررررررروده  وددې پررررررره و ده کونوځکررررررره پوشرررررررا نه وه  ېرررررررد  

 مهرو نه دو گون و دوي نه دې ثمره څه ورپم  شي.هلالج لجپ  و

ښوونکی  ح  يې دستي ولې  وکت وچه ې و پيستل  ود سي يد 

 کد ونيکل.

 گر ند  ومهرو ند پ ڼد!

ه که څه يې ېد ته يم شر  رده يد څره وکرړم نر  وره دېتره پررل د يړ       

حرررررررر   پرررررررروېه وو يې.نرررررررروېمي دحبرک سرررررررره ډکرررررررره شرررررررروې      

ده نوېد نتم ېپرو ۍ نشې پ ته کي  و.و يد نه يرڅره سرره کيرږي    

 پونه ميند سره نه کيږي.
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يرڅرررره پ يرررر الو شرررري  پومينرررره نشرررري پ ي الو.م ډيرکوښررررک  

وکړېررد پرررل دمينررد  ظه ېدېترره وکړم پود ې ترره وررد  نصرر في      

 عمر.څه وکړم  وود ع  نتي معلومي ه  ېد يم عمروگوېه  وست

ډيروپ  للی پ تره شروم پرون  دېتره يرڅره و يې.نره کرومي وېځرد         

څخه ېد ته می ني نی يد  ته و وېوکړه ېرد ترد  وسره پروېي دي    

نرره پيرر    وفکررر سررره  ررب ېه کرروم  سررت پي   ې سررره تررل مل رررو      

وي.ډيرو ېي مي کوښک وکړ ېد دېته وو يې پودومره ېر   مي 

 کد پکښد وو.نشو و کوالو  ونه دومره ېر   ې 

تيررره وېځ مرري ډيررريړه وکررړ ېررد نرره يرڅرره دي پبررره کررړم  وترره مرری    

دتاويل  ې پ ند ش ته  ې ولوښتد پوکله ېد  ست سره مخر مي  

شرروم ټررو  ورر د مرري ېيررږد و پيسررتی  وسرر ه مرری ونرر ه ونرر ه کيرر ه    

نژدو وو ېد يړه می دېير الو  و و.يريه  يړه مری نشرو و کروالو      

ځکرره مرري پبررره پرولرره پررو کړه ېررد پرررل ديړه حرر   دېترره وو يې نو

 وت ته مي  يموينه  وه نه کړنه.يم  حلی مقص يغه نه وو  حرلی  

مقص مي د وو:ېد ت نه پرلد مينرد څره پبرره کړم.ېرد يه دېسرره      

څومره مينه نرم. يم  وس ېرد يه د نيري ت تره نريکې تره پونره يرد        

پوشته ټو  و د می دولې په شمو  ېيږدي  ونکره سرخته   هلالج لج پ  و

و د سري ېيږدم.پررل ځر د نشرې ور ووکوالو  دومرره       تبه ېد مي و

ت ثيردي ې و ن ي پرون دو.پرودومره پروييږم ېرد د سرت دميند     

يوېدو.څوځلرررره مرررري نيرررر  وکړېررررد سررررت  ويم په مينرررره ټررررو        

ښوون ۍپبره کړم  پود وي م ته ن من سبه ښرک ېي ه ېرد د سري    

وني دېسره وکړم ځکه ويرته وه نه پررل نيرو  شروي تصرميې څخره      
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ست دېض ي  ې يه وه می پوښه کړه ېد ترڅومي نه دې  تيرشوم  و

سره پبرې نه وي کړي ييه وه نه کوم.م وه ېرد م ښر م نره ځر د سرره      

 پالد ور ورکړ 

ېد سه ېوه دېته يرڅه و يې  وټين ه  ې ده وه مي کرړي وه پوکلره   

وه ېد سه ېشو وښوون ۍته وره ې للمره تره وره مري ونير ني ټو        

 وېې شرو   ويريه وره مري نشرو و      پالنونه وره مری نره پ وېوسرر پر     

دېتررره ويالو.د نررر  ېرررد ت ترررره ديړه نررره  پالحررره د سررري پبرررررې       

نيکې د سررت دنيي ورکرر  دي ېررد پرره مرر کد يررد دومررره ېر رر        

پي  کړېد ت ته نيي ونيکې  وپه نيي کرد د سري  نفر ر وېسرره     

 ض فه کړم.که ې رو ت ې ته نيي نه و و نيکلی م وره سرت  دمينرد    

لو وهوگرځروالو و و.شر ي ېد مر ييه     ېم د د ون ترپ يره پرپر 

کله يې دله موو   وېر ر  نره و و کړي ېرد ت تره پررل ديړه حر         

وو يې. يرڅه وره پرپررل حر   پ تره و و  ويه وره پره  وېکرد يرو يو         

سررروځي م نکررره د دومرررره وپررر  ېرررد سررروځي م. م  وڅررر ن د يرررې  

پريکړه سره وکړه يغه يې نه دې موضوع څه پبره ده  ود يرد ې تره   

ېد ت نه دې ې يه پبره کړم. يغد ې ته پرله ې يه ې کړې  پوښه کړې

ده  ود يد ې ته ويل ېد ته وه حتم م د ک ېکوي يه دېسرره ملګررې   

يرررې. تررره وېتررره وو يررره کررره يرررد دېسرررره پوښررره وه و ده وررره دېسرررره      

وکړي  وکه يد نه ودېسرره پوښره نود پووي و ک ېنره دو ېرد تره      

يره.يه ترل ددلرد    يد کوي. وس مری دېتره پررل ديړه حر   ټونره وو      

وېځد په  ېم د وم ېد کله وه پرل دن کر ې يړگي پبرې ت ته وکړم 

 و ترر پبره کړم پررون  مرري د موورر  پيرر  کړه  ودمودومودو ېمرر د 
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مي ن  پوېه شرو. نوېنوست پوښره  وسرت ک ې.پرل ېضر ي  تره دي      

وگررروېه پرلرررد پوښرررد تررره دي و وېه څن ررره ېرررد دي يړه دېتررره     

يررررې دي نرررره نررررژدي مل رررررو   و يد.نرررره پرررررل مرررروې وپالې سررررره  و 

 وپرلو نوسرررره د پبرررره يررر ده کړه.يررررېوې ېرررد دوي دېتررره پوښررره  

 کړه نه ټونوسره مشوېه وکړه.

يه سرت دځو ه پره طمعرره يرې ځرو ه ورره حتمر مې کوي. ويه پرروييږم       

ېد د من سه ک ېنه دي پوڅه وکړم يه يې نيونی يې  ويړه مي يرې  

 نيونی دو.

ړي  يېېومره ېوېتونره   دفکرونو وپي نونوپه دني کد مري لررك کر   

 ې   ېوو ېد د سي وکړه د سي وه وشي  ون وه دي ور ورشه  و....

پره دې کيسره نره  وڅر ن د پرترره نوېييڅرو  پبرنره   ونره م ې ترره        

ويلرررري دي ېررررد يه نرررره ت سررررره مينرررره نرم.د مرررري يوې يسررررر تلي       

و وييڅو  مي نه  و ن ي پبرکړي. ځکه که څرو   پبرشروي و و   

ه ټونوتره پړمخری وم.ټونووره ې و نر ي     نود ې يپ شل کير ي  ويه ور  

پن   ېد د يوښوونکی  ونه پرلد يده کروونکد سرره يرد د سري     

وکړ  نررره نوېوپوگيلررره نشرررته.نوېنونه لرررو ړم ېرررد پبررررې ې څررره   

دي يميشرررررره پوشررررررا نه  وک مي ورررررره نررررررره.   هلالج لج وهدې شرررررري.   

ست دځو ه په ييله.مننه يغه څو  ېد تل ست مينه نه يوپ ې يي 

 ونکی  ح  _.څخه وهتره گاي _ښو

نيي يد سره وپيچي په يوپ کش کد يد وېته و ېوو  وپره ېيره   

 کد يد نه ځ د سره وس تی.
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کلرره ېررد سه ېشودښرروون ۍوپ  وو ودښرروونکی  حرر  دويررې  

س ع  دپ ڼد دوي په حن  کد وو.يلته يد تردېس ويلو مخکد 

دټونررو کرروېنی کرر ې وکترری  و وېترره  مضرر ء کرروي يد کلرره ېررد يررد  

ی نرره ېيبرره څرره يررد يغرره نيکلرری نيرري ېررد  دپرر ڼد کرروېنی کرر ې کترر

مخکررد يررد تي ېپرره الس کررد نيررونی وو دپرر ڼد پرره کترر وچد کررد     

 کښيښودو  وکت وچه يد ويرته پ ڼد ته وېکړه.

 

 

 

 

 

 

 

 

 شرږم څررکی

يي ته مروده وتلرد وه ېرد مر يرې نره  ميرېنر يي  سرره نره نرژدي نره           

وني ني. يوه وېځ يد دي ته يړه شوېد نه يغره سرره ووينی.دسرتي    

يرررد  ميرېنررر يي تررره  پررره تيليفرررود کرررد پبروېکړېرررد کررره ېيرررري     

 دني نو مک د وي نوپه ښوون ۍ کد وېسره وگوېو.

 ميرېن يي يې ود نه کروم ځنر ه وېتره ې لری  ونره مر يرې حر حبد        

 سره يد نه نژ دي وني  .
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مرر يرې يررې وېترره ښرره ې لالسرر  وويررل  وډيره وخښررنه يررد ځنرري    

 ولوښته ېد ده ته يد تکلي  وېکړ.

 ن يي وخښنه وېته وکړه ېد د پوکوم تکلي  نه دي. ميرې

وېوسته تررمجل  کونوڅره يرد دمرېر د پوښرتنه ځنري وکړه ېرد        

 ديغه نر ېه دي کوم ثبون نه دي پي  کړئ ډيروپ  نه کد ووتي.

د پوښررتنه ېرررد يرررد ځنررري وکړه  ميرحررر حه نيږڅررره ورررل ېورررې تررره  

شررو مي يررد سرروې شررو ودېن  واررد يررد تغيررر وکررړ. پرره پبروکررد      

 ي و د سي يد وېته وويل:ون ون ک

 حلی مجرم پومرېر د نره دو.م ډيرکوښرک وکړېرد يغره تره يروه        

الېنرره يرروه الېه پيرر  کړم ترڅويغرره مجرررم ث ورر  کررړم  وپرره سررز يد    

وېسررروم.پويغه دېررررم نررره دني څخررره ډيرنيرررري دي  ونررره يرررې نررره     

مجرمينوسررره کومرره ې شرره دېشرره نري.مرر ېد کلرره يغرره دوه للرره       

الحررري و نرررر ېه دوکيرررل يوو نيررروني وو يغررروئ دپررررل ځررر د دپ

مرې د په الس ې کړ.پويغه ود گن ه و ومر پو ېکی ډيرر ځروې وه     

 وس يد پالېته سې نه شې کتالو. حلی مجرم يوول څو  دو ېد 

يغره يرې پره دي ښر ېکد  وسريږو.پويغه يرې پره دي پوييرر نی دو        

ېد يه ديغه په ن ه کد يې.يغه ډير يوښي ېدو د ډيره موده کيږي 

 الس  پيستی دو.پويه ېد نه ېرمه يد

ترره  ميرر نرم ېررد يغرره نرره ثبوترره سررره ونيسررې  وپرره پرلرره     هلالج لجپرر  و 

 سز يد وېسوم.

م يره پوه شروه ېرد د  ميرحر حه کر ېيد کرړي دو پره پيسرويد        

پونه وېگن نی ده.حير نه دې ته پ ته وه ېد څن ه يد  ميرح حه 
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ې ضرری کررړي دي. دده عررزم پونرره  ډورررې څخرره يررې کلرري وو دو        

شرررنی وو.دده پو شرررنتي څه شررروه.دده يغررره ورررو   پوډيروېتررره پو 

  ووع ه څه شوه کوم ېد يد نه م سره کړي وه.

دده يغرره ټين رره  ې ده څرره شرروه دده يغرره پج نرر  څرره شرروکوم ېررد  

 وکيل ح حه په پرله شُعبه کد نه پ وېوڅه اليې سري کړي وو.

ېښرررتي ېد پيسرررد پرډورررره کښررريږدو ډورررره م توو. وېښرررتي ېد     

ي وېون وي.ييڅو  دپيسوپه مق ورل  پيسد دډيرو ښو پلکوپون

کررد څرره نشرري کوالو.د سرري څررو  نکرره  ميرحرر حه ېررد پرره ټررو    

ښ ېکد يد ېوړه نه وه   ودټونويو يي  ويو يي ده ته سترگد وي 

 ېد که وودله يو مير ح حه دو .نويد  ميرح حه ته وويل:

ېښتي ېد م يې د گم د کر وئ ېرد دوکيرل يوو وگروېه  ود سري      

غرررر ن دي ېررررد پرررره دوئ پو ې نوپسررررري    کرررر ې. د پون حقرررره تبلي  

کيږي.د ېررد پرلرره دحکومرر  پلرري د سرري يرروېرم وکړي نونرره      

مجرمينوڅخه وي څه گيله ده. پيروه يرد لو ړوتريرڅره  پيروهترره    

دي. ويرر يې ترره کوښررک کرروه کلرره ېررد دي مجرررم ونيرروو نوم ورره پرره   

پبررررروئ.و  نوېنوووخښرررره  سررررت ويمتی وپرررر  مرررری دېضرررر ي      

يتونه دېنرررود . مررر ددلد  کړ.کيررر  و شررري ېرررد ت وررره ډيرمصررررف    

موضوع نر ېه ې لوښتی وې.نه ې ټ  څخه دي يوه دني مننه ډيرره  

 پوشا نه شوم ېد ومي ني و.

_مصررررفيتونه پوېښرررتي يې شته سرررت دپبرې کونوڅخه مختررره    

وومن  د ح حه ديوک ېې ته ويلی وو پويغره دومرره مهرې نره وو     

نکرررره سررررت ني   ېررررد وو.پيرپرررره يرحرررروېن مونږ وت سرررري ېررررد 
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ونه کړوڅو  وره يرد ې سرره وکرړي. تره ويغمره  وسره کلره         يمک ېي 

ېد مي مجرم ونيروو  و  ت تره پبرر دېکوم تره ور وې وکرړه ېرد يه        

دلسرری يرروه نامرره يررې نرره يررې کښينسررتلی. دپرر ڼد  ونرر يو ړ وي      

پرررومی  وس يررررې پرررره لررروهوکد  ي ن ررررد کوي يغرررره وېځ پررررود   

ييري نونررره ده.ددوئ حررر  وررره  نشررر ء   ترپښرررونه النررر ي کيرررږي.   

بره پيروره يرد لرو ړو  ونره يرڅره نره پيروهترره دو.نوېنرودې         سرت پ 

 څخه  ځې.يه يې ډيرپوشا نه شوم ېد ومي ني ې.

نه م يرې څه يد ېپص  ې و پيستی  ونه مکتبه  ې ووتی.په الېه 

کررررررد نرررررره ځرررررر د سررررررره موسررررررکی شرررررروېد د ښرررررر د څن رررررره     

 ېپط کيږو. ودې په م  څرومره   عتبر ېدېنود د پو ېکۍ نوڅره    

 پبره ده ېد....

مرر يره نوپرره ېرروېن کررد وېکرره وه د يررد نرره ځرر د سررره ويررل ېد       

عجيه وپ  دو ييڅرو  د عتبر ې کونونره دي پ ته.پره ېر څو       

و وېوکړي په ې  څو   عتب ېونري نره  نصر   شرته نه عر  ن      

شررته  نرره دېرر  پرر طرڅو  کوي ټررو  ک ېونرره  وټررو  ک ېوو ېنرره       

پيسوسرررره شو.د پيسرررد څن ررره ديرېررر  پوښررري شررروي  وڅن ررره     

سره مينره کوي.دپيسروپه مق ورل کد نره پررل شرته نه       يرڅو  وې

دوس  شته نه وېوېشته ټو  وېته پرردي پرردي وي.د نوپره دلره     

فکرکد وه ېد پ ڼد  د د ېې په دېو يه کد والړه ده  ودې ته و يي 

 ېد م يرې ح ه!يه دننه ې تلالو شې.

 پودم يرې ييه وېته پ م نشو وپه پرل پي   کد لروه ده



 

 

www.afghannang.com 

79 

ه  کړ  مرر يرې حرر حبد!  يرر يه دننرره ې تلررالو وي پرر ڼد وېو نرر ي 

 شې 

وي يې دم يرې نه شو وېته پ م.ترڅوپر ڼد د د ېې دېو يه پره نرو     

وټکونرره  و وېوسررته تريغررد مرر يره پرره سرر ې لله  ووېترره پرر م يررد  

شررو.کله ېررد يررد پرر ڼد ترره وکتررل ډيررره و ېپط شرروه په وهرررې          

  ن  يسره يد پ ڼد ته وويل:

ړه يد څرره ې ترره و يد ونرري وررد   څرره کرروي ېد پرره دېو يه کررد وال  

  ې يې ې للد يد 

پ ڼرره لريبرره يررې و ېپط شرروه ېد مرر يرې پرره د سرري تونرر ه نهجرره   

 وېته وويل.په ډيرعجزسره يد م يرې ته وويل:

مرر يرې حرر حبد! يه پرره ترورری تعلرريې  وح ضرررو پسرري ې للررد         

يې يغه موتر وسه نره دي وړي.کره سرت  ې يه وو ېرد يه يرد پررل       

 .حن  ته ې سره يوسې

مرر يرې پرره دې پ طرپرر ڼد ترره پو شررند شرروه ېد د سرري نرره وي       

يم  ود  ميرېنر يي پبررې يرد  وېير ند وي پروېد پر ڼد دتروری        

تعليې  و ح ضرو لوښتنه ځند وکړه ويرته يد نه پر ڼد معربوېن   

 ولوښتی  ووېته و د ويل:

ډيررره وخښررنه لررو ړم يم فکروررل ځرر و وو.يوست سرروتروي تعلرريې    

 يد سه. وح ضري دنته ده دېسره يو

پ ڼد دپرل حن  تروی تعليې  وح ضرو پي  کړ   و ځني ې ويرد  

پيستل. په الېه کد يد د فکرنه ځ د سره ويد ېرد مر يره پومر     

ييڅکله دومره پو شند نه وني ند يم سره يد يې ېنر  نی ېويره   
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ونکړه  کي  و شي ېد يومشکل وېته پيک شوي وي.نوپره دلره   

 فکر وحير ند کد حن  ته ې لله.

د پ ڼه نه  د ېې څخه ې ووتله نومر يره پوشرا نه شروه ېد    کله ې

ځرره يمرروه پبرررې يررد نرره دې  وېي ند.د پرره دي ويريرر ه ېررد کرره پرره   

مجرم پبره شي ېد يم مجرم پي  شوي  وپيژن   شوي دو نوکه 

نوېڅه يد په وس نه وپوېه   ښوون ۍ پو پريرږدي  وپرلره ديغره    

څرو  ه   په ماکومي وپسري پر يڅي ې ټونوي پووي وره يرد يرې      

و نرره وېي د ورره نرره پرررل مملوميرر  څرره ييريررږي  وتريررږي وه.کرره     

نوېڅرررررره يررررررد نشررررررو و کرررررروالو نود پوکرررررروالو شرررررري ېررررررد       

ښوون ۍپريږدي که يد ښوون ۍ پريښودي نووي وه يو يي وي 

 ونه  ونر ه وره ن  مير ه وي.نفر  تن ره وره شري کله ېرد نره  ونر ه           

 نفرر  تن ررد شرروه وي پويرڅه کرروالو شرري  ي ورره ځرر د و نرره کرروي 

 وي وه يې نه ډيرو ېوېتو وفکرونوڅه نيونۍ شي.په يم ي دنيرل  

م يرې نه لوښتل ېد پ ڼه نه دې ې يه پبره کړي  وي دي يرې پبرره   

شي تريغه پوېي ترڅويد مجرم ته سز نه وي وېکړي.وېوسته کره  

ويرر پبره يررې شرري پرو نرره کرروي.يړه پوورره يررد و نرر ي  پوشررا نه         

ي يغه پووره يرد يوڅره    شي. وپرل ووت کوم ېد يد پريړه پرون د

 وېو ن ي سري شي.
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  ووم څررکی

پ ڼد ېد کلره دښروونکی  حر  نيري پره کت وچره کرد ونير ي نرو          

دکت وو په وسته کد يد و ېوي  ويوه نامه يد يرې وسرته نره ځ نره     

نرره ېالکونرره  پرره دي ويري نرره ېررد د سرري نرره وي دوررل ېرر الس ترره      

وپ  يرد شرو وټو    وېس ږي  وددوئ نه  ې يه پبر شي.دېپصتۍ 

يده کوونکي پرلوکوېوته والړ . پ ڼه يې کوېتره ې للره. د وره ېرد      

کله کوېته ې تله نوموېوره يرد وېتره پره ترمرويکد ېر ي مخکرد نره         

مخکد ور وري کړي وې ېد کير  و شري پره ښروون ۍکد سرتړې      

 شوې وې  وې ي ستړي  و يله توه وېکوي.

ډوډو پوړنره  دې وه  ترڅه مخکد ې ي څيښلد  و وېوسته وه يرد  

وي  وه د يوس ع  نر ېه وي ه شوه.ن  ېد کله ې لله تريرڅه نه مخه 
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يررد د ښرروونکی  حرر  نيرري نرره وسررتد ې و يسررتی  وپرره ويلررويد   

 شروع وکړه.

کلره ېررد يررد نيرري ترپ يرره ونوسرتي حير نرره پ ترره شرروه  ويرريه يررد   

د يړه ته نه نوي    ېد ښوونکی  ح  دي نه دې سره مينه نري.په 

ډيررره پو ورر ه شرروه ېررد څن رره يررد د دومررره      ښرروونکی  حرر  يررد 

وپ  م ته نشو و ويالو.ول وه دې ځ ي ته حير نه پ ته وه ېرد يه  

وگوېه  وښوونکی  ح  . يم عمر ودښوونکی  ح  عمرر. ودو  

څن رره نرره م سررره  وس ديرڅرره سررروير ه مينرره کوو.يم پود گمرر د    

ووېد يم سره وه ييڅو  يې و ده نه کوي  ځکه ېد يمر عزن نره   

و سره پ وېې شو ټو  ع نې ې و ن ي پبردو.پرم پوتوېد   پ وې

ن ي نی دي.ېد يه  ون ئ يې دټونووه په ي د يې  ويم نه کيسد وه 

پبروي.دنږس ع  نر ېه دفکرپه دني کد وېکه شوه.حير نه حير نه 

وه ېررد د څن رره ن ولرر ه پبررره  ونرر دېه کيسرره سررره مرري شرروم.د په       

 ي للبره کرړي وه.کلره    پرلوفکروکد وېکه وه ېد پوه دني وېو ن

ېررد ې کښينسررته مرروېيد سرررته والړه وه  ودډوډو دپوړنونررر ېه   

يررد ې کښررينونه.د يې ډوډو ترره ې کينسررتله السررونه يررد پريمن ررل  

 وپرررررر ډوډو يرررررد شرررررروع وکرررررړه.ډوډو يرررررې ېنررررر  نی پون نررررره 

وېک وي يووسې ته ېوېتی وه  ود يې دې ته حير نه وېد وني نر   

پوويرته وره يرد د ويرل ېرد     د سي ېوېتي يې  ووني د سري شروم   

کي  و شي د دښوونکی  ح  په نيي کد د ت ثير ن وي وي وره  

 وېته په فکرکد ډيرسو نونه پي  شو   وپه پرله وه يد ځو وو .
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وي يد په يړه کد د  ېم د وېته ودېي و ېد ک شکی پونه م سرره  

ظلې نه و و شوو.پرل دپيغلتوه  م ن  وه می تريغه پوېي پر    

و مي و ده و و. وپريغو نجونووه يد يې فرينونره  س تلي و و ترڅ

ويل کومو ېد په  م ن  کري پي نر  نره وي کړي. وپررل السرونه      

ته پوېته کړ  ېد نوېي  نجوني يم په ېوې مه کوي.تره  هلالج لجيد پ  و

 دټونو نجونو ېم نونه مه نيم ړي کوي .

ټوني  نجروني دپالېنره کروېه پره عرزن  وشرر ف  ترپ ونر ترکوېه        

غه ظ نم نوسرره کروم ېرد نره م سرره يرد د وحشری        وېسوي.  ونه ي

عمررل کررړي دي د يغرروئ نرره پوين وسررره دي دلسرري وکړي.ترڅررو  

يغرروئ يم دېد حسرر س کړي يمرر لې  و ن يښررنه  حسرر س کررړي   

 ويم لونرررر ي يو ييترررروه   حسرررر س کړي نرررره  ونرررر ه دويررررز ېه   

کيرر نو ودمر  د لوښررتلو يررره وېځ  ويررره شررره نکرره يه ېررد يررد    

 ړي.پوويرته وره وېتره د  ن من سربه ښرک ېه     لو ړم دوي يد يې ولو

څرره ولوښرتل  وڅه و ې څرره وويرل شررو     هلالج لجشروه ېرد م نرره پر  ي   

پوينرر ي يررد نررو څرره گنرر ه کررړي ده پرره دې کررد يررد پوينرر ي څرره       

مالمتد دي. وي وره يرد ويرتره ويرل ېرد نره پوين وسرره يرد څره مره           

کوو پ  يه دوئ ظ نم نوته سخته سرز  وېکړو.وي وره يرد ځر د تره      

يه په څره  پتره يرې  ود څن ره نر  ې تره وي يرڅره نره سرره          پ م شوېد 

ي دشررو .وي وه يررد دښرروونکی  حرر  نيرري ترره وېپرر م شررو  ېررد       

د يرڅرره دښرروونکی  حرر  نيرري ې ترره يرر دکړ   و دده  د نيرري نرره  

وېد دله ح ن  ته وېسي م.ويرته وه يد پرل يړه تره ډ ډ وېکړېرد   

ترره نوېنودېرروېن ويلررو  وفکررر کونووپرر  نرره دي  ونرره  پرره ښرره ې  
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پوړ  کيږو ې شه  حلی موضوع ته ېد دښوونکی  ح  ې للی 

نيرري ترره څن رره ځررو ه وېکړم.دډيرېرروېن ويلررو وېوسررته يررد پرره  

 کت وچه کد ښوونکی  ح  ته د سي ونيکل.

 مهرو د  ودو ېوړښوونکی ح حه!

  نسالم عليکې وېحم     وورک ته!

ډيرپوي د و يي ېد مهمه وظيفه ېرد د نسر ن نونر ېه  ېر کيرږي    

و ېرررررر  کررررروي يرررررد يغررررره يررررروډ ک ر  ېر کررررروالو شررررري.ځکه        

 ووي دله  ډ ک ردو ېد نره مرگره يرد    هلالج لجدپلکو ون نومړو پ  و 

ې گرځوي. يرې ته دښه حا   وپوشا نه  ون دتيرونو توحريه  

کوي.پويم ويرر د يقي   ورر وې ونمر دو ېررد د نسرر د نررر ېه ېررد      

مهمه وظيفه  ېر کوي يغه ول څو  نه ولکه يوښوونکی دو.ځکه 

 رررررر ېسرررررم ني ک ېونررررره  ېر کررررروي  وښررررروونکی معنررررروي      ډ ک

 ک ېونه.ست نه يرڅه کونوڅخه ورو د.

ت پونه م سره پرته ديوښوونکی په څيريه ديوښه دوس  په حي  

ېلنرر  ې سررره کررړي دو. يه ست  حسرر نمن ه يررې تريغرره وپترره پرروېي  

ترڅومی په ور د کرد سر ه ېليږي.سرت نه دومرره  نتم ې يسرتلوڅه       

ورو د ېد ت يم په مينه کرد دومرره وپر  يرو يي تيرکرړي  وم تره       

دي.يه پودميند په  دي په پرل يړه کد تر وسه پوېي ځ و س تلي

نرروم يررې نرره پرروييږم ېررد څن رره يررد ترېمرره کررړم  وڅن رره  کيررږو        

پررودومره مرري پرره د ست نوکد کيسرروکد  نرره مرروې  وپررالېه  ونرره    

پرلويمصنفي نو څخه د   وېير ني دي ېرد مينره  سر نه نره ده  نره       

يد يرڅو  کوالو شي.يوه نامه يد ترک    وهده وي  پريغو کوم 
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تره حرای الېې ښرودند ده م نره ت څره      ېد ېښرتني مينر د وي.ت م   

يرڅه يده کړي دي. ت وه ېد م ته کوم وپ  يوڅه ې يده کرو  پرتره   

ددېس ويلوڅه نکرره پبرې ښرره ېويرره نرره ې سررره کو  ښرره کررو  نرره  

يمس ي  نوسررررررررررررررررررررره  دمرررررررررررررررررررروې وپالېعزن کررررررررررررررررررررو   

 وديرې دع  پيسررررتل.د ځکه ېررررد دع دېنرررر  يررررو  ده   ديغرررره  

 وه د يرڅه پره پررل  ير     ې نر ېه ېد ديړه نه ح وه وېته کيږي.م

 کد س تل  وتر وسه مي نه دي ييرکړي  ونه دييري ودي.

ځکه ست يره پبره م ته دسرويېوڅخه يې ډير يمي  دېنود.ت ېد  

څه ويلي دي  يغسي يې شوي دي.ت وه ېرد م تره کومره وېځ يوښره     

پبره ې  وښوده م وه يغه م ښ م نه پرل موې وپالېه سره شريکونه 

ی حر حه څره د پبرره يده کرړي ده يغروئ وره       ېد م ن  نره ښروونک  

ډيرپوشا نه شو  ېد م وه وېتره د سرت پبرې کروني  وسرت څخه     

وه يې ډيرپوشا نه شو . که څه يې  يم موې وپالې دو ړه ويسو ده 

دي پودښه فکرپ ونر  د دي  ويم پره ور ه کرد يرد نره يريه شري         

 څخه ځ د نه دي سرموني.

دو يم په ح  دوي نه هلالج لجم ته يد د والدپوېه ح  ې کړي دو پ  و

نيسري پويه وره يرد يرريه کلره يرې ددوي حرر  پرځر ي نکړم.پره يغرره        

وېځ کوم ېرد يه پره ېولترود کرد وم يه پره پررل لرې  پتره وم  ونره          

پ  يررره  مررری يرررره نامررره  مرررر  لوښرررتی  پويمررر موې و پرررالې        

دو ړوېد يه يد په يړه پويي م وي يې دوي يم نه وېد څه نره ويرل   

ريښودم . تسلی وه يد ې کونه ېد يرڅه وه  ويه يد لې  و ړ ته نه پ

سې شي مجرمي  وره سرز وويني پوم وه پره يغره وپر  کرد يرې نره         
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دوئ سره گست پی کونه ېد يه يد نو وس سرز څه کوم يم  ينر ه   

يررد ې پر ورره کررړه يه يررد پرره دنيرر کد و ن مرره کړم پرمرر يد ترروې د    

ون وي. ي ديغوئ دسرز په وېکونرو سرره وره يم  ينر ه ويرتره سرمه        

شي  ويم و ن مي وه دټونوييره شري  ي يم څه وره د تروېد   کروم     

ېرررد پررره مررر  وس ن يررر ني دو د نيرررري شي ووخښررره ښررروونکی    

حرر حه! کرره څرره يررې ېررد د پبرررې دنيکلونرره دي پوم دېترره ځکرره   

نوشررته کررړي ېررد يه ديغرروئ يررو ځنی  ېم د  ېيو ييلرره  ووررون    

يرررې.يه پررررردوئ ډيررررره گر نرررره يې سررررت يې دوع گويرررره دي پرررره دې  

ېد ته نه م سره يميشه ښه کوي  ويغوئ ت ته يميشه دښره  پ طر

 ون لوښتونکي دي. پويغوئ  وس نه دې ې يه نه پبروم  ونره يه   

 وس دستي و ده دېسره کوم. م پود سي  اله ېرد يم پره نصريه    

کد وه نوې ييڅکلره و ده کرو  نره وي پوديغره سررويره ېرد تره پره         

ه پرره دلرره ال يررې  مرر پبريې وې ترر  ې ترره دو ده کونوپشررنه د وکررړ.ي  

ډيردېڅخه پوشا نه شوم  وم ته دې نوو  ون ې ووخښی ېرد يه  

پرل نف  تره د  ووير يې ېرد د سري څرو  شرته ېرد يم سرره و ده         

 کوي.د ته يد ېد يه دي دپرل  ون يمسفره وگالې 

 ويه دي ددې نررررر ېه  نتخرررر ه کررررړم ترڅوسررررت د ون يوه ورپرررره     

 دښرره  سررتع  د شررې.ترت وه يه وررل د سرري وف د ېه دنوړفکرپ ون 

پونه  ينره يرڅره پروېه    هلالج لج پ ون    ولې شريکه ې ري پي  کړم.   

دېکررړي دي  وديرريه شرري کمرری دېکررد نشررته. سررت په ېوررې پلرري    

پوپردې دني ډيرنږ ويغه يې يو څو  څو  وي ېد ديغوکمونره  
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ېملد څخره يوتره يد.پبررې ې څره  وهديرږې  حرلی موضروع تره وره          

 ې شې. 

 ماترم ښوونکی ح حه!

صميې تر وسه پوېي نه دو نيرونی ېرد يه وره دسرتی و ده     م پود ت

م د پريکړه نره ځر د سرره کرړي ده ترڅرومی ښروون ۍنه وي        کوم.

پرررره توکررررل  هلالج لج پررررال  کررررړي  و ده نرررره  کوم. وپرلرررره  ينرررر ه د     

 ومل رتي سرررره پررره پرلررره سرررموم.يه لرررو ړم  ېرررد ځررر د تريوځ يررره  

وېسرروم  ونرره ځ نرره يومسررلکد ېرروړه کررړم  ترڅووکرروالو شررې دې   

ونند ته پ م  وکړم.يره ېشته مري پوښره ده کره يررې ېشرتد تره       ټ

ک مي وه شوم  نش ء   سرته وه يد وېسوم.پويم  ېد ډيرره پوښره   

وېترره ک مي ورره کررړم پوورره ښرره    هلالج لج ده يغرره ډ ک رررې ده  وکرره پرر  و  

يد.د ېشته مي ځکه پوښيږي ېد عموم مکوم څرو  ېرد پره دلره     

يړه کرد تررحې   ېشته کرد ک ېکوي يغره ټونره دحربرپ ون  د  وپره      

 نري. 

پرمررريض مهرو نرره وي  ودمررريض نررر ېه نکرره نرروکرېد يررد وي       

تريغررره يرررد پررر م  کررروي ترڅررروېد دښررره حرررا  پ ون شررري.        

دمريض نو په مق ول کد نه ښه ېويره څخره ډيرره  سرتف ده کوي.ترل      

په دې يڅه کد وي ېرد دمرريض يړه ځر د تره ې ېربه کړي يرڅره       

دمررريض پرره  ورره  ودمررريض پرره پوښررد سررره کوي.نويمرر يې ځکرره    

وښره ده.يه پوډيرکوښرک کروم ترڅروددې ېښرتد  ېمر د       د ېشرته پ 

پرروېه کړم.کرره ېيررري مرري د ييلرره پرروېه نشرروه ويرر يې نرره ن  ميرر ه         

کيږم وي که يرېشته وه يغره پسري تعقيبروم  وسررته يرد ېسروم.يه       
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دومره  ې دو ده کونوني  نه نرم  وت ته يې د وع ه نشې دېکروالو  

دومره تريغرره پرروېي څرروېد يه پرررل مقصرر ته نرره يررې ېسرري ني.پو 

ويالو شې ېد ست په ش د وختوېپ ون  وه ديوې وختروېې ښر د   

 په نصيه وي.ته ېښتي ېد د نس د په واه ماليکه يد.

په ت فخرکيږو  وته دفخرکونوالي  يد. ته ېد يم پ ون شي يه   

وررره نررروې څررره ولرررو ړم. يه دېسرررره و ده کررروم  وست سرررره پررره و ده       

رړکړم.ته وره  کونوې ضی يې. پويغه وپ  ېد يه پرل تاصريل وشر  

د يم يوه پبره منی. ېد د ک ېوه يم  وست په مينې کرد وي ورل وره    

ييڅرررو  نررره و نررر ي پبرررروي. د وررره يررروې ي وي يم  وسرررت په مرررنې  

کد.يو يي  ويو يي وه يه  وته ځني پبريو.تريغه وپته پوېي ېرد  

يم  وسررت و ده کيږي.نرروېدي وپرر  نرره نيسررې يميشرره پوشررا نه     

نوېررررر ېوکد ک مي وررررره  حرررررا  من  سررررررنوړي  ود ون پررررره ټو 

 سر ېم.هلالج لج و وسی. وددې وي  په نيکلوسره دي په پ  و

عزن    دېکړي و ېد د يد تريرې  _ ېنتی  وسد معلمه مهرو د 

 يد پريرې 

 پ ڼه. -تشکرست دع گويه  وست يده کوونکد : 

وي يد نيي په يوپ کش کد و ېوو په کت وچه کد يد وس تی.کله 

نود فکروېتره پي  شرو ېد   ېد يد نيي په کت وچره کرد و ېروي    

څررومره ډيررررې پبرررې مررري کرررد ونيکلد دومررره  وهدتفصررريل تررره    

پوح ېررررر  نررررره وو  ک شرررررکد يوکررررروېنی نيررررري ويرتررررره وېتررررره  

ونيکې.پوويرترره يررد  ې دې ترره تغيررر وېکړېررد ځرره  وهدتفصرريل        

حرراي دي ځکرره ېررد يوپوورره دي نرره  نتمرر ې  يسررتلوپال  شرري 
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ښره پره ويغمرد      ويې وه نه يرڅره  پبرشري. وول يه وره پررل دېسرونه     

سره سرته وېسوم.پو ويرتره يرد نيري پرپررل حر   پريښرودي.کله       

ېد سه ېشو وښوون ۍته ې لله نوښوونکی  ح  ته يد نيي 

په د سي ح   کد وېکړېد يغه يد کوېنۍ ک ې مضر ء کروو. يغره    

يررې دپرر ڼد نيرري نرره يده کوونکوڅخرره پررش کړ ونرره ځرر د سررره يررد     

 وس تی.  

ېد څه وه يرد ې تره نيکلري وو.    دپ ڼد نيي ته ډيرپه تشويش وو 

د ېوېن وه وې ونوي و ېد  ي د سي پووه يد نه وي ې تره نيکلري   

ېد ته می دپالېپه ځ و وي م د گم د نه ک وو ېد ته وه م ته پره  

 د سي و نمر وگوېې 

ترره پويموهښرروونکی يررد  وښرروونکی نرره و ي د سرري څرره پرره پرررل  

ه د سري   ي  کد ونري  ته پويمروه الېښرود وي  وت و ي م تره پر    

 نمرنه و و کتلي.  ونه و ي ت م ته د سي څه ويلي و و 

که نوېنه و و ت پووه يم عمرنه پرل عمرسره پرتله کړي و و پره   

يوه س ع  کد وېته يېېومه ېوېتونه وېنوي  . ودو لريه وه يد 

 يوې  و ولي پو ته دوېي دوېي کوو.

ويررررر يد نررررره ځررررر د سرررررره د فکروکرررررړ ېرررررد پ ڼررررره نررررر  پو وررررر ي   

.حتم م يد دلسي ې ته نيکلي دي.که ې رري دلسري يرد    معلومي ه

ې ترره نيکلرري وو وي ورره يه يررې ددې دمينررد  وددې ښوون ۍسررره     

پ  و په  م ني دتل نر ېه وکرړم.د  ښروون ۍدي وي  وپ ڼه.م تره    

نرروې د ښرروون ۍدويخ ده.يه ورره وي دپرر ڼد مرري پرره ټررو   ون ونرره        

 وينې.تريغوپوېي م يوسه وو ترڅوېد کوېته ې لی.
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د کوېته ې لی نه څ ن د سره يد ستړي مشي ال نه وه کرړي  کله ې 

ېرررد نررره ېيبررره يرررد نيررري ې و يسرررتی  ودنيررري پررره ويلوووپررر      

شو.دپخو په ېوې وي  دنيري پره ويلوسرره پره نرريه شرو وېيږدي و       

نکرره دعمروسررر  هيرررو ېررد وو  ي نکرره ېرر ېد پرلرره حوحررله نرره  

 السه وېکړي وي  وډيرپو شنی وي.

الو.پونيي يرد پره ويلوويلوترپ يره    ييه يد ځ د نشو و و ووکو 

وېسوو.کله ېرد يرد نيري ترپ يره پرال  کړ نرونژدي وو ېرد نره         

ډيررې پوشررا نۍ څخرره يرد يړه دېيرر الو و و.د يررد نره ځرر د سررره    

ويل ېد م څه گم د کوي  وپيک څه شو .  څومره ښ يسته  نف ر 

يد ې ته نيکلي دي.ېښتي يې ېد ديومي  نر ېه نه ملغلررو  وسررو   

 لد معشوود نيي و  ېيښته وي.يېوڅخه دپر

نرره پرر ڼد څخرره ډيرپوشررا نه شررو ېد دده دومررره حررف  يررد کررړي  

وو ېرررد پررره نيررري کرررد يرررد د  وېتررره نيکررري ووېرررد ترت وررره ورررل      

وختررروېېيري وي. وتررره وررره ديررروې وختررروېې ښررر د پررره نصررريه       

کيږي.د پرره دي م نرر ېد  و ده ې سررره کرروي  ويه يررد پررو  کررړي      

 سونه سرته وېسوي. ووبو  کړي يې.پويغه وپ  ېد د پرل دې

پرره يغرره سرر ع  ښرروونکی  حرر  نرره وو يوپ ې و وپ ېرر يی يررد       

 کونه.په ځمکه نه ځ ي و نه ډيرې پوشا نۍ څخه.

نه ځ د سره د وويل ېد يه پوترمرگه پوېي  نتم ې وېته کروالو     

شې. و  م يې نه دې څخه دله توو  دېنوده.دله م ته کف ي  کوي 

نره کروي کره ډيرره مروده      ېد يه فقر  ددې پرو  شروي يرې نروېفرك      

 ووته کد.
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لوښتل يد ېد يوول نيي وېته ونيکي پووي يد پوښه نه شروه   

ېررد ځرره  وس پرروپبره ټونرره سررره پالحرره شرروه نوېنونيکونوترره        

 ضروېن نشته.

د کيسررره يرررد څررر ن د تررره وکرررړه ېرررد پررر ڼد پويم سرررره پررره و ده     

 کونوې ضی ده.

ه څ ن د پومخ مي وېو نر ي پوشرا نه شروه په يړه کرد يرد ډيرر      

پو و ه وه.ځکه ديوې ښ د يې و   وله ميررم ( نره پوښريږي. مرړه     

يررد کررړه څرره نرره و يررد پرروېد دوررل و ده دکونررو وېترره وو يرري ځرر د    

و نی.پوڅ ن رره ځکرره ددوئ پرره و ده کونوپوشررا نه وه ېررد دې    

 والدنرررررررره دېنود  ودښرررررررروونکی  حرررررررر   وپرررررررر ڼد پرررررررره و ده  

 کونوپوشا نه  وې ضی وه.

نيروو ېرد نره و ده وېوسرته وره نره       يلته يد نه ځ د سره د تصميې و

پررررر ڼد سرررررره ديررررروې ښرررررد مل ررررررې پررررره حيررررر   ونررررر  تيرررررروو.  

 ېن ونه ېنج نونه دعوې  و وي  يه ل نمغ   وه نه وېسره کوو.
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  تې څررکی

دپ ڼد نره ښروون ۍ څخره دفر لر  وېوسرتی کر   وو د متار نو        

وپ  يد وېځ په وېځ ې نژدي کير و.دې  وددې ټونويمصرنفي نو   

دک نکوېنررر ېه ښرره  مرر ده گرری نيونرره وه. ويرررې يرروې ورره يووررل ترره     

ې سره مل وو ونمرې مي پروېه وي يه طره   هلالج لج د ويل ېد که پ  و 

 نتخرر ووم.ولد ورره ويررل ېررد يمرر   نجينرررې پوښرره ده ولررد ورره ويررل      

يم حقوك پو  دو ولد وه ويل ېد يم  ډيرې پيسرد پوښرد دي   

دځر د نرر ېه    لو ړم  وتص د وو يرې.ډو  ډو  مسرلکونه يررې يروې    

مخکد ترک نکوېه پرو  کرړي و. پووعضرو نجونووه د ويرل ېرد      

يم نررر ېه دلررومره دېسررونه کرر في دي ېررد نرره مکتبرره ف ېلرره شررې    

دستي و ده کوم د ځکه ېد يوپونه دېسونوڅخه  ستړې يو وول 

د کوېنۍ نه پو دنوړويده کړونر ېه  ې يه  نشته ې تره.پوپ ڼد څره   

ترڅون يوپوښرتنه ځنري وکرړه    نه ويل ېد يم دله ېشته پوښره ده  

 ېد ته وني څه نه و يي ست کوم مسلي ته يړه دي 

 پ ڼد وېته وويل:

يه پرررومخکد نررره مخکررررد پيشرررګويد نشرررې کوالو.څومسررررلکه     

 نتخ ووم يره يوه ته ېرد ک مي وره شرې يغره و يې.د فررك نره ې کروي        
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ېد حتم مدې  نجينررې ي طره وي. يررې ېشرتد تره ېرد مري نمررې         

 و يې.پوېه وي يغه ېشته 

 ن يو وېته وويل:

 ېد د سي ده يه وه يې ست په څير څو نتخ وه وکړم.

_ يود سي نه وي ېد يو نتخ ه وکړي  ويغه ته دي نمرې کمرد  

 وي. ډير مسلکونه  نتخ ه کړه يونه يووه سره وېسيږي.

 _ښه شوېد ې ته ودي ويل.کند م پويومسلي  نتخ ووو.

نره وېکړه.کلره ېرد    د يمويند وپ  ې لي  وټونوشر گرد نو  يموي  

د طررالع نرر مو وپرر  شررو نودپخو په شرر د   پ ڼرره  و  نمررره  ونرر يو 

دويې نمره شوه. دوئ دو ړې په دي ډيررې پوشرا ني وې ېرد  و     

نمرررررره  ودويرررررې نمرررررره د دونسرررررې حرررررن  ډير متي ييررررر ن نرررررري  

  وډير متي يونه وېته وېکو  کيږي په پ ېېی ووېسونوکد.

پريررررږده ټررررو    کلرررره ېررررد يررررد دوئ ترررره پرررر ېېد وېکرررروني دوئ    

ښوونکي م يرې  وسرمعلمد دوئ ته مب ېکی  وپه يوپ کش کد 

څرره نقرر ه پيسررد وېکررړي ترڅونرروېيده کرروونکي ښرره تشرروي   وپرره  

 پرلودېسونوکد کوښک وکړي  ترڅوښه نمرې يوسي.   

پ ڼد ېد کلره پرلره پ ېېره کوېتره ې وړه يلتره يرد مروې وپالېډير        

ېررد کرره پرره  پوشررا نه شررو .پالېيد مخکررد الوعرر ه وېکررړي وه   

دوونسې حن  کد يې  و  نمره شوه نوپرلد ن يوند نوېته وه يروه  

دسرررو يېو  ن شررترو  پلد.پرر ڼد يررې دسررتي پرپرررل پالېييرررو     

وکړېد يه پوپره دوونسرې حرن  کرد  و  نمرره شروم. تر ېد کومره         

 وع ه ې سره کړي وه په ي دوه دي وو پالېه 
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 . _يونوېې!په وع ه پويه والړيې  ويغه وع ه پرځ و کوم

 _ ېښتي پالېه!دسرو يېو ن شترو ې ته ې وړئ 

_ يونوېې!يم  ن   ويمر  وس يرد دېتره ې وړم.پالېيرد نره ځ يره       

ې والړ شررو ونه ورر ي ېه يررد يرروه د نرره دسرررو يېو ن شررترو ېررد پرره  

م وي  کد يد يوښ يسته پيروييرد لمری ووپره څلروېيېه  فغر نۍ      

و ررد پرلررد نرر يوند نوېترره و پيسررته  ووېترره ې يررد وړنرره  ووېترره   

 ويل:

 دله ده نوېې!د ست د و  نمره گۍ   نع م.

پ ڼد يې نه پالېه  نګشترو و پيسته  ودډيرپوشا نۍ  حس س 

 يد ک وه  مننه يد ځنی وکړه.

په دله م ښر م ښروونکی  حر  يرې ددوئ کرره ې لری  يولرش گرل         

ېررد دمبرر ېکی پيغرر م يررې و نرر و نيکررل شرروو وو پرر ڼد ترره يررد          

کرررړه  وددې سررررويره يرررد وېکړ  وپررره پونررره يرررد يرررې مبررر ېکی وې 

 دک نکوېپه  متا نوکد يې وري وي ولوښتي.

 پ ڼد يې گل ځني و پيستی  ومننه يد ځني وکړه.

وېوسته يد دک نکوېپه و ېه کد معلوم ن وېکړ  ېد تره و ي نره   

نسررې حررن  څرره تردوونسررې حررنفه پرروېي ټررو  کت وونرره مط نعرره         

کړي د ځکرره ېررد دک نکوېپرره  متارر د کررد ددلرره دېوحررنفوډير   

 نونه ې ځرري د يې پرره يرر د ونررره ېررد پرره کرر نکوېکد څوېشررتد  سررو

 نتخرر ه کړي کيرر  و شرري يرروې ترره نرره يرروې ترره ک مي ورره شرري.که    

ې رري ترر يوه ېشرته  نتخرر ه کړه  وديغررد ېشرتد نررر ېه دي پرروېه    

نمرررې نرره يووړو نووي ولرره ېشررته نشرري ويررالو کرروم ېررد ت نرره وي   
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ره  نتخ ه کړي  نتخ ه و ي دډيروشرم ېو وکړي.پر ڼد يرې وېسر    

پوښه کړه ېد حتم موه دلسي کوم.و  ير څن ه ېد ته ې ته و يري  

 يغسي کوم.

_ته په  ون کد يرڅه کوالو شري. وته ددېس ويلو ېمر د نري تره    

ورره حتم مپرررل مقصرر ته ېسرريږي.ته ډيررره اليقه يوښرري ېه  ودښرره     

فکرپ ونرر ه يد. ووررل يه يررې يررره يمکرر ېو دېسررره کوم.دپيسررولې 

ووسرر  کررړي دي.نرره کرروېه  ونرره  ېررد ونکړي. ومرر  سررت  دپيسوون  

پرررررل پالې وموېڅخرررره يررررې ويغمرررره  وسرررره ځکه يه يررررې  وددوي   

 ډيرپي   س تې.

دښررروونکی  حررر  پبررررو پ ڼررره دې تررره ويڅونررره ېرررد ېښرررتي  پررره    

 ون کد و ي  ير نس د پرل ځ د يوځر و تره وېسروو پرله  ينر ه     

پخرله  ېوښ نه کړي.دښوونکی  ح  يره پبره يد منله  ود ددې 

  نر ېه يرڅه کوالو شي.يقي  ووېد يم

ځکه يغه نه پخو څخه وېته يو منل شوي شخصي  وو.ول په دي  

ويررر ويخد وررر وېې شررروه ېرررد ښررروونکی  حررر  يرررد کيررر  و شررري     

دې تلونکی  ون يوپوهمل رو ېوړشی  ويغه پرله لو ړي ېرد  

پرره مرر نوړ تاصرريالن وکررړي نوېنررويه څرره لررو ړم.يه و يرر پ          

  وپ   توېه پرلودېسونوته وکړم.

ښرروونکی  حرر  وررره موې وپالېترره يرررې ويررل  ېرررد پرپرلررد نررروې      

ټين رر ېوکړي ېررد پرررل عرر نی تاصرريالتوته يي ترره متوېرره شررد.    

يغوئ وه يې دښوونکی  ح  پبرره پرځمکره نره لوېځونه.د ځکره     

ېد يغوئ په دې پويي   ېد يو يو ښوونکی  ح  دو ېرد نره   
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پ ڼد سره يمک ېو کوالو شري.  وديغرد دښره  ونر  لوښرتونکی      

دو په دې يې پوييږو  ېد پ ڼه يوځ و ته ځ د ېسوالو شي. دو. و

نووه يد ځکه پ ڼد تره ډيرډيرويرل ېرد ت تره ېرد  ښروونکی  حر         

 يرڅه و يد يغه منه.

پ ڼد وه تسرلی وېکونره ېرد يه يرې يغره کروم ېد ښروونکی  حر          

ې تره و يررد.  ودده يرررې پبررې ترره ډير ېيښرر  وېکوم.نره يغرره پرترره    

ته نرره ده کررړو. پرره  وس وپرر  کررد  تر وسرره ېرر ې  سررره دومررره مرسرر 

دمرسرته کونوڅرو  پ ترره دي  ېرد نرره ې سرره مرسررته ير فق  يرروه      

نيکه مشوېه وېکړي د سي ييڅو  نشته.ت سي ويغمه  وسري يه  

 يې يغه څه کوم ېد دښوونکی  ح  ې ته پوښه وي.

نرره نيکرره مرلرره ېررد يرروه مي شرر  النرره وه تيررره شرروي ېد ېي سرر    

يده کوونکونررر ېه ووېسررونه معرر ې  ترره نرره  سررتر ني څخه دپن ررو 

ې للررري وو دېي د يلکررر نو نرررر ېه  ودوه د نجونونرررر ېه.مختلفي  

ېشررررررررررتد پکښررررررررررد وې نکرررررررررره   نجينرو طه  وتصرررررررررر د    

 د ېه کمريوټر  س ين   وحقوك. وددلو ووېسو   نتخ ه  پرلره  

 دش گرد نوپه پوښه وو.

کلرره ېررد ښرروونکی  حرر  نرره دې ووېسررونو پبرشو ډيرپوشررا نه 

 ون يونر ېه د يوطاليی ې ن  وگاي. وددوئ شو وول يد دپ ڼد 

ددو ړودله ېشتد پوښد وې.دستي دپ ڼد کوېته  ې لی نه يغرد  

سره يد مشوېه وکرړه ېرد پره د وروېس کرد والړه شري ځکه د پرو        

 ترک نکوېالښه ې ن  دي.يم دېته د ووېس پو  دو.

 پ ڼه پودښوونکی  ح  په يرې پبرې و وېدېنود وېته وويل:
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و  وڅرومره ډيروپ   ير يه وره ددومرره نيرري      څومره نيري ځ و د

 مس فرو ط و  ونرم 

_ وني يد نه نري.ته پوپرتره نره يغره يرې مسر فره کي ې څره نرژدي        

 مس فره  وڅه نيري.

 _ يم پوديغه ځ و  وه نه ده يده.

_  ورره پو سرر نه ده دسررتی دي يده کيږي.ترره پوپرره  نګريررزو نږنررږ   

ې ررو کروالو شري    پوييږو.  و ن ريزو پووي   نمللری  وره ده ير  

ېررد پرررل مشررکل پرره ېفرر  کړې.څررو  ېررد پرره يرروه ييررو د کررد           

 وسرررريږو يغه ډيرررررر  ېديغررررره ځررررر و  وررررره يده کررررروالو شررررري.په  

 شرږمي شتد کد دي ټو  مشکالن  حل کيږي.

_ يه څه نشې کد ويالو.ېد ته و يي نووي پوحاي ده.مي يد موې 

 و پالېترره وېو ړوي ېررد ست سرروڅن ه ې سررره پوښرره ده ېررد يه     

 شې والړه 

 موې وپالېيد دو ړووېته وويل:

مونږوه څه وو يو. وت ته پومروويلي وو ېرد کره ښروونکی  حر       

يرڅرررررره دېترررررره وو يرررررري يغسرررررري کوه.مونږپرررررره دې کررررررد يرررررريه  

نشرروويالو.يموه  پتيرر ېټو  دښرروونکی  حرر  پرره الس دي.يغرره  

 پوييږو  وک ېيد.

 وي ښوونکی  ح  پ ڼد ته وويل:

کوونکونررررر ېه  د يررروطاليي ېررر ن  دو  وت لونررر و اليقرررويده    

دو که ته نه والړې وي ست پرځ و وله يوه   ستوې.د سي ې نسونه 

 ډيرنږپي   کيږو.



 

 

www.afghannang.com 

98 

 پ ڼد وېته وويل:

ېد دموې وپالې وست  ې سره پوښه وي وي پويه څه نه و يې. ځمه 

 توکل پرپ  و .

_ و ېمره پط کوه.ډير ېوره ديغرره ځر و و ېدېتره معلرروم شري.يه ورره      

ېنۍ وه نه دې ې للی ووېس څخه نو وس ن يوته وېشې  وديغد کو

 پبره کړم.

دنررر يوکره ې لررری  ودن يونررره کررروېنۍ سرررره يرررد د پبرررره شرررريکه     

کړه ېرررررد د سررررري يررررروطاليي ېررررر ن  ې للررررری دو کررررره ېيرررررري 

ت سرررررون يوته  ېررررر يه ددې ېررررر ن  نرررررر ېه وېکرررررړئ ېرررررد پررررررل  

 نوړتاصالن په پ ېت کد وکړئ 

 يغوئ يې نومړو و ېپط وه ېد د دومره نيري ځ و دومره  وهده

مسررر فرو . د   پتيررر ېيد ن يوتررره پريښرررودو  ېرررد نررر يوپوه شررره     

 وکرر ېيد. کرره ېيررري ددومررره نيرررې مسرر فرې تررو د نري.موهڅرره       

 نشوکد ويالي.

 ن يووېته وويل:

يه څه نه شې ويالو د پوښوونکی  ح  ته معلوميږو.ځکه يغره  

دډيررررر وپرررر  ښرررروونکی دو  وډيررررريده کرررروونکي يررررد ېوينرررري   

وير پودو پره م پسري نره ې تلری.      دي.نود که طال ی ېر ن  نره و و   

 ېد دده ې سره پوښه ده وي نوځې يم يې توکل پرپ  و ت(.

دنرررررر يوکوېنۍ پرښرررررروونکی  حرررررر  ډير عتب ېدېنود ديغرررررره    

  عتب ې ودن يو دپوښي په پ طريد  ې يه وېته وېکړه.
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ښوونکی  ح  په دې ډيرپوشا نه شرو ېد پر ڼد  ونر يودو ړو    

نکي دنيررري ځررر و  د ېرر ن  نرره السرره وېنکړ ځکررره ډيررريده کرروو     

مس فري نشي کوالو   ول دوي ېد سره يوځ ي وي په لره کد وره  

الپوشررا نه وي.نرره يغرره ځ يرره دسررتي ې لرری دمعرر ې  ېي سرر  ترره  

. ويغررو ترره يررد پ ڼرره  ونرر يو وېمعرفرری کړه.ېي سرر  معرر ې  يررې       

فوېمد وېکړي ېرد د وره پ نره پروېي کروي يې وره پررل شررږد ني         

دلررره ډکوفوېمرررو سرررره  عکسرررونه  و دتررربکرو فوتوک پيررر ني نررره  

 ې وړي.

ښوونکی  ح   دېي س  مع ې  دور نود پر سر س ددوئ ټروني     

فرررروېمد وېډکررررد کررررړي  ويې يررررد ددوئ دترررربکروفوتوک پي ني  

ې وړي .يلته يد ددوي ټو  ک ېپال  کړ  وددوئ ترپبرره پروېي   

معطلرره شررو.کله ېررد دمعرر ې  نرره  پو وېترره پبروېکررړ  شررو ېد     

 ويلتره ددېيومي شرتو نرر ېه    حب وه ټو  يده کوونکي مرکزته ځي 

کوېسررونه وېترره ويررل کيږي.کرره ې ررري کرروم يده کرروونکی يلترره        

ن ک مه شو  وي يغه نشري کروالو ېرد پره دې وروېس کرد کروم ېرد         

 وېته  نتخ ه شوي ورپه و پلي.

دپر ڼد  ونرر يو  پيررره شررره وه پرره پرررل کوېکد.سرره ېيد نوحرکرر   

 کوي.

يرد پره يغره پرردي     دپ ڼد موې ډيره و ېپط په دې وه ېد نوېوه  وره  

ملي کد څن ه گب ېه وکړي.د په دې يې ويري ه ېد يسري نره وي   

 نوېيد يلته وېکه شي  ووي يد په ټو  عمردي وېسره ونشي.
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پوپ ڼه په دې پويي ه  وپرلد موېتره يرد ډيرره دالسر يی وېکونره      

ېرررد يه نررره وېکيرررږم.يه پويرررو يو نررره يرررې ن يوې سرررره ده . ودېي       

 نوېيلک د دي.

نکی  ح  پوېه و وېنري. ي يغه م د سي ځ و تره   وته پوپرښوو 

نيررږو ېررد يه يلترره وېکرره شررې پوييه وپرر  د سرري نشرري ې سررره     

 کوالو.ديغه سره يم لې دو.

 ويغه يم دې تلونکی دالښه کي وپره پ طرد يرڅره کوي.يمر يړه     

يې نه لو ړو  ېد والړه شمه  ونه ت سروڅخه نيرره پره پرردي ملري      

کد  ون  وکړم.يلته پودېسونه و يې.ښه دي ېد پر م  وکړم.کره   

نوېنه وي ددې وط  ح  ېد ديوموېح  نري.نږترنرږه يغره  پرځر و    

ې ته و يي نووي يه يې کړم.ته و ېمه پط  کوه  ېد ښوونکی  ح  

ديغرررره پبررررره پرځمکرررره نشررررې لوېځوالو.يغرررره م ترررره د  ون عرررر    

ې کړي ېد يلته وه ډيره پوشا نه يد  ديغره ځر و ډيرښره پلري     

دي  حکومرر  يررد حکومرر  دي دييچرر حقوك ترپښررونه النرر ي      

کيږي په يغوځر يوکد دن ېينره  وښر د حقروك سرره ور ورر وي.پره        

.ييڅو  يرد مختره   يېي ووښ د شته ېد يلته يو يي  ونر کوي 

نشي دېي الو.موېې ته وني  د فکرکوي يلته پوحکوم  شته  

ع  ن  شته د سي ځ و پونه دي يغه ېد نه پوښتنه شته  ونه وه 

 دې پرو نري نه وه دې پو وېو ن ي و يږي.

موېې! يلته پوښتنه شته  نصر    وعر  ن  شرته وي نوپه م څره     

 کيږي. ته ييه مه پفه کيږه.
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مرووط  ې ېوړکړي.نکره   هلالج لجي کروه ېرد پر  و   موېکئ!ته يې دع و

نرر  ېررد يه نرره پرررل گررر د ييررو ده ځررې پررردي ملرري ترره پرره تاصرريل  

يغرررررررررره وېځ ې ونرررررررررري ېررررررررررد هلالج لجپسي دلسرررررررررري دي پرررررررررر  و

 دنوېوملکونوڅخه يده کوونکي دتاصيل  نر ېه دنته ې شي.

نکرره د نوېملکونرره ېررد پرره پښررووالړدي يمرروهوط  يررې پررر پرلررو    

 پښو ودېيږي.

  ونره ييچ سرره ظلرې  وسرتې ونشري.       وديرېر ح  کرد معلروم وي    

ديغد وېځرد پره  ېمر د يې يم موېې ند!تره ويغمره  وسه د سري       

ويغمه  وسه نکره سرت په څنر  کرد ېرد يې.تره  فقر  دعر وي ې تره          

وبلرررررروو  ويه ورررررره پرررررررل مقصرررررر ته   هلالج لج کوه.سررررررت دع  پرررررر  و 

وېسيږم ترڅوپرل مملروم  وويچر ېه ونر  تره پره حر دو نه توگره        

 پ م  وکړم.

سره ې د شرره پره ويښره تيرره کړه.مروېلريبد يرد        پ ڼد  وموېيد تر

فقرر  ددې سررتر وته کتررل ېررد وي ورره يررد وويررنې کرره يرر . کلرره ېررد      

سرر ع   ترره وجررد شرروي نررو ښرروونکی  حرر  يررد کوېترره ې لرری.         

وېوسته نه يغره څخره يرد پ ڼره  ونر يودو ړې ېي سر  معر ې  تره         

 ې وستلد.
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 نهې څررکی

ترره ې للررل ښرروونکی  حرر  پ ڼرره  ونرر يوېد کلرره ېي سرر  معرر ې   

 يلتره نووېتره يغره دېي ښروونکي يلکر د کروم ېرد ددلره وروېس          

نرر ې  نتخرر ه شرروي و  پرره  نتمر ې وېترره ن سرر  و  فقرر  دوي ترره   

معطل و  کله ېد ټو  سره يوځر ي شرو   وټونوپر  و پره  مر نی      

 سره وکړه  مي دمرکزپه پو  وې ېو د شو . 

يروه  په الېه کد نرومړو يلک نوپررل ځ نونره وېتره معرفري کړ  ير     

پرل نروم وېتره وښرودو. يرونمر ووورل مامر ې د  ودېيرې ثنر ء           

 نومي و.پ ڼد  و ن يويې پرل نومونه  وځ نونه وېته معرفي کړ .

کلررره ېرررد مرکزتررره ې وېسررري   يلته ويررر ټو  يده کررروونکي ېرررد     

د فغ نسرررررت د د توواليتونوڅخرررررره ې لون شرررررروي وو يوځرررررر و  

يلکر د   شو .ټو  ېملره يده کروونکي څلويښر  نفرره شرو  ديرو     

 ون   نجوني وې.يلته ټونو يده کوونکوته پره مرکزکرد د وويرل    

شررو  ېررد  موهت سرروته دېي مي شررتي دېسررونه و يو يغرره پرره دي    

 پ طر ېد ت سي ديغه ځ و نه  ود  و دېسونوسره ول شئ.

وېوسررررته نرررره دېيومي شررررتونه ت سرررروڅخه  يموينرررره  پيسررررتل       

ددې کيږي.کرروم څررو  کرره پرره  يموينرره کررد ن ک مرره شررو يغه ورره        

ې نسه څخه مارروم کيږي  ونشري کروالو ېرد والړشري.د په دې      

پرر طر وس الت سرري پبررر وو ېررد ت سرري دنترره ډيرييرر ن کوښررک      

 وکړئ ترڅوښه نمرې يوسي  وک مي وه شي.
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يده کونکو وېسره ومنل  يوول سره ويل که ېيرري ن ک مره شرووي     

پررو نشرروتلالو .د ښرره وشرروېد مخکررد ترمخکررد پبرشررو. وس      

ېسررونوته وکررړي. يم  وېرره وه ېررد ټونوسرره ې    و يرر ډيره توېرره د 

  وم ښ م دومره کوښک کوي ېد ح يد نه وو.

کلرره ېررد دېي مي شررتد پرروېه شرروي ددوئ ټونو يموينرره شررروع       

شروه.کله ېررد يررد نتيجرره معلومرره شرروه يوشرر گرديې نرره وو ن ک مرره  

 شوي. يرش  ردپرله فيص و پوېه کړي وه.

وې.ثنرر ء    پ ڼرره  ونرر يودو ړو طرره متوسرر  ترره پرروېه نمرررې وړي 

  نجينرو ته  مام ې د  ونمرې د  وتص دته ک مي ه شو .

پ تررره يغررره نررروېيده کررروونکي  مختلفوېشرررتوته نکررره  نجينرو     

کمريوټر س ين    وتص د  د ېه منيجمنش( وطه متوسرطه تره   

ترره  شررکرونه  يسررتل ېررد يررويې  هلالج لج ک مي ورره شرروي و . ټونررو پرر  و

 ن ک مه نه شو.

فترره الولرره پره مرکزکررد تيررره کررړه.  دلوڅلويښرتويده کوونکويرروه ي 

 ددوئ نر ېه يد پ سروېټونه  وويزې  پيستلي.

کله ېد يد ټو  ک ېونه يلته په مرکزکد پال  شو  نونه يو يد 

مي  د څخه يد حرکر  وکړ.نرومړې دوورۍ تره ې للرل وي نره دوورۍ        

 څخه په ول ېه ي  طي ېه( کد سر ېه شو   و ستر ني ته والړ .

سررتر ني په مرکزسرري نی کرد ېررد ېنررووی  ټرو  يده کوونکررو يرد د   

سي نی پوينتود پره ن مره نومير و  وددوئ نرر ېه پر   ځ يونره       

ېد په پوينتود کد وېته پريښرود  شروي وي دوئ تره وېوښرود      

  و ټو  يد ځ ي پرځ ي کړ .
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کله ېد شرږمي شتد دټونويده کوونکوپره سري نی پوينترود کرد     

ويده تيرررررري شررررروي.پرته ددېس ويلوڅخررررره د سرررررتر ني دپلکو    

کوونکوپرره پرروي  وپررو   وپويي  .وېوسررته ترشرږومي شررتو   

څخره يريه مشرکل نره د وررد نره پو وېتره ونره ددېس ويلو. فغرر ني        

 سررتع  دپوټوني دني ترره معلرروم دو.پرره شرږومي شررتوکد يررد نرره  

 ټونويده کوونکوڅخه په دېسونوکد مخته شو .

 وديغه ځ و ش  رد نوڅه دنوېومملکتوڅخه ېد کوم شر  رد د    

ي وو يغروئ يرې نره دوئ سرره پره دي پ طرتضر د دېنرود ېد        ې لل

دوي و رررروېه  وددوي دومررررره   سررررتع  د.نوېپويد کرررروم ترررر و د  

نشو و وېسوالو فق  د وه ېد وېته ويل ېرد پررل ييرو د پرويد     

 پر ه کړي  وس لو ړي ېد يمونږييو د پر ه کړي.

د  فغرر ني يده کوونکررو يرريه نرره وېترره ويررل پرررل دېسررونه ورره يررد     

ودېرر دپبروپرو يد نرره دېنوده.ټونررو توېرره دېسررونوته    تعقيبررو   

کړي وه د وه يد نه ځ د سره ويل ېد ځو ه وه يد پره  يموينره کرد    

 وېکوو.

په يرحن  کد وه ېد  فغ نی يده کوونکی وو په يغه حرن  کرد   

نه ې  ډيري نمرې وړالو شو و  ونه   و  نمره گی  ونه د سري يده  

 کوونکی پي   شوېد  دوئ يد ش ته کړي و و.       

وېځرري  وشرررد دي ېررد  فغرر ني يده کرروونکي يررد د  سررتر ني په     

 ي نررررررر  کرررررررد حرررررررب کوي.پوېه دوه نررررررريې ک نررررررره يرررررررد ددېس     

يرشررررررررو .ددې پوينتررررررررود ټونررررررررويده کوونکوترررررررره نرررررررره  ويلوت
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دووکلووېوسرررررته ددېيومي شرررررتو نرررررر ېه ېپصرررررتی وه. يرررررريده  

 کوونکی کوالو شو  ېد ددېيو مي شتو نر ېه ېپصتی وکړي.

دټونومملکتويده کوونکو ويې  فغ ني يده کوونکودت  تي ېو 

ونيوي ېد پرلوکوېو ته وېوسته ترر دووکلنووالړشري.پويو يي   

ېررد دپرلررد لريبررۍ  ودکررې  وتصرر دنه وېررد ونرره    پ ڼرره لريبرره وه  

تو نيرر ه ېررد پرررل پررو هه ييو د وکوېترره سررتنه شرري. د يررد دځرر د  

نر ېه وهتروگاله ېد يلته پ ته شي  ونوېکوېسونه ېد دېپصتۍ 

 وېوسته ويل کي   وو يي.

نر يوېد کلره پ ڼره ونير ه ېرد د نرره ځرد نرودې يرې نره لوښرتل ېررد           

ي.پوپ ڼد دې تره مجبروېه   والړه شي  ويلتره نره پر ڼد سرره پ تره شر      

کرړه ېررد يه پرروددې نرر ېه نرره ځررې ېرد دنترره نوېکوېسررونه و يې.کرره    

يرررو ې والړم وي پوتررره پررروييږي ېرررد يړه مررري نررره يغررره ځ يررره نررره        

ې ځي. وس الدنتره  موپتره شروې يې څرو  مري ډيرنره ي ديږي.تره        

پرروييږي دېسررونه دي يرڅرره يررد ې څخرره ييرکررړي دي. کوېپوپرره     

کوم.يلترره کررر ېو ده ټررو  ېو   و  مي شرر  کررد نرره ټونوسررره پبرررې  

ېوړدي.ښررره ده ېرررد دنتررره پررررل دوه نيمرررد م شرررتند کوېسرررونه      

وو يې.يغه ډيره گ ه ې تره کروي .تره والړه شره سرت پوټونه کروېنۍ       

 ي ديږي.

 ښه نوېد د سي ده وي يه څه وکړم.

 پ ڼد وېته وويل:

ورر  يم نرره پو څخرره کرره يرېرر مي پوښررتنه کونه سررالمونه مرري        

دېترره يونيررري نرريکې د وررره يررو يي  ويرررو يي    و نرر ي و يرره. ورررل يه   
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ښرررروونکی  حرررر  ترررره وېکرررروي يغرررره يررررد وي يم موې وپالېترررره     

ېسوي.د يد ن يوته ځکه وويل ېد يسي نره وي نر يويې ددوئ نره    

ې يه  وس دنته پبره شي.د وه د  م د کوي ېد د نيي يرد دپررل   

موې وپالېنرررررررر ېه نيکلررررررری دي. وورررررررل يمررررررروهکره کررررررره والړي  

ه پو ډيرسررالمونه و يره.يغوئ وره يم پرره   نويم موې وپالېتره يم نر  

پ طرپه السونومچوي د وه وېته و يي ېرد دپر ڼد يلتره ډيرسر ن     

تيررردو  وډيررره پوشررا نه ده.پرره دې پرر طرېد دېسررونه وېو نرر ي    

ډيروو نه يد شو و کوالو ېد ې شي.گوېه ېد د ډيروېته وو يره  

ېد يم دنته ډير س ن تيرردو.و  دلره کر ېمي دي ېرد سررته يرد       

 وي.ې ته وېس

 ن يو وېته وويل:

د پوډير سررر نه ک ېدي.د پوحتم مکوم. ونيررري وررره دي ښررروونکی 

 حرر  ترره پرره پرلرره وېکړم.م ترره ورره ډيررري دعرر وي کرروي ېررد پرره         

پيرترکوېه وېسيږم. دو ړوپه ليږکرد سرره ټين رد کرړي  وپر  و      

 په  م نی يد سره وکړه.

پررر ڼد نوپررره د دېيرررو مي شرررتو کرررد نوېکوېسرررونه  ودکمريررروټر       

ېررد دې ويرر کوالو شررو  ېررد پرررل يرمشررکل و نرر ي پروگر مونرره 

ېفرر  کررړي وويررل.  ود کوېسررونه  ودکمريرروټريده کررړي يررد وي پرره   

 پرلوشخصی پيسو و ن ي ويل.

کله ېد دېي مي شرتد تيرري شروي.دټونوځ يوڅخه يده کروونکي     

ويرته پوينترود تره ې للرل  و فغر ني يده کروونکي کروم ېرد تللري         

 وويرته ټو  ې وېسي  .
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سررره پ ڼرره ډيررره پوشررا نه  ويغرره وېځ پرروويخي   ددوئ پرره ې ترر 

پرررردې د  پتروېځررري وي ېرررد پرلررره ټين ررره مل رررري نررر يو يرررد        

 وني ه.دومره پوشا نه وه ېد  ن  يه يد نه کي ه.

نه يغد سره يرد سرتړي مشري وکرړه  ودپررل گرر د ييو د مروې و        

پررالې  و ښرروونکی  حرر   ويرڅو  ېررد ورره يررد  يرر  ترره وېتلررل     

ه. پروددې ېرد ډيرره ي دير ه مروېيد      ديغوئ پوښتنه يد ځني وکرړ 

وه.ځکره موېپرروډيره مهرو نره  ودير والديمررر يه وو.پوښرتنه يررد    

 ځني وکړه ېد ت مي موې وني ه. 

 ن يووېته وويل: 

ټررو  مرري ونيرر  . وټو  ېرروړ وېو  و .ټونوسررت نر ېه سررول تونه    

ې کړي دي.ټونوت ته ست دک مي وی دع  ر ند کوني.ټونوويرل ېرد    

ييله يو. ودټونود يقي  ووېد تره وره دنتره     مونږست د ک مي وۍ په

يې  و  نمره کيرږي . سرت موې وپالېمي دو ړه ونير    ويروه لرمره      

 مي وېسره تيره کړه.

 ول ست نيي مي پرله ښوونکی  ح  ته وېکړ .

 پ ڼد وېته وويل:

ښه نوسرت وه ډيرسر ن تيرشروي وي.پررل ټرو  پرلو د دوسرت د        

 وې موې و پالې  پرله کوېنۍ وه دي ني ند 

 _ ټونه مي وني   ټو  مي په ني وسره ډيرپوشا نه شو .

 _ څو  ډيردېته پوشا نه شو  ېد  و  يد وني ند 

_ ټونرره کرروېنۍ ې و نرر ي ډيررره پوشررا نه وه.پرروېد ېښررتي دېته      

وو يې موې می ډيره ې و نر ي پوشرا نه شروه ويخری يرد يړه تره نره        
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 نويرر   ېررد يه دې وېللررد يې.ورری ح نرره وه نرره ډيرررې پوشررا نۍ       

څخرره.ددې پبروپرره  وېي وسررره دپرر ڼد نرره سررترگوڅخه  وښررکد     

ې توي شوي  ود يد سوکه وېتره وويرل ېرد مروې پونومروې وي. ه      

ښه  وس د ې ته وو يه کله ېد دي يم موې وني ه  يغد څه عک  

  نعمل وښودست په ني نوسره 

_    وو پ ڼد!د تررره څررره کوي.کررره   ړې ويررر يوه پبرررره نررره دېتررره     

 ړ سر تلي وي  يه ويخري يروه کيسره يرې نره       کوم.ت ې ته  وښرکد  و 

 دېته کوم   ړه څومره ېد دي په وس پوېه وي.

_سررمه ده نرروېه نرره   ړم.ښرره  وس نوې ترره وو يه.دسررترگوڅخه يررد    

  وښکي پ کي کړي  ووي ن يوته لوهشوه.

_کلرره ېررد مرری سررت موې ونيرر ه يغرره يم پرره نيرر وډيره پوشررا نه      

د.ست پوښرتنه يرد   شوه يغد د فکر وکړېد ته يې ې سره ې للد ي

ې څخررره وکرررړه ېرررد يغررره  څررره شررروه  وېيرررره ده  ېرررد يو ېپرررويد   

 پرد سرمچ کړم.څومره وه يې ي دي ه.

 پوم يد پبرې وېنيمي کړي  و وېته ومي ويل:

ست دېسونه نه ووپال  شوي يغد نشو و کروالو ېرد  ې شرد.     

وېوسرررته ترررردې پبررررې م د گمررر د کررروي ېرررد سرررت ح    و حرررو   

ېد يلته پوشا نه ده ن ه .پرويغد پررل    پوښتنه وه ې څخه وکړي

پررروړنۍ مررري تررره ونيررروو  ودومرررره يرررد و ړ  ېرررد يه يرررد يرررې پررره     

 ړ ې وستې  وم يې وېسره ډير و ړ . په پرل وېت  يد پښريم نه  

کړم ېد وني وېتره ې تلمه.م لوښرتل ېرد دالسر يي وېکرړم نرومي       

 وېته وويل:
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ه موېکۍ پ ڼه په دې پ طرنشو و ې تالو ېرد ديغرد ډيردېسرون     

پ ته وو.يغد لوښتل ېد  و  نمره شي. ويغد م ته ويلري ووېرد   

يه ډيررر کوښررک پرره دې پرر طرکوم ېررد م ترره مرري مرروې وپالېويلي    

دي ېد تره و ي يلتره يرې  و  نمرره شري. وديغه ځر ي  و  نمرگرۍ        

پويوڅه نه ډيرر کوښرک لو ړي.يغره ډيرره پوشرا نه ده د سري ده       

  ود سي....

 وم تررره يرررد وويرررل ېرررد   پويمررر پبروييه تررر ثير وېو نررر ي ونکړ 

نوېې!م وه  نه پط کوو يه پرله نوېښه پيژنې ېد دڅه نه پ طرنره  

ده ې للي.يه پوييږم ېد يغه وني نه ې تله.ست دموېدې پبرې ډير 

يوېې کړ وترځمکه يد و يستې.وله و نره مري نشرو و وېتره کروالو      

 ېد ديغد  وښکد وېو ن ي ودېوم.

نيوند وو.م يې وېته ددې ست موې ې ته يرڅه وويل  وم لوهوېته 

ځ و ټروند کيسرد وکړي.م تره يرد پره يغره وېځ د وويرل ېرد کلره          

وي ويرته تللد م وه حتم مپبروي.م يې وع ه وېکړه ېد يروپ  که 

تلمرره نوترر  دوي وېځرري مخترره پبروم.کلرره ېررد مرري ېپصررتۍ پرروېه 

شرروه نررودوي وېځرري مخکررد وېللمرره  ويغررد سررت نر ېه تافررد        

 ې کړي  وم يې دېته ې وړي دي.تي ېې کړي وې يغه يد ې ته 

پ ڼي دموېپه ح ن  ډيرو ړ   وديوس ع  نرر ېه يرد ځر د نشرو و     

 و وو کوالو.

وېوسررته تريرروه سرر عته يررد وي دن يوڅخرره پوښررتنه وکررړه ېررد پرره    

ييو دکد څه ح   وو. تروي شوي وه پرمخت  شروي وو حتم موره   

 ډيره تروي کد شوي وي د دي څه کې دېي ک نه تيرشو .
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 وويل: ن يو وېته

ست سره څومره دوط  لې دو ې که وط  ته پر م  کروي نويغره     

ورره يررو يو ترره يد.تريرېرر يد نرره ت سررره دتروررۍ لررې دو.څن رره ېررد   

پخرررو  وو يغسررري  وس يرررې دو.څرررو  يرررد پرو نرررري  څرررو  يرررد 

ېوړکړي دې سررره دوطرر  لررې شررته  ېيررري دي دوطرر  مين د.ترره     

 نيونۍ شوې يد ېد دوط  د و دي ولې دېسره دو 

 يد نه  و دوو ته يد څه کوو.      ېد نوې 

_ ونري يررد څرره کوم.ترره وگرروېه دنتره وېځ پرره وېځ پرره يررره ورپرره کررد   

پرمختررر  کيږي.ټرررو  ونررر  يرررد دوطررر  پررره  و ديررر وکد ونررر ه     

 پلد.ترڅوورره يمرروه پلرري ويرر ه وي.ترڅوورره  دپلکوسررره  دترورري  

 وپرمخترر  لررې نرره وي  وترڅوورره دوررل وپرمخترر   وتروررۍ ترره   

وي يرررې  نسررر ن د دي.ترڅووررره دنوېونررره    حيرررر د تللررری يرررو. پيرد  

وسرر يلوڅخه گ رره  پلو  وپرلرره نوويرر  يرروه سررت  نشرروېوړوالو.     

  فسوس  و فسوس ....

 ې ن يو!يه ديغد وېځي په  ېم د يې ېد يموهپه ييو دکد دييه 

شرري کمرری نرره وي.ټررو  دضررروېن وړترروکي موپرره پرررل ييررو دکد    

دپرررررررل ييو دتونيرررررر  ن وي. ونرررررره ييو دومونوېوييو دوترررررره 

نيرررر  ن ح دېشرررري. موهيرڅرررره نرو ويرڅرررره کرررروالو شررررو.پو    تو

دک ې ومسوني  څو  وني نه پي   کيږي. پيرترڅووه دلسي ورد  

وينه  وود وسه يو.ترڅووه مونوېوته دپير ن السرونه  وهده کرړي   

 وي.
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_    پ ڼد!يم پرسررردي دېدکړ .ترره  وس د د فسرروس  و ېمررر د    

 سليې کړم.پبرې مه کوه م ته.ې شه ېد پرل ې وړي سول تونه دېت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نسې څررکی

په ښ ېکد ېوه نروې و وعره شروي وه.پريروې دوونر  کلنره  نجلرۍ        

تيرررو شرروي و.پرره ټررو  ښرر ېکد لول وه شررک يتونه وه نرر ېې وې   
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ټونوپر حکوم  نيوکه کونه ېد حکومر  پودټرونند پر مت  ې    

وي پويمرروه حکومرر  پرره ملرر  ځرر د سرر تي  وپرلرره ملرر  ترره يرريه  

د يريه گ ره نره ده ېسري ني. مجررمي  وېځ      نشي کوالو.ټونند ته ي

 په وېځ يي تيږي  ويوه يې په سز نه ېسيږي.

ک ې يررررل ک ېترررره نرررره سررررر ې  کيږي.پرلرررره وظيفرررره سرررررته نشرررري    

ېسرروالو.مع و  پيسررتلوته تيرر ېوي  وک ېکونوترره نرره.ېد کرر ې      

نشي کوالو وي پومعر و يرې مره  پلئ.د معر و يرې مجرمينرو تره        

ې دېسررره شررريي يررو.   وېکرروي  ويغووترره د و ي سرر  ېررد مرروهي   

نوېمونږپه کر ېه نشوکښنستالو.مونږنه مجرمينوڅخه پره تنر    

ې للي يو مونږمجرمينوته سرز لو ړو نه حکومتره کر ې لرو ړو      

حکومررر  و ي يموهنررره مشرررکالتوڅخه ځررر د پبرکرررړي   مرررونږ د    

ظ نم نو نه ظلې  وسرتې  وديغروئ نره پنجرد څخره وسر تئ. و ير  د        

 ېنشری کروالو وير دي نره     يغوئ مخنيوي وکړي. کره حکومر  د ک  

 حکوم  کونوڅخه الس و پلي ېد موهيد پرله وکړو.

د دپلکولولرررر  والېيونونودومره يوې وکررررړ ېررررد يررررره وېځ ورررره   

ممرر يري وې  ودښرر ېټوني الېې ورره ونرر ي وې.الېيررود کوونکوورره  

دواليرر  مخرره  دوومنرر  نی مخرره  ودملی  منيرر  مخرره نيرروني وه  

و و ې نووره يرد و نر ي    پردوئ وره يرد د سري توېونره  ن رو   ودډورر      

 ېوړکړ .

ټو   وېگ نونره دحکومر  دومرره وېسرره پره تکلير  شرو  ېرد نره          

 نرر  يې يررد پبررره ووترره.ددوئ مخرره يررد يررې نشررو و نيوالو.ځکرره   

وررل يرريه سررترو ېن نرره نررري. ځکرره     هلالج لجدعو مررو يوېوررد نرره پ  يرره  
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 حس س ن يد ې پ ېي ني وي. دځ د  و ون پرو  نه نري.  ودپررل  

 ح  لوښتونکي وي.

دحکوم  ټو   وېگ نو وېته د وع ه وېکړه ېد د ځل ت سي موه 

پريررږدئ. موهنرره دي وېوسررته ست سرروپه لوښررتونوعمل کوو.نرره      

ت سوسره د وعر ه کروو ېد وېوسرته نره دې څخره وره يريه ېيرري         

يوکرروېنی ېرررم الونرره شرري.که ېيررري وشررويې موهورره حتمرر ممجرم     

 ټين وو ودو نود من ونوته وه يد سر ېو.

ته دېرم په مق ول کد سخ   و  م کوو.ت سري وره   موهنه دې وېوس

يررې ې سررره يمکرر ېه کوئ.ځکرره حکومرر  پوپرېعيرر  ېوړ و ورر د    

دو.که ېيري ت سونه موهسره مل رتي وکړئ نوپه يوه ځ و کد وه 

 نه ېرم کيږي  ونه وه نه ې سره ود  نص في. 

ت سوته د وع ه دېکوو ېد که موهپه پرل ک ېکد پ ته ې للو نه 

يږو  وت سوته د ې ېي پريږدو. ت سي پوه شري  و  پرلووظيفوتير

 حکوم  د ېي مو.

 الېيود کوونکووه وېته ويل:

ېد که دلسي ت سرو وکرړ  مونږست سوسرره يرر ېورې يمکر ېو تره        

تي ېيو. مونږيرې ورو نی ته تي ېيو.پوېد ت سونه مجرم سره يغره  

څه وکړي ېد په و نود کد وېته ټ کل شوي وي.د سي ونشي ېرد  

شي  وويرته دپيسوپه مق ورل کرد پرال  شري.مجرم      مجرم ونيو 

گنهکررر ېه وو  و گنهکررر ېه و ي سرررز وويني.موهد ځل ست سررروپه  

ې کړي وع وو وېکوو. که ېيري دلسي ونشو  وير موه پره کرر ېه    

نررررره کښرررررينو.موهنه لرررررو ړوېد پررررررل پن ررررره يېه کلررررر  تررررر ېيي   
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ترپښوالن ي کړو.په موهکد دلومره دم شته ېد حکومتي ې ېي 

 پرمي يوسو.

ددونرر  پرره دې وعرر ه وېکونوسررره الېيونکونکونرره لول  وشرروې   

 څخه الس و پيستي  وحکوم  يد پريښودي پرل ک ېته.

دون  يې پرل ټو   وېگ نونه سره يوځ ي شو   وسرره کښينسرتل   

پرررره پرلرررروکد يررررد د فيصررررله وکررررړه ېررررد نوېورررره پرررره کررررر ېه نرررره    

کښرريني.دېرم د فس د وېشررون  د منيرر  پرره مق وررل کررد ېرر ي      

 يڅد کوو.

دېرم مخنيوي وره کيږي.مجرمينوتره وره سرز وېکو  کيرږي. مجررم        

 که يرڅو  وو ي پرله سز وويني.

که ددون  کوم ې ېو کی نه مجرمينوسرره پ رد  ړيکرد دېنرودې      

نرره يغرره سررره و ي ترټونوسررخ  ېلن  ترټونوسررخته سررز  وترټونو 

سررخ  مجرر ي ن شرري. تريرڅرره نرره مخرره يموه وست سررو نررومړو       

ونيسوکوم ېرد پريغرد کروېنۍ  نجلرۍ      د ک ېدو ېد يغه مجرم

 يد دېې وېځي مخکد ېنسي تيري کړي وو.

د ځکه ېرد پره دي سرره وره ويرتره دپلکرو وون  پره يړوکرد ځر ي          

پي  کړو. يموهپه وېکرړو وع وو نر ي وره ور وېوکړي.پويوه پبرره      

 د ده ېد موهوه څن ه د مجرم پي  کوو 

 ددوئ نه منې څخه  ميرح حه ېنر يد ېرد فضرل مام نومير و    

  ونوو مقرېشوي و دوي ټونوته يد د سي وويل:

د کر ې يه کرروم پره مرر  ړه نري.ت سري ټررو  ويغمره  وسرري .يه يميشرره      

نومړي په يرځ و کد نه د سي پيښد سره مخر مي کيږم.ت سري پره    
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م و وېوکړي ېد يه ييڅکله په پرل کر ېکد نره يرې ن ک مره شروو.       

وېته الس يه ت سوته پوېه ډ ډ دېکوم ېد يه وه مجرم ست سرو حضر  

 تړنی ودېوم.   

کلرره ېررد  ميرېنرر يي د پبررره وکررړه ټررو  وېترره ې والړشررو   وېترره     

 وويل:

د ک ېسررت پرته وررل ييڅررو  کرروالو يررې نشرري.يرېوې ېررد کيررږي       

د ک ې  ېتر  ېه وکړه.موهټو  نه دې عب وه پال  کړه.موهته وه يې 

 يوه د وړو پزه شي.

لی  ميرېنرررر يی يررررې دسررررتي ددوئ نرررره مجلسرررره ې والړشررررو وې   

 ېولتود ته په يغه  نجلۍ پسی په کومد ېد تيري شوي وو.

په ېولتود کد وېسرره  څلروېنفره سر تونکی  وو.يغره يرد د طر ك        

 دو ن ي ودېو   وپرله ديغد مملومد  نجلۍ  ط ك ته ننوتی.

يلته يد نه  نجلۍ سره ديغد پالې وېوې  وموېن سته وه.ټونوتره  

.وېوسته نه يغه څخه يد سالم وکړ وپرل ځ د يد وېته معرفی کړ

د نجلررۍ پالېترره يررد وويررل ېررد يه لررو ړم سررت دنوېه څخرره تاقرر   

په هلالج لجوکړم.کوم ې ېد پردې ظلې کړي دو.يغه وه  نش ء    دپ  و

 يوېپي  کوم  ودو نود من ونوته يد سر ېم.   

 د نجلۍ پالېوېته وويل:

تر وسه نه کوم مملوم سرره مرسرته شروي ده ېرد تره يرد يموهسرره        

ملومررر د يو ويمررروه ه  ييڅرررو  نررره  وېي.موهپررره   کررروي. مررروه م

دېو لومه لونوه. سرت يم ېدو موهتره يريه گ ره نکړي.وېځره پره       
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مخرره دو ښرره شرره. موهنرره لررو ړوېد مجرررم ترره سررز وېکړو  مررونږ     

 مجرم وخښلی دو.

 ميرېن يي ته ېد يرد کلره د سري وويرل نرونژدي ووېرد نره ډيرري         

 پو شني څه يد ويلی و و وېته وويل:

ملد څخه نه يې ېد دمملوم نوه  نه  وېي.م په پرل يه ديغو نه ې

 ونررر کد څرررو  نررره دي لونونی.نررره ت سررروته پررره دېو لووعررر ې    

دېکوم.يه تريغه پوېي کر ېنه کښرينې ترڅرومي سرت دنوېمجرم تره     

سز نه وي وېکړو.پوه شوي که ي  ته څن ه پالېيد ېد يغه مجرم 

ړې ته سز نه وېکوي.ته نه لو ړي ېرد ست دنوېسرره پرويد ظلرې کر     

دو پوکه حب يغه وي  پرنوېو نجونوتيري وکړوي  .که تره دنروېو   

 نجونررو پرررو  نرره نررري. مجرررم  ولررل دو ړه يوپ حرري  نري ېررد       

يو ې موپته شووي  ې گرځو  يرد تريغره وپتره پروېي مشرکل وي      

ترڅوسرررررز يد نررررره وي نيررررر ني.  پيرتررررره دي د نوېتررررره وگررررروېه.     

 حسرر س   ي سررت پرنوېوپلرونو يړه کيررږي   ي ت پرررل دېدنرره دو   

کړو  ي سررت په يړه يررد د   نرره دو دېېوړکړو  ي ترره نرره لررو ړي    

ېررد د سرري ظ نمرر د وې  کړي  يرر  ترره نرره لررو ړي ېررد يغووترره        

سز وېکړي يه د سي يوشخ  يرې. وس کره يم پره پبررودي ور وې      

کيږي  نوم پريږده ېد دنوېڅخه دي تاقر  وکړم.يمر يې سرت نوې    

لې کرررړو نکررره پرلررره نررروېېد مررري وي.کررره يم پررره نررروېيې ېررر د ظ    

و و.نودلومره وه و ن ي پو و و  ولم ي  وم نکه ن  ېد يد ته 

 لم ي  کړو يد..
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د نجلۍ پالېېد د ميرېن يی څخره د پبررې و وېير ي نويړه تره     

 يد ونوي   ېد د ددېو لو ودوکد سړو نه دو وېته وويل:

 ميرح حه!د ېد ته دومره په پرل وط  مري  سرړو يد نودېتره    

نوېڅخره تاقير  وکړي.کره ست م سريو      د  ې يه دېکوم ېد يم نه 

ول يرڅو  ې للی و و م وه د  ط ك ته نه و و ې پر يښری.د ځکه  

ېررررد دمملرررروم پرررررو  وس ييڅررررو  نرررره نررررري. پرررره يرځرررر و کررررد  

مملوم لريرره  ووررد وسرره يوېو  کيږي.حقرروك يررد نرره پښرروالن ي 

کيږي.په سرکه وېته کتل کيږي.په ح  کرد يرد پي نر  کيرږي. پره      

ېد حسرررر س کررررړو دو. وتررررره ددېده   ت ځکرررره ورررر وېکوم ېررررد ت د   

پبريد ته دددېدپره مع نر پوييږي. موهنره  ط وره ويو.تره پروه شره        

يم نوې وتاق .د پبرې يد  ميرېن يی ته وکرړه  ونره  ط وره څخره     

 ټو  ې ووتل.  

 ميرېن يی نه  نجلۍ څخره پوښرتنه وکړه.ېرد و ېپطر کيږه مره.يه      

ته پره  دېسره مرسته کوم.ست سره ېد يرڅه شوي دو يغه م ته گو

 گوته وو يه. يه وه پوښتنه دېڅخه کوم ته ځو وونه ې کوه.

مملررومد  نجلررۍ يررې دسرررپه ښرروېونو ميرېن يی ترره دښرره ځررو ه   

 وېکړ.

 نومړو پوښتنه يد ځند وکړه.ېد ست نوم څه شي دو 

مملومد  نجلۍ پره د سري حر   کرد پررل نروم وېوښرودو ېرد پره          

ره سررترگوکد يررد ډنرر ې  وښررکد والړې وې  وپرره کښررته  و يسرر   

 وېته وويل ېد فوييه.
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_  ست يمک ېو تره يه ډيرضرروېن نرم.ځکره يه وي پره ډيرره  سر ند       

سرررره يغررره مجررررم تررره الېه پيررر  کوالو شې.ښررره تررره لرررو ړو ېرررد       

يغوومجرمينوکرروم ېررد نرره ت سررره د ظلررې کررړي دي يه يغرروئ پرره   

 سخته سز وېسوم.

_ يولو ړم يد.يه لو ړم ېد يغه  ون و په ځمکره ښري کړي. وپره    

ويلوسررره يررد دومررره پرره يوې ودومررره پرره  ېمرر د و ړ  ېررد کرره   دې 

 دډورې يړه دې و و يې وه و ن ي  ړني و و.

وله پوښتنه يد ځنری وکرړه ېرد د و وعره څره وپر   وڅن ره پيښره         

 شوه 

 فوييد وېته وويل: 

تقريب مپرر  کې دېې وجررد ورره وې.کلرره ېررد يه نرره ښرروون ۍ څخرره         

 دکوېپر نوې ېو نه وم.

 _ دوي څونفره وو  

_ دېې نفره و.دوونفرو يروېوې تره پروني پررمي  لوسرتي وې ېرد        

يو يي ستر د يرد معلومير ي. ود دېېيې نفرېرد وو يغره وي پره      

يودسم   ېد مو  يد وېو ن ي ويلی  ومي يرد کرد پرش کرړو وو.     

 م يد نه مخه څخه دسم   نيرو کړ. وومي پيژن و.

 نه  ميرېن يی ېد کله دفوييد څخه د پبرره و وېير ه.ډير پوشرا   

شرو. حرربريد دفروييد پبروترره نشررو و کوالو.دسرتي يررد پوښررتنه    

 ځني وکړه. څو  وېد ت يغه وپيژن و دکوم ځ و دو  

_کوېيد يموهپه کلی کد دو.شيرې د نوميږو  يموهدکلی دپ د 

 يوو دو.
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 _يغه نوېدوه نفره دي و پيژن   

 _ي يغوئ مي ونه پيژن  .

 _ته شيرې د پيژن ند 

 نې._څه وو يې.پويه يد پيژ

 _نه شيرې د سره پووه موکومه م ع نه دېنوده 

 _ي ييه م ع مونه وېسره دېنوده.

 _څو  دېو ن ي پبرشو .ېد نه ت سره د سي شوي وو 

يه يلترره وهوښرره پرترره وم.کلرره ېررد پرره يررو  ې للمرره.نومي ډيرررې   -

 ړ وي  ونررر ېې وکړي.ېرررد يررروالېوو مررري ه   وېيررر نی وو يغررره 

ېه څخرره وير پالې  و وېوېمرري  ترپرلره کروېه پرره شر ه ې وسررتې.نه کرو    

 دنته ېولتود ته ې وستلد وم.

ترره نرروېه ويغمرره  وسرره.يه ورره يررې ددوي پررو  شې.د سرري سررز وه        -

وېکړم ېد په عمر يد نه وو ني نی.ته وه يد نه ح نه پبره شرد.ټو   

وررره وېڅخررره عبررررن و پلي.ييڅرررو  وررره وي د سررري نررره ې سرررره نررره  

 کوي.نکه دوي ېد نه ت سره وکړ .

_ ميرح حه!که دي سز وېکونه.نو ون ي يد په ځمکه ښي کرړه   

 ېد ټونه دني يد وويني. ونوېددوئ په الېه ېو د نشي.

_ورر  يم گر ند!د وعرر ه دېسررره کرروم.ېد سررت ديرې  وښررکد      

سرت دير فرير د ورر   وره ځنرري  پلې.تريغوپرويد پرره و الکره پريررږدم      

يرد  ترڅوست   و ست دکوېنۍ يړه نره وي  و نر ي يري شوي.دلسري     

ېيري پريږدم.  ووله پبره ت پووه دشيرې د پره  ړه ې تره څره نره وي     

 ويلي  
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_ يو يي پرالې و وېوېمري پره پبردي.يغروئ م تره ويرل ېرد گروېه         

ييچ ته ديغه نوم و نه پلد.يه پويد ديغه دنوم ښودنوڅخه منعه 

 کړې يې.پو م يو يي ت ته وويل.

د _شررر و س.ېد ورررل ې تررره دي ويلررري نررره دي.ت تررره پووررره شررريرې      

  ونوېملګرو يد څه نه وي دېته ويلي 

_ ې ته وويل.ېد که په دې  ړه دي ې ته څه ويلري وو ير دي څرو     

ې و ن ي پبرکړي و ت  وسرت ټونه کروېنۍ وره مرړه کړو.يغره څره وره        

دېسره وکړوېرد تر وسره نره ې سرره نره وو شروي.پوم يلته وېتره        

 وويل:

دېو نر ي  يم  وس مي مړه کړئ.يه نوې  ون نه لو ړم.نو وه څو   

پبريږي يې نه. پودوئ ظ نم نويمر پبره ونره منلره پره مر يد پنر         

  وې څخه والړ  په پرله مخه.

  ميرېن يي دفوييد پرسرالس ې کک کړ  ووېته و د ويل: 

ته ديغوئ په پبروپسي سرمه گرځوه.ييڅو  وه ت  وست  کوېنۍ 

ترره يرروه يېه ترر و د ونرره ېسرروي.ېد يه يې ييڅررو   پرره و نمرنشرري  

تالو . يه  وس دېڅخه ځې.ددې پبروپه ويلوسرره نره  ط وره    دېته ک

 ځني  ې ووتی.

دشرريرې د پرره ن رره کررد شو.پوښررتنه پوښررتنه ترڅوشرريرې د يررد پرره   

پرررل کرروېکد پيرر  کړ والس تړنرری يررد وومنرر  ني ترره ې وسررتی.       

شيرې د ېد يرڅه ي ېئ  وعجز وېته وکړېرد م څره کرړي دي پره     

  څه گن ه مويه دنته ې وستلی يې څه شوي دي

  ميرح حه فضل مام  وېته وويل:
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يه ددې ټرررو  ښررر ې ميرېن يی يې.تررره پررروييږو ېرررد دېنررر يی کررروم   

 ک ېونه نه ل ړې وې 

 شيرې د وېته وويل:  

پوييږم ېد ېن يی ک ېونه دي نه ل ړې دي.نووي په م څره کروي.يه   

پويوتجرر ې يررې  وپرررل تجرر ېن کوم.نرره م څرره لررو ړي ېررد دنترره       

 ک ېوسره څه. موې وستلی يې.يم يد نه ېن يی

_ ښه ته يوتج ېيد  وته نره ېنر  ی ک ېوسرره يريه ټر ونره نري.ډيرر       

يوښرري ې يد.ترره پرروييږي م ورره سررت په ېوررې څررومره يوښرري ېي نوته   

دپرررل ېرررم سررز وېکړي وي. پرره نررومړو سرررکد ځرر د يرروې  وولررد     

پو تررررره کوي.د نررررره منرررررد ېرررررد مررررر دي يوعررررر دو ېررررررم کرررررړي     

و څررره لرررش وي.پويم من ونوتررره څرررو  ې للررری دي ويررر يد عررر د 

ېرمونه يد وبو  کړي دي. وس وه دېته وو يې.ته يوډيرلرش مجررم   

يد. وت ډيرد سي ک ېونه کړي دي ېرد د کونونره دي.مر دې تره مره      

مجبوېوه ېد نه يوېيي تی څخه کر ېو پلې. پرلره پررل ېررم وبرو       

 کړه.

_ دڅه شي ېرم وبو  کړم.څه ېرم مي کړو دو.يه په ييه ېرم نه يرې  

کو .کيرر  و شرري ېررد د ورره سررت يوه سررهوه    پبررر.يه وگرروېه  وېرررم 

 وي.ېرم وه ول ې کړو وي  سز يد م ته ې کوو.

_ گوېه م مخکد يې دېته وويل ېد م دې ته مه مجبوېه وه ېد يه 

نه يوېيي تي څخره ک ېو پلې وېوسرته وره پرلره ې تره وو يي ېرد       

 د ېرم م  کړي دو 
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 _ نويه څن ه وو يرې ېرد ېررم مري نره وي کرړي  ووو يرې ېرد يرويه         

مجرم يې  ويرېرم ېد شوو دو يغه م کړو .يه څن ه دورل ېر ېرم   

په ځر د وبرو  کړم.ېرد مجررم نره يرې وي څن ره وو يې ېرد يه مجررم          

يې.ييڅکلرره ورره د ېرررم پرځرر د وبررو  نکررړم. ترره ېررد يرڅرره ې سررره        

کوي وکړه.يم پوالسررررونه دېترررره تړنرررري دي يرررريه نشررررې دېسررررره    

 کوالو. وته مي وني دول په ېرم نيسي.

د سي ده.وي پويه په پرل ک ېترت ډيرپوييږم.ېد ځ د  _ ښه نوېد

مجرم نه گای .پرله وه ې ته وو يي.ېرم وکړي  وځ د ن گم نره کرړي   

ېررد ځرره څررو  ې و نرر ي پبريږي.ټررو  ښرر ېوه دېو نرر ي پبرشرري.که  

ت د سي گم د نه ک وي ېد حکوم  دي وي دونر  دي وي.څرو    

 وه يم څخه پوښتنه کوي.څو  شته دپوښتني کونو.

 ته پوېرم ې وښئ ېد دې په ېرم موې وستلی يې._ م 

_ته تر وسه په پرل ېرم نه يد پبر پيريه و و وېو نر ي پبرکرړم.   

ت پر يوې معصومد  نجلرۍ ېرد فوييره نومير ه  وست سرو دکلری       

دعب  نغف ې لريه نروېده. ت  وسرت دوومل روپريغه لريبرد يغره     

څرره کررړي وو ېررد نرره پررره  سررالم کررد شررته نه پرره کفرکد.ويخررري         

 نس ني  نه ېوک ټه وتلی ک ې ووېد ت سوکړي و.د 

کلرره ېررد يررد د ميرېنرر يی څخرره دفرروييد نرروم و وېيرر و نوپرروه        

شرروېد ې ييررد  فش شرروي دو.ېنرر  يررد ترري سوېشرروپو!ديغه    

سرويره يد ځ د ن گم د و ېوو ېد يه نه پوييږم ېد نه يغرد سرره   

 څه شوي دو.يغه څو  ده.ې څه وېسره کړي دي.
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ل سرررررته نرررره دو ې للی.دفرررروييد نرررره _ ښرررره نوالتر وسرررره دي عقرررر

 پيژن نوڅخه  نک ېکوي   

 _ فوييرره څررو  ده.يه ويخرري دفرروييد پرره ن مرره څررو  پيررژنې النرره.      

_يه ورررره يررررد دېپرررره ي دکړم.نرررره نرررر  څرررره دېي وېځرررري مخکررررد ترررره  

 وسررت نوېدوه نفررره مل ري پريرروه مملررومد ود وسررد  وويچرر ېه  

  نجلررۍ ېررد فوييرره نوميرر ه. يغرره دښرروون ۍ څخرره کوېترره ېو نرره  

وه.ت سرروپه الېه کررد يغرره پرره يوېموټرترره پوېترره کررړه  و پتطرر        

موکړه.وېوسررته مووي يغرره څرره وېسررره وکررړ  کرروم ېررد ست سررود     

 وحشي نف  پو يش وو.

 يرررر ديغد مملررررومد  ينرررر ه مررررو پرررره نمرکررررد نرررره و  يرررر ديغد      

معصومي   ومملومير  موپره نمرکرد نره ونيروني   ي  نسر ني        

  وشر ف  موپه نمرکد نه ونيوني.

نعن  دي دېو ن ي وي په د سري کر ېکونوکوم ېرد ت سروکړي     تو!

 وو.

نوېنوپروه شرره ځ د ن گم نرره مرره  ېرروه  ومرره يم عصرر ه ې پر ورروه.  

پرل ېرم وبو  کرړه  ويرې پررل دوه نروېمل ري کروم ېرد دېسرره و        

 يغوئ يې ې وښيه.

_ته ېد يرڅه ې و ن ي وکړي پو يه وي يې و يې ېد د ک ېم نره دو  

ند څخره  ور ېو وېې.تره پروه شره  وکر ېدي      کړو. ونه وه يم نره پرو  

 يرڅه ې و ن ي کوالي شي.

_ښرره نوپرره سررمه پونرره و يد. پيررردو مجبرروېه کررړم ېررد نرره يوېه      

کرر ېو پلې. يررې ورره  ور ېوکررړو يررې ورره سررز ويلمد. پرلوڅلررروېو        
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عسکروته يد وومن ه وېکړه ېد نمر ېن پر ند تره يرد ورويئ ېرد       

ې دېڅخره ونره   دېڅه يوه ث نيره وير ه نشري  وپروې    وڅيښر   ير      

 کړي تريغوپوېي څو ور ېيد نه وي دېته کړي.

 وت سي وه وېته دوه دوه نفره په فيره والړي س .دله موک ېدو ول 

 وه ييه ک ېنه کوي نه يره ک ېه پال  ي س .

عسکرويې دلسی وېسره وکړ .په نمر ېن پ نره کرد يرد و ېروو.      

ه په السونو  وپښو کد يد ځن رونه وېتره و ېو .يوعسرکردننه پر   

نم ېن پ نه کد نه ده سره  و  و ول دنم ېن پر ند پره دېو يه کرد    

 وېته والړوالړو.

پوېه   ته څلويش  س عته تيرشو  ېد شيرې د پرلره حوحرله نره     

السرره نرره وه وېکررړو  وپرررل مق ومرر  يررد وکړ.پووېوسررته تر ترره    

څلويشرر  سرر عته يررد يررره شرريبه ديلملوتررو د نرره السرره وېکرروو.     

ودو  ونرره يررد دده وي  يوپبروترره  عسررکرويې نرره پرروه ترره پريښرر  

لوهنيوي.د ورره وېترره ويررل ېررد موهترره وغيرنرره  ور ېکونوڅخرره وررل  

 ييه و يه. ور ېوکړه موهوه يې نه دې مشکله پال  شوته وه يې.

شرريرې د فکررر وکړېررد دوئ ېښررتي و يي يه ورره ترڅود سررز يلمه. 

نرروېيد يلمررل دتو نرره ووتررل  ونرره ځرر د سررره د ويررل ېررد پريررږدي    

  څرومي  ور ېنره وي وېتره کړو.نرويد عسرکروته       پومي تريغونه

 وويل:

 نوېمي پريږدئ يه پرل  ور ې دېته وکړم.م پرل ېرم وبو  کړ.

 عسکرو وېته وويل:
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ست يغه نوېدوه مل ري څو  دي .يغوئ يې ې تره وښريه.نووه دو   

 پريږدو.

پوشرريرې د ديغرروئ نرره ښررودنوڅه ډډه کونرره.ېد ت سرري يرڅرره نرره    

ېکد نره م پرتره نوېييڅرو  يرې نره      م سره وکړئ.يغروئ پره دې کر    

و .د دېو   دي ېرررد يم سرررره نررروېدوه مل رررري وو.يه يرررو يو وم    

  وم يو يو د ک ېکړو وو.

 عسکرووېته وويل:

موهپه يرڅه پبر يو.ته ېرد پررل ځر د تره سرز وېکوي  ويغروئ تره        

نجر ن وېکرروي د پووي نره ځرر د سرره ن  نصرر فی کروي.ېد ترره سررز      

ي.تررره وگررروېه ېرررد نررر    ووينررری يغررروئ کرررر ې و پوشرررا نه وگرځ  

ست دېېيمه وېځ ده ېد ته دنته يد.يغروئ پرودي پوښرتنه تره النره      

ې للل.يغوس پود سي مل رتي  دېسره وکړه  ود ددوس مل ري 

وه ېررررد نرررره ت سررررره يررررد کوي.ترررره اليغرررروئ ترررره نجرررر ن وېکرررروي   

 والمل رتي  وېسره س تی.ته وگروېه سرت يغه نروېمل ري . تره يرد      

ييه پرو دي نه نري.موهوه يرې  څومره پرو نري  ويويغوئ دي ېد 

ست  ور ې ميرح حه ته وېسوو  ود وه وېته وو يوېد يغه پرل 

 ېرم پرځ د وبو   ودپرلومل رودښودنوڅخه يد ډډه کړي.

شررريرې د تررره ېرررد يرررد د پبررررې وکړي.نونررره نږځن وېوسرررته يرررد     

د فکروکړېد ېښتي يم سره مي مل روييه مل رتي ونه کرړه. کره   

ه يد ې و ن ي کړي و و. ه نويه وير وني  نوېڅه نه ويوه پوښتنه پوو

يغوئ و لوېم  وني وېسرره مل رتير  وکرړم.يه و ير يغوئ يرې پره       
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الس وېکړم کره نوېنره وي يرو يي پووره نره يرې دوئ وره  يرې ې سررره         

 وي.دستي يد عسکروته  وويل:

 م ته  ميرح حه ې ونئ.يه  ور ې وېته کوم.

 عسکرو وېته وويل:

 وکررره يغررره نررروېملګري دي يرررې  يرررو يي پررررل  ورررر ې وېتررره کررروو  

 وېښيئ 

 _يغه يې وېښيې.ت سي فق   ميرح حه م ته ې ونئ.

عسکرويې  ميرح حه ته پبر وېکړېرد شريرت ته  ور ېکوي.يغره    

 يې ود نه ځن ده وېته ې لی وېته و د ويل:

ېد عقل دي  وس سرته ې لی.م دېته ويلي وېرد ځر د تره سرز مه     

مود کر ې وکړ ويغره دوه   وېکوه. ښه  وس نوې ته وو يه ېد څن ره  

 مل ري دي څو  دي 

_ موهدېي نفره مل ري يو.يوپويه پرله يې دويې دوکيل حر حه  

يوو مرې د  دېېيې نفرمام يو.مونږپه دېيوسره د ک ې وکړ.کلره  

ېد مود  ک ې وکړنوم ته مرې د يغه وپ  يې د وويرل ېرد ې ځري    

د  نجلررررۍ مرررررړه کرررررړو. پومررررر ددې کررررر ېمخنيوي وکړ پويغررررره  

تل ېد مړه يد کړي  ود وه يد م ته ويل ېرد تره پره دي    وي وي لوښ

نرره پوييږي د وي مونږترره دېدسررر ېرروړيږي . مرر مخکد يررې نرره دوو 

نوېو  نجونوسره ېد يروه پ ڼره  وولره نر يو نومي ه نره يغروئ سرره        

مود سرري وکررړي  و ونرر و موپريښررودې  ويرر يغوئ دېدسرررې ته   

 ېوړې شوې  ونژدي ووېرد سرز ې ته ې کرړ  شي پودېشرون پره     

 وېکونوسره و لوې  شوو.
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پوم يد يلته  په پبروو وې ونره کړ وفوييره مو ونر و پريښروده.      

 يه څه پبروم ېد د نجلۍ وه ت سي پبروي.  

 _ ي ته په نوېوېرمونوکد يې وېسره مل رو وې 

_ي م تر وسه په ول ېرم کرد ورپره نره ده  پيسرتی.پويغه وره م تره       

پررررروييږم ېرررررد ډيرويرررررل  وم وررررره وېسرررررره مل رتي نررررره کونه.نررررره 

دې  ي ېوويلې.پو حلی مجرم مرېر د دو يغره پره ډيروېرمروکد     

 الس نري.

 ميرېنرر يي ېررد دشرريرې د څخرره د پبررره و وېي نرره.حير د پ ترره       

 شو و دستی يد په مرې د  ومام يو پسي پرل عسکر ونيږ .

 دو ړه يد الس تړني د ميرح حه  وشيرې د مي ته ودېو .

شررررو .ځکه پرررره دي  دو ړوېررررد شرررريرې د ونيرررر و ډيررررر و ېپط    

وپوييرر   ېررد ددوئ ې ي فش شرروو دو.پومرېرر د نرره ځرر د سررره      

وپن   ېد ځه د ک ې پوم ته  س نه دو. پالېمي شرته يغره مري نره     

يرمشکل څخه پالحوي. ډيري پيسد وه وېکړم. پوڅن ه ېد يد 

فکرکړو وويغسي وېسره ونشو .نه يد دپالېمرسرتد کروم ځر و    

 وېته ونيوو  ونه وېته ډيرو پيسو.

ېيوسره دوسيه ېد دوئ  عتر   و ن ي کړي ونه  ېنر يی څخره   دد

 څ ېنو نۍ ته و ستو  شوې.
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 يوونسې څررکی

يرروه وېځ  دسرره ې  ترره وجررد وې ېررد ښرروونکی  حرر  دکوېڅخرره     

دښوون ۍ پر نروې ېو د  وو.  پره الېه کرد دوو نجونروېد يروه يرد       

څخه يد  دپيرر ن  تقريب من  کلنه  ووله يد نهه کلنه و ه  ېد نه ده 

 لوښتلولوښتنه وکړه  ووېته و د ويل:

ک ک موهلريبرر د يو.نرره موهسررره يوڅرره مرسررته وکررړه مرروهد دوي     

 وېځي کيږي په وېه ډوډو څکه  نه ده کړي.
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ښروونکی  حرر  ېررد نرره دوئ څرره د و وېير   دسررتی يررد نرره ېيبرره   

وېته شل  فغ نۍ ې و يستد يوې تره يرد يرې نر   فغر نۍ وېکرړي       

 دپيسو نه وېکونووېوسته يد وېته وويل:  وولد ته يې.

گرروېئ نرر  پومود کرر ېوکړپوېد ويرر يد ونرره کررړئ.يه دېو نرر ي       

پرروييږم ېررد ت سررويرې ته د سرري دېو   و ي سرر   وپرره دېو لررو    

 پيسد ځني  پلئ.

ځئ نوېموپه مخه ښه.ت سري پويوښري ېې  نجروني ي سر  د کر ې      

 وي مه کوئ.

پره پرلرره   نجونروېد نره ښروونکی  حر  څخرره پيسرد و پيسرتي        

 مخه ځند والړند نه يد ديوځو ه وېکړي نه يد دي .

ښوونکی  ح  نه ځ نه سره  فسوس وکړ ېرد د پروددې  نجونرو     

گن ه ن ه   ونه دوئ پره دې پروييږي.  حرالمد يد دکروېنۍ گنر ه ده      

ېررد کرروېنۍ  نجرروني پرره پيررر ن ټونونوپسرري نيررږي. دوئ پررووی  

ترره پيررر ن  عقالنرري   وکوېنيرر ني دي يوڅررو  نرره يوڅررو  ورره وې  

وېکړي پوکلرره ېررد ويرر پيغلي شرري پيررر ن ټونررو  يررد  عرر دن        

گرځي. ويوحرر ي  شررري  دو ېررد عرر دن نرره پريښررود  کيرررږي.       

يوڅرو  وره  پي  شري ېرد دوئ تره يغره وپر  يرې پيرر ن وېکرړي           

پويووي د سي څو  يې پي  کيږي ېرد دپررل نفر  دپو يشر تو     

دپرروېه کونونررر ېه دوئ ترره دومررره پيسررد ومنرري ېررد دوئ ديغررو     

يسوپه مق ول کد ې ته ځو ه نشي وېکوالو.دپررل  ينر ه  ونر     پ

پرو دپيسرروپه مق وررل کررد نرره نري.ځکرره ېررد نرره دوئ څخرره شرررم        
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 وحي په کوېنيو نی تللي وي.دوئ پوپه پيسرو موپته وي  ونره   

 يرشي څه وېته پيسد  ېيښ  نري.

په دله ېوېن کد وې  وترڅو ښوون ۍته ې وېسي و. وپه کوم 

س وېکوي نرررود  پبرررره وررره يرررد وېتررره  حرررن  کرررد وررره يرررد ېرررد دې 

يرر دو  ېد کرره گ ونرر ي د مررو وي يرر موپرلو د وي ي موشررن پته   

وي که نوي د وي که کوې ن د وي نه سو   کونرو پير ن ټونونرو   

يد ې گرځوئ.که دوئ نره ې گرځير   نوت سري وره د وېتره و ي سر        

ېد که نوېنه وي په کوېني نو پويد مه ټونوئ.نوي د کد يرد ټرو    

پير.کره يرد دېسرره ومنلره پوښره ترښره کره يرد نره منلره            کړي وي يې

ست سوپووه ل ړې نه وي و نر ي ونر ي. ويرل يرد پرمونږعمرل يرد       

 پردوئ.

يده کوونکررويې  منرره وېسررره وکررړه ېررد مونږورره حتم مد کرر ېکوو.    

مونږ ډيرد سي يلک د  و نجروني نير ني دي ېرد پره ور ي ېونوکد      

نري يميشرره پيررر ن ټونرروي. وررل يرريه ک ېنرره کرروي  ونرره وررل کرر ې      

 پير ن ټونوي.

ېښتي يې ېد د دټونند و ن مي ده  ود ديرې  يم نی  ووېر  نی  

وظيفه ده ېد ددي ک ېمخنيوو وکړي.ييڅو  دي يوفقر پير ن 

ټونونوته پري نږدي .و ي مخکد نه مخکد يغه کس د ېد ددون  

 وشررتمنۍ پ ونرر  د  دي يغرروئ دي  نرره وررد وينررو و لريبرر نو سررره  

ي پوښررتنه وکړي نرره دوئ سررره ېررد يررد    مرسررته وکړي.پررردوي د 

يرېوې يمک ېو په وس وي وېسره وي کړي تر څودوي نه پير ن 

ټونونوڅخه ې وگرځي.يې وه مو ټوننه نره ور ن مۍ څخره ې وگرځري     
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يې وه دشتمنوپلکوم   حال  شي يې وه وېته د پيررن نرر ېه دلره    

م   کوم ېد يد په لريب نو ود وينو  مات ې نوويشلی دي وېته 

 وي.دله وه په  پيرن کد دوي ته سرم يه وي.توښه 

فرم يلی دي: ېد که يرشتم   ملسو هيلع هللا ىلصد سالم سترپيغمبرحضرن مام 

دونتم  پر ود وينوېحې  وترحې وکړي ي نه پرل فره شوي  مر    

يعنرري يکرر ن څخرره پرلرره حصرره پرلريب نوتقسرريې کړي پرره ټونرره       

دنيرر کد ورره يررو لريرره وهو  ومسررکي  نرره شرري پ ترره.يوول حرر ي     

دي ېررد و يرري ترره دځمکرری پرررمي کرروم پلرري ېررد دي    شررري  يررې 

نوېينره وکرړه  ويغره ېرد پرره  سرم نونوکد دي يغره وره پرت نوېينرره        

 کوي.

 

 

 

 

 دوونسې څررکی

ښوونکی  ح  ته ېد کلره دپر ڼد نيري وېسري و ډير وېو نر ي      

پوشا نه ودسرتي يرد نره پ ک ره ې و يسرتی  وپره ويلرويد شرروع         

 وکړه ېد پ ڼد په  نيي کد وېته نيکلی و.

 دو ې وعزن وړماترم ښوونکی ح حه! 

پرل دميند  وماب  څخه ډ  سالمونه ست سرريڅلي حضروېته    

څخره يميشره لرو ړم .    هلالج لجوړ ن و کوم.سالمتی دي نه اليز   پ  و
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وېوسته نه سرالمه څره.يه پروييږم ېرد نره م سرره ډيرره يي تره مينره          

نري دومررره مينرره پوې سررره نررري ېررد يه پررويد يرريه تصرروېنه شررې  

ينی کررر  تررره وي ېرررد يم  ونررر دي نررره ت ېيکوڅخررره کوالو.يرررو ي

و لوېي  وم ته دي دېڼ گ نو وپوشا نيو څخه ډ   ون ست په 

ورک  سره ې په ورپه کړ.يه سرت څخه ډيرره مننره کوم ست ښره وره يه      

ييڅکله په ييه ېوې سره  د نکړم. د سرت ورک  دو ېرد يه نر  دې    

 ديږو ځ و ته ېسي ند يې.که ېښتي  دېتره وو يرې دومرره ډيرمري ير     

ېررد سرررت ي دي   مرري د نيونتررروه ترحرر ه وېسوي.پود ښررره مررري    

ويرر کړي دي ېررد کلرره ې تلررې سررت عک  مرري نرره ځرر د سررره ې وړو       

وو يغه په يړه پوېي تين  ونيسې وېتره و  ړم و  ړم ترڅرونږمي   

يړه پرررره کر ېشرررري.نه پرررروييږم ېررررد د څرررره ت ثيردو.ترررره و وېپرررره      

ير ده مري    وي يد په م وکړه ېد که وېځ وي که شرره وو نره  هلالج لجپ  و

نه ويو  په ي دي د مي يد..د وه دېو   دېته معلوم شي ېد ترپرل 

 پالې وموېمي ته ډيري ديږي.

پيرکه  ون وحتم موه سرره ووينو.سرت و ېم ته دنتره معلروم شروي      

دو ت  ېد نه م سره څومره ښره کرړي دي يغره يريه دييرير ونو و      

د حتی ييڅو  يد دول ې نر ېه کوالو نشري.يه پره دې پروېه يقينر    

يې ېد ته وه مي يميشه يم  سي پوشرا نه وس تد.ست سرره مري    

وعرر ه کررړي وه ېرررد يه ورره نرره   ړم  ونررره ورره پف رر د کوم.پررروډيره       

مجبوېه شې ځکه يوپونه وطنه نيري يې ورل نره مروې وپالېه ېاليرې     

 ودنته وېځي شرد تيروم.م پرته نه دوي څخه يوځ و يې يوه شره 

 ديږي  پررود ېد وي ترره نرره ده تيررري کړي.يغرروئ دو ړه مرري ډيررر يرر  
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وېسره يد نوويغمه شې  وځ د ته تسلي وېکړم ېد ته وه يد کله يې 

دوي پف ررر د  وپريشررر ني تررره نررره پريږدي.پيردځررر د پررره  ړه مررري    

ډيردېتره وويرل دلره کف ير  کرروي  وس وره ددي ځر ي پره  ړه دېترره        

يوڅه معلوم ن دېکړم. ستر ني نه شررږو ي تونوڅخه ېروړه ده.پره    

فيصر ه پلري يرد    ۳۳نه کبله شرږم ييو ددو. دني کد دپر پو ني

سو دد ېه دي. ددې ځ ي تقريبر م نره دووسرووڅخه يير تي  ورد دي      

ېد ع م  ويي ته ېد ک ېيږو يغره  نګلسري ده.پيسرد يرد ډ نرردي      

پو سررتر ني يی ډ نررر.  سررتر ني  يود سرري ښ يسررته  ونرره يرنعمترره   

ره ډکه ده.دنته دييه شي کمی نشته .يرڅه يد دتعليې په ورکر  سر  

تردې ځ يه ېسوني دي.ټو  وگړي يد دپرل وط  په ېوړونوپسي 

پ يڅد ې ټروني کرړي دي.يريروېد وينری نرومړو دوطر  لرې کروي         

وي دځ د.کرررره لررررش وي کرررره کرررروېنی دپرررررل وطرررر  پرررره لررررې کررررد   

دي.تکنررر نوېی پررررويد  وت تررره ېسرررري ني ده.د سررري شرررري د يررررد    

ېوړکړي دي ېرد عقرل ک ېنره وېتره کوي. وډيرد سري شري د شرته        

ويخي نرره پرره پرروييږم. ډيرښ يسررته ييررو ددو  وډيرورری   ېررد يه پررو

 نته ښ يسررررررررررررررته سررررررررررررررړکونه  پ ېکونرررررررررررررره  يوټلونرررررررررررررره   

 ېسرررتوې نتونه دنووومي  نونه  ېولتونونررره  يرررو يد ډگرونررره   

د ن رنيررررش سررررهونتونه کوېونه من ېونه ولن منزنونه ديررررر ډو    

ميلو نر ېه ځ ن ړي ځ يونره نري. وحتری د وره دېو   دېتره معلروم      

ځ ي کرد لرونره ال دومرره ښ يسرته دي ېرد ووره نره         شي ېد په دي

 و يي ېد د دو لر وي.
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دکوېني نونررر ېه ځ نته دښرر ونر ېه ځ نترره دن ېينونر ېه ځ نترره   

ځ نته ديرشي سهون  په ک فی  ن  يه سرره موېروددو.ددي ځر و    

ټو  وگړي تعليې ي فته دي يودورل پره ک ېک ېنره نرري فقر   وفقر        

کررد دي ېررد څن رره يونرروو     پرررل تعلرريې کرروي  يريوپرره دي ن رره    

 پتر ع وکړي  وڅن ه دنوول ي نړيو نه ې يزه وگ ري  وپره نړيرو      

کت ه کد ځ د ې ېسترکړي. ديريوه سرره دلره ېروېن  وفکرر وي     

ېد څن ه يونوو ک ېوکړي.که ځو ن د دو که سر  هيررو دو  کره   

کوېنيررررررررر د دي کررررررررره نويررررررررر د دي  ټونرررررررررو توېررررررررره دپررررررررررل 

 ييو ددالېوړي ونر ېه کړي کوي.

پيشرف  يرد  وت تره ېسري نی دو عقرل ک ېنره وېتره کروي. يه ېرد         

کله ددې ځ و پلکو وپشرفته وس يلوته وگوېم پرپرل ييرو د  و  

پلکو  ړ ې شي . ځکه  وس اليې مونږد پرل وط  دپشرف  په لې 

کررد نرره يررو. تريرروې پيررړو الډيروپرر  تيرشررو ېررد پرره ييررو دکد        

سرره ېن يرږو پره     موېن ونه  وو وختي دي.په يوه ن مه په ول ن مه

يررروه ن مررره پررره ورررل ن مررره مررروپردي سرررره ېن ررروي.  پيرترڅوورررره         

دپردونر ېه ېن يږو  وپردي وه موسيل کوي په م وي  کد پرلره  

 وييو د وپرل پن ه يېه کل  ت ېيي تب ه کوو نه پرل تر ېيي سرره   

ېفررر کوو.يموه څن ررره تررر ېيي دي نوېوېو نررر ي ويررر ړي. کررره پررره      

يرروه پيررړو کررد ورره  وس گررل   ېن ونوموييررو د ېوړيرر  و نوپرره د  

 وگلز ې و و.دنته که څو  يونه وله سره ټکر شي نوپه ډيرره مينره   

  وماب  سره ځني معبوېن لو ړي پو فسوس....
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ډيرښ يسررته  وپرمختللرری ييررو د دي  وډيررره  سرر نه  ورره يررد ده      

مونږټونو په شرږمي شتوکد يده کړه کمروټر و ن رني  کوم ېرد  

لوڅه گ رره  پيسررتل کيرررږي     وس پرره يرځرر و کرري نررره دلووسرر ي    

مررونږيې دومررره يده کررړي دي ېررد پرررل مشررکل پرره يرځرر ي  ويررر    

 وپ  کد وېو ن ي حل کوالو شو.

 ن رنيرر  يود سرري پرره يړه پرروېي  ودنچسررره تخنيکرری وسرريله ده    

ېد ديغه په  ېيعه ټو  پرمختللي تکن نوېی په ډيره  س ند سرره  

سررمب نيږو. ددې سرررويره پرره يوځرر و کررد ېررد کومرره پبررره ي کومرره  

نرررررروو موضرررررروع وي يرڅررررررو  کرررررروالو شرررررري ځرررررر د وېځنرررررری   

پبرکړي.يرېرر ېد يرروه کيسرره  ي شررعر يرر کوم ولرره مهمرره موضرروع     

وي  پتر ع  کړي وي نومړي يد  نترنيرش تره  سرتوو  ونروېيې     ي ن

ددې الېې وېو نرر ي پبريږي.ټررو  ک ېونرره  وس پرره  ن رڼيرر  سررره    

سرررته ېسرريږي.که دفترررو دي کرره ورر نکی دي کرره تخنيکرري دي کرره   

معلوم تي دي ټو  د  ن رنيش څخه ک ې پلد. ديري  ورد نرر ېه پره    

ڼرررره ځ ي يېيررر وو سرررر ي ونه   د ن رنيررررش پرررررمي ېرررروړه شرررروي پ  

ي مووعيرر  ( ېوړشررروي دي. وحترر  وس پرررو پرره پښرررتوکد الپررره    

يېيررررر وو سررررر ي ونه ځ ي   مووعيررررر ( ېوړشررررروي دي يه يرررررې    

د فغ نسررت نه دح التوڅخرره ددلررو سرر ي ونو نرره الېې ځرر د پبررروم.  

 يره کيسه ېد يلته پيښه شوي وي.

 وس ورره يه ت نرره يرروې کيسررد پبرکړم.کيسرره د سرري وه ېررد م پرره      

ډيررره ځنرري مترر ثره شرروم.ډيره پرره يړه پرروېي  نترڼيررش کررد ونيرر    و

  وډيره نه  ېم نه څخه ډکه کيسه ده.
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يررروه وېځ ديکشرررنبد وېځ وه پوينترررود مرررو ېپصررر  وو.ټرررو  يده 

کرروونکي پرر ېکونو  وميلوترره تللرري و .پويم وي پرره يغرره وېځ يړه  

يرريه ځرر و ترره نرره کيرر و پرره پرررل  طرر ك کررد پ ترره وم.کمريرروټرمي    

 ېکوي. ېد يوعنو د مري ونير و   ې الد کړ وپه  نترڼيش کد مي ک

وېته نيکلی يد و.دشهي ې ورتر نوې پره ويرنړنري د سرت د. د ېرد      

مررري کرررد ونيررر و حير نررره پ تررره شررروم ېرررد د وي څن ررره پبرررره ده .     

ورت نويرر د پررو ن ريز د دي  و ن ريررز د پررو کرر فر د دي ويرر وني   

 ن ريز نوته شهي  د وويل شي.شهي  د پويرو يي مسرلم ن نوته   

 فر نوته.ويل کيږي نه ک 

نررومي دلرره عنررو د ترپ يرره پرروېي تعقيرره کړ.ېررد د پرروېه د سررت د  

 ويغه يې په د سي ډو  سره.

يوه ورت نوو ښر ه ېرد پره يروه ېولترود کرد ديروې سر تونکی پره           

حيرر  وظيفرره  ېر کو  ولينرر ه گ ېډينررل نومي ه.پن رره څلويښرر    

کلنه وه نه يو مسلم د سره ېد ياريی پ د نومي ه  ونه پ کسرت د  

 د تره د لريبرۍ نرر ېه تللری وو.يلتره پره يونر ېولۍ  پتره         څخه ننر 

شوي وو دپرلد تر  وي نرر ېه يغره ېولترود تره تللری ووپره کروم         

ېولتود کد ېد ولين ه گ ېډينل ک ېکوو.دله س تونکی يلتره نره   

يايرررری پرررر د سررررره معرفرررری کيررررږي  ود  يايرررری پرررر د ترررره دو ده   

 کونوپشنه دکوو.

و يري ېرد م تره پره     پويايی پ د ديغد پشنه دېدوي  ويغد ته 

 پرل دي  کد د  ې يه نشته ېد نه ت  سره و ده وکړم.
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د ځکه ېد ديومسلم د نک ح نه ک فرې سره نره کيرږي.  پوولينر ه     

گ ېدينل په دي پويي ه ېد يومسلم د ييڅکله يې نه يو ن ريزې 

سره و ده نشي کوالو. نرويايی پر د نره پررل پرش ې يه پبرر وو  و       

پوييږم ېد ته نه لو ړي يم سره پره دي  وېته و يي  ېد يه په دي 

پ طرېد يه يوه  ن ريزه ک فره يرې و ده وکرړو. پوپره  حرل کرد يه      

ک فره نه ولکه مسلم نه  يې.م ست سونه دينه مخکی ځر د پبرکرړې   

دو  يه ست سررروپه ديررر  ښررره پررروييږم. وس ست سرررودي  يرررو يي     

ست سررررررونه ولکرررررره يمرررررر دي  يررررررې دو. ست سرررررروالېه يمرررررر الېه      

 ي   دو.ييڅرو  د دعروه نشري کروالو ېرد      ده.ست سوي   يم

 سالم يرو يي ديوېر دي   دي ولکره د دټونرودي  دي. ويشرکه ېرد       

 د ترټونودينوڅخه وهتره  وحقيقتی دي  دو.

کرره څررو  دک ميرر وی الېه لررو ړي ېررد دځرر د نررر ېه يررد پيرر  کړي    

 يم لرره د سررالم الېه ده .م پرررل نرروم يررې ورر   کررړي پرځرر د مرري       

الم مقرر س ديرر  دوه ک نرره وړ نرر و د مينرري نرروم  يښررد دو.م د سرر

وبو  کړي و پرود  ظهر ې کونوېر ر  مري نشرو و کوالو کره مري        

کرړي يرې و و نرويه وره حتم منره مرر  سرره مخر مي شروې وم. نرومي           

د پريکړه نه ځ د سره وکړه ېد ترڅومي نه يومسلم د سره و ده نه 

وو کررررړي يه ورررره دمسررررلم ني و عالد ونکررررړم. وېوسررررته ترررررو ده  

ې و ن ي پبريې  شي  وي څو  تر و د نشري ې تره     کونومي که څو 

 ېسوالو .

کرره ترره  وس  يم پرره پبرررويقي  نرره کرروي نووي سررمه ده يه ورره دوررل      

 پومهرو نه دو.هلالج لج مسلم د په  نتم ېشې  و   
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يايی پ د ېد کلره د  ميند ولينر ه   ېدينرل( نره پروند د پبررې        

پره  و وېي ې دومره پوشا نه شروېد  نر  يه يرد نره وه.دو وره ترل       

دې ن ه کد وېد څن ه پرل دي  ته پر م  وکړو.کلره ېرد   منرد     

 ولينرررر ه   ېډينررررل(  دو ده پشررررنه دوېته وکړ نررررود يد ديغررررد    

 ودپرررل ديرر  دپرر م  کونونررر ېه من سرره ک ې وپرر م  وگارری.    

دو ده لوښررتنه يررد د مند ولينرر ه   ېډينررل(  نرره  پبرررو وېوسررته     

 ومنل.

د کرد کروي  وتريغرو    دو ړود پريکړه وکړه ېد و ده وه په پ کست 

وه څو  نه دې ې يه نه پبروي.پرل   ون وه نوېيلته د ون  ترپ يره  

 تيروي.

نرره  ميند ولينرر ه   ېډينررل( څخرره يررد ديغررد دتيليفررود نمبررر ود    

يغد د  يميل  دېس ې وپيستي   وپرله پ کست د تره ې لی.يلتره   

يررد د مينررد  ولينرر ه   ېډينل(نررر ېه شررن پته ک ېډ وپ سررروېن     

 يد نه نن نه څخه پ کست د ته ې ولوښته.ېوړکړ  وي 

يغرره يررې پ کسررت د ترره ې للرره پرره  سررالم  ورر دکد ېررد دپ کسررت د       

 پ يتخ  وو  دو ړه په شريعي نک ح و ده سره وکړ.

يوک   يد دو ده تيرشوي وېد يايی پ د  مينره تره دپررل  حرلی     

ټررر ټووي پررره  ړه ېرررد دسرررو ن پررره مين ررروېه کرررد دي معلومررر ن      

دني نونر ېه نيو نه کيږي  ونه يايری پر د    وېکړ .وی وی  مينه يد

څخه ديغه ځ و دني نوتق ض کوي.يايی پ د  منره وېسرره کروي    

 ترڅو د يغه ځ و ته وويې.
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دو ړه نه  سالم  و دڅخه دسرو ن پره نروې ېو نيږي.سرو ن تره ېرد       

ې و ېسرري   په سرررو ن کررري دمين ررروېي پرره  ډه کرررد پررره يوکررروچ   

کررې وي.دوي ټونرره  مرروټرکد کښرريني دموټر ته نفررره مسرر فري  ال   

د تررو نفرررو مسررر فرو پرره  نتمررر ې وي ېررد پي  شررري نوورره حرکررر       

وکړي.پرره مررروټرکد دنسرررو دويقررو  نتم ېوېوسرررته ديايررری پررر د   

سررترگي پرره پرررل يررونژدو مل رررو ېررد وېوسررته نرره پن وکلنررويد  

وينی پريغه موښلی.نه پرل موټره وېتره ې شريوه کيرږي  ونره يغره      

ومير و پره نير ويد    سره ېولبړ کوي.مل رو يرد ېرد  مري  پر د ن    

ډيرپوشا نه کيږي. ودوي دو ړه نه کوچ مروټره ې شريوه کروي پره     

پرررل مرروټرکد يررد سرروي.وي وېوسررته ټررو  دمين رروېي پرره نرروې     

ېو نيږي. په الېه کد پرل پخو ني ي دونه ت يه کوي.يايی پ د په 

دې نرره دو پبرېررد  مرري  پرر د  وس يرروملکی نرره ولکرره يررودونتی      

 تي   ن ظې دو.ک ېکوونکی دو  ودسو ن دمرس

 پوشا نه کيسه په کيسه سره ېو د دي ېد  په الېه ويغمه ويغمه

 ن وبره څلوېونفره ددوئ په موټر وري وکړ.

وري کوونکو کوښک ک وي ېد يو يو  مي  پ د نه من ه يوسري.  

پرررو مت سرررف نه ېرررد د مررري  پررر د سرررره يايررری پررر د يرررې پررره حررر     

رترره وېسرري  ووی ورری  مينرره سررخته ټرررد شرروه.پلکودوئ ټررو  وي     

دسو ن ېولتود تره  ې وړ . يلتره پره ېولترود کرد يرد  مري  پر د         

 ويايرری پرر د ترره ت ووتونرره ېرروړکړ   وپ ترره  مينرره شرروه ېررد ډيررره   

سخته يپمد شوي وه ډ ک ر نوعملي ن وېته وکړ  ويغه  ون و 

 پ ته شوه.
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نررره عملي تررره څررره دوې  وېځررري تيريږي ېرررد وررری وررری  مينررره پررررل  

و تيلفررود وکررړ  ويغرره   کشرررنيوېته ېررد سرري  حم  پرر د نوميرر     

ديايی پ د په مر  پبروو.يغره يرې دسرتي دسرو ن ېولترود تره       

 ځ د ې ېسوي.

نرره پرلررد وېينرر  ېې  مينرره پرر د سررره وينی. مينرره پرر د يررې پرررل      

نيوېتررره ټونررره کيسررره  کوي.سررري  حم پ د ديايررری پررر د تررر وون   

 وپرله وېين  ېه نه سرو ته څخره مين روېې تره ې وسرتل. يلتره پره        

رل وېوېېنر يه پ وېوتره وسرر ېنه. وېينر  ېه     مين وېه کد يد دپ

 يد وېځ په وېځ مي په ښه کي و وه.

کلرره ېررد ښرره ېرروړه شرروه نويلترره ورره يررد پرررل نيوېسرري  حم پ د    

 ودده کوېنۍ ته دځ د  ويايی پ د کيسد کوني.ېد څن ره دوئ  

 و ده سره وکړڅن ه سره شن پته شو .

  وېوسته نه تقريب م پن ه مي شتد  مينه پ د نه دوئ سره پ ته شو

يغرره څخرره يررد يرروه وېځ پرررل کشرنيوېسرري  حم پ د ترره دو ده      

کونولوښتنه وکړه.په دي پر طرېد يوپووره ديايری پر د ي دونره      

وېسررره تررل پ ترره شرري  وررل د ېررد دې نرره  سررالم سررره يي ترره مينرره       

دېنوده لوښتل يد ېرد نره يرو مسرلم د پ ون سرره د ون ترپ يره       

 و وسي.

په پوښه سره د مينه پر د سرره   سي  حم پ د يې دپرلد کوېنۍ   

 و ده وکړ. 

دو ړوښه دپوشا نۍ څخه ډ   ون دېنود  وښه سرره پوشرا نه   

و.پن ررره مي شرررتي يرررد نررره و ده تيرررري شررروي وي ېرررد يررروه وېځ        
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سررري  حم پ د پرلرررد ميرمنرررد  مينررره پررر د تررره دسررريل تللوولنررره   

وېکوه. مينررره پررر د دسررري  حم پ د ولنررره منرررد  ودو ړه پررره سررريل  

 و ن ي ځي.

نرره پررل کوېمين رروېې څخرره حرکر  وکررړمي پرمرلررز ې.   سره ېيد  

ېد ډيرر ښ يسرته  وپره يړه پروېي وسرې وسرې طبعري منمررې نرري.          

يلتره ېسريږي  دو ړه پره پښررو يلتره سرره گرځي.سري  حم پ د نرره       

 مينرره پرر د څخرره پوښررتنه وکررړه ېررد  ي تر وسرره دي د سرري ځرر ي     

 ني نی وو 

  مينه پ د وېته وويل: 

ډکد دنچسررره  ونرره ييردونکرری  ييڅکلرره مرری د سرري نرره پونرر ه    

منمرررې نيررر ني وې.پرررون  مررري د دي سررت په ورکررر  سرررره د سررري   

پون وېځ يونرره وني  .نرره دې وېوسررته ورره پرره يفترره کررد يرروو ې         

 يوو ېوېته ې ځو.

سي  حم پ د يې وعر ه وېکروي ېرد پره يفتره کرد وره پ مخر يوه          

 وېځ پرله ميرم   مينه پ د ې وند.

 وپونرر ه ډ  سريل سررره  ترمر يدي ره پرروېي يرد ښرره دپوشرا نۍ    

 وکړ. وېوسته تريغه دکوېپرپو ې ېو نيږي.

پررره مرلز ېکرررد يرررد يوموټرترکررروېه دېوسررر  کړ ونررره يغررره ځ يررره   

دنشرر چ ېررو  ېررد پرررالېه وو وېو نرر ي ودېي  .يلترره پرره نشرر چ  

ېو  و ن ي ډيرره گاره گوڼره وه  والېه  نره څلوېوپو ووڅخره ونر ه       

وه.دوئ يې په د گاره گوڼره کرد دالېې ترپالحري و پروېي معطلره       

تره دي.ېرد   شو . پره مروټرکد دو ړه ن سر  دي پره مجلر  سرره  پ      
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يررودم يرروه دېنرره ې ودنرره وشرروه.ډيروموټر نو  وې و پيسرر   ونرره      

نيمد څخه الډيرتخريه شوي وو.ددوئ موټريې دې ودند نه ځ يه 

ديررررو متررررره نيرررري والړ وو.دموټريينرررر  ېې يرررد ټرررروند مرررر تد    

شررروې.کله ېرررد ې ودنررره وشررروه نود منررره پررر د نررره پررروند څخررره        

 ي. و يپيږې  وکر ېدسي  حم پ د په نوېوېېره کيږ

سي  حم پ د کوښک ک وو ېد پرلره ميررم  نره مروټره ې شريوه       

کړي. دېو يه يد دموټرالنه وه پالحه کړي ېرد پرمروټريد  وېورل    

 شو.

موټرو د   منه پ د  وپرده پرله د وېنمبد گرځي ي.پووي يد يې  

 منه پ د په يغره نمبروکد نره مروټره ې شروه کړه.نره ځ نره  ونره  منره          

و وخت نه ېرد ميررم  يرد سر ه وېکرړې      پ د څخه يد  وې مړکړ. پو

وه.ترميرمنرررررررد پررررررروېي يرررررررد پررررررررل سررررررروځي   ييرشرررررررو .په  

سله وو نس ن نوپرل  ون نه السره وېکرړي و. ټرو  مړي يپمير د     

 وټري د ترېولتونه وېسي  . سي   حمر پ د  و منره پر د يرد يرې      

ېولتود ته ې وستل.په ېولتود کد يرد دسري  حم پ د يپمونره    

 .وېپريمن ل  و وې و د تړ 

د منه پ د نر ېه يد ت وون ېوړکړ.يغره شرره يرد پره ېولترود کرد        

 تيره کړه سه ېوپتي پرل کلی ته ې وېسي  .

ېنرررر يه يررررد پرررره ښومر سموسررررره سرررررته وېسرررري نه.په يېيرررر وو     

 نسررر ن نوگ ود کرررد کرررړي وو.سرررري  هيري ځو نررر د  کوېنيررر د    

 وحتی  نجونويې پکښرد وې. يرې وره نره ځر د سرره ددې شرهي ې       

ونه دسررم نونه  وددې دوبرنکاد نرگرري( ېررد ښرره پرره    نررر ېه ويرل
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يېينووخملوسره پوښل شوي وې  و ډيرو وېته ت يه گرالد ې وړي  

 و وپردې يد  ېو . 

دپررررل نرررومړو پ ونررر يايی پررر د نررره څن ررره سرررره يرررد وبروېتررره    

 تي ېکړيلته يد پ وېوته وېوسر ې .            ن   و ن  ني ې ېعود.   

 ردوس وېپه نصيه کړي.دې دو ړوته ېن  فهلالج لج     

ماترررم ښرروونکی حرر حه! د وودشررريه ې ورترر نوو  منرره پررر د      

کيسره. يرر ې ورره وي تردلره عنررو د النر ي پرررل دپو پروهي پيغرر م      

څخرره دېنررر   هلالج لجنيکرري. مرر يې وېترره يود ېم نرره ډ  پيغرر م  ود       

 فردوس لوښتنه وېته وکړه.

د کيسررره مررري پررره دې پ طردېتررره ونيکلررره ېرررد  ن رنيررر  يررروډير     

وسيله ده م تردې ځ يه يده کړي دو پرل مشکل کرد  پرمختللی 

حررل کرروالو شررې. د کرره  ن رنيرر  نرره و و نونرره دې کيسرره ورره څن رره    

 پبري م.

وخښررنه لررو ړم نيرري مرري وررد  نرر  يې  ونرره حرر ه و وښررتي پوڅه   

وکرړم پرره يړه کررد مري کت وونرره کت وونرره  پبررې دي. وس ورره دپرررل    

تره پي  نشري   پوينتود په  ړه معلوم ن دېکړم.ترڅووي د سو   دې

 ېد وني يد دپرل پوينتود په  ړه څه نه دي ې ته ويلي.

يموهپوينترررود پررره ېنرررووی  سرررتر ني کد دسررري نی پررره ښررر ېکد     

مووعيرر  نري.دېنررووی سرري نی پوينتررود پرره ن مرره ي ديږو.شرررږ      

پوينتونونوېپرره دي ښرر ېکد شررته  وددي ځرر ي ټررو  پوينتونونرره    

 نړيو   شهرن نري.
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يرک   پکښی ځ نکړي توپيرونره ې ځي.ددنير دگوگ گروگ څخره      

مرر يره  سررت د د ې ونرري ترڅررويده کوونکوترره پرره نرروړه کچرره دېس    

ويالويلوييو دونرررررو څخررررره يده کررررروونکي دنتررررره    ۱۱وېکړي.نررررره 

دلوپوينتونونوترره ې ځي.پرره يرپوينتررود کررد مختلرر  وخشررونه     

وي.وررل ددلوپوينتونونررو ځرر ن ړند د يررې دي ېررد کرره يررره ېشررته   

ې  پوښه وي نودپوينتود  ست د د پرله يده کوونکی ته پوښره  د

وېکوي کرروالو شرري ېررد سرررته يررد وېسرروي.دنته يده کرروونکي     

تردوونسررمه حررنفه دېس نرره و يررد  ونرره يررې دکرر نکوې  متا نونرره    

شررته فق  تر وومرره حررنفه دېس و يررد  ووېوسررته نرره يغرره څخرره    

وښه وه ېسم مځي پوينتونو ته.په پوينتود کد که يد يرې ېشته پ

 نو يغه ويالو شي.

ددې  ووه پوينتونو طالع ن مه ېرد يرې تره وېکرړ  شري نويغه       

که ددني  په يرځ و کد وي کوالو شي ېد   ه ځني و پلي  وښره  

معررر و ترالسررره کړي.ځکررره ېرررد  ددې ځررر و پوينتونونررره نړيرررو    

شرررهرن نرررري. پررره دلرررو ووه پوينتونررروکد دلررره يمونږپوينترررود    

للرري  و ثررري دېسررونه يررد دي ځکرره  ترټونوډيرمنررل شرروي پرمي ت

څوو ېي ددې پوينتود  ست د نوته نړيو نه ې يزه وېکړ  شوي ده 

مريالدو کرد  دنجر ېو پره ورپره کرد يرد  سررت د نوته         ۴۱۱۱پره کر     

مريالدو کر   کرد ددې ځر ي     ۴۱۱۲نړيو نه ې يزه وېکړه. و وس پره  

 ش گرد د وېته  نتخ ه شوي دي.    

 يې ډيردي. ترنوېوپوينتونونويد سهونيتونه 
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ټررو  يده کرروونکي  پرره ډيررره مينرره پرررل دېسررونه و يررد  ونرره دي        

سرويره پره  ضر فه وپر  کرد وير يريده کروونکی کروالو شري ېرد          

 نوېکوېسونه وېسره تعقيه کړي.

يغه وي په شخصري پيسروويل کيږي.يموهدپوينترود  تره سر عته       

دېسرررونه دي. سررره ېپر ووه وجرررو شرررروع کيرررږي ويررر تردېيووجو      

 دم ښ م نه پو  کوېسونه و يې. پوېي.يه وي 

کرررره ېښررررتي دېته وو يررررې  تلرررر  سرررر عته پرررره دېس ويلوو نرررر ي     

تيروم  وپ ته شرږس عته مری دپروه نرر ېه ځر ن ړي کرړي دي.نره       

پرروه سررره نرره کيررږي کنررد دپرروه وپرر  مرري يررې دېس ترره وېکرروي  

 وڅلرويشرر  سرر عته مرري دېس ويل.د ځکرره ېررد دپرلووطنو نررو  

ي ېرد پر م  وېتره وکرړم. يه     م ته سترگي دي. ودوئ نره مر لو ړ  

ېررد ويرر ن ي وکررړم وي پونرره پررو ېي مرري عبرر  شرروي. ووپ   مرري   

 ض ي  کړ.نوځکه ډيردېس و يې.    

ترره ورره حيررر د يررد ېررد د نووي پرره شخصوپيسرروڅن ه کوېسررونه        

 و يد  و د وه پيسد نه کومه کوي.

دنته يره ديکشنبد وېځ  ېپصتی وي  ويوم ېکيش دي ېد يموه 

وپن وس متره نيري دي.ديغه م ېکيش نوم دپوينتود څخه  يوسل

(Sunday Market)      دي يعنري ديکشرنبد م ېکيرش   ود يرو يي د

 يکشنبد په وېځوکد پال  وي.

په دله م ېکيش کد ېد يرشي ولو ړي کره السري دي کره م شرني     

دي که تخنکي دي که وروي دي پي  کيږي.يه يې يغره م ېکيرش تره    
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ړي وي يغرره يلترره يررره يکشررنبه وېځررې کرروم شرري د ېررد مرري ېرروړک  

 وېوړم  وپه ښه پيسو ې ته پرڅيږي. 

م ترره مرري موېپرره کوېنيررو نی دمريوڅخرره لرر ړگۍ کلي ون ونرره    

ولمونه   يينر  ېو  گالس د سري ريش د نرد ېروړو  ې يده کرړي      

وو.يه دلررررره شررررري د دنتررررره ېررررروړوم  وپررررره يغررررره وررررر ي ېکد يرررررد   

پردوک ن  ې نوپرڅوم.پيسد يد يمر  دکوېسرونوپه کر في  نر  يه     

 وي.و  

نوېډير پرو ر مونه شته ېد يغه وي  پ   دښ و نر ېه وي.مث    

نکرره  د ېررد  ښرر ه څن رره سررلو  و ي پرره کرروېکد ونري.تجرر ېن       

 وک ېوورر ې. دموېېويرره نرره م شرروم سره. ووعضرری دښرر ود گ يي     

نررر ېه پروگر مونرره دي ېررد پرره دوه نيمومي شررتوکد وېترره ويررل        

جرررر ېن کيررررږي.يه وي د پروگر مونرررره پرررره ېپصررررتۍ کررررد و يررررې. ت

 وک ېوو ېنه يده کوم پود نوېپ ته ېد دي د ټونره  نشر ء   و يرې    

   وپه ني  کد مي دي.

 و يي.     (Gigi girls)دله ټونوپروگر مونوته دوي 

د پروگر مونرره وي پرر   د نجونو وښرر ونر ېه وي ېررد عمرونرره    

يرررررد نررررره  تلررررر  کلونوڅخررررره پوېتررررره  وترڅلوښتوکلونوکښرررررته 

 وته ډيررررري سررررتونزې وي.د ځکرررره ېررررد پرررره دلرررره عمرکررررد ښرررر  

پيښيږي ترڅو وکوالو شي مخکد نه مخکرد نره يرمشرکل سرره     

ېد ددوئ په  ين ه  ون پوېي  ړه نري  شن کړي.که ېيري نره کروم   

مشررکل سررره الس  وگريررو د يررې شرري نودحررل نررر ېه يررد  مختلفرري   

 الېې وېودنري.
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دښ ودن ې  ومسونيتونه وېته يده کوي ېد څن ره و ي ښر ه نره    

نره پررل پ ون ي م شروم سرره ېلنر وکړي  ونره       پرلد کروېنۍ  وي  

يغوئ سره په ډيره مينره  وحر  و    ونر تيرکړي  ودوئ ټرو  نره      

 ځ نه پوشا نه  وې ضی وس تي.

يوه وله پبره ېد يغه ې څخه ييره وه  و پيري پبره وه يرې وي يغره   

 د ېد 

دنترره دمعيووينونررر ېه يررې پرر   پروگر مونرره  ويغوترره پرره نرروړه     

 سرر نتي وي  وددوئ نررر ېه دک ېکونويمينرره   کچرره د ونرر  يرررېوې 

ور وره ده.ېد حتی پ   پوينتود يد دوئ تره ېروړکړي دي يريه    

معيوه يلتره دمعيرووۍ  حسر س نره کوي.دعر دو پلکرو پره ېورې         

پرل مس وني  وېنه ل ړې دي. ودپرل ييو د نر ېه پ م  کوي 

 وکروم مسر وني  ېرد وېسررر ې  شروي دي پره ډيررره ښره توگره يررد        

 سرته ېسوي.

ويررر يې وخښرررنه دېڅخررره لرررو ړم ېرررد پررروېه د سرررت د مررري دېتررره        

ونيکي.ډيررري پبررري مرري الپ ترره وې پونرروېدي وپرر  نرره نيسررې       

 ست دالک مي وی په ييله   ست مس فره پ ڼه.
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 دي ېنسې څررکی

وکيرل حرر حه  ېرد ديوو پرره نيونووي پبرشرروېد ونر و کررړو يررد    

ته د سري يرد وېترره   دي ډيرر پره پو شرنۍ سرره ې لری  ميرېنر يی       

 وويل:

ترر وني يمرر يوو ونرر و کررړو دو  ترره پرروييږو ېررد يغرره دېرر يوو   

دو ت وررره يو ېم تررره پبرې کرررړي و و ېرررد يه دي يوو ونررر و کررروم 

 ويغرره پرره دي ېرررم و نرر ي   پيرونرري دي يم نرره يوو سررره د سرري   

 وکړ  څه ت و د يد دې ېسونی وو 
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  مرېن يد وېته پو شنۍ شو وېته و د ويل:

سررت ورو د شررې!يه ت  وسررت يوو ډيرښرره پيژنې ترره   وکيررل ح حه!

ددې ښرر ې دپلکونم ينرر ه يد.ت پوپرره ېښررتي ددي پلکرروډيره ښرره   

نم ينرررر گی وکررررړه  ترررر  پود سرررري ک ېونرررره وکررررړ  ېررررد و وعرررر م     

د فتخ ېوړدي.يه نه ييچ سره کومره م ع نره نررم.يه يغره څره کروم       

ېد م ته ې سر ې  شوي وي.وله پبرره پروال د ېرد  يم سرره دومرره      

نه وي ېد يه مجررم پير  کړم  ووير يد نره پرالې ير  وېوېسرره        وپ  

مشوېه وکړم ېرد سرت يوو ير وېوېد ېرم کرړو دو.وي کره ېيرري       

دپالېي وېوې يد پوښه وه نودنيونو مروه ې ته ې کوي.يه پر ي  نره   

 يې نه وه نه دې پ وېي سره پي ن  وکړم.

ست يوو ېرم کړي مجرم دو  مجرم پووه پ مخ سرز دپرل ېررم    

 وينی.

م يغه څه وکړ  ېد ور نود ې تره  ېر يه ې کرړې ده  ويغره څره مري         

 وېسره وکړ  ېد دو نود مط و  دي.  

 ول ست يوو وه وني نه مجرم کيږي د سي پالېنري نکه ته ېد يد.

وني وه ېرمونه نه کوي.يغه پوپوييږي ېد پالېمي شته حب مي  

نه ير ېنج نه پالحوو.يريوو ېرد سرت لون و پرالې ونرري يغره      

 حتم ميغه څه کوي ېد په وس يد کيږي. وه

 نه م مخکی و ي ت يغه ته پرله سز وېکړي و و.  

و ي ت  نيله کړو و و پوته يد الپسي نوېتشرويقوي.ته و ير ډير   

پج نترره شرروي وې ېررد يمرر يوو د سرري ک ېونرره کوي يغرره نشررې     

  حالح کوالو نونوې وه ېيري  حالح کړم.



 

 

www.afghannang.com 

150 

کر ېپال  شروو پره     ځه وېځه  وس يرد لرې وپروېه نره م سرره يرد       

څ ېنو نی کد يد پوښتنه کوه.يلته دي دپرل يوو نه ېرمونه ځ د 

پبرکړه ېد څه يد نه دي کړي  وېوسرته وي وېو نر ي  فتخر ېکوه    

 ېد څومره ح نپ يوو مي دو  وڅومره ښه ترويه مي وېکړي ده.

وکيررل حرر حه ترره ېررد  ميرېنرر يی د سرري سررريند پبرررې وکررړي      

 ويل: ډيروېته پو شنی شو ووېته و د

 ميرحر حه!يه ورره دي يررې پررو  شرې.يم يوېوه دېترره معلرروم شرري.   

 پيروي وه پوه شي.د وي وېوسته سره وينو.

_يه پوييږم ېد يرڅه ې سره کوالو شي.ست په ېورې  نسر ن د شرته    

ېد  د ييو د يد تردې ځ يه ې ېسونی.دتروی پرځ ي په نړير ويد  

 پوشا نه وي.

وېځه يه دي نره  پتر ېه نره ويريږم.ېرد ويري مره يغره وپر  وره مري           

د سي ست نه يوو سره نه کو .يرڅه يوېېد دي ې و نر ي ېسريږي    

يغه ې سره وکړه.يغه متل وه دي نه وي  وېي ني ېد و يري لرل نره    

يد نه پ ې مه ويريږه.يه پرپرل ک ې  فتخر ېکوم ېرد سرت يوو مري     

 څ ېنو نی ته معرفي کړ.

و کړي دي ش و س دو پرت وو. وس پرويه يرې څره نشرې     _ ښه ک ېد

دېسره کوالو.يو ېديوو نه ېنج نه ځ د پال  کړم  وي وه دېسرره  

 گوېم.

 د پبرې يد وېته وکړي  وځيني ې لی څ ېنو نی ته. 

 ميرېنرر يی حيررر د پ ترره شررو ېررد کلرره يررد دوکيررل حرر حه څخرره      

د پبرررې و وېي ې.نرره ځرر د سررره يررد وويررل ېررد ک شررکی ديوو        
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يد  پالېته سز وېکړ  شروي و و.ځکره يغره پومالمر  نره       پرځ و

دو د يرڅه پالې وېو ن ي کړي.پره ډيروپيسرويد  موپتره کرړي      

پرل سرته يد پر ېررښی وو.يرڅه ېد يد کو  پالېوه يد وېو نر ي  

 پوشا نه وو.

عجيررره پرررالېدو ددې پرځررر و ېرررد ځررر د مالمررر  کرررړو  ېرررد يه    

والدترره ښرره ترويرره  پررود والد پرره ېوينرره کررد پ ترره ې للې م پرررل     

وېنکړه گن ه يم ديوو نه ولکه يم ده.  فسوس  فسروس پرد سري   

 پالېوو ن ي.

وکيل ح حه ېد کله څ ېنو نی ته ې لی يلته يد نه څ ېنو   سره 

پبرررې کررروني ېررد يم نررره يوو سررره وررره  وس څرره کيږي.يغررره پرررو     

تيرر ېنيونی دو  و ډيررره مرروده کيررږي ېررد عصرربی تکليرر  نرررري.        

يلررو و شررکنجه کونوپرره يوې ور ېوېو نرر ي   ميرېنرر يی پرره ډيروو

کررررړي دو.پرررره پرررررل پير وشرررررنه پرررروييږي ېررررد څرررره ورررره ې سررررره  

 کيږي.ماترم څ ېنو   ح حه!

يه ست سوشخصي  تره  حترر م نرم.موهپره ت  فتخ ېکوو.شر ي ته      

وره يمرر  ديوو نره نيونتوورره پبريرد.د دېي ک نرره کيرږي ېررد ېن رروې     

پرپررل حر   نره    دو.ته پود عصبی ېن وې نو په ېنې پروييږي ېرد   

وو.کررره ېيرررري يم پررره پبررررويقي   وو وېنررره نرررري دېولترررود نررره     

 ډ ک ر نوڅخه نمر ولو ړه.

 څ ېنو   وېته وويل: 

په دوسيه کد پويد پرله   ور ېکړو دو.په ډيروېرمونروکد الس  

 نري.
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د څن ه نيونی دو ېد په ېرم کونوپوييږي  ويغه يې د سري ېررم   

پر م وي.کره ېيرري نيرونی     ېد  پرس يد نشي کوالو  ونه يد وېته 

و و نويوه وېځ وه يد ځ د  وېته  ېوني و و.ي  پووره نره نوړمنزنره    

 يد ځ د ې لوې ځوالو و و.

 يم پوييه يړه ته نه نويږو ېد ست يوو وه ي نيونی وو ي ېن وې. 

_ څ ېنو   حيه ماترمه! م مخکد يرې ي دونره دېتره وکړه ېرد      

ونه څخره يو سرتعالم   که ت سو يم په پبروو وېنه ې ځد نونه ېولت

دده دېن وېي په يکله وکړه نه يغوئ څخه نمرولو ړه.که يغروئ  

وويل ېد د عصبی تکلي  نه نري وي پو پبرره پالحره ده تره پروه     

 شه  وک ېدو.يره سز ېد و نود وېکونه وېته وېيد کړه. 

_ د پوکوم مشکل ک ېنه دو.د ک ېوه يه ست دپ طره وکرړم. يرڅره   

نيرونی ويرې وره پره  ثبر ن وېسريږي کره         وه دو ړوتره معلروم شري.که   

ېوړويې وه په  ثب ن وېسيږي.په دې ک ېکونوسره ېد يه يد وکړم 

 وي پوشا نه يد 

_ولرری يوڅرر ېنو   حرريه!که مودلرره کرر ېوکړ.يه ورره ست يميشرره      

  حس نمن  يې.

څ ېنو   حر حه يرې دسرتي پرېولترود و نر ي  سرتعالم ونيکری.        

 د  ومامرر يو ېررد مرروه دېي نفررره مجرررمي  يريومرې د.شرريرې    

ن می ست سو ماتررم مقر م تره  دېمعرفري شو .ست سرو نره ماتررم        

مق م څخه د ييله  و  ېيو نرو ېد ددوئ دحا  پره  ړونر مکمل   

معلوم ن ې کړئ. ستعالم يد وېته  مض  وټ په کرړ وېوسرته يرد    
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دماب  وومن  د ته يونيي ونيکئ ترڅرودېي سرره مجررمي  ترر     

 م ته ځو ه وېکړي.ېولتونه  پوېي وېسوئ  وددوئ  ستعال

دماب  وومن  د يې دېي سره نه ين  نره ې و يسرتل  ود سرتعالم    

 سره يد ېولتود ته ې وستل.

کلرره ېررد څرر ېنو   دوکيررل پبررره ومنلرره نررو وکيررل حرر حه پرره دې      

يقينی شو ېد نره ېولتونره څخره دډ ک ر نونمرلرو ړي دسرتي نره       

څ ېنو نی څخره ېولترود تره ې للل.يلتره يرد دېولترود نره ې ري          

ره الېه ور وره کړي وه ېد يم    وس نه څ ېنو نی څخه دېې نفره س

ت سررروته معرفررري کررروي پررره يغررروئ کرررد يرررو يمررر يوو دو مرېررر د   

نوميږي.که نوې دوه يرېوې ست سو نمرر وي يغسري وېسرره وکرړئ     

پوېد يم يوو وېته نيونی  وي پره عصربی تکلير   پتره معرفری      

وي يه  کړئ.يرڅه ېد ته و يي  ويرڅرومره پيسرد ېرد ست پوښره    

 يد دېکوم.

دېولتررود ې رري   منرره وېسررره وکررړه ېررد د ک ېپوډير سرر نه دي    

حتم موه يد کوو.يه وه  وس يوډ ک روېتره پروه کرړم ېرد سرت ديوو      

 په موضوع پبروو.

وکيررل حرر حه يررې پرره دي ورر وېي شرروېد دېولتررود ې رري  يررره       

يمکرر ېي ې سررره کرروالو شرري نونرره ېولتونرره څخرره پرره ويغمرره يړه     

 ېنو نی ته ې لی.ې ووتی  وويرته څ 

يلترره نرره څرر ېنو   سررره کښينسررتی  ود سررتعالم پوښررتنه يررد نرره       

 څ ېنو نه څخه وکړه ېد ت ېولتود ته  ستعالم ونيږي 

 څ ېنو   وېته وويل:
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 سرتعالم مري وېنيږنرري دي تر وسره يرد ځررو ه نره دو ې للی.کلرره       

ېد ې لی پرله وره وېو نر ي پبرشري.ته  وس والړشره د کر ېن  نره       

  شه.کيږي حب ته ې

 وکيل ح حه دڅ ېنو   پبره ومنل  ودڅ ېنو نی څخه ې ووتی.

دڅ ېنو ني  ستعالم دېولتود ترې يسه پوېي وېسي و يغه پو 

مخکرد نره مخکرد نره موضروع څخره پبررو.دوې دېې سرره يرد يررو          

عقلری  و عصرربی ډ ک رتره ېررد ط يرتنه نومير و وېمعرفرري کررړ     

ښررتئ ېررد ددوئ د حررا  پرره  ړه مکمررل معلومرر ن څرر ېنو نی لو

دي.تررره دوئ دېي سرررره مع ينررره کرررړه  وپررررل نمرررردي پر سرررتعالم  

ونيکه دېولتود ې ي  ډ ک ر تنه ته ويلي وېد دوکيل يوو پره  

 نيونی ي  ېن وېوېمعرفی کړه.

ډ ک رط يرتنهرر  نررودومره مرر يره  وو تجرورره ډ ک ررر ووېررد کلرره ورره 

وېته يو ېن وې دپرلد ېن وېي شک ي  وکړنرودو وره مخکرد نره     

 په ېنې و ن ي وپويي و ېد په څه ېنې  پته دو.مخکد دېن وې 

کله ېد يد دېي سره مع ينه کرړ  نود سرتعالم پرڅنر  پر حکر م     

 يد د سي ونيکل:

که څه ېرد ده دې ري  پبررې پره ير دوي پروده يرد پبرره ونره منلره             

 وپر  ستعالم يد د سي ونيکل مونږته ېد ست سونه نوېي څخه 

 دېي نفره معرفي شوي و   سرترپ يه م ينه شو .

دشيرې د  ومام يو ېولتي يی ح ن  ښه دو په کومه نر وېلۍ  

نرره دي  پترره. ومرې د پرره يووسررې ېوحرري نرر ېولۍ  پترره دو ېررد   
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د ن ېولۍ په ډيروکمو نس ن نوکي پي  کيږي.ددې ن ېولۍ نروم  

 ي وېته ېنسي پف  د و يي. (Sexual Sadism)په طبی  وه 

  و وع م د يوه ډيره پطرن که ن ېولۍ ده.

کرروم  فر دېررد پرره دلرره نرر ېولۍ يرر وی سرروېو و نرر ي  پترره وي       

د يرروډير ظ نم نرره ېنسرری نرربن دېنررودونکی وي.ېررد دوېودټررو    

ع نيتونه يد په ک ې ېو  کيږي  وپه دي و د ېه ېوحی  وېسمي ف

کيرررږي ېرررد پررره ې نررره مق ورررل و نررر ي دو نررری يڅررره  وکرررړو.ددې   

ن ېولۍ ن ېول د دوحشی حيو د پره څيروو.وحشری حيرو د ېرد     

کله وهو شي سترگد يد په ښرک ېکد وي ترڅروېد يرد ښرک ېنه     

وو پي  کړي  يوځ و يد کر ېنره کيرږي  وپره دې ن ره کرد وي ېرد       

 ړي  ودو پرله وېو ن ي حمله وکړي. ېښک ېپي  ک

دځرر د پرررو يې نرره نررري نرره دځرر د پرو وېسررره شررته.پرل يرر   ترره      

 دېسي و پ طر يرڅه کوالو ته تي ېوو.

پودلررره تکليررر  پررره ډيروکموفعررر نيتونوکد نږڅررره تررروپيرنري     

دمث   په ډو  و ن ي سختي ېنسی ې وطد ېه په ځيني ح التوکد 

ره مل رررررو وي.پرررره نږ وپرررره ځنررررد حرررر التو کررررد ډيررررر وهررررر وېسرررر 

ش ي وح التوکد دله وی سروېو نر وېلۍ ددې و عر  کيرږي ېره      

ليرو نونی ېنسی تيرو  ظلې يوې وحتی دې نره مق ورل وترل يرې     

ې مررنې ترره کړي ېررد دې نرره مق وررل نرره  وتررل څخرره دلرره ن ېولرر د    

ډيرپونرررر  پلي. کلرررره ېررررد پرنرررر ېو   و نرررر ي د نرررر وېلۍ حملرررره 

يررد ديوکرروېنی  کوي نرر ېو  پرررل عقررل نرره السرره وېکرروي  وعقررل 

م شررررروم پررررره شررررر د شي.ېنسررررري تيررررررو  تجررررر وي( دډيرودلررررره    
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ن ېول نونر ېه ي   نه وي پرو تنهر  دوي نره پرلرد دې نر ېولۍ      

 څخه شک ي  کوي  ېد يوېو نی  و ېسمی ن ېولۍ ده( 

ددې ن ېولۍ ن ېولر د پره پرلوورو ني نوو نر ي ورالسره  يوېوې(     

وېن وي  دلررره  فر د ن ېولررر د( سرررخ  ېو نررری تررر  وو تررره ضرررر 

نري  ويررررررر يې ددې فعررررررر نيتونودمخنيوي پررررررره پ طرو نررررررر ي    

 و ي د  فر د ډيره موده ون ي د ي يې  ع  م شي.

ديرر دونی وړ ده ېررد د وسررې نرر ېولۍ ييرر تره نرره ن پو نوېنسرری       

  ړيکوڅخه منې ته ې ځي.

 څو ېنسې څررکی

څررر ېنو   حررر حه پرلررره حررروېن دعررروو د سررري  ورررال  کړه ېرررد   

ک نررره وي  وپررره يوميليرررود   شررريرې د  و مامررر ې د دي پررره نررر    

 فغ نيوېريمه شي.  ومرې د دي پره  شر مج ي ن ماکروم يعنری     

 ع  م شي.ځکه دو په يوه ډيره پطرن که ن ېولۍ  پتره دو  ېرد   

 نه ټونو ړپونوڅخه ددې ټونند په يي د دو.

څ ېنو ني ېد کله ټونره دوسريه سرره ور ورره کرړه وير يد نو ړونر و        

 ماکمد دېز ديو د ته و ستو .

ېرررد دماکمرررد و ضررری حررر حه دوسررريه دډ ک ر نونمرونررره  کلررره 

وني نه ښررره سرررريد وېو نررر ي    ٰ   ودڅررر ېنو ني حررروېن دعررروو  

 پال  شوېد څن ه موضوع ده. 

پودنته په ماکمه کد وکيل ح حه وي يې مخکد نره مخکرد نره     

و ضرری حرر حه سررره پبررره پالحرره کررړي وه.ېررد يرڅررومره پيسررد   
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وي نرره وي  ويرشرري ترره ېررد ضررروېن نرررو يه  ررد دېکرروم پود سرري  

 نکه دېولتود ې ي  ېد دوکه ې کړه.

څخرررره د سرررري يوڅررررو  لوښررررتی ېد    هلالج لج و ضرررری نونرررره پرررر  و  

  پتي ېپرله و ضی ته وېکړو.وکيل ح حه ته يد وويل:

يه پو ود نه کوم ېل  و فريه څخه  د ک ېدېته کوم.ت تره پويرڅره    

معلرروم شرروي دي پررويه وي يغسرري نرره دېسررره کرروم نکرره نرروېوېد     

ره کوښک وکړپوکومه گ ه يد ونه کړنه.يه دېسره وکړ . وت  څوم

دېتره وعرر ه دېکروم ېررد يوو وره دو نرره يرپطرره و لوېم.م نرره دي     

څخه ډيري سرختي دوسريد پالحري کرړي دي.تره نره يرشري څخره         

 ويغمه  وسه  يغسي وه وکړم ېد ست يړه يد لو ړي.

_ ي ېه و ضی حريه! سرت ورو د شرې.ته فقر  يمر يوو تره يروه الېه        

مرگه ې وگرځی.يه وره دېتره دومرره پيسرد دېکرړم       ور وره کړه ېد  نه

 ېد ست يړه يد ولو ړي.

يرڅرومره پيسرد ېرد لرو ړي يه يرد دېکوم گروېه ېرد دپيسررولې        

ونکړئ. ورل و ضری حريه يه پرودې ځر ي تره فکرروړو يې ېرد تره          

پوورره يرروه الېه وېترره ېرروړه کررړي  ويوو ورره مرری نرره  عرر  م څخرره         

ی يعنررری ې وگرځررروو پونررره ت څخررره وېوسرررته وي دوسررريه دويمررر   

مر فعد ماکمد ته ځد نه يغه و ضی حريه سرره پرويه شرن پ      

نررره نرم.کررره تررره نررره يغررره پبررررې وکرررړي  ويمررر يوو تررره يررروه الېه          

دپالحرري وور وره کررړي نررويه ورره يغرره ترره يررې ډيررري پيسررد وېکررړم.  

  ود وه دي په م نوو  حس د وو که دي دله ک ېيې سرته وېسوو 
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يرټينر  ملګررو  و   _ يغه ک ېدو يې په م وېسري و.يغه وي يم ډ 

 شررررن دو ډيررررره سررررره نررررژدي يو.يودوررررل مر عرررر  سررررره سرررر تو.ته   

يو ېيم ک ې ې  وکړه يغره پووي وېوسرته کر ېدو.دو ړه پوپره يروه      

 و ېنه کيږي.

_ سررت ک ېپويم   وس کوم.وو يرره څوپيسررد لررو ړي ېررد يه يررد  

  وس دېته ې وړم 

_ څه وو يې وکيل حريه! پرتر مي يرې يړه نره کيږي پوکره پره دي       

د و ن مه شې وي پوت ته معلومه ده ېد څرومره ور ن می نرري.    ک ېک

  والمدومره پيسد پووي  ېد په يغه و ن می و ېيي.

_ يه دو وررر ن می څررره کررروم يرڅررره پررره تررر  ړه نرررري م تررره يرررو يي         

 دپيسووو يه ېد څومره پيسد لو ړو    

_ ښره نروېد د سري ده نروپن ل  نکره  فغر نۍ ېرد ې کرړي ويخری          

  مه يې شې پرو نه کوي.ک في دي.که و ن ي و ن

 _ ييه پبره نه کد کوم.يه يد يم   وس دېته ې وړم. 

_ي ي پ م کوه .ډير حتي چ کوه ېد دنتره يرد ې نره وړي.يه يوڅرو      

په و ي ېکد دې ښيې ته يرد يغره تره وېتسرليې کرړه يغره يرد وي م تره         

 ې کوي.

_ ويخی حای ده ديغه پته ې کړه ېد يه وېشې  وست  م ن  وېته 

 م.تسليې کړ

_ په ور ي ېکد يوحرر   دو لرالم علری نوميږو.کلره ېرد دي يغره        

 پي   کړنوپيسد وېته تسليې کړه.
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يوېښتي ښه شوېد ې په ي دشو . په دې دوسيه کد پو دوه نفرره    

نوېيې ش مل دي کروم ېرد وېو نر ي نر  ک نره وي  وپره نر  نکره         

 فغ نيوېرمه شوي دي.ديغوئ پلرونه وني دپرلوي منوددوسيد 

 لې نه پوېي 

_ څه دېته وو يې و ضی حيه!ديغوودو ړوپلرونوته م پرلره پره   

پرلره وېللرې کوېتره يرد ېرد       څوڅو و ېي وويرل. وڅوو ېي وېتره  

ې ځي په ټونو سره پرل ي م  نه دي مشکله پال  کړو يوک ېنره  

يوک ېوېته وکړو  وس پويوه للطی ځني شوي ده.پويغوئ م تره  

وويررل ېررد نوېيغرره يمرروهي م  نرره دي نرره يررد مونږپرره کرر ېنرو.دې    

ي منوپويمونږعزن وپلوېي  نه پ وېوسره يرد پر وېي کړو.ټرو     

 مرررره  وپړمخرررري کررررړو.ددې يرڅرررره پرررره   کلرررری  وښرررر ېته يررررد و ن 

کونوالوېسره مرسته يې وکړو.نه ييڅکله نه.ته کره يرڅره نره پررل     

يوو سره کوي کوه يد.نوې يموه نرر ېه يغروئ پره مړوکرد حسر ه      

دي.يغوئ دو ړوې ته ځو ه ې کړ.يو يو يه و وخ  يرې ېرد ديوو   

 لې ې سره دي.

دي  _ ښه نويغوئ  وس دپرلوي منوڅخه ويز ېه دي.څن ه پلرونره 

ېررررررررد دي منررررررررو پرو وېسررررررررره نشررررررررته.پالېپوډيرمهرو نه وو   

 پرپرلو والدنو.

_ يغوئ په پرله الېه پسي  يلره کوه.و ضری حريه!يم ديوو يروه     

ېرر ېه کرروه ېررد نرره  عرر  مونوې وگرځی.يه د دو  وس ځررې  وسررت      

حر   پي  کوم  وپيسرد وېتره وېکوم.تره دي پررل ک ېپردوسريه      

 شروع کړه.
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يوو پردوسيه ک ېشروع کوم ته ويغمه _ سمه ده يه نه  وسه ست د

 وسه وېشه دلالم علی حر   پوښتنه وکړه يرڅرو  يرد پيژنری    

 ډيرلش حر   دو  ويم  م ن  يغه ته وېتسليې کړه. 

ېښرررتي ېد پيسرررد پرډوررررره کيښرررږدي ډوررررره  ووررره کوي.وېوېنرررره     

وېوې لررررروو څخررررره ويرررررز ېه کوي.دوسررررر  نررررره دوسرررررتۍ څخررررره  

وڅخه څرو  نره کروي.    تيريږو. وس وگوېه ېد يرو کر ېود نره پيسر    

دله پيسد دي ېد نه يرې څخه يرد وبرر ييرکرړو دو. پيررن يرد      

ييرکړي  وحتی پرل  يم نونه يرد وې و نر ي پررړ کرړي دي. پررل      

يوو ضری تره څرومره    هلالج لج مسوني  ته يد ييه پر م نره وي ېرد پر  و    

مسررروني  وېنررره لررر ړې کرررړو دو ېرررد حتررری کررروالو شررري ېرررد      

يرر  پرره کرر ېکد دې د ونرر  ومر  فيصررله وکررړي   وييڅررو  يررد و

 م  پله نشي کوالو پو....

يغرره ديعقرروه
 ع(

دڅوپيړيررومخکد کيسرره  وس پرره  ثبرر ن و نرر ي  

پره  مرگوي شرو وپرله ورد    هلالج لجېسيږي کوم ېد يونيوه وېته دپر  و 

گنر يی يررد وېتره ښررود   ود سرري وېتره و يرري ېرد کرره م سررت يوو     

پوړنی وو نويه دو د پيري يم ند په و ضري نوکد شم ېشرې.ېد   

دي پرروييږو ېررد د پيررري يمرر ند و ضرري د عرر       يوحيررو د الپرره  

  و نص   نه نري  ونه يد کوي نونوېوه يد څن ه ونري  ووکړي.

يووپ  دحضرن موسی عليه  نسالم څخه وني  سر ي لوپوښرتنه  

ورره نرره هلالج لجوکررړه  ېررد موهورره څن رره وپرروييږوېد يمرروه ېه  نعررزن   

 مونږڅخه ې ضی  وي ن ې ضه وو   
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شروي. کلره ېرد ور ې د پره      حضررن موسری عليره  نسرالم تره وحري و      

پرل موسې ووېيږي  وست سودې ېو و  د دنيکر نو پره الس کرد    

شررري ېد يغررره دعررر    و نصررر   پريکرررړې کوي مررر    ودونررر     

وسخي نوته وېکړم نويغره وپر  يه نره پرلوون گ نوڅخره ې ضری      

يې. وکلرره ېررد مرری  ورر ې د پرره پرررل موسررې ونرره  وې وو. ست سررود     

وته په الس وېکړي  و ې ېوو گد مي وی  نص فو ځ د لوښتونک

مرر    ودونرر  مرری وخيالنوترره وېکړ نوت سرري پرروه شررئ ېررد يه نرره    

 ت سوڅخه ن ې ضه يې.

وکيررل حرر حه نرره و ضرری څخرره ې والړشررودلالم علرری پرره ن رره کررد  

شو.کله ېد يد پي  کړ نودو ضی حر حه پرلرد پيسرد کروم ېرد      

 ده په تا کو السوگ لد وې وېکړي.

وو ېپط شروېد د يرد   لالم علی ېد کله وکيل ح حه ونير و ن  

نکرره ېررد يرروپالد ې ترره ېرروړکړي دو  ولررو ړي ېررد م  وو ضرری    

ح حه ته يوه دوسيه ېوړه کړي.نودپيسو پيستلو ودو ضری نره   

پيژن نو يد ن ه وکرړه  ېرد يه پونره يغره سرره کروم شرن پ  نره نررم          

  ونه يد پيژنې.

وکيل ح حه وېو ن ي پوه شوېد يم څخه ووري و.نووېتره و رد   

 ويل:

ېررد ترره نرره م څخرره ويريږو م ترره پرلرره و ضرری حرر حه   يه پرروييږم

 ست پته ې کړه.ته وېسره پبرې وکړه.

لالم علی يې دستي تيلفود نه ېيبه ې و يسرتی  وو ضری حر حه    

 ته يد ين  وويی  وپه تيليفود کي يد وېته وويل:
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م ته وکيل ح حه پن ل  نکه  فغ نۍ ې کوي د ت سو م ن  دي 

 ېد يه يد ځني تسليې کړم  

ی يرروځيني تسررليې يررد کررړه م وېترره ويلرری دي.  عتبرر ېو دو     _ولرر 

ش ي ته يرد يرې پيژنری.ددې ښر ېدپلکووکيل حر حه دو. ويغمره       

  وسه کوم مشکل نه پيښوي ټوني پيسد پوېه ځني و پله.

کله ېد يد د وېته وويرل نووېوسرته نره يغره يرد دوکيرل حر حه        

 څخه پيسد و پيستی.

 

 پن لسې څررکی

ج يو م م حررر حه پرممبرو نررر ي دېمعرررد مب ېکررره وېځ وه دمسررر

دين په  ړه پبرې کوني ېد ين دومره گن ه نري  ود سي سرز وه يرد   

 فرم  ی: هلالج لجوي نکه ېد    

  و ړه:

 ين ته مه نږدي کيږئ ود شکه ېد د ستره ود حي يد ده.

 (۹۴ ونی  سر ي ل :

 وله  نهي الېښوونه:

ېهرررنې دويخ  ووه دېو يې نري نررره دي دېو يوڅخررره وررره ترټونرررو     

وونکي  دېدن که و وويه  وگرمره دېو يه وره دين کر ې نوپرمي    لم

 پالحه وي.

  وح ي  شري  دو:
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ديغره  يمر د نره و نره د سري      هلالج لج ېد کلره يومسرلم د ينر کوي نرو      

 و سي نکه څو  ېد ک ني نه ځ نه وو سي.

 ول ح ي  دو:

دوي م  په وېځ نه دېيوکس نوسره پره نرمري پبررې نره کروي      هلالج لج   

مهرو نررررره کيږي.نرررررومړي  ين کررررر ېه دويې    ونررررره يرررررې وېو نررررر ي  

 دېو لج  دېيې کيبرې   فقير.

 ول ح ي  دو:

 ې مسرررلم ن نونه ين کونوڅخررره ځررر د وسررر تي ځکه پررره دې کرررد    

شرږډونه مصيبتونه شته ېد دېي پره دنير کد  ودېي پره  پيررن     

 کد پر ت سوې ځي.

 ددني دېي مصيبتونه . 

 دمي ځالوه يد پتمه شي.       -۶

 ه يد نن شي.عمرو       -۴

 په تل پ ته فقر ومسکين  کد وه  مبتالشي.       -۹

  ود پيرن دېي مصيبتونه يد.

 لوحه وېو ن ي.هلالج لج د       -۶

 حس ه وه په سختي وېسره کيږي.   -۴

  ودېهنې دويخ په سختوعب ووکد وه گرفت ېه وو.   -۹

و يررد  ېررد ين مرره  ملسو هيلع هللا ىلص وديغرره ېسررو  هلالج لج نررو ې مسررلم ن نوېد پرر  و 

منو وپريغررررره  يمررررر د  و هلالج لجوت سررررري ېرررررد پررررر  وکررررروئ نومونږ 

ورر وېنرو ود پيرن پرره وېځ يررې  يمرر د  و و وېنرو ويرر نووني گنرر ه  

نرررره هلالج لجوکړو.و ي نرررره ين کونوڅخرررره ځ نونرررره وسرررر تو ترڅودپ  و



 

 

www.afghannang.com 

164 

عب وونوڅخررره و لررروې  شرررو  وپه دنيررر   و پيررررن کرررد ک مي وررره 

  وسرنوړي ووسو.

م يه ورره ت سوټونومسررلم نووېوڼوته دوي دپنرر ه ډکررد کيسررد وکررړ 

 ت سي وېته ښه لوه ونيسئ.  

يررروه وېځ يوډيرلرررش ين کررر ېه دين کونونرررر ېه ديررروې معصرررومد    

 وپ   نمنرۍ ښر د کوېتره ېرد يغره پره کروېکد  يرو يو وه  وده         

 ظ نې په پرل سر  وپه يوېديغد کوېته وېللی يغد تي وويل:

يه لررو ړم ېررد ين دېسررره وکررړم.ددې پرځرر و ېررد ترره يم سررره يوې    

ې ديغرره سرررويره پرنيږدم.ترره د سرري وکررړه ييرر تي وکررړي پررويه ورره د

 ددې سر و ټوني دېو يې ون ې کړه.

يغررررد معصررررومد ښرررر د  ورررري نرررره ويلررررووېوالړه شوه دسررررر و     

  وپونوټوني دېو يې  وتړند  وويرته ين ک ېته ې لله وېته وويل:

م پودسر و  وپونوټروني دېو يې وتړنرد م ريروه دېو يه ې څره      

 و  يد نشي تړالي.پ ته  شوه ېد يغه دېو يه يه څه ييڅ

ين ک ېه پوښتنه ځني وکړه ېد د کومه دېو يه ده ېد ته يد نشی  

 تړالو يه وه يد وتړم 

 دې معصومد  وي ي ې ښ د وېته وويل:

نرررره نرررروېې ده. وس هلالج لجېررررد يغرررره ي لرررره دېو يه ده کرررروم ېررررد د  

څخه ورل ييڅرو  نره وينري. وس ېرد دي      هلالج لج م  وت پرته نه يغه   

 ويد کړه.وحشی يوس يرڅه لو ړو 
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کلرره ېررد د ين ک ېسررړو نرره دې معصررومد ښرر د څخرره د  نفرر ر      

ترره پرره سررج ه شررو ودټو  عمررر  هلالج لج و وېيرر   نوپريغرره ځرر و پرر  و 

 دين کونوڅخه  يد تووه و يسته.

ول وپ  يې يم  سي يوه پيښره وشروه.يوين ک ې سرړو يوعر نې تره      

 ېد  ور ييې و   ديې ېح( نومي و ې لی  ووېته وويل:

ه يه دومره گنهک ېه يرې ېرد پردنير مي يريه     ېد  ې!ديم ند ع نم

گن ه نه ده پر يښري.م ته د سري يروه الې ې وښريه ېرد نروېييه گنر ه        

 ونه کړم  ودتل نر ېه د ن ه کونوڅخه پال  شې .

 يغه ع نې مب ې  وېته وويل:

ونرري نرره د پوډيره  سرر نه ده ترره کرره لررو ړي ېررد توورره وو سرری          

 ېيك مه پوېه.هلالج لج  ووي گن ه ونکړو نودپ  و 

 گنهک ې وېته وويل:

نره  هلالج لج ېيك ونره پروړي نومړکيږم.څن ره د پر  و    هلالج لج که مرد دپر  و    

ېيك څخه ځ د ماروم کرړم  د پو مکر د نره نرري د پروډيره سرخته       

 ده د ک ېنشې کوالو. 

 وېته وويل:  ور ييې و   ديې

ېيك ونره پروېم نونره    هلالج لج ښه ېد  په دو يې پوييږي ېرد کره دپر  و   

ېيك هلالج لجکونرره نررووني دي دپرر  و نرروهې ورره مړشررې.کله ېررد دي گنرر ه 

 ديغه نمي ونه گای.

 گنهک ې وېته وويل:
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ېيك  نمري( وره نره    هلالج لجنه دې وېوسته که می گنر ه کونره نودپر  و      

سترگونه نيري کوم.وله الېه ې وښريه کره ې ررو گنر ه ې څخره کير ه       

 نووه يغه ې ي دوم 

 وېته وويل:   ور ييې و   ديې

 ه وکړي نرررو کررره دي ې رررري کررروم وپررر  وي کوښرررک وکړېرررد گنررر  

هلالج لج وېوسته نه گن ه څخره د سري ځر و تره والړشره ېرد يغره دپر  و        

 ملي نه وي  وته يلته  ون وکړي  و پکښد کد پش شي.

 گنهک ېوېته وويل: 

ملري دو.کره ځمکره    هلالج لج که يرځ و ته والړشې نويغه ځر و دپر  و   

ده که  سم نونه دي  وکه دېي وونه دي ول پود سي ځ و نشته ېد 

 پکښد و وسې. ديغه ملي نه وي  ويه

 وېته وويل:  ور ييې و   ديې

ښرره ترر ېد گنرر ه کونرره ونرری نرره دې ځ يرره نرره شرررمي و ېررد د پررود     

ملي دو   ويه څن ه ديغه پرملي  وېد يغه مري وينری   هلالج لج پ  و

 گن ه وکړم. 

 پرله و يد ېد :هلالج لج     

ددې گنهک ې نوې گرځي   يم  يم پو تره دي.نووير ديغوئ سرره    

 حس ه کو  يم ک ېدو.

  ېوي وېته وويل: گنهک

وي ورره يررې کرره ې رررو گنرر ه ې څخرره کيرر ه نود ورره پرره ي دسرر تې ېررد       

دي  ويغررره مررری وينررری يې.ولررره د سررري طريقررره  هلالج لجد ملررري دپررر  و

 ې وښيه ېد يميشه يد په ي دس تې.
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 وېته وويل:  ور ييې و   ديې

مخ نفرررر  وکړ وگنرررر ه دې کونرررره   هلالج لجکرررره دي ې رررررو د   تعرررر نی   

ه وينی  وسرت نه ح نره نر پبره     وي د سي ځ و پش شه ېد يغه ت ون

 پ ته شي.يغه وپ  ېد ست يړه يرڅه لو ړي کوه يد. 

 گنهک ېوېته وويل:

 ې ع نمه! که شره ده کره وېځ ده کره پره شرره کرد وي کره پره وېځ         

يرشرري ويني.يغرره پرره   هلالج لجکررد پرره يروپرر  کررد  ويرېيررري پرر  و     

يروپرر  کررد ح ضررر ون ظر وي.  ويرڅرره ېررد ونرر ه کرروي يغرره يررد   

 ي پوييږو.يه څن ره د سري ځر و پير  کړم ېرد پره       وينی  و وېو ن

 ونه ويني.د پونه  مک نه ن ري ک ېدي.هلالج لجيغه کد م پ  و 

 وېته وويل:  ور ييې و   ديې

ښه نوت ېد کوم وپ  گن ه کونه د دي نه ځ د سره نره ويرل کره ورل     

پوشرته يغره پرومي وينی.نروېد يغره ت پره       هلالج لج څو  نه وي پر  و 

 پرله و يد ېد:هلالج لج ه کوي.پ  وشره  ووېځ کد ويني وي يې ته گن 

 م د مه کوئ ېد ح  تع نی ل فل دو نه يغه عمل کونوڅخه ېد 

 ظ نم د يد کوي.

 گنهک ېوېته وويل: 

د ورره يررې تررل ې سررره ي دسرر تې که مرري گنرر ه کونرره نود ورره ضررروېپه    

 ي دنرم 

 پومي وينی وي نوونی گن ه وکړم.وله الېه  ې وښيه هلالج لج ېد پ  و 

 يل:وېته وو ور ييې و   ديې
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کلره ېرد دېتره عزې ي رل      
 ع( 

 ملري  نمرون( ن څ پره ې شری  وسرت       

څخرره  ېوح وررربض کررروو نوترره  وررره وېتررره وو يررد ېرررد م تررره يوڅررره    

حررررررررررررررررررررررررربروکړه ترڅرررررررررررررررررررررررررو يه دپرلوپرلو نرررررررررررررررررررررررررو  

 ن يو النو دوست نو يمسرر يه   نوېضرر ي  ترالسرره کررړم  ودوي   

ټررو  نرره ځ نرره پوشررا نه کړم ښرره ښرره ک ېونرره ترسررره کررړم ترڅررو         

مي ښه توښه ور وره شي نووه وي تره ې شري  ويم څره     د پيرن نر ېه

 وه ېوح وبض کړو.

 گنهک ېنه ځ د سره وپن    و وېته ويي ويل:

ېد يه دعزې ي ل  
 ع(
سره څن ه د سري کروالو شرې  ونه يغره م تره       

دومرررررره مهلررررر  ې کررررروي.ېد يه دي دپرلوپرلو نو دوسرررررت نو   

حق  ې نوېضرر ي  ترالسرره کړم.يغرره پوې ترره ديرروې سرر ه  يسررتلو    

 وپ  نه وېکوي نويغه وه يم پبرې څن ه ومني.

 وېته وويل: ور ييې و   ديې

   نره  نوېد په دي يې شه پوييږي ېد دومره ود و کره  ودځر د و   

نرررم مررر  حرر  گنررد  ونرره يغرره څخرره تيښررته نشررته.نه عزې ي ررل ع(  

څخه يې ويريږو ال يې گن ه کوي  ودې ځ و ته دي پر م نره دو ېرد    

کله می ېوح وبض کيږي نوعزې ي ل  ع( وه په څه ډو  ېوح ې څخه 

 وبض کړو.

 گنهک ېوېته وويل: 

نرو   د وه يې وېوسته نه دې تل په ي دس تې.که ېيري مي گن ه کونره  

 عزې ي ل ع( وه يې په ي دنرم.وله الېه ې وښيه 

 وېته وويل:   ور ييې و   ديې
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کله ېد مړشوي  وويرته ې  ون و شوي حس ه کت ه يې دې سره 

وشو  نوکله ېرد ددويخ حکرې دېو نر ي ې ووتري  ومال  کرد دي      

دويخ ترره کښرروي نوته نرره مال  کوسررره يوې وکررړه  وپرره يوې پرلرره 

 ېن  ته والړشه.

  ېوېته وويل:   نهک

 ې ع نمه ! ست ح وه شې  په دو پويه يې ښه پوييږم ېرد مړشرې   

وي پويه ييه نشې کوالو ټو  ک ېونره وره مال  کرد ې سرره کروي       

يه وي دځرر د  پتيرر ې نرره نررررم  ونرره يوېوېسررره ويلرری شرررې  ويلته       

پووي ټو  مخلوك دځ د په لې کد وي نره پالېې تره پره دېدپروړ      

د  يو يي  ويرو يي پررل عمل.کره ې ښره     کيږي نه موې ونه يې  وال

کرررړي وي نوېنررر  تررره وررره ځررری  وکررره ې وررر کړو وي دويخ تررره وررره    

 ځی. ويغه يې د ک ې وي مال يکي وېسره کوي.

 وېته وويل: ور ييې و   ديې

ېيك هلالج لج و عقلمنه!ترره عقررل نررري  ودونرر گۍ دعرروه کرروي دپرر  و    

پوېي ديغه په ملي کد  وسيږو  ويغه دي پره يرځر و کرد پره     

  ت وينی  ونرره ملرري  نمررون  يررر حرر  
 ع( 

سررره څرره نشرری کرروالو د   

 پيرن په وېځ يې دومره وی وسه شي ېد نه مال  کوسرره يرې څره    

نشي کوالو  وي يې ته گنر ه کروي  ودشريط د مل رتير  والېه ځر د      

 ته  پتي ېوي.

څخره د پبررې و وېير ي      گنهک ې ېد کله نره  ورر ييې ور   ديرې    

سرتله  ودټرو  عمرنره گنر ه     ته پره سرج ه شرو تووه يرد و ي    هلالج لج پ  و

 کونو څخه پال  شو.
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 شر ړنسې څررکی

دپ ڼد  پيرو ک   په  ستر ني کد و.پروېه شررږ ک نره يرد يلتره تيرر       

کړ  د پيرررو سمسررتيرونو متا نونه يررد وېکررړي و   و طررالع     

ن موتررره معطرررل و .کلررره ېرررد  طرررالع نررر مي يرررد وېکړي پررره ټرررو    

 پوينتود وي پ ڼه  و  نمره شوه.

ې  زې  وتافد وېتره د سرتر ني دپوينتود ېي   مر ير  و     ډيري

ښررروونکي وېتررره وېکرررړې.ددې ني وررر  يرررد وسرررت يه  وپه پررررل     

 ييو دکد يد وېته دښه پ م  کونو ېيودېنوده.

ټو   فغ ني يده کروونکي کروم ېرد يلتره پره سر نی پوينترود کرد         

 وسي   يويې نه ون ک مه شوو. وکوم يده کوونکي ېد متوسطه 

طرره ترره ک مي ورره شرروي وويغرره يده کرروونکي يلترره  يررو يي  پ ترره     

و   وپ تره نروېېد د نروېو ېشررتوته ک مي وره شروي ويغره تررردوي       
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څلوېک نره  دوه ک نه مخته ې للری وو ځکره ديغروئ دېشرتووپ       

وو. وددوئ شررږک نه  پرره دېسرونو تيررر شرو .ځکه ېررد دمتوسررطه    

طه نر ېه نږډيروپ   ودېس ته ضروېن شته د ځکه ېد تريررې  

ېشتد دله دطه ېشته ډيره سخته  وپه ډيره موده کد ويل کيرږي  

 وترټونوېشتويد مسوني  يې يي ن دو.ځکه دمتوسطه طه يده 

ده پره دېس ويلروکد   کوونکونه د نوېويده کوونکوڅخره ډيرره مرو   

تيره کړه  ويوک   يد دعملی ک ېکونونرر ېه ضرروېو ووېرد يغره     

 عملی ک ېيد  وي په پرل ييو دکد ترسره کوالو شو .

ټو  يده کوونکي په ډيرره پوشرا نه سرره پررل ييو دتره ې سرت نه       

شو . کله ېد  فغ نست د ته ې وېسي   نوپه ډيروښومر سمو سره 

ونکی  حرررر  يررررې پرررره دلررررو يررررد ددوئ ک ميرررر وي ونم ن له.ښررررو

مر سموکد گ ود کړي و. کله ېد دو ړو وع نه شرږوکلنو  نتم ې 

وېوسررته يووررل سررره ونيرر    نرره ډيررري پوشررا نۍ څخرره يررد سررره   

و ړ   ود نومړو ځل نر ېه يوول په ليږ کرد سرره ونيرو . وېوسرته     

تريغرره يررد يودوررل  وښررکد پرر کوني  ويووررل ترره ورره يررد ډ ډسررره         

سرررې وگررروېه  ويمرررونږ ړ . دو ړه وېکرروي ېرررد د دپوشرررا نۍ مر  

 ويرته په پوشا نۍ کد سره گ شو .

دڅلوېووېځونر ېه وېته ښه دپوشا نۍ  وددوي دتشوي  نر ېه   

مر سرررې نيرررو  شررروي وو وېوسرررته نررره يغررره ټرررو  يده کررروونکي        

 پرلوکوېوته والړ .

ښرروونکی  حررر   وپ ڼررره يرررې دکوېپرپرررو ې ېو د شرررو   ودپررر ڼد  

پررر ڼد پررره نيررر ودومره ييررر ن  کوېتررره  ې للرررل.  مررروې وپالې يرررد د 



 

 

www.afghannang.com 

172 

پوشا نه شو  ېد  ن  يه يد نه کي ه.ځکه ددوئ شري نره پرلرد    

نوېڅخرره پتلرری ووېررد وي ورره وېسررره وويني.پ ڼرره ورره يو ېپالېپرره    

ليږکررررد ټين رررره ونيونرررره وي ورررره يررررد مرررروې  پرسررررر ومي ورررره يررررد  

 مچونه.پ ڼد وه دوئ په السونه مچو   وپه ليږکد وه يد نيو .

 نوپبرې  وکيسد کوني.وېوسته يد يوول دڅوکل  

 وي يد موې وپالېدښوونکی  ح  پ متونه پو ېې تکليفونه 

مصررفونه  ويرڅره ېرد يرد نره دوي سرره کرړي وو ټرو  يويروپرلد          

نوېته تشريپ کو  ېد که پرل يوو مويې و و ترده وه يرد ډيرڅره   

نو و ې سره کړي.پ ڼد وه نه ښوونکی  ح  څخره  مننره کونره ېرد     

د دومره يحمتونه  يستلی  ودوي ته يرد  ددې نه موې وپالې سره ي

 ديوې موې ويوه پالې مينه  وېکړي.

ښوونکی  ح  وه پ ڼد ته ويل ېد وني د سي ې ته و يد.م پونره  

نررره ت سرررره وعررر ه کرررړي وه مررر يو يي پرلررره وعررر ه پرځررر ي کرررړي     

 ده.يم پردوي کوم  حس د نسته  ونه دي دوي يم د  حس د مني.

روکونرو نروېه يرې يي تره ځنری      پ ڼه وه دښوونکی  ح  په د سي پب

پوشا نه شوه.مننه وه يد ځنی وکړه ېد يم په وع ه يد وف وکړه 

  وپه ښه ش د يد سرته ېسوني.

پرر ڼد نرر  وېځررد نرره پرررل مرروې وپالېه سررره پرره کرروېکد تيررررې          

کړي.يرروه وېځ يرررد دپرررل ښوون ۍدني نوشررروك وشررو.نه پرلرررد    

. موې وپالېپه  ېر يه نره ښروونکی  حر  سرره ښروون ۍته ې للره       

ترڅوديده کوونکوح   نره نرژدو څخره ووينري  و وگروېي ېرد څره        
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نوي تغير ن پره د شررږوکلنوکد ې للري دي  ود يرد يرې لوښرتل       

 ېد پرل تيرشوي پ طر ن وېپه يړه کړي.

کله ېد ښوون ۍته ې لله نومړو يد نه م يرې سره وني   پرلره   

پخو نئ م يره کوم ېد ددې په وپ  کد وه يغه ول ښروون ۍته  

شوې وه  وپرځ ي يرد نروې مر يره ې للرد وه.نره نروې مر يره        تب نه 

سره ښوونکی  ح  معرفي کړه ېد د يموه د ښوون ۍپخو ند 

يده کرروونکد ده پرره يوورروېس کررد  سررتر ني ته دشرررږوکلنونر ېه    

تللررد وه  وطرره متوسررطه ترره ک مي ورره شرروې  و وس ځنرري ف ېلرره    

يرد  ده. وس څه وپ  کيږي ېد ويرته پرل ييو دتره ې للرد ده.نر     

يړه شرروېد دښرروون ۍديده کوونکوسررره ووينرري  ويوڅررودويقد 

په تفريپ کرد نره ټونوسرره پبررې وکړي.نروې مر يره يرد پره ې تر           

پوشرررا نه شررروه  وپرلررره پررره يرحرررن  وېسرررره گرځي نررره . يرررريده 

کوونکی ته وه يد وېمعرفي کونه ېد د يوه ډ ک رره ده د پبرره وره    

 سرروته پبرررې يررد وېسررره يرر ده کررړه ېررد د لررو ړي پرره تفررريپ کررد ت

وکړي. ت سي يې و ي ددې پبروته ښه ځيرشي ځکه ددې يره پبرره  

 ډير ېيښ  نري.

يده کوونکو دم يرې پبره ومنله ېد موهوه په تفريپ کد ټو  سره 

 يو ځ و کيږو ودډ ک رې پ ڼد پبروته وه لوهنيسو.  

کلرره ېررد تفررريپ شرروه ټررو  يده کرروونکي پرره وطرر ېور ورپر ځرر يو         

رې  وښرروونکی  حرر  سررره وېترره ې للررل.  ودېيرر    پرر ڼد نرره مرر ي 

مرر يرې پرر ڼد ترره  شرر ېه وکررړه ترڅرروددېيې پرسرررو ن ي ودېيررږي     

  ويده کوونکوته پرله نمريه وړ ن و کړي.
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پ ڼه دېيرې مري تره ې للره  وپره دېيرې کرد يرد ټونرويده کوونکوتره            

 نومړو سالم وکړ.

 يده کوونکو په يوه ه  سره ددې سالم ته عليکې وويل.  

 پ ڼد پوښتنه ځني وکړه ېد دېسونه موڅن ه دي وېوسته وي  

 ټونوپه يوه ه  سره وېته وويل:  

 ډيرښه دي

 _ ت سوددېس په و ېڅومره پوييږي 

 ټونوپه يوه ه  سره:

ډيرييرر ن پوييږو.ځکرره پرره دېس ويلوسررره پويرره مررنې ترره ې ځررد      

  وپوينه ېڼ  وېوښن يد ده.

 _ت سي و ي په پرلودېسرونوکد ډيريير ن کوښرک وکړئ ت سري    

ډيرښه  ستع  دنري.ت سوته معلومه ده ېد د فغ ن نو ستع  دپه 

هلالج لج نررړو کررد څررو  نرره نري.پيرکرره نرر  پو ې ودېورر ېه يررو پرر  و        

پومهرو نررره دو يررروه وېځ وررره نررره دې ټونووالوو ودېو ېيوڅخررره      

 پال  شو وېوښ نه  ين ه وه ونرو.

پرره توکررل  ومهرورر نی ويرر يموه و    هلالج لج ينرر ه ورره مونررومړو دپرر  و    

 وپره ډيريي ېسرره  ېوښر نه کيرږي. ييڅرو        ست سوپه پرل يمر  

يموهپررره لرررې کرررد نررره دي.ييڅرررو  موپررررل وطررر  تررره پررر م  نررره  

 کوي.ترڅويد پرله وېته ونکړو.

کرره ې ررري موه وت سرري پرره ټونوسررره علررې ترالسرره کړو نوکرروالو     

شوېد ديرې سرتونزې پره مق ورل کرد مق ولره وکړو.ځکره علرې پرو         
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کد ځررو ه ېوښررن يد ده ېررد ېوښررن يد پي  شرروه نرروديرې ترر ېي     

 کوالو شي يرې ته پرله الېه که حای وو که للطه معلوميږي.

يوعرر نې ييڅکلرره دپرررل ځرر د  و وطرر  دپر وونونررر ېه يڅرره نرره         

کوي تل کوښک کوي ېد پرل وطر  تره پر م  وکرړي  ونروېود      

علمه کس د دعلې نه ورکتره څخره پبرکړي.يرې تره پررل مسروني        

 نه ډو  يد سرته ېد وېنه ل ړې وې وې وسر ېي  وپه ښه  وح دو

وېسوي  وپرل وط  نه و  وختيو و وينيو څخه وسر تي د يرڅه  

 ېد کيږي دعلې په ورک  سره کيږي.

 يه وه ت سوته نن مث   دېکړم يغه مث   پرپرل ځ د تيروم.

يه نومړو يون پوه  وويسو ده  نجلۍ وم م پرله نره لوښرتل ېرد     

 دېس وو يې  ونه مي وېته په پي   کد الو.

دپلکومزدوېي کونه تل وه يد السونه  وپرښد سريرې  پالېمی  

ې ودې   يپمی يپمی  ونه  لزيوڅخه ډکي وې.کله وه ېد لريه 

م ښ م کوېته ې لی م وه يرد نره پښو والسرونوڅخه نرومړو  لرزي      

ې و يستل   وي وه موپه و سليمو السونه  وپښد وېلوړ کړو کله 

تي کد  وېتره  وه ېد وي ه کي و نووه مي السونه  وپښد په پالس

وتړند ترڅو يغه يپمی ځ يونه يد ېوړ ويوڅره پ سرته شري ددې    

ک ېپه کونوسره وه يد يودالسرو دېد ودپښرودېد کرر ې شرو.کله وره      

ېد سه ېشونووي وه دمزدوېو په ن ود ووتی.يوه وېځ نره پروييږم   

څن رره د فکروېترره پي  شررو ېررد يه پرروپير  ترڅرروېد  ونرر و يررې  

پوکه يه مړشې نونوېوه می وي څه  دپلکو په لريبۍ کد وه  پته يې

کوي يغره پودېر لريبی يرې نشرری کوالو.نويروه وېځ يغره لريرره      
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 ومملوم ېد تم مه وېځ وه ستړو  ويال  دپلکوپه مزدوېي کد 

وو نه ځ د سره د تصميې ونيوو ترڅو م په ښروون ۍکد شر مله   

کړې  ويه يده کړي وکړم.که څه يې ېد م نره لوښرتل ېرد يه دېس    

ديرروې ېرروړې نرروې ک نيوپرره  ېمرر د وم.کلرره ورره ېررد   وو يررې ځکرره يه

کرررررررروېنی يرررررررر نوو  پترشرررررررروټونو  نجونوورررررررره نرررررررروي نرررررررروي  

ې مد ووټونه پوړني  لوستي وو  پويه وره پره يړو ېر موکد وم    

ووټونرره ورره مرري ال نرروې نرره وو.نونرره دې کوېترره تلررې  ونرره نرره ې سررره    

گرځي م.م وه ېد  پتر ته نوو ک نی نه دېنود  نو وه ډيره م يوسره  

پوڅرره پرره الس نرره ې تلررل ځکرره دپرررل پالې وموېنرره ح نرره پبررره    وم

وم.دوي ترره مرري يررې ه  نشررو و کرروالو  ېررد يه حتم مکرر ني لررو ړم    

ووټونه لو ړم.ت سي پوښه پوييږي ېد کوېني د په  پترکد نوي 

ې موته څومره پوشا نه وي.پوم د  ېم د ترډيره وپتره پره  وهو   

ېررد يغره ورره د سرري    وگرځر وي.  يه ورره دي تره څررومره پوشرا نه وم   

 پتررر وي ېررد يه ورره نرروي ېرر مي نرروي ووټونرره نرروي ون ررړي  ونرروو   

پرررروړنی ونرررررم  و وي دگ ونرررر ي نوکره والړه شررررې  ويغرررروئ ې ترررره    

 د پترمب ېکی  ويم دنوي شي نومب ېکی ې کړي.

پوييڅکله می يې د  ېم د په کوېنيرو نی کرد پروېه نشرو.پيرپه      

م يد په يغه لريبۍ  ولرور  کرد دېس شرروع کړ.م  ويم موېوره     

ډيررر دپررالې مخنيرروو کرروي ېررد مرر دېس ويلوترره پرينږدو م ورره       

د وېته ويل ېد دېس ويل پودلريب نوک ېنه دو  د يموهنه وسه 

وگررروېه  تيرک ېدو مونږدم ښررر م پررره ډوډو پسررری حيرررر د يو تررره 

تم مه وېځ دپلکوپه مرزدوېي پسري وې  يرد ديغره سررويره التره       
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لررو ړي ېررد پرره مرر دېس وو  ي موېورره مرري يررې يم  سرري وېترره       

ويرررل ېد د تررره څررره کررروو  وپررره ت څررره شررروو دو.کررره لرررو ړي نررره   

پ ن نوسره ځ د ور ورکرړي ي کره پر د شروي يرد  تره نره پ ن نوسرره         

نوو يد نشرري ور وريرر الو ځکرره دېس پوپ نرر د پرره پرلوکوېنيرر     

  ود دپ ن نو ک ېدي.

د يموهنه وسه تيرره پبرره ده.تره دو حر   تره وگروېه څرو  و ير  نره           

پرلررد کمبلررد سررره سررمي پښرري ولزوي.مونږورره ېررد يرڅرره وېترره     

وويل پوپالېوه مي نه منل  ود وه يرد موهتره ويرل ېرد ترت سرويه      

ښرره پوييږم.کرره يرڅرره تکليرر  وو پرم ورره تيريررږو يه وېترره يرڅرره  

م ح   تررره وگوېي پررره م څررره ېررروړه ده ک شرررکی    ور وروم.ت سررروي

م سررو ددېنود و.م وه يررې يوځرر و نرره يوځرر و ډيرپرره ويغمرری سررره   

ک ېکوو.نه ستړي ووڅخه وه پال  وم.که ک ېوکوي وه می پوکره  

نه ووي پووه ويغمه  ويوس وم. وس نوپه م څه ېوړه ده کره دې پره   

کررر ېکد ځررر د و ېررروم  وديوڅرررو دويقونرررر ېه ځررر د يوسررر  کرررړم        

و  په ک ېکد ې ته دن مردپه سترگه  روېي ېرد دن مردپره    وي يرڅ

 سترگه يد ې ته وکتل وي پوپه  ين ه کد ک ېنه ې کوي.

 يميشه وه يه يې  وک ې. 

مرر  وس د پريکرررړه کرررړي ده ييڅرررو  وررره يمررر پريکړې تررره تغيرررر   

وېنکررړي.يه نرره لررو ړم ېررد نرروېمی ويسررو ده پ ترره شرری.يه يرڅرره       

 ه کوم.دنوېپه پ طره کوم  و يرڅه پرله وېت

يه يد مجبوېه کړم  وپره دلره ښروون ۍکد يرد شر مله کړم.ت سري       

وگوېئ ن  ديغه لريه نوېېد ديوې ېروړې ې موپره  ېمر د و نر      
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يغه ځ ي ته وېسي ه کوم ېد دپالې  ېم د  و ېيويد وه. ون  يغه 

دلريرره نوېت سرري ددېس پرره مفهرروم ت سرروته ددېس ويلوتوحرريه   

پيررر  کړي  کررروي ترڅوکوښرررک وکرررړي ېرررد يونړيرررو   شرررهرن     

 وديرې په يړونوکد پ   ځ و ونيسي. ونه و ي  د گم د وکړئ 

نکررره مررر ېد کررر وي ېد دېس ويرررل دلريبررر نو کررر ې نررره دو.دېس   

و ي لريب د وو يد  وتريرې و ي ډيرکوښک وکړي.ځکه پرلريه 

پويرېوې ح الن تيرشوي وي. څومره لې ېد دوطر  دلريره سرره    

کوي پ نر د يرد    شته دول ې سره نشته.څومره کوښک ېد لريب د 

 نشي کوالو. 

نولريه و ي دېس وو يي ترڅودځر د  ودپرلرد کروېنۍ  وپرلرد     

ټونند تره پر م  وکړي.لريبري  وور وختی نره پرلرد ټرونند څخره         

وېکررره کرررړي. پرلررره  ينررر ه ېوښررر نه  و وررر ده کړي.ټونووطنو نوتررره  

پ م  وکړي ټوننه په پښوودېوي  ود يرڅه ېد کيرږي د تعلريې   

ږي.پره يي ېسرره علرې ترالسره کيرږي  وپره       په يي ې وکوښک سره کي

پيژنررررررر   هلالج لجعلرررررررې سرررررررره ېوښرررررررن يد.په علرررررررې سرررررررره پررررررر  و   

نرررره و ېتونوسررررره  شررررن کيږي. يرسررررتونزم   هلالج لجکيږي  ودپرررر  و

ک ېوېترره  سرر نه کيږي.دت ېيکونررر ېه يررد څررر   ېرروړيږي. پوکرره     

څو  ود علمه وي يغه نه ييه شري نره وي پبر دړ نر ه مثر   نرري      

الېه ښودالو شي.تريرې ځ د تره ډيرر    ېد نه پرله الېويني نه ول ته

 ت و د ېسوي.

د پبرررې مرري ځکرره ت سرروته وکررړي ېررد ت سرروپه پرلودېسررونوکد  

ييرررر ن کوښررررک وکررررړئ  وپرررره  ونرررر کد ښرررره السررررته ې وړنرررري       
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ې وړي.نوېنوست سرررررونه توېررررره څخررررره ډيرررررره  يي تررررره مننررررره ېد  

م ست سووپ   ض    کړ  وست سودن  وېځی دتفرريپ وپر  مري    

 ډيره وخښررنه لو ړم.ست سررو دټونررود  ونيوو.ټونوڅخرره يوځررل ويرر 

 ک مي وي په ييله.

پرر ڼد ېررد کلرره پبرررې پالحرري کررړو ټونررويده کوونکووېو نرر و      

ېکچکرري کررړي يودولررره يررد سرررره ويررل ېررد ېښرررتي يې ېررد علرررې       

دت ېيکونر ېه څر   دو.پردې پرله لريبري تيرره شروي وه. و وس    

ديغرره لريرره نوېيرروه ورر   سررتع  ده ډ ک ررره شرروه  وموهترره يررد پرره    

 ره ېر   سره ددېيې پرسر پبرې وکړي.څوم

د يرڅرررره يررررد ددېس ويلوپرررره  ېيرررر  ترالسرررره کررررړي دي.مررررونږيې  

و ي دېسررونه وو يو. ونرره و يرر پرل ويمترری وپرر  وي  يرره ضرر ي     

 کړو.
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  وونسې څررکی

کله ېرد د وتر   ی ماکمرد و ضری پره دې ډ ډه شروېد نره وکيرل         

دده ديوو  حرر حه څخرره يررد ښرره کرر فی ېشررون ترالسرره کړ نررويد   

پردوسيه کر ې شرروع کړ ود سري فيصرله يرد وېتره  ورال  کړه.ېرد         

شيرپ د  ومام يو دي په شر ړن  ک نه وي  ويريودي په پن ه 

نکررره  فغ نيوېريمررره شررري  د ېريمررره شررروي پيسرررد دي دفررروييد   

کوېنۍ ته وېکړي. وپ ته مرې د شرو. يغره پره يروېو نی ېنرې  پتره       

ترڅونرررره وي دو ېررررد ېز تريغوپرررروېي نشرررري وېکررررو  کيرررر  و    

ېوړشوي  وول دوي وېکونوط و  يې نه نرري پره وي وېکونوسرره    

يد ېنې نوېيې يي تيږي.نوپره دي  سر س  وپره ور نونی نار ر سرره       

ېد و نود يرې نيروني  وېن وېتره ېز  وسرز نه وېکوي کره څره يرې        

يغوئ وتل کړي وي. په يم ي پ طرمونږده ته  د سرز وېکوو ېرد   

 ودپن وکلونرررر ېه دپررررل  پررره دېي نکررره  فغ نيوو نررر ي ېريمررره    

کوې وکلی څخه دو ن ي  ون وکړي  وترسخته ت  وي النر ي دي  

 ونيو  شي.
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کلرره ېررد ددوئ ددوسرررد ک ېپرره  وترر  يی ماکمررره کررد پرررال        

 شو دستي يد نه يغه ځ يه و ستو  دمر فعد ماکمد ته.

دمر فعررد ماکمررد و ضرری حررر حه ترره پررومخکد ترمخکرررد د       

و نکرره  فغرر نيويد   وترر   ی ماکمررد و ضرری ويلرري وو وپرره نسرر     

ک ېوېسرره پررال  کررړي ووېررد کرره نرروېو دوومجرمينوترره يرررېوې  

سررز وېکوي يغرره سررت ک ېدي پرروېد مرېرر د ترره کرروم ېررد م وېترره  

 سز وېکړي ده ته يد ت يي کړه.

دمر فعی ماکمرد و ضری يرې د وتر  يی ماکمرد پريکرړه ت  ير         

کررړه ېررد مرېرر د دي پرره دېي نکرره  فغ نيوېريمرره  ودپن ررو کلنررو    

پرل ښ ې پريږدي ول ښ ېته دي والړشي  وپرلره تر  وي   نر ېه دي 

 دي يلته وکړي .

 په يم ي ډو  سره مرې د  نه  ع  م  ونه ين  نه پال  شو.

وکيل ح حه ېد کلره دو ضري نوپريکړه و وېير ه پره کر نوکد نره       

 ځ ي و  ونژدو ووېد نه پوشا نۍ څخه يد يړه دېي الو و و.

ې د  ومامر يو شرو    مرې د نه ين  نره ې پرال  شرو وپ ته شرير    

يغوئ نوپه ين  د کد شرد  ووېځي حب کوني  وډيرره پښريم ني   

يد کونه ېرد د ک ېپوپره موهمرېر د وکړ. پيرردو ې څخره والړو      

 و مرروهيد يررو يي پريښررودو.يرې ته ورره يررد پرره ينرر  د کررد د سرري   

پبرې کوني ېد ييڅو  نه و ي د سي ک ېوکړي ېد نه يغه څخه 

نفرن ېد پرل پالې و کروېنۍ  دي څو  نفرن وکړي حتی دومره 

يد په پرلي وپښيم نه شري  وېد دوي  ونر ي وي يرر ې تره يرد      

 سترگد ټي ي وي.
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وکيل ح حه دمرې د دوسيه په ماکمه کد په څ ېنو نی کد په 

 ېن يد کد پالحه  وپرل يوو يد ود گن ه په  ثب ن وېسوو.

څرر ېنو ني  و ميرېنرر يی پوڅرره نشررو و وېسررره کرروالو ځکرره ېررد  

حکې وو. ودو ضي نوحکې پروو ني څره ې ري  ېمهروې      دو ضي نو

 يې نشي م توالو. 
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  تلسې څررکی

پ ڼرررره ېررررد نرررره مکتبرررره ې للرررره کوېته موې وپالېترررره يررررد ټونرررره    

دښوون ۍکيسه وکړه  ېد د سی می وېته وويل ېد دېسونه وه 

و ي سرر .ډيريي ن کوښررک  ورره کوي.ټونوې سررره وعرر ه وکررړه ېررد  

منو. مرر ېرې حرر حبد يررې ښرره عررزن ې کررړ      مونږسررت پبرې حتمرر م 

ټونويده کوونکوته يد وېمعرفي کرړم  ويرحرن  تره يرد ېالېرال      

 پخرله وېوستې.

پرر ڼد ېررد کلرره پرلررد پبرررې پالحررد کړي.مرروې وپالېيد وېترره       

 وويل:

ېررد نرروېې! وس څرره پررالد نرررو دې تلررونکی  ونرر  پرره يکلرره دې      

 فکرکړو 

ون ووسرر   دو.مونږپرره گرر ه د پريکررړه کررړي ده ېررد سررت دکويدې  

وکرررړو.  وت پررره  ونررر کد نررروېه يرررې پوشرررا نه ووينو.يموهدلررره     

يو ېم د الست دو ده په يړه کد پ ته دو.ښروون ۍپودي پرال    

کرررړ و وس پوڅلررروې مي شرررتی ېپصرررتی يرررې نري.نوپررره د څلررروېو 

مي شتوکد وه ست دکويدې ک ېوکړو. موهت ته ديوې ښد کروېنۍ  

 يلي  نتخ ه کړي دي.ته په دې کد څه و يي 

 وېته وويل: پ ڼد

ېد ديلي په لې کد مه  وسرئ.م نه پخو څخره دځر د نرر ېه پررل      

د ونرررر  مل رررررو پيرررر  کړي وو.يغرررره وپرررر  کرررروم ېررررد يه الپرررره    
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ښرروون ۍکد وم. وس پونرره م سررره يرڅررو  و ده کرروي يغرره يررې   

ديومقص په پ طر.که ېيري م پرلد يده کړي نره و و کرړي وي وره    

ورد مقصر ک ې نره    ييچ  و ده نه و و ې سره کړي. ددنير ټو  پلري   

کوي.پويغه ېد م  نتخ ه کړو دو نه يغه سره يه يې ډيره يي تره  

مينرره نرررم. کلونرره کلونرره وشررو  ېررد يودوررل پرره  نتمرر ېموتيرکړي     

دي.يغه يروه ننر و ده ېرد م پره کوېنرو نی کرد ډيرره  وېير ند وه         

 ېد و يد.

 پخو دح ك ي ې ند وي  =  ي ېوه دي ېستر وته عمرتيرونه

نرره دېنررودېد پرره  وس يم نرره کررد دي د سرري      م پرره دې يرريه و وې 

يوڅررررو  پي  شرررري ېررررد ې ترررره پرررروېه عمر نتم ېشرررري. پوپرمرررر  

مهرو نرره شررو و م ترره يررد دلسرري يوڅررو   پيرر  کړېد        هلالج لجپرر  و

 يم نر ېه يد پوېه عمر نتم ې  يستلی دو.

 موې وپالېيد دو ړه وېته حير د شو   وېته و د ويل:

يغررررره عجيبررررره ده موهپوتر وسررررره پررررره دې موضررررروع نررررره يوپبر.  

وختوېڅو  دي ېد نه ت سره دومره يي ته مينه نري.موهته يد يرې  

 ې وښيه.موهيد پيژنو 

_ يوت سي يد ښه پيژنئ. وپرت سو نره يروه يوو څخره يير ن  رر د      

 دو. يغه وختوې نس د ول څو  نه ولکه ښوونکی  ح  دو.

 دو ړوپه يوه پالوېته وويل:

ترره نرره  د پررودي ډيرلرروېه  نتخرر ه کررړي دي.د پرروويخی يمرروهيړه

نويرر  . ښرروونکی   حرر  پوېښررتي ېد ډيرييرر ن وختوېشررخ     
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دو.ديغه په ېورې پوييڅرو  نشري کير الو.د پونوې عالنروېدو.      

  ي ښوونکی  ح   په دې پبردو 

 _يوم  ويغه پبره سره پالحه کړي ده.يودول سره يي ته مينه نرو.

و يستي ېد ښوونکی  ح  يرد نره نوېسرره    هلالج لجدو ړوشکردپ  و

 پ ڼد ته يد وويل:مينه  وو ده کوي.

ښررره ېرررد د سررری ده نومونږوررره نررره ښررروونکی  حررر  !سرررره پبررررې   

وکړو. ونه يغه سرره وره مشروېه وکړو.ېرد يغره  وس و ده کونوتره       

  م ده دو.

 نوېت سي پوييږې  وک ېمو.  -

کلره ېرد پر ڼد پرلرره پوښره موې وپالېتره وېکررړه.دوي يرې پره يغرره        

 وښرروونکی وېځ ې للررل دښرروونکی  حرر  کوېته.يلترره څرر ن د    

  ح  ښه عزن وېکړ. وېوسته يد ښوونکی  ح  ته  د وويل:

مرروهن  نرره عجيرره و وعيرر  سررره مخرر مي شررو.يغه د ېررد سررت  ود  

پ ڼد په م وي  کد کوم ې ي وو نره يغره څخره نر  پبرشروو.موهييه      

و وېنه کوي ېد ت سري دو ړه وره مينره کروي. ودومره يير ن وپر        

 يودول په  نتم ېسره تير کړ.

 وېته وويل: ښوونکی  ح 

ېښتي يې  ېد ډيره مروده يوورل تره  نتم ېشوو.يم سرره دپر ڼد لرې       

ووېد پرلد نوړې يده کړي وکرړي وي وره و ده وکړو.م ت سروته نره     

ويل ېد يه  وپ ڼه نه ډيرپخو څخه يودول سره مينه نرو.پرله مينه 

موتردې وېځد پوېي س تلي وه. که څه يې م  وس نه لوښتل ېرد  
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بر کړم.ځکه ېد ددې اليو کر   عملری ک ېپ تره    ت سي نه دي  ې يه پ

 دو.

_ د يموهپريکړه وه ېد پ ڼه و ده وکړي.موهدپ ڼد نر ېه يويلري  

پي  کړي و.نه يغد سره مومشهوېه وکړه ېد نروېې! موهپوسرت    

د کرررررررررويدې ون ووسررررررررر  کررررررررروو. وس پوال ونررررررررر ي يوپررررررررره 

 ون پوو وېنشررررته  .د   ېمرررر د موالپرررره يړه کررررد پ ترررره دي ېررررد   

پرلوسترگو وگوېو. وېوسته که مړه يې شووه  ېم د  ست و ده الپه

وررره موپررره يړه کرررد نررره وې پ تررره.پوپ ڼد ې تررره کيسررره وکرررړه.  وس   

پوالپ ڼه څلوېمي شرتي ېپصرتي نري.څلوېمي شرتي پرو ډيرعمرر      

دي ست سوو ده په د څلوېومي شرتوکد سرره کير  و شري.  څن ره      

 دي پوښه ده ېد و ده وکړي  

موې ضری کرړې وې يه پروييه نره     _  يم دېسره پوښه ده.ېرد پ ڼره   

 و يې.

_ ښرره نرروېد سررت نه پو څخرره مطمرر   شررونو وس ترره ې ترره دو ده     

 کونوني ه ې وښيه .څه وپ  من سه وپ  دو ده نر ېه گاي.

_ يم نه پو ت سي وکيالد ي س .يره ني ه ېد وېته ټ کي يه څه نه 

 و يې.

_ ېررد موهترره  پتيرر ېې کوئ موهپوست سررودو ده پرره ک ېپسررري      

 د مي ش  کد وه موو ده وي.کيږو په 

_ ويخي مي دېسره پوښه ده.په د يوه مي ش  کد يمروه مکتبونره   

 يې پالحيږي. موهيې دېي څلوېمي شتي ېپصتي نرو.
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_ د پووي ويخي ښه ک ېشو.و  نونه ن  څخه يوه مي ش  وېوسته 

 ست سو دو ده وېځ ده که کومه و وعه نه وه پيښه نه پيره.

 د وس تي.يم  دېسره پوښه ده.مودي نه يرې و وعهلالج لج _   

پرره  پيرکررد دپرر ڼد موې وپالېې والړيرر   ېررد ښرروونکی  حرر       

 وېته وويل:

ت سي يوه شيبه  نتم ېشئ يم سرره يوڅره پيسرد دي يغره نره ځر د       

سره و پلئ.  وگوېئ  وس الت سروته و يرې ېرد دپر ڼد نرر ېه پرتره       

دک نيوڅخرره نرروېو شرري نوته  ړتي نشررته.ځکه ېررد يم پرره کرروېکد   

 يي ن شته  ونه  ن  يې څخه ډير.يرڅه 

يرونيې نري  فغر نۍ يرد وېترره ې وپيسرتي  ودوئ تره يرد وېکررړي.        

 وي يد وېته وويل:

ېد ود ځ يه مصر  وه نه کوئ.يو يي  ويو يي دپ ڼد نر ېه ک ني 

 وکه نوېددې کوم شي د پو  وې وېته و پلئ..ول وه ييه شي نره  

 وېو ن ي  پلئ.

 دپ ڼد موې وپالې وېته وويل: 

 مره ډيري پيسد  وپه يغه يې يو يي دپ ڼد نر ېه دو ده ک ني دو

_يونيې ني  فغ نۍ نوڅه شي دي څه شي په کيږي. وس پروډيره  

ويمتی ده.يوه ېوړه ک نی په شل ديرو يېه  فغ نۍ وي.يه وره ځر د   

وختوې وگاې ېد ت سويه نه ونوېه پال  کړم.ت سي ېد پره يرونيې   

و ړم.د وررره يم نصررريه نررري  فغ نيولررر ړه وو سررري نرررويه نوېڅررره ل

وو ېد نه م څخه ت سي ونوېنه لرو ړي. کنرد د د  وس ونوېونره    

پوونوېنرره وو تي ېتجرر ېن وي. ووه نکرره  ترره نکرره   ويرر ن  نکرره   
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 فغرر نۍ و نرر و دوسررتی کوو کرره کمرری وو ويخرری دوسررتی  نرره       

وېسره کوو دومره پيسد  پلد ېرد پره دېي ک نره څرو  وير و ده      

و ېد ي لال وکړي  وي يې نه نشي کوالو  وڅو  دې ته مجبوېيږ

وطنرره پن رره شرررږک نه وې  وو  ودپرررل ونوېدپيرر  کونو نررر ېه     

وطنونره وطنونرره ولررو ړي.حتی د سرري  ډيرځو نرر د پوالشررته ېررد  

ويخی دو ده کونوتو د نه نرو.دو ده څخه مارروم پ تره وي.د ټرو     

دلرره دييرر ن ونوېنرره وېررد دي.ځکرره پرره دومررره پيسررويد يوېنرره       

   نرررره کررررومد ولررررد الېي پيرررر  کوالو  ېسرررريږي  ونه دومررررره عو

شي.د دځ د نر ېه وهتره وگاي ېرد ټرو  عمرر څرړه و وسری  ويريه       

 و ده ونه کړي.يه  وس يې ست سو  حس د منې.

 دپ ڼد موېوېته وويل:

ېرررد يويه!ت پويموهسرررره ډيرررري مرسرررتي کرررړي دي تريرېررر دي  

ډيرن يوني يو  وتردوو ونوېو دي الډيرري پيسرد پرمونږمصرر     

دلرررومره پيسرررد سرررته ېرررد دپررر ڼد دو ده نرررر ېه     کړې.يموهسرررره 

ک ني  نم ېو  فرشونه  پلن   نوښري  ويرې د سري نوېضرروېي     

شرري د ېررد وېترره پرره کرر ېکيږي ې نيسررو. د پيسررد ترره ويرترره دېسررره  

 و پله  په و ده کد دې په ک ېې شي.

_م دېته وويل ېرد وغيرنره ک نيوڅخره وره ورل شري نره وېتره  پلرئ.          

ي ن شته. يم سرره نروېي پيسري    يرڅه مي په کوېکد ترضروېن ي

 دو ده دمصر  نر ېه شته.دلوپيسوته  وس ضروېن نه نرم.

دپرر ڼد مرروې وپالېيد دي ترره مجبرروېه کررړ  ېررد يغرره پيسرري ځنرری   

و پلي. پيسد يرد نره ښروونکی  حر  څخره ې و پيسرتي  وپررل        
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کوېته ې للل.کله ېد پرل کوېته ې وېسي    نودښوونکی  ح  

پيسي يد پ ڼد تره وېکرړي ېرد د تره     کيسه يد ټونه پ ڼد ته وکړه 

پوه شه  وپيسي دي  يرشي ېد په  پلد  ويرشي ېرد دې پرو    

 وو ته  وست پوښه.

پرررر ڼد يررررې نرررره مرررروې وپالېه پيسرررري و پيسررررتي  ودن يوکوېترررره   

 ې لله.يغه يد نه دې ې يه پبره کړه  ووېته و د ويل:

يه ډيررره وخښررنه لررو ړم د يوپي نرر  مرري پرره پرررل  ونرر کد دېسررره 

کرره ترره مرري نرره پرلررد مينررد نرره يررد پبررره کړې.م پونرره   کررړي دو ځ

ښوونکی  ح  سره مينه دېنوده  ويوه مي شر  وېوسرته يمر  ود    

ښرروونکی  حرر  و ده دو. وس ې ځرره ېررد و ي ېترره والړې شرروو.يه  

 پوپه ک نيونه پوييږم ته وه يد ې ته پو  کړي.

ن يوېد د و وېير   حير نره پ تره شروه ييه يرد يړه تره نره نوير  .         

 يد وويل: پ ڼد ته

د پوېښرررتي ېد يم سرررره دې پي نررر  کرررړي دو  ويه دې دپرلرررد   

مينررد څخرره نرره يررې پبررره کررړې. وس پوڅرره پرره دېکرروي نشررې نه څرره  

دېسررره کيررږي.و  نرروې پويمرر  يررې څرره پرره وس نرره دې پرروېه وررد نرره    

دع څه.ول ښوونکی  ح  پرو د سري يوشرخ  دو ېرد پره ډيررو       

دو ځر د نرر ېه     نس ن نوکد نشته.ډير پرځ ي  وډير وهتره مل ررو 

 نتخررر ه کړو.پوشرررا نه  ون وېسرررره ونرې.دېځررره  وس پرررومي  

کوېته ې للد يد څه نشې دېته ويالو.کره يه مختره پبرره و و ي وره     

يم  وسرت مل رې پتمرره وه. ځکرره ېررد تر وني يه نرره دې ې يه نرره يررې   

 پبره کړې.م پوست نه ې يه څو  نه پبرو .
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 پ ڼد وېته وويل:

مالمتررره يې.پود ې تررره پرلررره   ېرررد پردلررره ځررر و يه يرررې دېو نررر ي  

ښوونکی  ح  ويلي وو ېد پره دې ې يوره يم  وسرت پرته څرو      

 نه وي پبر.ته و وېوکړه ېد يم موې وپالېالنه شو   پبر

 ن يووېته وويل:

ورر  نرروېي پبرررې مرره ې ترره کرروه.ېد و ېپرره و ېمرري پو دېترره شررنه     

 کيږي.دېځه ېد ځوو ي ېته.

کرررر ني دپرررر ڼد دو ړې و ي ېترررره ې للررررد  وپرررره پرلرررره پوښرررره يررررد 

موې پالې  څ ن ه  ښوونکی  ح   وديغه نژدي پرلو نوتره يروه   

يرروه ېرروړه کرر ني  و يرروه ېرروړه يررد ال ن يوترره ې نيو . ونرر يو ترره  ررد  

 وويل:

 د ځکه دېته ې نيسې ېد نه ت مي د پبره پ ه کړې وه.

 _ و  په دله يوه ېوړه ک نيوځ د ې څخه پالحوې 

ې يرد دېتره ې نيسرې.  وس    _ ي که دې دويمي ېوړې ته يړه کيږي ي

 پو دېته مالمته يې يرڅه ېد و يي منې يد.

_ ي م دلسي دېته ويل.دله يوه ېوړه الکف ي  کوي.دېځه ېرد د   

 شي د ترکوېه وېسوو.

ټو  ک ېونه يد مخکد ترټ کلی يوې مي شتي پوېي پال  کړ   

دو ده دوېځررد پرره  نتمرر ېو .يره وېځ پرښرروونکی  حرر   وپرر ڼد   

   وهده تيري ه.کلرره ېررد ټرر کلی ني رره ې وېسرري ه  و نرر ي  تريرروه کرر 

دو ړوپرو وو دو ده تير ېي نيروني و.دو ده وېځ وه يررې پو پرررل     

 دوست د  پرلو د  يمس يه گ د پبرکړي وو.
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دښررروونکی  حررر   وپررر ڼد نکررر ح وترررړ  شوه.وېوسرررته ترنکررر ح    

تړنويد پ ڼه په يوشي  ش   کرد ېرد سررترپ يه پ ره کړه ترې سرته      

ه  وترېره الس يرد م مر   ونره پررل کروېه يرد       الس يد پالېنيونه و

ې و يسرررتل پررره مررروټرکد يرررد ېرررد موټرپررره پالسرررتکي گالنرررو و    

ېن  ېنرر  ې نيوپوښررل شرروي وکرررښينو  کلرره ېررد ټررو  مر سررې       

دپ ڼد په  کوېکد پال  شوټونوويرته دښوونکی  ح  دکروېپر  

 پو وېېو د شو .

ښررروونکی  حررر  و ده تررره ښررره تيررر ېي نيرررونی وو.ښررره ډوډو يرررد   

ه وې کړه. و ټو  وريب د دوسرت د پرلو د  و نر يو الد يرد    پلکوت

پره ښرره پوشررا ني   رد نرره پرلرره کروېه ېپصرر  کررړ . ټونوپرلو نررو    

  ودوست نويد دپوشا نه  ون  وښه وخ  دع وي وېته کوني.

کلررره ېرررد ښررروونکی  حررر   وپ ڼررره پررره پونررره کرررد يرررو يي پ تررره      

شررو  نودنږ مررودي نررر ېه دو ړوېوپتيرر لوېه کررړي وه وېوسررته    

ونکی  ح  پرل دکلوکلو نتم ې کوم ېد دو وېته پره طمعره   ښو

 وو  وپرل ني ني پوه يد په حقيق  و   وني ي. 

نو پرپ ڼد يد ه  وکړ.ترڅووه دلسري ېرپ ن سر  يو پيرتره  وس     

يرريه ه  مرره کوه م ترره دي دسرشرر   ې کررړه ېررد يه پررودوه ېکعترره   

 نفلي نمونې وې و ن ي وکړم وي وه ډيرسره وهليږو.پ ڼد يې دستي

نه سر څخه پرل يېلود ش   کوم ېرد پرسرريد وښروونکی  حر      

ترره وېکړ.ښرروونکی  حرر  يررې  وېو نرر ي دوه ېکعترره نفلرري نمررونې    

 د کړوېوسته ترنم ن ه يد نره  پر ڼد پوښرتنه وکرړه ېرد تره ددلره        

 نفلي نم ن ه په ورک  پبره يد 
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_ ي تر وسه مي نه ييچ څه ددې نفلي نم ن ره نره دي  وېي نی نره    

 يې. پير وس مي ته ځني پبره کړه  يه په پبره 

پرر   د فضرريل   وورکرر   يرررښی    هلالج لج پرره دې نم ن رره کررد پرر  و    -

دو ېررد کلرره دو ده پرره شررره و نرر و څررو  د  نفلرري نمررونې دنرر وو   

دسرپرشرر    و نرر ي وکررړي  نود ونرر تر پ ره ورره دلرره ېرروړه  يوم    

 ون وو(سرررره پوشرررا نه  ونررره مينرررد  ومابتررره څخررره ډ   ونررر   

 ند ېد دو ده نومړي شره دېن  شره وو ونري.ته په دې پويي 

ولررری يو پررره دې پبرررره وم ېرررد دو ده نرررومړو شرررره دېنررر  شرررره   -

ده.پررويه يمرر   وس پرره دلرره دېنرر  پرره شررره کررد ځرر د وررد  نصرر فه  

 وونې. ي م پووه نه څ ن ه سره ود  نص فی نه وو کړې 

ي پررره دې کرررد نوسرررت څه ورررد  نصررر فی ده م پوست سرررره مينررره     -

پويرڅرره ېرر  زدي.څو  پرره مينرره کررد دوررد    دېنوده پرره مينرره کررد  

 نص فی عزن  و وررو پرو نرري . وورل مر ديغد پره پوښره دېسرره        

و ده کړو.يغرره يم  وسررت په مينرره پبررره ده.يغررد ې ترره ويلرري وېررد  

پرله مينه دې حتم ممالس ته ې وړه  يم نه پو دېته  ې يه ده په دې 

وڅه ک ې کد يه دېسره ملګرې يې. وس ته وو يه ېد نه يغد سره م

ورررد  نصررر في کرررړې ده. يغرررد ې تررره پرلررره  ېررر يه ې کرررړي ده مررر يې  

ډيرکوښررررک وکړترڅوترررره مرررري د ونرررر مل رې شررررد.د وه يه ځرررر د 

وختوېووونې ېد پرلره مري کړې  وتر  پره پرلره پوښره  وېضر ي         

 و ده ې سره وکړ ويه دي يې د ون مل رو کړم.

ښه ېد د سي ده  وديغد په پوښه دې نه م سره و ده وکړ  نويه  -

ديغد دومره پي   وس تې نکه يوه ښه دوسته ېد مي وو.تره وره    وه
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يې ن  د  وع ه ې سره کوي ېد يم  ودڅ ن د ترمنې وه ييه فررك  

 نه کوي.څه ېد م ته کوالو شي څ ن د ته وه يد يې کوي.    

حتم مًٌيم يې دېسره وع ه ده ېد ست  وڅ ن د وه يوه يېه فرك نه  -

 کوم.
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 ینونسې څررک

دښروونکی  حر   وپرر ڼد نره و ده څخره دوې  وونررۍ تيرري شرروې      

وې ېد ښوونکی  ح  پ ڼد ته د سي وويل:څره لرو ړې ېرد پره     

دله دېيومي شتوکد يد وکړي. ي لو ړي کوم ځ ي ک ېوکړي کره  

په کوېکد  ستر ح  کوي پر ڼد وېتره وويل:پره کروېکد وره نوڅره       

م نه ځر د  وکړم.که م تعليې ددې نر ېه کړي دو ېد پرکوې کښرينې. 

سررره د وعرر ه کررړي ده ېررد پرررل مملرروم ونرر  ترره ورره شررره  ووېځ     

پررر م  کوم.ځکررره پرمررر د وط  حررر  نرررري  ووط  دموېحيثررر      

نري يه يد په پرلره ليرږه کرد ل ره کرړې يې.م تره يرد نروم  ونښر د          

ې وخرښلی دو.يه نه لو ړم ېد ېف وېسره  وکړم  نږترنږه پووه يد 

شرتوکد دښر ود گ يي   ح  پرځ ي کړم.يه لو ړم ېد په دېيرو مي  

موښرر وته ېررد  ينررر ېه پرره کرروېکد کرروېس ېرروړکړم. يغرره وررد تعل   

دتعليې نه نعمته ود ورپد پ ته دي يغروئ تره يغره څره وېيده کرړم      

 کوم ېد يم په  ي  کد دي.

_څن رره ېررد ست پوښرره وي يمرر مليکد يغسرري ورره وشرري.دکوېس 

 نر ېه دي کومو شي نوته ضروېن دي ېد يه يد دېته ور ورکړم.

 وه يد نيس  دېکړم._ يه 

_ سرررمه ده.دشي نونيسررر  پووررره دي لرررش نررره وي.نږشررري د دي کررره  

 ډير.د سي نه وي ېد کوېمی پرېرگه ې و ېکړي. 
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_ ډيرويريږه مه يرشي ېرد دو ې تره ې وړ  پيسرد يرد پره م پسري       

نيکه  کله ېد مي پي  کړي ويرتره دي پرلرد پيسري ې څره و پلره.      

  حس د يد مه ې و ن ي  ېوه.

ي وکړي.وي د سررري نررره وي ېرررد ځررر د وېو نررر ي  _ ک شرررکی دلسررر

و ېوو. يوېښتي په پيسوکد پروډير ځنر ې ځي ترڅوېد تره يرد     

 ې ته پي   کوي  ديغوپيسو  ه پووه ې ته ې کوو.

_ گ ه يد يې لو ړي.نکه ېد سودپوې يد ځکه سودپوېي کروي.  

پيردي گ ه ډيره و ن ي و ېروه يغره يرې دېکوم.وو يره څرومره گ ره       

 ره معلومه کړو لو ړي ېد  وس يد س

_ ډيره گ ه يه يرې نره لرو ړم فق  شرل فيصر ه گ ه.پرشرل فيصر ه        

 گ ه وه يم په پي   سوديې نه ې ځي.

_ ويغمه  وسره دلونر ه   ره پودېکروم.يه ويري مره ېرد  وس سرل        

فيص ه گ ه ې و ن ي و نه ېوي.که دي ې ته سرل فيصر ه يرې ويلري     

 و و م وه دېکړي وو.

ه حرررررب وي په پښرررررمي نه  _ پررررره کت وچررررره کرررررد يرررررد ې تررررره ونيک   

 نشد وي نوڅه دېسره کوالو شې.

_ ي ويغمه  وسه  دېو   نه دېتره و يرې سرت ح  پروويخي نره پروېم.       

 يم  ح  و  وه يغه وپ  دېته معلوم شي.

_ يوېد حس ه موترم وي  پر   وي وي د سري نره وي ېرد لر ړې      

مررو ونرر ي  شرري. يه ورره پرررل حرر  دېڅخرره لررو ړم  وترره ورره و نرر ي          

 پښيم نه يد.
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مهرو نره دي  نره يرو    هلالج لج ست څونه يده دي مه يد ې ته ې وړه.پ  و _

 پو نه يوپو وه ې ته پي  شي.

_ د دم   نه پو پويې  وس پالحه يد.م ته معلومروند.دومره  ې  

پومررررررره پو شررررررريند کيږه.م مسرررررررخرې دېسرررررررره کوني. ېشررررررره  

 دشي نونس  دي ې ته ې کړه يه وه يد ن  دېته ې وړم.

 شي نوته ېد يد ضروېن وو. پ ڼد وېته پرل نس  وېکړ.کوم

ښوونکی  ح  وېته نه و ي ېه  ټو  دنس  شي د ې وړ .په کوېکد 

يررررد وېترررره يرررروه پونرررره دکرررروېس نررررر ېه منممرررره ېرررروړه  وور وررررره 

کړه.دڅلويښرررتوڅخه يي توښررر وته يرررد دورررد سرررو دو دېسرررونه     

 وددې سرويره دکوېنۍ  و دم شروم دترويرد  وپر ملرنی پره يکلره      

له ېرد دېي مي شرتي تيرري شروي     مکمل معلوم ن تشريپ کو .ک

په ېولتود کرد پر ڼد  ونر يو دو ړو پررل عملری ک ېشرروع کړ.نره        

يرمريض سره وه يد دومره ښه ېويه  ودومره په نرمي پبرې کوني 

 نکه يرمريض ېد ددوي نه پرلو نوڅخه وي.

پن ه مي شتي يد دعملي ک ې تيرشروي وې ېرد پره ېولترود کرد       

  شروه. ښ و وم شرروم نوته  دو ړو تره دو کسرين توېئ وظيفرره پي  

وه يد و کسينونه ن و   ويرې ښ د ته وه دو ړو د ويرل ېرد يرره    

ښ ه و ي  پن ه و ېي و کسي  په پررل  ونر کد ون روي  وپررل     

يرکوېني م شوم د ېد عمرونه يد نه پن وکلنوڅخره کښرته وي   

و کسي  کړي. ځکه ېد و کسي  ډيرو  ېيښرته  وو تجروره  وديرر    

  سخ  مق وم  کوي.مره په مق ول کد ډير

 ۱۶-۱۴-۶۹۲۳ه پ ودکت 
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