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دروغجن 

 )ناول(

 لیکوال : آیزاک اسیموف

 ژباړه میراحمد یاد
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ډالۍ

 د خوشبو د خوب خوشبو ته !

ًاد
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)الفسد الىٌيګ( ّه لړزېرهىکو ګوتو ضګسټ رهښاىه کړ، تورې 

ې.ښکته ّورته کېرځې ًې د دتسه ّه هدت هاه ضٌْيې هر

هغه فکسهىه ډًس ښه لولي ! دراًشن هلې؟ -

)ٌُّس ةاګسټ( ته ًې هکتل:ن ضي ّو رًا

ښه ىو ؟ -

هًې هًل: ...ةاګسة دْل ضس ّه دهاړه الضوىو ىٌوالو ه

الىٌيګ ىور  ك( دو چې حوړهه ًېدا درى څلوېښتم )ناډ -

َوك ًې ةٌذي ضم هه. 

 نٌلُودرًم کص تيرو راځوړىر کړو ه، ّه نېش ىاضت ه، دا ) 

آش( ىونېرن اه د رهةوټ حوړهلو د عسکت تس َولو ځوام 

 فذس کاهن:  نقالنانور ه، دن ّس دْل ځام اه 

ّه ن هاهرن ! له ّېله تس د ىصب کولوةاګسة ته زنا دتس -

َولې ّسهضې کې هېڅ تٌسهتيه ىه دن عوې، زن ددې 

تضهٌو درکول. 

د ةاګسة ّه ّېړه عوىډه نوضکا دْسن عون:

که د ته ىصب اه نوىتاژ د َوك  ته ًې تضهٌو راکوې؟ -

الًو  )حسًام( تظهٌو راکوې، زن ةه ضتا د تسفٌع هړاىرًش 
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ته  ٌوغهل ۷۳۲۵۷هم هکړل.  د ّوزًتسهىٌک نغشه حوړهك 

له ًون تس ّيځه ضوه فکتسهىو ّورې  ٌهغهل ناړتٌا لسى. هس

تړلې هو، که ًون کې ًې هم ښکارن تٌسهتيه هعي ناغشن 

دساةٌږو ... آش صٌب دا ارقال نې له دْلو نػلوناتي 

 دهضٌو درکړك.

آش ّه فکس کې عو، ځواب هرکولو ته ًې چې ځام  نٌلُو

 ّه دې هدت کې د څلورل کص غږ عو چې هًل ًې: ،حواړهن

و ةل ضسن ّړن کوئ اه دتسې هرته که تاضو ههراضې ً -

 کوئ، ښه ةه دا هى چې زن درته دا ځاو ّسېږدل. 

و کالوًو( د کالٌو لهو حوړن کړن، رىګ ههلې عوىډې )ضوض

 ًې راَولې کړې اه هًې هًل: 

نوږ له داضې ًون رهةوټ ضسن نخ ًو چې د اىطام افکار  -

لولي، زنا ّه ىظس د ّېښې النل ةاًر ّېرا کړه، دا ّه دې 

 کٌږى چې زن  دې تا نالنتول اه ته نا ... ىه

 الىٌيګ ههًل:

 ته رښتٌا هاًې ډاکُس کالوًو. -

 ىاڅاّه ًې ّه تسده لهخه هرزًاته کړن
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هس څه ههرلته راَوك دى، نوږ ّوزًتسهىي ناغشن حوړ  -

کړى، چې کوالو عي فکسى څْې را هادلي اه تػتٌس ًې 

کړى.  ىه ّوهٌږل دا څيګه چل عو، که غلت ًې ٌّرا کړه، 

دا ّه تٌسه څو لطٌشه کې د رهةوَوىو ّه ةسده کې تس َولو 

، نوږ ًې غلت ىه نههه الضته راهړىه دن، چې نوږ کړې

 و اه ةاًر ٌّرا ًې کړه. ّون عوئ؟دو ٌّرا کړ

 ةاګسة ّوښتيه هکړن:

 زن ًو هړاىرًش کوالو عم؟ -

 !نهسةاىي  -

تٌسهتيه  ضتسند ًون رًاضي ّون ّه توګه هاًم، چې کونه  -

عوې دن، زن هاًم تس څو چې نو دا ضتوىشن ىه هى هوارن 

( کٌطه ةه ّسېږده، حتى له ىوره غړه ةه ۳۵کړې د )آر ةي 

هرته ةه  ىادارى رًطام چې دتس د ًې هم ُّه کړه، کول

 ههاًو چې دا ضتوىشن ّه هېڅ صورة ىه حل کٌږى. 

 ډاکُس کالوًو ههًل:

اګسًت ښه هاًي، که د ضتوىشې دتسن دْسن عون، د ة -

رةوَوىو ضر کٌطو ته ةه لهو هههل عي اه َوله ّسهضه ةه 

 تس ّوښتيې الىرې راعي. 
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عارن الرًيګ ضګسټ ته کظ هرکړ اه ضس ًې د نيلو ّه ا

 آش ته ًې نخ کړ اه هرته کړن ًې:هدوځاهن، 

لوضتلو دتسن هکړن ًوازې  د فکس ېّه لونړى ځل چې د -

 هې کيه ؟ تا لکه چې هًلي هه؟

.  د )آر ةي لهًسًرلى ه ډًسزن ةٌا هم هاًم چې ًوازې هل اه  -

( رهةوټ ىصب چې دتم عو ىو اهك ًې الىرې ناته ۳۵

ةاىرې هتى ه. نا  راهلٌږن ) اةسنام( ىه ه، څه عي ّطې د

رهةوټ هادٌطت اه د ازناًښت دوىې ته نې ًوهړ، اهك 

دتسې  نې ّال ىه ه، ناضسن ًې ډېسې ښې اه نيعقي

، چې کله نې هرضسن هکړې، ىٌهاًي الرې کې نې ّال عو

دتسې ىه هې کړې، ډًس فکس نې هکړ، ًوازې رهةوټ ته 

ن هرف ّون عو اه نا ضسن ّه الر ...  هغه زنا ّهنې کتلي هه

 رهام عو.

کالوًو ّه فکس کې ډهةه عون، ةٌا ًې ضتسګو ته ځٌس  ضوضو

 عون اه هًې هًل: 

لکه چې غادة عوى ًو چې دْل افکار   ږفکس کول، نو -

 ٍّ هضاتو. 

 الىٌيګ ّه هاردعاًۍ ههًل:
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ةٌا دو ًوازې نوږ څلور کطه ّوهٌږه کيه؟  نوږ  ...ىو ښه -

ةاًر د ًون ّالم له نذې کار هکړه، آش زن هاًم ته د ىصب 

کسښه ) دط نوىتاژ( له اهله تس ادسن َوله ًو ځل ةٌا هګورن 

اه هغه َوك غهلٌاة ًاداعت که چې د تٌسهتيې انکام 

 ّکې هى. 

 آش غلي ههًل، ډًس اهږد کار دو. -

کار کې له هغو َولو دلکو ګُه ّورته هوته ةاًر ّه دې  -

کړې چې کار ًې درضسن کاهن، ًو ىفس هم نه ردصتون، 

نههه ىه دن چې دا کار څونسن اهږد دو، دو دلک ةاًر 

 ّون ىغي چې ته دا کار هلې کوې؟ اهرې؟

 غلي هديرك: تذيٌکګسځوام 

 ضهه دن، دو ضذت کار دو. -

 ًل: الىٌيګ دْله څوکۍ کالوًو ته تاهن کړن اه هًې ه

ته د رهةوَوىو ته له ًوې ةلې الرې ددې کار کو عظ هکه،  -

د ارهاّوهيې نتذصصه ًې، د رهةوټ ّه اړن ةٌا ځلي 

نعالػه ّېل کړې اه له ادسن ةېسته ضس ته الړن عې،ّه دې 

ځام ّون کړن چې هغه افکار څيګه لولي اه ةٌا هرّطې 

زًاة  ګورن چې )تلو ّاتٌک( قوة کې ًې څونسنځي. ه

 اه حواضو ًې څه صرنه لٌرلې دن؟ ّوهه عوې؟و دو عو
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 د ډاکُس کالوًو حواب ته ّه تهه ىغو اه ّطې زًاته ًې کړن:

زن کارهىه نيظهول، ةٌا َوك نػلوناة اه تسالضه عوى  -

اضتاة هم ارزًاةي کول، ةاګسة ةه هم ضٌکي نحرًا

 راضسن ّکې نسضته هکړى. 

ديرا  آش له څوکۍ راهالړ عو، ّه ښکلې اه ځواىه څېسن ًې

 دْسن هن، هًې هًل: 

ډًس  ه دْل کار عسهع کم، ځکه زنا کار تس َولوښه زن ة -

 دى، دې ځاو ىه ضٌرن کار ته ځم.

ډاکُسې کالوًو ّه دْل ىظس ةررګه کړ، ّه لٌره کې ةٌذي هر 

 عون، ّه دې هدت کې الىٌيګ هرغږ کړ: ههرک

 ( ههًيې؟۳۵ډاکُس کالوًو ، ته ّورته ځې چې )آر ةي  -

 ې هرىه کړ. هېڅ ځواب ً

دْلې فتو الکتسًکي  ۳۵ضوضو کالوًو چې راىيوته آر ةي 

کالوًو ّه درهازن . ې له کتاةه راّورته کړې اه هدرېرضتسګ

هغه لوًه لوحه راهځړهله چې ّسې لٌکلي هه )ىيوتل نيع 

 دى(، ةٌا رهةوټ ته ىږدې عون:
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نا درته د ضوّس اتهي نوَسهىو ّه اړن څو کتاةوىه راهړى  -

 ګورې ًې؟دو )هسةي( 

ډهله رةوټ ته هرکوك عوو ىول ه.، کتاةوىه ۵۳هس ةي، آر ةي 

 ًې هادٌطتل د ًون غيوام ته ًې هکتل:

 ن، هم، )د ضوّس اتول تٌورى( -

 د کتاةوىو ّاڼې ًې اړهلې هًې هًل:

 ېيه، دا ًو څو دقٌقې هدت ىٌطي. ښډاکُس کالوًو ک -

نٌش ه اه هسةي ته ًې کتل، هس ةي تس ه ډاکُسن کېياضتارهاّوه

 اه کتاةوىه ًې زر زر لوضتل. ه هادوا ىاضت

 له ىٌم ضاغت هرهضته ًې کتاةوىه څيګ ته کړك:

 زن ّوهٌږل چې دا کتاةوىه دې هلې راهړى دو. -

 ډاکُس کالوًو دفه عون: 

هسةي، زن ّوهٌرل، تاضسن کار کوك ضذت دى، ته هس هدت  -

 ناىه ًو ګال نذکې ًې. 

نې ىه  دا کتاةوىه هم ههراضې دى، ّوهٌږې هېڅ -

ّکې ىغته،  دوښٌږى. ځکه هېڅ ّه زړن ّورې نوضوع

تٌورۍ  ّوهه ًوازې لږ نػلوناة اه څو ليډېضتاضو 
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دى، هٌڅ ّه لوضتلو ىه ارزى. ناته ضتا افکار ّه زړن 

ه احطاضاتو ّورې دى،  ځکه تا د نتقاةل تاثٌس، تحسک ا

 . ّه اړن زدن کړې کړى 

 ډاکُسې کالوًو غلي ههًل:

 زن ّوهه عول.  -

 رهةوټ زًاته کړن:

زن فکسهىه لولم، ىه ّوهٌږل څونسن ژهر دى، زن هس څه ضم  -

ىغم درک کوالو، ځکه زنا فکس هم ًو څه هغو ته هرته 

دو، دو کوعظ کول، ضتا کٌطې راضسن نسضته کوى چې 

 درک نې ىور هم ښه عي. 

هو دو زن هًسًږل، که کونه احطاضاتي کٌطه هلولې  -

غوىرې ةې  هد افکار هطې ىه چې هغه افکار هم زنوږ

 رىګه اه تٌارن هى. 

 د ډاکُس کالوًو رىګ ضور عو، ځام ضسن ًې ههًل: 

 دا لکه چې ّون دو. -

 د هسةي ٌٍَ غږ ًې هاهرېر:
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هو زن ّوهٌږل ډاکُس کالوًو، ته تل د هغه ّه فکس کې  -

 ډهةه ًې، ىو زن څيګه ّون ىه عم؟

 ًړ عو:کالوًو رىګ ژ ېد ډاکُس

 هًلي ىه هى؟چا ... ته دو ةه دې  -

 کړې. ىه ، هٌچا راىه ّوښتيه ىه دن -

 ښه ته څه فکس کوې؟ تاته لکه چې زن ښه کم غقله ښکارل. -

 ىه  ... ىو دا دو ظتٌػي احطاس دو.  -

کېراو عي ههرا ظتٌػي ًې زنا کم غقلتوب هى، ځکه  -

 زن ةررىګه ًم.

ًطت ًادهې؛ ىو زن قضاهة که ًوازې فشًکي اه ةرىي ښا -

 ل چې ىور ښاًطتوىه هم عته. ، زن ّوهٌږىغم کوالو

 زن دو زړن هم ًم. -

 ال دو د څلوًښتو عوې ىه ًې. -

ضم د عْېته کليو  هو د اته دًسش کالو ًم، دو نخ نې -

عوو دو، هغه له ّيځه دًسعو کالو  دلکو غوىرې غوىج

هم کم دو، اهس هم ډًس ځوام اه تکړن ښکارى. ته فکس 

 کوې چې هغه ناته راګورى؟ که زن هطې ّه تهه ًم؟

 ته غلط فکس کوې، زنا دتسن هاهرن ... -
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تسې نخ هاړهن، ضتسګو کې ًې اهښکې ډىډ  کالوًو ضوضو

 هې:

دو  زن هلې داضې کول؟ ته ّه دې دتسه څه ّوهٌږې؟ ته -

، زن درته ًو ّه زړن ّورې نورد ًم، د  ًې ناعٌو

 کتاةوىوّه عام درته زن هم هېڅ اههٌت ىه لسل. 

 رةوټ ضس د هو ّه ناىا هدوځون : 

ته زنا دتسن هاهرن... که ته غواړې زن درضسن نسضته کوالو  -

 عم. 

 څه نسضته ؟ ىصحٌت راته کوې؟ -

فکس ې ىور دلک څه ىه، هغه دتسن ىه دن، زن ّوهٌږل چ -

 و آشکول، نثالً نٌلُ

 څو ګړۍ چوّتٌا دْسن هن، ةٌا کالوًو ههًل: 

 زن ًې څه کول چې هغه هس فکس کوى، ةص چِ عه.  -

 عې چې هغه څه فکس کوې. هزن فکس کول ته غواړې ّوه -

 کالوًو ضس ځوړىر کړ، ضاګاىې ًې تٌشې عوې، ةٌا ًې ههًل : 

 ته هطې لګٌا ًې.  -

آش ضتا ّه اړن داضې  ونٌلُهلې؟ زن درضسن نسضته کول،  -

 فکس کوى چې ...
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 هغه غلى عو، ارهاّوهې ضس راّورته کړ:

 ښه ىو؟ -

 رهةوټ غلي ههًل:

 هغه ّه تا نٌو دو.  -

 ډاکُسن کالوًو ًون دقٌقه غلې هن، ةٌا ًې ههًل: 

 ته تٌسهتى ًې، ضم تٌسهتى ًې، هغه هلې ّه نا نٌو عي؟ -

دو دا دتسن رښتٌا دن، هغه  دا فکس ىغي ُّوالو، ناىه دو  -

 ًې ةٌذي ىغي ُّوالو. 

 دو زن .. دو ... داضې ..  -

 ژةه ًې هىښته اه غلې عون. 

هغه ًوازې د اىطاىو ظاهس ته ىه ګورى، ّوهه ًې هم  -

آش چاضسن ًوازې د ضتسګو اه هرهځو  نٌلُوګورى، 

 لْارن هادن ىه کوى. 

 رّېرې، ّه لړځېرلي غږ ًې ههًل: د ضوضو کالوًو، ضتسګې

 دو هغه هېڅکله داضې څه ىه دى کړى. -

 تا هرته د څه کولو هدت هرکړو؟ -

 کړو.هڅيګه نې هرکړو هو، نا دضسن داضې فکس هم ىه  -
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 .ضهي دتسن دن -

 ارهاّوهه ّه فکس کې ډهةه عون، ةٌا ًې ىاڅاّه ضس راّورته کړ: 

عْږ نٌاعتې نذکې هرضسن ههرلته ّه فاةسًکې کې  -

خلۍ هن؛ دو ّه ى ًوې ىخلۍ هلٌرك، ښاًطته اه لوړن

 ىوغوښتل هغه ته د رهةوَو نٌلُوالف اه ب ىه ّوهېرن، 

 ، ښه هغه ىخلۍ څوک هن؟زدن کړىحوړهك هر 

 هسةي زر ځواب هرکړ:

د تسهر  نٌلُوٌې، هغه د ښه زن ّون عول چې څوک ښ -

 )داله( لور دن اه د نٌيې هېڅ دتسن ًې هرضسن ىغته. 

خلۍ توب له حزةې ضسن له ځاًه راّورته ىکالوًو د  ضوضو

 عون اه هدرېرن: 

غخٌته ىه دن؟ نا کله کله داضې فکس کاهن، دو ضهه نې ىه  -

 عون ګڼالو. 

هسةي دواته ًې هرنيډن کړن، د هغه ًخ اه دراىه الضوىه ًې ّه 

 الضوىو کې هىٌوك: 

ډًسن نييه هسةي، دٌس دو ّه دې اړن چا ضسن دتسې نه کون،  -

 ا ةه زنا اه ضتا راز هى، ةٌا هم نييه هسةي. د
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ّه دْل الس کې زهر کړې اه  ًې د هسةي اهضْيٌشې ګوتې

 رهاىه عون. 

راهادٌطتل، هٌچا ددن فکس ىغو لوضتى اه  هسةي ةٌا کتاةوىه

 ىه ًې فکس کوالو عو چې د هسةي ّه ضس کې څه فکس ګسځي. 
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 آش ٌّتس ةاګسة ته هکتل اه هًې هًل: نٌلُو

حهػه هعون، چې ضتسګه نې ىه دن ُّه کړې، څو ًون  -

ّورې ةه ههراضې لګٌا ًم؟  فکس کول تا ههًل چې )د( 

 ّوزًتسهىي نحفظې ةهتار کوك ًې ښه الرن دن. 

 ةاګسة دوله هازو هکړ، ةٌا ًې ههًل:

 ههراضې دن، دو زن ال ّس لٌکه ىه ًم.  -

رًاضي ّون چې داضې دتسن کوى ىو زن ًې ّه نعلب  -

 دتهېره ته ًې څونسن هدت ّاتې؟ّوهٌږل، 

 اړن لسى. -

 ّه څه ّورې اړن لسى؟ -

التٌيګ ّورې اړن لسى، زنوږ زهړ نلګسو زنوږ ههفکسن  -

ىه دو، له ةرن نسغه ضتوىشن ًې دا دن چې ال هم ّه ّذواىۍ 

زناىې کې اهضٌږى، زًاتسن له عاګسداىو کار ادلي، دې 

 کار لْارن قوى هضاًل ّکار دى، هغه ةذل کوى. 

سضته ىه غواړه چې هلې ّه دې ةسده کې له هسةي نښه  -

 ؟کارهىه نيظم کړى

 ةاګسة دْلې هرهځي راَولې کړې:

 رهةوټ ته ههاًو چې دا کار راته هکړى؟ -
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 خلۍ درته هىه هًل؟ىهو ! هغه زړې  -

 کالوًو ًادهې؟ -

هو ضوزى ًادهل، هغه ّوهٌږى چې رهةوټ حادهګس  -

له لٌکلو اىتى ګسالوىه ةې  رًاضي ّون دو، تس َولو ضذت

ن ّه دْل ذهو کې حل کوى اه تس َولو ضتوىشنيې اه ځيډ

 نػادلې هم د ضتسګو ّه رپ کې حل کوى. 

 رًاضي ّون هرته ځٌس عو، هًې هًل:

 رښتٌا هاًې؟ -

هو ! دو ضتوىشن دا دن چې رًاضي ًې ىه دوښٌږى، اًله د  -

 نٌيې کٌطې لولي. 

 کړې. دن ډاکُس کالوًو ّه دې اړن ناته ًون دتسن هم ىه -

ښه ىو ... کالوًو ّسې تس اهضه دْله ةسرضي اه نعالػه ىه  -

دن دتهه کړې. ته ّوهٌږې، چې څونسن رازدارن دن، چې 

 کار ًې دالص عوو ىه هى تس هغه ًې ىه ښکارن کوى. 

 ډاکُس کالوًو درته دْله ههًل؟ -

اهس ّکې  ّه لونړًو کې ههًل هههههم دا ًې راته  -

 ةرلوىوىه راغلي دى. 

 ښه ىو ، ّه دې ښځې کې ګيي ةرلوم ىه دو راغلى؟  -

 د  ضسدۍ کارهلو ةرلوم ًې ًادهې؟ -
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ىه کول. د دتسه اىراز ًې  ىه زن ًې د ضٌيګار د ةرلوم دتسن -

 لکه څه ته چې دوعاله هى.  درته ښٌٌم، داضې ښکارى

 هى. ةه ههم ... کٌراو عي نئٌيه عوې -

 آش ضتسګې ُّې کړې، هًې هًل:

ې، ته هرعه له هسةي ضسن دتسې هکړن اه زن ةاګي ته چٌُاة هاً

 ةه دلته هًرن عم. 

ٌي اه  ىه ًې ه دې رهةوټ د کار کولو چل ىه راښنات -

 کوالو عي. 

 ّه ځواب کې ًې ًوازې دسهار هاهرېر.
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هه، ّه ارانه اه  دىيه کړىٌُّس ةاګسة الضوىه ّه حٌتوىو 

 ضيخٌرن لهخه ًې ههًل، هسةي هرته غوږ ه:

ته ّه دې عٌاىو ّوهٌږې، اهس درىه زن زن دتس ًم چې  -

حرى ّوښتيه کول. د ىصب ّه کسښې کې څه ضتوىشن 

راغلې دن، دو ډاکُس الىٌيګ ًې ىه نيي، ىه نو ّسېږدى 

چې حوړ ًې کړه، رهةوټ هېڅ ځواب هرىکړ، ةاګسة 

 ههًل:

 ښه ىو؟ -

 هسةي ىقغو اه نحاضتو ته هکتل:

 زن ّکې څه ضتوىشن ىه هًيم. -

 دې نذکې الړ عو. فکس ىه کول، که تس -

زن ّه دې کې الضوهيه ىغم کوالى، ته ّه رًاضي تس نا ښه  -

ّوهٌږې اه .... ښه ىو .. ىه نې دوښٌږى چې ّه دې کې کار 

 هلسل. 

 د ةاګسة ّس عوىډه له رضاًت ډکه نوضکا دْسن عون:

 ښه ىو هرک ًې که ، زن ّه ضتوىشې ّون عول.  -

ههځي، ةله ّاڼې ًې راَولې کړې، غوښتل ًې چې ةٌسهم را

 ښه الرن ًې ذهو ته راغله:
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 ّه هس صورة ...  -

رهةوټ ّه تهه ه، داضې ښکارېرك چې ةاګسة له کونې 

 ضتوىشې ضسن نخ عوو دو. 

 و عې...اًو عى عته چې کٌراو عي ته ًې هکړ -

 ةٌا غلى عو... 

 :هسةي ّه قالرن دتسې ّېل کړې

ضتا فکس نغغوش عوو دو، د ډاکُس الىٌيګ ّه اړن فکس  -

ځکه زن ّون عول چې ته ناىه کوې، نيکسېرك ګُه ىه لسى، 

 . ّوښتېڅه 

 رًاضي ّون ههًل: 

 کلو دو.  ي۷الىٌيګ  -

 ّوهٌږل. -

 دًسش کاله کٌږى چې ددې فاةسًکې نغس دو. -

 هن. اٌر ّه ىښې هدوځئهسةي ضس د تا

 ةاګسة ّه نهسةاىۍ ههًل:

 ، تقاغر اه ارال ّه اړن ... څه ّوهٌږې؟... ته د اضتػفاښه ىو  -
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 هسةي ليډ ځواب هرکړ:

 ښه ضهي.  -

 ؟ښه ىو ... ته ّوهٌږې  -

 هو !  -

 ىو کوالو عې ناته ههاًې؟ -

 هو! هغه ههر اهس اضتػفا هرکړې دن.  -

 !څه ؟ ته ةٌا ههاًه  -

اضتػفا ًې هرکړې، دو تساهضه ىه دن نيل عوې، ځکه ّه  -

عي، ةٌا ةه دْل ځاو ةل ځاو  حل نتهه دى چې زنا ضتوىش

 ىاضتي ته ّسېږدى. 

 ښه ّس ځاو ةه ًې څوک راځي؟ -

دې دتسې ضسن هارةي ته ىږدې عوو ه اه د رهةوټ ةسقي 

 ضتسګو ته ًې کتل، دا دتسن ًې غلې غوىرې هاهرېرن:

 ته راتلوىکى نغس ًې. -

ةاګسة د ارال ضان هادٌطته اه له نوضکا ّه ډکه دوله ًې 

 ههًل: 

 له ډًسن هدته ّه تهه ًم، نييه هسةي.  -
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اه د  ه ٌّتس ةاګسة تس ّيځو ةخو د دْل نٌش عاته ىاضت

کتاةوىو اه اضياده ّه ډًسى کې ةودت ه، ىهه ةخې ةٌا د دْل 

کار دفتس ته الړ اه د رًاضي ّه نحاضتو ةودت عو.  د اضياده 

اه کاغزهىو ډًسو ًې د نٌش ّس ضس حوړ ه، ىږدې ناضْښٌو ه 

ګې ًې ّس هرهضتي کاغز هىښتې، ضتسګې ًې چې ضتس

 هنوښلى، دوله هازو ًې هکړ، اهږې ًې ّورته کړې:

 رىګ ًې هرک عه، الّطې ضذتٌږى.  -

ىاڅاّه درهازن ةېسته عون، ډاکُس الىٌيګ راىيوة، ّوښتيه ًې 

 هکړن: 

 څه عى ٌّرا عو؟ -

 ىه! -

کالوًو درضسن د رهةوټ ّه اړن دتسې کړى؟ هغه ّه  -

 رًاضۍ کې ىاةغه دو. 

اهرېرلي نې دى، هسةي نې انتحام کړ، د رًاضي  -

 نحاضتې ّه ضذتۍ تسضسن کوى. 

 دو کالوًو ًې درضسن ىه نيي.  -

 هغه لٌوىۍ دن.  -

 د نغس )نرًس( ضتسګۍ له ډېسې غوضې هړې عوې:
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 زن ّوهٌږل، داضې ىه دن.  -

 ي دتسن کوې؟ته ! ته د څه ع -

زن له ضهارن تس اهضه هسةي ازنوًم، هغه ضتوىشې دهنسن  -

 زر حل کوى، چې فکس ىه کول ّسې ّون عې. 

 رښتٌا ؟ -

 ته عکهو ًې !  -

الىٌيګ له حېته د لٌک ّاکٍ رهاًطت، دالص ًې کړ،لٌک 

 ًې ّساىطت:

 دا زنا الضلٌک ىه دو، ضهه دن؟ -

 ةاګسة ّه کاغز غٍ حسهف هلوضتل:

 دا هسةي لٌکلي؟ -

ضهه دن، که ښه ّال هرته هکړې، ّون ةه عې چې هغه زنا  -

له نػادالتو ګُه ادٌطتې اه ښه ّسنذتګ ًې هم ّکې 

 کړو. 

ښه ىو ّسېږدن، چې ههاغه ناعٌو درته َوله ضتوىشن  حل  -

 کړى، ّه دې دتسه دې ناته نشاحهت نه کون. 

ههرا اصلي دتسن دن، هسةي ًوازې ىغي کوالو چې  -

ًې ىغي کوالو نوږ ًې هم  ضتوىشې حل کړى، که هغه

ىغو کوالو، ځکه دا ضتوىشن زنوږ له هضه ّورن ىه دن، زن 
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دو هاًم چې َولې ّوښتيې ةاًر نلي غلهي ّالهى ته 

 هلٌږه. 

ةاګسة له ځاًه ّه داضې ډهك ّورته عو، چې څوکۍ ًې عاته 

 ضور عٌو کېرن، هًې هًل: غوضېهلوېرن، له 

 دا کار هىه کړې.  -

 هار ّه ههاغه ارهاًي حالت ههًل:الىٌيګ هم ّه دْل 

 ته ناته ضتوىشې حوړهې، چې کول کارهىه ةاًر هىه کړل؟ -

 ةاګسة ځواب هرکړ:

ةالکل، نا ّه دې نطلې ډېس کار کړو اه ّاېلې ته ىږدې  -

ًم، ته غواړې اهس ًې له نا هادلې، زن ّوهٌږل چې ته څه 

کوې، ته غواړې د رهةوټ د ضتوىشې د حل َوك انتٌاز 

ځام ته هادلې اه زن دې ّه هېڅ صورة ىه  ًوازې دْل

 ّسېږدل.  ّون عوې؟

ةاګسة،ته کم غقل ًې، زن دې ّون ًون ثاىٌه کې له دې  -

 ځاًه هًطتالو عم. 

داضې فکس نه کون، چې د فکس لوضتوىکي ګورن الىٌيګ!  -

رهةوټ ّه عتوم کې ةه ته کونه دتسن ُّه کړې، زن دې ّه 

 اضتػفا دتس ًم. 
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ّېرك، لونړو ًې له ضګسَه اًسن اه د الىٌيګ الضوىه هر

 هرهضته ًې َوك ضګسټ له الضه هلوېر.

 څه ... څه دې ههًل؟ -

 ةاګسة له نوضکا ّه ډکې دولې ههًل:

 ښه ادارن کول.  تس تا تا ځاو ةهضزن ىوو نغس ًم اه  -

 الىٌيګ دْله نسۍ ّاکه کړن اه چغه ًې کړن:

عې،ّون  ًې، دلته هېڅ هظٌفه ىه لسې، تللى ته ردصت -

 ې؟عو

 د ةاګسة ديرا لوړن عون، هًې هًل:

ضتا فسناىوىه ىور د نيلو ىه دى، زن ّوهٌږل چې اضتػفا  -

 اه هغه ّه تا ّون عوو ه.  ًلدې کړن، هسةي راته هه

، رىګ ًې له ښتل ارال عي اه ّه ارال دتسې هکړىالىٌيګ غو

 له ضور څذه ّه ضٌْيٌره ه، ّه ارانه ضٌيه ًې ههًل:

هًالو، زن له هسةي ضسن دتسې کول، هغه داضې ىغي  -

دعسىاکه لوةه عسهع کړې، زن ضتا دتسې هطې  ةاګسة تا

 اهازې ګڼم، ته راځه ... 
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 ةاګسة دْلې اهږې ّورته کړې: 

 چسته ؟ هسةي ګورې، ځه چې ځو ... -
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ناضْښٌو نهاك آش له دْلې ىقغې ضتسګې راّورته کړې، 

 هًې هًل: 

 ًون کور دن.  د دا ىقغه عوې؟ هته ّوه -

 ضوضو کالوًو هرته ّه ًون ځاىګړى اىرازن هلٌرك، هًې هًل:

نا تل داضې فکس کون، چې دوښٌږى اهههم، ډًس ښکلى،  -

 نې...

 دتسن ًې هژهله.

 آش دْل قلم کېښود اه ّه ډېسن نٌيه ًې زًاته کړن:

نا دهن اهىۍ ردصت غوښتى، ّه تهه ًم چې راضسن هًې  -

هنيي، دو ددې هسةي نوضوع َوك کارهىه ةير کړى، ًون 

 ةله نوضوع هم عته، دو هغه راز دو. 

 ښه ىو ... ناته ًې نه هاًه. -

اهن ! نا ةاًر نذکې درته هًلى هو. زن ةاًر دا راز له ًون  -

هړ ًې،  چا ضسن عسًک کړل، دلته ته تس َولو ښه اه د ةاهر

 ًوازې تاته ًې هًالو عم. 

 دضوضو د زړن درزا زًاته عون؛ دو څه ًې هىه هًل. 
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آش دْله څوکۍ لږن رانذکې کړن، ضس ًې ٌٍَ کړ اه ّه ٌٍَ 

 غږ ًې هرته ّه غوږ کې دتسې ّېل کړې:

اصلي دتسن دا دن، چې کور ةه ًوازې زنا ىه هى، ځکه زن  -

 غواړل هادن هکړل! 

 ..هغه له څوکۍ حګه عون.

 هلې څه هعو؟ څه ضتوىشن دن؟ -

 هېڅ ! تا هًل هادن کول؟ ًاىې دا چې... -

هو ىو ! ههرا ًې هدت دو، که څيګه ؟ تٌس اهړى کې چې  -

خلۍ راغلې هن، ّه ًاد دې دن؟ غواړل له هغې ىدلته ًون 

 ضسن هادن هکړل ... دو ضتا حالت لکه چې ښه ىه دو؟ ته ...

  ته عون: ضوضو کالوًو ّه کسارن څيګ

هېڅ ... ضس نې دوږًږى ! هغوو ّه دې هرځو کې زنا ّه  -

اړن ډًس فکس کوى، زن غواړل ... ښه نتارک دې عه، ډًسن 

 دوعاله عول... 

 رىګ ًې د هاهرې ّه عام ضٌْو عوو ه، هًې هًل:

 هةښئ ....  -

 هٌله کول ... -
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ې راههته، هېڅ ّون ىه عون چې ّه ّه غٌس ارادى توګه له درهاز

لکه دوب ًې چې لٌرن، ضان ًې عون، ًيو څيګه راښکته ز

هسةي اهضْيٌش  د ليډېرن، د درهازې چوکاټ ته تکٌه عون اه

نخ هرته راىږدې کېرن، ًون  د هارةيةرم ته ځٌس عون. 

ه څېسن تسې حوړن عون، هسةي هرضسن دتسې کولې اه هحغتياک

دا ّسې ىه ّوهېرن، هسةي ًې د اهةو ګٌالس ّه عوىډه 

چې تسې عوې، ّه ضر عون، هسةي  کېښود، څو ګوَه اهةه ًې

ال ّه هاردعاًۍ دتسې کولې، د هسةي ّه دتسه لږن لږن 

 ّوهېرله. 

دا هطې دوب دو، نه ًې نيه، ته ةه زر ښه عې اه اصلي  -

ىړۍ ته ةه هګسځې... ةٌا ةه ّه ځام ّورې داىرې. تاته هاًم، 

 هغه تاضسن نٌيه لسى ! دا هطې دٌاك دو، هاقػت ىه لسى. 

 ضوضو کالوًو ًې د ضس ّه دوځوهلو دتسن تاًر کړن: 

 هو! هو !  -

 د هسةي الضوىه ًې ّه دْلو الضوىو کې نوښل :

 دا درهغ دى کيه؟  درهغ دى کيه؟ -

ّون ىه عون، چې څيګه دْلې ىړۍ ته ةېسته هګسځېرن، دو 

داضې ښکارېرك لکه له ًوې تٌارن ىړۍ چې ةٌسته ًوې رڼې 
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دْل الضوىه د رهةوټ له  ىړۍ ته راګسځېرلې هى. زر ًې

 اهضْيٌشه الضوىو رادالص کړك، هًې هًل:

 ته څه کوې هو؟ -

 ةٌا ًې ّه لوړ غږ چغې کړې:

 ؟ته څه کوې هو؟ ههاًه څه کوې -

 هسةي لږ عاته الړ:

 زن غواړل نسضته درضسن هکړل.  -

 ارهاّوهه هرته ځٌس عون: 

نسضته؟ که دا چې زن دوب هًيم؟ ته غواړې چې زن د  -

 غصتي ادتالك ّه ىارهغۍ ادته عم؟هېسهلو اه 

 هغه غوضه عو:

دا دوب ىه دو ! کاعکى دوب هاو! صتس هکه ! هلې ....  -

 هلې؟

 رهةوټ ّه هًسًرلي حالت ههًل: 

 زن نختور هل!  -

 دې هم دتسن هنيله ! هېڅ نې ةاهر ىه راځي ...  اه نا -
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څذه د ةاىرې ًې لوړ غږ هاهرېر، دتسې ًې ّسې  له کوَې

ن، ةاګسة ا هالىٌيګ راىيوتل اه ةې له ته عوعوې. درهازن ةېس

ته ّال هکړى، د رهةوټ دواته رهام عوك،  دې چې کالوًو

الىٌيګ غوضه اه ىارانه ه، د ةاګسة ّه عوىډه نوضکا دْسن 

 هن، لونړو نغس )نرًس( دتسې ّېل کړې:

 ! هسةي ! زنا دتسه ته ښه غوږ کېرن -

 :رهةوټ ضس ٌٍَ کړ اه د نرًس دولې ته ًې ىږدې کړ

 ښه ډاکُس الىٌيګ. -

 زنا ّه اړن دې له ډاکُس ةاګسة ضسن دتسې کړى؟  -

 ىه! ښاغلٌه!  -

 ةاګسة هرنذکې عو، هًې هًل:

 ّسهم دې ناته څه ههًل؟ ته ًې اهس ههاًه!  -

 نا ههًل چې ...  -

 غې کړې: ٌهسةي غلى عو، ةاګسة چ

 تا راته هىه هًل چې دن اضتػفا کړې ؟ ته راهګورن !  -

ةاګسة الس ّورته کړ، د لٌوىو ّه څېس د رهةوټ ّس لورې رهام 

 هرنذکې عو، هغه ًې هىٌون: الىٌيګعو، 
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 اهس ّه هغه درهغ هاًې؟ ته -

هاهرېرك، هغه غوښتل )هو( ههاًي دو غلى  الىٌيګ ! تا -

عو، زنا له نذې هادوا عون، زن غواړل  حقٌقت هاهرل ، 

 ّون عوې! 

 زن ةه تسې ّوښتيه هکړل.  -

 رهةوټ ته نخ کړ: الىٌيګ

 ښه ىو ... هسةي، ارال اهضه،آًا نا اضتػفا کړې؟ -

 هسةي ًوازې هرکتل، الىٌيګ ةٌا تکسار کړن:

 نا اضتػفا کړې؟ -

هن، ىور ًې څه هىه ارهةوټ ّه قالرن ضس د )ىه(ّه اعارې هدوځ

هًل، غلى هالړ ه، دهاړه ضړًو ًو ةل ته ّه غوضه غوضه 

 هکتل اه ىا څاّه ةاګسة ههًل: 

ه کم غقلتوب دو، دا رهةوټ لٌوىى عوو دو؟ دا دا څ -

 اهضْيٌش اه ةې غاظفې نوحود دتسې کوالو عي؟ 

 رهةوټ ځواب هرکړ:

 هو ! زن دتسې کوالو عم.  -
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ىو زنا ّوښتيه ځواب کړن، تا ناته هىه هًل چې الىٌيګ  -

 اضتػفا کړې دن؟ ىه ًې دن کړې اضتػفا ؟

هن، تس دې  ةٌا ًې هم ځواب هاىه هرېر، هس دوا چوّتٌا دْسن

چې له لېسې د ضوضو کالوًو ديرا هاهرېرك عون اه ضکوة 

ناة عو. دهاړن رًاضي ّوهام حٌسام عوك اه ّه هاردعاًۍ 

 ًې ههًل:

 ته دلته څه کوى؟ هلې داىرې؟  -

 کالوًو ّه غٌس ظتٌػي غږ ههًل:

هٌڅ عي ّورې ىه داىرل... ديرا ّه دې راځي چې زن  -

هاړن نتذصصٌو ّه ًوازې ىه ًم، دو رهةوټ نوږ درې 

 دال کې ښکېل کړى ًو:

 الىٌيګ هّوښتل: 

 د څه عي دال ؟ هسةي کول غٌب ٌّرا کړو؟ -

 ىه  -

 ّه قالرن هغوو ته ىږدې عون:

 دن.  ىه هغه کونه ضتوىشن ىه لسو، ضتوىشن ّه نوږ کې -

 غو ًې ههًل:ٌىاڅاّه ًې رهةوټ ته نذه کړن اه ّه چ
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ځه هرک عه دې ځاو ىه ! چې ةٌا دې دا نسدار نخ هىه  -

 ګورل. 

هسةي د ضالوم ةل ضس ته رهام عو، الىٌيګ ّه آنساىه لهخه 

 ههًل: 

 ډاکُس کالوًو څه دتسن دن؟  -

، ّه ٌّغور اه کياًه ًې هرته نډاکُس کالوًو نخ هر هاړه

 ههًل:

حوړهىې له لونړى قاىوىه دتس فکس کول تاضو ةه د رهةوټ  -

  ًاضت؟

 هدوځوك اه ةاګسة ههًل:  دهاړه ضسهىه د )هو( ّه ىښه

رهةوټ هېڅکله اىطام ته زًام ىه رضوى اه د هس هغه کار  -

 نذيٌوو کوى چې اىطام ته ضسر ّېښوى. 

 کالوًو ههًل:

 ضهه دن؛ دو څه رقم زًام؟ -

 هس ډهك زًام ... هلې؟ -

هو هس ډهك... دو احطاضاتو ته زًام رضوك څيګه ؟ د  -

 اىطام د ارناىوىو ناتوك څيګه ؟ دا َوك هم زًام دو؟ 
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 الىٌيګ ههًل:

 رهةوټ ّه دې دتسه څه ّوهٌږى...  -

دا رهةوټ فکسهىه لولي، ةٌا هم فکس کوې، چې د  -

؟  که څوک تسې ضاتو ّه اړن ّه هېڅ هم  ىه ّوهٌږىاحطا

ځواب هرىکړى چې  هغطې اّوښتيه هکړى اه د

ّوښتوىکى ًې غواړى آًا زنوږ ىوره ځواةوىو ته زًام ىه 

 رضوى؟ هسةي ّه دې َولو ىه ّوهٌږى؟

 ةاګسة غلي ههًل:

 اهههف دراًه ! -

 هکتل:  ارهاّوهې ّه ناىا دارن ىظس هر

زن فکس کول کله چې تا له هسةي هّوښتل، چې الىٌيګ  -

 (اضتػفا هرکړې، ىو ههرا ځواب دې غوښته چې )هو

 اضتػفا ًې هرکړې اه هغه هم درته ههرا ههًل.

، دْل ه کې چوّتٌا دْسن هن، کوز ضس کې رهةوټ ىاضت کوَه

 ضس ًې ّه الس تکٌه کړو ه. 

ضوضو کالوًو ضتسګې د ضالوم ّه فسش ښذې کړې هې، هًې 

 هًل:
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هغه ّه دې َولو ّوهٌږى...  هغه ... هغه عٌعام ّه هس څه  -

م ّوهٌږى چې د ىصب ّوهٌږى، حتى ّه هغې تٌسهتيې ه

 ّس هدت له نوږ عوې دن. 

 الىٌيګ ضس راّورته کړ:

ډاکُس کالوًو ته اعتتان کوې اه هغه ىه ّوهٌږى چې څه  -

 تٌسهتيه عوې دن، نا تسې ّوښتيه کړې.

 کالوًو چغه کړن:

تا ىه غوښتل چې هغه درته کونه حل ضتا نعلب څه دو؟  -

ٌو کړو الرن هښاًي. تا چې کول کار ىه عو کوالو که ناع

 ، ضتا احطاضاة ىه َْي کېرك؟ اېه

 له ةاګسة ًې هّوښتل:

 ةاګسة هَودل، رىګ ًې ضور عو:

 هغه ناته ههًل چې ّه رًاضٌاتو لږ ّوهٌږى.  -

 الىٌيګ غلي هديرك، ارهاّوهه هم نطکه عون، هًې هًل:

ٌي زنا ښتيه کول، هغه الرن چې ناته ًې ښزن له هغه ّو -

 احطاضاة ةه ىه َْي کوى. 
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 لوړ غږ اه آنساىه لهخه ههًل: هغه ّه

 دلته راعه !  -

 ّورته عو، کالوًو غلي ههًل:راهسةي له دْل ځاًه 

فکس کول، ته ّوهٌږې چې د ىصب ّه هدت کې کول عى  -

 ّاتې عوو، ًا کول څه در زًاة عوى دى.

 هسةي ّه دِ غږ ههًل:

 هو  -

 ةاګسة ّه غوضه ههًل: 

 صتس هکه! دا درهغ دى، ته غواړې ههرا ځواب هاهرې.  -

 کالوًو ځواب هرکړ:

زن ډاډن ًم چې هغه تاضو دهاړه هونسن  نه ! لٌوىى کٌږن -

 ّوهٌږى، ځکه هغه افکار  لولي. 

 رًاضي ّون غلى عو اه کالوًو ادانه هرکړن:

ښه ډًس ښه ... ښه هسةي هاًه ىو ... چي هاًې هره، ښاغلٌو  -

 کاغز راهړئ. تاضو ًو قلم اه 
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 هسةي چِ ّاتې، عو ارهاّوهې ههًل:

 هسةي هلې ځواب ىه راکوې؟ -

 رهةوټ ههًل:

زن ىغم کوالو، ډاکُس کالوًو ته ّوهٌږې زن ىغم کوالو،  -

 ههاًم. څه ةاګسة اه ډاکُس الىٌيګ ىه غواړى چې زن 

 هغوو حل الرن غواړى، ددې نػها ځواب.  -

 دو له نا ًې ىه غواړى.  -

 الىيٌګ ههًل: 

 ي، کم غقل کٌږن نه ! نوږ غواړه له تا ًې هاهر.هسة -

 ة ًې هم د ضس ّه دوځولو دتسن تاًر کړ ن.ةاګس

 د هسةي غږ ّه هحغتياکه توګه لوړ عو:

چې  ثٌس ىه کوى، تاضو ّه دې ىه ّوهٌږئدا دتسې هېڅ تا -

زن فکسهىه لوضتالو عم، تاضو ىه غواړئ چې زن ًې 

ههاًم، ځکه زن ناعٌو ًم، زنا ناغشن ّوزًتسهىي دى اه 

اىطام حوړ کړى دى، ةې له دې چې ضتاضو احطاضاتو ته 

کوالو چې له نا حل الرن هّوښتئ، دا  رضٌږى، ىغئزًام 
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ضتاضو ّه ذهو کې ّذه عوې اه ّاکٌږى هم ىه، زن هم 

 ٌم. تاضو ته حل الرن هښٌ ىغم کوالو چې

 ډاکُس الىٌيګ ههًل: 

 نوږ ځو، ډاکُس کالوًو ته ًې ههاًه. -

 هسةي چغې کړې: 

ّه هس حاك ّوهٌږئ چې هېڅ فسق ىه کوى، ځکه تاضو ةه  -

 دو.  ځواب نا هًلې

 ډاکُس کالوًو ههًل:

س الىٌيګ ّه هس هسةي ضتا ّال دو، چې ةاګسة اه ډاګُ -

اه که حل الرن هىه ښاًې ، ته ّوهٌږې حاك غواړى ّون عي

 ددهو احطاضاة ةه َْي عي، ههراضې ىه دن؟

 هو! هو!  -

 اه که ًې ههاًې هم ددهو احطاضاة ةه َْي عي. 

 هو! هو !  -

هسةي عاته رهام ه، کالوًو هرنذکې کېرن اه دهاړه رًاضي 

 ّوهاىو حٌسام هرکتل. 
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ته ىغې هًلې، ځکه ضتا هًل دهو ته زًام رضوى، ىو  -

ًې. ته ًې ةاًر ههاًې، که هًې ىه هاًې ةاًر هًې ىه ها

ددهو احطاضاتو ته زًام اهړى، ته ًې ةاًر ههاًې اه ته 

... 

کالوًو څو ځله دا دتسې تکسار کړې، تس دې چې هسةي ّه 

 ګوىډه عو اه چغې  ًې کړې:

ةص دو! ضتا فکس له درد اه کسکې ډک دو، زنا ّکې  -

ا درته هېڅ نوده ىه هن، نا غوښتل تاضسن نسضته هکړل، ن

ةله هغه څه ههًل چې تا اهرېرك غوښتل، زن نختور هل، 

 نې ىه لسله ! الر

 ارهاّوهې ًې دتسه ته ّال هىه کړ:

ته ةاًر دهو ته ههاًې، که ًې هىه هاًې زًام هر رضٌږى؛  -

ىو ته ةاًر دهو ته هىه هاًې، که دې هرته ههًل زًام هر 

 رضٌږى ... ىو ....

 هسةي چېغې کړې! 

ُېرې، غږ ًې چې ةير عو، ّس ًوې ةې چغې ًې هره ٌَ

 احطاضه اهضْيې ةرك عو، د ةاګساة رىګ هالوة، هًې هًل:

 هغه نړ عوو دو! -
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 کالوًو ّه لوړ غږ هديرك، هًې هًل: 

 له دهه نتضاده ! نړ عوو ىه دو، لٌوىى عوو دو، ناىه  -

، هغه ةه هېڅکله اه ىه حلېرهىکو قضٌو ضسن نخ کړ

 دتسې هىه کړى. 

الىٌيګ د هغه توکي ّه دواکې کېياضت چې ًو هدت ًې 

هسةي ىوناهن، د هغه ّه اهضْيٌش نخ اه ځام ًې ګوتې راکظ 

 کړې، هًې هًل: 

 تا دا کار له قصرن هکړ. -

 کالوًو ّه تسده لهخه ههًل: 

هغه ضسن ههراضې ّکار ه، اهس هرضسن ته هېڅ نسضته  -

 ىغې کوالو. 

 الىيٌګ ةاګسة له الضه هىٌون، هًې هًل: 

راځه ٌُّس، اهس هېڅ ىه کٌږى، داضې رهةوټ اهس هېڅ  -

 ارزښت ىه لسى. 

 د زهړ ضړى ضتسګې ضتړې عوې هې، ةٌا ًې تکسار کړن:

 راځه ٌُّس !  -
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دهاړن ّوهام له دې ځاًه ههتل، کالوًو ځام راحوړ کړ، ذهو 

هدت هرته ًې ارال کړ، د هسةي اضکلٌٍ ته ًې هکتل، ډًس 

ځٌس هن، د ةسًا ىښې ًې له څېسې هرکې عوې، د غخش اه 

عوې، د َولو زرًيو دوةوىو اه  ښکارنضتړًا ىښې ّکې را

 افکاره ځاو ًې هىٌون، ًوازې ًون حهله ًې ّه ژةه حارى عون

 درهغخيه !

 )ّاو(
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