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 د تحريک يادښت

و ګرانتتو  تتپتتپ پ تت  هتتپ  تتپ    کاا   )ل ۳۱۳۱(د افغانستتنام ي تتر تحر تتک د       
هېوادوا و سره ژينپ هړې وه چپ د دې هال پپ به ر هپ بپ )ش  عنوانونتپ  بتې    
بې  دينتر  ع يتر  ادبتر او نتو ن ا اختاې    تپ نتو نپ تتپ ويانتلې هتو   ي تر            

 يتتپ نې تتپ پتتوېه او د يتتوې پرتي نتتپ   ۸۲تحر تتک دا ژينتتپ د يتتاد هاتتل د هتت  پتتر )  
دوا تو تتپ ويانتلې هتړل      غونډې پپ ترڅ هتپ يتپ شت  عنوانونتپ ع يتر اختاې هېوا      

پتپ به تر هتپ     کا     ل ۳۱۳۱)ي ر تحر ک پپ ياده غونډه هپ ژينپ وهتړه چتپ د   

  عنوانپ بې بېت  ع يتر   ۳۱۱س  ) ټ  بپ انشاء اهلل د  لای )ج  پپ نصرت نول 
   طب عتر  بتره ده چتتپ دا استانپ هتتاې نتپ دی    تتر     واختاې نتو نپ تتتپ ويانتلې هتت   

تحر ک ن نګ هو  هړی چتپ    تپ    ر و ي زيات زياې او زحيت تپ ايت ا  ر   
دا ژينپ بپ هم د تېرې ژينپ پپ څېر عي ی هو   دا اخر چتپ سناستو پتپ کې هتپ     

چتپ د چتا      ژينپ هتړو اختاېو  تپ ېي تپ څیتپ دی       س  عنوانونو)دی د هيلې 
هېاادواد   ېايپ اغونل   ي ر تحريک ه  پ  ر  چپ  پ دې اختر څیتپ بتپ زيتو      

پپ زيه پوېې ګ پ پوېتپ هړ   ي تر تحر تک  تپ نو تو هغتو   ،وا تو  ژبتايون،و         
سيونچاېو  يا ر او يعنو  يرسننلويانو او چا  چاېو څیتپ چتپ ددې اختاېو    

 ګرت تتا هتتړې او دا يتتو بتت  ستتره يرستتنپ او ي يتتپ د چتتا  پتتپ دې نتتول به تتر هتتپ  
د زيه  پ هويپ يننپ هتو  او هتوې ودانتر وېتتپ       فرهنګر به ر يپ بريا ی هړی

 واير 

 د هېواد د فرهنګ د ښېرازۍ پپ ه  پ

 د افغانسنام ي ر تحريک فرهنګر څانګپ



 

 

 

 

 1/ ريالېست جاسوس 

 

 

 

 

 اودسونه جنتونه
 

دا نو کومه توره نه ده، چې موږ خپل کورونه، خپلوان، دفتر، بازاار،  
ډودۍ يز لاو  لاو  اا زن نو،ناو، خاو لاه خباې نازخچره ياو، چاې باه لا              
سوچ سره خم نو،ندل کودا  اي، اه سزينس او ټوکنزلوژي نه يازدو،،  

ې د له خبې ناه خاو باه تار ت زمتاه باې برخاې او نازخچره ياو، د چار  يا           
 مزلګې له څټلو سره څه؟!

خو د خواا نۍ ځز  دا د ، چې اموږ لو  لاو  س زساي  ار ساري     
ال نه دې نه نوخو ي، چې اه نر کومه روان يم او يز خام  تاه خاداساې    

 وي؟!

که د و خلکاو الره نو،نادال ، ناو تاز او خادا  اوم باه ماوږ خاداساې         
څاه داساې    وږي، ت ي، اړ او د خدا  نه تهار ککاو وا ؟! اماوږ دا خار    

نه يزد دي، لکه نرون چې تور اوي وي. د ثور کودتازه چاې وااوه، ناو     
نلويزنو يې بې له ترينګلو ااازرونو، وژناو او خاوايي خچارو بال څاه ناه        



 

 

 

 

 2/ د پړانګ پر ځای

لرل دو  نه خپله الر کې دومره افراط کزوه، لکه مازرکس چاې د دو    
ازګرد او ټولنه يې تر اوروي اتحزد خم کاونوز، ته ډېره منزساچه وي.  

روسزنو نه راته سره يې خلا  ال وترخاول او خچاره دې تاه ورساوده،      د 
 چې خوواد لوټې لوټې او د بربزدۍ نر ګونه ودرېد.

تر خباو  وروساته چاې  د مدزخادينو ناه نزماه د نازخوالو، سا زو  او         
نزدودو کو، س ريزلونه ن ل اول، نو د اسال، ناه تازريک کاې باه سازر       

 نه لري.

، چې د دې دردېدلي ملت نه يې خباه د  ورنسې طزلچزن خبه ګلونه وو
ساازه اتسااتلو وا  خاام واخ ساات. ډېاار اراړااتونه يااې دړې وړې او يااو    

 توريزلی ولس يې نه خنثی مشکل موجود بدل کو.

د خاادا  کزرونااه وو، د دېاوکراسااۍ مناانودي ناازوې د لوېاادي  ناار      
اوږو راوړل اوه. د ې نزوې ته ډېرو داسې ټټر وواخه، لکاه سال کزلاه    

ونو نه فرانسه او يزخم لندن کې د د ه ارمزن د نلاي کولاو   يې چې ن ک
لپاازره تواار کااوي وي. د د ااې ناازوې لچاازم او ګاازمې دومااره اراړااتانې  
وې، چې د نزللو نر ځز  يې نه چور او تزالن بسام ا  ن ال ااوه. د دې    
ن ر س زستوالو او ډلو ياې دا نازوې داساې بربناړه کاوه، چاې اوم ياې        

نااه دا چااې دا خااوارکۍ ناازوې نااه خپلااو     نټولااو تااه ن ااران دي. خبااو   
نزدودو سپکه سپزنده کوه، بلکاې ټاول ولاس ياې نار ياوې داساې ماوړ         

 ودراوه، چې نن ورځ نه وروسته او نه مخکې تال  اي



 

 

 

 

 3/ د پړانګ پر ځای

دلته راتاه خپلاو سسزساتوالو نازدودو او نزلوسات و خباه د ملا   ا           
ک سه راتزده کوه، چې د م اد لبت  يې نو  اده کاو  و، خاو لاه څاو     

و راخسسې يې دې ته سودا وه، چې څنګه او نه کو، ځز  کاې ياې   ورځ
استاازل کوي. اخر نرې خادا  مهربزناه ااو او بلاه ورځ چاې د خلکاو       
سره نه يوې جرګه کې نزست و، نو لومو  يې يو اکر وکو، ب ز يې ناه  
لوړ    خلکو ته مک راواړوه او نه داسې نزل کې چې خپله د مسواکه 

 ه کوې وه، وويل:ګوته يې نه  وږ کې دنن

 ا که ستزسې اجزاه وي، دا م اد مې ل  ګرو،!

 له دې سره خل  ن ران او ځ نو وخندل، خو يوه نه کې وويل:

 ا مل     ! لبت دې سهي، خو ځز  دې  لط کو  د !!

خااادا ټوکااه امااوږ د ولااس او خلکااو سااره د روانااې الندااو مشاارانو او     
نه دې نوخو ي، چاې  چلوونکو ن ل کوې ده، نه د دېاوکراسۍ نلويزن 

نه دې خزوره کې څه لوبې روانې او ال راتلونکې دي او نه خام د اساال،   
نه نزماه جنګوادونکي ناه دې ناوخو ي، چاې اه د چاز لپازره جنګوا ،؟!         
د و نواببو ته نه کزر ده، چې لومو  ا لي ځزيونه ونو،ني او ب از دې  

لااو د دې خاازوري د ا االي دړااانزنو ناار وړاناادې تااوره راواخلااي، د خپ 
 خلکو نه وينو اودسونه او ب ز جنتونه ګټل خو له د له لرې خچره ده!!
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 ايړوکسي که مزډرن اسطزنوز،
 

امريکزيزنو ته موږ خبه د يا وب ) ع( د امزنې خل  ړکزرو، خاو کاه   
له رړت زو سترګې نټې نه اي او تزسې کله نه ساهزر ماوده کاې د نال     

ئ، ناو راسازب باه ماو د     خشتې د جومز  تر څنه تور او خلکو ته وګور
يوساا) ) ع( ايراناای ساا تيزل سااترګو تااه ودرېاا ي او ډېاار  افبزناازن بااه  

 درته نه کوو وړو کې کر مر د خبه، خبه فلاي ورونه ړکزره اي.

دا خچره نه ړکزره سهي  ونادې ړاکزري، خاو ناه ن و ات کاې ناه دې        
رو ه نه ده، چې نه اوم وخت کې خر افبزن، موټر،موبزيل، تلاوېزون  

ر ډېر ل  لا  نو،ناي، خاو د  رتچاۍ دې رناه ور  ااي، د انسازن        او نو
 نر مانوتزتو څه چې د بدن نرانزتومۍ يې خم نزوړه ګواارونه کوي.

څه خو د امريکزيزنو خپل نظر و او څه خم ځ نو چازالکو افبزنازنو ماوږ    
خبو  ته داسې ورونو،ندلو، چې بزيد ماوږ تاه خار څاه لاه الا)، ب ناه        

 ن ل اي.
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نه لاو کاې ياو خام د ايړوک ساۍ ناه نزماه فازل ات د ،         د د و کزرونو 
چې له څاو کلوناو را ناه دېخاوا ياې ناه خواواد کاې چازرې ن ال کاوي او            
ګڼاې موسسااې خااادې تاه نزسااتې او تاار دې نزماه الناادې امااوږ نومونااه    

 بزسي.

د ايړوک سۍ لباوي مزناز ده، وکزلات، ناښ  وړاتنه او اوم دلتاه ناه        
د دې مساال  کاازرکوونکي دري ژبااه کااې نااه دادخااواخۍ مشااهوره ده.  

ډېاار  د نزخااه دااار خزوناادان او خبااه د چااز خچااره ډېاار نزخااه نت اار خلاا  
دي. که نه جلسه کې ورسره څو  کوناي، نولاوموني څاو سازدتونه باه      
مااو ورسااره نااه دد چااه چونت ااز کااې تواار او ورنسااې خچاارو تااه يااې چااې     
وګورئ، نو ب از باه خام ورتاه ن اران ااې. د بولګاې ناه توګاه، دو  باه           

چې څنګاه ماو خوړاه ده، چاې رارواناه اوناۍ کاې د ولساشار          ووايي،
سره د خوا د ککوت از ناه برخاه کاې وګاورو؟ لاه دې ساره باه د خلکاو د          
تنفسااي سوسااتم نااه دفاازع وکااوو. د دې خچاارې تاار کولااو وروسااته بااه د   
نزستې ټول ګړونوال ووايي: يزره دد   نظر مو ارازد کو. نه خاادې  

ل اي او وروساته ياې د ل ادلو    توګه ولساشر سره د ل دو کسزن وټزک
 مچزراه ن ل اي.

امااز سااره نوړااتنه دا ده، چااې د خاار کاازر لپاازره نااه خاار خوااواد کااې يااوه   
مسااووله اداره وي. کااه چورتااه يااې مشاار يااز مسااوولسن نااه کاازر نااوه او    
خدمتګزر خل  وي، نو ب از ناردۍ جراباه کاې نناه مناړل خاو ډېار باې          

ږ ناه خباه  اور     منزسچه کزر د .که دو  دا استدالل کاوي، چاې ماو   
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کې دا کزر کوو، چې خبو  يې ونه کوي. نه دې وخات کاې ب از خام دا     
 د نکومت وجسچه ده، چې بزيد د خپلو چزرو څزرنه وکوي.

نورو انسزنزنو ته د دو  تال از  د بولګاې ناه توګاه داساې دي، چاې      
انساازن بزيااد اوبااه وڅنااي، ولاا ه ړااه ااای نااه د ، ړااه خااورا  سااخت   

ې ياو ځال ړاه چکار وخال او ب از کوايازن او        خوند کوي، يز ناه اوناۍ کا   
انزر خوړل ګوره ړه کزر د . نه دې ځز  کاې ياوه ک ساه رايازده ااوه:      
وايي يو وخت نه يوه  ريزه سا اه کاې څاو کساه نزسات او د مزړاز، د       
لازنځه وخت و. نه دې کې لاه لارې ناه ياو مسازفر راړاکزره ااو، چاې         

يااې وکااو، سااپ نې جاازمې يااې ا وسااتې وې. چااې راورسااود، نااو سااال، 
 نزستو کسزنو کې يوه  نورو ته مک ورواړاوه:

اا دا د  ماال  ا   را ای، جاااه باه راکاوي. مسازفر خاوارکی خام لااه           
ااارمه مخکااې اااو، جااااه يااې نااه ټولااو ټولااو ورکااوه، خااو تاار لازنځااه    
 وروسته ددز  يې اده نه وه. مسزفر السونه لپه او نه لوړ    يې وويل:

  چاې باد کاوي، تار خباه باه لاو         ا ړه، ړه دي، ټول يې نو،ني او څاو 
 بې نزموسه او دوم نه وي.

د نورته ک سې نه نز، کې ن ولو ساره کاه د خباو  تالساازتو تاه وکتال       
اااي، نااو نااه دې خچاارو خااو د ناان وخاات يااوه تال ا زفتااه ااازدو خاام           
نوخو ي. ب از ناو ناه خباه او د او خچارو د وخات او نازنګې لګاول د څاه           

 لپزره؟!
کار وړ فازل ات دا د ، چاې ياوه ځواناه      خو د ايړوک سۍ تار ټولاو د ف  

جنۍ تنچسه کوي تر څو د خپل نالر يز مشر ورور ناه خپال ن اوا بزياد     
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نه څومره کل  سترګۍ و اواړي؟!. او ياز خام انا ور کاوال  ااي، چاې        
نزرو ې خواړې ته ووايي، چې چټ  ځزن ته چز  نخپلاه تسازر کاوه او    

 تم. يز دې خم سر نه سوو اوبو نرېا نځه، اه اواګزره نه
د دو  د دې ټولااو خلااو ځلااو سااره ياازدې ادارې نااه اااي ثاازبتوال ، چااې 
دو  دې چز ته خپل نښ اخ ستی وي، بلکاې د خلکاو ن وناه ورځ تار     
بلې تر ننو الندې کو ي. نه نخوا وختونو کې نه ايړوک ساي وه او ناه   
م ړوک سي، خو چې نظز،، نظز، و، خر چز خپل نښ نخپلاه اخ ساتی   

 او.
ه لوېديزه نوۍ کې خپل اراړات ولاري، خاو اماوږ     آيړوک سي ړزيي ن

نه ټولناه کاې نرتاه لاه ااخوو او جندازلونو د رامان  تاه کولاو ناه ناورې            
نزيلې نه لري، ټولن ز اراړتونه له منځه وړي او نه خار کاور کاې ياو د     
بل  وړو ته نه تدريدي ډول کونوي، ځکه نو دلته نرته لاه ياو مازډرن     

   ا طزنته بل مفهو، نه اي لرال .
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 بچر برېت
 

يزره خبه ورځې چې مې اوم خم راتزدې اي، نو اړه کې ووايم، چاې  
رړاات ز مااوږ  د ساا ن د کاازمو  وناادې کلاا  او سااول دلي يااو. د دن ااز     

 کومې نزدودې وې، چې ومو نه ل دې؟!

سره له دې چې د نونور د کلونو نار مهاال د موا ې  ونادې باې اااره       
به ، خو کاه باه م زاات ن ااه کاې د       وو، الره به مو نوکوله او نرې تللو

خبه ځز  نر نول سو خدا  وربرابر کاوو، ناو د ناول س لاوري تاه  اوږ       
به مو له وېرې رنودا ن ل کوه. کاه ور وباه دې کتال، ناو ناه دې باه ياې        
ن ولې، چې ولې دې راوکتل او که به دې ناه ورکتال، اړه کاې باه ماو      

نادې وکاوي، ب از    ويل، چې ور ونه ګورې، نو د بل څاه ګومازن باه دربز   
دې خم نه نرې دي. لنړه دا نه کتلو او نه کتلاو دواړو کاې ناه  ام اختاه      
وو. امز د توه ملګري خچره خباه وخات خام د کازمي کرړاه وه، خباه باه        

 ويل:
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ا که نوره خوڅ ګنزه خم درکې نه وي، نو د نونور نول س درتاه دا بزناه   
تازمې تاه    کوي، چې نواه دې ولې ن تاه او ياز ياې سار نار  د . ار ااه      

 ځو.

ماوږ ناه خباه اور او تاو  چاې ماو درلاود، لاه ياوه  اوندي او ناوډري            
 وندې نول س سره دا استدالل خم نه او کوال ، چاې خلکاه ساتز ياې     

 امز د نواې د سر او يز نرې  وږ نورې څه؟!

بس خادا ګنزه مو وه، چې موږ يې نردي ګڼلو او نه نردي وطان کاې د   
 انسزن دز  نه وي.

را اای، چااې ډېااره مااوده د نونااور د نولسسااو لااه اااره   يااو وخاات داسااې
خاادا  نااه اماازن کااې ساازتلی و،، نااه ړاازر کااې روان و،، اړه کااې مااې      
وويل، ډېر وخت کو ي، ن اولی ياې ناه ياې، راځاه نان خاو ناه نول ساو          
ځاازن نخپلااه ون سااه. لااه نوکااه مر ااه يااو خوارندااوکی نااول س نااه ار   

دې والړ و. کلااه ااړه نتلااون کااې د جااوارو د نټااي د خبااه ګااوډاګي  وناا 
چې يې له څنګه تورېد،، نو نه متچسم انداا مې وروکتل. له دې ساره  

 يې نه تروه تنړه وويل:

 ا خلکه کزبل ه ودرې ه!

ودرېد، او خبه نه نلټنه ن ل وکاو. الساونو تاه ماې ناه ځ ار د دې لپازره        
ورکتل، تر څو نه کو، جو  کې مې چارم وانواوي. چاې څاه ياې وناه       

 لهده يې وويل: موندل، نو نه تونده
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 ا سه کزر کی؟

 نه نرمۍ مې ورايزته کوه:

 ا ډاکټر يم.

 له دې سره يې نه ريشخند ځواب راکو:

 ا يزر مهزجر به څه يي او ډاکټر به يې څه يي؟!

خدا  اته نه دې سپکزوي ډېر خپه او،، د تللو نار وخات ماې لا  باد      
 بد وروکتل. خو خبه راته د يوه جنګسزالر نه توګه ووتل:

ګوره مه، چې اوم به دې تازمې تاه باوځم. د تازمې د  ا  ناه اورېادو        ا را
 مې دوه خپلې او دوه نردۍ کوئ.

د خاز ې ورځې نر مزسپن ن جالل ابزد ته راورساود،. تلاوېزون ناو     
فازل او  و، د مرکې بلنه يې راکوه. د خپروناې نار وخات د کورباه د     

ه درېادې،  ټولو نوړتنو نر مهال به مې د خبه ناول س خچارې ساترګو تا    
مااز تااه د خبااه او د دې ځااز  نااه  چرګااون کااې د اسااازن او  ااره خااومره   
تون ر جو  او. نه خادې ورځ اه يو بې رتچې ناول س خلتاه توخ ناولم    
او نااه خپلااه خاازوره کااې مااې دومااره درناازو  کوااده، چااې د يااوه مااازا    
مولاه نه څور ياې اماز خرکلای وکاو. ځکاه ناو وايام چاې نارد  کار تار            

نر ځپل ځز  درناه ړاکزري. ساچز باه تزساې ساره خام         ن او اپو او ت  ه
داسې چلند کو ي، که نور خوڅ نه وي، نو نه دې به مو ون ساي، چاې   
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ساااه ده، ږيااره خااو دې اوږده، خااو دا برېاات دې ولااې بچاار دي؟!کزبل ااه  
 مخکې اه!

نو ځکه وايم، چې نور راځاه! ګاوره ماز ډېار برېتاور او تاوران ول ادل،        
وريو له امله له اوږدو برېتونو ناه نردياو   چې نه نز  کې د خپلو خواچز

خااالا او د خبااو  خاار څااه يااې لنااړي بااوچي او دېاار لوياازن يااې ډېاار       
 کوچني کول!!
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 بې مزنز  زل
 

د ژوندانه نه روانو  اونو کې چې اوم خم کله خبه ورځ رايزده ااي،  
نو له ځزناه ساره  ياوه باې  ا ه خنادا وکاو،. لاه دې ساره ماې اړه ساپ             

د دا د خاز و ړاز ل و برکات د ، چاې تار اوساه  ياې       اي. کور يې ابز
 نرته له کومه ف سه  د بوډۍ نه خندا دزد  کو  يم.

نه  لومويو ورځو کې خو مې کلاه خام دې تاه اړه ناه ړاه کازوه، چاې اه        
دې سټوج يز دري  ته نورته ام، نوخ نت ر دې ام او ب ز دې نه خازا  

ترګي  اواړي، لاه   مکر نه اار ويلو ن ل وکو،، دا کزر ناوره ساپ ن سا   
 تزسې څه نرده، دا جرئت راکې نه و او نه اته.

مز دا خم اورېدلي وو، چې که څو  خپله کومه ک سه ياز  ازل د د او    
مواګزفزنو نر وړاندې د کره کتنې ناه  وناړه کاې وواياي، ناو تار څاو        
چې له ځزيه راکنته کو ي، اثر به يې د لچول ناه اازن چاچن چاز  او د     

و ت اازيي نزلاات بااه داسااې وي، چااې بزيااد نرلااه ل کوااال او يااز ااازدر ر
 نسې درې م زاتې د يوه رواني ډاکټر ګولې وخوري.
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خاد ه کزر د برسورن     سره خم واو.خبه خوارکي ال ک ساه ناوره   
نه وه تازمه کوې، چې نه نوبت ساره نارې د ن اد داساې ګوااروناه ن ال       

لاو ناه   اول، چې له کلکو سوکزنو نه نه خوڅ وجاه کام ناه وو. خاو تار ټو     
اړه نااورې دا وه، چااې د خاار کااره کتااونکي انسزسااز  بااه نااه مااک کااې    
داسې وو، لکه د برسورن  اس  ناالر چاې د خباو  ن کوناه ناه ډېارې        
بې رناۍ نه اهزد  رسولي وي. کاه د خباه نار ځاز  بال څاو  وا ،       
نو نرته د چره ي ز له ډاو يې وا  که ورسره بل څاه کاوي وا ، ړاه و،    

زيه يوااې ن ران نسران کتال او ړازيي ناه اړه    برسورن     ورته تر ن
کې به يې دا تسم کاو  و، چاې ب از باه تار مرګاه رانشام، باس ياو جا            
وو، رانه ووخل اول. خو د دې ټولو نزدودو سره سره مې يوه ورځ اړه 

 کې وويل:

ا راځه ته خو دې خم يوه ورځ سترګه نخه کوه،  ازل دې کاره کتناې تاه     
خم راورسوده. ناه خباه ورځ ماې لاه خاره       وړاندې کوه او ب زخاز ه ورځ

نلااوه ځاازن د برسااورن  اا   نااه څواار د خوااواد د نوموتااو کااره کتونکااو   
انداختونو ته سپر کو  و، خو د تاې خالف مز سره داساې وناه ااول،    
بلکااې د  اازل تاار ويلااو وروسااته يااې چااې امااز خاار بواات تااه د تخ اال،       

ياااې اه تنااويرونو، ناازاک و او نوړااتونو کاااو، ال اازب ورکااول او بسااز       
وستزيلم، نو سزر  ياې ناه و. لاه ډېارې ن از ماې ساترګو کاې اوړاکې          
ډنړ اوې. ن ران او، چې امز دا مواونې نرتې څنګه دومره وستزتل 

 اوې؟!
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ډېارو راساره د انااړيوالۍ د مازو د  ځولااو خ،اه وکااوه، اه ورتاه د ناان       
وخت کزظم خزن ا دا ړکزره او،، خو مز ته به اړه کې يوه نټه خندا 

مز خباه نازمتو  ازل چاې د کاره کتناې لاه جوسار مزاا نه رو           را له. ا
 رمر او خورا برتزلی راوو  داسې وو:

 

 د دد چااااو تازاااااو نااااه ماااان  کااااې تاااازر ياااام     
 لکااااه بنااااه ګاااار، د نساااان نااااه باااازاار ياااام       
 ناااااه وتااااادو د نسااااان لاااااار کلاااااه ډوبوااااا ي     
 اه د ويناااو ناااه انسااازم کاااې ياااو مااادار يااام    
 سااااتز د دشااااښ د نزاکاااات نااااه اسااااتبنز کااااې    

 م چااااې خوړااااسزر ياااام ولااااې ولااااې بااااه اه واياااا  
 چاااې خنااادا ماااې ناااه موساااکز کاااې کاااوه دنناااه   
 اوم خااااو ومنااااه چااااې اه څنګااااه فنکاااازر ياااام  
 دن اااز څااازدر د خاااوب ناااه نناااو راکااا  کاااوه    
 ناااروا ماااه کاااوه اه د باااد  ونااادې بسااادار يااام   
 مسخورانااااو ن اااازلې تشااااې لااااه ااااا دو کااااوې   
 اه ناااااه نولاااااه د خاااااودۍ کاااااې ال اتسااااازر يااااام 
 ) بوسااتن ملااه( سااتز خااواږه بااه دچاا  نااه ځااي      

 نااه خاار خااوب کااې چوک اادار ياام.    اه دې ګااوره
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نه نز  کې ډېارو راناه دا  ازل و وړات، اړه ماې و، چاې ورتاه ووايام:         
ظزلازنو! مز نرې دۍ چې نور نه يوه يوااې ځاز  کاې د خپال باې مزناز      
 زل درنزوي ته ړه اوچه وخزند،. تزسې يې ناه خ ازلونو فکار کاوئ او     

 اه به ستزسې کره کتنې ته!!.
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 نالستسکي امر 
 

ډېرو خلاو ځلاو وروساته چاې ياې د دفتار مخاې تاه ورساود،، ناو لاه             له
ن رانۍ داساې و،، لکاه سازه چاې راناه ختلاې وي. د اازندارې مازمۍ         
مخې  ته يې نه لسګونو برچپا  دساکر والړ وو. د دفتار ګارد چازنوره      
يې د ناورو کازرکوونکو ناه الساونو کاې مخازبرې او لاه سالس ې داساې          

بهرني واار  کزرمنادان چاې وي،    ړکزره کودل، لکه د کو، خوواد د
د ډېرو تورې د نکې نه ساترګو او داساې ړاکزره کوادل، لکاه د خباه       

 خدمت چې خپل تر ټولو ويزړلې ارمزن ګڼي.  

د تورو وختونو دورې ته الړ،، د خباه، خباه بخاوانۍ څواره ماې داساې       
سترګو ته ودرېد، لکه خاادا نان چاې ماې ل ادلی وي. رناات، چاې د        

رناتی بزله، له خاز ه وختاه ياو چازال  خلا  و.      جچهې ډېرو خلکو به
د مرکز د خلکو الم به نرې سپ  و. لاه لارې ځزياه ناه بوااکو کاې ناه        
خرو اوبو راوړل ساره لاه دې چاې ياو ساتونزمن کازر و، خاو خباه باه دا          
چزره نه اخالا کوله. د دې نه بدل کې به ياې دا امت ازا درلاود، چاې     

. ساره لاه دې د جچهاې ناورو     جنه ته باه ناور تلال او دې تارې ماازف و     
 وو ورساره دوماره خواخاوږي ناه لرلاه. د خباه ناه ساترګو کاې ياو ډول           
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مرمواه لوچکه چزالکي او ا طزنت ړکزره کوده، ړزيي نه خاادې باه   
 د نورو نه خوړوده.

يوه ورځ يې له يو بل مدزخد سره نه څاه ااخوه ااوه، نا دې و، چاې د      
او نه ل  څه کې مې لاه   رنات کزر تاز، کوي، نه من  کې يې ورولود،

مرګااه وژ ااوره. لااه دې وروسااته بااه ناار خبااه نااور خاام ړااه لګوااد، او ب ااز 
داسې وخت را ی، چې نه کلونو کلونو سره بول، خو د تسات ساپرو  

 څه بزندې دوه ن اې لس زې وروسته د خبه محل ته راوستم.

نااه خااادې فکرونااو کااې و،، چااې دوه لااوکس کساازن را لاال، اه يااې د   
زمۍ کې د خبه د خاونې تار دروااې بدرګاه کاو، او راتاه      جنت نه څور م

 يې وويل:

ا مهربزني وکوئ! له دې سره خبو  الړل او ماز کاوټې تاه سار دنناه کاو.       
کوټه نه وه، داسې څه وو، لکه خار څاه چاې ياې د ناوۍ ډېارو ساترو او        
نوم ااازل و ارګراناااو او خنرمنااادانو جاااوړ کاااوي وي، د چااات لاااه ساااره      

و، نردې، چوکۍ، لنړه دا خر څه داساې   رنګزرنه تنديلونه راځوړند
ړااکلي، ماانظم او مرتاا  و، لکااه د فرانسااې ندونااو چااې براباار کااوي،    
وي، رنات له داسې ياوې چاوکۍ ناه موساکز رانورتاه ااو، چاې کار         
مر نرې د نخواني رو، د امپراطاور د تخات ګومازن کواده. ناه لاوموي       

د خباه  ځل راته د خبه نه وړاندې ځزن وړوکی ړکزره او. ګر، ناه و،،  
نه يوه خچره به اوم نه لسګونو رسنسو نه سزدتونو سازدتونو تچنارې   
کولې، خبه اوم د ټاول خواواد ناه برخل ا  کاې اسزساي وناړه درلاوده         
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خااو کااور يااې اباازد خبااه نااه نااوره اخااالا  اازړه  راکااوه. لکااه مااو  نااه     
چااوکۍ ورتااه مخاازمک کونزسااتم. يااو ځاال مااې د خبااه بواااکې او خاار      

لااه ځزنااه سااره والنااودو کااوه. مااز بزيااد   سااترګو تااه ودرېااد، خااو ژر مااې 
خاداساااې کاااوي وا ، رناتااای اوم لاااه خاااره اړخاااه د ياااوه باااز سااالس ه  
ولساشر نه څور ړکزره کوده. چز  راته واچول او، خو کازرکوونکی  

 ډېر ژر وو .

 ا ړه ژوند څنګه تورې ي، څه وختونه وو، الړل.

 له ځزنه سره مې   ر ارادي موسکز وکوه: 

د د  کله څنګه او کله څنګه. خاو ټولاو ناه مخکاې     ا خو وا ، بس ژون
 درته د دې خر څه مچزرکي وايم

 نه اوږه يې وړوکی ټپ راکو: 

ا خو ستز خبه ړه ماې اوم خام ناه يازد دي، ګناې خادا  خچار اوم باه         
 مې د اهزد  څوومه کلوزه وه؟! او له دې سره يې وخندل:

 ا خو ډېر سپ ن ږير  او  يې. او اه څنګه يم؟

مزاز ا  اوم خم ايله ننځه ويشت کلان ړاکزرې. لاه دې ساره     ا ته خو 
 نور خم خوازله او:

 ا ړه اه اوم څه خدمت وکو،؟ دنده  واړې، که نور څه؟
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ا مننه، اه بس ت  يوې نوړتنې ته را لی يم، نور خوڅ خم نه  اواړ،،  
خو که د دې نوړتنې سهي ځواب دې راکو، نو داساې باه خاوم اام،     

 ني چې دې راکوې وي.لکه خپله ن ازيي اتا

 رناتی ن ران او.

 ا ړه بس ت  يوه نوړتنه، نه نسسې او نه دنده؟!  

ا خو، بس دا امز لپزره خار څاه دي، داساې وګڼاه، لکاه د دې نوړاتنې       
نه سهي ځواب چې تز اماز د خباو ړاو ناور اداکاو  وي، اه لاه تاز ناور         

 خوڅ خم نه  واړ،. رنات نور خم سند ده او:

 واب به درکو،، خو که اه نرې نوه ام.ا ودده ده چې سهي ځ

 ا نوړتنه اسزنه ده، بزور لر، چې نرې نوخو ې. موسکی او:

 ا بس بسم ا  که.  

 مز ځزن ل  راټول کو:

ا نوړتنه دا ده، چې ته ځ نې وختونه لو  لاو  ګواړاونه کاوې، ډېارو     
 خلکو ته د نن وخت امر  ړکزرې. نه رړت ز خم ته امر  يې؟

تز نه مې دا تاه نه وه، چې نه داساې خچارو دې تاه خام     ا  دچزم خزنه له 
نوه نه اې. خ ر مز دې د نوړتنې د سم ځاواب وداده کاوې ده. لاه دې     

 سره سند ده او:
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ا ګوره! له ژونده خبه څو  الم اخلي، چې د ژوند لپزره څه نه لاري او  
يز تر بووالي ژوناد مار   اوره ګڼاي. ياو څاو  چاې م ل زردوناه ډالار          

نااه يااې نااه لناادن او ناازريس کااې چکاارې وخااي، دلتااه نااه     ولااري، اوالدو
نااتونااو نااور تاار سااپو مو نااورې نوسااودلی وي، د دومااره لااو  ړاازر      
ن ازيي برخه ياې ملک ات وي، اياز خباه باه دوماره انااښ وي، چاې ناه          
خپل سار ياز ټټار بزنادې د ياوه کازرتوم ناه لګوادو دا خار څاه لاه الساه             

 ورکوي؟!

 کوي؟ا ړه نو دا خل  دربزندې څنګه بزور 

 ل ه وړه خندا يې وکوه: 

ا خل  انا زن دي. خبو  ال تر اوسه نه دې نه نوخو ي، چاې ناه تازريک    
کااې تااورې او مووانااې بووالااو کااوي دي، اااتانو تااه تاار خاار څااه خپلااه     
نزنګااه ګرانااه وي، امااوږ خلاا  انسزساازتي او ساازده دي او چااې داسااې  

مار   ده، نو خبو  ته کله کله يو نالست کي امار  خام ياو رړات نی ا    
 ړکزري. څنګه نوړتنه دې ځواب اوه، که نه؟

 له دې سره ترې رانزڅود،:

ا مننه، ستزسې ت اتي وخت مې ون و، خو نه دې ځاواب درناه دوماره    
 خوم يم، چې ند نه لري، ځکه نو نور ځم.
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د نزتې کودو يې ډېر ټ نګزر وکو، خو اه کله نزتې کواد،. لاه دې ساره    
ساته. د ډالارو ياو نناړ بناړل ياې       نزڅود، د خپل مواز الاازرۍ ياې نرانس   

 راته ون و.

ااا مننااه. تزسااې چااې مااز تااه کااو، ځااواب راکااو، خبااه تاار دې ډېاار لااوړ او   
 اراړتان د .

ا ګوره نه کزر به دې ااي، ماه اارمو ه. واخلاه! ډېار ټ نګازر ياې وکاو،         
 خو مدچور او،، د خدا  نزمزنۍ نر وخت مې ورته نه خندا وويل:

ز درتااه وواياام اه کلااه خاام د    ااا اخ سااتې بااه مااې وې، خااو چااې رړاات       
 نالست کي امريو نسسې نه اخلم!!.
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 تزکت کي از ته ته
مزمز دې خادا  وبناي ډېار خاوږ خاو نزبار جواباه ساو  و. کلاه چاې           
خل  زن وا  ته ورسودل، نو د خبو  تر ټولاو ساتر ااازر دا و، چاې د     
ثور ان الب نه از نه تلونکی او يز به يې خم نه خاورا اور، ااد او ماد    

ياال، چااې ) برګشاات نزناا.ير اساات(. نااه خبااه وخاات کااې د خبااو  د        و
د زيدو او انسزسزتو نر وړاندې نظر ورکاول، څاه اسازنه خچاره ناه وه،      
خااو اخاار د مزمااز اړه يااوه ورځ تنااه اااو او چااې کلااه يااوې ډلااې ب ااز دا  

 اازر ورکو، نو نه م نه يې ورته وويل:

ې خار اای چاې    ا که خپه کو ئ نه، اه درته يوه خچره کاو، او خباه دا چا   
 مخکې ځي، ګوره خبه از ته خم ځي.

خچره مو د از ته او مخکې ته کوله. ااز تاه او مخکاې تاه خار      
څو  د ورځني ژوند نه مختلفو ځزيونو کې کاوي، د بولګاې ناه توګاه     
کله نه کله نه دفتر کاې باه ياو څاو  ناه ن اه وي، خاو د مدچوريات لاه          

وسې نار وړانادې   امله به له خپلې خچرې از ته کوي، د مورمنې د  
از ته يو بل کزر د ، چې ډېر اتالن خم له دې نزدودې سره ماک دي.  
نه س زسي برخو کاې لاه ااز تاه ناه خاو دا نانخلس کزلاه کوا ي، چاې           
ټول خچار دي او اماوږ د خواواد د خلکاو نار وړانادې چاې کاومې نار لاه           
نسې نزدودې روانې او اموږ نکومتونه له رړت ز ويلو کاو، ااز تاه    
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دې به بلاه روړازنه بولګاه ناه وي. خاو تازکت کي ااز تاه         کوي، نو تر 
ب از ياو داساې ااز تاه د ، چاې د څاو کلوناو ناه اوږدو کاې تارې يااوه            
مچت.له ا طالح جوړه اوې ده. سره له دې چاې تازکت کي اازته ناه     
نوځي برخاه کاې کازرول کوا ي او د دې لپازره چاې دړاان تاه وروساته          

ناو، دوماره ډېار ااو،      درانه ايزنونه ورسو ي، تر ساره کوا ي، خاو يازد    
چې ړزيي د ورځ ني ژوند نه چزرو کاې تارې خام کازر واخ ساتل ااي.       
امز نه اند نه تکت کي از تاه کاې ياو ډول چال، مکار او دوکاه نرتاه        
ده، چاې د خپلاو ګټاو لپاازره تارې کازر اخ ساتل کواا ي، ناو کاه داسااې         
وي، لرې نه ده، چاې او  باه لاه ناالر، لاور باه لاه ماور، دوسات باه لاه            

نکومت به له خپل ولس سره له تکت کاي ااز تاه ناه کازر       دوست او
 اخلي.

نه دې برخه کې راته د دېراو کلونو مخک نۍ ک سه راتزده ااوه، ناه   
ړوونځي کې و، چې د ډاو   ونه ن ل اول سزدت وروساته لاه جالال    
اباازد نااه ټزنکونااه خاام راورسااودل، داسااې اوااه اااوه، چااې نااه کااال کااې  

ي دي. ډاې ناورې خام ډېارې ااوې،     څلور سوه اارار ځز  نر ځز  او
لناړه دا چااې تار ماازايګره يااې دوا، وکاو. نااه نااز  کاې د ټاازنکونو درنااو     
ګول و د کال دېوال و ورځزوه، خل  ورننوتال، خاو ټولاه کاال چاې ياې       
ونلټله، نو نه د چز مو  نرو  و، نه اخاي. نه ناز  کاې څاو  چاې ناه      

مالاام کااال کااې و، خبااه نااه باال کلااي کااې ون ااول اااو. دا سااو  اکاار،       
نوموده، چې د جهزد لپزره را لی او يوااې يو سارنوم ټونا  ورساره    

 و، چې تر مزايګره نرې وجنګوده.
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خو اوسني وخت کې باه داساې اوناۍ ناه وي، چاې ناه خچروناو کاې دې         
څااو  وانااوري، نالنااۍ ولسااوالۍ کااې تاازکت کي اااز تااه واااو، يااز د 

ره تزکت کي از تاه لاه املاه ماو ولساوالي نرېناوده. د دې خچارو  او        
بولګه نه اازل کې د ځ نو ولساوال و نرېناودل دي. د ن راناۍ خچاره     
دا ده، چې ډا نرې ال او  نه وي، خو تزکت کي از ته تارې مخکاې   
سر تاه رساودلی وي. د دو  ناه اناد مهااز ، وسالې، ناوځي ماوټرې،         
دولتي اسنزد او نور څه دې ناه تاوو والاوځي، خاو چاې تازکت کي ااز        

کت کي ااازته وروسااته نااو ب ااز نااوې تاه خاادا  برياازلی کااوي. تاار تاز  
لوبه ن ال ااي، ناه لساګونو باې ګنازه انسازنزن او خلا  ناه کاې د خباه            
ځز  تر ب ز ن ولو نورې ووژل اي، نه م ل ونونو ډالرو ايزنوناه رامان    
تاه اااي، خااو نوړااتنه ب ااز نشااته، چااې نااه ياازد تاازکت کي اااز تااه کااې  

 مسوول کس څومره ګټه او څومره ايزن وکو؟!
ده، چې د تزکت کي از ته نه نزماه ځ ناې خلا  خپال      ا لي خچره دا

ټر نه نار نټاوي، تازکت کي ااز تاه خاو دې تاه واياي، چاې تاه لاومو             
توره وکوه، چې ګټه يې نه کوله، نو ب ز دې له اازته ناه د دې لپازره    
کزر واخله، چې ډېر ژر وروسته ډېر څاه الم تاه راوړې. ظزلااه باې ډا     

نه ازته روږد  يې، نو ړاه دا ده   وډواه خو دا مه کوه. او که  چورته
چااې لااه دې وروسااته نااه خپاال کااور کااې تاازکت کي ااازته تااه دوا،          
ورکوې. د بهر لاه باې دزتاۍ خاو د کاور دنناه اازته درتاه ډېار  اوره           

 د !!!
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 د اخر  محزکاه
 

خدايه څاومره مهربازن ياې! ساتز خارې لاورينې تاه چاې ګاور،، ناو سال            
خوااواد دې راکااو ؟! د  اااکره کااو،. څااومره ړااکلی او لااه سااکونه ډ   

 نوۍ د خلکو ټول   ر  دې امز نه خر خووادوال کې ننوتستی.

رړت ز چې د خووز خاواري ناه سا ن ناه الخاو کوا ي ا کاه د روسازنو ناه           
م زباال کااې مااو دوه م ل ونااه اااه دان ورکااول، خااو ثاااره يااې خاام مااوږ  
ول ده. تر خبې وروسته مو خپل خوواد د داسې داز  او وتازر خزوناد    

ه مو چز ته د خ را  الم ون و او نه رابزندې چز خم برياد تاه   کو، چې ن
 اړه ړه کو.

ورنسې مو د ډېرې نرخوزګزرۍ له امله ننځه وخته لاون  ننځلساو تاه   
ورساازوه. داسااې اوږدې ږياارې مااو نرېنااودې، چااې ځزنونااه راتااه ب ااز د  

 نوۍ د مسلازنزنو سرالري ړکزره کودل.
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ۍ نه اوه او تز راکاې داساې   له نوکه مر ه اموږ د وړت زو دا لوۍ ټکن
استادادونه واې ول، چې خر يو له خادا  بنالي ل اازن نکا م ناه کام       
نااه و. داسااې چاازرواکي دې راکااې ن اادا کااول، چااې د نااوۍ س زسااتوال   
ورته ګوته نه  زم اول. نه نويواله کوه مسالکي جناراالن، مزراازالن    
 او د س زسي مچنرينو خو ماو جاوړه نشاته. د اې طالياي او لاه وتازړه       
ډکااې دورې څااوارلس کزلااه دوا، وکااو. د ماادن ت او نرمختااه نااه دې  
دوره کې د يوه فسلسوف او ياوه مزااو، اساتاداد د اننازف لاه مخاې       
نه يوه تله کې وتلل او، خو کله کله به متادن بدمزش تر ټولاو  اوره   

 او د ستزينې وړ و.

نه يزده موده کې اموږ د خوواد بهرنۍ نزل سي بهرن او لوياو نزل ساي    
ړونکو د نوۍ نزدره نزل سي وبلله. که اماوږ د خازورې کوماه برخاه     جو

به ون ول اوه، نو نکومت به يوااې ياوه خاوږه موساکز وکاوه. خباو       
ګر، نه وو، د دالمه اتچزل نه دې اار به يې استنزد کزوه، چاې : ) خار   

 مل ، مل  مزست(.

رړتسز خم د لويو خلکو خويونه لو  وي. دو  د بشري خواخاوږۍ لاه   
لاه لوتاو  لاو تاه د اارافت ننازنونه او منناچونه ورکاول. د انساازني         ام

ن راوينااو دا لااوۍ اوم خاام ړااه نااه درا کااې روانااه ده، خااو تاار ټولااو         
اراړتانه ګټه چې ولس ته يې ورسوله، خبه دا ده چاې لاه خباو  ياې     
 د دن ز الر ورکه او د اخر  نر سر  يې د اخالا له مخې برابر کول.
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و سااتره لورينااه دا ده کااه ولااس د تسزماات تاار  امااوږ د چاازرواکو تاار ټولاا 
د.ابونو نه سختو کواونو ناه م زااتو م زااتو ربوېا ي، ناو نکومات       

 يې نوړتنه کول د بشري ن وتو کلکه خالف وراي ګڼي.

رړت ز خم نر داسې نکومت ويزړ نه کزر د ، چاې د خپال درننات او    
 سنګ نۍ له امله ولس ته يو ت  ډاډ ورکول خم د وخت ب زع ګڼي.

خباو  ګار، ناه دي، لوتازن بزياد لاو  لاو  کزروناه وکاوي، د سال دوه           
سوه مزاومزنو، ړځو د وژلو، سوځولو يز نار باوناو الوځولاو نوړاتنه     
او له مخکې نه چزره کول د اوسني س زست ناه ډيکشا نرۍ کاې لاو      
نازتت د . ځکه نو افبزن ولس بزيد خپلې د  چر اوسولې تر ساپ ن  

ول فزيلونه دې نه اړوناو کاې ثچات کاوي،      ره اوچتې وسزتي. د ګ لو ټ
خسې خم د افبزنستزن تضازيي سوساتم وړه مسا له ناه کلوناو کاې ناه        
اااي ناال کااوال ، ړااه دا ده، چااې د خپلااو کوکااو او ناازدودو دوساا ه د   

 اخر  محزکاې ته وسزتي.
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 د نندزب امز،
 

انسزن خم دد چه وړت ز لاري. کلاه کلاه ياې د کلوناو مخکاې خچارې ياز         
سترګو ته ودرې ي، لکه نرون چې توار ااوي وي. خاادا    کزرونه داسې 

لوبه راسره خبه بله ورځ مزايګر وااوه، د اپ ويشاتو کلوناو مخکاې     
 خچره!

خبه وختونه راتزد اول، چې نه نوناور کاې مهازجر و،. د کواووناو او     
محروم تونو داساې وختوناه، چاې کتزبوناه نارې ل کال کوادا  ااي،         

فبزناازن داسااې ساازتلي وو، خبااه ناازدودې، چااې د نزکسااتزن نکوماات ا 
چې د مر  او ژوند ناه نولاه نزسات وو، ناه مسل ازردونو ډالار باه ياې د         
خادې مهزجرو نر سرونو راټولول، خو نه خروار کې به يې اتله د ياوې  
اوربشې نه اندااه موږ ته راکولاه. ناه خباه وخات کاې د نزکساتزن ټاول        

سارکونه، د  ړزرونه د نزولت ز او بواوالۍ نويواال سااچولونه وو. تناه     
يوې ن سې نسې لس خوزونه وخل او د فالکت انتهز! خو نه لا ه ماوده   
کې يې د خادې افبزنزنو د سرونو د سوداګرۍ نه نزيله کاې د خار څاه    

 رنګونه بدل کول.
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نه خاز ه کلونو کې مې يو ملګر  رانسې را ی او نندزب تاه د تللاو   
رابزناادې ياې راتااه ووياال. تللااو تااه مااې اړه نااه کوااده، خااو ملګاار  مااې  

 ګران و. له نزکزمه ورسره روان او،.

ننداازب تااه تاار رسااودو نااورې مااو نااه اورګاازډي کااې دد اا  او  رياا     
څ زونه ول دل، دننه نه ډبو کې د خلکو او ړځو دومره ګڼه ګوماه چاې   
ړځې به نه کې لويې ګوړې بې خزره نرتې او د نزرينو ننې به ورساره  

ګاازډي لااه کوک ااو د  لګواادې، خااو خبااو  ناارې ر  خاام نااه واخااه. د اور   
ننداازبي خلکااو ساا ل بلااه ننااداره وه، دې خلکااو خااوڅ ډول اخالتااي او   
انسزني اداب نه نو،ندل او ړکزره به يې خلکو د سر  نار  ازړو خپلاه    

 اطران ه اړت ز رفع کوله.

اموږ د رسودو ځز  د سزخ وال ړزر و، چې له مخکې ماې ملګاري د   
ا وه، چاې ناه ټکاي    منش توب در  نه کې کو  و. اماز لوياه ساتونزه د   

 اردو او نندزبي نه نوخود،.

دواړه نه يوه ارکت کې منش زن او، خو امز دنده د اپې له خاوا وه.  
سهزر وختي به دارکت لو  نزنګوال څنتن را ی او له خوټله باه ياې   
ډېره نرۍ بدرنګه انه ن تي را وړته او داساې ناه م ناه باه ياې خاوړه       

 لکه ايازن يې چې نرې راوړ  وي.  

څااو ورځااو کااې راتااه مزلومااه اااوه، چااې نندزب اازن، د ورځپاازمې د     نااه 
لوستو، ا طزنت او نورو نرام توبونو سره ځازنګوې دلوساپي لاري.    
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د ات ز سلنو نورې د نازرينو نوموناه ياې اوم خام د خنادوانو دي. خباه       
خلا  ياې چااې ناه لازنځااه ناوخو ي، ناه نشاات نسازب دي، روژه خااو د       

زن جازمې، نټازن جازمې( خاوا او     خبو  خپله خچاره ده چاې واياي ) رمضا    
اوبه يې له نزرينه ناه ړاځه جاوړوي، ځکاه خاو ناو خار نندازبی لاه واده          
وروسته بورته نه اسزنۍ کور ته ناه ځاي، خاو ساره لاه دې ياو نا م ال ناه         

 کې لو  لو  برېتونه نرې دي او د بد مازازنو اکټونه کوي.

چاديل  ل ه موده وروساته ياې لاه دې ځزتاه ماوږ ياوه سازنوي دفتار تاه ت         
کوو. دا ځل نو يو برېتور چاز  نندازبی، چاې د خباه ځاز  د تاوه وايار        
نه څور ړکزره کوده، خم اموږ ملګر  کو. د ااپې باه ماو د ساپ و لاه      
وېرې يو کوت  سر ته اېنوده. نه د ه ځز  کې مو د دوياې اپې ياو  
مزړز، و، چې برېتور نندزبي مې له ملګري سره مرکه ن ل کوه، خباه  

ردو کې خچارې کاولې، چاې نندازبي د ياوه خطرناز   ا         خم ورسره نه ا
نه ملتسز ګزاا  خواې کول. ډېر ن اران ناه دې ااو،، چاې د برېتوناو      
او بزډۍ سره يې راته دا کزر ډېر بې منزسچه ړکزره ااو. ملګاري چاې    
مې اه ړه نو،ندلم، نو نه داسې نزل کې چې نندزبي ته يې از، مز تاه  

اړه چاازوده، مااز تااه د  لااي کواادو يااې مااک او او لااه نټااې خناادا يااې نااور 
اازره وکوه. مز خم ځزن  لی کاو، خاو لاس دتو اې باه ال توارې ناه وې،        
چااې ننداازبي لااه لااوموي نااه نورتااه اناادااه د ګاازااتو د ايسااتلو يااو باال     
خطرنز     وکو. نور مې نو  چر تاز، او، د بزلنت الندې کوتا  تاه   

 مې الم کو او نه  وسه مې ورته ووتل:
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 و  يې بل واچوه، چې اه درسره څه کو،؟!.ا که ته د نر ا

 نندزبي نه وېره امز ملګري ته وويل: 

 ا  دا خزن راته خطرنز  ړکزري، مز ته ولې نه تهر د ؟!

ملګااري مااې نااه داسااې نزاال کااې چااې لااه خناادا يااې نااورې لااه سااترګو     
 اوړکې روانې وې، جواب ورنه کو، خو مز ب ز ورته وويل:

ورته ووايه، چاې کاه بال ځال دې دا کازر      ا امز خچره ورته ترجاه کوه او 
 وکو، نو خوم به دې ام.

لنړه دا نندزبی نوه او، د سهزر چز  مې ال نه وڅنالی، چاې مرکازي    
 دفتر ته و وړتل او، او خورې يې راته وويل:

ااا تزسااې نااور دلتااه کاازر نااه اااې، کااوال ، سااتز د السااه اااکزيت اااو ، 
 وژلم.اوک تزس ن وتل، چې خدا  وسزتلم، ګنې بوګزه يې 

نه داسې نزل کې چې م زات مې ال نوره اوې ناه وه، د ااوک يزسا ن    
 د ګزااتو د اخراج له امله يې د انفکز  خچر راکو. ورته ومې ويل:

ا اه به خم ډېر خوازله ام، چې د دې ګزاي وطن ناه ماې خادا  نناې     
ساااپکې کاااوي. ناااه ناااوخو ،، چاااې څاااو روناااۍ ياااې راکاااوې، خاااو توااار    

تاه نناوتم. د اوداساه ځاز  تاه چاې الړ،،       مزسپن ن و، چې يوه جومز  
نو ن دې مې کزنګې کوې وې، خر يوه ګال ماو ناه ماک خپلاې د ګواړې       

 ټولې اړت زوې خادلته رفع کولې. نه ډېره خوارۍ مې اودم وکو.  
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جومز  ته چې ننوتم، نو امز، د جومز  انګو جزرو کزوه، يوې  ازړې  
اماز،  ا   ياو    ته ودرېد،، خو ال ماې ساچحزنه ناوره ناه وه ويلاې، چاې       

خطرنااز  اواا وکاااو، داسااې چاااې نااه لااا  وخاات کاااې يااې باااو  مااز تاااه       
راورسود، سال، مې وګرځزوه، له ځزنه سره ماې کنځلاې وکاوې او بساز     

 مې وويل:

ا خدايه دا څه نزل د ؟! له د و اوااونو خاو ياو ځاز  خام ناه امان کاې        
 نزتې نه د ، آن د خدا  نر کور خم دو  دا ګزاي موزايل را اوروي.

ې خطرنزکو واتاازتو ناه کلوناه کلوناه توار ااول، خاو اوم ماې خام          د د
خبااه امااز، نااه ياازد د ، ن ااران دې تااه ياام، چااې اوم ال  خاام د جهاازد        
فتواوې د داسې  امزمزنو له لوري، اموږ خوواد ته راځاي ، چاې خپال     

 ګزاونه د خدا  نه کور کې خم نه اي کنټرولولی ؟!
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 د جونګوې ب ر 
 

نګو مزم و نه من  کې  يوااې د خباې کاور خاز، و.     اموږ د کوڅې  د د
کله چې  به مې نه نزنزمۍ کې د خپلې نزم کوټې ناه د خباې نار کاور     
سترګې ولګودې، نو نر اړه به ماې نزمازلومې ساپو،لت ز ا واز وکاو،      
او داسااې بااه مااې ګڼلااه چااې د کااوڅې ااازندارې ودانااۍ  د يت ااازنو نااه  

ااې ناه خاادې خاز، کاور     وينو جوړې ااوې او ټولاه ړاکال او نازکي ياو     
 کې ده .

د کااوڅې ناازبچره نزنګوااال ګزونااړي چااې بااه يااې لااه کااوره تورېاادل، نااو     
خبو  به ورته نه ترخو سترګو کتل او ړزيي دا ډول کور يې نه کوڅاه  

 کې د ځزنونو لپزره سپکزو  ګزمه.
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نه کور کې يوه بوډۍ ړځه د دوو بوتک و خلکزنو سره اوسوده، خباې  
ونو سهزر وختي د کور جزرو او نور کزرونه ن ال  به نه خپلو اخ رو الس

کول او چې  رمه به اوه، نو د و الاوټو ته به يې د خباو  لاه راتګاه    
مخکې دسترخوان  وړولی و. خلکزنو به نه م ناه ډوډۍ وخاوړه او لا     

 وروسته به يې د آيسکريم ګزډۍ روانې کوې.

وره داسې ړکزره کوده، چې خلکزن تر  رمې ناورې ړاوومځي تاه او نا    
ورځ د ژوندانه د تورولو لپزره مزدوري کاوي. ناه د اه کوڅاه کاې چاې       
مو ل  وخت تور او، نو نو  او، چې ځوان او  او انا ور ياې د کزبال     
نااه جنګونااو کااې وژل اااوي او بااوډۍ تاارور تااه يااې اوم لاساا زن ناازتې  

 دي.

امز خونه نه داسې ځز  کې وه، چې که به مې ورکتال خام ناه، خاو ناه      
ه مې سترګې خزمخز د خبې نر کور لګودې او  ل ادلو  ورځ نساه کې ب

بااه يااې  د انساازنزنو د ژوندانااه ټ ټااو او لااوړو تااه تااوړ، او د خبااې بااې      
ددالتۍ ژورو ته به يې ننويستم، چې نه دا څو کلونو کې يې اماوږ د  

 خوواد اراړتونه نه س ن الخو کول.

کی خااو ناان راتااه د بااوډۍ کااور نااور خاام ډېاار نااه اړه نااورې او ن رانااوون 
او، د خوواد د خپلواکۍ ورځې تاه ياوه ورځ نازتې وه، ناه نخاه کوڅاه       
کې راروان و،، ړاي او کا ل لاوري تاه ماې ت اتاي وداناۍ والړې وې،        
خو ټولې داسې وې، لکه روح چې نه کې نه وي، د اسات الل د ورځاې   
د نازنځلو لپزره نه کې يوه ننه نه وه. داسې ړکزره کودل، لکاه چاې   
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خووادونو اوسودونکي او نرته له ځازن مووناې بال    خزوندان يې د نورو 
انسزم نه لاري او ياز خام د خپلاواکۍ د جشان د ورځاې ناه رارساودو         

 خپه وي.

نه خاادې ساوچ کاې و، چاې کاور تاه نا دې ااو،، خاو خادلتاه ماې نار             
 جونګوې نر دروااې داسې څه ول دل، چې خ  ن  يې کو،.

زورياو نناې   د کور مخې ته ترور ناه داساې نزال کاې چاې د بادن د کا      
يې خر چز ته ړکزره کودا  اوې والړه وه. د خواواد ملاي ب ار  ياې نار      
خپل کور درولی و او داساې ياې ور کتال، لکاه ناه دې فکار کاې وي،        
چې له ودرېدو نه يې ډاډمنه ده. څه اوچه ياې تار ااز  لای ودرېاد، او      

 ب ز مې ورته وويل:

 ا ترورې سال،.

 مک يې راواړاوه:

 ې يې راته وکتل.ا ودل کم. الندې بزند

 لکه چې څو  د ډېرو انسزسزتو الندې را لی وي: 

ا ترورې! دا څومره له ويزړه ډ  کزر دې کوې؟! نه ياوه محال او مازمۍ    
 دا ويزړ نشته او تز دومره لو  ب ر  درولی؟!

 سر يې ټ ر او ب ز يې سترګې نورته کوې:
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خو ازه امازن  ا اويه د ډاډ او خوازلۍ لپزره خو بله ورځ نه لرو  او ب ز 
ا  او د ااادۍ د الرې اه دان نه موږ دوماره ناښ لاري، چاې يازد ياې       

 کوو.

 سترګې مې راډکې اوې:

ااا تاارورې! سااتز جااونګوه نااه ناان ورځ د لوتااو چاازرواکو او ناازنګوالو لااه    
مزم و ډېره ازنداره ړکزري. دا دنه محلوناه ساتز تار جاونګوې ډېار      

جزمې ا وستي دي. ساتز   ټ ر او خزوندانو تې ت  نه نزمه د افبزنزنو
دا کزر د خوواد د د نښ د اداينې لو  ثچو  او خبو  چې دا انسازم  
نه لري، ورته لو  ار، د . له دې سره تې السونو ته د ړکلولو لپازره  
ټ ر او، او ب ز مې د جونګوې نر دېوال د خوواد ملي رنزنده ب ر  تاه  

 يوه اوچه نه نسر  وکتل!!!
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 د جشن دروا 
 

زړز، چې کور ته راا لم، نو مزاومزن مې راته ن ران ااول. وړې  نن م
 لور مې نه ترورت ز وويل:

 ا نالره! نه دې ب ر  څه کوې؟

ا لورې سچز ته جشن د ، دا مې د دې دنزره راوړ ، چې د خپال کاور   
 نه دېوال يې وځوو. بالل نه سپو،لت ز نوړتنه وکوه:

 ا نالره! مولې نه کې اته؟

 کونزستم:

س کزل نکومت ويلي، چې س نی جشن به نه ازندارو مراساو  ا اويه
نازنځو. خدا  دې وکوي، چاې رړات ز خام د ااادۍ د ګټلاو دا ورځ د     
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نخوا  وندې ړکلې او له دظات او مولو ډکاه وي. دې کاې ياې ماور     
 له چزيو سره راننوته:

اااا ساااويه! خچااارې ماااې دې واورېااادې، ماااز د افبزنساااتزن د جشااان ډېااار  
خاو ورنساې ړناده دې کاو،، اخار ماوږ خام انسازنزن          فتونه اورېدلي، 

 يو، سچز به مو خزمخز وړې !

 ا ړه ته دا چز  واچوه، ساه ده! بالل موسکی او:

 ا نالره دا جشن څه ته وايي، تز نخپله ل دلی؟

ا اويه! سا کزل اماوږ د خواواد د خپلاواکۍ ااپ  نوي ااه کل ازه ده. ناه         
نااااورو باااازتورانو،   دې ورځ  اااازاي اماااازن ا  خاااازن او د دې خوااااواد     

انګرېزانو ته مزتې ورکوه، افبزنستزن يو خپلوا  خوواد او او ب از باه   
خر کزل نه خاد ه ورځ اموږ نکومتونو او خلکاو دا ورځ لاس ورځاې    
نازنځله. د خوواد ملي نوځ باه رسام ګ.اات کازوه، ناه لساګونو جوار        
الوتکې، ټزنکونه او ا اره واال ماوټر باه د خووادوالاو لاه مخاې داساې         

م تورېدل، لکه نه کاپ اوټر چاې جاوړ ااوي وي. لاه دې ساره باه د        منظ
ټولو خلکو سترګې له اوړکو ډکې اوې، ټول ړزر به لاه رمزګازنو ډ    
و. د کزبل لو  چان کې باه کارۍ ااپه اتڼوناه، لاوبې او ساندرې وې،       
دا داسې جشن و، چې د نوۍ له ډېرو خووادونو نه باه ياې ناه سالګونو     

 بهرن زن نندارې ته راتلل.

 سپوږمۍ راته نه مزاومزنه انداا ران دې اوه:
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ا نالرجزنه اوم خو به موږ خزمخز وړې.  اه به ماې خپلاې ناوې جازمې     
 وا وند،.

 بالل:

ااا نااالره مااوږ خاام خپاال نااوځ ل اادلی اااو؟! امااز د خبااو  ټونکونااه ډېاار   
 خوړو ي.

ااا ولااې نااه، خاار څااو  يااې ل اادلی اااي، دا خااو خااادا امااوږ د خاازطره       
 تورې ي.

ه رانسې اوالدونه را لل او ب ز ب از ياې راناه جشان تاه د      د اپې څو ځل
تللو اتارار واخ سات. د ااپې د توارو وختوناو د جشانونو ناه خ ازلونو         
کااې ويااده اااو، او سااهزر بااه مااو ال چااز  نااه وڅناالی، چااې بالاال او           
سپوږمۍ راته د کوچن و کومزنړويزنو نه څور سار تاه والړ وو. د ژمناې    

ي کاې روان کاول. اه ناه دې ساوچ     سره سم مې درې واړه نه ياوه ټ کسا  
کې و،، چې د ړځو د نزستې لپزره به ځز  وي، کاه ناه، چاې دې کاې     

 يې رانه ونوړتل:

ا د بالل نالره! نه نونور کې کې خو به چې جشن و، نو نه خار کاور باه    
ډېر ب ر ونه راځوړند وو، خو دلتاه ناه ناه کوروناو او ناه ناه بازاار کاې         

باې ځواباه ااو،، ناه اړه کاې ماې        کو، ب ر  ړکزري؟! نوړتنې تاه ياې  
تور اول، چې رړت ز خم نه داسې يوه خوواد کې چې نه تزريک لاري او  
نه کو، اتال، خاو ب از خام خپلاه ورځ ناه ډېاره مسناه ناازنځي، خاو دلتاه            



 

 

 

 

 41/ د پړانګ پر ځای

د ه لويه ورځ داسې ده، لکه نه ټول ړزر کاې چاې دااومي مازتم وي.     
نوړاتنه  خادې کې د محاود خازن نلاه تاه نا دې ااو،. ساپوږمۍ راناه        

 وکوه:

 ا نالره د جشن ځز  کله رارسو ي ؟

 ا لوري خادا د ، ورته راورسودو. بالل:

 ا اموږ نوځ به خادلته راځي؟

 ا خو خادا يې د تورېدو ځز  د .

 د ټ کسي ډرېور مې ودراوه، ن سې مې ورکوې.

ن ران او،، لکه چې توروتی يم. ياو نا م ماوټر نار سار  روان و. ځاز        
ټرې ودرولاې، خاو د نزساتو خلکاو در  ناه و. اړه      ځز  به نول سو  مو

کې مې تور اول، چې ړزيي د جشن نوټه مې خوره کوې، بلاه ورځ باه   
 وي. له يوه سوي مې نوړتنه وکوه:

 ا وروره نن ګنې د امري اته ويشتاه نه ده؟

 ا خو، نن د جشن ورځ ده.

 ا دلته خو د جشن خوڅ ننه نه ړکزري.

 نه خندا او: 

ې يو څو نتزتۍ والوځولې، خاو باس خاادا جشان و او     ا وروره بوګزه ي
 تور او.
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ااا ولااې خبااو  خااو ادالنونااه کااوي و، چااې نااه ااازنداره توګااه بااه يااې         
 نازنځو.

ا اه خم د خادې دنزره را لی و،، باس  څاه ووايام؟! لاه دې ساره ساو        
روان او نه داسې نزال کاې چاې اوالدوناو تاه ماې باې ځواباه او مالمتاه          

 و. مورويس رانه ورو ونوړتل:و،، نه موټر کې کونزست

 نالره:

ا مز خو خپل نوځ زن وناه ل ادل؟! خباې تاه ماې څاه وناه ويال، خاو اړه          
کې مې ګرځودل، چې کزااکې ياې  سا نی جشان ړاه ناازنځلی وا ،       
که نه دې الره کې موږ  يو څو کسه موه خم وا ، بز  يې نه و خو چاې  

پلااه خپلااواکي د دې خوااواد اوالدونااو او د خوااواد   دړااانزنو تااه  مااو خ 
ړودلی وا . نه خادې کې کورته ورسودو، ال مو د کاور دروااه ناه وه   

 خال ه کوې، چې سپوږمۍ راته نه مزاومه ژبه وويل:

ا نالره! تز خويل چې اه دروا  نه وايم. خو تاز ناه جشان کاې ولاې ماوږ       
 ته دروا  ووتل ؟!
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 د خرو راتلونکې
 

کاې لاس دولاس کزلاه مخکاې      د خره يز د خبه د او  ) کوټي( نه برخه 
مز ل کنه کوې او  د ن وتو نه خکله  يې چې  څه الا،  وو، خباه ماې د   
ډېرو تر  وږونو رسولی وو. دا چې تر اوسه د دې ځز  د انسزنزنو خار  
څه خاره ورځ تار نناو النادې کوا ي، ناو خاره خاوارکي باه د چاز ناه يازد             

 وي؟!  خو بې له ويلو اموږ خم بله الر نشته.

 ا ، دا چااې نرتاه لاه خاارو اماوږ د خواواد خلاا  بلاه چازره نااه        ناه خار ترت  
لري، نو ناه اوم وخات کاې خباه ګاوام چاې د او ااريفو څازرويو تاه           
متوجه د ، اه مدچور کو،، چې يو ځل ب ز د دو  نار وړانادې د روان   
ظلم نه خووادوال خچر او نه د اه الر کاې چاې کاو، تازريخي مساوول ت       

 دو  لري، خبه ور نه يزد کو،.

افبزنزن رړت ز کچرجن او بې فکره خل  يو. موږ ته خر خبه اای،  موږ 
چې کازور  وي، نو نه يې نه تدر نوخو و او ناه خام ورتاه د ساويتوب     

 نه سترګه ګورو.
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خچره مو د خره کوله، که د خرو کزرونو ته نه سرسري نظر وکتل اي، 
نو دا ترې جوتودا  اي، چې خبو  خپل مسوول ت ناه ټولناه کاې ناه     

توګاه ادا کاو  او ال تار اوساه خپلاه رواي ناللاوي. د جهازد لااه        انسانه  
ن لاه تار نزيااه خاادا خاره وو، چااې ناه ساختو الرو بااه د درناو نوټاو سااره         
روان وو. نه کو،  ره کې چې به د چز ن که يز ن ز نزرو ه ااوه، ناو ناه    
خره به يې تر ډاکټره رارسوله. د  رونو نه نارې لرګاي راوړل، نټ او تاه     

، ژرندو ته نرې  نم وړل،لنړه دا چې څه وو، چې خارو  نرې سرې چلول
 به نه نټه خوله نه کول؟!

نه خواا نۍ سره د وخت نه تورېدو او د دېاوکراساۍ ناه راتاه ساره     
د خرو اراړت ورځ تر بلې نه کاودو او. خبو خلکو چې نخوا باه ياې   
څه نز څه خره نه ګوړه مزړه او نه تان ډولاي  سازتل او ب از باه نارې نشاه        

و تااه روان وو، خبااو  د مااوټرو خزوناادان او د خاارو سااره يااې م نااه  مولاا
کاااه اااوه، خااو سااره لااه دې ټولااو، خااره اوم خاام امااوږ نااه ټولنااه کااې     
ځزنګو  م ز، لري او د ډېرو کل والي خلکو الم اوم خام نارې ساپ     

 د .

خر د درنزوي وړ ن وان ځکه د ، چې نه نټاه خولاه ډېار کازر کاوي، د      
ه يې له خوواز نار ناه دي، نرتاه لاه ااکه  د       کرخڼې او بز وړلو خدمتون

سترو موجوداتو خادا خز  ت وي، چې د ړو نه بدل کاې لاه چاز تااه     
ناه کاوي، د وړت از ياوه بولګاه ياې دا ده چاې ناه خباه ځازيونو کاې چاې             
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مزا ن کزر نه ااي کاوال ، خار ياې باې تکل فاه کاوي، لناړه دا چاې د          
 .دې خوواد د ابزدۍ ډېره برخه نه خرو نورې تولې ده

له بده مر ه د خوواد د دړانزنو نار ماوږ دا خام ناه لاورې ي، چاې ماوږ        
دې نه کزفي اندااه خره ولرو. د و د ظازلم اوالدې خاو لاه ماوږ خار څاه       
وتااروړل او اوم يااې رابزناادې دا نااه لااورې ي، چااې مااوږ دې خاام د دې    
خزورې نه ابزدولو کې لاه خپلاو افبازني خارو ناه ګټاه واخلاو. ځکاه ناو          

طرنزکه لوبه ن ل کوې ده. خبو  اماوږ ځ ناې خلا     خبو  اوم يوه خ
خ،ولي تر څو خره ترې نه ګرانه ب ه ران سي. که دلته يو ړاه ځاوان او   
 حتاند خر نه څلور اره افبزنۍ وي، ناو خباو  ياې تارې ناه اوه اره      
افبزنۍ نه خوازلۍ اخلي. نه نزکستزن کې نو ب از د خارو ساوداګر ناه     

ه ياې د الخاور او نندازب ناه     خادې خره درې چناده نسساې ګټاي.  وړا    
نورو بزاارونو کې د خوسکي د  وړې نه ب ه نلاورې او څارمن ياې ناه     
دېرش اره کلدارې نه چ نزيزنو نلوري. وايي چې د خره لاه څرمناې ناه    
د ندوناااو او ړاااځو لپااازره ډېااار ګرانچساااه بزالنوااااونه او دساااتکولونه      

 جوړې ي. ځکه نو

د کنټاارول  اام ونااه  کااه د افبزنسااتزن نکوماات د خپلااو افباازني خاارو    
خوري، نو لرې نه ده، چاې د خواواد دا  ازدا خزدمازن ناه لناړه ماوده        
کااې ور  اااي. ب ااز بااه نااو امااوږ ډېاار خووادوااال د  رونااو لااه تااوو خپاال  
نزرو زن تر سرکونو نه از راوړي او لاه باې اااوره ناورو ننګوناو ساره       
و به الم و ګرېوان وي. تر ټولو د ار، خچره به دا وي، چې ب ز موږ خار 
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ته نرونوالونه ل کو او د افري ې نه يې نه سوال را اواړو او د کراچاۍ   
نه بندر کې ورته نه مسزاتو مسزااتو اماوږ ساوداګر مرګاونی انتظازر      
کوي. د دې تر څنه د مدني ټولناو فاازلو  اوو تاه ناه کازر ده، چاې د        
افبزنستزن خره نور له ناللو او ورکوادلو وژ اوري، ناه دې برخاه کاې      

نه او  ونړې وکوي. که داسې ونه کوي، نو ګوره اماوږ د  بزيد الريونو
 خوواد د خرو راتلونکې  له خادا اوسه له جدي خطر سره مک ده!!  
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 د ازدرۍ تچزخي
 

د ړزر د ګڼې ګومې نه برخه کې روان و،، چې نر يو سوي مې ساترګې  
ولګوااادې. مخاااې تاااه ياااې د اوږدو تساااپو لووناااه اچاااولي وو او داساااې  

ېرې تسپې يې له لرګي جاوړې وې. ساوي تاه چاې     ړکزره کوده، چې ډ
نر نسزده رو نزست او څزدر يې تسپو او مسواکونو ته  وړولی و، ناور  
خم ځ راو،. امز ګومزن سهي وخو ، نه ځزني  زنچزاده  ا   و. د  
دې لپاازره چااې رانااه ونااه ااارمو ي، مااک مااې باال لااوري تااه واړاوه او لااه 

مزناز ياې اه خام ناوه ناه      افسوسه مې ځزنه سره داسې څه وويل، چې نه 
 او،. ال نوره روان او  نه و،، چې راسره ملګري مې راته وويل:

 ا نوه مې کوه، څه خچره ده؟ دومره دردمن اه دې وکو؟!

ملګري ته مې انکزر نه او کولی او نه ماې خام بزياد کاو  وا ، ورتاه      
 ومې ويل:

ااا دا امااوږ نخااوانی ملګاار  و، خااو ااازدرۍ  تچاازه او برباازد کااو. نااه          
  رانووکو سترګو يې راته وکتل:ن

ا ازدرۍ څنګه تچزه او بربزد کاو؟! دچازيو ساازوار کاې کونزساتو. ړاه       
 ازدرۍ نو څنګه تچزه او بربزد کو؟
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ا نه نونور کاې ياو وخات د مهازجرو اازدرانو بازاار ډېرګار، و. داساې         
اونااۍ بااه نااه وه، چااې د ااازدرۍ کومااه ټولګااه بااه نااه چزنوااده. نااه کااو،   

کونزستو، نو د فرخنګ زنو به نرې د موازنو ناه    دوکزن کې به چې موږ
څواار ګڼااه ګومااه وه. يااوه ن اااه ورځ بااه  اازنچزاده  اا   خاام دوکاازن تااه  
راته. د ازدرانو او ل کوالو خچرې به نرې ډېرې ړاې لګوادې. څاه خاو     
يااې ړاازيي خپلااه وړت ااز او څااه خاام د چزنوتيزاال ا وااز و، چااې بلااه ورځ     

راوړ. اړه ناه اړه ياې    زنچزاده     خام خپال ياو ناو  ل کلای ااار       
ملګرو ته ارازد کو. که څه خم د مزنز او ړکال له نلوه نه کې خاوڅ خام   
نه و، خو له نوکه مر ه تزف اه کاې ياې دوماره جاپوناه ناه وو. ملګارو        
وخ،اازوه، تاار څوااازدرۍ تااه دوا، ورکااوي. خ،ونااه نااه وه، ساام نااه اور     

د لاه  بزندې د دراا نټرول و. نه موږ ټولو کاې د  ازنچزاده  ا   ژونا    
اتتناازدي نلااوه ړااه و. نااه نونااور کااې دوه سااواوکي او درې ريکشااز   
ګزنې لرل، نه خبه وخت کې ډېره لويه خچاره وه. خاو د ملګارو خ،اونې     
ترې د دن زو  ګتې سره م نه نه ل  وخت کې واخ سته او خباه ياې ناه    

 خپلې ازدرۍ م ن کو.

تار   له دې وروسته به  زنچزاده  س  نه اونۍ کې يو ځل راته، خو ل 
ل ه به ال دوه ويشت اارونه ورسره وو. نور يې ناو خپال ځازن تاه خام      
د نخااوا نااه څواار نااز، نااه و، د جاازمو نخااوانۍ ړااکال يااې د خپلااو  زلااو  
رنګ ن و نه مخه کوې وه. يو څو م زاتې ال تورې اوې نه وې، چاې د  
دوکزن نر ملګاري ياې د خپلاې مدااودې د چزنوادو اتار  وکاو. ماوږ         
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ورکوه او  زنچزاده     نه برېتونو کې ياوه   ټولو له مخکې مچزرکي
خونادوره موساکز وکااوه. ناه خچروخچاارو کاې مزلوماه اااوه، چاې خبااه د       
الو کلونو ازدري نه څلورو م زاتو کې نوره کوې او د مدااودې د  
نزمو ااور يې اته سوه نولسو مخاو تاه رساوده. ماوږ ټاول ياې خا  نا          

 کوو.

ړه کز . د ارو ټوکاو د  د دوکزن ملګري چې ورته نسزب وکو، نو نه 
لکه او دېرش اره کدارې کوادې. نزسات خلا  ناور خام ن اران       ۴چزو 

اول، ځکه د خدر  نه خبو اپو کې به د اوسن و وايرانو نه جوچوناو  
کاې اتلاه ات ااز کلادارې نااه تکل ا) ن اادا کوادې.  اازنچزاده  ا   خاام       

 لومو  ل  فکرمن او، خو وروسته يې وويل:

ب ه ورته څو وټزکو او له دې ساره ياې    ا سهي ده بس چزو يې کوه، خو
لکه او دېارش اره ياې    ۴د نسزب وړوکی مزا ن له جوچه راوويست. 
کلادارې ااوه، خاو     ۴۳۴چې نر ارو ت سا م کاوې، ناو د خار ټاو  ب اه       

  زنچزاده     ورته وويل:

 ا د يوه ټو  ب ه ننځه سوه ول که! دوکزندارملګري ورته وويل:

 ا ساه ده وبه اي.

وو، چې  زنچزاده     به دومره رونۍ له کوماه کاوي؟!   موږ ن ران 
خو نه کومه ورځ چې يې د ااارونو ټولګاه چازو ااوه، ناو د واساکر       
لااه دننااه جوچونااو يااې بنړلونااه راوکناال، خبااه د دې فرخنګااي ترباازنۍ  
لپزره نه ل و ورځو کې خپلې موټرې او رتکشې نلاورلې وې. د کتازب   
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ورکوه.  خبه ډېر خواازله ااو،   نه چزو سره ټولو د اړه له تله مچزرکي 
ټکنده  رمه وه،  زنچزاده     د کتزب ناه ااسرتنۍ کاې لاه خوټلاه      

 يو مست کوايي راو وړت.

د اااارونو د ټااولګې څااو ټوکااه دوکاازن تااه رارسااودلي وو، نااه کاازر وه،  
چې ټولګه ناه، د ااارونو نناړ ورتاه ويال ااو  وا ، ځکاه ااپ  کلان          

 ه کولی.مزاو، او اويز کلن بوډا خو نه او نورت

له چزو وروسته،  زنچزاده  ا   د خارڅالو لپازره ناه دوکازن کاې د       
کتاازبونو د اېنااودو  وړاااتنه وکااوه. د ملګااري دوکااازن مااو تناااه او      
کتزبونه ډېر درانه وو، خو مدچور و، ړه يې ورته وکوه، سل ټوکه ياې  
دوکاازن کااې نااه دېااره خااوارۍ کونااودل او د نااورو يااې کااور تااه د وړلااو  

چزاده  ا   ناه اناد کاه ټاو  ناه ننځاه ساوه نلاورل          تزب ز وکوه . د  ازن 
 او  وا ،نو خبه ته يې اويز اره کلدارې ګټلې.

له دې وروسته به د خرې م زاتې نه ناز  کاې خباه ياو ځال دوکازن تاه        
سر راړکزره کزوه، خو نه درېو م زاتو کې د ثواب لپزره يو خم خار   

ل کاې ياې   نه او. د ملګري نه  وړتنه يې ب ه راټ ټاه کاوه، خاو ناه کزا     
ب ز خام چاز نزماه وانوولاه. دواړو تاه بلاه الر نازتې ناه وه، بساه وار ناه وار           
راټ ټوده. ننځه کزله وروسته خچاره اخار دې تاه را لاه چاې د ياوه ټاو         
ب ه ال کلدارې وټزکل اوه، دې کې خام ااپ  م زااتې توارې ااوې،      
چااې د ننااتو د ااازدرۍ دړااانزنو د  اازنچزاده  اا   يااو کتاازب خاام     

نو د  زنچزاد  ا   ژوناد لاه اتتنازدي نلاوه ناه ټپاه         وانخ ست. نور
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ودرېد. دګتې وټې وس لې يې الړې او د کرايي کوره يې نوره کړه خام  
نه تلو وه. خوارکي له دوکزندار سره نه تول خچره وکوه. نه ناز  کاې ناه    
دې سره سال اول، چې اموږ دوکزندار ملګار  تارې ياو  افبازني مان      

 کتزبونه نه ال کلدارې واخلي.

نه بله ورځ نه داسې نزل کې چې  زنچزاده     د خپلو خ ازلونو او  
ارمزنونو نه ډ  نهاه ساوه ټوکاه کتزبوناه ناه اوږده کراچاۍ کاې نخپلاه         
راکشاول، د دوکاازن لاه څنااړې ماوږ تااه ړااکزره ااو. ناار ماک يااې خااولې      
راروانااې او سااکاونه يااې کااول، چااې لااه بااده بختااه د ړاازر يااوې ژورې   

و کتزبونه نرې د نزسه رانرېوتال. ناه ياوه    ويزمۍ کې نرې کراچۍ چپه ا
منړه ور لو،  زنچزاده     مو لاه نازولو اوباو راوويسات. تار ننځاو       
لوټو اوبو تر کزرونې وروساته ماو ايلاه د خباه ماک ول اد. ياو نا م، نا م          
ککو کتازب ماو خام ورتاه لاه لناتي راوويسات، خاو د ځ ناو د نازکولو           

ن او، خباه داساې روان    خوڅ چزره نه وه،  زنچزاده     مو له الساه و 
و، لکه انګون چې يې ډېر خاوږ ااو  وي. لا  وروساته ودرېاد او ب از       
يې  د ته نر وخت نزتې کتزبونو ته نه داسې دردمن نظر وکتل، لکاه  
ااازدرۍ چااې تاارې ټااول ژونااد اخ سااتې او خبااه يااې د تلپاازتې تچاازخۍ     

 نرالره روان کو  وي!!.
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 د ارافت نرام توب
 

وره کې ګړوډي جوړه اوه، نو له خاز اه  له خبې ورځې نه چې دې خز
وخاات مااې د ورځااې نااه تورېاادا سااره د وخاان بوااوۍ د ژوندانااه ناازخوالو    
دومااره ړااورنده کااوه، چااې  د ژونااديو نااه کتاازر کااې نااه ډېااره خااوارۍ      
نسزبود،، خو ناه ن و ات کاې ماې د بادن خار ر  د سا تزر د تازر ناه          

 څور اختزاا کزوه.

و ماتاازد اااو،، خااو ځ نااې   د وژنااو، ظلاونااو او نااورو ناازدودو سااره خاا  
نزرواوې مې بزلکل نه اوې ا الی. مز ډېر ژرنده ګوي، نزلوساتي او  
د خدا  نه تهار ککاو خلا  ول ادل، چاې لاه ډېارو خاواو ناه ساتر خلا             
اول، خبه خل  چې د ول ې له امله به ورکره موږکزن نه دايااي اکاز،   

کتازر   اخته وو، د وخت نه تورېدو سره يې اوالدونه د نوۍ د نازاولو ناه  
کې ودرېادل. د دو  د اه ساترتوب ياوااې لاه مازدي نلاوه ناه وو، دې         
ډول خلکو دا چزنس خم درلود، چې نر سترو سترو چوک و کوناي او د  

 ډېر وخت لپزره نر خلکو بزداري وکوي.

نه کور کې باه ياې ناه خاادې نوباور راکازوه، چاې د دوماره اده کاوې،          
لاه ملنګازنو ناه ړاه ناه       خدمت او خلو ځلو سره اموږ ژوند د ايوي بزبز
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او. داسې نوخه دې نه توو والوځي، چې ناه درد ناه خاوري، لاه ياوې      
 نه دې دوه نه کوه او ....

د کور خچرې چې به مې واورېدې، نو د افبزنستزن د س زسي وبااې  
نه څور به ورته نزځوابه او،. اه خم ن ران و،، چې څه ووايم، څاو ځلاه   

 مې نه وسو وسو وويل:

و،، خپلې خلې ځلې کو،، کزر کو، او نه ناللو ن ساو ايلاه   ا نور څه وک
خادومره کو ي چې ژوندي نزتې او. ناور نرام تاوب ماې اده ناه د      
او د اااارافت ناااه ژوناااد کاااې دلتاااه انسااازن تاااه ايلاااه کوااازلو او ډوډۍ     

 ورورسو ي.

راته وويل اول، چې نه اوم وخت کې نرام توب ياو داز، رواج د ،   
 ه خو ل  نرام توب او چزالکي ړه ده!د دومره نوخې او اده کوې ن

خچره يې بده نه وه، خو د دې کزر لپزره خم فطاري وړت از اړيناه ده. کاه     
څه خم دوه ځله راته د  اال طالياي فر اتونه ن ادا ااوي وو، خاو چاې        

 رړت ز درته ووايم، نه خپل با ر بريزلی نه او،.

 کله کله چې به مې خپل نخواني سپوره، مګار اوساني ااتان ملګاري    
 ول دل، نو نه خندا کې به مې ورته وويل:

ا يزره! ل  د  ال او نرام توب چل خو مز تاه خام وړزيزسات. خباو  باه      
د ځواب نر ځز  نه خندا او ب ز  لي ااول. اړه کاې باه ماې ويال، چاې       
اموږ به خوواد کاې خاو د خار ډول ظرف توناو د لوړولاو ورکشازنونه او       
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يوه اداره ن دا اي، چاې  کورسونه جوړ او ال جوړې ي، کزاکې داسې 
مز کې د درو و، چزنلوسۍ او  ال وړت ز نسدا او نه دې برخه کې ماې  
داسې ورواي، چې د نورو نه څوار اه خام د انسازم او وجادان ساره د      

 تل لپزره د نن وخت د دزطفې نه څور خدا  نزمزني وکو،.

نه خادې فکار کاې و،، چاې نازبچر ماې نار داساې ياوې لاونې ساترګې           
 نو، يې ن ران او ب ز خوم کو،. ولګودې، چې

 ) نه ارافت کې د نرام توب د اده کوو مرکز(

 نه خوازلۍ مې د مرکز کواي) له چوک دار نه ونوړتل:

ا وروره نه دې مرکز کې خباو خلکاو تاه اده کاوې ورکاول کوا ي، چاې        
تر اوسه يې  ال، تزالن، بې وجداني،  وړه مزلي يز بل کاو، ټ ار کازر    

 نزدي نلوه ال د خدا  نه تهر اخته وي.نه وي کو  او د اتت

 سو  راته ډېر مخلص ړکزره او، ورته ومې ويل:

ا خو د دې ټولو سره سره يو ژوند  وجادان ناه کاې څنګاه وژل کوادا       
 اي، اه خو دا ستونزه لر،؟.

 نه نک ازنه انداا يې وويل:

ا نه لوموي سر کې خر انسزن خاداسې وي، د دې کاورم اساتزوان لاه    
کت کونو نه کزر اخلي، خر څه نه تدريج سره نار ماک ځاي او    مختلفو تز

 نخپله به که خدا  کول درنه نه ل  وخت کې لو  انسزن جوړ اي.
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 ب ز مې ونوړت:

ا د چزنلوسۍ تدريس نه کې خم کو ي؟ خو مز ته د  اال ناه خام دا ډېار     
 سخت کزر ړکزري.

 ويې خندل:

يشاتاې نواوۍ ساره    ا وروره! دلته چزنلوسي نه ډېر خنري انداا او د يو
ساااه د دېاوکراسااۍ نااه رمااز کااې ړااودل کواا ي. دې مرکااز کااې خبااه       
اسااتزوان چااې نااه چزنلوسااۍ کااې ډاکټااري لااري او د دې خوااواد سااتنې  

 دي، ړودل کو ي.

 له خوازلۍ نه موسکی او،.

 ا ړه يزنې مز نه خم چزنلوم او  ل جوړولی اي؟

 ويې ويل:

ز  واياي تاه نرکات    ا ډېر نه اسزنه، بس ل  خات ناه کازر د ، خادا  نا    
 کوه، اه نه کې برکت اچو،.

ا ړه ناو وروره م زااتنی فا س ياې څاومره د ؟ دا ستزساې ځاز  خاو         
 مې ډېر خوم او، اه خو خپل وجدان د نلۍ نو  ته کونولم.

 ا د م زاتې درې سوه ډالر.

 نه ن رانۍ:

 ا درې سوه ډالر؟!
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 سترګې يې برګې کوې:

 او چزنلوسي خم وکاوې، خاو   ا ولې دا تز ته وړه خچره ړکزري، چې  ال
 دا خر څه نه ارافت کې وي، څو  درته  ل او چزنلوم ونه وايي؟!.

له دې سره د ف س له وېرې يو لو  ګز، از ته او،، خو ورسره د ړازر  
نه يوه ژور نزولي لنتي کې روالوېد،. او ب ز داسې ړکزره کود، لکاه  

اوباو  نه نرام توب کې د اارافت انسازم ماې چاې ناه خاز اه ککاوو        
 کې چوک دار ته نرېنی وي!!
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 د  م خوازلي
 

نه دې راته ځزن نزځوانه ړکزرېده، چې د دوست د نالر موينې ته ماې  
نه خپل وخت ونه رسود،؟! که رړت ز خچره اي، نو دومره ګار، خام ناه    
و،، نه سوونو ک لو مټره لرې او خچرېدا ماې دوه ورځاې وروساته. څاو     

ته ورسود،. لاه مخکاې ماې لاه ځزناه      ورځې وروسته يې د کور کوڅې 
سره د خادردۍ او خواخوږۍخچرې جوړې کوې او چې کله يې خاوجره  
کې  لی کونزستم، سره لاه دې چاې بزياد ياو اوږد ساور  ماې ترائات        
کو  وا ، خو نرته له انز ادطسنز  نه مې بله چزره نه وه، ځکاه ماې ناو    

. وروسته ماې د  له نزچزر  د خاز ه نه ترائت  نه اوږده انداا ن ل وکو
 ددز السونه نورته او نه ژړ وني بڼه مې وويل:

ا کزکز دې خدا  وبني، خبه تاه دې خادا  جنتوناه ورکاوي او تزساې      
ټولو ته د اړه  اچر. ن اه الر ده،ټاول نارې ورروان ياو. اماز اړه ال ناوره        

 خادردي خم  وړته، چې ملګري مې نه خندا وويل:

 هر وځو.ا دا خچرې نرې ده، چز  ار وڅنه چې ب

د ملګري نه خندا مې ا  نسدا او، ناه خپال خپګازن ن اران  ونادې      
 او،، ورته ومې ويل:
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 ا کزکز خو نه رړت ز وفز  او ؟ خبه ب ز موسکی او:

ا کزکز به خپل کازر کاې، نازڅو ه چاې وځاو. لاه دې ساره نوا، نزڅواد،،          
 دواړه نټو ته الړو. ا  مې نور خم ډېر او:

ناه وي کاوې، چاې خزنادې؟. اه خاو خچار       ا خلکه مز خاو باه څاه توروتناه     
اااو،، چااې درې ورځااې مخکااې کزکااز نااه نااښ رسااودلی او تااز تااه چااې    

 ګور،؟!

 خبه ب ز نه خندا او: 

 ا خچره دې ساه ده، نه رړت ز مو او .

ا نو ته خو خوڅ خپه نه يې؟! دې نه مزلومو ي، چاې اه توروتای يام. تاه     
ه ړااکزره ټوکااه کااوې، ځکااه د سااور  د وتلااو ناار وخاات خاام تااه خوااازل 

 کودې.

ا وروره خوازلي څه چې اموږ نه ټول کور اختر د . ملګري ته مې ناه  
 ن رانۍ وويل:

ا د ناالر مار  او خواازلي؟! ناه  ااونړو کاې موساکی ااو، دواړه ناه          
 نوله کونزستو:

 ا خبه نالر نه و، د  م ګوډي و، ګوډي.

ا يازره دا څاه لوباه دې راخ ساتې؟! خباه خاو باه د خلکاو مسا لې نال           
 ، خبه څنګه د  م ګوډ  و؟!کولې
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ا دا خو بوله خچره وه، چاې بهار باه د ياوه نرړاتې  ونادې و، خاو کاه د         
کور ک سې يې درته  وکو،، نو ب ز به واياې، چاې افارين دې نار تزساې      

 وي، چې د نالر نه نزمه د بال سره مو دا بال کلونه څنګه تور کول؟!

 نه خچره کې يې راته وان ړکزره او. خبه وويل:

ارمه مو کلونه کلونه چز ته نزال ناه ااو ويلای، داساې ورځ باه ناه         ا له
وه، چې د خبه د السه به ټول کور نه اور کې نه و، والړ. مسلازنه ناالر  
ناه يااو اسااازني داا.اب و، چاې ناار ټااول کااور نازال و، ايلااه مااو خااړوکي    

 سپ  اول.

ا يزره اه خو دې ن ران کو،، مز سره خو به تې ډېره ړه ستوي مه ااي  
 .کوله

ا چې نه يې منې، نو ياو څاو نازدودې ياې واوره! داساې ورځ باه ناه وه،        
چې امز نزرو ه مور به يې بې ګنزه او بې خطز نه وخلاه. داساې وخال،    
چې د خبې خوارکۍ له  وړو خالا وجود به ياې ناه خاوا کاې نورتاه      
او ب ااز بااه يااې ناار ځاکااه راوويشاات. خويناادې چااې بااه مااې د خبااې           

ېنااتزنو باه ياې ون ااولې. ناه خادا  باازور     خال اون تاه را لااې، ناو لاه و    
وکوه، چې اوم مې خم د خويندو د سر ن اازيي وېناته نشاته. دا خاو     
د خبه ورځنې دال و. د کور د خلکو د موي ژونادي جازمې باه ياې لاه      
بکسونو راوويستې، د ناوېلۍ ناه مان  کاې باه ياې ت لای ورتاه کاو. د          

ماو واخاه،   خبه نه دې دال به ن ران او، چې څاه ورساره وکاوو؟! کاه     
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نه تربورانو او مسلازنزنو کې مو نو، بدېده، بس باې لاه  اچره باه بلاه      
 چزره نه وه.

 نه ډېرې ن رانۍ مې ورته ووتل:

 ا خبه خو نزرو  خم نه و، رو  جوړ ړکزره کوده.

ااا وروه کااه امااز دا ک سااه څااو  ولااولي، خلاا  بااه وايااي، چااې روانااي      
او ناه بال څاه. ډېار      نزرو ي يې لرله، خو تسم نه خدا  که نه نازرو  و 

وخت وروسته به مو که کله  وړه يز چر  ناوخ کاو او ياوه مزااو، باه      
ترې ل  څه خوړلي وو، نو ټول دېه به يې نر ځاکه وويشت او ناه خار   
څااه بااه ننااو وخااو . کااه مولاااه بااه را اای، نااو مااور سااره بااه مااې يااې د 
جنه بزنه جوړه کوه، د مولاه تر ته وروساته باه ياې د خباې  ريچاې      

نه داسې نزل کې چې نز، به يې نه و، ياو مرګاونی ګاواار وکاو.      نه مک
تر ټولو بده يې دا وه، چې يو  ر ماوک او څټا  ورساره و، د جنګوناو     
نااه وروسااته بااه يااې ديکوااي او چزيچرونااه راواخ سااتل او ټااول بااه يااې    
سوري سوري کول. که د د و ادازلو د مخن وي نار وخات باه دې الم    

کااول، چااې وا  کااه يااې لااه تومتااه نااه وروړ، نااو داسااې څااه يااې درسااره 
ننځه څلوېنتو کزلو کې خالا او  وا . اموږ نه کور کې باې اماز   
نااه چااې ننااې بااه مااې تاارې سااپکولی داسااې څااو  نشااته، چااې يااز يااې   
سترګه انه نه وي او ياز ياې خام سار څاو ځزياه ماز  ناه وي. کاه ناورې           
خچرې يې درته وکاو،، ناو ب از باه  واياې باه چاې څاو کزلاه مخکاې  دې           

 بزيد وژلی وا .
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 د خبه خچرو ته ډېر نسران او  لی و،.

ا ناه خادا  بازور وکاوه، چاې وروساته لاه ډېارو کلوناو ماو ايلاه دا درې            
اپې نه ارامه خوب وکو. تسم نه خادا  کاه ناه کاور کاې خو،او  خام        
ورنسې خپه وي. تاه خاو ماې ورور ياې، رړاتسز خچاره ماې درتاه وکاوه.          

ځزنوناه خپاه ړاکزره کاوو، خاو       خسې د دن ز له ارمه يې فزتحه اخلو،
 خل  خچر نه دي، چې موږ نه دې  م څومره خوازله او ارا، يو؟!.  
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 د ګرداړي کوټ
 

مزخوستن چې کله کوټې ته راننوتم، نو د دفتر ملګري مې نه دد   
نزلت کاې نزسات وو. د چاز د سار وېناته والړ ړاکزره کوادل او د ياوه         

رداړې لاه ناورو لا  وړانادې     ن م نه کې د ګرېوانه تناۍ ااکودلې وه. ګا   
نزست، خو نن اپه يې سترګې داسې خوې  ونادې وې. دواجازن چاې    
نااه   اازب کااې مااوږ ګاارداړ  بزلااه، د خاادا  نااه دظاا م الشاازن تاادر    
دد   او  ري  انسازن و. لاه ساره تار نناو ياې بادن ياو ډول، چاې ناه           
تازمااه مزنااز ناارې د بزم اازنو د يااوه بااې ترتسچااه کواازلو تساال نااه اساازنۍ  

به باه د خپلاې وناې د ټسټاوالي د نوړالو لپازره د لوياو نونادو         کوده. خ
بوټزن نه ننو کول او داسې مزل باه ياې کازوه، لکاه د افبزنساتزن ټاول       

 جنزتتکزران چې يې نه رمز ورځې وژلي وي.

خبه دوه م زاتې مخکې رانزال او. ناه لاوموي سار کاې ياې دناده دا       
کي راوړي. د وه، چااې دفتاار تااه ګلپ اازن، الوګاازن او نااور خااوراکي تااو   

خپلااوۍ دې کااور اباازد وي، دوه م زاااتې وروسااته د دفتاار د مشاار نااه  
اساااالمي لوريناااه برنزن اااه من دااار ااااو، من داااري ناااه د نااتوناااو او   
امکزناازتو يااو ډنااړ و، چااې ګاارداړي نااه کااې چټکااه المچااو ن اال کااوه. د     
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خودۍ جوخر خو ياې ال لاه نخاوا ناه ن ازوړ  و، خاو من دارۍ تارې سام          
 يز ي آم جوړ کو.

دې وروسااته نااو ګاارداړ  خبااه نخااوانی ګاارداړ  نااه و، د ګلپساازنو،  لااه 
لوب زو او الوګزنو خورا  يې ماوږ تاه نرېناود او نخپلاه باه ياې باې لاه         
چوناازن کچاازب، انرژياازنو، ااازتو او نااورو جنتااي نااتونااو  نااور څااه تاار    
سااتوني نااه تواارول. د خبااه نااه لچاازم، نرکاازتو او ډېاار څااه کااې باادلون     

ر سهزر خري ل او د سپريو ډډاو به ياې ټاول   را ی. ږيره برېت به يې خ
دخلوز نر سر راخ ستی و. خبه مننودي کچر خام ن ال کاو، د چاز ساره      
به يې نه  اسزنۍ خچرې نه کولې، خو د خادا  کزروناه وو، چاې دا خار     
څه ورسره نردي نردي ړاکزره کوادل. ګارداړي کاه باه خار څاومره ځازن         

څاه تاه ناه وي    دنري دنري کو، خو خدا  چې څو  نه طچاي توګاه  
جوړ کو ، کله جوړېد  اي. که داسې وا  نو ارادتي چورګوړي به 
 نه دومره وان اوم اموږ نه ټولنه کې د چر  م ز، تر السه کو  وا .

د ژمي د موسم نه رارسودو سره ګرداړي و وړتل چې خپله سالس ه ال  
نسې ړکلې کوي، ړزر ته الړ او خدا  خچر نه څو اره افبزن و ياې ياو   

اخ ست. د کوټ نه ا وستو سره لاه ګارداړي ناه سام د مولاناو      کوټ و
بزلنت جوړ او. لنړه ونه، تنه کوټ او بسز داسې چاې ياو څاو  دې     
خوټاز خام وي او ورنساې يااې د کاوټ ټاولې تڼااۍ تولاې خام وي، تزسااې        
خپله فکر وکوئ، چې څنګه به ړکزري؟! دګرداړي کاوټ، کاوټ ناه،    

کوټ وروسته نه داسې نزال   سم د کچر او نوکۍ خورج ن و. خبه به تر



 

 

 

 

 63/ د پړانګ پر ځای

کې چې  ر سر به يې بې برورته ړورېده، نه اازرلو ګازمونو د خار   
چز خونې ته ورنناو . د دفتار کازرکوونکي باه خام ورتاه نزڅوادل، خاو         
چې کله به له دروااې وو ، ټولو به له ځزن ساره افساوم وکاو او ب از     

دا چاې  به يې نه خپلو کې د خبه توارې او امزنې نورې وخنادل. لناړه   
له کوټ نه وروسته د ګرداړي نرکتونه د ا الو نه و. له دې وروساته  
به د دفتر کزرکوونکو د خبه  نار ځاز  ناه اړوناو کاې د خباه کاوټ تاه         
ړورې کولې او دا ياې د ټولاو نازخوالو ناالر بزلاه. خاو نان ااپه نازال           
بوخي بدل  وندې ړکزره کوادل. ګارداړي باه د ورځاې ناه اسازنۍ چاز        

ولې، خو نن اپه نه دااومي کوټاه کاې باې کوټاه  لای       سره خچرې نه ک
او خوسترګی نزسات و. ماز ال د ساترګو النادې ملګارو تاه کتال چاې ناه          
خادې کې د خندا يو اورو نک او. د نک سره داسې خناداګزنې ااروع   
اوې، لکه د چز نه چې څو  ناه تخنولاو  سازه بزساي. يازر محااد خاو        

 نه اوره يې وويل: رانرېو ، خپل تشي يې له خندا نه ون ول او

 ا واه مورې مو او،.

ن ااران اااو،، چااې دا څااه لوبااه روانااه ده؟! دې کااې ګاارداړي  اا   نااه   
  وسه  خبو  ته وويل:

 ا اه به تزسې سره ګور، او ب ز نه ب وه وو .

يوه اوروره او لوونۍ خندا تر ډېاره رواناه وه، اخار ماې ورتاه ناه جادي        
 لهده وويل:
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شخند راخ ستی؟! ناه داساې نزال کاې     ا اخر خچره څه ده؟ تزسې خو ري
 چې الړې يې له خولې بزدېدلې، ويې ويل:

ا وئ وئ، يزره ماو ااو،. دا د لواوني او  ګاورې؟ ناه داساې نزال کاې         
چااې د خناادا اوړااکې يااې  وچااې کااوې. ګاارداړ  درتااه ياازدو،، مزړااز،    
را ی، چې تزسې کاې چاز اماز کاوټ نار کاو  د . ار ياې راوبزساې.         

 چې دا سو  څه نرتې وايي. ب ز يې وويل:موږ ټول ورته ن ران او، 

ا چې ګوره ړه به درته نه اي، له دې سره يې اموږ موزونه او ب کوناه  
 لر نه لر کول، خو کوټ يې ونه موند. اخر مې ورته وويل:

ا ګوره ستز نه کوټ به موږ څه وکوو؟ دا د مزااومزنو خچارې ماه کاوه.     
چاې کاوټ دې    مزايګر دې ا وستی و، ماوږ خاو څاه مزااومزن ناه ياو      

ناار او وايااې  وناادو. بااس ياازره د مزاااو، خچااره نااه وه، د ټوناا  ډا و،   
ګواار يې کزوه، الم مې ورته ون و، ړه وو، ناورو ساره خاالا کاوو.     

 ب ز مې ورته وويل:

ا ګوره وروره، ستز کوټ خو اموږ تخر  کې خم نه راځي چې د ځازن  
به درنه ور   دنزره يې نر کوو. ته فکر وکوه، ړزر ته تللی وې. چورته

 او  وي!

 ړه و، سو  ل   لی او، تر ل  سوچ وروسته يې وويل:

ا رړت ز نه ړزر کې مې نه  زړه و، خو د نل خشتي جوماز  لاه مخاې    
چې راتور او،، نو کوټ مې نه ځزن نه و.  ااانز دا خچاره ناه وه، سام د     
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خندا ډا و.ګرداړي ناه ناه کاو، ټوال کاې د نال خشاتي کسساه براناو ناه           
وټ اتستلی د ، خو ددوه يې نه ماوږ وکاوه. خادا  ااته،     ژوندينې ک

د يزر محاد نه دې خچره مز ته خم خندا را له، خو اه دې ساوچونو ناه   
مخه کاو،، چاې افبزنساتزنه! څاه کڼاو کاوترو وخاوړې؟! ناه رړات ز خام           
څو  چې څاه تاه جاوړ ناه وي، ناو ناه نتلونوناو او کوټوناو تارې ناه ياوه            

 ځز  کې خم څه نه اي جوړېدا !!!
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 د مفتي داړې
 

نالر ته مې دې خدا  اننزف ورکوي، نه درې م ټاولګي کاې و،، چاې    
برنزن ه يې له ړوونځي نه بهر او نه مدرسه کاې داخال کاو،. برنزن اه     
مې ځکه وويل، چې نه رابزندې سر دروند و، ناه بوکازره  ونادې و،،    
خو نرته له اردي د.ره يې ناه لاو  الم لاه ړاوومخي وويساتم او کاه       
څو  رابزندې د کفر ټزنه وناه لګاوي، ناو ړاه ساهي ايازتی ياې راساره         
وکو. سره له دې چې نه کوچن والي کې مې ننځاه وختاه لااون  کازوه،     
خو د سزده ګزنو دې کور وران اي، امز نال يې نه دې تور ايسته چاې  

 او  به دې ګواکې نه ړوونځي کې کزنر اي.

ر ااو،، د ړاوونځي او د   مدرسې ته چې الړ،، نو نه يوه او دوو کې ګو
دې ځااز  چزنوتيزاال کااې راتااه ډېاار تااون ر ړااکزره اااو، د اسااتزوانو د      
رويې اد  او د نويو درسونو سره اانز کودل، راته نه لومويو ورځاو  
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کې لو  نوټی ړکزره کوده. د تونتې الر مې نه وه، خو اخر د سختو 
او مسااازفرۍ ساااره روږد  ااااو،، خاااو داساااې ورځ باااه ناااه وه، چاااې د    

ي د وختونو ټولګ وال به مې سترګو ته نه درېدل. د خبو  ناه  ړوونځ
 يزد به مې اړه يو سپو،لی درد وکو.

کرار کرار مې خبو  خور کول، خو سره له دې به ماې کلاه ناه کلاه ياو       
 ن م نه خوب ل ده.

اموږ د درسونو د محتو  ډېاره برخاه د اخار  د ثوابوناو د ګټلاو، د       
د کرکااې نااه برخااه کااې وه. ځ نااې   جناات د تاار السااه کولااو او دن ااز سااره  

وختونه به مې اړه دروند دروند کوده، د وخت نه تورېدو ساره راتاه د   
دنساز نااور خلاا   لااو  لااو  ګنزخکاازران او خپلااه خچااره بااه راتااه د کاازمي  

 کرړه ړکزره کوده.

ټولګي ته به نر نورو استزوانو ساربوره کلاه ناه کلاه د مفتاي  ا   ناه        
کې يې ځزنګوې ا وز و، خم  راتاه.   نزمه داسې يو څو  چې نه سترګو

خبه نه موږ درسي سزدت نه درلود، خو د ناورو،  لاازنو او جنتوناو    
خوناادورې ک سااې بااه يااې کااولې. د مفتااي  اا   خچاارې بااه نااه داسااې   

 انداا وې، چې خلکزن به  يې خزمخز نر ځزنونو مسنول.

نه نز  کې د مفتي     نه خچرو دومره ما ن او ګاروخان ااو،، چاې     
استزوانو خچرو تاه باه ماې سام  اوږ ناه ن اوه او د خباه د راتللاو          د نورو 

 اوچې به مې اازرلې.
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د مفتااي  اا   سااره د م نااې لااه کچلااه مااې خبااه اوږده مساازفري، چااې  
خپل ورونه، وړې خويندې او مور به مې خر وخت سترګو تاه والړ وو،  

 خم داسې  خور اول، لکه څو  چې دن ز ته يت م را لی وي.

ه اتله د اولساو کلوناو و،، د مفتاي  ا   د جنات،      نه د ه وخت کې ب
اهزد  او د خبه ځز  د نااتونو ک سو مې نور خم ناه اړه کاې ځاز     
ون و. د خبه نر له نسې خچرو داساې کاو،، چاې د دن از ډېار مسالازنزن       
راتااه سااوچه کاازفر او واجاا  ال تاال ړااکزره کواادل. ژونااد راتااه يااو بااې     

د جنتااي نااورو او  مفهومااه ااای ړااکزره اااو او ناار وخاان بااه مااې تاال       
  لازنو م نه نزکاه وه.

خو يوه ورځ چاې ټاولګي تاه الړ،، ناو نساران ناه دې ااو،، چاې دا ځال          
مې نه ټولګي کې نخواني ټولګ وال ډېر کام او ډېارې ياې اماز د داار      
خلکزن وو. خبو  ټاول لاه څوارو ناه ډېار باې ګنازه او ساپو،لي ړاکزره          

 کودل.

تااي  اا   نااه سااپ نو  مااز ال خبااو  تااه د سااترګو الناادې کتاال، چااې مف  
جزمو کې را ی، خو د نن ورځې خچرو يې له نخوا ساره تاون ر درلاود.    

 خبه ووتل:

ا نن خو چاې تزساې تاه ګاور،، ناو ناه رړات ني راتاه د جنات ااهزادګزن           
ړکزرئ. ستزسې د خر يوه نه څوره کې راتاه د جنتاي ناور وړانګاې لاه      

ه ناه  ورايه ړکزري.د اکر ځز  د ، چې منزن خدا  خپلو جنت ازنو تا  
دې دن ز خم د نورو او  لازنو بشزر  ورکوي. لو  خادا  کلاه خام د    
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اه د وينه نه بزيع کوي. يو انسازن چاې د خادا  ناه الره کاې دوماره       
تربزني ورکوي، نو د خبه تربازني باه څنګاه باې بدلاه نازتې ااي. خباه         

 نورې خچرې خم وکوې، چې د  رمې د ډوډۍ وخت او.

ناو ن اران ااو،. د خباې ورځاې      د خورا  ځز  تاه چاې کلاه ورساودو،     
خورا  د نورو ورخو نه نرتلاه ډېار ړاه او ړاه خاو ال دا وه، چاې ناه دې        
ورځ داسې رنګ ن ااربتونه وو، چاې ماوږ ناه کلوناو کلوناو ل ادلي ناه         
وو. د خورا  نه وروست و اوچو کې مفتي     ناه ااازرلو تادمونو    

 را ی او نه مهربزنۍ او موسکز سره يې وويل:

روبز  ډېر وڅنې، داسې ورځ کله کله وي. ماوږ باې د   ا جنت زنو! مش
خبه له خدايته خم ګ السونه ګ السونه څنالي وو، خاو د خباه ناه ب از      

 تزک د مو ټول بوتلونه نر سرونو راواړول.

ن م سزدت وروسته ټاولګي تاه ب از والړو، خاو دا ځال ماو ناه بادن کاې          
نادااه  داسې بدلونونه را لل، لکه څو  چې خوبولی يز ناه متوساطه ا  

نشه وي. د خرې اوچې نه تورېدو ساره باه ماو د مفتاي  ا   د ناورو       
خچرو نه وخان کاې انګازاې کاولې. لا  وخات وروساته داساې ااو، چاې           
خپله جنس  ريزه رابزندې بره او ب ز داسې او، چې د دشښ څپې مو 
تونزني اوې ، خر ياوه ياو نار بال الساونه اچاول، اماز بادن د خونادورو          

ې او،، لکه خر څه چې مې له واکه وتلاي وي  اهوتونو ساندر او داس
خادې کې د ټولګي نه خبه نراخ او لوړ ځز  کې چې مفتي  ا   باه   
نااارې والړ او خچااارې باااه ياااې کاااولې، داساااې نوبلاااوټې نداااونې چاااې د   
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ړزيست او نزاونو نرې تازمه وه، راړکزره اوې. نداونې سار تار نزياه     
وږ تاه د م ناې   د م نې او دشښ نه خومزر لاچودلې وې. خرې يوې به م

بلنه راکوله. نه نز  کاې لاه کنټرولاه ووتاو، ناه کارار کارار ورنزڅوادو،         
خو دومره متره راکاې ناه وه، چاې وياې ن ساو. خباو  باه رانا دې او د         
م نې اظهزر به يې کزوه، خو موږ د خبې نزنزيه تلوسې ساره چاې لرلاه    
مو، ونه توانودو، چې نه  و  کې يې ون سو، داسې وخت کاې باه ياې    

ه خوږه موسکز وکوه او له موږ به لرې اوې. دې کازر تار ياوه وختاه     يو
دوا، وکو، خو تر نزيه بريزلي نه او، چې د خپلې م ناې تناده نار د او     
نس نو مزته کوو. نه نز  کې ټولې نرې مخې روانې اوې او چاې کلاه   
موږ ورته له تلوسو نه نه ډکاو ساترګو ورکتال، ناو د بلناې الساونه ياې        

او دا نبوتااه يااې راکااوه، چااې ګااواکې خلتااه بااه سااره    اسااازن تااه ون ااول  
 ګورو.

د خبو  نه تللو ماې ياو ناه خووبوادونکی ارمازن ناه اړه کاې ن اګاو          
نزتې او، چاې خاادې کاې مفتاي  ا   را ای. خباه تاه ماې ناه لناړو            
ټکو کې د را ل و ندونو ک ساه وکاوه. لاه دې ساره ياې ناه لا  لاوړ  ا           

 وويل:

دينې د جنات اېار  ااو  د ، تزساې     ا مز از ا ، تزسې ته خو نه ژونا 
چې څاه ل ادلي دي، خباه جنکاۍ ناه، د جنات ناورې وې. ړاه ده چاې          
رب الاز  امز خچره تزسې ته ډېر ار رړت ز کوه. خاو دا باه د خباه چاز     
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نه نن   کو ي، چې لو  خدا  ورتاه لاومو  د ااهزد  دازلي م از،      
 ورکوي. د اهزد  د ټکي نه اورېدو موږ ټولو نه لوړ    وويل:

 مفتي     موږ ټول اهزد   واړو. مفتي     وويل: ا

جزا  ا . د لو  رب ن   ي مومنزن تزسې  وندې وي، اه باه موالناز   
    ته تزسې مارفي کو،، چې د اهزد  اساچزب درتاه ت ازر او چاې     
څومره ار کودا  اي، تزسې د د ه الهي ناات سزاوار کاوي. مفتاي   

وده، تار ټولاو مخکاې اه        د مدرسې نه يوه برخه کې خوناه راوړا  
الړ،. خلته موالنز     نه خزا ډول نر چوکۍ نزست و. د انسازن ناه   

 ډول يې وويل:

ا  اهزدتخو داسې اسزنه د خر چز نه نه ننا   کوا ي، سار ناه سار دوه      
 ,ورځې به رااې، تر څو نه خپل مشن کې کزم ازب او سارفرااه ااې.    

ې ل ادلي.  داپې به مې کرۍ اپه خاز اه ړاکلې نداونې باه خاوب کا      
نه دوو ورځو کاې ياې د انتحازري واساکر د الوځولاو ټاول تخن کوناه        

 راوړودل. نه اخرنۍ ورځ مې ورته وويل:

ا موالنز    ! د اهزد  نه وروساته خاو باه خز اه نداونې رړات ز خام        
 راسره وي؟.

 نه اونړو کې يې ترخه موسکز وکوه:

مفتاي   ا برخورداره! تز ته د جنت د کټلاو سارټوفوکور درکاول کوا ي،    
    به يې نه خپلو مچزرکو السونو سره درته دساتخط کاوي. رړات ز    
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خاام نااه درې اااه اااپه مفتااي  اا   د جناات د ګټلااو دېپلااو، مااوږ درېااو  
 کسزنو ته راکو. نه دېپلو، کې ل کل اوي وو:

تناديښ کوا ي، چااې محااد يزسا ن د ااا ن ګال او  د افبزنسااتزن د      
اااهزد  لااه املااه د  ....... والياات اوسااودونکی د خاادا  نااه الر کااې د   

جنت مستحښ او منزسا  ااخص د . دا تناديښ د دې دنازره ورکاول      
او، چې د اهزد  نه وروسته يې مور و نالر ناه خپال مزياه نازا او      

 افتخزر وکوي او د ت زمت نه ورځ لوړ سرونه وګرځي.

 مفتي ادظم ب لم خود )                   (.

مفتاي  ا   راتاه ناور      د جنت د اجزاه نزمې نه ل دو بوحاده خاوم او  
خم ګران او. د نورو او  لازنو نسې  نور ن دې لوونی ااو  و،. ناور   
نو د مدرسې خره اوچه راته کزل ړاکزره کواده، خاو ناه خاادې تلوساه       
کې يې مزخوستن مهال درې واړه نه موټر کې کونولاو. خادا  خچار ناه     
څومره وخت کې خپال منازل م ناود تاه ورساودو. ياو وخات چاې ماې          

ال ااې کااوې، نااو د کزباال ړاازر نااه يااوه کااور کااې نزساات و،.  سااترګې خ
مفتي     مې وناه ل اد. د خباه نار ځاز  ماې ياو بال ساو  مخاې تاه            
نزست و. سهزر وختاي  ټولاو تاه د نووکازريو وخال ن ال ااول، خاو ناه          
نوخو ،، چې امز برخه څنګه خواره وه، مز ته يې چې کله وخلاه، ناو د   

واادل. سااوي لاا  ړاازر کااې  سااتنې نااه ډېاار مااواد مااې لااه مټااه الناادې وبه  
وګرځااولم او بسااز يااې لااه يااوه ړااوونځي نااه درې سااوه متااره وړاناادې نااه  
داسې نزل کې چې تر کا س الندې ماې ځازنارګی واساکر ا وساتی     
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و، ودرولم. سو  رانه الړ، مز ال ن ران ن اران کتال، چاې دې کاې ماې      
نر يوه ن دې سوي ساترګې خاوږې ااوې. ساوي تاه ماې ااوچه ناه ااوچه          

يې بزلکل د مفتاي  ا   ناه څوار وې، خپلاې ساترګې       کتل، سترګې 
مې وموړلې، بسز مې وروکتل، خبه خم خپلې سترګې نه سترګو کاې  
رادننه کوې، اه ګر، نه و،، د ه سو  ږيره نزکاه خريولاې وه، خاو ناور     

 کر مر د مفتي      وندې و. نه ن رانۍ مې ورته وويل:

تهاار څپااه ااا تااه خااو بوخااي د مفتااي  اا    وناادې يااې؟! ناار مااک يااې د 
 راړکزره اوه:

ا ستز يې د مفتي     سره څه؟! خباه وړانادې مکتا  ګاورې، خباه      
چااې ډېاار مزاااومزن يااې مخااې تااه والړ دي، د خبااو  ماان  تااه وراااه او  

 خپلې بټنې ته دې اور ورکه! خله برخورداره.

د برخوردار نه ټکي مې ا  نه ي  ن بدل او. د مفتي ړويه ماک راتاه   
اااو،، چااې مفتااي خپلااه لويااه ږيااره ولااې   ډېاار بااد ړااکزره اااو. ن ااران  

خريولې ده؟! نه کتو کتو راته مفتي يو لو  ا طزن ړکزره او. ورتاه  
 ومې ويل:

ا مفتي    ! ستز خو ډېره لوته ږيره وه، خبه سنت دې څاه ااول، دا   
 ولې؟ خبه سترګې رابرګې کوې:

ا ګوره خادلته دې اوم نه سار ناه تومزنواه ولام. خلاه ار ااه، د جنات        
دې انتظزر کوي، وراه د خباو مزااومزنو ناه مان  کاې ځازن        نورې به
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والوځوه. د مزاومزنو لوري ته مې وروکتل، خپل نخاواني ټولګ واال   
مې سترګو ته ودرېدل، خبه د بووالو اامان، چاې ناه څاومره کواووناو      

 به ړوونځي ته راتلل:

اااا مفتاااي  ااا  ! دا خاااو ډېااار واړه او ب اااز مسااالازنزن دي، دا څنګاااه    
 سترګې راسرې کوې:والوځو،. خبه 

ااا د خااادې مزاااومزنو نااه کاازفران جااوړې ي. دو  واجاا  ال تاال دي.       
مزاومزنو ته مې بسز يو ځل وروکتل، خبو  راته ډېر بې ګنزه او ناز   
ړکزره اول. نه نوخو ،، چاې ولاې ماې د جنتاي ناورو ناه بادل کاې دا         

 سودا خوړه نه اوه. نه کلکه مې ورته وويل:

، چې واساکر تاز تاه درکام؟! دا ناورې      ا مفتي    ! خوړه دې نه ده
او  لاازن دې تااز تااه مچازر  وي. لااه دې سااره د مفتااي نار مااک يااوه خااوه    

 نرده را له او نه  وسه يې وويل:

ا دواخي! اه چې نه يم، نو دا نور به څو  جنت تاه ولوا ي، جزخلاه! تاه     
د دياان نااه خچاارو څااه نااوخو ې؟!! د دواخااي د ټکااي نااه اورېاادو نااور خاام  

ړه کاې ماې وويال، چاې دواخاي يام، ناو جنات باه څنګاه           نسران او،. ا
وګور،؟! اړه مې و، چې نه خادې واسکر مفتي     بزد بزد کاو،،  

 خو د اخري ځل لپزره مې ورته وويل:

ا اه کله خم دا ګاللي مزاومزن نه ام وژلاې. ماز تاه دا ډېاره ګراناه ده،      
چې د دو  سپ نې کتزبوې د خبو  نه نازکو ويناو سارې کاو،. لاه دې      

ره مفتاي واساکر تاه الم او تومزنواه ياې راوويساته، خاو تار خباې          س
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چې ياې رابزنادې ډا کازوه، ناو ناه ياوه دروناد ساو  ماې نار خولاه ړاه             
جوخااات وواخاااه. ساااو  ناااه سااااه چااازرکۍ ت ااا ه وه، د مفتاااي مخااازمک 
 زړونه نر سر  نراته، خوله يې له ويناو ډکاه او ياوه لوياه کويکاه ياې       

دردمن خوباه راوي،، خاو الم ماې    وکوه، د کويکې سره له يوه اوږده 
 د دېواله سره د ګواار له امله تر ډېره درد او څويکې کولې!!
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 دروا و بوسزړې د
چې رړتسز وي، ناو دروا  باه خام وي، د رړات زو ړاکال د دروا او لاه        
املااه ده. خااو نااه خاار اااي کااې نااد او اناادااه ب ااز تاار ټولااو اړينااه او نااه     

في کزرونو کې خو ورتاه ناز، کاول    ځزنګوې توګه نه دروا و يز نورو من
تر خر څه بروري د . سره له دې خبه خل  چې ناه اوساني وخات کاې     
دروا  نااه وايااي، لااه بااې ااااوره اتتناازدي، ټااولن زو او نااورو سااتونزو  
سره مک دي او د دروا و نه اوساني بازاار کاې ياې خار ډول خنار نزچلاه        

وسا له   د ، خو داسې خم نه ده نه کزر چې يو څاو  دې د دروا او ناه   
نه رړت زو داسې ير ل وکوي، چې يو ډېر سزده يې خم ورسره نه ااي  

 منال .

د دروا و ويل  يو ځزنګوې خنر  واړي، نو د دې لپزره چاې د ړاز لو   
دروا  خساې باازيع ناه اااي، ناو نااه کاازر ده، چاې نااه دې برخاه کااې لااه      
انت زطه کزر واخلي، د بولګې نه توګه ياو ن ازوړ  سسزساتوال کاوال      

ناه خپلاو منط اي دروا او د ياوې ټاولنې ډېار ړاناده او کزماه          اي، چې 
و ولوي. د دې خچرې ژونادۍ بولګاې ماوږ او تزساې د سار ناه ساترګو        
وينااو. تزسااې  بااه نااه خپاال چاام ګزونااړ کااې نااه لسااګونو داسااې خلاا         
ووينې، چې کلونه کلونه يې سپو،لي اازرونه ورکاول، خاو ناه داال     

کزره اول. ناه خواااسنۍ   کې د وېرونکو او څورونکو څورو نه بڼه راړ
سره د د و دزتانو منزسچه ستزينه ونه ااوه ، اړيناه خاو دا وه، چاې د     
دېاوکراسۍ نه دې ن ر کې چاې د خار انسازن ن اوا ناه کاې  ناه خاورا         
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ړه ډول خوندي دي، بزيد د توه مدني بنسر يز خ ريه ټاولنې لاه خاوا    
 د و خلکو ته د نوۍ د سترو دروا دنو مړالونه ورکول اوي وا .

ړاازيي خااادا الماال وي، چااې دا ډول خلاا  اوم ب ااز رانزڅواادلي او د      
دروا و د تورو ن وتو د نه ورکاوې لاه املاه ياې ياوه ناوې مچازراه ن ال         
کوې او د تلوېزونونو او رادېوګزنو د ګردياو موزوناو د نروګراموناو لاه     
الرې يې نزاانز کوکې ن ال کاوي دي. دا خلا  خپلاه د اه  وړاتنه ناه        

ي، لکاه څاو  چاې ديناي فاراتړ د اړه لاه تلاه تار         داسې انداا کې کاو 
 سره کوي.

دا جنزبزن د دې  وړتونکي دي، چې مدزخدينو ته بزياد د دې وخات   
ورکول اي، چاې د ړازرونو ياز خواواد دفازع وکاوي. دا ډېاره ړاه خچاره          
ده، خو نه ننتو کې يوه ا اطالح ده، چاې ) درو  واياه، ناه اارع ياې       

و  چې رړت نی مدزخادين  وو، ناو   رو  وايه  (. نوړتنه دا ده  خبه څ
خبااو  خااو ننځااه دېاارش کزلااه مخکااې اااه دان اااول. کااه څااو  تاارې   
ژوندي نزتې اول، نو خبو  نه کورونو کنونزستل او تار اوساه ناورې    
يااې اوالدونااه د يااوې ګااولۍ ډودۍ لپاازره وچااې اااونړې ګرځااي او ناار     
تزسااې نااور تاار ت زمتااه باازور نااه کااوي او کااه د ااه ړااز لي لويااو  لااو،    

رانو او د خوواد د ملي ګټو دړانزنو ته مدزخدين وايي، ناو ب از   لوټاز
خاااو ناااه اااارع رو  درو  ناااه واياااي. خادارنګاااه کاااه لاااه نااازتې ژوناااديو 
مدزخدينو نه لنکر جوړوي، ناو د خباو  داروناه خاو ااپوتو کلوناو       
ته رسودلي دي. څو  به د وينې د فشزر نزرو ي لاري، څاو  د ااکر    
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ډاګازنو دا لناکر باه ناه داساې نزال       او څو  خم د بل څه. ځکه ناو د بو 
کې جنه کوي، چې د چز نه السونو کې باه د سا رو، خلتاې ځوړنادې     
وي، څو  به د ازجورونو د ډکولاو نار ځاز  د ټاوخي ااربتونه څناي       
او د چز مفنلونه به د نورو نه وس له کوانړل کو ي. دا باه ناو د ناوۍ    

زنګواال او  يو ناونه يي لناکر وي. بلاه دا چاې دا کاره خچاره ده، چاې ن      
نه ډالرو مزړه کسزن کله خم جنه نه کوي او نه يې کوال  ااي. د دې  
ډلې مشران خو اوم خبه نخواني خل  نه دي، چې بزندزن به ياې خام   
نااه چااوب خااط راوړل، اوم خااو د دو  لاسااي يااوااې د اتسااکريم نااه   
خوړلو نسې دوبۍ يز سرتالنکز تاه ځاي، اياز دا ډول نازاولي باه د ياوه       

نه وخي؟! نه ا ال کاې دا خلا  د خپلاو نازنګو، مازم و        ډا سره ټر  و
 او د ځاکې نر مک د جنتي دوامداره ژوند  وړتونکي دي.  

نه کزر خو دا وه، چاې د دې ډلاې  اوو د ټاول افبزنساتزن د خلکاو  ا         
نورته کو  وا ، ويلي ياې وا  چاې د خواواد ټاول خلا  د افبزنساتزن       

تااارې خااام ياااوه  ژ ورلاااو تاااه ت ااازر دي. درېباااه ناااه ياااوې خپروناااې کاااې 
ژورنزلوست ونه نوړتل، چې وروره! ترنناه خاو ماو لا  واړه واړه دروا      
ويل، اوم ماو ړاکرور ن ال کاول؟!. تاز خاو ناه مخکاې جهازد کاو  او           
اوم که يې کوئ، نو لومو  باه بال چاز تاه ناه ااز کوا ې او ب از باه ډا          
کوې. ستز ډا تاه ماو دوه الساي ساال، د ،ا تاز چاې کاو، ګاالن کرلاي،          

 اوم خم د خوواد فضز ماطره کوې ده، ځکاه ناو خ ار د ،    ډډاو يې ال
 نورې دا د دروا و بوسزړې مه بزدوه!!.
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 د کاااود فااريزد
کااور اباازد چااې نااه دې ګااړوډۍ کااې امااز درناازو  ال خاام در نااه ياازد او      
نويواله ورځ مې نازنځې. دا کزر ستزسې د وفز او م ناې اساتزايتوب   

ز سااکه ورور ورځ خاام نااه کااوي، ګنااې نااه ناان وخاات کااې څااو  د نااالر ياا
 نازځي.

کااااااه رړاااااات ز ووايااااااو،   
ستزسااې خاام نرتااه لااه مااز   
بلاااه چااازره نشاااته، ځکاااه  
مې ناو ستزساې ناه م ناه     
کلاااه ناااه کلاااه اااا  نسااادا 
ااااي. خ ااار اه لاااه ډېااارو   
ګ لاااو تورېااا ، او ناااه دې   
مو بنم، چې تزسې خپل 
ډېااار رااوناااه لاااه  خپلاااو، 

دوماره  نردو، دوستزنو او ولس نه نر کوي، خاو ماز ساره ناه م ناه کاې       
 اخالا لرئ، چې ا رين ال له فرخزد سره نه وه کوې.

اه نه رړات ز خام ستزساې تار ټولاو ډېار نارده دار او راادارملګار  يام.          
ستزسې تر ټولو من ون ځزيونه اماز ناه نار ناه، بلکاې داساې ړاکزره        
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دي، چې د دومره لو  اخالا بولګه نه خوڅ ياوه بشار دوساته خواواد     
 کې خم نشته.

وسوله به ګوره خام مناې! ستزساې د ګواړې د مزاا ن      خو امز  چر او ا
خر ډول نازخوالو تاه ماې سا نه د افبزنساتزن ناه څوار ساپر کاو ، ګناې           
کومې نزدودې چې ځ نې وختونه ستزسې لوري له مز ساره کوا ي، ناه    
يوه کتزب کې خم روا ناه دي. کلاه ماې ټاول چزنوتيزال باچازرد کاوئ او        

 کله مې خم ستونی بند .

ستزسې د نزدودو نوې لوۍ ن ل اي، څاو  رانساې   له دې وروسته نو 
اوږده لرګااي راواخلااي او نااه سااتوني کااې مااې وخااي او ځ نااې خااو مااې   
خوله له اخرجنو توزابو ډکه کوي. تز او خدا  د داساې ياوه خادمتګزر    
سااره چااې ستزسااې خاار څااه ورتااه نااه نااوره  ااداتت سااره ماازلو، دي، دا   

 منزسچه ده؟!
مز لاه راکاوئ. کاه د او ړاز لو      نزل دا چې ګنزه ستزسې، خو سزا يې 

او ا لو د خپلو ګوړو سره اننزف کوال ، نو خم به اه او خم به ااارف  
 الاخلوتز  د دې نزدودو سره مک نه و.

بله نزروا مو دا ده، چې تر نر له نسې ويشاتلو چاې اه ورساره مخازمک     
يم، ب ز مې ال خوله نه لوټاو بنادوئ. څاو  راکاې نالسات کونه ږدي او      

سزه نه اړو دستازلونو او جرابو بندوي. نوړتنه نشاته،   ځ نې خو مې
 ګنې د يوه محسن سره داسې چلند خو نه خدا  که نه کزر وي؟!

اخر اه خم نور تنه ام، د سزه اخ ستلو لپزره بله الر نه لار،، مدچاور   
يم چې ستزسې ډالۍ بورته کزنګې او در يې کو،. که نه دې وخت کاې  
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، چې ډېرو ته خو د ژوند تر نزياه خام،   فکر وکوئ، نو درمزلومه به اي
 لويي او  رور نه د  نه کزر.

.خااو د د ااې دال ااې مخن ااو  تزسااې نااه لاا ه خااوارۍ کااوال  اااې. د      
خدا  لپزره تر خر څه لومو  نر مز سم کونې، تر کونزساتلو مخکاې د   
اوبو  م کوئ. تر ډالۍ وروسته مې نه خوله کې اوبه ډېرې اچاوئ، تار   

 ه اسزنۍ توره کو،.څو مو نزدوده نه يو څ
ګرانو داياي دوستزنو! دا چې نن ورځ مو امز ناه نزماه نويوالاه کاوې،     
نو نه نز  کې د خپلو ن وتو نه لو کې يو وړانديز لر،. خباه دا چاې اه   
ستزسې خر ډول نزخوالې نه ورين تندي منم، له لوټاو، ډبارو او توزاباو    

د ، خاو  ن ولې تر بلې خرې ستونزې نورې مو دوسات ا ام تاه نزبار     
د خاادا  لپاازره لااه خبااو خلکااو چااې د نااورو ن ونااه يااې خااوړلي، ناارا،  
کچزبونه او نااتونه خوري او د خدمت نه نزمه د بووالو ويناې څناي،   
د خبو  د موادو نه ت  بو  ماې ناوره ااره چاوي. خ لاه لار،، چاې ناه        
راتلاااونکې کاااې اماااز ناااه وړانااادې د دې ډول خلکاااو د راتاااه  بناااديز  

کزو  ا الاای ااام، خااو ناار مااز بزناادې د دو  ولګااوئ. اه خاار ډول سااپ
کونزستل راته نور نه يوه تزنون خم د منلو وړ ناه دي. کاه تزساې ياې د     
جنزيتونو مخه نه اې ن ولی، نو ل  تر اماز او اماز د دزيزاناو دروااې    
خو نرې بندې کوئ. له دې سره به تزسې د خبو  له اره خاالا او اه  

خونادي نازتې اام!! ظزلاازنو دا      به يې د نه ا اونکو بويونو له د.ابه
 خواني خو وکوئ، کنه!!
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 رړت نی ستزينلس 
 

د دفتر نزبري چې ماې څنګاه السال   کاوه، ناو ماالا، ماې د کاور د         
 کرايې  وندې نو، از ته والړ و:

 ا رئ س      وړتی يې!

ن ران ااو،، چاې ناه دې اانه ساهزر کاې ورتاه څنګاه ګاران ااو  يام.            
  لم.دروااه مې وروټکوله او ور

 ا السال، دل کم ورنات ا  وبرکزته!

سوي سپو مې د نونور د کوڅو  وندې تنګې او تند  ياې د تازياني   
د اوبو نه څور تريو کو. اړه کې مې وګرځودل، چې ړازيي ناه دې خپاه    
او  وي، چې دومره اوږد ساال، ماې ولاې وکاو، اوم خاو اازټ کار        

ي. ناه انتارا، ماې    امزنه ده، خر څه نه يوه يز دوو ټکو کې خال ه کو 
 وويل:

 ا    ! لکه چې تزسې  وړتی يم؟
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سوي سترګې داسې رانورته کوې، لکه نالر چې يې خادا مز نه ډېارې  
 بې رناۍ نه اهزد  رسولی وي:

 ا ته ړوند يې که د ل در نه چز نر کو  د ؟!

 ن ران او،، چې دا څه نه ګړو وډو سر د .

 ب ز يې وويل: 

 ونادې انسازن تاه ماې ناه خپلاه اداره کاې         ا دا امز توروتنه ده، چې تاز 
 دنده ورکوه، اوم دې نه موږ نورې خم خندا اروع کوه!

خدا  اته د ړوند او د ل نه خالا نه ټکو مې خاوا ډېاره باده ااوه،     
اه  ري  و،، خو د داسې خچرو د اورېدو اوسوله مې نه لرلاه، ساره لاه    

 دې مې نه کرار ورته وويل:

 کوئ، چې څه توروتنه رانه اوې ده؟!ا تزسې خو مز نه خچره نوه 

 نه کالنکزرۍ يې نه موز نرو  يو نلن کل  کز . الندې راو ورځزوه:

ا ته به داسې ساتزينل   ل کاې؟! ماز تاه خاو لاه لاوموي وخات ناه ډېارو           
ويلااي و، چااې دا سااو  م اارر نااه کااوې، دا يااو بوچزکااه انساازن د ، د       

 کې ننوځي.رړت ز نه ويلو کې د مزاي  وندې د انسزن نه سترګو 

 د ستزينل   نه ورځ نرونۍ ورځ رايزده اوه.  

نااه خبااه ورځ چااې اه د دفتاار يااوې کااوټې تااه ننااوتم، نااو تاار اوياازو ډېاار     
ساااااتزينل کونه ماااااې ول ااااادل، چاااااې دېوالوناااااو تاااااه ځوړناااااد وو. دا     
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سااتزينل کونه د دد چااو او  ريچااو خلکااو لااه خااوا نااه امااوږ ادارې تااه     
زن، د ناروژو ااريکزن،   ورکول اوي وو، لکه ملکازن، د جوماز  ماليا   

دوکزنداران،ولسااواالن، ساارمالازن، نداازران، خ زطاازن، تناازبزن او     
 داسې نور.

د ستزينل کونو نه ل دو نه دې ن اران ااو،، چاې رړات ز خام اماوږ ناه        
خوواد کې نسز  دوماره لاوړ ټکاي تاه رساودلی، چاې نورتاه تارې ناور          

تاه د ياوه    نرته له خوا بل څه نشته. نخوا به نه سلو کساو کاې ايلاه ياوه    
ډېر  وره کزر له امله ستزينل   ورکول کوده، خو اوم له خر چز سره 
نه بوريو بوريو ستزينل کونه نراته او ړزيي ډېرو خپلاو ساتزينل کونو   
ته  نه ترکزمزنو ځازنګوي بکساونه جاوړ کاوي وي. ناه اړه ناورې خاو دا        
چاې د د ااو سااتزينل کونو نااه خلکااو کاې بااې ااااوره  لااه، نزلوسااتي،   

 تزن او نتی لوونسزن د دې لوۍ د کتزر نه سر کې راځي.لوونړر

د ستزينل کونو نه ل دو مې سوړ اسوېلی وکاو، خاو خاد اه تازثر ماې      
 ټوله ورځ نر وخن نزکم و، چې د ستزينل   نه ل کلو مې ن ل وکو.

 نه خادې کې رابزندې رئسس    کو:

 ا ايز ستزينل   خاداسې وي، چې تز د خريدارۍ امر     ته ل کلای 
 د ؟

 ته يې ولوله!

 له سوچه راوي، او، او د ستزينلس  نه لوستلو مې ن ل وکو:
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 د افبزنستزن د خلکو د وخني وړت ز د سولولو موسسه

 ستزينل  

 نه الهي د.اب ککو د خريدارۍ امر  زن !

 السال، دل کم.

د ويزړ ځز  د ، چې تزسې  وندې فازل او نه مز م ن چزالکاه انسازن   
فې نه ايندزن  بې ناده مساتف د ااو  او ال ياې د     د نوراوينو او دزط

ف وبزتو لوۍ دوا، لري. له خباې نوټاې ناه چاې تزساې دلتاه ناه خپلاې         
سپو،لې دندې ن ل کوې، نو له اتتنازدي نلاوه، اماز او اماز د ټاولې      
کورنۍ نه  ژوند کې تسم نه خدا  ن رانوونکی بدلون را لی. نه لا ه  

او د خاادا  د بااې ااااوره   مااوده کااې مااو د کورونااو، ګرانچ ااه مااوټرو     
نااتونو خزوند کو،. دا ستزسې برکات او ځازنګوې مهازر  د ، چاې     
نتی يوااې د کور د لګنتونو لپزره نرته له مازاه مز تاه د م زااتې   
څلااور اره ډالاار نااه منظاااه توګااه نااه نزکاار کااې نااه اااريفزنه ډول ږدئ.   
ستزسې د ستزينې وړ بل ټکی دا د ، چاې د چاز ناالر ماو خام کلاه ناه        

سزبۍ کې کای نه اي ن دا کاولی. رړات ز خام اماوږ ناه خواواد کاې        ن
دا ډول استادادونه ډېر ل  ن دا کو ي. ځکه نو تزساې تاه ناه ډېار ادب     
د ه ستزينل   درکو، او خادارنګه مزلي څزنګې ته سپزرړتنه کاو،،  
چې  د ال خ،ونې لپزره تزسې ته د دارې ااريفې ټاول لګناتونه برابار     

کاې دزجال اتادا، وکاوي. اه تاو ځال ب از يزدوناه         او د خ ر نه د ه کازر  
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کو،، چې رړات ز خام دا خواواد تاز  ونادې ااريفو او ناه ا اولو نوخاو          
خلکااو تااه اااديده اړت ااز لااري، دې ځااز  کااې الامااه ګااڼم، چااې د  خبااه   
خوړ زر خباه خچاره يازده کاو،، چاې ستزساې  ونادې خلکاو تاه ياې ناه            

 دد   انداا کې ويلې ده:

 نه دن ز ړه راسره وکوه

 اخر  کې د خر چز بول دي کورونه نه

 ستزسې د ال بريزل توب نه خسله

)                       ( 

 الحزج م ر تنور الدين

 د سولودلې موسسې  مشر 
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 ريزلوست جزسوم
 

دا د  نان ماو د خواواد لاه ياوه نوم ازلي، ن ازوړي او دازتان جزساوم          
 سره مرکه کوې، چې تزسې يې لوستلو ته رابولو:

نه مخکې تزسې نه مننه کو،، چاې مرکاې تاه نزبار ااوئ، خاو        ا ټولو
 خ له لر،، چې نرته له کومې وېرې به ځوابونه راکوئ؟

ا خههههه برخورداره! څو  چاې لاه خداياه ناه وېرېا ي، ناو انسازن خاو         
ډېر کازور  ای د ، له دې به څنګه ووېرېا ي، يازره دا نوړاتنه خاو     

 !ٔدې بورته درواخله

و ب ااز خاام ډېاار کاام انساازنزن دي، چااې د خپلااو   ااا خچااره دې ساااه ده، خاا 
جنزيتونو نه دې خلکو ته نرده نورته کاوي او لاه چاز دې وناه وېرېا ي،      

 ته لومونی کس يې چې داسې اخالتي جرئت کوې؟

ااا وېااره خبااه وخاات يااو چااز تااه ن اادا کواا ي، چااې د وېاارې اچااوونکي نااه   
 نوړاتنه وااي، لاه نوکاه مر اه دلتااه خاو دا خچاره نشاته او بلاه دا چااې          
ډېر  مساوول ن اماز د الرې ملګاري او اماز ناه څوار دي، ناو تاه اوم         

 ووايه چې اه بزيد ووېرې ،؟!
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ا ډېر ما ول ځواب، نه خوله کې دې راته خچاره وچاه کاوه، خاو خ ار دا      
نوړاتنه ياو ځال ب ااز تکارارو،، تاه ناه رړاات ز د خاوڅ ډول انسازن ناه نااه          

 وېرې ې؟  

نسزنزنو نه نه وېرې ،، اماز  ا نه مز داسې نه دي، ويلي، چې اه د ټولو ا
مطل  د ، چاې ناه افبزنساتزن کاې لاه خوواز ناه وېرېا ،، خاو د خپال           

 بزدار مخکې مې ب ز سپل خم نه ام کوال .

ا ايز دا يو بې ايازنه کزر نه د ، چې له خپلاو دې ساترګه ناه ساوځي،     
رنم نرې نه لرې، خو د يوه ناردي ناه مخکاې ب از د ياوې کڼاې کاوترې        

  وندې يې؟

به اورېدلي وي، چاې د انسازن ياو ځال ساترګې وااکو ي، ناو         ا تزسې
ب ز نه خوڅ خم نه ارمو ي او ب ز خو امز نه دې کازر کاې کلوناه کلوناه     
واول، نو ځکه اوم خپل بزدار ته الم نه نزمه ودرېادل، راتاه نساوار    

 خم نه ړکزري.

ا مننه، نه دې نز  او رامه ځواب، خاو ناه دې ماې ناو  کاوئ، چاې ياو        
 ن نه څه نو،ندلی اي؟جزسوم انسز

ا دا دې ړه نوړتنه وکوه، د ټولو نه مخکې که د يوه جزسوم سترګو 
ته نه ځ ر وکتل اي، نو يو ډول خووالی نه کې وي، ورنسې نناه ياې   
دا ده چې د ياوه رړات ني جزساوم د ماک څواره مساخه ااوې  ونادې         
ړکزري، د خچرو نه وخت کې به د سترګو الندې خلکو ته ډېر ګوري، 

اساات رار يااې داسااې ناازجوړه  وناادې وي. نااه دن اازوې لحااز        وخنااي 
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نزڅزني د اتو خزوند کو ي، خو دلته بزيد يزدوناه وااي، چاې ځ ناي     
مسلکي  له خم کودا  اي، چې نزڅزني د اتو خزوندان اي، خاو د  
جزسوم سره ياې تاون ر دا د ، چاې دا ډول خلا  ځزنوناه خلکاو تاه د        

ه کااې دياان ياازدوي، ماليکااو  وناادې ړااکزره کااوي، بااس نااه خااره خچاار  
 تسپې ډېرې اړوي راړوي، د لويزنو فزتحو ته خم ډېر ځي او ...

اا خ ار يوساې، خاادومره باس د ، ستزساې ناه اناد کاو، ډول خلا  ناه            
 جزسوسۍ کې ړه فور کودا  اي؟

 ا نريص، س زل ازر، کم واته او کله کله خم ډېر مدچور خل .

 وئ، خوم به ام؟ا ډېر ړه، خو د دو  نر فازل تونو که ل ه رمز واچ

ا د خرې استخچزراتي ادارې جزسوم ځزنله ځزنله دنده لري او چې څه 
ورته وويل اول، بزيد خبه نه نوره ځ رکۍ سر تاه ورساوي، د بولګاې    
نه توګه نه خلکو کې ارار  اچول، نه ملي مسزيلو کاې د ياو ملات د    
يااو ځااز  کواادو مخااه ن ااول،  ناار خوااواد د م نااو خلکااو د خاادمت مخااه  

ملااي اخناا تونو تاارور کااول، نااوځي ځزيونااه او د خبااو  د     ن ااول، د
امکزنزتو رانور، د ناورو کولتاور تاه کازر کاول، لناړه دا چاې خاره خباه          

 لوبه کول، چې بزدار ته يې ګټه ولري.

اتز تزسې نه خوواد کاې د ناورو خووادوناو لاه جزسوسازنو ساره خام بلاد         
 يزست؟
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ااه کاې ساره    ااا خهههاه ډېار  ماې ډېار نا دې ملګاري دي، ناه اوناۍ ن          
 بزنړارونه لرو، مولې او چوچې کوو.

 ا ستزسې نه خپلو منځونو کې خو به کومه س زلي يزرتزبت نه وي؟

ا نه، داسې جدي کوماه سا زلي نشاته، خاو  ارور ااته او خباه ناه دې         
مزنز خر يو چې د کو، ن زوړي خوواد جزسوم وي، نو نر نور ځزن لاوړ  

 ګڼي او ويزړ نرې کوي.

 يوه جزسوم تر ټولو خطرنز  کزر کو، د ؟ ا ستزسې نه نظر د

ا کزرونه خو يې ټاول خطرناز  دي، خاو اماز ناه فکار، د ياوې ټاولنې د         
اراړتونو له منځه وړل يې تر ټولاو خطرناز  کازر د ، تزساې ګاورئ،      
چې دا څو لس زې ناه افبازني ټولناه کاې اماوږ نار مار خاادا چازره تار           

لو  لاو  خلا  جاوړ     سره اوه، نزلوستو، تزتالنو، او د خبو خلکو نه
اول، چې چز نرې نزده خام ناه سازتله. د دې کازر ا واز دوماره ن ازوړ         

 د ، چې کلونه کلونه به افبزنزن ړه ورځ ونه ګوري.

ااا دا خااو دې بوخااي رړاات ز ووياال،  نوړااتنه دا ده چااې خلاا  کلااه کلااه   
ستزسې ړکزره جنزيتونه ګوري، خاو نکومات درتاه خاوڅ خام ناه ااي        

 څه کې د ؟ ويال ، چې د دې راا نه

ا مز خو درته مخکې وويل، چې د خر يوه جزسوم بازدار ډېار ن ازوړ     
د ، دا خو د خبو  برکت د ، چې موږ سرې سترګې ګرځو او څاو   

 راته نورته نه اي کتال .
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 ا چې دا نزل وي، دلته به سوکزلي رااي؟

ا خههههههه اه افسوم کو،، چې داسې کاازورې نوړاتنه دې وکاوه.    
د يوې فرتې نوځ زنو نه ډېر کازر کاوال ، ااي، خاو     يو فازل جزسوم 

دلتااه د مواازنو نااه خاام ډېاار دي، د افبزنسااتزن نااه ټولااو ادارو کااې بااې    
 اازره جزسوسزن دندې لري، نو اوم ته ووايه چې ارامي به رااي؟!

ا تزسې به ړه خواازله يزسات، چاې ناه داساې ياوه باې نوړاتنې خواواد          
 کې ژوند کوئ؟

ه جنته کم نه د ، نه نورو خووادونو کاې ياو   ا افبزنستزن اموږ لپزره ل
جزسوم نه ډېر تکل ) سره سزه ايستلی اي، خو دلته د خادا  کار،   

 د ، چې تر ټولو دزتان انسزن جزسوم وي، خزار بزر اکر.

 ا يوه سخته نوړتنه، که خپه کو ئ، نه؟

ا مهربزني ورورمه! چې خر څه کوو، کله کله بزياد رړات ز خام  وواياو،     
 ې خم د افبزن نو، ننتی د ، نه اړه بزد مه نرې ده؟اخر مز نور

ا نوړتنه مې دا ده، چې ايز تر تزسې خم ناه دې ټولناه کاې باې ننګاه او      
 بې وجدانه انسزنزن اته؟

ااا مساالازنه! دا خااو ډېااره اساازنه نوړااتنه ده، تاار مااوږ ډېاار بااې ننګااه او   
روياال خبااه خلاا  دي، چااې امااوږ ناار دسااترخوانونو نزساات او امااوږ       

 کوي، دا نو تر موږ خم ډېر نست خل  دي.چزنلوسي 
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اا اخرنااۍ نوړاتنه، څنګااه کوادا  اااي، چاې امااوږ خواواد تااه سااوله او      
 نوکار ي رااي؟

ا تر خبه چې د دې خوواد ټول جزسوسزن نه نضاوري چاان کاې ناه دار     
 ونه ځوول اي، نو بل خر ډول کوړ، نه خوا کې د المچو وخل دي.

کې نه دې ډېاره منناه، ايلاه    ا يزره جزسوم    ! له د ې رړت نې مر
 دې امز د اړه تڼزکې لرې کوې؟

ااا تزسااې نااه خاام مننااه، خاار وخاات چااې مااو اړه ډ  و، بااې وېاارې راتااال  
اې، اه جزسوم يم، خو يو ريزلوست جزسوم، اخر دا خوواد خاو نار   

 مز خم څه نښ لري کنه!!
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 اه خو مزسټر يم
 

 لاه. کلاه کلاه ګاوره     نن مې ب ز خبه ورځ رايزده او يوه دد چه خندا را
له ځزنه سره ياوااې خنادا تار ااريکې ډېاره خوناد ځکاه کاوي، چاې دا          
رړت نې وي. نورې خنداوې کودا  ااي، تناناي وي او د ياوه چاز د     

 خزطره نه کې انسزن خپله خوله ړزيي برنزن ه چ نګه کوي.

فااتخ خاازن ړااه خلاا  و، خااو د اخااره نااورې نااه دې ونااه توانوااد، چااې تاار  
د کتزب متن ساهي ولاولي او ياز خام داساې ل ا         دولسم ټولګي نورې

وکوي، چې څو  دې نرې نوه اي، خو ياو څاو ړاوګڼې ياې درلاودې،      
 دنګه ونه، نزکې جزمې او نه اونړو کې موسکز.

کزبل ته نه راته سره مې يوه ورځ سترګو ته نوا، ودرېاد، خچار ااو،،     
چااې خبااه خاام د خپاال کااور سااره تشااري) راوړ  د ، اوم د اوالدونااو   

او خادلتاه اوساو ي. د اوساودو د ټکاي ساره  ناه دې فکار کاې          خزوند
او،، چاې ناه کزبال کاې اوساودل، خاو داساې اسازنه ناه دي، ځکاه ناه            
اوسني وخت کې چې دې څلور ننځه کازله اده نه وي او يز خم ناه ياوه   
اتتنزدي مزف ازيي بزناړ کاې د ګاړون ادازاا وناه لارې، ناو ګراناه ده،          

دولسم ورکای موجاود دې د کاور    چې د فتخ خزن  وندې يو کازور  
 کرايه خم ورکوي.
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اه دومااره اواګاازر نااه و،، چااې د فااتخ خاازن  اونااه دې وتلاام، خااو د         
دوستۍ داسې مزې وي، چې د اړيکو له اخوره تارې څاو  ناه اسازنۍ     

 نه اي اول کودا .

نه بله ورځ مې لاه ياوه بال چاز ناه د فاتخ خازن د ځاز  او ژوناد نوړاتنه           
 اني انداا وويل:وکوه، خبه راته نه تومزند

ا فت ګی خو اوم خبه فتوګای ناه ، ناه رړات نې فاتخ خازن د . خپال        
کور، لوکس موټر او داسې دلاي دنده، چې تاه خاو ياې راناه وا  کاه      

 نه الو کلونو کې خم وګورې.

 سند ده او،:

ا خلکه ريشخند مه وخه، چې خچر ترې نه ياې، ناو ساتز خنادا خاو ماې       
 وا  که نرې لورې ي.

  وسه  وندې او:  سو  نه 

ا وروره ريشخند خو ته وخاې، چاې ي ا ن دې ناه کوا ي، ا ال کاې تاه         
 نخپله  د خبه نورې خزندې او يز لکه چې دا دې نرې نه لورې ي؟!

اا خچااره داساې نااه ده، اماز نخااوانی دوسات د ، اه بااه نارې ولااې خپلااه      
 کو ،؟ خو تز چې څه وويل، داسې ټوکه  وندې راته ړکزره اوه.

 خچرو خوند ورنه کو او نه توندۍ الړ.سوي ته امز 
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اه خم ګر، نه و،، ن ران دې ته و،، چې څه بزندې يو کزل مخکاې ماې   
نه نونور کې ل دلی و. ال) ته ياې باو واياه، د د ال ناه مرساته ياې د        

 ژوند د ړه کودا خم کو، څر  نه و.

خدا  اته، نرې خوازله او،، اړه کې مې ويال، چاې ژوناد ناه مناړه      
 ، کودا  اي، خدا  نرې مهربزنه او  وي، خو کاه ناه   نه نه ټنړه د

اده کوه او نوخه اي، نو د ژوندانه اسزنت زوې خو به تارې د تال لپازره    
 مرورې وي.

د سوي خچرو مې نار اړه ياو ناو  ا واز خپاور کاو، مخکاې کاه باه ماې           
اونۍ کې يو ځل يزدېده، اوم نو ياې د يزدېادو ګاراف درې ځلاه لاوړ      

 او.

مز ساره د فاتخ خازن اااوره خام ناه وه. د دوساتۍ        بدمر ي دا وه، چې 
توون لاه ياوې خاوا او د خباه د لاويې دنادې او ړاه ژوناد ک ساې ياې ال           

 امز د ل دو تلوسه ورځ تر بلې ډېروله.

بله ورځ د ړزر نه يوې څلور الرې کې نلای روان و،. نازبچره ماې ب از را     
چرۍ نه يزد او، خو رړت ز چې کله کله د انسزن اپ ، نس خم ناه نازخ  

کااې کاازر کااوي. نااه سااوچ کااې روان و،، چااې مخاازمک راسااره يااو څااو    
داسې س نه نه س نه ټکر او، لکه له تنده چې يې دا کازر کاو  وي.   
چااې سااترګې مااې نورتااه کااوې، نااو يااو ډېاار لااوکس کااس مااې مخااې تااه  
موسکی نه ډېره لوکسه درېشۍ کې والړ و. د سوي ږيره  او برېات ناه   
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اوسن و ړځ نه خلکزنو نه څوار ډېار    وو، او نتی تر وروځو نورې خم د
 منظم و. نه موسکز يې راته وويل:

 ا لکه چې ودې نه نو،ند،؟

 ا خدا  مې دې نه  لطوي، داسې د فتخ خزن  وندې راته ړکزرې.

 سو  نه خندا او:

 ا د فتخ خزن  وندې نه، نخپله فتخ خزن يم.

 واز  نه م نه مو  زړې ورکوې. د خچرو اترو نر وخت يې د سال  ې تار ا  
 الندې و،. دواړه ډېر خوازله او. اخر مې ترې د دندې نوړتنه وکوه:

 ا نه تال اي ننزب کې دنده لر، د ننزب  و  يم.

 د مزاومزنو  وندې مې ورته وويل:

 ا ګوره ټوکې مه کوه!

 څنګه خبه د دولسم ټولګي اهزدتنزمه دې واخ سته که نه؟

 سو  ل  سنند ده او:

اوم مزساټر يام. اماوږ اداره کاې چاې       ا مز خاو مزساټري خام کاوې ده،    
 ۴۴څو  ډاکتر يز مزسټر نه وي، دنده چورتاه ورکاوي؟ واياي چاې ناه      

ساازدتونو کااې خوړاا زر انساازن خاام يااو ننځااه دتو ااې اناااښ کواا ي. اه   
 لومو   لی او، او ب ز خدا  د اړه له تله خندا راوسته.
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فااتخ خاازن بزناادې مااې خناادا ډېااره بااده ولګوااده، ناا دې خاداسااې روان 
 و، خو نه  وسه يې وويل: او 

 ا ته لکه چې مز نورې خزندې؟!

 د سترګو اوړکې مې نزکې کوې:

ا اه تز نورې نه، د ننزب ناورې خزناد،. تاه خاو مزااز ا  مزساټر او د       
 خوواد ويزړ او د اوسني تال اي نظز، کدر يې!!

فتخ خزن سپ مې نورې خم تروې کوې، خدا  نزمزني ياې وانخ ساته.   
 مې د بننې نه انداا ورته وويل: خو د ته نر وخت

ا خدا  دې تز د دې خوواد د بو زنو له سره نه کاوي، ستز ف وباز   
دې خدا  د دې خوواد د تال اي ننزب له ګلستزنه نه کاوي. دا خاو  
ستزسې  وندې خلکو برکت د ، چاې د افبزنساتزن تال ااي ننازب     

و او وړو يې د يوې  وره طنزي ټولګې  لوړ م ز، ته رساولی او لاه لويا   
 يې الر ورکه کوې.
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 اه ړکلې نټزتۍ يم
 

چې کله د تلوېزون نر ړ نه راړکزره ااي، ناو ټاول لاه خوړاۍ چباې       
 کوي:

ا خله ده را له، چپ اې! د کور ټاول خلا  ياې ساندرې او اداګازنو تاه       
 وږ  وږ او خوازله اي، خو اه له ن رانۍ نه له ځزنه ساره وړې وړې  

کاوو تاه ن اران اام، چاې ناه ځ ناو انسازنزنو         توبې وبزسم. د خدا  دې 
کاې څنګاه نااه لا  وخات کااې دوماره بادلون راولااي، چاې کاه چااز تاه يااې          

 ک سه د تساونو سره وکوې، نو خم به بزور نرې ونه کوي.

يو کز ل مخکې چې به خبه کله موږ ساره د دفتار ناه ماوټر کاې نزساته       
ه نه کوله، کاه  وه، نو نه ټوله الر يې بې د خدا  له يزد او وکره بله خچر

کو، ځاوان باه خساې لاه ځزناه ساره وخنادل، ناو مرخڼاۍ باه لاه مخکاې             
 س ر نه نه  وسه مک راواړاوه:
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ا ګوره اه له خبو جنکو نه نه يم. که چاز باد راوکتال، ناو نوساتکی باه       
 يې وبزسم. له دې سره به ټول د اوسن و ننتنو  وندې  لي اول.

، بلکې نرته له نز ې به ناه  مرخڼۍ به نه يوااې، نه ټوله الر اوکزر ويل
اونۍ کې دوه ځلې روژه خم وه. خدا  اته کله نه کله باه ماې نار نار     
اړه نرې ډېر خوږېده. نوسودلی اوړ کوټ، خ رن بې ماورده نتلاون او   
داسااې بوټاازن لکااه الرۍ چااې ناارې ختلااي وي، د خبااې د بووال تااوب     
استزايتوب کزوه. خبې ساره د ړزيسات ملکاې خام دړااني کاوې وه،       

به يې کر مت داسې ړکزره کوده، لکه ن شاو چاې د نباري ايارې      مک
ناار ساار باازد کااوي وي، وړې سااترګې او بااوندۍ نااواې يااې باادرنګي ال   

 ډېره کوې وه.

خو اوم، اوم نرې د چز نالر خم ي  ن ناه ااو، کاوال ، چاې خباه دې      
خاز ه نخوانۍ مرخڼۍ وي. داسې نزا  کا س چې تخرګوناه باه ياې    

تااو  خااو يااې د نرتااو  ګوماازن چااز نااه اااو  تاارې ړااکزره کواادل، نااه نر
کاولی او رړات ز خچاره خاو دا وه، چااې اوم ناه کاې م ا  او جاازدويي        
باادلون راوسااتی و. نااه سااترګو کااې اااازرې، نااه اناادامونو کااې ادا، د     
الفزظو نه ويلو کاې نازاکي دا خار څاه ياې داساې اده کاوي وو، لکاه د         

ون کاو   مرخڼۍ ن ز چاې ال د خناديزنو ناه خاولي کاې کلوناه کلوناه ګاړ        
 وي.

مرخڼااۍ نااه لاا  وخاات کااې دومااره مشااهوره اااوه، چااې دوبااۍ خااو نااوره 
ورته د کوټه سنګي نه ن دې ړکزرېده، تلوېزونونو نارې جناه ااروع    
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کااو او چااې کلااه بااه ناار سااټوج راړااکزره اااوه، نااو د ځواناازنو سااره بااه       
 بوډاګزنو خم ورته نه ټونونو بسم ا  کوه.

ر ويلاو وروساته نټازتۍ    د دومره نرمخته سره ساره خباې د ساندرو تا    
تخلص نر ځزن اينی و. د خباې تخلاص اماز ن راناي دوه براباره کاوې       
وه. لومويو ورځو کې به چې نر تلاوېزون راړاکزره ااوه، ناو د خباې د      
ت ااو  او ددزګاازنو وخاات بااه مااې سااترګو تااه ودرېااده او داسااې بااه مااې  
انګورلااه، چااې د مرخڼااۍ نااه څوااره کااې يااو ډېاار نرخوزګاازر او بااز ت ااو    

سندرې واياي، اداګازنې کاوي، خاو اوم چاې د خباې د دوماره         انسزن
سندريز استاداد او چزالکۍ سره د نټزتۍ نو، اور،، نو ن ران ناه دې  
ام، چې د نټزتۍ د تخلص نر ځز  يې د يوه لو  بام تخلاص بار ځازن     
ايناای و ، نااو  ااوره ورتااه نااه دې وه، چااې د مرخڼااۍ خاار ورون د يااوه  

ماز داساې فکار کازوه چاې د تخلاص د       نوم زلي بزډي بلړر نه کم نه و. 
 وره کولو نر وخت خر څو  بزيد ل  تر لا ه لاومو  لاه خپال ځازن ساره       
دا سااوچ وکااوي، چااې تخلااص يااې د کااوو وړو سااره څااومره تااواو لااري.    
داسې نه چې يو څو  د نوکڼۍ د ټس سره بې خوړه کو ي او نار ځازن   

 يې ب ز بزتور تخلص اينی وي.

کلاه مخازمک کاو،، ناو لاومو  باه        اړه کې مې ويل، که تسات ورساره 
 ترې خادا د نټزتۍ د تخلص نوړتنه کو،.

د خاادا  کزرونااه وو، ډېااره مااوده وروسااته يااوه تلااوېزوني نروګاارا، تااه    
و وړتل او،. اړه کې مې تور اول، چې کزاکې نټزتۍ خام را لاې   



 

 

 

 

 111/ د پړانګ پر ځای

وي.  ونااړه روانااه وه، چااې نااه يااوې برخااې کااې يااې نټاازتۍ د سااندرې  
 ندرې نه يې نه ل دو ډېر خوازله او،.ويلو لپزره راوبلله. د س

د  ونړې نه نز  کې مې نه چل چل کې ځزن ورورسزوه. کور ياې ابازد   
نخواني وختونه يې نه سترګو کې و، د اداګزنو نه جازمو کاې نبناتی    
رو چو يې راسره وکو، خو سره له دې يې ځزنګوې کالنکزري کولاه. د  

ر لااو  لااو  خبااې دا نااښ و، چااې ځاازن لااوړ وګڼااي، ځکااه اوم يااې ډېاا  
رئسسزن، نزنګوال او د ادارو مشاران د  احچت او اناړيوالۍ تا ي وو.     
د خچرو نه يوې برخې کې ماې تارې ونوړاتل، کاه خپاه کوا ې ناه، ياوه         

 نوړتنه درنه کو،!

 نه ځزنګوې ادا يې وېنتزن خپل مک ته وا ندل او نه خندا يې وويل:

 ه کوې؟ا سولودلی     ګوره ته ډېر وران يې، سخته نوړتنه به ن

 ورته ومې ويل:

ا سخته به نه وي، خوم يم، چاې مزااز ا  ډېار نرمختاه دې کاو ،      
خدا  مو اخره خزتااه ړاه کاوه، خاو د دوماره نرمختاه ساره دې ډېار         

 وړوکی  وندې تخلص نر ځزن اينی، دا نټزتۍ بدلو  نه اې؟

 لومو  ل ه خندا ور له، خو ب ز سند ده اوه:

د  اينی، دا خلکاو راکاو . د خلکاو    ا دا تخلص مز نخپله نه ځزن نه 
 م نې ته څنګه نه سپکه وګور،؟!
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 ن ران او،:

ا خلکو څنګه درکو ، خل  دې خدا  خوار کوي، چې تاه ياې نټازتۍ    
 کوې؟

 ب ز خندا ور له:

ااا سااولودلی  اا  ! دا خااو امااز د يااوې سااندرې لااومو  ب اات د . د      
خلکاو دوماره خااوم ااو، چاې اوم راتااه ټاول لاه ډېاارې م ناې نټاازتۍ        

 ايي.و

ا دد چه ده، دا خل  خام دد ا  مخلاوا د ، خاو کاه خباه ب ات راتاه         
 ووايې، نو مز به مې جواب نوره موندلی وي.

 د الم د سرو بنګو  يې نه بل الم ون و:

ا ن ران دې ته يم چې تز  وندې مشهور اازدر او فرخنګاي انسازن تار     
 اوسه امز دا ازخکزر سندره څنګه نه ده اورېدلې؟!

 خ ر د  اوم يې ووايه! بل ځل به داسې نه کو،. ا بننه  واړ،،

 ا سندره داسې ده چې :

 ډبله  وندې ړکزر، خو نه اړه بزندې نرۍ يم

 اه ړکلې نټزتۍ يم اه ړکلې نټزتۍ يم

 له نزکزمه مې ورته وويل:
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تزسااې نخپلااه نااه دې خوااازله يزساات؟، ځکااه نټاازتۍ خااو يااو وړوکاای    
  وندې درا خم کوي.

 خندا ور له:

ره توره وي، که سپ نه؟! چې کله خلکو کې راړکزره اام،  ا نټزتۍ نو
نو خبو  داسې اي، لکه انفدزر چې ماې ناه کاې کاو  وي، خاو اماز       
انفدزر خل  نه وژني، بلکې باې خوااه کاوي ياې. ناو اوم تاه وواياه،        

 چې اه نټزتۍ يم که نه؟!

 ورته ومې ويل:

ه ا بز الکل چې نټزتۍ ياې، خاو ماز تاه اجازاه راکاوئ، خساې ناه چاې ا         
 دې خم د نټزتۍ نه مدرون نو کې نسزب ام!!
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 سالکزري يزنې نسزتوز،
 

س راط ويلي ) د يوه خوواد س زسي وا  بزياد د داساې ياوې ااورا ناه      
الم کې وي، چاې  اوي ياې نک اازن يازنې ف لساوفزن وي(. د اساال،        
دين خم نه ااورا ياز ساالکزرۍ تزک اد کاو  او د د ال خام دا  وړاتنه         

تو او مهاااو مساازيلو کااې بزيااد لااه يااوه چااز سااره سااال   ده، چااې نااه سااخ
 واي.

د يونزن د د اه لاو  ف لساوف موخاه دا وه، چاې س زساي وا  بزياد د        
يوه خوواد د داسې  وو نه الم کې وي، چې نه س زسات کاې لاه ناورو     
خلکو نوه او د دې وړت ز ولاري، چاې خواواد ناه ړاه توګاه اداره، دادل        

  ي نه برخه کوي.  تزم ن او خلکو ته سوکزلي او نوکار

رړت ز خم کله نه کله نه س زست کې داسې څه رامن  ته کودا  ااي،  
چااې نخپلااه د يااوه خوااواد مشاار نااه يااوااې ځاازن نااه اااي کااوال ، چااې      
نرېکوه وکوي، لاه خاادې املاه اړ وي، چاې د ټاولنې د تدرباه لرونکاو        
او نوخو خلکو سره مشوره وکوي او د ستونزو د نل لپزره منزساچه الر  

 کوي.ن دا 

سره لاه دې چاې اماوږ د خواواد ناه توارو نکوتوناو کاې د ساال کازر ياز            
مشزور نه نزمه کو، رساي نوستونه نه و او نه خم کله ناه نزنازمۍ کاې    
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خم چز د سالکزار نو، اورېدلی و، خو له نوکه مر ه د کاراي  ا   د   
نکوماات نااه راتلااو سااره  د سااالکزرانو باازاار دومااره ګاار، اااو، چااې لااه  

نااه د سااالکزرانو ااااور ډېاار او دا د  تاار ناان ورځااې   رساااي نوسااټونو 
 نورې يې لوۍ ړه نه درا کې روانه ده.

اوم خاام کااه چورتااه د ولساشاار د ډېاارو بوخت اازو لااه املااه نااه منزسااچو   
ځزيونو کې د ګوتو نه ااور سالکزران وټزکل اي، نو څه بده خچره ناه  
ز ده، خو نوړاتنه دا ده، چاې ساالکزر ناه رړات ز خام د ساالکزرۍ وړت ا        

 لري، يز يې ټزکل اړين دي؟!

له بده مر ه نه اوم وخت کې ډېر  سالکزران داساې خلا  وي، چاې    
خبه د چز د خچره يو ته بو وايي، خو د تورو څوارلسو کلوناو راخ ساې   
خاداسې لوون زن او بې انسزسه، نتی مسلکي  له د ساالکزرانو ناه   

 نوستونو کې ټومچل کو ي.

 و ي؟نوړتنه دا ده، چې دا کزر ولې ک

ځواب يې سزده او خبه دا د ، چې د ساالکزرانو ناه ولساشار ياز ناور      
چزرواکي ډېر مدچور وي. د سالکزر نه نوستسن کې د اه نناوتي خلا     
يااز جنګساازالران وي او يااز خاام د اااتو يااز داسااې وساا لو خزوناادان وي، 

 چې چزرواکي يې د خپلو ګټو لپزره نر دندو ګومزري.
نه مسلک توب تاه چاې ولساشار     د د و خلکو بې دلاۍ، نزنوخۍ او

يز بل چزرواکی وګوري، نو نه يو ځز  کاې خام ناه ااي فوار کوادا ،       
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نو ځکه يې د سالکزرۍ تزلا  تاه ورننچزساي. دا ناو داساې تزلا  د ،       
چااې نااه نااه کااې اده کااوو تااه اړت ااز اااته، نااه سااپو،لت ز تااه او نااه خاام       

 انسزم ته.
ل د تااه دااز، ولااس چااې کلااه د ياازدو خلکااو کزرناازمو او تاازريخي اااز       

وګاوري، ناو د ناورو نازخوالو ساره د اوسان و نظازمونو دې کاوو تاه خام           
ګوتااه نااه  اازم اااي او دا فکاار ورسااره ن اادا اااي، چااې کااه چواارې نااه    
اوسااني دولاات کااې د خاار يااو سااالکزر م زاااتنی مااازش درې اره ډالاار  
وي، نو ټولې اتلس م ل ونه افبزنۍ اوې. که لاه خااد و افبازن و ناه     

زاااتې لااس اره افباازنۍ ورکااول اااي، نااو   يااوې يااوې کااورنۍ تااه د م  
اتلس سوه کورن و ته بسنه کوي او ارګونو وږو او بووالو انسزنزنو ته 
يااې خ اار رسااو ي. خبااو  لااه ماازدي او رونااي سااتونزو خال ااو ي،         
داادالت تاازمون  ې او د روانااې بااې داادالتۍ د يااوې برخااې مخااه ن ااول  

 کو ي.
ر  ساالکزران  خو درېبه، نه نه نکومت کې دا فکر ااته او ناه خام ډېا    

دا انسزم لري، چې د اه نازروا ماازش ناه د اه نازنوخۍ او بوکازرۍ        
کې چې ټوله ورځ د بزډيګزرډانو ناه څوار ناه مولاسات زو کاې ګرځاي،       
وانخلااي. ځکااه نااو سااالکزري د نااوي نسااز  يااوه نااوې بولګااه ده او نااه   
نوره سپ ن سترګۍ ورته نکومت او خام ساالکزر د مشارود ت خلتاه     

ه کې نه موه ګوده د مواانو نه څور د ملت داناه  ورا وستې او خبو  ن
 خوري.
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 ازمي تچر
 

نزڅزنه  مو نه دفتر کې اور او ځاوږ ااو. د د فتار لاه کوکاۍ چاې ماې        
سر ورړکزره کو، نو خلکو د اخا زنو نه ت.کره کې  ازنچزاده  ا     
راروان کو  و. ننځه دتو ې به ال تورې نه وې، چې ناه لوياه خوناه کاې     

موي نه څور کونود او خلکو يې د اړه ناه منالو ن ال     يې د يوه بشپو
 وکو.

د  اازنچزاده  اا   کااوه وړه د يااوه رړاات ني مااوي و، لااه مااک نااه يااې د 
ژوند تزاه ګي الوتې وه او داسې ړکزره کوده، چې سازه باه ناه کاې ناه      
وي.  د دفتر خاکازرانو ياې د ژونادي کوادو خاواري کولاه، خاو ماز تاه          

ته ودرېدل او نه اړه کې مې داسې  يې يو ن م درجن مزاومزن سترګو
 ددزګزنې ورته کولې:

ا خدايه ناه خپال تادر  ناه کاې سازه ن ادا کاوې. مزااومزن باه ياې څاه             
کااوي. دې خااوارکي خااو بااه، چااې کومااه ورځ بزنداازن واخ سااتل، نااو     



 

 

 

 

 118/ د پړانګ پر ځای

څاااومره باااه ورتاااه خواااازله و، خاااو اوم باااه ياااې کاااورنۍ د تااادف ن او  
ل، خاو خام د بااې   مراسااو لپازره ن ساې لاه کوماه کاوي؟! د ماوي خناو        

ددالتۍ نه دې ن ر کې کومه اسزنه خچره نه ده. خدايه ته ياې ناه خپال    
 نکات خپلو مزاومزنو ته ب ز راژوند  کوې.

امااز ال د د دزګاازنو لااوۍ ساار تااه نااه وه، رسااودلې، چااې د  اازنچزاده       
     له خولې نه ورو ووتل اول:

 ا ازمي، ازمي!

وړاۍ څپاې راړاکزره    د ازمي د ټکي نه اورېدو د ټولو نرمخوناو د خ 
اوې. نه اړه کې مې تور اول، چې  زنچزاده  ا   د کام ماازش لاه     
امله نه م زاتو م زاتو  وړه نه اوه خاوړلې، کوادا  ااي، چاې ناه      
کو، واده يز ختم کې يې د اازمي کچازب خوړلاو د کولااو  ريچزناه  او      
کااازور  سوسااتم ورخااراب کااو  او ننناای تکل اا) ورتااه لااه خااادې نااه  

 ن دا او  وي.

د خبه د ننو د منلو لوۍ ال خاداساې رواناه وه، چاې تار درېا م ځلاي       
ااازمي  ويلااو وروسااته يااې سااترګې  و وولااې. لاا ه وروسااته يااې وړه       
موسکز وکوه او ورنسې يې د خپلو لاونځونو او نفلونو لاه برکتاه سار    

 رانورته کو.

يوه ملګري اتومز  نه خوله کې جونسونه انارژي ورواړولاه او ال ياې    
، څنلې چې  زنچزاده     بزلکل نورمزل ااو. ماوږ ټاول    نوره نه وه

د خبه نه ر ودنه د اړه له تله خوازله او، د تخرګونو ناه ماې الساونه    
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ورالندې کول او خپلې کوټې ته مې بو  او نر چاوکۍ ماې د ياوه ناوي     
 واير  وندې نه انت زط کونزوه.ل  وروسته مې ترې ونوړتل:

 کنه؟ ا  انشز ا  اوم خو به  حت يزب يې

ياوه اارمودونکې موساکز ياې وکاوه. الحااد  . خاو تزساې راساره نااه          
 تکل ) اوئ!

ا تکل ) دې سر وخوري، خو چې ته بورته خادا  خپلاو مزااومزنو تاه     
 جوړ کوې.

 ا بس د خادې مزاومزنو لپزره رابزندې داسې لوبه واوه.

 ن ران او،:

 ی يې.ا د مزاومزنو لپزره څنګه؟! موږ خو ويل چې ازمي کچزب ځپل

 نه ل  څه ارمودونکي ډول:

ا  ازمي کچزب مې نه سترکو نه دې ل دلی، مسلازنه ن دې نه رړات ز  
 خبه جهزن ته رسودلی و،.

 اه نور خم نسران او،:

ااا تاازره  اازنچزاده  اا  ! نااه مااوږ خااو دې لااه وېاارې ماار  تواار کااو.         
 مزاومزن دې راته سترګو ته نو، والړ وو.
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دې برنزن ه مو ااو  و،. نارون راتاه    ا د خادې مزاومزنو د السه خو ن 
د يوه تلوېزون د يوې خپروناې مساوول اناه وخلای او ماز خام ورساره        

 منلې وه، د تچر توه خپرونه کې نن د تچر مولاه و،.

ا د تچر مولاه؟! خدا  دې د خباو  کاور وران کاوي، دلتاه خاو باې لاه        
خبې خره ورځ خل  نه خپلاو ويناو کاې المچاي، ټاول خواواد ماو لاه ياوه          

و  تچاار نااه کاام نااه د . نااه کاازر ده چااې د ژونااد سااره د م نااې لپاازره      لاا
 خپرونې جوړې کوې، يزره  زنچزاده     ددس  څه اور،؟!.

ا نه لوموي سر کې خو اه خم خادې فکر کې و،. دا ي ا ن ماې و، چاې    
دې خلکااو د تچاار نااروژه يااوااې د خااادې لپاازره اخ سااتې چااې افبزناازن 

د ژوند لپزره ل  څه خم نازتې وي،  کزخل او بوکزره کوي، که نه چز کې 
 نه دې ډول خپرونو يې ترې وتروړي، خو بس مدچوريت بد ای د .

 ا ولې خبه کو، مدچوريت و، چې تز ورسره ومنله؟

 نه خپل تندي يې ل  الم راتور کو:

ا يزره يو ن م ار افبزنۍ نښ الزنااه ياې ورکولاه. اړه کاې ماې وويال،       
 ه نرې بنده اي.  چې خر څه وي، د کور يوه سوړه خو ب

 اړه کې مې وويل: 

ا چې يو انسزن نه کلونو کلونو نه يوې موسسې کې کزر وکاوي، وړياز   
جااې خم ورکوي او ب ز د يو ن م ار افبزن و لپازره ياو سازدت ناه تچار      
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کې کوني، نو تر دې به بله لوته بې ددالتي د ډالارو ناه دې تازالن کاې     
 وويل، ړه ک سه کوه! چورته وي؟!له اسويلي سره نه ګړه مې ورته

ا سره له دې مز داسې ګڼله چې يو مننودي تچر باه وي، ناه خاوا کاې      
به يې نزست يم. د تچر ددزګزنې، ساورتونه او مسا لې خاو ماې باې لاه       

 خبې خم اده دي، يو سزدت خپرونه ده، خدا  به يې توره کوي.  

خو چې ور لم امز ګومزن  لط وخو . د تلوېزون د ودانۍ ناه النادې   
خااه کااې يااوه ت اازره خونااه وه، نااه تازمااه مزنااز يااو رړاات نی تچاار چااې     بر

ازوخوا يې خزوره نرته او خر څه تسزره وو، امز د راته انتظزر کازوه.  
سم له واره يې نه داسې نزل کې ناه کاې کوناولم، چاې درې کااره واال       
راته نزم نزسات او اماز ياوااې ناه تچار کاې سار ړاکزره کواده. د او د           

وخوا ياو څاو ااااې خام بلاې کاوې وې. لا  وخات         ظزلم اامنو د تچر ااز 
وروسته يې نک ر منکر راولوا ل. د خباو  اناداا خام ډېار خ چتناز  او       
له وېرې ډ  و. له مز يې نوړتنې ن ال کاوې. د ځوابوناو د ورکولاو نار      
وخت مې روني نزلت اوچه نه اوچه خرابوده. سره له دې چې ماز ډېار   

ل اادلې. د نوړااتنو او مااوي لاچااولي، خااو داسااې لوبااه مااې کلااه نااه وه    
ځوابونو دې لوۍ ډېر دوا، وکو، نه اخرو اوچو کې خو خپل ځازن راتاه   
يو مکال مو  ړکزره کواده  ناه خپلاو راتلاو ډېار نناوازنه و،، خاو د        
تونااتې چاازره نااه وه، خااادې وخاات کااې مااې خاام يااو ناا م ار افباازنۍ       
سااترګو تااه والړې وې. د سااوال ځااواب د لااوۍ نااه خال ااودو مااې اړه     

 ، خو خادې کې راته ډايرېکټر له نزسه وويل:خوازله او
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 ا نزلی ديګه فزتحی خوده ب ګه!

د ساور  نااه ويلاو چااې ماې څنګااه ن ال وکااو، ناو وار نااه وار ماې خپاال       
نوام له السه ورکاول. خپال ياو ياو مزااو، ماې ساترګو تاه ودرېاد. د          
خبو  جزمې، څپلۍ، تلاونه او کتازبوې چاې کلاه خام ماز ورناوره ناه        

 کول.

دې بااه مااې اړه راټ نااه او يااو ناا م ار افباازنۍ بااه مااې     خااو سااره لااه   
سترګو ته ودرولې. نه وسو وسو مې د سور  ويل نز  ته نا دې کاوي   
وو، خو د تچر ت زرې او د خپل ځزن د فزتحې اخ ساتلو کازر ماې ناوره     
نه اړه تسزره راوسته. چې ومې کتل ناو ياو الم رااوږد ااو، ناه ماوټي      

نا دې کاوې، تار دې وروساته ناو اه      کې يې يو ن م ار افبزنۍ ماز تاه را  
نور نه ځزن نه يم نوه او ، ړزيي خاداسې از تاه باې خوړاه لوېادلی     
يام. خااو ړااه ده، چاې  لحااد نااه و، تچار ااازمي و، ګنااې اوم باه مااې نااه     

 رړت ني د دن ز کواوونو ته خپل واړه بوي يوااې نرېني وا !!  
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 اللهزنده مخلوا
الی اورېادلی، خاو د مخلاوا    د مخلوتزتو نو، ډېرو خلکاو لاه کوچن او   

نو،ندل، موږ  وندې خلکو ته چې خپل ځزن ناه نو،ناي،   تاز او خادا      
 څومره د رتشخند خچره ده؟!

چاااې رړااات ز درتاااه ووايااام، اه ناااه د ب ولاااوژي کاااو، دااازلم او ناااه خااام د 
ن واناازتو څووونکاای ياام، چااې ناار مخلوتاازتو دې خچاارې وکااو،، خااو         

نزخوالې له چڼي نه جنراال  مدچوريت بد ای د ، کله نه کله د امزنې 
 او له يوه لووني نه يو لو  چزرواکی او س زستوال خم جوړولی اي.

د مخلوتااازتو ناااه برخاااه کاااې ړااازيي اماااوږ د خواااواد اوسااان و نويوالاااو   
څووونکااو نااه اړه نااورې ل کنااې کااوې وي، خااو دلتااه اه خبااه مخلااوا    
يزدو،، چې د اوم لپزره د ځاکې نار سار اوساو ي او د ااهر  بازاار      

 افبزنستزن د جګوو نه څور تود د . يې د
نااه د ااه مخلااوا کااې دد چااې څواارې اااته، نلاان خ ټااي،  وندزګاازن،  
برېتور، بومدۍ ږيري، څڼه ور، ګندي او نتی ځ نې د بشاپوو لووناو   

 نه څور.
د څورو ساره ياې خام اماز کازر نشاته، ځکاه خار څاه چاې دي، د خادا             

سازا لاري،    مخلوا د  او د خل ت نورې خنادا د دن از او اخار  دواړو   
 نو ځکه دې خدا  ترې موږ او تزسې وسزتي، ام ن، ثم ام ن.

نااه ا اال کااې اه خاام ګاار، نااه ياام، د دو  ادااازلو اه نااور لوونتااوب تااه   
ناا دې کااو  ياام، ځکااه نااو اوم نااه دې باازور ياام، چااې د ااه اللهزنااده        
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مخلااوا لااه مااوږ الر ورکااه کااوې، نااو چااې دا مدچورياات وي، دا امااوږ   
 زيت ترې وکوو.دېاوکرات   نښ د ، چې اک

خو يوه خچره ده، که د دو  انرژۍ ته وکتل اي، نو دا مخلوتز  چاې  
فاالب د انسزنزنو نه بڼاه راڅرګنادې ي، د ساتزينې وړ ځکاه دي چاې ناه       
يااوه ساازدت کااې د کزباال نااه دې ګڼااه ګومااه کااې نااه ډېاارو ځاازيونو کااې    

 راړکزره کودا  اي.
 ااو خبااه دا يااې خاام بااال نسااې، ا االي موبااوع د د ااو ړااز ل و او آ ل 

اظهزرا  دي، چې کله نه کله يې تسم ناه خادا  ساو  ناه باوک او سار       
نه نوخو ي. د خدا  د ه مشهور مخلوا يوه ورځ د يوه کازر د کوادو   
لپزره داسې رمچزړې وخي، چې له وړاکو ياې ځګوناه ناه  ر اوو وي،      
خو نه بله ورځ يې ب ز له خپلو خولو نه ځاچور  تونونه جاوړ کاوي وي   

ې يې داسې ډاې کوي، چې نه بزروتو کې يې ياوااې  او نه مخزلفت ک
د خادو  د ورانې کال ازوخوا نټه وي. د د و خاوايي مخلوتازتو بلاه    
ډله داسې ده، چې تر يوه سزدت ت ريره يې که ويناز فلتار ااي، ناو ناه      
خچرو کې به يې د نسکو د دانې نه انادااه ياوه ګټاوره ياز ناوې وره خام       

 څو  نه سترګو ونه ويني.
و ناه اړه ناورې خچاره دا ده، چاې ځاکاې تاه را لاي دا جنزبازن د         تر ټول

نااوۍ د ټولااو کاازرونو متخنناا ن دي، لااه ترکاازمۍ، طچزباات نااوځي       
وړت اازو، اتتناازد ن ااولې د نااوۍ تاار س زسااته نااورې نااه خاار څااه کااې نااه  
التتنهزيي کوه دو  نظر ورکولی ااي، خاو ترټولاو د ن رانت از کازال      

لري، چې له يوه کل نر ياز ياوه   يې دا د ، چې د ه ګروو د دې وړت ز 
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مشهور تنچل نه خم نه ل ه موده کې افالطون يز ارسطو جاوړ، دريشاي   
وروا وندي او نوکټزيي يې نه مرۍ کې د خپل د ل  وندې نه  ازړه  

 کې راځوړنده او د ځزنونو نه څور يې کوي.
خچره لنړه ړاه ده، د د او مخلوتازتو ځ ناو څوارو ناور د افبزنساتزن د        

ه او ګودر ور  کو  د . نه م لونونو بووالي خل  ياې ناه   خلکو نه الر
خپلااو نرتااو او د ملااي ګټااو ناار بااد ويناازو او ګااړوډو وډو تچناارو نااه       
رواني نزرو  و اخته کوي دي. دا مخلاوا د خپال خازرا الاازده د ال      
نه برکات د دې خواواد ريناې نارې کاوي. خاو ياوه خچاره ده، چاې د اه           

ې چې ستوني ياې د بنګلادې    جنزبزن ا الح نزن.ير خم دي، بې له د
نه خټو بند اي، بله الر نه لري. خو دا چې له نونې تونته نشته، ناو  
خ ار د ، دو  دې خاام امااوږ دا مشاوره ومنااي، چااې: ا  ف لسااوفزنو!   
موږ خو نه کلونو کلونو ستزسې ټرکونو ټرکونو ت رترونو ته  وږ ون و 

و تاه چاې   خو نور د خدا  لپازره ماوږ ناه کاراره نرېا دئ، ستزساې څوار       
ګااورو باازور وکااوئ، نااورې کاازنګې راځااي، دا ساااه ده، چااې ستزسااې    
ا وزمنو خچرو دا وران خوواد ګل ګلزار کو، خو خ ر د ، نورې ماو دا  
مشورې او وينزوې خپلو خلکو تاه وکاوئ، ستزساې نظروناه ړازيي ناه       
خوا او فضز کې ډېر ړه نلي اي، د خدا  لپزره موږ ناور وبناې او د   

 د ويزړ نه ګټلو خ ر د ، مريک ته الړ اې.لومون و مهزجرينو 
 اه ځ نې س زسي مچنرين يزدو،. 



 

 مننه او کور وداني

د افغانستان ملي تحريک  د ېوکواد لکاو او فرېنل کاو ت  ک        

( څ ه د زړه لکه تلکه مننکه ککو   کې د د  ا کر       ام رخان يارښاغلي )

  وياړ   ې د علمکي ا کارو د   ي اپ ته يې اوږه ورکړه. ملي تحر

 اپ لړۍ يې ل ل کړ  ده. دا لړۍ به دوام لر . موږ لکه وولکو درنکو    

ېووادوالو څ ه له خورا درنښ  ې له کوو  ې له خ ل معنو  او 

 ماد  وس د کتابونو د  اپ دا لړۍ ال لسې وغځو .

او  الوونکي څ ه د زړه له تله مننه  ل کواويو ځل ب ا دد  ا ر له 

 او  الولو جوګه توو. ل کلو ې دد  ا ر د  کوو

 له فرېنلي م نه

 د افغانستان ملي تحري 
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