ﻧﺎول
اﻣﻴﺪ
دا ﻧﺎول
د )ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﻣﻴﻨﻪ اوزورور ﺧﻠﮏ()ﻧﺎول(
څﻠﻮرﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻳﺎڅﻠﻮرم ﻧﺎول دي
د ﮐﺘﺎب ﭘﻪ اﺧﻴﺮﮐﻲ ﺑﻞ) ﮐﺘﺎب (د ﻟﻴﮑﻮال ژوﻧﺪ ﻟﻴﮏ،
د ﭘښﺘﻮ ټﻮﻟﻨﻲ ﭼﻤﻦ ،او ﻧﻮرو ټﻮﻟﻨﻮ ﻳﻮڅﻪ ﺗﺎرﻳﺦ هﻢ ﺳﺘﻪ ،
او ﻣﺎ د ﺧﭙﻠﻮﮐﺘﺎﺑﻮ ﭘﻪ اړﻩ د ﺧﻠﮑﻮ څﺨﻪ څﻪ واورﻳﺪل
ﻟﻴﮑﻮال :
رﺣﻤﺖ اﷲ )رﺣﻤﺖ(
ﭼﻤﻦ

د ﮐﺘﺎب ټﻮل ﺣﻘﻮق ﻟﻪ ﻟﻴﮑﻮال ﺳﺮﻩ دي
ﮐﺘﺎب ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ :
دﮐﺘﺎب ﻧﻮم ........... :اﻣﻴﺪ ) .........................ﻧﺎول(
ﻟﻴﮑﻮال ............................. :رﺣﻤﺖ اﷲ )رﺣﻤﺖ(
ﺧﭙﺮوﻧﮑﯽ ................................. :ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻟﻴﮑﻮال
ﭼﺎپ ځﺎﯼ ..................................... :
دﭼﺎپ ﻧﯧټﻪ 2010................................................... :
ﻟړ ................................................................... :ﭘﻨځﻢ

ﺑﻴﻪ )............................................. :

( ﮐﻠﺪاري

داﮐﺘ ﺎب ددي ﻧﻴټ ﻲ 31/دﻳ ﺴﻤﺒﺮ/2009ﺳ ﻪ ﺗ ﺮ3اﭘﺮﻳ ﻞ 2010ﭘ ﻮري وﻟﻴﮑ ﻞ اوﮐﻤﭙﻮزﺳ ﻮ،رﺣﻤﺖ اﷲ رﺣﻤ ﺖ
،ﭼﻤﻦ،
د ﻟﻴﮑ ﻮال ﺳ ﺮﻩ ﭘ ﺮ دې ﻣ ﻞ ﺷ ﻤﻴﺮو راﺑﻄ ﻪ ﮐ ﻮﻻﯼ ﺳ ﯽ ---------------------------03458873299
03138470725

دﻟﻴﮑﻮال ﭘﻨځﻪ ﺳﺮﻩ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ :
١ـــ درﺣﻤﺖ ډاﻟۍ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ دﻟﻨډو ﮐﻴﺴﻮټﻮﻟګﻪ
٢ـــ ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﻣﻴﻨﻪ اوزورور ﺧﻠﮏ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻧﺎول
٣ـــ ﻣﺤﺒﺖ وﻟﯥ ورﮎ ﺳﻮ؟ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﻧﺎول
۴ـــ اﻳﺎﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻪ ورﺳﯧږي ؟ــــــــــــــــــ ﻧﺎول
۵ـــ ُا َﻣﻴﺪــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ هﻤﺪاﻧﺎول
ﻟﻪ دﻏﻮځﺎﻳﻮڅﺨﻪ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﺳﯽ
١ـــ ﺣﻘﺎﻧﻴﻪ ﮐﺘﺐ ﺧﺎﻧﻪ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﺑﻮﻏﺮﻩ روډﭼﻤﻦ
٢ـــ ﺣﺎﻓﻆ ﮐﺘﺐ ﺧﺎﻧﻪ ــــــــ ﻣﺮﻏﻲ ﺑﺎزارﻋﻴﺪګﺎﭼﻮﮎ ﭼﻤﻦ
٣ـــ راﺷﺪ ﮐﺘﺐ ﺧﺎﻧﻪ ـــــــــــــــــــــــ ﺗﺎج ﻣﻴﺮﺧﺎن روډﭼﻤﻦ
۴ـــ ﺻﺤﺎف ﮐﺘﺐ ﺧﺎﻧﻪ ــــــــــــــــــــــــــــــــ ﮐﺎﺳﻲ روډﮐﻮټﻪ
۵ـــ ﺑﺎﺧﺘﺮﮐﺘﺐ ﺧﺎﻧﻪ ـــــــــــــــــــــــــــــ ﺳټﻼﻳټ ټﺎون ﮐﻮټﻪ
۶ـــ اﻟﻬﺪﯼ اﺳټﻴﺸﻨﺮي ـــــــــــــــــــــــــ ﺳټﻼﻳټ ټﺎون ﮐﻮټﻪ
٧ـــ اﻓﻐﺎن ﻗﺮﻃﺎﺳﻴﻪ ـــــــــــــــــ ﮐﻴﻔﺘﺎن ﻣﺪدﭼﻮﮎ ﮐﻨﺪهﺎر
٨ـــ داﻧﺶ ﮐﺘﺐ ﺧﺎﻧﻪ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ﭘﻴښﻮر
 ٩ﺻﺪاﻗﺖ ﮐﺘﺐ ﺧﺎﻧﻪ ـــــــــــــــــــــــــــــ ارګ ﺑﺎزار ﮐﻨﺪهﺎر
 ١٠رﺣﻤﺎﻧﻴﻪ ﮐﺘﺐ ﻓﺮوﺷﻲ ......ﮐﺎﺳﯽ روډ ﮐﻮټﻪ
د ﻟﻴﮑﻮال ﺳﺮﻩ راﺑﻄﻪ ټﻠﻴﻔﻮن ﺷﻤﻴﺮي :
03138470725----------------03458873299
د څﭙﺮﮐﻮ ﻟړ )ﻓﻬﺮﺳﺖ(
ﻋﻨﻮان
څﭙﺮﮐﯽ
د داﺳﺘﺎن ﭘﻴﻞ او اول . . .
اول
ﺣﺎﻻت ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ وو
دوهﻢ
د ﻣﺤﺒﺖ د را اﻳﻠﻪ ﮐﻴﺪو ﺧﺒﺮ
درﯦﻴﻢ
ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﻲ ﺑﻴﺎ اور ﺑﻞ ﺳﻮ
څﻠﻮرم
ﺗﺎج ګﻞ ﻻﻻ څﻪ ﺷﯽ ﻧﻴﻮﻟﻲ دي؟
ﭘﻨځﻢ
ﻣﺤﺒﺖ څﻨګﻪ ﭘﺎﭼﺎ ﺳﻲ؟
ﺷﭙږم
اﺳﺎن وﻟﯥ ﻟﻴﻮﻧﻲ ﺳﻲ؟
اوم
د ﮐﺘﺎﺑﻮ د ﻟﻴﮑﻠﻮ ﻻﻣﻞ او زﻣﺎ د. . .
اﺗﻢ
د ﻟﻴﮑﻮال ﭘﻪ اړﻩ
ﻧﻬﻢ
ادﺑﻲ ژوﻧﺪ ﺗﻪ ﮐﺘﻨﻪ او ﭘښﺘﻮ ادﺑﻲ . . .
ﻟﺴﻢ
ادﺑﻲ ﺗړون او رﺣﻤﺖ اﷲ )رﺣﻤﺖ(
ﻳﻮﻟﺴﻢ
ﻣﺮﮐﺰي اﻧﺠﻤﻦ او رﺣﻤﺖ ااﷲ . . .
دوﻟﺴﻢ
څﻮ ﭘﺎﺗﻪ ﺧﺒﺮي ،ازاد ،او ټﮑﻮر ،او. .
دﻳﺎرﻟﺴﻢ

ﺻﻔﺤﻪ
٨
١١
٣٠
۴١
۵٣
۶٠
٧٩
٩٩
١٠٨
١١١
١٣٢
١٣٧
١٣٩

د ﻟﻴﮑﻮال ﺧﺒﺮي :
د ﻣﻴﻨﻲ او ﺧﻠﻮص ﺳﻼﻣﻮﻧﻪ ﻗﺒﻮل ﮐړﯼ ،درﻧﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻮ او زړﻩ ﺗ ﻪ را ﻧ ﮋدې ﻣﻠګ ﺮو د دې ﮐﺘ ﺎب ﻟﭙ ﺎرﻩ ه ﻢ
ﻟﮑﻪ ﭼﻲ ﺳﺘﺎﺳﻮ د اﻧﺘﻈﺎر
ﺷﯧﺒﯥ ﭘﺎﯼ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪې ،ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ﺗﺎﺳﻮ زﻣﺎ ﻣﺨﮑﻨﻲ څﻠﻮر ﺳﺮﻩ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ وﻟﻮﺳﺘﻞ ﻧﻮ هﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﻣﻴﻨﻪ او ﻏﻮښ ﺘﻨﻪ
وﻩ ﭼﻲ زﻩ ﻳﯥ د دې ﮐﺘﺎب ﻟﻴﮑﻠﻮاو ﭼﺎپ ﺗﻪ اړ اﻳﺴﺘﻢ ،ﺑﺎﻳﺪ وواﻳﻢ ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﺗﺎﺳ ﻮ زﻣ ﺎ ټ ﻮل ﻧﺎوﻟﻮﻧ ﻪ ﻳ ﻮ ﭘ ﻪ ﺑ ﻞ
ﭘﺴﻲ وګﻮرﯼ ﻳﺎ ﻣﻮ وﻟﻮﺳﺘﻞ ﻧﻪ ﻳﻮاځﻲ دا ﭼﻲ دﻏﻪ د ﻣﻴﻨﻲ او ﻋﺒﺮت داﺳ ﺘﺎن ﺑ ﻪ ﻣ ﻮ ﭘ ﻮرﻩ وﻳﻠ ﯽ وي ﺑﻠﮑ ﻪ ﭘ ﺮ
داﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮ ﺧﻮﻧﺪهﻢ اﺧﻴﺴﺘﯽ وي ،او ﮐﻪ هﺮ ﻧﺎول ځﺎﻧﻠﻪ اوﻳﻮاځﻲ وﮐﺘﻞ ﺳﻲ ﻧﻮ ه ﻢ ﺧﭙ ﻞ ﻟﻮﺳ ﺘﻮﻧﮑﯽ ﻣﻄﻠ ﺐ
ﺗﻪ رﺳﻮي او ډﻳﺮڅﻪ ورﮐﻮي ﻧﻮري هﻐﻪ ﺧﺒ ﺮي ﭼ ﻲ ﺑﺎﻳ ﺪ ﻣ ﺎ دﮐﺘ ﺎب )ددې ﻧ ﺎول(ﭘ ﻪ ﺳ ﺮﮐﻲ درﺳ ﺮﻩ ﺷ ﺮﻳﮑﻲ
ﮐړي واﯼ هﻐﻪ ﺧﺒﺮي د دې ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﻲ ﻟﻴﮑﻢ ﺗﺮڅﻮ ﭘ ﻪ ځﻴﻨ ﻮ ﻟﻮﺳ ﺘﻮﻧﮑﻮ ﺑﺎﻧ ﺪې دا د ﺳ ﺮ ﺧﺒ ﺮي اوږدې
ﻧﺴﻲ هﻐﻪ ﺧﺒﺮي ﭘﺪې اړﻩ دي ﭼﻲ دا داﺳﺘﺎن ﻣﺎوﻟﯥ وﻟﻴﮑﯽ؟
ﮐﻮﻣﻮ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﮑﻮ ﻣﺎﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮات څﻨګﻪ راورﺳﻮل،دهﻐﻮڅﺨﻪ ﻳﻮڅﻮﺑﻴﻠګﯽ او داﺳﻲ ﻧﻮر...
ﭘﻪ درﻧښﺖ د ﭘښﺘﻮ ادﺑﻲ ټﻮﻟﻨﯥ ﭼﻤﻦ ﻣﺴﺌﻮل
رﺣﻤﺖ اﷲ )رﺣﻤﺖ(
ﻮن
ﻞ ﺗﻠﻴﻔ
ﻣ
٠٣١٣٨۴٧٠٧٢۵ ------------------------03458873299
ﺿﺮوري ﻳﺎدوﻧﻪ
د دې داﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﻧﺎول )ﻧﺎﮐﺎﻣﻪ ﻣﻴﻨﻪ اوزورورﺧﻠﮏ(ﮐﻲ زﻗﻮم ﺧﺎن ﺧﭙﻠ ﻪ ﻟ ﻮر ﻏ ﻮټۍ د اﻧﻮرﺧ ﺎن زوﯼ
ﻣﺤﺒ ﺖ ﺗ ﻪ ﭘ ﺪې ﻧﻴ ﺖ ورﮐ ﻮي ﺗ ﺮ څ ﻮ د دﻩ ﻣځﮑ ﻲ او ﺟﺎﻳﺪادوﻧ ﻪ ځﻴﻨ ﻲ ﻗﺒ ﻀﻪ ﮐ ړ ي او ﻧ ﻮرې ډﻳ ﺮي ﭘﯧ ښﯥ
ورﮐﻲ ﭘﯧښﻴږي او د ﻧﺎول ﭘﻪ اﺧﻴﺮ ﮐﻲ ﻳﻮﻩ ﺷﭙﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﻟﻪ ﮐﻮرﻩ ورﮐﻴږي .
دوهﻢ ﻧﺎول  ):ﻣﺤﺒﺖ وﻟﯥ ورﮎ ﺳﻮ ؟( ﭘ ﺪې ﻧ ﺎول ﮐ ﻲ ﮐﻠﻴ ﻮال د ﺗﻴﻤ ﻮر اﮐ ﺎ ﭘ ﻪ ﻣ ﺸﺮﯼ د ﻣﺤﺒ ﺖ ﭘ ﻞ ورﭘ ﺴﻲ
وراﺧﻠﯽ ﭼﻲ ﻳﻮ ﺷﭙﺎﻧﻪ ﻳﯥ هﻢ ﻧښﺎﻧﻲ ورﮐړ ي وې وروﺳﺘﻪ ﻟﻮﻧګ ﻣﺎر ﺧﻮري ،ﻧﻮري ډﻳﺮي ﭘﻴښﯥ هﻢ ورﮐﻲ
وﺳﻲ ﻟﮑﻪ د زﻗﻮم ﭘﺮﮐﻮټﻪ د دﻩ دوﺳﻠﻮال ﺟﻨګ ،ﺟﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﭘﺘﻮ او ژړﻏﺎښﻲ وژل ﮐﻴږي او د زرﻏﻮن
اﮐﺎ ﮐﺮﻩ ډﻳﺮ ﻏﻼ ﺳﻮي ﺷﻴﺎن ﭘﻴﺪاﺳﻲ او څﻮ ﻧﻮري ﭘﯧښﯥ هﻢ وﺳﻲ او ﭘﻪ اﺧﻴﺮ ﮐﻲ ﺟﻤﻴﻠﻪ او ﻏﻮټۍ ﻳ ﻮ ﻣﻠﻨ ګ
ووﻳﻨﻲ او د دوﯼ ګﻤﺎن دا وي ﭼﻲ ﺷﺎﻳﺪ دا ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ وي .
درﻳﻢ ﻧﺎول) اﻳﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﺗﻪ ورﺳﻴږي ؟(دﻏﻪ ﻧﺎول هﻢ دﻏ ﻪ داﺳ ﺘﺎن ﭘ ﺮ ﻣ ﺦ ﺑﻴ ﺎﻳﻲ او دې ﺧﺒﺮوﺗ ﻪ
ځﻮاب واﻳﻲ .
 :١اﻳﺎ دﻏﻪ ﺗﺎج دار ﻣﻠﻨګ رﻳښﺘﻴﺎهﻢ ﻣﺤﺒﺖ دﯼ ؟
 :٢ﻏﻮټۍ څﻨګﻪ ﭘﻮهﻴږي ﭼﻲ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻮﻩ ﺷﭙﻪ د دې ﺑﺎﻏﭽﻲ ﺗﻪ ورځﻲ؟
:٣ﻣﮑﺘﺐ )ﺳﮑﻮل ( ﺗﻪ دﻧﻮي ښﻮوﻧﮑﻲ )ﻣﺎﺳټﺮ ( د ﺧﺒﺮو څﻪ ﭘﻴﻐﺎم وي او څﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻲ ﻟﺮي ؟
 :۴د دې ﺳﻴﻤﯥ ﺑﺪﻣﺎش )ﺑ ﺪﻣﻌﺎش ( ﻣﻨګ ﻞ ځ ﻮان د ﭼ ﺎ ﻟﺨ ﻮا وژل ﮐﻴ ږي او د دﻩ ﻧ ﻮر ﻣﻠګ ﺮي ﭼﻴ ﺮي وﻧﻴ ﻮل
ﺳﻲ ؟
 : ۵اﻳﺎ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻴﺎ ﮐﻠﻲ ﺗﻪ راځﻲ او ﺧﭙﻞ ﺳﺒﻖ ﺷﺮوع ﮐﻮي ؟
 : ۶د زﻗﻮم ﺧﺎن ﻧﻔﺮ ﭼﺎﺗﻪ ﻻر ﻧﻴﺴﻲ او څﻮﮎ وژﻧﻲ ؟
 : ٧د ﻏﻼم ﺟﺎن ﺗﺮ ﺷﺎ د ﭼﺎﻻس وي ﭼﻲ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﻲ د ﺟﻨګ اور ﺑﻞ ﮐړ ي؟
او داﺳﻲ ﻧﻮر )ﻣﻨﻨﻪ(
اوس ﺗﺎﺳﻲ ﮐﻮﻻﯼ ﺳﯽ ﭼﻲ ﻧﻮر دﻏﻪ داﺳﺘﺎن وواﻳﺎﺳﺖ او ﺧﻮﻧﺪ ﭘﺮ واﺧﻠﯽ ) .ﻣﻨﻨﻪ(رﺣﻤﺖ اﷲ،رﺣﻤﺖ،ﭼﻤﻦ

د داﺳﺘﺎن ﭘﻴﻞ ؛اواول څﭙﺮﮐﯽ

د ﻣﺎﺧﺴﺘﻦ ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﻲ ډول ډول اوازي وګﺮځﻴﺪې ﭼﺎ وﻳﻞ د ﮐﻮﭼﻨﻲ ﭘﻠﻪ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ اﻧﻮر ﺧﺎن او زوﯼ
ووﻳﺸﺘﻞ ،ﭼﺎﺑﻴﺎﻧﻮرڅﻪ وﻳﻞ.
ﮐﻴﺴﻪ داﺳﻲ وﻩ ﭼﻲ د ﻣﻠﮏ زﻗﻮم ﺧﺎن او اﻧﻮر ﺧﺎن اﮐﺎ ﺧﺒﺮﻩ ورځ ﭘﻪ ورځ ﺧﺮاﺑﯧﺪﻩ څﻪ ﻣﺸﺮان ﻳﻮ دوﻩ وار
ﮐﻲ وګﺮځﯧﺪل ﺧﻮ ﺧﺒﺮﻩ ﺳﻤﯥ ﺧﻮا ﺗﻪ ﻧﻪ ﺗﻠﻪ او ﻧﻪ د ﺧﺒﺮي ﺳﻢ ﺳﺮ ﭘﻴﺪاﮐﻴﺪﯼ،ﻳﻮﻩ ﻳﯥ ﻳﻮڅﻪ وﻳﻞ او هﻐﻪ ﺑﻞ ﺑﻴﺎ
ﺑﻞ څﻪ وﻳﻞ ،ﻣﻠﮏ زﻗﻮم ﮐﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا د ﻣﻴﻨځ ګړو )ﻣﺸﺮاﻧﻮ( ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮي ﮐﻮﻟﻲ ،ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮاﺑﻪ ﻳﯥ اﻧﻮر
ﺧﺎن ﺗﻪ ﻧﻮي ﻟﻮﻣﻲ او ﺗﻠﮑﻲ دروﻟﻲ ،اﺧﻴﺮ ﻳﯥ دا ﻓﻴﺼﻠﻪ وﮐړﻩ ﭼﻲ څﻮ ﻧﻔﺮ دې ﻻرورﺗﻪ وﻧﻴﺴﻲ او ﻣړ دې
ﮐړي دا ﻳﯥ د ﮐﻴﺴﯥ د ﺧﺘﻤﻮﻟﻮ ﻟﻨډﻩ ﻻر وﺑﻠﻞ .
اﻧﻮرﺧﺎن هﻢ څﻪ ﻏﻮږﯦﺪﻟﻲ وو ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﺗﻠﻮ راﺗﻠﻮ وﺧﺖ ﺑﺪﻻوﻩ اوﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻻرﻩ ﺑﺪﻟﻮﻟﻪ ،ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻮټﺮ
ﮐﻲ راﺗﻠﯽ او ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﭘښﻮﺗګ ښﻪ وﺑﺎﻟﻪ ﻳﻮار دوﻩ ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘښﻮ را روان وو د ﻣﻠﮏ زﻗﻮم ﻧﻔﺮو ﻧﻪ ؤ
ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻲ او ځﻴﻨﻲ راﺗﯧﺮﺑﻪ ﺳﻮ ،اﺧﻴﺮي وار د ﻣﻠﮏ زﻗﻮم ورارﻩ ﻟﻨډﮎ او درې ﻧﻔﺮﻩ ﻧﻮر دﻏﻪ ﮐﺎرﺗﻪ وټﺎﮐﻞ
ﺳﻮﻩ ،دوﯼ هﻢ ﺧﭙﻞ ﮐﻮښښ ورﭘﺴﻲ ﺷﺮوع ﮐړﯼ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻳﻮﻩ ﻻر ورﺗﻪ څﺎرﻟﻪ او ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺑﻞ ﮐﻨډوـ ورﺗﻪ
ﻧﻴﻮﻟﻲ ؤ ،ﺧﻮ ﻧﺼﻴﺐ ﺑﻪ ورځﻨﻲ ﭼﭗ ﮐړﯼ  .د دﻏﻪ ﺣﻤﻠﻲ د ورځﻲ د ﻣﺎزدﻳګﺮ څﺨﻪ ﻟﻨډﮎ او ﻣﻠګﺮو ﭘﺮ
ﺟﻮړﻩ ﮐړې ﻧﻘﺸﻪ د ﮐﻮرﻩ څﺨﻪ د ﺑﺎﻏﻮ د ﻣﺎﺑﻴﻦ ﭘﺮ ﻻر ﭘﺴﻲ ووﺗﻞ وروﺳﺘﻪ د ﻣﻠﻨګ ﺟﺎن د ﺑﺎغ ﺳﺮﻩ ﭘﻪ ﺗﻨګﻪ
ﮐﻮڅﻪ ﮐﻲ د ﻟﻮﯼ ﻻري دﮐﻮﭼﻨﻲ ﭘﻠﻪ ﭘﺮ ﺣﺪ )ﺑﺮاﺑﺮ( وﺳړﮎ ﺗﻪ ووﺗﻞ ﭘﺮ دﻏﻪ ﻋﻼﻗﻪ څﻪ وﻧﯥ )درﺧﺘﻲ( هﻢ
وې ﭼﻲ څﻮﮎ د ﻟﻴﺮي ځﺎﻳﻪ ښﻪ ﻧﻪ ﮐﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺪﯼ او ﺳﺎﻳﻮ ﻳﯥ د ﻣﺎښﺎم ﺗﻴﺎرﻩ ﻧﻮرﻩ زﻳﺎﺗﻮﻟﻪ .
د دوﯼ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺳﻲ ؤ ﭼﻲ ﻧﻦ اﻧﻮر ﺧﺎن ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻦ ﻣﻮټﺮ ﮐﻲ ﻣﺎزدﻳګﺮ ﻗﻀﺎ ﻳﺎوروﺳﺘﻪ ﭘﺮدﻏﻪ ﻻر راځﻲ
او دا ﻳﯥ ﻳﻘﻴﻦ وو ﭼﻲ ﻧﻦ ﺑﻪ ښﮑﺎر ﻧﻪ ځﻴﻨﻲ ﺧﻄﺎﮐﻴږي او دا د څﻮ ورځﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﻪ ﻳﯥ ﻧﻦ ﺧﺘﻤﻴږي .
ﻟﻨډﮎ ﺑﻪ د څﺎر ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳړﮎ ﭘﻪ اوږدوﮐﻲ ورﺗﻪ ګﺮځﻴﺪﯼ او د اﻧﻮر ﺧﺎن د ﻣﻮټﺮ څﺎرﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﮐﻮﻟﻪ ،هﻐﻪ
ﻧﻮر درې ﻣﻠګﺮي ﺑﻪ ﻳﯥ ﮐﻠﻪ د ﻳﻮي وﻧﻲ )درﺧﺘﻲ( ﺷﺎﺗﻪ ﭘټ ﺳﻮﻩ اوﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﺳړﮎ ﻻﻧﺪې ﭘﻪ ﮐﻮﭼﻨﻲ ﭘﻠﻪ
ﮐﻲ ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻧﻬﺎم ﮐړﻩ ،څﻪ ﻣﻮټﺮان ﺗﻴﺮﺳﻮل ﺧﻮ دوﯼ د ﺳﭙﻴﻦ ﻣﻮټﺮ اﻧﺘﻈﺎرﮐﺎوﻩ ﺗﻴﺎرﻩ وارﭘﻪ وار ډﻳﺮﯦﺪﻩ
اﺧﻴﺮﻣﻴﺮو و ﻧﻮرﮎ ﺗﻪ ووﻳﻞ دا ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﺳﭙﻴﻦ ﻣﻮټﺮ راځﻲ د دې وروﺳﺘﻪ ﮐﻪ هﺮ ﻣﻮټﺮ راﻏﻠﯽ ﭘﺮهﻐﻪ ﺑﻪ ﻓﻴﺮ
ﮐﻮو  .ﻧﻮرﮎ ووﻳﻞ :ﺗﻪ څﻪ واﻳﻲ ﭘﺮهﺮﻣﻮټﺮوﻟﻲ ﺣﻤﻠﻪ ﮐﻮودهﻐﻮڅﻪ ګﻨﺎدﻩ،
ﻣﻴﺮو ووﻳﻞ  :ﻳﺎرﻩ زﻩ ډﻳﺮﺧﻤﺎري ﺳﻮم ﮐﻪ ﺳګﺮﻳټﯽ )د ﭼﺮﺳﻮډﮎ ﺳګﺮﻳټ( ژر ﻧﻪ را ﻟګﻮې زﻣﺎڅﺨﻪ ﮐﺎر
ﺧﺮاﺑﻴږي ﻧﻮرﮎ ووﻳﻞ ﻳﺎرﻩ ﺧﻮ د ﻣﺎزدﻳګﺮ راﺋﻴﺴﻲ دې درې ﺳګﺮﻳټﻪ وڅﮑﻮل څﻨګﻪ ﺑﻴﺎ ژر ﺧﻤﺎري ﺳﻮې،
ﺧﺮ ﭼﻐﺎل ﻳﯥ ﺑﯧﺮﻳږې هﺴﻲ ﭘﻠﻤﻲ ﮐﻮې ،ﭘﻪ دﻏﻪ ﺣﺎل ﮐﻲ هﻐﻪ درﻳﻢ ﻣﻠګﺮي ﻃﻮﻓﺎن ﺳګﺮﻳټﯽ وﻟګﺎوﻩ درﻳﻮ
ﺳﺮﻩ وڅﮑﺎوﻩ ﻻﻳﯥ ﻧﺸﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﺳﻮﻩ دﻧﺸﻲ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﻲ ﻧﻮرﮎ واﻳﯥ ﻳﺎرﻩ ﻣﻴﺮو ﺳﺘﺎ وادﻩ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ وي؟
ﻣﻴﺮو ووﻳﻞ  :ﺑﺲ ﻟﻪ دې ﺧﻮا ﭼﻲ ورﺳﻮزﻣﺎوادﻩ دﯼ ،ﺧﻮدﻏﻪ اﻧﻮرﺧﺎن وځﻨډﻳﺪﯼ ﮐﻨﻲ ﻧﻮرﮐﺎرﺳﻢ دي ،هﻐﻪ
درﯦﻴﻢ اﻧډﻳﻮال ﻳﯥ هﻢ د ﻧﺸﻲ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﻲ ووﻳﻞ ﻳﺎرﻩ ﺧﺒﺮي ﮐﺮاري ﮐﻮﯼ ﭼﻲ هﻐﻪ اﻧﻮر ﺧﺎن ﻳﯥ واﻧﻪ وري،
ﭘﻪ دﻏﻪ ﺣﺎل ﮐﻲ ﻳﻮﻣﻮټﺮ راښﮑﺎرﻩ ﺳﻮ ﺑﺘﻲ ﻳﯥ ﻟګﯧﺪﻟﻲ ﻟﻨډﮎ ږغ ﭘﺮوﮐړ ﻣﻴﺮو ،ﻧﻮرﮐﻪ او ﻃﻮﻓﺎﻧﻪ ﺑﻴﺪارﻩ
اوﺳﯽ داﺳﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴږي ﭼﻲ دﻏﻪ ﻣﻮټﺮدﯼ .
 ٫٫ﻣﻮټﺮﻻﭘﺮﻳﻮڅﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ څﻮګﺎﻣﻪ اﺧﻮاﺗﻪ دي د دې ﺧﻮا د دوﯼ ﻳﻮدم ﺑﺎﻧﺪې ﻓﻴﺮوﻧﻪ ﺳﻮﻩ  ،،ﻣﻮټﺮﺧﭙﻞ ﻋﺎدي
ﺗګ د ﻻﺳﻪ ورﮐړ ﻟﻪ ﻻري واوښﺖ اوﭘﻪ ﻳﻮﻩ وﻧﻪ )درﺧﺘﻪ( ﮐﻲ وﻟګﻴﺪﯼ او د ﻳﻮﻩ ﻏټ درب ﮐﯧﺪوﺳﺮﻩ
ودرﯦﺪي ﻟﻨډﮎ ﻟږ وړاﻧﺪې ورﺗﯧﺮ ﺳﻮ ښﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ځﻴﺮ ورﺗﻪ وﮐﺘﻞ ګﻮري ﭼﻲ ﭘﻪ ﻣﻮټﺮ ﮐﻲ دواړﻩ ﻧﻔﺮ د ﻣﺮګ
ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﻲ دي .
ﻧﻮرﮎ ږغ ﭘﺮ وﮐړ څﻨګﻪ دي اﻧﻮرﺧﺎن ﺧﻮﺑﻪ ﺑﻞ ﻓﻴﺮﻧﻪ ﻏﻮاړي ﻟﻨډﮎ ځﻮاب ورﮐړ ﻧﻪ ﻧﻪ ﻧﻮر ﺧﺘﻢ دﯼ ﭘﻪ
دﻏﻪ ﺣﺎل ﮐﻲ ﻃﻮﻓﺎن هﻢ ورﺗﻪ رارﺳﻴﺪﻟﻲ ؤ او وﻳﻞ ﻳﯥ دا دوهﻢ ﻳﯥ ﻟﮑﻪ ﭼﻲ زوﯼ دي ،ﻟﻨډﮎ ووﻳﻞ  :هﻮ!
زﻣﺎهﻢ دﻏﻪ ﺧﻴﺎل دي ﭼﻲ دا ﺑﻪ د دﻩ زوﯼ ﻣﺤﺒﺖ وي ،ﺧﻮ ﻳﻮڅﻪ ﺗﻴﺎرﻩ دﻩ دا ﺧﺒﺮﻩ ﺑﻪ ﺻﺒﺎښﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺳﻲ
ﭼﻲ دا دوهﻢ ﻧﻔﺮ څﻮﮎ دﯼ؟ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﻪ ﻳﻮ ﻓﻴﺮ څﻮﮎ ﮐﻮي ﺧﻮښﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﻨﻲ درځﯽ زﻣﺮﻳﺎﻧﻮ
ﮐﺎﻣﻴﺎﺑﻪ ښﮑﺎرﻣﻮ وﮐړ ،ﺧﻮ دﻏﻪ ﮐﺎر ﻃﻮﻓﺎن ﻣﻠګﺮي وﮐړ ﻳﻮ ﻓﻴﺮ ﻳﯥ ﺑﻞ ﭘﺮ دﻏﻪ ﻧﻔﺮو وﮐړ .
ﺑﻴﺎ ﻧﻮ دوﯼ هﻢ ﭘﺮ راﻏﻠﻲ ﻻر روان ﺳﻮل ﻣﺎﺧﻮﺳﺘﻦ ؤ ﭼﻲ د زﻗﻮم ﺧﺎن ﮐﻮټﻲ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻩ ،هﻠﺘﻪ ﻳﯥ هﻢ ﻳﻮ
څﻮ ﻓﻴﺮوﻧﻪ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟۍ ﻟﭙﺎرﻩ هﻮاﺋﻲ وﮐړﻩ ،ﭘﻪ ﮐﻮټﻪ ﮐﻲ ټﻮﻟﻮﻧﻔﺮو ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻲ ووﻳﻞ ،ډوډۍ ﺑﺮاﺑﺮﯦﺪل
زﻗﻮم ﺧﺎن ډﻳﺮ ﭘﻪ ﭼﻮرت ﮐﻲ وو د ﻟﻨډﮎ دوهﻢ ورور ﺗﻪ ﻳﯥ ووﻳﻞ  :هﻠﮑﻪ ﭘﻼر دي اوهﻐﻪ ﺧﻮرﻳﯽ ﻣﺮﺟﺎن
وﻟﯥ ﻧﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴږي ﭼﻴﺮﺗﻪ ﺧﻮ ﺑﻪ ﻣﯧﻠﻤﺎﻧﻪ ﻧﻪ ﻳﻲ ؟ هﻐﻪ ورﺗﻪ ووﻳﻞ  :ﺑﺎﺑﮏ اوﻣﺮﺟﺎن ﻣﺎﭘښﻴﻦ ﭘﻪ ﻣﻮټﺮﮐﻲ
ﺑﺎزارﺗﻪ وﻻړل ،دوﯼ ﻻدﻏﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺎوﻩ ﭼﻲ ﻟږ وروﺳﺘﻪ د ﻣﻮټﺮاﻧﻮ ږغ ﺳﻮ د ﺑﺘﻴﻮ رڼﺎ ﻳﯥ ﭘﺮ دﻳﻮاﻟﻮ ﻟګﯧﺪﻩ
ﭼﻲ ورﺳﺮﻩ دﮐﻼ دروازﻩ وټﮑﻴﺪل ږغ ﻳﻮڅﻪ ﭘﻪ زورﻩ ﺳﻮﭼﺎوﻳﻞ ﭼﻲ رﺳﺘﻢ ﺧﺎن اﮐﺎ راﻏﻠﯽ ،ﭼﺎﺑﻪ ﺑﻞ څﻪ

وﻳﻞ ،ﺧﻮ د زﻗﻮم ﺧﺎن ﻓﮑﺮ دا هﺮ څﻪ ﻧﻪ ﻣﻨﻞ ،دروازې ﺗﻪ ﺳﺮﻩ راﻏﻠﻪ ګﻮري ﭼﻲ څﻪ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻔﺮ دي او
څﻮﮐﺴﻪ ﮐﻠﻴﻮال دي ،زﻗﻮم ﺧﺎن اوﻧﻔﺮ ﻳﯥ څﻪ وارﺧﻄﺎ ﺳﻮﻩ ،ﺧﻴﺮ ﺧﻮ د ﭘﯧښﯥ څﺨﻪ ﺗﯧښﺘﻪ ﻧﻪ ﮐﻴﺪﻩ.
}د وهﻢ څﭙﺮﮐﯽ ﺣﺎﻻت ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ وو {
ﺣﺎﻻت ﺧﻄﺮﻧﺎﮎ وو ﺑﯥ ﻟﻪ دې ﭼﻲ څﻮﮎ دي ﮐﻮم ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ )ﺳﺘړي ﻣﺴﻴﺎ( ﺳﺮﻩ وﮐړي ،ﻳﻮﮐﻠﻴﻮال ﭘﺮ راﺗﻴﺮ
ﺳﻮ او داﺳﻲ ورﺗﻪ ووﻳﻞ  :زﻗﻮم ﺧﺎن اﮐﺎ ﺻﺒﺮﺑﻪ ﮐﻮې داﭘﻪ دﻧﻴﺎﮐﻲ ﭘﯧښﻴږي ﺳﺘﺎورورـ رﺳﺘﻢ ﺧﺎن اﮐﺎ او هﻐﻪ
ﺑﻞ ﻣﻮټﺮوان )ډرﻳﻮر( دﮐﻮﭼﻨﻲ ﭘﻠﻪ ﺳﺮﻩ اوس ﻣﺎښﺎم ﻏﻠﻮ ﻳﺎ ﻧﻮرو ﺧﻠﮑﻮ ووﻳﺸﺘﻞ ،ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ ﭼﻲ ﻣﻮږ
ورﻏﻠﻮﺳﺘﺎ ﻳﻮﺑﺰګﺮ وﭘﯧﮋﻧﺪل ﭼﻲ داﻳﻮدﻟﻨډﮎ ﭘﻼر رﺳﺘﻢ ﺧﺎن اﮐﺎ دي اوهﻐﻪ ﺑﻞ ﻳﯥ ﺧﻮرﻳﯽ دي ،زﻗﻮم ﺧﺎن اﮐﺎ
ﺻﺒﺮ ﺑﻪ ﮐﻮې ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﮐﻲ هﺮ رﻧګﻪ ﺣﺎل ﭘﺮ اﻧﺴﺎن راځﻲ!
هﻐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ اﻓﺴﺮ هﻢ ﻳﻮ څﻮداﺳﻲ ﺧﺒﺮي وﮐړې ،ﻟﻨډﮎ ﭘﻮﻩ ﺳﻮ ﭼﻲ ﺑﻴﺎﻣﻲ ښﮑﺎر ﺧﻄﺎﺳﻮ اوﺧﭙﻞ ﭘﻼر
اوﺧﻮرﻳﯽ ﻣﻲ ووﻳﺸﺘﻞ ،هﻐﻪ ﻧﻮراﻧډﻳﻮاﻻن ﻳﯥ هﻢ هﻴښ اوﺣﻴﺮان وو ﭼﻲ دا څﻨګﻪ ﺑﺎز ﺧﻄﺎوﺗﻲ .
زﻗﻮم ﭼﻲ ورﺗﻴﺮ ﺳﻮ ﺳﺘﺮګﯥ د اوښﮑﻮ ډﮐﻲ وې ګﻮري ﭼﻲ دواړې ﺟﻨﺎزي ﻳﯥ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر دي د ﻣړو ﭘﺮ
ﻣﺦ ﻳﯽ ﻻس ورﺗﯧﺮﮐړﯼ اوښﮑﻲ ﻟﻪ ﺳﺘﺮګﻮڅڅﻴﺪﻟﻲ اوﭘﻪ زړﻩ ﮐﻲ اﻧﻮرﺧﺎن ﺗﻪ د اﻧﺘﻘﺎم ﻟﻤﺒﻲ ﻧﻮري ﺑﻠﻴﺪې ،ﭼﻲ
ﻣﺎ ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﻣﺮګ ﻏﻮښﺘﻲ ﺧﻮ هﻐﻪ زﻣﺎ ﻧﻔﺮو ﺧﭙﻠﻲ هﻮﺳۍ ښﮑﺎرﮐړې ښﻪ ﺑﻞ واري ﺑﻪ ﻧﻪ ﺧﻄﺎﮐﻴږي ﺟﻨﺎزي
ﻳﯥ دﮐﻮټﻲ ﻣﺦ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺣﻮﻳﻠﻲ ﮐﻲ ﮐښﯧښﻮوﻟﻲ ټﻮﻟﻮ ﺧﻠګﻮ ﻣړي وﮐﺘﻞ هﻐﻪ ﮐﻠﻴﻮال ﭼﻲ د ﺟﻨﺎزي ﺳﺮﻩ راﻏﻠﯽ
وو ځﻴﻨﻲ ﺧﭙﻠﻮﮐﻮروﺗﻪ وﻻړل ،ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ ﺧﻠﮑﻮڅﻪ ﻧﺎڅﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻲ وﮐړي او د ﺧﭙﻞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻪ دوران ﮐﻲ زﻗﻮم
ﺧﺎن ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ ﺧﻮﺑﻪ د ﭼﺎﺳﺮﻩ دښﻤﻨﻲ ﻧﻠﺮې ؟
زﻗﻮم ﺧﺎن ووﻳﻞ  :زﻩ ﺧﻮدښﻤﻨﻲ ﻧﻠﺮم ﺧﻮځﻴﻨﻲ ﺧﻠﮏ دښﻤﻨﻲ راﺳﺮﻩ ﮐﻮي زﻣﺎ اﻧﺪازﻩ دادﻩ ﭼﻲ دﻏﻪ ﮐﺎر ﮐﻪ
د اﻧﻮرﺧﺎن زوﯼ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻪ ؤﮐړﯼ! وﻟﯥ ﭼﻲ هﻐﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﺸﺮﺗﻮب ﮐﻲ ډﻳﺮ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ګﺮزي ،ﻳﻮدوﻩ
وﺳﻠﻮال ﺧﻠﮏ هﻢ زﻣﺎ ﻧﻔﺮو ورﺳﺮﻩ ﻟﻴﺪﻟﻲ دي .
ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ اﻓﺴﺮ ووﻳﻞ  :ﺳﺘﺎوﻟﯥ ﭘﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺑﺎﻧﺪې ﺷﮏ راځﻲ ﭼﻲ دا ﮐﺎر ﺑﻪ هﻐﻪ ﻳﺎ د هﻐﻪ ﻣﻠګﺮو ﮐړﯼ وي ؟
زﻗﻮم ﺧﺎن ووﻳﻞ  :د ﻣﺤﺒﺖ د ﭘﻼر ﺳﺮﻩ زﻣﺎ څﻪ ﺟﻨﺠﺎل ﺳﺘﻪ د څﻪ ﻣځﮑﻮ او ﺑﺎﻏﻮ ﭘﺮ ﺳﺮ هﻐﻪ ﻏﻮاړي ﭼﻲ
ﻣﺎوﺑﯧﺮوي او زﻩ د ﺧﭙﻞ ﺣﻖ څﺨﻪ ﺗﯧﺮﺳﻢ .
ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ اﻓﺴﺮ :ﺗﺎووﻳﻞ ﭼﻲ ﻣﺤﺒﺖ داﻧﻮرﺧﺎن زوﯼ دﯼ ،ﻣﺎ ځﮑﻪ دا ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﮐړﻩ ﭼﻲ دﻏﻪ ﻣﺤﺒﺖ او ﺑﻞ د دﻩ
ﻣﻠګﺮﯼ ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻔﺮ څﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﻣﺨﮑﻲ هﻢ زﻣﻮږ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻧﻴﻮﻟﻲ وو او ﺑﻴﺎ هﻐﻪ ؤ ﭼﻲ د وﻃﻦ دښﻤﻨﺎﻧﻮ
ﭘﺮ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﺮﮐﺰ ﺣﻤﻠﻪ وﮐړﻩ او دﻏﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﺤﺒﺖ اوﻳﻮﺳﻒ هﻢ ﻟﻪ ﭘﻮﻟﻴﺲ ﻣﺮﮐﺰ څﺨﻪ وﺗښﺘﻴﺪل دا ﺧﻮ ﻣﻮږ ﺗﻪ
ﻣﻄﻠﻮب ﻧﻔﺮ دي!
زﻗﻮم ﺧﺎن ووﻳﻞ  :هﻮﻣﺎ ﻣﺨﮑﻲ درﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﻲ دﻏﻪ ﻣﺤﺒﺖ او ﭘﻼر ﻳﯥ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﭘﯧښﻮﮐﻲ ﻻس ﻟﺮي ﭼﻲ دﻏﻪ
دي ﺗﺎ هﻢ ﻳﺎدﮐړﻩ ،ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ اﻓﺴﺮ د ﺗﻔﺘﻴﺶ ﭘﻪ دوران ﮐﻲ د زﻗﻮم ﺧﺎن ﻧﻔﺮو ﺗﻪ هﻢ ښﻪ ﭘﻪ ځﻴﺮ ځﻴﺮ ﮐﺘﻞ،
ځﻴﻨﻲ داﺳﻲ ورﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺪل ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺑﻨﺪﻳﺨﺎﻧﻮﮐﻲ ﻳﯥ ﭼﻲ ﻟﻴﺪﻟﻲ وي ،اﺧﻴﺮ ﻳﯥ د زﻗﻮم ﺧﺎن ورارﻩ ﻟﻨډﮎ
وﭘﯧﮋاﻧﺪي ﭼﻲ څﻮﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨﮑﻲ د څﻪ ﺟﺮﻣﻮ اوﻳﻮﻩ ﻗﺘﻞ ﭘﻪ ﺗﻮر ﺳﺰا ﺳﻮﯼ وو ،زﻗﻮم ﺧﺎن ﺗﻪ ﻳﯥ ووﻳﻞ دﻏﻪ ﺳﺘﺎ
ځﻴﻨﻲ ﻧﻔﺮ ﺧﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ داﺳﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ راﻣﻌﻠﻮﻣﯧږي او دﻏﻪ ﻳﻮ ﺧﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﺧﻴﺎل ﻟﻨډﮎ ﻧﻮﻣﯧږي؟
زﻗﻮم ووﻳﻞ  :هﻮ ﺻﺎﺣﺐ ﺳﺘﺎﺧﻴﺎل ﺻﺤﻲ دﯼ ﺿﺮور ﺑﻪ دې ﻟﻴﺪﻟﯽ وي او دﻏﻪ زﻣﺎ ورارﻩ څﻪ ﻣﻮدﻩ ﮐﻴږي
ﭼﻲ ﻟﻪ ﺑﻨﺪﻩ راﺧﻼص ﺳﻮﻳﺪﯼ ﺿﺮور ﺑﻪ دې هﻠﺘﻪ ﻟﻴﺪﻟﯽ وي ،ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ اﻓﺴﺮﺑﻪ ﻻﻳﻮ څﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﮐﻮل ﭼﻲ زﻗﻮم
ﺧﺎن ﭘﺮ ﻟﻨډﮎ ږغ ﮐړﻩ ﺗﻪ ورﺳﻪ دﻏﻪ ﺳﺮﮐﺎري ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﺧﻮ ډوډۍ ﺑﺮاﺑﺮﻩ ﮐړﻩ ﻣﻮږﮐﻪ ﭘﻪ ﻏﻢ اﺧﺘﻪ ﻳﻮ ﭼﻲ
دوﯼ ﺧﻮ ﻳﻮڅﻪ وﺧﻮري ،ﻟﻨډﮎ ﻻﺣﺮﮐﺖ ﻧﻪ ؤ ﮐړي ﭼﻲ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ اﻓﺴﺮ ووﻳﻞ  :ﻧﻪ ﻧﻪ! ﺧﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺗﮑﻠﻴﻒ
ﺑﻪ ﻧﻪ ﮐﻮې ﻣﻮږ ډوډۍﺧﭙﻞ ځﺎﯼ ﺗﻪ رﺳﻮو ﺑﻴﺎﺑﻪ ﻳﯥ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟۍ ﭘﻪ ورځ ﺳﺮﻩ ﺧﻮرو اوس ﻣﻮږ رﺧﺼﺖ
اﺧﻠﻮ ،زﻗﻮم ﺧﺎن د ﺟﻴﺐ ﭘﻪ دﺳﻤﺎل ﺳﺘﺮګﻲ ﭘﺎﮐﻲ ﮐړې ﺷﺎوﺧﻮا ﻳﯥ وﮐﺘﻞ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ داﺳﻲ ووﻳﻞ  :د
ﺣﮑﻮﻣﺖ هﻢ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﺎروﻧﻪ دي ﭼﻲ ﻣﻮږ ﻟﻪ ﻳﻮﻩ اﻓﺴﺮ ﺳﺮﻩ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﮐﻴږو او د هﻐﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﻮ د دوﺳﺘۍ ﺗﻌﻠﻖ
ﺟﻮړﻳږي هﻐﻪ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ راڅﺨﻪ ﺑﺪل ﮐړﯼ وي ،واﻳﻢ دﻏﻪ دي ﭼﻲ ﺗﻪ دې ﻋﻼﻗﯥ ﺗﻪ راﻏﻠﯽ ﻳﯥ زﻩ ﻧﻪ ﻳﻢ درﺧﺒﺮ
ﺳﻮﯼ ،ﮐﻨﻪ ﺿﺮور ﺑﻪ ﻣﻲ ﻣﻼﻗﺎت درﺳﺮﻩ ﮐړﯼ واﯼ !
ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ اﻓﺴﺮ ﭘﻪ ځﻮاب ﮐﻲ ووﻳﻞ  :ﻧﻪ هﻴڅ ﺧﺒﺮﻩ ﻧﺪﻩ ﺳﺘﺎﮐﻪ ﻣﻼﻗﺎت ﻧﻪ ؤ راﺳﺮﻩ ﺳﻮي ﻣﺎﺧﻮ دې د ﻧﺎﻣﻪ
اورﯦﺪﻟﻲ وو ،ﭼﻲ هﺮ وﺧﺖ دې ﮐﻮټﻪ د ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ ډﮐﻪ وي .
ﭘﻪ دﻏﻪ ﺣﺎل ﮐﻲ زﻗﻮم ﺧﺎن هﻐﻪ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ اﻓﺴﺮﺗﺮﻻس وﻧﻴﻮﯼ او ﻳﻮې ﺧﻮاﺗﻪ ﻳﯥ د ﺧﻠﮑﻮڅﺨﻪ ﺑﯧﻞ ﮐړي ﻳﻮ
څﻪ ﭘټﻲ ﺧﺒﺮي ﻳﯥ ﺳﺮﻩ وﮐړي ،څﻪ ﻧﻮر هﻢ ﺳﺮﻩ ودرﯦﺪل ﻳﻮﺑﻞ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ اﺷﺎري ﮐﻮﻟﻲ ﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﻲ ﺧﺒﺮي ﭘﻪ
زورﻩ ﺳﻮې ،ﺿﺮوري ﺧﺒﺮي ﻟﮑﻪ ﭼﻲ ﺧﻼﺻﻲ ﮐړې وې ،ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ اﻓﺴﺮﺑﻪ د ﺳﺘﺮګﻮ ﺗﺮ ﮐﻮﻧﺠﺎﻧﻮ وﮐﺘﻞ

ﺧﻮﻟۍ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﺮﺳﺮﮐږﻩ ﮐښﯧښﻮول اﻓﺴﺮي اداب ﺑﻪ ﻳﯥ ټﻮل ﭘﻮرﻩ ﮐړل ،ﺑﻴﺎﺑﻪ ﻳﯥ داﺳﻲ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﺧﺎﺻﻪ ﻟﻬﺠﻪ
ووﻳﻞ  :ﻧﻪ ﺧﺎن ﺻﺎﺣﺐ ﺧﺪاﯼ  ﺑﻪ ﻳﯥ اﺳﺎﻧﻪ ﮐړي ﭘﺮځﺎن ﻳﯥ ﻣﻪ ډﻳﺮﻩ وﻩ ﺳﺘﺎ دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺿﺮور ﺳﺰا
ورﮐﻮل ﮐﻴږي ،هﻐﻪ ﺑﻪ داﺳﻲ ﻧﻪ ﭘﺎﺗﻴږي ﺧﻮﺗﻪ ﺑﻪ ﻟږ ﺻﺒﺮ ﮐﻮې .
ﭘﻪ ﺧﺒﺮوﺧﺒﺮو ﮐﻲ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ اﻓﺴﺮ او زﻗﻮم ﺧﺎن اﮐﺎ دﮐﻼ ﻟﻮﯼ دروازې ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ﻳﻮار ﺑﻪ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮي ﮐﻮﻟﻲ
دا ﺑﻞ ﺑﻪ ﺳﺮورﺗﻪ ښﻮراوﻩ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ دا ﺑﻞ دﻏﺴﻲ ورﺗﻪ ﮐﻮل ،د زﻗﻮم ﺧﺎن ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﮐﻲ ځﮑﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﻧﻪ وﻩ وﻟﯥ
ﭼﻲ ﻳﻮار ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ اﻓﺴﺮ دا هﻢ ورﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﻲ زﻣﻮږ ﺧﻔﻴﻪ )ﺟﺎﺳﻮﺳﻲ( راﭘﻮرﺳﺘﺎ ﻧﻔﺮو ﺗﻪ هﻢ ﻳﻮ څﻪ اﺷﺎرﻩ
ﮐﻮي او زﻗﻮم ﺧﺎن ﺧﻮ ﭘﻮهﻴﺪﯼ ﭼﻲ ﮐﺎرﺧﻮﻣﻲ د ﺧﭙﻠﻪ ﻻﺳﻪ ﺧﺮاب ﺳﻮ ﻧﻮ ﺑﻪ د ډﻳﺮو ﻓﮑﺮو څﺨﻪ وﺧښﻢ ﺗﻪ ﻧﻪ
ﺧﻼﺻﻴﺪﯼ .
اﺧﻴﺮ ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ اﻓﺴﺮ رﺧﺼﺖ واﺧﻴﺴﺖ او د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻔﺮو ﺳﺮﻩ د اﻧﻮرﺧﺎن د ﮐﻮر ﭘﺮﺧﻮا روان ﺳﻮل ،اوهﻠﺘﻪ ﭘﻪ
رﺳﯧﺪو ﻳﯥ دروازﻩ ور وټﮑﻮل ،اﻧﻮرﺧﺎن اﮐﺎ د دروازې څﺨﻪ ږغ ﭘﺮ وﮐړ څﻮﮎ ﻳﺎﺳﺖ ﭼﻲ دروازﻩ ټﮑﻮي؟
د ﺧﻠﮑﻮاوﻣﻮټﺮو ږغ او د ﺑﺘﻴﻮ رڼﺎ او ﺑﯥ وﺧﺘﻪ دروازﻩ ټﮑﻮل دا هﺮڅﻪ ﻟﻪ ﺧﻄﺮﻩ ﺧﺎﻟﻲ ﻧﻪ وو ،ﺧﻮ د څﻪ
ﺧﺒﺮو ﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ اﻧﻮرﺧﺎن اﮐﺎ ﻟﻪ ﮐﻮرﻩ ﭘﺮ راووت ،ﻳﻮڅﻪ راﺷﻪ درﺷﻪ ﻳﯥ ورﺳﺮﻩ وﮐړﻩ ،ﺧﻮ اﺧﻴﺮ
ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ اﻓﺴﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ور ﻣﻌﻠﻮم ﺳﻮ ﭼﻲ اﻣﻴﺪﺧﺎن دي او ﺗﺮ څﻪ ﺧﺒﺮو وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ښﻪ ﺳﺮﻩ وﭘﯧﮋﻧﺪل .
اﻓﺴﺮ اﻣﻴﺪﺧﺎن ووﻳﻞ  :ښﻪ اﻧﻮرﺧﺎن اﮐﺎ دا ﺳﺘﺎ ﮐﻮر دي ؟ ﺗﺎ ﻧﻪ ؤ راښﻮوﻟﯽ ﺧﻮ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺗﻮرﻩ ﺷﭙﻪ ﮐﻲ
ﭘﯧﺪاﮐړﯼ ،اﻧﻮرﺧﺎن ورﺗﻪ ووﻳﻞ  :هﻮﺗﺎﺳﻲ ﺧﻮ ﺑﯧﺪارﻩ ﺧﻠﮏ ﻳﺎﺳﺖ اوﭘﻪ ﺗﻮرﻩ ﺷﭙﻪ ﮐﻲ د ﺧﻠﮑﻮ ﮐﻮروﻧﻪ
ﭘﯧﺪاﮐﻮﻟﯽ ﺳﻲ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻪ ورځ ﺑﻴﺎ ﻏﻠﻪ درځﻨﻲ ورﮎ ﺳﻲ !
دﻏﻪ ﻣﻬﺎل د اﻧﻮرﺧﺎن اﮐﺎ د ﮐﻮرﻧۍ اﻧﺴﺎﻧﺎن د دروازې ﺷﺎﺗﻪ ﺑﯧﺮﯦﺪﻟﻲ وﻻړ وو ﻧﻪ ﭘﻮهﻴﺪل ﭼﻲ څﻪ ﺑﻪ ﮐﻴږي،
اﺧﻴﺮ اﻣﻴﺪ ﺧﺎن ورﺗﻪ ووﻳﻞ  :ﻧﻮرﻣﺠﻠﺲ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﻞ وﺧﺖ ﮐﻮو د ﻣﺤﺒﺖ ﭘﻪ ﻧﻮم ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﻲ څﻮﮎ ﺳﺘﻪ ؟
اﻧﻮرﺧﺎن ووﻳﻞ  :هﻮ زﻣﺎ ﻣﺸﺮ زوﯼ ﻣﺤﺒﺖ ﻧﻮﻣﻴږي ،وﻟﯥ ﺧﻴﺮ ﺧﻮ دﯼ ¿
ﺣﮑﻮﻣﺘﻲ اﻓﺴﺮ ووﻳﻞ  :دا ﺧﻮ ﺧﺒﺮﻩ ﺧﺮاﺑﻴﺪﻩ زﻣﺎ ﺧﻴﺎل ؤ ﭼﻲ ﺗﺎ اوﺳﺘﺎ زوﯼ او درﯦﻴﻢ ﻳﻮﺳﻒ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮﻩ
اوس ﺑﻮزم ﺧﻮزﻣﺎ او ﺳﺘﺎ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﻌﻠﻖ ﺧﺒﺮﻩ اوس ﻟﻪ ﺧﺮاﺑﯧﺪو را وګﺮزول اوس ﺑﻪ ﻳﻮاځﻲ ﺳﺘﺎزوي ﭘﻪ ﻻس
راﮐړې .
اﻧﻮرﺧﺎن ﻻڅﻪ ﻧﻪ ؤ وﻳﻠﻲ ﭼﻲ ﻣﺤﺒﺖ د ﮐﻮرﻩ راووﺗﯽ اوﺧﭙﻠﻪ ﻣﻮټﺮ ﺗﻪ وﺧﺎﺗﻲ ،ﻟﮑﻪ دﻩ ﭼﻲ دا ﻣﺠﻠﺲ د
دروازې ﺗﺮﺷﺎ اورﯦﺪﯼ اﻣﻴﺪﺧﺎن رﺧﺼﺖ واﺧﻴﺴﺖ او ﻣﻮټﺮان ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﻴړﻩ روان ﮐړﻩ ،د ﻣﺤﺒﺖ ﭘﻼراوټﻮﻟﯥ
ﮐﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﻣﻮټﺮاﻧﻮ ﭘﺴﻲ ﮐﺘﻞ او د ارﻣﺎن اوښﮑﯥ ﻳﯥ ﺗﻮﻳﻮﻟﯥ او دا ورﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺳﻮﻩ ﭼﻲ د زورورو ﺧﻠﮑﻮ
ﺳﺮﻩ د دوﺳﺘۍ دﻏﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ وي!
ﺷﭙﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺳﻮﻩ ﻏﺮﻣﻪ ﻧﺎوﺧﺘﻪ د زﻗﻮم ﺧﺎن ورور اوﺧﻮرﻳﯽ ﺧﺎورو ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺳﻮﻩ ډﻳﺮ ﺧﻠﮏ ﻳﯥ ﭘﻪ هﺪﻳﺮﻩ
ﮐﻲ ﺣﺎﺿﺮ ﺳﻮﻩ ﻏټﻲ ﻏټﻲ دﻋﺎوي ﭘﺮﻗﺒﺮووﻳﻞ ﺳﻮي ﻓﺎﺗﺎ دزﻗﻮم ﺧﺎن ﭘﺮﮐﻮرﺷﺮوع ﺳﻮﻩ ډﻳﺮﭘﺴﻮﻧﻪ اوﻏﻮاﻳﯽ
ورﭘﺴﻲ ﺣﻼل ﺳﻮﻩ ﭘﻪ دا ﻧﮋدې ﺳﻴﻤﻪ ﮐﻲ د ﭼﺎ دوﻧﻪ ﻟﻮﯼ ﺧﻴﺮات ﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﺎدﮐﻴﺪﯼ ،ﺧﻠﮑﻮ ﺑﻪ ﻣﻠﮏ زﻗﻮم ﺗﻪ د
ﺗﺴﻠﻲ وﻳﻠﻮ ﭘﺮ وﺧﺖ وﻳﻞ  :ﺧﺪاﯼ ﭘﺎﮎ دې دﻏﻪ ﺧﻠﮏ ﭘﻪ ﻣﻮږ رﺳﻮا اوﺷﺮﻣﻴﻨﺪﻩ ووﻳﻨﻲ ،ﺑﻞ ﭼﺎ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ داﺳﻲ
وﻳﻞ ﺧﺪاﯼ ﭘﺎﮎ دي دﻏﻪ ﺧﻠﮏ ﺗﺒﺎ ﮐړي څﻮﮎ ﭼﻲ د ﺑﻞ ﮐﻮروﻧﻪ ﺧﺮاﺑﻮي ،ﻣﻠﮏ زﻗﻮم ﭘﻮهﻴﺪﯼ ﭼﻲ ﺧﻠﮏ و
دﻩ ﺗﻪ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻤﺒﻠﻪ ﺑﺪي ﺧﺒﺮي ﻳﺎښﻴﺮاوي ﮐﻮي ،وﻟﯥ ﭼﻲ دﻩ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ دﻩ ﭼﻲ دا هﺮڅﻪ و دﻩ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻪ
ﻻﺳﻪ ور ﭘﻴښ دي ،د ﻣﺤﺒﺖ ﭘﻼراﻧﻮرﺧﺎن ﻧﻪ ﭘﻮهﻴﺪﯼ ﭼﻲ ﭼﺎرﻩ ﺑﻪ ﻳﯥ څﻪ وي دې ټﻮﻟﻮﺧﺒﺮو د ﺧﺒﺮي ﺳﺮ
ځﻴﻨﻲ ورﮎ ﮐړﯼ ؤ ،هﻐﻪ اﻧﺪﻳښﻨﻪ ﭼﻲ د دﻩ ﺳﺮﻩ وﻩ هﻐﻪ ورﺗﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ښﮑﺎرﻩ ﺳﻮﻩ ،وﻟﯥ ﭼﻲ ﺗﻴﺮﻩ ﺷﭙﻪ دﯼ
دﻩ زﻗﻮم ﺧﺎن د ﻧﻔﺮو د ﺣﻤﻠﯥ څﺨﻪ روغ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ ،او د زﻗﻮم ﺧﺎن ورارﻩ ﻟﻨډﮎ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻔﺮوﺳﺮﻩ د ﻟﻮﯼ
ﻻرې د ﮐﻮﭼﻨﻲ ﭘﻠﻪ ﺳﺮﻩ ﻣﺦ ورﺗﻪ ﻧﻴﻮﻟﯽ وو،
ﻟﻨډﮎ او د دﻩ وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﻧﻔﺮو د څﻮ ورځﻮ څﺨﻪ د اﻧﻮرﺧﺎن ﻻرﻩ څﺎرل ﻣګﺮ ﻗﺪرت ځﻴﻨﻲ وﺳﺎﺗﯽ ،ﺧﻮ دا ﭼﻲ
ﻣﺦ ﺗﻪ ﺑﻪ څﻪ ﮐﻴږي دې ﺗﻪ ﺣﻴﺮان وو ،دا ﻳﯥ زړﻩ ﺗﻪ ﻟﻮﯦﺪﻟﯥ وﻩ ﭼﻲ زﻗﻮم ﺧﺎن د اوﻟﯥ ورځﻲ څﺨﻪ ورﺳﺮﻩ
ﭘﻪ ﭼﻢ ﮐﻲ وو ،داﭼﻲ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر ﻏﻮټۍ ﻳﯥ ﺳﺘﺎ زوﯼ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﺗﻪ درﮐړﻩ ﻻﻳﯥ دﻏﻪ ﻏﻠﻄﻪ ارادﻩ وﻩ ﭼﻲ د
دﻏﻪ دوﺳﺘۍ ﻟﻪ ﻻري ﺑﻪ ﺳﺘﺎ د ﻣځﮑﻮ اوﺑﺎﻏﻮ ﻗﺒﻀﻪ ﮐﻮي ،داﭼﻲ ﻳﻮ څﻪ ﺟﺎﻳﺪاد ﻳﯥ اوس هﻢ را څﺨﻪ ﻗﺒﻀﻪ
ﮐړﯼ دﯼ ﻻﻳﯥ ﺻﺮﻓﻪ ﻧﺪﻩ ﭘﻪ ﻣﺎﺗﻪ ،دا ﺧﻮ ﻳﯥ ﻻ څﻪ ﮐﻮې ﭼﻲ هﻐﻪ وﺳﻠﻮال ﻏﻠﻪ ﻳﯥ ﻻﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ څﻮ ګﻮﻧۍ ﻏﻨﻢ
ﻳﺎ ﮐﺸﻤﻴﺶ را څﺨﻪ ﻏﻼﮐړي ،هﻐﻪ څﻮ ﺷﭙﻲ ﻣﺨﮑﻲ ﻳﯥ ﻟﻨګﻪ ﻏﻮا را څﺨﻪ ﺑﻮﺗﻠﻪ ﭘﺮ دې ټﻮﻟﻮ ﺳﺮﺑﻴﺮﻩ دﯼ
ﻣﻲ ﻻوﻣﺮګ ﺗﻪ هﻢ ﻧﺎﺳﺖ دي ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﺧﭙﻞ زوﯼ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن د راﺧﻼﺻﻴﺪو ﭘﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻲ ﺳﻮ ،د دې
ﺧﺒﺮې ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ ﻳﻮاځﻲ د ﺣﻞ ﻻرﻩ دا راوﻳﺴﺘﻠﻪ ﭼﻲ ځﻪ ﻏﻢ ﻳﯥ ﻣﻪ ﮐﻮﻩ ﻧﻦ ﺧﻮډﻳﺮﮐﺎروﻧﻪ ﭘﻪ ﭘﻴﺴﻮ هﻢ ﮐﻴږي،
ﭘﻴﺴﯥ ﺧﻮ ﻟﺮې!

هﻠﺘﻪ زﻗﻮم ﺧﺎن ﭘﺨﭙﻞ وروراوﺧﻮرﻳﻲ ﭘﺴﻲ ﺧﻮرا دراﻧﻪ ﺧﻴﺮاﺗﻮﻧﻪ وﮐړل ،څﻮ ﭘﺴﻮﻧﻪ او ﻏﻮاﻳﻲ ﻳﯥ ﭘﺴﻲ ﺣﻼل
ﮐړل ډﻳﺮ ﺧﻠﮏ ﻳﯥ ﻓﺎﺗﺤﯥ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ،ﭼﺎ وﭼﺎ ﺑﻪ ورﺗﻪ وﻳﻞ زﻗﻮم ﺧﺎن اﮐﺎ ﺧﺪاﯼ ﭘﺎﮎ دې ﺁل اوﻋﻴﺎل ورﺗﺒﺎﻩ
ﮐړي ،ﭼﺎ ﭼﻲ ﺳﺘﺎورور او ﺧﻮرﻳﯽ در ﻣړﻩ ﮐړل ،اوﺗﻪ ﻳﯥ د ﻏﻢ ﭘﺮﮐﻤﺒﻠﻪ ﮐښﻴﻨﻮﻟﯥ ،ﺧﺪاﯼ ﭘﺎﮎ دې دوﯼ هﻢ
دﻏﺴﻲ وژړوي زﻗﻮم ﺧﺎن ﭘﻮهﻴﺪﯼ ﭼﻲ دﻏﻪ ﺧﻠﮏ ﭘﺮﺧﭙﻠﻪ ﮐﻤﺒﻠﻪ و دﻩ ﺗﻪ ښﺮاوې ﮐﻮي ،وﻟﯥ ﭼﻲ دا هﺮڅﻪ و
دﻩ ﺗﻪ د ﺧﭙﻠﻪ ﻻﺳﻪ ورﭘﻴښ ول ،وﻟﯥ ﭼﻲ دﻩ ﺧﭙﻞ ورارﻩ ﻟﻨډﮎ دې ﮐﺎر ﺗﻪ ګﻤﺎرﻟﯽ ؤ ﭼﻲ اﻧﻮرﺧﺎن ﺑﻪ وژﻧﻲ،
ﻣګﺮ د ﻟﻨډﮎ او د دﻩ د څﻮ ﭼﺮﺳﻲ ﻣﻠګﺮو ﭘﻪ ﮐﻤﻴﻦ ﮐﻲ د ﻟﻨډﮎ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر او د هﻐﻪ ﺧﻮرﻳﯽ د ﻣﺮګ وﮐﻨﺪي
ﺗﻪ وروﻏﻮرځﻮل ﺳﻮل د دوﯼ داګﻤﺎن ؤ ﭼﻲ دﻏﻪ ﺳﭙﻦ ﻣﻮټﺮ د اﻧﻮرﺧﺎن دي ،ﻣګﺮ ﺗﺎزي ﺧﭙﻠﻪ هﻮﺳۍ
)اوﺳۍ( ښﮑﺎرﮐړﻩ ﺧﻮ د ﭘﻴښﯥ څﺨﻪ ﺗﻴښﺘﻪ ﻧﻪ ﮐﻴﺪﻩ .
دﻏﻪ رواﻧﻮ ﭘﻴښﻮ د دې ټﻮﻟﯥ ﺳﻴﻤﯥ د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻓﻀﺎء ګډوډﻩ ﮐړﯼ وﻩ ،څﻮ ﺷﭙﯥ ﻣﺨﮑﻲ د زﻗﻮم ﺧﺎن د
وﺳﻠﻮاﻟﻮ ﻏﻠﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﻨځ ﭘﻪ وﺳﻠﻮاﻟﻪ ﺟﮑړﻩ ﮐﻲ د زرﻏﻮن اﮐﺎځﻮان زوﯼ )ﺟﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻴﻦ( او د ﺟﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻴﻦ
دوﻩ ﻧﻮراﻧډﻳﻮاﻻن ﭘﺘﻮﻣﺴﮑﻴﻦ ،او ژړﻏﺎښﯽ ووژل ﺳﻮﻩ .
د ﺟﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﺟﻨﺎزﻩ ﻳﯥ ﭘﺪاﺳﻲ وﺧﺖ ﮐﻲ ﮐﻮرﺗﻪ وروړﻩ ﭼﻲ د وادﻩ ﻳﯥ هﺴﻲ ﭘﻨځﻪ ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻮرﻩ ﮐﻴﺪې د
دﻩ د وادﻩ د ډاﻟﻪ د درﺑﺎ او درزا ږغ ﻻ اوس هﻢ د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻏﻮږو ﮐﻲ وو د ﺟﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﭘﻪ وادﻩ ﮐﻲ داﺳﻲ
ﺑﻴﺪرﻳﻐﻪ ټﮑﺎن وﺳﻮل ﭼﻲ ﭘﻪ ﻟﻨډي ﮐﻠﻲ ﮐﻲ د هﻮاڅﺨﻪ د را اﻳﻠﻪ ﺳﻮؤ ګﻮﻟﻴﻮ)ﻣﺮﻣﻴﻮ(ﭘﻪ ﻟګﻴﺪو دوﻩ ﭘﺴﻮﻧﻪ ﻳﻮ د
ژرﻧﺪې ﻣﺰدور ټﭙﻴﺎن ﺳﻮﻩ او ﻳﻮﺑﻞ ځﻮان ﭼﻲ د ﻣﻮر ﻳﻮ زوﯼ ؤ او دوې ورځﻲ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ وادﻩ ؤ د هﻤﺪﻏﻪ
د هﻮاڅﺨﻪ د را اﻳﻠﻪ ﺳﻮؤ ګﻮﻟﻴﻮ)ﮐﺎرﺗﻮس( ﭘﻪ ﺳﺮﮐﻲ د ﻟګﻴﺪو ﭘﻪ وﺟﻪ ځﻮاﻧﻲ ﻣﺮګ ﺳﻮ او د وادﻩ رواﻧﻪ
ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻏﻢ ورﺑﺪﻟﻪ ﮐړﻩ ،ﺧﻮ د ﺟﺎﻧﮏ د ﮐﻮرﻧۍ اواﻧډﻳﻮاﻻﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ د ﺑﻞ ﭼﺎ هﻴڅ ﻏﻢ ﻧﻪ وو ﭼﻲ
زﻣﻮږ د هﻮاﺋﻲ ټﮑﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﻪ ﭼﺎﺗﻪ ﺗﮑﻠﻴﻒ ﻳﺎ ازار رﺳﻴږي ،هﻐﻪ د ﭼﺎ ﺧﺒﺮﻩ ) وﻳﻞ ﻧﺎﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﺮڅﻪ دﻩ وﻳﻞ
ﻧﺎﻧﻪ ﭘﺮ وادﻩ دﻩ(.
د ﺟﺎﻧﮏ د وادﻩ ﭘﻪ ﺷﭙﻮ ﮐﻲ د دﻩ ﮐﻮرﻧۍ او اﻧډﻳﻮاﻻﻧﻮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮاځﻲ د ځﺎن د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﻏﻢ ورﺳﺮﻩ ؤ ﻧﻪ د ﺑﻞ
د ازار ﻳﺎ د ﮐﻮر د ﺧﺮاﺑﻴﺪو ﭘﻪ اوﻟﻮ درو ﺷﭙﻮ ﮐﻲ ﺧﻮ داﺳﻲ ټﮑﺎن او ډول وږﻏﻮل ﺳﻮ ﭼﻲ د ﻧﮋدې ﮐﻠﻮ
اوﮐﻮرو ﺧﻠﮑﻮ د ﺷﭙﯥ هﻴڅ ﺧﻮب او ارام ﻧﺴﻮ ځﻴﻨﻲ ﮐﻮﻻﯼ هﺮ ﭼﺎﺑﻪ دا وﻳﻞ ﭼﻲ ﺧﺪاﯼ ﻣﻮ ﮐﻮر ﺧﺮاب ﮐړﻩ
دا څﻨګﻪ وادﻩ دي ﭼﻲ ﻧﻪ د ورځﻲ ارام درﺳﻪ ﮐﻮﻻﯼ ﺳﻮ اوﻧﻪ د ﺷﭙﻲ ﺧﺪاﯼ ﭘﺎﮎ دې ﭘﻪ ﻏﻢ در ﺑﺪل ﮐړي دا
څﻨګﻪ وادﻩ دﯼ ،
رﻳښﺘﻴﺎ هﻢ د ﺧﻠﮑﻮ ښﻴﺮاوي )ﺑﺪ دﻋﺎوي(ﺧﺪاﯼ ﭘﺎﮎ ﻗﺒﻮﻟﻲ ﮐړې د ﭘﻨځﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ دﻏﻪ راوړې ﻧﺎوې ﻳﯥ ﮐﻮﻧډﻩ
ﺳﻮﻩ ،او د ﺟﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻴﻦ ﺟﻨﺎزﻩ ﺳﻬﺎر ﻣﻬﺎل د زرﻏﻮن اﮐﺎ ﮐﻮرﺗﻪ راوړل ﺳﻮﻩ ،د ﺟﺎﻧﮏ ﻣﺴﮑﻴﻦ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ
اﺧﻴﺮي ﺷﭙﻮ ﮐﻲ د زرﻏﻮن اﮐﺎ ﻳﻮ څﻪ ﻇﺎهﺮي ﮐﺎر ﺳﺮﻩ ﺑﺮاﺑﺮ ؤ ،ﺟﺎﻧﮏ ﺑﻪ ﭘﻴﺴﯥ ورﺗﻪ راوړﻟﯥ دﻩ ﻳﯥ
ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﻧﻪ ﮐﻮل ﭼﻲ ﺣﺮاﻣﯥ دي ﮐﻪ ﺣﻼﻟﯥ ﻳﺎ ﻳﯥ د ﮐﻮﻣﻲ ﺧﻮا راوړې .
زرﻏﻮن اﮐﺎ ﭘﺪې ﺷﭙﻮ ﮐﻲ څﻪ ﻣځﮑﻪ هﻢ راﻧﻴﻮﻩ او اﺗﻪ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﻣﺨﮑﻲ د ﺟﺎﻧﮏ د ﮐﻮزدي ﻏﺎړﻩ هﻢ وﻳﺴﺘﻞ،
اوهﻐﻪ وو ﭼﻲ ﭘﻨځﻪ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﻣﺨﮑﻲ د ﺟﺎﻧﮏ وادﻩ ښﻪ ﭘﻪ درب او دروب راوړﯼ ،د ﺟﺎﻧﮏ د ﭘﻼر دا هﻢ
ﺧﻴﺎل ؤ ﭼﻲ ﮐﻪ ﺧﺪاﯼ)ج( ﮐﻮل دا د ﺣﺞ ﭘﻴﺴﯥ ﺑﻪ ﻻ دا ﺧﻴﻠﻪ ﮐړې دﻏﻪ ﻳﻮ ارﻣﺎن ﺑﻪ دې هﻢ ﭘﻮرﻩ ﺳﻲ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ
ﻧﻮ ﺟﺎﻧﮏ د دﻏﻪ ډﻟﯥ څﺨﻪ راوﺑﺎﺳﻲ .
ﻳﻮ ﺷﯽ ﻳﯥ ﻻ ﺑﻞ هﻢ ﭘﻪ زړﻩ ﮐﻲ ؤ ﭼﻲ دﻏﻪ د ﭘﻼر ﻗﺒﺮ دې ښﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤټﻮ ﮐﻲ ﻧﻴﻮﻟﯽ واﯼ او ښﻲ ﺳﭙﻴﻨﻲ
ډﺑﺮي دې ﭘﺮ راګﺮزوﻟﯥ واﯼ ،ﺳﺮ ﺗﻪ ﺑﻪ دې د دﻩ ﻧﻮم او ﺗﺎرﻳﺦ هﻢ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ډﺑﺮﻩ ورﻧﻮﻳﺸﺘﻪ ﮐړﯼ واﯼ ! دﯼ
ﺧﻮارﮐﯽ ﺧﻮ هﻢ ﭘﻪ ډﻳﺮﻩ ﻣﺴﮑﻴﻨۍ ﮐﻲ ﻣړ ﺳﻮ ،ﭘﺮﻣﻮږ ﺧﻮ ډﻳﺮ ﺣﻖ ﻟﺮي ،ﺧﻴﺮات ﺧﻮ ﻣﻲ ﻧﺪي ورﭘﺴﻲ ﭘﺮي
اﻳښﻲ ،ﺟﺎﻧﮏ ﭼﻲ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﻳﻮ ﭘﺴﻪ راوﻟﻲ هﻐﻪ ﺧﻮ ور ﭘﺴﻲ ﺣﻼﻟﻮم ،ﻣګﺮ د زرﻏﻮن اﮐﺎ دﻏﻪ ارﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ټﻮل
ﻟﻪ ﺧﺎورو ﺳﺮﻩ ﺧﺎورې ﺳﻮل .
ﺑﻠﻪ ﭘﻴښﻪ دا وﻩ ﭼﻲ څﻮﺷﭙﻲ ﻣﺨﮑﻲ ﻣﻨګﻞ ځﻮان د ﻏﻮا د ﻏﻼ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ د ګﻮډ ﺳﭙﻲ ﻟﺨﻮا ووژل ﺳﻮ او ﺑﻞ
اﻧډﻳﻮال رﻧګﻴﻦ د ډب ﮐﻠﻲ د ﺻﺎﺣﺐ زادﻩ زوﯼ ﻳﯥ د زرﻏﻮن اﮐﺎﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﻲ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ وﻧﻴﻮﻩ  ،او اﺧﻴﺮﻩ ﭘﻴښﻪ
دﻏﻪ وﻩ ﭼﻲ د زﻗﻮم ورارﻩ ﻟﻨډﮎ د ﺧﭙﻠﻮ ﭼﺮﺳﻲ ﻣﻠګﺮو ﺳﺮﻩ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﻲ اﻧﻮر ﺧﺎن ﻣړ ﮐړي ،ﺧﻮﺑﺨﺖ
ﻳﺎري ورﺳﺮﻩ وﻧﮑړﻩ او ﺧﭙﻞ ﭘﻼر او د هﻐﻪ ﺧﻮرﻳﯽ ﭘﻪ ﺣﻖ ورﺳﻮل .
دې ټﻮﻟﻮ ﭘﻴښﻮد ﻟﻮړ ﮐﻠﻲ او ورڅﻴﺮﻣﻪ ﺳﻴﻤﯥ د اﻣﻦ او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟۍ ﻓﻀﺎ ډﻳﺮﻩ ګډﻩ وډﻩ ﮐړي وﻩ ،دې ﺳﻴﻤﯥ
ډﻳﺮﻩ ښﻪ ښﮑﻼ درﻟﻮدل ،څﻠﻮر ﺳﺮﻩ ﮐﻠﻲ ،ﻟﻮړ ﮐﻠﯽ ،ﮐښﺘﻪ ﮐﻠﯽ ،ﻟﻨډﯼ ﮐﻠﯽ او د ډب ﮐﻠﯽ ﻳﯥ د هﺮ رﻧګﻪ وﻧﻮ
)درﺧﺘﻮ( او ګڼﻮ ﺑﺎﻏﻮ څﺨﻪ زرﻏﻮﻧﻪ ښﮑﺎرﯦﺪل ،د ﺗﻮري ﻏﻨډۍ هﺮﻩ ﻟﻤﻦ ﭘﻪ وﻧﻮ )درﺧﺘﻮ( ﭘﻮښﻠﯥ وﻩ .

د ﺗﻮري ﻏﻨډۍ ﺳﭙﻴﻨﻲ ﭼﻴﻨﯥ ﺳﻴﻤﻪ د ژړﮐﺎرﻳﺰ هﺮﻩ ﺧﻮا او د ﺳﺮﭼﭙﻪ ﮐﺎرﻳﺰ هﺮ ﻟﻮرﯼ د ﺳړﯼ څﺨﻪ زړﻩ
وړي ،ﻟﻪ هﺮﻩ ﺑﺎﻏﻪ )ﺑڼ( د رﻧګﺎرﻧګ ﻣﺮﻏﺎﻧﻮ ﺳﻨﺪرﻳﺰ اوازوﻧﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴﺪل اوﻳﻮرﻧګ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﮐﻴﻒ ﺑﻪ
ﻳﯥ درﻟﻮدﯼ .
د ﺗﺎج ګﻞ ﻻﻻ ﭘﺮ دوﮐﺎن ﺑﻪ ﻳﻮ وﺧﺖ دﮐﻠﻲ ځﻮاﻧﺎن راټﻮﻟﯧﺪل اوﺑﻞ وﺧﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ څﻮ ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮي ﻧﺎﺳﺖ ؤ او
ﺧﭙﻠﻲ ﻏﻮرې )ﻣﺠﻠﺲ( ﺑﻪ ﻳﯥ ﮐﻮﻟﯥ ،د ﺗﻴﻤﻮر اﮐﺎ ﭘﺮ ﮐﻮټﻪ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ څﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻣﺠﻠﺲ ﮐﺎوﻩ د ﻣﮑﺘﺐ
)ښﻮﻧځﻲ ( اﻧﺠﻴﻨﻮ او هﻠﮑﺎﻧﻮ ﺑﻪ د ﻏﻮټۍ اوﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن د ﻣﻴﻨﻲ ﮐﻴﺴﯥ ﮐﻮﻟﻲ ،ځﻴﻨﻮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ د ګﻮډ ﺳﭙﻲ ﮐﺎرﻧﺎﻣﻲ
ﻳﺎدوﻟﯥ ،ﺧﻮ اوس ﭘﺪې ﺳﻴﻤﻪ ﮐﻲ هﻐﻪ ﮐﻴﻒ اوﺧﻮﻧﺪ ﭘﺎﺗﻪ ﻧﻪ ؤ ،ډﻳﺮو ﺑﻪ دا ﺑﺪﺑﺨﺘۍ د زﻗﻮم ﺧﺎن د ﻻﺳﻪ ﺑﻠﻠﻲ،
دﯼ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﺪې ﻣﻼﻣﺘﺎوﻩ ﭼﻲ دﯼ دﻏﻪ وﺳﻠﻮال ﻏﻠﻪ او ﺑﺪ ﺧﻠﮏ ﺳﺎﺗﻲ ،او ﭘﻪ ﻧﺎﺣﻘﻪ د ﺧﻠﮑﻮ ﻣځﮑﻲ ﻳﺎ ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ
ﻻﻧﺪې )ﻗﺒﻀﻪ( ﮐﻮي ،ﭼﺎ ؤ ﭼﺎ ﺑﻪ وﻳﻞ دا ﺧﻮ د اﺻﻠﻪ ﺧﺎن ﻧﺪﯼ ﭘﻼر ﻳﯥ د دې ﮐﻠﻲ ګﻮروان ؤ د ژرﻧﺪې ﺗﺮ
څﻨګ ﭘﻪ هﻐﻪ زاړﻩ ﺳﺮاﯼ ﮐﻲ اوﺳﻴﺪﻩ  ،د ﻣﺎښﺎم ﭘﻪ ډوډۍ ﭘﻮري ﺣﻴﺮان ؤ ﭼﻲ ﻣړ ﺳﻮ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ د ﮐﻔﻦ ﭘﻴﺴﻲ
ور ټﻮﻟﯥ ﮐړې ،ﺧﻮ ﻧﻦ د زﻗﻮم داهﺮ څﻪ هﻴﺮﺳﻮ او ځﺎن ﻳﯥ ﭘﻪ زور او ﻇﻠﻢ ﺧﺎن ﺟﻮړ ﮐړﻳﺪﯼ ،هﺴﻲ د ښﻮ
او ﺳﻤﻮ ﺧﺎﻧﺎﻧﻮ ﻧﻮم ورﺑﺪوي ،ﺧﺎن ﺧﻮ اﺻﻠﻲ ﻣﻠﮏ ﺷﺎﺟﻬﺎن ؤ ﭼﻲ ﻧﻪ ﻳﯥ ﻏﻠﻪ ﺳﺎﺗﻞ او ﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ زور د ﺑﻞ
ﻣځﮑﯥ ﻻﻧﺪې )ﻗﺒﻀﻪ( ﮐﻮﻟﻲ ،هﺮﻩ ﻓﻴﺼﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺣﻘﻪ ﮐﻮل .
زﻗﻮم ﺧﺎن ﺗﻪ ﭘﻪ اوﻟﻪ ﺷﭙﻪ هﻢ ﭘﻮﻟﻴﺲ اﻓﺴﺮ اﻣﻴﺪﺧﺎن ووﻳﻞ ﭼﻲ زﻣﻮږ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت داﺳﻲ دي ﭼﻲ ﭘﺪې ﭘﻴښﻪ ﮐﻲ
ﺳﺘﺎ د ﻧﻔﺮو ﻻس ﺳﺘﻪ ،ﻧﻮ ځﮑﻪ دا ﻗﻴﻀﻴﻪ ﻧﻮرﻩ زﻗﻮم ﺧﺎن وﻧﻪ ﭘﻠټﻞ ،ځﮑﻪ د اﻧﻮرﺧﺎن اﻣﻴﺪ ؤ ﭼﻲ د ﻳﻮ څﻪ اﺛﺮ
او رﺳﻮخ او ﭘﻴﺴﻮﭘﻪ ﮐﺎروﻟﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﺧﭙﻞ زوﯼ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﻟﻪ ﺑﻨﺪﻩ راﺧﻼص ﮐړي ،او ﭘﻪ ټﻮل ﮐﻠﻲ ﮐﻲ د
ﻣﺤﺒﺖ د راﺗﻠﻮ ازاﻧګﯥ ګﺮزﻳﺪې د ﻣﮑﺘﺐ )ښﻮﻧځﻲ( اﻧﺠﻮﻧﻮاوهﻠﮑﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ زﻳﺮي ورﮐﻮل ،ﺟﻤﻴﻠﯥ ﭼﻲ
هﻤﺪې ﺧﺒﺮي ﺗﻪ ډﻳﺮ اﻧﺘﻈﺎرﮐﺎوﻩ ﻏﻮښﺘﻞ ﻳﯥ ﭼﻲ دا زﻳﺮﯼ ﺑﻪ ﺗﺮ هﺮ ﭼﺎ د ﻣﺨﻪ ﭘﺮﻏﻮټۍ دا ﮐﻮي .
د ﺟﻤﻴﻠﯥ ورور ﻧﻌﻤﺖ ﺑﻪ هﺮ ﮐﻠﻪ د اﻧﻮر ﺧﺎن اﮐﺎ څﺨﻪ د ﻟﻴﺪو ﭘﺮ وﺧﺖ دا ﭘﻮښﺘﻨﻪ ﮐﻮل ﭼﻲ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ورځ
ﻣﺤﺒﺖ را اﻳﻠﻪ ﮐﻴږي ﻣﺎ ﺑﻪ ﺧﺒﺮوې ﭼﻲ زﻩ او ﻳﻮﺳﻒ ﺑﻪ هﻢ هﻠﺘﻪ درﺳﺮﻩ وﻻړ ﺳﻮ ،ﭘﺪﻏﻪ ورځ دﻏﻮټۍ
ﻣﻠګﺮې ﺟﻤﻴﻠﻪ د ﺳﻬﺎر څﺨﻪ ﻻ ﺧﺒﺮﻩ وﻩ ﭼﻲ د دې ورور ﻧﻌﻤﺖ او د ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻞ اﻧډﻳﻮال د اﻧﻮرﺧﺎن اﮐﺎ ﺳﺮﻩ
وﻻړل ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ﻣﺎﭘښﻴﻦ ﻣﻬﺎل دوﯼ را ورﺳﯧﺪل ﻧﻮ ﻧﻌﻤﺖ دﺳﺘﻲ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﻮرﺟﻤﻴﻠﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﮐړﻩ ﺗﺮ څﻮ دا زﻳﺮﯼ
ﺗﺮ ﻏﻮټۍ ﭘﻮري ورﺳﻮي ،ﻏﻮټۍ هﻢ دا څﻮورځﻲ اوﺷﭙﻲ ډﻳﺮي ﻏﻤﺠﻨﻲ ﺗﯧﺮي ﮐړي وې د ﺧﻮﺷﺤﺎﻟۍ ﮐﻮﻣﻪ
ﺧﺒﺮﻩ ﻳﯥ ﻧﻪ وﻩ اورﯦﺪﻟﯽ .
ښﻮﻧځﻲ )ﺳﮑﻮل ( ﺗﻪ ﺑﻪ ﭘﺪې ﻧﻴﺖ ﺗﻠﻞ ﭼﻲ ګﻮﻧﺪي ﻧﻦ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ راﺳﻲ ،دا ﺧﻴﺎل ﺑﻪ هﺮﻩ ورځ ورﺳﺮﻩ ؤ،
ښﻮﻧځﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ ور ﺗﻠﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ څﻪ ﻧﺎڅﻪ ﻓﮑﺮ ﺑﺪﻟﯧﺪﯼ ﭘﺮ ﻻري ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻠﯥ هﺮ وﺧﺖ ﻣﻠګﺮي ور ﺳﺮﻩ ﮐﻮل هﻐﻲ
ﺑﻪ ډﻳﺮې ﺗﺴﻠﻲ ورﮐﻮﻟﻲ ،ﭘﻪ ﺳﺒﻖ ﺧﻮﻧﻪ )ﮐﻼس روم ( ﮐﻲ ﺑﻪ د ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﭼﻮﮐۍ )ﮐﻮرﺳﻲ ( ﺗﻪ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ
ﮐﺘﻞ  ،ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﻮ ﭼﺎ ﻳﻮﻩ ګﻴډۍ )دﺳﺘﻪ( ګﻼن هﻢ ورﺑﺎﻧﺪي اﻳښﻲ وو ،ځﻴﻨﻮ هﻤﺰوﻟﻮ ﺑﻪ ﭼﻲ ﮐﻠﻪ ﻏﻮټۍ ﺗﻪ
وﮐﺘﻞ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﺤﺒﺖ ور ﭘﻪ ﻳﺎدﺳﻮ ،او دﻏﻪ د دوﯼ دواړو دښﻮ ځﻮاﻧﻴﻮ او د ﻣﻴﻨﻲ او ارﻣﺎﻧﻪ ډﮎ ﻏﻤﺠﻦ داﺳﺘﺎن
ټﻮﻟﻪ ﮐﻴﺴﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ زړﻩ ﮐﻲ ﺗﻴﺮﻩ ﺳﻮﻩ اوڅﻮدﻏﻢ اوښﮑﻲ ﺑﻪ ﻳﯥ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ورﺳﺮﻩ وڅڅﻮﻟﯥ .
ﮐﻠﻪ ﺑﻪ د ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن هﻐﻪ د ځﻮاب ﺻﺤﻨﻪ )ﭘﻴښﻪ( ورﭘﻪ ﻳﺎدﺳﻮﻟﻪ ،ﮐﻠﻪ ﭼﻲ د دوﯼ د ﻣﻴﻨﻲ د اﻇﻬﺎر ﻟﻮﻣړي
وﺧﺘﻮﻧﻪ وو هﻐﻪ ﭘﻴښﻪ داﺳﻲ وﻩ  :ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ هﻐﻪ وﺧﺖ ﻏﻮټۍ د ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن د ﻧﺎﺳﺘﻲ د ځﺎﯼ ﺳﺮﻩ ﻳﻮﻩ ګﻴډۍ
)دﺳﺘﻪ( ګﻼن ورﺗﻪ اﻳښﻲ ول او ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﻲ ﺑﻪ ﻳﯥ هﻐﻪ ﻟﻴﮏ ﭘﺮوت وو ﭼﻲ دې ﺑﻪ ورﺗﻪ ﻟﻴﮑﻠﯽ وو ﭘﻪ ﻟﻴﮏ
ﮐﻲ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﻧﺎزوﻧﻪ او ﮐﻠﻪ ګﻴﻠﻲ ﻟﻴﮑﻞ ﺳﻮې وې ،ﭼﻲ هﻮ ﭘﺮون ﻣﺎدرﺗﻪ ﮐﺘﻞ اوډﻳﺮاﻧﺘﻈﺎرﻣﻲ وﮐړﯼ ﺧﻮ هﻐﻪ
ﺗﻪ ﻧﻪ راﻏﻠﯥ ،ﭘﺮﻣﺎ هﻐﻪ ﺳﺎﻋﺘﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ ﮐﻠﻮﻧﻪ داﺳﻲ ﺗﻴﺮ ﺳﻮل ،ﺧﻮﺗﻪ ﺑﺲ هﻢ دﻏﺴﻲ ﺑﻴﻐﻤﻪ ﻳﯥ څﻮﻗﺪﻣﻪ دې ﻻ
ﻧﺴﻮاﯼ را ﺧﻮاروﻻﯼ ،او ﻧﻮر ﮐﺎروﻧﻪ دې ﺿﺮوري ګڼﻞ ﭼﻲ ﻧﻪ راﻏﻠﯥ .
ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﭼﻲ ﺑﻪ داﺳﻲ ګﻴﻠﻤﻦ ﻟﻴﮏ وﻟﻮﺳﺖ ﺳﺮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﺮﻟﻪ وګﺮزﯦﺪﯼ ﻧﻪ ﭘﻮهﯧﺪﯼ ﭼﻲ څﻨګﻪ ځﻮاب ورﺗﻪ
وﻟﻴﮑﻲ ،ﮐﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا ﭘﺮون ﻟﻴﺪل او ﻣﺠﻠﺲ ځﻴﻨﻲ ﻗﻀﺎﺳﻮي وو د ﺑﻠﻲ ﺧﻮا دا دي ﻏﻮټۍ هﻢ ځﻴﻨﻲ ګﻴﻠﻤﻨﻪ
دﻩ .
دﯼ ﻻ ﭘﺪﻏﻪ ﭼﻮرﺗﻮ ﮐﻲ وو ﭼﻲ د اﺳﺘﺎذ ﺧﺒﺮو اوﺳﺒﻖ ﺗﻪ ﻳﯥ هﻴڅ ﭘﺎم ﻧﻪ وو ،اﺳﺘﺎذ هﻢ ﭘﻮﻩ ﺳﻮ ﭼﻲ ﻣﺤﺒﺖ
ﺧﺎن ﻧﺪي ﻣﺘﻮﺟﻪ ،ﻧﻮ دﺳﺘﻲ ﻳﯥ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ځﻴﻨﻲ وﮐړﻩ ،وﻟﯥ زﻣﺎ د ﺳﻮال ځﻮاب ﻧﻪ راﮐﻮي ﺗﺎﺗﻪ واﻳﻢ ﻣﺤﺒﺘﻪ!
ﭼﻲ ﻣځﮑﻪ څﻮ ﺑﺮاﻋﻈﻤﻪ )وﭼﻲ( دﻩ اوﻣﻮږ ﭘﻪ ﮐﻮم ﺑﺮاﻋﻈﻢ ﮐﻲ اوﺳﻴږو؟
ﻣﺤﺒﺖ ﺧﻮﻻ د وﺧﺘﻪ ﭘﻪ ﭼﻮرﺗﻮ ﮐﻲ ﻏﺮق )ﻻهﻮ( وو او ﭘﻪ ﻟﻮړو ﺧﻴﺎﻟﻮ ﮐﻲ ﻳﯥ دﻏﻮټۍ ګﻴﻠﻮﺗﻪ د ﻧﺎز ځﻮاﺑﻮﻧﻪ
ورﮐﻮل اوﭘﻪ ﺧﻴﺎﻟﻲ دﻧﻴﺎ ﮐﻲ ورﮎ وو ،د اﺳﺘﺎذد ﭘﻮښﺘﻨﻲ ﭘﻪ ځﻮاب ﮐﻲ ﻳﯥ ﺑﻲ اﺧﺘﻴﺎرﻩ داﺳﻲ ووﻳﻞ  :هﻮ ﺗﻪ
ﻣﻪ ﺧﻔﻪ ﮐﻴږﻩ هﻐﻪ زﻩ ﭘﺮون ﺑﻞ ﻣﻠګﺮي ﻳﻮ ځﺎﯼ ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻢ ....،هﻮ ﺗﻪ ﺧﻔﻪ ﻧﺴﻲ ﻧﻮر ﻣﻲ هﻴڅ ﮐﺎرﻧﻪ درﻟﻮدي،

اوزﻣﺎ ﻳﻮاځﻴﻨﯽ ﮐﺎرﺧﻮﺗﺎﺗﻪ درﻣﻌﻠﻮم دﯼ ﭼﻪ هﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﺮﻩ ﻟﻴﺪل دي ،ﭘﺪې ځﻮاب ﺳﺮﻩ ﻧﻪ ﻳﻮاځﻲ اﺳﺘﺎذ
)ښﻮوﻧﮑﯽ( ﺑﻠﮑﻪ ټﻮل ﺷﺎګﺮدان ﺣﻴﺮان ﺳﻮل ﭼﻲ دا ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن څﻪ واﻳﻲ؟
اﺳﺘﺎذ ﭘﻪ ډﻳﺮ ﺧښﻢ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ور ﻏﺒﺮګﻪ ﮐړﻩ ،هﻠﮑﻪ ﻣﺤﺒﺘﻪ دا ﺗﻪ څﻪ واﻳﯥ ،زﻩ د ﺑﺮي اﻋﻈﻤﻮ ﭘﻮښﺘﻨﻪ
درځﻴﻨﻲ ﮐﻮم اوﺗﻪ واﻳﻲ زﻩ ﭘﺮون ﺑﻞ ﻣﻠګﺮي ﺑﻞ ځﺎﯼ ﺗﻪ ﺑﻴﻮﻟﯽ وم ،دﻟﺘﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﭘﻪ ځﺎن ﭘﻮﻩ ﺳﻮ ﭼﻲ دا
څﻪ را وﺳﻮاو ﻣﺎڅﻪ ووﻳﻞ ﺧﻮﻻ ﭘﻮرﻩ ﭘﺨﭙﻞ ﺣﺎل ﮐﻲ ﻧﻪ وو راﻏﻠﯽ ﭘﻪ ﻣﻌﺬرت ﻳﯥ ووﻳﻞ  :ﺻﺎﺣﺐ زﻩ ﭘﻮﻩ ﻧﻪ
ﺳﻮم ،زﻣﺎ دا ﺧﻴﺎل وو ﭼﻲ زﻩ ﺑﻞ ځﺎﯼ ﻳﻢ او ﺗﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ څﺨﻪ ګﻴﻠﻤﻦ ﻳﯥ ﺑﺨښﻨﻪ ﻏﻮاړم ،دﻧﻴﺎ اوﻩ ﺑﺮي اﻋﻈﻤﻪ دﻩ
او اوﻩ ﺳﺮﻩ د ﻏﻤﻮ ډﮎ دي دوﻩ ﮐﺴﺎن ﻧﺴﻲ ﺳﺮﻩ ﭘﻴﺪاﮐﻮﻻﯼ .
اﺳﺘﺎذووﻳﻞ  :هﻮ اوس ﻻ هﻢ ﺳﻢ ﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻮﻩ ﺳﻮﯼ ﻣﺎﮐﻠﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ
در څﺨﻪ وﮐړﻩ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺑﺮي اﻋﻈﻤﻮ ﮐﻲ ﻏﻤﻮﻧﻪ ﺳﺘﻪ او ﮐﻪ ﻧﻪ ،ﻣﺎﺧﻮ داﺳﯥ وﭘﻮښﺘﻞ ﭼﻲ ﻣځﮑﻪ څﻮﺑﺮي
اﻋﻈﻤﻪ دﻩ او ﻣﻮږ ﭘﻪ ﮐﻮم ﺑﺮي اﻋﻈﻢ ﮐﻲ اوﺳﻮ ؟ ﺧﻴﺮزﻩ ﭘﻮﻩ ﺳﻮم ﭼﻲ ﺳﺘﺎﺑﺪن دﻟﻲ دﯼ اوروح دي ګﻮرﻩ
ﭼﻲ دﭼﺎﺳﺮﻩ ګﺮزي ،د ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن دا ځﻮاب او ﺻﺤﻨﻪ اوس هﻢ د ډﻳﺮو ﻳﺎد وﻩ .
د دﻩ ﭘﺮ دﻏﻪ ځﻮاﺑﻮ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ هﻤﺰوﻟﻮ ﺧﻨﺪل او ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎډﻳﺮ ورﺗﻪ ﺣﻴﺮان وو ﭼﻲ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﭘﺪﻏﻪ
ورځ څﻮﻣﺮﻩ د ﻣﻴﻨﻲ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐﻲ ورﮎ ﺳﻮﯼ وو.
وﻟﯥ ﭼﻲ ﺗﺮ دﻏﻪ وﺧﺘﻪ د دوﯼ )د ﻣﺤﺒﺖ اوﻏﻮټۍ( ﻣﻴﻨﻪ ﻧﻪ وﻩ داﺳﻲ رﺳﻮاﺳﻮي اوﻧﻪ ډﻳﺮ هﻤﺰوﻟﻲ ﭘﺮﺧﺒﺮ وو
ﭼﻲ ﻏﻮټۍ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﭘﻪ ﮐﻮﭼﻨﻴﻮاﻟﻲ ﮐﻲ ﻻﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﺗﻪ ورﮐړﯦﺪﻩ .
ﮐﻠﻪ ﭼﻲ څﻮﮐﺎﻟﻪ وړاﻧﺪي دا ﭘﻴښﻪ وﺳﻮﻩ ،ﻧﻮ ﭘﻪ هﻤﺪﻏﻪ ورځ د ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﻧﮋدې ﻣﻠګﺮي ﻳﻮﺳﻒ ﺧﺎن هﻢ
ﺧﺒﺮ ﺳﻮ ﭼﻲ دا دﻩ ﺗﻪ څﻪ ورﭘﻴښ ﺳﻮي دي ،هﻐﻪ ډﻳﺮ ﻧﺼﻴﺤﺘﻮﻧﻪ ورﺗﻪ وﮐړل ﭼﻲ اوس دي ﻻ ځﺎن ﭘﻪ واﮎ
ﮐﻲ دﯼ داﺳﻲ ﻣﻪ ﮐﻮﻩ ﻳﻮﺳﻒ ﺧﺎن د ﺧﭙﻞ ورور ﮐﻴﺴﻪ هﻢ ورﺗﻪ وﮐړﻩ ،ﺧﻮ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﺗﻪ دا ﻧﺼﻴﺤﺘﻮﻧﻪ د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺧﺒﺮي او د اوﺑﻮ د ﺳﺮ ﻟﻴﮑﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﯧﺪې دﯼ د ﻣﻴﻨﻲ ﭘﻪ ﻟﻴﻮﻧﻲ ﺁس ﺳﭙﻮر وو د هﻴڅ ﺧﻄﺮاﺣﺴﺎس ﻳﯥ
ﻧﻪ ﮐﺎوﻩ ،ﻧﻮهﻤﺪﻏﻪ وو ﭼﻲ د ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن د ﻣﻴﻨﻲ داﺳﺘﺎن ﭘﻪ ښﮑﺎرﻩ وﻟﯧﺪل ﺳﻮاو د دﻏﻪ ﻟﻴﻮﻧﻲ داﺳﺘﺎن دروازﻩ
ﺧﻼﺻﻪ ﺳﻮﻩ .
ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﮐﺘﺎﺑﻮ ﭘﺮ ځﺎﯼ د ﮐﻨﺠﺎړې ﭘﺎرﺳﻞ را اﺧﻴﺴﺘﯽ وو ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﭼﻮرﺗﻮ او ﻓﮑﺮو ﮐﻲ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ
ﮐﻮرﺗﯧﺮ ﺳﻮﯼ وو ،ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ د ﻏﻮټۍ ﺳﺮﻩ ﭘﺮ ﻣﺎزې) هﺴﻲ ﺧﺒﺮﻩ ( ﺧﻔﻪ ﺳﻮ ،او د ﮐﻠﻲ د ﺗﺎج ګﻞ ﻻﻻ ﭘﺮ
دوﮐﺎن ﺑﻪ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﻟﻴﻮﻧﺘﻮب ﮐﻲ راوګﺮزاوﻩ ،ﻳﻮار ﺧﻮ ﻻ دﮐﻠﻲ څﺨﻪ هﻢ ورﮎ ﺳﻮ ﭼﻲ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻞ
ورﭘﺴﻲ واﺧﻴﺴﺖ او ﺑﻪ دﻏﻪ دوران ﮐﻲ د دﻩ د ﻣﺎﻣﺎ زوﯼ ﻟﻮﻧګ ﻣﺎر وﺧﻮاړﯼ ،او ځﻮاﻧﻲ ﻣﺮګ ﺳﻮاو د
ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﭘﻞ ﭘﺮهﻐﻪ ځﺎﯼ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ ،څﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﺑﻴﺪرﮐﻪ وو ﺑﻴﺎ د ﮐﻠﻲ ﭘﻪ هﺪﻳﺮﻩ ﮐﻲ د ﻣﻠﻨګ ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻪ ﮐﻲ
وﻟﻴﺪل ﺳﻮ .
او اﺧﻴﺮي ﭘﻴښﻪ داوﻩ ﭼﻲ ﺧﭙﻞ ﺧﺴﺮ زﻗﻮم ﺧﺎن د ﺧﭙﻞ ورور اوﺧﻮرﻳﻲ د وژﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﻮر وﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﺗﻪ ور ﭘﻪ
ګﻮﺗﻪ ﮐړ ،څﻮ ورځﻲ ﮐﻴږي ﭼﻲ د دﻩ ﭘﻼر اﻧﻮر ﺧﺎن ﻳﯥ د را اﻳﻠﻪ ﮐﻴﺪو ﮐﻮښښ ﮐﺎوﻩ او د ﺟﻤﻴﻠﯥ ورور
ﻧﻌﻤﺖ ورﺗﻪ وﻳﻠﻲ وو ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن را اﻳﻠﻪ ﮐﻴﺪي ﻧﻮ زﻩ ﺑﻪ هﻢ ددﻩ ﻣﺦ ﺗﻪ درﺳﺮﻩ ځﻢ ،ﻧﻮ ځﮑﻪ ﺟﻤﻴﻠﻪ ﻧﻦ
ﺧﺒﺮﻩ وﻩ ﭼﻲ ﻧﻦ ﺑﻪ را اﻳﻠﻪ ﮐﻴږي وﻟﯥ ﭼﻲ ﻧﻌﻤﺖ د اﻧﻮر ﺧﺎن اﮐﺎ ﺳﺮﻩ ﻧﻦ وﻻړﯼ او دا ﻳﯥ اﻳﺮادﻩ وﻩ ﭼﻲ دا
زﻳﺮﯼ ﺑﻪ ﭘﺮﻏﻮټۍ داﮐﻮې .
دﻏﻪ ﺷﭙﻲ او ورځﻲ ﭘﺮﻏﻮټۍ ډﻳﺮي ﺳﺨﺘﻲ ﺗﯧﺮي ﺳﻮې ،د ﻣﮑﺘﺐ )ﺳﮑﻮل ( ﭘﺮ ﻻر ﺑﻪ ﺟﻤﻴﻠﯥ ډﻳﺮﻩ ﺗﺴﻠﻲ
ورﮐﻮل او د اﻣﻴﺪ ﭘﺮ ﻻرو ﺑﻪ ﻳﯥ ﺑﻴﻮل ،ﭼﻲ ﺧﺪاﯼ ﭘﺎﮎ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺧﻴﺮ ﮐﻲ ،ﺧﺪاﯼ)ج( ﺗﻪ هﺮ څﻪ اﺳﺎﻧﻪ دي ،د
ﮐﻠﻲ ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮي ﺑﻪ ﭘﺪې ﺧﺒﺮﻩ ﮐﻲ وګﺮزي اوﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﺑﻪ ﭘﺪې راﺿﻲ ﮐړي ﭼﻲ ﻧﻮر د ﺧﭙﻞ زوم )ﻣﺤﺒﺖ (
ﻟﻮر)ﻏﻮټۍ(او ﺧﭙﻠﻲ ﮐﻮرﻧۍ ﺳﺮﻩ دا ﻇﻠﻢ ﻣﻪ ﮐﻮﻩ ،دا ﺧﺒﺮي ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﭘﺮﻏﻮټۍ ښﻲ ﻟګﻴﺪې ﻣګﺮ د اهﺮ څﻪ
ځﮑﻪ ورﺗﻪ ﻳﻮ ﺧﻮب ښﮑﺎرﯦﺪﯼ وﻟﯥ ﭼﻲ دې ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻃﺒﻴﻌﺖ ښﻪ ﻣﻌﻠﻮم وو او ﻧﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﺑﺨﺖ داﺳﻲ
ﺑﺨﺘﻮر ﺑﺎﻟﻪ ﭼﻲ دا هﺮ څﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﻴږي ،ﭼﻲ ﮐﻮر ﺑﻪ وﻩ ﻧﻮ زﻳﺎت وﺧﺖ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﺎﺻﻪ ﮐﻮټﻪ ﮐﻲ ﺗﻴﺮاوﻩ
ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻓﮑﺮ د ﮐﻮﭼﻨﻴﻮاﻟﻲ و ﺧﻮاﺗﻪ وﻻړﯼ د ﮐﻠﻲ د ﻧﺮۍ وﻟﯥ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ ﻳﯥ ﭼﻲ ﺑﺎزي ﮐﻮﻟﻲ او هﻐﻪ وﺧﺖ
ﺑﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ ﭘﺮﺑﻞ اوﺑﻪ ﭘﺎﺷﻠﻲ ﻳﺎ ﺑﻪ هﻠﺘﻪ ﭘﻪ ټﺎﻟﻮ ﮐﻲ زﻧګﯧﺪل .
ﺑﻴﺎﺑﻪ ﻳﯥ د ﻓﮑﺮ ﻧﻴﻠﯽ دﻏﻪ د ﻏټﻮاﻟﻲ ﻣﻼﻗﺎﺗﻮ ﺗﻪ راﻏﻠﯽ دﻏﻪ وﺧﺖ ﮐﻪ دوﯼ ﭘﻪ ﻳﻮ څﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﻮﻩ ﺳﻮي ؤ ﺧﻮ
ﺑﻴﺎ هﻐﻪ د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻲ ﻗﻴﺪﻩ ﻧﻪ ﺳﻮل ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎﯼ ﮐﻴﺪاﯼ ،ﻳﻮاځﻲ ﺑﻪ ﮐﻠﻪ دﻣﮑﺘﺐ )ﺳﮑﻮل ( ﭘﺮﻻر ﻳﻮﺑﻞ ﺗﻪ
اﻧﺘﻈﺎر وو ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ د ﻟﻴﮏ ﻟﻪ ﻻري د ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﻪ ﺣﺎل ﺧﺒﺮﻳﺪل ﭼﻲ دزﻗﻮم ﺧﺎن د ﺑﺰګﺮ ﮐﻮﭼﻨﻲ زوﯼ ﺑﻪ ﻳﯥ
روﻳﺒﺎري ﮐﻮﻟﻪ او دﻳﻮﻩ ﺑﻞ ﻟﻴﮏ ﺑﻪ ﻳﯥ ورﺳﺎوﻩ .

ﻧﻦ ﻣﺎﭘښﻴﻦ ﺑﻴﺎ دا ﭘﻪ دﻏﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻲ وﻩ ،هﻐﻪ ځﺎﯼ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ډﻳﺮ ﮐﺘﻞ ﭘﺮ ﮐﻮم ځﺎﯼ ﭼﻲ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن څﻮ ﺷﭙﻲ
ﻣﺨﮑﻲ ﻳﻮﻩ ﺷﭙﻪ ﻧﺎﺳﺖ وو هﻐﻪ ﺷﭙﻪ ځﮑﻪ دې ﺗﻪ ﺗﺮ ډﻳﺮوﺷﭙﻮښﻪ وﻩ وﻟﯥ ﭼﻲ د ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن د ورﮐﯧﺪو ﺳﻪ
ﺑﻌﺪ ﻟﻮﻣړﯼ وﺻﺎل د دوﯼ د واړو ﭘﺪﻏﻪ ﺷﭙﻪ ﺳﺮﻩ وﺳﻮ اوﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ هﻐﻪ ګړۍ او ﺻﺤﻨﻪ ﺳﺘﺮګﻮ ﺗﻪ راﺗﻠﻞ
ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ﻣﺤﺒﺖ د ﺷﭙﻲ ﭘﻪ اﺧﻴﺮ ﮐﻲ رﺧﺼﺖ اﺧﻠﻲ او وﻻړﺳﻲ دا ﻻ د ﻓﮑﺮو ﭘﺪﻏﻪ ټﺎل ﮐﻲ ځﻨګﯧﺪﻩ ﭼﻲ د دې
دﺧﻮﻧﻲ دروازﻩ را ﺧﻼﺻﻪ ﺳﻮﻩ ،ﻏﻮټۍ ﺑﻲ اﺧﺘﻴﺎرﻩ داﺳﻲ ورﺗﻪ وواﻳﯽ  :وﯼ! ښﻪ ﺳﻮ ﭼﻲ ﺑﻴﺮﺗﻪ راﻏﻠﯥ
ﻣﺎﭼﻲ وﻳﻞ وﻻړې !
ﺟﻤﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﮐټ ﮐټ ﭘﺮ وﺧﻨﺪل او داﺳﻲ ورﺗﻪ ووﻳﻞ  :وﻟﯥ د ﺧﻮﺑﻪ ﺧﻮ ﻧﻪ ﻳﯥ زﻩ ﺧﻮ اوس راﻏﻠﻢ ،
ﻏﻮټۍ ﭘﻮﻩ ﺳﻮﻩ ﭼﻲ هﺴﻲ ﻣﻲ ﻧﺎﭘﺎﻣﻪ دا ووﻳﻞ ،ﻧﻪ ﭘﻮهﯧﺪﻩ ﭼﻲ ﺧﺒﺮﻩ څﻨګﻪ واړوي  ،دا ﭼﻮرت هﻢ ور ﺳﺮﻩ
وو ﭼﻲ ﺟﻤﻴﻠﻪ ﻧﻦ څﻨګﻪ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ د ﻣﺨﻪ راﻏﻠﻪ ﺧﻮ داﭼﻲ ﻧﻦ ﺗﺮ ﻧﻮرﮐﻠﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ښﮑﺎرﯦﺪﻩ او د
ﻣﺴﺨﺮو ﻟړۍ ﻳﯥ ﻧﻪ ﺷﮑﯧﺪل او د ﻣﺦ څﻴﺮﻩ ﻳﯥ ﺗﺮ هﺮي ورځﻲ روښﺎﻧﻪ وﻩ ﻧﻮ دې ﺑﻪ هﻢ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ورﺳﺮﻩ
وﮐړﻩ ﺧﻮ دا ﭼﻲ دا ﺑﻪ ﻧﻦ وﻟﯥ او ﭘﻪ څﻪ ﺷﻲ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وي ﭘﺪي ﻧﻪ ﭘﻮهﯧﺪﻩ .
دا ﭼﻲ د ﺟﻤﻴﻠﯥ د ﻣﺴﺨﺮو ﻟړي ﻧﻪ ﺷﮑﯧﺪﻩ او ﭘﻪ دﻏﻪ دوران ﮐﻲ ﺑﻪ د دې د ﻻﺳﻮ ګﻮﺗﻲ هﻢ ﮐﻠﮑﻲ وﭘﻴﭽﻠﻲ،
ﻧﻮ ﻏﻮټۍ ﻳﻮ څﻪ ﺷﮑﻤﻨﻪ ﺳﻮﻟﻪ ﭼﻲ ﻳﻮ څﻪ ﻳﯥ اورﯦﺪﻟﻲ دي ،ﻧﻮرﻩ ﻳﯥ د زړﻩ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ورﺗﻪ زﻳﺎﺗﯧﺪﻩ ﮐﻪ څﻪ
هﻢ دې اوس د ځﻴﻨﻮ ﺧﺒﺮو ځﻮاب ورﮐﺎوﻩ ﺧﻮ دا ﺗﻠﻮﺳﻪ ﻳﯥ وار ﭘﻪ وار زﻳﺎﺗﯧﺪﻩ ﭼﻲ ﭘﻪ اﺻﻞ ﺣﻘﻴﻘﺖ ژر
ﺧﺒﺮﻩ ﺳﻲ ،ﺟﻤﻴﻠﯥ هﻢ ﻗﺼﺪي ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻠﻪ ﭼﻲ دﺳﺘﻲ دې اﺻﻠﻲ ﺧﺒﺮي ﺗﻪ راﺳﻲ ،ﺗﺮ څﻮﻳﻮ څﻪ ﻳﯥ د ﺳﺎﻋﺘﻪ
وزوروي .
ﻏﻮټۍ هﻢ ﺧﭙﻞ ﭘﻮرﻩ ﮐﻮښښ ﮐﺎوﻩ ﺗﺮ څﻮ د زړﻩ ﻏِﻮټﻪ ﻳﯥ ورﺧﻼﺻﻪ ﮐړي ،او د ﺧﺒﺮي ﻣﻄﻠﺐ ځﺎن ﺗﻪ
ﺣﺎﺻﻞ ﮐړي ،ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﻟﻪ اﻧﺪازﻩ د ښﯥ ﺧﺒﺮي او د ښﻪ ﺷﻲ د زﻳﺮي ﻣﻌﻨﯽ ځﻴﻨﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﯧﺪﻩ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ هﻢ ﭘﺪې د
ﻏﻮټۍ ﺗﺴﻠﻲ ﻧﻪ ﮐﯧﺪﻩ ،ﺑﺲ ﻳﻮاځﻴﻨﯽ ﺷﯽ ﭼﻲ دې ﺗﻪ ورﭘﺎﺗﻪ وو هﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﻮاﺑﺪي وﻻړﯦﺪل وو ،ﺗﺮڅﻮ د ﺟﻤﻴﻠﯥ
دا ﻣﺴﺨﺮي ﭘﺎﯼ ﺗﻪ ورﺳﻴږي او د زړﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ وﮐړي .
ﭘﺮ ﻏﻮټۍ هﻢ اوس دا اﺛﺮ د ﺧﻮاﺑﺪﯼ ښﮑﺎرﻩ ﺳﻮﭘﻪ ﻧﺎراض ډول ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎﻳﻪ وﻻړﻩ ﺳﻮﻩ ﭼﻲ اوس ﺑﻪ ﺗﺮ
دروازې وﺗﻞ ﺟﻤﻴﻠﯥ ﺧﭙﻞ ټﻮل اﻧﺪاز ﺑﺪل ﮐړ ﯼ ﭘﻪ ﺗﻠﻮار ﻳﯥ ﻻس ﭘﻪ ﻏﺎړﻩ ﮐﻲ ور واﭼﺎوﻩ  ،او ﭘﻪ دا ﺑﻞ
ﻻس ﻳﯥ د دې ﻻس ﭘﻪ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻠﮏ وﭘﻴﭽﻲ ﭼﻲ داﻳﯥ ﻧﻮرﻩ دې ﺗﻪ ﻣﺠﺒﻮرﻩ ﮐړﻩ ﭼﻲ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎﯼ ﺗﻪ را
وګﺮزي  ،ﻏﻮټۍ هﻢ ډﻳﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﻧﮑړ دا ﭘﻮﻩ ﺳﻮﻩ ﭼﻲ دا اﺧﻴﺮي ﻏﺸﻲ ﮐﺎر وﮐړاو د ﻧښﻲ ﻣﻨځ ﻳﯥ ووﻳﺸﺖ
 ،ﺧﻮﻳﻮ دوې ﺧﺒﺮې ﻻ د ګﻴﻠﯥ ﭘﻪ ډول داﺳﻲ ورﺗﻪ وﮐړې هﻮ ﺧﻮرې ﺗﻪ ﺧﻮ ﻧﻮ څﻮﮎ دې ﺗﻪ اړ ﺑﺎﺳﯥ ﭼﻲ
ﻳﺎ ﺟﻨګ درﺳﺮﻩ وﮐړي ﻳﺎ ﻣﺦ در څﺨﻪ واړوي  ،ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﺧﻮﻧﻮ ﺳﻤﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﻧﮑﻮې .
ﺟﻤﻴﻠﯥ ﻧﻮرﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﻧﮑړﻩ ورﺳﺮﻩ ﻏﺒﺮګﻪ ﻣګﺮ ﻳﻮاځﻲ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﻏﻮټۍ هﺮي ﺧﺒﺮي ﺗﻪ ﻳﻮﻩ د ﻧﺎز داﺳﻲ ﻣﺴﮑﺎ
ﮐﻮﻟﻪ ﭼﻲ ګﻮﻳﺎزﻩ در ﻣﻼﻣﺘﻪ ﻳﻢ او د ﮐښﻴﻨﺎﺳﺘﻮ ﺳﺮﻩ ﺑﻪ د زړﻩ ﻏﻮټﻪ درﺗﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﮐړم  ،ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ
ځﺎﯼ دا ﮐښﻴﻨﻮﻟﻪ  ،ﺑﯥ ﻟﻪ دې ﭼﻲ د زﻳﺮي ورﮐﻮﻟﻮ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ورﺳﺮﻩ ﺧﻼﺻﻪ ﮐړي ﻳﺎﮐﻮم زﻳﺮﯼ ﭘﺮﮐښﯧږدي د
ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن درا اﻳﻠﻪ ﮐﯧﺪو ﻣﺒﺎرﮐﻲ ﻳﯥ ورﮐړﻩ  ،ورﺳﺮﻩ ﻳﯥ ﻳﻮ ﻟﻴﮏ هﻢ دې ﺗﻪ ورﮐړ ﯼ  ،ﭘﺮﮐﻮم ﭼﻲ د
ﻣﺤﺒﺖ د ﻻس ﻟﻴﮑﻠﻮ او ﻟﻴﮏ ﻧښﺎن ښﮑﺎرﻩ وو  ،او دا ﻟﻴﮏ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن و ﻧﻌﻤﺖ ﺗﻪ ﻧﻦ ﺳﭙﺎرﻟﯽ وو او ﻧﻌﻤﺖ د
ﺧﭙﻠﻲ ﺧﻮر ﺟﻤﻴﻠﯥ ﭘﻪ ذرﻳﻌﻪ دا دې ﺗﺮﻏﻮټۍ ﭘﻮرې را ورﺳﺎوﻩ .
ﻏﻮټۍ ﭘﺪې ﺧﺒﺮﻩ ﺳﺮﻩ ډﻳﺮﻩ وﻏﻮړﯦﺪﻩ د ﻳﻮﺳﺎﻋﺖ ﻟﭙﺎرﻩ هﺮڅﻪ ﻏﻤﻮﻧﻪ ورڅﺨﻪ هﻴﺮ ﺳﻮل ﭘﻪ هﺮ څﻪ ﮐﻲ ﺑﻪ دې
ﺗﻪ د ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﺗﺼﻮﻳﺮ )اﻧځﻮر( ښﮑﺎرﻳﺪﯼ .
)درﯦﻴﻢ څﭙﺮﮐﯽ :دﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن دراﻳﻠﻪ ﮐﻴﺪوﺧﺒﺮ(
د دې زﻳﺮي اوﺧﺒﺮ ﻟﭙﺎرﻩ دې دا دووﻟﺲ ﺷﭙﻲ او ورځﻲ ﭘﻪ اﻧﺘﻈﺎرﻟﮑﻪ دووﻟﺲ ﮐﺎﻟﻪ داﺳﻲ ﺗﻴﺮې ﮐړي وې،
هﺮﻩ ﻟﺤﻈﻪ ورﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ ﺷﻤﺎر ﺗﻴﺮﻩ ﺳﻮﻩ ،دﻏﻪ د ﭼﻮرﺗﻮ او اﻧﺘﻈﺎر ﭘﻪ دوران ﮐﻲ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻓﮑﺮﮐﻠﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﺗﻪ
وﻻړﯼ ﭼﻲ هﻮ دﻩ ﺧﻮ ﻧﻮر ﺟﺮم او ګﻨﺎﻧﻪ ﻟﺮل ﻳﻮاځﻲ ګﻨﺎﻳﯥ زﻣﺎﺳﺮﻩ ﻣﻴﻨﻪ ﮐﻮل وو  ،اوﮐﻠﻪ ﺑﻪ دا ټﻮﻟﻲ ﺧﺒﺮي
ورﺑﺎﻧﺪي ﺧﻮب ﺳﻮي .
ﻳﻮﻩ ﺷﭙﻪ ﻳﯥ ﺧﻮب ﻟﻴﺪﯼ ﭼﻲ دا د ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﭘﻪ ﺗﻼش د ﺑﻨﺪﻳﺨﺎﻧﯥ )ﺟﻴﻞ( وﺗﻮري دروازې ﺗﻪ وﻻړﻩ وي
هﻐﻪ دروازﻩ وان ﭘﻮﻟﻴﺲ د څﻪ ﺧﺒﺮو وروﺳﺘﻪ دا د ﻧﻨﻪ ورﭘﺮﻳږدي د ﻟﺴﻲ ﻳﺎﺷﻠﻲ ﻃﻤﻌﻪ هﻢ ځﻴﻨﻲ وﻧﮑړي ﺷﺎﻳﺪ
ښﻪ ﺳړﯼ ﺑﻪ ﭘﺮ وﻻړ وو  ،ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﭘﺪﻏﻪ ﺧﻮب ﮐﻲ د ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﺳﺮﻩ ﻣﻼﻗﺎت وﺳﻮ اوﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎﺧﻮب ﻧﻮر څﻪ
ﭘﻪ وﻟﻴﺪل .
ﺧ ﻮﻧﻦ دا دې هﻐ ﻪ وﺧ ﺖ راورﺳ ﻴﺪﯼ ﭼ ﻲ ﭘﺮﻏ ﻮټۍ د ﻣﺤﺒ ﺖ ﺧ ﺎن د را اﻳﻠ ﻪ ﮐﻴ ﺪو زﻳ ﺮﯼ وﺳ ﻮ اود دﻩ ﭘ ﻼس
ﻟﻴﮑﻞ ﺳﻮﯼ ﺗﺎزﻩ ﻟﻴﮏ ﻳﯥ ﻣﺦ ﺗﻪ ﭘﺮوت دﯼ ،ﺟﻤﻴﻠﯥ هﻢ دﻏﻪ ګړۍ د دې ښﻪ ﻧﻨ ﺪارﻩ ﭘ ﻪ ډﻳ ﺮﻩ ﺧﺎﻣﻮﺷ ﻲ وﮐ ړﻩ،

ﺧﻮ دﻏﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ هﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﺎﺗﻪ ﺳﻮﻩ ﮐﻠﻪ ﭼﻲ د دوﯼ ﮐﻮﭼﻨﯽ روﻳﺒﺎر څﻪ ﺑﺎﻧ ﺪي ﻳ ﻮﻟﺲ ) (١١ﮐﻠ ﻦ ﺟ ﺎﻧﻮ ﭘ ﻪ
ډﻳﺮﻩ ﺑﻴړﻩ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﻪ داﺳﻲ ور داﺧﻴﻞ ﺳﻮ ﻟﮑﻪ هﻮاﭼﻲ را اﺧﻴﺴﺘﯽ وي او ﭘ ﻪ ﺧﻮﻧ ﻪ ﮐ ﻲ ﻳ ﻮ دوﻩ ﻟﻮښ ﻲ ه ﻢ ﭼﭙ ﻪ
راﻧﻪ ادب د ﻣﺤﻔﻞ هﻴﺮ ﺳﻮ ﺳﺎﻗﻲ ﻋﻔﻮﻩ ﻏﻮاړم
ﮐړﻩ ،ﻟﮑﻪ ﭼﻲ ﺷﺎﻋﺮ واﻳﻲ
)ﻧﺼﺮاﷲ ،ﺣﺎﻓﻆ(
ﻟﻪ ډﻳﺮي ﺑﻴړې وارﺧﻄﺎﭘﻪ ﺳﺮ د ﺟﺎم وﺧﺘﻢ
ﻏﻮټۍ ﺗﻪ د ﺟﺎﻧﻮ داﺳﻲ راﺗګ هﻢ ﻧﺎﺑﻠﺪﻩ )ﻧﺎوﻟﺪﻩ( ښﮑﺎرﻩ ﺳﻮ وﻟﯥ ﭼﻲ دﯼ ﺑﯥ ﻟﻪ اﺟﺎزې ﺧﻮﻧﻲ ﺗﻪ هﺮ ﮐﻠﻪ ﻧﻪ
ورﺗﻠﯽ او ﺑﻴﺎ داﺳﻲ ﭘﻪ ﺑﻴړﻩ ،ﺧﻮﺧﻴﺮ دﻩ هﻢ ﺧﭙﻠﻪ روﻳﺒﺎري ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳﻮل ،او ﻧﻦ ﺑﻪ ﺷﺎﻳﺪ داﺳﻲ زﻳﺮﯼ را
اﺧﻴﺴﺘﯽ وو ﭼﻲ ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭼﭙﻪ ﮐﻮل او ﺑﯥ ﻟﻪ دې ﭼﻲ ځﻨډ دې وﮐړي دﺟﻴﺒﻪ ﻳﯥ دوﻩ ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ راوﮐښﻞ او
ﻏﻮټۍ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻧﺰاﮐﺖ وﺳﭙﺎرل او د څﻪ وﻳﻠﻮ وروﺳﺘﻪ دﯼ د ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﭘﻪ ﻟﻮر رﺧﺼﺖ ﮐﻴﺪﯼ ﭼﻲ ﻏﻮټۍ ﻳﻮﻩ
ﺧﺒﺮﻩ دا ورﺗﻪ وﮐړﻩ هﻠﺘﻪ ﺑﻪ زﻣﻮږ ﭼﺎﻳﯥ ﭘﺨﻲ وي هﻐﻪ درﺳﺮﻩ راوړﻩ .
د ﺟﺎﻧﻮ راوړي ﻟﻴﮑﻮﻧﻪ د ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن د هﻤﺰوﻟﻲ او اﻧډﻳﻮال ﻳﻮﺳﻒ ﺧﺎن ﻟﻪ ﻃﺮﻓﻪ دي .
ﻟﻮﻣړﯼ ﻟﻴﮏ ﻳﯥ داﺳﻲ ﭘﻴﻞ ﮐﻴږي ،د دﻋﺎ او ﺳﻼم  ،وروﺳﺘﻪ ښﻪ ژوﻧﺪ درﺗﻪ ﻏﻮاړم  ،ﻧﻪ ﭘﻮهﻴږم ﭼﻲ ﻧﻮري
ﺧﺒﺮي ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻪ ځﺎﻳﻪ اوﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ادﺑﻲ او درﻧﻮ اﻟﻔﺎﻇﻮ را ﭘﻴﻞ ﮐړم ﻣﺎ هﻢ د ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن د اﻧډﻳﻮال ﭘﻪ ﻧﻮم
اوﺳﺘﺎﺳﻲ د درﻳﺪﻟﻲ او ﻏﻤﺠﻦ داﺳﺘﺎن او ﻟﻴﻮﻧۍ ﻣﻴﻨﻲ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﺗﺮ ﺧﭙﻠﻪ وﺳﻪ درﺳﺮﻩ ﻏﻤﺮازي وﮐړﻩ اوهﻢ ﻣﻲ
ﺗﺮ ﻳﻮﻩ ځﺎﻳﻪ ﺳﺘﺎﺳﻲ ددوو ﺗﺮﻣﻨځ د روﻳﺒﺎري ﺷﺮاﻓﺖ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐړﯼ ،دﻏﻪ څﻮ ورځﯥ ﭼﻲ ﺳﺘﺎﮐﻮم ﻟﻴﮏ ﻣﺎﺗﻪ
رﺳﻴﺪﻟﯽ دﯼ هﻐﻪ ﻣﻲ ﭘﻪ ډﻳﺮﻩ اﻣﺎﻧﺖ داري ﺳﺮﻩ ﺗﺮ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﭘﻮري رﺳﻮﻟﯽ دﯼ او د دﻩ ﻟﻴﮏ ﻣﻲ
ﺗﺮﺗﺎﭘﻮرې را رﺳﻮﻟﯽ دﯼ .
ﺧﺒﺮﻩ را څﺨﻪ اوږدﻩ ﻧﺴﻲ  ،اﺻﻠﻲ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﻲ دا وو ﭼﻲ زﻩ ﺗﺮ ﻳﻮﻩ ﺣﺪﻩ ﺧﺒﺮ وم ﭼﻲ ﻧﻦ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺧﺪاﯼ )ج(
ﮐﻮل ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﮐﻠﻲ ﺗﻪ را ورﺳﻴږي ﺧﻮﺳﻞ ﭘﻪ ﺳﻠﻪ ﮐﻲ ﻣﻲ ﺑﺎور هﻢ ﻧﻪ وو  ،ﻧﻮ ﻣﻲ ځﮑﻪ وړاﻧﺪې ﻳﺎ ﻣﺨﮑﯥ
ﺗﺎﺗﻪ ﺧﺒﺮ ﻧﺴﻮ درﮐﻮﻻﯼ ،ﻧﻮ ﺑﺨښﻨﻪ در څﺨﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﺎر ﻏﻮاړم ﻣﺎ ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻞ ﭼﻲ ﺑﯥ وﺧﺘﻪ دا ﺧﺒﺮ درﮐړم
او ﺳﺘﺎ د ﻟﻴﻮﻧۍ ﻣﻴﻨﻲ د اور ﺳﺮې ﺳﮑﺮوټﯥ هﺴﻲ ﺗﺎزﻩ ﮐړم ،دا دي اوس ﭼﻲ ﺧﺒﺮﻩ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺳﻮﻟﻪ او ﻣﺤﺒﺖ
ﺧﺎن زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺑﺪرګﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻠﻲ اوﮐﻮر ﺗﻪ را ورﺳﻴﺪﯼ،
زﻩ ﻓﮑﺮ ﮐﻮم ﭼﻲ ﻧﻦ ﺑﻪ زﻣﻮږ دﮐﻠﻲ ﻣﺮﻏﺎن او ﺣﻴﻮاﻧﺎن هﻢ د دﻩ ﭘﻪ راﺗګ ﺧﺒﺮ او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وي  . . .ﻓﻘﻂ
وﺳﻼم ﻳﻮﺳﻒ ﺧﺎن د ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن اﻧډﻳﻮال .
ﻏﻮټۍ ﭼﻲ دا ﻟﻴﮏ واﻳﻲ ﭘﺮ ﺗﻦ ﻳﯥ د ﻣﻴﻨﻲ ﻟﻤﺒﻲ ﻧﻮري ﺗﺎزﻩ ﮐﻴﺪﻟﯥ ﺳﺘﺮګﻲ ﻟﻪ اوښﮑﻮ ډﮐﻲ ﺳﻮي د ﺧﭙﻞ
ﻏﻤﺠﻦ داﺳﺘﺎن هﺮﻩ ﮐﻴﺴﻪ ﻳﯥ ﻣﺦ ﺗﻪ ﺗﻴﺮﻩ ﺳﻮﻩ  .د ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن د ژر ﻟﻴﺪو ﺗﻠﻮﺳﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ زړﻩ ﮐﻲ ﺗﺎزﻩ اور
ﺑﻼوﻩ ،د ﻟﻴﮏ دا اﺧﻴﺮي ﺟﻤﻠﯥ )ﭼﻲ ﻧﻦ ﺑﻪ زﻣﻮږ دﮐﻠﻲ ﻣﺮﻏﺎن اوﺣﻴﻮاﻧﺎن د دﻩ ﭘﻪ راﺗګ ﺧﺒﺮ او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ
وي ( ﭼﻲ ﮐﻠﻪ ﻏﻮټۍ وﻳﻠﻲ ﻧﻮ دﻏﻪ وﺧﺖ ﻣﺎﭘښﻴﻦ ﻗﻀﺎﭘﻪ دا څﻮ ﺷﭙﻮ ﮐﻲ د دې ﺳﻴﻤﯥ د اﺗﻞ ګﻮډﺳﭙﻲ ږغ
ﻳﺎﻏﭙﺎ ﻟﻮﻣړﯼ ځﻞ دې واورﻳﺪﻩ ،دا ﭘﻮﻩ ﺳﻮﻩ ﭼﻲ د ﻳﻮﺳﻒ ﺧﺎن دا ﺧﺒﺮﻩ رﻳښﺘﻴﺎﺳﻮﻩ ،ﭼﻲ ﻧﻦ ﺑﻪ زﻣﻮږ دﮐﻠﻲ
ﻣﺮﻏﺎن اوﺣﻴﻮاﻧﺎن ﻻ ﺧﺒﺮ او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ وي  ،دﻏﻪ دي د دې ﺳﻴﻤﻲ ﻗﻬﺮﻣﺎن ،اﺗﻞ او وﻓﺎدار ګﻮډ ﺳﭙﯽ هﻢ ﻟﮑﻪ
ﭼﻲ د ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﭘﻪ راﺗګ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮ ﺳﻮﻳﺪﯼ او ﻏﻮاړي ﭼﻲ د ﺧﭙﻞ ﻣﺴﺎﻓﺮ اﻧډﻳﻮال ﺳﻼم ﺗﻪ ورﺳﻲ .
او دﻟﺘﻪ د ﻏﭙﻠﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺷﺎﻳﺪ ﻳﻮ ﻣﻄﻠﺐ داوي ﭼﻲ ﭘﺮﻣﺎ دﯼ هﻢ د ﻣﺤﺒﺖ د راﺗﻠﻮ زﻳﺮﯼ ﮐﻮي ،ﻧﻪ ﭘﻮهﻴﺪﻩ ﭼﻲ
دﯼ څﻨګﻪ ژرﺧﺒﺮ ﺳﻮ ،دﯼ ﺧﻮ ﻣﺎښﺎم د هﺪﻳﺮې څﺨﻪ دﻟﺘﻪ راﺗﻠﯽ ﺷﭙﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺗﺮ ډﻳﺮﻩ ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ دﻟﺘﻪ ﺗﻴﺮول
ﺧﻮ ﻧﻦ ﺳﻢ ﻣﺎزدﻳګﺮ ﻻ ﻧﻪ دي ﭼﻲ ګﻮډ ﺳﭙﯽ دﻟﺘﻪ ﻏﺎﭘﻲ ﻟﻪ ﺗﻮاﻧﻪ ﻳﯥ ووﺗﻞ ورﭘﺴﻲ را ووﺗﻞ د ﺑﺎﻏﭽﻲ دروازﻩ
ﻳﯥ ﺧﻼﺻﻪ ﮐړﻩ ،رﻳښﺘﻴﺎ هﻢ دﯼ هﻐﻲ ﺧﻮاﺗﻪ روان وو ﺗﺮ ډﻳﺮﻩ ﻳﯥ ﭘﺴﻲ وﮐﺘﻞ اوﺑﻴﺮﺗﻪ ﺧﻮﻧﯥ ﺗﻪ راﻏﻠﻪ ،
ﭘﺪﻏﻪ دوران ﮐﻲ ﺟﻤﻴﻠﯥ د ﮐﻮم ﮐﺘﺎب ﻣﻄﺎﻣﻌﻪ ﮐﻮل د دې ﺳﺮﻩ ﻳﯥ څﻪ ﻏﺮض ﻧﻪ ﮐﺎوﻩ  ،ﺟﺎﻧﻮ هﻢ ﭼﺎﯼ راوړې
ﻏﻮټۍ دا ورﺗﻪ ووﻳﻞ ﺗﻪ وګﻮرﻩ ﭘﻪ ﮐﻮڅﻪ ﮐﻲ ﭼﻲ ګﻮډ ﺳﭙﯽ ﭼﻴﺮي وﻻړﯼ ﺟﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ دﺗګ ﻟﻮرﯼ ور
وښﻮوي،
»ګﻮډﺳﭙﯽ ځﮑﻪ ﭘﺮ هﺮ ﭼﺎګﺮان وو ﭼﻲ ﻳﻮار ﻳﯥ دا ﺳﻴﻤﻪ د ﻳﻮ ﻇﺎﻟﻢ ﭘړاﻧګ ﻟﻪ ﺷﺮﻩ ﺧﻼﺻﻪ ﮐړﻩ ﭘﻪ ﺟګړﻩ
ﮐﻲ د ﺧړﺳﭙﻲ ﻏﻮږ او ځﻴګﺮ ﭘﺮې ﺳﻮ ﮐﻤﺮ ﺳﭙﻲ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐړﯼ د ﺗﻮرﺧﻮﻟﻲ ﺳﭙﻲ ﻳﺎ دﻏﻪ
ګﻮډﺳﭙﻲ د څﻮﻧﻮرو زﺧﻤﻮﺳﺮﻩ د ﺷﺎ ﭘښﻪ ﺳﺨﺘﻪ زﺧﻤﻲ ﺳﻮﻩ ،او ﺑﻞ وار ﭼﻲ ﮐﻠﻪ ﻳﻮﻩ ﺷﭙﻪ د ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﺳﺮﻩ
ﺗﺮ دﻏﻪ ﺑﺎﻏﭽﻲ ﭘﻮرې راﻏﻠﯽ وو او ﭘﻪ ﮐﻮڅﻪ ﮐﻲ ﺧﭙﻠﻪ ﭼﻮﮐﻴﺪاري ﮐﻮﻟﻪ ﺧﻮ د ﺳﻴﻤﯥ ﻳﻮ ﺑﺪﻣﻌﺎش ﻣﻨګﻞ ځﻮان
ﭼﻲ ﻏﻼﮐړي ﻏﻮاﭘﺮ دﻏﻪ ﮐﻮڅﻪ راوﺳﺘﻞ دﻩ هﻢ ﺑﯥ ﻟﻪ دې ﭼﻲ ﮐﻮم ﺑﻞ ﺗﻮر ﭘﺮ ﺛﺎﺑﺖ ﮐړي ﻳﻮاځﻲ د دﻏﻪ
ﻏﻮادﻏﻼﮐﻴﺪو ﭘﻪ ﺗﻮرﻣﻨګﻞ ځﻮان ﭘﻪ ﺳﺰا ورﺳﺎوﻩ او داﺳﻴﻤﻪ ﻳﯥ د هﻐﻪ د ﺷﺮﻩ ﺧﻼﺻﻪ ﮐړﻩ ،ﻧﻮځﮑﻪ دﻩ د اﺗﻞ
ﻳﺎﻗﻬﺮﻣﺎن ﻟﻘﺐ ګټﻠﯽ وو«.

ﺟﻤﻴﻠﯥ د ﭼﺎﯼ ﺧﻮړﻟﻮ وروﺳﺘﻪ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﭘﺨﻮارﺧﺼﺖ واﺧﻴﺴﺖ ،د ﮐﻮر ﭘﻪ ﺣﻮﻳﻠﯽ ﮐﻲ ﻻ د ﻏﻮټۍ د
ﻣﻮرﺳﺮﻩ ﻳﻮ څﻪ ﺗﮑﻴﻪ ﺳﻮﻩ د هﻐﯥ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ څﻪ ﭘټﻲ ﺧﺒﺮي هﻢ وﮐړې ﺧﻮاﺧﻴﺮ هﻐﻲ ورﺗﻪ ووﻳﻞ ﻟﻮرې ﺗﺎﺗﻪ
دي ﺧﺪاﯼ )ج( ﺧﻴﺮ درﮐړي ﭼﻲ ﻳﻮار ورﺗﻪ راﺳﯥ ﻟږ ﻳﯥ ﻓﮑﺮ ورﺑﺪل ﮐړي ﮐﻨﻲ اوس ﺑﻪ ﭼﻮر ﻟﻴﻮﻧۍ واﯼ،
زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﺧﻮ ﻳﯥ هﻴڅ ﺗﺴﻠﻲ اوﺻﺒﺮ ﻧﻪ ﮐﻴږي ،ﭘﺪﻏﻪ ﺣﺎل ﮐﻲ د ﮐﻮر ﻳﻮې ﻣﺰدورې هﻐﻪ ﻏﻮټﻪ را
ورﺳﻮل د ﮐﻮﻣﻲ ﭼﻲ د ﻏﻮټۍ ﻣﻮر هﻐﻲ ﺗﻪ اﻳﺸﺎرﻩ ﮐړي وﻩ او ﺟﻤﻴﻠﯥ ﺗﻪ داﺳﻲ ووﻳﻞ :هﺎ زوﻳﻪ ! ﭘﺪاﻏﻮټﻪ
ﮐﻲ ﻳﻮ څﻪ وچ ﺗﻮت دي دا ﺑﻪ درﺳﺮﻩ ﻳﻮﺳﯥ ﺗﻪ ﺧﻮ ﭘﺮ ﻣﺎ ډﻳﺮﻩ ګﺮاﻧﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ څﻪ ﺳﭙﻴﻦ ﮐﻮرت ﻣﻲ هﻢ درﺗﻪ
اﻳښﻲ دي هﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺑﻠﻪ ورځ درﮐړم .
دا ﭼﻲ ﺗﻪ د ﻏﻮټۍ ﺳﺮﻩ ﻏﻢ ﺷﺮﻳﮑﻪ ﻳﯥ اوهﺮ ﮐﻠﻪ ﻳﯥ ﻓﮑﺮ درﺳﺮﻩ وي دا ﺧﻮ ﻣﻲ ﻧﻮ ﻧﻪ هﻴﺮﻳږي ،ﺟﻤﻴﻠﻪ ﭘﻮﻩ
ﺳﻮﻩ ﭼﻲ ﭘﺪې ﺧﺒﺮﻩ ﮐﻲ ﻧﻮر دې ﺗﻪ د ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻮ ﻳﺎ اﻧﮑﺎر هڅﻪ ﺑﻲ ﻓﺎﻳﺪې دﻩ ،او د وﭼﻮﺗﻮﺗﻮ ﻏﻮټﻪ ﭘﻪ ﻻس ﮐﻲ
ځﻴﻨﻲ راوﻧﻴﻮﻩ اوﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻧﺮﻣﻪ ﺧﻨﺪاﺳﺮﻩ ﻳﯥ د دې د دﻏﻪ ﺳﺘﺎﻳﻨﻮ او ښﻮﺧﺒﺮو ځﻮاب ﭘﺪې اﻟﻔﺎﻇﻮ ورﮐړ :ﻳﺎ
ﺗﺮورې ﻏﻮټۍ ﺧﻮ ﭘﺮ ﻣﺎ ډﻳﺮ ﺣﻖ ﻟﺮي دا ﺧﻮﻣﯥ هﻤﺰوﻟﻲ او د ﺳﺒﻖ ﻣﻠګﺮې دﻩ ﺑﻴﺎ ﺧﻮ ﻧﻮ ﻣﻮږ هﻢ ﺳﺮﻩ
ﺧﭙﻠﻮان ﻳﻮ ،وﻟﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺧﻴﺎل ﻧﻪ ﺳﺎﺗﻢ ﺳﺘﺎﻳﯥ ﮐﻮر ودان ﭼﻲ زﻣﺎ راﺗګ دوﻣﺮﻩ ښﻪ درﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴږي زﻣﺎدې
ډﻳﺮ ﺻﻔﺖ وﮐړﯼ  ،ﺑﺲ اوس ﺗﺮورې زﻣﺎ ﻳﯥ د ﺧﺪاﯼ ﭘﻪ اﻣﺎن .
»ﺟﻤﻴﻠﻪ ﭼﻲ د ﺣﻮﻳﻠﻲ دروازې ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻩ د ﻏﻮټۍ ﻣﻮر ورﭘﺴﻲ ږغ ﮐړﻩ زوﻳﻪ ﺗﻪ ﻳﻮار ودرﻳږﻩ ،ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ
ﻣﯥ ﻻدرﺗﻪ ﮐﻮل ،ﺟﻤﻴﻠﻪ هﻢ راوګﺮزﻳﺪﻩ ،د ﻏﻮټۍ ﻣﻮر ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ادب وﮐﺘﻞ ﺗﺮ څﻮهﻐﻪ ﺧﺒﺮﻩ ورځﻴﻨﻲ واوري
دﮐﻮﻣﻲ ﻟﭙﺎرﻩ ﭼﻲ داراوګﺮزول ؟
هﻐﯥ ووﻳﻞ  :هﻮ ﻟﻮرې ﻣﻮرﺗﻪ دې ﻣﻲ ﺳﻼم واﻳﻪ او داﺑﻪ ورﺗﻪ وواﻳﯥ ﭼﻲ هﻐﻪ ﺳﺘﺎ د ﻳﻮې ﭼﺮګﻲ او دوﻩ
درځﻨﻪ هګﻴﻮ ﭘﻴﺴﯥ ﻣﻲ داﺳﻲ ﭘﻪ ﺳﭙڼﺴﯽ ﺗړﻟﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ درﻟﻪ اﻳښﻲ دي ،ورﺗﻪ واﻳﻪ ﺗﻪ ﻧﻪ وې راﻏﻠﯥ ﻣﺎﻧﻪ در
اﺳﺘﻮﻟﻲ ،ﻣﺎوﻳﻞ ښﻪ دي ﭼﻲ دا ﻳﻮار ﭘﺨﭙﻠﻪ راﺳﻲ ،ﻳﻮارې ﺑﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﺳﺮﻩ ﭘﺮي ﮐړو ،زﻩ هﻢ داﺳﻲ دﻳﻎ وم،
ورﺗﻪ واﻳﻪ ﻏﺎړې دي ﺑﻨﺪې ﭼﻲ هﺮ وﺧﺖ دي ﻻس ﺧﻼص ﺳﻮ ﭼﻲ ﻧﻪ ﺑﻪ راځﻲ ﺑﺲ دﻏﻪ ﺑﻪ ورﺗﻪ وواﻳﯥ
ﭘﻪ ﻣﺨﻪ دې ښﻪ .
ﺟﻤﻴﻠﯥ هﻢ د ﮐﻮر ﭘﺨﻮا ﻗﺪﻣﻮﻧﻪ ﭘﺪاﺳﻲ ﺣﺎل ﮐﻲ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻻس ﮐﻲ د وﭼﻮ ﺗﻮﺗﻮ ﻏﻮټﻪ وﻩ او ﭘﻪ ﻓﮑﺮ
اوزړﻩ ﮐﻲ د ﻏﻮټۍ او ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن د ﻟﻴﻮﻧۍ ﻣﻴﻨﻲ د داﺳﺘﺎن زړﻩ دردوﻧﮑﻲ ﮐﻴﺴﯥ ،ﻧﻪ ﭘﻮهﻴﺪﻩ ﭼﻲ ﭘﺎﯼ ﺑﻪ ﻳﯥ
څﻨګﻪ وي  ،ﮐﻮرﺗﻪ ﭘﻪ راﻧﮋدې ﮐﻴﺪو وﻩ ﭼﻲ ﺧﭙﻞ ورور ﻧﻌﻤﺖ وﻟﻴﺪﻟﻪ او هﻐﻪ هﻢ ګﺎﻣﻮﻧﻪ ورﺗﻪ را ﭼټﮏ ﮐړﻩ
ﺗﺮ څﻮ د ﺧﻮر څﺨﻪ د ﺣﺎل او اﺣﻮال ﭘﻮښﺘﻨﻪ وﮐړ ي ،او دا ﭼﻲ څﻨګﻪ زﯦﺮﯼ دﯼ ﭘﺮ وﮐړ ي ،ﺧﻮ د دﻩ ﭘﺮ
رارﺳﻴﺪو ﺟﻤﻴﻠﯥ د ﺧﺒﺮي وار ﭘﺮ د ﻣﺨﻪ ﮐړﯼ ،ﺁ ښﻪ! ﻟﮑﻪ ﭼﻲ د ﻣﺤﺒﺖ دوﯼ ﮐﺮﻩ ﺑﻴﺎﺗﻠﻠﯽ وې ؟
ﻧﻌﻤﺖ ﻻ ځﻮاب ﻧﻪ ؤ ورﮐړﯼ ﭼﻲ ﺟﻤﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﺗﻠﻮار ﺑﻠﻪ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ځﻴﻨﻲ وﮐړﻩ  .ﭘﺮ ﻻرې دې ګﻮډ ﺳﭙﯽ وﻧﻪ
ﻟﻴﺪﯼ ؟
دې ﭘﻮښﺘﻨﻲ ﮐﻪ څﻪ هﻢ ﻧﻌﻤﺖ ﺣﻴﺮان ﮐړ ﺧﻮ دې ﺗﻪ ﻳﯥ داﺳﻲ ووﻳﻞ  :هﻮ ﻳﻮار ﺑﻴﺎ هﻠﺘﻪ ورﻏﻠﻢ د ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن
دوﯼ ﮐﺮﻩ ،ﻣﺎوﻳﻞ ښﻪ دي ﮐﻪ د ﻳﻮ ﮐﺎر ﺿﺮورت ؤ ﮐﻮﻣﮏ ﺑﻪ ورﮐﻮې ﺑﻴﺎځﻴﻨﻲ هﻠﮑﻮان او ﻳﻮﺳﻒ ﺧﺎن هﻢ
هﻠﺘﻪ وو ﻣﺎ وﻳﻞ ﻣﻮږ هﻢ دا څﻮ ورځﻲ ﭘﻪ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﭘﺴﻲ ﭘﺮدﻳﺲ وو ﻟږ ﺳﺎﻋﺖ ﺑﻪ ﻳﯥ ووﻳﻨﻮ ،دا ﺧﺒﺮي ﭘﺮ
ﺟﻤﻴﻠﯥ ﻟږ وﻏﻤﯧﺪې وﻟﯥ ﭼﻲ دې د ګﻮډ ﺳﭙﻲ ﭘﻮښﺘﻨﻪ ځﻮاب ﮐﯧﺪل ﻏﻮښﺘﻞ ،ﺧﻮﻧﻌﻤﺖ هﻢ ژر د دې ﭘﻪ ﻃﺒﻴﻌﺖ
ﭘﻮﻩ ﺳﻮ ،او وﻳﯥ وﻳﻞ  :هﻮ ګﻮډ ﺳﭙﯽ ﻣﺎ وﻟﻴﺪ ﯼ ﭼﻲ څﻪ وﺧﺖ ﻣﺨﮑﻲ هﻠﺘﻪ د دوﯼ د ﮐﻮر وﻣﺦ ﺗﻪ راﻏﻠﯽ،
ﻣﻮږ د ﻧﻨﻪ د ﮐﻮټﻲ ﻣﺦ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺣﻮﻳﻠﻲ ﮐﻲ ﻧﺎﺳﺖ وو ﭼﻲ د دﻩ د ﻏﭙﺎږغ ﺳﻮ ،دﻏﻪ وﺧﺖ د ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن د ﻣﺦ
ﺑڼﻪ داﺳﯥ ﺑﺪﻟﻪ ﺳﻮﻩ ﭼﻲ ﻣﻮږ ټﻮل ورﺗﻪ ﺣﻴﺮان ﺳﻮ  ،ﺻﺮف ﻳﯥ ﻳﻮ هﻠﮏ ﺗﻪ د ﻧﻨﻪ ﮐﻮرﺗﻪ د ﺗﻠﻮ اﺷﺎرﻩ وﮐړﻩ
 ،او د ګﻮډ ﺳﭙﻲ ﭘﺮ ﺧﻮا روان ﺳﻮ ﻣﻮږ هﻢ څﻮﻣﻠګﺮي ورﺳﺮﻩ را وﻻړ ﺳﻮ ﻳﻮﺳﻒ ﻳﯥ ﭘﺮ څﻨګ را روان
ؤ  ،ﺧﻮ دﻏﻪ وﺧﺖ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن د هﻴﭽﺎ ﺳﺮﻩ ﺧﺒﺮي ﻧﮑﻮﻟﯥ  ،ﭘﺮ ﻣﺦ ﻳﯥ ﺑﯥ اﺧﺘﻴﺎرﻩ اوښﮑﻲ را څڅﻴﺪﻟﯥ »
رﻳښﺘﻴﺎ هﻢ دﻩ او ګﻮډ ﺳﭙﻲ ﺧﻮ دا څﻮ ورځﯥ ﻧﻪ ؤ ﺳﺮﻩ ﻟﻴﺪﻟﻲ  ،ﻧﻌﻤﺖ ﭼﻲ ﺗﺮ دﻏﻪ ځﺎﻳﻪ ﺧﻮر ﺟﻤﻴﻠﯥ ﺗﻪ
داﮐﻴﺴﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﻧﻮ دوﯼ هﻢ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﺣﻮﻳﻠﻲ ﺗﻪ راﻏﻠﻲ وو  ،رﻳښﺘﻴﺎهﻢ دﯼ ﺧﻮ د ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن د ﺳﻔﺮ ﻣﻠګﺮﯼ
ؤ او د وﺻﺎل ﭘﻪ ﺷﭙﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ګﻮډﺳﭙﻲ ﭼﻮﮐﻴﺪاري ﮐﻮﻟﻪ او ﺑﻴﺎﺑﻪ هﻢ د دﻩ
ﭘﻪ ﻣﻠګﺮ ۍ ﺗﺮ ﺧﭙﻠﻪ ځﺎﻳﻪ رﺳﻴﺪﯼ ،دﻩ د ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﻠګﺮۍ ﮐﻲ هﺮ ﺧﻄﺮ ﺗﻪ ﻏﺎړﻩ اﻳښﯥ وﻩ  ،او د دﻏﻪ
ﻏﻤﺠﻦ داﺳﺘﺎن ﻳﻮﻩ ﺑﺮﺧﻪ دﻩ هﻢ ﺟﻮړول  ،ﻧﻮ اوس ﺑﻪ وﻟﯥ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن د داﺳﻲ ټﻴﻨګ او وﻓﺎدارﻩ ﻣﻠګﺮي
ﻳﺎﺳﭙﺎهﻲ د راﺗﻠﻮ د ﭘﺎرﻩ د ﺑﺎﻧﺪې ﻧﻪ راوﺗﯽ .
ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن د ﮐﻮرﻩ ور وزي د ﮐﻮر ﻣﺦ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻪ ﮐﻲ ﻳﻮې څﻨډي ﺗﻪ دﯼ هﻢ داﺳﻲ ﭘﻪ
اﻧﺘﻈﺎر وﻻړ ؤ ﻟﮑﻪ ﭼﻲ د دﻩ ﺣﯧﺲ د ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن د راوﺗﻠﻮ ﺧﺒﺮ ورﮐړﯼ وي  ،ﺷﺎﻳﺪ ﭘﺮﻳﻮﺗﻞ ﺑﻪ دا وﺧﺖ ﺑﯥ

ادﺑﻲ ورﺗﻪ ښﮑﺎرﻩ ﮐﻴﺪﻩ ﻧﻮ ﻳﯥ دﻏﻪ څﻮ ﻟﺤﻈﻲ ﭘﻪ وﻻړﻩ اﻧﺘﻈﺎر ﮐړﯼ ؤ  ،ﺑﻞ ﻟﻮر ﺗﻪ د ﮐﻠﻲ څﻮ هﻠﮑﻮاﻧﻮ او
ﺧﻠﮑﻮ هﻤﺪﻏﻪ ﻧﻨﺪارﻩ ﮐﻮﻟﻪ  ،دﻏﻪ وﺧﺖ د ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن د ﻧﮋدې ﻣﻠګﺮي ﻳﻮﺳﻒ ﺧﺎن هﻢ ﺳﺘﺮګﯥ ﭘﻪ اوښﮑﻮ
ﻟﻨﺪې وې  ،ﻳﻮ ﻃﺮف ﺗﻪ ﮐﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﻠګﺮي ﭘﺮ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ او اوﺳﻨﻲ ژوﻧﺪﺑﺎﻧﺪې ارﻣﺎن ورﺗﻪ درﻳﺪﯼ  ،ﺑﻞ
ﻃﺮف ﺗﻪ دا ﻓﮑﺮ ﮐﺎوﻩ ﭼﻲ ﺗﻪ وګﻮرﻩ دﻏﻪ ګﻮډﺳﭙﯽ ﺧﻮ ﺧﺪاﯼ ﭘﺎﮎ ﺣﻴﻮان ﭘﻴﺪاﮐړﯼ دي څﻮﻣﺮﻩ ژورﺣﯧﺲ او
وﻓﺎداري ﻟﺮي  ،څﻮﻣﺮﻩ ښﻪ ﻣﻠګﺮي ﭘﺎﻟﻲ ،د ﺧﭙﻞ ﻣﻠګﺮي ﻳﺎﺧﺎوﻧﺪ څﻮﻣﺮﻩ ښﻪ ﺗﺎﺑﻌﺪاري ﮐﻮي  ،ﺗﻪ ﻣﻮږ
اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ و ګﻮرﻩ ﭼﻲ ډﻳﺮﯼ ﻣﻮ څﻪ څﻪ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮي  ،د ﭼﺎﺣﻖ ﺧﻮړل او د ﺑﻞ ﺟﺎﻳﺪادوﻧﻪ ﻻﻧﺪې
)ﻗﺒﻀﻪ (ﮐﻮل او ﭘﻪ ﻧﻪ څﻪ د ﺑﻞ ازارول او ﺣﺘﯽ د ﺑﻲ ګﻨﺎ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ وژل ﺧﻮ ﺑﻴﺨﻲ هﻴڅ ﻧﻪ ورﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴږي،
او ﺣﺘﯽ د ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻮﺑﻨﺪي ﮐﻮل ﻳﺎ ﺟﻨګﻮل ﺧﻮ هﻴڅ ګﻨﺎ ﻧﻪ ﺑﻮﻟﻲ ،ﮐﺎش ﭼﻲ ټﻮﻟﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺧﻮ د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﻟﮏ او
ﺧﺎﻟﻖ هﻢ ﭘﻮرﻩ ﺗﺎﺑﻌﺪاري ﮐﻮﻻﯼ ! ﻧﻮ ﻧﻦ ﺑﻪ وﻟﯥ دﻏﻪ ﻋﺬاﺑﻮﻧﻪ اوﭘﺮﻳﺸﺎﻧۍ دﻏﺴﻲ ډﻳﺮي واﯼ ! رﻳښﺘﻴﺎ هﻢ
اﺻﻞ ﺧﺒﺮﻩ د ﻋﻤﻞ او ﺗﺎﺑﻌﺪاري دﻩ ﭼﻲ ﺳﭙﯽ ﻻ هﻢ ﻳﻮ وﺧﺖ داﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ ﻣﻠګﺮي ﮐړي او د ﺟﻨﺖ ﻻﺋﻖ
وګﺮزي اوﮐﻴﺴﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﮐﻼم اﻟﻬﻲ ﮐﻲ ذﮐﺮ ﺳﻲ )اﺷﺎرﻩ د اﺻﺤﺎب ﮐﻬﻒ (ﮐﻴﺴﯥ ﺗﻪ دﻩ ،ﻳﻮﺳﻒ ﺧﺎن ﻻ دﻏﻪ
ﭼﻮرﺗﻮﻧﻪ وهﻞ ،ﺧﻮ هﻠﺘﻪ ګﻮډ ﺳﭙﻲ ځﺎن د ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﻣﺦ ﺗﻪ داﺳﯥ رﺳﺎوﻩ ﭼﻲ ﻟﮑۍ اوﻏﻮږوﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻧﺎز
ورﺗﻪ ښﻮرول او د ﺧﭙﻠﻲ ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ اﻇﻬﺎر ﻳﯥ ﭘﻪ ﮐﺎوﻩ او د ﺧﭙﻞ اﻧډﻳﻮال ﻳﺎﺧﺎوﻧﺪ اﺣﺘﺮام ﻳﯥ ﮐﺎوﻩ ،ﺧﻮ ﻟږ
ﺳﺎﻋﺖ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻪ ﮐﻲ داﺳﻲ راوګﺮزﻳﺪﯼ ﭼﻲ د ﺧﭙﻞ ﺟﺮﺋﺖ اوﻣﻴړاﻧﻲ ﻣﻈﺎهﺮﻩ ﻳﯥ وﮐړﻩ ،ﺷﺎﻳﺪ
ﻣﻄﻠﺐ ﺑﻪ ﻳﯥ دا ؤ ﮐﻪ ﭼﻴﺮې ﺗﺎﺳﻲ د ﮐﻠﻲ د دﻏﻪ ﻇﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ځﻮاب ﻧﻠﺮﯼ اوﻳﺎﻳﯥ ﻣﺨﻪ ﻧﺴﯽ ﻧﻴﻮﻻﯼ ﺑﻴﺎ ﻧﻮ زﻩ
هﻢ د ﻳﻮﻩ ﭘړاﻧګ او ﺑﺪﻣﻌﺎش ﻗﺎﺗﻞ ﺟﻮړﻳﺪﻻﯼ ﺳﻢ او د هﻐﻪ ﻣﺨﻪ ﻧﻴﻮﻻﯼ ﺳﻢ ،
د ﮐﻠﻲ ﻳﻮښﻪ ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮ ي ﺗﻴﻤﻮراﮐﺎ هﻢ دﻟﺘﻪ دﻏﻪ ﻧﻨﺪارﻩ وﻟﻴﺪﻩ دﻧﺎﺧﻮښۍ هﻴڅ اﻇﻬﺎرﻳﯥ وﻧﮑړ  ،وﻟﻲ ﭼﻲ هﻐﻪ
ﭘﻮهﻴﺪﯼ ﭼﻲ د ښﮑﺎر ،د ﮐﻮر د ﺳﺎﺗﻨﯥ او د ﭘﺴﻮ د رﻣﻲ ﻟﭙﺎرﻩ د ﺳﭙﻲ ﺳﺎﺗﻞ ﭘﺮوا ﻧﻠﺮي  ،ﺧﻮ د هﺮ ﺣﻴﻮان
ﺳﺎﺗﻞ د ﺟﻨګﻮﻟﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﮐﺘﺎب ﻧﻪ ﺧﻮښﻮي ،ګﻮډ ﺳﭙﻲ ﺧﻮ د دې ﺳﻴﻤﻲ او ﮐﻠﻲ ﻟﭙﺎرﻩ هﺮ وﺧﺖ د ﻳﻮ ﻇﺎﻟﻢ ﺳﺮﻩ
زور ازﻣﺎﻳﻲ ﮐړﻳﺪﻩ او د هﻐﻪ ﻣﺨﻪ ﻳﯥ ﻧﻴﻮﻟﻲ دﻩ ،د ا ﺧﻮ ﻳﻮاځﻲ ﻣﻮږ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﻳﻮ ﭼﻲ هﺮ ﭼﻴﺮي د ﻇﻠﻢ ﻳﺎﻇﺎﻟﻢ
ﻣﻠګﺮي ﮐﻮو ،او ﺑﻴﺎ ځﺎﻧﺘﻪ د ﺧﻴﺮ ﻃﻤﻌﻪ ﻟﺮو  ،دا ﻧﻨﺪارﻩ څﻪ وﺧﺖ وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﯼ ﺗﻪ ورﺳﻴﺪﻩ  ،ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﮐﻲ
ﻟﻤﺮ هﺮ ﭼﻴﺮي ﺧﭙﻠﻲ زرﻳﻨﯽ وړاﻧګﻲ راټﻮﻟﻮﻟﻲ او د رﺧﺼﺖ ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﻲ ؤ ،د ﺧﺘﻴځ ﻟﺨﻮا د ﺗﻮرې ﺗﻴﺎرې او
د ﻳﻮې ﺑﻠﻲ ﺷﭙﯥ ﺗﻨﺎووﻧﻪ هﺮ ﻟﻮرﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﺰﻳﺪو ؤ ،د ﮐﺎل ﻳﻮﻩ ﺑﻠﻪ ورځ ﭘﺎﯼ ﺗﻪ رﺳﻴﺪﻩ او ﺷﭙﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮ وﻩ،
ﻣﺮﻏﺎن هﻢ ﺧﭙﻠﻮ ځﺎﻟﻮ او ځﺎﻳﻮ ﺗﻪ د رﺳﻴﺪو ﭘﻪ ﺣﺎل ﮐﻲ وو ،ﮐﺮار ﮐﺮار د اﺳﻤﺎن ﭘﺮ ﻣﺦ ﺳﺘﻮرو ﺧﭙﻞ اﻣﻴﻠﻮﻧﻪ
ﻳﺎﮐﺘﺎروﻧﻪ ﺟﻮړول  ،ﻣﻴﺎﺷﺖ ﺗﺎزﻩ د څﻮﺷﭙﻮ وﻩ دوﻣﺮﻩ رڼﺎﻳﯥ ﻧﻪ ﮐﻮل څﻪ وﺧﺖ ﺑﻌﺪ ﺑﻪ دې هﻢ د ﻟﻮﻳﺪﻳځ ﭘﻪ
ﻟﻮر ځﺎن ﭘټﺎوﻩ  ،او ﻧﻦ ﺷﭙﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ د اﺳﻤﺎن ﭘﺮ ﻣﺦ ﻏټ ﺳﺘﻮري ښﻪ ځﻠﻴږي ﺑﺲ ﻗﺪرت هﺮ ﭼﺎﺗﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ
ورﮐړﻳﺪﻩ ښﻪ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻳﯥ ﮐړﻳﺪﯼ ،د ځﻴﻨﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﻟﭙﺎرﻩ ﻳﯥ وﺧﺖ او وار هﻢ ټﺎﮐﻠﯽ دﯼ اوس د ورځﻲ وار ﭘﻪ
ﺗﻴﺮﻳﺪو دﯼ او د ﺷﭙﻲ وﺧﺖ او وار رارﺳﻴﺪﯼ ،ﭼﻲ ﭘﺮ ﺳﻴﻤﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﺗﻮرې ﮐږدۍ ودروي او د ﻣځﮑﻲ ﭘﺮ
ﻳﻮﻩ ﻏټﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺑﺎﻧﺪي د ﺧﺪاﯼ )ج( ﭘﺮ ﻣﺨﻠﻮق ﭘﺮدﻩ واﭼﻮي او ﭘﻪ ډﻳﺮﻩ ﻧﺮﻣﻲ ﺳﺮﻩ ﻳﯥ د ﺧﻮب او ارام وﻏﻴږ
ﺗﻪ وﺳﭙﺎري «
ﻳﻮﺳﻒ ﺧﺎن هﻢ ډﻳﺮ ﮐﻮښښ وﮐړﯼ ﭼﻲ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﭘﺪې ﻗﺎﻧﻊ ﮐړي ﭼﻲ ﻧﻦ ﮐﺮار ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ارام وﮐړﻩ ،ﻣګﺮ
ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن د ﺧﭙﻠﻲ ﺧﺒﺮي څﺨﻪ ﻧﻪ اوړ ي او واﻳﻲ ﭼﻲ ﻧﻦ ﺷﭙﻪ ﺑﻪ ﻟږ ﻧﺎوﺧﺘﻪ زﻩ ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ګړۍ دﻳﺪن ﮐﻮم ،ﺧﻮ
ﻳﻮﺳﻒ ﺧﺎن ورﺗﻪ ووﻳﻞ داﺳﻲ ﻣﻪ ﮐﻮﻩ هﺴﻲ ﻧﻪ ﭼﻲ ﻳﻮ ﺧﻄﺮ ﭘﻴښ ﻧﺴﻲ ،ﻣګﺮ ﻣﺤﺒﺖ ووﻳﻞ زﻩ اوس ﺧﻄﺮﻧﻪ
ﭘﻴﮋﻧﻢ او ﻧﻪ ﻣﻲ ﺧﻄﺮ ﭘﺨﻮا ﭘﻴﮋﻧﺪﯼ ،ﻳﻮﺳﻒ ﺧﺎن ﺳﺮ وښﻮراوﻩ ﭼﻲ ﺗﻪ اوس دا ﻟﻴﻮﻧﯽ ﭘﻮﻩ ﮐﻮﻩ ،ﮐﻪ څﻪ هﻢ
دﯼ ﭘﻮهﻴﺪﯼ ﭼﻲ دﻏﻪ د ﻏﻮټۍ د ﺧﺎﺻﻲ ﮐﻮټﻲ او ﺑﺎﻏﭽﻲ ﻻر څﻪ ﭘﻪ اﻣﻦ دﻩ ،وﻟﯥ ﭼﻲ د هﺮ ﭼﺎ ﺗګ اوراﺗګ
ﭘﺮ دﻏﻪ ﻻر ﻧﻪ وي او دا ﻳﯥ ﭘﻪ ﻳﺎد وو ﭼﻲ هﻐﻪ څﻪ ﮐﻢ ﻳﻮﻩ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻣﺨﮑﻲ ﭼﻲ ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن د ګﻮډ ﺳﭙﻲ ﭘﻪ
ﺑﺪرګﻪ دﻏﻪ ځﺎﯼ ﺗﻪ راﻏﻠﯽ ؤ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺷﭙﻪ ﭼﻲ ګﻮډﺳﭙﻲ د ﻣﻨګﻞ ځﻮان ﺳﺮﻩ ﺧﭙﻞ ﺣﺴﺎب ﺧﻼص ﮐړﯼ ،او
راﻏﻼ ﮐړي ﻏﻮا ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﺎوﻧﺪ ﺑﻮﺗﻠﻪ ،ﻧﻮ د هﻐﻪ ﺷﭙﻲ را ﭘﺪﻳﺨﻮا ځﻴﻨﻲ ﺧﻠﮑﻮ دا ګﻤﺎن ﮐﺎوﻩ ﭼﻲ ګﻮډ ﺳﭙﯽ
ﺑﻪ دﻟﺘﻪ ﭼﻮﮐﻴﺪاري ﻟﺮي او زړور ﭘﺮدې ﻻر ﻧﺴﻮ راﺗﻼﯼ ،اﺧﻴﺮ دﻩ هﻢ د ﻧﻪ زړﻩ هﻮ ورﺳﺮﻩ وﮐړﻩ ﭼﻲ ﻧﻪ
ﭘﺎﺗﻴږي زﻩ ﺑﻪ دې هﻢ د ﻻرې ﻣﻠګﺮﯼ ﺳﻢ ،د ﻣﺎښﺎم ډوډۍ وﺧﻮړل ﺳﻮﻩ د ﻣﺎﺧﺴﺘﻦ ﻟﻤﻮﻧځﻮﻧﻪ هﻢ وﺳﻮل،
ﺧﻠﮏ د څﻪ ﻧﺎڅﻪ ﺑﻨډار ﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ځﺎﻳﻮ ﺗﻪ وﻻړل ،ﭘﻪ ﮐﻠﻲ او ﺳﻴﻤﻪ ﮐﻲ ښﻪ اراﻣﻲ او ﺳﮑﻮت ﺧﻮر
س ،ﻣګﺮ دﻟﺘﻪ د ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن او ﻳﻮﺳﻒ ﭘﺮ زړﻩ ﻳﻮﻩ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻧﺎﮐﺮار ي رواﻧﻪ دﻩ ﭼﻲ ارام ﺗﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ ﭘﺮﻳږدي
او هﻠﺘﻪ ﻏﻮټۍ هﻢ د اﻧﺘﻈﺎر ﺷﻴﺒﯥ ﺷﻤﺎرﻟﯥ دا ﺧﻮ ﻣﺎﭘښﻴﻦ ﻗﻀﺎ ﻻ ﺧﺒﺮﻩ ﺳﻮﻩ ﭼﻲ ﻣﺤﺒﺖ ﭘﻪ ﻳﻮﻩ ﻟﻴﮏ ﮐﻲ
دﻏﺴﻲ ورﺗﻪ ﻟﻴﮑﻠﻲ ؤ ﻧﻮ ځﮑﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﭘﻪ ﺳﺎﻋﺖ د دې ﻧﺎﮐﺮاري زﻳﺎﺗﻴﺪﻟﻪ ﻧﻪ ﭘﻮ هﻴﺪﻩ ﭼﻲ ﻧﻦ ﺷﭙﻪ ﺑﻪ ﺗﻘﺪﻳﺮ د
دوﯼ ﭘﻪ هﮑﻠﻪ څﻪ ﻟﻴﮑﻠﻲ وي ،ﻏﻮټۍ د ﺧﭙﻠﻲ ﺧﻮﻧﯥ هﻐﻪ دروازﻩ ﭼﻲ د ﮐﻮر و ﺧﻮاﺗﻪ دﻩ ﻣﺎﺧﺴﺘﻦ ﻻ وﺗړل

اود ﺑﺎﻏﭽﻲ ﺧﻮاﺗﻪ دروازﻩ ﻳﯥ ﺧﻼﺻﻪ ﮐړﻩ ،ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ د ﺑﺎﻏﭽﻲ دروازې ﺗﻪ هﻢ ورﺳﻲ ،ﺷﯽ ﺧﻮ ښﻪ ﻧﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﻴږي ﺧﻮداﻏﻮږ وﻧﺴﻲ ﺗﺮ څﻮ ﮐﻪ ﻣﺤﺒﺖ را روان وي ﻧﻮ د ﭘښﻮ ﺳﮑﺎﺳﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ واوري ،ﺧﻮ دا اﻧﺘﻈﺎر
او هﺮﻩ ﻟﻤﺤﻪ ﭘﺮ دې ﺑﺎﻧﺪې ﭘﻪ زﺣﻤﺖ ﺗﻴﺮﻳﺪﻟﻪ .
هﻠﺘﻪ ﻣﺤﺒﺖ د ﻳﻮﺳﻒ ﭘﻪ ﺑﺪرګﻪ د ﭘﻼن ﺳﺮﻩ ﺳﻢ ﻟﻪ ﮐﻮرﻩ راووﺗﻲ ،ﭼﻲ ﺳﻢ د ﻻﺳﻪ ﻳﯥ ګﻮډ ﺳﭙﻲ هﻢ ﻣﻠګﺮي
وﮐړﻩ وﻟﯥ ﭼﻲ هﻐﻪ ﺧﻮ هﻢ د ﻣﺎزدﻳګﺮ ﺳﻪ ﻻدﻟﯥ ؤ او دﮐﻮر ﻣﺦ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻪ ﮐﻲ ﺧﭙﻞ ﺳﻨګﺮ ﺗﻮد ﺳﺎﺗﻠﯽ ؤ
اوس ﭼﻲ ﭘﻪ ﺗﻴﺎرﻩ ﺷﭙﻪ ﮐﻲ ﻣﺤﺒﺖ او ﻳﻮﺳﻒ وﻟﻴﺪل ﻧﻮ دﯼ ﭘﻮﻩ ﺳﻮ ﭼﻲ اوس ﻟﮑﻪ ﭼﻲ د ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن د ﮐﺎر
وﺧﺖ دﯼ ،او ﺑﯥ ﻟﻪ دې ﭼﻲ څﻮﮎ دې ورﺗﻪ وواﻳﻲ دﻩ هﻢ ﺧﭙﻠﻲ دﻧﺪي )ﮐﺎر( ﺗﻪ ﺗﻐﻴﺮ ورﮐړ ،او د دوﯼ
دواړو د ﻣﺨﻪ ﻳﯥ زړﻩ ور ګﺎﻣﻮﻧﻪ اﻳښﻮول او دا اﺣﺴﺎس ﻳﯥ ﻧﻪ ﮐﺎوﻩ ﭼﻲ څﻮﮎ دې ﻣﺨﺎﻣﺦ ﭘﺮدﻩ راﺳﻲ وﻟﯥ
ﭼﻲ دا هﺮ څﻪ دﻩ ﭘﻪ اﺛﺒﺎت رﺳﻮﻟﻲ وو.
)څﻠﻮرم څﭙﺮﮐﯽ :ﭘﻪ ﮐﻠﯽ ﮐﻲ ﺑﻴﺎاورﺑﻞ ﺳﻮ(
ﻣګﺮ ﻳﻮﺳﻒ ﻻ ﭼﺎﻗﻮ ﭘﻪ ﺟﻮب ﮐﻲ او ﻟﺮګﯽ ﭘﻪ ﻻس ﮐﻲ درﻟﻮدﯼ ،هﺮﻩ ﺧﻮا د اﻧﺴﺎﻧﻲ ژوﻧﺪ ﺳﮑﻮت او
ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ وﻩ ،ﺧﻮ ﭘﻪ وﻧﻮ )درﺧﺘﻮ( ﮐﻲ ځﻴﻨﻮ ﻧﺎﺳﺘﻮ ﻣﺮﻏﺎﻧﻮ ﻻ ځﺎي ځﺎي د ارﻣﺎن ﺗﺮاﻧﯥ وﻳﻠﻲ او ځﺎﯼ ځﺎﯼ
د ﻳﻮ ﺳﭙﻲ د ﻏﭙﺎ ږغ هﻢ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴﺪي ﺧﻮ ګﻮډ ﺳﭙﯽ د ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ ﺷﻮر او ﻧﺎرو ﻋﺎدت ﻧﻪ درﻟﻮدﯼ ،د دوﯼ ﺳﻔﺮ
د څﻪ وﺧﺖ وروﺳﺘﻪ اوس اﻧﺘﻬﺎ ﺗﻪ رﺳﻴږي ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن ﭘﺮ څﻮګﺎﻣﻪ د ﺑﺎﻏﭽﻲ و دروازې ﺗﻪ ﭘﻪ رﺳﻴﺪو ؤ او
د ﻏﻮټۍ د ﺧﻮﻧﯥ ﻟﺨﻮا ﻳﻮ څﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﺎﻣﻪ رڼﺎ د ﺑﺎﻏﭽﻲ ﭘﺮ دروازﻩ ﺑﺮاﺑﺮﻩ د دې ﻏﻤﺎزي ﮐﻮي ،ﭼﻲ داهﻢ د
ﻣﺤﺒﺖ اﻧﺘﻈﺎر ﺑﺎﺳﻲ اوﮐﻮم ﺧﻄﺮ ﻧﺴﺘﻪ ،ﻳﻮﺳﻒ ﻳﻮ څﻪ ﺷﺎﺗﻪ د دﻳﻮال ﺗﺮ څﻨګ ودرﻳﺪﯼ ،هﻠﺘﻪ د ﺑﺎﻏﭽﻲ
دروازﻩ ﺧﻼﺻﻪ ﺳﻮﻩ داﺳﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺪﻩ ﻟﮑﻪ ﻏﻮټۍ ﭼﻲ ورﺧﻼﺻﻪ ﮐړي وي د ﻧﻨﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﻏﭽﻪ ﮐﻲ دوﯼ دواړو
د څﻴﺮاغ ﭘﻪ ﻧﻴﻢ ﺧﺎﻣﻪ رڼﺎ ﮐﻲ ﺳﺮﻩ وﻟﻴﺪل ﺧﻮﻻﺑﻪ ﻳﯥ څﻪ ﻧﻪ ؤ ﺳﺮﻩ وﻳﻠﻲ ﭼﻲ ﻗﺪرت ﺑﻴﺎ د ﺗﻘﺪﻳﺮ ورﻗﻪ
واړول ،دوﯼ ټﻮل ﺣﻴﺮان ﺳﻮ ،ﭼﻲ اوس ﺑﻪ څﻪ ﮐﻮو ،د ﻣﺤﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻮښﻪ وﻩ ﻳﺎﻧﻪ ﺧﻮﻳﻮﺳﻒ وﺑﺎﻏﭽﻲ ﺗﻪ ور د
ﻧﻨﻪ ﺳﻮ او د ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺗګ اﺳﺮار ﻳﯥ ﮐﺎوﻩ ﻣﺤﺒﺖ هﻢ ﻣﺠﺒﻮرﻩ ﺳﻮ او ﻏﻮټۍ ﺗﻪ ﻳﯥ داﺳﻲ ووﻳﻞ ﭼﻲ زﻩ اوس
وﻻړم ،ﮐﻪ څﻪ هﻢ د ﻏﻮټۍ ﺑﻪ د دﻩ ﭘﺮ ﺗګ زړﻩ ﻧﻪ ﮐﻴﺪﯼ ﺧﻮﺑﻠﻪ ﻻرﻩ ﻧﻪ وﻩ ﭘﺎﺗﻪ ،
»د اور ﻟﻤﺒﻲ وار ﭘﻪ وار ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴﺪي او د دود ﻟﻮﺧړي د اور ﭘﻪ رڼﺎﮐﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺪي ﭼﻲ هﻮاﺗﻪ وﻟﻮﻧﻪ وﻟﻮﻧﻪ
ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴږي ﺷﺎوﺧﻮا ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﻲ د ﺧﻠﮑﻮ ږغ ورﺳﺮﻩ ﭘﻪ زورﻩ ﮐﻴﺪﯼ ﺧﻮ ﻣﺤﺒﺖ ،ﻳﻮﺳﻒ اودرﻳﻢ ﻣﻠګﺮﯼ
)ګﻮډﺳﭙﯽ (ﻳﯥ ﺗﺮ ځﺎﻳﻪ ﭘﻪ ﺧﻴﺮ او ﺧﻴﺮت ﺑﻴﺮﺗﻪ را ورﺳﻴﺪل ،د اور د ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴﺪو ﺳﺮﻩ ﻳﻮ څﻪ ټﮑﺎن هﻢ
وﺳﻮل ﺧﻮ د ﮐﻠﻲ ﺧﻠﮏ ﻳﯥ ډﻳﺮ وارﺧﻄﺎﮐړي وو ،د ﺗﻴﻤﻮر اﮐﺎ د ﮐﻮر ﺗﺮ ﻣﺦ ﻳﻮ څﻪ ﻧﻔﺮ ﺳﺮﻩ ﻳﻮ ځﺎﯼ
ﺳﻮل ﺗﻴﻤﻮر اﮐﺎ ﺧﻮ ﻻ د ﻣﺨﻪ د ﺧﻄﺮ ﻧښﻲ ﻟﻴﺪﻟﻲ وې او دا اﺣﺴﺎس ﻳﯥ ﮐﺎوﻩ ﭼﻲ ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﻲ ﺑﻪ ﻳﻮ ځﻞ ﺑﻴﺎ د
اور ﻟﻤﺒﻲ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴږي او اوس ﺧﻮﻳﯥ دا دي دﻏﻪ ﻟﻤﺒﻲ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ وﻟﻴﺪﻟﯥ ،دﻩ څﻮ ﺷﭙﻲ وړاﻧﺪې ﻻ ﭘﺨﭙﻠﻪ
ﮐﻮټﻪ ﮐﻲ د ﻣﻼﺻﺎﺣﺐ ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﻲ ﻏﻼم ﺟﺎن ﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﻲ ﺳﺘﺎ د ﺧﺒﺮو څﺨﻪ د ﺑﺪۍ ﺑﻮﯼ وﻻړﻳږ ي د ﭘﺮدﻳﻮ
ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻣﻪ ﮐﻮﻩ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ دا ﮐﻠﯽ د ﺟﻨګ ﭘﻪ ﻟﻤﺒﻮﮐﯽ وﺳﻮځﻲ ،ﻣګﺮ ﻏﻼم ﺟﺎن دا ﻟﻮﺑﻪ د ځﺎن ﻟﭙﺎرﻩ ﺧﻴﺮ
ګڼﻞ او دا ﻳﯥ وﻳﻞ ﭼﻲ ﻣﺎ ﻳﻮ څﻪ وﺳﻠﻪ او ﺗﻴﻞ ﺑﺮاﺑﺮ ﮐړي دي ﺗﺎﺳﻲ ﺑﻪ ﻳﯥ ووﻳﻨﯽ ﭼﻲ ﮐږي ﺧﻮﻟﯥ څﻨګﻪ ﭘﻪ
ﺳﻮﮎ ﺳﻤﻴږي ،دا ﺧﺒﺮ ي ﻧﻮري ﭘﻪ ﺟﺮګﻮ ﻧﻪ ﺧﻼﺻﻴږي او ﻧﻪ دا ﻇﺎﻟﻤﺎن ﭘﻪ ﺧﺒﺮو ﭘﻮهﻴږي دا ﻳﻮاځﻲ او
ﻳﻮاځﻲ ﭘﻪ زور ﭘﻮهﻴږي ،دا ﻇﺎﻟﻤﺎن او د ﺑﻞ د وﻳﻨﻮ ﺗږ ي ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﻻر ﺗﻪ ﻧﻪ راځﻲ »،ﺷﺎوﺧﻮا ﭘﻨځﻪ وﻳﺸﺖ
ﺷﭙﻲ ﻣﺨﮑﻲ ﭼﻲ ﻏﻼم ﺟﺎن دﻏﻪ ﺧﺒﺮ ي د ﺗﻴﻤﻮر اﮐﺎ ﭘﻪ ﮐﻮټﻪ ﮐﻲ وﮐړې ډﻳﺮوﺧﻠﮑﻮ ﺑﺎﮎ ﻧﻪ ﭘﻪ وﮐړﯼ ﻳﻮاځﻲ
د ﺗﻴﻤﻮر اﮐﺎ اﻧﺪﻳښﻨﻪ وﻩ ﭼﻲ ﻋﻼج ﺑﻪ ﻳﯥ څﻨګﻪ ﮐﻴږي.
د ﺑﻞ ﺳﻮي اور ﻟﻤﺒﻲ ﻻ ښﯥ ﭘﻪ ﻏﺮﻏﻨډو وې ﺗﺮ ډﻳﺮﻩ ځﺎﻳﻪ رڼﺎ ﺗﻠﻪ او د ﺗﻮر دود ﻟﻮﺧړ ي هﻮا ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ
ﮐﻴﺪې ،ځﻴﻨﻲ ﻧﺎﭘﻮﻩ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺧﻮﻧﺪ ور ﮐﺎوﻩ ،ﻣګﺮ ﺑﻌﻀﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ د دې ﮐﺎر ﭘﺎﻳﻠﻪ ﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﺪﻩ ﺑﻠﻞ ،د
ﺗﻴﻤﻮر اﮐﺎ د ﮐﻮر ﺗﺮ ﻣﺦ ﻳﻮ ي ﺧﻮاﺗﻪ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ګړز ﺧﻨﺪا ﮐﻮﻟﻪ ﺧﻮﺑﻠﻲ ﺧﻮاﺗﻪ ﺑﻴﺎ څﻮ د ﭘﺎﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﮐﺴﺎن
څﻪ ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ﻏﻮﻧﺪې ﻣﻌﻠﻮﻣﻴﺪل او دا اﻧﺘﻈﺎر ﻳﯥ ؤ ﭼﻲ ﮐﻪ ﺗﻴﻤﻮر اﮐﺎ را ووزي او ﻣﺠﻠﺲ ورڅﺨﻪ واوري ،ﻟږ
ګړۍ وروﺳﺘﻪ دﻩ هﻢ ﻏﺎړي ﺗﺎزﻩ ﮐړﯼ ﭼﻲ ورﺳﺮﻩ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺧﻨﺪا ﺑﺲ ﮐړﻩ ،څﻪ ﺳﺎﻋﺖ ﺧﺎﻣﻮﺷﻲ وﻩ ﺗﻴﻤﻮر اﮐﺎ
هﻢ ﭘﻪ رارﺳﻴﺪو ﺳﺮﻩ ﺳﻼم وواﻳﻪ د ﺳﻼم ځﻮاب ﻳﯥ ﺣﺎﺿﺮو ﺧﻠﮑﻮ ورﮐړ ،د ﮐﻠﻲ دوﮐﺎﻧﺪار ﭼﻲ د دﻩ د ﺧﺒﺮو
ډﻳﺮ وږﯼ ﻳﺎﺗږﯼ ؤ ﺧﭙﻞ ﭘټﻮﻳﯥ ﭘﺮﻧﺴﺒﺘًﺎ ﻳﻮ څﻪ ﻟﻮړ ځﺎﯼ ورﺗﻪ هﻮار ﮐړ ﯼ ﺗﺮ څﻮ دﯼ ورﺑﺎﻧﺪې ﮐښﻴﻨﻲ ،ﺧﻮ
دﻩ ژر دﻩ ﮐښﻴﻨﺎﺳﺘﻮ ﻓﮑﺮ ﻧﻪ ﮐﺎوﻩ ،ﺷﺎوﺧﻮا وﻻړ ﺧﻠﮏ ﻳﯥ د دﻏﻪ ﺑﻞ ﺳﻮي اور او څﻮ راوړل ﺳﻮو څﻴﺮاﻏﺎﻧﻮ
ﭘﻪ رڼﺎﮐﻲ ﺗﺮ ﻧﻈﺮ وﻳﺴﺘﻞ  ،وروﺳﺘﻪ د ﮐﻠﻲ ﻣﻼ ﺻﺎﺣﺐ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻏﻮږ ﮐﻲ ﻳﻮڅﻪ ووﻳﻞ ،هﻐﻪ هﻢ ورﺗﻪ ﺳﺮ
وښﻮراوﻩ او دﻩ ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ځﻮاب ﮐﻲ ووﻳﻞ ﺣﺎﺟﻲ ﺻﺎﺣﺐ واﻗ ًﻌﺎ ﭼﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر ﭘﻮهﻴږ ي او ﭘﻮرﻩ د ﺗﺠﺮﻳﺒﻲ
ﭘﻮهﻪ رب ﺗﻌﺎﻟﯽ درﮐړﻳﺪﻩ ،ﺗﺎﭼﻲ ﮐﻮم ﺧﻄﺮ ﻣﺤﺴﻮﺳﺎوﻩ د هﻐﻪ اور ﻟﻤﺒﻲ دﻏﻪ دي ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺳﺘﺮګﻮ وﻳﻨﻮ ،ﭘﺎﻳﻨﺪ

اﮐﺎ هﻢ ﻧﮋدې وﻻړ ؤ د ﭼﺎ ﭼﻲ څﻮﺷﭙﻲ ﻣﺨﮑﻲ ﻣﻨګﻞ ځﻮان ﻏﻮا ﻏﻼﮐړﻩ او د هﻐﻪ څﺨﻪ د ﺧﻼﺻﻴﺪو
وروﺳﺘﻪ ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ د ﺳﺨﻮﻧﺪر ﺳﺮﻩ د ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻟﭙﺎرﻩ ﺑﻮﺗﻠﻪ ﺧﻮ ﺑﻴﺎوروﺳﺘﻪ ﺗﻴﻤﻮر اﮐﺎورﺗﻪ راﺧﻼﺻﻪ ﮐړﻩ دا
اﻧﺘﻈﺎرﻳﯥ ﮐﺎوﻩ ﭼﻲ ﺗﻴﻤﻮراﮐﺎ ﺑﻪ اوس څﻪ ﻣﺠﻠﺲ وﮐړ ي ،اﺧﻴﺮ د دﻩ هﻢ د ﺗﻮاﻧﻪ ووﺗﻞ او ﭘﺮ ږغ ﻳﯥ ﮐړﻩ
ﺗﻴﻤﻮر ﻻﻻ ﺗﻪ وﻟﯥ څﻪ ﻧﻪ واﻳﯥ ﻣﻮږ ﺧﻮټﻮل وﺗﺎﺗﻪ ګﻮرو ،ﭼﻲ ﻳﻮڅﻪ ﺑﻪ وواﻳﯥ ﺳﺘﺎ ﻻ دﻏﻪ د ﺧﺎﻧۍ اوﻣﻠﮑۍ ﭘﻪ
ﺧﺒﺮو ﺳﺮﺧﻼﺻﻴږي ،ﺗﻴﻤﻮر اﮐﺎ د ﻻس ﻟﮑړﻩ دوﻩ وار د ﻣځﮑﯥ ﺳﺮﻩ ووهﻞ او ﺧﭙﻠﻲ ﺧﺒﺮي داﺳﻲ ﺷﺮوع
ﮐړې ،زﻩ ﺧﻮهﻢ د ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮرﻩ را ووﺗﻢ ﻟﮑﻪ ﺗﺎﺳﻲ ﭼﻲ د ﺧﭙﻠﻮﮐﻮرو څﺨﻪ راﻏﻠﻲ ﻳﺎﺳﺖ ،ﺑﻴﺎ ﻧﻮ زﻩ ﺧﻮ ﻧﻪ ﺧﺎن
ﻳﻢ ﻧﻪ ﻣﻠﮏ ﻳﻢ هﺴﻲ ﭼﻲ ﺗﺎﺳﻲ د دﻏﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ څﺨﻪ ﻧﺎ اﻣﻴﺪﻩ ﺳﻮاﺳﺖ ﭘﻪ ﻣﺎ ﭘﻮري ﻣﻮ ﻻﺳﻮﻧﻪ ټﻴﻨګ
ﮐړي دي ،ﺳﺘﺎﺳﻲ ﭼﻲ ګټﻪ وي هﻠﺘﻪ ﻣﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﮐﻮﯼ او ﮐﻪ ﭼﻴﺮي ﻣﻮ ﻳﻮ څﻪ ښﮑﺎرﻩ ﺗﺎوان ؤ ﺑﻴﺎ ﻧﻮ زﻩ
ﻣﺸﺮ ﻧﻪ ﻳﻢ ،وﻻړو ﺧﻠﮑﻮ او ﭘﺎﻳﻨﺪ اﮐﺎ دا ﺧﺒﺮﻩ ﻣﺤﺴﻮﺳﻪ ﮐړﻩ ﭼﻲ رﻳښﺘﻴﺎهﻢ ،دﯼ هﻠﺘﻪ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﮐﺎر وي ﮐﻠﻪ
ﭼﻲ زﻣﻮږ وزﻩ ورﮐﻪ و ي او ﮐﺎر ﻣﻮ ﭘﻪ ﺑﻨﺪ و ي .
ﺗﻴﻤﻮر اﮐﺎ ووﻳﻞ  :دا ﻣﺠﻠﺲ څﻮ ﺷﭙﻲ ﻣﺨﮑﻲ هﻢ ﻣﺎ درﺗﻪ وﮐړﯼ ﺧﻮ ﭼﺎﻣﻲ ﺧﺒﺮﻩ ﭘﺮ ﻏﻮږﻧﻪ وﻧﻴﻮل ،ﻳﻮﻩ وﻳﻞ
زﻣﺎﻳﯥ ﭘﻪ څﻪ او دا ﺑﻞ وﻳﻞ د دﻩ ﻳﯥ ﭘﻪ څﻪ ،اوس هﻢ هﻐﻪ ﺧﺒﺮﻩ دﻩ ﭼﻲ زﻣﺎﻳﯥ ﭘﻪ څﻪ دا اور ﺑﻪ څﻮ ﺷﭙﻲ ﺑﻌﺪ
د ﮐﻠﻲ ﭘﻪ هﻐﻪ ﺑﻞ ﺳﺮ ﮐﻲ وي ﺑﻴﺎ ﺑﻪ دﮐﻠﻲ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﮐﻲ ﺑﻠﻴږي او ﻣﻮږ ﺑﻪ واﻳﻮ ﭼﻲ زﻣﺎﻳﯥ ﭘﻪ څﻪ ،ﻧﻮر دﻏﺴﻲ
ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻪ ﻧﻪ زﻩ ﮐﻮم او ﻧﻪ ﻣﻲ ﭘﻪ وﺳﻪ ﭘﻮرﻩ دي .
وﻻړ ﺧﻠﮑﻮ ټﻮﻟﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﺳﺮﻩ وﮐﺘﻞ ،ﭼﯽ دا ﺧﻮ ﺣﻘﻴﻘﺖ واﻳﻲ ﻣﻮږ هﻤﺪﻏﺴﻲ ﻳﻮ ،ﺗﻴﻤﻮر اﮐﺎ د ﻳﻮڅﻪ ﻧﻮرو
ﺧﺒﺮو ﭘﻪ ﭘﺎﯼ ﮐﻲ ووﻳﻞ  :زﻩ ﺑﻲ ځﺎﻳﻪ ډﻳﺮې ﻟﻨډي او اوږدي ﺧﺒﺮي ﻧﻪ درﺗﻪ ﮐﻮم د ﮐﻠﻲ د ﻣﻼ ﺻﺎﺣﺐ دې
اﺟﺎزﻩ وي ،واﻳﻢ ډﻳﺮ ﺑﻪ ﻧﻪ ﺳﺮﻩ ﺧﻄﺎﺑﺎﺳﻮ ،د دې اور اﺻﻠﻲ ﺳﺮ ﻳﺎ ﭘﻴﻠﺘﻪ زﻣﻮږ درا څﺮﻣﻪ هﻤﺴﺎﻳﻪ د ﭘﺘﺎؤ د
ﮐﻠﻲ د ﻣﻠﮏ ﺧﺸﻨګ ﭘﻪ ﻻس ﮐﻲ دﻩ او ﺑﻞ ﻋﻠﺖ ﻳﯥ دﻏﻪ د ﻣﻠﮏ زﻗﻮم ﭘﺮدي ﻣﻴﻠﻤﺎﻧﻪ دي ﭼﻲ دﯼ ﻳﯥ ﺳﺎﺗﻲ،
ﮐﻪ ﻣﻮ ﭘﻪ اﺗﻔﺎق د دﻏﻪ دوو ﺧﺒﺮو ﻋﻼج وﮐړﯼ ﻧﻮ ﭘﻪ اﻣﻦ ﺑﻪ ﺳﻮ ،ﮐﻨﻪ ﺑﻴﺎ ﻧﻮ د ﻧﻮرو ﻧﺎ وﻟﺪﻩ )ﻧﺎﺑﻠﺪﻩ ( ﭘﻴښﻮ
اﻧﺘﻈﺎر وﮐړﯼ اوزﻣﻮږ ځﻮاب ﺑﻪ داوي ﭼﻲ ﻳﻮ واﻳﻲ زﻣﺎﻳﯥ ﭘﻪ څﻪ او ﺑﻞ ﺑﻪ واﻳﻲ زﻣﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ څﻪ ،ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ
ﻳﯥ دا وي ﭼﻲ دﻏﻪ د ﻣﻠﮏ زﻗﻮم ﭘﺮدي ﻣﻴﻠﻤﺎﻧﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻮرو راﻧﻨﻮزي او ﻣﻮږ ﺑﻪ ﻳﯥ ځﻮاب ﻧﻠﺮو ا و ﭘﻪ دﻏﻪ
اور ﮐﻲ ﺑﻪ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴﻲ ﺳﻮځﻮ ،د ﺗﻴﻤﻮر اﮐﺎ دې ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ځﻴﻨﻲ ﺧﻠﮏ ﺣﻴﺮان ﺳﻮل ﭼﻲ دا دﯼ څﻪ واﻳﻲ،
اور زﻣﻮږ ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﻲ ﺑﻞ دﯼ او دﯼ واﻳﻲ د ﭘﻴﻠﺘﻲ ﺳﺮ د ﭘﺘﺎو د ﮐﻠﻲ د ﻣﻠﮏ ﺧﺸﻨګ ﭘﻪ ﻻس ﮐﻲ دﯼ ،دا
ﺑﻴﺨﻲ ﻧﺎوﻟﺪﻩ )ﻧﺎﺑﻠﺪﻩ ( ﺧﺒﺮي ﻧﻪ دي ؟
ځﻴﻨﻮ ځﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﮐﺮار ﺳﺮﻩ ووﻳﻞ د ﺣﺎﺟﻲ ﺻﺎﺣﺐ هﻢ ﻟﮑﻪ ﭼﻲ دﻣﺎغ ﮐﺎر ﻧﮑﻮ ي ﻧﺎﺣﻘﻪ ﭘﺮ
راګﺮزﻳﺪﻟﻲ ﻳﻮ ،د ﮐﻠﻲ دوﮐﺎﻧﺪار ﺗﺎج ګﻞ ﻻﻻ ﺗﺮ هﺮ ﭼﺎ ډﻳﺮ و دﻏﻮ ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﺣﻴﺮان ؤ ،د ﻏﻮاﺧﺎوﻧﺪ ﭘﺎﻳﻨﺪ
اﮐﺎ هﻢ ډﻳﺮ وارﺧﻄﺎ ؤ ،ﻧﻮري ځﻴﻨﻲ ورﮐﻲ ﺳﻮ ې ﺑﯥ اﺧﺘﻴﺎرﻩ ﻳﯥ داﺳﻲ ووﻳﻞ  :ﺗﻴﻤﻮر ﻻﻻ ﺗﻪ وا هﻐﻪ زﻣﺎ
ﻏﻮا ﺧﻮ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻪ راځﻴﻨﻲ ﺑﻴﺎﻳﻲ ؟
) ﻣﺸﺮان ﺧﻠﮏ و ﺧﭙﻞ هﻤﺰوﻟﻲ ﺗﻪ د ﮐﺎﮐﺎ ﭘﺮ ځﺎﯼ د)ﻻﻻ( ﺗﻮرﯼ ﮐﺎروي (
د ﭘﺎﻳﻨﺪﻩ اﮐﺎ ﭘﺮ دې ﺳﺎدﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﭼﺎوﭼﺎوﻣﺴﻞ )ﻧﺮﻣﻪ ﺧﻨﺪا(
ﺗﻴﻤﻮر اﮐﺎ ﻻ و دې ﺧﺒﺮې ﺗﻪ ځﻮاب ﻧﻪ ؤ ورﮐړﯼ ﭼﻲ ﺗﺎج ګﻞ ﻻﻻ هﻢ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﺒﺮ را درﺳﺘﻪ ﮐړﻩ  :ﺗﻴﻤﻮر اﮐﺎ
زﻣﺎهﻢ ﻳﻮﻩ ﺧﺒﺮﻩ ﭘﺮ زړﻩ راﻏﻠﻪ څﻮﺷﭙﻲ د ﻣﺨﻪ زﻣﺎ ﭘﻼر ﻳﻮ څﻪ ﺳﭙﻴﻠﻨﻲ راوړي ؤ ﻳﻮڅﻪ ﻣﻲ ﭘﺮ ﮐﻠﻴﻮاﻟﻮ
ﺧﺮڅ ﮐړﻩ ﻳﻮ څﻪ ﻻﺳﺘﻪ ﺗﻪ وا ﭼﻲ دﻏﻪ ﻣﻮ ورﺗﻪ دودوﻻﯼ ،ﺗﻪ وا دﻏﻪ ﻏﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻪ واﯼ ورﺳﺮﻩ ورﮎ ﺳﻮي،
دوﯼ واﻳﻲ د ﺳﭙﻴﻠﻨﻴﻮ دودول ﭘﻴﺮاﻧﺎن ﻻ ورﮐﻮي ﻏﻠﻪ ﺑﻪ ﺗﺮدوﯼ هﻢ ﻧﻪ ﻳﻲ زورور ﻳﺎﺳﭙﻴﻦ ﺳﺘﺮګﻲ زﻩ واﻳﻢ
دوﯼ ﺑﻪ هﻢ ورﺳﺮﻩ ورﮎ ﺳﻲ ،د ﺗﺎج ګﻞ ﻻﻻ ﭘﺮ دې ﺳﺎدﻩ ﺧﺒﺮو ﭘﻪ وﻻړو ﺧﻠﮑﻮ ﮐﻲ داﺳﻲ ﺧﻨﺪا ګډﻩ ﺳﻮﻩ
ﭼﻲ ﭼﺎ د ډﻳﺮي ﺧﻨﺪاڅﺨﻪ ﭘﺮ ﺗﺸﻮ)اړﺧﻮ( ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻧﻴﻮﻟﻲ وو ﭼﺎ ﭘټﻮان ﺧﻮﻟﯥ ﺗﻪ ﻧﻴﻮﻟﻲ وو د هﺮ ﭼﺎ څﺨﻪ هﻐﻪ
ﺗﻴﺮ ﻣﺠﻠﺲ داﺳﻲ هﻴﺮ ﮐړ ﻟﮑﻪ ﭼﻲ هﻴڅ ﭘﻴښﻪ ﭼﻲ ﻧﻪ ﻳﻲ ﺳﻮي  ،ﺗﻴﻤﻮر اﮐﺎ هﻢ ﻳﻮ څﻪ ﭘﺮ وﺧﻨﺪل .
»ﺗﺎج ګﻞ ﻻﻻ ﻧﻪ ﻳﻮازي ﭼﻲ ﺳﺎدﻩ ﺳړﯼ ؤ ﺑﻠﮑﻪ ښﻪ ﺧﻮﯼ ﻳﯥ ﻻ دا هﻢ ؤ ﭼﻲ ﭼﺎﺑﻪ هﺮ څﻪ ﭘﺮ وﺧﻨﺪل ﺑﺪ
ﻳﯥ ﻧﻪ ﭘﻪ وړل ،ﻳﻌﻨﻲ ﺧﻮاﻳﯥ ﻧﻪ ﺑﺪول «
ﺗﻴﻤﻮر اﮐﺎ ﭘﻪ هﻨﺮ ځﻮاب ورﮐړ :هﻮ ﺗﺎښﻪ ﺧﺒﺮ ﻩ وﮐړﻩ ﺧﻮ اوس ﺧﺒﺮﻩ ﺗﺮ ﺳﭙﻴﻠﻨﻴﻮ ﺗﻴﺮﻩ دﻩ ،او ﭘﺎﻳﻨﺪاﮐﺎ ﺗﻪ
ﺑﻪ دا وواﻳﻢ ﭼﻲ ﻧﻪ ﻧﻮرﻩ ﺳﺘﺎ ﻏﻮا ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻧﻪ ﺑﻴﺎﻳﻲ د هﻐﻲ څﺨﻪ ﻳﯥ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻮرﻩ ﮐړﯼ ؤ ﻧﻮر ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻪ
ځﻴﻨﻲ ﮐﻮي ،دا ﻟﻪ دﻏﻪ دﻋﻮي )ﮐﯧﺴﻪ ( څﺨﻪ ﭘﻪ ﻋﺰت ﺧﻼﺻﻪ )ﺑﺮي( ﺳﻮﻩ .
ﭘﺎﻳﻨﺪ اﮐﺎ ﮐﻮر وداﻧﯽ ورﺗﻪ وواﻳﻪ ﺧﺒﺮﻩ ﻳﯥ ﻧﻮرﻩ داﺳﻲ اوږدﻩ ﮐړﻩ ﺗﻴﻤﻮر ﻻﻻ ښﻪ ﺳﻮ ﭼﻲ ﺧﺒﺮ دې ﮐړم
زﻣﺎ ﺑﻴﺨﻲ ﻓﮑﺮ ﮐﻲ ﺑﻨﺪ ؤ هﻐﻪ ﺑﻠﻪ ورځ ﻻ دا ﻏﺮﻳﺒﻪ څﻪ ﺑﺪ ﺑﻮﻳﻪ وﻩ ،واﻳﻢ د ﺑﻴﺮې ﻣﯥ ﻏﻮاﻳﻲ ﺗﻪ ﻧﻪ
وروﺳﺘﻞ ﻣﺎوﻳﻞ داﺳﻲ ﻧﻪ ﭼﻲ د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺧﻠﮏ را ﺧﺒﺮ ﺳﻲ او ﺗﺎوان را ورﺳﻮي ،د دې ﺧﺒﺮ ي ﺳﺮﻩ ﻳﻮار

