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ﺑBﺗﻪ ﭘﻪ ﺟﻴﺐ ﮐﯥ ږدي .ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺑﻮډا ﺳﱰﮔﯥ ﻟﮕﻴ5ي .ﭘﻪ 0ـﻮﮐ
ﭘﻮرې ﻳﯥ Cﺎن <ﻴﻨﮓ ﻧﻴﻮﻟﯽ دی .ﭘﻪ ﺑﻞ ﺗﻢ Cﺎی ﮐﯥ ﻳـﻮه زړه ﺑـﻮډۍ ﻫـﻢ
راﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴ5ي .ﭘﻪ ﮐ&وﭘﻪ ﻣﻼ ﺗـﺮﻣﺦ ﮐﻴـ5ي .ﺑـﺲ رواﻧﻴـ5ي او دوﻳـﻢ ﺗـﻢ
Cﺎی ﺗﻪ ورﻧ5دې ﮐﻴ5ي.
د ﳌﺮ ﺳﱰﮔﻪ د اﺳaن ﻟﻪ ﻣﻨ`ﻪ ﺗﯧﺮه ﺷﻮې ده .د ﻣﻨﻲ ﺑﺎد ﻻ دوﻣـﺮه
ﺳﻮړ او ﻳﺦ ﻧﻪ ﻟﮕﻴ5يC .ﻤﮑﻪ د ﺗﻞ ﭘﻪ 0ﯧﺮ ﻟﻨﺪه ﺑـﻞ او ﺑـﺎران وﻫﻠـﯥ ده.
زﻳ&ی ﳌﺮ ﭼﯥ د ورﻳ`ﻮ ﻟﻪ ﻏﺮوﻧـﻮ ﴎ راﺑﻬـﺮ ﮐـ&ي ،د ﻧﺎﺑﻠـﺪه ﻻروي ﭘـﻪ
0ﯧﺮ ډﯦﺮ ﻧﻪ ﺗﻢ ﮐﻴ5ي .ژر ﺧﭙﻠﯥ ﺳﱰﮔﯥ ﭘﻨﺎه ﮐﻮي .ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻮ ﻻرو 0ﺨﻪ را
ﺗﯧـﺮ ﺷـﻮی ،ﻟــﻪ ﺧﭙـﻞ ﮐــﻮر ﮐـﲇ او ﻣﺎﻟـﺖ ﻧــﻪ د ﻟﯧـﺮې ﺷــﻮي ﻻروي زړه
وﻮﻳﻮي او د ﻳﺎدوﻧﻮ او اﻣﯧﺪوﻧﻮ 0ﭙﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ذﻫﻦ او ﺣﻮاﺳﻮ د ﻧﻬﻴﻠـ او
ﻧﺎاﻣﯧﺪۍ ﭘﺮده وﻏﻮړوي .ﻋـﲇ ﺗـﻢ Cـﺎی ﺗـﻪ رﺳـﻴ5ي او ﺑﻴـﺎ ﻟـﻪ ﺑـﺲ ﻧـﻪ
ﮐﻮزﻳ5ي.
ﺳﱰﮔﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ ډﮐﯥ وې ﭼﯥ د ﻳﻮه ﻻس ﭘﻪ ورﻏﻮي ﻳﯥ وﻣـﻠﯥ.
ﻟﻪ ﺟﻴﺒﻪ ﻳﯥ ﮐﺎﻏﺬ راووﻳﺴﺖ .ﭘﻪ ﻪ ﻏﻮر ﻳﯥ ﮐﺮﻮ ﺗﻪ وﮐﺘـﻞ ٬ﺑﻴـﺎ ﻳـﯥ د
ﺳ&ک ﺑﺮې ﻏﺎړې ﻟﻮﺣﯥ ﺗﻪ وﮐﺘﻞ .ﭘﺘﯥ ﻟﻪ ﻟﻮﺣﯥ ﴎه ﴎ وﺧﻮړ .ﻟﻪ Cﺎﻧـﻪ
ﴎه ﻳﯥ ووﻳﻞ:
ﺑﺲ ﻫﻤﺪا Cﺎی دی ٬ﻫﻤﺪا ﭘﺘﻪ ده .د رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﺷﻤﯧﺮه ﻫﻢ راﻧ5دې
ده0 .ﻠﻮروﻳﺸﺘﻢ ﳌﱪ رﺳﺘﻮراﻧﺖ دی .ﻫﻮ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐﯥ ﻳﯥ ﻳـﻮ ﺑـﻞ دوﮐـﺎن
ﻫﻢ ﺷﺘﻪ .ﺑﺲ ﻫﻤﺪا دی.
ﻋﲇ ﺳﻤﻼﳼ ﻟﻪ ﺑﺲ ﻧﻪ ﭘﻪ ﮐﻮزﻳﺪو ﴎه ﮐﺎﻏﺬ ﺑBﺗـﻪ ﭘـﻪ ﺟﻴـﺐ ﮐـﯥ
اﭼﻮي .ﮔﺎﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ ﻟ 5زور ورﮐﻮي .ﻟ 5ﭼﺎﺑﮏ ﮐﻴ5ي .ﻟﻪ ﻟBې ﻳـﻮ ﺳـ&ی د
رﺳﺘﻮراﻧﺖ دروازې ﺗﻪ وﻻړ دی0 .ﻮﮐ&ه رﻧﮕـ ږﻳـﺮه ﻳـﯥ ده .ﺧﯧnـﻪ ﻳـﯥ
راوﺗﻠﯥ .ﭘﻪ وﻧﻪ <ﻴ oدی .د ﺗﺴﭙﻮ اوږود زﻧﺎر ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ دی .ﻧﺎp

 /٤واﻨﻮﻧﻪ

)(۱
ﺎري ﺑﺲ ﻟﻪ ډول ډول ﺧﻠﮑﻮ ډک ,دی ﻗﻀـﺎ ﻣﺎﺳﭙـ ﻣﻬـﺎل د
اوﻧ رﺧﺼﺘ ﻟﻮﻣ&ۍ ورځ ﭘﯧﻠﻴﺪوﻧﮑﯥ وه .ﻋﲇ ﺑﺲ ﺗﻪ ﺧﻴﮋي .ﻫﺮ 0ـﻪ
ورﺗﻪ ﻧﺎ اﺷﻨﺎ ﻣﺎﻟﻮﻣﻴ5ي .ﺧﻠﮏ ﻳﺎ د ﻣﻮ<ﺮ ﺳﻮرﱄ ﻫﺮ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﭼـﺮت او
ﻓﮑﺮ ﮐﯥ دي .ﺧﻮ ﻋﲇ ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﯥ ﮔﻮاﮐﯥ <ـﻮل ﻫﻐـﻪ ﺗـﻪ ﮔـﻮري ؛<ـﻮل
ﻫﻐﻪ ﺗﻪ  BCدي .د ﻫﻐﻪ د ﮐﻮر او د ژوﻧﺪ د ﺣﺎل او اﺣﻮال ﭘﻮﺘﻨﻪ ﮐﻮي
ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻪ Cﺎﻳﻪ دﻟﺘﻪ راﻏﻠﯽ او د 0ﻪ ﻟﻪ ﭘﺎره دﻟﺘﻪ راﻏﻠﯽ او ﺑﻴـﺎ دﻟﺘـﻪ
0ﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي؟ د ﺑﺲ ﺳﻮرﱄ ورﺗﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﺑﺮﻳـﻲ .ﭘـﻪ ﻫـﺮ ﻳـﻮ ﭼـﯥ ﻳـﯥ
ﺳﱰﮔﻲ ﻟﮕﻴ5ي ،ژر ﻳﯥ ﺗﺮې اړوي .ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼـﯥ ﻟـﻪ ﻫﻐـﻪ ﻧـﻪ ﭘﻮـﺘﻨﯥ
ﮐــﻮي .ﺑﻴﻼﺑﻴــﻞ رﻧﮕﻮﻧــﻪ ،ډول ډول ﮐــﺎﱄ ٬ډول ډول 0ﯧــﺮې .ﺧــﻮ ﭘــﻪ ﻳــﻮ
درﻧﮓ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﺗBوي .ﭘﻪ ﭘﺎم ﮐﯥ ﻳﯥ ﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻴ5ي .ﺑﺲ ﭘـﻪ ﻳـﻮ
ﺗﻢ Cﺎی ﮐﯥ درﻳ5ي .ﻋـﲇ د ﭘﺘـﯥ ﭘـﺮزه ﻳـﻮ ﮐـﻮﭼﻨﯽ ﮐﺎﻏـﺬ ﻳـﻮه ﺗـﻦ ﺗـﻪ
ورﮑﺎره ﮐﻮي .ﭘﻮﺘﻨﻪ ﮐﻮي :دا ﭘﺘﻪ ﭼﯧﺮې ده؟
ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ واﻳﻲ :دوه ﺗﻢ Cﺎﻳﻪ وروﺳـﺘﻪ رﺳـﯧ5ې ،ﮐـﺘﻪ ﺷـﻪ .ﮐﺎﻏـﺬ
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اﺧﻠﯥ .ﺳﺎده ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﻪ ﮐﻮې .ﻟﮑﻪ د ﻟﻮﻮ ﭘﺮې ﻣﻴﻨ`ﻞ د ﭘﻴﺎزو او ﻫﻮږې
او د ﭘnﺎ<ﻮ ﺳﭙﯧﻨﻮل او داﺳﯥ ﻧﻮر .ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ دی .ژر ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐـﯥ
ﺑﻠﺪ ﺷﯥ.
ﻋﲇ ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه واﻳﻲ :ﻫﻮ ،ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎﻧـﻪ دی .ﻣﻬﺮﺑﺎﻧـﻪ دی او د
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ ﺧﱪه ﻳﯥ ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﭘﻪ ﻏﻮږوﻧﻮ ﮐﯥ اﻧﮕﺎزې ﮐﻮي.
ﺑﻴﺎ ﻏﻠﯽ ﮐﻴ5ي .ﻏﻠﯽ درﻳ5ي .ﻧﻮر 0ﻪ ﻧﻪ واﻳﻲ.
ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎء واﻟﺪﻳﻦ .ﮐﻠﻮﻧﻪ وړاﻧﺪې ﻫﻐـﻪ ﻣﻬـﺎل ﭼـﯥ ﺑﻨﮕﻠـﻪ دﻳـﺶ ﻟـﻪ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻪ ﺟﻼ ﺷـﻮ او د ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎً ﻳـﻮ ﻟـﮏ ﭘـﻮځ ﭘـﻪ رـﺎ ورځ ﻳـﻮه
ﻫﻨﺪي ﺟال ﺗﻪ ﭘﻪ ﮔﻮﻧqو ﺷﻮ ٬ﭘﻼر ﻳﯥ ﻫﻢ ﭼﯥ ﭘﻪ دﻏﻪ ﭘﻮځ ﮐـﯥ اﻓﴪـ
و ،ﻻ درﮐﻪ ﺷﻮ او د ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮﻟﯥ ﺧﱪه ده ﭼﯥ ﺗﺮ ﻧﻨﻪ ﻳﯥ درک ﻧﻪ
ﻟﮕﻴ5ي او دا ﻫﻢ ورﴎه واﻳﻲ ﭼﯥ ﺟﻨﺘﻮﻧﻪ دې ورﭘﻪ ﻧﺼـﻴﺐ وي .د ﻫﻐـﻪ
د ﺧﻮﻟﯥ ﺧﱪه ده ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻳﯥ ﭘـﻼر ﻻدرﮐـﻪ ﺷـﻮ ﻧـﻮ د ﺧﭙﻠـﻮ دوﺳـﺘﺎﻧﻮ او
ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻟﻨﺪن ﺗﻪ راﻏﯽ دﻟﺘﻪ ﻳـﯥ ﭘـﻪ ﻣـﺰدورۍ ﭘﻴـﻞ وﮐـ& او د
زﻳﺎت ﮐ&او او زﺣﻤﺖ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ودان ﮐـ& .او اوس دﻟﺘـﻪ
ﻣﯧﺸﺖ دی.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻇﺎﻫﺮ ﮐﯥ ډﻳﺮ ارام او ﺻﺒﻮر ﺳ&ی ﺑﺮﻳﻲ .ﻫﯧ ﭼﺎ ﺗﻪ ﭘﻪ زور
او ﻗﻬﺮ ﻏ 5ﻧﻪ ﮐﻮي .ﺧﻮ داﺳﯥ ﻣﺎﻟﻮﻣﻴ5ي ﭼﯥ زړه ﻳﯥ ﻟﻪ ډﻳﺮو ﺧﱪو ډک
دی .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﻫﻨﺪي ﻓﻠﻢ او ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺧﱪه ﻫﻢ ﯦﺎده ﳾ ﻧـﻮ ﺑﻴـﺎ ﻟـﻪ
ﻗﻬﺮه ﺧﻮ<ﻴ5ي .ﺗﻦ او وﺟﻮد ﻳﯥ ﻳﻮه <ﻮ<ﻪ ﻏﻮ<ﻪ ﳾ او د ده ﭘﻪ روان او ﺗﻦ
ﺑﺎﻧﺪې راج ﭼﻠﻮي.
ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻧﻪ دﻟﺘﻪ ﻟﻨﺪن ﺗﻪ راﻏﻠﯽ دی .د 0ﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﻪ اوږدو ﮐـﯥ
ﻳﯥ ﯥ زﻳﺎﺗﯥ ﻫﻠﯥ Cﻠﯥ ﮐـ&ي او ﻟـﻪ ډﻳـﺮو ﻣﻨـqو ﺗـﺮړو وروﺳـﺘﻪ ﻳـﯥ دا
ﮐﻮﭼﻨﯽ رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﮔﻮ<ﯽ اﺟـﺎره اﺧﻴﺴـﺘﯽ دی .اوس دا دی ﭘﺨﭙﻠـﻪ ﭘـﻪ
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ﯦﯥ ﻫﻤﺪا ده .ﻫﻤﺪا دوﮐﺎن دی.
ﻋﲇ 0ﻮ ﮔﺎﻣﻪ ورﻧ5دې ﮐﻴ5ي .ﺳﻼم اﭼﻮي .ﻳﻮ ﺳ&ی ﭘﻪ داﺳـﯥ ﺣـﺎل
ﮐﯥ ﭼﯥ ﺷﻮﻧqې ﻳﯥ ﭘﻪ اورادو ﺧﻮCﻴ5ي ،د ﴎ ﭘﻪ اﺷﺎره د ﺳﻼم Cـﻮاب
واﻳﻲ .ﺗﺴﺒﻴﺢ ﻫﻢ ﭘﻪ ﺷ&ک اړوي .ﭘﻪ ﻣﺎﺗـﻪ ﮔـﻮډه اردو او اﻧﮕﺮﻳـﺰي ژﺑـﻪ
ﭘﻮﺘﻨﻪ ﮐﻮي.
ورور! ﻟﻪ ﭼﺎ ﴎه دې ﮐﺎر دی؟ﻣﺎ ﺗﻪ ﻣﯥ ﻳﻮ ﮐﻠﻴﻮال ﺳﺘﺎ د دوﮐﺎن ﭘﺘﻪ راﮐ&ه .وﻳﻞ ﻳﯥ ﭼﯥ ﺗﺎﺳﯥ ﭘـﻪرﺳﺘﻮراﻧﺖ ﮐﯥ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺗﻪ اړه ﻟﺮۍ؟
ﻫﻮ ﻣﻮږ اړه ﻟﺮو .ﺧﻮ دا راﺗﻪ وواﻳـﻪ ﭼـﯥ ﺗﺎﺳـﻮ ﮐﻠـﻪ ﻫـﻢ د ﻣﺨـﻪ ﭘـﻪرﺳــﺘﻮراﻧﺖ ﮐــﯥ ﮐــﺎر ﮐــ&ی او ﮐــﻪ ﮐــﺎر ﻣــﻮ ﮐــ&ی وي ،ﭘــﻪ 0ــﻪ ﮐــﺎروﻧﻮ
ﭘﻮﻫﯧ5ئ؟
ﻋﲇ ﭘﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﯥ Cﻲ .ﻧﺎ0ﺎﭘﻪ Cﻮاب ﺗﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﺑﺮاﺑﺮوي .واﻳﻲ:ﻣﺎ د ﻣﺨﻪ ﮐﺎر ﻧﻪ دی ﮐ&ی .زه ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد ﮐـﯥ د ﭘﻮﻫﻨﺘـﻮن زده
ﮐﻮوﻧﮑﯽ ووم .زده ﮐ&ه ﻣﯥ ﭘﻪ ﻧﻴaﻳﻲ ﮐﯥ ﭘﺮﯦﻮده ٬دې ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ راﻏﻠﻢ
او اوس. . .
د رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﺧﺎوﻧﺪ ﺧﱪه ﻏﻮ0ﻮي .ﻳﻌﻨـﯥ ﭼـﯥ ﺗﺎﺳـﯥ ﭘـﻪ ﭘﺨـﲇ اوﻧﻮرو ﭼﺎرو ﮐﯥ ﺑﻠﺪﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﻟﺮئ؟ ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻳﻮه ﭼﺎره ﺑﻪ وﳾ.
ﻋﲇ ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه واﻳﻲ :د رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﮐﺎر ﻫـﻢ ﺗﺨﺼﴢـ ﺷـﻮی دی٬
ﺧﻮ زه دا ﺗﺨﺼﺺ ﻧﻪ ﻟﺮم .ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه ﺳﻮچ وﻫﻲ .ﺗﺨﺼﺺ ٬د ﺗﺨﺼـﺺ
ﮐﻠﻴﻤﻪ د ﻋﲇ د Cﻮرﯦﺪﻧﯥ ﺳﺒﺐ ﮐﻴ5ي .ﻟـﻪ ﺳـﺎړه اﺳـﻮﻳﲇ وروﺳـﺘﻪ ،ﻟـﻪ
Cﺎﻧﻪ ﴎه واﻳﻲ :ﻫﻮ ،اوس ﺑﻪ د رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﺗﺨﺼﺺ ﭘﻴﺪا ﮐﻮم.
د رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﻣﺎﻟﮏ واﻳﻲ :ﺗﻪ ﻓﮑﺮ ﻣﻪ ﮐﻮه ٬ﻣﻮږ ﻳﻮ ﮐﺲ ﺗﻪ اړه ﻟﺮو .ﺗـﺎ
ﺗﻪ ﺑﻪ ﮐﺎر درﮐ&و .ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر ﺑﻠﺪﯦ5ي ،د ورCـﯥ ﻟـﺲ ﭘﻮﻧـqه ﺑـﻪ
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ﺧﭙﻞ ﻟﻮﻲ ﺗﻪ درﻳ5ي .رﺳﺘﻮراﻧﺖ د ﻣﯧﻠﻤﻨﻮ او ﻳـﺎ ﻣﺸـﱰﻳﺎﻧﻮ ﻟـﻪ ﭘـﺎره د
ﻧﺎﺳﺘﯥ Cﺎی ﻧﻪ ﻟـﺮي0 .ـﻮﮐ او ﻣﯧﺰوﻧـﻪ ﻫـﻢ ﻧﺸـﺘﻪ .ﻫـﺮ 0ـﻮک او ﻫـﺮ
ﻣﺸﱰي ﭼﯥ 0ﻪ ﻏﻮاړي ﭘﻪ دروازه ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻏﻮﺘﻨﻪ واﻳﻲ او ﺑﻴﺎ د ﮐﺎﻏﺬ
ﻳـﻮه ﮐـﺎﭘﻲ د اﺷـﭙﺰاﻧﻮ د ﻣﴩـ ﭘـﻪ ﻣﺨـﺎﻣﺦ ﺗﺨﺘــﻪ ﻣـﻠﻮل ﮐﻴـ5ي .ﻫﻐــﻪ
ﻏﻮﺘﻨﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻮي .ﺷﻴﺦ ﺗﺮې ﭘﻴﺴﯥ اﺧﲇ او ﻣﺸﱰي رﺧﺼﺘﻴ5ي.
ﻏﻮﺘﻨﯥ د ﺗﻴﻠﻴﻔﻮن ﻟﻪ ﻻري ﻫﻢ اﺧﯧﺴﺘﻞ ﮐﻴ5ي .ﻳﺎدﺖ ﻳﯥ ﮐﻴ5ي.
ﭼﻤﺘﻮ ﮐﻴ5ي او د ﻳﻮ ﻣﻮﻇﻒ ﮐﺲ ﻟﻪ ﺧﻮا <ﺎﮐﲇ Cـﺎی ﻳـﺎ ﭘﺘـﯥ ﺗـﻪ وروړل
ﮐﻴ5ي.
اﺣﻤﺪ ﻋﲇ ﭼﯥ ﻫﺮ وﺧﺖ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﻧﻴaﻳﻲ ﻧﻮم ﻳﻌﻨﻲ ﻋﲇ ﻏـ 5ﮐﻴـ5ي،
ﻫﻢ ﭘﻪ دې رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر ﻟﮕﻴﺎ ﮐﻴ5ي .ﻫﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ ژر ﻟﻪ ﻧﻮﻳﻮ
ﮐﺎروﻧﻮ ﴎه اﺷﻨﺎ او ﺑﻠﺪ ﳾ .د رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﻣﺎﻟـﮏ ﺷـﻴﺦ ﺑﻬﺎءواﻟـﺪﻳﻦ ﻟـﻪ
ﻟBې ﻫﺮ ﻳﻮ 0ﺎري ﭼﯥ 0ﻮک وﻧﻪ درﻳ5ي او وﺧﺖ ﺿﺎﻳﻊ ﻧﻪ ﮐ&ي.
ﻋﲇ ﺗﻪ ﺳﻢ ﻻﳼ د ﭘﻴﺎزو ﻟﺲ ﮐﻴﻠﻮﻳﻲ ﺧﻠﺘـﻪ ﭘـﻪ ﻣـﺦ ﮐـﯥ ﮐﯧـﻮدل
ﮐﻴ5ي .ﺗﺮې ﻏﻮﺘﻨﻪ ﮐﻴ5ي ﭼﯥ ﭘﻴﺎز ﺳﭙ ﮐ&ي او ﭘﻪ دﻳﮕﻮﻧﻮ ﮐـﯥ ﻳـﯥ
واﭼﻮي .ورﺗﻪ واﻳﻲ:
ﺧﺎن ﺻﻴﺐ! دا ﭘﻴﺎز <ﻮل ﺳﭙ ﮐ&ه او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ دې ﻟﻮﻳﻮ دﻳﮕﻮﻧﻮ ﮐﯥ
واﭼﻮه .ﺑﺲ ﺗﻪ ﻧﻦ ﻫﻤﺪا اﺳﺎن ﮐﺎر وﮐ&ه۔
اﺣﻤﺪ ﻋﲇ د ﭘﻴﺎزو ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻮﻟﻮ ﭘﻴﻞ ﮐﻮي .ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﻫﻴﮑﻠـﻪ ﻳـﯥ ﭘـﻪ
ﮐﻮر ﮐﯥ ﭘﻴﺎز ﻧﻪ وو ﺳﭙ ﮐـ&ي ،ﻧـﻦ ورﺗـﻪ د ﺧﭙـﻞ اﻓﴪـ ﭘـﻼر ﺧـﺪﻣﺘﻲ
ﻋﺴﮑﺮ ورﻳﺎدﻳ5ي ﭼﯥ ﻣـﻮر ﺑـﻪ ﻳـﯥ ﭘـﻪ ﮐﺎﺳـﻪ ﮐـﯥ ﭘnـﺎ<ﯥ)اﻟﻮﮔـﺎن( ورﺗـﻪ
ﮐﻴﻮدل او ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻮﻟﻮ ﭘﻴﻞ وﮐ& .ﺧﻮ اﺣﻤﺪ ﻋـﲇ ﻳـﻮه ﮐﺎﺳـﻪ
ﭘﻴﺎز ﻧﻪ ،ﺑﻠﮑﯥ ﻟﺲ ﮐﻴﻠﻮﻳﻲ ﺧﻠﺘـﻪ ﺳـﭙﻴﻨﻮي .ﺳـﱰﮔﯥ ﻳـﯥ ﺗـﻮر ﺧـﻮري .د
ﭘﻴﺎزو ﺳﭙﻴﻨﻮل او د ﭘﻴﺎزو ﺗﺮﻳﻮ او ﺗﻨﺪ ﺑﻮی د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺳﱰﮔﻮ او ﭘﺰه داﺳﯥ
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ﮐﯥ ﮐﺎروﺑﺎر ﮐﻮي.
رﺳﺘﻮراﻧﺖ د ﻳﻮ ﻓﺮﻋﻲ ﺳ&ک ﭘﻪ ﻳﻮ ﮔﻮﻪ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﮐﻮروﻧﻮ ﻳﻮ ﮐﻮﻧﺞ
دی ٬واﻗﻊ دی .ﻫﻐﻪ ﻋﺎدت ﻟﺮي ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ د رﺳﺘﻮراﻧﺖ دروازه ﺑBﺗـﻪ
ﮐﻮي ﻧﻮ ﻟﻪ ﺟﯧﺐ ﻧﻪ ﭘﻨﺠﺴﻮره را ﺑـﺎﳼ0 .ـﻮ وارې ﻳـﯥ ﻣﭽـﻮي او ﺑﻴـﺎ د
رﺳﺘﻮراﻧﺖ د دروازې ﭘﻪ ﮐﻠﻒ ﺑﺎﻧﺪې ﭼﻒ ﮐﻮي .ﮐﻴﲇ ﭘﻪ ﮐﺮار ﻟﻪ ﺟﻴﺒﻪ
راﺑﺎﳼ .ﺑﺴﻢ ﷲ واﻳﻲ د ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮﮐﺖ ﮐﻠﻴﻤﻪ 0ﻮ وارې واﻳﻲ او ﺑﻴﺎ ﮐﻴﲇ
ﭘﻪ ﮐﻠﻒ ﮐﯥ ږدي۔ ﭼﯥ ﮐﻠـﻪ ﮐﻠـﻒ ﺑBﺗـﻪ ﳾ ﻧـﻮ ﺑﻴـﺎ ﺷـﮑﺮوﻧﻪ ﺑـﺎﳼ.
ﺑﺮﮐﺖ ﺑﺮﮐﺖ واﻳﻲ .ﻫﻪ ﮐﻮي ﻟﻪ ﻧﻮرو د ﻣﺨﻪ ﭘﻪ اوداﺳﻪ رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﺗـﻪ
ﻧﻨﻮCﻲ .ﺳﻤﻼﳼ ﺟﺎی ـﺎز را اﺧـﲇ .دوه رﮐﻌﺘـﻪ ﳌـﻮﻧ ﮐـﻮي .ﺳـﻼم
ﮔﺮCﻮي .ﺑﻴﺎ ﻧﻮرو ﺗﻪ د ﮐﺎر د ﭘﻴﻞ اﺟﺎزه ورﮐﻮي .د <ﻮﻟـﻮ ﮐـﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﭘـﻪ
راﻧﻨﻮﺗﻠﻮ ﴎه <ﻮل ﭼﻮپ او ﻏﲇ ﮐﻴﻨﻲ .ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎءواﻟﺪﻳﻦ ﮐﻮﭼﻨ ﺳﻮره
ﻗﺮاﻳﺖ ﮐﻮي .ﺑﻴﺎ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي دوﻋﺎ ﮐـﻮي او د ﺑﺮﮐـﺖ د ﮐﯧـﻮدو
ﻨﺎ او ﻫﻴﻠﻪ ﮐﻮي .ﻋﲇ دا <ﻮل ﺣﺮﮐﺎت د ﻳﻮه ﻧﺎ اﺷﻨﺎ او ﻧﺎ ﺑﻠـﺪه ﻣﯧﻠﻤـﻪ
ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ 0ﺎري .ﭘﻮﺘﻨﻪ ﺗﺮې ﮐﻴ5ي.
ورورﮐﻪ ﻧﻮ م دې 0ﻪ دی؟ زﻣﺎ ﻧﻮم اﺣﻤﺪ ﻋﲇ دی .زه د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻢ0 .ـﻮ ﻣﻴﺎﺷـﺘﯥ د ﻣﺨـﻪراﻏﻠﯽ ﻳﻢ .د ﮐﺎر ﭘﺴﯥ ﮔﺮCﯧـﺪم .ﻳـﻮ دوﺳـﺖ را ﺗـﻪ ﺳـﺘﺎ د دوﮐـﺎن ﭘﺘـﻪ
راﮐ&ه او دﻟﺘﻪ راﻏﻠﻢ.
ﻣﺎﺷﺎء ﷲ 0ﻪ ﻪ ﻧﻮم دی .ﻋﲇ.ﻧﻮرو ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﻣﺦ اړوي .ﻋﲇ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﻟﻪ دې ﭘﺲ ﻟﻪ ﺗﺎﺳﻮ ﴎه
ﮐﺎر ﮐﻮي .دی ﻧﺎم ﺧﺪا ﻪ ﺗﮑـ&ه Cـﻮان دی .ﻣﻨـqې ﺗـﺮړې ﮐـﻮﻟﯽ ﳾ
اﻧﺮژي او ﺗﻮان ﻟﺮي.
ﻟﻪ دوﻋﺎ وروﺳﺘﻪ <ﻮل ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﮐﺎر ﭘﻴﻞ ﮐﻮي .ﻫﺮ ﻳﻮ ﺧﭙﻞ ﻣﻴﺰ ﺗـﻪ او
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)( ۲
اﺣﻤﺪ ﻋﲇ د ﭘﻴﺎزو ﻟﺲ ﮐﻴﻠﻮﻳﻲ ﺑﻮﺟ ﺗﻪ ﻧﺎﺳﺖ دی .ﺧﻮ د ﭘﻴﺎزو ﻟﻪ
ﺳﭙﻴﻨﻮﻟﻮ او د ﭼﺎﮐﻮ ﻟﻪ ﮐﺎروﻟﻮ 0ﺨﻪ ﭘﻪ ﻟـBې وا<ـﻦ ﮐـﯥ دی .د ﻫﻐـﻪ دا
ﻣﻬﺎل ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﺗﻪ ﻓﮑﺮ ﻧﺸﺘﻪ .د ﮐﻠﻮﻧﻮ ﭘﺨﻮا ﻳﺎدوﻧﻪ ﻳـﯥ ﭘـﻪ ذﻫـﻦ ﮐـﯥ را
ﮔﺮCﻲ او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﴎه ﺑﻮﺧﺘﻴ5ي:
ﻧﻦ ﻳﯥ ﭘﻼر د ﻮوﻧ`ﻲ ﻟﻪ ﻻرې د ﻳﻮ ﻣﻠﮕﺮي دﻓـﱰ ﺗـﻪ د ﻳـﻮ ﴐوري
ﮐﺎر ﻟﻪ ﭘﺎره اﺳﺘﻮﻟﯽ دی .ﭘﻪ ﻳﻮه ﻋﴫي او ﮑﲇ دﻓﱰ ﮐـﯥ ﻧﺎﺳـﺖ دی٬
د اﻳﻮب ﺳﻨﺪره د رادﻳﻮ ﻟﻪ 0ﭙﻮ ﺧﭙﺮﻳ5ي.
ای ﻋﺸﻘﻪ ﻧﺎﻣﺮاده ﺗﺎ 0ﻪ ﭘﻪ ﻏﻤﻮ ﴎ ﮐ&م
ﻋﺎ زﻳﺴﺖ و روزﮔﺎر ﮐﺎ زه ﺗﻞ ﺧﻮن ﺟﮕﺮ ﺧﻮرم
0ﻮک ﻓﺨﺮ ﭘﻪ ﺷﺎﻫﻲ ﮐﺎ 0ﻮک ﻣﺎل او دوﻟﺖ ﻏﻮاړي
زﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺑﺲ دی ﭼﯥ ﻳﺎر د Cﺎن ﻧﻮﮐﺮ ﮐ&م
د ﭘﻼر دوﺳﺖ ﻳﯥ د راډﻳـﻮ ﻏـﻮږۍ ورو ﮐـﻮي ﭘـﻪ دﻓـﱰ ﻳـﻮ 0ـﻮک را
ﻧﻨﻮوCﻲ .ﻟﻨ qﮐﻤﻴﺲ او راوﺗﲇ <nﺮ ،ﮑﲇ ﻓﻴﺸﻨﻲ ﻣﺦ او ﺑﻴـﺎ ﺳـﱰﮔﯥ د
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ﻳﺮﻏﻞ وروړي ﭼﯥ ﻧﻮر د ﮐﯧﻨﺎﺳﺘﻮ ﻣﺠﺎل ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮي .ژر ﭘـﺎ0ﻴ5ي٬
ﺑﻬﺮ اﻧﮕ& ﺗﻪ وCﻲ .ﺳﱰﮔﯥ ﭘﻪ دﺳaل ﭘﺎﮐﻮي .ﭘﺰه ﮐﺸﻮي .ﺧﻮ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎو
اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻪ وراﻳﻪ ﻫﻐﻪ 0ﺎري .ورو ﭘﺮې ﻏ5ﮐﻮي:
ﻋﲇ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﮐﺎر ﻣﺸﮑﻞ دی ﮐﻪ 0ﻨﮕﻪ؟ ﭘﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﭼﺮﺗﻮﻧﻮ ﻧـﻪ
ﮔnﻞ ﮐﻴ5ي ٬ﻓﮑﺮ ﮐﻮه!
ﻋﲇ ﻏ 5ﻏﻮږ ﻧﻪ ﮐـﻮي .د ﺷـﻴﺦ د ﺧـﱪې Cـﻮاب ﻧـﻪ واﻳـﻲ .د ﭘﻴـﺎزو
ﺑﻮﺟ ﺗﻪ ﮐﯧﻨﻲ او د ))ﺗﺼﻮراﺗﻮ او ﻓﮑﺮوﻧـﻮ(( ﮐﻠﯧﻤـﯥ ﭼـﯥ د ﺷـﻴﺦ ﺑﻬـﺎ
ءواﻟﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﻟﮑﻪ ﻣﺮﻣ را ووCﻲ ،ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه ﻳﯥ اﺧﲇ او ﻓﮑﺮوﻧـﻪ
او ﺳﻮﭼﻮﻧﻪ ﻳﯥ د ﻟﯧﺮې ﻣﺎﴈ ﭘﻪ ﻧﺎﭘﺎﻳﺎوه ﺳﻤﻨﺪر ﮐﯥ ﻏﻮﭘﻪ ﮐﻮي.
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دودرووﻧﻪ ﻣﺎﻟﻮﻣﻴ5ي .ﻳﻮ ﭘﺨﻮوﻧﮑﯽ ﭼﯥ ﺳﭙﻴﻨﻪ ﮐﺎﻏﺬي ﺧﻮﻟﻪ ﻳﯥ ﭘـﺮ ﴎ
ده ،دﻳﮓ ﺗﻪ وﻻړ دی .ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﺎﮔﺮد اﻣـﺮ و ﻧﻬـﻲ ﮐـﻮي .د ﺳـﱰﮔﻮ ﻟـﻪ
ﮐﻮﻧﺠﻪ ﻋﲇ ﺗﻪ ﮔﻮري .اﺣﻤﺪ ﻋﲇ ﭼﺎﮐﻮ اﻳﯽ دی.
ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎءواﻟﺪﻳﻦ ﻏ 5ﮐﻮي .ﻋﲇ ﺑﻬﺎﻳﻲ 0ﻪ ﭼﺮﺗﻮﻧﻪ وﻫﯥ؟
ﻧﻪ ﮔﻮرې ﭼﯥ ﻻس ﻣﯥ ﻏﻮڅ دی .ﻣﺮدار ﭘﻴﺎز دې ورک ﺷﻪ )ﻟﻪ Cﺎﻧﻪﴎه(
 0ﻪ ﺧﱪه ﻧﻪ ده .ﮐﻠﮏ ﻳﯥ وﺗ&ه .ژر ﺑﻪ ﻪ ﳾ) .ﭘﻪ ﺧﻨﺪا( ﺳـﺒﺎ ﺑـﻪدې دا ﻫﻢ ﻫﯧﺮ وي .ری ﻣﻪ وﻫﻪ.
ﺧﻮ ﻋﲇ ﭘﺮوا ﻧﻪ ﮐﻮي ﻟﻪ Cﺎﻳﻪ ﭘﺎ0ﻴ5ي .د رﺳﺘﻮراﻧﺖ د ﭘﺨﻠﻨ`ﻲ ﺷـﺎ
ﺗﻪ اﻧﮕ& ﺗﻪ وCﻲ .ﭘﻮرﺗﻪ اﺳaن ﺗﻪ ﮔﻮري ٬ﻣـﺎزدﻳﮕﺮ دی .ﳌـﺮ ﭘـﻪ ﻟﻮﻳـﺪو
دی .اﺳـaن ﺑـﺮگ ﺑــﺮگ دی .ورﻳ`ـﻮ ﻧﻴـﻮﻟﯽ دی .د ﻣﻨــﻲ ﺳـﻮړ ﺑــﺎد را
اﻟﻮCﻲ .ﭘﻪ دروازو ﮐـﯥ ﻧﻨـﻮCﻲ .ﭘـﻪ دروازه ﻓﺸـﺎر راوړي .دروازه ﮔـ&پ
ﮐﻮي ,ﺑﻨﺪﻳ5ي .ﻋﲇ د دﻳﻮال ﺧﻮا ﺗﻪ ﺗﮑﻴـﻪ وﻫـﻲ .ﺑﻴـﺎ ﭘﻮرﺗـﻪ اﺳـaن ﺗـﻪ
ﮔﻮري .د ﻧﻨﻪ ﭘﻪ رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﮐﯥ ﺧـﺮپ و ﺗـﺮپ ،ﮐ&ﻧـﮓ او ﮐ&وﻧـﮓ روان
دی .ﺧﻮ ﻋﲇ د ﺧﭙﻞ ﻻس ﭘﻪ درد ﮐﯥ دی .ﺗﻮرﺗﻢ اﻧﮕ& ﭼﯥ د رﺳﺘﻮراﻧﺖ
ﻟﻪ دﻧﻨﻪ د ﻫﻨﺪارې ﻟﻪ ﻻرې ﭘﮑﯥ رﺎ Cﻠﻴ5ي ،ﺗﺖ او ﺗﻮرﺗﻢ دی .ﺳـﱰﮔﯥ
ﻳﯥ ﻟBې ﮐﺎر ﻧﻪ ﮐﻮي ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د دې ﭘﺮ Cﺎی ﭼﯥ ﺑﻬﺮ وﮔﻮري ,ﭼﺎﭘBﻳﺎل
ووﻳﻨﻲ ،اﻧﮕ& ﺗﻪ ﭘﺎم وﮐ&يC ،ﺎﻧﺘﻪ ﻳﯥ ﭘﺎم ﮐﻴ5ي .د اوﺳـﻨﻲ ﻣﻨـqو ﺗـﺮړو
ﭘﻴﻼﻣﯥ ﺗﻪ ورﮔﺮCﻲ او ﺑﻴﺎ ﻟـﻪ Cﺎﻧـﻪ ﴎه د اوﭼـﺖ اﺳـaن د ورﻳ`ـﻮ ﭘـﻪ
ﭘﻮﻟﻴﻮ ﮐﯥ د ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺼﻮراﺗﻮ او ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ <ﺎل ﮐﯥ زاﻧﮕﻲ.
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دﻓﱰ د ﻣﴩ ﻟﻪ ﺳﱰﮔﻮ ﴎه ﻣـﻠﻮي .ﮐﺎﻏـﺬ وﻧـﻪ ﭘـﺮ ﻣﯧـﺰ ږدي .واﻳـﻲ:
ﻣﺮﺳﺘﻴﺎ ل ﺻﻴﺐ دا ﺑﻪ ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐ&ئ؟
ﺧﻮ ﺳﻤﻪ ده ٬ﺳﻤﻼﳼ ﮐﻪ ﻟ 5وروﺳﺘﻪ؟ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺎږه واﮑﻲ واﻳﻲ :ﺳﺘﺎﺳﯥ ﺧﻮﻪ۔زه 0ﻪ ﮐﺎره! ﺧﻮـﻪ ﺧـﻮ د ﻧﺠﻮﻧـﻮ وي او ﻫﻠﮑـﺎن ﺑﺎﻳـﺪ د ﻧﺠﻮﻧـﻮ ﭘـﻪﺧﻮ ﭘﺴﯥ وﻻړ ﳾC ٬ﻮاﻧﺎن ﺣﻖ ﻧﻪ ﻟﺮي.
 ﺻﻴﺐ ﭼﯥ داﳼ ده ﻧﻮ ﺑﺴﻢ ﷲ او ﻻﺳﻠﻴﮏ ﻳﯥ ﮐ&ه .ﻣﻬﻢ ﺳﻨﺪ ﻧـﻪدی .ﻳﻮازې د ﻳﻮ ﻣﺎﻣﻮر د رﺧﺼﺘ ﭘﺎﻪ ده.
 دا دی ﮔﻮره) .ﺧﭙﻠﯥ ﺳﱰﮔﯥ ﭘnﻮي( زه ﺑﻪ ﻳﯥ ﺳـﺘﺎ ﭘـﻪ اﻣـﺮ ﭘـﻪ ﭘnـﻮﺳﱰﮔﻮ ﻻﺳﻠﻴﮏ ﮐﻮم .ﺳﺘﺎ اﻣﺮ ﻋﻤﲇ ﺷﻮ.
 ﺻﻴﺐ دا دې 0ﻪ وﻟﯧﮑﻞ .ﻳﻮازې ﻻﺳﻠﻴﮏ )(۱ وﺑﺨﻪ ،ﻣﺎ ﺗﺎ ﺗﻪ ووﯦﻞ ﭼﯥ ﺳﺘﺎ اﻣﺮ ﻣﻨﻈﻮر دی.ﺳﮑﺮﺗﺮه د ﻣ ﭘﻪ وﻳﻠﻮ ﴎه ﮐﺎﻏﺬوﻧﻪ اﺧﲇ واﮑﯥ ﮐ5وي .ﺷﺎ اړوي.
د ﻋﻄﺮو د ﺑﻮی ﻳﻮه 0ﭙﻪ ﭘﻪ دﻓﱰ را ﺧﻮرﻳ5ي او ﭘﻪ ﮐـ5و ﮔـﺎﻣﻮﻧﻮ دروازې
ﺗﻪ رﺳﻴ5ي ﭘﻪ دروازه ﮐﯥ ﺑﻴـﺎ د ﺳـﱰﮔﻮ ﮔـﻮزار ﮐـﻮي او ﻟـﻪ دﻓـﱰ 0ﺨـﻪ
وCﻲ.
اﺣﻤﺪ ﻋﲇ ﭼﺎﮐﻮ د ﭘﻴﺎز ﻏﻮ<ﯥ ﺗﻪ اړم ﮐﻮي .ﭘﻪ ﮔﻮﺗـﻪ ﻳـﯥ ﺑﺮاﺑﺮﻳـ5ي.
ﮔﻮﺗﻪ ﯦـﯥ زﺧﻤـﻲ ﮐﻴـ5ي ٬ﻏـﻮ0ﻴ5ي .وﻳﻨـﯥ ﺗـﺮې دارې وﻫـﻲ .د ﭘـﻼر د
ﻣﻠﮕﺮي د دﻓﱰ ﻟﻪ ﺗﺼﻮراﺗﻮ وCﻲ .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﭘﺎ0ﻲ او ﮐﻮﭼﻨﻴـﻮاﻟﯽ
او د ﻮوﻧ`ﻲ ﻟﻪ ﻣﻬﺎﻟﻪ اوس ﺗﻪ راﮔﺮCﻲ د ﺧﭙﲇ ﮔﻮﺗﯥ د وﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ
او ﺗ&ﻟﻮ ﺑﻨـﺪﻳ5ي .د رﺳـﺘﻮراﻧﺖ د ﭘﺨﻠﻨ`ـﻲ <ﻮﻟـﻮ ﮐﻮﻧﺠﻮﻧـﻮ ﺗـﻪ ﺳـﱰﮔﯥ
اړوي .ﻟﻮی دﻳﮕﻮﻧﻪ او ﻟﻮﻲ اﯦﻲ ديC .ﻴﻨﯥ ﻟـﻪ ﺧـﻮراﮐﻲ ﻣـﻮادو ډک
ديC .ﻴﻨﯥ ﺗﺶ دي .د داﺷـﻮﻧﻮ ﻳـﺎ ﻧﻐﺮﻳـﻮ ﻟـﻪ ﭘﺎﺳـﻪ د ﻟﻮﮔـﻮ او ﺣـﺮارت
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ﺧﭙﮕﺎن ﮔﻮﻧ`ﯥ ﺟﻮﺗﻴ5ي .د ﮐـﻮر ﻣﴩـه ﻣـﻮر ﻫـﻢ ﺣBاﻧﻴـ5ي .ﺷـﭙﻪ ﭘـﻪ
اﻧﺪﻳﻨﻮ او ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ ،ﺗﺼﻮراﺗﻮ ﺗﺮ ﺳﻬﺎره ﻏ`ﻴـ5ي .ﺳـﻬﺎر ﻣﻬـﺎل <ـﻮل ﻟـﻪ
ﺧﻮﺑﻪ ﺳﱰﮔﯥ ﻣ5ي ﺧﻮ ﻣﻮر ﮐﺮۍ ﺷﭙﻪ ﭘﻪ وﻳﻪ او ﺑﻴﺪارۍ ﺗBوي .ﻋﲇ
ﻫﻢ ﭼﻨﺪان ﺧﻮب ﻧﻪ ﮐﻮي< .ﻮل راوﻻړﻳ5ي .ﻣﻮر ﻗـﺮان ﭘـﺮ ﴎ ﻧﻴﴘـ ﭘـﻪ
دروازه ﮐﯥ ﻟﻮﻣ&ی د ﻋﲇ ﻣﺦ ﻣﭽﻮي او ﺑﻴﺎ ﻗﺮان ﭘﺮ ﴎ ﻟـﻪ دروازي ﺑﻬـﺮ
ﮐﻴ5ي .ﻣﴩه ﺧﻮر ﻳﯥ ﻳﻮه ﮐﻮزه اوﺑﻪ ورﭘﺴﯥ ﺷﻴﻨﺪي اوﻋﲇ ﭘﻪ اوږده او
ﺗﺎو را ﺗﺎو ﮐﻮ0ﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺳﱰﮔﻮ ﭘﻨﺎ ﮐﻴ5ي او ﻫﻤﺪا ﺳﯥ ﭘﻨﺎ ﮐﻴ5ي.
ﮐﻮ0ﻪ ﻫﻢ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﮐﻮ0ﻪ وه .ﻟﮑﻪ د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭘﻴﭽـﻮﻣﯽ داﺳـﯥ ٬ﻟـﻪ ﻳـﻮ
ﻟﻮی ﺳ&ک ﻧﻪ ﺟﻼ ﮐﻴ5ي او ﺑﻴﺎ ډﻳﺮ وﺧﺖ ﻧﻴﴘ ﭼﯥ د ﮐﻮ0ﻲ اﺧﯧـﺮ ﴎ
ﺗﻪ ﺳ&ی ورﳼ .ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐـﯥ ﺗﺎوراﺗـﺎو ده .د ﻟـﻮې ﺳـ&ک ﻧـﻪ ﭘـﻪ ﺟـﻼ
ﮐﻴﺪو ﴎه ﭘﻪ ﮐ&ﻧﮓ ﮐ&وﻧﮓ او د دوﮐﺎﻧﻮﻧﻮ او ﺑﺎزار ﭘﻪ ﺷﻮر ﭘﻴﻞ ﮐﻴ5ي او
ﭼﯥ 0ﻮﻣﺮه ﭘﺮ ﻣﺦ Cﻲ ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﻳﯥ ﺷﻮر ﮐﻤﻴ5ي .ﮐﻮ0ـﻪ ﻫـﻢ د اﻧﺴـﺎن
ﻋﻤﺮ ﺗﻪ ورﺗﻪ ده .ﭼﯥ 0ﻮﻣﺮه ﭘـﻪ ﺷـﻮر او ﻫﻠﻬﻠـﻪ ﭘﯧـﻞ ﮐﻴـ5ي ،اﺧﯧـﺮ ﻳـﯥ
ﺳﺘ&ﻳﺎ ٬ﺑﯥ دﻣﻪ ﮐﻴﺪل ٬او د ﻳﻮ ﺧـﺎﱄ او ﺗـﺶ ﻣﻴـﺪان ﭘـﻪ ﻟـﻮر ورﻣﺨـﺎﻣﺦ
ﮐﻴﺪﻟﻮ ﴎه ﭘﺎې ﺗﻪ رﺳﻴ5ي .د ﮐﻮ0ﯥ دوړاه ﺧﻮاوې ﮐﻮروﻧﻮ ﻧﻴـﻮﱄ دي.
د ورCﯥ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻪ Cﻴﻨﯥ ﻫnﻴﻮاﻟﻮ ډﻳﺮ اﻧﺪﮐﻪ ﻣﺘﺎع د ﮐﻮﭼﻨﻴﻮ ﻏﺮﻓﻪ ډوﻟﻮ
ﮐﻮ<ﻮ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ رارﺳﻮﻟﻪ .ﻳﻮ ﺳﭙ ږﻳﺮی ﮐﺎﺑﲇ ﻫnﻴﻮال ﺧﻮ ﺑﻪ د ﺳﻬﺎر ﻟـﻪ
ﳌﺎﻧ`ﻪ ﴎه ﺳﻢ دوﮐﺎن ﺗﻪ راﺗﻠﻠﻮ .دوﮐﺎن ﺑﻪ ﻳﯥ ﺑBﺗﻪ ﮐﻮﻟﻮ .ﭘﻪ ﻫ nﮐﯥ
ﻳﯥ ډﻳﺮ ﻟ 5ﺷﻴﺎن ،ﺗـﻮر ﭼـﺎی ٬ﮔـﻮړه ٬ﭘﻮﮐـﺎﯥ او 0ـﻪ ﮐﺎﻏﺬوﻧـﻪ او د ډﯦـﺮ
ﻟﻮﻣ& pاړﺗﻴﺎ وړ ﺷﻴﺎن ﭘﻪ 0ﻮ ﮐﻮﭼﻨﻴﻮ <ﻮﮐﺮﻳﻮ ﮐﯥ اﻳﻲ وو۔ ﻫﻐﻪ ﻫﺮ ﭼـﺎ
ﺗﻪ د ﺧﻮرﻳﻲ ﻓﮑﺮ ﮐﻮﻟﻮ .د ﺑﻮډا دوﮐﺎﻧﺪار ﻋﺎدت ﮔﺮCﻴﺪﻟﯽ و ﭼـﯥ د ﻫـﺮ
ﭼﺎ د ﭘﻮﺘﻨﯥ او ﺧﱪې ﭘﻪ Cﻮاب ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د ))ﺟﺎن ﻣﺎﻣﺎ(( ﻏ 5وﮐﻲ او
ﻫﻤﺪا ﺳﺒﺐ و ﭼﯥ ﭘﻪ اوږده ﮐﻮ0ﻪ ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ دوﮐﺎن ﻫﻢ د ))ﺟﺎن ﻣﺎﻣﺎ((
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)(۳
ﻳﻮه ورځ ورﺗﻪ د ﻣﺎزدﻳﮕﺮ او ﻣﺎﺎم ﺗـﺮﻣﻨ د ﮔﺎوﻧـqي ﻟـﻪ ﮐـﻮره ﻏـ5
ﮐﻴ5ي .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ اﺳaن ﺗﻮرو ﻟ&و ﻧﻴﻮﻟﯽ دی .ﻟﻮﻳـﺪﻳ ﭘﻠـﻮ
ﺗﻪ د اﺳaن ﭘﻪ ﳌﻨﻪ ﮐﯥ ﺑﻮډۍ ﺗﻨﻮر اﭼﻮﻟﯽ دی .ﳌﺒﯥ ﻳﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﺧﻴـﮋي
ﺧﻮ د ﺎر ﻟﻪ ﻣﻨ`ﻪ ﻟـﻮﮔﻲ راﭘﻮرﺗـﻪ دي .ﻟﻮﮔـﻮ او ﻟـ&و د ﻣـﻮ<ﺮو ﻏﺮﻫـﺎر د
ﻣﺎﺎم ﻣﻬﺎل ﺷﻮر او زوږ ﻳﻮه ﻫﻴﺎﻫﻮ ﺟﻮړه ﮐ&ې ده .ﮔﺎوﻧqی ﭘـﻪ ﺑﻠـ را
ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴ5ي او واﻳﻲ :ﻋﲇ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﺗﻪ 0ﻮک ﭘﻪ ﻓﻮن ﺧﱪې ﮐﻮي.
ﻋﲇ ﭘﻪ ﻣﻨqه ورCﻲ .د ﺗﻴﻠﻴﻔﻮن ﻏـﻮږۍ ﭘﻮرﺗـﻪ ﮐـﻮي او ورﺗـﻪ واﻳـﻲ:
ﺑﻬﺎﻳﻲ Cﺎن دې رﻳqي )ﭼﻤﺘﻮ( ﮐ&ه او ﺳﺒﺎ ﺳﻬﺎر ﭘﻪ ﭘﻨ`ﻮ ﺑﺠﻮ د اﻓﺮﻳﺪي
دﻓﱰ ﺗﻪ راﺷﻪ .اﻳﻮب ﻣﻨﺸﻦ ﺧﻴﱪ ﺑﺎزار .او ﺑﻴﺎ ﺗﻴﻠﻴﻔﻮن ږدي.
ﻋﲇ د ﺗﻴﻠﻴﻔﻮن ﻟﻪ Cﻮاب ﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﮐﻮر ﺗـﻪ راCـﻲ .ﺧﻮﻳﻨـﺪې او
ﻣﻮر ﻳﯥ ﺗﺮې ﺗﺎوﻳ5ي .ﻣﻮر ﻳﯥ ﺗﺮې ﭘﻮﺘﻨﻪ ﮐﻮي0 .ﻪ ﺧﱪه ده؟
ﺳﺒﺎ ﺳﻬﺎر ﺳﻔﺮ دی .ﺳﻬﺎر ﺑﺎﻳﺪ وﺧﺘﻪ وﻻړ ﺷﻢ . .۔۔۔ . .۔ !ﮐﻮرﻧ ,ﻣﻮر ،ﺧﻮﻳﻨﺪې <ﻮل ﭼﻮپ ﮐﻴ5ي .د ﻫﺮ ﭼـﺎ ﭘـﻪ <ﻨـqه ﮐـﯥ د
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ﺑﯥ ﮐﻮره ﺷﻮي ﻟﻪ ﭘـﺎره ﻳـﻮ درد او ﮐـ&او زﻳـ5وي .ﻳـﻮ روا pﮐـ&او او درد
ورﴎه ﻣﻠﮕﺮی وي .ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮﻳﻮد او ﭘﻴﻮر ﺗﻪ راﻏﻲ او
د ﮐqوال ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﮐﻮر او اوﺳﻴﺪﻧﯥ Cﺎی ﭘﺴﯽ ﮔﺮCﯧﺪه ٬ﭘﻮﺘﻨﻪ ﮐـﻮل
ﻫﻢ ورﺗﻪ ﻋﺬاب وو .دا ﭼﯥ ﮐﻮم ﮐﻮر ﺑﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻮ ﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻪ د ﻣﻬـﺎﺟﺮ او
ﮐﺎﺑﲇ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣﺨﺎﻃﺐ ﮐﻴﺪﻟﻮ .دا ﺳـﺎده ﮐﻠـﻴaت ول ﺧـﻮ ﻋـﲇ ﭘـﻪ دې
ﻧﺰاﮐﺖ ﭘﻮﻫﯧﺪه ﭼﯥ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻳﻌﻨﯥ ﺑﯥ وﻃﻨﻪ ،ﮐـqوال ﻳﻌﻨـﯥ ﭘـﻪ دوه ﭘـﻮ
ﻧﺎﺳﺖ ﻳﻌﻨﯥ ﭼﯥ ﻣ&ﺳﺘﻮن ﻧﻪ ﻟﺮي ﻳﻌﻨﯥ ﭼﯥ 0ﻮک د ﭘﻮﺘﻨﯥ ﻧـﻪ ﻟـﺮي۔
ﻋﲇ ﺗﻪ ﻫaﻏﻪ د راﺗﮓ ﻟﻮﻣ&ۍ ورځ ﭘﻪ ذﻫﻦ ﮐﯥ ﺑﻴﺎ راژوﻧﺪۍ ﺷﻮه او ﺑﻴﺎ
ﻳﻲ د ﮐﻮر د ﻣﺎﺣﻮل د ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮرﻧ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻓﮑﺮوﻧﻮ او ﺳـﻮﭼﻮﻧﻮ د ﻫﻐـﻮ
د اړﺗﻴــﺎوو ٬د زده ﮐــ&ې ٬د ﺳــﻮدا اﺧﯧﺴــﺘﻠﻮ ﺑــﺎزار ﺗــﻪ د ﺗﻠﻠــﻮ ٬داﮐــﱰ او
روﻏﺘﻮن ﺗﻪ د ﺑﻴﻮﻟﻮ <ﻮﻟﯥ ﺧـﱪې ﻣﺨـﯥ ﺗـﻪ ودرﯦـﺪې .زړه ﻳـﯥ د <nـﺮ ﻟـﻪ
ﭘﻨﺠﺮې ﻧﻪ وﻮﻳﻴﺪه ﺧﻮ ﻧﺎ0ﺎﭘﻪ ﻳﯥ د ﻣﻮ<ﺮ د ﻧﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺧﱪو ﻓﮑﺮ ﺑﺪل
ﮐ&.
دوه ﻣBﻣﻨﯥ ﭼﯥ ﻳﻮه ﻳﯥ زړه ﺑﻮډۍ او ﺑﻠﻪ د ﻫﻐﯥ ﻧﻴﻤﺰاﻟـﯥ ﻟـﻮر ده،
ﻫﻢ د ﺳﻔﺮ ﺗﺎﺑﻴﺎ ﮐ&ې .ﭘﻪ ﮔﺎډي ﮐﯥ ﻧﺎﺳﺖ ﮐﺴﺎن ﻫﺮ ﻳـﻮ ﭘـﻪ ﺳـﻮچ ﮐـﯥ
دي اروﻣﺮو ﭼﯥ ﻫﺮ ﻳﻮ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر pﻣﺎﺣﻮل او ﭘﺎﺗﯥ ﺧﭙﻠﻮاﻧـﻮ ،اوﻻدوﻧـﻮ،
ﻣﻴﻨﺪو ،وروﻧﻮ ،ﺧﻮﻳﻨﺪو ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﻓﮑﺮ ﮐﻮي .ﺧﺪای ﺧـﱪ ﭼـﯥ ﺑBﺗـﻪ ﺑـﻪ
ﮐﻠﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﴎه وﮔﻮري0 .ﻪ ﺑﻪ وﮐ&ي؟ ﻧﺎاﺷﻨﺎ ﭼـﺎﭘ Bﻳـﺎل ﺑـﻪ د دوی د
ﻫﺮ ﻳﻮه ﻟﻪ ﭘﺎره 0ﻪ وي ﺧﻮ <ﻮل د ﺷﯧﺒﻮ ﭘﻪ راﻟﻨqﻳﺪو او ﺧﭙﻞ ﻣﻨـﺰل ﺗـﻪ د
رﺳﯧﺪو ﺳﻮچ ﻫﻢ ﮐﻮي ﭼﯥ ﻧﺎ 0ﺎﭘﻪ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎءواﻟـﺪﻳﻦ ﭘـﻪ ﻳـﻮه ﻏـ 5ﴎه د
ﻋﲇ د ﻓﮑﺮوﻧﻮ ﻟ&ۍ ﺷﻠﻮي او ورﺗﻪ واﻳﻲ:
ﻋﲇ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﮐﺎر دې ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ او ﮐﻪ ﻻ ﻧﻮر ﻫﻢ ﺷﺘﻪ؟
ﻋﲇ ﭘﺮ Cﺎی درﻳ5ي .دﻳﻮال ﺗﻪ ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻮي .ﺧﭙﻞ ﻻس راﭘﻮرﺗﻪ ﮐـﻮي،
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ﭘﻪ دوﮐﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻮ .ﻋﲇ ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻮره راووت ،د ﺟﺎن ﻣﺎﻣﺎ ﻟﻪ دوﮐﺎﻧـﻪ
ﺗﯧﺮ ﺷﻮ ٬ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻻس ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ& .ﺳﻼم ﻳﯥ ورواﭼﺎوه .ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه ﻳـﯥ
ﮐ&ه .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ دې ووﻳﻨﻢ او ﮐﻪ ﻧﻪ؟ او ﭘﻪ ﺗﺮاټ ﺗﺮې ﺗﯧﺮ ﺷﻮ .د ﺟـﺎن ﻣﺎﻣـﺎ
دوﮐﺎن ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ ٬د ﮐﻮ0ﻲ ﭘﻪ ﮐ5و وږو ﮔﻮ<ﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻟـﻪ ﺳـﱰﮔﻮ 0ﺨـﻪ ﭘﻨـﺎ
ﺷﻮ ٬داﺳﯥ ﻟﮑﻪ ﻻﻣﺒﻮزن ﭼﯽ د ﺳﻤﻨﺪر ﭘﺮاخ <nﺮ ﺗﻪ ورداﻧﮕﻲ .ﻋﲇ ﻫﻢ د
ﮐﻮ0ﯥ ﻟﻪ ﮐ5ﻟﻴﭽﻮﻧﻮ را ﺗﯧﺮ ﺷﻮ .د ﮐﻮ0ﯥ ﭘﻪ ﴎ ﮐﯥ دوﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻻ ﺷﻮر
اوزوږ ﻧﻪ و ﭘﻴﻞ ﺷﻮی ﭼﯥ د ﻟﻮی ﺳ&ک ﻏﺎړې ﺗﻪ راورﺳﯧﺪ.
ﺳﻬﺎر ﻣﻬﺎل ﭘﻨ`ﻪ ﺑﺠﻮ ﻧﻪ ﺗﺮﻣﺨﻪ د ﺟﻢ روډ ﺳ&ک ﺗـﻪ راوCـﻲ ٬رﮐﺸـﺎ
ﺗﻪ ﻻس ورﮐﻮي .ﭘﺘﻪ ورﮐﻮي .ﺧﻴﱪ ﺑﺎزار ٬اﻳﻮب ﻣﻨﺸﻦ.
C-ﻮاب اوري ﺳﻤﻪ ده .ﮐﻴﻨﻪ.ﭘﻪ درﻧﮓ ﺳﺎﻋﺖ او ﺷﻴﺒﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﻴﱪ ﺑﺎزار ﮐﯥ ﻟﻪ رﮐﺸـﺎ ﮐـﻮزﻳ5ي.
اﺣﻤﺪ ﻋﲇ د ﻳﻮه ﺟﻮړه ﮐﺎﻟﻴﻮ د ﻏﺎﻮﻧﻮ ﺑـﻮرس او ﮐﺮ¦ـﻮ او د ږﻳـﺮې ﻟـﻪ
ﻣﺎﺷ ﴎه ﭘﻪ ﻳﻮه ﭘﻼﻳﻨﮓ ﮐﻮچ ﮐـﯥ ﮐـﯧﻨﻮل ﮐﻴـ5ي .ﺗﻨﮑـ ﻏﺮﻣـﻪ د
ﮐﻮﻫﺎټ ﻟﻪ ﮐﻮﺗﻠﻪ اوړي ٬دوه ﻣBﻣﻨﯥ او 0ﻠﻮر ﭘﻨ`ﻪ ﮐﺴـﺎن ﻧـﻮر Cﻮاﻧـﺎن
ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﻮ<ﺮ ﮐﯥ دي.
ﻫﺮ ﻳﻮ د ﺧﭙﻞ ﺑﺮخ ﻟﻴﮏ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻞ ﺳﻮچ ﮐﻮي.
ﻋﲇ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ ﮐﯥ ډوﺑﻴ5ي ٬ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﮔﺎډی د ﳌﺮ ﺧﺎﺗﻪ ﭘـﻪ
ﻟﻮر ﳾ .د ﳌﺮ ﺳﱰﮔﻪ د ﻣﻮ<ﺮ ﭘﻪ ﻫﻨﺪاره وﻟﮕﻴ5ي .ﺳﻬﺎرﻧﯽ ﳌﺮ ﻧﻴﻎ ﭘـﻪ
ﺳﱰﮔﻮ ﮐﯥ ﺷ ﳾ او ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﮔـﻮﻻﻳﻲ او ﻳـﺎ ﭘﻴﭽـﻮﻣﻲ ﮐـﯥ د
ﻟﻮﻳﺪﻳﺰ ﭘﻪ ﻟﻮر و0ﺮﺧﻲ ﻧﻮ د ﻟﻮﻳﻮ ﻏﺮوﻧﻮ ﻫﻴﻮاد د اﻓﺴﺎﻧﻮ او ﮐﻴﺴﻮ ﻫﻴـﻮاد٬
ﻫﻠﺘﻪ ﭼﯥ ﻋﲇ زﻳ5ﻳﺪﻟﯽ و ،ورﭘﻪ زړه ﳾ .ﻋﲇ ﺗﻪ ﻫﻐـﻪ ورځ ورﻳـﺎده ﳾ
ﭼﯥ 0ﺮﻧﮕﻪ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﻧﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﻟـﻪ ﺟﻨﮕﻮﻧـﻮ او د ډزو ﻟـﻪ دﻧـﺪوﮐﺎراوﻟﻮﮔﻮ
ﻧﻪ راووت او ﭘﻴﻮر ﺗﻪ ﻳﯥ ﻣﺨﻪ ﮐ&ه .ﻫﺮ ﻧﻮی Cﺎی او ﻫﺮه ﻧﻮې ﺳـﻴﻤﻪ د
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او ﭘﻪ دې ډول د ﮐﺎر د ﭘﺎې ﺗﻪ رﺳﯧﺪو ﻋﻼﻣﯥ ﺟﻮﺗﯧ5ي.
د رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﯥ ﻫﻢ ورو ورو د ﺧﻠﮑﻮ او ﻣﺸﱰﻳﺎﻧﻮ ﮔ«ﻪ ﮔﻮـﻪ
ﻟ5ﻳ5ي .د ﺗﻴﻠﻴﻔﻮن ﻏﻮږي ﻫﻢ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ زوره او دم ﭘﻪ دم زﻧﮕﻮﻧﻮ ﻟﻪ راﺗﻠـﻮ
0ﺨﻪ ﻟﻮﻳﻴ5ي .ﭘﺨﻮوﻧﮑﻲ دﻣﻪ اﺧﲇ .ﺳﺎه ﺑﺎﳼ .ﻟﻮﻲ ﻳـﻮ ﭘـﺮ ﺑـﻞ ږدي.
ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎءواﻟﺪﻳﻦ د ﻳﺎدﺘﻮﻧﻮ ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ را اﺧﲇ .ﭘـﻪ ﻣـﺦ ﮐـﯥ ﻳـﯥ ږدي د
اردروﻧﻮ ﭘﺎﯥ ﻳﻮ ﭘﺮ ﺑﻠﻪ ﴎ ﭘﺮ ﴎ ږدي .او ﺑﻴﺎ د ﭘﻴﺴـﻮ ﭘـﻪ ﺷـaرﻟﻮ ﭘﻴـﻞ
ﮐﻮي< .ﻮﻟﯥ ﺷﻤﯧﺮې .د ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﻳـﯥ ﺧﻮﻟـﻪ اوﺑـﻪ را ﭘﺮﻳـ5دي <ـﻮل
اﺷﺘﻴﺎق او ﻣﻴﻨﻪ ﻳﯥ اوج ﺗﻪ رﺳـﻴ5ي .ﺑﯧﻠـﯥ ﺑﯧﻠـﯥ ﻳـﯥ ﺗـﺎووي او د ﺧﭙـﻞ
اوږده واﺳﮑ oﭘﻪ ﺑﻴﻼﺑﻴﻠﻮ ﺟﻴﺒﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻧﻨﺒﺎﳼ.
ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﻟBې ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ Cﺎﻳﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴ5ي .د ﭘﺨﻠﻨ`ﻲ ﻣﻨ ﺗﻪ راCﻲ .ﻳﻮ
وار ﺑﻴﺎ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻣﺎپ رااﺧﲇ .ﻳﻮ 0ﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ Cﻤﮑﻪ ﺳﻮﻟﻮي .ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﻋﲇ ﴎه
ﺳﱰﮔﻪ ﭘﻪ ﺳﱰﮔﻪ ﮐﻴ5ي .ورﺗﻪ واﻳﻲ:
ﻋﲇ ﺑﻬﺎﻳﻲ د ﭘﻮدرو ﺗﺸﺖ را وړاﻧﺪې ﮐ&ه!
ﻫﻐﻪ ﺑﯥ واره د ﭘـﻮدرو ﺗﺸـﺖ ﺗـﻪ ﮔـﻮﺗﯥ وروړي۔ ﭘـﻪ ژوﺑـﻞ ﻻس ﻳـﯥ
ﻧﻴﴘ .د ﺷﻴﺦ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﻳﯥ ږدي .ﺷﻴﺦ ﻣﺎپ ﭘﻪ ﺳﻄﻞ ﮐﯥ ﮐـﺘﻪ ﮐـﻮي
اوﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ Cﻤﮑﻪ ږدي.
ﻋﲇ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﮐﻪ زﺣﻤﺖ ﻧﻪ ﮐﻴـ5ي .د داﺷـﻮﻧﻮ ﻣﺨـﻪ ﺗـﺮ ﻫﻐـﻪ دﻳـﻮالﭘﻮرې وﺳﻮﻟﻮه ﭼﯥ ﭘﺎﮐﻪ ﳾ او ﻏﻮړي ﻳﯥ ﭘﺮې ﻣﻨ`ﻞ ﳾ.
ﻋﲇ ﻣﺎپ ﭘﻪ ﻻس ﮐـﯥ اﺧـﲇC .ـﺎن ورﺗـﻪ ﻳـﻮه ﺣﴩـه ٬ﻳـﻮ ﮔﻮﻧﮕـﻮټ
ﺑﺮﻳﻲ .ﻳﻮ داﺳﯥ 0ﻮک ﭼﯥ ﻫﺮ 0ﻪ ﻳﯥ ورک ﮐ&ي .ﻧﻪ ﭘـﻮﻫﻴ5ي ﭼBﺗـﻪ
دی او 0ــﻪ ﮐـﻮي .ﻣــﺎپ ﭘــﻪ Cﻤﮑــﻪ ﺳــﻮﻟﻮي او د ﺧﭙــﻞ Cــﺎن ﴎه ﻟــ 5د
ﭘﺮدﻳﺘﻮب ﭘﻪ اﺣﺴﺎس ﮐﯥ ډوﺑﻴ5ي.
۔ د دﻳﮕﻮﻧﻮ ﺗﻮر ﺑﻴﺨﻮﻧﻪ د ﺷﻴﺦ ﺻﻴﺐ ﺗﻮره 0ـﺮﻣﻦ او ﺗـﻮر ذﻫـﻦ ٬ﻟـﻪ
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واﻳﻲ:
ﺷﻴﺦ ﺻﻴﺐ ﻣﺎ دﻣﺨﻪ ووﯦﻞ ﭼﯥ ﻣﺎ د ﭘﻴـﺎزو ﺳـﭙﻴﻨﻮﻟﻮ ﮐـﯥ ﻳـﻮه ﮔﻮﺗـﻪ
ﭘﺮې ﮐ&ه.
ﻫﻮ ﭘﻮه ﺷﻮم.
ﺑﻴﺎ واﻳﻲ:
ﺑﻬﺎﻳﻲ ﻟ0 5ﻪ اﺣﺘﻴﺎط ﮐﻮه .ﺗﺎ ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻫﻴﮑﻠﻪ داﺳﯥ ﮐﺎروﻧﻪ ﻧـﻪ دي
ﮐ&ي .دا ﻫﻢ ﺳﺘﺎ د ﻧﺎﺑﻠﺪۍ ﻧﻪ ده .ﺧ Bدی ﻟ 5ﻳـﯥ ﮐﻠـﮏ وﺗـ&ه .ﭼـﯥ
وﻳﻨﻪ ﻳﯥ ودرﻳ5ي .ﻪ ﺑﻪ ﳾ.
ﺑﻞ ﭘﺨﻮوﻧﮑﯽ واﻳﻲ -ﻳﻮه ﮔﻮﺗﻪ ﺧﻮ دوﻣﺮه ﺧﱪه ﻧﻪ ده .ﮐﺎر ﺧـﻮ ﮐـﻮﻟﯽ
ﳾ .اوس ﻧﻮرې ﻏﻮﺘﻨﯥ )اردروﻧﻪ( راCﻲ .ﻣﺎ ﺗ Bﮐﺎل ﻧ5دې ﻻس ﻏـﻮڅ
ﮐ&ی و .ډﻳﺮ ﺗﯧﺮه ﺳﺎﻃﻮل ﺑﺎﻧﺪې ﻣﯥ ﻏﻮﻪ <ﻮ<ﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻس ﻣﯥ را
ﺧﻄﺎ ﺷﻮ< .ﭙﻲ ﺷﻮم ﺧﻮ ﻟﻪ ﭘﺮې ﮐﯧﺪو ﻧﻪ ﺑﭻ ﺷﻮم.
ﭘﻴﺎز ﭼﯥ ﻧﻴﻤﻪ ﺑﻮﺟ ﺳﭙ ﺷﻮي ﺧﻮ ﻧﻴﻤﻪ ﻻ ﭘﺎﺗﯥ ده .ﻋـﲇ ﻟـﻪ ﴎه
ﭘﻴﺎزو ﺗﻪ ﮐﻴﻨﻲ .د ﭘﻴﺎزو ﭘﻪ را اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ او ﺳﭙﻴﻨﻮﻟﻮ ﭘﻴﻞ ﮐـﻮي ٬ﻏـﻮاړي
ﻪ Cﺎن ﺑﻮﺧﺖ ﮐ&ي .ﺧﻮ د ﭘﻴﺎزو ﺗﺮﻳﺦ ﺑﻮی ﭼﯥ ﭘﻪ ﺳﱰﮔﻮ او ﭘﺰه ﻳﺮﻏﻞ
وروړي ،اوﺑﻪ ﻟﻪ ﺳﱰﮔﻮ او ﭘﺰې ﻧﻪ د ﻧﯧﺰ ﭘﻪ  B0را ﻣﺎﺗﯧ5ي .زﻏﻢ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ
ورﮐﻮي .ﻟﻪ ﺟﻴﺒﻪ دﺳـaل را ﮐـﺎږي ،ﭘـﺮ ﺳـﱰﮔﻮ ﭘـﻮرې ﻳـﯥ ﻣـﻲ .ﭘـﺰه
ﭘﺎﮐﻮي ،ﺳﱰﮔﯥ ﻏ&وي او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﮐﺎر ﭘﻴﻞ ﮐﻮي.
ﺷﭙﻪ ﭘﺨﯧﺪو ﺗﻪ ﻧ5دې ﮐﻴـ5ي .ﭘـﻪ ﺳـ&ک ﮐـﯥ ﻫـﻢ د ﮔـﺎډو ﺑBوﺑـﺎر
ﮐﻤﻴــ5ي .د ﻏﻮــﺘﻨﻮ د رﺳـﻮﻟﻮ واﻻ ﻫــﻢ ﭘـﻪ رﺳــﺘﻮراﻧﺖ را ﻧﻨــﻮوCﻲ .ﭘــﻪ
رﺳــﺘﻮراﻧﺖ ﮐــﯥ ورو ورو د ﮐــﺎر او د ﻟﻮــﻮ ﮐ&ﻧﮕــﺎ ﻫــﻢ ﮐﻤﻴــ5ي .ﻋــﲇ
ﺷﺎوﺧﻮا ﮔﻮري .ﻟﻮﮔﯽ ﻟ5ﻳـ5ي .ﻳـﻮ ﭘﺨـﻮوﻧﮑﯽ د رﺳـﺘﻮراﻧﺖ د Cﻤﮑـﯥ د
ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ وﺳﯧﻠﻪ )ﻣﺎپ( را اﺧﲇ .ﭘﺮ Cﻤﮑﻪ ﻳﯥ ﺳﻮﻟﻮي .ﺑﻞ ﭘﺮې اوﺑﻪ اﭼﻮي
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ﻋﲇ ﻟﻪ ﻣﺎپ ﴎه درﻳـ5ي .ﻫـﻮ ﺻـﻴﺐ زه ﺑﺎﭼـﺎ ﻳـﻢ؟۔ ـﻪ دی ﭼـﯥ
وﭘﻮﻫﯧﺪم ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﺰد او ذﻫﻦ ﮐﯥ ﺑﺎﭼـﺎ ﻫﻤﺪاﺳـﯥ وي .ﻟﮑـﻪ زه .ﺑﻴـﺎ
ﻧﺮۍ ﻣﺴﮑﺎ ﮐﻮي .ﺳﱰﮔﯥ ﻳﯥ د ﺷـﻴﺦ ﭘـﻪ راوﺗﻠـﯥ ﺧﻴnـﻪ او رﻧﮕـ ږﻳـﺮه
ﻧﲇ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻏﻮﻣﺒﻮرو او ﻣﺦ ﺑﺎﻧﺪې دوﻣﺮه ﮔ«ﻪ ﻧﻪ وه ﺧﻮ ﭘﻪ زﻧﻪ ﮐﯥ ﻟ5ه
ﮔ«ﻪ اوږده ﺑﺮﻳﻲ .ﻏﺎﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ زﻳ& او ﭼﻴﻨـﮓ ﭘﻴﻨـﮓ دي .ﻟـﻪ Cﺎﻧـﻪ
ډﻳﺮ راﴈ ﻣﺎﻟﻮﻣﻴ5ي ﺧﻮ د ﻋﲇ ﭘﻪ ذﻫﻦ ﮐﯥ ﺑـﻞ 0ـﻪ ﮔﺮCـﻲ .ﻟـﻪ Cﺎﻧـﻪ
ﴎه واﻳﻲ:
ﺧﺪای ﻟﻮی ﺑﺎﭼﺎ دی .ﻋﺠﺐ ﺣﻴﻮاﻧﺎت او 0ﺎروي ﻳﯥ ﭘﻴﺪا ﮐ&ي دي.
اروﻣﺮو ﭼﯥ ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻋﺠﺎﻳﺒﻮ ﻫﻤﺪا ﺷﻴﺦ دی .ﭼـﯥ د ﻣﺮﭼـﻮ او ﻣﺴـﺎﻟﻮ
ﭘﻪ ډﮐﯥ وﻫﻠﯥ ﮐﺎﺳﯥ داﻟﻮ ﺑﺎﻧﺪې ارږﻣﯽ ﮐﻮي.
ﺑﻴﺎ ﻟ0 5ﻪ ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه ﺑﻮﺧﺘﻴ5ي .ﻣﺎپ د دﻳـﻮال ﺗـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﭘـﻮرې ﭘـﺮ
Cﻤﮑﻪ ﺳﻮﻟﻮي .ﺷﻴﺦ ﭘﻮﺘﻨﻪ ﮐﻮي:
ﻋﲇ ﺑﻬﺎﻳﻲ واده دې ﮐ&ی دی؟
ﻧﻪ ﮐﻨﻪ ﺻﻴﺐ! دې ﻣﻠﮏ ﺗﻪ راﻏﻠﻢ ﭼﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﭘﻴﺪا ﮐـ&م او ﺑﻴـﺎ وادهوﮐ&م او ﺗﺎﺳﻮ؟
 ﻣﺎﺷﺎء ﷲ درې وادوﻧﻪ ﻟﺮم .وروﺳﺘﯽ واده ﻣﯥ ﺗﯧﺮ ﮐﺎل ﭘﻪ ﮐﺮاﭼﮐﯥ وﮐ& .اوس ﺗﺮې ﻳﻮه ﻟﻮر ﻟﺮم.
ډﻳﺮ ﻪ0 .ﻮ ﮐﻠﻨﻪ ﺑﻪ وي؟ د اﺗﻠﺴﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺑﻪ وي.د ﺷﻴﺦ ﻟﻪ ﺧﻮﱄ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻐﻪ دې ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ راﻏﯥ ،د ﺧﭙﻞ ﮐﺎﮐﺎ ﻟـﻮر
ﴎه ﻧﺎﻣﺰاد و۔ 0ﻮ ﮐﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ وﻳـﺰه واﺧﻴﺴـﺘﻪ ،وﻻړ ،واده ﻳـﯥ
وﮐ& او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻣBﻣﻦ راوﺳﺘﻠﻪ .ﻟﻪ ﻫﻐـﯥ ﻳـﯥ اوﻻد ﻧـﻪ ﮐﻴـﺪﻟﻮ .ډﻳـﺮ دارو
درﻣﻞ ﻳﯥ وﮐ&ل ﺧﻮ ﭘﻪ ﻧﺼﻴﺐ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ وه .ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠـﻮ ﺧﭙﻠﻮاﻧـﻮ
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ﭘﻴﺴﻮ ﴎه ﺑﯥ ﺷﺎﻧﻪ ﻣﻴﻨﻪ او ﭘﺮ ﻫﺮ 0ﻪ دم او ﭼﻒ ﮐﻮل ﮐﻪ ﻟﻪ ﻳـﻮې ﺧـﻮا
ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻋﺬاب دی ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ د <ﻮﻟﻮ ﮐ&ﻧﻮ ﻟﻴﺪﻧﻪ ﻫﻐﻪ ﺳـﻢ ﻟـﻪ واره ﺧﭙـﻞ
ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ ﺳﺘﻨﻮي .ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد ﮐﯥ ﻳﯥ د ﻳـﻮ ﻋـﺎﱄ رﺗﺒـﻪ اﻓﴪـ Cـﻮی
دی .ﭘﻼر ﻳﯥ د ﺧﺪﻣﺖ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻳﻮ ﺧﺪﻣﺘﻲ ﮐﺲ درﻟﻮد .ﻫﻐﻪ د ﮐﻮر <ﻮﻟﯥ
ﭼﺎرې ﺗﺮﴎه ﮐﻮﻟﯥ )ﻋﲇ ﮐﻪ ﺧﺪﻣﺘﺎر؟(
ﻧﺎ0ﺎﭘﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ذﻫﻦ ﮐﯥ راﮔﺮCﻲ ﭼﯥ ﻳﻮه ورځ ﻟـﻪ ﭘـﻼر ﴎه دﻓـﱰ ﺗـﻪ
ﻧﻨﻮCﻲ .ﭘﻼر ﻳﯥ د دﻓﱰ ﺧﺪﻣﺘﮕﺎر را ﻏﻮاړي .ﭘﻪ ﻣﻴﺰ ﮔﻮﺗﻪ ﮐﺸﻮي .ﮔـﺮد
ﻣﺎﻟﻮﻣﻴ5ي .ﺑﻴﺎ ﺧﺪﻣﺘﮕﺎر ﺗﻪ ﻣﺦ اړوي .دا 0ﻪ دي؟ دا ﺧﻮ ﻣﻴـﺰ ﻧـﻪ دی.
دا ﺧﻮ ﻟﮑﻪ د ﭼnﻠﯧﻮ ﮐﻠﯽ داﺳﯥ دی .ﻳﻮازې ﺧﺎورې ﻧﻪ ﭼﯥ ﻫﺮ 0ﻪ ﭘـﺮې
ﺷﺘﻪ .ﺧﺪﻣﺘﮕﺎر ورو واﻳﻲ:
ﺻﻴﺐ د ﮐﺎﻏﺬوﻧﻮ ﻟﻪ وﻳﺮې ﻣﻮ ﭘﺎک ﻧﻪ ﮐ& ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﮐﺎﻏﺬوﻧﻪ ﮔـqوډ
ﻧﻪ ﳾ او ﺗﺎﺳﯥ ﻫﻢ 0ﻪ ﻧﻪ وو وﻳﲇ.
دا دی اوس ﻳﯥ درﺗﻪ واﻳﻢ.اﻓﴪ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎﻏﺬوﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ او ﺳﻤﻮﻟﻮ ﺑﻨﺪﻳ5ي ،واﻳﻲ:
دا دي ﻣﺎ ﺧﭙﻞ ﮐﺎﻏﺬوﻧﻪ او ﭘﺎﯥ ﺳﻤﯥ ﮐ&ې.
ﴎﺑﺎز ژر <ﻮ<ﻪ رااﺧﲇ .ﻣﻴﺰ ﭘﺎﮐﻮي .ﻫﺮ 0ﻪ ﺳﻤﻮي .ﺑـﻞ ﺗـﻦ ﺳـﻢ ﻟـﻪ
واره د ﭼﺎﻳﻮ ﭘﻴﺎﻟﻪ ﻟﻪ ﺑﻴﺴﮑﯧnﻮ ﴎه د ﻋﲇ ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﮐﻴ5دي .ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ
ﻧﺎ 0ﺎﭘﻪ د ﻋﲇ ﭘﻪ ﺗﺼﻮراﺗﻮ د ﺗﱪ ﮔـﻮزار ﮐﻴـ5ي .اﺷـﭙﺰ دﻳﮕﻮﻧـﻪ اﻧﮕـ& ﺗـﻪ
ﺑﺎﳼ .ﺷﻴﺦ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻟBې ﮐﻮﻧﺞ 0ﺨﻪ ﮔﻮري) .ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه ﺑﻨﮕﻴ5ي(
ﻋﲇ ﺑﻬﺎﯦﻲ ﻟﻪ ﻣﺎپ وﻫﻠﻮ ﴎه ﻫﻢ ﺑﻠـﺪ ﻧـﻪ دی .ﻟـﻪ Cﺎﻧـﻪ ﴎه واﻳـﻲ.
ﺧ Bدی ﺑﻠﺪ ﺑﻪ ﳾ .ﺑﺎک ﻧﻪ ﻟﺮي .زه ﻫﻢ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ دې ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ راﻏﻠـﻢ،
ﻣﺎ د ورCﯥ ﭘﻪ دوه ﭘﻮﻧqه ﮐﺎر ﮐﻮﻟﻮ .ﺗﻪ ﺧﻮ ﺑﺎﭼﺎ ﻳﯥ ﻟﺲ ﭘﻨ`ﻪ ﻟﺲ ﭘﻮﻧqه
اﺧﲇ.
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ﮐ&م.
ﻧﻮ ﻋﺪاﻟﺖ <ﻴﻨﮕﯧﺪای ﳾ؟ وﻟﯥ ﻧﻪ .زﻣﻮږ اﺻﺤﺎﺑﻮ ﮐﺮاﻣﻮ 0ﻨﮕﻪ ﻪ ﻋﺪاﻟﺖ <ﻴﻨﮕﻮﻟﻮ. ﻧﻮ د اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﮐﯥ درې `ﻮ ﺗﻪ اﺟﺎزه ﺷﺘﻪ؟ﺗﻪ ﻳﯥ اﺟﺎزه 0ﻪ ﮐﻮې .ﻣﺎ د ﻣﻠﮕﺮو ﭘﻪ ﻧﻮم ﺳﭙﺎﻧﴪ ﮐ&ي دي .ﻳـﻮازې
ﻳﻮه ﻣﯥ د ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ﭘﻪ ﻧﻮم ده .ﺧﻮ ﺷﻴﺦ ﺑﯽ ﺣﻮﺻﻠﯥ ﮐﻴ5ي او واﻳﻲ ﻧﻮرې
دا ﭘﻮﺘﻨﯥ ﻣﻪ ﮐﻮه .ﺧﭙﻞ ﮐﺎر دې ﮐﻮه!
ﭘﻪ رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﮐﯥ د ﻟﻮﻮ ﮐ&ﻧﮕﺎ ﭼﻮپ ﮐﯧ5ي .ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻏـﲇ اواز
واﻳﻲ ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د رﺧﺼﺘ وﺧﺖ دی< .ﻮل ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﻏﻮږوﻧﻪ ﻧ5دې ﮐـﻮي.
د ﺷﻴﺦ ﭘﺎم د ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﺲ ﭘﺲ ﺗﻪ اوړي .دی ﻫﻢ ﻏـ 5ﮐـﻮي .وﺧـﺖ ﻗـﺎﺑﻮ
دی .ﻫﻠﺊ ژر ﺷﺊ دا ﻟC 5ﺎﻳﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﭘﺎﺗﯥ دي او دا ﻟـ 5ﻟﻮـﯥ ﭼـﯥ ﮐﮑـ&
دي ،د دوی ﺻﻔﺎﻳﻲ ﻫﻢ وﮐ&ئ ﭼﯥ ﺑﻴﺎ رﺧﺼﺘﻴ5و.
Cﻴﻨﯥ ﮐﺴﺎن درﯦ5ې .ﺷﻴﺦ ﻟـﻪ ﺟﻴﺒـﻪ 0ـﻮ ﮐﺴـﻮ ﺗـﻪ د ورCـﯥ اﺟـﻮره
راﺑﺎﳼ .ﭘﻪ ﻻﺳﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ورﺗﻪ ږدي .ﭘﻪ ﻋﲇ ﻫﻢ ﻏ 5ﮐﻮي.
ﻋﲇ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﻟﻮﻣ&ی ﺑﺮﮐﺖ ،ﺧـﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎﻧـﻪ دی .ﺳـﺘﺎ ﻧـﻮی ﮐـﺎر دی
ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﯧﺮه ﺑﻠﺪ ﺷﯥ ﻧﻮ ﺗﻨﺨﻮاه ﺑﻪ ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻪ ﳾ.
واﺧﻠﻪ ،ﻋﲇ ﺑﻬﺎﻳﻲ د ﻧﻦ ﭘﻴﺴﯥ دې واﺧﻠﻪ.او ﺑﻴﺎ د <ﻮﱄ ورCﯥ ﻟﺲ ﭘﻮﻧqه ﭘـﻪ ﻻس ﮐـﯥ ورﮐـﻮي0 .ﺮاﻏﻮﻧـﻪ ﮔـﻞ
ﮐﻴ5ي< .ﻮل ﮐﺴﺎن ﻟﻪ رﺳﺘﻮراﻧﺖ 0ﺨﻪ وCﻲ .ﺷﻴﺦ ﺻﻴﺐ ﺑﻴﺎ دوﻋﺎ ﮔﺎﻧﯥ
ﭼﻒ ﮐﻮي .او د رﺳﺘﻮراﻧﺖ دروازه ﻗﻠﻔﻮي.
اﺣﻤــﺪ ﻋــﲇ ﻫــﻢ را وCــﻲ .د رﺳــﺘﻮراﻧﺖ ﻣﺨــﻪ ﭼﻮﭘــﻪ او ﻏﻠــﯥ ده.
ﻫﻴﻮک ﻧﻪ ﺑﺮﻳﻲ .ﻳﻮ ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﯽ ﮔﺎډی ﻟﺮي ﻧﻮر ﮐﺴﺎن ﭘﻪ ﺑﺎﻳﺴـﮑﻠﻮﻧﻮ
ﺳﭙﺮﻳ5ي د روﻣﻲ د ﮔﺎډي واﻻ ﻋـﲇ ﺗـﻪ واﻳـﻲ ﻋـﲇ وروره زه ﺑـﻪ دې ﺗـﺮ
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ﮐﯥ د دې ﻋﺬر ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﮐﻮﻟﻮ ﴎه ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﻧﺠﻠ واده ﮐ&ه او 0ﻮ ﮐﺎﻟﻪ
ﻳﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﴎه ﮔﻮزاره وﮐ&ه .دا ﻳـﯥ ﻫـﻢ ﭘـﻪ ﺟـﻼ ﮐـﻮر ﮐـﯥ ﺳـﺎﺗﻠﻪ .ﭘـﻪ
اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﻫﻐﻪ دا ﺣﻖ ﻧﻪ درﻟﻮد ﭼﯥ د دو¦ـﯥ ـ`ﯥ ﭘـﻪ ﻧـﻮم ﮐـﻮر
وﻟﺮي ﺑﻠﮑﯥ ﻫﻐﻪ ﻣﻠﮕﺮې ﻧﺠﻠ وه .ﴎه ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﴍﻋﻲ اﺳـﻼﻣﻲ
ﻧﮑﺎح ﮐ&ي وه .ﺧﻮ دوﻟﺖ او ﭼـﺎرواﮐﻮ ﻧـﻪ ﻳـﯥ دا ﺧـﱪه ﭘnـﻪ ﺳـﺎﺗﻠﻪ ﭼـﻲ
وواﻳﻲ دو¦ﻪ ﻣﯥ ﻫﻢ ﻣBﻣﻦ ده .ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﻳـﯥ دوه ﻣﺎﺷـﻮﻣﺎن وزﻳـ5ول .د
ﺷﻴﺦ ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﭼﯥ ﺧﺪای ﭘﺮې ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﺷﻮ .ﭘﻴﺴﯥ ﻳﯥ ﭘﯧﺪا ﮐ&ې او دوه
ﮐﺎﻟﻪ د ﻣﺨﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﮐﺮاﭼ ﮐﯥ ﻳﻮه ﮑﲇ ﻧﺠﻠ وﮐ&ه .ﴎه ﻟﻪ دې ﭼـﯥ
د دواړو د ﻋﻤﺮ ﺗﻮﭘ Bزﻳـﺎت دی ﺧـﻮ د ﻫﻐـﻪ ﻟـﻪ ﺧـﻮﻟﯥ ﭼـﯥ ﭘـﻪ اﺳـﻼم
ﻣﺒﺎرک دﻳﻦ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻣﺴﻠaن ﮐﻮﻟﯽ ﳾ 0ﻠﻮر وادوﻧﻪ وﮐ&ي .ﻧـﻮ Cﮑـﻪ ده
ﻫﻢ د ﭼﺎ ﺧﱪه دا ﺧﻮاږه ﺳﻨﺖ ﭘﺮ Cـﺎی ﮐـ&ه او ـﮑﲇ ﻧﺠﻠـ ﻳـﯥ واده
ﮐ&ه او دﻟﺘﻪ ﻟﻨﺪن ﺗﻪ ﻳﯥ راوﺳﺘﻠﻪ .دا ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻳﯥ ﻟ 5ﺧﻂ و ﮐﺘﺎﺑﺖ ﮐـﻮﻟﯽ
ﳾ .ډﯦﺮ د ﴎو زرو ﮐﺎﱄ ﻳﯥ ورﺗﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ او ﭘﻼر ﺗـﻪ ﻳـﯥ ﻫـﻢ ډﯦـﺮې
روﭘ ورﮐ&ې او ﻪ ﻳﯥ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﮐ&.
ﺧﻮ ﺷﻴﺦ ﺻﻴﺐ د ﺧﭙﻞ ﺟﺴﺎﻣﺖ او ﺑـﯥ اﻧqوﻟـﻪ اﻧـﺪام ﴎه د ﭘﻨ`ـﻪ
0ﻠﻮﻳﺘﻮ  -ﭘﻨ`ﻮﺳﻮ ﻣﺎﻟﻮﻣﻴ5ي .ﭘﻪ وﻧﻪ ﺧﻨqی ﭘﻪ 0ﯧﺮه ﮐﯥ ﻳﯥ ،ﭘﻪ ﮐـ&و
ﮐﯥ او ﭘﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﺑﺮﻳﻲ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ `ﻪ ﻳـﻮازې د ﺷـﻬﻮا pارﺿـﺎ
ﻟﻪ ﭘﺎره ﻳﻮه ﺷﺘﻤﻨﻲ ده.
ﻋﲇ ﭘﻮﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﻧﻮ ﺷﻴﺦ ﺻﻴﺐ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﺟﻨﮓ ﺟﺪل ﻧﻪ ﮐﻴ5ي؟
Cﮑﻪ ﭼﯥ د درې ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﻳﻮ Cﺎی ژوﻧﺪ ﮐﻮل ﻟ 5ﺳﺘﻮﻧﺰﻣﻦ ﮐﺎر دی.
ﻧـﻪ دوی ﻳــﻮ Cـﺎی ﻧــﻪ اوﳼ .ﻟـﻮﻣ&ی ﻣــﯥ د ﻣﯧﺮﻣﻨـﯥ ﭘــﻪ ﻧــﻮم ده او
دو¦ﻪ او در¦ﻪ ﻣﯥ د ﻣﻠﮕﺮي ﻧﺠﻠ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ دي او ﭘـﻪ ﺟـﻼ ﮐﻮروﻧـﻮ
ﮐﯥ اوﳼ .زه ﻫﻪ ﮐﻮم ﭼﯥ اﺳـﻼﻣﻲ ﴍﻳﻌـﺖ ﻟـﻪ ﻣﺨـﯥ ﻋـﺪاﻟﺖ ﻗـﺎﻳﻢ
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)(۴
دې ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮ ﴎه اﺣﻤﺪ ﻋﲇ ډﯦﺮ اوﺗﺮ اوﺗﺮ د ﮐﻮ<ﯥ ﭘـﻪ ﻟnـﻪ
ﮐﯥ ﺷﻮ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺮاﻳﻪ ﻳﯥ وﻧﻴﴘ .ﮐﻮﻧﺴـﻞ ورﺗـﻪ وﻳـﲇ وو ﭼـﯥ ﺗـﻪ ﮐﻮ<ـﻪ
وﻧﯧﺴﻪ او ﺳﻨﺪ ﻣﻮږ ﺗﻪ راوړه ،ﮐﺮاﻳـﻪ ﺑـﻪ ﻣـﻮږ ورﮐـﻮو۔ د ﻋـﲇ ﻳـﻮ اﻓﻐـﺎن
ﭘﻴﮋﻧﺪﮔﻠﻮي دا ﮐﺎر وﮐ& .ﻫﻐﻪ ﻳﻮ 0ﻮک د ﭘ Bﭘﻪ ﻧﻮم ﭘﻴﮋاﻧﺪه ﭼﯥ ﭘﻪ دې
ﮐﻮ<ﻪ ﮐﯥ اوﺳﻴﺪه .ﭘ Bﺻﻴﺐ ﭼﯥ ﭼﺎ ﻳﯥ 0ﯧﺮه ﻧـﻪ وه ﻟﻴـﺪﻟﯥ ،ﻧـ5دې ﻳـﻮ
ﮐﺎل ﭘﻪ دې ﮐﻮ<ﻪ ﮐﯥ اړوﱄ وو .ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﺘﻴﺰ ﻟﻨﺪن ﮐﯥ ﻳﻮه ـﻪ
دﻧﺪه Cﺎن ﺗﻪ ﭘﻴﺪا ﮐ&ه .د ﻫﻐﻪ دﻧﺪه ﻫﻢ ډﯦﺮه ﭘﻪ زړه ﭘـﻮرې وه .ﭘـﻪ دې
ﻣﺎﻧﺎ ﭼﯥ ﻟﻮﻣ&ی د ﻳﻮ ﺑﻨﮕﺎﱄ ﴎه ﭘﻪ رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﮐﯥ ﻧﻮﮐﺮ ﺷﻮ او ﭼﯥ 0ـﻮ
ورCﯥ ﯦﯽ ﺗﯧﺮې ﮐ&ې ،ﻳﻮه ورځ د ﺑﻨﮕﺎﱄ ﻫﻮﺗﻞ واﻻ ﴎ ﭘـﻪ درد وو ،ﭘـB
ژر ﻗﻠﻢ او ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ راووﻳﺴﺘﻞ .ﺑﻨﮕﺎﱄ ﻳﯥ ﭘﻪ Cﻤﮑﻪ ﮐﻴﻨﺎوه .د ﭘـﺰې ﻟـﻪ
ﭘﺎﺳﻪ د ﴎ ﺗﻨﺪی ﻳﯥ ورﺗﻪ ﭘﻪ دوو ﮔﻮﺗﻮ ﮐﯥ وﻧﻴﻮ .ﭼﺎﮐﻮ ﻳـﯥ راووﻳﺴـﺖ.
ﭘﻪ Cﻤﮑﻪ ﻳﯥ ﻣﺘﻘﺎﻃﻊ ﺧﻄﻮﻧﻪ ﮐﺶ ﮐـ&ل او 0ـﻮ وارې ﻳـﯥ ﮐـﻒ او ﭼـﻒ
وﮐ&ل او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻳﻮ 0ﻮ ﮐﺮﻲ ﭘﻪ ﻓﺎرﺳ او ﻋﺮﺑـ ﺗـﺎوې راﺗـﺎوې ﮐـ&ې.

 /٢٤واﻨﻮﻧﻪ

ﺳ&ک ﭘﻮرې ﺑﻮCﻢ ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻮ<ﻪ ﻣﯧﻨﺪﻻی ﺷﯥ.
ﻋﲇ :ﻧﻪ! ﮐﻮر دې ودان .زه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ دروﻣﻢ۔ ﻣﺎ ﻻر ﻟﯧﺪﻟﯥ.
ده د رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﯥ دوه ﺳﭙﻲ ډوﻟﻪ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﭘـﻪ ﮐـﻮﻧﺞ ﮐـﯥ
ﺧﻮﻟﻪ وﻫﻲ .اوږدې ﻟﮑ ﭘﻪ Cﺎن ﭘﺴﯥ راﮐﺎږي .ﺣﻴﻮاﻧﺎت د ﻫﻐﻪ د ﭘـﻮ
د ﮐ&پ ﴎه <ﻮپ ﮐﻮي او ﻣﻨqه اﺧﲇ .د ﺳـ&ک 0ﺮاﻏﻮﻧـﻪ ﻟﮕﻴـﺪﱄ دي
ﺧﻮ اراﻣﻪ او ﮐﺮاري ده .د ﻫﻴ ﳾ ﭘﺘﻪ ﻧﻪ ﻟﮕﯧ5ي.
ﻋﲇ رواﻧﻴ5ي او د ﻧﻦ ورCﯥ د ﭘﻴـﻮ ﭘـﻪ ﻳـﺎد ﺗـﻪ راﺗﻠـﻮ ﴎه ﭘـﻪ ﻻره
دروﻣﻲ.
ﻫﻐﻪ د ﺷﻴﺦ ﭼﺎﻻﮐﻴﻮ او ﻫﻮﻴﺎرﻳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﯥ Cﻲ ٬ﻟـﻪ Cﺎﻧـﻪ ﴎه
واﻳﻲ :دا 0ﻮﻣﺮه BCﮐﻪ دی .ده ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭼﺎﻟﻮﻧﻪ او ﻧﯧﺮﻧﮕﻮﻧﻪ
<ﻮل او ﮐ oﻣ oﻳﯥ دﻟﺘﻪ را ﻧﻘﻞ ﮐ&ي وي .ﮐﻠﻴﻮال ﻣﯥ ﭼـﯥ ﻟـﻪ ده ﴎه
ﻳﯥ ﮐﺎر ﮐﺎوه ،د ﭘﺘﯥ د راﮐ&ې ﭘﻪ ﻣﻬﺎل دا ﻫﻢ ووﻳﻞ:
د ﺷــﻴﺦ ﻟــﻪ ﺷــﻬﮑﺎرﻳﻮ ﻧــﻪ ﻳــﻮه دا ﻫــﻢ ده ﭼــﯥ ﮐﻠــﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴــﺘﺎن د
ﺳﻮCﯧﺪو اور ﺑﻞ ﺷﻮ ،ډﯦﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻴﺎن او ﭘﻨﺠﺎﺑﻴﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮم دې
ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ راﻏﻠﻞ .ﻫﻐﻮی د دې ﻟﻪ ﭘﺎره ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻫﻴﻮاد ﮐﯥ وﻣﻨـﻞ ﳾ،
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻐﺮاﻓﻴﻲ او دودوﻧﻮ ﴎه ﻳﯥ Cﺎﻧﻮﻧﻪ اﺷﻨﺎ او ﺑﻠﺪ ﮐ&ل .ده
ﻫﻢ د `ﯥ ﮐﻮﭼﻨﯽ ورور او ﺧﻮر د `ﯥ او ﻣﻴ&ه ﭘﻪ ﻧـﻮم ﭼﻤﺘـﻮ ﮐـ&ل.
ﻟﻮﻣ&ی ﻳﯥ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﺮاﭼ ﮐﯥ د ﻳـﻮ اﻓﻐـﺎن ﭘـﻪ وﺳـﯧﻠﻪ 0ـﻮ <ﮑـﻲ ﭘـﺘﻮ
ورزده ﮐ&ه او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﯦﻮ ﴎﺣﺪي ﮐﲇ ﴎه اﺷﻨﺎ ﮐ&ل ﭼﯥ
ﮐﻠﻪ دې ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ د ﻗﺎﭼﺎﻗﱪ ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ راﻏﻠﻞ ﻧﻮ د `ﯥ او ﻣﯧ&ه ﭘﻪ ﻧﻮم
ﺑﻴﺎن )ﮐﻴﺲ( ﻳﯥ ورﮐـ&۔ دﻟﺘـﻪ ﻳـﯥ د ﻳـﻮ ﭘﺎﮐﺴـﺘﺎ pوﮐﯿـﻞ ﭘـﻪ ﻣﺮﺳـﺘﻪ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺒﻌﻪ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ورﺗﻪ ﺟﻌﲇ اﺳﻨﺎد ﺟﻮړ او ﻗﺒﻮل ﺷـﻮل او اوس
دﻟﺘﻪ ﮐﺎروﺑﺎر ﮐﻮي.
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ﻣﻮﺗﻮر ﻳﻮ ﻏﺮ وﮐ&ي او ﭘﻪ ﻏﺮﻳﺪو راﳾ ٬ﻧﻮ وﻳﺪه ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﭘﺎ0ﻮي ،ﺑﻴﺎ ﻳـﻮه
ﺷﯧﺒﻪ ﭘﺲ ﻏﻠﯽ ﳾ ٬ﻫﻢ اﯦﻮدل ﺷﻮی دی.
ﺷﭙﻪ ﻧﻴaﻳﻲ ﺗﻪ ورﻏﻠﯥ ده .اﺣﻤﺪ ﻋﲇ ﮐﻮ<ﯥ ﺗﻪ راﻧﻨﻮوCﻲ .د ﮐﺎﻟﻴﻮ د
ﺑﺪﻟﻮن ﻣﺠﺎل ﻧﻪ ﻟﺮي .ﻟ5ه ﺷﯧﺒﻪ ﺳﺘﻮ pﺳﺘﻎ 0ﻤﲇ .ﺑﻴﺎ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴـ5ي.
د رﺳﺘﻮراﻧﺖ د ﮐﺎر ﮐﺎﱄ ﺑﺪﻟﻮي .ﮐﻮ<ﻪ ﭼﯥ ﻫﺴـﯥ ﻫـﻢ د ﻧـﻢ او دپ ﻟـﻪ
ﺑﻮﻳﻪ ډﮐﻪ ده ،د ﭘﻴـﺎزو او د رﺳـﺘﻮراﻧﺖ ﺑـﻮی ﭘـﻪ ﮐـﯥ ﻧـﻮره ﻫـﻢ زﻳﺎﺗﻮﻧـﻪ
ﮐﻮي .اﺣﻤﺪ ﻋﲇ د ﺷﺎﻣﯥ او ﺑﻮﻳﻮﻟﻮ ﺣﺲ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐـﻮي .اروﻣـﺮو ﭼـﯥ
دا ﺑﻪ د ﭘﻴﺎزو د ﺗﻨﺪ ﺑﻮی اﻏﻴﺰ وي .ﭘﻪ ﻫـﻴ ﺑـﻮی ﻧـﻪ ﭘـﻮﻫﻴ5ي .ﺳـﺘﻮp
ﺳﺘﻎ ﭘﺮﻳﻮوCﻲ .ﻳﻮه ﺷﯧﺒﻪ د ﮐﻮ<ﯥ ﻟﻪ ﭼﺖ ﻧﻪ را Cﻮړﻧـﺪ ﮐﺎﻏـﺬي ﺷـﻴﺖ
ﭼﯥ د ﺑﺮﻨﺎ 0ﺮاغ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﻨ ﮐﯥ راCﻮړﻧﺪ دی ،د ﻣﻮدو ﻣﻮدو ﮔﺮدوﻧـﻪ
اوﺧﺎورې ﭘﺮې ﻧﺎﺳﺘﯥ دي ،د ﺑﺮﻨﺎ د 0ﺮاغ رﺎ ﻳﯥ ﻫﻢ زﻧﺪۍ ﮐـ&ی او د
ﺧ&و ﺧﺎورو او ﮔﺮدوﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻨ`ﻪ د ﻫﻐـﻪ رـﺎ ﻫـﻢ ﻓﻠـﱰ ﮐﻴـ5ي۔ د 0ـﺮاغ
ﺷﻴ oﻳﺎ ﭘﻮښ ﻟﻪ ډﯦﺮې ﻣﻮدې راﻫﻴﺴﯥ ﭼﺎ ﻧﻪ دی ﺧﻮCـﻮﻟﯽ او ﻧـﻪ ورﺗـﻪ
ﭼﺎ <ﮑﺎن ورﮐ&ی دی .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د ﻳﺨﭽﺎل ﻣﻮﺗﻮر ﭘﻪ ﻏﺮﻫﺎر راﳾ ،ﻓﮑﺮ ﻳـﯥ
ﺑﺪﻟﻮي ،ﺧﻮب ﻳﯥ ﺗﺘﻲ .ﺑﻴﺎ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎءواﻟﺪﻳﻦ ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﯥ ورﺗﻪ ودرﻳ5ي.
د ﻫﻐﻪ اﮐﺮ 0ـﺎري د ﻫﻐـﻪ د ﻫـﻮس او ذﻫـﻦ ﭘـﻪ دﻫﻠﯧﺰوﻧـﻮ ﮐـﯥ وردﻧﻨـﻪ
ﮐﻴ5ي .ﻳﻮازې دوزﺧﻮﻧﻪ او د ﺣﺮص او ﻫﻮس ﮐﻨﺪې ﭘـﻪ ﮐـﯥ ﮔـﻮري .ﭘـﻪ
ﮐﻨﺪو ﮐﯥ د رﻳﺎ او ﺗﻈﺎﻫﺮ ﻟﻪ ﭘﺎره اوراد ﻫﻢ ﻧﻪ ﻫBوي .ﻋـﲇ ﺑﻬـﺎﻳﻲ ﮐـﺎر
ﮐﻮه ﮐﻨﻪ! ﻣﻪ درﻳ5ه .د ﭘﻴﺴﻮ ﮔnﻞ اﺳﺎن ﮐﺎر ﻧﻪ دی .ﻧﺎ0ﺎﭘﻪ ﻳـﯥ ذﻫـﻦ د
ﺧﭙﻠﯥ ﺟﻼ وﻃﻨ ﻟﻮﻣ&ﻳﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﺗﻪ ورﮔﺮCﻲ.
ﻳﻮ ﻣﻬﺎل ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﺎﺑﻠﻪ ووت او ﮔ«ـﻪ ﮐـﻮرﻧ ورﴎه وه ،د ﭘﯧـﻮر ﭘـﻪ
ﻳﻮه ﮐﲇ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﭘﻪ دری ﺳﻮه روﭘ ﻳﻮ ﮐـﻮر ﭘـﻪ ﮐﺮاﻳـﻪ وﻧﻴـﻮ.
ﮐﻮر ﻪ اﻧﮕ& درﻟﻮد .دﻳﻮاﻟﻮﻧﻪ ﻳﯥ دوﻣﺮه ﻟﻮړ ﻧﻪ وو .درې ﻏnﯥ ﮐﻮ<ﻲ ﯦـﯽ
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ﮐﺎﻏﺬ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ډول ﺗﺎو ﮐ& او ﺑﻨﮕﺎﱄ ﺗﻪ ﻳﯥ ووﻳﻞ ﭼﯥ ﺑﺲ دا ﺳـﺘﺎ
ﺗﻌﻮﻳﺬ ﺷﻮ .ﭘﻪ <ﻮ<ﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ وﮔﻨqه او د ﺷﭙﯥ ﯦﯥ د ﺑﺎﻟﺖ ﻻﻧﺪې اﻳ5ده.
اﻧﺸﺎ اء´ ﴎ ﺑﻪ دې ﺑﻴﺎ ﻧﻪ ﺧﻮږﻳ5ي.
ﭘﻪ ﭘ Bﺻﻴﺐ د ﺧﺪای رﺣﻢ واورﻳﺪه او ﭘـﻪ ﻟـ 5وﺧـﺖ ﮐـﯥ د ﻫaﻏـﻪ
ﮐﻒ او ﭼﻒ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺘﻪ دوﻣﺮه ﻣﺸﻬﻮر ﺷﻮ ﭼﯥ اړ ﺷﻮ د ﻫﻮ<ﻞ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐـﯥ
د ﻳﻮ دوﮐﺎن ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﮐﺮاﻳﻪ ﮐ&ي0 ،ﻮ زاړه ﮐﺘﺎﺑﻮﻧـﻪ ﮐﻴـ5دي او د Cـﺎﻳﻲ
ﺑﻨﮕﺎﱄ ﮐﻤﻴﻮﻧﻴ nﻟﻪ ﭘﺎره ﻳﯥ د ﻳﻮ داﮐﱰ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ دﻧﺪه ﭘﻴﺪا ﮐـ&ه .ﻫﻐـﻪ
ﺗﻪ وروﺳﺘﻪ ﻧﻪ ﻳﻮازې زاړه او Cﻮاﻧﺎن راﺗﻠﻞ ﺑﻠﮑﯥ ﻣBﻣﻨﯥ ﺑﻪ ﻫﻢ ورﺗـﻪ ﭘـﻪ
ﻧﻮﺑﺖ وﻻړې وې او د اوﻻد داروﮔﺎن او دم دوﻋﺎ ،ﺗﻌﻮﻳﺬ او ﻧﻮر 0ﺎﺘﻮﻧﻪ
ﺑﻪ ﻳﯥ ورﮐﻮل او د 0ﻮ ﻮﻧﻮ ﭘﻪ ورﮐﻮﻟﻮ ﴎه ﭘـ Bﺻـﻴﺐ ﴎه د ﭘـ Bﺑﺎﺑـﺎ
ﻣﻠﺘﻴﺎ وه ﭼﯥ ﭘﻪ 0ﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﮐﻠﯥ ﺗـﻪ ـﯥ ﭘﻴﺴـﯥ وﻟﻴ5دوﻟـﯥ او
ﻫﻠﺘﻪ ﻳﯥ ﻪ ﮐﺎروﺑﺎر ﭘﻴﻞ ﮐ&.
ﺧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ورCﯥ راﻫﻴﺴﯥ ﭼـﯥ اﺣﻤـﺪ ﻋـﲇ دې ﻫﻴـﻮاد ﺗـﻪ راﻏﻠـﯽ،
ﻳﻮازې 0ﻮ ورCﯥ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﭘـﻪ دې ﮐﻮ<ـﻪ ﮐـﯥ اړوﱄ دي .دا د ﮐـﻮر د
دروازې ﺗﺮ 0ﻨﮓ ﻳﻮه درې ﭘﻪ 0ﻠﻮرو ﮐﯥ ﻳﻮه ﮐﻮ<ﻪ ده۔ ﻟـﻪ ﻳـﻮې ﮐ&ﮐـ
ﻳﯥ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﴎک ﮑﺎري ﺧﻮ ﻳﻮه ﭘﻨqه او ﺧBﻧﻪ ﭘﺮده ﭘﮑﯥ ان ﻟﻪ ﭘﺨﻮا ﻧﻪ
ﭘﺮﺗﻪ ده .ﻋﲇ د دې ﭘﺮدې ﭘﻴﮑﻲ ﻧﻮر ﻫﻢ ﻟﻪ دﻳﻮال ﴎه ﺟﻮﺧـﺖ ﮐـ&ي
دي .د دې ﻟﻪ ﭘﺎره ﭼﯥ ﻟﻪ ﺑﻬﺮ ﻳﯥ 0ﻮک وﻧﻪ ﮔﻮري او ﻳـﺎ ﭘﺨﭙﻠـﻪ ﻳـﯥ ﭘـﺮ
ﺑﻬﺮ ﻓﻀﺎ ﺳـﱰﮔﯥ وﻧـﻪ ﻧـﲇ .ﻳـﻮ ﮐﺴـﻴﺰ ﺗﺨـﺖ ،ﮐﻤﭙـﻞ ٬ﺗﻮﺷـﮏ او دوه
ﺑﺎﻟﺘﻮﻧﻪ ﭘﮑﯥ ﭘﺮاﺗﻪ دي .د ﺗﺨﺖ ﭘﺮ ﻣﺨﮑﯥ ﻣﻴﺰ ﭼﯥ اﺧﺒﺎروﻧﻪ ﭘﺮې اﻧﺒﺎر
دي ،د ﻣﻴﺰ ﺗﺮ ﻻﻧﺪې ﻫﻢ 0ﻮ <ﻮﮐﻪ ﻣﺤﺪود ﺑﯧﻼﺑﯧﻞ ډول ﮐﺘﺎﺑﻮﻧـﻪ اﻳـﻲ
دي.
د ﮐﻮ<ﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه ﮐﻮﻧﺞ ﮐﯥ ﻳﻮ زوړ ﮐﻮﭼﻨﯽ ﻳﺨﭽـﺎل ﻫـﻢ ﭼـﯥ ﮐﻠـﻪ ﻳـﯥ
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)(۵
د ﮐﻮ<ﯥ ﻟﻪ ﭘﻨqې او ﺧBﻧـﯥ ﭘـﺮدې ﭘـﻪ ﺗـﺮازه ﮐـﯥ د ﳌـﺮ &0ﻳﮑـﻪ را
ﻣﺎﻟﻮﻣﻴ5ي .ﻋﲇ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺴـﱰ ﮐـﯥ ﺗـﺎو را ﺗـﺎو ﮐﻴـ5ي .ﻟـﻪ Cﺎﻳـﻪ ﭘﻮرﺗـﻪ
ﮐﻴﺪای ﻧﻪ ﳾC .ﺎن او اﻧﺪاﻣﻮﻧﻪ ﻳﯥ درد ﮐﻮي< .ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ ﭘﻪ وﻳﻪ ﭘـﺎﺗﯥ
ﺷﻮی دی ﺧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﺧﭙـﻞ وﺧـﺖ ﭘـﺎ0ﻴ5ي او اروﻣـﺮو ﻳـﻮه دﻓـﱰ ﺗـﻪ د
ﻓﻮرﻣﯥ د ډﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره وﻻړ ﳾ .ﭘﻪ ډﯦﺮ ﮐ&او ﻟﻪ ﮐ oﻧـﻪ ﮐـﻮزﻳ5ي .ﴎ
ﭘﺮې ﮔﺮCﻲ .د ﭘﻴﺎزو ﺗﺮﯾﺦ ﺑﻮی ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺗﻦ او ﮐﺎﻟﻴﻮ 0ﺨﻪ را ﭘﻮرﺗﻪ
ﮐﻴ5ي ،اﺣﺴﺎﺳﻮﻟﯽ ﻧﻪ ﳾ .ﺗﺸﻨﺎب ﺗﻪ د ﻣﺦ ﭘﺮې ﻣﻨ`ﻠﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ ورCﻲ.
ﻳﻮه ﺷﯧﺒﻪ وروﺳﺘﻪ ﮐﻮ<ﯥ ﺗﻪ ﺳﺘﻨﻴ5ي .د ﮐﻮ<ﯥ دپ ﺟـﻦ او د ﭘﻴـﺎزو او د
رﺳﺘﻮراﻧﺖ د ﭘﺨﻠﻴﻮ ﺑﻮی ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﻟﻴﻮ ﭘﻮرې ﻣﺘﯽ دی ،ﻟـ0 5ـﻪ
اﺣﺴﺎﺳﻮي .ﻏﻮاړي د ﮐﻮ<ﯥ ﮐ&ﮐ ﻧﻴﻤﮑـﻮ ﮐـ&ي ﺧـﻮ ﭼـﯥ ﺳـﺎﻋﺖ ﺗـﻪ
ﮔﻮري دوﻣﺮه وﺧﺖ ورﴎه ﻧﻪ وي .ژر ژر ﻳﻮ 0ﻪ ﮐـﺎﱄ ﺑـﺪﻟﻮي .ﺳـﭙﻮر¹
ﺗﺮﻳ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر ﺑﻮﺳﻴﻞ) ﻟﻴﻼم( ﮐﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ دوه ﭘﻮﻧqه راﻧﻴﻮﱄ ،ﭘـﻪ ﭘـﻮ
ﮐﻮي .ﻏﻮاړي د ﺑﺲ ﭘﺮ Cﺎی ﭘـﻪ ﭘـﻮ وﻻړ ﳾ .ﻟـﻪ ﮐـﻮ<ﯥ وCـﻲ .ﮐﻮ<ـﻪ
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درﻟﻮدي ﺧﻮ د ﮐﻮ<ﻮ ﭼﺘﻮﻧﻪ ﻪ دﻧـﮓ ﺟـﻮړ ﺷـﻮي وو .داﺳـﯥ ﺑﺮﯦـﯧﺪل
ﭼﯥ ډﻳﺮ ﮐﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ دې ﮐﻮر ﮐﯥ ﭼـﺎ ﺷـﭙﯥ ﻧـﻪ دې ﮐـ&ي ﻧـﻮ Cﮑـﻪ ﺧـﻮ د
ﺑﻨﻴﺎدﻣﺎﻧﻮ ﭘﺮ Cﺎی ﭘﻪ ﮐﯥ ﻣﭽﻴﻮ ﻪ ﮔ¸ ﭼﮑﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﮐ&ي وو۔ ﮐﻮ<ﯥ ﻫﺮ
0ﻮﻣﺮه ﭼﯥ زﻳﺎ ¹ﺟﺎرو ﮐﻴﺪﻟﯥ ،ﻫﻐﻮﻣﺮه ﻳﯥ ﺧـﺎورې ﻧـﻮرې ﻫـﻢ را ﭘﻮرﺗـﻪ
ﮐﯧﺪﻟﯥ او ﻟﻪ ﺧﺎورو ﴎه ﭘﻪ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﻟ&م ﻫﻢ ﺗﺮ ﺳﱰﮔﻮ ﮐﻴﺪه Cﮑﻪ ﺧﻮ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﺮ ډﯦﺮه ﺣـﺪه ﺧـﻮب ﻧـﻪ درﻟـﻮد او د ﻣـﺎراﻧﻮ او ﻟ&ﻣـﺎﻧﻮ وﯦـﺮه د
ﺟﮕ&ه ﻣﺎرو 0ﺨﻪ د وﯦﺮې Cﺎې وﻧﻴﻮ .ﻋﲇ ﺗﻪ ﭘﻪ ﯦﺎد ورCﻲ ﭼـﯥ ﮐﻠـﻪ ﻳـﯥ
ﭘﻪ ﻟﻮﻣ&ۍ ﺷﭙﻪ ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ واړول ﻧﻮ د ﺷﭙﯥ ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﭘﻪ ﺧﻮب ﮐـﯥ
0ﻮ <ﻮﭘﮏ واﻻ ورﻏﻠﻞ .ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﭘﺎ0ﻮي< .ﻮﭘﮏ ورﺗﻪ ﻧﻴﴘ .د ﭘﻴﺴـﻮ
او ﺷﺘﻮ ﭘﻮﺘﻨﻪ ﺗﺮې ﮐﻮي او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ را ﻧﻴﴘ .ﻪ ﻳﯥ وﻫـﻲ .ﺑﻴـﺎ ﺗـﺮې د
ﭘﻼر ﭘﻮﺘﻨﻪ ﮐﻮي .ﻫﻐﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ زﻣﺎ ﭘﻼر ﺧﻮ وژل ﺷﻮی دی .ﻫﻐـﻪ ﺧـﻮ
اوس ﻧﻪ ﺷﺘﻪ .ﭘﻪ ﮐ&ﻳﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ را ﭘﺎ0ﻲ .ﻟﻪ ﻣﻮره اوﺑـﻪ ﻏـﻮاړي او ﮐﻠـﻪ
ﭼﯥ ﺑﺮﻨﺎ روﺎﻧﻪ ﮐﻮي ،د ﮐ oﻻﻧqې درې ﻟ&ﻣﺎن ﮔﻮري ﭼﯥ ﭘﻪ Cﻤﮑـﻪ
ﺑﺎﻧﺪې ﻮﻳﻴ5ي .ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻧﺎ0ﺎﭘﻪ د ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮ<ﯥ دﻳﻮاﻟﻪ او د ﭼﺖ ﮐﻮﻧﺞ ﺗـﻪ
ﻓﮑﺮ ﮐﻴ5ي ﭼﯽ ﻏ«ﻮ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺟﺎل اﭼﻮﻟﯽ دی .ﺟـﺎل داﺳـﯥ ﺑﺮﻳـﻲ ﭼـﯥ
ډﻳﺮ وﺧﺖ ﮐﻴ5ي ﭼﯥ ﭼﺎ ورﺗﻪ ﺟﺎرو ﻫﻢ ورﻧ5دې ﮐ&ي ﻧـﻪ وي .ﻟـﻪ Cﺎﻧـﻪ
ﴎه ﭘﺮﻳﮑ&ه ﮐﻮي زه ﺑﺎﻳﺪ د دې ﮐﻮﻧﺠﻮﻧﻮ د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﭼﺎره وﮐ&م.
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ﮐﻴ5ي .اوږده دﻫﻠﯧﺰ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﮐﻮي .د دﻫﻠﯧﺰ وا<ﻦ د ﻫﻐﻪ ﭘـﻪ ذﻫـﻦ ﮐـﯥ
اوږدﻳ5ي ،ﭘﺴﯥ ﻧﻮر ﻫﻢ ﻏ`ﻴ5ي ،داﺳﯥ ﻟﮑﻪ د ﺳﺎﻟﻨﮓ ﺗﻮﻧﻞ ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻠﯽ
روان وي .د دﻫﻠﯧﺰ ﭼﺖ ﻫﻢ ﺧﻮCﻨﺪه او ړﮐﻨﺪه ﻣﺎﻟﻮﻣﻴ5ي .د ﺑﻬﺮ ﻟـﻮﻳﯥ
دروازې رﺎ ورﺗﻪ د ﺳﱰﮔﻮ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﺗﻮرﺗﻢ ﺑﺮﻳﻲ ﻟﮑﻪ ﭼـﯥ ﺗﻮﻧـﻞ ﭘـﺎی
ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ژوﻧﺪ او روزﮔﺎر ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﺗﻮﻧﻞ دی .داﺳـﯥ ﺗﻮﻧـﻞ ﭼـﯥ
ﻳﻮازې ﺗﻮرﺗﻢ ﻟﺮي ،رﺎ ﻧﻪ ﻟﺮي ،رﺎ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻧﻪ ﺑﺮﻳﻲ .ﺑﻴﺎ ﻻﳼ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻪ
ﮔﻮري .زﻣﺎن دﻟﺘﻪ ﺧﭙـﻞ ﻣﻘﻴـﺎس او واﺣـﺪ ﻟـﻪ ﻻﺳـﻪ ورﮐـﻮي .د ﺳـﺎﻋﺖ
ﻗﻴﺎﳼ واﺣﺪ د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ذﻫﻦ ﮐﯥ <ﺎﮐﻞ ﮐﯧ5ي .ﭘﻪ ﭼﺎ ﻳﻮه ﺷﯧﺒﻪ ﻳﻮ ﮐﺎل
ﺗBﻳ5ي او ﭘﻪ ﭼﺎ ﻳـﻮ ﮐـﺎل ﻳـﻮه ﺷـﯧﺒﻪ .د اﻧﺴـﺎن ذﻫـﻦ د زﻣـﺎن او ﺷـﯧﺒﻮ
اﻧﺪازه <ﺎﮐﻲ0 .ﻮک واﻳﻲ ﭼﯥ ﻳﻮه دﻗﻴﻘﻪ  ۶۰ﺛﺎﻧﻴﻲ ده؟ دا ﺳﻤﻪ ﻧـﻪ ده او
ﺑﻴﺎ ﭘﻪ درﻧﮓ ﺷﯧﺒﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر او د ﻧﻐﺮي ﭼﺮﮔ ﺗﻪ ورﮔﺮCﻲ .ﻣﻮر ﻳﯥ
ﻳﺎد ﺗﻪ ورCﻲ ﭼﯥ 0ﺮﻧﮕﻪ ﭘﻪ ﻣﺴﺎﻓﺮۍ ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ د زده ﮐ&ې ﻟﻴﻮاﻟـﻪ ده.
0ﻮﻣﺮه ﻫﻴﲇ ﻟـﺮي ﺧـﻮ د دې <ﻮﻟـﻮ ﴎه ﴎه ﻋـﲇ ﻟـﻪ ﺧﭙﻠـﻪ Cﺎﻧـﻪ وا<ـﻦ
ﻧﻴﴘ .ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﮐ&و ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺣﻮاﺳﻮ او ﻟﻪ ﺧﭙﻞ اﮐﺮ ﴎه ﻧﻪ وي ﺑﻠﮑـﯥ د
ﻳﻮه ﻏﺎر او ﺳﻤﯥ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ روان دی .ﻫﻐﻪ ﺳـﻤﻪ ﭼـﯥ دی ﭘـﻪ ﮐـﯥ
ﻗﺪﻣﻮﻧﻪ ږدي ،ﭘﮑﯥ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮي او ﮐﻠﻪ ﻫـﻢ د ﻫﻐـﻪ د ذﻫـﻦ ﺳـﻤﻪ ﻟـﻪ
دې ﻋﻴﻨﻲ ﺳﻤﯥ ﴎه ﻳﻮه ﮐﻴ5ي .ﻳﻮه ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ رﻧﮓ ورﮐﻮي .ﻳﻮه
ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﮐﯥ ورﮐﻴ5ي او ﻋﲇ د ﻳﻮه ﭘﺮدي او ﻧﺎ اﺷﻨﺎ ﻣﻮﺟﻮد ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ
ﺳﻔﺮ ﮐﻮي.
د ﺷـﻴﺦ ﺑﻬﺎءواﻟــﺪﻳﻦ ﺧــﱪه ورو ورو د ﻋــﲇ د ذﻫــﻦ ﭘــﻪ ﺳــﻤﻪ ﮐــﯥ
ورﮐﻴ5ي .د ﻫﻐﯥ Cﺎی ﺑﻮﻳﻮﻧﻪ ﻧﻴﴘ ،د ﭘﻴﺎزو ﺑﻮﻳﻮ ﻧﻪ ،د ﻗﻮرﻣﻮ ﺑﻮﻳﻮﻧـﻪ٬۔
ﺳﻤﻪ ﭘﻪ ﭘﺨﻠﻨ`ﻲ ﺑﺪﻟﻴ5ي .داﺳﯥ ﭼﯥ ﺑﻮﻳﻮﻧﻪ ﺷﻴﻨﺪي او <ﻮل ﺑﻮﻳﻮﻧﻪ د
ﻋﲇ ﭘﻪ ﺗﻦ او وﺟﻮد ﭘﻮرې ﻧﲇ او ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﻮﻳﻮﻧـﻪ ،د ﭘﻴـﺎزو ﺑﻮﻳﻮﻧـﻪ ،ﭘـﻪ
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ﻗﻠﻔﻮي .ﺑﺴﱰه ﻫaﻏﻪ ﺷـﺎن ﮔـqه وډه ﭘﺮﻳـ5دي .اوږده ﻻر ﭘـﺮ ﻣـﺦ ﮐـﯥ
ﻧﻴﴘ .ﺑﺴﻮﻧﻪ او ﮔﺎډي ﭘﻪ ﻻره ﺗBﻳ5ي ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺧﭙـﻞ ﻫـﻮډ ﭘﻠـﯽ ﮐـﻮي،
ﭘﻠﯽ دروﻣﻲ .ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﭘﻮ وﻻړ ﳾ ﭼﯥ ﻫﻢ ﻳﯥ ﭘﯥ ﺧﻼﺻـﯥ ﳾ او ﻫـﻢ
ورﺗﻪ دوه ﭘﻮﻧqه ﺳﭙ aﳾ .ﻟﻪ ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ او ﻳـﺎ ﭘﻨ`ـﻪ 0ﻠﻮﻳـﺘﻮ دﻗﻴﻘـﻮ
وروﺳﺘﻪ دﻓﱰ ﺗـﻪ رﺳـﻴ5ي .دﻓـﱰ ﻳـﻮه ﮐـﻮﭼﻨ ﮐﻮ<ـﻪ ده .ﭘـﺮ ﻳـﻮه ﻣﻴـﺰ
ﮐﻤﭙﻴﻮ<ﺮ او ﭘﺮﻧﱰ اﻳﻲ دي .دوه 0ﻮﮐ ﺧﻮا ﭘﻪ ﺧﻮا د دروازې ﺗﺮ 0ﻨﮓ
د راﻏﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره اﻳﻮدل ﺷﻮې دي .د ﺗﻴﻠﻴﻔﻮن ﻏﻮږۍ ﺷﯧﺒﻪ ﭘـﻪ ﺷـﯧﺒﻪ د
زﻧﮓ د Cﻮاب ﻟﻪ ﭘﺎره ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴ5ي او ﭘﺮ Cﺎی اﻳﻮدل ﮐﻴ5ي.
ﻋﲇ ﻏﻠﯽ او ﭼﻮپ دﻓﱰ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮCﻲ .ﭼﻮپ ﭘﻪ 0ـﻮﮐ ﮐـﻴﻨﻲ .دا
ﻣﻬﺎل د دﻓﱰ ﺧﺎوﻧﺪ ﻧﺸـﺘﻪ ،ﺑﻬـﺮ ﺗﻠﻠـﯽ دی .ﺷـﯧﺒﻪ ﭘـﻪ ﺷـﯧﺒﻪ د ﺳـﺎﻋﺖ
ﺳﺘﻨﯥ ﺗﻪ ﮔﻮري .د دﻓﱰ واﻻ ﭼﯥ د اﺣﺼﺎﻳﻲ ﮐﺎﺗﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﺗﻪ دی ﺧﻮ ﻫﺮ
ﻣﺸﱰي ورﺗﻪ د ﻣﺪﻳﺮ ﺻـﻴﺐ ﺧﻄـﺎب ﮐـﻮي ،ﻟـﻪ ﺳـﺘ&ي ﻣﺸـﯥ وروﺳـﺘﻪ
ﮐﺎﻏﺬي دﺳaل ﻟﻪ ﺟﻴﺒﻪ راﺑﺎﳼ .ﭘﺰې ﺗﻪ ﻳـﯥ ﻧﻴﴘـ .ﻫﻤـﺪوﻣﺮه واﻳـﻲ:
ﻓﻮرﻣﻪ دې راﮐ&ه .زه ﺑﻪ ﻳﯥ ډﮐﻪ ﮐ&م .ﺗﻪ ورCﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﯧﻨﻪ ﭼﯥ د دﻓـﱰ
ﻫﻮا ﺑﺪﻟﻪ ﳾ .ﺗﺎ ﻟﮑﻪ ﭼـﯥ Cـﺎن ﻧـﻪ دی ﭘـﺮې ﻣﻨ`ﻠـﯽ ٬ﻟـﻪ ﮐـﺎﻟﻴﻮ دې د
ﭘﻴﺎزو ﺗﺮﻳﻮ او ﺗﺮوش ﺑﻮی ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴ5ي.
ﻋﲇ ﭼﯥ ﺗﺮ دې وﺧﺘﻪ د Cﺎن ﭘﻪ ﻓﮑﺮ او ﻫﻮش ﮐﯥ ﻧﻪ دی ،ﻧﺎ0ﺎﭘﻪ ﻳﯥ
Cﺎن ﺗﻪ ﭘﺎم ﮐﻴ5ي .واﻳﻲ:
ﻫﻮ! ﻟ0 5ﻪ رﻳﺰش ﻣﯥ ﻫﻢ ﮐ&ی دی .ﺑﻴﮕﺎ ﻣﯥ ﭘﻪ رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﮐـﯥ ﻳـﻮه
ﺑﻮﺟ ﭘﻴﺎز ﺳﭙ ﮐ&ي دي .ﮐﻴﺪای ﳾ د ﻫﻐﻮ ﺑﻮی ﻣﯥ ﻟﻪ ﺗﻨﻪ ﺧﻴﮋي.
ﻫﻮ! ﻫﻤﺪاﺳﯥ ده ﺧﻮ ﭼﯥ ﻧﻮر دﻓﱰ ﺗﻪ راCﯥ Cﺎن دې ﻣﻴﻨ`ﻪ.
 ﺳﻤﻪ ده!ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﺧﱪې ﴎه ﻋﲇ ﺳﭙﮏ ﻟﻪ Cﺎﻳﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴ5ي .ﻟﻪ ﮐﻮ<ﯥ ﺑﻬﺮ
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ﻣﻠﮕﺮی ورﺗﻪ ﭘﻪ <ﻮﮐﻪ واﻳﻲ :ﻟﮑﻪ ﭼـﯥ ﺗـﻪ ﻓﮑـﺮ ﮐـﻮي ﭼـﯥ ﭘـﻪ ﻟﻨـﺪن ﮐـﯥ
ﻳﻮازې د ﻗﺼﺎﺑ دوﮐﺎﻧﻮﻧﻪ دي ﻳﺎ ﻟﻨﺪن د ﻗﺼﺎﺑ دوﮐﺎن دی.
ﻓﻨﺎ ﻓﯽ ﷲ اﮐﺎ ﻫﻢ د Cﻴﻨﻮ دوﭘﻪ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﺳﻤﻪ ورځ وﻧﻪ ﻟﻴﺪه.
واﻳﻲ ﭼﯥ ﻳﻮه ورځ ﻳﯥ ﮐﺎﱄ -ﺟﺎﻣﯥ او د ﺑﺴﱰ ﭘﻮﻮﻧﻪ ﭘـﻪ ﻻﻧـﺪر)دﮐـﺎﻟﻴﻮ
ﭘﺮﯦﻤﻴﻨ`ﻠــﻮ دوﮐــﺎن ( ﮐــﯥ اﭼــﻮﱄ وو .ورﺗــﻪ ﻧﺎﺳــﺖ و .ﻟــﻪ ﻳــﻮ ﺑــﻞ ﮐــﺎﱄ
راوړوﻧﮑﻲ ﻧﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ ﻓﮑﺮ ﻳـﯥ ﮐـﺎوه ﭼـﯥ د دوﮐـﺎن ﻣﺎﻟـﮏ دی ،ﭘﻮـﺘﻨﻪ
ﮐ&ې وه ﭼﯥ دا دوﮐﺎن ﻧﻪ ﭘﻠﻮرې؟ ﻫﻐﻪ ﺳـﻢ ﻟـﻪ واره درک ﮐـ&ې وه ﭼـﯥ
دې ﺧﻮ ﻧﺎﺑﻠﺪه دی ﻧﻮ ورﺗﻪ وﻳﲇ ﻳﻲ وو۔ ﭼﯥ ﻣﺎ ﺧﻮ دوه اوﻧ د ﻣﺨﻪ ﭘﻪ
ﺳﻮدا ﮐﯥ اﭼﻮﻟﯽ د ی0 .ﻮ ﺗﻨﻪ ﭘﻴﺪا ﺷﻮل ،ﻣﺎ ﭘﺮې وﻧﻪ ﭘﻠﻮره او ﮐﻪ ﺗﻪ ﻳﯥ
اﺧﲇ ﻧﻮ زﻣﺎ ﻣﺴﻠaن ورور ﻳﯥ ﭘﺮ ﺗﺎ ﻳﯥ ﭘﻠﻮرم .ﺳـﻮدا ﻣـﻪ ﮐـﻮه .ﻧﻮﻣـﻮړي
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎ pاﻻﺻﻠﻪ ﭼﯥ ﺧﭙﻞ ﮐﺎﱄ ﻳﯥ د ﭘﺮې ﻣﻴﻨ`ﻠـﻮ ﻟـﻪ ﭘـﺎره راوړي وو،
ﻓﻨﺎ ﻓﯽ ﷲ ﻳﯥ ﻪ راﮔﺮم ﮐ&ی و۔ او ورﺗﻪ وﻳﲇ ﻳﻲ وو ﭼﯥ ﮐﻪ ﻏﻮاړي ﻧﻮ
ﻫﻢ دا ﻧﻦ ﺑﺎﻳﺪ دﻳﭙﻮزﻳﺖ )ﻣﺨﮑﻴﻨ ﭘﻴﺴﯥ( راﮐ&ې ﮐﻪ ﻧﻪ ﻧـﻮ دوﮐـﺎن ﺑـﻪ
دې ﻟﻪ ﮔﻮﺗﻮ ووCﻲ۔ ﻓﻨﺎﰲ ﷲ ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺷﺶ ﮐﻠﻴﻤـﻮ او ﻣﺴـﻠaﻧ
ﺑﺎور ﮐ&ی و۔ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮ<ﯥ ﻳﯥ ﻳﻮ ﻧﻴﻢ زر ﭘﻮﻧqه ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐ&او ﻳـﯥ ﮔnﻠـﯥ
وې ٬راوړې او ﻣﺸﱰي ﺗﻪ ﻳﯥ ورﮐ&ې وي او ﻳﻮ ﻧﺎﭼﻠﻪ رﺳﻴﺪ ﻳﯥ ﺗﺮې ﭼﯥ
د ﮐﻮر او ﺗﻴﻠﻴﻔﻮن ﻏﻠﻂ ادرس ﭘﻪ ﮐﯥ و ،اﺧﻴﺴﺘﯽ و .ﺑﻠﻪ ورځ ﭼﯥ ﻓﻨﺎ ﻓﯽ
ﷲ ورCﻲ ﭼﯥ د دوﮐﺎن ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﺟﻮړه ﮐ&ي ،د دوﮐﺎن اﺻﲇ ﻣﺎﻟـﮏ ورﺗـﻪ
واﻳﻲ ﭼﯥ ﮐﺎﮐﺎ ﺗﻪ ﭼﺎ ﺗ Bاﻳﺴﺘﲇ ﻳﻲ او دا ﭘﺘﻪ ﻫﻢ ﻧـﺎ ﺳـﻤﻪ ده .ﻓﻨـﺎ ﻓـﯽ
ﷲ ﺑﻴﻮزﻟﯽ ﴎ او ﺗﻨﺪی وﻫﻲ ﺧﻮ ﻫﻐـﻪ دوﭘـﻪ ﺷـﻮی و .د ﻳـﻮه دروﻏﺠـﻦ
ﻣﺴﻠaن د ﭼﻞ ﭘﻪ ﻟﻮﻣﻪ ﮐﯥ ﮐﻴﻮﺗﻠﯽ و۔

***
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ﻳﻮه ﺟﺴﻢ ﺑﺪﻟﻴ5ي .ﭘﻪ ﻏﺎر ﮐﯥ ،ﭘﻪ ﺳﻤﻪ ﮐﯥ ،ﭘﻪ ﺗﻮﻧﻞ ﮐﯥ Cﺎې ﻧﻴﴘ.
د ﻫﻐﻪ د ﺳﻴﻮري ﭘﻪ 0ﯧﺮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﴎه ﺳﻢ ﻳﻮ Cﺎی ﮔﺎم اﺧﲇ .ﻟﻪ دﻫﻠﯧـﺰ
0ﺨﻪ ﻟﻮﯦﯥ دروازې ﺗﻪ راوCﻲ .ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ دروازه ﮐﯥ ﻫـﻢ رـﺎ ﻧـﻪ وﻳﻨـﻲ .د
ﻧﻮرو دﻓﱰوﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره 0ﻮ ﺗﻨﻪ ﻣﺮاﺟﻌ ﭘـﻪ ﻣﺨﮑﯧﻨـ ﺧﻮﻧـﻪ ﮐـﯥ ﻧﺎﺳـﺖ
دي .ﻫﺮ ﻳﻮ ﺗﻦ دوه دوه ﺑﺮﻳﻲ .ﳌﺮ ﭘﻪ ورﻳـ ﮐـﯥ ﭘnﻴـ5ي او د دﻫﻠﯧـﺰ
دروازه ﻫﻢ ﺧﭙﻞ ﻧﻮر او رﺎ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮي.
ﻋﲇ ﻟﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻴﻨﻮ ﴎه ﻧـﻪ ﮐـﻴﻨﻲ .ﺑﻬـﺮ ﺳـ&ک ﺗـﻪ وCـﻲ .وروﺳـﺘﻪ
ورﭘﺴﯥ ﻏ 5ﮐﻴ5ي .دا دی ،ﮐﺎﻏﺬ دې واﺧﻠﻪ .ﺑﻴﺎ ﻟﺲ ﭘﻮﻧqه راوړه.
 ﺳﻤﻪ ده.ﻫﻤﺪوﻣﺮه واﻳﻲ او ﮐﺎﻏﺬ ﺟﻴﺐ ﮐﯥ ږدي.
ﻟﻪ دروازې ﭘﻪ وﺗﻠﻮ ﮐﯥ ﭘﺮ ﻋﲇ ﻏ 5ﮐﻴ5ي:
 ﻋﲇ ﺟﺎﻧﻪ! ﭼBﺗﻪ دې ﻣﺨﻪ ﮐ&ې ده .ﻣﺎ ﻫﻢ درﴎه ﺑﻮCﻪ.ﻫﻐﻪ ﻣﺦ رااړوي .ﭘﻪ ﻓﻨﺎ ﻓﯽ ﷲ ﻳﯥ ﺳﱰﮔﯥ ﻟﮕﻴ5ي .ﻓﻨﺎ ﻓﯽ ﷲ ﻟﻪ راﺗـﮓ
ﻧﻪ ﻳﻮ ﮐﺎل ﺗﯧﺮ ﺷﻮی دی .ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻳﯥ ﭘﻪ ﮐـﲇ ﮐـﯥ ﭘـﺎﺗﯥ دي .د ﭘﺎﺧـﻪ
ﻋﻤﺮ ﺳ&ی دی .د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﭼﯽ ﺷﭙ 5ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﺮي ،ﭘﻪ راﺗﻠﻠـﻮ ﴎه
د ﻗﺼﺎﺑ ﭘﻪ ﻳﻮه دوﮐﺎن ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر ﺑﻮﺧﺖ ﺷﻮی دی .ﭘﻪ ژﺑـﻪ ﺧـﻮ ﻫـqو
ﭘﻮﻫﻴ5ي ﻧﻪ .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﮐﻮم ﮐﺎر ورﭘـﯧ¿ ﳾ ﻧـﻮ ﻳـﻮ ﮐﻠﻴـﻮال ﺗـﻪ ﺗﻴﻠﻴﻔـﻮن
ﮐﻮي او ﻫﻐﻪ راCﻲ او ﻟﻪ دوﮐﺎﻧﻪ ﻳﯥ د ﻣﻄﻠﺐ Cﺎی ﺗﻪ رﺳـﻮي او ﺑﻴـﺎ ﻳـﯥ
ﺑBﺗﻪ ﭘﻪ دوﮐﺎن ﺳﭙﺎري .د دوﮐﺎن ﻟﻪ ﻣﺎﻟـﮏ ﴎه ﭘـﻪ ﻧﻴﻤـﻪ اردو او ﻧﻴﻤـﻪ
ﭘﺘﻮ ﺣﻞ ﻣﻄﻠﺐ ﮐﻮي .واﻳﻲ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د ﻟﻮﻣ&ي Cـﻞ ﻟـﻪ ﭘـﺎره ﻣﺮﮐـﯥ ﺗـﻪ
ﻏﻮﺘﻞ ﮐﻴ5ي ﻧﻮ د ﭘﺪﻧﮕﺘﻮن ﭘﻪ ﺳﺘﻴﺸﻦ ﮐﯥ ﻟﻮړ ﻣﻨﺰﻟﻪ وداﻧ وﻳﻨـﻲ او
د ﻻرې ﻣﻠﮕﺮي ﺗﻪ واﻳﻲ:
زه ﻓﮑﺮﮐﻮم ﭼﯥ ﻟﻨﺪن ﺑـﻪ دوﻣـﺮه دﻧـﮓ ﺑﻠqﻧﮕﻮﻧـﻪ ﻧـﻪ ﻟـﺮي .د ﻻرې
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ﺑﻴﻮزﻟﯥ ﻣ&ه ﺷﻮه ،ﻧﻮره ﺳﺎه ﻧﻪ ﻟﺮي .دا Cﮑﻪ ﭼﯥ ﺗﺮاﺑﺎن دﻳﻮ ﺗـﺮې اﻧﺘﻘـﺎم
اﺧﲇ .ﻫﻐﻪ ﻧﻮره د ﺳﺎه ﻟﺮﻟﻮ او ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧـﺪﻟﻮ ﺟﻮﮔـﻪ ﻧـﻪ ده .ـﺎر ﭼـﯥ ﭘـﻪ
ﺣBت ﮐﯥ ﭼـﻮپ او ﺧـﺎﻣﻮش دی ،د ﮔـﻞ اﻧـﺪاﻣﯥ د ډوﻟـ ﭘـﻪ ﺳـﻮري
ﺳﻮري ﮐﻴﺪﻟﻮ ﴎه ﻟﻪ ﺎر ﻧﻪ ﻳﻮ ﺳﻴﻼب راوCـﻲ .دا ﺳـﻴﻼب د ﴎﭘـﻮ او
وﻳﻨﻮ ﺳﻴﻼب ﻧﻪ ﺑﻠﮑﯥ د ﺟﻨﺎزو ﺳﻴﻼب دی .ﭘﻪ دې ﺳﻴﻼب ﮐـﯥ ـ`ﻲ،
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ٬ﻟﻮﻳﺎن او Cﻮاﻧـﺎن ﴎه ﮔـ qدي .ﺟﻨـﺎزې ﻗﻄـﺎر رواﻧـﯥ دي .دا
ژوﻧــﺪۍ ﺟﻨــﺎزې دي۔ ﭼــﯥ ﴎ ﻳــﯥ ﮐــ&ی دی .ﴎ او ﭘــﺎی ﯾــﯥ ﻧــﻪ
ﻣﺎﻟﻮﻣﻴ5ي .دا ﺟﻨﺎزې ﭘﺮ ﻣﺦ رواﻧﯥ دې .ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ﺣﺮﮐـﺖ ﮐـﻮي .د
ﮔﻞ اﻧﺪاﻣﯥ وﻳﺮ ﻫﻢ ﮐﻮي او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﭘﺎی ﻫﻢ ﻧﻪ ﺑﺮﻳﻲ .د ﷲ اﮐﱪ ﭼﻴﻐﯥ
ﺳﻮرې ﭘﻮرﺗﻪ دي .ﷲ اﮐـﱪ د ﴎﭘـﻮ او وﻳﻨـﻮ ﭘـﻪ ﺑـﺎران ﺑﺪرﮔـﻪ ﮐﻴـ5ي.
ﺟﻨﺎزې واﻳﻲ ﻟﻮی ذات رﺣﻴﻢ او ﻣﻬﺮﺑﺎن دی ﺧﻮ ﺗﺮاﺑـﺎن دﻳـﻮ واﻳـﻲ اوس
ﻗﻬﺎر دی د ﻗﻬﺮ ﺑﺎران دی .ﺟﻨﺎزې ﭼﻮﭘﯥ ﮐﻴ5ي ،ﺧﺎﻣﻮﺷﻪ ﮐﻴـ5ي ﺧـﻮ د
ﺟﻨﺎزو ﺳﻴﻼب ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﭘـﻪ وﺗـﻮ او ﻟـﻪ ـﺎره ﭘـﻪ ﺗﯧـﺘﻪ ﮐـﯥ دی .ﮔـﻞ
اﻧﺪاﻣﻪ ﻫﻢ ﻣﺮي د ﻫﻐﯥ ډوﻟ ﺳﻮرۍ ﺳﻮرۍ ﮐﻴ5ي او ﭘـﻪ اور ﺳـﻮCﻲ.
ﻟﻮﮔﻲ ﻳﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴ5ي .دا ﻟﻮﮔﻲ ﻫﻢ ﺗـﺮ اوﺳـﻪ ﭘﻮرﺗـﻪ دي .د وﻳﻨـﻮ ﺑـﺎران
اوس ﻫﻢ ﺑﻬﻴ5ي .ﮔﻞ اﻧﺪاﻣﻪ ﻧﺸﺘﻪ .ﺗﺮاﺑﺎن دﻳﻮ اوس ﻫـﻢ د ﻏـﺮه ﭘـﺮ ﴎ
ﻧﺎﺳﺖ دی ،د ﺟﻨﺎزو ﻧﻨﺪاره ﮐﻮي .ﺧﭙﻞ ﻟﮑﺮ ﺗﻪ اﻣﺮ و ﻧﻬﻲ ﮐـﻮي او دا
ﻫﻢ واﻳﻲ اوس ﻳﯥ د ﻗﻬﺮ وﺧﺖ دی ،ﻗﻬﺮ ﻧﺎزل دی۔

***

 /٣٤واﻨﻮﻧﻪ

د ﻫﺮې ﭘﻴ&ۍ ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﯥ ﻳﻮ ﺗﻨﺪر زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺎر او ﮐﻮر و ﮐﲇ
راﻟﻮﻳﻴ5ي .دا وار ﻧﻪ ﻳﻮازې ﺗﻨﺪر و ﺑﻠﮑﯥ ﻟﻮﻣ&ۍ ﻪ ﺑﺮﻨﺎ وﺷﻮه او ﭼﯥ
ﺗﺎﻟﻨﺪه او ﺑﺮﻨﺎ ﻏﻠﯥ ﺷﻮه ﻧﻮ ﺑﻴﺎ دﻳﻮاﻧﻮ او ﭘBﻳﺎﻧﻮ د ﺎر د دروازو ﭘﻪ ﻟﻮر
ﻳﺮﻏﻞ راووړ .ﺑﺎران وﻧﻪ ﺷﻮ .دا وار ﻧﻮﻳﻮ ارﺑﺎب اﻻﻧﻮاﻋﻮ وﻳﻞ ﻧﻮر ﻣﻮږ ﺧﭙﻞ
ﺑﺎران ﮐﻮو ٬زﻣﻮږ ﺑﺎران د اوﺳﭙﻨﻮ او د ﴎﭘﻮ ﺑﺎران دی.
د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ دا ﮐﻴﺴﻪ ﺳﭙﺮه ده واﻳﻲ ﭼﯥ :ﮐﻠﻪ ﺗﺮاﺑﺎن دﻳﻮ ﮔﻞ
اﻧﺪاﻣﻪ ﻟﻪ ﺎره وﺗﺘﻮﻟﻪ ﻧﻮ ﻧﻮرو دﻳﻮاﻧﻮ د ﺷﻬﺰاده ﺑﻬﺮام ﺳﺘﻮ pﺗﻪ
زﻧﺪۍ واﭼﻮﻟﻪ ،ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻪ ﮐ& او ورﺗﻪ وﯾﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﺗﻪ د دې ﺎر
ﮐﲇ ﮔﺎﻧﯥ راﮐ&ه .ﻫﻐﻪ د ﮐﲇ ﮔﺎﻧﻮ ﻟﻪ ورﮐ&ې اﻧﮑﺎر ﮐﺎوه .ﺎر ﻟﮑﻪ د ﻳﻮ
ﺗﻦ ﺳﺎه او ﻧﻔﺲ ﭼﯥ د ﻣﺮگ ﮐﻮﻣﯥ ﺗﻪ د اژدﻫﺎ ﺳﺘﻮﻧﯥ ﺗﻪ وروﻟﻴ5ي،
ﭼﻮپ او ﺧﺎﻣﻮش و ﺧﻮ د ﴎﭘﻮ ﺑﺎران ﭘﻪ ﺷ&ک وورﻳﺪ .د ﮔﻞ اﻧﺪاﻣﯥ
ډوﻟ ﭼﯥ ﭘﻪ ﴎو اوﺎﻧﻮ ﺳﭙﺮه وه ،ﺗﺮاﺑﺎن دﻳﻮ ورﺗﻪ ﻟﻪ وراﻳﻪ د ﻏﺮه ﭘﻪ
0ﻮﮐﻪ ﻧﺎﺳﺖ وو۔ ﻟﻪ وراﻳﻪ ﻳﯥ ﮐﺘﻞ۔ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﮔﻞ اﻧﺪاﻣﯥ ﴎه ﭘﻪ دې
ﮐﻴﻨﻪ درﻟﻮده ﭼﯥ د ﺷﻬﺰاده ﺑﻬﺮام ﻣﻌﺸﻮﻗﻪ وه .دا ﮐﻴﺴﯥ ﻟﻪ ﭘﺨﻮا ﻧﻪ ﭘﻪ
ﮐﻠﻴﻮ او ﻫﻮﺟﺮو او دﯦﺮو ﮐﯥ ﯥ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﮐﻴﺪﻟﯥ ﺧﻮ ﺗﺮاﺑﺎن دﻳﻮ ﻧﻦ د
ﺧﭙﻞ ﮐﺴﺎت ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻏﺮه ﭘﻪ 0ﻮﮐﻪ ﻧﺎﺳﺖ وو۔ ﻟﻮﻣ&ی ﻳﯥ د ﴎﭘﻮ ﺑﺎران
وﮐ&۔ داﺳﯥ اور ﻳﯥ ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه راوړی و ﭼﯥ ﳌﺒﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺧﻮﺷﯥ ﮐ&ه ﻧﻮ
د ﺎر ﻟﻪ دﻳﻮاﻟﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﻫﺎ ﺧﻮا ﺗﻪ وﺗﻠﻪ .ﭘﻪ ﺎر ﮐﯥ د ﷲ اﮐﱪ ﻧﺎرې وې۔
دا ﻧﺎرې ﭘﻪ ﴎﭘﻮ ﺑﺪرﮔﻪ ﮐﯧﺪﻟﯥ< .ﻮﻟﻮ وﻳﻞ ﭼﯥ ﺧﺪای رﺣﻴﻢ او ﻣﻬﺮﺑﺎن
دی ﺧﻮ ﺗﺮاﺑﺎن دﻳﻮ وﻳﻞ اوس ﻳﯥ وار دی ﭼﯥ ﻗﻬﺎر دی ﻗﻬﺮ ﻧﺎزل ﺷﻮی
و.
ﺧﻮ د ﴎﭘﻮ ﺑـﺎران ورو ورو زور واﺧﻴﺴـﺖ .ﴎپ ﻟـﻪ وﻳﻨـﻮ ﴎه ﻣﻠـﻪ
ﺷﻮل .د ﮔﻞ اﻧﺪاﻣﯥ ډوﻟ ﭘﻪ ﴎﭘﻮ ﺳـﻮرۍ ﺳـﻮرۍ ﺷـﻮه .ﮔـﻞ اﻧﺪاﻣـﻪ
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ﻟﻴﺎرې د ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮ<ﯥ ﭘﻪ ﻟﻮر رواﻧﻴ5ي.
دﻟﺘﻪ 0ﻪ ډول ﻫﻮا ده! اوړی ژﻣﯽ ورﻳ وي ،ﺑﺎران وي ،ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ
ﺑﺎدوﻧﻪ ﻟﮕﻴ5ي.
ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻠﻮ ﮐﻠﻴﻮ او درو ﺗﻪ ورCﻲ او د ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب
د دوران ﭘﻪ ﻳﺎدوﻧﻮ د ﭘﻼر ﭘﻪ وﻳﻠﻮ ﮐﻴﺴﻮ او ﺧﺎﻃﺮو ﮐﯥ ورﮐﻴ5ي .د ﭘﻼر
ﮐﻴﺴﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ذﻫﻦ ﮐﯥ را ژوﻧﺪۍ ﮐﻴ5ي ﭼﯥ وﻳﻞ ﻳﯥ:
))ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﻋﺠﻴﺐ روزﮔﺎر وو .زه ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﭘﻪ ﻮوﻧ`ﻲ ﮐﯥ وم
ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ د ژﻣﻲ ﭘﻪ رﺧﺼﺘﻴﻮ ﮐﯥ ﮐﲇ ﺗﻪ وﻻړم ،د ﺷﭙﯥ ﺑﻪ د ﺧﺎورو
ﺗﻴﻠﻮ 0ﺮاغ او ﻳﺎ ﺑﻪ ﻣﻮ د ﻻﻟ nﭘﻪ رﺎ درس وﻳﻠﻮ .اﻧﺪﻳﻨﯥ دوﻣﺮه ﻧﻪ
وې .د ﺷﭙﯥ ﻣﻬﺎل ﺑﻪ وﺧﺘﻲ ﭘﻪ ﺧﻮب وﻳﺪه ﺷﻮ او ﭼﯥ ﺷﭙﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻧﻴaﻳﻲ
واووﺘﻪ ،ﭘﻼر ﺑﻪ ﭘﺎ0ﯧﺪ ،د ﮔﻮﮔﺮدو ﭘﻪ ﺗﻴﲇ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻻﻟ nروﺎﻧﻪ ﮐ&.
ﻏ 5ﺑﻪ ﻳﯥ وﮐ& :ﭘﺎ 0ﭼﯥ ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﮐﻴ5ي .ﻣﻮږ ﺑﻪ ﭘﺎ0ﻴﺪو .رﺳ او
ﺗﱪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮ ﭼﯥ د ﻣﺎﺎم ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻴﺎر اﻳﻲ وو ،واﺧﻴﺴﺘﻞ او ﭼﯥ
ﺳﱰﮔﯥ ﺑﻪ ﻣﻮ وﻣﻠﯥ ،ورو ورو ﺑﻪ ﻣﻮ Cﺎن ﭼﻤﺘﻮ ﮐ& .ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ ﺑﻪ ﻟﻪ
ﻧﻮرو ﻣﻠﮕﺮو ﴎه ﻫﻢ ﻳﻮ Cﺎی ﺷﻮﻟﻮ .ﻟﻪ درې ﺳﺎﻋﺘﻪ ﻣﺰﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ د
ﻏﺮه ﴎ ﺗﻪ وﺧﺘﻠﻮ .د ﻏﺮه ﻟﻪ ﴎه ﺑﻪ ﻻﻧﺪې ﻫﻮاره او د ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ
0ﭙﺎﻧﺪه ﺳﻴﻨﺪ ﻟﮑﻪ ﺎﻣﺎر ﭘﻪ ﺳﻴﻨﻪ ﻮﻳﻴﺪه۔ د ﻫﻐﻪ ﺷﻮر او زوږ ﺑﻪ د
ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﴎوﻧﻮ ﮐﯥ اﻧﮕﺎزې ﮐﻮﻟﯥ او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ زﻣﻮږ د ﻏﻮږوﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺮدو زﻣﻮږ
ﺗﻦ او روان ﺗﻪ ﻧﻨﻮوت .ﳌﺮ ﺑﻪ ﻧﻮې &0ﻳﮑﻪ وﻫﻠﯥ وه ﻟﻮﻣ&ۍ &0ﻳﮑﻪ ﺑﻪ د
ﭘﻴﻐﻠﯥ د <ﻴﮏ ﭘﻪ  B0د ﻣﺨﺎﻣﺦ ﻏﺮه ﭘﻪ ﺗﻨﺪي راﺳﻮره وه او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ
وړاﻧﮕﯥ ﭘﻪ ورو ورو ﭘﺮاﺧﯧﺪﻟﯥ .ﺗﺮ ﻫﻐﯥ ﭼﯥ ﺑﻪ ﳌﺮ ﭘﻪ <ﻮل ﻣﺎﺣﻮل ﭘﻠﻦ
ﺷﻮ ،ﭘﻪ ﺳﺨﺖ او ﮐ&ﻧﮓ ژﻣﻲ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻣﻮږ ﭘﻪ ﮐﺎر ﻟﮕﻴﺎ وو .ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻣﻮ
ﮐﺎوه .ﻟﺮﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮ <ﻮ<ﯥ ﮐﻮل او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻮ د ﺷﺎ ﮔﻴqې ﺟﻮړوﻟﯥ .ﺗﻦ ﺑﻪ
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)(۶
ﻓﻨﺎ ﻓﯽ ﷲ ﻫﻢ ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ و ﭼﯥ ﻟﻨﺪن ﺗﻪ ﭘﻪ راﺗﻠﻮ ﴎه ﻳﯥ ﻫﺮ
0ﻪ ﻫﯧﺮ ﮐ&ل .ﻫﻴ ﻳﯥ وﻧﻪ ﻟﻴﺪل .د ذﻫﻦ ﺳﺎﺣﻪ ﻳﯥ ﻳﻮازې ﭘﻪ ﻗﺼﺎﺑ او
ﺳﺎﻃﻮل او د ﺗﱪ ﮔﻮزاروﻧﻮ وﻧﻴﻮﻟﻪ.
ﻋﲇ ﴎه ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﮐﺮ ﮐﯥ ﻧﻪ دی د ﻓﻨﺎ اواز ﺗﻪ ﻣﺦ اړوي
واﻳﻲ:
 راCﻪ ﭼﯥ Cﻮ۔ زه ﺑﻪ درﺗﻪ ﻻره درﺎﻳﻢ او ان ﭘﻪ دوﮐﺎن ﺑﻪ دېداﺧﻞ ﮐ&م.
 ﻳﺮه )ﻳﺎره ( ﺧﺪای دې ﺧ Bدرﮐ&ي.ﻓﻨﺎ زﻳﺎﺗﻮي:
واﻳﻲ ﭼﯥ ﺑﻨﺪه ﺣBان ﺧﺪای ﭘﺮې ﻣﻬﺮﺑﺎن .
ﻟﻪ دې ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻴﻮ ﻧﻪ ﭼﯥ ﺧﺪای ﻗﻬﺮ ﻧﺎزل ﮐ&ی وای ﻪ ﺑﻪ وو۔ دا 0ﻪ
ژوﻧﺪ دی .ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﺳﭙﮑﺎوي ٬ر<ﻠﻮ۔۔ ﻧﻪ ﺑﻞ 0ﻪ ﻧﺸﺘﻪ.
ـ وﻟﯥ ﻧﻦ ډﯦﺮ ﭘﻪ ﻏﺼﻪ ﻳﯥ؟ 0ﻪ ﺧﱪه ﺷﻮې ده؟
ﻫﻴ ﺧﱪه ﻧﺸﺘﻪ ٬ﺑﺲ راCﻪ راﭘﺴﯥ.ﻳﺮه ﻧﺎﺷﮑﺮي ﺑﻪ ﻧﻪ ﮐﻮې .ﺑﺲ د ﺧﺪای ﻧﻮم ﻳﺎدوه او ﭘﻪ دې ﺣﺎلﺷﮑﺮ ﮐﺎږه.
 ﻧﺼﻴﺤﺘﻮﻧﻪ دې ﭘﺮﻳ5ده .ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ راﺗﻪ ﻣﻼ ﻣﺸﮏ ﻋﺎ ﻣﻪ ﺟﻮړوه.ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ اوﺳﻪ ﭼﯥ <ﻮﻟﻪ دوﻧﻴﺎ دې د ﻗﺼﺎﺑ ﭘﻪ دوﮐﺎن ﮐﯥ راﻏﻮﻧqه ﮐ&ې
ده.
ﭘﻪ ﺧﱪو ﺧﱪو ﮐﯥ ﻓﻨﺎ د ﻗﺼﺎﺑ دوﮐﺎن ﺗﻪ رﺳﻴ5ي .ﻋﲇ ﺗﺮې د
ﺧﺪای ﭘﺎﻣﺎﻧ ﭘﻪ وﻳﻠﻮ ﴎه ﺟﻼ ﮐﻴ5ي .د ﮐ5و وږو ﮐﻮ0ﻮ او ﻻرو ﻟﻪ
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ﻟﻪ 0ﻨﮓ ﮐﻮ<ﯥ 0ﺨﻪ د ﻳﻮه داﻳﻢ اﻟﺨﻤﺮ ﮐﻴﻨﻴﺎﻳﻲ ﻟﻴﻮ pد ﺗﻴﻠﻴﻔﻮن د
ﺧﱪو اﺗﺮو او د ﺧﻨﺪاﮔﺎﻧﻮ ﺑﺎټ او اواز راCﻲ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﺮه ﺟﻤﻠﻪ ﮐﯥ ﻟﻪ
Cﺎﻧﻪ ﴎه واﻳﻲ ﻟﺒﲇ ﺟﺒﲇ .ﻫﻐﻪ ﻫﺮه ﺷﭙﻪ ﻟﺲ ﺑﻮﺗﻠﻪ ﺑ Bﭘﺮ ﴎ اړوي٬
ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ <ﻮﻟﻪ ورځ د ﺗﺮن ﭘﻪ ﺳﺘﻴﺸﻦ ﮐﯥ ﺗBوي او ﭼﯥ ﻣﺎﺎم ﮐﻮ<ﯥ
ﺗﻪ راﳾ ،د ﺧﭙﻞ ﭘﺎس ﻣﻨﺰل ﮔﺎوﻧqۍ ﻣBﻣﻦ ﭼﯥ ﭘﻪ ﮐﺮه اﻧﮕﺮﻳﺰي ﻧﻪ
ﭘﻮﻫﻴ5ي ،ﻳﻮازې ﻫﻤﺪوره ورﺗﻪ واﻳﻲ :ﮐﺮﻳﺰی وا ﮐﺮﻳﺰې ،ﭘﻪ ﺟﻨﮓ او
ﺷﺨ&ه اﺧﺘﻪ وي ﺧﻮ دا ﺟﻨﮓ 0ﻪ د ﺗﻮﭘﻮ او <ﺎﻧﮑﻮﻧﻮ ﺟﻨﮓ ﻧﻪ دی .دﻟﺘﻪ د
ﻣﺮﻣﻴﻮ ﭘﺮ Cﺎی ﮐﻠﻴaت او ﺑﺪې ردې ورﻳ5ي.
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ﻣﻮ ﺧﻮﻟﯥ ﺷﻮ ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ وﺧﺖ او روزﮔﺎر وو((.
ﻋﲇ ﺳﻢ دم د ﻳﻮه ﻻروي ﴎه ﭘﻪ ﻧﺮۍ ﻻرې ﻣﺦ ﭘﻪ ﻣﺦ درﻳ5ي .ﻓﮑﺮ
ﻳﯥ ﺑﺪﻟﻴ5ي .د ﭘﻼر ﮐﻴﺴﻪ ﻳﯥ ﭘﺮې ﮐﻴ5ي .او د ﻻروي ﻧﻪ ﺑﺨﻨﻪ
ﻏﻮاړي .ﻻر ورﮐﻮي او ﻳﻮ د ﺑﻞ ﺗﺮ 0ﻨﮓ ﺗBﻳ5ي ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﺗﺼﻮراﺗﻮ ﴎه ﺧﭙﻞ ﭘﲇ ﻣﺰﻟﻪ ﺗﻪ دوام ورﮐﻮي .ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه واﻳﻲ:
ﻫﻴ ﻣﯥ ﭘﻪ ﺧﻮب او ﺧﺎﻃﺮ ﮐﯥ ﻧﻪ ﮔﺮCﯧﺪل ﭼﯥ داﺳﯥ Cﺎی او
داﺳﯥ ﻣﻠﮏ ﺗﻪ راﺷﻢ ﭼﯥ ﻧﻪ ﻳﻮازې ﳌﺮ ﻧﻪ وي ،ﺗﻞ ﭘﻪ ﮐﯥ ﻧﻢ او ﺗﻮرﺗﻢ او
ﺑﺎران وي او د اﺳaن ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﳌﻦ ﮐﯥ ﺳﺘﻮري او ﺳﭙﻮږﻣ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣ&ه
ﮔﯧqه وﻧﻪ وﻳﻨﻢ.
رﺘﻴﺎ دﻟﺘﻪ ﳌﺮ ﻧﺸﺘﻪ .دﻟﺘﻪ اﺳaن ﭘﻪ ورﻳ`ﻮ اﺧﯧ& دی .ﺳﭙﻮږﻣ د
ﺧﭙﻠﯥ ﮑﻼ او ﺎﻳﺴﺖ ﻟﻪ ﴍﻣﻪ ﺳﱰﮔﯥ ﻧﻪ راﮑﺎره ﮐﻮي .ﻳﻮازې د
ﺑﺎدوﻧﻮ ﺷﻨﯥ 0ﭙﯧ&ې ﻳﯥ زﻣﺎ ﻣﺦ ﺗﻪ ﻧﻴﻮﱄ دي .دﻟﺘﻪ ﻟﻪ ﺳﻬﺎره ﺗﺮ ﺑﻞ
ﺳﻬﺎره ﺗﻮره ﺷﭙﻪ وي ﺧﻮ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ وړاﻧﺪې ﺧnﻴﻨﻮ ﮐﻠﻴﻮ ﮐﯥ د اوﭼﺘﻮ
ﻏﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻨﮕﻮ درو او ورﺷﻮﮔﺎﻧﻮ ٬ﮐﻴﻮ ٬ﮐﻠﯧﻮ او د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮ ﺎر ﺗﻞ ﳌﺮ
ﺧﭙﻠﻪ Cﻮﻟ ﻏﻮړوي.
ﻫﻐﻪ ﻟﻪ دې <ﻮﻟﻮ اوږدو ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ او ﺧﺎﻃﺮو ﻟﻪ ﺑﻴﺎ ﻳﺎد ﺗﻪ راوړﻟﻮ
وروﺳﺘﻪ د ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮ<ﯥ دروازې ﺗﻪ درﻳ5ي .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺳ&ک ﻧﻪ را ﺟﻼ
ﮐﻴ5ي او ﺑﻴﺎ د ﮐﻮر ﻣﺨﯥ ﺗﻪ راﺳﺘﻨﻴ5ي ،ﭘﻪ ﺑﻮ<ﻮ ﭘﺮﺗﻪ ﺑﺎراﻧﯥ ﭘﺮﺧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ
ﮐﺎﻟﻴﻮ ﭘﺮﻳﻮوCﻲ .ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﮐﺎږه ﻣﺰﻟﻪ د دروازې ﻗﻠﻒ ﺗﻪ ﮐﻴﲇ ورﮐﻮي .د
ﮐﻮ<ﯥ دروازه ﺑBﺗﻪ ﮐﻮي .ﮐﻮ<ﯥ ﺗﻪ ﻧﻨﻮوCﻲ .ﭘﻪ دﻳﻮاﻟﻪ ﺑﺎﻧﺪې د ﺳﺎﻋﺖ
ﭘﻪ ﺳﺘﻨﻮ ﺳﱰﮔﯥ ﻣﻠﻮي .ﺧﭙﻠﯥ ﺑﺴﱰې ﺗﻪ ﻳﯥ ﭘﺎم ﮐﻴ5ي ﭼﯥ ان ﻟﻪ
ﺗﯧﺮې ﺷﭙﯥ ﮔqه وډه او ﺧﻮره وره ﭘﺮﺗﻪ ده .ﭘﻪ ﮐﻮ<ﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﭘﻴﺎزو او د
ﻫﻮ<ﻞ د ﭘﺨﻠﻴﻮ ﺑﻮﻳﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺳ5ﻣﻮ ﮐﻴ5ي.
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ﮐﯥ ﴎه ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﳌﺮ ﻧﺸﺘﻪ ،ورﻳ`ﻲ زﻳﺎﺗﯥ دي ،ﺗﻞ ﺗﻮرﺗﻢ وي ﺧﻮ ﭘﻪ
ژوﻧﺪ ﮐﯥ Cﻴﻨﯥ رﻧﮕﻴﻨ ﻫﻢ ﺷﺘﻪ ﺑﻴﺎ د ﺧﭙﻞ ذﻫﻦ ﭘﻪ ﺗﻮل و ﺗﺮازو ﮐﯥ ﻳﻮ
وار ﺧﭙﻞ ﻣﻠﮏ ﺗﻪ Cﻲ .د ﻧﺎﻣﻮس او ﻧﻨﮓ او ﭘﺖ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ذﻫﻦ ﮐﯥ
د ﻣﺎر ﭘﻪ 0ﯧﺮ ﺗﺎوﻳﻴ5ي.
ﺧﻮ ﻳﻮه ورځ ﭼﯥ د ﻧﺘﺎﺷﯥ ﻣﴩ ورور ﮐﻮر ﺗﻪ را دﻧﻨﻪ ﮐﻴ5ي ٬ﻣﯧﻠﻤﻪ د
ﻧﺘﺎﺷﯥ ﴎه ﺧﻮﻟﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ وﻳﻨﻲ .ﻧﺘﺎﺷﻪ داﺳﯥ ډﺑﻮي ﭼﯥ د ﺑﻮﺳﻮ
ﺧﻮﺳﮑ ﺗﺮې ﺟﻮړوي .د ﻣﺦ او ﺧﻮﻟﯥ ﻧﻪ ﻳﯥ ﻧﻐﺎرې ﺟﻮړﻳ5ي ﺧﻮ ﭘﻪ
ﭘﺨﻠﻨ`ﻲ ﮐﯥ ﺑﻞ 0ﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮐﻮي او 0ﻮ ورCﯥ ﮐﺎر ﺗﻪ ﻫﻢ ﻧﻪ Cﻲ.
د ﻧﺘﺎﺷﯥ ﻟﻪ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧ اﺣﻤﺪ ﻋﲇ ﻫﻢ ﺑﯽ ﺑﺮﺧﯥ ﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻴ5ي .ﻳﻮه
ورځ ﻣﺎزدﻳﮕﺮ ﭼﯥ ﻧﺘﺎﺷﻪ ﮐﻮر ﺗﻪ را ﻧﻨﻮCﻲ ٬ﭘﻪ دروازه ﮐﯥ ﻟﻪ ﻋﲇ ﴎه
ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴ5ي او د ﺧﱪو اﺗﺮو او ﺳﺖ ﺳﻼ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ د اﺣﻤﺪ ﻋﲇ
ﮐﻮ<ﯥ ﺗﻪ ﻧﻨﻮوCﻲ .ﻟﻪ ډﯦﺮ ﮐﺎر او ﺳﺘ&ﻳﺎ ﻧﻪ ﻓﺮﻳﺎد ﮐﻮي .ﭘﻪ ﺗﮑﺮار ﴎه
واﻳﻲ ))اﻳﻢ وﻳﺮې ﺗﺎﻳﺮد ﺗﻮدی(( زه ﻧﻦ ډﯦﺮه ﺳﺘ&ې ﻳﻢ .اﺣﻤﺪ ﻋﲇ ﭘﻪ <ﻮﻟﻪ
ﺳﺎدﮔ او د زﳌﻴﺘﻮب ﭘﻪ ﺑﯥ ﺗﺠﺮﺑﮕ ﴎه د ﻧﺘﺎﺷﯥ ﭘﻪ وﻟﻮ ﻻس ږدي
او ﻫﻐﻪ ﮐﻴﻤﻨqي ﺧﻮ د ﻧﺘﺎﳾ ﻟﻪ ﻫqوﮐﻮ ﮐ&ﭼﺎر ﺑﺎﳼ .ﻧﺘﺎﺷﻪ ﻧﺮۍ
ﻣﺴﮑﺎ ﮐﻮي ،د ﺧﻮﻧﺪ ﻣﺴﮑﺎ او ﺑﻴﺎ د ﻟﺘﯥ ﭘﻪ 0ﯧﺮ)ﭼﻮروړۍ( د اﺣﻤﺪ ﻋﲇ
ﭘﻪ ﻏﻴ 5ﮐﯥ ﭘﺮې ووCﻲ .ﻪ ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻏﻮ<ﻪ ﺷﻴﺒﻪ د ﻣﻴﻨﯥ ﭘﻪ ﺧﱪو ورﴎه
ﺗBوي او ﺑﻴﺎ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﮐﻮ<ﯥ را ﺑﻬﺮ ﮐﻴ5ي.
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)(۷
ﻋﲇ ﭘﻪ دې ﮐﻮر ﮐﯥ د ﻳﻮې روﳼ ارﻣﻨﻲ ﮐﻮرﻧ ﮔﺎوﻧqی ﻫﻢ دی
ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ د ﮐﻮ<ﯥ ﭘﻪ ﭘﺎس ﻣﻨﺰل ﮐﯥ ژوﻧﺪ ﮐﻮي.
ﻧﺘﺎﺷﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ وﻧﻪ دﻧﮕﻪ ٬ﴎه ﺳﭙﻴﻨﻪ او ﺟﺬاﺑﻪ ﻣﯧﺮﻣﻦ ده ،ﻟﻪ
ارﻣﻨﺴﺘﺎن 0ﺨﻪ د ﺧﭙﻠﻮ دوه وروﻧﻮ او ﻳﻮې ﻣﻮر ﴎه ﻟﻨﺪن ﺗﻪ راﻏﻠﯥ ده.
وروﻧﻪ ﻳﯥ د ورCﯥ ﮐﺎر ﺗﻪ Cﻲ او د ﺷﭙﯥ د ﺧﻮب ﻟﭙﺎره ﮐﻮر ﺗﻪ راCﻲ.
داﺳﯥ ﺑﺮﻳﻲ ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﭼBﺗﻪ ﭘﻪ وداﻧﻴﻮ ﮐﯥ ﮐﺎر ﮐﻮي ﺧﻮ ﻧﺘﺎﺷﻪ ﻟﻪ
ﺳﻬﺎره ﺗﺮ ﻏﺮﻣﯥ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﮐﯥ د ﭘﺎﮐ او ﺻﻔﺎﻳﻲ ﭼﺎرې ﺗﺮﴎه
ﮐﻮي .ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﮐﻮ<ﯥ ﺗﻪ راﳾ ﻧﻮ ﻳﻮ اﻧqﻳﻮال ﻳﯥ ﻫﻢ راﳾ او ﺑﻴﺎ ﺑﻬﺎﻧﻪ
ﮐﻮي ﭼﯥ دا ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻮان دی ﺧﻮ د ﻧﺘﺎﺷﯥ ﮐﴩ ورور دا ﺧﱪه ﻧﻪ ﭘnﻮي
او واﻳﻲ :ﻫﻐﻪ ﺳ&ی ﭼﯥ دﻟﺘﻪ راCﻲ ،زﻣﺎ د ﺧﻮر اﻧqﻳﻮال دی .زﻣﺎ د ﺧﻮر
ﻣﻴ&ه ﭘﻪ ارﻣﻨﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ دی .دﻟﺘﻪ ﻳﻮازې ده .ﺗﺎﺳﯥ ﭘﻮﻫﻴ5ۍ ﭼﯥ
زﻣﻮږ ﭘﻪ ﮐﻠﭽﺮ او ﻣﺬﻫﺐ ﮐﯥ ﻧﮋدﯦﻮاﻟﯽ ﻣﻨﻊ ﻧﻪ دی۔ ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﺧﻮر ﺗﻪ
راCﻲ .اﺣﻤﺪ ﻋﲇ ورﺗﻪ ﺣBاﻧﻴ5ي .ﺣBان 0ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دې ﻧﻮي ﭼﺎﭘBﻳﺎل
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ﭘﻪ <ﻮﻟﻪ ﻻر ﮐﯥ د ﻧﺘﺎﺷﯥ ﻏﻴ5ه او ﺑﻴﺎ د ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎءواﻟﺪﻳﻦ ﻧﺎ اﻧqوﻟﻪ
وﻧﯥ ﺑﺎﻧﺪې ﻓﮑﺮ ﮐﻮي او ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ ﺧﻮ دواړه 0ﯧﺮو ﺗﻪ وﺧﺎﻧﺪي .ژر
ﺧﻮﻟﻪ را<ﻮﻟﻮي۔ داﺳﯥ ﻧﻪ ﭼﯥ د ﺑﺲ ﺳﻮرﻟ ﭘﺮې د ﻟﻴﻮ pﮔﻮﻣﺎن وﮐ&ي.
ﺑﺎاﻻﺧﺮه ﻣﺎزدﻳﮕﺮ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﺗﻪ رﺳﻴ5ي .د ﮐﺎر ﭼﭙﻨﻪ
اﻏﻮﻧﺪي .ﻟﻪ ﺷﻴﺦ ﴎه د روﻏﺒ& ﻧﻪ ﭘﺲ ،ﭘﻪ ﮐﺎر ﭘﻴﻞ ﮐﻮي .ﺷﻴﺦ
ﺑﻬﺎءوﻟﺪﻳﻦ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻳﻮ ﻧﻮی Cﻮان ورﭘﻴﮋ .pدا ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻬﺎﻳﻲ دی.
دی ﻫﻢ ﭘnﺎن دی ،ﮐﺎﺑﲇ واﻻ دی.
ﻋﲇ ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د ﻻرﻮوﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺘﻪ د <ﺎﮔﻮر او ﻧﻮرو ادﻳﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ
اﺛﺎرو ﴎه اﺷﻨﺎ وو ،ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﻳﯥ 0ﻮ Cﻠﻪ د <ﺎﮔﻮر د ﮐﺎﺑﲇ واﻻ اﺛﺮ او د
ﺑﻴﻨﻮا ﺻﻴﺐ ژﺑﺎړه ﮔﻴﺘﺎﻧﺠﲇ ﻟﻮﺳﺘﻠﯽ او د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺤﺘﻮا ﻪ ﺧﱪ وو ﻧﻮ
ﺳﻤﻼﳼ ورﺗﻪ د <ﺎﮔﻮر ﮐﺎﺑﲇ واﻻ ورﻳﺎدﻳ5ي ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻳﻮ ﭘﻴﮋﻧﺪل
ﺷﻮی ﮐﺮﮐﱰ وو۔
ﻋﲇ واﻳﻲ ﻫaﻏﻪ ﮐﺎﺑﲇ واﻻ ﭼﯥ <ﺎﮔﻮر ﻳﯥ ﮐﻴﺴﻪ ﮐ&ې ده؟
ﺷﻴﺦ واﻳﻲ <ﺎﮔﻮر 0ﻮک دی؟
ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ واﻳﻲ :ﺷﻴﺦ <ﺎﮔﻮر ﻧﻪ ﭘﻴﮋ.p
ﻋﲇ واﻳﻲ :ﻫﻮ دی ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﻦ ﮐﯥ ﻫﻢ دا دوه ﺷﻴﺎن او ﭘﻪ ﺑﺮ ﺻﻐB
ﮐﯥ ﻣﻼ ﻣﻮدودي او ﻣﻼ دال ﭘﻴﮋ.p
ﺧﻮ ﺷﻴﺦ واﻳﻲ :د <ﺎﮔﻮر ﮐﺎﺑﲇ واﻻ 0ﻨﮕﻪ؟
ﻋﲇ واﻳﻲ :ﺗﻪ ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ دم دﻋﺎ ﭘﺮﺗﻪ ﻧﻮر ﻫﻴ ﻧﻪ ﭘﻴﮋﻧﯥ< .ﺎﮔﻮر
ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﻫﻢ ﻧﻪ ﭘﻴﮋﻧﯥ< .ﺎﮔﻮر د ﻟﻮی ﻫﻨﺪ ﻳﺎ د ﺑﺮاﻋﻈﻢ ﮔﻲ ﻳﻮ ﻫﻐﻪ
Cﻼﻧﺪه ﺳﺘﻮری دی ﭼﯥ ﺗﺮ ﻫﻐﯥ ﭼﯥ ﻟﻮی ﻫﻨﺪ وي ،د <ﺎﮔﻮر رﺎ ﺑﻪ ﻫﻢ
وي .ﻫﻐﻪ د ﻣﺸﻬﻮر اﺛﺮ ﮔﻴﺘﺎﻧﺠﲇ ﻫﺴﺘﻮوﻧﮑﯽ دی.
ﺧﻮ ﺷﻴﺦ واﻳﻲ :د ﻫﻨﺪو ﮐﻴﺴﯥ راﺗﻪ ﻣﻪ ﮐﻮه .ﻫﻨﺪ ﻣﯥ ﺑﺪې راCﻲ.

 /٤٢واﻨﻮﻧﻪ

)(۸
د ﻧﺘﺎﺷﯥ ﺗﺮ وﺗﻠﻮ وروﺳﺘﻪ اﺣﻤﺪ ﻋﲇ ﻳﻮه ﺷﯧﺒﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺼﻮراﺗﻮ ﮐﯥ
ډوﺑﻴ5ي .ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﭘﻴﻮر ﮐﯥ ﭘﻪ ﮐﺮاﺗﻮ دا ﻣﺘﻞ اورﻳﺪﻟﯽ وو ﭼﯥ وﻳﻞ
ﮐﻴﺪل ﺑﻪ)) :ﮐﻪ ﭘﻴﻮر ﻧﻪ ﺧﻮرې ﻧﻮ ﺑﺪ ﭘﺮې ﻣﻪ واﻳﻪ(( ﺧﻮ ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه
ﻳﯥ ﭘﺨﻮي ﭼﯥ دا ﻣﺘﻞ ﺑﺎﻳﺪ داﺳﯥ وي ﭼﯥ ﮐﻪ ﻟﻨﺪن ﻧﻪ ﺧﻮرې ،ﺑﺪ ﭘﺮې
ﻣﻪ واﻳﻪ .ﺑﻴﺎ د ﻧﺘﺎﺷﯥ ﻣﺴﮑﺎ او ﻧﺎزوﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﺎد ورCﻲ .اﺣﻤﺪﻋﲇ ﻫﻢ ﻟﻪ
Cﺎﻧﻪ ﴎه د ﻟﻴﻮ pﭘﻪ 0ﯧﺮ ﺧﺎﻧﺪي او ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه واﻳﻲ :دا ﻫﻢ ﻋﺠﻴﺒﻪ
ﺳﻴﻨ aوه .ﺧﻮ د دې ﺗﺼﻮراﺗﻮ ﭘﻪ ﻟ& ﮐﯥ ﻧﺎ0ﺎﭘﻪ د ﺧﭙﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺘﻨﻮ ﺗﻪ
ﮔﻮري .ﭘﻨ`ﻪ ﺑﺠﯥ ﮐﻴﺪوﻧﮑﻲ دي .د ﺳﺎت ﭘﻪ ﺳﺘﻨﻮ ﮐﯥ ﮐﻠﻪ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎ
ءواﻟﺪﻳﻦ ﭼﯥ د 0ﻮﮐ&ې رﻧﮕ ږﻳﺮې ،ﺧﺮﻳﻴﲇ ﴎ ،ﭘﻪ رﻧﺠﻮ ﺗﻮرې
ﺳﱰﮔﯥ ،ﺳﻢ د واره ﭘﺎ0ﻴ5ي او ژر ژر د ﮐﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ ﭘﻴﻞ ﮐﻮي .د
ﮐﺎر ﭘﻪ ﺗﮑﻞ ﻟﻪ ﮐﻮ<ﯥ وCﻲ .ﭘﻪ وﺗﻠﻮ وﺗﻠﻮ ﮐﯥ د ﭘﺎس ﻣﻨﺰل ﮐ&ﮐ ﺗﻪ ﻻس
ﺧﻮCﻮي .ﻟﻪ ﻧﺘﺎﺷﯥ ﴎه دس وﻳﺪاﻧﯥ ) ﺧﺪای ﭘﺎﻣﺎﻧﯥ ( ﮐﻮي او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ
ﺧﭙﻞ ﻟﻮر رﻫﻲ ﮐﻴ5ي.
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ﻳﻮ دراﻧﯽ دی او دراﻧﻴﺎن ﮐﻪ ﮐﻤﺰوري دي ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﮐﻮﻟﻮ ﮐﯥ
ﻣﻬﺎرت ﻟﺮي .ﻫﻐﻪ د دې ﻟﻪ ﭘﺎره ﻧﺎﺳﺖ دی ﭼﯥ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺑﯥ اﻧqوﻟﻪ
ﻣﻠﮏ ﮐﯥ اﻧqول وﺳﺎ .¹ﻫﻐﻪ ﻫﻢ زﻣﺎ او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ 0ﯧﺮ د داﺳﯥ ﻫﻴﻮاد ﻧﻪ
وﻻړ او د ﻋﻨﻘﺎ ﻣﺮﻏﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ ﴎ ﮐﻴﻨﺎﺳﺘﻪ او ﻫﻐﻪ دی ﭘﺎﭼﺎ ﺷﻮ.
ﻪ ﻧﻮ ﮐﻪ داﺳﯥ وي ،دا د ﻋﻨﻘﺎ ﻣﺮﻏﻪ ﺑﻪ زﻣﻮږ ﭘﺮ ﴎ ﮐﻴﻨﻲ اوﮐﻪ ﻧﻪ؟
 ﻫﻠﮑﻪ ،ﺗﻪ ﻣﯥ ﻋﺠﺐ ﺳ&ی وﻟﻴﺪې .ﻧﻪ ﮔﻮرې ﭼﯥ ﺷﻴﺦ ﺻﻴﺐﺎﻣﻪ ورځ ﮐﻒ او ﭼﻒ ﮐﻮي او د ﻫﺮې ﻧﻮاﻟﯥ ﴎه ﻣﺎ ﺷﺎ´ واﻳﻲ ﻧﻮ
دﻟﺘﻪ د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ وﯦﺮې ﻋﻨﻘﺎ راﺗﻠﻠﯽ ﳾ؟
 ﻳﺎره رﺘﺎ دې ووﻳﻠﯥ :د ﺷﻴﺦ ﻟﻪ ﻗﻮارې او 0ﯧﺮې ﻧﻪ ارو ﻣﺮو ﭼﯥﻋﻨﻘﺎ ﻫﻢ ډارﻳ5ي.
 ﺑﺲ دی .ﻧﻮر ﻳﯥ ﻧﻮم ﻣﻪ ﻳﺎدوه .اﻏﻪ دی ﺑﻴﺎ ﺷﻴﺦ را ﮔﻮري .ﺳﻤﻪده ،ﭘﻴﺎز دې ﺳﭙﻴﻨﻮه.
او ﺗﻪ دې ﻫﻢ ﺳﻼد ﺟﻮړوه.ﭘﻪ ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻏ 5ﮐﻴ5ي :اردر ﱪ  ۴ﮐﻮﻳﻦ وای  ۱۴ﮐﻮر
دا دی درﻏﻠﻢ.ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﭘﻪ ﺗﺮاټ وCﻲ او د ادرس ﭘﻪ ﻟﻮر ﺧﻮراک ﺧﭙﻞ ﻣﻮ<ﺮ ﺗﻪ
Cﻐﻠﻮي۔
اﺣﻤﺪ ﻋﲇ ﺑﻴﺎ د ﭘﻴﺎزو ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻮﻟﻮ ﭘﻴﻞ ﮐﻮي .د ﭘﻴﺎزو ﻟﻪ ﺗﺮﻳﺦ ﺗﺎوه
ﻳﯥ ﻟﻪ ﺳﱰﮔﻮ ﻧﻪ اوﺑﻪ را0ﺎ0ﻲ .ﻳﻮه ﺷﻴﺒﻪ د ﺗBې ورCﯥ ﺧﺎﻃﺮه ﻟﮑﻪ د
ﻓﻨﺎﻓﯽ ﷲ د ﻗﺼﺎﺑ ﺗﱪﮔﯽ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﻐﺰو را ﺧﻼﺻﻴ5ي.
)) ﺑﻴﺎ ﭼﯽ دﻓﱰ ﺗﻪ راCﯥC ،ﺎن دې وﻳﻨ`ﻪ .دﻓﱰ ﺑﻮی اﺧﲇ(( ﻫﻐﻪ
ﴎه ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﭼﺎﮐﻮ ﭘﻪ ﮐﺮار ﮐﺮار د ﭘﻴﺎزو ﻏﻮ<ﯥ ﺗﻪ اړم ﮐﻮي ﺧﻮ د
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زﻣﺎ ﭘﻼر ﻫﻨﺪواﻧﻮ وژﻟﯽ دی .ﻧﻪ ﻏﻮاړم د ﻫﻨﺪ واﻧﻮ ﺧﱪې واورم.
ﻋﲇ واﻳﻲ :او ﭘﻪ ﺑﻨﮕﺎل ﮐﯥ د <ﻴﮑﻪ ﺧﺎن او ﺟال ﻧﻴﺎزي ﻗﺘﻞ ﻋﺎم
اورﻳﺪی ﳾ.
او ﺑﻴﺎ ﺗﻪ ﭘﻮﻫﻴ5ې ،زﻣﺎ ﭘﻼر ﭼﺎ وژﻟﯽ دی؟
ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﻮي ،واﻳﻲ :وﺧﺖ د ﮐﺎر دی .د ﺳﻴﺎﳼ
ﺑﺤﺜﻮﻧﻮ ﻧﻪ دی.
ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻪ ﮑﻠﯽ او ﻓﻌﺎل زﳌﯽ دی .ﻳﻮ ﮐﻮﭼﻨﯽ ﮔﺎډی ﻟﺮي
ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﯥ ﺧﻮراﮐﻪ ﻣﻮاد ﻳﺎ اردروﻧﻪ د ﻫﻐﻮی ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﻮي .ﻪ
ﺧﻨﺪه روﻳﻪ او ﮑﻠﯽ ﻣﺴﺖ زﳌﯽ دی .ﻫﻐﻪ د ﻟ5ې ﭘﻴﮋﻧﺪﻧﯥ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ
ازادو ﺧﱪو ﭘﻴﻞ ﮐﻮي .ﻳﻮ ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻼم ﻟﺮي ﭼﯥ د ﻫﺮ 0ﻪ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻳﯥ واﻳﻲ:
ﻫﻠﮑﻪ ﺑﯥ . . . .ﭘﺎﭼﺎﻳﻲ ﻧﻪ ﮐﻴ5ي.
ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﭘﻪ ﮐﺮاﺗﻮ دا ﺧﱪه ﺗﮑﺮاروي ﺧﻮ د 0ﻮ وارې ﺗﮑﺮار ﻧﻪ
وروﺳﺘﻪ د اﺣﻤﺪ ﻋﲇ Cﻮاب ﺧﻮﻟﯥ ﺗﻪ راCﻲ او ورﺗﻪ واﻳﻲ :ﻫﻠﮑﻪ دا ﺧﱪه
ﺳﻤﻪ ﻧﻪ ده .ﭘﺎﭼﺎﻳﻲ ﭘﻪ ﺟﻨﺴﻴﺖ ﮐﯥ ﻧﻪ ده .د ﺷﻴﺦ ﺻﻴﺐ د ﻣﻠﮏ
وزﻳﺮاﻋﻈﻤﻪ ﺑﯥ ﻧﻈ Bﺑﻬnﻮ او ﻧﻮر داﺳﯥ ﮐﺴﺎن ﺷﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﺎﭼﺎﻳﻲ ﮐﻮي.
اوس ﻫﺎﻏﻪ ﭘﺨﻮاﻧ زﻣﺎﻧﻪ ﻧﻪ ده ﭼﯥ ﻫﺮ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻧﺎرﻳﻨﻪ ﮐﻮي.
ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ :ﭘﻪ ﻗﻬﻪ ﻗﻬﻪ ﺧﺎﻧﺪي واﻳﻲ :ای ﺳﺎده ﮔﻠﻪ! زﻣﺎ ﻣﻄﻠﺐ د
زور ﻧﻪ دی .ﺗﻪ ﻫﻢ ﻋﺠﺐ ﺳﺎده ﺳ&ې ﻳﯥ0 .ﻮک ﭼﯥ زور ﻧﻪ ﻟﺮي،
ﭘﺎﭼﺎﻳﻲ ﻧﻪ ﳾ ﮐﻮﻟﯽ ﺧﻮ اﺣﻤﺪ ﻋﲇ ﺑﻴﺎ ورﺗﻪ واﻳﻲ :ﮐﺮزی ﺻﻴﺐ ﺧﻮ ﻧﻪ
زور ﻟﺮي ﻧﻪ ﺑﻮر ﺧﻮ ﺑﺎﭼﺎﻳﻲ ﮐﻮي .ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ 0ﻪ واﻳﯥ؟
ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻴﺎ ﺧﺎﻧﺪي :ﻫﻠﮑﻪ ،ﺗﻪ ﺳﻤﻪ ﺧﱪه ﻣﻪ ﮐ5وه .ﮐﺮزی ﮐﻪ
زور ﻧﻪ ﻟﺮي ﺧﻮ ډﯦﺮ ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ ﻟﺮي .اﻧﮕﺮﻳﺰان واﻳﻲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﯥ
ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ دراﻧﻴﺎن ﮐﻮي او ﺳﺎﺗﻨﻪ ﻳﯥ ﻏﻠﺠﻴﺎن ﮐﻮي .ﺗﻪ ﭘﻮﻫﻴ5ې ﭼﯥ ﻫﻐﻪ
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دی ﻫﻢ زﻣﺎ ﭘﻪ 0ﯧﺮ ﺑﺪﻣﺮﻏﻪ دی .ﭘﻪ ﮐqواﻟ ﮐﯥ ﭘﻴﺪا ﺷﻮی دی.
ﭘﻼر ﻳﯥ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺷﻮ ٬ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﻻړ .ﻫﻠﺘﻪ د ﺟﻬﺎد ﻟﻪ ﭘﺎره ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ
واﺳﺘﻮل ﺷﻮ .ﻮوﻧﮑﯽ و .ورﺗﻪ اﻣﺮ وﺷﻮ ﭼﯥ ﻮوﻧ`ﯽ وﺳﻴﺰي .ﻫﻐﻪ ډډه
ﮐﻮﻟﻪ ،وﻳﻞ ﻳﯥ زه ﻮوﻧﮑﯽ ﻳﻢ .ﻣﺎ ﭘﻪ داﺳﯥ ﻮوﻧ`ﻴﻮ ﮐﯥ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﺗﻪ
ﺳﺒﻖ ورﮐ&ی .زه ﻧﻪ ﺷﻢ ﮐﻮﻟﯽ .زﻣﺎ ﮔﻮﺗﯥ اور ﺗﻪ ﻧﻪ ورCﻲ ﭼﯥ ﻮوﻧ`ﻲ
وﺳﻴﺰم .او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺧﱪه ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻟﻪ ﺧﻮا وژل ﮐﻴ5ي.
ﴎﻧﻮﺷﺖ 0ﻪ را ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐ&ل .ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻢ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او دﻟﺘﻪ ﻫﻢ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن.
ﺷﻴﺦ ﺻﻴﺐ ﻟﮑﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﻟﮑﻪ ﺷﻴﺦ ﺻﻴﺐ او ﻣﻮږ دوه ﭘﻪ
ﺑﯧﻠﻮ ﻻرو روان اﻓﻐﺎﻧﺎن او دا ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن۔
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ﺳﭙﮑﺎوي ﻟﻪ ﭘﺎره دا ﺧﱪه ﺑﺲ ده ﭼﯥ اوس ﺗﻞ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﻐﺰ ٬ﺣﻮاﺳﻮ او
د وﺟﻮد ﭘﻪ رﮔﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻟﮑﻪ ﺑﺎروت Cﻐﲇ او ﭘﻪ اور ﺑﺪﻟﻴ5ي.
د ﻣﺒﺎﻳﻞ اواز ﻳﯥ ﻟﻪ ﺟﻴﺒﻪ را ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴ5ي .ﻣﺒﺎﻳﻞ ﻟﻪ ﺟﻴﺒﻪ راﺑﺎﳼ .د
ﺳﱰﮔﻮ ﭘﻪ اﺷﺎره ﻟﻪ ﺷﻴﺦ ﻧﻪ اﺟﺎزه اﺧﲇ .ﻟﻪ ﭘﺨﻠﻨ`ﻲ ﻧﻪ اﻧﮕ& ﺗﻪ وCﻲ .ﭘﻪ
ﻣﺒﺎﻳﻞ ﮐﯥ د ﺑﻠﯥ ﺑﻠﯥ اواز ﭘﯧﻠﻮي .ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻟﻪ ﻻﻫﻮر ﻧﻪ ﺗﻴﻠﻴﻔﻮن ﮐﻴ5ي .د
ﮐﺎﮐﺎ زوی ﺗﺮې ﭘﻴﺴﯥ ﻏﻮاړي ﺧﻮ اﺣﻤﺪ ﻋﲇ ﺑﯥ Cﻮاﺑﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻴ5ي.
ﺣBاﻧﻴ5ي .ﻫﻤﺪوﻣﺮه واﻳﻲ:
ﺳﻤﻪ ده .زه ﺑﻪ ﻫﻪ وﮐ&م او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺗﺎ ﴎه ﭘﻪ ﺗﻴﻠﻴﻔﻮن راﺑﻄﻪ
وﮐ&م .ﺗﻴﻠﻴﻔﻮن ﺑﻨﺪوي .ﺧﺪای ﭘﺎﻣﺎ pﮐﻮي او ﺑBﺗﻪ ﻏﻠﯽ ﭘﺨﻠﻨ`ﻲ ﺗﻪ
ﻧﻨﻮوCﻲ .ﺑﻴﺎ د ﭘﻴﺎزو ﺑﻮﺟ ﺗﻪ ﮐﻴﻨﻲ او ﭘﻪ ﮐﺎر ﭘﯧﻞ ﮐﻮي.
ﻟﻪ Cﺎن ﴎه واﻳﻲ :ﻪ ﮐﻪ ﻟﻨﺪن ﺧﻮرې ﻧﻮ ﺑﺪ ﻫﻢ ﭘﺮې واﻳﻪ Cﮑﻪ دا
ﻫﻢ ژوﻧﺪ دی ﭼﯥ ﭘﻪ ﺑﻬﺮ ﮐﯥ ﻧﻮر ﺳﻴﺰي او ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﯥ ﻣﻮږ ﺳﻴﺰي.
راﺷﻪ او اوس د دې ﺧﱪې ﭘﺮﺗﻮگ وﮐ&ه .ﭘﻨ`ﻪ ﺳﻮه ﭘﻮﻧqه را وﻟﯧ5ه ﭼﯥ
زوی ﺗﻪ ﻣﯥ ﮐﻮژده ﮐﻮم .ﮐﺎﮐﺎ 0ﻪ دې ﺧﻮړﱄ دي ﭼﯥ اوس ﻳﯥ ﻧﻪ ﺷﯥ
ﻫﻀﻤﻮﻟﯽ .دﻟﺘﻪ ﺧﻮ ﭘﻴﺴﯥ ﻟﻪ اﺳaﻧﻪ ﻧﻪ راﻟﻮﻳ5ي0 .ﻮک ﻳﯥ 0ﻨﮕﻪ او
0ﻮک ﻳﯥ 0ﻨﮕﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻮي او زه ﺑﺪ ﺑﺨﺘﻪ ﺧﻮ ﻳﯥ د ﭘﻴﺎزو د ﻏﻮ<ﯥ ﻟﻪ ﻧﺮۍ
ﭘﺮدې ﭘﻨﺲ او ﭘﻨﺲ را ﺑﺎﺳﻢ .ﺑﻴﺎ ﻳﯥ د ﭘﻴﺎزو ﺗﻨﺪ او ﺳﻴﺰوﻧﮑﯽ ﺑﻮی ﭘﺰه او
ﺳﱰﮔﯥ ﺳﻴﺰي .د ﺗﯧﺮې ورCﯥ د ﺳﭙﮑﺎوي او ﺣﻘﺎرت ډک ﭼﻠﻨﺪ ورﺗﻪ
ﻣﺨﯥ ﺗﻪ درﻳ5ي ))ﭼﯥ دﻓﱰ ﺗﻪ راCﯥC ،ﺎن دې ﻣﻴﻨ`ﻪ(( دﻓﱰ د ﭘﻴﺎزو
ﺑﻮی ﻧﻴﴘ .ﭼﺎﮐﻮ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻟﻮﻳﻴ5ي .ﻟﻪ ﺟﻴﺒﻪ دﺳaل راﺑﺎﳼ .ﺧﭙﻠﯥ
ﺳﱰﮔﯥ ﭘﺎﮐﻮي او ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﻲ Cﻤﮑﻪ ،اﺳaن ،ﻓﻀﺎ او <ﻮل ﺎر د ﭘﻴﺎزو
ﺑﻮی ﻧﻴﻮﻟﯽ دی .ﻟﻨﺪن <ﻮل ﭘﻴﺎز ﺷﻮی دی ،ﺗﺮﺧﻪ ﭘﻴﺎز .د ﺗﺮﺧﻮ ﭘﻴﺎزو
ﺳﻮزوﻧﮑﯽ ﺑﻮی او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻓﻀﻞ رﺣﻴﻢ ﺗﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻴ5ي ،ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه واﻳﻲ:
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ﻏﻮړي 0ﺎ0ﻲ ،ﺑﻮډۍ ﭼﯧ&ي او ورﺗﻪ واﻳﻲ:
ﻣﻮرې ﮐﻪ ﻣﻮږ ﻟﻨﺪن ﺗﻪ Cﻮ ﺧﻮ ﮐﺎر ﮐﻮو ٬ﻣﺰدوري ﮐﻮو -او ﺑﻴﺎ ﭘﻪﺧﻨﺪا -او ﮐﻪ وﳾ ﻧﻮ ﻋﻴﺎﳾ ﮐﻮو .ﺗﻪ ﺧﻮ ﻫﻴ ﻧﻪ ﺷﯽ ﮐﻮﻟﯽ .ﺗﻪ وﻟﯥ
ﺧﭙﻞ ﻫqوﮐﻲ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﺧﺎوره ﮐﯥ ورﺳﺘﻮې؟ وﻟﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﮐﯥ ﻧﻪ
ﮐﻴﻨﺎﺳﺘﻠﯥ؟
ﺧﻮ ﺑﻮډۍ ﭘﻪ <ﻮﻟﻪ ﺳﺎده ﮔ او رﺘﻴﻨﻮﻟ واﻳﻲ :زوﻳﻪ زه ﻫﻢ
ﻣﺠﺒﻮره ﻳﻢ .زﳌﯽ زوی ﻣﯥ ﭘﻪ ﻟﻨﺪن ﮐﯥ دی .ﭘﻪ ﻳﻮه دوﮐﺎن ﮐﯥ ﮐﺎر
ﮐﻮي .ﺣﮑﻮﻣﺖ ورﺗﻪ ﮐﻮر ﻧﻪ دی ورﮐ&ی .ﭘﻪ ﮐﺮاﻳﻪ ﮐﻮ<ﻪ ﮐﯥ د ﺑﻞ ﭼﺎ
ﴎه ﴍﻳﮏ اوﳼ .واﻳﻢ ﮐﻪ ورﺷﻢ ،ﻳﻮ ﺧﻮ ﺑﻪ زوی ووﻳﻨﻢ او ﺑﻠﻪ دا ﭼﯥ
واﻳﻲ د ﻟﻨﺪن دوﻟﺖ زړو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﺗﻪ اروﻣﺮو ﮐﻮر او ﮐﻮ<ﻪ ورﮐﻮي ﻧﻮ ﮐﻪ
ﻣﺎﺗﻪ ﮐﻮ<ﻪ راﮐ&ي ،زوی ﺑﻪ ﻣﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﴎه ﺧﻮﻧﺪي ﳾ .زه ﺑﻪ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ
وﻃﻦ ﮐﯥ 0ﻪ وﮐﻢ .ﭘﻪ وﻃﻦ ﮐﯥ ﺧﻮ ﺟﻨﮓ دی .ﮐﺎر ﻧﺸﺘﻪ .ﺣﺎﺻﻞ ﻧﺸﺘﻪ.
ﺟﻬﺎد ﺧﺘﻢ ﺷﻮ او راﺷﻨﯥ ﻫﻢ ﺑﻨﺪې ﺷﻮې .واﻳﻲ ﭼﯥ د ﻟﻨﺪن ﺣﮑﻮﻣﺖ
زړو ﺗﻪ ﯥ ﭘﻴﺴﯥ ﻫﻢ ورﮐﻮي .ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ ﺧﺎﻧﺪي واﻳﻲ :ﻣﻮرې ﺗﺎ ﻫﻢ د
ﺷﻴﻄﺎن ﴎ ﮔﺮوﻟﯽ دی .دوﻣﺮه اوږده ﭘﻼﻧﻮﻧﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻟﺮې ،د ﺷﻴﻄﺎن ﭘﻪ
ﻋﻘﻞ ﮐﯥ ﻫﻢ ﻧﻪ ﮔﺮCﻲ ٬ﮔﻮړه ﮔﻮړه ﮐﻮه ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻪ دې ﺧﻮږﻳ5ي.
د ﻣﻮ<ﺮ <ﻮﻟﻪ ﺳﻮاري ﺧﺎﻧﺪي .د ﻣﺎﺎم 0ﺮاﻏﻮﻧﻪ ﻟﮕﻴ5ي .ﮔﺎډی د
ﻏﺎزي ﺧﺎن دﯦﺮې 0ﺨﻪ د ﺣﻴﺪراﺑﺎد ﺳﻨﺪ ﭘﻪ ﻟﻮر ﭘﻪ ﭼnﮑ روان دی ﭼﯥ
اﻟﻮﺗﻨﻪ ﻧﺎ وﺧﺘﻪ ﻧﻪ ﳾ.
د ﺳﻨﺪ ﺣﻴﺪراﺑﺎد Cﻤﮑﻪ ﻫﻢ ﻋﲇ ﺗﻪ د ﻳﺎدوﻧﻮ ٬ﺧﺎﻃﺮو ٬ﮐﻴﺴﻮ او
رواﻳﺎﺗﻮ ﺟﻮﮔﻪ ده .ﻳﻮ وار ﺑﻴﺎ ﻳﯥ د ﭘﻼر او ﺑﻴﺎ د ﻧﻴﮑﻪ ﮐﻴﺴﯥ د ﭘﻼر ﻟﻪ
ﺧﻮﻟﯥ ﭘﻪ ذﻫﻦ ﮐﯥ ﮔﺮCﻲ او د ﻧﯧﺰ ﭘﻪ 0ﯧﺮ ﭘﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺣﺮﮐﺖ راCﻲ .ﮐﻠﻪ
ﭼﯥ ﻟﻮی ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﮐﯥ د ﻫﻨﺪو او ﻣﺴﻠaن ﺟﻨﮓ وﻧﺖ او د
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)(۹
ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴ5م ﭼﯽ دا ﭘﻴﺎز دي او ﮐﻪ ﭘﻪ ﭘﻴﺎزو ﮐﯥ ﻳﯥ ﻣﺮچ ورﮔ qﮐ&ي
دي .زه ﺧﻮ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺳﱰﮔﻮ ﺧﻼص ﮐ&م .اﺣﻤﺪ ﻋﲇ ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه واﻳﻲ:
او ﺑﻴﺎ د ﭘﺰې د ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ د ﭘﻴﺎزو ﺳﭙﻴﻨﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړم ﮐﻴ5ي .د
ﭘﻴﺎزو ﻟﻪ ﭘﻮ<ﮑﻮ ﻟBې Cﻲ .ﻓﮑﺮ ﮐﻮي ﭼﯥ ﭘﻪ رﺳﺘﻮراﻧﺖ او د رﺳﺘﻮراﻧﺖ
ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐﯥ ﻧﻪ دی .ﻟﻪ ﭘﻴﻮر 0ﺨﻪ روان ﺷﻮی دی .د ﮐﻮﻫﺎټ ﻟﻪ ﮐﻮﺗﻠﻪ
ﺗﯧﺮﯦ5ي .د ﻣﻮ<ﺮ ﻟﻪ <ﺎﻟﻴﻮ ﴎه ﺳﻤﯥ دﻣﯥ اوږې ﺧﻮCﻮي .د ﺟﻤﭗ او
<ﻮپ ﴎه د ﺧﭙﻠﯥ ﺧﻮا ﮐﯥ ﺳﻮارۍ ﭘﻪ وﱄ ﻻس ږدي< .ﻴﻮ<ﺎ ﻓﻼﻳﻨﮓ
ﮐﻮچ ﮔﺎډی ﻪ ﭘﻪ درز روان دی .دوه ﻣBﻣﻨﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﮔﺎډي ﮐﯥ ﻧﺎﺳﺘﯥ
دي .ﻣﻮر او ﻟﻮر دي .ﻫﺮ ﻳﻮ ﻫﻪ ﮐﻮي ﭼﯥ د ﻣBﻣﻨﻮ ﻳﻌﻨﯥ ﻟﻮر او ﻣﻮر
درﻧﺎوی وﮐ&ي .ﻣﻮر د ﺧﭙﻞ زوی ﭘﻪ ﻣﻠﺘﻴﺎ د ﻗﺎﭼﺎﻗﱪاﻧﻮ ﭘﻪ ﻻرﻮوﻧﻪ
ﮐﺮاﭼ ﺗﻪ Cﻲ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ Cﺎﻳﻪ ﺑﻴﺎ ﻟﻨﺪن ﺗﻪ ﭘﻪ ﻏ Bﻗﺎﻧﻮ pﺗﻮﮔﻪ اﻟﻮCﻲ.
ﻣﻮر ﻫﻪ ﮐﻮي ﺧﭙﻞ ﺳﻔﺮ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﮐ&ي.
Cﻮاﻧﮑﯽ ﻫﻠﮏ ﻋﺒﺪاﻟﺒﺎﻗﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﺎﮐﻠﻪ ﻳﯥ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ 0ﯧﺮ
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واده وﮐ&ې او ﮐﻮر ﺟﻮړ ﮐ&ې ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ دې دا ﺷﭙﯥ ﻫﯧﺮې ﳾ.
دا ﺷﭙﯥ ﺧﻮ د ﻫﯧﺮﻳﺪو ﻧﻪ دي .ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧ5م 0ﺮﻧﮕﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ دې ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻪ
ووCﻢ .ﻟﻮﻣ&ی ﺗﺮ ﻫﺮ 0ﻪ Cﻮاب ﭘﻪ ﮐﺎر دی .زه ﻻ ﺗﺮاوﺳﻪ Cﻮاب ﻧﻪ ﻟﺮم
ﺧﻮ ﺧﺪای ﭘﻮﻫﻴ5ي ﭼﯥ 0ﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ Cﻮاب راﮐ&ي.
 ﺳﻮدا ﻣﻪ ﮐﻮه .زه ﻫﻢ ﭼﯥ دې ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ راﻏﻠﻢ ،ﺳﺘﺎ ﭘﻪ 0ﯧﺮﴎﮔﺮداﻧﻪ وم ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﴍاﻳﻂ ﻪ وو۔ ژر وﻣﻨﻞ ﺷﻮم ،اﺳﻨﺎد ﻣﯥ
ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﮐ&ل او ﺑﻴﺎ ﻣﯥ ﮐﻮر واﻻ راوﺳﺘﻞ.
 ﺷﻴﺦ ﺻﻴﺐ زه ﺧﻮ ﻳﻮازې د واده ﺟﻨﺠﺎل ﻧﻪ ﻟﺮم .ﻣﺎ ﺗﻪ د ﮐﻮرﴎﭘﺮﺳﺘﻲ ﻫﻢ راﭘﺎﺗﯥ ده .زﻣﺎ ﭘﻼر ﭘﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﯥ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﻮ .ﻫﻐﻪ ﻳﻮ اﻓﴪ
و .اوس د <ﻮل ﮐﻮر د اﻣﻴﺪ ﺳﱰﮔﯥ ﻣﺎ ﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ دي.
 ﮐﻪ زه درﺗﻪ ﮐﻴﺴﻪ وﮐ&م ،ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻪ دې ﻫﯧﺮه ﳾ .زه ﻻ زﳌﯽ ﻧﻪ ومﭼﯥ ﭘﻼر ﻣﯥ د ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ ﭘﻪ ﺟﻨﮓ ﮐﯥ ﺗﺮی ﺗﻢ ﺷﻮ ،ﻣ&ی او ژوﻧﺪی ﻳﯥ
ﻣﺎﻟﻮم ﻧﻪ ﺷﻮ .زﻣﺎ ﭘﻼر ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻧﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ راﻏﻠﯽ و ،ﭘﻪ
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﮐﯥ ﺧﻮ ﻣﻮ ﺟﺎﻳﺪاد ﻧﻪ درﻟﻮد .ﭘﻪ ﭘﻮځ ﮐﯥ اﻓﴪ و او ﻳﻮازې د
ﻫﻐﻪ ﺗﻨﺨﻮاه وه او د ﮐﻮر ﭘﺎﻟﻨﻪ ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ ﺗﻪ وﻻړ او ﻫﻠﺘﻪ
ﺟﻨﮓ وﻧﺖ0 ،ﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ اﺣﻮال ﻧﻪ ﺧﱪﻳﺪو .وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﻫﻴ
ﭘﺘﻪ وﻧﻪ ﻟﮕﯧﺪه .د ﻣ&ي او ژوﻧﺪي درک ﻳﯥ ﻣﺎﻟﻮم ﻧﻪ ﺷﻮ .ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺳﭙ
ﻣﻴﺪان ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ0 .ﻮ ﺗﻨﻪ ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن او ﻣﻮر .ﻣﺎﻣﺎ ﻣﯥ راﴎه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐ&ه
او ﺗﺮ دې Cﺎﻳﻪ راورﺳﻴﺪو .اوس دا دی دﻟﺘﻪ د دې ﻫﻴﻮاد ﺷﻮﻟﻮ .ﺑﻞ
ورور او ﺧﻮر ﻣﯥ ﻫﻢ راوﺳﺘﻞ او ﻫﻤﺪﻟﺘﻪ ﮐﺎروﺑﺎر ﮐﻮي۔
ﻋﲇ ﻳﻮه ﺷﻴﺒﻪ ﭘﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﯥ Cﻲ او ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه واﻳﻲC)) :ﻪ زﻣﺎ ﭘﻼر
ﺧﻮ ﻪ ﭘﻪ ﻧﺮه ﺷﻬﻴﺪ ﺷﻮ ،د ﺧﭙﻞ وﻃﻦ او ﺧﺎوري ﻧﻪ ﻳﯥ دﻓﺎع ﮐ&ې ده او
دوﻤﻦ ﻫﻢ ﺗﺮې ﻪ ورځ ﻧﻪ ده ﻟﻴﺪﻟﯥ ﺧﻮ ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﻣﺘﺠﺎوز او د ﺑﻨﮕﻠﻪ
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ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﻮ ﻣﻠﮏ ﺟﻮړ ﺷﻮ ﻧﻮ ﻧﻴﮑﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ رااوړي،
ﭘﻪ ﺳﻨﺪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﻮارۍ او ﻣﺰدورﻳﻮ ﺑﻮﺧﺖ ﮐﻴ5ي او ﺑﻴﺎ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻻﻧﺠﻪ ﭘﻴﻴ5ي ﻧﻮ د اﻓﻐﺎن دوﻟﺖ د Cﺮي ﭘﻪ ﺗﻮر
د ﻋﺬاب او ﺷﮑﻨﺠﯥ ﻻﻧﺪې راCﻲ .ﻟﻪ 0ﻮ ورCﻮ ﺑﻨﺪﻳﺘﻮب ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ
ﺳﻨﺪه ﻫﻢ ﺷ&ل ﮐﻴ5ي او ﺧﭙﻞ ﮐﲇ ﺗﻪ Cﻲ .ﻋﲇ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﻧﻴﮑﻪ د ﺗﯧﺮ
ﻣﻬﺎل ﮐﻴﺴﯥ د ﻫﺮ Cﺎی ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ﴎه راژوﻧﺪۍ ﮐﻴ5ي .ﻟﮑﻪ د ﻧﺴﻠﻮﻧﻮ
داﺳﺘﺎن ﭼﯥ د ﻳﻮ ﻧﻪ ﺑﻞ او د ﺑﻞ ﻧﻪ ﺑﻞ ﺗﻪ وﻳﻞ ﮐﻴ5ي ،دا ﻫﻢ د ﻋﲇ د
ذﻫﻦ او ﺧﻴﺎل ﭘﻪ ﺳﻴﻨﺪ ﮐﯥ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮي.
ﺧﻮ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎ ءواﻟﺪﻳﻦ ورو را ﻧ5دې ﮐﻴ5ي .د ﻋﲇ ﴎ ﺗﻪ درﻳ5ي.
ﻏﻮاړي د ﻋﲇ ﴎه ﺑﻴﺎ د زړه ﺧﻮاﻟﻪ وﮐ&ي .ورو ورﺗﻪ واﻳﻲ:
ﻋﲇ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﭼﯧﺮې اوﺳﻴ5ې؟
زه ﻟﻪ دې رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﻧﻪ ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻟBې ،ﻧ5دې ﻧﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ ﻻره دهﭘﻪ ﺑﺲ ﮐﯥ ٬ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﴍﻳﮏ ﮐﻮر ﮐﯥ ﻳﻮه ﮐﻮ<ﻪ ﻟﺮم.
ﻧﻮر 0ﻮک ﻫﻠﺘﻪ اوﺳﻴ5ي؟
ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ د ﮐﺴﺎﻧﻮ ﴎه ډﯦﺮ اﺷﻨﺎ ﻧﻪ ﻳﻢ ﺧﻮ ﻳﻮه ارﻣﻨﻲ ﮐﻮرﻧ
اوﳼ .دوه ﻫﻠﮑﺎن ،ﻣﻮر او د ﻫﻐﻮ ﻳﻮه ﺧﻮر او ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐﯥ ﻳﻮ ﻫﻨﺪي
ﻣﺴﻠaن اوﳼ .ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﻳﻮ ﴍا Äﺳ&ی دی< .ﻮﻟﻪ ﺷﭙﻪ وﻳ¿ وي .ﭘﻪ
ﺗﻴﻠﻴﻔﻮن ﮐﯥ ﺧﱪې ﮐﻮي .ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه ﺧﺎﻧﺪي.
ﭼﯥ داﳼ ده ﻧﻮ ﻪ دې ورﴎه ﺳﺎت ﺗﯧﺮ دی؟
زه ﻟﻪ ﭼﺎ ﴎه ﮐﺎر ﻧﻪ ﻟﺮم .ﻳﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﴎه ﻧﻪ وﻳﻨﻮ .ﻫﺮ ﻳﻮ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر
ﮐﻮي .ﻳﻮازې د ﺗﺼﺎدف ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ دروازه ﮐﯥ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻮ او ﻳﺎ
د ﺗﺸﻨﺎب ﻧﻪ د راوﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻮﻗﻊ ﴎه ﻣﺦ ﺷﻮ ،وﻳﻨﻮ.
 -ﺧﺪای ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ دی ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧBه ﭘﻴﺴﯥ ﭘﻴﺪا ﮐ&ې او ﻳﻮ ﻪ
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ﺳﻮک 0ﭙﯧ&ه ﻧﻪ وﻳﻨﻲ .د ﻣﻬﺮ او ﻣﺤﺒﺖ دوﻧﻴﺎ ﺷﺎ ﺗﻪ ﭘﺮﻳ5دي او ﻧﻮﻳﻮ
ﺳﺨﺘﻴﻮ او ﺳﺘﻮﻧﺰو ﺗﻪ اوږه ورﮐﻮي او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﮐﯥ د رﺳﺘﻮراﻧﺖ
ﻟﻮﻲ او ﻣﺎﺣﻮل وﻳﻨﻲ .د ﻣﺴﺎﻟﻮ ﻗﻮﻃ ﭘﺮ ﻣﻴﺰ اﻳﻲ دي .د ﻏﻮړو او
ﭘﺨﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺑﻮﻳﻮﻧﻪ دي .ﻪ ﺑﻮﻳﻮﻧﻪ دي ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ Cﺎن وﻳﻨﻲ
او ﺗﺮې ﺗﺮﻫﻪ ﻳﯥ راCﻲ.
ﻳﻮ دم ﻳﯥ ﻻس ﺑﺮﻳﺘﻮ ﺗﻪ ورCﻲ .ﻣﺦ ﻳﯥ ﺧﺎرښ ﮐﻮي .ږﻳﺮه ﻳﯥ د دوه
ورCﻮ ﺑﱪه ده .ﻣﻮر د ﮐqواﻟ ﭘﺮ ﻣﻬﺎل ﻧﻪ ﭘﺮﻳﻮد ﭼﯥ ږﻳﺮه ﻳﯥ زﻳﺎﺗﻪ
ﺑﱪه ﳾ دا Cﮑﻪ ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻓﮑﺮوﻧﻮ او ﺧﻴﺎﻟﻮﻧﻮ اﻏﻴﺰ ﮐﻮي .ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻪ
ﮐﻮي .ﻫﻐﻪ ﻳﯥ ﻧﻪ ﭘﺮﻳ5دي ﭼﯥ ﺧﻔﮕﺎﻧﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﻻړ ﳾ او د اﻧﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ
ﺳﻴﻨﺪ ﮐﯥ ﻻﻫﻮ ﳾ.
ﻧﺎ0ﺎﭘﻪ د رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﻳﻮ ﺑﻞ ﮐﺲ ﻏ 5ﮐﻮي :ﻋﲇ ﺑﻬﺎﻳﻲ ﺑﺲ ﮐ&ه! ﭘﻴﺎز
ﺑﺲ دی .راﺷﻪ دا ﻣﺎپ واﺧﻠﻪ او د ﻣﻴﺰ ﻟﻪ ﻻﻧﺪې او د داﺷﻮﻧﻮ ﺗﺮ 0ﻨﮓ
Cﺎی وﻣﻪ او ﭘﺎک ﻳﯥ ﮐ&ه.
اﺣﻤﺪ ﻋﲇ ﻪ واﻳﻲ .ﺧﻮ <ﻮل ﻣﺎﺣﻮل ﻳﯥ د ﭘﻴﺎزو ﺑﻮی ﻧﻴﴘC .ﺎن ﻳﯥ
ﭘﻴﺎز ﭘﻴﺎز ﮐﻴ5ي .ﮐﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا د ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎ ءواﻟﺪﻳﻦ ﻫﻐﻪ ﭘﺨﻮاﻧ ﺧﱪه
ﭼﯥ ٬٬ﻋﲇ ﺑﻬﺎﻳﻲ د ﭘﻴﺴﻮ ﮔnﻞ اﺳﺎن ﮐﺎر ﻧﻪ دی ٬٬ﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﻠﯥ ﺧﻮا د ﺗﺮ<ﻨﯥ
دا ﻋﺒﺎرت ﭼﯥ ٬٬ﮐﻠﻪ دﻓﱰ ﺗﻪ راCﯥC ،ﺎن دې ﭘﺮې ﻣﻨ`ﻪ٬٬۔ ﻟﮑﻪ د دوه
ﺗﱪوﻧﻮ ﮔﻮزاروﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﴎ ﺧﻮري .ﻟﻪ Cﺎﻳﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴ5ي .ﻣﺎپ اﺧﲇ او
ﭘﺮ Cﻤﮑﻪ ﻳﯥ ﺳﻮﻟﻮي .ﻓﻀﻞ رﺣﻴﻢ ﭘﻪ دروازه را ﻧﻨﻮوCﻲ .د ﻏﻮﺘﻨﯥ
)اردر ( ﭘﺎﻪ ﻟﻪ ﭘﻴﺴﻮ ﴎه ﻳﻮ Cﺎی ﺷﻴﺦ ﺗﻪ ورﮐﻮي .ﺷﻴﺦ ﺷﮑﺮﻳﻪ واﻳﻲ او
د ﻣﺎﺷﺎءﷲ ﭘﻪ وﻳﻠﻮ ﴎه ﺑﻴﺎ <ﻴﻨﮕﺎر ﮐﻮي .ﻫﻠﮑﻮ ژر دا ﻟﻮﻲ ﭘﺎک ﮐ&ئ
ﭼﯥ دوﮐﺎن ﺑﻨﺪوو.
اﺣﻤﺪ ﻋﲇ Cﺎن ډﯦﺮ ﮐﻮﭼﻨﯽ اﺣﺴﺎﺳﻮي .د ﻣﺎپ وﻫﻞ ،د دﻳﮕﻮﻧﻮ
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دﻳﺶ د ﻣﺴﻠaﻧﺎﻧﻮ وﻳﻨﯥ ﻳﯥ ﺗﻮی ﮐ&ي دي ((.ﺑﻴﺎ واﻳﻲ :ﺗﻪ ﺧﻮ ﺷﻴﺦ
ﺻﻴﺐ ﺑﺨﺘﻮر ﻳﯥ .د ﻳﻮه ﭘﺮ Cﺎی اوس درې ودوﻧﻪ ﻟﺮې .ﻧﻮر 0ﻪ ﻏﻢ
ﻟﺮې؟
 ﻣﺎﺷﺎءﷲ .ﺳﺘﺎﺳﻮ د دوﻋﺎوو ﻟﻪ ﺑﺮﮐﺘﻪ ،ﻫﻮ .زه راﴈ ﻳﻢ او وروﺳﺘﻲواده ﻧﻪ ډﯦﺮ ﺧﻮښ ﻳﻢ.
ﺧﻮ داﺳﯥ ﻧﻪ ﳾ ﭼﯥ ﻳﻮ 0ﻪ وﺧﺖ وروﺳﺘﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ وروﺳﺘﯽ وادهوﮐ&ې .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﻪ ﺧﻮښ ﻳﯥ ﮐﻪ 0ﻨﮕﻪ؟
0ﻪ ﭼﯥ د ﺧﺪای رﺿﺎ وي .ﭘﻪ اﺳﻼم ﮐﯥ 0ﻠﻮر ودوﻧﻪ روا دي .وﺑﻪ
ﮔﻮرو.
 ﺧﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﮐﯥ ﻳﻮ ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ )ﭘﻪ ﺧﻨﺪا (ﺑﻴﺎ ﺎﻳﺴﺘﻪ ﻏﻮ<ﻪ ﺷﯧﺒﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر د ﻣﻬﺮ او ﻣﻴﻨﯥ ﺷﯧﺒﯥ ﻳﺎد ﺗﻪ ورCﻲ.
))ﺑﭽﻴﻪ! ﺳﺘﺎ ﻳﻮازﻳﻨ دﻧﺪه دا ده ﭼﯥ درﺳﻮﻧﻪ دې وﻟﻮﻟﯥ .ﭘﻪ
ﻮوﻧ`ﻲ ﮐﯥ ﻟﻪ ﭼﺎ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﻧﻪ ﺷﯥ .ﻪ ﭘﻮﻫﻨ`ﻲ ﺗﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﯽ
ﺷﯥ .ﺗﻪ ﺳﺨﺖ ﻓﺰﻳﮑﻲ ﮐﺎروﻧﻪ ﻧﻪ ﺷﯥ ﮐﻮﻟﯽ .ﻣﻮږ اړ ﻳﻮ ﭼﯥ ژوﻧﺪ وﮐ&و
او د ژوﻧﺪي ﭘﺎﺗﯥ ﮐﯧﺪو ﻟﻪ ﭘﺎره د ژوﻧﺪ ﮐﻮﻟﻮ ﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻫﻢ دا ده ﭼﯥ
ﺳ&ی زده ﮐ&ه وﮐ&ي او ﻣﻬﺎرﺗﻮﻧﻪ زده ﮐ&ي((.
ﻪ ډﯦﺮه ﺷﻴﺒﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﺼﻮراﺗﻮ ﮐﯥ دروﻣﻲ .ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه ﻓﮑﺮ
ﮐﻮي :ژوﻧﺪ ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮﭼﻨﻴﻮاﱄ ﻟﻪ زاوﻳﯥ ﮔﻮري0 .ﻮﻣﺮه ﺳﺎده او
اﺳﺎن ،ﻫﺮ 0ﻪ 0ﻮﻣﺮه ﺳﺎده .ﻣﻮر ﻫﺮ ﺳﻬﺎر ﺟﺎﻣﯥ ورﺑﺮاﺑﺮوي ٬ﻫﻐﻪ
اﻏﻮﻧﺪي .ﺑﻮ<ﺎن ﭘﻮ ﮐﻮي .ﭘﻪ زور او زارﻳﻮ ﻳﯥ ﭼﺎﻳﻮ ﺗﻪ ﮐﻴﻨﻮي .ﭼﺎی
او ﺳﻬﺎر ﻧﺎری ﭘﺮې ﺧﻮري .ﭘﻼر ورﺗﻪ د ورCﯥ 0ﻮ روﭘ ورﮐﻮي .د
ﮐﺘﺎﺑﭽﯥ او ﻗﻠﻢ ﭘﻮﺘﻨﻪ ﺗﺮې ﮐﻮي او ﭘﻪ دې ﻟ& ﮐﯥ ﻳﯥ ﻳﻮ دم ﺧﭙﻠﯥ
B0ې او ﺧﭙﻞ زﳌﻴﺘﻮب ﺗﻪ ﭘﺎم ﮐﻴ5ي .ﭘﻪ ﻧﺎز و ﻧﻌﻤﺖ ﮐﯥ را ﻟﻮﻳﻴ5ي.
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)(۱۰
ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ زړې ﺑﻮډۍ ﻣﻮر ﴎه ﭘﻪ ﮐﲇ ﮐﯥ اوﺳﻴﺪه.
ﻋﻤﺮ ﻳﯥ ﻟﻪ ﭘﻨ`ﻮﺳﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ اوﺘﯽ و ﺧﻮ واده ﻳﯥ ﻧﻪ و ﮐ&ی .د اﺣﻤﺪ
ﻋﲇ ﻧﻴﮑﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﻋﺰت ﮐﺎوه او ﭘﻪ دﻻﺳﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ ورﴎه ﭼﻠﻨﺪ ﮐﺎوه
او ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﺑﻪ د ﺧnﻮ او ډﯦﺮان ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ ﮐﺎر و ﻧﻮ ﺗﻪ راﻏﻮﺖ او<ﻮﮐﯥ
ﺑﻪ ﻳﯥ ورﴎه ﮐﻮﻟﯥ او ورﺗﻪ وﻳﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ:
ﻫﻠﮑﻪ ! ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎﻧﻪ ﻧﻮر ﻏﻢ ﻣﻪ ﮐﻮه .ﭘﻪ دې ﻏﻨﻢ ﻟﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ دې
ﴎه ډوﻟ ﭘﻪ ﮐﻮر دﻧﻨﻪ ﳾ .ﮐﻪ ﺧﺪای ﮐﻮل ،ﻪ واده ﺑﻪ درﺗﻪ وﮐ&م.
ﻧﺎوې ﺑﻪ دې د ﮐﻮره ﳾ.
ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺑﻪ ﻫﻢ ﺑﯧﻞ ﮐﯧﻮد .د ﻧﺴﻮارو ﻗﻄ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﺟﻴﺒﻪ
را ووﻳﺴﺘﻪ .ﻣﻠﮏ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ وﻧﻴﻮه او د ﻏﻮﻣﺒﻮري د ﭘ&ﺳﻮﻟﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ
ﻳﯥ د اﺷﺘﻬﺎ ډﮐﻪ ﺧﻨﺪا وﮐ&ه .وﺑﻪ ﻳﯥ وﻳﻞ:
ﻳﺎره ﻣﻠﮑﻪ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﯥ دې ﺑﺮﮐﺖ ﺷﻪ .ﺧﻮ ودې ﻧﻪ وﻳﻞ ﭼﯥ دا ﻧﺎوې
ﭼﯧﺮﺗﻪ ده؟
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ﭘﺎﮐﻮل ،د ﭘﻴﺎزو ﺳﭙﻴﻨﻮل ،ﻫﻐﻪ 0ﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ <ﻮل ژوﻧﺪ ﮐﯥ ﻳﯥ ﻟﻪ
ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﻧﻪ ﺗﺮ زﳌﻴﺘﻮب ﭘﻮرې ﻧﻪ وو ﮐ&ي ،د ﺧﭙﻞ ﻧﻴﮑﻪ دﻳﺮه او
ﻫﻮﺟﺮه او د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر اﻓﴪي او ﺷﺎن و ﺷﻮﮐﺖ ورﻳﺎدﻳ5ي ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻟﻪ
ﭘﻼر ﴎه د رﺧﺼﺘﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﭙﻮ ﮐﯥ ﮐﲇ ﺗﻪ وﻻړ ﻧﻮ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﭘﻴﻨqه ﺑﻪ د
ﺧﻠﮑﻮ را<ﻮﻟﻪ وه .ﭼﻠﻤﻮﻧﻪ او ﭼﺎﻳﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺑﺎدﻳﺪل .ﻣﻴﻠﻤﻨﻮ ﺑﻪ اوږدې
اوږدې ﮐﻴﺴﯥ ﮐﻮﻟﯥ< .ﻮﮐﯥ <ﮑﺎﻟﯥ ٬ﺧﻨﺪاﮔﺎﻧﯥ ﺑﻪ وې .ﭘﻪ ﮐﲇ ﮐﯥ د اﺑﺮو
او ﻋﺰت ژوﻧﺪ وﻗﺎر او درﻧﺎوي ﻧﻪ ډک ژوﻧﺪ و .ان ﺧﭙﻞ دﻫﻘﺎن ﺗﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ
ﻳﻮ ډول ﻟﻴﻮﻧﺘﻮب ﻳﯥ ﻫﻢ درﻟﻮد ،ﺑﺪه ﺧﱪه ﻧﻪ ﮐﻮﻟﻪ.
رﺘﻴﺎ ﻫﻐﻪ دﻫﻘﺎن ﻫﻢ ﻋﺠﻴﺒﻪ ﺳ&ی و .د ﻫﻐﻪ ﮐﻴﺴﯥ ﻫﻢ ﺳ&ی ﭘﻪ
ﺗﻌﺠﺐ ﮐﯥ اﭼﻮي .ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې اﺷﻨﺎ وه.
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دوه ژوﻧﺪه ﻳﻮ ،دوه 0ﯧﺮې ٬دوه زﻣﺎﻧﯥ او دوه ﺷﯧﺒﯥ .ﻫﻐﻪ ﺧﻮ ﻪ و د
ﮐﲇ ﺳﺎده ژوﻧﺪاﻧﻪ ﮐﯥ د ﻧﻮرو ﻟnﻮ او اﻧﺪﯦﻨﻮ ﻧﻪ ﻧﺎﺧﱪه و ﺧﻮ زه او
ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ 0ﻨﮕﻪ؟
ﻧﻦ ﺷﭙﻪ 0ﻪ ﻋﺠﻴﺒﻪ ده .اﺣﻤﺪ ﻋﲇ ﻻ ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮ<ﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ
دی .اﺳaن ﭘﺎک او ﺻﺎف Cﻠﻴ5ي .د ﺗﻞ ﭘﻪ 0ﯧﺮ ﭘﻪ ﮐﯥ ورﻳ ﻧﻪ ﻟﻴﺪل
ﮐﻴ5ي .د ﻧﻴaﻳﻲ ﺷﭙﯥ ﺗﻪ ﭘﻪ ورﻧ5دې ﮐﯧﺪو ﴎه ﭘﻪ ﮐﯥ ﺳﭙﻮږﻣ ﺧﭙﻠﻪ
ﺑﺸﭙ&ه رﺎ ﻨﺪي .ﻧﺮم او ﻧﺮی ﺑﺎد ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻟﻮري راواﻟﻮCﻲ ﺧﻮ ډﯦﺮ
Cﻮرووﻧﮑﯽ ﻧﻪ دی .د ﴎک د ﻏﺎړې 0ﺮاﻏﻮﻧﻪ ﻟﮑﻪ ﮐﻮﭼﻨ ﺷﻤﻌﯽ
ﺑﺮﻳﻲ .ﭼﻮﭘﻪ ﭼﻮﭘﺘﻴﺎ ﻻﺳﱪې ده .ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﮔﺎډی ﭘﻪ ﺳ&ک ﺗﯧﺮ ﳾ او ﺑﻴﺎ
ﭼﯽ ﻟ5ه اراﻣﻲ ﳾ ﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﻮ<ﻮ او Cﻨﮕﻠﻪ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﮔﻴﺪړ او Cﻨﺎور د
ﴎک ﻣﻨ ﺗﻪ ﳾ او ﭘﻪ ﻣﻨqه ﺑﻠﯥ ﻏﺎړې ﺗﻪ واوړي.
ﭘﻪ ﻟﻨﺪن او ﻧﻮرو ﻟﻮﻳﻮ ﺎروﻧﻮ ﮐﯥ د اوﻧ د رﺧﺼﺘﻴﻮ ﭘﻪ ورCﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ
رﺳﺘﻮراﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﺎر زﻳﺎت وي .د ﺟﻤﻌﯥ ﺷﭙﻪ او د ﺷﻨﺒﯥ ﺷﭙﻪ د ﮐﺎر او
ﺑBوﺑﺎر ﺟﻮﮔﻪ وي .ﻧﻦ ﺷﭙﻪ ﻫﻢ ﭼﯥ د رﺧﺼﺘ ﺷﭙﻪ ده ،ﻋﲇ ډﯦﺮ
ﻧﺎوﺧﺘﻪ ﮐﻮ<ﯥ ﺗﻪ راCﻲ .ﺷﭙﻪ د ﺧﭙﻠﯥ ﻧﻴaﻳﻲ ﭘﻪ درﺷﻞ ﮐﯥ ﮔﺎم ږدي۔ د
ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎءوا ﻟﺪﻳﻦ ﺧﱪې او ﭘﻪ دوﮐﺎن ﮐﯥ ﻣﺎپ وﻫﻞ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺗﻮﮔﻪ
ﺗﺎوﻳﺪل د ﻫﻐﻪ ذﻫﻦ ﺑﻮﺧﺖ ﺳﺎ .¹ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﮐﺎﱄ ﺑﺪل ﮐ&ي ،د
ﺑﻮ<ﺎﻧﻮ ﻟﻪ وﻳﺴﺘﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ﺳﺘﻮ pﺳﺘﺎغ ﭘﻪ ﮐ oﮐﯥ 0ﻤﲇ .ﻳﻮه ﺷﯧﺒﻪ
ﭘﺎس د ﮐﻮ<ﯥ ﭼﺖ او ﺑﻴﺎ د ﻳﺨﭽﺎل ﻏﺮﻫﺎر ﺗﻪ ﻏﻮږ ﮐﯧ5دي .د ﻣﻴﺰ ﻟﻪ
ﭘﺎﺳﻪ ﮐﺎﻏﺬوﻧﻪ او 0ﻮ ﮐﻮﭼﻨﻲ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﯥ ﻧﻈﻤﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﺮاﺗﻪ دي .د
ﮐﻮ<ﯥ ﺧBﻧﻪ ﭘﺮده ﭼﯥ ان ﻟﻪ ﭘﺨﻮا د 0ﻮ ﺗﻨﻮ ﮐﺮاﻳﻪ ﻧﺸﻴﻨﻮ د ﺷﭙﻮ ﺷﺎﻫﺪه
ده ،د ﺑBو pﻧ&ۍ ﴎه د ﭼ دﻳﻮال دی .د ﻋﲇ د ذﻫﻦ ﭘﻪ وړاﻧﺪې
دﻳﻮال دی.
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د اﺣﻤﺪ ﻋﲇ ﻧﻴﮑﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐ oﮐ oوﺧﻨﺪل` :ﻪ دې ﭘﻪ ﻣﺎ .ﮐﻪ ﻧﻮر
ﻫﻴ ﻧﻪ وو ﻧﻮ زه ﭘﻪ دوو 0ﻪ ﮐﻮم ،ﻳﻮه ﻳﯥ ﺳﺘﺎ.
د ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺧﻮﻟﻪ ﺑﻪ ﻧﻮره ﻫﻢ وﺗﺘﯧﺪﻟﻪ .د دوه ورCﻮ ﮐﺎر ﺑﻪ
ﻳﯥ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻪ ورځ ﴎﺗﻪ رﺳﻮﻟﻮ .د ﻫﻐﻪ اﻋﺼﺎﺑﻮ دوﻣﺮه ﮐﺎر ﻧﻪ ﮐﺎوه .زړه
ﻣﻮر ﻳﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ  ۷۰ﻧﻪ ﻳﯥ ﻋﻤﺮ ﺗﯧﺮ و ﻫﻢ ﭘﻪ زړه ﭘﻮرې `ﻪ وه.
ﻳﻮه ورځ ﺗﺮې ﭘﻪ وﺳﺘﻞ ﮐﯥ ﭼﺎ وﭘﻮﺘﻞ ﭼﯥ ﻣﺎﻣﺎ ﻧﺎوې د ﻣﺎﺳﭙ
ﳌﻮﻧ 0ﻮ رﮐﻌﺘﻪ دی۔ ﻫﻐﯥ Cﻮاب ورﮐ& زوی ﺟﺎﻧﻪ ﺷﻞ رﮐﻌﺘﻪ دي؟
دا دې 0ﻪ ووﻳﻞ ،ﺷﻞ؟ﻫﻐﻪ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﻌﺠﺒﻪ ﭘﻮﻫﻪ ﺷﻮه ﭼﯥ ﺧﱪه ﻳﯥ ﻏﻠﻄﻪ ﮐ&ې ده ﻧﻮ ﺳﻢ د
واره ﻳﯥ ﭘﻪ Cﻮاب ﮐﯥ ووﻳﻞ :ﻧﻪ ﻧﻪ ،ﺧﺪای ﻣﯥ دې ﻏﺎړه ﻧﻪ ﺑﻨﺪوي،
دﻳﺮش رﮐﻌﺘﻪ دی.
ﺧﻮ ﭼﯥ 0ﻮﻣﺮه ﺑﻪ ﭘﻮﺘﻮﻧﮑﻲ <ﻴﻨﮕﺎر ﮐﺎوه ،د رﮐﻌﺘﻮﻧﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻫﻢ د
ﺟﻮارو او ﻏﻨﻤﻮ د ﺑﻴﯥ ﭘﻪ 0ﯧﺮ ﭘﻮرﺗﻪ ﺧﺘﻠﻮ .وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ دا ﺧﱪه ﭘﻪ ﮐﲇ
ﮐﯥ ډﻧqوره وه .ﺧﻠﮑﻮ ﺑﻪ وﻳﻞ ﭼﯥ د ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻣﻮر ﻧﻮی اﺳﻼم
ﺟﺎرې ﮐ&ی دی .ﺧﻮ ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﻳﻮازې د ﻫﻤﺪې ﻣﻮر د زړه ﺳﻮﺑﻪ
او ﺗﺴﻞ و .ﻣﴩ ورور ﻳﯥ وﺳﻪ ﮐﻮﻟﻪ ﭼﯥ د ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺑﯧﺦ ﺷ ﻧﻪ
ﳾ ﭼﯥ ﻣBاث ﻳﯥ د ﻫﻐﻪ زاﻣﻨﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﳾ.
ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﺑﻪ زﻳﺎﺗﺮه د ﮐﲇ د ﺧﻠﮑﻮ ﮐﺎروﻧﻪ وړﻳﺎ ﻫﻢ ﮐﻮل او ﮐﻠﻪ
ﭼﯥ ﺑﻪ ﭼﺎ اﴍ ﺗﻪ راوﺑﺎﻟﻪ ﻧﻮ ﻧﻪ او ﻧﯥ ﻳﯥ ﻧﻪ وو زده .ﺳﻢ ﺑﻪ ورﺗﻠﻠﻮ او ﺗﺮ
اﺧBه ﺑﻪ ﻳﯥ ﮐﺎر ﮐﺎوه.
د ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ژوﻧﺪ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ د ﻳﻮې ﺜﻴﲇ <ﻮ<ﯥ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﻪ
ﻳﻮ درﻧﮓ ﮐﯥ د اﺣﻤﺪ ﻋﲇ ﻟﻪ ذﻫﻨﻪ ﺗﯧﺮﯦ5ي .ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ ﻣﺎپ وﻫﻠﻮ ﺗﻪ
دوام ورﮐﻮي .ﻣﺎپ ﭘﻪ Cﻤﮑﻪ ږدي ،ﺳﻮﻟﻮي ﻳﯥ .زه او ﮔﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن
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)(۱۱
د <ﺎﻧﮏ د اور ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ﻧﻴﻎ ﭘﻪ ﻧﻴﻐﻪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﻧﻴﻤﻪ ﺳﻮي ﺗﻦ ﺗﺎﺑﻮت
ﺗﻪ درﻳ5ي ﭼﯥ ﻧﻴﻢ ﻣﺦ او وﻳﺘﺎن ﻳﯥ ﭘﻪ اور ﺳﻮي دي .ﭘﻮCﻲ اﻓﴪ د
ﻳﻮې ﻗﻄﻌﯥ ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ٬ﺳﻴﺎﳼ ﮐﺎرﮐﻦ ﭼﯥ د دوﻤﻦ ﴎه ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ
ﻧﺘﻪ ﮐﯥ ﻳﯥ <ﺎﻧﮏ ﭘﻪ ﺗﻮﻏﻨﺪي ﻟﮕﻴ5ي ،اور اﺧﲇ .اﺣﻤﺪ وﱄ ﻫﻢ د
ﺗﻮﻏﻨﺪي ﭘﻪ ﭘﺎرﭼﻮ <ﭙﻲ او د <ﺎﻧﮏ ﭘﻪ اور ﺳﻮCﻲ .د ﻫﻐﻪ ﺟﻨﺎزه د
ﻣﺎزدﻳﮕﺮ او ﻣﺎﺎم ﺗﺮﻣﻨ روﻏﺘﻮن ﺗﻪ رﺳﻮل ﮐﻴ5ي .ﻋﲇ د ﻧﺎروﻏ او
<ﭙﻲ ﮐﯧﺪو ﭘﻪ ﻧﻮم ﺧﱪﻳ5ي .ﻟﻪ ﮐﻮرﻧ ﴎه ورCﻲ .ﭘﻪ وﻳﺮ او ﻣﺎﺗﻢ
اوړي .ﻫﻠﺘﻪ د ﭘﻼر ﺗﺎﺑﻮت وﻳﻨﻲ .ﻟﻮﻳﻪ ﻏﻤﻴﺰه ﭼﯥ ﺗﻞ د ﻋﲇ او د ﻫﻐﻪ د
ﮐﻮرﻧ ﻟﻪ ﭘﺎره داغ او دردووﻧﮑﯽ <ﭗ دی.
د ﻋﲇ د ﭘﻼر ﴎه ﭘﻪ ﻣﻌﺮﮐﻪ ﮐﯥ د ﻳﻮ ﴍﻳﮏ اﻓﴪ ﮐﻴﺴﻪ ده ﭼﯥ
واﻳﻲ اﺣﻤﺪ وﱄ ﺗﻪ ﻟﻮی ﻗﻮﻣﻨﺪان ووﻳﻞ ﭼﯥ ﺗﻪ ﻳﻮازې دﻓﺎع وﮐ&ه Cﮑﻪ
ﭼﯥ د ﴎﺗﯧﺮو ﺷﻤﯧﺮ زﻳﺎت ﻧﻪ دی او دﻓﺎع ﻧﻪ ﮐﻴ5ي .ﺧﻮ اﺣﻤﺪ وﱄ د
دﻓﺎع ﻟﻪ ﮐﻠﻴﻤﻲ ﴎه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻴﻲ ،واﻳﻲ :ﭘﻪ دﻓﺎع ﮐﺎر ﻧﻪ ﮐﻴ5ي .ﻣﻮږ

 /٥٨واﻨﻮﻧﻪ

ﻋﲇ ﻟﻪ ډﯦﺮې ﺳﺘ&ﻳﺎ ﻧﻪ ﺳﻢ دم ﭘﺮﺗﻪ ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮ ﻧﻪ
ﺑﻮ<ﺎن وﺑﺎﳼ ،ﭘﻪ ﮐ oﮐﯥ 0ﻤﲇ.
د ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﭼﺎﻻن )ر¦ﻮټ ﮐﻨﱰول( ﺗﻪ ﻻس ﮐﻮي .ﻳﻮ ﭼﺎﻳﻨﻞ ﺗﻪ
ورCﻲ .ﻳﻮ ﺟﻨﮕﻲ ﻓﻠﻢ ﭘﻪ ﮐﯥ روان دی ٬ډزې او ﻣﺮﻣ او د ﻣﺮﻣﻴﻮ د
ﻟﻮﮔﻮ او ﺑﺎروﺗﻮ دﻧﺪوﮐﺎر ﻳﯥ ذﻫﻦ ﻧﻮر ﻫﻢ Cﻮروي .ﻳﻮ وار ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻞ
ﮐﻮﭼﻨﻴﻮاﱄ ﺗﻪ ورﺳﺘﻨﻴ5ي.
ﺧﻮ ﻋﲇ ﭼﯥ ﮐﻠﻪ د ﺟﻨﮕﻲ ﻓﻠﻢ ﺻﺤﻨﻪ ﮔﻮري ،د ﺟﻨﮕﯥ ﻓﻠﻢ ﻟﻪ ﺻﺤﻨﻮ
ﴎه ﭘﻪ ﻏﱪﮔﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﺧﭙﻞ ﮐﻮﭼﻨﻴﻮاﱄ ژوﻧﺪ او ﻟﻪ <ﻮﭘﮏ ﴎه ﻳﯥ د ﭘﻼر
او ﻧﻴﮑﻪ ﻣﻴﻨﻪ او ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ ﻟﻪ ذﻫﻨﻪ ﺗBﻳ5ي .د ﻓﻠﻢ ﺻﺤﻨﯥ د ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﭘﻪ
ﭘﺮده ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻮي .ﮔﻮري ﭼﯥ ﭘﻪ وﺳﻠﻮ ډﯦﺮ ﮐﺴﺎن وژل ﺷﻮي دي .د
ﻟﺴﻮ ﭘﻨ`ﻠﺴﻮ ﺗﻨﻮ Cﻠﻤﻮ ،زړو ﺟﻨﺎزې او ﺟﺴﺪوﻧﻪ اﻳﻲ دي ،ﭘﻪ ﻻره
ﭘﺮاﺗﻪ ديC .ﻴﻨﯥ ﭘﻪ ﺧﻨﺪق ﮐﯥ اﭼﻮل ﺷﻮي دي ،ﭘ&ﺳﻴﺪﱄ دي .ﻳﻮ <ﺎﻧﮏ
اور اﺧﻴﺴﺘﯽ دی .ﻳﻮه ﻧﻴﻤﻪ ﺗﻨﻪ ﻳﯥ ﻣ&ی د <ﺎﻧﮏ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐﯥ ﭘﺮوت دی
ﺧﻮ دواړه ﮐﻴﺴﯥ د ﻋﲇ ﻏﻮﻧﯽ زﻳ5وي .ﻋﲇ ﺑﻮږﻧﻮي او د ﺗﻦ وﻳﺘﺎن ﻳﯥ
را ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴ5ي.
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ﭘﺨﭙﻠﻮ ﮐﺎﻟﻴﻮ ﮐﯥ Cﺎن ورﮐﻮي .د ﻟﻮﻳﺎﻧﻮ رﻧﮕﻮﻧﻪ زﻳ& ﺗﺘﻲ ﺧﻮ ﺟﻨﮓ روان
دی .ډﯦﺮ ﻣ&ي ٬ﺟﺴﺪوﻧﻪ ﭘﻪ ﺳ&ﮐﻮﻧﻮ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻴ5ي ﺧﻮ د ﷲ اﮐﱪ ﻧﺎرې ﻫﻢ
اورﯦﺪل ﮐﻴ5ي .ﻣ&ي ﭘ&ﺳﻴ5ي ،د ﻟﻴﻮﻧﻴﻮ ﺳﭙﻮ ﺧﻮراک ﮐﻴ5ي .د ﻟﻴﻮﻧﻴﻮ
ﺳﭙﻮ ﮔﻠﻪ او ﻟﮑﺮ ورځ ﭘﻪ ورځ ﭘﻪ ﺎر ﮐﯥ ﭘﻠﻨﻴ5ي ،راج ﭼﻠﻮي ،ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﻮي ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻟﻴﻮ pﺳﭙﻲ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻮي ،ﻟﮑﻪ ﭼﯥ Cﻨﺎور ﺣﮑﻮﻣﺖ
ﮐﻮي ،د ﺳﭙﻮ او د Cﻨﺎورو د ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻮﭘ Bاو وا<ﻦ د ﻻﺳﱪې ﻫﻐﻪ ﴎه
ﭘﻪ ﺻﻔﺮ ﺑﺪﻟﻴ5ي او ﻟﻪ ﻣﻨ`ﻪ Cﻲ.
ﻣ&ي B0ل ﮐﻴ5ي .ﺑﻮﻳﻮﻧﻪ ﻓﻀﺎ ﭘﻪ ﴎ اﺧﲇ .ډوډۍ ورﮐﻴ5ي .ﺧﻮ د
<ﻮﭘﮑﻮ ﺧﻮﻟﻪ ﺗﻞ ﭘﻪ وﻳﻨﻮ ﴎه ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻴ5ي.
ﺷﭙﻪ ﻧﻴaﻳﻲ ﺗﻪ ورﻏﻠﯥ ده .ﻋﲇ د دې ذﻫﻨﯥ ﺳﻔﺮوﻧﻮ ﻧﻪ ﻧﻮر ﺑﯥ
زﻏﻤﻪ ﮐﻴ5ي .ﻳﻮ وار ﺑﻴﺎ ﭘﺎ0ﻴ5ي .ﻳﺨﭽﺎل ﺑBﺗﻪ ﮐﻮي .د اوﺑﻮ ﺑﻮﺗﻞ
رااﺧﲇ .ﭘﺮ ﴎ ﻳﯥ اړوي0 .ﻮ ﮔﻮ<ﻪ ﮐﻮي .ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﮔﻞ ﮐﻮي او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ
ﺑﺴﱰه ﮐﯥ ﻧﻨﻮوCﻲ .د ډزو اواز ﻳﯥ ﭘﻪ ذﻫﻦ او رﮔﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﭘﻪ ﺷ&ک روان
دی ﺧﻮ ﺳﺘ&ﻳﺎ ﻳﯥ ﺳﱰﮔﯥ ﭘnﻮي او د ﺧﻮب ﻏﯧ 5ﺗﻪ ورCﻲ.
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ﺑﺎﻳﺪ ﺗﯧﺮی وﮐ&و .دوﻤﻦ ﻫﻮاﻳﻲ ډﮔﺮ ﺗﻪ ﻧ5دې ﺷﻮی دی .دا ﻳﻮازې
ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻧﻪ دي ٬ﻟﻪ دوی ﴎه ﭘﻨﺠﺎﺑﻴﺎن او ﻋﺮﺑﺎن ﻫﻢ ﺷﺘﻪ او د
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻮځ ﻳﯥ ﻣﻼﺗ& ﮐﻮي .اﺣﻤﺪ وﱄ د ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﺧﱪه ﻧﻪ ﻣﻨﻲ.
ﻗﻮﻣﻨﺪان ﻫﻢ راﴈ ﮐﻴ5ي ﭼﯥ د اﺣﻤﺪ وﱄ دﻻﻳﻞ وﻣﻨﻲ .اﺣﻤﺪ وﱄ
ﺧﭙﻞ ﴎﺗﯧﺮي را<ﻮﻟﻮي ،ﻣﺨﺎﺑﺮه )رادﻳﻮ ( ﭼﺎﻻﻧﻮي ٬ﭘﻪ رادﻳﻮ ﮐﯥ ﭘﺮ ﻳﻮه
ﺑﻠﻪ ژﺑﻪ ﺧﱪې ﮐﻴ5ي .ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺘﻲ دا ﮐﻮﻣﻪ ژﺑﻪ ده .ﴎﺗBي واﻳﻲ دا
اردو ده او ﺧﱪې ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻫﻢ ﭘﻨﺠﺎﺑﻴﺎن دي.
اﺣﻤﺪ وﱄ واﻳﻲ :ﻪ ﻧﻮ د ﭘﻨﺠﺎ Äﻏﻼﻣﻲ ﻪ ده او ﮐﻪ ﻣﺮگ؟ <ﻮل ﭘﻪ
ﻳﻮه اواز ﻣﺮگ ﻏﻮره ﺑﻮﱄ .ﻣﺮگ ډﻳﺮ ﭘﺮده ﭘﻮښ دی .ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ
<ﻮل د دوﻤﻦ ﻣﻨ ﺗﻪ ورﻧﻨﻮوCﻲ .دوی <ﻮل وژل ﮐﻴ5ي ﺧﻮ دوﻤﻦ ﻫﻢ
ﺳﺨﺘﻪ ﻣﺎﺗﯥ ﺧﻮري او ﭘﻪ ﺷﺎ Cﻲ.
د ﭘﻼر ﻣﺮگ د ﻋﲇ او د ﮐﻮرﻧ ﭘﻪ راوروﺳﺘﻪ ژوﻧﺪ د ﻧﻮرو ډﯦﺮو
ﺳﻠﮕﻮﻧﻮ ﺷﻬﻴﺪاﻧﻮ د ﮐﻮرﻧﻴﻮ ﭘﻪ 0ﯧﺮ ژور اﻏﯧﺰ ﻨﺪي .د ﮐﻮرﻧ د
ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ زده ﮐ&ه ٬اﻗﺘﺼﺎدي ژوﻧﺪ ٬ﴎﭘﺮﺳﺘﻴﻮ اﻏﯧﺰ ﮐﻮي۔ ﻋﲇ ﭼﯥ
ﻳﻮازې د روزﮔﺎر ﻧﺎﺧﻮاﻟﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﮐﻴ5ي ،دا ﻣﻬﺎل ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮ pﻓﻠﻢ ،د <ﺎﻧﮏ
ډزې ،د ﴎﺗBو او ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ ﻣ&ﻳﻨﻪ ،ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﭘﻼر ورﻳﺎدوي .زړه ﻳﯥ
دردﻳ5ي .د ﺧﻴﺎل ﭘﻪ دوﻧﻴﺎ ﮐﯥ ﻳﻮ وار ﺑﻴﺎ دردووﻧﮑﯥ ﺻﺤﻨﯥ ﺗﻪ Cﻲ .د
ﭘﻼر ﺗﺎﺑﻮت ﺗﻪ درﻳ5ي .د ﭘﻼر ﭼﯥ ﻣﺦ او د ﴎ وﻳﺘﺎن ﻳﯥ د <ﺎﻧﮏ ﳌﺒﻮ
ﺳﻴﺰﱄ دي.
د ﻓﮑﺮوﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې <ﺎﻟﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﻋﲇ ډار او ﺗﺮﻫﻪ ورو ورو زﻳﺎﺗﻴ5ي.
د ﻫﻐﻪ روا pﺣﺎﻟﺖ ﺑﺪﻟﻴ5ي او ﺑﻴﺎ د ﮐﺎﺑﻞ ﻫﻐﻪ ﺟﻨﮕﻮﻧﻪ ورﻳﺎدﻳ5ي ﭼﯥ
د  Ä Äﻣﻬﺮو او ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن د ﻏﻮﻧqﻳﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ دراﻧﻪ ﺗﻮﭘﻮﻧﻪ ډزﻳ5ي۔ د
ﻣﺮگ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻓﮑﺮ ﮐﻮل ،ﻟﻪ ﻣﺮگ ﻧﻪ وﻳﺮه او ﺗﺮﻫﻪ ،ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن ﻟﻪ وﯦﺮې
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Cﻮاب ﻫﻢ زوړ دی ﭼﯥ ﻻ ﺗﺮﻣﺨﻪ دې اﺧﻴﺴﺘﯽ دی .ﻧﻮره ﻳﯥ ﻣﻪ
ﺗﮑﺮاروه.
ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﭘﻪ <ﻮﮐﻪ واﻳﻲ :ﻫﻠﮑﻪ ﺷﻴﺦ ﻻ ﻧﻪ دی راﻏﻠﯽ.
ﺧﻮ ﻋﲇ واﻳﻲ :د ﺷﻴﺦ ﺳﺎت ﺗﯧﺮ دی .ﻫﻐﻪ ﭼﯧﺮﺗﻪ ژر راﺗﻠﻠﯽ ﳾ .د
ﻫﻐﻪ ﺧﻮﻟ ﭘﻪ ﻏﻮړو ﮐﯥ ده .ﻳﺎ ﺑﻪ د دوو `ﻮ ﺟﻨﮓ ﺧﻼﺻﻮي.
ﺧﻮ رﺣﻴﻢ ﭘﻪ ﺧﱪو ﮐﯥ ورداﻧﮕﻲ :ﻧﻪ د دوو `ﻮ ﺑﻠﮑﯥ د درﯦﻮ
ﻣﯧﺮﻣﻨﻮ ﺟﻨﮓ ﺑﻪ ﺧﻼﺻﻮي.
ﻋﲇ واﻳﻲ :ﻫﻮ .ﮐﻴﺪای ﳾ .دوه ﭘﺨﻮاﻧ ﺑﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺟﺒﻬﻪ ﮐﯥ وي او
ﻟﻪ وروﺳﺘ ﴎه ﺑﻪ ﺷﻴﺦ ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﮐﯥ وي .ﺗﻮﻏﻨﺪي ﺑﻪ ﻣﺎرش وي
او ﺷﻴﺦ ﺻﻴﺐ ﺑﻪ ﭼﻴﻨﮕﯥ داړې ورﺗﻪ وﻻړ وي .دا ﻫﻢ ﮐﻴﺪای ﳾ ﭼﯥ
دال ﻣﺎل ﭘﺮې ډﯦﺮ ﺷﻮي وي او ﺧﻮب ﻳﯥ اوږود ﺷﻮی وي.
ﺧﻮ ﻧﺎ0ﺎﭘﻪ ﺷﻴﺦ د دﻳﻮال ﻟﻪ ﮐﻮﻧﺞ 0ﺨﻪ راﺑﻬﺮ ﮐﻴ5ي او ﭘﻪ ﺑﻠﻪ ﻻر
راCﻲ< .ﻮل ﺧﺎﻧﺪي.
ﻋﲇ واﻳﻲ :ﺷﻴﺦ ﺻﻴﺐ ﻫﻤﺪا اوس ﻣﻮ ﻳﺎدوﻟﯥ .ﻋﻤﺮ دې اوږود دی.
رﺣﻴﻢ وﻳﻞ وﻳﺪه ﺑﻪ وي ﺧﻮ ﻣﺎ وﻳﻞ ﭼﯥ ارﻣﺮو ﺑﻪ د ﺗﻬﺠﺪ ﻧﻔﻠﻮﻧﻪ
ﮐﻮي.
ﺧﻮ ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه واﻳﻲ :ﭘﻪ دوﻣﺮه ﻏnﻪ ﺧﯧnﻪ ﺧﻮ وﻻ ﮐﻪ
ډﯦﺮ ژوﻧﺪ وﮐ&ي ﭼﯥ ﻧﻌﻮذ ﺑﺎﷲ ﷲ ﭘﺎک ﻳﯥ د ﮐﺎﮐﺎ زوي ﻫﻢ ﳾ.
ﺧﻮ ﺷﻴﺦ ﭼﻒ او ﮐﻒ ﮐﻮي .د رﺳﺘﻮراﻧﺖ دروازه ﺑBﺗﻪ ﮐﻮي< .ﻮل
رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﺗﻪ ﻧﻨﻮوCﻲ او د ﮐﺎﻟﻴﻮ ﻟﻪ ﺑﺪﻟﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﺷﻴﺦ ﻫﺮ ﻳﻮه ﺗﻪ
دﻧﺪه ﺳﭙﺎري.
ﺷﻴﺦ اﻣﺮ ﮐﻮي ﭼﯥ دﻏﻪ د ﻟﺲ ﮐﻴﻠﻮﻳﻲ اﻟﻮﮔﺎﻧﻮ ﺧﻠﺘﻪ واړوي ٬ﺳﭙ
ﻳﯥ ﮐ&ي او ﭘﻪ دﻏﻪ اﻳﻮدل ﺷﻮﻳﻮ دﻳﮕﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ واﭼﻮي .ﻳﻮه دوه
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)(۱۲
اﺳaن ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ورﻳ`ﻮ اﺧﻴ& دی ﻳﻮ ﻧﻴﻢ 0ﺎ0ﮑﯽ ﺑﺎران ﻫﻢ د ﺗﻞ ﭘﻪ 0ﯧﺮ
ﭘﻪ Cﻤﮑﻪ ﻟﻮﻳ5ي ﺑﺎد رااﻟﻮCﻲ ٬د ﺳ&ي ﭘﻪ ﮐﺎﻟﻴﻮ او ﺗﺨﺮﮔﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻫﻢ
ﭼﻨﮕﺎر ﮐﻮي .ﻋﲇ ﻻ د ﻣﺨﻪ د رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ Cﺎن رﺳﻮﻟﯽ دی.
ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎءواﻟﺪﻳﻦ ﺗﻪ ﻣﻨﺘﻈﺮ دی .ﻧﻮر ﮐﺎر ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻫﻢ ﻳﻮ ﻳﻮ را دﺑﺮه
ﮐﻴ5ي .ﻟﻪ ﻟBې ﮑﺎره ﮐﻴ5ي .ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻫﻢ ﻟﻪ وراﻳﻪ ﻣﺎﻟﻮﻣﻴ5ي .ﻟﻪ
ﺧﭙﻞ ﮐﻮﭼﻨﻲ ﻣﻮ<ﺮ ﻧﻪ ﮐﻮزﻳ5يC .ﻨﮕﯧﺪﻟﯽ Cﻨﮕﯧﺪﻟﯽ رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﺗﻪ
ورﻧ5دې ﮐﻴ5ي .ﻟﻪ ﻋﲇ ﴎه روﻏﺒ& ﮐﻮي او ﺗﺮې ﭘﻮﺘﻨﯥ ﮐﻮي0 :ﻨﮕﻪ
ﺑﻴﺎ ﺧﻮ ﺑﻪ دې 0ﻪ ﺗﺮﺧﻪ ﻧﻪ وي ﮔﻮټ ﮐ&ي؟
ﻋﲇ واﻳﻲ :ﻧﻪ ﻣ&ه ،ﺗﺮﺧﻪ ﻟﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﺷﻮ .ژوﻧﺪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺗﺮﻳﺦ دی .ﻧﻮرو
ﺗﺮﺧﻮ ﺗﻪ اړه ﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻴ5ي.
ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﱪه او ﺗﮑﻴﻪ ﮐﻼم ﺗﮑﺮاروي او واﻳﻲ :ﻫﻠﮑﻪ زﻣﺎ
ﺧﱪه واوره ﭼﯥ ﺑﯥ ﻟﻪ ۔ ۔ ۔ ۔ﭘﺎﭼﺎﻳﻲ ﻧﻪ ﮐﻴ5ي.
ﺧﻮ ﻋﲇ ورﺗﻪ واﻳﻲ :ﺧﱪه دې ﻧﻮې ﻧﻪ ده ،زړه ده او د زړې ﺧﱪې
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ﻣﺎزدﻳﮕﺮ ﻣﻬﺎل ﭼﯥ اﺳaن د ورﻳ`ﻮ ﭘﻨqوﻧﻮ ﭘﻮﻠﯽ دی ،د ﳌﺮ
ﺳﱰﮔﻪ ﭘﮑﯥ ﮐﻠﻪ ﮑﺎره او ﮐﻠﻪ ﭘnﻪ ﳾ .ﺳﻮړ ﺑﺎد رااﻟﻮCﻲ ،ﺧ`ﻠﯥ او
ﺧﺎﺷﺎک ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه واﺧﲇ .ﻋﲇ ﺗﻪ ﻫﻢ د ﻧﺎز 0ﭙﯧ&ه ورﮐ&ي ﺧﻮ ﻫﻐﻪ
ﻳﯥ ﭘﺮوا ﻧﻪ ﮐﻮي .د دوﮐﺎن ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ورﻧ5دې ﮐﻴ5ي .ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎءو اﻟﺪﻳﻦ
ﭼﯥ د ﺗﺴﺒﻴﺤﻮ اوږد زﻧ` Bﻳﯥ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ او داﻧﯥ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﺮاټ اړوي ،د
دوﮐﺎن ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ ﺷ دی .ﻋﲇ ﺳﻼم ﮐﻮي ﺧﻮ ﺑﻬﺎ ءاﻟﺪﻳﻦ ﻟﻪ وﻋﻠﻴﮏ
ﻧﻪ ﭘﺲ ﭘﻪ ﮐﻨﺎﻳﻪ واﻳﻲ:
ﻋﲇ ﺑﻬﺎﻳﻲ <ﺎﻳﻢ ﻧﺎوﺧﺖ ﻧﻪ دی؟ )ﺧﭙﻞ ﺳﺎﻋﺖ ﺗﻪ ﮔﻮري(
ﻋﲇ Cﻮاب ورﮐﻮي :ﻧﻪ .ﺳﻢ وﺧﺖ دی .ﭘﻨ`ﻪ ﻣﻨnﻪ وروﺳﺘﻪ
راورﺳﯧﺪم .ﺑﻴﺎ ﭼﻮپ ﮐﻴ5ي .ﻋﲇ ﻫﻢ د ﻧﻮرو ﴎه رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﺗﻪ
داﺧﻠﻴ5ي .ﻟﻮﻮ ﺗﻪ  BCﮐﻴ5ي .د ﭘﻴﺎزو ﺑﻮﺟ رااﺧﲇ۔ ﺑﻴﺎ د ﻣﻴﺰ ﭘﻪ
روک ﮐﯥ د ﭼﺎﮐﻮ ﭘﻠnﻨﻪ ﮐﻮي .ﻳﻮ ﺗﯧﺮه ﭼﺎﮐﻮ ﮔﻮري .د ﻧﺎﺳﺘﯥ Cﺎې
ﺟﻮړوي .ﭘﻴﺎزو ﺗﻪ ﮐﻴﻨﻲ ،ﭘﻪ ﭘﺎﮐﻮﻟﻮ او ﺳﭙﻴﻨﻮﻟﻮ ﭘﻴﻞ ﮐﻮي.
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ﮐﻴﻠﻮﻳﻲ د ﻫﻮږې ﺧﻠﺘﻪ ﻫﻢ رااﺧﲇ او د ﻋﲇ ﻣﺦ ﺗﻪ ﻳﯥ ږدي .ﻟﻮﻣ&ی ﻳﻮه
ﻏﻮ<ﻪ ﻫﻮږه رااﺧﲇ ٬د ﻏﻮ0ﻮﻟﻮ او ﺳﭙﻴﻨﻮﻟﻮ ﻃﺮﻳﻘﻪ ورﯿﻲ او ﺑﻴﺎ ﻋﲇ ﺗﻪ
واﻳﻲ:
ﻋﲇ ﺑﻬﺎﻳﻲ ،ﻧﻦ ﻫﻤﺪا ﻫﻮږه او اﻟﻮﮔﺎن ﺳﭙ ﮐ&ه.
ﺧﻮ ﻋﲇ ورﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﻨﺎﻳﻪ واﻳﻲ :ﺻﻴﺐ ﺷﻠﻐﻢ ﻧﺸﺘﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﺳﭙ
ﮐ&م؟
۔ﺷﻴﺦ واﻳﻲ :ﻧﻪ ﺷﻠﻐﻢ 0ﻮک ﻧﻪ ﺧﻮري.
 او دال؟ دال ﺳﭙﻴﻨﻮﻟﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﻟﺮي.ﺑﻴﺎ ﻋﲇ ﭘﻪ ﮐﺎر ﺑﻮﺧﺘﻴ5ي.
ﻋﲇ 0ﻮ ﻏﻮ<ﯥ ﻫﻮږه ﺳﭙﻴﻨﻮي .ﭘﻪ ﻟﻮﻲ ﮐﯥ ﻳﯥ اﭼﻮي او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﺷﻴﺦ
ﺻﻴﺐ ﺗﻪ ﭘﺎم ﮐﻴ5ي .ﺷﻴﺦ ﺻﻴﺐ درې ﻣBﻣﻨﯥ د ﻫﻐﻮ ﺧﻮراک ﭘﻮﺷﺎک
ﺗﻪ رﺳﯧﺪل 0ﻮﻣﺮه ﺳﺨﺘﻪ دﻧﺪه؟
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ﻫﻴﻮاده ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ دی ،ﻟﻪ ﻣﻮره او ﮐﻮرﻧ ﺟﻼ دی .ﭘﻪ ﮐﺎﻧﮑﻮر ﮐﯥ ﺑﺮﺧﻪ
اﺧﲇ .ﭘﻪ ﻮ ﱪو د ﻃﺐ ﭘﻮﻫﻨ`ﻲ ﺗﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﯽ ﮐﻴ5ي .ﻟﻪ ﻫaﻏﯥ ورCﯥ
وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﻣﻮر ورﺗﻪ ﻟﻪ ﻧﺎز او وﻳﺎړه د ډاﮐnﺮ ﻏ 5ﮐﻮي۔ د ﻋﲇ ﻫﻢ
ﺧﻮﻴ5ي .ﺗﮑﻞ او ﭘﺮﯦﮑ&ه ﻳﯥ ﮐ&ې ده ﭼﯥ ډاﮐﱰ ﳾ .ﺳﭙﻴﻨﻪ ﭼﭙﻦ
واﻏﻮﻧﺪي .د ﻃﺐ د ﭘﻮﻫﻨ`ﻲ درې <ﻮﻟﮕﻲ ﻻﻧﺪې ﮐﻮي ﺧﻮ د ﮐﺎﺑﻞ
ﺟﻨﮕﻮﻧﻪ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﭘﻪ ﮐﻨqواﻟﻪ او ﺳﻨﮕﺮ ﺑﺪﻟﻮي .ﻋﲇ ﻫﻢ د ډاﮐﱰ ﮐﯧﺪﻟﻮ
او ﻃﺒﺎﺑﺖ ﻫﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ ﭘﺮﻳ5دي .ﮐqه ﻳﯥ ﭘﺮ ﺷﺎ ﮐﻴ5ي .د ﻣﻮر او
ﺧﻮﻳﻨﺪو ﴎه ﭘﯧﻮر ﺗﻪ Cﻲ .ﭘﻪ ﺳﻠﮕﻮﻧﻪ ﻣﻴﻠﻪ ﻟﻪ زده ﮐ&ې وا<ﻦ ﻧﻴﴘ او
اوس د ډوډۍ ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﻮﺘﻨﯥ ﴎه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴ5ي .ﺑﺎﻳﺪ ﮐﺎر
وﮐ&ي .ﺑﺎﻳﺪ ﺧﻮﻳﻨﺪې ﻳﯥ ﻮوﻧ`ﻲ ﺗﻪ وﻻړې ﳾ ،ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮر ﻳﯥ ﺧﻮﻧﺪي
او د ﻋﺰت ژوﻧﺪ وﮐ&ي .د رﺳﺘﻮراﻧﺖ د ﮐﺎر ﭘﻪ ﻣﻬﺎل ﻟﻪ دې ﮐﺒﻠﻪ ﻋﲇ د
ﮐﺎر ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻓﮑﺮوﻧﻮ او ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻏﻮﭘﻪ ﮐﻴ5ي.
ﻋﲇ ﺑﻬﺎﻳﯽ ،ﭘﻴﺎز ژر ژر ﺳﭙ ﮐ&ه.ﻋﲇ :ﻪ ده.
او ﺑﻴﺎ د ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﭘﻪ <ﻮﻟﮕﻲ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﮕﺮو ﴎه ﻧﺎﺳﺖ دی .د
ﻮوﻧﮑﻲ د ﭘﻮﺘﻨﯥ ﭘﻪ Cﻮاب ﮐﯥ ﻻس ﭘﻮرﺗﻪ ﻧﻴﴘ او ﮐﻠﻪ ﻧﺎﮐﻠﻪ ﻫﻢ
ﺳﱰﮔﯥ ﭘﻪ ﮐﺘﺎب ﮔﻨqﻳ 5د درﳼ ﻧﻮ<ﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﮐﯥ ورک دی ﺧﻮ د
ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎ اﻟﺪﻳﻦ ﺧﱪې د ﻫﻐﻪ ﺣﻮاس او د ﻫﻐﻪ د ﻓﮑﺮوﻧﻮ ﺗﻨﺎب ﺷﻠﻮي.
ﭘﻪ رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﮐﯥ ورو ورو د ﮐﺎر ﺷﺪت ﮐﻤﻴ5ي .ﻟﻮﻲ ﺗﺸﻴ5ي.
ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻫﻢ ﻟﻪ ﭘﺎﻮ او ﭘﻴﺴﻮ ﴎه د ﺷﻴﺦ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ درﻳ5ي .ﺧﭙﻞ
ﺣﺴﺎﺑﻮﻧﻪ ﭘﺎﮐﻮي .ﺷﻴﺦ د رﺳﺘﻮراﻧﺖ <ﻮل ﮐﺎرﮐﻮوﻧﮑﻲ را<ﻮﻟﻮي .واﻳﻲ :زه
ﻧﻦ ﺗﺎﺳﻮ ﺗﻪ ﻳﻮه ﺧﱪه ﮐﻮم.
<ﻮل ﮐﺎر ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﺣBاﻧﻴ5ي .د ﭼﺎ ﻳﻮ 0ﻪ او د ﭼﺎ ﺑﻞ 0ﻪ ﭘﻪ ذﻫﻦ ﮐﯥ
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ﻫﻐﻪ ﴎه ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﺑﻮﺧﺘﻴ5ي ﺧﻮ د ﺷﻴﺦ ﮐﻨﺎﻳﻪ ﻳﯥ د
Cﻮرﻳﺪﻧﯥ ﺳﺒﺐ ﮐﻴ5ي .د ﺧﭙﻞ ﮐﺎر او ﺗBې ﻣﺎﴈ د ﮐﻮرﻧ د ﻫﻴﻠﻮ او
اﻣﻴﺪوﻧﻮ او د ﺧﭙﻞ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﭘﻪ اړوﻧﺪ ډﯦﺮ ﺳﱰ وا<ﻦ وﻳﻨﻲ .ﻫﻐﻪ ﻫﻤﺪا
ﻧﻦ ﺳﻬﺎر ﭘﻪ رارﺳﻴﺪﻟﯥ ﭘﻮﺳﺘﻪ ﮐﯥ د ﻣﻮر ﻳﻮ ﻟﻴﮏ ﺗﺮﻻﺳﻪ ﮐ&ی دی .ﻟﻴﮏ
ﻧﻮر ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ د Cﻮرﻳﺪﻧﯥ ﺳﺒﺐ ﺷﻮی دی .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻧﻦ ﺳﻬﺎر
ﻟﻴﮏ ﭘﺮاﻧﻴﺰي ،د ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻠﻮ ﴎه ﺳﻢ دم ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﮐﯥ ﻏ`ﻴ5ي .ﻫﻢ ﻳﯥ
ﻟﻮﱄ او ﻫﻢ ورﴎه ﭘﻪ ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ ﺑﻮﺧﺘﻴ5ي.
ﭘﻪ ﻟﻴﮏ ﮐﯥ ﻳﯥ ډﯦﺮې ﺧﱪې ﮐﻠﯥ دي .ډﯦﺮ 0ﻪ ﻳﯥ ﻟﻴﮑﲇ دي.
د ﻟﻴﮏ ﭘﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐ oﮐﯥ ﭘ& ﻣﺨﯥ ﭘﺮﻳﻮوCﻲ .ډﯦﺮه
ﺷﯧﺒﻪ ﺳﻠﮕ وﻫﻲ .ﭘﻪ ذﻫﻦ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﮐﻮر اﻧﮕ& ٬ﮐﻮرﻧﯽ ﻣﺎﺣﻮل ٬د ﭘﻼر
ﻣﺮگ ،د ﺟﻨﮓ ﺷﻴﺒﯥ ،ﭘﻴﻮر ﺗﻪ ﮐqه ﮐﯧﺪل ،ﻣﻮر او ﺧﻮﻳﻨﺪې ﻣﺦ ﺗﻪ
درﯦ5ي.
د ﻋﲇ دوه ﮐﺎﻟﻪ ﮐﻴ5ي د ﮐqواﻟ ﮐﻴﺲ ﻳﯥ ﻻ ﻫﻢ ﻣﺎﻟﻮم ﻧﻪ دی .د
ﻪ روزﮔﺎر ﻪ ﺗﺮې ﻫﻢ ﻧﻪ ﮐﻴ5ي .زده ﮐ&ه ﻫﻢ ﺗﺮې ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﮐﯥ او
0ﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﯥ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮه ﺧﻮ د ﮐﻮرﻧ ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ او ﻏﻮﺘﻨﯥ ﻫﻢ ډﯦﺮې
ﻟﻮړې دي .ﻣﻮر ﻳﯥ د ﻋﲇ د ﮐﻮر وداﻧﻮﻟﻮ ،د ژوﻧﺪاﻧﻪ د ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐﻮﻟﻮ
ﺧﱪې ﮐ&ي دي .دا Cﮑﻪ ﭼﯥ ﻋﲇ ﭘﻪ ﻟﻨﺪن ﮐﯥ دی .د ﻣﻮر اوږده ﻟﻴﮏ
ﮐﯥ د ﻋﲇ د ﮐﻮژدې ﺧﱪې ﮐﻴ5ي .د ﻋﲇ اوﺳﻨﯽ روزﮔﺎر ﺑﯥ ﺑﺮﺧﻠﻴﮑﻲ
او ﻟﻪ ﻫﺮ 0ﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﮐﯧﺪل ،ﻫﻐﻪ ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﺟﻼ ﮐﻮي.
ﻟﻪ دوﻟﺴﻢ <ﻮﻟﮕﻲ 0ﺨﻪ د ﻓﺮاﻏﺖ ﺷﻴﺒﯥ ورﻳﺎدﻳ5ي .ﭘﻪ ﻟﻮﻣ&ۍ درﺟﻪ
ﻓﺎرﻏﻴ5ي .ﭘﻼر او ﻣﻮر دواړه ﻟﻪ ﮐﻮﭼﻨﻴﻮاﱄ 0ﺨﻪ د ﻫﻐﻪ درس او زده
ﮐ&ې ﺗﻪ Cﺎﻧﮕ&ې ﭘﺎﻣﻠﺮﻧﻪ ﮐﻮي .ﭘﻼر ﻳﯥ ﺗﻞ ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه ﮔﺮCﻮي .ﭘﻪ
ﺳﻴﺎﳼ ﻣﺤﻔﻠﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻳﯥ ﮐﯧﻨﻮي ﺧﻮ د اوس ﻟﻪ ﭘﺎره ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ دی .ﻟﻪ
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ﺑﻮی ﻫﻢ ﺗﺮﻳﺦ دی .ر<ﻨﻪ ﻫﻢ ﺗﺮﺧﻪ ده .ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎءواﻟﺪﻳﻦ ﻫﻢ ﺗﺮﻳﺦ دی.
او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻣﻮر ورﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﱰﮔﻮ ﮐﯥ راCﻲ:
٬٬زوی ﺟﺎﻧﻪ ډﯦﺮه ﮑﻠﯥ ﻧﺠﻠ ده .ډﯦﺮه ﮐﺎري ده .د ﮐﻮر <ﻮل
ﮐﺎروﻧﻪ ﭘﺮ ﻫﻐﯥ را<ﻮل دي .ﻫﻮﻴﺎره ده0 .ﻮ <ﻮﻟﮕﻲ ﯦﯥ ﻫﻢ ﻟﻮﺳﺘﻲ دي.
ﺳﻮاد او زده ﮐ&ه ﻟﺮي ،ﻟﻴﮏ ﻟﻮﺳﺖ ﮐﻮﻟﯽ ﳾ .ﭘﻪ وﻧﻪ ﺟﮕﻪ ٬ﺳﭙﻴﻨﻪ ﻧﺮۍ
وﭼﻪ ده .ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻗﺪ ده .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﯥ ﺳﺘﺎ ﻟﻴﮏ واﺧﻴﺴﺖ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻳﯥ
ﻋﮑﺲ ﻫﻢ دروﻟﻴ5م .ﻣﻮر ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﴎه وﻋﺪه ﮐ&ې ده .ﻫﻐﻪ ﻏﻮاړي ﭼﯥ
ﻟﻮر ﻳﯥ ﻫﻢ ﻧﻴﮑﻤﺮﻏﻪ ﳾ .اروﭘﺎ ﺗﻪ وﻻړه ﳾ ،ﻟﻨﺪن ﺗﻪ درﳾ .ﻧﻴﮏ
ﻣﺮﻏﻪ ﳾ٬٬
ﺑﻴﺎ ﻋﲇ Cﺎن ﺗﻪ ﮔﻮري .ﺧBﻧﯥ ﺑﺴﱰې ﺗﻪ ،ﭼnﻠﯥ ﭘnﻠﯥ ﮐﻮ<ﯥ ﺗﻪ ،د
ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎاﻟﺪﻳﻦ دﮐﺎن ﺗﻪ ،د ﭘﻴﺎزو ﺳﭙﻴﻨﻮﻟﻮ ﺗﻪ .او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺷﻴﺒﻪ ﭘﻪ ذﻫﻦ
ﮐﯥ ور0ﺮﺧﻲ:
ﻫﻐﻪ د ﭘﻴﺎز ﻏﻮ<ﻪ رااﺧﲇ .ﭼﺎﮐﻮ اړم ﮐﻮي .ﻫﻠﺘﻪ د رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﻟﻪ
دﻳﻮاﻟﻪ او دروازي ﺗﻪ ﻧ5دي ﭘﻪ ﮐﻮﭼﻨﻲ ﺳﻮري ﻳﯥ ﺳﱰﮔﯥ ﻟﮕﻴ5ي .ﻳﻮ 0ﻪ
ﺷﯽ ﭘ&ک ﮐﻮي .ﺑﻴﺎ ورﺗﻪ  BCﮐﻴ5ي .ﻳﻮه ﻣ5ه ﻟﻪ وراﻳﻪ ﮔﻮري .د ﭘﻴﺎزو
ﭘﻪ ﻏﻮ<ﻪ او ﭼﺎﮐﻮ ﺳﱰﮔﯥ ﮔﻨqي .د ﻣ5ې ﺑﺮﻳﺘﻮﻧﻪ ﮐﺘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴ5ي.
ﮐﻠﻪ ﻧﻨﻮوCﻲ ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﺑBﺗﻪ راووCﻲ .ډﯦﺮه زړه وره ده .ﻟﮑﻪ ﭼﯥ د ﺷﻴﺦ
ﺑﻬﺎ ءواﻟﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺑﯥ ﭘﻴﺴﻮ ﮐﺎر ﮐﻮي .ﻟﻪ ﺷﻴﺦ ﻧﻪ اﺟﻮره ﻧﻪ اﺧﲇ او
ﻋﲇ Cﺎﻧﺘﻪ واﻳﻲ :ﻧﻮ ﮐﻪ زه ﭘﻨ`ﻠﺲ ﭘﻮﻧqه اﺧﻠﻢ ،زه ﺧﻮ دا دی ﭘﻴﺎز
ﺳﭙﻴﻨﻮم .ﺗﻪ 0ﻪ ﮐﺎر ﮐﻮې؟
ﺧﻮ ﻣ5ه ﮔﻮري ،ﭘﻪ ﺧﻨﺪا ورﺗﻪ واﻳﻲ :زه ﺧﻮ د ﭘﻨ`ﻠﺴﻮ ﭘﻮﻧqو ﺧﻮاړه
ﺧﻮرم .ﻧﻪ ﮔﻮرې ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻋﻤﺮ ﻧﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﻳﻢ .ﮐﺎل ﭘﺲ ﺑﻪ ﮐﻪ ﺧB
وي ،زﻣﺎ وزن ﻫﻢ د ﺷﻴﺦ ﭘﻪ اﻧﺪازه ﳾ.
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ﮔﺮCﻲ< .ﻮل ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﮔﻮري.
ﻫﻐﻪ واﻳﻲ :ﻣﺎ دﻏﻪ رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﭘﻪ ﺳﻮدا ﮐﯥ اﭼﻮﻟﯽ دی۔ ﻳﻮ
اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﮑﯽ ﭘﻴﺪا ﺷﻮی دی .ﮐﻴﺪای ﳾ ﭼﯥ ډﯦﺮ ژر ﻳﯥ وﭘﻠﻮرم.
ﮐﻴﺪای ﺷﯥ ﭼﯥ د رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﻧﻮی ﻣﺎﻟﮏ Cﺎﻧﺘﻪ ﮐﺴﺎن وﻟﺮي ﺧﻮ ﺳﺘﺎﺳﻮ
ﺧﱪول ﭘﻪ ﻣﺎ واﺟﺐ وو ﭼﯥ درﺗﻪ وواﻳﻢ .ﮐﻴﺪای ﳾ ﭼﯥ Cﻴﻨﯥ ﮐﺴﺎن
Cﺎﻧﺘﻪ ﻧﻮرو Cﺎﻳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﮐﺎر ﭘﻴﺪا ﮐ&ي.
د ﺷﻴﺦ د ﺧﱪې ﭘﻪ اورﻳﺪو ﴎه <ﻮل ﭼﻮپ ﮐﻴ5ي.
ﺧﻮ ﻧﻦ ﭼﯥ د ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎ ء واﻟﺪﻳﻦ ﻟﻪ Cﻮاب ﴎه ﺑBﺗﻪ ﮐﻮ<ﯥ ﺗﻪ راCﻲ،
ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ ﻟﻪ دوﮐﺎن 0ﺨﻪ ﻳﻮ 0ﻪ ﺗﺮﺧﻪ او ﺧﻮاږه ﺷﻴﺎن رااﺧﲇ .ﮐﻮ<ﯥ ﺗﻪ
ﻧﻨﻮوCﻲ .ﭘﻪ ﻳﻮه ﻻس ﮐﯥ د ﺑﻮﺗﻠﻮﻧﻮ ﺧﻠﺘﻪ ﭘﺮ Cﻤﮑﻪ ږدي .دروازه ﺑBﺗﻪ
ﮐﻮي .ﺑﺮﻨﺎ روﺎﻧﻮي .د ﺑﻮﺗﻠﻮﻧﻮ ﺧﻠﺘﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا ﺗﻪ ږدي .د ﺳﱰﮔﻮ ﭘﻪ
وړاﻧﺪې دوه ﺻﺤﻨﯥ ﮔﻮري ٬ﻪ ﭘﻮﻫﻴ5ي ﮐﻮﻣﯥ ﺧﻮا ﺗﻪ ودرﻳ5ي .ﺷﻴﺦ
ﺑﻬﺎءواﻟﺪﻳﻦ ورﺗﻪ ﺧﺎﻧﺪې ))ﻋﲇ ﺑﻬﺎﻳﻲ ژر ژر ﮐﻮه(( او ﮐﻠﻪ ﻫﻢ د ﭘﻴﺎزو
ﺑﻮﻳﻮﻧﻪ ورﻳﺎد ﳾ .دوﻧﻴﺎ ﮐﻮ<ﻪ او ﻣﺎﺣﻮل <ﻮل ﭘﻴﺎز ﳾ ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ د ﺗﻦ
او وﺟﻮد ﭘﻮرې ﻣﲇ .ﺑﻴﺎ ﻳﯥ د ﻣﻮر ﻟﻴﮏ ﭘﻪ ﻏﱪﮔﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه
اﺧﲇ .د ﺧﻂ ﮐﺮﯥ ورﻳﺎدﻳ5ي .د ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﭘﻪ دروازه ﮐﯥ داﺧﻠﻴ5ي.
روﻏﺒ& ﮐﻮي .ﻣﻮر ﻳﯥ د ﴎ ﺑﻼ اﺧﲇ .ﺧﻮﻳﻨﺪې ﻳﯥ ﭘﻪ ﻏﯧ 5ﮐﯥ ﻧﻴﴘ.
ﺷﮑﺮوﻧﻪ ﺑﺎﳼ .ﭘﻪ دواړو ﻣﺨﻮﻧﻮ ﻳﯥ ﻣﭽﻮي او ﺑﻴﺎ ﻳﻮه ﺷﯧﺒﻪ ﮐﯥ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن
ﺗﻪ Cﻲ .ﭘﻪ <ﻮﻟﮕﻲ ﮐﯥ ﮐﻴﻨﻲ .د ﺳﭙﻴﻨﯥ ﭼﭙﻨﯥ ﭘﻪ ﻫﻴﻠﻪ د ﻣﺦ وﻳﻨ`ﻞ
ﻫﻢ ﻧﻪ ﮐﻮي .درس واﻳﻲ ﺧﻮ ﻧﺎ0ﺎﭘﻪ ﺑﻮﺗﻞ ﺗﻪ ﻻس ﮐﻮي .ﭘﻪ ﮔﻴﻼس ﻳﯥ
ﭼﭙﻪ ﮐﻮي .ﭘﺮ ﴎ ﻳﯥ اړوي.
0ﻮ ﻏ&ﭘﻪ ﺗﺮي ﮐﻮي .ډﯦﺮ ﺗﺮﺧﻪ دي .ژوﻧﺪ ﻫﻢ ﺗﺮﻳﺦ دی .ﺗﺮﺧﻪ ﺗﺮﺧﻪ
وژ pﺧﻮ ﻫﻐﻪ د ﺗﺮﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﻧﺪ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴ5ي .ﭘﻴﺎز ﻫﻢ ﺗﺮﺧﻪ دي .د ﭘﻴﺎزو

 /٧١واﻨﻮﻧﻪ

)(۱۴
ﮐﺴﺎﻟﺖ ،ﺳﺘ&ﻳﺎ ،ﺑﯥ ﺧﻮ ،Äﴎدردي ﻟﮑﻪ ﻳﻮ دروﻧﺪ ﭘﻴnﯽ د ﻋﲇ ﭘﻪ
اوږو ﭘﺮوت دی .ﭘﻪ ﮐ oﮐﯥ  او ﮐﻴ«ﯥ ﺧﻮا ﺗﻪ اوړي .ﻣﺦ ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن
ﺗﻪ راﮔﺮCﻮي .ﻻس ﻏ`ﻮي .د ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﭼﺎﻻ ن رااﺧﲇ .ورو ﭘﺮې ﮔﻮﺗﻪ
ﮐﻴﮑﺎږي0 .ﻮ ﺷﯧﺒﯥ ﻧﻴﴘ د ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﭘﺮده روﺎﻧﻪ ﮐﻴ5ي .ﻳﻮ ﮑﻠﯽ
ﻫﻠﮏ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻧﺠﻠ ﴎه ﭘﻪ رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﮐﯥ ﻧﺎﺳﺖ دی .دا د ﻓﻴﻠﻢ ﻳﻮه
ﺻﺤﻨﻪ ده ﺧﻮ ﻋﲇ د ﻓﻠﻢ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﺧﱪ ﻧﻪ دی .د ﻫﻐﻪ ﺳﱰﮔﯥ ﭘﻪ
ﻳﻮه ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ ﺻﺤﻨﻪ ﻟﮕﻴ5ي .دواړه ﮔﻴﻼﺳﻮﻧﻪ ﺟﻨﮕﻮي .د ﺻﺤﻨﯥ ﭘﻪ
ﻟﻴﺪﻟﻮ ﻋﲇ ﭘﻪ ﺳﺘ&ي Cﺎن ﻟﻪ ﮐnﻪ ﭘﺎ0ﻴ5ي .د ﻳﺨﭽﺎل ﻟﻪ ﻣﻨ`ﻪ ﻳﻮ ﺑﻮﺗﻞ
رااﺧﲇ .ﭘﻪ ﮔﻴﻼس ﮐﯥ ﻳﯥ اﭼﻮي او ﻫﻐﻮ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻧﻴﴘ.
»دا ﻫﻢ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﭘﻪ ﺳﻼﻣﺘ« ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه واﻳﻲ.
ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﺳﱰﮔﯥ ﭘnﻴ5ي .ﺑBﺗﻪ ﻳﯥ را ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي .د ﻓﻠﻢ ﻋﺎﺷﻘﺎﻧﻪ
ﺻﺤﻨﻪ ﭘﻨﺎ ﮐﻴ5ي .ﻳﻮه ﺟﻨﮕﻲ ﺻﺤﻨﻪ را دﺑﺮه ﮐﻴ5ي .ﭘﻪ ﻳﻮه ﮐﻮر ﺗﻮﻏﻨﺪی
ﻟﮕﻴ5ي .ﮐﻮر درﻳﻢ ﭼﺖ ﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻴﺦ ﭘﻮرې ﭘﻪ Cﻤﮑﻪ ﮐﻴﻨﻲ .د `ﻮ او
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ﺧﻮ ﻋﲇ واﻳﻲ :ﺗﻪ ﺧﻮ ﻣﺮﺿﻮﻧﻪ او ﻧﺎروﻏ ﻫﻢ زﻳ5وې ٬وﺑﺎ ،ﻟﻮﻳﻪ ﺗﺒﻪ
ﻫﻢ راوﻟﯥ ،ﺗﻪ د ﻣﮑﺮوﺑﻮﻧﻮ زﻳ5ﻧﺪه ﻳﯥ؟
ﺧﻮ ﻣ5ه ﭘﻪ ﻣﻠﻨqو واﻳﻲ :ﻣﻪ ﻟﻴﻮﻧﯽ ﮐﻴ5ه .ﺷﻴﺦ ﺗﻪ ﮔﻮره .د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ
ﺧﻴnﻪ ﮐﯥ د <ﻮﻟﯥ دوﻧﻴﺎ ﻧﺎروﻏ ﭘﺮﺗﯥ دي .د ﻫﻐﻪ ﻓﮑﺮ ﻫﻢ ﻧﺎروﻏﻪ دی
او ﮐ&ه وړه ﻳﯥ ﻫﻢ ﻧﺎروغ دي ٬اﻓﺮﻳﻦ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر وداﻧﯥ ﭼﯥ د ده زﻏﻢ
ﮐﻮي.
ﻋﲇ واﻳﻲ :ﻧﻪ ﻳﻮازې ﮐﻮروداﻧﻪ ﺑﻠﮑﯥ ﻳﻮ درﺟﻦ ﮐﻮروداﻧﯥ او د
ﮐﻮروداﻧﻮ زﻏﻢ ﻳﯥ د ﺳﺘﺎﻳﻨﯥ وړ دی ﺧﻮ واﻳﻲ ﺗﻪ او ﺷﻴﺦ ﺻﻴﺐ دواړه
ﻳﻮه ﻣﺸﱰﮐﻪ وﺟﻪ ﻟﺮئ او ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﺳﻮ ﺧﺴﻴﺲ ﺗﻮب او ﺳﻮﻟﻨﺪ ﺗﻮب دی.
ﻣ5ه ﺧﭙﻞ ﺑﺮﻳﺖ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي او د دوﮐﺎن ﭘﻪ ﺑﻞ ﴎ ﮐﯥ د ﻳﻮ ﮐ&پ ﭘﻪ
اورﻳﺪﻟﻮ ﺑBﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﻮړه ﻧﻨﻮCﻲ .ﺧﻮ ﻋﲇ ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﺳﺎﮐﺖ او ﺟﺎﻣﺪ ﭘﺎﺗﯥ
ﮐﻴ5ي .ﺑﻴﺎ د ﭘﻴﺎزو ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻮﻟﻮ اﺧﺘﻪ ﮐﻴ5ي .ﺳﱰﮔﯥ ﻳﯥ اوﮑﯥ ﮐﻮي.
ﻟﻪ ﺟﻴﺒﻪ ﮐﺎﻏﺬي دﺳaل راﺑﺎﳼ۔ ﭘﺰه ﭘﺎﮐﻮي ،ﺳﱰﮔﯥ ﭘﺎﮐﻮي .ﺧﻮ د
ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﭘﻪ ﺳﻼم ﻳﯥ <ﻮﻟﻪ ﻓﮑﺮي ﻟ&ۍ ﺷﻠﻴ5ي.
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او ﺣBان وي .ژړا او ﻓﺮﻳﺎدوﻧﻪ ،زﮔBوي او ﺳﺎﻧﺪې اورﯦﺪل ﮐﻴ5ي او ﺑﻴﺎ
د ﷲ اﮐﱪ ﻏ 5ﻟﻪ ﻟBې د دې ﺷﻮر ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ ﻟﮑﻪ ﺗﺎﻟﻨﺪه ﻻره ﮐﻮي .د
<ﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﻮاﺳﻮ او رﮔﻮﻧﻮ ﮐﯥ د ﺟﮕ&ې د ﻧﺎﺗﺎر &0ﻳﮑﻲ ﻧﻨﻮوCﻲ< .ﻮل ﻟﻪ
اده ﺑﺎده ﺑﺎﳼ.
ﺳﻢ د واره ﻳﯥ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﭘﯧﻪ د ﺗﺎﻟﻨﺪې د ﭘ&ک ﭘﻪ 0ﯧﺮ ﭘﻪ ذﻫﻦ ﮐﯥ
ﻻره ﮐﻮي .ﻳﻮه ﻣﯧﺮﻣﻦ ﭼﯥ ﺗﺎزه ﻳﯥ ﺧﭙﻠﻪ <ﭙﻲ ﻟﻮر ﻟﻪ روﻏﺘﻮن 0ﺨﻪ
راﺑﺎﺳﻠﯥ ده ٬ﻣﺎﺷﻮم ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﺬﮐﺮه ﮐﯥ د دﻳﻮال 0ﻨqې ﺗﻪ اﭼﻮﻟﯽ دی .ﻳﻮ
ﺳ&ی ورﺗﻪ وﻻړ دی .ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻟﻪ ﮐﻮره ﮐqه ﮐ&ې ده .د ﺎر ﭘﻪ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ
0ﻨqه ﮐﯥ ﻳﯥ اړوﱄ دي ﺧﻮ د ﮐﻮر دروازې ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﯥ دوه درې واره
ﺗﯧﺮﻳ5ي .دروازه ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﯥ .ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ د ﻣﺎﺷﻴﻨﺪار ﺑﺎ<ﻮﻧﻪ د ﷲ اﮐﱪ ﻟﻪ
ﻏ 5ﴎه ﻳﻮ Cﺎی ﳾ .ﺧﻠﮏ ﻧﻮر ﻫﻢ وارﺧﻄﺎ ﳾ ﺧﻮ ﻣﯧﺮﻣﻦ <ﺎﮐﻠﯽ ﮐﻮر
ﻧﻪ ﳾ ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟﯽ .ﻫﻐﻪ اوﺗﺮه او ﴎﺳﺎﻣﻪ ده۔ ﻻرې او ﮐﻮ0ﯥ ﻟﻪ ﺧﻠﮑﻮ
ډﮐﯥ دي< .ﻮل ﭘﻪ وﺗﻠﻮ او ﺗﯧﺘﻪ دي .ﻋﲇ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ورځ ﻟﻪ ﺎره
وCﻲ او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﮐﻮروﻧﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ ورﺳﺘﻨﻴ5ي .ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﻪ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ Cﺎﻳﻪ
0ﻮ ﮐﻠﻮﻧﻪ ﭘﺲ دې ﮐﻮ<ﯥ ﺗﻪ راCﻲ .ﭘﻪ ﻟﻨﺪن ﮐﯥ ﻣﻴﺸﺖ ﮐﻴ5ي ﺧﻮ د
ﻫﻐﻪ د ﻣﻠﮏ ﺟﻨﮕﻮﻧﻪ ،د ﷲ اﮐﱪ ﻏ5وﻧﻪ ،د ﻣﺮﻣﻴﻮ ﴍﻧﮕﺎ ،د ﻓﻠﻤﻲ ﻫ
ﻣﻀﻤﻮن ﮔﺮCﻲ .ﮐﻪ اوس ﻫﻐﻪ ﺑﻞ ﺟﻨﮕﻲ ﻓﻠﻢ ﻫﻢ ﮔﻮري ﻧﻮ اروﻣﺮو ﭘﻪ
ﮐﯥ ﺧﭙﻞ Cﺎن اﺣﺴﺎﺳﻮي او ذﻫﻨﻲ ﺣﻀﻮر ﭘﻪ ﮐﯥ ﭘﻴﺪا ﮐﻮي.
ﭘﺮ ﺷﻴﻄﺎن ﻟﻌﻨﺖ واﻳﻲ :ﻟﻪ ﮐnﻪ را ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴ5ي .ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه واﻳﻲ:
0ﻮﻣﺮه او ﺗﺮ 0ﻪ وﺧﺘﻪ ﭘﻮرې ﺑﻪ ﻣﯥ دا ﭘﯧﯥ ﺧﻮري .راCﻪ ﭘﺮ ﴎ ﻳﯥ
واړوه .ﻫﺮ 0ﻪ ﭼﯥ ﮐﻴ5ي ،ﮐﻴ5ي ﺑﻪ او ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﻪ ډک ﮔﻴﻼ س ﭘﺮ ﴎ
اړوي.
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ﻣﺎﺷﻮﻣﺎﻧﻮ ﭼﻴﻐﯥ د دوړو او ﮔﺮدوﻧﻮ او د ﺗﻮﻏﻨﺪﻳﻮ د ﻟﻮﮔﻮ او ﳌﺒﻮ ﭘﻪ ﻣﻨ
ﮐﯥ 0ﭙﯥ وﻫﻲ .ﭘﺮ ﻣﺦ Cﻲ او ﺑﻴﺎ د اﺑﺪ ﻟﻪ ﭘﺎره ﭘﻨﺎ ﮐﻴ5ي.
د ﭘﻴﯥ ﭘﻪ ﻟﻴﺪو ﻳﯥ ﺧﻮب ﺗﺘﻲ .ﻳﻮ وار ﻧﺎ0ﺎﭘﻪ ﺗﯧﺮې ﻣﺎﴈ ﺗﻪ
ورﮔﺮCﻲ .د  ۹۳ﮐﺎل وروﺳﺘ ﺷﭙﯥ ورCﯥ دي .د ژﻣﻲ ﻣﻮﺳﻢ دی.
واورې ﭘﺮﺗﯥ دي ،ﮐﺎﺑﻞ د ﻳﺨﻨ ﭘﻪ ﻣﻨﮕﻮﻟﻮ ﮐﯥ زﻣﻮﻟﻞ ﮐﻴ5ي .ورځ ﭘﻪ
ورځ ﺗﺮې ﺧﻠﮏ ﮐqه ﮐﻮي .ﮐqې ﺑﺎروي ،ﺑﺴﱰې ﺗ&ل ﮐﻴ5ي ،د ﺟﻨﮓ
دﻧﺪوﮐﺎر ﻟﻪ وﯦﺮې <ﻮل ﭘﻪ وﻳﺮه او ﺗﺮﻫﻪ ﮐﯥ دي .ﻳﻮه ﺷﯧﺒﻪ ﭼﯥ د ﺳﻬﺎر
ﻣﻬﺎل درې ﺑﺠﯥ ﮐﻴﺪوﻧﮑﻲ دي ،ﭘﻪ اﺳaن ﮐﯥ ﻳﻮ ﭼnﮏ ﻏ 5اورﻳﺪل
ﮐﻴ5ي .د ﻳﻮې ﺟﻨﮕﻲ اﻟﻮﺗﮑﯥ ﭘﺴﯥ ﴎې ﻣﺮﻣ ﻟﮑﻪ د ﻣﭽﻴﻮ ﭼﮏ
ورﺧﻮﳾ ﮐﻴ5ي .اﻟﻮﺗﮑﻪ Ìﻮﻧﻪ ﻏﻮرCﻮي او ﻳﻮ دروﻧﺪ اواز را ﭘﻮرﺗﻪ
ﮐﻴ5ي .ﺑﻴﺎ د ﻣﺮﻣﻴﻮ ﻣﻮزﻳﮏ ﭘﻴﻞ ﮐﻴ5ي .ﺎر <ﻮل ﭘﻪ ﻣﺎﺗﻢ ﮐﯥ ﻏﻮﭘﻪ
ﮐﻴ5ي .د ﺳﻬﺎر رﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﺮﻳﺪو ﴎه ﻟﻪ ﺎره ﻳﻮازې ﻟﻮﮔﻲ ﻣﺎﻟﻮﻣﻴ5ي .د
ﻫﺮې 0ﻨqې او ﻫﺮې ﺑﺮﺧﯥ ﻟﻮﮔﻲ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴ5ي .د ﺳﻬﺎر ﻟﻪ ﳌﺎﻧ`ﻪ ﻧﻪ
زﻳﺎت وﺧﺖ ﺗﯧﺮﻳ5ي .ﻳﻮه ﻣﯧﺮﻣﻦ د ﺎر د ﯦﻮې ﺑﻠﯥ 0ﻨqې ﻧﻪ د ﻋﲇ
دوی ﮐﻮ0ﻪ ﮐﯥ ﭘﻪ ﭼnﮑ رواﻧﻪ ده .ﻣﺎﺷﻮم ﻳﯥ ﭘﻪ ﻏﯧ 5ﮐﯥ دی .د
ﺗﻮﻏﻨﺪي ﻣﺮﻣ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻟBې Cﺎﻳﻪ د ﻫﻤﺪې ﻣBﻣﻨﯥ او ﻣﺎﺷﻮم ﭘﺴﯥ
رارواﻧﻪ ده .د ﷲ اﮐﱪ ﻏ5وﻧﻪ اورﻳﺪل ﮐﻴ5ي .ﺗﻮﻏﻨﺪی راﺳﺎً د ﻫﻐﯥ ﭘﺮ
ﺗﻦ ﻟﮕﻴ5ي .ﻟﻪ ﻣﺎﺷﻮم ﴎه ﻳﻮ Cﺎی <ﻮ<ﻪ ﮐﻴ5ي .ﻏﻮﯥ او ﻫqوﮐﻲ ﻳﯥ
ﺗﻴﺖ ﭘﺮک ﮐﻴ5ي ،ﺷﻴﻨﺪل ﮐﻴ5ي ،داﺳﯥ ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ﻫqو ﮐﻮﻣﻪ ﻣBﻣﻦ د
Cﻤﮑﯥ ﭘﺮ ﴎ ﻧﻪ وه .ﻣﺎﺷﻮم ﻫﻢ ﻧﻪ وو زﯦ5ﻳﺪﻟﯽ .د ﻣﺎﻟﺖ ﺧﻠﮏ د
ﮐﻮروﻧﻮ ﻟﻪ ﮐ&ﮐﻴﻮ ﻧﻪ دا ﺣﺎﻟﺖ او ﭘﻴﻪ وﻳﻨﻲ .د ډزو ﻟﻪ اراﻣﻴﺪو ﻧﻪ ﭘﺲ
ﻳﻮ ﺳﭙ ږﻳﺮی Cﺎی ﺗﻪ ورCﻲ .د ﻳﻮه ﮐﻮر ﻟﻪ ﻣﺨﯥ د ﮔﻼﻧﻮ ﻟﺘﯥ او
ﺧﻤﺒﯥ راﺷﻮﮐﻮي ،د ﺗﻮﻏﻨﺪي د ﻟﮕﯧﺪو ﭘﺮ Cﺎی ﻳﯥ ږدي< .ﻮل ﻫﮏ ﭘﮏ
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وﮔﻨqي .ﻫﻐﻪ ﺗﺮ ډﯦﺮه Cﺎﻳﻪ د ﺳﱰﮔﻮ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻮﻧﮑﻮ ﺑﺪرﮔﻪ ﮐ&ي .د ﻳﻮې
ﻧﻴﻤﻲ ﻟﻪ ﺷﺎ ﺟﻮﺗﻮ ﮔﺎﻣﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﮔﻮري .ﻪ ﻳﯥ و0ﺎري او ﺑﻴﺎ ﻟﻪ ﺳﱰﮔﻮ ﭘﻨﺎ
ﳾ .ﻳﻮ ﺑﻮډا ﭼﯥ وچ او ﮐﻠﮏ ﺳ&ی دی ،راﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﮐﻴ5ي .ﮐ&ﮐ ﺗﻪ
ﮔﻮري .ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺨﯥ ﺗﻪ ﮔﻮري .ﻋﲇ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ﭘﺎﻣﻪ ﻟBې ﺑﺎﺳﯥ.
ﻧﺎ0ﺎﭘﻪ ﻳﯥ د ﻣﺒﺎﻳﻞ ﻫﻨﺪاره رﺎ ﮐﻮي .ﭘﻪ ﭼﻮپ اواز زﻧﮓ راCﻲ .ﻣﺒﺎﻳﻞ
رااﺧﲇ .ﺷﻤﯧﺮه ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن 0ﺨﻪ ده .د ﻣﺒﺎﻳﻞ ﺗﻮﮐﻤﻪ ﮐﻴﮑﺎږي0 :ﻮک
ﻳﺎﺳﺖ؟
ﻣﻮرې ﺗﻪ ﻳﯥ؟ ﺟﻮړه ﻳﯥ؟ ﮐﻮر ﺗﻪ ﺧBﻳﺖ دی؟ 0ﻪ ﺣﺎل دی؟ﺧﻮﻳﻨﺪې ﯥ دي؟
ﻋﲇ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳﺎه ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﴎه روﻏﺒ& ﮐﻮي .د ﮐﻮر <ﻮل ﺣﺎل اﺣﻮال
ﭘﻮﺘﻨﻪ ﮐﻮي .دی ﻫﻢ ډاډ ورﮐﻮي0 .ﻪ واﻳﻲ .د ﻣﻮر ﺧﱪې اوږدﻳ5ي
ﺧﻮ ﻟﻪ اوږدو ﺧﱪو ﴎه د ﻋﲇ ﭘﻪ 0ﯧﺮه ﮐﯥ ﺑﺪﻟﻮن ﻫﻢ راCﻲ0 .ﻪ ﻧﻪ
واﻳﻲ .ﻳﻮازې د ﺳﻤﻪ ده ،ﻫﻮ ،ﺳﻤﻪ ده ،د ﺗﺎﻳﻴﺪ ﮐﻠaت واﻳﻲ .ﺑﻴﺎ ﺧﺪای
ﭘﺎﻣﺎ pﮐﻮي .ﻣﺒﺎﻳﻞ ﮔﻮري ٬ﻫﻐﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا ﺗﻪ ږدي .او ﺑﻴﺎ زﻳﺎﺗﻪ ﺷﯧﺒﻪ ﭘﻪ
ﭼﺮﺗﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻻﻫﻮ ﮐﻴ5ي.
ﻧﻦ ﺑﻴﺎ ورﺗﻪ ﻣﻮر او ﺧﻮﻳﻨﺪې د ﭼﺎ ﺧﱪه ﭘﻪ <ﭙﻮﻧﻮ ﻣﺎﻟﮕﻪ دوړوي .د
ﭘﻴﺴﻮ ﻏﻮﺘﻨﻪ ﮐﻮي .د ﻋﲇ د ﻧﺎﻣﺰادۍ ﺑﻨﺪوﺑﺴﺖ ﮐﻮي ٬د ﻧﺎﻣﺰادۍ
ﻣﺮاﺳﻤﻮ ﺗﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﭘﻪ ﮐﺎر دي .ﻋﲇ ﭘﻪ ﻟﻨﺪن ﮐﯥ دی .ﭘﻪ ﻟﻨﺪن ﮐﯥ ﺧﻠﮏ
ﭘﻴﺴﯽ ﭘﻴﺪا ﮐﻮي .ﭘﻪ ﻟ 5وﺧﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ ﴎو ،ﺳﭙﻴﻨﻮ ﴎه ﻟﻮﺑﯥ ﮐﻮي.
ﺗﻨﺒﲇ ﭘﻪ ﮐﺎر ﻧﻪ ده .داﺳﯥ ﻧﻪ ﭼﯥ ﮑﻠﯥ ﻧﺠﻠ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ووCﻲ .ﭘﺮ
ﻫﻐﯥ ﻧﺠﻠ ډﯦﺮې ﻣﺮﮐﯥ ﮐﻴ5ي .ﻋﲇ زوﻳﻪ ﻫﻤﺪا ﻪ ﻣﻮﻗﻊ ده .ﻣﻮږ ډﯦﺮ
وﺧﺖ ﺎدي ﻧﻪ ده ﻟﻴﺪﻟﯥ۔ د ﭘﻼر ﻟﻪ ﻣﺮﮔﻪ وروﺳﺘﻪ ﻣﻮ ﻫﻴ د ﺧﻮﺷﺎﻟ
ﺧﻨﺪا ﻧﻪ ده ﮐ&ې .د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻣﺮﮔﻪ وروﺳﺘﻪ ﻫﻤﺪا ﻏﻤﻮﻧﻪ او ﺧﭙﮕﺎﻧﻮﻧﻪ
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)(۱۵
ﺳﻬﺎر ﻣﻬﺎل ﺗﻨﮑ ﻏﺮﻣﻪ ﳌﺮ د ورﻳ`ﻮ ﻟﻪ ﻣﻨ`ﻪ ﭘﻪ ﻧﻢ ﺟﻨﻮ او ﺑﺎران
وﻫﻠﯥ ﺗﻮره Cﻤﮑﻪ ﭘﻠﻨﻴ5ي .ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ورﻳ`ﻮ ﮐﯥ ﺧﭙﻞ ﻣﺦ ﭘ oﮐ&ي .د
ﮐﻮ<ﯥ د ﭘﻨqې او ﺧBﻧﯥ ﭘﺮدې ﭘﻪ ﺗﺮازه ﮐﯥ ﮐﻠﻪ ﻫﻢ د ﳌﺮ &0ﻳﮑﻪ د
ﮐﻮ<ﯥ ﺗﺮ ﺑﺮ ﴎه ﭘﻮرې وﻏ`ﻴ5ي او ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﮑ د Cﺎن ﭘﺴﯥ
را<ﻮﻟﻪ او ورﮐﻪ ﮐ&ي .د ﭘﺮدې ﭘﻪ ﺗﺮازه ﮐﯥ ﺑﻴﺎ ﺗﻮرﺗﻢ ﳾ.
د اﭘﺮﻳﻞ د ﺑﺎرا pﻣﻴﺎﺷﺘﯥ ﻮروﻧﮑﻲ ﺑﺎد ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ورو ﭼﻨﮕﺎر وﮐ&ي .د
ﮐ&ﮐ ﺑﻬﺮ ﭘﺮ ﴎ ﺳ&ک د رواﻧﯥ ﭘﻴﻐﻠﯥ زﻟﻔﯥ د ﺷﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺦ ﺗﻪ واړوي
او ﮐﻠﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ ﻣﺦ ورﭘ oﮐ&ي او ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ﺑﺎد د ﻫﻐﯥ د واﺳﮑ oﻳﻮه
0ﻨqه ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ&ي .د ﻧﺠﻠ د <nﺮ ﺧﻮاوﺷﺎ د ﺑﺮﻨﺎ ﭘﻪ 0ﯧﺮ ﭘ&ک وﮐﻲ او
ﮐﻠﻪ ﻫﻢ د واﺳﮑnﻲ ﺟﺎﮐ0 oﻨqه ﭘﺮې ﺑﯧﺮﺗﻪ وزاﻧﮕﻲ.
ﻋﲇ ﻟﻪ ﮐ&ﮐ او د ﭘﺮدې د ﺗﺮازې ﻟﻪ ﺷﺎ ﻧﻪ ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﭘﺮ ﺳ&ک د
ﺗﯧﺮﯦﺪوﻧﮑﻮ ﻻروﻳﻮ ﻣﺰﻟﻪ او ﮔﺎﻣﻮﻧﻮ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﺗﻪ  BCدی ﭼﯥ ﻳﻮ ﺗﻦ ﭘﻨﺎ
ﳾ ﻧﻮ ﺑﻞ ﺑﻴﺎ ﺗﻌﻘﻴﺒﻮي ،ﺗﺮ ﻫﻐﯥ ﭼﯥ ﭘﻨﺎ ﳾ او ﺑﻴﺎ ﭘﺮ ﺑﻞ ﺑﻨﻴﺎدم ﺳﱰﮔﯥ
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ﺟﻴﺐ ﺗﻪ ﻻس ﮐﻮي .ﭘﻪ ﺟﻴﺐ ﮐﯥ ﻟﺲ ﮔﻮن ﻣﻮﻣﻲ .راﺷﻪ او دا ﻫﻢ د
ﺳﮑﻮن ﻧﺬراﻧﻪ ﮐﻪ )ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه(
د ﮐﻮ<ﯥ دروازه ﻗﻠﻔﻮي .د ﺧﻮب ﭘﻪ ﮐﺎﻟﻴﻮ ﮐﯥ د ﮐﻮر ﻣﺦ د ﺳ&ک
اﻏﺎړې دوﮐﺎن ﺗﻪ ورCﻲ .د ارزان ﺑﻴﻪ ودﮐﺎ ﺑﻮﺗﻞ راﻧﻴﴘ او ﭼﯥ ﺗﺮ 0ﻮ
دروازې ﺗﻪ رارﺳﯧ5ي ،ﻧﻴaﻳﻲ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻر ﮐﯥ ﺗﺮ ﺳﺘﻮ pﺗﯧﺮوي.
زه ﻳﻮ ﻧﺎﮐﺎم ﻳﻢ .زه ﻳﻮ ﺑﺮﺑﺎد ﻳﻢ .ﻣﺎ ﻫﺮ 0ﻪ ورک ﮐ&ل .د ورﮐﯥ ﭘﺴﯥدﻟﺘﻪ راﻏﻠﯽ ﻳﻢ .زه ورﮐﻪ ﻟnﻮم .ﻫﻐﻪ ورﮐﻪ ﭼﯥ ﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻴ5ي .زﻣﺎ ﻫﯥ
ﴎ ﻧﻪ ﻧﻴﴘ .ﺧﻮ د ورﮐﯥ ﭘﺴﯽ ورک ﻫﯧ ﺷﯽ ﭘﻴﺪا ﻧﻪ ﺷﻮل .ﻫﻐﻪ دﻟﺘﻪ
ﻧﺸﺘﻪ .ﻣﺎ وﻧﻪ ﻣﯧﻨﺪه .دﻟﺘﻪ ﻧﺸﺘﻪ .ﺗﺎﺳﻮ ﻏﻠﻂ ﭘﻮه ﺷﻮي ﻳﺎﺳﺖ .زه ﻧﻪ ﺷﻢ
ﮐﻮﻻی ﻫﻐﻪ وﻣﻮﻣﻢ۔ ﻣﺎ ﻧﻮر ﻣﻪ Cﻮروئ .زه ډاﮐnﺮ ﻧﻪ ﺷﻮم ،زه ﺑﺎﺳﻮاده
ﻧﻪ ﺷﻮم ،ﭘﻼر ﻣﯥ ﻫﻢ را ﻧﻪ ﺟﮕ&ې وﺧﻮړ .د ﺗﺎﮐﴘ درﻳﻮر ﻫﻢ ﻧﻪ ﺷﻮم،
زه ﭘﻪ ﻳﻮه ﻟﻮی ﺳﻤﻨﺪر ﮐﯥ ﻻﻣﺒﻢ .دا ﺳﻤﻨﺪر ﭘﺎﻳﺎن ﻧﻪ ﻟﺮي .ډوﺑﻴ5م.
ﻣﻮرې ،ورﺑﻪ ﺷﯥ او ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﺧﱪه ﺷﯥ .ﻋﲇ ﺑﻪ Cﺎن د روﻴﻲ .ﺗﻪ ﻟﻪ ﻋﲇ
ﴎه ﻳﻮ ﺑﻞ اﻧﺴﺎن ﻣﻪ ﺑﺪﻣﺮﻏﻪ ﮐﻮه .ﻋﲇ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺪﻣﺮﻏﻲ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﮔﺎﱄ .ﭘﻪ
ﻳﻮازې ﺗﻦ ﻳﯥ ﮔﺎﱄ ﺑﺲ دی ﭼﯥ ﻋﲇ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺪﻣﺮﻏﻲ وﭘﺎﱄ او وﻳﯥ ﮔﺎﱄ.
ﻧﻪ ﻧﻪ ،دا ﮐﺎر ﺷﻮﻧﯽ ﻧﻪ دی.
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وو .ﻏﻮاړو ،ﻟﻴﻮال ﻳﻮ ﭼﯥ ﺧﻮﺷﺎﱄ وﮔﻮرو .ﭘﻴﻐﻠﯥ اﺗ¸ وﮐﻲ ،زﳌﻲ «0ﯥ
وﻏﻮرCﻮي او ﻣﻮر د زوی د ﴎ ﺑﻼ واﺧﲇ.
ﻋﲇ ﭼﻮپ او ﻏﻠﯽ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﮐ oﮐﯥ ﮐﻴﻨﻲ .ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻏ 5ﻧﻪ ﮐﻮي.
ﻻس ﭘﺮ ﺗﻨﺪي ږدي .ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻠﯥ ﻣﺎﴈ ﺗﻪ ورﮔﺮCﻲ .د ډاﮐﱰ ﮐﻴﺪﻟﻮ ﻪ
ﻳﯥ ﺷﻠﯧﺪﻟﯥ ده .ﭘﻮﻫﻨ`ﯽ ﻳﯥ ﺑﺸﭙ& ﻧﻪ ﮐ& .ﭘﻪ 0ﻠﻮرم <ﻮﻟﮕﻲ ﮐﯥ ﻳﯥ
ﭘﺮﻳﻮد .ﺟﻨﮕﻮﻧﻮ ﻟﻪ ډﯦﺮو ﺗﻢ Cﺎﻳﻮﻧﻮ راﺗﯧﺮ ﮐ& .ﺗﺮ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻪ او ﺑﻴﺎ ﺗﺮ
ﻟﻨﺪﻧﻪ راورﺳﻴﺪ .د ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎءواﻟﺪﻳﻦ رﺳﺘﻮراﻧﺖ ﮐﯥ ﻧﻮﮐﺮي ﻫﻢ ﭘﺎی ﺗﻪ
رﺳﻴﺪوﻧﮑﯥ ده .د ورCﯥ ﻳﻮازې ﭘﻨ`ﻠﺲ ﭘﻮﻧqه اﺟﻮره ،ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﭘﺎی ﺗﻪ
رﺳﻴ5ي .ﻣﺴﻠﮑﻲ ژﺑﻪ ﻳﯥ ﻫﻢ دوﻣﺮه ﭘﻴﺎوړې ﻧﻪ ده .ﺗﮑﴘ درﻳﻮري ﻫﻢ
ﻧﻪ ﳾ ﮐﻮﻟﯽ .د درﻳﻮرۍ اﺟﺎزه ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎ ﻻﻳﺴﻨﺲ ﻫﻢ وﺧﺖ ﻧﻴﴘ ﺧﻮ د
ﻣﻮر او ﺧﻮﻳﻨﺪو اﺷﺘﻬﺎ او ﻏﻮﺘﻨﻪ ﻫﻢ زﻳﺎﺗﻪ ده.
د ﻋﲇ ﺳﱰﮔﯥ د ﮐﻮ<ﯥ ﭘﺮ ﭼﺖ ﻧﲇ .ﺑﻴﺎ د ﭘﺮدې د ﺗﺮازې ﻧﻪ ﺑﻬﺮ
ﭘﻪ ﺗﻮر ﺳ&ک ﻳﯥ ﺳﱰﮔﯥ ﻟﮕﻴ5ي او ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ ورځ ﮔﻮري ﭼﯥ ﭘﻪ ﺷﭙﻪ
ﺑﺪﻟﻴ5ي .دا ﻣﻬﺎل ﻻ 0ﺎﺖ ﻏﺮﻣﻪ ده ﺧﻮ ﻓﻀﺎ ﺗﻮرﺗﻢ ﮐﻴ5ي .ﻧﺎ0ﺎﭘﻪ
ﺗﻮرﺗﻢ اﺳaن ﻏﺮﻳ5ي .د ﺗﻨﺪر ﮐ&ﻧﮕﺎر اورﻳﺪل ﮐﻴ5ي .او ﺑﻴﺎ د ﮐﻮ<ﯥ ﭘﺮ
دﻳﻮال ﺳﱰﮔﯥ ﮔﻨqي .ﭘﻪ دﻳﻮال ﮐﯥ ﻫﻨﺪاره Cﻮړﻧﺪه ده .ورو ورو ﭘﻮرﺗﻪ
ﮐﻴ5ي ،ﻫﻨﺪاره ﮐﯥ ﻳﻮ ه 0ﯧﺮه وﻳﻨﻲ ،ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ 0ﯧﺮې ﻳﯥ ﺑﺪې راCﻲ.
ژوﻧﺪ ﻳﻮ ﺑﯥ ﻣﺎﻧﺎ ﺷﯽ دی .ﻳﻮه ﺑﯥ ارزﺘﻪ ﻣﺘﺎع ده ﭼﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮوﻟﻮ ﻧﻪ
ارزي.
ﭘﻪ ﻳﻮه ﺗﻦ ﮐﯥ د ﻫﻴﻠﻮ او ارزوﮔﺎﻧﻮ ﮐﺎرواﻧﴪای ﭘﻪ ﻳﻮه روان ﮐﯥ او د
ﺧﻨqوﻧﻮ او ﻣﻮاﻧﻌﻮ د دﻳﻮال ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﭘﺮﯦﻮﺗﻨﻪ 0ﻪ وﮐ&م؟ 0ﻪ وواﻳﻢ؟
د ﺳﻬﺎر ﻟﺲ ﺑﺠﯥ ﮐﻴﺪو pدي .د ﭼﺎی 0ﻠﻮ ﻣﱰه ﻫﻢ ﻧﺸﺘﻪ .ﭘﻪ
ﻳﺨﭽﺎل ﻳﯥ ﺳﱰﮔﯥ ﻟﮕﻴ5ي ،دروازه ﻳﯥ ﺑBﺗﻪ ﮐﻮي .ﻫﯧ ﺷﯽ ﻧﺸﺘﻪ.
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ﭘﺮاﺗﻪ دي .ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن ﻟﻪ ﺗﯧﺮې ﺷﭙﯥ ﻫﻤﺪاﺳﯥ روﺎﻧﻪ ﭘﺎﺗﯥ دی .د اوﺑﻮ
ﺑﻮﺗﻞ د ﮐﻮ<ﯥ ﭘﺮ ﻓﺮش ﭼﭙﻪ ﺷﻮی دی .اوﺑﻮ ﺗﺮ زﻳﺎﺗﯥ اﻧﺪازې ﭘﻮرې ﻻره
ﮐ&ې ده .ﭘﻪ ﮐﻮ<ﻪ ﮐﯥ د اﻟﮑﻬﻮﻟﻮ ﻳﻮ ﺗﻨﺪ او ﺗﺮﻳﻮ ﺑﻮی ﻏ`ﻮﻧﯥ ﮐﻮي .ﺑﻬﺮ
ﺗﻮره ﺗﻴﺎره ﺧﭙﺮه ده .د ﺗﯧﺮې ﺷﭙﯥ ﺑﺎران د وﻧﻮ ﭘﺎﯥ او ﻟﺘﯥ ﭘﺮ Cﻤﮑﻪ
ﻏﻮرCﻮﱄ دي .د 0ﺎ0ﮑﻲ 0ﺎ0ﮑﻲ ﺑﺎران ﴎه ﴎه ﻳﻮه ډﻟﻪ ﺧﻠﮏ د ﺑﺲ
ﺗﻢ Cﺎی ﺗﻪ د ﭼﱰﻳﻮ ﴎه وﻻړ دي .ﺑﺲ راﳾ .ﻳﻮه ډﻟﻪ وروﺧﻴﮋي .ﻧﻮر
ﺑﺲ ﺗﻪ اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮي.
ﻋﲇ د ﺧﻮب ﻟﻪ ﺗﺨﺘﻪ راﮐﻮزﻳ5ي .ﻳﻮه اوږده ﺳﺘﻮﻣﺎ pﺑﺎﳼ د
ﮐ&ﮐ د ﭘﺮدې ﻟﻪ ﺗﺮازې ﺑBو pﻓﻀﺎ ﺗﻪ  BCﮐﻴ5ي .د ﺑﺎران 0ﺎ0ﮑﻲ
ﮐﻠﻪ زور واﺧﲇ او ﮐﻠﻪ ﻫﻢ ورو ﳾ .ﻳﺨﻨﻲ ﻳﯥ رﻳ5دوي .ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه
واﻳﻲ:
ﺑﺎﻳﺪ وﻻړ ﺷﻢ او ﭘﻪ دوﮐﺎﻧﻮﻧﻮ وﮔﺮCﻢ .ﮐﻪ ﮐﺎر ﭘﻴﺪا ﳾ ،ﻧﻪ ﻟ 5ﺑﻪ ﺻﱪ
وﮐ&م ﭼﯥ ورځ ﻟﻪ ﻧﻴaﻳﻲ واوړي .ﺑﻴﺎ ﺑﻪ وﻻړ ﺷﻢ .ﺑﻴﺎ ﮐ&ﮐ ﺗﻪ درﻳ5ي.
ﻳﻮ 0ﻮک ﻟﻪ ارﺗﻮ ﮔﺎﻣﻮﻧﻮ ﴎه د ﺳ&ک ﭘﻪ ﭘﻠﯥ ﻻر ﺗBﻳ5ي ﺧﻮ ﻳﻮ ﺑﻞ ﭼﯥ
ﺷﻠﻴﺪﱄ ﮐﺎﱄ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﻦ ﮐﯥ او زاړه ﺑﻮ<ﺎن ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﻮ ديC ،ﻨﮕﻴ5ي .د
ﺑBو دوه ﺑﻮﺗﻠﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ دي .ﭘﻪ زوﻟﻮ زوﻟﻮ راCﻲ او د ﺑﺲ د ﺗﻢ
Cﺎی ﭘﺮ 0ﻮﮐ ﮐﻴﻨﻲ .ﺳﮕﺮټ ﻟﮕﻮي او ﺑﻴﺎ د ﺑBو ﺑﻮﺗﻞ ﺧﻮﻟﯥ ﺗﻪ
ﻧﻴﴘ .ﻳﻮ ﻪ ﻏ&پ ﺗﺮې ﮐﻮي او ﻟﻪ ﻏ&پ ﴎه ﺧﻮﻟﻪ وراﻧﻮي .د ﺗﺮﺧﻮ
اوﺑﻮ او ﺗﺮﺧﻪ ﺳﺘﻮ pﺜﻴﻞ ﮐﻮي .ﻻس ﻳﻮ 0ﻪ ﺗﻪ اوږدوي .ﺳﮕﺮټ ﻳﯥ ﭘﻪ
ﭘﺘﻼﻧﻪ ﻟﮕﻴ5ي .ﻳﻮ ﺳﻮری ﭘﻪ ﮐﯥ ﺟﻮړوي .ﻋﲇ ﻳﯥ ﻪ ډﯦﺮه ﺷﯧﺒﻪ 0ﺎري
او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ورو Cﺎﻧﺘﻪ ﭘﺎم ﮐﻴ5ي.
ﺗﯧﺮه ﺷﭙﻪ 0ﻨﮕﻪ وه؟ ﺑﻮﺗﻞ ﺗﻪ  BCﮐﻴ5ي» .دی ﻫﻢ ﻳﻮ ﺑﺪﻣﺮﻏﻪ ﺑﻮ<ﯽ
دی« ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه واﻳﻲ .او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﺧﭙﻞ ﺷﻌﻮر د ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﮐﻠﻮﻧﻮ
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ﻧﻦ ﺧﻮ اروﻣﺮو د ﻳﻮه ﮐﺎر ﭘﺴﯥ ﮔﺮCﻢ .دا 0ﻮ ورCﯥ وﺷﻮې ﭼﯥ
ﺑﻴﮑﺎره ﻳﻢ .ﺑﻴﮑﺎري ﺑﻪ ﻣﯥ ﻣ& ﮐ&ي )ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه ﺑﻨﮕﻴ5ي(
ﻋﲇ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﺧﱪو ﴎه ﭘﻪ ﺳﺘ&ي ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﯥ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ
ﭘﺎ0ﻴ5ي .ﭘﻪ ډﯦﺮ زور او ﻓﺸﺎر ﺗﺮ ﺗﺸﻨﺎب ﭘﻮرې دروﻣﻲ .ﺧﻮﻟﻪ او ﻣﺦ ﭘﺮې
ﻣﻴﻨ`ﻲ ﺧﻮ ﺑﯧﺮﺗﻪ ﭘﻪ ﮐ oﮐﯥ ﭘﺮﻳﻮوCﻲ .ﺳﺘ&ی ﺳﺘﻮﻣﺎﻧﻪ او ﻟﻪ اده ﺑﺎده
وﺗﯽ دی .ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴ5ي ﭼﯥ ﺗﯧﺮه ﺷﭙﻪ ﻳﯥ 0ﻨﮕﻪ ﺗﯧﺮه ﺷﻮه .ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﭼﯥ د
ﺗﺨﺖ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐﯥ ﮔﻮري ﭼﯥ ﻳﻮ ﺑﻮﺗﻞ او ﮔﻴﻼس ﻫﻢ ﭼﭙﻪ ﭘﺮاﺗﻪ دي او
ﺗﯧﺮه ﺷﭙﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ ﴎ اړوﻟﯽ او ﺑﻴﺎ د ﺧﭙﻠﻮ اﭘﻠﺘﻮ د وﻳﻠﻮ ﴎه ﻫﻤﺪاﺳﯥ
ﺧﻮب ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯽ دی.
دا ﻣﻬﺎل د ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ ٬ﴎ دردﻳﻮ او ﮐﺴﺎﻟﺖ ﴎه ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﭘﺎ0ﻴ5ي .ﻧﻦ
ﻳﯥ ﺗﮑﻞ ﮐ&ی ﭼﯥ ﭘﻪ ﺧﻮاوﺷﺎ دوﮐﺎﻧﻮﻧﻮ او رﺳﺘﻮراﻧﻮﻧﻮ ﮐﯥ وﮔﺮCﻲ او
Cﺎﻧﺘﻪ ﮐﺎر ﭘﻴﺪا ﮐ&ي .زﻳﺎﺗﻪ ﺷﯧﺒﻪ ﭘﻪ ﺳﻮﭼﻮﻧﻮ او ﻓﮑﺮوﻧﻮ ﮐﯥ Cﻲ .ﺑﻴﺎ د
ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮ<ﯥ ﮔqوډ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ ﭘﺎم ﮐﻮي .ﻟﻮﻲ او ﮐﺎﻏﺬوﻧﻪ ﻳﻮ د ﺑﻞ ﭘﺮ ﴎ
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دوﮐﺎﻧﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﻧﺪﯦﻨﻪ ﮐﯥ دی ،ﻧﺎ0ﺎﭘﻪ ﻳﯥ د ﮐﺎﻟﺞ ﺑBوﺑﺎر ﺗﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻴ5ي.
د ﮐﺎﻟﺞ ﺑBوﺑﺎر او د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ وﺗﻞ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه اﺧﲇ:
ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﭼﯥ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن د ﻃﺐ ﭘﻮﻫﻨ`ﻲ ﺗﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﯽ ﮐﻴ5ي ،د
ﮐﺎﺑﻞ ژﻣﯽ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﻳﺪو دی .وﻧﻮ ﭘﺎﻮ ﮐﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﺧﭙﻠﯥ 0ﺎﻧﮕﯥ ﭘ&ﺳﻮﱄ دي.
واورو ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺴﱰه ﺗ&ﻟﯥ ده .ﻳﺦ ﺑﺎد د ﭘﴪﱄ وږﻣﯥ ﺗﻪ ﻧﺎز ورﮐﻮي .وﻧﯥ
او ﺑﻮ<ﻲ ﭘﻪ ﻧﺎ راوﱄ .د ﺎر ﭘﻪ ﮐﻮ0ﻮ او ﺳ&ﮐﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻓﺮﻳﺎد ﮐﻮي .ﮐﻠﻪ
ﻧﺎ ﮐﻠﻪ ﺧﻮ د ﮐﻼﺷﻴﻨﮑﻮف د ﻣﺮﻣﻴﻮ د ﮐﺮﻏﻴ&ن او ﺑﺪ ﺧﻮﻧﺪه ﻣﻮزﻳﮏ ﴎه
ﻳﻮ Cﺎی ﳾ او ﺑﻴﺎ Cﲇ د ﺑﺎد او وږﻣﻮ ﭘﻪ 0ﭙﻮ ﮐﯥ ورک ﳾ .ﻋﲇ د
ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﻟﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﭼﯥ ﭘﻪ اوږده ﻟﺴﺖ ﮐﯥ ﻳﯥ د ﻫﻠﻮ Cﻠﻮ او
ﭘﻠnﻨﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻮي ،ﻟﻪ ډﯦﺮې ﺧﻮﺷﺎﻟ ﻧﻪ ﺧﭙﻠﯥ ﺟﺎﻣﯥ ﭘﻪ ﺗﻦ ﮐﯥ
ﺳﱰې اﺣﺴﺎﺳﻮي .ﭘﻪ ﺗﻦ او دﻣﺎغ ﻳﯥ د ﺧﻮ او ﺧﻮﺷﺎﻟﻴﻮ ﻧﻮې 0ﭙﻪ
راﻏﱪﮔﻴ5ي .ﻓﻀﺎC ٬ﻤﮑﻪ او اﺳaن ٬ﺎر او ﮐﻮروﻧﻪ ﻫﺮ 0ﻪ ﮑﲇ وﻳﻨﻲ.
ژوﻧﺪ ﮑﻠﯽ وﻳﻨﻲ او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﭼﺎﺑﮑ ﭘﻪ ﻣﻮر او ﮐﻮرﻧ د ﺧﭙﻞ ﺑﺮي زﻳﺮی
ﮐﻮي .ﻣﻮر ﻳﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ ﺧﻮﺷﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﮐﺎﻟﻴﻮ ﮐﯥ ﻧﻪ Cﺎﻳﻴ5ي .ﻫﻐﻪ ﭼﯥ
وروﺳﺘﻪ ﻋﲇ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﯥ ﻟﻪ ﻧﺎزه او ﻣﻴﻨﯥ او ډﯦﺮې ﻟﻮرﻳﻴﻨﯥ د ډاﮐﱰ
ﻏ 5ﮐﻮي .ﻋﲇ دا <ﻮﻟﻪ ﺻﺤﻨﻪ د ذﻫﻦ ﻟﻪ ﭘﺮدو ﺗBوي .د ﻟﻨﺪن د ﻳﻮه
ﮐﺎﻟﺞ ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ﺗBﻳ5ي .د ژوﻧﺪ ﺗﻮﭘBوﻧﻪ 0ﻮﻣﺮه ﭼﯥ ﺳﱰ دي ،د ﻳﺎس او
ﺣﺮﻣﺎن ﺗﻨﺎب 0ﻮﻣﺮه اوږد دی ،زړه ﻳﯥ ﻟﻪ ﺗﻨﻪ او ﻟﻪ <nﺮه ﻮﻳﻴ5ي،
ﮐﺘﻪ ﻟﻮﻳ5ي .زده ﮐ&ه ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮه ،ﺗﻌﻠﻴﻢ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ ،د ﻣﻮر ﻫﻴﻠﻪ ﭘﻪ ﴎاب
ﺑﺪﻟﻪ ﺷﻮه .ﭘﻪ <ﮑﻨﺪه ﻏﺮﻣﻪ ﮐﯥ د ﺷﮕﻮ ﭘﻪ دﺘﻪ ﮐﯥ د اوﺑﻮ Cﻼ وﺷﻮه.
ﭘﻪ ﻧ5دې ﮐﯧﺪو ورﮐﻪ ﺷﻮه .ﺑﻴﺎ ﻳﯥ د ﻏﻢ او ﺧﭙﮕﺎن ،د ﻳﺎس او ﻧﺎاﻣﯧﺪۍ
ﻳﻮه ﺗﻮره ﭘﺮده ﭘﺮ ﻣﺦ او ﺳﱰﮔﻮ راﻏﻮړﻳ5ي او ﺗﻴﺎره ﮐﻴ5ي.
ﻋﲇ ﺧﭙﻠﻪ ﻻر ورﮐﻮي .ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧ5ي 0ﻪ وﮐ&ي .ﭘﻪ ﺗﻨﮑ Cﻮاﻧ او
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ﺗﻪ ورﮔﺮCﻮي ﭼﯥ ﮐﻠﻪ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﯥ و۔ ﭘﻼر ﻳﯥ اﻓﴪ و .روﳼ ﭘﻮCﻮﻧﻪ ﭘﻪ
ﻫﻴﻮاد ﮐﯥ دﻳﺮه وو .ﭘﻼر ﺑﻪ ﻳﯥ ﻫﺮ وﺧﺖ ﺑﻬﺮ pاو ﮐﻮر pﻣﻴﻠaﻧﻪ
درﻟﻮدل .ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ د ﴍاﺑﻮ 0ﻞ ﻳﻮ دود او ﻓﻴﺸﻦ و.
Cﻴﻨﻮ روﺎن اﻧﺪو ﺑﻪ ﺑﯥ درﮐﻪ 0ﻞ او ﭘﺮ ﴎ ﺑﻪ ﻳﯥ د اوﺑﻮ ﭘﻪ B0
اړول .ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﭼﯥ ﺑﻪ و0ﻞ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻻﭘﻮ او ﻏﻮرو ﺑﻪ ﴎ ﺷﻮ او Cﻴﻨﯥ ﺧﻮ ﻻ
داﺳﯥ وو ﭼﯥ ﭘﺮې ﺑﻪ وﺗﻞ ﻧﻮ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﯧﺪﻟﻮ ﻧﻪ ول.
ﺧﻮ دا ﻣﻬﺎل ﻳﻮ ﺑﻞ ﭘﺮدی ﻫﯧﻮاد دی .ﺑﻞ ﻣﺎﺣﻮل دی .ﺑﻴﻠﻪ ﻓﻀﺎ او
ﺑﯧﻞ اﺳaن دی .دا اﺳaن ﭼﯥ ﳌﺮ ﻧﻪ ﻟﺮي ،داﺳﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ اﺳaن ﮐﯥ
ﳌﺮ ﻧﺸﺘﻪ ،د اﻧﺴﺎن ﭘﻪ زړه ﻫﻢ ﺗﻮرﺗﻢ راوﱄ او د اﻣﻴﺪوﻧﻮ 0ﺮک ﻟﻪ زړوﻧﻮ
ﻟBې ﮐﻮي .ﺗﻮر ﺳ&ﮐﻮﻧﻪ ،ﺗﻮر ﮐﻮروﻧﻪ ،ﭘﻪ ورﻳ`ﻮ ﭘ oاﺳaن او ﻟﻪ ﻟ&و
ډﮐﻪ ﻓﻀﺎ.
ﻋﲇ ﺷﯧﺒﻪ ﭘﻪ ﺷﯧﺒﻪ د ﺳﺎﻋﺖ ﺳﺘﻨﻮ ﺗﻪ ﮔﻮري .ﻧﻦ ﻳﯥ ﻫﻮډ ﮐ&ی ﭼﯥ
د ﮐﺎر ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺴﯥ وﮔﺮCﻲ .ورځ ﻻ ﻧﻴaﻳﻲ ﺗﻪ ﻧﻪ ده ورﻏﻠﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ
ﻟﻪ ﮔqې وډې ﮐﻮ<ﯥ ﺑﻬﺮ ﮐﻴ5ي .ﭘﻠﯽ د ﺑﺎزار او ﻣﺎرﮐﻴ oﭘﻪ ﻟﻮر
رواﻧﻴ5ي .ﺎﻳﺴﺘﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﻻره وﻫﻲ .ﭘﻪ ﻻره ﮐﯥ د ﻣﻮر د <ﻴﻠﻴﻔﻮن ،د
ﺧﻮﻳﻨﺪو ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ ،د ﮐﻮر ﻣﺎﺣﻮل ٬ﺟﻼ وﻃﻨﻲ او ﺧﭙﻠﯥ ﺑﯥ وﺳ ﺗﺮﻣﻨ
وا<ﻦ ډﯦﺮ ﻟﻮی او ﺳﱰ وﻳﻨﻲ او د اﻧﺪﻳﻨﻮ ﭘﻴnﯽ ﻳﯥ ﭘﻪ وﻟﻮ او اوږو ﻓﺸﺎر
راوړي.
د ﻟﻨﺪن د ﻟﻮﻳﺪﻳ`ﯥ 0ﻨqې ﻳﻮې ﻟﻪ ﮔ«ﻪ ﮔﻮﯥ ډﮐﯥ ﺳﻴﻤﯥ ﺗﻪ
رﺳﻴ5ي .ﻳﻮه دﻧﮕﻪ او ﺳﱰه وداﻧ ﮔﻮري ﭼﯥ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﮓ راﺗﮓ
ﭘﻪ ﮐﯥ ﺟﺮﻳﺎن ﻟﺮي .ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﺨﺮﮔﻮﻧﻮ او ﻻﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ ﻧﻴﻮﱄ دي.
ﻳﻮه ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﴎه ﭘﻪ ﺧﱪواﺗﺮو دي .ﺧﻨﺪاوې او <ﻮﮐﯥ <ﮑﺎﻟﯥ او ﻣﺴﺘ
ديC .ﻴﻨﯥ ﭼﻮپ ﭘﻪ ﻻره روان دي .ﭘﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﯥ دي .ﺧﻮ ﻋﲇ ﭼﯥ د

 /٨٣واﻨﻮﻧﻪ

)(۱۷
ﻟﻪ 0ﻪ زﻳﺎﺗﯥ ﻣﻮدې وروﺳﺘﻪ ﻓﻀﻞ رﺣﻴﻢ د ﻋﲇ د ﮐﻮر دروازې ﺗﻪ
درﻳ5ي .زړه ﻧﺎ زړه دی ﭼﯥ <ﮏ <ﮏ وﮐ&ي او ﮐﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ د ﻣﺨﻪ
ﺗﻴﻠﻴﻔﻮن وﮐ&ي .ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه واﻳﻲ اﻳﺎ ﻋﲇ ﺑﻪ ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﭘﺎ0ﯧﺪﻟﯽ وي؟
ﭼﯧﺮې ﺧﻮ ﺑﻪ ﺗﻠﻠﯽ ﻧﻪ وي؟ ﻧﻪ اروﻣﺮو ﺑﻪ ﭘﻪ ﮐﻮ<ﻪ ﮐﯥ وي ﺧﻮ ﺑﻴﺎ اراده
ﮐﻮي د دروازې زﻧﮓ ﺗﻪ ﮔﻮﺗﯥ وروړي .ﻏnﻪ ﮔﻮﺗﻪ ﭘﺮې ﮐﯧﮑﺎږي .ﻟﻪ دوه
زﻧﮕﻮﻧﻮ ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﻳﻮ ﺳ&ی دروازه ﺑBﺗﻪ ﮐﻮي .ﻫﻐﻪ د ﭘﺎﺧﻪ ﻋﻤﺮ ﺳ&ی
دی ﭼﯥ د ﻋﲇ د ﮐﻮ<ﯥ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐﯥ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﮐﻮ<ﻪ ﮐﯥ اوﳼ .ﭘﻮﺘﻨﻪ
ﮐﻮي0 :ﻮک دې ﭘﻪ ﮐﺎر دی؟
ﻋﲇ ٬ﻏﻮاړم وﯾﯥ ﮔﻮرم.ﭘﻪ Cﻮاب ﮐﯥ اوري :ﻫﻐﻪ ﺑﻪ وﻳﺪه وي .دا ﻳﯥ ﮐﻮ<ﻪ ده.
ﻻس ورﺗﻪ ﻧﻴﴘ .ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﱪو ﺧﱪو ﮐﯥ ﻫﻐﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻴﺴﻪ واﻳﻲ .ﭘﺮﺗﻪ
ﻟﻪ دې ﭼﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺘﻨﻪ وﳾ .دﻟﺘﻪ ﺑﯥ روزﮔﺎري زﻳﺎﺗﻪ ده .دې
ﺑﯧﮑﺎرۍ او ﺑﯽ روزﮔﺎرۍ زﻣﺎ ﺧﻮﻧﻪ ﻫﻢ وﻳﺠﺎړه ﮐ&ې ده .اﻳﺎ ﺗﻪ د ﻫﻤﺪې
ﻣﻠﮏ ﻳﯥ؟
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زﳌﻴﺘﻮب ﮐﯥ د زده ﮐ&ې او ﻣﺴﻠﮑﻲ ﺗﻮب ﻟﻴﻮاﻟﺘﻴﺎ ٬ﻪ اﺳﺘﻌﺪاد ﭘﻪ
درﺳﻮﻧﻮ ﮐﯥ زﻳﺎﺗﯥ ﻫﯥ او ﺑﻴﺎ ﻳﻮ وار د ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﻧﺎﻫﻤﻮار ه ﭘﻴﭽﻮﻣﻮ ﮐﯥ
ﭘﻪ داﺳﯥ ﭘﺮﺧﻮ او ﻣﺎرﮐﻮﻧqﻳﻮ ورﺳﻤﯧﺪل ﭼﯥ ﻧﻪ ﺧﻮ ﺗﺮې ﺑﯧﺮﺗﻪ
راﺳﺘﻨﯧﺪای ﳾ او ﻧﻪ د ﭘﻴﭽﻮﻣﻲ ﺗﺮ ﴎه د ﺧﺘﻠﻮ وس ﻟﺮي .زړه ﻳﯥ ﻟﻪ
ﺗﺸﻪ ډاﮔﻪ ﻟﮕﻴ5ي او د ﻳﺎس او ﻧﺎﻫﻴﻠ ﺧﭙﺴﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺳﺘﻮ pﮐﯥ Cﺎی
ﻧﻴﴘ .ﻳﻮ اه او ﺳﻮړ اﺳﻮﻳﻠﯽ ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ ﺑﺎﳼ:
اه ﻣﻮرې !
ﺧﻮ ﻣﻮر ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺗﺼﻮراﺗﻮ ﮐﯥ ده .ﻫﻐﻪ ﻏﻮاړي د ﻋﲇ ﻟﻪ ﭘﺎره ژوﻧﺪ
ﺟﻮړ ﮐ&ي ،ﮐﻮر ورﺟﻮړ ﮐ&ي ﺧﻮ ﻋﲇ د ژوﻧﺪ ﮐﻮﻟﻮ د ﭼﺎل ﭼﻠﻨﺪ ﻟﻪ زده
ﮐ&ې ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ دی۔
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ورﮐ&ې .دﻟﺘﻪ ﻗﺒﻮﻟﻪ ﺷﻮه .اوس ﺑﺎﻳﺪ زﻣﺎ ﻣﻨﺖ داره وي .د ﻫﻐﯥ ﻪ
ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯧﺮ دی .ﻧﻮر ﻟﻪ ﻣﺎ 0ﻪ ﻏﻮاړي .زه ﻫﻤﺪې ﮐﻮر ﮐﯥ اوﺳﯧ5م .دﻟﺘﻪ
ﺧﻮښ ﻳﻢ .اوس ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺳﭙ ﻧﻪ ﺟﻼ ﻳﻢ ٬ﻫﻐﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻃﻼق واﺧﻴﺴﺖ.
ﻣﺤﮑﻤﻲ ﺗﻪ وﻻړه .زه ﻳﯥ ﻟﻪ ﮐﻮره ووﻳﺴﺘﻢ .ﻳﻮ 0ﻪ ﻣﻮده ﻣﯥ ﭘﻪ ﻗﺼﺎﺑ
ﮐﯥ ﮐﺎر وﮐ& ﺧﻮ ﺑBﺗﻪ ﻣﯥ ﭘﺮﯦﻮده.
د ﮐﻮ<ﯥ ﺧﺎوﻧﺪ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳﺎه دا ﺧﱪې ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺗﻪ ﮐﻮي ،ﭘﺮﺗﻪ
ﻟﻪ دې ﭼﯥ 0ﻮک ﺗﺮې وﭘﻮﺘﻲ ،ﺧﭙﻞ <ﻮل ﴎﮔﺬﺷﺖ ﺗﯧﺮوي او ﺑﻴﺎ ﺧﭙﻠﻪ
ﺧﱪه را ﻏﱪﮔﻮي.
زه ﺧﻮاﺷﻴﻨﯽ ﻧﻪ ﻳﻢ .دا ازاد ﻫﯧﻮاد دی .دﻟﺘﻪ ﻫﺮ ﺳ&ی ﺧﭙﻠﻪ ﻻره
وﻫﻲ .زوی ﭘﻪ ﭘﻼر او ﭘﻼر ﭘﻪ زوی` ،ﻪ ﭘﻪ ﻣﯧ&ه او ﻣﯧ&ه ﭘﻪ `ﻪ ﮐﺎر
ﻧﻪ ﻟﺮي۔ او ﺑﺎﻳﺪ وﻳﯥ ﻧﻪ ﻟﺮي .ازاد ي ﻫﻢ دې ﺗﻪ واﻳﻲ.
ﻫﻐﻪ ﭼﯥ د ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﭘﻪ وړاﻧﺪې ﻟﮑﻪ ﺗﻮره ﻏﻮﻧqۍ او ﮔﺮد ﻏﻮﻧq
ﻣﻨ qﺟﺴﺎﻣﺖ وﻻړ دی ،ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳﺎه ﺧﱪې ﮐﻮي .د ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ ذﻫﻦ
ﮐﻠﻪ د ﻋﲇ ﴎه او ﮐﻠﻪ ﻫﻢ د ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎ ءواﻟﺪﻳﻦ ﴎه دی .ﺷﻴﺦ ﺻﻴﺐ
ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻮف او ﭼﻮف 0ﺨﻪ ﻧﻪ وزﮔﺎرﻳ5ي ﺧﻮ د ﻋﲇ ﮔﺎوﻧqی ﻫﻨﺪي
ﻣﺴﻠaن ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻨﱰ ﮐﯥ ﻫﯧ اﻧﻘﻄﺎع ﻧﻪ راوﱄ.
ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﭘﻪ ذﻫﻨﻲ ﻟﺤﺎظ ﻟﻪ دوه 0ﯧﺮو ﴎه ﻣﺦ دی .ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎ
ءواﻟﺪﻳﻦ ﭼﯥ ﻣﺎﺷﺎﷲ درې `ﯥ ﻟﺮي .ﻳﻮه ﻳﯥ Cﻮاﻧﻪ ،ﻧﻮې ﻟﻪ ﭘﺎﮐﺴﺘﺎﻧﻪ
راوﺳﺘﻠﯥ ده او د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻗﻮل ﭼﯥ ډﯦﺮ ﺳﺎﻣﺎن ﻳﯥ ورﺗﻪ اﺧﻴﺴﺘﯽ دی ﺧﻮ
د ﻋﲇ ﮔﺎوﻧqی ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﻪ ﻻﺳﻪ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ دې ﭼnﻠﻪ او ﮔqه وډه ﮐﻮ<ﻪ
ﮐﯥ ﭘﺮوت دی ،د دروازې ﻟﻪ ﻣﺨﯥ ان د ﺧﻮب ﺗﺮ ﺗﺨﺖ ﭘﻮرې ﻳﻮازې
ﻧﺮۍ ﻻره ﻣﺎﻟﻮﻣﻴ5ي ،ﻧﻮره <ﻮﻟﻪ ﮐﻮ<ﻪ ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻲ ﺧﻠﺘﻮ ،د ﺳﮕﺮﺗﻮ ﻗﻮﻃﻴﻮ ،د
ﺑBو ﺑﻮﺗﻠﻮﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺷﻴﺎﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﯥ ده.
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ﻧﻪ زه ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﯽ ﻳﻢ .ﻟﻪ ﻫﻨﺪ ﻧﻪ ﻣﯥ ﮐﻮرﻧ اﻓﺮﻳﻘﺎ – ﮐﻴﻨﻴﺎ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﯥوه .ﻣﺴﻠaن ﻫﻨﺪي ﻳﻢ .ﻟﻪ ﮐﻴﻨﻴﺎ ﻧﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﯥ `ﯥ او ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم زوی
ﴎه دﻟﺘﻪ دې ﺑﺪﺑﺨﺘﻪ ﻣﻠﮏ ﺗﻪ راﻏﻠﻢ .ﻳﻮ 0ﻪ ﻣﻮده ﻣﯥ ﮐﺎر وﮐ& .ﻧﻮر ﻟﻪ
ﮐﺎره ﺳﺘ&ی ﺷﻮم .ﺑﺲ وﻣﯥ ﭘﺘﯧﻴﻠﻪ ﭼﯥ ﺗﻔﺮﻳﺢ وﮐ&م .زه ډﯦﺮ ﺑﻴ0 Bﻢ.
ﻫﻤﺪا ﺑﻴ Bدي ﭼﯥ زﻣﺎ ورﴎه ﺳﺎﻋﺖ ﺗﯧﺮ دی ٬ﻧﻮر د 0ﻪ ﭘﻪ ﮐﻴﺴﻪ ﮐﯥ
ﻧﻪ ﻳﻢ .ﺑﺲ ﺷﭙﯥ ﺳﺒﺎ ﮐﻮم.
ﻫﻮ! ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻣﯥ ﻟﻪ ﻣﺎ ﺟﻼ ﺷﻮه .زوی ﻣﯥ ﻫﻢ ﭘﻮﺘﻨﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي .ﻫﻐﻪ
زﳌﯽ دی ،دﻟﺘﻪ ﻣﯥ ﻳﻮ ورور ﻫﻢ ﺷﺘﻪ .ﻫﻐﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﺎ ﴎه راﺷﻪ درﺷﻪ
ﻧﻪ ﮐﻮي .ﻣBﻣﻦ ﻣﯥ وﻳﻞ ﭼﯥ ﻳﺎ ﺑ0 Bﻪ او ﮐﺎر ﻣﻪ ﮐﻮه او ﻳﺎ ﮐﻪ ﻟﻪ ﻣﺎ
ﴎه ژوﻧﺪ ﮐﻮې ﻧﻮ ﺑﺲ ﺑ Bﻣﻪ 0ﻪ او ﮐﺎر ﺗﻪ ﻣnﯥ را وﻧﻐﺎړه .ﺧﻮ ﻣﺎ
ورﺗﻪ ووﻳﻞ:
دا دوﻣﺮه ﮐﻠﻮﻧﻪ ﭼﯥ درﴎه وم ،ﻟﻪ ﺗﺎ ﻣﯥ 0ﻪ ﮔnﻪ ﻧﻪ ده ﻟﻴﺪﻟﯥ .ﺑﺲ
د ﺳﭙﻲ ﭘﻪ  B0دې داړ .ﺷﻮر و زوږ دې ﮐﺎوه .ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﻢ دا ﺑ Bﻪ
دي ﭼﯥ ﺳﺎت ﻣﯥ ورﴎه ﺗBﻳ5ي ،ﻏﻢ ﭘﺮې ﻏﻠﻄﻮم.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳﺎه ﻟﮕﻴﺎ دی .ﺧﱪو ﺗﻪ دوام ورﮐﻮي .ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ ورﺗﻪ
ﻪ ﮐﻮي ،واﯦﻲ:
رﺘﻴﺎ ﭘﻼر ﻣﯥ ﭘﻪ ﮐﻴﻨﻴﺎ ﮐﯥ ﻳﻮه ﻏnﻪ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﻟﺮي .ﭘﻪ ﮐﻴﻨﻴﺎ ﮐﯥ د
ﺑﻮ<ﻮﻧﻮ ﮔﻨqﻟﻮ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ده .د ﻫﻐﻪ ﻪ ﮐﺎروﺑﺎر دی ﺧﻮ زﻣﺎ ﭘﻪ درد ﻧﻪ
ﺧﻮري .زه ﻫﻤﺪې ﮐﻮر ﮐﯥ اوﺳﻴ5م .ﮐﻪ ډوډۍ را وﻫﻢ ﻧﻪ رﺳﻴ5ي ،ﭘﻪ
ﺑBو ﺳﺎت ﺗﯧﺮوم.
 ﻳﻌﻨﯥ دا ﭼﯥ د ﺧﭙﻠﯥ ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ او زوی ﭘﻪ وړاﻧﺪې Cﺎن ﻣﻼﻣﺖ ﻧﻪاﺣﺴﺎﺳﻮې؟
-ﻧﻪ! زه وﻟﯥ ﻣﻼﻣﺖ ﺷﻢ؟ ﻫﻐﻮی ﻣﺎ دې ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ .ﭘﻴﺴﯥ ﻣﯥ
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ﭼﯥ ﻏﻮړي ﻧﻪ ﺧﻮرې ﻧﻮ 0ﻪ ﮐﻮې؟ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺳﺎت ﺗﯧﺮوو .ﺷﭙﯥ ﭘﺮې
اړوو۔ 0ﻪ وﮐ&و؟ ﭘﺮدی ﻣﻠﮏ دی ،ﴎﻧﻮﺷﺖ ﻣﺎﻟﻮم ﻧﻪ دی .ﮐﺎر روزﮔﺎر
ﻧﺸﺘﻪ .ﺷﻴﺦ ﺻﻴﺐ دوﮐﺎن وﭘﻠﻮره.
ﻧﻮ ﺗﻪ د ﮐﺎر ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟﻮ ﭘﺴﯥ ﻧﻪ ﮔﺮCﯥ؟0ﻮ Cﺎﻳﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﻻړم .ﮐﺎر ﻧﺸﺘﻪ0 .ﻮک ﭼﯥ اﺳﻨﺎد وﻧﻪ ﻟﺮي ،ﮐﺎر ﻧﻪ
ورﮐﻮي0 .ﻮ Cﺎﻳﻮﻧﻮ ﺗﻪ وﻻړم .ﺑﺲ ﻧﻮر ﻣﯥ ﻟﻪ ﻫﺮ 0ﻪ زړه ﻣﻮړ ﺷﻮ .ﻧﻪ
ﮐﻴ5ي؟ ژوﻧﺪ ﺳﺨﺖ دی .ﺗﺮﻳﺦ دی .ژوﻧﺪ ﻧﻪ دی ،ﺗﺮﺧﻪ زﻫﺮ دي ﭼﯥ
ﻫﺮه ﺷﯧﺒﻪ ﻳﯥ ﭘﺮ ﴎ اړوو۔
ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ د ﻋﲇ ﻟﻪ ﺧﱪو ﴎه ﭼﻮپ ﮐﻴ5ي .دی ﻫﻢ ﺣBاﻧﻴ5ي.
ﻧﻮر 0ﻪ ﻧﻪ واﻳﻲ.
 ﭼﺎی درﺗﻪ ﺟﻮړ ﮐ&م؟ ﻋﲇ واﻳﻲ: ﻧﻪ ،ﭼﺎی ﻧﻪ 0ﻢ .ﺑﺲ راﻏﻠﻢ ﭼﯥ ﺗﺎ ووﻳﻨﻢ .زه ﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﻮ¿وﮐﻢ ﭼﯥ ﮐﻪ ﮐﻮم ﮐﺎر ﭘﻴﺪا ﳾ ،درﺗﻪ ﺑﻪ وواﻳﻢ.
 ﴎ دې ﭘﺮې ﻣﻪ ﺧﻮږوه .دا وړۍ ﻧﻪ ﺷ&ۍ ﮐﻴ5ي. ﻪ ﻧﻮ 0ﻪ ﮐﻮې؟ ﻫﻠﮑﻪ ﺗﻪ ﺧﻮ داﺳﯥ ﻧﻪ وې .ﭘﺮ ﺗﺎ 0ﻪ وﺷﻮل.ﻫﻠﺘﻪ دې ﻣﻮر،ﺧﻮﻳﻨﺪې ،ﮐﻮرﻧ ﺗﺎ ﺗﻪ ﻫﻴﻠﯥ او اﻣﻴﺪوﻧﻪ ﻟﺮي .د ﻫﻐﻮی
زړه ﭘﻪ ﺗﺎ ﭘﻮرې ﺗ&ﻟﯽ دی .ﭘﻼر دې ﻧﺸﺘﻪ .ﺗﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﻟﺮې .ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ
ﺧﭙﻠﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﺟﻮړه ﮐ&ې.
 ﻋﺠﻴﺒﻪ ﺧﱪې ﮐﻮې .ﮐﻮم اﻣﻴﺪوﻧﻪ ،ﮐﻮﻣﯥ ﻫﻴﻠﯥ؟ ﻫaﻏﻪ ﻫﻴﻠﯥﭼﯥ ﺗﻮﻏﻨﺪي ﭘﺮې وﻟﮕﯧﺪل ،اور ﻳﯥ واﺧﻴﺴﺖ او ﻟﻮﮔﻲ ﯦﯥ اﺳaن ﺗﻪ
ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮل؟ ﻣﺎ ﺗﻪ 0ﻪ اﻣﻴﺪ ﻟﺮي ،زه ﭼﺎ ﺗﻪ اﻣﻴﺪ وﻟﺮم؟۔ او ﺗﻪ د راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ
ﺧﱪې ﮐﻮې .ﻋﺠﻴﺐ ﺳ&ی ﻣﯥ وﻟﻴﺪې .ﮐﻮﻣﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ؟ ﻣﻮږ <ﻮل ﻧﻪ
ﻣﺎﴈ ﻟﺮو او ﻧﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ .ﻫﻤﺪا ﺷﯧﺒﻪ ﻟﺮو او ﺑﺲ .زه ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﺑﺎور
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ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻴﺎ د ﻋﲇ ﭘﻮﺘﻨﻪ ﮐﻮي ﺧﻮ ﮔﺎوﻧqی ﻳﯥ واﻳﻲ :ﻫﻐﻪ 0ﻪ
ﮐﻮې؟ ﺑﻴﮕﺎ ﻳﯥ ﺗﺮ ﻧﻴaﻳﻲ ﺷﭙﯥ ﭘﻮرې ﮔﻴﻼﺳﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﴎ اړول .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ
دروازې ﺗﻪ راﻏﯽ ،ﭘﻪ دروازه ﮐﯥ وﻟﻮﯦﺪ .ﻣﺎ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐ&۔ ﮐﻮ<ﯥ ﺗﻪ ﻣﯥ
ﻧﻨﻮﻳﺴﺖ .وﻳﺪه ﺷﻮ .ﻧﻮر ﺗﺮې زه ﺧﱪ ﻧﻪ ﻳﻢ .ﮐﯧﺪای ﳾ وﻳﺪه وي Cﮑﻪ
ﭼﯥ ډﯦﺮ ﻳﯥ Cﺎن ﺧ&وب ﮐ&ی و .ﻫﻐﻪ ﻣﺴﺖ ﻫﻠﮏ دی .ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ ﺟﮓ
ﻣﻮزﻳﮏ اوري او ﮐﻠﻪ ﻳﯥ ﺑﻴﺎ ﭘﺘﻪ ﻧﻪ وي.
ﺧﻮ ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ ورو د ﻫﻐﻪ د ﮐﻮ<ﯥ دروازه ﭘﻪ ﮔﻮﺗﻮ <ﮏ <ﮏ ﮐﻮي.
ﻟﻪ دﻧﻨﻪ ﻏ 5راCﻲ0 :ﻮک ﻳﯥ؟
دروازه ﺑBﺗﻪ ﮐﻪ .ﻣ& ﻳﯥ ﮐﻪ ژوﻧﺪی؟ﻳﻮه ﺷﯧﺒﻪ د دروازې ﻟﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﺸﻬﺎر اورﻳﺪل ﮐﻴ5ي .دروازه ﺑﯧﺮﺗﻪ
ﮐﻮي.
ﻪ ،ﺗﻪ ﻳﯥ؟ﻧﻮر ﻧﻮ 0ﻮک وي؟ زړه دې دی ﭼﯥ ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎءو اﻟﺪﻳﻦ درﺗﻪ راﳾ؟
زه ډﯦﺮ ﺳﺘ&ی ﻳﻢ .ډﯦﺮ ﮐﺴﻞ ﻳﻢ .را Cﻪ را ﻧﻨﻮCﻪ.ﮔﺎوﻧqی ﺧﺪای ﭘﺎﻣﺎ pﮐﻮي او ﺗﺮ زﻧﮕﻨﻮ ﭘﻮرې ﭘﻪ ﻟﻨ qﻧﻴﮑﺮ ﮐﯥ
ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮ<ﯥ ﺗﻪ ﻧﻨﻮوCﻲ.
ﻟﻪ روﻏﺒ& ﻧﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﭼﭙﺮﮐﺖ ﮐﻴﻨﻲ .ﮐﻮ<ﻪ د ﴍاﺑﻮ او 0ﺎک
ﺗﺮوه ﺑﻮی ﭘﺮ ﴎ اﺧﻴﺴﺘﯥ ده .ﭘﻨqه ﭘﺮده ورﺗﻪ ﭘﺮﺗﻪ ده .ﻟﻪ ﮐﻮ<ﯥ ﺑﻬﺮ
ﴎک او ﭘﻠﯥ ﻻره ﻧﻪ ﺑﺮﻳﻲ .د ﻏﺮﻣﯥ ﻣﻬﺎل دی .ﳌﺮ رﻧﮕﯽ رﻧﮕﯽ را
ﺑﺮﻳﻲ .ﺳﮑﻮت ﭘﻪ ﮐﻮ<ﻪ ﺣﺎﮐﻢ دی .ﻋﲇ دﻳﻮال ﺗﻪ ﺗﮑﻴﻪ ﮐ&ې ٬ﺳﱰﮔﯥ
ﻳﯥ ﭘnﯥ دي.
ﻓﻀﻞ ـ ﻟﮑﻪ ﭼﯥ ډﯦﺮ ﴍاب دې 0ﲇ دي؟
ﻋﲇ – ﴍاب ورﺗﻪ ﻣﻪ واﻳﻪ .ﻏﻮړي ورﺗﻪ واﻳﻪ.
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دﻋﻮه ﮐﻮي.
 دا د ﻫﻐﻪ ﮐﺎر دی ،ﻫﺮ 0ﻪ ﭼﯥ ﮐﻮي. ﭘﻮﻫﯧ5م ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ ﮐﺎر دی ﺧﻮ د ﻳﻮ ﻣﻨﺎﻓﻖ اﺳﻼم دﻋﻮه دارﮐﺎر دی .ﻣﺎ ﺗﻪ ﻪ ﻣﺜﺎل ﻧﻪ ﳾ ﮐﻴﺪای.
 ﻧﻮ ﭼﺎره 0ﻪ ده؟ ﻪ ،ﻣﺸﻮره دې ﻣﻨﻢ .زه ﺧﻮ ﻳﯥ ﻧﻪ 0ﻢ ﺧﻮ ﻫﻐﻮی ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻣﺎﭘﺴﯥ راCﻲ او را ﺗﻪ واﻳﻲ ﻋﲇ ﺟﺎﻧﻪ ﻟ 5ﺧﻮ ﻣﯥ ﺧﭙﻞ ﺳﺘﻮ pﮐﯥ واﭼﻮه او
ﺑﻴﺎ
 ﻧﻪ زه دا ﻧﻪ ﺷﻢ ﻣﻨﻠﯽ .ﴍاب ﺗﺎ ﺗﻪ ﻧﻪ واﻳﻲ ﭼﯥ ﻣﺎ ﭘﻪ ﺳﺘﻮpﮐﯥ واﭼﻮه .ﺗﻪ ﻳﯥ ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﴎ رااړوې.
 ﮐﻮر دې ودان .ﺗﻪ ﻪ ﻣﺸﻮره راﮐﻮې ﺧﻮ زﻣﺎ وﺳﻪ او ﺗﻮانﻧﺸﺘﻪ .ﻧﻮر د دې ژوﻧﺪ زﻏﻢ ﻧﻪ ﻟﺮي .زه ﻧﻪ ﺷﻢ ﮐﻮﻟﯽ ﭼﯥ د ﻫﺮ ﮐﺎر ﭘﻪ
ﻣﻨﻄﻖ ﻓﮑﺮ وﮐﻢ .ﻣﺎ ﭘﺮﯦ5ده ﭼﯥ ﺧ& ﺳﻴﻼب ﻣﯥ ﻳﻮﳼ.
 ﭘﺮﯦ5ده ﭼﯥ ﺧ& ﺳﻴﻼب ﻣﯥ ﻳﻮﳼ او د Cﻮاﻧ ﺧﱪې ﻫﻢ ﻣﻪ ﮐﻮهC .ﻮا pﺗﻠﻠﯥ ده .اوس ﻧﻮ ﻧﻪ Cﻮا pده او ﻧﻪزﳌﻴﺘﻮب .دا ﺑﯧﻞ ﭘ&او دی .ﺑﺲ د ﻣﺮگ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺷﭙﯥ ﺳﺒﺎ ﮐﻮو .ﻧﻮر 0ﻪ
ﻧﺸﺘﻪ.
ﻓﻀﻞ رﺣﻴﻢ ورو ﻟﻪ ﺗﺨﺖ ﻧﻪ ﭘﺎ0ﻴ5ي .ﻫﻤﺪوﻣﺮه واﻳﻲ :ﻧﻮره دې ﺧﭙﻠﻪ
ﺧﻮﻪ .زه درﻧﻪ وﻻړم.
ﻋﲇ ﻫﻢ ﭘﺎ0ﻴ5ي .واﻳﻲ :ﭼﺎی دې ﻫﻢ وﻧﻪ 0ﻪ .ﮐﻮر دې اﺑﺎد ﭼﯥ
راﻏﻠﯥ او ﭘﻮﺘﻨﻪ دې وﮐ&ه.
ﻟﻪ دروازې ووCﻲ او د ﻻس ﭘﻪ ﺧﻮCﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻋﲇ ﴎه ﺧﺪای ﭘﺎﻣﺎp
ﮐﻮي.
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ﻧﻪ ﻟﺮم .ﻳﻮازې ﻫﻤﺪا ﺷﯧﺒﻪ ده .ﻫﻤﺪا ﺳﺎت دی راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﻏﻮاو ﺧﻮړﻟﯥ
ده درک ﻳﯥ ﻧﺸﺘﻪ ﻳﻮازې د ﺣﺎل ﺧﱪې ﮐﻮه .د ﺗﻮﻧﻞ د ﻫﻤﺪې ﴎ
ﺧﱪې ﮐﻮه .د ﺑﺮ ﴎ ﺧﱪې ﻣﻪ ﮐﻮه .ﻟﻴﻮﻧﯽ ﮐﯧ5ه ﻣﻪ.
 ـ زه ﻧﻮرې ﺧﱪې ﻧﻪ درﴎه ﮐﻮم ﺧﻮ ﻳﻮه ﻣﺸﻮره درﮐﻮم .ﻧﻮردې 0ﺎک ﺑﺲ ﮐﻪ .دا ﺳﺘﺎ ﺗﻦ او Cﻮا pﺧﻮري .ﺗﺎ وژ .pﺑﺮﺑﺎدوي
دې.
ﮔﻮره ﻋﲇ! ﮐﻪ زه درﺗﻪ د ﺧﭙﻞ روزﮔﺎر او ژوﻧﺪاﻧﻪ ﮐﻴﺴﻪ وﮐ&م ،ﺗﻪ ﺑﻪ
ﻫﻢ ﺣBان ﺷﯥ .ﭘﻼر ﻣﯥ ﭘﻪ ﺟﻬﺎد ﮐﯥ د ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ووژل
ﺷﻮ .ﻣﻮږ ﻳﺘﻴaن ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ .ﺳﻬﺎر ﺑﻪ ﻮوﻧ`ﻲ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻢ او د ﻣﺎﺳﭙ
ﻟﻪ ﺧﻮا ﺑﻪ ﻣﯥ د ﭘﻨ`ﻮﺳﻮ ﮐﻠﺪارو ﮐﻴﻠﯥ ﭘﻠﻮرﻟﯥ او ﭘﺮ ﻫﻐﯥ ﺑﻪ ﻣﻮ
ﮔﻮزاره ﮐﻮﻟﻪ .ﴎﻧﻮﺷﺖ دې Cﺎی ﺗﻪ راورﺳﻮ .ﮐﻪ ﺟﻨﮓ او ﺟﮕ&ې
ﺳﺘﺎ ﮐﻮر وﻳﺠﺎړ ﮐ& او ﭘﻼر ﻳﯥ درﻧﻪ واﺧﻴﺴﺖ ﺧﻮ زﻣﺎ ﴎه ﻳﯥ ﻫﻢ
ﮐﻮﻣﻪ ﻪ ﭼﺎره ﻧﻪ ده ﮐ&ې .زه ﻳﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﺎرﮐﻮﻧqﻳﻮ ﺧﻴﮋوﻟﯽ ﻳﻢ .ﻧﻪ
ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺎﺷﻮﻣﺘﻮب ﭘﻮه ﺷﻮم او ﻧﻪ ﭘﻪ Cﻮا .pﺷﻴﺦ ﺗﻪ وﮔﻮره .ﻳﻮه
ورځ ﻳﯥ را ﴎه ﮐﻴﺴﻪ ﮐﻮﻟﻪ وﻳﻞ ﻳﯥ ﭘﻼر ﻳﯥ ﭘﻪ ﺑﻨﮕﻠﻪ دﻳﺶ ﮐﯥ د
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﭘﻮځ ﮐﯥ ﺟﻨﮕﻴﺪه ،ﻫaﻟﺘﻪ ﺗﺮی ﺗﻢ ﺷﻮ۔ درک ﻳﯥ ﻣﺎﻟﻮم
ﻧﻪ ﺷﻮ .ﺟﻨﮓ داﺳﯥ ډﯦﺮي ﺑﺪﻣﺮﻏ راوړې .ﭼﺎره 0ﻪ ده؟ اﻳﺎ دې
ﴎﻧﻮﺷﺖ ﺗﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺷﻮ او ﮐﻪ ﻧﻪ ﻫﻤﺖ ﭘﻪ ﮐﺎر دی او ډﻏﺮه ورﴎه
ووﻫﻮ ؟
 د ﺷﻴﺦ ﺧﱪې ﺧﻮ ﻣﻪ ﮐﻮه .ﺷﻴﺦ ﺗﻪ ﻫﯧﻮک ﻧﻪ رﳼ .ﻫﻐﻪ ﺧﻮدوﻣﺮه ﭼﻮﺗﺎر دی ﭼﯥ ﺧﻮر ﺗﻪ د ورﻳﻨﺪارې ﮐﻴﺲ ﺑﺮاﺑﺮوي او د اﻓﻐﺎن د
ﮐqوال ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﯥ ﭘﻪ دوﻟﺖ ﻗﺒﻠﻮي .دوه ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ﻫﻢ د ﻣﻠﮕﺮې ﻧﺠﻮﻧﻮ ﭘﻪ
ﻧﻮم ﺛﺒﺘﻮي او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺎﻣﻪ ورځ ﺷﺶ ﮐﻠﻴﻤﻲ واﻳﻲ او د ﭘﺨﯥ ﻣﺴﻠaﻧ
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او ﮐﻪ ﭘﻪ دې ﮐﺎر ﮐﯥ Cﻨ qوﮐ&و ،ﮐﯧﺪای ﳾ ﻫﺪف ﻣﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ وCﻲ
Cﮑﻪ ﭼﯥ ډﯦﺮ ﺧﻠﮏ ﻣﺮﮐﯥ ﮐﻮي ﺧﻮ ﮐﻮرﻧ زﻣﻮږ ﴎه ﺧﭙﻠﻮي ﮐﻮل ﻏﻮره
ﺑﻮﱄ.
ﻋﲇ د ﻟﻴﮏ ﻟﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ﺳﺘﻮ pﺳﺘﺎغ ﭘﻪ ﮐ oﮐﯥ ﭘﺮﻳﻮوCﻲ.
ﺧﭙﻞ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﻪ Cﻐﻠﻨﺪ ﻧﻈﺮ اﭼﻮي .ﻫﻐﻪ ورځ ورﻳﺎدﻳ5ي ﭼﯥ ﻟﻪ ﮐﻮره
راوCﻲ .ﭼﯥ 0ﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ ﻣﻮر ﴎه ﺧﻮﻧﺪي وو ،ﻫﻐﻪ ﺗﺮې ﻗﺎﭼﺎﻗﱪ اﺧﲇ.
ﮐﻮرﻧ ﻳﯥ ﻫﻴﻠﻪ درﻟﻮده ﭼﯥ ﮐﻪ د ﭼﺎ ﺧﱪه د ﻋﲇ ﻧﻮک او ﭘﻨﺠﻪ
وﻟﮕﻴ5ي ،دا <ﻮل ﻟﮕﺘﻮﻧﻪ ﺑﻪ ژر ﺟﱪان ﮐ&ي .د ﻳﻮې ﯥ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﭘﻪ
ﻟﻮر ﺑﻪ ﮔﺎﻣﻮﻧﻪ واﺧﲇ .ﺧﻮ د ﻋﲇ د ﺑﺪﻣﺮﻏﻴﻮ او د ژوﻧﺪ د ﻧﺎﺧﻮاﻟﻮ ﺑﻞ
ﭘ&او ﻟﻪ ﮐﻮره ﭘﻪ وﺗﻮ ﭘﻴﻞ ﮐﻴ5ي .ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﻫﺮ 0ﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﮐﻴ5ي۔ ﻟﻪ زده
ﮐ&ې ،ﻟﻪ ﻫﯧﻮاده او ﻟﻪ ﮐﻮر pﭼﺎﭘﯧﺮﻳﺎﻟﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﮐﻴ5ي.
ﮐﻮ<ﻪ ﮔqه وډه او ﺑﯥ ﻧﻈﻤﻪ ﭘﺮﺗﻪ ده .ﺑﺴﱰه ﭘﻮره ﺧﯧﺮﻧﻪ ﺑﺮﯦﻲ .ﭘﻨqه
او ﺧﯧﺮﻧﻪ ﭘﺮده د ﮐﻮ<ﯥ او د ﺑBو pﻓﻀﺎ ﺗﺮﻣﻨ دﻳﻮال دی .داﺳﯥ ﻳﻮ
دﻳﻮال ﭼﯥ د ﻋﲇ د وس او د ﻣﻮر د ﺧﻴﺎل او ﻫﻮس ﺗﺮ ﻣﻴﻨ زرﮔﻮﻧﻪ
ﻣﺎﻳﻠﻪ وا<ﻦ .د ﻳﺨﭽﺎل ﭘﻪ ﻏﺮ ﻫﺎري ﴎه د ﻋﲇ ﺣﻮاس ﻳﻮ وار ﺑﻴﺎ ﺗﻴﺖ
ﭘﺮک ﮐﻴ5ي .ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه واﻳﻲ:
Cﻮاب ﻧﻪ ﻟﺮم! اﺳﻨﺎد ﻧﻪ ﻟﺮم ٬زده ﮐ&ه او ﺗﺤﺼﻴﻞ ﻧﻪ ﻟﺮم ،ﻟﻪ ﻫﺮ 0ﻪﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻳﻢ ،ﻟﻪ ﭘﻼره ﺧﻮ ﻻ ﻟﻪ ﻣﺨﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ وم ،ﻟﻪ ﻣﻮر او ﺧﻮﻳﻨﺪو ﻫﻢ
ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﻧﻮ ﮐﻪ ﻟﻨﺪن 0ﻮک زﻣﺎ ﭘﻪ 0ﯧﺮ ﺧﻮري ﻧﻮ دې ورﺗﻪ زﻫﺮ ﳾ او
ﺗﻞ دې ﭘﺮې ﺑﺪ واﻳﻲ .دا ﻫﻢ ژوﻧﺪ دی؟ د ﻫﻴﻠﻮ او اﻣﻴﺪوﻧﻮ او ﺷﻮﻧﻮ ﺗﺮ
ﻣﻨ 0ﻮﻣﺮه ﺳﱰ وا<ﻦ دی .ژوﻧﺪ 0ﻮﻣﺮه دروﻧﺪ ﺑﺎر دی ﭼﯥ د ﺑﯥ وﺳﻪ
اﻧﺴﺎن ﭘﻪ اوږو ﭘﺮوت دی .ﭘﺮې ﻓﺸﺎر راوړي ٬ﭘﺮې زور راوړي او ﻣﻼ ﻳﯥ
ﻣﺎﺗﻮي.
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)(۱۸
ﻳﻮ ﺳﻬﺎر وﺧﺘﻲ د ﭘﻮﺳﺘﯥ ﺑﻨqل د دروازې د ﮐ&ﮐ ﻟﻪ ﻻرې دﻫﻠﯧﺰ
ﺗﻪ را ﻟﻮﻳ5ي .د ﻋﲇ ﮔﺎوﻧqی ﭼﯥ ﻫﺮ ﺳﻬﺎر وﺧﺘﻲ ﭘﺎ0ﻴ5ي ،ورCﻲ او ﻟﻪ
دﻫﻠﯧﺰ ﻧﻪ د ﭘﻮﺳﺘﯥ ﺑﻨqل را ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي .د ﻋﲇ ﮐﺎﻏﺬوﻧﻪ د ﻋﲇ د
دروازې ﭘﻪ ﻻﻧﺪې درز ﮐﯥ ﺗﯧﺮوي او ﻧﻮر ﻳﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ اﺧﲇ .ﻋﲇ ﻧﺎوﺧﺘﻪ
ﻟﻪ ﺧﻮﺑﻪ ﭘﺎ0ﻴ5ي .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ دروازه ﺑﯧﺮﺗﻪ ﮐﻮي ،ﭘﻪ ﻟﻴﮑﻮﻧﻮ ﻳﯥ ﺳﱰﮔﯥ
ﻟﮕﻴ5ي .د ﻟﻴﮑﻮﻧﻮ ﭘﺎﮐnﻮﻧﻪ ﭘﺨﭙﻞ ﺑﺴﱰ ږدي او ﺑﻴﺎ د ﻣﺦ ﭘﺮې ﻣﻨ`ﻠﻮ ﻟﻪ
ﭘﺎره Cﻲ .ﻟﻪ راﺳﺘﻨﯧﺪﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻟﻴﮑﻮﻧﻮ ﺳﱰﮔﯥ ﮔﻨqي .ﻻس
ورﻏ`ﻮي .د ﻫﻐﻪ د ﻣﻮر ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻴﮏ دی .زړه ﻧﺎ زړه دی0 .ﺮﻧﮕﻪ ﻳﯥ
وﻟﻮﱄ؟ او ﮐﻪ وﯾﯥ ﻧﻪ ﻟﻮﱄ؟ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ زړه ﻟﻮې ﮐﻮي .ﻟﻴﮏ ﭘﺮاﻧﻴﺰي.
ﻣﻮر ﻳﯥ ﭘﻪ ﻟﻴﮏ ﮐﯥ ﻫaﻏﻪ ﭘﺨﻮاﻧ ﮐﻴﺴﻪ ﺗﮑﺮاروي .د ﻳﻮې ﮑﲇ
ﻧﺠﻠ ﻋﮑﺲ ﻳﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘﺎﮐ oﮐﯥ Cﺎی ﮐ&ی دی .ﻫﻐﻪ ﻟﻴﮑﻲ:
ﻣﻮږ اوس ﺳﺘﺎ د Cﻮاب او ﺳﺘﺎ د ﻣﺮﺳﺘﯥ ﭘﻪ ﻪ ﻳﻮ .ﮐﻠﻪ ﭼﯥ ﻣﻮږ ﻟﻪ
ﺗﺎ ﻧﻪ واورو ،ډﯦﺮ ژر ﺑﻪ دﺳaل ﮐﻮر ﺗﻪ راوړو .ﻧﻮر ﮐﺎروﻧﻪ ﺑﻪ ﺧﺪای ﮐﻮي
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ﮑﻠﯽ ﻋﮑﺲ ﭘﻪ ﮐﯥ و .ﭘﻪ ﻟﻴﮏ ﮐﯥ ﺧﻮ ډﯦﺮې ﺧﱪې وې .ﻫﻮ ﺗﺎ ﺳﻮ ﻪ
ﻳﺎﺳﺖ؟ 0ﻪ ﳾ ﺗﻪ ﺧﻮ اړﺗﻴﺎ ﻧﻪ ﻟﺮئ؟
ﻧﻪ ،زه ﻪ ﻳﻢ .روغ ﺟﻮړ ﻳﻢ .ﻳﻮازې ﻟ0 5ﻪ ﺑﻴﮑﺎره ﻳﻢ .د ﮐﺎر ﭘﺴﯥ
ﮔﺮCﻢ ﺧﻮ ﮐﺎر ﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻴ5ي .دﻟﺘﻪ زﻳﺎﺗﺮه اﻓﻐﺎﻧﺎن ﺑﯽ ﮐﺎره دي .ﭼﯥ
0ﻮک اﺳﻨﺎد وﻧﻪ ﻟﺮي ،ﮐﺎر ورﺗﻪ ﻧﺸﺘﻪ.
ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺗﻴﻠﻴﻔﻮن ﮐﯥ ﻟﻪ ﺧﺪای ﭘﺎﻣﺎﻧ وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه ﭘﻪ ﭼﺮﺗﻮﻧﻮ
او اﻧﺪﻳﻨﻮ ﮐﯥ Cﻲ.
اﺑﻠﻪ ورځ د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﻳﻮ ﺷﺎﻋﺮ اﺳﺘﺎد ﺧﭙﻞ زوړ ﻏﻮرازه ﻣﻮ<ﺮ د
ﺳ&ک ﭘﻪ ﻏﺎړه ودروﻟﻮ .ﭘﻪ ﻳﻮه ﺑﻮﺟ ﮐﯥ ﻳﯥ Cﻴﻨﯥ ﺷﻴﺎن را ﮑﺘﻪ ﮐ&ل.
د ﻣﻮ<ﺮ ﻟﻪ ﺷﺎ ﻧﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ اوږد ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ راووﻳﺴﺖ .وﯾﯥ ﺳﭙ&ﻟﻮ او ﭘﻪ
Cﻤﮑﻪ ﻳﯥ ﺧﭙﻮر ﮐ& .ﺷﻴﺎن ﻳﯥ ﭘﺮې ﮐﯧﻮدل .ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻳﻮ ﻗﺎت ﮐﻴﺪوﻧﯥ
0ﻮﮐ ډوﻟﻪ راووﻳﺴﺘﻠﻪ .ﺟﻮړه او ﺧﻮره ﻳﯥ ﮐ&ه .ﭘﺮې ﮐﯧﻨﺎﺳﺖ ﺧﻮ
ﺑﺮﻨﺎﻳﻲ ﺷﻴﺎن ﻟﻮﻲ ،د ﻣﺮﭼﻮ ﻣﺴﺎﻟﻮ ﻗﻄ ،ﭘﻴﺎﻟﯥ0 ،ﻮ زاړه ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ،
ﺑﺮﻨﺎ ﺳﺎﮐﺘﻮﻧﻪ ٬ﭘﻠﮑﻮﻧﻪ او ﻧﻮر ﺷﻴﺎن ﻳﯥ ﺧﻮاره واره ﮐ&ل.
ﻳﻮ 0ﻮک ﭘﺮې ﺑﺮاﺑﺮﻳ5ي .ﻟﻪ اﺳﺘﺎد ﴎه روﻏﺒ& ﮐﻮي .د ﺣﺎل روزﮔﺎر
ﭘﻮﺘﻨﻪ ﺗﺮې ﮐﻮي .ﻫﻤﺪوﻣﺮه واﻳﻲ :ﺑﺲ ﮔﻮرم ﭼﯥ ﺗﺮ ﻣﺎزدﻳﮕﺮ ﭘﻮرې 0ﻮ
ﭘﻮﻧqه ﭘﻴﺪا ﮐ&م ﭼﯥ ﻟ 5د ﻣﻮ<ﺮ ﺗﻴﻞ ﳾ او ﭘﻪ ﻟ5و ﻫﻢ ﺧﭙﻞ اﻧﺠﻦ ﮔﺮم
ﮐ&م.
د ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﺷﺎﻋﺮ ﻻﻣﺎرﺗ د ﺷﻌﺮوﻧﻮ ژﺑﺎړه ورﴎه ده .ﮐﺘﺎب
ﭘﺮاﻧﻴﺰي .واﻳﻲ :ﮔﻮره .زه ﭼﯥ ﮐﻮم Cﺎی ﮐﯥ ژوﻧﺪ ﮐﻮم ،ﻻﻣﺎرﺗ ﻫﻢ ﻳﻮ
وﺧﺖ ﻫﻢ ﻫﺎﻟﺘﻪ اوﺳﻴﺪه .د ﻫﻐﻪ د ﺳﻤﻨﺪرﮔﻲ ﺷﻌﺮ ډﯦﺮ ﻣﺸﻬﻮر دی .ﺗﻪ
دا وﮔﻮره0 .ﻮﻣﺮه ﮑﲇ ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻪ او ﺧﻴﺎل ﻟﺮي .ﻻﻣﺎرﺗ دا ﺷﻌﺮ ﭘﻪ
ﻫaﻏﻪ ﮐﲇ ﮐﯥ ﭼﯥ د ﻟﻨﺪن ﭘﻪ ﺷaل ﮐﯥ واﻗﻊ دی ،د ﻣﺠﻨﻮن وﻟﯥ
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)(۱۹
زﻳ&ی ﻣﺎزدﻳﮕﺮ دی .د ﳌﺮ ﺳﱰﮔﻪ ﭘﻪ ﻏﺮﻏ&و ده .ﺳﺎړه ﺑﺎدوﻧﻪ ﭘﺎﯥ،
ﮐﺎﻏﺬوﻧﻪ ،ﺧ`ﻠﯥ او ﺧﺎﺷﺎک د Cﻤﮑﯥ ﻟﻪ ﴎه ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻮي .ﺣﺮﮐﺖ
ورﮐﻮي او ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه ﻳﯥ اﺧﲇ.
ﻋﲇ د ﺧﭙﻠﯥ ﮐﻮ<ﯥ دروازې ﺗﻪ درﻳ5ي .ﺧﭙﻠﻪ ﮐﻴﲇ ﻗﻠﻒ ﮐﻲ
ﻧﻨﺒﺎﳼ .د ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ ﮐﻮړه ﭼﯥ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ﻳﯥ ﻧﻴﻮﻟﯥ ده ،ﭘﻪ Cﻤﮑﻪ
ږدي .ﭘﻪ ﻣﺒﺎﻳﻞ ﮐﯥ زﻧﮓ راCﻲ .ژر ﺗﻴﻠﻴﻔﻮن ﺗﻪ ﻻس وروړي.
اروﻣﺮو ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ دی.ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه واﻳﻲ .ﺷﻤﯧﺮه ﭘﻪ ﺗﻴﻠﻴﻔﻮن ﮐﯥ ﻧﻪ ﺑﺮﻳﻲ .د ﻫﻠﻮ اواز
ﮐﻮي.
ﻟﻪ ﺑﻞ ﻟﻮرې د ﻋﲇ ﻣﻮر ﭘﻪ ﺗﻴﻠﻴﻔﻮن ﮐﯥ ده .د ﺧﭙﻞ زوی د ﴎ ﺑﻼ
اﺧﲇ .ﺳﺘﻮﻧﯽ ﻳﯥ ډﮐﻴ5ي .زوی ﻳﯥ ﭼﻮپ ﮐﻴ5ي .ﺧﱪو ﺗﻪ ﺧﻮﻟﻪ
راﺟﻮړوي .واﻳﻲ:
-ﻪ ﻣﻮر ﺟﺎﻧﯥ! ﻟﻴﮏ دې ﻫﻤﺪا 0ﻮ ورCﯥ د ﻣﺨﻪ راورﺳﯧﺪ0 .ﻮﻣﺮه
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ﻣﺎﺷﻮم ﻳﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ وﻧﻴﻮ .رواﻧﻪ ﺷﻮه .ﻧﻮرو ﻟﻮﻮ او ﻧﻮرو ﮐﺮاﭼﻴﻮ ﺗﻪ
ودرﯦﺪه او ﻫﻤﺪاﺳﯥ د ﻣﺎرﮐﻴ oﭘﻪ ﮔ«ﻪ ﮔﻮﻪ ﮐﯥ ﭘﻨﺎ ﺷﻮه .ﺧﻮ ﻫﻐﻪ د
ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ﭘﻪ ﻗﺪﻣﻮﻧﻮ ﺳﱰﮔﯥ ﮔﻨqﻟﯽ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮ .د Cﻮاﻧ او ﭘﻪ ﻫﯧﻮاد ﮐﯥ
وﺧﺘﻮﻧﻪ ورﻳﺎد ﺷﻮل .د ﻻﻣﺎرﺗ د ﺷﻌﺮوﻧﻮ او ﺧﻮږو ﻧÎوﻧﻮ ﮐﺘﺎب ﮔﻮ<ﯽ
ﻳﯥ را واﺧﻴﺴﺖ .د ﺳﻤﻨﺪرﮔﻲ ﺷﻌﺮ ﻳﯥ را واړاوه او ﭘﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﻳﯥ ﭘﻴﻞ
وﮐ&:
))ﻧﺎ0ﺎﭘﻪ د ﻣﻴﻨﻪ ﻧﺎک ﺳﺎﺣﻞ ﻧﻪ داﺳﯥ ﺳﻨﺪره ﭼﯥ د <ﻮﻟﻮ ﻧ&ﻳﻮاﻟﻮ ﻟﻪ
ﭘﺎره ﻧﺎﭘﻴﮋﻧﺪوﻧﯥ وه ،را ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮه0 .ﭙﻮ ﭘﻪ ﻏﻮر ورﺗﻪ ﻏﻮږ اﻳﯽ و او ﺑﻴﺎ
ﻫﻐﻪ اواز ﭼﯥ زﻣﺎ ﭘﻪ زړه ﻟﮕﻴ5ي داﺳﯥ واﻳﻲ:
))ای وﺧﺘﻪ! ﻟ 5ﭘﻪ ورو ﺷﻪ ،ای د وﺻﺎل ﺷﯧﺒﻮ ودرﻳ5ئ ۔ ﭘﺮﻳ5دئ
ﭼﯥ د ﺧﭙﻞ ﻋﻤﺮ ډﯦﺮې ﺧﻮږې ﺷﯧﺒﯥ و0ﻢ.
))ډﯦﺮو ﺑﺪﻣﺮﻏﻮ ﺧﭙﻞ ﻻﺳﻮﻧﻪ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻟﻮر درﻏ`ﻮﱄ دي .او د ﻣﺮگ
ﻫﻴﻠﻪ ﻟﺮي .وﻻړ ﺷﺊ او ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﮔﺬر وﮐ&ئ او د ﻫﻐﻮی د ﮐ&او ﺷﯧﺒﯥ ژر
ﭘﺎی ﺗﻪ ورﺳﻮئ .وﻻړ ﺷﺊ او ﻧﻴﮏ ﻣﺮﻏﺎن ﻫﯧﺮ ﮐ&ئ.
))ﺧﻮ درﻳﻐﻪ! ﺑﯥ Cﺎﻳﻪ ﻟﻪ وﺧﺘﻪ 0ﻮ ﺷﯧﺒﯥ ﻓﺮﺻﺖ ﻏﻮاړم .دا Cﮑﻪ
ﭼﯥ د وﺧﺖ دوران زﻣﺎ ﻟﻪ ﭘﻨﺠﯥ ﺗﺘﻲ .ﺷﭙﯥ ﺗﻪ واﻳﻢ ﻟ5ه ﭘﻪ ورو ﺷﻪ او
ﺑﻴﺎ د ﺳﺒﺎوون رﺎ ﺧﭙﺮﻳ5ي!
))راCﺊ ﭼﯥ ﻳﻮ ﺗﺮ ﺑﻞ ﺟﺎر ﺷﻮ .ﻳﻮ ﺗﺮ ﺑﻠﻪ ﺟﺎر ﺷﻮ .او دا ﭼﯥ ﻋﻤﺮ
دوﻣﺮه ﭼnﮏ دروﻣﻲ ،د ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﺷﯧﺒﻮ ﺧﻮﻧﺪ واﺧﻠﻮ .دا Cﮑﻪ ﭼﯥ ﻧﻪ ﺧﻮ
د ﻏﺮق ﺷﻮي اﻧﺴﺎن ﭘnﻨ`ﺎی ﺷﺘﻪ او ﻧﻪ ﺧﻮ د زﻣﺎن د ﺳﻤﻨﺪر ﻏﺎړه .ﻋﻤﺮ
دروﻣﻲ او ﻣﻮږ ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه د ﻧﻴﺴﺘ ﮐﻮﻣﯥ ﺗﻪ ورﮐﺎږي((.
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﻮم اﺛﺮ ﮐﯥ ﻟﻮﺳﺘﻲ وو ﭼﯥ ﻻﻣﺎرﺗ ﺑﻪ ﻫﺮ ﺳﻬﺎر د ﺧﭙﻞ
ﭘﺎﻳﭗ او زاړه ﺑﺎﻻﭘﻮش ﴎه ﺗﻨﮑ ﻏﺮﻣﻪ ﻟﻪ ﮐﻮ<ﯥ راووت .ﭘﻪ ورو ﮔﺎﻣﻮﻧﻮ
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ﻻﻧﺪې ﮐﻠﯽ دی .ﻫﻠﺘﻪ ﭼﯥ ﻏnﻪ وﻳﺎﻟﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐﯥ ﺑﻬﻴ5ي .ﭘﻪ ﻳﻮه
0ﻮﮐ ﺑﻪ ﮐﻴﻨﺎﺳﺘﻠﻮ او دا ﺑﻪ ﻳﯥ د اوﺑﻮ ﻟﻪ ﴍﻫﺎر ﴎه ﻟﻴﮑﻠﻮ.
د اﺳﺘﺎد ﭘﻪ ﻳﺎدﻳﺪو ﻳﯥ ﻫﻐﻪ ورځ ﭘﻪ ذﻫﻦ ﮐﯥ را ژوﻧﺪۍ ﮐﻴ5ي ﭼﯥ د
ﻟﻨﺪن ﭘﻪ ﺷaل ﮐﯥ د ﻳﻮې ﮐﻠﻴﺴﺎ ﭘﻪ ﺧﻮا ﮐﯥ د ﺷﻨﺒﯥ ورCﯥ ﺑﻪ ﻳﻮه
ﺳﻴﻤﻪ ﻳﻴﺰ ﻣﺎرﮐﻴ oﺗﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺑﻮﺟ ﴎه ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ .ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ
د ﮐﻮﮐﺎ ﮐﻮﻻ ﺑﻮﺗﻞ ﻳﯥ ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ و ،ﺧ& ﺟﻤﭙﺮ ﻳﯥ ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﺗﺎو ﮐ&ی و او
ﻳﻮ وړﻳﻦ ﻏﺎړی ﺑﻨﺪ ﻳﯥ زﻳ& ﺑﺮﯦﯧﺪه .ﺳﮕﺮټ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﮐﯥ و .ﭘﻪ ﻳﻮه
ﻻس ﻳﯥ روﻏﺒ& وﮐ& .ﺑﻴﺎ ﻳﯥ زﻣﺎ ﻧﻴﻮﱄ اﮐﺮ ﺗﻪ وﮐﺘﻞ او ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﯥ ﻟﻪ دﻗﺖ
او ﻏﻮر وروﺳﺘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻟ5و ﺷﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭼﯥ د ﺧﻮاره ﭘﻼﺳﺘﻴﮏ ﭘﻪ ﻳﻮه 0ﻨqه
ﮐﯥ اﻳﻲ وو ،ﻫﻢ وﮐﺘﻞ:
ﻳﻮه ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﻧﻴﻤﻪ ﭘﺨﻪ ﻣﯧﺮﻣﻦ ﻟﻪ ﻳﻮ ﻣﺎﺷﻮم ﴎه ورﻧ5دې ﺷﻮه .ﭘﻪ
ﮐﺎﻟﻴﻮ او د ﮐﻮر د ﺳﺎﻣﺎن ﭘﻪ ﮐﺘﻠﻮ ﺑﻮﺧﺘﻪ ﺷﻮه .د ﻫﮕﻴﻮ ﭘﺨﻮﻟﻮ ﻟﻮﯽ ﻳﯥ
را ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ&۔ ﻣﻨ ﻳﯥ ﺳﻮی وو ٬ﺗﻮر ﻣﺎﻟﻮﻣﻴﺪه .زﻧﮓ ﻫﻢ وﻫﻠﯽ و .ﭘﻪ
ډاﮔﻪ ﻣﺎﻟﻮﻣﻴﺪه ﭼﯥ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﮐﺎرول ﺷﻮی دی ﺧﻮ راﭘﻮرﺗﻪ ﻳﯥ ﮐ& .ﭘﻪ
ﻻس ﮐﯥ ﻳﯥ واړاوه او ﭼﭙﻪ ﻳﯥ ﮐ& .ﻟﻪ اﺳﺘﺎد ﻳﯥ د ﺑﻴﯥ ﭘﻮﺘﻨﻪ وﮐ&ه.
اﺳﺘﺎد ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻴﮏ داره ﺧﻮﻟ ﻟﻪ ﴎه ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ&ه .ﴎ ﻳﯥ ﭼﯥ ﻟﻪ ﻧﻴaﻳﻲ
زﻳﺎت ﺑﯥ وﻳﺘﺎﻧﻮ ﺳﭙ ﺗﻠﯽ و ،وﮔﺮاوه .ﻟﻮﻣ&ی ﻳﯥ ﭘﻪ  BC BCﻣﯧﺮﻣﻨﯥ
ﺗﻪ وﮐﺘﻞ ،ﺑﯿﺎ ﯾﯥ Cﻮاب ورﮐ& :ﭘﻪ 0ﻮ ﻳﯥ اﺧﻠﯥ؟
ﻧﻪ ﺑﻴﻪ ﻳﯥ وواﻳﻪ. ﻫﺮ 0ﻪ ﭼﯥ ﺗﻪ ورﮐﻮې.ﻳﻮ ﭘﻮﻧ qﺑﺲ دی.ﮐﻪ ﻳﻮ ﭘﻮﻧ qﻫﻢ ﻧﻪ ورﮐﻮې ٬ﺧﻮﻪ دې ﺧﭙﻠﻪ.ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ﻟﻮﯽ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐ& .ﻳﻮ ﭘﻮﻧ qﻳﯥ د اﺳﺘﺎد ﭘﻪ ﻻس ﮐﯥ ﮐﯧﻮد.
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زوړ ﻣﻴﺰ اﻳﯽ دی .ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﯥ ﻳﻮه ﺷﻤﻊ ﻟﮕﯧﺪﻟﯥ ده۔ ﺷﻤﻊ د ﻳﻮه
داﺳﯥ ﻟﻮﻲ ﭘﻪ ﻣﻨ ﮐﯥ اﻳﯥ ده ﭼﯥ ﮐﯧﺪای ﳾ ﻳﻮ ﭼﺎﻳﻨﮏ او ﻳﻮ
ﻟﻮﯽ ﭘﺮې د ﺗﻮدوﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﮐﻴﻮدل ﳾ.
اﺳﺘﺎد د ﻫﻤﺪﻏﯥ ﺷﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﺗﻮدوﺧﻪ ﻳﻮ 0ﻪ Cﺎن ﺗﻪ ﮔﺮﻣﻮي ،ﭼﺎی ﭘﻪ
ﻳﻮه زاړه ﮐﺘﻞ )ﺑﺮﻨﺎﻳﻲ ﭼﺎﻳﺠﻮش( ﮐﯥ ﺟﻮړوي او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﭘﻪ ﭘﻴﺎﻟﻮ ﮐﯥ
ﻧﻮرو ﺗﻪ وﻳﴚ.
د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ 0ﯧﺮې او د ﻣﺦ ﻟﻪ ﮐﺎﺳﯥ ژور ﺗﺎﺛﺮ ٬ﻏﻢ او ﺧﭙﮕﺎن اوري .د
ژوﻧﺪ ﻟﻪ ﺧﻮاﻟﻮ او ﻧﺎﺧﻮاﻟﻮ ﻫﯧ ﺧﻮښ ﻧﻪ دی .ﺷﮑﺎﻳﺖ ﻫﻢ ﻧﻪ ﮐﻮي.
ﻳﻮه اوﻧ وروﺳﺘﻪ دوﺳﺘﺎن ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﺗﻴﻠﻴﻔﻮﻧﻮﻧﻪ ﮐﻮي .اﺳﺘﺎد ﻟﻪ دې
ﻓﺎ pدوﻧﻴﺎ ﺳﱰﮔﯥ ﭘnﯥ ﮐ&ي .د ﻫﻐﻪ ﺟﻨﺎزه اﺧﻴﺴﺘﻞ ﮐﻴ5ي او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ
ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ ﻟﻴ5دوي.
ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ د ﻣﺮگ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ډﯦﺮې ﺧﱪې ﮐﻴ5ي .ﺧﻠﮑﻮ ﮐﯥ داﺳﯥ
ﮔﻮﻧﮕﻮﳼ را ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴ5ي ﭼﯥ اﺳﺘﺎد ﭘﻪ ﻫaﻏﻪ ﮐﻮ<ﻪ ﮐﯥ ﭘ&ی ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻟﻪ
دوه درې ورCﻮ ﻧﻪ ﻟﻴﺪﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻴ5ي.
ﭘﻪ ﻫﯧﻮادﮐﯥ د ﻧﻮ¦ﻮ ﮐﻠﻮﻧﻮ ﻏﻤﻴﺰه د Cﻮان ﻧﺴﻞ د ژوﻧﺪ ﺑﻮده ﺗﻨﺴﺘﻪ
ﮐﯥ ﻫﻤﺪاﺳﯥ ﻏﺰوﻧﯥ ﮐﻮيC .ﻮان ﺷﺎﻋﺮ او ﻟﻴﮑﻮال ﭼﯥ د داﮐﱰۍ ﺗﺮ
ﺑﺮﻳﺪه ﻳﯥ زده ﮐ&ې ﮐ&ې وې ،د دﻧﺪې ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﻳﻮ
رﺳﺘﻮراﻧﺖ اﺟﺎره ﮐﻮي .ﻫﻐﻪ د ﺧﭙﻠﻮ زده ﮐ&و ﻣﺎﴈ او د رﺳﺘﻮراﻧﺖ د
ﭼﺎرو ﺗﺮﻣﻨ ﻟﻮی وا<ﻦ وﻳﻨﻲ او ﺑﺎﻻﺧﺮه د ﻣﺮگ ﭘﻪ ﻟﻮر ﮔﺎﻣﻮﻧﻪ ﭼnﮑﻮي.
ﻳﻮه ورځ ﻣﺎﻟﻮﻣﻴ5ي ﭼﯥ ﻟﻪ اوږدې ﻧﺎروﻏ وروﺳﺘﻪ ﻳﯥ د ﻣﺮگ ﺧﱪ
ﺳﺎﯦﺘﻮﻧﻪ ﻧﻴﴘ.
ﺑﯥ وزﱄ ﺳﺎده ﺳﻨﺪرﻏﺎړي ﭼﯥ ﺗﻞ ﻳﯥ د ﻳﺎراﻧﻮ ﻣﺤﻔﻠﻮﻧﻪ ﺗﺎوده ﺳﺎﺗﻞ
او ﺗﻞ ﺑﻪ ﻳﯥ د ﻧﻮرو <ﻮﮐﯥ زﻏﻤﻠﯥ ،د ﺗﺮن ﺳﺘﻴﺸﻦ ﮐﯥ د اورﮔﺎډي ﻣﺨﯥ
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او ﻗﺪﻣﻮﻧﻮ ﺑﻪ ﺗﻠﻠﻮ ،ﺑﻴﺎ ﺑﻪ د ﺳﻴﻨﺪ ﮔﻲ ﻏﺎړې ﺗﻪ راﺗﻠﻮ .ﭘﻪ ﻫaﻏﻪ ﭘﻠﻨﻪ
ﭘﺮﺗﻪ او ﮑﻠﯥ ډﺑﺮه او ﻳﺎ اوږده 0ﻮﮐ ﺑﻪ ﮐﻴﻨﺎﺳﺖ .ﭘﻪ ﻟﻴﮑﻠﻮ ﺑﻪ ﻳﯥ
ﭘﻴﻞ وﮐ& او ﻫaﻟﺘﻪ ﻳﯥ ﺳﻴﻨﺪﮔﯽ وﮐﻪ .د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻟﻴﮑﻠﻮ د ﻫﻐﻪ ﻗﻠﻢ او
ﮐﺘﺎﺑﭽﻪ وﺳﻴﻠﯥ وې ﭼﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﮐﯥ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﺣﻮاﺳﻮ ﴎه د ﻃﺒﻌﻴﺖ را
<ﻮﮐﻴﺪﻟﯽ ﻣﻮزﻳﮏ او د ﻃﺒﻌﻴﺖ ﺗﺎﺑﻠﻮ اﻧ`ﻮروﻟﻪ .د اوﺑﻮ ﻟﻪ ﴍﻫﺎر او ﻟﻪ
وﻧﻮ 0ﺨﻪ د راﻟﻮﻳﺪﻟﻮ ﭘﺎﻮ ﺧﺮپ او ﺗﺮپ 0ﺨﻪ ﻳﯥ ﮐﻠaت ﺟﻮړول او ﺑﻴﺎ
ﻳﯥ د ﮐﺎﻏﺬ ﭘﺮ ﻣﺦ ﮐﻞ او ﻟﻴﮑﻞ ﻳﯥ.
اﺳﺘﺎد ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﻟﻴﮑﻠﻮ اﻟﻬﺎم ورﮐ&ی و .ﻫﻐﻪ ﺷﻌﺮ ﻟﻴﮑﻪ .ﻫﻐﻪ ﻟﻨﺪن
ﺗﻪ ﻟﻪ راﺗﻠﻮ ورځ ﭘﻪ ورځ ﺑﺪﻟﻮن ﮐﺎوهC .ﺎن ﻳﯥ د ﻳﻮ ﺧﻨ qاو ﻳﻮ دﻳﻮال ﭘﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﯥ اﺣﺴﺎﺳﺎوه۔ داﺳﯥ ﭼﯥ ﻧﻮر ﻫﯧ وس او ﻫﯧ ﻣﱰه ﻧﻪ ﻟﺮي
ﭼﯥ د ژوﻧﺪ ﻻره ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﯥ وﻧﻴﴘ .د ﺧﻨqوﻧﻮ ٬د زوزاﻧﻮ ،ﻏﻨﻮ او
ﻣﺎرﮐﻮﻧqﻳﻮ ﻻره ﮔﺰ و ﮔﺎم ﮐ&ي .ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﺷﻌﺮ واﻳﻪ ٬ﻧ Îﺑﻪ ﻳﯥ
ﻟﻴﮑﻠﻮ .ﺧﻮ ﮐﻠﻪ ﻧﺎ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﺷﻌﺮ وﮐﻪ .ﺑBﺗﻪ ﺑﻪ ﻳﯥ B0ې ﮐ&
او ﭘﻪ ﭼnﻠﻴﻮ ﮐﯥ ﺑﻪ ﻳﯥ واﭼﺎوه.
ﻳﻮه ورځ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﮐﻮﭼﻨ ﮐﻮ<ﻪ ﮐﯥ د ﻫﻐﻪ 0ﻮ ﺗﻨﻪ ﻳﺎران را <ﻮل
دي .د ﻫﻐﻪ ﭘﻮﺘﻨﯥ ﺗﻪ ورﻏﲇ دي .ﻫﻐﻪ ﺗﺎزه ﻟﻪ روﻏﺘﻮن ﻧﻪ راوﺗﻠﯽ دی.
ﮐﻮ<ﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ درﻳﻢ ﻣﻨﺰل ﮐﯥ ﭼﯥ ﻳﻮه ﻧﺮۍ او ﺗﺎو راﺗﺎو زﻳﻨﻪ ورﺧﺘﻠﯥ ده،
واﻗﻊ ده .ﮐﻮ<ﻪ ډﯦﺮه ﺗﻨﮕﻪ او ﮐﻮﭼﻨ ده .ﻳﻮه 0ﻮﮐ ،ﻳﻮه د ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ
اﳌﺎرۍ او ﻳﻮ ﭼﭙﺮﮐ oﭘﮑﯥ د ﺧﯧﺮﻧﯥ ﺑﺴﱰې ﴎه ﭘﻪ ﺳﺨﺘ Cﺎﻳﻴ5ي.
اﳌﺎرۍ ﻟﻪ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ ډﮐﻪ ده .ﺑﯥ ﻧﻈﻤﻪ او ﺑﯥ ﺗﺮﺗﻴﺒﻪ اﻳﻮدل ﺷﻮي دي.
ﭘﻪ ﺗﺨﺖ زوړ ﺗﻮﺷﮏ ﭘﺮوت دی .زړه ﮐﻤﭙﻠﻪ ﭘﺮې ﻫﻮاره ده .ﻟﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﻧﻪ
ﺟﻮﺗﻴ5ي ﭼﯥ د ﮐﻮر ﻻﻧﺪی ﻣﻨﺰل ﴎه ﭼﯥ د ﻫﻐﻪ اوﻻدوﻧﻪ او ﻣﯧﺮﻣﻦ ﭘﻪ
ﮐﯥ اوﳼ 0ﻪ اړﻳﮑﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي .د دوه 0ﻮﮐﻴﻮ ﺗﺨﺖ ﺗﺮ ﻣﻨ ﻳﯥ ﮐﻮﭼﻨﯽ
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ﺗﻪ Cﺎن ﺧﻄﺎ ﮐﻮي او د ژوﻧﺪ ﻟ&ۍ ﺗﻪ د ﭘﺎې <ﮑﯽ ږدي.
ﻋﲇ د دروازې ﭘﻪ <ﮏ <ﮏ ﴎه د اوږدو ﺗﺮاژﻳﮑﻮ ﺗﺼﻮراﺗﻮ او
ﺧﺎﻃﺮاﺗﻮ ﻧﻪ راﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴ5ي .ﺳﱰﮔﯥ ﻳﯥ ﺗﻮر ﺧﻮري .د ﻏﻤﻮﻧﻮ او ﻣﺮﮔﻮﻧﻮ
ﭘﺎﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ذﻫﻦ ﮐﯥ اوړي او دروازې ﺗﻪ ورﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴ5ي ﭼﯥ ﺧﻼﺻﻪ ﻳﯥ
ﮐ&ي.

)(۲۰
ﻋﲇ دروازه ﺑBﺗﻪ ﮐﻮي .ﻓﻀﻞ رﺣﻴﻢ دروازې ﺗﻪ وﻻړ دی .روﻏﺒ&
ﮐﻮي .دواړه ﮐﻮ<ﯥ ﺗﻪ ﻧﻨﻮوCﻲ .ﮐﻴﻨﻲ .ﻓﻀﻞ رﺣﻴﻢ ﻳﻮه ﺷﯧﺒﻪ ﭼﻮپ او
ﺧﺎﻣﻮش دی0 ،ﻪ ﻧﻪ واﻳﻲ .ورو ﭘﺎ0ﻴ5ي .ﭘﻪ ﮐﻮ<ﻪ ﮐﯥ ﺧﻮاره واره ﻟﻮﻲ
او ﮐﺎﻏﺬوﻧﻪ ،د ﮐﻮﮐﺎ ﮐﻮﻻ ﺑﻮﺗﻠﻮﻧﻪ را <ﻮﻟﻮي او ﭘﻪ ﻳﻮه ﭘﻼﺳﺘﻴﮑﻲ ﺧﻠﺘﻪ ﮐﯥ
ﻳﯥ اﭼﻮي.
ﻋﲇ واﻳﻲ :ﭘﺮې اﻳ5ده .ﴎ ﭘﺮې ﻣﻪ ﺧﻮږوه .ﮐﯧﻨﻪ دﻣﻪ ﺟﻮړه ﮐ&ه.
ﺑﻴﺎ د ﻋﲇ ﺑﺴﱰې ﺗﻪ ﮔﻮﺗﯥ وروړي .ورﺗﻪ واﻳﻲ :ﻫﺮ ﺳﻬﺎر ﭼﯥ
ﭘﺎ0ﯧ5ې ﻟ 5ﺗﺮ ﻟ5ه ﺑ&ﺳ <ﻮﻟﻮه .ﻫﻐﻪ ﻏﻮاړي ﮐ&ﮐ ﺑBﺗﻪ ﮐ&ي ﺧﻮ ﻋﲇ
ﻳﯥ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﮐﻮي .واﻳﻲ :ﻟﻪ ﺑﻬﺮ ﻧﻪ ﺧﻠﮏ ﮑﺎري .دا د ﺳ&ک ﴎ دی.
ﻧﻪ ﻏﻮاړم 0ﻮک ووﻳﻨﻢ او ﻧﻪ ﻏﻮاړم ﭼﯥ ﻣﺎ 0ﻮک ووﻳﻨﻲ.
رﺣﻴﻢ ﮐﻴﻨﻲ .واﻳﻲ :ﻪ ﻧﻮ دا وواﻳﻪ ﭼﯥ روﻏﺘﻴﺎ دې 0ﻨﮕﻪ ده؟
ﺧﻮب دې ﮐ&ی دی او ﮐﻪ ﻧﻪ؟
ﻋﲇ ـ ﺑﻴﺨﻲ ﻪ ﻳﻢ .ﺟﮓ ﺟﻮړ ﻳﻢ .ﺧﻮب ﻣﯥ ﻟ 5دی .د ﺷﭙﯥ <ﻮﻟﻪ
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ﻳﻮې ﺳﻤﯥ او ﻏﺎر ﺗﻮر ﻏﺎر ﭘﻪ ﻣﺨﮑﯥ وﻻړ ﻳﻢ .ﻣﺎ ﺗﻪ ﻫﯧ رﺎ ﻧﻪ
ﮑﺎري .ﻫﯧ روﻨﺎﻳﻲ ﻧﻪ وﻳﻨﻢ .زه ﻟﻪ ﻫaﻏﯥ ورCﯥ ﭼﯥ دې ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ
راﻏﻠﻢ ،ﻟﻪ ﻫﺮ 0ﻪ ﺑﯥ ﺑﺮﺧﯥ ﺷﻮم .زﻣﺎ ﻟﻪ ﺗﻨﻪ اوس ﻫﻢ د ﭘﻴﺎزو ﺑﻮي
راCﻲ ،اوس ﻫﻢ د ﺷﻴﺦ ﺑﻬﺎءواﻟﺪﻳﻦ 0ﯧﺮه او د ﻫﻐﻪ اﻣﺮ و ﻧﻬﻲ ﭘﻪ ﺧﻮب
ﮐﯥ راﺣﺎﴐه وي .ﻫﺮه ﺷﭙﻪ ﻳﻮ دﻓﱰ ﺗﻪ ﻧﻨﻮوCﻢ او ﺑBﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﭙﮑﺎوي
ﴎه راوCﻢ .زه ﻧﻪ ﻏﻮاړم ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه 0ﻮک ﺑﺪﻣﺮﻏﻪ ﮐ&م .زه ﺧﻮ
ﺑﺪﻣﺮﻏﻪ ﻳﻢ .ﻫﻤﺪا زه ﺑﺪﻣﺮﻏﻪ ﻪ ﻳﻢ.
ﻓﻀﻞ :دا 0ﻪ واﻳﯥ؟ ﺗﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺗﺒﺎه ﮐﯧ5ې .ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ`ﻪ Cﯥ ٬ﺑﻞ
0ﻮک ﺑﻪ وﻟﯥ ﺑﺪﻣﺮﻏﻪ ﮐﻮې؟
ﻋﲇ :ﺗﻪ ﺧﱪ ﻧﻪ ﻳﯥ؟ ﺗﻪ زﻣﺎ ﻟﻪ ﺣﺎﻟﻪ ﺧﱪ ﻧﻪ ﻳﯥ .ﮐﻪ ﺗﻪ ﺧﱪ ﺷﯥ ،ارو
ﻣﺮو ﺑﻪ وواﻳﯥ ﭼﯥ ﻧﻮر دې ژوﻧﺪ ﺗﻪ د ﭘﺎی <ﮑﯥ ﮐﯧ5ده .ﺗﻪ ﮔﻮره ،زه ﭘﻪ
0ﻪ ﺑﺪل ﺷﻮم .زه ﺑﯥ ﭘﻠﻮ او ﺑﯥ رﻳﻮ ﺷﻮم .ﺑﯥ ﺣﻴﺜﻴﺘﻪ او ﺑﯥ ﮐﻮره ٬ﺑﯥ
زده ﮐ&ې او ﺑﯥ راﺗﻠﻮﻧﮑﯥ ﺷﻮم .ﻧﻪ ﺧﻮ د دې ﻣﻠﮏ ﺷﻮم او ﻧﻪ د ﺧﭙﻞ
ﻣﻠﮏ .زه ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧ5م ﭼﯥ ﺧﻠﮏ وﻟﯥ دې ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ زړه ﻪ ﮐﻮي؟ ﭘﻪ ﺗﯧﺮه
ﻫﻐﻮی ﭼﯥ ﭘﻮﻫﻴ5ي ﭼﯥ دﻟﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﯽ ﺑﺮﺧﻠﻴﮑﻪ ﭘﺮوت وي .ا ﺗﯧﺮه ورځ
وﮐﻴﻞ ﻏﻮﺘﯽ وم۔ زﻣﺎ د ﻗﻀﻴﯥ اړوﻧﺪ ﻣﮑﺘﻮب ﻳﯥ راوﻮد راﺗﻪ ﻳﯥ ووﻳﻞ
ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﻗﻀﻴﻪ د ﻧﻪ ﻣﻨﻠﻮ وړ او رد ﺷﻮې ده .ﺗﻪ ﺑﻠﻪ ﭼﺎره ﻧﻪ ﻟﺮې ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ
ﺑBﺗﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ وﮔﺮCﯥ .زه 0ﺮﻧﮕﻪ ﺧﭙﻞ ﻫﯧﻮاد ﺗﻪ وﻻړ ﺷﻢ؟ ﻟﻪ ﻣﺎ
ﺧﻮ زده ﮐ&ه او ﻫﺮ 0ﻪ ﭘﺎﺗﯥ ﺷﻮل .ﻫﻐﻪ ﭼﯥ را ﴎه وو او ﻟﻪ ﻧﻮرو ﺧﻠﮑﻮ
ﻣﯥ ﭘﻮر ﮐ&ي وو ،اوس ﻫﻢ ﭘﺮ ﻣﺎ ﭘﻮر دی.
ﻋﲇ د ﻣﯧﺰ ﭘﺮ ﴎ ﺧﭙﻞ ﻣﺒﺎﻳﻞ ﺗﻪ ﭼﯥ رﺎ ﮐﻮي ،ﻻس ﮐﻮي .ﻣﺒﺎﻳﻞ
رااﺧﲇ .د ﻫﻠﻮ ﻫﻠﻮ ﻏ 5ﮐﻮي .ﻣﻮر ﻳﯥ ورﴎه ﭘﻪ ﺗﻴﻠﻴﻔﻮن ﮐﯥ ﺧﱪې
ﮐﻮي .ﻣﻮرې! ﻣﻮرې! ﻏ 5ﮐﻮي.
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ﺷﭙﻪ وﻳ¿ ﻳﻢ ﭼﯥ ﻟ 5وﻳﺪه ﺷﻢ ﻧﻮ ﭘﻪ ﺧﻮب ﮐﯥ ډول ډول اوازوﻧﻪ اورم.
ﺑﻴﺎ راوﻳ¿ ﺷﻢ او ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﺳﻬﺎره ﭘﻮرې ﻳﻮ او ﺑﻞ 0ﻪ را ﻳﺎدﻳ5ي او ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ
ﴎه ﻣﯥ وړي.
ﻓﻀﻞ –زه ﻫﻢ ﭘﻪ اﻧﺪﯦﻨﻪ ﮐﯥ ﻳﻢ .زه ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ وﻻړم ،ﺳﺘﺎ د
روﻏﺘﻴﺎ او ﺻﺤﺖ اﻧﺪﻳﻨﻮ ډﯦﺮ وﮐ&و .ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﯥ ډﯦﺮې ﺧﺎﻃﺮې را ﻳﺎدې
ﮐ&ې0 .ﻮ ﮐﺎﻟﻪ د ﻣﺨﻪ ﻟﻪ اروﭘﺎ ﻧﻪ ﻳﻮ اﺳﺘﺎد راﻏﻠﯽ و .ﻫﻐﻪ ﻪ ﻟﻴﮑﻮال او
د ډﯦﺮو زده ﮐ&و ﺧﺎوﻧﺪ و .ﻳﻮه ﺷﭙﻪ زﻣﻮږ د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﮐﺮه ﻣﯧﻠﻤﻪ وو.
ﮐﻮرﺑﻪ 0ﻪ ﻧﻪ ﺷﻮل وﻳﻠﯽ ﺧﻮ ﻫﻐﻪ ﻫﺮه ﺷﯧﺒﻪ ﴍاب ﭘﺮ ﴎ اړول .ﻫﻠﺘﻪ
ﻣﯥ واورﻳﺪل ﭼﯥ ﻫﻐﻪ ﻫﺮه ﺷﭙﻪ ﻫﻢ دا ﮐﺎر ﮐﻮي .ﻫﺮه ﺷﭙﻪ زﻫﺮ ﺧﻮري
او ﺑﻴﺎ ﭘﺮوت وي .ﺧﱪې ﻧﻪ ﳾ ﮐﻮﻟﯽ .ﻟﻪ ﻧﺎﺳﺘﯥ او ﺧﱪو وﺗﻠﯽ وي.
د ﻫﻐﻪ دا 0ﻮ ﮐﺎﻟﻪ ﻫﻤﺪا ﮐﺴﺐ و .ﺑﻞ ﮐﺎر او روزﮔﺎر ﻳﯥ ﻧﻪ درﻟﻮد۔
ﺑﻴﮑﺎره و۔ ﻟﻪ ﻣﯧﺮﻣﻨﯥ ﴎه ﻳﯥ اړﻳﮑﯥ وراﻧﯥ وﻳﺠﺎړې ﺷﻮې او ﺑﺎﻻﺧﺮه ﻟﻪ
ﻫﻤﺪې 0ﻠﻮ وﻣ&.
زه راﻏﻠﻢ ﭼﯥ ﻟﻪ ﺗﺎ ﻧﻪ ﺟﺪي ﻏﻮﺘﻨﻪ وﮐ&م ﭼﯥ ﻧﻮر دې دا ﻋﺎدت
ﭘﺮﯦ5ده .زه او ﺗﻪ دواړه ﻳﻮ ﴎﻧﻮﺷﺖ ﻟﺮو .ﮐﻮرﻧ ﻣﻮ د ﭘﯧﻮ ﻗﺮﺑﺎp
ﺷﻮې .ﭘﻠﺮوﻧﻪ ﻳﯥ را ﻧﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ .زﻣﺎ ﭘﻼر ﭘﻪ ﺟﻼ او ﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺟﻼ ﺟﺒﻬﻪ
ﮐﯥ ﺷﻬﻴﺪ ﺷﻮ ﺧﻮ دواړه د ﻳﻮ ﻫﺪف ﻟﻪ ﭘﺎره ﻗﺮﺑﺎ pﺷﻮل .ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ د
ﺧﭙﻠﯥ Cﻮاﻧ او زﳌﻴﺘﻮب ٬ﮐﻮرﻧ او دې <ﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻳﻮ وار وﮔﻮرې .دا ﮐﻮم
داﺳﯥ ﻋﻤﻞ او ﻫﻐﻪ 0ﻪ ﻧﻪ دي ﭼﯥ د اﻧﺴﺎن ﻟﻪ ارادې ﺑﻬﺮ او ﭘﻪ ﻗﺎﺑﻮ ﮐﯥ
ﻧﻪ وي .ﺗﻪ ﮐﻮﻟﯽ ﺷﯥ ﭼﯥ ﭘﺮې ﻳﯥ ږدې .ﺧﭙﻠﯥ ﻣﻮر او ﺧﻮﻳﻨﺪو ﺗﻪ
وﮔﻮره .زه د ﻫﻤﺪې ﻟﻪ ﭘﺎره راﻏﻠﻢ ﭼﯥ ﺗﺎ داﮐﱰ ﺗﻪ ﺑﻮCﻢ ﭼﯥ ﮐﺘﻨﻪ دې
وﮐ&ي.
ﺧﻮ ﻋﲇ ﺳﻢ د واره واﻳﻲ :ﺗﻪ ﻣﯥ ﻧﻮر ﭘﻪ <ﭙﻮﻧﻮ ﻣﺎﻟﮕﯥ ﻣﻪ دوړوه .زه د
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)(۲۱
ﭘﻮره دوه ورCﻲ ﮐﻴ5ي ﭼﯥ د ﻋﲇ د ﮐﻮ<ﯥ دروازه ﻟﻪ دﻧﻨﻪ ﺗ&ﻟﯥ ﭘﺎﺗﯥ
ده .اﻣﻪ ﺷﻤﻪ ﻏ 5ﻏﻮږ او ﮑﺎﻟﻮ ﻧﺸﺘﻪ .د ﻋﲇ ﻫﯧ درک ﻧﺸﺘﻪ .ﺧﻮا ﮐﯥ
ﮔﺎوﻧqی ﻳﯥ ﭘﻪ داﺳﯥ ﺣﺎل ﮐﯥ ﭼﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻻس ﮐﯥ ﻳﯥ د ﺑBو ﺑﻮﺗﻞ او ﭘﻪ
ﺑﻞ ﻻ س ﮐﯥ ﻳﯥ ﺳﮕﺮټ ﻧﻴﻮﻟﯽ دی ،دروازې ﺗﻪ درﻳ5ي .ﺳﮕﺮټ ﭘﻪ
ﺷﻮﻧqو ﮐﯥ ﻧﻴﴘ .ﭘﻪ ﺗﺶ ﻻس دروزاې ﺗﻪ 0ﻮ <ﮑﻪ ورﮐﻮي ﺧﻮ ﻟﻪ دﻧﻨﻪ
ﺧﻮا ﻏ 5ﻏﻮږ ﻧﻪ اوري.
ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻟﻪ ﻻرې راﺳﺘﻨﻴ5ي .د ﻋﲇ ﭘﻮﺘﻨﻪ ﮐﻮي .د ﮐﻮر
ﮔﺎوﻧqﻳﺎن واﻳﻲ :ﻫﻐﻪ دوه ورCﯥ ﮐﻴ5ي ﭼﯽ ﻟﻴﺪل ﺷﻮی ﻧﻪ دی .ﮐﻮ<ﻪ
ﻳﯥ ﻗﻠﻒ ﻫﻢ ﻧﻪ ده ﺧﻮ ﺑﻨﺪه ده .ﻫﯧ ﻟﻪ ﮐﻮ<ﯥ راوﺗﻠﯽ ﻧﻪ دی .ﻓﻀﻞ
اﻟﺮﺣﻴﻢ ﻫﻢ <ﮏ <ﮏ ﮐﻮي .د ﻫﻴﺠﺎن ﺣﺎﻟﺖ ورو رور ﭘﻪ وﻻړو ﮐﺴﺎﻧﻮ
ﻻﺳﱪی ﮐﻴ5ي .ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﮐ&ﮐ ﻟﻪ ﻻرې ﻫﻪ ﮐﻮي ﺧﻮ
ﮐ&ﮐ ﻧﻪ ﺑBﺗﻪ ﮐﻴ5ي .ﮔﺎوﻧqی ﭘﻮﻟﻴﺲ ﺗﻪ ﺗﻴﻠﻴﻔﻮن ﮐﻮي .ﺷﯧﺒﻪ وروﺳﺘﻪ
ﭘﻮﻟﻴﺲ راCﻲ .دروازه ﭘﻪ زور ﺑﯧﺮﺗﻪ ﮐﻮي او د ﻳﻮې دردووﻧﮑﯥ ﭘﯧﯥ ﴎه
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ﺗﻪ ﻣﻪ ژاړه .ﺣﻮﺻﻠﻪ دې ﺟﻮړه ﮐ&ه .زه ﻪ ﻳﻢ .زه ﺟﻮړ روغ ﻳﻢ.اﺣﻮال ﺧﻮ ﻣﯥ Cﮑﻪ ﻧﻪ ﻣﺎﻟﻮﻣﻴ5ي ﭼﯥ د ﮐﺎر ﭘﺴﯥ ﮔﺮCﻢ .ﻣﺎ وﻳﻞ ﭼﯥ
ﮐﺎر ﭘﻴﺪا ﮐ&م ،ﺑﻴﺎ ﺑﻪ درﺗﻪ اﺣﻮال درﮐ&مC .ﮑﻪ ﺧﻮ وCﻨqﯦﺪم .ﻧﻮ وﻟﯥ
ژاړې؟ ژړا 0ﻪ ﮔnﻪ ﻟﺮي؟
ﻣﻮر ﺧﻮب ﻟﻴﺪﻟﯽ دی ﭼﯥ ﻋﲇ ﺳﻴﻨﺪ ﺗﻪ ورﮔ qدی .ﻟﻮی ﺳﻴﻼب
راCﻲ ،ﻋﲇ ډوﺑﻮي ،ﻟﻪ Cﺎﻧﻪ ﴎه ﻳﯥ اﺧﲇ او ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻫﯧ ﭘﺘﻪ ﻧﻪ ﻟﮕﻴ5ي.
ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ واﻳﻲ:
زه ﺧﻮ ﻓﮑﺮ ﮐﻮم ﭼﯥ ﺳﺘﺎ ﻣﻮر ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ اﻧﺪﯦﻨﻪ ﮐﯥ ده او د ﻫﻐﯥ
اﻧﺪﯦﻨﻪ ﭘﺮ Cﺎی ده.
۔ ﻫﻐﻪ ﻏﻮاړي ﻳﻮ ﺑﻞ 0ﻮک ﻟﻪ ﻣﺎ ﴎه ﺑﺪﻣﺮﻏﻪ ﮐ&ي .ﻧﻪ ﻏﻮاړم ﺑﻞ
0ﻮک ﺑﺪ ﻣﺮﻏﻪ ﳾ .زه ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺪﻣﺮﻏﻪ ﻪ ﻳﻢ .دا زﻣﺎ ﺑﺮﺧﻪ ده او زه د
ﺧﭙﻠﯥ ﺑﺮﺧﯥ اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﮑﯽ ﻳﻢ.
ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ <ﻴﻨﮕﺎر ﮐﻮي :ﻋﲇ ،زﻣﺎ ﺧﱪه واوره .ﻻﻟﭻ ﻣﻪ
ﮐﻮه ٬ﴎﺒﮕﻲ ﺳﺘﺎ ﭘﻪ زﻳﺎن ده.
ﺧﻮ ﻋﲇ ﭘﻪ ﺳﻮرو ﺳﻮرو ژاړي .زړه ﻳﯥ وراﻧﻴ5ي .ﻫﻤﺪا واﻳﻲ ﭼﯥ ﻟﻪ
ﻣﺎ ﻟBې ﺷﺊ .ﻣﺎ ﭘﺮﻳ5دئ .زه ﺑﻮﻳﻨﺎک ﻳﻢ .زه ر<ﻠﯽ ﻳﻢ .زه د ﭘﻴﺴﻮ ﭘﺴﯥ
دې ﻣﻠﮏ ﺗﻪ راﻏﻠﯽ ﻳﻢ .زه داﮐﱰ ﻳﻢ .زه ﭘﺮوﻓﻴﺴﻮر ﻳﻢ .زه ﻫﺮ 0ﻪ ﻳﻢ ﺧﻮ
اوس ﻫﯧ ﻧﻪ ﻳﻢ او داﺳﯥ ﺑﻪ زړه ﺗﻪ راو ﭼﯥ اﺻﻼً ﻋﲇ ﭘﻪ دې Cﻤﮑﻪ
او د دې اﺳaن ﻟﻪ ﻻﻧﺪې ﻫﯧ ﻧﻪ و ﭘﻴﺪا ﺷﻮی.
ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻫﻖ ﻫﻖ ژاړي .ژړا ﻳﯥ ﻧﻪ درﻳ5ي .د ﺗﺨﺖ ﻧﻪ ﻻﻧﺪې ﭘﺮ Cﻤﮑﻪ
0ﻤﲇ .ﻓﻀﻞ اﻟﺮﺣﻴﻢ ورﴎه ﮐﻴﻨﻲ .ﻫﻐﻪ ﺧﻮب وړي .او ﻓﻀﻞ ﺗﺮې ورو
وCﻲ ،د ﺧﭙﻞ ﮐﺎر ﭘﻪ ﻟﻮر Cﻲ.
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ﻣﺨﺎﻣﺦ ﮐﻴ5ي .ﻋﲇ ﭘﺮ Cﻤﮑﻪ ﭘﺮوت دی .د 0ﻮ ﮔﻮﻟﻴﻮ ﺑﻮﺗﻞ ﻳﯥ ﭘﺮ ﻣﻴﺰ
اﻳﯽ دی .ﺑﯥ ﻫﻮﺷﻪ ﭘﺮوت دی .ﺳﱰﮔﯥ ﻳﯥ ﺑnﯥ راوﺗﻠﯥ دي .ﻏ 5ﻏﻮږ
ﻧﻪ ﮐﻮي .ﭘﻮﻟﻴﺲ ژر اﻣﺒﻮﻻﻧﺲ را ﻏﻮاړي او د وﻻړو ﮔﺎوﻧqﻳﺎﻧﻮ د ﻟBې
ﮐﯧﺪو ﻏﻮﺘﻨﻪ ﮐﻮي .دوه ﺗﻨﻪ ﻳﯥ ﭘﻪ ﺗﺬﮐﺮه ﮐﯥ اﭼﻮي او د روﻏﺘﻮن ﭘﻪ
ﻟﻮر ﻳﯥ وړي.
ﮐﺮﮔﺮ د اﭘﺮﻳﻞ  ۱۷ﮐﺎل ۲۰۱۳
ﺑﻠﮏ ﻫﺎرس0 ،ﺮﺧﻲ ﭘﻞ

