
  

  :په افغانستان او نورو هيوادو کي   د الندي دود
 

الندی د پسه وچي ک７ي غو＊ي دي چي خلک ي３ د .  د افغاني ملي خوړو د جمل３ ＇خه يو هم الندی دئ       ١
  . ژمي په وخت کي خوري 

  

  :د الندي و وچولو الره 

په دې . سه د غو＊و ＇خه جوړوي دوی الندی د پ. يو شم５ر کورن９ د الند دوچولو دود پالي په افغانستان کي 
  .  وچي سي  وروسته ي３ هوا ته ＄７وي ＇و غو＊يډول چي د پسه پر غو＊ه ډ４ره مال／ه اچوي او تر هغه 

  

  ولي خلک الندی کوي ؟

  :دې پو＊تني ته س７ی کوالی سي چي ＇و جوابونه و وايي لکه 
  
دوی په پسرلي کي د خپل توان . ه وه د پسو ساتنه اسان په ک＋ت او کره２ه ل／يا وه اوــ  پخوا خلک زياتره  ١

په مني کي به هغه  .او د خپلي م％کي يا ک＋ت په و＊و به ي３ م７ولپه اندازه په ل８ پيسو يو يا ＇و وري را نيول 
  .وچي ک７ې ي３ هغه حالل ک７ه او غو＊ي به ي３ په مني کي به . ＊ه چاغ او مزي سوي وه 

  
. کو ، باغونو او ک＋تو حا請الت ！ول ک７ه او خرڅ به ي３ ک７ه ــ  يا دا چي نوموړو بز－رو به په مني کي د م％ ٢

غنم  او ＄يني نوري اړتياوي پوره کومي پيس３ چي به ي３ په الس راوړې په هغو به ي３ تر بل مني پوري د کال 
دا چي دوی غو＊و ته هم اړتيا لرله نو ويره ي３ درلوده چي که ي３ پيس３ په نورو شيانو مصرف ک７ې نو . ل３ ک７

دا چي د تازه غو＊و د ساتلو د پاره يخچال يا يخدان نه وو نو د دې د . غو＊و پيس３ نه وي ور ته پاته  بيا به د
  . پاره چي د ژمي د پاره غو＊ي ولري ＄که ي３ غو＊ي وچول３ 

  
.  پخوا په ژمي کي ډيري واوري او بارانونه اور４دل او د پسو د حاللولو ＄ای به د اوبو او خ＂و ډک سو ــ   ٣

＄که ي３ د دې کار د مخنيوي د پاره تر مخه ال غو＊ي  . پسو د حاللولو د پاره ＄ای نه در لود  خلکو به د
  . وچول３ 

  
او هوسانه خوړو د پاره  الندی د خوندورو خو اوس خلک. ７ی ي３ فکر کوالی سي دا هغه عوامل وه چي س

  .وچوي 
  

       :د الندي د غو＊و د وچولو ترتيب 
په ＄ينو . د الندي د پسو د حاللولو ورځ معلومه سي . وخت را و رسي８ي  لولوکله چي د الندي د پسو د حال

  . خلک د م５ل３ په تو－ه ترتيبات نيسي او زياتره م５لمانه را ！ولوي ) هفته ( کورنيو کي لوم７ۍ اوون９ 



  
)  －ي ، اينه ، توری او نورس８ی ، کرنکه ، پ＋تور( کله چي پسه يا پسونه حالل سوه  لوم７ۍ ورځ د دلبند 

        ، لری) کو！ی ( ما＊ام ته د پسه سر .  سرې کوي او خوري ي３  جزغال３.  اودې ته د دلبند م５له وايي پخوي 
  . او پ＋３ پخوي )－６５ه ( 
  

  :د پسو حالل５ده دوې الري لري لکه 
ه په －وتو ور ＇خپه دغه لوم７ۍ ورځ  کله چي پسونه حالل سوه وړۍ ي３ ＄ني يا غيچي کوي او يا ي３ ــ  ١
پله وړۍ په اساني ترې را وشکول سي نو لوم７ی کو＊（ کوي چي پسه ال هغه خد دې د پاره چي . کوي ش

کي د چ７ې په واسطه سوري ور کوي او د په پوستکو پ＋و  دد حالل سوي پسه  تودوخه د السه نه وي ور ک７ې
ا په اساني سر شکول ړۍ ي３ نو بيو دوی په دې فکر وي چي وايي. پو کوي هغو الرو ＇خه په خوله هوا پک＋ي 

  . کي８ي 
  
بيا پسه حاللوي او د وړيو د .  يسکولخل په خوردې چي پسه حالل کي لوم７ی ي３  ــ  کله کله د مخه تر ٢

  .وي  ستونزو ＇خه خالصايسته کولو د 
  

. د وړيو تر ايسته کولو يا سکوستلو وروسته د پسه نس ور خال請وي او ！ول د ننني غ７ي ي３ ترې را باسي 
د ＊اخلو پر اور باندي کبابوي تر ＇و پوست  ي３ د ونو اوس نو ！ول پسه .  ي د وني په يوه ل＋ته ور بندونس ي３ 

تر .  پاک ＄ای په اوبو مين％ي  نو ！ول پسه پر يو بيا. پ＋３ او سر ي３ ترې پرې کوي . ژړ بخون رن， واخلي 
  ).  و ＇）ي８ي ( ر ＄ای کوي ＇و اوبه ي３ ！وله و نني８ي مين％لو وروسته ي３ داسي ＄ای پ

  
دغه . چي ل８ ل８ غو＊ي پوري پاتي سي کوي په سبا ورځ ي３ را اخلي او ه６وکي ي３ په داسي تو－ه ور نه جال 

خو د ＇لورو . په نامه يادوي  لغ７کود الس ه６وکي دي د ، پ＋ت９ او ) د فقراتو ستون ( ه６وکي چي شمزۍ 
دغه . ３ د غو＊ي ＇خه را جال کوي م／ر يو يو سر ي３ په غو＊و پوري بند پر８４دي ي پ＋و هغه لوی ه６وکي 

  .په نامه يادي８ي  ) ا＇و ( ه６وکي د
  

مني او هره خوا ي３ پر تناو يا پر غو＊و ي３ مال／ه اچوي ！ول پسه دوه ＄ايه کوي د اوبو تر ＇）５دو وروسته 
  . و په يوه تناو ي３ چيرته ＄７وي په مال／ه وهي ا لغ７کي هم . باندي د يو ＇و ور＄و د پاره ＄７وي 

  
که . را اخلي ، ماتوي ي３ او ＊ه خوندوره ＊وروا ور نه پخوي ＇و ور＄ي وروسته چي لغ７کي ＇ه وچ سوي وي 

  .＇ه هم ډيري غو＊ي و نه لري خو بيا هم خوند ي３ ډ４ر ＊ه وي 
سانتي مترو  مرباع／انو په اندازه ي３  ×2020د پسه هغه دوې نيمي برخي را تا کوي او د  ＇و ور＄ي وروسته

ا＇３ ترې پرې کوي او پخوي ي３ چي دې ته د ا＇و م５له . پرې کوي او بيا ل８ ＇ه مال／ه پر اچوي او ＄７وي ي３ 
  .وايي 



  
سانتي مترو په اندازه ي３ د ＇لور کونجه  مرباع －انو  ×66 د ＇ور＄ي وروسته غو＊ي په پوره تو－ه وچي８ي او

اوس نو کترې د ل＋تو په يوه ！وکرۍ کي ساتي . په نامه يادي８ي    کترېشکل پرې کوي چي هره يوه ي３ د  په
  .او دا هغه الندی دئ چي نور نو نه خرابي８ي 

  
هغوی . تر لمر الندي وچوي  د هغه جمل３ ＇خه کوچيان  دي چي الندی. ＄يني خلک الندی تر لمر الندي وچوي

  .غو＊ي پر مني را ＄وړندي کوي 
  

  :الندی نه يوازي د افغاني ！ولني دود دئ بلکه په ن７ۍ کي نور ملتونه هم د الندی دود لري د مثال په تو－ه  
  

خو ”! تاسي د الندي دود لرئ ؟ هغه په جواب کي را ته و ويل هو : د يوه کوردي ＇خه مي پو＊تنه و ک７ه چي 
  .   ”دلته په سوي６ن کي ي３ نه سو کوالی

  
موږ هم په ”!تاسي هم الندی کوئ ؟ هغه و ويل هو : ونکي ＇خه مي پو＊تنه و ک７ه د سومالي３ د يوه ＊و

کله چي به خلک په سفر تله نو د الندي غو＊ي به ي３ کوچن９ کوچن９ ！و！３ ک７ي وې . سوماليا کي الندي کاوه 
  .”او په سفر کي به ي３ د ＄انه سره وړې او خوړل３ به ي３ 

  
تاسي په چيلي کي الندی کوئ ؟ ژبه ي３ پر شون６انو ت５ره ک７ه : ک７ه پو＊تنه و  د چيلي د يوه ＊وونکي ＇خه مي

خو دلته په سوي６ن کي نه . په لمر وچي سوي غو＊ي ډ４ر ＊ه خوند کوي ! هو ” : په جواب کي ي３ را ته و ويلاو 
   .”کي８ي 

  
  .هموږ دوه ډوله کاو”!تاسي هم الندی کوئ ؟ ويل هو : د کرواسيا د يوه نفر ＇خه مي پو＊تنه و ک７ه 

  .ـ يو ډول مو دمال／ي په واسطه په ازاده هوا کي وچاوه  ١
  .”ـ يو ＄ل مو غو＊و ته دود ور کاوه او بيا مو وچول３  ٢

ډ４ر ي３ تعجب و ک７ او ډ４ر . ک７ئ وو ور ک７ وچ د کرواسيا س７ي ته مي يو ل８ الندی چي ما دلته په کور کي 
  .خوشاله سو 

  
ور کي په ووړي کي د هوس９ يو کي مي د يوه سوي６ني په ک کال ١٩٨٤په . سوي６نيان د هوس９ غو＊ي وچوي 

هغه ي３ را واخيست او په چاقو ي３ يو ＇و ！و！３ ترې را پرې ک７ې او . و ليد چي وچ ک７ئ ي３ وو  مچ ادوو
 .داغسي اوم３ ي３ هم په خپله و خوړې او هم ي３ نورو ته ور ک７ې 
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