ﭘﻪ ﺳﻮﻳ６ن ﮐ＋ﻲ د ﭘ＋ﺘﻮ ژﺑﻲ د
زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ
د ﭘ＋ﺘﻮ ژﺑﻲ د ﺗﺪرﻳﺲ ﺷﭙ８م ﮐﺘﺎب

٦
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐﻮوﻧﮑﺊ  :ﻋﺒﺪاﻟﻌﻠﻲ رﺳﻮل زاده ﭘﻪ ﻣﺎﻟﻤﻮ ﮐﻲ
د ﭘ＋ﺘﻮ ژﺑﻲ ＊ﻮوﻧﮑﺊ

＊ﻪ ﺧﻮی
ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ) 請ﻠﯽ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و اﻟﻪ و ﺳﻠﻢ ( وﻳﻠﻲ دي ﭼﻲ  ” :د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ورځ ﺑﻪ
ﺗﺮ ！ﻮﻟﻮ دروﻧﺪ ﺷﯽ د ﻣﻴﺰان ﭘﻪ ﺗﻠﻪ ﮐﻲ ＊ﻪ ﺧﻮی وي ”.
د دې ﻣﺎﻧﺎ داده  :ﮐﻠﻪ ﭼﻲ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ورځ راﺳﻲ ﻧﻮ ！ﻮل اﻧﺴﺎﻧﺎن ﺑﻴﺎ ) ﺑﻴﺮﺗﻪ ( را
ژوﻧﺪي ﮐﻴ８ي او د ﺣﺴﺎب و ﻣﻴﺪان ﺗﻪ ﺣﺎﺿﺮﻳ８ي  .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ＄ﺎی ﮐﻲ ﺑﻪ ﻳﻮه ﺗﻠﻪ
) ﺗﺮازو ( وي ﭼﻲ د ！ﻮﻟﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﮐﺎرو اﻧﺪازه ﺑﻪ ﭘﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴ８ي ﮐﻮم ﭼﻲ
ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐﻲ ﻳ ３ﮐ７ي وي  .د ﻟﻮړي وﻳﻨﺎ ＇ﺨﻪ دا ﻣﻌﻠﻮﻣﻴ８ي ﭼﻲ ﭘﻪ دﻏﻪ ﺗﺮازو
ﮐﻲ ﺑﻪ ＊ﻪ ﺧﻮی ډ４ﺮ دروﻧﺪ وي .
ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ) ص ( ﺑﻞ ＄ﺎی داﺳﻲ واﻳﻲ ﭼﻲ  ”:د ﺑﺸﭙ ７اﻳﻤﺎن ﺧﺎوﻧﺪ
) ＇＋ﺘﻦ ( ﻫﻐﻪ ＇ﻮک دئ ﭼﻲ اﺧﻼق ﻳ ３ﺗﺮ ！ﻮﻟﻮ ＊ﻪ وي ”.
د ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ) ص ( دﻏﻪ ﻟﻮړو وﻳﻨﺎوو ) ﺧﺒﺮو ( ﺗﻪ ﺣﺪﻳﺜﻮﻧﻪ واﻳﻲ  ،ﭼﻲ ﻳﻮه
ﺧﺒﺮه ﻳ ３د ﺣﺪﻳﺚ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳ８ي .

ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ :
ﺗﻠﻪ

ﺗﺮازو

وﻳﻨﺎ

ﺧﺒﺮي

ﺑﺸﭙ７

ﭘﻮره  ،ﮐﺎﻣﻞ

اﺧﻼق

ﺧﻮﻳﻮﻧﻪ

١

ﮐﻮ＊）
د ژوﻧﺪ ﻣﺎﻧﺎ ) ﻣﻌﻨﯽ ( ﮐﻮ＊） ﮐﻮل دي  ،ﺑ ３ﮐﻮ＊＋ﻪ ژوﻧﺪ ＂－ﻪ ﻧﻪ ﻟﺮي  .ﻫﺮ
＇ﻮک ﮐﺎر ﮐﻮي  ،اﻧﺴﺎﻧﺎن ﮐﺎر ﮐﻮي  ،ﺣﻴﻮاﻧﺎن ﮐﺎر ﮐﻮي  ،ﻣﺎﺷﻴﻨﻮﻧﻪ ﮐﺎر ﮐﻮي .
ﻣﻮر ﻣﻮ د ﮐﻮر ﭘﻪ ﮐﺎر ﮐ＋ﻲ او ﭘﻼر ﻣﻮ ﺗﺮ ﮐﻮر د ﺑﺎﻧﺪي د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﭘﻪ
ﻧﻮرو ﭼﺎرو ﺑﻮﺧﺖ دئ .
ﻫﺮ ﭼﻴﺮي ﭼﻲ ﮐﻮ＊） وي ﻧﻮ د ژوﻧﺪ اراﻣﻲ او وداﻧﻲ ﻫﻢ ﻫﻠﺘﻪ وي  .ﻫﻐﻮی
ﭼﻲ زﻳﺎر ﻧﻪ ﮐﺎږي او ﮐﻮ＊） ﻧﻪ ﮐﻮي ﭘﻪ ﻫﺮ راز ﻏﻤﻮﻧﻮ او ﺑﺪ ﺑﺨﺘﻴﻮ اﺧﺘﻪ
ﮐﻴ８ي .
ﺧﭙﻠﻮ ！ﻮﻟ／ﻴﻮ ﺗﻪ و －ﻮرئ ﻫﺮ ＇ﻮک ﭼﻲ زﻳﺎت ﮐﻮ＊） ﮐﻮي او ﺧﭙﻞ درﺳﻮﻧﻪ
ﭘﻪ ﻏﻮر ﺳﺮه ﻟﻮﻟﻲ  ،ﺗﻞ ډ４ﺮ ﺧﻮښ وي او ＊ﻮوﻧﮑﺊ ور ﻧﻪ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ وي .
ﮐﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﺎوﺧﻮا و －ﻮرئ دﻏﻪ ！ﻮﻟﻲ وداﻧ ９او ﺗﻌﻤﻴﺮوﻧﻪ د ﮐﻮ＊） او زﻳﺎر
＇ﺨﻪ ﻣﻨ ＃ﺗﻪ راﻏﻠﻲ دي .

ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ :
ﮐﻮ＊）

زﻳﺎر

ﻏﻮر

دﻗﺖ

ﭼﺎرو

ﮐﺎرو

ﻟﻮﻟﻲ

واﻳﻲ

ﺑﻮﺧﺖ

اﺧﺘﻪ  ،ﻟ／ﻴﺎ

ﺗﻞ

ﻫﻤ５ﺸﻪ  ،ﻫﺮ وﺧﺖ

وداﻧﻲ

ﺟﻮړﺗﻴﺎ

وداﻧ９

ﺗﻌﻤﻴﺮوﻧﻪ

زﻳﺎت

ډ４ﺮ

٢

ﮐﻴﺴﻪ
ﻳﻮې －ﻴﺪړي ﻳﻮ ﮐﺎﻏﺬ ﭘﻴﺪا ﮐ７ئ وو  ،ﻧﻮ راﻏﻠﻪ ﻧﻮرو －ﻴﺪړاﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ ３ووﻳﻞ
ﭼﻲ  ” :د ﻫﻐﻪ ﺑﺎغ ﮐﻮاﻟﻪ ) ﻗﺒﺎﻟﻪ ( ﻣﻲ اﺧﻴﺴﺘ ３ده  ،را＄ﺊ ﭼﻲ ﻫﻠﺘﻪ ﻣ５ﻠﻪ و ﮐ７و
او راز راز ﻣ５ﻮې و ﺧﻮرو ”.
ﻧﻮري ﮐﻴﺪړي ﻫﻢ ﭘﻪ ډ４ﺮه ﺧﻮﺷﺎﻟﻲ ﺑﺎغ ﺗﻪ ور ﺳﺮه وﻻړې او ﺑﺎغ ﺗﻪ ور
ﻧﻨﻮﺗﻠ－ . ３ﻴﺪړه ﭘﺮ د４ﻮال ﮐ５＋ﻨﺎﺳﺘﻪ او ﻧﻮرو －ﻴﺪړو د ﻣ５ﻮو ﭘﻪ ﺧﻮړﻟﻮ ﭘﻴﻞ
وﮐ.７
ﺑﺎﻏﻮان راﻏﺊ د ﺑﺎغ دروازه ﻳ ３وﺗ７ﻟﻪ او د －ﻴﺪړو ﭘﻪ وﻫﻠﻮ ﻳ ３ﺷﺮوع و ﮐ７ه .
ﻧﻮرو －ﻴﺪړو ﻫﻐ ３ﺑﻠﻲ －ﻴﺪړي ﺗﻪ ور ﻧﺎري ﮐ７ه ﭼﻲ  ” :ﮐﻮاﻟﻪ ) ﻗﺒﺎﻟﻪ ( دي ＇ﻪ
ﮐ７ه ”؟
ﻫﻐ ３ووﻳﻞ  ”:ﮐﻮاﻟﻪ داده ﺧﻮ ＇ﻮک ﻳ ３ﻧﻪ ﻣﻨﻲ ”.

ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ :
راز راز

ډول ډول

ﭘﻴﻞ

ﺷﺮوع

ﻳﺎدوﻧﻪ :
ﭘﻮرﺗﻨﯽ ﻟﻮﺳﺖ او دﻏﻪ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺘﻞ ﺳﺮ ﺳﺮه ﺧﻮري ﭼﻲ واﻳﻲ  :دا ﻳ ３ﮐﻮاﻟﻪ ﭘﻪ ﭼﺎ ﻳ ３ﻣﻨ. ３

٣

＊ﻮوﻧ％ﯽ
ډﻟـــــﻲ ډﻟــــــﻲ ﻣــــــﺎﺷـــــــﻮﻣـــــﺎن

د ＊ــﻮوﻧــ％ﻲ ﭘـــــﻪ ﻟــــــﻮر روان

ﻫــــﺮ ﻳـــــﻮ ﺧﭙﻞ ﺧـﭙﻞ ﮐﺘﺎﺑـــﻮﻧﻪ

دي ﻧﻴﻮﻟﻲ ＇ﻨ ，ﮐــــ＋ﻲ ＄ﻮان

ﭼـــــﻲ ﺳﻬــــﺎر ﻟـﻪ ﺧﻮﺑـــﻪ ﭘﺎ＇ﻲ

دا ＊ــــﺎﻳــﺴﺘﻪ ＊ـــﺎﻳﺴﺘﻪ －ــــﻼن

واﻳـــــﻲ ﻣــــــﻮري ﻫـــــﻠﻪ ژر ﮐ７ه

راﮐـــ７ه ﭼـــــﺎی ﭼـــــﻲ ﺷﻢ روان

ﻫﺴــﻲ ﻧـــــﻪ ﭼﻲ ﺷــــﻲ ﻧــﺎوﺧﺘﻪ

ﺷــــﻲ ﺧﻔـــــﻪ ﺑــــــــــﻪ اﺳﺘـــــﺎدان

ﻣـــﻮر ﻳ ３ډ４ـــﺮه ﺷﻲ ﺧﻮﺷــــﺎﻟﻪ

د ﻣـــــﺎﺷـــــﻮم زوی ﭘــــﻪ ﺑﻴــــﺎن

ﺧﺪای دي ﻟﻮی ﮐ７ه راﺗﻪ زوﻳﻪ

ﺷـــــــﻪ ﺧــــــﻔــﻪ دي د＊ﻤـــــــــﻨﺎن

ﻳـــــــــﺎ ﺑـــــﻬـﺮ ﻟـــــــــﻪ ﮐﻮره وزي

ﮐــــــ７ي را ﺟـﻤﻊ ﺧﭙﻞ دوﺳﺘﺎن

＄ـــــــﻲ ﭘـــــــــﻪ ﺟـــــﻤﻊ ﺳﺮه ！ﻮل

ﻟــــــــﮑﻪ ﺳـﺘــــــــﻮري د اﺳﻤــــﺎن

ﺷـــــﻲ ﭘـــﻪ ﮐــﺎر ﺑـﻪ ﻣﻮ ﺳﺒﺎ ﺗﻪ

دا واړه واړه ﺗـــــــﻮﺗﻴـــــــــــــــــﺎن

ﭘﺎس اﺳﻤﺎن ﺗﻪ ﺑﻪ ﺗﮑﻞ ﮐــــ７ي

دوی ﺑـــﻪ وي ﺳــــــﺎﻳﻨﺲ داﻧـﺎن

زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ دي د ﺷﻌﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ وﻟﻴﮑﻲ :
ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ :
＊ﻮوﻧ％ﯽ

ﻣﮑﺘﺐ

ﻣﺎﺷﻮﻣﺎن

ﮐﻮﭼﻨﻴﺎن

ﻟﻮر

ﺧﻮا

ﺑﻬﺮ

د ﺑﺎﻧﺪي

ﭘﺎ＇ﻲ

وﻻړﻳ８ي  ،را ﮐ＋ﻴﻨﻲ

اﺳﺘﺎد ان

＊ﻮوﻧﮑﻲ

را ﺟﻤﻊ

را ！ﻮل

واړه

ﮐﻮﭼﻨﻴﺎن

ﺗﮑﻞ

ﺗﻠﻞ

ﺳﺎﻳﻨﺲ داﻧﺎن

ﺳﺎﻳﻨﺲ ﭘﻮﻫﺎن

ﭘﺎس

ﭘﻮرﺗﻪ  ،ﻟﻮړ

٤

ﻧﺼﻴﺤﺘﻮﻧﻪ
 ١ــــ د ﺑ ３وزﻟﻮ او ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮئ .
 ٢ــــ ﭘﻪ ﭼﺎ ﭘﺴ ３ﺑﺪ ﻣﻪ واﻳﺎﺳﺖ .
 ٣ــــ د ﻣﻮر او ﭘﻼر اﺣﺘﺮام وﮐ７ئ او ژوﻧﺪ ﻳ ３ﻏﻨﻴﻤﺖ و ﺑﻮﻟﺊ .
 ٤ــــ ＊ﻮوﻧﮑﺊ ﺗﺮ ﻣﻮر او ﭘﻼر ﮐﻢ ﻣﻪ ﺑﻮﻟﺊ .
 ٥ــــ ﮐﻪ ﺧﻮی ﻣﻮ ＊ﻪ وي  ،دوﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻮ ډ４ﺮ وي .
 ٦ــــ ﺗﻞ ر＊ﺘﻴﺎ واﻳﺎﺳﺖ او ﻟﻪ درواﻏﻮ ＇ﺨﻪ ＄ﺎن و ﺳﺎﺗﺊ .
 ٧ــــ د ﻧﻦ ﮐﺎر ﺳﺒﺎ ﺗﻪ ﻣﻪ ﭘﺮ８４دئ .

ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ :
ﺑ ３وزﻟﻲ

ﺧﻮار  ،ﻏﺮﻳﺐ  ،ﻣﺴﮑﻴﻦ

ﻣﺮﺳﺘﻪ

اﺣﺘﺮام

ﻋﺰت

ﻏﻨﻴﻤﺖ

ﮐﻮﻣﮏ
＂－ﻪ ＇ ،ﻪ ﭼﻲ ﺑ ３ﻣﺸﮑﻠﻪ ﻻس ﺗﻪ
راﻏﻠﻲ وي

٥

اوﺑــــﻪ
زﻣﻮږ ﭘﻪ ﺷﺎ و ﺧﻮا ﮐﻲ اوﺑﻪ ډﻳﺮي زﻳﺎﺗﻲ دي  .د ﻣ％ﮑﻲ د ﻣﺦ د ＇ﻠﻮرو
ﺑﺮﺧﻮ ＇ﺨﻪ درې ﺑﺮﺧﻲ اوﺑﻮ ﻧﻴﻮﻟﯽ دي .
اوﺑﻪ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ  ،ﺣﻴﻮاﻧﺎﻧﻮ او ﻧﺒﺎﺗﺎﺗﻮ د ژوﻧﺪ د ﭘﺎره ډ４ﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﻟﺮي  .ﮐﻪ
اوﺑﻪ ﻧﻪ وي ﻧﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎن  ،ﺣﻴﻮاﻧﺎن او ﻧﺒﺎﺗﺎت ژوﻧﺪي ﻧﻪ ﺳﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﮐ５ﺪای  .ﻳﻮ
اﻧﺴﺎن ﭘﻪ ﻣﻨ％ﻨﻲ ډول د ور＄ﻲ اﺗﻪ －ﻼﺳﻪ اوﺑﻮ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ﻟﺮي  .ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐﻲ اوﺑﻪ
درې ډوﻟﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻴ８ي ﻟﮑﻪ :
 ١ـــ د ﻣ％ﮑﻲ ﭘﺮ ﻣﺦ اوﺑﻪ ﻟﮑﻪ د درﻳﺎﺑﻮ  ،رودو  ،ډﻧ６و ) ﺑﻨﺪو ( او وﻳﺎﻟﻮ
اوﺑﻪ .
 ٢ـــ ﺗﺮ ﻣ％ﮑﻲ ﻻﻧﺪي اوﺑﻪ ﻟﮑﻪ د ﭼﻴﻨﻮ  ،ﮐﺎر４ﺰو او ＇ﺎﻫﺎﻧﻮ اوﺑﻪ .
 ٣ـــ د ﻣ％ﮑﻲ ﭘﺮ ﺷﺎ و ﺧﻮا د ﺑﺨﺎر ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ اوﺑﻪ .

＊ﻮوﻧﮑﺊ دي د ﮐﺎر４ﺰ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ＊ﻮدﻧﻨﻪ وﮐ７ي
ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ :
اﻫﻤﻴﺖ

ارزش

ﻧﺒﺎﺗﺎت

ﺷﻨﻪ ﺷﻴﺎن ﻟﮑﻪ  :ﮐﺎﻫﻮ － ،ﻨﺪﻧﻪ ،
ﺗﺮه ﺗ５ﺰک － ،ﺸﻨﻴﺰ او ﻧﻮر

٦

د ﭼ＋ﻠﻮ اوﺑﻪ
！ﻮﻟﻲ اوﺑﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﮐﻲ ﭘﻴﺪا ﮐﻴ８ي د ﭼ＋ﻠﻮ د ﭘﺎره ＊ ３ﻧﻪ دي  .د ﻣﺨﻪ
ﺗﺮ دې ﭼﻲ اوﺑﻪ ﭼ＋ﻮ ﺑﺎﻳﺪ و ﭘﻮﻫﻴ８و ﭼﻲ د ﭼ＋ﻠﻮ وړ دي ﮐﻪ ﻧﻪ .
ﻧﺎﭘﺎﮐﻲ او ﭼ＂ﻠﻲ اوﺑﻪ ﺑﺪن ﺗﻪ د ＂－ﻲ ﭘﺮ ＄ﺎی ﺗﺎوان رﺳﻮي  .ﭘﻪ ﻧﺎﭘﺎﮐﻮ اوﺑﻮ
ﮐﻲ ډول ډول ﻣﮑﺮوﺑﻮﻧﻪ ＄ﺎی ﻧﻴﺴﻲ او ډول ډول ﻧﺎروﻏ ９ﻣﻨ ＃ﺗﻪ راوﻟﻲ .
د ﭼ＋ﻠﻮ د ﭘﺎره د ﻧﻞ اوﺑﻪ ＊ ３دي  ،ﭘﻪ ﮐﻮم ＄ﺎی ﮐﻲ ﭼﻲ ﻧﻞ ﻧﻪ وي ﻧﻮ دي
ﺳ７ی د ﻫﻐﻪ ＇ﺎ اوﺑﻪ و ﭼ＋ﻲ ﭼﻲ ﺳﺮ ﻳ ３ﭘ وي او د ﭼ＂ﻠﻮ اوﺑﻮ د ＄ﺎی ＇ﺨﻪ
ﻟﻴﺮي وي ＄ﮑﻪ ﭼﻲ ＇ﺎ ﺗﻪ ﭼ＂ﻠﻲ اوﺑﻪ د ﻣ％ﮑﻲ د ﺳﻮرﻳﻮ د ﻻري ور ﻧﻨﻮزي او د
＇ﺎ اوﺑﻪ ﻫﻢ ﭼ＂ﻠﻮي .

＊ﻮوﻧﮑﺊ دي د ＇ﺎﻫﺎﻧﻮ او ﮐﺎر４ﺰو د ﮐﻴﻨﺪﻟﻮ او د ﭼﻴﻨﻮ د راﭘﻴﺪا ﮐ５ﺪو او د ﻫﻐﻮ د اوﺑﻮ د ﭼ＂ﻠ５ﺪو ﭘﻪ
ﻫﮑﻠﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ور ﮐ７ي

٧

د ﺑـــﻮډۍ ！ــــﺎل

ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ ﻟﻴﺪﻟﻲ وي ﭼﻲ ﺗﺮ ﺑﺎران وروﺳﺘﻪ ﭼﻲ ﻟﻤﺮ را و ﺧﻴﺠﻲ ﻧﻮ د
اﺳﻤﺎن ﭘﻪ ﻟﻤﻦ ﮐﻲ ﺳﺮې او زرﻏﻮﻧ ３ﻧﻴﻤﻲ داﻳﺮوي ﮐﺮ＊ﻲ ) ﻟﻴﮑﻲ ( را ＊ﮑﺎره
ﺳﻲ  .دﻏﻪ ﮐﺮ＊ﻲ د ﻟﻤﺮ ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺧﻮا ﮐﻲ وي  .ﻳﺎﻧﻲ ﮐﻪ ﺳﻬﺎر وي دﻏﻪ ﻟﻴﮑﻲ
د ﻟﻤﺮ ﻟﻮ４ﺪو ) ﻣﻐﺮب ( ﺧﻮاﺗﻪ او ﮐﻪ ﻣﺎﭘ＋ﻴﻦ وي د ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻮ ) ﻣﺸﺮق ( ﺧﻮاﺗﻪ
وي .
ﮐﻪ د ﻟﻤﺮ ﺳﺘﺮ－ﻲ ﺗﻪ و －ﻮرو ﺳﭙﻴﻨﻪ او رو＊ﺎﻧﻪ ＊ﮑﺎري  .د ﻟﻤﺮ ﭘﻪ وړاﻧ／ﻮ
ﮐﻲ داﺳﻲ ﺧﻮاص ﺳﺘﻪ ﭼﻲ ﮐﻠﻪ ﭼﻲ د ﻟﻨﺪې ﻫﻮا ＇ﺨﻪ ﺗ５ﺮﻳ８ي ﻧﻮ اوه رﻧ／ﻮﻧﻪ ور
ﮐﻮي ﻟﮑﻪ  :ﺳﻮر  ،ﻧﺎرﻧﺠﻲ  ،ژﻳ ، ７ﺷﻴﻦ  ،ﭘ５ﺮوژﻳﻲ  ،زرﻏﻮن او ﺑﻨﻔﺸﻴﻲ .
د ﻟﻤﺮ د وړاﻧ／ﻮ او ﻟﻨﺪې ﻫﻮا ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﭼﻲ دﻏﻪ رﻧ／ﻪ －ﺮدي ﺧﻄﻮﻧﻪ
ﺟﻮړﻳ８ي د ﺑﻮډۍ د ！ﺎل ) ﺳﺮه او زرﻏﻮﻧﻪ ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﻴ８ي .
دﻏﻪ د ﺑﻮډۍ ！ﺎل د ﻟﻴﺮي ＇ﺨﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴ８ي ﻣ／ﺮ ﮐﻪ ور ﻧﮋدې ﺳﻮ ﺑﻴﺎ ﻧﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﻴ８ي .
ﺧﻠﮑﻮ ﺑﻪ ﭘﺨﻮا وﻳﻞ ﭼﻲ  :ﮐﻪ ﻧﺮ د ﺑﻮډۍ ﺗﺮ ！ﺎل ﻻﻧﺪي ورﻏ７ي ＊％ﻪ ﮐﻴ８ي او
ﮐﻪ ＊％ﻪ ﺗﺮ ﻻﻧﺪي ورﻏ７ي ﻧﺮ ﮐﻴ８ي .
٨

！ــــــﻮﮐـــــﻪ
ﻳﻮ ﺳ７ی د ﻳﻮه ﮐﻮر ﺳﺮه ﻧﮋدې ﺗ５ﺮ４ﺪئ ﭼﻲ د ﻳﻮې ＊％ﻲ اواز ﻳ ３واور４ﺪئ
ﭼﻲ ﭘﻪ ډ４ﺮ ﻟﻮړ اواز ژاړي .
ﺳ７ي ﭘﻮ＊ﺘﻨﻪ ＄ﻨﻲ و ﮐ７ه  ” :وﻟﻲ ژاړې ؟”
＊％ﻲ ﺟﻮاب ور ﮐ ７ﭼﻲ  ” :ﭼﺮ－ﻪ ﻣﻲ ﻣ７ه ده ”.
ﺳ７ي ورﺗﻪ ووﻳﻞ  ”:زﻣﺎ ﭘﻼر ﻣ ７ﺳﻮ ﻣﺎ ﻧﻪ دي ژړﻟﻲ  ،ﺗﻪ ﭘﻪ ﭼﺮ－ﻪ ﭘﺴ ３دوﻣﺮه
ژاړې ؟”
＊％ﻲ ورﺗﻪ ووﻳﻞ ﭼﻲ  ” :زﻣﺎ ﭼﺮ－ﻲ ﺧﻮ ﻫ ９／اﭼﻮﻟ ３ﺳﺘﺎ ﭘﻼر ﻧﻮ ＇ﻪ ﮐﻮل ؟ ”

＊ﻮوﻧﮑﺊ دي د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ＇ﺨﻪ ﭘﻮ＊ﺘﻨﻪ وﮐ７ي ﮐﻪ ﻳ ３ﮐﻮﻣﻪ ！ﻮﮐﻪ زده وي
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ﻧﻮم ) اﺳﻢ (
ﻧﻮم ) اﺳﻢ ( ﻫﻐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ده ﭼﻲ د اﻧﺴﺎن  ،ﺣﻴﻮان ＄ ،ﺎي او ﺷﻲ ﻧﻮم وي ﻟﮑﻪ :
اﺣﻤﺪ  ،ﻣﻼﻟ ، ９ﻏﻮا  ،اوښ  ،ﭼﻮﮐ ، ９ﻣ５ﺰ  ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن  ،ﮐﺎﺑﻞ  ،ﻫﺮات ،
ﮐﺘﺎب  ،ﻗﻠﻢ او ﻧﻮر  .ﻻﻧﺪي ﻳﻮ ＇ﻮ ﺟﻤﻠ ３ﻟﻴﮑﻞ ﺳﻮي دي  ،ﻫﺮ ﭼﻴﺮي ﭼﻲ ﻧﻮم
راﻏﻠﺊ دئ ﻧﻮ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﻻﻧﺪي ﺧﻂ ﮐﺶ ﺳﻮئ دئ :
زه ﻳﻮ ﮐﺘﺎب ﻟﺮم .
اﺣﻤﺪ د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر ﺳﺮه ﺑﺎزار ﺗﻪ ＄ﻲ .
ﺳﺘﺎ ＊ﻮوﻧﮑﺊ راﻏﺊ .
ﻣﻮږ ﮐﺘﺎب راوړو .
ﺗﻤﺮﻳﻦ  :ﭘﻪ ﻻﻧﺪي ﺟﻤﻠﻮ ﮐﻲ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﮐ７ئ او ﺧﻂ ﺗﺮ ﻻﻧﺪي و ﻟﻴﮑﺊ :
ﺳﺪو ﺗﻮپ ﻟﺮي .
ﻣﻮږ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ ＄ﻮ .
ﺗﺎﺳﻲ ﻳﻮ ﻣ５ﺰ ﻟﺮئ .
＊ﺎﻏﻠﻲ ＊ﻮوﻧﮑﻲ دي ﺗﺮ دﻏﻪ درس وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻧﻮرو درﺳﻮ ﮐﻲ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻮﺟﻪ ﻧﻮم ) اﺳﻢ ( ﺗﻪ ور
－ﺮزوي
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ﺿﻤﻴﺮ
ﺿﻤﻴﺮ ﻫﻐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ده ﭼﻲ د اﺳﻢ ﭘﺮ ＄ﺎی را＄ﻲ ﻟﮑﻪ :
زه

ﻣﻮږ

زﻣﺎ

ﺗﻪ

ﺗﺎﺳﻲ

ﺳﺘﺎﺳﻲ

دی  ،دا  ،دې  ،دﻏﻪ

دوی

د ده  ،د دې  ،د دﻏﻪ او د دوی

ﭘﻪ ﻻﻧﺪي ﺟﻤﻠﻮ ﮐﻲ ﺗﺮ ﺿﻤﻴﺮ ﻻﻧﺪي ﺧﻂ ﮐﺶ ﺳﻮئ دئ ﻟﮑﻪ :
زه ﻳﻮ ﻗﻠﻢ ﻟﺮم .
ﻣﻮږ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ وﻻړو .
ﺗﻪ ﻳﻮ ﻣ５ﺰ ﺟﻮړوې .
دوی ﮐﺎﻟﻲ ﻣﻴﻨ％ﻲ .
اﺣﻤﺪ ﺗﺎﺳﻲ وﻳﻨﻲ .
ﭘﻪ ﻻﻧﺪي ﺟﻤﻠﻮ ﮐﻲ ﺿﻤﻴﺮوﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﺊ او ﺑﻴﺎ ﻳﻮ ﺧﻂ ﺗﺮ ﻻﻧﺪي ﮐﺶ ﮐ７ئ :
ﺳﺪو ﺗﺎﺳﻲ ﺗﻪ ووﻳﻞ .
دوی ﺗﺎﺳﻲ ﺗﻪ ووﻳﻞ .
زﻣﺎ ﮐﺘﺎب ﻧﻮئ دئ .
＊ﻮوﻧﮑﺊ دي ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻮ درﺳﻮ ﮐﻲ د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه ﺿﻤﻴﺮوﻧﻪ ﺗﮑﺮار ﮐ７ي
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ﻧﻴﮑﻲ
ﻣﻨﯽ ﺗ５ﺮ ﺳﻮ او ژﻣﯽ راﻏﺊ  .ﻫﻮا ﺳ７ه ﺳﻮه .ﮐﻮﭼﻲ ﻣﺮﻏﺎن ﺗﻮدو ＄ﺎﻳﻮ ﺗﻪ
وﻻړل .ﻳﻮه ﻋﺎﺟﺰه ﻣﺮﻏ ９ﭼﻲ وزر ﻳ ３ﻣﺎت ﺳﻮئ وو او اﻟﻮوﺗﻼی ﻧﻪ ﺳﻮه ﭘﺎﺗﻪ
وه.
دا ﻣﺮﻏ ９د وﻧﻮ ﻳﻮه ﻧﮋدې ＄ﻨ／ﻞ ﺗﻪ ورﻏﻠﻪ د دې د ﭘﺎره ﭼﻲ د －ﺮﻣ ９ﺗﺮ
راﺗﻠﻮ ﻫﻠﺘﻪ د اوﺳ５ﺪو ＄ﺎی ﭘﻴﺪا ﮐ７ي.
اول ﭼﻨﺎر ﺗﻪ ورﻏﻠﻪ د ＄ﺎی ﺧﻮاﻫﺶ ﻳ＄ ３ﻨﻲ وﮐ .７ﭼﻨﺎر ﭘﻪ ډ４ﺮ ﻏﺮور او ﺗﮑﺒﺮ
وﻻړ وو ،وﻳ ３وﻳﻞ  ” :زﻣﺎ ﺧﻮا ﺗﻪ ﻧﮋدې ﻣﻪ را＄ﻪ ﭼﻲ ﺳﺘﺎ ﺑﺪه ورځ ﻣﺎﺗﻪ را و
ﻧﻪ رﺳﻴ８ي” .
د زرداﻟﻮ وﻧﻲ ﺗﻪ وﻻړه  .ﻫﻐ ３ور ﺗﻪ ووﻳﻞ  ” :زﻣﺎ ＇ﺨﻪ دا ﻏﻮ＊ﺘﻨﻪ ﻣﻪ ﮐﻮه .
＄ﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻻر دي وﻫﻪ ،دﻟﺘﻪ د ﺑ／５ﺎﻧﻮو د ﭘﺎره ＄ﺎی ﻧﻪ ﺳﺘﻪ” .
وﻟﻲ ﺗﻪ ورﻏﻠﻪ .ﻫﻐ ３ورﺗﻪ ووﻳﻞ ＄ ”:ﻪ ﻧﮋدې ﻣﻪ را＄ﻪ ،زه ﭼﻲ ﺳﺘﺎ ﭼ＂ﻞ ﻣﺦ
ﺗﻪ －ﻮرم ،ډار８４م ﻧﻪ ﭼﻲ ﺳﺘﺎ د دﻏﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺎوان ﻣﺎﺗﻪ و ﻧﻪ رﺳﻴ８ي” .
ﻣﺮﻏ ９ﻋﺎﺟﺰي ﭼﻲ دا ﺟﻮاﺑﻮﻧﻪ واور４ﺪل ﺣﻴﺮاﻧﻪ ﺳﻮه ،ﻧﻪ ﭘﻮﻫ５ﺪه ﭼﻲ ＇ﻪ
وﮐ７ي او ﭼﻴﺮﺗﻪ وﻻړه ﺳﻲ  .ﭘﺪې وﺧﺖ ﮐﻲ ﻧ＋ﺘﺮ د ﻟﻴﺮي وﻟﻴﺪه ور ږغ ﻳ ３ﮐ７ه ،
اې ﻏﺮﻳﺒﻲ ﻣﺮﻏ＇ ”!９ﻪ ﻏﻮاړې او ﭼﻴﺮﺗﻪ ”３＄؟
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دې ﺟﻮاب ور ﮐ ” : ７وزر ﻣﻲ ﻣﺎت دئ اﻟﻮﺗﻼی ﻧﻪ ﺳﻢ .ﻧﻮري ﻣﺮﻏ ９ﺗﻮدو
＄ﺎﻳﻮ ﺗﻪ وﻻړې او زه ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮم ！ .ﻮﻟﻮ وﻧﻮ ﺗﻪ ورﻏﻠﻢ ﭼﻲ ＄ﺎی را ﮐ７ي ،ﻳﻮې ﻫﻢ
زړه را ﺑﺎﻧﺪي و ﻧﻪ ﺳﻮ＄ﺊ ) ﺳ５ﺰه ( او ﻧﻪ ﻳ＄ ３ﺎی راﮐ ７ﭼﻲ د ژﻣﻲ دا ﺳﺎړه
ﭘﮑ＋ﻲ ﺗ５ﺮ ﮐ７م”  .ﻧ＋ﺘﺮ ور ﺗﻪ ووﻳﻞ  ” :را＄ﻪ ﻣﺎﺗﻪ راﺳﻪ ،ﻫﺮه ＇ﺎﻧ／ﻪ ﭼﻲ دي
ﺧﻮ＊ﻪ وي  ،ﻫﻠﺘﻪ ＄ﺎی ﺧﻮښ ﮐ７ه او ﮐ５＋ﻨﻪ”.
ﻣﺮﻏ ９د ﻧ＋ﺘﺮ ﭘﻪ ﻳﻮه ＊ﺎخ ﮐ＋ﻲ ＄ﺎی ﺧﻮښ ﮐ ７او ﭘﮑ＋ﻲ ﮐ５＋ﻨﺎﺳﺘﻪ  :ﻧ＋ﺘﺮ
ﺗﻪ ﻳ ３دﻋﺎوي و ﮐ７ې.
ﻳﻮه ﺷﭙﻪ ﺳﺨﺖ ﺑﺎد راواﻟﻮوت  ،د ﭼﻨﺎر ،زرداﻟﻮ او وﻟﻲ ﭘﺎ１ﻲ ﻳ ３ﺗﻮی ﮐ７ې
ﻣ／ﺮ د ﻧ＋ﺘﺮ ﭘﺎ１ﻲ ﭼﻲ د ﻫﻐ ３ﺧﻮاري ﻣﺮﻏ ９ﺳﺮه ﻳ ３ډ４ﺮ اﺣﺴﺎن ﮐ７ئ وو ！ﻮﻟﻲ
ﺷﻨ ３ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮې.

ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ :
ﻧﻴﮑﻲ

＊ﻪ

ﺧﻮاﻫﺶ

ﻏﻮ＊ﺘﻨﻪ

ﻏﺮور

ﮐﺒﺮ  ،ﻟﻮﻳﻲ

ﭼ＂ﻞ

ﺧﻴﺮن

ډار８４م

و４ﺮ８４م  ،ﺑ５ﺮ８４م

ﻏﺮﻳﺒﻲ

ﺧﻮاري  ،ﻣﺴﮑﻴﻨﻲ

ﻋﺎﺟﺰه

ﺧﻮارﮐ９

ﭘﺎ１ﻲ

ﺑﻠ／ﻮﻧﻪ

وﻧﻪ

درﺧﺘﻪ
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دا －ﺰ او دا ﻣﻴﺪان
ﻳﻮه ﺳ７ي ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣﺠﻠﺲ ﮐﻲ ووﻳﻞ  ” :ﻳﻮ وﺧﺖ ﻣﻲ ﺷﻞ －ﺰه ) ﻣﺘﺮه ( ！ﻮپ
وﻫﻠﺊ دئ ” .ﺧﻠﮏ ！ﻮل ﺣﻴﺮان ﺷﻮل  .ﻳﻮ او ﺑﻞ ﺗﻪ ﻳ ３و ﮐﺘﻞ ﭼﻲ دا ＇ﻪ واﻳﻲ ؟
د ﻳﻮه ﺳ７ي ﺑﺎور ﺷﻮ ﭼﻲ دی درواغ واﻳﻲ  .ﻧﻮ ورﺗﻪ وﻳ ３وﻳﻞ  ” :دا －ﺰ ) ﻣﺘﺮ ( او
دا ﻣﻴﺪان  ،ﮐﻪ دوﻣﺮه ！ﻮپ وﻫﻼی ﺳ ３دا دئ و ﻳ ３وﻫﻪ ＇ﻮ درواغ او ر＊ﺘﻴﺎ
دي ﻣﻌﻠﻮم ﺷﻲ ” .
ﺧﺒﺮه ﭼﻲ ر＊ﺘﻴﺎ ﺗﻪ راﻏﻠﻪ ﻧﻮ د ﺳ７ي ﭘﺮ ﻣﺦ ﺧﻮﻟ ３را ﻣﺎﺗﻲ ﺷﻮې او رﻧ，
ﻳ ３واﻟﻮوت ＄ .ﮑﻪ ﭼﻲ ﺷﻞ －ﺰه ！ﻮپ ﻳ ３وﻫﻼی ﻧﻪ ﺷﻮای .

ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ :
！ﻮپ

ﺧ５ﺰ  ،ﻏﻮر５＄ﺪل

ﺑﺎور

ﻳﻘﻴﻦ  ،زړه ﺗﻪ ور ﺗﻠﻞ

١٤

＊２／５ﻪ
ﻳﻮ ﻣﻴ８ی د ډﻧ ６ﭘﺮ ﻏﺎړه د ﺧﻮرک د ﭘﻴﺪا ﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺎره －ﺮز４ﺪئ ﭼﻲ ﻧﺎ ﭘﺎﻣﻪ
ﻳ ３ﭘ＋ﻪ و ＊ﻮﻳ５ﺪه او ﭘﻪ اوﺑﻮ ﮐﻲ وﻟﻮ４ﺪ .ﭘﻪ وﻧﻪ ﮐﻲ ﻳﻮه ﮐﻮﺗﺮه ﻧﺎﺳﺘﻪ وه ﺳﻴﻞ
ﻳ ３ﮐﺎوه  ،و ﻳ ３ﻟﻴﺪه ﭼﻲ ﻣ８５ی ﭘﻪ ﻻﻣﺒﻮ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﻴ８ي او ﻧﮋدې دئ ﭼﻲ ډوب
ﺷﻲ  .زړه ﻳ ３ﭘﺮ و ﺳﻮ او ﻳﻮه ﭘﺎ１ﻪ ﻳ ３ﭘﻪ ﻣﺸﻮﮐﻪ ﭘﺮې ﮐ７ه او ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﻲ ﻳ３
ورﺗﻪ واﭼﻮﻟﻪ  .ﻣ８５ی د ＄ﺎن د ﺧﻼ請ﻮﻟﻮ د ﭘﺎره ﭘﺮ ﭘﺎ１ﻪ وﻧ＋ﺖ او روغ د اوﺑﻮ
＇ﺨﻪ را ووت .

ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ :
ډﻧ６

د اﺑﻮ ﺣﻮض

ﻻﻣﺒﻮ

اوﺑﺎزي

١٥

ﺑﺰ－ﺮ او ﺧﺰاﻧﻪ
ﻳﻮ ﺑﻮډا ﺑﺰ－ﺮ ډ４ﺮ ﻧﺎﺟﻮړه او ﺿﻌﻴﻒ ﺷﻮ  .و ﭘﻮﻫ５ﺪ ﭼﻲ د ﻣﺮګ وﺧﺖ ﻳ ３را
ﻧﮋدې ﺷﻮئ دئ او د دې ﻧﺎ روﻏ＇ ９ﺨﻪ ﻧﻪ ﺟﻮړﻳ８ي ﻧﻮ ﺧﭙﻞ زاﻣﻦ ﻳ ３را
وﻏﻮ＊ﺘﻞ او ورﺗﻪ و ﻳ ３وﻳﻞ  ”:زاﻣﻨﻮ ! زه ﺧﻮ ﻣﺮم او د دﻧﻴﺎ ＇ﺨﻪ ＄ﻢ  .ﺳﺘﺎﺳﻲ
د ﭘﺎره ﻣﻲ ﭘﻪ ﺑﺎغ ﮐ＋ﻲ د ﺳﺮو او ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺧﺰاﻧﻪ ＊ﺨﻪ ﮐ７ې ده .
ﭼﻲ ﻣ７ﺷﻮم ﻫﻐﻪ ﭘﻴﺪا ﮐ７ئ او وﻳ ３ﮐﺎږئ  .او ﻟ ８ﻟ＄ ８ﻨﻲ ﺧﺮ＇ﻮئ  .راﺣﺖ او
ارام ژوﻧﺪ ﭘﺮې ﮐﻮئ ”.
ﺑﺰ－ﺮ ＇ﻮ ور＄ﻲ وروﺳﺘﻪ ﻣ ７ﺷﻮ  ،زاﻣﻨﻮ ＊ﺦ ﮐ＇ . ７ﻮ ور＄ﻲ ﭘﺲ ﻳ ３زاﻣﻨﻮ
ﻳﻮﻣﺎن راواﺧﻴﺴﺘﻞ ！ﻮل ﺑﺎغ ﻳ ３ﭘﺮ ﺑﻞ ﻣﺦ واړاوه  .ډﻳﺮي ور＄ﻲ ﻳ ３زﻳﺎر وﮐﻴ）
ﻣ／ﺮ د ﺧﺰاﻧ ３ﻫﻴ＆ ﻧ＋ﻪ ﻳ ３و ﻧﻪ ﻟﻴﺪه  .زړوﻧﻪ ﻳ ３ﺳﺎړه ﺷﻮه او ﮐﺮار
ﮐ５＋ﻨﺎﺳﺘﻞ.
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ﺑﺎغ ﭼﻲ ډ４ﺮ اوو＊ﺘﺊ او ﮐ＋ﺘﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺷﻮئ وو ﻧﻮ ﭘﻪ دﻏﻪ ﮐﺎل ﻳ ３ډ４ﺮه ﻣ５ﻮه
وﮐ７ه  .زاﻣﻨﻮ ﻳ ３ﻫﻐﻪ ﺧﺮ＇ﻪ ﮐ７ه او ډﻳﺮي ﭘﻴﺴ ３ﻳ ３و ＂－ﻠ . ３ﻧﻮ د ﭘﻼر د ﺧﺒﺮي
ﭘﻪ ﻣﻄﻠﺐ و ﭘﻮﻫ５ﺪل ﭼﻲ :
ﺑ ３زﺣﻤﺘﻪ راﺣﺖ ﻫﻴ＆ ﻧـــﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻴ８ي
ﻓﺎﻳﺪه ﻳﻮړه ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼﻲ ﮐﺎر ﻳ ３و ﮐ７

ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ :
ﺑﻮډا

زوړ  ،ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮی

ﺿﻌﻴﻒ

ﮐﻤﺰوری

راﺣﺖ

ارام

زﻳﺎر

زﺣﻤﺖ  ،ﮐﻮ＊）

ﻧ＋ﻪ

ﻧ＋ﺎﻧﻪ  ،ﻧﺨ＋ﻪ

ﻣﻄﻠﺐ

ﻣﻘﺼﺪ  ،ﻏﻮ＊ﺘﻨﻪ

ﻳﺎدوﻧﻪ ＊ :ﻮوﻧﮑﺊ دي د دﻏﻪ ﻟﻮﺳﺖ ﻣﻄﻠﺐ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﺷﺮﺣﻪ ﮐ７ي  .او دا دي ورﺗﻪ و ＊ﻴﻲ ﭼﻲ د
ﺑﺎغ د ﻣ％ﮑﻲ اړول او را اړول ＇ﺮﻧ／ﻪ د ﻣ５ﻮې ﭘﺮ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ اﻏﻴﺰه ﮐﻮي .
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ﺣﺮﻳﺺ ﺗﻞ ﺑ ３ﺑﺮﺧﻲ وي
د اﺧﺘﺮ ورځ وه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧ ９ﮐﻮﻟ ، ３ﻳﻮه ﺣﺮﻳﺺ ﺳ７ي د ＄ﺎﻧﻪ ﺳﺮه ووﻳﻞ
ﭼﻲ ﻟﻮﻣ７ی ﺑﻪ وﻻړ ﺷﻢ د ﻧﻮرو ﮐﻠﻮ ﻏﻮ＊ﻲ ﺑﻪ را ！ﻮﻟﻲ ﮐ７م  .د ﺧﭙﻞ ﮐﻠﻲ ﻏﻮ＊ﻲ
ﺧﻮ ﻣﻲ ﺧﭙﻠﻲ دي .
رﻫﻲ ﺷﻮ  ،ﺑﻞ ﮐﻠﻲ ﺗﻪ ورﻏﺊ  .ﻫﻐﻮی ﻏﻮ＊ﻲ و４ﺸﻠﻲ وې ＇ .ﻪ ﻧﻪ وه ﭘﺎﺗﻪ ﭼﻲ
ور ﻳ ３ﮐ７ي  ،ﺧﺎﻟﻲ ﻻس ﺧﭙﻞ ﮐﻠﻲ ﺗﻪ راﻏﺊ  .دﻟﺘﻪ ﻫﻢ ﻏﻮ＊ﻲ و４ﺸﻠﻲ ﺷﻮي
وې  ،ﻫﻴ＆ ﻧﻪ وه ﭘﺎﺗﻲ  .ﺣﺮﻳﺺ د ﺧﭙﻞ ﺣﺮص ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺮوم ﭘﺎﺗﻲ ﺷﻮ  .ﻫﺮ
＇ﻮک ﭼﻲ ﺣﺮص ﮐﻮي 請 ،ﺒﺮ  ،ﻗﻨﺎﻋﺖ او ﺑﺴﻨﻪ ﻧﻪ ﮐﻮي  ،ﻣﺤﺮوم ﭘﺎﺗﻲ ﮐﻴ８ي .

ﻟﮑﻪ ﭼﻲ واﻳﻲ :
د ﺣــــــــﺮﻳﺺ ﮐﺎﺳــــــﻪ ﭼــــــــــﭙﻪ ده

ﻻس ﻳ ３ﺗﺶ ﺧﻮﻟﻪ ﻳ ３ﺳﭙ５ﺮه ده

د ﻗــــــﺎﻧــــــﻊ ډوډۍ ﭘـــــــــــــــﺨﻪ ده

ﻻس ﻳ ３ډک ﺧﻮﻟﻪ ﻳ ３ﺧــﻮږه ده

ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ :
ﺣﺮﻳﺺ

ﺳﺮاښ  ،اروا وږی

ﺑ ３ﺑﺮﺧﻲ

ﭼﻲ ＇ﻪ ور و ﻧﻪ رﺳﻴ８ي

ﻟﻮﻣ７ی

اول

ﻣﺤﺮوم

ﺑ ３ﺑﺮﺧﻲ

ﺳﺮا＊ﻲ  ،ﭼﻲ ﻫﺮ ＇ﻪ ډ４ﺮ

ﻗﻨﺎﻋﺖ

ﺑﺴﻨﻪ  ،ﭼﻲ وواﻳﻲ ﻧﺮ ﺑﺲ

ﻏﻮاړي

ﺳﭙ５ﺮه

ﺧ ، ７ﺧﺎﻟﻲ

ﺣﺮص

ﻳﺎدوﻧﻪ ＊ :ﻮوﻧﮑﻲ دي زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ د دﻏﻪ ﻟﻮﺳﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د 請ﺒﺮ او ﻗﻨﺎﻋﺖ ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ ﺷﺮﺣﻪ ﮐ７ي .
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請ﻔﺖ
請ﻔﺖ ﻫﻐﻪ ﮐﻠﻤﻪ ده ﭼﻲ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺟﻤﻠﻪ ﮐﻲ ﭘﺮ ﻧﻮم ﻳﺎ اﺳﻢ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺎﺛﻴﺮ وﮐ７ي
ﻟﮑﻪ  :ﻟﻮړ ！ ،ﻴ  ،ارزاﻧﻪ ＊ ،ﻪ  ،ﺑﺪ  ،ﻏ＋ﺘﻠﺊ ＊ ،ﮑﻠ ３او داﺳﻲ ﻧﻮر
ﭘﻪ ﻻﻧﺪي ﺟﻤﻠﻮ ﮐﻲ ﺗﺮ 請ﻔﺖ ﻻﻧﺪي ﺧﻂ ﮐﺶ ﺳﻮئ دئ .
زﻣﺮک ﻳﻮ ＊ﮑﻠﯽ ﻣﻮ！ﺮ ﻟﺮي .
ﻣﻮږ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﮐﻮر ﮐﻲ ژوﻧﺪ ﮐﻮو .
ﺗﺎﺳﻲ ﻳﻮ ارزاﻧﻪ ﮐﺘﺎب راﻧﻴﻮﻟﺊ دئ .
زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ دي ﭘﻪ ﻻﻧﺪي ﺟﻤﻠﻮ ﮐﻲ 請ﻔﺘﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﮐ７ي او ﻳﻮ ﺧﻂ دي ﺗﺮ
ﻻﻧﺪي ﮐﺶ ﮐ７ي :
ﻣﻼﻟ ９ﻳﻮ ﺗﻮر ﮐﻤﻴﺲ راﻧﻴﻮ .
ﺳﻮر－ﻞ ﻳﻮ زوږ ﺑﺎﻳﺴﮑﻞ ﻟﺮي .
ﻣﻮږ دوه ﻧﻮي ﻗﻠﻤﺎن راوړه .
دوی ﺧﭙﻞ ﺗﮑ７ه ＊ﻮوﻧﮑﻲ ﺗﻪ ووﻳﻞ .

ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ :
ﺗﮑ７ه

ﻻﻳﻖ  ،ﭘﻮه

ﻳﺎدوﻧﻪ ＊ :ﻮوﻧﮑﺊ دي زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ وواﻳﻲ ﭼﻲ ﻧﻮر 請ﻔﺘﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﮐ７ي او ﭘﺮ ﻳﻮه ﭘﺎ１ﻪ ﻳ ３و ﻟﻴﮑﻲ .

١٩

！ﻮﮐـــﻪ
د ﻳﻮه ﮐﻠﻴﻮال ﺳ７ي ﺧﺮ ورک ﺳﻮئ وو  ،دی ډ４ﺮ ﺧﻮاﺷﻴﻨﺊ وو  .ﺧﻠﮑﻮ ډاډ ور
ﮐﺎوه ﭼﻲ ﺧﻴﺮ دئ ﻣﻪ ﺧﭙﻪ ﮐ８５ه ﺗﻪ دي ژوﻧﺪی ﻳ ３ﺑﻞ ﺧﺮ ﺑﻪ ﭘﻴﺪا ﮐ７ې .
ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ ووﻳﻞ  ” :زه ﻫﻢ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﻳﻢ  ،ﺷﮑﺮ دئ ﭼﻲ زه ﭘﺮ ﺳﭙﻮر ﻧﻪ وم  ،ﮐﻪ
ﭼﻴﺮي زه ﭘﺮ ﺳﭙﻮر وای  ،ﻧﻮ زه ﺑﻪ ﻫﻢ ورک ﺳﻮئ وای  ”.ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺮ و ﺧﻨﺪل .
ده ووﻳﻞ  ” :زﻣﺎ ﺧﺮ ورک ﺳﻮئ دئ  ،زه ﭘﺴ ３ﺧﭙﻪ ﻳﻢ او ﺗﺎﺳﻲ ﺧﺎﻧﺪئ ،
ﺧﺪای دي وﮐ７ي ﭼﻲ ﺗﺎﺳﻲ ﭘﺮ ﺧﺮه ﺳﭙﺎره ﻳﺎﺳﺖ او ﺧﺮ ﻣﻮ ورک ﺳﻲ ﭼﻲ ！ﻮل
ورک ﺳﺊ ”.

ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ :
ﺧﻮاﺷﻴﻨﯽ

ﺧﭙﻪ  ،ﺧﻮا ﺑﺪئ

ډاډ

زړه ﭘﻮړی

٢٠

＇ﻠﻮر ﺧﻮاوي
ﻣ％ﮑﻪ ＇ﻠﻮر ﺧﻮاوي ﻟﺮي ﭼﻲ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ ３ﺷﻤﺎل  ،ﻏﺮب  ،ﺟﻨﻮب او ﺷﺮق دي .
د دې د ﭘﺎره ﭼﻲ و ﭘﻮﻫﻴ８و ﭘﺮ دﻏﻪ ＄ﺎی ﭼﻲ ﻣﻮږ وﻻړ ﻳﻮ ﮐﻮﻣﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ ﻣﻮ
ﺷﻤﺎل  ،ﻏﺮب  ،ﺟﻨﻮب او ﻳﺎ ﺷﺮق دئ ﻧﻮ ﻟﻮﻣ７ی ﺑﻪ و －ﻮرو ﭼﻲ ﻟﻤﺮ د ﮐﻮﻣﻲ
ﺧﻮا را ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴ８ي  .ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ﻣﻮ د ﻟﻤﺮ د را ﺧﺘﻠﻮ ﺧﻮا ﭘﻴﺪا ﮐ７ه ﻫﻐﻪ ﺧﻮا ﺗﻪ
ﺑﻪ ＊ﯽ ) راﺳﺘﻪ ( ﻻس و ﻧﻴﺴﻮ  ،ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ ﺷﻤﺎل  ،ﮐﻴ ０ﻻس ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ
ﻏﺮب او ﺷﺎ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻣﻮ د ﺟﻨﻮب ﺧﻮا ﭘﺮﺗﻪ وي .
＄ﻴﻨﻲ ﺧﻠﮏ ﺷﺮق ﺗﻪ ﻣﺸﺮق او ﻏﺮب ﺗﻪ ﻣﻐﺮب ﻫﻢ واﻳﻲ  .ﺷﺮق ﭘﻪ ﭘ＋ﺘﻮ ﻟﻤﺮ
ﺧﺎﺗﻪ او ﻏﺮب د ﻟﻤﺮ ﻟﻮ４ﺪو ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻞ ﮐﻴ８ي.

ﻳﺎدوﻧﻪ :
＊ﻮوﻧﮑﺊ دي ﭘﻪ ！ﻮﻟ／ﻲ ﮐﻲ ﭘﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ＇ﻠﻮر ﺧﻮاوي ﭘﻴﺪا ﮐ７ي او ﻫﻢ دي د ＊ﻮوﻧ％ﻲ ＇ﻠﻮر
ﺧﻮاوي ﭘﻪ و ﭘ５ﮋﻧﻲ او ﺑﻴﺎ دي د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﮐﻮرو د ＇ﻠﻮرو ﺧﻮاوو ﭘﻮ＊ﺘﻨﻪ ＄ﻨﻲ و ﮐ７ي .
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＊ﻪ ﻫﻠﮏ
ﻳﻮه ﻫﻠﮏ ﭘﻪ ﺑﺎزار ﮐﻲ ﻗﻠﻤﻮﻧﻪ ﺧﺮ＇ﻮل  .ﻳﻮ ﺳ７ی راﻏﺊ ﭘﻨ％ﻪ داﻧ ３ﻗﻠﻤﻮﻧﻪ ﻳ３
＄ﻨﻲ راﻧﻴﻮل .
د اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﮑﻲ ﭘﺎم ﻧﻪ وو د ﭘﻨ％ﻮ روﭘﻮ ﭘﺮ ＄ﺎی ﻳ ３ﻟﺲ روﭘ ９ور ﮐ７ې او
＄ﻨﻲ وﻻړ .
ﻫﻠﮏ ﭼﻲ ﭘﻮه ﺷﻮ  ،اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﮑﻲ ﻟﺲ روﭘ ９ور ﮐ７ي وې  ،ورﭘﺴ ３ﻳ ３ﻣﻨ６ي
ﮐ７ې او ورﺗﻪ وﻳ ３وﻳﻞ :
”وروره ! ﺗﻪ ﺧﻄﺎوﺗﻠﺊ ﻳ ３ﻣﺎ ﺗﻪ دي د ﭘﻨ％ﻮ روﭘﻮ ﭘﺮ ＄ﺎی ﻟﺲ روﭘ ９راﮐ７ي
دي  ،زﻣﺎ ﭘﻨ％ﻪ روﭘ ９ﮐﻴ８ي ” .اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﮑﺊ د ﻫﻠﮏ د اﻳﻤﺎﻧﺪارۍ او 請ﺪاﻗﺖ
＇ﺨﻪ ډ４ﺮ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﺷﻮ او ورﺗﻪ ﻳ ３ووﻳﻞ  ” :ﺷﺎﺑﺎس ! ﺧﺪاي ) ج ( دي ﺧﻴﺮ در
ﮐ７ي ”.
＊ﻪ ﻫﻠﮏ ﻧﻪ ﻳﻮازي 請ﺎدق او ر＊ﺘﻴﺎ وﻳﻮﻧﮑﺊ وي ﺑﻠﮑﻲ د ﻣﻮر  ،ﭘﻼر ،
ورو１ﻮ  ،ﺧﻮﻧﺪو  ،ﻧﻮرو دوﺳﺘﺎﻧﻮ او ！ﻮﻟﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﮐﻮي او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
درﺳﻮ ﮐﻲ زﻳﺎت ﮐﻮ＊） ﮐﻮي .

ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ :
ﻣﻨ６ي

＄ﻐﺎﺳﺘﻪ

اﻳﻤﺎﻧﺪاري

ر＊ﺘﻴﺎ وﻳﻞ

請ﺪاﻗﺖ

ر＊ﺘﻴﺎ وﻳﻞ

請ﺎدق

ر＊ﺘﻴﺎ وﻳﻮﻧﮑﺊ

ﻣﺮﺳﺘﻪ

ﮐﻮﻣﮏ

٢٢

ﭘﻼر او ﻣﻮر ﺗﻪ ﻟﻴﮏ
زﻣﺎ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﭘﻼره او －ﺮاﻧﻲ ﻣﻮرﺟﺎﻧﻲ  ،اﺳﻼم ﻋﻠﻴﮑﻢ!
ﺧﺪای ﭘﺎک دي وﮐ７ي ﭼﻲ ﺟﻮړ او روغ اوﺳﺊ  .زه ﻫﻢ ﺟﻮړ او روغ ﻳﻢ  .درې
ور＄ﻲ د ﻣﺨﻪ ﺳﺘﺎﺳﻲ ﻳﻮ ﻟﻴﮏ را ورﺳ５ﺪ  .دا ﭼﻲ ﺳﺘﺎﺳﻲ د روﻏﺘﻴﺎ اﺣﻮال ﻳ３
راﮐﺊ ډ４ﺮ ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﺷﻮم .
ﭘﻼره ! زﻣﻮږ ＊ﻮوﻧ％ﯽ درې ور＄ﻲ وروﺳﺘﻪ رﺧﺼﺖ ﮐﻴ８ي او زﻣﻮږ د اوړي
رﺧﺼﺘﻲ ﭘﻴﻞ ﮐﻴ８ي  .زه ﻏﻮاړم ﭼﻲ ﭘﻪ رﺧﺼﺘﻲ ﮐﻲ ﮐﻮر ﺗﻪ درﺷﻢ .
ﻧﻮر ﻣﻮ ﻧﻮ ﭘﺮ ﭘﺎک ﺧﺪای ﺳﭙﺎرم  ،ﻻﺳﻮﻧﻪ ﻣﻮ د دې ＄ﺎﻳﻪ ﻣﭽﻮم .

ﺳﺘﺎﺳﻲ زوی \ ﻟﻮر ...................

ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ :
اوړئ

دوﺑﺊ

ﺷﺮوع

ﭘﻴﻞ

ﻳﺎدوﻧﻪ :
زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ دي دﻏﻪ ﻟﻴﮏ د ﻳﺎده زده ﮐ７ي او ＊ﻮوﻧﮑﺊ دي ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ د دﻏﻪ ﻟﻴﮏ ﻣﺸﻖ او ﺗﻤﺮﻳﻦ ﭘﻪ
ﮐﻮي .

٢٣

ﺳﭙﻮږﻣ９
ﺳﭙﻮږﻣ ９د ﻣ％ﮑﻲ ﭘﺮ ﺷﺎوﺧﻮا ﺑﺎﻧﺪي را －ﺮزي  .ﺳﭙﻮږﻣ ９ﭘﺨﭙﻠﻪ ر１ﺎ ﻧﻪ ﻟﺮي
ﺑﻠﮑﻲ د ﻟﻤﺮ ر１ﺎ ﺗﻪ اﻧﻌﮑﺎس ور ﮐﻮي او ﻫﻐﻪ ﺧﻮا ﻳ ３ﻣﻌﻠﻮﻣﻴ８ي ﭼﻲ ﻟﻤﺮ ﭘﺮ
ﺑﺮاﺑﺮ وي .
د ډ４ﺮه وﺧﺘﻪ ＇ﺨﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ دا ﭘﻮ＊ﺘﻨﻪ ﮐ４７ﺪه ﭼﻲ ﮐﻪ ﺗﺮ ﻣ％ﮑﻲ د ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ
ﮐﻮﻣﻪ ﺑﻠﻪ ﺳﻴﺎره ﮐﻲ ژوﻧﺪ ﻣﻤﮑﻦ وي ＄ ،ﮑﻪ ﻳ ３ﻧﻮ ﺗﻞ دا ﻏﻮ＊ﺘﻲ دي ﭼﻲ ﺗﺮ
ﻣ％ﮑﻲ د ﺑﺎﻧﺪي ﮐﻮﻣﻲ ﺑﻠﻲ ﺳﻴﺎرې ﺗﻪ ﺳﻔﺮ وﮐ７ي .
ﺳﭙﻮږﻣ ９ﭘﻪ ﻓﻀﺎ ﮐﻲ ﺗﺮ ﻣ％ﮑﻲ د ﺑﺎﻧﺪي ﻟﻮﻣ７ﻧﯽ ＄ﺎی دئ ﭼﻲ اﻧﺴﺎن ﻫﻠﺘﻪ
ورﻏﻠﺊ دئ  .د  ١٩٦٩ﻋﻴﺴﻮي ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی ﭘﺮ  ٢١ﻧ＂５ﻪ د ﻟﻮﻣ７ي ＄ﻞ د ﭘﺎره
) ﻧﻴﻞ ارﻣﺴ＂ﺮاﻧ ( ，اﻣﺮﻳﮑﺎﻳﻲ د ﺧﭙﻞ ﻳﻮه ﺑﻞ ﻣﻠ／ﺮي ﺳﺮه ﭘﻪ ﺳﭙﻮږﻣ ９ﮐﻲ ﭘ＋ﻪ
ﮐ＋５＋ﻮده .دوی داﺳﻲ ووﻳﻞ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺳﭙﻮږﻣ ９ﮐﻲ ژوﻧﺪ اﻣﮑﺎن ﻧﻪ ﻟﺮي ＄ .ﮑﻪ
ﭼﻲ ﻫﻠﺘﻪ ﻫﻮا  ،اوﺑﻪ او د ﮐﺸﺶ ﻗﻮه ) دروﻧﺪواﻟﯽ ( ﻧﻪ ﺳﺘﻪ  .د ﻫﻮا درﺟﻪ د
 +١٣٠او  =١٧٠ﺗﺮ ﻣﻨ ＃وي  .ﺷﭙﻪ او ورځ  ١٤ﺷﻮاروزه وي او ﻳﻮازﻧﯽ رﻧ ，د
ﻣ％ﮑﻲ رﻧ ，دئ ﭼﻲ ﺳ７ی ﻳ ３ﭘﻪ ﻳﻮه ﺗﻮر اﺳﻤﺎن ﮐﻲ وﻳﻨﻲ .
ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ :
ﺑﻠﮑﻲ

ﺧﻮ  ،ﻣ／ﺮ

اﻧﻌﮑﺎس

ﺑﻴﺮﺗﻪ را－ﺮز４ﺪﻧﻪ

اﻣﮑﺎن

ﮐ５ﺪوﻧﮑﺊ  ،د ﮐ５ﺪو وړ

ﺷﻮاروز

ﺷﭙﻪ او ورځ )  ٢٤ﺳﺎﻋﺘﻪ (

ﻓﻀﺎ

ﻫﻐﻪ ＄ﺎی ﭼﻲ ﻣ％ﮑﻪ  ،ﻟﻤﺮ  ،ﺳﺘﻮري  ،ﺳﭙﻮږﻣ ９او ！ﻮﻟﻲ ﺳﻴﺎرې ﭘﮑ＋ﻲ ﭘﺮﺗﻪ ده

٢٤

＇ﻮ ﭘ＋ﺘﻮ ﻣﺘﻠﻮﻧﻪ
 ١ــ ﭼﻲ ﮐﺮې  ،ﻫﻐﻪ ﺑﻪ ر４ﺒ. ３
 ٢ــ ژرﻧﺪه ﮐﻪ د ﭘﻼر ده  ،ﺧﻮ ﭘﻪ وار ده .
 ٣ــ ﭼﻲ اوﺳ ، ３ﭘﻪ ﺧﻮی ﺑﻪ د ﻫﻐﻮ ﺳ. ３
 ٤ــ ﭘﻪ ﻳﻮه －ﻞ ﻧﻪ ﭘﺴﺮﻟﯽ ﮐﻴ８ي .
 ٥ــ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ ﻫﻢ ﮐﻼ ده ﻫﻢ ﺑﻼ ده .
 ٦ــ ﺷﻴﺪو ﺳﻮئ ﻣﺴﺘ ３ﭘﻮﮐﻲ .
 ٧ــ د ﻟﻮږي ﻣ ７ﺷﻪ ﺧﻮ د ﻣﻨﺖ ﺧﻮاړه ﻣﻪ ﺧﻮره .
 ٨ــ اور ﺗﻪ ﺧﭙﻞ او ﭘﺮدي ﻳﻮ دي .
 ٩ــ ﺧﺪاﻳﻪ ﻟﻮی ﻣﻲ ﮐ７ې ﻟﻮﻳﻲ را ﻣﻪ ﮐ７ې .
 ١٠ــ د ﮐﺒﺮ ﮐﺎﺳﻪ ﻧﺴﮑﻮره ده .

ﻳﺎدوﻧﻪ :
＊ﻮوﻧﮑﺊ دي ﻟﻮړ ﻣﺘﻠﻮﻧﻪ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﺷﺮﺣﻪ ﮐ７ي او ﺑﻴﺎ دي زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ دﻧﺪه ور ﮐ７ي ﭼﻲ دﻏﻪ
ﻣﺘﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﺎد ﮐ７ي او ＇ﻪ ﻧﻮر ﻣﺘﻠﻮﻧﻪ د ﺧﭙﻞ ﻣﻮر او ﭘﻼر ＇ﺨﻪ زده ﮐ７ي او ﭘﻪ ！ﻮﻟ／ﻲ ﮐﻲ ﻳ ３وواﻳﻲ .
ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ :
ر４ﺒ３

ﭘﺮې ﮐﻮې

ﺧﻮی

ﻋﺎدت

ﭘﺮدی

ﺑ／５ﺎﻧﻪ

ﮐﺒﺮ

ﻟﻮﻳﻲ  ،ﻏﺮور

ﻧﺴﮑﻮره

ﭼﭙﻪ  ،ﺗﺸﻪ

ﻣﻨﺖ

ﭼﻲ ＇ﻮک ﭼﺎ ﺗﻪ ﺑﺪ واﻳﻲ  ،ﺗﺮ！ﻞ

٢٥

ﺑـــــﺎران
ﮐﻠﻪ ﭼﻲ د ﻣ％ﮑﻲ د ﻣﺦ اوﺑﻪ د ﻣ％ﮑﻲ او ﻟﻤﺮ د ﺗﻮدواﻟﻲ ) ﺗﻮدوﺧ ( ９ﭘﻪ اﺛﺮ
ﭘﻪ ﺑﺨﺎر ) ﺑ７اس ( ﺑﺪﻟﻲ ﺷﻲ ﻧﻮ د ﻏﺎز ﭘﻪ ډول ﻫﻮا ﺗﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴ８ي  .ﻫﺮ وﺧﺖ ﭼﻲ
دﻏﻪ ﻏﺎز ﭘﻪ ﻫﻮا ﮐﻲ د ﻳﺨﻲ او ﺳ７ې ﻫﻮا ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺷﻲ ﻧﻮ د اوﺑﻮ د ＇ﺎ＇ﮑﻮ
ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻣ％ﮑﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ د ﺑﺎران ﭘﻪ ﺷﺎن را اوري  .ﮐﻠﻪ ﮐﻠﻪ ﻫﻮا دوﻣﺮه ﺳ７ه وي
ﭼﻲ دﻏﻪ د ﺑﺎران ＇ﺎ＇ﮑﻲ ﻳﺨﯽ ﺷﻲ او د واوري ﻳﺎ ژﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻣ％ﮑﻲ ﺧﻮا
ﺗﻪ را اوري .
د دې ﮐﺎر د ر＊ﺘﻴﺎ ﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺎره ﺑﻪ دﻏﻪ ﻳﻮه اﺳﺎﻧﻪ ﺗﺠﺮﺑﻪ وﮐ７و :
ﭘﻪ ﻳﻮه د ，４ﮐ＋ﻲ ﻳﻮ ＇ﻪ اوﺑﻪ واﭼﻮئ او ﭘﺮ اور ﻳ ３ﮐ８５＋دئ  .ﮐﻠﻪ ﭼﻲ اوﺑﻪ
ډﻳﺮي ﺗﻮدې ﺷﻲ ﻧﻮ ﮐﻪ د د ，４ﺳﺮ ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﺊ و ﺑﻪ وﻳﻨﺊ ﭼﻲ د د ，４د
ﺳﺮﭘﻮښ ＇ﺨﻪ د ﺑﺎران ﭘﻪ ﺷﺎن اوﺑﻪ را و ＇（ﻴ８ي  ،دا ＄ﮑﻪ ﭼﻲ د د ，４د ﺳﺮ
ﭘﻮښ ﻻﻧﺪي د اوﺑﻮ ﺗﻮد ﺑﺨﺎر او د ﺑﺎﻧﺪي د ﺧﻮا ﻳ ３ﻳﺨﻪ ﻫﻮا ده .
ﻳﺎدوﻧﻪ :
＊ﻮوﻧﮑﺊ دي زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﻟﻮﻣ７ی ﻣﺎده او ﺑﻴﺎ د ﻣﺎدې درې ﺣﺎﻟﺘﻪ ﻟﮑﻪ ﺟﺎﻣﺪ  ،ﻣﺎﻳﻊ او ﻏﺎز ور و
ﭘ５ﮋﻧﻲ .
ﻣﺎده ﻫﻐﻪ ﺷﯽ ده ﭼﻲ ﭘﻪ ﻓﻀﺎ ﮐﻲ ＄ﺎی ﻧﻴﺴﻲ او دروﻧﺪواﻟﺊ ﻟﺮي .
ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ :
ﻏﺎز

ﻟﮑﻪ ﻫﻮا

＇（５ﺪل

٢٦

＇ﺎ＇ﮑﻲ ＇ﺎ＇ﮑﻲ را ﺗﻮﻳﺪل

د ﻣ％ﮑﻲ ﻟﻮﻳﻲ وﭼﻲ
ﭘﻪ ﻧ７ۍ ﮐ＋ﻲ ﭘﻨ％ﻪ ﻟﻮﻳﻲ وﭼﻲ دي ﭼﻲ اﻧﺴﺎﻧﺎن ژوﻧﺪ ﭘﺮ ﮐﻮي ﻟﮑﻪ  :اﺳﻴﺎ ،
اروﭘﺎ  ،اﻣﺮﻳﮑﺎ  ،اﻓﺮﻳﮑﺎ او اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  .د ﻧ７ۍ د ﭘﻴﺪاﻳ＋ﺖ د ور＄ﻲ ＇ﺨﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ
ﻧﻦ ور＄ﻲ ﭘﻮري د ﻧ７ۍ دﻏﻪ ﻟﻮﻳﻲ وﭼﻲ ＇ﻮ ＄ﻠﻪ ﺗﺮ اوﺑﻮ ﻻﻧﺪي ﺷﻮي او ﭘﺮ ﻳﻮ
＄ﺎی او ﺑﻞ ＄ﺎی ＊ﮑﺎره ﺳﻮي دي .
ﻣ％ﮑﻪ د ﻳﻮه ﺗﻮپ ) ﮐﺮې ( ﭘﻪ ﺷﺎن －ﺮدۍ ده او ﭘﻪ ﻳﻮه ﮐﺎل ﮐﻲ د ﻟﻤﺮ ﭘﺮ ﺷﺎ
و ﺧﻮا را －ﺮزي  ،ﭼﻲ د دﻏﻪ －ﺮز４ﺪو ＇ﺨﻪ ＇ﻠﻮر ﻓﺼﻠﻮوﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﮐﻴ８ي ﻟﮑﻪ :
ﭘﺴﺮﻟﯽ  ،اوړی  ،ﻣﻨﯽ او ژﻣﯽ .
د ﮐﺎل دﻏﻪ ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ درې درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ دي  .ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ ﭘﻪ دﻏﻮ
ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﮐﻲ وي :
ﭘﺴﺮﻟﯽ  :ﺣﻤﻞ ) وری (  ،ﺛﻮر ) ﻏﻮﻳﯽ ( او ﺟﻮزا ) ﻏﺒﺮ－ﻮﻟﯽ (
اوړی  :ﺳﺮﻃﺎن ) ﭼﻨ／ﺎښ (  ،اﺳﺪ ) زﻣﺮی ( او ﺳﻨﺒﻠﻪ ) وږی (
ﻣﻨﯽ

 :ﻣﻴﺰان ) ﺗﻠﻪ  ،ﺗﺮازو (  ،ﻋﻘﺮب ) ﻟ７م ( او ﻗﻮس ) ﻟﻴﻨﺪۍ (

ژﻣﯽ  :ﺟﺪي ) ﻣﺮﻏﻮﻣﯽ (  ،دﻟﻮ ) ﺳﻠﻮاﻏﻪ ( او ﺣﻮت ) ﮐﺐ  ،ﻣﺎﻫﯽ (
ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ:
ﻧ７ۍ

دﻧﻴﺎ

＄ﻠﻪ

واري

اوړی

دوﺑﺊ

ﻓﺼﻞ

ﻣﻮﺳﻢ

ﻳﺎدوﻧﻪ  :زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ دي د ﻣ％ﮑﻲ د ﻟﻮﻳﻮ وﭼﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﺎد ﮐ７ي .

٢٧

ﻣﮑﺮ ﺟﻨﻪ －ﻴﺪړه او ﻧﺎ ﭘﻮه ﭼﺮګ
ﻟــــــﻪ ﻳــــــــﻮ ﮐـــــــﻠﻲ ﻧــــــﻪ －ﻴـــــﺪړه ﺗـــــ５ﺮ４ﺪﻟﻪ
ﭼـــــــــــــﺮګ ﻳـــــ ３وﻟــﻴﺪ ﺳــــــــﻤﺪﺳﺘﻲ و در４ﺪﻟﻪ
ﭘـــــــﻪ ډ４ـــــــﺮ ﻣــــــﮑﺮ ﻳــــ ３د ﭼﺮګ وﮐ ７ادب
وﻳـــــﻠ ３ﭘــــ５ﮋﻧـــــﻢ ﺳﺘﺎ ﭘــــــﻼر او ﺳـــــــﺘﺎ ﻧﺴﺐ
ﺳﺘﺎ د ﭘﻼر اواز ډ４ﺮ ﺧﻮږ وو ﭘــــﻪ اذان ﮐﻲ
دا اذان د ﺑﻞ ﭼﺮګ ﻧﻪ وو ﭘــــــﻪ ﺟــــــــــﻬﺎن ﮐﻲ
ﺧﻮﻧﺪ ﺑﻪ و ﮐ７ي ﮐﻪ ﺗــــﻪ و ﮐـــــــــ７ې ﻳﻮ اذان
ﮐﺎﺷﮑﻲ ﺧﻮږ وي ﺳﺘــــﺎ اواز د ﭘﻼر ﭘــﻪ ﺷﺎن
ﭼﺮګ را ﻧ５ﻎ ﺷﻮ ﭼﻲ اوس و ﮐ７ي ﺧﻮږ اذان
ﻫــــﻐ！ ３ـــــﻮپ ﮐــــ ７ﭼﺮګ ﻳ ３و ﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﻳـﻮ ان
ﭼـــــــﺮګ ﺑـــــــﺮﺑـــــــﺎد ﺷـــــــﻮ د ﺧــــﭙﻠﻲ ﻧﺎﭘﻮﻫ９
د －ﻴــــــــــﺪړي ﻻس ﮐـــــــﻲ ﺷـــــﻮ ﭘــــﻪ ﻣﮑﺎرۍ
ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ :
ﻣﮑﺮﺟﻦ

ﭼﺎﻟﺒﺎزه

ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ

ژر

ﻣﮑﺮ

ﭼﻢ  ،ﭼﻞ

ادب

ﻋﺰت

ﻧﺴﺐ

ﮐﺎم

ﮐﺎﺷﮑﻲ

－ﻮﻧﺪي

ﻧ５ﻎ

ﺟ，

！ﻮپ

＄ﻐﺴﺘﺎ

ﻳﻮ ان

ﻳﻮ ７－ی

ﺑﺮ ﺑﺎد

ﺧﺮاب

٢٨

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
زﻣﻮږ －ﺮان ﻫﻴﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﻮ ﻏﺮﻧﯽ ﻫﻴﻮاد دئ ﭼﻲ د اﺳﻴﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ وﭼﻪ
ﮐ＋ﻲ ﭘﺮوت دئ .
د ﺷﻤﺎل و ﺧﻮا ﺗﻪ ﻳ ３د ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن  ،ازﺑﮑﺴﺘﺎن او ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ؛
د ﻏﺮب و ﺧﻮا ﺗﻪ ﻳ ３اﻳﺮان او ﺟﻨﻮب او ﺷﺮق ﺗﻪ ﻳ ３ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺮوت دئ  .ﭘﻪ
ﺷﺮي ﺧﻮا ﮐ＋ﻲ د ﭼﻴﻦ ﺳﺮه ﻫﻢ ﻳﻮ ＇ﻮ ﮐﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮه ﺳﺮﺣﺪ ﻟﺮي .
ډ４ﺮ ﺟ ，ﻏﺮوﻧﻪ ﻟﺮي  .ﭘﻪ ژﻣﻲ ﮐ＋ﻲ ﻳ ３ﭘﺮ ﻏﺮو ﺑﺎﻧﺪي واوري ﮐﻴ８ي  .ﭘﻪ
ﭘﺴﺮﻟﻲ او دوﺑﻲ ) اوړي ( ﮐﻲ ﻳ ３واوري وﻳﻠﻲ ﮐﻴ８ي او او ﺑﻪ ﻳ ３د وﻳﺎﻟﻮ او
رودو ﭘﻪ ﺷﺎن ﺑﻬﻴ８ي ﭼﻲ ﭘﻪ دﻏﻮ اوﺑﻮ د ﮐ＋ﺖ او ﮐﺮﻟﻮ د ﭘﺎره ﻣ％ﮑﻲ اوﺑﻪ
ﮐﻮي .
ډ４ﺮ ﺑﺎﻏﻮﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﻲ راز راز ﺧﻮږې او ﺧﻮﻧﺪوري ﻣ５ﻮې ﭘﻪ ﮐ＋ﻲ وي  .ﻣ５ﻮې
ﻳ＇ ３ﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﮐ＋ﻲ ﺧﻠﮏ ﺧﻮري او ＇ﻪ ﻧﻮري ﻳ ３ﻧﻮرو ﻫﻴﻮادو ﺗﻪ د
ﺗﺠﺎرت ) ﺳﻮدا －ﺮۍ ( د ﭘﺎره ﻟ８５ل ﮐﻴ８ي .
ﻟﻮی ＊ﺎروﻧﻪ ﻳ ３ﻟﮑﻪ :
ﮐﺎﺑﻞ
ﮐﻨﺪﻫﺎر
٢٩

ﻫﺮات
ﻣﺰار ﺷﺮﻳﻒ
ﺟﻼل اﺑﺎد
او ﻧﻮر .
ﻏﻠ ３ﻳ ３ﻏﻨﻢ  ،اورﺑﺸﻲ او ﺟﻮاري دي .
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻘﺸﻪ :

ﻳﺎدوﻧﻪ :
＊ﻮوﻧﮑﺊ دي ﭘﺮ اور ﻫﻴ ６ﺑﺎﻧﺪي زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ دﻏﻪ ﻧﻘﺸﻪ او ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻨﻪ وي ＇ﻪ ﻧﻮري ﻧﻘﺸ ３ور و ＊ﻴﻲ .
ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ :

ﻫﻴﻮاد

وﻃﻦ

٣٠

ﻫـــــــﻴﻮاد
ﻣــﻮږ ﺑـﭽﻴﺎن د دې ﻫﻴﻮاد

ﭘـــﻴﺪا ﺷــــﻮي ﻳـــــــــﻮ ازاد

ﺧـــﻮﻳﻨﺪي ورو１ـــﻪ اﻓﻐﺎﻧﺎن

－ـــ ６ﻣـــﻮ ﮐﻮر اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن

ﻳـــﻮ ﮐـﻪ ﻧﻦ ﻣﻮږ ﮐﻮﭼﻨﻴﺎن

ﺧــــﻮ ﺳﺒــــﺎ ﺗــــﻪ ﻳﻮ ﻟﻮﻳﺎن

دﻏــــﻪ ﺧــــﺎوره ﺑﻪ ﮐ７و ﺑ０

دا ډا－ــــﻮﻧـــــﻪ ﺑــــﻪ ﭼــــﻤﻦ

رﺳــــﻮو ＄ــــﺎن ﺗــــــﺮ ﺟﻬﺎن

＇ﻮ ﻣﻮ ﻣ＂ﻮ ﮐﻲ وي ﺗﻮان

ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد ﺑــﻪ ﮐ７و ودان

ﻟﻮړ ﻣﻮ ﻧﻮم ﭘـﻪ ！ﻮل ﺟﻬﺎن

ﻳﺎدوﻧﻪ .
＊ﻮوﻧﮑﺊ دي د زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﮐ７ي ﭼﻲ د ﻟﻮړ ﺷﻌﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ ﺑﻴﺎن ﮐ７ي .
ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ :
ﻫﻴﻮاد

وﻃﻦ

ﺑﭽﻴﺎن

اوﻻدوﻧﻪ

６－

د ！ﻮﻟﻮ

ﺑ０

ﺑﺎغ

ډا－ﻮﻧﻪ

ﻣﻴﺪاﻧﻮﻧﻪ  ،د＊ﺘﻮﻧﻪ

ﺟﻬﺎن

دﻧﻴﺎ

ﻣ＂ﻮ

ﺑﺎزو－ﺎن

ﺗﻮان

ﻗﻮت  ،زور

ودان

اﺑﺎد  ،ﺟﻮړ
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ﻫﻮ＊ﻴﺎر ﻗﺎﺿﻲ
د ﻳﻮه ﺳ７ي ﻏﻼ وﺷﻮه  ،ﻗﺎﺿﻲ ﺗﻪ وﻻړ او ورﺗﻪ وﻳ ３وﻳﻞ  ” :ﻏﻼ ﻣﻲ ﺷﻮې
ده او ﭘﺮ ＇ﻠﻮرو ﮐﺴﺎﻧﻮ ﻣﻲ ﺷﮏ دئ ﭼﻲ ﻫﻤﺪوی ﺑﻪ وي ”.
ﻗﺎﺿﻲ دﻏﻪ ＇ﻠﻮر ﮐﺴﺎن را و ﻏﻮ＊ﺘﻞ .
ﮐﻠﻪ ﭼﻲ دﻏﻪ ＇ﻠﻮر ﮐﺴﺎن د ﻗﺎﺿﻲ ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐ＋ﻲ و درول ﺷﻮه  ،ﻗﺎﺿﻲ ورﺗﻪ
ووﻳﻞ  ” :ﻏﻞ دي ﭘﺨﭙﻠﻪ ＄ﺎن و ＊ﻴﻲ”  .ﻫﻐﻮی ！ﻮل ﻣﻨﮑﺮ ﺷﻮه  .ﻗﺎﺿﻲ ﺣﮑﻢ
وﮐ ” : ７ﻳﻮه ﻳﻮه ﻟ＋ﺘﻪ ورﮐ７ئ او د ＇ﻪ وﺧﺖ د ﭘﺎره ﻳ ３ﭘﻪ ﺟﻼ ﺟﻼ ﺧﻴﻤﻮ ﮐ＋ﻲ
ﺑﻨﺪﻳﺎن ﮐ７ئ  .ﻫﺮ ﭼﺎ ﭼﻲ ﻏﻼ ﮐ７ې وي د ﻫﻐﻪ ﻟ＋ﺘﻪ ﺑﻪ دوې －ﻮﺗﻲ اوږده وي” .
ﻏﻠﻪ ﻟﻪ ＄ﺎﻧﻪ ﺳﺮه ووﻳﻞ  ” :زﻣﺎ ﻟ＋ﺘﻪ ﺧﻮ ﻫﻐﺴﻲ دوې －ﻮﺗﻲ اوږدﻳ８ي ＄ﮑﻪ
ﺿﺮور ده ﭼﻲ دوې －ﻮﺗﻲ ﺗﺮې ﭘﺮې ﮐ７م ﭼﻲ د ﻧﻮرو ﻟﻪ ﻟ＋ﺘﻮ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮه ﺷﻲ ”،
ﻫﻤﺪاﺳﻲ ﻳ ３و ﮐ７ل .
ﻟ ８وﺧﺖ وروﺳﺘﻪ ﻗﺎﺿﻲ وو ﻳﻞ ＇ ” :ﻠﻮر واړه راوﻟﺊ ” .ﺧﻠﮏ ﭼﻲ د ﻗﺎﺿﻲ ﭘﻪ
ﻣﺦ ﮐ＋ﻲ و درول ﺷﻮه  ،د درﻳﻮ ﮐﺴﻮ ﻟ＋ﺘﻲ ﺑﺮاﺑﺮي وې  ،او د ﻏﻠﻪ ﻟ＋ﺘﻪ دوې
－ﻮﺗﻲ ﮐﻤﻪ وه  .ﻗﺎﺿﻲ ﭼﻲ د ﻏﻠﻪ ﻟ＋ﺘﻪ وﻟﻴﺪه ﺗﺮ ﻧﻮرو ﻟﻨ６ه ده  ،ور ﺗﻪ و ﻳ３
وﻳﻞ  ”:ﺗﺎ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ＄ﺎن و＊ﻮد ﭼﻲ ﻏﻞ ﻳ ، ３ورﺷﻪ او ﻏﻼ ﮐ７ي ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ راوړه” .
ﻏﻠﻪ ﺳﺘﺮ－ﻲ ！ﻴ＂ﻲ وﻧﻴﻮﻟ ، ３او ﻏﻼ ﻳ ３و ﻣﻨﻞ .
٣٢

د ﻟﻤﺮ ﻧﻈﺎم
ﭘﻪ ﻓﻀﺎ ﮐﻲ ﻟﻤﺮ د ر１ﺎ او ﺗﻮدﺧﻲ ﻣﻨﺒﻊ ده ﭼﻲ ﻫﺮ ＇ﻪ ﺗﻪ ر１ﺎ او ﺗﻮدوﺧﻪ ور
ﮐﻮي  .ﭘﻪ ﻓﻀﺎ ﮐ＋ﻲ ﻟﻤﺮ  ،ﺳﻴﺎرې  ،ﺳﺘﻮري او اﺳﻤﺎﻧﻲ ډﺑﺮي ﻳﺎ د ﺣﺮﮐﺖ ﭘﻪ
ﺣﺎل ﮐ＋ﻲ دي او ﻳﺎ وﻻړي دي .
ﺳﻴﺎره ﻫﻐﻪ ﺳﺘﻮری دئ ﭼﻲ د ﻟﻤﺮ ﭘﺮ ﺷﺎوﺧﻮا ﭘﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﮐﻲ وي او د ﻟﻤﺮ ﭘﺮ
ﺷﺎو ﺧﻮا را－ﺮزي  ،ﭘﺨﭙﻠﻪ ر１ﺎ ﻧﻪ ﻟﺮي او د ﻟﻤﺮ ＇ﺨﻪ ر１ﺎ اﺧﻠﻲ .
ﺳﺘﻮري ﭘﻪ ﻓﻀﺎ ﮐ＋ﻲ وﻻړ دي  .دوی ﻫﻢ ﭘﺨﭙﻠﻪ ر１ﺎ ﻧﻪ ﻟﺮي  ،دوی د ﻟﻤﺮ د
ر１ﺎ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ رو＊ﺎﻧﻪ ﮐﻴ８ي .
دا ﭼﻲ د ﻟﻤﺮ ر１ﺎ ﭘﺮ ﻳﻮه ﺳﻴﺎره ﻳﺎ ﺳﺘﻮري و ＄ﻠﻴ８ي او ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻣﻮږ ووﻳﻨﻮ ،
دې ﺗﻪ اﻧﻌﮑﺎس واﻳﻲ  .ﻳﺎﻧﻲ ﺳﻴﺎرې  ،ﺳﺘﻮري او ﺳﭙﻮږﻣ ９د ﻟﻤﺮ ر１ﺎ ﺗﻪ
اﻧﻌﮑﺎس ور ﮐﻮي ＄ﮑﻪ ﻳ ３ﻣﻮږ وﻳﻨﻮ .
ﭘﻪ ﻓﻀﺎ ﮐﻲ ！ﻮﻟﻲ ﺳﻴﺎرې  ،ﺳﺘﻮري او ﺳﭙﻮږﻣ ９د ﻟﻤﺮ ﭘﺮ ﺷﺎوﺧﻮا －ﺮزي ،
دﻏﻪ ﺗﻪ د ﻟﻤﺮ ﻧﻈﺎم واﻳﻲ .
ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ :
ﻓﻀﺎ

ﻫﻐﻪ ＄ﺎی ﭼﻲ ﻣ％ﮑﻪ  ،ﻟﻤﺮ  ،ﺳﺘﻮري  ،ﺳﭙﻮږﻣ ９او ﺳﺘﻮري ＄ﺎی ﭘﮑ＋ﻲ ﻟﺮي

ﺗﻮدوﺧﻲ

－ﺮﻣﻲ

ﻣﻨﺒﻊ

د ﭘﻴﺪا ﮐ５ﺪو ﻳﺎ راوﺗﻠﻮ ＄ﺎی

ﻧﻈﺎم

ﻳﻮ ﻧﻈﻢ  ،اﻧﺘﻈﺎم
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ﺧﺴﻮف او ﮐﺴﻮف
ﺧﻮﺳﻮف او ﮐﺴﻮف ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘ＋ﺘﻮ د ﺳﭙﻮږﻣ ９ﺗﻨﺪره او د ﻟﻤﺮ ﺗﻨﺪره واﻳﻲ .
ﻣ％ﮑﻪ او ﺳﭙﻮږﻣ ９د ﺧﭙﻠﻪ ＄ﺎﻧﻪ ر１ﺎ ﻧﻪ ﻟﺮي او د ﻟﻤﺮ ر１ﺎ ﺗﻪ اﻧﻌﮑﺎس ور ﮐﻮي .
ﺧﻮﺳﻮف ) دﺳﭙﻮږﻣ ９ﺗﻨﺪره ( ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘ＋５ﻴ８ي ﭼﻲ ﻣ％ﮑﻪ د ﻟﻤﺮ او
ﺳﭙﻮږﻣ ９ﺗﺮ ﻣﻨ ＃راﺳﻲ او ﻣ％ﮑﻪ د ﺳﭙﻮږﻣ＇ ９ﺨﻪ د ﻟﻤﺮ ر１ﺎ ﺑﻨﺪه ﮐ７ي ﻧﻮ
ﺳﭙﻮږﻣ ９ﺗﺎرﻳﮑﻪ ＊ﮑﺎري .
ﮐﺴﻮف ) د ﻟﻤﺮ ﺗﻨﺪره ( ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘ８５＋５ي ﭼﻲ ﺳﭙﻮږﻣ ９د ﻣ％ﮑﻲ او ﻟﻤﺮ ﺗﺮ
ﻣﻨ ＃راﺳﻲ او د ﻣ％ﮑﻲ ＇ﺨﻪ د ﻟﻤﺮ ﺳﺘﺮ－ﻪ ﭘ＂ﻪ ﮐ７ي .

ﻳﻮ ﻫﻮ＊ﻴﺎر

ﺳ７ی  :ﻳﻮ وﺧﺖ ﭘﻪ ﺗﺮﮐﻴﻪ ﮐﻲ ﻳﻮ ﻫﻮ＊ﻴﺎر ﺳ７ی اوﺳ５ﺪئ ﭼﻲ ﻧﻮم ﻳ３

ﻧﺼﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻫﻮﺟﺎ وو ＄ .ﮑﻪ ﭼﻲ دی ډ４ﺮ ﭘﻮﻫ５ﺪئ ﻧﻮ ﺧﻠﮑﻮ د ﻫﺮ ﺷﻲ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ د ده ＇ﺨﻪ
ﭘﻮ＊ﺘﻨﻲ ﮐﻮﻟ . ３ﻳﻮ وﺧﺖ ﻳﻮ ﺳ７ی ورﺗﻪ راﻏﺊ او ﭘﻮ＊ﺘﻨﻪ ﻳ＄ ３ﻨﻲ وﮐ７ه ﭼﻲ ” :ﻟﻤﺮ ﻣﻬﻢ دئ
ﮐﻪ ﺳﭙﻮږﻣ ９؟”
ده ﺟﻮاب ور ﮐ ７ﭼﻲ  ” :ﻟﻤﺮ د ور＄ﻲ را ﺧﺘﻠﺊ وي ﭼﻲ ر１ﺎ وي ﺳﭙﻮږﻣ＄ ９ﮑﻪ ﻣﻬﻤﻪ ده
ﭼﻲ د ﺷﭙ ３را ﺧﺘﻠ ３وي ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ﺗﺎرﻳﮑﻲ وي ” .
ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ :
＄ﮑﻪ

د دې ﺧﺎﻃﺮه  ،د دې ﺳﺒﺒﻪ

ﻣﻬﻢ

ﺿﺮوري  ،ﻻزم  ،ﭘﻪ ﮐﺎر

ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ

ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐﻲ

ﻳﺎدوﻧﻪ ＊ :ﻮوﻧﮑﺊ دي زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﺮ ﺗﺨﺘﻪ د ﺧﺴﻮف او ﮐﺴﻮف ﺷﮑﻞ و ﻟﻴﮑﻲ .
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ﺑﺮاﺑﺮ و４ﺶ
دوه ﻣﻮږﮐﺎن ﭘﺮ ﻳﻮه ﻻر ﺳﺮه ﻣﻠ／ﺮي وه  .ﻳﻮه ﺑﻞ ﺗﻪ ﻳ ３ووﻳﻞ  ” :ﻫﺮ ＇ﻪ ﭼﻲ ﻣﻮ
ﭘﻴﺪا ﮐ７ه ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻨ％ﻮ ﮐﻲ ﺑﻪ ﻳ ３ﺑﺮاﺑﺮ وو４ﺸﻮ”  .ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﻲ د ﻳﻮه ﭘﻨﻴﺮ
ﺧﺮ＇ﻮوﻧﮑﻲ دﮐﺎن ﺗﻪ راﻏﻠﻪ  .د ﺷﭙ ３ﭘﻨﻴﺮ ﺧﺮ＇ﻮوﻧﮑﺊ ﮐﻮر ﺗﻪ وﻻړ او دﮐﺎن
ﻣﻮږﮐﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ  .ﻣﻮږﮐﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮه ﮐﺎﺳﻪ ﮐﻲ د ﭘﻨﻴﺮ ﻳﻮه ！ﻮ！ﻪ ﭘﻴﺪا ﮐ７ه  .د
ﭘﻨﻴﺮ ！ﻮ！ﻪ ﻳ ３را واﺧﻴﺴﺘﻪ او وﻳ ３وﻳﻞ  ” :اوس ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﻳﻮ درﻳﻢ ＇ﻮک وي ﭼﻲ
د ﭘﻨﻴﺮ دﻏﻪ ！ﻮ！ﻪ ﺑﺮاﺑﺮه را وو４ﺸﻲ ” .ﻧﻮ راﻏﻠﻪ ﻳﻮې ﭘﻴﺸﻲ ﺗﻪ ﻳ ３ور ږغ ﮐ７ه ﭼﻲ
دا ﮐﺎر وﮐ７ي .
ﭘﻴﺸﻲ ووﻳﻞ ﭼﻲ  ” :د دې ﮐﺎر د ﭘﺎره ﻳﻮې ﺗﻠﻲ ) ﺗﺮازو ( ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ ) ﺿﺮورت (
دئ ” .ﻧﻮﻳ ３د دﮐﺎن د ﺗﻠﻲ ＇ﺨﻪ ﮐﺎر واﺧﻴﺴﺖ .
ﭘﻨﻴﺮ ﻳ ３دوې ！ﻮ！ ３ﮐ ７او د ﺗﻠﻲ و ﭘﻠﻮ ﺗﻪ ﻳ ３ور واﭼﺎوه  .ﮐﻪ －ﻮري ﭼﻲ د
ﺗﻠﻲ ﻳﻮه ﭘﻠﻪ درﻧﻪ او ﻳﻮه ﺳﭙﮑﻪ ده  ،ﻧﻮ ﻳ ３د درﻧ ３ﭘﻠ ３د ﭘﻨﻴﺮ ＇ﺨﻪ ﻳﻮه ！ﻮ！ﻪ
ﭘﺮې ﮐ７ه او ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ ﻳ ３ﮐ７ه － .ﻮري ﭼﻲ اوس ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﺑﻠﻪ ﭘﻠﻪ درﻧﻪ ﺳﻮه ،
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ﻧﻮ ﻳ ３د ﻫﻐ ３ﭘﻠ＇ ３ﺨﻪ ﻳﻮه ！ﻮ！ﻪ راﭘﺮې ﮐ７ه او ﺧﻮﻟ ３ﺗﻪ ﻳ ３واﭼﻮﻟﻪ ＇ﻮ ﭘﺪې
ﺷﺎن ﻳ！ ３ﻮل ﭘﻨﻴﺮ و ﺧﻮړ  .ﻣﻮږﮐﺎﻧﻮ ﻳﻮ او ﺑﻞ ﺗﻪ ﺳﺮه وﮐﺘﻞ او ﭘﻴﺸﻮ ﺗﻪ ﻳ３
ووﻳﻞ ” :دا ＇ﺮﻧ／ﻪ و４ﺶ او ﻗﻀﺎوت وو ؟ ” ﭘﻴﺸﻮ ور ！ﻮپ ﮐ７ه او دواړه ﻳ ３و
ﺧﻮړل او د ＄ﺎن ﺳﺮه ﻳ ３و وﻳﻞ ” :دا ﺳﺎده －ﺎن －ﻮره ﭼﻲ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻳ ３ﺧﭙﻞ
دوﺳﺖ او د＊ﻤﻦ و ﻧﻪ ﭘ５ﮋﻧﺪئ ”.

ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ :
ﺑﺮاﺑﺮ

ﻳﻮ ﺷﺎن  ،ﻳﻮ ډول  ،ﻣﺴﺎوي

ﮐﺎﺳﻪ

ﭘﻴﺎﻟﻪ

ﻗﻀﺎوت

ﺑﺮاري  ،ﺣﮑﻢ

ﺳﺎده －ﺎن

ﺑ ３ﻋﻘﻼن  ،ﻧﺎ ﭘﻮﻫﺎن

ﻳﺎدوﻧﻪ  :زده ﮐﻮوﻧﮑﻲ د دې ﻟﻮﺳﺖ ﻣﻔﻬﻮم ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ ﭘﻪ ！ﻮﻟ／ﻲ ﮐﻲ د ﮐﻴﺴ ３ﭘﻪ ﺷﺎن و ﮐ７ي .
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د ﻣﻮر او ﭘﻼر ﺣــﻘﻮﻧﻪ

ﻣﻮر او ﭘﻼر ﻫﻐﻪ ＇ﻮک دي ﭼﻲ ﻣﻮږ ﻳ ３ﻟﻮی ﮐ７ي او روزﻟﻲ ﻳﻮ  .ﻣﻮر ﻣﻮ
ﺷﻴﺪې راﮐ７ي دي  ،ډ４ﺮ زﻳﺎت ﺗﮑﻠﻴﻔﻮﻧﻪ ﻳ－ ３ﺎﻟﻠﻲ دي او ﭘﻼر ﻣﻮ د ژوﻧﺪاﻧﻪ د
ﻧﻮرو ﭼﺎرو د ﺳﻤﻮن او ﺑﺮاﺑﺮوﻟﻮ د ﭘﺎره زﻣﻮږ ﺳﺮه زﻳﺎر اﻳﺴﺘﻠﺊ دئ .
ﻣﻮر او ﭘﻼر ＊ﻮوﻧ％ﻲ ﺗﻪ ﻟ８５ﻟﻲ ﻳﻮ ﭼﻲ ＇ﻪ زده ﮐ７و  .ﻧﻮ د ﻣﻮر او ﭘﻼر
اﺣﺘﺮام  ،ﻋﺰت او د ﻫﻐﻮی ﺳﺮه ＊ﻪ ﮐﻮل د اﻧﺴﺎﻧﻴﺖ او ﻣﺴﻠﻤﺎﻧ ９د ＊ﻮ اﺧﻼﻗﻮ
＇ﺨﻪ دي  .ﺧﺪای ﭘﺎک ﭘﻪ ﻗﺮان ﺷﺮﻳﻒ ﮐﻲ وﻳﻠﻲ دي ﭼﻲ د ﻣﻮر او ﭘﻼر ﭘﻪ ﻣﺦ
ﮐﻲ )اُف ( ﻫﻢ ﻣﻪ واﻳﺎﺳﺖ ﭼﻲ زړه ﻳ ３ﺧﭙﻪ ﻧﻪ ﺳﻲ  .ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ د دوی ﺳﺮه ﭘﻪ ډ４ﺮه
ﻧﺮﻣﻲ ﺧﺒﺮي وﮐ７و او ﺗﻞ ﻳ ３ﻫﻐﻪ ＇ﻪ و ﻣﻨﻮ ﮐﻮم ﭼﻲ ﻣﻮږ ﺗﻪ ﻳ ３واﻳﻲ .
ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ :
روزﻟﻲ

ﻟﻮی ﮐ７ي ،ﺳﺎﺗﻠﻲ

زﻳﺎت

ډ４ﺮ

ﺗﮑﻠﻴﻔﻮﻧﻪ

زﺣﻤﺘﻮﻧﻪ

－ﺎﻟﻠﻲ

ﭘﺮ ＄ﺎن وړي

زﻳﺎر

ﮐﻮ＊）  ،زﺣﻤﺖ

اﺣﺘﺮام

ﻋﺰت

اﺧﻼق

ﺧﻮﻳﻮﻧﻪ

اُف

ﺳ７ی د ﺳﺨﺘ ９ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ اُف ﮐﻮي

ﺗﻞ

ﻫﺮ وﺧﺖ  ،ﻫﻤﻴﺸﻪ
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