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  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  پيل
  

 ن７ۍ ＇ه احتياج درلود چه زه ئ３ د خپلو نندارو او ې د قدرت ＇ه منظوره وه؟ او د:نه پوه８５م
 ＇وك له احواله خبر وى ه５）وك ３ او نه ئي نوم معلوم و３ز نا اشنا چه نه ئدغه را. تماشو دپاره را بللم

  .ي او نه خپل ＊ه او بد ورته ＇ر－ندويخپل محفل ته نه را غواړ
 عالم ناسته والړه دود و دستور، وفا او جفا، رحم او ظلم ＊ه او بد ه５＆ ېزه هم سره له دى چه د د

صور او تخيل كولى شو راغلم او د دغه مجهوله بلنه مى  باب ك＋３ ＇ه تې پد３راته نه و معلوم او نه م
 چا ته د خپل راتلونكى ３ چ３ زما سابقه او آينده ه５چا ته نه وه معلومه او نه مېسره له د. قبوله ك７ه

 خوا د مبارك９ آوازونه ېژوند په نسبت ＇ه ويلى و، زما په رات， د خوشحال９ ډزې وشوې او له هر
ى او واړه ！ول خوشحاله و او زما د استقبال مراسم په ډ４ر ＊ه شان اجرا  او كور لويد كل. پورته شوه

  .شوه
رى ４هغه وخت چه زه د ه５＆ نوم خاوند نه وم پخپلو او پردو، ＊％و او نرو زما د رات， ز! و－ورئ

زه ه５＆ پوه نشوم چه دا دومره خوشحالى او . ك５ده او يوه خوا بله خوا د خوشخبرۍ －لونه و－رز４ده
   دومره ډ４ر قدر ك５ده؟３او زما ولوه  دپاره خوشبينى د ＇ه

   خلقو ته جدت پسند ووايو نور به نو ＇ه ووايو؟ې له د４نه چه د３ب
 او ي －رز３، هره ورځ په نوو اشنايانو پسي او زاړه ردوي شيان خو＊ويدا خلق هر وخت نو! هو

３ ك８５ى او  همدغه سبب  دى چه د دوى د ب３ وفا توب قص３ په هر ＄اى ك＋يپخوانى مل／رى پر８４د
  .يهر ＇وك دوى ته ب３ وفا وائ

 زمانه هم د دوى په ي رن／ونه خو＊وي ك＋３ نويد همدې دپاره چه دوى هر وخت او په هر ش
 ې او د دي راوړي ！وكي او نو３ جاميولى پوه８５ى او لكه يو هو＊يار سودا－ر وخت په وخت ورته نو

 د دود و ３４ او كله يان جوړوت－＂و بوكله ورته د كا１و او . ي كوې رن／ونه پوري دنيا په مخ نوېزړ
 په اتشكده ك＋３ د عبادت دپاره ３４ په كليسا ك＋３ او بله ورځ ３４ يوه ورځ يدستور په ا請نامو غولو

 ي او بله ورځ فرعوني يوه ورځ ساحريهمدغه يو انسان دى چه كله زردشت او كله بودا ش. يرابول
له كوم وخته چه زه را . يه －７ن／ونو غور＄و او كله خپل ＄ان لي ته را بولې الر３سم  كله نوريكو

 په يو راز نه دى ليدلى ３ د دنيا پي＋３ مې تر اوسه پوري دي غ７وليوي（ شوى يم او خپلى ستر－ى م
 ي －رز３ په شان ت５ر８４ى طبيعت او زمانه لكه نازكخيال شاعر هر وخت په ابتكار پس３او نه يوه شپه د بل

 او زما مشاهدات هم م زمان３ له ابتكاراتو نه شم５رل ك８５زه هم د. ي مضمونونه پيدا كوي نوياو نو
 زما په حيات او ژوند ك＋３ تكرار نشته زه هغه نه يم چه پرون وم او نه به .ي او تازه مضامين دي！ول نو
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 يكه ته په ظاهره نه غول８５ى زه هر ورځ ب５ل افكار او نو. ３ ته وين３سبا دغس３ يم لكه چه نن م 
  .ي نه و همه و او سبا بهخياالت لرم چه پرون هم ن

 وم هغه وخت زه بل ＇وك وم م／ر نن د محيط په غ８５ ك＋３ بل راز ３كله چه زه د مور په غ８５ ك＋
 واك هم ې او خلقو به ＊كلولوم م／ر نن د خپلى ږير３ كول３ د مشرانو په ږيره لوب３شوم هغه وخت به م

 ３４زه دوى په شا و－رزوم او خدمت هغه وخت زه مور و پالر په غ８５ ك＋３ －رزولم م／ر اوس بايد . نلرم
  .３ بايد ادا ك７م４په هغه وخت ك＋３ چه هر ＇ه له ما سره ك５دل هغه يو قرض و چه نن . وك７م

   م／ر ＇ن／ه قرض؟يواړه او كوچنيان هم د قرض په وركولو مكلف د! و－ورئ
ه سم زما بار زما وزن په هغه وخت ك＋３ ډ４ر ل８ و م／ر نن زما پ５＂ى ډ４ر دروند دى او زما له لوئيدو سر

３ هم هماغومره زيات８５ى همدغه سبب ４هر ＇ومره چه يو س７ى لوئ８５ى تكليف ! هو. هم دروند شويدى
 ３ راته هيل３ او ＄يني كو３ ＇وك را＄نى －لياو كشران شفقت غواړاطاعت  مشران ３دى چه نن را＄ن

 داميد ر１ا ورورو او اسرې لرى د همدغو هيلو او اميدونو دپاره زه روزل ك５دم او زما په زړه ك＋３ هم
 ＇ه ې دنيا ！وله داسرو او اميدونو هنداره ده چه هر ＇وك پك＋３ له لرير ش５كه س７ى ＊ه ＄. زيات５دله

 په اخره ك＋３ ي ورورو لرې ك３８５ دى ورپسى ه）ه كوى او هغه ور＄ني خو＊３４８５ او هغه يوين
ات， نه پوه８５ى چه د＇وك . م ته والړ شى د ژوندانه له －７ن／ه هم ＄ان وغور＄وى او يوه بل عال３ورپس

  ؟ي او ＇ن／ه به شي؟ ＇ن／ه به ويبه تر＇ه وخته او تر كومه حده و
، له دې ي چه د ده －مان پيدا ك４７ده او دى ورته اميد لريهر يو پخپل سر د پاسه يوه وري＃ وين

 ３ او په ＄ينو ＄ايو ك＋３ ور＄ني او كله بارانونه، په ＄ينو ＄ايو شن６ه ت５ره شيور４％ى كله ږل９ اور
ب６ايان او شتمن ه５＆ كله هيله لرونكو ته دومره ＇ه نه وركوى لكه چه قدرت او . نه وبه８５ىسيالبو

 او د يهر ＇وك د خپل اميد په ر１ا ك＋３ ژوند كو. ي د اميد او اسرو خاوندانو ته وركو３４طبيعت 
  .يوز４ك７ك９ د انسان په تياره خونه ك＋３ پر هر وخت د اميد له ３رحمت وړان／

 ي هغه خوف هم نلري پيدا ك８５ى ＇وك چه اميد نلر３ى چه خوف هم ور＄ناميد د ايمان يو جز د
مون８ بايد پخپل مخك＋３ د اميد ر１ا ＄انته پيدا ك７و، . ياو سودا وويره  په زړه ك＋３ د ناكام９ ３４او نه 

  .ي تللو قوت راكوېهمدغه ر１ا مون８ ته د پيشرفت او وړاند
 بيخى نه وه په هماغه ３４د اميد تو＊ه  چه ي مل／ر３زه خپل اميد تر يوه حده ورسولم زما ＄ين

 ３４ نه ３ شپې او له تورياميد هم لكه عشق او محبت انسان يوه عالى مقام ته رسو. يلم７ۍ م５نه پاته د
 اميدونه ي مخصو請اً لوړ او عالېاميدونه او اسرې په ژوندانه ك＋３ ډ４ره ستره برخه لر. ير１ا ته راباس

 لويه ن７ۍ ك＋ى يوازى ېهغه وخت چه ما پد. ي ذلت نه قبلو اوي５８＂５ ته نه را！ېچه د اشخا請و درواز
خپل پالر او مور پ５ژندله او ！وله دنيا راته د همدوى د شفقت غ８５ ＊كار４ده د اميد ر１ا ورورو زما په زړه 

 له رحم و شفقته نور ＇ه په ３ك＋３ زيات５دله او ما －مان كاوه چه دا ن７ۍ سر ترسره زما د پالر كور دى او ب
 زه نه وم خبر چه دنيا د مارانو او ل７مانو ليوانو او پ７ان／انو ＄اى هم دى او هغه د شفقت .شتهدنيا ك＋３ ن
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 ما په دغه دنيا ك＋３ دغه ي او په مخ ل／８５ي شېپ７５＇اب ت كله كله د عيالسونه چه په سر او مخ ت５ر８４ 
  .يراز اضداد ډ４ر ليدلى او مختلف واقعات راته معلوم د

 او يا په بل رن， ي م／ر افوس چه يا پ＂８５يب واقعات ډ４ر پ５＋８５په دنيا ك＋３ عجيب و غري! هو
لوى او زاړه كتاب يوه پا１ه ده زه كو＊（ كوم چه دا افسانه د  زما د ژوند افسانه هم د دنيا ي＊ودل ك８５

 م／ر تاسى به يو هم د４ته حاضر نه اوسئ چه خپل ＄ان لكه ＇ن／ه چه ي او ر＊تيا ويد حقيقت روح ولر
＆ قصه ！وله ر＊تيا نه ７５ئ نو كه دا قصه ＇ه زياتى او كمى ولرى ما معذور و－２ئ ه ＊كاره ك３ياست هغس

 ＇وك ３４ او نه يي ＇وك ووا３４ ر！ل شوى چه نه ي نه و３ دروغ ال تر اوسه داسي اور３４ م／ر خلق يو
  .يواور

 او د دروغو په ستاينه لوى لوى خلق له ＄انه ياوس هم ډ４ر خلق په دروغو پيشرفت كو
بل )  انسانيتصور( له ＊اغلى رجب خانه ３يقت ويل دومره －ران كار دى چه بد حق. يخوشحالو

 او ي نه ج／３８５ له يوى لو４شت３４ وهلى چه ونه وم／ر هغه هم خلقو په دومره ＇پ７５. ي＇وك دا كار نه كو
 مطلب وى ３４ كسان چه تش －４７دل ３ زه هم لكه ＄ينې والړ８４ېخبره له خبر. ي خاندېهر ＇وك پر
 شوم او قصه بلى خواته والړه نو ب５رته د خپل مقصد ې له مطلبه ل８ لريسره ه５＆ نه و غم ور３او د نتيج

 ３ته را －رزم او د خپل ژوند قصه را شروع كوم م／ر نه پوه８５م چه دا قصه له كوم ＄ايه شروع ك７م او تاس
  خلق ورته توريالىي كو３ رحمى قص３كله س７ى د خپل ظلم او ب.  سره ډ４ره مينه لرئ３ برخ３له كوم

ى چه هغوى  ＄ينى نور كسان وي غيرته واي３او ب نن／ه ３ م／ر بالعكس د لويو سينو خاوندانو ته بييوا
＇وك )  لوستونكى３د قص(ته زه نه پوه８５م چه . ي او د هغوى كار نامو ته په بد نظر －وريظالمان بد －２

  .ير درته ＊كاي او كه عادي زما مشاهدات ستا د تعجب موجب －رزي او ＇ه راز ذوق لر３４
 اور４دلى ې نه و３ م３ النه وم خبر، د چن／يز او هالكو قص３هغه وخت چه زه د دنيا له ظلمونو ＄ن

 لوستى، د حسد او ې م３ نه و３ راته ه５＆ نه وه معلومه د جن， او ج／７و پا１ي رحم３د د＊منانو ب
 ３ن نه وه ليدلى د دنيا مي３عداوت اور مى په زړه ك＋３ نه و بل شوى د دعوو او دن／لو محكمه م

 وكتل د كور و ３ ＊كته پورته م３ وم＋ل３ م３ له خوبه را پا＇５دم ستر－ي غلبه نه وه ك７ى، سبائېراباند
 ك５ده او ې تر ستر－و شو، هر س７ى به بل ته ورن８د３ خلق راته بل راز ＊كاره شوه او بل راز سبا ميكل

...  فالنكى ３４ن  چه ن３ ＇ه ورته وويل وړو كوچنيانو به په كو＇و ك＋３ نارې وهل３４په غوږ ك＋３ به 
 درنه پاته ي دا كال او دا پ＂ې حالل ك７يدى، ＊％و به ويل خداى د３４وژلى بل به ويل چه په چاړه 

 خبرو ＊ه نه ېزه پد.  يو ستوى ك７ېك７ى زمكه ＊ه ده كه ورور؟ د چا دى ＇ه وك７ه خو خپل ＄ان د
 ＇ه شويدى او ＇ه  به م３ چه پو＊تنه وك７ه چه３ ＊％３ له كومي او ＇وك يادويپوه５دم چه دا ＇ه وائ

زه به ه５＆ پوه نشوم او )  دى ووهىېيه خداى دئ３ زو＇３ ك: ( وويليخبره ده؟ همدومره به ئ
  .ي چه زه پرې نه پوه８５م او ما نه پوه كوي كوې داس３ خبر３حيران به پاته شوم چه دا خلق نن ول
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ى شوم او  زه هم ورسره مل／ر３ ته تللي او يوه بل كلې شو３ ！ولي ＊％ييو ساعت وروسته د كل 
 اوړه ３ ＄يني كوې، ＇وك ژاړى او ＇وك خبري دي شو３ را！ول３يوه كاله ته ننوتو چه ډ４رى ＊％

ك＋ى ＇وك اوږد پروت دى او   په مين＃３د كو！. ي اورونه بلو３ په لويو لويو دي／يو پس３ او ＄ينيلمدو
  .ي او ژاړ３ه وائ＇ لكه بدل３ ي ناست３ د３ ＊％３４شاو خوا
 ك７، زه هم ېالس پور３４  ك７ او په چيغو ې ＇ادر لر３ سپين３ هغه４وه ＊％ه چه نوې راغله ژري
كه پسه چا حالل ك７يدى يوه ل شوم －ورم چه يو س７ى په وينو ك＋３ ل５ت پ５ت پروت دى او ېورنزد

 او نورو ＊％و ورته غوږ ي كوې په كنج ك＋３ ناسته ده خبر３ د مال ＊％ه ده د كو！ي＊％ه چه د كل
 ويل، دومره م３ په ３４ يادې چه ＇ه ماته اوس نه دي خو ې وك７ې خبرېډ４ر ＊ايسته ３ هغي دينيول

  .３ هم يادوله４ډ４ر ويل او د جمعى شپه به ３ ４ياد دى چه شهيد شهيد به 
ى ه چا حالل ك７يدى او په وينو كك７ د چي ته وائيپوه５دم چه شهيد دغه م７وزه په همدغه ورځ 
م چه دا س７ى د خپل ورور له السه  هم پوه شوېه چا شهيد نه ويل، وروسته بيا پد＄كه چه نورو م７و ته ب

دې  ي ده ته پاته ش３４ او مال يغه م７ ك７ ورك７يدى چه ه３ غلو ته پيس３４ ورور３وژل شويدى يعن
ه چه غله په و زه وډار ك７م او هره شپه به م３ غله په خوب ك＋３ ليدل ما سره به هر وخت سودا ېخبر

  .ې وركو３ه غلو ته پيس د وژلو دپارر  او يو ورور د بل ورو３پيسو باندې خلق وژن
 چه د ده ي ز＊ت ډ４ر به ډار４دلم چه غله خبر نشې وې راك３７كومه شپه به چه ما ته خپل پالر پيس

 ３ او هر وخت مون８ ته شكرانيغله خو زمون８ مريدان د!  بيا به م３ ويل، ＄هي د３په جيب ك＋３ پيس
 ي 請احب مريدان د３ه چه د فالنك بيا به راته سودا پيدا شوه چه هغه نور غلي او دعا رانه غواړيراوړ

 ＇ه ３４ ته راغلى و او ما ته ېيوه بله ورځ چه يو س７ى زمون８ حجر. ي او ما په پيسو م７ نك７يهغوى رانش
، ما به په زړه ي وژنې خلقو به ويل چه دى د غلو مشر دى او هر وخت خلق په پيسو باندېپيسى راك７

 ３ پيسې دومره ډ４ر３ په خوش３ خوش３ ول３４  نو ما تهي س７ى وژنې چه په پيسو باندېك＋３ ويل د
 او كوم بل س７ى ي ورسره نه و３ پيسې اوس په نورې چه ما ته راك３４７ ويل دا پيسى ３، بيا به مېراك７

خلقو به ويل چه دى د سيدانو ډ４ر تابع دى او د لوى . ي واخل３ چه له هغه نه پيسيبه م７ ك７
، زه به ي د ده نمسيانو ته وركو３ شكرانېر په نامه ډ４)حضرت عبدالقادر جيالنى قدس سره(＄وان

  .ي او له مون８ نه و４ر８４ي خبرو ډ４ر خوشحاله شوم چه ＊ه ده غله خو زمون８ د نيكه تابع دېپد
 ويل، يوه ３ چه په زړه ك＋３ و－رز４دل هغه به م３زه هغه وخت په ＇ه نه پوه５دم نو هر ＇ه به م

وك７ه چه الال دا لوى ＄وان هم د غلو مشرو، ＇خه پو＊تنه ) سپين ږيرى خدمت／ار(ورځ مى له خپل الال 
 هغه راته ډ４ر په قار شو ي راكو３ پيسې او مون８ ته د هغه په خاطر دومره ډ４ري دومره تابع د３４چه غله 

８و ４زه پوه شوم چه خدا. ي چه ډ４ر وبال دى او س７ى ډ４ر －نهكار８４ې خبره ونك３７بيا داس! چه پام كوه
اته دومره په غصه شو، نو پخپله خبره ډ４ر پ＋يمانه شوم او ز＊ت ډ４ر ال رال ك４７ده چه ３ډ４ره بده خبره م

 ډ４ر－ران او د خداى ې وويل لوى ＄وان په خداى باند３４وو４ر４دم، وروسته الال پخال ك７م او راته 
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 ي راشى نو چه لوى ＄وان ياد ك７ېى او سخته پردى په كوم ＄اى ك＋３ چه غله ايسار شنازولى  
 او ما ورته غوږ نيولى و ＄كه چه ３ كول３ده دا خبرى همدغس. ي سات４３سمدالسه ور رس８５ى او خداى 

 او د قصو ډ４ر شوقى وم، هره شپه به د تناره په غاړه ناست وم او ي اور４دلې كله نه و３ما دغه قص
 او زه نه وم خبر ې ك７ې راته چا نه و３ وك７ى خو دا د الال قص３ چه ما ته قص３ زارۍ كول３ه مب＊％وته 

 ３ به هره ورځ الال ته ورتلم چه ما ته د لوى ＄وان قصېپس له د. ي پوه８５ېصو باندچه الال هم په ق
 راغون６ شوه چه زمون８ قلخ ته ډ４ر ３ قصېوك７ه الال اول راته د هغه د ژرند－７ى قصه وك７ه او د

 د３ ز＊ت ډ４ر مز４ و، چه له خلقو نه به ىالال وويل د لوى ＄وان يو ژرند－７. ژرند－７ى هم حاضرو
 ته غنم راوړل په دغو ېد ده ژرندچه  نيم من و هر چا به ３４پاوى نيم چارك و او چارك اخيست د ده 

 و چه ３ چه تلل د هغو دپاره ورسره نور سپك او كچه كا３４１ تر４نه مزد تاله او د خلقو غنم به ３４كا１و به 
ژرند－７ى دا . ي او غال وك７يد ژرند－７ى ！ول عمر دغه كارو چه خلق وغولو. ژول５ ډ４ر خ３４ل８ غنم به 

 په الس ３４ ك５＋وده فى الحاله ورته نكير منكر حاضر شوه چه د اور －رزونه ３４چه م７ شو او په قبر ك＋３ 
؟ ３４ ＇وك دى؟ او د چا په دين ې ＇وك دى؟ پيغمبر دې پو＊تنه كوله چه رب د３４ و او له ده نه ３ك＋

 ژرند－７ى يم چه د پاو په ن３ زه نور نه پوه８５م خو د لوى ＄وا４ په دى خبرو خبر نه و او ويل ېژرند－７
 له ３تر ＇و چه م７ك５دم زما دغه كار و او ب.  نيم چارك مزد اخيست او د چارك په ＄اى نيم من３＄اى م

 ې３ ماليكو －رزونه پورته ك７ه چه دى پر＋حضرت غوث االعظم نه بل ＇وك نه پ５ژنم پدى وخت ك
  ! ژرند－７ى وويل يا غوث 請احب رارس８５هيوول

７ى سره د چا كار نشته او － په هوا ك＋３ ونيوه چه زما له ژرند３４ه او －رز هغه فى الحاله ور ورس５د
 سوال او جواب ＇خه معاف دى ماليكو ويل مون８ مجبور يو چه له هر چا نه دغه تپوس وك７و ېدى له د

 مون８ ته همدغه شان امر شويدى لوى ＄وان ورته وويل هغه وخت چه پاك خداى ېاو د خداى له لور
يكو سره مشوره كوله چه زه په زمكه ك＋３ بنيادم پيدا كوم او تاسى وويل چه هغه له تاسو يعنى مال

 له هغه نه ＊ه پوه５دلى؟ او د انسان كارونه تاسو ته زيات معلوم و؟ ３ آيا تاسېخونونه او فسادونه كو
 او د ې جوابه شو３ ب３ وك７ئ دلته ماليك３ ماته دغه جواب راك７ئ او بيا زما له ژرند－７ى پو＊تن３تاس

 ي＄وان د خپل ژرند－７ى سوال و جواب ته نه پر８４دلوى  چه مون８ ３ ورغل３پاك خداى حضور ته عرض
 له هغه سره غرض ３ د لوى خداى له حضوره ورته امر وشو چه تاسياو له مون８ نه دغه شان پو＊تن３ كو

  .نلرئ هغه زما د محبوب ژرند－７ى دى
 چه لوى ＄وان د خداى نازولى دى او د دا قصه چه تمامه شوه د مجلس ！ولو خلقو وويل په ر＊تيا

 كالو لس، ده ته خداى همدومره مرتبه او درجه ورك７ى وه چه د دويخداى په دربار ك＋３ ډ４ر قدر لر
３ ب７５ۍ قصه به ال ＇ن／ه قدلته زما دپاره بله سودا پيدا شوه چه د غر.  له دريابه را وا４ستله３４غرقه ب７５ى 

چه يوه  دا قصه هم شروع ك７ه ３４زما له خواهش نه د مخه ؟ خو ＊ه و الال په قصو راغلى و او يو
３ ورته كوزده وك７ه او ＇و ４لمى شو مور ＄ درلود هغه چه ＄وان او ３４وى ＄كون６ه ＊％ه وه او يو 



 6 

 ３４ ＄وى خپله ناوې په ب７５ۍ ك＋３ سپره ك７ه او كور ته ې واده شروع شو د كون３４６وروسته ور３＄  
ى او ناوې وا مخالف باد راوالوت او ب７５ى له ډول او سرنه كوم３ خلپدې وخت ك＋３ نا ＇اپه راوستله 
 خبره شوه له ډ４ره غمه ل５ونى شوه او شپه ورځ به ３ قصېسند ك＋３ غرقه شوه كون６ه چه له دسره په 

３ ３４ چيغ３ وهل３ او ！ول خلق ４په آخره ك＋３ له كوره ووتله او د بزرگانو په در بار ك＋３ به  ژړل ３４
لوى ＄وان ته عرض وك７ه د هغه په !  شههالړ! الو چا ورته وويل چه ＄هپس له دولس ك. نارامه ك７ى و

 بوډۍ الړه او لوى ي د خداى په دربار ك＋３ قبل３４８５ او سوالونه يدعا باندې ډ４ر ډ４ر كارونه ك８５
 ！وله ورته وك７ه لوى ＄وان ورته وويل اوس وخت ډ４ر ت５ر شوى ３４＄وان ته په ژړا شوه او خپله قصه 

  .ي په اخرت ك＋３ اجرونه درك３４７ ك８５ى ته خپل خداى ته 請بر وك７ه خداى به پس له د４نه ه５＆ نه
 ك７ چه ستا له درباره ه５）وك نا اميده نه دى تللى او د هر چا ېبوډۍ په چيغو او كوكو الس پور

 در－اه نه نه ＄م او په همدې خاورو ك＋３ به رغ７م د ېمراد دلته تر سره شويدى زه ه５）كله له د
ه يو ７ په ډ４ر جوش دعا وك３４ادونو د لوى پير مهربانى را وخو＄وله او كون６ى ته كون６ى چيغو او فري

ساعت وروسته د خداى په امر د سيند له مين％ه ب７５ۍ را ووتله او هماغه خلق له ډول و سرنى سره 
 او ه５＆ تغير پك＋３ نه و راغلى ېه دړۍ اي＋ى وغ هماېامانت و سالمت را ووتل د ناوى په سر باند

 و م／ر پاك خداى د لوى پير په دعا د مايانو له خولو را و يول د سيند مايانو او كبانو خوړلدغه خلق ！
 ژوندى ك７ه دلته ما له الال نه پو＊تنه وك７ه چه هغه ورځ چه د فالنى مور مون８ كره ３４ا４ستل او ب５رته 
 ا４ستلى دى زما  كالو غرقه ب７５ىس د دولې وويل لويه ＄وانه كه د３ ＊كلول هغ３４ى رراغله او زمون８ نغ

 ３４همدغه ب７５ۍ !  نو همدغه ب７５ۍ ＊ودله ال ال وويل هو３، هغ３ را وباس３ن＄وى به هم له بندى خا
د كوچنيتوب نا پوهى وه زه په ＊و . ي دعا اخل３ او ستاسي ته را＄３يا دوله او په همدغه اميد خلق تاس

 د مايانو له خوله ＇ن／ه را ووتل هغه او بدو ＊ه نه پوه５دم او ب５عقله وم بيا مى ال ال ته وويل دا خلق نو
  نيولى؟  و دا دولس كاله په هماغه سيند ك＋３ پاته و او چا نه وي خوړل３４مايان چه دا خلق 

 ３ و چه ومې الال دا ＄ل ډ４ر په قار شو، ن８دي او غوږ ورته نيسي ＇ن／ه خلق من دا دومره ډ４ر دروغ
 ې نشو３، پس له د４نه بيا ما له چا نه پو＊تني خو خلقو ايسار ك７ چه خير دى وړوكى دى نه پوه８５يوه

 به راته پيدا شوى م／ر اظهار به م３ نشو كولى او په مجلس به ３ سودا－انېكولى او ډ４ر اعتراضونه ډ４ر
 او ي ونك７ېغلى او چوپ ناست وم ＄كه چه الال راته هر وخت ويل واړه بايد د لويو په مخك＋３ خبر

 او هر ＇ه به ３ نه كولې الال او نورو خلقو په خبرو ك＋３ خبر د３ه مب ې، وروسته تر ديپه ادب ناست و
 او په آخره ３ د بزر－انو قص３ اور４دل３ چه اور４دل هغه به راته 請حيح ＊كار４ده، ！ول ورځ به م３م

 ３４ او زما قصو ته به ې شو３ هم را ！ول３، كله كله به ＊％３ قص３ كول３ ＊３ك＋３ به ما هم خلقو ته ＊
 او ما ته به په ل８ه خبره ډ４ر قهر راغى او ３ كولېنشوې  به هم چا خبر  و زما په خبرو ك＋３ىغوږ نيول
３ ＊كلول دوى به ويل چه ！ول ４ خلق زما له ＊５راو نه ډ４ر ډار４دل او زما السونه به ې وك３７＊يرا به م

 ３４ م／ر ＊يراي نه ل／３４８５ دعاي س７ى د دوى له قهره ساتې خداى دي ژر ژر په قار３８４سيدان همدغس
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 خوا ته والړه د غلو او شهيد قصه نيم／７ى پاته شوه زه بايد دا قصه ３ خبره بيا رانه بل.ي！ك و پترى و 
 ې له دي بيا ن８５يپدى قصه ك＋３ د سكه ورور ظلم او د پالر بيرحم. ３ ورسوم４م او اخر ته ７پوره ك

. ي＇ر－ند８４ ي غور３، د حاكمانو او مامورانو بي ورور３ زمانې او د دي نه د دې وخت مسلمان３قص
ه تاسى حقايقو ته ملتفت ك７م او د خپل كلى او كور مظالم به درو＊يم هغه سى زړه مه تن／وئ زه بتا

 شوى و لشهيد چه پخپلو وينو ك＋３ لمب５دلى و يوازى نه و يو بل س７ى هم ورسره په يوه چوړكى حال
و چه غله هغه بله ه５＆ －ناه نه درلوده او يوازى پدى جرم ووژل ش. چه هغه د ده مزدور او خدمت／ار و

  .ي احتمال موجود و چه سبا ته به ر＊تيا او حقيقت ووائې وپ５ژندل او د د３４
 او ي بايد ووژل شي يا هغه س７ى چه ر＊تيا او حقيقت بيانويهغه ＇وك چه له غلو سره اشنا و

 يدغه دوه تنه په يوه شپه پخپل كور ك＋３ شهيدان شوه م／ر يو هم په دغه جرم بند. يژوندى پاته نش
نه پك＋３ ＇وك په ل＋ته ووهل شو ＄كه چه عارض او مدعى موجود نه و او د خلقو له خوا هم نشو او 

دغه رشوت خواره حاكمان او عالقه داران پخپلو چوكيو او قاضيان و مفتيان د . قاتالن ونه ＊ودل شوه
هم دوى ！ول د قتل ＄اى ته حاضر شوه او په هغه ！غره ك＋５ناستل چه خونيان . شريعت په مسند ناست و

  . د م７و دعا هم وك７ه３４ناست و، هغوى ته 
 س３ او هغه د يوه قتل پيي غواړ３خلق ＊ه خبر و چه قاتالن د شهيد له وروره د دوه قتلونو پيس

 ي مجرا كو３ او د ＊％و －ا３１ بل قتل په حق الزحمه ك＋３ د شهيد د كاله طال －انې او د دي －２يحق
  .ې و３چه غلو د ＊％و له غاړو او السونو په زوره ا４ستل

 وطن ك＋３ شپ３ ك７ى ې م／ر كه تا پدي وركو３ چه يو ورور ＇ن／ه د بل ورور په وژلو پيس３４ته به وا
  .３ شاهدانو به دغه خبره ومن３ او بې نو ډ４ر تعجب به ونك７يو

 او پخپلو چ７ و حالل８５ى زمون８ دغه شهيد هم د خپل ورور له يپ＋تانه هر وخت خپل او خپلوان وژن
م７ ك５ده نو د ) مشر خان(كله چه د شهيد پالر .  هم په دغه قتل ك＋３ شريك و３４السه ووژل شو او پالر 

 شاهدان اوسى زه خپل ３ د و請يت دپاره را وغو＊تل چه تاس３４ ي مال 請احب او ＇و تنه سپين ږيريكل
 ماليانو وويل ستا ې！ول مال كشر ＄وى ته تمليكوم او مشر ＄وى م３ زما په مال ك＋３ ＇ه برخه نلر

 م／ر مون８ به ورته يوه الره او روايت ي نه من３４ د مرض په وخت ك＋３ دى او شريعت و請يت او تمليك
 كه ＇ه هم له شرع مخالف كار دى او د وارثانو ي دا خبره برابره شېپيدا ك７و چه په شريعت باند

خان پدى خبره ډ４ر خوشحاله شو او ماليانو ته . محرومول خپل ＄ان د خداى له رحمته محرومول دى
  .ې پ／７ى په سر ك３７ سپين３４

 درلود ３４مت ي چه په لكونو روپو ق３４هغوى قلم او كاغذ واخيست د خان ！ول نقد و جنس مال 
  . شاهدان شوهې د خان په كشر ＄وى خرڅ ك７ او دوى پر３４په دوه زره روپو 

 همدغه ３４ او د خان ميراث ３په دغه شرعى حيله دوى د خان ！ول جايداد دوه زره روپ９ و－２ل
  .ي چه بايد پس له مر－ه د خان په وارثانو تقسيم شى او هر ＇ه د خان كشر ＄وى ته پاته ش و－２لى３پيس
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 ３ ستر－３ پس پ＂３دا حيله د مال 請احبانو په فتوى جوړه شوه او كاغذ وليكل شو خان دوه ور＄ 
 ３４ نه ليده ＄كه چه متاسفانه په دواړو ستر－و ړوند و او ＇ه ３４اخرت ته والړ او د خپل دغه كار عاقبت 

 يوسف ＊كلى اومنلى او ه يو ＄وى لك３د ډ４ر تعجب خبره ده چه د ړانده خان په نظر ك＋. نه ليدل
هغه بل ورته پردى او بي／انه معلوم５ده كه ＇ه هم دواړه د يوى مور او يوه پالر زامن و او سكنى ورو１ه 

له مرګ ＇ه  م／ر －ورو به چه دواړه ورو１ه پس د ده ي كو３ ستر－و پلرونه همدغس３خير ب. بلل ك５ده
، مشر ورو د خپل كشر ي او تجهيز مراسم او د فاتحى خبره خال８５請نكوى؟ هر كله چه د خان د تكفي

 هغه د مال 請احبانو او سپين ږيرو په امضاء د پالر خط را باسى چه ！ول يورور سره د ميراث دعوه كو
سقاط ل／５دلى دى، مشر  په دوه زره روپو په ده خرڅ ك７يدى او هغه دوه زره هم په كفن او ا３４مال 

 مال ي؟ پس له فكره د هغه بل كليورور حيران شو چه ＇ه وك７ى؟ او خپل حق ＇ن／ه ثابت كاند
 ې روايت وغو＊ت هغه مال 請احب د خان مشر ＄وى ته مسئلى پيدا ك請３４７احب ته ورغى او له هغه نه 

روپ９ هم په زر هاؤ چه دا بيع 請حيح نه ده ＄كه چه يو خو غبن فاحش دى او بل دا چه د خان نغدې 
 او دغه شان بيع ي شويد３ چه له ډ４رو اجناسو سره په دوه زره روپ９ د خان په كشر ＄وى خر＇يد

 د دنيا ３د خان دواړه زامن پخپل مين＃ ك＋. يباطله ده چه د فقه په معتبرو كتابونو ك＋３ ＇ه جواز نلر
 ورځ په ورځ －رانوله د دوى مخالف د  ماليانو په راز راز مسايلو پيدا كولو３４په ه６وكو ون＋تل او فيصله 

ك＋ى －رز４دل ډ４ر شديد شو په اخره  پن％و تنو مسلمانانو په وجه چه د خير خواه９ په ډول په مين＃
ك＋ى د خان كشر ＄وى له خپلو دوستانو سره مشوره وك７ه هغوى وويل دوه زره روپ９ بايد ملن， خيلو 

 كشر خان ＇ه قدر غلى شو او ３ خبره ك＋ېشو پد خالص ３４م７ ك７ى او له شره ３４ ته ورك７و چه ب５／اته  
د خان . ې س７ى ＇ه قدر متردد ك３８５د مرګ خبره البته ＇ه اسانه خبره نه ده او ارومرو پك＋. فكر و４ووړ

 او ي شو او فكر و４وړ نه چه دا خبره رد ك７ي فيصله ك＋３ چرتېناظر ډ４ر عكاك و او پوه شو چه خان پد
وه سپين ږيرى غ８ ك７ چه ب３ له د４نه بله چاره نشته كه مون８ دا په همدغه موقع ك＋３ ي. يبل فكر وك７

 وركوى دلته د كشر خان په زړه ３ او همدغو غلو ته د كشر خان په وژلو پيسي كو３４كار ونك７و هغه 
 ي او مال 請احب ته مخ اړوى مال 請احب وويل كه ＇وك د چا د مرګ اقدام كوي سودا پيدا ك３８５ك＋

زمون８ مال 請احبان چه په ) اقتلوا الموذى قبل االيزاء(مدافعه الزمه ده  روا دى او د ＄ان ３４نو مرګ 
  .ي هر ＇وك من３４ تحقيقه ３ د شك او ترديد مجال نه دى او ب３ نو بيا پك＋ي ＇ه ووائيعرب

 خوا د قتل فتوا هم ３سپين ږير و او هو＊يارانو مصلحت وليد او له بلد  خوا ېكشر خان چه له يو
  . را وغو＊تل３４ وليد او غله ３ورور په قتل ك＋ د 請３４ادره شوه خپل خير 

 له پيسو نه هم د چا په وژلو نه و ايسار نو چه دوه زره ３غله د ناظر اشنايان او خپلوان هم و او ب
  .ي پ５＋８５يطلع ＄ن６ او م３ قتل ك＋３ به ولې پدياو د ناظر لحاظ هم ورسره وي روپ９ هم ورك７ى ش
 چه ه５＆ نشم ي او پوه８５ي هغه چه غله وينيكاله لو８４ او د خان د مشر ＄وى په يغله ب５／اه ته ＄
 نه دى او له تورو كا１و نه ې زړونه مون８ غوند اړه مارورونه او زارۍ كوى م／ر د غلو او دكولى غلو ته عذ
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 ېخان كه هر ＇ومره وعد. يهم كلك او سخت دى د هغوى دپاره وژل او حاللول ه５＆ نه معلوم８５ 
 رحم ې به كوم چا په ده باندي نوكرردعوه نه كوم او د خپل ورو چه زه به ه５）كله د ميراث ېوك７

 هم را ونيو او ３４د خان نوكر چه له كوره د بهر وتلو اراده وك７ه هغه .  حالل ك３４７ونك７ او په پ）ه چاړه 
 ر１ا شوه ３ ك＋يسبا ته چه په كل.  دواړه د جمعى په شپه شهيدان شوه３همدغه معامله ورسره وشوه يعن

و＇و ك＋３ و－رز４دل هر ＇وك له كيفيت نه خبرو چه بي／ا ＇ه وشوه او د چا په امر وشوه؟ ته او خلق په ك
 د اسمان ماليكو ！ول خلق خبر ك７ى و او د لويو وړو، ＊％و او نرو غوږو ته دا خبره پوره ３４به وا

ا د.  ورك７ى شوى او دا كار چا د چا په وسيله او ذريعه وك３７رس５دلى وه چه پدى قتل ك＋３ ＇ومره پيس
 ې خبر شوه او ＊％و به د－ودر په غاړه همدغه خبرېخبره دومره رسوا شوه چه كا１ه او ړانده هم پر

 ه５＆ ونه ３４ كا１ه او ړانده ك７ه چه هيچا ته ３ م／ر حاكم او عالقه دار، قاضى او مفتى خداى داس３كول
 ېنه كو ３توبه خدايه خداى ه５）كله دغس.  هم ونه －رز４دل３ويل او حق العبد ＇ه چه حق اهللا پس

 په －وته ３４ دوى هم واخستلى او لمر ې و３ چه غلو اخست３ ك７ه هغه پيس３دوى رشوت او پيسو دغس
لس خلق هم غله شوه او ود ا. دوى هم غله و م／ر هغه نورو د شپى غال كوله او دوى په ر１ا ورځ. پ ك７
په ناحقه ＇وك نشو  وويل مون８ مسلمانان يو دروغ نشو ويلى او ３４ ３ پ ك７ه په تحقيقاتو ك＋３４غله 

.  معرفى ك７و３４چه مون８ ＊ودلى مون８ غله او قاتالن نه پ５ژنو، مقتول له هيچا سره د＊منى نه درلوده 
  . او دسخطونه وشوه３ ول／ول３ سپين ږيرو او مسلمانانو －وتي د كلېاند خبرو بېپد

ته رس５دلى  كوم حد ３４ يه５چا دا ونه ويل چه د دواړو ورو１و تر مين＃ ＇ومره مخالفت و او د＊من
وه د حاكم هم ه５ر شوى و چه دواړه ورو１ه هر وخت حكومت ته د ＇ه دپاره راتله او يوه د بل په حق 

د مقتول 請غير ＄وى پيغله لور او كون６ه ＊％ه پاته شوه، هغه مال چه د مقتول په كور .  ＇ه ويل３ك＋
، د غلو －ودامونه ３ پايكو－انې ژرند３ال－ان３، طزمك.  شيان پاته شوهي غلو و４وړ او يو ＇ه جز ئو ３ك＋
 ياوس به －ورو چه له ورثه ؤ سره ＇ه ك８５.  روپ９ او فرش و ظرف هر ＇ه د مقتول ورور ضبط ك７هېنغد

 قاضى 請احب ته مفوضه وه چه ３؟ دا خبره د محكمياو دغه مظلومان د چا رحم او كرم ته سپارل ك８５
 او ن يوه 請الح متدي３４ته دى له 請غير سره  مال چه 請غير ته پاېو هغه ل８ غوندا يبايد د 請غير غم وخور

請ي او له خدايه ډار８４ي چه په ＊ه س７يتوب مشهوروي ته وسپار３خير خواه و.  
 مقرر ي مؤظف دى چه بايد ډ４ر ＊ه س７ى د 請غير دپاره و請ېد شرع له خوا قاضى 請احب پد! هو

مدغه اساس د 請غير  او د يتيم مال نه خورى په هي خاوند و３ عاطفېك７ى چه هغه د ډ４ر رحم او ډ４ر
 請غير مور خو د هغه كون６ه وه د ، مقرر شو او 請غير له خپل مال سره د پالر قاتل ته وسپارل شويره و請ت

 او ي سپين ږير３ په عدت ك＋ى د كل３４ له بل چا سره نكاح نه وه روا ＄كه ３４او د پ＋تنو په عرف ك＋ى 
 هم خپل كورته راوستله چه د ده په قبضه ３４ره ４خپله پيغله ور.  وت７لهې پر３４مال را وغو＊تل او نكاح 

   نه پوه８５م ＇ه وشوه؟ېپه 請غير باند.  او پخپله خو＊ه ＄انته كوم م７５ه پيدا نك７ىي و３ك＋
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 م７ى له كال را ووت او د پالر پخوا ك＋ى خ（ شو پالر ３４ وروسته ３او ＇ه ورپ５（ شوه خو ＇و ور＄ 
ه د جرح عالمات نه و موجود او په دوا  شهيد و م／ر دغه شهيد زاده ته چا شهيد نه ويل ＄كه چ３４خو
 او له هغوى نه په ي هم كو３４ان ب كوى ＄ينى طبي３４هماغه كار چه غله او داړه مار .  م７ شوى وېباند

 ېد 請غير مور د د. ي م／ر د دوى دالس م７ى د شهيدانو درجه د خلقو په نزد نلري كم نه د３وژله ك＋
ح نه وه ت７لى بلكه د ضرورت او مجبوريت په سبب د خان  نكاې او محبت په اثر چا پر３المله چه د مين

 ３ ＄كه چه د خان د －راني ＇خه خان اوالد ولر３ ＊％３ وه او مصلحت دا نه و چه له دغېپه نامه شو
په كاله ك＋ى ناسته وه او د كور خدمت دپاره وه م／ر ) كا المعلقه( اوالدونه ډ４ر و نو ３ ＊％ياو ا請ل
 ３４ به ي جارو كاوه او ناولى كال３４ى زهر وانچوى م／ر ＄اى به  نشو كولى چه په ك＂و ك＋３４پخلى 

 ＄كه چه د ي ل／５دلي الس د خان په كاليو نه د３ ＊％ې المله نشم ويلى چه د دېمين％ل د همد
  .ام３ په الس ك＋ى اړولى را اړولى دىج د هغه ناپاكه ３４مين％لو په وخت ك＋ى 

 هم د ورور ３４ه نيولى وه لكه چه اوس  ورسر３４ ته ه５）كله نه كتل او داسى رويه ３ ＊％３خان دغ
زمون８ خان ډ４ر دينداره س７ى دى . ې او بل راز كتل ورته له عفت او عصمت نه مخالفه خبره وېك６ه و

 دا ＊％ه كله. ي كوي چاپې خو＊８５ى او ＄ان پر３４ ته نه －ورى م／ر ب３ م７５ه خدمت／اره ３او پردى ＊％
 ３ ＊％ېد د. يى ＇وك ووين５４ او ＇وك ووينى يا اي＋ى چه بهر دنيا و－ورىېخان بام ته هم نه ده پر

چا الس د دى د  و بيا چا نه دى ليدلى او نه ي چه غله او خونيان په كور را ننوتل３ شپ３پس له هغ پلو
 هم ３４ －ا１ه ې او د غاړي دي ايستلي البته غلو له السونو بن／３４７په هغه شپه خو. په الس ل／５دلى دى

 او ي ك３４７ په باب ك＋ى هم ډ４ر فكر وك７ چه ＇ن／ه ېر خپلى ور４زمون８ خان د.  اي＋ىېه پرورته نه و
 ېريباران خو ډ４ر راتله م／ر خان ته خداى ډ４ره دور انديشى ورك４７ده او ډ４ر لر. ي ورك３４７چا ته 
 ＄ايه ې نظر تر ډ４ر لر３４ ３ هم نه چه اخرت ته و－ورى م／ر د دنيا په كارو ك＋ې، دومره لري－ور
 او په هغه ك＋３ د يدا ＊كلى پيغله د كوم نارينه پ＋تون كور ته الړه ش پوه５ده چه كه ېدى پد. يرس８５

 يا په ميراث ي نجل９ د پالر انتقام واخلېجرئت او شجاعت جذبه موجوده وى نه چه كومه ورځ د د
 كله زړوره خبره ３يى زوم ول＂اوه چه د ده په مخك＋７ يو ب３ ازاره او م３４ نو ＄كه يدعوه او ج／７ه وك７

 له تالو نه د هغه په كور ك＋ى تر اوسه كوم اوالد هم پيدا نشو چه د ده له اوالد سره ند خا. ېهم ونك７
 －مان مه كوى چه دا كومه خيالى افسانه ده او ليكونكى له ３تاس. ي３ تازه ك７يد پالر او نيكه د＊من

زمون８ دا قصه .  چه ليدلى هغه به بيانوم３، ما تعهد ك７ى چه ر＊تيا به وايم او ＇ه مي جوړوې＄انه خبر
د كور او كلى يو واقعى سر－ذشت دى او اوس هم ال خاتمه نه ده موندلى هغه كون６ه اوس هم لكه 

، پدى خبرو ال يمعلقه ناسته ده او د خان وريره اوس هم ژوندى ده او خان سالمت هم حيات لر
زه . ي وش３ پك＋３ او مبالغي او ＊اخونه پيدا ك３７ په مرور ＇ان／３وخت نه دى ت５ر چه د زماندومره 

 سره كه ＇ه ي س７ې قصه ك＋ى يو طرفه قضاوت هم نه كوم او نه له عناد نه پك＋ى كار اخلم له دېپد
 ې په ډ４ري ك＋ي نه پ＂وم او وايم چه دى په كور او كل３４هم د خداى دپاره بغض لرم م／ر محاسن 
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 له دى وروسته د ورور. يديندارۍ او ＊ه س７يتوب مشهور دى او ！ول خلق ورته حاجي 請احب وائ 
 او يحاجى 請احب ه５）كله د قرآن كريم تالوت نه قضا كو. وفاته حج ته هم والړ او حاجي 請احب شو
 چه په لس كالو ك＋３ به ده يو لمون＃ هم ي كه ＇وك ووائيپن％ه وخته مون＃ په مسجد ك＋３ په جمع كو

ى و هم  منئ ＄كه چه په لمان％ه ډ４ر ！ين， دى او هغه وخت چه د ده ورور ژوند３ى قضا ك７ى وئه دن
 ې په چلم باندي بد －２ي و３حاجى 請احب هغه عملونه چه ډ４ر ل８ －ناه پك＋.  كلك وېپه لمان％ه باند

 ３ ＇ه پيس３４دوه يا درى كاله .  اچولى دى３ كله نسوار په خوله ك＋３４ كله خوله نه ده اي＋ى او نه ３４
 شوې او ３ زياتېرمتى په وجه ډ４ي د غلى د ق３ پيس３４ م／ر وروسته ېد ذكات په نامه خلقو ته ورك７

  .زكات ا４ستل ورته －ران كار معلوم شو
، دا غله دى د كال تر اخره ي چه زرو خروارو ته به رس８５يحاجى 請احب ز＊ته ډ４ره غله اخل

 ي هم په نغد و نه وركو３４ هغه وخت ي قيمتى په وخت ك＋３ په ډ４ر －ران نرخ خر＇وې او د ډ４ريسات
 خلق يو په يو نيم يو په دوه له موجوده نرخ نه －رانه ３４ب  په همدغه سبي پور وركو３４او تر يوه كاله 

 روپ９ هم په كور ېد ده دا عادت دى چه نغد. ي د ده په د４رش ＄ي كه د نورو په شل خر＇８５ياخل
 بيع ３مال 請احب ده ته د －روۍ په نامه سودا هم روا ك７يدى يعن. ي بندو３رويوئگ او په ي نه سات３ك＋

 اي＋ى ده چه د －روۍ په پيسو ３ يوه بله خبره هم ورته په غوږ ك＋４３ ې عالوه پد３４ ورته وايجايز
  .ينده نش ب３４ چه غاړه يبندو په －＂ه ３ او ！ولي نه سات３ روپ９ په كاله ك＋ېزكات هم نشته ＄كه نغد

 دومره ３ پيس３４ ３د همدى المله ډ４ر ＄له د －روۍ －＂ه په ا請ل －روۍ زياتوى او په دوه كالو ك＋
  .ې قطعى او بيع بات قباله ورك７ خاوند３ چه بايد د زمكيش

دا قصه نوره په همدغه ＄اى پر８４دم زمون８ حاجى 請احب به نور د يادولو حق نه لرى ＄كه چه 
 او عالم ي تيغه او په ت５ره ت５غ حالل ك７يد３ ب３４ خانان او ملكان شته چه ډ４ر خلق ３هلته نور هم ＄ين

 او ملكان ال ＇ه كوى چه د پاچا 請احبانو  نو خاناني په سره اور اړولى دى كه ＇وك دغه مظالم ليك３４
د اولس حال او د . ي افسانه نه خال８５請ي او دغه چن／يزي نه تمام３８５ هم په يوه كتاب ك＋３كارنام

زما مدعا دا نه ده چه تاسو ته د . ه معلوم５دلى شىخ ＇３ نمونې يو３دوى د مشرانو رويه له همدغ
 په جبر او زور په ３４ م７５و ＊ى ې او ډ４ري وژل３４ تنه ظالمانو اعلى او كامله نمونه و＊يم چه په سل هاؤ

لب دلته همدغومره دى چه د يوه متدين مسلمان زما مط. ي دي خپل كور ته ننو４ستل３دار اسالم ك＋
  . ＊كاره ك７م او هغه په همدغومره تذكر معلوم８５ىې ل８ غوندياو لمون＃ －ذار حاجى مسلمان

 ډ４ره زياته ده بلكه دا د يوه ＊ه ３ پك＋ي رحم３ د بيان باعث دا نه و چه ظلم او ب３قصې د د
 خلقو ظلمونو ته ملتفت ك７م او ې د د３４ لم７ۍ واقعه وه چه زه ３ حكايت و او زما په حيات ك＋يس７

نو دا قصه د ظلم او جبر لوړه او كامله نمونه مه －２ى ＄كه چه دا .  ورسره اشنا شوم３په كوچنيتوب ك＋
او ورور وژل ＇ه دومره نا اشنا خبره نه ده دلته ډ４ر كسان د خپلو خو د دوه ورو１و د ورورول９ مقابله ده 
په قتل رسولي  او ＄ينو خپل پلرونه ي نور په ＊％و وژل شويد３ورو１و له السه ＇وك په مال او دولت ＄ين
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يو داسى دينداره مسلمان دي د دې قص３ كيف په دغه حصه ك＋３ موجود دى چه د داستان پهلوان  
 ３ونو ك＋م او په ختيى په لمان％ه ك＋ى تل په اول 請ف ك＋３ ＄اى لراو نيك س７ى دى چه د جمع

 چه دغه شان ظلمونه ي بايد تاسو ته دا سودا پيدا نش３پدى ＄اى ك＋. مدام د حافظ جى شاته والړ وى
 ＇وك مخه ３４ ３ او ولي ＇ن／ه پيدا ك８５ي چه حاكمان او كو！واليان موجود و３ ＄اى ك＋３په يوه داس

دا عادت دى چه ＇ن／ه غر . ه ＄اى د كو！وال په باب هم يو ＇و خبرى وك７و؟ نو دلته به د دغينه نيس
 كربوړى زمون８ كو！وال چه د امنيت ساتلو مسئول او د جرايمو او جنايتونو مخه نيوونكى و يو ３سهغ

د ده مهارت . ي درلود چه بايد س７ى ورته －وته په غاښ ك３４７عادى س７ى نه و او فوق العاده استعداد 
＇ومره غله او خونيان . ع پيدا ك５دهيجاف نه ډ４ر 請 ３رف５ده او د ده له پوه３بده الره ك＋او چاالكى په 

ده په قلم .  مشر وېچه هلته موجود و ！ول د ده په ＄اى را غون４６ده يو وخت دى پخپله د يوې داړ
 غله او پوليسان دواړه. ３ خبرې حق３ ＊كاره كول３ ناحق３４ كولى شوې او په ژبه ３باندې ډ４رې غال －ان

３ په يوه ماړه ４د ده دا كار و چه داړه به . ３ به هم د ده په امر ك５دل３د ده په الس ك＋３ و او غال－ان
تعجب مه .  په سلو ك＋３ يو سل و پن％وس خپله برخه اخستله３３４ به ＋كور وغور＄وله او د غال په مال ك

 ＄كه چه په هره غال  داسى هم وك７ه چه د سلو روپو په غال ك＋３ به دوه سوه د ده وې３４كله به ! كوئ
 ك７ه له هغوى نه به ３４ －ناه خلق ونيول او بنديان به ３ چه ب３４ك＋３ نيم برخه د ده وه م／ر سبا ته به 

 ېډ４ر. ه لكه اب９ يوه نيمه شوهب ډ４ر ＇ه واخستل نو د غلو به نيمه وه او د ده ３ هم په رشوت ك＋３４
 او زاړه انتقامونه ي ونيس３ پك＋ چه خپل مدعيان او مخالفين３ دپاره غور＄ولې به ده د دېداړ

 او دا خبره به اوچته شوه چه د هغه بل ې شوې ډ４ر３كله به چه د ده په منطقه ك＋３ غال －ان. واخلى
８ل چه په هغه ＄اى ３５ داړه مار هلته ول８４ي نو بيا به ５ډيره غال نه كواليت د كو！وال په منطقه ك＋３ 

د د مشورې .  ده داړه ماري پك＋３ وركه شي يو ＇و داړې هلته وغور＄وي چه دوك＋３ الس واچوي ا
 او ډ４ر ３ بيخى په بل راز ولوستل３４ به ３ او د تحقيقاتو پا３１ كول３ غال －انېهم ډ４رپه مجلس ك＋３ 

ه نه و بلكه عكس به  ب３لوستل چه په پا１و ك＋ هغه ＇ه و３４ په ژبه به ３ پ ك７ه يعن３ پك＋３４حقايق به 
  .ره چا دا تميز ونك７ چه دى كو！وال نه دى غل دىچا په غال ونه نيوه او تر اخ５دى ه.  و３４

 به ！ول په يوه بهانه ي كم شوى و ＄كه چه ＊كل３ جرايم په اولس ك＋３د ده په وخت ك＋３ ＄ين
 جرايمو يد ده زيات حرص نور خلق له اخالق.  نه پر４＋ودل３４كو！وال له ＄ان سره ساتل او كور ته به 

 به هم په دسيسه دغه محبس ３ بي／ناه ＊％３ و او ＄ينس به تل ډكحب＇ه قدر ته محروم ك７ى و د ＊％و م
 نشته ３يوه شپه چا د ＊ار ستر مشر ته وويل چه يوه ＊％ه په محبس ك＋. ته د －ناه دپاره را وستلى شوى
 هغه را روان شو چه محبس ي كله هلته او كله دلته وې نور３ ＄يني و３او مدام د كو！وال په كور ك＋

 كو！وال ３ شمارى ته بايد خبر اوس３ تيلفون وشو چه د زندان ＊％ م／ر په هماغه آن كو！وال تهيو－ور
 په عوض په محبس ك＋３ ３ يوه بله ＊％ه د هغي په ＄اى چه هغه ＊％ه له كاله نه محبس ته ول８５ېد د

 او پردۍ ＊％ه له خپل كاله ي د يوه ساعت دپاره هم بيلتون نه قبلو３ يعني او تعداد پوره كويداخلو
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 په ＄اى چه دغه اسرار ＊كاره ك７م دا ې زه د دياسرار او ډ４ر فجايع لردا محبس ډ４ر . ينه نه باس 
 ك７م او په يوه اشاره اكتفاء وك７م３４بهتره بولم چه پ .  

 كو！وال موجود و د مملكت مشران او دواك خاوندان هم دغه راز خلق و او ３هغه وخت چه دغس
 واچوله او بيا به ３ه په محبس ك＋كو！وال خو به په حيلو او دسيسو يوه ＊％.  خوښ و３４دغه شان خلق 

 تر４نه ناجايزه استفاده كوله م／ر سترو واكدارانو دا هم كولى شوه چه يوه ３ په پ＂ه پخپل كور ك＋３４
دغه .  وت７ىې نكاح پري خپل كور ته راول３４ او په ډول و سرنى يم７５و ＊ه له خپل م７５ه نه خال請ه ك７

 قص３ په يوه ３كه داس. خپل ابتكار بايللى دى ３４شان واقعات ډ４ر پي（ شويدى او پدى ه５واد ك＋３ 
 ３ لن６ى لن６ى خال３請 دغس３４ ه５）كله به ي خبر ش３ او يو ليكونكى ور＄ني پيدا ش３بل وطن ك＋

ه دغه شان واقعات له عجايبو او له نظر الندې ونيسى ＄كه چه هلته ب هم ３４نك７ى او ډ４ر جزئيات به 
 او د ي م／ر دلته هغه شان نه تلقى ك８５ي به جلبو او د ليكونكى ډ４ر زيات دقتيغرايبو ＇خه －２ل ك８５

  .ي تصوير ك３４７ليكونكى زړه زور نه اخلى چه په ډ４ر شد و مد 
.  په شكل３ نه د افسانيبله دا چه يوه واقعه د وقوع په وخت ك＋３ د حكايت په 請ورت بيان８５

 واكداران  چه امران او３ په هغه ＄اى ك＋ي مورد ك＋３ همدغومره ويل كافى دى چه س７ى ووائېپد
 محيط ３ نو مالونه او جايدادونه به ＇ن／ه نشي اخستلى په دغسيد چا ناموس د هغه له السه ا４ستلى ش

  .ي او د چا تعجب جلب ك７ي رشوت اخستل دا استعداد نلرى چه ＇وك پرى رومان وليك３ك＋
 ３زيم ك＋ چه وروسته تر ډ４رو كلونو په يوه مويدا واقعات او حوادث هم د لو＊و او ظروفو مثال لر

  .يبل شان معلوم３８５  يا په يوه بل ه５واد ك＋يد تعجب او غرابت شكل و 請ورت پيدا كو
 موجود او هره ورځ ليدل ３ －ورو يو وخت په هر كاله ك＋３دغه شيان چه اوس مون８ په موزيم ك＋

ك５ده په هغه وخت ك＋３ چا دې شيانو ته په دغه نظر نه كتل چه نن مون８ ورته －ورو همدغه سبب دى 
اوس زمون８ ادبا او شعرا چه . ي －ور３４ اوس مون８ دغه فجايع په هغه نظر نشو ليدلى چه نوى نسل چه

 م／ر د نورو ي او په حساسيت ورته －وري واقعاتو متاثر ك３８５ له نورو زيات دى په دغس３４حساسيت 
 يى شو او لويمون８ په يوه مظلومه دنيا ك＋ى پيدا شو. ي معلوم８５س او مانوي عاد３خلقو په نظر ك＋

 مون８ چه ي دي ليدلي ډ４رييو زمون８ شعور او ادراك د كوچنيتوب له وخته د فجايعو او مظالمو منظر
 يو انسان مو حالل او مذبوح ليدلى او ＄ينى نور مو د قاتالنو او غلو په ي دي غ７ول３اول ＄ل ستر－

 له ３４ او شپانه يرز－ ６ پسونه او ل５وان －３ ＄كه ＊ه نشو پوه５دلى چه زمون８ په رمه ك＋ي ديژندل５نامه پ
انونه پدى ملك ك＋ى د چن／يز او هالكو طوف.  پ５ژندلى هم نشى３４ ب５لولى بلكه ډ４ر ＄له ي نه نش３رم

 ３４ ３ او د انسانانو ستر－ي ك３７ ج／３４ ې خلقو حكومت ك７ى چه د سرونو منار３راغلى او دلته داس
 هم د هغه وخت حكومت ３ په بل م７ ك７ د هغه ستر－３４ هغه ړوند خان چه خپل يو ＄وى ي ديا４ستل
 كو！وال وكم ا قانونه حكومت ك７ى او ح３ خان او ملك ډ４ره موده ب３ ＄اى ك＋ېپد. ې وي ك７ېړند

 ３ او ＄ينيدلته سيد او مال له ظالمانو سره معاونتونه ك７. په هيچا باندى ه５＆ رحم نه دى ك７ى
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. ي دي ته تكليفونه رسول خلقو３４ ３ او په بله جامه ك＋ي بل راز شويد３ هم په اخره ك＋３４ون يروحان 
 ته ورس５ده چه ظلم او ３ مرحل３ داسې يويدغه راز راز ظلمونه چه دلته تاريخچه او د قدامت حق لر

له دغو مسلسلو ظلمونو .  ＇ر－ند شوه３４ مظاهر يجبر دوهم طبيعت بلكه اول طبيعت شو او غير طبيع
 لكه وحشيان غرونو ته ３４ا شو او مون８  عدم اعتماد او اجتماعى تنفر پيدي د＊مني بدبين３نه په مون８ ك＋

 ته په اسانه نه را＊كته ك８５و او په غرونو ك＋３ له ليوانو او پ７ان／انو نه دومره نه ３وخيژولو مون８ اوس سم
  . له انسانانو ډار８４و او له كو！واليانو نه مو زړه چوى３و４ر８４و لكه چه په ＊ارونو ك＋
دا  ３ و ا４ستله４نقالبونه پيدا ك７ه او زمون８ س＂ه  اي وحشيانه او ارتجاع３دغو اوضاعو په مون８ ك＋

د حاكمانو او . ي او د ظالم و مظلوم جوړه په ه５＆ شان نه را＄يعادت دى چه له ظلم نه ظلم پيدا ك８５
د خلقو . ３ ون７ول３４ ３ پيدا ك７ه او د حكومت بنا－انين＃ د＊من５كو！واليانو ظلم د ملت او حكومت تر م

 ېرانو نه ＊ه راغله او غلو موقع پيدا ك７ه چه زمون８ شاهى ارګ الند غله له دغسى كار دا３په نظر ك＋
 نه وروسته د قاتالنو او خونيانو په نامه وپ５ژندل د منصبونو ３هماغه غله چه ما د شهيد له واقع. يك７

 استيالء ３４ ＄اى نه و په ＊ارونو ３４ ３هغه غله چه په غرونو ك＋. خاوندان شو او لويو رتبو ته ورس５دل
 جن／ونه شروع شوه او د افغانستان ３د دوى په رات， د مملكت په هره خوا ك＋. جرنيالن شوهوك７ه او 

 د حسد او نفاق اورونه بل ３ لكه ليوان او ليونيان ون＋تل د مملكت په زړه ك＋３ پخپل مين％ك＋３＄لم
اهره د انقالب اسباب او موجبات البته ډ４ر شيان و او په ظ. ې ！ولو ＄ايونو ته ورس５د３４ ３شوه او لمب

 كاميابه ３ چه ا請لى عامل ＇ه شى و؟ غله وليدغه مجادله د مذهب په نامه وشوه م／ر هر ＇وك پوه８５
ى په ＇ه دوى ４ شوه او له رشوت خورو مامورينو او ظالمانو حاكمانو نه يشوه؟ خلق ولى د غلو مل／ر

ا تقاضا درلوده چه  او عالم مثال ديو＊ودل چه له پ＂و غلو نه ＊كاره غله ＊ه د اه د＊ه و－２ل؟ قدرت دلت
كه زمون８ كارداران غله او ظالمان نه واى كه دوى په . يد دغو زمامدارانو په ＄اى غله ك＋５نو

 د هغه د پالر قاتل ته نه سپارلى د يوه ３４ يو يتيم ３ نه خر＇ول３روشوتونو د مظلومو شهيدانو وين
ن په الس نه خر＇５دلى او د  ك５دلى، يوه عفيفه پيغله د د＊مي نكاح نه بنديبرجه شهيد ＊％ه پمظلوم 

غلو پرده دارى نه ك５دلى غل نه كو！وال ك５دلى هغه كارونه چه غله كوى حاكمانو نه كولى او 
حكومت د ملت په نظر ك＋ى ظالم د ظالمانو مل／رى د غلو حامى د رشوت خورو طرفدار نه واى 

 نه م／ر مون８ په ر１ا ورځ معرفى شوى غلو د غومره قوت نشو موندلى او رعيت ه５）كله د غلو ل＋كر ك５ده
 شاته والړ و او مسلمانانو ３４ مل／رى و، رعيت او ولس ３４وليده چه غله راغله سيدان، حضرتان، ماليان 

دوى ډ４ر ژر كاميابه شوه امامانو او خطيبانو د دوى په نامه .  ورته دعا －انى كولى３په مساجدو ك＋
 د يوه ې مملكت كار داران د دوى له و４ر، د دوى سكه په وطن ك＋ى رايجه شوه او د３ ولوستل３خطب

 د لوى ３دغه وضعيت تر يوه وخته دوام وك７ او په آخره ك＋.  د غلو په شان پ شوه３او بل په كور ك＋
 يخداى په اراده د اعليحضرت شهيد په قيادت او د ملت په وروستى فكر او فداكارۍ غله له سلطنت

 ورك او زمون８ په ي نه ديد ووايو چه غله اوس هم بيخايبقصره ووتل او داړه مار مغلوب شوه م／ر دا 
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 نيولى بلكه ي نش３４ چه زمون８ پوليسان ي كار كو３ په بله جامه او بل رن， ك＋３مملكتى دوايرو ك＋ 
 بل راز ده ３４ ＄كه چه شكل و قيافه يهر ＇وك دغه غله نه پ５ژن. ي له امر او حكم الندى د３４پوليسان 
 ورته مامور ３ په بل ＄اى ك＋ي ورته خلق عالقدار وائ３ ＄اى ك＋ هم بدل ك７يدى په يوه３４او نوم 

. ي له دى نه هم لوړ القاب پيدا ك７يد３４ او په ＄ينو مقامونو ك＋ى ي請احب يا حاكم 請احب ويل ك８５
 تر ３４وى بدا عادت دى چه كه س７ى له يوه ظرف او لو＊ى نه د خاورو تيل خالى ك７ى او ！ول ونينوى 

 سمدالسه اور اخلى ي ك３４７ ې او ورن８ديوخت يو اور ل／يت ＇وك ول／و او چه هر يډ４ره وخته نه ＄
 چه يو ＇ه ت５ل ال پاته و چه مون８ نشو ليدلى او زمون８ په نظر ك＋ى ه５＆ نه معلوم５ده غله ياو س７ى پوه８５
  .ي او په پ＂ه كار كوي او د غلو دا عادت دى چه ＄ان پ ساتيره پ دنظهم زمون８ له 

 د غلو تعقيب ې وخته پورېما له ډ４ر پخوا وخته تر د.  ك７و３４او كشف مون８ بايد دا غله وپ５ژنو 
３ ４ زه ي يا په شورلي ك＋ي سپاره و３ كه دوى په بيوك ك＋ي دي ＇ارل３ مېك７يدى او د دوى الر

 زه غل پيژنم او ي او كه فقير شي كه پير شي هم رانه نه غلط８５يپ５ژنم كه په ډ４ره لوړه چوك９ ك＋５ن
؟ مون８ بايد غله ورك ك７و او چا ته د غال موقع ورنك７و كه يو غل ډ４ر ياو ＇ه كو چه دا ＇وك دى مپوه８５
  . وبولو３４ايد غل ورته ووايو او د مملكت د＊من  بي اشغال ك７ى و３４ او لوړ مقام يومعتبر 

 غله واليان شوه جرنيالن شوه وزيران شوه بلكه تاج و تخت ته ورس５دل م／ر ３ن ك＋طزمون８ په و
دا مجادله بايد اوس هم پرې ن８دو او دوام ورك７و ＄كه .  او مجادله مو ورسره كولهمون８ هغوى غله －２ل

  .ي دي اوس هم نيول３４ او ډ４رې چوك９ ي ورك نه د３چه غله بيخ
 او په ي پوه شو چه غله هم لكه د سينما اك＂ران په ډ４رو رن／ونو ك＋３ ＄ان ＊كاره كوېمون８ بايد پد

 ي دمخه كو３ دپاره په لمان％ه ك＋ې د د３４چه خلق  كسان شته ３＄ين. يهره طبقه ك＋３ موجود د
 او ضرورت ي بلكه غل وي نو دغسى پيشوا امام نه وي پ＂و３ د خلقو پ３２چه په وروسته 請ف ك＋

 نه په غال را ي له يوه كل３４يو وخت ＇و تنه غله كوم ＄اى ته والړه او ＇و اسونه . ي وىوړاندى ك７
 نغاره وشوه چه د غلو تعقيب وك７ى او اسونه ３ ك＋يه كل نه بيديا ته را ووتل پيوايستل دوى چه له كل

 خال５請دلى ＄كه چه ي او دوى تر４نه نشي چيغه را اوز３، غله پوه شوه چه په دوى پسيرا و－رزو
 د غلو مشر چه يو سپين ي كوې او دوى النديهغوى د اسونو په سپرلى او ＄غلولو ك＋３ ډ４ر مهارت لر

 ３تاس:  وويل３４ و له خپل اس ＇خه ＊كته شو او مل／رو ته  استاذ３ږيرى س７ى و او د غال په فن ك＋
 لمر خاته خواته ولئ او ډ４ر －７ندى ＄ى زه به دلته ستاسو د نجات دپاره پاته ３ان ك＋اسونه په دغه بياب

شم هغوى دا خبره ومنله او په هماغه خوا روان شوه د غلو مشر جاى نماز او سپين ＇ادر چه د ضرورت 
 ته نزدې وغوړاوه او ې الر３ د زيارت پخوا ك＋３４پ ساتل را وا４ستل جاى نماز  له ＄انه سره ３４دپاره 

 چيغه را رس５دله ده ＇و ركعاته نفل هم ك７ى و او د غلو د ３３ په سر واچاوه تر ＇و چه د كل４سپين ＇ادر 
 ناست ې خلقو چه د زيارت له ＇ن／ه سپين ږيرى زاهد او عابد په مسئله باندي كوله د كل３４نجات دعا

 په ډ４ر احترام تپوس وك７ ３４ار ته نيولى او دعا كوى له ده نه ب د خداى در３４د چه دواړه السونه ولي
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 لمر پ５واته خواته اشاره ３４چه غله كومسى الړه سپين ږيرى شيخ په خوله ه５＆ ونه ويل او په الس  
ه ومنله او وك７ه هر كله چه د دغسى خلقو په اشاره خلق درومى او ډ４ر ډ４ر كارونه كوى هغوى هم د د

 －مراه ك７ه نو خپل جاى ３ نجات ورك７ او خلق م３دى پوه شه چه غلو ته م.  روان شوهېپه هماغه لور
 مون８ ي هم او په دغه ډول غال كويو－ورئ كله غل زاهد ك８５.  روان شو３３ و＇ان６ه او په غلو پس４نماز 

  .بايد غل او شيخ وپ５ژنو او په هر چا ت５رنه اوزو
 غله شته چه د بيت المال ３ هم داس３ －ورئ په دوى ك＋３ دوايرو ك＋دغه تحويلداران چه په

 په زر هاؤ روپ９ غرقوى له دوى سره هم ډ４ر ماموران مديران او لوى لوى ３ او په كال ك＋يس＂ه باس
زما يوه مل／رى حكايت كاوه چه ＇و كاله پخواه . ي او ډ４ر ډ４ر كارونه كوي شريك و３خلق په غال ك＋

 و يو ＄اى رسمى دوايرو ته راغلو ما ＇و كاله ي كورن９ ودونه ك７ېاړه له يوزه او يو بل س７ى چه دو
 تعليمه و تحويلدار مقرر ３ المله چه بې و زه كاتب شوم او هغه د دي لوست３تعليم ك７ى و او كتابونه م

 د ３ كور ك＋ي مديريت ته ورس５دم او هغه اوس هم تحويلدار دى م／ر په كل３ ＇و كالو ك＋ېشو زه پد
 ما پخپل حيات او خپل كور ير له ما نه ډ４ر زيات دى او زما مديريت ＇وك په دوه توته نه اخلهغه اعتبا

 ې ك７ې جوړ３４ ３ او لوړې بن／ل３ واخستل３ زمكې ه５＆ بهبود حا請ل نك７اى شو او تحويلدار ډ４ر３ك＋
د  ي د３ ناست３ ＇لور ＊％ى په كاله ك＋３４ ودونه نور هم وك７ه او اوس ېال وه په نورو شيانو درعهغه 

 چه يده يوه ＊％ه زما ＊ينه ده او زما كوچنيان كله كله د خپلى ترور د ليدو دپاره تحويلدار كره ور＄
 په كور ３４ بل واي د راديو 請فتونه كو３４، يو ي تر ＇و ور＄و د هغه د كاله قص３ نه تمام８５يب５رته راش

دا . ي دي اي＋３ه لو＊ ډ４ر ＊ايست３４ ې او په ميزونو او رفونو باندي دې اوار３ قالين３ ＊ې ډ４ر３４ ３ك＋
 راديو واخله او هماغه شان ３ چه مون８ ته هماغسي بيا نو له ما نه خواهش كوي請فتونه چه تمام ش

  . راته جوړ ك７هيكال
 او هماغه شان بو！ونه ي ولريزما د ＄وى زړه هم دا غواړى چه د تحويلدار د ＄وى په شان دريش

 او كه هغه هر ＇ومره جوابونه ي نه ور＄ خور كره３د هلكانو مور خو ه５）كله خپل. په پ＋و ك７ى
 نه پر８４دم ３４ منع كوم او هلته ３４ نه چه زه ３، داسي او جواب وركوي３ په يوه بهانه ردو４ دايراول８５

 م／ر هغه زما هم ي او －له كوي خوابدې ك８５ېخور د!  چه زه والړه شهي ديبلكه ＇و ＄له ما هم ويل
 م／ر زه پوه８５م چه دا ولى ３４كه ＇ه هم دا ما ته نه وا. يد چه ما قانع كاني او يوه پلمه برابروينه من
 ３ خور له كاله نه ايساره ك４７دى؟ دا كه ＇ه هم د يوه مدير ＊％ه ده م／ر جام３ او ＇ه شى د خپلينه ＄
 ي نو كه هلته والړه شي نلر３４ دا ي لر３４ چه هغوى ３ او هغه －ا１ي د تحويلدار ＊％و غوندى نه د３４

په يوه .  ليدلىي او دغه وضعيت نشي نه غ３４８４７ ３ ستر－ي و－ورييست او خپله نياو د هغوى هست
 او ډ４ر ي لر３ هلته ارو مرو د شعبو امران هم ډ４رې －＂ي تحويلدار موجود و３اداره ك＋３ چه دغس

  .ي ډ４ر ل８ و３يرو ك＋ا او دغه شان مديران په دوي شريك و３كسان د تحويلدار په غال ك＋
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 ３ هغه په بل ＄اى ك＋يقلم خاوندان او ميرزايان كولى ش د ３ چه په دوايرو ك＋３ غال －ان３كوم 
 ل８ غوندى بلد شئ او د دوى له كارونو خبر شئ ډ４ر تعجب به ３ په دوايرو ك＋３ ك５دلى كه تاسينش

  .وك７ئ
 د حيواناتو له اذوقى نه سل ې يوازي معلومه شوه چه يوه لوى س３７هغه كال په يوه تفتيش ك＋
دا غال كه ＇ه هم په تول ډ４ره درنه ده م／ر د معنى په . ې ويوړل خ３خرواره بوس او ＇و خرواره اربش

 چه مشران او لوى خلق د بوسو او اربشو په غال هم نه يلحاظ ډ４ره سپكه غال ده او س７ى افسوس كو
 دوى اوس په ي غال كو３ ك＋ي خلقو په غال ك＋３ ډ４ر مهارت پيدا ك７يدى او په هر شېد. يشرم８５

  .يو او له ه５＆ نه ډ４ر ＇ه بوديولى ش هم ＄انونه م３７خاره زمكه ك＋
 نو يو غيران او پن％ه ويشت ي د يوه غيران سودا راوړهيوه چا قصه كوله چه زما مزدور كله چه له بازار

 شوه او په ه دا خبره هر چا ته له حقيقته ل８ غوندى لري ＊كاري وختونه دى وخور３ ＄ين３پوله پك＋
 ول８５ه ３م ！وقه نه كوم ما يو ＄ل دى بازار ته په سودا پس محموله ك７ه هغه وويل زه ر＊تيا واي３４ظرافت 

 هم پن％ه ويشت پوله ３４ ３ بل غيران مى ورك７ په هغه ك＋ې شو３ رانه ورك３ب５رته تش راغى چه پيس
پ ك７ه او پوره سودائى رانوړه زمون８ يوه مل／رى وويل دا ستا مزدور خو د حسن له مزدوره هم په غال 

؟ هغه وويل حسن ي！ول متوجه شوه چه د حسن مزدور به ال ＇ن／ه و ي／رلم. يك＋ى زيات مهارت لر
، يوه ３ پ＂ول３ ＇و پيس３４ به ３نوماند يو س７ى و د هغه يو غل مزدور په برخه شو چه په هره سودا ك＋

مت معلوم و چه په ي د مهرونو قي يو مهر جوړ ك３７ورځ حسن درى غ５رانه ورك７ه چه ده ته په بازار ك＋
 ېد حسن نوم در. ې نه و３ران مهر جوړوونكى اخلى او ه５＆ زيات و كم پك＋يو غي) حرف(يوه تورى 

 وويل زما نوم خس دى ما ته يو مهر ３４ ته ورغى ورته ن غيرانه ك５ده مزدور چه مهر كېتورى و او در
 ！كى ３４ ېپه تورى باند) ح(وليكه د ) حس(جوړ ك７ه او دغه يوه روپ９ خپله اجوره واخله مهر كن چه 

 مه ږده ３４ ك８５ده او هلته ３په لمنه ك＋) س( غ８ ك７ چه دا ！كى د ېاندبشى مزدور ور) سخ(اي＋وده چه 
 مزدور ورسره ې غ５رانه ك８５ې در３４ او اجوره ې جوړ８４ې تورې ورته وويل له د４نه خو درنمهر ك

 ك８５ده ３４ چه زه وايم هماغلته ３ج／７ه شروع ك７ه چه زما درباندى يو ！كى حق دى په هر ＄اى ك＋
 هم ك５ده نو له ناكامه له يوه غيرانه ت５ر ３４سوال و جواب له خپل كاره واوت او نور تاوان مهر كن په 
 ３ په يوه روپ９ ورك７ مزدور چه خپل بادار ته مهر راوړ د هغه دا يقين و چه پدى سودا ك＋３４شو او مهر

 د خپل فن  ه５＆ نه دى پ ك７ى او د غال دپاره ه５＆ امكان نه و موجود م／ر هغه خپل كار ك７ى و او３４
 او له ي مامورين او كارداران چه په تور و سپين پوه３８５زمون８ ＄ين.  استفاده ك７ى وه３４له مهارت نه 

چه غال  ３ ＄اى ك＋３ او په داسي د غال دغه راز چلونه او چمونه ورته ډ４ر ＊ه معلوم ديتورو سره كار لر
  .ى شي او د غال دپاره الره برابرويه５＆ ممكنه نه ده غال كول
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