زﻣوږ ﮐﯾﺳﯽ
ﺳرﯾزه:
د ﻋﻘل ﺧوﻟ او د ﻧﺎ ﻧ ﮑو ﻟوﺑﯥ د ھﺎﯾډ ووﻧ ﯽ د ﮐوﭼﻧﯾﺎ ﻧو  ،ددوی د ﻣﯾﻧدو  ،او ﻧﯾﺎ ﺎ ﻧو ډه ھﺳﺗوﻧﮫ وه
 .د ﮐورﻧﯽ روزﻧﯾز ﭘرو رام د ﯾوې ﺑرﺧﯥ ﭘﮫ ﺗو ﮫ دا ﭘرو رام د ﻓوﮐس د وﻟﻧﯽ ﻟﮫ ﺧوا د ﭘﯾوﻧد وﻟﻧﯽ ﭘﮫ
ﻣﻠﺗﯾﺎ ﺟوړ او ﭘﻠﯽ ﺷو ﭼﯽ ﻣﺎ ﻟﯽ ﻣرﺳﺗﮫ ﯾﯽ د ھﺎ ﻣﯾﻠﯾون ﺑﻧﺳټ ﭘﮫ ﻏﺎ ړه ﻟرﻟﮫ .
ﭘﮫ ﮫ ﻟﭘﺎﺳﮫ ﭘﯾﻧ ﮫ او ﻧﯾو ﮐﯥ دﻟﺗﮫ ﻧوی ﮐﯾﺳﯥ وزﯾږدې او زړې ﮐﯾﺳﯥ ﻟﮫ ﺳره ووﯾل ﺷوې ول روپ ﭘﮫ
ډه ﺧﭘﻠﯥ ﺧﺎ طرې ﺗﺟرﺑﯥ او اﻓﻐﺎﻧﯽ ﻋﻧﻌﻧوی اﻓﺳﺎﻧﯽ ﺳره ﺷرﯾﮑﯽ او و ﯾړﻟﯥ او د ھﻐو ﭘﮫ ﺑﻧﺳټ ﭔﯥ د
دﻏو ډراﻣو او ﮐﯾﺳو ﭘﮫ ﻣﻧ ﮐﯥ ﺧﭘل روﻟوﻧﮫ او اﻧ وروﻧﮫ ﭘﻠﯽ ﮐړل .د دﻏو درﯾو ﻧﺳﻠوﻧو ږﻏوﻧو دﻏﮫ
ﮐﯾﺳﯥ وزﯾږوﻟﯥ او رﯾ ﺗﯾﻧو اﻧ وروﻧو ﯾﯽ ﻣﻠﺗﯾﺎ وﮐړه  .دا ﮐﯾﺳﯥ ﭘﮫ درﯾو ژﺑو  :ﭘ ﺗو  ،دری او اﻧ رﯾزی
ووﯾل ﺷوې.
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زﻣﺎ ﭘﻼر ﭘﮫ ﮐﺎ ﺑل ﮐﯥ دوﻟﺗﯽ ﻣﺎﻣور وو ﺧو ﻣوږ ﭘﮫ اﺻل ﮐﯥ دﮐﻠﯽ وو او ﮐﻠﯽ ﻣو ﺑﮭﺳود ﻧوﻣﯾده  .ھر
ژﻣﯽ ﺑﮫ ﻣوږ ﺑﮭﺳودو ﺗﮫ ﭼﯾرې ﭼﯥ ﺑﮫ زﻣوږ ﮐﻠﯾوال زﻣوږ ﭘﮫ ﻟﯾدﻟو ډﯾر ﺧوﺷﺣﺎ ﻟﯾدل راﺗﻠﻠو .ﭘﮫ ﮐﻠﯽ ﮐﯥ د
ﯾوه ﺑز ر ﻟور زﻣﺎ ﻣﻠ رې وه ﭼﯥ ﻣوږ ﺑﮫ ﭘﮫ ډه ﺳره ﻟوﺑﯥ ﮐوﻟﯥ.
 .زﻣﺎ ﻣور ﻣﺎ ﺗﮫ ﻟﮫ و و ﯾوه ﻧﺎ ﻧ ﮑﮫ )) ﺷﺎ و ﻧﺎ ﻧ ﮑﮫ(( ﺟوړه ﮐړه او زﻣﺎ دﻏﯥ ﻣﻠ رې ﻟﮫ ﻣﺎ وﻏو ﺗل
ﭼﯥ دا ﻟﮫ ﺎ ﻧﮫ ﺳره ددوی ﮐور ﺗﮫ ﯾوﺳم او ﻣوږ ﺑﮫ دﻏﮫ ﻧﺎ ﻧ ﮑﮫ دھﻐﯥ ﻟﮫ ﯾوې ﻧﺎ ﻧ ﮑﯥ ﺳره واده ﮐړو .
ﻟﮫ دې ﮐﺑﻠﮫ زه زﻣﺎ دﻣﻠ رې ﮐور ﺗﮫ د ﻣرﮐﯥ ﻟﭘﺎره ورﻏﻠم  .د ﻧﺎوې ﮐورﻧ ﻟﮫ ﻣﺎ ﺧﭘﻠﮫ ﻧﺎ وي ﭘ ﮫ وﺳﺎﺗﻠﮫ دا
ﮑﮫ ﭼﯥ زﻣوږ د رواج ﻟﮫ ﻣﺧﯥ د زوم ﮐورﻧ ﺗر و ﭼﯥ ﻧﺎ وی د ﻣﯾړه ﮐور ﺗﮫ ﻧﮫ وی را ﻏﻠﯥ ﺗر ھﻐﯥ
دﻣﮫ اﺟﺎ زه ﻧﮫ ﻟری ﭼﯥ ﯾو ﻟﮫ ﺑﻠﮫ ﺳره ووﯾﻧﯽ.
د ﻣرﮐﯥ وروﺳﺗﮫ د ﻧﺎ وې ﮐورﻧ ﻣوږ ﺗﮫ ﺧوږه را ﮐړه او دا ﯾﯽ وﻣﻧﻠﮫ ﭼﯥ ﻧﺎ ﻧ ﮑﮫ )ﻧﺎوې( ﺑﮫ زﻣوږ ﻧﺎ
ﻧ ﮑﯥ )ﺷﺎ( ﺗﮫ را ﮐوی.
ﻣﺎ دﺳﺗﯽ ﻣﯾوه ﺧﭘل ﮐورﺗﮫ را وړه او دا زﯾری ﻣﯥ ﭘﮫ وﻟﯥ ﮐورﻧ وﮐړ .ھر ﭼﺎ دﺳﺗﯽ ددې ﺧوﺷﺣﺎﻟ ﭘﮫ
وﯾﺎړ ﭘﮫ ﺳﻧدرو وﯾﻠو ﭘﯾل وﮐړ دا ﮑﮫ ﭼﯥ ﻣﺎ ھﻐو وﻟو ﺗﮫ ﭼﺎ ﭼﯥ ﻟﮫ ﻣوږ ﺳره د ﺧﭘﻠوۍ ﺗﺎر درﻟود ﮫ
زﯾری راوړی و.
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ﻟﮫ ﮫ ﻣودې وروﺳﺗﮫ زﻣﺎ ﻣﻠ رې دا ﭘرﯾﮑړه واړوﻟﮫ او ﺧوﺷﺣﺎﻟﮫ ﻧﮫ وه ﭼﯥ ﺧﭘﻠﮫ ﻧﺎوﮐ ﻣوږ ﺗﮫ را واده
ﮐړی .
ھﻐﯥ ووﯾل " :زه ﺧﭘﻠﮫ ﻧﺎ ﻧ ﮑﮫ ﺗﺎ ﺳو ﺗﮫ ﻧﮫ در ﮐوم" .
زه ﺧورا ﺧواﺑدې ﺷوم .ﭘﮫ ﺑﯾړه ﻣﯥ ﻣور ﺗﮫ دا ﺣﺎل ﺗﯾر ﮐړ او رده ﺷﭘﮫ ﺧوب را ﻧﻐﺊ  .ﺧو ﺳﺑﺎ ﺳﮭﺎر زﻣﺎ
ﻣور او زه دواړه د ﻧﺎ وې ﮐور ﺗﮫ ﻻړو  .زﻣﺎ ﻣور ھﻠﺗﮫ ووﯾل " :ﻣﮭرﺑﺎﻧﯽ وﮐړئ ﮐوﻟﯽ ﺷو ﻣوږ ﺧﭘﻠﮫ ﻧﺎ
وی واده ﮐړو" ؟ " -زﻣﺎ ﻟور ژاړی او ﮐﯾدای ﺷﯽ ﻧﺎ روﻏﮫ ﺷﯽ" !.
زﻣﺎ ﻣﻠ رې را ﺿﯽ ﺷوه او وﯾﯽ وﯾل " :ﺑﻠﯥ دا ﭼﯥ ﺗﺎ ﺧﭘﻠﮫ ﻣور ﻟﮫ ﺎﻧﮫ ﺳره راوﺳﺗﯥ ده او زه ﭔﯥ ﺑﺎﯾد
در ﻧﺎوی وﮐړم ﻧو ﺗﮫ ﮐوﻟﯽ ﺷﯥ ﻧﺎوی واده ﮐړې".
ﻟﮫ دې اﻣﻠﮫ ﻣوږ د واده ﻧﯾ ﮫ و ﺎﮐﻠﮫ او د ﻧﺎوې ﮐورﻧ ﻣوږ ﺗﮫ د واده د ﻟ

ت ﭘﯾﺳﯥ ﭘﮫ وﺗﮫ ﮐړې  .ﻣوږ

ھر ﮫ وﻣﻧل او د ﻧﺎوې ﮐورﻧ ھم د واده د ﺗﯾﺎری ژﻣﻧﮫ وﮐړه  .ﻣوږ رﻧ ﺎر ﻧ

ډوډۍ ،ﻏو ﮫ  ،ورﯾ ﯥ

،ﻣﯾوه او ﻧور وروړل  .او  ۵۵ﺗﻧو ﺧﭘﻠواﻧو او دوﺳﺗﺎ ﻧو ﻟﮫ ﻣوږ ﺳره د واده د ﺧوﺷﺣﺎﻟ ﭘﮫ ﺟﺷن د ډودۍ
ﭘﮫ ﺗﯾﺎروﻟو او د ﺳﻧدرو ﭘﮫ وﯾﻠو او اﺗڼ ﮐﯥ ﺑر ﺧﮫ ﻟرﻟﮫ  .ﻣوږ ﭘﮫ دې ﺑرﺳﯾره د ﻧﺎوې ﻻ ﺳوﻧﮫ د ﻧﮑرﯾزو ﭘﮫ
و ﻼ ﻧو و ﭘو ل.
)دﺗﺧت

اوس ﻧو ددې وﺧت را رﺳﯾده ﭼﯥ ﻧﺎوې ﺧﭘل ﻣﯾړه ﺗﮫ ﺎ ن و ﺎ ﯾﯽ  .ﻟﮫ دی ﮐﺑﻠﮫ ﻣو ﻧﺎوې ﭘﮫ ډوﻟ

ﭼوﮐ ( ﭼﯥ وﻟﮫ ﭘﮫ رﻧ ﯾﻧو و و ﭘو ل ﺷوې وه ﮐﯾﻧوﻟﮫ او د واده ډوﻧواﻟو ﭘﮫ دﻣﮫ دﻣﮫ د زوم ﺗر ﮐوره
زﻣوږﮐورﺗﮫ ﭘﮫ ﺧﭘﻠو اوږو راورﺳوﻟﮫ .
زﻣوږ ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ ﭘﮫ ﻟو ﻣړی وارﻧﺎوی او ﺷﺎ ﯾو ﻟﮫ ﺑﻠﮫ ﺳره ﻟﯾدل  .ﻧﺎوې ﺑﺷﭘړه ﭘﮫ ﮐﺎ ﻟﯾو ﮐﯥ ﭘ ﮫ او ﺣﺟﺎ ب
ﭘرې را ﺧور و او د ﻣر ﮐﯥ ﻧﮫ ﺗر واده ﺗر ﻣرا ﺳﻣو ﯾﯽ ﻣﯾړه ﻣﺦ ﻧﮫ و ﻟﯾدﻟﯽ  ،ﻧو ﻧ ﮫ ﭼﯥ ﻧﺎ وې ﻣﺦ ﻟو
څ او ﺎ ن ﯾﯽ را و ود ﻣﺎ وﻟﯾده ﭼﯥ ﻧﺎ وې ﺧورا ﺑدرﻧ ﮫ ده  .ﻣﺎ ﻧﺷو ﮐوﻟﯽ ﺑﺎور وﮐړم ﭼﯽ ھﻐﮫ ﺑﮫ دوﻣره
ﺑدرﻧ ﮫ وی  .ﻣﺎ ﻣﯥ ﻣور ﺗﮫ ووﯾل ":ﮐﮫ زه ﭘو ھﯾدای ﭼﯥ ﻧﺎوې دوﻣره ﺑدرﻧ ﮫ ده ﻣﺎ ﺑﮫ ھﯾ ﮑﻠﮫ دې واده ﺗﮫ
ﻏﺎ ړه ﻧﮫ وای اﯾ ﯥ"  ،او زه اوس ﭘ ﯾﻣﺎ ﻧﮫ وم او او ﮑﯥ ﻣﯥ ﻟﮫ ﺳﺗر و را و

ﯾدې  ،ﺧو اوس ډﯾر ﻧﺎ

وﺧﺗﮫ و او ھﻐوی ﺳره واده ﺷوی وو .ﻟﮫ ﮫ ﻣودې وروﺳﺗﮫ ﻣوږ ول ﮐﺎ ﺑل ﺗﮫ ﺑﯾرﺗﮫ را ﻏﻠو او ﻣﺎ ﻣﯥ
ﺧﭘﻠﮫ ﻧﺎوﮐ ھم ﻟﮫ ﺎ ﻧﮫ ﺳره ﮐﺎ ﺑل ﺗﮫ راوړه .
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ﺎ ﻧ ړې ﻣﻧﻧﮫ ﻟﮫ:
د ھﺎ ﯾد وﻧ ﯽ د واﻧو ﮐﯾﺳﮫ وﯾوﻧﮑوو او ھﻧرﻣﻧداﻧو ،د دوی ﻟﮫ ﻣﯾﻧدو او ﻧﯾﺎ ﺎﻧو ،او د ھﺎﯾد وو ﻧ ﯽ ﻟﮫ
ادارې.
ھﻧرﻣﻧدې:

ﺷﺎرﯾﻧﮫ ھﯾل.

ﻟﯾﮑوال:

وﯾﮑﯽ ﻣﺎ رﺗﯾن.

ژﺑﺎړﻧﮫ :

ﺻﻔﯾﮫ ﭘو ﭘﻠزي.

ﺑﻧﺳټ:

د ﭘﺎول ھﺎ ﻣﯾﻠون ﺑﻧﺳټ.

د ﮐﯾﺳﯽ ﻻر ود

ﻟﯾﮑووﻧﮑﯽ :

وﯾﮑﯽ ﻣﺎرﺗﯾن ).(Vicky Martin

اﻧ رﯾزی ﻧوم :

.Dolls Play

ډول :

ﺧﯾﺎﻟﯽ اﻓﺳﺎﻧﮫ.

ﻟوﻣړﻧﯽ ﭼﺎپ  /ﻧﺷر . :
ژﺑﺎړوﻧﮑﻲ :

ﺻﻔﯾﮫ ﭘوﭘﻠزي )ﭘ ﺗو(.

ﻧﯾ ﮫ :

ﻗوس .١٣٩٢ ،
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