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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ﺳورﯾﺎ ﯾوه ﻣﻠ رې درﻟوده ﭼﯥ ﻧوم ﯾﯽ ﻣرﯾم وه او ﻣرﯾم ﯾوه ﮑﻠﯽ ډوﻟﯽ ﯾﺎﺳﻣﻧدی ﺧوﻟ درﻟوده ﭼﯥ ﭘﮫ
ورﯾ ﻣﯾن ﻼ ﺑﺗوﻧﯽ ﺗﺎر ﭘوﺧل ﺷوې وه  .ﺧوﻟ ﻧﮫ ﯾوازی دا ﭼﯥ ﺧورا ﺎﯾﺳﺗﮫ اﯾﺳﯾده او ﭘﮫ ﻻس ﮐﯥ ﭼﯽ
ﺑﮫ دی واﺧﯾﺳﺗﮫ ﺧورا ﭘﺳﺗﮫ او ﻣﻼ ﯾﻣﮫ وه ﺑﻠﮑﯥ ﻟوی ﮐﻣﺎل ﯾﯽ دا و ﭼﯽ ﭘﮫ ﺳر ﮐوﻟو ﺑﮫ ﯾﯽ ھﻐﮫ ﮐس ﺧورا
ﻟوﮐس او ھو ﯾﺎر ﺑر ﯾ وه .
د ﺳورﯾﺎ ﮐورﻧ ﯾوه ﻣﺟﻠس در ﻟود ،ھﻐﯥ ﻏو ﺗل ﭼﯥ ﭘﮫ دی ﻣﺟﻠس ﮐﯥ ﮑﻠﯽ وﺑرﯾ ﯽ او ﮐورﻧ ﭔﯥ ﭘرې
ووﯾﺎړی  .ھﻐﯥ ﭘرﯾﮑړه وﮐړه ﭼﯥ ﮑﻠﯽ ﮐﺎﻟﯽ  ،ﺎ ﮫ  ،او ﺑو ﺎ ن وا ﻏوﻧدی ﺧو ھﻐﮫ ﭘﮫ دی ھم ﭘو ھﯾده
ﮐﮫ ﭼﯾری ھﻐﮫ ﮑﻠﯥ ﯾﺎ ﺳﻣﻧﯽ ﺧوﻟ وا ﻏوﻧدی ھﻐﮫ ﺑﮫ ﻧوره ھم ډﯾره ﺎ ﯾﺳﺗﮫ ﺷﯽ او ﮐورﻧ ﺑﮫ ﯾﯽ ﭘرې
ﺧورا ووﯾﺎړی  .ﻟﮫ دې ﺧﺎ طره ﯾﯽ ھﻐﮫ ﮑﻠﯥ ﺧوﻟ ﭘﮫ ﭼل ول ﻟﮫ ﻣرﯾم داﺳﯥ ﭘ ﮫ ﮐړه .......
ﺳورﯾﺎ ﻟﮫ ﻣرﯾم وﻏو ﺗل ﭼﯽ ﺷﭘﮫ ﻟﮫ ھﻐوی ﮐره ﺗﯾره ﮐړی .ھﻐﮫ ډﯾره ﺧوﺷﺣﺎ ﻟﮫ ﺷوه ﮐﻠﮫ ﭼﯽ ﮐورﻧ
اﺟﺎزه ورﮐړه ﭼﯽ ﮐوﻟﯽ ﺷﯽ ﻟﮫ ﻣرﯾم ﮐره ﺷﭘﮫ وﮐړی  .ھﻐﮫ ﺳده د ﻣرﯾم ﮐور ﺗﮫ ﭘﮫ ﻣﻧډه وﻻړه  .دﻣرﯾم
دﮐور دروازه ﯾﯽ ووھﻠﮫ  ،ﻣرﯾم دروازه ﭘرا ﻧﯾﺳﺗﻠﮫ او دواړو ﯾو ﺑل ﺗﮫ ﻏﯾږ ې ورﮐړې .
دوی دواړه د ﻣرﯾم ﮐو ﯥ ﺗﮫ ﭘور ﺗﮫ ﻻړی او ھﻠﺗﮫ ﻣرﯾم ﺧﭘل وﻟﯥ ﺟﺎ ﻣﯥ  ،وډۍ او ﺑو ﺎ ن ور و ودل
ﺧو د ﺳورﯾﺎ ﺳﺗر ﯥ ﯾوازې د ﻣرﯾم ﭘﮫ ﺧوﻟ ﮐﯥ ﺧ ﯥ وی او ھﻐﯥ ﺳﻣدﻻ ﺳﮫ او ﻧﯾﻎ ﭘﮫ ﻧﯾﻐﮫ ھﻐﯥ ﺗﮫ
ووﯾل:
"زﻣﺎ دا ﺧوﻟ ډﯾره ﺧو ﯾږی دا دې ﻟﮫ ﮐو ﻣﮫ ﮐړې ده" ؟
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ﻣرﯾم واب ور ﮐړ " :زﻣﺎ ﻧﯾﺎ  ،ھﻐﮫ ﻟﮫ اﻓﻐﺎ ﻧﺳﺗﺎ ﻧﮫ ﮐﻠﮫ ﭼﯥ زﻣوږ ﻟﯾدﻟو ﺗﮫ را ﺗﻠﻠﮫ ﻟﮫ ﺎ ﻧﮫ ﺳره راوړې
ده".
ﭘﮫ دی ﺷﯾﺑﮫ ﮐﯥ د ﻣرﯾم ﻣور دواړه ﺗﮫ ﻏږ وﮐړ ﭼﯥ ﻻﻧدی د ﭼﺎی ﮑﻠو ﺗﮫ ور ﮑﺗﮫ ﺷﯽ.
"را ﮫ را وو ﮫ" ﻣرﯾم ﭼﯽ ﻧ ﮫ ﻟﮫ ﮐو ﯥ وو ﺗﻠﮫ ﺳورﯾﺎ ﺗﮫ ﯾﯽ ﻏږ ﮐړ " :زﻣﺎ ﻣور ﻣوږ ﺗﮫ ډﯾر ﺧوﻧدور
د ﻣﯾوو ﮐﯾﮏ ﭘو خ ﮐړی دی".
" ﮫ ﮫ دادی درﻏﻠم" ﺳورﯾﺎ واب ور ﮐړ ﺧو ھﻐﯥ ﻧﮫ ﻏو ﺗل ﭼﯽ ورﺷﯽ  ،ﻏو ﺗل ﯾﯽ ﺧوﻟ ﭘﮫ ﺧﭘل
ﺳر و ازﻣﺎﯾﯽ .ﻟﮫ دی اﻣﻠﮫ ﯾﯽ ژر ﺧوﻟ ﭘﮫ ﺳر ﮐړه .وﯾﯽ ﻟﯾدﻟﮫ ﭼﯥ ﭘﮫ ﺳر ﮐﯥ ﯾﯽ ﺑراﺑره ده  .ﺑس ﭼﯥ
وﯾﯽ ﻟﯾدل ھﻐﮫ د دی د ﮐورﻧﯽ ﻣﺟﻠس ﻟﭘﺎره ﺳﻣﮫ ﺟوړه ده دﺳﺗﯽ ﯾﯽ ھﻐﮫ ﭘﮫ ﺧﭘل ﺑﮑس ﮐﯥ وا ﭼوﻟﮫ او ژر
ﻻﻧدی د ﮐﯾﮏ ﺧوړﻟو ﺗﮫ را ﮐ ﺗﮫ ﺷو .
ﭘﮫ ﮐورﻧ ﻣﺟﻠس ﮐﯥ ﺳورﯾﺎ ﭘﮫ رﯾ ﺗﯾﺎ ﮑﻠﯥ ﺑرﯾ ده ﺧو ﭘﮫ ﺑﺎ طن ﮐﯥ ﭔﯥ ﺑد اﺣﺳﺎس در ﻟود .ﺳورﯾﺎ ﻟﮫ
دې ﻟﭘﺎره ﭼﯥ د ﻧﺎ ه اﺣﺳﺎس ﭔﯥ ﮐﺎ وه ان وﺧﺗﯽ ﮐور ﺗﮫ راﻏﯽ ﮑﮫ ﻟﮫ ﻣﺟﻠﺳﮫ ﭔﯥ ﺧوﻧد ﻧﮫ اﺧﯾﺳﺗﮫ.
ﭘﮫ ﺑﻠﮫ ورځ ﭘﮫ ووﻧ ﯽ ﮐﯥ ﺳورﯾﺎ ﭘﮫ ﮐور ﮐﯥ د ﻏﻼ ﺷوې ﺧوﻟ ﻟﮫ ﮐﺑﻠﮫ ډﯾره ﭘرﯾﺷﺎﻧﮫ او ﻏﻣﺟﻧﮫ وه .
ھﻐﯥ ﻏو ﺗل ﭼﯥ ﻟﮫ ﺳره دا ﺳودا او ﻓﮑروﻧﮫ ﻟﯾرې ﮐړی ﻟﮫ ﺎ ﻧﮫ ﺳره ﯾﯽ دا ډول ﺧﺑرې ﭘﯾل ﮐړې :
"ﻧﮫ ﻏواړم ﭼﯽ ﻧوره د دې ﺧوﻟ ﺳودا راﺳره وی او ﺎن ﭘرې وزوروم دا ﮐوﻣﮫ ﻣﮭﻣﮫ او ﻟوﯾﮫ ﺧﺑره ﻧﮫ
ده ﮫ ﻧو ! ﯾوه ﺧوﻟ وه" !
ﺧو ھﻐﯥ وﻧﺷو ﮐړای د ﻏﻼ ﺷوی ﺧوﻟﯽ ﭘﮫ ﺑﺎ ب د ﻓﮑروﻧو او ﺳو ﭼوﻧو ﻟړۍ ودروی! .
ﺳورﯾﺎ ﯾو ﮐوﭼﻧﯽ ورور درﻟود وک ﭼﯥ ﭘوھﯾده ﭼﯥ ﻣﺷرې ﺧور ﯾﯽ ﺧوﻟ ﭘ ﮫ ﮐړی ده ﻟﮫ دی ﮐﺑﻠﮫ ﯾﯽ و
ﻏو ﺗل ھﻐﯥ ﺗﮫ ﯾو درس ورﮐړی  .ﭘﮫ دې ﻣوﺧﮫ ھﻐﮫ د ﺳورﯾﺎ ﮐو ﯥ ﺗﮫ ﺑﯾﺎﺗﯽ ﭘﮫ ﻻس ور ﻧﻧووت  ،ﺧوﻟ
ﯾﯽ را ﭘورﺗﮫ او ﯾری ﯾرې ﯾﯽ ﮐړه او ﺑﯾﺎ ﯾﯽ د ھﻐﯥ د ﮐټ ﻟﭘﺎﺳﮫ وا ﭼوﻟﮫ .
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ھﻣدا ﭼﯥ ﺳورﯾﺎ ﮐور ﺗﮫ راﻏﻠﮫ او ﺧﭘﻠﯥ ﮐو ﯥ ﺗﮫ ﻧﻧوﺗﻠﮫ او وﯾﯽ ﻟﯾدل ﭼﯥ ﺧوﻟ

ﯾری او و ﮫ و ﮫ د دې د

ﮐټ ﻟﭘﺎ ﺳﮫ ﻏور ول ﺷوې ده ډﯾره ﻏﻣﺟﻧﮫ ﺷوه او ﭘﮫ ﺳﺗر و ﮐﯥ ﭔﯥ او ﮑﯥ را ﻣﺎ ﺗﯥ ﺷوی دﺳﺗﯽ ﭔﯥ
ﺧوﻟ را ﭘو رﺗﮫ او ﻟﮫ ﮐړﮐ ﻻﻧدې ﻟوﭔﯥ ﻻری ﺗﮫ ﯾﯽ را وﻏور وﻟﮫ .
ﻻﻧدې ﭘﮫ ﻻر ﮐﯥ دوه ﮐﺳﮫ زوی او ﭘﻼر ﻟﮫ ﺧﭘل ﺳﭘﯽ ﺳره ﭘﻠﯽ ﭘﮫ ﻻر ﺗﯾرﯾدل ﭼﯥ ﯾوه ﯾری ﺷوی ﺧوﻟ
د دوی ﭘﮫ ﭘ و ﮐﯥ ﻟﮫ ﭘﺎ ﺳﮫ را وﻟوﯾده  .د ﺳﭘﯽ ﻟﮫ وﻟو د ﻣﺧﮫ ﺧوﻟ ﺗﮫ ﭘﺎم ﺷو ﮑﮫ ﯾﯽ دﺳﺗﯽ و ﻏﭘل :
"ﻏپ  ،ﻏپ ،ﻏپ "
ھﻠﮏ ﭼﯥ ﻧ ﮫ ﺧوﻟ ﻟﮫ ﻻر را ﭘورﺗﮫ ﮐړه دﺳﺗﯥ ﯾﯽ وﭘو ﺗل" :دا ﮫ ﺷﯽ دی ؟"
ﭘﻼر دﺳﺗﯽ وا ب ورﮐړ " :دا ﯾوه ﮑﻠﯥ ﺧوﻟ ده ﺧو ﭘﯾوﻧدوﻟو ﺗﮫ اړ ده" .وی ووﯾل" :زه ﭘو ھﯾږم دا د
ﭼﺎ ﺧوﻟ ده" " ،دا زﻣﺎ د ﮐﺎﮐﺎ د ﻟور د ﻣﻠ رې ﺧوﻟ ده" .
ﺑس ﻧو ﭘﻼر او زوی ﭘرﯾﮑړه وﮐړه ﭼﯽ ﺧوﻟ ﮐورﺗﮫ را وړی وﯾﯽ ﻧډی او ﺑﯾﺎ ﯾﯽ ﺧﭘل اﺻﻠﯽ ﺧﺎ وﻧد ﺗﮫ
وﺳﭘﺎری .
ﺳورﯾﺎ ﺗر دې دﻣﮫ ﻻ ﭘرﯾﺷﺎ ﻧﮫ او ﺧواﺑدې وه د ھﻐﯥ ﭘرﯾﺷﺎ ﻧﯽ ھﻠﮫ ﻻ ﻧوره ھم زﯾﺎ ﺗﮫ ﺷوه ﭼﯽ ﭘﺎ م ﯾﯽ ﺷو
ﮐﮫ وک ھﻐﮫ ﺧوﻟ ﻟﮫ ﻻرې را ﭘورﺗﮫ ﮐړی ﺎﯾﯽ ھﻐﮫ د ﺧوﻟ ﭘﮫ ﻏﻼ ﺗورﻧﮫ ﺷﯽ  .ای ﮐﺎ ش ھﻐﯥ دا
ﺧوﻟ ھﯾ ﻧﮫ وای ﭘ ﮫ ﮐړې  .ھﻐﯥ ﺗﮫ ﭘﮫ ھﻐﮫ ﮫ ﮐرﮐﮫ ورﻏﻠﮫ ﮐوم ﻋﻣل ﯾﯽ ﭼﯽ ﺗرﺳره ﮐړی وو  .د
ھﻐﯥ ﻟﮫ ﺳﺗر و او ﮑو دارې و ﮐړې او ﺧورا وار ﺧطﺎ ﺷوه
"اف  ،دا ﻣﯥ ﮫ ﮐړی دی" ! ؟ ھﻐﯥ ﻧور ﭘﮫ ﺎ ن زور ﻧﺷو را وﺳﺗﻠﯽ  ،ﻟﮫ دې اﻣﻠﮫ ﺳﻣدﻻﺳﮫ ﻣور او ﭘﻼر
ﺗﮫ ورﻏﻠﮫ او ول ﺣﻘﯾﻘت )ﭘرﺗﮫ ﻟﮫ دې ﺧﺑرې ﭼﯥ ﺧوﻟ ﭔﯥ ﮐوﭼﻧﯽ ورور ﯾرﻟﯥ ده ( ﭔﯥ ورﺗﮫ وواﯾﮫ .
ﺳورﯾﺎ دا ﺧﺑره ﭘ ﮫ او دھﻐﮫ ﭘړه ﭔﯥ ھم ﭘر ﺎ ن واﺧﯾﺳﺗﮫ .
د ﺳورﯾﺎ ﻣور او ﭘﻼر ﺧواﺑدی او د ﻟور ﭘﮫ ﺑﺎب ﺧورا اﻧدﯾ ﻣن ﺷول .ھﻐوی ھﻐﮫ دوه اوﻧ د ﺗﻠوﯾزﯾون ﻟﮫ
ﻟﯾدﻟو ﻣﻧﻊ ﮐړه او ﭘﺧﭘﻠﮫ ﮐوﺗﮫ ﮐﯥ ﭔﯥ ﭘرﯾ وده ﭼﯥ د دې ﻋﻣل ﭘﮫ ﺑﺎ ب ﻟﮫ ﺎ ﻧﮫ ﺳره ﻓﮑر او ﺳو چ وﮐړی .
ﻣﺎ ﺎ م ﻧﺎ وﺧﺗﮫ د ھﻐﯥ ﮐوﭼﻧﯽ ورور ھم راﻏﺊ او ﭘﻼر او ﻣور ﺗﮫ ﯾﯽ اﻗرار وﮐړ ﭼﯥ ﺧوﻟ ده ﯾرﻟﯥ او
و ﮫ ﮐړې ده او ھﻐﮫ ھم د ﺳورﯾﺎ ﭘﮫ ﯾر دوه او ﻧ دﺗﻠوﯾزﯾون ﻟﮫ ﻟﯾدﻟو ﻣﺣروم ﮐړای ﺷو .
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ﭘﮫ زړه ﮐﯥ د ﺳورﯾﺎ ﭘﻼر او ﻣور د ﻟور ﭘﮫ دې ا ﻗرار او ﭘ ﯾﻣﺎ ﻧ او دا ﭼﯥ د ﮐوﭼﻧﯽ ورور ﻧﺎه ﯾﯽ ﭘـ ﮫ
او ﭘﮫ ﺧﭘﻠﮫ ﻏﺎړه واﺧﯾﺳﺗﮫ ووﯾﺎړﯾدل او ﺧوﺷﺣﺎﻟﮫ وو  .ﻟﮫ دې ﮐﺑﻠﮫ ﻟﮫ ﺑﻠﯥ ﺧوا دې ﺎﯾﺳﺗﮫ ﺧوﻟ ﻣور او
ﭘﻼر ﺗﮫ ﺧورا ﯾو وﯾﺎړ ورﭘﮫ ﺑرﺧﮫ ﮐړ.
ﭘﮫ ﭘﺎی ﮐﯥ ﺳره ﻟﮫ دی ﭼﯽ ﭘوره ﻧﮫ ﺧو ﭘﻼر او زوی ﭘﮫ ډه ھﻐﮫ ﺧوﻟ ﺑﯾرﺗﮫ و ﻧډﻟﮫ او ﭘﯾوﻧدوﻧﮫ ﯾﯽ د
ﻼﻧو ﭘﮫ ﺗﺎر ﻧو ﭘټ وﭘو ل  .ھﻐﮫ ﯾﯽ ﺑﯾرﺗﮫ ﭘﮫ ﻣر ﯾم وﺳﭘﺎر ﻟﮫ ﭼﯥ ﻣر ﯾم ھﻐﮫ ﯾﺎ ﺳﻣﻧدی ﮑﻠﯥ ﺧوﻟ

ﻟﮫ

ﭘﺧوا ﻻ زﯾﺎ ﺗﮫ ﺧو ﮫ ﮐړه.
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.
ﺷﺎرﯾﻧﮫ ھﯾل.
ھﻧرﻣﻧدې:
ﻟﯾﮑوال:

وﯾﮑﯽ ﻣﺎ رﺗﯾن.

ژﺑﺎړﻧﮫ :

ﺻﻔﯾﮫ ﭘو ﭘﻠزی.

ﺑﻧﺳټ:

د ﭘﺎول ھﺎ ﻣﯾﻠون ﺑﻧﺳټ.

د ﮐﯾﺳﯽ ﻻر ود
ﻟﯾﮑووﻧﮑﯽ :

وﯾﮑﯽ ﻣﺎرﺗﯾن ).(Vicky Martin

اﻧ رﯾزی ﻧوم :

.The Smart Hat

ډول :

ﺧﯾﺎﻟﯽ اﻓﺳﺎﻧﮫ.

ﻟوﻣړﻧﯽ ﭼﺎپ  /ﻧﺷر . :
ژﺑﺎړوﻧﮑﻲ :

ﺻﻔﯾﮫ ﭘوﭘﻠزي )ﭘ ﺗو(.

ﻧﯾ ﮫ :

ﻗوس .١٣٩٢ ،

د ﻋﻘل ﺧوﻟﯽ

www.apn.af
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