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 ک ځوا  نارینه د او واک ښځې د
 

 سه ی لپاره ک انو ی د کوچن
 

  سره   ځای  یو   کې  کور  یوه  په  چې  وکړ  امر  یې  ته  دواړو  دوی  نو  کړل  پیدا  ښځه  او  نارینه   خدای)ج(  چې  وخت  هغه
 . رسېدله  نه ته پای هم ګټه په یوه د وکړه سره شخړه دواړو چې  به کله و، یوشان ځواک  ښځې او نر د واوسېږي.

 سره  ښځې  له  نور  زه وکړم.  ورسره  خبرې  او  مورش  ته خدای)ج(  باید چې  وکړه  پرېکړه  سره  ځان  له  ورځ  یوه  نارینه
 .کړم مغلوبه هغه چې کولی شم نه  هېڅ یم راغلی  ته پوزې څخه شخړو ډېرو د

 :وویل هغه ودرېد. مخکې په خدای)ج(  د  او شو روان ته آسمان نارینه
  لږ   هم  پرما  نو  شې  ځلولی  ستوري  کې  آسمان  په  ته  کولی.  شي  نه  مرسته  هېڅوک  تا  بېله  سره  نارینه  له  خداونده،  -

  نور   لږ  ته  ما   که  شم.   زوراور   ښځه   په   چې  راکړه  هم  ځواک  نور  لږ  ته  ما   کوم  هیله  څخه   ستا  ربه،  وکړه.  مهرباني
 نور  لږ   ته  ما  وکړی.  سوله   منځ  تر   ښځې  د  او  زما  چې  کوزېږی  را  ته  ځمکې  وخت  هر   به  تاسو  نو  نکړي  را  ځواک
 !راکړه ځواک نور لږ ډېر برابروم. څه  هر پخپله زه راکړه ځواک

 : وویل خداوند)ج(
 . وې ځواکمن ښځه تر ته به  څخه ورځې نن له  ده، سمه -

 : وکړ یې غږ  ورسېد را ته کور کله  چې هغه  راغی. ته کور  خپل سیخ څخه آسمان له نارینه
  خبره   زما  باید  ته  دې  له  وروسته  راکړ،  هم  ځواک  نور   ته  ما  خدای)ج(  یم.  واکمن  ستا   زه  دې  له  وروسته  ښځې،  -
 .اورېو

  سره   هغه  له  هم  بیا  ځل  یو  ښځې   څملوله.  را یې  دا  او شو  اور   زور  پرې  هغه  خو  کړه پیل  شخړه  سره  نارینه  له   ښځې
  او   شو  آور  زور  ښځه  په  نارینه  هم  ځل  دریم  څملوله.  هم  بیا  یې  دا  او  و  آور  زور  پرې  هغه  خو  آزمویه  و  زور  خپل
 . څملوله را هم  ځل دریم یې هغه

 :وویل یې ته ښځې  او شو کې غوره په ډېر نارینه
 . شوه خواشینې ډېره هم رښتیا  په ښځه شم! جوړ سره ستا به زه نه  که او چلېږه سره را سمه -
 ه غل ور ته لوري خدای)ج( د  پخپله ورځ بله په او وویل دا هغې ګورو! به و ـ
 . نور لږ راکړې، ځواک نور  لږ ته ما چې  کوم هیله خدایه، -

 :وویل خدای)ج(
 .ورکړ هم نور لږ ما ته نارینه دی، اخیستی ځواک ټول خپل تا -
  هیله   څخه   ستا  خداونده،  څملوي.   ما  چې  کولی  نشوه  یې  پخوا  شي،  څملولی   را   آساني  په   ما  اوس هغه  ده؟   داسې  ولې  -

 . واخله بېرته ځواک ورکړی  هغه څخه  نارینه له اویا راکړه هم  ځواک نور لږ ته ما چې کوم
 . کړې جوړ ځان سره همدې له باید ته اخلم. ځنې نه یې بېرته ورکړي ما چې څه -
  د چې  وکړه  ورته   یې  کیسه  ټوله   او ولید  شیطان  کې  الره  په  هغې  شوه.  روانه  را  ته  لوري  کور  د   خواشینې  ډېره  ځهښ

 :وویل ته هغې شیطان  ده. شوې مخ  سره مرغي بد څه
 خدای)ج(   بېرته  مه،  کېږه   خواشینې  کړه،  سمې  د  ګونځې  ټنډې  د  شي.  ښه  به   څه  هر  ونیسې  غوږ  ته  خبرې  زما  که  -

  ته   ما  هغې   له  وروسته  دي.  ځوړندې  مېخ  په  ته  څنګ  دروازې   د  چې  وغواړه  کلیګانې  هغه  څخه   هغه   هل   او  ورشه  ته
 . وکړې څه چې  ووایم ته در بیا به  زه راشه،
 :ویل ویې او شو  غوسه  په لږ خدای)ج( ودرېده. مخکې په خدای)ج( د او وګرزېده ته لوري  آسمان د هم بیا ښځه

 ؟ غواړې څه نور ته ښځې، -
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 !څښتنه ستورو او ځمکې آسمانونو، د ای -
 ؟ غواړې  څه  چې کوم پوښتنه څخه ستا زه ښځې، -
 !راکړه کلیګانې ځوړندې مېخ هغه په ته ما -
 ! راځه مه ته ما دې له وروسته له،واخ کلیګانې -

 :وویل شیطان ورغله.  ته شیطان منډه په او واخیستلې کلیګانې ښځې
 . راوړې السته کلیګانې ارزښتمنې ډېرې تا -

 :وویل ښځې
 ؟ دي کلیګانې شي څه د دا -

 :وویل شیطان
  نارینه  د  شې.  ځواکمنه  ډېره  به  نارینه  تر  نو  واخلې   ځنې  ګټه  ځای   په  او   ښه   ته  چېرې  که   چې  دي   کلیګانې  داسې  دا  -

 د  کلي  لومړی  په  وي.  لږ  ډېر  پرتله  په  ځواک  د  ستا  ولري  کې  راتلونکي  په  یې  به  یا  او  لري  یې  اوس  چې  به  ځواک
  چېرې  که ده. کلي کوټې د خوب د  کلي دوهمه کوي. فکر  کې برخه په خېټې د لومړی نارینه کړه. کولپ ور پخلنځي
  د   کلي  وروستی  او  دریمه  شي.   ویده  چې   خوښېږي  هغه  د   شي.   خواشینی  به  ډېر  ون  پرېنږدې  ته   کوټې  خوب  د  نارینه
  هغوی   دي،  تړلي  سره  کوچنیانو  خپلو  له   نارینه  کړه.  کولپ  هم  هغه   زنګوې،  کوچنی  دواړو  ستاسو   ته  چې چېرې  ده  کوټې  هغې

 . شه   والړه  ته  کور خپل  ورځه او  واخله  کلیګانې خپلې  نو اوس  لویېږي. څرنګه  اوالدونه  دوی د  چې وویني  غواړي

 :کړه زیاته شیطان
  خوښي   د  ستا  سم  سره  غوښتنې  د  ستا  ځواک  خپل  نارینه  څو  تر  خالصوه  مه  هغو  تر  ورونه  دری   دا  ولره:  یاد  په  هم   دا  -

 . کارولی دی نه لپاره
 ویې   راغی  ته  کور  کله  چې  نارینه  وو.  شوي  ویل  ته  ور  چې  څرنګه  لکه  وکړل  یې  همغسې  او  راغله  ته  کور  ښځه

 سره  ما  له  چې  غواړم  زه  کوي:  زمزمه  خبرې  دا  او  کږېږي  خواته  بلې  او  یوې  ده،  والړه   کې  وره  په  ښځه  چې  دللی
 . وچلېږې سم

  لکه   وخوټېد  داسې   غوسې  ډېرې   له   نو   دي  کولپ  وو  پرانیستي  تل   چې  ورونه  دری   هغه   چې  شو  پوه  کله   چې  نارینه
  نشوه   ویې  خو  کړي  مات  ور  مرسته  په  ځواک  خپل  د  چې  وغوښتل  لومړی  هغه  خوټوي.  لمر  کې  ډنډونو  په  چې  اوبه
 : وکړه چیغه یې ځکه نو کړی

 ؟ شوې کومه له کلیګانې دا  دي؟ کړي کولپ چا ورونه دا ښځې، -
 . کړې را خداوند)ج( ته  ما کلیګانې -
 : ویل  ویې  و ا ودرېد کې مخ  په هغه د  شو، روان  ور   ته لوري خدای)ج(  د  منډه په  او وویل دا  هغه زغملی. نشم دا  زه  ښه، -

 . دي ورکړې تاسو کلیګانې چې وایي هغه دي. کړي کولپ ځای خوب د او کوچنی خواړه، څخه زما ښځې -
 . واخلي ځنې ګټه ډول  څه چې وښول ور شیطان او وغوښتې څخه زما کلیګانې هغې  دي. ورکړې ما کلیګانې هو، -
 . کړم صخال ورونه دا شم وکولی زه چې راکړه ګانې کلي هم ته ما خداونده! -

 :وویل ته نارینه خداوند)ج(
  هغې   د  کلیګانې  د   اوس  نو  ورکړې  کلیګانې  ته   ښځې  ما  کړل.   مې  ور   نو  ورکړل   څه  چې   ما  کولی.   نشم  کار   دا  زه  -

  کړي.  خالص ته  تا ورونه دا  پخپله هغه چې وکړې ځنې هیله او ورشې ته ښځې باید وي.ته
  وروسته  کړي.   اړ  ته  لوخالصو  ورونو  د   ښځه  چې  کړی  نشوه  ویې  خو  وکړ  یې  کوښښ  ډېر  راغی،  ته  کور  بېرته  نارینه

  ښځې   نو  هله   وو،  الزم  چې  وکړل  یې  څه   هغه  ټول  او  وکړې  ورته   یې  زاری  وکړه،  هیله  څخه  ښځې  له   هغه   دې  له
 . کړل خالص ته ور ورونه

 : وویل ته ښځې یې ځکه نو وو لږ  هم دا لپاره نارینه د
 . درکړم ځواک نیمایي پلخ ته تا به زه او راکړه کلیګانې نیمې ته ما  ته وېشو! ویې سره چې راځه -

 :وویل ښځې
 کړکۍ  په  شیطان  کې  وخت  دې  په  وکړ.  پیل  یې  کولو  فکر  په  او  کېناستله  هغه  وکړم.  فکر  کې  برخه  دې  په  باید  زه  -

 :وپسېد ته ښځې او شو ښکاره را کې
  چې   مچان  ياوړ د  ولره:  یاد   په   دا تل  کلیګانې.  سره  ستا  او  وي   ځواک  خپل   د   سره  هغه  د منه.  سره   ور  یې  مه   ښځې،
 ! کېږي نه ګزاره ښورولو لکۍ بې غوا  د الوزي

 .ونشوه معامله دا نارینه او ښځې د
 . ونکړي تکیه ځواکمني پخپله باید نو وکړي ژوند سره ښځې له چې وغواړي نارینه  که دېخوا په را ورځې همغې له
 .وي والړه ټینګه خبره پخپله  ښځه او تېرېږي څه  هر تر نارینه ځکه دا
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