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 تابلو  ېپلورل شو 
 

  ؟یې خبره
 

 . یدلېاور  یزما اواز نه د  ېد ېسیراه ېمود ېدږاو ومرهڅله  ،ېبه خبره ش هګ نڅ
 

 !ړپوره ک ورځستا ان ېم پرون
 

 .ورسوي قهیما تر تخل ېدومره مرسته نه کوله چ ېد ادیاو  ېته نه و کهځسخته وه؛  رهډې
 

  یې یر څد آلو په  ۍقید موس  ېچ ږهغه غ ؛یدلېاور ینه د  ېم ږستا غ ي،یږپوره ک ځېاو دوه ور ېاشتیم ېدو ید دا
 .درلود ود یریمنظم پ  ګاو ترن ګد شرن

 

  م؟ړک رهېه ېد هګ نڅ اه؛
 

له تا پرته بل چا نه وي    د یشا  يښوم. زما هغه خو  ړیدرک ک   یې   هیسر تر پا  ېچ  وکڅ هغه    ۍنیوازی.  ېو  ه ښ  رهډې  ته
 : ړدرک وابځ ېم ېک غامې  پ نيړلوم ېشي؟ چ ې د ادیرا وسپارله.  ېخبر ېویپه  ې ما ته د ېچ ړېدرک ک

 

 .«يګڼ یېانسان نه بولي؛ حرامي  یېخلک   ېچ وکڅهغه  ایيښ ایاو   میبدل انسان  رډې  ې»زه له تاس
 

 وله ټ  اېب  يیاښبل احساسات ولولو؛    و ید    ږمون  ې. مهمه به دا وي چیېادام زاد    ېراته بسنه کوي چ: دا  لیتا وو   خو
 .بدنظمي او توپیرونه ختم شي

 

 .یلګڼهم کله »انسان« نه وم  يګړو وهی ړۍن ې د پراخ که ځ ل؛ړما له خوشحالي وژ ېو چ ل ځ ړیلوم دا
 

ورغولم؛ خو ستا   رتهېب  ۍودان  ېدلړېن  ویلکه    ېزه د  ېچ  ېمعمار و. ته هغه  می  یمات شو  رتهېب  یېته نه    ېچ  اوس
 که ځ  وله؛ړبارانونو ون  زوېد وخت ت   ېچ  هړبناء ک  واليیچارد  ېد  ټبنس  ړپه زو  ېوازی  ده،ېهنر هم تر چته و نه رس

 .يړیږن ځور  وهی حتماً  والونهېسرپناه د ېب
 

د پورته   ېچ  ولمځوغور  ېد   ېاو داس مړک  رېخو تا تر پخواني حالته هم ور ت  ؛ېرغو ېو به م  ې طمعه درلودله چ  ما
 .لودیبا ېتوان م دلوېک
 

 !ېرانګ اه؛
 

که کوم   هره؛څ ېکلښ  یرڅخبرو په  مویوه؛ هوبهو ستا د مال ړېک ورځان هرهڅ ېستا پناه شو ېشو؛ پرون م ېم رېه
 .به و یدرته په سجده شو ؛یوا ېدلیبت پرست ل

 

 .بولم یې ېمانیپ ېنید ژوند او م ېچ ګېستر ولهډابي  ېشن ېبرابر ستا
 

 .شپه لدایلکه د  ېزلغ ګڼې ېتور ېدږاو ستا
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د   ې وازی یېترالسه نه شي او خوند  ې چ ې صحن ږېاو خوب خو  ال ېاو برابر مخ لکه د خ  ډېشون ې دلېزړل ېنرم ستا
 .منحصر وي هیاو خوب تر پا الېخ
 

 .دهېکارښبده نه  هښخو ستا له شان سره  ؛یورته نه شم موندل هېوبولم؟ کومه تشب یې  ولډ  هڅ مېږ... نه پوهېد هړغا
زما    ېپه پس پسکو ک  یېنفرت کوم او د کلي خلک    اتیز  ېزه تر  ېرسموم چ  یرڅپه    ښځې  ېهوبهو د هغ  ېد  زنه

نامحرم او   ېپر  انځ  ي؟ړک  لهېب  انهځله    هټوټ  هړخپله د ز  ېمور دومره بده؛ خودخواه او ظالمه وي چ  ایمور بولي؛ آ
 !ي؟ړک یپرد
 

 . وي او ته هم هښخو ېهم په خوبونو ک ېم هښځ هغه  ؛ېنه ش رانهېح
 

 .هم ېک ېږاو ستا په غ دمږ هم د ارام له پاره سر  ېک ېږپه غ ېد هغ ېک الونوېخ په
 

 .او هغه هم  یېوجود برخه  يګړمیهم د ن ېم ته
 

پوره    یېتول    ېهرڅد    ېچ  ه،ړک  میترس  ېالند  ېم  ېخول  ېاو ستا تر خندان  هړدرته راقرض ک  ېزنه له هغ  ېم  کهځ  نو
 .ړک
 

زه   ل یتا و ېچ ې تابلو ستا مغرور پالر ته وسپارله. هغه پالر د ورځد ان ېم ېک ټپه وا ار ښاو د  ړې ک ورځان ېم ته
 . هړک ېراسره پر کهړیتا ا یېاو په امر  می رانه ګ اتهیز ړۍن ېولټله  ېپر
 

ته   ګمر  ېبه وي چ  هښ  ؛ړنه ک ړکور جو  ېژوند ته م  کهځ.  ستهیسامان او کفن واخ  ندلو ید قبر ک  ېپه بازار ک  ېم  نن
 .مړک ړخپله جو یېخو 

 

و او    یولګ ل  ورځستا ان  یې  ې هسکه نقطه ک  ولوټتر    ې نندارتون ته پام شو، چ  ېک  ټپه هماغه وا   ارښد    ېم  اپيڅنا
 . لهی»دوه لکه« و هېب یې ونکيڅخر
 

  !ېش ېریاو له ما ل  ېش هڅخر اېب ېچ تلښغو  ې. نه مړېراخپله ک رتهېب ېوپلورل او ته م هڅهم خپل هر  ما
 !له ما سره اوسه ته
 

 «»سمسور رګ ورځان ستا
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