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 چاغ ښکار
ّهې غْښتل چې ځاى ژر کْرتَ ّرطْم دکار ځای تَ ًژدې دکاى ًَ هې یْ تْتل طړې  ټکٌذٍ غزهَ  ٍّ ګزهۍ ډېز پَ عذاب کړی ّم

آیظتَ څْ ښتْتل هې خالص کړ اّ ښَ  هې تٌذٍ ډېزٍ شٍْ ېدالرې پَ اّږدّ ک هْټز جلْ تَ کیٌاطتن هخ پَ کْر رّاى شْم ّاخیظتې َاّت

دطزک ښې  تیزک تَ هې پښَ ّرّړٍ غړپَ هې تزې ّڅښل پَ ُوذې ّخت کې د تزافیک دهاهْر دتْقف یا دردېذّ اشارې هې پام را ّاړّ

پٍْ ًشْم دهعوْل طزٍ هې طن ټْل اطٌاد !!لکَ چې کْهَ خالف رفتاري هې کړې دٍ ځاى طزٍ هې چزت َُّّ خْاتَ هې هْټز ّدرٍّ،

پژالیظتَ )ذ ّرّطتَ لَ طالم څخَ یې راتَ ّّیلیدی چې شل دیزع ګاهَ لَ هاًَ لیزې را رّاى ّراّرط ل،دښاغلي لیذّتَ چوتْ کړ

 .هْ راکړۍ هِزتاًي ّکړۍ اطٌاد ...(داکْهٌت

 خثزې کْالی شې؟:تزخَ ژتَ یې راًَ تپْص ّکړپَ ًَّ کتل  ّرکړل،خْ دٍ اطٌاد ُډّ پَ درًښت هې اطٌاد

 .ګًْګی ًَ ین:ها ّرتَ ځْاب ّرکړ

 :اّ تیا یې پَ خٌذًی ژتَ ّّیلل پَ ځیز ّکت َُغَ راتَ ښ

 .ًَ لزې ږم ،خْ د خثزّ کْلْ حْصلَیپُْ-

 ّلې؟:ها ّرًَ ّپْښتل 

 :دٍ پَ قِزجي غږ ځْاب راکړ

 .دّلې ځْاب تَ پَ هحکوې کې ّاّرې-

 ذٍ؟یچې خذایا پَ کْم جزم تیا هحکوې تَ هې خثزٍ ّرط سٍ حیزاى شْلن

 :تپْص هې ّکړ

 څَ دی؟جزم هې -

 پَ تٌذۍ یې ځْاب کړم

لَ دې چې طز طْړ شْ تیا تَ پٍْ کږي،یَ ځپل جزم ًَ پُْپهعلْهَ خثزٍ دٍ چې پَ دې حالت اًظاى  !ږې؟یتَ ال پَ جزم دې ًَ پُْ-

 .شې

 :غږ کړړک تلې خْاتَ یې هْټز درّلی ّ ّردطی ُوذا یې ّّیل اّ خپل اًډیْال تَ چ

 .ُغَ خْشې کړٍ دلتَ راشَ-

طٍْ،ُوذا چې را ًږدې شْ پَ رّرّطپارٍ اّ ګړًذی یې هًْږ تَ ځاى را ّیې لًْکي اطٌاد چَ ژتَ پٍْ شْ دُغَ هْټز هلګزی یې پ

 :خٌذایې راًَ تپْص ّکړ

 .څْهزٍ تَ دې څښلې ّي؟ طتزګې خْدې ّایي چې ښَ پزېواًَ...ْرٍ اّ تیا طتا څښلْتَګدې ګزهۍ تَ ّ

اّ  یْ دٍّ ګاهَ هې چې ّر ّاخیظتل چټک یې دالطَ ًّیْلن یٍْ پښَ څَ هعیْب ّم َخالصَ کړٍ ّرښکتَ شْم داچې پ درّاسٍ هې

 :اّ پَ قزارٍ یې راتَ ّّیل هْټز تَ ًٌیظتن زتَ یې دهْټز د شاتٌي درّاسې دالرېیت

ُن ږې جزم دې درًّذ دی اّ طشایې یپُْ؟ جْړېږّ...اتت دي څٌګَ دې خْښَ دٍثاّص خْ ُز څَ (ّطٌذارٍ)ُوښاري( ګزاژداًیي)

 .ښَ درًذٍ دٍ



 :تزې هې تیا تپْص ّکړ  لړسٍّ غږ هې پَ داطې حال کې چې ّېزې!خذای شتَ ّارخطا شْم چې دا پَ څَ تال ّاّښتن؟

 !جزم هې څَ دی؟... ًَ ّایۍ چې ... راتَ ... صاحثاًْ ،تاطې ّلې -

 :تڼَ را تَ ّّیل ًیخٌذ َّخٌذل تیا یې پًْر ُن سړّر شْل اّ پَ کټ کټ یې  غږ کې یې لړسٍ اّ ّیزٍ احظاص کړٍ َداچې سها پ

پَ الرٍ تلی ًشې طتزګْ تَ دې !ل کړي؟یهًْږ طزٍ لکَ چې ټْکې د ې پ... تې عقلَ !... ـلکَ چې ډېز ُْښیار در تَ ځاى ښکاري؟

 !ّګْرٍ اّ تیا ُن تپْص کْی چې  جزم دې څَ دی؟

ز ّتې دي اّ تل ګْهاى یې کړی یپښَ څَ ګْډ شاًتې ین،دّی ت ٍْیږي اّ پَ یپٍْ شْم دا چې سها طتزګې پَ ګزهۍ کې طثیعتا طزې ک

ّغتْى راّ ې ًْ تیایې څْ پآڼې تْرې کړ.ًْر یې هاتَ توعَ پاتې ًشٍْې دی،ها ُن ځاى ّرتَ تزګ کړ ددّی غْښټٌې هې ًَّ هٌل

ذٍ اّ دّی لکَ تزیالي  ّطٌپال د ّاټ یثې ّرّطتَ،اهثْالًض را ّرطیځٌډ ش اهثْالًض تَ یې تلفْى ّکړچې سهًْږ پَ پتې راشي،

ُغْ ُن پَ لْهړي لیذ کې څَ د طوعې اّ تْقع طتزګې راّاړّلې  خْ سها  ژًذلنیز سٍ داهثْالًض صحي کارکًْکْ تَ ّرّپڅیهْظفیٌْ پَ 

کلَ چې صحي  ینذل چې سٍ هجزم ًَ یل کړې ډېز ژر دې ًتیجې تَ ّرطیټکۍ یې السهې هعایٌې پچپَ  لَ خْایې کْم شیي څزاغ ًَّ لیذ

ها تَ سها اطٌاد راکړل،سٍ دخپل هْټز جلة تَ کیٌاطتن،پَ داطې حال کې چې  يکارکًْکْ ًتیجَ دّی تَ ّښْدلَ،پزتَ لَ څَ ّیلْ څخَ  ی

 :خپلْ کې طزٍ پَ تحث اختَ شْل ّرّطتي خثزې هې تزې داطې ّاّرېذېَ پ دالطَ ّتلي ښکار پَ طتزګَ کتلیې 

 .ُغَ تل هْټز خْشې کړ؟دُغَ چلًْکي  الیظٌض تقلثي ّ ّلې دې راًَ احوقَ( دّرک)-

 :تل یې پَ خپَ غږ ځْاب ّرکړ

 .دا ښکار راتَ چاغ ښکارېذٍ

 . پَ طز را ّړّ څْ غړپَ هې تزې ّڅښل اّ تزې رّاى شْم،ښکاریاى پاتې شْل ًْي ښکار تَ ها خپل د اّتَ تْتل

 


