
1

صفیھ حلیم

د نثر غونډ

م ١٩٩٩

خپروونکي 

بسم هللا الرحمن الرحیم



2

ونھ لري. ھم 
یو داسې کتاب چې خپلو 

؟"و ژبھ کې ھمداسې کتابونھ چاپیږي" 

خو مودې وشوې چې زه داسې کتاب پھ انتظار پھ ژ
لولمھ. 

دي. 

پیاز ھم نھ وي بس یوازې وچھ ډوډۍ وي.

کھ مې دا ھوډ وکړو چې زه بھ نوره وچھ ډوډۍ نھ خورمھ، زه دومره توان 

شي او پھ دې 

..درٻغھ کھ داسې وشي....
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منی (خزان)

د
، د کتلما پاس و

نارنجي، خرمایي، د 
او زما د محبوب د 

ین دی.ئ

"
."او د ژمي االمھ یېسړو بادونو تھ د

.. د کوم نھ"ې

پھ دوی کې بريدې تخم د د
."راتلونکی پسرلی پټ وي

ما
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تمدن 

فرعون چې بھ کلھ واک ترالسھ کړو نو ورسره سم بھ یې د خپلې مقبرې د مصر
دپھ جوړولو ھم الس پورې کړ. 

ل شو او کلونھ بھ ٻکار بھ پشو او مز
پھ مقبره کې یې ډٻر ، عون چې ډٻر کلونھ ژوند کړی دیھر فر

ھرکلھ چې بھ یو فرعون مړ شو او 
ن مقبره نو دوی بھ د پخواني فرعوواکمن شوی دی. ېشول چې اوس فالن

وړاندې شول چې خپلھ مزدوري د السھ ور نھ کړي.

پرٻ
د نوي مشر پھ راتللو، دفتري کارکوونکي کوي.

..لکھ چې وو.و د انسان  فطرت ھماغسې دی.ھر تمدن بدلیږي خ



5

د سھار ستوری 

دا 

پھ دې وروستیو وختونو کې د شپې پھ وروستیو 
او د

...داسې والړ ويس
او یا بیا د ھغھ شوخ ماشوم پھ 

ترٻنھ کور تھ تللي وي او دی اوس ھم پھ لوبغالي کې لوبې شا
کوي.

دې د لیدو وخت ډٻر ددا ستوری یعنې د سھار ستوری، ډٻر خلک نھ ویني.
خو ھغھ وختنٻکمرغھ وخت وي. 

پدې وخت کې راپاسٻدلی وي او ویښ وي.

کھ ھسې اسمان تھ نظر ھم وکړې خو بیا 
کھ تھ دا ستوری لیدل غواړې نو ژر مخ ترې اړوي او پخپلو کارونو بوخت شي. 

ت



6

پیشتري

د غنمو دانو د خپلو پوستکو نھ سږ کال ھم پھ پسرلي کې موږ کلي تھ راغلي یو. 

والړ دي. 
ږي. ٻخو دوی د نورو نھ شرمواړو

کلھ کلھ کخی ماما 
ي ھم ھلتھ پھ لویو رخو نوری زړه وورباندې غږ وکړي نو دوی پھ منډه شي. 

خپلو زما د. خو زه پکې نھ یمھ
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ستا کلیزه

...زما د زړه پھ زٻرخانو د ھر کال پھ شان

او حادثو مٻلمانھ اوړي را اوړي.
ديډٻر خوشالھ دي. 

ھغسې لکھ چې د یوه دفتر ھمکاران د خپل یوه ھمکار واده لھ راغلي دي. 

بیا ما د زمانو لھ مخھ ھغھ پرده لرې کړه چې تھ یې شاتھ والړ وې. 
تھ د ھغوې خبرې اورو. زه اووپړکول. 

ھمدې خبرو کې تٻر شي.

بیا وروستی مٻلمھ ھم والړ شي. 
ډٻرود

ل حال 
تیریږي. 
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ملغلرې

سره او 

کلھ ترې غوږبدلون راوستل کٻږي. 

ترې بازاري سکې جوړې شي.

دې شکل پخپلھ فطرت جوړوي او کھ دخو ملغلره تل فطرت تھ نژدې وي. 
کلھ دا وي. 

ډٻرې وړې ھم وي، نو بې لھ دې چې سوری شي او لړۍ ترې جوړه شي، نور 

خدای پاک بھ ھم ھمد
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تلوسھ

دوی پھ ننداره شمھ. 

ورو ورو ھاتیان زیات شي. 
داسې ،سختې وې. نھ باران کٻږي

دا شٻبې 
ډٻرې درنې او ډٻرې سختې وي.

او لومړی غشی، لومړی توغندي، لومړی ډز 
...یو ناتار جوړ وشي. 
شي. 

راپورتھ شي. 
لورې روانھ شي
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یو اړخیزه مینھ

پھ یوه تختھ باندې چا ولیکل

"زه د خواړو سره مینھ لرم"

او الندې یې ورتھ یو بل چا دې لیکنې تھ پام شو د
ولیکل.

"خواړه ستا سره مینھ نھ لري"

مینھ پھ تلو راتلو زیاتیږي

غواړي چې ھرشي کیدای. ه 
د مینې پھ بدل کې مینھ ترالسھ کړي.

ئکلھ یو مھمدغسې نوعیت لري. 
کیدای شي معشوق ھم ترٻنھ ډډه وکړي او ورو ورو د دوی ھر نازک احساس 

ورک شي او مینھ پای تھ ورسیږي.

پایي او پداسې حالت کې ھم ژوندی وي چې معشوق ورتھ 

ھم یو اړخیزه وي

... ایا مینھ ھم کیدای شي؟او د خواړو سره مینھ
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لمره

"ااھورا مزد"تیانو لپارکلھ 
روم د لوی سلطنت او د شي. "را ه "کلھ بیا د لرغونو مصریانو لپارشي. او

"اپالو "

کې بھ ترې ورک شوې.

وسا
ھ شي. 

.ي مړه شي او انسان در پھ دره شي...نو... ژو

داني نو دا ستا نا
.تھ س خبر دی چې تھ ھم معبود لرې....دی او

ک ستا ..مودې وشوې چې خلپخپلھ
دونھ د الرویو لپاره د سٻل او یا ھم ھ خو...  اوس ستا معبعبادت نھ کوي...او 
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سیوری 
کھ زما مخ لمر تھ وي او کھ د ژوند پھ ستړو الرو کې یو سیوری زما مل دی. 

ده غرمھ کې چې کلھ لمر پر سر خو دا سیوری تل راپسې وي. ...نھ 
ٻودر

انې...تھ خبره "پل نوم اورمھ.کلھ کلھ خو زه د خپل  دغھ مل د خولې خ
"واوره...

خو سیوری ھم راپسې وي، پھ منډه او زه چې دا غږ واورمھ نو پھ منډه شمھ. 
منډه...

ھ غږ کې تلوسھ نوره ھم ډٻره شی... 
""

.زم..سیوریونھ ورو کړمھ.زه خپل قدم

خبرې "نشمھ ویلی. ھغھ راتھ وایي...
"

الره
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اشرف المخلوقات 
"کرتاژ"پھ تیونس کې دوه نیم زره کالھ پخوا د 

بد پھ قربان بوتلل. ھلتھ بھ یې د ماشوم سر د دٻوال سره ووھلو او بیا بھ یې د مع
تر

د التینې امریکا د پٻرو خلک بیا د کرتاژ تمدن تر ھغو لږ زړه سواندی وو. د
کې "سارا سارا"دوی ده وه چې ددوی عقی

اوسیږي. او لکھ چې ھغھ ترې ناراضھ شي نو بیا طوفان ورباندې راولي او 
دغو خدایانو د پخالینې لپاره بھ ماشومان د غره تر دواورې ورباندې اوروي. 

ره کې بھ یې سندرې 
ویلې. 

ویل."کاما کوچا "

ساتلو لپاره خپل اوالد وژنـــــــــــــې؟
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لیري یو سازد کاغذ ھر میدان تش وو. 
الس وړاندې کړ. 

نو ژٻړ بیا د
یال راوزٻږوو. او شنھ، ن

.او بیا د نړۍ پھ مخ د سرور داسې اودي، نسواري،

ر اوسھ پھ کتلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو نھ مړیږي.تــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



15

وړه خبره 

د خپل زړه درزا سمھ اوریدی شمھ. خو شا
کړسھاد پھ دې کې بل غږ ھم 
یشٻدلو اوبو پیالھ مې ھم جوختھ ایتت اور تھ نیولی دی. 

ده. 
لوخړه راپورتھ شي.مسر لیری کړمھ. 

پھ دې وخت کې زما زھن پھ دریو برخو کې وٻشلی وي. ھره برخھ راتھ یوه یوه 
"کھ نرمې وي نو ھوا ورلھ وکړه "یوه وایي، بٻلھ بٻلھ خبره کوي. 

بلھ وایي،

."وکړهکھ کلکې وي نو ایشٻدلي اوبھ پرې و"

.....ھاھاھاحلوا دې کړې....شولھ شوې؟ "

ول مٻلمانھ پھ دسترخوان ناست وریجې خوري. خو 
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لباس
زه پوھیږم 

چې دا پٻسې بھ بس نھ وی. 
خو ونھ شوه.واخلم. خپل وس سره سمې یوه جوړه جامې

خو زما کمیس پرتوګ پھ نورو ملکونو کې 
رواج نھ دي. 

کورنیو خلک د
رې شک نھ کوي چې دا کباړ دی. 

ې د او د بیدوکان کې یوه جوړه ومونده چې تر اصل قیمت ارزانھ شوې وه. 
اسې جوړه پکار زما ھمدې یې جٻب نھ وو. 

خوشالھ پھ دې یم چې جٻب نھ ې دا جامې پھ تن کې دي او زه ډٻر.اوس موه..
لرم. 
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کنسرټ

بیا دغھ شپږ کلن ماشوم د خپلو ورو شړۍ راکا
ده د
تھ 

س کې چسیقی د االتو د غږونکو پھ شان... ورسیږي. ھلتھ دی د مو
ده بیا د

ده کلھ نا کلھ ددی یوازې ھغھ سر غږوي چې استاد یې ورتھ وایي. غږوي. 
دندیږي. ده نغمھ نھ ب
بیا چې کلھ دا شپږ کلن ھغھ وخت ودریږي چې کلھ سمفوني پای تھ ورسیږي. 

ٻم
کلھ نا کلھ چې یې مور 

ده دا خیال دی چې د دنو دی ژاړي. د
..دده پھ شان ژوند کوي...بیا.

سمفوني د یوې لویي قالیني پھ کنسرټ کې غږیږي او کلھ چې د نړۍ پھ یوه بل 
ھغھ مھال نو 

د قالین پھ 
ویني.
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اور او اوبھ
.. ساینس پوھان وایي چې د انسان د ژوند لپ
پھ ژونکيخو پھ انسان کې د تخلیقاوبھ بھ د مادي ژوند لپاره ضروري وي. 

ده جذبات لکھ د اور لمبې داړتیا لري. داور پایي.
او دکٻدل غواړي. 

انسان د خپل عقیدت اظھار پھ معبدونو کې د شمعو او ډٻوو پھ بلولو سره کوي. 

...
توره شپھ د خوب 

ده ژوند پھ اصل کې پھ اوبو خو اور ورتھ د ژوند پٻغام ورکوي. 
دی.والړ 
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خوند 
دا چې 

دا مې ھم نھ پھ زړه ھ چارچاپٻره کٻناستو. دې خانک ن

ماتې
بھ یې نھ وو ورباندې اړولی. 

وې چې ورو ورو بھ پھ 

بھ وشو او د""
کلھ چې بھ یې دغھ یوه دایره لویٻده او خوږ خوږ بوی بھ ورنھ راپورتھ شو. 

دایره پھ یوه اوسپن
وتخنولې. او بیا چې بھ لومړۍ وٻشلھ د ھر چا تر خولې رسٻده، ھغھ بھ ماتھ باچا 
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مور

ستا د بدن سکون زما بدن تھ کډه وکړي. ستا یو عجیبھ سرور را پھ برخھ شي. 

وتخنومھ نو ېبیا دھمھ. 

زما نھ ھغھ فکر ھم لیري شي چې تھ بھ یوه ورځ لوی شې، زما لپاره ابدي شي. 
یو پوره سړی بھ یې. 
ھغې پھ غٻږ کې بھ ھم ستا لپاره سرور وي. د 
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بې نومھ قبر
د وي. خو ھره کیسھ بھ نھ لیکل کٻږي.ډد

تھ مخھ کړې وي. بٻل ډول کاغذ 
دا، ناز، جفا او د مینې پھ ا

ٻدو چې د ھغھ پھ یادمد حمید مومند ھغھ معشوق پھ کوم نویې اوس ھم کٻږي. 
د رحمان، محبوب 

چرتھ وي؟

د
خوشحال، رحمان او حمید پھ شعر کې بھ دومره 

ورک وو. 
خلک 
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دوه السونھ
پھ ھم دې سپینھ لیکھ 

او 
پھ ھر سفر کې زه د ډ

ري او نھ اسمان 
ھغھ اسمان وي. 

غوندې اوړي را اوړي. 
زما وجود ھم د مالوچو پھ د یوه ماشکړمھ. 

شان سپک شي. 
توره تیاره وي...روانھ شمھ..

وسپارمھ. 
ونیسي.
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ي
..زما تندي.. 

دې استعجاب مھرونھ دي. پھ تندي دا تتي درې لیکي د
... ھغھ شپې چې ما قې زما د ژوند د شپو سیوري ديدې شاوخوا تورې حلدشھ. 

زما د لوستل، ھغھ شپې چې ما د خپلې محبوبې پھ یاد سبا کولې. وبھ پکې کتابونھ 
پھ دې کې ډٻرې لھ ھغھ وخت راھیسې ي دي. 

جوړې دي چې ما پھ ډکھ خولھ خندا زده کړه.

خو تھ اوس زما ږیري تھ

دا 
ي زما د خوشحالھ وختونو سند دی.

ما ھم د نورو انسانو پھ ند کې غم نھ وي لٻدلی. 
خو ما بھ 

پھ ژور غم کې خوشحالھ وختونھ یادول. 
زما کھ دې پدې خبره باور نھ کٻږي نو پخپلھ رالنډ نھ کړو نو دا بھ مې تٻر کړي. 
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زما باغ

دغھ کور پخوانیو دپخپلھ پکې کرلې دي. 

شي. د دا فکر راکوي چې انسان فاني دی. 

وي...د مور د مینې پھ شان.

یاد شي. راپورتھ شي او ماتھ د مور د وجود خوشبویي را پھ
د

.
ھ خفھ. ل

دي.

ھماغسې لکھ چې 
راتھ د مفتو مشورې راکوي. خور 

زه چې دد ھغھ د قد نھ ھم اوچتھ شوې ده. 
اعتماد راپکې بیا پٻدا شي چې دنیا را نھ وړی وي.
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شاعرانو تھ
دوی د پلنو پوزو، کد ورتھ ناد انسا

عامو خلکو د عام ژوند لپاره ولې شعر نھ وایي؟؟؟.

دوی د خدای د قدرت ثنا وایي. 

کال پھ تلھ بشپړ نھ خیژي.

نو ب
لږو تھ ور پھ برخھ وي.

ې موندل یې اسانھ نھ وي د ھغھ 
ھ ھم ډٻره وي.بی

د 
دوی د نایابھ حسن پھ ستاینھ کې دٻوانونھ لھ نورو بٻل نھ دي.دوي 

د سړیتوب پھ حد کې ولیکي...خو ھغھ کسان چې ډوډۍ ورلھ پخوي او دوی 
لې یوه خوږه خبره ویستل ھم ورتھ لوی عذاب وي.اره لھ خپساتي، د ھغو ل

»کلھ نوی مضمون لیکېشاعره! تھ بھ« 
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زندان
پھ یوه محکمھ کې ( اٻتھنز) 

ملزم ؟د قضاوت کوونکو ډلھ پھ دې بحث ک

دخو

"؟دی"؟""

کړي.دی خپلھ ھم د

ھ روان دي:

"وي"

مدې کبلھ ملزم تھ وویل شول 
ېچې ترھغ

چې واوس د
خو د کوم معمار نھ ،

تیږي ور ېلخوا جوړې شوي دي
د بندي دې زندان دٻوالونھ یو عحیب غوندې غرور لري. دخوتوږلي دي. 

"اٻکروپولیس"د 
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تھ ډوبیږي. 
ما د اوسپنیزې دروازې تر چولې زندان تھ الس ور دننھ کړو، یو 

د ھغھ زنداني نھ مې خوتلھ. 
...

تا چې کلھ د زھرو پیالھ پھ خپلو السونو کې واخیستھ نو ھغھ مھال اې قٻدي! "
؟ې د ابدي ژوند پھ ھکلھ فکر کاوود

اې بندي! ایا ستا پھ سر کې ھغھ مھال دا فکر وو چې خپلھ مٻرمن او درې 
کوي؟اوالدونھ 

تھ کول ستا مٻړانھ وه او کھ اې بندیوانھ! ایا پخپلھ د زھرو ډکھ پیالھ پھ سر پور

دغھ بندي یوه 
م دې بندي نولویھ مجسمھ والړه ده. 

ده د مٻړانې ستاینھ کوي. 
او دنھ دی. 

ې والړ دی. رنو یو کتار پکنقلي مرمرو نھ جوړ د بوتانو د سیو دوکان دی چې د
(یوناني سکھ) دوه سوه دراخمھھ یېدی او بی"سقراط"پھ دې کې د یو سر نوم

ده.
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شپھ
بس دوې 

دې توره پرده پ
خو

پھ شونډو کې د ییې
یې ھم حرارت نشتھ.

یو غږ اوري.نھاو بیا د شپې تر 

"ماتھ ژوند راکړه"

بیا بل غږ را پورتھ شي.

"ماتھ ژبھ راکړه"

وړ شي.او وار پھ وار نور غږونھ ھم د

خو د شپې د
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زر کالھ ژوند
..خو پدې نړۍ کې مې ال ډٻر کارونھ تراوسھ نھ دي زه اوږد ژوند نھ غواړمھ.

. دا ..نھ..لپاره زما زر کالھ پھ کار دي...نھ.دې د ترسره کولو
زه د

الھ د ډٻره برخھ د ھنر لپاره غواړمھ او پھ دې لړ کې مې دٻرش کودې کلون

ا وړه کړم. جوړونکي ھم نھ وي ورتھ پام شوی، زه ج

زه غواړمھ چې د

کل کوي.لی

خلکو تھ 

ی، زه نور دوه سوه کالھ بیا د

او درې سوه کالھ مې نور پھ کار دي چې د نړۍ د ھر غمجن سره یوه یوه ورځ 
ړمھ او ورتھ ووایمھ چېتٻره ک

کالھ ژوند یوازې زما پھ برخھ دی..دا زر و تھ بھ زر کالھ ژوندی نھ یې.النډ دی 
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انجام
ده ائیو م

پرتھ د بل چا عکس نھ جوړیږي.نھ پھ زھن او زړه کې د خپل دغھ محبوب 

لې مینې ویاړي. ین پھ خپئھر م

د ادم او ،فرھادخو پھ میلیونونو مینو کې یوازې د لٻلی او د قیس، د شیرین او 

مرګ وي.
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تاتھ ډٻره مھربانھ یې. 

تھ زما راکوې چې د ژوند د یو لوی ماشین د چلولو لپاره یې زه د السھ ورکومھ. 
لپھ پرھرونو خپ

ېداس

ود یوه برخھ یې چې د ھغھ بھ شان دې پھ ھر چا خپلھ ج
من غوړولې ده. ل

زه وٻرٻدمھ چې د بې وفا جانان د خبرو لھ کبلھ بھ ستا الس ماتھ نھ رارسیږي. خو 
تا د ھغھ پھ شان لھ ما الس وانھ خیستو.

مھ خو اوس ل
زه خبره ھ خپلو خبرو نا ارامھ وې. یو خواست درنھ کومھ چې زما جانان بھ ھم پ

وساتي.

..د 
پھ ستړو شپو کې ،،وندژلدې ستړي ھغھ نھ خپل الس مھ اخلھ. 

ه ستا غٻږې تھ پناه در وړو.دواړږونم



32

الف لیلی 

"زه وږی یم ډوډۍ راکړه،" ھغھ ورتھ ووایي

چا چې ډوډۍ وخوري نو پھ کټ . باد
او بیا کل" زه ستړی یم ، "..بیا وایي

ھم وي نو ویده شي.موړ

ھم کیسې خو کھ دا شھرزاد نورې زر شپېباچا پھ شان دا خپلھ ملکھ کړي. 
وي... ملکھ شھرزاد ې  د باچا د اوالدونو مور..دا بھ یوازوکړي، ملکھ بھ نھ شي.

نھ.
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سپینھ بړستنھ
د

او د ھر یوه تند

د
او پھ دې کې ناست ھر یو خپلھ لمنھ ورتھ پرانیستھ. ې

چې بیا دهدا و

دستارونھ وتړل. 
وو. 
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د سیند پھ غاړه
کھ دې سیند اوبھ تل روانې وي او پھ دې کې چیرې ھم وچکالي نھ ده راغلې. د

یو وخت اوبھ پکې لږې ھم شي خو بیا ھم دومره وي چې د بٻړیو تل پکې ډوب 
ې سرچینھ ھم معلومھ نھ ده.ددوي. 
پایي.

او چې د زړه بندونھ بھ مې پھ غاړه پھ ساعتونو ناستھ ومھ. دې سیند زه بھ د
دې سیند ورتھ پرانیستل نو د

وه د ېو دومره طغیاني پکې راغلھ چې نژداوبھ وچې نھ شوې. 
پورتھ خپلو غاړو نھ یې ھم سر 

.. نو سیند تھ مې سوکړه راغلھ.ي.

خوبولي غږ شعر وایي خو زما مړژوانده احساس وایي

د ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــیند پھ مـــــــــــــــــــــــــــــــا تھ "
"شعــــــــــــــر مھ وایھهـــــــــــــــــــــــــــــاړغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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معیار

مې لیدل. 
مٻوه بھ مو کلھ کلھ خوړه.ډٻر پخٻدل. 

رسولم.
مونږ بھ سھار سپوره ډوډۍ د اوبو سره " چېده بھ راتھ ویل

بختور سھار د تناره" و وروستھ بھ یې دا راتھ وویل چېا" خوړه
"خوږو چایو سره خورې

ھو ھغ
اند کتل چې کھ موږ 

ور شی نھ ویني. 
ھ بل چٻنل اړوي را 

ا باباي "اوس وای"چٻنلونو کې زما د خپھ دومره ، "اړوي او وایي
دی ھر سھار "تھ یې ھم واخلھ

" ،
"م
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ناوې

ه

کړمھ.

خوشبویي را والوزوه چې پھ جامو یې ووھمھ.اې باده! د رامبٻل نھ راتھ 

زه بھ پخپلھ د چینې د اوبو شور خپل پازٻب کړمھ.

.د ھغھ جانان لپاره چې نن بھ یې ووینمھ.غواړمھ..
ح
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د ھغھ باران ډٻر خوښ وو. 
ده وجود تھ 

ې کلھ د یوه ورځ ھمدغسی چخلکو بھ ویل، دی لٻونی دی. سرور ورکاوو. 

ده لپاره 
د نوح طوفان شو.

ده د خپھمداسې کال تٻ
...پٻلبو یې ولیده.غږ واوریدو

...نو ده تر اوسپنیزو سیخونو الس رابھر کړو. خو د ھغھ د الس تلی راپرٻوتل

پھ سیمھ کې سوکړه ر
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تخلیق
ې د تھ پھ خپل قلم یوه دنیا جوړوې. 
...خدای جوړه کړې دنیا یې لري.

تھ د خپل ھر یوه کردار خالق شې. ....او کردارونھ یعنې انسانان ...
یوه تھ د ھغوی خدای شې او ھم 

منفي کردار کردارونھ باغي شي. 
ړی وران کاره شي. او تھ ورتھ حٻران پاتې شې مثبت کارونھ پٻل کړي. 

چې تھ یې ترې غواړې.
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جرم او سزا
بریالی شي نو سزا یې نھ وي خو 

خو یوازې جاپان داسې پرٻږدي. 

ن 
ډھوھیوژونکی تر وروستیو شٻبو پھ دې 

ل پھ خپلې ناپپھمدغسې روان وي. د ژوند کاروبار
(ژوند) د السھ ورکړي.
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زه او تھ

پانو، د یو بل د پرزولو تکل وکړو ماشوم
بس داسې یو حالت وو لکھ پھ دھ کړه. ي پھ بٻارام

) یوه 
ندانھ و

قھ

شٻبود بحث زٻږده.
وخیژي.
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وروستی لیک
بھ ھر شي کې بھ مې ھره شٻبھ راتھ یو عذاب وو. تھ چې زما لھ ژونده ووتلې نو 

ھغھ خوشبوی چې ستا 
وخوا داسې 

لي نتوب عالج پخپلھ پٻل کړ. بیا مې د خپل لٻو
وې، اوس نھ اورم

نھ ھم 
ډډه کومھ چې ستا ذکر کوي.

ما بیا د خپل زړه نھ چارچاپٻره د اوسپنو دٻوالونھ وخٻژول، ھغھ دٻوالونھ چې پھ
وا ھم زما بھ ژوند کې وو او تا د خپلې مینې پھ اور ویلي کړي وو.خ

تی دی.ناشونی راتھ نھ 

د اوسپنې دٻوالونھ نھ شي ویلي کوالی.اوبھ یخیږي او یخ
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د طور نھ
ھ

ما
سر بھ دې پھ بھ دې لمر تھ سجدې کولې. 

د 

ایا پھ دې وخت کې بھ 

تھ پرې روان یې.
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نھ لرمزه د علم سره می

ھ نھ اخلمخو کتاب پھ بٻ

زه د سولې او امن منونکی یم

خو د بل چا د رایې د اورٻدو زغم نھ لرم

زه د بشري حقونو درناوی کوم

خو د ظالم حکمران پھ ضد غږ نھ پورتھ کوم

زه پھ خپل ھٻواد ویاړم

خو ژوند پکې نھ کوم

خو د

زه د مینې کیسې پھ خوند اورم                                         
ین شي نو ھغھ وژنمئخو کھ زما اوالد م

خو پھ خپل ببر سر او خیرنو جامو ویاړم
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پاې


