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 ېف کلوشید ظر 

 

 نجيب منلى  

 

 

ل ځ ړىلوم ېر صاحب چیوز

م یررررررررد ولسمشررررررررر لرررررررر  دو 

ال سرررد د وزترپ  ررر  يمرسررت

ود  ېدېږدروتزد ورننووپ، ن

برررشد شررر   د    یرررې خررروت   ېچررر

و ړیرو، نرررررم تو سرررررروک  يررررر خ

 روزد   یې ىب  بويازو ترکي 

 یررررې ان ځرررر زل    ررررر  ېوروسرررر

د  ېچرررر ړسررررشا  شررررار رتو 

رترر  و نرر   ېد بړسرربانارخ خرروت 

ا رررررررا تررررررر  د  رزوخ  نظګررررررر

ر نررر   املرنررر   یررر شررروتن  وز

ورترر  د  ارلمرران لرر  لررورخ لرر  

ا يشرررررر  د صرررررر ح څهغرررررر  

سررررتلو لرررر   ررررارد کررررا    يتخ

کارد شود  د وتک د ښ  يتوج

د  ېد  رررر  مرتسررررمو کرررر  ېررررږل

دد ږال تويولسمشررررر مرسررررت 

ر یر  رر نروخ وز   ېد چړنا وکیو

شلررررر   ېهرررررد جملرررر   م   یررررې 

ر هرم د  یر  شروتن  وز  ېور س

 ېدږ  توځن تر لمانښيماسپ

، د وزترپ د هرر  ړېوک ېرخب

ل ېرررل، بېرررب یرررېمرررامور نرررو  

 ېتررر یررېسررا تو مننرر   يوتخ

 یررې ېکارنررام ېد، خپلررړوکرر

 ېاسرا بر  ي  د سړېکر  ېادیرت

د  ړتشرارد وکر   یېو ت  يتنصا 

 ېر حرررال لررر  هرررر یرررد نررروخ وز

شد  ېررسرررد نررورهم خرتب ېخبررر

 ېوسا چر یشکر و یې ې   د

د  ېوتزیر ر ورت  ی شوتن  وز

 څ ر  ترر   ېمعترض  جمل ېوی

د  ړل  وکيتوب هيالید بر ېک

و تو ډدد،    خپل وتر،  ر  لنر  

د ولسمشر  ېکو کټرلو ېشم

، د  ارلمرران لرر    ېنېيلرر  لررور 

تعتمرررررررراد، د ولسمشررررررررر د 

تو د  ۍال لرر  مبربرران يمرسررت

ر لررر  هرکلررر   یررر  شررروتن  وز

د، د ړنرررررشد کررررر ګرڅ  ښرررررخو

 یېوزترپ کارکوونکو سرد 

دو ږتو تو ېناسرت  ېبل ېوید 

د تو لررررر  ړخبررررررو ومنررررر  وکررررر 

  ښر ووپ  لر   ښرې رتکج  ټېس

مر رررررررررررر  د ولسمشررررررررررررر د  

ال هرررررم ترررررادخ ود،  يمرسرررررت

ر هررررم د نرررروخ یرررروز ى شررروتن 

وتلر   ېر ليشلو ت  چنشتن لیوز

 یررېد ډد منررډنرر  و، نررو  رر  منرر 

 ۍوکڅرر ېر تررر خپلرریرروز ىنررو

ا یرررورسررراود،  ررر  دود  ې رررور

مرتسرم   یرې  ېقرو کر  يو دقیدر

ل تو رخصرا شرول  د   ړختم ک

اور یرررررررررر صررررررررراحب یررررررررروز

 ېل چرررریررررهمکررررارتنو ترررر  وو

 ېوتزیرررر صررراحب یرررزتوس و

خپرررل کارونررر   ېدخ چرررېرررږ ر

 .خړم کيتنظ

ر صرراحب د مرتسررمو  رر   یرروز

 ېود چر  ړېد کر ړکې ر ېک څتر

 ړىلروم  یرې ب   ې   وزترپ ک

نررررو یزونررررو تو زېکررررار د دهل

 ېررر د د ې ررراکول تو د  رمررر

 شولرررو د رسرررم ختمرررول وخ  

 رد همشومرد وشول یګتر ماز
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رو يررد خ ې رر  وزترپ کرر  ېچرر 

د  ىاځررررر رررررر  ىتو نرررررم د برررررو

 ۍتو عطرجنررو سررپر  صررابون

مو ېږ رررررر سرررررپ ىانو بررررروګررررر

 .شدګېل

ر صررررراحب بررررر  وبرررررل    یررررروز

  ځر ترر لمان  ې اک چر  ىخشت»

 ړىتودس  رررر  کررر  ېمشکررر

 ېچرر ىدت د یررې، حکمررا ىد

کر   راک  نر     ی ز ېو چر څر تر 

وخ معنررروخ  ررراک  نررر  شررر    

 «.ىرتت 

 ۍر ور د وزترپ  رر  ودتنرر ډېرر

شل يرررنرررش برررشلون ولګرڅ ېکررر

، ړزونرررررررررو زويشرررررررررو  د دهل

ک  رر   ډرو يشل ، ل  خړېش

وونرررررش نرررررروو   ېخپرررررل  رررررات  

و تر  ور  يک  سترنجي  ست

  وتلونررو رنررې ؛ د دښرروباخ

 ګرړ ترازد شرو، د وزترپ  ر  تن   

 لرررررررررزخ  ىدود لرررررررررو ېکررررررررر

 ېشل چررررګېررررنرونرررر  ولټېکان

 ېد  رمررر ېن  ررر  کررریمرررامور

وخررورخ  د مرراکو تو   ډۍوډ

لررر  کلونرررو   ېچررر ۍو رو رررڅررر

نو د تنشا ید مامور ېسيرته

رتررر  ېشد بېرر ود برخرر  بلررل ک  یرر 

تو لررر  کرررو    ېرزول شررروګرررو

رستورتن سرد قرتردتد وشرو  

 ډۍوډهرررد  رمرر   شرر      ېچرر

ر صرررراحب د  یررررشرررر   وزېوو

  دود ګررررنڅخپررررل د تررررر تررررر 

  تو د ځرررد ترونررر   ررر   شلن 

  برشل  ټولو    کوړخو ډۍوډ

ل  لرر  دوو هوتررو  رر  کمرر    ړکرر

کرر  ید وزترپ  ز ېمررودد کرر 

ت   ېن شو، تو دينظا ا تأم

د معنروخ   ې ر هوترد شود چ

 .ل ش ي ل   ارد کار  ۍ اک

ر صرررررررراحب د خپررررررررل  یرررررررروز

 ۍ  تو طعررررا  خررررور ځرررر شلن

 ېو کررريرر  رسررونل  ررر  دوو تون 

   رر  کابررل  ړبررشل کرر  ېوتر ېدر

کسررانو مونررشل   ېد دتسرر ېکرر

خ ، هرم  ړوکر  ى   شلر ښهم  ېچ

شر    ىال و سرات  يخ ۍد  اک

تو هم    دولت  تنشرا قناعرا   

خ تسرران  خبرررد نرر  دد  لرر     ړوکرر

د  یررررېو وروسررررت  يرررردوو تون

رخ  ررررررر  ګرررررررو ملیرررررررخپرررررررل 

ف ترررررر  د یررررررتن  ظرښررررررسپار

  ېوسرررپارل ې  چرررارځررر شلن

  آشرررپز و  لررر   ښرررر ډېرررف یرررظر

م يل  نر یت یېر صاحب سرد یوز

تو د  ړېوکرررر  ېسرررراعا خبررررر  

ش ې  مبرررالوی رر ت  ېاشررت يم

د  ېهرم  ر  کر    ېچر  ړکر  ړجرو  یې

و،  ىال ساتل شرو يا خيرو ت

 یرې تنوع درلودد تو هرم   یېهم 

  مناسررررب  ود  د د تررررر دود يررر ب

و یرر رر  در یررېان يتسررړتنرر  چپ

 ېوروزل چر  ېدتسر  ېکر و ځور

تو  ۍ ر   راک   یېر صاحب یوز

 .شدېخو ن  ل ېنظم ک

و ښرريګ ولررو ټف د خپلررو یررظر

ود سرررتونزد هرررم یرررسررررد سررررد، 

د  ېچر  ځور ړۍدرلودد     لوم

لرو  ړخو ډۍوډر صراحب د  یوز

 ېوتزیررترر  رت ننررووپ،  ېخررون

 ېل شرروځررني، تررازد مېنيسررپ

، ېو وښررر ررر    یرررې ېجرررورتب

ر صراحب ورتر   ر   وسر      یوز

جورتبرو سررد  رر     لر   ېول»شو  

؟ دت ېرزګررک   ررر  ي  سررت

 رر   «؟ېانګر دخ ک  جارو ښې 

 ښررې  څېف لررویررظر یررېسرربا 

ا  ر   ير ر صراحب ب یر رتننوپ  وز

 یررې ځمرر  وریقبررر شررو   رر  در  

 ررر  ېپلکررڅک  ي  سررت ېنررو

لرر  هررر  ررل سرررد   ېچرر ېو وښرر 

  ېشګېررر رررر  ونرررشو ل  یرررېبررر  
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چ وهررل  ړبر  ېر صراحب  ررر یر وز 

 ېوک دړک تو تررررړ  تررررڅرررردت »

دت  یررېد ډلنرر «؟ىد ړىشرررو کرر 

ود یر  ورد  ىف خوترکیظر ېچ

و سرررد  رر  ښررلرر  خپلررو   ۍتونرر

و یرر ررم تخترر  و  کاکررا حسررن،  

 یرررېترتوسررر   ېادد چررريررر  ړزو

 ىتقاعررش ر رر  شررو  ېلررځ ږشررپ

و، ورترررر  د روسرررر  کلوشررررو   

ف یر ظر ځ   ور ېل  د شنبیوو

 ډۍوډلرر  نرروو کلوشررو سرررد د  

تر  رت ننر  ووپ     ېلو خرون ړخو

 ىر صررررررراحب تنرررررررش یرررررررد وز

ن يسررررپ ف یررررش  د ظرړېررررو و

شرررررر ، ېس، تررررررورد دريکمرررررر

تو  ېنشررررر  جرررررورتب ېنيسرررررپ

 ېتررور ې، تکررېکنررشد،  رراکړ 

ورتررررر  خرررررورت  یرررررې ېکلوشررررر

کارد شررررررررول  ښررررررررمرررررررروزون 

   دت یررورترر  ووت یررې ىشاباسرر

نررور  ېل چرریررهررم ورترر  وو  یررې

  سررم وو خررو کرر  د   څررهررر  یررې

حرل   ىنر  وت  یرې و سرتونزد  ښ 

 ىلړشرر یررېر ور برر  ډېررنررو  ړېکرر

 .و

 ر  جرامو    ۍف ل  خوشالیظر

ل ځر خ ړشد  د لروم یېاځن   ېک

ز د ېر  ر م ډۍوډد  یېل   ارد 

کالو تر   ټوکو ټر صاحب یوز

لررر  خپلرررو   ېود چررريرررون ږ رررو

 یرې و همکارتنو سرد ړ وړلو

لرر   ېر صرراحب چرریرر  وزېکرول 

شرر  څس یرريتدترخ تو مررال  ر

س صررراحب یرررير»تل ښرررو و

 ىاځررر مرررال  و تدترخ، کرررو   

تو هغر  ورترر    «خ؟ږېږخرو  ېد

ر یرروز»ل یرروو ېوتب کررځرر رر  

سرشا  ر     ېب مر ېر صاحب ج

ف ترر  خنررشت یررظر «ىعرر تب د

ارد ګررنا یرې ان ځر ور لر ، خرو   

ر یررروز ېچررر ېوتچررراود  لررر  د 

نررر  و  ررر  قبرررر   ېصررراحب  رررر

 ېدتسررررر ى، خررررروترکىشرررررو

ول ټرر ېخوشررال  و لکرر  چررا چرر

وخ  د  ىلښرررررررررروزترپ وربش

جررررو  ررررورخ تو د سرررربو   یور

ف یشو، ظر ېرېل ېچ ېکاس

ل   رارد  راک قابونر      ېوېد م

ر ی  د وزګرنڅ ېل  دد چړرتو

د  ۍطعررررا  خررررور  صرررراحب د

و یر ستل  يدروتزد  رتن ېخون

تررور مرر  تررر دد دمشرر  د    ټ رر

ل، د ګر تر  رتودتن  ځمرن  ېخون

  یود هروت یر  یرې ز ل   اسر   ېم

د  ىغ رت ررېرردورد ووهلرر  تو ن

ر صررررراحب  رررررر  ررررروزد   یررررروز

ر صرررراحب یرررروز ناسرررراښېک

 ېشلېر رتلو ې ر ېک  چټلک  

 ږن شررو،  رر  يوخ سررور تو شرر  

و نر  خروپ خرو     ېلر  خرول   یرې 

ف یر روروسرت  ظ  ېقر يلس دق

 ېکلوشرر ۍروسرر ېنررو ېخپلرر

د ړوڅررک  کيود   سررتیرر رر  

 یرې کو ښر ، توېو ېتچول ېک

، ېو ړېک ړېجو ې ر مخ  ر

 .د وزترپ ل  دروتزو ووپ

 


