


 بيسروحصة

ثثظظال حصة ما اثثنسس سنو هك كبوترهلي ملي نسس رهياتوكئي طرح 
شكاري ناجال سي ححهويت ككيا،هوسس ححلودوستو كبوتر ساهتسس ْاككسس 

 .سري كرئيسس

،وهاطط بيتهي نسس سونححسس؛ هك ابيته تاهك كبوتر ُارهي نسس جهار ناداال ثثر جئي نسس 
هوسس مارادوستو نسس كظظاطط لئي جاؤطط،ْاككرمي ين موسم ؛،سورج تو ْامسان نا 
وححما ْاوي ككيو؛،هاطط هاطط برابر؛،ظظظر نو وقت هبي هتئي رهيو؛انسس اثثنسس 
 ثثياس هبي ككهين الككي؛،امي سونححتاسونححتاكبوتر ُارهي نسس ايك بححه نا كهبا ثثر

انسس كظظسس؛  ابيتهي ككي



ححلوهوسس اثثن يظظاطط سي ححلئيسس،هجي تو جنككل ما ككهين اححهي 
 اححهي ححيزو ديكهواين باقي؛،

تاهك ححلتا ححلتابححاؤ نسس كبوترايك تاالب نا نزديك ثثظظنححا،سككال بححاؤ ثثاين نسس  
ديكهي نسس ككهنا خوش هتيا كبوتر كظظسس؛هك مهنسس ثثياس ككهين الككي ؛،امي كظظي 

 .نسس سككال ثثاين ثثيوا نسس ككيا 

دوستووضوء هبي كري ليجو اثثنسس :كبوتر ْاواز دئي نسس كظظسس؛هك
  صصر ين امازهبي ثثرهواين؛،ظظظرانسس

 .امازثثرها ثثححهي سككال ثثاححها ححلوا الككا،اتناما كبوتر ناكان ما ايك ميتهو ْاواز ْايو   



فرزندو جلدي جلدي جهار نا ثثيححهسس ْاوي نسس :كبوتر كظظسس؛
حُحهثثي جاؤ،ْاسنو بلبل نو ْاواز ْاوي رهيو؛،ديكهو سـسلو هبي ثثاين 

 ارسس سامنسس كاححبو هبي ثثاين نا باهر نكلو، ما رمي رهيو؛،ارسس

متيطط جانوححهوْاسككال ثثوتاين زبان ما سوطط واتو كري رهيا؛،بلبل  
اهين ميتهي زبان ما كظظسس؛  اثثنا دوست هرن كظظاطط رهي ككيا،كاححبو 

 تائم ثثر ثثاين ثثيوا ْاوي جاتا ْاجسس كيم اْ  تو ز رو :بلبل نسس جواب دسس؛

 ْايا؟نتهي 



 شايد كوئي شكاري هي اهنسس ثثكري ليداهسسس، :سـسلو كظظسس؛

متاري  هاطط اسس هبائي  : بلبل انسس كاححبو بيوسس ككهربائي نسس كظظسس؛ 
؛،  ودهي ككيا ككهنا  سي شكاريو  دنو هتورا   مهنا ؛، برابر  وات

نسس   ُارهي  ميطط مهنا متيطط سككال فكر هن كرو، وقت بلبل كظظسس؛{ هت
؛؟  متام جنككل ما ديكهي ْاؤطط ححهوطط هك هرن كظظاطط كهوائي ككيا

تاهك بلبل ُارهتا ُارهتاثثوتا نا ميتهاْاواز سي هرن نسس ثثكارسس؛ ،امي اميد سي هك شايد  
هرن اهنو ْاواز ثثظظححاين ليسسس،تاهك اهنسس دور سي هرن نا رووا نو ْاواز سنايو 

!بححاؤ بححاؤ 



ْاواز سين نسس كظظسس؛ ْاتو مارا دوست هرن هبائي ؛ اهنسس شكاري هي جال ما بلبل هي 
 .ئي نظظيطط كروطط تواهنسس ماري ناكهسسسـمهنا جوميطط ك ثثكري ليدا ؛،

ححلو ححلو اسس سـسال :جلدي سي بلبل ْاوي نسس سـسال نسس كظظسس؛ هك
 ؛، يدااهنسس شكاري هي ثثكري ل، هبائي اثثنادوست نسس بححاوي لئيسس

متيطط جال نسس كتر  ي نسس هرن نسس  متارا دانت ككهنا مضبوط؛،
متيطط هبي دهيمسس دهيمسس ْاوي نسس  ،هراوي دجيو، اسس كاححبا هبائيحح

 .مهنسس مدد كرجو
سي جال نسس كتري ناكهي هرن جال   دانت  نسس ثثوتا نا  ثثاسسس ْاوي نسس هرن   هباككي سـسلو تيز

 الككا،  ْاثثس ما خوش هتاوا  انسس بلبل  هرن سـسلو، تينسس دوستو ، ككيو،هتئي  ما سي ْازاد 



جلدي سي بلبل جهار ين طرف ُاري ككيو،سـسلو ثثوتا نا بل  ايكا ايك  يظظاطط شكار ي ْايو ،
كاري ديكهسس؛ هك دهيمسس ش  .ما كُكهسي ككيو،انسس هرن تو تيز هباككي نسس دور نكلي ككيو

وهاطط ْاوي رهيو؛،  دهيمسس كاححبو



اهنسس ثثكري نسس ْاجسس راتسس  كاححبو كظظاطط هباككسسس، اْ شكاري كظظسس؛،
 .ثثكاوي نسس كهائي جئيس

امي سونححي نسس شكاري كاححبا نسس ثثكري نسس ايك هتيلي نا اندر موكي نسس خوش هتاوا الككو

 :ْاسككلو ديكهي نسس تني دوست كظظسس؛

 هوسس اثثنسس سوطط كرئيسس،  ايك دوست  ثثكرائي ككيو،اثثنو  ْاسوطط هتيو؟

منسس مارا جان ين  نسس بححاوي لئيس، كاححبا   ميطط ْا :هرن كظظسس؛
نسس  شكاري  نسس سنو، وات  ماري   اسس دوستو جو  كوئي فكر نتهي،



منسس جوئي نسس   منسس ثثكروا ين اللحح هيت هت سي ميطط اهنا سامنسس ْاويس،
نسس  ححهوري  هي  ؛  نسس ثثكرو وتا ين هتيلي هج ما كاححبا ثث  هي  شايد

مثل  هبائي متيطط هج  سـسال  اسس  وقت   {هت  ماري طرف هباككسسس،
 نسس ححهراوي دجيو،  اثثنا دوست  امي  منسس ححهرايا

 شكاري متنسس ثثاححها ثثكري ليسسس، اْ  هن هن : بلبل هرن نسس كظظسس؛

 كرو ميطط تيز هباككي جئيس، تماري فكر ماسس بلبل  :هرن كظظسس؛

هتيلي نيححسس { هوسس هج وقت هك شكاري هي هرن نسس ديكها تو ترت



جلدي سي ْاوي نسس سـسال هي هتيلي  موكي نسس هرن ين طرف هباككو،
انسس بلبل جهار ثثر جئي نسس ، نسس كتري نسس كاححبا نسس ححهراوي ليدا

ستائي نسس بيتهي شكاري ثث هباككي ككيا، تيز انسس هرن تو بيتهي ككيا،
امي كظظي نسس هتيلي لئي نسس ككهر  ككيوانسس كظظسس؛ هك ححلو كاححبو تو  ؛نسس،

ين طرف جاواالككو،

امي  راسهت ما شكاري نسس خيال ْايو هك ْاكاححبو اتنو هلكو كيم هتئي ككيو،
ديكهسس؛  كظظتا كظظتاماهتو نيححسس كري نسس هتيلي ين طرف ديكهسس؛ ،



شكاري  نظظيطط،{ اندرتو كاححبو؛  سوطط هك هتيلي تو خايل ؛،
 ما سي كاححبوهبي ككيو، هاهتـ  مارا  ارسس  نسس كظظسس؛ هك  افسوس كري 

 كيوا دوستو ديكهو اسس بححاؤ ْا :ْاسككلو ديكهي نسس كبوتر بححاؤ نسس كظظسس؛
اسس  ؛، رنسس تيا كروا  نسس مدد  نا خاطر جان خرححي  ايك بيجا ؛،

مثل سي متيطط هبي  اْ ماري ايك وات مانو متيطط؟ !دوستو مارا ثثيارا
 كرتا رهجو، مدد  نسس مهيشه  ايك بيجا 

 مهيطط هبي ايك بيجا نسس مدد، هاطط كبوتر هبائي :سككال بححاؤ كظظسس؛
 هبي خرححي لئيسوطط،  انسس ضرورة ثثرسسس تومهارا جان  كرسوطط،

؛ ضرورة نا وقت ما جان ثثر كهيلي نسس  برابرهاطط  :كبوتر كظظسس؛
اثثنا بزرككو هي اثثنسس سيكهايو؛،انسس اثثنا { ايك بيجا ين مدد كروي امي 

 .فرماوسس ؛ ،هك مهيشه مؤمن ين مدد كرجو{ موْلى هبي امي 



حممد برهان الدين  طول اهلل صمر ه الشريف نا  خداتعاىْل ْاقا موىْل
ثل ايك بيجا نسس ْاثث نا ميالد نادنو ما ْام ،وسيلة سي ْاخوشي نا ايام ما

انسس  ين ياري ْاثثجو، ين خوشي حاصل كروا مدد كري نسس موىْل
انسس ْاثثنا منصوص صايل قدر  حممد برهان الدين  اثثنا موىْل خداتعاىْل

 "ْامني."نسس مهيشه مهيشه باقي راكهجو موىْل

انسس  اححها مليسوطط،هوسس اثثنسس انشاء اهلل هتورا دن ما ثث، خداحافظ
 يف امان اهلل ْاككسس سري كريسوطط،   جنككل ما


