
؟ىد يش ه بدا

 وا ېلدېگسر هت وږوغ وكلخ ورثكا د يچ هد ېوس هماع ينود يك ونوباتك وا ونورابخا هپ ځرو نن هملك بدا د
.هد ېليو وكنويو وريډ

 ،ىد هبدا ېگب ىنالف ،ىد كانبدا ىنالف ،هد هماع وا هړز اروخ انعم هوي هپ يك ږوم هپ وخ هملك بدا د
 يچ ،هدېك هلاب بدا حالطصا هړز هپ ږومز وكلخ د مارتحا د هنتاس وا يدنباپ وې وا ومومسر يعامتجا هپ ينعي
.ىلتو ىدن طخ رت وقالخا د بدا ون لوډ ېد هپ

 تلم ره د ځرو نن يچ ،هد ېلدنيم هرياد هترا هرمود بدا وا ،هد ېوس هترا نمل ېملك د بدا د سوا اما
.ىد زكرم وې يعامتجا ولو د وا كرحم ايتړول وا ندمت د

 تفاقث رپ بدا رت فيرعت اد رم ،ىد ذخا وا هنلپ اهتنا د يش ره د بدا يچ هليو هب ونابيدا وبرع د
:يوك فيرعت يساد بدا د ءابدا رون ين ،يار مس يدناب

"م "... رثن هك يو مظن هك انيو هپشب مه اد ر ىدن فيرعت، هنوباتك صاخ صاخ ېفسلف د يچ هك  
 ېي داقن وا ءابدا يناوخپ رم يد ړول اروخ اوخل ترابع يلك وا نايب د مه ه هك راثآ نيوراډ وا نوطالفا د هكل
.ي هن هخ وراثآ يبدا هل

 هپ نابيدا نن ،هد ېوس هخارپ اروخ  نمل بدا د يك هنامز نسوا هپ رم ،هو ىار وناهوپ وناوخپ د وخ اد
 يك وتاعوضوم ورون وا يفسلف ،داصتقا ،ملع هپ ءابدا نن ،يوك هنيو وا هنكيل ه ره رپ وا ،ي يك اوخ هره
يوا ثحب د وا ،ي ېىد ىلوړا اوخ هلب رپ لكلاب ېي زار ين.

 ايند يلايخ هپ رعش د اي ،يكو انيو ېلك يچ يږاك هن رايز يك ېد هپ يزاوي ،اوخپ هكل نابيدا نن
 هدوخېب يك هرادنن هپ ينو يدننام ورس د راي د هلك ،يس وحم يك هطقن هموهوم هپ ېلوخ د هلك ،يلغو يك
 ،يلغار هت تقيقح و هخ هلايخ هل ،يوك هنلپ يك ولئسم يعقاو وا يقيقح هپ نودنوژ د ءابدا ځرو نن يكلب .يس
.يد يتوا ار هت شېو ايند يقيقح د هخ همهو هل

 هپ ءابدا د ينولم ءاقترا د ونوسلوا د يرل سال ىول يك لدبت وا روطت هپ نودنوژ د وتلم د ءابدا ځرو نن
.ييايب اوخ رپ ايتړول د ءارآ وا راكفا تلم وي د ءابدا ،يد سال

 ېرايت تايح د هت وناناسنا وا ،يوچا ار ن ره رپ عامتجا د وناناسنا د وا خړا ره رپ نودنوژ د ىود ون
 ،يد يك سال هپ ءابدا د ينولم وتايعامتجا وا وقالخا د داصتقا وا تسايس د ېفسلف وا ملع د .يوك هناور رو
.يوك يرب يك يرويس هپ ملق د ءابدا د مه يروت ويلايروت د يك ايند هپ نن ىتح

 ىود د يك تقيقح هپ ،يوك نودنوژ ايند رپ ځرو نن يچ سلوا ساسح وا يو ره وا تلم ره يلو
.يد ءابدا يكنوويو

 رال رپ وا يكنوويو وا يكنوورال وتلم د يكلب ،يد هن نارعاش وا يكنويو طقف نابيدا ځرو نن ون
 ولجم يجراخ هل هوي يچ هكل ،ىد رېډ ه ره رت تيمها بدا د يك ايند هپ نن ون هتهج هغد هل ،يد يكنوومس
نسوا ېد د هخ ېپرت مه ايتشر هپ يچ يوك يساد فيرعت بدا د ۍ بدا د هغد ولو ىد فيرعت رتهب وا ه:

 ون هب هرس فيرعت ېد هپ "... يو دصقم يكپ ءاقترا وا ،ايتړول تايح د يچ فصو وا سرد نودنوژ د"
؟ىد ىوس يش ه سوا وا ،و ه اوخپ بدا يچ ييهوپو هورو هناتپ ږومز سوا

 ينسوا د ،ىد ىوس رېپاچار لوډ يقيقح هپ تيرشب رپ وا ىلدېزرار وواوخ ولو رپ نودنوژ د بدا نن
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۲

 طقف وخ بدا ءامدق د .يوكرو يقرت وا ليمجت هب هت هغه يلنو يرتس ېي ه ره رپ يچ ،هد اد مه هفيظو بيدا
 هرمود بدا يرو نن د رم ،هدولرد هړا ېي تغالب وا تحاصف وا بوترو هبژ هپ يچ ،هو مولع وا لوصا هغه
.ىد نماض ينومس وا ينلپ د وې ولو د نودنوژ د وناناسنا د يچ ىد ىوس ترا

 يوس ديفتسم ل هخ بدا ينسوا د وا ،ىد دوجوم لوډ هړاز هغه هپ بدا ًابيرقت هسوا رت ال يك ږوم هپ
.ييك يرن يك بوت يرن رپ هتېو د الم د نالايخ كزان ال هسوا رت ،يوك نوي رال هغه رپ هسوا رت ال وم ءابدا ،وي

 وا يعقاو هلو تاليخت وا راكفا يبدا لپخ ونتپ د وا بدا وتپ د يچ ،هتس هربخ هلب هوي هناتخبشوخ رم
 رايز ل هپ هرس بدا يقرتم د ايند يون د ايو يچ ،يرل هن ېي اي ،يرل ل اوخ يفنم تيلايخ د ينعي ،يد يقيقح
 مه بدا ينتپ لپخ يك هلسلس هپ ووايتړول يلم ولپخ د هناتپ يچ ،ىد تخو ون سوا ،يس ىادېك هږوا رپ هږوا
 يدناب بدا يلك هغد رپ يچ هنورثا ودرپ د هغه وا ،يك ۍدنوژ ه ېي اوخ تقيقح د وا يزورو لوډ ينسوا رپ
.يكرو هرادنن يك هماج يقيقح هلپخپ هت بدا يلك هغد وا ،يك ېي كرو يد يوس ولك ولك هپ

 .يړاوغ هنلاپ وا لوترا وا لزور لوډ يرصع رپ بدا ړوز هغد طقف ،ىد يقيقح ايتشر هپ وخ بدا ږومز
.)۱(يمومو هنزور مه لوډ يرصع هپ بدا ىلك وتپ د ږومز اد وا ،يس لدنيم و يكپ يې هلو ندنوژ د يچ
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