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هنتك هوي هت حارتقا ينلو وتپ د لباك د

؟يس هړول لوډ ه هب وتپ
؟يس هرپخ لوډ ه هپ هب وتپ
 هنزور وتپ د ترضحيلعا يمل يلغا د وا يرل هرسرو هنيم هړز د نوتپ ره يچ ،يد ينتوپ ېود اد

 يك باو هپ ونتوپ ېد د يړاوغ هلو ىس ړو وا ړول ،ىول وا ىنچوك يك داويه ېد هپ نن يچ هد هنلاپ وا
 وا ،يك ينتوپ هغد لوډ هپ حارتقا وا ېقباسم د ًامسر يك لباك هپ ينلو وتپ د هخمد يتشايم و .يلخاو هخرب
.هو يتوغ هنوركف وا ىار ېي هخ ونتپ هل

 ،ىلكيل يكرت ناخ لوسردمحم بانج يچ وس رشن باو هغه ىمل يك هرامش )۸۳( هپ ېلجم لباك د
 هږوخ وا هنيتم هرېډ ،هلتك يمو وا ،هديلو ام هنكيل يكرت يلغا د ،هو ېلدنيم هجرد ۍمل ېي يك حارتقا يد هپ وا
: ېو يلوو يرال ېرد ېي هراپل ايتروپخ وا نودنوژ د يبژ د ،هد ېلنم وا

.هدز هد هن ېي هبژ اد يچ وس وغه هپ لوك هدز وتپ د .۱
.لكيل سوماق د وتپ د .۲
.ليمكت وحن وا فرص د .۳

 يليب ېي يرال وا لوصا وراچ ورد ېد د وا ،يلدنيم ينا يرون ايب هراپل لصا ره د يكنوكيل لضاف       
ېد د يچ ،يد يلوو ك كيل هپ يكنوكيل يملد ږوم ي ولوين يتو ك ىاپ هپ ېلاقم د ،ىلدنيم هنو ىاېي ي 
 ېد د سوا يچ ،ېتوغ يفاعم ېي هخ ليصفت هل عوضوم د وا هد ېك هراشا هت ينومس و طخلا مسر د وتپ د
.ئد هن دعاسم تصرف وا ئد هن تخو يراچ

 هپ ملع د يرال هلو ىود يچ يلو .وي يرلم هرس هد د وا ،و خوپ اروخ كيل اد يمل لضاف د مه ږوم
.هد ېلپس عوضوم ېي هرتس هپ فاصنا د وا يد يلووار دانتسا

 ام هسوا رت هنافساتم كيل اد يچ ،ئد ىكرو يفيفع ناخ ميهاربا دمحم بانج حارتقا د باو مهود
.ىالكيل رپ مسن ه ون هك ،ىلديل ىدن

 هنتسيخا هپ ېزياج يميرد د وا ىلكيل ريدم وتارشن د ينلو وتپ د ايتشر مساق ديس بانج باو ميرد
 وريډ رت هتسورو يتشايم ېرد سوا وا ،ىد ىوس روپخ يك هرامش )۸٥( هپ ېلجم لباك د كيل اد ،ىد ىوس قفوم
.ىتسولو ام ونتوغ

.هد ېلپس ه ېي عوضوم وا ېك هراك هيار هلپخ يدناب نودنوژ رپ وتپ د يمل لضاف
پ يچ هكهنات پ د هلوك وراچ هپ نودنوژ د وتد مكح هپ وا ،هد ىود د هبژ اد وا ،يرل قح انيو د ي 

 هغد يچ ،مړاوغ مه ،مي نوتپ وي يچ هز ون ،يد قحا يك وراچ وغد هپ ىود )هيف امب ىرد وا تيبلا بحاص(
 نوي خم رپ وا نودنوژ وتپ د ىود سوا يچ كو هغه وا هنلو همرتحم وتپ د يچ مرل هليه ،مس  يك عوضوم
 امز وا ،يياو و هغد مه ايتشر بانج ىكنوكيل لضاف وا ،يكو روغ انيو رپ امز اد يد يتسيخا يك سال هپ ينولم
.يسن ريهز كيل هغد هپ

؟ووك ۍدنوژ ېي هك ؟ووړوج هبژ
 هړز هغه هك وا ؟ووړوج هراپل نا د هبژ ېون ږوم ايآ يچ ،وكو هنې هربخ هغد رپ ږوم هب ىمل ه ره رت

 لپخ د يچ ،هتسن تلم ىدنوژ يه يك ايند هپ يچ ،هد هربخ هدنر رمل رت وا هراك وي اد ؟ووك ۍدنوژ وتپ



۲

۳

 مرب وا ايتړول د ۍن رپ لوډ ره يچ تلم يو ېك هړوج هت نا مه هبژ ېون ېي هرس تضهن وا ءاقترا يرصع
 د هراچان يك هلئسم هپ يبژ د مه ايب يو اوخ رپ )ددجت( بوت يون د يك وراچ يتايح ولو هپ وا يس دنواخ
 وتلم ويدنوژ هك ون ،هدن هراچ هنكمم هلاك و هپ لوړوج يبژ يون د يچ هك ،يمورد هتاوخ يلاوړوز وا تمادق
 ېي ووايتړا يرصع رپ وا ،يلتسوار يدنال نومس وا حالصا رت يبژ ېړز يلپخ يك رال هپ ايتړول د وبژ ولپخ د مه
 د يچ ،يد ېړز يخن يلاو يبژ د هلو وا وحن وا فرص ، لوصا تغالب د ،دعاوق ،بدا وبژ د ،يد يك يمس
.يديوس اديپ ىا وي هرس يبژ

 وا دعاوق يلصا يبژ د هړاز هغه يچ يوك هن ه لب ېد هلېب ءاملع بدا د ىنعي ىكنوك تمدخ وبژ د
.ېي يودنوغار هرس وا يلپ لوصا

 نا هپ هبژ يچ ه ره يكلب ،هد هن اوخ داهتجا د ،يرل لوصا ،يرل يرال هتنا مه لونوغار وا هنلپ اد
 وا دعاوق هغد هلب د وي يچ يږاك رايز وا ،ېي يكيل وا يسابار لوصا پ هغد ملاع يبژ د وا بيدا يرل پ يك
.يس ۍدنوژ وې ولپخ هل هرس هبژ وا يروخو هرس رس لوصا

.يد يكنووك يدنوژ يبژ د يكلب ،يدن يكنوړوج يبژ د يكنوك تمدخ يبژ د وا نابيدا ون
 ،يلخاو راك هخ تنايد وا تناما هل يك هتلپ هپ وږوخ يبدا وا ودعاوق يلصا د يبژ د يچ ييا ىود

 ،يو ېك هدز هبژ ېي هرالپ وا هروم هل ،يو دږور ېي قوذ يبدا يقيقح هپ ىنعي ،يو لها يبژ ېغه د مه هلپخپ وا
 د يچ يلو ،يك هنو هنلپ يبژ يلپخ د هولپ هل بدا د وبژ ويدرپ د ،يروو يك هرادنه هپ يبژ ېغه د هت يبژ وا
 هخ ولدېورا هل ېي نوتپ ،يوكرو هن دنوخ يه هت ورون و يك وتپ هپ يچ هغه ،يد لېب ايازم يبدا يبژ يره
 هغه هپ مه ه هك ېياوو هت هناتپ يچ نومضم يبدا ړول لوډ ره يبژ ۍدرپ د سكعلاب .يرو ناجيه وا يوك ان
.ىالتسيخا ين يسن دنوخ هرموغه رم ييهوپ هبژ

 ولوصا وا بدا هپ وا ،ييهوپ هبژ هغه هپ يچ ىد قح اچ هغه د مه هنتك اوخ هل ديقنت وا بدا د هبژ هوي رپ
 هب هت بلطم يلصا ،وس ړالو ون هب سوا ېو يربخ و وي هخمد عوضوم يلصا رت اد .يو دنواخ ملع د ېي يك
: ووړاو خم

 مه ايتشر يد يلووار ه يرال ايتړول د يبژ د يك هرقف ۱،۲ هپ كيل لپخ د ايتشر بانج يمل لضاف
 حيحص رت يچ طرش ېد هپ ،هد هديفم وا يرل ه هرېډ هرج يمومع هوي وتپ د ايب وا هنلو وتپ د يچ هد اد
 مه مارم يلصا يك ورج يساد هپ وا يو لماش يكپ نادنواخ بدا وا ملع د هوپ هبژ هپ وا يو يدنال ساسا
 هل وا ،يو هشت هخ يلاودن د يچ يسو هنې يساد ولوك هروغ رپ يي د ،يو هنلپ همس وا قيقدت وا قيقحت
.يو هكاپ هخ وضارغا زار ره

 اروخ ىمل وخ فالتخا اد يچ ،هد ېك لح ه هلئسم وجهل د ايتشر بانج ًاتقيقح يك هرقف همهود هپ
 ،يوك زار لب كو ظفلت هك ،هد هوي الما يچ هك ،ىد ىك لح وامدق هعيرذ هپ الما يدحتم د مه ايب وا ىد ل
 هپ وا ،يرلنو يك اوخ هلپخ هپ تاغل وتپ د موك هك يږاك رايز هب كو ره هتبلا .هد هن هلكشم هرمود هربخ اد سوا
.ىد ىلاوترا وا هې يبژ د اد يچ ېي هب يورپخ وا ،يلخا هب تاملك يسغد يو يك اوخ هلب

 يملع وا ينف د يچ هد ېك هدنر ار رال همس نومس د يبژ د  ىكنوكيل لضاف مه يك هرقف هميېرد هپ
 ،يد يك يپشب يوايتړا يلپخ اد  هخ يرال يموك هل وبژ ورون يچ ورو هب هراپل ولوك هتسيه د  وايتړا يرصع وا
 يرصع وون د مه هب ږوم ؟يد يك ړوج وا يلتسيا ار تاملك يرصع يون هخ ويلو هل وتاغل وړز د ېي هن وا
 وا هنومن هوي يك وبژ يقرشم هپ هك رم ،وي يرلم يكنوكيل يلغا د يك هرقف ېد هپ وسين رال هغد هراپل وتاملك
 ،هبژ يقرش يسغد وبژ يبرغم رت ون ،يرل ىلاوېدژن هت حور يقرشم و هبژ ږومز يچ هك يس لدنيمو راك ېد د لاثم
 هپ وا يد ېدژن هرس ًاتبسن تايضتقم يطيحم وا تيبدا ،تاجايتحا ،نودنوژ ږومز يچ هك ،هد هلضفا وا هبرقا
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 وبژ د الثم يك هرود ننم هپ تيندم لپخ د وتلم يياپورا يچ اد لاح ووك ۍدنوژ هبژ هلپخ توادب د يك هرود
.ولپ يك برغم هپ ون ېي هب ايب وموم هنو هبژ يساد يك وبژ يقرشم هپ هك ،هو ېك هجوت هت نومس و

 هديقع هپ امز هرقف اد ،هد ېك هجوت هت حالصا و ءابفلا د وتپ د يكنوكيل لضاف يچ يك هرقف همرل هپ
 حيحص هپ هبژ راو وي يچ ،ييك تخو هغه ليدبت اي ميمرت اي تاحالصا طخلا مسر د وبژ د ،هد هخمد تخو رت
.ييك هنې يك وربخ ېد هپ ون ايب ،يمومو هاس نودنوژ د وا يزووار هتنم لوډ

 بتك وا راثآ ،ىيا ىد هن لپ ېي يك كيل وا وتايمسر هپ هد هن ېك هدز وكلخ وماع هبژ ږومز ال هسوا رت
 ېي هب ايب يچ يس ړوج هب تيوضوف ماع يبدا وي وس تخوب نومس هپ طخلا مسر د الثم ږوم هك سوا يد كرو ېي
.يو نار مه جالع

 بايماك حالصا هپ طخلا مسر د تخو هغه ىود هد هترپ مه هبرجت وتلم ورون د هت ږوم يك باب ېد هپ
 اتيشر بانج يچ هكل وا ،وس تخوب راك نار ېد هپ ږوم هك سوا ،ىكرو دوجو هت يبژ يلپخ ېي راو وي يچ هوس
 فورح صوصخم ،فورح نيتال د هكل ىا رپ وتاكرح د وا ،وك هروغ تادرفم ىا رپ وتابكرم د الثم يكيل
 ىنرو نن ږومز ! يو هن ديفم وا ملسم مه هب ًاتاذ ىدن هروپ هسال هل ږومز سوا يچ ېد رپ هوالع راك اد ،وكيلو
 هپ ېي ايب وك هبژ هبژ هلپخ ييا راو وي ږوم .شقنلا مث ضرعلا تبث يچ ىد مس لتم يبرع هغد رپ م ك لاح
 ىدن راك رصع هوي د نودنوژ وا لورپخ وا نومس يبژ د يچ هد هربخ هراك هوي مه اد ،وزرو يسپ وتسيا ورون
 تمدخ هغه ايب هب يسوك يسمل ږومز ،يرل فياظو لېب ايب نماز ږومز ،ورل فياظو لېب هت يبژ يلپخ و تبسن ږوم
! يو ىك ونماز ږومز هن ږوم هن يچ يوك هترو

 ،وك يليب هرس ېي ېرود ىاپ د وا ننم وا ييادتبا يچ ييا ،هكو عورش تمدخ هپ يبژ د ږوم سوا
 ينمول ين سوا ږوم يك ءارجا هفيظو هلپخ وا يدېرپ هت ىود راك ويننم د ييا يكنووك تمدخ ينمل
 هب ون وس تخوب ونوراك يئاهتنا ورون وا طخلا مسر د حالصا هپ وا وكنو هنوراك هغد هك ،ورل يك خم هپ هنوراك
 ،ص يچ يد يلكيل يكنوكيل لضاف ،ووك يزابوا يچ هچو رپ هكل اي ،ووړوج هدېك يچ وبوا رپ هكل يو يساد

 هن يرل هرس د فورح رركم وخ وتپ ،ودېهوپو هن هربخ ېد هپ يد رركم يك وتپ هپ فورح ىن رون وا ث ،س
 يك وتپ هپ هك ،هتسن مه يك يسړاپ هپ يچ يد فورح يبرع وخ اد هتسن يك وتپ هپ لكلاب وخ ذ ،ث ،ص
 وتپ د وا ،يار هن ټروك فورح اد وخ يك هبژ وتپ هپ هن هك يو يلغار هب ثيح هپ تيبرع د يو يلغار الثم
.هد هكاپ هخ وفورح ورركم د نمل

 ييك لكيل هن لوډ فلتخم هپ  ،يكيل يچ ايتشر بانج هكل ىدن هرمود مه وفورح د ولاكشا د فالتخا
 ل لاكشا اد هن وا هتسن فالتخا يه ،ىد لوبق ونتپ ولو د ىد ىلنم ينلو وتپ سوا يچ طخلا مسر هغد
.ييك

 صوصخم هراپل راهظا د وتاكرح ېد د يچ يد هتكرح رول يك وتپ هپ يچ : يياو ىكنوكيل لضاف
 بدا د يبژ يسړاپ د يد لوډ هغد هپ ًابلاغ يبژ يقرشم هلو يكلب هدن وتپ د يزاوي وخ هصيقن اد ،هتسن فورح
 وفورح نيال هپ مه ه هك هبژ يزېرنا ىلغار ىدن راو ولوكرو د ېصيقن يغد د مه ال هسوا رت ئد هلاك رز رمع
 رېډ ،يرل هړا عامس هپ رېډ ېي ظفلت وتاملك د مه هغد د هرس رم يرل فورح صوصخم هراپل وتاكرح د هرس
 ېرد ېملك ېرد اد Blood, good, Pool  : هكل يو لېب ېي ظفلت رم ،يو وي ېي تلع فورح يچ هتس تاملك
 ,Cool, Poor مه يسغد ىد لېب هلب هل وي ظفلت ورس ورد د رم يرل لواو ينعي OO هود يك نم هپ هرس

Spoon, School يك يدنال هن سايق رت ًابلاغ وا ،يرل هړا عامس هپ هلووي ىكنوكيل لضاف ېد رت هوالع ي 
 ېي هب هتسورو فرح ره رت يچ تادرفم اما يو يقرشم ېي هب فورح يچ يړاوغ طخلا مسر موهوم بجع
 ا ب( : يسار يساد يچ ييا وكيلو )دب( د هملك يچ وړاوغو ږوم لوډ ېد رپ هك الثم .ييك لكيل مه تاكرح



۳

٤

٥

؟وېول هنو ىد دنورد رېډ هغه يچ يك لاكشا لب هپ هلاكشا هوي هل ږوم ايآ ون هب لوډ ېد هپ )د
 وك هن د وا رضم رېډ ېي يك تخو ينسوا هپ يكلب وي هن اوخ رپ زيوجت ېد د سوا ږوم تروص ره هپ

 وم ماكان وا ،يوك هتاپ يريل اروخ ىد نومس وا نودنوژ يبژ وتپ د يچ هخ بلطم يلصا هل ږوم يچ ،و هراچ
 هتاپ هت مكوت هدنيآ و ږومز ايب هنوراك يساد ىد تمدخ ىنمل وتپ د فياظو ږومز يك تخو سوا هپ يدېرپ
.ورل تخو هغد د هن وا ،وس هن تخوب ىنعي ال ام هپ وا ووسرو هرس رت هدند هلپخ ييا ږوم ،يد

 وتپ د يچ يياو وا يوزر خم هت وحن وا فرص وتپ د يكيل ىكنوكيل لضاف هتسورو ېرقف ېد رت
 .ووك ديدرت ېي ًادج ىكلب ىالنم وسن ږوم هرقف اد هد يرورض ېي حالصا يچ ،يرل صقاون ه وحن وا فرص

 وا هنې اچ يچ يد هلمال هغد هل طقف ېي صقاون اد يرلو صقاون ه هك وحن وا فرص وتپ د ! ېكوه
 ىاليو ږوم مه ايب ىلك ىدن رايز يك باب هغد هپ اچ هسوا رت يچ ېد د هرس ،ىك يكپ ىدن قيقدت وا قيقحت
 ېي اي ىك يو هن قيقحت اچ هك يد حيحص وا مس وبژ ورثكا رت وا عيسو رېډ تاليكشت يرمار يبژ ېد د يچ وس
 يوحن وا يفرص وتپ د اد لوډ هپ لاثم د ايتشر بانج .هد هن هان يبژ د ون وخ اد ،ېوس يو هن هنلپ وا فشك
: يي يساد صقاون

 موك د تفص هب يك ثينات وا ريكذت هپ يچ ىد فالتخا د دروم يك وتپ هپ تيعبات وتفص وددعتم د .۱
 وا هرس د هب يك ىا ېد هپ "يد ينيپس وا ېرس اوشم وا هنوملق يساتس" : الثم ،يو عبات فوصوم
.ثنوم هك يو ركذم تفص نيپس

 ونماز د رورو د اكا د دمحا د( : الثم يونارو يك وتپ هپ لكش يبدا وا تيعضو ېرقف د عباتت وتافاضا د .۲
)لوق هپ ىود د( .ىد نارو لكلاب تحاصف وا لكش يبدا ېلمج ېد د يچ )ملق

 هپ ًاعطق يد يړوار يك لاثم هپ وصقاون د وحن وا فرص د وتپ د يكنوكيل لضاف يچ ېرقف ېود اد      
 هدز وا يرلو قوذ يبدا يك هبژ هغه هپ يچ ىد قح اچ هغه د هنلپ وصقاون د يبژ ېوي د يار هن يك وصقاون
 يك لاثم يمول هپ ،يلوب صقن ېي هب ىد ي تحاصف نيع ېي يبژ د لها يچ ىش هغه ون هن هك .يو ېي
 يړاود ،يس لرېمشو يك وصقاون هپ يچ ،ىدن فالتخا دنورد هرمود ،يو فالتخا هك مه ايب وا ،هتسن فالتخا
 وخ فالتخا وجهل د اد ،ىال يسن صقن ساسا يعوضوم وا يلصا يبژ د كويه وا يد يحيحص ېي ېرواحم
 هپ صقن د ټروك يبژ د لها وا ،ىد تعسو وا لامك يبژ د نيع اد ،هدن هشت هغد هل هبژ هره يرلن وتپ يزاوي
 يساد يچ اد لاح يړوا هن ېرد ېود رت ،يس لرېمشو هتو هپ هك ېلئسم يساد وا ،يروو هترو هن هرتس
 هپ ونويزاجح وا ونويقارع وا ونويفوك وا ونويرصب د تايبدا يبژ يبرع د ،هتس مه يك وبژ ويدنوژ هپ هنوفالتخا
 وناهوپ وبژ ويدرپ د يكلب .يد يتوغ لوكرو اچ ېي هن وا ييك ل صقاون هن هغد يچ اد لاح يد كډ فالتخا
 هلپ وتفاضا د .يد ميلست هترو مه يدرپ وا ييك ل يك وبژ وړول هپ ايند د نن هبژ يبرع تداهش هپ ونيقرشتسم وا
 هدز هروم هل ېي هبژ اد يچ كو هغه وا يكنودېهوپ يبژ وتپ د هن وا ىدن دب دزن هپ لها د يبژ د وخ ىلاو ېسپ
 يس هوي د ،يلوب يريل هتيبدا هل عباتت وتافاضا د يلو ايتشر بانج يچ ويهوپ هن ،يلوب صقن هلئسم اد ،يو ېك
 انشا يبژ د يلاوږوخ وا كبس هپ مالك د وا بدا هپ وتپ د يچ كو هغه ييك هن رايعم هت تيبدا و يبژ د وخ قوذ
 نيع هغد يكلب ،ي هن يريل هتغالب هل ىلاو ېسپ هلپ وتافاضا د ټروك وخ هغه ،يد نادنواخ يبژ د وا ،يد
 رو يسن لوصا بدا وا تحاصف د يرطف وا يلصا يبژ د ىواكجنك يبدا وا قوذ يس هوي د ،ىد تغالب
 هت ونتپ .يس ىالوك ديقنت يساد هبژ هوي رپ يو هن ملاع بدا د وا دنواخ يبژ د يچ كو هغه هن وا ،ىالونارو
 تحاصف نيع اد وا يوكرو دنوخ ه ،يړاوغ ېي حالصا وا ،ي صقن ېي ايتشر بانج يچ عباتت وتافاضا د هغد
.صقن هن ىد

: يياو كخ ناخ لاحشوخ
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ىد راك هــــ هرس تيبرت د سكان د
ىد راك ه هرس تعارز د ينس د

: اد اي
يا ېرت يش ينيو يم يوا وب د
وتسوــــــغا د يو هن يم هماج نت د اد

: يياو كخ ناخرداقلادبع
هد روصق د وا روح د هليه دهاز د
اك اـــــــنمت هت نديد و يي ناقــشاع

: اد اي
هنيرل خـــــم يد بآ وبوا د رثوك د
هدنت ييتام هن ين وقاتـــــشم د

 هن اورپ ،يك هن رو دنوخ هت اچ لب هك يلخا ين ظح يياو و نوتپ عباتت وتافاضا د يچ يك وتيب ېد هپ
.ييهوپ هغه د لها مه وخ تيبدا وا تغالب هپ يبژ د ،يرل

 تكرح وا يرل فورح لېب هراپل تفاضا د يچ يبژ هلو ايند د ،ىد هن هجوتم مه هت وتپ يزاوي )؟( صقن اد
 )of, s( هد رس وبژ ويدنوژ د نن يچ يك يزېرنا هپ : الثم .هتس يكپ )؟( صقن اد ،يو هن هخن تفاضا د ېي
 مه وك همجرت يسيلنا هپ )ملق ونماز د رورو د اك د دمحا د( هلمج ايتشر بانج د هغد هك ،يد تمالع تفاضا د
 اد يچ يياو و هت سيلنا هوي يچ يرلن قح كويه رم ،يار يكپ صقن عباتت د وتافاضا د هغد م ك
: ىد صقن يبژ د وا ،هد يلاخ هخ تحاصف د هلمج

The pen of the sons of the brother of the uncle of Ahmad وك هلمج هغد هپ يچ ئروي 
هراو رول of ك يچ ،ىغار م پ دهب هلمج هغد ،يرل فورح لېب هراپل تفاضا د مه هبژ ودرا ،ىد ريظن وت 
 يسغد مه يك وبژ ورون يچ هد هنكمم )ملق اك نويب ىك ىئاهب ىك يچ ىك دمحا( :ييك لكيل يكپ يساد
.يبرع وا يسړاپ د هكل ،يو هن تكرح هپ ېي تفاضا يچ ،يو

 ،يرلن مدقم يضام وا يبوجو لعف وتپ يچ" :ىد اد يي ايتشر بانج يچ وحن وا فرص د وتپ د صقن لب
 رمار حلطصم هپ ږومز ؟ىد ه يچ ودېهوپ هنو بلطم هپ يبوجو لعف د "يد يرورض هراپل وبژ د لاعفا لوډ اد وا
 يموك يبرغم د وصاوخ هل هب اد هتبلا ،ىوس ىدن يك ودرا ،يبرع ،يسړاپ هپ فيرعت لعف لوډ يساد د وخ يك
 ايازم وا صاوخ وا لكش ،دعاوق ،لوصا لېب هتنا هبژ هره يچ يس هليو و يچ ييا مه هربخ اد هتلد ون ،يو يبژ
 يرل وتپ ايازم وا صاوخ رېډ ،يو دوجوم يك هبژ هلب هپ يد صاوخ هلو يبژ ېوي د يچ هدن همزال يه ،يرل
 هدن يه مه ږوم رپ ،هتسن يك وتپ هپ م ك هغه يچ يرل يبژ يرون ايب صاوخ رېډ ،يرلن ېي يبژ يرون يچ
 وا روتلك ېسنارف د يچ هك ،وړاوغو يك وتپ هپ الثم ايازم وا صاوخ يبژ يوسنارف د هلو م ك يچ همزال
 ك يرل بدا ېسنارف د الثم يچ تاجايتحا هغه ،يد لېب اد ونتپ د ،يد لېب تايضتقم طيحم د وا تايحور
 يدنال يرويس رت يلاونتپ وا وتپ د يك هرواخ ېد هپ نن ږوم يچ هغه يرلن يوايتړا هغه بدا وتپ د م
 يك نا هپ يد صاوخ لو يبژ يلب د يچ هدن هروبجم هبژ يه هك ون !يد صوصخم هراپل ږومز هغه وړاوغ
 يچ هك ىدن يبژ ېد د صقن ون اد دولرد هن يبژ يقرشم ېوي يبژ يموك يبرغم د هخ وصاوخ هل وي هك يمومو
 وا ريكذت يك لصا هپ ولاعفا د الثم هبژ يزېرنا يچ ىاليو وسن اد ږوم ،يد لېب تاليكشت يرمار يبژ يره د
 هصيصخ اد وخ يبرع اي وتپ يچ هك ،يك عفر صقن اد يبژ يلپخ د رژ ناسيلنا يچ ييا ون ،يرلن ثينْات
.يرل
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 : هكل ،يرل هلو ماسقا يضام د وخ وتپ ،يرلن مدقم يضام يچ ىد ىوس ىل اد صقن ىول وتپ د لب
 ،يرلنو هغيص هلېب يوسنارف هپ هك هراپل مدقم يضام د اما ،يناكما ،هيكش ،يلامتحا ،يرارمتسا ،ديعب ،بيرق ،قلطم
 هن وبژ يقرشم رپ وا يرل تاليكشت لېب ولشېو د ولاعفا د يزېرنا وا يوسنارف هلپخپ يچ هك ،ىدن صقن وخ اد
 )ىضاملا ىف ىضاملا هياكح( ېي برع يچ يو متا يضام يبژ يوسنارف د بلطم ايتشر بانج د هك ،ييسايق
 وخ ريبعت ېد د ييار يسپ هلب هل وي يك هنامز هرېت هپ عوقو وراچ وود د يچ ىد اد ېي بلطم وا ،يوك فيرعت
 )متفر نوريب ،مديشوپ سابل هك تعاس نامه( هلمج اد الثم .هدن همزال يه ،يرلنو هغيص هلېب هك ،هتس يك وتپ هپ

Aussrtot que je mefus halrlle ji sortis ك يسراپ هپپ ،وسو هپ ريبعت قلطم يضام هپ وخ ييسغد مه وت 
 هديعب اي هقلطم هپ همهود وا يرارمتسا هپ ۍمول هلك هلك )متوو يدنابد ون ،هتسوغاو يلاك يم يچ ى هغه( هد
 يك هبژ هپ هك )هو ېلړوخ ۍډوډ ږوم ېلتار هت و ماام( اي )هړوخو ۍډوډ ږوم ېلتار هت و( هكل يس ادا هرس
.يو هن مزال مه ديلقت ودرپ د هب لپ رپ لپ يسغد ،هتس وخ ،يو بلطم هدافتسا وا هدافا

مل ږوم يچ ييايرطف يلپخ يبژ د ى ېلپ وا فشك ،ومومو يار ،وكو ېي هنون وم هتسورو ،وك ېي يلو 
 ترا هرمود هبژ هتاپ اش رت ږومز اد يچ ،مياو ال سوا اد هز رم .وروك هب ايب ،هلوك ېلك ال وېك يبدا هپ هك
.يمومو ي هلو هب يك نا هپ وا يدنېرپ هت ديلقت و ورون د هب ږوم يچ يرل يي يبدا وا دادعتسا

 ىود د مه ږوم ىد ىك دنر ترورض ولولو وا نودنوژ د وتاغل وتپ د ايتشر بانج يك هرقف همپش هپ
 وتپ د ږوم يچ يتسد سوا رم هد رال يساسا مه ه هك رال ولولو د وتاغل د يك هرقف هموا هپ .وي يرلم
 رپ هب راك يساسا اد هتبلا ،وس هتاپ هب هبلطم يلصا هل ،وك بيترت لوډ هغد هپ الثم ېك ورل جايتحا هت تغل وا نهرف
 هب سوماق وا تغل يبيج وتپ د وي ييك رژ يچ لوډ ره هپ ورل جايتحا تخس ږوم سوا يسو يسغد تخو لپخ
 هرود ننم هپ هتسورو ايب هك زيوجت ېرقف يمووا د ايتشر بانج د ،ووكرو ېي هب هت وكنووك هدز وون وا ،ووك بيترت
 يغد هل جايتحا تدش ږوم سوا ،يو هب ه ،يس يلمع يك كيل هپ سوماق لصفم د يبژ ېد د  ينزور د يك
.يوك فرصنم هخ يرال

 وا يلمع د وتپ هپ رم ،هد همس مه ،هد ېوس ېلوو رال ولوك هدز وا ولوو د وتپ د يچ يك هرقف همتا هپ
 ،يك هدز هبژ اد طقف نانطومه نار ږومز يچ وړاوغ ږوم سوا ،ىدن راك ىمل مه لورپخ وا همجرت وباتك ينف
 هدز يبژ د راو وي ږوم يتسد سوا.ييريډ هرسرو اضتقم هپ رصع د هلپخپ بتك ينف وا يملع هوس هماع هبژ يچ
.سب وړاوغ هخ ومل هل لوك

 هړاز وا ييادتبا رپ تايبدا يبژ د ږومز يچ ونم مه ږوم اد ،يد يلكيل ه  ايتشر بانج يچ وتايبدا رپ وتپ د
 لوين يدنال رظن رت تلاح يعامتجا وا تايحور تلم ماع د هراپل ايتړول وا حالصا د وتايبدا د رم يد هتاپ لاح
 د  هخ وتايبدا د بلطم يچ هك ،يو رايعم وراچ ېد د قوذ لپخ يزاوي يچ ييا هن يمل ناهوپ .ييك
 وتايحور د وماوع د تايبدا ينسوا وتپ د هغد يچ ،وس ىاليو اد ږوم ون يد لوچا هزېغا حور وا قالخا رپ وماوع
.يد يلغار مس هرس ءاقترا وا روطت د

 يون هپ ماوع يچ هك ،يو رايعم قوذ ىون لپخ وم ءابدا يمل وا ،ووړاو لوډ يون هپ تايبدا ږوم هك
 هزېغا حور رپ وماوع د هب قوذ ىون ږومز اد وا ،يو هيا ېب تمحز هب ون ،يوس انشا يد هن اوخ هل ملع د قوذ
.يدن دږور قوذ ېد هپ يه ىود يچ هك ،يكنو

 تقيقح ًاتاذ هنې هغد مه ه هك ،هدېك رپ هنې هناققحم ايتر بانج يچ كيزوم ږومز وا تايبدا ږومز ون
 لپخ رپ راك ره وا ،يس لوينو يدنال رظن رت ييا مه تايحور يمومع وا طيحم رم يېك ين هن راكنا وا ،هد
.يسو تخو

 وږاكو رايز يك ولوو وا ولورپخ وا ميمعت هپ يبژ وتپ د طقف وكنو راك لب ييا ږوم سوا وخ هديقع هپ امز
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 كيل د وم ه هن ه وا لتسوار هت نم هبژ ږوم راو وي يچ ،ويو هت تلم لو راو وي لاح ينسوا ېد رپ هبژ هغد وا
 هپ ږوم سوا هك رم .يرو هترو يوايتړول وا تاحالصا لو رون ون هب ايب ،لوردو هرس تيمسر هپ يك ناديم هپ
 بلطم لپخ هب ون يد يراچ ېرود يميېرد اي يمهود د ينزور د يبژ د هغه يچ وك تخوب سال وراچ وغه
 ،نادنواخ ملق د ،نابيدا ،ناهوپ يملز يد ځرو نن .يو ىوس رېت تخو وم هب يك وتايعرف هپ وا ،يو هتاپ هخار
 هپ تلم د وتپ يچ يكو هجوت هت ېد و الس وي وا قافتا هپ هلو ،يكنووك تمدخ يلم ،نارشم ، نانت كاو د
 هراپل ميمعت د وتپ د ايتر بانج يمل لضاف يچ يرال هغه يس هلنمو يك تكلمم هلو هپ ًامسر يك وتاقبط
 ه هپ هرس يبژ يلپخ د هنيم يمل لضاف ېد د ږوم يد يراچ يكډ ي د وا يرال يمس هلو يد يلووار
 د يچ يمومو هرس يبژ يلم يلپخ د هنيم وا قشع هړز د يسغد يمل هلو يچ وړاوغ هدنواخ هل وا ونيو هرتس
 نودنوژ د هلو وا يس ۍدنوژ هبژ يلم اد هنوو وا بوترشم هپ رشم لو نوتپ يملز ترضحيلعا د هجوت هپ ىود
ې1.يمومو ي 
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