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ئوك يدرپ هم تاغل هرك لپخ

 يرورض وا مهم وي وناهوپ د قافتا هپ ءايحا وا هنولو وتاملك وا وتاغل د يبژ ېد د وخ يك نودنوژ هپ وتپ د
.ىادېك ۍدنوژ يسن هرس لوډ يقيقح هپ هبژ وغه رت يسن نوغار داوم يبژ د و .ئد راك

 وا هرك وتپ د وا يس لېب تاغل وبژ ودرپ د يچ ،هد راكپ هنلپ هرېډ وخ يك لصا هپ وتاملك وا وتاغل د
.يس لتاسو وا يس لتسيخاو ينلپ وا ينې رت هتسورو مه تاغل لپخ

 د تيمسر مه ايب وا رادتقا يملع وا يبدا وبژ وغد د وا ينارماك وا ىرب وبژ ويدرپ د هخ ويېپ وريډ هل
 هل ېبلغ د ويدرپ د ېئ يې يريډ يلپخ وا ،هد ېك هلومز هخ اوخ يره هل ېئ هبژ ږومز يچ ،ئد يبژ يسړاپ
.هد يراط هبژ ېد رپ يزاخ يبدا هوي سوا وا ،يد يللياب هولپ

 نا يك لباقم هپ ويدرپ د ېئ هسوا رت يچ ئد تعسو يتاذ وا ىلاوترا يرطف لپخ هغه يبژ وتپ د رم
.ئد ىلروغژ ېئ هخ ودېكرو هل وا ىلتاس

 هتوغ هن هلكيه ىود ،و يك سال هپ ورون د رادتقا وا ملق ،يد يلغار ېرود يروت يريډ هبژ ېد رپ
 ببس هپ ېبلغ يغه د تاملك وا هنومون وتپ رېډ ون ،يرلو هخرب يك عامتجا وا ملع هپ يبژ ېد د هملك هوي يچ
 اد هتسورو رم ،هو ييا رپ ېئ هنومون وا ،للب وتپ هنوروك وا يلك لپخ وخ ونتپ .يد يوس لوزر اي يوس كرو
.ىالوك وسن هنووېرپ هغه د ږوم مه ال يچ ،هوس برعم وا سرفم ورو _ ورو اي وحم لوډ ېد هپ هنومون

 ،هكو يكپ ېئ تافرصت دراب ،لوزرو ونايازريم ږومز يچ يد هنومون وا تاغل وتپ هرك وا هچوس رېډ
.هك ېئ سرفم

 ،يس ناور ديفس ،و مون وتپ ناورېپس ،ئروو هت ومون و وتل وا ولك د راهدنق د راو وي لوډ هپ لاثم د
 ،ناسغرا ،وس دابآ ينز تاوانز ،وس دوارهد ،توارېد ،وس نيريت ، ىريت ،وس نازرا فرصت ينعي ال هپ نازور
.وس بآ دنغرا وادنغرا ،وس ناتسغرا

ېئ رايز يكلب ئكرو هن تيمها اچ هت مون ظوفلم ئد اد بلطم
 هل انعم هغه مه ه هك ،يو انعم ېوي د يكنوولرد يسړاپ هپ يچ ،يك مس بيكرت يسړاپ رپ مون ره يچ يك 
يو هفيخس هرېډ وا يو ېلتوار هنا.

 ، ودس ،لپوپ هكل هنومون وتپ صاخ يني يچ وس ني وا يوق هرمود ساسحا سرفت وا سيرفت ېد د
 ،ودص ،لفوف ،هك ېئ سرفم ،لكو يكپ تافرصت دراب ېئ هنا هل وا ،لوړاو وكنوكيل مه كا ،نارما كهس
.لكيلو ېئ كچا ،نارمع ،قحسا

 د ېئ ون ،هو مورحم هخ ظفلت هل وتاملك د وتپ د ىود يچ هو هنهوسال هيا ېب وكلخ وغه د وخ اد
 ال سوا ،ييك ل نالماح لكش يرطف وا يلصا د يبژ د يچ يكنوكيل هناتپ رم ،لكيلو يسغد هراپد ناوس
؟يوك يوريپ يود د يلو مه

 يبرع وا يسړاپ هپ هغه يچ ،ورل تاغل وتپ هرك وا صاخ يني يچ ،هتس مه هربخ همهم هلب هوي ال ېد رت
 هراچ : الثم ،ي ېئ يدرپ وا ،يلخا هن تاملك يسغد يكنوكيل يني ږومز سوا ،انعم هلب هپ رم ،هتس مه يك
 رس يسړاپ هپ ،يياو هت مسق وا لوډ وتپ هپ زار ،يلوب جالع هراچ يسړاپ هپ ،يياو هت راك وتپ هپ يكروز هپ ءار د _
 هپ ،يياو هت ملا يسړاپ هپ درد ،ئد مون ضرم د يبرع هپ ريحز ،يياو هت هفخ وا يدباوخ وتپ هپ ريهز ،يياو هت
 هپ ،يياو هت ېر هديم وتپ هپ لاس ،يياو هت نامرهق نمدرد ،دمآ شرهق ىنعي ،ىغرو درد ،يلوب رهق درد وتپ
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 وتپ هپ ،يياو هت ولاك يسړاپ هپ تخر ، يرل انعم هلېب يسړاپ هپ ،يياو هت مرچ وتپ هپ تخاس ،ئد لاك وخ يسړاپ
.يلوب هږاوخ وا دنق تابن وتپ هپ ،يياو هت يش ىكنودېك هنش يبرع هپ تابن ،ئد ىش وي يهرك د

 ږوم يچ ييا هن تاملك يساد ،يرل انعم هلب هبژ هلب هپ لكش هغه هپ ًانيع يچ هتس تاملك رېډ لوډ ېد هپ
 يوس خسم يسغه يوريپ هپ ونايازريم وړز د يچ ييا هن هنومون ونويا وا ولك د .وو يدرپ ېي اي ،وك رېه ېئ
 هپ اد ،وكيل هن كالاچ خيش هب الاچنس ،ولوب هن هعرزم هپ هرزم ،وكيل ېب يسغه ،ولوب وتپ هپ ېئ يچ ه ره وكيلو
!يد هن تلع هپ لولعم ءامسا يچ ،ئد مه لصا ني وي يك ملع وا بدا هړاز

 ،يرلو هنتك روغ د هت عوضوم ېد يچ ييا يكنوكيل وتپ د .يو هن تلع موك هراپد ولوويا مون د ينعي
)1۱.يك هن خسم هنومون وا تاغل وتپ د هتسورو ېد رت وا
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