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رورغ وا هندنژېپ نا

يك اونېب ملاع رېډ يد هناتلېب
؟يئاونېب ناــــــــــ د مړاژو هتاچ

                                               
)كاك دمحمريپ(

 يربخ ورو ورو ېلوك يرتا يربخ هرس ىود هل ام ،هو تسان هرسار يرلم ساسح ېرد هود يك روك هپ
 لب ،ئد موق هرورغم هيا ېب هناتپ يچ : ليو هب هوي ،هدېك هنوديقنت وقالخا ورضم يعامتجا رپ ږومز وا ،ېدېغ
.هد ايتړول "قلخ يعامتجا" د وا "تيولع سفن" د  ىكلب ئد هن رورغ هغد هي : ليو

 هلداجم هثحابم لت يچ ئد تداع ږومز ،هواك رارصا هديقع هلپخ رپ اچ ره وا ،ېوس ي يريډ يربخ
 لپخ وا ،يكو روز ينوتس رپ يچ هتوغ ورلم وني )ئد بيع يعامتجا وي مه اد( ييړول مه هنوغږ وا ييك
.يونېك يك غامد هپ ورون د توق هپ غږ ړول د "قطنم"

 يقطنم هوي هلدج ېد هل هن وا ، مك ړوس شطب يمالك اد ورلم د هن يچ هواكركف هرس هنا د ام
.)ييمتخ ېجيتن ېب يسغد سلاجم ږومز ًارثكا( .لوس هن عناق هرس هلب هل وي وخ هوس يتس ىود ؟مسابوار هجيتن

 اد .يوراو ېئ اي يلولو ېئ هناتپ لو دياب لايخ هپ امز يچ ېكو يربخ اد هرس ىود هل ام يك ىاپ هپ
.يوسرو ېئ هت وږوغ ورون د وا يلولو ېئ نوتپ موك يچ ييا ېلكو يم هت ېلجم لباك د يچ ئد

 يلاوينچوك هپ ،هو هنتپ ېرس نيپس هخپ وا ،هو يلديل رېډ هړوات وا هړاس ايند د ېد ،هدولرد انا هړز هوي ام
 ايند هلو هپ ىود وا ،يد يلتغ ايند يلو رت هناتپ : يچ هو ېك هنيار هربخ اد يك غامد هپ ږومز ېد يك
.ئد موق ني تپ رپ وا هسوماناب وي يك

 هسوا رت يچ ئد مكاح هړز وا غامد رپ امز يساد "سرد" اد وا ،ييريه هن انيو يلاوينچوك وا بوتكوړو د
.ىالوك وحم يس هن يه ېئ "سورد" رورم وا ريس د ايند د وا ،هد هتاپ هديقع هغه مه يم

 وي يك هربخ ېد هپ ،مكو تيمكح فاصنا هپ هرس هنا هل وا مك يضاق لوخ هلپخ هز يچ هلك هلك رم
 رم ،وي موق هسوماناب هب ږوم ،ورل مه قالخا دب رم ،ورل هنويوخ ه رېډ هب ږوم ،منيو  مه "رورغ وا هغلابم" زار
.يوك هن ېئ ناسنا الاو سومان وي يچ وك هنوراك يساد رېډ

 يچ يك هنادنوژ يعامتجا هپ هكل وا ،يد يلوسرار هنوناوات رېډ هت ږوم حور "رورغ وا ېغلابم" د ېد
 هوي يچ هد همزال يك تايح يعامتجا هپ ،يد دب مه "رورغ" وا "يدوخ" ينود يسغد هد هدب "يدوخېب" يزاوي
 ينو ًانعم وا ًاقالخا يك فص هپ وتلم د ايند د يچ ،يك لوت نا مه وا ،ينژېپو نا هخمد ه ره رت "هعماج"
 وا روز ورون د وا هو هرورغم توق لپخ هپ يزاوي يچ يلتغ رېډ وا يد يك هابت رورغ هيا ېب للم رېډ ؟يرل نزو
 .يديوس يتام ېئ ېپ وا هنوسال  هواجنس هن ېئ توق

 يچ كو ،ونژېپو "فقوم يعامتجا" لپخ و ،وس هن "رورغم" وې ولپخ هپ  يزاوي دياب مه هناتپ ږوم
يه ،ينژېپ هن ناىالدنژېپ يس هن كو.

 ه لوك هيكت يدناب وقالخا ولپخ رپ وا دامتعا وا "رواب نا" رپ يچ ،موك هن راكنا هخ يربخ ېد هل هز
.يك يدنوخ ايازم هړاز لپخ لو دياب هناتپ وا ،ئد راك

 ىش هتقيقح ېب وا "رورغم" وي يك ىاپ هپ وا ،يسابو هراك هل ىس يچ ينود هن رم ،ئد راك ه اد ! وه



ك ړوج ينهپ دياب اد ،ي پ ږوم يچ : يس ليوو هراكيچ هكل هنات لپخ يسغه ييا ېب وا ،ونژېپ هن هنونا 
ير موق د ږومز ړايو وا رورغ هيايږاكار ې.

؟هموك رت ، راختفا
؟هموك رت رخآ ، لدېزان نا هپ
 يروزمك وا بيرغ وا يلزو ېب وي  ورل هن يه هخ ومزاول هل هنادنوژ د ،وي هتاپ ونالايس رت ږوم ځرو نن

 ،غاورد ،قافن ،الغ ،وږاك هرس يرواخ وپ د لب د  وي ،وي هن ركف هوي هپ ،ورل هن تورث ،ورل هن ملع ،وي موق
.يوك هرېپسار روك ږومز يچ يد ضارما يعامتجا يساد يسولپاچ

" ... وا ... ئد ىوز يروت د نوتپ" : يچ هوي "هرورغم" ېد هپ وخ ،تفتلم وي هن هت هغد وي ږوم رم
 دياب ږوم.ييسر هن هت ىا هوعد هشت ږومز اد يك ناديم هپ لمع وا راك د وا ،ايند هيو ېد هپ ځرو نن

 نا لوډ ېد هپ وم هك.ىالوك وس هن يلايس يك يش يه هپ هرس اچيه د وا ،وي هتاپ رېډ ايند رت يچ ،وس هوپ
 عورش لمع وا ىعس هپ هب ون ،ووس تفتلم هت تلذ لپخ يچ وا ،وس تفتلم هت تلذ لپخ رورض هب ون هدناژېپو
.)۱(هد هرال تداعس د هغد مه وا ،وكو

نوسفانتملا سفانتيف كلذ ىف و
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