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يكاولپخ ږومز وا ږوم

 هم هلاونتپ رپ وا يكوز هلاونتپ رپ .وو هناتپ مه ىود يچ وي نماز ورلپ ونتپ وغه د وا ,وي هناتپ ږوم
.يد يوس

 هلپخپ لت .هد هج هړاغ وم هلاونتپ هپ .وي هناتپ ږوم
! ... ووك هن بوت يريل وا هكېرپ هخ يلاونتپ وا وتپ هل هلكيه وا وړايو هلاونتپ

 نيم هب هلاونتپ رپ وا هناتپ مه وم هب نماز يكنولتار ... هو هناتپ وم هنوېم يناوخپ ... وي هناتپ ږوم
! .. يو

 يسلوا ږومز هغه اد وا هد هتاپار هخ ورلپ وا وېم وناوخپ د ږومز هلاونتپ وا وتپ .وي هناتپ ږوم ! ېكوه
! ... يلوب ىلت يړوپ هغد هپ هب نودنوژ لپخ وا يدېرپ هن هب هلاونتپ وا وتپ ,يو ىدنوژ ونتپ يچ و ,هد هشر
 هن نودنوژ يلاونتپ د كاولپخ هلېب وا هد "يكاولپخ" مه وه كو دنورد ولو رت وا هخرب ول هوي يلاونتپ وا وتپ د
 هې ېوس هتاپار يسلوا ږومز هلاونتپ يچ هكل ون ,يينوغ هرس هن يي يلاونتپ د ييا يچ هكل وا ,ييك
 هنارد رت كاولپخ د لت ونتپ يچ ,هد هشر ېرلم دنوژ د ونتپ د همس هرس يلاونتپ د يكاولپخ مه يسغد هد
 ! ... ينم هن بوت ىيرم وا لاو يدنال سال رت اچ لب د ټروك وا ىك دنوژ يزغم ج هپ يدنال يرويس
 يرتسوا هل وا ,ىد ښوخ لوډ ىمل وس د ۍن رپ لت يچ ,ئد نودنوژ هلوډ هود اد ... بوت ييرم وا يكاولپخ
ت هخوخ هد هن اچيه د وا ,يتيو ىيرم يدنال سال رت اچ لب د يچ ه.

 هپ ېلدنو رو يې يريډ نودنوژ د ېي هت ىود وا لواپوار هكم رپ يس يچ هخ يرو ۍمول د
 هې اد نت د يچ كو ره .هد ېرلم نودنوژ ه د وس د لت يچ .هد "يكاولپخ" هوي يك وې وغه
 د يك نودنوژ هپ وا يوك نودنوژ رې هپ ييرم د ون ييولو همترپ وا همرب هل وا ,يس هتك هخ ايتړول هل هغه ,يلياب
.يو هن دنواخ يې يه

 وا هد ېلن هس نودنوژ لپخ د هغد ونتپ ون هك هد هې يساد هوي نت ىول د يكاولپخ يچ ون
.ېلتسيا هد هن هسال هل يكاولپخ هلپخ ېي هلكيه

 يك نودنوژ هپ ونوسلوا د ۍن ېد د ويېپ وړز اروخ هل وا ,ولپو ياپ يوس كيل نودنوژ د وسلوا د هك
ار هب اد ,وس وراپ يچ يس هراكونوسلوا ويول وغه هل وي سلوا نوت د ينيو يلپخ ىود لت يچ ئد هخ 
 د وا يوس يلتغ ىود رپ كو يريچ هك .ىد ىك نودنوژ كاولپخ ېي ۍن رپ وا يك ىوت يك رال هپ كاولپخ
 د اچ وا ,ؤ يك هج هپ لت هرس ولتغ وغه هل نودنوژ ىود د مه هتله هد ېتسيخا ين ېي يكاولپخ ىود
.ىك م ئد هن هخ ور هل ىود د روا كاولپخ

 د و دنومو ىرب ېي ىا ره وا ,هلوينو هكم ايسآ د هلو ردنكسا نانوي د ىول هخمد ۍېپ ۍېپ ئروو
 ېد رت ... ىديلو هن يك نا هپ ېي چب ينتاس د دنه د يچ هړوخو يساد هتغل يلاونتپ د ېك هميس وا ورغ هپ ربيخ
 ولوغم د ېج كخ لاحشوخ د ,هو ړالو رې هپ ورزم يك خم هپ ودرپ د لت نارشم يسلوا ونتپ ږومز هتسورو ار
 وا ناخربكا يلايروت د يك ويېپ تسورو ېد هپ ايب وا ,رايز ونتوغ كاولپخ د هكين ناخ سيوريم يلخب د هرس
ېم ناخ بويا يلغااد واوخ رپ دنويم وا لباك د ينا ك هړوج هتار هپ يچ هد يكاولپخ هنات ېب وا ,يلوب نا 
 ... يو يدنوژ هناتپ يچ و هد هې ېوس هتاپرو يسلوا ىود د يكاولپخ وا ,ىالوك يسن نودنوژ كاولپخ هل
.يك هنرو هسال هل هنيم هلپخ اد ىود هب هلكيه وا يو مه هب يكاولپخ ... يو هلاونتپ وا



 هلاك لش كو يچ ييك هتوج ه تخو هغه هنيم هړز د هرس كاولپخ د وا هنتوغ كاولپخ د ونتپ د
 هلپخر پ ومل مكوت يلغا ېد د وا سلوا يرمز ېد يچ يروو وا ,يك هړز هپ رو هج كاولپخ د ږومز هخمد
 هت خم مليغ د يرمز هنش هكل رډ رپ وج د هن هنوېم سلوا ېد د وا يك هن ىوت مه ينيو ه هرواخ
؟لدېردو

 يروت د ديهش هاشردان دمحم ترضحيلعا ىكنودنېم ىرب يلايروت وا يلخب وا يلغا د ږومز ! ېك وه
.هلغار سال رېت هپ هخمد هلاك لش يكاولپخ هنار ږومز يچ هناېم ونتپ ورون وا وورو د هد د وا  انيرب

 وتپ د ږومز .هواچاو مترپ ميلغ رپ ورمز ږومز ... ېلهو و يروت وېم ږومز ... ېك ىوت ينيو ومل ږومز
 وا ,ووك نودنوژ يك مرب هپ كاولپخ يچ ييك هلاك لش اد وا ,هلو يكاولپخ هړز هلپخ هتريب ږوم هولپ هل يلاونتپ وا
.ييا هرسرو يچ هكل ووك دود ياد وا لوډ يساد هپ يدا نلاك كاولپخ د لاك ره

 ترضحيلعا ,رشم يلايرب وا يلايروت لپخ د ږوم هلاك لش اد ,ئد لاك ملش كاولپخ ينار د ږومز لاكس
 مرب د ه هپ ودېئوت ونيو د ومل ولپخ د ږوم هلاك لش اد ,ئد ىك نودنوژ مس يك انېرب هپ يروت د هاشرداندمحم
.وي يوس نادنواخ يوانرد وا

 وغه وا هاش رداندمحم يلخب رشملو ىول لپخ و يې هلو نت د : وك هتروپ سال يچ ئسار ون
 ېي اي يد يلار يوايتړول وا مرب ونيو ولپخپ ېي هت ږوم وا ,يللياب هنونا ېي يك رال هپ كاولپخ د يچ هت ونتپ
 ترضحيلعا كاولو ىمل ىلغا وا .وړاوغو يې لوډ لوډ وا يوخ نت د هلت رت لت ,ىد ىلك رايز
 ,يږاكر ايز ايتړول د ېي لت يچ هنوېم يلتغ يرواخ ېد د رون وا ىد ىكنوتاس كاولپخ د يچپ هاشرهاظدمحم
 هړول يدنال يرويس رت كاولپخ د هنېم وا هرواخ ونپ د اد يچ ,وړاوغو نادنواخ يرب د وا يدنوژ ىود هنت هل
.يو يروت خم لت ېي ناميلغ وا يو مرب هپ وا

! يكاولپخ ږومز يو يد هلت رت لت
! رشملو ىمل نار گږومز يو يد ىدنوژ
)۱( ! نوتپ يو يد مرب هپ
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