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: هنېور هنتوپ

ىلاووي الما ېړز د وتپ د

 د ونتپ وناوخپ ايآ ،ييوار الما ناوخپ يبژ وتپ د يچ ،موك هليه مارتحا هپ هخ ينلو وتپ هل -: هنتوپ
 هپ كيل ږوم سوا يچ الما هغد ؟هي هك هتس دانسا يريرحت هړاز ايآ ؟هن هك هدولرد الما هصوصخم هوي هراپ هل كيل
.)ر.م - راهدنك( ؟يرل رمع هرمو وا ،هد ېلغار هتخو هموك هل ،ووك

باو :- وپ ېلغاېكنوت !
 كو هن وا هتسن رېډ هخ ږومز راثآ يبژ وتپ د يچ هتهج ېد هل ،هد همهم وا هنار هرېډ هنتوپ اد اتس

.يد يلدېر ېسپ
 د اتس هك ون ،ېوس هرسيم هد هن هسوا رت مه هنلپ وغه د وخ ،هتس بتك هړاز وتپ د يك ميزوم هپ ندنل د

 د ،يد يلديل راثآ يملق يبژ وتپ د ه ږوم يچ هسوا رت وخ ،ىالوكرد وس هن ږوم سوا )باو( نوربغ ينتوپ
.دولرد تدحو يبدا وا ييالما هروپ وي اوخپ يبژ وتپ يچ يېك هراك اد هيور هل وغه

 رجيم قرشتسم يناوخپ د مه هز يچ يكيل ،يرل سال ه يك وتپ هپ يچ قرشتسم ىدنوژ وي اپورا د
! هو هدنواخ تدحو يبدا د اوخپ هبژ وتپ يچ ،مي هديقع هپ يروار

وفلتخم هپ يچ هنوباتك هغه هك ك اوخ هل وكلخ وفلتخم د يك ويائد وي ېي كبس ،يد يوس ل.
 مرك د وخ ديزياب ،ئد ىلك نايبلاريخ لپخ ناور ريپ ديزياب روهشم يك ودودح هپ لاك يرجه مرز د الثم

 نزخم د هزېورد دنوخا د وا باتك د ناور ريپ د رم ،ىاو هجهل  وا لوډ هپ ناتسريزو د دياب ېي هبژ وا و اوخ د
.هتسن قرف ه يك الما وا هجهل  وا كبس هپ مالسالا

 همولعم ون ،يرل هن قرف ه وا يد وي هرس يك هبژ هپ رم ئد نمد ناور ريپ د هزېورد دنوخا مه ه هك
.و وي كبس ييالما وا يبدا وتپ د يك وتخو وغه هپ يچ هوس

 ناور ريپ فورح وتپ د يچ يوك هوعد يساد ،يېمون )تلود( يچ دراش وي ناور ريپ د مه ه هك
: )خم ۳( يياو يچ يك ناوېد يملق لپخپ هكل ،هك ړوج

وش هن يوك تسول و لكشم ظفل يناغفا
هنوفرــــــــح سلرايد هدننـــــــــــــك هوشو هترو

 م ك يك راهدنك هپ ږوم هخمد ۍېپ رول ناور ريپ رت يچ يلو ،هد هن ړو ولنم د هربخ اد تلود د رم
.ونيو الما وتپ د هغد

 رثن هپ يچ هد ءايلوالا ۍركذت وكام نامېلس د ئد ىلديل ږوم يچ باتك ىناوخپ وا ړوز ولو رت يبژ وتپ د
.هلكو يك ناسغرا هپ راهدنك د هتسورو )ـه٦۱۲( رت ېي مظن وا

 فورح حوتفم وتپ د ونتپ وړز ،يرل هن قرف هرمو الما نزخم د هزېورد دنوخا د وا الما باتك ېد د
.هد ېوس ېلوچارو )ـه( ىا رپ روز د هتسورو رم ،هلكيل هحتف هپ طقف

.هدېك لكيل ت ،پ اوخپ رم ،وكيل )ـه( هپ ږوم سوا هك ،هت ،هپ : الثم
 لاك يرجه مرز د الثم ،هدېك لك ولاكشا وينسوا وغد هپ )ښ( وا )ږ( الثم فورح صوصخم ونتپ د رون

 هغد م ك وا ًانيع ېك ېد هپ ،ىلكيلو )تازغلا كلسم( باتك وتپ لپخ يراونيش تسم الم يك ودودح هپ



۲

.يږاك )ګ( هپ يسغد وياو )ګ( هپ ږوم مه ېي سوا يچ يېل وا يكيل هن ييك ،يېك : الثم ،هتس الما نسوا
 هركذت وكام نامېلس د رم ،ئد ىوس ىلكيل يك ونمل هپ هرغ نيپس د وا راهرنن هپ وخ باتك تسم الم د

 وا هد هوي الما وړاود د رم ،يد يوس يرېت ۍېپ رول ېرد مه ېي نم رت وا ئد كيل ناسغرا د راهدنك د
.ئد يوزج يخېب ېي فالتخا

 د وكلخ يوالما هغد رم ،ېدولرد مه يوالما يرون يني وتپ هتسورو ار لاك يرجه مرز رت ! ېكوه
الثم ! يلم هن ،يد يدنع وا يد يلتسيا ار هنا نروك ناخ لاحشوخ د د ىود هد ېلتسيا ار الما هصوصخم هتنا 
.يياو ېي )ډ( يكيل هزمه هرېبرس لاد رپ الثم ،يولېب )ء( هپ فورح صوصخم رثكا وتپ

.يياو ېي )ړ( يكيل )ء( هرېبرس )ر( رپ ،يياو ېي )څ( ،يكيل )هزمه( يك نم هپ )ح( د
.يولدب )ژ( هپ )ږ( وا ،يكيل )ش( هپ )ښ( رم ،اذه ىلع سق و
 اچ لب ،هد رصح يروپ نروك هپ هد د وا ئد ىد ېي سسم ،هو هن هخمد ناخ لاحشوخ رت الما اد وخ

.يد الما هغد هپ ،يد يلديل ام يچ هنوباتك يملق و ناخ لاحشوخ د ،ېلكيل هد هن الما يساد
.يد يوس لك الما ېك هړوج هپ هد د نيواود يملق ويسمل وا ونماز د هد د مه يسغد
  د يبژ وتپ د هخ وباتك وغد هل يد يوس لديل راثآ يملق وا بتك رثكا يچ هخمد ناخ لاحشوخ رت وخ

 الما هوي ،هجهل  هوي هپ ودادجا ونتپ ږومز يچ وس ىالوك هوعد اد ږوم وا يېل تدحو الما وا بدا وا ېجهل
.)۱(دولرد ىلاووي پشب يبژ ږومز وا هواك تسول وا كيل

.هنوخم ۳۰ - ۲۹ ،ه ۍمول ،لاك ش ۱۳۲۰ ،هلجم لباك )۱(


