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ېجهل وتپ

 هوي ونهوپ يناسل د لومولعم تازيمم ىوغه د وا لولو وجهل وغد د وا يرل ېجهل  يفلتخم هبژ هره
 ېجهل  وبژ د ربارب ونوساسا يملع رپ وا يو تخوب هنلپ وا هعلاطم هپ وغد د لت ناهوپ وبژ د .هد هلغشم هپسچلد
.يودنر ېي داوم هروغ وا صاوخ وا يوطبض

لپ د وبژ يقرش د هخم د تخو هوم يملع د انيد د ساسا يللملا نيب رپ هراپ هل ينتامادقا اوخ هل وسس 
 د سلتا ينبژ هوي د وا هوسو
 هوي هراپ هل راك ېد د مه يك هتلوكاف هپ وتايبدا د ږومز يچ ،وس عورش راك يك ناتسناغفا وا نارېا هپ هراپ هل بيترت
 لو تامولعم وا داوم منتغم هراپ هل وكنولپ د وبژ د ًانيقي هب ون يس پشب راك هغد يچ هلك وا هوس هړوج هبعش هصاخ
.يېسرو هت سال ونادنمقوش د لوډ يك پاچ هپ ييا وا يس

 يك ويا وغد هپ وا يلدېورا ام يروپ لهكپ وا هتاوس رت ايب هخ هارف وا تاره هل ېجهل  يني وتپ د
الوط هميس هغد يچ هد هنكمم وا مي ىلدېزر پ د يك وميس وغد هپ .يو هدږوا هليم رز ويوبژ ورون د هكل ېجهل  وت 
.يس ىالتسيخا ه هرېډ هخ وغه هل ىس ىكنولپ وا ىكنوتك ري وي وا يرل هرس هنوتوافت ل ل يدنوغ

 هرس لاو يلهكپ هناتپ هوي د امز يك ونمل هپ ورغ د ريمشك د يك هميس يلامش يياهن هپ وتپ د تخو وي
.يد يلسين هلغ الاو سيلوپ هتلد ځرو هلب اه : ليو هد ،ېو يربخ

 ږومز هغد هناتپ اوخ ېغه د يني يچ هوس همولعم اد هتسورو وخ هلغار ېون ږوغ هپ امز هملك يلسين د
 وا لابقتسا وا لاح لعف يك هرواحم هپ ږوم وخ ،يوك نيس هپ ېي تاقتشم لو وا يياو لسين لوين ردصم روهشم
.هسينو ،يسين هبو ،يسين ،وين ېيو ،ىلوين ،لوين : هكل ،يد واو هپ تاقتشم رون وا وياو نيس هپ رما

 ون يېولو كو هت يدنك ېد هك :ليو هد ،ېلوك يربخ هرس يملز يساك هوي د ام يك نيپ هپ تخو لب
.يولامعتسا ىنعم هپ دوش ىم ريس ينعي يېك ړوم د يېم هناتپ ارثكا يچ اد لاح .يېك م ينعي ،يېم

 يناشخر وا يرم هپ حالطصا هغد وا يياو لاواپ هت وكلخ ورغ د ناكاك يك بوږ هپ ړول رو ه ل نيپ رت
.هژېخو ىنعي هزواپ هتخرد هپ ،توخو ينعي تواپ هت هرغ ينالپ : يياو ىد .هتس مه يك وناولب

 ،اديل يبوا ،)ريم( رمل وا )رايپ( رالپ يك هجهل  هغد هپ وا يلوب وانيرت هجهل  هلپخ نانيرت يئانره د
 : ېديش : يد يساد ېجهل  يرون ېميلك يريخا يغد د وا يلوب اوش ېديش وا ،واو ،دابوا ،نتشيلم ،ىبوا
.هديش : هدويش ،هدوش

 يك يربخ هرس ونتپ د ام هلك مه يك ونمل هپ تخت نامېلس وا هرغ يسك د يك هميس هپ وباب وا وناريش د
 يون هراپ هل امز ېميلك يړاود يك هلمج ېد هپ )هسار هل كدزم هدنا( : هك غږ هت لب اه يناريش هوي ځرو هوي .يد
 هل دجسم ابس( : و اد دصقم رورو يناريش د يچ هوس همولعم هتسورو قيقحت رت هكو ېم هنتوپ ينعم د وا ېو
.)هسار

 وا ابس د هدنا .يلدېورا ېو هن يم يك وربخ هپ وخ ،ېو يتسول يك بدا ميدق هپ ام ېميلك يړاود هغد
: يياو كخ ناخ لاحشوخ ،هد ېوس لامعتسا رېډ يك يرعاش هپ وكخ د وا بدا وتپ هپ ىنعم هپ ادرف
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يېك هانف هدنا هب يچ
هد هانــــف نن هد هن هدنا

هكــــم ييوـــــل ونو وي هپ يـــــــــه ! هربس
جــك رازور يدناك تماق هدنا مه هب اتس

 هو هن همولعم هتام هتله لوپاچ هنوناوېد رداقلادبع وا لاحشوخ د يك راهدنك هپ ام يچ يكخم هلاك لش
 هك هد هدناك هملك اد يچ
؟هدنا

 د هد هملك هليصا هوي بدا ميدق وتپ د وخ كدزم وا هد نا هپ يچ هوس هراك هتسورو عامس رت رم
 اد هغږ هل رورو ينارېش د رم .هد ېلغار هرركم يك هنازخ هپ هپ وراعشا هپ ېنامز د ونايروغ د يچ ىنعم هپ دجسم
ناوخپ اد يچ هوس هراك م هد ۍدنوژ مه ال هسوا رت هملكپ رون وخ .يك هميس هغه هپ طقف رينژېپ هن ېي هنات. 
.يد ېميلك ينغفم يچ يياو تاموج اي تجام ىود

 رواربا اد هغيران ريم ژيمز : ليو هت لب رورو ديسم هوي يك ون هپ ناتسريزو د هت اوخ بونج د هخ ونب د
؟يياو ه يچ مو كپ كه ،مدېهوپو هملك هرخآ هوي هپ هز يك هلمج ېد هپ .هك ليبات

 يچ هوس همولعم وا هك راركت هربخ هلپخ هراو و يچ هغه ! هياوو ايب هرورو هديسم يچ موس ېدژن رو
: يياو يساد

.هك لب هترو روا هد هغروان روم ږومز
 ۍډوډ هخ يلروخ ېوي هل ام يك دازون هپ رواد نيمز د تخو وي يچ هوس داي هپ ار هسيك هغه امز هتلد

 يك هرخآ هپ ېي هناتپ رون يچ تاملك هغد ،)ېك خپ هد هن يم ىډوډ ،هوس هتام ىبت( : ليو هتار ېغه ،هتوغو
 هلوهجم هدږوا هپ ېي نايزرون يوكرو ىكروز دنورد وي هت رخآ لبقام يك راهدنك هپ وا يياو هرس )ۍ( هنرد يثينْات
 كلخ يني يك اوخواش هپ راهدنك د ثنؤم عمج هغد ايب وخ ،يياو )ۍ( يثينْات هغه هپ ېي عمج وا يوك ءادا )ې(
.ينايش ،ينايډوډ ،ينايبت : يياو يساد

 وتخو ېد هپ ىملز وي ،ېو يخ وا هبوا يك رال هپ هړاغ رپ نيسابا د يك باوس هپ نادرم ړول د ځرو هوي
 هپ هت يملز هغه و ىتسوغا ېي تخ دږوا اتمخ د وا و ىس ج  يجاكاك هناتپ هوي توخار توخ يك
 هنوفاق غ غ لسلسم هغد يچ ام )ييول هبو هوكم يلاق يقو يك رقچ هپ( : ليو يساد هجهل هناحصان
 يساد هب هلمج هړول هغه وا ىالوك ءادا يس هن فاق ًادبا يچ ،لوس داي هپ ار يزا راهدنك د يم ون لدېوراو
 هپ هبژ هوي يچ هلك رم ،يرل يبژ يلو هنولوډ ءادا د وا ېجهل  يساد .)هوك هم يلاك يكو يك ركچ هپ( : يياو
 .يموم لكش ىلنم وا هروغ وا ملسم وي هراپ هل كيل وا بدا د هغه ون يو ېوس ېلزور لوډ يلمع وا يبدا

 دوجوم رډ ترا وي يك ولوك يرياعم وا هنزور وا هنلاپ هپ وتپ د هراپ هل وناهوپ بژ ولغا وا ولاوكيل د ږومز
 هدافتسا هروپ هراپ هل ولوك هروغ وا عيسوت د وتاحالطصا وا وتاملك د وا ريبعت وا بدا د هخ وجهل  وغد هل يچ ،ىد
 ىتح يچ وك هروغ هراپ هل كيل وا رعش وا بدا لپخ د هبژ يساد هوي رې هپ كخ ناخ لاحشوخ د وا وكو
 تعسو هت يبژ ږومز وا ،يو ىش ه يچ يك هجهل  هپ اچ ره د وا يو ېكنورل وې وا وتانسحم ورېډ د رودقملا
 هوي هبژ كيل د وا يبدا ږومز يك ىاپ هپ يچ و .ووسرو هت ورون ېي هليسو هپ لامعتسا د وا ولخاو دياب هغه يوكرو
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 .)۱( يس ىالتسيخاو هخرب وا دنوخ هخ ېغه هل لوډ يواسم هپ نوتپ ره وا ،يمومو هلوج يساسا وا يرايعم

.هنوخم ٥ _ ۳ ،هگ هم٤ ،لاك ل ۱۳٤۲ ،هلجم راهدنك  )۱(


