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يلاونتپ وا تيلم
ييړول هن لوډ لب هپ يلاونوتپ وا نوتپ هليب نوتپ

 هرس ،وي يلدېغږ وا ،يوس  هرس ورورو ولپخ د هولپ هل يلاونتپ وا وتپ د ووالپ ووالپ هپ ږوم مه ه هك
 هكل انيو هپ ونارعاش د عوضوم هكډ و د وا هږوخ اد مه ايب ،ييغږ ىس يك اوخ هغد هپ يچ هرمو مه هغد د
 ييا ،ولوب ۍېپ هملش ېئ ږوم يچ ۍن نسوا اد وروو ايتشر هپ هك ،ييريډ ېئ دنوخ وا ،ييدږوا يفلز اهش د
 رپ خم يو وا  هنوسلوا هلو ۍن د يك تخو هغد هپ يچ يلو ،يس هللبو ۍېپ مزلنشين وا تيلم د ۍېپ اد يچ
.تخوب يو هن يد ودېني هپ ويلو د ىلاوسلوا وا تلم لپخ د يچ هتسن سلوا وا تلم يه وا ،ي اوخ هغد

 ىلاوسلوا رپ ىود د يې نودنوژ د هلو وا يكاولپخ وا نودنوژ وسلوا د سوا يچ ،هد ادمه وخ ايتشر
 د هن وا ،ىالوك يس هن نودنوژ ټروك ،يلياب يې تيلم لپخ د ه ل يچ كو ره ،يد يړالو تيلم ىنعي
.يس ىالتسيخا دنوخ ندنوژ

 وي لوډ هپ لاثم د يروو يدناب تيلم لپخ رپ راني وسلوا وينسوا د لوډ ه هپ هناتپ يچ هراپد ېد د
رك ووكيل يدنال ي :

 ىتح وبادآ وا هديقع وا هبژ هلپخ وا دود لپخ رپ ،تيلم لپخ رپ هلو هنوتلم يلتغ وا يو ۍن د ځرو نن
 يسات هك .يزوو ېئ هسال هل يچ يدېرپ هن ېئ هلكيه يچ يد ني هرمود وتاداع ولو وا ولاك وا وړوخ ولپخ رپ
 وا تيموق هلپخ هلېب يچ ،يد ني هرمود يلاو يوسنارف هپ ىوسنارف ره وا يلاوزېرنا هپ زېرنا ره ئروو
 نازېرنا يچ ييك هلاك هوس هوا اد ،هد )وپا( هزيزج نچوك هوي نيلرئآ ،ينم يئ هن وا ،يړاوغ هن ه لب ىلاوسلوا
 هن تيلم هپ زېرنا د هياپ رت وا ،يد لېب قالخا وا هبژ وا هنودود يموق يوغه د رم يړاوغ لو هرس هنا د ېئ
.رو هوس

 ويېپ ويېپ هپ وا ،يد هنوموق ينچوك ينچوك سنكشاب يك بونج هپ وا ينويرب يك لامش هپ ېسنارف د
 وي يك لامش هپ  ميجلب د .يرل ىلاونا وا هنودود لپخ ،هبژ هلپخ هسوا رت رم يد يدنال طلست رت ىود د
 نا وا ،يرل هبژ هتنا موق اد رم ،هد يوسنارف هبژ يمسر ميجلب د مه ه هك ،ئد تورپ نملف موق ىنچوك
.يو هن ورون هپ هلكيه

 لپخ يك بوت ييرم هپ ېئ هلاك هوس هنپ هروپ هو يدنال سال رت نمرج د ويېپ _ ويېپ هپ كلخ كيچ د
 وا رجم وا نيلاه د ،سور وا نيلوپ د مه يسغد ،هوس كاولپخ هتسورو نج ىول رت يچ و ،هتاسو تيموق
 ره رپ تيلم وا ،يوكرو هن هسال هل تيلم لپخ موق يه يچ يوك هغد رپ تلالد هلو ىلاو لېب وا نو هن ينمرج
 ،يتاس ه مزاول وا نايش هلو هغه تلم ره وا ،هد ۍېپ مزيلانويسان وا تيلم د ۍېپ هملش اد وا ،ئد نار رېډ اچ
.هد هني ېرپ هس تيموق د وا ،ئد ړالو يدناب هغه رپ تيلم يچ

 د يچ ئد ني هرمود تيلم لپخ رپ هسوا رت ايب ئد ىلغار هت ايند يچ هتخو هغه هل مه وخ سلوا نوتپ
 ډو ،ردنكسا هكل )نيحتاف( يلايرب روهشم ايشيا د .ئلوړا ئد هن هډوه هلپخ هل مه ال ونايلايروت يول ويول ايند
 وا ىلغا اما ىنچوك اد يچ يلايرب هوسن وركل هياپ ېب وا يلاولتغ هرموغه هل هرس رون وا ردان راشفا ،رومېت
 ېئ همان ه لوډ ره هپ وا ،ئكو باطخ ړول زار ره هك هت هناتپ ،يك هتريب هخ يلاونتپ يلپخ هل يد موق ىرمز
 هپ هغد هلېب وا ئد ىلاونتپ وا وتپ وخ تيلم ونتپ د ! ... همان هپ "نوتپ" د رم ييوخ هن هوي يه هپ ،ئلوبو
 هغد هلېب ،يو هب يدنوژ يو هرسرو هلاونتپ وا وتپ يچ وغه رت هناتپ.يس هن ىالدېك نادنواخ مرب د يش يه



۲

 ،وي هب يدنوژ ،يو يك هنيو هپ ږومز ايتلغا ىلاونتپ د وا رورغ تيلم د  يچ هتخو هغه رت .ييك وحم وا ،يرم
 نوتپ د هب ايب يچ ئنمو هني هپ اد ،هوس هكرو هخ ږومز رال وتپ د وا هنودود يلاونتپ د هك .وي هب يلايرب وا
 ل هن مه سلوا ىاب وا ،ئد تلم ىنچوك هت ورون و تبسن يك رس ىول هپ وخ نوتپ ،يس لدېرواو هن مه مون
 هغد د هرس ونتپ رم ،هتسن وا .هو هن هخ يود هل يد يك يلايرب ېئ هنوتلم رون يچ هنوبابسا وا مزاول هغه ،ييك
 ئد هن ېي نا وا ېلتاس هلاونتپ هلپخپ طقف يكاولپخ وا نا لپخ ايند د ونيحتاف يخيرات د يك لباقم هپ مه ال
.ئك ىيرم

 هنو يه توربج وا مرب هلو هد د ينيم تيلم د ونتپ د رم هلهوو هكم هناتسودنه رت هنانوي هل ردنكسا
 ه يك خيرات هپ نن هناتپ هك ،وو يلاونتپ د رثا هلو يك ناريا وا دنه هپ تاحوتف يخيرات ونتپ د ،هلاب
.وو تكرب يلاونتپ د هلو اد ،يرل تاراختفا

 يلايمون وا ړول هرموغه ،هو نيت يك ږوم هپ تانعنع وا تابذج يلاونتپ وا تيلم د يچ هزادنا ره هپ
 د يچ اد ېنل .وي يوس هتك هرموغه ،يد يللت هخار رخافم وا ايازم يلم وا يې هغد هرمو ره يچ ايب ،وو
.سبو ئد "ئلاونتپ" هغد رايعم وا سايقم طاطحنا وا اقترا وا يلاو هتك وا ايتړول د ونتپ

 كاوژ تزع وا مرب د يك ايند هپ اي يك مس هرس ونالايس هل هنونا يچ يړاوغ هك يمل رصع ينسوا د
 ونچوك د ،يتاسو سومان يلم اد وا ،يك هزات تانعنع تيلم لپخ د وا ،يك هن رو هسال هل هلاونتپ يچ ييا ،يكو
 يلاونتپ د ين .يوك يدنوژ يكپ تابذج اد وا ،يركو تاساسحا يلاونتپ د يلاوينچوك هل ال يك غامد هپ
 ،يسار هت نم هرس قادصم يقيقح لپخپ هلاونتپ يچ يږاكو رايز يك هدنيآ هپ وا ،يمومو هتريب ايازم يوس كرو
.)۱(يس يدنوخ هخ ولدېكرو هل سيماون وا يې يلم وا
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