
بدا لقتسم ږومز وا ږوم

!يو بدا ينتپ مه هب بدا ږومز ،هد وتپ وم هبژ ،وي هناتپ ږوم
 لپخ د هنوسلوا ييرم اي ،يږاك رايز هراپل بوتړول وا ،ينومس د نودنوژ لپخ د هنوماك يچ يك ايند هپ

 ،لالقتسا يداصتقا يكلب ،يړاوغ هن لالقتسا يسايس يزاوي ىود ،يدناك ېج وا ،يويوت ينيو هراپل لالقتسا
 نايش يرورض يك نودنوژ هپ سلوا ينېم هوي د هلو اد ،لالقتسا ينف وا يملع ،لالقتسا يبدا ،لالقتسا يبيذهت
 وا ىد نار يدنابار يچ لالقتسا يسايس لپخ هكل ،وي ماك كاولپخ وي ورغ د نم د ايشيا د يچ هناتپ ږوم  .يد
 نبژ ږومز ،ورل لالقتسا يبدا وا يناسل وا يبيذهت لېب هتنا مه يسغد ،ىد ىل وم ونيو هپ وا وتاس ېي ونيو هپ
.ورل تفاقث وا بدا لقتسم هلنا وا هد هني مه يكاولپخ

 ال هسوا رت ،هوس هتاپ ېمين وم انيو هغه رم هكو هنې ه ل يدناب بدا رپ ږوم يك هرامش هرېت هپ
.هد ېت قيقحت تايز د مه

 اوخ ېوي هل هك ،يرل نمل هترا يك يرعاش وا رعش هپ ،يرل هنوخړا وا ينا يريډ وخ بدا يبژ وتپ د
 هپ ونتپ وليپس د وغر وا ورغ د ږوم اوخ يلب هل ،ىد يدنال ه هن ه رثا رت وبژ ويدرپ د ،مالك ونابيدا ولاورا د
ك ورپ د يور بدا د وتېغرك يد هن رثا ودرپ د وا ،يد هتاپ لالقتسا لپخ رپ يچ ،ورل يرلغرم يك يند .ي 
 ىا لب وا ،يد صوصخم يروپ هد هپ طقف يچ ،يرل ايازم لېب وا يې هلنا بدا كاولپخ وا لقتسم اد ونتپ
 هتنا يك زرط وا نزو وا كبس هپ ،يلدب وا ۍنل ينتپ ږومز ،يردنس وا راعشا يلم ږومز .ييك لدنيم ل
 هل وبژ ورون د يچ يك لوډ يرهاظ هپ هكل ،يد لېب هرس ېي هنولوډ ،يرل يرال وا دعاوق لېب ،يرل تيصوصخ
 ليخت د وا زرط ءادا د وا راكفا بدا د ونتپ د ،يرل قرف رېډ يك تيونعم هپ مه يسغد ،يرل لالقتسا هخ بدا
 ږومز .هد ېلدنيم هنيمز هلېب بدا د هلنا وكنويو ورغ د وا ونارعاش يلم ونتپ د وا ،يي هن وبژ ورون هپ مه لوډ
 ونودود يلم وا تفاقث يلم لپخ رپ وا ،ورلو بدا لقتسم وي هتنا ږوم يچ هد همزال سوا وخ يك نودنوژ يون هپ
 هني وا ،وك هتروپ ءانب بدا يون د ورل ېي ږوم يچ ساسا هړاز هغه رپ ،يدنال غريب رت يلاونتپ د مس يدناب
 ېي يرال ې ې وا ييرپار ېبرجت ې ې هت ږوم يك هنلاپ وا هنزور هپ بدا د ايند يون ،وكو رپ ينادو
 يدنال رثا رت ويدرپ د رم ،وك هدز رال ،ايتړول وا ينزور د بدا د هخ ىود د يچ ،ييا هت ږوم ،يد يلووار
 كرو ين يچ ييا مه هغه ،يو يلدېول هنورثا نېغرك ويدرپ د ه هن ه اوخپ بدا رپ ږومز هك وا ،وكن ېي
.يس

 يچ  يك بدا يلم هپ كلخ يبدا يچ هد هغد هراچ ۍمول يك هنلاپ هپ بدا د وا هنزور هپ يبژ د ږومز
 د هخ قيقحت هغد هل ون هتسورو ،يس هك نوغار وا يكو هنلپ وا قيقدت يد يدنوژ يك وغر وا ورغ هپ ځرو نن
 ايتړول د بدا يون د وا ،يلخاو ايازم وا تايصوصخ لو رون وا ،هنولوډ ليخت د ،راكفا ،ماسقا بدا يلم هړاز هغد
 هب بدا لقتسم ږومز وا ،يس يدنوخ ه لالقتسا يناسل وا يبدا ږومز ون هب لوډ ېد هپ ،يوزرو ېي ساسا
.يس لروغژو هب هخ هرثا هل ودرپ د وا ،روپخ

 هلو يچ ورو ايب هب ون ،هد هترا نمل عوضوم د يچ هك ېلكيلو يكيل و هغد وم يك باب ېد هپ
.)۱(ولپو ېي هنوخړا
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