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  بدو هع قادر لیم هج !دا هن ر همب هغپ  هب ییگرنگ )بوزا( یآان هبت ی هنده یآورد یایدیم
  
  هل وآات هئ یبانیتا یمژڕ داج هناب وخوازراوو هن یكاوگن هه  هل ر هوب هم هل كسا ند هچ
 ییبوز ینیئا یوان هی هپ یست هه و بوزا یآان هر هكی هپ یكدانت  هب ستا هه فغانستان هئ
 ن هیال هل  هاوگن هه م هئ ،ناوبرد  هل یشیووژیم یگرنگ یوار هنشو  همۆآ ،آردو نداریبر
 یت هبیتا  هب شیآورد یایدیم ،آرا حكوم هم و هدانیئ  هو همانموسو یر هماو هج و تو ی هنیرۆز
 ،و هل هس هم م هب دا یر هد هب هادڕ  هل یآ هییگرنگ تدار هس هد یزبیح دوو یآان هییسم هر  هنا هآ
  !تبب آورد یر همب هغپ بوزا  هو هئ ك هو ،یتوند  هب یآردن هدانیئ
  
 یایدیم ،اپورو هئ  هل )خ، د( ر همب هغپ ی هنو یواندنش و یت هیسوآا یدوا ڵمسا هئ م هب

 م هئ ناو یكان هخ وت هتد هن  هآ كرۆج  هب !بوو هن یوانیم كشم ،بوو گن هدب رۆز یآورد
  هدانیئ انی هآار م هئ ادایدون  هل مانناموسو یرۆز یككان هخ  هارید ،ماننموسو  هیایدیم

 شیآ هی هآ هجول ی هنده  همئ یال یاآانیدیم  هارید م هب ،ایتورآ یآان هآ هجول  هوان هل ،آرد
 و رم هش  هب ست هه  هنده  هوان هئ .. هو هداخ هب ، هیین ال انیر همب هغپ یزڕ و یستیو هشۆخ
  هل یرگر هب ن هئاماد م هب !ن هبك انیۆخ یر همب هغپ  هل یرگر هب  هرم هش انیپ ن هآ هد یگن هن

  هل ی هآ هر همب هغپ داۆم هئ یایدون یت هاسیس  هل  هونكچ ،ن هبك ایدون یستان هر هپمار و مشك
  !سوردان ی هبازن

  
 ،ن هبد شانیپ تانۆخ كمانموسو ك هو  هیین تتان هریغ  هنده  هوئ یچر هگ هئ م هد من
   .ن هبك آان هڤۆمر یشعور و یئازاد  هل یگر هب كڤۆمر ك هو  هیین یدی هق
 انی هد ستائ  هیواتراگب كزبیح یزبیح و یاسیس یكر هابڕ  هب  هقس ر هگ هئ  هو هییایند  هب

 و كردنیرگر هب ۆب  هو هبوون هد تیق ریشنبۆڕ رو هنووس ناو  هب یسل هآاس و یچماستاو
 رو هباو رویب هاو هب یشتنۆفر یم هرد هس  هل  همئ ..خابن هم م هب ،شپ  هبردنۆخ
 و گورگ ی هلور و  هییت هس هدب ی هشانین یت هیسوآا وۆجن ند هچر هه، نیآاندا هییزۆریپ
 ر هگ هئ شیستو هه ب و  هووژم  هم هئ م هب ،ن هناآ م هآ گمان یگرشنپ  هل چیه آان ه هق هچ
 و هقس ر هس  هل ر همب هغپ  هارید ، هییآۆترسن و یرۆرش هس نی هسب ،تب ور هچ ۆم هئ یچ
 و یی هتوور و ییزا هنار س هآ ها هنَۆیمل و هوتوو هآ هن یآ هپ یآورد یایدیم یرگر هب
   .بوو  هور هگ یآ هی ه هه یگن هدب آورد ۆب م هب ، هویربر هد انیستو هه


