
لاوکيل ينسوا

)کو ىمول(

: مكيلو ه باتك هغد رپ يچ لتوغو هخار ېسسوم حالصا د وا كار هت ام اونېب يلغا دلج وي ېد د
 ه رپ عطق طسوتم هپ هخم )٥٤٤( باتك لو .مړوار نل نل هتلد صياصخ ينيخ باتك د هب هخمد ه ره رت

 د .يرل هرس وناووف هل ىود د هنوكيل روثنم وا راعشا وا لاوحا ولاوكيل ونتپ )٦۱( د يچ ،ىد ىوس پاچ ذغاك
 هب باتك در ييا يچ يراك هخ ېد هل وا ىد ىلدېسر يروپ )ر( رت )هفلا( هل بيترت هپ ءابفلا د ڼور لاوكيل
.يېك راظتنا هدنت هپ هت رشن وا پاچ وغه د يچ يرلو مه هنوكو رون هود

 يپاچ وا يد نريخ هنوخم ېي اي يلدېل يد هن ه اي يتولا يروت ېي ىا ىا وخ ىد ه پاچ باتك د
 هغه ايب صاخ ،يېك لكشم ېي لتسول يچ ىد ىوس مه يساد زوپمك وتاملك د هلك هلك وا يرل يرېډ مه طلغ
 صقاون يساد وا "اديپ هت _ ودېري هز" يك رطس )۷( يك خم )۱٥( هپ الثم .يد نازومآون وتپ د يچ هت وكلخ
.يرل هړا عبط هپ هتبلا

 ېي كو ره دياب يچ هت يبژ يلپخ ىد تمدخ ه لب وي اونېب يلغا د رشن وا عبط باتك ېد د تروص ره هپ
 د مه وا يدناكو ردق
 د يچ .يس ېرپخ وا پاچ مه يخرب هتاپ باتك د هب رژ يچ يېك ديما ،يړاوغو يك وراك يساد هپ قيفوت رون هد
 د وخ ،مكو رظن يداقتنا ه ل باتك ېد رپ يچ لتوغ ام .يس پشب خړا مهم وا كو هغد خيرات د بدا وتپ
:ېتسولو يرك و هغد اونېب يلغا د يم يك خم )ج( هپ ېمدقم د باتك

"... يچ ېك هد هن هدو هرمود مغز ديقنت د هسوا رت ال يك وغامد وساسح وني هپ"
 ساسح هغد ادابم يچ موس ىلغ ىتناش ل مه هز يچ يېوخ ايتشر هپ ىادخ ،لتسولو يم يچ ظافلا اد ون

... وا ېرتو مه هب هنوغامد
 وا دوېرپ هت وكنولتار راك اد ېي تلغريش هناداتسا رېډ هوي هپ وا هديلو ېلت هت نا اونېب يلغا رال اد يچ

هز هب ون ىروغژو هرطخ هل ېي نا نكو هيرك موك هتلد هظيرقت يئاذك وا يداع هلېب يچ ىاوس ىانومضم لك 
؟مكيلو

 موك لب هن وا هز هن وا اونېب ىلغا هن ييا يچ لوډ هغه هپ
 رې هنادازآ هپ هرس ولاوكيل وينسوا ولغا د يچ يس ىالوك لاوكيل
.يدناكو يبدا ېب يك روضح ړول هپ ىود د اي يكو يربخ هجهل يداقتنا وا

 يچ ىالوك يس هن نالاوكيل هلپخپ هك يچ موك يدناړو هت رضحم يلاع ىود د رورض وخ هربخ اد هز رم
 قح داقتنا يبدا د هت نا هن ىود هب ون يرواو ېي هنيس هس هپ وا ينمو داقتنا يتناش ل وي ټرآ وا نف لپخ رپ
؟يوراب رو وږوا رپ ورون د هن هب ىېپ هغه ون ىالنم يس هن نا لپخ رپ كو يچ ه وي ؟يوكرو

 رپ مه هخمد ه ره رت وا ،يزورو حور يداقتنا يچ هد هغد مه هفيظو نمول بدا د يچ موك نام هز
.يك هكاپ هنخ و راخ ره هل هلپخپ هرال كييرك وا ونتك هرك يبدا د وا يدناك لوبق داقتنا نا لپخ

 وا يخبو يم لاوكيل ينسوا يلغا هد هليه مكيلو يك نر يداقتنا هپ تاكن يبدا يني هتلد هز هك ون
.يېرهق هپ هن هب ام رپ
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 يداقتنا ه هك ون هد ېكار مه هخرب اونېب يلغا يك كو هغد هپ وا مي هخ ولاوكيل وغد هل وي هلپخپ هز
.يو هجوتم مه هلپخپ هت ام هب هغه يو يك هلاقم ېد هپ يزغا هرېت

 يچ هد اد وخ ايتشر .يراك هنوتميق وا رياخذ يركف وا رادقم وا غلبم ينسوا بدا وتپ د هباتك ېد هل
 ىون ًاساسا ىس سوا يچ ىد ىوس كډ راكفا ولذتبم وا ونيماضم ورركم هپ ينود رعش وا بدا وبژ يقرش د ږومز
 ربلد د هغه ،ىد راركت ريبعت وا ركف د وناتشذ د هغه هتس يچ ه ره ،ىالديل يكپ يس هن راكتبا موك وا ركف
 هداج هره هپ لباك د مه سوا يچ يد يشغ واب د هغه وا يېسر يروپ وناكون رت ېي سوا يچ يد يفلز ېدږوا
.ىالدېرېت ين يس هن غور ىس يك

 د مه هغه يو يوس  هپ راكفا يعامتجا ه هن ه هك وخ يرل هن راكتبا وا حور موك مه پدا وتپ
 يغه هل لاوكيل يلغا ږومز هن وا ىد هن ىوس داجيا هسوا رت بدا يقيلخت موك ،يرل لكش تحيصن وا ظعو
.ي اور لتوا هت اوخ يلب لپ وي هد ېوس هړوج يك بدا هپ هلاك رز اد يچ هخ يرال

 مه يسغد ،ىد ىلوړا رو ېي ريسم تيرشب د وا يد يلتوار لوډ يون هپ هنودود يعامتجا وا سنياس نن
 د هن وا يېيا يكپ نونج وا قشع ونايارس لزغ د وبژ يقرش د هن يچ ىد ىلدنوم نر يراكتبا هغه بدا
.تحيصن وا ظعو وناظعاو وا ونايو هسيك

 ىالديل يكپ ددجت وا تعادب وا راكتبا موك يچ ئوړاو هرس ټرآ وا رنه ولاوكيل د ږومز ئسار يسات
 وكيلو هراپ هل يبژ وا بدا د هنوتمدخ ړول ړول لپخ يچ ىد ىك وك )مه ام وا( ولاوكيل ولغا ږومز ؟ىاوس
 ه ل هك وخ ،ىد ىلكيل ىم اه وا ىد ىلكيل يم اد يچ وك يدناړو هت وكنوتسول ل دږوا وي وتافيلْات ولپخ د وا
 ،وس ري هت وراثآ وغد
 اوخ هل وتپ د يك بدا يللملا نيب هپ هولپ هل راكتبا د يد هغه يچ هتس رثا يساد وي هن وا يرل هن ىش يعادتبا موك
.وس ىاك شېپ لوډ هپ ېنومن د

 وا هږاوخ وا يدږ هرس يك فيدر هوي هپ هدنال وا چو )يفارولبب( هنومون ونوباتك وا وتافيلْات د ږومز اد هتبلا
 ريبعت ىون وا ركف ىون وي ًاتقيقح يچ "دابعلاريس" ييانس د هبدا يسراف هل : الثم .يورد هرس يك ل هوي هپ هخارت
 يركف هن وا يرل تميق يبدا هن باتك هغد يچ يوك ركذ ىا وي هرس "حئاصن هفحت" هل اد فسوي دنوخا د ىد
.يه هن وا يعامتجا هن وا ينيد هن وا

! هدږ هم هسال هل ملق ! هېرهق هم ام رپ ! هلاوكيل ېلغا رم
)دنام رت هزات حاش زا وت تسدب ل هك(
 موك هيعس هپ اتس و يوك ىط رورض لحارم هغد هب هبژ ږومز .يد تمينغ رېډ مه يد يلكيل ات يچ هغد

 ىد ړو ركش د رايز وا ىعس نسوا اتس .يس ىاكو يلايس هرس بدا د وبژ يقرتم د يچ يېسرو هت فقوم يساد
 يلغا د وا ېشولپ ركف د كخ لمجا يلغا د يد يك لوار اونېب يلغا يچ يك كو يمول هغد هپ مه سوا
 د تاقيلخت يغامد وا تاكن يني وورو ورون وا مداخ وا نيتشر وا تود وا داشر ولغا د وا ېمغن ېږوخ تفلا
.يس هن ىالدېسر هت واپ ړول لب يك هن هرېت هرود هغد وتپ و وا يد ړو ردق

 ېد هل ون يرو هنو نم باتك د ىس و وا ماع رېډ ناونع لاوكيل ينسوا د يچ : ليو تسود هوي امز
 رپ دلج لب د يچ يو اد ه هب ون .يد يوس ركذ لاوكيل ينسوا وتپ د طقف هتلد يچ ىالومولعم يس هن هناونع
."وتپ" يس لكيلو اد كيل يفخ هپ ړول لاوكيل ينسوا رت ياپ ۍمول

 ېخپ د ىود د يچ يس هروغ ېو هغه يك باختنا هپ ونومن د ولاوكيل ولغا د يچ هد اد هربخ هلب
 سوا يچ يو ه اخماخ راثآ هغه ونكيل رت اوخپ ولاك وشرېد ،ولش د لاوكيل هوي د الثم .يو هخ ېرود هل ينكيل
 د يېرېت رپ يچ هنولك و .ىد موشام وا ىون يك هرود نسوا هپ رعش وا كيل وتپ د يچ هك يو يلكيل هزات ېي
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.يېك ه وا يېخپ هرس ېبرجت وا هركف هل لاوكيل
: ليو مه ال اد داقن مرتحم لب وي
 ېي اوخ يلپخ هل ،هد ېك ادا هفيظو يكنوولو وا عماج د شت لاوكيل يلغا يك باتك ېد هپ يچ

 هغد هغد د رم ،ىد ىتوغ ترذعم يك ليپ هپ باتك د لاوكيل يلغا وخ هراك ېد هل ،ىك ىد هن رظن يداقتنا
 هرس هنا هل هلپخپ يكنوتسول باتك د هربخ اد ؟هن هك يدناك كپس ىېپ تيلوئسم د هد د هب هنتوغ رذع هنابيدا
 لوډ ىنسوا هغد باتك د وا ،ورل راظتنا يساد لت هخ هد هل وخ ىرلم ىړوايپ هغه امز وا هز اما .يس ىالولكا
.ىالوتامار يس هن هدنت يبدا ږومز كبس وا

 تامولعم موك يچ هولپ هل ليصحت وا نروك وا دلوت د ىود د وا عياقو دنوژ د ولاوكيل د يك باتك ېد هپ
.يروخو هب درد هپ وكنوې هدنيآ د وا يد منتغم رېډ هراپ هل خيرات د بدا وتپ د ،يد يوس نوغار هرس

 هپ هك يد يك ناتسناغفا هپ هك لاوكيل لو يبژ وتپ د يك باتك ېد هپ يچ هد ړو وليو د مه هتكن اد هتلد
 يد وي لكلاب ظاحل يبدا وا ينهرف وا يروتلك هپ هناتپ يچ يوتباث تقيقح اد وا يد يوس ركذ يك ناتسنوتپ
 هغه د هړاغ رپ نيسابا د هك اي يسوا يك تاره اي هنميم وا رازم هپ يچ لاوكيل يلغا موك .هتسن يې نوتلېب يه وا
 ركف د ولو ېد د يورا غږ لن د هناپش د يك يداو هشوماخ هپ نيپ وا كږوك د اي ينيو هنونروغ دور تسم
 د وا ورك وړوان تسايس د وا يرل هروكفم يلاع نوتپ ىول د ،ىد وي ېي فده ،هد هوي ېي هبژ ،ىد وي ريسم
.يك لېب هرس يد هن مه ال هسوا رت ىود وسيسد رامعتسا

 "يلالج" يچ موك ىالوك ركف يسغه هبژ هغه هپ "اسر" وا "لمجا" يلو هب ون ىاو يقيقح نوتلېب اد هك وا
؟ىد ىك يك ك هپ "تفلا" اي ،يك هماك هپ "مداخ" اي يك ينزغ هپ

 يد كرتشم هرس يساد يك اوخنوتپ هيول هپ دب وا ه ږومز ،فده ږومز ،ركف ږومز يچ هد اد وخ ايتشر
 هرس يس هن مه ېي يرا وا هنونر ىول ىول رغ نيپس وا شكودنه د يكلب هن هرك نرپ نرويډ د يچ
.)۱(ىالولېب

. هنوخم ط‑ـه ،پاچ لباك د ،لاك ل ۱۳٤۱ ،كو مهود ،لاوكيل ىنسوا )۱((


