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ساسحا يلاو هتکد

 مړاوغ ېد هلسپ رم ،لكيل نيماضم يك اوخواش هپ يبژ د وا يناسل وا يبدا يك هلجم هپ لباك د ام اوخپ
 ،يو لمتشم وربخ يساد رپ هب هنوكيل اد وا ،مكيلو هراپ هل ونتپ د ېتكن يغ يغ يني وتايعامتجا د هلك هلك يچ
.يروخ درد هپ ږومز يك هنادنوژ ينسوا هپ يچ يموك

 يك ونكيل يعامتجا هپ ږومز هب الپ ىمول يچ ييا ئرو ناونع موك وسات يچ يك يدنت هپ ورك ېد د
 ما ىنمول "ساسحا تلذ" د مه يك وتاحالصا يعامتجا هپ وخ لايخ هپ امز وا يو ىوس هروغ هراپ هل ينې د
.ىد

 هك ! ييرم اي يد لقتسم اي ،هروزمك اي يد يلتغ اي ،هتك اي يد ړول اي ،يوك دنوژ ايند رپ يچ هنوتلم
 اد هنوتلم ييرم وا هروزمك وا هتك لو ون .هد هزيرغ يرطف هوي رشب د هنوړول نا وا ت هت اوخ ءاقترا د يچ
.يك مس هرس ونالايس هل هنونا وا ،يكو ت يرول رپ ايتړول د يچ يوك وك

 ىود ،يد هتخا دهج وا هيعس هدږوا هوي هپ لو ،يد هنوتلم يلتغان وا هتك موك ايند ېد رپ يچ ځرو نن
 ،يونابرق هنونا يملز ىود د ،يد ړالو مه ال يروپ ولويوت ونيو رت وا يږاك رايز يدامتم هراپ هل ۍدازآ وا ايتړول د
.يدناك دازآ وا ړول نطو لپخ وا تلم لپخ يچ

 لېب وي ېي ځرو هره" هك اديپ ايند اد يچ ىادخ ىول .ىد تكرح يعيبط وي تكرح ولتوغ ايتړول د هغد
 يعامتجا وني رت مه يك تايح هپ وتلم د ون .لك ناور يرول رپ ءاقترا د ېي تاقولخم لو "هخابو رو ناش
 يچ ،يوچا ېك وراچ يساد هپ لمع وا يعس د وا ،يووخ ىود وا يوك راك "سح ءاقترا" د هغد يدنال ونيناوق
.ىد ثحب هروغ وا مهم رېډ وي يك وثاحبا يعامتجا هپ ت وا رفس هغد وا يس يهر اوخ رپ ايتړول د يك ىاپ هپ

 هتلذ هل وا ،هت ايتړول هخ يلاو هتك هل سلو وي وا هنلو هوي قباوس يعيبط وا يرطف يني يچ تخو هغه
 هوي ونايش وغد هلېب يچ هتس بابسا وا لماوع ييادتبا يني هراپ هل "ريس يياقترا" هغد د ون ،يوك قوس هت تزع
.ىالوك عورش يس هن ت اوخ رپ ايتړول د هعماج

 ېي نر يملع وا تبثم وي وا ،يد يوس ړول تامولعم يرشب وا مولع رون يچ يك ايند هپ هكل ځرو نن
 د وا ،هد ېوس هلخاد يك ومولع هپ مه هنهوپ ينلو وا وتايعامتجا د ينعي يژولايسوس مه يسغد ،ىد ىلدنوم
.هد يكتم رپ هنهوپ هغد يچ يرل هنوساسا رييغتيال وا تبثم يني ناهوپ وا ءاملع عامتجا

 تاقولخم وا تاوذ يدنوژ هكل مه "عامتجا" يچ ىد اد لصا مهم وا يوق اروخ وي هخ وساسا وغد هل
.يوك ىط اخماخ ېرود هغد هنلو هره وا ،يرل ېرود يفلتخم امنووشن د يك وسيماون هپ هنادنوژ د

 وا بابش هعماج هغد ون ايب يچ ،تخو بوتكله د هكل هد يساد هرود تسپ وا يلاو هتك وا تلذ د
ناو ېسر هتېسر هت ېرود ايتړوز ينعي "مره" د ريبعت هپ نودلخ نبا د ون ايب وا ،يي.

 هل امنووشن د ينلو يتك وا نمول مه يسغد يوك امنووشن هقياس وا توق يعيبط هپ يچ ىكوړو وي هكل
.ييايب هت اوخ بابش وا ناو د ېي نايش هغد مه يچ يرل هنوتوق يني وا لماوع يني هراپ

 ه لماوع تضهن وا تفرشيپ د وا قباوس هغد يك تايح هپ وتلم وا ونلو د ږوم يك واپ هپ خيرات د
 يك تلاح هپ يلاو هتك وا ۍراوخ وا تلذ د ولك ولك وا ويېپ ويېپ هپ يچ يد ينلو يناسنا يرېډ ،وس ىالدنوم
 لپخ وا ،يرو هت نا ىود .يېك تفتلم هت تلذ لپخ وا يېهوپ يچ يار ىود رپ هرود هوي هتسورو ،يو



۳

.يوك هسياقم هرس هلاح هل وتلم ورون د تلاح
 "تكرح وي" ون ،ىد بوت هتك وا تلذ د وم تلاح وا ،وي هتاپ ورون رت ږوم يچ ،لدېهوپو ىود يچ هتلد

.ىد راد تميق وا مهم رېډ يك هنادنوژ يعامتجا هپ تكرح هغد وا يېك اديپ يك ىود هپ
 هت ىا هغه رخآلاب يك ريس يعامتجا هپ ىود وا ،يوناور هت اوخ ايتړول وا تضهن د للم هتك تكرح اد

.يد يلدېسر رو يچ للم رون هكل ،يېسر
: يوك ىط اخماخ ېي هب ىود وا يد يكنولتار ېرود اد يك ريس هپ ءاقترا د هراپ هل تلم هوي د ون

ايتړول وا تضهن •
تكرح •
ساسحا تلذ د •
ىلاو هتك وا تلذ •

 د وا رظن بقاث هپ لت نارشم ېعماج ېوي د يچ ييا وا ،يرل هنوړوپ رون وا طورش هتنا وي ره بتارم هغد      
 وغه هپ ون هتسورو وا يدناك صيخشت وړوپ وغد د يك هوي هپ فقوم ېعماج يلپخ د ىمول توق هپ دس وا لمع
.يك هناور ايتړول رپ خم هعماج هلپخ ومزاول وا وطرش

 يېهوپو ېد هپ دياب يلخا يچ مدق ره ،يو هن هشجنس ېب وا هركف ېب دياب ريس ىود د وا هنوراك وتلم د
؟ىد هت اوخ يموك وم لزنم دصقم د وا ؟و يريچ وا وي يك لاح موك هپ ږوم يچ

 .يوك هوش ېي هت لهك تسېن د ،يوراوغ يك يهوك هپ هعماج ،ت هناروك روك يك تايح يعامتجا هپ
.يكاو لزنم لپخ وا فقوم لپخ وا يكو تكرح ىس ورتس وصالخ هپ دياب

 يسه ېپ "رورغ" د ىود ،يس هتخا "رورغ" زار هوي هپ يك تكرح وا ريس يعامتجا هپ هنوتلم هوپان رثكا
.ىالوك صيخشت يس هن فقوم نا د يك وفقاوم يعامتجا وغد هپ يچ يلخاو

 ىد هتهج يد هل مه وا يروغژ غوران ېد هل ىس يد ىادخ ،ىد ضرم كلهم يعامتجا وي "رورغ" اد
 يعامتجا هغد هكين و رالپ وا وباسنا هپ رخافت ،يورار كلخ هضرم هغد هل نابيبط وا ناهوپ يعامتجا لت يچ
 ګرم شهدم وا كانترسح اروخ هپ هعماج هوي يك ىاپ هپ يچ يوك يوق يساد ېي هنوبوركيم وا ،يورېډ ضرم
.يوك هتخا

 ىد هن رس ېي ايب ،يد يوس يكك الب هپ "رورغ يعامتجا" هغد د يچ ېعماج يراوخ وا هنوتلم هتك رثكا
 هن هتخا ضرم كلهم هغد هپ هعماج يچ ،يو تفتلم هت ېتكن ېد نارشم وا ناهوپ وتلم د لت دياب ،ىك هتروپار
.يك

 يخيرات" لپخ وا يوك رخف "يضام" هپ ىود يچ ،يېك لديل هنوتلم يساد خم رپ ايند د يتسد سوا
.يرل هن مه يه سوا وا يد نارو رېډ ېي لاوحا يعامتجا رم .يلوب مدقم ايند هلو رپ "تاراختفا

 رخف يضام هپ ،يس ېسپ هراچ هپ نر د نا د وا ،يكو ساسحا تلذ لپخ د يچ ضوع هپ ېد د ىود
 هپ ټروك وا يودنړ رو يرتس ىود د رورغ" هغد ترابع لب هپ اي ،يولوغ هنونا يك تايح يعامتجا هپ وا ،يوك
)نوبعلي مهضوخ مهرذف( . ىالوك يس هن يقرت ټروك هنوتلم يساد .يېهوپ هن ررض وا بيع لپخ

 هړاغر پ وتلم ورون د يچ هنادنوژ هكل وېك ل تلم وي وا ،وي هعماج هوي مه هناتپ ږوم يك ايند سوا هپ
كو راتفر يك يرويس هپ شجنس وا لقع د دياب وا ،يد يلوچا ېفيظو يعامتجا وا يتايح ينيدياب مه ږوم ،ي 
.وك صيخشت "فقوم يعامتجا" لپخ ىمول ه ره رت وا ووغو يرتس

 لپخ د دياب هكلب ،وولن هنو نا يروپ يضام هپ تايز دح رت وا ،وتاسو هنونا مه "هرورغ" هل دياب ږوم
؟وكو دياب ه "سوا" يچ وس هوپ ېد هپ وا ،وي يك مغ هپ "سوا"
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 كلب ،ئك هرېه لكلاب ون يضام يچ مياو هن هز ،ىالتسيخا يس هن كو ېي هږوم هل وا ،هد ږومز يضام
 يوچاو هن وم يك يطلغ ېد هپ وا ،يساب هنو هراك ينسوا هل ږوم دياب لدېقرغ رېډ وا ولغ يك يضام هپ يچ مياو اد
 هپ دياب مه اد .ولوبو يفاك هراپ هل نا د "تاراختفا يضام د" يزاوي وا وس لفاغ هخ وتايرورض وينسوا هل يچ
 تخو موك د تايح د وتلم د ،لوك ىعس يسپ ورخافم يضام هپ وا لوناور يضام د يچ ،ودناك صيخشت هرس روغ
؟يكو هجوت هت وربخ وغد ىود دياب تخو ه وا ؟هد هفيظو

 اود ىس هت ضيرم ،هد يرورض ېې وا ولاك و رت اود وا اذغ "لاح ينسوا" د هد د هراپ هل ضيرم هوي د
.يسيا هپ ه ون يو نشېف وا هې وا يلاك ه هك ايب ون ،يس ړوج هب هتسورو يوكرو

 هپ امز وا يد تانيئزت ينتسورو نايش رون رېډ وا يرل تيفيك اذغ وا اود د نايش رېډ مه هراپ هل تلم هوي د
 ړالو ال تخو وتانيئزت د .ىد ىلت يروپ تايح وا دنوژ ږومز يچ ،وكو هنوراك هغه دياب يتسد سوا ږوم هديقع
.ىد

 د ږومز وا ،وي هتاپ اش رت ورثكا د ږوم يك راطق هپ وتلم ورون د ايند د يچ وك لح لوډ ه هپ هربخ اد دياب
.يړاوغ لوك هيهت يك رصع هغد هپ لو هغد وا يد مك اروخ تايرورض يعامتجا وا مزاول رېډ هنادنوژ

 وږوغ ولو د همرش هلېب هربخ اد وا وكو ساسحا يلاو هتك لپخ د وا ،وروو ورتس وصالخ هپ دياب ږوم
.وي هتك ږوم يچ ووسرو هت

 هغد هپ وا ،يس اديپ يك ولو ږوم هپ هت اوخ ايتړول د "تكرح يعامتجا" هپ هب ون يس ماع يچ ساسحا هغد
 هتك يچ وېهوپ هنو ېد هپ ږوم مه ال سوا هك وا يوسر هت لزنم دصقم د يك ىاپ هپ ږوم .ىد تكرب يك تكرح
: )۱(وا ،يوك هن راظتنا هت ږوم هنامز يچ مياو هز ون ،وس هتخا ضرم كلهم هپ "رورغ" د وا ،وي

درذيم راهن و ليل لمحم هيساود
درذـــ ىم راك مايا هك شاب شوهب
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