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بدا ږومز وا نايرج يخيرات ىنتسورو

 وتپ يچ هنوببس رآ نولدب ېد د وا دنومو نوتوا ىول بدا وتپ د يك ۍېپ هوي هپ اوخېدپار ـه ۱۲٥۰ هل
.يېك لوو لوډ يدنال هپ ،هد ېكرو )هفايق( هلوج ېون ېي هت بدا

 ونازېرنا د يدناب ناتسودنه رپ وا ،هو ېوس ليپ هرود يتعنص تيندم د اپورا د يك تخو ېد هپ )۱(
 هپ تموكح ونازېرنا د ،ېو يلدېسرار ېزېغا تعنص وا تيندم يون د هت ناتسودنه وا ،و ىوس پشب رامعتسا
 د ېي يك دنه لو هپ وا ،ېو يك دود يرال وا هنودود يون نويېپ وا تينما وا ينرا وا ېرادا د يك ناتسودنه
 وا ينهوپ يون وا ،هنودود يون تيندم د وا ركف ىون ،ېو يك يړوج لپ وډاروا د وا يرال تار ت
نووهپ ي نم يك دنه لو نا هپ مه تاعوبطم وا ديارج .وو يلغار هتلدېرپخ وبژ هپ دنه د مه وا هبژ يزېر.

 ينواعر يندم يوق وي يسغد هل نازېرنا ،ېو يوس يرېډ مه ېليسو ولورپخ د ونوباتك د وا ېناخپاچ
 رپ ېي لاك ۱۸۳۹ هپ وا ،ىوينو مه روېپ زكرم ينهرف وي اوخوتپ د ىود ،لدېسروار هت وړاغ نيسابا د هرس
 يدناب تفاقث وا بدا وا هبژ رپ ونتپ د هنورثا تيفيك يسايس وا يعامتجا هغد د ون هتلد ،ىكو لغري مه ناتسناغفا
 هربارب هرس دود هل وا يناور يك رثن هپ .هلغار يدنال وزېغا وغد رت هړاود رثن وا مظن وتپ د هك ون ،وو يمزال
 نم لوډ هغد هپ مه هنورابخا اي هنوباتك وتپ يني وا هوس دود ه ،و ىيا سنب ېي ناخ لاحشوخ يچ ،هنكيل
.لوس دود مه هنوكبس يون يني وا هكو هدو يك بلاق يناوخپ هغه هپ مه مظن .هلغار هت

 هل سور يلامش د وا اوخ هل نارېا د يدناب اوخنوتپ رپ ېزېغا نروغ يتعنص وا تيندم د اپورا د )۲(
 د مه اوخ هل لامش د وا ېوس اديپ هرس نارېا وا سور هل يكيړا يسايس وا تار ت يتراجت ،ېلغار مه اوخ
 هت اوخنوتپ ېزېغا يوق يساد هخ اوخ يره هل ون هتلد ،ېدېسروار يروپ اويخ وا اراخب رت لپ وډاروا د سور
 وتپ هپ يچ ونيو ږوم سوا ون ،تسووار يدنال زېغا ني رت ورم وره ېي بدا وا ركف ونتپ د يچ ېوس هجوتم
 يك ركف هپ نودنوژ يون د وا ۍدازآ وا داويه د كلخ .يېك اديپ ېزېغا تيندم يون د وا ركف ىون يك بدا
 : هكل وتلم ولو يقرش رپ هتلد ون ،وس ليپ نج يمومع ىنمول يك اوخواش هپ لاك ۱۹۱٤ د يچ هلك وا يېيول
 اي وا ىرب سال يسايس هديس اي ونايچرامعتسا اپورا د يدناب وبرع وا ينامثع تلود ،نارېا ،ناتسناغفا ،ناتسودنه
 ركف ۍدازآ يلخاد د يك وداويه ولو هپ ون ،وو يلغار يدنال هزېغا يروتلك وا يداصتقا رت هنوداويه هغد يچ اد
 وي يساد ېك هيكرت وا رصم ،نارېا ،ناتسودنه هپ هد ،دېاپو هنوك هل ناغفا نيدلا لامج ديس الپ ىمول وا وس اديپ
 : لوا : لووار هنوتكرح هلوډ هود ېزرابم د ېي يك یود هپ وا لك يوار ېي هنوتلم هديب هغد يچ ،ك اديپ ركف
 يلخاد هل هنوتلم مولظم هغد يچ اد : مهود .يك دازآ هنونا هخ هرامعتسا هل ودرپ د دياب هنوتلم هديب يچ اد
 وقوقح يساركوميد د وكلخ د هنوتموكح هغه يچ يك ړوج هنوتموكح يساد وا ،يروغژو هنونا هخ هدادبتسا
 ديس د ،يوچاو راك هپ هراپ هل غرمكېن د نا د هنوتوق يلم لپخ يچ يس ىاكو كلخ هغد وا ،يو يكنوتاس
 وواوخ وزيتخ هپ ناتسناغفا د يچ هناتپ هغه وا وس رېډ تكرح ۍدازآ د يك دنه هپ يچ ،و غيلبت هغد نيدلا لامج
 د ېي هت بدا وتپ د وا دېوخو ساسحا ۍدازآ د يك وغه هپ وو يوس يدنال رثا رت رامعتسا د ونازېرنا د يك
 هولپ هل ركف د ېك مظن وا رثن هپ بدا وتپ د يچ ،و رثا هغد وا هلړوار هبذج ېون تسرپ نطو وا هاوخ ۍدازآ
.تسووار لوحت ىون

 هنوباتك يني ،وس اديپ مه تكرح يړابژ د يك وړاود رثن وا مظن هپ وتپ د يك هرود تسورو ېد هپ )۳(
 دمحا نيدلا نامعن : الثم ،لوس همجرت وتپ هپ هخ يسراف وا يبرع هل مه يني وا هخ يزېرنا وا ودرا هل



۲

۳

 هپ هخ يزېرنا هل تاحالطصا وا هنومون يركسع يروېپ رداقلادبع يضاق وا )همانرفس( هطوطب نبا د لېخاكاك
 هپ ېي مالسا رزجودم ودرا يلاح انالوم د ،و ىكنودېسوا ېدسراچ د يچ ىزلپوپ دمحم مالغ .هك همجرت وتپ
 تكرح هغد ېمجرت د ،هواړاوار وتپ هپ هخ يزېرنا هل خيرات ناتسناغفا د ناج دمحا يشنم وا ىك موظنم وتپ
 لوحت يبدا ىون وي ېي هت بدا وتپ وا ،لړوار مه ،هنوساسا دنوژ يندم د وا هنوركف يون ېي هرس هنا د يچ ،و
 يكنوتسول يچ يكو يربخ هبژ يساد هپ يچ ،هو روبجم هړاود نالاوكيل وا نارعاش يك همجرت ېد هپ ،هخابو رو
.هوس هدوجوم يتفش وا يناور يك رثن هپ مه وا مظن هپ مه هتهج ېد هل ون .يس هوپ ه بلطم هپ ېي

 يك رثن هپ مه هنوركف ېفسلف يون د دنوژ د وا تيندم د اپورا د وا ،لوس هجوتم هت خيرات ميدق لپخ كلخ
 مه ېي هت بدا وتپ د ،و ىلغار هرس ونوتضهن يموق وا يلم هل نرق ۱۹ د يچ بالقنا يركف هغه وا ،لوس دراو
.لخبو رو هنوريغت يون وا هروكفم ېون ،الك ېون

 يني ،هكو هجوت هت بدا يناتساد ىود يچ ،وو مه يساد لاوكيل وا نارعاش يني يك هرود هغد هپ )٤(
 د هلا تمعن الم ذاتسا روهشم يلډ ېد د .وو روهشم يك وكلخ هپ يچ لك مظن هنوناتساد وا ېسيك هغه ولاوكيل
 روېپ د ناج دمحا الم رعاش لب يلډ ېد د .يد يوس پاچ ېي هنوباتك رېډ يچ ،و ىكنودېسوا راون
 و يچ ئد لېخدنوخا موق هپ دمحا رعاش يلډ ېد د لب .يد يلكيل مظن هپ ېي هنوناتساد رېډ يچ ،و ىكنودېسوا
 وا ينبژ طقف ،يرل هن تزرا موك هولپ هل ېروكفم وا خيرات د هنورثا يبدا يلډ ېد د ،يد يوس پاچ ېي ېسيك
.يد ړو ولوداي د ېي هنوتزرا يمظن

 د يك ناتسناغفا هپ ،يد يوس لكيل مه دصقم هپ ينوو وا ميلعت د هنوباتك يني يك هرود ېد هپ )٥(
 د وتپ د .هوسو هجوت مه هت رمار وا ودعاوق يبژ وتپ د وا لوس لكيلو هنوباتك يساد يني هراپ هل ولوك هدز وتپ
 يك روېپ هپ ايب وا ،لكيلو يراهدنك دمحم حلاص يولوم موحرم يك هيبيبح هسردم هپ لباك د هنوباتك تسول ينمول
.و رو رېډ هراپ هل هنادنوژ د وتپ د مه تكرح اد يچ ،لوس پاچ هنوباتك رون يسغد مه

 هغه ،ئد يوس يلكيل وتپ هپ هراپ هل ينوو ينيد د يچ هنوباتك موك
 نييبت ناغفا يقابلادبع الم د : هكل ،يد لخاد يك بدا لوډ هغد هپ مه
 د اي ،مولعلارحب وا رينم ردب ريسفت كخ دمحم تسود د اي تابجاولا
.ريسي ريسفت هداز بحاص يلعدارم د ېماك د اي ،نيدهاجملا ضور يرول دمحم ضيف

 يك وناب وا ولك هپ ونتپ د يچ ،هتس مه هلډ نو وا يماع هلب هوي بدا وا رعش د يك هرود ېد هپ )٦(
 يلم د وا يېپ يرتس يني خيرات يلم د هلك هلك وا ،يياو رعش هبژ هماع هپ وكلخ د ىود وا يد نارعاش يتسولان
.يودنر يك رعش لپخپ ېمانراك وناناولهپ

 هچوس وتپ د بدا لوډ هغد .يوك ي هدنيامن وقالخا وا يبژ وا ركف د وكلخ وماع د ًانيقي نارعاش هلډ اد
ناار مه هنورحب يبدا وا هنونزو يرعش يپ هپ ږوم وا ،ييو وا يلم يساد ووس هپ يك هبژ وتنارعاش ين، 
 وا هفلكت ېب يرعاش يلډ ېد د .ورل رون وا ناريم الم ،زورون ،لامك ،لكوت ،دودولادبع .محريادخ ،يجدمحم :هكل
 پ دنوژ يلم د وا يوربارب هرس مهف د وماوع د هبژ هداس هپ يېپ يلېبالېب هنادنوژ د ىود .هد هداس وا يلاجترا
 د وكلخ د رعاش ينو وي يسغد ون هتلد ،ىوينو لباك ونازېرنا يك نج لوا هپ يچ هلك الثم ،يوول هنوخړا
: ليو ېو وا ،ىك ريوصت يك هلدب هلوي هپ درد هړز

هلازي ال هقلاخ
! هلاوز ېب هكيرـــــــــــــش ېب
ېك هم اطـــــــخ يم ناميا



۲

۳

هلباك هل ېك كرو نرف
هلب هتشن يم يراز

 داي هپ نطو ېي هتسورو ناميا رت يچ ؟هد ېوس ي هدنيامن هن ساسحا هماع د يك رعش ېد هپ ئروو
.هد اعد نمول هخ هلباك هل ېي لدېكرو ينرپ د وا ،ئد

 ىك نايب يساد يك ازغ هپ كارتشا ونمرېم ونتپ د رعاش ينو لب هوي يك نج يلم لب هپ ناتسناغفا د
: ئد

هنورس روترس ي هړاغ رپ دورمج د سوا ،و هن ىلديل ولپ ېي اچ
ئد نج لباك رپ

 هرس هزكرم يسايس هلپخ وا هداويه هلپخ هل ىود ،وو هناتپ لو ،ليو ېي هنورعش يساد يچ كلخ اد
پ د دورمج د ؟هدولرد هنيم ينونج د هب يلغېپ يروتسم ونت نج لباك رپ يچ يلو اد ،ېلتو هت ناديم وا و 
.و زكرم يتفاقث وا يسايس ىود د اد

.)۱(يد يك هنورثا يساد يك بدا وتپ هپ نايرج يخيرات نرق ۱۹ د لوډ ېد هپ

.هنوخم ٥ - ۱ ،ه همپش ،لاك ش۱۳٥۱ ،هلجم همږو )۱(


