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ناخ هلا ءاطع يضاق ىس ىكنودېرېه هن
خرؤم وا ىكنوكيل رثن وتپ د

 يك نوناق وا وقوقح هپ هد ،و نكر هوپ نروك ېنرد ېوي د ونايضاق د ونتپ د نادرم د هلا ءاطع يضاق
.هرال ترهش لوډ هپ ليكو ينوناق د ېك روېپ هپ وا يلوسر هت ىاپ يك وسردم هپ دنه د تايلصحت لپخ

 هپ وناراتمدخ ييادخ د وا و مه يهاپس هكت وي يرال د ۍدازآ د يچ ،و اد خړا مهود تريس د يضاق د
 يك نادنز هپ يك هرال هپ ولتوغ ۍدازآ د ېي هنولك رېډ وا هدولرد هخرب لوډ هپ امنهر دهاجم هوي د ېك كيرحت يلم
 )م ۱۹۳۱( هل وا ،و لماش يك راك هپ لوډ هپ ريزو د هرس ناخ ركاډ موحرم د يك ونيباك يلم هپ ايب وا هو يك رېت
ډ رپ لمع د اي سوبحم اي و ريزو اي يك ناديم هپ تسايس د هلاك لش هروپ يروپ )م ۱۹٥۱( رت ايب هخراكادف وي ر 
.يهاپس

 لاوكيل هكت وي وتپ د وا و مه خرم يچ ئد خړا ميرد وي تيصخش وا تريس د يضاق د دصقم امز هتلد
.و

 وا ريس ينتسورو رپ بدا وتپ د يچ هلك رم ،ئد ىوس الج نوتلېب يدبا هپ هږوم هل يكخم هلاك و ىد
.يس هن ىالورېه كو هلا ءاطع يضاق ون يېك يربخ يدناب لوحت

 ليخد نا د وكنوتوغ ۍدازآ د داويه هغه د وا هو ېكنودېمتخ يك دنه هپ هرود طلست د وناينرپ د
.ىديلو ناخ هلا ءاطع يضاق يك ناكود هپ شورفباتك هوي د روهال د ام يچ و ىلوسر هت واپ ينرخآ داهج

 وبلاج وا وږوخ هپ هد د قوش قيقحت وا ښالت د يك خيرات هپ ونتپ د وا هنيم هرس وتپ د وا قوذ يبدا هد د
-: ليو هد ،ىدېراك يك وكرم

 رم ،يد يلتك وا يلدنيم ام ېي رثكا ،يد يوس لكيل خيرات رپ ونتپ د هنوباتك موك يچ يك يزېرنا هپ
 سلو لپخ د يچ ،يكو يملز يدنوغ ات دياب راك اد وا مرل هن هعلاطم هميقتسم يك يسراف اي يبرع هپ هز سوسفا
.يدناك پشب خيرات

 رت راك مهم وي تقايل يملع وا يبدا وا تمه رېډ هپ يك ونامز هپ سبح هدږوا لپخ د ناخ هلا ءاطع يضاق
 د تمه هپ قيلخ قلاخلادبع يلغا د ايب وا يكو يك ودلج ورول هپ هبژ وتپ هپ ېي خيرات ونتپ د يچ ك هرس
.وس روپخ وا عبط لوډ ه هپ اوخ هل تعاشا هرادا

 هسولج رت ناخ نمحرلادبع ريما د هرصع هل اباب هاشدمحا ترضحيلعا د وا يېك هخم )۱٥۰۰( باتك اد
 هپ ونوباتك ودنتسم يزېرنا د يچ ،ئد ناتساد لصفم داهج يلم د ونتپ د وا ثداوح ولاك )۱۳۰( د ًابيرقت يروپ
.ئد ىوس لكيل هوت ه هرېډ هپ هلاوح

 ننم وي هتنا لوډ هپ لاوكيل داقن وا قيقد اما هفرطېب هوي د يك سيون خيرات هپ موحرم هلا ءاطع يضاق
 يوك هعلاطم هن هرتس هپ ضرغ صاخ هوي د عياقو لو يكنوكيل ضرغم وا يدرپ يني هكل ىد .هدېك هروغ هرال
 هل دياب هناتپ يچ هد هديقع ېي اد وا يدېرپ هن مه هنوخړا ړو وليو د يني وعقاو د اما يوك هن داقتنا ورموره وا
.يلخاو مه تربع هخيرات هلپخ



۲

۳

 يساد يدناب وعقاو وكانسوسفا رپ تنطلس د كتوه فرشا هاش ترضحيلعا د ىد يك خم ۸٤ هپ كو يمول د الثم
-: يكيل

 لمكم د يدناب نمد هپ وا سپ هن ولوك حتف وا ولتسيخا ونوكلم د يچ ئد اد بيع ړوز وي موق د ونتپ د"
 ېد هپ مه ونتپ رمع لو ،يش اديپار يقافتا ېب وا فالتخا يبنج ېرپ هلپخ يك ىود هپ سپ هن ولولصاح يرب
 ىلدېسوا وك اد وي ره د سپ هن بايماك د ،هد ېلړوخ ېتام ناش ېد هپ مه هن نمد هدروخ تسكش د ايب هجو
 ولوروغار د هغه د ورلم ورون هغه د ون ىد ىوش بختنم رشم ىد يچ هلك ره ايب وا يش رشم ىد يچ ئد
 رېډ وي ركل د دومحمريم د وا ځوف د فرشا ريم د يچ هلا ناما قباطم هپ ىوخ ړوز ېد د مه ،يد يك هنوشزاس
 هدازهش وا هك هرهاظ يضاران سپ هدوم ه يدناب باختنا هپ فرشا ريم د هغه و لينرج خوسر اب وا لباق رداهب
."وك عورش تباتك وا طخ ضرغ هپ ولوك ېلمح د يدناب فرشا ريم رپ ېي هرس بسامهط

 د هت موق لپخ ،يكيل هبژ هلپخپ خيرات سلوا لپخ وا لوهك لپخ د ىد ،يرل هړز نمدرد يضاق موحرم
.ييا هرس حصان يږوخاوخ هوي د يچ يياو ه هغه هجهل هحيرص هپ وا ييرو بويع وا ۍروزمك يخيرات ىود

-: يياو يساد وا ،ي ړو راختفا د هغه وا يوك هراشا هت ومانراك وړول وفالسا د يك هزيرس هپ باتك د
 ريډ يك ېد هپ خيرات وناوخپ د ون ىد ىوش ناور فرط هپ ودېك هتروپ د هن تلاح تويرپ د يچ ماق وي"

 هت ت خم وا يلخا قبس وا تربع هن ومانراك و د ونارشم ولپخ د فرص ماق وي ره يك ايند هپ .ىد ىك ددم تايز
 ،ىد رادناش رېډ مه خيرات نوتپ د ږومز ،ناش هپ ونوماق ورون د يچ هد هتباث هن ېعلاطم د خيرات د .يېرايت
 نوتپ هرمو يچ ېلباقم ونوتموكح يكلم ريغ د يد يك نابرق يموك ونتپ يچ هراپد ۍدازآ يموق د ًاصوصخ
."يد هن زره وخ يمك ،يو هن يتايز هن ونوماق ورون د هك اد ،يد يك

 د ناخ حتف ريزو روهشم د وا لامعا هړوان نارماك هدازهش د يچ تخو موك هرس هساسحا فيرش هغد د
-: يياو يساد يوس هړز وا يفرط ېب هرېډ هپ ون ،يوك ريوصت يك خيرات لپخپ هنحص ولژو

 د يچ ،لوش هراسود ار هنوتواغب وا ينج هناخ مسق اد … يك كلم لو هپ ناتسناغفا د سپ هن ېد د"
 هنند عقوم ېد هپ ېغه د ليصفت دږوا هرمود هب ږوم وا ،يد راع و نن ثعاب هراپد موق يتريغ وي د لونايب ىوغه
 هپ ايند د ونتپ د وا بابسا لاوز د ونتپ د ږوم يريچ هك ،يش ترق لكلاب هب ضرغ لصا خيرات ېدد رم ،ىكو
 ،يد ديما هپ نيرظان هراپد ېد د ،وول هنوا هرس ناش ه هپ تاهوجو ولدېك هتزع ېب د وا ولدېك ليلد د يك ونوموق
 ونتپ د مه سوا يلو يچ ،يكوا ركف ېد هپ ايب وا ،يلولوا ورتس هپ هړز د ناتساد زېنا لد  اد ربص رېډ هپ يچ
 هسال د وراميب اوران ېددمه وا ؟ئد التبم ضرم هپ وبنجورپ د وا ضغب دسح د وقافتا ېب ،ونج هناخ ېدمه موق
 هنيو هلو ېي هن ندب د هغه د يچ ىد ىلدېل ىجنيخ يساد وي نر يرن د يدناب مسج يسايس هپ ىوغه د
.ىد ىوش ېدژن هت ولس ندنك د هغه سوا وا ،هلو

 وا ميظنت يك كلم لپخ لپخپ وا يو يك ينادو لكلاب ينارو نروك يلپخ ونوموق ورون ايند د يچ هلك ره
 يروپ هتخو ېد رت رخا ۍدص يمسلتا د يك تلصخ يموق هپ ږومز ون ،لدېسرو هت ماب قرت د وا ،وك اديپ ىلاووي
.")۲ ج ،۲۳۱ ص( ،ىغنار قرف يه

 وا رثن د هد د اما ،ئس ىالومولعم هخ وتاسابتقا وغد هل يسات لوډ يرال سيون خيرات د يضاق موحرم د
.و همهف ماع وا ناور ،هداس لكلاب ېي كبس رثن د  يچ ،يد ړو ولوداي د يرېډ يې ولكيل وتپ

 ېي هنوبلطم وباتك يزېرنا د ،يېهوپ هپ هلو هناتپ يچ ،يد يلكيل هبژ هپ ېرجح د بلاطم لپخ لو هد
 د لاوكيل وا داتسا وا رهام هوي د ون اد وا ،يراك ېكپ هن نر ېمجرت د يچ ،يد يك همجرت هبژ يساد هپ
 وا ىكنوكيل رثن هكت وي وتپ د ىد وا ونيو يك خيرات هدلج رول هپ يضاق موحرم د ېي ږوم يچ يد يې كيل
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.)۱(يرلو هدا اورا هد د يد نت ىول ،و تيصخش رومان ناديم د تسايس د وا نادنوناق وا خرم

.خم ۲ ،ه ولد وا يدج د ،لاك ش ۱۳٤٤ ،هلجم راهدنك )۱(


