
هنزاوم يعامتجا

 هت لب و وي يچ دارفا هكل ىد ايتړول وا تفرشيپ زار ره د ساسا هرس هلب هل وي ېعماج د وتافص د مارتحا
.يرل ايتړا هت يلاو زار وي وا فالتئا يسغد مه ېعماج د يلډ يفلتخم وا تاقبط ،يد ړا هرس
: ريس لماكت د

 هكل .يد يلغار هت ايند لوډ طيسب وا هداس هپ تيندم د هخ ومزاول هلېب وا يندم ريغ راو ىمول ناناسنا
 ،هوس قفوم ونايش ورون وا ولاك د ودېغر وا ودېړوج هپ ايب ،هتسوغا هنوتسوپ وتاناويح د ېي اوخپ ييك ليو يچ
 يقرت ًاجردتم ځرو هپ ځرو ،تايح يندم د مزاول وا بابسا د ولولو وا تيندم د يك وبترم هپ وناناسنا مه يسغد
 يسايس اد ،هنوتضهن يركف وا يعامتجا د يندم وا يملع تايقرت اد ... ىد ىيا رس رپ ېي تيندم د جات وا ېك
 خماخم هرسرو لماكت د )يجيردت ريس( د يك رال هپ وا يوس ېپ هت وناناسنا ورو ورو هپ ،هنوبالقنا يداصتقا وا
.يد يوس

راچېب وا زجع هرېډ هل يچ ناسنا راوخ هراچېب وا فيعض هغه لاعتم قلاخ د تردق هپ و ل هب پ 
رنسوا ېد و ىدې د يدنال وبوا رت ،يزولا هرزو هلېب توق هپ ملع د يچ ،ىدېسرو ايتړول وا لامك د هت ېبترم 
... ير رې هپ بك د يك نم هپ رحب

 ،دولرد هن يه ېي تيندم د هخ ورازوا وا بابسا هداعلا قراخ ېد هل ،وو هراچېب اروخ ناناسنا ينمول
... هوارېت رمع ېي يك نودنوژ هداس وا طيسب رېډ هپ

 د ايتدوت وا ايتړوس ،و وتانايرج يعيبط وا ونانمد يوق د ېلمح د ضورعم اوخ يره هل ناسنا هراچېب اد
 و ىود طيحم د وتايضتقم وا ،نودنوژ د وتاجايتحا هرمزور ،وناروناج يشحو كانلوه وا رضم د دوجو ،اوه
 وا ،وسو وول وا ولسو وربډ د ،ولاك ،يلام ،روا د فشك يچ و هك روبجم ونايش ورون د هت دوجو وا "عامتجا"
 ،تردق هپ لاعتم رداق د ېي ځرو هپ ځرو وا ،تووار )نهآ رود( ينپسوا د هت رصع و ناسنا هداس اد ورو ورو هپ
 يون يون يك وتانويش يعامتجا وا موسر وا دود وا تايح زرط هپ ،هلدنومو يقرت وا ييانور ،نهذ ،لقع ،ركف
.هوس ېپرو تاروطت وا هنوبالقنا

 تيلوا د تلاح هل )لماكت د سومان( يقرت وا تخمرپ اد اي ،هت لاح لب هلاح هوي هل لتوا وا تار اد
 وا ركف و تاروطت يون يون وا ،الج الج يك ۍېپ هره وا رود ره هپ وا ،هد ېك يقرت هت )تيندم( و تيودب وا
.يد يوس ېپ ناسنا د نودنوژ د هت دود وا تايعامتجا

 ،و هن يساد هخمد مه )هلاك ۳۰ ،۲۰ د ىتح هلاك ۱۰۰ ، ٥۰۰( د وناناسنا د تلاح وروو روغ وا تقد هپ هك
.يد يوس غوبصم نر يون هوي هپ هلو رادرك ،راوطا ،تاداع ،دود ،مسر ،ركف ،ييك لديل يچ سوا هكل

 هخ تيفيك ينسوا هل مه هتسورو هلاك لس ،لش ،سل ،هتيآ د تيعضو هب ون ،وكو سايق هلاح ېد د ېك وا
 ددجت وا عونت اد يچ ،يس كك وبادآ وا ،ومسر وا وركف هپ ېنامز يلپخ د هب هت دالوا هدنيآ و ،يرو لوډ لب هپ
.ييك للب "لماكت د ريس" د
: وتلم وا وعماج رپ لماكت د رثا

 وا ييول ورو ورو  جيردت هپ ايب وا ييزو هروم هل هكاو ېب وا صقان وا ىنچوك يچ كله هكل لوډ هغه هپ
 ،يوك ىط ،تيخوخيش ،ناوج ،ينيچوك د ېرود ايب وا ييك ليمكت وا ،ييخپ ېي هنوه ،باصعا ،مسج د اضع
 يلاونيچوك د ېرود ،يورېت ءاقترا وا لماكت د ېرود يدنال روتسد وا ماظن يسغد رت مه هنوتلم وا يعماج
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.يرل لالحنا وا فعض د ناو د )تيلوفط(
 امن و وشن يدنال ماظن ني ېد رت تلم ره يچ تقيقح اد ،ووغو يرتس هك ايند د خيرات د يكوخم هپ

.يس هراك هتار هب ه هد ېك
 هد ېلوچا يك تريح هپ هت نا ايند وتايقرت هداعلا قراخ لپخ هپ ېي نن يچ برغم د هنوتلم يدنوژ اد

 هرمود اد هن وا و )تيندم( نطنطم اد هن هخمد هلاك لس ،يد يك يط تيلوفط وا يلاو ئادتبا د ېرود اد مه ىود
 ! كاو وا توق

 ،موسر يك رصع ره وا رود ره هپ ،يد عضاخ هترو يك نودنوژ هپ ناسنا وا ايند يچ ريس لماكت د اد : هصالخ
 لب هلاح هوي هل وناناسنا د لقعت وا ركف د خنس تايونعم وا تايتدام ،يعامتجا ،تانويش ،قالخا ،تاداع ،هنودود
 يلك ره وا رب ره هپ ىتح سلوا ره هپ هنودود يون ،رادرك وا راوطا يون ،نوئش يون ،راكفا يون وا ،يوړا هت لاح
:الثم ،يوك اديپ يك نروك وا

 وريل وريل هپ ىتح ًاعطق هغه سوا ،و زار وي ولتسوغا وا ولاك د )تخود( ولن د زرط هخمد هلاك سونپ هك
وًاضرف هك ،هتسن مه يك و يدنوغا هرس زرط هغه هپ يلاك يسغه سوا كو رتس هپ بجعت د هب كلخ لوهترو ه 
ۍدنېل وا يشغ هپ ،اوخپ هلاك هوس ېرد هك مه زار هغد .يرو 
.ىد ىوس نج رپس وا هروت هپ ،هتاپ ىد هن تلاح هغه ايب هخمد لاك هوس هود  ىدېك نج

 هغه ،ىتووار كپروت ك روا د وا ،ىقناقمچ ،هوس اديپ هلسو نروا وا ،توراب ،وس رېت رپ لب يچ نرق وي
 كلهم ،هنوزاهج ينج شوپ هرز ،رحبلا تحت ېرايط ،هنوپوت ناشف شتآ وناكپوت يزډ ۱۱ ،۱۰ ،وس هن هتاپ سوا مه
راب ګرم وا كانرطخ ،هنوسي لو يچ هدز ىادخ ،ىد هجوتم هترو رشب د ركف مه ال زونه ېوس داجيا ه هب ه 
 ؟يس هك داجيا يك هدنيآ هپ هب هنوبابسا ه ،يسو

 يسغد قلخ وا تداع ره ،دود وا مسر ره ،ئك سايق ېي هغد رپ ،ىلكيلومو يچ و لاثم وي طقف اد
 وا وتالوحت يساد د شوختسد ايند مه ى ره ،ځرو هره وا ... يد يلدنيم ېنامز د رورم هپ هتوا وا تالوحت
.ي خم رپ راتفر عيرس هپ وا هد وتاددجت

 ،ينيو هتروپ ،هتك ،زارف وا بيشن رېډ ،يك وتاروطت يعامتجا ،يحور وا يركف لوډ لوډ ېد هپ مه ناسنا
 هلا مالس ناربمغيپ يون يون لازيال قلاخ يك رود ره هپ يچ عيارش وا ،ونايدا د ديدجت ،ييتاپ هن لاح هوي رپ وا
 يون وا ،ييدساف رشب د قالخا ،روهد د رورم هپ يچ ىد هببس هغد هل مه يد يلېلار رشب د تياده د هراپل مهيلع
.يرل جايتحا تياده د لعشم وا ،ريونت

 تياده د هراپل اوخ هل ربكا قلاخ د تاياده ينامسآ ،طيحم هغه وا رصع هغه د اضتقم هپ يچ و تخو وي
 رشب د رصع هغه د هراپل تاياده سدقم وا يلاع هغه مه تخو هغه هپ وا ،هلتار يك )ليجنا ،تاروت( هپ رشب د
 هپ وناناسنا د حالصا د هراپل ديعو وا دعو ، تاداشرا سدقم ينامسآ هغه يچ ىغار تخو يساد ايب اما ،هو يفاك
 رشب ينسوا د تياده وا يلاومس وا حالصا د هراپل يچ ،هوس لزان يك ناشلا ميظع نآرق هپ لوډ پشب وا لمكم
)"هيالا" انيد مالسالا مكل تيضر و ىتمعن مكيلع تممتا و مكنيد مكل تلمكا مويلا( .يد يفاك
: لماكت د يك ريس هپ وناناسنا د يدنب هقبط

 وتاروطت وا وتالوحت لوډ لوډ د يك هنحص هپ نودنوژ د رشب د هلډ هره وا تلم ره يچ ليوو وم اد
 هپ لماكت د ون ،يد فلاخم هرس هلب د وي وا نئابتم هرس مه ءارآ وا راكفا يچ هد هراك مه اد وا ،ىد شوختسد
 هپ راكفا يون ،يربخ يون ،تالوحت يون ،هنوتعنص يون ،هنومچ يون ،هنودود يون يچ تخو هغه مه يك ريس
 يو ېي هرادفرط وا ،ربارب ركف رپ ېي ددجت وا عونت اد يچ يو كلخ يني ،يسار هت نم ىهلا تردق د اضتقم
ېم ووس رېت د تلاصا وا ءاكتا هپ يچ يو مه ايب كلخ ينيوا و تشذوغه د ودود رپ ونا ني هن وا ،يو 
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 ېقبط ېود اد ! ... يدېئ ېرپ وا ،يك كرو تازيمم وا لياصخ هكين وا رالپ د لپخ هغه راو هوي هپ يچ يړاوغ
 هظفاحم ،ميدق اي ،هاوخ يقرت ،ناوجون ،ددجتم حالطصا د فالتخا هپ  ييك اديپ يك هعماج هره هپ ًاترطف يچ
 هتروپ وهايه وا ناجيه هببس ېب وا هيا ېب اي فالتخا يبزح يك نم هپ ىود د ًابلاغ ،ييك للب دنسپ تمادق ،راك
.ييك

 هموا يلاوينچوك د يك هرود هپ مه ال هسوا رت يچ هت وتكلمم وغه و ركف د اي تيبزح د فالتخا اد يچ
.يد لتاق مس وا لماع كلهم يد

 لزلزت ديدش وي هپ تكلمم هغه يېولو يك تكلمم ره هپ يچ ،ۍراك هظفاحم وا ددجت د فالتخا د الب اد
.يوچا يك طاطحنا وا

 هغه هپ ،ىد ړا هت تدحو يركف وا يلم هوي و تلم ره ،سيماون د ظفح وا تاجن د يك رال هپ يچ يلو
 هكانرطخ هوي هعماج وا ،ييكرو مه "يركف داحتا" ون يو دوجوم ترفن وا تيبزح د "هړاز وا يون" د اد يچ لوډ
فالتخا وا لزلزت يركف اد يچ وغه رت اي .يو واترا هت ڼاپ يكودنيو نج روك د الب هپ يزو ين، يلخاد وا 
.ايند د هنوبالقنا روهشم رون اي "هسنارف ريبك بالقنا" هكل يو هتخا هب وبالقنا
: هنزاوم يعامتجا اي لادتعا

 كلسم وا شيكره ،قالخا ،نيد ،ىد ه وا حودمم اروخ يك وراچ ولو هپ تايح د ًاتاذ لادتعا وا طسوت
 زار ره وا ،ييك هرس رت لوډ ه هپ يدنال ولوصا رت لادتعا د ،راك ره وا هراچ هره ،يلوب ه "طسوت وا لادتعا"
.يار هت سال رال رپ لادتعا د )رفظ( ىرب وا يبايماك

 ىد ىوس لخا هخ هپ ناسنا د ًاترطف )ايتپشب( لماكت اي )يلاو يون( د ددجت يچ ليوو هخمد وم اد
 يك ولسو وا ،ولاك هپ هغد د هنولاثم هداس وم يچ هخمد هكل( ،يورېت اخماخ ،ايتړول وا لماكت د ېرود اد هعماج هره
.)ليوو

 وا نېغرك وي وا  ،ييك هتخا "طيرفت اي طارفا" د الب هپ ناسك بلغا يك ريس هپ لماكت وا ددجت ېد د اما
 رژ اروخ هپ ،يلاو يون وا بوت يمل د تعيبط د اضتقم هپ هلډ ۍمل ،ييېپ نم رت ىود د "مهافت ءوس" موئشم
 يونم اما ،يك يط هاس ېوس هپ رژ رال لماكت د وا يمومو يقرت وا ،يس ړالو خم رپ يچ يړاوغ ت عيرس رژ
لو ېنامز د تاددجت وا تاباجيا هنيس هرس طايتحا وا مزح ،راقو وا تناتم ناهج وي رظن روژ وا قيقد اروخ هپ ايب 
 وا ،يوك ءاكتا يدناب ودود وا قالخا يثوروم وا تيلم وا ونا هكين د تباجن وا تلاصا رپ ىود ،يوك لابقتسا
 هل مه وا يلياب هن نا مه يچ يك يط لماكت د رال وتاراختفا وا ايازم يلم وا يخيرات لپخ د يرويس يچ يړاوغ
.يس مس هرس هلايس

 هيا ېب وا بصعت هل ًارثكا هد ىطيرفت يچ هلډ هميېرد اما
نيرا ك اروخ هپ ناوتايقرت يرصع" هل وا ،يوچا يك هبترم هت" 
هخ يومپس نا، تايحلل عزانت( د يك ناديم هپ وا ،يس هكاو ېب وا فيعض يچ و( يموق د ،يلياب نا هلو 
.يس كرو هخم هل يكم د ېي نان وا مون يس

 وا ،يسيا ه هرس هغه هپ يچ ،يرل ايازم ه وي هت نا موق بيجن وا ليصا ره وا ،هعماج هره وا تلم ره
 يلم هل ،يوك تلالد ېي تباجن وا تلاصا رپ وا ،يموم هپ زايتما موق وي هغه طقف وناناسنا ورون د يك نم هپ
 ييا ،يلخاو هخرب يد هخ وتايقرت وون هل يړاوغ يچ تلم وا موق ره ون.ييك ل ېي هخ ورخافم وا وتازيمم
 ودېرېت هپ مه ه هك .يس هن مورحم مه هخ وتايقرت يرصع هل وا ،يك هن كرو تباجن يخيرات وا تلاصا لپخ يچ
 ايب ًابلغا وا ،يي وتلم د ايازم يموق وا وتاداع وا وقالخا يلم هپ هنويوخ دب وا هنودود نېغرك موك ونامز ودږوا د
 وا حالصا ءاقترا اي تضهن د يك تخو هپ وخ ركف هپ امز اما يېول دس يرال د قرت د هنودود زېباب وا دب هغه
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 وي هن مه ورون رت يچ لوډ يساد هپ اما وي "ږوم" دياب ږوم ينعي !هغه د لووېرپ وا كرت هن هد مزال وغه د هلاومس
.وس ىالوك عافد لوډ ه هپ وسيماون يلم لپخ وا هنا هل هتاپ

 بابسا يون رصع يون د ،وقالخا ،ونودود ،موسر كاپ يلم وا ،تنايد لپخ د ظفح د هراپل يچ تلم ره
 اد يس لتاسو هپ ېي تباجن وا تلاصا يوس هتاپرو هكين وا رالپ د يثوروم وا "تيلم" لپخ يچ ،يك هيهت مزاول وا
.ىد "لادتعا" د كلسم ون

 وا ،نيد وتايقرت يرصع وا لماكت د يك رال هپ وا ،ي خم رپ هاس ېوس وا  راتفر عيرس هپ يچ نويطارفا اما
 وا ،ي دض وا فلاخم هلب د وي )۱(ملع وا نيد اي يلوب لئاح ،هبژ ،سابل ،هنودود يموق ،قالخا ،ايازم يثوروم هړاز
 هغه رپ وا يسغه ييا مه ږوم يد يلدېسر ار ايتړول د هت ېجرد ېد ،هن دمتم وا هيح للم يچ لوډ هغه هپ يياو
 هپ تخو لپخ هلو اما يركو هكم ركو وي يړاوغو يچ ىس هكل ىد يساد لاثم ىود د ون وېسرو رو رال
 هغه اما ،يو يعاس يك وتابايترت هپ ېلو د يك هنش نال هړاغ رپ ېلو د ىمول ،يك رېت وتسوار وبوا د يك وتابيترت
 يهرك د يوسرار يكم يتعارز يلصا رت هبوا وا ييك غراف هخ وتانيئزت وا تابيترت ېد هل ىد ىچ تخو
.يس هتاپ مورحم هخ ي هل وا رېت ين تخو

 هكل ىد يساد لوړوج هلاو .تيموق وا تيلم وا ،سيماون يلم د هنتاس هكل هد يساد ههرك وا تعارز ون
 وغه د هت ينتاس وا ظفح و نايش ينتسورو اد يچ ! وكيرباف ،وناخراك ولسو ،وبابسا وون ،ومزاول يرصع د هيهت
 د يك هلحرم هپ كو هك .يد هن تاذلاب دوصقم بابسا وا  رازوا هغد هلپخ هپ ،يد هليسو وا هعيرذ ونايش ينمل
 هل ون ،يلياب يكپ نا ينعي ،يك كرو نر يلم وا ،غوبصم نر لب هپ نا مزاول وا بابسا د ولولو وا هيهت
 د رال هلب يك قرشم هپ ًامومع يچ هتمحز وا رايز ېد هل بلطم ينعي ؟ لصاح ه ىعس ېد هل هدياف ه رايز ېد
 هپ رادرك ،راوطا ،تاداع ،قالخا هغه هپ لوډ يياپورا هكل يچ ىد هن اد ييك يوپ يول زار ره وا يژيخ قرت
 وموسر وا ودود يموق هپ هتسيا ورخافم وا ايازم يلم هپ يچ ىد اد بلطم يكلب ،يس ړوج وا ليكشت يك ايسآ
 هپ غوبصم وقالخا يلم وا يوق هپ قلختم ىلتغ ،يوق ووانعم ولو هپ ينعي ،زهجم وتازيهجت يرصع هپ ،رختفم
.يس هتاپ هنوتلود وا هنوتلم هغيص يلم وا ينيد هلپخ

 د رال رپ يون يچ هت وتلم ييادتبا هغه ولو و )لادتعا د هداج رپ ت( ينعي "ېنزاوم يعامتجا" د هنتاس
 و لماكت وا ددجت د نارادفرط يچ ييا اوخ ېوي هل ينعي .هد هفيظو وا هضيرف نمل ،يو يوس يهر لماكت
 يلم وا يموق لپخ د يكنوتاس وا رادفرط مه اوخ يلب هل وا يروو مارتحا د رظن هپ هت وورو وراك هظفاحم ولپخ
؟يلو ينيوو تقفش د رظن هپ هت وورو وا نماز يمل يلم يلپخ ووايازم وړز

 هلډ هوي هك ىد وږوا رپ وړاود د تيلم وا لالقتسا د ينتاس وا تيدوجوم د ظفح د راب يچ هتهج ېد هل
 د هراپل يچ هزادنا هغه هپ ون ييك لاماپ رخافم وا نويش ويلو وړاود د ييسر ناوات هت وړاود يك يلاخ ين هږوا
 وناراك هظفاحم د دوجو هناك هغه هپ مه ىد مزال يك هعماج هوي هپ وناهاوخ قرت د دوجو لماكت د هداج رپ ت
.ىد تمينغ يك هعماج هپ وړاودد دوجو وا ،يتاس )هنزاوم يعامتجا( يلډ هړاود اد يچ يلو  ىد رورض

؟ديدب ارـــــچ ناشورف هدابب نادهاز ىا
! ديتمينــغ مه امش و ميتمينغ مه ام

 هكل هد يساد هعماج : يكيل لاثم حضاو ه رېډ يك هلئسم ېد هپ سيلنا د هخ ووامكح وروهشم هل وي
.ىد مزال هترو ناو تك لب وا ناوداب وي يچ ۍېب وي

 ناراك هظفاحم اما ،ييايب خم رپ رژ تك يچ ناوداب هكل يد يساد ددجت د نارادفرط وا ناهاوخيقرت ون
 ون ،يس هن هبوډ وا يېول هنو كاله د بادر د يك رطخ هپ يچ يرو هترو تقد اروخ هپ ناو تك هكل ايب



٤
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 تلم ره د هتهج ېد هل ون ،ىالدنيم يس هن تاجن وتوق وود ېد د هخ "هلباقتم هنزاوم" هل ېب هلك يه مه هعماج
 يعامتجا" رت نودنوژ يك هنامز ېد هپ يومس نا هرس ونالايس هل اي يړاوغ ءاقترا ،تداعس ،تاجن يچ هراپل
.ىد مزال يدنال "هنزاوم

 د نازېم يچ ييا موق د ناهوپ وا نارشم ،ييېپ هغد د هلالتخا هل هنوناوات وا بارخ زار ره يچ يلو
 وا تداعس وا مدقت د رارسا هلو يچ يلو ،يوړ هن او مدق يرال يمس ېد رت وا ،يك هن رو هسال هل )لادتعا(
 ېد هپ  ږومز وتايرظن د رصتخم هو اد .يد پ وا هتارپ ېعماج د وتاقبط د يك "لباقتم مارتحا" هپ وناناسنا د شياسآ
 .)۲(يك ثحب مهم يعامتجا

هنوكيل نمل

 ېي تيرشب د ونيركفم وړول وا هفسالف وريډ يچ ،ىد ثحب يملع دږوا وي هلداجم وا هكرعم )نيد وا ملع( د .۱
 قطنم هداس ېد هپ رصم د هدنران يعامتجا فورعم هوي )نيما مساق( اما ،ىد ىلك رايز يك قيبطت هپ
 يك "هسسوم وا هتباث قياقح" هپ ىد صيحمت وا ثحب هفيظو ملع د" : ىد ىك قيبطت نيد وا ملع د هرس
 قياقح" هل وي "نيد" يچ هك ييك ركفت مه وتالوهجم ىضعب د قياقح هپ ايب هخ ثحب ېد هل يچ
.يد )نيد( د قيقحت وا قيقدت وا رظن مه ملع د هفيظو ۍمل ون ،ىد هخ "هتباث

.خم ٤۳ _  لاك ل ۱۳۱۲  ه ۍمول لاك مسلووي د ،ناغفا عولط .۲


