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رال هغه د وا ندمت

 ندمت هغد رال بوتكسه د وسلوا د وا ايتړول د وتلم د ،ييك لدېورا رېډ غږ ندمت د هره رت يك ۍن هپ نن
يك لي، ك رال هغد هپ هنوسلوا هلوك وتاعوبطم هپ ږومز ،يږاك رايز ييك هلديل هرېډ هملك هغد مه يپ ،يهنات 
 هراپد ينهوپ د وورو ولپخ د ږوم هب ون .يس مس هرس ونالايس د رال هغد رپ وا ،ينژېپو تيندم يچ يړاوغ سوا وخ
 ،يرل يرال وا لوصا ه وا ؟ئد يش ه ندمت يچ ييهوپو هناتپ يچ ،وكو هنې ه يدناب ندمت رپ ېسپ هلپ
؟يرل ي ه ېئ هنوولرد وا هنتسيخا وا

رك وغد هپ ږوم يدنوك وورو ولپخ يهت و ك تمدخ يركف هپ يچ كيل اد ،يو ئپ هپ هت ونتوت 
: ئد سابتقا وا هنتسيخا هخ ولجم وا وباتك يملع هل ،ييك يدناړو
؟ئد ىش ه ندمت )۱(

 هوتسه را د وا ،يلاورا ېئ انعم يوغل ،يياو هترو مه تراضح برع سوا يچ ،هد هملك يبرع ندمت
 ينلو د وناناسنا يلډ ېوي د يچ يد لياضف هغه وا قالخا وا يې هغه ندمت يك ملع يعامتجا هپ رم .هد
 نويسازيليوس يوسنارف هپ ېئ هوي يچ ،يرل يواوخ ېود ندمت يك ايند ېون هپ .يو ړالو رپ نودنوژ

Civilzation روتلوك ېئ اوخ  هلب وا ،رهاوظ ندمت د ينعي Culture يد )نايش يننند وا يناعم( ينعي.
 د هغه ېئ انعم ئد ىوس قاقتشا هخCivilitos  سايتليويس ېملك ينانوي د وخ نويسازيليويس يوسنارف د

وتسه راعبطلاب يندم ناسنا يچ وطسرا وا ،ئد )تراضح( ه نرق مسلتا يوسيع د ،ئد هغد بلطم ېئ مه ،ي 
 )ع ۱۷٥۹ تافو( يوسنارف هژنالوب د الثم ،هوس لامعتسا لوډ يون هپ يك يوسنارف هپ هملك اد هخ هنم هل
 هرئاد يسيلنا د يك ع ۱۷۷۲ هپ ون هتسورو ،ييك هلديل يكپ زار يون هپ الپ ىمول هملك هغد يچ هنوتادداي
 رت ،ئد ىړوار تغل هغد مه نهرف Trovouse وورت د وا ىميډاكا هسنارف د ون ايب .هك ركذ هملك هغد فراعملا
 هملك هغد يك ونوكيل هپ تراكيد د ون هتسورو وا يتنوم د مه يك ىاپ هپ  ۍېپ يوسيع يمسړاپش د هخمد وغد
 ىمول ،هد ېتوا انعم ېئ ورو _ ورو ،هلمعتسم هو هن انعم نسوا هغد هپ ىمل وخ هلك نويسازيليويس د .ييك هلديل
 فوسليف روهشم ويكسنوم وا تشحو د يك لباقم هپ ټراكيډ ون هتسورو ،هتسيخا تواضق د انعم هپ هملك هغد ېئ
 د هسردنك ،هړوار هلباقم هوپان وا لهج د ورديد وا بدا د ىا رپ لانيروا رلو ،هلو هعنام ونوبيع وا وينارو د
.هلو هليسو يغور د ت خم رپ ندمت

 ىمول يچ هد ېوس هتسيخا هخCultura  ىاروتلوك ينيتال هل اي Kultur ينمرج هل اي هملك روتلوك د اما
 يد تادهاجم وا هنورايز هغه هلو روتلوك : ئد ئك ېئ فيرعت يساد وا ېلكيل )ع ۱۸۳٥( ىميداكا هسنارف د الپ
.ييك لتسيخا يني راك هراپد لماكت يتعنص وا يركف د ناسنا د يچ

 هعومجم وتوق يحور وا يقالخا د وناناسنا د رولوك ع ۱۷۹۳ هپ سوماق  Adlungنلډآ ينمرج د اما
ناك وا ي يلوب ېئ ببس يغور يمومع د وا ،يوك همجرت هرس قح وا لقع هپ ېئ فوسليف روهشم.

: وروو هترو اوخ هلب رپ ون هب سوا ،ئكو نايب نل نل ېئ ږوم يچ ،يواوخ ېرد ندمت د ېو اد
-: هندنژېپ ندمت د )۲(

لداعت وتوق يلقع وا يعامتجا د ناسنا د نف ندمت د ناهوپ وا نيصصختم يني ي، ملاع ىوسنارف ونيب 
 يچ : يياو ايب هلډ هلب وي ،يلوب ىش ىونعم ېئ نيك سووا وا ،يد هنودود وا موسر يني ندمت يچ : يياو
 ناسنا د وا ،يس شيلا هرس وقالخا ويرن هپ تاداع نوېب وا نپ يچ ،هد هندېكرو يجيردت تشحو د ندمت



۲
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 ېئ خيرات ندمت د اپورا د يچ )ع ۱۸۷٤ _ ۱۷۸۷( ملاع ىوسنارف وزي ،يس پشب  لوصا يياضق وا يعامتجا
 وزي د هغد .ايتړول نودنوژ يونعم د مهود ،ايتروپخ نودنوژ يعامتجا د لوا : يلوب هيش هود ندمت ،ئد ىلك
 هړاود ىنعم وا هدام : يياو ىد ،يد بابسا ندمت د هړاود تايلقع وا تايعامتجا يچ يوك هراك يساد وخ ريبعت
.ئد ندمت يقيقح ون ىلاوپشب يدام وا يونعم وا يلقع ناسنا د وا يد يرورض هراپل ندمت د

 وا ئد ىاپ لامك د ناسنا د )بيذهت( رولوك يچ : يياو )ع ۱۷٤٤ _ ۱۸۰۳ ( ملاع روهشم ىنمرج رډره
 ېدژن ېئ هت ىلاعت ىادخ
 د رولوك يچ : يياو )ع ۱۸۰٦ _ ۱۷۳۲ ( ىنمرج نلډآ ،يوك
 ناك .ئد دنوخ يندنژېپ وا صيخشت د ونايش ولك د تردق
 .ييسرو هت بيذهت يقيقح و هتله هب ون يس كرو هخ وناناسنا هل نج وا هج يچ يياو فوسليف روهشم
 ىنمرج لوبمه .يروخ ريغت تخو ره يچ ،هد هعومجم وتارثات يركف د وتلم د )رولوك( بيذهت يچ : يياو ملهليو
 يخرب ېرد رپ تاليكشت يندم وناناسنا د )ع ۱۸۳٥ _ ۱۷٦۷(
 : يشيو

 ،هنيم وا يولپخ هلب د وي وناناسنا د وا ،ىلاوروپخ وروما يقالخا وا يدام وا عامتجا د ىنعي : نويسازيليويس .۱
.يتسرپ عون وا

.ئد راني ساسا يمول د يچ ايتړول وا هې ركف د ناسنا د ىنعي رولوك .۲
.يلوب هت ىادخ لپخ و ناسنا يچ ىاپ لامك يلقع وا يركف د ناسنا د ىنعي  Bildungنليب .۳

 لاح وا بابسا هغه ىنعي ،هد هنلاپ ه حور وا ندب د ندمت يچ ييدنر اد هخ ونې وړول وغد هل ون
.ييك ل ندمت يوسر هت ايتړول يدام وا يلع وا ىحور وا يندب و رشب يچ

 د ،يقرت تعنص د ،ايتړول ونايش يدام د ،هنلاپ وقالخا د ،هنزور حور د ،نومس عامتجا د ناسنا د ون
.سب و ئد ندمت يقيقح يك همسرو ابقع وا ايند هد د يچ هغه رخآلاب وا ،ىلاوغور وتاساسحا
؟ييك عورش هن ندمت )۳(

 ندمت ،ئد ئك نودنوژ ه هپ وناناسنا يچ هتخو هغه هل ون ،وو نودنوژ ينلو د وناناسنا د ندمت هك
 وا ريو هپ يچ ،يساب ړا هت نودنوژ  و هلب هل وي ناناسنا يچ ،يوايتړا نودنوژ د وخ ىمول ،ئد ئوس عورش مه
وا يدا ك لاح دب وا لاح هنودنوژ يعامتجا وناناسنا د مه وخ فوسليف هسنارف د وسور ،يو ناكيرش هرس ي 
 ولپخ د هراپد ناناسنا يچ : يي يساد ئد مون ېئ social contact )نوت ينلو( د يچ يك باتك لپخپ تلع
 هوي يچ يلو .ئكو نوت وي ينلو د ېئ يك نم لپخ هپ وا ،هوس نوغار هرس ىود ون ،هوس ړا هت ينلو و ووايتړا
 ناسنا د وخ يك تقيقح هپ ون .ىالولو هرس ىاوس هن تاجايتحا وا مزاول نودنوژ لپخ د هخ ورون هل لېب يس
 د وا ساسحا يعامتجا د ناسنا د ندمت وا يساب ړا هت ندمت وا ينلو و ىد يچ يد يوايتړا يلپخ نودنوژ د
يك عورش هرس نودنوژ د ينلوي.
-: هنولوډ ندمت د )٤(

 ندمت ،ييلېب رېپاچ يچ هرمو ره ،ئد عبات )طيحم( رېپاچ لپخ د لياسم نودنوژ د رون هكل مه ندمت
 د هخ ويېپ وريډ هل هربخ اد ... ندمت ىون ،ندمت ړوز ،ندمت ىونعم ،ندمت يدام : الثم ،يموم هنولوډ هرموغه
؟يدام هك ئد يونعم ندمت ايآ يچ ،هد يدنال هنې رت وناهوپ

 هپ وا يلوب ىش ىونعم وي ندمت ناهوپ ين ،هد ېوس اديپ يك وناناسنا هپ هفسلف يچ هخ ءادتبا هل
 يياو ىود ،يلوب Idealists نارادفرط ىنعم د ىنعي نويونعم هفسالف اد ،ئد ىكنوك هليس ىنعم د يك تايح
 هت ايتړول وا لامك و ناسنا وا ،ئد ئك ڼور هلو ېئ ناهج يچ يد يناړو ىنعم د وا ،هد ىنعم هلو ۍن يچ
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.يلوب
 يعيبط د ىود يچ Matarialists يلوب ېئ نويدام يچ هتس مه هلډ هلب هوي يك لباقم هپ يلډ ېد د

 د نودنوژ د يد ناسنا يياو وا ،ي اوخ ي د هدام يزاوي يك ايند هپ وا ،يلخا راك هخ يضاير وا ومولع
 يك اپورا هپ ۍيپ يوسيع همسلتا هپ هخ يلډ يغد هل ،يكو هدافتسا هخ ومولع يدام د هلك ره هراپد يلاومس
 يچ يلو يد يرلم هرس يك بلطم هپ ىود يچ ،ييك هراك يساد هخ وراثا هل ولډ وود ېد د رم ،هو رېډ
 وا ىنعم ىنعي ،يلخا راك هخ وړاود دادعتسا ينهذ وا سح وا ېبرجت وا لقع هل هراپد ينهوپ د تقيقح د ىود
 ىول يچ ئد دادعتسا ينهذ وا ينطاب ناسنا د هغد يچ يلو ي ساسا ندمت وا ايتړول د وناناسنا د هړاود رهاظ
خا هرواخ هپ هد د تردق لپخ هپ نتيدام هل دادعتسا ينهذ وا ينطاب هغد وا ئد ىل مه هخ يلخا ي.

 توق هپ نطاب وا ركف د ناسنا د هلو تاعارتخا وا  هنونيشام هداعلا قراخ وا بيجع اروخ ايند د ځرو نن
 يكپ هخرب هړاود رهاظ وا نطاب ىنعي هدام وا ىنعم يچ ،ئد هغه ندمت مس وا حيحص ون .يد يلغار هت نم هرس
 وا ىالوكرو يس هن راك وې ينطاب هلېب يزاوي مه وخ هدام ون يس لو هس ندمت د هدام  يزاوي هك يلو يرل
 هرتس هپ روغ د يچ ناهوپ رم ئد ىوس بلاغ ندمت يدام يك ۍن هپ ځرو نن مه ه هك .ييكرو ورو _ ورو
.يلوب نارو ىاپ ندمت يدام د يزاوي يرو هترو

 يكپ لداعت وتايونعم وا وتايدام د يچ هد هغد وخ ئړاوغ اوخ نيتر وا  ايتړول يقيقح ندمت د هك ون
 يچ هد رال هغه اد وا ،ولوب ندمت يمالسا ږوم ون ندمت لدتعم هغد يچ ،يزروار هطيرفت وا طارفا هل وا يس هدنيم
 ال يچ ،يروغژ هطارفا هل تيونعم د ېئ اوخ يلب هل وا يوزرار هخ ۍريشحو هل تيدام د اوخ ېوي هل ناناسنا
.مالسالا ىف هينابهر
)٥( نودنوژ ىنلو :-

 يچ ئد ئك ړوج ترطف يندم ناسنا د وا ولماوع يعيبط وخ يعامتجا تئيه ليو و هخمد يچ ږوم هكل
 ره ون دعاوق اد يچ ،يد مزال دعاوق وا تاررقم يني مه هراپد يلاومس وا ينتاس د ېد د ون هوس هلدنيمو هعماج
 روما ىنلو ناسنا د يچ يد بادآ وا موسر هغه ون دعاوق هغد ،يلوار يدنال طبض وا ديق رت نودنوژ ناسنا د هلك
 )طيحم( رېپاچ وا ېنامز د  بادآ وا موسر اد هك .يوسر رو كموك يك يلاومس هپ نودنوژ د هد د وا .يومسرو
 نودنوژ د يون وا لوصا يون ره  مس هرس لاح د ناسنا د ون .يوك ليدبت وا ريغت هلك ره وا ،يړوا هرس اضتقا رپ
 يوس هتاپ هخ ويېپ وريت د يرال وا لوصا نودنوژ د وناناسنا وينسوا د .ييك پشب ځرو هپ ځرو وا ييز هنودود
 نودنوژ هپ ايند ۍدنوژ وا هنوسلوا ندمتم ځرو نن يد يلتوار لوډ پشب هپ سوا وا يوس حالصا ورو _ ورو وا
 رپ نودنوژ ينلو د ىود د وا يد ببس ايتړول وا ندمت د ىود د ون هغه يچ ،يرل يې وا صاوخ رېډ يك
: وك نايب يدنال داوم مهم يني ېب ږوم ،ئد ړالو
-: لوډ راك وا ركفت د _ فلا

 هخمد ه ره رت يدناب ېد رپ مه ږوم يچ ييا ون ،ئد هغد ريس ىول ايتړول د وتلم ويو د وا اپورا د نن
ېو يبرغم ،وكو هنك اوخ هپ قمعت وا ركفت د يوا ،يد دازآ ي هشر همس هوي رپ ېئ لمع وا راك وا يراچ هلو 
 نكيب .يلوبار مه هتواوخ وون و نك د راك د ناسنا ناوس رپ هوالع شور مس ىنعي دم ،يد انب يدناب )دم(
.يد يكنوويا ىژولودم د )ع ۱٦٥۰ _ ۱٥۹٦( ىوسنارف ټراكيډ وا )ع ۱٦۲٦ _ ۱٥٦۱( سيلنا

 مادقا ون هتسورو ،يوجنسو يك نهذ هپ هجيتن وا فيك وا رادقم وا لوډ راك د هخمد ولك د راك د نايبرغم
 يد يك وناناسنا تافاشتكا وا تاعارتخا يون هرمود يك ويېپ وينتسورو وود هغد هپ مه ون هتهج هغد هل يوك
 ،هو انب فداصت اي هبرجت رپ تايفشك وناناسنا وړز د يچ ئد اد ېئ ببس .يوس هو هن مه ال هلاك رز هپ هخمد يچ
 ،ورلن شور وا رال همس هوي يك راك هپ رم وږاك رايز لت ږوم .يوك راك شور وا دم هپ طقف ناناسنا ينسوا رم
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 سكعلاب ،وك هنو مه هك ،يس ړالو يك راك هپ وم هنوتوق يونعم وا يدام وا ،وس يتس يك ىاپ هپ هك ون
.يس ىاليو وا ىالوجنس هجيتن وا رادقم هغه د راو وي هخمد ليپ رت راك د كلخ يبرغم

 يچ يړاوغ مه ممتم لب وي ىكلب ىالوكرو يس هن تخس هلو هنادنوژ د ناسنا د مه هقيلس وا دم ىزاوي
 تخو هغه ورارسا هپ ايند د وا تردق ىول هپ دنواخ د ،ئد لادتعا وتوق يلقع د وا دادعتسا يرطف ناسنا د ون هغه
 ېسنارف د ،يو يرلم هرس دموا ېشر يمس وا لقع د ىلاو هرېت نهذ د وا تواكذ يرطف يچ ،ييهوپ ىس
 شور ىنعي دم وا يرل هن ادعتسا يرطف يچ كو : يياو )ع ۱۸۷۸ _ ۱۸۱۳( ډرانربدلك سانش نودنوژ روهشم
 زرط عفان وا كډ ي د وي وخ يك راك هپ لوډ ېد هپ ون ،يرل هن مخت يچ هكم ه هكل ئد يساد يرل هقيلسوا
.يړاوغ مه دادعتسا يرطف لب ئد مزال دم وا

 ،يد تايز اچ ره رت وم اوق يونعم ،ورل دادعتسا لباق هراپد ه ره د ږوم يچ ،هتسن كش يه يك ېد هپ
 نودنوژ ينرو نن هپ ږوم دم ىنعي زج يرورض مهود لمع وا راك د رم .ويتاپ هن اچيه رت راك د يك دادعتسا هپ
 .يد يريل يريډ هخ نودنوژ يرصع هل يچ ،ييك لوډ هغه هپ يراچ نودنوژ د هلو ږومز  يو مزال رېډ يك
ك وتايرورض يرصع هپ تيندم د ږوم يچ ييااد ي ېاوخ يره هل هت نودنوژ ږومز يچ يلو ولخاو ه يرل ه 
 ،يس ىالتسيخا ين ه هرېډ رايز ل هپ ىس يچ ،ئد خوپ رېډ لوډ وا زرط لمع وا راك د يرصع ندمت د وا

-: داويه ،هنېم _ ب
 نطو د ،ئد تبحم نطو لپخ د وا داويه لپخ د وا هنيم ينېم د وخ تيندم ينسوا د كو ىول مهود

 تيمكاح توق اروخ هپ يدناب وناناسنا رپ هملك نطو د مه ځرو نن وا ،ئد يساد يرطف هكل يك ناسنا هپ تبحم
 هعومجم وتايفيك يلم وا يقالخا وا يخيرات وا يدام د نطو يچ ، ييك يساد لوډ ينف هپ فيرعت نطو د ،يرل
 ،بهذم ،رثام لپخ يچ ،يوك يكپ هنوتسه يو وا يرل دودح يعيبط يچ هد هرواخ ركو هغه نطو اي ،هد
.يرل نودنوژ وي يعامتجا وا تموكح ،هبژ

 هكم يوتسه د ونوكين وا ورلپ ولپخ د طقف نطو وكلخ اوخپ
 وړز ،هدولرد هنيم هرس ېريده د وېم ورېت ولپخ د اچ ره وا ،هللب
 يروپ نطو هپ نودنوژ ناسنا د يچ يياو نوطالفا ،هللب هسدقم ه يك ورياعش ينيد هپ هملك نطو د وخ وناينانوي
 لپخ د وخ طارقس ،ئد ىلت
 يك وناناسنا ويناوخپ هپ ،ئك م نا يك ولنم هپ نوناق د داويه
 رم ،هو هرېډ اروخ هنيم ينېم د وناناسنا ويناوخپ د يچ ييك هراك يساد ون ،هو ءازج ول اروخ ،لش هخ هنطو د
 لام وا نا د وا قوقح يعامتجا لپخ هتله ىس يچ ،هد هغد ېئ هس ،هتس هنيم نطو د يك ندمت هپ يچ سوا
 هپ ،يد رېت مه نا رت هراپد ينتاس د نطو د ،يلوب نار اروخ نطو هنوسلوا ندمتم ،يرل نانيمطا ينتاس د
 بوت هخمد لب رت وي داويه لپخ د وتالوصا د يك مارتحا هپ وا وتالوصحم وا وتايلام د يك ودېك ءادا وا تيركسع
 اي ،يسار ېد نطو رپ يچ يدېرپار هن يدرپ وا ،يوك هنتاس داويه لپخ د يو يك ندب هپ ېئ حور و وا ،يوك
 يلپخ د ىود ،يوك ىراو هنونا هراپد داويه لپخ د هلو ناناسنا يندم ځرو نن.يروو هترو هرتس هدب هپ
 و يصخش ولپخ رت هراپد عامتجا وا تكلمم هلو د ىس ره وا ،ي ضرف ىمل نا رپ هنتاس ينېم وا كاولپخ
.ييريت

 مه ىس ره ًاعبط ،يكو يقرت عامتجا هك يلو ،هد هترپ مه ه يصخش يك ساسحا يعامتجا هغد هپ
 هت نم وكلخ اپورا د سوا يچ هد )هلضاف هنيدم( نوطالفا د هغه نودنوژ يعامتجا لوډ اد ،ييول هرس رو
.يړايو تينطو هپ ناناسنا هلو ايو ځرو نن وا ،ئد ىلدنيم تيمها رېډ نطو يك تيندم هپ ون ،هلتسياوار
-: نودنوژ يللملا نيب وا يسايس _ ج
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 نودنوژ يندم هپ هنوتلم ،يو رثا ه وي ندمت د مه تابسانم وا طباور ينيم وا ۍولپخ د هلب د وي وتلم د
 هپ هلب د وي ،يوك هدز هرس يراچ يملع هلب د وي ،يوك هرس يرادوس هلب د وي الثم ،يرل هرس طباور لوډ لوډ يك
 وا عاتم لپخ وي اد ،يرل ىش لب تلود لب اه ،يرل ىش وي تلود وي ،يوك هرس نواعت وا كموك يك وراچ يتايح
 ېئ ځرو نن يچ ،يد ني هرمود طباور اد ،ييل يك ضوع هپ هترو هنولام داويه لپخ د ايب لب اه ،يوكرو لام
 ىالوړوج يسن ېئ هلپخپ وا ،يو ړا هت ېلسو وا نيشام و تلم وي هك .يد ړا هت ۍولپخ وا كموك زار ره و هنوسلوا
 ېئ هنوتلم يچ ،هد ايتړا يعيبط هوي ايو ايتړا اد ون يو ړا هت وداوم وموا و مه يس ىالوړوج هغد يچ تلم لب اه
 نيب وا ،يرل هرس طباور يسايس هنوتلم هراپد ولوك هتسيه د ووايتړا يللملا نيب وا ولومس د وراچ هغد د .يوك هرس
 تاجايتحا لپخ وا ،يرل يولپخ هلب د وي هنوتلم  هرس ولسو وغد هپ يچ يد يوس يړوج ېكرم وا ېرج يللملا
.يوك عفر

 وا قوقح لپخ يچ يړاوغ كو ره وا ،ييك ړا مه هت ېج و هلب د وي هنوسلوا وا ناناسنا مه ه هك
ېم يتاسو ييساسا وي ندمت د مه حلص وا هغور ر نيب وا وكرم يسايس هپ هراپد يغور د هنوتلم ،ئد كو 
 يللملا نيب! ... يك ىوت ينيو هلب د وي ناناسنا يچ ،يدېرپ هن رودقملا ىتح وا يږاك رايز يك ورج يللملا
 هپ ۱۸٤۳ هپ ايب وا ونژ هپ لاك ۱۸۳۰ هپ هيصوت هپ نسليو روهمج سيئر د اكيرما د راو ىمل هراپد بلطم هغدد هرج
.هوس هړوج يك ندنل

 ،يوك ېقباسم يشزرو هلب د وي ون ،يك رېډ طباور نو د هلب د وي يچ ،يږاك رايز هنوتلم هغد رپ هوالع
 وداويه هپ هلك ره يس يسايس ،يوتسا هرس هت وتكلمم هلب د وي ،ينلو وناكله وكنووك هدز د وا ،ينلو ټراكس د
.يك ېدژن وا لپخ هرس هلب د وي هنوتلم يچ ،يزر يك

 تار وا ت د الثم ،يد يك داجيا مه لياسو ه رون هراپد يلاو ېدژن وا نو د وناناسنا د ندمت
 ون ،هو هن لياسو هغد وخ اوخپ ،ييايب هت ىا هلب هيا هوي هل ناناسنا رژ اروخ يچ ،هتس لياسو يساد هراپد
 هغد تيندم رم ،لدنژېپ هرس هن ېئ هلب د وي ،هدولرد هن ېئ طباور ۍولپخ د ،هو يريل هرس اروخ مه ناناسنا
 هلب د وي وا وتاداع وا وقالخا هپ هلب د وي ،ينژېپ هرس ه هلب د وي هنوتلم هلو سوا ،هك هكرو هنم هل رشب د يناېب
.يد ربخ ه تيلم وا تنايد هپ

 ولياسو وغد هپ وا ييك ل لياسو ه طابترا يللملا نيب د ،ميس يب ،ويډار ،فارلي ،تالجم ،هنورابخا
.هد ېلدنيم ايتړول ېئ نودنوژ يسايس وا يللملا نيب وا ،يد يلدېسر هت دح ندمت وا نو د ناناسنا ځرو نن

 روك لپخپ هتلد يك ويډار هپ ېئ ږوم يوك انيو يك اكيرما اي ندنل هپ الثم يكنويو وا قاطن وي يچ سوا
 اچ ږوم هن وا ،هدناژېپ هن هكم هرون ايسا هل اوخپ وخ ږوم ،يو هن هك يد يكار هت ږوم ندمت لياسو اد ،وورا يك
.ودناژېپ
-: ايتغور )د(

 ه ره ،هتسن ايتغور هلېب تداعس وا يوخ يه هراپد يس د ۍن ېد رپ يچ ييهوپ ېد هپ كو ره
 هپ هلو هنومكوت يدنوژ وا هنوسلوا ندمتم ځرو نن .يد يه ۍدا ايند د غور يو هن رشب يس د يچ يو يد
 غور يچ يلو ،ينيو هنو يدا وا يوخ نلو وا نيزاوي هلكيه هب ايتغور هلېب يچ يد يلدېهوپ ه انيو هغد
 هغوران يچ يس مكوت ره د ىالديل يس هن خم يرب د ۍن رپ رشب هغوران .يو يك رشب غور هپ مه لقع وا حور
 ومچ هغه هنوسلوا يو نن هلمال هغد د ون ،يو كك يراوخ هپ هب هلك ره وا ،ئد هغوران هلو مه سلوا هغه ،يو
 يچ ،يوړوج ينلو وبول د ،يورېډ يبول يندب وا شزرو ،يوك هنرلماپ هرېډ ،ييك هلتاس هپ ايتغور رشب د يچ هت
 نم لپخپ غوران ټروك هنوتلم يو .يو يچوم وا غور هنورشب سلوا هلو د وا ،يمومو يملز يلتغ وا غور
 وا وراد د ىزاوي ،يس يكرو هنم هل ىود د غوران زار ره يچ ،يد يك رايز ېد هپ هلك ره وا ،يدېرپ هن يك
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 .يد يك كرو هخ ونېم ولپخ هل هنوضرم رېډ ېئ وراچ يملع وريډ هپ يكلب هن ببس هپ اود
 ټروك دن وا ۍرادرم وا يريخ ،يوك هيهت لوډ يحص هپ هبوا نچ د ،يتاس كاپ هنويا يوتسه د

.ييسرو ناوات هت ايتغور اچ لب د اي لپخ يچ ،يوك هن هراچ يساد كويه ،يدېرپ هن
 يركف وا يلقع ين مه اوخ هل سفنلا تفرعم وا لوډ يحور هپ ناناسنا يندم سوا ړول ال هغد رت

 هن يك ونېم ولپخ هپ غوران وا ضرم ىود ،ييك مچ ره هپ يچ اد ېنل ،يوك جالع لوډ هپ  نيقلت د هنوضرم
 ىود د وا ،يوكرو وراد هت وناغوران و ايړو يچ ،يد رېډ يك را ره هپ هنويا ايتغور د وا ېناخافش  ،يدېرپ
 هپ مه ايتړو وا ايتړول ونوسلوا د وا ئد هغد سوا مه وخ ساسا ىنمل ندمت د ناسنا د ،ييك لوډ ه هپ هنلاپ
.ىالدنيم يسن ىرب ىود رپ كويه وا يد يلتغ لت ،هنوسلوا يلتغ وا غور .يرل هړا هغد
-: نودنوژ يملع )ـه(

 ين هفسلف يك ونامز ويمول هپ ،ئد ىك ترېډ وا ايتړول همس هرس ايتړول د ندمت د ينهوپ ناسنا د
 يلومعم ين ېنامز يلپخ د يچ ئدېك ل كو هغه فوسليف يروپ ينيم رت وطسرا د ،هو تامولعم يئادتبا
 ءاروام وا ېفسلف يړول د وا ،هك ىا وي هرس تامولعم وطسرا د سوكينردنا هتسورو هد رت .هدولرد ېئ تامولعم
 ورو _ ورو ون هتسورو ېد رت ،ئك ړوج ېئ كيزيف وا ،هواك ركف ېئ ونايش د يك وصاوخ هپ .وس  هخ هعيبطلا
 غور هرس نودنوژ يملع د ناسنا د يچ كيزيف ،هوس مس هرس مولع يعيبط وا ،ړالو هړول رپ خم وا ،وس زار لب ملع
 د يك اپورا هپ مه ه هك يك ويېپ ويننم هپ ،هتووار ناهوپ رېډ يك نف ېد هپ وا ،وس ىدنوژ ه هن ه، و
 اپورا رپ ار ينهوپ وا ملع د وناناملسم هخ ايشيا د رم  ،وو فلاخم ېفسلف وا ملع د نويناحور نيد يحيسم
 يچ و ،ېلووو هت اپورا يراچ ايتروپخ د ملع د وا يرال ندمت د ىود هك هيو ېئ ايند هديب هغه وا ،هلوچاو
 وا هبرجت هپ هخ وتايلك ينهذ وا يلقع هل  هس ملع د وا ،هوس هرېډ مولع يدام وا هوس هيو مه اپورا ورو ورو
 ،هللبو ساسا تيندم لپخ د ېئ هبرجت وا ،هك رېډ وا هراپخ هنوملع يبرجت وا يعيبط اپورا ،هوس هلوېك ءارقتسا
 ېد هپ ،هد هليسو ۍمل ينهوپ د  وقياقح د هبرجت يچ ليو و يك باتك هپ وقطنم ولپخ د ملاع يسيلنا نكيب
 يچ ،هوس هراك رون وا سالپال ،هليلا ،نوين ،رلپك ،لاساپ ،ټراكد : هكل ناهوپ روهشم وا ،وس پشب ملع لوډ
 يچ نودنوژ يلمع ناسنا د وا ،هدېگسرو هت ايتړول اروخ و هړاود لمع وا ملع يك ىاپ هپ نرق مسنون د ون هتسورو
 د هت ۍېپ ېد ږوم سوا يچ هوس هرېډ هرمود تاعارتخا اد وا هكو تاعارتخا ىون ېئ ون وس  هرس ملع د
 وواوق يعيبط د وا ،يد ءانب ولوصا يملع رپ هلو تاعارتخا يون ۍېپ يندم ېد د .وس ىاليو مه ۍېپ وتاعارتخا
يك لتسيخا راك هخهنوزاهج ،لېهر ،هرايط ،ي، ليېپ ېد د رون وا ،ويډار ،فارېئ ندمت يچ يد تاعارتخا ۍ 
.ئد ىلوسر هت بوتپشب وا ايتړول يلپخ و
 ؟ئد ىش ه ملع

 ،ئد ني ملع رپ ساسا ندمت ينسوا د يچ هراپد ېد د رم ئد نلرېډ مه ه هك باو ينتوپ ېد د
ل يچ ييا كپ هېغږو يك نهذ هپ يچ ، يياو ناهوپ يقطنم ،ووا يلوصح يچ ،ئد ملع ريوصت ونايش د ي 
 ېرد هنهوپ يچ يياو وا ،يلوب ملع هنهوپ لوډ يعقاو د وتادوجوم د ناهوپ ېنامز ېد د ،يرلو ماسقا يروضح
.يفسلف ،يملع ،يحطس ، يرل يخرب

 يچ هكل ،يس ىلدنيمو اوخ هل وساوح وا ولديل وا لقن وا ېبرجت د يچ يد تاعالطا هغه ملع يحطس
 ناسنا د هغه يچ ،هد هغه هنهوپ ،يملع مهود .مولعمرو يدن ېئ ازجا وا صاوخ اما ،ينژېپ هرس ولديل هپ هبوا كله
 ېد هپ رم ،يرل هړا دادعتسا وا هظفاح وا ،هدهاشم هپ مه هنهوپ لوډ اد ،يس پشب وا ،يس رېډ تامولعم يحطس
: ييك لوډ ېد هپ فيرعت ملع د يك هنامز

 يلك ينهذ ناسنا د ىنعي هد ېلدېېز هخ وراكفا وفلتخم د وناناسنا د يچ هد هنهوپ يعامتجا هغه ملع
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 اد وا ،يوس پشب ورو ورو مس هرس )طيحم( رېپاچ د وا ،ربارب وتايضتقم رپ نودنوژ د نيناوق يساسا وا لوصا
 تامولعم يملع وناناسنا د يچ ،يياو يسغد مه لاساپ فوسليف روهشم ېسنارف د .ئديوس ړوج ين ملع ىنسوا
 ېد د يچ هد هراك ون يوك هك هدز هلك ره وا ،يو ئك نودنوژ ايند رپ ېئ ۍېپ و يچ ىس وي هكل يد يساد
 مه ملع لوډ هغد هپ .ييريډ لاك ره هنهوپ يس
 لوډ هپ وتايلك يملع د تامولعم يعامتجا ناسنا د وا ،يك بوت پشب
 رې هپ ولوصا يمومع د ېبرجت وا ولنم رت هتسورو وا يلغار هت نم
هنهوپ يعامتجا هوي ملع سوا هتهج ېد هل ون .يد يوس هراك يك هلي.

 مولع يبرجت ځرو نن ،ئد  يك وراچ هپ لولعم وا تلع د وا ،ئد انب وقياقح هراك رپ ملع ىنسوا
 ،ييك طبسنم ون ،وك دوت ىش ىناك وي هك الثم ،يوك ثحب لاعفنا وا لعف د هلو رون وا موجن ،يميش ، كيزيف هكل
 ،يسار ايتروپخ وتازلف د هك وا ،يوك ايتروپخ ،يس هدوات تازلف هك ،هتس هطبار هوي نم رت ترارح وا طاسبنا د ون
 د هلو ملع ىون ون لوډ ېد هپ ،ي لولعم طاسبنا وا يلوب تلع ترارح ءاملع ون ،ييك هدنيم يني ترارح
 هل وا ،يوك هراك طباور وا للع وتادوجوم د وا نيناوق يلك يچ ، هد هجيتن همظنم وا هبترم وواوق يركف د ناسنا
.ېئ يوك هپشب وا يوړول مه ندمت وا ،يلخا راك هراپد وې د نودنوژ د ناسنا د هخ وتاقيقحت وغد
-: تاعارتخا )ز(

 هپ ،يس تخب هيزجت وا هبرجت هپ نهذ ناسنا د يچ هزادنا هره هپ ييريډ ځرو رت ځرو تامولعم وناناسنا د
 وا يك لامعتسا ىس هنوتوق هدوجوم تعيبط د يچ يياو هت هغد مه عارتخا ،ييړول مه تالوهجم مه هناك هغد
: يد هلوډ هود رپ وا ،ييك ل حور ندمت د تاعارتخا ،يلخاو ين راك وا ،يوړاوار ېئ اوخ هلب رپ

 لوډ هپ ييپ د هل رېډ تاعارتخا هب اوخپ ،عارتخا يملع همهود ،عارتخا ييپ د وا يفداصت ۍمل
 رپ وا يملع هلو تاعارتخا ايند نسوا د رم .وس ېپ ىش ىون وي هپاان ناسنا رپ هب يك نودنوژ هپ ،هدېك
 ىالوك هدافتسا هخ وتوق هل تعيبط د يچ ،يرل هنهوپ وا لقع ميلس نيعرتخم تخو ېد د ،يد ءانب يدناب ولوصا
 يسغد مه هراكناوپ ىرناه ىكنودېهوپ ىضاير روهشم ېسنارف د .ييايب هتاوخ عارتخا د ىود دنوخ يملع وا ،يس
 ببس يكلب ،هد هن هراپد ي د هنلپ اد ،يوك ليپ هنلپ هپ اوخ هل دنوخ يملع لپخ د ناهوپ يرو نن د يچ ،يياو
.يرل هخ ېرادنن د تسيا د تردق د ېئ ىود يچ ،ئد دنوخ هغه ېئ

 هپ يچ يياو نوسيدا عرتخم اكيرما د ،ئد هيور هل لوصا وا م حيحص د هلو راك ونيعرتخم يرو نن د
.يد يلغار هت نم اوخ هل رايز د تاعارتخا ىون هنپ يك لس

 يك وداويه ويول هپ يچ يد يك نوغار مزاول وا لئاسو هلو هراپد وتاعارتخا د ايند ىندم نن مه يسغد
 ناپاج هپ .يد رضاح يكپ هنوبابسا يملع هلو يچ ،هتس )راوتاربال( هنويا وبرجت د وا هنويا ينلپ د ىول ىول
 د سوا تاعارتخا رصع يندم ېد د ون ،يرل هرسرو هړا نيسدنهم هرز )٦۰( يچ هتس هناخ هبرجت يساد هوي يك
 يزاوي ،هتس ېسسوم يريډ هراپد ونلپ يملع د يك ونوسلوا وندمتم هپ وا ،يرل هړا وسسوم يملع وا ونلو هپ وناهوپ
 فراصم يچ يد يوس يړوج هراپد وتايفشك يملع د فرصم هپ تلود د ېسسؤم يملع )۱۰۰۰( يك ينوزاتا هپ
.يد يروپ رالډ نويلم لش هلاك د ېئ

 هلاك د يچ هد هسسوم هوي يك ناتسلنا هپ ،يد رېډ اروخ هنويا ونلپ يملع د يساد مه يك اپورا هپ
 هغه وا يكو هراپد راك يملع هوي د فراصم رېډ يچ يېپ مه يساد هل رېډ وا ،يورخ وبرجت هپ نوپ هكل ايتا
 رالډ هنويلم هنپ يك وتاقيقحت ينمل هپ ېناخراك ولوك نر د ېوي يك ينمرج هپ يچ هكل ،يس هنو مه راك
 و ،هوس يلاوېډ يك وفراصم وينمل هپ هنوتكرش يسيلنا هود هراپد فشك د ولېت يبونج د ناريا د وا هك څرخ
 وا ،ئد كو ىول ندمت ينسوا د عارتخا لوډ ېد هپ .هلدنېمو ېئ لېت وا ،وس ىكنودنېم ىرب تكرش ميرد ايب يچ



۷

۸

 د وا ،يوك تمدخ رېډ هت نودنوژ يندم و ځرو نن يچ ،يد يك هنوعارتخا رېډ ىون ىون وناناسنا يرال هل ملع د
.)۱(يرل هخرب هپشب يك نومس هپ نودنوژ د ناسنا

.ين ۱۲ وا ۱۰ ،۹ ،۸ : گيسپ هلرپ ،لاك زيرمل ۱۳۱۷ ،ناغفا عولط )۱(


