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هنوركف يون يك دنوژ يون هپ ږومز

تسا هديشك تماق و دق نيا هك ىرتروص
تسا هديــــــشك تمايق هچ ،نيرفآ شكلك رب

 يساد يني وا يد نادنواخ خيرات هړاز اروخ د يني يچ ،هتس هنوتكلمم وا هنوتلم رېډ خم رپ ايند د
.يد يون مه ال ېي هنومون وا ،يد يوس اديپ سوا يچ ،ونيو مه كلامم

 وا يفارغج وا يخيرات ېي غ اروخ يچ ،يرل سال هنوببس وا لماوع رېډ يك ولدېړوج هپ وتكلمم د
 يساد ون ،وس ري هت وتاعقاو ونوغرل وا خيرات ونوتكلمم د يچ هلك وا يېك لرېمش لماوع يسايس وا يداصتقا
لم هرس تسايس وا ايفارغج وا خيرات د لت هنوتيعقاو يداصتقا يچ ،يراكيو ير.

 همان هپ )ناسارخ( ايب وا "انايرآ" د مه يك ونامز وناوخپ هپ ،يېمون "ناتسناغفا" سوا يچ تكلمم ږومز
 خيرات ڼور هولپ هل تسايس وا ملع وا رنه وا نهرف د وا و دوجوم يك هشقن يسايس هپ ايسآ ننم د تخو ره
.يرل

 د ېي خيرات يچ يد هن لوصا هړاز ۍران خيرات د هغه بلطم وم ون ،ووداي خيرات ږوم يچ هلك
.و ىك روصحم يك ونوكاړات هپ ونارادمامز اي وناريناهج

 وا يميلقا وا يفارغج د ،دوجو تلم هوي د يچ يې لماوع هغه وا ،يلپ للع وتايعقاو د خيرات ىنسوا
 زار يك ورود وفلتخم هپ خيرات د وا ،يموم یلاو هن يدنال وزېغا رت وتارثم يركف وا يحور ىتح وا يداصتقا
.ينم هنولوحت وا ينتوا زار

 يكيزيفويج هل يكم ېد د مه ليكشت تيلم د وكلخ د يميس ېد د وا ،دوجو ىنوغرل ناتسناغفا د
 د يچ ،ررونا هغه ولماوع يعيبط د وا ،يرل هړا هني هرس هتيعقوم يفارغج د وا و وكرتشم يداصتقا وا ولماوع
 شكلك رب( هد ېك هحرط ىا لپخ رپ وا ېلك وا همس ېي اروخ ،هد ېلك يك خيرات هپ ېي هشقن تكلمم ېد
.)... نيرفآ

 هخ ېنامز يدناړو هخيرات هل يچ يد يساد لماوع يداصتقا وا يفارغج وا يكيزيفويج د ناتسناغفا د
 ره هتلد يچ ونيو ږوم هك ون ،هتس هنودادعتسا هديوم يني هراپ هل ليكشت د تكلمم وا عامتجا د هتلد هسوا رت ايب
 وا يركف وا يسايس ،يد يوس ړوج هنوتكلمم ىول ىول ،يد يوس هرېسرب ار هنوتوق هقالخ ىول وناناسنا د هلك
 ېك خيرات هپ يميس ېد د يچ يد يلدېل رهاظم يساد دادعتسا يناسنا د وا ،يد يوس اديپ هنونروغ ينهرف
.ئد ىل تيعقوم ړول وا هروغ وي هتنا ًاقح

 ولدېك اديپ د ونوتيندم د يميس نيچ وا رهنلا ءاروام وا دنه وا نارېا وا نيرهنلا نيب د يك ايسآ هپ ږوم هك
 وا ولوك اديپ هپ تيندم د يچ ،يد يساد مه يكم ناتسناغفا ينسوا وا انايرآ ناوخپ د هتلد ون ،وموم زكارم
 ،هو هرال تار وا ت د نهرف وا تيندم د هميس هغد يك ونمل ودږوا هپ خيرات د وا ،يرل هخرب هراك يك ولزور
.يد يوس يللوسپ مه ووالك هپ ونوتيندم ورون د لت ،رصانع يزكرم تيندم د يكم ېد د هك ون

 هخ ونوباتك وناوخپ هل اتسوا وا اديو د ،دولرد تيندم ىنوغرل وا ړوز لپخ وكلخ ناتسناغفا د يچ هربخ اد
 ييادوب هرس هنيد هل ادوب د وا ،تيندم ينانوي د هرس هكاړات هل ردنكسا د يچ ايب وا هد هتباث هخمد هلاك هرز ېرد
 يچ لوس لېبزو يساد وا لوس  هرس يساد رصانع يندم يلحم يناغفا د هتلد ون ،للغار هت يميس ېد نهرف
 يناغفا صاخ يكلب ! ييادوب هن ،و ينانوي هن تيندم هغه ون هتلد وا ،هلدنومو ېي هلوج ېلك وا هروغ يناغفا هوي
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 وا تيلم هروغ وي هتلد وا دولرد ماود يروپ هتار رت مالسا د وا هنرق همووا رت ېي يك ونامز هپ ونايناشوك د يچ ،و
.و دوجوم تكلمم مه

 نيد يون ېد د وخ وكلخ ون دېسروار هت يميس ېد ،رادتقا يسايس وبرع د وا نيد مالسا د يچ هلك
 يلخاد هتلد رژ وا ،وس هن هوحم يك رادتقا يسايس هپ وبرع د تكلمم اد رم ،لنمو يدابم يقالخا وا ينهرف
 هپ وناينارد ،ونايكتوه ،ونايلادبا ،ونايرومېت ،ونايقوجلس ،ونايروغ ،ونايونزغ ،ونايدول ،ونايناماس ،ونايرهاط د هنوتردق
 هپ "ناتسناغفا - ناسارخ" تكلمم صاخ وا تردق يسايس هوي د ېي تيدوجوم يميس ېد د وا للغار هت نيم ومون
.ىك يدنوخ همان

 )تماق و دق( هړو هك يلك هغد تكلمم ېد د يچ ئد اد دصقم امز هخ ينې ينل يخيرات ېد هل
! هب يو ،هتس ،و تخو ره ،مكح هپ ولماوع وتباث د خيرات د يكلب ،هد هن هثداح ېون هوي يك ايند هپ

 زېرنا وا زېنچ وا اكوشا وا ردنكس وا شويراد د ،ئد تيعقاو تباث وي لت "تيدوجوم يلم" ږومز
: يږاكو هخېب هل هنو هني هغد يچ ىاوس ىاكو هن ونوتوق وكنووزل ناهج يدنوغ

مي ناكم لپخ رپ ميقتسم هنو هكل
راهب هك يشار يدنابار نازــــخ هك

 وا زېنچ وا ردنكس د هك يسات وا هد هرادنه هوي خيرات د وكلخ د ناتسناغفا د تيب هغد اباب نامحر د
 هپ وثداوح د وا "تيدوجوم يلم" وكلخ د يميس ېد د يچ يس هراك هترد اد هب ون ئروو هنوخيرات ونازېرنا
 ،يد يلدېرد ني هت يخم ولاوخان د ېنامز د هسوا رت يچ اد وا ؟ئد ىلتغ ينو راني وا تمواقم يك خم
.ېي يرل وا دولرد ناميا ني ېي تيدوجوم يلم لپخ رپ يچ ئد اد مه ېي تلع

 يې هغد وا ،لدېسروار هت ږوم هنورثا لوحت يركف وا يتعنص د اپورا د يك ۍېپ همسنون هپ يچ هلك
 خماخم هترو هرس "روعش يلم" يخيرات هغه د كلخ ږومز ون ېو ن رپ ن هرس وضارغا يرامعتسا د هنافساتم
 ېي يړوار هړوان رامعتسا د رم ولخاو يې وغه د هنوتيندم ميدق هكل يچ هكو هلصيف يساد روعش يلم وا لوس
.وسابو ېي هتكلمم هل وا ،وك در

 يخيرات ىود د هغه يچ ،هړاشو هك رامعتسا ينرپ د يك وج وينوخ وود هپ وكلخ ناتسناغفا د
 هوي هغه يچ ېي ينم وا هنامو ورو ورو هك ېي ركف ىون و لوحت ىون رم ،و ىكنووسر ررض هت "تيدوجوم يلم"
.هد "هې يتايح ېون"

 يلنم "ه" وم مكح هپ روعش يلم د ،وي يوس خماخم هرس وې وون د يك ورود يخيرات هپ هلك يچ ږوم
.ئد مكح روعش د وكلخ د ،هد هننم هباتري يلم د ،هد هلصيف خيرات د ږومز اد .يد يلش وم "دب" وا

 روا د وا ،يوسوار روك ږومز يچ ،يار هن ناحتاف رې هپ زېنچ وا ردنكس د وخ يك هنامز نسوا هپ
 ،ېنېدنا زار زار ،هنوركف يون رم ،يړادو وړاد هپ تردق يناويح لپخ د وم اي ،يسينو هكم وم روز هپ ينپسوا
 ېزېغا يون يون هزغام وا هنوركف ږومز ورم وره وا ،يد يكنولتار ًامتح هنولوډ يون يون وراچ ورال د هنادنوژ د
.ىالدېك يس هن ىوينخم ىوت ېد د وا ينم

 هب يربخ لوس هب هرج ،لتسانېك هرس هب هنورلپ ږومز ون للتار هنوكاړات ويدرپ د هميس هغد رپ هب يچ هلك
 هپ تلم هوي د ،لوس هب يوم وي ،ېلوجنسو يراچ يرال يوينخم د ېرطخ يلغار د ېي هب الس هوي هپ وا ېكو ېي
.هك وروش هزرابم ولتاس نا د ېي هب لوډ

 مه ېي هب هجيتن وا ،هلت خم رپ هب ه وا يلاووي هپ ،وو هرسرو هب كلخ لو ،هو هزرابم يلم هوي هب هزرابم اد
.هو هرو هراپ هل "وكلخ ولو" د

 كلخ هغد وا ،ئد تيعقاو يخيرات تباث وي تكلمم اد وا "تيلم" وكلخ د ناتسناغفا د يچ ئد نيقي امز



۲

۳

٤

 هې هپ ركف يون د يك هړز هپ ايسآ د هب هتلد وا ،يكو هلماعم ه هلپخپ هرس وتالوحت يركف ينسوا هل اوخپ هكل هب
.يتاسو تيدوجوم وا تيلم لپخ ىللوسپ

 د ناسنا ىنسوا يچ هد دارم هريخذ يركف هغه هلو ايند نسوا د امز ون ،يس ليوو ركف ىون يچ هلك
.يد يك ړوج "هنوماظن يعامتجا" ېي هراپ هل نا د وا ،ي خم رپ هتسرم هپ ېغه

 يساد ني داينب رپ تيلم وا تيدوجوم يخيرات لپخ د مه هب داژن ناو وا كلخ ينسوا ناتسناغفا د
.يو هراپ هل ناتسناغفا د وا ،يو هراپ هل ىود د هغه يچ ينم ماظن

 يعامتجا هپ تيقالخ لپخ يچ يد كلخ هغد وا ئد هراپ هل وكلخ د ليكشت تكلمم د وخ يك تقيقح هپ
 هنادنوژ د ىودد وا يو هن كلخ هك ،ينم هراپ هل نا د يو ديفم هت ىود يچ ه هغه وا يوك هراك يك ماظن
يد يربخ يشت وا ،يرل هن ىنعم مه تاملك تيلم وا تكلمم د هتله ون يو هن ي.

 وي ره ږوم يچ ،يد هراپ هل وكلخ وغد د هلو اد ،وړاوغ دنوژ ،وړاوغ يدازآ ،وړاوغ ناتسناغفا يچ ږوم
.يد ږومز مه تداعس ،ايتړول ،يدازآ ،يمارآ وكلخ د ون ،وي هخ وكلخ وغد هل مه

 هوي د يك تيلملا نيب هپ ۍن د ،ورل ېكپ هخرب وا ،وي عقاو ًامتح يك نايرج ينسوا هپ ايند د د ږوم
"نارو لوډ هپ "تلم يېم ،ولخا هخرب هلپخ وا ،وېك بيصن هپ ږومز تخو هغه هخرب اد رونوتلم د يچ ي 
 لپخ د هنوركف يون هغه وا وتاسو مه "ىلاونا" لپخ وا وېردو روعش هكت ،ركف هكت ،ندب هكت هپ يك راطق هپ
 تيناغفا ږومز وا يك يدنوخار تكلمم وا هكم ږومز ،يتاسوار تيدوجوم ږومز يچ ونمو هراپ هل هنادنوژ
.يكو دنوژ يمارآ هپ كلخ ږومز وا ،يدناك نيار

تار هل ركف يون د كلخ ينيه م ،يوك هرت هخنسوا د يراك هظفاحم هغد ر وتالوحت وعيرس هل ايند 
: ونمو طرش ېد هپ هنوركف يون وا ماظن ىون هنادنوژ د ږوم يچ يو اد هب ه ون ،ىالوك يس هن تمواقم هرس

.يو ىكنووني تيدوجوم وا ۍدازآ د ناتسناغفا د يچ ركف ىون ره : لوا
.يو ىكنوزور وا ىكنوتاس تيلم يخيرات د ږومز : مهود
.يو ربارب هرس هتخمرپ يياقترا د رصع يون د : ميرد
مارآ وا وقوقح د وكلخ د : مرول يو ديوم هراپ هل تداعس وا.
.يو ديفم هراپ هل ينلو يرشب د وا ۍراكمه يناسنا وا يغور يللملا نيب د : منپ
.و ىكنووك تالم وثيراوم ورو يخيرات د وكلخ د ناتسناغفا د : مپش
 هربارب هرس هجازم يعامتجا هل تلم ره د رال نك تخمرپ يعامتجا د يچ ،هد ړو روغ د مه هربخ اد هتلد

 هنوناوات يساد هلك وا يېك عياض ېكپ هنورمع وتلم د وا يو كانرطخ تخس طيرفت اي طارفا يك ېد هپ ،يېړوج
ېسر ينېك هن يفالت ېي ايب يچ يي.

 د وا وس اديپ تكرح داح مزيلنشين د يك ونوتلم يقرش وني هپ هخ هنج يناهج لوا هل : هوت هپ لاثم د
 هربخ يملع وا يبدا هوي وخ اد .يك هكاپ هخ وتاملك ودرپ هل مه يد هبژ يچ لتوغو اد ونارادكاو وتخو وغه
 هنارمآ هپ يك راك ېد هپ تعرس اروخ هپ ىود رم .ىاو ېوس لح هليسو هپ وناهوپ بژ وا وناهوپ د دياب وا ،هو
 كلخ وا ېكو ېي ۍزاس تغل يون يرېډ ،لك فلت ېي هنوتخو رېډ ،ېك يرخ ېي ېسيپ يرېډ ،كو مادقا لوډ
 وكلخ ون ،وس متخ رادتقا وغه د يچ هلك رم ،يك لامعتسا ىا رپ وړز د تاملك يون يني يچ لك روبجم ېي
.هوس هن هشت هخ وتاملك ودرپ هل هبژ وا هكو عوجر هت يبژ يميدق يغه هتريب

 هنوراك يساد دياب وا يد يسغد ېجيتن وتامادقا يطارفا د مه يك هنادنوژ يعامتجا هپ ،و لاثم يبدا وي اد
.يس ءارجا صولخ وا تقادص هپ يدنال مارورپ لوقعم وا ملاس يلادتعا هوي رت

.توغو تخو وي ېي لوك يدنوژ ار يچ ،لونو هرسرو مه ًاضعب ېي يدابم ديفم وا ه رېډ
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 وا طيحم ىنسوا وا قباوس وا خيرات لپخ رم ،ونمو ېروكفم يون وا رظن ىون ًامتح ږوم دياب مه سوا
 اش رت وا عاجترا هكل .ووجنسو دياب مه يرال قيبطت د ويدابم وون د وا دادعتسا ولنم نا مغز د ىود د وا كلخ لپخ
 هن ىا ره مخت ره وا يرل ناوات مه ت هشجنس ېب وا طارفا يسغد ،ئد راك رضم يك نوي يعامتجا هپ يچ ت
.يېك نيش

 د هربخ اد وخ ،هد ېك همس هرال ماظن يون وا ركفت يون د هت ږوم سوا نوناق يساسا ىون ناتسناغفا د
 يرال يرو وا يملاس هراپ هل قيبطت د ركف يون د يچ يرل هړا يروپ وناناو هپ لسن يون د وا وناهوپ وا وكلخ
 د "و يلم" د ېي ناتسناغفا يقرتم وا ملاس وي يچ يلخاو ه يساد هخ ونوتزرا وغد هل وا ،يوجنسو يراچ
.)۱(يزوب هت اوخ قرت وا تداعس د كلخ ږومز مه وا ،يو هجيتن هرس ونتاس

.هنوخم ۲۷ - ۲۲ ،ه هم ۱۱ ،لاك ش ۱۳٤۹ ،هلجم رمل )۱(


