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: قيقحت ىون وي يك بدا وتپ وا خيرات هپ

 نروك يهاش ېکرومون وي ناتسناغفا د
وتپ يك رصع هپ ىود د وا

پ د هب يكنوتسول يلغاپ د وا ېنازخ يمهود خيرات وتايبدا وت يهاش ونايدول د ناتلم د هنتسول هپ كو 
 اهبنار اروخ يك خيرات يبدا هپ وتپ د ېي هت ږوم وا هواك تنطلس يك ناتلم هپ اوخپ ونايونزغ رت ىود ،ينژېپ نروك
.يد يېرپ ار يكړاپ

 نامز هغد هپ الثم ،هو يك رابرد هپ وناهچاپ يلحم د ونتپ د يك ونامز وغد هپ هبژ وتپ يچ يراك يساد
 ريما د سيغداب وا روغ د ًابلاغ كر بدا وتپ د ږوم ،هو ۍېپ هميرد وا همهود وا ۍمول ولك يرجه د يچ يك
 د مه همزب هل نروك يهاش د وناكيول د يك زېدر وا ينزغ هپ اوخنوتپ ننم د وا ،ونيو يك رابرد هپ يروس ړورك
.يدېرپار يخن وا راثآ ميدق وتپ د هت ږوم نروك يهاش ونايدول د يك ناتلم هپ يچ و .يېك هدېورا غږ وتپ

 هنورثا وتپ د ىا ره يك اوخنوتپ هيول هپ هناتلم رت هسيغداب هل ږوم يك ويېپ ورد ويمول هپ ترجه د ون
 ېرپخ يم يك ولجم وا وباتك هپ وا يك ينكيل يرېډ يدناب وتپ رپ ونايروس د روغ د وا ناتلم د هخمد ام يچ ،ونيو
 وتالاقم ورون وا كو مهود خيرات هپ بدا وتپ د وا هنازخ هپ هپ ېي يكنولپ بدا وتپ د يچ ييا وا يد يك
.يلولو ليصفت هپ يك

 خيرات هپ هن هسوا رت يچ هك يورا الپ ۍمول مون وناكيول د ينزغ د هب يكنوتسول يلغا يچ ييا اما
 ېك ينزغ هپ يك ولياوا هپ مالسا د يچ ،يد يلدنژېپ ىود اچ هن وا هتس ليصفت رو وا بترم موك نروك ېد د يك
.هلرل يهچاپ

: نروك وناكيول د
 هپ اياقب وناهاشلباك وا ونايناشوك د هتلد هدېسروار هت ناتسناغفا تاحوتف وركل يمالسا د يچ تخو هغه

 ناهاش رېډ رون وا ناهاشلباك لباك د ،ناليبتر ناتسلباز د ،ناريش نايماب د ،ناراش ناتسجرغ د ،هو هتاپ يك اوخ هره
 هو هدوجوم مه يك زېدر وا ينزغ هپ نروك هوي وخ .يلخا هنومون مه ېي ناخرم وبرع د يچ هو يك اوخ هره هپ
.ينژېپ سوا هن وا اوخپ هن ېي ناخرم وا ،ونيو ه ل رېډ ږوم يك واپ هپ خيرات د هنافساتم يچ

 جاهنم يناجزوج د اي همان تسايس كلملا ماظن د اي رابخالا نيز يزېدر د هكل يك وباتك يخيرات وني هپ
 د يچ ونيو هنومون وناريما وني د لكش هپ ؟ليول اي كونا اي كيوال د هلك هلك ږوم يك ورون وا يرصان تاقبط جارس
 وخ لوا ، هو دوجوم اياقب ىود د مه يك ونامز هپ ونايونزغ وا ونايرافص د وا هو نيرصاعم ونالېبتر وا وناهاشلباك
 مهم ترافس د ايب ېك رابرد هپ ينزغ د وا ،هدېسوا لوډ هپ وناريما يلحم د يك زېدر هپ هتسورو رم هو ناهاش ىود
.لرل فياظو هنارد وا

 وا يلصا ىود د يچ يراك يساد يد يك يك باب هپ نروك ېد د ام يچ هخ ونلپ يخيرات هل
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 وخسن يطخ هپ وا دولرد بقل كيول د ېي درف ره وا هدېك للب ناكيول نروك ىود د ينعي ،و ناكيول مون حيحص
.ىك كرو ېي تلاصا يخيرات لپخ وا ،تواو ووالما وفلتخم هپ مون وتپ وا ليصا هغد يك

 د يسغد ئد وتپ يچ مون لېبتر د هكل وا ،يرل يولپخ هرس ونالېبتر د ناتسلباز د نروك هغد وناكيول د
.ئد ىوس ړوج هخ ىول وتپ د مه مون ىود

: كيول ىمول
 د وا دويا يك هاشتسرپ هوي هپ ېي هب تب كيول يمول لپخ د يچ ،دولرد نيد يلحم لپخ اوخپ ىود

 ،و دوجوم هرس ېزاورد ونايماب د ينزغ د يروپ ولياوا رت دهع يمالسا د نوتدب وي يسغد .هواك ېي هب شتسرپ هغه
 وناهاش نروك يغد د ون للغار ناناملسم يچ وا هو هترپ هراپ هل شتسرپ د همسجم هوي ريوجو كيول رشم د هتله يچ
.هوس هلدب دجسم ينعي تزم يمالسا هپ مه هناختب هغد وا هنامو مالسا

 د وا ،يېداي ناتسرجو مه هسوا رت همان هپ هد د ريجو اي ريوجه ينزغ د يچ ئد ىس هغه كيول ريوجو اد
 هت ىا هغد مه فراع وا يفوص روهشم لاوكيل بوجحملا فشك د يونزغ يريوجه يلع شخب جناتا د روهال
.و بوسنم

: ليلحت همان د
 هپ ميظع يونعم اي يدام د ىول ،ئد ىوس ړوج هخ ىول هل وتپ د كيول مون نروك د وناهچاپ ېد د اما

 وا رادرس ينعي ،ئد دصقم ىول يونعم هتلد يچ .هكو هرج ونارشم وا ونايول يلك د وياو ،هتس يك وتپ هپ ىنعم
: يياو دادميرك ،رشم

اك ىرېت يچ وبيرــــــــــغ رپ
ىول يسه يشن يد ىول

 هماع هوي ونومون يخيرات وا ومالعا وتپ د .ئد ىونعم مهود وا ،ىول يدام ىول ىمول مه هتلد يچ
 ،هراپ هل ريغصت د هن و هراپ هل ليلجت وا ميظعت د فاك اد ،هواك يتايز )ك( وي يك ىاپ هپ ومون د يچ ،هد هدعاق
: يياو يخلب انالوم

تسين ريغصت شنتف تمحر فاك
تسين ريقحت كلفط ديو وچ دج

 هپ وا يد هنومون للجم يسغد ونتپ د ،كريخ ،كروت ،كخ ،كا ،كتيش ،كتوه ،كراب ،كربب ،كرمز
 كزوغ وا كيادخ وا ىادخ ناهاش رون وا كروف و اروف اچاپ دنه د يك وباقلا هپ وناهاش وميدق د ږوم مه يك خيرات
.يېك ركذ يك وباتك وناوخپ ورون وا هبزادرخ نبا وا يبوقعيلا خيرات وا يقهيب خيرات هپ يچ .ونيو كزين وا

: يياو يك حدم هپ اچاپ هوي د ينزغ د ينور جرفلاوبا
رصيقو ناخ هدروخ وت راردا
كروف و ىار هدوب وترومام

 ىول د يك وجهل  وتپ هپ رم .وس كيول وا هفاضا فاك ليلجت د يك ىاپ هپ ىول د ساسا هغد رپ مه
.هد ېوس لقنار كيول اي كيوال هلك مه الما كيول د ون هك ،يېك ليو یول اي يوال اي ىاول ،يرل فالتخا ظفلت

: ناكيول هنت هتا
 ل ل ېك واپ هپ خيرات د رم ،هد ېكرومون يك خيرات هپ ږومز نروك وناكيول د : ليوو يم يچ هخمد هكل
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ېك لتسيا كرر هپ ودانسا يخيرات د .ينروك يغد هل هز هسوا رت يك ا منژېپ ناسك هغد هخ :
 د همسجم هوي هد د .دودح لاك )ـه۱۲۰( د ،و لپخ وا رصاعم وناليبتر وا وناهاشلباك د يچ : ريوجو كيول .۱

 ايب وا ناملسم راو وي ىوز هد د ،للغار ناناملسم يچ وخ ،هو هترپ يك نوتدوب هپ ېزاورد نايماب د ينزغ
 لپخ د هد وا وس لدب دجسم يمالسا هپ نوتدوب هغه دودح )ـه۱٦۳( د يك تخو هپ هد د .وس دترم هتريب
.ىك خ هتله تب رالپ

 الپ ۍمول يچ ،و ناقاخ الما هپ وخسن يملق د رابخالا نيز د خرم يزېدر د اي ناناخ ىوز ريوجو د .۲
.دودح )ـه۱٦۱( د وس ناملسم

.يك ودودح هپ لاك )ـه۲۱۰( د ىوز ناقاخ د دمحم .۳
 ثيل بوقعي د يك زېدر هپ لاك )ـه۲٥٦( هپ تياور هپ رابخالا نيز د يچ حلفا روصنم وبا ىوز دمحم د .٤

.وس ك تام اوخ هل يرافص
.يك ودودح هپ )ـه۳۰۰( د روصنم ىوز حلفا د تياور هپ يزېدر د .٥
 يچ لاك )ـه ٤۲۱( هپ ،و رصاعم دوعسم ناطلس وا دومحم ناطلس د ىس اد : ىوز روصنم د لسرم لهس وبا .٦

 هلاب رداقلا هفيلخ د ىوز يزېدر حلفا نب روصنم د لسرم هغد لوق هپ يزېدر د ون ،وس م دومحم ناطلس
 يچ ىكيول لسرم اد وا لړوار هنوبوتكم وا هنوتعلخ هرابرد هل تفالخ د هت دوعسم ناطلس هدادغب هل اوخ هل
.هلرل هدند ترافس وا تلاسر د يك رابرد هپ دادغب د اوخ هل رابرد د ينزغ د ،و زېدر د

 ېك خيرات هپ رم ،يراك هغد ًارهاظ هتينك هل لهسوبا د رالپ د يچ ،ىدېمون لهس ،ىوز لسرم د ىس لب .۷
.ىلديل ئد هن ركذ ام

 تسايس هپ وا ىلغار مون ېك يرصان تاقبط هپ يچ ،ئد كيوال ركبوبا اي يلع وبا هنادناخ ېد هل ىس لب .۸
 د يك خر هپ رول د ېي لاك )ـه۳٦٥( هپ يچ ،و رسخ هاشلباك د ىس اد .ئد ىوس ركذ طقف ېك همان
 د اما مولعم ئد هن مون رالپ د هد د وخ .و ناملسم يچ يراك يساد وا هكو ېتام هسال هل نيتكبس
.و هخ هنادناخ هل وناكيول

: تيب وتپ وي رصع د وناكيول د
 هت وسال ىو باتك يسراف وي هخ وناولب هل ناخ ليعامسا هرېډ د ناتسنوتپ د هت ام لاك م ۱۹٥۸ هپ

 يخس خيش د لوډ هپ ېركذت د ووايلوا د باتك اد .ېو هتاپ ېي ياپ ۳۳ طقف ،دولرد هن ېي ىاپ وا رس يچ ،ىغار
 هب يك اوخواش هپ لاك )ـه٦۰۰( د يچ هواك نيمخت اد ام ېي هكبس هل ءاشنا د يچ هو هنوتياكح وتامارك د رورس
 وا ديفم رېډ ېي تياكح وي رم ،هو هن مهم ينود هولپ يخيرات هل تاياكح رون يو باتك ېد د .يو ىوس لكيل
هت ناناخ كيول تيب وي اوخ هل كيول د هيجلخ ناسل هپ لچنخ هاش نالباك يچ يياو يك تياكح ېد هپ .و رو 
 يسابع يدهملا د يچ ونژېپ ږوم )خم ۱۳۱ دلج ميرد( دانتسا هپ يبوقعيلا خيرات د لچنخ هاش نالباك وا هواتساو
 هراپ هل توعد يمالسا د وا يلغار ناريفس يمالسا هت هد اوخ هل هفيلخ هغه د لاك )ـه۱٦۳( هپ وا ،و رصاعم هفيلخ
.هو يوس لوتسا ار

 م ك سوا .هو وتپ مه هبژ ىود د وا هو نايجلغ هب ناكيول هغد يچ يراك هخ هيجلخ ناسل د اما
 ىك ركف لاك وي يك هندېهوپ وا هنتسول هپ ام ېي ببس هپ ويطلغ يوالما د يچ ئوراو هبژ يسراف هپ تياكح هغه
 ،هد هتاپ هموهفم ريغ هملك هوي مه ېي هسوا رت وا ،و راك لكشم رېډ ېي وخ لدېهوپ وا ليلحت وظافلا وتپ د وا ،ئد
: ئد يساد تياكح

 ،نايماب برد رب ،هنزغ ۀدلب رد هك تسا تياور ىناغص نسح زا هنزغ خيرات رد ار ىلوازلا دماح وبا"
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 و ليبتر تمدخ رب كيول ريوجو هك ،هدوب ميظع هناختب نيا و ىدندناوخ كيول حلفا تزم ارنآ هك ،تسيدجسم
 نيمزب تزم نارد ارنآ و ،نتسكش تسراين ار كيول منص ،دمآ ىحلسم هب ناناخ شرسپ نوچ ،دوب هدرك هاشلباك
.داهن رد هيميس توباتب و ،درك ردنا

: تف كيول هك ،هيجلخ ناسلب هداتسرف تيب نيا لچنخ هاش نالباك
ايول اليوب ونايوـــــــــل كيول دېخ هنز ىمز هپ"
"الم هيويزيت هلحم )؟( مولب مولغارب هب روت هك

 وا ،يد كلخ روهشم هړاود يچ ،يېداي هنومون رورس يخس خيش وا يناغص نسح د يك تياكح ېد هپ
 يك ټوك هاش هپ رورس يخس هغد يك ءايفصالا نيزخ هپ لوق هپ يتفم يروهال د .ونژېپ يك خيرات هپ ېي ږوم
 هخ يونزغ يريوجه يلع هل سپ ىد ،يوك يك كزت لپخ هپ ركذ رازم د مه ېي رباب يچ ،و ىوس ديهش )ـه٥۷۷(
 هوي يك وناودنه هپ رهدنلاج د مه هسوا رت وا هلاب ناطلس وكلخ وا ،و روهشم توعد هپ مالسا د يك هكم هپ دنه د
.)۱(ي بوسنم هت يناطلس هنونا ،هقرف هرصاخ

 ٦٥۰( هپ وا ىلدېېز يك روهال هپ )ـه٥۷۷( هپ يچ ،و ملاع روهشم دنه وا ينزغ د مه يناغص نسح اما
 يك زاجح وا رصم وا قارع هپ ېي هنوفيلت وا ئد ماما ىول تغل وا بدا يبرع د ىد ،وس تافو يك دادغب هپ )ـه
.)۲(هو روهشم

 يك دنه هپ )ـه٦۰۰( هل سپ هنزغ خيرات لپخ هب يلواز دماح وبا يچ ،يراك هخ وتانجو هل تياكح د
.ورل هن كر ىا يه ېي ږوم وا ،ئد كرو سوا باتك اد وخ ،و ىلكيل

: ليلحت تيب هغد د
 دنه د .ئد ىوس لكيل هيجلخ ناسل هپ تيب وي وناكيول د يك يوباتك هپ وتامارك د رورس يخس ناطلس د

 يك دنه هپ ىود يچ هك .يد يك هنوتنطلس ويېپ هپ ېي هتله يچ هو هناتپ وا نايجلغ ږومز هغد وخ نايجلخ
 ېللب هيجلخ ناسل مه هبژ ىود د ون ،هو يللت هخ وميس هل لباز زا ينزغ د وا هو روهشم يجلخ تيموق لپخپ
.هد ېوس

 يچ هوس هراك اد هركفت لاك هوي هل سپ هت ام يچ ،و ىلكيل الما يساد هپ يك هخسن يلصا هپ تيب هغد
: يېك لتسول يساد تيب هغد يك لصا هپ : الثم ،يد وتپ ېي تاملك

ايول اليوبونا ىول كيول ديحس نزك مزب
المب ويزيتالحم مولب م ولغارب هب رت هسك

: يو يساد دياب تئارق حيحص تيب د رم
ايول اليوب ونايوــل كيول دېخـــــــــــ هنز ىمز هپ
الم هپ ويوريت هلحم )؟( مولب  مولغارب هب روت هك

 يك بدا يرد هپ ىمز الثم .يد هترو رېډ هرس يسراف يرد وا يدغس وا يولهپ هل تاملك يني تيب ېد د
.هتس هكمز وا ىمز مه يك وتپ هپ يچ ئد كيمز ېي لكش يولهپ يچ هو

 هزن = نز يدغس وا يولهپ د وا هد هنازخ ېي ىنعم يچ ئد مون ميدق ينزغ د هنز الصا نز هملك هلب
 ناوخپ هپ وا ئد برعم هخ ېير يغد هل مه زنك يبرع د لوق هپ يقيلاوج د وا يد هخ ېير يغد هل مه
 هن - يس - وه = هنز هغد نست نويه ينيچ وا ئد يدنوخ ېي نجك اي نج تيركسنس د يچ ،و مه يك وتپ
.ئد ىك طبض
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 رپ ږوم ېي سوا يچ هد هغيص هدرعم هبياغ هميدق هوي هردصم هل لدېخ د يچ ئد دېخ الصا مه ديحس
ىا م ،وياو وس خار هت ږوم هغيص اد وا ،و هراپ هل بياغ د مه يك هجهل  يوره هپ )ديا( هغد رپ يچ ييوت 
هو يكتم يدناب تلاصا رپ وا لرل هن رداصم يبيكرت هغد اوخپ رمار.

 مون يليماف كيول د يچ ،ىاوس ىالتسول ونايول هملك اد وخ ،هد ونا ىول يك لصا هپ الما ېملك د ونايول د
 تلاح يمسا ىناوخپ وي ىول هغد مه ايول وا ئد لكش يوجهل  ميدق هلياب د اليوب .ئد ىلتوار هخ هغد هل مه
.املز ،ادنخ ،اړژ ،الغ ،اغرز ،الك هكل ،ئد

 يرل كارتشا ېير د هرس هيرتشك هل ميدق سرف وا تيركسنس د يچ ،ئد روت هك هملك خيرات وتپ د هسك
 يهاپس وا روالد وا نز رېشمش وا ىكنوك يروت ېي ىنعم .ئد ىلغار ك روت لوډ بولقم هپ يك نايبلاريخ هپ وا
.هد

 د الم يسغد .لواپ وا لراكش ينعي يرل هير هرس نديلاغآ رب : يرد هل هردصم هل لولغار د مولغارب
 يك تيب هغد هپ وخ .ئد رييغت يوجهل  وتپ د ىنعم هپ يبرع ينعي يزات د ويزيت وا ىنعم هپ ۍرلم وا تقافر
.هد هتاپ همهبم وا هلحان هملك )مولب(

 وا ينزغ د ناكيول يچ ولوار هت سال جياتن اد يك بدا وا خيرات هپ هتيب هغد وا تياكح هغد هل ږوم وخ
 كيول ربارب هدقاع رپ ومالعا د ونتپ د هخ ىول وتپ هل مون نروك د ىود د يچ هو نروك يهاش هوي هنز ميدق
 هپ هد د ناتسريجو ىنسوا هغد يچ ،دېمون ريوجه اي ريوجو يك ودودح هپ )ـه۱۲۰( د كيول ىنوغرل وا ،وس ړوج
.يېداي همان

 د وفالسا ولپخ د ىود ،هو هخ وجلغ هل مه ىود يچ ييا وا ،ېوس هللب هيجلخ ناسل هبژ ناكيول ېد د
 د يچ و ،ېلهو يرغډ هرس ونايونزغ وا ونايرافص وا وناحتاف يمالسا هل ېي ولك ولك هپ وا هواك شتسرپ وناتب
.هوس لحنم لاك )ـه۳٦٥( هپ سال هپ نيتكبس

 وا يولهپ ېك وتاملك هپ وا هو هترو هت وديسم وريزو وا ودرو وينسوا يك متسيس يوجهل  هپ هبژ ىود د
.هرال تبارق هت يرد وا يدغس

 وا يولهپ د يك تيب ېد هپ رم ،ئد ىلوزمه انيو وتپ د يروس ړورك ريما د تيب هغد يك بدا وتپ هپ
 ،هو هظوفحم هريثت هل ورون د وتپ ورغ د روغ د يچ يوتباث اد وا يراك ه رعش رت ړورك ريما د زېغا وظافلا يرد
 د سوا ږوم ېي يزېغا وا هنورثا يچ هكل هو ېوس ه هرس وجهل  وا وبژ ودنوخ ولپخ هل سوا هكل وتپ ورا د وا
.ونيو يدناب وكيلربډ رپ نازور وا نالغب

 يتفاقث وا يتراجت ييول هب تخو ره ،هو رال ناتسودنه د اوخ هل رهنلا ءاروام وا سراف د ناتسلباز وا ينزغ
 اديپ جازتما يتفاقث وي هتلد ون .ېدېرېت هت رهنلاءاروام هب الامش وا سراف وا ناتسيس ورال رپ ناتسلباز د هدنه هل ېلفاق
.ئد راك يعيبط وي مه ېزېغا نبژ يك نو يروتلك هغد هپ وا ،ئدېك

 ،يرل طالتخا رېډ هرس وتپ نتخو هغه د ناتسلباز د تاغل وا تاملك يسراف يرد وا يولهپ وا يدغس د
.يد ۍرسم ېود وناكيول د هغد ېي هنومن هوي يچ

 هن ه وتپ يچ يوتباث اد يك وكيلربډ هپ نازور وا نالغب د تيدوجوم وا كارتشا ومالعا وتاملك د وتپ د
مول هپ نس يداليم د هېپ وينم هو هدوجوم يك وير سوا هكل و هن يسغد ېي هب لكش يچ ييا.

پش يداليم د هكېپ يمووا وا يمپ د ۍلوب يموك يچ وتهت ږوم ې هتار يساد ،يد هراك ريودن 
 وا ادا وا توص د وتپ نوغرل د رم ،هدېوس هتسپ وا هبذهم اروخ وا ېلړوخ شارت رېډ وتپ ومس وا ورا د يچ
.)۳(يو ېدژنرو وتپ ورغ د ودرو اي وديسم وا ،وريزود هب سوا يوك هك يدنيامن ظفلت
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