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 پيَ ٌفتبك
 

َٻ ىٍ ايَان ُډيه، ډچز سُ ډچز ثٍِٿ ي سبٍيويِ َ ٍا ثٍ ډچڄ ايَان، ثًيٌْ ىيي كب١وڂبٍويٌ، وًٙشٍ

ََؿٍ  َبي ايَان ُډيه ثب ىٹزِاډيي ىاٍى ٽٍ هچٸ ىاٍى.ٕشبن سٺييڈ ډيىٽََى ىٍآًٍثبيؼبن ي ډچز ٽُ

يؾ كَډشي ثٍ َثٍ َيؾ ٭ىًان ىٍ ايه وًٙشٍ، ٹٞي اَبوز ي ثي سَ آن ٍا ډًٍى وٺي ي ثٍَٕي ٹَاٍ ىَىي.سمبڇ

َبي ايَان ُډيه ډي و٪َ ويٖز. اډب ثٍ ََ كبڃ ىٍ ٭يه ٍ٭بيز اىة ٕيبٕي، ثبيي ٝبىٹبوٍ ي يټ اُ هچٸ

 ثيين ٱڄ ي ٱ٘ ياٹٮيبر ٍا ډ٦َف ٽَى.

دٌيَ ووًاَي ثًى. ىٍٕز اډپبن سؼِيٍ ي سلچيڄِآن ځَٵشبٍيڈ، ثيين ٥َف ىٹيٸ َٙاي٤ ٭يىي ٽٍ ىٍ  

اوشٺبىار  َٖشىي،وُلؿٞب ځبن اٝچي ٽٍ َمٖبيٍ ډب آفكيبن ډيٍُيى ٽٍ ثَاىٍان ي َڈثًيٌْ، اوش٪بٍ ډي

ډشًػٍ آوبن إز، وبٙي اُ سٮٞجبر ٹًډي ي ډٌَجي سچٺي  وُلؿُبٖ،ډيُه سىيي ٍا ٽٍ اُ ُثبن يټ َڈ

ٚ تجـيُ  ٘مـ ٌقُتٝ ثلاي رٌتزٛي كاٜ آيٙـٜ ثٝ ٠ٙٔٛك ډٚشَٻ ىٍىيِثچپٍ ثٍ ٭ىًان َڈ پَىٌو

 ي ؿٍ ثوًاَيڈ. ثٍٙل٘ـ ِٔتلن، يِثٝ أيـ ٚ ٤ًبؿت آيٙـٜ ٞب ٚ عٛاؿث ٘بؽُٛبيٙـ ٌقُتٝتّؾي

ي كبٽڈ ثَ ډٮ٢الر ډب ٕچ٦ٍ يؿٍ وٍ هًاَيڈ ډب ىاٍاي ډىبٵ٬ ي ډ٦بڅجبر ډٚشَٻ َٖشيڈ ي َٕؿٚمٍ

ايڈ ٽٍ سٚويٜ ي ا٭شَاٳ ثٍ آن ي ډبَب ه٦ب ي اٙشجبَبسي ٍا ډَسپت ٙيٌډبٕز. ثبيي ٹجًڃ ٽَى ٽٍ َمٍ

-ؿُٕٗ ِٔتلنٍي إز. ه٦بَب ي اٙشجبَبسي ٽٍ ډٚپالر دي٘ ٍاٌ كڄِيبثي ثٍ وٞٴ ثٍ ډٮىبي ىٕز

. يٹشي ډب ثٌَُ ثَىاُ آن  َڈهًى ثبُ  يي ٕچ٦ٍسالٗ ىاٍى ثٍ ډى٪ًٍ كٶ٨ ي٬١ ډًػًى ي اىاډٍ ٔبٖ

اَي ثًى ٽٍ ه٦بَب ي اٙشجبَبر هًى ٍا ثٍ ىٍٕشي سٚويٜ ىاىيڈ ي ثيان ا٭شَاٳ ٽَىيڈ، ثيان ډٮىب هً

ثپبٍ ځيَى، هچ٬ ٕالف  $ُّٔ ايلاٖ# َبي ٽٍ ډمپه إز ىيثبٌٍ ثَ ٭چيٍ ډب٥ٍئىٙمه ډٚشَٻ ٍا اُ سً

وٝ ؽٛاًت ؿُٕٗ  كا ي تىلاك عٛاؿث ٘بؽُٛبيٙـ ٌقُتٝاٖ ٘جبيـ اربمٜٛثٝ ٞيش ٣ٙايڈ. ٽَىٌ

ََ يټ اُ ډب اځَ ىٕز ثٍ اٹياډبسي ثِويڈ ٽٍ ډمپه إز ثٍ سپَاٍ كًاىص  .، ؿاؿِٔتلن اًت

هيډز  ډبن، يب ډٖشٺيڈ ډِىيٍ ىٙمه إز يب وبآځبَبوٍ ثٍ ىٙمه ډٚشَٻوبهًٙبيىي ځٌٙشٍ ثيىؼبډي

 ٽىي.ډي

ثَايه ثبيٍ  ٱيَ، سَ ايَاوي ي ثيين ياثٖشڂي ثٍي ثٍِٿٽَُى ي ػبډٮٍيوڂبٍويٌ ثٍ ٭ىًان ٵَىي اُ ػبډٍ

َان كير ډجبٌٍُ ىٍ ٍاٌ اَياٳ ډٚشَٻ، ثيه ىي ډچز ثٍِٿ ي سبٍيويِ اييدبٍؿڂي ي ٽٍ؛ اسلبى ي يټإز

ي  ؽٜبي اًتلاتويهي وٶبٷ ي ػيايي ثيه آوبن  ٞـفي اًتلاتويه -َبي آًٍيٽَُىَب ي سَٻ -ُډيه

ي ٽًٍٚي ثىبڇ ايَان، كٶ٨ ثَاي ََ ىي ٥َٳ إز. ايه ډ٫ً١ً ثَ َٕوًٙز ي آيىيٌ كشي هًىٽُٚي

 َٽمه،سمبډيز ا١ٍي ي يكير ډچي ىٍ ثَاثَ ََځًوٍ سُيييي ي َٕوًٙز آسيِ ٕبيَ ډچڄِ ٵبٍٓ، ثچًؽ، س

. ايه ډ٫ً١ً سإطيَ ډٖشٺيڈ اُ څلب٧ ػمٮيز# سإطيَ ډٖشٺيڈ ىاٍىسَ $َبي ٽًؿټ٭َة ي ٕبيَ اٹچيز

ي ثَٽًٍَٚبي ديَاډًن ايَان، و٪يَ ػمًٍُي آًٍثبيؼبن، سَٽيٍ، ًٍٕيٍ، ٭َاٷ ي ىٍ يټ ٽالڇ ثَ ٽڄ آيىيٌ

ي هًى ٍا سٮييه ز ي آيىيٌٽٔ ثبيي آځبَبوٍ َٕوًٙإز، ىاٍى. ََ َب ي اىيبنهبيٍډيبوٍ ٽٍ ډًُايټ هچٸ
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ي ډچڄ ثَډجىبي كٺًٷ، ډِايب ي سٮُيار ثَاثَ إز. كشي ډب ىٍ يكير ي اسٶبٷ َمٍ ٽىي. ٕٮبىر آيىيٌ

 سًٍٞ كٌٳ يپييڂَ ييَاوڂَ إز سب ؿٍ ٍٕي ثٍ ٭مچي ٽَىن ؿىيه سًٍٞار هبڇ ي ه٦َوبٻ.

ىي اُ َڈ ػيا ًٙوي. ثي٘ اُ َِاٍ سًاوٙبن ويٖز ي َڈ وميَب، َڈ ػيايي ي وٶبٷ ثٍ وٶ٬ٽَُىَب ي آًٍي

ثب َڈ ٍياث٤ هبوًاىځي ي ٕججي ي  ،اويٽيچًډشَ ډَُ ډٚشَٻ ىاٍوي، ىٍ ثٖيبٍي اُ ََُٙب ىٍَڈ اىٱبڇ ٙيٌ

ي . ايه اىٱبڇ ؿٍ يټ اډَ ٥جيٮي ي سبٍيوي ثبٙي يب وشيؼٍسٮبډالر ٵََىڂي، اٹشٞبىي ي اػشمب٭ي ىاٍوي

ډٖشجي ٽٍ ىٍ ايَان ثَ  ََ كپًډزِٽٍ سلٺٸ يبٵشٍ. ډَيٖزَبي ډٖشجي ي ىيپشبسًٍ، اَبي كپًډزٕيبٕز

سَيه ه٦َ ثَاي هًى ثٍِٿ ٍا ىي ډچز ٽَُى ي آًٍيهبِٛ  َمجٖشڂي ي وِىيپيِ ډىبٵ٬َٕٽبٍ ثًىٌ إز، 

ډىبٵ٬ِ ډش٢بى ٽٍ ىٍ ثيٚشَ ډًاٍى َڈ ٽبًة إز،  ،سچٺي ٽَىٌ إز. ثَاي ػچًځيَي اُ ؿىيه اسلبىي

ي ػمٮيز ػبډٮٍ اٽظَيزِ ٹب٬٥ِ مجٖشڂي ايه ىي ډچز ىٍ ايَان، اوٮپبٓىي َىاوي. ؿًن ډيوآيٍثًػًى ډي

َب اُ ډٌَت ٽَُىَب ي آًٍيَاي وٶبٷ ثيه إز. ٭اليٌ ثَ ايؼبى س٢بىِ ډىبٵ٬، ثيَٚيه ًٕى ٍا ثډچڄ ايَاوي 

سَيه كٺًٷِ ٹًډي، ٽڈ وًاٹٜ ٹبوًن إبٕي ٍا ٽٍ ىٍ آنٽٍ اوي ثَوي. اُ َميه ٥َيٸ ډًٵٸ ٙيٌډي

                 ىاٍوي.َب ىٍ آن اوٮپبٓ ويبٵشٍ إز، وُبن وڂٍَىڂيِ ٽَُىَب ي آًٍيٵَ

ٽٔ ويٖز. هًىِ ډچڄ ٭َة، ي سچنِ ا٭َاة ي إَائيڄ ثيىؼبډي، ثٍ وٶ٬ َيؾٽٍ ثٍ سپَاٍ سؼَثٍإشٺالڅي

-ډلبٕجٍ اوي؟ اځََب، ىٍ يټ ٹَن ځٌٙشٍ، ؿٍ ًٕىي ثَىٌډٌَت -َب ي ىيڅزډچز -سَُٻ ي ٵبٍٓ اُ ىيڅز

سَ إز. اي١ب٫ِ ٭َاٷ، ي ُيبن آن ٕىڂيهي ىٹيٺي اُ ًٕى ي ُيبوي آن ثٍ ٭مڄ آيي، ثيين سَىييٽٶٍ

ٽٍ، ويبُ ثٍ س١ًيق ىاٙشٍ ثبٙي. سَ اُ آن إزي ثىيبىځَاييِ ډٌَجي، ثييُيًٍٕيٍ ي ايَانِ سلز ٕچ٦ٍ

-ي اٍيدب الٓ ډيبي اسلبىيٍَب ٕبڃ إز دٚز ىٍَس١ًيقِ آن س١ًيقِ يا١ق هًاَي ثًى. ىيڅز سَٽيٍ ىٌ

 ي اٍيدبيي ٍا دييا وٍ ٽَىٌ إز. ِ ٭٢ًيز ىٍ اسلبىيٍُوي، اډب َىًُ اُ و٪َ ډچڄ اٍيدبيي ٙبيٖشڂي
ىٍ يػًى ٕچ٦ٍ سَىييي ويٖز. ؿًن ََ ٍٵشبٍي ډُبٍ ٙيٌ إز ي آُاى ٽَىن اوٖبن اُ يټ ډىج٬ 

ډٖئچٍ ايه إز ٽٍ ؿٍ ٽٖي ٕچ٦ٍ ٍا  اي ىيڂَ إز،َب ثٍ ُيَ ٕچ٦ٍٕچ٦ٍ  سىُب ثٍ ډٮىي ٽٚبوين آن

ىَي. ىٍ هبيٍډيبوٍ، ىٍ ځٌٙشٍ ايه ٕچ٦ٍ اُ ٥َيٸ ٽىي ي ايه ٽبٍ ٍا اُ ؿٍ ٍاَي اوؼبڇ ډيا٭مبڃ ډي

ٙي ي كياٹڄ اُ ٹَن ثيٖشڈ ثٍ ثٮي، ثٮي اُ ٵَيدبٙي اډذَاسًٍي ٭ظمبوي، اُ ويَيَبي ډٌَجي ا٭مبڃ ډي

ٔبٞيت اكتزب٣ي ثيَ ډٌَت َڈ ثٍ آن ا١بٵٍ ٙي.  -څزډچز ي اُ ُډبن اوٺالةِ ايَان ىي -٥َيٸ ىيڅز

-ؽٛاٞي ؿك ثيٗ ُّٔ تغت ًتٓ ٔيٚ تٕبيالت رـاييٞبي ٜٔٙمٝ ٔٛرت پيـايَ امعـ عىٛٔت

 ُٛؿ.

ٌلايي افلاٛي ٚ ايزبؿ ٌلفتٗ ّٔي ٌٔئّٝ، ٘بؿيـٜ ٜ عُ ٜٔٙميِاُلايٚ عبٗل ك ؿك 

ٽَاسيٌِ ٽَىن ډى٦ٺٍ ثَإبٓ كٺًٷ، ًىډځَاي ي َى ثَاي ٭جًٍ اُ ډچيٽُډچز ولاًي ٚال٤ي اًت.ٛؿٔ

ٽَاسيټ ًَيز ًډلي٤ ىډ ٽٍ سىُب ىٍز َڈ ثَىٌ إزٺدي ثٍ ايه كٺي .ډِايب ي سٮُيار ثَاثَ ٍاٱت إز

ٽَاسيټ ػيايي سىُب ًي ىډًٍٝر ٵٺيان ډلي٤ ي ػبډٮٍ ي اٹًاڇ ډلٶ٧ً إز ي ىٍٹًډي ي ٵََىڂي َمٍ

 .إز ي ٵََىڂي ځَي ډچيٕشڈ ٍاٌ كڄ ي ٍاٌ ٭العِ
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صٝ ُي٤ي ٚ صٝ  -ٌلاييِ ُٛٚ٘يٌتي ٚ آپبكتبيـيٌلايي ٚ يب ؿيٗوٝ فٞٙيتِ ّٔيتب مٔب٘ي

ًٙي، صٝ وُلؿ، ٣لة، فبكى، تلن، آفكي ٚ غيلٜ، اؿاؿٔٝ يبثـ، ام ٞٓ پبُيـٌي ٚ ٔٙبم٣بتِ ُّٔ 

 ٌتيايـئِٛٛهيِ تلٚكيؿًن يټ اوي َڈٽٍ ثٖيبٍ دبيجىي ثٍ آنكشي إالډيِ ٘بپقيل ؽٛاٞـ ثٛؿ.ارتٙبة

َبيي اسىيپي ي ډچي ويٖشىيٽٍ ىٍ ىَىي. سىُب ډًػًىيزٽىىي ي آن ٍا ثٖيبٍ وبدٖىي وٚبن ډي٭١ٍَ ډي

اي اُ َب ويِ ؿشَ ځٖشَىٌَب ي ٕبيَ اوييٍٚىَىي. اىيبن، ډٌاَت، ٵَٹٍايَان يټ ډيَاصِ ٱىي ٍا سٚپيڄ ډي

ٔقاٞت ثب اُىبَ ًٙتي ٚ  ٕ٘بيٙـٌي ٟٛاٞل ٘ٛيٙي وٝ اؿيبٖ ٚىَىي. ډٌاَت ي ٭ٺبيي ٍا سٚپيڄ ډي

 ًبمي يىـيٍلا٘ـ.اي رـي اًت وٝ ؿك پي پبنا٘ـ، ٌٔئّٝٔـكٖ وٌت ٕ٘ٛؿٜ

َب اُ يپييڂَوي ډَىيىاوي. ََؿٍ ثيٚشَ سمبڇ سمبيِار ي اډشيبُاسي ٽٍ ډًػت ػيايي ي ىيٍي اوٖبن

-اٵٖبوٍ ي ډٌَجي يب ًٙيويٖشي يب ٥جٺبسي، َٝٳ و٪َ اُډٮيبٍَب ٍا ثبيي ىٍَڈ آډيوز. ډٚپڄ ٕچ٦ٍ

ٍيى، ياثٖشڂيِ آن ثٍ سٺًيزِ َب ثٍ ٽبٍ ډيَبيي ٽٍ ثَاي كٶ٨ ايه ٕچ٦ٍ ي َٕدًٗ وُبىن ثَ آن

آيٍ وُبىَبي ډٌَجي، ًٙيويٖشي ي ىيڂَ وُبىَب؛ اُ ٹًڃ ي ٍوغسىٶَآډيِ يب ي٭يي ډؼبُار إز. ٕچ٦ٍ

ٽىيٽٍ آن ٍا ډيٽٖبوي ٍا سٺًيز ًٙىٽٍ ثٍ ډاطَسَيه ٙپڄَبيي ا٭مبڃ ډيثٍ ٙيًٌ»ثي.اف.اًىيٙل

ىٍوڀ ىٍ اٵَاىِ ُيَ ٕچ٦ٍ اكٖبٓ ٽٍ يب ثيَبيي إزٽىىي، ي ايه ډٮمًالً ثٍ ډٮىي ٍيٗا٭مبڃ ډي

ي ٍّيڈ سؼَثٍ« ٽٚيآيٍى يب ثٍ ډَيٍ ُډبن آوبن ٍا ثٍ ُيَ يًٯ إشظمبٍ ډيثيِاٍي ي سىٶَ ثٍ يػًى ډي

ٽَىٕشبن ثٍ ػِ ػىج٘ ٍَبيي ثو٘ٽٍ ډٌَجي ىٍ ايَان ي ثُبٍ ٭َثي وبٙي اُ َميه ډًاٍى ثًىٌ إز

آيٍ َبي وٶَري ٕيبٕي إز. ثبيي اُ ََ ٥َيٸ ثب ؿىيه ٕچ٦ٍَىًُ ٵبٹي ََځًوٍ آڅشَوبسيً ي دَيٌّ

-ي ډٌَجي ٙيييسَ اُ ٕبيَ ٕچ٦ٍي ډچڄ ايَان وٚبن ىاىٽٍ؛ ٕچ٦ٍَٕٕوشبوٍ ډوبڅٶز يٍُيي. سؼَثٍ

 ٽىي. يَبٕز. اوٖبن ٍا ثٍ ٕبىځي ياىاٍ ثٍ ٽُٚشه ي هًى ٽُٚي ډ

ا٘ـ، ثب ؿيٍلاٖ ٤ٔيبكٞبي رٙجَ كٞبيي ثؾَ ٚ ؿٔٛولاتيه ولؿًتبٖ، ٤ٔيبكٞبي اٌ٘ب٘ي

كا٘يٓ، ؿيٍلاٖ ًبٖ، ثلاؿكيٓ؛ وٌي كا ثب مٚك ام ؽٛؿ ٕ٘يثلاًبى ٔٙبف٢ِ ِٔتلن ٚ عمٛق يه

صٙيٗ ُٛيٓ، ٞٓي اَٚ ثب مٚك ام ؿيٍلاٖ رـا ٕ٘يوٙيٓ، ؿك ؿكرٝكا ثب مٚك ثٝ ؽٛؿ ّٔغك ٕ٘ي

ؿٞيٓ ٔب كا ثٝ مٚك ثٝ ؽٛؿ ّٔغك وٙٙـ. ثٙيبِٖ رٙجَ وُلؿ ثلٔجٙبي يٍلاٖ ٞٓ اربمٜ ٕ٘يثٝ ؿ

ٞب ٚ ا٣لاة، تلن -عمٛق ثِل ٚ ٤ٔيبكٞبي ؿٔٛولاتيه اًت. اٌل ايٗ ٔفبٞيٓ ثلاي ؿيٍلاٖ

٘بٔفْٟٛ ٚ ٘بُٙبؽتٝ ثبُـ ٚ ثٝ عمٛق، ٔنايب ٚ ت٤ٟـات ثلاثلِ ُّٔ، ثبٚك ٘ـاُتٝ  -ٞبفبكى

 بيـ ام آ٘بٖ رـا ُـ. ثبُٙـ، ل٤ٜبً ث

َب، اٝڄِ كٶ٨ِ اٍُٗ هًى، ډٖشچِڇ كٶ٨ اٍُٗ ىيڂَان إز. يٹشي ډچڄ، اٹًاڇ، ډٌاَت ي ٵََىڀ

ي ٭ىبَٝ كيبر اػشمب٭ي، ثَاثَ ثب َڈ َمبَىڀ ًٙوي، َمٍ« عمٛق، ٔنايب ٚ ت٤ٟـاتِ»ثَإبِٓ 

ٍيوي ٽٍ يَيي دي٘ ډيًٙوي ي ثب ؿىبن َمبَىڂي ي وٕيبٕي، اٹشٞبىي ي ٵََىڂي ثب يپييڂَ َمَاٌ ډي

-سًان ثيان سلٺٸ ثوٚيي. يټ ٽڄِ َمبَىڀ ٍا سٚپيڄ ډيوميثٍ ويٍر ي يب كشي اثياً، اُ ٥َُٷ ىيڂَ 

ٽىي. ؿىيه ٕيٖشمي َمٍ ػيِ ٍا، ثب ډبَيزِ كٺيٺي هًى ي دبٍؿڂي ي اوٖؼبڇ ٽمټ ډيىَي ي ثٍ يټ
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ثوٚي. ي ؿًن َمًاٌٍ ثَاثَ ډيىَي ي ثٍ ٍوغ ي ٙبىي ي ډَٿ ي ُويځي، ډٮىبي ىٍ ػبي هًى ٹَاٍ ډي

 ٽىي.وبسمبڇ إز، سالٙي ډٖشمَ ٍا ٽٍ ډًػت اوٖؼبڇِ ثيٚشَ إز، ثٍ ثُشَيه يػُي كٶ٨ ډي

َب ٍا َبي ډچي، ٹًډي، وْاىي، ٵََىڂي، ُثبوي، ىيىي ي.... ثبيي ډلشَڇ ٙمَىٌ ًٙوي ي آنسٶبير 

ځچٖشبوي ُيجب، دَٙپًٌ، ي  ځَاييٽظَرا٘ـ. ميلا تزٌٓ ٚال٤يِ غٙب ٚ ٠٣ٕت ٌٞتي دَيٍٗ ىاى،

َبي ٕيبٕز ٽٍ ىٍ وُبيز ډًػت كَٽز ي ثبڅىيځي ىٍ ٭ٍَٝځًوٍ ډييَيزِ ًاسي إزوٮمز إز. ايه

َب ي ويِ ثَ سًاوبيي ي ٽٍ؛ ثَ٭بډڄ سٶبيرًٙى. ايه ٕيبٕز ي ډييَيز إزي اهالٷِ ىډًٽَاسيټ ډي

يٍُى ي ثٍ إشٮمبٍِ كيبر سإٽيي ډياٹش٢بئبر ځًوبځًن ىٍ ََيټ اُ ډَاكڄِ ُويځي ي كيبر اػشمب٭ي 

ثوٚي. ثبيي ثٍ إشٮياىَبي ًاسي ي اػشمب٭يِ ډظجز ډچڄ ي اٹًاڇ اوييٚيي ي ثَ اَميز اػشمب٭ي دبيبن ډي

-َب ي ًَيزَب، ُثبنَب، ٵََىڀي يڂبوڂيِ ٽچيشي ٽٍ ثَ اػِاي ځًوبځًن إشًاٍ إز سإٽيي ٽَى، ي اٍُٗ

 ب ٍا اٍسٺبء ىاى.ََبي سبٍيوي ٍا ثٍ ٍٕميز ٙىبهز ي آن

ٽٍ؛ ثٍ ّيىًٕبييِ ٹًډي، ٵََىڂي، ثبيي ثٍ ىويبيي ياٹٮي ي ٭يىي اوييٚيي، اوپبٍِ ىيڂَان ٕيبٕشي إز 

ٽٍ سب ٽىًن ىٍ هبيٍډيبوٍ ثبٍَب ي ثٍ ٥ًٍ اوؼبډي، َمبن ؿيِيسبٍين، ػٲَاٵيبيي ي ًَيز ىيڂَان ډي

ىٍ  «اكأٙٝ»اوي اُ اُ ٭ًاٍٟ ّيىًٕبيي ٕشٍَب وٍ سًاايڈ. َىًُ سَٻاهٜ ىٍ ډًٍى ډچز ٽَُى ٙبَي ثًىٌ

ٙبن ىٍ كٸ ٽَُىَب ىٍ سبٍين ډبويځبٍ إز، ي ي ٕيبٌ ىٍٽىبٍ ػىبيبرٍَبيي يبثىي ي ايه څپٍ 1915ٕبڃ 

يبنِ آن ٱَاډز ٍا دٌيَٵشٍ ي ثٍ ٹَثبن يٟٛؿيبَٖب ٽٍ ّيىًٕبيي ثيسَ اُ آن َىًُ َڈ، ډبوىي آڅمبوي

 ٮيزِ آن ويٖشىي.دَىاهز ٽَىوي، كب١َ ثٍ ٹجًڃ ياٹ

َبي ٹًډي، ډٌَجي ي ػىڀ ثَاي سَٞٳ اٍا١ي ىيڂَان إز. ٭اليٌ ډچز ٽَُى ډوبڅٴ َٕٕوز ػىڀ

ثبٍ ډچڄ ٵچ٦ٖيه ي إَائيڄ، ٙيٮٍ ي ٕىي ي سإٕٴثَ سؼبٍة سبٍيويِ ډچڄ، ىٍ ٭َٞ ډٮبَِٝ هًىډبن، سؼَثٍ

اوڂيِ ىٍثَاثَ هًى بيغ دچيي ي وٶَرىٍ ٭َاٷ ي دبٽٖشبن، آًٍثبيؼبن ي اٍډىٖشبن، يًځٖاليي ٕبثٸ ي... ثب وش

وبدٌيَِ ٽٍ ىٍكپڈ يټ ٣َٙ اػشىبةػىڂي ىٵب٭ي ىاٍيڈ. ډب $ٽَُىَب# ثب ٍوغ ي اوييٌ ٭ميٸ، وبځِيَ ىٍ

َبي ځٌٙشٍ سبٽىًن ايڈ. اځَ اٵپبٍ ٭مًډي ډچڄ ػُبن ثٍ ٍيٙىي ثياوىي اُ ىٍٍََبيي إز ىٍځيَ ٙيٌ

اوي اُ ځَٽَىٕشبن ؿٍ ثَ َٕ ډچز ٽَُى آيٍىًٌٍَبي اٙٲبڃډىيِ ٽَٚبي ثٍِٿ ي سؼُيِ ٙيٌ ي ٹيٍراٍس٘

 ىَٚز سپبن هًاَىي هًٍى. 

ي ډچڄ ػُبن ډشًٕڄ ًٙيڈ. ايه هيډز ثٍ ثَٚيز ػب ثٍ اٵپبٍ ٭مًډي َمٍايه اػبٌُ ثيَييٽٍ ىٍ

هًاَيڈ ځًوٍ ا٭مبڃ ثِويڈ. ىٍؿىيه ي١ٮيشي اُ سمبډي ثَٚيز ډيَبي ث١َي ايهٽٍ ثوًاَيڈ كَٳ إز

ي ځٖشَٗ ايه ثال ي ډٞيجز اػشمب٭ي ٭٪يڈ ػچًځيَي ٽىىي ي ثٍ  بڇ يػًى سالٗ ٽىىي سب اُ اىاډٍثب سم

 ي ډچڄ كبٽڈ ثَاهشيبٍ هًىِ ډَىڇ ثبٙي سب َمٍ ي ػىڀ يب ٝچق ىٍثبٌٍ ځيَي ىٍٽٍ سٞميڈ ٽًٙىي

ٷ، َٕوًٙز هًي٘ ًٙوي. ػِ ايه ٍاَي ويٖز. اډيي ثٖشه ثٍ ډياهالر ثيڂبوڂبن اي١ب٫ ٍا ثٖبن ٭َا

ٽٍ اډپبن ځيَيڈ. ثَاي ايهٽڄ سبٍين ډي ٽٍ اُ ٽىي. ايه ىٍٕي إزًٍٕيٍ، اٵٲبوٖشبن، څيجي ي.... ثيسَ ډي

ٙبن ډلَيڇ ٥چجبن ي آس٘ اٵَيُان ثڂيَيڈ ثبيي آوبن ٍا اُ اډپبوبر ىٵب٭يي ػىڀ ٍا اُ ػىڀكمچٍ ي سًٕٮٍ

ٙبن ځَٵشه ٽبٵي ويٖز، َٹٞىي. ځچًيٽىيڈ. ثُشَيه ٽبٍ ثَاي ايه ډى٪ًٍ ايه إز ٽٍ ډچڄ ثٍ ٕبُٙبن و
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ٽٍ سبٍين ډؼبُاس٘ ٍا ډشىبٕت ثب اَميز  دَٕشبن ثبيي ثياوىيٽبٍان ي ٽُىٍٙبن ٍا ځَٵز. ػىبيزثبيي ػبن

 اوي.ٽىي ٽٍ اوؼبڇ ىاىٌػىبيبسي سٮييه ډي

ٌل ٚ ًبيل ٘يلٚٞبي ٔلتز٢ كا وٝ ٞبي ًلوٛةآ٘بٖ $ؿُٕٙبٖ ٔلؿْ# پّيي، اكتَ، ًبمٔبٖ

-وَ ٚ ُّٔ تغت ًتٓ تِىيُ ٔيٞبي معٕتٞب كا فلم٘ـاٖ تٛؿٜآٖ يوخليت ثـ٘ٝؿك ٚال٢ ا

 ا٘ـوٝ لبؿك ثٝ ؿكن ايٗ عميمت ٘يٌتٙـوٛك پلٚكؿٜ ٚ ا٘ـ، صٙبٖ ربُٞٚ ٌُ آ٘بٖؿٞٙـ ٚ ام آة 

ٞبي ؽٛؿ آ٘بٖ اًت. ٔجبكميٗ وُلؿ ٓلفبً ٣ّيٝ ٞبي پبن ؿٔٛولاًي ٚ آماؿي ٕٞب٘ب ٞـفوٝ ٞـف

ٞب ٞٓ ٌٞت، ميلا اي ثلاي آٖوٙٙـ، ثّىٝ صٙيٗ ٔجبكمٜٚٞبيي ثٙيبؿٌلا ٔجبكمٜ ٕ٘يًلثبماٖ ٚ ٘يل

ولؿًتبٖ ٌلؿاكي اُغبَٞبي ارتٕب٣ي وِٛكٞبي آّي ًلٔبيٝثٙـيي ٓٛكتألٚمٜ ؿكوّيٝ

آيٙـ. صٙيٗ ربٞالٖ ٚ ٘بآٌبٞبٖ كا ثٝ ربٖ اوخليت ًلثبماٖ ام ٔيبٖ ٛجمبت اًتخٕبكُٛ٘ـٜ ٔي

ّٔتي  وٝ پيلٚمي ثل ا٘ـ. آ٘بٖ ام ؿكن ايٗ ٌٔئّٝ ٣برن٘ـّت وُلؿ ا٘ـاؽتٝٔلؿْ ٚ ثٝ ٚيوٜ ٔ

 آيـ. ا٘ـ ٞيش افتؾبك ٠٘بٔي ثٝ عٌبة ٕ٘يولؿٜ رُٟ ؽلؿٍ ٚ فمل وٝ ؿك ثـٖٚ اكتَ ٚ عبٔي

َمبن  ي ډَىڇ اُ ډچڄ ډوشچٴ ٍا ىٍَبٽىىيٽٍ سًىٌىَىي سالٗ ډيٽٍ ثٍ ػبډٮٍ ډيثب و٫ً آډًُٙي

سَ سلمڄ ٽىىي. َب ٍا إٓبنَب ي وبثَاثَيكٺًٹيَب، ثيځيَيٌٙشٍ وڂبٌ ىاٍوي سب ٕوزَٙاي٤ ي ٍيكيبر ځ

 ٽىشَڃ ي و٪بٍر آوبن ىٍ سَيه وٺب٣ اُاٵشبىٌ ٽٔ ىٍ ىيٍٽٍ َيؾ اويؿىبن و٪بڇ هجَؿيىي ٍا دييي آيٍىٌ

ٍا ثٍ ٵالٽز ًٕاى َبي ثيىَىي. سًىٌآُاٍ ډي ي اډبن ويٖز. دبٕن ََځًوٍ ډ٦بڅجبر ډچڄ ٍا ثب سٮٺيت

ىاى ي ثَاىٍي َمڂبوي ٍا  ي ځٖشَٗ ٭يڃ ي َبي ٵَإٍييناوي. ىٍډٺبثڄ، ي٭يٌاهالٹي ثبيٍ وپَىوي ٽٚبويٌ

ؿكوٙبك ايٗ فزبي٢، تٕبْ اؿا ٚ اٛٛاك آ٘بٖ، اؿ٣بٞبي ٚاٞي ٠٘يل ؿفب١ ام  ىَىي.َٕإَ ػُبن ډي ىٍ

ٚ فمٚ كي ثٝ ؿيٗ ٚ ؿيب٘ت فمٚ ٌقأيٟٗ، ٔجبكمٜ ثب أپليبِيٌٓ، كفبٜ ٚ أٙيت ٣ٕٛٔي، ؽـٔت

  ٞب اًت.ثلاي ًلپٍٛ ٌقاُتٗ ثلعميلتليٗ فلٚٔبيٍي

ٽىىي سب ي ډويٍ سًُي٬ ډيٽىيڈ ٽٍ كبٽمبنِ ثيٽبٍ هَاٵبر ډٌَجي ي ايَبڇ ٍا ثٖبن ډبىٌډٚبَيٌ ډي

ځَيٌ  َب ٍا ىٍكبڃ ي ًَايي اُ ١ٍبيز آٽىيٌ اُ ډىڂي ي ډچىڂي وڂبٌ ىاٍوي ي ثٍ ػبن َڈ ثيىياُوي سبسًىٌ

اوي سب ډَىڇِ ٵٺيَ ي ځَيٌ َمييڂَ ٍا ٹشڄ ي ٭بڇ ٽىىي ي آن ٍا ٭جبىر سچٺي ٽىىي! َٙاي٦ي ٍا ايؼبى ٽَىٌ

ځًوٍ ٙبىي ٍا ىٍ ايه ػُبن وياٍوي ثشًاوىي هًى ٍا ىٍ ىويبي ىيڂَ سٖچي ىَىي ي ىٍډبويٌ ٽٍ اوش٪بٍ َيؾ

ډٺبډي ثبالسَ ٽٍ ي٭يٌ ىاىٌ إز َيؾ ى٭بي  َبيٚبن ٍا ثٚىًى ؿَا ثٍسًاوي ٵَيبىَب ي إشٲبطٍاځَ ىيڅز ومي

وٝ ٔقٞت ؿك پيٛ٘ـ ثب لـكتِ ًيبًي ٚ ٔمبٚٔت  ٌٛ٘ٝ اًتثـيٗځٌاٍى دىبٌ وجَوي. ػًاة وميٍا ثي

 ؿك ثلاثل تغييل للاك ؿاكؿ. 

سَيه َبي ډچڄ ٍا ىٍ ػيت هًى ىاٍوي، ثٍ يٹيقىاٍيي ىٍى سًىٌٽىىي وًٗٽٍ ٵپَ ډيسمبڇ ٽٖبوي 

 ُوىي.ٵَيجىي ي ثٍ سلَيپبر ٕيبٕي، ډٌَجي ي اػشمب٭ي ډيبن آوبن ىاډه ډيډي يػُي ډَىڇ ٍا

-ىَىي ٽٍ ا٭٢بئ آن ثب ځٌٍ اُ ٝبٵيي ډَىڇ سٚپيڄ ډيٽَىٕشبن ډؼبڅٖي ٍا ثىبڇ اٍاىٌځَاناٙٲبڃ

َٕ ي ٝيا ىٍ َيؾ اٹياڇ ًٙوي ٽٍ ٕبٽز ي ثيَبي ُيبىي، اُ ډيبن ٽَيٽًٍَب ي ٵبٹي َمٍ ؿيِ اوشوبة ډي

-َبي ُيَ څجي اُ هًى وٚبن ډيٽٍ ٽبٍ اُ ٽبٍ ځٌٙز َُٕو٘ٽىىي ي ٵٺ٤ دٔ اُ آني ىهبڅز وميىيڅش



8 
 

ؿٍ ٽٍ ثىبڇ ي ٹبوًن ثَٕبوىي. آني ٭بڇ هًى ٍا ثٍ ډَسجٍسًاوىي اٍاىٌىَىي. ىٍ ؿىيه ډؼبڅٖي ډچڄ ومي

 َبي ٕيبٕي ٽُه ويٖز. ځَي ي ٕچيٺٍځَىى ؿيِي ثٍ ػِ س٥ًئٍٕيبٕز ا٭مبڃ ډي

اوي َب ٕذَىٌسٮچيڈ ي سَثيز ٍا ىٍ ايَان ثٍ آهًويَب ي ىٍ سَٽيٍ ي ًٍٕيٍ ي ٭َاٷ ثٍ ًٙيويٖزىٕشڂبٌ 

ډٌَجي ثب ًَه ډٖمًڇ ي ٵََىڀ ٥جٺبسي  -ٽٍ ثب سٮچيڈ ي سَثيز هًى ٵَُويان ډَىڇ ٍا ثب ًٙيويٖڈ ډچي

ٮٍ، ىٍ ځًوٍ وجًٯ ىٍ سًَٕبي ٭چمي ي َيؾځًوٍ إشٶبىٌ اُ ٍيٗىَىي. ىٍ وشيؼٍ َيؾدَيٍٗ ډي

ٽٍ ثب ايه اٹياډبر سب ؿٍ ًٙوي. ډٮچًڇ ويٖزإشٮياىَب ي ٱىبي ٍياث٤ اػشمب٭ي ي ثيه ډچڄ ٍا ډًػت ومي

َبي ُيبى ٥ًڃ ووًاَي ٽٚييٽٍ ډچڄ ثٍ وشبيغ ي آٵبر ډًٞن هًاَىي ډبوي. ثب ؿىيه ٕيبٕزُډبوي اُ َمٍ

 ٽٍ هًٙبيىي آوبن $كبٽمبن ډٖشجي# ووًاَي ثًى.وبدٌيَياػشىبة

ي ايه ٍياث٤ ي ډىبٕجبر اػشمب٭ي ي اٹشٞبىي ٍا ثَډال سًان َمٍٽٍ ډياىي ثيبن ي ډ٦جً٭بر إزثب آُ

اٍ ثـاكؿ تب ثتٛا٘ـ ام آٖ ٜٔج٣ٛبت ٞٓ ميجبيي ؽبّ ؽٛؿ كا ؿاكؿ وٝ اٌ٘بٖ ثبيـ ؿًٚتٕبهز. 

 اي ؿاك٘ـ. امؿغـغٝوٝ ٜٔج٣ٛبت ؿك غُ ٚ م٘زيل٘ـ م٘ـٌي وبُٔ ٚ ثيٞب مٔب٘يؿفب١ وٙـ. ث٤٘ي

ايٗ رٟت ؿك ايٗ ؿك ايٗ ًٜٛك ام مثبٖ ٤ِٙتي ايٕب ٚ اُبكٜ ٚ ٤ٛٙٝ وٝ اغّت تٟٙب ًالط ؿك 

كبڃ ىٍ ايه َٙاي٤ ي ډلي٤  ًلمٔيٙي ٌلفتبك ًبٌ٘ٛك ٚ پّيي ٔؾفي اًت ؽٛؿؿاكي ُـٜ اًت.

 آيٍ ي ډى٬ آُاىي سٶپَ، ؿٍ ُډبوي ثيٕز ډَىڇ هًاَي ٍٕيي ډٮچًڇ ويٖز.دچيٖي ي ٵ٢بي هٶٺبن

آډًُى ٽٍ ي١ٮيز ي َٙاي٦ي إٶجبٍ ٽٍ ، ٕشميييځبن ي ډچڄ َٕٽًة ٙيٌ ثٍ ډب ډيٕىز ډلَيډيه

ي ٕيبٕي إز. ډب ثبيي ثٍ ډٶًُڇ َبي سپبډڄ ويبٵشٍي ىيڅزثَيڈ إشظىبء ويٖز ثچپٍ ٹب٭يٌىٍ آن ثَٖ ډي

ڇ سَ ي ډَىٍيُ اَياٳ ډب ٍيٙه ي ثَىاٙشي اُ سبٍين ثَٕيڈ ٽٍ ىٍ ديًوي ثب ايه وڂَٗ ثبٙي. ٍيُ ثٍ

ٽٍ ىٍ ٍاٌ إز  ًٙوي، ثٍ َميه هب٥َ ي٬١ ډًػًى ىٍ ه٦َ ٥ٲيبن إز. ٥ًٵبن ٭٪يميًَٙيبٍسَ ډي

 وبٙي اُ ديَٚٵز آځبَي إز.

عمٛق ٚ تزنيٝ ُـٜ وٝ ؿك كاٜ ٞبي ٔغلْٚ، ثيٓف اٌ٘بٖ ي ٽَىٕشبن ٭جبٍر إز اُ؛ډٖئچٍ

اٌ٘ب٘ي ثـٖٚ اكتَ ٚ ٞبي ؿٔٛولاتيه ٚ پبيبٖ ؿاؿٖ ثٝ اُغبَ ًلمٔيٗ ٚ كٞبيي ؽٛؿ ٚ اكمٍ

ٞبي تىبُٔ ٠٘بٔي، ي٤ٙي ؿِٚت -ٞبي ًيبًيوٙـ ٚ ؿك ٛلف ٔمبثُ غَٛتزٟينات ٔجبكمٜ ٔي

ٌل ٚ تزٟين ٞبي أٙيتي ؽِٗ، ًلوٛةٞب ٚ ًبمٔبٖي ًيبًي ٚ غيل ٔتٕـٖ ثب اكتَ٘يبفتٝ

ٞب، ُٛ٘ـ ٚ ثب لتُ ٣بِْ اٌ٘بٖي ً٘ٙ اؽاللي تّمي ٔيُـٜ للاك ؿاكؿ وٝ ؿك ٣ٔل عبٗل ِىٝ

ا٘ـ. آٚكي كا ثجبك آٚكؿٜٞبي ًلًبْٞب ٚ ٞنيٙٝآٚاكٌيِ ٔلؿْ ٚ ٘بثٛؿي أٛاَ ٚ ٛجي٤ت، ؽٌبكت

ٞب ام تليٗ تبوتيهتليٗ تزٟينات ٚ پيِلفتٝثٝ ٤ٔٙي ؿيٍل؛ رًٙ ؿك ولؿًتبٖ، ثيٗ ٔـكٖ

تليٗ اثناك رٍٙي ام ٛلف ؿيٍل اًت. عمبيك ٣ليبٖ ؿكٔٛكؿ ولؿًتبٖ ؿك يه ًٛ، ثب اثتـائي

-ي اكٚپب، آٔليىب، ًبمٔبٖ ُّٔ، وٙٛاٌ٘يَٖٛ عبٗل ثٝ ؽٛثي ُٙبؽتٝ ُـٜ ٌٞتٙـ. اتغبؿيٝعب

ٞبي اًفجبك ولؿًتبٖ كٚ ٞب، ٔـ٣يبٖ ٔجب٘ي عمٛق ثِل ٚ ٟ٘بؿٞبي ٔلتجٚ ثب آٖ ؿك ثلاثل ٚال٤يت

 ا٘ـ. ًيبٜ
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ٕت ثب ٍٵشبٍ ډچز ٽَُى ىٍ ډجبٍُار وًيهِ هًى ثَ ډجبٍُار ىډًٽَاسيټ سإٽيي ىاٍى ي ىٍ ٭يه كبڃ ډشىب

ىٙمىبنِ هًى ََځًوٍ اٹياډي اُ ػمچٍ ػىڀ ډچي ي ډيُىي $ثٍ إشظىبء ََځًوٍ ٭مچيبر سَيٍيٖشي# ٍا ىٍ 

-ىاوي. ََؿىي ٽٍ هًى ځَٵشبٍ ي ٹَثبوي ثيسَيه ي ٱيَ اهالٹيىٵب٫ اُ كٺًٷ هًى ٍيا ي ىٵب٫ ډَٚي٫ ډي

ٽٍ اوٖبن ومبيي. ثيسَيه ٝٶشيسَيه ٭مچيبر سَيٍيٖشي إز، ثب َٝاكز ي ٝياٹز سَيٍيٖڈ ٍا ٍى ډي

 ىاٍى ٽٚشه َمييڂَ إز. 

ٞبي فلٔبيِي ٚ ٞبي ارجبكي، ؿاؿٌبٜٞب،وٛسٞب، ا٣ـاْوُلؿٞب ٌلفتبك ثـتليٗ ُىٙزٝ

ٞبي ا٘ـ. ؿِٞتُبٖ، ٚ ؿك ٟ٘بيت ا٣ـاْ ٚ تيل ثبكأٖغبوٕبت غيل لب٘ٛ٘ي، ٚيلا٘يِ ٔغيٚ ميٌت

ٞب ؿكٔٛكؿ كفتبك ثب ٔلؿْ ًٛكيٝ ٚ ٣لاقِ مٔبٖ ث٤خي ٞبي تلويٝ ثٝ ٚيوٜ ؿك ؿيبكثىل، ايلاٖ،م٘ـاٖ

  ي ثِليت كا ُـيـتل ام ّٞٛوبًت يٟٛؿيبٖ تىبٖ ؽٛاٞـ ؿاؿ.وُلؿ ؿك ٓٛكت افِبء رب٤ٔٝ

ثٖيبٍي اُ ٍَجَان ٽَُى  َٝٳ و٪َ اُ ځٌٙشٍ ىٍ َٕإَ ٹَن ثيٖشڈ ىٍ ٭َاٷ، ايَان، ًٍٕيٍ ي سَٽيٍ

ٍ ډجبٍُيهِ ػمًٍُيِ آًٍثبيؼبن، ىٍ ىاىځبٌ ٝلَايي ډلبٽمٍ ي ا٭ياڇ ٙيوي. ٍَجَان ػمًٍُي ډُبثبى ىٍ ٽىب

ىٍ ډالء ٭بڇ ثٍ ىاٍ آييوشٍ ٙيوي. ىٍ سجٮيي اػجبٍي ىٍ آډَيپب ثٍ ډَٿ سيٍيؼي ي ډٚپًٻ ٽٚبوين، ىٍ 

ي ٝچق ىٍ ييه ي ډيپًوًٓ ىٍ آڅمبن سَيٍ ٙيوي ي ... ََؿىي ىاىځبٌ ډيپًوًٓ ثٍ وشبيغ دٚز ډيِ ډٌاٽٌَ

ثبَُڈ ډىبٵ٬ اٹشٞبىي ي ٕيبٕي، ىاىځبٌ ډيپًوًٓ ٍا اُ ديڂَى ٹبوًوي ٭بډالن اٝچي آن ٍيٙىي ٍٕيي، اډب 

ىاٍي اُ آډَيپب ځَٵشٍ سب اٍيدبي ثٍ ا٦ٝالف ډشمين ي إَائيڄ ػىبيز سبٍيوي ثبُ ىاٙشىي. ػُبن َٕډبيٍ

ي دب ٽَىٌ إز، ثب هيبوز ي ٵَيت ٍَجَ آن ٍا ىٕز  وَلاٗ ځًٗ ډَىڇ ػُبن ٍا ٽٍ سجچيٲبر َچًٽبٕز

َبي سَٻ ىاىوي. ثيسَ اُ ايه اوًا٫ سَيٍيٖڈ ىٍ ثٖشٍ ىٍ ډٺبثڄ اٵپبٍ ٭مًډي ډَىڇ ػُبن سلًيڄ ًٙيويٖز

 سَ ثٍ هًى ىييٌ إز.كٸ ډچز ٽَُى سبٍين ثَٚيز ٽڈ

ځَ ډبَيز ػًاډ٬ ٱيَ ىډًٽَاسيټ اوي. َميه ډ٫ً١ً ثيبنٽَُىَب وياىٌ ي ُويځي آُاى ثٍځبٌ اػبٌَُيؾ

ٽٍ هًى ثٍ ُويځي آُاى ي إشٺالڃ سبڇ اوي. ډچچيي ٕيبٕيَبي سپبډڄ ويبٵشٍډىٚبء ىيڅز ٽٍهبيٍډيبوٍ إز

ٽٍ سَيه ٽبٍ إز. څٌا ٽٖبوي٭بىر وپَىٌ ثبٙىي، ٭بىر ىاىن آوبن ثٍ ډجبٌٍُ ىٍ ٍاٌ ىٕشيبثي ثٍ آن، ٕوز

ىىي. اُ ايه ػُز سًاوىي آُاىي ىيڂَان ٍا وٍ سلمڄ ي وٍ ىٍٻ ٽاوي وميهًى ٭بىر ثٍ ُويځي آُاى وپَىٌ

ٽىىي ي ثييه َبي ډٖشجي ي ىيپشبسًٍ كمبيز ډيٽٍ ٕبيَ ډچڄ اُ َٕٽًثي ډچز ٽَُى اُ ًٕي كپًډزإز

سٶبيسي ٕبيَ اوي. َميه وبآځبَي، ٭بىر ي ثيسَيه ٕي ٍا ىٍ ډٺبثڄ ػىج٘ ٽَُى ايؼبى ٽَىٌسَسيت ډٚپڄ

سَ ٽَىٌ إز. اډَيٌُ اثِاٍ مىبن آن إٓبنَب ٍا ثَاي ىٙډچڄ وٖجز ثٍ آُاىي ي ُويځي آُاى، سٖچ٤ ثَٽَُى

 ٽٖت ډًٵٺيز، ديَيُي ثَ وُبىَبي ىيڅز ويٖز، ثچپٍ ؿيٌَ ٙين ثَ ا٭شٺبىار ي ٭بىار ٽُه ډَىڇ إز.

َبي اُ ػىجٍ  -ځَا ي سٺچيييإشجياىي، ًٙيويٖشي، ډ٦چٸ -ي ٕيبٕيَبي سپبډڄ ويبٵشٍكپًډز

َبي، ثٍ اوي. ؿىيه ىيڅزيبٕي، كٺًٹي ي ىډًٽَاسيټِ ثچًٯ ي ثبڅىيځيِ ٕډوشچٴِ كيبر اػشمب٭ي ډبو٬

-ډبويٌٽٍ ثبٙىي، اُ َيؾ ثچًٱي ثَهًٍىاٍ ويٖشىي. سٍػِ هًٚوز، َٕٽًة ي ٙپىؼٍ، ىٍ ََ ٕه ي ٕبڅي

اي اٍٟ، ثٍ ػِ هبيٍډيبوٍ ي اي ىٍٽٌَسَ اُ وًاكياوي. ىٍٽڈَبي ىيٍان ٽًىٽيِ سًك٘ ي ٹَين ي٦ٕبئي

َب، ٭ىبَٝ ي ويَيَبيي ٍا ىٍ ځًوٍ ىيڅزًٙوي. ايهپبډڄ ويبٵشٍ، يبٵز ډيَبي سػُبن إالڇ ؿىيه ىيڅز

-ٽبٍ ٍا سٚپيڄ ډياي ي ىٍ ٭يه كبڃ ثٖيبٍ اٍسؼب٭ي ي ډلبٵ٪ٍځيَوي ٽٍ ډؼمً٭بً اڅڂًي ديـييٌثَډي
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َبي إز ٽٍ ثبيي ىٍ ػٖشؼًي ٥َف يب آڅشَوبسيً ػيييي يب ثٍ ٭جبٍر ىَىي. ثب يػًى ؿىيه ٕيٖشڈ

 َاي آيىيٌ ثًى.ثُشَ، َيٵي ث

ثب يػًى ايه؛ اځَ آُاىيِ ٽَىٕشبن وٍ اُ ٥َيٸ ٍٵَڇ اػجبٍي ي يب ػىڀ ي هًٚوز، ثچپٍ اُ ٥َيٸ  

ٵَډب ٽًٍَٚبي كپڈَب ىٍٽبډالً ىډًٽَاسيټ ي ثب كمبيز ػىج٘ ډٖشٺڄِ ىډًٽَاسيټِ هچٸَبيٙيًٌ

ي ٽچيٍ وشبيغ ٍا اُ و٪َ ډىبٵ٬سًاوي ډٖب٭يسَيه ي ٍاٌ كڄِ سبٍيوي ډيثَٽَىٕشبن، ډلٺٸ ًٙى، ايه ٥َيٺٍ

 ي ٕيبٕي ٍا ىٍ ثَ ىاٙشٍ ثبٙي.َب ي َٕ٭ز ثوٚيين ثٍ سپبډڄ اػشمب٭ي ډچڄ ي هچٸ

اي كا ت٤جيل ٚ ٚ ٜٔٙمٝاٌل ؽٛؿٔؾتبكيِ ؿٔٛولاتيهِ ًيبًي، التٔبؿي، ارتٕب٣ي ٚ فلٍٞٙي 

ٖ ارجبكيِ ؿِٚتي تفٌيلوٙيٓ، ي٤ٙي اِغبي ٠٘بكت ٌٔتميٓ ام ٛلف ٔمبٔبت ثبالي ٔلون، اِغبي مثب

-ي أٛك كا ؿك ؿًت ؿاك٘ـ. ثٙب، ثلايٗ اًبى ٟ٘بؿٜ ٔيوٝ ؽٛؿ اؿاكٜ ٚ ٘ين ت٤ييٗ عـٚؿ ٔٙبٛمي

ٚ ٤ٔيِتي ٚ تلويت ّٔيِ اٞبِي ٚ غيلٜ كا ؿك ٠٘ل ُٛؿ وٝ ؽٛؿِ اٞبِي ٔغُ ُلايٚ التٔبؿي 

وٝ ثبُـ ٚ ٞلٌٛ٘ٝ ثٍيل٘ـ ٚ ؿك لبٖ٘ٛ اًبًي ا٣الْ ٌلؿؿ وٝ ٞل ١ٛ٘ أتيبمي ٔت٤ّك ثٝ ٞل ّٔتي

 ٞبي ّٔي ثال ا٣تجبك اًت.تؾٜي ٌ٘جت ثٝ عمٛق الّيت

ؿٍ ىاٍاي اَميز إز ډ٫ً١ً ُډبن إز. اځَ سلمڄ ٽىيڈ سب اًٝڃ ٙبيٖشٍ ي ٝليق ٍٵشٍ اٽىًن آن

ايڈ ٽٍ ځًيي آن اًٝڃ ٍا دي٘ اُ ډًٹ٬ ثٍ ډٮَٟ ٍٵشٍ وبثًى ًٙى، َمبن اوياٌُ ثَهالٳ ٭ياڅز ٍٵشبٍ ٽَىٌ

سَ ٽًسبٌسًان اوؼبڇ ىاى، ىٍ ُډبوي ثٔدىياٍوي ىٍ ډير ٥ًالوي ډيَب ډيؿٍ ٍا ٽٍ هيچييڈ. آنا٭مڄ آيٍىٌ

اوي سب ٕوىبن ډَث٣ً ثٍ ډىبٵ٬ كٺيٺي هًى ٍا ثٍ ٙىًوي؛ ثٍ ٣َٙ اوؼبڇ ٙيوي إز. ډَىڇ، َميٍٚ آډبىٌ

 ٽٍ ايه ٕوىبن ثٍ ٍيٙىي، ثَ آوبن ٭١ٍَ ځَىى.آن

ځَايي اٵَا٥ي ي ثىيبىځَاييِ ٹَين چٍ، وبىييٌ ځَٵشه ي وٶيِ ډچيىٍَٙاي٤ كب١َ ٍاٌ كڄ ډى٦ٺيِ ډٖئ

ځَاي ي ىډًٽَاسيٌِ ٽَىن ډى٦ٺٍ ٽَُى ثَاي ٭جًٍ اُ ډچيي٦ٕب ي ايؼبى ىډًٽَإيِ ياٹٮي إز. ډچز

پي ثٝ ايٗ عميمت ٞٓ ثلؿٜ اًت وٝ تٟٙب ؿك ٔغيٚ ثَإبٓ كٺًٷ، ډِايب ي سٮُيار ثَاثَ ٍاٱت إز. 

ي الٛاْ ٔغفٛٝ اًت ٚ ؿك ٓٛكت فمـاٖ ٔغيٚ ٚ ٚ فلٍٞٙي ٕٞٝ ؿٔٛولاتيه ٞٛيت لٛٔي

 ٌلي ّٔي اًت.ي ؿٔٛولاتيه رـايي تٟٙب كاٜ عُ ٚ كاٜ ٣الد ًتٓرب٤ٔٝ

َبي اٹشٞبىي، ډبويځيٽَىٕشبن ٍا ىٍ ٙيييسَيه ٭ٺت اٍسؼب٫ ي ًٙيويِڇِ كبٽڈ ثَٽَىٕشبن، َڈ

-ډٖشٺڄ ىډًٽَاسيټ ىٍٽًٍَٚبي هًى ٙيٌځيَي ػىج٘ ىاٙشٍ ي َڈ ډبو٬ِ ٙپڄي اػشمب٭ي وڂٍ ٕيبٕي

 اوي.

ٽٍ ٍَجَي ي ډُىيٕي ٕيبٕي ؿىيه ػىج٘ ډٖشٺڄِ سمبڇ سالٗ ٱَة ىٍ هبيٍډيبوٍ آن إز

اي ي ډٖشٺڄ آن ثبٙي. يػًى ؿىيه ػجٍُىډًٽَاسيپي ٍا ىٍ ىٕز ىاٙشٍ ثبٙي ي ډبو٬ إشٺالڃ ي اٍاىٌ

 ىٍ ډى٦ٺٍ هًاَي ٙي.ٹيٍسمىي ي ډٖشٺڄِ ىډًٽَاسيټ ډبو٬ ًٕىػًيي ػُبن ٱَة َڈ 

ٽَاډز ي ث٦ًٍٽچي اُ ىييځبٌ اٽظَيز ىاوٚمىيان ٭چًڇ ٕيبٕي ي اػشمب٭يِ ػُبن ٱَة، ىډًٽَإي

ي إشٺالڃ اوٖبوي، يٮىي ثَهًٍىاٍي « عك ت٤ييٗ ًلُ٘ٛت»َٙاٵز ثَاثَ اوٖبن ي اٍُٗ ډلًٍي آن ويِ

الڃِ ډًٍى و٪َ ىډًٽَإي ځيَي ىٍ ُويځي ي ديَيي وپَىن اُ ىيڂَان إز. إشٺاوٖبن اُ كٸ سٞميڈ
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ٽٍ ٵَى ٭٢ًي اُ آن إز. اي١ب٫ ٵٮچيِ ٽًٍَٚبي ًٙى وٍ ٵَىي، ػمٮياي ػمٮي ىٍٻ ډيثڂًوٍ

َبي ىيڂَ ٽٍ، اوشوبةِ ځِيىٍَبي ٹجچي إزي ٕيبٕزؿُبٍځبوٍ يٽڄ هبيٍډيبوٍ، ثيبوڂَ ٙپٖزِ ډٶش٢لبوٍ

 وبدٌيَٽَىٌ إز. ٍا اػشىبة
هًاٌ ي ىډًٽَاسيټ ٽٍ هًاَبن إشٺَاٍ ىډًٽَإيِ ٕبڅڈ ىٍ آُاىيَب ي ويَيَبي سمبڇ اٵَاى يځَيٌ

اوي، ١َيٍر ىاٍى ىٍيټ ػجٍُ ٽًٍَٚبي ؿُبٍځبوٍ ي كشي ىٍهبيٍډيبوٍ ي ايؼبى سلَٻ ػييي اػشمب٭ي

َبي ٹچڈ، اوييٍٚ ي ٍيٙىڂَي ي ىيىبډيٖڈ اػشمب٭ي ثَ اډبن ي ٭٪يمي ىٍ ٭ٍَٝډشلي ًٙوي ي ويَيي ثي

تٟٙب صٙيٗ ٘جلؿي ثٝ يإى ٚ ىٍ ََ ٙپڄ يڅجبٕي ثذَيٍاوىي.  يَيَبي ثبُىاٍويٌ٭چيٍ اٍسؼب٫ ي ٕبيَ و

ٞبي ًيبًي، التٔبؿي، ارتٕب٣ي، ؽٕٛؿٌي ٚ كوٛؿ فىلي، ارتٕب٣ي ٚ التٔبؿي ٚ ٘بثلاثلي

وٙـ ٚ ثب فلٍٞٙي ٚ عمٛلي ؿكؽبٚكٔيب٘ٝ پبيبٖ ؽٛاٞـ ؿاؿ. ٞلوي ثبيـ ٓف ؽٛؿ كا ِٔؾْ

ٞب ٚ ٜٔبِجبت ؽٛؿ كا وقايي، ؽٛاًتٝٞبيٌلاييٝ ّٔٔغتثيبٖ ٓليظ ٚ كُٚٗ، ثـٖٚ تٛرٝ ث

ّٛت ٚ ًٛؿرٛ كا ًـوٙـ. ٔب ثبيـ وبكي ٚ فليت ٣ٙبٓل فلٓتٜٔلط ٚ كاٜ ٞلٌٛ٘ٝ ٘فٛف ٚ ؿغُ

 وٙيٓ.ايٓ ثٝ ثِٟت تجـيُرٟٕٙي كا وٝ ثلاي ؽٛؿ ًبؽتٝ

ب سىُب ىٍ يػًىِ َبٕز. ؿىيه إشجياىي ثَ ٭چيٍ ٽَُىَاڅٲبي إشجياى ډى٣ً ثٍ َمز ي ٵ٢بيڄ ډچز

َبي ٵبٙيٖشي كبٽڈ ثَٽَىٕشبن ويٖز، ثچپٍ ََ ٕبُډبن، ډإٍٖ، ډىيِ كبٽڈ ي يب ٕيٖشڈٙوِٜ ٹيٍر

اي ي ويَيَبيي اٍسؼب٭ي ىٍٽىبٍ إشجياى ىيڅشي ي ىيًاوي ٭چيٍ ډَىڇ ٽَُى، ىاٍاي وُبىِ اػشمب٭ي، ََ اىاٌٍ

ٕز ٽٍ اُ كمبيز ٹبوًن ويِ ثَهًٍىاٍ ثبٙىي ٽٍ ډجشىي ثَ ٭َٳ ي ٭بىر اإشجياىِ ډوًٞٛ ثٍ هًى ډي

اوي. إشجياىِ اٍطي ثٍ َِاٍان َِاٍ ٹٖمز سٺٖيڈ إز ي ثَ و٪بڇ آډًُٙي ي ىاىځَيِ ٹ٢بيي َڈ ٱبڅت ٽَىٌ

َب آن ٍا ثٍ ٭ىًان يٽبڅز اُ ٥َٳ ٙوٜ ي يب ٕيٖشڈ ډٖشجي ي ډىًٖثبن ٍّيڈػب ٽٍ َمًٍٙى سب آنډي

ٍيُ ويَيډىي ٍي ٍيُثٍځيَى ي اُ ايهڇِ ي٩يٶٍ ي سپچيٴ ٍا ثٍ هًى ډيٽىىي. ايه إشجياى ٩بََاً وباِ٭مبڃ ډي

ثَى. اٝالف ؿىيه إشجياىي ٽٍ ٍيٍٚ ٽبٍ ډيٽَىن، اٹشياٍ ػبثَاوٍ ٍا ثٍي ا٥ب٭زځَىى، ي ثٍ ثُبوٍډي

فلٔبي ولؿًتبٖ ٞبي ُّٔ عىٓميلا تٛؿٜىايوييٌ ي ثٍ ٽچي إشٺالڃ يبٵشٍ ٽبٍي إز ثٖيبٍ ٕوز. 

 ا٘ـ.ٞبي ٌٔتجـ،وٕبوبٖ اًيل ٔفبٞيٓ ٌٔٙٛػاي عىٛٔتؿك ميل ِٛ

َبي ٱيَ ىډًٽَاسيټ ي ٵبٙيٖشيِ ي ىيڅزٽَُى ىٍَٙاي٤ كب١َ ىٍډلبٌَٝٽَىٕشبن ي ډچزَُٕډيه 

َبي ځَاسَيه ٥يٴٽٍ؛ اُ يادٔآٙبڇ ي ويَيَبيي ٕيبَي إزَبي ثٖيبٍ سؼُيِ ٙيٌ ي هًنىاٍاي اٍس٘

اوي. َبي ٵبٙيٖشي ٕبُډبويَي ي سؼُيِ ٙيٌٍَبي ؿُبٍځبوٍ ثب ىيڅزٽًٚځَٵشٍ ي اُ ًٕياػشمب٭ي ٙپڄ

ځَاييِ ًٙيويٖشي ثب ثىيبىځَايي ډٌَجيِ ٵبٙيٖشي، ثَ٭چيٍ ډچز ٽَُى ىٕز ثٍ ايڈ ٽٍ؛ ډچيٙبَي آن

اوي ي ثَاي وبثًىيِ آن ي هًى ٹَاٍ ىاىٌي ډلبٌَٝاوي ٽٍ؛ ٽَُى ي ٽَىٕشبن ٍا ىٍ كچٺٍاسلبىي وبډٺيٓ ُىٌ

آډيِِ ٽٖت ٭ياڅز ٭چيٍ ي ٍاٌ ي ٍيٗ ډٖبڅمز اوي. ي١ٮيزِ ٽَىٕشبن ؿىيه إز، ي يٕيچٍبال ُىٌإٓشيه ث

ځًوٍ إشجياى، ثَاي ډچز ٽَُى يػًى وياٍى. ثب وٶيِ ٕيبٕز هًىډوشبٍيِ ىډًٽَاسيټ اُ ًٕي آوبن؛ آيب ايه

اي يػًى وياٍى، ثٍ ػِ آډيِ ثب ىيڂَان ثَاي ٽَُى ىٍ ؿىيه ي١ٮيشيِ ٽٍ اډپبن ُويځيِ ډٖبڅمزثَاي ډچز

ٽَُىَب ي ََ ډچزِ سلز ٕچ٦ٍ إز، اډب ٽَُىَب ٽٍ؛ ػيايي كٸډبوي؟ ثَٱڈِ ايهٍاَي ثبٹي ډي «اًتمالَ»
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-َبي سپبډڄ ويبٵشٍَبي ٱيَ ىډًٽَاسيټِ ىيڅزهًاٌ ويٖشىي ثچپٍ ٕيبٕزىٍ َٙاي٤ِ ػُبوي كب١َ، ػيايي

ٽٍ ىٍؿىيه َٙاي٦ي ٽٍ؛ ثَ ډجبٍُار ډچشيَبييىَي.ٽٖبن ي يب ىيڅزي ٕيبٕي آن ٍا ثٍ آن ًٕ ًٕٷ ډي

 اوي.ُوي؛ ٵبٹي َٙاٵز، يػيان ي ٝياٹز ٕيبٕيډي« تلٚكيٌٓ»ٹَاٍ ىاٍى اوڀ 

ي ډچڄ ي اٵَاى إز، ثَاي هًى ي َمٍ «ت٤ييٗ ًلُ٘ٛت ؽٛيَ»ٽَُى هًاَبن اهٌ كٸ ډچڄ ىٍډچز

شظىبئي ثَاي ََ ډچزِ هبٛ ٍا ثَ ي إٽٍ ََځًوٍ ٭يڇ ثَاثَيِ كٺًٷ ي ََځًوٍ اډشيبُ ي ػىجٍثٍ ولًي

 ي ډچڄ إز.اوياُى ي ١مبوز ٽىي ي ايه ثٍ وٶ٬ َمٍ

ي اٹچيز ًٙيويٖشي، هًاٌ ډجشىي ثَ سًاٍص، ځَيِ ډچيِ كپًډزِ ډ٦چٺٍثيين سَىيي ډجبٌٍُ ثَ٭چيٍ ٕشڈ

ي ډجبٍُار ډبڅپيز، وْاى ي ډٌَت ي ََ ؿيِ ىيڂَي ثبٙي، اُ څلب٧ سبٍيوي يپي اُ يػًٌ ډٚوٍٞ

ځَي، ٽَُى ىٍ َٕإَ ٹَن ثيٖشڈ سب ٽىًن ىاٍاي ډ٢مًن ١ي ٕشڈَاسيټِ ډَىډي إز. ػىج٘ ډچزىډًٽ

ٽٍ َميه ډ٢بډيه ثَاي ډي٭يبن ىډًٽَإي ي  ٩چڈ ي ثيياىځَي ي ١ي َٙاي٤ ٱيَ ىډًٽَاسيټ ثًىٌ إز

 آُاىي ٽبٵي ثًى سب اُ آن كمبيز ٽىىي.

يٍ ثب كمبٹشي ډجشٌڃ ي ډٮمًڅي ثٍ ايه اي١ب٫ ٽٍ؛ آوبن ٽٖبوي ويٖشىي ٽٍ اُ ىٽَُىَب ايه إزډٚپڄ

ي ډجبٍُار ٥ًالوي ي ډچز ٽَُى ٕبثٺٍىٍ ٹَن ثيٖشڈ َيؾ ډچشي ىٍ هبيٍډيبوٍ ثٍ اوياٌُٱيَ اوٖبوي ثىڂَوي. 

ځبٌ اويٽٍ َيؾسىُب ډچشي ىٍٽًٍَٚبي ايَان، ٭َاٷ، سَٽيٍ، ًٍٕيٍ ثًىٌ ي ىٍ ٭يه كبڃ هًويه وياٍى.

اوي. َٕٽًة ٙيٌ، ٹشڄ ٭بڇ ٙيٌ، ُويٌ ثٍ ځًٍ ٙيٌ، آياٌٍ ٙيٌ، َِاٍان يَٵشٍي ىيپشبسًٍان ٍا وٍ دٌٕچ٦ٍ

َب دًٕبويٌ ٙيٌ، َشټ ٙبن ييَان ٙيٌ، ّيىًٕبيي ٙيٌ، ٙىپؼٍ ٙيٌ، سيَثبٍان ٙيٌ، ىٍٕيبٌ ؿبڅٍٍيٕشبي

ٽٍ؛ ىٍ ىٍكبڃ كب١َ ويِ سىُب ډچشي إز وبډًٓ ٙيٌ، ٙيميبيي ثبٍان ٙيٌ، اډب سٖچيڈ وٚيٌ إز.

 ٽىي.ي ىډًٽَاسيټ، ىٵب٫ ډيوٍ، اُ سمين، ډيويز، آُاىي، ىډًٽَإي ي ػبډٮٍهبيٍډيب

َبي ډ٦چٺٍ، ي ٵٺ٤ ثٍ سظجيز ي سلپيڈ َٙاي٤ ٱيَ ىډًٽَاسيټ ي كپًډزٽَُى ٵٺ٤ َٕٽًثيِ ػىج٘ 

َب ي ثٖشََبي ٽٍ سمبڇ ُډيىٍډٌَجي ډىؼَ ٙيٌ إز -ډٖشجي، ىيپشبسًٍ، سًسبڅيشَ ي ًٙيويٖڈِ ډچي

اوي.ٽبٍَبي ٍا ٽٍ ثىيبىځَايي ىيىي ىٍ َٙاي٤ِ كب١َ ي آٙپبٍَب اوؼبڇ اُ ثيه ثَىٌ ي هٚپبويٌىډًٽَإي ٍا 

ٙبن ډمپه ثبٙي، دىُبن اوؼبڇ ىاىٌ ي ػبي ٽٍ ثَايَبي ؿُبٍځبوٍ ىٍځٌٙشٍ ي كبڃ سب آنىَي، ىيڅزډي

 أٙيت، ٣ـاِت ٚ ؿٔٛولاًي اكتجبٙ تٍٙبتًٙ ٚ ؿيبِىتيىي ثبٞٓ ؿاك٘ـ.ىَىي. ډي

ي ٍؤي ىَىيځبن ٽَإيِ ٭َٞ كب١َ ثَاي ٍٹبثز ثَ َِٕٽٖت ٹيٍرِ ٕيبٕي، ثَاي ثٖيغ سًىٌىٍ ىډً

اِجتٝ ٘جبيـ ايٗ ٘ىتٝ كا ٘بؿيـٜ  ًٙى. ُيَا سٮياىٙبن ډٮيبٍ ىٕشَٕي ثٍ ٹيٍر ٕيبٕي إز.سالٗ ډي

وٝ اؽتالف ؿك فلآيٙـ ثٌيذ كؤي ؿٞٙـٌبٖ، ٘جبيـ ٞٛيتِ ًيبًيِ ثٙيبؿيٗ كا ميل ًؤاَ ٌلفت

ځَايي ثٮىًان ُيَا ٍيٗ اٽظَيزي ٟٕٔي ٠٘يل ٌٔئّٝ ّٔي ثبيـ ام لجُ عُ ُـٜ ثبُـ. ٌٔئّٝ ثلؿ ٚ

اٗ ډًٍى ١ٍبيز اٹچيز ٹَاٍ دٌيَ ي وشيؼٍسًػيٍ اي ثَاي كڄ ډ١ًً٭بر ډًٍى اهشالٳ َىڂبډيٙيًٌ

ډوبڅٶز ٽٍ اٹچيز َڈ ىٍ آيىيٌ ثشًاوىي ثوٚي اُ اٽظَيز ثبٙىي ي اُ ٥َٳ ثبُويځبن ډًٍى  هًاَي ځَٵز

ي ډىبٵٮي ثبٙيٽٍ ٹَاٍ وڂيَوي. اُ ٥َٳ ىيڂَ ىٍډًٍى ډٖبئڄ ي ډ١ًً٭بسي سٞميڈ ثڂيَوي ٽٍ ىٍ ثَځيَويٌ
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ي ډچي، ىٍَٙاي٤ ي ُډبن ډوشچٴ سٲييَدٌيَ ثبٙىي. ىٍ ډًٍى ًَيز إبٕيِ سٲييَوبدٌيَي ډبوىي ډٖئچٍ

  .ٹًډي، وْاىي، ډٌَجي، ُثبن ي ٵََىڀ ثبيي اُ ٹجڄ سًاٵٸ كبٝڄ ًٙى

ثبٙي. ايه ډ٫ً١ً َڈ وٍ ٽَُى ډيځَٽَىٕشبن ىٍ َٙاي٤ كب١َ اوپبٍ ډچزَبي اٙٲبڃز ٽچي ىيڅزٕيبٕ

ثٝ ايٗ رٟت ٽًٍَٚبي ٵًٷ إز. ٽچيٍ ډچڄ ډى٦ٺٍ ي ثًيٌْ ػًاډ٬ٽَُى، ثچپٍډبويځي ډچزسىُب ٭بډڄ ٭ٺت

 ت.اي ثٙيبؿي ٔب٘ٙـ ٌٔئّٝ ّٔي ؿكآٖ وِٛكٞب ٗلٚكتي ٔجلْ پيـا ولؿٜ اًوٝ عُ ٌٔئّٝاًت

-ٽٍ ٭اليٌ ثَٽَُىَب، ډچڄ كپڈځَ ٙيٌ إزَبي ډٖشجي ي َٕٽًةَٕٽًثي ډچز ٽَُى ډًػت ٩ًٍُ ىيڅز

ٽىي. ٝبكجبن ؿىيه ٹيٍر كبٽمي ثَٽَىٕشبن ٽٍ سبث٬ ٵَډب $ٵبٍٓ، ٭َة ي سَٻ# ٍا ويِ َٕٽًة ډي

ثٍ ٙبن ثب هيَ ٭مًډي ويٖشىي، ٹبىٍ ډىيي ثَاي َمبَىڀ ٕبهشه ډىبٵ٬ ٙوٞيَيؾ ډلييىيز و٪بڇ

 ٕبُي ثٍ ډى٪ًٍ اٵِاي٘ ٥ًڃ ٭مَ هًى إز.اىاډٍ ايه ي١ٮيز ووًاَىي ثًى. سمبڇ ډُبٍر آوبن ثلَان

هًى ثَاي َب ثٍ هًىيىٍٵَآيىي ىډًٽَاسيټ ََځًوٍ س٢ميه ٹبوًوي، كٺًٹي، ٵََىڂي ي ډچيِ اٹچيز

ُٕڈ س٢ميه ٽٍ َب ٽبٵي ويٖز، ډڂَ ايهكٶب٩ز اُ ًَيز ٵََىڂي آوبن ي يب دٌيَٗ ي اكشَاڇ ثٍ آن

َب اُ يټ ُٕڈ َب ىاىٌ ًٙى. ثيين ثَهًٍىاٍي اٹچيزاي اُ ډىبٝت ىيڅشي ي ٹيٍر ٕيبٕي ثٍ آنٙيٌ

َب كمبيز هًاَي سًاوىي ډ٦مئه ًٙويٽٍ اُ كٺًٷ ٵََىڂي آنَب ؿڂًوٍ ډيٽبٵي ىٍٹيٍرِ ٕيبٕي، آن

ٙبن ٍا ثٍ ز كٺًٷي اٽظَيٙبن سًػٍ هًاَي ٙي، يب ػبډٮٍٙي، ثٍ ويبَُبي ډبىي ي َٙاي٤ ډشٶبير

 ٍٕميز هًاَي ٙىبهز ي آن ٍا ډلشَڇ هًاَي ٙمَى؟

ي ؿٔٛولاتيه ٞٓ، ٌٔبئُ ّٔي، لٛٔي، فلٍٞٙي، ٘واؿي ٚ . . . كا ٘ٝ لبثُ ام ٠٘ل تبكيؼ ا٘ـيِٝ

ثغج ٚ ٔٙبلِٝ، ثّىٝ ثبيـ ام لجُ عُ ُـٜ لّٕـاؿ ولؿ. ايٗ ًيبًتِ ثٙيبؿي ثلاي ّٔت وُلؿ 

 اًت.

ي اٹچيز ي ډىؼَ ثٍ سؼبيُ ثٍ كٺًٷ إبٕيِ ډيوي ي ٕيبٕيِ َڈ ػبډٮٍ ي ډچيٕچت كٺًٷ ٵََىڂي 

ي يټ ٹَن ځٌٙشٍ سب ٽىًن ايه كٺيٺز سچن ٍا ىٍ ثَاثَ َمٍ ډچڄ ًٙى. سؼَثٍي اٽظَيز ډيَڈ ػبډٮٍ

ډى٦ٺٍ ٹَاٍىاىٌ إز. سب ٽىًن ىٍ ډًٍى ٽَُىَب اٝڄ ثَ اوپبٍ، كٌٳ ي ٥َى آوبن ثًىٌ إز. ثٍ َميه ػُز 

 اوي.بيي ٽَىٕشبن ي ىډًٽَاسيٌِ ٙين ډى٦ٺٍ ٭چز ي ډٮچًڃ َڈٽٍ ٍَ إز

 ٞب اعتلاْ ثٍقاكيٓ.تٛا٘يٓ ثـكًتي ثٝ تفبٚتوٝ ٔب ٔي ثٝ ؿِيُ كٗبيت ثٝ آُ ثلاثلي اًت

ٽَُىَب ثٍ ييٌْ ىٍ يټ ٹَن ځٌٙشٍ ١ٍبيز ډچڄ َڈ ىٍ َٙاي٤ وبثَاثَي كٺًٷ ٱيَ ډمپه إز. ډجبٍُار 

ي إز. اځَ ٽَُىَب ىٍ ٭َاٷ ٙيميبي ثبٍان ي ىٍ٭مچيبر اوٶبڃ ُويٌ ثڂًٍ ځَ ٭يڇ كًٞڃ ؿىيه ١ٍبيشثيبن

ي ډٖشجي ي ىٍسَٽيٍ ٹَثبوي ًٙيويٖڈ َبي ډ٦چٺٍ ځَٵشبٍ كپًډزٙيوي، ىٍ ايَان ىٍځٌٙشٍ ي ىٍكبڃ

ي ؿيىتبتٛكاٖ، ثزن م٘ـٌي ؿك ميل ًّٜٝاوي؟ اوي، ډچڄ كبٽڈ ؿٍ وٶٮي اُ ايه ي١ٮيز ثَىٌسَٻ

ثبك ٣لاق ٚ ًٛكيٝ ٚ ام ي ؿك تلويٝ، اًيـپبُي ؿك ايلاٖ، اٚٗب١ِ اًفًلوٛثي ؿك پبكن ٌن

 ُبٖ.ؿًت كفتِٗ اًتمالَ ًيبًي

عك ُّٔ ؿك »سَيه اًٝڃ إبٕي ي ډلًٍِ اٝچي ىډًٽَإي ىٍهبيٍډيبوٍ ثٍ ٍٕميز ٙىبهشه؛ ډُڈ

 ثَاي ډچڄ سلز ٕشڈ ي ثًيٌْ ثَاي ډچز سؼِيٍ ٙيٌ ٽَُى إز. «ت٤ييٗ ًلُ٘ٛت ؽٛيَ
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ػًيي ډچڄ سًان ثَ ََځًوٍ وبٕيًوبڅيٖڈ ًٙيويٖشي ي ډٌَجي ي ثَسَياي١ب٫ ي اكًاڅي ډيىٍ ؿىيه 

ٵبئٸ آډي ي ٍاٌ ٍا ثَاي ٵيٍإيًوي اُ ډچڄ َمًاٍٽَى. ٕيبٕز ىډًٽَاسيټ ډش٢مه دٌيَٗ ياثٖشڂيِ 

ٻ َبي ډچڄ ډوشچٴ ثَاي ٍٕيين ثٍ ٍاٌ كڄ ډٚپالر ډٚشََب ي ىييځبٌډشٺبثڄ ي ويبُ ثٍ ځٶشڂً ثيه ځَيٌ

ٞب وبٔالً ثب ت١ٛٙ ٚ تفبٚتؿٔٛولاًيآيي. إز ي ايه آٙپبٍا وً٭ي ٵٮبڅيز اػشمب٭ي ثٍ كٖبة ډي

 ًبمٌبكي ؿاكؿ ٚ تإٔيٗ آماؿي ٔؾبِفبٖ ُلٙ ؿٔٛولاًي اًت.

-ي ډٖبڅمزسؼَثٍ ٽَىيڈ ٽٍ؛ اځَ ىٍ يټ ٽًٍٚ ؿىي ډچيشي، اځَ ډچڄ ثَإبٓ اًٝڃ ي سًاٵٸ ثٍ ٙيًٌ

ُٛ٘ـ ٚ يب ؿيىتبتٛكي يب ٌلفتبك رًٙ ؿاؽّي، يب ام ٞٓ رـا ٔي ٽىىي، آډيِ وٍ سًاوىي ثب َڈ ُويځي

َب ىٍ َٙاي٦ي ٽٍ ډچز ٽَُى ىٍٽىبٍ ٕبيَ هچٸٍاٌ ًٕډي يػًى وياٍى. ي آ٘بٖ عبوٓ ؽٛاٞـ ُـ. ثل ٕٞٝ

َبي ٵبٙيٖزِ ډى٦ٺٍ ثٍ ٭ىبييه ځًوبځًن ىيڅز اوي؛ٽَىٕشبن ثٍ ٽٖت ٍَبيي وِىيټ ٙيٌىًٍٍٕيٍ ي ٱَة

َب ىٍ ًٍٕيٍ ي ثًيٌْ ىٍ ٍيّآيا َٖشىي. ٽَُى ي ٕبيَ هچٸي ىيپشبسًٍيِ ثٚبٍ إي ثَ هچٸچ٦ٍىٍدي كٶ٨ ٕ

ٽٍ ىٙمه سَيه ويَيَب ٍا، ىيڅز سَٽيٍ سالٗ ىاٍى ىيپشبسًٍيِ كِة ثٮض ٍا ىٍ ًٍٕيٍ ٕبٹ٤ ي ٕيبٌ

ن ي ٭َاٷ َڈ ثب َبي ايَاٽىي. ىيڅزاوي، ػبيڂِيهآُاىي، ىډًٽَإي، ډجبويِ كٺًٷ ثَٚ، اوٖبن ي اوٖبويز

َب ثَ َٕ ايه ډ٫ً١ً ىٍځيَ اوي. ايه ىيڅزاهللِ څجىبن ىٍ سالِٗ كٶ٨ ىيپشبسًٍييِ ثٚبٍ إيٽبٍي كِةَڈ

َب ډمپه إز ِ ايه ىيڅزي دىُبن ي آٙپبٍوي. س٢بى ډىبٵ٬ِ ثٍ ٙير اٍسؼب٭ي ي ٱيَ اوٖبويډجبٌٍُ

ًٙى ي ي إَائيڄ َڈ ثٍ ډيبن ٽٚييٌ سَيه ػىڀ سبٍينِ هًى ٽىيٽٍ دبهبيٍډيبوٍ ٍا ىٍځيَ يكٚشىبٻ

آډَيپب ي اٍيدب َڈ هًى ٍا وبؿبٍ اُ ىهبڅزِ ډٖشٺيڈِ ُډيىي ي ًَايي ثجيىىيٽٍ اځَ ؿيه ي ٍيٕيٍ َڈ هًى ٍا 

 ؿٍ ٽٍ اسٶبٷ هًاَي اٵشبى ػىڀي ډٖشٺيڈ ي ٱيَ ډٖشٺيڈ ثجيىىي، آنثٍ ََ ٥َيٺي وبؿبٍ اُ ډياهچٍ

ٽٍ ىي ػىڀ ػُبويِ ٹجچي هًاَي ثًى. ىٍؿىيه َٙاي٦يِ سىُب ؿيِي ثبٍسَ اُػُبويِ ًٕڇ ثب وشبيغ ډٞيجز

 ٞب غّٚ ام آة ؿكآيٙـ!ي ايٗ اكميبثيايىبٍ ٕٞٝ ٽٍ ثڂًيڈ؛سًان ځٶز ايه إزډي

ُويځي ثَاي يټ ډًػًىِ هًىآځبٌ ٭جبٍر إز اُ؛ سٲييَ، ي سٲييَ ٭جبٍر إز اُٽمبڃ يٽمبڃ ٭جبٍر 

دَيٍي اُ ًٕي ََىيڅز ځًنٕبُي ي َڈٕبنيين ثٍ هًيٚشه. يټإز اُ آٵَيىِ٘ اليشىبَي ي سٮبڅي ثوٚ

َب ثبيي ي اوٖبنٽُٚي إز. ايه ٵپَٽٍ َمٍي وٖڄٽٍ ثبٙي، اٹياډي ٱيَ اوٖبوي ي ثٍ ډىِڅٍي ََ ويَيي

دٌيَ ي وٍ ډ٦چًة إز. ي سمبڇ ډ١ًً٭بر يپٖبن ٵپَٽىىي ي ثيىييٚىي، وٍ اډپبنَب ي ىٍثبٌٍىٍسمبڇ ُډبن

-ځَايبن ٵبٙيٖز، ځَان َبي ډَسؼ٬ ي ٱيَ ىډًٽَاسيټِ ثىيبىځَايبنِ ډٌَجي ي ډچيثَاي ځًٗايه ٕوىبن 

-ډچزاي ايمبن ثيبيٍىٽٍ؛ آيي. ثَاي وٖڄ ىيَثبيٍ ډب هيچي ٕٮي ي ٽًٙ٘ الُڇ إز سب ثٍ ؿىيه و٪َيٍډي

بر َبي كيي ٭ٍَٝٽَُى، هًاَبن ؿيِي ػِ څٲً اډيشبُ ي اڅٲبي ثَىځي، ؿيِي ػِ ٭ياڅز ىٍ َمٍ

سًاوي ډوبڅٴ ؿىيه اػشمب٭ي ثَاي هًى ي ىيڂَان، ويٖز. ٹ٦ٮبً َيؾ ٍيٙىٶپَ ي ىډًٽَار ياٹٮي ومي

ي ځٌٙشٍ ي يب ىٍ َبي ٽُىٍ ي سؼَثٍ ٙيٌػبٕز؛ آيب ډب ىٍٕيٖشڈؿيِي ثبٙي. كبڃ دَٕ٘ إبٕي ايه

ثَيڈ إشظىبء يي١ٮيز ي َٙاي٤ِ إٶجبٍٽٍ ىٍآن ثَٖ ډ ٕيٖشڈ وًيىي  ثٍ ايه اَياٳ ىٕز هًاَيڈ يبٵز؟

ي ٕيبٕي إز. ثبيي ثٍ ډٶًُڇ ي ثَىاٙشي اُ سبٍين ٍٕيي ٽٍ َبي سپبډڄ ويبٵشٍي ىيڅزويٖز ثچپٍ ٹب٭يٌ

 ىٍ ديًوي ثب ايه وڂَٗ ثبٙي.
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 ا٘ـ؟!ل٘بت ويَب ډ٦َف إز ثبيي دَٕيي؛ ثىبثَايه ََځبٌ ٹ٢بير ىٍډًٍى ٽَُى

ي ثَٚ سىُب َ آن.ٽبوز ډٮشٺي ثًى ٽٍ؛ سًانِ ثبڅٺًٌي ػمٮي ثبٙي وٍ كبٽڈ ثىيڅز َمًاٌٍ ثبيي سبث٬ اٍاىٌ

ًٙى. ثىبثَايه كٸ َب ډلٺٸ ډياُ ٥َيٸ سٲييَ ٍييپَى اٵَاى ي ديًويَبي ىيڅز ىٍٹبڅت اوًا٫ ٵيٍإيًن

َبي آُاى ډشپي ثبٙي. ٵيٍإيًن ډچڄ يٮىي ٝچق ي ٵيٍإيًنِ ىيڅزَب ثبيي ثَدبيٍكبٽميز ډچز

 ق ىډًٽَاسيټ ىٍ َٙاي٤ ثَاثَي كٺًٷ ډمپه إز.ٝچ ىډًٽَاسيټ ي دبيبن وٶَر ډچي.

اًٝڃ ىډًٽَاسيټ ػِ ثٍ  ٞب غيل لبثُ ثغج ٚ ٔٙبم٣ٝ اًت.ك٣بيت عمٛق ٔٛولاتيهِ اتٙيه

اٍُِٗ ياٹٮي ي هًٞٝيِ هًى ثٍ َيؾ ؿيِ ىيڂَي ويبُ وياٍى. اځَ اًٝڅي ٙبيٖشٍ ي ٝليق ثبٙي، هًى ٍا 

ٽىيٽٍ ٹبڅت ي ٕبهشبٍَبي اٍسؼب٭ي ٍا  اوي ديَٚٵزسًاي ډيثٍ ََكبڃ، ػبډٮٍ ٽىي.كٶ٨ ي سٺًيز ډي

ٍٵز يٮىي ىيٍ دي٘ ي هًى ٍا اٍُيبثي ي وٺي ٽىيڈ.ٽٍ هَىډىياوٍ ٭ٺبيي ځٌٙشٍ ثٚپىي. ُډبن آن إز

 رٟبٖ وٟٗ ٞٓ ٔغىْٛ ثٝ فٙبًت ٚ ٞٓ اكمٍ آٖ كا ٘ـاكؿ عفٞ ُٛؿ. ٙين اُ ډپبن هًى.

ډٺش٢بي ويبَُبي هًى ٭مڄ ٽىي. اي١ب٫ ي اكًاڃ  ََډچشي ٝالكيز ىاٍى، ي ثبيي ىاٙشٍ ثبٙي،ٽٍ ٥جٸ

-اوي ٽٍ ډيػُبن ي ٭ٺبيي اٙوبٛ َمًاٌٍ ىٍسٲييَ إز. ي ؿًن كپًډز ثَاي ُويځبن إز، دٔ ُويځبن

ٽٍ ىٍځٌٙشٍ هًة ثًىٌ، ؿٍ ثٖب ىٍ آيىيٌ وبدٖىي ػچًٌ سًاوىي ٍاػ٬ ثٍ كپًډز ىاٍاي كٺي ثبٙىي. ؿيِي

َبي كبٽڈ ثَٽَىٕشبن ؟! كپًډزم٘ـٌبٖ يب ٔلؿٌبٖميڈ ثڂيَى؟ ٽٍ ثبيي سٞٽيٖزٽىي. ىٍ ؿىيه كبڅي

ي ډىبٵ٬ ډٚشَٻ اػشمب٫ ي كٺًٷ ثَٚ ثًيٌْ اوي. ثَ دبيٍي ويَي ي ٹيٍري يَڈ يهَاٵٍ يب ثَ دبيٍيب ثَ دبيٍ

َبي يَڈ ي هيبڃ سًؤڇِ ثب ٹيٍر ي ىٍ ٍاث٦ٍ ثب ٽَُىَب ي ٕبيَ ډچڄ سلز ٕچ٦ٍ ويٖشىي.ٽبډالً  سلز كپًډز

 اوي.ٵَډبي ٽَىٕشبن َڈ ايه ػٮچيبر ٍا دٌيَٵشٍَاٍ ىاٍيڈ ٽٍ ډچڄ كپڈويَي ٹ

َبٕز، ىٍ ىويبي ديَٚٵشٍ ډىًٖم ي وبثپبٍياٹشياٍ هًىٽبډٍ ي ډٖشجيٽٍ ىٙمه و٫ً ثَٚ ي َٕؿٚمٍ

ييپڈ ايه هًىٽبډڂبن ي هًىځمبٙشڂبن َٖشىيٽٍ ثَ ډچز ٽَُى ي ٕبيَ ٙيٌ إز، اډب َىًُ ىٍ ٹَن ثيٖز

سَ ثبٙىي، ثب ي٬١ ٵٮچيِ ىويب َب ٹييميَبي ايه كپًډزََ اوياٌُ ٍاٌ ي ٍيٗ ىي.ٽىډچڄ كپًډز ډي

تىبُٔ ؿِيّي ثٝ ؿًت  ٽَُى ٍا َڈ ثٍ ًٕي آُاىي ٕيٽىىي.سًاوىي ٍاٌ ډچزِوميسَي ىاٍوي. ٽڈاو٦جبٷ

ي كٚمٌبك اًت ٚ عتي ٣ّيلغٓ ٚرٛؿ ؿٞـوٝ آيٙـٜ ٔب٘ٙـ ٌقُتٝ ثبُـ. ؿٌلٌٛ٘ي لب٣ـٜٕ٘ي

 الً ٘بآٌبٜ ام ؿٌلٌٛ٘ي تبكيؾي، ايٗ اؿ٣ب ٓبؿق اًت.رٛا٤ٔي وبٔ

َبي ځٌٙشٍ ثٍ ٵََىڀ ٕيبٕي ي ډچي ډَىڇ َب ي ٙپڄډجبٌٍُ ىٍ ٍاٌ آُاىي ثٍ ډٮىبي ثبُځَىاوين اٍُٗ

سَ ىٍډيبن ډَىڇ ي ډچڄ إز ي َبي ثىيبىي ي ىٍٙپچي ډشٮبڅيويٖز. َيٳ ايه ډجبٌٍُ ٍياث٦ي ثب سٶبير

ځٌاٍى. ٙپڄ ي يب ډلشًاي ٵََىڀ ډَىڇ ٍا َڈ ىٕز ووًٍىٌ ثبٹيسًان ىٍٕز ثٍ ايه هب٥َ ومي

تليٗ ٌلايي ثلاي يه ّٔت ثنكيٌقُتٝ سَ ثبٙي.ََكَٽشي ثبيي ثَاي ػچً ي ايؼبى ٙپچي وًيه ي ٭بڅي

 فبر٤ٝ ٚ ٔٔيجت اًت.

ٽبٍ ي َٙي٫ ايهډچڄ ٍاٌ وؼبسي ػِ ىٍَڈ ٙپٖشه ػُبن ډٮىًي ٽُه $ًَىيز كبٽڈ# ٍا وياٍوي. وٺ٦ٍ

َب، ٕىييپبَب ي اػشمب٭بر، آډًُٗ ثٍ ُثبن ي ٵَىي، آُاىي ډ٦جً٭بر، آُاىي ثيبن، آُاىي اوؼمهآُاى

ي ٕبيَ كٺًٷ ي « كٸ ډچڄ ىٍ سٮييه َٕوًٙز هًي٘»َب، كٺًٷ ثَاثَ ډچڄ ډبىٍي، آُاىي ډٌاَت ي ٵَٹٍ
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ٌ ثبٙي سب اُ ي ډًاٍى يبى ٙيي َمٍٽٍ ٹًاويه إبٕي ډچڄ ىٍ ثَځيَويٌډًاٍى ىډًٽَاسيټ إز، ثٍ ولًي

يبثي ثٍ اَياٳ هًى، ثبيي ىٍډٺيبٓ يٕي٬ ي ٭٪يڈ سٲييَٽىي اي ثَاي ىٕزََ ػبډٮٍ ځِوي ډًٞن ثمبوىي.

تٛاٖ ليٕت ٟ٘بؿ ميلا كاٜ آماؿي كا ٕ٘ي ىَي.ي ايه سٲييَ سىُب ثب ػىج٘ ٭مچي ي يب اوٺالة ٍم ډي

 .عيبتي ٕ٘ٛ ٚ وٕبَ اًت

َبي ثبٕشبوي، ىيڂَ سپَاٍدٌيَ ووًاَىي ثًى. اُ ايه څلب٧ ځمبن آن ٙپڄثَهالٳ سًٍٞ ثىيبىځَايبن؛ ثي

ي هَاٵبر ځٌٙشٍ ٍا، سمبڇ ثٺبيبي اييئًڅًّيپي ٕبهشبٍَبي اػشمب٭ي ځٌٙشٍ ٍا ٽٍ ډچشي َمٍسب ُډبوي

ٽٍ ثٍ كٺًٷ ي َٕوًٙز ډچڄ سلز وَيثي ٹبىٍ ويٖز ثٍ ٍَبيي ي آُاىي ىٕز يبثي، سب ؿٍ ٍٕي ثٍ ايه

 ٕشڈ اكشَاڇ ثڂٌاٍى!

ٽٍ ىٍهبيٍډيبوٍ اياُ ػَٹٍثلاي آماؿ ميٌتٗ فمٚ ثبيـ آٖ كا ؽٛاًت. ًڃ سبډٔ ديه؛اُ ٹ

ٽَى، ثٍ ايه ػُز ىٍ دي اولَاٳ سًان هبډًٗٽٍ ىيڂَ ومياي ٵَيُان ثَهبٕشٍ إزثَاٵَيهشٍ ٙيٌ ٙٮچٍ

 اوي.آن

ثَاي ثَىځي آوبن َبيي ٍاٽٍ ثبُيٙت َب ي هيمٍدَىاُيَب اٵٖبوٍٽٍ ډچزاٽىًن آن ٍيُځبٍ ٍٕييٌ إز

َب ثٍ سٶپَ ي سٮمٸ ثٍ ځًوٍ ډ٫ً١ًٍيِي ٙيٌ ثًى ٍَبٽىىي ي ىٍايهٙبن ٥َفَبيي َٕٽًثي اوييٍٚ

ٽٍ ٭مڄ اٙشجبَي اُ آوبن َُٕوي، ي وٍ اډپبن آن هًاَي ٽىىي وٍ اكشمبڃ آن هًاَي ٍٵزدَىاُوي. اځَ ؿىيه

ٜيل ؽٛؿ كا ؿكن ٚ ُٙبًبيي ولؿ ٚ وٝ ّٔتي ٔٙبف٢ ؽٚلتيثًى ٽٍ ٵپَ ٱچ٦ي ثٍ آوبن سلميڄ ًٙى. 

ي ديَيي و٪َيٍوٝ ثب آٖ ٔؾبِفت وٙٙـ ؿك٤ٔلٕ ؽٜل للاك ؽٛاٞٙـٌلفت. آٖ كا ؽٛاًت،وٌب٘ي

 .هجَيَبي ځٌٙشٍ ٕيبٕشي إز ثَاي وڂبٌ ىاٙشه ډَىڇ ىٍ وبىاوي ي ثياُ ومًوٍ

بف تٕٔيٓ ؿك ا٘ـ ٚ ٞٙٛم ثلاي ؿكن ٚ اتؾٔلؿْ، تبمٜ، ؿكنِ ٟ٘بؿ عىٛٔت ٚ ؿِٚت كا آغبمولؿٜ

ٞب ام رّٕٝ كٚاثٚ ُّٔ ؿك يه وِٛك صٙـ ّٔيتي ٚ يب صٙـ ٔقٞجي ٔٛكؿ ثٌيبكي ام ١ٛٗٛٔ

آ٘بٖ كا  وٕي ؿاك٘ـ. ٘جبيـ ثب ؽلافبت ٘بًيٛ٘بِيٌتي ٚ ٔقٞجي ؿك ايٗ ؽّٔٛ فٞٗيتزلثٝ

 آُفتٝ ولؿ.

ٽٍ ٕيٖشڈ ي ٽُهَبىٍ ٹَوي اُ اوٺالة ٹَاٍ ىاٍيڈ ٽٍ ثبيي ډىش٪َ َمٍ ؿيِ ثبٙيڈ؛ سلَيپبر كپًډز

-َب ٍا ثٍ سٚپيڄ اسلبىيٍسًاوي ډچزىَىي، و٪يَ سَٽيٍ ي ايَان ي ًٍٕيٍ ي ٭َاٷ...، ډيػىڂي ٍا دَيٍٗ ډي

اي ي كشي ي ډى٦ٺٍاي ٭مًډي ثٍ ډى٪ًٍ اُ ثيه ثَىن آن سلَيپبر ثَاوڂيِى. ي سٚپيڄ يټ ٽىڂٌَ

اوشٚبٍ سمين ىډًٽَاسيټ ي اٍسجب٣ اي ثَاي كمبيز اُ ديَٚٵزِ ىډًٽَإي ي آُاى ي ث٤ٖ ي هبيٍډيبوٍ

َبي دي ىٍ دي ډچڄ ٽٍ اډَيُ اكشمبڃ آن ثي٘ اُ آن إز ٽٍ ىيَيُ اُ اوٺالةاي إزَب، كبىطٍډچز

 ٍٵز.اكشمبڃ ډي

ٽىىي ىٍ ياٹ٬ اٵشي ي ثٍ ٭ىًان ثُبٍِ ا٭َاة يب اوٺالة اُ آن يبى ډيؿٍ ٽٍ ىٍ هبيٍډيبوٍ اسٶبٷ ډيآن 

ثبٙي. ثيٚشَيهِ  كٞبيياٝچي آن ويبُ ثٍ  ٔغلنٽٍ ٺالةِ ياٹٮي ُډبوي إزًٙى. اواوٺالة ډلًٖة ومي

اوي، َبي ډيياويِ هبيٍډيبوٍ اُ ډَٞځَٵشٍ سب څيجي، ًٍٕيٍ، ٭َاٷ، څجىبن ي . . . ٵٮبڃٽٍ ىٍ ٭ٍَٝويَيَبي

الثي ي ٙبن ىٍ ٍإشبي ػچًځيَي اُ سلًالر اوٺي ٵٮبڅيز ويَيَبي اٍسؼب٭يِ ثىيبىځَايىيٽٍ ډبَيز اٹياډبر
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َبي اػشمب٭ي، ٕيبٕي، ٵََىڂي ي اٹشٞبىي إز. اوٺالة ي ډجبٍُ ىٍ ٍاٌ آُاىي ي ٍَبيي ثىيبىيه ىٍ٭ٍَٝ

َٕ ډشٶبير ي ثٍ ډٮىبي ثَځَىاوىي ٵََىڀ ډَىڇ ثٍ ځٌٙشٍ ويٖز ثچپٍ ډى٪ًٍ ثىيبى وُبىن ٍياث٦ي يټ

َبي ي هچٸٍ ثَاثَ َمٍسَ اُ ځٌٙشٍ إز. َٕوًٙز اوٺالة ايَان يټ سؼَثٍ ي آُډبيٚڂبَي ىډشٮبڅي

 هبيٍډيبوٍ إز.  

اي ٽٍ سب ٽىًن اوؼبڇ ځَٵشٍ ثىبڇ آُاىي ي ىډًٽَإي ثًىٌ، اډب سؼبٍة ځٌٙشٍ ىاويڈ ََ ډجبٌٍَُمٍ ډي

ځبٌ ؿىيه ؿيِي كبٝڄ وٚيٌ إز. آډَيپب َڈ ٹٞي ىاٙز سلًالر ىَي ٽٍ َيؾسب ٽىًن وٚبن ډي

ډُىيٕي ٕيبٕي هًى َيايز ٽىي، اډب ىٍ٭َاٷ ي هًاَي آن ٍا سلز هبيٍډيبوٍ ي ػىج٘ ىډًٽَإي

 ٍٕي.اٵٲبوٖشبن وبٽبڇ ثٍ و٪َ ډي

ؿا٘يٓ ٚ ام اٚالً ٞل ا٘ـامٜ ؿٔٛولاًي كا ؿك كاًتبي ٔٙبف٢ تٟيـًتبٖ ٚ ُّٔ تغت ًّٜٝ ٔي 

وٙيٓ. ٚرٛؿ عـالُ ؿٔٛولاًي ثبمٞٓ ثٟتل ام ٣ـْ ٚرٛؿ آٖ اًت. أب ثب ٚرٛؿ آٖ عٕبيت ٔي

  ؿا٘يٓ.ي كا وبُٔ ٚ ٟ٘بيي ٕ٘يايٗ ؿٔٛولاًي ثٛكهٚام

إشَاسْيِ ډَىڇ ٽَُى ثب ٕبيَ ډچڄ اسلبى ي َمجٖشڂي إز، وٍ وٶبٷ ي ػيايي ي سوبٝڈ. ََٽٖي ىٍ ََ 

اي، هًاٌ ډٌَجي، وْاىي، ٹًډي، ُثبوي.... ي سإٽيي ٽٍ ثبٙي، ثٍ ََ٭ىًان ي ثُبوٍٍوڀ ي څجبٕي ي اُ ََ ٥َٳ

بَبي دًؽ ا١ٍي ٹٞي سٶَٹٍ ثيه ډچڄ ي اٹًاڇ ي اىيبن ٍا ىاٙشٍ ثَ كًاىص وبهًٙبيىي ځٌٙشٍ ي يب ٥َف اى٭

ثبٙي، ٍيٻ ي دًٕز ٽىيٌ ىٙمه  َمٍ ي ډِىيٍ ىٙمه ډٚشَٻ ََ ډچڄ إز. اسلبى ي اسٶبٷ  ډچڄ 

ډبن ثٚير اُ آن ََإىبٻ إز. څٌا ََ ٽىي ٽٍ ىٙمه ډٚشَٻدشبوٖيڄ اػشمب٭ي ٭٪يمي ايؼبى ډي

-وٖيڄ ٭٪يڈ اػشمب٭ي ثيىؼبډي اُ ٥َٳ ََٽٍ ثبٙي ي ثب ََ اوڂيٌِٕيبٕز ي اٹياډي ٽٍ ثٍ ٽبَ٘ ايه دشب

َبي وً اډذَيبڅيٖشي ډجبٌٍُ ٽَى. اډب ىٍ ََ سًان ثبٕيبٕزځًوٍ ډيٽٍ ثبٙي هيډز ثٍ ىٙمه إز. ايهاي

اڅمظڄ ٽَىٕشبن، سَٻ، ٭َة ي ٵبٍٓ، ىٍٽىبٍ ٕبيَ ډچڄ هبيٍډيبوٍ، ثبيي ايه ١َةٵَډبيًٍٝسي، ډچڄ كپڈ

تفبٚت ٌ٘جت ثٝ ؽٛؿْ، إٞيتي ٔٗ يه اٌ٘بٖ ٌٞتٓ؛ ٔٗ ثلاي اٌ٘بِٖ ثي» ځًيي: يٽٍ ډٹييمي

 ٍا ثٍ هًثي ىٍٻ ٽىىي.« لبئُ ٘يٌتٓ.

و٪بډي ي دبٙيين ثٌٍ  -ىٍايَان َڈ، ډََُبي ثيه ىي ډچز ٽَُى ي آًٍي ٍا ويِ ثىب ثَ ډالك٪بر ٕيبٕي

ي اُ ًٕي ٥َٵيه ٽٍ ډشإٕٶبوٍ اوي. ىٍ َٙاي٤ ٵٮچي ٥َف اى٭بَبي ا١ٍوٶبٷ ىٍ آيىيٌ ٥َاكي ٽَىٌ

ي ىيڂَان إز، ٽٍ َمٍ ؿيِ ََ ىي ډچز ُيَ ٕچ٦ٍاډَيَُب ُيبى َڈ ٙىييٌ ډي ًٙى، آن َڈ ىٍ ي١ٮيشي

سَ ي ٽڈ َِيىٍ ي إٓبنٍٕي. ُيَا س٥ًئٍ سىُب يٕيچٍاي اُ ٥َٳ ىٙمه ثٍ و٪َ ډيثٖيبٍ اكمٺبوٍ ي س٥ًئٍ

ي ډب ثبيي ثَاي آن بوىي. ىٍ ٵ٢بي ىډًٽَاسيټ ٽٍ َمٍسَٕٕچ٦ٍ إز. ثَ ايه إبٓ ډب ٍا اُ َمييڂَ ډي

ي ډَىڇ ٹبثڄ كڄ إز. اځَ ٭ميٺبً ٍيي ايه ډ٫ً١ً ٵپَ ٽىيڈ، ىٍ ي ايه ډٖبئڄ ثب اٍاىٌسالٗ ٽىيڈ َمٍ

ي هًى ځَٵشه اُ سؼبٍة هًويه ځٌٙشٍسَ ثب ىٍٓسَ ي ديَٚٵشٍٽٍ ػُبن ډشميني١ٮيز ي َٙاي٦ي

-آيٍ إز ٽٍ ډب ثَ َٕ سٮييه ډََُب ثب َڈ ثؼىڂيڈ. ػىڀ ي هًن، هىيٌىاٍويډََُبي ثيه هًى ٍا ثَ ډي

ي ډ٦چًثي ي ٭ٺت ډبويځي يٽُىي ًَىي ٕيبٕي إز، َيؾ اٵشوبٍ ي وشيؼٍٍيِي ثٍ ٱيَ اُ ايه ٽٍ وٚبوٍ
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ي ثٍ ػِ ثَاي ىٙمه ډٚشَٻ ثَاي َيؾ ٽٔ ىٍ ثَ ووًاَي ىاٙز. ايه إشَاسْي $يكير ي ډجبٌٍُ

 هًى ثچپٍ ثب ٕبيَ ډچڄ ويِ َٖز. آفكيسىُب ثب ثَاىٍان  ډٚشَٻ# ډچز ٽَُى وٍ

-َبي ډًػًىِ هبيٍډيبوٍ ي كپًډزٽٍ؛ وٍ سىُب ىٍ ايَان ثچپٍ ىٍ و٪بڇډٚپڄ ي ډٮ٢ڄ إبٕي ايه إز

َبي ډشوبٝڈ ثب يپييڂَ سٺٖيڈ ي ډََُبي ثيه آوبن ٍا ثَإبٓ ځَٽَىٕشبن ډچڄ ٍا ثٍ ځَيٌَبي اٙٲبڃ

َب ث٦ًٍ ىٹيٸ ي ٥جيٮي ىٍډىب٥ٸ ػٲَاٵيبيي ٍيٙه ي اوي. ډچزه ٽَىٌو٪بډي سٮيي -ډالك٪بر ٕيبٕي

-اوي. ثىبثَايه ٥َاكبن ٝچق ثب ډإډًٍيز ىًٙاٍ سَٕيڈ ه٣ً٦ ډَُي ٵيٍإيًنثىيي وٚيٌډشمبيِ ځَيٌ

اوي. ؿىبن ډََُب ٍا َبي وًدب ډًاػٍَب يب ىٍَٙاي٤ ٭يڇ سًاٵٸ، ىيڅزَب، هًىډوشبٍيَب،ٽىٶيٍإيًن

اوي ي يب ىٍډى٦ٺٍ سَٕيڈ ٽَىٌ $١ٛٗٛٔ ُٟلولوٛن#و٪بډي ي كشي اٹشٞبىي  -يبٕيثَكٖت ډىبٵ٬ ٕ

َب ََځِ دبيبن ويبثي. اوي ٽٍ ډ٦بڅجبر َُٕډيىي ثيه ډچزَبي اػجبٍ ؿىبن اىٱبڇ ٽَىٌَب ٍا ثبٽًؽډچز

اويٽٍ ََه٦ي، ثٍ ًار سًاوي كبڅز ٹ٦ٮي ي ډىٞٶبوٍ ىاٙشٍ ثبٙي.ٽبٍي ٽَىٌؿىيه ه٥ً٦ي ََځِ ومي

 ا٘ـ. ثـيٗ تلتيت ثقك ٘فبق تبمٜ كا لجالً وبُتٝ ثٌٍ ػىڀ ي وٶبٷ سبٌُ ٍا ىٍ هًى ىاٙشٍ ثبٙي، هًى،

ډچڄ ثبيي آځبَبوٍ ي ډشميوبوٍ ثب ايه س٥ًئٍ ثَهًٍى ٽىىي. اى٭بَبي ډَُي ي ا١ٍي اُ ًٕي آوبن $ډچڄ# ي 

ډٚشَٻ ٍيوشه  ٽبٍ سىُب آة ثٍ إٓيبة ىٙمهِهًٞٝبً ىٍَٙاي٤ ي اي١ب٫ كب١َ ٍاٌ ؿبٌٍ ويٖز. ايه

آډيِ ثب اٍاىٌ ي ٍؤي ډَىڇ ي ثب َمِيٖشي إز. ايه ډٖبئڄ ٵٺ٤ ىٍ يټ ٵ٢بي ىډًٽَاسيټ ي ډٖبڅمز

 ف٘بي ؿٔٛولاتيهيبثي ثٍ، آن آډيِ ٹبثڄ كڄ إز. آوـٍ َمٍ ثبيي ثَاي آن سالٗ ٽىىي ىٕزډٖبڅمز

وٍ اى٭بَبي ا١ٍي اُ يپييڂَ، آن اُ ٹَُ ي هًٚوز ي اوشٺبڇ ػًيي، ٽيىٍ ي سىٶَ، هجَي وجبٙي،  ٽٍ ىٍإز

 -ي كبٽڈٕچ٦ٍ -ي ډچڄٽٍ َمٍ ؿيِ سلز ٕچ٦ٍ ي إشيالي ىٙمه ډٚشَٻ َمٍَڈ ىٍٕز ىٍ ُډبويآن

 إز.

ٕبن كشي ىٍ ََُٙب ي َبي يټًٙى. ىٍ ډپبنىٍ ٵ٢بي ىډًٽَاسيټ ثَ ډََُبي ٹب٬٥ِ ٕيبٕي اسپب ومي

ٕبُوي. اػشمب٭بر ډچيِ دٌيَ ډي٫ ٍا اډپبنَبي ډشىًځيَي ٽچيزٍيٕشبَب اٹًاڇ ي ډٌاَتِ ډوشچٴ ٙپڄ

َب سَِ ډچي ي اٹچيزًٙوي، اػشمب٭بر ٽًؿټثٍِځي ٽٍ ثٍ ٕجت ډََُب ديًٕشٍ ياىاٍ ثٍ ػىڂيين ثب َڈ ډي

ځَىاوي. ٵ٢بي ىډًٽَاسيټ؛ سىُب ٍاٌ ٍا ىٍؿبؿًة يټ سمبډيز ډچيِ ډٚشَٻ، ثَاثَ، آُاى ي ىډًٽَاسيټ ډي

ځَايي ًٙيويٖز ي ثىيبىځَايي ډٌَجي ٍا سىُب اُ ايه ٥َيٸ بوٍ إز. ډچياٵپىَبي سٶَٹٍډجبٌٍُ ثب ٕيبٕز

تٛا٘ٙـ پيلأٖٛ آَٛ ٞب# ؿك ايلاٖ ٚ ؿك تلويٝ ٔيٞب $آفكيثٛيوٜ وُلؿٞب ٚ تلنسًان ډُبٍ ٽَى. ډي

 ّٛجب٘ٝ، آماؿ، ثلاثل ٚ ؿٔٛولاتيه ٌلؿٞٓ آيٙـ.ٌٔبٚات

سٺٖيڈ ي سؼِيٍ ٙين ىٍ ََ څل٪ٍ ٍا ىاٍى، ٽٍ دشبوٖيڄ ډٖب٭يي ػُز ؿًن ايَانٽًٍٚي َڈثَاي

ٽٍ ىٍ ا٭مبٷ آن ػبٕبُي ٙيٌ ثبٙي. إز ثٕت اتٓځَاييِ ًٙيويٖشي ي يب ثىيبىځَاييِ ډٌَجي َمبوىي ډچي

ځَايي ٍا ََؿٍ ثيٚشَ ٹ٦ٮيز « ډچز -ىيڅز»ديًٕشٍ ًٙي  ٽٍ ىٍډٺبثڄ ثىيبىځَاييُِي٤ي ځَاييِډچي

ايِ ډًٍى اى٭بي هًي٘، وٍ سىُب، ٹبىٍ ثٍ ډشًٹٴ ٕبهشه يشٍَبي ډيٍوثوٚي، ٭چيَٱڈ سمبډي سَىٕشيډي

ي ىډًٽَاسيټ ومبيي. ىٍ ؿىيه َٙاي٦ي ػبډٮٍي ايَان ويٖز ثچپٍ آن ٍا سَٖي٬ َڈ ډيسٺٖيڈ ي سؼِيٍ

ٵٺ٤ ٔب٘ٙـ ؿاكٚي اًت وٝ ثبيـ كٚما٘ٝ ٔٔلف ٕ٘بيـ! ثًيٌْ ثَاي ايَان، ي ثٍ ٹًڃ ٭جياهلل ايػبالن؛ 
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ٍٕبويٽٍ كياٹڄ ايَان، ٍ ډچڄ ايَان ٍا ثٍ ػُبنِ آُاى، ثَاثَ ي ىډًٽَاسيټ ډيًَىيز ىډًٽَاسيټ إز ٽ

-سًاوي ثٍ ٝچلي َٙاٵشمىياوٍ ىٕز يبثي ي ويبُي ثٍ ًية ٽَىن َڈ وميَڈ ىٍ ىاهڄ ي َڈ ىٍ هبٍع ډي

 ثيىىي.

ٽٍ  َب ثًىٌ إزځَٽَىٕشبن ٕيبٕز ٱبڅت َميٍٚ ځَاي٘ ثٍ كبٙيٍ ٍاوين ٽَُىىٍٽًٍَٚبي اٙٲبڃ

ي هًى اُ ٹيٍر ي ډِايبي ډبىي ځَىييٌ ي آوبن ٍا اُ سىُب ٕجت ډلَيډيز آوبن اُ ىٍيبٵز ُٕڈ ٭بىالوٍوٍ 

ډىيي اُ ډِايبي اػشمب٭ي ي اٹشٞبىي ډلَيڇ ٕبهشٍ ثچپٍ ََځًوٍ ډٚبٍٽز ىٍٹيٍر ٕيبٕي ي ثٌَُ

َى# ىٍيٰ ٽٍ ډٺش٢بي ٙإن اوٖبن ىٍ ََ ػبي إز، اُ آوبن $ډَىڇ ٽُكَډز ي اكشَاڇ ىٍهًٍ ي ډىبٕجي

اي اُ ډِايبي ٽٍ ډٖشچِڇ ثبُځَىاوين ُٕڈ ډىبٕت ي ٭بىالوٍاوي. سٞليق ايه اٙشجبَبر ٭اليٌ ثَايهىاٙشٍ

اػشمب٭ي ي اٹشٞبىي ثٍ ډچز ٽَُى ي ويِ سؼييي و٪َ ىٍ و٪بڇ سًُي٬ ٹيٍر ٕيبٕي ي اډپبوبر ډبىي ىٍ 

بر سپچڈ ي سٶپَ ډچڄ كبٽڈ سَ اُ آن ډٖشچِڇ سٲييَ ولًي وڂَٗ، ثيى٘، اىثيػبډٮٍ إز ثچپٍ ډُڈ

 ثَٽَىٕشبن إز. 

َب، ډٌاَت، ُثبن ي... ىيڂَ َڈ ىٍ َب، اٹًاڇ، ډچڄ، وْاىَب، ٍوڀىٍهبيٍډيبوٍ وٍ سىُب ٽَُىَب ثچپٍ ځَيٌ

اوي. ىٍٕز ػًاډ٬ ډوشچٴ اُ ػمچٍ ػًاډ٬ كبٽڈ ثَٽَىٕشبن وبىييٌ ځَٵشٍ ٙيٌ ي ثٍ كبٙيٍ ٍاويٌ ٙيٌ

اي اُ يبثي ثٍ ُٕڈ ٭بىالوٍَب، وٍ سىُب آوبن ٍا ويِ اُ ىٕزٍ ٍاوينِ اوٖبنو٪يَ ي١ٮيز ٽَُىَب؛ ايه ثٍ كبٙي

ي ٭ِر ي ډىِڅز اوٖبن إز اُ ٽىي، كَډز ي اكشَاڇ ډىبٕت ٍا ويِ ٽٍ الُډٍٹيٍر ي طَير ډلَيڇ ډي

ي ٕوه ځٶشه ي اوييٚيين ي ايڃ ٙيًٌځًوٍ اٙشجبَبر، ىٍ ىٍػٍىاٍوي. ثَاي ػجَان ايهآوبن ىٍيٰ ډي

 ي ؿىيه اٵَاىي ٍا ىٍ ػبډٮٍ ثٍ هًىٙبن ثبُ ځَىاوي.ٍا ثبيي سٲييَ ىاى ي ػبيڂبٌ ٙبيٖشٍهًى 

وٝ ٔؾبِف عمٛق الٛاْ ٚ ُّٔ ثٛؿٜ ٚ ٌٞتٙـ، ثٟتليٗ كاٜ ؿكَٛٛ تبكيؼ ثلاي وٌب٘ي  

ايه ٕيبٕز  ٞبي ُّٔ ٔؾتّف اًت.ٞب ٚ رٙجَ ُّٔ، ؿكٞٓ آٔيؾتٗ ر٤ٕيترٌّٛيلي ام ليبْ

َب ىٍ سبٍين ثبٕشبنِ آًٍٙي ځَ آن إز ٽٍ؛بن ثبٕشبن ىاٍى. إىبى سبٍيوي ثيبنسبٍين ٽُه ػُ ٍيٍٚ ىٍ

َبي ډوشچٴ ډبوىي ډپبن ٥ًڃ سبٍين ىٍ ٽَىوي. سجٮيي ٽَُىَب ىٍاڅىَُيه اُ ايه ٕيبٕز ديَيي ډيثيه

سجٮيي ثٍ هَإبن ي... اُ ؿىيه ٕيبٕشي وبٙي ٙيٌ إز. كشي ىٍ ايَانِ ثبٕشبن ٝيَب َِاٍ اوٖبن ثٍ 

ايَان ي ٝياڇ  َبي ػًان ىٍٽًٍٚ سَٽيٍ، ١ٍبٙبٌ ىٍاڅىَُيه سجٮيي ٙيوي. ايه ٕيبٕز ٍا سَٻػىًة ثيه

ډچڄ ثَاي َميٍٚ ٙپٖشٍ  ٽبٍ سالٗ ىاٍوي ٍيف ډٺبيډز ىٍىٍ٭َاٷ، ىٍ كٸ ٽَُىَب ىوجبڃ ٽَىوي. ثب ايه

َبي ىٕشٍ ػب ٽَىنيي ي ػبثٍاوي ثٍ وشبيؼي ٽٍ اوش٪بٍ ىاٙشىي ىٕز يبثىي، ُيَا سجٮًٙى. اډب ََځِ وشًاوٖشٍ

َبي ٵِايىيٌ ډىؼَ وٚي، ثچپٍ ايه ٕيبٕز َمَاٌ ثب ٱبٍر، َشټ ػمٮي وٍ سىُب ثٍ ػچًځيَي اُ ٹيبڇ

ػىڀ وبثَاثَ ثب٭ض سىٶَ ٭مًډي ډچز ٽَُى وٖجز  وبډًٓ ي ييَاوي ََُٙب ي َِاٍان ٍيٕشبي ٽَىٕشبن ىٍ

 ځَ ٙيٌ إز.َبي َٕٽًةثٍ ىيڅز

ػبي ػمٮيز ي سٲييَ ٕبٍَب ي ػبثٍٽَىن ٍيٕشبَب، هٚپبوين ؿٚمٍ، ييَانَبٹ٬٦ ي آس٘ ُىن ػىڂڄ

آٙبڇ آًٍٙ ځَانِ ٽَىٕشبن اُ اٍس٘ هًنٽٍ اٙٲبڃه٣ً٦ ډَُي ډيبن ډچڄ، ٵََىڀ ي ٕيبٕشي إز

٭چيٍ ٽَىٕشبن ډبوىي ٍيُځبٍان ٹييڈ ثَاي  اډًٍ ػىڂي ثَ اوي. ډٶبَيڈ ثَٚىيٕشبوٍ ىٍثبٕشبن ثٍ اٍص ثَىٌ

اٌل اوٖٙٛ ًٙوي. َب ډبوىي كيًاوبر ثٍ ٱىبيڈ ډجيڃ ډيٽَىٕشبن َىًُ وبٙىبهشٍ إز ي اوٖبنځَاناٙٲبڃ
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ٞبي ٔقٞجي ؿكؿاؽُ رغلافيبي ثلؽي ام الٛاْ ؿيٍل ٌٞتيٓ، ُبٞـ ع٘ٛك ثلؽي الٛاْ ٚ الّيت

ٞبي ا٘ـ. ع٘ٛكوُلؿٞب ؿك اًتبٖٞبي ؿٚكاٖ ثبًتبٖي ٘بُي ام آٖ ًيبًتآحبك ثٝ رب ٔب٘ـٜ

اي ام ثب٥، ؿك اكٌٔٙتبٖ ٚ ربٞبي ؿيٍل ٌٕ٘ٛ٘ٝيالٖ، ٔبم٘ـكاٖ، فبكى، ؿك ٘بٌٛك٘ٛ للٜؽلاًبٖ، 

 آٖ اًت. كاٜ صبكٜ صيٌت؟

ډچڄ ثبيي آځبَبوٍ ي ډشميوبوٍ ثب ايه س٥ًئٍ ثَهًٍى ٽىىي. اى٭بَبي ډَُي ي ا١ٍي اُ ًٕي آوبن $ډچڄ# ي  

ة ثٍ إٓيبة ىٙمهِ ډٚشَٻ ٍيوشه ٽبٍ سىُب آهًٞٝبً ىٍ َٙاي٤ ي اي١ب٫ كب١َ ٍاٌ ؿبٌٍ ويٖز. ايه

إز. ايه ډٖبئڄ ٵٺ٤ ىٍ يټ ٵ٢بي ىډًٽَاسيټ ي ډٖبڅمز آډيِ ثب اٍاىٌ ي ٍؤي ډَىڇ ي ثب َمِيٖشي 

ډٖبڅمز آډيِ ي ىٍ وُبيز ثب ٽمي ايه ًٕ ي آن ًٕ ٽَىن ه٣ً٦ ٹبثڄ كڄ إز. آوـٍ َمٍ ثبيي ثَاي آن 

هًٚوز ي اوشٺبڇ ػًيي هجَي وجبٙي، وٍ آن اُ ٹَُ ي  ٽٍ ىٍسالٗ ٽىىي آن ٵ٢بي ىډًٽَاسيټ إز

ي ډچڄ ٽٍ َمٍ ؿيِ سلز ٕچ٦ٍ ي إشيالي ىٙمه ډٚشَٻ َمٍَڈ ىٍٕز ىٍ ُډبوياى٭بَبي ا١ٍي آن

ٞبي ٔبؿكي ؽٛؿ ثٜٛك رـي ثب ؿُٕٗ ؿك ٚال٢ تبوٖٙٛ وٝ ُّٔ ثلاي عبوٕيت ثل ًلمٔيٗإز. 

وٝ ثٝ ؿيٍلي ت٤ّك ٍ٘يلؿ، ثٍقاك ٖا٘ـ؛ ثلاي آا٘ـ، ايٗ ٌٛ٘ٝ اًتٙجبٙ ولؿِٜٔتلن ٔجبكمٜ ٘ىلؿٜ

 !ٔبَ ؿُٕٗ ِٔتلن ثبُـ

َب ي هًٞٝبً ي ډچي ي ٹًډيزَب ډمپه إز ثَ ايه ثبيٍ ثبٙىيٽٍ ايه ٥َُ وڂَٗ ثٍ ډٖئچٍهيچي

ي ٽبٵي آٙٶشٍ ي ٽَىٕشبن ډًػت ثُڈ ٍيوشڂي ي آٙٶشڂي اي١ب٫ ًٙى. ايالً اي١ب٫ ٵٮچي ثٍ اوياٌُډٖئچٍ

آيي. اُ ٥َٳ ىيڂَ ي٬١ وٺ٦ٍ و٪َ ٵچٖٶي سب ٽُىٍ ثُڈ وَيِى، وً دييي وميي ثُڈ ٍيوشٍ إز. ىيډبً اُ 

ډًػًى ډ٦چًة ډچز ٽَُى ي ٕبيَ ډچڄ سلز ٕچ٦ٍ ويٖز سب وڂَان ثُڈ ٍيوشڂي آن ثبٙىي. سالٗ ي 

ؿٍ ٽٍ ػبي وڂَاوي إز، وبَمبَىڂي ىٍ سٮجيَ ي ي ډچڄ ثَاي سٲييَ ي٬١ ډًػًى إز. آني َمٍډجبٌٍُ

ي ډچڄ إز. َيؾ سَىييي يػًى وياٍى ٽٍ ايؼبى ٍياث٤ ي ډٚشَٻ ي ٭يڇ يكير ډجبٌٍُسٶٖيَ إشَاسْي 

ٵَٕب، اډب ثبيي ثيين سَٓ ي َب ثب كٺًٷ ثَاثَ ٽبٍيٖز ثٖيبٍ ىًٙاٍ ي ٥بٹزډىبٕجبر ػييي ثيه ډچز

ُى. ي هًى ٍا ىاٍى ٽٍ ثٍ آن ډي اٍٽبٍ َڈ َِيىٍاي ىاٍى. ايهوڂَاوي ثٍ آن َمز ځمبٙز. ََ ٽبٍي َِيىٍ

ي كٺًٷ َمڂبوي ي ثَاثَي كٺًٷ ډچڄ ويٖز. ََٽٔ َيؾ ډٞچلشي ثبالسَ اُ ثيبن َٝيق ي َمٍ ػبوجٍ

 ډوبڅٴ ؿىيه ثيبن ي سٮَيٶي ثبٙي، ډٚپڄ هًى ايٕز.

ٽىبٍ َب ىٍ َبي، ثًيٌْ ٽَُىَب ي ثچًؽايه ډًاٍى ډًػت ٙيٌ إز ٽٍ ډچڄ ايَان، َٝٳ و٪َ اُ ٵبٍٓ

اوي. سَ اُ ََ ػُز ٹَاٍ ىاىٌىٍ َٙاي٤ ثٖيبٍ ١ٮيٴ َي ٹَاٍ ىاٍوي،ٽٍ اُ ډًٹٮيز وٖجشبً ثُش َبآًٍي

ًٕي اٹچيز ډچز  ځَايي اَُبي ډى٦ٺٍمبڃ ٕيبٕزځَايي ي ا٭وْاىي، ٹًڇهًاَيسَ يٮىي ؿٍ؟ ثَسَي١ٮيٴ

ىاوي، ثٍ يټ كبٽڈ ٽٍ هًى ٍا ٝبكت ىاوبيي ډ٦چٸ ډي ځيَوي. ٍيكبويزِػب َٕؿٚمٍ ډيكبٽڈ اُ َميه

اوي ي اُ څلب٧ ډىِڅز ي ٹَٚثىيي ػبډٮٍ َڈ اُ و٪َ ٕيبٕي ي َڈ اٹشٞبىي سجييڄ ٙيٌ ي ثَس٥َجٺٍ

 اوي.اػشمب٭ي ثٍ يټ ٽبٕز ثَسَ سجييڄ ٙيٌ

َبٕز ي ډشٮچٸ ثٍ ٹًډيز ي يب ډچز هبٛ ويٖز، َب ي سٶبيرډٲبيَر ػبي ٽٍ ايَان، َُٕډيهِاُ آن

َىن ا٦ٝالف ډچزِ ايَان هًىىاٍي ي ثٍ ػبي ي ډچڄ ايَان إز، اُ ثپبٍ ثډىيي اُ ډؼمً٭ٍثچپٍ يټ ٽچيز
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َبي ًٙى. سب كشي اځَ ثَٽبٱٌ َڈ ثبٙي كٺًٷ ډچڄ ي يب هچٸَبي ايَان ثپبٍ ثَىٌ ډيآن ډچڄ ي يب هچٸ

٭يه كبڃ اځَ؛ ايَان ىٍ  يبثي.ډىيي ډٮىب ډيٽٍ ٽچيزَبٕزډىييُيَا ثب يػًى سٶبيرايَان ٍ٭بيز ًٙى. 

اي اُ اػِاءِ ثيين ٽچيز، وٍ ډشٺب٭ي ٽىىيٌ ي وٍ ډاطَ هًاَي مً٭ٍُډيه يټ ٽظَر َٝٳ ثبٙي، يٮىي ډؼ

سًان ډىج٬ كٺيٺزِ َٖشيِ ډچڄ ايَان ٽچيشي ثيين اػِا ثبٙي، وميؿىيه اځَ ياكيي ثٖي٤، يٮىيى. َڈثً

ډبوي، ثٍ ٍٕميز ٙىبهشه ًَيزِ ٵََىڂي، ٹًډي، سبٍيوي ي ډٌَجيِ ثبٙي. ثىب ثَايه سىُب ٍاَي ٽٍ ثبٹي ډي

ٽالڇ ثٍ ، ٵََىڂي، اػشمب٭ي، اٹشٞبىي ي ىٍ يټ ان اُ ًٕي َمييڂَ ي ٍ٭بيز ٽبډڄ كٺًٷِ ٕيبٕيډچڄ ايَ

ٽظَر َبي سبٍيوي ثيبوڂَ آن إز ٽٍ، َ. ٕىزثَاي َمييڂ« عك ت٤ييٗ ًلُ٘ٛت»ٍٕميز ٙىبهشه 

وًٚوي،  ٽٍ اُ اػِا سٚپيڄ ويبٵشٍ ثبٙي ي اػِا ثٍ ٍٕميز ٙىبهشٍوبدٌيَ إز. ثىبثَايه ٽچيشيشىبةاډَي اػ

َڈ دبٙييځي هًاَي ثًى. ايَان اُ څلب٧ ډبَيز ي ډلشًا $ٽيٶيز#  كيبرِ سټ ثٮيي ي ډلپًڇ ثٍ ٵىب ي اُ

َبي سبٍيوي، اػشمب٭ي، ٹًډي، ٵََىڂي، ي ٕىزٽٍ ىٍ ډًٍى َمٍىٌ ي سًٕٮٍ يبٵشٍ ثبٙيٹيٍ ځٖشَثبيي آن

 ََ يټ اُ ډچڄ ايَان ثٍ َُٕډيىي ٸِسًان اكٖبٓ سٮچځًوٍ ډيايه ُثبوي، ډٌَجي ي... ثٍ ٽبٍ ٍيى. ٕيبٕي،

 ځٖشَىځي ايَان ُډيه ٍا ََؿٍ ثيٚشَ سٺًيز ٽَى. ثٍ  ډٚشَٻ

ثٍ ډچڄ ايَان، ثيبوڂَ اكٖبٓ ي ثيى٘ إشٮمبٍځَاوٍ  ٞبي ٔلميالّيتوڂَٗ سټ ثٮيي سلز ٭ىًان 

ًٙى، سٲييَ ىٌ ډيَبي ايَان ثٍ ٽبٍ ثَ، اىثيبسي ٽٍ ىٍ ډًٍى ډچڄ ي يب هچٸٽٍاٵپىبوٍ إز. سب ُډبويي وٶبٷ

َبي ډَُي سچٺي ؿىبن اٹچيزډچي ځبڇ وُبى ي َڈ -يٹًډ سًان ىٍ ٍاٌ كڄ ډٖبئڄ ثٖيبٍ ػيييِوپىي، ومي

 ًٙوي.ي يب ډِاكڈ ٹچمياى ډي« سَيٍٕز»يب  فبُيٌٓ عبوٓ#$ثِ٭ڈ ىٙمه  هًاَىي ٙي ٽٍ

 ب ثلَان ُيٖزٽٍ ٥َف ايه ډٖبئڄ ؿٍ اٍسجب٥ي ثٍ اثشيا هًاوىيٌ ثَايه سًٍٞ ثبٙي ډمپه إز ى

ٽًٍٚ، إبٕبً َبي ډًػًى ىٍىَي ٽٍ ثلَانبن ډيىاٍى. اډب ثٍَٕي ډ٫ً١ً وٚ ي اكٚٔيٝؿكيبصٝ ډلي٦يِ

 .ډٖشجياوئتٕلونِ َمڂي وبٙي اُ سٲييَ ٕيبٕي ي ٭مچپَى ىيڅز 

ځيَى. ىٍ بډٮٍ ي َُٕډيه ٍا ىٍ ثَ ډيي اثٮبى ُويځي ډَىڇِ يټ ػاډىيزِ ډچي ويِ َمبوىي ٕالډز، َمٍ

َبي ياٍىٌ ثٍ ډلي٤ ُيٖزِ ٽًٍٚ، سوَيت ډىبث٬ ٥جيٮي و٪يَ ػىڂچُب ي ډَاس٬ ي اوُياڇ ي ٍىي، إٓيتډًا

-َب، آڅًىځيِ ًَايي ََُٙب ي آة آٙبډييوي ي هًٍاٻ ډَىڇ يب ٙي٫ً ٵٺَ ي ثيَب ي ډَىاةآڅًىځيِ ىٍيبؿٍ

َبي ايَان ُډيه ٍا ىٍ ٸَبي ىاهچي، ٕالډز ي اډىيز هچسَ اُ سؼبيُ ي آًٙةٽبٍي ي ا٭شيبى ىٍ ػبډٮٍ، ٽڈ

 اوياُى.ډوب٥ٌَ ومي

سَيه ٭بډڄ ي ډٖئًڃ اٝچيِ سإډيهِ اډىيزِ ډچي ي كٶب٩ز اُ ٕالډز ػٖمي، ٽٍ، كپًډز ډُڈثَٱڈ ايه

ډوشڄ ٽىىيٌ اډىيز ي سَيه ٭بډڄ َِبي ايَان إز، هًى ثباڅٺًٌ سجييڄ ثٍ ثٍِٿٍيكي ي ٍياويِ هچٸ

٥چجي ي ٥َٕبن ٵٖبى ي اولَاٳ ىٍ ثيوٍ ي اٍٽبن هًى ٹيٍر. ثٍ ثيمبٍيِ ٕالډز ډَىڇ ايَان ٙيٌ إز

ٽًٍٚ ي ډَىڇ ٙيٌ إز. ويَيي ځيَ اي ځَيجبنځٖشَىٌٽٍ آطبٍ آن ثٍ ٥ًٍ ٭ؼيت ي ځَٵشبٍ ٙيٌ إز

-وشيؼٍ اډىيز ي ٕالډزِ هچٸډلييى ٍّيڈ ډٌَجي يػًى وياٍى. ىٍاولٞبٍي ي وب ډُبٍٽىىيٌ ىٍ ثَاثَ ٹيٍرِ

ي إشجياى ډ٦چٺٍ ي ٽٍ ٍّيڈِ ډٌَجي يشي وبيبٵشىي سجييڄ ٙيٌ إز. ي١ٮَبي ايَان ثٍ آٍُيي ىٕز 

ٙبَييڈ، ىيڂَ ويبُي ثٍ يټ ٹيٍر هبٍػي ويٖز ٽٍ اډىيز ي  ثًػًى آيٍىٌ ي ٽًٍٚهًىٽبډٍ ٽٍ ىٍ

َبي كٺًٹي، كًٌٍُيٌُ ي اُ ٥َُٷ ثٖيبٍ ډشىً٭ي، ىٍ ٕالډز ډَىڇ ايَان ٍا ثٍ ه٦َ اوياُى. ايه ٍّيڈ ََ 
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ٕبالٍي، و٪بډي ي سوَيت ډلي٤ ُيٖز، ثَػٖڈ، ٍيف، ٵپَ ، اػشمب٭ي، اٹشٞبىي، ىيًانٕيبٕي، ٵََىڂي

-ي ډچڄ ايَان ٍا ډبيمچټ هًي٘ سًٍٞ ډي ډچټ ،ُوي. ٵبٙيٖڈ كبٽڈي ٍياث٤ اوٖبويِ ډچڄ ايَان إٓيت ډي

 ، َِيىٍ ٽَىن ىٍآډي ٭مًډيِځيَي اُ ډىبث٬ٽىي ي هًى ٍا ىٍ ََ و٫ً ىهڄ ي سَٞٳ ىٍ َُٕډيه، ثٌَُ

َبي ډچي ي ٽٚي اُ ويَيي ٽبٍ ي ٱبٍرِ اډًاڃ ي طَيرَبي ىيڂَ يب ييَان ٽَىن آن، ثٌََُىڇ ىٍ َُٕډيهډ

سَيه ويَيَبي َب ي ٕيبٌسَيه ىيڅزَٕوًٙز ډچڄ ايَان ٍا ثٍ ډَسؼ٬ ىاوي.ٍا ډؼبُ ډي آُاٍ ي ٽًٙشه ډَىڇ

 ي ٍيٙىي وياٍوي، ځٌَ ُىٌ إز.اي ٽٍ َيؾ آيىيٌډى٦ٺٍ

ؿىيه َيًاليي ٍا ډُبٍٽَى؟! ثَىاٙزِ وبٹٜ يب ٱچ٤ اُ ډٶًُڇ اډىيزِ ډچي ي ي٩بيٴ سًان ؿڂًوٍ ډي

ُوي. َڈ اٽىًن كپًډز، ديًٕشٍ سًاُن ثيه ىيڅز ي ډَىڇ ٍا ثٍ ُيبن اډىيز ډچي ي ٕالډز ډَىڇ ثََڈ ډي

ؿَثي. يٍ إز، ثَ اډىيز ډچي ي ٕالډز ډَىڇ ډيٽٍ ىٍ ٵبٙيٖڈ ٱ٥ًٍ اډىيز ىيڅز ي و٪بڇ ٕيبٕي ٽًٍٚ

-ٍّيڈِ ډٌَجي ثَايه سًٍٞ إز ٽٍ، ٭بډڄ اٝچي ىٍ سإډيهِ اډىيزِ ډچي، سًاومىييي و٪بډيِ ٽًٍٚ إز، آن

ىڇِ هًى ي ډَىڇ ىيڂَ ٽٍ َميه سًاومىيي ىٍ ايَان ي ٽًٍَٚبيي ىيڂَ هبيٍډيبوٍ ثَ٭چيٍ ډََڈ ىٍ َٙاي٦ي

يٌ ثَ آن، َميه ويَيَبي ًٙى. ٭الځَٵشٍ ډيډٚبثٍ هًى، ثٍ ٽبٍ ٍإشبي كٶ٨ ىيپشبسًٍَبيٽًٍَٚب ي ىٍ 

ًار هًى، ىٍ ٽىي. ويَيَبيي و٪بډي َبي ٕىڂيه ډبڅي ٍا ثَ ىٍآډي ډچڄ ايَان سلميڄ ډيو٪بډي َِيىٍ

َب ثيين ډىبث٬ ډبڅي إز ٽٍ سإډيه آن َب ويبُډىيىاٍي آناوي. سَثيز، سؼُيِ ي وڂٍوُبىَبي ډَٞٳ ٽىىيٌ

 ډىي ٙين٭اليٌ ثَ ثٌَُ ًٙى. ويَيَبي و٪بډيِ ايَانكبڃ سًٕٮٍ ډيَٖ وميي ىٍ  يػًى يټ اٹشٞبى سًاومىي

ځً اوي ي ثٍ َيؾ وُبىي َڈ دبٕني ډچي، ثَهًىِ اٹشٞبى ٽًٍٚ ډبوىي اهشبدًٓ ؿىڀ اوياهشٍاُ ثًىػٍ

 ويٖشىي.

ُايي ٍّيڈ ډٌَجيِ ايَان ىٍ هبيٍډيبوٍ، ثٍ سٖچيقِ ثيٚشَِ ٽًٍَٚبي ډى٦ٺٍ َبي و٪بډي ي سىٕ٘يبٕز 

يِ ٱَة ٙيٌ إز. َميه ٭مچپَى ثب٭ض ٙيٌ إز ٽٍ ډب ىٍ ػُبوي ُويځي ٽىيڈ ٽٍ ي ٍيوٸ ٝىبي٬ و٪بډ

ي هچ٬ ٕالف ٭مًډي ٵبٝچٍ  «أت ٚاعـ»َب ي يب ثٍ ا٦ٝالفِ هًىِ ٍّيڈ ډٌَجي َب اُ ثَاىٍيِ ډچزٵَٕىڀ

ٵٺَ ٭ياڅشي، وبثَاثَي ي اوياُ ٝچق ىډًٽَاسيټ ي دبيياٍ، ػُبوي ٭بٍي اُ سؼبيُ ي هًٚوز، ثيىاٍيڈ ي ؿٚڈ

 ٍٓ إز.٭مًډي، ىيٍ اُ ىٕز

َبي ٽٍ، ىٍ ٹبوًن إبٕي اثَاُ ٭ٺييٌ، ٵٮبڅيز ٕيبٕي ي س٪بََار ىٍ ډوبڅٶز ثب ٕيبٕزثَٱڈ ايه

ىيڅز ىٍ  َبيوٖجز ثٍ ٕيبٕز ي اٍيډيٍديَاډًن ىٍيبؿٍ اوي، اډب يٹشي ډَىڇِكپًډز ډؼبُ ٙىبهشٍ ٙيٌ

، َميه ويَيَبي آډيِ ٽَىوياڇ ثٍ س٪بََار ډٖبڅمزي اٍيډيٍ اٹيثَهًٍى ثب ثلَان ُيٖز ډلي٦يِ ىٍيبؿٍ

َب ي ثٍ ٕيبٌ ؿبڅٍ ، ډلپًڇو٪بډي ثٍ ٙير آوبن ٍا َٕٽًة ي ثٍ ػَڇ اٹياڇ ثَ ١ي اډىيز ډچي ډلبٽمٍ

 .اوياوياهشٍ

اډىيز اػشمب٭ي، ٕيبٕي، ٹ٢بيي، ٵََىڂي، اوٖبوي ي كٶ٨ ډلي٤ ُيٖز اُ اډىيز ډچي ٹبثڄ  ثىبثَايه،

َب ي اٹياډبسي ٙي ٽٍ ايه يػًٌ ٕيبٕيِ ي ٕيبٕزاُ اىاډٍ ډبو٬ إز اُ آن ثبييسٶپيټ ويٖز. ثَاي كَ

. ُيَا اډىيز اوٖبوي، ډلشًإزاډىيز ډچي ثيين اډىيز اوٖبوي، ٹبڅجي ثي ٽىىي.اډىيز ٍا اُ ډَىڇ ٕچت ډي

ي كپًډز ي وُبىَبي آن إز ٽٍ؛ اُ ٭ُيٌډچي إز ي ايه ثييه ډٮىبٕز ٽٍ ثَ ځًََ ٕيبٕيِ اډىيز 

اي و٪يَ َبي ډُچټ ي ٵَٕبيىيٌػٖڈ ي ٍيان ي كيبر اػشمب٭ي، ٵََىڂي ي ډبىييِ ډَىڇ ىٍ ثَاثَ إٓيت
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اوٖبوي ي  ٽبٍ، ا٭شيبى، هًٚوز، هٶٺبنِ ٵپَي، ٕچت كَډز ي كيظيزِٵٺَ ي سُييٕشي، سَٓ، ثيمبٍي، ثي

 ٙي.ٽٍ هًى ىٍ سٺبثڄِ ثب آوبن ثبهډلي٤ ُيٖزِ آوبن كٶب٩ز ٽىي وٍ اي سوَيت ي اوُياڇ

 ډچي، َبيٽىىي، ٩ًٍُ ػىج٘ډوشچٴ ُويځي ډي ٽٍ ؿىي ډچيزِٽًٍٚي ىَي ىٍوٚبن ډي سؼبٍة ډچڄ

ثَاي آن  ؿٔٛولاًيي ثُشَيه ُډيىٍ ٍا ثَاي ٍٙي ي سًٕٮٍَب، آن ػىج٘ يًٍٝر ډًٵٺيز ي سًٕٮٍىٍ 

َبي ُ ػىجَٕ٘إَي، دشبوٖيڄ ي اوَّي هًى ٍا ا َبي ىډًٽَاسيټِٽىىي. ىٍ ياٹ٬ ػىج٘ٽًٍٚ ٵَاَڈ ډي

َبي ډٖشجي ي ىيپشبسًٍ َڈ ځيَوي. اُ ٥َٳ ىيڂَ ٍّيڈاوي ډيٹيٍر تمٌيٓډچي ي ډلچي ٽٍ هًاَبن 

ُيَا وبؿبٍ إز ډَىڇ ٍا ثب  ي.وځيََبي ډچي ي ډلچي ډيهًى ٍا اُ َٕٽًثي ػىج٘ اًتجـاؿي يٍيكيٍ

ځي ي يي، ځٖشَٗ سيٌََبي ډَٚي٫ ي كٺًٷ َُٙيوَب، ډى٬ آُاىي ثيبن ي ډ٦جً٭بر، ډى٬ آُاىيٍس٥ًئ

ر هًى ٵَاَڈ ٍا ثَاي اٹياډب آيٍهٶٺبن اثُبڇ ي ثب ډى٬ ََځًوٍ وٺيي، ُډيىٍ ي ثٖشََبي اػشمب٭ي ي ٕيبٕي

َبي ىيپشبسًٍَب ي ډٖشجييه وبٙي اُ َٕٽًثي َب ي ىىډىٚيٝٶشيسمبڇ ىين ٽٍ؛ٽىي. اُ ايه ػُز إز 

ثَ څٍ ايه و٪َ ځًاَي  ٝ، ٣لاق ٚ ًٛكيٝايلاٖ، تلويًٍَٚبي َبي ډچي ي ډلچي إز. سؼبٍة ٽػىج٘

 ىَىي.ډي

آٍاڇ آٍاڇ ثٍ ًٕي ىيپشبسًٍي هِيي. ىيڅشي ٽٍ ثٍ ًٕي  ولؿًتبٖ،ٍّيڈ ډٌَجي ثب كمچٍ ثٍ  

 ٵپَي، ځَٵشٍ سب ميٌتي ٔغيٜيَبي َب، اُ ثلَانىيپشبسًٍي ي إشجياى هِى، ډىٚبء سمبڇ ثلَان

جي ثب ٍياع هَاٵبر ي وٶبٷِ ډٌَجي، سى٘ ثب ػُبن ٕيبٕي، اٹشٞبىي، ٵََىڂي، اػشمب٭ي، اهالٹي، ډٌَ

ًار ٍّيڈ ډٌَجي ايَان يټ إشظىب ويٖز  ي ډبَيز ٕبُي ىٍياٹ٬ ثلَان ىٍ هبٍع ي اوِيايي ػُبوي إز.

 ي اُ ثيي كيبر ٕيبٕي ٍّيڈ سب ٽىًن ٕيبٕز ٽچي آن ثًىٌ إز. لب٣ـٜثچپٍ 

ٽٍ ثالٵبٝچٍ ثٮي اُ ديَيُي اوٺالة ثب  يًٙى ٽٍ اځَ َٕٽًة ي هًٚوشهالٍٝ ثٍَٕي ډيثٍ ٥ًٍ څٌا، 

 َڈ ىٍ ،اٵشبى؟! اآلن ػبيڂبٌ ډبځَٵز ؿٍ اسٶبٷ ډيَٙي٫ ٙي، ًٍٝر ومي ولؿًتبٖي كمچٍ ثٍ  ٞبا٣ـاْ

  ىاهڄ ي َڈ ىٍ هبٍع ٽؼب ثًى؟ 

-َى اهشيبٍي ىاٍى ي وٍ ياثٖشڂي ٕيبٕي ثٍ ځَيٌالُڇ ثٍ يبىآيٍي إز ٽٍ وڂبٍويٌ؛ وٍ اُ ًٕي ډچز ٽُ 

َى ىٍ ډًٍى ډٖبئڄ ډ٦َف ي ٽَُبي هًى ٍا ثٍ ٭ىًان ٭٢ًي اُ ػبډٮٍاكِاة ٕيبٕي ثچپٍ سىُب ىييځبٌَب ي 

َبي هًى ٍا، ثٍ ََ ٥َيٸ َبي ىيڂَِ ايَان ُډيه ويِ ىييځبٌاوش٪بٍ ىاٍى ډچڄ ي هچٸ ٙيٌ ثيبن ٽَىٌ إز.

 ى.ثيه آوبن ثبُ ًٙ «ؿيبِٛي»ډمپه ا٭الڇ ىاٍوي سب ثبة ځٶز ي ځً، ثٍ ٹًڃ ډٮَيٳ 
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 ؽٛؿا٘تمبؿييه 

 

 َبي ٵبٍِٓ ادًُيٖيًني كشي وبٕيًوبڅيٖز ٽىىيكپًډز ډي ايَان# ډچڄ$ ډبٽٍ ثَډًا٬١ ثيٚشَِ ٽٖبوي

ىٍ  َىًُ َڈ ثيين ىٍٓ ځَٵشه اُ سؼبٍة ځٌٙشٍ، ،َڈ ىٍ ىاهڄ ي َڈ ىٍ هبٍع ،ٍّيڈ ډٌَجي ډوبڅٴ

ثَٚ ي ٙه، ډٲبيَ ثب ډجبوي كٺًٷ ډًٍى كٺًٷ ډچڄ ىٍ ايَان، ٱيَ اًٝڅي، ځىڀ ي ډجُڈ، ثيين إشَاسْي ٍي

ََ ډجبكظي ىٍ ايه هًٞٛ اُ ثپبٍځيَي ډٶبَيڈ ي ا٦ٝالكبسي و٪يَ، ډچز، ي ىډًٽَاسيټ إز. ىٍػبډٮٍ

ثو٘، هًىډوشبٍي، ٵيٍاڅيٖڈ، ٽىٶيٍإيًن، ٵيٍإيًن اُ ډچڄ، كٸ سٮييه َٕوًٙز، ػىج٘ ډچي ٍَبيي

ز دييا ٽَىٌ ي ثٍ َيؾ ٭ىًان كب١َ ثٍ ٹجًڃ اوي ي كٖبٕيًٕي ډچڄ ايَان، ثٍ ٙير ٭ٞجبوي ي ََإىبٻ

َبٕز، ي آډًُٗ ثٍ ُثبن َبي ډشى٫ً، ٹًډيزَب، ٵََىڀَُٕډيه ډٲبيَر ،ايه ډ٫ً١ً ويٖشىي ٽٍ ايَان

ډٚبثٍ ىٍ ايه  ٽىىي ٽٍ ؿىيه ډًاٍىكشي اوپبٍ ډيىاوىي ي ډبىٍي ثَاي ډچڄ ايَان ٍا ډ٦چٺبً ٹبثڄ ٹجًڃ ومي

سَ اُ آن ا٭الڇ آډبىځي ثب ٍّيڈ ډٌَجي ي ډٚبٍٽز ىٍ َٕٽًثي ډچڄ ٹيقكشي ي ػُبن ځٖشَىٌ يػًى ىاٍى!

َبي ايَان آيٍىٌ إز اُ يبى ثَىٌ ي ثَاي ي ٵؼبيٮي ٍا ٽٍ ٍّيڈ ډٌَجي ثَ َٕ هچٸَمٍ اوي.ٍا ٽَىٌ ايَان

 ٽىىي.ي َٕٽًثي ډچڄ ايَان ا٭الڇ آډبىځي ډياىاډٍ

ډىپَ  ت ٵََىڀ ډچڄ ايَان َڈ اٹياڇ ٽَىٌ إز.ثٍ سوَي ،ٽىبٍ وبثًىييِ ٥جيٮز ايَانډٌَجي ىٍ ٍّيڈِ

ٙبن ثٍ ثَاىٍان ًٗٙوي. هًٞٝبً وڂَډي ي ٕبيَ ډچڄ ايَان ٞبآفكي يلؿٞب وُآډًُٗ ثٍ ُثبن ډبىٍي ثَاي 

ٙبن، ىٍ ډًٍى كٺًٷ ډچڄ اىثيبر ٕيبٕيډب ثٖيبٍ سلٺيَ آډيِ إز ٽٍ ډ٦چٺبً ٹبثڄ ٹجًڃ ويٖز.  آفكي

ىة ٕيبٕي إز، كياٹڄ ثٖيبٍ ٱيَ ډٖئًالوٍ إز. آوبن ٽٍ وڂَان يكير ځًيڈ ثٍ ىيٍ اُ اايَان اځَ وٍ 

ي يكير سلٺيَآډيِ ؿڂًوٍ سيٍٚ ثٍ ٍيٍٚ ىاوىي ثب ايه اىثيبرِاوي، وميډچي ي سمبډيز ا١ٍي ٽًٍٚ ايَان

ثب يىـيٍل پلٞين ٚ ام  ثبيـ ثِـت ام كٚيبكٚيي ؽٕٔب٘ٝ اوييٚىي ٽٍ؛ثٍ ايه ومي ُوىي.ډچي ډي

ٚ ٔجٙبي كٚاثٚ كا ثل آَٛ  ٘واؿي ثيٗ ؽٛؿ ثٜٛك رـي اعتلام ولؿ ٚ جئقٞ بتاؽتالف

 .ؿٔٛولاتيه ٟ٘بؿ

َبي كيبر ي ٭ٍََٝمٍىٍ  ، ؿيِي ػِ ٭ياڅزثلؿٌيډب هًاَبن ؿيِي ػِ څٲً اډيشبُ ي اڅٲبي 

-ٽىبٍ ثلَان ىٍ ي ٵََىڂي ي ډٮىًي ميٌت ٔغيٜيَبي َبي ٽًٍٚ ثًيٌْ ثلَاناػشمب٭ي ي كڄ ثلَان

اُ ٥َيٸ  ؛ٽٍهًىي ډلٺٺبن ي ډشوٞٞبنِٚمىيان، اويي ثب ډٚبٍٽزِ َبي اٹشٞبىي، ٕيبٕي ي اػشمب٭ي

ٽبٍي ياٹٮيبر ٍا ثَاي نسب ثيين ٱڄ ي ٱ٘ ي دىُب ويٖشيڈ اوي،َبي ځِيى٘ ثٍ كبٙيٍ ٍاويٌ ٙيٌَٖشٍ

ؼِ ثىيبىځَايي ډٌَجيِ ، ثىيٕشيي َيؾ ډيُه ياٹٮي . ٹ٦ٮبً َيؾ ٍيٙىٶپَ ي ىډًٽَارِٽىىيَمٍ ٍيٙه 

َبي ٽُىٍ ي ٕيٖشڈىٍ  ػبٕز؛ آيب ډبدَٕ٘ إبٕي ايه سًاوي ډوبڅٴ ؿىيه ؿيِي ثبٙي. كبڃومي كبٽڈ،

ػب ثٍ ايه اَياٳ ىٕز هًاَيڈ يبٵز؟ ىٍٕز وٺي ىٍ ايه ٕيٖشڈ وًيىيي ځٌٙشٍ ي يب ىٍ ٙيٌسؼَثٍ 

 .ي ؿيٍل تغمك يبثـثـيٗ ُيٜٛ ٚ ٘ٝ ُيٜٕٛٞٝ صين ثبيي ډٖؼڄ ٕبُى ٽٍ؛ 

َميه  ايڈ. اځَ ٕيبٕز ٍا ٭ِچڈ ثياويڈ، َمبوبوبدٌيَي ٙيٌسب ٽىًن ىؿبٍ اٙشجبَبر ٭٪يڈ ي ػجَان

اوي؟ اٵَاى، ٽٖبوي بي ډبٕز. ډٖججيه ايه اٙشجبَبر ؿٍَسَيه ىايٍياٙشجبَبر ډَاكڄ ٭چڈ ي وبٹٜ
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وٶٔ ىٍ  -ډجىبي ََ اٙشجبَيډٺًڅٍ؟ ىٍ َب ي يب يټ ٽڄ اٍځبويټ ي ىيبڅپشيپي، اُ ٍََٕاػشمب٫ يب ٕيٖشڈ

اُ ٕيٖشمي كمبيز ٽَىوي  ،لؿٞبوُياٹٮيشي يػًى ىاٍى. ډچڄ ايَان، ثٍ إشظىبي  -ٽىيٽٖي ٽٍ اٙشجبٌ ډي

ډب ثًىٌ  ٍييَبي دي٘ي ثلَان سَ ه٦بَبيب ثٍ ٭جبٍر ٍيٙه اُتجبٞبت سَيهٽٍ سبٽىًن ډىٚبء ثٍِٿ

 إز.

ٵَى، كِة ي يب ىيڅشي يٹشي ىٍ ثَاثَ؛ سإډيه آډًُِٗ اثشياييِ َمڂبويِ ثَاثَ ثٍ ُثبن ډبىٍي ي ٍٕمي  

ىي؛  ٵَى، كِة ي يب ىيڅشي ثٍ سمبڇ ډٮىب ٵبٙيٖز ٽس٤ًٕ ىيڅز، آډًُٗ اػجبٍي َمڂبوي ٙبوٍ هبڅي ډي

اٍ، ثٝ ٤ٔٙبي ٘بصبك ٘بصبك ٕ٘ٛؿِٖ وٛؿن ثٝ ؿًت وِيـٖ ام مثبٖ ٔبؿكي ي اٍسؼب٭ي إز.

 اٍ اًت.اٍ ثٝ ؿًت وِيـٖ ام ٞٛيت ٚ ٔٛرٛؿيتٌلؿا٘يـٖ

 آډًُٙيِ ځَايياوپبٍ َبي. اُ َمبن ىيٍان اثشيايي ىٍ ىٍين و٪باڇ..َب يَب، ٭َةَب، سَٽمهٽَُىَب، آًٍي

اُ ًَيز، سبٍين ي اىثيبر  هًي٘ ىيٍ ځَىاوييٌ  -ٕچ٦ىشي ي َڈ ىٍ ٍّيڈ ډٌَجي َڈ ىٍ ٍّيڈ -كبٽڈ ډچزِ

. ثٍ اثِاٍِ ...ي ٞبلؿٞب، آفكيوًُٙى، ثَاي ٽٍ آډًُٗ وبډييٌ ډي ًٙوي. اثِاٍِ اػشمب٭ي ومًىنٙيوي ي ډي

ٚشٍ إز. آډًُٗ ثٍ ُثبن ډبىٍي ډجيڃ ځهًي٘  ٽٚيين اُ اػشمب٭ي ثًىن ي ًَيزِ ًاسيِ ىٕز

 -ي ُثبن ډچز كبٽڈ ډمى٫ً ځٚشٍ ايَاوي، يَِ ډچڄ سلز ٕچ٦ٍي ډىب٥ٸ ٕبي ولؿًتبٖ، آفكثبيزبٖىٍ

ٞبي تبكيؼ ثٝ م٘زيل وِيـٜ تليٗ مثبٖثبًتب٘يػبيڂِيه ُثبن ډبىٍي ځَىاوييٌ ٙيٌ إز.  -َبٵبٍٓ

 ا٘ـ.ُـٜ

ي ًان اثِاٍ اػشمب٭ي ومًىن ثٍ ٽبٍ ځَٵشٍ ًٙى، ثٍ اوڂيٌِٽٍ ثٍ ٭ىٽبٍ ثٖز ُثبن ډبىٍي ثٍ ػبي آن

ځَيِ اُ اػشمب٭ي ثًىن سجييڄ ځَىييٌ إز. ٽَُى ثًىن، آًٍي ثًىن، ثچًؽ ثًىن، ٭َة يب سَٽمه ثًىن . . . 

آځبَي ثبٙي، ثٍ ًٍٝر ځَ ٍٕيين ثٍ ٙٮًٍ ي هًىٽٍ سيا٭يي ًَىيشي ٵََىڂي، ثٍ ػبي آنثٍ ډىِڅٍ

اُ ايه ػُز ايَان ىٍ ډٺبيٍٖ ثب  .كبٽڈ ىٍ آيٍىٌ ٙيٌ إز ډچيِ ىٍ ثَاثَِ ٵََىڀ ي سٖچيڈ ٙينوٚبوٍ

 سَ إز.ډبويٌ٭ٺت آٵَيٺب

كبڃ ځٖشَٗ إز، ٹٞي ىاٍوي ډ٫ً١ً آډًُٗ ىٍ هًى ٽٍ ٵٚبٍ ډچڄ ايَان ثَاي اكٺبٷ كٺًٷاٽىًن  

آيىيٌ ثلَان ىيڂَي ىٍ َىي. ٹٞي ىاٍوي ثب ايه اولَاٳى آٔٛمٍِ مثبٖ ٔبؿكي تمّيُثٍ ُثبن ډبىٍي ٍا ثٍ 

بي َ٭ٍٍَٝ سب ٕيبٕي ي اػشمب٭ي ي . . . ىٍ َبي ُيٖز ډلي٦ي ځَٵشَبي ډًػًى اُ ثلَانو٪يَ ثلَان

 ډيبن هًى َٖشىي ثبيي ىٹز ٽىىي؛ ٽٍ هًاَبن كٺًٷ ډچي ي ٵََىڂيِ ډوشچٴ، ايؼبى ٽىىي. ډچڄ ايَان

ډچڄ ايَان ثبيي  ىاٍى.سٶبير يػًى  اُ ُډيه سب إٓمبن آٔٛمٍ ثٝ مثبٖ ٔبؿكي ثب آٔٛمٍِ مثبٖ ٔبؿكي

ؿٍ ٽٍ ٽىبٍ آن ثبٙىي. ىٍٕز ٭پٔ آنُثبن ٵبٍٕي ىٍ هًاَبن آډًُٗ ثٍ ُثبن ډبىٍي ي آډًُِٗ

 ٽىبٍ آن.آډًُِٗ ُثبن ډبىٍي ىٍ  ي اوي، يٮىي آډًُٗ ثٍ ُثبن ٵبٍٕيَبي ٵبٍٓ هًاَبن آنوبٕيًوبڅيٖز

ىاوىي وبؿبٍ اُ اٽىًن ٽٍ ډيثيبٔٛميٓ.  ؽٛؿ يثٍيليٓ ثبيـ ثب مثبٖ ٔبؿك ٞل صيني وٝ للاك اًت يبؿ

  اوي، سالٗ ىاٍوي ډٖئچٍ ٍا ثٍ اولَاٳ ثپٚبوىي.ٍ٭بيز كٺًٷ ډچڄ ايَان

ي ٭يڇ سٖبيي ٍا ثٍ اوي، ډٖئچٍٵٚبٍي ثَ ٍيي سٖبيي كٺًٷ اٵَاى ي ډچڄ َبي ٽٍ ډي٭ي دبځَيٌثَهي  

ي ىيڂَي ډًٍى ثٍَٕي ٹَاٍ ىاى. ثيه ٽٍ ايه ډٖئچٍ ٍا ثبيي اُ ػىجٍىًٍٍٝسي ،ٽٚبوىيډي مثبٖي ٍٙشٍ
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 ٽٍ يپي اُ ډًاٍى آن ٭جبٍر اُ ايه إز يػًى ىاٍى ٣ـْ تٌبٚي عمٛقي ډب يټ ډى٦ٺٍ چڄ ىٍډَىڇ يب ډ

ډلَيډىي. سىِڃ ډٖئچٍ سب ايه كي ٵٺ٤  مثبٖ ٔبؿكيكٸ إشٶبىٌ اُ  اُ ډشٮچٸ ثٍ ډچڄ ډٮيىي ٽٍ اٵَاىِ

-ٔ ثيٽٍ ثٍ ډٮىبي سٺيي ًٙى،ډىشُي ثٍ اولَاٳ اٵپبٍ ٭مًډي ډچڄ سلز ٕشڈ اُ كٺًٷ إبٕي هًى ډي

 اُ ًٕي ي ډچي إز. ايه وڂَٗ ثٍ ډٖئچٍكٸ ډچڄ ي ٽڈ ثُب ىاىن ثٍ ډٖئچٍَبي سبٍيوي ىٍ٭ياڅشي

ًٙى ي آوبن ٙبن سمبڇ ډيٽٍ ثيٚشَ اُ َمٍ سٲييَ ي٬١ ډًػًى ثٍ ُيبن ًٙىيب ويَيَبي ډ٦َف ډي ي ٽٖبن

 ډچڄِ اوي.ٺٍچكپًډز ډ٦ ي ًٍي اډاىاٌٍ ييي ٹَين ي٦ٕبَمبن اٍسؼب٭يًن، إشظمبٍځَان ي ٥َٵياٍان ٙيًٌ

 ُويٍا ٱيَ ډمپه ٕب ا٘تؾبثيثيين ډإٖبر ٙبن َُٕډيه ي اډًٍي ايڃ ثبيي اىاٌٍډَكچٍ ىٍ سلز ٕچ٦ٍ،

 .ىىيهًىىاٍي ٽ ا٘تٔبثيي اُ ََځًوٍ َمپبٍي ثب كپبڇ 

اوي. ػبڅت ٽَىٌ آفكثبيزبٖ ي هًى ٍا ډشًػٍٽَىٕشبن وًٻ كمچٍهيَاً ډوبڅٶيه كٺًٷ ډچڄ ٭اليٌ ثَا

 آفكي ٽىىي، ثب آډًُٗ ثٍ ُثبنٕشبن ُثبن ٵبٍٕي ٽبٍ ډيٽٍ ىٍ ٵََىڀ ثبوبويٽٍ كشي آًٍي ُ إز

ځَ ٍا ډُبػَ ي ىٍ ياٹ٬ اٙٲبڃ آفكيٽٍ؛ ډَىڇ آييٙبن، ؿىيه ثَ ډياوي. اُ ډ٢بډيه ٕوىبنډوبڅٶز ٽَىٌ

ُثبن ځي ډوًٞٛ ثٍ هًى، َب ثب ُثبن ي اىثيبر ٵبٍٕي ي ثب ييْٽىىي. ُثبن آًٍي ٍا ثب سمبڇ سٶبيرسچٺي ډي

آًٍي ىځَځًن ٙيٌ  ثٍ ُثبن ٵٮچيِ ىيڂَ ٥ًڃ سبٍين سلز سإطيَ ٵََىڀ اٹًاڇِدىياٍوي ٽٍ ىٍ ٵبٍٕي ډي

 إز.

، ځٖٖز اُ ياٹٮيز اػشمب٭ي هًي٘ اډَي ډَٚي٫ ٞبآفكي ي وُلؿٞبَب ي ثًيٌْ اُ و٪َ ىٙمىبن هچٸ

اي إز ٽٍ ثٍ وبڇ ٭چڈ ثَ اػشمب٭ي سَيه ١َثٍإز ي كشي ٍييياىي إز ىٍ ػُز سَٹي. ايه ػيي

َمٖبن  كٞبييىٍ ډيبن ثبٙي، ځٖٖز ثب  «آفكي ثٛؿٖ» يب «وُلؿ ثٛؿٖ»ًٙى. يٹشي دبي ثًىن ُىٌ ډي

إز.  «آفكي ثٛؿٖ»ي  «وُلؿ ثٛؿٖ»ٍَبيي اُ  َبي آًٍي َبيي ٽَُىَبًٙى. ثٍ ٹًڃ ډٮَيٳ؛ ٍاوڂبٙشٍ ډي

اوٖبن  «ؽٛؿٌٞتيِ»ځٖٖز اُ ًَيزِ  ٞب،فكيآايَان ي ىٍ  ٽَىٕشبنځَىٍٽًٍَٚبي اٙٲبڃ هًىِ ٽَُىَب

ٹجبڃ  ٽٍ َيؾ ډٖئًڅيشي ىٍٶشه ايهاوي.ځآيٍىٌ اي ثَاي ٍَبيي ىٍبوٍثُ ٍا ثٍ كبڅز ىٕشبييِ ي

، ٕجت ايؼبى ؿفب٣ي ْٔىب٘ينثبٹي ومبويٌ إز، اُ و٪َ ٍياوٚىبٕي ثٍ ٭ىًان  ٞٛيتيب  «ؽٛؿٌٞتي»

ََ ًَيشي ٍييبٍي ځٚشٍ ي ثب آن  ٽٍ َمبن اٵَاى ثبويِ ايه إز ٭مڄي ډٺبثڄ ايه ًٙى. وٺ٦ٍٍاكشي ويِ ډي

سَ ځَىوي. ثٍ ٹًڃ ډٮَيٳ، آٗ ىاٯڃ ډييي آن ًَيز ډجيپي ٙيٌ ثبٙىي، ثٍ ډًا٬١ ډشٮٞت ي ٽًٍٽًٍاوٍ

ډًُِٗ ډچڄ ايَان ي آٽٍ؛ ثٍ ٙير ثب  ُثبن ٵبٍٕي ًتبٖفلًَٞٙبي ٭٢ً ُثبن اُ ٽبٍٕ. ىٹيٺبً ٭مڄ آًٍي

 ىٍ ايه ؿبٍؿًة ٹبثڄ سلچيڄ ي ثٍَٕي إز. ،ٽىىيډوبڅٶز ډي ٙبنثٍ ُثبن ډبىٍي ٞبآفكياُ ػمچٍ 

 اوي.ثًىن هًى ځٖٖشٍ «آفكي»سَ اُ ثٍ ٭جبٍر ٍيٙه «ؽٛؿ ٌٞتي»آوبن اُ 

فلٍٚ، غبفُ، ٔتمّت، ربُٞ، فُ٘ $وُلؿ يب آفكي#ِ ي صٙيٗ الـأبتي؛ ٣ٛ٘ي ُؾٔيتِ٘تيزٝ

ت اًعمٛق، غيل ًيبًي، غيل ٛجي٤ي ٚ اًتٟالن يبفتٝ ؽجل ام عك، ٘بآٌبٜ ام ؽٛؿ٘بُٙبى، ثي

ؽٛيَ  ٕ٘بيـ وٝ ثٝ ٔيناٖ ا٘ىبكِوٙـ ٚ تٔٛك ٔيكََٔـ، ؽٛؿ كا ا٘ىبك ٔيتلًـ ٚ ٔيوٝ ام ؽٛؿ ٔي
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ٌٌتلؿٜ ؿك  ٞٛيتِ اٌ٘ب٘ي ٔـكٖ كا وٌت ؽٛاٞـ ولؿ. ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ؛ يه كٚ٘ـ پًٛيـٌيِ

 ثبُـ.آفكي رليبٖ يبفتٝ ٚ ؿك علوت ٔيي فلٍٞٙي ُّٔ ايلاٖ ٚ ؽٔٛٓبً وُلؿ ٚ پـيـٜ

َبي َبي ًٙيويٖز ثَ ٭چيٍ ډچڄ سلز ٕچ٦ٍ، آىڇي ىيڅزآډيِ ي يكٚيبوٍىٍٽىبٍ ا٭مبڃ هًٚوز 

اوي. ؿٍ سًػٍ ثٍ ُثبن، ٵََىڀ ي ًَيز هًي٘ ٵَاياني ًٕىػً ي ثي ٘ٛولٓفت٥چت، ٥چت، ػبٌٵَٝز

ىاٙشه ٵََىڀ ي ُثبن ډچز ٭ٺت وڂٍ ىٍثٖب َميه اٵَاى ثٍ ىڅيڄ ػُبڅز ډ٦چٸ ي ًٕىػًيي ډل٠، 

ي ًَيز ډچز هًى، ثٍ ځبڇ ُثبن ي ٵََىڀ ثٍ ځبڇ اوي ي ثٮيَب ىٍ وبثًىيهًي٘، وٺ٘ ډوَثي ىاٙشٍ

$مثبٖ ٱيَ ډبىٍي  ٱيٌَ ثب ُثبنِي  آفكي يب لؿوُ اوي. يٹشي ٵَىِسَيه ىيپشبسًٍَب يبٍي ٍٕبويٌډٖشجي

ٙبن ىٍ ىي سب ثٍ سًٍٞ ي ډى٦ٸ هبڇُو ن كَٳ ډيٙبثب ٵَُويان #ًّٜٝ ٠٘بْ يب مثبٖ عبوُٓٛٚ٘يٌٓ 

ٽٍ؛ ١مه سؼبيٍُ ثٍ كٺًٷ ٽًىٽبن  ىاوىيٍى سمٖوَ ٹَاٍ وڂيَوي، وميوياٙشٍ ثبٙىي ي يب ډً ِٟزٝآيىيٌ 

َبي ٕبن ٕيبٕزىاٍوي ي ثييهٙبن ځبڇ ثَ ډيهًى ي ٵَُويان هًى، ىٍ ٍاٌ اډلبء ٵََىڀ، ًَيز ي َٖشيِ

، ٣ُٕ ثل٣ّيٝ ٔٙبف٢ ؛ٽٍآوبن ثياوىي آيٍوي. ٍ اػَا ىٍ ډيٍ هًى ٍا ثكبٽڈ ثَ هًى ي ثَ٭چي ُٛٚ٘يٌٓ

ٽىىي ي ي ي ىٍٻ وميٽىىآوبن ٵَاډًٗ ډي ٔغلٚٔيت ام ٣مال٘يت اًت. ؽٛؿ، ٟ٘بيتِ مثبٖ ٚ فلًِٞٙ

هبٛ هًى ٍوغ ثپٚيڈ ثَاي ډب ؿٍ  رٛٞلي  ٘في ٽٍ؛ اځَ ډبڅټ ىويب ثبٙيڈ يڅي اُ ٵٺيان دَٕىييب ومي

اٞب٘ت ثٝ پـكاٖ ٚ ٹًډي، ٽٍ ُثبن يپي اُ ومبى آن إز؛  ًٍٝر سٲييَ ًَيزِ ًٕىي ىاٍى؟ ىٍ ََ

 ايٓ.ٔبؿكا٘ي اًت وٝ؛ ام آ٘بٖ ٔتِٛـ ُـٜ

ي يب  اي اُ وً٭ي ُثبن ي، ىٍ ََ ػبډٮٍٍيي َڈ ٍٵشٍ، ََاوٖبوي ي يب ََ ٹًڇ، ډچز ي يب ځَيَي اػشمب٭ 

 ډًٹٮيز يَب سىُب ډىٮپٔ ٽىىيٌځًيَ٘ب ي ٙمَىن ثَهي اُ ُثبن ي، هًاٍٽىځًي٘ إشٶبىٌ ډي

ٙبن ثٍ ُثبن ډچي يب ډٮيبٍ اػشمب٭ي ځَيَي إز ٽٍ ثب ٕچ٦ٍ ثَ ٹيٍر ٕيبٕي ي اٹشٞبىي ي سؼبٍي، ُثبن

، يټ ٍا ثٍ ٍٕميز ٙىبهز يب اوپبٍ ٽَى مثب٘يي يب ؿىي  مثب٘يٽٍ آيب ثبيي ىي سجييڄ ٙيٌ إز. ايه

ٽًٍَٚبي  ه ډٮ٢ڄ ٕيبٕي، اػشمب٭ي، ٵََىڂيِسَياٽىًن ډُڈٽٍ َڈاوڂيِ ٕيبٕي إز ي ثلضٹ٢يٍ

اُ  إز. آفكي يوُلؿي ُثبن  ي ىٍ ايَان ثب وُلؿيسَٽيٍ، ايَان، ًٍٕيٍ ي ٭َاٷ ي هًٞٝبً ىٍ ٍاث٦ٍ ثب ُثبن 

َب ٍياع ډچز -ٽٍ اُ ًٕي ىيڅز ي هَاٵبر وبٕيًوبڅيٖشي اٌٛئيٌٓٹًڇ يب ډچز كبٽڈ، سلز سإطيَ  وڂَِٗ

َبي ىيڂَ ٍا ثَاثَ ثب وٶًً ُثبن ياّځبنِ ڈ ثٍ ُثبن ٱيَ هًىي ي كشي ٽبٍ ثَىًِٙى، سپچىاىٌ ٙيٌ ي اڅٺب ډي

َبي ٽٍ اُ و٪َ سبٍيوي َيؾ ُثبوي ىٍ اوِيا اُ ُثبنًٙى. ىٍ ًٍٝسيبډيز ا١ٍي سچٺي ډيثيڂبوٍ ي سُييي سم

ډمچً ي مچٍ اُ څلب٧ ٭ويٖز ثچپ« ٙبَىبډٍ»ُثبن ٵبٍٕيِ ٵٮچي ىيڂَ ُثبن  هًىِ ىيڂَ سپبډڄ ويبٵشٍ إز.

 ي ىيىيي ىٍ كًٌُ كٺًٹي ي ٹ٢بيي اوڂچيٖي، ٵَاوًٖي، آڅمبوي ي اُ څلب٧ اىثيبرِ اُ ا٦ٝالكبر ي ٽچمبر

ثبٙي. اُ څلب٧ ٭چًڇ ٵبٍٕي ډي آن اًتِي  ثٛؿسٺَيجبً وِىيټ ثٍ ٭َثيِ ٽبډڄ إز. ثٍ ٹًڃ ډٮَيٳ ٵٺ٤ 

 اوٖبوي ويِ ثٍ َميه سَسيت إز.

ىٹيٺبً وڂَٗ  $آفكي#هًىٙبن  ٕشبن ُثبن ٵبٍٕي ثب ايه وڂَٗ ثٍ ُثبنَبي ٭٢ً ٵََىڀآًٍي

اكمي  ُويٌ يبى ٽىىي. وڂبٍويٌ ثب سمبڇ اكشَاډي ٽٍ ثَايٽَٖيي ثٍ ُثبن ي اىثيبر آًٍي ٍا سپَاٍ ډياكمي

اىثيبر ي ػبيڂبٌ يي ىٍ سبٍين ي  ٔقٞجي، ٚ ثٙيبؿٌلايي ًيبٜ يپي اُ ٹَثبويبن اٍسؼب٫ ثٍ ٭ىًان ٽَٖي
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يب مثبٖ ثبًتبٖ  -آفكي»ٽشبة ىٍي اىثيبر آًٍي ٍا اډب وٺي يي اُ ُثبن  ٹبئڄ إز، ،ايَان ُډيه

ي ي ثٍَٕي ىاوي. كشي وٺي سبٍيوي ډي َبي ٭چميدبيٍ ، ډى٦ٺي،َبي ډٖشىيإشيالڃ ٵبٹي «آفكثبيزبٖ

سَ إز سب وِىيټلؿٞب وُي  ٔبؿٞبَبي ُثبن ي اىثيبر آًٍي ثٍ ُثبن ٽٍ، ٍيٍٚ ىَيسبٍيوي يي وٚبن ډي

ي ايَاوي، َبي ايڅيٍيػًى ىاٍى. اُ يټ ًٕ ُثبن آًٍي ٍا ثب ُثبن سبٍين ٠ِٽشبة ٵًٷ سىبٹىٍ ُثبن ٵبٍٕي.

ٽٍ ٝيَب ٕبڃ ثٮي اُ ، ىٍ كبڅيىياٍىدي اُ ًٕي ىيڂَ ُثبن ٵبٍٕي ډيىاوي ډبىَب ي ٹجڄ اُ آن ډَسج٤ ډي

 ي ٱيٌَ، ، ډبوبَب،َبٽبٕي َب،َب، ًٍَيډيشبوي َب $٭يالډي#،َب، ايالډيَب، څًڅًثي، ځًسيبوبَبډ ډبىَب،

اڅىَُيه ثٍ ىٍ ثيه َبُثبن ،كشي ثَاثَ إىبى سبٍيوي ٽىي.ي سبٍين ٩ًٍُ ډيٝٶلٍثَ اډذَاسًٍي َوبډىٚي

َبي سلًالر و٪بډي، ٕيبٕي، اػشمب٭ي، اٹشٞبىي ي ٵََىڂي ىؿبٍ ىځَځًوي ٬ِجَسَ ييٌْ ىٍٽَىٕشبن ثٍ

ي ي اٹشٞبىي ثًى. َبي اػشمب٭ُثبن هًى ثوٚي اُ ىځَځًوي . يب ثٮجبٍر ٭چمي؛ ىځَځًويِويإبٕي ٙي

َبي ثَثَ سًاوٖشىي ُثبن هًى ٍا ثَ سمبډي َبي ىيڂَ سإطيَ ځٌاٙشىي. ډظالً آٍاډيَب ثَ ُثبنثَهي اُ ُثبن

ٽٍ دبىٙبَي َوبډىٚي ىٍ ػٖشؼًي ڇ َىڂبډيولًي ٽٍ ىٍ ٹَن دىؼڈ ٷ.ٽىىي. ثٍ هبيٍ وِىيټ سلميڄ

 ثىبثَايه، ثبٙىي، ُثبن آٍاډي ٍا ثَځِييوي.ٙبَىٚبَي ٹبىٍ ثٍ ىٍٻ آن  اٹًاڇِ ُثبوي ثًىوي ٽٍ سمبډيِ

ٍا ثٍ آٍاډي ي اډذَاسًٍي ُثبن سلز ٕچ٦ٍ ډَىڇِ اٍسجب٣ ثب ثَاي سُٖيڄِ ٽٍ هًىًٍي َوبډىٚياډذَاس

هالٳ اى٭بي ٽَٖيي، اًٝالً ثبيي ُثبن آًٍي ٍيٍٚ ىٍ ُثبن ، دٔ ثَىيڅز ثَځِييٌ إز ٭ىًان ُثبن اىاٍيِ

 .آٍاډي ىاٙشٍ ثبٙي

ٽَٖيي ًٍٝر وڂَٵشٍ ثَ وڂَٗ ٙىبٓ آًٍي وٺييُثبن ډلٺٺبن ي ىاوٚمىيانِ ٽىًن اُ ًٕيسب 

ٽٍ ايه، ثٍ ډٮىبي سإييي وڂَٗ ٽَٖيي ثٍ ُثبن ي اىثيبر  -ا٥ال٫ إزيب كياٹڄ وڂبٍويٌ اُ آن ثي -إز

 ًٙى.آًٍي اُ ًٕي آوبن سچٺي ډي

ٽٍ ويٖڈ ٵبٍٓ ٙي بىډبوي ثًٍّياُي ًٙيثٍ ََ كبڃ، وڂَٗ ٽَٖيي ثٍ ُثبن آًٍي ډًػت ډَٖر ي ٙ

ايه « ٍثبيؼبنيب ُثبن ثبٕشبن آً -آًٍي»ٽشبة ٽٍ ىٍ اثشيايي ٽىىي. ثٍ ولًيډي َىًُ َڈ ثٍ آن إشىبى

كًـ اٌل ٘يه ثيٙـيِيـ ثٝ وٝ ثٝ ؿًت ُٕب ٔيايٗ وتبة» اوي؛ن وًٙشٍآ سمؼييِ ػمالر ٍا ىٍ

ثلاي آفكثبيزبٖ ٚ  ٞٙـاؽٛپلًتب٘ي وٝ ٔيوتبة ثٝ ثيٍب٘ٝي يه آفكثبيزبٖ ثٟب ؿاكؿ. ايٗ ا٘ـامٜ

ٞبيي اًتٛاك ٌٛاٜٞبي ؿإِ٘ٙـا٘ٝ ٚثٌبم٘ـ ثب ؿِيُرـا، مثبٖ رـا، تبكيؼ رـا  آفكثبيزب٘ي ّٔيتِ

-م٘ـ. ايٗ وتبة ِ٘بٖ ٔيُىٙي ؿاؿٜ ٚ ِٔت ًؾتي ثل ؿٞبٖ ؿكٚغٍٛي آ٘بٖ ٔيؿ٘ـاٖ پبًؼِ

ٽٍ ٭الٹمىي ثٍ  ٽٖبوي «ٚ . . .  اًت اٍ فبكًي $آفكي#آفكثبيزب٘ي ايلا٘ي ٚ مثبٖ ؿٞـ ّٔيتِ

تليٗ اثناك تليٗ ٚ تبكيؾئٟٓ -مثبٖ» سًاوىي ثٍ ٽشبة ايه ډًٍى ثبٙىي، ډيٍ ي ثيٚشَ ىډ٦بڅٮٍ

َبي آًٍي ي ٽَُىي ىٍ ي ُثبن ي ػبيڂبٌ ُثبناطَ وڂبٍويٌ، ٽٍ وڂبَي ثٍ ٵچٖٶٍ «اٌ٘بٖ ارتٕب٣ي ُـِٖ

 هبيٍډيبوٍ إز، ډَاػٮٍ ٽىىي.

ي  ډَىڇ آًٍثبيؼبن َبي ډچيِسمبڇ ٙوٞيزآن،  دًُيٖيًن ډوبڅٴِكبٽڈ ي ا ډٌَجيِ -ًٙيويٖڈ ډچي

َبي ايَان ىٍ ُډبن ٍّيڈ ٕچ٦ىشي ٍا ؿٌَُ ، هًٞٝبً ډٺبډبر ػمًٍُي هًىډوشبٍ آًٍثبيؼبنِٽَىٕشبن

ٽىىي. ثٍ ايه ډ٫ً١ً َڈ سًػٍ وياٍوي ٽٍ؛ كياٹڄ، اُ ُډبن ٹبػبٍَب سب ٽىًن ډٚپًٻ ي ډِىيٍ ډٮَٵي ډي
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-ي َميه ويَيَب ثًىٌ اويثًىٌاوي ثٍ اولبء ډوشچٴ ډِىيٍ ان ىٍ كبٽميز ٹَاٍ ىاٙشٍٽٍ ىٍ ايَاٵَاىي ثيٚشَِ

هًىِ ٍّيڈِ ثىيبىځَايي  .اويهًاٌ ي آُاىاويي٘ ٍا َٕٽًة ي اُ ىيٍ هبٍع ٽَىٌويَيَبي ډچي ي سَٹي اوي ٽٍ

ي َٕٽًثيِ  آن ىډًٽَاسيټَِبي آوشيالڃ ٕيبٕي إز، سمبڇ ٕيبٕزشٺډٌَجيِ كبٽڈ ٽٍ ډي٭يِ إ

َميه ويَيَب َٖشىي  سمبڇ ٙيٌ إز. اډذَيبڅيٖشي إشٮمبٍ ىډًٽَاسيټ ثٍ وٶ٬ِ ډىبٵ٬ِ -ويَيَبي اوٺالثي

ي ٽىىي ي ٕچ٦ٍډَىڇ آًٍي س٤ًٕ ٍّيڈ ىيپشبسًٍ ٕچ٦ىشي ٍا سإييي ډي ٭چيٍ ځَاوٍاٹياډبر َٕٽًةٽٍ 

ځًيىي؛ َميه وؼبر ىَىيځبن وبډىي.... ايه ٍا َڈ وميٍيُ وؼبر آًٍثبيؼبن ډي ٍا ىيپشبسًٍي ثَ آًٍثبيؼبن

ٵٮچي ډب ثوٚي  ٽٍ ي١ٮيزِو٪بډي ٕبُډبن ٕيب ىٍ ايَان ثًىوي ى ډِىيٍ ي ډلًٞڃ ٽًىسبي آًٍثبيؼبن هً

آًٍثبيؼبن ي ٽَىٕشبن  ٽٍ ىٍٙبنډَىڇ ثََٕوًٙز َبي كبٽميزِٽٍ؛ َڈ ٽبوًنآوبن إز ٱچ٤ ٽَىاُ ٭مڄ

يبن ډچي ډٞيٷ ٍا ٕبٹ٤ ٽَىوي ٽٍ َىًُ َڈ ايه آٹب ځيَي ثًىوي اُ ثيه ثَىوي ي َڈ ىيڅزِكبڃ ٙپڄٍ ى

 ځىؼىي يٽىبن اُ ٙبىي ىٍ دٖز وميهًٞٝبً ىٍ ٍاث٦ٍ ثب َٕٽًثي ډَىڇ آًٍثبيؼبن ي ٽَىٕشبن؛ ٍٹٜ

  ا٘ـ.ٔلؿْ آفكثبيزبٖ ٞٓ ام ُٛوي وٝ ثل آ٘بٖ ٚاكؿ ُـ، ٞٙٛم ثٝ ؽٛؿ ٘يبٔـٜاوي. َٕډٖز

اډب اُ  إز، ٞبآفكيَبي ىيڂَ ثًيٌْ ٭اليٌ ثَٽَىٕشبن وڂَان ٹًډيز اٽىًن،َڈ ايَان ٍّيڈ ډٌَجيِ

 ي ثب ػمًٍُي إالډي َڈ ايَان ثىي ثًٍّياُي آًٍي ثب َيئز كبٽمٍ ىٍ ي ٥َيٸ َمجٖشڂي ډٌَجي ي ُى

َبي اهيَ ي. ََؿىي ىٍٕبڃوٽىشَڃ ىاٍَب ٍا سلزوبٕيًوبڅيٖڈ آًٍي ،َڈ ىٍځٌٙشٍ ثب ٍّيڈ ٕچ٦ىشي

-آيتٍ سالٗ ىاٍى اُ ٥َيٸ ٽَبي ىيڅز ايَان اٵِيىٌ إزوڂَاوي دي٘ ثَ اُ َب ثي٘سلَٽبر آًٍثبيؼبوي

َب ٙمبٍ ُيبىي اُ آن ي ًٙىٽىشَڃ ډي ي ًً آوبن اىاٌٍٶٽًٍٚ سلز و ٽٍ ٹڈ يي ٭چميٍكًٌُ ٞبياهلل

 ثبَُڈ ثَاي ٽىشَڃ آًٍثبيؼبن اُ ٭بډڄ ډٌَجي إشٶبىٌ ٽىي.  ،اويآًٍي

ڇ آًٍثبيؼبن ي َب، ىٍ ثُشَيه كبڅز ثَاي څًص ٽَىن ډجبٍُار ډَىډٲبڅ٦ٍي َب ي ايه ٕٶ٦ٍَٖمٍ

 ٽَىٕشبن ي اوپبٍ كٺًٷ ډچڄ إز.

ي سلز اُ ػبډٮٍٽىي، ثچپٍ ٭٢ًي ويٖز ٽٍ ايه ډ٦بڅت ٍا ثيبن ډي آفكيوڂبٍويٌ ٵَىي ډشٮٞتِ  

هًى سلز ٕچ٦ٍ ي ٕشڈ ډچي ثًىٌ ي كشي ايه ٕشڈ ٱيَ ٹبثڄ  سمبڇ ٥ًڃ ُويځيِثبٙيٽٍ ىٍډي وُلؿٕشڈ 

سمبڇ يػًى كٔ ي څمٔ ٽَىٌ ي ثب سًػٍ ثٍ ايه سؼبٍة، سلمڄ ٍا ىٍ ىيٍان ٙيَيه ٽًىٽي هًى ويِ ثب 

إز ي ثب آوبن ىٍى  آفكثبيزبَٖبي هًى ي ډَىڇ ي ثٍ ييٌْ ډچڄ سلز ٕچ٦ٍ ي اُ ػمچٍ ډَىڇ ډياٵ٬ آُاىي

َبي ىاوي؛ ثٮي اُ ػمًٍُيډٚشَٻ، كَٳ ډٚشَٻ، ډىبٵ٬ ډٚشَٻ ي ىٙمه ډٚشَٻ ىاٍى. هًة ډي

ن ډًىر ي ىيٕشي آوبن، ََ كپًډشي ٽٍ ىٍ ايَان َٕٽبٍ آډيٌ ي ديمب ولؿًتبٖي  آفكثبيزبٖهًىډوشبٍ 

ىاوىي؛ اسلبى ي اسٶبٷ ثبٙي. ُيَا هًة ډيىٍ دي ايؼبى اهشالٳ ىٍ ثيه ايه ىي ډچز سبٍيوي ايَان ُډيه ډي

ٽٍ؛ ََ ىيپشبسًٍ ي ًٙيويٖمي ٍا ثٍ آيٍىٖيڄ اػشمب٭ي ٭٪يمي ثًػًى ډيايه ىي ٹًڇِ سلز ٕشڈ، دشبو

ىٍ آن ًٍٝر  ؿًن ػمٮيز آوبن ىٍ ايَان هيچي ثي٘ اُ وٞٴ ػمٮيز ايَان إز.اوياُى، يكٚز ډي

يبثي ثٍ كٺًٷ هًى ويٖز، سىُب ىٍ يټ َب#  ثَاي ىٕزويبُ ثٍ َيؾ هًٚوشي اُ ًٕي آوبن $ٽَُىَب ي آًٍي

َبي ٍؤي، ثٍ ٭ٺت ٝىييٷَب ي ىٙمىبن ډچڄ ٍا ىٍ دبي ٵ٢بي ىډًٽَاسيټ، سمبڇ ډَسؼٮيه، ًٙيويٖز

 وي.اهًاَىي ٍ
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ي  ، كٶ٨ ډلي٤ ُيٖزځًوٍ ديَٚٵز، ٹبوًنَيؾ ،ډٚشَٻ يػًى وياٙشٍ ثبٙي ٽٍ ٹيٍرِػبيي ىٍ

ٔب $ُّٔ تغت ًّٜٝ# اٌ٘بٖ  دبٕن ډب ثٍ ډوبڅٶيه كٺًٷ ډچڄ ايه إز؛ سًاوي ثَ ٹَاٍ ًٙى.٭ياڅشي ومي

ي  ډچڄ كٺًٹيِثي تفبٚت ٌ٘جت ثٝ ؽٛؿٔبٖ، إٞيتي لبئُ ٘يٌتيٓ.ٌٞتيٓ؛ ٔب ثلاي اٌ٘بِٖ ثي

  َبي ىيپشبسًٍ إز.ډٮچًڃ ٍّيڈ ٙبن،٥جيٮز وبثًىيِ

ٵٮچي، يب ځبڇ ثَىاٙشه  ځىياة ډٖشجييه ي ىيپشبسًٍانِډبوين ىٍٍي وياٍيڈ؛ يب ثبٹيىي ٍاٌ ثيٚشَ ىٍ دي٘

َيدبٙي ٽًٍٚ ي ايڃ ثٍ سؼِيٍ ي ٵي ىډًٽَاسيټ ىٍ ډٮىبي ياٹٮي هًى. اوشوبة ځِيىٍىٍ ٍاٌ ايؼبى ػبډٮٍ

يَ ثبٙىي. َيؾ ٹبوًوي ي ٹًاويه اليشٲيان َميٍٚ سلز ٕچ٦ٍٹَاٍ ويٖز ډچڄ ايَ ًٙى. ُيَا،ډىشُي ډي

-ىيڂَ َمٍ ډيي ُويځي ٽىي. َبي سبٍيوي، ډچشي ٍا ډلپًڇ ثٍ يټ ٙيًٌسمبڇ ىيٍان ٽٍ ىٍ يػًى وياٍى

 اوي ىوجبڃ ٽىي.َب دي٘ اسوبً ٽَىٌَب ي ٕيٌسًاوي ٍيٙي ٍا ٽٍ اُ ىٍَىاوىي ٽٍ يټ كپًډز َميٍٚ ومي

ي ىډًٽَاسيټ اٍس٘ ىډًٽَاسيټ ي ىډًٽَاسيټ إز. ػبډٮًٍٕي ػبډٮٍكَٽز ثٍځِيىٍ ىيڇ؛ اوشوبة

 ٽىي.هًى ٍا َٕٽًة ومي آيٍى ي اٍس٘ ىډًٽَاسيټ ډَىڇٍِا ثًػًى ډي

 ُډبن آن إز ٽٍ ٹبڅت ي ٕبهشبٍَبي اٍسؼب٭ي ٍا ثٚپىي.ٽىي سًاوي ديَٚٵزاي ډيػبډٮٍثٍ ََكبڃ،   

ُاىي ډچڄ سلز ٕچ٦ٍ، اُ ػمچٍ ي آٍَبيي اٍُيبثي ي وٺي ٽىيڈ. ي هًى ٍا ٽٍ هَىډىياوٍ ٭ٺبيي ځٌٙشٍ

 عيبتيسبٍيوي ي يټ اډَ ٗلٚكت  ىيٕشبوٍ ويٖز، ثچپٍ يټَىَب سىُب يټ اډَ هيَهًاَبوٍ ي اوٖبنٽُ

آن  ٕيبٕي -َبي اػشمب٭يي ٕبيَ ػىج٘ٵَډب ي ثب سإٽيي ػىج٘ ٽبٍځَي ي اُ ػمچٍ، ډچڄ كپڈ ثَاي َمٍ

-كٞبيي ٚ آماؿي يب ًتٓ بٌل، ٞل ؿٚ ٔٛكؿ، ثًلوٛة ي ٚ ٞٓ فبُيٌِٓٚال٤ ٞٓ ؿٔٛولاًيِ إز.

 تغت ًّٜٝ ثٌتٍي ٌٔتميٓ ؿاكؿ. ٌلي ٚ ًلوٛثي ُِّٔ

ثَډجىبي وً٭ي  ي ٕبيَ ډچڄ سلز ٕچ٦ٍ، َىَبٍاث٦ٍ ثب ٽُٽَىٕشبن ىٍ َځَبي اٙٲبڃكپًډز ِٓإب

 ، ثچًؿٖشبن ي ٕبيَ وٺب٣،شبنإز ٽٍ ثَ سُبػڈِ ډٖچلبوٍ ثٍ ٽَىٕ -ٱبڅت ي ډٲچًة –ځَاوٍإشيالي ٕشڈ

ُبٖ ؿكعبَ ثل٘ـ ٕٞيِٝ ثب ٔلؿْعبَ تٛعَ ثٝ ًل ٔيٞبيي وٝ ؿكعىٛٔتځَٵشٍ إز. يبى ثى

ًبم٘ـ تب ثؾَ غيل آٚكؿ تجبٜ ٔي٤ٕ٘ت ٚافلي كا وٝ م٘ـٌب٘يِ رٟبٖ ٔتٕـٖ فلاٞٓ ٔي ا٘ـ،رًٙ

ډچڄ  ٙبن ٭بىر ىاىنَِٗبي سالؿىيه كپًډز ي ثلثليت ٚ تٛعَ ثلًب٘ٙـ.ٔتٕـٖ كا ثٝ ا٣ال ؿكرٝ

 ٽىىي.ٍيِي إز. آوبن ٍا ىٍځيَ سٮٞجبر ي ډىبٵ٬ ډيثٍ ػىڀ ي هًن

ؿىيه  ٹَين ي٦ٕبي إز. ٭ىبَٝ ٕبيَ ي ٙيًم ي ٍيكبويًن وٶًًډبويٌ، اي ٭ٺتًٍ يػبډٮٍٽٚييْځي 

آن  اٱچتِ ػبَبيي ىيڂَ ډىًٖم ٙيٌ إز.اويٽٍ ىٍٕيبٕي -ٍاي َمبن ٙپڄ اػشمب٭يَىًُ ىا ػًاډٮي،

 .ىاوىيثب ډىبٵ٬ هًى ډي ٍا ډٲبيَ ولاتيهٛؿٔويَيَب ډلي٤ ي َٙاي٤ 

َبي ډشمبىي ثٍ اډَي ډؼجًٍ َيؾ اهالٷ ي ٹبوًوي ىٍ ػُبن يػًى وياٍى ٽٍ ثٍ سًاوي ډچشي ٍا سب ٹَن

ي ٵالن ىيڅز االثي ثٍ ٵالن ٙيًٌ يب ثٍ يٕيچٍٽٍ ػُبن اڅياٗ ٍا اٙٲبڃ ٽىي، يب ىٕشًٍ ثيَيٽىي، َُٕډيه

 اىاٌٍ ځَىى.  اييئًڅًّي ٵالن سلز سإطيَِ بي ي

-َب سٺچيڄ ىاىٌ وميٽياڇ اُ آنب ي ډچڄ إز ي ثٍ َيؾَځَيٌي سمبڇ اٵَاى،ياٹٮي ىٍثَځيَويٌ ىډًٽَإيِ

كٺًٷ ډٖبيي ىٍ َٙاي٤ ډٖبيي، اډَي ١َيٍي إز. ثبيي ثَاي اډَ ياكي، كپڈ ياكي ٝبىٍ  ًٙى. ٍ٭بيزِ
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ُياٍي ٹَُي يټ ډچز ىٍ ډََُبي كپًډشي يټ ياٹٮي؛ وڂ ډيبن وجبٙي. َيؾ ىډًٽَإيًِٙى ي سجٮي٠ ىٍ

ًٍٚي ؿىي ډچيشي كڄ وٍ ًٙى، ىاهڄ ٽډچڄ سلز ٕچ٦ٍ ىٍ  ي ډچيِسب ډٖئچٍ ٽىي.ډچز ىيڂَ ٍا سإييي ومي

ي ٕيبٕي، ځٖشَىٌَبي ډوشچٴ ي٭ٍَٕٝشڈ ثبٙي، ډٚبٍٽز ياٹٮي ٍا ىٍ ٽٍ ياثٖشٍ ثٍ ډچشي سلزََٽٖي

، اَميز ي ډلشًيبر ىډًٽَاسيټ، اٹشٞبىي، كٺًٹي، َىَي اػشمب٭ي، ٵََىڂي، آډًُٗ ثٍ ُثبن ډبىٍي ثب

 ي... وٍ هًاَي ىاٙز.  اٍُِٗ كٶ٨ ډلي٤ِ ُيٖز

 اٹشٞبىي، ٕيبٕي، اػشمب٭ي ي ًٕءډييَيزِ ٍّيڈ َڈ وبٙي اُ اٹشٞبىيِ َبي ُيٖز ډلي٦ي يثلَان

ځٌاٍي ىٍ ىٍډٺبثڄ َٕډبيٍ اولٞبٍي، -ي سؼبٍيَبي هبٍػي، ٍٙي َٕډبيٍځٌاٍيٽبَ٘ ٙييي َٕډبيٍ

ي  ځَاييځَايي ثٍ ػبي ډى٦ٸهًاٍي، ډٞچلزي ډبڅي، ٍاوزٌٵٖبى ځٖشَى ،ٽٚبيٍُيي ٝىبي٬ سًڅييي

ځٌاٍي يٍبو٪بٍر، ډٚپالر ٕبهشبٍي َمَاٌ ثب َٕډ ي وُبىَبي هبٍع اُ ٽىشَڃ ، وٺ٘ ډىٶيِځَاييٹبوًن

 ثو٘ و٪بډي إز. ثي٘ اُ كي ىٍ
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 ربيٍبٜ ولؿًتبٖ ٚ ٔغيٚ ميٌت آٖ ؿك ُلايٚ اُغبَ -1
 

َبي ٽًٍٚيبوٍ، ثًيٌْ ىٍ هبيډځىبَبن ىٍ بٍَب ډًػت ٹشڄ ٭بڇ ثيوٶَر ٹًډي، ىيىي، يب ٕيبٕي ث

يبثيڈ ٽٍ ډى٦ٸ ُيٍ ٍا ثَ َىَ آٍاڇ ثَٚ َمًاٌٍ ٽٖبوي ٍا ډي سبٍينِځَٽَىٕشبن ٙيٌ إز. ىٍ اٙٲبڃ

َبي اُ ًٕي ٹيٍر «تزبٚم ؿائٕي»ٽٍ إشٮمبٍ، ٙپچي اُ ىَىي. ياٹٮيز ايه إزٕز سَػيق ډيٕيب

ٽٍ؛ ؿىيه آيي ايه إزُ ايه و٪َ ثٍ ىٕز ډياي ٽٍ اإز. وشيؼٍ «ثيٍب٘ٝ»إشٮمبٍي ثَ ١ي ډچيز 

سَٽيٍ، ٭َاٷ، ًٍٕيٍ ي ايَان، ىٍ  لؿوُدَىاُى ي اځَ ٹجًڃ ىاٍيڈ ٽٍ ډچز  ډچشي ثبيي ثٍ ىٵب٫ اُ هًى ثٍ

هًاَيڈ ىاى. ىٍ ؿىيه َٙاي٦ي ىٍهًإز هچ٬  ؿفب١ ِٔل١ٚڇ يځَٵشبٍ إشٮمبٍ إز، ډٖچمبً ٍؤي ثٍ څِ

، سالٙي إز ثَاي سيايڇ إشٮمبٍ ًٙىَى ډ٦َف ډيَى ٽٍ اُ ًٕي ىٙمىبن ٽُاُ ػىج٘ ٽُٕالف 

 ٽَىٕشبن.

اي ًٙى يټ ٹًڇ، ډچز يب ػبډٮٍاٵشي؟! ؿڂًوٍ ډيايڈ ؿٍ اسٶبٷ ډيٽٍ َمٍ ثيان ډشٮچٸىٍ ػُبوي  

ٽىي ي ؿڂًوٍ يَب ي ىٍ ػُز اكٺبٷ كٸِ هًى ډجبٌٍُ ډي . . . ىٍ ثَاثَ وبثَاثَي وُلؿٞبسلز ٕچ٦ٍ، و٪يَ 

دَىاُى، ؿٍ ډىبٵٮي ٍا ثَاي ي ايه ډجبٍُار ډي٥َٳ ډٺبثڄ ػُز كٶ٨ ي٬١ ډًػًى ثٍ َٕٽًثي يكٚيبوٍ

٭َاٷ ي يب ىٍ  وُلؿٞب١ٮيز ٽىي؟ اځَ ايه ډ٫ً١ً ٍا ثب يډي وُِيٌُ٘هًى ډشًٍٞ إز ٽٍ ډچشي ٍا 

ځَٵشٍ ٍا َبي ًٍٝر ٽُٚيٖڄڈ ثَهي اُ ٭چڄ وسًاويىٍ ُډبن َيشچَ ډٺبيٍٖ ي س٦جيٸ ىَيڈ ډي يٟٛؿيبٖ

ٌبٜ ًٛؿ ي عبوٓ ثل صٙيٗ رٛا٤ٔي، ٞيشؿك صٙيٗ رٛا٤ٔي يب ثٝ ٣جبكت ؿيٍل ًّٜٝ ٍيٙه ٽىيڈ.

ٌلا٘ٝ ؿليمبً ٔغبًجٝ ِ٘ـٜ ٞبي ًلوٛةٚ ميبٖ ك٣بيت عمٛق ُّٔ ٚ تٌبٚي ؿكعمٛق ثب كٍٚ

ي سًاوي ثَاٽٍ ډيډب  اٷ يټ آُډبيٚڂبٌ إز ىٍ ثَاثَؿىيه ډلبٕجبسي ٭َ ثَاي سٮييه ي ٕىؼِ٘ اًت.

ثٍ ٍيٙىي ي ډٶييي ثبٙي. َبي َٖشىي، سؼَثٍؿىيه ييْځيَبي سَٽيٍ، ايَان ي ًٍٕيٍ ٽٍ ىاٍاي ىيڅز

يه ّٔت ميبٖ ؿٚ ًٛيٝ ؿاكؿ ٚ ٣ٛاكٕ ٚ  وُِي#$ٌُ٘ هيًٙٛبيـ ؛ٽٍٽَىځيَيسًان وشيؼٍډي

يػُي وجبيي ٭بډڄ اٹشٞبىي يؾسلچيڄ ايه ډًاٍى ثٍ َىٍ  ٞبي ٚعِتٙبوي كا ثلاي ٕٞٝ ؿك ثلؿاكؿ.ميبٖ

آيٍى. ىٍ ٭مڄِ ّيىًٕبيي، ٍ ثبٍ ډيٹ٦ٮبً وشبيغ وبډ٦چًثي ث ٔغبًجٍٝا وبىييٌ ځَٵز. ََٽبٍ ي اٹياډي ثيين 

ي تغت ًّٜٝ، ٜ٘يل تغقيٝ، ي عيبتِ يه ّٔت، لْٛ ٚ رب٤ٔٝٞبي ٕٔىٗ ثلاي اؿأٝي أىبٖٕٞٝ

-ٛ٘ـ. ٠٘يل تؾليت كًٚتبٞب ٚ ٛجي٤تُٔي ألاك٤ٔبٍ، ؿفب١، ٔغيٚ ميٌت، ٔٙبث٢ ٚ . . . ٘بثٛؿ

ٞب ٚ ٟ٘بؿٞبي ولؿًتبٖ ٚ يب غبكت آٖ، ام ثيٗ ثلؿٖ أىبٖ ٕٞىبكي ثيٗ ٔلؿْ ثب ا٘غالَ ًبمٔبٖ

 ٔلؿْ.

سًاوىي ثوٚي اُ ډَىڇ ٍا ثَ٭چيٍ ثو٘ ىيڂَ ثٍ ؿىيه ػىبيبسي ياىاٍوي؟ َبي ٕچ٦ٍ ډيؿڂًوٍ و٪بڇ

َب، ياٍيوٍ ػچًٌ ىاىن كٺبيٸ، َمڂي ي اييئًڅًّيپي، سلَيٴ َب، ثبيٍَبي ډٌَجيَب، اٍُٗاٵپبٍ، اوييٍٚ
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ام ايٗ هًاَىي ثجَوي. َٖشىي سب ډَىڇ ٍا ثٍ ٍاَي ٽٍ ډي ثب َٙاي٤ ډلي٦يِ تٜجيكَبيي ثَاي سالٗ

ؽٛاكي، ُىٙزٝ، ًلوٛة ٚ آٚاكٜ ولؿٖ، م٘ـٜ ثٍٛك ولؿٖ، ُيٕيبيي ثبكاٖ ٛليك رًٙ، آؿْ

 ٌلؿؿ.ؿكًٜظ ًٚي٢ ارتٕب٣ي تجييٗ ٔيولؿٖ، ثلعٌت يىي ام وبكولؿٞبي ٔفيـ 

٥ًالوي ىٍو٪َ ځَٵز. ثَايه إبٓ ٍيٙه  َب ٍا ثبيي ثٍ ٭ىًان ٵَآيٍىَبي يټ ډيَاص سپبډچيِاوٖبن 

سَ اُ سًاوي ثٖيبٍ َٕي٬ٍٵشبٍ اػشمب٭يِ ډب ثيٚشَ ثَ يبىځيَي إز ي سًاوبيي يبىځيَي ډب ډي ؛ٽٍإز

-َب اُ ٥َيٸ ٵََىڀ اوشٺبڃ ډيي ٍٵشبٍي اوٖبنىي. ًهيٌََبي ٍٵشبٍي ايؼبى ٽىځِيى٘ ٥جيٮي ىځَځًوي

اوي سب اٵَاى، َب اٍُٗ ىاٙشٍاوي ثيٚشَ ثَاي ځَيٌډبويٌٽٍ ثَاي ډب ثبٹيَب. ٍٵشبٍَبيي يٸ ّنيبثي وٍ اُ ٥َ

يبثي، ىځيَي اوشٺبڃ ډيوشيؼٍ، ََؿىي ٵََىڀ اُ ٥َيٸ يبىٍ َبي اػشمب٭ي إز.ُيَا ٵََىڀ ىاٍاييِ ځَيٌ

اُ ٹًا٭ي ي ثبيٍَبي  ٍٕي، إشٮياى ًاسي ثَاي يبىځيَي ي اوشٺبڃِ ثَهيٽٍ ثَاي ډب ثٍ اٍص ډيؿٍ اډب آن

 بن ٹًا٭ي ي ثبيٍَبي ىيڂَ إز.ٵََىڂي ثٍ ُي

ځَان ٽَىٕشبن ثب ثىيبن وُبىن كبٽميز ډجشىي ثَ وْاىدَٕشي، ًٙيويٖڈ ي ٵبٙيٖڈ ي اهيَاً اٙٲبڃ 

ځچً هٶٍ ي ثب دٚشيجبوي ٍا ىٍ  وُلؿًاَي ي ٍَبيي ثو٘ ډچز هيبى آُاىياوي ٵَٽًٙييٌآن،  ٔقٞجيٙپڄ 

ځَ ي ثب َبي اٙٲبڃي١ٮيز ٽَُىَب ٽٍ س٤ًٕ ىيڅز َى ٍا ُويٌ ثٍ ځًٍ ومبيىي.اډذَيبڅيٖڈ، ٹيبڇ ډچز ٽُ

آًيٕيالًيٖٛ ٚ كمبيز اٍيدب ي آډَيپب $وبسً# سؼِيٍ ځٚشٍ إز ي ثٍ اولبء ډوشچٴ ځَٵشبٍ وبثًىي ي 

ىاٍى.  ٙبن اىاډٍٕبُيي ٵيِيپي ي َڈ ٵََىڂيثبٙي. َڈ دبٻي سمبڇ ٭يبٍ ډيػٮٍإز، يټ ٵب هيًٙٛبيـ

ىٍ ػُبن يػًى  ي ډٚبثٍ آنٽٍ ومًوٍويي١ٮيشي اىٍ  اوي، ٔليكبڃ ٽَُىَب ډًػًىاسي َٖشىيٽٍ ىٍځًيي

ي ٽَُى وٍ ُويځي ٕىشيِ ٹييمي ػَيبن ىاٍى ي وٍ وياٍى. اُ و٪َ ًَىي ي ػٖمي سؼِيٍ ځٚشٍ. ىٍ ػبډٮٍ

ولؿًتبٖ رليبٖ ٝ وٝ ؿك صآٖثبٙي. ي َمٍ ػبوجٍ ډييځي ډيٍن. ثٍ َميه ىڅيڄ ځَٵشبٍ يټ ٵبػٮٍُو

 ا٘ـ لبثُ ٔمبيٌٝ ٘يٌت.ٞبي وٝ ؿك تبكيؼ كٚي ؿاؿٜؿاكؿ ثب ٞيش يه ام ثلثليت

٢َڈ ٵََىڂي#، ٽًؽ مبڃ إشٮمبٍ ىاهچي، إٓيميالٕيًن$ٽَىٕشبن ثب ا٭ځَٽىًن ٽًٍَٚبي اٙٲبڃسب

ػىبيبر ٕبُډبن يبٵشٍ، وٶي كٺًٷ ډچي، اوُياڇ ػمٮي، څٚپَٽٚي و٪بډي، ا٭الڇ ػُبى، ػمٮي،  اػجبٍيِ

اع ا٭شيبى، ٱبٍر اٹشٞبىي، ډمىً٭يز ُثبن، سلٺيَ ٵََڀ ډچي، ياهالٹي، ٍ ػىبيبر دِٙپي، ٙي٫ً ٵٖبىِ

ثٍ  «هيًٙٛبيـ»ي ايه اٹياډبر َمٍ َى ثًىٌ ي َٖشىي.ثٍ ػبيي ٹًډي ي. . . ىٍ سياٍٻ وبثًىي ډچز ٽُ ػب

 ػمٮي إز. ي ٹشڄ ٭بڇ ډٮىبي ٽٚشبٍ

ځيَى. اوًا٫ ىيڂَ سَيه ٽٚشبٍ ػمٮي، َمبن ٹچ٬ ي ٹم٬ ٵيِيپي إز ٽٍ ثب َيٵي هبٛ اوؼبڇ ډيٕبىٌ

ثبٙي. ٥جيٮز ي ػٲَاٵيبيي ويِ ډي َٷ ٵََىڂي، ډچي، ثيًڅًّيپي، اٹشٞبىي، ييَاويٽٚشبٍ ػمٮي ثٍ ٥ُ

َبي س٤ًٕ سَٻلؿٞب وُي  ٞباكٔٙي، ٹشڄ ٭بڇ بَيپس٤ًٕ ډُبػَان آډ ًلػ پًٛتبٖٽٚشبٍ ي ٹشڄ ٭بڇ 

َىَب ىٍ ٭َاٷ، سَٽيٍ ي ًٍٕيٍ ي ٭ظمبوي، ٙيميبيي ثبٍان، ُويٌ ثٍ ځًٍ ٽَىن ي ٽًؿبوين اػجبٍي ٽُ

هبٛ  يٕبُي َُٕډيىي اُ ٹًڇ ي يب ډچشَب ثٍ ػبيي آوبن ثٍ ډى٪ًٍ دبٻػبيڂِيه ٽَىن ا٭َاة ي سَٻ

كشي ثٍ  ٽٚشه يًُىيبن ثب ځبَُبي ٙيميبيي س٤ًٕ آڅمبن وبُي، ،ډٚبثٍ ډًٍى ٵچ٦ٖيىيبن س٤ًٕ إَائيڄ
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ىٍ ايَان ي  ٞبي ٌنيٌَٙٞتٝي اډًٍ هًى ي ىٍ َُٕډيه هًى س٤ًٕ اُ اىاٌٍ لؿٞبوُكبٙيٍ ٍاوين 

 آيي.َىَب، ّيىًٕبيي اىاٍي ثٍ كٖبة ډياډشلبن سٖز ىٍ ٽًٍَٚبي ىيڂَ ىٍ ډًٍى ٽُ

ٞب صٙبٖ وٝ وِتٗ اٌ٘بٖٞبًت. ٞٓي اٌ٘بٖميل پب ٟ٘بؿٖ عمٛق ر٤ٕ ىٍ ياٹ٬ ّيىًٕبيي، 

  ٗ ا٘ىبك عك عيبت اًت، ثٝ ٤ٔٙبي تغميل تٕبْ اٌ٘ب٘يت ٘ين اًت.ٔجيّ

ي هًى ٍا ځَان ٽَىٕشبن، سالٗ َمٍ ػبوجٍػىڀ ػُبوي ايڃ، اٙٲبڃٽَىٕشبن ىٍ ي ثٍ ىوجبڃ سؼِيٍ 

 ،ير، ډيبن ډير ي ثچىي ډيرَبي ٽًسبٌ ډَىَب ثٍ ٽبٍ ثٖشىي ي ثب ٥َاكي ي اػَاي ثَوبډٍثَاي ډلً ٽُ

ٽٚشبٍ ػمٮي سىُب ىٍ ىيٍان $ّيىًٕبيي ػٲَاٵيبيي# ٙيوي. ولؿًتبٖي وبثًىي وبڇ ٵٮبالوٍ ياٍى ٭ٍَٝ

ٽبډڄ، ډبوىي  َبي ځًوبځًن ي ځبٌ ثب آٍاډِ٘، ثچپٍ ىٍ ىيٍان ٝچق ويِ ثب ٍيٗځيَىڀ ًٍٝر وميىػ

اډًٍ ىيڅشي س٤ًٕ ٍّيڈ  ځًوٍ اىاٌٍ ٽَىنِاُ ََ لؿوُډب ي ىيٍ ٽَىن ډچز  آفكي ډيُىبنثَهًٍى ثب َڈ

ػىبيبر ثبٙي، كٸ  ًٙى. ىٍ ثَاثَ ٭مڄ ّيىًٕبيي، ََ ډچشي ٽٍ ٹَثبوي ايهډٌَجي ىٍ ايَان، ٭مچي ډي

 ى ي ډٺبيډز ىٍ ثَاثَ  وبثًىي ثَاي آن ډچز، اډَي ډَٚي٫ إز.اُ هًى ىاٍ ؿفب١

اُ ًَيز هًي٘  هبٻ هًى، ٽٍ ىٍ ٭يه ىٵب٫ اُ َُٕډيه يََ ډچشي ىٍ ََٽؼب ثبٙي كٸ ىاٍى 

ي ٕيبٕي، ٵََىڂي، اٹشٞبىي ي اػشمب٭ي هًى ثيىييٚي، َٙاي٤ ٝچق ثٍ سًٕٮٍدبٕياٍي ٽَىٌ ي ىٍ 

َى، ي ايه اډًٍ اُ ډچز ٽُثٍ ډٮىبي ىٍيٰ ىاٙشه َمٍ هيًٙٛبيـ اؿاكيٍيِي ٽَىٌ ي ٭مڄ ومبيي. ثَوبډٍ

 هًٞٝبً ىٍ ايَان إز.

 يٙي ٚ رٛا٢ٔ ٘واؿي، ٘بثٛؿي ثؾِي ام اٌ٘ب٘يت اًت.ٞبي ّٔي، رٛا٢ٔ ؿٌلٜٚ ٘بثٛؿي ر٤ٕيِ

سَيه اٹياډي إز ٽٍ اُ ًٕي ىٙمىبن اوٖبويز ي ثَٚيز سَيه ي يكٚيبوٍٽٚشبٍ ػمٮي ١ي ثَٚي

ًٙى ي ثيسَ اُ آن ٕپًسي إز ٽٍ ډياٵٮبن كٺًٷ ثَٚ ثب ٹَثبوي ٽَىن كٺيٺز ىٍ ډٖچن ډؼَي ډي

 ُوىي.سٚييي آن ىاډه ډي ثٍ سؼييي يلؿ، وُډٞچلز، هًٞٝبً ىٍ ډًٍى ډچز 

ي ّيىًٕبيي، سىُب وبثًىي ٵيِيپي يټ ػمٮيز ډچي، وْاىي يب ډٌَجي ويٖز ثچپٍ ٙبډڄ ډؼمً٭ٍ

ثٍ ډٮىبي ٹشڄ ٭بڇ ثٍ ََ و٫ً ي ََ ٙپڄ ي ثب إشٶبىٌ اُ  فينيىيىيڂَ ويِ َٖز. ّيىًٕبيي  اٹياډبر

َبي هبٛ اُ اػشمب٫ ډبوىي ي ځَيٌثٍ ډٮىبي ػچًځيَي اُ ٍٙ ثيِٛٛهيىيََځًوٍ ٕالكي إز. ّيىًٕبيي 

٭َاٷ ٽٍ ىٍ سَٽيٍ ي س٤ًٕ ٍّيڈ ثٮض ىٍ  ػيا ٽَىن ُوبن ي ډَىان ي اُ َڈ دبٙيين و٪بڇ هبوًاىٌ إز

َى س٤ًٕ اٍاىٌ ٽَىن ډَىڇ ٽَُبي ٕيبٕي ي ثيا٭مبڃ ٙي. سًُي٬ ډًاى ډويٍ ي ځٖشَٗ ا٭شيبى ثب اوڂيٌِ

ثَاثَ ٹًاويه ػُبوي، ثىي ىيڇ  ځىؼي.يي ثيًڅًّيپي ډيي ّيىًٕبډٺًڅٍ َٙٷ ٽَىٕشبن ىٍ ٍّيڈ ډٌَجي ىٍ

 ،ي ثوًٞٛيټ ػبډٮٍ ، سُبػڈ ٵپَي، ػٮڄ سبٍين، ٙي٫ً ٵٖبى، ا٭شيبى ي . . . ى1948ٍي وبډٍديمبوٍ

وِٛٛ٘يبِيٌٓ ٚ كٚاثٚ اًت٤ٕبكي عبوٓ ثل »؛ يځًيىٽشَ ډؼيي ػٮٶَ ډي ًٙى.ّيىًٕبيي ډلًٖة ډي

ٖٚ ًيبًي، التٔبؿي، ارتٕب٣ي، فلٍٞٙي، ٠٘بٔي ٚ ٞبي ٔؾتّف ولؿًتبٖ، تٕبْ ُئٛثؾَ

 .«لؿِ٘يٗ كا ؿك ثلٌلفتٝ اًتٔٙبٛك وُكٚا٘ي 

َى اُ َبي ډٚپًٻ ىاوٚؼًيبن ٽُاُ ٹشڄ يكشي ىٍ ُډبن وًٙشٍ ٙين ايه ٦ًٍٕ، اهجبٍ ډشٮيى 

 آهَيه ډًٍى آن سب دبيبن ٽٍٙي ب ډيبوييآة ي اٍيډيٍ ډىشَٚ ډيَبي سَُان ي َميان ځَٵشٍ سىاوٚڂبٌ



35 
 

ي ايه ډًاٍى اُ ًٕي ٍّيڈ َمٍ ىٍ ىاوٚڂبٌ وبُڅًي اٍيډيٍ ثًى. ُيـا عبتٕيډًٍى  1392ُډٖشبن 

ٽٍ ثب ٍؤي ډَىڇ ٽَُى اُ اٍيډيٍ ثٍ  ٣بثـ فتبعيكشي ډِىيٍاوي و٪يَ  ٙي.ډٌَجي هًىٽٚي ا٭الڇ ډي

ٽَى ٽٍ ٙييا ى ٹٖڈ يب ،سَ اُ آٗ ٙيٌ ي ٹجڄ اُ ډٺبډبر ٍّيڈي ىاٯډؼچٔ ٵَډبيٚي ٍّيڈ ٍاٌ يبٵشٍ، ٽبٍٕ

ي آډًُان ًٕهشٍ ٙيٌ٭بثي ٵشبكي ٹجالً ويِ ؿىيه ىٕشٍ ځچي ىٍ ډًٍى ىاو٘ ٽٚي ٽَىٌ إز.كبسمي هًى

 ثٍ آة ىاىٌ ثًى.  ويِ ديَاوَُٚ آثبؿُِيٗىثٖشبن 

ٽٍ ٥جٸ ٍٕڈ ي ًٍٕڇ ي ٭بىار َميٚڂي ٍّيڈ ډٌَجي، اػبٌُ ىاىٌ وٚي ٽٍ ؿڂًوڂي ډَٿ ََؿىي

 دِٙټ ُويان ٽَُيِٻ ٽٍ پٛكا٘ـكرب٘يي ثب يػياوي و٪يَ ُويٌ يبى ىٽشَ  ٥َٳٙييا اُ ًٕي دِٙپبن ثي

اډب  ٙي، ډًٍى ثٍَٕي ٹَاٍ ځيَى،ٹَثبوي ٍّيڈ ډٌَجي  ،يػيان ي ٹٖڈ دِٙپي هًى ثٍ هب٥َ دبيياٍي ثَ

ٹشڄ ُوبن ىٍ ډُٚي ي ٽَډبن،  اي، سَيٍَبي هبٍع اُ ٽًٍٚ،َبي ُوؼيٌَسؼبٍة ٍّيڈ ډٌَجي، و٪يَ ٹشڄ

، ايه ډًاٍى ويِ ىَيوٚبن ډي ٙي ي ډًاٍى ٵَايان ىيڂَان ٽَُيِٻ ٽٍ هًىٽٚي هًاويٌ ډيَبي ُويٹشڄ

ي اُ اىاډٍ ثٍ هًىىاٍي َىٽُ َبي ٕبُډبن يبٵشٍ اُ ًٕي ٭ًاډڄ ٍّيڈ ثٍ ډى٪ًٍ ياىاٍٽَىن ىاوٚؼًيبنٹشڄ

-ثييه اوي.ٕىبٻَى ََاٽُاويٽٍ اُ آځبَي ػًاوبن َان ٽَىٕشبن ٭مالً وٚبن ىاىٌځسلٞيڄ إز. ُيَا اٙٲبڃ

لؿ كا تغت اُغبَ، تٕبْ ُئٖٛٚ م٘ـٌي ّٔت وُ ولؿًتبِٖهيًٙٛبيـ ؿك ٽٍ؛ًٙىځًوٍ ٍيٙه ډي

 ُٛؿ.ُبُٔ ٔي

ٽبډڄ ثَ  ٽَىٕشبن، ٭چيَٱڈ سمبډي اهشالٵبر، يټ يػٍ ډٚشَٻ ىاٍوي ي آن، سًاٵٸِځَٽًٍَٚبي اٙٲبڃ

ځَ ي ٵَاياوي ډيبن ٽًٍَٚبي اٙٲبڃَبَب ي ثيبوىبډٍَىَب ي ييَاوي ٽَىٕشبن إز. ٹ٦ٮىبډٍوبثًىي ٽُ َٕ

َب ويِ َىَب اډ٢بء ٙيٌ ٽٍ ډلًٍ اٝچي سمبڇ ايه ثيبويٍٽَىٕشبن ػُز اسوبً يټ ٕيبٕز ډٚشَٻ ٭چيٍ ٽُ

ي ډمپه ثًىٌ إز. يٹشي ٍّيڈ ډٌَجي ثَآډيٌ اُ َٕٽًثي ػىج٘ ٍَبيي ثو٘ ٽَىٕشبن ثٍ ََ ٙيًٌ

سَ ي ٕبُډبن ىَي ي ثٖيبٍ يكٚيبوٍډي ثب سَٽيٍ اىاډٍ ڈ ٕچ٦ىشي ٍايَبي ٍّاوٺالة ډچڄ ايَان، ايه ٕيبٕز

» َىَب ، ىيڂَ ثَاي ٽًُٙىوبدٌيَ ډياٹياڇ ي ډَسپت ػىبيبر يٝٴَىَب سَ ثَ٭چيٍ ٽُسَ ي ځٖشَىٌيبٵشٍ

 ي ىاٙشٍ ثبٙي يب اي١ب٫ ٍا ثٍ ولً ىيڂَي ىځَځًن ٽَىٌ ثبٙي.ډٶًُډ سًاويومي «اًالٔي ا٘مالة

هچٸ اوٺالة ٭٪يڈ ٍا ثٍ ثبُي ځَٵشىي ي سمبڇ آن َمجٖشڂي يَان ىٍدبٍؿڂي ي اسلبى ډچڄ ايټ 

ځي سجييڄ ي اوٺالة ډچڄ ايَان ٍا ثب اولَاٳ اُ ډٖيَ ى٦ٍٕلي ٭بڅي ٍا ثٍ وٶبٷ ي سٶَٹٍ ي ؿىي ىٕشٍ

 ثبيـ ٗـ صٙيٗ ا٘مالة ر٤ّي ثٛؿ!ي. اٗ ثٍ يټ اوٺالة ػٮچي سٲييَ ىاىواٝچي

اي اُ ٹيٍر ي وٶًً ٍٕييٌ ثبٙي ٽٍ ثب ځَىآيٍي َكچٍَى ثٍ ډََ ُډبن ػىج٘ ٍَبيي ثو٘ ډچز ٽُ 

ځَان ٽَىٕشبن ځَان ايٶب ٽىي، اٙٲبڃَى اُ ٕشڈ اٙٲبڃَبي الُڇ وٺ٘ ډلًٍي ثَاي ٍَبيي ډچز ٽُدشبوٖيڄ

َيي هًى ٍا سمبڇ وي َبي ػُبوي، اٍيدب ي آډَيپب $وبسً#ثب َمپبٍي آٙپبٍ ي ثب يبٍي هًإشه آٙپبٍا اُ ٹيٍر

اوي ي كشي ثَاي كًٞڃ وشيؼٍ اډشيبُار ٵَاياوي َڈ ثٍ ٽَىٌآيٍيَى ػم٬ٽُ٘ ډچزثَاي َٕٽًثي ػىج

ثَاثَ ٱَة ثٍ ډى٪ًٍ َٕٽًثي ػمًٍُي ٽَىٕشبن ىٍ ډُبثبى، ډِىيٍي ٍّيڈ دُچًي ىٍ  اوي.ثيڂبوڂبن ىاىٌ

 اوي.َبي آنَب ي ډٺبډبر ٕيبٕي سَٽيٍ ىٍٽبم ٕٶيي ومًوٍٹَاٍىاى اڅؼِايَ ي ىٍيًُځي ّوَاڃ
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ٍ ٍا ٵَاډًٗ پشايه وي سبٍيوي هًى، كبٵ٪ٍَب ىٍ اوي. آنډًػًى ٭بىر وپَىٌ ب ََځِ ثٍ ي٬١َىَٽُ

ٍ ىٍهبيٍډيبوٍ ؿىي دبٌٍ ٵ٬ إشٮمبٽٍ سىُب ثٍ هب٥َ ډىبٽَىٕشبن َُٕډيه سؼِيٍ ٙيٌ إز ٽٍاويوپَىٌ

ي ثٝ ولؿًتبٖ ٞلٌن كاٗؿا٘ٙـٛؿ ٔيٌلاٖ ولؿًتبٖ ؽاُغبَ»ځًيي؛ يىڅي ډياٽمبڃ ډيَٙيٌ إز.

ٌل ٘جٛؿٜ اًت. ثٙبثلايٗ ثب ٣مت ٍٟ٘ـاُتٗ ولؿًتبٖ ام ٠٘ل ٚ اِغبق ثٝ وِٛكٞبي اُغبَ تزنيٝ

ؿك  لؿٞب كا ام يىـيٍل ثليـٜ ٚ ًلا٘زبْوٙٙـ وُارتٕب٣ي تالٍ فلاٚاٖ ٔي ٚفلٍٞٙي، ًيبًي 

 «٠٘بْ ًيبًي، فلٍٞٙي ٚ ارتٕب٣ي ؽٛؿ فٚة ٕ٘بيٙـ.

ي دبٍؿڂي ٹًډي $سؼِيٍيټ ډچز، اُ َڈ دبٙيين يټ ينِډمىً٭يز ٝلجز ثٍ ُثبن ډبىٍي، ػٮڄ سبٍ 

سلز ٕچ٦ٍ ثبٙي، ّيىًٕبيي  ي آطبٍ سبٍيوي ٽٍ ډٮَٳ ډيَاص ډچڄِ ٽَىٕشبن#، سوَيت اډبٽه ثبٕشبوي

َبي ٵبٍٓ ُثبن ي اىثيبر سَٽي ىٍ آًٍثبيؼبن ٍا ٵبٍٕي ُډبوي ٽٍ وبٕيًوبڅيٖز ًٙى.ٵََىڂي سچٺي ډي

اٗ سمٖوَ آن سالٗ ىٍ سلَيڈ ٝلجز ٽَىن ثٍ آن اُ ًٕي ځًيىيځبن هًاوىي ي يب ثبىځَځًوي ٙيٌ ډي

 آن. اٹياډي إز ىٍ ٍاٌ ّيىًٕبيي ،ىاٍوي

َبي اوي ٽٍ ثب ٙيًٌٹَثبوي ّيىًٕبيي، ٹًڇ، ډچز، اػشمب٫، وْاى يب ځَيَي اُ ديَيان ډٌاَت ډوشچٴ

َبي سمين، ثبٕشبوي، َٕؿٚمٍځيَوي. ييَاوي ََُٙب، ٍيٕشبَب، اډبٽه سبٍيوي، آطبٍ ځًوبځًن َيٳ ٹَاٍ ډي

ٵپَان ي ىاوٚؼًيبن ي ىځَاوييٚبن، ايؼبى ثلَان ي ٽبٍي، ا٭شيبى، ٹشڄ ٭بڇ ٍيٙهٙي٫ً ٵٖبى، ٵلٚب، ثي

 َبيٙيًٌ آٙٶشڂي ٵپَي، ځٖشَٗ سيَځي ي اثُبڇ، ياىاٍ ٽَىن ډَىڇ ثٍ ٕپًر اُ ََ ٥َيٸ ډمپه ؿٍ ثب

َبي ُيٖز ، ييَاوي ي سوَيت ٥جيٮز، ايؼبى ثلَانييډبر ٵيِيپي ي ُيٍځًايب ثب اٹي ي اييئًڅًّيپي اٹىبء

 ي. . . اُ وشبيغ ّيىًٕبيي إز. ډلي٦ي

ٕيٖشبن ي  آًٍثبيؼبن ځَٵشٍ سب يٽَىٕشبن ي ايه ډًاٍى اٹياډبسي إز ٽٍ ٍّيڈ ډٌَجي اُ َمٍ 

ٽىي، ٽٚشبٍ ػمٮي ثٍ اولبء ډوشچٴ َٝٵبً ډَث٣ً ثٍ ىيٍان ػىڀ ٽٍ ٍيٙه ډيىَيثچًؿٖشبن اوؼبڇ ډي

 ځيَى.ويٖز ي ىٍ ُډبن ٝچق ويِ اوؼبڇ ډي

ځَ ٽَىٕشبن ىٍ ّيىًٕبيي س٤ًٕ ٽًٍَٚبي اٙٲبڃ َى، يټ ٹَثبوي ډچيِيبثيڈ ٽٍ ډچز ٽُډيثٍ ٍاكشي ىٍ

ٽٚشبٍ ٵيِيپي، ًية ډچيز، وبثًىي اثِاٍَبي ييٌْ إز.  ثب َبي ځًوبځًن، ډٺب٬٥ ډوشچٴ ي يبُډبن

َبي $وبثًىي كيبر#، إشٶبىٌ اُ ٕالف ثيًٛبيـشڈ#، ٕيًٖ$وبثًىي اٽ اوًٛبيـ ٵََىڂي ي اٹشٞبىي،

$ػبَڄ ٽَىن  َبي سُؼيڄسبٍيوي، ٕيبٕز ٽُهِٽَىن اډبٽه ډٺيٍٕ، آطبٍي، ييَانٙيميبيي ي ډيپَيث

 سالٗ ثَاي سٲييَ ډٌَت ډَىڇ، سَٽيٍ، ٭َاٷ، ًٍٕيٍ، ايَان يډَىڇ#، سٮَيت، سٶَئ ي سَٻ ٽَىن ىٍ

-َبي إز ي . . . َمٍ ي َمٍ ٕيبٕزٽبٍي، ا٭شيبى ٫ً ٵٖبى، ثي٭ٺت وڂُياٙشه اٹشٞبىي، اػشمب٭ي، ٙي

شبن ٥َاكي ي اػَا ٙيٌ َبي ډوشچٴ ٽَىٕثو٘ٽَىٕشبن ىٍځَانَبي ډوشچٴ اُ ٥َٳ اٙٲبڃډبنُٽٍ ىٍ 

ٽٍ ىؿبٍ وٖڄ ٽُٚي ځٚشٍ إز. ډلَيڇ ثبٹي ځٌاٙشه اُ سبٍين، اي إز ٕبن ػبډٮٍي يټٕز. ػبډٮٍا

-ٍكمبوٍ ډيَبي ٵيِيپي ي ٵََىڂي ډاطَ ي ثيٽُٚيي وٖڄ، كياٹڄ ثٍ اوياٌُاٹشٞبى، ډييَيز ي ًَىيز

ثٍ إشىبى  ثٟلٜ ٘جٛؿ٘ـ.ثبك ثئيٟٙبٖ آفكي ٔب ٞٓ ايٗي اكٚٔيٝ ًٞٓٛبيـ ؿكيبصٝاوؿكثبٙي. 

يب ثٍ إشىبى ٕوىبن ي اٍيډيٍ؛ دىغ اڅي َٶز ډيچيًن ىٍيبؿٍ َبي ډوشچٴ ىٍ هًٞٛ اي١ب٫ِځِاٍٗ
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اوي ٽًؽ اػجبٍيي اٍيډيٍ ىٍه٦َىٍ ديَاډًن ىٍيبؿٍ ان $ٍيكبوي# ؿُبٍىٌ ډيچيًن اوٖبنٍئئ ػمًٍُ ايَ

اي ويٖز ٽٍ ٙبن، كبىطٍَب ثٍ څلب٧ ثٍ َڈ هًٍىن سَٽيت ػمٮيزػمٮيز ٽَُىَب ي آًٍي دَاٽىيځيِ ٽٍ؛

-ډيىٕز ٞب# $هيًٙٛبيـ رغلافيبيي وُلؿٞب ٚ آفكيي. ثٍ ٍاكشي ثٍ اَياٵي يٍّيڈ ډٌَجي ٍا هًٗ ويب

 يبثي ٽٍ اُ َيؾ ٥َيٸ ىيڂَي ثَاي آن ډمپه وجًى.

-َبي َٕٕبڇيَان اُ ٥َيٸ ىُىيډچڄ ا طَير ډچيِ ٽَىٕشبن ي ٱبٍر اډًاڃ يَب ىٍن آثبىيييَان ٽَى

ي ٽٍ ىٍ ٍّيڈ ډٌَجي ايَان ثٍ يټ ٭َٳ سجييڄ ٙيٌ، ٭َٵي ٽٍ ديڂَى ٹبوًوي َڈ وياٍى ثٍ ډىِڅٍآيٍ

ّٔي، اٌ٘زبْ  پبُي تِٛيـٚهيًٙٛبيـ التٔبؿي ٔٙتٟي ثٝ فل ّيىًٕبيي اٹشٞبىي ډچڄ ايَان إز.

ُډبن ٝياڇ  ٭َاٷَِىَب ىٍَبي ٙيميبيي ثَ٭چيٍ ٽُثپبٍځيَي ٕالف ُٛؿ.ّٔي ٔي ّٔي ٚ ٘بثٛؿي فلًٞٙ

٭اليٌ  ىٍ َٕىٙز اُ ٥َٳ اٍس٘ ٭َاٷ، َبي اُ ٙمبڃ ٽَىٕشبن س٤ًٕ اٍس٘ سَٽيٍ،كٖيه ي ىٍ ثو٘

 ًٙى.وبثًىي اٹشٞبىي َڈ ډىشُي ډي وًٍان، ثٍبَب ي ػثَوبثًىي اوٖبن

٣الٜٚ  ،ٞبي غّٚ كهيٓ ٔقٞجيي اكٚٔيٝ ٘بُي ام ًيبًتثغلاٖ ميٌت ٔغيٜي ؿكيبصٝ 

ُٛؿ. ٘بثٛؿي ثل٘بثٛؿي ٔٙبٛك ٚ ٚيلا٘ي التٔبؿي، ٔٙتٟي ثٝ اوًٛبيـ $٘بثٛؿي اوًٛيٌتٓ# ٔي

 ٌلؿؿ.# ٔيي اكٚٔيٝ ٔٙزل ثٝ ثيًٛبيـ $٘بثٛؿي عيبتٞبي آثبؿ پيلأٖٛ ؿكيبصٝٔىبٖ

ٞبي رٟبٖ، عك ت٤ييٗ تٕبْ ؽّك»ي ډًٞة ډؼم٬ ٭مًډي ٕبُډبن ډچڄ ډشلي؛ ثَاثَ ٹ٦ٮىبډٍ

ي وِٛكٞبي ٣٘ٛ ًبمٔبٖ ُّٔ ٔتغـ، ّٔنْ ٌٞتٙـ ثٝ ايٗ عك اعتلاْ ًلُ٘ٛت ؿاك٘ـ ٚ وّيٝ

ٞب $عك ت٤ييٗ ٞب ٟٚيفٝ ؿاك٘ـ تٕبْ تالٍ ؽٛؿ كا ثلاي اعمبق عك ٛجي٤ي ّٔت. آٖثٝ ٌقاك٘ـ

ٽٍ اُ ًٕي ٍّيڈ اُ اوٺالة هًاَبن ايه كٺًٷ ثًىوي َىَب ىٍ ايَان ثٮي ٽُ« ت# ثىبك ٌيل٘ـًلُ٘ٛ

َٕٽًثي ډچز هًى، ىيٙبىيٗ ٍّيڈ ډٌَجي ىٍ ډٌَجي َٕٽًة ي ٕبيَ ډچڄ ايَان ثب ٱٶچز اُ ايه كٺًٷِ

ٺًٷ ثيڂبوٍ ي ىٍ ٕچت ك هًى كٺًٷِ ايه ډب ثي٘ اُ َمٍ ثب آفكي َى ډٚبٍٽز ىاٙشىي. ثًيٌْ ثَاىٍانٽُ

ولؿًتبٖ ثل ٣ّيٝ وٝ ؿكتمليجبً، تٕبْ وٌب٘ي ٕشىي.ځبڇ ي ثٍ ٍّيڈ ډٌَجي ديًدي٘ لؿٞب#$وُىيڂَان 

آوبن  .يب ٔنؿٚك لؿٞب ثٛؿ٘ـ ٘ٝ ًلثبماٖ ارجبكيّٛجبٖ رٟبؿ ٣ّيٝ وُاٚرٍٙيـ٘ـ، ؿلؿٞب ٔيوُ

تليٗ آّيتليٗ ٚ وٟٗسَ، َڈ َٖز. يب ثٍ ٭جبٍر ٍيٙه وُلؿٞبٽٍ ايه ٽًٍٚ، ډيُه  ٵَاډًٗ ٽَىوي

 ٓبعجبٖ ايلاٖ مٔيٗ وُلؿٞب ٌٞتٙـ.

َبي ػُبن ٍا َب، هچٸډؼيى ثَ كٸ سٮييه َٕوًٙز ډچز ډىًٍٚ ٕبُډبن ډچڄ ډشلي ثب سإٽييِ 73ثىي 

ومبيي سب ػُبن ىٍ دَسً ډىيي اُ ډًاَت هچٺز ىٍ ډلي٦ي اډه ي سًؤڇ ثب ٝچق ي آٍاډ٘ ى٭ًر ډيثٍ ثٌَُ

ډىًٍٚ ډچڄ ډشلي ٭مچي ٙين ايه ثىي  ي ي اػشمب٭ي ىٕز يبثي.ٵََىڂي، ٕيبٕي، اٹشٞبى ٝچق ثٍ سٮبڅيِ

ٽَىٕشبن ځَ. ثىبثَايه ٽًٍَٚبي اٙٲبڃيىاوَبي ػُبن ډيډَٚي٫ ډچز ٍا ډى٣ً ثٍ ٍ٭بيز كٺًٷ ٕيبٕيِ

ثبٙىي، ٽٍ َمڂي اُ ا٭٢بء ٕبُډبن ډچڄ ډشلي ي ډي٭ي ٍ٭بيز كٺًٷ ثَٚ إالډي ي ىډًٽَإي ويِ ډي

 ډچڄ ٍا ثَاي سٮييه َٕوًٙز ثَٕميز ثٚىبٕىي. َىَب ي ٕبيَاوي كٸ ٽُډ٩ًٴ

َب، يٍيىيه، ٕشبٍهبن، ثبٹَهبن، ډلمي هيبثبوي ي ديٍٚآًٍثبيؼبن، وًاىځبن ثبثټ هَڇډچز سَُٻ ىٍ 

ي ٕبيَ  ٞبعٌٙي ٍٽبةوٚبن ىاى، كشي ىٍ ؽٛؿ ثيٍبٍ٘يي ايه كٺًٷ، اُ ٽٍ وٖجز ثٍ َم١ٍمه ايه
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، ډٚبٍٽز ٽَىوي. ثٍ ايه ډ٫ً١ً َڈ بن ايه كٺًٷ هًى ثًىَڈ ٽٍ هًاَ َىډَسؼٮيه ىٍ َٕٽًثي ډچز ٽُ

ىَىي ويَيي ډشلي ي دٚشيجبن هًى ٍا ثَاي ٽٖت كٺًٷ إبٕي هًى اُ ىٕز ډي سًػٍ وپَىوي ٽٍ ىاٍوي،

آوبن ٍا َٕٽًة هًاَىي ٽَى. ىإشبن  ٽىىي، ٵَىا هًىَِىَب ٍا َٕٽًة ډيٽٍ اډَيُ ٽُٖشىي ٽٖبوي وي ويا

ٌفتٙـ ثيب تب تلا ؽُٛجؾت وٙيٓ، ثٝ يىي»ډبويٽٍ؛ اڅمظڄ ٹييمي ډييه ١َةډيُىبن آًٍي ډب ثٍ اَڈ

  .«ٌفت، ألٚم ٘ٝ فلؿا

ُډبن َى، َڈَٖشىي، ثچپٍ ىٙمىبن ډچز ٽُ َىَب وٍ سىُب ٹَثبوي ّيىًٕبييٙيٌ، ٽُ اٙٲبڃ ٽَىٕشبنِىٍ

هشٍ ي وبثًىي ٕيبٕز ُډيه ًٕ$ ىَىيَىوٚيه اوؼبڇ ډيٍا ويِ ىٍ ډىب٥ٸ ٽُ «ثيًٛبيـ»ي  «اوًٛبيـ»

ٞبي وِب٘ـ وٝ ٔب٘ٙـ ؿكيبصٝاي كا ثٝ ٘بثٛؿي ٔياوًٛبيـ ٔىبٖ رغلافيبيي ٚيوٜثيًڅًّيپي#. 

ٞب ٚ ٞبي مايٙـٜ كٚؿ ٚ وبكٖٚ، ثبتالقؽِه ُـٖ كٚؽب٘ٝ ثبتالق ٌبٚؽٛ٘ي، اكٚٔيٝ، ٞبٖٔٛ،

 ٛاكٕٞٛكٞبي ؽِىيـٜ رٙٛة ٣لاق، ٕٞيِٝ ايٗ اعتٕبَ ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ ُـت ٣ّٕيبت ٚ يب ٣

اي وٝ يه اوًٛيٌتٓ كا ثٜٛك وبُٔ ٘بثٛؿ ٚ يب ؿك ٔميبى ٌٌتلؿٜاي ثبُـ٘بُي ام آٖ ثٝ ٌٛ٘ٝ

ُٛؿ، أب تج٤بت ميٌتي ي رغلافيبيي ٚيوٜ ا٘زبْ ٔييه ٜٔٙمٝٔؾتُ ٕ٘بيـ. اوًٛبيـ اٌلصٝ ؿك

  ؿٞـ.آٖ، ؿيٍل ٔٙبٛك رغلافيبيي كا تغت تإحيل للاك ٔي

ثيىي ٙيٌ إز. هٚټ ٙين ؿىيه ؿيِي دي٘ ٝي اكٚٔيؿكيبصٝ ثلَان ُيٖز ډلي٦يِىٍ 

ياوي و٪يَ آڅًىځي ىځي آة آٙبډيَبي آة، آڅً، دَٽَىن ؿبٌَبَب، ډىلَٳ ٽَىن ډٖيَ ٍيىهبوٍىٍيبؿٍ

آة آٙبډييوي  َبيوٚز ٵب١الة ثٍ ىاهڄ څًڅٍ ٹچت ٕيبٕز ٍّيڈ ډٌَجي $سَُان# ثبىٍ  1392ُډٖشبن 

َبي ٕذبٌ ثٍ ىاهڄ ٕي څشيبن ٍي ٙين ٵب١الة دبىځبنٽٍ ثٍ ډٖمًډيز َِاٍان اوٖبن ډىؼَ ٙي، يب ػب

ث٬ آة آٙبډييوي سَُان ثٍِٿ إز، ډَىڇ ايَان ٍا ىٍ ډٮَٟ سُييي ػيي ٹَاٍ بډُمشَيه ډى يپي اُ ٽٍ

 ىاىٌ إز.

اي، إشٶبىٌ اُ ََځًوٍ ٕالف يب ډؼم٬ ٭مًډي ٕبُډبن ډچڄ ډشلي ثب سًٞيت ٹ٦ٮىبډٍ 1977ٕبڃ ىٍ 

َبي آثبى ي ډىبث٬ آة ًٙى ډمى٫ً َبي ثٮيي، ُډيهن ٍٕبوين ثٍ وٖڄ يب وٖڄٕيبٕشي ٍا ٽٍ ډىؼَ ثٍ ُيب

٘بٔٝ ي ايٗ پيٕبٖتٕبْ وِٛكٞبي أ٘بء وٙٙـٜ»وبډٍ آډيٌ إز؛ ثىي ووٖز ايه ديمبن. ىٍٽَى

رًٙ،  ُلايٚوِب٘ٙـ صٝ ؿك تٓ كا ثٝ ٘بثٛؿي ٔيا٘ـ ام ثىبكٌيلي اثناكٞبيي وٝ اوًٛئٌٟٛف

ډًٞة هًى َڈ اكشَاڇ ٹبئڄ  ٽٍ ثٍ ٹًاويه اٍسؼب٭يِ اډب ٍّيميِ« كي وٙٙـيٚ ّٓظ ؽٛؿؿاصٝ ؿك ُلا

سًان اوش٪بٍ ڂًوٍ ډيځيَى، ؿٵَاسَ اُ ٹبوًن ػبيي ډيثٍ ٍاكشي ىٍ ػبيڂبَي  آؽٛ٘ـيټ  فتٛايويٖز ي 

ٞل الـأي وٝ »وبډٍ آډيٌ إز: اڅمچچي دبيجىي ثبٙي؟! ىٍ ثىي ىيڇ َميه ديمبنىاٙز ثٍ ٹًاويه ثيه

 .«ٔغٌٛة ُـٜ ٚ ١ٕٛٙٔ اًت مٔيٗ، آة ٚ ٞٛا ُٛؿ، اوًٛبيـ تغييل ُلايٚ ٛجي٤يِ ٔٙزل ثٝ

اكي ي اػَإز. ىٍ ػُبن كبڃ ٥ََب ىٍ ين ػىڀ ٭چيٍ ثٖيبٍي اُ ډچز٭َٞ كب١َ ويِ ثي ّيىًٕبيي ىٍ

 يىٍ ايَان ډشًػٍ ّيىًٕبيٞب آفكيسَيه ٹَثبوي ّيىًٕبيي إز. اډب ډچچي َڈ و٪يَ َى ثٍِٿٽُاډَيُ ډچز

 .اويسٶبيري يب ثي ويٖشىي ځيَى،، ٽٍ ثٍ آٍاډي ًٍٝر ډيَىڀ، ُثبن ي ٹًډيز هًىٵَ
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-َى ثٍ ٙيًٌي وبثًىي ډچز ٽُاوي، دَيٍَٕى آٱبُ ٽَىٌځَان ٽَىٕشبن، ػىڂي اثيي ٭چيٍ ډچز ٽُاٙٲبڃ 

-ًٙى ي ٕبهشبٍ كيبر ٵپَي ي اػشمب٭ي وٍ سىُب ډَىڇ ٽَىٕشبن ثچپٍ ډچڄ كپڈَبي ځًوبځًن ىوجبڃ ډي

ځَان ىؿبٍ آٙٶشڂي َبي اٙٲبڃَب ي ىىډىٚيٝٶشيي ىين َډب ثَٽَىٕشبن ويِ ثَ اطَ َؼًڇ َمٍ ػبوجٍٵ

 ځٚشٍ إز.

-اڅمچچي ثٍ ٭مڄ آډيٌ سب ٹًاويه ىاهچي ٽًٍَٚب ثب ٹًاويه ثيه٦ٕق ثيه َبي ٵَاياوي ىٍسب ٽىًن سالٗ

ٕٞبٍٞٙي ثلاي اٜ٘جبق  المْ اًت ٔىب٘يٌٓ»ځًيي؛ ډي اڅمچچي ډى٦جٸ ًٙوي. دَيٵًٍٖ ثًسيڂيًيؾ

ٞب ٚ ي ايزبؿ ُٛؿ تب ًيٌتٓ لبٖ٘ٛ ٚاعـي ثل ف٤بِيتّإِّلٛا٘يٗ ؿاؽّي وِٛكٞب ٚ لٛا٘يٗ ثيٗ

  .«ت ٕ٘بيـٞب ٠٘بكٞب ٚ ر٤ٕيتالـأبت وِٛكٞب، ؿِٚت

اڅمچچي، ٹًاويه ىاهچي ٱبڅت ٽًٍَٚبي ػُبن دي٘ اُ ػىڀ ػُبوي ىيڇ ثب ىٍ و٪َ ځَٵشه ٹًاويه ثيه

ي ٹبوًن ًٕئ ىٍ اٝڄ  68ٍ وٖجي ثب و٪بڇ ػُبوي َمبَىڀ ٽَىوي. ٹبوًن ثچْيټ ىٍ اٝڄ هًى ٍا ثٍ ٥ً

اوي. ثٖيبٍي اڅمچچي ٍا ثٍ ٭ىًان ثوٚي اُ ٹًاويه ىاهچي هًى دٌيَٵشٍَبي ثيهډٮبَيار ي ٹ٦ٮىبډٍ 13

بوًن، ٍا ثىبڇ ٹ اڅمچچيَبي ثيهوبډٍىيڂَ اُ ٽًٍَٚبي ػُبن ويِ دٔ اُ ػىڀ ػُبوي ىيڇ دٌيَٗ ديمبن

إِّّي، ثؾِي ام ي لٛا٘يٗ ٔٔٛة ثيٗوّيٝ»ٹبوًن إبٕي آڅمبن آډيٌ إز؛  45اٝڄ آٱبُٽَىوي. ىٍ

بٖ٘ٛ ٘بٔٝ صٖٛ لا٘ـ ثٝ ايٗ پيٕبٖي ًبوٙبٖ إِٓبٖ ٟٔٛفلٛا٘يٗ ؿاؽّي تّمي ُـٜ ٚ وّيٝ

 .«اًبًي إِٓبٖ اعتلاْ ثٍقاك٘ـ

 طجبر ٕيبٕي، ډبَيز إشجياىيِ ٽَىٕشبن، ثٍ ىاليڄ ډوشچٴ اُ ػمچٍ؛ ٭يڇځَٽًٍَٚبي اٙٲبڃ

ٚ  فمـاٖ ِٔل٣ٚيت لب٘ٛ٘ي»اُ َمٍ ٕبهشبٍ ٕيبٕي ي ډُمشَ كپًډشي، ٹيٍر ٵَايان و٪بډيبن ىٍ

اڅمچچي ٍا ُيَ دب ځٌاٍىٌ ي ٹًاويه ثيه يِٽچيٍ ،َبي ٕبيَ ډچڄ ي هچٸ «عىٛٔت ثلولؿًتبٖؿك عمٛلي

ي ډىًٍٚ ٕبُډبن ډچڄ ډشلي ؿىيه ٍ ډٺيډٍٽٍ ىكبڅي إز ڈ ثٍ وٺ٠ كٺًٷ ثَٚاوي. ايه َڈ ىٍٱبڅجبً ډشُ

إِّّي ٞب ٚ لٛا٘يٗ ثيٗ٘بٔٝثلاي اًتملاك ٣ـاِت ٚ أٙيت ٚ ٣ّٕي ًبؽتٗ پيٕبٖ»آډيٌ إز: 

 «.ايٓ تب ؿك ؿ٘يبيي آماؿ ثٝ ت٤بِي ثِل يبكي كًب٘يٌٓلفتٝوٙبك يىـيٍل للاك ؿك

كٺًٷ ا٭بىٌ وًٚى، ثَاثَي ي ٽٍ ايه ؿًن ٕبيَ ډچڄ ىاٍاي كٺًٹي إز ي سب ُډبويَى َڈډچز ٽُ 

ي ځَٽَىٕشبن ي ػبډٮٍٽًٍَٚبي اٙٲبڃَىَب ٙٮبٍي ثي٘ ووًاَي ثًى.ډٖبيار ثب ډچڄ ىيڂَ ثَاي ٽُ

اٙٲبڃ ىٍ  ػُبوي، َٕاوؼبڇ ثبيي ثٍ دٌيَوي ٽَىٕشبن َُٕډيىي سؼِيٍ ٙيٌ ي سَٽيٍ، ًٍٕيٍ، ٭َاٷ ي ايَان

ي آن ثَاي َى ي ډجبٌٍُاٍوي. ىٵب٫ ډچز ٽُوي ِٔل٣ٚيَى، َيؾ كٸ ٽَىٕشبن ي سيايڇ ٕچ٦ٍ ثَ ډچز ٽُ

ػًيبوٍ ىاٙشٍ ي ثب َبي آُاىي ثوِ٘ سبٍين، هٞچشي كٸؿًن سمبډي ػىجَ٘ڈ ،ٍَبيي اُ ٕچ٦ٍ ي اٙٲبڃ

ځَي، َى ٭جبٍر إز اُ؛ يكٚيٽُځَان ثب ډچزٍٵشبٍ اٙٲبڃ ٽبډالً ٥جيٮي إز. اوٖبن، كٺيِ سٮَيٴ ياٹٮي

ثبٍان، إبٍر، ُويان، سؼبيُ ثٍ ُوبن، ٽًؽ اػجبٍي، سجٮيي ٕيبٕي، اٹياڇ ثٍ هًٚوز ثب ٹشڄ ٭بڇ، ځچًڅٍ

ًٙى. لًٖة ډيي ايه ډًاٍى اٹياڇ ٭چيٍ اوٖبويز ډسجٮي٠ وْاىي ي سجٮي٠ ىيىي ي ډٌَجي ٽٍ َمٍ

ځَان ٽَىٕشبن، كشي اُ َبٕز ٽٍ ٭اليٌ ثَ اٙٲبڃ٭چيٍ ايه ثيياىځَيَى ثَ ٽُػىج٘ ٍَبيي ثو٘ ډچز 

 ًٙى.سچٺي ډي «تلٚكيٌٓ»، $وبسً# ډشمين، آډَيپب ي اٍيدب َڈًٕي ىويبي ثٍ ا٦ٝالف 
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ٞبي ؽٛؿ كار٢ ثٝ ولؿًتبٖ، ثب ٌيليإِّّي ٞٙٛم ٘تٛاٌ٘تٝ اًت ؿك تٕٔيٓي ثي٤ٔٗٝرب 

لؿٞب لؿٞب ٚ اًت٤ٕبك ٔبؿٖٚ والًيه وُي ولؿًتبٖ، اُغبَ ًلمٔيٗ وُلب٤ٛيت ثٝ تزنيٝ

بًي، ولؿًتبِٖ تغت يتغت تإحيل اِمبئبت ً ٞبي ؿفب١ ام عمٛق ثِل ٞٙٛموٙـ. ر٤ٕيتا٣تلاف

اُغبَ ٣لاق كا ولؿًتبٖ ٣لاق، ولؿًتبٖ تغت اُغبَ تلويٝ كا ولؿًتبٖ تلويٝ، ولؿًتبٖ 

٘بٔٙـ وٝ ٔتإًفب٘ٝ، ثيِتل ًٛكيٝ ٚ ايلاٖ ٔي ٞبيتغت اُغبَ ًٛكيٝ ٚ ايلاٖ كا ٘ين ولؿًتبٖ

وٝ تبكيؼِ للٖ ثيٌتٓ ام عبِيؿك ٙـ،وٙلؿٞب ٞٓ ٞٙٛم ام ايٗ اؿثيبت پيلٚي ٚ آٖ كا تىلاك ٔيوُ

ي تليٗ ٤ٔبّٔٝنكئيالؿي ٚ ث ٓثيٌت ؿْٚ ٚ ًْٛ للٖ يٞبٞبي ؿًٞٝبَي ولؿًتبٖ ؿك يٝتزن

إِّّي . ثٙبثلايٗ لٛا٘يٗ ثيٗوٙـيبؿ ٔي« ي ِٛماٖ٘بًٔٝ٘ٙ»ؽبٚكٔيب٘ٝ ثٝ ؿ٘جبَ أپليبِيٌٓ ؿك

-بف ٔٛا٤ٗي ث٤٘بً ٘بآٌبٞب٘ٝ ٚ غبِجبً ّٔٔغتلؿٞب ٚ ولؿًتبٖ ثب اتؾي وُ٘ين ؿك ثلؽٛكؿ ثب ٌٔئّٝ

 ٕ٘بيٙـ.رٛيب٘ٝ، عميمت ايٗ ّٔت ؿكثٙـ كا ؽٛاًتٝ يب ٘بؽٛاًتٝ ٔؾـٍٚ ٔي

-ثب فلٔبٖ ٕ٘ي» :يټ وپشٍ ٍا وجبيي ٵَاډًٗ ٽَى ،«هيًٙٛبيـ ّٔت وُلؿ»ثٍ وٺڄ اُ ٽشبة اٍُٙمىيِ  

ٞبي اٌ٘بٖ رليبٖ ؿاكؿ تب كيوٝ ام ثـٚ تِٛـ ؿك اي يب رنء ّٔتي ُـ. ؽٛ٘ي ؽب٘ٛاؿٜتٛاٖ ٣٘ٛ 

اٍ، اٍ، مثبٖي ٘واؿلؿ، ثلؿٜي ٞيش لٛٔي ٘يٌت. وُلؿ ثلؿٜٔب٘ـ. ّٔت وُپبيبٖ ٣ٕل ثب اٚ ثبلي ٔي

ٞب ثٝ ٣ٕك ٚرٛؿ ٞبيَ اًت. ايٗ اكمٍٞبيَ ٚ رٟت ًٌّّٝ وٜٛاٍ، ٌٔيل كٚؿؽب٣ٝ٘مبيـ

 «.ؿاك٘ـٝ ٔيٞب ٔتٕبين ٍ٘ٞب ٚ فبكىؿٞٙـ ٚ اٚ كا ام ا٣لاة، تلنٚي ُىُ ٔي

ي ثيٖز ډيالىي َُٕډيه ٽَىٕشبن ٍا اُ و٪َ ػٲَاٵيبيي سؼِيٍ ٽَى، اډب اډذَيبڅيٖڈ ځَؿٍ ىٍ ىٍَ

سًان سؼِيٍ ٽَى اډب ٍيف ٍا َى يټ ډچز إز ي ډچز ويِ يټ ٍيف، ي ٽبڅجي ٍا ډيََځِ ويبډًهز ٽٍ ٽُ

  َى ويِ اُ ايه ياٹٮيز ډٖشظىي ويٖز.ََځِ. . . ډچز ٽُ
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 يثغلاٖ ميٌت ٔغيٜي ؿك ًٜظ رٟب٘ -2
 

ي دْيَ٘ ىٍ ايه سلٺيٸ  ډٮبَٝ ١َيٍر ىاٍى. ىاٍيِىيٍان َٕډبيٍ ىٍ ثٍَٕي سٲييَار ُيٖز ډلي٦ي

آن وٺ٘ بي ُيٖز ډلي٦ي ٽٍ ٭بډڄ اوٖبوي ىٍَثلَان سًاوٖز ثٍ ػچًځيَي اُ ثيٚشَِځٌٙشٍ ډيډٺًڅٍ ىٍ

٭مچي ٍَىمًن  ډى٦ٺي ي ډٮٺًڃ، َبيكڄثٍ ٍاٌ ؿىيه، ايه سلٺيٸ ي دْيَ٘ ډب ٍا. َڈٽمټ ٽىي ،ىاٍوي

يه هًٞٛ ثٍ ٽًٍٚي ىٍ ايَان، ىٍ ا ي ډچي $ٝيا ي ٕيمب#، وَٚيبر، ډ٦جً٭بر ي ډؼالرِ. ٍٕبوًٍٙىډي

ٞب ٚ تغييلات ثلكًي ثغلاٖ آٔٛمٍ ٚ ،وِٛك ؿك ٠٘بْ آٔٛمٍ ّٔيِ اوي.ٽَى٥ًٌٍ ػيي ٹًٍٞ 

ٽٍ سب ايه كي َبي ُيٖز ډلي٦ي ي؛ ثلَانٍٕ٪َ ډيؿىيه ثٍ و ميٌت ٔغيٜي ربيٍبٞي ٘ـاكؿ.

كشي  -ثب اٍػب٫ آن ثٍ َٕوًٙز ي سٺييَ اڅُي ي ثيين سًػٍ ثٍ ٭بډڄ اوٖبوي -اوي ثَاي ٍّيڈ ډٌَجيډُڈ

َبي ىٍ ه٦بثٍ آن ثپىىي. ٽٍ ثوًاَىي اُ اډَيُ ٵپَي ثٍ كبڃ ٵَىايِوبٙىبهشٍ إز، ؿٍ ٍٕي ثٍ ايه

ٔٛاكؿ لجّي ٠٘يل ؿك  ًٙى.ډلي٦ي ؿىيان ىييٌ وميٽًٍٚ، هجَي اُ اَميز ډٖبئڄ ُيٖز ٍَجَي 

 اؽيلاً ثغلاٖ ميٌت ٔغيٜيِ ، ؿك آفكثبيزبٖ ٚ$كٚؿثبك# ٞبي ُـيـ ؿك ثٓ، ؿك ُٕبَمِنِٝ

. . . كُٚٗ ُـٜ وٝ؛ صٙيٗ كهيٕي تٛاٖ ٔـيليت ٞيش ثغلا٘ي كا  اكٚٔيٝ ٚ ثغلاٖ آة ٚي ؿكيبصٝ

ٞبي ميٌت ٔغيٜي تٛا٘ـ ثغلاٖصٍٛ٘ٝ ٔي تٛا٘ـ ؽٛؿٍ كا ٔـيليت وٙـ،٘ـاكؿ. كهيٕي وٝ ٕ٘ي

 ،ي ثلَان ٽڈ آثي "70سب كييى  َبي ُيَ ُډيىيَڈ اٽىًن ثٍ ىوجبڃ دبييه آډين آة كٚ كا عُ وٙـ.پيَ

َبي ٽًٍٚ ٍا َبي ُيَ ُډيىي ثٖيبٍي اُ ىٙزٽبَ٘ آةٽىي.ٍا سُييي ډي ايَان اډىيز ٱٌايي ٽًٍٚ

ُيَ ُډيىي ثٍ ه٦َ ػيي سجييڄ ٙيٌ إز ٽٍ دبٻ ٕبُي َبي ٽىي. اُ ًٕي ىيڂَ آڅًىځي آةسُييي ډي

 آن ثٖيبٍ ډٚپڄ إز.

-ٕبڃ ثٍ هب٥َ ثلَانىٍ  اوٖبن ثَإبٓ ا٭الڇ ٕبُډبن ثُياٙز ػُبوي، ٕبالوٍ ثي٘ اُ َٶز ډيچيًن

 ىَىي.اي ػبن هًى ٍا اُ ىٕز ډيَبي ُيٖز ډلي٦ي ي آڅًىځي ځبَُبيي ځچوبوٍ

، يىيپشبسًٍ َبي ډشمَٽِ ػُىميِي ٕيٖشڈ ي ثب ٥جيٮزىاٍيپڈ س٢بى َٕډبيٍي  ىٍ ٹَن ثيٖز 

إز. سٲييَار  ٍث٦ًٍ ثٖيبٍ ػيي ثَٚيز ٍا ثب سُييي ډًاػٍ ٕبهش ََٽياڇ ثٍ اولبء ي اٙپبڃ ډوشچٴ،

ډٺيبٓ ٹبثڄ ډالك٪ٍ ٍم  ػُبن وبٙي اُ ٭بډڄ اوٖبوي سب ثي٘ اُ ايا٤ٕ ٹَن ثيٖشڈ ىٍ ُيٖز ډلي٦يِ

َب ثَى، ىيڅزٽڈ ثٍ ه٦َار ٵَاډَُي سوَيت ډلي٤ ُيٖز ديٽڈثٍ ثٮي ثَٚيز  1970يوياى. اُ ىٍَ

ٽَىوي. ىاوٚمىيان ىٕز ثٍ اثشپبٍَبي ځًوبځًن  ډلي٦ي اډ٢بءډٖبئڄ ُيٖز يُډيىٍ ٝيَب ډٮبَيٌ ىٍ

ىيڅشي  َبي ٱيََب اوٖبن ثٍ ٭٢ًيز ٕبُډبنډلي٦ي ٵَاډَُي ُىوي. ډيچيًنثَاي ثٍَٕي سلًالر ُيٖز

 اوي. آډيٌ # ي ٝچق ٕجِ ىٍ  WWFوي ٥جيٮز $ډلي٦ي ډظڄ ٝىييٷ ػُبُيٖز

-ٽَىٌ ډَىڇ ٍا ثٍ هًى ػچت ٭مًڇ ي ػُبوي ثيٚشَيه سًػٍ ډلبٵڄ ٍٕمي ډلي٦يٍِٕ ډٚپڄ ُيٖز

 اوي. 
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ثٍ اثٮبى سب ٽىًن  سَٖي٬ ٙيٌ ي1960يٽٍ اُ ىٍَ إشَاسًٕٶَ إز ييپي سوَيت ايُين اليٍ

ثَاثَ سٚٮٚٮبر  ُډيه ىٍ يَ كٶب٩شي ٦ٕق ٽٌَذايه ٕ 1990يه٦َوبٽي ٍٕييٌ إز. اُ ايا٤ٕ ىٍَ

ٽىي ٽٍ ايُين ٍا سُييي ډي ًٙى. ثيٚشَيه ه٦َيسَ ډيىٍٝي وبُٻ 3ىٍَ كييى  ََ ٽيُبوي ىٍٵَاثىٶ٘

ډَٞٵي  ي ډلًٞالر ٝىٮشي ځٖشَىٌ ىٍ ث1950ًٍ٦ي ٽٍ اُ ىٍَ ًٙىَب وبٙي ډيٽَثه اُ ٽچَيٵچًٍي

 ٍيوي.ثپبٍ ډي

يب اٵِاي٘ ځبَُبي  «ٌلْ ُـٖ رٟب٘ي»ٵَاػُبوي  ډلي٦يِيي ُيٖزثٖيبٍ ػ ىيډيه ډ٫ً١ًِ 

 َٙاي٤ آة ي ًَائي ُډيه إز. َبي اوٖبن ي ديبډيَبي آن ثَاي وبٙي اُ ٵٮبڅيزځچوبوٍ

اي ډظڄ ُډيه اُ ٥َيٸ سًڅيي ٝىٮشي ځبَُبي ځچوبوٍ سَٽيت ٙيميبئي ػً اوٖبن ىٍ يايه ډياهچٍ 

 آٱبُ ٝىٮشي ٙين ىٍ ايه ٵٮبڅيز ٍيٍٚ ىٍ شَيّن وبٙي ٙيٌ إز.ٽَثه، ډشبن، َبڅًٽَثه ي ډًوًٽٖيي وي

ىيڇ ٹَن ثيٖشڈ ٍم ىاىٌ  ياي دٔ اُ ويمٍاٵِاي٘ ځبَُبي ځچوبوٍ ايا٤ٕ ٹَن َيؼيَڈ ىاٍى، اډب ثيٚشَِ

َبي اوشٚبٍٽَثه اُ اكشَاٷ ًٕهز سًڅيي ثىِيه وبٹٜ ىٍ ايَان ىٍ ايه ؿُبٍؿًة ٹبثڄ ثٍَٕي إز.إز. 

-ىٍَ ډيچيبٍى سه ىٍ 5/5 ثٍ ٕبالوٍ 1950ٕبڃ ډيچيبٍى سه ى5/1ٍ، اُ ٕبالوٍ بويى٦ٍٕق ػُ ٵٖيچي

ٕبڃ  ٽٍ ىٍ ًَايي ُډيه ي سٲييَار آة يُډيىٍ َب ىٍاٵِاي٘ يبٵشٍ إز. َمبي٘ ىيڅز 1980ي

اوٖبن ىډبي  َبي ٝىٮشيِاي وبٙي اُ ٵٮبڅيزځچوبوٍ اطَ ؛ٽٍ ٽَى ځيَيسٚپيڄ ٙي، ؿىيه وشيؼ1988ٍ

" ٕبوشيڂَاى اٵِاي٘ ىاىٌ إز. ايه 6" سب 3ُډيه ٍا اُ اياهَ ٹَن وًُىَڈ ث٦ًٍ ډش٤ًٕ اُ  يٽٌَ ٦ٕق

ػُبوي ديبډيَبي ُيبىي ډظڄ اٵِاي٘ ډش٤ًٕ ٦ٕق ىٍيبَب، سٚييي ٵَٕبي٘ هبٻ، سٲييَار  ځَڇ ٙينِ

ڂچيٖي َبي ىاوٚمىي اوػبوًٍي ىاٍى. ٥جٸ ثٍَٕي ي ځيبَي َبياٵِاي٘ اوٺَاٟ ځًوٍ ي اڅڂًَبي ثيمبٍي

 يىډبي ٽٌَ يايه ډًٍى اوؼبڇ ىاىٌ إز اځَ ىٍػٍ ثٍَٕي ٍا ىٍ ي سلٺيٸ ٽٍ ثيٚشَيهِريٕي ٞبٌ٘ٗ

ٽٍ اُ ويڈ  اٍٟ هًاَي ٍٕيي ياٍٟ سىُب يټ ىٍػٍ ځَډشَ اُ َٙاي٤ ٵٮچي ثبٙي ؿىبن إٓيجي ثٍ ٽٌَ

ٙىبٕي اوڂچٖشبن ا٭الڇ  ٽبٍٙىبٕبن ډَٽِ ًَا كبڅي إز ٽٍ ډيچيًن ٕبڃ ٹجڄ ٕبثٺٍ وياٙشٍ ثبٙي. ايه ىٍ

 ػٍ ځَډشَ هًاَي ٙي.ىٍ 5/3اٍٟ سب كييى  يىډبي ٽٌَ 21اوي ٽٍ سب دبيبن ٹَن ٽَىٌ

ثيىي اُ دجي٘ ٹبثڄ يپي اُ ٭ًاٍَٟبي ومپي ي وبثًىي اٍا١ي ٽٚبيٍُي وبٙي اُ آن، ٭اليٌ ثَ ٥ًٵبن  

 َبٕز.ُډٖشبن َب ي َٕى ٙين ىٍسبثٖشبني اٍيډيٍ، ځَڇ ٙين ىٍي٦ي ىٍيبؿٍثلَان ُيٖز ډل

آډَيپب ٽبوبىا ٕبٽىيه ٹ٦ت ٙمبڃ ٍا ياىاٍ ثٍ ٙپبيز اُ  َبي ٹ٦ت ٙمبڃ ىٍَڈ اٽىًن ًية ٙين ين 

 ٽًٍٚ 40َٖشىي. َٕان ويٛتٛديمبن  هًاَبن ٭٢ًيز آډَيپب ىٍ ي ٽَىٌ ٽٍ ثٍِځشَيه آاليىيٌ إز،

 ٽيًسً ثٍ ديًويى. مبنٽبوبىا اُ آډَيپب هًإشىىي ثٍ دي ىٍ 2005وٖٚز دبئيِ  ٝىٮشي ػُبن َڈ ىٍ

ًٙى ٍٕ ؿُبٍڇ ډلي٦ي إز. ثَاي ډظبڃ ثَآيٍى ډيٽبَ٘ سى٫ً ُيٖز ايه هًٞٛ وڂَاوي ًٕڇ ىٍ 

ځيبَي يب ػبوًٍي ډىٺَٟ  ياوي. يٹشي يټ ځًوٍٹَن ثيٖشڈ اُ ثيه ٍٵشٍ َبي ډلًٞالر ٍُا٭ي ىٍځًوٍ

ثَىاٍي اوٖبن اُ ثٍ ٍٙي سٞب٭يي ثٌَُ ٍيى. ثب سًػٍن ځًوٍ اُ ثيه ډيآَبي َبي ّنٽڄ ډؼمً٭ٍ ًٙى،ډي

ثَاثَ اٵِاي٘ يبٵشٍ  10000سب1000َب كييىځًوٍ ځٌٙشٍ، َٕ٭ز اوٺَاٟٕبڃ150اٍٟ ٥ي  يٽٌَ ډىبث٬

 20اياهَ ٹَن ثيٖشڈ ََ ٍيُ ث٦ًٍ ډش٤ًٕ كييى  ٽٍ ىٍ اويإز. ډىبث٬ ځًوبځًن ډلبٕجٍ ٽَىٌ

 اوي.َٕإَ ػُبن اُ ثيه ٍٵشٍ ځًوٍ ى200ٍسب



43 
 

 70اُ  ٽٍ ثبٍان إييي، اوشٚبٍ ػُبوي ىي اٽٖيي ًٕڅٶًٍ ؛ډلي٦ي ٭جبٍسىي اُډٚپالر ُيٖزٕبيَ  

. ثبٍٗ ٍاىيً اٽشيً ػُبوي ٍٕيي1990ٕبڃ  ډيچيًن سه ىٍ 180ثٍ كييى  1950 ٕبڃ ډيچيًن سه ىٍ

 ي سب ػىڀ ٭َاٷ 1945َبي اسمي ىٍ كبٝڄ اُ ػىڀ اٵِاٍَبي اسمي اُ ووٖشيه اوٶؼبٍَبي ٕالف

َبي ډ٥ًَة إشًائي يب سب اوٶؼبٍَبي ٍاٽشًٍ اسمي ؿَوًثيڄ، سوَيت ػىڂڄ 1986ٱيَ و٪بډي ىٍسُٖيالر 

ٽٍ ډًػت ٽبَ٘  ىٍ اطَ ػىڀ#ٽَىٕشبن  َبي ٽًَٖشبويِػىڂڄ ي ډبىٍ ډى٦ٺٍي $ َبي ثبٍاويػىڂڄ

 سؼم٬ ډًاى آڅي ٙيٌ إز. ي ُډيه فتًٛٙتنَبي اٝچي ػبيڂبٌ

ٽٍ  كبڅي ؿُبٍ ثَاثَ ٙيٌ، ىٍ 1990يسب ىٍَ 1950يىٍَآة ٙيَيه ىويب اُ  يډَٞٳ ٕبالوٍ 

ډًػت اٵِاي٘ وڂَاوي اُ ٽمجًى آة  ي آة ٙيَيه كييى ثي٘ اُ يټ ًٕڇ ٽبَ٘ يبٵشٍ يَٕاوٍ ډًػًىيِ

ٽٍ ډلڄ ٕپًوز  ٦ٕق ُډيه، َميه كبڃ كييى يټ ؿُبٍڇ سب يټ ًٕڇِ آٙبډييوي ػُبن ٙيٌ إز. ىٍ

 ډٮَٟ ډشَيٻ ٙين ٹَاٍ ىاٍى. ييىي ىٍډيچيًن اوٖبن إز، سب ك 900سب  600

وبكآٔـ ٔيبٖ اٚ ٚ ٔغيٚ ٛجي٤ي آٖ ثٌتٍي ؿاكؿ. ٞيش  يِأٙيت اٌ٘بٖ ثٝ عفٞ كاثٜٝ 

ولٜ ٚ  يآثي، رغلافيب يولٜ وٝ م٘ـٌي اٌ٘بٖ ٌٔتّنْ ُلايٚ رٛي، تلؿيـي ٚرٛؿ ٘ـاكؿ

 لبثُ وِت ؽبّ اًت. اٌ٘بٖ ٔغتبد ثٝ ٞٛاي لبثُ تٙفي، آة آُبٔيـ٘ي، مٔيِٗ يميٌت ولٜ

ٔغيٜي، التٔبؿي، ٞبي ميٌتيٗ ثغلاٖاٞبي عيبت اًت. ثٙبثلٌٛ٘ٝ ٕٞنيٌتي ثب ًبيل ٚ

ثبكتليٗ آٟ٘ب وٝ ميبٖ يىٓ ؽٛاٞـ ثٛؿ ٚ ٞبي للٖ ثيٌتفلٍٞٙي ام پـيـٜ ٚ ًيبًي، ارتٕب٣ي

 وٝ ٘ٝ تٟٙب م٘ـٌي اٌ٘بٖ، ثّىٝ وُ عيبت ٔٛرٛؿات ٚ ٘جبتبت كا ؿك ٔغيٜي اًتثغلاٖ ميٌت

 اكٕ ثٝ ؽٜل ؽٛاٞـ افتبؿ. يولٜ

ډٺبډبر هًىِ ٍّيڈ ډٌَجي، كييى ىي َِاٍ َپشبٍ اُ اٍا١ي ا٥َاٳ  َڈ اٽىًن ىٍ ايَان، ثىب ثَ سإيييِ

اوًا٫ ٵچِار ي ډًاى ٕمي  ًٙىٽٍ آٱٚشٍ ثٍسَُان، ثًيٌْ، ىٍ ٍَُٙي ي يٍاډيه، ثب آة ٵب١الة آثيبٍي ډي

ي ًٙى. سٺَيجبً ىٍ َمٍََُٙب ثب آة ٵب١الة آثيبٍي ډي ثيٚشَ ََُٙبي ايَان ٽٚبيٍُي ديَاډًنإز. ىٍ

اي ي ځٌٙشٍ ٥َف ي دَي٥ًٌّڃ كييى ؿُبٍ ىٍَي آة ٵب١الة يػً وياٍى ي ىٍهبوٍََُٙبي ايَان سٞٶيٍ

ٽبٙشٍ ٙيٌ، اطَ ډلًٞالر ٭اليٌ ثَ آڅًىځيِ ىٍايه ډًٍى ؿىيان ډ٦َف وجًىٌ إز. آثيبٍي ثب آة ٵب١الة،

آن  ځٌاٍى. آڅًىځي هبٻ َڈ ثٍ ډَيٍ ثٍ ثالإشٶبىٌ ډبوينُِيٖز ي هبٻ ثَ ػبي ډي ډلي٤ يِ ويِ ثَ ٭ميٺ

ه آڅًىځي ثٍ آة ٽىي. ايَبي ُيَ ُډيىي ٍا ويِ آڅًىٌ ډيَبي آڅًىٌ ىٍ ُډيه، آةًٙى. وٶًً آةډىشُي ډي

َبي مبٍيآٙبډييوي ډًػت اوًا٫ ثي ٵچِاسي ډبوىي إٍىيټ، ػيًٌ ي ٭ىبَٝ ىيڂَ ىٍ آةِ ٍٕي.آٙبډييوي ډي

 ًٙى.ه٦َوبٻ ي اُ ػمچٍ ٥َٕبن ډي

وٍ ځًيڈ ٱيَ  ٽىي ٽٍ سىُب ٍاٌ ثبُٕبُي آن الي ٍيثي إز. ٽبٍي ٽٍ اځَٵب١الة ُډيه ٍا ٍا هَاة ډي 

ٽًىَب ي ډًاى ٙيمبيي وبدٌيَ إز. اُ ًٕي ىيڂَ ثيٚشَِ نايَان اډپب َٙاي٤ ٵٮچيِډمپه إز، كياٹڄ ىٍ 

اوي. ُا ي ىٍ ثٖيبٍي اُ ٽًٍَٚبي ىيڂَ ډمى٫ً ٙيٌٍيى ٥َٕبنٽبٍ ډي ايَان ثٍ ٽٍ ىٍٽٚبيٍُيِي ٕمًډي

آن، ًٙى، ثٍ هب٥َ يػًى ډًاى ٕمي ىٍ يثٍ ايه هب٥َ يٹشي ډلًٞالر ٽٚبيٍُي ايَان ثٍ هبٍع ٝبىٍ ډ

ثَ  يځًوٍ ٽىشَڃ ي و٪بٍر ډاطََبي ثُياٙز ي ػُبى ٽٚبيٍُي َيؾهبوًٍٙوي. يُاٍرثبُځَىاويٌ ډي
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 ٙيٌ ي ٽبٙز، ىاٙز ي ثَىاٙز سًڅييار ٽٚبيٍُي وياٍوي. ثٍ َميه ػُز، ٽٚبيٍُانِډلًٞالر سًڅيي 

ُوىي ي ثٍ اٍا١ي َبي ډچي ٍا َڈ ٙوڈ ډيٽًٍٚي ٽٍ كشي دبٍٻاوي. ىٍَبي الُڇايَان ٵبٹي آډًُٗ

 ٽىىي، اډپبن ََځًوٍ سوَيت ُيٖز ډلي٦ي ډلشمڄ ي ىيٍ اُ اوش٪بٍ ويٖز.ٽٚبيٍُي سجييڄ ډي

الويز آن َبي ٍّيڈ ډٌَجي ي ٭ٺَبي ايؼبى ٙيٌ وبٙي اُ ٕيبٕزى، و٪يَ ٕبيَ ثلَاني ايه ډًاٍَمٍ

َبي َبي ډًػًى ىٍٽًٍٚ ي اُ ػمچٍ ثلَاني ثلَانډًٍى َمٍآن ىٍ  ٽچيييِإز. اډب ٍّيڈ ي ډٺبډبر 

ٽىىي ي ثَ ايه ډٖئچٍ سإٽيي ىاٍويٽٍ؛ ايه ُيٖز ډلي٦ي ٵَاٵپىي ٽَىٌ ي اُ هًى ٕچت ډٖئًڅيز ډي

ٽٍ ٍّيڈ هًى ٍا كبٽميز اڅُي ثَ ُډيه ي ٽبٍ ثبيي ٽَى؟! اُ آن ػبيى ٍا وجبيي ٕيبٕي ٽَى. دٔ ؿٍډًاٍ

ٽبٍ هيايوي َڈ ويٖز. ُيَا هيياوي ثب ىاوىي، دٔ ځبن هيايوي ثَ ُډيه ډيډٺبډبر اٝچي آن هًى ٍا ومبيىي

يٍ، َبډًن، ثوشڂبن، َبي اٍيډٽىي. ثٍ ٥ًٍ ٹ٬٦، هٚټ ٙين ىٍيبؿٍومبيىيځبن هًى ؿىيه ٍٵشبٍي ومي

وي ثب ٵب١الة ي .... ٽبٍ يَبي آٙبډيآٱٚشٍ ٙين آة ٌ ٍيى،َبي َبډًن ي ُايىيثبسالٷ ځبيهًوي، ٍيىهبوٍ

 ٙي٦بن ثٍِٿ $آډَيپب# ي إَائيڄ َڈ ويٖز. دٔ، ثٍ ٹًڃ ډٮَيٳ، دييا ٽىيي دَسٺبڃ ٵَيٗ ٍا!

ٙيٌ ثًىوي، اډب ثٍ ََ اوياٌُ ٽٍ ي ٝىٮشيِ ايڅيٍ ٥جيٮز ي ػبډٮٍ اُ َڈ ػيا ٽٍ ىٍ ػبډٮٍىٍ كبڅي 

ي ٝىٮشيِ ًٙوي. يٮىي ىٍػبډٮٍٽىي ٥جيٮز ي ػبډٮٍ ثٍ هًثي ىٍَڈ سىييٌ ډيٝىٮز ديَٚٵز ډي

ځٌاٍوي ي ايه آيىي ٱبڅجبً ثَ ډلي٤ ٥جيٮي سإطيَ ډيٽٍ ىٍػبډٮٍ دي٘ ډيَبييديَٚٵشٍ، ىځَځًوي

ٙىبٕبن، اډَيٌُ َىي. ثٍ ٹًڃ ػبډٮٍٍ ډيَبيي ٥جيٮي ويِ ډشٺبثالً ػبډٮٍ ٍا سلز سإطيَ ٹَاىځَځًوي

 ٽٍاٗ ايه إزٕيبٕي ٙيٌ ي وشيؼٍدٔ ٥جيٮز « ٛجي٤ت رب٤ٔٝ ٚ رب٤ٔٝ ٘ينٛجي٤ت اًت»

ي اډب َٕوًٙز ىٍيبؿٍ ٽبٍٙبن ٕيبٕي ٙيٌ إز.ډبوىي ىاوٚمىيان اػشمب٭يىاوٚمىيانِ ٥جيٮي ويِ

ډييَيز يب ثٍ ٭جبٍر ىيڂَ ًٕء يِشيؼٍي ايڃ وبٙي اُ ٝىٮشي ٙين ٽًٍٚ ويٖز ثچپٍ وىٍػٍاٍيډيٍ ىٍ 

 ثًىٌ إز. ىٍ ثَهًٍى ثب ډٖبئڄ ځًوبځًن ٍّيڈ ډٌَجي ډييَيشيِثي

ي٦ي، ا٭ڈ اُ ػبوًٍان ي ځيبَبن آٙبډييوي ي ٍُا٭ي، ىٍ وشيؼٍ ٽبَ٘ سى٫ً ُيٖز ډل ٽبَ٘ آة

َي ثًى. َڈ ىٍ ايَان هًا ٞبٖٔٛځَٵشٍ سب  ي اكٚٔيٝؿكيبصَٝبي ُيٖز ډلي٦ي اُ ٟ ثٮيي ثلَانٍا٭ً

ٽڈ  ،َباولَاٳ ىٍ ډٖيَ ٍيىهبوٍ ايؼبى ثوشيبٍي ثب ي َبي اٝٶُبن، ؿُبٍ ډلبڃاٽىًن ايه ثلَان ىٍ إشبن

 ىَي.٭اليڈ هًى ٍا ثٍ ٍيُ ډي ٽڈ

ثوشيبٍي، ىٍ ُډبن  ي ىٍ ٕٶَي ثٍ إشبن ؿُبٍډلبڃ كفٌٙزب٘يٞبُٕيٽٍ وي ايَان ثٍ يبى ىاٍ ډَىڇِ 

َان اي ًٛييثوشيبٍي ثٍ  ي ٍ؛ سب ؿىي ٕبڃ ىيڂَ إشبن ؿُبٍ ډلبڃٍيبٕز ػمًٍُي هًى، ا٭الڇ ٽَى ٽ

ٽَىن اٽىًن ايه إشبن ثب ډىلَٳ ٕز، َڈٽٍ ايه اى٭ب ثٍ سلٺٸ وٍ ديًسجييڄ هًاَي ٙي. اډب ١مه ايه 

ٹَاٍ ځَٵشٍ  ثبٍډٞيجز ثغلاٖ ميٌت ٔغيٜيي يټ َبي٘ ثٍ وٺب٣ ىيڂَ، ىٍ إٓشبوٍډٖيَ ٍيىهبوٍ

 .إز

ٽٍ ٍيكبوي ٍئئ إز، ثٍ ولًي آةيٖز ډلي٦ي ىٍ ايَان ثلَان ه ثلَان َُڈ اٽىًن ډُمشَي 

هًى ثٍ إشبن ٕيٖشبن ي ثچًؿٖشبن ا٭الڇ ٽَى ٽٍ،  1393ػمًٍُ ٍّيڈ ډٌَجي ىٍ ٕٶَ ايايڄ ثُبٍ 

ٽٍ ثٍ اكشمبڃ ٹًي ػىڀ ػُبوي آيىيٌ ثَ كشي و٪َ ثَ ايه إز  وبؿبٍيڈ آة ٍا اُ هبٍع هَيياٍي ٽىيڈ.



45 
 

َبي ٍّيڈ، ډييَيز وبډىبٕت ىيڅز ىٍ ايؼبى ثلَان ډلمي هبسمي ٍئئ ػمًٍُ ٕبثٸِ .َٕ آة هًاَي ثًى

ُٛك ٞٓ ثلايَ ايٌت وٝ ٔلؿٜٔلؿٜ صٝ ٔلؿٜ ثٍ ٹًڃ ډٮَيٳ؛ ُيٖز ډلي٦ي ىٍ ايَان ٍا سإييي ٽَى.

 وٙـ.ٌليٝ ٔي

٘ اُ دبوِىٌ ٕبڃ َب ثياوي، كشي ثَهي إشبنَبي ايَان ځَٵشبٍ ثلَان آةسمبڇ إشبن سٺَيجبً، اٽىًنَڈ 

َِاٍان  ًٕٙبٖي وبٙي اُ ايه ثلَان، سىُب ىٍ إشبن ثَوي. هٖبٍار ٕبالوٍإز ىٍ ايه ثلَان ثٍ َٕ ډي

َٙاي٤ ٍّيڈ ډٌَجي، ىٍ  ُاٍر ويَييِيډٺبډبر  ثب إشىبى ثٍ ا٭الڇ هًىِ ډيچيبٍى ٍيبڃ ثَآيٍى ٙيٌ إز.

ىٍ ايَان  آثي $آة آٙبډييوي# َٖشىي.َان ٽڈََُٙبي ىيڂَ ايَان ځَٵشبٍ ثل 511كب١َ، ٭اليٌ ثَ سَُان 

ثٍ  آن ثٍ سًػُيثي ي ډبويٌ آن٭ٺت ٕىشي ي ثيٚشَيه ډَٞٳ آة ىٍ ٽٚبيٍُي إز ٽٍ ثٍ ٭چز ٙپڄ

سَيه ٽڈ ډلًٞالر ٽٚبيٍُي اُ هبٍع، اولٞبٍي سؼبٍي ي ياٍىار ثي٘ اُ كيِي ىڅيڄ كمبيز اُ َٕډبيٍ

 ىاٍى. ويِ ىٍآډي ٍا

ُب يػًى وياٙشٍ ي وٍ ىاٍى. وڂبٌ ىٍاُډيسي چُيٖز، ډَاس٬ ي ػىڂ كٶ٨ ډلي٤ دبٍؿٍ آة،ډييَيز يټ 

ډ٦َف وڂَي آيىيٌىَي ٽٍ، َىًُ َڈ وٚبن ډي ي اكٚٔيٝؿكيبصَٝبي ٍّيڈ ىٍ ډًٍى كڄډ٦َف وجًىٌ ي ٍاٌ

 َىي آيٍى.اٍّيڈ ىٍ ىٍاُډير ثبَُڈ ٵبػٮٍ ثٍ ثبٍ هً َبي ٽًسبٌ ډيرِكڄٍاٌ ويٖز.

إز. ىٍٕز إز ٽٍ  30سَ اُ "ٽڈ ٽًٍٚ ٕي 60ي آة ٽٍ، ًهيٌَا٭الڇ ٙي 1393ايايڄ ثُبٍ ىٍ  

ٕبڅي وٖجي ثًىٌ ٽٍ وبٙي اُ ډٮيڃ دبييه ثبٍويځي ىٍكييى ٕبڅي ي ويمٍ هٚټايَان ديًٕشٍ ىٍ هٚټ

ي ثًىٌ، اډب ٵٺ٤ ثَاي يټ ٦ٕق ػُبواي ىٍ سإطيَ ځبَُبي ځچوبوٍ سلز ؿىيهَڈ ي ډٮيڃ ػُبوي يټ ًٕڇِ

 93 ًٙى؛ځٶشٍ ډي اي يػًى وياٍى.ي ثَاي ثٺيٍ َيؾ ثَوبډٍ ٍيِي يػًى ىاٍىٽًٍٚ ثَوبډٍ ًٕڇ اُ ٽڄ آة

ىٍٝي ىٍ ٝىٮز ي ثٺيٍ ثٍ  4اڅي  3 ،َبي ٽٚبيٍُيىٍٝي اُ ٽڄ آة ٙيَيه ٽًٍٚ ىٍ ُډيىٍ 94اڅي 

 ًٙى.ډَٞٳ ډيآٙبډييوي ٭ىًان آة 

ٽًٍٚ ىٍ سًان ثٍ كڄ ثلَان آةومي ٍيِي ىٍٕز وياٙشٍ ثبٙيڈبډٍٽٍ ثَاي آة ٽٚبيٍُي ثَوسب ُډبوي

-ځٌاٍي، ډلشبع َٕډبيٍٽٍ ثٍ ډييَيز ٽبٍآډي ي ډشوٜٞ ويبُډىي إزٽبٍ َڈ ١مه ايه. ايهٙي اډييياٍ

ثُيىٍ اُ آة  ثَىاٍيِثٌَُ ي ډپبويٌِ سپىًڅًّي ػُز آثيبٍيِ ، آډًُٙي،َبي ٵََىڂيُډيىٍىٍ  َبي ٭٪يڈ،

ي اُ ًٕي ىيڂَ ثب  هبڅي ٽَىٌ ٔغنٞب ٽًٍٚ ٍا اُ ،ٞبي ٌنيٌَٙٞتٝٽٍ، اُ يټ ًٕ إز. ثب سًػٍ ثٍ ايه

ٽىبٍ هبٍع اُ ٽًٍٚ ىٍىاهڄ ي َڈ ىٍَڈ ىٍ ،َبي اډىيشي اُ ًٕي ٍّيڈاٹشٞبى ډچي ي سإډيه َِيىٍ ييَاويِ

ٽًسبٌ ٍٕي يب كياٹڄ ىٍدٌيَ ثٍ و٪َ ومياډپبن ١َيٍي ځٌاٍيَِٕډبيٍ َب،ځٖشَىٌ ي سلَيڈ ٵٖبى ډبڅيِ

 ٔٙتٟي ثٝ فلٚپبُي وِٛك ؽٛاٞـ ُـ.ٞٓ وبك تإؽيل ؿك ايٗ ډير ډمپه ويٖز.

ي اٍيډيٍ ٕبڃ ُډبن سىُب ثَاي اكيبء ىٍيبؿٍ 15سب  10ډٺبډبر ٍّيڈ ډٌَجي كياٹڄ  ثٍ ا٭شَاٳ هًىِ 

ي ايه َمٍ ي اٍيډيٍ ثٍ ٝيا ىٍ آډيٌ إز.اٽىًن ُوڀ ه٦َ ثبىَبي ومپي اُ ثٖشَ ىٍيبؿٍالُڇ إز. َڈ

اٝچي ٭بډڄ ٍّيڈ ډٌَجي  ؛ثًىٌ ٽٍ ي ډييَيز ٱچ٤ ي وبىٍٕز ثٮي اُ اوٺالة ٕيبٕيِ وبٙي اُ َٙاي٤ ،ډًاٍى

  إز. ىٍ ثًػًى آيٍىن آن
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ايلاٖ ثـٖٚ ِٔبكوت ٔلؿْ،  ؿك ٞبي ميٌت ٔغيٜيؽّٔٛ ثغلاٖعّي ؿكٞيش كاٜ

ٞبي ي ُّٔ ايلاٖ وٝ؛ ٌٞتٝرب٤ٔٝ ال، ا٘ـيِٕٙـاٖ، ٔغممبٖ ٚ ٔتؾٔٔبِٖؿإِ٘ٙـاٖ، ٣م

ٞبي يبؿ ُـٜ عُ ثغلاٖ ِقا، ، ٕٔىٗ ٘ؾٛاٞـ ثٛؿ.ا٘ـت ٔؾبِف ِٔبكوت آ٘بٖنيَٙ كهيٓ ًؾٌ

  ؽبكد ام تٛاٖ ٚ اًت٤ـاؿ كهيٓ ٔقٞجي اًت.

اُ  ؿكًتي آډًُٙي إبٕي ي ٽبډڄ َٖشىي، سٚويٜ ا٥ال٭بر ٽٍ ٵبٹي ُډيىٍ ثَاي ٽٖبوي

-٦َوبٻ ي هيبڃي ه ِ٘ـ٘ياُ ديٚىُبىَبي  ٣ّٕيَبي يب ديٚىُبى ٘بپؾتٝاُ  رـيي ٭ٺبيي  ٘بؿكًت

 .دَىاُاوٍ، ىًٙاٍ إز

إز.  ياثٖشٍ َب ثٍ اييئًڅًّي ٍّيڈډًٹٮيز اػشمب٭ي ي ډيوي اٵَاى ثٍ ياثٖشڂي يب ٭يڇ ياثٖشڂي آن

ٍيى. ُډبوي كٺًٷ اػشمب٭ي ي ډَىڇ ىٍځَييين ثٍ ٍّيڈ ي اييئًڅًّي آن اُ ثيه ډي يىٍؿىيه كبڅشي آُاى

ؿك ثلاثل ٚاثٌتٍي  وِٛك أٛك يِي ٚ ؿا٘بيي ؿك اؿاكُٜبيٌتٍ ٽٍ ثٍ ٍّيڈ ثڂَيوي. ډيوي يػًى ىاٍى

ٽٍ ثٍ ٍّيڈ ثٍ ٭جبٍر ىيڂَ ََؿىي ٵَىي ىاوب ي ٙبيٖشٍ ثبٙي، ډبىاډي .كهيٓ ٤ٔٙبي ٘ـاكؿ ثٝ ايـئِٛٛهيِ

 ػبيڂبَي وياٍى. ،اييئًڅًّيپي وياٙشٍ ثبٙي ياثٖشڂيِ

ٽَىن هًى ثب يټ ُويځي َٕإَ  َب، ډًٵٸ ٙين ثٍ ډٮىبي ٕبُځبٍثَاي اٵَاى، ػبډٮٍ، ىيڅز ي ٕبُډبن 

سًاوي ٍاٌ كڄ ډى٦ٺي ثٍ آډًُٗ ي يبىځيَي ي سٲييَ اڅڂًَبي ٍٵشبٍي إز. ځَيِ اُ آن ثٍ َيؾ يػُي ومي

 كٖبة آيي.

$ؿإِ٘ٙـاٖ،  ِٔبكوت آ٘بٖ ولؿٖ ُلايِٚتليٗ الـاْ فلاٞٓ فٛكياًبى،  ايٗ ثل

 ثب اكمٍِ ٚ٘ـ ا٘غٜبٙ ٔٙبث٢ِك ٞبي ٌنيَٙ اًت.ولؿٖ ٌٞتٝثب عقف ٚ ٔٙغُ ٔغممبٖ.....#

٘ـ. ام ؿًت ااٌ٘ب٘ي ثب٣ج ُـٜ وٝ ٞيش يه ام آالعبت ٚ الـأبت ثٝ ٘تبيذ ٔٛكؿ ٠٘ل ٘لًيـٜ

٘بتٛا٘ي كهيٓ ٚ  ُٛ٘ـ $فلاكٔغنٞب# ثب٣جِي ؽبكد ٔيوٝ ٣ٕـتبً پٙبٞٙـٜ ؿاؿٖ ٌٔت٤ـتليٗ افلاؿ

 91ايلاٖ ؿك ثيٗ  ،َّّٛي پإِٛجك ٌناكٍ ٓٙـٚق ثيٗ ٔب٘ـٌي ُّٔ ايلاٖ ُـٜ اًت.٣مت

ؿاكؿ. ثـٖٚ  ٔغنٞب رٟبٖ ٔمبْ اَٚ كا ام ٠٘ل فلاك يِعبَ ت٤ًٛٝ ٚ يب ت٤ًٛٝ ٘يبفتٝؿك  وِٛكِ

  ٞبي ٌنيَٙ ٘مَ آّي كا ؿك ايٗ فلاك ؿاك٘ـ.تلؿيـ ٌٞتٝ

َبي اػشمب٭ي ثٍ ډٮىبي سوَيت ُيَثىبَبي َٕډبيٍ َبي اوٖبوي ي ىٍ وشيؼٍ سوَيتوبثًىي َٕډبيٍ

ايَان  ٽًٍِٚ. ىيڂَ ىٍوِٛك ؿك ًلاُيت فلٚپبُي اًت ،ي ٽًٍٚ إز، ثب ايه ٍيويسًٕٮٍ اٝچيِ

اي ٽٍ ي ثٖشٍاٝالكبر ډٮىبي هًى ٍا اُ ىٕز ىاىٌ إز. ُډبن سلًڃ ي ىځَځًوي إز. ثبيي اُ ىايٌَ

ٚكم رب٤ٔٝ، ف٘بي ثب ثٝ عبُيٝ كا٘ـٜ ُـٖ ثؾَ ا٘ـيٍِّٝيڈ ډٌَجي ايؼبى ٽَىٌ إز هبٍع ٙي. 

ي ه٦بَب ثبٹي ومبويٌ ىيڂَ ػبيي ثَاي اىاډٍ ا٘ي ثلاي تٕٔيٕبت ثنكي ام ثيٗ كفتٝ اًت.فىلي ٚ كٚ

ي ػًى، آيىيٌهًيٚبيويٕبالٍي ي ثبويثبُي ډً ،َبَبي ځِيى٘، َٕٽًثي آُاىيإز. ثب يػًى َٖشٍ

 ٗـ ا٘ـيِٝ اًت. ٔٛرٛؿ ؿكوِٛك، آماؿيِ تٟٙب آماؿيِ ٽًٍٚ إز.يكٚشىبٽي ىٍ اوش٪بٍ 

ٍاوين ي يب آياٌٍ ؿٍ اُ ٥َيٸ َٕٽًة، ثٍ كبٙيٍ -ٍا  اٗثو٘ اوييٚمىي ي ديپبٍػًيٽٍ ايػبډٮٍ

سًاوي ىٕز ي دب ُوي. اُ ىٕز ىاىٌ إز، ډبوىي ػبوياٍي ٽٍ َٕٗ ٍا ثَييٌ ثبٙىي، سىُب ډي -ځَىاوين
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بڃ هًى ٽٍ ثٍ كډبوي اي ډيز ىاىٌ ثبٙي، ثٍ الٍٙاٗ ٍا اُ ىٕٙىبهشي اي ٽٍ ىويبي ًَىيشي ي ُيجبػبډٮٍ

ي ډچڄ ايَان ا٭ڈ اُ ٵبٍٓ، سَٻ، ثچًؽ، ٭َة، سَٽمه ي ٕبيَ ٥جٺبر ي ٍَب ٙيٌ سب ٵبٕي ځَىى. ػبډٮٍ

ځٖيوشڂي سَ $اُ څلب٧ ػمٮيز# ٽٍ َڈ اُ و٪َ وُبىي ي َڈ اُ و٪َ ډٮىبيي ىؿبٍ اُ َڈَبي ٽًؿټاٹچيز

ٽُٚيِ اي ُيَ سيِٰ وٖڄبډٮٍسًان ثٍ ٙپڄ ػثبٙىي، آن ٍا سىُب ډيٍّٳ ي اُ ىٕز ىاىن ٭ميٸِ ًَىيشي ډي

ځٖيوشٍ، دَسى٘ ي ډش٢بى، اٹش٢بي ٍّيڈ وُبىَب ي ډٮىبَبي اُ َڈ ځيَي ػُبنِٙپڄ ٵََىڂي سٮَيٴ ٽَى.

ؿكولؿًتبٖ، ًيٌتبٖ ٚ  -ٞبي ارتٕب٣ي ٠٘يل رًٙٚرٛؿ وَٙثبٙي. إشجياىي ډي ډٌَجيِ

اي ؿي فينيىي ثٝ ٌٛ٘ٝٞب ٘بثٛوٝ ؿك آٖ -وُ، رًٙ ثب رب٤ٔٝ ؿك اُىبَ ٔؾتّفثّٛصٌتبٖ ٚ ؿك

وٝ ٣ٕيمبً ؿصبك تزنيٝ ٌلؿيـٜ اًت. ام اي ثبُـ ٍ٘ل رب٤ٔٝبتٛا٘ـ ثيُـيـ رليبٖ ؿاكؿ، تٟٙب ٔي

-٘ين ثيبٍ٘ل رًٙ ايـئِٛٛهيىي ٔي -ي ارتٕب٣يي ا٘ـيِٝؿك عٛمٜ -ٌٌيؾتٍي ٤ٔٙبييٞٓ

 ثبُـ.

ًّيپي، ٵيِيپي ي وُبىي َبي اييئًڅَبي هًى ٍا ثب ػىڀځًوٍ ٍّيڈ ډٌَجي اُ يټ ًٕ سٶبيرثييه

ثل عك، فلاؿًت، ٕٞيٍِي،  وّيتيِ ؛ٽٍىيڂَ ثَ ايه ډٖئچٍ دبٵٚبٍي ىاٍى  ومبيي ي اُ ًٕيډ٦َف ډي

-ؿٍٚپيڄ ٙيٌ إز. اُ ايه ٥َيٸ آنَب سي ياٹٮي اُ آناى٭ب ىاٍى ٽٍ ػبډٮٍثبُـ. ٌٔتٕل ٚ اثـي ٔي

-تـكيذ ث٤ّيـٜ ٚ كٚ ثٝ تغّيُ ٔيٞبي مٚك ٚ اًتخٕبك ثٝ ؿك ؿًتٍبٜځىؼي؛ اٗ وميوڂَٗ ىٍ ٽٍ

ٞب ٚ ت٘بؿٞبي ُّٔ ايلاٖ ثٝ ًجت صبَِ يِآيب رب٤ٔٝػب ايه دَٕ٘ ډ٦َف إز؛ ىٍ ايه ثلؿ.

ي ي ُّٔ ايلاٖ ٚ ؿك يه رب٤ٔٝؿكٚ٘ي فلٚ ؽٛاٞـ پبُيـ يب ثٝ ًجت ك٣بيت عمٛق ٕٞٝ

يٍُ، ي، اوييٍٚٽٍ سمبڇ ډلبٵڄ ٭چمٍّيمي ؿٔٛولاتيه، وٝ ثب فات كهيٓ ٔقٞجي ؿك تٙبلٖ اًت؟ 

ومبيي، ي ػشمب٭ي اٍُيبثي ډيا بًِٖلٛ ٵشىٍ ي يب َٚ ي ََ ٦ٕلي اُ ىډًٽَإي ٍاٍيٙىڂَ، ډجبوي كٺًٷ ث

ي ډچڄ ايَان سلميڄ َميٚڂي ثَ ػبډٮٍ ي ىاو٘ هًى ٍا ثٍ ًٍٝر يټ ػجَ، اډَ ډ٦چٸ ي ١َيٍرِ ىٍٻ

 ٽَىٌ إز.

وياٍوي،  ٕيبٕي ي و٪بډي ٽًٍٚ ٹيٍرِ ، َيؾ ُٕمي ىٍاڅيڂبٍٙيټ ډچڄ ايَان، ثٍ إشظىبي اٹچيشي 

ثَ اٹچيشي ًٙوي، ٵَډبنَبي و٪بډي ي اډىيشي ثَ ٭چيٍ هًىٙبن ثپبٍ ځَٵشٍ ډيٙبن ٽٍ ىٍ سٚپيالرٵَُويان

لـكت ٣جبكت اًت ام ٣ٛ٘ي ٤ٗٚيت ًّٜٝ ٚ ثي لـكتي ٘ين ٣ٛ٘ي ٤ٗٚيت ثلؿٌي اًت.  َٖشىي.

ز اُ اوياٌُ ىيپشبسًٍي يػًى ىاٙشٍ ثبٙي، ډلَيډيػبډٮٍ ََ اوي. ىٍي ډٺبثڄ آُاىيَىځي وٺ٦ٍٹيٍر ي ث

ىٍ ٭َٞ كب١َ ٹيٍر ىٍ  يبثي.ٽٍ ٹيٍر ٽبَ٘ يبثي آُاىي سًٕٮٍ ډيآُاىي ډلًٖٓ إز. ثٍ ډيِاوي

اي ثٍ ډٮىبي ياٹٮي ىډًٽَاسيټ إز ٽٍ ا٭مبڃ ىيپشبسًٍي، ٙپىؼٍ ي َٕٽًثي ويٖز ثچپٍ ىٍ ػبډٮٍ

َب ىبډٺبثڄ ََځًوٍ سىڂاػشمب٭ي ىٍ ځبٌ ثٍ دشبوٖيڄ نًٙى ي آػبډٮٍ دو٘ ډي ٹيٍر ىٍ ٦ٕق ٭مًډيِ

هًىٽبډڂي يټ ثيمبٍي ا٘ـ ثبيـ تغّيُ ُٛ٘ـ. وٝ ثٝ ؿ٘جبَ لـكت ّٜٔك يوٌبً٘ٙى. سجييڄ ډي

سجييڄ  ؿيٛثٍ  فلُتٝډبوي، ثٍ ٍاكشي ي ٽىشَڃ ي و٪بٍر ثبٹي ډيٹيٍر إز ٽٍ يٹشي هبع اُ كي٦ٍ

 اوياُى.ي ثَ ََ ؿيِي ؿىڀ ډي ځَىىٕب ٩بََ ډييڈ ىيً آىځًوٍ ٽٍ ٙبَي ثًًٙى ي َمبنډي
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َبي ځِيى٘، ػبډٮٍ إشمَاٍ ي ديًٕشڂي ىاٍى. َٖشٍٽٍ ىٍاي إزډييَيز َمبوىي ٵََىڀ، ديييٌ

َبي هًي٘ ٍا ثب ځِيى٘ ًاسي ىٍ ٥جيٮز اػشمب٭يِ ي اػشمب٭ي يب ثٍ ٭جبٍر ىيڂَ ډييَيزَِٕډبيٍ

ىَي ي سي ٥جيٮي ي اڅُي ي ډٺيٓ ػچًٌ ډيا ٽٍ آن ٍا ٹيٍٍيوشٍ، ي ډييَيز ډ٦چٺي ٍاييئًڅًّيپي ثٍ َڈ

ثٍ ًٍٝر ډٖشٮمٌَ ىٍآيٍىٌ ي  اُ ايه ٥َيٸ ػبډٮٍ ٍا اٱًا ومًىٌ إز ي ثب دَيٚبن ٽَىن ډٲِ ػبډٮٍ آن ٍا

ځًسَيه ي ډٮٍ ثيڂبوٍ َٖشىي، ُيٍَبي ٽٍ ثب ډبَيز ػبزيځًوٍ ٽٍ ٙبَييڈ؛ ډييَ. َمبنٍاوين كپڈ ډيآثَ

ي ػبډٮٍ ثب اُ ىٕز ىاىن ويَيي هًى ډييَيشي، سًٕٮٍ ٽىىي.ٹيٍر ٍا ومبيىيځي ډيٙپڄ  إشظمبٍسَيه

بي ٌنيَٙ ام يه ٌٞٞتٝ .َيىډي ىٕز ويِ اُهًى ٍا اهالٹي، ٭چمي، ٕيبٕي، اٹشٞبىي ي وُبىيىڂي 

كؿ ٚ ام ٛلف ؿيٍل آٚت ارتٕب٣ي ؽٛؿ كا ثٝ ُىُ لـكت ؿكي ٔـيليوٝ لُٜٛٛ٘ـ ٛلف ٔب٢٘ ٔي

ىډًٽَاسيټ ي آوشيػبډٮٍځَا ىٍډ٦چٸ ډييَيزِٕ٘بيـ. ٔمبٚٔت ٔي ليتيئـثلاثل ثي تب آؽليٗ عـ ؿك

َبي ځِيى٘ وٚبن َٖشٍ ي اػشمب٭ي ىډًٽَاسيټ إز. َميه ډًٍىًِاسي ډجشىي ثَ َٕډبيٍ ي ډييَيزِ

 ًٛ ٘بتٛاٖ ام تِؾيِْٞب ام يهٌٞتٝي وٶي ٕيبىر ػبډٮٍ إز. َبي ٹيٍر، كًٌُٽٍ؛ كًٌُىَي ډي

 ا٘ـ.ؿاؽّي ٚ ؽبكري ّٔيِ ٔٙبف٢ ٔـت ٚ ام ًٛي ؿيٍل ٘بتٛاٖ ام ٕ٘بيٙـٌيؿكام

ٕشيِ ٍيثَي َٖشيڈ ٕشيِ ي ٥جيٮزنٕشيِ، اوٖبػبډٮٍ يِٽًٍٚ، ثب َيًاليي ىيًاوٍ ي اٹشٞبىيِكًٌُىٍ  

سٖچيلبسيِ سًڅيي  ٽًٍٚ، اٹشٞبى، سلز وبڇ ىٵب٫ ډچيِٽبٍ ومًىٌ إزٽٍ سٺَيجبً ويمي اُ ػبډٮٍ ٍا ثي

سىُب ىٍ ٍإشبي ًٕىثَي َيٵمىيِ  ٽٍ آيٍىٌ،ا ثٍ كبڅز ثو٘ ثىيبىيه اٹشٞبى ىٍ ثِاٍَبي وبثًىٽىىيٌ ٍا

ُيٖز ٍا سوَيت ٽَىٌ ي  ٙيټ $اٹچيز# إز ي اٍسجب٥ي ثب ويبَُبي ١َيٍي ػبډٮٍ وياٍى، ډلي٤ٍاڅيڂب

ٖٛ ؿيٍل كُٚٗ اوٙ ځَ سجييڄ ومًىٌ إز.ٱبٍر ي ػبډٮٍ ٍا ثٍ ډىج٬ ًٕى اٹچيز ٬ ٥جيٮزسمبډي ډىبث

ثلصٌت مؿٌبٖ ٘ين  ثلاي ؽٛؿِ -وٝ اَٚ وُلؿٞب للثب٘ي آٖ ُـ٘ـ -ُـٜ اًت وٝ، ثلصٌت مؿٖ

 آٚك ثٛؿ ٚ ٌلاٖ تٕبْ ُـٜ اًت.ميبٖ

ي اٹشٞبىي ٽٍ إشٮياىَب ٍا  ، آډًُٙيسَىيي، ثيين ثَهًٍىاٍي اُ يټ و٪بڇ ٕيبٕي، اػشمب٭يثيين  

ډچڄ ايَان  يِي اوَّي ٵَىي ثٍ وٶ٬ ٭مًډي ػبډٮٍٹبوٍآُاى ٽىي ي وًآيٍي ٍا دَيٍٗ ىَي، ٍَبٕبُي هال

ىٍيبٵز ػبيٌِ  ، َىڂبڇ1993ٕبڃ ي ػبيٌِ وًثڄ ىٍ اٹشٞبى ىٍ ثَويٌ ؿاٌالى ٘ٛكث ثبٙي.دٌيَ ومياډپبن

-ي وٛؿوبٖ ُل١ٚ ٔيؿك ا٘ـيِٝ وِٛكي، ام ت٤ًٛٝيٙـ ت٤ًٛٝ ؿك ٞل ٌيلي فلآُىُ»ځٶز؛ 

 يبثىي.ان ُډيه ثب هَاٵبر دَيٍٗ ډياٽىًن ٵَُويان ايَډشإٕٶبوٍ َڈ« ُٛؿ

ىَي ي َڈ وٖڄ ػبٍي ٽٍ ځًوٍ دَيٍٗ ډي. َڈ ىيڅشي ٽٍ وٖڄ كب١َ ٍا ايهؽٜبًتٍيٗ ډچڄ ايَان 

 ويَيي اوٖبويِ ٍي ثٍ آوبن سپيٍ ٽَى.َبي دي٘سًان ثَاي ٭جًٍ اُ ثلَان، وميثيىيډي آٔٛمٍ ځًوٍايه

ٙير وبٽبٍآډي إز ي ٹيٍر ٍٹبثز ىٍ ثبُاٍَبي ػُبوي ٍا ٽًٍٚ ايَان، ثٍ  ٽىًويِ ثَآډيٌ اُ و٪بڇ ٭چميِ

ايه  ُٛؿ.آٚكي ٔب ثب رٟبٖ ؽبكد ٘ين كٚم ثٝ كٚم ثيِتل ٔيؿك ٘تيزٝ ُىبف ٣ّٕي ٚ فٗ وياٍى.

ٙىبٕبن ي اٹشٞبىىاوبن . ػبډٮٍي اػشمب٭ي ىٍ ػبډٮٍ ډچڄ ايَان إزي ٍيوي وِيڅي َٕډبيٍډًاٍى وٚبوٍ

ي اوٖبوي يب ي اػشمب٭ي، َيؾ ٦ٕلي اُ َٕډبيٍڄ ٹجًڅي اُ َٕډبيٍٽٍ؛ ثيين ٦ٕق ٹبثثَايه و٪َوي

ارتٕب٣ي ٚ اٌ٘ب٘ي، اٌل  ؿك ُلايٚ وبَٞ ًلٔبيٝ سًاوي ٵَآيىي سًٕٮٍ ٍا ٙپڄ ىَي.اٹشٞبىي ومي
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بؿٞبي ُٛؿ، ام ٠٘بْ ًيبًي ٌلفتٝ تب ثٙيوِٛك ثٝ ًٛي تَٙ ثلٚؿ، ٕٞٝ صين تؾليت ٔي

-ا٘ـ. عتي ايٗ ١ٛٗٛٔ ؿك آيٙـٜ ٞٓ ٔيٞب ُىُ ٌلفتَٝٛٛ للٖاي وٝ ؿكارتٕب٣ي ٚ فلٍٞٙي

 تٛا٘ـ ٔٛرت تؾليت ُٛؿ ٘ٝ آالط.

َبي َبي ډشٮيى آةَبي آڅًىٌ، ومًوٍَبي آڅًىٌ، ځًٙزَبي ٕبىٌ و٪يَ، هًنوبسًاوي ىٍ ثَاثَ ثلَان

ٵىي  اٗ سًان ډييَيشي ٭چمي يَبي ځِيى٘ٽٍ ٍّيڈ ډٌَجي ثٍ ثَٽز َٖشٍىَي آڅًىٌ ي . . .  وٚبن ډي

ي إشبوياٍى ډٮىبي ٍّيڈ ډٌَجي، ډٖئچٍ . اُ ثيي سًڅيُِيٖز ٥جيٮي ي اوٖبوي ٍا وياٍى ثَاي كٶب٩زِ

 اوي.ي ځٌٙشٍ ډچڄ ايَان ايه ډ٫ً١ً ٍا سؼَثٍ ٽَىٌىٍَىٍ كييى ؿُبٍ  وياٙشٍ إز.

-ف٤ّي فٛكي ٞبي ايـئِٛٛهيىيِٞبي ٌنيَٙ ثب ٚيوٌيٞيئت ٚ عقف ام ايٗ رٟت، ا٘غالَ 

ثـٖٚ ايٗ الـاْ، أىبٖ ثبمٌلؿا٘ـٖ آة  تليٗ الـأي اًت وٝ ثبيـ ا٘زبْ ٌيلؿ.عيبتيتليٗ ٚ 

 كفتٝ ثٝ رٛي ٕٔىٗ ٘ؾٛاٞـ ثٛؿ.

ٙبن ثٍ َبيىيٽٍ اٹياډبراوٖبن ؿا٘بييي  آٌبٞيَبي ځِيى٘، ٹبسڄ ٽٍ؛ َٖشٍٍّيڈ ا٭شَاٳ وپىيسب  

َيه سثٍِٿإز ي اُ ايه ػُز،  ي ډچڄ ايَان اوؼبډييٌٍاَجَىي ػبډٮٍ سًٹٴ سًان ٭چمي ي ډييَيشيِ

-ام ؿًت كفتٗ مٔبٖ ثنكي سًان اډييياٍ ثًى.كچي ومياوي، ثٍ َيؾ ٍاٌٽًٍٚ ياٍى ٽَىٌهٖبٍار ٍا ثَ 

 تليٗ ميبٖ اًت وٝ ٘ٝ لبثُ ثلٌِت ٚ ٘ٝ لبثُ رجلاٖ اًت.

 إز. فبر٤ٝ اي ٽٍ ثٍ وبثًىي ډلي٤ ُيٖز ثٍ اوؼبډي،ىيڂَ ٍيٙه ٙيٌ إز، ََ سًٕٮٍ 
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 آغبم ثغلاٖ ميٌت ٔغيٜي ؿكيبصٝ اكٚٔيٝ -3
 

يب ثٍ ٭جبٍر ىيڂَ ثَاي  ٽىي.ًٙى ي ځٖشَٗ دييا ډياي َٙي٫ ډياُ و٪َ ٵچٖٶي ََ ؿيِي اُ وٺ٦ٍ

-ځيَي ثلَانىٍ ٵچٖٶٍ، ىٍ ٭چڈ، ىٍ ٙپڄ اي ثبيي آٱبُ ي ځٖشَٗ آن ٍا ىٍ و٪َ ځَٵز.ثٍَٕي ََ ديييٌ

ځًوٍ إز. ىٍ ډًٍى ثلَان ويِ ايه ميٌت ٔغيٜي،َبي ٍ ثلَانؿىيه ىاػشمب٭ي ي َڈ -َبي ٕيبٕي

ي ٽٍ ٭ًاډڄ اوٖبوي ي ٥جيٮي ثًى ي ايهي َٙي٭ويِ ثبيي ثٍ ىوجبڃ وٺ٦ٍ ي اكٚٔيٝؿكيبصٝ ُيٖز ډلي٦يِ

 اوي ي سإطيَ ډشٺبثڄ ايه ىي ٭ًاډڄ ثَ َمييڂَ ؿڂًوٍ ثًىٌ إز.آن ىاٙشٍؿٍ وٺٚي ٍا ىٍ

وجبٙز ًٙويٌ إز ي هًىِ ايه ىځَځًوي ويِ، ثٍ ډٮيبٍِ يٕي٬ آن، سپبډڄ ٵَاځَىي اُ ىځَځًويِ ا

َبي ديًٕشٍ ډشٲييَٙبن، يٮىي ىٍ ياٹ٬، َمبن َب ثٍ ډلي٤َبي اٍځبويٖڈؿيِي ويٖز ػِ دبٕن

ي اٍځبويٖڈ ثب ٽٍ ثَ ٍاث٦ٍَبييِ إزي اوًا٫ ىځَځًويٵَاځَى س٦جيٸ. ٵَاځَى س٦جيٸ ىٍ ثَځيَويٌ

َب ٍا سًان آناوؼبډي ٽٍ وميَبيي ډيځٌاٍوي. ايه ٵَاځَى ثٍ ىځَځًوييٙبن ديًٕشٍ سإطيَ ډډلي٤

 آٍډبوي ىاوٖز، ُيَا ډلي٤ِ ايه ٵَاځَى ديًٕشٍ ىٍ سٲييَ إز. 

-كڄ ٽبډڄ يب وُبيي اوڂبٙز؛ ََ س٦جيٺي ثب ُيبنٽٍ ثٍ سًان آن ٍا ٍاٌَيؾ س٦جيٸ يب ياٽىٚي ويٖز

َب ي َب، ٹًډيزيب اىٱبڇِ اػجبٍي، ىٍهًٞٛ ٵََىڀ َب ي ډوب٥َاسي َمَاٌ إز. ًٕى ي ُيبن س٦جيٸ

ځَ يب ډٖشجي َبي اٙٲبڃډچڄِ سلز ٕچ٦ٍ ي يب اٹٚبٍ ي ٥جٺبر ډوشچٴ اػشمب٭ي، اُ ًٕي ىيڅز

وٝ ؽٛاًت تالٍ ثلاي تٜجيك يب ثٝ ٣جبكت ؿيٍل اؿغبِْ ارجبكي، ثب ُلايٜي ًٙى.ډلبٕجٍ ومي

ٞب ٚ ؿك ثٝ هيًٙٛبيـ فلٍٞٙي ّٔت ٞبي ٌٔتجـ $٠٘بْ ًّٜٝ# ثٛؿٜ اًت،ٚ ّٜٔٛة ؿِٚت

 ُبٖ ٔٙزل ُـٜ اًت.٘تيزٝ ٞٛيت تبكيؾي

ي اٵَاىي َٖشىي ٽٍ ىٍ اوي؛ ََيپي اُ آوبن ىٍ ثَځيَويٌځًن وجًىٌَب ََځِ َڈَب ي ډچزَب، ٹًڇځَيٌ

 ٽٍ ٵَاځَىِځًوٍ إزىَىي. ايهاي ډشٶبيسي ٍا وٚبن ډيَبيي سب اوياٌُثَاثَ ډٖبئڄ ډًػًىٙبن ياٽى٘

َب، ډٌاَت، َب، اٹچيزډظالً ٹًډيز -كچي إز ثَاي ډٖبئڄ هبًٕٛ، ٍاٌس٦جيٸ ي اىٱبڇِ اػجبٍي،  اُ يټ

ثيىي وٚيٌ ي ډٖبئڄ سبٌُ َبي دي٘ي ىځَځًويي اُ ًٕي ىيڂَ، َٕؿٚمٍ -َب ي ډچڄ سلز ٕچ٦ٍٵََىڀ

ځيَي يب َيز سٞميڈځًوٍ س٦جيٸ اػجبٍي إز. ثَاي ٙىبهزِ ډبإز ٽٍ وبٙي اُ ډٺبيډز ىٍ ثَاثَ ايه

ىَىي. َب ىٍ آن ٍم ډيځيَيَب، ووٖز ثبيي ډلي٦ي ٍا ىٍ و٪َ آيٍى ٽٍ ايه سٞميڈيبثي اوٖبنكڄٍاٌ

-ا٘ـام حبثتي اٍ٘بُتٝ ٔيٞبي ٌٔتجـ، ٚال٤يتِ ايٌتب ٚ صِٓٔغيِٚ ٟ٘بؿٞب ٚ ٔؤًٌبت ؿِٚت

ؿىيه آن وىي. ډلي٤ َڈډبَبي ىيڂَ ثبُ ډياُ َميه ػُز اُ ٙىبهز ډبَيزِ سى٫ً ىٍ ډلي٤ُٛ٘ـ. 
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-ځيَى. ثبيي اُ ډيبن ځِيىٍٽَى ىاٙشٍ ثبٙي، ويِ ىٍ ثَ ډيي ٵََىڂي ٍا ٽٍ يټ ٵَى ثبيي ىٍ آن ٭مڄُډيىٍ

ٽٍ سىُب ډىبٵ٬ سَيه ډوب٥ٌَ ٍا ىٍثَىاٙشٍ ثبٙي، وٍ آناي ثٍ ٭مڄ آيٍىٽٍ ٽڈَبي ځًوبځًن آن ځِيىٍ

 ي يټ ځِيى٘ ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ًٙى. اكشمبڅي ځٖشَىٌ

َب ٍا ىٍ ػُز ډىبٵ٬ هبٛ $ًٙيويٖشي، ٥جٺبسي، ډٌَجيِ ي ځِيىٍٍډلي٤ كيبر اػشمب٭يِ ډب َمٍى

اوي. ډٺبيډزِ ٙيٌ «هيًٙٛبيـ»اوي ٽٍ َمٍ ډىؼَ ثٍ ي كبٽڈ# اوشوبة ٽَىٌهبٛ ي سإډيهِ ډىبٵ٬ ٕچ٦ٍ

ىَب يب ٽٍ ډٖشجييه ىٍ ډٺبثڄ ػًاډٮي، و٪يَ ٽَُاي إزٙييي سب َٕكيِ ډَٿ ي وبثًىي سىُب ځِيىٍ

َبي هًى ډى٦جٸ ٽىىي، ىٍ ثَاثَ آوبن ٹَاٍ هًاَىي ثٍ اػجبٍ ثب َٙاي٤ ي هًإشٍَب ي ٱيٌَ، ٽٍ ډيٵچ٦ٖيىي

 ډبوي.ىَىي. ثٍ ٭جبٍر ىيڂَ سىُب ٍاَي إز ٽٍ ثَاي آوبن ثبٹي ډيډي

-ي ثَٚي اوًا٫ِ سمُييَب ثَاي س٦جيٸ ثب ډٖبئڄ ځًوبځًنِ ډلي٦ي ثٍ ٽبٍ ثٖشٍ ډيىٍ ََ ػبډٮٍ 

ځيَى. آوبن ىٍ دي َبي ىيپشبسًٍ، ؿىيه سالٙي ىٍ ٍإشبي ډىبٵ٬ ٭مًډي اوؼبڇ وميوي،ٽٍ ىٍ ىيڅزًٙ

ًبٖ ٞب ٌلايَ ثٝ ايٗ ؿاك٘ـ وٝ ؿك ُلايٚ يهميلا اٌ٘بٖٕبن ىٍ ٍإشبي ډىبٵ٬ هًىاوي. َٙاي٤ِ يټ

بييِ ُثبن، ٽٍ ىيڅز سَٽيٍ سالٗ ومًىٌ إز، ثب ّيىًٕثٍ ايه ػُز إزًبٖ ثٍيل٘ـ. ٞبي يهتٕٔيٓ

يِ ٽَُىَب ٍا ثٍ سَٻ سجييڄ ٽىي يب ٭َاٷ ي ًٍٕيٍ ىٍ َميه ػُز ثٍ ٭َة ي ٵََىڀ ي سبٍين ٽَُىَب، َمٍ

َب ي ډچز -ځَي ياىاٍوي. اځَ ؿىيه وجبٙي، ٵبٙيٖڈِ ىيڅزًٙى َمٍ ٍا ثٍ ٙيٮٍىٍ ٍّيڈ ډٌَجي سالٗ ډي

سًاوىي ديبډي وُبييِ ََ سٞميڈ يب هًاٌ وميَبي سمبډيزًٙى. ٍّيڈوبدٌيَ ډيَب اډپبنډٌَت -ىيڅز

َبي ٍا ٽٍ ىٍ اهشيبٍ ىاٍوي ثٍ ثيىي ٽىىي ي يب كشي ځِيىٍَبي ځًوبځًن ٍا دي٘ځِيى٘ ډيبن ځِيىٍ

-ځيَوي ٽٍ آٙپبٍا ډىبٵ٬ِ ؿىياوي ٍا ثَايَبي ٍا ىٍ دي٘ ډيىٍٕشي سٚويٜ ىَىي. ثٍ ايه هب٥َ َيٳ

ؿىيه ثب اٵَاىي ىَىي. َڈثَاي ٽٖت ٹيٍر اوؼبڇ ډي وبدٌيَي ٽٍٙبن ىٍ ثَ وياٍى، ډبوىي ػىبيبر يٝٴ

ٌلايي افلاٛي ُبٖ وٝ ٘بُي ام ُٛكِ ٔقٞجي، ًيبًي ٚ يب ّٔيٞبيتٕٔيًٓٙيڈ ٽٍ؛ ٍيثَي ډي

ځَ ىٍ ثَاثَ ٽَُىَب سمبڇ ډٖشجييهِ اٙٲبڃ ا٘ـ، ام ٞل ٠٘ل ٘بثؾلؿا٘ٝ اًت.ٞب ٔلٚد آٖوٝ ؿِٚتاًت

سٚويٜ  -ډظالً ىٍ ٭َاٷ ي ًٍٕيٍ ي . . .  -َبي آنَٱڈ ٩ًٍُ ػچًٌوشًاوٖشىي ٭بٹجز اٹياډبر هًى ٍا، ث

تٛا٘يٓ ايٗ فلاٌلؿٞب كا ٞب# كا ٘ٝ ُٙبًيٓ، ٕ٘يتب ٔغيٚ فلاٌلؿٞبي تٜجيمي $يب ؿٌلٌٛ٘يىَىي. 

 ثٝ ؿكًتي تِؾيْ ؿٞيٓ.

َبي ُيٖز ډلي٦ي وبٙي اُ سٲييَار ٥جيٮي ثًىٌ يب يټ اسٶبٷ ٽٍ ثلَانهًٞٛ ايه دَٕ٘ىٍ

ثلَان ُيٖز  ٽٍ ٍيٙه إزؿٍ يان اهشالٳ و٪َ يػًى ىاٍى. آنډياٍان ي ىاوٚمىٕيبٕز هبٛ، ثيه

-ٕيبٕز ٽىي.ٍا سُييي ډي ي اٍٟٽٌَي كشي كيبر ىٍ  سٲييَار اٹچيمي ٽڄ اٹشٞبى ػُبن ډلي٦ي ي

سَ، َبي ٥ًالويٕبڅيهٚټ ىَىي. اډب،ياٽى٘ وٚبن ډي تإؽيلځًوٍ ډًاٍى ثب ډياٍان ډٮمًالً ثٍ ايه

ډياٍان ي٤ ٍا ثَ ٕيبٕزاَبي ٙيييسَ، اٵِاي٘ ىډبي ځَډب ي ا٭شَا١بر ي س٪بََار ډَىڇ، َٙةٕيال

ي ٽڄ ػُبن آيىيٌَبي ُيٖز ډلي٦ي ىٍاٽىًن ثلَانڈَ ٽٍ اٙبٌٍ ٙي،ؿىبنَڈ سَ ٽَىٌ إز.ٕوز

سًان ومي وي.ٍا وياٍ وبٙي اُ آن يَبي ٽًٍَٚب َڈ سًاوبيي ػجَان َِيىٍ ىَيثَٚيز ٍا سيٌَ ي سبٍ وٚبن ډي
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-ي ٕيبٕز ي اػشمب٭يوبٙي اُ اٍُٗ اٵِيىٌ، َٕډبيٍ اٹشٞبىي ي اوجبٙز ََؿٍ ثيٚشَِ وٺ٘ ًٕىػًيبنِ

 اوي ٍا وبىييٌ ځَٵز. ډياٍاوي ٽٍ كبډي ايه ًٕىػًيبن اٹشٞبىي

دي٘ آډيٌ، و٪يَ  َبي ُيٖز ډلي٦يِانَځَٵشٍ إز؛ ثلٹَاٍ  ي وٖجشبً هٚټډى٦ٺٍايَان ٽٍ ىٍ 

مايٙـٜ ٞبي ٞبٖٔٛ، ٌبٚؽٛ٘ي، كٚؿؽب٘ٝتبالة ٞبي اكٚٔيٝ، ٞبٖٔٛ، ثؾتٍبٖ ٚ بصٝؿكيهٚټ ٙين 

َبي ٕيبٕي، اػشمب٭ي، ٽىبٍ ٕبيَ ثلَان، ىٍاويځَٵشٍٽٍ ىٍډٮَٟ سُييي ٹَاٍ ولؽٝ ٚ وبكٖٚ كٚؿ ٚ

-ػبياُ آن ايَان سىڀ ٽَىٌ إز.ډچڄ ٭ٍَٝ ٍا ثَ  اوي،اٹشٞبىي ي ٵٖبى ډبڅي ٽٍ ثَاي ډَىڇ ثًػًى آيٍىٌ

ډًٍى  َبي اٝچي ډ٫ً١ًَِب اٍسجب٣ سىڂبسىڂي ىاٍى، وبؿبٍيڈ ثٍ ٍيٍٚآن ٽٍ، كڄ ډٖبئڄ ثب سٮَيٴ ٝليقِ

تٛا٘ـ وٝ ٔفمٛؿ ُـٜ اًت ٔيربيتٟٙب ؿك آٖ ٞل صيني،ميلا  ثٍ دَىاُيڈ. ي اٍيډيٍ#ثلض $ىٍيبؿٍ

 يبفتٝ ُٛؿ.

 ن ډجيؤ َٙي٫ ثلَان ُيٖز ډلي٦يِاي ٍا ثٍ ٭ىًاسًاويڈ ث٦ًٍ ٹ٦ٮي وٺ٦ٍََؿىي اُ و٪َ ُډبوي، ډب ومي

َيُي يي دَبي ايڅيٍځَىى ثٍ ٕبڃي اٍيډيٍ سٮييه ٽىيڈ، اډب ث٦ًٍ يٺيه َٙي٫ ايه ثلَان ثَ ډيىٍيبؿٍ

 اوٺالة ايَان.

ٽٍ اوٺالة َى، ثٍ ايه اډيي َب ي ډ٦بڅجبر ډچز ٽُثٍ ىوجبڃ ديَيُي اوٺالة ايَان ي ډ٦َف ٙين هًإشٍ

ي  ،ىاى ډچي ي اػشمب٭ي هبسمٍ هًاَي ٹًډي، ػىٖيشي، ٵََىڂي، يبٕي،ٕ َبي ٥جٺبسي،ي ٕشڈثٍ َمٍ

آٱبُ وجَى هًويه َُٙ  اُ اوٺالة، ٽٍ ثٍ ډًٹزِ ثَآډيٌ هًٚوز ي َٕٽًة ىيڅزدبٕن سىي ي سًؤڇ ثب 

، ويآٱٚشٍ ٽَى ؽٖٛٽَىٕشبن ٍا ثٍ  ثٟبكايڅيه اوؼبډيي ي  دٔ اُ ديَيُي اوٺالة ىٍ ايڅيه وًٍيُِ ًٙٙـد

٣ٔل ًلوٛة عمبيك ام  آٔـ.ثٛي اًتجـاؿ ٘ٛيٙي ٔي ،ىاى. ثٍ ٭جبٍر ىيڂَي ًٙډي ډيهجَ اُ آيىيٌ

 ٛليك ؽِٛ٘ت آغبم ٌلؿيـ.

هًي٘ ٍا ډ٦َف ٕبهز، ٕيمبي  َبي٘ ياٹٮيزِډىييَى ثب ډٺبيډز ي سٶبيرٽُٽٍ ډچز َىڂبډي 

ڈ ، ٍَجَي ٍّيَىډچز ٽُ اػشمب٭يِ -ځٖشَٗ ػىج٘ ٕيبٕي ٍّيڈ ډٌَجي ًَييا ځٚز. فبُيٌتي

 ٽَى.1358ډَىاى 28ثَ ٭چيٍ ٽَىٕشبن ىٍ  رٟبؿا٭الڇ ثٍ  ٍا ياىاٍ $ؽٕيٙي#ډٌَجي 

 ٓـك اًالْ ٔمبيٌٝلؿٞب كا ثب يٟٛؿيبٖ اثٗ للي٠ٝ ؿك وُ،رٟبؿ ؽٛؿ فلٔبٖ ٚ ا٣الْؽٕيٙي ؿك  

ًبيل ُّٔ  تب ثٝ رًٙ ثل٣ّيٝ ولؿًتبٖ كً٘ ٚ ثٛي ٔقٞجي ؿٞـ ٚ ام ايٗ ٛليك عٕبيتِ، ولؿ

ٽٖي َڈ وٍ دَٕيي ١ي ٙي. َڈ «ٗـ ا٘مالة»َى ډشُڈ ثٍ ٽُ٭اليٌ ثَايه ډچز  ايلاٖ كا رّت وٙـ.

يه اتيىت  صٌجب٘ـِٖٽٍ؛ چڄ ايَان ىٍ آن ُډبن سًػٍ وپَىوي اوٺالة ثَ ٭چيٍ ؿٍ ؿيِي؟ ډ

-ٍىٍ َميه ٵَډبن ثًى ٽٍ ٙپًٵ .وٙـُبٖ كا ٣ٕٛ ٕ٘يئِٛٛهيىي $اًالٔي# ثل رٛا٢ٔ ويفيتـاي

ي ٭اليٌ  اُ َميه وٺ٦ٍ آٱبُ« ٞبٔب ٚ آٖ» ثِ٭ڈ ٍيكبويز، سئًٍي ٍ ُى.ٽڈ ٽڈ ػًاوډٌَجي  فبُيٌَٓبي 

 اوؼبډيي. ويِ اكٚٔيٝ ي$وبثًىي اٽًٕيٖشڈ# ىٍيبؿٍ اوًٛبيـ ثٍوُبيز ىٍ  وبدٌيَ،ثَػىبيبر يٝٴ

هًاَبن آن ثًىوي ٽٍ ٣َٙ ٱيَ ٹبثڄ اٱمبٟ ثَاي  وُلؿٞب ٕيبٕي ي ىډًٽَاسيپي ٽٍ ثَ ٵََىڀِ

ٟٔل ٵًٍي  َبي ٹَن ثًى،سَيه اوٺالةاي ٽٍ هبڅٸ يپي اُ ٭٪يڈهًٞٝبً ػبډٮٍاي ي ََٽًٍٚ ي ػبډٮٍ

-ٌُ٘ٽٍ سب ٦ٕق ُىٌ ٙي ي ثييه سَسيت اٹياډبسي ؽٛاٞي ٚ عتي ثـتل اكتـاؿّٛجي ٚ رـاييتزنيٝ
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َيؾ اٍسجب٥ي ثب كٺًٷ،  وُلؿي ٽٍ ډٖئچٍځَىييوي. ؿىبن وٚبن ىاىويدي٘ ٍٵشىي، دىُبن ي يب سًػيٍ ِيوُ

ډ٦َف ٽَىٌ ثًىوي يب ثٍ ٭جبٍر ىيڂَ  ٽٍ ؿٍي ىډًٽَإي وياٍى ي ٵبٹي سٮَيٴ ي ٭ىًاوي، ٱيَ اُ آنآُاىي 

 ُىٌ ثًىوي، ويٖز. تٟٕت

ٽٍ ثب ايه اٹياڇ ثًىويا٭الڇ ػُبى ٙيٌ ثًى. ډي٭ي  وُلؿٞب٭چيٍ ، ثََٝ ١ي اوٺالةب٭ى ثَاث٩َِبََاً ىٍ 

ج٘ ٽَىٕشبن ثٍ َيؾ ٭ىًان يټ كَٽز ١ي ٽٍ ػىٽىىي. كبڃ آنَبي اوٺالة ىٵب٫ ډيىاٍوي اُ اٍُٗ

يٌ ىاىٌ ي ډچڄ ايَان ي٭ٽٍ ىٍ ىيٍان اوٺالة ثٍ َمٍ «ثلاثلي ٚ آماؿي» كٺًٷِ ډَىڇ ٽَُى اوٺالثي وجًى. 

َبي سبٍيوي ٽٍ ايه هًإز، َڈ كٺًٷ ٕبيَ ډچڄ ايَان ي َڈ ىاٍاي ٍيٍٚٽَىوي ٙيٌ ثًى ٍا ٥چت ډي

ٞبي ا٘مالة ٚ تٕبٔيت ، ًيبًي ٚ يب ؿفب١ ام اكمٍٞيش تٛريٝ تبكيؾي، ارتٕب٣ي، عمٛليثًى. 

ډٖشٺيڈ ىاٙشىي ي يب آن  ٽَىٕشبن يب ډٚبٍٽزَِٕٽًثيٽٍ ىٍ ي يب ويَيَبييٽٖبن  اكٗي ٚرٛؿ ٘ـاُت.

 هًإشىي ىٕشڂبٌوياٙشىي ي ومي ٍا ځَٵشٍٙپڄ  فبُيٌتيي، ٙىبهشي اُ ياٹٮيزِ ٽَىوٍا سإييي ډي

وٝ ثل ٣ّيٝ وُلؿٞب ا٣ِٕبَ ُـ، اوٖٙٛ فبُيٌٕي ا ىٍٻ ٽىىي. ٽٍ ثب آن ٍي ثٍ ٍي ثًىوي ٍ ٵبٙيٖمي

، سٺَيجبً اٽظَيزِ 1358ډَىاى  28ىٍ  ًلاًل وِٛك كا ؿك ثلٌلفتٝ ٚ ٞيش وي ام آٖ ؿك أبٖ ٘يٌت.

 ي ډجبٍُار ٹجچي آوبن ثًى ٙبَيان هبډًٗٵپَان ي َىَډىياوي ٽٍ آياٌُ ي ا٭شجبٍٙبن سب كيي طمٌٍَيٙه

َبي ثًىوي ٽٚيسَيه ٹًڇهميىي ثَ ٭چيٍ ٽَُى ي ٽَىٕشبن ي يكٚيبوٍ يًػُبى اُ ٕ ىٍ ثَاثَ ٝييٍ ٵَډبنِ

اٵَيُيِ ثٮييِ ثىيبىځَايي ډٌَجي ثبٙي. سًاوٖز وً٭ي آځبَي وٖجز ثٍ ػىبيبر ١ي اوٖبوي ي ػىڀٽٍ ډي

ٍيُ، ٍيُي ثًى ٽٍ ومبى سالٙي ي ٵَيدبٙيِ ُويځي ٽَُىَب ي ځٖشَٗ ٵ٢بي ثيٚشَي ثَاي ډَٿ ي آن 

و٪يَ  ډٚبثُيِ ٣ٕبَاَ ؛ٽٍثًى يٽٍ َمبوىي دي٘ آُډًو ٽَُىَبَٕٽًثي  ٍر ي ځٖشَٗ هَاٵبر ثًى.إب

َب ثٍ ٭ىًان ټيَب ي ؿَايسًىٌ ٔٙبفميٗ،َٕٽًثي ويَيَبيي اوٺالثي، ډؼبَييه هچٸ سلز ٭ىًان 

 -ٍوڀاُ َمٍ  -ٍان، وًيٖىيځبنبوڂَٕٽًثي ٵَُويان ډچڄ ايَان، ٍيُوبډٍ ٙيٗ ٚ ٔنؿٚك ثيٍبٍ٘بٖ،ؽبئ

ٕبُي إبسيي ډؼَة ىٍ ثٍ َب، سٞٶيٍ ي دبٻثٍ سٮ٦يچي ٽٚبوين ىاوٚڂبٌ ،پبيٍبٜ ؿُٕٗسلز ٭ىًان 

يًٍٗ ثٍ ٭چڈ ي ىاو٘، َٕٽًثي اٝالكبر،  ي وٛؿتبيي فلٍٞٙي ا٦ٝالف اوٺالة ٵََىڂي يٍ ثٍ اډَ ياٹ٬

ى ىٍ ٽَُيِٻ، سؼبيُ ثٍ ٵَُويان هً ًلاٖ فتٙٝ، بڇثى 1388َٕٽًثي ثٮي اُ ٽًىسبي اوشوبثبسي ٕبڃ 

ؽالٓٝ ىَىي! س١ًيق ډي آُډًن ٍاآن دي٘ ٭بڅي ي . . . ٽٍ ثٮيَب ٍيي ىاىوي ثٍ ٱبيزِ 1367ٽٚشبٍ 

 مؿ يبٔي اًت، ٞلوٌي ؿًت ثٝ الـأي اٌ٘ب٘ي ٚ ُلافتٕٙـا٘ٝ ثٛؿ ٚ ريت كهيٓ پل ام ثلصٌت

د ٚ ثٝ عبُيٝ وٝ يب وِتٝ يب م٘ـا٘ي ٚ يب ام ؿٚك ؽبكب٘ٙـ صٌجثن٘ـ، فٛكي ثل صٌجي ثل ٚي ٔي

وٝ عيبت  -ثٝ آٜالط تٌّيغبت ايـئِٛٛهيه -كهيٓ ٔقٞجي ام ٛليك ُٛ٘ـ.كا٘ـٜ ٔي

ايه اٹياډبر اُ ًٕي ٍّيڈ، آٚكؿ. ٞبًت، كليت ؽٛيَ كا ام پبي ؿك ٔيعبٚي آٖ اٍثٙيبؿٌلايي

اٹياډبسي ٍٕمي ثوٚىي ي ډىي ي سب ٽىًن ٙيييسَ ځَىاوييٌ ي ثٍ آن سيايڇ ډيځبٌ وجًىوي ثچپٍ و٪بڇځبٌ ي ثي

 ثبٙىي.اوي ي ثَ سمبډي وُبىَبيِ إشَاسْيټ كبٽڈ ډياييئًڅًّيپي ي ىاٍاي اولٞبٍِ
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ډچڄ ايَان ُىيىٌ  اي اُ ًَىيزِٽٍ؛ اوڂبٍ إشٺالڃ ي آُاىي ثٍ ًٍٝر ٍيٍٚاويي١ٮيشي ٍا ثًػًى آيٍىٌ

ومبيىي. اىٍاٻ ډيي ياثٖشڂيِ ډ٦چٸ ػُبن ٍا اُ دىؼٌَ ناك ؽلافبت،ِزٙځٚشٍ إز. ثب ٱَٷ ٙين ىٍ 

آماؿ ٚ ؿٔٛولاتيه  ايلا٘يِٞٛيت ٽٍ ىٙمه آوبن إز. ٵَىي ي ػمٮي ي آُاىي ځًيي  إشٺالڃ

ٱيَ اُ ايه ډًاٍى، َيؾ  ٤ٔٙبي ٤ٔبٓل ؽٛؿ، ٞٙٛم ثٝ ؿ٘يب ٘يبٔـٜ ٔلؿٜ ثٛؿ. ًمٚ رٙيٗ ُـٜ ثٛؿ.ؿك

 كبٝڄ ويبډيٌ إز. ولؿًتبٖآيٍى ىيڂَي اُ َٕٽًثي ىٕز

 ٞلإز.  لؿوُ ي ډب ٭چيٍ ډچزډى٦ٺٍهًٚوز وٖجز ثٍ ډچڄ ي ثٍ ييٌْ ىٍ ي ََػىڂي ٭جبٍر اُ ٹَُ

 ثلؿٜ اًت. وٝ آٖ كا ثىبك ُٛؿيب ؿِٚتي ٔي ٚ وٌي ١ٛ٘ تًُٛ ثٝ لٟل، ٔٛرت ا٘غٜبٙ اؽاللي

َبي ځيَى. اځَ ػَيبنيَب ٍا ډَب ي ُيبنػچًي هيچي اُ ييَاوي ٌلاً٘ٝلوٛةَبي ډجبٌٍُ ٭چيٍ ٕيبٕز

اُ ًٕي ٍّيڈ ډٌَجي ايَان  لؿوُاُ َٕٽًثي ډَىڇ  1979ٕبڃ  ويَيَبي اػشمب٭ي ىٍ ٕيبٕي ي ٕبيَ

ٽَىوي. اٵَاى ي يب ي١ٮيز ٵٮچي دييا ډي اُ َىَب ي َڈ هًى آوبن َٙاي٦ي ٱيَٽَىوي، َڈ ٽُكمبيز ومي

 ي َى٣َٙ ډچز ٽُ ي ثيين ٹيي ٕپًر ي سٖچيڈِ ؛ايه سًٍٞ ثًىوي ٽٍ ثَ 1979ٕبڃ  َبي يبى ٙيٌ ىٍػَيبن

 ثَىٌ ثبٙىي.ويَيَبي آن ثُشَيه ٍاٌ كڄ ثًى، اٽىًن ثبيي ثٍ اٙشجبٌ ي ه٦بي هًى دي

َبي ډوشچٴ ٭ٍَٝثَ ٭چيٍ آن هٖبٍار سبٍيويِ ثٍِځي ىٍ  رٟبؿٽَُى ي ا٭الڇ ثٍَٕي َٕٽًثي ػىج٘ 

ٙبن، ٽَُى ي وبىييٌ ځَٵشه ډ٦بڅجبرىَي. اځَؿٍ َٕٽًثي ډچزا وٚبن ډيٍ ايَان ٕيبٕي -كيبر اػشمب٭ي

اځَ ايه  ،ٙي َبي ډَٚي٫ِ وٖڄ ػبٍيډىؼَ ثٍ اُ ىٕز ٍٵشه كٺًٷ َُٙيويي، آُاىي ثيبن ي ٕبيَ آُاىي

 ولؿًتبٍٖيٙه إز، َٕٽًثيؿٍ هًاَي ٙي. آن َبي آيىيٌ َڈوٖڄثَاي  ي١ٮيز اىاډٍ ىاٙشٍ ثبٙي،

بؿيٗ كا تٟٙب اُتجبٞبت ثٙي ٙي.ډىؼَ ي ډچڄ ايَانَبي ػبډٮٍاي ي َٕٽًثي آُاىيَبي ُوؼيٌَثٍ ثلَان

تٛاٖ تٔغيظ ام ٛليك ام ٔيبٖ ثلؿاُتِٗ آٖ اُتجبٞبت ٚ ربيٍنيٙي ٔٛاكؿ ٓغيظ ٚ ثٙيبؿيٗ ٔي

 ولؿ.

-آډيِ ثًى... ثب ايه ٹجيڄ ٵٞبىياي ىٍٽبٍ وجًى. ٍاٌ كڄ، ٍاٌ ٹٖبيرَيؾ ډٌاٽٌَ يب ډٞبڅلٍكبڃ، ثٍ ََ  

اي ٍا اُ َٕ ىيٍ ٦َ اوٺالة سبٌُسبٽىًن ه $ثٛيوٜ ؿكولؿًتبٖ#،َب، يٮىي ٽٚشه ثو٘ ديپبٍػًي ډَىڇ 

 اوي.ٽَىٌ

 ٔقٞجي ٽىي ٭بډڄ سًاوي ډيبن ډچڄ ايَان ُډيه سٶَٹٍ ايؼبىٽٍ ٍّيڈ اُ ٥َيٸ آن ډي سَيه ٭بډچيډُڈ 

ډشٺبثڄ  هَاٵبر وبٕيًوبڅيٖشي، ١مه اكشَاڇِ ي ٽًٍ ډٌَجي، ًٙيويٖشي إز. ثبيي ثٍ ىيٍ اُ سٮٞجبر

يبثي ثٍ اَياٳ ډچي، ٹًډي، ٵََىڂي، ٕيبٕي، ػُز ىٕز ىيىي َمييڂَ، ي وٖجز ثٍ ٭ٺبيي ډٌَجي

ياكيي ثب سٮَيٴ ٍيٙه اُ كٺًٷ ثَاثَ  ي ډٚشَٻِػجٍُىٍ كٶ٨ ډلي٤ ُيٖز اػشمب٭ي ،اٹشٞبىي

َبي ٕيبٕي، اٹشٞبىي ي ٵََىڂي ٍا ٭ياڅشيثي َبي ُيٖز ډلي٦ي،ثلَان ٭چيٍ يپييڂَ، ډجبٌٍُ

 ام ُّٔ ؿيٍلِ ،ٽٍ ٕبيَ ډچڄ ايَان ثِ٭ڈ هًىٹجًڃ ويٖز َى ٹبثڄثَاي ډچز ٽُ ثَى.ٕبُډبويَي ي ثٍ دي٘

٣يٗ عبَ ؿك ًلوٛثي  اهلل ِجٙبٖ ٚ... عٕبيت وٙٙـ أب ؿكٞب ٚ عنةرٟبٖ ٠٘يل فٌّٜيٙي

 ـ.ٙوٙ ثلاؿكاٖ وُلؿ ؽٛؿ ؿكولؿًتبٖ ِٔبكوت
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يِ َيٳ وُبيي و َبٕز، ٥جيٮشبًآن ٌٞتي ثٍ ډٮىبي اوپبٍ ياٹٮيزِ لؿٞبوُٽٍ وٶي ًَيز  ياُ آوؼب 

يبٕز، اٹشٞبى، َىَب ثٍ ٭ىًان يټ ډچز يػًى وياٍوي ي ٵبٹي سبٍين، ٵََىڀ، ٕٽُٽٍ اطجبر ايه اى٭بٕز 

لؿ ٘ٝ وُ ٔلؿْ ولؿًتبٖ اٍ،ثن٣ٓ ؽٕيٙي ٚ پيلٚاٖ َٖشىي. ډچي و٫ً ٕيمبيي إبٕبً ََ ػبډٮٍ 

ؿٖ ايٗ للي٠ٝ ٚ يب ٣ٙٛاٖ وللؿٞب ثب يٟٛؿيبٖ اثٗ ٔمبيٌٝ وُ ثّىٝ يٟٛؿيبٖ اثٗ للي٠ٝ ٌٞتٙـ!

لؿ ثٝ ٣ٙٛاٖ ٕ٘بي رٙجَ ّٔي وُ، ثٝ ٠ٙٔٛك ثنكي.رٍٙيٓ..وٝ؛ ٔب ؿكولؿًتبٖ ثبوفل ٔي١ٛٗٛٔ

 .تٟـيـي ٣ّيٝ أت اًالٔي ثٛؿ

، ډچي، اٹشٞبىي ي اٽًڅًّيپي څًّيپي، ٵََىڂيًَى وٍ ٵٺ٤ ٵيِيپي ثچپٍ ثيٽُډچز  هيًٙٛبيـثىبثَايه 

ٗ ثٍ ىىي ي اٍيډيٍىٍيبؿٍ ٥جيٮز ًٛبيـاو ثب بآځبَبوٍ،ٽٍ ايه ثبٍهًإشٍ يب وبهًإشٍ، آځبَبوٍ يب وإز،

ىٍ كمبيز اُ ٍّيڈ ىٍ َٕٽًثيِ ثَاىٍان  ډب َڈ ٍٵز. آوبن سبيان اٙشجبَبر هًى ٍا آفكي ډيُىبنؿٚڈ َڈ

 ىَىي.دٔ ډي ٽَُىٙبن ٍا

ػىًة ٱَثي إٓيب َبيي ٽٍ ىٍ ىٍ ډيبن ډچز «فْ.ى الماكي»ثَإبٓ سلٺيٺبر ډٖشَٚٷ ٍيٕي، 

 ٞبٞب ٚ تلنٞب، ٣لةپبكى َب دي٘ اُٙىبهشٍ ٙيٌ َٖشىي. آن سَيه ډچيزِٽُهلؿٞب وُ ،ٕبٽىىي

ي  َب $٭ظمبوي#، سَٻَبٽٍ ډىبُ٭بر ٽَُىَب، ٭َةيب ٕبٽه ٙيوي ي ثٍ َميه هب٥َ إز ػىًة ٱَثي إٓىٍ

 َب ٍيٍٚ ىٍ سبٍين ي ٵََىڀ ىاٍى.ٵبٍٓ

َبي سبٍيوي ثًى ٽٍ اُ وجًى ثچپٍ ىاٍاي ٍيٍٚاي َى ؿيِ سبٌَُب ي ډ٦بڅجبر ډچز ٽُهًإشٍثىبثَايه،  

َب ي ، هًإشٍىٍ سجَيِ ي ډُبثبى ولؿًتبٖآفكثبيزبٖ ٚ َبيَب ٕبڃ ٹجڄ، كياٹڄ اُ ُډبن ػمًٍُيىٌ

ثًى  ؽفتٝي سٺب١بَبي ٽَىٕشبن ىٍ آًٍثبيؼبن ي ٽَُى ىٍ َٻيوي سُډ٦بڅجبر ډٚشَٻ ىي ډچز ثٍِٿ ي سبٍ

ٍ ىٍ ٵ٢بي ثًػًى آډيٌ ىٍ ثٮي اُ ديَيُي اوٺالة اډپبن ٩ًٍُ ي ٽ اوجبٙشٍ ي سچىجبٍ ٙيٌَڈ ٽٍ، ٍيي 

 وجًى. ثبٙي، ثيٍبٍ٘بَٖبي اي ٽٍ وبٙي اُ سلَيپبر يب ىهبڅزسبٌُ ىيثبٌٍ يبٵشٍ ثًى. ثىبثَايه ؿيِ سؼچيِ

كٞجلي ا٘مالة ٚ ؿِٚت ثلآٔـٜ ام ا٘مالة ثٝ ؿِيُ ٔبٞيت اكتزب٣ي ؽٛؿ لبؿك ثٝ ؿكن ٚ ٞ٘ٓ آٖ 

 .٘ـ٘جٛؿ

س٤ًٕ  ٘مـٜ ي هًويه ي ىڅوَاَٗمبن ثُبٍ كبىطٍوجَى هًويه ثُبٍ ٕىىيع ىيثبٌٍ ىٍثٮي اُ  

ي ََؿٍ ي ٵبٝچٍ ي ايؼبى وٶبٷثٍ اوڂيٌِ . . .ي  ٞبٔلاؿ لٜبكي ي ٞبًلٌلؿ ٤ٔجٛؿيي ٞب ٔالعٌٙي

ًٍٝر ي ىٍ  ي ىٙمه ډٚشَٻ ، ډ٦بڅجبر، كٺًٷَبَى ي سَٻ ٽٍ ىاٍاي هًإشٍثيه ىي ډچز ٽُ ثيٚشَ

 ثًىوي ثًػًى آيٍىوي. ىاٍاي دشبوٖيڄ ٭٪يڈ اػشمب٭ياسلبى 

َب ثب ډٖبڅمز ي ىٍ ٝچق ي ٝٶب َى ي سَٻ ٽٍ ٕبڃهَاٗ وٺيٌ ثيه ډَىڇ ٽُي كًاىص ىڃسىُب ثُبوٍ

ثًى.  ىٍ َُٙ وٺيٌ ٽىبٍ َڈ ُيٖشٍ ثًىوي، ثَځِاٍي ډيشيىڂي اُ ٥َٳ كِة ىډًٽَار ٽَىٕشبن ايَانىٍ

ايه  لن،تُثَاي ډَىڇ  لؿؽٜل ٚاٞي وُومبيي ا وياٙشىي ي ثب ثٍِٿَٻ سلمڄ آن ٍَى ي سُىٙمىبن ډَىڇ ٽُ

 ،اكٚٔيٝ 64ِِىل َب ىٍ اسلبى هچٸ ٵبػٮٍ ٍا ثًػًى آيٍىوي ٽٍ ثب َمپبٍي ٭ىبَٝ ١ي اوٺالثي ي ىٙمهِ

 َب ٽَىوي.ػبوجياٍاوٍ ىٍ آن ىٍځيَيآن څٚپَ ٍا ياىاٍ ثٍ ىهبڅز 
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ي يب  «كِة ىډًٽَار ٽَىٕشبن ايَان»اُ  اكيلٔـ ؿفب١ ٚ رب٘جـ ايه ډٖئچٍ،ىٍ  ثٍ َيؾ ٭ىًان

ډ٦َف  ٍ٘بك٘ـٜاُ ٥َٳ  ٽٍ ډمپه إز ىٍ ايه ډ٫ً١ً ىٕز ىاٙشٍ ثبٙىي، لؿيوُي ٭ىبَٝ سجَئٍ

 كِة ىډًٽَار إز ٽٍ إىبىِ ي هًىِايه ډ٫ً١ً ي٩يٶٍ .وُٛٓ آٖ كا ؿكن وٙٓأب ٔي، ويٖز

ٽٍ؛ ٽَُىَب ثَ٭چيٍ ډچڄ ىيڂَ، إز  ايه ډ٫ً١ًىٍ ايه  «اًتلاتويه»ي وپشٍ ډَث٣ً ثٍ آن ٍا اٍائٍ ىَي.

-ػىڂيين ي وميومي ي يب ثَ٭چيٍ ډٌَجي هبٛ، َب ي ٕبيَ ډچڄ ىٍ ايَان ي هبيٍډيبوٍَب، ٵبٍٓو٪يَ آًٍي

ډٖئچٍ  اُ ايه هًى ٽَُىَبي ىٵب٫ ډَٚي٫ ثًىٌ إز.  ػىڂىي. ػىڀ ٽَُىَب إبٕبً ثَ ٭چيٍ و٪بڇ ٕچ٦ٍ

ٙـ وُلؿٞب ثل ٣ّيٝ آ٘بٖ وٙؽٔٛٓبً ثلاؿكاٖ آفكي ٔب فىل ٔي صلا ُّٔ ؿيٍل ٽٍ؛كيَر ُىٌ َٖشىي

َىي $كِة ي ځٚبي٘ ىٵشَ يټ كِة ٽُ َىَبثٍ ََ كبڃ، ثَځِاٍي ډيشيىڂي اُ ٥َٳ ٽُ ؟رٍٙٙـٔي

يه عك ٚ يه أل َى ثًىوي آن ٽُ ػمٮيز ىٍ َُٙ وٺيٌ ٽٍ كياٹڄ وٞٴ ىډًٽَار ٽَىٕشبن ايَان#

ٌٔؾلٜ اًت وٝ اٌل ٛلفيٗ ثؾٛاٞٙـ  ا٘ـ.يٗ عمٛليٞل ؿٚ ٛلف ؿاكاي صٙ ٛجي٤ي ثٛؿ ٚ ٌٞت.

ٽٍ ىٍٽىبٍ ىٵشَ ډيُىبن آًٍي ثٍ ػبي آنَڈ .ٞٓ ثب ؽِٛ٘ت، آٖؿيٍل ًّت وٙٙـام ٞٓ كا ايٗ عمٛق

َبي كِة ىډًٽَار ٽَىٕشبنِ ايَان، كِة ىډًٽَار آًٍثبيؼبنِ ايَان ٍا اٵششبف ٽىىي ي يب وُبىَب ي ٕبُډبن

َب ډَىڇ ٽَُى ٍا َٕٽًة ٽَىويٽٍ؛ هًى سإٕئ ٽىىي، ىٍ ٍٽبة كٖىي ٕيبٕي ثب ًَيز ي سٚوٜ آًٍي

ي ٵََىڂيِ آًٍي سإٕئ ٽىىي ي اځَ ثٍ ځًوٍ ٕبُډبن يب كِة ي ډإٍٖاوي َيؾويِ سب ٽىًن وٍ سًاوٖشٍ

ي ٭ًاٹت  ًٙوي. ثَاىٍان آًٍيِ ډب َىًُ َڈ ثٍ وشيؼٍهًاَىي ؿىيه ٽبٍي ثٍ ٽىىي ثٍ ٙير َٕٽًة ډي

 اوي.جَىٌٽبٍ هًى دي و

اي ييٌْ ي ىاىځبَي ٝبڅق ي آن ُډبن َيؾ يٹز كب١َ وٚيوي ٽميشٍىٍ ؽٕيٙي ي هًىِ ٔٛلتىيڅز 

ٍئئ ٕشبى  ه٘لاَ فلثـثٮياً، ىٍ آن ُډبن  ٥َٳ ثَاي سلٺيٸ ي سٶلٜ ىٍ ايه ډ٫ً١ً سٚپيڄ ًٙى.ثي

ٍ ثًى ٽٍ ا٭ِاڇ ويَي ثٍ اٍس٘ ٽٍ ډوبڅٴ ََځًوٍ ٭مچيبر ٭چيٍ ډَىڇ ثًى، وبؿبٍ ثٍ إشٮٶب ٙي. اي ثَايه ثبي

 وًيٖي؛ي هًى ډيًٙى. اي ىٍ إشٮٶبوبډٍَبي ډوشچٴ ثٍ ډى٪ًٍ سإډيه و٪ڈ، يټ ه٦ب ډلًٖة ډيإشبن

 ٌبٜ ٗـ ٔلؿْ اًّغٝ ثٝ ؿًت ٍ٘يلؿ، ٤ٔتمـْ.آماؿ ٚ ؿٔٛولاتيه وٝ ٞيش ٔٗ ثٝ اكتَِ

ٍهًإز يټ ځَي ديَاډًن يٹبي٬ وٺيٌ ي ىيٙهٽَىٕشبن ايَان ػُز ٍر كِة ىډًٽَارَيإ 

ډب ثٍ »ٽىي ٽٍ؛ سٮَيٴ ډي ؿوتل لبًّٕٛ ُويٌ يبى ٽىي.ىيياٍ ډي ؽٕيٙي ٹڈ ثبٽميٖيًن سلٺيٸ ىٍ

ؿٍ اٹياډي ٭بػڄ ىٍ ايه ُډيىٍ ثٍ ٭مڄ ويبيي، ٽبٍ ثًى ي ؿىبنىي ځٶشيڈ ٽٍ س٥ًئٍ ي سلَيپبسي ىٍهمي

ٽٍ؛ ىَيډجُڈ دبٕن ډي َڈ هيچي ځىڀ يثبُ ؽٕيٙياډب « سَ ثًى.بيٮي ػييثبيٖشي ىٍ اوش٪بٍ ثَيُ يٹ

 ٹشڄ ٭بڇ ىٍ «وٙـ تمٛا اًت.!ؿك اًالْ ٕٞٝ ثب ٞٓ ثلاثل٘ـ. صيني وٝ افلاؿ كا ام ٞٓ رـا ٔي»

اي، َبي ُوؼيٌَُوياويبن ٕيبٕي، ٹشڄ1367ٕبڃ  ٽٚشبٍَِب، ي ىاوٚڂبٌ، َٕٽًثي ىىډىٚبوٍٽَىٕشبن

-ثٍ ا٦ٝالف، اٝالف ،آهَ ٭مَىٍٍ يٹشي ٽَىٕشبن ٽَبي هچوبڅي ىٍىاىځبٌٽَُيِٻ، ثيډبػَاي ُويان 

ٱبٍر ي  ؿىيه،َڈ اوؼبڇ ىاىٌ إز، ؽٕيٙيٽٍ سمبڇ آن ػىبيبر ٍا ثٍ ىٕشًٍ  ٽَى ٥چت ٙيٌ ثًى؛ ا٭شَاٳ

يي  اؽالفي  ؽٕيٙيسٺًاي  َبي ٕبىٌ ي ٽًؿټِومًوٍَبي وؼًډيِ طَير ي ٕبډبن ډچڄ ايَان، يىُى

 اوي.ٍ، ډٚبَيٌ ي څمٔ ٽَىٌي ځٌٙشٍ سؼَثٽٍ ډچڄ ايَان ىٍ كييى ؿُبٍ ىٍََٖشىي 
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ثَوبډٍ ي  دَٕي آيبډي ي٭٢ً ٽميشٍ ډَٽِي كِة ىډًٽَار اُ هميى رّيُ ٌبؿا٘يىٍ َميه ىيياٍ، 

-، هميىي ىٍ دبٕن ډيډالٹبر ايڅيٍ ثٍ اي سٖچيڈ ٽَىٌ ثًى، ډ٦بڅٮٍ ٽَىٌ إزإبٕىبډٍ كِة ٍا ٽٍ ىٍ 

وٙيـ، فلؿا  ٝ ألٚم ٜٔب٤ِٝو كا وٝ صينيؿا٘يـ ي ثٝ ًٗ ٚ ًبَ ٔٗ ثلًيـ ٔيٚلت»ځًيي؛ 

اهلل آيتٽٍ هميىي ٽَى، يټ ٽميٖيًن سلٺيٸ ثٍ َٕدَٕشي سىُب ٽبٍي  «فلأٍٛ ؽٛاٞيـ ولؿ.

ډُبثبى سًٹٴ ٽَى ي ىٍ  ؿٚ ًب٣تبن ا٭ِاڇ ٽَى ٽٍ سىُب ثًى ثٍ ٽَىٕش لؿٗـ وُٽٍ ٙوٞيشي  كثب٘ي

ثَ٭چيٍ  اُ ًٕي هميىي رٟبؿالڇ ثٮي اُ ا٭ ي َبي ٽمٖيًن ٵًٷ ا٭الڇ وٚي،ثٍَٕيي يٹز َڈ وشيؼٍَيؾ

 ي آٖ كُٚٗ ُـ.تل، ٘تيزٝيب ثٝ ٣جبكت ؿليك ، ثَاي َميٍٚ ثٍ ٵَاډًٙي ٕذَىٌ ٙي.َىډَىڇ ٽُ

ٽٍ ثَ ٭چيٍ ډَىڇ ،ٽيىٍ، ٽييٍر، سىٶَ ي سٮٞجيافىٙب٘ٝٚ تفللٝ آپبكتبيـي َبيثب َميه ٕيبٕز

ي و٪بډي، َبي ځٖشَىٌٹشڄ ٭بڇ، ٭مچيبراوي، َِاٍان ثبٍ ثيسَ اُ ٽبٙشٍىٍ ىڃِ ٕبيَ ډچڄ ايَان ٽَُى

آيٍسَيه ثبٍان، ٙپىؼٍ، ييَاوي ي سوَيجبر ځٖشَىٌ إز. ٍّيڈ اُ ايه ٥َيٸ ثٍ ثيسَيه ي وٶَرٙيميبيي

-اي ٭مڄ ٽَىٌ إزډَىڇ ٽَُى ٍا ىاىٌ إز. ثٍ ځًوٍ ؿٔٛولاتيهَبي َب دبٕنِ هًإشٍَب ي ٍيٗٙيًٌ

ي ٽٍ كشي ثٮي اُ ٕچ٦ٍ٭ًاٍٟ ًٙڇ آن ٍَبيي يبٵز، ثٍ ولًيسًان اُ يبن ډشمبىي وميٽٍ ى٥ًٍڃ ٕبڃ

-آيٍ ؿىبن اوجبٙشٍ ٙيٌآډيِ ي وٶَرَبي سٮٞتَب ي ٽييٍرايه ٍّيڈ ويِ اىاډٍ هًاَي يبٵز. ايه ٽيىٍ

ي ٭َاٷ، يٹشي ډچڄ ايَان اُ ايه إشجياى ي ىيپشبسًٍِ ډٌَجيِ ثىيبىځَا ٍَبيي يبثىي، اويٽٍ؛ ډبوىي سؼَثٍ

ٽٍ؛ كشي ثَٱڈِ ٍَبيي ډچڄ ًى دييا ٽىي ي ډچڄ ثٍ ػبنِ َڈ ثيٶشىي. ايه ثيان ډٮىبٕزډمپه إز وم

سًان اُ ٭ًاٍِٟ ًٙڇ ٕبالٍيِ ډٌَجي ي و٪بډيِ ٍّيڈ ډٌَجي، ثٍ ايه ٍاكشي وميايَان اُ ىيًان

 .اييئًڅًّيپيِ آن ٍَبيي يبٵز. ٭َاٷ، اٵٲبوٖشبن، ًٍٕيٍ، څيجي ډبوىي آُډبيٚڂبَي سؼَثي ىٍ ثَاثَ ډبٕز

َمٍ ثبيي ثياوىي؛ سؼبٍة ٭َاٷ، اٵٲبوٖشبن، څيجي، ًٍٕيٍ ي . . . وٚبن ىاى ٽٍ آطبٍ ي سجٮبر ىيپشبسًٍي 

-سَ اُ ىيٍان كبٽميز ي ٕچ٦ٍځَسَ، ځٖشَىٌسَ، ييَانٙبن ثٖيبٍ ډوَةي ٵبٙيٖڈ، دٔ اُ ٵَيٍيوشه

اي اُ اٹًاڇ، ډٌاَت، ي ػمب٭ز إز. يٹشي ػبډٮٍٙبن إز. ايه ډ٫ً١ً وبٙي اُ سوَيتِ ٵپَ ي اوييٍٚ

اٵشىي. ؿَا؟ َب، وْاىَب ي ٥جٺبر ٙپڄ ځَٵشٍ ثبٙي، ثٍ ډل٠ ٍَبيي اُ ٵبٙيٖڈ ثٍ ػبن َڈ ډيٵََىڀ

َبي ؿًن دًٕشٍٙبن سجبٌ ځٚشٍ، َڈي ٵبٙيٖڈ ثٍ ډير ُيبىي ٵپَ ي اوييٍٚٽٍ سلز ٕچ٦ٍَبيياوٖبن

ٵپَيِ ايَاويِ ډب ثٍ ُثبن ي ٹچڈِ ٍيٙهٽىىي. سُي ٙيٌ اُ ډٲِ ي َٖشٍ ثي٘ اُ ٍډِ ي ٍاُ هًى ٭مَ ډي

آيٍى اٍسؼب٫ ي ٵبٙيٖڈ ٽىي. ىٕزَب ٍا سميِ ىَي، ثٍ ىٵب٫ اُ آن َڈ ٽمټ ډيٽٍ ايه ًٍٝرػبي آن

دٌيَ ويٖز، دٌيَ ي اٝالفيٹشي ٕيٖشمي ه٦ب ثَاي ََ ٽًٍٚي ځَٵشبٍ ىٍ سًٍ آن، ػِ ايه ووًاَي ثًى.

 إز، ؿىيان ىيٍ اُ ًَه ويٖز. ًٛ٘بٔياُ يټ  اوڂيِ ٽٍ ثيسَايه ٕىبٍيًيِ يكٚشىبٻ ي ٱڈ

آيـ، ٌلؿ ٚ ٔب ٚلتي ام عمٛق ُّٔ ايلاٖ علفي ثٝ ٔيبٖ ٔي بٖؿاٍِ٘بٞي ٚ فىلاٖصلا كُٚٗ

ُٛؿ وٝ ٕٔىٗ ثٝ صيني تجـيُ ٔي وٙٙـ؟ پلًَ ثٙيبؿيٗ ثٝ ثٟبي ٞل پبًؼِؽبن ثٝ پب ٔي

ؽـا يىي ؿاٌ٘تٝ ُٛؿ ٚ  ٌلؿؿ. ٚلتي والْ آؽٛ٘ـ ثب والْثلاي ؽٛؿٍ ٌٛٞليٗ ٔغٌٛة ٔي

 ٚرٝ ٘جبيـ ؿك آٖ تلؿيـ ٚ صٖٛ صلا ولؿ، ثبيـ ُبٞـ صٙيٗ كٚمٌبكي ثٛؿ.ثٝ ٞيش
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وبدٌيَِ ډچڄ ايَان ٹجڄ اُ ديَيُي اڅٮبىٌ ي يٝٴاوڂيِ، هبٍٷدبٍؿڂيِ ٙڂٶزآن َمجٖشڂي ي يټ 

ٌَجي ثَاي وٍ سىُب آيٍى ډىٶيِ ٍّيڈ ډسَيه ىٕزآيي. ايه ډوًٳاوٺالة، ثٍ إٓبوي ىيثبٌٍ ثٍ ىٕز ومي

َبي ځًوٍ ٽٍ اوٚٮبةِ ىيه إالڇ ثٍ ډٌاَت ي ٵَٹٍډچڄ ايَان ثچپٍ ثَاي ډچڄ ډى٦ٺٍ َڈ إز. َمبن

ٽَىٌ إز، ويبٵشىي سجييڄإالډي ٍا ثٍ هًاة ي هيبڃِ ىٕز أتځًوبځًن ثَاي َميٍٚ سلٺٸ 

دبٍؿڂي ىيٌ ثَ يكير ي يټاي ډُچټ ي ٽُٚي ٍّيڈ ؿىبن ١َثٍاٵپىبوٍَبي ثىيبىځَايي ي سٶَٹٍٕيبٕز

دبٍؿڂي ډچڄ ډچڄ ايَان ياٍى ٽَىٌ إز ٽٍ؛ َيؾ ؿيِِ ىيڂَي ثٍ ايه اوياٌُ سمبډيز ي يكير ي يټ

ٽٍ ىٍَٙاي٤ ٵٮچي، اُ اډىيز ي إٓبيِ٘ ډچڄ ايَان وٖجز ثٍ ي١ٮيزِ اوياهز.ٽٖبويايَان ٍا ثٍ ه٦َ ومي

ثَاي هًى ىٍٕز سٮَيٴ ٽىىي ي ثياوىيٽٍ  ُوىي، ٹبىٍ ويٖشىي اډىيز ٍإبيَ ډچڄ هبيٍډيبوٍ كَٳ ډي

 اډىيز ُيَ َٕويٌِ، ٙالٷ ي ثبسًن، كٺبٍر ي َٕٽًثي إز وٍ اډىيز!

ُن، ډَى،  -ايه ٵبوبسيٖڈ ي سٮٞت ٽًٍِ ډٌَجي ي ًٙيويٖشي اوؼبڇ ََ ػىبيشي ٍا ىٍ كٸ ََ ٵَى ٽَُى

اٍ اوٖبنِ ٽَُى ىٍ ػىًة دىياٍى. ٝيَب َِډبوىي ىا٭٘، سپچيٴ ډٌَجي ډي -ديَ، ػًان، آځبٌ وبآځبٌ...

-ُويٌ ثٍ ځًٍ ٙيوي، َِاٍان سه ىٍ ثمت -ي اوٶبڃِ ٹَآنثب إشىبى ثٍ ًٌٍٕ -ٽَىٕشبن ىٍ ٭مچيبر اوٶبڃ

َب سهِ َبي ٙيميبيي، َٕىٙز، كچجـٍ ي ٕبيَ ډىب٥ٸ ٽَىٕشبن ٽٚشٍ ي ُهمي ٙيوي، ډيچيًنثبٍان

ٷ ثَٚ ي اٵپبٍ ٭مًډيِ ډَىڇ ػُبن آن ٍا ثٍ َب، وُبىَبي كٺًىٍ ٙيوي، اډب ٕبُډبنثٍىيڂَ آياٌٍ ي ىٍ

ٍيِ ىاٍاي ٕبالځًوٍ ٽٍ يټ ىيًان. َمبنٕيٖشڈ ي ٙوٞي ىيپشبسًٍ وٖجز ىاىوي ي ډلپًڇ ٽَىوي

ٙىبٕي. َب سه اُ يًُىيبن ٍا ډٖئًڃ ډي،ٽٚشبٍ ډيچيًنَيشچَي ٭ٺالويز ًٍٝي ىٍ ُډبن ٵبٙيٖڈ آڅمبنِ

اوي، ؿٍ ٽٖي ډٖئًڃ إز؟! ًىِ ډَىڇ ثٍ ػبن َڈ اٵشبىٌىَي ي هؿٍ ٽٍ ىٍ ٭َاٷِ ٵٮچي ٍيي ډياډب آن

دَٕشي ٙيوي، ؿٍ ٽٖي ي يب ٽٖبوي ٍا ٽٍ ٝيَب َِاٍ اوٖبن ٹشڄ ي ٭بڇ ي ٹَثبوي سٮٞجبر ٹًڇ كٚ٘ـاىٍ 

اوي ٽٍ اُ ٹجڄ َبي ًٙڇِ ثىيبىځَايي ثًىٌي ٕيبٕزي ايه ډًاٍى وشيؼٍسًان ډٖئًڃ ٙىبهز؟! َمٍډي

 ثٌٍ آن دبٙييٌ ٙيٌ إز. 

اوي ٽٍ اوي.ٽٖبويويبن اٝچيِ ايه سٮٞجبر ٽًٍ ډٌَجياٽىًن ىٍ ايَان ډَىڇِ ٽَُى ي ثچًؽ، ٹَثبنَڈ

ځَي ٍا ٍيُ ثٍ ٍيُ ځٖشَٗ ًٙوي. ايه اٹياډبر ي س٥ًئٍسَيه و٫ً ىٍډيبن ٕبيَ ډچڄ ايَان سچٺي ډيدَٖز

يِ ٭ظمبوي اوؼبډييٌ إز. ځَځَيِ ٝٶًي ي ٕىيي سٶپَ ٹَين ي٦ٕبيِ ٙيٮياوي ٽٍ ثٍ اكيبء ىيثبٌٍىاىٌ

 ي آن ػىبيبر اٵٖبٍ ځٖيوشٍ إز.اوي ٽٍ وشيؼٍايه سٮٞجبرِ ډٌَجي ٍا ثب ًٙيويٖڈ ډچي ىٍَڈ آډيوشٍ

اوي ٽٍ اوي، ثيٚشَٙبن اٵَاىيػىڂىي اُ ٽًٍَٚبي ٱَثي ويبډيٌٽٍ ىٍ ًٝٳ ىا٭٘ ډيي ٽٖبويَمٍ

اوي ٽٍ ىٙمه اٝچيِ ثٍ ايه ٍاٌ ٽٚبويٌ ٙيٌٽىىي ي ىٍ هًىِ ػًاډ٬ هبيٍډيبوٍ دَيٍٗ يبٵشٍ ي ُويځي ډي

 دىياٍوي.هًى ٍا ډَىڇ ٽَُى ي ػىج٘ ٍَبي ثو٘ ي ىډًٽَاسيټ آن ډي

ي اٹچيز ًٙيويٖشي، هًاٌ ډجشىي ثَ ځَي ډچيِ كپًډز ډ٦چٺٍثيين سَىيي ډجبٌٍُ ثَ٭چيٍ ٕشڈ

ي ډٚوٍٞ سًاٍص، ډبڅپيز، وْاى ي ډٌَت ي ََ ؿيِ ىيڂَي ثبٙي، اُ څلب٧ سبٍيوي يپي اُ يػًٌ

ٽَُى ىٍَٕإَ ٹَن ثيٖشڈ سبٽىًن ىاٍاي ډ٢مًن ١ي ډجبٍُار ىډًٽَاسيټِ ډَىډي إز. ػىج٘ ډچز

ٽٍ َميه ډ٢بډيه ثَاي ډي٭يبن  ځَي، ٩چڈ ي ثيياىځَي ي ١ي َٙاي٤ ٱيَ ىډًٽَاسيټ ثًىٌ إزٕشڈ

ز ٕچ٦ٍ، ٵٺ٤ ٽبٵي ثًى سب اُ آن كمبيز ٽىىي. َٕٽًثي ػىج٘ ٽَُى ي ٕبيَ ډچڄ سلىډًٽَإي ي آُاىي
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ٽٍ سمبڇ َبي ډ٦چٺٍ، ډىؼَ ٙيٌ إزي ٵٺ٤ ثٍ سظجيز ي سلپيڈ َٙاي٤ ٱيَ ىډًٽَاسيټ ي كپًډز

أٙيت، ٣ـاِت ٚ ؿٔٛولاًي اكتجبٙ اوي. َب ي ثٖشََبي ىډًٽَإي ٍا اُ ثيه ثَىٌ ي هٚپبويٌُډيىٍ

 تٍٙبتًٙ ٚ ؿيبِىتيىي ثبٞٓ ؿاك٘ـ.

اي ډىٶي ڄ ي اٹًاڇ ايَاوي، ثٍ ٭ىًان اډَي ػيي ي ديييٌسإطيَ ٭٪يڈِ وبثَاثَي ىٍ ٵََىڀ ٭مًډيِ ډچ

ٍٕي ثٍ ډٚبٍٽز ىٍ ٹيٍرِ ٕيبٕي، ىٍ دٌيَٵشٍ ٙيٌ إز. اځَ اٵَاى ي يب اٹًاډي ثٍ ىڅيڄ ٭يڇ ىٕز

-ٍٕي ثٍ آډًُٗ ي دَيٍٗ ثٍ ُثبن ډبىٍي، ثُياٙز ي سٲٌيٍٵَآيىي سًڅيي ډبىي ي ٵََىڂي ي ٭يڇ ىٕز

سًاوىي ىاٍاي ُويځيِ ٽٍ؛ وميًډيِ ػبډٮٍ ٭ٺت ثمبوىي، ٥جيٮي إزي ٭مي ډىبٕت اُ ٵَآيىي اىاٌٍ

َٙاٵشمىياوٍ ي ىٍهًٍِ ٙإن اوٖبوي ثبٙىي. ىٍ ؿىيه َٙاي٦ي ىيٍ ُىن ٹبوًن، وٺ٠ ٹبوًن ي ډٺٍَار، 

ىٵب٫ ډَٚي٫ ي ىٍ يټ ٽالڇ وبٵَډبوي، اډَي ډَٚي٫، كيبسي، اوٺالثي ي ىډًٽَاسيټ إز. ََځًوٍ ډجبٌٍُ 

ا٭ڈ اُ ٕشڈ ٕيبٕي، اٹشٞبىي، اػشمب٭ي، ٵََىڂي، ډچي ي آډًُٙي، اډَي اوٺالثي  ځَيثَ٭چيٍ ٕشڈ

وٙٙـ، ٗـ ا٘مالة ٞب ٔجبكمٜ ٔيوٝ ٣ّيٝ ايٗ ٘بثلاثلؿك فلًِٞٙ ًيبًيِ ُّٔ ايلاٖ وٌب٘يإز. 

سٮَيٴِ ٱچ٤  ُٛ٘ـ.ٞبيٙـ، ا٘مالثي ٔغٌٛة ٔيٌٛ٘ٝ ًتٓٚ وٌبٖ ٚ ٘يلٚٞبيي ٞٓ وٝ ثب٘يِ ايٗ

ٽبٍي ي ثٍ اولَاٳ ثَىن اٵپبٍ ٭مًډيِ ډَىڇ يٮىي َميه. وِىيټ ثٍ ؿُبٍ ىٍَ، اُ ٪ًٍ دىُبنَب ثٍ ډىياٌّ

ُډبنِ ٝييٍ ىٕشًٍ ػُبى ٭چيٍ ډَىڇ ٽَُى سب ٽىًن؛ اٵپبٍ ٭مًډيِ ٕبيَ ډچڄ ايَان ٍا وٖجز ثٍ ىٍٻ 

 اوي.ٝليق اُ ي١ٮيزِ ډچز ٽَُى، ػىج٘ ي كٺًٷ آن ثٍ اولَاٳ ٽٚبويٌ

ډبوي. اٽىًن ىيڂَ ٽٖي ىٍ هًٞٛ ىٕز ىاٙشه ډال يٍٚ ُيَ اثَ ثبٹي وميثٍ ٹًڃ ډٮَيٳ؛ آٵشبة َم

، اُ ډجبٍُار آيٍويٽىي ثچپٍ آن ٍا اُ اٵشوبٍار يي ثٍ كٖبة ډياوپبٍ ي كبٙب ومي كٖىي ىٍ ػىبيبر وٺيٌ

آډًُان ىثٖشبن، اُ يي َبي ىاو٘ي ىٍ دٚز ػچي ىٵبسَ ي ٽشبة ٽىىيډي يي ثَ٭چيٍ ډَىڇ ٽَُى ٵيچڈ سُيٍ

ٌلاٖ عنة ٔجبكمٜ ثب صپبَٚ ٍ ٭ىًان ډٶبهَ آًٍثبيؼبن، ؿىيه اُ اٵشوبٍار يي يبى ٙيٌ إز؛ ...ث

 ي ٔلؿْ ٘مـٜ.ي ؿفب١ غيٛكا٘ٝي ؿٔٛولات ٚ پِتيجب٘ي ام عٕبًٝٔٙغّٝ

كٸ َيؾ ػىبيبسي ىٍاٍيډيٍ َڈ ډَسپت  64ډَىڇ ٽَُى َڈ اُ و٪َ آوبن ډَىڇ وٺيٌ ويٖشىي ي څٚپَ  

 ډَىڇ ٽَُى وٚيٌ إز!

ىاٍ ثًى. َيؾ ٽٔ َجي، ډٖئچٍاُ ډى٪َ ٍّيڈ ډٌ وُلؿي،اوڂبٍ َمٍ ؿيِ ي َمٍ ٽٔ ډَسج٤ ثب ًَيز 

 ٔبٞيتِاٝڄ ثٍ ىٍ ځًوٍ ويبوييٚي. ډٖئچٍ ىاٍ اكٖبٓ وپىي ي آنٽٍ ىٍ ايه ډ٫ً١ً هًي٘ ٍا ډٖئچٍوجًى

٥جيٮز  ٽٍ ىٍ ٹجبڃ ؿيٖشي ي ؿڂًوڂيِډَسج٤ ثًى؛ ثٍ ٍييپَىَبي ډشٶبيسي كبڃ ػَيبن ىٍ ٚال٤يتِ

آيي، ډبَيزِ  ثٍ ٙمبٍ ىاٍٽٔ ډٖئچًٍى. اڅجشٍ يٹشي ََ ؿيِ ي ََځَىيي ډَث٣ً ثاسوبً ډي وُلؿ اػشمب٭ي

ثيَ ام عـ ډبوي. ي آن ثبٹي وميىٍثبٌٍ ي دْيَ٘ سٶلٜ ي اٍُٗ سلٺيٸ، يډبوډٖئچٍ اُ او٪بٍ دىُبن ډي

 ٌلفتٝ اًت.فليجي# ٓٛكتوُلؿ ؿٔبٌٛهي $ ٣ٛاْي ي ٌٔئّٝؿكثبكٜ

ٍّيڈ ډٌَجي ىٍ  ٺيڈ يب ٱيَ ډٖشٺيڈِډٖش ډٖشىي ي ډٖشيڃ اُ ىهبڅز يڈ ډياٍٻِٽٍ وشًاوََؿىي 

ٽٍ اډپبن ىيڂَ ثٍ ىوجبڃ كًاىص ٕىىيع، وٺيٌ ي ډًاٍى ٵَايان اډب  ٍا اٍائٍ ىَيڈ، ٘مـٜكًاىطي و٪يَ ډًٍى 
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َى ي سَيٍ ٍَجَان ٽَُى ي ثٮياً دَيٌّځىؼي ي ا٭الڇ ػُبى ثَ ٭چيٍ ډچز ٽُثبُځًيي آن ىٍ ايه ډوشَٞ ومي

ډيپًوًٓ آڅمبن# ٽٍ ثٍ إشىبى ٍؤي ي ُويٌ يبى ىٽشَ َٙٵپىيي ىٍ  سَي٘ا$ُويٌ يبى ىٽشَ ٹبٕمچً ىٍ 

 ٽىي ٽٍ؛ ډٺبډبر ٍّيڈِثز ډيآن ىٕز ىاٙشىي، طبٓ ډٺبډبر ٥َاُ ايڃ ٍّيڈ ډٌَجي ىٍډيپًوً ىاىځبٌِ

 دبٍؿڂيِان ثٍ ډى٪ًٍ ثََڈ ُىن يټهچٸ ي ايؼبى كًاىص وبهًٙبيىي ثيه ډچڄ ايَډٌَجي ي آهًويَب ىٍ 

يب ثٍ ٭جبٍر ىيڂَ، َميٍٚ ثٍ اولبء ډوشچٴ ايؼبى وٶبٷ ثيه ډچڄ ايَان ٍا  اوي.٭الٹٍ وجًىٌيٹز ثيآوبن َيؾ

 اوي.َبي هًى ىاٙشٍىٍ ثَوبډٍ

ٹَيه ثٍ  كبٽميز ػبيي ځَٵشٍ ثًىوي،ٽٍ ىٍٞب عٌٙي ٔال ٩ه ىهبڅز اٵَاىي ډبوىي َميه ډٖبئڄ 

٥َٳ ثَاي سلٺيٸ ي سٶلٜ ىٍ ايه اډَ سٚپيڄ ًٙى اي ثياٽىًن َڈ ١َيٍر ىاٍى ٽميشٍ. ٽىيډي يٺيه

هًى ٍا ثٍ ٙىبٕىي. كشي ثَاي  ٚال٤يىٙمىبن  ٍيٙه ًٙى سب آفكيي  لؿوُثَاي ډَىڇ  سب كٺبيٸ آن

اي ډٚشَٻ ي ثب ىٍ هبٍع اُ ٽًٍٚ ٽميشٍ لنتُي  لؿوُؿَٽيه، الُڇ إز ويَيَبي  ڈىٍډبن ايه ُه

ٞبي ثبيـ تٕبْ كاٜ ي كٺًٷ ثَٚ ثَاي ثٍَٕي ايه ډٖئچٍ سٚپيڄ ىَىي. اڅمچچيَبي ثيهٕبُډبنَمپبٍي 

ي  َبي ياٹٮيثيين اٵٚبي ؿٌَُوٝ ٕٔىٗ اًت ثٝ تىلاك ايٗ فبر٤ٝ ٔٙزل ُٛؿ كا ٌٔـٚؿ ولؿ. 

 َبيٽىيڈ. َىًُ َڈ ؿٌَُسًاويڈ اُ سپَاٍ آن ػچًځيَي ٽٍ ثبوي ايه ػىبيبر ثًىوي وميٽٖبوي  اَياٳ

٭الٹٍ ثٍ سپَاٍ ؿىيه ػىبيبسي ويٖشىي. ٽٍ ثيٱَثي، يػًى ىاٍوي آًٍثبيؼبني ثًيٌْ ىٍٍّيڈ ډٌَجُيبىي ىٍ 

 ٽىىي. ٔتٍٟٓا ىيڂَ ثيين ىڅيڄ ي ډيٍٻ َڈ ثٍ ٕبُٙبن ثَٹٞىي ي ثٍ َيؾ ٭ىًان وجبيي لنتُي  لؿوُډَىڇ 

-ٝ لتُ ٣بْ ٚ غبكت ٞٓلن ثلؿ ٚ تُؿك آٖ مٔبٖ ٔلؿْ وُؿٍ ٽٍ ػبيي سإٕٴ ثًى ايه إز ٽٍ؛ آن

وٙٙـ ٚ ثلاي ؽـٔت ٔي وـاْ ٘يلٚٞب ٚ يب وٌيـ ثٝ صٝ ٙوٝ ثـا٘ؿيٍل ٔجبؿكت ولؿ٘ـ ثـٖٚ ايٗ

 رٍٙٙـ!ٔي اٞـافي صٝ

اوٺالة ويَيَبي اٍسؼب٭ي اػبٌُ وياىوي  پي ثَ سى٫ً. ثٮي اُ ديَيُيكٺًٷ ىډًٽَاسيټ، كٺًٹي إز ډش

ثَاثَ ٹيٍرِ ډَٽِي ي اولٞبٍځَ، ډىبٵ٬ ٍياع يبثىي سب ىٍ  -يب كياٹڄ ٙجٍ ٵيٍاڃ -ًٹيِ ٵيٍاڃَبي كٺو٪بڇ

ٙبن اوپبٍ ٽٍ ډًػًىيزثٍ ٕجت ايه وُلؿٞبآيٍوي. ډچڄ ايَان ي اُ ػمچٍ ىٍ تٛامٖډچڄ ايَان ٍا ثٍ كبڅز 

-اث٦ٍ ثلض اُ ٝچق ډ٦َف ډياوي كٺًٹي ډوشٜ ثٍ هًى ىاٙشٍ ثبٙىي. يٹشي ىٍ ايه ٍځَىييٌ، وشًاوٖشٍ

ي يب ٕبيَ ډچڄ ٕبُٗ ثَډجىبي  ٽَىٕشبني ډٖئچٍ ؿٔٛولاتيهِي  آٔينّٓظڄ كٞي اُ ٍاًٌٙى؛ ډٺ

ٽٍ ىٍ ؿٍ آنىډًٽَاسيټ ډىشُي ًٙى. و٪يَ  ؽٛؿٔؾتبكييٽٍ ثٍ ډچيِ ىډًٽَاسيټ إز لبٖ٘ٛ اًبًيِ

اي ٽٍ ىٍ سَٽيٍ ثيه ٽَُىَب ي ىيڅز ىٍ َبي سىي ي ځٖشَىٌٽَىٕشبن ٭َاٷ سلٺٸ يبٵشٍ إز ي يب ثلض

سًان ثَډجىبي ٕبُٗ ي سًاٵٸ ىُب اُ ٥َيٸِ ٹبوًن إبٕي ثَ إبٓ ډٮيبٍَبي ىډًٽَاسيټ ډيػَيبن إز. س

 ي ډچيِ ډچڄ ايَان ىٕز يبٵز. ي ىډًٽَاسيټ ي كڄ ډٖئچٍثٍ ػبډٮٍ

ٽٍ ثب ډٺبيډز ځٖشَىٌ ثٮي اُ ايه ي رٟبؿٍٕ ډبٌ ثٮي اُ ا٭الڇ 1358ٕبڃ  ىٍ دبييِِ ؽٕيٙيٽٍ ََؿىي 

ٕذبٌ دبٕياٍان ٍا ثٍ  ي اٍس٘ يي ډجبٍُيه ٽَُى يًٍٗ ځٖشَىٌ بن ډًاػٍ ٙيٽَىٕشىٍ وُلؿي ٙييي ډچز 

ه٦بة ثٍ ډچز ٽَُى  ّٓظ؛ ديبڇ ٽَىويىيثبٌٍ ََُٙبي اٙٲبڃ ٙيٌ ٍا سَٞٳَڈ ٙپٖشىي ي ٽَىٕشبن ىٍ

 وُلؿٞبٽٍ، ايه ديبڇ اُ ًٕي ٍٕيي، اډب ثَٱڈ ايه ّٓظثٍ ا٭الڇ  رٟبؿا٭الڇ ٽَى، ثٍ ٭جبٍر ىيڂَ اُ ا٭الڇ 
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ثٍ ىٍٕشي ٍيٙه  ځبٌ ثٍ ٝچق سلٺٸ ويبٵز.ٍيثَي ٙي، َيؾ رِٗ ٚ پبيىٛثيځٖشَىٌ ي  إشٺجبڃِثب 

ٔلؿْ ايلاٖ ؿك  ٞبي ِٔل١ِٚصٝ ؿك ٔٛكؿ آماؿيؽٛؿ، ٠٘يل آٖ آيب ؽٕيٙي ؿك ايٗ پيبِْ ٽٍ؛ويٖز 

 ٝ ولؿٜ ثٛؿ ٚ يب ٚال٤بً ُٛٚ٘يٌٓ ٚ ثٙيبؿٌلاييتميّ ٘ين ولؿًتبٖ، ؿك ٔٛكؿلَٛ ؿاؿٜ ثٛؿ پبكيي

ٽچي ثٍ ىٕز ٵَاډًٙي آن ديبڇ ثٍ ٥ًٍاٽىًن . ٘ـي تغمك صٙيٗ ّٓغي كا ٘ـاؿمٜبپيلأٖٛ ٚي ار

-ٽىي اُ آن كَٵي ثٍ ډيبن آيٍى ي يب آن ٍا ډٲبيَ ثب ډىبٵ٬ هًى ډيٕذَىٌ ٙيٌ إز ي ٽٖي يب ػَئز ومي

ن ثَين ٍٵز ثٍ ٕب ثٙيبؿٌلايي ٔقٞجيي ايڈ ٽٍ ػُز ثَين ٍٵز اُ ٕچ٦ٍاٽىًن ثٍ ػبيي ٍٕييٌ ىاوي.

ځًوٍ ٽٍ ثيين ؿىيه ٍوٖبوٖي اٍيدب ثٍ ػبيڂبٌ اُ ٹَين ي٦ٕبي اٍيدب ثٍ ٍوٖبٓ ياٹٮي ويبُ إز. َمبن

ي ٖ. اسپبي ؿىيه ٍوٖبوتإؽيل ربين ٘يٌت ٽبٍوي.يبٵز، ډچڄ ايَان َڈ وبؿبٍ اُ ايهاٗ ىٕز وميٽىًوي

 1357ىډًٽَاسيټ ثٍ سلچيڄ اوٺالة  َب ي اٹًاڇ إز. ثَايه إبٓ يٹشي اُ وڂَٗهچٸ ثٍ سبٍين ي ٵََىڀِ

َبي آهَ ٽٍ ػىجِ٘ ډچڄ ايَان  ثٍ ځٖشَىځي ٭٪يمي ىٕز ډبٌن ي ىهبڅز ٱَة ي ثًيٌْ آډَيپب ىٍ ايَا

 اٝڄ؛ىٍ  ٽًٍٙىٍيٙه ډي ؛دَىاهشٍ ًٙى دبٍؿڂي ډچڄ ايَان ثًىي اسلبى ي يټيبٵز، ٽٍ ىٍ ياٹ٬ وشيؼٍ

ا٘مالثي ًٛق  -ايَ ؿٔٛولاتيهلٌثلاثلِ ي ؿك ؾي ثٝ ٢ِٗٛٔ ٗـ ا٘مالث٠٣يٓ ٚ تبكي آٖ ا٘مالةِ

 وٙـ.وٝ ام آٖ ًلثلآٚكؿ ايٗ ١ٛٗٛٔ كا تإييـ ٔيٚ فبُيٌٕي ؿيىتبتٛكي  ؿاؿٜ ُـ.

ي اٍيدب  ثٍ َٕٽَىځي آډَيپب ،ٱَة ،ٕبثٸ $ىيٍان ػىڀ َٕى# ًٍٙييِ ثب ډَُ ، ىٍ ايَانِ َڈآن ُډبنىٍ  

تٛاٌ٘ت ثٝ ٘يلٚٞبيي اكتزب٣ي ٚ فبُيٌتي ٔي تٟٙب آن اوٺالة ٭٪يڈ،، ىٍ ايَان ي ثًيٌْ ىٍ $وبسً#

ٚاؿاك ٍيِي ٙيٌ ثًى، ٽٍ س٤ًٕ آډَيپب دي -اٍس٘ ٙبَىٚبَي -ثٍ ايه ډى٪ًٍ اٍسٚي اتىب ؿاُتٝ ثبُـ.

ٱيَ اُ ايه ٍاَي ثَاي كٶ٨ ډىبٵ٬ هًى ىٍ ايَانِ آن  ٱَة، ثٝ ما٘ٛ مؿٖ ؿك ثلاثل آؽٛ٘ـٞبي لٓ ُـ.

ب كييىي ايه ډ٫ً١ً س ًجنثيىي. ىٍ ثَهًٍى ثب ػىج٘ ي ي وميىيَٙاي٤ كب١َ، وميي كشي ىٍ  ٍيُځبٍ

 اٚثبٔب، ثب ٔبيي يب ثب آ٘بٖ!َب ٵَيبى ثَ آيٍىوي، هيبثبنٍيٙه ٙي. ثٍ ايه ػُز ثًى ٽٍ؛ ډَىڇ ايَان ىٍ 

-ي ٍيٙهدْيَبن اٽىًن سمبډي ىاو٘ .بتا٘غلافػىج٘ ٽَىٕشبن ىٍ ياٹ٬ ډٺبيډشي ثًى ىٍ ثَاثَ ايه  

ځَ، آيٍىٌ اُ اوٺالة ډچڄ ايَان يټ سٚپيالر ي ٕبُډبنِ ٱبٍرىاوىي ٽٍ ٵبٙيٖڈِ َٕ ثَډيٵپَانِ ثب يػيان 

ٽٍ ثب ډ٫ً١ً اٍسجب٣ ىاٍوي إز. سمبډي ٽٖبوي  -88اوشوبثبسي  ٽًىسبي -ځَ ي ٽًىسبځَځَ، َٕٽًة٥ئٍسً

َىٌ، ٕذٔ ثب َبي ځٖشثَ ٭چيٍ ٽَىٕشبن ي ا٭ياڇ رٟبؿىاوىيٽٍ ٹيٍر ٍا ٱٞت ومًىٌ ي اثشيا ثب ا٭الڇ ډي

 ٥ًڃ ػىڀ ايَان ي ٭َاٷاٝڄ يًٍٗ ثٍ ىاو٘ ي ٵََىڀ، ي ىٍ  اوٺالةِ ٽٌايي ثىبڇ اوٺالةِ ٵََىڂي، يب ىٍ

ايَان ي٭َاٷ ځٶز؛ ايه  ًٍى ػىڀډًٍى وجًى ٽٍ هميىي ىٍ ډ. ثيُى ٠٘بْ لـكتډَُ هًي٘ ٍا ثَٽڄ 

 ثًى.٤ٕ٘ت  ػىڀ ثَاي ډب

َب ، ا٭الڇ ػُبى ٭چيٍ ٽَىٕشبن، ا٭ياڇةِ ډچڄ ايَانٕچ٦ٍ ثَ اوٺال ثبيي ثٖيبٍ ثٍ هًثي ثَ ؿڂًوڂيِ 

َب، سَيٍَب ي َٕٽًثي ي ثٍ سٮ٦يچي ٽٚبوين ىاوٚڂبٌ ىٍ ُويان اييه، 67ٕبڃ ٽَىٕشبن ي ىٍ هًٞٝبً ىٍ

اكٌب٘يهِ ي يټ ٍاث٦ٍياٹٴ ثًى ي سمبڇ آن ٍا ىٍ  ي،ىَىاي ٽٍ ډِىيٍان اوؼبڇ ىاىن ي ډيَبي ُوؼيٌَٹشڄ

ٵپَان، ىاوٚڂبَيبن، ٍيٙهسلچيڄ ومًى. ىاوٚؼًيبن ي  ثٙيبؿٌلايي ٔقٞجي يٕبُډبن يبٵشٍ ٹيٍرِ

ٽٍ ىٍ ديَيُي اوٺالة ىاٍاي وٺ٘ إشَاسْيټ ثًىوي، ثٮي اُ سُبػڈ ثٍ ٽَىٕشبن، َٕٽًة، سَيٍ، ٽبٍځَان 
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َب، ثٍ كبٙيٍ ٍاوين ٥َى ي َٕٽًثي ٽَُىَب ي ٕبيَ هچٸ ، ا٭ياڇ ي يب آياٌٍ ځَاىوييٌ ٙيوي.ُوياوي

َبي ٵپَان، ىځَاوييٚبن، َٕٽًثي ػىج٘ ٽبٍځَي، وٺ٠ آُاىي٭بڇِ ٍيٙه َٕٽًثي ي ٹشڄَيبن، ىاوٚڂب

َبي ډَىډي ي ډپٍَ ٭چيٍ ييْځي وٛؿتبٞبيٵََىڂي ي . . . َمٍ ي َمٍ  وبفةَبي ډَٚي٫، اػَاي اوٺالة

 آيىي.اوٺالة ثٍ ٙمبٍ ډي ؿٔٛولاتيه

-ؿتبٞب كا ِٔل١ٚ، ٔتللي ٚ آماؿيرٙجَ ولؿًتبٖ ؿك ثلاثل ايٗ وٛ آٛالً ثبيـ ٔمبٚٔتِ 

وٝ علوتي ٌلي اكميبثي ٕ٘ٛؿ ٘ٝ ايٗٗـ ًتٓ ؽٛاٞب٘ٝ، ؿٔٛولاتيه، ا٘مالثي ٚ ؿاكاي ِٕٖٔ٘ٛ

 تّمي ٕ٘ٛؿ.« تلٚكيٌٓ»مالثي ٚ ٘ٗـ ا

يػٍ ٹبثڄ سيايڇ إز. ثيين آن، كيبر ثٍ َيؾ ارتٕب١ىٵب٫ يټ ٽبٍٽَى يب وٺ٘ ييٌْ ي إبٕيِ  

 ىٍ ثَاثَ يًٍٗ ٕىڂيىي ثًى ٽٍ ثَ ٭چيٍ آوبن ولؿًتبٖ ىٵب٫ ًاسيِ ډَىڇ ويٖز. ػىج٘ ٽَىٕشبن إبٕبً

آٱبُ سىُب ػُزِ ىٵب٫ اُ ډًػًىيزِ هًى ثًى ٽٍ ثب ځٖشَِٗ سُبػڈ ډٖچلبوٍ ىٍ سياٍٻ ىييٌ ٙيٌ ثًى. ىٵب٫ِ

ډشپي ثَ هًٚوزِ  ؿفب١ِ ِٔل١ِٚي ٽَىٕشبن ثٍ ډَكچٍَب ثٍيِ هچوبڅيي ٽًٍ ي هًىَٕاوٍَبي ا٭ياڇ

ثڄ ځٌاٍ ومًى. ػىج٘ ٽَىٕشبن ٽٍ ثٍ ىٵب٫ ډَٚي٫ِ ډَىډي سجييڄ ٙي، ډًٍى سُبػڈ ويَيَبي ډشٺب

-ٍيِي ٙيٌ، و٪يَ ٹشڄ ي سَيٍ ٍَجَان ٽَُى، ٹَاٍ ځَٵز. اُ آنَبي ثَوبډٍَْډًويټِ ًيَث٤ ي ثًيٌْ يًٍٗ

 بن ثٍ ٕمز ٍٹڈ ُىن َٕوًٙز هًىي ََُٙبي ٽَىٕشٍٵشٍ ٍٵشٍ ثب سَٞٳ ىيثبٌٍ وُلؿٞبٽٍ ػبي 

وُلؿٞب ثيٓ ؿَ ٜٔٙمٝ تًٛٚ وٝ ام ثلٞٓ ؽٛكؿِٖ ت٤بتٕبٔي ٘يلٚٞبيي ٽَىوي، ٽَىٕشبن كَٽز ډيىٍ

 ولؿًتبٖ پِتيجب٘ي ولؿ٘ـ.ام تٟبرٓ ٌٌتلؿٜ ثٝ  ؿاُتٙـ،

اًبًيِ  لبٖ٘ٛډجشىي ثَ  زډچڄ ايَان،، ١مبو ِٔتلنِسَيه ٣َٙ ُويځي اٽىًن كياٹڄ 

وُلؿٞب ثب تبثّٛٞبي ځَىى. ي ډچڄ ايَان كٶ٨َمٍ يإز سب ًَيز ًاسي ي كيبر آُاىاوٍؿٔٛولاتيه 

وٝ ِنْٚ ي٤ٙي ٍٞٙبٔي ٞب ثٝ ٍٞٙبْا٘ـ. ؽّككٚيبكٚ ٌِتٝ ٞبٚ ٘بٌٛاكي ٞباي آوٙـٜ ام تّؾيم٘ـٜ

ُبٖ كٚيبكٚ ثبُٙـ، ٘بٌنيل ٔيبٖ اًت ٚ ثب ام ؿًت ؿاؿٖ آماؿي ٚ ُلافتُبٖ ؿكپبي ٔٛرٛؿيت

-ُبٖ ٕ٘يثٝ عفٞ ٔٛرٛؿيت، آماؿي ٚ ُلافت رٍٙٙـ. ٞيش كُٚي ثٝ غيل ام رًٙ ٔٙزلٔي

آ٘بٖ رًٙ تٟٙب كٍٚ ٌٞتي يبفتٗ ثلاي  ثب صٙيٗ ُلايٜي كٚثلٚ ثٛؿ٘ـ ٚ ٌٞتٙـ. وُلؿٞبُٛؿ.

ُبٖ ثبلي ٕ٘ب٘ـٜ ثٛؿ. رًٙ ثٝ ٞل ُبٖ ؿيٍل كُٚي ثلايثٛؿٜ ٚ ٌٞت. ثب ا٣الْ رٟبؿ ثل ٣ّيٝ

، تٟٙب يٍب٘ٝ كاٜ ٌٞتي ٚ ُب٘ي ٌلفتوٝ ُىُ ٔياٍ ثٝ ٞل ٘غٛي ثٛؿ ٚ ٘تيزٝوٝ ٔيليٕتي 

 عيبتِ آماؿ ٚ ًلپب ايٌتبؿٖ ثلاي وُلؿٞب ثٛؿ.

وٍ سىُب ثب  لؿٞبوُ، و٪يَ ٙبن ثًىٽٍ ډياٵ٬ كٺًٷ ُلي٤تٕـاكي اهللآيت َب ىٍ ډبػَايؿًن آًٍي 

يبٍي ٍٕبويوي، اُ ٵََىڀ،  ولؿًتبَٖٕٽًثي وڂٚشىي، كشي ٍّيڈ ٍا ىٍ  ڄٙبيٖشڂي ثٍ ايه يٕيچٍ ډشًٕ

-ثَاىٍان آًٍي ډب َىًُ ډشًػٍ وٚيٌ ٙيوي. ٌلؿا٘يـٜي كيبر اػشمب٭ي هًى، ََؿٍ ثيٚشَ ىيٍ ٹًډيز 

ُبٖ اًت وٝ ثبيـ وـاْ عمٛلي ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ ثبيـ وٌت ٌلؿ٘ـ ٚ وـاْ ثبكي ثل ؿٍٚٽٍ؛ اوي

 .وٗ ٌلؿؿٚ وـاْ ثلؿٌي ٚرٛؿ ؿاكؿ وٝ ثبيـ ام ثٗ كيِٝ ؿٚك ا٘ـاؽتٝ ُٛؿ
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إز. سٺٖيڈ ٹيٍر ي  ؿٔٛولاتيهٹيٍر ثبٙي،  تٕلونډوبڅٴ ثب  ٽٍ اُ څلب٧ ډبًَيََ ػىجٚي  

٭مٸ ډٌَجي ىٍ ياٹ٬ َىَٗ ىٍ  ٍّيڈ ډٌَجي إز. ٍّيڈ ٜٔٙكِر ثب ٹيٍر، ىٍ ډٲبيَسُٖيڈ ىٍ 

َبي ٍّيڈ ىٍ ثَاثَ ََ ثلَاوي ٽٍ ىٍ ٙپڄ َٕ َب. ٍاٌ كڄي وٍ ثَين ٍٵز اُ آن زَبٕثوٚيين ثٍ ثلَان

$ىيىي،  تئِٛٛهيٽٍ ثَ ډجىبي  َبيًٙى. ٍّيڈَبي ىيڂَ ٙيٌ ي ډيثَآيٍىٌ، هًى ډىشُي ثٍ ثلَان

ايه ا٘ـ. ٗـيت ثب آماؿي ٚ ؿٔٛولاًي يِپبيُٝبٖ ثل ثٝ الت٘بي ٜٔٙكځيَوي، ٙپڄ ډي ډٌَجي#

ايَان، ثٍ ١ييز ثب اػشمب٫ ډجيڃ ځَىييٌ ي ډلي٤ ُيٖز ٍا ويِ ثٍ وبثًىي َبي اهيَ ى١ٍييز ىٍٕبڃ

 ثَى.ډي

وٌب٘ي ؿصبك ُىٌت ُـ٘ـ، وـاْ ٞب، صٝ وٌب٘ي فبيـٜ ثلؿ٘ـ ٚ صٝ ٍثب ايٗ كاٜ ٚ كٚ

  ٚ فلًٞٙ ُىٌت ؽٛكؿ ٚ وـاْ يه ؿصبك ُىٌت ٌلؿيـ. ئِٛٛهيـاي

بن َڈ هًاَبن اكشَاڇ ډشٺبثڄ إز. ٽىي ي اُ آواىاي اكشَاڇ ډي ايَان َى، وٖجز ثٍ ٕبيَ ډچڄٽُډچز 

، ثب فبكىىٚبن ډچڄ ايَان اُ ػمچٍ ډچز ډٽَارًٵپَان، ىځَاوييٚبن، اوٺالثيًن ي ىډثيه ٍيٙه

َڈ وڂَٗ  آفكي ىٍډًٍى ثَاىٍانسٶبير إبٕي ٹبئڄ إز.  لِلي ي ډٌَجيًنِ ٔلتز٢َبي ًٙيويٖز

َمَاٌ ثب اكشَاڇ ييٌْ، ثب آوبن ىٍى ډٚشَٻ، كَٳ ډٚشَٻ ي ىٙمه ډٚشَٻ ىاٍيڈ.  هبٛ ىاٍيڈ.

ََ ٽٖي ىٍ سوبٝڈ. ََ وٶبٷ ي ػيايي ي  إز، وٍٕٞجٌتٍي  ډب ثب آوبن ي ٕبيَ ډچڄ اسلبى ي اًتلاتوي

اي، هًاٌ ډٌَجي، وْاىي، سإٽيي ثَ كًاىص ٍوڀ ي څجبٕي ي اُ ََ ٥َٳ ٽٍ ثبٙي، ثٍ ََ ٭ىًان ي ثُبوٍ

وبهًٙبيىي ځٌٙشٍ ي يب ٥َف اى٭بَبي دًؽ ا١ٍي ٹٞي سٶَٹٍ ثيه ايه ىي ډچز ٍا ىاٙشٍ ثبٙي، ٍيٻ ي 

ِىيٍ ىٙمه ډٚشَٻ ََ ىي ډچز إز. اسلبى ي اسٶبٷ ىي ي ډ َٻ#َى ي سُ$ٽُ دًٕز ٽىيٌ ىٙمه ََىي ډچز

ٕىبٻ ډبن ثٚير اُ آن ََاډٚشَٻ ٽٍ ىٙمهِٽىي ډچز يبى ٙيٌ دشبوٖيڄ اػشمب٭ي ٭٪يمي ايؼبى ډي

ٽٍ ثبٙي ي ٭٪يڈ اػشمب٭ي ثيىؼبډي اُ ٥َٳ ََ ٽٍ ثٍ ٽبَ٘ ايه دشبوٖيڄإز. څٌا ََ ٕيبٕز ي اٹياډي 

 ٙمه إز.ٽٍ ثبٙي هيډز ثٍ ىايثب ََ اوڂيٌِ

و٪بډي ي دبٙيين ثٌٍ وٶبٷ ىٍ  -بٕيَى ي آًٍي ٍا َڈ ثىب ثَ ډالك٪بر ٕيډََُبي ثيه ىي ډچز ٽُ

 ىٍي ٽىىي. ٔلياوي سب سَ؛ ثٌٍ ىٙمىي ٽبٙشٍثٍ ٭جبٍر ٍيٙهاوي. آيىيٌ ٥َاكي ٽَىٌ

، ڈ ٙىييٌ ډي ًٙىَٙاي٤ ٵٮچي ٥َف اى٭بَبي ا١ٍي اُ ًٕي ٥َٵيه ٽٍ ډشإٕٶبوٍ اډَيَُب ُيبى َىٍ  

اي اُ ي ىيڂَان إز، ثٖيبٍ اكمٺبوٍ ي س٥ًئٍََ ىي ډچز ُيَ ٕچ٦ٍ ٽٍ َمٍ ؿيِِآن َڈ ىٍ ي١ٮيشي 

ٕچ٦ٍ إز. ثَ ايه إبٓ ډب  سَِي ٽڈ َِيىٍ ي إٓبنٍٕي. ُيَا س٥ًئٍ سىُب يٕيچ٥ٍَٳ ىٙمه ثٍ و٪َ ډي

 سَٕبوىي. ٍا اُ َمييڂَ ډي

ي ډَىڇ ٹبثڄ ي ايه ډٖبئڄ ثب اٍاىٌٗ ٽىيڈ َمٍي ډب ثبيي ثَاي آن سالٽَاسيټ ٽٍ َمًٍىٍ ٵ٢بي ىډ

سَ سَ ي ديَٚٵشٍډشمين كڄ إز. اځَ ٭ميٺبً ٍيي ايه ډ٫ً١ً ٵپَ ٽىيڈ، ىٍ ي١ٮيز ي َٙاي٦ي ٽٍ ػُبنِ

ٽٍ ډب ثَ آيٍ إزىاٍوي، هىيٌي هًى ډََُبي ثيه هًى ٍا ثَ ډيثب ىٍٓ ځَٵشه اُ سؼبٍة هًويه ځٌٙشٍ

ٙـ فٞٙي و٣ُمت ٔب٘ـٌي ٚي ٽٍ وٚبوٍٍيِي ثٍ ٱيَ اُ ايه. ػىڀ ي هًنَٕ سٮييه ډََُب ثب َڈ ثؼىڂيڈ

ډ٦چًثي ثٍ ػِ ثَاي ىٙمه ډٚشَٻ ثَاي َيؾ ٽٔ ىٍ ثَ ووًاَي  يِإز، َيؾ اٵشوبٍ ي وشيؼٍ ًيبًي
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لؿ ٘ٝ تٟٙب ثب ثلاؿكاٖ آفكي ؽٛؿ ثّىٝ ي ِٔتلن# ّٔت وُ$ٚعـت ٚ ٔجبكمٜ ايٗ اًتلاتويِىاٙز. 

 ت.ثب ًبيل ُّٔ ٘ين ٌٞ

ٽٍ ٙبَي َبيځَيوي، يكٚيٽَى ٵپَيآٙٶشٍ ځَٵشبٍٽَىٕشبن ٍاَبي ډچڄ كبٽڈ ثَسًىٌځًوٍ، ثييه

 ډبوىي -اوٖبوي يػًى ىاٍويٽٍ ثٮ٢ي ډًػًىار ىينِايه إز. سًٍٞ آِٛؿٌي فٞٙيايڈ وبٙي اُ َميه آن

ٽىىي ي ٮٍ ايؼبى ډيٽٍ ايه ډًػًىار $ٽَُىَب# ه٦َ يكٚشىبٻ ثَاي ػبډي ايه -َىَب ي يب ََٽٔ ىيڂَٽُ

 ، ُويٌ ثٍ ځًٍ ٽَىن، ٙيميبيي ثبٍان ٽَىن، ا٭ياڇ ٽَىن ي سجٮييَبي اػجبٍي،ثب ٝييٍ ٵَډبن ػُبى ثبيي

ي َبي كبٽمٍځيَى ٽٍ اُ ٥َٳ َيئزډَىاويِ ډبيٍ ډي ي َبي ٵپَي ُوبنوبثًى ًٙوي، اُ آٙٶشڂي

 ي ٽَ، الڃځَىوي. آوبن ؿىبنٸ ډيډٌَجي سلمي -ځًي ًٙيويِڇ ډچيإشظمبٍځَ هًى ي اُ ٥َيٸ دَيٚبن

دٖز ثًىن ؿڂًوٍ  ي سَثَٚ ثًىن يٮىي ؿٍ ي ٭بڅيٽٍ ٹبىٍ ويٖشىي ىٍٻ ٽىىي ىينِاويځَىاوييٌ ٙيٌ ٽًٍ

ٽىي؟ آوبن اُ ىٍٻ ايه ٍا سًػيٍ ډي« تلٞبپٌت»ٽٚشه ؿيِي إز ي ؿٍ ؿيِي ٙپىؼٍ ٽَىن ي

اوي. ػبن اوي وبسًانؿٍ ډٮىبي ثَاي كيبر ٹبئڄٽىىي ي ډ٫ً١ً ٽٍ؛ٽَُىَب ىٍ ٍاٌ ؿٍ اَياٵي ډجبٌٍُ ډي

 ي َبي ٵپَيٽٍ ډًػي ؿىيه آٙٶشڂي َى ثٍ َميه ؿيَِب ثٖشڂي ىاٍى.ٽٖبن ي يب وُبىَبيډَىڇ ٽُ

 دًى ياٹٮيزِ ي سبٍ ٽٚبوىي. يٹشي ؿىيه اٵپبٍي ىٍي ډياوي، ػًاډ٬ ٍا ثٍ ػىڀ ي ييَاوًَىي آڅًىځي

َبي هيچي ٦ٕلي، ؿىيه ٽٍ اوٖبنًٙوي. ُډبويٕبُ ډيي ډٖئچٍػي ًٙوي، ث٦ًٍ ثٖيبٍُويځي سىييٌ ډي

 ٽىىي.ځَان ٵَاَڈ ډيَب ٍا ثَاي إشظمبٍثُشَيه ٵَٝز ،ىَىيي ُويځي هًىٙبن ٹَاٍ ډي٭ٺبييي ٍا دبيٍ

ځًوٍ َبي ډَىڇ ٍا ايههب٥َ هًى ثٍ و٪بڇ ٽُه، ىٹيٺبً سًىٌ ي اوٺالة ثب اثَاُ سٮچٸَِيئز كبٽمٍ 

-هًٗ ٥ًٵبني ايَان ىٕزَى ي ٕبيَ ډچڄ ايَان، ػبډٮٍٽًٍُٝر ٭يڇ ٍ٭بيز كٺًٷ ډچزٍدَيٍىٌ إز. ى

َبي اويٻ ثيٕز ويبيي ي يب َِيىٍ اډىيز ي آٍاډ٘ ډمپه إز ثب ي سَي هًاَي ٙي ي طجبرَبي ٭٪يڈ

ي ٭مچپَى كپًډز ډٌَجي ثَاي سَيه وشيؼٍاي وشًان ثيان ىٕز يبٵز ي ايه ډىٶيكشي ثب َيؾ َِيىٍ

 ايَان هًاَي ثًى.ډچڄ 

ثًىوي، ثٍ ډى٪ًٍ  ُي٤ٝ ٔقٞتډيُىبن ډب ډيبن ډچڄ ايَان، ثًيٌْ ىٍ ډىب٥ٺي ٽٍ َڈسجچيٰ ٍّيڈ ىٍ

ٍيكبويًن ي ډجچٲبن ډٌَجي ثب ثَځِاٍي  ځٖشَٗ يبٵز. لؿٞبوَُب ثٍ هًٞډز ي هًٚوز ٭چيٍ سًٚيٸ آن

َٕآوبن ثَييٌ ٙيٌ إز، ثب  ٽٍٽَىٕشبن، ثب اى٭بي ايهډٌَجي ي سٚجيٍ ٽٚشٍ ٙيځبن هًى ىٍَبي آئيه

ٽٖبوي ٽٍ  َىَب ٍا سًٕٮٍ ىاىوي.، ََؿٍ ثيٚشَ سىٶَ ٭چيٍ ٽُولثالي ىٍ ياٹٮٍ أبْ عٌيٗ $١#يبٍان 

يٗ ولؿًتبٖ كا ثٝ ولثال ٚ ٞل كٚم ًٔلاًل ًلمډي٭ي ديَيي اُ اډبڇ كٖيه $٫# ي يبٍان اي ثًىوي؛ 

ايه ثبُي هًى ٍا ويِ ياٍيوٍ ثٍ  ولؿ٘ـ. ٚ ؽٛؿ ٘مَ ينيـيبٖ كا ثبمي تجـيُ آٖ كا ٘ين ثٝ ٣بُٛكا

ياٹٮي ايَاوي  ٵپَان ي اوٺالثيًنِٽٍ، ٍيٙهؿٍ ٽٍ ػبي سإٕٴ ثًى ايه إز . آنٕبيَ ډچڄ ايَان اڅٺبء ٽَىوي

ٹجبڃ ايه كًاىص ٽَىٕشبن وياٙشىي ثچپٍ ثٮ٢بً ىٍ ايه ډًٍى اُ ٍّيڈ ځيَي ٍيٙىي ىٍٽٍ ډ١٬١ًمه ايه

ٽٍ ډچڄ  ١َيٍي إز إز. آفكيٵپَان ٍ ايه هًٞٛ ډشًػٍ ٍيٙهَڈ كمبيز ٽَىوي. اوشٺبى ػيي ى

ُوي ثٍ دََيِوي. ډٌَت ثٍ آن ىاډه ډي ډٌَجي ٽٍ ٍّيڈ دَٕشي، ډٌَجي ي ُثبنايَان اُ سٮٞجبر ٹًڇ

 ٚ ؽٛاٞيوٝ عي ٣ـاِتثٝ ايٗ ؽبٛل اًت إز. ٤ٕ٘تػُز ايؼبى وٶبٷ ثيه ډَىڇ ثَاي ٍّيڈ 
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-ٔٔيجت ٚ ولؿًتبٖ ٚ ًتٓ ثبكايلاٖ ثل فلام إًٓبٖ ؽٖٛ ؿًٚتي كهيٓ ٔقٞجي ٚ ٔلؿْاٌ٘بٖ

  پلٚام ولؿٜ ٚ ؿك ًلمٔيٗ فٌّٜيٗ ٚ ِجٙبٖ فلٚؿ ٔي آيـ! ،ٞبي آٖ

ا٭شمبىي ثٍ يټ ػً ثي ايؼبى ػُز ٞبآفكيي  لؿٞبوُايؼبى سٶَٹٍ ي وٶبٷ ثيه ډچڄ ايَان، ثًيٌْ ثيه 

اُ اكٖبٕبر ډٌَجيِ ډَىڇ آًٍثبيؼبن ي ٍّيڈ ډٌَجي ثب ًٕءإشٶبىٌ  اوي.٭َٳ ي ٵََىڀ سجييڄ ٽَىٌ

آوبن ٍا  ،ٽَىن ًَىيشي ډَىڇ آًٍثبيؼبن، سالٗ ومًى ثب آٙٶشڂي ي ٵبٕي ثَايوُلؿ  ومبيي ه٦َ ياَيثٍِٿ

ٽٍ اُ ايه ٥َيٸ ي ثٍ ىوجبڃ ٽٚشه  ،ػييي ًٕٷ ىَي كبٽميزِ ثٍ ًٕي ډِىيٍي ثَاي ٥جٺبر ٵَاىٕز

ٽَى، ن ٽٍ اُ كٺًٷ ډَىڇ آًٍثبيؼبن كمبيز ډيي َٕٽًثي كِة هچٸ ډٖچمب اهلل ُلي٤تٕـاكيآيت

 ثٛكهٚاميهًٞٝبً  ٞبي ٟٕٔي ام ٔلؿْ آفكي ثٝ ٔغبيلت ثب اٞـاف ؽٛيَ ؿصبك ٌِتٙـ.ثؾَ

ؿك ًٙوي. هًى ىيٍ ٙيوي ي ډي آفكيثٍ سيٍيغ اُ ًَيزِ  ،ٽَىوييبٵز ډيٽٍ ىٍي ٍاوشيثٍ يٕيچٍ آًٍي

كٞجلي ثٛؿ وٝ ام آٌبٞي ؿك ؽّٔٛ ٞٛيت يٞبي ثتٛؿٜ ٔب٘ـوٝ ثبلي ٔيصيني  صٙيٗ ُلايٜي

آًٍي ي  ثٛكهٚاميَڈ ٹَٚي ډِىيٍي ديٍٚ ٽَىوي. َڈ  وُلؿٞبىٍ ډيبن  ُبٖ ٔغلْٚ ٌِتٙـ.ٚ تبكيؼ

ٍئٕبي ٹجبيڄ  اُ ٽىبٍ ثَهيىٍ -اځَ آوبن ٍا ثًٍّياُي ٽَُى ثىبډيڈ -ىي ٽَُىٍ ػبډٮٍ فلاؿًتَڈ ٥جٺبر 

-رقة ُـ ٚ ؿيٍل ًلُ٘ٛت تٛؿٜ عبوٕيتؿك مي آفكيثٛكهٚاي ٭ٚبيَ ٽَُى، ډِىيٍي ديٍٚ ٽَىوي. 

 ؽلؿٜٽَُى يب ثٍ ٭جبٍر ىيڂَ  ثٛكهٚامياډب  ٘ـاكؿ. ٘ـاُت ٚ ُبٖ إٞيتٞبي ٔلؿْ آفكثبيزبٖ ثلاي

ثًٍّياُي ي ٍئٕبيي اُ ٹجبيڄ ي ٭ٚبيَ ٽَُى، ثٍ ػبيي دٌيَٗ ىٍ ٹيٍرِ كبٽڈ، اُ ًَيزِ ډچي ي ٕيبٕي 

٘ٛوليِ لـكت  ُبٖ رٟتكاٜ ؿيٍلي ثلاي هيبوز يٍُييوي. ؿيوُل ي اٽظَاً ثٍ ًَيز يٽَُىي ځٖٖشى

٘ٝ  آًٍثبيؼبن ىٍ سجَيِ سب ٽىًن ويِ؛ اُ ُډبن ػمًٍُي ،ًٍي َڈآثًٍّياُي كهيٓ ٔقٞجي ٚرٛؿ ٘ـاُت. 

كا ؿاكا ثٛؿ ٚ ٘ٝ يه فلًٞٙ ًيبًي ٤ٜٔٛف ثٝ ايٗ أل كا  آفكي ٘يلٚي ٔجبكمٜ رٟت ثبماك ّٔيِ

ٓـا ٚ ٌفتبك آٖ عُ ُـٜ اًت. ثٙبثلايٗ ٙـ ثب ثٛكهٚامي فبكى ؿك ثب مؿ ٚ ثاوٖٙٛ ٞٓ ٞٓ ؿاُت.

-ٞلصٝ ثيِتل ؿك پبن« ٍتل ام آي ؿا٥وبًٝ»ُٙٛيٓ. ثب ٤ٗٛٔي ٠٘يل فكي كا ٕ٘يثٛكهٚامي آ

افنايـ. ؿك عبِي وٝ ٚ ثٝ ًٛؿ ؽٛؿ ٔي ًبمي ٞٛيت، فلًٞٙ ٚ تبكيؼ آفكي ٘مَ ثل ٣ٟـٜ ٌلفتٝ

ق، ٘يلٚي ٌقاكِ اكٚپبي غلثي ثٝ ًيٌتٕي ٘ٛيٗ ثٛؿ. أب ي ؽالثٛكهٚامي ثٝ ٣ٙٛاٖ يه ٛجمٝ

  ثٛكهٚامي آفكي ٔمّـ ثٛؿ ٚ ٌٞت.

ًٙى، ثچپٍ َىًُ َڈ، ٕيبٕزِ وٶي ي وبثًىي وٍ سىُب ثٍ ًٍٝر دىُبوي ي َٕ دًٙييٌ سيايڇ ىاىٌ ډي

ايه  َب ٙيٌ إز.يػيي ىٍ ډيبن آًٍ ؽٛؿثيٍبٍ٘يي ايه ٕيبٕز ډىؼَ ثٍ وً٭ي اُ َب ٕبڅٍاِ٭مبڃ ىٌ

ٽٍ ًٙى يٌ ډيثب ُيٍ ي اُ ٥َيٸ اٹشٞبىي ي ثيين َٙڇ سلٺٸ ثوٚي ٞبثّٛسي  وُلؿٞبٕيبٕز ىٍ ډًٍى 

-َب ؿًن دىُبن ًٍٝر ډيًٙى، اډب ىٍ ډًٍى آًٍيَميه ډ٫ً١ً ډًػت ډٺبيډز ي ىٵب٫ اُ ًٕي آوبن ډي

ځبٌ ىٍ ثَاثَ ثيًٙى، ثؼِ ا٭شَا١بر ځبٌ ي ډٺبيډزِ ىٍهًٍ سًػُي اُ ًٕي آوبن ډٚبَيٌ ومي ٽٍ ځيَى

ي كهيٓ ٔقٞجي ثٝ ثغلاٖ ؿكيبصٝ تٛرٟيِعتي ثي .َبي ٍٕبوٍ َبسمٖوَ ډَىڇ آًٍي ىٍ ٍيُوبډٍ

 ي ٔقٞجي تزّي يبفتٝ،اكتجبٙ ٘يٌت. ُٛٚ٘يٌٓ فبكى وٝ ؿك صٟلٜٞب ثياكٚٔيٝ ثب ايٗ ًيبًت
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ٞب اًت، يرٛي آفكيٛ٘بِيٌِٓ ٔجبكمٜ٘بً ثٝ ُـت ٍ٘لاٖ ولؿًتبٖ،كٞبيي ثؾَ  ؿكوٙبك رٙجَ

 تلويت ؿٖؽٛكٞٓايٗ كاًتب ام ثٝ ُٛؿ. ؿك اي ٔتًُٛ ٔيثٝ ٞل تٛٛئٝثلاي ت٤٘يف رٙجَ آٖ 

٣اللٝ ٘يٌت. ثب تٌبٔظ ؿكعُ ُبٖ ؿك ٔٙبٛك غيل آفكثبيزبٖ ثيٞب ٚ اؿغبْر٤ٕيت آفكي

ٞب ٞب اٌ٘بٖ ام ر٤ٕيت وُلؿٞب ٚ آفكيي اكٚٔيٝ ؿك ا٘ت٠بك آٚاكٜ ُـٖ ٔيّيٖٛي ؿكيبصٌٝٔئّٝ

ؿك پيلأٖٛ ؿكيبصٝ، ثٝ ٘مبٙ ؿيٍل اًت. ام ايٗ ٛليك ٞٓ ٔلؿْ كا ٘بصبك ثٝ وٛس ارجبكي ام 

ام ًٛي ٞيش ٟ٘بؿ ؿاؽّي ٚ  وبًتٝ ٚ ٞٓٞبي ؽٛؿ ٍ٘لا٘ي ُبٖ ولؿٜ ٚ ٞٓ امًلمٔيٗ ٔبؿكي

ُٛؿ. ام ٞيش ٛليك ؿيٍلي ٕ٘ي ٚ رغلافيبيي ًبمي لٛٔينؽبكري ٔتٟٓ ثٝ هيًٙٛبيـ ٚ پب

َب اوٖبن ىٍ ايَان ىٍ ډٮَٟ اډب ثَٱڈ ايه سًٍٞار هبڇ، ډيچيًن .يٗ اٞـاف ؽٛؿ ثلًـتٛا٘ـ ثٝ إ٘ي

َب ٍيِځَىَبي ومټ ثيىياوي ي ثَاثَ ثَآيٍىَب ي دي٘اي اٍيډيٍسُييي ثلَان وبٙي اُ هٚټ ٙين ىٍيبؿٍ

ي ثٍ ٍاكشي َبي ومپي اٍا١ي ٽًٍٚ ٍا سب سَُان اُ څلب٧ ٍُا٭ي وبثًى هًاَي ٽَى. يٮىىٍ ُډبن ثَيُ ٥ًٵبن

ٍ هًاَي ځَٵز. ٽًٍٚ اُ ىٕز هًاَي ٍٵز ي ويڈ ىيڂَ ويِ سلز سإطيَ آن ٹَاٽٍ، ويمي اُځٶز سًانډي

آځبَي  ٍٕي. الثي ثبٽىي ثٍ ډَُ ػىًن ډيځيَي إز ٽٍ يٹشي اوٖبن ثيان ٵپَ ډيكبڃ ٙپڄثلَاوي ىٍ 

 اوشٺبڃ ىَىي؟! ىاٍوي دبيشوز ٍا اُ سَُان ثٍ ډپبوي ىيڂَ اُ ايه ډ٫ً١ً إز ٽٍ؛ سالٗ

-اوي. َڈػًىيز هًى دَىاهشٍَبيي آٙپبٍِ وٶي ي وبثًىي ثٍ ىٵب٫ اُ ډًٽَُىَب ىٍ ثَاثَ اِ٭مبڃ ٕيبٕز 

َبي ٕيبٕي، و٪بډي، اٹشٞبىي، اُ سمبډي كًٌُ$وُلؿ ثٛؿٖ ؽٛيَ# ٽَُىَب ثٍ څلب٧ ًَيشي اٽىًن 

. كٸ وياٍوي ىٍ ثبُاٍَب َڈ اُ وبڇ ي اوي. كشي إبډي ٽَُىي ويِ ډمى٫ً ځٚشٍاػشمب٭ي ي ٵََىڂي ٍاويٌ ٙيٌ

هًٍى ثب ٽَُىَب ؿىبن وُبىيىٍ ځٚشٍ ي ٍيٍٚ ىياوييٌ ٽٍ؛ سٺَيجبً َيؾ . ايه ثََبي ٽَُىي إشٶبىٌ ٽىىيوٚبوٍ

٥چت ثبٹي ومبويٌ ٽٍ اُ ځَا، څيجَاڃ ي اٝالفإالڇ ځَا،ځَا، ؿخٵپَي ا٭ڈ اُ ٍإزاوييٍٚ، وُوجٍ، ٍيٙه

 ي ىٵب٫ وىمبيي.َبي ٱيَ اوٖبوايه ٕيبٕز

، ٽىشَڃ ىائمي ډَىڇ ٽَىٕشبن سجييڄ ٽَىٕشبن ثٍ دبىځبن و٪بډي سب ثٍ اډَيُ $ٍّيڈ# اٹياڇ ثٮيي آوبن 

-َى اُ ََځًوٍ كٸ ډٚبٍٽز ىٍ اىاٌٍي ډلَيڇ ٽَىن ډَىڇ ٽُ َبي ػبًٕٕي ي و٪بډيثب إشٶبىٌ اُ ىٕشڂبٌ

يبٵز ي ډجبٍُار ٍيُ ثٍ ٍيُ ٖشَٗ ډيؿىبن ځَى َڈَب ػىج٘ ٽُثٍ ٍٱڈ ايه س٥ًئٍ .ثًى ي اډًٍ ٭مًډي

ي َى ا٭مبڃ ومبيډجبٍُار ډچز ٽُ «ؿي ولؿٖلوُ»ٙي. ايه ډٖئچٍ ٍّيڈ ٍا وبؿبٍ ٽَى ٕيبٕز سَ ډيايسًىٌ

، ٭ِر وٶٔ، َىٽٍ كٔ اكشَاڇ ثٍ هًىٽٍ ٭اليٌ ثَ ثٍ ډِىيٍي ځَٵشه ثٮ٢ي اُ ٍئٕبي ٹجبيڄ ي ٭ٚبيَ ٽُ

ثَ٭چيٍ  ويِ $ػىًة ٽَىٕشبن# ٭َاٷٙمبڃ َى ىوي، اكِاة ٽُي آُاىځي هًى ٍا اُ ىٕز ىاىٌ ثً إشٺالڃ

 .َٙٷ ٽَىٕشبن ٍا ثٍ ٽبٍ ځَٵشىي ىٍ َىٽُػىج٘ 

ي ثَ  ث٦ه هًى وياٙشٍ ثبٙي كڄ ډٚپالر ٍا ىٍ ًاوبييٽٍ؛ اځَ ٕيٖشڈ يب ٍّيمي سځًوٍ إزايه

اَٝاٍ يٍُى، ىيَ  ډبوىي ايَان، ؿىي ډچيشي ثبٙي، ياٗ، ثًيٌْ اځَ ٽًٍَٚبي ډوشچٴ اُ ډَىڇَٕٽًة ثو٘

بٖ آفكي ٞٓ وٝ ٗلٚكت ٔيٟٙٞٓ يب ُيى ٽًٍٚ ي ػبډٮٍ ٍا ثٍ ًٕي ٵَيدبٙي ًٕٷ هًاَي ىاى.

-ٞب ٚ ٜٔبِجبت رٙجَوٝ ؽٛاًتٝايٌٗلفتٝ ثٛؿ ٚ ثلغٓ رّٛي ؿيـُبٖ كا ،لؿوًُلوٛثي رٙجَ

ثـٖٚ  لـاِْي ٞلصٝ ثيِتل ؿك ايٗ اٞب ٚ ٜٔبِجبت آ٘بٖ ٘ين ثٛؿ، ثب ٣اللٝلؿ ؿك ٚال٢، ؽٛاًتٝوُ



67 
 

َب ي ډ٦بڅجبر ډَىڇ آًٍثبيؼبن َڈ ٽٍ اُ ٥ًڅي وپٚيي، هًإشٍٜٔب٤ِٝ ٚ ثلكًي ِٔبكوت ولؿ٘ـ. 

هٶٍ ٙي. ثب  ٜ٘فٝىٍ  اٗي ٥َف ٌّٛ ٽٍ؛ ٝياي اي ىٍډ٦َف ٙي اهلل ُلي٤تٕـاكيآيتًٕي ډَكًڇ 

 َبي ډَىڇ سَٽمه ي ثچًؽ ٍا ويِ ىاىوي.َميه ٍيٗ دبٕن هًإشٍ

 تٓ رٟٕٙي ٔتٕلون ُـ.ًٌبيليٗ ٔٙتٟي ثٝ اًتملاك ًيلؿ ٚ ًلوٛثي ّٔت وُ 

ځَىوي ي ثٍ ٦ٕق ىيڅز َبي ٽٍ ثالٵبٝچٍ ثب ٹيٍر ٭ؼيه ډياوٺالة ځًوٍ اوٺالة ايَان طبثز ٽَى؛ثييه 

ٞبي ثلاثلي، ؿصبك ؽيب٘ت ثٝ ايـآَ ًٙوي ثچپٍ ىٍ ٭يه كبڃٍٕىي، سىُب دبيبن يبٵشٍ سچٺي وميډي

ځبٌ ؿىي ډچيشي، آن ٽًٍَٚب ي ػًاډ٬َِب، هًٞٝبً ىٍ اوٺالة ٌلؿ٘ـ.آماؿي ٚ ؿٔٛولاًي ؽٛيَ ٘ين ٔي

ي  ٌلايئلونيتاي آُاى ثبٙىي ٽٍ ثَهالٳ اوٺالة ايَان، ١ي هيډز ىډًٽَإي ي ػبډٮٍسًاوىي ىٍډي

َى هًاَبن َميه ډ٫ً١ً، يٮىي سٺٖيڈ ٹيٍر ٕيبٕي ثًى. اډب ډشإٕٶبوٍ ثبٙىي. ػىج٘ ٽُ ٌلاييلـكت

ٽٍ ثٍ ايه ډ٫ً١ً سًػٍ وپَىوي ثچپٍ ډٖشٺيڈ يب ٱيَ ډٖشٺيڈ ىٍ َٕٽًثي ػىج٘ هډچڄ ايَان ١مه اي

 َى اُ ًٕي ٍّيڈ ډٌَجي ډٚبٍٽز ىاٙشىي.ٽُ

ٞبي ؿيٍل ٚ ثب فـاوبكي ايٗ ١ٛٗٛٔ وٝ؛ وٌي، ٌلٚٞي ٚ يب ّٔتي، ثب اًّغٝ يب ثٝ كٍٚ 

ىٝ ثلاي ًّت ؽٛؿ ثّ ٚ ثب ٌقُت ام ربٖ ٚ ٔبَ ؽٛؿ ثزٍٙـ أب ٘ٝ ثلاي آماؿيِ ٔجبكمٜ وٙـ

وُٛـ ثلاي وٌت عمٛق غٔت آماؿي ؿيٍلاٖ، ٟ٘بيت ٔغلٚٔيت ام ٣مال٘يت اًت. يىي ٔي

ثبُـ ٚ ؽٛؿ ٚي ٘ين ٔي ؽٛؿِ رٍٙـ ثلاي ٘مٖ آٖ عمٛق، ؿك ٣يٗ عبَ وٝ عمٛقُـٜ، ؿيٍل ٔي

ـ ثلاي ًّت رٍٙوٙـ ثلاي آماؿي، ؿيٍلي ٔي٘ين ام آٖ عمٛق ٔغلْٚ اًت. يىي ٔجبكمٜ ٔي

تٛا٘ٙـ صٙيٗ ٕيآًب٘ي ٘ا٘ـ ثٝ ٞبي فىلي ٔب٘ـٜ٘ي وٝ مٔب٘ي ؿكام ؿك تبكيىيوٌب آماؿي.

 ٌقاُتٝ ُٛ٘ـ.وٙبك ثيَ ام ٞل صين، ؿُٕٙبٖ ًٙتي پيِلفت ثبيـ  ٌٔبئّي كا ؿكن وٙٙـ.

ٍٽبة ٍّيڈ ډٌَجي، ثَ ٭چيٍ ٽٖبن ي ويَيَبيي ٽٍ ىٍ  ثَهًٍى ٍّيڈِ ډٌَجي ثب ډَىڇ آًٍي وٚبن ىاى؛

آماؿي  ّيڈ ډٌَجي آُاى ثًىوي ي َٖشىي ٽٍ؛ػىڂىي، ٵٺ٤ سب آن كي اُ ًٕي ٍډي ػىڂييوي يَىَب ډيٽُ

 لؿٞب كا ًّت وٙٙـ.وُ

ثٍ ايه  سًاوي ىاٍاي ًَيز ي ثىب ثَايه ډٮىب ي كٺيٺز ويِ ثبٙي.ٽٍ ډلَيڇ اُ آُاىي ثبٙي وميٽٖي 

ځَىى. ٵبٙيٖڈ ډيََ ًَيشي ٽٍ هًي٘ ٍا اوپبٍ ٽىي ډجيڃ ثٍ  َى ثًى.ٽُ يتٛٞػُز، سالٗ ثَاي اوپبٍ 

-پلؿام٘ـ ٔٛكؿ ًٛءٞب ٔيثٝ ؿُٛاكتليٗ رًٙ ،وٝوٌب٘ي ٞٙـ ؽٛإٞيِٝ ثلؽي ٘يلٚٞب ٔي

٘يلٚٞبي ثٙيبؿٌلاييِ ٔقٞجي ام ٕٞيٗ افلاؿ تِىُ  اًتفبؿٜ للاك ؿٞٙـ ٚ ثٝ وبكُبٖ ٌيل٘ـ.

ػٍ ويٖشىي كيه وبثًى ٽَىن َمييڂَ، ٭ميٺبً ډشًَب ىٍىوبٻ ي سچن إز ٽٍ ايه هچٸؿٍ ىٍ يبفتٝ اًت.

اٗ ٍيٙه وجبٙي، اٍس٘ سب ُډبوي ٽٍ اَياٳ ي ؼًيټ ػىڂ ٽىىي.ٽٍ ثٍ ؿٍ ؿيِي ي ؿٍ ٽٖي هيډز ډي

ي ىؿبٍ ه٦بَبي ًٙى ي كشي ٵبٕي ځَىى. اځَ ثٍ إٓشبوٍ و٪يَ ثىيبىځَايبن ډٌَجي، َميٍٚ ډمپه إز

 ؿٍ ٽبٍي ٍا ثبيي اوؼبڇ ىَي.ىاوي ديَيُي َڈ ثَٕي ومي
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 «آفليٙي، الـاْ ٚ وٍِٙليا٘ـيِٝ»ٽٍ ويَيي ي يټ ػبډٮٍ ايه إزَيه ٵالٽز ثَاسثٍِٿ 

ايه ٥جٺبر ي اٹًاڇ ي ډچڄ  ا٭شمبىيَِٕٙبٍ اُ ثيځمبوي ي ثي َميه ٍٵشبٍِ ي هًي٘ ٍا اُ ىٕز ىَي.ىٍثبٌٍ

ٽٍ ثٍ ٍّيڈ ډٌَجي اډپبن ىاىٌ ثب َمٍ ثيين إشظىبء كٺيَاوٍ ي ډٖشجياوٍ ي  ي ډٌاَت ثب يپييڂَ إز

ٽَاسيټ ٍٵشبٍ ٽىي. ډچڄ ايَان وجبيي ثي٘ اُ ايه هًى ٍا ًي ډشمين ي ىډَبي ػبډٮٍ٭َٳ ي ييْځيهبٍع اُ 

 ثٶَيجىي ي يب سٖچيڈ ًٙوي.

فبُيٌٓ ثٝ الت٘بي  ٽٍ؛ىَي، ٝلز ايه ٕوه ٭جياهلل ايػبالن ٍا وٚبن ډيي ډًاٍى يبى ٙيٌَمٍ 

تٛاٖ ثٝ ٣ٙٛاٖ كهيٓ رًٙ ٌٔتٕل ثب رب٤ٔٝ اًت. فبُيٌٓ كا اًبًبً ٔي اٍ، كهيٓ رًِٙت٤ليف

 ؿاؽّي ٘ين ت٤ليف ولؿ.

ىاي٥چجبوٍ ىٍ َٕٽًثي  ډچڄ ايَان وٖجز ثٍ ػىج٘ ٽَىٕشبن ي كشي ډٚبٍٽزِ سًػُيِځًوٍ، ثيثييه 

ٹيٍ َى ثَاي ايَان ي ډچڄ ايَان ايهي ډچز ٽُكٺٍ آيب ٍ٭بيز كٺًٷ ثَ آن ثَاي َمٍ ځَان سمبڇ ٙيٌ إز.

ډٺبثڄ  ډلَيڇ اُ آن ثًىوي، ىٍ ان ٽٍ هًى ىاٍاي َمبن كٺًٷ يثًى ٽٍ ٕبيَ ډچڄ ايَ ؽٜل ّٟٔىي

ثَهي  اٝالً !ٍا سَػيق ىاىوي؟ للٖٚ ًٜٚبيايه ىيپشبسًٍي ىَٚشىبٻ ي  $رٙجَ وُلؿ#َٕٽًثي آن 

-كمبيز ډيلٛي َميٍٚ اُ ٥َٳ  َب،ثيين سًػٍ ثٍ ياٹٮيز ٭بىر ي ډىبٵ٬ هًى َب ثىب ثَاٵَاى ي ػَيبن

ثٍ  ثًى. $ثٝ اًتخٙبءولؿًتبٖ#ي ډَىڇ ايَان ػب ٍٕبوي، ا٥ب٭ز ٽًٍٽًٍاوٍٍ ايهؿٍ ٽٍ ٍّيڈ ٍا ثٽىىي. آن

يٹشي ٍّيڈ ډٌَجي « اًت اثّٟي ٔلؿْ ٕٞيِٝ ؿا٣ي ٚ ربِتِ ٌٌتبؽي لـكت ثٛؿٜ»ٹًڃ اډَٕه: 

 ثِويڈ. ُبٌَٖٛثوًٍوي، ځٶشىي؛ دٔ  ٌَٛهًاَىي ٽٍ؛ ډَىڇ ډيډشًػٍ ٙي

ٽٍ اوي ٽَُىَب ٵبٽشًٍ إبٕيِ سمبډي ٍييياىَبي وبهًٙبيىي ٕبُي ي وبثًىيٻٽٍ َٕٽًثي، دبځًوٍ َمبن

 يِاوي، ٭پٔ آن ويِ ٝليق إز. يٮىي سَٹي ي ديَٚٵز ػبډٮٍي ٍّيڈ ډٌَجي ٍم ىاىٌىٍ ىيٍان ٕچ٦ٍ

سيِإيًن ويِ ثٖشٍ ثٍ آُاى ځَىيين ډچڄ ايَان ي هًٞٝبً اډ٦چًة ي ثًيٌْ ىډًٽَ يډچڄ ايَان ثَدبيٍ

ٽٍ ىٍ يٙىي آٙپبٍ ٕبهشٍ إز. ىٍ َٙاي٦ي ډبن $ايَان# ايه ياٹٮيز ٍا ثٍ ٍيهَُٕډ ٽَُىَبٕز. سبٍينِ

 ډچڄ ايَان ثَ َٕ ىيٍاَي إز. ػمًٍُي ٽٍ؛ ىٍ اثشيا ثٍ ًٕي ػىڀِ آن ٹَاٍ ىاٍيڈ، ػمًٍُيِ

، وُلؿٞبَبي ػىڀ ٭چيٍ ډچڄ ايَان، ثًيٌْ ي ٕيبٕزىَي ٙي، ايىټ ىيثبٌٍ ثٍ يا٦ٍٕػُز وُلؿًتينا٘ٝ

سَي يبٵشٍ إز. ثي٘ اُ ثٍِٿ ثٖزِ، هًي٘ ٍا ىٍ ثهًٙىىَي ډيػُز ٞبثّٛسي  تبٖؽٛمً ا٣لاةِ

ٺال ي دب ُىنِ ډٌَجي ثَ آن ٕچ٦ٍ يبٵشٍ، ثب س اييثٙيبؿٌلي ځٌٙشٍ ػمًٍُي ډچڄ ايَان ٽٍ ٍٕ ىٍَ

تل ام فلٚپبُي ٚ ًٍٙيٗ ارتٕب٣يِ ٣ٛ٘ي تجبٞي ٚ تالُيِ َب ځٌٙز.ثٖزَميه ثهثيًُىٌ ىٍ

ي يټ اٍځبويِإيًنِ ٍّيڈ ٹَين ي٦ٕبي ىٍ آيٍى، ثىيبىځَايي ٽٍ هًى ٍا ثٍ ډىِڅٍاؿٜ اًت. ا٘غالَ كٚيـ

 رٕٟٛكيسًاوي ٍّيڈ يػٍ ومياي سجييڄ ځَىى اډب ثٍ َيؾي دٚز دَىٌ ًيبٜسًاوي ثٍ ََ و٫ً ٍّيڈ ډي

اسيټ ىډًٽَ ػمًٍُيِ ايَان ٭يڇ سٚويٜ ي ىٍٻ ايه ډ٫ً١ً إز. ٥چجيِسَيه ١ٮٴ اٝالفثبٙي. ثٍِٿ

ي كڄ  ٙيوي، يڂبوٍ ٍاٌ ٝچق اػشمب٭يثبيٖشي ډچڄ ايَان ياٍى آن ډياوٺالة ډي ٽٍ اُ َمبن اثشياييِ

رٙجَ ُّٔ ٚ ثٛيوٜ رٙجَ ٍيي ډبٕز. دي٘ -ٔغيٜيِميٌتَبي اُ ػمچٍ ثلَان  -ډٖبئڄ
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 آٖ يبثي ٚ كاٜ عُولؿًتبٖ ٘ٝ تٟٙب ٔب٢ِ٘ ايٗ الـاْ ٘يٌت ثّىٝ فلٓت ٚ پتبٌ٘يّي رٟت صبكٜ

 ًت.ا

-سجييڄ ٽَىوي ي ػُز دىُبن ٗـ ا٘مالة سبٌُ ديَيُ ٙيٌ ٍا ثٍ ډلي٦يِ ا٘مالة اُ ايه ٥َيٸ ډلي٤ِ

بوين ي اُ ايه ٥َيٸ ثٍ ػىبيبر هًى ىٍ ٽَىٕشبن ؿٖج ولؿًتبٖي  وُلؿثَٽبٍي، ثَؿٖت ١ي اوٺالثي ٍا 

 .يډَٚي٭يز ثوٚييو

سَ ثبٙي ٵبٕيسَ إز. ډٖئًڅيز آن ٽڈي ٍّيڈ ډٌَجي ايَان وٚبن ىاى، ٹيٍر ََ اوياٌُ ثيٚشَ ي سؼَثٍ

ٌُِ ٕٞٝ ؿك ؛اويٽٍٽٍ ٽبٍي ٽَىٌ اويثٮي اُ ځٌٙز كييى ؿُبٍىٍَ اُ اوٺالة، سبٌُ ډچڄ ايَان ډشًػٍ ٙيٌ

تٛا٘ٙـ يىـيٍل كا ثٝ ايٗ ًبؿٌي ام آٖ ثيلٖٚ آٚك٘ـ ٚ ٔزجٛك٘ـ تبٚاٖ ا٘ـ ٚ ؿيٍل ٕ٘يفلٚ كفتٝ

 ًٍٙيٙي ثبثت ايٗ اُتجبٜ ؽٛؿ ثپلؿام٘ـ.

ډچچي ٽٍ سؼبٍة اوٺالة ډَٚي٥ٍ، ىيٍان  ځيَ ٙيوي، ٱٶچزِٵي ويٖز ځٶشٍ ًٙى ډچڄ ايَان ٱبٵڄٽب

ډَىاى ٍا ىٍ ثَاثَ هًى ىاٙز، ثوًٚىوي ويٖز. ثب ايه ٥َُ سٮجيَ َيؾ ډٚپچي ٍا  28ډٞيٷ ي ٽًىسبيي 

ؿڂًوٍ ايڈ ٽٍ آيي. ډب ثب ايه ډ٫ً١ً ډًاػٍسًان ځًٚى، ثچپٍ ٵٺ٤ ډٚپڄ ثٍ ثيبن ىيڂَي ىٍ ډيومي

ځيَ ًٙى ٱبٵڄ اي آهًويي ډچڄ ؿىي ىٌ ډيچيًوي ثب سبٍيوي ىيَيه ي َٕىاٍاوي ٵپًٍ اُ ٥َٳ ٭يٌډؼمً٭ٍ

َبي ډجبٍُ ي اوٺالثي ي ٽٍ ؿٌَُسه ثٍ إبٍر ىَي، ثٍ ولًي $ثٝ اًتخٙبءولؿًتبٖ#ي ثيين ډٺبيډز 

َب دًٕبويٌ ي يب ثٍ ىٕشًٍ ځبٌ َب ي ٙپىؼٍَبي ييٌْ ٙيوي ي يب ىٍ ٕيبٌ ؿبڃٵپَان آن سٖچيڈ ىاىځبٌٍيٙه

اي ي يب ىٍ دٚز ډيِ َبي ُوؼيٌَي ا٭ياڇ ٕذَىٌ ٙيوي ي يب ىٍ ٹشڄَب ثيين ډلبٽمٍ ثٍ ػًهٍهچوبڅي

اُدي٘ ډجُڈ ي ٵبٹي َبي ثي٘ي ٝچق سَيٍ ٙيوي ي ثٍ ػبي آوبن ىٍ اٍٽبن ىيڅز ي ػبډٮٍ ؿٌَُډٌاٽٌَ

 ثـٖٚ تلؿيـ ؿك ٚرٛؿ ثِليت اٌلَډبوٍ إز. ٙثي ٞبيٌنافٝ ٌٛئيٝالكيز وٚبويويٽٍ؛ ٽبٍٙبن 

 ا٘ـ. ٕٞبٖ ٔلؿاٖ ٚ م٘ب٘ي وٝ ؿك كهيٓ ٔقٞجيٕٞب٘ب ٔلؿاٖ ٚ م٘بٖ ثنكي ،ًٛؿي ٌٞت ًلٔبيٝ ٚ

يب ثٝ ٣جبكت ؿيٍل ؿًتٍبٜ  ٞبي ٌنيٌَٙٞتٝ ٞب ٚ يبٞبي ا٣ـاْ، ًيبٜ صبِٝرٛؽٝ للثب٘يبٖ يب

 ا٘ـ.اٍ٘يناًيٖٛ للٖٚ ًٜٚبي

ٽٍ ثَاي ٍَجَي هًى ثَځِييٌ ثًىوي، ىٍٻ وپَىوي ي يب ووًإشىي ىٍٻ ٽىىي ٽٍ  ٽٖبوي ٍاډچڄ ايَان،  

ثٍ ٵََىڀ ډچي ډَىڇ ويٖز.  ٌقُتَٝبي َب ي ٙپڄډجبٌٍُ ىٍ ٍاٌ آُاىي ثٍ ډٮىبي ثبُ ځَىاوين اٍُٗ

سَ ىٍ ډيبن ډَىڇ ي ډچڄ إز ي ىٍٕز ٙپچي ډشٮبڅيي ىٍ  ثٙيبؿيَبي ٍياث٦ي ثب سٶبيرَيٳ ايه ډجبٌٍُ 

 سًاوي ٙپڄ ي يب ډلشًاي ٵََىڀ ډَىڇ ٍا َڈ ىٕز ووًٍىٌ ثبٹي ثڂٌاٍى.يه هب٥َ وميثٍ ا

ٙپىي. ََكَٽشي ثبيي ثَاي ػچً ي آيي ٽٍ ٭َٳ ي ٭بىار ٕبثٸ ىٍَڈ ډي٭َٳ ي ٭بىار وً يٹشي ډي 

سَيه ٵبػٮٍ ځَى ثَاي يټ ډچز ثٍِٿسَ ثبٙي. وڂبٌ ثٍ ٭ٺت يب ثٮجبٍر ىيڂَ ٭ٺتايؼبى ٙپچي وًيه ي ٭بڅي

يبثي ثٍ اَياٳ هًى، ثبيي ىٍ ډٺيبٓ يٕي٬ ي ٭٪يڈ سٲييَ ٽىي ي اي ثَاي ىٕزي ډٞيجز إز. ََ ػبډٮٍ

. ، اوٺالثي ٽٍ ډلَٻ اٝچي آن ويبُ ثٍ ٍَبيي ثبٙيىَيايه سٲييَ سىُب ثب ػىج٘ ٭مچي ي يب اوٺالة ٍم ډي

اوٺالة  ٽَى. ٍَجَيِي ځٌٙشٍ هالٛ اوجبٙشٍ ٙيٌ ٞبي٘ىجتسًان هًى ٍا اُ ثيين ؿىيه اٹياډي ومي

اڅجياٍَ ٕيٖشڈ ثٍ ا٦ٝالف ثبٵبوي ٵَيجپبٍ اٵشبى ٽٍ ثَاي ٭الع ىٍى ي ٍوغ ډَىڇ ٵيډچڄ ايَان ثيٕز هيبڃ
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ٍا ٕبٹ٤  وٟٙٝي اهالٹي ٕبهشىي. ثييه سَسيت اػبٌُ وياىوي ډچڄ ايَان ثٍ ىٍٕشي ىٍيبثىيٽٍ ؿَا ػبډٮٍ

ٞبي ٌقُتٝ ؿك ؿٚكاٖ ا٘مالة ٚ ؿك َٛٛ تٕبْ ًبَ. ُويٖبثٍا ؿڂًوٍ ثبيي  آيٙـٜاوي سب ىٍيبثىي ٽَىٌ

ٚ ؽلافبت ٞناكاٖ ًبِٝ وبكي ٓٛكت ٍ٘لفت ثّىٝ رُٟ وٝ ثلاي ام ثيٗ ثلؿٖ رُٟ ٕٗٗ ايٗ

  ٘ـ.ا٣ٜٕٛٔي كا ثل تلثيت غبِت ولؿ

سًان ډَُ ٱبڅت ي ډٲچًة ي يب ډٚپڄ ډي اوي.ٌٙپٖز هًٍى لؿٞبوُىيڂَان وجبيي ٵپَ ٽىىي ٽٍ سىُب 

سًاوٖز ٝيَب ٕبڃ ٽٍ ډي ٔم٤ٜي، ثچپٍ ٍم وياى رًٙٙپٖز سىُب ىٍ  ٖز ٍا سميِ ىاى.ديَيُي ي ٙپ

 ؿاكي ٚ پبيـاكيرٟت ٍ٘ٝاُ آن كبٝڄ آډيٌ ٽٍ؛  ٕيٖشڈ ډشمَٽِي ډاطَ ياٹ٬ ًٙى اُ ىٕز َمٍ ٍٵز.

ي ٌقُتٝ يه ؿ٘يب حلٚت ٚ ؿكيبٞبي ؽٖٛ ٓلف ُـٜ ٚ ٕٗٗ آٖ وال٘ي ام صٙـ ؿٞٝآٖ ؿك

سمبډي ډٖبئچي ٍا  ثبُـ.ٞب ؿُٛاك ٔئب٘ـٜ وٝ ٞٙٛم ٞٓ ثلٖٚ كفت ام آٖئٌبئُ عبؿ ثٝ اكث ثبل

ي  تزنيَٝىڂبډي ٽٍ  ٽٍ سبٍينِ إشجياى اوجبٙشٍ إز، ىٍ ُډبن كبڃ ىٍ ثَاثَ ډچڄ ايَان سچىجبٍ ٙيٌ إز.

اي ځَيِوبدٌيَ إز. ثيمبٍي ىٍ ََٽؼب ثبٙي ىٍ َمبن ػب اٙشجبٌ ثبٙي، ثٍ ثبٍآډين ؿىيه وشيؼٍ تغّيُ

 ويِ ثبيي ډٮبڅؼٍ ًٙى.

بن ډچڄ ايَان ي سإٽيي ثَځٌٙشٍ ىٍاوٺالة ايَان ثب٭ض ٙي ٭يڇ وًځَايي ي ايؼبى ٍياث٤ ثىيبىي ػييي ډي 

َبي ايڅيٍ ٍي ثٍ اٵًڃ ي ػبډٮٍ ىٍ ىيٍاوي اُ اكٖبٓ دٚيمبوي ٵَي ٍٵشٍ ٽٍ ثٮي اُ ډيسي ٽًسبٌ ًٍٙ ي ًٙٷ

ډ٘ ي ٕىؼييځي ػٌة ي ٢َڈ ٽىي اڅشُبث٘ ٍا ثب آٍا ي ٥ًٵبن يَبي ىيٌٍٽٍ َىًُ ٵَٝز ويبٵشٍ ٽبډيبثي

اي ثًى ي ثٍ ؿٍ ويَيَبي ىٍ ايايڄ اوٺالة َٕآٱبُ ؿٍ كبىطٍ لؿوُٽَىٌ ي َٕٽًثي ػىج٘ يبثي ٽٍ ؿٍ ي ىٍ

ثٟبك ُّٔ ايلاٖ ؿك آغبم ا٘مالة صٙـاٖ ٘پبييـ وٝ ثبمٞٓ مٌٔتبٖ ًؾت ٚ إٓيت ٍٕبويٌ إز. 

 ًيٝ فبيك ٌِت.

ٽَُىَب ٽٍ؛ ډچز ٽَُى وبؿبٍ ثٍ ډٺبيډز ىٍ ثَاثَ ػُبى ثَ٭چيٍ هًى ٙي.څي ثًىىٍ ؿىيه اي١ب٫ ي اكًا 

-ثبيٖشي يپي ٍا اوشوبة ډيهًى اُ ًٕي ىيڂَ، ډي ربًٖٕ ي هًى اُ يټ ثًىنِ وُلؿي  اٌ٘ب٘يت ډيبن

ثٍ هب٥َ ٭يڇ ايلا٘ي  وُ اٌ٘ب٘يتِاٽىًن  ي م٘ـٌي وُلؿٞب ثٛؿ.تليٗ ِغ٠ٝٔمبٚٔت ثب ُىٜٛٽَىوي. 

 إز. إٗغالََبي هًى، ُيَ ٕچ٦ٍ ٍّيڈ ډٌَجي ٍي ثٍ ٍ ثَاثَ َٕٽًثي آُاىيډٺبيډز ى

ٱَثي $ډبٽً# ځَٵشٍ سب سَيه وٺ٦ٍ ىٍ آًٍثبيؼبنٽَىٕشبن اُ ٙمبڅيػىج٘ ٍَبيي  يِډٺبيډز ډٖچلبوٍ 

ي و٪بډي هٍَبي ُډيىي ىٕشَٕي ثٍ َُٙ اٍيډيٍ اُ ًٕي ٙبٽَډبوٚبٌ ي ٹَٞٙيَيه ځٖشَٗ يبٵز. ٍاٌ

ٱَثي ىٍ آًٍثبيؼبن ؽٕيٙيي ومبيىيٌ ٔالعٌٙيځَٵز. ايه ډ٫ً١ً ثب٭ض ٙي سُييي ٹَاٍ ػىج٘ ډًٍى

اُ  «اًتلاتوي»ي اٍيډيٍ ٙي. ىٍ آن ُډبن ٥َف ايه اُ ٥َيٸ ىٍيبؿٍ اكتجبٛيډشًػٍ ٕبهشه ٍاَي 

 آفكيًٕي كٖىي اُ ٥َٳ سمبڇ ډٺبډبر ىيڅز ډًٹز، َڈ ىٍ ډَٽِ ي َڈ ىٍ إشبن، ي َڈ اٽظَيز ډَىڇ 

 يٟٛؿاٖ اثٗ للي٠ٝٽَىوي ٽٍ، ىاٍوي ثب ٕشبن ٽٍ سلز سإطيَ ٍّيڈ ډٌَجيِ َٕٽبٍ آډيٌ ياٹٮبً ٵپَ ډيُثبن ا

ي ػىج٘ آن ثًىوي، ډًٍى سإييي  وُلؿٽىىي ي َٕٙبٍ اُ ٽييٍر ي وٶَر وٖجز ثٍ ډَىڇ ډجبٌٍُ ډي #ب$ٽَُىَ

 ٹَاٍ ځَٵز.
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، ډًػت ځَىيي سب ََؿٍ اُ ايه ٹَاٍ؛ ١َيٍر َٕٽًثي ػىج٘ ٍَبيي ثو٘ ٽَىٕشبن اُ ًٕي آوبن

ځًوٍ ثٍَٕي، ډ٦بڅٮبر ايڅيٍ ي اٍيډيٍ َٙي٫ ًٙى. څٌا ثيين َيؾاُ ٥َيٸ ىٍيبؿٍ ثلٔيبُٖيىسَ اكياص ٍاٌ 

آن، َٙي٫ ثٍ اوٶؼبٍ ي ميٌت ٔغيٜي ايه اٹياڇ ىٍ آيىيٌ ي سإطيَ  ي ًٕى ي ُيبنِي ٽبٍٙىبٕي ي ډلبٕجٍ

َبي ػيي بڇ ىاىوي، إٓيتثب اوٶؼبٍَبي ٭٪يمي ٽٍ اوؼَبي ډؼبيٍ ي ٍيوشه آن ثٍ ىٍيب ٽَىوي. ٽىين ٽًٌ

ٽٍ ىاٍوي دبيٍ ي ٽٴ ىٍيبؿٍ ٍٕبويوي، ٱبٵڄ اُ ايهَبي ا٥َاٳ يَبي آة ُيَ ُډيهٶٌَي ٕ َبثٍ ثٖشَ، اليٍ

 ځٌاٍوي!ډٺيډبر ؿٍ ثلَان ُيٖز ډلي٦ي ٭٪يمي ٍا ىٍ آيىيٌ ډي

ين كشي يټ ٝٶلٍ ډ٦بڅٮبر ٽبٍٙىبٕي ځًوٍ ي ثيَبي ٕبڃ ثييهٕبڃ دًٙي اُ ايه كٺبيٸ؛ثب ؿٚڈ  

ايه ډ٫ً١ً اٝالً  ىٍيب ٍا ثٍ َڈ ٍيوشىي ي ثٍ اوًٛيٌتٓي ډىٶؼَ ٽَىوي ي ىٍ ىٍيب ٍيوشىي،  ٽًٌ ٍا ٽىيوي

هًاَي ىاٙز. ثٍ ولًي آوبن ؿٍ ًٕى ي ُيبوي ٍا ىٍ ديثَاي  لؿوُي اثياً ٵپَ وپَىوي ٽٍ َٕٽًثي ػىج٘ 

اٽىًن ثٮي اُ  اوڂيِ اٹياڇ هًى ٍَبيي يبثىي.سًاوىي اُ ٭ًاٹت ََآٽٍ اآلن ثب ٵيا ٽَىن ػبن هًى ويِ ومي

ي اٍيډيٍ، ىيڅز ثٍ ډ٫ً١ً ىٍيبؿٍ سًػُيِځٌٙز كييى ؿُبٍ ىٍَ؛ ََځًوٍ ا٭شَاٟ ډَىڇ وٖجز ثٍ ثي

آوبن هًاَي ٍٕيي. اٽىًن  ٽٍ ٍيُي وًثز هًىِثٍ ايه ډ٫ً١ً ٵپَ وپَىٌ ثًىوي ى.ًٙډي ُـيـاً ًلوٛة

ايڈ ٽٍ َمٍ ١ٍَډىييڈ ي َىًُ َڈ كب١َ ويٖشيڈ اُ ځٌٙشٍ ىٍٓ ثڂيَيڈ. ډچڄ ايَان اُ ثٍ ػبيي ٍٕييٌ

ي آيىيٌ ثبٙي. َىًُ َڈ اي ثَاي و٪بٌٍسًاوي يٕيچٍايه ډٖئچٍ ٱبٵڄ ثًىوي ٽٍ؛ ثٍَٕي ُډبن كبڃ ډي

  .ىَىيؿىيه اىٍاٽي اُ هًى وٚبن ومي

ة ي ځٌاٍ ٹَاٍ ډوًٞٝبً اځَ ىٍ ىيٍان اوٺال ثَى،اي ىٍ كبڅشي اُ سال٥ڈ يب ىځَځًوي ثٍ َٕ ډيََ ػبډٮٍ

ٽٍ اٽىًن ډب ٙبَي ىاٍى ديًويَبي ثب ُډبن كبڃ ډٮمًالً آيىيٌ دييي هًاَي آډي، ؿٍ ٽٍ ىٍ آن ٙشٍ ثبٙي.اى

 ؿىيه ديًويَبي َٖشيڈ.

ىَىي. َبي ځًوبځًن ياٽى٘ وٚبن ډيَب ىٍ ثَاثَ ىځَځًوي ثٍ ٙيًٌٽٍ اوٖبنىَي ايه ډًاٍى وٚبن ډي 

ُّٔ ايلاٖ، ثٝ ؽّٔٛ  َى ٍم ىاى، وٚبن ىاى ٽٍ؛ٍى ػىج٘ ٽُٽٍ ىٍ ايايڄ اوٺالة ايَان ىٍ ډً ؿٍآن

-٘ـاُتٙـ ٚ ؽٛاًتٝ كا ٞبي ؽٛؿ ام ا٘مالةٔيٟٙبٖ آفكي، ت٤ليف كُٚٙي ام اٞـاف ٚ آكٔبٖٞٓ

آ٘بٖ ٘ٝ ؽٛاًتٙـ ٞٛيتي ام آِٖ ؽٛؿ  ؿٔٛولاتيه ام ا٘مالة ؿاُتٙـ. -ٞبي ًٙتي ٚ ٘ٝ ا٘مالثي

َب آوبن ځَاي٘ ثٍ كٶ٨ ي٬١ ډًػًى اُ هًى وٚبن ىاىوي. اوٖبن ثَايه إبٓ ثيٚشَِ ثبُٙـ. ؿاُتٝ

وًٚى ي يب  ؿكنډٮمًالً ثٍ إٓبوي هًإشبٍ ي دٌيَاي ىځَځًوي ويٖشىي، ُيَا ډمپه إز ىځَځًوي يب 

ي سلَيټ . وًآيٍي ډٮمًالً اُ ًٕي ٽٖبوإٓيت ثَٕبوي ُبٖٔٙبف٢ي يب ثٍ  ډوب٥َاسي ٍا ىٍ ثَىاٙشٍ ثبٙي

ي ٽبٵي ډىبث٬ ب٥َار ثٍ اوياٌُڄ ډوي سلمىيان ؿيِي ثَاي اُ ىٕز ىاىن وياٍوي ي يب ثَاًٙى ٽٍ ؿډي

 اهشيبٍ ىاٍوي.ىٍ 

ي وًآيٍي ىٍ ىٍ كًٌُ سٮبىڃ ډيبن ٹًا٭ي اػشمب٭ي ي اولَاٳ ىاٍى. اولَاٳ اي ويبُ ثٍ ٍٕيينََِ ػبډٮٍ

-اُ ډىبث٬ اډَي اػشىبةثَىاٍي ڂي، ٭مَاوي ي ثٌَُاٹشٞبىي، ٕيبٕي، اػشمب٭ي، ٵََى َبي ډوشچٴُِډيىٍ

ي اػشمب٭ي، اي يټ ٹب٭يٌآيي. ََځبٌ ثَهي اُ ا٭٢بء ػبډٮٍوبدٌيَ ي ځبَي َڈ ١َيٍي ثٍ كٖبة ډي

َب ي ىيڂَ سًٵيٸ يبثي، ثٍ آنٙبن ىٍ كڄ يټ ډٖئچٍٕيبٕي، كٺًٹي، ٭مَاوي ٍا ُيَ دبځٌاٍوي ي ٭مڄ
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ٽٍ ىٍ ډ٫ً١ً ٍا ثوب٥َ اٙشجبَي  ٞبٔالعٌٙيَىًُ َڈ ٽٖي ځًيىي وٍ ډىلَٳ. ډجشپَ ي هالٷ ډي

 ،ډَسپت ٙيٌ ًٙيي  ُي٤ٝيب ثٍ ٭جبٍر ىيڂَ  لنتُي  لؿوُي اٍيډيٍ ي ايؼبى وٶبٷ ثيه ډَىڇ ٍىٍيبؿ

 ٔفبؽلډَىڇ ٭ًاڇ ي هًى ىيڅز، اُ  آيٍى ثچپٍ َىًُ َڈ اُ ًٕي ثيٚشَِډىلَٳ ي ځمَاٌ ثٍ كٖبة ومي

ي ٔب ثبيـ ٔخُ أبْ عتي ؽٕيٙي ام ٚي تٕزيـ ولؿ ٚ ٌفت ٕٞٝ آيي!آًٍثبيؼبن ثٍ كٖبة ډي

سمؼيي هميىي اُ كٖىي ََ ٽٖي ٍا ثٍ يبى ٕوه ٙين اػڄ، ٕٮيي  ي اكٚٔيٝ ٌّٔظ ُٛيٓ.ر٤ٕٝ

 اوياُى؛ډي

 ثب ويبٖ ؿًٚتي     پي آٍ٘ٝ ثٍٛيٓ وٝ تٛويٌتي ثٍٛ تٛ اَٚ

 يب

 يٝ ٘بؿاٖ كا ثٝ ٓغجت ثلٌنيـو   ٙبؿا٘ي وِيـيثثل ؽٛؿ كلٓ 

ٽٍ ثٍ كڄ َيؾ ډٚپڄ ي ډٮ٢ڄ اٝچي يب ٵَ٭ي ډىؼَ وٚي ثچپٍ ٍيُ ثٍ ٍيُ سمبڇ اٹياډبر يي ١مه ايه 

 ثَ ډٚپالر اٵِيى.

ػييي ايَان ُډيه ٽٍ  ىٍ سبٍينِ َة آوبني وٺ٘ ډوٞب ٔالعٌٙيثٍ ډبَيز  ٽٍاڅجشٍ ٽٖبوي ثًىوي 

اٍيډيٍ اٹياڇ ثٍ ٽٚشه يي  64څٚپَ  آځبٌِ ؿاكاٖ ٚ افٌلاٖؿكرٝي كشي ثَىن دي  ،كبڃ سلٺٸ ثًىىٍ

يي $كٖىي#  هًىِ پٌل اٗ ثَ ٭چيٍ يي ًٍٙييوي ٽٍ،ثَهي اُ ا٭٢بي هبوًاىٌ ٽَىوي اډب وبٽبڇ ډبوىي. كشي

ي  ي ا٭ياڇ ٕذَىٌ ٙيوُبيز س٤ًٕ ديٍٗ ثٍ ػًهٍٍٗ ثًىٽٍ ىٍَبي ديډوبڅٴ ػىبيبر ي ٕيبٕز

، ثٝ يه ي اكٚٔيٝؿك ؿكيبصٝ ايزبؿ پُ اكتجبٛيكي ؿكٚلت ٘ٛآٚٞيش .ىهشَٗ ويِ هًىًُٕي ٽَى

 كُٚٗ ٔلتجٚ ؿاٌ٘تٝ ِ٘ـٜ اًت. ٔغبًجٝ ٚ عٌبثٍلي ؿليك ٚ

َب ىٕز ٽڈ ٙمبٍي اُ اٵَاى ي ػمٮيزىَىي ي َمٍاي وًآيٍي ثٍ هَع ډيَب سب اوياٌُي اوٖبنَمٍ

ػشمب٫ َب ي اٵپبٍٙبن اُ ٥َٳ اىَي ٽٍ ايه آىڇوًآيٍ ي ډجشپَ ىٍ اهشيبٍ ىاٍوي. ىځَځًوي ُډبوي ٍم ډي

َبي ٕيبٕي ي كٺًٹي ي ٍياث٤ ثيه ډچڄ، دٌيَٵشٍ ًٙوي. ىٍ ايَانِ ثٮي اُ اوٺالة، وًآيٍان ياٹٮي ىٍ كًٌُ

ٽٍ ٍاويٌ ي َىَب وجًىوي ٽٍ َٕٽًة ي ٍاويٌ ٙيوي. ىٍ ياٹ٬ ىٍ ايَانِ ثٮي اُ اوٺالة سىُب ٽُثًىوي لؿٞبوُ

َبي ځِيىِ٘ ٍّيڈ َ اُ ًٕي َٖشٍٵپَبي ٭بڅڈ، اوييٚمىي، ډشوٜٞ ي ٍيٙهَٕٽًة ٙيوي ثچپٍ اوٖبن

-ٽىىي، ثب ثَؿٖتډٌَجي ٽٍ سبٽىًن ثٍ ٭ىًان ىٕشڂبٌ اوڂيِإيًن ٹَين ي٦ٕب ٽبډالً ٵَاٹبوًوي ٭مڄ ډي

ي ٽٍ ډ٢لپٍ ٞبٔالعٌٙيَبيي ډبوىي ي ٽًىن ي اډًٍ ػبډٮٍ ٍاويٌ ٙيويَبي ډىلَٳ ٥َى ي اُ اىاٌٍ

َبي ي ىٹيٸ ًٕى ي ُيبنٽٍ ٹبىٍ ثٍ ډلبٕجٍ ٽَىوي بڅتي اډًٍ ػبډٮٍ ډٖچ٤ ي ٱثَ اىاٌٍ اوي،هبٛ ي ٭بڇ

 ويٖشىي. وجًىوي ي اٹياډبر هًى

ٙشٲبڃ ٍا ٽًٙىي ىٍين ػًيىيځبنِ ٽبٍ ي اٽٍ؛ ډياويٵًٷ ٵ٢بكز ٍا ثٍ ػبيي ٍٕبويٌَبي كشي َٖشٍ 

ي اٍيډيٍ ٍا ثياوىي. ثَاي ايه ډى٪ًٍ هًٞٛ ثلَان ُيٖز ډلي٦ي ىٍيبؿٍٙبن ىٍ ثٍ ٽبيوي ي ډ٬١ً

ٽىىي. ٽٖبوي ٽٍ ٝبىٹبوٍ ٭بډڄ اوٖبوي ي وٺ٘ ي اٍيډيٍ ډ٦َف ډيَبي ٍا ىٍ ډًٍى ي١ٮيز ىٍيبؿٍَٕ٘د

َبي َبي َٖشٍٽٍ ُيَٽبوٍ ي ثب آځبَي اُ ٕيبٕزاوي ډَىيى ي ػًاوبوي ډاطَ ىاوٖشٍىيڅز ٍا ىٍ ايه ډٖئچٍ 
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ي إَائيڄ ثٍ ډى٪ًٍ ايؼبى ځِيى٘، ايه ډ٫ً١ً ٍا ٵبٹي اَميز إبٕي ي ډَسج٤ ثب سجچيٲبر ډٖمًڇ آډَيپب 

 اوي.ي ډًٵٸ ثٍ اٙشٲبڃ هًى ٙيٌ اوي، ٹجًڃه اٹًاڇ ايَاوي ىاوٖشٍوٶبٷ ثي

ي ٽًٍٚ ي ځٌٙشٍ ىٍ ايَان اسٶبٷ اٵشبى، وٚبن ىاى ٽٍ آهًوي سًاوبيي اىاٌٍىٍَكييى ؿُبٍ ؿٍ ىٍ آن 

 ي ثب اٵپبٍ، ٹًاويهويٖز.  اىاٌٍ ٽَىن ٽًٍٚ ٽَإيِځبٌ ٹبىٍ ثٍ يبىځيَي سپىًٍا وياٍى، ي آهًوي َيؾ

سًان ىويبي ػييي ي يپَٖ ډشٶبير اُ ٽٍ ډَث٣ً ثٍ ىيٍان هبٛ ىٍځٌٙشٍ ىيٍ إز، وميٽُه ډٺٍَار

سًاوي ثٍ څلب٧ و٪َي ي ٕيبٕي ٽٍ اځَ ىيڅشي ډٌَجي ثبٙي وميځٌٙشٍ ٍا اىاٌٍ ومًى. كٺيٺز ايه إز

ي  ځيَىډلييى إز ي ثب كَٽشي ٽًسبٌ دبيبن ډي٭مڄ  ي ًار هًى ىاٍاي و٪َ سپبډڄ ثيٚشَي يبثي، ُيَا ىٍ

آن  ٽٍ ىٍ ٽُه هًى ىٕز ثَىاٍى . اځَ ٱيَ اُ ايه ثبٙي ثبيي اُ ٭ٺبييٽبٍي اوؼبڇ ىَي سپَاٍ إزََ 

ډٮَٟ سُييي ي ه٦َ ٹَاٍ  سًاوي ډي٭ي ډٌَجي ثًىن ثبٙي ي ثييه سَسيت ډًػًىيز هًى ٍا ىًٍٍٝر ومي

 هًاَي ىاى.

َبي ٙىبهز آُاىي ثيبن سَٓ اُ ثَډال ٙين َميه ډٖبئڄ إز. يپي اُ ٍاٌ٭چز اٝچي ٕبوًٍٖ ي ډى٬ 

ډًٍى ٵَاځَىَبي بي ځٌٙشٍ ىٍ ََبي هبٛ، ثبُځٚز ثٍ ځٌٙشٍ إز؛ ىاىٌديبډيَبي ىٍاُ ډير س٦جيٸ

اي ي اٍيډيٍ ٍا ثٍ ځًوٍي ُډبن كبڃ و٪يَ ثلَان ُيٖز ډلي٦ي ىٍيبؿٍَبي ٍم ىاىٌىځَځًوي ډيرِىٍاُ

َبي ًٍٝر وڂَٵشٍ ځبٌ ؿىيه ثٍَٕيٽٍ َيؾىَىي. ىٍ ايَانِ ثٮي اُ اوٺالة ١مه ايهيډٖشىي وٚبن ډ

 ٌَٕ ثبُځٚز ثٍ ځٌٙشٍ ثًى.ي ٽبٍ ډچڄ ايَان يټثچپٍ وشيؼٍ

ي اٍيډيٍ دي٘ ي سيٍيؼي ىٍيبؿٍثٍ ََ ٍيي، ثٍ ىوجبڃ ايه ىځَځًويِ ثيين ډلبٕجٍ ي ډ٦بڅٮٍ إشلبڅٍ

َبي آن اُ ًٕي ي اىاٍار ىيڅشي، و٪يَ ډييَيز ډَاس٬ ي ؿَاځبٌآډي. سياهڄ ي٩بيٴ وُبىَب، ډإٖبر 

َى ثًى، ثٍ ػبي اىاٍار َٕٽًثي ػىج٘ ٽُ اډىيشي ي ويَيَبي و٪بډي $ٕذبٌ دبٕياٍان# ٽٍ وبٙي اُ ډٖبئڄ

ٍييٍ ي ٭يڇ ىٍ آن وياٙشىي، دًٙ٘ ځيبَي ثٍ ىاليڄ ؿَايي ثي يځًوٍ ٙىبهز ي سوًٞٞيَث٤ ٽٍ َيؾ

٘ ٍيُ ٽبَ٘ يبٵز ٽٍ ٵَٕبيثٍي اٍيډيٍ، ٍيٍُيِ ىٍيبؿٍس٬، ىٍ كًَُبي آةسىبٕت ىاڇ ي ٩َٵيز ډَ

ُيٖز  َبي سيٍيؼيِځًوٍ ىځَځًويَبي ُيَ ُډيىي ي ػبٍي ٍا ثٍ ىوجبڃ ىاٙز. ايهٽبَ٘ آة ،هبٻ

 اٍي ي اډىيشي ديبډيَبي ٍّٵي ٍا ثٍ ىوجبڃ ىاٙز.اػشمب٭ي، ٕيبٕي، اى ډلي٦ي،

ثٍ ديبډيَبي ىٍاُ  ٽٍٍيِي ځٖشَٗ يبٵز، ثيين ايهن ثَوبډٍٽٚبيٍُان ي ٦ٕق ُيَ ٽٚز ثييٙمبٍ 

. ىٍ اطَ ايه اٹياڇ ػبډٮٍ اُ و٪َ اػشمب٭ي ٹَٚثىيي ثيٚشَي يبٵشٍ، اوييٍٚ ٙيٌ ثبٙي ايه ٭مڄ ډير

-اوي ي ثٍ ډًاُار ٹيٍرَبي ييٌْ اٵِاي٘ يبٵشٍيٍان ي سؼبٍ َُٙي ثب ډًٹٮيزو٪بډيبن ي ديٍٚ ٍيكبويًن ي

 َب ډشمَٽِسَ ٙيٌ إز.ځيَيميڈډىي ٙين آوبن، سٞ

ثَاطَ ٵَٕبي٘  ميٌت ٔغيٜياوي. سجبَي ي ايه ډًاٍى ثٍ ديبډيَبي سچوي اوؼبډييٌَٕاوؼبڇ َمٍ

َبي ٍا ثٍ َبي ُيَُډيىي، سٍ ٽٚيين ډىبث٬ ىٍيبيي، ىًٙاٍيٍييٍ ي ثيين ٽىشَڃ اُ آةهبٻ ي ثَىاٙز ثي

-ځٌٍا ويٖز ٽٍ ثڂًيڈ سمبڇ ډي تتډيٍ سىُب يټ ي اٍيىٍيبؿٍ ثلَان ُيٖز ډلي٦يِ ىاٙشٍ إز. ىوجبڃ

 اٹياډي ىٍ ايه هًٞٛ ٵَىا ىيَ إز.ثبٍ إز ٽٍ؛ ثَاي ََ ًٙى. ډ٫ً١ً سب آن كي ډٞيجز
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 ٞبي ميٌت ٔغيٜيؿك ايزبؿ ثغلاٖ ٘مَ ٠٘بٔيبٖ -4
 

 ويَيَبي و٪بډيِ ٍٕي.ٽَى و٪بډيبن س١ًيلبسي ػُز آځبَي ډَىڇ، ١َيٍي ثٍ و٪َ ډيډًٍى ٭مڄىٍ

ٱَثي ي ٽَىٕشبن َبي آًٍثبيؼبنإشبنىٍ  ا٘ت٠بٔياوٺالة ي ويَيي  ًپبٜ پبًـاكاٖډٌَجي، و٪يَ ٍّيڈ 

ځٖشَىٌ ٽٍ وبٙي اُ  ٽبٍيِآيٍوي. ډَىڇ، ثٍ ىوجبڃ ثيَبي ػيي ثَاي ډَُوٚيىبن ثٍ يػًى ډيډِاكمز

ٶز څجبٓ ي و اُ دبٍؿٍ ي ٽَىَبي ٱچ٤ اٹشٞبىي ي ٕيبٕي ٍّيڈ ډٌَجي إز، اُ ٍيي وبؿبٍي ثبٍي ٍا٭مڄ

-ي آوبن ٹَاٍ ډيي يكٚيبوٍثَوي، ډًٍى كمچٍآيٍوي ي ډيثٍ ايه ًٕ ي آن ًٕي ډََُب ډي ٽٍ ،ي ځبُيئيڄ

-ٽىىي ي ثب ډٖچٖڄَب ٍا ډلبٌَٝ ډيي إت، ٹب٥َ ي االٯځچٍ ًپبٜ پبًـاكاٖي. هًٞٝبً ويَيَبي وځيَ

ي ل٤ّٝىاٍوي  ٽٍ، ٽىىي، اوڂبٍڄ ٭بڇ ډيٽًثىي ي ٹشسًح ي همذبٌٍ ىٍَڈ ډي ثب َبي ٕىڂيه ي ٽبڅيجَ ثبال،

َبي آثَيِ كيًاوبر ٵًٷ، ىٍ َٕؿٚمٍ يځىيييٌ ي اوجبٙشٍ ٙيٌ َبيٽىىي. اوجًٌ الٍٍٙا ٵشق ډيؽيجل 

-ي ځبَي ثٍ ٭چز اوجًٌ الٍٙ ٽٍ اُ ٝيَب ډشَػت آڅًىځي ډلي٤ ُيٖز ٙيٌ ثٍ ولًي ډً ىٍيبؿٍ اٍيډيٍ

ٽٍ؛ ٭اليٌ ثَ ايالر ٽىي بٍ ُيجب ٍا ٱيَ ٹبثڄ سلمڄ ډيَبي ثٖيثًي ځىي آن ٽًَٖشبن َب، ٽيچًډشََب ىيٍسَ

 آڅًىٌ ي ډَىڇ ٍا ٍا َبي ػبٍيي ٭ٚبيَ ىډياٍ، آة آٙبډيين ٍيٕشبَب ي ََُٙبي ٹَاٍ ځَٵشٍ ىٍ ډٖيَ آة

 ي.ىىَٹَاٍ ډي ػيي ثُياٙز ي ٕالډشي ډٮَٟ سُييي ََُٙب ي ٍيٕشبَب ىٍ ىٍ

 ىَىي.ثَاثَ ايه آڅًىځي ياٽىٚي اُ هًى ثَيُ وميثُياٙز ىٍ  ٕبُډبن ٕبُډبن ډلي٤ ُيٖز ي 

 َب آوبن ٍااُ ٍيىهبوٍ َبٽبٍيان ٽىىي ي ىٍٕز ىٍ كيه ٭جًٍَب ٽميه ډيَبي ٍيىهبوٍىٍ ځٌٍځبٌ و٪بډيبن

ي كيًاوبر ثبٍٽ٘ ثب ثبٍَبٙبن ٽٍ ىٍ ثيٚشَ ډًاٍى وي ٽٍ الٍٙيثىثٍ ٍځجبٍ ځچًڅٍ ډي ٙبنٍاٌ ثب ٝبكجبنَڈ

-َبي ػبٍي آڅًىٌ ډيٽىي ٽٍ؛ اُ ډجيؤ سب ډٺٞي آةىٍ آة وٚز دييا ډي إز، ځبُيئيڄثبٍٙبن وٶز يب 

 ىٍٻ ٽىىي ي إبٕبً ٹبىٍ ثٍَبي آڅًىٌ إشٶبىٌ ډيٙبن اَميز وياٍى ٽٍ ؿٍ ٽٖبوي اُ ايه آةًٙوي. ثَاي

 ا٘ـ.ٞب ٚ عتي عيٛا٘بت، غيل لبثُ تفىيهاٌ٘بٖ ٔغيٚ ميٌت ٚ ًالٔتيِايه ډ٫ً١ً ويٖشىي ٽٍ؛ 

 َبيالٍٙ ي ي كيًاوبر ٽٚشٍ ٙيٌَبي وبٙي اُ الٍٙډَٚية ثب اوًا٫ ډيپَية آڅًىٌ ومًىن آة 

َبي آة آٙبډييوي، ٕجت اډَا١ي ؿًن ىٍ َٕؿٚمٍ ًلثبماٖ أبْ مٔبٖ ثٍ ا٦ٝالف، س٤ًٕ ځىيييٌ،

ا١ ٞبي اٍّ٘ي ٚ ا٘ٛوّلا $ٚثب#، تيفٛييـ، پبكاتيفٛييـ، ؿيٌب٘تلي، تٛالكيٕيب، ٞپبتيت، آِٛؿٌي

  ُٛؿ.ٞب ٔيًلٛبٖ

-ځيَوي ي ىيثبٌٍ ثٍ ٹيمزَب ي ٹب٥ََبي ډَىڇ ٍا ثٍ ٱىيمز ډيثٮ٢ي اُ ډًاٍى، إت٭اليٌ ثَ ايه، ىٍ 

آيٍي ػم٬ ځًوٍ ډبڃ ي طَيرِٵَيٙىي ي ثٍ ايه ډ٫ً١ً َڈ ٽٍ، آيب ايهٙبن ډيَبي ځِاٵي ثٍ ٝبكجبن

ؽٕيٙي، ام  أبْ ثٝ ؿًت آٔـٜ، ثٝ لَٛ ميلا آٖ كا غٙبيًِٓٙى. سًػٍ ومي ٙيٌ، كالڃ إز يب كَاڇ

 ٽٍ؛ يب هًى ٍاځيَى ډيبر اُ ًٕي ويَيَبي اوؼبڇ ي ايه اٹياډَمٍ! ؿا٘ٙـٔي يٟٛؿيبٖ اثٗ للي٠ٝ

 ىاوىي.ډي أبْ مٔبٖڅيٖڈ ي يب َٕثبُان ١ي إشٮمبٍ ي اډذَيب ډجبٍُِ ي ، اوٺالثي٥َٵياٍ ډٖش٢ٮٶبن ػُبن

ٞب، عيٛا٘بتي وٝ ٞب، لبٛلٞب ٚ اال٥ٔغبٓلٜ ٚ لتُ ٣بْ اًت ٍ؛ىاوىي ٽَبٙبن وميَب ي ََٕىڀّوَاڃ
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ؿ٘يبي پيِلفتٝ آماك آ٘بٖ ٚ عتي ؿك  ٞب كا كٚا ٘ـاٌ٘تٝ،$ّ# ُالق مؿٖ ثل آٖ اًالْ پيبٔجل

 ٌٛ٘ٝ افتؾبك ٠٘بٔي ٘ـاكؿ!ٞيش ٔزبمات ؿاكؿ،

َب ٍا ٥ََب ي االٯي ٹبځچٍإز. «ويِٛتٖؿٚ»ډبػَاي ثَاىٍان و٪بډي ډب ٙجيٍ ىإشبن ٍډبن ډٮَيٳ  

ٞبي اٍ٘بك پبيٍبٜٽٍ؛ ىَىي يه ؿىبن ډًٍى سُبػڈ ٹَاٍ ډيَبي ٕىڂٽىىي ي ثب ٕالفډلبٌَٝ ډي

  ا٘ـ!كا ٞـف للاك ؿاؿٜ ُبٖ، اًلائيُٚ يب ثن٣ٓ ُٔٛىي، ٞٛايي ٚ ف٘بيي ؿُٕٗ $٘بتٛ#

، َبي ٽٍٖبنىاوىي ٽٍ؛ اوومي اال٥ وَ،ډلي٤ ُيٖز ي ١ي َب ي ََٕىڂبنِ ١ي ٥جيٮز، ايه ّوَاڃ

 ي آن إز،َبي ٍّيڈ ډٌَجي ٭بډڄ ثًػًى آيٍويٌَٙاي٤ ثلَان ي ٍٽًى اٹشٞبىي ٽٍ هًىِ ٕيبٕزىٍ

، ٍيويآيىي ي ډيٙبن ثٍ ىوجبڃ څٺمٍ وبوي ثٍ ايه ًٕ ي آن ًٕي ډََُب ډيثَاي اډَاٍ ډٮبٗ هًى ي هبوًاىٌ

َىَب، ثٍ ٵَاډًٙي بن ىٍ ثَاثَ ٽُځَان ٽَىٕشٕيبٕز اٙٲبڃ ثٍ كٖبة آيٍى. أپليبِيٌٓسًان ٭بډڄ ومي

اُ و٪َ اٹشٞبىي  ٛفيّي،َىَب سب كيي إز ٽٍ َمًاٌٍ ؿًن ي ٭ٺت وڂُياٙشه ٽُ لؿ٘واؿ وُٕذَىن 

 ياثٖشٍ ثٍ كپًډز ډَٽِي ثبٙىي.

ثَ اٹشٞبى  اؽتبپٛىبٕياٍان ډبوىي ځيَى ٽٍ هًىِ ٕذبٌ داي١ب٫ ي اكًاڅي ًٍٝر ډيايه اٹياډبر ىٍ  

ؿىيه ٕذبٌ اٹياڇ ثٍ ٕبهشه ٕيَبي ډوشچٴ ثَ َڈ ى.ٍااولٞبٍ هًى ىٍا ىٍ  اوياهشٍ ي آنٽًٍٚ ؿىڀ 

ٽٍ هًى ٍا ډچِڇ ثٍ ثٍَٕي ي ډ٦بڅٮبر ٽٍ، ١مه ايهي اٍيډيٍ ٽَىٍيِ ىٍيبؿٍَبي آةٍيي ٍيىهبوٍ

ي وشيؼٍ ثٍ ٵبػٮٍ ،ىيي ي يب ايه ٽٍ ډ٦بڅٮبر ډلييى ي وبٹٜ ثًىٌ إزٽبٍٙىبٕيِ ٭ًاٍٟ ػبوجي آن ومي

ىشُي ٙيٌ ٽٍ وٍ ٽٖي ػَئز ثيبن آن ٍا ىاٍى ي وٍ هًى ٕذبٌ كب١َ ثٍ دبٕوڂًيي إز. سىُب ٍي ډدي٘

ػُبن إز، اډب ٽىي ٽٍ ًٕډيه ٽًٍٚ ىٍ ٕيٕبُي ىًٍٕى اٹشٞبىي آن ثًى. ٍّيڈ اٵشوبٍ ډي َٕډٖزِ

 سلميڄ ٽَىٌ إز. ٛجي٤ت ايلاَٖبي ثٍِځي ٍا ثَ ځًيي ٽٍ ؿٍ َِيىٍومي

سىُب اٹشٞبىَبي  ، وٍاويي ًٕى اكياص ومًىٌثيٚيىٍ ٍ ثب سمبيڄٕبُي ي ٕيَبيي ٽٕز ٕي بٕي

هيِسَيه اٍا١ي، دًٙ٘ ځيبَي، ٕز ييَان ٕبهز ثچپٍ كبٝڄَبديًوي ثب ٍيىهبوٍٍيٕشبيي ٍا ٽٍ ىٍ 

سَيه آطبٍ ػُبن ثبٕشبن ٍا ويِ ثچٮيي. وبثًىي اػشمب٭ي َبي كيًاوي ي ىٍ وٺب٣ ډوشچٴ ٽًٍٚ، ثب اٍُٗځًوٍ

 ويِ ثٍ يٹ٫ً ديًٕشٍ ي يب ىٍ كبڃ سلٺٸ إز.  ډلي٦يان وبثًىي ُيٖزَمبن ډيِ ي ثٍ

يٍان ٍيبٕز ػمًٍُي هًى ا٭الڇ ٽٍ؛ ډلمي هبسمي ىٍ ىاويي ډَىڇ ايَان ياٹٴَمٍ ،٭اليٌ ثَ ايه 

ىٕز ؿٍ ٽٖبوي إز؟! إپچٍ ډٮچًڇ ويٖز ىٍ  16َي ٽًٍٚ، سوچيٍ ي ثبٍځي ياًىّٝ 24ٽٍ، اُ ٽَى 

هًى وبډيي. ىٍ « ثلاؿكاٖ لبصبلضي»، ٕذبٌ ٍا هًى ان سٞيي ٍيبٕز ػمًٍُيَِڈ ىٍ ىيٍ ٘واؿاعٕـي

 185ثٍ ډجچٰ ، ، َٕثبُان اډبڇ ُډبنفلٔب٘ـٞي وُ ٘يلٚٞبي ا٘ت٠بٔيٽٍ، َڈ اٵٚب ٙي  1392ُډٖشبن 

ٽَىٌ ثًىٽٍ اُ  ٹجالً ويِ يپي اُ ډٺبډبر ىيڅز ا٭الڇ ثٍ ًٍٝر ٹبؿبٷ ٵَيهشٍ إز.ډيچيًن ىالٍ وٶز ٍا 

. ًٙىاوؼبڇ ډي َب ي ډإٖبر ىيڅزاُ ٥َيٸ ډٺبډبر، وُبىٌ " 88ځيَى،ٽًٍٚ ًٍٝر ډيي ٽٍ ىٍٽڄ ٹبؿبٹ

ثٍ ا٦ٝالف سيثيَ ي اډيي، ىٍ ٕٶَي ثٍ إشبن ََډِځبن ا٭الڇ  ، ٍيكبوي ٍئئ ىيڅز1392ِكشي ىٍ إٶىي 

ډي وٶز ٍا ٱبٍر َب، ډيچيبٍىَب ىالٍ ىٍآي ىيٍ ُىن سلَيڈوْاى، اٵَاىي ثٍ ثُبوٍىيڅز اكمييٽٍ ىٍ ٽَى 

سَيه ىُىان ىاىٕشبن ٍّيڈ ا٭الڇ ٽَى؛ ثبثټ ُوؼبوي يپي اُ ثٍِٿ 1392إٶىي ډبٌ يه ىٍ ىؿَڈ اوي.ٽَىٌ
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ؿىيه ىٍ ٍيَُبيي دبيبوي َڈ ىٍ اٍسجب٣ ثًىٌ إز. پبٜاٛال٣بت ًطَير ډچڄ ايَان ثب  انځَي ٱبٍر

٘واؿ ؿك تبكيؼ ك ؿٚكاٖ اعٕـيآٔـ ٘فت ؿؿك غبكتِ ډٮبين ايڃ ٍئئ ػمًٍُ ا٭الڇ ٽَى؛ 1392ٕبڃ

  ًبثمٝ اًت!ثِليت ثي

تليٗ كٍِٚ ثٝ ا٘غٜبٙ اُغبَِ التٔبؿي، ٚعِيب٘ٝسَيه اٙٲبڃ إز. وبٻَاٹشٞبى ه٦ثَ ٕچ٦ٍ 

ٕچت ډؼبڃ سىٶٔ اُ  وِب٘ـِٖ يه رب٤ٔٝ يب يه ّٔت، ثٝ ما٘ٛ ؿكآٚكؿٖ ٚ فلٚپبُب٘ـٖ آٖ اًت.

ځَانِ كبٽڈ ٭چيٍ ٽٍ اٙٲبڃٽٍ وبٙي اُ ٵٚبٍ ي ٩چمي ثبٙيآن ي ٽَُى، ي اًٝالً ډَىڇ ايَان، ثيٚشَ اُػبډٮٍ

ثٍ اډَ ياٹ٬ ىٍ َٙاي٤ كب١َ ٹشڄ  -ي ٽَُىٽىىي، وبٙي اُ سَٞٳِ اثِاٍَبي اٹشٞبىي ػبډٮٍآن ا٭مبڃ ډي

سلز ٽىشَڃ ځَٵشه كيبر  ي ٕبيَ ډچڄ ايَان، -اوياٽىًن اثِاٍ ٽبٍ ډَُوٚيىبنَب ي ٹب٥ََب ٽٍ َڈ٭بڇ االٯ

اٗ ٍا ثَ اثِاٍَبي سًڅييي ي ثبُاٍ هًي٘ ٍا اُ ىٕز ٽٍ ٽىشَڃيټ ػبډٮٍ دٔ اُ ايه ٗ إز.ااٹشٞبىي

 اٗ ٍا آُاىاوٍ اىاډٍ ىَي.اٹشٞبىي ډمپه ويٖز ثشًاوي كيبرىاى، 

ٽٍ وٍ سىُب ثَ اٹشٞبى ٽَىٕشبن ثچپٍ ثَ ٽڄ اٹشٞبى ٽًٍٚ ؿىڀ اوياهشٍ ي َمٍ إز  اؽتبپًٛيٕذبٌ  

اُ ايه ٥َيٸ، ٽَُىَب وٍ سىُب ٽىشَڃ هًي٘ ٍا ثَ اثِاٍَب ي ډىبٕجبر سًڅييي اُ ٍا ثٍ ٵالٽز وٚبويٌ إز. 

ٽٍ يييسًڅاوي. ََ ٙبن ٕچت ٽَىٌويِ اُ ىٕزاوي، ثچپٍ ٽىشَڃ سًڅيي، ډَٞٳ ي سؼبٍر ٍا ىٕز ىاىٌ

ىاډي ي ٽٚبيٍُي اثشيايي، ډشٮچٸ ثٍ ٱيَ ٽَُى  ٕىشيِ ًى ىاٙشٍ ثبٙي، َٝٳ و٪َ اُ سًڅييٽَىٕشبن يػىٍ

سَٽيٍ، ًٍٕيٍ ي ٭َاٷ ډبوىي ايَان،  ٍى ځًوٍ ثًىٌ ي َٖز.ي ٭َاٷ ويِ اي١ب٫ ايه ٕز. ىٍ سَٽيٍ ي ًٍٕيٍا

ىٍ آيٍىٌ ٙيٌ  ٽَُىَب ي ډلَيډيز اُ آُاىيِ «ٞٛيتي ا٘ىبكٌلايي» اٹشٞبىي، ثٍ ډاطَسَيه اثِاٍِ إبٍرِ

 إز. 

 َبي اٝچيَِٕؿٚمٍ ًٙى.إډيه ډي" اُ اوَّيِ ډًٍى ويبُ اُ َُٕډيه ٽَىٕشبن س90سَٽيٍ اٽىًن ىٍ َڈ

٥َٵٍ ثَ ٍيي َب ثٍ ٥ًٍ يټثَىاٍي ٽٍ ىيڅزسإٕيٖبر ثٌَُ ٽَٕشبن إز.َبي ىػچٍ ي ٵَار ىٍٍيىهبوٍ

ډيَاص سبٍيوي ي ثٍ َمبن ډيِان ويِ  ىيزًِاوي، َڈ ډًػاوياُي ٽَىٌَبي ػبٍي ي ډىبث٬ وٶز هبڇ ٍاٌآة

ٱَة ي ٱَة، ٙمبڃي اٍيډيٍ ىٍ ٍيِ ىٍيبؿٍَبي آةٌَيه كًُس٭ميٌ اوي.هيِ ٍا اُ ثيه ثَىٌاٍا١ي كبٝڄ

ٍييٍِ آن ډىبث٬ ٥جيٮي ي ؿَايي ثي اوي ٽٍ َڈ ثب وبثًىيډىب٥ٸ ٽَىٕشبن ياٹ٬ ٙيٌ ىٍ ٱَثيِ ىٍيبؿٍػىًة

اوي. ٙيٌ إز، ىٍيبؿٍ ٍا ثٍ ايه ٍيُ اوياهشٍ َب ٕبهشٍٽٍ ثَ ٍيي آن َبي ثيين ډ٦بڅٮٍي َڈ ٕي ٕبُي

ٽَىٕشبن ََؿٍ ثيٚشَ ځٖشَٗ  اٹشٞبىي ٽٍ ثٮي اُ إشٮمبٍ ي َٕٽًثي ٕيبٕي ي ٵََىڂيِ إشٮمبٍځَيِ

 اوي.ٽىًن ياٍى آيٍىٌثبٍي ثًى ٽٍ سبي ډَٿآهَيه ١َثٍىاىٌ ٙيٌ، 

-اوي، ثٍ يټ ٹشڄ ٭بڇِ سبٍيوي ي ثالي ُيٖزَبي ػبٍي ٽَىٕشبن اكياص ٙيٌٍيي آةي ٽٍ ثَ ٕيَب 

هيِ َبي كبٝڄُيٖز، ُډيهثبيٖشي ٽٍ ثيين سًػٍ ثٍ ډلي٤يډلي٦ي ډىؼَ ځٚشٍ إز. َيؾ ٕيي وم

سَيه ىٙمهِ ػبډٮٍ ي ٽٍ ثٍِٿُىايي ٙي. ىٍ ثَاثَ ٵَٕبي٘ هبٻ ي ػىڂڄٍيِي ډيي سبٍين، ٥َف

ٞبي ؽبوي، آة ٚ رٍّٙي وٝ عٛمٜ ي ثٖيغ ٭مًډي ثبيي ايٖشبىځي ٽَى.ػبوياٍان إز، ثب يټ ٍيكيٍ

ٞبيي وبكي تليٗ عٛمٜا٘ـ، ٔمـىَٛ تبكيؼ عيبت ثؾِيـٜرب٤ِٔٝ ثِل ٚ عيبت ميٌت كا ؿك ٛ

كيبرِ  ،ثيين يػًى آة، ُډيه ي دًٙ٘ ځيبَي ي ػىڂڄا٘ـ. ثبُٙـ وٝ ثٝ ٞيش اٍ٘بُتٝ ُـٜٔي
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 .وبكي، ٌٌٌتٗ ام ؽبن، كًٚتب ٚ رٍُٙ ٟ٘فتٝ اًتثٙيبٖ ثيؿك اػشمب٭ي ٹبثڄ سيايڇ ويٖز. 

-ي اكٚٔيٝ، ل٤ٜي ثٝ ٠٘ل ٔيؿكيبصٝ ٖٔٛؿك پيلا أُ ايٗ ٌٌٌت ٘ين٣ٌٛيلي اعتٕبَ ُىُ

 تٛا٘بيي عيبت ٘ؾٛاٞـ ؿاُت. ٖ التٔبؿي آٖ ؿصبك ٚكُىٌتٍي ُٛؿ،اي وٝ ثٙيبكًـ. رب٤ٔٝ

وْاى اكميي ٍّيڈ َميٍٚ اُ اٵٚبي إبډي ډٶٖييه اٹشٞبىي ياَمٍ ىاٍى، ُيَا دبي هًىٙبن ځيَإز.

ٽٖي يبَ٘، ؿمؿ ام آة ؿك آٔـ٘ـ.اٛلافؽٛؿ ٚ  ٽٍ ٹَاٍ ثًى إبډي ىُىان ي ډٶٖيان ٍا ا٭الڇ ٽىي،

ىاوي ايه ډٶٖييه ؿٍ ٽٖبوي َٖشىي، ٽٖي اُ ىٕشڂيَي آوبن $اځَ ىٕشڂيَ ًٙوي!# ي اُ آٙپبٍا ومي

ًٙوي ي اُ ولًي ډلبٽمٍ ي اوي ي ډيِان ىُىي، ىاىځبَي ٽٍ ىٍ آن ډلبٽمٍ ډيډلچي ٽٍ ىُىي ٽَىٌ

 اځَ ٺياٍ ىُىي ُيبى وجبٙي ٽيٶَ ٕوشي ىاٍى، يٮىياځَ ډاكپبڇ ٝبىٌٍ ي ؿڂًوڂي اػَاي آن هجَي وياٍى. 

ي يب  ٽىىيٗ ٍا ٹ٬٦ ډياسَيه ىُىي ثِوي، ىٕزٽبٍي ي ٵٺَ وبٙي اُ آن ىٕز ثٍ ٕبىٌٵَىي اُ ٵ٣َ ثي

ٕيبٕي  -٭چز ََع ي ډَع ډبڅي ي اٹشٞبىي، اػشمب٭ي ؛. ايه إزٽىىيٙبن ٍا ٹشڄ ٭بڇ ډيَبيٹب٥َ ي االٯ

  ٽَىٌ إز. ٽٍ ي١ٮيز ٍا ثيسَ اُ ٕبثٸ

٭يه كبڃ ي ىٍ ١ٍَسَيه ي ډلييىسَيهسَيه، ثيسَيه، ٕبىٌٽٍ ىٕز ثٍ اثشيائيځبٌ ډَُوٚيىبويآن 

-يٖزًٙوي، ډلي٤ ُٙبن يشيڈ ډيًٙوي، ٵَُويانُوىي، ثٍ ځچًڅٍ ثٖشٍ ډيسَيه سؼبٍر ډَُي ډيٕوز

َڈ ډلپًڇ ٕىڂيه َبي َيم٥ًٍالوي ډير ي ثٍ ػ ، ثٍ ُويانځَىىډي ٞتٙبن ٱځَىى، ډبڃٙبن آڅًىٌ ډي

  ًٙوي.ډي

 -ىٍ ىيٍان دٔ اُ اوٺالة ي ثٍ ييٌْ دٔ اُ ػىڀ ايَان ي ٭َاٷ، ىٍٽًٍٚ ًٍٝر ثىيي اٹشٞبىي

ثو٘ سؼبٍر، ىاٍي اولٞبٍي هًٞٝبً ىٍي َٕډبيٍاػشمب٭ي ىؿبٍ سٲييَار ځَىيي ي ثٍ سيٍيغ ثب ٍٙ

اي٘ ٕذبٌ ثيپبٍان ىٍػبډٮٍ ځَىييٌ ي ثٍِٿ ثچٮييٌ ٙي ي ډًػت اٵَِبي ٽًؿټ س٤ًٕ َٕډبيٍَٕډبيٍ

َبي ُيى ثبُىٌ سالٗ ٽَى ي١ٮيز ٍا ثٍ َٙاي٤ ٭بىي ثبُځَىاوي اډب إز. ََؿىي ىيڅز ثب ٕيبٕز ٥َف

َب ثٮياً سلَيڈ َب ٙي.ي ثبوټَب سًډبن َٕډبيٍي آن اُ ىٕز ٍٵشه سَيچيًنيؼٍش٭مالً ٙپٖز هًٍى ي و

 اي١ب٫ ٍا ثيسَ ٽَى.

 ز ٍيٕشبئي ٽًٍٚ ي ٽٚبيٍُي ٕىشي ي ٵََىڀ هَىٌ ىَٺبوي ٽٍ ٍيٍٚ ىٍثٍ ىڅيڄ ٍٙي َٕي٬ ػمٮي 

َبي ٍّيڈ ٕچ٦ىشي ىاٙز ي ىٍ ىيٍان اوٺالة وشًاوٖشىي سٲييَار ډظجشي ىٍ آن ثًػًى آيٍوي، ٍيُ ٕيبٕز

-ٽبٍَبي ٵٞچي، ٕبهشمبوي، ٍٕشًٍان يىٌ إز ٽٍ اٱچت ىٍٽالن ََُٙب ىٍثٍ ٍيُ ثَ ايه ٕذبٌ ثيپبٍان اٵِ

اي ىيڂَ إز. ٍّيڈ اوي. ىٍٽَىٕشبن ي٬١ ٽبډالً ثٍ ځًوٍٖز ي ډًٹز ډٚٲًڃيٙي ي ٽبٍَبي دَٵََب، ىٕز

َى وڂَان إز ځيَي ثًٍّياُي ډچي ٽُٽىي. ُيَا اُ ٙپڄځٌاٍي ىٍٽَىٕشبن هًىىاٍي ډيسٮمياً اُ َٕډبيٍ

 ي سالٗ ىاٍى ىٍ ٍاٌ آن ډبو٬ ايؼبى ٽىي.

ډىياوٍ ثبٙي، ثب٭ض سٮٺيت اويٽي ډٖشٺڄ ي َٙاٵزَبي اٹشٞبىي كشي اځَ ٵٮبڅيشي ىٍ ُډيىٍ ََ 

ځَاي ىٍ َبي ډى٦ٺٍي وبٙي اُ سًُي٬ وبثَاثَ ي ا٭مبڃ ٕيبٕزَى ٽٍ ىٍ ٵٺَ ي ٵبٹٍځَىى. ډچز ٽُٕيبٕي ډي

يٹشي اُ ٍيي وبؿبٍي ثب ٹب٥َ ي االٯ، ثبٍي ٍا ثَاي ځٌٍان ُويځي اثشيايي هًى ثٍ ايه  ،ثَىاٹشٞبى، ثَٖ ډي

ىاٍي اولٞبٍي ي سؼبٍ ثَى، اُ ٥َٳ ٍّيڈ ثوب٥َ كمبيز اُ َٕډبيٍآيٍى يب ډيَب ډيًٕ يب آن ًٕي ډَُ
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ډَىڇ  ًٙوي. اٽىًن سالٗ ىاٍوي ثب َِيىٍ ٽَىن َٕډبيٍ ډچيِثبُاٍيبن ٽالن ثٍ ځچًڅٍ ثٖشٍ ډي اولٞبٍځَ ي

 ايَان ډََُبي ٽَىٕشبن ٍا ىيًاٍ ٽٚي ٽىىي.

ي اډًٍ ىٍ اىاٌٍ ىي ٽٍاثٍ ٹَٚ هبٝي اُ اٵَىٕشڂبٌ ډإډًٍيه ىيڅشي، يٮىي ثًٍيٽَإي ثٍ ډظب 

كٺًٹي ډَىڇ ډياٵ٬ َيئز اوي، ىٍ ثَاثَ ثيډٺبثڄ ډَىڇ ډًٹٮيز ثب اډشيبُي اكَاُ ٽَىٌډشوٜٞ ٙيٌ ي ىٍ

ٽٍ اُ ييْځي ىيڅز ډ٦چٺٍ إز. ىٕشڂبٌ  اويډإډًٍيه ىيڅز ي هًىَٕي ٽبډڄ ثًٍيٽَإي ٝبكت اډشيبُ

ٽٍ وًٽَ ٍُٕي ويَيډىي ي و٪بٍر اٵپبٍ ٭مًډي إز ي ثٍ ػبي آنَب ٵبٹي ثباىاٍي ٽًٍٚ ثب ايه ييْځي

َبي ٽالوي َڈ اوي ي َِيىٍٽًٍٚ ايؼبى ٽَىٌ وُ ثبمكًيٽٍ ثىبڇ  ډَىڇ ثبٙي آٹبي آوبن إز. سٚپيالسي

آن  پُٛيپلؿٜاُ كٖبة ډَىڇ ايَان ىاٍى، ثٍ ػبي اٵٚبء ي ػچًځيَي اُ سوچٶبر ىٕشڂبٌ اىاٍي ثيٚشَ ثٍ 

ٽبٍان ي ډلبٵ٪بن $اٍس٘، ٕذبٌ، ي اٵَاى ىٕشڂبٌ ثًٍيٽَإي ډشًٍڇ ٍّيڈ، اوجًٌ هيډزٽچيٍ ٽىي.ٽمټ ډي

ي ٹبوًوي ي ٱيَ ٹبوًوي# َمٍ اُ ىٍآډي ډچي  نبَُبي اډىيشي آٙپبٍ ي دىثٖيغ، ويَيي اوش٪بډي، سٚپيالر

اٽظَيز ٭٪يڈ ٽىىي، ىٍآډيي ٽٍ يب اُ ٥َيٸ اهٌ ډبڅيبر اُ ډَىڇ، يب اُ ٥َيٸ ٽبٍ ي سالٗ اٍسِاٷ ډي

ًٙى ي هًى آوبن اُ سمچټ ػبډٮٍ يٮىي ٽبٍځَان، ىَٺبوبن ي ٕبيَ سًڅيي ٽىىيځبن ي ويَيَبي ډًڅي هچٸ ډي

اوي ي يب ايه ٽٍ اُ ډلڄ ٵَيٗ ي سبٍاع ډىبث٬ ٥جيٮي ي ډچي آوبن سإډيه ثٌَُياٹٮي ثَ وشيؼٍ ٽبٍٙبن ثي

 ًٙى. ډي

ځَي ىٍ ٹبڅت َبي و٪بډيشي ٍّيڈ ي ٕيبٕزؿٍ ثو٘ ٭٪يمي اُ ىٍآډي ډچي َٝٳ سإډيه اَياٳ اډىي

ډٺبډبر ٍّيڈ،  َبي ٽالنِيًٙى. اځَ ىُىاهلل څجىبن، كمبٓ ي... ډيَبي ٵَاډَُي و٪يَ كِةٽمټ ثٍ ځَيٌ

ايَان اُ ٽؼب وبٙي  يػبډٮٍ ٽٍ ٵٺَ ىٍ هًاَيڈ ثَىَب ٍا ثٍ آن ا١بٵٍ ٽىيڈ، آوڂبٌ ديياثٖشڂبن ي آٹبُاىٌ

 ځَىى.ډي

" اُ اٵَاى ػبډٮٍ ځًيبي 10طَير ٽًٍٚ اُ ًٕي  "80ٽٖت  ٱيَ ٍٕمي ډجىي ثَ آډبٍَبي ٍٕمي ي 

ځيَ ډچڄ ايَان إز. ثىبثَايه سٚويٜ ډىٚبء ٵٺَ ي سُييٕشي ٽٍ ځَيجبنسَيه ثال ي ډٞبئجي إزثٍِٿ

ٽٍ  ځًوٍ ډلي٤ ي ډىبٕجبر اػشمب٭ي إزډَىڇ ٽبٍ ؿىيان ٕوشي ويٖز، ٕوشي ىٍ ثَډال ٽَىن آن

ٽىي ي وٍ دَٕي ؿٍ ٽبٍ ډيٽىي ي ىٍ آن ډلي٤ ي َٙاي٤ وٍ ٽٖي اُ ٍّيڈ ډيشي ٍا وٶي ډيََځًوٍ ٭ٺالوي

ځًٕز. ٭ًاډڄ ٍّيڈ ي ياثٖشڂبن اييئًڅًّيپي آن َڈ اُ ؿىيه َٙاي٤ ي اي١ب٫ ي اكًاڅي ٍّيڈ دبٕن

 ٽىىي.ٕشبي٘ ٭َٵبوي ډي

َب كمبيز ي سإييي ٭ياڅشيي ٹ٢بئيٍ ٽٍ ثبيي ډٖشٺڄ ثبٙىي، اُ ايه ثيػبڅت سًػٍ إز ٽٍ، ٹ٢بر ٹًٌ 

يټ ىاىځبٌ ىاهچي  ٽىىي.ٽىىي ٽٍ اُ ايه ٥َيٸ، ٕيمبي ٵبٙيٖشي هًى ٍا ثَاي َمٍ ٭يبن ډيډي

جي ىٍ ايَان، ىډًٽَإي دًٙبڅي ٍَجَي، و٪يَ ٍّيڈ ډٌَكِثي يب سټٽًٍٚي ثب ډبَيز ىيپشبسًٍي، سټىٍ

ثٍ ًٍٝر ٭بىالوٍ ٭بډالن ؿىيه ػىبيبسي  سًاويسَٽيٍ ي ثٍ ا٦ٝالف ٭َثي ًٕٕيبڅيٖشي ىٍ ًٍٕيٍ، وميىٍ 

ځَٵشبٍ ؿىبن ىيًاوٖبالٍي اىاٍي،  ًٙى ډلبٽمٍ ٽىي.ډلًٖة ډي وِي#هيًٙٛبيـ $ٌُ٘ٽٍ ىٍ ياٹ٬ 

وٝ عتي عيٛا٘بت ٞٓ ؿك اوي، ٽٍ؛ يټ ٽڄ اٍځبويټ ي ډَسج٦ي ٍا ٙپڄ ىاىٌايڈ ځَىييٌو٪بډي ي ٹ٢بئي 

 ُبٖ، آًبيَ ٚ أٙيت ٘ـاك٘ـ.!وِٛك ام ؿًت
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 ٽىىيځيَى ٽٍ ډًاى ډويٍ ٹبؿبٷ ډياوىيٌ سًٍٞ وپىي ٽٍ ايه اٹياډبر ثَ٭چيٍ ٽٖبوي ًٍٝر ډيهً 

سَيه سؼبٍر، و٪يَ وٶز ي ځبُيئيڄ ي يب څجبٓ ي دبٍؿٍ ي اٙيبء ٕبىٌ ٽبٍٙبن ثچپٍ ثَ٭چيٍ ٽٖبوي إز ٽٍ

ىٍ ػبډٮٍ،  آن ويَيَبي ىيڅز ىٍ سًُي٬ هًىِ ىيڂَ ٱيَ اُ ډًاى ډويٍ إز. ىٍ هًٞٛ ٹبؿبٷ ډًاى ډويٍ

ؿىيه ىٍ وٺڄ ي اوشٺبڃ آن ثٍ اٍيدب ىٕز ډىب٥ٸ ٽَىوٚيه ثٍ ډى٪ًٍ ډٮشبى ٽَىن ػًاوبن ي َڈثًيٌْ ىٍ

ىٍ هب٥َار هًى وًٙشٍ إز ٽٍ ىٍ ډًٍى وٺڄ ي اوشٺبڃ ډًاى ډويٍ ثٍ  كفٌٙزب٘يٞبُٕي ىاٍوي. هًىِ

ٽٍ ََؿىي وًٙشٍ إز  يز يي ثًىٌ إز.ٝلجز ي ىٍ دي ٽٖت ١ٍب $ؽٕيٙي#اٍيدب ثب ٍَجَ اوٺالة 

اُ ٹجڄ ىٍ ډيبن  َب ي سمبيچيٽٍ ؿىيه اوڂيٌِىَيپَى، يڅي َميه ډ٫ً١ً وٚبن ډيهميىي ثب آن ډًاٵٺز و

 ډٺبډبر ٥َاُ ايڃ ٍّيڈ يػًى ىاٙشٍ إز.

-ځَىى. َيؾ ؿيِي ٍا ثب دىُبنى ٕڈ ډيٽٍ ثيبن وًٚاكًاڃ ٍا ثبيي ثَډال ٽَى. كٺيٺشيايه اي١ب٫ ي 

 ٽىي. اى٭بي٦بٽبٍان ٍا ػًٍٖسَ ډيٽبٍي اي١ب٫ ٍا ثيسَ ي ىُىان ي هثچپٍ دىُبن ٽَىًٙى كڄ ٽبٍي ومي

سًان ١ي اډذَيبڅيٖڈ ثًى. اُ و٪َ سئًٍيټ ٽٍ ثب ايه اٹياډبر ومي ١ي اډذَيبڅيٖڈ ثًىن اى٭بي ثٍِځي إز

َب څٺب٭يٌ، ٕچٶيځيَى. ٥بڅجبن، اي ٕيبٕي، ډجبٌٍُ ثب اډذَيبڅيٖڈ اُ ىي ډًا٬١ِ اوٺالثي ي اٍسؼب٭ي ًٍٝر ډي

ويَيَبي ي َبي ي ثب كمبيز ؿٍ ٕيبٕزاوي، اډب ثَاي ؿٍ َب َڈ ډي٭ي ډجبٌٍُ ثب اډذَيبڅيٖڈي سپٶيَي

تٛا٘ـ ٗـ أپليبِيٌٓ ؿٔٛولاتيه ٕ٘يٞيش ٘يلٚي ٗـ آماؿي ٚ آ٘تي آوبن ٽياډىي؟ ډَاػ٬ ٵپَي

 ُٛؿ.ثبُـ، ميلا ٞلوبكي كا ا٘زبْ ؿٞـ ثٝ ٘ف٢ أپليبِيٌٓ تٕبْ ٔي

ٍس٘ وبسً $اُ و٪َ . اٍس٘ سَٽيٍ ثٍ ٭ىًان ثٍِځشَيه اسًان اوؼبڇ ىاىَيؾ ؿيِي ٍا ثيين ډٺبيٍٖ ومي 

ي ثب ا٥ال٭بر  16-ثب ًَاديمبَبي اٳ كٚثًٛىيآن ًٕي ډََُبي ايَان، ىٍ ٍيٕشبي ٙمبٍ اٵَاى# ىٍ

ػًان ي ٝيَب إت ي ٽٍ ىَُب ٍا يكٚيبوٍ ثمجبٍان ٽَى لؿوُآډَيپب، ٽبٍيان ػًاوبن سؼبٍ ډَُياي ډبًَاٌٍ

ميلا ؽٛؿُبٖ ٘ٝ  .دبٌٍ ٽَى ٽٍ َىًُ َڈ ىٍ ىاىځبٌ كٺًٷ ثَٚ اٍيدب سلز ثٍَٕي إزٹب٥َ ٍا سپٍ

ُبٖ ٠٘ل لٛا٘يٗ ٣ـاِت، ٘ٝ ا٘ٔبف، ٘ٝ ٚرـاِٖ كًيـٌي ثٝ صٙيٗ رٙبيبتي كا ؿاك٘ـ. آالً ام

ٔزليبٖ صٙيٗ  لؿ كٚا ٚ ربين ٚ عتي ٔب٘ٙـ ٔٛكؿ آٖ ؿك ايلاٖعك ٔلؿْ وُصٙيٗ رٙبيبتي ؿك

ي ١ي اډذَيبڅيٖڈ إز، ٽٍ ډي٭ي ډجبٌٍُٕذبٌ دبٕياٍان ٌيل٘ـ.ٔي ٚ تلفي٢ ٞٓ تِٛيكرٙبيبتي 

ىَي. اُ و٪َ ٵچٖٶي يٹشي ىي ويَي يب ديييٌ ىاٍاي يټ اٹياډبر ډٚبثٍ ٍا ىٍ ايه ًٕي ډََُب اوؼبڇ ډي

ويَيَبي  ي ١ي اډذَيبڅيٖڈ ثًىنِاوي. څٌا اى٭بي ١ي إشٮمبٍ اوي، ىاٍاي يټ ډبَيزٽَى ي يټ وشيؼٍ٭مڄ

 إز. ٽبٍاوٍي اٹياډي ٵَيت ٕذبٌ يټ اى٭بي سًهبڅي ي دًؽ ي سىُب ثَاي ٵَيت اٵپبٍ ٭مًډي

َبي ثو٘ ٌقاكيٗٔيسلز اٙٲبڃ،  ي ٽَىٕشبنِٽَى و٪بډيبن، ىٍ ََ ؿُبٍ دبٍؿٍيپي ىيڂَ اُ ٭مڄ

 َب ي كيبر يك٘، ؿىبن اطَ سوَيجيِڇَب، ىاٽٚشه اوٖبنَب ٭اليٌ ثَيٕيٮي اُ هبٻ ٽَىٕشبن إز. ډيه

 سَِٓ ٽىىي. سيايڇَِب ٍا سجييڄ ثٍ ډًػًىاسي سًَٕ ډيثچىي ډير آنځٌاٍى ٽٍ ىٍ ډي َبٍياوي ثَ اوٖبن

َب ػيايي ځَىى. ايهي آن ډيَب اُ ايه وًاكي ي سوچيٍٙيٌ ډىؼَ ثٍ ٽًؽ آن ٌقاكئيٕٗبٽىبن ډىب٥ٸ 

ىٕز ي  ٞب،ٔيٗي سَيه َييًٍٙى. ٙبيي ًَڅىبٻىڇ ياٍى ډياُ هٖبٍار ػبوي ي ډبڅي إز ٽٍ ثٍ ډَ

ايٗ  ځىبٌ ثبٙي.ي ٽًىٽبن، وًػًاوبن، ٙجبوبن ي كيًاوبر ثيَبي ٽًٍ ٙيٌدبَبي ٹ٬٦ ٙيٌ، ؿٚڈ
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 ام ًٛي رٛي ثل٣ّيٝ أپليبِيٌٌٓلي ٚ ٔجبكمٜا٘مالثي ثٝ آٜالط الـأبت اًت وٝ ٔبٞيتِ

 ؿٞـ.ؿٍٚ اكتَ ٘بتٛ ِ٘بٖ ٔيوٙبك ٚ ؿُٚبكا ؿكـاكاٖ ٚ ًلثبماٖ أبْ مٔبٖ ًپبٜ پبً

ي ٞلصٟبك پبكصٝ ٞب ٔيٗ ؿكٔيّيٖٕٛبُډبن ډچڄ ډشلي،  اػشمب٭يِ ياٹشٞبىي  ثَاثَ ځِاٍٗ ػمٮيزِ

َب ثيين ايه ډيه ُٛ٘ـ.ٔٛرت ٔلي ٓـٞب اٌ٘بٖ ٔي ًٝبِوٝ ٞلاًت ُـٜ ٌقاُتٝولؿًتبٖ وبك

اوي ي كشي َىَب ؿييٌ ٙيٌٽُٵٺ٤ ثَاي وبثًىي َاكي ډييان ډيه، ي و٪بډي ي يب ٥ځًوٍ وٺٍَٚيؾ

 ٽٍ َيٳ وُبييِػبىبٕي ايه ډىب٥ٸ ويٖشىي. اُ آنٽبٍځِاٍان ايه اٹياڇ ٱيَ اوٖبوي ويِ هًى ٹبىٍ ثٍ ثبُٙ

، ډٖچق  ٱيَ ډٖچق ُن ي ډَى، ٽًىٻ ي ثٍِٿ َى إز، سمبيِي ډيبنٽَىٕشبن، وبثًىي ډچز ٽُځَاناٙٲبڃ

شٺبڃ ٕبٽىبن ََُٙب ي وٽًؽ اػجبٍي، سوَيت ٍيٕشبَب، اَبيب٥َ ٕيبٕزويٖشىي. ثٍ َميه ه ي... ٹبئڄ

-َب، ايؼبى اٍىيځبٌَبي آة، ًُٕاوين ډِا٫ٍ، ٽِٚاٍَب ي ػىڂڄَبي وبډٮچًڇ، ثٖشه ؿٚمٍٍيٕشبَب ثٍ ډپبن

ٽبٍي، ىُىي، هًىٵَيٙي، ا٭شيبى ي ىٍ وُبيز ډىؼَ ثٍ وبَمڂًوي ثبٵز ػمٮيشي، ثي .اػجبٍي ي..َبي ٽبٍ 

ايه ًٙى. ز ىاىن اكٖبٕبر ډچي، ٵََىڀ ي ٍياث٤ اػشمب٭ي ي َٕاوؼبڇ اُ َڈ دبٙييځي ډچي ډياُ ىٕ

َب ثٍ ډى٪ًٍ سلز ٵٚبٍ ٹَاٍ ىاىن يټ ػمٮيز ځٌاٍيَب ي ډيهو٪بډيبن ىٍٽٚشبٍ ٽبٍيان اٹياډبرِ

# $وبثًىي كيبر ثيًٛبيـي ډٺًڅٍىٍ ياٹ٬ ايه اٹياډبر ىٍ َىَب# ثب َيٳ وبثًىي آن إز. ثوًٞٛ$ٽُ

  إز! ي اكٚٔيٝؿكيبصَٝبي ُيٖز ډلي٦ي و٪يَ سَ اُ ثلَانٻىبٽٍ ثٖيبٍ يكٚشىؼي ځډي

َبي آن ډبيًٍٙى. إشٮمبٍي ٽٍ ىٕزي ثيه ىيڅشي اىاٌٍ ډيثٍ ًٍٝر يټ ډٖشٮمٌَ ٌډچز ٽَُى اډَيُ

كٚاثٚ ٞبي ًيبًي، تئٛكًيٗإز ي اُ ايه و٪َ،  وِي ُٛٚ٘يهٌُ٘ٽالٕيټ ثچپٍ ٽٚيوٍ ثٌَُ

ځَان ٽَىٕشبن ثب اٙٲبڃ ؿا٘ٙـ.والًيه ٔي ولؿًتبٖ ٔبؿٖٚ اًت٤ٕبكٌِلاٖ ٚ وُلؿٞب كا ؿكَاُغب

سياٍٻ وبثًىي ډچز ٽَُى ي ډَٚي٭يز ثوٚيين ثٍ اٙٲبڃ جٍ ىٍ َبي َمٍ ػبو٥َاكي ي اػَاي ٕيبٕز

 هًى َٖشىي.

ځَان اٙٲبڃي ياثٖشڂبن ىيڅشي  ٽَىٕشبن، ٵَډبويَبن و٪بډيميه هب٥َ ويَيَبي و٪بډي ډٖشٺَ ىٍثٍ َ

ي آوبن ثبٙي. ََؿىي هًٞٝيز ييٌْ« ؿك٘ـٜ ؽٛيي» ٽٍ ٝٶزًِٙوي اي اوشوبة ډيىٕشبن ثٍ ځًوٍٽَىٍ

ځيَوي. وبدٌيَ ًٙوي، ثيٚشَ اډشيبُ ي ىٍػٍ ډيي ډَسپت ػىبيبر يٝٴ ىَىي ىٍويٌ هًيي اُ هًى وٚبن

وٝ ٌٔؤَ ي ويٕيبيي٤ٔلٚف ثٝ ٣ّ -ّي ٔزيـٞب٣ اَه٘لاډَيٌُ ىٍ ايَان، سَٽيٍ، ًٍٕيٍ َمبوىي 

ٞب ٚ ثل ؿٍٚ ه٘لاَ ، ؿكربتِ -ثٛؿ ٓـاْ عٌيٗ مٔبٖ ٣لاقِؿك ٞبي ُيٕيبييِ ولؿًتبٖثٕجبكاٖ

 لؿ اًت.، آغِتٝ ثٝ ؽٖٛ ّٔت وٌُت ٚ ٔمبْ ًبيليٗٚ پُ كتجٝافٌلاٖ ٣بَ

ي ثب ٽياډيه ډشًن ٚپيٌ ي اُ ٥َٳ ٽياډيه إبسيي وٽياڇ ىاَب ي اٵَٖان ٕذبٌ ډٮچًڇ ويٖز ىٍّوَاڃ

-ٽٔ ىيڂَي ومي آؽٛ٘ـٞبثٍ ٱيَ اُ  ىَىي؟!ٽَىي ٍا اُ هًى ثَيُ ډيٽٍ، ؿىيه ٭مڄاوي آډًُٗ ىييٌ

-ٽٍ ٙپىؼٍ ٽَىن ي ٽٚشه اوٖبندَيٍٗ ىَي ؽٛؿك٘ـٜ ُٛٚ٘يٌٓ ٔقٞجيِځًوٍ ثب َب ٍا ايهسًاوي اوٖبن

اٷ ىٍ ډالء ٭بڇ َٕ َبي ًٍٕيٍ ي ٭َي. آوبن سٶبير ؿىياوي ثب ٽٖبوي ٽٍ ىٍ هيبثبنىَب ٍا ٭جبىر سچٺي ٽى

 ثَوي وياٍى.ډي
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ثيىىي ٽٍ، هبڅٸ ي ٥َاف ٽًٍَٚبي اوٺالثي ؿىبن آډًُٗ ډيٍسجٍ ثًيٌْ ىٍَب ي اٵَٖان ٭بڅيّوَاڃ 

ه٘لاَ َيؾ اوٖبن ي ويَيي اوٺالثي ىٍػُبن، َب َٖشىي. َب ي إشَاسْيسَيه سبٽشيټسَيه ي ديَٚٵشٍثٍِٿ

آٙبڇ ثَ٭چيٍ اٍس٘ ثٖيبٍ ديَٚٵشٍ ي هًن ِٗااوڂيِكيَر يٌٍا ىٍ ډجبٍُ ٚيتٙبْي اٍس٘ ٵَډبويٌ ريبة

-ٞب ٚ ثل٘بٔٝاًتلاتوي ،ثٝ آٜالط ا٘مالثي ٞب ٚ افٌلاٖ ًپبِٜأب ه٘لاَثَى. آډَيپب ٍا اُ يبى ومي

تليٗ الِبك ٤ٗيف ُبٖ ٔتٛرٝ، تؾليت ٔغيٚ ميٌت، لتُ ٣بْ عيٛا٘بت ٚ ًلوٛثيِيٞبكيني

صٝ  پلٚكؿٌبكا أبْ مٔبٖهًاَىي ػُبن ٍا َڈ اٝالف ٽىىي! ويز ډيثب ايه ډى٦ٸ ي ٭ٺالرب٤ٔٝ اًت. 

 تٛا٘ـ ثٝ أيـ صٙيٗ ٘يلٚٞبي ٟٟٛك وٙـ؟!٘يلٚٞبي كا ؿاكؿ! آيب ٔي

ليت ٞب كا ًلوٛة ٚ ٔغيٚ ميٌت كا تؾوبكؿ، اٌ٘بٖا٘مالثي تؾٓ ويٙٝ ٚ ٘فلت كا ٕ٘ي اكتَِ 

آُبْ ٠٘يل ٞبي ؽٖٛوٙبك اكتَلؿ، ؿكٌيل كا ام ؿٞٗ وٌي ٕ٘يوٙـ، ِمٕٝ ٘بٖ ثؾٛك ٚ ٕ٘يٕ٘ي

. ٞيش ٘يلٚي ٠٘بٔي وٙـثّىٝ لّٛة كا فتظ ٔي وٙـ، تلٚك ٕ٘يؿٌيلاكتَ ث٤ج ًٛكيٝ للاك ٕ٘ي

تٛا٘ـ اًت٤ٕبك تّمي ُٛؿ ٚ ٕ٘يتٛا٘ـ ا٘مالثي ٚ ٗـ اٍ للاك ٌيلؿ، ٕ٘يوٝ ؿك كٚيبكٚي ثب ٔلؿْ

ٕٞىبكاٖ  پبٜ پبًـاكاٖ ام ايٗ رٙبيبتٌِيلؿ. آيب فلٔب٘ـٞي وُ ًللاك ٓف ًلثبماٖ أبْ مٔبٖؿك

ٌيلي ام غلثي ٚ ولؿًتبٖ ؽجل ؿاك٘ـ يب آ٘بٖ ؽٛؿًلا٘ٝ ٚ ثب ثٟلٜآفكثبيزبٖلٜبكاٖ ؽٛؿ ؿكٚ ٞٓ

 آيـ،اوٖٙٛ ايٗ پلًَ پيَ ٔيوٙٙـ؟! ت٤ٔجبت لٛٔي ٚ ٔقٞجي الـاْ ثٝ صٙيٗ رٙبيبتي ٔي

 ؟!للاك ٌلفتٝ اًتويٌت ٚ ؿك  ٚ ٗـ ا٘مالة، ؿُٕٗ
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 ميٌت ٔغيٜي ٞبيؿك رٌّٛيل ام ثغلاٖ فلًٞٙ٘مَ  -5
 وبدٌيَ إز،وبدٌيَ ي ىٍ وشيؼٍ اٝالف، ٽٍ ه٦بىٍ ايَانِ ثٮي اُ اوٺالة؛ ٕيبٕز اٝچي ٍّيڈ ډٌَجي

ٽبٍي وىمًى، ثچپٍ إبٕبً هًٞٛ ډٮ٢الر ُيٖز ډلي٦ي دىُبنسىُب ىٍ ٽبٍي ثًىٌ إز.ډجشىي ثَ دىُبن

َبي ٕيبٕي، اػشمب٭ي، اٹشٞبىي، ٵََىڂي، ٵٖبى هًٞٛ ثلَانس٢بى إز. ىٍٍٕبوي ىٍٕز ىٍ ٥ال٫ثب ا

-َب دىُبنَبي ٽالن ډٺبډبر، آهًويَب ي آٹبُاىٌډٺبډبر ي آهًويَب، ىُىي ډبڅي، ٵٖبى اىاٍي، ٵٖبى اهالٹيِ

ٌٍ ي ىَي. ثٍ ايه هب٥َ ثب ډبًَاٍا ومي َبي ٥َف ي ديڂيَي ايه ډٖبئڄ اُ ٥َيٸ ٍٕبوٍٽىي. اػبٌُٽبٍي ډي

ٽىي سب ىٕشَٕي ٽبٍثَان ٍا ٱيَ ډمپه يب كياٹڄ ډلييى ايىشَوز ډوبڅٴ إز. ايىشَوز ٍا ٵچيشَځٌاٍي ډي

َبي ثَوي ي ثٚٺبةَب ي دٚز ثبڇ ډَىڇ يًٍٗ ډيثٍ هبوٍ ،هًان ثب ٹًاويهٕبُى. ثيين كپڈ ٹ٢بيي َڈ

َڈ ػَئز دييا ٽىي ي ٍاػ٬  ٽىىي. اځَ ٽٖيآيٍي ي ٕذٔ ُيَ وٶَثََبي و٪بډي څٍ ډياي ٍا ػم٬ډبًَاٌٍ

-اٍ ډيطَير ي ٕبډبن ٽًٍٚ كَٵي ثِوي يب ثىًيٖي، ثب َٝاكز ثٍ َمٍ َٚي ثٍ ٱبٍر َِاٍان ډيچيبٍىيِ

، اډب ٽىىيٽبٍي وياٍوي ي آوبن ٍا ثٍ كبڃ هًى ٍَب ډيځَان ثب ٱبٍر ١ٛٗٛٔ كا وَ ٘ـٞيـ! ىَىيٽٍ؛

ثب  ر ياَيډبُبثب اس ىاٍان ٵپًٍ ػبډٮٍ ٍايټ ٽالڇ َٕهًاَبن ي ىٍ اىيٵپَان، اوييٚمىيان، آٍُيٙه

هًاَبن، ي ډچڄ ايَان ٍا اُ اوييٚمىيان، آُاىيٽٍ ػبډٮٍٕذبٍوي. ثٍ ولًيي آس٘ ډيٍ ػًهٍَٕ٭ز ث

سلز ٭ىًان اوٺالة ٵََىڂي ىٍ يًٍٗ  ىٍٽًىسبيي ٵََىڂي، اويي٘ٵپَان ي إبسيي ثَػٖشٍ ي آُاىٙهٍي

ػبډٮٍ ٍا ثَ ٞيٌتلي ؽلافبتاوي. ًَىي ثٍ يػًى آيٍىٌ ٽًيََبي ثٍ ٭چڈ ي ىاو٘، دبٽٖبُي ٽَىوي.

ؿىبن ثلَان  ُٛؿ.تٟبرٓ فىلي، هيًٙٛبيـ ٔغٌٛة ٔي اڅمچچي،ثَاثَ ٹًاويه ثيه .اويډٖشًڅي ٽَىٌ

 ميٌت ٔغيٜيَِبي سَ اُ ثلَانسَ ي ډوَةاوي ٽٍ؛ ثٖيبٍ ػييٽًٍٚ ثًػًى آيٍىٌٍا ىٍفىل ٚ ا٘ـيِٝ 

فىل ٚ يٌ، ډٮچًڃ ثلَان دي٘ آډ ي ډًاٍى ىيڂَِ َبي ُيٖز ډلي٦يَانإبٕبً ثل ثًػًى آډيٌ َٖشىي.

ثٝ ډچڄ ايَان ٍا ىٍ ثَځَٵشٍ إز،  َبي ډوشچٴ كيبر اػشمب٭يِٵٖبىي ٽٍ ٭ٍَٝ ٽًٍٚ إز.ىٍا٘ـيِٝ 

 ٔب٘ـ.ًلٛب٘ي غيل لبثُ ٣الد ٔي

ٽٍ ا ثٍ اٵَاى ٍ اًتلاتويهَبي ٖاڅيزوي، ډاٌثب ايه ثلَان ٵپَي، ٭چمي ي اوييٍٚ ٽٍ ثًػًى آيٍى 

ي هًى وياٍوي. َبٽٍ ىٍٻ ىٍٕشي اُ َٙف ي٩بيٴ ي ډٖئًڅيزياځٌاٍ ٽَىوي  ا٘ـ،اًتلاتويهٵبٹي سٶپَ 

اوي سب اكٖبٓ ډٖئًڅيز ىٍ ثَاثَ ډىبٵ٬ ډچي ي ٭مًډي ثيٚشَ ثٍ ٵپَ ډىبٵ٬ هًى ي ١ٍبيز ٍّيڈ ډٌَجي

 ػبډٮٍ. 

ٕبُي ػبډٮٍ ىٍ ٺ٘ إبٕي ىٍ ٵََىڀوي وسًاډي ي ّٔيكًبٍ٘ٝاىيً ي سچًيِيًن ٍّيڈ ٽٍ، ثٍ ٭ىًان 

ٽىي. إشَاسْي ٝيا ي ي ايه ډًاٍى ٕپًر ډيىٍ ثَاثَ َمٍ ،٭ُيٌ ځيَىثَ ٍاكيبر اػشمب٭ي  اثٮبى ډوشچٴِ

َب ٍا دىُبن ٹَاٍ ىاٍى. ياٹٮيز افتلا،ي  ثٟتبٖ، ىيڇ ا٘ىبك ي عبُبٕيمبي ٍّيڈ ثَ ىي ډلًٍ إبٕي؛ ايڃ 

ًٙى.ٽبٍٗ سُمز ي ٽَىن كٺبيٸ ډشًٕڄ ډي ٚاكٚ٘ٝٽبٍي ثٍ ن دىُبنٽىي يب ىًٍٍٝر ٱيَ ډمپه ثًىډي

ٽٍ اوڂبٍ ٱيَ اُ ٽىىي ٍيِي ډيٵپَان إز. ؿىبن ثَوبډٍاٵشَا ثٍ ډوبڅٶبن ٕيبٕي ي ٭ٺييسي ي ٍيٙه

ا ٽبٍ ي ډجبٌٍُ وجًىٌ، َمٍ ٍايه ٽًٍٚ، وٍ ىٍ سبٍين ځٌٙشٍ ي وٍ ىٍ ُډبن كبڃ، ىٍٕزٍيكبويًن ٽٖي ىٍ 

 ٽبٍٙبن سلَيٴ ي اولَاٳ اٵپبٍ ٭مًډي إز.ىَىي. بوت وٚبن ډيياثٖشٍ ثٍ اػ
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َٕيبڃ  ىَىي. ډبوىي ډًٍى اهيَِٗ وٚبن ډياكٺبيٸ سبٍيوي ٍا ډٲبيَ ثب ياٹٮيز ي ډبَيز اٝچي

ٕبثٺٍ ىٍ ٽىىي. ىٍ ثَاثَ ٵٖبى ځٖشَىٌ ي ثيډچڄ ايَان ٍا سلٺيَ ي ډِىيٍ ډٮَٵي ډي «ًلمٔيٗ وٟٗ»

َبي ډوشچٴ و٪يَ، ٽىىي. ىٍ ػُز آډًُٗ ډَىڇ ىٍ ٭ٍَٝچٸ اهشيبٍ ډيډچڄ ايَان ٕپًر ډ٦ سبٍينِ

ٽٚبيٍُي ډپبويٌِ ثًيٌْ ى اٍسٺبء آځبَي ٽٚبيٍُان ي ډٮَٵي ډًٍي كٶ٨ آن، ىٍ ٔغيٚ ميٌت  اَميز

ډاطَي اُ هًى ثَىاٍي ثُيىٍ اُ ډىبث٬ آة ي ٕبيَ ډًاٍى ډٚبثٍ سب ٽىًن ٵٮبڅيز آثيبٍي ډپبويٌِ ػُز ثٌَُ

ىاٍان ي سچًيِيًوي ثٍ اډَ آډًُٗ ٽٚبيٍُان ي ىاڇؿىي ٙجپٍ $تلويٝ#ٽًٍٚ َمٖبيٍ ز. ىٍ ثَيُ وياىٌ إ

ډًٍى ويٖز اوي. ثياهشٞبٛ ىاىٌ ٙيٌ إز ٽٍ ٙت ي ٍيُ ثٍ آډًُٗ ٽٚبيٍُان ي ىاډياٍان هًى ډٚٲًڃ

ب اٹشٞبى اوي، اډسب ٦ٕق ثيٖز اٹشٞبى ثَسَ ػُبن اٍسٺب يبٵشٍ َبي ًٙيويٖشي،، ثَٱڈ اِ٭مبڃ ٕيبٕزآوبن

 ىٍ ٱچشييٌ إز. فلٚپبُي ٽًٍٚ ډب ثٍ ًٕي

-ي ٍاىيً ي سچًيِيًوي ثٍ ډَىڇ ٽًٍَٚبي آډَيپبي السيه، ډَٽِي ي َڈَب ٙجپٍايَان ىٌ٭ًٟ ىٍ  ىٍ

َب، وٍ سىُب ٽمپي ثٍ ثَىاٍي ٱچ٤ اُ آنٽٍ ثٍ ىڅيڄ ثٌَُاوي،ٛ ىاىٌؿىيه هبيٍډيبوٍ ي إٓيبي ډيبوٍ اهشٞب

َبي سبٌُ، ډبوىي ًٍٕيٍ، ػىًة څجىبن، ٭َاٷ، إز ثچپٍ ٍيُ ثٍ ٍيُ ثٍ ثلَان ٕيبٕز هبٍػي ٍّيڈ وپَىٌ

فىلي رب٤ٔٝ الـاْ ثٝ پؾَ ٗثٝ ربي وٕه ثٝ اكتمبء كُٚاٵٲبوٖشبن ي ػبَبي ىيڂَ اوؼبډييٌ إز. 

ٍ٘بكاٖ، ؿٌلا٘ـيِبٖ ٚ ٔؾبِفبٖ ًيبًي وٝ ؿك ميل فىلاٖ، كٚم٘بٔٝي كُٚٗا٣تلافبت تىب٘ـٞٙـٜ

  وٙٙـ.ٔي ،ا٘ـُىٙزٝ ٌلفتٝ

إز، هيبوز ثٍ  ؽيب٘تٽبٍي ي ٍيٙىٶپَان ويٖز. دىُبنٽبٍي، اوپبٍ ي ډٲبڅ٦ٍ ٙيًٌ ي ٙبيٖشٍدىُبن

إز ي ََځًوٍ ا٭شَا١ي ثَ ١ي هيبوز وٍ سىُب ا٭شَا١ي اُ  ؽٛيِتٗىيڂَي ىٍ ٭يه كبڃ هيبوز ثٍ 

آ٘بٖ وٝ »بوي ثَٙز؛ ػبوت هًي٘ ثچپٍ ا٭شَا١ي اُ ػبوت ىيڂَان ويِ َٖز. ثٍ ٹًڃ اوييٚمىي آڅم

وٙٙـ، ؿا٘ٙـ ٚ آٖ كا ا٘ىبك ٔيوٝ عميمت كا ٔي يؿا٘ٙـ ٘بآٌبٞٙـ ِٚي آ٘ب٘عميمت كا ٕ٘ي

دٌيَى، َيؾ ٕوىي ثيىبوٍ وميٍيٙىٶپَ سٮُي اػشمب٭ي ي ٕيبٕي ىاٍى، َيؾ ٕوىي ٍا هًٗ «تجٟىبك٘ـ.

ثلاي ٞل اوي؛ ٶٍ ثٍ كٸ ځٶشٍٵالٕ ځًيي ي اُ ا٭شَاٳ ثٍ َيؾ ډٚپچي دَيا وياٍى.ٍا ثَهالٳ يػيان ومي

تٛا٘ـ ثٝ ٓٛكت عميمتي ٓٛك ؽيبِي ٔت٤ـؿي ٚرٛؿ ؿاكؿ، أب ؿك٥ٚ كا فمٚ يه ٔتؾْٔ ٔي

 عميمت رّٜٛ ؿٞـ.

ىاوي ي اوٖبويز ٍا ډپٍَ هيا ډي ؿُٕٗسَيه ٍا ثٍِٿ ؿك٥ٚىاوىيٽٍ؛ ډي$اًالْ# هًى ٍا ديَي ىيىي 

ٌٛيٙـ، وٝ ؽٛؿ ؿك٥ٚ ٔيأب ٕٗٗ ايٗ ٽىي.ٽبٍي ى٭ًر ډيځًيي ي ٝياٹز ي ىٍٕزثٍ ٍإز

ٌٛ ثبُـ. وٙـ ؿك ثلاثلُبٖ كاًتوٙٙـ. وٌي رلئت ٕ٘يٌٛيي ٔيؿيٍلاٖ كا ٘ين ٚاؿاك ثٝ ؿك٥ٚ

َب ٍا ا٭ڈ اُ ډ٦جً٭برِ يًډيٍ سب ٍٕبوٍ ا٘ـ.ٝ# تجـيُ ٚ ٟ٘بؿيٙٝ ولؿٌٜٛيي كا ثٝ فلًٞٙ $تميّؿك٥ٚ

. وبؿبٍ ٽىىيځًيي ي ثيبن كٺبيٸ ډى٬ ډيٕزاَب، ي ٱيٌَ ٍا اُ ٍډٍَب، ٕبڅىبَب، ٵٞچىبډٍَب، ډبَىبډٍوبډٍَٶشٍ

ٙبن ًٙوي يب ٕپًر اهشيبٍ ٽىىي ي اُ ثيبن كٺبيٸِ ػبډٮٍ هًىاٍي ٽىىي يب ىٍيٯ ثىًيٖىي ي يب ٝٶلبرډي

ي َىَ ويِ اي١ب٫ ثيسَ اُ ايه ٽىىي. ىٍ ُډيىٍڈ ي يب ډ٦بڅت دي٘ ي دب اٵشبىٌ دَ ٍا اُ سٮَيٴ ي سمؼيي ٍّي
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-ي ثغلاٖؿك مٔيًٙٝٙى، اي ٽٍ سؼچي ُويځي ٥جيٮي ػبډٮٍ ثبٙي ډى٬ ډيٕز. ََ ٵيچڈ ي يب ومبيٚىبډٍا

 ُٛؿ.ي ًبؽت فيّٓ ٌٔتٙـ ؿاؿٜ ٕ٘يي اكٚٔيٝ اربمٜٞبي ميٌت ٔغيٜي ٠٘يل ثغلاٖ ؿكيبصٝ

ٽٍ  زَبي آن، ثٍَٕي ٕبهز َمبن ػُبوي إډٺبډبر ٍّيڈ ي ٍٕبوٍ ثٍَٕي ٽبٍثَى ُثبن ي اىثيبرِڅٌا،  

َب ٍا ؿڂًوٍ ثپبٍ ياٌّ ؛ٽٍثبٌٍ إز ي ُثبن ٭جبٍر اُ هًىآځبٌ ٙين ىٍ ايهٽىيڈ. ٵچٖٶٍىٍ آن ُويځي ډي

َب َبي اُ ُويځي ٽٍ ايه اڅٶب٧ ػِء آني ًٍٝرَب ؿٍ ډٮىبي ىاٍوي، ي ىٍثبٌٍٽٍ ياٌّثَيڈ، ي ايهډي

َب ُويځي َڈ يػًى ىاٍوي ي ثبيي آن َب يػًى ىاٙشٍ ثبٙي، دٔ ايه ًٍَٖٝشىي. اځَ ځٶشبٍ ثٍ ايه ًٍٝر

ي ُثبن ايه دَٕ٘ ىٍ ٵچٖٶٍ َبي ډى٦ٺي آن.ٍا ٵُميي. ٵُڈ ََ ډٶًُڇ ډٖبيي إز ثب ٵُڈ هبٝيز

ًٙى؟ ثٍَٕي ُثبن ثٮىًان ٙپچي اُ ٍٵشبٍ اوٖبوي ٽٍ؛ ُثبن ؿڂًوٍ ثب ياٹٮيز ډَسج٤ ډي ثىيبىي ډ٦َف إز

اٍ، ؿك ٔٛكؿ فىلاٖٚ ٞٓ ي كٞجليًّٜٝ مثبٖ ٓـا ٚ ًيٕبيِ تغت ي ٙپچي اُ ُويځي إز.

تبكيؼ، ُلايٚ ٣يٙي، عمٛق ُّٔ ايلاٖ، تزّي عيبت ٛجي٤ي آ٘بٖ $ُّٔ# ٚ مثبٖ ٓـالت ٚ 

َبي ايه ويِ ثلَاوي ىٍٽىبٍ ثلَان ُلافت ًيبًي اًت. ٓـالت ٚ وبكي ٘يٌت ٚ فبلـؿكًت

 إز. ُيٖز ډلي٦ي ىٍٽًٍٚ

ٍا آماؿي ي ڈ ډٌَجي سياٍٻ ىييٌ إز، ٍاٌ كڄ ډٖئچٍځًوٍ ىٍين ي ثَين ىيًاٍي ٽٍ ثَاي ٍّيثييه

ؿٞـ، ؽٛؿِ ٣مّي وٝ ؿك ًل افلاؿ رب٤ٔٝ ربي ؿاؿٜ ٚ ٔيٽىي. ىَي ي وٍ ىٍيبٵز ډيوٍ اٍائٍ ډي

ځيَى ٽٍ؛ اُ و٪َ اػشمب٭ي، ٕيبٕي ي اوٺالثي؛ ي ايه ډًاٍى، ىٍ ًٍٝسي اوؼبڇ ډيَمٍثبُـ. ؿِٞت ٔي

 ٌٛيي،ؿك٥ٚ وٝ ثٝارتٕب٣ي، ام ٔيبٖ ثلؿٖ ٘يلٚي اًت ّْٛ ٟٕٔتليٗ ٟٚيفٝ ام ٠٘ل ا٘مالة ؿك٣

وٝ ؿٞٙـٙبٖ ؿكوي ام عميمت اكائٝ ٔيپلؿامؿ. صعميمت ارتٕب٣ي ٔي ًبميِتغليف ٚ ٔجٟٓ

 ثيَ ام ٞل صيني غيل عميمت اًت.

ي ي اوٺالثي ي هبٍع اُ ٭َٳ، ٹب٭يٌ ي ََځًوٍ اًٝڃ اػشمب٭ ډًٍى ٍّيڈ ډٌَجي، ثب اوؼبڇ ايه اٹياډبرِ 

يبڅي هًاَي ثًى. ثٍ ٍاٌ كڄ ي َڈ هًٙجوشي اي هٽٍ ٵبٹي كٺيٺز ثبٙي، َڈٽٍ؛ آنىَييبٕي وٚبن ډيٕ

تَٙ  يِاي وٝ ثيٗ ًٙت ٚ ٔـك٘يتٝ ؿك تٍٙٙب ٔب٘ـٜ ثبُـ، ؿك ٘تيزٝرب٤ٔٝٽٍ؛ ايه ىڅيڄ إز

 ثلؿ.ٌٔتٕل ٚ ٣ـْ ً٘ٛبمي ؽٛيَ ؿك عبِت ثغلاٖ ٕٞيٍِي ثٝ ًل ٔي

-ٽٍ ثَاي آُاىي يػًى ىاٍى هٶٍ ډي اډپبوبسي ٍا ىڇ ٍاكز وٶٔ ثپٚىي يځٌاٍوي ډَ٭َٳ ي ٕىز ومي 

ٽىي اُ ٍاٌ اوٺالة ويَيي ىيثبٌٍ ثَاي كَٽز ځًوٍ إز ٽٍ سمبډي يټ ډچز، ٽٍ ځمبن ډيثييه ٽىىي.

ٽٍ اډپبن اوي ي ١مه ايهٙيٌ ثبُځَىاوييٌ ًپلياي ثيىي ٽٍ يي ٍا ثٍ ىيٌٍيبٵشٍ إز، وبځُبن ډي

ي آيب َٕوًٙز َمٍ ځَىوي. ثبُ اَٚي َب ُډبن الُڇ إز سب ثٍ وٺ٦ٍاٍى، ثچپٍ ٕبڃديَٚٵز يػًى وي

ا٘ـ اًتجـاؿي كا وٝ ًلٍٖ٘ٛ ي٤ٙي ؽٛاًتَٝب و٪يَ اوٺالة ايَان ثًىٌ إز ي يب هًاَي ثًى ؟! اوٺالة

 يڈ.ڈ ي يب ٹَاٍ وجًى ٽٍ ثبٙاي َٖشيڈ ٽٍ وجبيي ثبٙيډب َىًُ ىٍ آن وٺ٦ٍ ا٘ـ ام ٘ٛ ثٌبم٘ـ؟ولؿٜ

ٽٍ  ي ٝيٷ ي ٝٶب ثلض ٽَى ي سىُب ٽبٍيډ٦جً٭بر ډؼبُ اُ ٍي سًان ى٬ٍ ثٍ ايه ډٖبئڄ وميٍاػ

ٽٍ ثب وِاٽز هبډًٗ ًٙوي ي يب  سلز ٕبوًٍٖ اوؼبڇ ىَىي ايه إز ٔٙـُِلافتډمپه إز ډ٦جً٭بر 

ثب ٠٘بٔي  ٽىىي. ي هًى ٍا وٺي ي وٶيا٭شَاٵبر ٽٌايي ځٌٙشٍ َبي ٍّيڈ ثوًاثىي ي ثٮياً ىٍځبٌثبُىاٙز ىٍ
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ٽٍ؛ اډَيٌُ اويَٙاي٦ي ٍا يؼبى ٽَىٌ ٌيلؿ.ياي كا ثٝ كيِؾٙـ ٔي تبمٜايٓ وٝ ٞلٌٛ٘ٝ ا٘ـيِٝٔٛارٝ

ثبُ  ي سمبيِ ثيه آن ىي، ثلؿٌيي  آماؿياٵَاى ثٍ هب٥َ سإډيه ويبَُبي ٍيُډٌَ، اُ اوييٚيين، ىٍثبٌٍ 

ٽبٍ سبٍين ديًٕشٍ ىٍه٦ب ي اٙشجبٌ إز. ُيَا سَيه اوي ي ډؼبڅي ثَاي ايه ٽبٍ وياٍوي ي ايه ثٍِٿډبويٌ

ن، ػبوٚيه ٕبهشه يي سبٍَٙاي٤ ي ډٺش٢يبر ػًاډ٬ ثَٚي إز. سىُب َيٳ اٍُويٌ ىځَځًن ٕبهشه

َبي ځمَاٌ ٽىىيٌ ٍا ، و٪يَ يټ ػبډٮٍ إز. ٍّيڈ آُاىييق ثٍ ػبي ويبَُبي ٱچ٤ ي ٽبًة ىٍويبَُبي ٝل

َبي ٹًډي ي ډٌَجي $ثُبئيبن ي ىٍايي٘ ١ي اٹچيز يِآُاىي ١ي اوييٍٚ، يِآُاىي ىٍ وَٚ هَاٵبر، آُاىي

ٽٍ َٝٵبً ډ٦بڅت ډ٦جً٭بسي  يِآُاىي َب ٭چيٍ ډَىڇ،هيبثبنَب ىٍ يِ څجبٓ ٙوٞياڅُي ي . .#، آُاىيوٮمز

ډًٍى اى٭بيي ٍّيڈ ډٌَجي؛ ىٍ  . آُاىيِٽىي، سإييي ي اِ٭مبڃ ډيٽىىيهًى ٍا ثٍ ًٕى ىيڅز ٕبوًٍٖ ډي

اي إز ثَاي اِ٭مبڃ اُ ٭ًاډڄ ثبُ ىاٍويٌ ي َٕٽًثي ٵَى ىٍ ػبډٮٍ إز ي يٕيچٍاي كٺيٺز ډؼمً٭ٍ

-ُاىي اوٖبن سىُب ثٍ ىاٍا ثًىن كٸ اوشوبة ؿيِي ډلييى وميبٽميز ََؿٍ ثيٚشَ ٵبٙيٖڈ ډٌَجي. آك

ياٹٮي َىڂبډي إز ٽٍ اي سًاوي ىٍٻ ؿڂًوڂي ي اوشوبة ي اٍُيبثي ؿيَِبيي  يِډىيي اُ آُاىيًٙى، ثٌَُ

ٔٙـي ام ثٟلٜي آُاىي سچٺي ومًى. ٍسًان وٚبواډپبن ََځِيىٚي ومي .ٽٍ ثبيي اوشوبة ٽىي ىاٙشٍ ثبٙيٍا 

ؿٞـ، ثلؿٌي كا ام ٔيبٖ ٘ٝ ؽٛاٞـ ثلؿ. ايٗ صٝ كا وٝ اكثبة ؿًتٛك ٔيتٟٙب عك ثلٌنيـٖ آٖ

 ي آماؿي ٘يٌت.ٞلٌن ِ٘ب٘ٝ

ٽٍ ثييه  ٭مڄ ثًىٌ ډَىڇ ىٍ ِغنٍ ي ٌٕلاٞيايَان َميٍٚ ثَاي  ځٶشبٍ ٍّيڈ ډٌَجي ىٍ ي ٕوه ََ

ا٘ـوٝ ّٕٔٛ ام ؿك٥ٚ ٚ ؽٛؿفليجي اًت ٚ ٔغيٜي كا ثٝ ٚرٛؿ آٚكؿٜ. اوي٥َيٸ ډِاكڈ ىيي ډَىڇ

ځٖشَٗ هَاٵبر َمٍ ؿيِ ٍا ىٍٽالٳ  ثب مُتي ٚ فٌبؿ ثٝ ٞلربيي كًٛػ ولؿٜ اًت. ٚ پّيـي

إشظمبٍ،  اويٽٍ و٪بڇِآيٍىٌ ىٍ ډوچًٷ هالٍٝ ي ثٍ ٽًٖر ىيىي -ثَ، هبڅٸٵَډبن -ډىبٕجبر ٵَډبوَيا

ٍٞٛ ي ډچڄ ايَان ثب َىًُ ىٍ ػبډٮٍ ثوٚىي.َٕٽًة ي ٹيٍر ٍا وُبىيىٍ ٽَىٌ ي ثيان ډَٚي٭يز ډي

َبي ىيڂَ سلز ًٙوي اډب ثٍ ٍيٗإز، ٽٍ ََؿىي ډبوىي ٹَين ي٦ٕب ىٍ آس٘ ًُٕاويٌ ومي ثٛؿٖ رلْ

-اي سَيٍ ډيَبي ُوؼيًٌَٙوي ي يب ډبوىي ٹشڄاُ ثيه ثَىٌ ډي االكٕ ٚ...ٔلتـ، يبغي، ٔفٌـفي٭ىًان 

  ًٙوي.

َب ي ًٕي ٍّيڈ ډٌَجي ىٍ ايَان، ٭جبٍر إز اُ؛ ثيمبٍي ي ٕبهشٍ ٙيٌ اُػبډٮٍ ي ياٹٮيِؿٌَُ

٭چيٍ ٽَىٕشبن#، إبٍر، َٱبٍر $ث ي وِاٽشي، ىٕيٍٖ، ػىڀسلَيٶبر اػشمب٭ي، هًٚوز، ىٍيٯ، ٵَيت، ثي

يػياوي، ٭يڇ دبيجىيي ثٍ كٺًٷ، دَٕش٘ اٝڄ ُيٍ، سلَيٴ اٝڄ يٵبيي، ٱٞت، ثيثَىځي ٵپَي، ثي

ځَايبوٍ، اُ ٥َٵي دٌيَي ػىٖيزدَٕز، سؼبيُځَي، ػبډٮٍٹيإز ي اڅًَيز ىٍ ٍاٌ ډىبٵ٬ اٹچيشي ډىٶٮز

َبي يٕي٬ ډَىڇ، ٍيٕشبئيبن سًىٌ ڂَ ډَٿ وبٙي اُ ځَٕىڂي ي ثيىًاييډپىز ي اُ ٥َٳ ىي ي يػًى ډبڃ

َب ډٲبيَ ثب َٕٙز كيبر َٖشىي ي ثب اٝڄ آُاىي ي َٙٳ ٕبُځبٍ ايه ٍٽٍ َمڂيِآياٌٍ ي ٽبٍځَان ثيپب

 َب ثٍ ػبي وُبىٌ إز.ځَي ثَ ٍيي يػيان $اهالٷ# اوٖبن. ايه ډًاٍى سإطيَار ييَانيويٖش

ي ياٹٮي هًىٗ إز، ثٍ ځَ ؿٌٍَُّيڈ ډٌَجي ػُز دىُبن ىاٙشه كٺبيٸ يبى ٙيٌ ٽٍ ثيبن 

ٽىي ډشٺچجبوٍ ي وبدٖىي، َميٍٚ سالٗ ډي دَىاهشٍ ي ٥ي ٍييپَى ډشبٵيِيپيِ إشٶبىٌ اُ ويَيي سجچيٲبر
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ي يب  ي ثچًؿٖشبن ٽَىٕشبنسًُي ىٍػىڀِثييه سَسيت ََ ًٍيچشي ډبوىي ٽيىٍ ٽىي. فتظډَىڇ ٍا  فٞٗ

ٍّيڈ ي ، اُ و٪َ ي كٺًٹي َب ډٲبيَ ثب سمبڇ ډٮيبٍَبي اوٖبوي٭بڇ ىٍهيبثبن َىڂبڇ ٙپىؼٍ ډجبٍُيه ي ٹشڄ

ثيىي وپَىٌ دي٘ 1357ٕبڃ  كبڃ ي١ٮي دي٘ آډيٌ إز ٽٍ ديٍان ډب ىٍإز. ثٍ ََ ف٘يّت اډڄ آن٭ً

 ثًىوي.

 َب،ٽٍ وٺي يػًى سمبيِ، سٮبٍيٴ ي سجييه ٭چز ػچًځيَي اُ وٺي آُاى ي ډوبڅٶز ٙييي ثب آن، ايه إز

ي ي ٹشڄ ي ٙپىؼٍهًاٍي، ٵٖبى ډبڅي ي اهالٹي، ػىبيبر ١ي ثَٚي، َٕٽًثي ډچڄ َب، ٍاوز٥ٶٌَ ٍٵشه

ٽٍ ؿىيه وٺيي ٍا وٍ  اويىَي. ثٍ ػبډٮٍ َڈ يبى ىاىٌآوبن اُ ًٕي ٍّيڈ ډٌَجي ٍا ډًٍى سإييي ٹَاٍ ومي

ٽٍ دبٕوي ثٍ وٺي وياٙشٍ ثبٙىي ثب دي٘ ٽٚيين ډ٫ً١ً سًَيه  ػبي َڈ ََ سلمڄ ي وٍ ثبيٍٽىىي ي ىٍ

 يٍوي.ػىؼبڃ ي ٱًٱب ٕبالٍي ډٖئچٍ ٍا ََٕڈ ثيب ي ثٍ ډٺيٕبر ثب ػبٍ

-ځيَى، ډى٘ اػشمب٭ي ډيَب ٍا َيٳ ډيكٺًٹي٭ياڅشي ي ثيَبي اػشمب٭ي، ثيؿىيه وٺيي وبثَاثَي 

شيټ يٮىي ٭مڄ ٽآيي. ډٖئچٍ ثَ َٕ دَاډي ي اػشمب٭ي ىٍيبثي، يٮىي ثٍ ًٍٝر وٺبىي يب ٵٮڄ آځبَبوٍ

ٞب ٕٞيِٝ ِٝا٘ـي ٚ ٚال٤يت َبٕز. وٺبىي يټ ٵٮبڅيز ٍيٙىڂَي إز.ي اوٖبنػمٮي ي آځبَبوٍ

وٺي وجبيي ٵٺ٤ ٍى يب اوپبٍ ثبٙي، ثچپٍ ثب ثلض وٙـ. ا٘ـ، ٘مبؿي آٖ كا كُٚٗ ٔئجٟٓ ٚ ٘يٕٝ كُٚٗ

ىٍ٭يه كبڃ َڈ ډىلڄ ٽَىن ي  ؛ي ډًٍى ثلض ٍا ډٚوٜ ي ثٍ ٹًڃ َڂڄسلچيچي كييى ي ٽبٍايي ديييٌ

وشيؼٍ  چٖٶٍ إز. ىٍؿىيه ډٮبوي وٺي ثٍ ډٮىبي سلٺٸ ي ٵٮچيز ثوٚيين ثٍ ٵ َڈ سٮبڅي ثوٚيين. ىٍ

ٽٍ ثبيي  إز يٽٍ ىٍػبډٮٍ ډب ډًَٕڇ إز# ثچپٍ ٭مچ ٽَىن ي وذٌيَٵشه ويٖز، $ ؿيِي وٺبىي ٵٺ٤ ٍى

 ىٍ ٹچمَي سبٍين ػبي ځيَى ي ثٍ ٽى٘ ي ٭مڄ ٵٮبڃ اوٖبوي سجييڄ ًٙى.

ي ٢ٗٚ ٔٛرٛؿ، ؽلافبت ٚ اًٜٛكٜ ؿًت ؿيٍل ثبيـ ام ٤ًبؿت ؽيبِي ٔلؿْ، تٛٞٓ ؿكثبكٜ

 ٓ.لؿ ثٍقاك٘يا٘ـيِٝ، فٌّفٝ، ٣ّٓ ٚ ؽِ پيَ كٚي ؽٛؿ كا ؿك ٚ تبكيؼِثلؿاكيٓ 

ٽُه، اٍُٗ هًي٘  ٽٍ ډٺٍَار ي اٙپبڃ كيبسي َٙاي٤ كب١َ ايه إز ډٚپڄ إبٕي ډچڄ ايَان ىٍ 

ٍا اُ ىٕز ىاىٌ ي ډًٍى وًيىي ويِ ؿىيان يػًى وياٙشٍ إز. ََٽٔ ىٍ اوش٪بٍ ديبډي ٍَبيي ثو٘ 

ػُىڈ،  ي بډڄ هبٍػي إز. ډلي٤ ؿىبن ٽيٶيشي ىاٍىٽٍ ډٶبَيڈ ثُٚزي يب ډياهالر ٭ $ٟٔـٚيت#

 .ٞبي ٘ٛيٗ اًت٘يبم فٛكي ثل٘بٔٝ ًٙى.ٽبډالً اُ آن اكٖبٓ ډي

ٹشي آهَيه ٕبهشبٍَبي دٌيَي ؿىيه ٍّيمي ډلبڃ ي ثلَان ٕبهشبٍي آن ثٖيبٍ ٍّٳ إز. ياٝالف 

اوي، َٙاي٤ ثَاي ُاي٘ ػييي ٽبډڄ ځٚشٍ وبدٌيَىاٙشىي سيايڇٽٍ ٍّيڈ ٍا َٕادب وڂٍ ډي ډٮىًي -ډبىي

ًٙى، يڅي ٵيٞچٍ يبٵشٍ سچٺي ٽٍ و٪بڇ ثِ٭ڈ هًى ثٍ ًٕي دوشڂي ي ٽمبڃ ًٕٷ ىاىٌ ډي ٙيٌ إز. ثب ايه

-ؿيَِبي ػييي ٍا ثبيي ثٍ ٹييمي ٔيلؿ.وٙـ ٔيوٝ كُـ ٕ٘ي صٝآًٖٙى. ايه ٹبوًن ٥جيٮز إز؛ ډي

 ُويځي َىڂبډي ثٍ ٹًڃ ُويٌ يبى، ځبثَيڄ ځبٍٕيب؛ ٵبيي إز.ٙپً تلٔنٕپًن  َب ا١بٵٍ ٽَى. دبٵٚبٍي ثَ

كَٖر ځٌٙشٍ ُيٖز. ََ ىي ثَاي  آيىيٌ ي وٍ ىٍآٍُيي  ٽٍ ىٍكبڃ ُويځي ٽىيڈ ٽبډڄ إز. وجبيي وٍ ىٍ

 ډب ٽٍ ىٍ ُډبن كبڃ ياٹ٬ َٖشيڈ هيبڅي ثي٘ ويٖز.
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فٞٗ ؽٛؿ كا ثب  ٚ ايٓ فىلؿ٘يبي ٔـكٖ للاك ؿاكيٓ أب ٘تٛاٌ٘تٝ ٔب ثب تٕبْ ٚرٛؿ ؽٛؿ ؿك 

  رٟبٖ وٟٗ ل٢ٜ وٙيٓ.

 

 

 

 ٞبي ميٌت ٔغيٜيكٞبيي ام ثغلاٖ -6
 

، ډلي٦ي، ٕيبٕي، اٹشٞبىي، اػشمب٭ي، ٵََىڂي، ٭چميي ُيٖزَبسًان اُ ؿىيه ثلَانؿڂًوٍ ډي

 ي ديبډيَبي وبځًاٍ آن ػچًځيَي ٽَى؟ ٵچٖٶي

ٵز ٽٍ ٍٙي ػمٮيز ي سٚييي ػُبن ي اُ ػمچٍ ىٍ هبيٍډيبوٍ يبسًان ىٍ َبي ډشٮيىي ٍا ډيومًوٍ 

ثَىاٍي اُ ُډيه ي ډىبث٬ َمَاٌ ثب سمَٽِ ٕيبٕي ثَاي ډيسي ٥ًالوي ٵؼبي٬ ثٍ ثبٍ ي ثٌَُثيين ډلبٕجٍ

اي كا ؿك ثلؿاك٘ـ. رٟٕٙي، ٔؾبٛلات ٚيوٜ پبكصٝ ٚ ٔتٕلونِٞبي ًيبًيِ ثٌيبك يه٠٘بْ اوي.آيٍىٌ

 دٌيَوي.ٍيِي ډشمَٽِ إٓيتديبډيَبي ډىٶي ثَوبډٍَبي اُ و٪َ سپىًڅًّي ديـييٌ ويِ ىٍ ثَاثَ كشي و٪بڇ

اوٖبن ٍا ىٍ َب ٕبڃ كييى ؿُبٍ َِاٍ ٍيٕشبي ٽَىٕشبن ٍا ييَان ٽَىوي ي َِاٍان ىٍ سَٽيٍ ٥ي ىٌ 

َبي كبىسَ اػشمب٭ي ي ٕيبٕي ٙيٌ، ٽبٍ ډىشُي ثٍ ثلَاني ٽٍ وشيؼٍاٌٍ ٽَىويَبي سَٽيٍ آيډشَيدڄ

َب ٍا ًُٕاوين ٽٍ ثب َب إشٶبىٌ وپىىي، ػىڂڄُيبن آناُ آة لؿبكماٖ ؤُجٍا ډٖمًڇ ٽَىوي سب  َبٍيىهبوٍ

لؿ ٔجبكميٗ وُ ٝثبكٞب ثل ٣ّي َبي ثٮيي ٵَاَڈ ٽَىوي.ي ٍا ثَاي وبثٖبډبوياُ ثيه ثَىن ډَاٽِ ٥ًٍثز دبيٍ

 ولؿ٘ـ. ٞبي ُيٕيبيي اًتفبؿٜام ًالط

سب ُډبن ٍّيڈ ثٮض َِاٍان ٍيٕشبي  ظمبوييَي ثٮي اُ ٵَيدبٙي اډذَاسًٍي ٭ځ٭َاٷ اُ اثشيايي ٙپڄىٍ  

عّجضٝ ٚ  ثبكاٖ ُيٕيبييِثٕتاوٖبوي وبٙي اُ  ت ځَىييوي. سىُب ثلَان ُيٖشيِٽَىٕشبن سوَي

ي  ٞيلُٚيٕبس٤ًٕ ٍّيڈ ثٮض ي ٕبيَ ډىب٥ٸ ٍيٕشبي ي ٽًَٖشبوي ٽَىٕشبن ډبوىي ډًٍى ًلؿُت 

ىٍ ثٍَب اوٖبن ٍا آياٌٍ ي ىٍډيچيًن ٍيى.اُ يبى ثَٚيز ومي ىٍ ّاده س٤ًٕ اٍس٘ آډَيپب ٘بوبماوي

ٶٍ ٽَىن سَ اُ هٽَىوي ٽٍ ثٖيبٍ ُٕمىبٻ م٘ـٜ ثٝ ٌٛكٽًٍَٚبي ىيڂَ ٽَىوي. ٝيَب َِاٍ اوٖبن ىيڂَ ٍا 

لؿ ٓـٞب تٗ ام م٘بٖ ٚ ؿؽتلاٖ وُثًى.  ُيٕيبييآڅمبن وبُي ثب ځبَُبي  يتيآُٛ َب ىٍ اٍىيځبٌاوٖبن

  .وِٛكٞبي ٣لثي ٠٘يل ٔٔل فلٚؽتٝ ُـ٘ـؿك

-َبي ډوشچٴ اُ ػمچٍ ىٍ كًٌُډشمَٽِ، ىٍ ُډيىٍ ځيَيِىٍ ايَان ويِ ثب سمَٽِ ٹيٍر ٕيبٕي ي سٞميڈ

َبي ُيٖز ډلي٦ي ايَان ٍ ثلَانَبي ثٖيبٍ ػيي، ثًػًى آيٍىوي. ډًاٍى ډٚبثثلَان ،ٔغيٚ ميٌتي 

-ًٍى ثٍَٕي ٹَاٍ ډيډځَٵشٍ اوؼبڇ  سًان يبٵز ٽٍ؛ اځَ ثٍ ٭ىًان سؼبٍةِځًٍٙ ي ٽىبٍ ػُبن ٵَايان ډيىٍ

ٍي، ثٖيبٍ ډٶيي ياٹ٬ ًٙوي. ډظالً ىٍ ًٍٙيي َبي دي٘سًاوٖشىي ىٍ ػچًځيَي اُ يٹ٫ً ثلَانځَٵشىي، ډي

ي اٍيډيٍ، ىٍ اياهَ ىيٍان ٹجڄ اُ ديَيُي اوٺالة ايَان، ثلَان ډٚبثٍ ىٍيبؿٍ 1960ي ٕبثٸ ىٍ ىٍَ

 1960مًى ىَىيٌ ثبٙي. ىٍ ٕبڃ سًاوٖز ثٖيبٍ ٍَىاٗ دي٘ آډي ٽٍ ثٍَٕي ډًٍىي آن ډيكيبر
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ي ثٍِٿ ػُبن إز، ؿىبن ثٍ َٕ٭ز هٚټ ٙي ٽٍ ىٍ اياهَ ٹَن ٽٍ ؿُبٍډيه ىٍيبؿٍ ي آكاَؿكيبصٝ

َبي ٽٍ اُ آن ثبٹي ومبوي. آة ٕ٘ىيؿيِي ثيٚشَ اُ يټ ډَىاة ثٍِٿ   ي اكٚٔيٝ،ؿكيبصٝثيٖشڈ، و٪يَ 

ٽيچًډشَي ىيٍ سَ  1300ي آثيبٍي سب ٵًاٝڄ ٌَبي ديـييٍيوز، ثٍ ًٕي ٥َفي آٍاڃ ډيٹجالً ثٍ ىٍيبؿٍ

َبي ٽَهٍ، ٽبٍين ثٍ ي ٕي ثًٽبن ثٍ ډَاٱٍ ي سجَيِ ي ٍيىهبوٍو٪يَ اوشٺبڃ آة ٍيىهبوٍ -ډىلَٳ ٙي

َبي ٽٚبيٍُي ٽٍ ثٍ اوًا٫ ٽًىَب ي َبي ٥َفآن ُډبن دٖبةىٍ -َبي ىيڂَ ثٍ ٹڈِى ي اُ ډپبنٽَډبن ي ي

ي اٍيډيٍ، ىٍيبؿٍ «آكتيٕيبي»ځيَي آٍاڃ ٍا، ډبوىي ډبَي ٮز ٱىيَِبي ٙيميبيي آڅًىٌ ثًى، ٝىٽ٘آٵز

وٚيىي آة اُ ثيه ٍٵشىي. ٽبَ٘ ٙشبثبن ي آٍاڃ ثب ځٖشَٗ ٭ٺتثَ ثبى ىاى ي اػشمب٭بر ديَاډًن ىٍيبؿٍ

سبثٖشبن ي ٽبَ٘ ٙييي ي كَاٍر ډى٦ٺٍ ىٍَؿٍ ثيٚشَ ىٍػٍال ٍٵشه َبي ٵًٷ، ثب٭ض ث٦ٕق آة ىٍيبؿٍ

هيِ ډى٦ٺٍ ٍا ډىب٥ٸ كبٝڄسٍ ٽٚيين ٕٶََبي آثي، ٽٚبيٍُي ىٍ ٵٞڄ ُډٖشبن ٙي؛ كَاٍر ىٍ  ىٍػٍ

 ىؿبٍ اهشالڃ ٽَى ي َميه هًى ٍٙي ٵَاځَى ثيبثبوي ٙين ٍا سَٖي٬ ومًى.

ي پـيـٜؿىبن ٽٍ ٹجالً ويِ اٙبٌٍ ٙي؛ ثيين سَىيي يټ ٭ًاډڄ اٝچي ىٍ ؿىيه ډًاٍىي ؿيٖز؟ َڈ

ثيىي ٭ًاٹت ىٍاُ ٽٍ سًاوبيي دي٘ ٔتٕلونثٖيبٍ  ځيَيِسٞميڈ ٍيِي ييٮىي يټ و٪بڇ ثَوبډٍا٘تنا٣ي، 

ي اوشِا٭ي إز ٽٍ َيؾ ديييٌىٍ ؿىيه ډًاٍىي إز. ىٍٕز  ٔمٔل آّيَب ٍا وياٍى، ډير ثَوبډٍ

ځيَويٽٍ ىٍ َب ٍا َِاٍان آىډي ډيٞميڈٽٍ ثَ ٍييياىَبي ُيٖز ډلي٦ي وٶًً ىاٙشٍ ثبٙي، ُيَا سويٖز

ؿًن اي َڈدب اٵشبىٌاوي ي ََيټ سىُب ثٍ اډًٍ دي٘سٚپڄ يبٵشٍ ًبالكا٘ٝؿيٛاٖيټ ٕچٖچٍ ډَاستِ 

 ٔغـٚؿَبي سًڅييي، اوييٚي. ٭ٺت ومبوين اُ َيٳاٗ ډياىاٍي، اډىيز ٙٲچي ي ثٺبي ٍيُډٌَ ديَٚٵزِ

ي س٪بََ ثٍ ٽٖت ىٕشأيٍىَبي اىاٍي ثٍ ډى٪ًٍ ث٤ٖ ىاډىٍ ؽٜبٞب،َب ىٍ ثَاثَ اوٖبن ٌٔئِٛيت ثًىنِ

ٽٍ ا٥ال٭بر َبي اىاٍي ډاطَوي. ىٍَميه ُډيىٍ إزىٍ ىٕشڂبٌ ٵَىي، َمڂي ىٍ ډًٵٺيز اٵَاىاٹشياٍ 

ي ٽٍ، ٵَإٍيين ډٖبئڄ ُيٖز ډلي٦ي ي ثٮياً ٭ًاٍٟ اػشمب٭ي ي كشي ٕيبٕي آن ٍا ٽچي ي َٚياٍ ايڅيٍ

 ًٙوي.ىَىي، ثٍ إٓبوي ويييٌ ځَٵشٍ ډيهجَ ډي

وبثًىي ډىبث٬ ىٍ ًبمٔبٖ رٍّٟٙب ٚ ٔلات٢،ي، ي اٍيډيٍىٍيبؿٍ هًٞٛ ثلَان ُيٖز ډلي٦يِىٍ

ىٍ ثَاثَ  $٠٘بٔيبٖ# ٽَىن ي٩بيٴ هًى ثٍ ويَيَبي ٱيَ ډشوٜٞاوڂبٍي ي يب ياځٌاٍ ډچي ثب ُٕڄ ي٥ِجيٮ

-ي ثبويَب ي ٍاوزإشٶبىٌډين ىٍ ثَاثَ ًٕءډَاس٬ ي يب ٽًسبٌ آ هبٍع اُ ٩َٵيزٍِييٍ ي سوَيت ي ؿَايي ثي

ًبمٔبٖ ٔغيٚ #، َٕإَ ٽًٍٚىٍ ٞبرب٘يالكي َب $ډٚبثٍ ډًٍى ثَاىٍانُاىٌهًٍان ډٺبډبر ىيڅشي ي آٹب

 ي ثيين ثَوبډٍىٍ سًٕٮٍ رٟبؿ وِبٚكميثٍ ٭چز ٽىشَڃ ي و٪بٍر ١ٮيٴ يب إبٕبً ٭يڇ و٪بٍر،  ميٌت

 َبي ثيينكٶَ ؿبٌ اُ ػچًځيَيثٍ ٭چز وبسًاوي ىٍ  ًبمٔبٖ آة٦ٕق ُيَ ٽٚز،  ي ډ٦بڅٮبر ٽبٍٙىبٕيِ

ثيين ډ٦بڅٮٍ ي  َبي ډچيَِب ي ٥َفثٍ ىڅيڄ سًٞيت ي اػَاي دَيٌّ ؿِٚت ٔلونيؼًُ، ډٺبډبر ډ ډ٦بڅٮٍ ي

ثٍ ىڅيڄ سوٞيٜ ىاىن ا٭شجبٍار ثٍ  يًبمٔبٖ ثل٘بٔٝ ٚ ثٛؿرٝ، َباٍائٍ ٙيٌ اُ ًٕي إشبن ،ډلبٕجٍ

 ٔغبًجبتؿيٛاٖ  ي اكٚٔيٝ،يبصٝثل ؿكي ٔيبٖربؿَٜبي ٽبٍٙىبٕي وٚيٌ، ډبوىي ډًٍى َب ي دَي٥ٌَّف

ي ىاٍوي. َمٍ ٘مَ َب،٭ٍََٝبي ٭يىي ىٍ ر َٝٳ ٙيٌ ثب ياٹٮيزىَي ٝليق ا٭شجبٍاىٍ٭يڇ س٦جيٸ
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ؿك ٘تيزٝ ٌٔئِٛيت آّي ٔتٛرٝ ؿِٚت ٚ  .اويىيڅزي َبَب ي وُبىَبي اٙبٌٍ ٙيٌ ُيَډؼمً٭ٍٕبُډبن

 ٔقٞجي اًت. ٌلايي كهيٌٓلايي ٚ لْٜٛمٝٞبي ًٔٙيبًت

ديَاوَُٚ ٽٍ ىٍ آهَ ډٮچڈ ثيـبٌٍ ٍا  آثبؿِؿثٌتبٖ ُيَٗجي، ډبوىي ډًٍى ډٌٍّيڈ اٽىًن ٥جٸ ٭بىر 

بن ٍا ثََٕ ډَىڇ ثٚپىىي ي آوبن ٍا ډشُم َبي ٽبٍٕ ٽًٌُ، سالٗ ىاٍوي، َمٍيٽَىوىاى ډٺَٞ اٝچي ٹچڈ

ز ي وُبىَبي ىيڅ َبډٺبډبر ٍّيڈ، ٕبُډبن َبيِٽبٍيٽٍ ثٍ ىوجبڃ وياوڈَبي ډَىډيسًىٌ ياٹٮي وٚبن ىَىي.

َبي َبي ٱچ٤ ىيڅز ي يب ځِيى٘ثٍ ىوجبڃ اٵِاي٘ ػمٮيز ي ثيپبٍي وبٙي اُ ٕيبٕز ي اُ ٍيي وبؿبٍي ي

وبؿبٍ ثٍ اٹياډبسي و٪يَ ُيَ ٽٚز ثَىن ٹ٦ٮٍ ُډيىي، كٶَ  ،ي ثٍ ىوجبڃ څٺمٍ وبوي ٽبٍاُ ٽبٍ ثي اييئًڅًّيټ

ي اډًٍ ي ٌبن ي آُاىاوييٚبن اُ اىاٍي ثٍ ىوجبڃ آن ٥َى ووجڂبن، ٽبٍ ٙىبٕ .ي يب ډٮبډالر ډَُي ثًىوي ؿبَي

ٽٍ سًاوبيي ثَيُ إشٮياىي اُ هًى وياٙشىي، َمڂي ىٍ ثٍ اٵَاىي اًتلاتويه  َبيډٖاڅيز ٕذَىن

ي  ىٍ إشبن ٵبٍٓ ي ثوشڂبنٕيٖشبن ي ثچًؿٖشبن، ىٍيبؿٍي اٍيډيٍ، َبډًن ىٍ ن ىٍيبؿٍثلَاډ٫ً١ً 

 ٽبٍين ىٍ هًُٕشبن ډٺَٞوي. اٝٶُبن ي ٽَهٍ يىٍ  ُايىيٌ ٍيى ي ثبسالٷ ځبيهًوي

اڅمچچي اُ ًٕي يټ ىيڅز، آن ىيڅز ًٍٝر اٍسپبة ػىبيبر ثيهىٍ «تمٌيٓ ٘بپقيل ثٛؿٖ»َاثَ اٝڄ ث

ٙبوٍ هبڅي ٽىي. ثىبثَايه  ٙبيتر ٌٔئِٛيتَِبي هًى، اُ سًاوي ثب ډٺَٞ ػچًٌ ىاىن ُيَ ډؼمً٭ٍومي

 ٔلونيو٪بٍر آن ٽًٍٚ، سىُب كپًډز َبي سلز اڅمچچي اُ ًٕي اٍځبن٫ يټ ػىبيزِ ثيهًًٍٝر يٹىٍ

تلٚك ؿوتل لبًّٕٛ، ؿوتل ُلفىٙـي،وِتبك  ډٖئًڅيز ډٖشٺيڈ ػىبيبر ٍا ثَ٭ُيٌ هًاَي ىاٙز.

 لتُ ٣بْ كًٚتبٞبي لبك٘ب ٚ ٞٙـكلبٍ وٟلينن،رٙبيبت م٘ـاٖ ٞب،م٘ـاٖي ُٔت ؿكؿٞٝ

بت ثل ٣ّيٝ رٙبي ،ٞبتًٛٚ ؽّؾبِي لؿ ثـٖٚ ٔغبوٕٝثبكاٖ رٛا٘بٖ وُ، ٌِّٛٝؿكولؿًتبٖ

ٞبي ميٌت وٙبك ايزبؿ ثغلاٖؿك ٚ ٓـٞب ٚ ٞناكاٖ ٔٛاكؿ ؿيٍل ٞبؿاٍِ٘بٜؿاِ٘زٛيبٖ ؿك

تمٌيٓ »اىاډٍ اٝڄ ىٍ  كهيٓ ٔقٞجي رٙبيبت ٣ّيٝ ثِليت ثٛؿٜ اًت. َٛٛ عيبتِؿك ٔغيٜي،

بډي ثب اٙبٌٍ ثٍ ىٍػبر اسُ ٘جليك٘ٛىاىځبٌ  10ياُ ثىي ىيڇ ٹبوًن ٙمبٌٍ Bي ثَځٍىٍ  ؛«٘بپقيل ثٛؿٖ

ي ؽٛؿ ٔلتىت رٙبيبت ُٛؿ، آٖ اٌل ُؾْ يب ٌلٚٞي ثٝ فلٔبٖ كٞجل يب فلٔب٘ـٜ» آډيٌ إز:

ام ٔغبوٕٝ ٚ ٔغىٛٔيت  «إِإٔٛك إِإ٣قٚك»ي تٛا٘ـ ثٝ ثٟب٘ٝٚرٝ ٕ٘يُؾْ يب ٌلٜٚ ثٝ ٞيش

 .«تؾفيف ٔزبمات ٔؤحل ٚال٢ ُٛؿصٙـ ٕٔىٗ اًت احجبت ايٗ ٌٔئّٝ ؿك ُب٘ٝ ؽبِي وٙـ، ٞل

 ًٙى.ُيٖز ػىبيبر ٭چيٍ ثَٚيز ډلًٖة ډي وبثًىي ډلي٤

ٽٍ؛ ٍيُځبٍي ٙبَي دًٙ٘ ٽىىيي ٽىًوي ٍا ثٍ ىٍٕشي ىٍٻ ډيسىُب ٽٖبوي ي١ٮيز ُيٖز ډلي٦

ي ٵَاياوي  ي دَ آةٕبٍَبَب، اوُبٍ، ؿٚمٍځيبَي ٭بڅي ي ىٍوشيؼٍ ىٍٝي ثبالي ډيِان ثبٍويځي ي ٍيىهبوٍ

يىيٌ ؿٍ دي٘ ٽٍ ؿٍ اسٶبٷ اٵشبىٌ إز ي ىٍآىاوىيثًىوي، ډي ٞبي پلآةؿكيبصُٝډيىي ي ََبي ُيآة

ي اٍيډيٍ، سبٽىًن سلٺيٸ، ثٍَٕي يب ډًٍى ٭ًاٍٟ ي ه٦َار هٚټ ٙين ىٍيبؿٍهًاَي آډي! ََؿىي ىٍ 

ك رـي ٚ بأب ٍٕٞي ثلؽٜلات ٚ ٣ٛاكٕ ثٌيىٕشَٓ ٭مًڇ ويٖز، ٽبډالً ػيي ي ٭چمي ىٍ  دْيَِ٘

 ك٘ـ.تٛافك ؿا آٖ ٚ غيل لبثُ رجلاِٖ ٌلعتي ٚيلاٖ
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ؿيه ثبٙي. ډٺبډبر ډَث٥ًٍ ثب ىٕز ثٍَٕي ىځَځًوي َيؾ ٍيٙي يػًى وياٍى ٽٍ ثيين ډٖإڅٍىٍ 

َب ٍا يزٽىىي. ياٹٮډي تغليف ُـَٜبي ي ځِاٍٗاٹياڇ ثٍ اٍائٍ ٙبن، آځبَبوٍ يب وبآځبَبوٍٽَىوي اٹياډبر

 تٛريَٝب ځِاٍٗ ٽَىَبي ٍايغ ىٍ ُډبن وًٙشٍ ٙين ايه ډياٍٻ يٽٍ ٭مڄىَىياي ٙپڄ ډيثٍ ځًوٍ

َب ي يٽٍ ځَيٌَبي ىيثبٌٍ ويِ ايه إز ٽٍ ځَاي٘ ثٍ ايؼبى ايه ثَىاٙز ىاٍوي ثٍَٕيًٙى. ډٖئچٍ

-َبي ٽًسبٌ ډير ٍا ويِ ويييٌ ډيٽىىي ي ىٍوشيؼٍ، اډپبن وًٕبنيټ ػُز كَٽز ډيډٺبډبر ديًٕشٍ ىٍ 

 ځيَوي.

ي هًى ٍا َبي ييٌْډلييىيز ،٭مَاويَبي َبي ٍاػ٬ ثٍ سإطيَ ٥َفَبي ځٖشَىٌ و٪يَ سلچيڄثٍَٕي

وبدٌيَ ويٖز كياٹڄ ثٖيبٍ ىًٙاٍ إز. ي ثٍ ٍإشي ىٍٕز ََؿىي ٽٍ اډپبنٽٍ ډٺبيٍٖىاٍوي، ثٍ ولًي

ي ٽٍ، ٭چز ياٹٮي اٹياڇ ثٍ اكياص ػبىٌډپشًة اٍائٍ ىاىي يب ډياٍٻ  سًان طبثز ٽَىډظالً ثٍ ٕوشي ډي

رٙجَ كٞبيي ثؾَ  ََآ اُ ځٖشَٗ ،ډلچي ىيڅز اٍيډيٍ، وڂَاوي ډٺبډبري اٍسجب٥ي ىٍيبؿٍ

-ىاٙشٍ ډيٽٍ إىبى ډ٫ً١ً اُ ًٕي ىيڅز ډوٶي وڂٍٽٍ اٵپبٍ ٭مًډي، ثَٱڈ ايهكبڅيثًى، ىٍ ولؿًتبٖ

ياٹٮي ي اٝچي آن َميه ډ٫ً١ً ثًى  ىاوىي ٽٍ ٭چزًِٙى، هًٞٝبً ىٍ آن ُډبن، ثٍ هًثي آځبٌ إز ي ډي

 ٔغيٜي، تميٌٍا ثٍ َيٍ ىاىوي ي ٭اليٌ ثَ ثًػًى آيٍىن ثلَان  ٠٣يٕيي ٽٍ ثب ايه اٹياڇ، َڈ َٕډبيٍ

آيب ثٝ كاًتي اٹشٞبىي ي اػشمب٭ي ي ٵََىڂي ٹَاٍ ىاىوي. ا٘نٚاي ََُٙبي ٕچمبٓ ي هًي ٍا ويِ ىٍ 

ؽٜلآفليٗ ثٛؿ وٝ ايٗ ٔٔبئت كا ثٝ  لـكآٖ ُّ ايلاٖ،ٔ يثلا لؿ،وُّتك٣بيت عمٛق ٚ ٜٔبِجبت ٔ

 ربٖ ؽليـ٘ـ.

 يًٙوي ثٍ سىُبيَبيي ٽٍ ٭مًډبً ىٍ ثٍَٕي ىځَځًوي ثٍ ٽبٍ ثٖشٍ ډيَيؾ يټ اُ ٍيٗ ػبي ٽٍاُ آن

إشٶبىٌ  َبځيَوي ثبيي اُ اوًا٫ ٍيَٗبي ٽٍ ىٍ ايه ُډيىٍ اوؼبڇ ډيسلٺيٸ ، ثيٚشَِيىٹبثڄ ا٭شمبى ويٖش

ځَځًوي ثٍ سًٍٞ ى ي ځًوبځًوي إشٶبىٌ ٽَى.َب ىٍ ُډيىٍځَىآيٍي ىاىٌ سََِبي ديـييٌي. ثبيي اُ ٙيًٌىٽى

ٽٍ ىٍ ي اٍيډيٍ ډي٭ي آن ثًى، ډجىي ايهىٍيبؿٍ اى ىٍ ډًٍىوْ ٽٍ؛ اكميياي ٭ىًان يټ ځٖٖز ىيٌٍ

 دٌيَ ويٖز.ي اٍيډيٍ هٚټ ٙيٌ إز، ىيڂَ سًػيٍدبوٞي ٕبڃ ٹجڄ ويِ ىٍيبؿٍ

ٹت هٚټ ٙين ؿٍ ٍا ٽٍ ىٍ ُډبن كبڃ ىٍ ډًٍى ٭ًاوْاى ٍا ثذٌيَيڈ، اًٝالً، آناځَ ايه اى٭بي اكميي 

وْاى دبوٞي ٕبڃ اُ ٹًڃ اكميي -َب ٕبڃ ٹجڄثبيٖشي اُ ٝيٌٽىىي، ډيثيىي ډيي اٍيډيٍ دي٘ىٍيبؿٍ

ي  َبي ومپياسٶبٷ آن ي يُٗ ٥ًٵبن وْاى يٝلز اى٭بي اكميي اسٶبٷ اٵشبىٌ ثبٙي. ىٍ ًٍٝر  -ٹجڄ

يبٓ ٽًؿټ اُ ٥َيٸ ىٍ ډٺ ٽٍََ ؿىي  ،وٞي ٕبڃ ٹجڄىٍ دب َبي ٍُا٭ي ثٍ ومټُډيه آٱٚشٍ ٙينِ

ي ٭٪يڈ ثب َيؾ ٭چڈ ډٮبَٝ ي َٕډبيٍ َبي ٭چمي اډپبن ػيا ٽَىن ومټ اُ هبٻ يػًى ىاٍى، اډبٍيٗ

ٕبُي ي آډبىٌ ٍُا٭ز ٽَى، ٻي اٍيډيٍ ٍا اُ ومټ دبسًان َُٕډيىي ثٍ ځٖشَىځي ديَاډًن ىٍيبؿٍومي

ډب اٽىًن  آن ًٍٝر،ىٍ  ىاٙز.ومي يػًى سب ٽىًن اُ آن ُډبن ديَاډًن ايه ىٍيبؿٍ ن كيبر ىٍىيڂَ اډپب

ؿٍ ىٍ ُډبن ؿىبن .َڈ ىاٙشيڈ ٍا ٽًٍٚ ايَان، ٭اليٌ ثَ ٝلَاَبي ٽًيَ څًر ي ٽًيَ ومټ، ٽًيَ اٍيډيٍىٍ 

ٽًيَ اٍيډيٍ ىٍ  -ٽٍ ډشإٕٶبوٍ اكشمبڃ اسٶبٷ آن ٹَيه ثٍ يٺيه إز -ايه اسٶبٷ ثيٶشي ډمپه إز كب١َ

 . ثٍ إشىبى ٕوىبنيػًى وياٍى ىٍ ديَاډًن ايه ىٍيبؿٍاډپبن كيبر  ىيڂَ ځيَي إز ٽٍ،كبڃ ٙپڄ
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ؿا٘يٓ وٝ اوٖٙٛ ٔي ًٙوي.ٍئئ ػمًٍُ ٍّيڈ $كٖه ٍيكبوي# ؿُبٍىٌ ډيچيًن اوٖبن آياٌٍ ډي

وٝ پيًٛتٝ اؿأٝ ؿاكؿ، ٣ٛأُ اٌ٘ب٘ي ٘مَ ايٗ اي ٕٗٗؿٌلٌٛ٘ي ثبٌقُت مٔبٖ ٚ ؿك ٞل رب٤ٔٝ

ٞبي كٚٔيٝ ٘ٝ ٔلي ٛجي٤ي ثّىٝ ٘بُي ام ًيبًتي اپي ١ٛٗٛٔ ؿكيبصٝ ؿاكؿ. آّي كا ؿك آٖ

-ىٍ ٍاث٦ٍ ثب ثلَان ٍّيڈ ډٌَجي ؛ٽٍسىُب ډًٍىي إز  َبي ُيٖز ډلي٦يثلَان كهيٓ ٔقٞجي اًت.

ثيڂبوٍ ي اُ  ي ډِىيٍان ىي ٽٍ ٽبٍ ٭ًاډڄاى٭ب ٽ اٗ،سًاوي ثىب ثَ اٹش٢بي ٥جيٮزومي َبي ايؼبى ٽَىٌ،

هًىِ ٍّيڈ  اُكهيٙبَ ي يب ٽبٍ ١ي اوٺالة إز، ثچپٍ يټ اٹياڇ #يپبڄ ي ٙي٦بن ثٍِٿ $آډَيػمچٍ؛ ٽبٍ إَائ

 ډٌَجي إز.

َبي ٕبُي ُډيهي ثلَان ُيٖز ډلي٦ي كب١َ، ٽًيَ اٍيډيٍ ٙپڄ ثڂيَى، دبٻوشيؼٍىٍ ؛ٽٍيًٍٝسىٍ

َڈ ٥ي ٝيَب ي َبي ٭چمي ثچپٍ سىُب اُ ٥َيٸ ٭ًاډڄ ٥جيٮي ي آنٍُا٭ي آن اُ ومټ وٍ اُ ٥َيٸ ٍيٗ

-َبي ٕيڄي اٍيډيٍ؛ ٍيِٗ ثبٍانٍيِ ىٍيبؿٍَبي آة. ثب سًػٍ ثٍ كًٌُٹبثڄ سًٍٞ إز ان ٕبڃثچپٍ َِاٍ

-ي اٍيډيٍ ي ػب ثٍ ػبي اليٍديَاډًن ىٍيبؿٍ ٍٵشيَِبي آةػچڂٍ َبي ٭٪يڈ ىٍي ػبٍي ٙين ٕيالة إٓب

 ٥ًٍَڈ ثٍ ٕبُي هبٻ اُ ومټ آنَبي ػييي، اډپبن دبٻ٦ٕق ُډيه ي ٩بََ ٙين اليٍ َبي هبٻِ

 َبي ػييي هبٻ ثٍ ىوجبڃٽٍ اليٍَبي ٭چمي، ٝيَب ٕبڃ الُڇ إزيػًى ىاٍى. ُيَا ثَاثَ ثٍَٕي ٌ٘جي

دَ  ي ، ثٍ ىوجبڃ ٍيِٗ ځڄ ي اليآن ًٍٝر ىٍ ي ٍيي٘ ځيبَبن ًٙى.آډبىٌ هيِ يكبٝڄ سبث٘ آٵشبة

ًٍٞ ًٙى ٽٍ ثب ٙين ٽٴ ىٍيبؿٍ ٦ٕق آة ثبال هًاَي آډي ٽٍ آن ويِ ثيين ٭ًاٍٟ ووًاَي ثًى. اځَ س

ايه ٽبٍ  ٍيثي ٦ًٕكي اُ هبٻ،يٮىي الي سًان هبٻ ٍا ػب ثٍ ػب ٽَى،َبي ٵيِيپي ي ډپبويپي، ډيٍيٗ

آڅًىٌ ثٍ ومټ ثب  َبيؿىيه ىځَځًوي وبٙي اُ وٺڄ ي اوشٺبڃ ي ػب ثٍ ػبيي هبٻثَ، دََِيىٍ ي َڈُډبن

 ٙىبهشيي ثًڇ ُيٖز ډلي٦ي هبٻ ٹبثڄ ٍُا٭ز، ثٍ ٥ًٍ ثٖيبٍ ػيي ٹبثڄ ثٍَٕي ي سلٺيٸ ٭چمي ي

ىٍ ََ ًٍٝر ي اُ ََ ػُز  ٍّٳ ٭چمي إز. سإييي ي ٍى ايه ٵ١َيبر، ډٖشچِڇ سلٺيٸ ي دْيَِ٘ إز.

ؿك  ٘ٝ كٚ ؿاكيٓ، وٝ ٞٙٛمصٙبٖ ثغلاٖ ٠٣يٕي ؿك پيَ ٌ ًٙى؛ييٽٍ ثٍ ايه ډ٫ً١ً وڂبٌ ي اوييٚ

 ٌٙزـ.ٔلؿْ ٕ٘ي ؽٛؿِ ٘ٝ ؿك فٞٗ فٞٗ ٔمبٔبت كهيٓ ٚ

َبي دي٘ آډيٌ ٍا ثيبثيڈ ٽٍ كييى ؿُبٍ ثَاي دْيَ٘ ي ثٍَٕي ىٍ ىځَځًوي َبييًٙى ٍاٌثبيي سالٗ  

اوي، ډياٍٻ ؿىبن ٽٍ ىٍ ىٍاُډير ٍم ىاىٌي ىځَځًوي َڈځيَوي ي ىٍثبٌٍډب ٍا ىٍ ثَ ډي يِځٌٙشٍ يِىٍَ

ثٍ  ايٞٛاكٜٔبَبي ٽٍ اُ ٥َيٸ ىيٍثيهٍ ايه ُډيىٍ، ا٥ال٭بسي إز ػبڅت ى يټ سلًڃِ ٍا ثيٕز آيٍيڈ.

َبي اُ ي ػىجٍي ََيټ اُ وٺب٣ ُډيه ىٍثبٌٍَبي ىٍثبٌٍديمب، اٽىًن ىاىٌَبي ُډيهآيي. ډبًَاٌٍىٕز ډي

َب ٍييٍ ي سجييڄ ؿَاځبٌٵََىڀ ثَٚي ډبوىي إشٺَاٍ ػمٮيشي ي اڅڂًَبي ٽٚبيٍُي ي اڅڂًَبي ؿَايي ثي

اڅمچچي ثًيٌْ ٛ ډب ويبُډىي َمپبٍي ثيهايه هًٞ ىَىي. ىٍَب ٍا ثٍ ىٕز ډيثهٍُ هبُاٍي اثٍ ثيٍٚ

 ي وُبىَبي ياثٖشٍ ثٍ آن ىٍ ايه ُډيىٍ َٖشيڈ. ًبمٔبٖ ُّٔ

ٚ كُٚٗ ُـٖ ٘مَ ٔٙفي ؿِٚت ؿك ثٛرٛؿ  ٞبٕٔىٗ اًت كهيٓ ام تلى ثل ٔالُـٖ ٚال٤يت 

ٌٛ٘ٝ ٕٞىبكي ثب ثٝ ٞيشٌٛ٘ٝ وٝ عبٗل ٞبي ٘ـٞـ. ٕٞبٖ، تٗ ثٝ صٙيٗ ٕٞىبكيآٔـٖ آٖ

 ٛلف ؿك ١ٛٗٛٔ عمٛق ثِل ٘يٌت.ثلكًي افلاؿ ثيٚ  ٞبًبمٔبٖ
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ٙبٌٍ ٙي. ثًػً آډيٌ ا َبي ُيٖز ډلي٦يِىٍ ثلَان ايـئِٛٛهيىي ٞبي ٌنيٌَِٙٞتٝٹجالً ثٍ وٺ٘ 

إز. ثٍ ډًاُار تؾْٔ  َبي ىٍاُډير وٺ٘ اٝچي ٍا ىاٍى،ىځَځًويٽٍ ىٍثيين سَىيي ٵَاځَى ډُمي

يټ ػبډٮٍ اوؼبڇ َبيي ٍا ٽٍ ىٍسَي اُ ٽڄ ٵٮبڅيزڈيټ آىڇِ ډٮمًڅي ىٍٝي ََؿٍ ٽتؾْٔ، اٵِاي٘ 

ٚاثٌتٍي ايـئِٛٛهيىي ٚ ًيبًي ثٛؿٜ  أب ؿك كهيٓ ٔقٞجي آُ ثل. ًٙىځيَوي، ٭ُياٍ ډيډي

ي ځَىي ٍٕييٌ ٽٍ ثٍ اوياٌُاي ٵَثٍ آهَيه وٺ٦ٍ ٔبث٤ـ ٤ٙٓتي،ي ٝىٮشي يب اٽىًن ػبډٮٍَڈاًت. 

اٵَاى ثَٚ، ػًاډ٬ ثَٚي سمبيِ ثيٚشَي ويِ  ٍ ثيٚشَََِؿ ٵََىڀ ثَٚي ٹيډز ىاٍى. ثب سوٜٞ يبٵشهِ

 اوي.اوي، يٮىي ىٍ ياكيَبي ػياځبوٍ ثَاي اوؼبڇ ٵٮبڅيز ي ډى٪ًٍَبي ځًوبځًن ٕبُډبن ځَٵشٍدٌيَٵشٍ

-ځيَيٽٍ سٞميڈى ډٮييىي ثًى. ايه ډٖئچٍ ثب٭ض ٙيىٕز اٵَاىٍ تٕلون لـكتييْځي اوٺالة ايَان 

كيبر اػشمب٭ي ٽًٍٚ ىٍ ىٕز اٵَاى ي  َبي ىيڂَِىڂي ي ٭ٍََٝبي اٹشٞبىي، ٕيبٕي، ٭مَاوي، ٵََ

ٽَىٕشبن، ي اٍيډيٍ،ٍٍيِ ىٍيبؿَبي آةَبي كًٌُإشبنيبٵز ٽٍ ىٍ  تٕلونٙمبٍي وُبىَبي اوڂٚز

ثٍ  «ِٚي فميٝ»ي ٽٍ ومبيىيٌثًى  آؽٛ٘ـٞبي ىٕزَب ىٍځيَيايه سٞميڈ ،ٱَثي ي َٙٹيآًٍثبيؼبن

افلاؿ ٔتؾْٔ ثٝ  ايٗ ٌٔئّٝ ثب٣ج ُـ وٝ ؿًتلًيِ ثًىوي. تبْبٍار آډيوي ٽٍ ىاٍاي اهشيٙمبٍ ډي

 ٔٙبث٢ ٚ لـكت ٞلصٝ ثيِتل وٛتبٜ ُـ.

 آالعبت ًيبًيٍي، َبي ُيٖز ډلي٦يِ ديَ٘ٙاي٤ ٽىًوي ايڅيه اٹياڇ ىٍ ٍاٌ كڄ ثلَانىٍ  

٭بڅمبوٍ ي  َبيكڄٽٍ؛ َڈ َٙاي٤ ػييي اٹشٞبىي ي َڈ ٍاٌيي َٙاي٤ ٕيبٕيِ ډىبٕت ٵَاَڈ ٽَىإز. ثب

سَيه وڂَٗ ىٍٽًٍٚ ٽٍ سىُب يټ وڂَٗ، آن َڈ اٍسؼب٭يآن ثڂىؼي. سب ُډبويډ٦بثٸِ َٙاي٤ ٭يىي ىٍ 

كبٽڈ ثبٙي ي سٞميمبر سىُب اُ ٥َٳ اٹچيشي ډلييى ٽٍ سىُب ىٍ دي كٶ٨ َٙاي٤ ډًػًىاوي ځَٵشٍ ًٙوي، 

 ٽبٍي اُ دي٘ ووًاَيڈ ثَى.

يوي اوي، ٍَبي ثَٚي ي اڅڂًي ٍٵشبٍي ٍم ىاىٌَىڀٵَ َبي ىيڂَي ٽٍ ىٍ ٕبُډبن٭اليٌ ثَ ىځَځًوي

َبي ػىڀ ي ٽٍ ثٍ ډبَيز ٽٚمپ٘ اٍسجب٣ ىاٍوي. ََؿىي ٭چزىٍاُډير ىيڂَي ويِ يػًى ىاٍى 

ډبويٌ ثبٙي، اډب ٕبن ثبٹيٕيبٕي ىٍ َٕإَ سبٍين ثَٚي ډمپه إز يټ آډيِِهًٚوز ٽٚمپِ٘

ي ډچڄ ايَان ىٍ كييى ؿىبن ٽٍ سؼَثٍٍ إز. َڈديبډيَبي آن، ډبوىي ډًٍى ډب، ىځَځًوي ومبيبوي ىاٙش

اي ٕبثٺٍَبي ثيسًاوي سچٶبر ي ثيثوشيٕيبٕي ډي ي ځٌٙشٍ سب ٽىًن وٚبن ىاىٌ إز، هًٚوزِؿُبٍ ىٍَ

ٞبي ي اكٚٔيٝ ؿك ٤ٔلٕ تٟـيـ وٛسٞب اٌ٘بٖ ؿك پيلأٖٛ ؿكيبصٝاوٖٙٛ ٔيّيٍٖٛا ثٍ ثبٍآيٍى. 

 يي للاك ؿاك٘ـ.ٛاارجبكي، لغٜي ٚ آِٛؿٌي رـيِ آة ٚ ٞ

َبي ډَث٣ً ثٍ اٍسجب٥بر كًٌُځَيِوبدٌيَ ويٖز. سلًالر وًيه ىٍ سپىًڅًّي، ثًيٌْ ىٍ ايه ٍيوي اڅجشٍ 

اي ىځَځًن ٕبُوي. ايه ٍيويَبي سپبډچي ٭بڇ ي ي سٮييه ٽىىيٌي سًڅيي، ډمپه إز ي٬١ ٍا ثٍ ځًوٍ

٪مي ايه ٍيويَب ٍا ثٍ يپييڂَ ديًوي ىٍاُډير، ثٍ يټ ډٮىبي ٭چمي ډٖشٺڄ ويٖشىي. ُيَا َڈ ٍياث٤ ډى

َبي ډٚبثٍ ُيٖز ٽٍ، ىځَځًوي ىٍ ََ ٍيوي ډمپه إز ياٽىٚي ثبٙي ثٍ ىځَځًويىَي ي َڈ ايهډي

ٔخالً، ت٤ٕيك ٚ تؾْٔ ٕٔىٗ اًت ام ٛليك تزـيـ ًبمٔبٖ وبك ثٝ تٛا٘ـ ٔٙبث٢ ثيِتلي  ډلي٦ي.

 كا ام ؿَ يه ٔغيٚ كٚ ثٝ تجبٞي ثيلٖٚ وِٙـ.
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و٪َ ځيَيڈ، َي ٍا اُ ُډبن ديياي٘ و٫ً ثَٚ ىٍي ػًاډ٬ ثٚٽٍ اځَ َمٍىٍٕز إز ځَؿٍ ايه و٪َ

ػَيبن ىاٙشٍ إز، اډب اٙشجبٌ هًاَي ثًى اځَ ثبيٍ ٽىيڈ ٽٍ  ي ٕبىٌ ثٍ ديـييٌسپبډڄ ٵََىڂي اُ ػبډٮٍ

 ؿىيه يپيِاوي. َڈوًاهز ايه ډٖيَ ٍا دٚز َٕ ځٌاٙشٍاي َمًاٍ ي يټي ػًاډ٬ ثَٚي ثٍ ځًوٍَمٍ

 يب س٦جيٸ ثُشَ، ويِ اٙشجبٌ إز.  ٔٛكؿ ايلاٖ،، ډبوىي ََؿٍ ثيٚشَ يب دَٖٵز اوڂبٙشه ديـييځيِ

َبي ٭بڇ اُ يټ ًٕ ي سًٕٮٍ اُ ًٕي ىيڂَ، ي ډيبن ٍيويَب ي وًآيٍيٙىبٕبن ثٍ سلچيڄ ٍاث٦ٍاوٖبن

َبيي ًٙ٘اوي. آوبن ١مه ثٍَٕي سإطيَ ىځَځًوي ثَػبډٮٍ، ٙوٞبً ىٍځيَ ٽثي٘ اُ دي٘ ٭الٹمىي ٙيٌ

اوي وبډييٌ« ُٙبًي وبكثلؿياٌ٘بٖ»اوي. ىاوٚمىيان ايه ٵَاځَى ٍا ثَاي ثٍ يػًى آيٍىن ىځَځًوي ٙيٌ

َب، ىځَځًوي ىٍ ٍٵشبٍ ثَٚي ثٍ ډى٪ًٍ ثُجًى ډٖبئڄ اػشمب٭ي، اٹشٞبىي ي ٽٍ، َيٳ اٝچي آن

 سپىًڅًّيپي ػًاډ٬ ثَٚي إز.

َبي َب، ٥َفَب، دڄًوبځًن اُ ٕبهز ػبىٌَبي ٭مَاوي ځػب ٍيي ٥َف َمٍن ىٍ اوٖبن ٙىبٕب 

صٝ ألٚمٜ ؿيٍل ايٗ الـأبت، ٠٘يل آٖٽىىي. َب ي ډًاٍى ٵَايان ىيڂَ ٽبٍ ډيآثيبٍي، كٶب٩ز اُ ؿَاځبٌ

 ُٛ٘ـ.اي تّمي ٕ٘يُٛؿ، عبُيٝميٌت ٔغيٜي ؿك ايلاٖ ؽٛا٘ـٜ ٔي ٞبيثغلاٖ ٣ٙٛاٖ وٝ ثٝ

-يٍُوي ي ثَ اٍُٗسَيه وًآيٍي سإٽيي ډيي ػِيي سَيهٙىبٕبن ثَ ديـييځي ٵََىڂيِ كشي ٽًؿټاوٖبن 

َب سإطيَ ىاٍوي، ٽٍ اكشمبالً ىٍ سًٵيٸ يب ٙپٖز ايه وًآيٍي ي ٕيبٕي َب، ٍييپَىَب ي ٍياث٤ اػشمب٭ي

 ځٌاٍوي.ډي اوڂٚز

ٍيِي ٽٍ ثٍ ًٍٝر ډوشَٞ اوًا٫ سإطيََبي يټ ىځَځًوي ثَوبډٍىَىي ىاوٚمىيان اًٝڅي ٍا ثيٕز ډي

ىَىي. ثَاثَ ايه اًٝڃ؛ ََ ٥َف ٭مَاوي ډٺبيٍٖ ثب ډىبٵ٬ اكشمبڅي آن، ثٍ ىٍٕشي وٚبن ډي ٙيٌ ٍا ىٍ

-ٍا ډي ثٛٔيٍاٌ إز. يب ََځًوٍ ٵٮبڅيز وًدييي اكشمبالً ػبي يټ ٵٮبڅيز َڈ ٘بثٛؿي١َيٍسبً ثب وً٭ي 

-إٓيت ،هًٗ ىځَځًويثوٚي اُ ػمٮيز ىٕز سًاوي ىٍ ډيبنِځيَى. اُ ًٕي ىيڂَ ََځًوٍ ىځَځًوي ډي

سًاوي ډپبويٖڈ ثًډي س٦جيٸ ثب ٙىبهشي يب ٍٵشبٍي ثٍ ثبٍآيٍى. وًځَايي ډياي ي ٍيانَبي ػٖمبوي، سٲٌيٍ

 ٍا ډوشڄ ٕبُى. ىيڂَ َب يب كڄ ډٖبئڄَبي اػشمب٭ي ډبوىي ٍٵ٬ ي ٍػ٫ً ٽٚمپ٘سى٘

-ٍ، ثيين ثَوبډٍي اٍيډيٍيِي ٙيٌ يب ډبوىي ډًٍى ىٍيبؿٍثَوبډٍ َبي ََ وًآيٍي يب ىځَځًويًِٕى ي ُيبن

-ډي ًٛؿَب ًٙوي، ُيَا ثَهي اُ ډَىڇ اُ ايه ىځَځًويٕبن سًُي٬ وميٍيِي ٙيٌ، ىٍ َٕإَ ػبډٮٍ يټ

ي ٕي ثًٽبن َبي ُايىيٌ ٍيى، ٽَهٍ، ٽبٍين ي ٍيىهبوٍډبوىي اوشٺبڃ آة ٍيىهبوٍ ميبٖ.ثَوي ي ثَهي ىيڂَ 

-َبي اٝٶُبن، هًُٕشبن ي آًٍثبيؼببني ډَىڇ إش ًٛؿٔٙـٽٍ؛ ډىب٥ٺي ٍا آة ثٍ ًٕي آن ډىلَٳ ٙيٌ 

ثٍ ايه ػُز إز يٹشي ثوٚي اُ ډَىڇ ىٍ  ٘بكاٗي.ډىيان ي ُيبن كاٗيًٕىډىيان  ا٘ـ.ٔٙـميبٖٱَثي 

-ايٗ ًٙوي.ٝيا وميډىب٥ٸ ىيڂَ ثب آوبن َڈ ىَىي، ډَىڇِا٭شَاٟ ثٍ ايه اٹياډبر ياٽى٘ اُ هًى وٚبن ډي

ؿٍ ٍا ٽٍ څٌا آنُٛؿ. ٘فبق ثيٗ ٔلؿْ وِٛك ٞٓ ٔي ٌٛ٘ٝ الـأبت ٌٔتميٓ يب غيل ٌٔتميٓ ٔٛرت

 ي ډ٦چًة إز يب وٍ. ٔٙٔفبَ٘ٝب ثبيي ىٍ و٪َ ىاٙز ايه إز ٽٍ آيب سًُي٬ ًٕى ي ُيبن

دَيا ا٭الڇ ٽَى؛ ثىِيه وبٹِٜ َٙډبوٍ ي ثي، ٽٍ ثي1392ٕوىبن يُيَ وٶز ٍّيڈ ډٌَجي ىٍ إٶىي ډبٌ  

ًٙى. ايه ٕوه إز، ىٍ ََُٙبي سَُان ي ٽَع سًُي٬ وميُي ًَا ي ٥َٕبنځسًڅيي ٙيٌ ٽٍ ډًػت آڅًى
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 ٽٍ ثيٚشَِډٺبثڄ ٕالډشي ػمٮيز سَُان ي ٽَع  ثيان ډٮىبٕز ٽٍ ٕالډشي ډَىڇ ٕبيَ ََُٙبي ايَان ىٍ

كشي هًى يُيَ وٶز ثٮياً ثٍ هب٥َ  ٽىىي اَميشي وياٍى.ػب ُويځي ډيآنَب ىٍ هًويَب ي آٹبُاىٌډٺبډبر ي آ

ٹٴ ومًى ي ډٺبډبر ٍٕمي ىيڅز ي ٕبُډبن ډلي٤ سًڅيي ىاهچي سًڅيي آن ٍا ډشً ِيهُا ثًىن ثى٥َٕبن

ن ويٖز ي چٔ ٍّيڈ كب١َ ثٍ ٹجًڃ آٖيًن اوَّي ډؼيي، اډب ٽمُا ثًىن آن سإٽيي ىاٙشىٖز ثَ ٥َٕبنُي

ؿىيه، دو٘ َڈ ىاهچي ٍا ىٍىٕز وياٍى. ٽيي ىاٙز ٽٍ ىڅيچي ډجىي ثَ آڅًىٌ ثًىن ثىِيه سًڅيييِسإ

ىَي، ثٍَٕي ايه ًٕى ي ُيبن ثَاي ٍّيڈ اي، وٚبن ډيُا ثَ ٵَٕشىيَبي ډبًَاٌٍبي ٥َٕبنَدبٍاُيز

 ي هًىي ٕچ٦ٍكشي ثٮ٢بً ثَاي ايؼبى سٶَٹٍ ثيه ډَىڇ ثٍ ډى٪ًٍ اىاډٍ ډٌَجي اَميز ؿىياوي وياٍى.

 ُوىي.آډيِي ډيآځبَبوٍ ىٕز ثٍ ؿىيه اٹياډبر سجٮي٠

ځًوٍ ويٖز ٽٍ سىُب ثوٚي اُ ډَىڇ ىٍ ډٮَٟ سُييي ي هَميٍٚ اي يَبي ُيٖز ډلي٦اډب ىٍ ثلَان

ََؿٍ ثيٚشَ  وبٙي اُ ٝىٮشي ٙينِ ډلي٦يِ زَبي ُيٖځًوٍ ٽٍ ثلَانډىي ثبٙىي. َمبنيب ُيبن

، ايي سًڅيي ځبَُبي ځچوبوٍ َبي ٵٖيچيََؿٍ ثيٚشَ اُ ًٕهز يِي ػُبن ي إشٶبىٌٽًٍَٚبي ديَٚٵشٍ

ٞبي وٝ ثلاي ٔلؿْ اًتبٖ ي اكٚٔيٝٔٛكؿ ؿكيبصٝ ػُبن ىاٍى.إز ي سإطيَ ډىٶي ثَٽڄ ػُبوي ٙيٌ 

م ثٙنيٗ ٚ يب اًتفبؿٜ ا پيلأٖٛ ٘ٝ تٟٙب ت٤ٕٙي ؿك ثل ٘ـاُت ثّىٝ ثٝ پيأٔـٞبي تّؾي ا٘زبٔيـ

٘بُي ام ؽِه  ٚ كينٌلؿٞبي ٌلؿ ٚ غجبك ٠٘يل وُ وِٛك ٚ يب عتي٘بلْ ؿك ًٜظ ّٔي ي٤ٙي ؿك

ي وبَٞ آة ؿرّٝ ٚ فلات ثب ًبؽتٗ ٙٛة ٣لاق وٝ ٘تيزٝٞبي رٚ تبالةٞب، ٞٛكٞب قثبتال ُـٖ

ٞب، ًـٞبي ٔتٛاِي ثٝ ٠ٙٔٛك ٘بثٛؿي آحبك تبكيؾي ولؿًتبٖ ؿك تلويٝ ثل كٚي آٖ كٚؿؽب٘ٝ

 اي ثبُٙـ.فلأٜٙمٝ

َب اوٖبن سٶبٷ ثيٶشي ي ډيچيًناوي، اثيىي ٽَىٌي اٍيډيٍ دي٘ؿٍ ىٍ ډًٍى ىٍيبؿٍاځَ هيايي وپَىٌ آن

رٛ وٝ تٕبْ ٜپٙب ٞب اٌ٘بِٖٔيّيٖٛٽًٍٚ ؿٍ اسٶبٷ هًاَي اٵشبى؟! ىٍ ،اػجبٍي ًٙويوبؿبٍ ثٍ ٽًؽ 

 وزب ؽٛاٞٙـ كفت؟! ،ٞبي ٤ٔيِتي ؽٛؿ كا ام ؿًت ؽٛاٞٙـ ؿاؿف٤بِيت

ػُز ايؼبى وً٭ي ي ٭مَاوي يب ََځًوٍ ٽًٙ٘ ىٍ َيٌّد يټ اػَاي َبي وُبيي وبٙي إًُى ي ُيبن 

اوي اُ سَيه ايه ٭ًاډڄ ٭جبٍرځيَى. ډُڈإطيَ ؿىييه ٭بډڄ ٙپڄ ډيهًاٌ، سلز ساػشمب٭يِ ىڃ ىځَځًويِ

 َبي ٕىشي ي ديًويَبي اػشمب٭ي.َب ي ثبيٍىاٙزٙىبهشي، اٍُٗ٭ًاډڄ ډلي٦ي ي ثًڇ

-ٙىبهشي ىاٙشٍ ثبٙي، َڈثًڇ آيٍي ديٚىُبىي يب ىځَځًوي ډمپه إز سإطيَ ٍّٵي ثَ و٪بڇيټ وً

ٞبي ًـٞبي ثنكي ٕٞيِٝ ؽٌبكت ڈ. يب و٪يَ ډًٍى سَٽيٍ؛ي اٍيډيٍ ٙبَييډًٍى ىٍيبؿٍٽٍ ىٍ ؿىبن

ي  ، ًٍََبَبثَهبٕشٍ اُ ثبسالٷ ي ٍيِځَىَبي ډبوىي ځَى ي ٱجبٍ آٚك٘ـ.ٔي كميٌت ٔغيٜي ثنكٌي ثٝ ثب

ومپي ٙين ََؿٍ ثيٚشَ ىٍ  َب،ىٍ دبييه ٍيىهبوٍآڅًىځي َبي هٚټ ٙيٌ ىٍ ػىًة ٭َاٷ، سبالة

كشي ثٍ  ،ي يب ډبوىي ډًٍى اٍيډيٍ، اٵِاي٘ ه٦َ ٕيڄ ي ٵَٕبي٘ هبٻَبي آة ي ثبال آډين ٕٶٌَوشيؼٍ

ي َبي آثَيِ ىٍيبؿٍكًٌُوبٙي اُ ىَُب ٕيي ٽٍ ىٍ مِنِٝ،و٪َان اٵِاي٘ يٹ٫ً و٪َ ثَهي اُ ٝبكت

-ٽٍ يټ وًآيٍي ديبډيَبي ډُمي ثَو٪بڇ ثًڇٽٍ؛ ثَاي آنىَياوي. ايه ډًاٍى وٚبن ډيبهشٍاٍيډيٍ ٕ

إٓب، اثٮبى ويبُ ثٍ آن ويٖز ٽٍ ډبوىي يټ ٥َف ٭٪يڈ آثيبٍي يب يټ ٕي ٱًڃٙىبهشي ىاٙشٍ ثبٙي، 
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ٞبي ميٌت ٔغيٜي پيِٟٙبؿي، ميبٖ ؿك اكميبثي وبكايي ٞلٌٛ٘ٝ ٘ٛآٚكيِاي ىاٙشٍ ثبٙي. ځٖشَىٌ

 آٖ كا ٘ين ثبيـ ؿك ٠٘ل ؿاُت.

ٽىي اُ ډيًٙى ٽٍ ٕٮي ٽىي، ثب ډٖبئچي ٍيثَي ډيډٮمًالً ََ ٽًٍٚي ٽٍ اٹياڇ ثٍ ىځَځًوي ډي

ٽَىَبي َب ي ٭مڄكڄىاوٚمىيان ي ډشوٞٞيه ثَاي ٍاٌ هٖبٍار ىځَځًوي ػچًځيَي ٽىي. ثٖيبٍي اُ

ثٮي اُ  اډب ىٍ ايَانَِبي ٭مَاوي ٽمټ ٽىي. آډيِ ٥َفسًان ثٍ اػَاي سًٵيٸاوي ٽٍ ډيثًډي اكشَاڇ ٹبئڄ

اٽىًن ىٍ ًٙوي. َڈثًډي ٹبئڄ ومي ًٙى ي اكشَاډي ثٍ ډٚبيٌٍ ثب ډَىڇاوٺالة اُ ثبال ثٍ دبييه ٽبٍ ډي

ٽٍ؛ يب ًٙىاٝچي وڂَيٖشٍ ډي ٔتٟٕبٖىًان ي ايٍډيٍ، ثٍ ډَىڇ ثٍ ٭ىٍيبؿٍ ډ٫ً١ً ُيٖز ډلي٦يِ

اوي! اډب هًى كب١َ ويٖشىي ايه ٱيَ ډؼبُ كٶَ ٽَىٌ صبٞياوي ي يب ثيٚشَي ثٍ ُيَٽٚز ثَىٌ ٞبيمٔيٗ

وبكُٙبًي ؿك ٔٛكؿ الـأبت ٚ اٞـاف ؽٛؿ  ٞبيٌٛ٘ٝ ٜٔب٤ِبت ٚ ثلكًيٞيشډٖاڅيز هًى ٍا ٽٍ؛ 

 كا ؿك ؿًت ٘ـاك٘ـ، ثٝ پقيل٘ـ.

َب ٍا َبي ثٍِٿ، اوًا٫ ځِاٍٗي ىيڂَ، ىٍ ٥َفبٽًٍَٚډيالىي ثٍ ايه ًٕ، ىاوٚمىيان ىٍ 70ياُ ىٍَ

ٽٍ ًٙىَبي سًػٍ ډيشٍ ثٍ ٥َفٽىىي. اُ ايه ځٌَٙب سُيٍ ي اٍائٍ ډيي ثَآيٍى سإطيَ ايه ٥َفثبٌٍىٍ

ٍٕبوي ثٍ ډٖشمىيان ثبٙي ي ٍٙي سًؤڇ ثب ثَاثَي ٍا س٢ميه ٽىي. اوًا٫ ٹًاويه ډچي ٍاػ٬ ثٍ ٵبييٌػُز ىٍ

َبي ٭مَاويِ ىيڅشي ثَ ډىبث٬ ُيٖز َب ٍا ثٍ اٍُيبثي سإطيَ ٥َفكٶب٩ز اُ ډلي٤ ُيٖز، ډؼَيبن ٥َف

ٍ ٹٞي اػَاي ٕبُوي. ډإٍٖ يب َٙٽشي ٽ، اػشمب٭ي، سبٍيوي ي ٵََىڂي ياىاٍ ډيٙىبهشي، ُډيه ٙىبٕي

ثبٍي ىاٙشٍ ثبٙي، ثبيي ځِاٍٗ سإطيَي ٍا سُيٍ ٽىي سب ٥َكي ٍا ىاٍى ٽٍ ډمپه إز ديبډيَبي ُيبن

ي ٥َاكي يټ ٥َف، ديبډيَبي سچن ډٖشٺيڈ يب ٱيَ ډٖشٺيڈ ٥َف ٍا ىٍ آن َٙف ىَي. ىٍ ووٖشيه ډَكچٍ

آډيِ إز، َاي ٥َف هٖبٍرايه ديبډيَب ثبيي ىٍ و٪َ ځَٵشٍ ًٙوي. اځَ وشيؼٍ ځَٵشٍ ًٙى ٽٍ سإطيَ اػ

ٽٍ ؿىيه ډًاٍىي َبي ٍا ثبيي ثَاي سوٶيٴ ډٖبئڄ وبٙي اُ ٥َف ٍا دييا ٽَى. ىٍ ايَان ١مه ايهٍييٍ

إبٕبً ثٍ كبٙيٍ ٍاويٌ  «ًبمٔبٖ ٔغيٚ ميٌت»ډٚبَيٌ ي ٭مچي وٚي ثچپٍ ٕبُډبن إشَاسْيپي ډبوىي 

 اوي.ٹبئڄ وٚيٌ ٙيٌ إز ي اَميشي ثَاي وٺ٘ آن

َبي ثَىاٍي ډىبث٬ ثَػبيڂبٌٽٍ، سإطيَ ثٌَُاوي َبي ٙيٌي ځِاٍٗىٍځيَ سُيٍ ىاوٚمىيانِ ىٍ وشيؼٍ،

َبي ىػچٍ ي ٵَار ىٍ ٍيىهبوٍٽىىي. ډًٍى ٕيَبي ثٍِٿ ثَ ٍيي ډٮبَٝ ٍا سًٝيٴ ډي سبٍيوي ي ويِ ډَىڇِ

آطبٍ ډَث٣ً  فبكىىٍ إشبن  ًيٛ٘ـ ي ىٍ ايَان ثب ٕبهشه ٕي ولؿًتبٖسَٽيٍ ٽٍ آطبٍ ډَث٣ً ثٍ سبٍين 

 َى، ثيٚشَِيځځَ ؿىيه اٹياډبر اكشيب٥ي اوؼبڇ وٍ اوي، اډٮَٟ وبثًىي ٹَاٍ ىاىٌٍا ىٍ  ي َوبډىٚيثٍ ىيٌٍ

١مه ثبُىيي اُ ٙمبڃ  1991ىٍ ٕبڃ  ٔيزلييًُٙوي. يبىځبٍَبي سبٍيوي ي ډبٹجڄ سبٍيوي وبثًى ډي

غٙي  ؿٞب ؿاكاي يه ٔيلاثلوُ»وًيٖي؛ سَٽيٍ#، ىٍ هب٥َار هًى ډي ىيڅز ٽَىٕشبن $سلز اٙٲبڃ

ُويځي هًى ٍا ثٍ ىٵب٫ اُ ډچز  َب إُبڃ ،ٽٍإمب٭يڄ ثيٚپـي ويِ «ثبًتب٘ي ٚ تٕـٖ ثنكي ٌٞتٙـ

ي تبكيؾي ّٔت لؿ وٕل ثٝ ٘بثٛؿي ُٙبًٙبٔٝؿُٕٙبٖ وُ»ځًيي؛ إز ډي ىٍ ُويان ٕذَي ٽَىٌ َىٽُ

يا١ق إز ٽٍ  «كا ٔغٛ ٕ٘بيٙـ لؿٞبوٙٙـ مثبٖ ٚ فلًٞٙ وُٞب ٔزـا٘ٝ تالٍ ٔيا٘ـ. آٖلؿ ثٌتٝوُ

ىَىي ي ا٭ٞبٍ ډوشچٴ وٚبن ډيي ډيويز آن ډچز ٍا ىٍ ډچشي، ىٍػٍآطبٍ سبٍيوي ىٍ ٵََىڀ ډچي ََ 
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ؿىبن ٽٍ ىٍ َڈ اي ثَاي ػچًځيَي اُ وبثًىي آن اوؼبڇ ځيَى.َبي ييًٌْٙى ډَاٹجزَميه ډٖئچٍ ٕجت ډي

 وبثًى ٽىىي. اًالْسبٍيوي ايَان ُډيه ٍا ىٍ ٹجڄ اُ ايَان ثب اكياص ٕي ىٍ إشبن ٵبٍٓ سالٗ ىاٍوي آطبٍ 

ي تلويٝ فمٚ وبفي لؿ تغت ًّٜٝوُ»ځًيي؛ َى ډيي وبثًىي ډچز ٽُؿىيه ىٍثبٌٍثيٚپـي َڈ

ٞب لناًت ٞٛيت ّٔي ؽٛؿ كا ا٘ىبك وٙـ، آٍ٘بٜ ٣نينِ عىبْ تلويٝ ُـٜ ٚ ام عمٛق ثلاثل ثب ت

إز. ثَايه « لؿ ثٛؿٖوُ»ىَب ثٍ ډٮىبي ٍَبيي اُ َثٍ ٹًڃ ډٮَيٳ ٍَبيي ٽُ «ثلؽٛكؿاك ؽٛاٞـ ثٛؿ

َىَب ي اوپبٍ ايه ًَيز اُ ًٕي ځَان ٽَىٕشبن، ًَيز ډچي ٽُي اٝچي ٽَُىَب ي اٙٲبڃإبٓ ډٖئچٍ

َى ي َىَب ٝلٍ وڂٌاٍوي، سٺبثڄ ډچز ٽُځَان ثَ ډبَيز ډچي ٽُٽٍ اٙٲبڃٍي ډبىاډيځَان إز، اُ ايهاٙٲبڃ

 . ځَان سيايڇ هًاَي يبٵزاٙٲبڃ

َب ثَ َبي ٭مَاوي ٍا ثٍ ثَآيٍى سإطيَ ايه ٥َفن ٥َفااويٍٽبٍٹًاويه كٶب٩ز اُ ډلي٤ ُيٖز ىٕز

-ٕبُوي. اډب ىٍ ايَان ي سَٽيٍ ايه ډًاٍىِ ثب اَميز سلز سإطيَ اييئًڅًّياػشمب٭بر ډًػًى ياىاٍ ډي ُويځي

 ثًىٌ إز.« ځَايي اٵَا٥ي $ًٙيويٖڈَبي ډٌَجي ي ډچي

َبي ٕبهز ثٍِٿ ٍاٌ، و٪يَ َبي إز. ىٍ ډًٍى ٥َفي َٙي٫ ؿىيه ثٍَٕيوٺ٦ٍٍ ډيياوي ځٖشَىٌ ٽب

سًاوي ٽٚييٌ ًٙى، سٮييه اٌ ډيَٹجڄ اوًا٫ ډٖيََبيي ٍا ٽٍ يټ ٙبَي اٍيډيٍ، ثبيي اُ ثَ ىٍيبؿٍٍاٌ ډيبن

ٍاَُب ىٍ ډٖيََبي ځًوبځًن، ثٍ وبثًىي ؿىي ػبيڂبٌ ٽىىي. ٕذٔ ثبيي ثٍَٕي ًٙى ٽٚييٌ ٙين ايه ٙبٌ

ي اٍيډيٍ اوؼبډي. ىٍ هًٞٛ ىٍيبؿٍډي ميٌت ٔزيٜيَبي ي ثٍ ؿٍ ُيبن ثبًتب٘ييب تبكيؾي ډُڈ 

َبي ػبيڂِيه سًاوٖشىي ثب ثٍَٕي ي ډ٦بڅٮبر إبٕي ٍاٌډياوي سىُب ٽبٍ ډمپه وجًى. ٽبٍي ٍا ٽٍ اوؼبڇ ىاىٌ

ب اُ ٥َيٸ سًوڄ ىٍ ُيَ سَ، ډبوىي ٕبهشه دڄ ثيين دَ ٽَىن ىٍيبؿٍ اُ هبٻ ي ٕىڂالٯ ي يي ٽڈثب َِيىٍ

ىٍيب ډبوىي سًوڄ ډبوْ ثيه اوڂچٖشبن ي ٵَاوٍٖ ي ډًاٍى ٵَايان ىيڂَي ٽٍ ٹجڄ ي كشي ؿىي ٕبڃ ثٮي اُ اٹياڇ 

-ي اٍيډيٍ ويِ ثٍ ثٌَُي اٍيډيٍ، ٕبهشٍ ٙيٌ ي كشي ؿىي ٕبڃ ٹجڄ اُ ٥َف ىٍيبؿٍثٍ ايؼبى ٍاٌ ىٍيبؿٍ

ډبوْ ثيه اوڂچٖشبن ي ٵَاوٍٖ ثٍ ٥ًڃ دىؼبٌ ٽيچًډشَ ٽٍ، ؿىي ډظالً سًوڄ  اوي، اٹياڇ ومبيىي.ثَىاٍي ٍٕييٌ

 سب سبٍين ايه وڂبٍٗ، ي اٍيډيٍ َٙي٫ ثٍ اكياص آن ٙي،ثَ ىٍيبؿٍٕبڃ ثٮي اُ َٙي٫ ثٍ اكياص ٍاٌ ډيبن

ٔمبٔبت كهيٓ ٔقٞجي  أب ٣مال٘يتِ ًٙى.ثَىاٍي ډيثيٖز ٕبڃ إز ٽٍ ثٍ اسمبڇ ٍٕييٌ ي اُ آن ثٌَُ

 ولؿ.وٝ اٚٗب١ كا ثـتل ؽٛاٞـ ُبٖ ٕٞبٖ اًتٞبيعُْ ؿاؿ٘ـ ٚ اوٖٙٛ ٘ين كاٜٕٞبٖ ثٛؿ وٝ ا٘زب

اي ٽٍ، إبٓ ډلبٕجبر ٭ٺالوي كَٽز وٚي، ثٍ ځًوٍي اٍيډيٍ ثَيبؿٍثَ ى٥ٍَف ٍاٌ ډيبنهالٍٝ ىٍ  

وٝ لبثّيت  ٞبًتٚال٢ كهيٓ ٔـت ؿك سَيه َِيىٍ ثيٚشَيه ډىبٵ٬ ٍا ثَاي ډَىڇ ثٍ اٍډٲبن آيٍى.ثب ٽڈ

ميٌت  ٚ ارتٕب٣ي ،اي تمجُ آالعبت التٔبؿي، ًيبًيثل تىٙٛولاًي ٚ ٣ّٕيِ بًيًي

ثـٖٚ فلٚپبُي ًيبًي يب تٟـيـ ثٙيبؿي ثلاي ثمبي ؽٛؿ كا ام ؿًت ؿاؿٜ  ،ٌلايب٘ٝٚال٢ ٔغيٜيِ

 اًت.

ٽٍ؛ ډًٹٮيشي ٽٍ اٽىًن دي٘ آډيٌ إز اُ ًٕي ىاوٚمىيان ي ډشوٞٞبً ثٍ ٥ًٍ ٽبٍ إبٕي ايه إز 

َبي آيىيٌ ٵَاَڈ ٕبُى. ډًاٍى ٵَاياوي يػًى ىاٍى ٽٍ َبي ٍا ثَاي ٕيبٕزڄ ًٙى ي ىٍٓىٹيٸ سلچي

 َبي ٭مَاوي ٵٮبالوٍ ىهبڅز ٽىىي.ٍيِي ي اػَا يب ػچًځيَي اُ ٥َفىاوٚمىيان ىٍ ثَوبډٍ
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ي اٍيډيٍ آډيٌ إز وٍ ىځَځًوي وبٙي اُ ٭ًاډڄ ٥جيٮي ي ډلي٦ي ثًىٌ ٽٍ ثَ َٕ ىٍيبؿٍؿٍ آن 

ٕبُي ٍييٍ، ًهيٌَؿَايي ثي ثَ ىٍيب،ٍاٌ ډيبن .َبي اوٖبوي ثٍ ثبٍ آيٍىٌ إزييَ ٕيبٕزإز ثچپٍ سٲ

َبي ًيَث٤ ىٍ ٕبُډبن رثي٘ اُ كي آة ىٍ دٚز ىَُب ٕي، ځٖشَٗ ٽٚبيٍُي ثيين ډ٦بڅٮٍ ي و٪بٍ

َ ساوي ي ىٍ وشيؼٍ ديبډيَبي ثبٍٗ اويٻ اي١ب٫ ٍا ثٖيبٍ يهيڈٙىبهشي ٙپىىيٌډىب٥ٺي ٽٍ اُ ػُز ثًڇ

 ٕبهشٍ إز. 

وٝ، ؿٚ ٔٛكؿ تلويٝ ٚ اكٌٔٙتبٖ ي اكٌٔٙتبٖٚاٖ ؿكتلويٝ ٚ ؿكيبصٝي اكٚٔيٝ، ٔخّج ؿكيبصٝ

-ايزبؿ ٢ٗٚ ٔٛرٛؿ كا تإييـ ٔيؿك  ٞبي اٌ٘ب٘يا٘ـ، ؿؽبِت ًيبًتٜعفبٟت ُـٜ ٚ پبيـاك ٔب٘ـ

 ماك اًت. يي اكٚٔيٝ ثٝ ٔلؿاثي ٕ٘ىي وبك تجـيُ ُـٖ ؿكيبصٝوٙـ. ٘تيزٝ

ٍّيڈ  َبيي ٽٍ سب ٽىًن اُ ٥َٳ ډٺبډبروُبىي دي٘ َبٽٍ سًػٍ ًٙى؛ ثٖيبٍي اُ ٥َفزػبڅت إ

َب ي ٕبُوي، ُيَا ٥َفسَ ډيٍا يهيڈ اوي، ثٍ ػبي ثُجًىي ايه ډًٹٮيز سىُب آنډٌَجي ډ٦َف ٙيٌ

ي َبٍيِي ي ډلبٕجبر ىٹيٺي إز ٽٍ ىيثبٌٍ ٭اليٌ ثَ ثلَانثيين ډ٦بڅٮٍ ي ٵبٹي ثَوبډٍ ُبىارِىديٚ

ځبن ي وبثًىي َبي ٕيبٕي، اػشمب٭ي، اٹشٞبىي ي كٺًٹي ثب َمٖبيٍُيٖز ډلي٦ي، ډىشُي ثٍ ثلَان

 ويِ هًاَىي ٙي. ؿُت ٔغبٖ،ٽٚز ي ٝىٮز 

ډيچيبٍى ډشَ ډپٮت ثَآيٍى ٙيٌ إز  3ي اٍيډيٍ كييى َڈ اٽىًن آة ډًٍى ويبُ ثَاي اكيبء ىٍيبؿٍ 

ٙبن ثٍ اوي ٽٍ آةبي ٕبهشٍٍَيىهبوٍ 13ثي٘ اُ  اُ ايه آة ٍا ثبيي اُ ىَُب ٕيي ٽٍ ثَ يٽٍ ثوٚ

َبي ُيَ ُډيىي ثب دَ ٽَىن َِاٍان ؿبٌ آة سإډيه ٽَى. ايه ٍاٌ ي اٍيډيٍ ډي ٍيِى ي اُ ٥َيٸ آةيبؿٍٍى

سمبڇ ٍاٌ  ي اٍيډيٍ ثٍ سٮ٦يچي ٽٚييٌ ًٙى.ىٍ ديَاډًن ىٍيبؿٍ ٞناك ُغُ 200ًٙى ٽٍَڈ ثب٭ض ډي

اوي. ثَاي ومًوٍ، وشچٴ ي اُ ػمچٍ ُيٖز ډلي٦ي ىاٍاي ٭ًاٍٟ ػييَبي ٍّيڈ ىٍ ډًٍى ډٖبئڄ ډكڄ

اٽىًن ىٍ ىٕز وْاى ډ٦َف ي اػَايي ٙي، َڈاوشٺبڃ آة ىٍيبي هٍِ ثٍ ٕمىبن ٽٍ ىٍ ىيڅز اكميي

 ثٍَٕي ډؼيى إز.

آن سىبٹ٠ ايه  ميز إبٕي إز.ىَي ٽٍ ثَاي ىاوٚمىيان ىاٍاي اَايه ډًاٍى سىبٹ٢ي ٍا وٚبن ډي 

 ثبك كا ام ؿٌلٌٛ٘ي ًٛؿٔٙـ ثبم ُٙبؽت.تٛاٖ ؿٌلٌٛ٘ي ميبٖٝ آًب٘ي ٕ٘يث ؛ٽٍإز 

ٽؼب ٽٍ اوؼبڇ ځيَى ثٍ ٍيِي ٙيٌ ىٍ ََثَوبډٍ ٍيِي وٚيٌ يب ثيثَوبډٍ َبي ٭مَاويِىځَځًوي يب ٥َف

ي اٍيډيٍ ي يب ي ٽٍ ثَاي ډَىڇ ديَاډًن ىٍيبؿٍؿًن ٵبػٮٍَبيي َڈآيب اُ ٵبػٮٍ ًٙى.هشڈ ډي فبر٤ٝ

سًان ب ىٍ آيىيٌ ډيسًان ػچًځيَي ٽَى ي آيَاسَ ډَىڇ ايَان دي٘ آډيٌ ي يب ىٍ كبڃ يٹ٫ً إز ډيكشي ٵ

-َب ي ٽمټ ثٍ ٥َف ٕيبٕزُاٍ وؼبر يبٵز؟ دبٕن ثٍ ايه دَٕ٘ډَىاة يب ثيبثبن ومټ ٕبڅي،اُ هٚټ

 ٽبٍيڈډُڈ ىاوٚمىيان ي َي َبيي ٽٍ ه٦ََبي ىځَځًوي دي٘ آډيٌ ٍا ثٍ كياٹڄ ٽبَ٘ ىَي، ي٩يٶٍ

ي ډيُىي ي ثَػٖشٍ ٽٍ اٽظَيز ىاوٚمىيانَِبي ػُبوي إز. ثٍ ىڅيڄ ايهٕبُډبن ٽًٍَٚبي ديَٚٵشٍ ي

اوي، ؿىيه ٍاويٌ ٙيٌٌنيَٙ َبي ٵَاٹبوًوي َبي ډوشچٴ اُ ًٕي َٖشٍَب، ىٍ كًٌُإبسيي ىاوٚڂبٌ

 ٍٕي.٭ٺالويشي اُ ٍّيڈ ډٌَجي ثٮيي ثٍ و٪َ ډي
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اوي، ډ٦َف ٙيٌ ډٌَجي اُ ًٕي ٍّيڈِ ي اٍيډيٍسب ٽىًن ىٍ ډًٍى ىٍيبؿٍٽٍ َبييَب ي ٍيٗسمبڇ ٥َف 

ي ٭٪يمي ويبُډىي إز ٽٍ ىٍ ثلَان َب يب ثٖيبٍ ١ٮيٴ يب ثٍ َٕډبيٍثٖيبٍ ٱيَ ياٹٮي ي اډپبن سلٺٸ آن

ي ٍٽًى اٹشٞبىي ي يب ثٍ ٭جبٍر ىيڂَ وبثًىي سًڅيي ډچي ي ٵَيدبٙي اٹشٞبىي، ىٍ َٙاي٤ ډًػًى اډپبن 

وٝ رٟت ي ٠٣يٕي ي ٕٞبٖ ًلٔبيٝثٝ ا٘ـامٜ آن يػًى وياٍى ي يب ىٍ ًٍٝر سلٺٸ آن،سإډيه 

-وٝ آٖ ٘ين ثٝ ثغلاٖؿ، رب٤ٔٝ تٟيـًت ؽٛاٞـ ٌلؿيـولؽٛاٞٙـ ٞنيٙٝ ؿؽٛ اُتجبٞبت لجّيِ

اوي ٽٍ ىٍ ىٍاُډير َبييكڄ ؿىيه ٍاٌَڈ ٞـ ُـ.تٕب٣ي ٚ ؿك ٘تيزٝ ًيبًي ٔٙتٟي ؽٛاٞبي ار

اي كا ٔلؿٜ ؛وٝٔب٘ـ ٞبي ٜٔلط ُـٜ ثٝ ايٗ ٔيٛلطٞب ٚ كٍٚاوي. ثٖيبٍ ػييىاٍاي ٭ًاٍٟ ػبوجي 

 ام ٛليك ٔيلا٘ـٖ م٘ـٌبٖ ؿيٍلي ثٝ عيبت ثبم ٌلؿا٘ٙـ.

٥چجي. َىًُ ٍيٙه ويٖز ايه ٹَثبوي، ٕي ډيي اٍيډيٍ ٹَثبويٽٍ ډٖچڈ إز اكيبء ىٍيبؿٍؿٍ آن 

ٙبن ي ىٍ َبي ډَُي ثب اولَاٳ ډٖيَ آةوٍآٍ، ىٍ وشيؼٍ، ډَىڇ ي ٽٚز ي ٝىٮز ىٙز ډٲبن، ٍيىهب

آة ډىلَٳ هًاَي ٙي، هبڅي  ٽٍ َمبن وٺ٦ٍ ثٍ ثٮياُ َبي ُيٖز ډلي٦ي ػيييي وشيؼٍ ايؼبى ثلَان

ٙبن ٙيٌ ي ٕبهزٽَىن آة دٚز ىَُب ٕيي ٽٍ ډيچيبٍىَب ىالٍ طَير ي ٕبډبن ډچڄ ايَان ٍا َِيىٍ

كًٌُ ثٍ كًٌُ  اوي،٭بډڄ اډَاٍ ډٮبٗ ډَىڇ سجييڄ ٙيٌسَيه اٽىًن ثٍ ډُڈَبيي ٽٍ َڈإز، دَٽَىن ؿبٌ

-اٍ اٌ٘بٖيبٖ آّي ٚ ٚال٤يللثب٘اٗ هًاَي ثًى يب ځَٵشه آةاڅلٖىٍىٍيبيي ډبُويٍان ثب ٹَٟ ډبوىي

 !؟اٍ ؽٛاٞٙـ ثٛؿپيلأٖٛ ٞبي ًبوِٗ

؛ يپي اسٞبڃ اويي اٍيډيٍ اٍائٍ ىاىٌؿٍٽىًن ډٺبډبر ىٍ ٕشبى ثٍ ا٦ٝالف اكيبء ىٍيبسب  ٽٍٵپَثپَي

 4وبڃ بثُڈ اُ ٥َيٸ يټ ٽ -ًَسٍسً ي سٍٲٍػِ ثًډيِثب إبډي  -ٍيىٍيى ي ٍُيىٍَبي ٕيميىٍٍيىهبوٍ

َبي ٵًٷ اُ ََ يټ اُ ٍيىهبوٍ َبٕز. ځٶشٍ وٚيٌ إز ٽٍ؛ ډٖيَِٽيچًډشَي ثٍ ډى٪ًٍ ٽىشَڃ ٕيالة

 ٍيُځبٍي جبڃ هًاَي ىاٙز.َمبن وٺ٦ٍ ثٍ ثٮي ٽٍ ٹ٬٦ هًاَي ٙي، ؿٍ ٭ًاٍٟ ُيٖز ډلي٦ي ٍا ثٍ ىو

ؿىيه ثبيي ي ډَىڇ اُ ٥َيٸ ٝىٮز ډبَيڂيَي ثًىوي. َڈسَيه ډىبث٬ اٙشٲبڃ ي سٲٌيٍايه ىي ٍيىهبوٍ ډُڈ

ي سپچيٴ ثي٘ اُ ؿُڄ َِاٍ ؿبٌ ٭ميٸ ثيين ډؼًُ ٍا سٮييه ٽَى. ٙ٘ ٽبوًن ثلَاوي ىٍ ٍاث٦ٍ ثب ىٍيبؿٍ

اُ ٍيِځَىَبي ومټ وبٙي اُ آن ىٍ اډبن ووًاَي  اوي ٽٍ كشي دبيشوز $سَُان# َڈاٍيډيٍ سٚويٜ ىاىٌ

 ثًى. 

َبي كيبر يك٘ َڈ ثُڈ ٍيوشٍ إز. ٍاٌ كڄ ٽٍ ٌي اٍيډيٍ ؿىبن ثُڈ هًٍىاٽًٕيٖشڈ ىٍيبؿٍ

ٍّيڈ اډيي ؿىياوي ثٍ كڄ ډٖئچٍ ىٍ ىٍين  ځَ آن إز ٽٍ؛ثيبن ي اٍيډيٍي اكيبء ىٍيبؿٍكًٌُ ثٍ كًٌُ

سَيه ډٖئچٍ ىٍ ايه ډًٍى، ثٍَٕي ډٖئچٍ ىٍ ٽٍ ډُڈوياٍى. ىًٍٍٝسيي اٍيډيٍ ٍا بؿٍٍيِ ىيي آةكًٌُ

 ىٍين كًٌُ إز.

، ى٥ًٍڃ دبوِىٌ ٕبڃ اډپبن سلٺٸ اكيبء ىٍيبؿٍ ي اٍيډيٍثيىي ي ثَآيٍى ٕشبى اكيبء ىٍيبؿٍثَاثَ دي٘

ثبيي ثٍَٕي ًٙى ٽٍ ىٍ  ي ثٌيبك اًتلاتويه اًت.مٔبٖ ؿك عُ ايٗ ١ٛٗٛٔ يه ٘ىتٝيػًى ىاٍى. 

ي دبوِىٌ ٕبڅٍ اٍسجب٣ ايه دبوِىٌ ٕبڃ ډمپه إز ؿٍ اسٶبٷ ثيٶشي؟! اُ ٥َٳ ىيڂَ اػَاي ايه ثَوبډٍ ٥ًڃ

يٮىي اػَاي سمبڇ ي ٽمبڃ ايه  اي ىاٍى.ډٖشٺيڈ ثٍ اي١ب٫ ٕيبٕي، اٹشٞبىي، اػشمب٭ي، و٪بډي ي ډى٦ٺٍ



99 
 

ايه  ػًى ىاٍى، إز.دبيياٍ ډبوين اي١ب٫ ي اكًاڃ ٵٮچي ثٍ َميه ٙپچي ٽٍ ي ثٍ ٥َف دبوِىٌ ٕبڅٍ ډى٣ً

ثيان ډٮىب ويٖز ٽٍ؛ ثبيي ډَىڇ ٍا دبوِىٌ ٕبڃ ىيڂَ ثٍ ٝجَ ي سلمڄ ي ثَىثبي ىٍ ثَاثَ ٍّيڈ ډٌَجي 

 آن اُ ًٕي َبي ٍّيڈ ث٦ًٍ ػيي سَىيي ٽَى ي ثب وٺيكڄى٭ًر ٽَى، ثچپٍ ثيان ډٮىبٕز ٽٍ ثبيي ىٍ ٍاٌ

ػُبوي ي هًىِ  ىاوٚمىيان ي كشي -ځِيى٘ َبيٹَثبويبن َٖشٍ -ډچي ي ډيُىي اوييٚمىيان ي ىاوٚمىيانِ

ٽىىي، ثٍ ؿبڅ٘ ٽٚييٌ ًٙى ي ډَىڇ ٽٍ ََ ٍيُ ٭ًاٍٟ وبٙي اُ هٚټ ٙين ىٍيب ٍا ډٚبَيٌ ي څمٔ ډي

 ىٍ اڅًيز ٹَاٍ ځيَى.

سإطيَ ډٖشٺيڈ ثَ اػَاي ٥َف دبوِىٌ ٕبڅٍ  ،َبي يبى ٙيًٌٍٝر ثَيُ ََځًوٍ ثلَاوي ىٍ ُډيىٍىٍ 

ي ٽٍ ډچڄ ايَان ىٍ ي ثي٘ اُ ٍٕ ىٍَآن ٍا ٽبډالً ډشًٹٴ ٽىي. سؼَثٍ هًاَي ىاٙز ي كشي ډمپه إز

 ځيَى،َبي ٽٍ ىٍ دي٘ ډيځَ آن إز ٽٍ؛ اډپبن وياٍى ٍّيڈ ډٌَجي ثب ٕيبٕزثَاثَ هًى ىاٍوي، ثيبن

َبي كبىسَ ىيڂَي ٕذَي ًٙى. ٥جيٮز َڈ ىٍ ايه ډير ٹبوًن هًى ٍا ٽٍ، ىٍ ثيين ثلَان اي١ب٫ ي اكًاڃ

عتي ٕ٘بيٙـٌبٖ ؽـا ٍكڈ َڈ َٖز ي ثب ٽٖي َڈ ًٙهي وياٍى، ثَ َمٍ، ًٙشٍ ي ثٖيبٍ ثيَيؾ ػب وى

ًٙى؛ ٽٍ وڂَيٖشٍ ډياُ ََ ػُز  ٽىي.سلميڄ ډيا٘ـ، ٔبٖ عبوٓي اكٕ وٝ ثل ًلمٔيٗثل ولٜ

ي اٍيډيٍ ي ٭ًاٍٟ َبي ُيٖز ډلي٦ي ي اُ ػمچٍ ثلَان وبٙي اُ هٚټ ٙين ىٍيبؿٍځٖشَٗ ثلَان

-٘بأيـي كا ثل أيـ غبِت ٔي ،ي. َميه ډٖئچٍوځيََبي ٍّيڈ ډٌَجي ديٚي ډيكڄٍاٌ اُ آن ثَ وبٙي

 وٙـ.

ي يټ ٍاث٦ٍثبيي ىٍ ٽٍ سإطيَ ډشٺبثڄ ثََڈ ىاٍوي؛َب ي اٹياډبر ٍّيڈ ډٌَجيي ٕيبٕزثٍ وبؿبٍ َمٍ 

ب ٍّيڈ كچي ډى٦ٺي ىٍ ډًٍى ؿڂًوڂي ثَهًٍى ثاٍځبويټ ي ىيبڅپشيپي ثٍَٕي ي سلچيڄ ًٙوي سب ثٍ ٍاٌ

َبي ٕيبٕي َبي آن، ػىجٍكڄَبي ُيٖز ډلي٦ي ىٍٽًٍٚ ي ٍاٌاُ ايه و٪َ؛ ثلَان ډٌَجي ىٕز يبٵز.

 ٽىي.دييا ډي

 َب دبٕناوي، ثبيي ثٍ ايه دَٕ٘ي اٍيډيٍٽٍ ډٚٲًڃ ثٍَٕي ډ٫ً١ً ىٍيبؿٍىاوٚمىيان ي ډشوٞٞبوي 

ىٍ ثَاثَ ىيڅز ؿٍ سٮُياسي  ؿىيهي َڈ اوي، ىاٍوي؟ٽٍ ىٍځيَ ايه ٵبػٮٍډًٍى ډَىډيىَىي؛ ؿٍ دبيجىيي ىٍ

-وبكي ٘ىٙٙـ ٚ ثٝ ٔلؿْ اٛال١ُبٖ پٟٙبٖآ٘بٖ ثبيـ ؿك ٔٛكؿ ٞيش يه ام ٔٛاكؿ تغميكىاٍوي؟ 

 كا ثل ٔٙبف٢ ٣ٕٛٔيكهيٓ ٔقٞجي ؿاُتٝ ثبُٙـ ٚ ٔٙبف٢ ًيبًي  ؿليك، ٓغيظ ٚ ثٝ ٔٛل٢ كًب٘ي

ًڅيز اٹياډبر اوؼبڇ ځَٵشٍ ٍا ډ٩ًٴ إز ډٖئٍّيڈ ډٌَجي  ٔلؿْ تلريظ ٘ـٞٙـ. ٚ ّٔي وِٛك ٚ

وي ٞيشٍّيڈ ډٌَجي ىٍ ايَان ٭َٳ ٙيٌ إز، ؿٍ ٽٍ ىٍدبٕوڂً ثبٙي. ثَهالٳ آنثَ٭ُيٌ ځيَى ي 

 ٘بپقيل ٘يٌت.تٔالٔ

اوي. ثَهي اُ ډلٺٺبن ډٖبئڄ كٖبٕيز ػييبٍ ٙبن ثٖيځبَي ثَهيځٍ ،ٽٍٽىىيَمٍ اٙشجبَبسي ډي 

َب ياثٖشڂي ٕيبٕي ي اييئًڅًّيپي ثٍ ىيڅز يڅي ثَهي ىيڂَ ٽٍ ىاوىي،ثَاوڂيِ ٍا ډًاى ١َيٍي ٽبٍٙبن ډي

ٙبن ډًٍى ثٍَٕي ٽٍ ىٍ اػشمب٫ِځٌاٍويٕز ٍيي آن ډًاٍىي ډيٽىىي ي ىىاٍوي، اُ ايه ډٖبئڄ دََيِ ډي

اوي، يڅي دَىاُوي ٽٍ ثَاي هًىٙبن ػبڅتاوي. ثَهي ىيڂَ سىُب ثٍ ٹ٢بيبيي ډيثَاي َمڂبن ٙىبهشٍ ٙيٌ

َب َڈ ٙبن ػٌاثيز ىاٍوي. ثٮ٢يډًٍى ثٍَٕي اوي ٽٍ ثَاي ٕبٽىبن اػشمب٫َِبيڃ ډ٫ً١ًثَهي ىيڂَ ىوجب
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ٹبثڄ ٵُڈ وجبٙي، يڅي  ډًٍى ثٍَٕي ٽٍ ثَاي اػشمب٫ِغ ٽبٍٙبن ٍا ثٍ ًٍٝسي ځِاٍٗ ٽىىيٽًٙىي وشبيډي

 ايٗ ل٘يٝ ١ٛٗٛٔ صٙـاٖ آًب٘ي ٘يٌت.ٽىىي. څٌا، ثَهي ىيڂَ ؿىيه اڅِاډي ٍا اكٖبٓ ومي

ډٚوٜ ډًٍى ثٍَٕي  َبيٚبن ٍا ىٍ ثَاثَ اٵَاىِٽًٙىي ډٖئًڅيزٽٍ ډلٺٺبن ي ىاوٚمىيان ډين ؿىبَڈ

ثٌيبكي ام ي ىٍٕز ډيبن هًىٙبن ي ىيڅز ٍا ويِ ٍيٙه ٽىىي. ٽٍ ٍاث٦ٍٕبُوي، ىٍ ٝيى آن ويِ َٖشىي

زٝ ٘تيتلًٙـ، ؿكؿإِ٘ٙـاٖ ٚ ٔغممبٖ ٔي ام وبك ٔيـا٘يِ ،ايلاٖ، ٠٘يل كهيٓ ٔقٞجي ؿك ٞبؿِٚت

ٔب٘ـٜ ٞبي ٣متوٙٙـ وٝ ؿإِ٘ٙـاٖ ٚ ٔغممبٖ ثٝ ثؾَآ٘بٖ فىل ٔي ًبم٘ـ.آ٘بٖ كا ٔغـٚؿ ٔي

ؿك ٠٘ل ٌلفتٗ آٜالط، ٞبي ٓٛكت ٌلفتٝ، ثٝ ٚ فزبي٢ پيَ آٔـٜ ٣اللٕٙـتل٘ـ تب پيِلفت

 ي پل آٖ.٘يٕٝ ثٝ ربي ي ؽبِي ِيٛاٖ٘يٕٝ

ي اٙشجبَبر ًٍٝر ځَٵشٍ َب َاي ه٦بي دَ څيًان، يټ ا٦ٝالف ًٕهشٍ ي سًػيُي ثا٦ٝالف ويمٍ 

ي ٭چز هبڅي  ٽٍ، ؿَا څيًان هبڅي ډبويٌي إبٕي إزاَميز إز، ايه وٺ٦ٍؿٍ ٽٍ كبئِ إز. آن

َب ٭ياڅشيځَ ؿٍ ثيي يب ثيبن ٽٍ هبڅي ډبويٌي ٹٖمز ي ُٕڈ ؿٍ ٽٖبوي ىٍػبډٮٍ إز ډبوين آن ؿيٖز

تٕلون ثل  تٛرٝ ٚ إز؟! يب ډچڄ سلز ٕچ٦ٍ كٸ ؿٍ ٥جٺبر اػشمب٭ي يَب ىٍػبډٮٍ ي ىٍځَيي ٕشڈ

 َيؾ ُٛؿ.ٓٛكت ٌلفتٝ ٔٙتٟي ٔي ٞب، ؽٜبٞب ٚ اُتجبٞبتِي پل ِيٛاٖ، ثٝ ا٘غلاف ام وبًتي٘يٕٝ

ٽبٍَبي هًثي  ځٌٙشٍهًى ثب ايه سًػيٍ ٽٍ؛ ىٍسًاوي اُ ه٦بَب ي اٙشجبَبر ومي ي يب َيؾ ٕيٖشمي ٽٖي

 يب ٙبوٍ هبڅي ٽىي. ومبيي ي، اُ هًى ٕچت ډٖئًڅيز اوؼبڇ ىاىٌ

ي هبڅي ي ىٍ ي سٖال ىٍ ثَاثَ ويمٍي دَي ىٍٽبٍ ويٖز ٽٍ ثٍ سًاوي ډبيٍاٝالً ىٍ ايَانِ ٵٮچي؛ ويمٍ 

ٙبن َبيٙىبٕبن يب آهًويَب ي ُډٌَي دَ، ٽٍ اويٍُ ٍياني ويمٍُىٌي ٱٶچز اُ آن ځَىى. اٵًٖناٝڄ ډبيٍ

سًان ٽىي ٽٍ ډي-ډي اوي، ايه سًَڈ ٍا ډَٖيدٌيَٵشٍَب ٽًٍ ٽًٍاوٍ ٍا ثَاي كٶ٨ ٽالٌ هًي٘ ٽٍ ثَهي

ي دَ سًان ويمٍٽڄ وميىٍيبى، ثىيبىي ي ىٍ ىڃ ُويانِ آَىيه آُاىي ي ٕٮبىسي ػُٖز. اڅجشٍ ىثثي ىٍ ػُبنِ

 آيي.ٵَىي ي ىٍ ٭يه كبڃ دًڃ ثٍ ىٕز ډي ي ٕچ٦ٍ ي سمچټٌِ ځَٵز، اډب ايه ويمٍ ثٍ كي٦ٍيٍا وبىي

ډٖئًڅيزِ وًيٖىيٌ، ٵيچًٖٳ، ډلٺٸ ي ٍيٙىڂَي، ٽياڇ ويمٍ إز؟ يػٍ ُٙز ي  إبٕبً ثبيي دَٕيي ٽٍ؛

 ي آن؟ي ُيجب ي ٙبىډبوٍثبٍِ ياٹٮيز يب وًاُٗ ي ٕشبيِ٘ ٭َٵبوي اُ ػىجٍٍوغ

ي ٔلؿْ ام ؿِٚت ٚ ٣ـْ پِتيجب٘ي تٛؿٜ ٽٍ ىاوٚمىيان ي ډلٺٺبن؛اويؿىيه وڂَان آنَب َڈىيڅز 

، ثل كا ًٜظ ّٔي ٚ ٔغّيپيَ آٔـٜ ٚ فٌبؿ ٌٌتلؿٜ ؿك  زبي٢ِف٘بوبٔي ؿِٚت كا ؿك رٌّٛيلي ام 

ډظالً ىٍ  صٝ وٝ تب وٖٙٛ ام ٔلؿْ پٟٙبٖ ُـٜ اًت، آُىبك ُٛؿ.ٔال وٙٙـ. ثٝ ٣جبكت ؿيٍل آٖ

ٽٍ ىٍ ڇ ا٭شجبٍار ي طَير ي ٕبډبن ٭٪يميٽٍ سب ٽىًن سمب ي اٍيډيٍ ثٍ ايه وشيؼٍ ثَٕىي،ؿٍډًٍى ىٍيب

 عيف ٚ ٔيَُبي ييَاوڂَ ٙيٌ إز، َمڂي ي اٍيډيٍ َٝٳ دَيٌّ ي ٥َفَبي ديَاډًن ىٍيبؿٍإشبن

 ي ثَ ثبى ٍٵشٍ إز. ٙيٌ

 َب ثٍ وَٚ ٝبىٹبوٍي ډَىڇ، ډجشىي إز ثَ دبيجىيي آنډلٺٺبن ي ىاوٚمىيان ىٍ ثَاثَ ٭بډٍ ډٖئًڅيزِ

ٽبٍي ٽىي ي زَبي٘ ىٕيبٵشٍ اي ٭ميي ىٍ. َيؾ ډلٺٺي وجبيي ثٍ ځًوٍٙبنٱڄ ي ٱ٘ وشبيغ ثٍَٕيي ثي

 پٟٙبٖي ډَىڇ ثٍ كبډيبن ډبڅي ٥َف، ډٺبډبر ٍٕمي ىيڅز يب ډَاػ٬ ىيڂَ ا٥ال٭بسي ٍا ثيَي ٽٍ اُ ٭بډٍ
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كٍ ًلي ٚ ؿك ٞل ُلايٜي يه ؿإِ٘ٙـ ٚ ٔغمك ٘جبيـ ثب ٞلٌٛ٘ٝ تغميك ٚ ٌناىاٙشٍ إز. وڂٍ

 ٔغلٔب٘ٝ ٔٛافمت وٙـ.

-ٽبٍ ويٖز ثچپٍ ُيبنٽٍ ٍا١ٌمه ايه وبكي،ٖپٟٙبٽٍ، اوي ٺبډبر ٍّيڈ ثٍ ايه ىٍٻ ٍٕييٌثَهي اُ ډ

يُيَ ويَي ىٍ ىيڅز  صيبٖعٕيـ صيتډٺييٍ ويٖز.  ٽبٍيىيڂَ دىُبن ،آيٍ ويِ َٖز ي ىٍ ثَهي ډًاٍى

ي اٍيډيٍ ثبيي كٺبيٸ ٍا ثٍ ډَىڇ ځٶز ي ََځًوٍ ا٥ال٭بر ، ا٭الڇ ٽَى؛ ىٍ هًٞٛ ډ٫ً١ً ىٍيبؿٍٍيكبوي

َىڇ ي ٽًٍٚ إز. يي ځٶز ٽٍ ىٌ اڅي دبوِىٌ ٕبڃ ُډبن الُڇ إز ٱچ٤ ي ٱيَ ياٹٮي $ىٍيٯ# هيبوز ثٍ ډ

يپي اُ ٭چڄ  صيبٖ؛صيت بن. ثٍ إشىبى ٕوىاٍيډيٍ ٍا ثٍ ي٬١ ٕبثٸ ثبُ ځَىاويڈي سب ثشًاويڈ ىٍيبؿٍ

َِاٍ َپشبٍ ىٍ  480َِاٍ َپشبٍ ثٍ  150َبي ٽٚبيٍُي اُ ي ُډيهي اٍيډيٍ، سًٕٮٍثلَان ٵٮچي ىٍيبؿٍ

ي اٍيډيٍ إز ٽٍ سإډيه آة ډًٍى ويبُ آن ثبڅٰ ثَ ٍٕ ډيچيبٍى ي ٝي ډيچيًن ډشَ ډپٮت ديَاډًن ىٍيبؿٍ

ٽىي. ىٍ ثلض ي اٍيډيٍ ٍا دَ ډيًٙى ٽٍ، ايه كؼڈ آة َمبن ډٺياٍ آثي إز ٽٍ ىٍيبؿٍثَآيٍى ډي

ؿاكٚ ٍ٘ٛ -ىٍ ََځًوٍ اٹياډي ثبيي ډ٫ً١ً ډلي٤ ُيٖز ٍا ػيي ځَٵز اوشٺبڃ آة اُ ٕي آٍ ځٶز؛

ي ٚي ٞنيٙٝٽٍ ډًػت ثلَان ىيڂَ ُيٖز ډلي٦ي ًٙى. ي ؿىبن وجبٙي   -م ٔلي ًٟلاةپي ا

 ٞناك تٛٔبِٖ 45ِٚتي وٝ ام پلؿاؽت اعيبء ؿكيبصٝ كا عـٚؿ ؿٚيٌت ٔيّيبكؿ ؿالك ثلآٚكؿ ولؿ. ؿ

ٔٛكؿ ٘يبم كا  يِٓي ٠٣ٌٛ٘ٝ ايٗ ًلٔبيٝي ٔلؿْ ٣برن ٚ ٘بتٛاٖ اًت ٤ّْٔٛ ٘يٌت صٝيبكا٘ٝ

 ؿ!تإٔيٗ ؽٛاٞـ ول

٭چڈ َب ي ٕيبٕز ػبيي ىٍ ٍوي ٽٍ، اٍُٗىاوٚمىيان ي ډلٺٺبنِ ثَػٖشٍ ثَ ايه ثبي ،ه إبٓياثَ  

تغميك ؿكًتِ ثب َبي اهالٹي ي يب ٵٮبڅيز اػشمب٭ي يب ٕيبٕي، اػشمب٭ي وياٍوي. ثَاثَ ايه و٪َ، ىايٍي

 ٣ّٕي ًبمٌبكي ٘ـاك٘ـ.

ي ٕٔىٗ ٘يٌت. ٔغَٔٛ اؿاكٜٞبي غيل ٣ّٕي ي وِٛك ثب ٔـيليت ًٙتي ٚ كٍٚؿيٍل اؿاكٜ

ايٓ. تـاْٚ صٙيٗ ٞبي للٖٚ ًٜٚبي ٕٞيٗ ٤ٗٚيتي اًت وٝ ؿك آٖ ٌلفتبك ُـٜوِٛك ثٝ ُيٜٛ

تٟٙب يه تغييل اًتلاتويه، ًلي٢ ٚ آُىبك ؿك ًيبًت  ٌٔيلي ٘ٝ ٕٔىٗ اًت ٚ ٘ٝ ٣مال٘ي.

 ي ُّٔ ايلاٖ كا ام فلٚپبُي ٘زبت ؿٞـ.تٛا٘ـ رب٤ٔٝوِٛك ٔي
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 ايلاٖ ؿك ُلايٚ عبٗل  ٟٚبيف ُّٔ -7
ؿىيه ثبيي ثياويڈ ٽٍ ثياويڈ ػبډٮٍ ؿيٖز َڈايه اي١ب٫ الُڇ إز؛ ١مه ايه ثَاي ؿيٌَ ٙين ثَ 

ُلايٚ ًيبًي،  سًاويڈ آن ٍا ثٖبُيڈ.ؿڂًوٍ ثبيي ثبٙي، ي وٍ سىُب ؿڂًوٍ ثبيي ثبٙي ثچپٍ ډب ؿڂًوٍ ډي

هًٗ ٽًٍٚ ىٕزّٛجـ.ؿيٍلي كا ٔيٞبي ي ُّٔ ايلاٖ ٌنيٙٝرب٤ٔٝ ارتٕب٣ي، التٔبؿي ٚ فىليِ

-ٽٍ يػًى آن دٌيَٵشٍ ًٙى، ثٍِٿدَٕشي إز، َٕځَىاوي وبٙي اُ ػُڄ ٭مًډي َىڂبډيَيٖشَي هَاٵٍ

 اي إز.ػبډٮٍ ثَاي ََ ي ثلَان سَيه ٵبػٮٍ

اوي ٭بػِ ي وبسًاوىي ي وبآځبَبوٍ َبي ډچڄ ايَان َىًُ اُ ىٍٻ ٭ٺًثشي ٽٍ ثٍ آن ځَٵشبٍ آډيٌاٽظَ سًىٌ 

ٽٍ هًاَبن سلٺٸ آن  ثب ٭ًاٹت دَوٖيجي 1979ٽىىي. ىٍ ياٹ٬ ډچڄ ايَان ىٍ اوٺالة كٖبٓ ٙبىډبوي ډيا

ډچڄ ايَان يٹشي ثٮي اُ ٕبٹ٤ ٽَىن  ٙبن اٙشجبٌ وپَىٌ ثًىوي.َب ي اوش٪بٍارډًٍى آٍډبن ثًىوي وبآٙىب، اډب ىٍ

 ي ي ډَىڇ ډَٞ ي سًؤ ًَٙيبٍٍّيڈ ٕچ٦ىشي هًى ٍا كبٽڈ ي ډٖشٺڄ اكٖبٓ ٽَىوي اُ يبى ثَىوي ٽٍ ډبوى

هَىډىي َڈ ثبٙىي. اُ ثَځِييځبن هًى ثٍِځي ي ىيٍاوييٚي ووًإشىي ثچپٍ ىَبوي ځٚبى ثَاي دَځًيي ي 

ؿىيان اَميز وياىوي ٽٍ ؿٍ  ولؿًتبٖكٺيٺز ډچڄ ايَان ثٍ إشظىبي وميَ هًإشىي. ىٍ  ي وبوي ثوًٍ

-ثلَان ٪بٍ وياٙشىي ي اٽىًن ىٍ ثَاثَ آن ٭بػِوي،ٽٍ ډچڄ ايَان اوشؿٍ ٽٖبوي ثَ آوبن كپًډز ٽىىي. آن

ٽٍ اي إز ػمٮي افٌلؿٌي َبي كيبر، ي ىٍ وشيؼٍ،ىٍ سمبڇ ٭ٍَٝډٖشمَ، اليىلڄ  ،َبي ځٖشَىٌ

 اوي. ٙبن ثَاي آوبن ثٍ اٍډٲبن آيٍىٌډىشوجيه

 شَٗ،َٖبي ٍّيڈ ىٍ كبڃ ځوبٙي اُ ٕيبٕزځَ ييَان َبي ُيٖز ډلي٦يِثلَان ځَاوي ٍي ثٍ اٵِاي٘،

ي ُويځي ډَىڇ وبٙي اُ ٭مچپَى اٍسؼب٭ي ٍّيڈ، ٵٚبٍ اولٞبٍار ىيڅشي ي هًٞٝي، ډٚپالر ٍيُډٌَ

 ،َبي وؼًډييٱبٍر ي ىُى َبي اٹشٞبىي دىُبن ي ٱيَ ٹبوًوي وُبىَبي هبٍع اُ ٽىشَڃ ي و٪بٍر،ٵٮبڅيز

  .ډَىڇ ٍا ىٍ سىڂىبي ٭ؼيجي ٹَاٍ ىاىٌ إز

 ييَاوي ډلي٤ ُيٖز، ي ٍّيڈ ډٌَجي ٭جبٍر إز اُ؛چ٦ٍىيٍان ٕ َبي ايَان ُډيه ىٍييْځي 

ٽَإي، ًٕيبٕي ي اػشمب٭ي، ثيين آُاىي ي ىډ ،٦ٕق دبييه ُويځي ي آځبَي ٭مًډي اٹشٞبىي ييَان،

ي ٽًٍٚي  َبي آثبىٵپَان ي ىځَاوييٚبن، ٹجَٕشبنَبي يٕي٬ ي ډمچً اُ ٍيٙهډچڄ َٕٽًة ٙيٌ، ُويان

َبي آن و٪يَ َٕډبيٍ، ٍ ىڅيڄ ٭يڇ سىبٕت ثيه ويَيي ٽبٍ ي ډپمڄيٍي ٽبٍ ث، ٦ٕق دبييه ثٌَُييَان

ٶڄ $وٖجز ، وَم ثبالي ٍٙي ػمٮيز ي وَم ثبالي ثبٍ سپّيَبي سؼَثي ي آډًُٙډييَيز، سپىًڅًّي، ډُبٍر

 ٽبٍي ي ثيپبٍي دىُبن،ٱيَ ٙبٱڄ ػبډٮٍ ثٍ ػمٮيز ٙبٱڄ ي ٵٮبڃ# وَم ثبالي ثيپبٍي ىٍٽىبٍ ٽڈ ٽڄ اٵَاى

ياثٖشڂي ثٍ ٝبىٍار سټ ډلًٞڅي،  ىِ ٍّيڈ؛ ٽبٍٽىبن ىٍ َٶشٍ يټ ٕب٭ز ٽبٍ ډٶيي ىاٍوي،ثٍ ا٭شَاٳ هً

سَي اُ اٹشٞبى ىٍ ثو٘ ٽًؿټ اډب اولٞبٍي سَډيٍن وٖجشبً اٹشٞبىي ي اػشمب٭ي ډبوىي سًڅيي ىيځبوڂيِ

-ىٌهًٍ وٖجز ثٍ سًسَي اُ اٹشٞبى، يػًى ٥جٺبر ډمشبُ ي ٍاوزَبي ٕىشي ىٍ ثو٘ ثٍِٿوٖجز ثٍ ٍيٗ

ډيبن ډَىڇ ثٍ ػبي ٥َُ سٶپَ ٭چمي ي اډَيُي ي...  َبي ٵٺيَ، ٍياع ٥َُ سٶپَ ٱيَ ٭چمي ي هَاٵي ىٍ

ُډيه ي ُيَ  يَبٕز ٽٍ َٕٙبٍ اُ ډىبث٬ ٥جيٮي ٍيًٕڇ ىاٍاي ايه ييْځيٽًٍٚي ثىبڇ ايَان ىٍ َِاٌٍ 

-ٽٍ اًٝالً ډي ٽًٍٚي ىاٍاي سمين ي سبٍين ٹييميٱىي ي ثب سمين ي سبٍين ٽُه إز. ثٖيبٍ ُډيىيِ
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ي اډًٍ ي كپًډز ىاٍاي ٹبثچيز ي سًاوبيي ثبال ثبٙي، اځَ ؿٍ سب كبال ايَان ډٖشٮمٌَ ثبيٖشي اُ څلب٧ اىاٌٍ

اوي ي يب ٽٍ ىٍځٌٙشٍ ثٍ ډير ٥ًالوي ډٖشٮمٌَ ثًىٌ سَ اُ ٽًٍَٚبي إزډبويٌوجًىٌ إز، ثٖيبٍ ٭ٺت

 ي.ىٽًٍَٚبي ػًان ي سبٌُ ثٍ إشٺالڃ ٍٕييٌ َٖش

-ا٘ـ. ٔي٘بٌٛاكي ثٝ ُّٔ ايلاٖ صِب٘ـٜ ٚ ا٘ـوٝ ٛي آٖ ثيِتليٗ ك٘ذي كا ايزبؿ ولؿٜاؿٚكٜ

َبي ثٖيبٍ، ؿڂًوڂي ٙيًٌ ٕشبيِ٘ ي ثب ډيف تليٗ ًيٕبي تبكيؼ ُّٔ ايلاٖ ٘بٔيـ.تٛاٖ آٖ كا ؽٛ٘يٗ

ي ثلؿٌٽٍ ثٍ  يومبيىي. ثؼِ آوبوٙبن سٮَيٴ ډيي ډَىڇ ٍا ثٍ ٭ىًان ډٮيبٍ ٭٪مزَٕٽًة ي ٙپىؼٍ

ٽىىي. ٍّيمي ٭بڇ ډي ٹشڄ ، ثچًؿٖشبن، هًُٕشبن ي . . .ٕشبنىاوي، ىيڂَان ٍا ډبوىي ډَىڇ ٽَياىٙشٍ فىلي

ٽٍ ًٍٝر  َبيَب ي ٱٞتاي ٽٍ ثَ ٹَاٍ ٕبهشٍ، ػىڀي ثًٍيٽَإيإز وٍ سىُب وبثبيٖشٍ ثچپٍ ثٍ يا٦ٍٕ

-هيايي ثَ سه ومًىٌ ي ا٥َاٳٍا سوَيت ومًىٌ ٽٍ دًٙ٘ اييئًڅًّيپي ي  ٮزي٥ج ي ػبډٮٍ ،ىىاىٌ، اٹشٞب

اييئًڅًّيپي،  يِځبوٍٍٕ ي ډلًٍٞ ٕبهشٍ ي اولٞبٍ ىيڅشيِٕيبٕ -يټ ىيًاٍ ډلپڈ و٪بډي اٗ ٍا ثب

 ٕيبٕي ي و٪بډي دييي آيٍىٌ إز.

-ًٙيڈ ي ډيي اوٖبويشيِ ديًٕشٍ ډشٲييَ ُاىٌ ډيډيبن ُوؼيٌَٽٍ؛ ىٍ ىٍ ايه ډ٫ً١ً سَىييي ويٖز  

 ي َبَبي اوٖبني هبٕشڂبًٌن ىٍثبٌٍآيٍيڈ. ډب اٽىَبي آن َٕ ىٍاُ ي وٚيتَيڈ اُ ٵَهًاډيَيڈ ي ډي

َبي َب، ډبَيز ٕبُډبن اػشمب٭ي، اٹشٞبىي ي ٕيبٕي، اوًا٫ سؼچيبر ډٌَجي، اييئًڅًّيپي ي ٙيًٌىيڅز

 ٽٍ؛ايه، ثب ايه ياٹٮيز ٍيثَي َٖشيڈ  ځًوبځًن ډٮيٚز، ثٖيبٍ ثيٚشَ اُ ځٌٙشٍ آځبَي ىاٍيڈ. اډب ثب يػًى

ميلا ٚال٤يت ٔتىخل اًت ٚ كاٜ فٟٓ آٖ تغميك ٚ پوَٚٞ سًاويڈ وُبيي ثيىڂبٍيڈ. َيؾ سجييىي ٍا ومي

 ؿك ٔمٛالت ميبؿي اًت.

ځًوٍ اٵشي، ډب ؿٍٽٍ ىٍ ٍث٬ ايڃ ٹَن ثيٖز ي يپڈ ىٍ ايَان ي هبيٍډيبوٍ اسٶبٷ ډيؿٍثب سًػٍ ثٍ آن 

تٛا٘ٙـ ثب ٔغجت، ٘زيت ٚ فـاوبك٘ـ، ٔي ُبٖافلاؿي وٝ ؿك ثؾِي ام م٘ـٌيسًاويڈ ىٍٻ ٽىيڈ؛ ډي

ايٓ! ٣ِك ثٝ ؽب٘ٛاؿٜ، ٌٛ٘ٝ وٝ ُبٞـ آٖآٖ وُِي ٘ين ؿًت يبم٘ـ.ثٝ ُىٙزٝ ٚ لْٛ

ثٝ  ٌ٘جت ثبكتٛا٘ـ ثٝ ٞلاى ٚ ٘يتي ٔليؽٛيِبٚ٘ـاٖ، ارتٕب١ ٚ اٌ٘ب٘يت ثٝ ًبؿٌي ٔي

-ٽٍ ؿٍايڈٙبَي آن .ٞبي ؿيٍل تجـيُ ُٛؿٔيٟبٖ، ٔؾبِفبٖ، ٣مبيـ ٚ كً٘ ٚ مثبٖثيٍبٍ٘بٖ، ٞٓ

ٽٍ ثٍ اثِاٍَبي ي ٕيبٕي ي اكٖبٕبر ډٌَجي، ؿٍ ثٖب َبَبي ًَيزِ ٵََىڂي، ٹًډي، ثيى٘ځًوٍ آٍډبن

 َب سٲييَ ٙپڄ ىَىي. ايهوبډَىډي ځَي، ىٍ يټ ػمچٍ، ػىبيبر يكٚشىبٻ ي ٽڄػىڀ، ثَىٌ ٽَىن ي ٕشڈ

ي اُ َٙٷ ثٍ ٱَة ي  ولؿًتبٍٖ سب ځَٵش فٌّٜيٗٽٍ ىٍ هبيٍډيبوٍ، اُ َٙاي٤ ي اي١ب٫ ي اكًاڅي إز 

ًل  پلٚكؿٌبكا، ثلدَٕي؛ اي اُ هًى ثٍ ز ََ ٵَى هبيٍډيبوٍٙمبڃ ثٍ ػىًة، ٙبَي آن َٖشيڈ. ډمپه إ

اوي ي ډَسپت ػىبيبر سًٝيٴ ثٍ ػبن َڈ اٵشبىٌ «ؽـا» َب ثب وبڇ ٙمبؿَا ايه اوٖبن ٌقكؿ؟!ٔب صٝ ٔي

تٛلف  يِ ٘بأيـ ٚا٘ـ، أب ٘جبيـ ٔبيٝبي ثٌي تإًفٞلصٙـ ايٗ اٚٗب١ ٚ اعٛاَ رځَىوي. وبدٌيَ ډي

٘يبم  ٞبثٝ ُٙبؽت ٚ پيٍيلي ثيِتلي ؿك ايٗ مٔيٙٝ ؛ٌلؿ٘ـ وٝٔئب ٌلؿ٘ـ؛ ثّىٝ ثٝ ٔب يبؿآٚك 

 ؿاكيٓ.
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ي اُ  ٽٍ؛ ډب $ډچڄ هبيٍډيبوٍيز ٵَايان إز، سلٺيٸ ي دْيَ٘ ىٍايه دَٕ٘ إزؿيِي ٽٍ ىاٍاي اَم

 اوييٚيڈ؟ٽىيڈ ؿٍ ډيٽٍ ىٍ آن ُويځي ډيػُبويي ػمچٍ ډچڄ ايَان# ىٍثبٌٍ

-ُبٖ، ؿيٗ ٚ ٔقٞتٞب ٚ كًْٛوٝ غيل ؽٛؿياي ٌلايَ ثٝ ايٗ ؿاك٘ـٞل رب٤ٔٝ ٞب ؿكاٌ٘بٖ

ىٍ  ٽؼبٕز؟َبي ډٖئچٍ ىٍٍيٍٚ آٚك٘ـ.بً ثب ٛلؿ ٚ ٘في ؿك ٠٘ل جُبٖ كا ثب ثـٌٕب٘ي ٚ غبُِبٖ ٚ مثبٖ

َبي ډوشچٴ ىٍ و٪َ ىي ػُبن ٍا ثٍ ٙيًٌسًاوًوبځًن ډيػًاډ٬ِ ځ ٽٍ؛ ډَىڇِايه ډ٫ً١ً سَىييي ويٖز

َبي ډٌَجي ډشٶبيسي ديَيي ځًيىي ي اُ اٍَُٗبي ډشٶبير ٕوه ډيٽٍ ثٍ ُثبنځيَوي. ا٭٢بء ػًاډٮي 

َبي اوي. ثبيٍَب ي اٍُٗىاٍاي سمبيِار ثٖيبٍ ډشٶبيسي «٤يفلاٛجي»ي  «ٛجي٤ي»ٽىىي، ډيبن اډَ ډي

َب، ًٍٕڇ ي ٍٵشبٍَبٕز و٪بډي اُ ثبيٍَب، اٍُٗ ،ځًوٍ ٵََىڀإز. ثييهََػبډٮٍ، يټ ياٹٮيشي ٵََىڂي 

ٙبن ي ويِ ثب يپييڂَ ٕبُځبٍ ٕبُوي ي آن ٍا اُ ثَوي سب هًى ٍا ثب ػُبنٽٍ ا٭٢بء يټ ػبډٮٍ ثٍ ٽبٍ ډي

ډبن ٽٍ ثٍ ٭ىًان ا٭٢بء ډٖشٺڄ ػبډٮ٥ٍَيٸ آډًهشه اُ وٖچي ثٍ وٖڄ ىيڂَ اوشٺبڃ ىَىي. ډب ثَاي آن

 ي ٥ًالويِٖمبوي، ثچپٍ ثٍ يټ ىيٌٍي ىٍاُي اُ ډَاٹجز ػىاٙشٍ ثبٙيڈ، وٍ سىُب ثٍ ىيٌٍ ٽبٍٽَى

ځًوٍ ثبيي ثيىييٚيڈ ي ٍٵشبٍٽىيڈ؛ ثٍ ٕوه ىيڂَ ثبيي و٪بڇ ٍٵشبٍي ٽٍ ؿٍويِ ويبُ ىاٍيڈ  «آٔٛمٍ»

پلٚكٍ ٔب ٞٓ ًؾت تغت تإحيل وٌب٘ي ځيَيڈ ٽٍ ؿيِي ػِ َمبن ٵََىڀ ويٖز. اډبن ٍا ٵَػبډٮٍ

ىٍ ياٹ٬ ايه  ٞبًت.ٞبي ا٣ِٕبَ آٖوٙٙـ ٚ ٘ين ٔتإحل ام ُيٜٛآٔٛمي كا ا٣ِٕبَ ٔيت وٝ فلًٞٙاً

فلٍٞٙي ٚ كفتبكي ٔب تغت  تلثيتِعميمت ؿك وُبى ىيڅز إز ٽٍ ؿىيه ي٩بيٶي ٍا ثَ٭ُيٌ ىاٍى. 

ډبَيز ؿىيه وُبىي $ىيڅز# سٮييه إبٓ، ىٍ كا٘ـ. تإحيل ١ٛ٘ عىٛٔتي اًت وٝ ثل ٔب عىٓ ٔي

ډشٮبڅي  ي ىډًٽَاسيټ ي ىاٍاي اهالٷِ ي ًيبًيتىبُٔ يبفتٝي ًَيز ٵََىڂي ډبٕز. اځَ ىيڅز يٌٽىى

ي اُ څلب٧ ٕيبٕي  ؿيىتبتٛكسَ إز. اډب اځَ ىيڅز ډٖشجي، څيبسَ ي ډشٮثيىبوٍسَ، ياٹ٬ثبٙي، سَثيز اوٖبوي

ي ًٍٕيٍ، سَثيز  ويٝتلځَٽَىٕشبن، ىٍَبي اٙٲبڃډ٦َف إز. ىٍىيڅز ثبٙي، ٭پٔ ٹ٢يٍ تىبُٔ ٘يبفتٝ

ي سلز ٕچ٦ٍ ٵٮچي ي ٭َثٖشبن ي . . . ي ٭َاٷِ ىٕز ًٙيويٖڈ سَٻ ي ٭َة ي ىٍ ايَاناػشمب٭ي ىٍ 

تىبُٔ ٞبي ؿِٚت فبًـِ ِ٘ب٘ي ام ٔبٞيتِ ،ٵٮچي هبيٍډيبوٍ ي١ٮيزًِٙيويٖڈ ډچي ي ډٌَجي إز. 

كبٽڈ وبپيتبِيٌِٓ  ٽٍ ډٖشٺيڈ يب ٱيَ ډٖشٺيڈ ثب َبيىيڅز اًت. ي ًيبًي ٚ فبُيٌتي٘يبفتٝ

 -َبي ډچڄ هبيٍډيبوٍ ىيڅزځَٵشبٍيٽٍ ډىٚبء ي ٭بډڄ اٝچيِ ٍيٙه إز اوي. ثىبثَايهػُبن ىٍ اٍسجب٣ثَ

 وٙٙـ؟ٞبي كا ا٣ِٕبَ ٔيٞب صٙيٗ ًيبًتصلا ايٗ ؿِٚتَٖشىي.  َبډٌَت -ي ىيڅز َبډچز

ي كبٽڈ ٍا ٌٍُ ٭چيٍ ٕچ٦ٍَبي ٹًډي ي وْاىي، اهشالٵبر ىيىي ي ٵََىڂي ي ُثبوي، ٵَٝز ډجبٽٚمپ٘

اهشالٵبر ثىيبىيه  ٽٍ؛ ٍيٙه ٕبهز ثب آن َمٍيٍ آُډبيٚڂبٌ ډُمي ىٍثَاثَ ډبٕزىَي. ًٍٕثٍ ډچڄ ومي

هًى ويٖشىي، ُيَا ىٍ ؿىيه ًٍٝسي ؿيِي ٽٍ  آماؿيي  اًتمالَاوي، ىٍ ٵپَ ٽٍ ډچڄ ثب َڈ دييا ٽَىٌ

٩بََي  َب اُ آٍاډ٘ب٥َ ىيڅزځيِ هإًٓى اًت. ا٘ـيِيـٖ ثٝ م٘ـٌي ٚ عيبت آماؿډ٦َف ويٖز، 

ي ٽٍ سلًالر آيىيٌ، ثٍ ٥ًٍٽچي ي ثٍ ََ ًٍٝر ډًٍى سًػٍ َمٍٽًٍَٚب، ډبو٬ آن وڂَىييٌ إز ٕيبٕيِ 

ثَاي ػچًځيَي اُ ََځًوٍ َب# سياثيَي ٽٍ ثبيي $ثِ٭ڈ ىيڅزاٍ وڂيَى. دٔ ىٍ ؿىيه َٙاي٦ي إزويَيَب ٹَ

َبي ىٍاُ ډيرِ ځٖشَٗ ًٙى؛ ايه سياثيَ ثٍ ًٍٝر ثَوبډٍډٖيَ ثيياٍي ايه ډچڄ اوييٚييٌ سلًڅي ىٍ 
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ىٍٽًٍٚ  -ي ٭َاٷ ډبوىي ډًٍى ايَان -َٕإَي سٶَٹٍ ي ػُڄ، ٵٺَ ي ثيمبٍي ي هَاٵبر ي اهشالٵبر ډٌَجي

ي اكًاڃ سَيه يٹًٵي اُ سمين ي ٭چڈ ػييي ي اي١ب٫ كبٽڈ ٽٍ ٽًؿټ سى٪يڈ ي اػَا ځَىى. ثىيبىځَاييِ

-ٹيٍ سٮٞت ډيٙبن، آډبىٌ ٙين ثَاي ثُٚز إز. آنډًٍى سًػٍ سىُب ډ٫ً١ًِ اډَيُي وياٙشٍ ي وياٍوي؛

ٞب ٚ يب ّّٔي وٝ ؿكٌيل ايٗ وٌبٖ، ٌلٜٚوٚيىي اُ ډًا٬١ هًى ويٖشىي. اي كب١َ ثٍ ٭ٺتيٍُوي ٽٍ ًٌٍ

ؿ٘ـ ٟ٘بؿاٌ٘تٙـ، ايٗ اؽتالفبت كا ثٝ وٙبك ٔيم٘ـٌي ٚ عيبت آماؿ كا ٔي ا٘ـ؛ اٌل ٤ٔٙيِ٘بٔاليٕبت

َبي ٽبٍ آُډًىٌ ثَاي ډچڄ ثٖيبٍ ُيبن ثو٘ ن اوٖبناٵٺيآٔـ٘ـ. ٔيپبكصٍي ثل ٓـؿ اتغبؿ ٚ يهٚ ؿك

-ٕيبٌ ؿبڃ َبي كبٽڈ سَيٍ ي يب إيََِبٕز ٽٍ اُ ًٕي ٕچ٦ٍإز. ثٍ هب٥َ اَميز ي وٺ٘ ايه اوٖبن

 ځَىوي.َبي ىٍاُ ډير ډي

اهشالٵبر  ثيٚشَ ډًاٍىىٍ  ياٹ٬بوٍ،ٽٍ ىٍ َب يب ډچڄ هبيٍډيٵبرِ اوٖبن٭اليٌ ثَ اهشالٵبر ٥جٺبسي، اهشال

اؽتالفبت ٘واؿي ٚ لٛٔي، $وُلؿ، تلن، آفكي،  ًٙى.دىغ ډٺًڅٍ هالٍٝ ډيثبٙىي، ىٍ ٽبًة ويِ ډي

اي، اؽتالفبت اكٗي ٚ اؽتالفبت ؿيٙي ٚ ٔقٞجي وٝ ٣لة، فبكى ٚ غيلٜ#، اؽتالفبت لجيّٝ

ثٍ ٭جبٍر ىيڂَ، اٹچيز اڅيڂبٍٙيټ كبٽڈ، ثَاي ډچز كبٽڈ ي يب ٞبًت. تليٗ آُٖـيـتليٗ ٚ ِٞٛٙبن

ي ډچڄ ىيڂَ كپڈ ٍاوي. ٽٍ ډچشي ي يب اٹچيشي ثَ ثٺيٍډَٵٍ ي إًٓىٌ ٵَاَڈ ووًاَي ٙي ډڂَ آن ُويځيِ

اي ثب اي ثٍ ػىڂي اي ىٍ ىٕز ىاٙشٍ ثبٙي، ي سً ثبٕالف ُوڀ ُىٌډٖچڈ إز يٹشي ىٙمه ٕالف سبٌُ

ٞبي جبكمٜ ثب ايٗ اٚٗب١ ٚ اعٛاَ، ؿكن ًيبًتكاٜ ٔ كشمبً ىيَ يب ُيى ٙپٖز هًاَي هًٍى.

 ٌلايي اًت.ٌلايي ٚ ٔقٞجيٞبي فبُيٌتيِ ّٔيي كهيٌٓلا٘ٝتٛٛئٝ

ډٖبئڄ ُويځي ي ځبڇ وُبىن ىٍ ٍاٌ سًٕٮٍ ي سٺيڇ، ثٍ سجبَي ًځيَي اُ يكير ډچڄ ي اوييٚيين ىٍ ػچ 

بڅيز ي وٚب٣ ػًاوبن ي ځٖشَٗ ٽٚبوين ويَيَبيي ٵپَي ي ًهبيَ ډبڅي ي طَير ډچڄ، اُ ثيه ثَىن ٍيف ٵٮ

ٞيڄ ىٍآډي ثَاي ُويځي، َبي سلډچي، ا٭ڈ اُ ٽٚبيٍُي ي ٍاٌ َع ي ډَع، وبثًى ٕبهشه اٹشٞبىو٪مي ي َثي

سؼبٍي، سٺًيز كٔ سىٶَ ي ثيِاٍي ثيه  ىاٍي اولٞبٍيُِيٖز، ځٖشَٗ َٕډبيٍٽٚبوين ډلي٤ ثٍ وبثًىي

َبي َبي ىيڂَ ؿىيه ٕيٖشڈ، ييْځييٍ ي ٱيٌَډچڄ اُ ٥َيٸ اكٖبٕبر ډٌَجي ي ٹًډي، ٍياع ډًاى ډو

ُبٖ ٘ٝ تٟٙب ؽبٚكٔيب٘ٝ ثّىٝ رٟبٖ كا فلاٌلفتٝ ثٛي ٌٙـ غيل ٣مال٘يت ؛ٽُىٍ ي ځىيييٌ إز ٽٍ

 اًت.

اي ٽٍ ثَ ىيٗ اوييٚمىيان ي ثبيي إشظمبٍٽىىيځبن ي ډٖججيه ؿىيه ي١ٮيشي ٍا اٵٚب ٽَى، ي٩يٶٍ

ٽٍ اُ ٍيثَي ٙين ثب ياٹٮيز ََآ ٥چجبن هًىي ايه إزفٵپَان ي اٝالٵپَان إز. ډٚپڄ ٍيٙهٍيٙه

سًاوىي ٹجًڃ ٽىىيٽٍ سٺٖيڈ ډَىڇ ثٍ ىاٍا ي وياٍ وبٙي اُ ٕبهشبٍ ٕيبٕي، هًاَىي ي يب وميىاٍوي ي ومي

ٽٍ ٽڄ سًڅيي ډچي ٍا ثٍ ًٕي وبثًىٌ ثَىٌ  إز كبٽڈ ي سؼبٍيِ ىاٍي اولٞبٍيكٺًٹي، اػشمب٭ي ي َٕډبيٍ

 إز.

ٽٍ وٺبىاوٍ ثٍَٕي ي ًٍٝسي ٍاٌ ډجبٌٍُ ثَاي آُاىي ىٍ ډچڄ ايَان ُډيه ىٍ يَِن ځٌٙشٍبٍة يټ ٹسؼ

كبٽڈ  ٽٍ اٍسؼب٫ِ ډجبٌٍُ ٍٓ إز. ىٍٻ ايه ډ٫ً١ً ىٍىٕز سَيه ډىبث٬ ىٍسؼِيٍ ي سلچيڄ ًٙى ډُڈ

 ىٙمه َمٍ ي ثٍ ييٌْ ىٙمه سُييٕشبن ډچز كبٽڈ ويِ َٖز ١َيٍي إز. 
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ي ن، ٽبٍځَان، ىَٺبوبن، ٽبٍډىيان ػِء، ثيپبٍان، يڅڂَىان ي... ثبيي ٍاث٦ٍي ډَىڇ ا٭ڈ اُ سُييٕشبَمٍ

 كٔ وبهٚىًىي ي َبي آن ٍا ىٍيبثىيسُييٕشي ٍا ثٍ ىٍٕشي ىٍٻ ي ٍيٍٚ ي ثيه ٍٙي طَير ي ٍٙي ٵٺَ

وٙـ وٝ وبك ٔيألٚميٗ آٖ ؿك ايلاِٖ َبي ىَٚشىبٻ وٚبن ىَىي.هًى ٍا اُ ايه ثيياىځَي سىٶَ ي

  آٚكؿ.وٙـ ٕٞٝ صين كا ثـًت ٔيوبك ٕ٘ي وٝآٚكؿ ٚ آٖٕ٘ي صيني ثـًت

ُيٍځًيي ٍّيڈ وٖجز ثٍ هًى،  ي ي وُبىَب ي ويَيَبي ٹَُډٺبثڄ ٍٵشبٍ يكٚيبوٍ ؿَا ډَىڇ ايَان ىٍ

َبي َب، ٹشڄٌآډيِ ډَىڇ، سؼبيُ ثٍ ػًاوبن هًى ىٍ ثبُىاٙشڂبٽَىٕشبن ي س٪بََار ډٖبڅمز ډبوىي َٕٽًثي

 ي ، ١َةي وؼٔ ا٭الڇ ٽَىن آوبن $و٪يَ ثُبئيبن# َبي ډٌَجيَى، سٮٺيت اٹچيزٍ ٍَجَان ٽُاي، سَيُوؼيٌَ

 َبياڅىمبي٘ ٵيچڈكَډشي ثٍ ُوبن،ٽظبٵز ٽبٍَبي ٕبوًٍٖ ٵََىڂي، ډمى٫ًَب، ثيهيبثبن ي ٙشڈ ىٍٽًؿٍ

، اوييَاني سؼچي ُويځي ٥جيٮي ډچڄ ا ٽٚىيٽٍ ياٹٮيز اػشمب٭ي ي ٕيبٕي ي اٹشٞبىي ٍا ثٍ سًٞيَ ډي

ي ي... َىًُ ٵٮبڅيز اوٺالثي ٙبيٖشٍ ، وبثًىي ډلي٤ ُيٖزطَير ډچي َبي ٽالنِاَبوز ثٍ ىاوٚڂبٌ، ىُىي

وٝ ٤ٔلفت ًيبًي ٔلؿْ ٞٙٛم  آيب ٣ّت ايٗ ٘يٌت؟ اويډىِڅز هًى، اُ هًي٘ ٍا ثَيُ وياىٌ ي ٙإن

 تغت تإحيل ايـئِٛٛهي ؿٌٓ ٔقٞجي كهيٓ، پؾتٝ ٘يٌت؟

ٽىيڈ ىٍٕز ُويځي ډي آن ٽٍ ىٍ ٽٍ اځَ ډب َٙاي٤ ٭يىييه ي١ٮيز ايه إزي كبٝڄ اُ اوشيؼٍ

سٮجيََبي ٱچ٤ ثبَُڈ ډىشُي ثٍ وشبيغ ٱچ٤ هًاَي  ي اٹياډي ډجشىي ثَىاو٘ اٍُيبثي وپىيڈ، ََ ي سلچيڄ

َبي ٱچ٤ ثًى. آوبن َميه هًاو٘ ي وبٽبڇ ډبوين اوٺالةِ 1357ي څٲِٗ ډچڄ ايَان ىٍٕبڃ ٙي. ٵچٖٶٍ

ٹيٍر، ٭ياڅز،  ي ي طَيرډبن ىٍٻ ىٍٕز ي ٍيٙىي اُ آُاىي، إشٺالڃ، ػمًٍُيز، سًُي٬ ٭بىالوٍىٍآن ُ

ٽىيڈ ىٍؿٍ  وشًاوٖشيڈ ثٍ ٍيٙىي ډٚوٜ ي ي... وياٙشيڈ ، اَميز كٶ٨ ډلي٤ ُيٖزډچڄ ثَاثَ كٺًٷِ

ٖبوي ٽَٙاي٤ كب١َ ثبَُڈٕبهشبٍ اػشمب٭ي، ٕيبٕي، اٹشٞبىي ي كٺًٹي ثٍ آن ىٕز هًاَيڈ يبٵز. ىٍ

ي... ډب ٍا ىيثبٌٍ ثٍ ثيَاٍَ ثپٚبوىي.  ٥چجي، اٝالفٽَإي، ثَاثَيًهًاَىي ثٍ وبڇ آُاىي، ىډَٖشىيٽٍ ډي

 .ٽبٍي ٍا ثب ډى٦ٸ ثٍ دي٘ ثجَيڈ ثبيي ىٹيٸ ًٙيڈ ََ

٥چجبن ي آس٘ اٵَيُان ثڂيَيڈ ثبيي آوبن ٍا اُ ي ػىڀ ٍا اُ ػىڀٽٍ اډپبن كمچٍ ي سًٕٮٍثَاي ايه

 بن ډلَيڇ ٽىيڈ. ثُشَيه ٽبٍ ثَاي ايه ډى٪ًٍ ايه إز ٽٍ ډچڄ ثٍ ٕبُٙبن وَٹٞىي. ٙاډپبوبر ىٵب٭ي

ٽىبٍ ايه ٵؼبي٬، سمبڇ اىا ي ا٥ًاٍ آوبن، اى٭بَبي ياَي و٪يَ ىٵب٫ اُ ډيُه، ډجبٌٍُ ثب اډذَيبڅيٖڈ، ٍٵبٌ ىٍ

 ځٌاٙشه ثَكٺيَسَيهي ٵٺ٤ ثَاي َٕدًٗ ځٌاٍي ثٍ ىيه ي ىيبوز ٵٺ٤ ٭مًډي، هيډز ي اډىيزِ

 َب إز. ٵَيډبيڂي

سًان ثَاي آن ٍاٌ ٽٍ ډٖبئڄ اػشمب٭ي اُ و٪َ ًَىي سلچيڄ وًٚوي، اُ و٪َ ٕبهشبٍي ويِ وميسب ُډبوي

ُّٔ ٚ ثٛيوٜ ُّٔ ايلاٖ، ٘يبم ثٝ يه  سَيه ؿبٍؿًة إز.كچي يبٵز. ًَىيز ىډًٽَاسيټ ډىبٕت

 ا٘مالة فىلي ؿاك٘ـ.

٥جٺبر  ي ډوبڅٴ ٕيبٕي، اٹٚبٍ ډٮٍ ػمي٬ ٭ىبَِٝٽَىن ػبٽَاسيټًٍاٌ ىډ ي ٕيبٕي ىٍډجبٌٍُ ىٍ  

ٽًؿټ $اُ  ي ٵپَان، ډچڄ ثٍِٿٽَىٌ، ىاوٚؼًيبن، ٍيٙهىاٍوي. ٥جٺبر سلٞيڄ ډوشچٴ ىٍٽىبٍ َڈ ٹَاٍ

َٖشىي ي يب $ًّٜٙت ٔقٞجي# ي ياليز ٵٺيٍ آُاٍ كپًډز ډ٦چٺٍ ي څلب٧ ػمٮيز# ٽٍ ډًٍى سٮٺيت



107 
 

 اوي. ىيڂَ ىٍي ٕيبٕي ىٍٽىبٍ ٕبيَ سُيٕشبن ػبډٮٍجبٌٍَُبي ىيىي، ٹًډي ي ٱيٌَ ىٍ ډډٌاَت ي اٹچيز

سلًالر ي اٝالكبر اٹشٞبىي  ٽٍ سلًالر ي ىځَځًوي ٕيبٕي ډٺيڇ ثَ اويايه اډَ ياٹٴ ايَان َمٍ ثَ

ىيڂَ ؿىبن وجبٙيٽٍ  .ٌيل٘ـ ٗـ اًتجـاؿ ٚ مٚكٌٛيي للاكي يه رجٟٝ ثٙبثلايٗ ٕٞٝ ثبيـ ؿكإز. 

ٞب ثـًت ٞب ولؿ٘ـ، لـكت كا فبكىا٘مالة كا آفكيٍى ُثبن ٭ًاڇ ثبٙي؛ ايه ٙٮبٍ ٭بډيبوٍ ثبٍ ىيڂَ ي

 لؿٞب ؽٛكؿ٘ـ.ٌلفتٙـ ٚ صٛثَ كا ٞٓ وُ

ډچيز  كب١َ، اُ ََ اػشمب٭يِ -١ي ٍّيڈ ٕيبٕي ػىج٘ اوٺالثي ثَ اُ ٽَاسيټًاٝبڅشبً ىډ يټ ػىجِ٘ 

ي آوبن ىٍ ٍاٌ اكَاُ بٌٍُٽٍ ثبٙي، اُ ډج ٝىٴ سلٺيَ ٙيٌ ډٌَت ډًٍى سٮٺيت ي اُ ََ ٕشميييٌ، اُ ََ

ٽَاسيټ ثًىن آن ػىج٘ هًاَي ًايه دٚشيجبوي ډلټ اٝبڅز ىډ هًىِ ي ٽىيسٖبيي كٺًٷ دٚشيجبن ډي

 ي ٽَاسيټ ىاٍى، يٹشي ىٍډٺبثڄ ډًاٍى ٵًٷًي ىډٍاٌ ايؼبى ػبډٮٍ ٽٍ اى٭بي ډجبٌٍُ ىٍكَٽشي ثًى. دٔ ََ

 ځيَى ي سئًٍي سًَڈِ ٧ كٺًٷ ډچي ډچڄ# ٹَاٍ$ثٍ څلب ولؿًتبٖثَاثَ ػىج٘  َٙاي٤ كب١َ ىٍ هًٞٝبً ىٍ

 اِٟيؿكاٚيَ ٤ٕ٘تي  ثٟبئيبٖ َبيډًٍى اٹچيز س٥ًئٍ، سؼِيٍ ٥چجي ي ٭مبڃ ثيڂبوٍ ثًىن آن ٍا ي يب ىٍ

هًاَي ٽَاسيټًاٝبڅز ىډ $ثٍ څلب٧ آُاىي ٭ٺييٌ# ډ٫ً١ً اٍسياى ي اولَاٳ آوبن ٍا ډ٦َف ومبيي، ثبيي ىٍ

 آن ث٦ًٍ ػيي ٙټ ٽَى.

ؽٛؿ ٔغلْٚ اًت، ثلاؿكاٖ آفكي  فلٍٞٙي ٚ لٛٔي عمٛقم وٝ ا تليٗ ُّٔ ايلاٖيتپل ر٤ٕام 

وٙٙـ ٕٞٝ صين ؽيبَ ٔي ٚ ثل٘ـٞب ٔب٘ٙـوجه ًلُبٖ كا ميل ثلف فلٚ ٔئب ٌٞتٙـ. آفكي

-ډجبٌٍُ !صٝ ٔجبكما٘ي ٌٞتٙـ وٝ ٘ٛاؿٌبٖ وٙٙـٞب فلأٍٛ ٔيُٛؿ. آٖؿكاٛلاف آ٘بٖ ٘بپـيـ ٔي

 ويمٍ سمبڇ هًاَي ثًى. ي يبثي ثٍ كٺًٷ ډچي هًى، وبٹٜٗ ثَاي ىٕزي ډچڄ ايَان ثيين سال
ډ٦بڅجبر ډٚشَٻ  ي ډَىڇ آًٍثبيؼبن اُ هًإز ي َىٽُ ىيڅز ايَان اُ ىٍٻ ډشٺبثڄ ډَىڇ اٝچي وڂَاوي

ٵََىڂي ي اسلبى ي اسٶبٷ آوبن ثَاي ىٕشيبثي ثٍ آن إز. ثب سًػٍ ثٍ  -هًى ىٍهًٞٛ اَياٳ ٹًډي

 ٽٍ ىٍٽَىٕشبن ي آًٍثبيؼبن ىٍ ډُبثبى ي سجَيِ ي ىيٕشي ډيبن آوبن، ََ ىيڅشي َبيػمًٍُي يسؼَثٍ

 َٖز، ُيَا اُ دشبوٖيڄ ٭٪يڈ اػشمب٭يِ ي آًٍي ثًىٌ ي َىٽُ َٕٽبٍ ثًىٌ وڂَان يكير ډَىڇ ايَان ثَ

-إبٓ ىيڅز َٖشىي. ثَايه ي كبٝڄ اُ َمجٖشڂي آوبن ثَاي ىٕشيبثي ثٍ كٺًٷ هًى ثٍ هًثي آځبٌ ثًىٌ

ايه  ،َب ي ٵَيتسَيه س٥ًئٍاوي ثب إشٶبىٌ اُ ٱيَ اوٖبويكبڃ َميٍٚ سالٗ ىاٙشٍ ي بي ايَان ىٍځٌٙشٍَ

َبي ىيڅز، ٕبُي س٥ًئٍٍيي َڈ ٹَاٍ ىَىي. آځبَي اُ ايه ډ٫ً١ً ي سالٗ ثَاي هىظي ىٍ ىي ډچز ٍا ٍي

 .هًاَي ثًى آفكيي  لؿوُسَيه ىٕز آيٍى ډچڄ ايَاوي ثًيٌْ ډَىڇ ثٍِٿ

ر بځيَي اُ اكٖبَٕب ي ثب ثٌََُب ي ٙيًٌسَيه س٥ًئٍٽَىٌ ثب ٱيَ اوٖبويډٌَجي ويِ َميٍٚ سالٍّٗيڈ 

َى كَٳ ٽٍ ثب ډَىڇ ٽُ ٭مالً ډَىڇ آًٍي ٍا لؿ،وُثىبڇ  ٚاٞي ډَىڇ آًٍثبيؼبن ي سَٕبوين آوبن اُ ه٦َي

اسٶبٷ ايه  ي و٬ اسلبىډب اُ ايه ٥َيٸ؛ ٍي ٹَاٍ ىاىٌ ي ىٍ ډٚشَٻ، ىٍى ډٚشَٻ ي ىٙمه ډٚشَٻ ىاٍوي، ٍي

ٽَىٕشبن ي  ي َبي آًٍثبيؼبناوي. ثٮي اُ سٚپيڄ ػمًٍُيَُٕډيه ايَان ٙيٌ ىي ډچز ثب سبٍين ىيَيه ىٍ

ايَان ثَ َٕٽبٍ  ٽٍ ىٍ ٽىًن ََ ىيڅشي ديمبن ډًىر ي يكير ثيه آن ىي، ثٮي اُ ػىڀ ػُبوي ىيڇ سب
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ب٭ي كبٝڄ اُ آن وڂَان ثًىٌ ي سالٗ ٽَىٌ ثب آډيٌ ثٍ ٙير اُ يكير ايه ىي ډچز ايَاوي ي دشبوٖيڄ اػشم

 َبي ډوشچٴ آوبن ٍا اُ َڈ ػيا ٽىي. وٶبٷ ثٍ ٙيًٌ

ٽٍ ىٍ ٽٖبويڇ ډًٍى سمب آيٍي ډَىڇ آًٍثبيؼبن ىٍثَ ډَىڇ آًٍثبيؼبن اوشٺبىاسي ياٍى إز. ث٦ًٍ ا٭ؼبة 

ٕبڃ ىيٙب ىيٗ اوي و٪َي ډىٶي ىاٍوي. ىَُب ٍاٌ ٽٖت كٺًٷ ي اَياٳ آوبن سالٗ ي ٵياٽبٍي ومًىٌ

اُ ًٕي ويَيَبي ٍّيڈ ٕچ٦ىشي ي ٕبٹ٤ ٽَىن  اُغبَ آفكثبيزبٖهًى، ٍيُ  َبي ىٙمهِىيڅز

ٽٍ ُډبوي ٽَىوي، ىٍٽًثيي دبيي ثَځِاٍ آًٍثبيؼبن ػٚه وؼبر ، ثٮىًان ٍيُبنهًىډوشبٍ آو رٕٟٛكي

ٳ ثٍ ډيبن آيٍى ايَان كَ اُ هًىډوشبٍي آًٍثبيؼبن ي ٕيٖشڈ ٵيٍاڃ ىٍ اهلل ُليت٤ٕـاكيآيتډَكًڇ 

ثٍ َٕىي اُ ٽىبٍ آن ځٌٙشىي. ىٍ ٍٵَاوييڇ ىياُىَڈ ٵَيٍىيه ٕبڃ دىؼبٌ ي َٚز، ؿٚڈ ثٖشٍ ي ثيين 

 ايلبٖ٘ٛ اًبًيُډٖشبن َمبن ٕبڃ ثٍ  $ػمًٍُي إالډي# ي ىٍ ٠٘بٔيسًػٍ ثٍ ډ٢مًن ي ډبَيز، ثٍ 

آن ىي ٍٵَاوييڇ، ثبيپًر  َى ىٍچز ٽُكٺًٷ آوبن ٍا دبيمبڃ ٽَىٌ، ثَهالٳ اٹياڇ ډ ي ٽٍ وبډي اُ آوبن وجَىٌ

َب ٍا ثٍ ىڅيڄ ٭يڇ ثيبن ي دَٕيَى آن َمٍآن ٕبڃ ډچز آًٍثبيؼبن َڈ ډبوىي ډچز ٽُ ٍؤي ىاىوي. اځَ ىٍ

 هًٍى.اي ىيڂَ اُ سبٍين ډچڄ ايَان يٍٷ ډيٽَىوي، ٹ٦ٮبً ٝٶلٍٙبن سلَيڈ ډيٍ٭بيز كٺًٷ

-ٽًٍٚ ډ٦َف ډي َڈ دبٙيين اُ الً ه٦ًَِٙى، ډٮمًډي «عك ت٤ييٗ ًلُ٘ٛت ُّٔ» يٹشي ثلض اُ

وٝ  وٝ ثب ك٣بيت آُ ثلاثلي عمٛق ُّٔ ام ٞٓ پبُيـٜ ُٛؿ، ٤ٔٙبيَ ايٗ اًت وِٛكيًٙى.

 ًٍي ٕبثٸ ٭ظمبوي.سو٪يَ اډذَا ام اثتـا ؿكًت ُىُ ٍ٘لفتٝ اًت، اًبى ٚ ٚ آُ ؿك وِٛكآٖ

ٵَاوٍٖ ي ثب  ي يبٍي إشٮمبٍ اوڂچٖشبن ٍث٬ ايڃ ٹَن ثيٖشڈ ثب ىٍ ي ػيييٽًٍَٚبي ٭َاٷ، ًٍٕيٍ ي سَٽيٍ

ىٍ ياٹ٬، آن ٽًٍَٚب اُ و٪َ  ًٍي ٭ظمبوي َٕ ثَآيٍىوي.سَب اُ هبٽٖشَ اډذَاثٍ آن ولؿًتبٖاو٢مبڇ 

ٽىىي، ډ٦َف ډي ٍا ٽًٍٚ دبٙيين َڈ اُ ٽٍ ه٦َٽٖبوي اُ ًٕي ىيڂَ ًٙوي.كٺًٹي ػٮچي ډلًٖة ډي

ٽىىي؟ آيب ثٍ ٍٕميز ٙىبهشه اٍُيبثي ډي سلچيڄ ي ؿڂًوٍٹ٢يٍ ٍا  ولاتيهٛؿٔي ػبډٮٍ و٪َ  وٺ٦ٍ اُ

ٵَاَڈ  ٍا ٽًٍٚ َڈ دبٙيين ٽَإي ډًػجبر اًُىډ اُ و٪َ «ت٤ييٗ ًلُ٘ٛت ؽٛيَ عك ُّٔ ؿك»

ٽَاسيٌِ ًٙى ي آوڂبٌ ډچشي ثوًاَي ػيا ًٙى، ډبوىي ًثَى؟ اځَ ډى٦ٺٍ ىډثيه ډي اُ ٍا ٽىي يب آن ه٦َډي

، ًٕىان ػىًثي ي ٽًُيي ،َبي ثٮيي يب ىٍٕبڃ ، سيمًٍ َٙٹيثيٖشڈٍث٬ آهَ ٹَن  ؿټ ي إچًياٽي ىٍ

 ثَى.ٽٖي ُيٍ ثٍ ٽبٍ ومي ٽَاسيټًَٙاي٤ ىډ سپچيٴ ؿيٖز؟ ىٍ ؿٍ ٽٍ ىٍ ايٽَايه اسٶبٷ اٵشبى،اهيَاً آن

 سًاويڈ آن ٍا ډلييى ٽىيڈ.ىډًٽَإي ٵَآيىيي دبيبن وبدٌيَ إز ي اځَ سپبډڄ ٍا ٹجًڃ ىاٍيڈ، ومي 

ؿٔٛولاتيه ٚ ثب اًتٙبؿ ثٝ وـاْ عمٛق ٚ لبٖ٘ٛ، ؿكصبكصٛة عمٛق  وـاْ ٤ٔيبكِ ٔؾبِفيٗ ثب

، ّٔت تلن لؿٌٛيٙـ؛ ّٔت وُ، ٔيٚ ِٔٙٛك ًبمٔبٖ ُّٔ ٛجي٤ي ٚ اًبًي ٚ ٔجب٘ي عمٛق ثِل

ٽًٍَٚبي  ٚ يب ًبيل ُّٔ، عك تِىيُ ؿِٚت ّٔي ٚ ٌٔتمُ ؽٛؿ كا ٘ـاك٘ـ؟! ٞب$آفكي# ٚ يب ثّٛس

سًاوىي اوي، ؿڂًوٍ ډيَب#، ٽٍ ٭٢ً ٕبُډبن ډچڄإَائيڄ $ىٍ ٍاث٦ٍ ثب ٵچ٦ٖيىي ايَان، ٭َاٷ، ًٍٕيٍ ي

-وميٍا ثٍ ٍٕميز ٙىبهشٍ إز، وٍ دٌيَوي؟!  «عك ت٤ييٗ ًلُ٘ٛت ُّٔ»ډىًٍٚ آن ٕبُډبن ٍا ٽٍ 

ايه  اڅٮمڄ ي ډىًٍٚ آن ٍا وبىييٌ اوڂبٙز؟!وبډٍ، ىٕشًٍ٭يه كبڃ آئيهسًان ٭٢ً ٕبُډبوي ثًى اډب ىٍ 
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ٽٍ ٹًاويه هًى ٍا ځًوٍنبٽًٍَٚبي ٵًٷ؛ َمَبي ٵبٙيٖشيِ كبٽڈ ثَىيڅز ٭مڄ ي كٺًٷ إز.ىٍ سىبٹ٠ 

 ٽىىي.، اُ ٍ٭بيز ٹًاويه ػُبوي ويِ هًىىاٍي ډيځيَويوبىييٌ ډي

 ّٛجي ٚ امي تزنيٝثٝ ثٟب٘ٝ «ت٤ييٗ ًلُ٘ٛت ؽٛيَ عك ُّٔ ؿك»ا٘ىبك  ٚ ثلايٗ ٘مٖ ثٙب 

 وٟٗ ٞبيفلٔب ٚ ُيٜٛٚ ؿفب١ ام أتيبمات ُّٔ عى٤ٔٓٙبيَ عفٞ  وِٛك ٞٓ پبُيـٜ ُـٖ

تليٗ ٖٙٛ ثٝ مُتو ٌقُتٝ تب ولاتيه اًت. ايٗ ؿيـٌبٜ امٛٞبي ؿٔي أٛك ؿكٔمبثُ ُيٜٛاؿاكٜ

 ـ.ؿٞٔي ٚ ّٔت عبوٓ كا ٘ين فليت كا ًلوٛة ٚ ًبيل ُّٔ تغت ًّٜٝ لؿوُ ي ٕٔىٗ ّٔتُيٜٛ

 ثٍ َيؾ يػُي سلز اٙٲبڃ ډچڄ ىيڂَ ُويځي ووًاَي ٽٍ ىاٍىٝياٹز ا٭الڇ ډي ي َى ثب َٝاكزٽُ ډچز

ي َبي سپبډڄ ويبٵشٍهًاَىي ثًى. اځَ َمبن ثَهًٍى ىيڅز ثلاؿكا٘ٝ ٚ ثلاثل اتغبؿِ ٽَى ثچپٍ ثب آوبن ىٍ

َى سپَاٍ ًٙى، ثيين سَىيي اُ آن ُويځي ػُىمي ديٚيه هًٞٝبً ٍّيڈ ډٌَجي كب١َ ثب ډچز ٽُ ٕيبٕيِ

ٽًٍٚ ٍ٭بيز كٺًٷ ثَاثَ ډچڄ  كٶ٨ سمبډيز ا١ٍي ي يٍاٌ ػچًځيَي اُ سؼِيٍثَايه سىُب بٙي. ثى رـاثبيي 

 إز.

ٽٍ  سَي ثًػًى آيٍويٽٍ ډچڄ كياڅمٺييٍ ىيڅز ثٍِٿ ي ايڃ سالٗ إبٕي ي اٝچي ايه إزىٍػٍ ىٍ 

ثبيي ىَي. اڅجشٍ ايه اٹياڇ ثَهالٳ َٙاي٤ كب١َ آسيٍ آوُب ٍا ثٍ َڈ ديًوي ډي ي ډچڄ إز ي ىٍثٍ وٶ٬ َمٍ

ٽَاسيټ ثبٙي ػيايي ًىډآوشي ي ثَاثَ ډچڄ اوؼبڇ ځيَى. ََؿٍ ىيڅشي ډٖشجيى ي آُا اُ ٥َيٸ اسلبى ډ٦چٺبً

سَ ثبٙي ي ثب ٽَاسيټًو٫ً ٙپڄ كپًډشي ىډ ٍٕي، اډب ََؿٍ ػمًٍُي يب ََسَ ثٍ و٪َ ډيډچڄ ٹ٦ٮي

ياٌُ ثب ويَيي ٽٚ٘ ځَىى ثٍ َمبن او ډچڄ ډوشچٴ ډشٚپڄ ي ډًٵٺيز ثيٚشَي ثٍ ًٍٝر ػمًٍُي اٹٚبٍ

هًاَي ثًى. سىُب ٍاٌ دبيبن ىاىن ثٍ وڂَاوي اُ  سَايه ٙپڄ ىيڅز دَسًان ٍيثَي، ي ي ډچڄٽچيٍ يىاي٥چجبوٍ

ي  «عك ت٤ييٗ ًلُ٘ٛت»ٽًٍٚ إز. ډٶًُڇ ٽَىنٽَاسيًٌِىډ ،ػچًځيَي اُ ايه اٹياڇ ي سؼِيٍ ٙين

سَيه ػيا ٙين، يٕي٬ ُاىي ٽبډڄ ىٍٍاث٦ٍ ثب كٺًٷ ډچي، ٭جبٍر إز اُ آ ډجبوي كٺًٷ ثَٚ ىٍ

 ي كٺًٷ اٹچيز ډچي.َبي ٽبډالً دْيَ٘ ٙيٌهًىډوشبٍي ډچي ي ډلچي ي س٢ميه

ٞبي ٞب، تٕـٖٞب، ت٤ـؿ فلًًٞٙلمٔيٗ ٔغبيلت ؛ٽٍ ٽٔ وجبيي ثوًى سَىيي ٍاٌ ىَي، ايَانَيؾ

 ٚ ٌقُتًٝل ٔتفبٚت امٞبي ٔؾتّف تِىيُ ُـٜ اًت، ثبيـ ثٝ ُىّي يهام ّٔيت تبكيؾي ٚ

-ث٤ٙٛاٖ اثتـائي« عك ُّٔ ؿكت٤ييٗ ًلُ٘ٛت ؽٛيَ»عبَ اؿاكٜ ُٛؿ. ثٝ كًٕيت ُٙبؽتٗ 

ولاتيه ٚ ٛ، ّٓظ ؿٔ٘بًيٛ٘بِيٌٓٚ عـالُ  ولاًيٛؿٔتليٗ عمٛق ُّٔ ثٝ ٤ٔٙبي عـاوخل 

 ٽٍ ډب يب ثَاىٍيڈ يب ػيا َٖشيڈ.كبٝڄ ٽالڇ ايه پبيبٖ ٘فلت ّٔي اًت.

اوي، اډب ؿًن ډچشي ثيين اٍس٘ إز ي اُ ٥َٳ ىٍويځبن ى ٽَىٌديٚىُب ٍا َىَب ثبٍَب ٝچق ډچيٽُ 

-كٺيٺز ٽىىي. اډب ىٍٕجٮي َڈ ډلبٌَٝ ٙيٌ إز، ديٚىُبى ٝچق اي ٍا وبٙي اُ ١ٮٴ ي وبسًاوي سچٺي ډي

 اي ي اَميز ػٲَاٵيبيي ثٍِٿ، ىيڅز ډٺشيٍِٽبډڄ اُ َٙاي٤ وًيه ػُبوي ي ډى٦ٺٍثب آځبَيِ َبَىٽُ

عمٛق، ٔنايب ٚ ت٤ٟـات  آُاى ډچڄ، ثبُاٍ اٹشٞبىي ياكي، ديٚىُبى يكير ثَإبٓي ثَهبٕشٍ اُ اٍاىٌ

 ؿكٽىي. ٽَاسيٌِ ٽَىن ډى٦ٺٍ ثٍ ډچڄ ىيڂَ اٍائٍ ډيًٍاٌ ىډ ي هًى ىٍٍا ثٮىًان ډىًٍٚ ډجبٌٍُ ثلاثل



110 
 

 -ٚ تِىيُ ؿِٚت ّٔي «عك ت٤ييٗ ًلُ٘ٛت»ٓٛكت كؿ آٖ ام ًٛي ُّٔ ؿيٍل، ؽٛاٞبٖ 

 ؿ اًت.ٌٛٔتمُ ؽ

، ايٽَايه، يًځٖاليي، ٭َاٷ، َبي ًٍٕيٍَبي آيىيٌ و٪يَ ثلَان٦ٺٍ ثَاي ٍَبيي اُ ثلَانډچڄ ډى

 ٽَاسيټ ٍا وياٍوي.ًىډ  ٽبډالً ډلي٤ ىاي٥چجبوٍ ىٍ ٍاٌ وؼبسي ػِ اسلبىِ .ًٕىان ي . . 

ځبٌ ٽٍ ډچڄ ايَاوي َيؾ ځَا ثَ ډچڄ ايَان ايه ثًىٌ إزَبي سمَٽِيپي اُ ٭چڄ ٥ًڃ ٭مَ كپًډز

ډٚوٜ ي ډٚشَٻ ي َمبَىڀ ثَاي ىٵب٫ اُ كٺًٷ هًى ي ډجبٌٍُ ثب ًٙيويٖڈ ي اٍسؼب٫ كبٽڈ  توياًتلا

َب وُبيز ډىؼَ ثٍ سٲييَ ٙپڄ كپًډز سالٗ آوبن ىٍ ي ٽٍ ََځًوٍ ٽًٙ٘اوي. ثٍ ايه هب٥َ ثًىٌوياٙشٍ

ان ٍا ثٍ ٽٍ كٺًٷ ډچڄ ايَ ځبٌ كِثي َٕإَيايَان ُډيه َيؾ ٙيٌ اډب ډ٢مًن سٲييَ وپَىٌ إز. ىٍ

 «عك ت٤ييٗ ًلُ٘ٛت ُّٔ»ي ډچي ي ٍٕميز ثٍ ٙىبٕي ي سٮَيٴ َٝيق، ٍيٙه ي ډٚوٜ اُ ډٖئچٍ

 اًتلاتويي ډچڄ ٍا كًڃ َمٍي َبي و٪َي ي ٭مچي ثَاي اػَاي آن ثبٙي ىاٙشٍ ثبٙي ي ىاٍاي ٍاٌ كڄ

 .يػًى وياٙشٍ إز، ٽىي ٕبُډبويَي ډٚوٜ ي ٹبثڄ ٹجًڃ َمٍ

ډٖبئڄ سئًٍي، ٕيبٕي ي ٕبُډبوي ثٍ  يىي ىٍثوِىيټ ي ٭يڇ آډبىځي ي بن ډچڄدَاٽىيځي ډي ثىب ثَايه،

َب، ډبويځي اييئًڅًٿ٭ٺت ػىج٘ آوبن ٕوز څ٦مٍ ُىٌ إز. ثلَان اډَيُي ػىج٘ ډچڄ ايَان ٍا ثبيي ىٍ

 ٵپَان ي ادًُيٖيًن آوبن ثياويڈ.اوٺالثيًن، ٍيٙه

ايه كبٽميز إز، آوڂبٌ ثٍ ا٦ٝالف ىيٕشبن ډَىڇ ػيي ثب  يِځٶشٍ ًٙىٽٍ يڂبوٍ ٍاٌ ٭الع، ډجبٌٍُ اځَ

هًاَىي ٕبُډبن ډيُه ي سمبډيز ا١ٍي ىٍه٦َ إز ي ډي اوٺالة ي إالڇ، ىَىي؛آٌ ي وبڅٍ َٕ ډي

ي يټ ي سبٍيوي سمبڇ ُيٍځًيبن ي ډٖشجييه ي ثٍ ييٌْ سؼَثٍاٹشٞبىي ي ډچي ډب ٍا ډىُيڇ ومبيىي. سؼَثٍ

َبي اٍسؼب٭ي ََځبٌ ثب ډجبٍُار ىَيٽٍ اكِاة، ويَيَب ي ىيڅزډيډچڄ ايَان وٚبن  ي هًىِٹَن ځٌٙشٍ

ه٦َ ثجيىىي، ثَاي ډىبٕجبر ٹَين ي٦ٕبي،  ي ډَىڇ ٍيثَي ًٙوي ي ډىبٵ٬ هًى ٍا ىٍػيي ي ٕبُډبن يبٵشٍ

ُويځي ديٍٕبالٍي، ٍػٮز ثٍ آىاة ي ًٍٕڇ ٕبىٌ ي ٵ٢بئڄ ثٍِٿ اػياىډبن ي ثب ًٕءإشٶبىٌ اُ اكٖبٕبر 

ىَىي ي ډَىڇ ٍا ثٍ كٶ٨ آن ډىبٕجبر ى٭ًر َىڇ ويثٍ ي ُاٍي، ٙيًن ي ٵَيبى َٕ ډيىيىي ي ډٌَجي ډ

 ٽىىي.ډي

ي ٕي ٕبڃ ثٮي  رٟبؿا٭الڇ  لؿوُ٭چيٍ ډچز  ثَ 1358َب ثًىٽٍ ىٍسبثٖشبن ثب َميه ٙٮبٍَب ي كٺٍ 

 َبي سَُان سًػيٍ ٽَىوي.هيبثبن ىٍ$ٍيُ وپجز ىيىي#  ٣بُٛكاي هًى ٍا ىٍ ٍيُ ػىبيبر يكٚيبوٍ

ٽٍ ويٖز ډچڄ سلز ٕشڈ ي ٽبٍځَان، ىَٺبوبن سُييٕشبن، ٵٺَا، َىًُ ډشٮچٸ ثٍ؛ ىٍكٺيٺز ډيُه 

ٝبكت اډشيبُ ي آهًويَب  ډىيانِډىيان ي ٹيٍرطَير ځَان ٹَين ي٦ٕبي،ٕچ٦ٍ ثچپٍ كپًډزِ ه٦َ ثبٙيىٍ

 ٽىىي.ډي اوي ي آن ٍا َمپبٍي ثب ىٙمه سچٺيىٍه٦َ إز. ٍاٌ ََځًوٍ اوشٺبىي اُ ايه ي١ٮيز ثٖشٍ

 ؿُٕٗ وِٛك ويٌت؟! ل٘بٚت ثب ٔلؿْ ٚ تبكيؼ اًت. 

ثبٍُ اول٦ب٣ ي َٙاي٤ ٱبڅت ثًىن اييٌ ي اكٖبٕبر ډٌَجي ثَ ؿىييه ډچڄ وٚبوٍكپًډز يټ سه ىٍ

  آن ډچڄ ي ٍاٌ ثَ ٽىبٍي آن َڈ اسلبى ي َمپبٍي آن ډچڄ إز.
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-كٚاثٚ ُّٔ ايلاٖ ثلاي كُٚٗ تغّيُِٽٍ؛ ٍٕيًاٍى، ٩بََاً ؿىيه ثٍ و٪َ ډيځَٵشه ايه ډو٪َثب ىٍ 

ٔٛرٛؿ ؿك ا٘ـيِي ايلا٘ي ؿُٛاكتليٗ ١ِٛٗٛٔ رب٤ٔٝ ُٙبًي اًت. ؿُٛاكي فىلي ٚ كُٚٗ

ٔبٞيتِ كوٝ ؿك آُ ؿولؿًتبٖ ٘بُي ام ايٗ اًتوُلؿ ٚ  ؽّٔٛي ُّٔ ٚ ثٛيوٜ ؿك ٌٔئّٝ

 بؽت؛ ثٝؿكًت ٚرٛؿ ؿاكؿ ٚ ٘ٝ تٕبيّي رٟت وٌت ُٙ ي ٔنثٛك ٘ٝ ُٙبؽت ٚ آٌبٞيكاثٜٝ

ُلٔب٘ٝ، فبلـ اكمٍِ عمٛلي، غّٚ، ٞبيي ثيٌٛييؽٛاٞٙـ ام ٛليك ٌنافٝٔيٕٞبٖ ٔيناٖ ٘ين 

 -ُبٖٚ ا٣ـاْ ٌلٚٞيِ رٛا٘بٖ ثب ٔلؿْ ثّٛس ٠٘يل كفتبك -ٌٛ٘ٝ ثٙيبٖ ٣ّٕياي ٚ فبلـ ٞلًّيمٝ

 تّمي ٕ٘بيٙـ.  «تلٚككيٌٓ»ي إٞيت، تٟٙب تغت ٣ٙٛاٖ ٌٔئّٝآٖ كا ا٘ىبك ٚ فبلـ اكمٍ ٚ ثي

؛ ؿَا ډٞچلز، ډَىڇ ي كٺًٷ، ډيُه ي ٽٍايه دَٕ٘ إبٕي ىٍ ايه ډًٍى  ؿبٍ اُ سپَاٍبُ َڈ وثب

اَميز وياٍى؟ ايه ىييځبٌ هًٞٝبً ىٍ  -ډچڄي كبٽڈ ثَ ٕچ٦ٍ -ثَاي ٥َٳ ډٺبثڄ آډيَِبي ٝچقاوشوبة

-ڈَب ډٚشَٻ ي ََبي ٭ظمبوي، ا٭َاة ي ٵبٍٓځَي سَٻٵپَي ي ٍيٙهىٍ ثيه ٍيٙه وُلؿ،ډًٍى ډچز 

آيىي ٙبن اُ اٙٲبڃ َُٕډيه ٽَىٕشبن إز. سىُب ٽبٍي ٽٍ اُ دٔ آن ثَډيؿىيه اوٮپبٓ ډىبٵ٬ ډٚشَٻ

 إز.« ًلمَ٘ ولؿٖ للثب٘ي»

ډچڄ ايَان ي اُ ًٕي ىيڂَ ي ثٍ ٥ًٍهبٛ ٍياث٤  اُ ايه ٥َيٸ اُ يټ ًٕ ي ثٍ ٥ًٍ ٭بڇ ٍياث٤ سبٍيويِ

ډىيي ىيبڅپشيپي ثٖيبٍ ڄ ايَان ٽٍ ثيبوڂَ يټ ٽچيزٽىبٍ ٕبيَ ډچَبي ٭ظمبوي ي ا٭َاة ىٍٍا ثب سَٻٽَُىَب 

ي ٝٶَ يٮىي ٽٚىي، ٕذٔ سبٍين ٍا اُ وٺ٦ٍومبيىي ي ه٦ي ٕيبٌ ثَ ٍيي ايه سبٍين ډيډُڈ إز اوپبٍ ډي

ځَي ايَاوي ايه ىٍايز ٍا اُ هًى وٚبن وياىٌ إز ٽٍ؛ ثٍ ٵپَي ي ٍيٙهٽىىي. ٍيٙهاُ هًىٙبن َٙي٫ ډي

آځبَي ٭چميِ سبٍين ومبيي. ٽٖت ٵََىڂي ٍا ٽىبٍ وُي ي ٕٮي ىٍ وُِي٥ًٌٍُ٘ ٹب٬٥ ايه ثَثَيز 

 «تلٚكيٌت»ٵيِيپي ي ٵََىڂي ٕٮي ىٍكٶ٨ ډًػًىيز هًي٘ ىاٍوي  ٽٍ ىٍ ثَاثَ ايه يًٍِٗػًاډٮي 

-َبي ثًډي سًػٍ ًٙى. ثَاي ايهډىييډىيي سبٍين ايَان ثبيي ثٍ سٶبيرًٙوي. ثَاي ىٍٻ ٽچيزوبډييٌ ډي

َب إشًاٍ ډىييٽٍ ثَ سٶبيرٙشٍ ثبٙي. ؿيِي َبي يػًى ىاډىيياٙشٍ ثبٙي، ثبيي سٶبيرٽٍ ٽچيشي يػًى ى

 فبُيٌتي آيي، ثچپٍ كيبر اػجبٍي ي ىٍ َٙاي٤ ٵٮچيِ ډب كيبر سټ ثٮييِوجبٙي ٽچيز ثٍ كٖبة ومي

 ًٙى.وبډييٌ ډي

 ٕىشيِ ډىييِز٥ًڃ سبٍين وڂَيٖز. ٽچيسبٍيوي ثٍ ډىبٕجبر ډچڄ ايَان ىٍ ډىييثبيي ثب َميه ٽچيز

َڈ ثَډجىبي اوپبٍِ َڈ ىٍ ُډبن ٍّيڈ ٕچ٦ىشي ي َڈ ىٍ ُډبن ٍّيڈ ډٌَجي ثٍ ٥ًٍ ٭بډياوٍ ي آن ،ډچڄ ايَان

اٽىًن ثيه ډچز ٽٍ َڈډٮىبيي ثي ىيڂَ سؼِيٍ ځَىاوييٌ ٙي. س٢بى ي ١ييزِٙبن ثب َڈيپييڂَ ي ١ييز

 ًٕءإشٶبىٌ اُ اكٖبٕبر دبٻ ډٌَجي ي ٹًډيِ ٽَُى ي سَُٻ ي ثيه سَٻ ي ٵبٍٓ ي . . . ٽٍ ٍّيڈ ٭بډياوٍ ثب

َب ٹبثڄ ىٍٻ إز. ثب اػَاي ٕيبٕز وٶي ي اوپبٍ ي ؿبٍؿًح ايه ٕيبٕزُوي، ىٍ ډَىڇ ثٍ آن ىاډه ډي

٘تٛاًتٙـ ٚ يب ٕذبٍوي. َب ٍا ثٍ ىٕز ويٖشي ډيَبي ډشٶبير، ىاٍوي آنوبثًىي ٭چيٍ سمبډي ٵََىڀ

ٞب ثٝ ن ٣ُٕ ٕ٘بيٙـ ٚ ايٗ كٚيىلؿ كا ٘ين ثٝ ؽّك٘ؾٛاًتٙـ ثب فلًِٞٙ لـكت ٚ ؿِٚتِ ِٔتل

  لجٛال٘ـ.
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ٝي ٕبڃ سبٽىًن َيؾ ىيڅشي ٹبىٍ وڂٚشٍ ٽَُىَب ٍا سبث٬ ٵشق ي إشيال ځَىاوي. وڂبَي ٽًسبٌ ثٍ سبٍين يټ

ٽىي. ََ ثٍ ىٍٻ ډ٫ً١ً ٽمټ ډي ځٌٙشٍ ثٍ ډًٹٮيز ٽَُىَب ىٍٽًٍَٚبي ايَان، سَٽيٍ، ٭َاٷ ي ًٍٕيٍ

َبيي ثٖيبٍي َب ىؿبٍ ىًٙاٍيډٌَت -َب ي ىيڅزډچز -ٙبن، اُ ًٕي ىيڅززٽٍ ثَٱڈ ډٺبيډؿىي 

َبي ٵًٷ ثبيي اوي. ىيڅزٙبن ځَان سمبڇ ٙيٌ ي كشي ډًٍى سُبػڈ ٙيميبيي َڈ ٹَاٍ ځَٵشٍځَىييٌ ي ثَاي

ايه ياٹٮيز ٍا ثٍ ًٍٝر ثٖيبٍ ٝليلي ىٍٻ ٽىىي ي وٶي ي وبثًىي سلميچي ٍا ٽىبٍ ثڂٌاٍوي ي اُ ٥َيٸ 

ي ډچڄ ايَان ثَاي كٺيٺز اٍُٗ ٹبئڄ ًٙوي، ىٍ ٱيَ ايه ًٍٝر، ثٍ ًٙاَي سبٍين، ثب سبٍين ي ػبډٮٍٝچق 

 .ٔـٜ، ثل ًل آ٘بٖ ٘ين ؽٛاٞـ آٔـوٝ ثل ًل ٞل ؿِٚت فبُيٌتي آثاليبيي

ځَايي ي ي ډَُي، ثَيٽَإي، ډچيػًيبوٍٱچشيين ثٍ ًٙيويٖڈ ډچي يب ډٌَجي، اهشالٵبر ٕشيٌِىٍ 

يٹشي ډىبٕجبر ي  صبكٜ ؿٔٛولاتيه ثٛؿٖ رب٤ٔٝ اًت.ډٌَت ٍاٌ ؿبٌٍ ويٖز.  -څزډچز يب ىي -ىيڅز

َب، َب $ٙيٮٍ ي ٕىي#، ٽَُىَب، څََب، ايالډيُاثچي -َبَب، ثچًؽٵبٍٓ -َبَب، آًٍيآًٍي -ٍياث٤ ٽَُىَب

ين سًػٍ سًان ثيځَىوي، وميي ٹًډي ي ىيڅشي ثٍَٕي ډيؿبٍؿًة ډٺًڅٍَب ي . . . ىٍ َب، ٵبٍَٓډبوٚبَيٽ

-ثٍ ديًويَبيي ّئًدًڅيشيټ ي ّئًإشَاسْيټِ ډًػًى ثٍ ٍاَپبٍَبي ٝليق ىٕز يبٵز. ى٥ًٍڃ سبٍين ډپبن

اوي، ىاى ي ٕشيَبي ٵََىڂي ي َبيي ػٲَاٵيبيي ٽٍ ََ يټ اُ ػًاډ٬ِ ډچڄ ايَان ىٍ آن سَاٽڈ ٕپًوشي يبٵشٍ

ومبيىي. ىٍ َاسْيټ ٍا ويِ سٮييه ډياٹشٞبىيِ ٵَاياوي ػَيبن ىاٍوي ٽٍ ٍييپَىَبي ّئًدًڅيشيټ ي ّئًإش

َبيي ډشٶبير اَميز هًى ٍا ىٍ ُويځي َب ي ٹًډيزػبٕز ٽٍ، ٽًٍٚ ثٍِٿ، ثبُاٍ ثٍِٿ، ٵََىڀايه

ي ىډًٽَاسيټ ي ثب دبيبن ىاىن ثٍ ٹيٍر ػُىمي ډٚشَٻ، ثب كٺًٷ، ډِايب ي سٮُيار ثَاثَ ىٍ يټ ػبډٮٍ

هًاوي ووًاَي ىاٙز ي ٹ٦ٮبً ٽًٍٚ ثٍ ډچڄ ايَان َڈ ىَي. ىٍ ٱيَ ايه ًٍٝر ډىبٵ٬ډشمَٽِ ٍا وٚبن ډي

ٞبي ًيبًي لـكت ٚ ؿِٚت، التٔبؿ ٚ فلًٞٙ ٚ ؿك ٣لٓٝاٌل ُّٔ ؿك ًٕي ٵَيدبٙي هًاَي ٍٵز. 

ٞبيي پي ٔـ٘ي ًٟيٓ ٘جبُٙـ، ٔٙبف٢ صٙـا٘ي ٘ؾٛاٞٙـ ؿاُت ٚ ثب ٔمبٚٔت فلٍٞٙي ٚ يٚ رب٤ٔٝ

 وبٖ اؿأٝ ؽٛاٞٙـ ؿاؿ.لونٌلا ٚ فبُيٌتي وٕبؿك پي ثٝ تمبثُ ثب م٘ـٌي ؿك ميل ًمف ؿِٚتي تٕ

سًان اُ ډييَيز اوي، وميي ٵَيدبٙي ٙيٌٽٍ ياٍى ٍيوي ډَكچٍ -ىٍ َٙاي٤ ايَان ٵٮچي -ػًاډٮيىٍ 

ڂَ وِىيټ ايڈ، ثيبواٽىًن ٙبَي آني ٽًٍٚ ٽٍ َڈثلض ومًى. يب ثٍ ٭جبٍر ىيڂَ؛ ثلَان ىٍ ډييَيز ي اىاٌٍ

ډبوي ٭جبٍر إز اُ ډييَيز ٵَيدبٙيِ َٙاي٦ي، سىُب ؿيِي ٽٍ ثبٹي ډي ؿىيهٙين ثٍ ٵَيدبٙي إز. ىٍ 

 ځيَى.ىٍاُډير ٽٍ س٤ًٕ ويَيَبي ٵَيدبٙىيٌ ًٍٝر ډي يِىاٍ يب ډييَيز سٞٶيٍٽىشَڃ

َبيي ايڅيٍ ي ٍيي ډچڄ ايَان ٍا اُ څلب٧ سبٍيوي سلچيڄ ٽىيڈ، ثبيي ٍيٍٚاځَ ډٚپالر ي ډٮ٢الر دي٘

ا ثبُ ٙىبٕيڈ. ثىيبىځَايي ډٌَجي وٺ٘ اٝچي ٍا ىٍ آن ىاٍى. ويَيَبي اػشمب٭ي ٙبن ٍي وًٚ ي ومبيُډيىٍ

ي ٵپَي آن $ثىيبىځَايي# ثًىٌ ٽٍ ثٍ ډجبٍُار ي ٵٮبڅيز ػمٮي ډچڄ ايَان ٙپڄ ىاىٌ إز. ويَيَبيي ٽٍ 

 َبيي اػشمب٭يٽٍ ىځَځًويٙبن سب ثٍ اډَيُ، ثبُځٚز ثٍ ٹَين ي٦ٕب ثًىٌ إز. ثَٱڈ ايهإشَاسْي اٝچي

ثٍ ايه ػُز ثىيبىځَايي َميٍٚ ىٍ ډٺبثچٍ ثب ويَيَبيي  وبدٌيَ ٕبهشٍ إز.يټ ؿىيه ثبُځٚشي ٍا اډپبن

اوي. َىًُ َڈ ايه ډٖئچٍ يپي اُ ي ډچڄ ايَانَبي و٪ڈ وًيه ىٍ ػبډٮٍٽٍ ىٍٝيى ثىيبن وُبىن دبيٍاوي ثًىٌ

 ٵپَډأثبن آن إز.ي ٍّيڈ ډٌَجي ي ٍيٙهَبيي ٭ميٌوڂَاوي
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٦ق ػُبوي اطَ ٭ميٺي ثَ ا٭شٺبى ډٌَجي َٕبيي اػشمب٭ي ىٍ ىاهڄ ٽًٍٚ ي ىٍ ٽٍ ىځَځًويايه ثَٱڈ

-ٞبي ثٌيبكي ام كُٚٗأب ؿك ا٘ـيَِٝبي ډوشچٴ اػشمب٫ ځٌٙشٍ، َب ي ٥يٴ٦ًٕف، اليٍډَىڇ ىٍ

م٘ـٌي ٞبي وٝ ؿك ا٘ـ، ٞٙٛم ٞٓ ٕٞبٖ ٞـفٔغيٚ ٔقٞجي ايلاٖ پلٚكٍ يبفتٝفىلا٘ي وٝ ؿك

وبدٌيَ ٍوڀ ي ثًي اي اوپبٍٙبن ثٍ ځًوٍٵپَيٍيٙهيبثـ. ا٘ـ ٚ ؿاك٘ـ، تزّي ٔيُبٖ ؿاُتٝٔقٞجي

تٛا٘ـ ثٝ اي ٕ٘يفىليام ايٗ رٟت، صٙيٗ كُٚٗ ي ډٌَت ٵَاسَ ٍيى.سًاوي اُ ىايٌَډٌَجي ىاٍى ي ومي

تٛا٘ٙـ ٕ٘ي ي فٌّفي ٚ ٣ّٕي ٔٙزل ُٛؿ.ٌيل ؿك ا٘ـيِٝي تغَِٛ فىلي ٚ ؿٌلٌٛ٘ي صِٓؿٚكٜ

ؿك تغّيُ  لؿ، ٌلايَ ثٝ ٛلؿ ا٣تمبؿ ثٝ التـاك ًٙتي ام ؽٛؿُبٖ ِ٘بٖ ؿٞٙـ.ويـ ثل ؽِثب تإ

ي ٞب كا ٘بثؾلؿا٘ٝ، ي٤ٙي ثلؽالف ًلُت ثِلي ٚ ثبمؿاك٘ـٜٞب ٚ ٟ٘بؿٞبيي ًٙتي، غبِجبً آٖاكمٍ

فىلي، غّجٝ ثل ايٗ ؿٞٙـ. ؿك ٓٛكتي وٝ كًبِت كُٚٗكُـ ٚ تغَٛ اٌ٘ب٘ي تِؾيْ ٕ٘ي

 ا٘ٝ اًت.ٞبي ٘بثؾلؿ٠٘بْ

ايَاوي، ثٍ ػبي ٹ٢بيبيي وًځَايبوٍ، اكٖبٕبر  ٵپَيٍِيٙه اوييٚي ي ٍيٙه آطبٍ ي ا٩ُبٍار ډىشٺيانِىٍ 

اوييٚي. هَى ٍا ٵپَي ي ٍيٙهسَيه ډوبڅٶز ثب ٍيٙهيبثي. يٮىي اٵَا٥يسؼچي ډيٗـ ٌ٘ٛلايي ويَيډىي 

ىاوىي. ثَايه ډٌَجيِ ٕىشي ډيسَ اُ ډٮشٺيار اوييٚي اَميز ىاٍى، ٵَيدبيٍٽٍ آن َمٍ ثَاي ٍيٙه

ثبيٍويٽٍ ؿًن ډىٚبء كبٽميز ډٌَجيِ ٵٮچي اڅُي إز، دٔ ډَىڇ وجبيي ىٍ آن ىٕز ثَوي ي وجبيي 

 ثپًٙىي ايه آٵَيى٘ ٹيٕي ٍا ىځَځًن ٕبُوي.

ؿٞٙـ ثّىٝ ارتٕب٣ي كا ؿكًت تِؾيْ ٕ٘ي ي م٘ـٌيِٞبيي ٘بثؾلؿا٘ٝآ٘بٖ ٘ٝ تٟٙب رٙجٝ

ًيبًت ا٘ـيِي ٚ ؿؽبِت ٔقٞت ؿك ي، ٣بٛفيؾيالت ؽلافٞبي صٖٛ ًٙت، تثلاي پـيـٜ

ٵپَاوٍ ياٹٮيز سبٍيوي اوٖبن ٍا ثبُ هًاَي ٙىبهز ي ٍيٙه ٽٍ سٶپَ اوشٺبىيًٍِٝسيىٍ  ا٘ـ.اكمٍ لبئُ

 ىَي. ثَايه إبٓ ثَاي سميِِكٺيٺز ٍا اُ اٙشجبٌ، ديَٚٵز ٍا اُ يادٖڂَايي ي يادٔ ډبوين سميِ ډي

اوييٚي ٵپَي ي ٍيٙهٽٍ ٍيٙهي ډٌَجي ٍا ثٍ ؿبڅ٘ ٽٚيي. ١َيٍسي ىيبىځَايثبيي ث ،كٺيٺز اُ اٙشجبٌ

ځَي سىُب ثٍ ايَاوي سب ٽىًن يب ػَئز آن ٍا ي يب اُ څلب٧ ىاو٘ ي سئًٍيټ سًاوبيي آن ٍا وياٍى. ٍيٙه

 ًٙى. ثىيبن ايه وٺي ي و٪َيٍ، ثَ سلچيڄ إشٮاليي ٍيٍيياىَب، يٙىبهز ٍيٍيياىَبي يټ ػبډٮٍ، اٹىبء ومي

ٽٍ َىًُ دٌيَٵشٍ وٚيٌ، إشًاٍ إز. سلچيڄ َبييٕٮٍي آن ٽٍ َىًُ سلٺٸ ويبٵشٍ، ي سًَبي ثبڅٺًٌػىجٍ

 إشٮاليي ٍوڀ ډبثٮياڅ٦جيٮٍ وياٍى ي ٽبډالً ىاٍاي هًٞٝيز سبٍيوي إز.

-اػشمب٭ي ثٍ ډٮىبي ٍإشيه آن ٍا ډى٬ ډي ڃِي اډَيُ ايَان، َىًُ ََځًوٍ سلًّػبډٮٍثىيبىځَايي ىٍ 

ي ٽٍ ىيَ يب ُيى ػبډٮٍاوي ځيَيكبڃ ٙپڄَبيي ىٍ. ثَٱڈ ايه ىٍ ىٍين ػبډٮٍ، ويَيَب ي ځَاي٘ٽىي

اوي ىٍ ياٹ٬ اُ ځيَيډًػًى ٍا ډشلًڃ ي ىځَځًن هًاَىي ٽَى. ايه ويَيَب ٽٍ ىٍ ث٦ه ػبډٮٍ ىٍ كبڃ ٙپڄ

ٵپَي ايَان ٍا سلز ٽٍ كشي ٍيٙهايَاوي ػچًسَوي. اډب ثىيبىځَايي ٵپَانڅلب٧ ٙىبهز ي ًَىيز اُ ٍيٙه

ىاٙز و٪ڈ ډًػًىاوي ثچپٍ سالٗ ىاٍوي ي١ٮيز ٍا ثٍ دي وڂٍىاىٌ إز، وٍ سىُب ديًٕشٍ ىٍ َاٍ سإطيَ ٹ

اٗ، ىيٍان ثبَُڈ ىيٍسَ ىٍځٌٙشٍ ثبُځَىاوي. ثىيبىځَايي وٍ سىُب ىځَځًوي ٍا ثَاي ػبډٮٍ ي ٭ىبَٝ ٕبُويٌ

ٍ٘ل٘ـ ٞب ٔيثب تلى ٚ ٍ٘لا٘ي ثٝ ؿٌلٌٛ٘ييٍوي. آثچپٍ ثَاي اٵَاى ػبډٮٍ ويِ سُييي ػيي ثٍ ٙمبٍ ډي
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ا٘ـيِٙـ. ٞب ٔيلة ايٗ ؿٌلٌٛ٘يٞبيي ٔمبثّٝ، ثن٣ٓ ؽٛؿ، ثب پيبٔـٞبي ٔؾٚ پيًٛتٝ ثٝ كاٜ

سَ اُ ثىيبىځَايي اي ډٮٺًڃػُز ايؼبى ػبډٮٍٙبن ىٍ َبي ډًٍى ََآيه ىځَځًويا ٽٍ ثيٚشَِكبڅيىٍ

ؿًن اوٍ ثٍ سإٽيي ثَ اَميز ٭ًاډڄ ٱيَ ٭ٺالويِ ُويځي َڈٽبٍډلبٵ٪ٍ ٽىىي، ياٽىِ٘ډٌَجي ٭مڄ ډي

-ډىبٕټ ي سَٚيٶبر ډٌَجي، ډىؼَ ٙيٌ إز. اُ يػًى يټ و٪بڇ ٕچٖچٍ ډَاسجي ىٍ ػبډٮٍ دٚشيجبوي ډي

ي ډىِڅز ي دبىاٗ، ثَاي ػبډٮٍ اَميز ىاٍى. اډب ثب ثىيي ٙيٌٽىىي. ثٍ و٪َٙبن يػًى يټ و٪بڇ ٍسجٍ

سًاوي ډًاوٮي ډًٹشي َٕ ٍاٌ ي ٹَين ي٦ٕبي ٽچيٖب؛ ثىيبىځَايي سىُب ډيثٍثٍ سؼَ يػًى ايه ي ثب سًػٍ

 ٭ٺالويز دييي آيٍوي.

ٽٍ؛  ثبُځٚز ثٍ ي ځٌٙشٍ وٚبن ىاىٌ إز ؿُبٍ ىٍَ يِ هًى ډچڄ ايَان ىٍ كييىثب يػًى ايه، سؼَثٍ

سًان ىٍ ومي ز.وبدٌيَ إز، ُيَا ديَٚٵز ٭چڈ ي ٝىٮز ايه اډَ ٍا ٱيَ ډمپه ٕبهشٍ إٹَين ي٤ٕ اډپبن

٭چڈ ي ٝىٮز ديَٚٵز ٽَى اډب اُ څلب٧ ًٕثْٽشيً $ًَىي# ىٍ ثىيبىځَايي ثبٹي ډبوي. َبيي ډبىي ىٍُډيىٍ

ثل ًبؽتبكٞبي  ٌقاك٘ـ، افىبك ٘ينصٙبٖ وٝ ٣ٛأُ ٔبؿي ثل افىبك تإحيل ٔيٞٓ» اُ ٹًڃ ډبٽٔ يثَ؛ 

ٵُڈ ٍا ىٍ ػبډٮٍ سًٕٮٍ ىَيٽٍ؛  ٵپَ ايَاوي َىًُ وشًاوٖشٍ ايه ىٍٻ يٍيٙه «ٔبؿي تإحيل ٌقاك٘ـ

َبي ٽٍ ٭چز اٝچي وبثٖبډبويځًوٍ إز ايهتل اًت. ارتٕب٣ي ٟٔٓ پٛيبييِ ارتٕب٣ي ام ايٌتبييِ

آطبٍ  إز. يٹشي ػبډٮٍ ٍا ثب ٕبوًٍٖ ي ډمىً٭يز اُ هًاوينِ آُفتٍي فىليي  اػشمب٭ي وبثٖبډبوي

اٗ ىيٍ ٽىىي، ػبډٮٍ اُ سلًالر ٵپَي ُډبوٍاٍُٙمىي ډى٬ ي ٭چًڇ اوٖبوي ٍا اُ و٪بڇ آډًُٙي كٌٳ ډي

 ډبوي.ډي

ٙبن اُ ا٭شٺبى ي ٵپَي ايَاوي ؿًن ىٍ ډلي٤ ډٌَجي دَيٍٗ يبٵشٍ، َىًُ ىٍ سلچيڄ ي وٺيَبيٍيٙه

ٽٍ َبي ډٌَجيِ ويَيډىيي يػًى ىاٍى زٙبن سٍ وٖٚځِيىىي ي ىٍ ثه ًَهَبي ډٌَجي ىيٍي ومياٍُٗ

ٌَجي َب ثب ٍوڀ ي ثًيي ډٝيى ثٍَٕي ديييٌډىٶي ديًٕشٍ ىٍ  يز ي ؿٍ ثٍ ځًوٍي ډظجؿٍ ثٍ ځًوٍ

َبي ايَاوي، ٭اليٌ ثَ ډليييز اوييٚيِيټ ٹَن ځٌٙشٍ سب ٽىًن ډلي٤ ٍيٙه$ډشبٵيِيپي#اوي. كياٹڄ ىٍ 

اػشمب٭ي ىٍ ؿبٍؿًة ٵََىڀ ډٌَجي، ثٍ ٥ًٍ ديًٕشٍ سلز َٕٽًة ي هٶٺبن ثًىٌ إز ٽٍ ايه ډٖئچٍ 

اوييٚي وًٚ ي ومب وىمبيىي سب ثٍ وٺيي ٍاىيپبڃ ىٕز ي ىٍ ډلي٤ ٍيٙهٵپَان ايَاوٕجت ٙيٌ ٍيٙه

ٵپَاوي ١مه يبثي. ؿىيه ٍيٙهاوييٚي ىٍ ډلي٤ ٭چمي ي ٵچٖٶي وًٚ ومب ډييبثىي. اُ و٪َ سبٍيوي، ٍيٙه

اوي ثچپٍ ٽبٍاوٍ ي ىيَدبيي ػبډٮٍ ٩ًٍُ وپَىٌَب ي اٵپبٍ ػب اٵشبىٌ، ډلبٵ٪ٍٽٍ ىٍ ياٽى٘ ثٍ ٕىزايه

سًاوىي ثٍ ػبي ٕىز ثٍ ٭ٺڄ ي سٶپَ ٭ٺالوي ي ثٍ ػبي سًػٍ اوي. َىًُ وميهًى ثوٚي اُ آن ثًىٌ َميٍٚ

ٝيى سجييه ػُبنِ ديَاډًن ُبن ياٹٮي ي ډبىي ٍيي آيٍوي ي ىٍ ثٍ يټ ػُبن اوشِا٭يِ ډبثٮي٥جيٮي ثٍ ػ

ډٖشٺَِ اػشمب٭ي  َبيي إشيالڃ ي سلٺيٸ سؼَثي ثَآيىي. اُ ََځًوٍ ىځَځًوي ىٍ وُبىَب ي اٍُٗثَدبيٍ

-وبثَاثَاوٍ ي ٩بڅمبوٍ، ٽٍ ثٍ ىٕز هًى اوٖبن يكٚز ىاٍوي، ػبډٮٍ ي ډىبٕجبر اػشمب٭ي ي ٍياث٤ سًڅييييِ

ىاوىي ي ََځًوٍ ىهڄ ي سَٞٳ ىٍ آن ٍا ډٺبثچٍ ثب ډٚيز هيايويي ي ي هيايوي ډيَب ٙپڄ ځَٵشٍ، آٵَييٌ

ًٙى ي ىٍ سَ اوشٺبىي اُ ٽڄ ٍّيڈ ډٌَجي ډيٽڈ اوڂبٍوي يي ُويځيِ اػشمب٭ي ډيډوڄ و٪ڈ ثٍ ٭ىًان الُډٍ

ي َبي اػشمب٭دَٕشي، َٕٽًة ي وبثَاثَيٽٚي، هَاٵٍإشظمبٍ ي ثٌَُ سلچيڄ وُبيي، ثٍ سًػيٍ ٭ٺالويِ

َب ي ٙىبهز هًى، ُثبن ٭چڈ ٍا ػبيڂِيه ُثبن ىيه ٽىىي ي سلچيڄاوي ىٍ ٽىىي ي وشًاوٖشٍٽمټ ډي
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ٽىىي. ٙبن ثب ډَٚي٭يز ثىيبىي ػبډٮٍ ډٮب١ٍٍ وميَبي ډٌَجيَب ي سٶبيرثيٚشَٙبن ثٍ هب٥َ ٍيٍٚ

ٙبن ثٍ ػِ ډَٚي٭يزِ وٖىؼييٌ ثَاي ٍّيڈ ډٌَجي ي ي٬١ ډًػًى، ٵَاسَ وَٵشٍ إز ي ثٍ سبٽىًن سالٗ

 ٙبن ډىشُي وٚيٌ إز.َبي اػشمب٭يػِ ػيا ٽَىن آځبَي اُ ُډيىٍ

ي سَػمٍ «ؿك ؿٚكاٖ ٤ٔبٓلُٙبًي ي رب٠٘ٝ٤ٔليٝ» ډاڅٴ ٽشبة  رٛكد كيتنك،اُ وڂَٗ 

ډى٦ٸ ىٍيوي ََ يټ اُ ػًاډ٬ يػًى ىاٍى. ثٍ ايه ډٮىب ٽٍ ب٭ي ىٍ ډلٖه طالطي؛ ډلَٻ ىځَځًوي اػشم

سلز ٵٚبٍ ىاهچي ثَاي ث٤ٖ  -ٽىڈ، و٪يَ َٙاي٤ ٽىًوي ډچڄ ايَاوياُ هًى ا١بٵٍ ډي -ػًاډ٬ِ ثَٚي

ٹيٍ كٔ ي كٖي َٕاوؼبڇ آنػبډٮٍٕبن ثييهاٗ، ٹَاٍىاٍوي. ي سٶپَٙبن ثٍ آهَيه كي ډى٦ٺيٙيًٌ

اوييٚيِ ٍاىيپبڃ، ًَىيزِ كٖي ځَىى. يٹشي ىٍ ٵٺيان ٍيٙهاٗ ٵَاَڈ ډيٽٍ ُډيىٍ ثَاي ٕٺ٣ًًٙى ډي

ٽٍ ايه و٪بڇِ ثَوي. اډب َميه دَىاُاوٍ دىبٌ ډيَبيي ډٶًُڇٍٕي، ډَىڇ ثٍ و٪بڇاٗ ډيثٍ آهَيه كي ډى٦ٺي

 ًٙى ي ىٍ وشيؼٍ، ػبډٮٍ ثي٘ اُ اوياٌُه كيٗ ًٕٷ ىاىٌ ډييبثي، ثبُ ىيثبٌٍ ثٍ آهَيسبٌُ سًٵٸ ډي

ځَىى ي َٕاوؼبڇ ځَيبوٍ آډبىٌ ډيايه َىڂبڇ، ٝلىٍ ثَاي دييياٍي يټ ٵََىڀِ آٍډبنځَىى. ىٍ ډٌَجي ډي

 ًٙى.ي ديٚيه ىيثبٌٍ سپَاٍ ډيَمبن ؿَهٍ

ي اُ اولَاٳ ىٍ ٥چجي ډلمي هبسمي ثٍ َميه ػب ډىشُي ٙي ٽٍ ايه ډ٫ً١ً ويِ وبَٕٙوًٙز اٝالف

اډب ثَٱڈ ايه ي ثٍ  .ىاٍىٽٍ ىيثبٌٍ ډَىڇ ٍا ثٍ سٶپَ ي ٭مڄ ياډيوييٚي ايَاوي ثًى. ايه ډٖبئڄ إزاٍيٙه

ٞب ٘ين ثٝ ُبٖ كا ٚال٤ي تّمي وٙٙـ، پيبٔـٞبي ايٗ ٔٛل٤يتٞب ٔٛل٤يتاٌل اٌ٘بٖ»ٹًڃ سبډٔ؛ 

 ثبيي اٍځبويٖڈ اػشمب٭ي ٍا ثٍَٕي ٽَى. «ٛج٢ ٚال٤ي ؽٛاٞٙـ ثٛؿ

َبي اػشمب٭ي ىهبڅز ىٍٽبٍ هيايوي إز ، ٽٍ؛ سالٗ اوٖبن ثَاي ىځَځًوييٹشي ٽٖبوي ثَ ايه ثبيٍوي 

ٽىىي. اُ ٹًڃ َبي اػشمب٭ي دٚشيجبوي ډيثيان ډٮىبٕز ٽٍ؛ آوبن اُ ػُز اييئًڅًّيپي اُ وبثَاثَي

َبي و٪َيٍ ل اًت.ثٟتليٗ تغييل ارتٕب٣ي ٣ـْ تغييَبي اػشمب٭ي؛ ٭ياڅشيَب ي ثي٥َٵياٍانِ وبثَاثَي

ي ډٌَت َڈ ډلييى ي ثٖشٍ إز. ىايٌَ ؿىيه اٵَاىي ٕوز آٱٚشٍ ثٍ اييئًڅًّي ډٌَجي ي ٥جٺبسي

ٽٍ ثٮي اُ يټ ىيٍ ََ ٽبٍي ٍا اوؼبڇ ىَىي سپَاٍ هًاَي ثًى. ثٍ ٹًڃ ًٙدىُبيٍ؛ سبٍين إز ثٍ ولًي 

 اي ىيڂَ إز.َمبن إز اډب ثٍ ځًوٍ

اي ٽٍ اوٖبن َبي ډبىياي ډٖشٺڄ اُ ٵَڇَبي ٵپَي، ثٍ ځًوٍج٘ٽٍ َيؾ يټ اُ ػىياٹٮيز ايه إز

-ٽٍ اوييٍٚ، ٽياڇ يټ اُ ٵَڇي ډُڈ ايه إزځَىى. ډٖئچٍى وميٽىي، ايؼبَب ُويځي ډيىٍ ؿبٍؿًة آن

َبي سًاويڈ ثڂًييڈ هًى ٵَڇاػشمب٭ي ډ٫ً١ً ثلض ثبٙي، ډي ىَي. يٹشي ياٹٮيزَِبي ډبىي ٍا ثبُسبة ډي

 َبي ٵپَي َٖشىي. ي ٵَڇثَٕبهشٍ ٙيٌ ي وُبىيىٍ ځٚشٍ ډبىي ويِ كبڅز

فىل يه كُٚٗٽٍ؛ إز ډشًػٍ ايه وپشٍ اوييٚي ايَاويٵپَي ي ٍيٙهوڂبٍويٌ ثٍ ٍيٙهسَيه وٺيډُڈ

ثٝ  -وٝ ٕٔىٗ اًت ؿاُتٝ ثبُـ -ٚ ا٘ـيِٕٙـ ٚ ٣بِِٓ ٚال٤ي، ؽٔٛٓيبت ثٌيبك ّٜٔٛثي كا

 آٚكؿ.ؽـٔت فبُيٌٓ ؿك ٕ٘ي

َب ثٍ ويَيي َٝٵبً ٵيِيپي ي يب سټ وڂَٙي $يټ ثٮي ډىٶَى# ىيَ َب ي ٩ًٍُ اوٺالةج٘ىَي ػىسٺچيڄ 

ٵََىڂيِ  -آيٍِ ٍياويډىييِ كيبر اُ آن ځٌٍ ًٍٝر هًاَي ځَٵز. اُ ٵ٢بي هٶٺبنيب ُيى ثٍ ٕجت ٽچيز
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ي ٽٍ ثب ٽياډيه ٵََىڀ ي ٍيف ا٩ُبٍ يػًى هًاَي ٽَى، ىاٍاي اَميز ثٖيبٍځيَى. ايهآن َٕؿٚمٍ ډي

-إز. إشٶبىٌ اُ ُډبن ي ډپبن ىٍ ََ اي١ب٫ ي اكًاڅي كبئِ اَميز ثٍِځي إز. ثٍ ٹًڃ ثٍِځبن؛ وًيٖىيٌ

وٙـ ؿا٘ٙـ أب وٌي رلئت ٕ٘ي٘ٛيٌـ وٝ ٕٞٝ ٔيؿك ٔٛكؿ صينٞبي ٔيي هًة ٽٖي إز ٽٍ، 

٭چيٍ  سَيه ػَڇسَيه ي ٕىڂيهسَيه ثلض يب سِِ ډوبڅٴ ثٍ ٭ىًان ه٦َوبٻ. ٽًؿټثٍٛيـ يب ثٙٛيٌـ

ٽٍ ىٍ سمبډي ځٶشبٍَب ي ًٙى. ايه َٙاي٦ي إزًٙى ي ثٍ ٕوشي ډؼبُار ډيسچٺي ډي «ؽـا»كپًډزِ 

 َب ثبيي سؼچي يبثي.ٽَىاٍَب ي وًٙشٍ

ٚ عتي اًبتيـ  ّٛتٌلا، ثٙيبؿٌلا، آالطتٕبْ ٣ٙبٓل كاًت ٚ صپ، ٌّٕٔبٖ، آَٛ

ٍٕٞي ؿاكاي  -ا٘ـًبمي ُـٜپبن ُبٖ ولؿٜ، ٘ٝ اًبتيـي وٝوٝ كهيٓ پقيلٍآ٘ب٘ي -ٞبؿاٍِ٘بٜ

ي آ٘بٖ ٣ٛ٘ي آٌبٞي تبكيؾي ٚ ارتٕب٣يِ ٕٞٛهٖ ا٘ـ. ٕٞٝٞبي آٌبٞي تبكيؾي ٚ ِٔتلويفلْ

پقيل٘ـ. ام ايٗ ٛليك ي ؿيـٌبٞي ٔمـى ٚ اليتغييل ٔي$يه ؿًت وٙٙـٜ# كا ثٝ ٔخبثٝ

پيٕب٘ي، ثـٖٚ ٞلٌٛ٘ٝ ٞٓ ٌلاًت.وٝ؛ ا٘ىبكٌلا ٚ ٘فيا٘ـ اي كا ثٝ ٚرٛؿ آٚكؿٜتمّجب٘ٝايـئِٛٛهي ٔ

دٌيَى. وً٭ي اٍس٘ ٽٍ سؼِيٍ ٍا ومياٗ، ٽچيشي إزشبٍ اػشمب٭يٕبه كا٘ٙـ.ثٝ تٟٙبيي عىٓ ٔي

-ځَا ثًىنٽٍ ُيَ وٺبة  ډٌَجي ي ىيهي ثيبن ډشًڅًّيټ إز. ؿيِي ٙيًٌ اييئًڅًّي $ډٌَت# ي وً٭ي

٭َٞ كب١َ إز. سب ٦ٕق  يڂَ اولٞبځَي٥ِجٺبسي ي يب ثٍ ٭جبٍر ى يِٹب٥ٮبوٍ اٗ دىُبن ٙيٌ، ىيپشبسًٍيِ

ٽًىٽٖشبن سب ٦ًٕف ډوشچٴ ىاوٚڂبٌ ثٍ ًٍٝر اػجبٍ ثٍ ََ كبٽڈ اٍسٺب ىاىٌ ٙيٌ ي اُاييئًڅًّيِ ٍٕمي ي 

اوٖٙٛ وٌي وٝ ٞٓ اٗ ثٍ ډظبثٍ ډلَيډيز اُ َمٍ ؿيِ إز.ًٙى، هبٍع ډبوين اُ كًٌُٽٖي سٍِيٸ ډي

كٶ٨ إشٺالڃ ٵَىي ي بكي ثلاي اٚ ٚرٛؿ ٘ـاكؿ. اٍ ٘جبُـ أىبٖ ٞيش ووبكت ثٌيزي ؿك ريت

ىاٙشه ػبډٮٍ َب ثَاي اڅٺبء وڂَٗ سټ ثٮيي ي ػبَڄ وڂٍوٍ ديًٕشه ثٍ آن ثٖيبٍ ىًٙاٍ إز. سمبڇ سالٗ

-ٽٍ، اوٖبن ىٍ كبڃ ػُبڅز ي اول٦ب٣ِ ٵپَ ََ ؿيِي ٍا ىٍ ٭بڅڈ يػًى ډاطَ ډيىيىاوإز. ُيَا هًة ډي

ولؿٜ، ٞبي وٝ كٞجل ٣جٛك ؿك تبالكٞب ٚ ًبِٗ ٽٍ؛ ػبي سٮؼت ويٖز ىاوي ي ٹبئڄ ثٍ ٍثًثيز آن إز.

ربيي لُـْٚ ٔجبكن كا ا٘ـ، صٟبك ؿًت ٚ پب كاٜ كفتٝ ٚ ٞبي وٝ ثلؿٌي فىلي كا پقيلفتٝاٌ٘بٖ

 ىاوي؟!ٽٍ هًى ٍا اَٙٳ ډوچًٹبر ډييه ىڅيڄ ثَ كٺبٍر ٵپَ اوٖبن ويٖزآيب ا م٘ٙـ!ِيي ٔي

ين ثٍ ػبډٮٍ، ډَىڇ ٍا اُ ىٕز ُىن ثٍ ََځًوٍ اٹياډي ډى٬ ٽَىن ځَي ي آځبَي ثوٚيثٍ ػبي ٍيٙه

 كڄ ويٖز. ىاوٖشه، ٍاٌ «ؽـا»ي يب آن ٍا ىهبڅز ىٍٽبٍ 

هالٍٝ ثيان  اٙبٌٍ ٙي، اُ ٽٍ؛ ٵٺيان ډجبكظي ٽٍ ثٍ څلب٧ و٪َي ي سئًٍيټ ثٍ ٥ًٍ كبٝڄ ٽالڇ ايه

 ٍاٍَ ٽٚبوي.٭٪يڈ ډچڄ ايَان ثٍ ثي ځيَي اوٺالة ي ثٮي اُ ديَيُي اوٺالة، اوٺالةىيٍان ٙپڄٹجڄ ىٍ 

 ي . ٍّيڈ ثبيٍي ثٍ آُاىيآډيِ ثًىډيِي يػًى وياٙشٍ. ٍاٌ ي ٍيٗ ٹٖبيرآځًوٍ ٍاٌ كڄ ډٖبڅزَيؾ 

ي ډيوي، كٺًٷ َُٙيويي، ي . . . وٍ ىاٙز. ثٍ سپىًٽَإي ي ىډًٽَإي، وَٚ آُاى، كٺًٷ ډچڄ، ػبډٮٍ

ي اٹشٞبىي ٽًٍٚ، ٕيبٕز ثٍ ٭چڈ اٹشٞبى ىٍ سًٕٮٍٕبالٍي ٽًٍٚ، ي اډًٍ ي ىيًانسوٜٞ ىٍ اىاٌٍ

-دبٍؿڂي ٍا ىٍ ډيبن ډچڄ ايَان ٽٍ اځَ وٍ ځًيڈ ثيٝليق هبٍػي يٹٮي وٍ وُبى. آن َمٍ اسلبى ي يټ
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ٕبثٺٍ، كياٹڄ ٽڈ ٕبثٺٍ ٍا، َٕيٮبً ثٍ وٶبٷ ٕيبٕي، ډٌَجي، ٹًډي، ٥جٺبسي ي اييئًڅًّيپي ي كشي و٪بډي 

 سجييڄ ٽَى.

بڃ ډچڄ ايَان ىٍ ثَاثَ ي١ٮيزِ ثٖيبٍ وبډ٦چًة ايَانِ ٵٮچي، ََٽٖي ٍا ثٍ يبى ايه ثي سٶبيسي ي اوٶٮ 

ٽىىي ي ډبىاڇ ٽٍ اوش٪بٍ ځٶز؛ ډبىاڇ ٽٍ ډَىڇ ډٖبئڄِ هًى ٍا اُ َِٕ هًى يا ډياوياُى ٽٍ ډيٕوه آىٍوً ډي

ىٍ ايه ػُبن  ٍيى هًى ډٖئًڅيز ٽبډڄ ي سٮييه سپچيٴِ ٽبډڄ ٍا ثَ ٭ُيٌ ځيَوي، ٍٵبٌ ي ٕٮبىرِ آوبنومي

سًَمي ثي٘ ويٖز، ي ايه سًَمي إز ٽٍ ٍيُي هًاَي سَٽيي ي ىٍ آن َىڂبڇ ايه سَٽيين ديبډيَبي 

 ًَڅىبٽي ىٍ دي هًاَي ىاٙز.

سَ ٙيٌ، ثبيي ډلي٤ ُويځي هًى ٍا اُ سَ ي ډشى٫ًسَ، ډشپبډڄٽٍ ٽبٍ ََ وٖچي ډوشچٴاځَ ٹجًڃ ىاٍيڈ

 چمي، ٵچٖٶي ي اييئًڅًّيپي، سپىًڅًّيپي ي... سٲييَ ىَيڈ.څلب٧ اػشمب٭ي، ٕيبٕي، اٹشٞبىي، ٵََىڂي، ٭

ي م٘ـٌي ٘ٛيٙي كا ثلاًبى كٚاثٚ ثٙيبؿي وبٔالً ٔتفبٚت ام ٌقُتٝ، ثب ثٝ ٘بٔٝثيبئيـ آئيٗ

كًٕيت ُٙبؽتٗ ٞٛيت يىـيٍل ٚ تِؾّْ لٛٔي ٚ فلٍٞٙي، آٔٛمٍ كًٕي ثٝ مثبٖ ٔبؿكي، ثب 

ٞبي ٌٛ٘بٌٖٛ ٞٓ ؿيٍل، ٘في أتيبمات ؽبّ ب، ٞٛيتٞٞب، تٕـٖٔبٖ ثب تبكيؼآُٙب ولؿٖ فلم٘ـاٖ

ي حلٚت ٚ ثلاي ّٔتي ؽبّ، ٣ـاِت التٔبؿي، ارتٕب٣ي، فلٍٞٙي، ل٘بئي، تٛمي٢ ٣بؿال٘ٝ

ي اثناك تِٛيـ $ُلايٚ ٣يٙي وبك#، تٛمي٢ ي يىٌبٖ، تٛمي٢ ٣بؿال٘ٝأىب٘بت ٚ ٔٙبث٢، ت٤ًٛٝ

كيني وٙيٓ تب ـاُت ٚ كفبٜ يىٌبٖ پيي لـكت، تلريظ ٔٙبف٢ ٣بْ ثل ٔٙبف٢ ؽبّ ٚ ث٣ٟبؿال٘ٝ

-٘بًيٛ٘بِيٌٓ كا ثٝ عـالُ ٚ ؿٔٛولاًي كا ثٝ عـاوخل ثلًب٘يٓ ٚ وٌي ام ٛليك اًتخٕبك ٚ ثٟلٜ

وِي ام ؿيٍلاٖ اكتناق ٘ىٙـ. ثيبئيـ ثب ٞٓ ثلكًي وٙيٓ وٝ ؿك صٝ ًيٌتٓ ٚ يب ٔٙبًجبتي اًت 

يٓ. كٞبيي، ٣ّٕي تبكيؾي اًت، ٘ٝ تٛا٘يٓ ثب ٞٓ ثٝ ايٗ اٞـاف ٔت٤بِي اٌ٘ب٘ي ؿًت يبثوٝ ٔي

 ُٛؿ. فٞٙي ٚ ثل احل ُلايٚ تبكيؾي فلاٞٓ ٔي
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 ٔٙبث٢ ٚ ٔإؽق
ىٍ وًٙشه ايه ډ٦بڅت اُ آطبٍ ي ډٺبالر اوييٚمىيان اُ ػمچٍ؛ ڇ.ٓ الُاٍيٴ، ډيؼَ وًييڄ، إمب٭يڄ 

ػًٍع اَدڄ، ػًٍع ٵبٕشَ،  ډبٍٽٔ، ٽَئ ٽًؿَا، ، ٽمبڃ ډيَايىڅي، ٭جياهلل ايػبالن، َڂڄ،ثيٚپـي

ىاويڄ  ،ډلٖه ٍِوبويٵَاوٖئ ٽًوبٍر، ډيټ څيه، ځچي إميز، َيچي يبٍى، ًٍَيييشِ، ٍى ٽچيٴ ثَاين، 

 ٍِثبسإٕٴ اوڂيِ يٱڈ ي ىٍ ٭يه كبڃ ثيشٔ، ٵَى ثالٿ ي ثًيٌْ ٽشبة ٽڈ كؼڈ اډب ثٖيبٍ اٍُٙمىي

-َڈ ثَىاٍي ي اڅُبڇ ځَٵشٍ ٙيٌ إز.ِاى هًٙلبڅي؛ ثٌَُُاطَ ډبٍٳ ځًڅي سَػمٍ ث« ّيىًٕبيي ډچز ٽَى»

« ىډًٽَاسيټ -ډىًٍٚ و٪بڇ آډًُٙي اوٺالثي»ي « ډبويٶٖز ډچز ٽَُى»ؿىيه اُ ىي اطَ ٹجچي وڂبٍويٌ 

  ډ٦بڅجي ىٍ اٍسجب٣ ثب ثلض ٵًٷ اوشوبة ٙيٌ إز.
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