
 
 

 شوراها در غرب
 

 هاشوراهاي کارگري بديل پارلمان
0291-0201 

 
 

 ځچپٖشيه ىاوي
 

 طٺٶي ١ٍب٭چي :ډشَػڈ
 
 
 
 
 

اوشٚبٍار آُاىډَُ



 

 

 
 فْرظت هغبلت

 ډٺيډٍ

 ًٍٙاَب  اوٺالة ىٍ دشَيځَاى  ايڃثو٘ 

 67اډذَيبڅيٖڈ ٱَة ىٍ ثلَان  ثو٘ ىيڇ

 89ځالٕپً، ٕٺ٣ً وُبىَب  ثو٘ ًٕڇ

 123َبي ٙپٖز ىٍٓ ثو٘ ؿُبٍڇ

 141آڅمبن ىٍػىڀ  ثو٘ دىؼڈ

 173َبي ٹيَٞ ٙپٖز  ٙٚڈ ثو٘

 1918193سَٽيت اوٺالثي وًاډجَ   ثو٘ َٶشڈ

 223اوٺالة ىٍ ثَاثَ اٍسؼب٫  ثو٘ َٚشڈ

 261ي ٵَاسَ اُ آنايشبڅيب: ًٍٙاَب   ثو٘ وُڈ

ثب  اٍُيبثي ډؼيى ي ډٺبثچٍ  ىَڈ ثو٘

 315ىٙمه

 343ځيَي وشيؼٍ  يبُىٌ ثو٘



 
 

 

 
 
 

 
ق اٵررَاى ُيرربىي ىٍ وًٙررشه ي سٞررلي

ايه ٽشربة ٽمرټ ٽَىوري ٽرٍ ثبيري اُ      
 آڅپٔ: َمبوىي. ٽَى سٚپَ َبآن يَمٍ

 ځبىييه دشي – ٴٽچي سًوي -پًٓيڅيىٽب
َيرررڄ ر      ډه ر ىايي   ٍَرررب ٽرررَئ رررر
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 هقذهِ

ٌ  ثلرَان  ىؿبٍ ىيثبٌٍ ىاٍيَٕډبيٍ  ىٍ. إرز  ٙري
 ٕيٖشڈ ٭چيٍ ډجبٌٍُ اُ ٽٍ ٽٖبوي 1970-1960 ي ىٍَ

 ځرًيي دي٘: يځٶشىډي ،ثًىوي ٽَىٌ سًثٍ ىاٍيَٕډبيٍ
 اٹشٞربى  ٙپٖرز  ثًىن ١َيٍي يثبٌٍ ىٍ ډبٍٽٖيٖڈ

 كٺربيٸ،  ثرب  ثَهرًٍى  ىٍ ٥جٺبر ػىڀ ي ىاٍيَٕډبيٍ
 َرربييىډًٽَإرر ٥َيررٸ اُ سٲييررَار ي إررز ډررَىيى

ٍ  ىاى وٚربن  ياٹٮيبر اډب. ځيَىډي ًٍٝر دبٍڅمبوي  ٽر
 َرربيٍيٚررٍ ثررَىن ډيرربن اُ ىٍ دبٍڅمرربوي َرربيٍيٗ

 . إز هًٍىٌ إشظمبٍٙپٖز
 ٌ َرربيي ثررَاي اُ ثرريه ثررَىن   ٙپٖررز ؿىرريه ٙرريً

َبي إشظمبٍ يب كشب ډلبٵ٪رز اُ ويرَيي ٽربٍ ىٍ     ٍيٍٚ
ٽرربٍي يٕرري٬ ي ثَهررًٍىاٍي اُ اډپبورربر   ثَاثررَ ثرري



 
 

 

ځي، سٲييرَ اوٺالثري ٍا ىيثربٌٍ ىٍ ىٕرشًٍ     ي ُوري  ايڅيٍ
 ٽبٍ ٹَاٍ ىاىٌ إز، كشب اځَ ىٍ ىٍاُډير ثبٙي.

ن ٽربٍځَا  اُ ثٖيبٍي ٽٍ َٙاي٦ي ىٍ كبڃ،ىٍ ٭يه
 ىاوىري، ډري  ٵَيجي ٭ًاڇ ٍا آن ي ا٭شمبىويثٍ دبٍڅمبن ثي

ٌ  ىٍ  ػِ ثٍ  َربي ٽًٍَٚبي اٍيدبي َٙٹي )ٽٍ ثرب ٙريً
ٍ آڅشَوربسيً  ٽٖبوي ٽر  ،(ٙيډي اىاٌٍ إشبڅيه كپًډز

 ٍ  كرربڃ ىٍ ىاوىرري،ډرري ٍاي يي١رر٬ ډًػررًى ٍا ػٮجرر
 ٙرًٍاَبي  ٽٍ إز آن ځَثيبن سبٍين. َٖشىي ٽبَ٘

 ؛ٖررشڈ ثررًىٌ إررز  ٕي ىي َررَ آڅشَورربسيً ٽرربٍځَي
آڅشَوبسيًي ٽٍ سب ثرٍ اډرَيُ ويرِ آڅشَوربسيً ثربٹي ډبوريٌ       

ٍ  اػشمرب٭ي  ٍيِانإز. ثٮ٢ي اُ ثَوبډٍ ٍ  ايره  ثر  ډٖربڅ
 ىٍ ٍيٕرريٍ ىَٺبورربن ي نٽرربٍځَا. اورريوپررَىٌ سًػررٍ
 ىٍ هررًى َمشبيرربن َمبوىرري 1917ي 1905 َرربيٕرربڃ
 ىوجربڃ  ثٍ ،1972 ٙيچي يب 1956 څُٖشبن ي 1918 آڅمبن

 َرب آن. ويبٵشبىوي ٍاٌ ثٍ ٙيٌاُدي٘ سٮييه يثَوبډٍ يټ
 ثشًاوري  سب ٽَىوي ايؼبى ٍا ډَىډي ىډًٽَإي اُ وً٭ي
. ٽىري  كڄ ډَىڇ اٽظَيز وٶ٬ ثٍ ٍا ىاٍيَٕډبيٍ ثلَان

 اُ ٽرربٍځَان ىَرريٕرربُډبن ٹرريٍر سرربٍيوي، و٪ررَ اُ



 

 

ٍ  ىٍ ٽٍ ځًوٍآن يب) ًٍٙاَب ىٍين : ځًيىري ډري  ٍيٕري
ؿربڅ٘ ٍا ىٍ   سرَيه ثرٍِٿ  ي آډري  ثيَين( َبًٕييز

. آيٍى يػررًىثررٍ ىاٍيډٺبثررڄ ٹرريٍر ىيڅشرري ٕررَډبيٍ
ٍ  و٪بڇ ٽٍ آن اُ دٔ اٽىًن ٍ  ىاٍي ٕرَډبي َ  ثرب  ثرب  ىيڂر
 ٽربٍځَي  يًٍٙاَب ٕىز ،إز ٙيٌ ٍيٍيثٍ ٕٺ٣ً

ٍ  ي آيري  ثيرَين  اثُربڇ  اُ ًٙى، اكيب ثبيي  ىٍ سٶٞريڄ  ثر
 ډ٦ررَف آن إشبڅيىيٖررز ي ٍٵَډيٖررز ډوبڅٶرربنِ ثَاثررَ
 .ًٙى

 َربي َي سمربڇ اٙرپبڃ ٵٮبڅيرز   هًاايه ٽشبة ومي
 اثشريا  ىٍ. ثٚپبٵي ىاٙشٍ يػًى اډَيُ ثٍ سب ٽٍ ٍا ًٍٙا

 ٽىريڈ ډي يبىآيٍي ډوشَٞ ٥ًٍ ثٍ ٍا ٍيٕيٍ يسؼَثٍ
َ  ٍيي ثَ ٕذٔ ي ٍ  ٕربي  َربي ًٕٕيبڅيٖرز  َربي ومًور

ٍ  ٙرًيڈ ډري  ډشمَٽِ اوٺالثي  كبٽميرز  ٙرَاي٤  ىٍ ٽر
 ٵٮبڅيرز . اوري ځَٵشٍ ٙپڄ ٭بډيبوٍ ٍٵَډيٖڈ ي دبٍڅمبوي

ٽًٍَٚبي ثَيشبويب، آڅمربن،   ر  ًٍاَب ىٍ ٍٕ ډَٽِ آنٙ
 هًاَىرري ٹررَاٍ ثلررض ډررًٍى ډٶٞررڄ ٥ررًٍثررٍ -ايشبڅيررب 
 .ځَٵز

 َرب زډبٍٽٖيٖر . ثرًى  ووًاَي ٥َٵبوٍايه ٽشبة ثي
 سٺٖيڈ اُ ػيا سًاوي ډي سبٍين وًٙشه ٽٍ وياٍوي ا٭شٺبى



 
 

 

ٍ  ػبډٮٍ َ  ٥جٺربر  ثر ٌ  إرشظمبٍځ  .ثبٙري  يإشظمبٍٙرًوي
ثبيي ىٍو٪َ ځَٵز ٽٍ ََ ٍيٙىٶپَي ىٍ ىٍين يرټ  

 ٽشربة  ايره  ىٍ ٽٍ ؿٍاػشمب٭ي ٹَاٍ ىاٍى. آن ي ٥جٺٍ
 ثبٙري  اوٺالثري  آٱبُِ يوٺ٦ٍ سًاويډي ًٙى،ډي ثٍَٕي

ٍ  ىاٍيَډبيٍٕر  ٕرَوڂًوي  ثَاي ٽٍ ُ  آن ثر . ىاٍيرڈ  ويرب
ٍ  ييٕيچٍ ثٍ سىُب ٽٍ اوٺالثي  ىٍين اُ ٽربٍځَ،  ي٥جٺر

 ىٕررزثررٍ آن ثررٍ ډَثرر٣ً َرربيٕرربُډبن ي َرربٵٮبڅيررز
 ايره  اثِاٍَربي  اُ يپري  ٽربٍځَي  ٙرًٍاَبي . آييډي

 ػىررج٘ ثشًاورري ٽشرربة ايرره اځررَ. َٖررشىي كَٽررز
 ٍا اوٺالثري  كِة يټ ي ٽىي آځبٌ ٍا اډَيُ ٽبٍځَي

 هريډز  ىٍ ځٌٙشٍ ډجبٍُار ىٍٻ ،ٽىي ځٌاٍيدبيٍ
 .ځَٵز هًاَي ٹَاٍ اَياٳ ايه

 ػُربوي  ػىڀ اُ دٔ ىٹيٺب -و٪َ ډًٍى يىٍ ىيٌٍ
 اوٺالثي َبيٵبيي ٭٪يڈ ٵٮبڅيزٙپً ٙبَي اٍيدب -ايڃ

. ثًى اډذَيبڅيٖڈ ثلَان ثب ډٺبثچٍ ىٍ ثچًٚيپي اوٺالة ي
 اوڂچٖشبن، ٍيٕيٍ، و٪يَ ٽًٍَٚبيي اهشالٳ يډٺبيٍٖ
 آځبَي ٍٵشه ثبال ثب٭ض ُيَا ،إز ډٶيي ايشبڅيب آڅمبن،
 ٽچري  َربي ىٍٓ آن اُ سرًان ډري  ي ٙرًى ډري  َمڂبن



 

 

َبي  څٮبة ٕىز ي ډچي، ٍوڀ َٝٵبً ډ٦بڅٮبر. ځَٵز
وًيٖبن ثَيشبويبيي ايه ىيٌٍ ٱبڅجب  ډلچي ٍا ىاٍى، سبٍين

   ٍ  ٕيبٕرز  اُ ي َٖرشىي  َرب سلز سربطيَ ډٖربيڄ اسلبىير
 ډًٍهربن  ؿىريه َرڈ  ي آڅمربوي  وًيٖرىيځبن . ځَيِاوىي

ٔ  ٽٚرًٍَب  ٕبيَ  َربي كَٽرز  اُ اٵپبٍٙربن  ،ثرَ٭پ
 ٕر٦ًف  ىٍ سٲييَار ثٍ ٕوشي ثٍ ي إز ډشبطَ ٕيبٕي

 ي. ٽىىډي سًػٍ ٽبٍځَي
ٌ  ايؼربى  َربي ډٚوٜ إرز ٽرٍ ډلرييىيز     ٙري

ٍ  ډ٦بڅٮربسي  ثَاي َ  ٽر ٌ  ډجىربي  ثر  ٝرًٍر  ډچري  ىيريځب
 َريٳ  اډب. ىاٍى اوٮپبٓ ويِ آيىيٌ ٝٶلبر ىٍ ځَٵشٍ

ٍ  ىَريڈ،  وٚربن  ٽٍ إز آن ٘  ؿڂًور  ٽربٍځَي  ػىرج
 ډچري  ډََُربي  اُ ٽٍ إز ٥جٺبسي يډجبٌٍُ اُ ثوٚي

َاي ايه ث َمًاٌٍ اڅمچچيثيه َبيډٺبيٍٖ. ٍيىډي ٵَاسَ
 ػُربوي  ػىرڀ  ُيرَا  َٖشىي، سَډىبٕت هبٛ يىيٌٍ

َ  ي٥جٺٍ ډجبٍُار ډيبن ىٍ ٍا ُيبىي اهشالٵبر  ٽربٍځ
 .آيٍى يػًى ثٍ اٍيدب ىٍ

ٍ  ځًوٍَمبن ٍ  ثبيري  ځًيري ډري  َاډٚري ځ ٽر  ايره  ثر
٘  ٽٍ ًٙى سًػٍ ُډيىٍدي٘  ٽربٍځَان  ٙرًٍايي  ػىرج

 ٙررپڄ ٭مررًډي ي ٍٕررمي َرربي ٕيبٕررز ٕرر٦ق ىٍ



 
 

 

ٍ  وير  ٽٍ كبڅي ىٍ. وڂَٵز  ٍى َرب َيي ٽربٍ ىٍ ٽبٍهبور
ٍ  ثَىوري، ډي َٕ ثٍ آځبَي يايڅيٍ ډَاكڄ  ىاٍيٕرَډبي

. ثرَى ډري  ٕرًى  هًى ٹًاويه ىٍ ٙمبٍيثي اډشيبُار اُ
ٍ  ثرًى،  ثَٹَاٍ آوبن ثيه ٽٍ ايٍٍاث٦ كٺيٺز ىٍ  يٍاث٦ر

. ثًى ًٙويٌإشظمبٍ ي إشظمبٍځَ ٕشڈ، سلز ي ځَٕشڈ
ي آورربن ثررَا. وياٙررز يػررًى آُاىي ٽرربٍځَان ثررَاي

 1ىډًٽَإي يػًى وياٙز.
اػشىبثي ىٍ ايه  ىاوبن ډٚپالر ٱيَٹبثڄ ثَاي سبٍين

ُډيىٍ يػًى ىاٍى. ٥جٺبر كبٽڈ، اٍسر٘ ٽرًؿپي اُ   
ُ  ځِاٍانهيډز  ىٍ سرب  ،ٽىىري ډري  إرشوياڇ  ٍا َيٙر

 ىيڂررَان  ثررٍ ٙرربن سٞررميمبر ي َررب  ثلررض يثرربٌٍ
 ٥جٺربر  َربي ٕربُډبن  ٽٍ كبڅي ىٍ. ٽىىي ٍٕبوي ا٥ال٫
 يثًىػٍ ځبٌ، يٮىي ًٍٙاي ٽبٍځَان، َيؾٕشڈسلز

ٌ  ٍيي ثرَاي  ډٚوٞي   ىٍ ٭مچپَىٙربن  آيٍىن ٽبٱر
ٜ  ٽبٍَربي اهشيبٍ وياٍوي. ٽبٍځَان ٵبٹي ٕبُي  ډٚرو

 وبځُرربوي سٲييررَار ػَيرربن ىٍ ًٍورريډؼج ي َٖررشىي
َ ٽڈ ػُز َميه ثٍ. ٽىىي كَٽز ٥جٺبسي يډجبٌٍُ  سر
ٌ  ٵٮبڅيز اُ ډىبٕجي َبيوًٙشٍ  ي ٽربٍځَي  َربي ځرَي



 

 

 َربي ٕبُډبن ي ًٍٙاَب. ډبويډي ػبي ثَ آوبن َبيييٌا
ٍ  ثًىوري  ډى٪مري  ىَري ٕربُډبن  آن ٵبٹري  ٽبٍځَان  ٽر

ٍ  ثشًاوىري  ډرَىڇ  سب ىاٙشىي ٽبٍځَي اكِاة  بيَر وًٙرش
  ىٍ ٍا آوربن  َبيٽىٶَاؤ سٞميمبر ،ثوًاوىي ٍا آوبن

ٍ . ٹجيرڄ  ايره  اُ ؿيَِربيي  يب ثبٙىي ىاٙشٍ اهشيبٍ  ايره  ثر
ىيه ډ١ًً٭بسي، َمبوىري ډپربن ي   ؿ يثبٌٍ ىٍ ىاليڄ،

  ٌ ُ  َربي ُډبن سٚپيڄ ًٍٙاَب ي ػچٖربر ځرَي  ي ډجربٍ
 ډًٹٮيرز  ي ٽىىيځبن َٙٽز سٮياى اػَايي، ًٍٙاَبي

 ديريا  ٍا الُڇ ا٥ال٭ربر  سرًان ومي ٍاكشيثٍ ومبيىيځبن
ٌ  ٕرر٦ق كشرب . ٽرَى   ډٚرروٜ ومبيىريځبن  َرربيىيريځب

 ػِئيرربر وجررًىن ىٕررشَٓ  ىٍ ايٹرربر ثٮ٢رري. ويٖررز
 ډلپمي ثىيبن ًٍٙاَب ٽٍ ومبييډي ؿىبن آن ډٚوٜ،

 ډًػرًى  ًٙاَي ثب آٙپبٍ ٕىيَبي ٵٺيان اډب. وياٙشىي
ٍ . ًٙىډي ػجَان ٽبٍځَان هًى َبيٵٮبڅيز ىٍ  ايره ثر

 ٍيِيثَوبډٍ ثٍ ٽبٍځَان ًٍٙاَبي يوشيؼٍ ٽٍ سَسيت
 .اوؼبډيډي كَٽز ثَاي

ٌ  يثٖيبٍي اُ ػِئيبر ډجبٌٍُ ٌ  يدَاٽىري  َرب ځرَي
ثي ي ثٍَٕرري يبىبي٬ ٹبثررڄ ىٕررش ٝرر ي َررب ٽبٍهبوررٍ ىٍ

ډ٦رررربڅٮبر ډررب ثررٍ   ويٖررشىي، ثررٍ ايرره ىڅيررڄ ١ررَيٍسب  



 
 

 

ـــ َ ډلررييى  1تــــَن يي  ثرليـــي ،گالظــ
بر ٽبډڄ ډجبٍُار يئػِ آيٍىنىٕزثَاي ثٍ .ًٙى ډي

 ثوٚرري ٭ىررًان ثررٍ ٍا َرربآن ثبيرري َررب،ٙررَُىٍ ايرره 
ٍ  اُكَٽز ٍ  ىيري  يٕريٮي  ثٖريب ٍ  ٽر ُ  يوٺ٦ر  آن آٱرب

 ثًى. ،پترٍگراد ،آن دبيشوز هًٞٛ ثٍ ي ٍيٕيٍ

                                                 
1. Glasqow, Berlin and Turin. 



 

 

 

 ثخػ اٍل
 

 ؼَناّب ٍ اًقالة دن پترٍگراد

 
 ٌ  َٕإرَي  يًٍٙاَبي ٽبٍځَي ثوٚي اُ ډجربٍُ

 ثالٵٞڄ ٭چز ٽٍ إز اٍيدب ىٍ ٽبٍځَ ي ٥جٺٍ يٕي٬
ثًى. ايه ػىرڀ ٽرٍ    1918 سب 1914 هًويه ػىڀ آن
ډيچيرررًن ُهمررري ىاٙرررز،  36ډيچيرررًن ٽٚرررشٍ ي  13

ىاٍي ثًى. ايه ػىرڀ، ځربډي    ډلًٞڃ ٍٹبثز َٕډبيٍ
ٽًسبٌ اُ ٍٹبثز ډًػًى ىٍ ثبُاٍ ثرًى ثرٍ ٕرمزک يرټ     

 .وجَى َبيػىڀ اډذَيبڅيٖشي ىٍ ډييان
ىٍ ٕچًڃ ُوريان   1915ٍُا څًٽِاډجًٍٿ ىٍ ٕبڃ 

 ًى ؿىيه وًٙز:  ه

 اوشوبة يټ ثب ىاٍيَٕډبيٍ يػبډٮٍ»
 ًٕٕيبڅيٖڈ ًٕي ثٍ يب إز؛ ډًاػٍ ډٚپڄ

... ډب ثب ٽىي ثبُځٚز ثَثَيز ثٍ يب ،ثَيى



 
 

 

اوشوبة ډًاػٍ َٖشيڈ: يب ديَيُي اډذَيبڅيٖڈ ي 
 سوَيت، وبثًىي،... َبٵََىڀ يٕٺ٣ً َمٍ

 اُ يٕيٮي ثو٘ ٍٵشه ډيبن اُ ي ٽٚيوٖڄ
 ي٥جٺٍ ديَيُي ر ًٕٕيبڅيٖڈ ُيديَي يب ر ډَىڇ

 اډذَيبڅيٖڈ ثَىن ثيه اُ ،اڅمچچيثيه آځبٌ ٽبٍځَ
  1«.آن َبيٙيًٌ ي

َب سىُب ٽٖبوي وجًىوي ىٍ دبيبن ػىڀ، ًٕٕيبڅيٖز
ٍ  ػُربن  ٽَىوري ٽٍ اكٖبٓ ډي  كربڃ  ىٍ ىاٍيٕرَډبي

ىٍ  1ػررَع څًيرري َرربآن اُ ٹجررڄ. إررز ٵررَيٍيوشه
ب ىٍ ثَاثرَ  ٽىٶَاؤ ٝچق دبٍئ َٚياٍ ىاى ٽٍ اٍيدر 

   ٌ  َربي يټ اوٺالة ٹَاٍىاٍى. ىٍ َٕسبٕرَ اٍيدرب، سرًى
 اٹشٞربىي  ي ٕيبٕري  ،اػشمب٭ي ډًػًى ي١ٮيز ډَىڇ

 1918كشب ىٍ اوشُبي ٕربڃ   2ًىوي.ث ٽٚييٌ ؿبڅ٘ثٍ ٍا
 يررټ ،اٍيدرربيي كپًډررز سررَيهډلپررڈ ،ىٍ ثَيشبويررب

ٗ  ٕرَ٭ز " اُ هجَ ىيڅشي يډلَډبوٍ ځِاٍٗ  ځٖرشَ
يرره ځررِاٍٗ ا١رربٵٍ  ا ".ىاىډرري ثچًٚيٖررڈ ييررَيٓ

                                                 
1. Lioyd Georje 



 

 

 ډيرربن ىٍ يٕرريٮي يځٖررشَىٌ كَٽررز ٽررٍ ٽررَىډرري
 ٕرچ٦ىز  آوربن  ثَاي ًٙى،ډي اكٖبٓ ٽبٍځَ ي٥جٺٍ

ٌ  ٹييمي َ  ٙرًٍا  ي ٙري يه ٙرپڄ كپًډرز ثرَاي    ثُشر
ٍ  ٍٕري ىډپَإي إز. ثٍ و٪َ ومي ٍ  ايره  ٽر ٍ  ډٖربڅ  ثر

 3.ثًى ډلييى اوٺالثيًن
 اُ ي ٙري  ډشىر٫ً  ي َٕإرَي  ډجبٌٍُ َبىٍ ايه ٕبڃ

ٍ  اوٺرالة  سرب  1916 ىٍ هىيثچري  ٙرَٷ  ٗ  ٍيٕري  ځٖرشَ
ــيبت  ىٍ ٭مرررًډي ا٭شٞررربثبر اُ ي يبٵرررز سرررب  ظـ
ٍ  اهرتيعبن ىٍ َبييًٍٙٗ َ )َُٙي ىٍ َىي( َمر  ځير

ًى. ىٍ ىيٍان دررٔ اُ ػىررڀ، ٹجررڄ اُ ډررًع  ثرر ٙرريٌ
ِ  ثٍِٿک َبيًٍٙٗ ٽبٍځَان اډذَاسًٍي  اٍيدرب  ډَٽر

 ىٍ. دبٙررييوياَُررڈ ( آڅمرربن ي ډؼبٍٕررشبن اسررَي٘،)
 ٍٕريي،  هرًى  ايع ثٍ ٽٍ َىڂبډي ،ٍٵَاوٖ َبيًٍٙٗ

 ډُىيٕربن  ي ٽربٍان  ډٮرين  َب، وبيي َب،ٽٚشي ي هيډٍ
ٍ  آَرره ٍاٌ ٽرربٍځَان اُ كمبيرز  ىٍ شىي. ديًٕرر آورربن ثر

ٍ  ٍيٕيٍ ىٍ ًٍٙيي َبيػمًٍُي  ىٍ. آډري  يػرًى ثر
 ٙرپڄ  ًٍٙاَبيي ثبياٍيب ي ډؼبٍٕشبن ىٍ اٍيدب، يثٺيٍ

 .ىاٙشىي ىٕز  ىٍ ٍا ُيبىي ٹيٍر ٽٍ ځَٵشىي



 
 

 

ٓ ؤٍ ىٍ ، ىٍ ايع ثلرررررَان، ُيىًيرررررٴ1919ىٍ
ٙرپڄ   اوشَوبٕيًوبڃ ًٕڇ ٽمًويٖرشي ثرًى ٽرٍ ػييرياً    

 :  ٽَى ثيىيځَٵشٍ ثًى. اي ؿىيه دي٘

 ؿىيه اځَ ٙي ووًاَي ډشٮؼت ٽَٔيؾ»
 ػمًٍُي ٍٕ سىُب ډب ٽٍ ثجيىي ٍا ايػمچٍ

 َبيػمًٍُي كشب يب ٙ٘ ٽٍ ثڄ ويٖشيڈ،
 بث ٹييڈ اٍيدبي. َٖشيڈ سَيثي٘ ًٍٙايي
 4 .«ٍيى ډي دي٘ اوٺالة ٕمز ثٍ ُيبى َٕ٭ز

 يىيٌٍ ايه ډُڈ ثٖيبٍ يثيين ٙټ كبىطٍ
ٍيٕيٍ ثًى. ىٍ آن  1917 اوٺالة ډٚوٜ،

 دٔ ي ٽَىوي َٕوڂًن ٍا سِاٍ ،ٕبڃ ٽبٍځَان
 ٍا ٹيٍر سلًالر، ي سٲييَ يىيٌٍ يټ اُ
 ٽبٍځَيِ اوٺالة ايڅيه. ځَٵشىي ىٕز ثٍ

ڈ ثٍ آډيِ ډًػت وٶًً ًٕٕيبڅيٖ ډًٵٺيز
ٽًٍَٚبي ىيڂَ ٙي. ايه ډٖبڅٍ وٚبن ىاى ٽٍ 

 يػًىُډيىٍ ثَاي و٫ً ػيييي اُ كپًډز ثٍ
. ىاٍى ٹَاٍ ًٍٙا ډجىبي ثَ ٽٍ إز آډيٌ

 اوٺالثي كِة ياوياٌُثٍ ،ًٍٙاي ٽبٍځَان



 

 

 1789 ىٍ ٵَاوٍٖ اوٺالة. ىاٙز اَميز
 19 ٹَن ثًٍّياُي َبياوٺالة ثَاي ډٺيبٕي

 ٕىؼييٌ آن ثب بَاوٺالة آن يَمٍ ٽٍ ثًى
 سؼَثيبر ثب َبايه اوٺالة  ځٖشَٗ. ٙيويډي

 ىاٍاي َبآن اُ ٽياڇ ََ. ٙيډي ډٺبيٍٖ ٵَاوٍٖ
َبي هبٛ ي كشب  هّاٽًث ي ثًىوي ډؼچٔ

وبدچئًن ِهًى ٍا ىاٙشىي. اوٺالة اٽشجَ ٍيٕيٍ 
ډبٍٽٖيٖڈ ٍا ىٍ ؿىيه ي١ٮيشي ٹَاٍ ىاى ي 

 هًىٙبن ثبيٖزډي ىيڂَ اوٺالثي َبيػىج٘
 ډٺبيٍٖ ومًوٍ ثُشَيه ي ايڅيه ايه ثب ٍا

 «.ٽَىويډي

 لٌيي دن دٍلت ؼَنا
 ٍ  ٙررپڄ ثررٍ ٽرربٍځَان ٙررًٍاي يثَسررَيه ومًورر

ٍ  ظٍَ ت ٍ  ي ٭مچري  ي، ؿرٍ ىٍ ُډيىر ٍ  ىٍ ؿر  يُډيىر
 هٞررًٛثررٍ څىرريه. آډرري ثًػررًى ٍيٕرريٍ ىٍ سئررًٍي،

َ  ىٍ ډُمري  ډٖئًڅيز ٍ  ىي َر َ  ُډيىر ٌ  ثر . ىاٙرز  ٭ُري
ٍا ىٍ آځًٕرز   "اوٺرالة   ي  ىيڅز" يػِيٌ اي يٹشي

1917   ٍ ي ٽمررًن درربٍئ ىٍ  وًٙرز، سًاوٖررز سؼَثر



 
 

 

ٍ  ثب ٍا ډبٍٽٔ َبيآډًُٗ  اوٺرالة  ىي ٱىري  يسؼَثر
 سچٶيٸ ٽىي. 1917ي 1905 ىٍ ٍيٕيٍ

څىيه ايره ػرِيٌ ٍا وًٙرز سرب وٚربن ىَري ىيڅرز        
 5س٢رربىَبي ٥جٺرربسي إررز.  وبدررٌيَِډلٞررًڃ آٙررشي
 يټ ٽٍ ػبيي يٮىي ىاٍيَٕډبيٍ يثىبثَايه ىٍ ػبډٮٍ

 ٍا إررشظمبٍ سلررز اٽظَيررز ي ػبډٮررٍ طررَير اٹچيررز
 ررر ٵٚرربٍ اُ ډوًٞٝرري ىٕررشڂبٌ ٽىىرري،ډرري ٽىشررَڃ
ٺرٍ ٍا  ٥ج كبٽميرز  سرب  ٙرًى ډري  ځَٵشٍ ٽبٍثٍ -ىيڅز

سيايڇ ثوٚي. ايره ىٕرشڂبٌ اُ اٵرَاى هبٝري سٚرپيڄ      
ٙيٌ إز ٽٍ ٭جبٍسىي اُ: ډَىان ډٖرچلي ٽرٍ ُوريان    

 ي سلز ٵَډبويَي ىيڅز، ىيڂَان ٍا ثرٍ ُوريان   ىاٍوي
 6.اوياُويډي

 اُ ثيين ٽٍ ځيَىڅىيه اُ ايه ډٖبڅٍ ؿىيه وشيؼٍ ډي
ٍ  ىيڅشري  ٹريٍر  اثرِاٍِ  ثَىاٙرشه  ډيبن ٍ  ٽر ٍ  ثر  ييٕريچ

 ٕرشڈ  سلز ي٥جٺٍ آُاىي ،ايؼبى ٙيٌ كبٽڈ ٥جٺبر
ايه ډٖبڅٍ ١َيٍسب ثب اوٺالثي َمرَاٌ   7.إز ٱيَډمپه

 ٍ  ثرب  ٍا هرًى  كبٽميرز  ،ٕرشڈ  سلرز  يإز ٽٍ ٥جٺر



 

 

ايره   اًگلط. ٽىي ثَٹَاٍ ٙمىبو٘ى ٙپٖز ي ډجبٌٍُ
 :ځٶز ؿىيه ډوشَٞ ًٍٝرډ٦چت ٍا ثٍ

 ثٍ ٍا سمَٽِ سَيهيټ اوٺالة ډ٦مئىب ثي٘»
الة كَٽشي إز ٽٍ ثٍ اوٺ ؛آيٍىډي يػًى
 ډَىڇ اُ ثو٘ يټ ،آن ييٕيچٍ

 سلميڄ ىيڂَي ثو٘ ثَ ٍا َبيٚبنهًإشٍ
 و٪يَ اثِاٍَبيي ٽمټ ثب سلميڄ ايه. ٽىىيډي

. ځيَىډي ًٍٝر... ي ډٖچٖڄ َٕويٌِ، سٶىڀ،
 ٽٍ ثبٙي ووًإشٍ ديَيُډىي ثو٘ اځَ ي

 ييَبٙيًٌ ثب ٍا كبٽميش٘ ثبيي ثؼىڂي ًَىٌ ثي
 اي َبيٕالف ٽٍ ٥ًٍياُ سَيٍ ىايمي ٽىي. ثٍ

 8«.ٽىي ايؼبى يكٚز اوٺالة ډوبڅٶبنِ ىٍ

سئًٍي ډبٍٽٖيٖرشي ىيڅرز، سمؼيري اُ كبٽميرز     
َ  ٽٍ ٽبډالً ىيڅز ويٖز. ثڄ  ىٍ څىريه . ٭پرٔ إرز   ثر

ٍ  ىَري وٚبن ډري  "ىيڅز ي اوٺالة" ٽشبة ٔ  ٽر  اُ در
 ٥جٺربر  ياٹٮي ٍٵشه ډيبن اُ ي ٽبٍځَ ي٥جٺٍ ديَيُي

. ديمبيري سريٍيغ ٍاٌ ُياڃ ډري  ٍ ثر  ىيڅز ،ٽمًويٖڈ ىٍ
اُ ډيربن ثرَيى،    ٹريٍر  ځَومبيبن اثِاٍ ايه ٽٍَىڂبډي



 
 

 

ٍ  آيري ايه اډپبن ثٍ يػرًى ډري  »ٵٺ٤ ىٍ آن َىڂبڇ   ٽر
 9.ٽىريڈ  ٝلجز آن ياٹٮي ٙپڄ ثٍ «آُاىي اُ ثشًاويڈ

 يټ ي ىاٍيَٕډبيٍ سلميچي كبٽميز ياډب ىٍ ٵبٝچٍ
 هًاَرري يػررًى اوشٺرربڅي يىيٌٍ ٥جٺررٍ،ثرري يػبډٮررٍ

 ٥ي ايه ىيٌٍ: ىاٙز. ىٍ

ا٭مبڃ ٹَُ َىًُ ١َيٍيٖز. اډب اٽىًن »
ا٭مبڃ ٹَُ اُ ٥َٳ اٽظَيز إشظمبٍ ًٙويٌ ثَ 
اٹچيز إشظمبٍځَ إز،... ىيڅز َىًُ الُڇ 
إز اډب... آن ىيڅشي ويٖز ٽٍ اًَبن ٭مًډي 
ثٍ آن ثبيٍ ىاٍوي؛ ثَاي ا٭مبڃ ٹيٍر اٽظَيشي 

 ځَ،ڈٕش اٹچيز ثَ ىيَيُ ثڂيَاُ ثَىځبن ډِى
 ىٍ ٹيٍر ا٭مبڃ ايه ٽٍ إز ٥جيٮي ي ٕبىٌ

 ،ثَىځبن ثَاثَ ىٍ ٽٍ ٹيٍسي ا٭مبڃ ثب ډٺبيٍٖ
 ثب ٙيډي اوؼبڇ ثڂيَ ډِى ٽبٍځَان ي َبَٕٳ

 ىٍ. إز َمَاٌ هًٚوز ٭مبڃا سَيهٽڈ
 ي َب َٕٳ ثَىځبن، ٭چيٍ هًٚوز ا٭مبڃ

 كبٽڈ اوٖبوي َبي اٍُٗ ډِىثڂيَ، ٽبٍځَان
ه ډَكچٍ ثب ځٖشَٗ اي ىٍ ٹيٍر ا٭مبڃ.ويٖز



 

 

 اٽظَيز ٽٍ ايىډًٽَإي َمَاٌ إز ثٍ ځًوٍ
 ثٍ ويبُ ي ًٙويډي ثَهًٍىاٍ آن اُ ػمٮيز
 ايځًوٍ ثٍ سب ىاٍوي ډوًٞٝي اىاٍي ىٕشڂبٌ

 ٹيٍر ُياڃ آٱبُ ٽٍ ٽىىي ٹيٍر مبڃا٭
 «.ثبٙي

 :ځيَىىوجبڃ آن ؿىيه وشيؼٍ ډي ي ثٍ

 يټ ثب كشب ٍا ځَانإشظمبٍ سًاوىيډَىڇ ډي»
 ايويِڇ ٕبىٌ ٽىشَڃ ٽىىي... ثب ٕبُډبن ٕبىٌډپب

 ًٍٙاَبي ٽٍ ځًوٍَمبن. )ډٖچق ډَىڇ اُ
 10 «.ىاىوي اوؼبڇ ٍا آن َٕثبُان ي ٽبٍځَان

ىرريه اُ ىيپشرربسًٍي ډٚرروٜ إررز ٽررٍ سٞررًٍ څ 
ىٍ  دَيڅشبٍيب ٙجبَشي ثٍ ٕيٖشڈ إشبڅيىي وياٍى ٽٍ ثٮياً

 ثًٍيٽَإرري آن، سلررز ي ٽررَى ٍٙرري 1920 يىَررٍ
ټ اٹچيررز ٽًؿررټ ثررَ اٽظَيررز ٵَډرربن  يرر ي ىيڅشرري

 يٍاويوي. ثَاي څىيه ٹيي ي ثىيَبي ٹبوًن إبٕي ډٖبڅٍ
 اَميشري  كپًډرز  ٕيٖرشڈ  وبڇ ؿىيهَڈ ي وجًى ٽچييي
 ٝلجز ًٍٙاَب اُ إشبڅيه ٽٍ كبڅي ىٍ كشب. )وياٙز



 
 

 

ٍ  ؿٍآن( ٽَىډي  كبٽميرز  ثرًى  ډُرڈ  څىريه  ثرَاي  ٽر
ثرَ   ډِىثڂيَ، ثَىځبن ي ځَانٕشڈ ثَ ٕشڈسلز ي٥جٺٍ

 َمبوىرري إررشبڅيىي، يٙرربن ثررًى. ىٍ ٍيٕرريٍ ٵَډبورريَبن
ٍ  اٹچيرز  هريډز   ىٍ ىيڅرز  ٱَة، ٍ  ي٥جٺر  ايكبٽمر

 طرَير  آيٍيػم٬ اٗووٖشيه َيٳ ٽٍ ىاٙز ٹَاٍ
ٍ . اوٖبوي ويبَُبي سبډيه ٍو ثًى ٍ  إرز  ىڅيرڄ  ايره  ثر  ٽر

 ىاٍيٕررَډبيٍ» ورربڇ ٕررِاياٍ إررشبڅيه ُډرربن اُ ٍيٕرريٍ
شررربسًٍي ىيپ ثرررب كپًډرررز ايررره. إرررز «ىيڅشررري

څىيه سًٝريٴ   دٍلت ٍ اًقالةِدَيڅشبٍيبيي، ٽٍ ىٍ 
 11.وياٍى اٍسجب٥ي إز،ٙيٌ

 ډرًٍى  ىٍ ٍا هًى َبيډشبٕٶبوٍ څىيه وشًاوٖز ثلض
ــت ٍ  يػررِيٌ. ىَرري ىاډررٍا اوٺررالة ي ىيڅررز دٍل
 اوٺالة يٵٞڄ سؼَثٍ اُ ثي كبىطٍ سىُب ىٍ َٕ اًقالة

ثرٍ اسمربڇ ٍٕريي ي وشًاوٖرز      1917 ي 1905 ىٍ ٍيٕيٍ
سلچيچرري اُ ي١ررٮيز ٙررًٍاَبيي اٍائررٍ ىَرري ٽررٍ ثٮرري 

: ٽرَى  هب٥َوٚبن څىيه ٽٍ ځًوٍ َمبن اډب. آډي يػًىثٍ
ٍ " ډيربن  اُ سرب  ثًى هًاَي ډٶيي ي ػبڅت ثٖيبٍ  يسؼَثر

ىٍ  12.ثىًيٖرريڈ ىيڅررز يثرربٌٍ ىٍ ثشررًاويڈ "اوٺالثرري



 

 

 اوٺرالة  ٭مچري  ډٖئًڅيز ثٍ څىيه هًى، ثٮيي يوًٙشٍ
 ٍٽٖيٖررشي ىيڅررز اٙرربٌٍډب سئررًٍي ثَاثررَ  ىٍ ٍيٕرريٍ

 ٍا 1917 ىٍ ٙررًٍاَب ػمُررًٍي ٩ُررًٍ اي. ٽىرريډرري
 :ٽىيډي سًٝيٴ ؿىيه

و٫ً ػيييي اُ كپًډز ٽٍ سب ُياڃ »
ػمًٍُي  ىيڅز اىاډٍ هًاَي يبٵز... يټ

 ٙپڄ آُاىسَيه ىډًٽَاسيټ،ثًٍّيا
 ايه ثب ٕشڈ، سلز َبيسًىٌ يبٵشڂيٕبُډبن

 آُاى ىاىن ٕبُډبن ىٍ ٍا آوبن ٽٍ سٶٖيَ
 ډًاو٬ َمًاٌٍ ياٹٮي ٥ًٍځٌاٍى. اډب ثٍډي
 ثٍ آوبن َبي ٕبُډبن ډٖيَ ىٍ ٍا ٙمبٍيثي

 ثب اٍسجب٣ ىٍ ٽٍ ډًاوٮي آيٍى،ډي يػًى
 كَٽز ي إز سًڅيي اثِاٍ هًٞٝي ډبڅپيز

 سبٍين، ىٍ ثبٍ ايڅيه ثَاي. ٽىيډي ٕي ٍا آوبن
 يٕيٮي، ًٍٝر ثٍ سىُب وٍ ًٍٙاَب ٹيٍر

ٽٍ  ٽَى...... ثڄ إٓبن ٍا ډَىڇ يبٵشڂيٕبُډبن
إبٕي ي َميٚڂي ثَاي ٽڄ  ي آن ٍا ثٍ دبيٍ

 ډبٙيه ىيڅشي سجييڄ ٽَى...



 
 

 

 َبي سًىٌ سَډٖشٺيڈ ثي٘ وٶًً ي سبطيَ
اىاٍي  ىٕشڂبٌ ي يڅزى ٕبهشبٍ ٍيي  ثَ ٽبٍځَ

( سلز كپًډز يٮىي ٙپڄ ثَسَ ىډًٽَإي)
سبطيَ ډٖشٺيڈ ىيڅز اُ  ًٍٙايي ايؼبى ٙي.

ًٍٙا ىٍ اثشيا ثب اوشوبثبر ايڅيٍ ي اډپبن 
 ؿىيه َڈ ي َڈثَځِاٍي اوشوبثبر دٚز َٕ

ٵَاهًان  ي ډؼيى اوشوبة ثَاي َٙاي٤ ايؼبى
ي  ...يثًػًى آډ ثَاي اوؼبڇ ي٩بيٴ ومبيىيځبن

 ىٍ ثَځِاٍي اوشوبثبر ايڅيٍ ثب ي ىيڇٍ ىٍ ىٍػ
ٽٍ  اٹشٞبىي )ٽبٍهبوٍ( -َبي ٝىٮشي ياكي
ي ٕبهشبٍي ىيڅز ُيَ و٪َ ًٍٙاَب َب َٖشٍ

اوشوبثبر ىٍ ياكيَبي ډلچي ي  وٍَٖشىي، 
. ايه ػٲَاٵيبيي() ايسٺٖيمبر ډى٦ٺٍ ثَډجىبي

 ي ىيڅشي ىٕشڂبٌ ثيه سىڂبسىڀ يٍاث٦ٍ
 ٽٍ يٍدي٘ ٽبٍځَان اُ ډشٚپڄ َبيسًىٌ

 ٭اليٌ إز، ٽَىٌ ډشلي ٍا َبآن ىاٍيَٕډبيٍ
 ٍا ديَٚٵشٍ ىډًٽَإي يټ ٽٍ آن ثَ 

ى يػً ثٍ ٍا اډپبن ايه ٽىي، ډي ځٌاٍي دبيٍ



 

 

 سَ٭ميٸ ًٕٕيبڅيٖشي اٝالكبر سب آيٍىډي
 ي ٽبٍځَان اُ ډٖچلي ويَيَبي ي ًٙى

 ي سىڂبسىڀ اٍسجب٣ ٽٍ آيي يػًىثٍ ىَٺبوبن
 ًٙويٌإشظمبٍ ډَىڇ ي ٽبٍځَان ثب وِىيپي

 13«.ثبٙىي ىاٙشٍ

ٍ  ٹجچري  َربي سمبڇ ىيڅرز  ٍ  ثر ٌ  ٥َاكري  ايځًور  ٙري
ٍ  يرټ  كٺرًٷ  ي هًٞٝي ډبڅپيز ٽٍ ثًىوي  ي٥جٺر

َ ٽًؿټ ٍا كٶ٨ ٽىىي. اډب ىيڅز ٙرًٍاَب  ځإشظمبٍ
ډجىبي ډىبٵ٬ ٥جٺبر إرشظمبٍ ٙريٌ ىٍ ډجربٌٍُ ثرَاي      ثَ

 ًٙى. ځٌاٍي ډي ٍَبيي دبيٍ
ٽَإي، يرټ  ًٍٙاَب ي ډلًٞڃ ډٖشٺيڈ آن، ىډً

 ډرربٍٽٔ ٽررٍ ځًوررٍٕرربهشبٍ سٞرربىٵي وجًىورري. َمرربن
 ي٥جٺٍ :ثًى ٽَىٌ هب٥َوٚبن دبٍئ ٽمًن ىٍػَيبن

اوري ډبٙريه ىيڅشري اُ ٹجرڄ     سًومري  ٕربىځي  ثٍ ٽبٍځَ
ٍا ثرَاي ډٺبٝرري    آډربىٌ ٙريٌ ٍا سٞرربكت ٽىري ي آن   

، ُيرَا  إزډبٙيه ػيييي الُڇ  14 ٽبٍ ځيَى. هًى ثٍ
َ   ٙپچي ٽٍ ىيڅز ٹييمي ثٍ ََ ډجىربي ډىربٵ٬    ثبٙري، ثر

اُ  ََؿىرري ،ځررٌاٍي ٙرريٌ إررز  دبيررٍ ىاٍيٕررَډبيٍ



 
 

 

ٽًٍٚي سب ٽٚرًٍ ىيڂرَ ډشٶربير إرز، اډرب إربٓ       
كبٽميز ثًٍّياُي َمرًاٌٍ ىٍ آن ثرٍ َمربن ٙرپڄ     

 سًڅيرري اثررِاٍ ٽىشررَڃ اُ ػچررًځيَي»: ٙررًىكٶرر٨ ډرري
ٽرربٍځَ)َڈ ىٍ ٽبٍهبوررٍ ي َررڈ ىٍ    ي٥جٺررٍ سًٕرر٤
يپرري ػبډٮررٍ )اٍسرر٘، إررشٶبىٌ اُ ويررَيي ٵيِ اىاٌٍ( ي
 سًڅيري،  اولٞبٍ ثَاي ىاٍيَٕډبيٍ« (.َبُويان دچئ ي
ٌ    يٕرالف،   طَير، ٽربٍ ثرَاي    ي ايؼربى اٍسر٘ ًهيرَ

ِ  َيؾ ٽٍ َبييآن ٽَىنِ ٍاٌ ډ٦ي٬ ي َٕثٍ ٍ  ؿير ِ  ثر  ػر
ثرررٍ ٍا ؿىررريه طَيسررري   وياٍوررري، ٽبٍٙررربن ويرررَيي

ى سرب هر٤ ىيڇ ىٵرب٭ي ٍا آډربىٌ ي سؼُيرِ      ځيَډيٽبٍ
ٍ  اٵَاىي ي َبفيٮىي ٕال --ٽىي   ٵيِيپري  ويرَيي  ٽر

 .ىَىيډي سٚپيڄ ٍا ىيڅز
َ  ثٍ َبيٍيٗ ي َبثَاي اػَاي ايه ىي، ٙيًٌ  ٩ربَ

 َرربيىيڅررز. ٙررًويشررٍ ډرريځَٵ ٽرربٍ ثررٍ ځًورربځًوي
 اُ: ىاٍوررررري ډوشچٶررررري اٙرررررپبڃ ىاٍيٕرررررَډبيٍ
 ايشبڅيربي  يرب  آڅمربن  َمبوىري  ٵبٙيٖرشي  َبيىيپشبسًٍي

ٍ  كِثري  سرټ  كپًډرز  سرب  1930 يىٍَ  ىاٍانٕرَډبي
ُ  ؿريه  يرب  إرشبڅيه  يٍيٕيٍ َمبوىي ٍ  ػربيي ) اډرَي  ٽر



 

 

 ځَٵشٍ،( إز ٭بىي ٵيِيپي ويَيي ي دَىٌ ثي ٽبٍثَى
ٍ  ؿٍىډًٽَاسيپي و٪يَ آن  ثًٍّيا َبيكپًډز سب  ٽر

 .ٽىريڈ  ډري   ډٚبَيٌ ٱَثي، اٍيدبي ي ډشليٌ ايبالر ىٍ
 َمپبٍي يب اٹشٞبىي ٵٚبٍَبي َبييؿىيه ىيڅز )ىٍ

إرز(. ىٍ   ٽربٵي   ډٮمرًالً  ٍٽرب  ويرَيي  ثًٍيٽَاسيټ
َ  ي ځيرَي ٙپڄ ٱَثي، ٽٍ ٍاي  ٕيبٕري،  كٺرًٷ  ٕربي

ٍ  ىَري،  ډري  ٽبٍځَان اٽظَيز ثٍ ٍا ٍاي ٹيٍر  اډرب ى
 ٍ  سررَثررٍِٿ ىإٍررَډبيٍ يياٹرر٬ ٹرريٍر ډ٦چررٸ ٥جٺرر

 .ًٙىډي
 :ځًييَمبن ځًوٍ ٽٍ څىيه ډي

 ي ىډًٽَإي سَځٖشَٗ ََ ؿٍ ثي٘»
 سَثي٘ ډجبىالر ثب٭ض ثًٍّيايي َبيدبٍڅمبن

... ٙي هًاَي ىاٍانثبوټ يٕشيىاى ي ُٕبڇ
 َبيىيڅز سَيهديَٚٵشٍ ىٍ كشب

 ََ ىٍ ٕشڈسلز ډَىڇِ ثًٍّياىډًٽَاسيټ،
س٢بىَبيي ډًاػٍ َٖشىي. س٢بىي  ثب ډَكچٍ

 َبيىډًٽَإي ٽٍ ډيبن ثَاثَي ٩بََي
 َِاٍان ي ٽىىيډي ثيبن ىاٍيَٕډبيٍ



 
 

 

 ثٍ ٍا ٽبٍځَان ٽٍ وبډَئي ي ياٹٮي ډلييىيز
 15«.ٽىيډي سجييڄ ډِىثڂيَ ثَىځبن

 إرز،  اٽظَيرز  ثَ كبٽڈ ٽًؿټ اٹچيشي ٽٍيٹشي
يَ ثبٙرري. دررٌ اوٮ٦رربٳ سًاورريډرري كبٽميررز آن ٙررپڄ

 يپي اُ ايه اٙپبڃ إز. ىډًٽَإي ٩بََي َٝٵبً
ډشٶرربير  ٽرربډالً ي١ررٮيز ٽرربٍځَ يثررَاي ٥جٺررٍ

إررز. ثررَاي ٙپٖررز ٕررَډبيٍ ثررٍ ډشمَٽررِ ٙررين     
 ُ  ىٍ ٽرررٍ ػررربآن كبٽميرررز ىيڅشررري ويبُډىرررييڈ. ا

ٽبٍځَ اٽظَيز ػبډٮرٍ    ي٥جٺٍ ديَٚٵشٍ، ىاٍيَٕډبيٍ
ٍ  ٝلىٍ  ىٍ يىيڂَ ٭ًاډڄ ىَي،ٍا سٚپيڄ ډي  ك٢رً

 ٽىري؛ بن ځًوٍ ٽٍ ډبٍٽٔ هب٥َوٚبن ډيَم . يبثىيډي
َ  ي٥جٺٍ هًى ىٕزک ىٍ ٽبٍځَ ي٥جٺٍ ٍَبيي  ٽربٍځ
 ثرَاي . وياٍى اهالٹي اًٝڃ ثٍ ٍث٦ي ډٖبڅٍ ايه. إز

 اٹشٞرربىي ي ٕيبٕرري ډشمَٽررِ ٹرريٍر نثررَى ډيرربن  اُ
 َربي وُربى  آَىرڀ َڈ ٵٮبڅيز ،"ثٍِٿ ىاٍانَٕډبيٍ"

 ١َيٍي إز. ډ٦چٺبً ٽبٍځَ ي٥جٺٍ إبٕي
ٍ  سًاوري ومي َبايه ډٚبٍٽز سًىٌ ٍ  ثر  يرټ  ييٕريچ

ٍ  آيري  ىٕرز ثٍ َبييٍيٽَارًث اُ ٽًؿټ ځَيٌ  ٽر



 

 

ٍ  ٵٺ٤ ٽٍ ثڄ ٽىىي؛ډي ٽبٍ ٥جٺٍ يټ ثَاي ٍ  ثر  ي يٕريچ
 ىٕرز ثٍ ثَاي ٍا هًى ٽٍ إز دٌيَپبناډ َبييسًىٌ

 ؿىرريه. ثبٙررىي ىاىٌ ٕرربُډبن ٹرريٍر ډىبٕررجبر آيٍىن
ٌ  َربي هًإرز  ثبيري  ىَىيځبويٕبُډبن ا سرب  ٍ َرب سرًى

ػررب ٽررٍ  ثيرربن ٽىىرري ي سررب آن كرري اډپرربن ډٖررشٺيمبً ٕررَ
 ؿىريه ٍيٽَإي ٍا ثٍ كياٹڄ ثَٕبوىي. َڈًث سًاوىيډي

 ،اىاوررٍآٍُا ثبيرري ايرره ډٖرربڅٍ  اٵررَاى ػبډٮررٍ  اٽظَيررز
. ثرب ايره   ٽىىري ىډًٽَاسيټ سى٪ريڈ  ي ثٍ ٙپڄ ډٖشٺيڈ 

ىيرريځبٌ ډٚرروٜ إررز ٽررٍ ٽىشررَڃ ىډًٽَاسيررټ    
ٽرربٍځَان  ثررَاي اڅٮرربىٌيررټ اوشورربة ٵررًٷ ،ٹرريٍر
 ىيڅرز  ٕربهشه  ثرَاي  ياٹٮري  ډجىربي  يټ ايه ويٖز.

ؿىرريه ياٹٮرري،  ىډًٽَإرري ثرريين. إررزٽرربٍځَي
   ٌ  َرربٕربُډبن ىيڅشرري، ويرَيي ٽرربٵي ثررَاي ثٖريغ سررًى

 ٽرربٍځَان ،كبٽميررز ٽررَىن ډشمَٽررِ ثرريين .وررياٍى
 .ثٚپىىي َڈىٍ ٍا َٕډبيٍ ډٺبيډز سًاوىيومي

ي  ىډًٽَإري  ٽربٍځَ،  يثٍ ايه سَسيت ثَاي ٥جٺٍ
ٌ ٽرٍ سپميرڄ   ىيپشبسًٍي ىٍ س٢بى ويٖشىي، ثرڄ   يٽىىري

 ىيپشبسًٍي ي ٽبٍځَي ىډًٽَإي. َٖشىي ىيڂَيټ
 يٮىري  رر  ديًويويډي َڈثٍ ًٍٙايي ىيڅز ىٍ ٽبٍځَي



 
 

 

 ،سًڅيرري ډَٽررِ ىٍ ٙررين اوشورربة. ٙررًٍاَب مُررًٍيػ
 ٽرربٍځَانِ ډٖررشٺيڈ ٽىشررَڃ سلررز ٍا اوشورربثي َيرربر

ٍ  اىاٍار ي َبٽبٍهبوٍ َمربن ُډربن،    ىٍ. ىَري ډري  ٹرَا
ٽبٍځَان ٹيٍر ػمٮري ٥جٺرٍ ٍا ىٍ اثرِاٍ كبٽميرز     

 اػشمرب٭ي  ٹريٍر  ٽبٍځَان ثَاي. ثوٚىييكير ډي
ٍ  ثڄ ويٖز، ٵَى سلپيڈ ډٮىبي ثٍ ٍ  ٽر  ٬سؼمر  ډٮىربي  ثر

ِ . إرز  طَير ٽڄ ٽىىيځبنسًڅيي  ىٍ ٙرًٍاَب  سمَٽر
ٓ ؤٍ ىٍ ٍا آورربن ي ٙررًىډرري سٺًيررز سًڅيرري ډَاٽررِ

 .ىَيٹيٍر ىيڅشي ٹَاٍ ډي
اډب ايه اُ ََػُز ثب يرټ ىډًٽَإري ثرًٍّيايي    

ٍ  ډشٶبير إز. ػبيي  اُ ډمپره  كري  سرب  اٽظَيرز  ٽر
 ىٍ سىُرب  اوشوبثبر. اويٙيٌ ػيا ىيڅشي ٹيٍر ىٍ وٶًً

 وُبىَرربي. ٙررًىډرري ثَځررِاٍ ٕرربڅٍ يؿىرر َرربيٵبٝررچٍ
 ياٹٮري  ديَٚيان ىاٍي،َٕډبيٍ ي ٙيًٌ ثٍ ٙيٌ اوشوبة

اوشوبثربر   َمبوىي اوشوبثبر ځًوٍ ايه. ويٖشىي ٽبٍځَان
ٽبٍهبوررٍ ويٖررز ٽررٍ ىٍ ډَاكررڄ ثٮرريي ومبيىرريځبن   

ٍ  ُډبن ََ ىٍ ي ځيَوي ٹَاٍ اٍُيبثي ډًٍى سًاوىيډي  ٽر
ٍ  ٙبنٽىىيځبناوشوبة َبيهًإشٍ اُ  ځَٵشىري،  ٵبٝرچ



 

 

 ك٢ررًٍ ډپرربن ىٍ ٽررٍ اوشوبثرربسي. ٙررًوي هًاورريٌ ٵررَا
َ  ي وڂيرَى  ٝرًٍر  ٽبٍ ويَيي  اٹبډرز  ډلرڄ  ډجىربي  ثر

 ػمٮري  ٕيبٕري  َربي لرض ث ىٍ ػبيڂبَي ثبٙي، اٵَاى
 و٪َيربر  سبطيَ سلز سَثي٘ ٽىىيځبناوشوبة ر. وياٍى

ٍ  يَررب ٍٕرربوٍ  ي َٖررشىي ىاٍانِسلررز ډبڅپيررز ٕررَډبي
 هربوًاىځي  كريَبي يا ىٍ ٽٍ َٖشىي اٵَاىي ؿىيه َڈ

ٍ  َرب آن كٺيٺرز  ىٍ. ځيَوري َڈ، سٞميڈ ډري  اُ  ػيا  ثر
َ  اوشُرب  ىٍ ي ويٖرشىي  ٥جٺٍ يټ ا٭٢بي ٭ىًان  ؿىري  َر
ٍ  َبيبثبر ي سَٽيت دبٍڅمبناوشو يوشيؼٍ  ىاٍيٕرَډبي

٘  اډرب  ځيرَى، ډري  ٝرًٍر  اٽظَيرز  سٞرميڈ  ثب َ ثري  سر
 اٹشٞرررربىي ډىرررربٵ٬ َمررررًاٌٍ ځيَورررريځبنسٞررررميڈ
 ؿىرريهَررڈ ي. ځيَورريډرري و٪ررَ ىٍ ٍا ىاٍيٕررَډبيٍ
ٍ  ٭بىي ځِاٍانهيډز ٱيَاوشوبثي ي ډؼمً٭ٍ  ،ػبډٮر

 .ٽىىيډي َيايز ٍا آوبن دچئ ٍَجَان ي ٹ٢بر
ډبٍٽٔ يب څىيه آڅشَوربسيً ٙرًٍاَب ٍا ثرَاي ؿىريه     

   ٌ ٽرٍ ايره    ، ثرڄ وري ا ىډًٽَإي ٙرَډڂيىي اٍائرٍ وپرَى
آڅشَوبسيً ډٖشٺيمب اُ ىٍين ډجبٍُار ٽربٍځَان ثيرَين   

 ىٍ ٍيٕيٍ ٩بََ ٙي. 1905بٍ ىٍ آډي ٽٍ ايڅيه ث



 
 

 

 5095اًقالة 
 َربي ُډبوي آٱبُ ٙي ٽٍ ىٍ هيبثربن  1905اوٺالة 
ٍ  ٙرَُي  دشَُثًٍٿ، ٍ   ثٮرياً  ٽر  ٙري،  دبيشورز ٍيٕري

 َرربيسررًىٌ ثررٍ ډالك٪ررٍ ثرريين ډٖررچق، َرربيځررَيٌ
. ٽَىوري  ٙرچيټ  ُډٖشبوي، ٹَٞ ىٍثيَين س٪بََٽىىيٌ

 ٙررپڄ َرربسررًىٌ ٵٮبڅيررز ايع ىٍ دشَُثررًٍٿ ٙررًٍاي
َ  ٕرًڇ  سب اٽشجَ ٕيِىٌ اُ ًٍٙا ايه .ځَٵز  50 ،ىٕربډج

ٍيُ ىياڇ آيٍى، سررب ُډرربوي ٽررٍ ٍَجررَان آن ىٕررشڂيَ  
ىيٌٍ ًٍٙا ډلرًٍ   ايه ىٍ سَيسٖپي يٙيوي. ثٍ ځٶشٍ

 ي ثرًى  آن ډشًػٍ سُيييَب يَمٍ. ثًى كًاىص يَمٍ
 16. ٙيډي اوؼبڇثٍ ىٕشًٍ آن ويِ  كَٽشي ََ

 ځبن،ًٍٙاي دشَُثًٍٿ ثرٍ ٭ىرًان ػچٖرٍ ومبيىري    
ثَاي ٕبُډبن ىاىن يرټ ا٭شٞربة ٭مرًډي ٕيبٕري،     
 ډًػًىيررز هررًى ٍا آٱرربُ ٽررَى. ايرره ډٖرربڅٍ إبٕرربً 
ديٚىُبى ػىبف ډىًٚيټ ًٕٕيبڅيٖرڈ ٍيٕري ثرًى. ىٍ    

هرًىي ٽربٍځَان    ثٍ ايه ُډبن ًٍٙا ثب سٺب١بَبي هًى
 ٍيُ، ٍٕ ٥ي ىٍ. ٙي ډًاػٍ َبسًىٌ ىَيثَاي ٕبُډبن
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 .ٽبٍهبوٍ ََ ىٍ ٽبٍځَ وٶَ 500 اُاي ثٍ ومبيىيځي

   ٍ ٍ  ىٍ ٹرييمي  يىٍ ايه ُډربن َريؾ اسلبىير  ٍيٕري
اكِاة ػىبف ؿرخ سىُرب    ُډبن ايه ىٍ. وياٙز يػًى

 ي ثًىورري ىاىٌ ٕرربُډبن ٍا ٽرربٍځَ يثوٚرري اُ ٥جٺررٍ
ٍ  ٙير ثٍ ٍ  ثر ٔ  ييٕريچ  ايره . ٙريوي  ډري  ډلرييى  دچري

ٍ  ثرًى  ډٶًُڇ آن ثٍ ډٖبڅٍ ٍ  ٙرًٍا  ٽر  ٕربُډبن  ٭ىرًان  ثر
ٍ  ٱيَٹبثڄ دشَُثًٍٿ ٽبٍځَي َبيسًىٌ ػمٮي  اوپرب

 ٙين ځيََمٍ وًٙز، سَيسٖپي ٽٍ ځًوٍَمبن. إز
 يػًى آډيٌ إز:  ثًى ٽٍ ًٍٙا ثٍ آن ځَوٚبن َٕي٬

ثٍ ٭ىًان دبٕوي ثٍ ويبُ ياٹٮي ٙپڄ »
ډجىبي ػَيبن كًاىص  ر ويبُي ٽٍ ثَ ځَٵشٍ ثًى

ٹيٍسي  ٙپڄ ځَٵشٍ ثًى. ايه ٕبُډبن ىاٍاي
 سًاوٖزُډبن ٕبثٺٍ وياٙز ي ډي ثًى ٽٍ سب آن

 ي يبثي ځٖشَٗ َبسًىٌ ډيبن ىٍ َٕ٭ز ثٍ
هًى ػم٬  ىيٍ ثٍ ٍا ډَىډي اُ َِاٍوٶَ ٝيَب

ٽىي ٽٍ ىاٍاي ٕبُډبن ډى٪مي وجًىوي، 
ي  ؿىيه ػَيبوبر اوٺالثي ىٍين ٥جٺٍ َڈ



 
 

 

ٽبٍځَ ٍا ډشلي ٽىي ي ثٍ ًٍٝر اثشپبٍي ي 
 ي ر ٽىي ٽىشَڃ ٍا هًىٗ هًىي،ثٍهًى
 24 ٩َٳ ىٍ سًاوٖزډي َمٍ، اُ سَډُڈ

 17«.ثيبيي ثيَين ُيَُډيه اُ ٕب٭ز

ٕيبٕري   آځبَبورٍ،  ٝرًٍر  ثٍ ًٍٙا ،اُ َمبن آٱبُ
ٍ  ٙرًٍا  يثًى. ايڅيه ثيبويٍ ٌ  هًإرشب  ٕرالف  اُ إرشٶبى

٘  وُربيي  ډىيٹيٍر  ا٭شٞربة  يٮىري  ٽربٍځَي،  ػىرج
ا٭شٞبة ٕجت ٙري ،ٙرَُ ثرَاي يرټ      18.ٙي ٭مًډي

ٵچغ ًٙى. ايه ا٭شٞبة دبيبن ويبٵز سب ُډبوي ٽرٍ   َٶشٍ
هًى سٺب١بي َٚز ٕرب٭ز ٽربٍ ىٍ    ثٍ ٽبٍځَان هًى

ٍيُ ٍا ٽَىورري. ٙررًٍا ٵَاهررًان ٍا ډ٦ررَف ٽررَىٌ ي    
 .آيٍى ىٕز ثٍ ٍا َبسًاوٖشٍ ثًى ثوٚي اُ هًإشٍ

ٍ  وِىيپي يٍاث٦ٍ كبڃ ٭يهىٍ  ډيربن  ٽربٍځَان  ٽر
ٌ ىيڅشري  ٹيٍر ٽٖت ي َبٽبٍهبوٍ ىٍ ډجبٌٍُ  ډٚربَي

ٍ َمربن . ٙي ډجبٌٍُ ايه ٕبُ ُډيىٍ ٽَىوي،ډي ٍ  ځًور  ٽر
 َٚرز »ٙرٮبٍِ : ٽرَى  ثيربن  ٙرًٍا  ځًيربن ٕوه اُ يپي

ثبيري ىٍ ٹچرت َرَ ٽربٍځَ      ډٖچٖڄ يټ ي ٽبٍ ٕب٭ز
اػَاي َمڂبوي ايه ٙرٮبٍ   19«دشَُثًٍځي ػبي ځيَى.



 

 

ٍ  َىڂبډي ي ٽَى ث٥ََٳ ٍا آوبن ٵًٍي َبيوڂَاوي  ثر
ٍ  ٙري  ځٌاٙشٍ آُډبي٘ ډلټ ٍ ٍي ٽر  څُٖرشبنِ  ىٍ ٕري
 ٕرَثبُان . ٽرَى  ا٭رالڇ  و٪ربډي  كپًډرز  ٙيٌ، اٙٲبڃ

ــتب  ىٍيرربيي دبيڂرربٌ ىٍ ًٍٙٙرري وِىيررټ  کرًؽ
َربي دشَُثرًٍٿ ثرٍ ا٭رياڇ سُييري ٙريوي. ىٍ        هيبثبن

ايايڄ ورًاډجَ ٝريَب َرِاٍ وٶرَ سلرز ٍَجرَي ٙرًٍا        
 ىٕز ثٍ ًٍٙٗ ُىوي.

ىٍ ٥رري ايرره ډجرربٍُار، ٙررًٍا سررالٗ ٽررَى سررب     
 اډررب. آيٍى يػررًىثررٍ ٍا ٽرربٍځَان ډٖررچق َرربيځررَيٌ

ٍ  سرِاٍي  ىيڅرز . ٽرَى  ډٖچق ٍا ٽمي ي ٭يٌ  ُيىي ثر
 ًٍٙا ٍَجَان. يبٵز ثبُ ٍا هًى ي ٍٵشٍ ىٕز اُ ا٭شمبى

. ٙپٖرز  َرڈ  ىٍ ٍا َرب شڂيَ ٽَى ي ٕربُډبن آن ىٕ ٍا
ٌ  يػًى ثٍ ډٖپً ىٍ ٽٍ ًٍٙٙي ٍ  ثرًى،  آډري  ُيىي ثر

 سبٍيررټ ىيٍان ياٍى ٍيٕرريٍ ٕررذٔ ي ٙرري ٕررَٽًة
 .ٙي اٍسؼب٫

 اُ ٹجرڄ . ثًى ٵَىثٍىٍ ٍيٕيٍ ډىلَٞ 1905ًٍٙاي 
 ثًى ويبډيٌ يػًىثٍ ډى٪مي ٽبٍځَي ٕبُډبن َيؾ ،آن
بٙري. ايره   ث ػريا  ىډرًٽَار  ًٕٕريبڃ  اكرِاة  اُ ٽٍ

اكِاة ىٍ ىٍين ٽبٍځَان ٕبُډبن يبٵشٍ ثًىوي ي سىُرب  



 
 

 

ٌ  ػرٌة  ٍا آن َبيثو٘ سَيهٍٵشٍدي٘ . ثًىوري  ٽرَى
 ٍا بٍيرربدَيڅش َرربيٕرربُډبن سمرربڇ ٙررًٍا ډٺبثررڄ، ىٍ

ايه سٶبير ډُرڈ ثرًى. كرِة يرټ      20 .ثًى ىٍثَځَٵشٍ
ٍ  اٵَاى آن،ثٍ ديًٕشه ثَاي. ثًى "ىاي٥چجبوٍ"ٕبُډبن   ثر

ٍا  آن َبيٕيبٕز ٽٍ ٙيويډي ٭٢ًځيَي ٭چز آن
دٌيَٵشٍ ثًىوي. يټ كِة ٽربٍځَي اوٺالثري ډمپره    

ٍ  يټ ييٕيچٍ  إز ثٍ  ٙرًى،  ٍَجرَي  ػُربوي  يو٪َير
 ٍا اٹچيشي سًاويډي سىُب كِة ايه اوٺالة، آٱبُ اُ ٹجڄ

 ٙرًٍا . ىاٍوي ٹجًڃ ٍا اي َبيآڃاييٌ ٽٍ ىَي آډًُٗ
ؿيِي ثرًى   آن َمبوىي ٽٍ ثڄ ،وجًى ىاي٥چجبوٍ 1905 ىٍ

 "ٽرربٍځَان ٥جيٮرري ٕرربُډبن"ٽررٍ ځَاډٚرري آن ٍا  
ٍ . وبډييډي َ  ٙرًٍا  سَسيرت  ايره  ثر  َربي ياكري  ډجىربي  ثر

 بڇسم ٥َٳ اُ سًڅيي ىٍ ي ثًى ٙيٌ ځٌاٍيدبيٍ ػمٮي
 ي ٍٵَډيٖز ٽبٍځَان ؿٍ ٽَى،ډي ٝلجز ٽبٍځَان

 .اوٺالثي ٽبٍځَان ؿٍ
 ٍ  ٕربڃ  اُ َرب ٥رًٍ ډٚروٜ اُ ايره سٶربير     څىيه ثر

 اَميز ىَيي ثٍ ََ ىي ٙپڄ ٕبُډبن ثًى آځبٌ 1905
 :ىاىډي



 

 

 :اي ځٶز
ومبيىيځبن ًٍٙاَبي ٽبٍځَي يب كِة؟ » 

 ايه ثٍ ًٕاڃ ٥َف إبٕب ٽىڈر ډه ٵپَ ډي
 ُډيىٍ ايه ىٍ ځيَي سٞميڈ ي إز ٱچ٤ سَسيت

 ًٍٙاَبي ومبيىيځبن َڈ: ثبٙي ځًوٍايه ثٍ ثبيي
 ثٍ ؿىيهڅىيه َڈ 21 «.كِة َڈ ي ٽبٍځَي

 سًاويًٍا آځبٌ ثًى. ًٍٙا ډيٙ َبيډلييىيز
  آن ي ډىٮپٔ ٍا ٽبٍځَ ي٥جٺٍ َبي هًإشٍ

 ٽبٍځَ َبيسًىٌ اډب. ٽىي ىَيٍا ٕبُډبن
 ځبَيآ هًى، ٥جٺبسي ډىبٵ٬ اُ سًاوىيومي

 يټ ىٍ ٽٍآن ډڂَ آيٍوي، ىٕز ثٍ ډٚوٞي
. ثبٙىي ىاٙشٍ َٙٽز اوٺالثي ي ډجبٌٍُ يىيٌٍ

 ىاٍانيٍَٕډب اُ ايُډيىٍ ؿىيه  ىٍ دَيڅشبٍيب
 ٵئًىاڅيٖڈ ٽٍ َىڂبڇ آن ىٍ. ًٙىډي ػيا

 ىٕز ىٍ ثب ىاٍيَٕډبيٍ ،ًٙىډي َٕوڂًن
 اييئًڅًّي ي ډٖشٺڄ ٵََىڀ ،طَير ىاٙشه
 ثٍ سپيٍ ثب. )آيٍىډي ىيػً ثٍ ٍا هًى هبٛ

 ثًٍّيايي َبي اوٺالة( ٱيٌَ ي آُاى َبي َُٙ



 
 

 

 ثًى ٥ًالوي ي ادَيٍٕ وًُىَڈ، سب َٶيَڈ ٹَن
ىاٍي سًاوٖز ٕيٖشڈ  آن َٕډبيٍ ػَيبن ىٍ ٽٍ

 َڈ ثٚپىي. ٵئًىاڅي ٍا ىٍ

ډٮرَٟ   ي ٽبٍځَ ىٍ  ىاٍي، ٥جٺٍ ٭پٔ َٕډبيٍ ثَ
 ډٖشٺيڈ إشظمبٍ إز. ٽبٍځَان اُ ٵََىرڀ ي طرَيرک  
ډٖشٺڄ ډلَيډىي ي ىٍسلرز ٙرَاي٤ اولٞربٍ ياٹٮري     

ٍ      ٥جٺٍ  ي  سٮچريڈ   َرب،  ي كربٽمي ٹرَاٍ ىاٍوري ٽرٍ ٍٕربو
  ٍ اهشيرربٍ ىاٍى.   سَثيررز ي ٙررَاي٤ سًڅيرري ٽررباليي ٍا ى

ٍ   َب ثبيي آځربَي ٍا اُ ىٍين ډىربٵ٬   سًىٌ ىٕرز   ٙربن ثر
    ٍ  ىٍين ىٍ َرربځررَٵشه آن آيٍورري ٽررٍ سىُررب ثررب ٹررَا

ٍ  ٥ًٍ َمبن. ٕزا دٌيَ اډپبن هًىٙبن َبي ٵٮبڅيز  ٽر
 ديرريا اٍسٺررب اوٺررالة ػَيرربن ىٍ آورربن آځرربَي ٕرر٦ق

 يررټ ٭ىررًان ثررٍ ٙررًٍا ُډرربوي ؿىرريه ىٍ. ٽىرري ډرري
ُسبة ايه سٲييرَار إرز،   ثب ىډًٽَاسيټ ي ډؼمً٭ٍ
َبيي ٍا ثٍ دري٘ ثرَى ٽرٍ اُ     سًان ډٖشٺيمب اييٌ اډب ومي

ٍ  هًإز َربيي ٽرٍ    َبي ٽبٍځَان ػيا ثبٙي. هًإرش
 ٙرريٌ ډٚرروٜ ٽرربٍځَان اٽظَيررز يٹررجال ثررٍ يٕرريچٍ

 .إز



 

 

  ٍ يػرًى آيري ٽرٍ     ٍَجَي ثبيي اُ ىٍين ٕربُډبوي ثر
 ؛آځربَي ٍا ثرٍ ىٍين اوٺرالة ياٍى ٽرَىٌ إرز      ٹجالً

آځبَي اُ َيٳ وُبيي. ي ايه اډپبن ٍا يبٵشٍ ثبٙري سرب   
ٍ  ثشًاوي يټ إشَاسْي ٍ  ىَري  اٍائر ٍ  ٍا ٽربٍځَان  ٽر  ثر

. إرز  كِة ؿيِي ؿىيهايه. ٽىي ٍَجَي آن ٕمز
ٜ  ٍا و٪َيربر  يها ٽٍ څىيه ٌ  ډٚرو  ؿىريه  ثرًى،  ٽرَى

 :وًٙز

ًٍٙاَب ي وُبىَبي ډَىډي ثَاي »
 ٽبٵي ٵًٍي يٍُډىيٌ ويَيي ىَيٕبُډبن
 ًٍٙٗ يټ ىَيثَاي ٕبُډبن ٽٍ ثڄ ويٖشىي،
 22 «.ډىبٕجىي ډٖبيڄ سَيهډچمًٓ ىٍ ٭مًډي

ًٍٙا ٍا ثرٍ ٭ٺرت    1905ََ ؿىي َٕٽًة اوٺالة 
 .  ډبوي ٹيثب ٍيٕي ٽبٍځَان يٍاوي اډب ىٍ هب٥ٌَ

 5051فَن ِ 
َىڂبډي ٽٍ ػىڀ ايڃ ػُبوي آٱربُ ٙري، ٍيٕريٍ    

 ىٌ. ثررًى ٽٚرربيٍُي ثررٍ ياثٖررشٍ يَىررًُ يررټ ػبډٮررٍ
يٖررز ډيچيررًن ػمٮيررز ٍيٕرريٍ ٍا  ثيٝرري اُ ډيچيررًن



 
 

 

 دبيشورز  ،1917 ٕربڃ  ىٍ. ىاىويٽبٍځَان سٚپيڄ ډي
ٌ  دشَيځرَاى  اٽىرًن  ٽٍ ٍيٕيٍ  ىاٍاي ٙري، ډري  هًاوري
ٍ دي٘ ىاٍيَٕډبيٍ اٙپبڃ سمبډي  سرَيه وُربيي  ىٍ ٍٵشر
. دشَيځرَاى  1ثَڅيه يب سًٍيه َُٙ ٙجيٍ ثًى، هًى ٙپڄ

ٙرمبٍ   1914ي  1890ډَٽِ ٝرىبي٬ ثرٍِٿ ثرًى. ثريه     
ٍ  243 ثٍ ي ٙي ثَاثَ ٍٕ َبٽبٍځَان ٽبٍهبوٍ َ  َرِا  وٶر

ٍ  ىيڂَ ٽبٍځَ َِاٍ 150 ػىڀ، ٥ي ىٍ. ٍٕيي  ا١ربٵ
 َٚررشڈ يررټ دشَيځررَاى 1917 ىٍ ٽررٍ ٥ررًٍيثررٍ ،ٙرري
 23 .ثًى ىاىٌ ػبي هًى ىٍ ٍا ٍيٕيٍ ٍځَٽب ي٥جٺٍ

َ ثي٘ ٘  ىٍ ػييري  ويَيَربي  سر ٍ  ٍي و٪ربډي  ثور  ثر
ٍ . ٙريوي  ډري  ػٌة ٍٙي ِ  ٽربٍځَان  ٙرمب ٍ  ٵچر  ىٍ ٽرب

 24 .يبٵز اٵِاي٘ ىٍٝي135َٟ ٍٕ ٕبڃ ٭
كييى ىيًٕڇ ٽبٍځَان دشَيځَاى ىٍ ايره ٝرىبي٬   

 ٍ ٍ ډٚٲًڃ ثر َ . ثًىوري  ٽرب  ،ىاٙرز  ٝرىٮشي  كبڅرز  ٙرُ
ٌ  ثرَڅيه  يب ًځالٕپ ىٍ ٽٍ ځًوٍَمبن  ي ٙري ډري  ىيري
 ٽىشرَڃ  ٍا ٝرىبي٬  ثٍِٿ، َبيَٙٽز اُ ٽمي سٮياى

                                                 
1. Turin – Berlin 



 

 

 ىٍ ٍا ٽررربٍځَ َرررِاٍان ٽرررياڇ َرررَ ي ٽَىوررريډررري
 . ځَٵشىين ثٍ ٽبٍ ډيَبيٚبٽبٍهبوٍ

ٍ 1917ىٍ   دٚرز  ٍا ثرَڅيه  ،دشَيځَاى ىٍ ايه ُډيىر
ٍ  ىاٙرز  ثرٍِٿ  يٽبٍهبوٍ 38 ي ثًى ځٌاٙشٍ َٕ  ٽر
 .ثًىوي ٽبٍ ٲًڃډٚ ٽبٍځَ 2000 اُ ثي٘ ٽياڇ ََ ىٍ
ِ  ثٖريبٍي  ځرَان ٝىٮز َب،ىٍ ٽىبٍ ايه ٽبٍهبوٍ 25  وير

 َررربآن ٱرررَة، ثرررَهالٳ اډرررب. ىاٙرررشىي ك٢رررًٍ
 ثررَاي ٍا ايډبن اسلبىيررٍٕرربُ َرريؾ سًاوٖررشىيومرري

ٍ  هًىٙبن ٍ . آيٍوري  يػرًى  ثر  اٙرَاٵيز  ثريه  ياٵبٝرچ
ٍ  ٽربٍځَان  ي ډبََ ٽبٍځَان َ ويمر َ  ي ډربَ  ىٍ ٱيَډربَ

 ٱررَة ىٍ ٽررٍ يشيي١ررٮ". وياٙررز يػررًى دشَيځررَاى
 26 ".ثًى ډٚوٜ ٽبډال اٍيدب

ٍ  وْاىي ثَسَي آڅًىډًع سًَڈ  اٍيدرب  1914 ىٍ ٽر
ٍ  ٍيٕيٍ ىٍ ثًى، ٽَىٌ اكب٥ٍ ٍا ډلرً ٙري.    ٕرَ٭ز ثر

اُ آن  1914سررًٍډي ٽررٍ ٹجررڄ اُ ػىررج٘ ٭مررًډي     
ثب اوَّي ٽبډڄ ٩بََ ٙي.  ػچًځيَي ٙيٌ ثًى، ډؼيىاً

ىٍٝررري اُ ٽرررڄ ا٭شٞررربثبر ٕيبٕررري ٍيٕررريٍ ىٍ 72
ٍ  ډٖبڅٍ ايه. ٙيى اوؼبڇ ډيدشَيځَا  ٹبثرڄ  ػُرز  آن ثر

 ٕيبٕري  ډٖبيڄ هب٥َثٍ ٽٍ َبييًٍٙٗ ٽٍ ثًى سًػٍ



 
 

 

ىاليڄ اٹشٞربىي   ثٍ ٽٍ َبييآن ثٍ وٖجز ٙيډي اوؼبڇ
 27 ثًى. ثيٚشَ آډبٍي څلب٧ ثٍ ځَٵز،ًٍٝر ډي
ىيڂَي ٽٍ كَٽز ٽربٍځَان دشَيځرَاى    ډ٫ً١ً

ٍ  ثرًى  آن ٽررَى،سٺًيرز ډري   ٍا ٍ آوُررب  ٽر  ثرريه يٍاث٦ر
 ىٍكمبيررز ٍا، ٕيبٕرري ٭مررڄ ي ٵررًٍي َرربي هًإررشٍ
ډٚربَيٌ   1915ىٍ اُ كَٽرز ٽربٍځَان    َرب  ثچًٚيټ

ٍ  1903ٽَىٌ ثًىوي. ايه كِة ىٍ  ي ثوٚري  ثٍ يٕريچ
 ٽرربٍ كررِةِ ي ٍيٕرريٍ َرربيىډررًٽَاراُ ًٕٕرريبڃ

ٍ  َرب ثچٚرًيټ  .ثرًى  ٙيٌ ځٌاٍيدبيٍ  څىريه  سًٕر٤  ٽر
٘  ډجربٍُان  سرَيه ٙرؼب٫  ،ٙريوي ډي ٍَجَي  َربي ثور

 اوٺالثرري ًٕٕيبڅيٖررڈ اٝررًڃ ثررب َمررَاٌ ٍا ٽرربٍځَي
 ػىرڀ  ٥ري  ىٍ. ثًىوري  ٽَىٌ ػم٬ هًى ىٍ ٍٵشٍدي٘

وٖرشىي.  ىاډري  ٽبٍځَان وٶ٬ ثٍ ٍا ٍيٕيٍ ٙپٖز َبآن
 ىٍ ،اوشَوبٕيًوبڅيٖررشي ايرره ډ١ًرر٬ اٵَا٥رريِ يػررًى ثررب

 ىٍ ٍا اٽظَيررررز َرررربثچٚررررًيټ ،1915 اوشوبثرررربر
. آيٍىوري  ىٕزثٍ ػىڀ ٝىبي٬ ىٍ ډًػًى َبيٽميشٍ

 ٙيٌ سبٕئ سِاٍي كپًډز ييٕيچٍ ثٍ َبٽميشٍ يها
٘  و٪بډي سًڅييار سب ثًى  ىيڂرَي  كرِة . يبثري  اٵرِاي



 

 

 َرب آډي، ډىٚرًيټ  يػًى ثٍ 1903 ٕبڃ ػيايي اُ ٽٍ
 ډيربن  ىٍ ٍا ٥چجري اٝرالف  اٝرچي  ػَيربن  َبآن. ثًىوي
ٌ  ي ٽَىويډي ومبيىيځي ٍيٕيٍ ٽبٍځَ ي٥جٺٍ  اي٭ري

 آهرَيه . ىوري ٽَډري  كمبيز ػىڀ اُ آن ٍَجَان اُ
ٍ  ىٍ سِاٍيٖرڈ،  ثرب  كٖبةسًٖيٍ  اسٶربٷ  1917 يٵًٍير

ٍ  يپري . ىاٙرز  اٝرچي  ډىجر٬  ىي كَٽرز  ايره . اٵشبى  ثر
ٍ  ٙري ډري  ډَث٣ً ًٍٙٙي ىٍ ا٭شرَاٟ ثرٍ ٹَثربوي     ٽر

ىٍ دشَيځرَاى   پتيلَف ثـسن  ٙين ٽبٍځَان ٵىري  
 اوؼبڇ ٙي ي ىيڂَي سٺب١ب ثَاي وربن ثرًى ٽرٍ اٝرًالً    

 ىٍ. ٙري  ىَري ُډبنٕرب  ٽبٍځَ ي٥جٺٍ ُوبن ييٕيچٍثٍ
َ  هيبثربوي  س٪ربََار  ٵًٍيٍ 23 ٍ  ډىؼر  ثرب  ٍييربٍييي  ثر

ٍ  ىٍ. ٙي و٪بډيبن ٍ  ٕرَثبُان  اُ ٙرمبٍي  آن، يوشيؼر  ثر
يًٕشىي. ٥ي دىغ ٍيُِ درٔ اُ آن سِاٍيٖرڈ   د ٽبٍځَان

ثٍ ٕمز ٕٺ٣ً ٍٵز ي ىي ٹريٍر ػييري ثرٍ يػرًى     
ٌ " آډيوي: كپًډز ډًٹز ٍ  يٽٍ ومبيىري  ىاٍيٕرَډبي

ٍ  ٹييمي زىيڅ اُ ي ثًى ٍيٕيٍ ٌ ػربي  ثر ي  "ثرًى  ډبوري
 ٌ ٍ  دشَيځرَاى  ٙرًٍاي  يىيڂَي ًٍٙا. ايري  27 ىٍ ٽر

 ييٕرريچٍثررٍ اوٺررالة آٱرربُ اُ ځَٵررز، ٙررپڄ ٵًٍيررٍ
 َرربيَيرربر اُ سٮررياىي. ٙرريان ثيرربن ډرري ٽرربٍځَ



 
 

 

ايڅرريه  28. ٙرريوي اوشورربة ٵًٍيررٍ 24 ىٍ ومبيىرريځي
ٗ  ايه ٽَىن ډشمَٽِ ثَاي ٭مچي َبيځبڇ ٍ  َرب سرال  ثر

ٍ يا اٵَاى ييٕيچٍ ٍ  ثٖرش  َرب  ډىٚرًيټ  ٍإرز  ػىربف  ثر
 ٙيٌ آُاى ُويان اُ ًٍٙٗ ػَيبن ىٍ ٽٍ ٙي ثَىاٙشٍ

ِاٍ ثَځر  اوشوبثربسي  ٽَىوري  ىٍهًإز َبآن 29. ثًىوي
ًٙى ٽٍ ََ َِاٍ ٽبٍځَ ي َٕثبُ يټ ومبيىريٌ ىاٙرشٍ   

ومبيىريٌ ىٍ ايڅريه    1200ثبٙىي. ىٍ ٭َٟ يټ َٶشرٍ  
ډؼم٬ ٍيُاوٍ ځرَى َرڈ ػمر٬ ٙريوي. ٙرًٍا اُ يرټ       

ٽٍ ٙربَي   1ٴوبٍ ٵپَي وبة ثيَين ويبډي. ُيهبٕبهش
 :  ځًييډي ؿىيه ،ايڅيه وٖٚز ًٍٙاَب ثًى

 َيؾ ي ٽچي يثَوبډٍ َيؾ» ػچٍٍٖيئ
 ػچٍٖ ٽٍ ٥ًٍيڅي ثَ ػچٍٖ وياٙز. ثٍٽىشَ
 ثٍ ايه اډب. ثًى َٕيٝيا دَ ي ٙچًٯ ثٖيبٍ

 يػچٍٖ ايڅيه ىٍ ًٍٙا ٽٍ وجًى آن ډٶًُڇ
 اوٺالة اډَ ثٍ ي وياٙز اٝچي يډٖبڅٍ هًى

 ډشمَٽِ ډٖبڅٍ يټ ٍيي ثَ ًٍٙا. وذَىاهز
 ي اييئًڅًّيپي َبيثىيبن سمبڇ. ثًى ٙيٌ

                                                 
1. Sukhanov 



 

 

ي ىډًٽَإ سلپيڈ ٍيي ثَ ىَيٕبُډبن
 ي دشَُثًٍٿ ځٌاٍىٌ ٙيٌ ثًى ُيَا اسًٍيشٍ

 ٱيَٹبثڄ َٕي٬ ي ٹ٦ٮي ٭مڄ ثَاي آن سًاوبيي
  30 «.ثًى ثلض

 ثًى ډشپي آن ثَ 1905ًٍٙاي ٽٍ إبٕي  يډٖبڅٍ
 ډشٶبير ډٖبڅٍ 1917 ىٍ اډب ثًى اٍس٘ و٪بډي كمبيز

 .ثًى

. ايٖشبىويډي َبثَ ٍيي ؿبٍدبيٍ»
. ځَٵشىي ډي ىٕز ىٍ ٍا َبيٚبن سٶىڀ

 اوؼبڇ ډپٍَ ي كَاٍر دَ َبيوىَاويٕ
 ٽبٍ ثٍ ٍا ٙبنٹيٍر سمبڇ ي ىاىويډي
... ثيَىي ٽىىيٌاډييياٍ َبيديبڇ ٽٍ ځَٵشىيډي

 ىيڂَي اُ دٔ يپي َٕثبُان ومبيىيځبن
 ٍم ٙبن ځَيَبن ىٍ ٽٍ ،ؿٍآن ََ يىٍثبٌٍ

 وبڇ ٽٍ ََځبٌ. ٽَىويډي ٍاويٕوه ثًى، ىاىٌ
 ىٍ ٽٍ آيٍىويډي ٍا ٍىيٶبوٚبنَڈ اُ يټ ََ

 اُ سًٵبوي ثب ىاٙشىي، ډٚبٍٽز اوٺالة
 ......ٙيويډي ډًاػٍ اكٖبٕبر



 
 

 

 ډب...  ىاٙشيڈ ػچٍٖ يټ ډب ځٶشىيډي َبآن
... ٙي دىُبن اٵَٖ. ايڈځٶشٍ َبييكَٳ ؿىيه
ډجبٍُ...  ٽبٍځَيِ ًٍٙاي ثٍ ديًٕشه ثَاي

 ډَىڇ ثَاثَ ىٍ ځبٌ َيؾ ډب ٽٍ ځٶشىي ډب ثٍ َبآن
 ثَاىٍان ثٍ هًاَيڈ. ډب ډيايٖشيڈومي

 اُ سب ًٙيڈ ډشلي َمٍ. ثذيًوييڈ ٽبٍځَډبن
 ډبنُويځي كب١َيڈ ډب... ٽىيڈ ىٵب٫ ډبنډَىڇ

 ٭مًډي يػچٍٖ ٽىيڈ؛ ٵيا ډٖبڅٍ ايه ثَاي ٍا
 ثبى ُويٌ "...ٙي ٙمب اُ ىاٍي٥َٳ هًاَبن ډب

 ٥ًٍ ثٍ ٹجال ٽٍ ٝيايي ثب ومبيىيٌ "!اوٺالة
ٮيز ډلً ػم ٵَيبىَبي ييٕيچٍ ثٍ ٽبډڄ

 31 «.ٽَىډي ثيبن ٍا ٙٮبٍَب ايه ٙي،ډي

َىڂبډي ٽٍ َىًُ ډٚوٜ وجًى ؿىي وٶرَ اُ َٶرز   
      ٌ  ايره  اوري، ډيچيًن ٕرَثبُ ٍيٕريٍ ثرٍ سرِاٍ دٚرز ٽرَى

 . ىاٙز اَميز ياٹٮب ٵيِيپي بيَ كمبيز
٥رري ؿىرري ٕررب٭ز ٙررًٍاي ٽرربٍځَان ي ٕررَثبُان 

ي  ٍٵرز ٵَاسَ  1905 ي ر اُ ډلييىٌؤدشَيځَاى ثب ػَ
سالٗ ٽَى سب ٹيٍر ٍا اُ ىٙمه ٥جٺبسي ثڂيَى. يٮىي 



 

 

 ٍ ٓ  1905 ٙرًٍاي . آيٍى ؿىرڀ كپًډز ٍا ثر  اػرال
 ٍا ٕيبٕرري ٭مررًډي َرربيٙررًٍٗ ٽررٍ ثررًى ايايڅيررٍ
 :ىاى س١ًيق سَيسٖپي ٽٍ ځًوٍَمبن ي ٽَى يٍَجَ

 ايه اُ َبييٹيٍر اوٺالثي ؿىيه ًٍٙٗ»
... ٹيٍر ىيڅشي .... إز يبٵشٍ  سَٽيت ياٹٮيز

 32 «اُ َڈ دبٙييٌ ثًى.

 ىٙررمه وبيرربٵشڂيٙررًٍا اُ ايرره ٕرربُډبن 1917ىٍ 
 ىيڅشرري ٹرريٍر يرربٵشڂيٕرربُډبن ثررٍ ي ٽررَى إررشٶبىٌ
ٍ  ثرڄ  دشَيځرَاى  ىٍ ٵٺر٤  وٍ. دَىاهز هًىٗ  درىغ  ٽر

 ايره  ّيئره  ىٍ ي ٍٕريي  77 ثٍ ًٍٙاَب ٙمبٍ ،ثٮي ٍيُ
 33 .يبٵز اٵِاي٘ ٭يى 519 ثٍ سٮياى

ٽىشَڅي ٽٍ ًٍٙاي دشَيځرَاى سًاوٖرز ىٍ ٩رَٳ    
 آيٍى، ىٕز ثٍ ،إٓبي٘ؿىي ٕب٭ز دٔ اُ سًڅي ٍ٭ي

َ   ىٍ ډًٹرز  كپًډز. ثًى اڅٮبىٌ ٵًٷ ٍ  ٙرًٍا  ثَاثر  ٹرَا
 ٹربوًوي  كبٽميز ٽَىډي ا٩ُبٍ ٽٍ كپًډشي ؛ىاٙز

 22، ىٍ 1ځـپررٴ ػىررڀ، يُيررَ. ىاٍى ىٕررز  ىٍ ٍا
 ډبٍٓ ډًٹٮيز آن ٍا ؿىيه ثيبن ٽَى:

                                                 
1. Guchkov 



 
 

 

ىٕز   ىيڅز ډًٹز ٹيٍر ياٹٮي ٍا ىٍ»
َبي ىيڅز سىُب يٹشي ٹبثڄ نوياٙز ي ٵَډب

اػَا ثًى ٽٍ ډٖئًالن ًٍٙاَبي َٕثبُان ي 
. ومبيىيځبن ىيٌيَٵشذآن ٍا ډيٽبٍځَان 

َبي  ًٍٙاَبي َٕثبُان ي ٽبٍځَان ُيَثىب
َبيي و٪يَ  ىٕز ىاٙشىي. ثو٘  ٕي ٍا ىٍإب

 ويِ سچڂَاٳ هيډبر يآَه، دٖز  سَاثَي، ٍاٌ
 كپًډز ځٶز سًانډي. ثًى آوبن ىٕز  ىٍ

 ٽٍ ىاٙز ك٢ًٍ ػبييسىُب ىٍ آن ډًٹز
اػبٌُ  َٕثبُان ي ٽبٍځَان ًٍٙاي ومبيىيځبن

  34.وياىيډي

 َرربډبٍٽٖيٖررز ،ايرره ا٩ُرربٍو٪َ ٹ٦ٮرري يػررًى ثررب
ٍ  ثيه يٌآډ يػًىثٍ ي١ٮيز َ  ي ٵًٍير  ٹريٍر  ٍا اٽشجر
 ؿىرريه ٍا ٙررَاي٤ ايرره سَيسٖررپي. وبډييورري ىيځبوررٍ
 :ىَيډي س١ًيق

ډپبويِڇ ٕيبٕي اوٺالة ٭جبٍر إز اُ »
 ثٍ ٥جٺٍ يټ اُ ٹيٍر ٙين ىٕزثٍىٕز



 

 

ىٍ ُډبن  ډٮمًالً ٹيٍر ؿَه٘. ىيڂَ ي٥جٺٍ
 ياډب َيؾ ٥جٺٍ ،ځيَىٽًسبَي ًٍٝر ډي

 وبځُبوي ًٍرٝ ثٍ ٙت، يټ ىٍ سىُب سبٍيوي
 ىٍ ىيڂَي ډًٹٮيز ثٍ ٍا هًىٗ ډًٹٮيز

 يټ آن اځَ كشب. ىَيومي سٲييَ كبٽميز
َٙاي٤ سبٍيوي  ... ثبٙي اوٺالة ٙت ٙت،

ي١ٮيشي ٽٍ ٥جٺٍ  ... آيييټ اوٺالة دي٘ ډي
 ث٦ًٍ ٍا ػييي اػشمب٭ي ٕيٖشڈ هًاَيډي

 ٍآ ىٍ َىًُ ٽٍ ؿىي ََ ٽىي، ډلٺٸ ياٹٮي
 ىٕشبن ىٍ ٹٮييا ٥ًٍثٍ اډب. ويٖز ٽًٍٚ

 ٍا ىيڅشي ٹيٍر اُ ډُمي ُٕڈ هًىٗ
 ىٕشڂبٌ ٽٍكبڅي ىٍ. إز ٽَىٌ ډشمَٽِ

 ايه. إز ٹييمي ٵَډبويَبن ىٕشبن ىٍ ىيڅشي
 35 «إز ياٹٮيز ٹيٍرک ىيځبوٍ ىٍ ََ اوٺالثي.

ىٍ ػىڀ ثَاي وبن ىٍ ٵًٍيٍ، ٽربٍځَان ىٍيبٵشىري   
ٽررٍ ډؼجررًٍ ثررٍ ډجرربٌٍُ ثررب اٍسرر٘ َٖررشىي ي ثبيرري ثررَ   

 ثررٍ ٍا هًىٙرربن ي ٙررًوي ديررَيُ و٪رربډي َرربيځررَيٌ
ٌ  اډرب . ٽىىي ډشٮُي ًٍٙا ىٍ يبٵشٍ ٕبُډبن ًٍٝر  آډربى



 
 

 

ىررًان ٭ َرريؾ ثررٍ ورربن ثررَاي ډررًطَ ػىررڀک ثررَاي ٙررين
ډٮىرربي هًإررز ٭مررًډي ثررَاي ورربثًىي ىيڅررز     ثررٍ

. وجرًى  ٹريٍر  يآځبَبوٍ ځيَيِ ىٕز  ثًٍّياُي ي ثٍ
 َرب ٕرىز درٌيَٗ ډرَٿ وٖرڄ     ،اوٺالة ُډبن ىٍ كشب

 إرز  ٭جبٍسي) إز ُويځبن اًَبن ىٍ بثًٕيٽ ٙجيٍ
ٌ  ٽبٍ ثٍ ډبٍٽٔ ٽٍ ؿرٍ ىٍ ٵًٍيرٍ    ثىربثَايه آن  .(ثرَى

اسٶبٷ اٵشبى آن ثًى ٽٍ ىَٺبوبن ي ٽبٍځَان ٍيٕريٍ ىٍ  
ؿىڀ آيٍىن اولٞربٍي ٹريٍر ثرَاي     سالٗ ثَاي ثٍ

ًٍٙاَب ي دبٻ ٽَىن ثٺبيبي ىيڅرز ٹرييمي وجًىوري.    
 ٍا ًىهرر ډًٹررز ىيڅررز ٽررٍ دٌيَٵشىرري ىاٍانٕررَډبيٍ
 .ىَىي ٕبُډبن

٥ًٍ إبٕري ډلپرڈ وٚريٌ     َىًُ ٹيٍر ىيځبوٍ ثٍ
 ػىڂرري ىٍ ويَيَررب ډًٹررز يثررًى. َررڈ ؿىرريه ډًاُوررٍ

ډرريٌ ثررًى. ځَؿررٍ اډپرربن آن ٍا  ويب يػررًى ثررٍ ډرريايڇ
 ٍ ٍ  ثرًى  آډرريٌ يػرًى ثر ٌ  ٵٮبڅيرز  ي اوٺررالة ٽر َررب سرًى

 .ًٙى سَ٭ميٸ
  ٍ َ  يثَاي سٲييَ ٹيٍر اُ يټ ٥جٺٍ ثرٍ ٥جٺر  ،ىيڂر

آن إرز ٽرٍ ٹريٍر ٵيِيپري ىيڅشري       ډُرڈ  ي ډٖبڅٍ


