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 کڅا دؤاد دمحم رنيجنا

  ٢٠١٧ سپتمبر ٠۵
  

  راډناب ډنل يدناب موھفم "يلم" رپ
 د اسيلک د وا ووس هتروپار يک اپورا هپ ګنځروغ) ۍرګنشور (ايتناښور د يک ۍړيپ يداليم ١٨ هپ يچ هلک

 وا ، ويدازا يدرف ، ګتخمرپ د ېئ فالخ رپ ونوميژر يھاش هقلطم د وا لتسيخا هټګ هړوان هخڅ نيد د ، وتابصعت

 وا وس هفيعض وو نامرا ډګ وګلخ د وا تيوھ يلم وناياپورا د يچ تيحيسم یک تخو هغدپ ون ړک هتروپ غږ تلادع

 ګنځروغ ايتناښور د يک وويړيپ ووينځنم هغدمھ هپ ينعي . ړکرو هسال د موھفم ثيح هپ تيوھ ډګ د ېئ هرخالاب

ً بيرقت) نايرج (دنړک هتينردم د یچ يوک یروزمک تيحيسم وا يموم ايتخارپ يک لاح یسادپ  یلھو لزنم نلک لس ا

   .ید

 ګلخ هطساوه پ هغھ د يد نانمکاو يچ وو هن تيوھ اي نامرا يساد لب هتسورو فعض رت اسيلک د يک اپورا هپ

 يچ رطاخ ېدپ . هراپ د قيوشت د وويلايګنج د ايب هريت هپ يړک قيوشت وا مجسنم يد هراپل مايق هوي د وا لوټار هرس

 د ون يړک هداما هت يندنښرس يک هرال هپ ګنج د ېئ همان هپ نطو د وا يړکرو لارؤم هت وويلايګنج ولپخ نامکاح

   .يړکرو هزيګنا هراپل ګنج د وا لوټ ار هرس ګلخ وڅ لړک هتځنمار ېئ هميلک Nation اي تلم

 رت يک اقيرفا وا ايسا هپ ايب هريت هپ ، وس روپخ يک ۍړن هپ هرس ۍکټچ هريډ هپ Nationalism  اي يولپ تلم

  . لدنومو ېئ ايتخارپ وا وس جاور رژ ال ۍسارکوميد وا ۍدازا

 ولول ېئ اي وروا هريډ هميلک يلم د يک ونوراډناب يصخش وا ونکيل ، ونوباتک ، ويناسر وزينلوټ هپ وسات وا ږوم سوا

   . يرلن يولګدنژيپ هروپ هلکھ هپ موھفم د ېئ ناتسود ينځ  يچاد اي يد ليب هنودنا مھ ايب ېئ هلکھ هپ موھفم د وخ

 يرمارګ هپ وخ ید مھ موھفم خارپ وي يک لاح نيع هپ هد هميلک ېلکښ هوي يلم يچ ېد رپ هريبرس : انعم ېدپ

 وخ ودږيرپ هت يکنولتار هب ثحب يخيرات وا خارپ تلم د . یديوس لتسيخا هخڅ تلم د يچ ید تفص يبسن  ظاحل

 مون اي يش هوي دياب وړو راکپ هميلک يلم د يچ هلک . يوسر هت يش اي یاځ وي و تبسن يچ هداد هدند تفص يبسن د

 يلخاو تفص يلم د موھفم اي هديدپ هوي يچ هلک رھ وا وړک دنوړا هت هغھو تفص یړومون يچ وڅ وس بطاخم هت

 اي للم ، تلم هپ  يچ وڅ يلخا يدازا مھ هخڅ تيکلم يصوصخ د وا يزو هخڅ بلاغ يدرف د موھفم اي هديدپ هغھ

   .يړک اديپ هړا يروپ وګلخ ولوټ هپ ينلوټ هغھ د

 هليب يرل هړا يروپ وتاقبط وا وراشقا ، ونوموق ولوټ هپ ينلوټ ېوي د هديدپ اي تښزرا ، موھفم يلم رھ يچاد انعم

   . يس لوينو يک رظن هپ هبژ اي موق ، بھذم ،) ګنھرف (ګنھراکښ يچ ېد
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 مغ وا درد هپ تلم د ، يو هنونامرا تلم د ېئ هنونامرا يچ ید هغھ تموکح يلم اي مکاح ، دنوګ ، صخش يلم

 هګرتس هوي هپ هت ونوبھذم وا ونوموق ولوټ ينلوټ د ، يو يک رکف هپ ګتخمرپ وا ۍلاکوس د تلم د ، يو کيرش يک

 هپ سلوا لوټ ينعي . يو یړکرو بوتيړمول وټګ يصخش رت ېئ هت وټګ يلم وا يو هرسرو هيامح یوغھ د ، يروګ

   .يو يضار ينځ لوډ يلقع

 ځنم هپ ونوبھذم وا ونوموق وليب د تکلمم د ټسنب رپ ۍګتسياښ لپخ د يچ ېدرپ هريبرس ماقم اي دنوګ ، صخش يلم

 وا يړکو يربخ ، يړکو رکف يک ټاکوچ هپ ينياډب وا ينتاس د وټګ يلم د لت دياب يرل يړتالم وا تيبوبحم يک

   .  يړکو لمع

 هپ هخڅ ونوتښزرا يلم ولوټ د دياب هريبرس وتافص هتروپ ولوټ رپ تيمکاح اي دنوګ ، صخش يلم وي يچ اد همھم

   .يو هن هب يلم هن هک ،يړکو عافد هکلک

 یضرا ، لالقتسا يلم ، تيوھ يلم ، تدحو يلم ، هحلص يلم ، تيمکاح يلم : هل يد ترابع هنوتښزرا يلم

   . رون يساد وا خيرات يلم ، تاراختفا يلم ، يدازا يسايس ، تيمامت

 يدنال وښپ رت اوخل صخش اي دنوګ ، تيمکاح هوي د تښزرا وي هخڅ ونوتښزرا هتروپ د يک هنلوټ هوي هپ يريچ هک

 هت دنوګ اي تيمکاح هغھ وا یديوس لمع يلم ريغ فالخ وټګ يلم د يچاد انعم يو ېوس رپ هلماعم اي يو یوس

  .    وس هن یاليو يلم هلکڅيھ
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