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.دسريیم اارف )ربمااون 7( ربتكکاا 25 تشگلاس نيیمرراهچ

 ام وو ددددرگيیم رتنشوورر هيیسوورر يییيرتلوورپ ببالقناا تيیمهاا ،ددوشيیم رترروودد ام ززاا گگررزب ززوورر نيیاا رردق ره

.ميیشيیدنايیم رتقيیمع ددوخ رراكک ععومجم يیلمع هبرجت ههررابرردد

 ريیزز وحن هب ،قيیقدد ريیغ وو لماكک ريیغ يیسب هتبلاا وو ددايیزز رراصتخاا اب ننااوتيیم اارر هبرجت نيیاا وو تيیمهاا نيیاا

:تشاادد ننايیب

 يییيايیاقب نتخاادناارب يینعيی ،ددوب كکيیتااركکمدد -ااووژژرروب هفيیظوو هيیسوورر ببالقناا كکيیددزن وو ميیقتسم هفيیظوو

 گنن نيیاا ززاا ،تيیربرب نيیاا ددوجوو ززاا هيیسوورر هيیفصت وو رخآآ ات ايیاقب نيیاا ننددووددزز وو يیيیاطسوو ننوورق تتاماظن

.ام رروشكک رردد يیتفرشيیپ هنوگ ره وو گنهرف هنوگره زمرت نيیرتگررزب نيیاا ززاا وو

ت هنمااددرپ وو رت هنابايیماكک وو رت هناارروسج وو رت عيیرس وو رت ممزع اب يیسب اارر هيیفصت نيیاا هكک ميیلابيیم قحب ام وو

 ،هههسنرررفررريیبكکبب�القن ززاا ررر�قققيیمعننآآ ممميیخضيییياااهرشقرردد قققلخيییيااا�ددوووترردد ذذوووفنرررظنهههطقنززاا وو ررر

.ميیاا ههدداادد مماجناا ،دش عقااوو شيیپ للاس 125 ززاا ززوواجتم هكک



 نيیاا يیسوورر نناگدنيیامن هكک ،اهررآآسساا وو اهكکيیوشنم يینعيی( ااووژژرروب ههددرخ يییياهتااركکمدد مه وو اهتسيیشررانآآ مه

 نيیب هطباارر ههررابرردد مه رب مه رردد بلاطم يییيددايیزز ههدداعلااققوف نناازيیمب )دنتسه يیللملاانيیب يیعامتجاا پيیت

 رراهچ نيیاايیط .دنيیوگيیم وو دنتفگيیم )يییيرتلوورپ يینعيی( يیتسيیلايیسوس ببالقناا وو كکيیتااركکمدد-ااووژژرروب ببالقناا

 يییياهبالقناا هبرجت ددرروم رردد ام بباسح تحص وو ههرراب نيیاا رردد مسيیسكکررام ززاا ام ططابنتساا تحص للاس

 ددوخ مماجرفب رگيیدد سكک ره ززاا رتهب اارر كکيیتااركکمدد-ااووژژرروب ببالقناا ام .ديیددرگ ديیيیأت الماكک هتشذگ

 ميینااديیم وو ميیووريیم شيیپ يیتسيیلايیسوس ببالقناا يییيوسب ففاارحنااالب وو ررااوتساا ،لماكک يیهاگآآ اب ام .ميیدناسرر

 نيیعم ههززررابم طقف ميینااديیم ،دنكکيیمن اادج كکيیتااركکمدد-ااووژژرروب ببالقناا ززاا نيیچ ررااويیدد اارر ببالقناا نيیاا هكک

 هفيیظوو نيیاا شخب مماادكک وو ميیوورب شيیپ هب )رمالاارخآآ( دش ميیهااوخ قفوم دح هچ ات هكک ددركک دهااوخ

 ميیهااوخ ميیكکحت ددوخ يییياارب اارر نناميیاهيییيززووريیپ ززاا شخب مماادكک وو ددركک ميیهااوخ اارجاا اارر يیلاع ههدداعلااققوف

 تتاحالصاا رماا رردد هكک ميینيیبيیم الاح نيیمه يیلوو .دداادد دهااوخ نناشن اارر ععوضوم نيیاا ههدنيیآآ .ددومن

 مماجناا رراكک يیميیظع نناازيیمب - ههدنام بقع وو ههديیدد جنرر ،ننااريیوو يییيرروشكک يییياارب - هعماج يیتسيیلايیسوس

.تساا هتفرگ

 ديیاب ممالكک نيیاا يییيانعم .ميیناسرر ننايیاپب اارر ننامددوخ ببالقناا كکيیتااركکمدد-ااووژژرروب ننومضم ععوضوم للوواا يیلوو

.ميیررووايیب يینشوورر يییياهلاثم ،بلطم حيیضوت تهج .دشاب نشوورر اهتسيیسكکررام يییياارب

 ززاا رروشكک )تتاسسؤم وو تتاماظن( يیعامتجاا تتابسانم هيیفصت يینعيی ،ببالقناا كکيیتااركکمدد -ااووژژرروب ننومضم

.مسيیلااددوئف وو ژژااوورس ززاا ،يیئاطسوو ننوورق رراثآآ

 ،تنطلس ؟ددوب هچ هيیسوورر رردد ژژااوورس يییياهههدنامززاب وو ايیاقب وو رهاظم نيیرتههدمع 1917 للاس ننرراقم ايیآآ

 .اهتيیلم هب تبسن يییيرگمتس وو بهذم ،ننانزز عضوو .نيیمزز ززاا ههددافتساا ههويیش وو يییيرراادكکلم ،يییيااههرمزز مماظن

 رردد .ميیااههددركک فيیظن اارنآآ الماكک ام هكک ديینيیبيیم ديیريیگب هكک اارر "سنايیژژوواا يییياهلبطصاا" نيیاا ززاا كکيی ره

-ااووژژرروب ببالقناا نناشددوخ هكک يیماگنه هيیقاارر يییياهرروشكک همه هكک ددوش هتفگ تساجب هكک يیترروص



 دنددااديیم مماجناا )1649 رردد نناتسگناا( رتولج مه ننآآ ززاا وو شيیپ للاس 250 وو 125 رردد اارر كکيیتااركکمدد

 7( ربتكکاا 25 نيیب هتفه ههدد ابيیرقت يیط ام هكک يییيرراكک .دنددررااذگ يیقاب ممامتان اارر اهلبطصاا نيیاا فيیظنت

 رتشيیب رراب رراازه ميیدداادد مماجناا هتشرر نيیاا رردد )1918 هيیونااژژ 5( نناسسؤم سلجم للالحناا وو 1917 )ربمااون

 وو اهكکيیوشنم( ااووژژرروب ههددرخ يییياهتااركکمدد وو )اهتدداكک( ااووژژرروب يییياهلااربيیل وو اهتااركکمدد هكک ددوب يییيزيیچنآآ ززاا

.دندداادد مماجناا ددوخ تموكکح ههام تشه ضضرع رردد )اهررآآسساا

 يیتح هكکنآآ للاح وو دنددااديیم تكکرح اارر ددوخ يیبوچ ريیشمش ،اهتلماه وو نناادنسپددوخ ،اهوگرپ ،اهوسرت نيیاا

 ام .ددركکن ننانچ زگره يیسكک هكک ميیتخيیرر رروودب ننانچ اارر تنطلس هلابزز ام !دنتخاسن ددوبان مه اارر تنطلس

 نيیرتيیقاارر( ميیتشااذگن يیقاب يییيااههرمزز مماظن للاس نيیريیدد خخاكک تشخ رب يیتشخ وو گنس رب يیگنس

 ام .)!دنااههدشن صصالخ يییيااههرمزز مماظن يییيايیاقب ززاا ززونه نناملآآ وو هسناارف وو نناتسگناا ليیبق ززاا اهرروشكک

 .ميیتخاادناارب يیلكکب تعااررزز رردد اارر ژژااوورس وو مسيیلااددوئف يییيايیاقب يینعيی يییيااههرمزز مماظن يییياههشيیرر نيیرتقيیمع

 هب هكک دنتسه اهررآآسساا وو اهكکيیوشنم وو اهتدداكک وو ابدداا ززاا يیفاكک يییيااههدع هجرراخ رردد( "ددركک هثحابم ننااوتيیم"

 يییيزيیچ هچ ربتكکاا ريیبكک ببالقناا يیضرراا تتاحالصاا ززاا "مماجناارس" هكک )دنشاب للوغشم تتاثحابم نيیاا

 نيیاا ام ااريیزز ميینكک فلت تتاثحابم نيیاا رس رب اارر تقوو ننونكکاا هكک ميیتسيین ننآآ بلاط ام .ددوشيیم لصاح

 تيیعقااوو نيیاا ركکنم ننااوتيیمن يیلوو .ميینكکيیم لح ههززررابم هليیسوب اارر ننآآ هب ططوبرم تتاثحابم يیمامت وو هثحابم

 ششززاس" ،دنددومنيیم ظفح اارر ژژااوورس ننس هكک ،نيیكکالم اب ههام تشه ااووژژرروب ههددرخ يییياهتااركکمدد هكک دش

 سسوورر نيیمززرس يییيوورر ززاا اارر اهنآآ ننس ممامت مه وو نيیكکالم نيیاا مه ،هتفه دنچ ضضرع رردد ام يیلوو "دنددركک

.ميیتخاادناارب يیلكکب

 اارر اهنآآ يیقوقح يییيربااربان وو سسوورر ريیغ يییياهتيیلم هب تبسن يییيرگمتس ايی ننانزز يیقوقحيیب ايی بهذم

 ههددرخ يیسااركکمدد نناگيیاموورف .تساا كکيیتااركکمدد-ااووژژرروب ببالقناا هب ططوبرم لئاسم اهنيیاا همه .ديیريیگب

 نيیاا هكک تسيین نناهج يیقاارر رروشكک كکيی يیتح ؛دنددركکيیم يیيیوگرپ بلاطم نيیاا ههررابرردد ههام تشه ااووژژرروب



 هليیسوب لئاسم نيیاا ام رروشكک رردد .دشاب ههدش لح رخآآ ات كکيیتااركکمدد-ااووژژرروب تهج رردد ننآآ رردد لئاسم

 وو ميیااههددركک ههززررابم ديیاش ديیاب هكکنانچ بهذم اب ام .تساا ههدش لح رخآآ ات ربتكکاا ببالقناا يییيررااذگنوناق

 صصاخ رراتخمددوخ قطانم اب نناشددوخ صصاخ يییيرروهمج سسوورر ريیغ يییياهتيیلم همه هب ام .ميینكکيیم

 ايی وو يیقوقحيیب ريیظن يیتلااذذرر وو يییيديیلپ وو تئاندد نيینچ كکيی ام رروشكک رردد .ميیااههدداادد اارر نناشددوخ

 ههددرخ وو ضضرغم يییيززااووژژرروب هكک ،يیطسوو ننوورق وو ژژااوورس زيیگناا تترفن ههدنامززاب نيیاا ،ننانزز يیقوقحلااصقان

 ون گنرر نناادب ءانثتساا نيیرتكکچوكک ننوودب نناهج يییياهرروشكک همه رردد ببوعرم وو نهذذ دُنـكک يییيززااووژژرروب

.ددرراادن ددوجوو ،دنزيیم

 ززاا شيیپ للاس ههاجنپ وو تسيیوودد ات ههاجنپ وو دص .تساا كکيیتااركکمدد-ااووژژرروب ببالقناا ننومضم - اهنيیاا همه

 ميیيیوگ نخس يیلكک ززاارط نيیاا يیلم رروص كکيی كکيی ززاا ميیهااوخب رگاا( ببالقناا نيیاا مماگشيیپ ننايیااوشيیپ نيیاا

 يییيربااربان ،يیئاطسوو ننوورق تتااززايیتماا ديیق ززاا اارر تيیرشب دندداادد ههدعوو ممددرم هب )اهبالقناا نيیاا ميیيیوگب ديیاب

 ديیق ززاا وو )معاا رروطب "يییيرراادنيیدد" وو "يینيیدد هشيیدناا" ايی( نيیدد ننامهب ايی ننالف يیتلوودد تتااززايیتماا ،ننانزز

 تيیكکلام هب مماارتحاا" ااريیزز دننكک اارجاا دنتسنااوتيیمن .دنددركکن اارجاا وو دندداادد ههدعوو .دنناهرب اهتيیلم يییيربااربان

 ننوعلم رراب هس رراثآآ نيیاا هب ننوعلم "مماارتحاا" نيیاا ام يییيرتلوورپ ببالقناا رردد .ددوب عنام "سسدقم يیصوصخ

.تشاادن ددوجوو "سسدقم يیصوصخ تيیكکلام" نيیاا هب وو يیئاطسوو ننوورق

 تسيیابيیم ،ميینكک ميیكکحت هيیسوورر يییياهقلخ يییياارب اارر كکيیتااركکمدد -ااووژژرروب ببالقناا تتاحوتف هكکنآآ يییياارب يیلوو

 رردد ،ههاارر يییيانثاا رردد اارر كکيیتااركکمدد-ااووژژرروب ببالقناا هب ططوبرم لئاسم ام .ميیتفرر رتولج وو ميیوورب رتولج

 يییيرراتلوورپ-يیبالقناا وو يیعقااوو وو ههدمع يیتسيیلايیسوس رراكک "يیعرف للوصحم" هباثمب وو لمع ننايیرج

 ام .تساا يیتاقبط يیبالقناا ههززررابم يیعرف للوصحم ،ممرفرر ميیتفگيیم هشيیمه ام .ميیددركکيیم لح ننامددوخ

 يییيرتلوورپ ببالقناا يیعرف للوصحم كکيیتااركکمدد-ااووژژرروب تتاحالصاا هكک ميیددركک تباث لمع رردد وو ميیتفگيیم

 ،اهفتررام ،اهگنيیددرفليیه ،اهيیكکستوئاكک همه هكک ددوش هتفگ تساجب .تساا يیتسيیلايیسوس يینعيی



 "ميین وو وودد" مسيیسكکررام ننانامرهق رگيیدد وو اهيیتاارروت ،اهدلانوودكکام ،اههكکنول ،اهتيیووكکليیه ،اهفنرچ

 .دبايیيیم للوحت مموودد ببالقناا هب ددوخ دشرر نمض ببالقناا نيیتسخن .دننكک كککكرردد اارر هطباارر نيیاا دنتسنااوتن

 اارر للوواا ببالقناا رراكک مموودد ببالقناا .دنكکيیم لح لمع ننايیرج رردد اارر للوواا ببالقناا لئاسم مموودد ببالقناا

 دهااوخ قفوم للوواا ببالقناا يییيددوودح هچ ات دنكکيیم نيیعم هكک تساا ههززررابم اهنت وو ههززررابم .ديیامنيیم ميیكکحت

.دبايی للوحت مموودد ببالقناا هب دش

 يییيرگيیدد ببالقناا هب ببالقناا كکيی للوحت نيیاا رراكکشآآ رهاظم ايی تتااديیيیأت ززاا يیكکيی انامه يییيوورروش مماظن

 رب للاادد للاح نيیع رردد وو تساا نناناقهدد وو نناارگرراكک يییياارب مسيیتااركکمدد رثكکاا دح يییيوورروش مماظن .تساا

 يیسااركکمدد يینعيی يیسااركکمدد يیخيیررات -يیناهج نيیون ززاارط شيیااديیپ وو يیئااووژژرروب مسيیتااركکمدد اب تسسگ

.تسايیرراتلوورپ يییيرروتاتكکيیدد ايی يییيرتلوورپ

 يییيززااووژژرروب نيیاا للابندد ززاا هكک يیئااووژژرروب ههددرخ يیسااركکمدد وو رضتحم يییيززااووژژرروب نناكکوخ وو نناگس ررااذگب

 ممانشدد وو تنعل ززاا يیناارراب ام يییيوورروش مماظن ننامتخاس رماا رردد هبكکترم تتاهابتشاا وو اهيیماكکان رطاخب ددووريیم

 وو ددوب ددايیزز اعقااوو ام تتاهابتشاا وو اهيیماكکان هكک ميینكکيیمن ششوماارف يییيااهقيیقدد ام .دنررابب ام رس رب اازهتساا وو

 وو يیماكکان ننوودب ،يیتلوودد ننامززاس ههديیددان ننونكک ات ززاارط دداجيیاا رماا رردد ددوشيیم رگم الوصاا وو .تساا ددايیزز

 يیلمع ققابطناا ددوبهب وو ننامددوخ تتاهابتشاا وو اهيیماكکان ححالصاا ههاارر رردد هتسويیپ ام !ددركک لمع ههابتشاا

 قح ام يیلوو .ددركک ميیهااوخ ههززررابم تساا رروودد للامكک دح ززاا ررايیسب وو ررايیسب هكک يیقابطناا ،يییيوورروش للوصاا

 نناارروودد ععوورش هليیسونيیدب وو يییيوورروش تلوودد ننامتخاس ععوورش تتدداعس هكک ميیلابيیم وو ميیلابب ددوخب ميیرراادد

 تساا شكکمتس يییيررااددهيیامرس يییياهرروشكک هيیلكک رردد هكک ،نيیون هقبط هطلس نناارروودد ،نناهج خيیررات رردد نيیون

 يییيوسب ،ايیرراتلوورپ يییيرروتاتكکيیدد يییيوسب ،يییيززااووژژرروب رب يییيززووريیپ يییيوسب ،نيیون يیگدنزز يییيوسب اج همه وو

.تساا ههدش ام بيیصن ،ددررااديیمرب مماگ يیتسيیلايیرپماا يییياهگنج وو هيیامرس غغويی ززاا تيیناسناا يیصالخ

 اليیتساا نناهج همه رردد ننونكکاا هكک يیلام هيیامرس يیللملاانيیب تسايیس ننآآ وو يیتسيیلايیرپماا يییياهگنج هلأسم



 وو ججااررات وو تترراغ وو يیلم متس هقباسيیب ديیدشت وو ديیدج يیتسيیلايیرپماا يییياهگنج دجوم ريیزگان وو ددرراادد

 ززاا هلأسم نيیاا - ،تساا "هيیقاارر" للوودد ززاا يیتشم طسوت كکچوكک وو ههدنام بقع وو ننااوتان يییياهقلخ ققانتخاا

 وو تتايیح هلأسم - نيیاا .تساا ههدش نيیمزز ههركک يییياهرروشكک هيیلكک تسايیس يیساساا هلأسم 1914 للاس

 ،يییيدعب يیتسيیلايیرپماا گنج رردد ايیآآ هكک نيیاا ههرراب رردد تساا يییيااهلأسم نيیاا .تساا رفن ننويیليیم اههدد تتامم

 ،ديیآيیم ديیدپ يییيررااددهيیامرس ززاا ام رراظناا رباارب رردد وو دنيیبيیم كککكرراادت اارر ننآآ ام رراظناا رباارب رردد يییيززااووژژرروب هكک

 مه ززونه هكک ننآآ هب َمضُنم "كکچوكک" يییياهگنج هفاضاب مه ننآآ ،دندش كککكاله رفن ننويیليیم تسيیب

 رفن ننويیليیم تصش )ددوش ظفح يییيررااددهيیامرس رگاا( ههدنيیآآ ريیزگان گنج نيیاا رردد ايیآآ وو )تساا هتفايین همتاخ

 .هن ايی )دنااههدش للولعم 1918 ات 1914 يییياهلاس رردد هكک يییيرفن ننويیليیم يیس يییياجب( دش دنهااوخ للولعم

 همدخ .تساا ههددركک ححاتتفاا اارر يییيااههززات يیناهج -يیخيیررات نناارروودد مه هلأسم نيیاا رردد ام ربتكکاا ببالقناا

 ححالطصاا هب يیسااركکمدد يیمامت وو اهكکيیوشنم وو اهررآآسساا يینعيی يییيوو يییياهنااوخ يییيربنماپ وو يییيززااووژژرروب

 ههرخسم اارر "يیلخاادد گنج هب يیتسيیلايیرپماا گنج ليیدبت" رراعش يیيیااووژژرروب ههددرخ "يیتسيیلايیسوس"

 وو ههددرپيیب ،نشخ ،ببولطمان يیتقيیقح - دمآآ رردد رراكک ززاا رصحنم تقيیقح هناگيی رراعش نيیاا يیلوو .دنددركکيیم

 وو يیتسيینيیوووش فيیرظ ههدداعلااققوف يییياهبيیرف ايیندد كکيی نيیب رردد يیتقيیقح يیلوو - تسرردد اهنيیاا همه ،نناماايیب

 وو انعم ددررذگيیم هكک يییيززوورر ره .تساا ههدش ءاشفاا تسِرب حلص .دشاپيیم وورف اهبيیرف نيیاا ددايینب .يیتسيیفيیساپ

 يییياارب .ديیامنيیم ءاشفاا يییيرتشيیب يیمحريیب اب ،تساا رتدب مه تسِرب حلص ززاا هكک اارر يییياسرروو حلص بقااوع

 تساا نيیوكکت للاح رردد هكک ااددرف گنج وو ززووريیدد گنج للع ههررابرردد هكک يیمددرم اهنويیليیم وو اهنويیليیم

 گنج ززاا :هكک ددوشيیم رتدكکؤم وو رتحضااوو وو رتنشوورر ززوورب ززوورر بيیَهم تقيیقح نيیاا ،دنشيیدنايیم

 ءالماا رگاا( ددوشيیم ننآآ شيیااديیپ بجوم ريیزگانب هكک يیتسيیلايیرپماا )мир( "ريیم" ززاا وو يیتسيیلايیرپماا

 خخززوودد نيیاا ززاا يینعيی )متشونيیم ننآآ يییيانعم وودد ره هب اارر мир هملكک وودد اجنيیاا نم ددوب ههدش ظفح ميیدق

.تسج يیيیاهرر يیكکيیوشلب ببالقناا وو يیكکيیوشلب ههززررابم ههاارر ززاا زج ننااوتيیمن



 ننايیحيیسم هيیلكک ،اهرتسليیف وو نناارراادد هيیامرس ،يییيززااووژژرروب ههددرخ وو اهلاارنژژ ،اهتسيیفيیساپ وو يییيززااووژژرروب ررااذگب

 اهنآآ .دنهدب ممانشدد ببالقناا نيیاا هب ممامت يییيرراه اب ميین وودد وو مموودد للانويیسانرتناا يییياههيیلااوش همه وو نمؤم

 ،هكک دننكک ددولآآ هم دننااوتيیمن اارر يیخيیررات -يیناهج تيیعقااوو نيیاا بيیذذاكکاا وو نناتهب وو ظيیغ بباليیس چيیه اب

 نيیاا رراكکشآآ ممالعاا اب ننااررااددههددرب نيیب گنج هب نناگددرب رراب نيیتسخن يییياارب للاس اهرراازه وو اهدص ززاا سپ

 همه نناگددرب گنج هب تساا مئانغ ميیسقت شفده هكک اارر ننااررااددههددرب نيیب گنج نيیاا :دندداادد خساپ رراعش

.ميینكک ليیدبت للم همه نناارراادد ههددرب هيیلع للم

 همانرب كکيی هب ننوبزز وو مهبم رراظتناا كکيی ززاا رراعش نيیاا رراب نيیتسخن يییياارب للاس نناارراازه وو اهدص ززاا سپ

 نيیتسخن هب ،ايیرراتلوورپ يییيربهرر تحت شكکمتس اهنويیليیم رثؤم ههززررابم هب "قيیقدد" وو نشوورر يیسايیس

 هيیلع اهرروشكک هيیلكک نناارگرراكک دداحتاا رماا رردد ،اهگنج وحم رماا رردد يییيووريیپ نيیتسخن هب ،ايیرراتلوورپ يییيززووريیپ

 نناگددرب بباسحب شگنج مه وو حلص مه هكک يییيززااووژژرروب ننآآ ،فلتخم يییياهرروشكک يییيززااووژژرروب دداحتاا

.ديیددرگ للدبم ،تساا نناشكکتمحزز بباسحب ،نناناقهدد بباسحب ،ننااررووددزم بباسحب ،هيیامرس

 وو اهيیتخس اب ام ربتكکاا ببالقناا اارر يییيززووريیپ نيیاا وو تسيین يیيیاهن يییيززووريیپ ززونه يییيززووريیپ نيیتسخن نيیاا

 بكکترم ام هكک يیميیظع تتاهابتشاا وو اهيیماكکان هلسلس كکيی وو ههديینشان يییياهجنرر وو ههديیددان يییياهيیررااوشدد

 وو يیماكکان ننوودب دنااوتب ههدنام بقع قلخ كکيی هكک دشيیم رگم الوصاا وو تساا ههددررووآآ تسدب ،ميیااههدش

 ززاا ام !دنكک هبلغ نيیمزز ههركک يییياهرروشكک نيیرتيیقاارر وو نيیرترردتقم يیتسيیلايیرپماا يییياهگنج رب ههابتشاا ننوودب

 تتاهابتشاا نيیاا عفرر ههويیش ات تسيیرگن ميیهااوخ اهنآآ هب هنااررايیشه وو ميیرراادن ااوورپ ددوخ تتاهابتشاا هب رراارقاا

 رراب نيیتسخن يییياارب للاس اهرراازه وو اهدص ززاا سپ :تساا يیقاب ددوخ يییياجب تيیعقااوو يیلوو .ميیززومايیب اارر

 ننااررااددههددرب هنوگره وو همه هيیلع نناگددرب ببالقناا هليیسوب ننااررااددههددرب نيیب گنج هب "نندداادد خساپ" ههدعوو

.ددددرگيیم افيیاا تتالكکشم همه مغرر يیلع وو - ههدش افيیاا رخآآ ات

 نيیاا تلم مماادكک يییياهرتلوورپ وو يیتدم هچ يیط وو عقوم هچ ايیآآ هكکنيیاا اماا وو .ميیااههددركک ععوورش اارر رراكک نيیاا ام



 ههدنكک اج ززاا خيی هكک تساا نيیاا يیساساا هلأسم .تسيین يیساساا هلأسم دناسرر دنهااوخ مماجناارس هب اارر رماا

.تساا ههدش ههدداادد نناشن ههاارر ،ههدش ززاب ههدداج ،تساا ههدمآآرردد تكکرحب وو ههدش

 "نهيیم" وو يیيیاكکيیرمآآ "نهيیم" رباارب رردد اارر يینپااژژ "نهيیم" هكک ،اهرروشكک همه ننااررااددهيیامرس ننايیاقآآ

 ععافدد" ههريیغ وو يیسيیلگناا "نهيیم" رباارب رردد اارر يییيوسناارف "نهيیم" وو يینپااژژ "نهيیم"رباارب رردد اارر يیيیاكکيیرمآآ

 ههددرخ همه وو ميین وو وودد وو وودد للانويیسانرتناا يییياههيیلااوش ننايیاقآآ !ديیهدد هماادداا ددوخ يیسولاس هب ،"ديینكکيیم

 هنومن قبط( يییيديیدج "للاب يییياههيینايیب" ششرراگن اب ،نناهج رساارس تسيیفيیساپ يییياهرتسيیليیف وو اهااووژژرروب

 يییياهگنج هيیلع ههززررابم لئاسوو هب ططوبرم هلأسم ززاا "نتفرر ههرفط" هب )1912 للاس خخرروم للاب هيینايیب

 ززاا اارر نيیمزز يییيوورر ممددرم ننويیليیم دص نيیتسخن يیكکيیوشلب ببالقناا نيیتسخن !ديیهدد هماادداا يیتسيیلايیرپماا

 گنچ ززاا اارر تيیرشب ممامت يییيدعب يییياهبالقناا .ددررووآآ رردب يیتسيیلايیرپماا نناهج وو يیتسيیلايیرپماا گنج گنچ

.ديیشكک دنهااوخ رردب يیناهج نيینچ وو گنج نيینچ

 يییيدداصتقاا يییيزيیرريیپ وو يییيدداصتقاا ننامتخاس ام يییياهرراكک نيیرتممامتان وو نيیرتررااوشدد وو نيیرتمهم وو نيیرخآآ

 رردد ام .تساا يییيررااددهيیامرس ممدهنم هميین وو يیلااددوئف ممدهنم يییيانب يییياجب يیتسيیلايیسوس نيیون يییيانب يییياارب

 ددوشيیم رگم الوصاا وو .ميیااهتشاادد ههابتشاا وو يیماكکان همه ززاا شيیب ددوخ رراكک نيیرتررااوشدد وو نيیرتمهم نيیاا

 ززاغآآ اارر ننآآ ام يیلوو !دداادد مماجناا ههابتشاا وو يیماكکان ننوودب ددرراادد يیگززات يیناهج سسايیقم رردد هكک اارر يییيرراكک نيینچ

 كکيی ننامددوخ "نيیون يییيدداصتقاا تسايیس" كکمكک هب ام الاح نيیمه اقافتاا .ميینآآ يییياارجاا رراكک رردد وو ميیااههددركک

 ديیاب يیناقهدد ههددرخ رروشكک رردد هنوگچ هكک ميیريیگيیماارف وو ميینكکيیم ححالصاا اارر ننامددوخ تتاهابتشاا هلسلس

.دداادد هماادداا اارر مسيیلايیسوس ننامتخاس تتاهابتشاا نيیاا بباكکترراا ننوودب

 ههددوهيیب .ميیااهتفرگ وخ رصح وو دح يیب يییياهيیررااوشدد اب ههززررابم هب ام .تسيین يییيرصح وو دح اارر اهيیررااوشدد

 ام يیلوو .دنااههديیمان "نكکش ننااوختساا تسايیس" نناگدنيیامن وو "اارراخ گنس" ام ننانمشدد اارر ام هكک تسيین

 هكک ،ميیااهتخومآآ تساا يییيرروورض ببالقناا رردد هكک اارر يییيرگيیدد رنه - يینيیعم ددوودح ات لقااال وو - اضيیاا



 هتفايی ريیيیغت طيیاارش نتفرگ رظن رردد اب ددوخ كکيیتكکات يینآآ وو عيیرس ريیيیغت نناكکماا ،شمرن ززاا تستررابع

 ففالخ ننامزز ززاا يینيیعم نناارروودد رردد هتشذگ ههاارر هكکيیترروص رردد ففده هب ليین رگيیدد ههاارر بباختناا وو فيیتكکژباا

.ديیآآرردد ببآآ ززاا نكکمم ريیغ وو تحلصم

 يیگنج رروش سپس وو يیسايیس نناجيیه وو رروش تسخن وو ننامددوب هتخيیگناارب نناجيیه وو رروش ججااوماا هكک ،ام

 هب يییيدداصتقاا فيیاظوو نناجيیه وو رروش نيیاا هنيیمزز رب هكک ميیددركکيیم بباسح ،ميیددوب هتخيیگناارب قلخ رردد اارر

 وو ميیددركکيیم بباسح ام .ميیززاس يیلمع اميیقتسم )يیگنج وو يیسايیس فيیاظوو ريیظن( اارر ميیظع هجرردد ننامه

 رمااوواا اب هكک ميیددركکيیم ضضرف ميینكک بباسح يیفاكک ههززاادناب هكکنآآ ننوودب ميیيیوگب تساا رتهب مه ديیاش

 رروشكک كکيی رردد يیتسيینومكک ههويیش هب اارر يیتلوودد تتالوصحم عيیززوت وو يیتلوودد ديیلوت يییيرتلوورپ تلوودد ميیقتسم

 يینعيی يیلاقتناا لحاارم هلسلس كکيی .دداادد نناشن اارر ام ههابتشاا يیگدنزز ننايیرج .ميیززاس يیلمع يیناقهدد ههددرخ

 اب مه ننآآ وو ميینيیبب كککكرراادت اارر مسيینومكک هب للاقتناا ات تفايی ممووزل مسيیلايیسوس وو يیتلوودد يییيررااددهيیامرس

 هنيیمزز رب هن هكک ديیهدد تمحزز ددوخب ديیاب .ميینيیبب كککكرراادت دماجنايیم للوطب يییيديیدم تتااونس هكک يیتيیلاعف

 وو عفنيیذذ للاساا رب ،تساا ريیبكک ببالقناا ددولوم هكک يیناجيیه وو رروش كکمكک هب هكکلب ،نناجيیه وو رروش ميیقتسم

 ههددرخ رروشكک رردد هكک اارر يییيررااوتساا يییياهلپ تسخن ،يیناگررززاب لصاا سساساا رب وو صصاخشاا ننددركک هقالعيیذذ

 مسيینومكک هب تترروص نيیاا ريیغ رردد ؛ديیززاسب ددريیگيیم رراارق مسيیلايیسوس وو يیتلوودد هيیامرس نيیب يیناقهدد

 .دناسرر ديیهااوخن مسيینومكک هب اارر رفن ننويیليیم اههدد وو اههدد تترروص نيیاا ريیغ رردد ،دش ديیهااوخن كکيیددزن

.تساا ههددركک مكکح نيینچ امب ببالقناا لماكکت يینيیع ريیس .تساا ههددركک مكکح نيینچ امب يیگدنزز

 )تساا ممززال عيیرس شخرچ هكک يیماگنه( اارر عيیرس يییياهشخرچ ههويیش للاس رراهچ هس ضضرع رردد هكک ،ام وو

 ههززاادناا هب وو رراكکتشپ اب يیفاكک ههززاادناا هب ززونه هچ رگ( تيیدج وو تقدد وو رراكکتشپ اب الاح ،ميیااهتخومآآ يیكکدناا

 تسايیس" يینعيی ،نيیون شخرچ ههويیش نتخومآآ هب )تسيین هناادجم يیفاكک ههززاادناا هب وو قيیقدد يیفاكک

 كکيی وو لباق وو يییيدج وو ططاتحم "ببابرراا" كکيی هب ديیاب يییيرتلوورپ تلوودد .ميیااهتخااددرپ "نيیون يییيدداصتقاا



 ظظاحل ززاا اارر يیناقهدد ههددرخ رروشكک دنااوتيیمن تترروصنيیاا ريیغ رردد - ددوش للدب ههددومززآآ رراكک ششوورف ههدمع رجات

 ززونه هكک( يییيررااددهيیامرس رتخاب ررانكک رردد يینونكک طيیاارش رردد وو دنكک ررااوتساا ددوخ يییياپ يییيوورر رب يییيدداصتقاا

 يیيیوگ ششوورف ههدمع رجات .ددرراادن ددوجوو مسيینومكک هب للاقتناا يییياارب يییيرگيیدد ههاارر )تساا يییيررااددهيیامرس

 ننآآ ززاا يیكکيی نيیاا يیلوو .تساا رروودد ننامسآآ ات نيیمزز ههززاادناا هب مسيینومكک ززاا هكک تساا يییيدداصتقاا پيیت ننانچنآآ

 قيیرط ززاا وو ددررووآيیم ننووريیب يیناقهدد ههددرخ دداصتقاا ززاا نناشوج يیگدنزز رردد اارر ام هكک تساا يیيیاهدداضت

 ام يییياارب وو ددربيیم الاب اارر ديیلوت حطس صصاخشاا ننددركک عفنيیذذ .ددربيیم مسيیلايیسوس هب يیتلوودد يییيررااددهيیامرس

 اهنويیليیم ،يیشوورف ههدمع يیناگررززاب .تساا ممززال ههدش هكک يیتميیق ره هب ديیلوت شيیاازفاا زيیچ ره رب ممدقم

 دنويیپ مهب ،هتخاس عفنيیذذ اارر اهنآآ هكک بيیترت نيیدب دنكکيیم دحتم يییيدداصتقاا ظظاحل ززاا اارر اپ ههددرخ نناقهدد

 مه .دهديیم ققوس ديیلوت ددوخ رردد دنويیپ وو دداحتاا فلتخم يییياهلكکش يییيوسب يینعيی يیتآآ هلحرم هب وو دهديیم

 هنيیمزز نيیاا رردد ام .ميیااههددزز تسدد ددوخ يییيدداصتقاا تسايیس رردد يییيرروورض ننامززاس ديیدجت هب ام ننونكکاا

 تيیقفوم تهج ره هب يیلوو تساا يیئزج وو كکچوكک تساا تساارر هكک ميیااههددررووآآ تسدب يییيدنچ يییياهتيیقفوم

 اب ام رگاا .ميیناسريیم ننايیاپ هب اارر هيیهت سسالكک ديیدج "ملع" هتشرر نيیاا رردد ننونكکاا ام .تساا ديیددرت ننوودب

 ليیدبت وو ريیيیغت ززاا وو ميینكک يیسررااوو يیلمع هبرجت اب اارر ددوخ مماگ ره وو ميیريیگب ميیلعت هنااّرصم وو يییيررااوتساا

 رروغ ننآآ يییيانعم رردد تقدد اب وو ميینكک ححالصاا اارر ددوخ تتاهابتشاا وو ميیسرتن ميیااههددركک ععوورش هكک هچنآآ ررركکم

 اارر "يیليیصحت ههرروودد" ممامت ام .تفايی ميیهااوخ ءاقترراا يییيدعب سسالكک هب تترروصنآآ رردد ،ميیيیامن يیسرررب وو

 وو رتيینالوط يیسب اارر رماا نيیاا نناهج يیسايیس وو يییيدداصتقاا للااوحاا وو ععاضوواا هچرگ .دنااررذگ ميیهااوخ

 نناارروودد بئاصم مه رردق ره وو دشاب هكک يیتميیق ره هب .ددوب ام ببولطم هكک تساا ههددركک ننآآ ززاا رتررااوشدد

 هب اارر ددوخ رراكک وو تخاب ميیهااوخن اارر ددوخ هيیحوورر ام ،دشاب ررااوشدد يینااريیوو وو يیگنسرگ وو رقف يینعيی ،للاقتناا

.دناسرر ميیهااوخ شنومنرفظ مماجرف
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1921 للاس ربتكکاا 18 خخرروم ،234 ههررامش ،"ااددوواارپ" همانززوورر
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