
وكام نامېلس د ءايلوالا هركذت

.يد هتاپ ل رېډ ېي روثنم وا وو موظنم راثآ يبدا هړاز وماوقا ورون ورثكا د وا ونايايرآ وناوخپ د
 د وماوقا ييايرآ د هتهج ېد هل ون .يد موظنم مه بتك هړاز تركسنس د وو موظنم هړاود اتسيوا وا اديو

 رشب يچ هن رم ييك لدويا رثن رپ ساسا يبژ د يچ هتسن كش يه يك ېد هپ .ىد هخمد رثن رت خيرات مظن
 هراپل ولتاس د ېظفاح د ون ،ىوس داجيا و هن ال نف ريرحت وا كيل د وا ،هلتاس يك هظفاح هپ راثآ يبدا يناوخپ لپخ
 وا ،لوك مظن بلاطم يعامتجا وا ينيد لپخ )ونارعاش( ونايشير وماوقا ييايرآ د هب هلك ره وا و هناسآ رثن رت مظن
 ېحيرق د ونايشير وغد د راثآ ميدق اديو د .لدويپ لوډ موظنم هپ راعشا يسامح وا ينج لپخ هب ونارعاش يسامح
 رموه د هسيډوا وا دايليا نانوي هړاز د ،يد يردنس وا هنوتيك وعابتا د هد د وا تشترز د مه اتسوا ،يد جياتن
.يد هنودورس يسامح

 د وا يد يلغار هت سال راعشا موظنم ىمول هتسورو ار مالسا رت هت ږوم مه يك خيرات يبدا هپ يبژ وتپ د
 وي )همږو ولاس د( ياورس مشاه د طقف ،ورل هن كرد رثا روثنم موك د هخمد )ق _ ـه ٦۰۰( رت يك هرود هپ ووامدق
 وا يوس لقن ار هنيس هپ هنيس نوتم ييايرآ يناوخپ هكل يچ يد رېډ اروخ راعشا موظنم رم ،ىد مولعم هتار باتك
.يد يلدېسر ار يروپ ږوم رت وا يوس طبض يك وباتك هپ هتسورو

پ يچ هكم ،دولرد مه رثن ېي هب ًاعبط ون ،هو هدوجوم تداهش هپ وتاموظنم وميدق د هبژ وتر يچ ييا 
.يو ىړو هرسرو وپ ېنامز د هب هغه و مه ه هك وا ،ىوس طبض يو هن )رثن( ببس هپ يلاو هن د ريرحت وا كيل د

 هغد رت وا ،ىالدنوم وسن رثن وتپ د يروپ )ق _ ـه ٦۰۰( رت يك هرود هپ ووامدق د ږوم ون تلع هغد هپ
 ېي بتك يچ ونژېپ هناتپ يكنوكيل رثن وا ورل ېنومن رثن د ،هد ۍېپ رول يچ يك هرود هپ ونيطسوتم د هتسورو
.يد يك فيلات

 د وا وادنغرا ،دنمله ،روغ ،زكارم يبدا يبژ وتپ د اوخپ )ق _ ـه ٦۰۰( رت ينعي هخمد كاړات رت ولغم د
 يچ هن ،ېو يناوشرو كنرت
 هلوب هوي تيندم د وا لك نارو وركل وروخنوخ ولوغم د زكارم هغد
.يو يوس هابت هرسرو مه راثآ وا بتك رېډ وتپ د يچ ييا ون ،هووېرپ يكپ هن ېي

 وا هخپ هرېډ هغه هد هدوجوم هنومن هموك رثن د يچ يك ودودح هپ )ق _ ـه ٦۰۰( د يچ هتس ليلد ني وي
 و يو يك ىط لحارم ييادتبا هخمد دياب ېي ًاعبط ييسرار هت ېجرد ېد يچ رثن يبژ ېوي د ،هد هږوخ وا هنيتم
.يو ېلغار هت ېجرد يلاوخپ وا دشر د هخ وبتارم هل تيلوفط د

 يو يوس يريت رثن وتپ رپ ۍېپ ېرد ېود لقا ال هخمد رېډ دياب يچ ووك لالدتسا هخ يربخ ېد هل ون
ېپ يمووا د ونل ېد هل.يو ىلدنيم ېي ىلاوخوپ وا تناتم ۍپ د هز هب هتسورو ونووداي ومول د وتهسال رت ين 
.مېغږو وتايصوصخ وا رثن رپ ېي هب ايب وا منژېپو رد لاوكيل رثن يوس
-: )ق _ ـه ٦۱۲( لاوكيل ءايلوالا هركذت د وكام ناميلس

 يردتقم وا غ وي يد يوس مولعم هسوا رت يچ هخ وكنوكيل رثن وا ولاوكيل وناوخپ هل يبژ وتپ د
.ىد وكام نامېلس لاوكيل

 هپ مه هسوا رت هليبق وكام د ،هدېسوا يك ناسعرا هپ راهدنق د يچ ،ىد ىوز وكام يزباص ناخ كراب د ىد
 د وا ،ىد ىلتوار لاوكيل هوپ وي هموق ېد هل نامېلس .ييلماش يك )وينارد( ويلادبا هپ وا ،يسوا ېروه دادعت ل
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۲

۳

.يد يلديل ېي لاجر يبدا وا يناحور روهشم رصع لپخ د وا يك هنوتحايس ېي يك وغر وا ورغ هپ اوخنوتپ
 يم دقارم ونايول د وا ،مدېر وغر وا ورغ هپ اوخنوتپ د وا مو ىللت ) ـه ٦۱۲( هپ : يچ يياو هلپخپ ىد

 هپ ونارزب وړومون وتپ د يچ وس قفوم هتسورو رفس رو وا ديفم هغد رت نامېلس يچ يراك يساد ،للپ وا لديل
 هنافساتم باتك اد .يك يدنوخ يك باتك ېد هپ راعشا وا يوانيو ىود د وا يكيلو ءايلوالا هركذت هوي يك لاوحا
 وخم وغه د وا لدنومو يك راهدنق هپ هخمد لاك ش ۱۳۱۹ رت ام ېي هخم هووا يمول وخ ،ىد كرو سوا لو يچ
.لك هراپخ يك كو يمول ءارعش هناتپ هپ ايب وا همانلاس هپ لباك د ېم هنوسكع

 د هخم و هغد باتك رو وا سيفن د هد د وا ،ىد سيون رثن وا خروم ىناوخپ وي وتپ د وكام نامېلس
.ىد نوهرم هدبا رت ېي خيرات وتپ وا بدا د يچ لوس تباث ديفم يساد هراپل خيرات د ولاجر يبدا وا يبژ وتپ
-: خروم وكام نامېلس

 يكپ لاوحا يس ره د يچ ،ىد خيرات لصفم وي ولاجر يبدا وا وريهاشم وتپ د هركذت نامېلس د
.يولقنار يوانيو وا راعشا ېي ايب وا ،يي ماقم يناحور وا يملع هغه د ،يونايب

 يساد هپ لاوحا وريهاشم ونتپ د نامېلس يچ ييمولعم ين اد يد يوس اديپ يچ ياپ و ېركذت د
 ،هواك دنوژ هن يس ينالپ يچ يس هدنر مه هربخ اد وا يس تبث عياقو هنادنوژ د وغه د يچ هلكيل لوډ
 هموك يك وړز وا هلوخ هپ وكلخ د هخ يس هغه هل وا ؟هو هيريچ وا هموك ېي نروك وا هكين ،رالپ ،هدېسوا يريچ
؟ىد هتاپ رعش موك وا انيو

 ېي دقارم وغه د ،هو هم يچ ريهاشم موك وا ىد ىلدېسر هت روضح ونالماك د يك تحايس لپخ هپ ىد
: يياو هلپخ هپ يك هچابېد هپ ،ىد ىك تقد رېډ ېي يك طبض هپ وعياقو يخيرات د وا ،يد يلديل وا يلدنوم

 ووايلوا د دقارم وا مدېر ويلك وا وغار هپ اوخنوتپ د وا مو ىللت يرجه د هوس پش وا سلوود نس هپ "
 هترو مالس هپ هلك ره وا مو ىاپكاخ يك تمدخ هپ ىود د وا لدنوم نالماك يم يرول ره هپ وا للپ يم ونيلصاو وا
 يچ موس نوتسرم يم هنت هل وا ملدېاپ ايب وپ د ېلدواچو يم يكات وا متسنېك روك هپ هرفس هل يچ ړالو
. ")۱(سوا يلول ېي هناتپ وا يد يك هتاپ يوانيو هغه يچ ىود وا مږاكو ونالماك وغه د لاوحا

 يوس لتك وا يوس لديل تحايس د وا تادهاشم لپخ يك هركذت هپ وكام نامېلس يچ يراك هخ ېد هل
 هل يچ يكيل تياور هغه اي وا يوك تياكح هخ ولتك وا ولديل ولپخ د ناخروم هخاپ هكل وا ،يد يلك تامولعم
.يد يلدېورا هني هپ ېي هخ ونتپ

 ىد ذخام خوپ وا خيرات ىناوخپ وي ږومز يك وراثآ وا لاوحا هپ ونارعاش وناوخپ د وتپ د هركذت نامېلس د
: هتس يكپ لاوحا ونارعاش وغد د يد يلغار هت سال هخ ېركذت ېد هل يچ هخم هووا هغه

ىنېگب خېش .۱
نيشرغ رايكلم .۲
ليعمسا خېش .۳
.رايتخب نيدلا بطق .٤

 يچ هغه ىك بيقعت ىد هن كبس هغه يك خيرات هپ ولاجر ونتپ د نامېلس يچ وك هن هرېه دياب مه هربخ اد        
.و ىوس ىلكا يك ءايلوالا هركذت هپ راطع خېش د

ار هرس تاياكح ىوقت وا دهز د ووايلوا د يزاوي راطع خېش يچ هكك لوم يد يولاجر د نامېلس ر 
 خروم رورتس وا ىس هوپ وي لوډ ېد هپ وا يي تيعقوم يبدا مه وا نروك وا قالخا ىود د وا لاوحا هنادنوژ د
هوي بدا وا رعش د يكلب ىد هن باتك فوصت د يك تقيقح هپ باتك هد د ون ،يراك ۲(هد هعومجم اهبنار(. 



۲

۳

٤

 هركذت راطع خېش د هغه ېي يروهشم يچ يد يوس يلكيل ېركذت يبژ يسړاپ د يك رصع هپ نامېلس د
 د ،هد ېلك يك ودودح هپ )ق _ ـه ٦۱۸( د ىفوع دمحم يچ هد بابلالا بابل هركذت ونارعاش د هلب وا ءايلوالا
 وا تاماقم ونايفوص د بوجحملا فشك هخمد راطع رت اما ،يرل هن يه ټروك لوډ يخيرات وخ هركذت راطع خېش
 يريوجه يلع د ه وي هركذت نامېلس د ،يرل مه لاوحا يخيرات ل ل وخ يونايب لاوقا وا قالخا وا تاظوفلم
 هناقيقد وا لاوحا ىود د مه هد هركذت ونارعاش د يبژ يسړاپ د يچ  بابلالا بابل اما .هد هترو هت باتك ىونزغ
.هد ېك هكډ ونومن هپ وراعشا د ىود د ېي هخرب هتايز يكلب يرل هن فياوك يخيرات

 مه وا يرل ېنومن مالك د ېي مه وا يياو لاوحا وا قالخا ولاجر د مه يچ يرل تيزم اد هركذت نامېلس د
 هركذت وا ءايلوالا هركذت د هركذت نامېلس د ږوم هتهج ېد هل يودنر هخرب فوصت د وا تاماقم يناحور ىود د
.ولوب ران هركذت وا خروم ققدم ريصب وي نامېلس وا و هخسن هعماج هوي نم رت ءارعش

 و هن رثن وتپ د هب اوخپ يچ ،همولعم هد هن هت ږوم هنومن هروثنم هموك يبژ وتپ د هخمد وكام نامېلس رت
 هب هنورثن رصع هغد د يچ يودنر هتار اد تناتم وا لاوخوپ رثن د نامېلس د وخ ؟هرال ېي لوډ وا كبس ه وا
 هب رثن وتپ د و ږوخ وا خوپ وا نيتم يك ورود يروغ وا يونزغ وغد هپ مه يچ رثن يسړاپ د هكل وا وو هخاپ يسغد
.و ېدژن هت ولوصا تحاصف د وا ه مه

 هراك هتار امن وشن ېي يدنال ولماوع ورد وغد رت يس لديلو ورتس يليلحت هپ هك رثن وكام نامېلس د
: وو دوجوم لماوع ېرد اد مه و ىلدنوم دوجو رثن ېد يچ يك طيحم يبدا هغه هپ وا ،ييك

 د هد د هب لماع هغد يچ هد يعيبط ون .و ىكنويو يبژ وتپ د وا و نوتپ نامېلس يچ رثا لپخ يبژ وتپ د .۱
 ولكيل د وو دوجوم ناراثن موك يچ هخمد هد رت يچ ييا وا .دولرد رثا هروپ تړوج وا هينب يبدا رپ رثن
.هرال رثا دنورد هد رپ مه هب كبس

 هد د ېي هب رورض ،و ىلوين ېي لوحام نامېلس د وا ،و دوجوم تكرح يبدا ىول موك يچ يك هبژ يسراپ هپ .۲
.يو ىك رثا مه رثن رپ

 جورع لپخ يك دنه هپ مه وا ناسارخ هپ مه وا ينزغ هپ مه ،و ىلدنوم دشر ه رثن يسراپ يك رصع هغد هپ .۳
 خيرات تاياكحلا عماوج وا بابلالا بابل ىفوع دمحم د وا رابخالا نيز وا يقهيب خيرات .و ىلدېگسر هت
 يبدا هغد د مه وتپ يچ هك ،يد راثآ روثنم مهم رصع هغد د بتك رون وا يرصان تاقبط ايب وا ناتسيس
 مه يبژ يبرع وا بدا يبرع يك رصع هغد هپ.ېو يعيبط مه يزيغا ېي ون ،هواك دنوژ يك نم هپ رېپاچ
 _ ـه ٥۰۰( د وا هكو امن وشن يدنال رثا هغد رت يك ءادتبا هپ مه رثن يسراپ هلپخپ ،و ىك رثا پشب وا هروپ
 هك ،يد يدنر يكپ ېزيغا يبژ يبرع د هوس لكيلو بتك روثنم يسراپ موك يچ يك ودودح هپ )ق
.ىد ىوس رثا يبرع د مه وتپ رپ ،يرل طابترا هروپ يك هنامز هغد هپ هرس تفاقث يبرع د مه هناتپ يچ
 رثن وا كيل د وا لوحت يبدا رپ وي ره يچ وو دوجوم هقياس ېرد هغد يك طيحم يتايح هپ وكام نامېلس د

: موليلحت رثن نامېلس د يدنال ولماوع ورد وغد رت مه هز وا ،يوك رثا ًاعبط يدناب لوډ رپ
-: وتپ هد د )۱(

 ،يد مهم اروخ يك هنلپ وا قيقدت يبدا هپ مه هړاود يچ ،يرل هخړا هود اوخ هل يبژ وتپ د رثن نامېلس د
 هن ،يوك ادا بلاطم لپخ هن يچ يد لولن هرس وا قيفلت وتارابع د وا يدنب هلمج وا زرط ادا د ېي خړا وي
؟ىد هن ېي قابس وا قايس يمومع مالك د وا ،يكيل ېلمج

 وا كورتم يني ءارعش يناوخپ هكل مه يك وتپ هپ هد د ايآ ؟يد هن ظافلا وا تاملك رثن د هد د مهود
 ،يرل هن ديقعت وا قالغا ىد ناور يس لپسو رثن هد د هك هولپ هل يبژ وتپ د هلپخپ ون ؟هي هك هتس تاملك هم
.يرل نر ېملاكم يعيبط د وا يولامعتسا هن ېلمج يلچېپ وا ېدږوا



۳
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 ترابع وا ،ىد داتسا يك ولولن هرس وا قيفلت هپ وتارابع د نامېلس
 لېب هت ءادتبم يره وا ،يوكېرپ هرس ېلمج ،يد حضاو وا نل نل ېي
 هن افتكا هربخ هوي هپ هراپل ووادتبم وفوطعم وددعتم د ،يوكرو ربخ
.ييك هلاب مالك ليزج وا .يرل تسالس وا تحاضو رثن ېي هتهج ېد هل مه وا ،يوك

 لقتسم هلنا مالك ره وا ،يو ېرپ ېرپ ېي يربخ يچ ،ىد هغد مه نر يعيبط وا يلصا يبژ وتپ د
 ولكيل رثن د مه يك يسراپ ناوخپ هپ يچ ،يو هن ېلمج يوس راب هلب رپ هوي وا ،يرل هنو تافوطعم رېډ وا يو
 .دولياب ېي ىلاوږوخ وا تلازج وا تحاضو هغد وس جاور رثن هړوان ېرود د ولوغم د يچ هتسورو رم .و هغد كبس
 ىاپ رب لوسر سپ" : ېلمج يحضاو وا يكېرپ هرس يقهيب لضفلاوبا د .ئروو هنولاثم هخ وبژ وړاود د يدنال
 دندناوخ و دتسياب ات درك تراشا ار ىنزوز لهسوب و داد هسوب ريما و داهن تخت رب ار همان و روشنم و تساخ
۳(تفر(".

 ېرود د ولوغم د هتسورو يقهيب رت هنرق و يچ تارابع فوطعم يلتغن هرس وا هدږوا ينيوج كلم اطع د
 نوملقوب ملاع فالتخا و نودر شدر و راود كلف ريثات و رازور رييغت ببس هب" : يد يوس لكيل كبس هپ
 و رادغ هنامز لامياپ ثداوح بوك دل تسد رد نآ هقبط و هتش سمطنم ملع ملاعم و ،سردنم سرد سرادم
 دندش رادبا فويس ضرعم راوي و هقرفت ضرعم رد و ،راتفر نجمه و نتف فورص فونص هب و ،دندش راكم رازور
.")٤(دندنام ىراوتم بارت باجح رد و

 ولوغم د اما ىد هن يريل هخ ېرواحم يعيبط هل كيل ونيرصاعم د هد د وا يقهيب د يك يسراپ ناوخپ هپ
.يراك هت يس رظن يمول هپ ېي قرف يچ يد يريل ينود هلوډ هل ېرواحم د هنوكيل رثكا هتسورو ېرود رت

 ـه ٤۰۰( هل يك هرود يونزغ هپ يچ رثن موك ،يرل نر ءاشنا ېخپ د يسراپ د مه رثن وتپ وكام نامېلس د
 لړوار هخ ېركذت هل وكام نامېلس د لوډ هپ ېنومن د تالمج يدنال .و جورم يروپ )ق _ ـه ٥۰۰ رت هن ق _
: ييك

 وا هدناو رو ىبوا نمكاو رتس هغه يك يليډ هپ يچ نيدلا باهش يزاغ د رازور هپ يچ يس هواك لقن"
.")٥(وس م ېروه مه
: هصالخ

 نل دصاقم ،يرل تحاضو ،يد ېرپ ېرپ ېي ېلمج ،ىد هن يريل هخ ېرواحم يمومع د رثن نامېلس د
 مه تاحلطصم يبدا وا ريباعت هړاز يسه يني وا يدېرپ هن قلعم يروپ هلب هپ ربخ ېلمج ېوي د ،يوك ادا نل
.هتسن سوا يچ يرل

.هد يياسوه وا لوك مارآ يك نكسم لپخ هپ ېي دصقم يچ .وپ د ېلدواچو يكات لوډ هپ لاثم د
 وا وياو هن يړاود وا .هد يفاك هوي هخ وملك وود ويمول هل حالطصا نسوا هپ يچ .لژوو ېي تز رېډ

 لمعتسم رېډ يك يسراپ يونزغ وا يناماس هپ هراپل ديكات د يچ ،ىد تخس يسراپ _ يرد د هغه تخز _ تز اد
 رپ ينعي هووغږ نتس د ىن رپ : يياو ىا لب .ههاوو يي تخس : الثم ،وياو هلك هلك يك وتپ هپ ږوم مه سوا وا و
 كو ريبعت يساد هن وا هتس تاملك وغږ د هن وا نتس د هن سوا يچ ،هو هزاوآ بوت هناتس وا تيناحور د ېي ايند
.يد روجهم وا يلتو هخ يبژ هل سوا يچ ،يو ريباعت تخو هغه د اد يچ ييا .يوك

 ل هم وا ىد ردان لامعتسا يك هبژ هپ ېي سوا يچ وموم يك وخم و وي ېد هپ تاملك رېډ رون يسغد
 د هور هدام وا رصنع يلصا يك هرود هپ ونيمدقتم د وا ،و دوجوم اوخپ ردصم )نديور( لدېهور الثم ييك
 نامېلس د هتلد ،هد ېلغار هملك هور د يك وراعشا هپ يدول رصن وا يضر خېش د يچ : هكل ،هدولرد ىنعم ېديقع
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 اد .هد درك هديقع و نديور ېي ىنعم يچ ،ىد ىلغار لوډ يلعف هپ دېهورو هخ ېدام ېد د يك رثن هپ وكام
: يياو كخ ناخ لاحشوخ الثم ،هو هلمعتسم مه يك ووابدا ويتسورو هپ هملك

ييهور هن ييمرن ام هپ هړز ېي هن
هرــــفاك هل هش راكيرس يم ه هيادخ

 : يكيل نامېلس ،و ىنعم هپ دشرم وا ربهر د اوخپ )ايموب( ايمب
"و د وس ايمب يچ وم وا هكورتم هملك اد سوا يچ .وس امنهر وماوع د ينعي ".وهد ه.

 )نمشد( ند )نادناخ( لوك )رامش( نو )ګرزب ىادخ( نت رتس )رعش هعطق( ىكړاپ ىد يسغد
 هپ مه ال يروپ )ـه ۱۰۰۰( رت تاملك هغد رثكا وا لمعتسم يد هن سوا يچ يړوار تاملك رون وا )نج( هلبوج
.يد يلتو هخ ېرواحم هل اما ييك لديل يك وناوېد يرعش
-: رثا يسراپ د )۲(

 هلكيه هبژ يچ ،هد هزېغا يعيبط هوي طيحم د اد وا يراك يك ءاشنا هپ نامېلس د رثا رثن د يبژ يسراپ د
يس هن نا ىالروغژ ين. نر وبيكارت يسراپ د صاخ يچ هتس يك رثن هپ نامېلس د ېلمج وا بيكارت يني 
 يكات وپ د : يو يساد دياب هغد يچ وپ د ېلدواچو يكات وا : هكل ،لوك هخمد هيلا فاضم الثم ،يرل
 رېډ تاملك يسراپ د مه ه هك نامېلس .ىد هراك يكپ رثا يبژ يسراپ د يچ بيكارت يسغد رون وا .ېلدواچو
 هغد وا يلاخ ىد هن هطلخ هل وتاملك يسراپ د رثن هد د مه ايب وخ يكيل ظافلا هچوس وتپ ًارثكا وا ،يړوار هن
 يناوخپ هخاپ يبژ يسراپ د هكل يولامعتسا يسغه م ك هملك رازور د ئروو ،ىد ىك لوبق ېي رثا يطيحم
.لاوكيل

.دش هتشذ ناركم ىلاو نادعم نوچ ىضام ناطس رازور هب و : يكيل يقهيب
 خېش د رازور هپ : يكيل ىا لب .و لغري رفك رپ يچ نيدلا باهش يزاغ د رازور هپ : يياو نامېلس

.دېمون نبس يچ رورو هد د يك ينېب
 ىادخ ،ىاپكاخ ،دورد ،ساپس ،تساوخرد : هكل ،هتس يك رثن هپ هد د مه تاملك يسراپ صلاخ رون هغد

 وبژ د يك ريپاچ كرتشم هوي هپ يزيغا اد وا ،ييار يك رثن هپ نامېلس د يزيغا يبدا يسراپ د يچ ... رون وا نابرهم
 يبژ ييايرآ ېود هخ ېير ېوي هل يچ نم رت يسراپ وا وتپ د ًاصوصخم ،ىد رما يمتح وا يعيبط وي نم رت
.يد
-: رثا يبرع د )۳(

 يچ ىد اد مه تلع ېد د وا يراك دنورد وا رېډ مه رثا يبژ يبرع د يسراپ رت يك رثن هپ نامېلس د
 هدز يبرع ًاعبط هغه ،هدولرد هنيم هرس هملع هل اچ هب هك وا ،هو هبژ يسرد وا ينيد ونتپ د يك وتخو وغد هپ يبرع
 د وا ليام هت فوصت وا نيدتم وي نامېلس يچ يراك مه يساد وا ،و يك هبژ يبرع هپ يزاوي ملع هك ،هلوك
 هپ تايح د هد د وا يو يلتسول بتك يبرع نامېلس هب ون و يبرع هپ لو هغد يچ هك ،و ىس بلاط ومولع ينيد
.و رېډ مه وا كلك اروخ رثا يفوصت وا ينيد وا يبدا يبرع د هب يك رېپاچ

 ،ونوراكهش هپ رثن يسراپ د ېرود يونزغ وا يناماس د يكلب ،ىد هن يك رثن وتپ هپ يزاوي رثا يبرع د
 وا حضاو يسه رثن يبرع د يك ولو ورون وا نيتكبس لآ خيرات يقهيب د وا يربط ريسفت وا خيرات يمعلب د هكل
هپ يك رثن هپ يسراپ د وا ،يرل هنورثا هراك رپ ون ،لوډ دنيدنال رثا رت يبرع د ًاميقتسم اوخ ېوي هل وخ رثن وت 
 وود وغد هل ون ،و هن يلاخ هخ وزيغا هل يبرع د مه هغه يچ هلوك هدافتسا هرثن يسراپ هل ېي اوخ يلب هل وا و
 رپ نامېلس د لاوكيل رصاعم نوتپ وي  .يد هراك وا دنر اروخ هنورثا يبرع د يك رثن هپ نامېلس د هخ وتهج
 هلمج ،ييمولعم نر يبرع يك ېد هپ يچ هد اد ،يار هت رظن يك رثن ېد هپ يچ هربخ هغ" : يكيل يسه رثن
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 نهآ يعيبط وتپ د يدنو تخو هغه يچ ىاليو مس هن اد هز ،هد يدنال ريثات رت يبرع د يسراپ د ادا وا يدنب
 د ًاعبط ىد ىلكيل رثن وتپ د يچ هد ون ،يسوا هتفاي ميلعت يبرع د نامېلس هلپخ هپ يچ ،يس ىدېك يكلب ،و يسغد
 يبرع يك رثن هپ هد د يچ يوك تلالد هربخ اد يدناب ميلعت يبرع هپ نامېلس د .ىد ىلغار يدنال رثا رت يبرع
 هل هترپ يك تخو هغد هپ يچ هد اد هربخ هحيحص وا ،هتش رون يساد وا دقارم ،نيلصاولا هدوق ،بطق هكل ظافلا
 يدنال د ،ييمولعم رثا يبرع د يك رثن هپ هد د يچ ليوو ږوم يچ اد .هن مه هو هعيرذ ميلعت د هلب هخ يبرع
: ييدنر ه هخ ولمج

.ىادخ ىول د ساپس وا دمح مياو .۱
.يدناب يسك د هرغ هپ دېسوه ىنېب خېش يچ يدناك لقن .۲
.نماز دولرد هن نبس .۳
.وغه د نو وس رېت سو رت يچ نماز ينود هك بيصن هت نبس تكرب هپ ليعامسا د نابرهم ىادخ .٤
.لوك هپ ىود د اخنتپ د هكزم هوس هكډ .٥

 هن هز ييهوپ هلپخپ ىوغه يرل ييانشآ هرس يبرع د يچ كو .ىد دنر نر يبرع د يك ولمج هتروپ هپ        
 وه ،مك دږوا نومضم لپخ ،ىد لصاح د ليصحت مقر وي يچ نايب هپ ولوصا د ۍدنب هلمج وا وحن د يچ مړاوغ
! ئروو ؟ووك ءادا نر ه يك وتپ هپ ږوم ځرو نن ېلمج هغد يچ مياوو هب يردق هرمود

.مياو ساپس وا دمح ىادخ ىول د .۱
.هدېسوا هرغ هپ يسك د ىنېب خېش يچ يدناك لقن يساد .۲
.لدولرد هن نماز نبس .۳
.وس رېت سو رت نو وغه د سوا يچ هكرو نماز ينود هت نبس تكرب هپ ليعامسا د ىادخ نابرهم .٤
.")٦(هوس هكډ هكمز اوخنوتپ د لوك هپ ىود د .٥

 هخمد وليعافم وقلعتم رت لعف يك ولمج ولو هپ ون وروو روغ هپ ېلمج و هغد وكام نامېلس د ږوم هك سوا       
 وتپ د يچ يو ميظعلا هلادمحلا هب ون يو يبرع هپ هلمج ۍمول هك الثم ،يراك رثا يبرع د اد يچ ،ىد ىلغار
 هل ديلقت ۍدنب هلمج د يبژ يبرع د اد وا .ييل يكپ رثا ديلقت د يبرع د وا .ىد يسغد مه ېي نر ېلمج
 هعلق در رب در ريما : يودنر ه ېي ېلمج اد يقهيب د يچ ،و جورم مه يك يسراپ هپ هخ )ق _ ـه ٤۰۰(
نج ،تش لب .ىزيچ سب نادرم و هعلق نآ شعاجش و دنلب تمه و شمشچ شيپ دومنن ،ديدب اهياج ىا 
.دوب لوغشم تخس شلد هك ىبرط سب دومنن و ،درك بارش طاشن ريما : يياو

 يسات مه يچ هكل ،ىد دنر رثا هغد م ك ېوس يلتسخاوار رثن هل نامېلس د يچ يك ولمج وتپ هپ
 تخو رپ ېنعنع د هب ولاوكيل يچ ،ىد رثا ىبرع د يدناك لقن يسه اي يس هواك لقن مه يسغد ،هوس هراك هت
.ىد ىوس هتاپ يك يسراپ هپ مه وا وتپ هپ مه مسر اد وا ړوار
-: تازيمم رثن د وكام نامېلس د

 مهم و وي ېوس يلېو ېزيغا يبرع وا يسراپ وا وتپ د ينعي يساسا رثن يمول د وتپ د يچ مه سوا
: يس هديل يك رثن ېد هپ يچ ييك ركذ يدنال مه تازيمم يبدا
-: زاجيا )۱(

 هكيرش هرس هرثن هميدق هل يسراپ د ېي هزيمم هغد يچ ،ىد زاجيا ولمج د تيزم دنر وي رثن د نامېلس د
 ام هت بلطم ېد يچ ،ېو ينل ېي ېلمج وا زجوم تياهن رثن يسراپ د اوخپ )ق ـه ٤۰۰( رت هخمد ونايونزغ رت ،هد
.هكو هراشا هخمد



٦

۷

۸

-: حيضوت وا فيصوت )۲(
 فيصوت د طقف يچ هتس يساد ېلمج يني يك رثن هپ نامېلس د

 ولاوكيل ېرود يونزغ د وخ ،و ل يك كبس يناماس هپ يسراپ د تيزم اد ،يد يوس يلړوار هراپل ولودنر و وا
ك رېډ يسپ ه، ور د بلطم د واېي هراپل ولونا دصاقم يچ ېلړوار ېلمج ېسپ هلپ يني يسپ ه 
 .ميئاپ وكم ېد هپ وا ميسوه ناسغرا د هلايو هپ : لوډ هپ لاثم د .)۷(يس حضاو

 .و هرېد هتله وا يدناب هرغ هپ دېسوه ىنېب خېش : لاثم لب
 .ړالو هترو مالس هپ هلك ره وا مو ىاپكاخ تمدخ هپ ىود د : لاثم لب

 هراپل فيصوت وا حيضوت د ېلمج يمهود يك ولاثم وغد هپ يچ
.يد يلغار
-: راركت ولاعفا د )۳(

 وي مه ه هك ،ي مزال ركذ لعف د هراپل ېلمج يره د هخمد ېرود يونزغ رت لاوكيل يناوخپ يسراپ د
 يناماس د ،وس لو بيع يبدا وي يچ هتسورو هكل راركت ولاعفا د يس مه ال راركت السلسم يك ولمج هپ لعف
 هبژ يولهپ وا اتسوا هپ راركت هغد وا ،هدېك مه راركت ولمج د وا راركت وظافلا د يكلب ،و هن بيع يك رثن هپ رصع
 .)۸(هدېك ل تنس يبدا ميدق وي اد وا ،و ىلغار هت يبژ يسراپ يچ ،و مه يك

 ناجرم و رد و دوب هدر ميس ديپس" : يياو يساد يك تفص هپ واغ د ناو د يكدور لوډ هپ لاثم د
 ".دوب ناراب هرطق و ،دوب ىرحس هراتس ،دوب

: ىد ودودح د )ق ـه ۳٦۰( د يچ ېلمج اد هكل الثم اي ،ىد ىوس راركت يكپ هراو رول "دوب" يچ
.)۹("منك اديپ ناش اهتوق سب و ... منك داي وردنا هتسياش هچ ره و منك انب ىباتك هك متساوخ نم"

 يوك ركذ لاعفا رېډ ىنود هلك وا ىد رثا ورثن وميدق د يچ هتس راركت ولاعفا د هغد مه يك رثن هپ نامېلس د
 ىادخ ،هنيويوت يوا ،هنيك يردنس وتپ هپ رايتخب" : لوډ هپ لاثم د ،يړوار هنولعف رركم و يك هكيل هوي هپ يچ
".هنيرل يكړاپ ،يك ېلبلغ يك ېران هت

.يد مه راركت م ك هود يچ يد يوس ىا وي هرس يك رطس هوي هپ  هلعف هنپ ! ئروو
 فطع وا فذح د ولاعفا د وا ىد ه رېډ كبس ناور وا يعيبط هغد يبژ د يچ يس هن رېه اد دياب هتلد

 يچ ،ىد ىوس جاور هتسورو دود اوران
 ،وك هن جاور تعدب  فذح د ولاعفا د هغد يك رثن ينسوا هپ دياب ږوم ،يوړا رو مه دنوخ وا نر مالك د  هلك هلك
.وكو يورېپ كبس ږوخ وا يعيبط ميدق د وا
-: لوفذح وطباور د )٤(

 يك ىاپ هپ ولمج و د مه رركم ېي لعف وي وا ،هلاب هن بيع راركت لعف د ووامدق ليوو وم يچ هخمد هكل
 وطباور وني د هرس هنيرق هپ يك ولمج وفطاعتم هپ ولاوكيل يك هرود يونزغ هپ هتسرور ار )ق ـه ٤۰۰( رت وخ ،ړوار
 لعف طبار "تسا" يك ولمج ېد هپ يقهيب د لوډ هپ لاثم د ،هخابو تغالب زار وي ېي هت مالك وا ،ك جاور فذح
 .ىد فوذحم

 فذح هيا ېرد لعف "دنام" هتسورو .تيعر اهخيم و بانط و هاشداپ نوتس و تسا كم ىناملسم هميخ"
 هن داتفيب و دش تسس ىو هك ره و تسب اپب نادب هميخ و ،تسنوتس لصا ،ديا هدرك هان نوچ سپ .ىد ىوس
 رثن نامېلس د.")۱۰(دنام خيم هن دنام بانط هن ،دنام هميخ هن" : ىاو يساد دياب يچ مه .خيم هن و بانط هن و هميخ
 لاعفا رثكا وا يراك يكپ نر يسړاپ د ېرود يونزغ د مه يسغد يرل يچ تيصاخ ړوز ولاعفا راركت د هكل



۷

۸

۹

 دمحم رپ دورد وا ،دنواخ ىول د ساپس و دمح مياو : لوډ هپ لاثم د .يروغژ نا ېي هراركت هل وا ،يوفذح
 فوذحم هرس هتمحر هل ىد لب وا هرس هدورد هل مياو يچ ... ونيلقث د تمحر وا ونينوك د راداب ىد ىچ ىفطصم
.ىد
-: فورح منرت د )٥(

 هغه اد وا .يوتايز نون وي منرت د يك ىاپ هپ ولاعفا د يچ هد اد هزيمم همهم هلب هوي رثن د نامېلس د
 ،ىد ىلدنوم ېي نر ينف وي وا ىوس رېډ اروخ يك كبس هپ هزېورد وا ناور ريپ د هتسورو يچ ىد تيصاخ
 ،ىد ماع يك ونولبيالس وينرخآ هپ وينل وتپ د منرت اد .ييتايز )هن( وي منرت د يك ىاپ هپ ولمج وعجسم د ينعي
 .ىا رپ  ولاعفا يلاح يړوار وا ،يوك ،يروخ د ،هنيړوار ،هنيوك ،هنيروخ : هكل

 يد يفاك لاعفا يرل ،يويوت ،يك د هتلد يچ .هنيرل يكړاپ اي هنيويوت يوا اي ،هنيك يردنس وا : هنولاثم
 .ىد دياز )هن( وا
-: هنزاوم وا عجس

 وا يناماس هپ رثن يسراپ د يچ لړوار تاملك لوډ هپ ېنزاوم وا عجس د يك ولمج هپ هلك هب ولاوكيل وناوخپ
 .وس ماع وا لذتبم رېډ راك اد ،وس اديپ ديلقت هپ يبرع د رثن ينف يچ هتسورو رم .و ل تياعر اد يك هرود يونزغ
 و ،هدنشاپ ركش تسد كيب ،هدنبيرف ىايند زا مناوخ ىلصف : لوډ هپ لاثم د ،يرل عاجسا يساد هلك مه يقهيب
 عجسم وا نزاوم يساد هلك رون وا ىهقيب هكل وخ ىد هن عجسم مه ه هك رثن نامېلس د .)۱۱(هدنشك رهز تسد ريدب
 اد يس مه عجسم يچ ،يولن هراپل منرت د  )هن( وي يروپ ىاپ هپ ولاعفا د هوس ليوو يچ هكل وا يرل تاملك
 يك هلبوج هپ اي لدنوم نالماك يم يرول ره هپ وا للپ يم ونيلصاو وا ايلوا د دقرم وا : يرل نر يسغد مه ېلمج
.لوس ىوترو ويرمز د رې هپ وا لدېراپو نايزاغ يچ ،ليوو ىكړاپ اد رايكلم

 هرس ولاوكيل د ېرود يونزغ وا يناماس د  يسراپ د يچ هتس هنورثا يساد يني يك رثن هپ نامېلس د اد
 هغه مه هل نامېلس و دوجوم يك ايسآ ننم هپ هنرق رول ېرد هخمد هد رت يچ نايرج يبدا موك وا ييك ېدژن
رثاتم هخ وا جاتنتسا ږومز اد اما .يراك ېوي رپ باتك د هد د طقف يچ ين لماك هپ يد يوس يدناب هخم و 
 يك سال هپ ږومز هرصع هغد هل رثا روثنم وي لب هك هتبلا ،ىالوو يس هن تازيمم يمومع رثن د رصع هغه د لوډ
 هت تخو هغه ليمكت ينلپ وا ثحب هغد د مه هتهج ېد هل .ىاو يليو ه لوډ هپ نيقي وا متح د وم هب ون ىاو
 ينسوا هغد وا ،يوسرو هت ىاپ نادنيآ ږومز راك اد يچ ييا وا ،يس اديپ ېنومن ېړز رثن وتپ د يچ ،ودېرپ
.دييات اي يك ضقن اي تامولعم جتنم وا هنونامرا
-: هنوبيكرت هړوان يني رثن د نامېلس د

 يراك يكپ يچ ېزيغا يموك يبرع وا يسراپ د وا ،ېلدوو رد يې رثن د نامېلس د ږوم هسوا رت
 نسحتسم ريغ وا ړوان يچ هتس مه بيكارت وا تارابع يلتغن هرس وا هوغ يني يك رثن ېد هپ .ېوس ليلحت
يراك. پشب باتك د هكادمه وا هتسن هخسن ه اپ وس وا .يد طخ دب اروخ هپ يد يوس اديپ يچ ييسن ى 
؟هد هوهس اي فرصت يكنوكيل وا خسان د هك وا فلوم د هلپخپ بيكارت هړوان وا تاديقعت هغد يچ ىاليو

 اد ون ىد ږوخ وا ناور ،لهس رثن فلوم د يچ هك ورو هت قابس وا قايس واپ و وغد د يچ ږوم
 وا دنر ريباعت يدنال اد .يو وهس اي فرصت خسان د هب بيكارت قلغم وا  ېلمج و وي هغد يچ وس ىاليو
 هخ ونارايتخب هل و ىللت بطق د و رالپ رتس يچ ىسوم" : يار هن رظن هپ مس هرس هرس ولوصا تغالب د وا هږاوخ
 د ،ىد ىوس كرو هناتس ىول هت دمحا خېش ىسوم د ىوز هخرب ينوغرل .يس هلاب دنس يچ داويا رپ و تشيم وا
 .")۱۲(هو وغږ نتس د ۍن رپ وا دېهورو وينو سال رزنس



۸

۹

هنوكيل نمل
يملق ءايلوالا هركذت .۱
 ،كو ىمول ءارعش هناتپ هنرادمه وا هلاقم وتپ راعشا ىاهكبس هچخيرات د ه لاك ۱۳۱۹ د نلاك لباك .۲

.هنلو وتپ لباك .هنوكسع ءايلوالا هركذت د نم رت ونوخم ٦٤ _ ٦٥ د ش ۱۳۲۰
٤۸ ص يقهيب خيرات .۳
٤ ص ۱ ج ىنيوج ىاشكناهج .٤
هركذت وكام نامېلس د .٥
.كيل مداخ موحرم د خم ۲٤۲ لاك ش  ۱۳۱۹نلاك لباك .٦
٦۹ ص ۲ ج ىسانش كبس .۷
٥٥ ص ۲ ج ىسانش كبس .۸
.كيل ىوره ىلع روصنم وبا د ،هيودا قياقح نع هينبالا .۹
۷۲ ص ۲ ج ىسانش كبس .۱۰
۷۳ ص ۲ ج ىسانش كبس .۱۱
 ونې د يبيبح همالع د ،لاك زيرمل ۱۳۷۹ د .يروپ ۲۰ رت هخ خم ۳ د _ وكام نامېلس د ايلوالا هركذت .۱۲

.هخ ونورپخ هل زكرم


