
 يزيرس د “راهب و راه رعش د اوخنوتپ د”
تاحيضوت باب هپ

 و راه رعش د اوخنوتپ د" باتك كانتزرا د هد د يچ هنكيل هرو اد رتتسمراډ هوپ يلايمون د ېسنارف د
 لدنژېپ وو هن راثآ هترپ رېمش رت وتو د بدا وتپ د تخو هغه يچ هو اوخپ هلاك ايتا ېلغار يك هزيرس هپ "راهب
.يوس

 ېك هعلاطم وتپ ېي ل ىمول يچ ورون وا رتتسمراډ ،ويليب ،يروار ،نرود هكل وكنوې ونرد اپورا د
 ،)يد كرو راثآ هړاود هغرم هدب هل يچ( ناخ وجك نيشناج د هد د وا حلصم وا ننقم وتمان يزفسوي يلم خيش د هد
 ېد هل وا لدنژېپ هن راثآ ينوغرل رون وتپ د هترپ وراثآ رت يراصنا ازريم ،ناخ لاحشوخ ،هزېورد دنوخا ،ناور ريپ
ور ديزياب د ېي هخىلديل و هن مه "نايبلاريخ" نا.

 وكړاپ وا ونومن هل ېي خيرات يچ ېوسو ينلپ يك ايتخمرپ هپ خيرات د بدا وتپ د يك ولك ايتا ويتسورو هپ
 ،هنوتعن ،ينياتس ىادخ د ،يسامح يك وكړاپ ېد هپ .يېسر هت ۍېپ يرجه يمهود وا يړوا ولك ورز رت هرس
 وردنس وا وكړاپ د يچ هتس رون وا عياقو خيرات ،لياسم يعامتجا وا ينيد ،يقالخا ،يردنس ينيم د ،يللوب هيحدم
 هنارد ږومز يچ .يي هرس تيعماج وا توق رېډ هپ ىلاوخارپ  ينمل د بدا وتپ د وا يړوا ونولس رت هنولوډ
 هپ" ،پاچ ولك ۱۳٤۲ _ ۱۳۲٥ د هكو هود "خيرات وتايبدا وتپ د" ،پاچ لاك ۱۳۲۰ د "ءارعش هناتپ" يكنوتسول
 ولوبار هت ينتسول ولاقم وا وباتك وغه ورون د وا ۱۳٥٤ پاچ ميرد ،۱۳۳۹ پاچ مهود ،۱۳۲۳ پاچ ىمول "هنازخ
 يندنال هراپ هل نومس د وخرب وني د يزيرس ېد د هتلد .يد يوس هراپخ يك ولك ويتسورو ۳٦ ېد هپ يچ
: يسوا هجوتم هترو يكنوتسول مرتحم يچ موك يدناړو تاحيضوت

 ۍوريپ هپ نسرير يكنوكيل د باتك د "يبژ دنه د" لاك ينيم د ناور ريپ د ېي يك هخرب ۍمول هپ )۱(
.هد ېوس هړالوار هخ ينتسول يطلغ هل "بهاذم ناتسبد" د يطلغ اد يچ ىد ىلوو )م ۱٥۸٥ ق ۹۹٤(

 د هد د ييا يد يك وم دنس هپ ونكيل د ونيخروم ورصاعم د ناور ريپ د يچ يخم هل ونې وغه د
.يو يك اوخواش هپ لاك )ع ۱٥۷۲ _ ق ۹۸۰( د لاك ينيم

 هپ ننبوي د ناملا يدېول د سوا و ماهبا موك يچ باب هپ "نايبلاريخ" باتك د هد د وا ناور ريپ د )۲(
 وپشب وا وزيرس هل يك لباك هپ لاك ۱۳٥۳ هپ وا ولدېك لدنوم هپ ېخسن يطخ نيزاوي د باتك ېد د يك نوتباتك
.ړالو هنيم هل هرس ولدېك هرس رت هپ پاچ يسكع د ېخسن ېد د هرس وميمض

 هبوسنم هت ناور ريپ مه وا ېعومجم رعش د وا هنوناوېد لصاو وا يراصنا ازريم ،ينازرا د هرېبرس ېد رپ
.يد يوس هناور اوخپ رت سوا لاوحا وا راكفا ونايناور وتايز د وا يد يوس پاچ سوا هلاسر هوي

 هزېورد دنوخا د هبژ وتپ هپ "مالسا نزخم" هك ،ېوس هنتورېت يك هخرب هپ باتك د هزېورد دنوخا د )۳(
.يرل بلاطم يقالخا وا يبهذم يني وا در ېقرف يناور د ،ماكحا ينيد يچ ىد فيلْات

 يرد هپ يك اوخواش هپ لاك )ق ۱۰۱۸( د يچ ىد فيلْات يناماس يوره هلا تمعن د "يناغفا نزخم" وخ
 يياسوس كايشيا د ېكاډ د لاك )ع ۱۹٦۲ _ ۱۹٦۰( هپ يچ يې باسنا وا خيرات يسايس ونتپ د وا ىوس لك
.يس ىاك هن  هرس دياب هنوباتك هړاود اد .ىد ىوس روپخ اوخ هل

۱



۲

۳

 رتتسم راډ يچ هنر هكل ېي فلوم وخ ،ىد هخ وراثآ ولك هل رثن وتپ د باتك "عصرم خيرات" د )٤(
 ىسمل كخ ناخ لاحشوخ د ىوز ناخ فرشا د ناخ لضفا .ىد ىسمل يكلب هن ىوز ناخ لاحشوخ د يكيل
 هپ نمكاو وا يروت د هتسورو هلاك لش ناخ لاحشوخ رت يچ
 وتپ هپ "عصرم خيرات" ېي باتك وا و تسان ىا رپ هد د يك هحاس
 رت ۍېپ يمسلووي د هتخو رت هد د يچ و خيرات ىنوغرل وتپ د هبژ
 رت وتاقيلعت وا مامتها هپ لماك دمحم تسود يلغا د يك روېپ هپ لاك )ع ۱۹۷٤( هپ وا هدېسرار يروپ ييامين
 روپخ يك ونوخم وتايز )۱٥۰۰(
.ىد ىوس

 وا بوترو تلاصا د وردنس ېد د ،يد يك لاوكيل باب هپ وردنس د وكلخ د يچ يربخ يموك )٥(
 يلصفم ونونزو وا ونورحب ،ونولوډ ،وتاعوضوم هپ وردنس ېد د ييا وا هد هنوداي نچوك هوي باب هپ تيعماج
ېوم ديقف يچ ېنومن يموك زار ادمه .يسو يننوغار فلك يوتامنتغم هل تخو د ي يد هخ اد بدا د هك 
.يد يوس يكرو يك ورواخ هپ ولدېرېه د يرلغرم يكنودېل يرېډ لوډ

 د ،يكنووك هراك وراكفا وا ولاوحا يحور وا يوديقع ،يعامتجا د وتپ د مه ايتر يردنس اد وكلخ د
 هپ خيرات يسايس وا يعامتجا د ونتپ د يچ يد يرادنيه يكنودېل وا يكنوودنر وقياقح د هنادنوژ د ىود
.يد يك يدنوخ ېي يېپ يخيرات يمهم وا وس ىالدنوم يكپ داوم تايز باب

 د وا يد هن نالايس ىود د وا هناتپ السن نارعاش وردنس لوډ ېد د وكلخ د : يچ يياو فلوم ديقف
 ىلغار ىد هن هت ناتسناغفا فلوم هك ،ىد هن مس باب هپ ولو د مكح اد وخ .يېك ل هن هخ ېقبط هل ىود
د و ېدژن هل عاضوا يمومع ونوربت يناغفا ولو و هخېليبق د هلپخ هپ نارعاش اد وكلخ د يك راهدنك هپ .يرو 
 نارعاش رېډ لوډ اد يك دنوژ نلك ايوا لپخ هپ هلپخ هپ ام وا يد نالايس ىود د وا مس هرس ىود هل هخ وغ هل
 وا تاره هل يك وكلخ وبژ ونتپ ولو هپ مه سوا وا يد هخ وليبق وليصا هل ونتپ د يك لصا هپ يچ يد يلديل
 ورون د يچ يد يدنوژ هخ ودارفا هل وليبق د هلپخ هپ نارعاش يساد يروپ تاوس وا نوك رت ايب ېلوين هن هارف
.يرل هرسرو هخرب ه يك وراچ هپ ۍرزب د وا يعافد ،ينج هپ وا يد نالايس هرس ودارفا

 تخو هغه مه هملك اد هك ،هد هن ړو رواب د ېللب هخ ېير يدنه هل ېي هملك موډ = مډ د يچ اد )٦(
 وا نادرم روېپ د يون نايئازفسوي وا هوابيترت باب هپ ونيناوق يلاويلك وا يرزب يعامتجا د رتفد لپخ يلم خيش يچ
  واو رت هن هدېك هليو يكروز هل لاډ د وا هو هدوجوم ،و ىك هروغ ېي دنوژ يلاويلك وا يلغار هت وميس تاوس
 هتاپ هب يلصا هپ يك وميس هپ دنمله وا وادنغرا د مه هسوا رت ال ېي نيو مس اد يچ .ېپ فورعم هپ يدناړو
 ليو هت غږ هترو هت ېد وا لوډ د مون غږ مډ د الصا ،يد يدنر مه ېي ېير يچ هد هملك هليصا وتپ د اد .ىد
 د وا دورال د ناوراك د ،يدانم د نج د ،يكنووربخ د ىكنوهو لوډ يك تړوج يوليبق هپ يچ هنر هدېك
 د هكل يك وتالوصحم و هپ ينرك د ېي يك رتفد هپ يلم خيش د وا دولرد ماقم  مهم هوت هپ يكنوتوغار د ېرج
 د لعف د يدناب لعاف هپ هخ غږ هل لوډ د هغامه هك ون هلړو هخرب هيول يدنوغ الم د تاموج د يلك د وا ملعم
 ثنوم يچ ،هللبو يكروز هپ "ډ" د "مډ" د مه ېي هقبط اد وا وس لدوېك مون اد ساسا هپ ولدويا مون د رهظم هوي
 ېي هنوتمدخ يعامتجا رون وا لييرخ رس ،يزپشآ يلك د يچ هنر .هوس "يمډ" وا "نامډ" ېي عمج وا "همډ" ېي
 وا هتونن رو مه هت بدا "همډ" يچ ك دږوا سال هت ولورانيس ونوجن د ېليبق د مه ېي و ون لدېولو هړاغ رپ مه
: ليوو رعاش هوي ،هدنومو ېي ىنعم )ېطاثم( يكنوورانيس د

! هړو ورو هپ يك وناتېو هپ يتو يمډ
! ىد هړز اــمز ويوـــــــك د يك لو ره هپ



۲

۳

 هل يولهپ د يك هير هپ وا يد هخ ولوډ هل لوډ د يچ هتووار "همامډ" وا "كبمډ" هخ ېير ېد هل
 د "همدمد" دياب يك هخرب ېد هپ )خم ۱٦۹ يولهپ هب يسراف نهرف( يد وي هرس "كبمد" هل يرد د وا "كلبمډ"
 يك بدا يرد هپ )۸۷۷ ناهرب( هراغن وا ريفن ينعي "همامد" وا )۸۷۹ عطاق ناهرب( ىنعم هپ لوډ د نزو هپ "همزمز"
 هملك ېوس هرېه ىنعم هپ "هلډ وكلخ ووس ولوار د غږ هپ لوډ د" يك وتپ هپ ومډ يچ ېد هل هرس ،وك هن رېه مه
.هد

 يبرطم ېي راك وا يلوب "موډ" ېي نايدنه يچ ىلك "بنذ" يك هلډ هپ وليبق يدنه د )ق ۲٥۰( هبزادرخ نبا
 هد هخ يلډ ېد هل مه وتپ وا هتس يك وبژ ييايرآ هپ ېير ېملك ېد د يچ هنر )خم ۷۰( يد لوغږ زاس وا
 نابز فرص و ظفلت خيرات" د يم يك هخرب ېد هپ وا ىاللب وس هن هخ وير هل يبژ يدنه د مډ وتپ د هك ون
 يچ ىد رثا وناهوپ يتخ وهوپ وتپ د باتك اد .ئروو ېي هتله ،هد ېلك حرش يك قيلعت يمول باتك د "وتپ
.ىد ىلړابژ هبژ يرد هپ يداهرف ناور روتكد

 ار هغه رت وا هتخو هل اباب هاشدمحا وا ربكا ينارو د ېنومن ينوغرل  وراعشا يخيرات د فلوم ديقف )۷(
 د يك "خيرات وتايبدا وتپ د" كو مهود هپ وا "ءارعش هناتپ" كو يمول هپ ام يچ ېد هل هرس يد يلدنوم هتسورو
 ېرپخ وا يلدنوم ېنومن يتايز ېدوم د ولك ورز ويتسورو د ينعي ېرود د ونايونزغ د وا ولياوا د ېرود يمالسا
 ږومز وړوان ېنامز د يچ ونژېپ همان هپ هنوباتك رېډ وتپ د يچ ىد ىا سوسفا وا نيشاوخ يرېډ د وخ .يد يك
 هپ روتلك وا وتاعالطا د هخسن نيزاوي نيملسملا عفان د يجلغ دمحم رون الم د سوا _ سوا وا يد يلتسيا هسال هل
 ـه ۱۱۳٥( د وا هللب هكرو هخ يلډ هل وباتك ووس وداي د يك هنازخ هپ هپ ږوم يچ هوس هسال رت يك نوتباتك يطخ
 هغه ميرك نآرق د لوډ ېدمه هپ وا هد ېوس مظن همان هپ كتوه نيسح هاش د يك راهدنك هپ يك اوخواش هپ لاك )ق
 نوتباتك يطخ د( ىد ىلك يك رصع ېدمه هپ ىوز يراهدنك هلا زيزع د دمحا نيدلا ماصع يچ ىد ريسفت يطخ
 لدنژېپ ىون يچ )يك ودودح هپ ق ۱۱۲۰ د( ىد ريسفت يطخ كخ ناخ لضفا يوس داي د لب وا )هخسن يطخ
)۱(.ىلديل و هن وم يدناړو ېد رت وا يېك

.هنوخم ٤٤ _ ۳۸ )پاچ ميرد( پاچ لاك ل ۱۳٥٦ د ،راهب و راه رعش د اوخنوپ د )۱(


