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هزيرس پاچ مرل د ېنازخ يپ د

 ام هخسن يطخ ېنازخ يپ د يراك )ع ۱۹٥۷ _ ۱۳۲۳( يزيرس هل پاچ يمول د باتك هغد د يچ هكل
 ىرد هپ يم ىمول ،هك اديپ هليسو هپ كاك يزوناخ يلعلادبع همالع موحرم د يك نيپ هپ لاك )ش ۱۳۲۲( هپ
 )ش ۱۳۲۹( هپ .هوس هرپخ اوخ هل ينلو وتپ د لاك )ش ۱۳۲۳( هپ وا لكو رپ يم تاقيلعت وا حورش ،هك همجرت
 هكل وا ،هوس پاچ ايب ېخسن ٥۰۰۰ تسافن رېډ هپ اوخ هل تساير د ېمجرت وا فيلات د هخم هل پاچ يمول د لاك
 روتلك وا وتاعالطا د ېي لاك )ش ۱۳٥٤( هپ يچ و هغامه ،ېو يوس يل يريډ ېخسن باتك هغد د هو همولعم يچ
 مه ل ميېرد لوډ يتسيفآ هپ هن ېخسن يطخ يلصا هل اوخ هل تيرمآ د ايتړوايپ وا ايتخمرپ د وتپ د ترازو د
.وس پاچ

 باتك هغد د يربخ لوډ لوډ ،هدوم هپ ولاك وشرېد ېرد وغد د ىد ىوس رشن باتك هغد يچ هتخو هموك هل
 ام باتك هغد يچ ليوو اچ ،يد يوس هراك رپ اوخ هل وكلخ وني د كوكش فلتخم وا يد يوس لدېورا باب هپ
 يجاح نب نيسح هاش رادمكح لپخ د باتك هغد كتوه دمحم يچ ېك هربخ اد ايب وني وا ىد ىك ړوج
 هدوم هغد هپ يربخ يني ړو ولدېورا هن وا ولدېورا د هنرادمه ،ىد ىك لعج هراپل لاحشوخ د ناخ سيوريم
 يد هن ه لكش يملع وا لدتسم هپ باتك هغد رپ وناداقن ومرتحم وغد يچ هنافساتم رم .يد يوس ليو يك
 رپ ه يو ړو در د هنولالدتسا وا يربخ ېي هك وا يوراو هنوداقتنا ړو ولنم وا ولدېورا د ېي ىس يچ يلكيل
.يكيلو

 هغه وا ،ىوس ىد هن ثحب لصفم باتك هغد رپ اوخ هل ونادنمشناد وا وواملع د يروپ هسوا رت هنافساتم
يچ ،داقتنا يوق وا يملع موك هن ىد راهظا كش د شت وا لمجم رېډ هغه يوس لكيل يك صوصخ ېد هپ يچ ه 
 قياقح هخم هل وغه د وا يو ىوس ثحب تيلعج وا تلاصا رپ وتاملك د هخم هل ولوصا د يندنژېپ هير وا ينهوپبژ د
.يو يوس هناور
-: ينكيل نرتسنرام روسيفورف د

 هل باب هپ باتك هغد د ام ون ىغار هت لباك نرتسنرام هوپبژ يژيوران فورعم لاك )ش ۱۳۲٤( هپ يچ هلك
 رت يك هبژ وتپ هپ هعلاطم امز ،كار باو هد هكو هنتوغ رظن د ،هو ېلېلرو هخمد يم هخسن يپاچ يچ هخ هد
 هغدمه يچ هلك وخ .مياوو ه ېي وراودا رپ لوحت د وا ونوكبس رپ رعش د وا وتايبدا رپ يچ ېلدېسر هد هن هدح ېد
:يياو هتله ،يلكيل ه باب هپ وتپ د يك عبط همهود هپ نشييا يسيلنا د فراعملا هرياد يمالسا د هوپبژ

 داوم هنادازآ ېي هخ وبژ يياپورا ودنه هل يچ ،هد هبژ هوي هخ وبژ ينارېا د يك لصا لپخ هپ وتپ"
 يك راطق هپ وبژ ينارېا ويتخ د وا يد يراج يكپ دعاوق ېلدابت د وتاوصا ينارېا د هرتايز وا ،يد يتسيخا
 وجهل ويوس هتاپ هل وبژ يكاس يلامش د يچ ييك نامو اد وا ،يرل تهابش وا تقباطم هرس وبژ وغه هل وا ،ييرد
يو هخ ت هرس وا رېډ ېي طباور يچ هكيد يل.

 يك نلاك لباك هپ لاك )م ۱۹٤۰( د وخ ،هدېرېت هن ۍېپ يم ۱۷ هل تمادق وتايبدا وتپ د يروپ هسوا رت
 هپ هدمه وا ،يسر هت ۍېپ يرجه يمهود ېي رمع يچ ېك ېرپخ ېچراپ و ءايلوالا هركذت د يبيبح يحلادبع
 اد .ىد ىوس لك يك راهدنك هپ لاك )ع ۱۷۲۹( هپ باتك هغد ،هك هرپخ هنازخ هپ كتوه دمحم د لاك )ع ۱۹٤٤(
 د وا لاح ونارعاش وني د هرصع رت فلوم د هخ ۍېپ يوسيع يمتا هل يچ هد هركذت هوي ونارعاش وتپ د باتك
 هغه ېي هب هربخ تلاصا د وا يلوار هت نم هنوملبارپ روژ ينبژ وا يخيرات يني وخ .يد يلغار يكپ ېنومن مالك
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 ،يس لنمو تلاصا ېنازخ يپ د يريچ هك .يس يلتكو هرظن هل ۍژولاليف د يي ېخسن يطخ يچ يس هتباث تخو
 وزفسوي د يلم خېش لوق هپ يروار د هك ،ىد ړو كش د ىك نييعت تخو ېي كتوه دمحم يچ رعش ړوز هغه ون
".وي هن ربخ ږوم تايز ېد رت وا ىد ىلك )ق ۸۲۰( هپ خيرات

)۱۹٦۰ عبط ندنل د ۲۰ فراعملا هرياد يمالسا(
 .ووك هنتك هرك يليلحت وربخ هپ دنمشناد يړومون د وا و تمينغ عقوم هتلد ږوم سوا

 يك ېد هپ وا هد هن ړو لمات وا بجعت د يه ېل هخ ونوش هتاپ هل وبژ يكاس د هبژ وتپ هد يچ اد : ىمول
 يياپورا ودنه د يبژ هغد يچ هك ،ييك لديل تكېدزن وا ىلاو هترو يك وبژ ييايرآ ولو هپ يچ هتسن كش يه
 انايرآ هكل ،وموم ېملك ييايرآ ېړز يك وتپ هپ ږوم مه سوا بيترت ېد هپ ،ييك ل هخ نروك هل وبژ )ييايرآ(
 .هد هملك ۍدنوژ وتپ د )هاارچ وشرو( يچ هشرو ايرآ اي )هد ىنعم هپ يبوا د هجېوا يك وتپ نسوا هپ( هجېو
 كاس د وا ،ييك لديل يكرتشم يك هبژ ېد هپ ېملك ميدق سرف د وا يديم ،يياتسوا ،يديو ونولس هپ هنرادمه
 يبژ ېد د هرس وبژ ينارېا يقرش هل دنمشناد يژېوران يچ ه هغه وخ .هتس مه هليبق هوي يك ونتپ هپ سوا همان هپ
 هل يچ ولوبو هبژ يرتخاب هوي هبژ هغد يچ هتس هرس ږوم هل ليالد رېډ يك هخرب ېد هپ يد يليو باب هپ نوتن د
 د وا نامتخاس د ولمج د ينهوپغږ د هك ،يرل تيثيح ۍك د لاصتا د هرس وبژ )يبرغ( ينارېا وا )يقرش( يدنه
 تيركارپ وا تيركسنس ،يديو : هكل ،وبژ )يدنه( يقرش هل ىلاو هترو تايز رېډ هولپ هل يندنژېپ هير د وتاملك
.هتس تاكرتشم ينامتخاس وا يظفل وا يتوص ېي هرس وبژ يياپورا ييايرآ ىتح وا ينارېا هل هنرادمه وا يرل هرس

 يبرغ هل يك ونوزاوا هپ )ښ ،ځ ،څ( د وا هرس وبژ يدنه هل يك وتاوصا هپ )ڼ ،ړ ،ډ ،ټ ( د هبژ هغد
 ړو لمات د ل هبژ ينارېا يقرش هوي ېي ېد رپ انب ون ،يرل ىلاوېدزن هرس ورون وا يناملآ ،يوالس هكل ،وبژ ييايرآ
 د ،يرل رصانع يلغار يون يبرغ وا يقرش رون وا يلخاد رهاظم رون روتلك يناغفا د هكل مه هبژ  وتپ وا ،هد هربخ
 لدولرد رصانع يرد وا وتپ هړاز يبژ يناشوك يرتخاب يك ۍېپ همهود هپ يچ يراك هخ وبيتك هل لتوك خرس
 يلمعتسم وا ۍدنوژ تخو لام وا ىول ب وا ېملك ىرد يصلاخ اش وا تخب ون ،بآ هخ ېلمج يغد هل يچ
 د ،يي تكېدزن هرس يولهپ هل رون وا نامورف وا رهم زوروب وا ګويا )نيدب( نيدب )روپ( وهوپ ،يد ېملك وتپ
 هبژ وتپ ون ىوس هتاپ هوت هپ يرال رول د ونوتيندم د لت ناتسناغفا يياو يچ هلوق هل يبنيا دناهوپ خيرات رصاعم
 ىنعم راصح د يچ ېملك )ىدژد _ زد( د .وو ۍك لاصتا د وبژ ييايرآ وميدق يلامش وا يبرغ يقرش د دياب مه
 ونومون د يچ و ىړاتسورو وي )هزيد( يك دغس وا لامش هپ هد )زيل( يك طخلا مسر هپ ېبيتك د لتوك خرس د هدولرد
 ىد مون ىا هوي د يك ينزغ هپ يچ زيلاش اي وا هريده روهشم يك يدنقرمس هپ ،هزيدركاچ هكل تن هب هرس رخآ هل
.تواو لكش برعم جلاولاو هپ يچ زېلاورو اي

 هپ ونوتيندم يلامش وا يبرغ ،يقرش د رې هپ ورهاظم ينهرف ورون د مه هبژ يناشوك يرتخاب لوډ ېد هپ
.يي لاح ىننم هغد وتپ مه سوا يچ ،هو ېوس عقاو يك عطاقت

 د وا ليمكت بيترت د وغه د وا يكو رظن هت ونوخيرات ىبدا وبژ يقرش د دنمشناد يژيوران بانج هك : مهود
 د وبژ وغد ولو د هلسلس ودېك اديپ د وراثآ ويون د وا وتاقيقحت ويون د يچ يس هراكرو هب ون يېو ريس ولكيل
 رېت هنوملبورپ ينهوپبژ د وا لحارم هغدمه خيرات بدا د يبژ ىرد د ًاصوصخ وا ،هد يراج  يك ونوخيرات هپ بدا
.ىالوك وس هن افتكا ونكيل رپ وناهوپ يياپورا وريت د يزاوي ږوم سوا يچ هد اد هربخ هلب .يد يك

 هلاك لس )ع ۱۸۸۱ _ ۱۸۰٥( نرود وا )ع ۱۸۹٤ _ ۱۸٤۹( رتتسمراد )ع ۱۹۰٦ _ ۱۸۲٥( يورار يچ هلك
 دنوخا د هكل ،وباتك ينيد وا يبدا ودودحم و هل وتپ د لاهم هغه ون هك ليپ تاقيقحت يك هبژ وتپ هپ هخمد
 ترهش نادنچ وراثآ ورون هترپ ونوناوېد هل ناخ لاحشوخ وا نامحر د وا هعيرشلا دياوف مساق دنوخا د نزخم هزېورد
 ونكيل هل يروار د دنمشناد مرتحم يچ ه .يد يلغار هت سال ږومز تامولعم يون رېډ اروخ سوا وخ ،دولرد هن
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 يموب هپ يچ يد تايسدح هغه اد ىلكيل خيرات وزفسوي د يك ق ـه ۸۲۱ هپ يلم خېش يچ يلك ېي اد وا يتسيخا
 اي رتود د يلم خېش د هغه كلخ وزفسوي د مه سوا وا و هن خيرات باتك هغد يچ هك يوك هيكت وتاياور يموق وا
 د متسيس هغد شېو د وا ،و يلغار هنودود شېو د ونويا وا وبوا ،وكم د يك باتك هغد هپ وا يوداي همان هپ رتفد
 و دوجوم نم رت وكلخ وينرغ د تاوس د مه يروپ )۱۸٦۹( هلاهم رت تسب و دنب د وا ېنامز رت رامعتسا د سيلنا
نراوخپ رېډ هل يچ ه ـه اد ونادنواخ د رادتقا د وا ونالاډويف ،وناناخ د هخهل متسيس يعامتجا هغد يچ هو ه 
 د وا ړوو هنم هل مه رتود يلم خېش د يې ېد رپ انب ون يلوار يدنال كلمت يصخش لپخ رت يكم وا يسوي هنم
: يد  يليو ناخ لاحشوخ ،هدېك لتاس پ يك تاوس هپ رتفد هغد مه يك رصع هپ ناخ لاحشوخ

يلج هك يد يفخ هك هزې هد يد يك تاوس هپ
يلم خـــــــــــــــېش د رتفد اي ىد هزېورد د نزخم

 هپ وزفسوي د وا وميس وينرغ هپ تاوس د وخ ،هد هن ېوس هسال رت هخسن باتك هغد د هسوا رت هنافساتم
 نادرم وا تاوس د يچ هلك ،يكا ادبم خيرات د دوجو هغه د يچ ىد رېډ ينود هلاهم ېد رت ترهش ېي يك ويحاون
 عقاو هتسورو اي يدناړو هلاك و "هرتود" هل هعقاو هغد يچ يياو ون يوك يربخ باب هپ ييپ ېوي د يريږ نيپس
.هد ېوس

 رت هرظن يملع وا يخيرات هل مه وا هولپ هل ينهوپبژ د دياب "هنازخ هپ" يد يليو قرشتسم بانج يچ هكل
 د وا ،يو هبژ نروم ېي وتپ يچ اوخ هل اچ هغه د ؟اوخ هل اچ د وخ هد همس هربخ هغد ،يس لوينو يدنال ينتك
 وا يو انشآ الماك هرس خيرات هل ونتپ وا ناتسناغفا د ،ييهوپو هندنژېپ هير هپ وتاملك د وا ويدابم هپ ينهوپبژ يون
 ىد ىك ركف يك هنكيل ېد هلپخ هپ قرشتسم بانج .يو ربخ مه يندنژېپ كبس وا وتالوحت هل وبژ د ايسآ ننم د
 رت كتوه دمحم يچ هنر وا ىد )؟خيرات وزفسوي د( يلم خېش د لوق هپ يروار د وخ رثا ميدق وتپ د يچ
 اد لاح )!( ىد ړو كش د باتك اد ېد رپ انب ون يد يك طبض راثآ وتپ هخمد ۍېپ يمهن
 هنولاثم وتاعقاو لوډ هغد د يك ونوخيرات هپ وتايبدا د وبژ ورون د ږوم يچ
 وتامولعم ودوجوم د تايبدا خيرات وبژ ولپخ د وكلخ يچ وس ىالوو رېډ
 يوس اديپ داوم يون يچ هلك وخ .يد يلك وا يك پشب يخم هل
 هپ هنوداي رثا يوس اديپ يون د يچ ىك ىد هن راكنا ليلد ېد هپ  ېي  هخ تيدوجوم هل وراثآ ووس فشك وون د
؟ېوس هد هن يك هركذت اي باتك ينالف

 د اد ون يو هن هنوداي وذخام وميدق د كتوه دمحم د يك هغه هپ وا يس اديپ رتود يلم خېش د يريچ هك
.ىد لعاج باتك هغد د كتوه دمحم يچ ىادېك ىاوس هن ليلد ېد

 هو ءارعشلا هركذت يدنقرمس هاش تلود د هركذت هميدق يبژ ېرد د يروپ ېنامز هخمد هلاك لس رت ! ئروو
 الضف زا ىي هديرفا چيه ار ىسراف ءارعش تالاح و هركذت و خيرات" : يږاك هاش تلود هلپخپ وا )فيلات ق ۸۹۲ د (
 يچ و يلت يروپ ه هغه هپ يك بدا يرد هپ تامولعم ږومز لوډ ېد هپ ون )همدقم هاش تلود۰ "هدومن هن طبض
 مه دنس يك ونويا وريډ هپ وخ يلوو دانسا لپخ يك ودراوم وني هپ هد ،يد يړوار يك هركذت هلپخ هپ هاش تلود
 لاك )ع ۱۸٤٦( هپ .يد يړوار حناوس ونارعاش ونت ووا ورصع مه ولپخ د ېي يك ىاپ هپ باتك د يزاوي وا ،يرل هن
 د هركذت هلب هوي يرد د ېي يك ېغه هپ وا هلكو هلاقم هوي يك هلجم هپ نمجنا ييايسآ د ندنل د دنلب ليناتن رتسم
 رتسم د هوي ،يد يمولعم يك ايند هپ هسوا رت ېي ېخسن يطخ ېود يزاوي يچ .هك يفرعم )بابلالا بابل( ىفوع
 نوارب دروديا قرشتسم ديقف د ايب هخسن دنلب رتسم د يچ هطوطخم ېناخ بتك ينويامه د نيلرب د هلب وا هخسن دنلب
 يقوع د ږوم وا ،لوس تايز يك بدا يرد هپ تامولعم ږومز هليسو ېد هپ وا هوس مه عبط اوخ هل ينيوزق موحرم وا
 د يفوع د يچ ېد هل هرس ،ولوب هن ړو ديدرت د ېك هد هن هنوداي ېي هاش تلود يچ ببس ېد هپ تامولعم يون
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 هنم هل مه نيواود ونارعاش وناوخپ ورثكا د يبژ يرد د وا يد يك سال هپ ېخسن يطخ يون يريډ ېود ېركذت
 وا ونيزاوم هل سانش كبس د يچ ېچراپ يبدا ووارعش وبژ يرد ورثكا د ږوم لوق هپ هاش تلود وا يفوع د يد يللت
 مرتحم يچ هد يريل هفاصنا هل اد .ىك ىد هن وغه رپ وم راهظا كش د وا ،ونم يرل هن ترياغم هرس وعياقو يخيرات
 هن هنوملبورپ هغد رم ،يوك هنوداي )!( ونوملبورپ د هولپ هل ينهوپبژ وا يخيرات وروژ د يك هنازخ هپ هپ قرشتسم
.يرل هن ه يملع ه هلب ولوخ د وراكفا هماع د هترپ راك هغد هتبلا يچ ،يوك هترو هن مه هراشا ىتح وا يوك حرش

 ېي هلمج اي تيب موك يچ هترپ وباتك يبرع ورون و وا بابلالا بابل هل يك وذخام وميدق هپ وتايبدا يرد د
 كبس د مه ېي زرط ولكيل د وا ،مون باتك د هن وا ىد مولعم فلوم ېي هن يچ ىد ناتسيس خيرات هتسورو ېك لقن
 هغد ېد رپ انب ون ،يسر يروپ )ق ۷۲٥( رت وا ييك عورش هخ ۍېپ يرجه يمنپ د هولپ هل ونيناوق د سانش
.يرل هن هړا مه كبس هوي هپ ولكيل د وا ىد هن لاوكيل هوي وا نهآ وي وا سال هوي د باتك

 هل ونا هدازهش يرافص د يچ نيسح هاش فلوم كولملا ءايحا د ىتح ،و هن ىوس لدنژېپ يه باتك هغد
 هپ خيرات د ناتسيس د هخ دوجو هل باتك هغد د هكيل باتك لپخ ېي )م ۱٦۱۹ ق ۱۰۲۸( هپ وا ىد هخ وواياقب
 .و هن ربخ همان

 ي ٤۷٤ هل( يك هاپرو هپ نارېا يناوخپ د هخم هل ېخسن يطخ يبايان يدحاو ېوي د نتم باتك هغد د
 يچ ېغه رت ېوس يلكو ېخسن يرون ېي يخم هل نتم هغدمه د وا وس روپخ )ق ۱۳۰۲ _ ۱۲۹۹ يروپ ي ٥٦۲ رت
.وس پاچ يك نارهت هپ لاك ش ۱۳۱٤ هپ رايز هپ راهب ءارعشلا كلم موحرم د

 د يوك ركذ ناتسيس د هخ وغه هل يچ لك هفاضا داوم يون رېډ يك خيرات هپ بدا يرد د باتك هغد
 يخيرات د وا كبس هړاز تمادق د راعشا دلخم نب دمحم د وا هيحدم يزس فيصو نب دمحم د ،دورس ېدكشتآ
 هن هنوداي وغه د الصا وا ًادبا هاشتلود د يفوع مه ه هك يد ړو ولنم د ببس هپ يلاوربارب وا ېطبار د هرس وعياقو
 اي رعاش اي صخش ينالف راعشا هغد يچ ليو هنو اچيه رم هد هدحاو مه هخسن ناتسيس خيرات د وا ېك هد
.يرل ملبورپ هولپ هل خيرات وا ينهوپبژ د اي وا لك لعج هراپل ضرغ ينالف د خروم ناتسيس خيرات د اي لاوكيل

 وذخام وميدق وا وركذت ورون وا ناتسيس خيرات هغدمه وا هركذت هپ هاش تلود د بابلالا بابل هپ يو هن هك
 هن د وعياقو يخيرات وا يندنژېپ كبس ينهوپبژ د يچ يس ىادېك اديپ هنوملبرپ يكنونم هن لح روژ ونولس هپ يك
 نومام د وا هد بوسنم هت يزورم سابع يچ هديصق هفورعم هغد هوت هپ لاثم د ،يد هن ړو ولنم د هولپ هل طابترا
! ئروو هد ېوس ليو يك هيحدم هپ )ق ـه ۲۱۰ دودح( هفيلخ

نيدـقرف ات دوخ قرف تلودب هديناسر ىا
نيدب مــلاع رد لضف و دوجب هدينارتس

)۲۰ بابل(
 د يچ يك باتك ميدق ېدمه هپ .يراك يرك بوتيون وا لعج د وخ يدناب يدنت رپ ېديصق ېد د

 يمون ناتسل د يچ ىد بوسنم هت دومحم ناطلس رعش وي ىوس ل هخ وركذت وربتعم وا وميدق هل يبژ يرد
: ييتاپ هن هت يبژ رصع د ونايونزغ د ًادبا هبژ رعش ېد د ،ىوس ليو يك هيثرم هپ ينيم

ىدش كاـــخريز هام ىا وت ات
دمآ لـــــضف رهپس رب ار كاخ
ربص لديا متف ،درك عزج لد
دمآ لدـــع ىادخ زا اضق نيا
دش ىكاـــخ و دوب كاخ زا مدآ
دمآ لــــــــصا زاب دازوز هك ره
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)۲٥ ص بابل(
 د هلپخ هپ يياو وظافلا وا هبژ يساد هپ هيثرم ينيم يلپخ د ناطلس رتس يدنوغ دومحم ناطلس يچ اد

.ىد ىك بوسنم هت دومحم ناطلس مه رعش لب وي ېركذت يربتعم يغدمه يچ اد لاح ،هد هربخ ړو لمات
ىاشك هعلق ريناهج غيت ميبز

)۲٦ ص بابل(
 )٤٥۷ ص( هديز خيرات هپ مه وا هنيفس يطخ هوي هپ ېناخ بتك د اروش يلم د نارېا د رعش هغدمه يچ

.ىد تبث همان هپ يقوجلس هاشكلم نب دمحم د يك
نرمه  ېخسن ېود هغد وا ورل هن يك سال هپ ېخسن يطخ ېدژن هت ېنامز يفوع د ږوم يچ  ه 

 مرز هپ ينيسح دمحم نب يلع فلوم ارآ مزب د يچ هلك وا مولعم ىد هن مه ېي خيرات تباتك د وا ،يد ىتسورو
 يك باتك لپخ هپ ينوداي هل همان د فلوم د ېب وا هركذ هل ذخام د هترپ داوم لو بابلالا بابل د يك لاك يرجه
؟ىد كو قالخ باتك هغد د يچ يار هن هت نم ملبورپ هتلد سوا ون لتسيخاو

 ندنل د يچ راعشا وا راثآ هغه مه وا ،يودراو مه داقتنا وراعشا وني هپ بابلالا بابل د يچ ېد هل هرس
 د هتلد ايآ ون ونيو مه يك ارآ مزب هپ ېي يك ودودح هپ ق ـه ۱۰۰۰ د ييك لديل يك وخسن ورخاتم هپ رتسچنام وا
.ىد هن ىا ونوملبورپ وا وكوكش

 ىا لپخ هپ ماقم تياده وا رذآ هاشتلود ،بابلالا بابل د هرس وربخ وكنورل كش وا وكوكش ولو وغد د
 عوضوم هوي رپ باتك د اي وا فعض لوق هوي د .ييك ل هخ وذخام ومهم هل تايبدا خيرات د هنوباتك هغد وا ىد
 د  يبژ يلپخ د وي لصا يبژ د ږوم يچ اد لاح ،يړو هن هنم هل رابتعا باتك لو د تيدوجوم كش د يدناب
 ملبورپ يساد لوډ يه هل ،هد ېك ليلحت وا ېتسول هملك هپ هملك مه وم هنازخ هپ وا ىد ىتسول وم خيرات لوحت
 باتك ېد هپ ملبورپ وي يسغد هك وا ،وي هن يوس خماخم يرلو ترياغم هرس خيرات وا ينهوپبژ هل يد هغه يچ هرس
 سوسفا رېډ د ون ىاو ېك هراشا هت عوضوم  ېغه يك ويشاوح وا وتاقيلعت هپ وم هب ورم وره ون ،ىاو دوجوم يك
يه يك باتك هپ قرشتسم مرتحم يچ ىد ىا نبژ ك حرش هد هن لوډ لصفم هپ هلضعم يخيرات واېي شت وا ې 
.ىد هن راك ملاع ققحم هوي د اد وا يد يك كوكشم  ناهذا يمومع هرس راهظا هپ كش لمجم وا مهبم هوي د

 يچ( رې هپ ءارعشلا بقانم د ينوتاخ د ،يو مه ېوس فيلات هك وا هدولرد هن هركذت اوخپ يبژ وتپ
 ءارعش هناتپ د ينلو وتپ هل ام لاك ش ۱۳۲۰ هپ .يو ېللت هنم هل )ېك هنوداي ېي هاشتلود وا هفيلخ يجاح
 ،و يك لوار هرس يم يروپ هتخو هغه رت يچ لك ىا بلاطم هغه يم يك باتك ېد هپ وا ،ك روپخ كو ىمول
 هغه ېو يك اديپ يلك هوي هل يك وړاغ رپ دور د دنمله د ياپ پش باتك كرو د ءايلوالا هركذت د تخو هغه ام الثم
 د يروار يگچ ه هغه ون لك هراپخ يك باتك هغه هپ هب يسابتقا هپ ېي يم داوم وا لكش يسكع هپ يم باتك
 ېد و ىك ضرف يروپ ۍېپ يمسلووا رت ېي يخيرات بدا د يبژ يغد د وا وو يليو باب هپ خيرات د بدا د وتپ
 يطخ رون يني يچ هلك وخ ،هواسرو ېي يروپ ۍېپ يدالېم يمسلوود رت وا ،توب يدناړو رېډ خيرات هغه باتك
 د وا ،هنازخ هپ ،و سسوم ېقرف هيناطلس د باجنپ د يچ تامارك )م ق ـه ٥۷۷( د دورس يخس ناطلس د هكل راثآ
 ام ون ،وس ړو رظن ديدجت د مه ءارعش هناتپ وا لوس هسال رت رون وا )ق ـه ۱۰۱۸( يناغفا نزخم يوره هلا تمعن
مهود هپ تايبدا خيرات د داوم يون هغد لو پ د لاك ش ۱۳٤۱ هپ ايب يچ لړوار هرس يك كووت اوخ هل ينلو 
 هپ هد د وا قرشتسم مرتحم د يچ دياب وخ ،ييتايز رپ مه هب هغه ون يس اديپ راثآ رون يك هدنيآ هپ هك وا وس روپخ
 لاح هپ ليمكت د هرس ودېك اديپ هپ وداوم ويون د لت هنوخيرات وتايبدا د هك يو هن ړو كش د ولغا ورون د لوډ
 يون هغد وا يوس اديپ هتسورو تايبدا خيرات رت نوارب د يچ ،ورل يك يرد هپ داوم يون رېډ ږوم سوا .يو يك
 هغالبلا نامجرت د ينايودار رمع نب دمحم د هكل ،يد يللت هنم هل مه ېي يني وا يوس هوالع باتك هغه رپ داوم
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.هت يسودرف تبسن مظن د اخېلز فسوي د مه اي وا هت يخرف تبسن
 طلغ هپ اي( رتود كرو يلم خېش د هتسورو هلاك لس لوق رت يورار د داتسا هوپبژ يچ هد هربخ هبجع اد

 كر قرشتسم بانج ېي هن وا ىلديل ږوم هن هسوا رت رثا هغد وخ ي رثا ىمول وتپ د )خيرات وزفسوي د ريبعت
 ىد ىا بجعت رېډ د  ،يلوب ړو كش د داوم مولعم ېنازخ يپ د دانتسا هپ باتك كرو هوي د ىد هك ون ىد ىلول
 هربخ ايتنايرا يريډ د مه ايب لوك فيعضت باتك دوهشم وا دوجوم وي رثا هپ باتك لوهجم قلطم وا كرو هوي د وا
.هد

 ېد د رم ،يد هن يدنوژ يك وتپ هلمعتسم هپ سوا يچ يوس لامعتسا تاملك يساد يك هنازخ هپ هپ
 وتپ اد يچ ىاوس ىالدنژېپ ېي هتسرم هپ يندنژېپ هير وا تايبدا خيرات د وا ييهوپ هپ ىكنويو ره يبژ
.يد يلغار يك وملك ييايرآ يديو وا يياتسوا وميدق هپ ېي رياظن وا ،يد ېملك

 يچ ييغږ هن هرس ليصفت هپ يك هخرب ېد هپ رم ،يلخا مون ملبورپ د ناكاكش مرتحم يچ ىد سوسفا
 نمتزرا ربتعم هوي د يچ ؟يرل تزرا يملع ينو ؟يد مك هنوملبورپ ينبژ وا يخيرات هغد يچ ييهوپو ىس
.يس ببس ولوكوكشم د باتك ردان وا

ناتسناغفا
 لقن وكوكش د ربليو د وا فيلات يرپود سيول هوپنوغرل د

 ىوس روپخ لاك ع ۱۹۷۳ هپ هخ يسرجوين نوتسنرپ هل اكيرما د يك ونوخم ۷٦۰ هپ باتك وي همان ېد هپ
.يد ديفم )ديق هپ طايتحا د( هراپ هل يندنژېپ د ناتسناغفا د ېي لتسول يچ .ىد

وم ىلغاك راك باب هپ ينهوپ نوغرل خيراتلا لبق د فلك هراپخ ېي راثآ رېډ ىد ىهغد هد د يچ يد ي 
.يد ړو ردق د وا رو ه يك خيرات ميدق هپ ناتسناغفا د هنوراك

 ړو يننم وا رابتعا د ټروك ېيئاصحا باتك هغدد مه ه هك
 ۱۸٥ هپ هكل .يرل مه ينتورېت يرون يني ېد رپ هرېبرس ،يد هن
 هتسورو هكيل هوي ېي ايب وا ،ىد ىلوو هداوناخ يك يرد هپ هترو ېي لباقم وا ،ېوس هل وتپ نروك يك خم
 لوهك وا نروك يچ اد لاح .ىد ىلوو لوهك يك وتپ هپ هترو ېي لباقم وا ېل يرد نروك هغدمه
.يد هداوناخ وا نادناخ ،نامدود يرد هپ ېي لباقم وا ،يد ېملك وتپ يميدق هړاود

 ايرد ىاپ _ يرل هير )راپ( ييايرآ هړز هرېډ وا هد رهنلا ءارام ېي برعم يچ هملك رايد راپد يك خم ۷٥ هپ
Pay-i-Darya ك طبضيياو "ايردراپ" هسوا رت كلخ ناتسناغفا د يچ اد لاح ،هد ې.

 يلهد د م يلهد لاك ع ۱۷۲۰ هپ وا ىكوز ينپ د لاك ع ۱٦٤٤ هپ لديب رداقلادبع ازريم ېي يك خم ۸۰ هپ
 د لديب رداقلادبع ازريم هغدمه د ايب ېك خم ۹۲ هپ يچ اد لاح ،ىد ىلوو داتسا يسراپ د رابرد د وناينارو د
 خم ۸۲ هپ .يي روژ رېډ ونارعاش وناو رپ ېي رثا وا ىړوار يك فص هپ ينغتسم وا يراق ،باتيب ،ووارعش ورصاعم
 ېي رهام سيون هتسكش د وا ،يي ىكنوكيل هحولرس رعاش ىوس يفن يسايس ىزرط ناخ دمحم مالغ رادرس يك
 ار ۍېپ يرجه يمهن هل هد هعون هوي سيون شوخ  د هلپخ هپ يچ ،زرط ينكيل هتسكش د يچ وياو اد ږوم وخ يلوب
 ۍرعاش هل وا ىد ضحم طلغ يچ ،يوك همجرت Broken- linepoetry هپ ېي ىد وخ ىوس باب اوخ ېد هپ

Poetry يه هرس لپخ هد وخ و مون يليماف يك ناتسناغفا هپ يچ تخو هغه يياو ىد .يرل هن طبر وا قلعت نا 
.يرل قلعت ولدېهوپن هپ ېلاسم د وا هطلغ ًاتاذ مه هلاسم هغد يچ ،هياو Stylist "ىزرط" هت

 صلخت يرعش د يك ناتسناغفا هپ اوخ ېدپ ار ولاك ورز د وا ،و صلخت يرعش ناخ دمحم مالغ د ىزرط
 ينروك لو اد يچ ىوز هغه د بيلدنع وا يقرشم هرت يزرط د ىتح وا يماج ،يقيقد ،يخرف : هكل ،و دوجوم دود
 هغه د هتسورو ناخ دمحم مالغ رت يچ اد وا ،يسو قرف صلخت يرعش د وا مون نروك د دياب وو هن هنومون
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 ونتوغ د رصع يون د هتبلا اد ،هتس همان ېد هپ نروك هوي سوا وا ،ك مون ىنروك صلخت رالپ لپخ د ىوز ىلايمون
.ىد جاور مون ينروك د ديلقت هپ ونايبرغ د وا

 هپ يك )۳۱۲ ص( يكرپ ۱٦ هپ الثم ييك لديل طلغ يړوان يريډ مه يك وداوم يخيرات هپ باتك د
 هل راهدنك د لاك ق ۸۱ _ ۸۰ هپ يشك ركگل نمول وبرع د هنرادمه وا باب هپ ودېرپخ د مالسا د يك ناتسناغفا
 حتف لباك د وا و يرايل هل جخر وا تسب وا دنمله وا ناتسيس د تخمرپ وركاسع يمالسا د يچ اد لاح يي يرال
 يرون لوډ هغد هپ )٤۸۸ ص نادلبلا حوتف ،۸٥ ص ناتسيس خيرات( .هد ېوس يك ق ۳٦ هپ هليسو هپ  هرمس نبا د
 هپ هتسن راك ه هرس وبلاطم وا ونتورېت ورون هل باتك د ږومز تروص ره هپ يد يتايز يريډ يك باتك ېد هپ طلغ
 ،قارو دومحم ونارعاش وميدق د بدا يرد د يك هخرب هپ صيخلت د وقباوس يبدا د ناتسناغفا د يك )خم ۷٥۱(
 باب هپ وتپ د رم يوك يفرعم وا همجرت هغه ،يلخا ېرصبت يموك هل هترپ هنورعش ورون وا يسيغداب هلظنح
 رادمتسايس وا ققحم ناتسناغفا د هلا بيجن ،ېوس هد هن هجوت مه يك ناتسناغفا هپ ىتح هت وتايبدا وتپ د( : يږاك
.يلكيل يد هن تايبدا وتپ يك ع ۱۹۳٦ "يمالسا تايبدا" باتك رو لپخ هپ

 ېوس متخ حيحص( هد ېوس رشن يك راهدنك هپ )ع۱۷۲۹ حيحص( ع ۱۷٤۹ هپ يچ تلاصا رپ ېنازخ يپ د
 و نابز( ىد ىوس هراك كش اوخ هل ربليو د يك وي هزات ېد هپ يړوار ېي راعشا وتپ ويېپ ۹ _ ۸ _ ۷ د وا )هد
 يوس هسال رت هخمد نرق ۱۷ رت راثآ وتپ د يچ هك )لاك ع ۱۹٦۷ ټون ۲ ونوخم ۲۳ _ ۲۲ د نارېا هلاسم عامتجا
.)۸۳ ص ناتسناغفا د( )يد يلدېسر ار لكش مظنمان وا يطب هپ يروپ نرق ۲۰ رت وا ،يد هن

 هل وناهذا د هترپ وا يرل هن ليصفت وا ليلد يه يچ هد هراشا هوي مه هرصبت هلمجم هغد يرپود يلغا د
 يبژ ېد د ېي هن وا هو هدز وتپ هملك هوي ېي هن يچ كش رپ ربليو د هد ييك هلتسيخا ين هن ىنعم هلب هبيوشت
 وا وناققحم د راك اد يچ هد ېك هيكت يوك تلالد لهج قلطم هپ هد د مه هرصبت هغد وا هو يتسول تايبدا خيرات
.ىد هن وناهوپ خيرات

 وا يحطس يريډ يكلب يد هن يملع ،يد يلديل ېي يم ېلاقم وخ منژېپ ېي هن وا ىلديل ىد هن ربليو ام
.ىد هن راك ينكيل يملع ېوي د هرصبت وغه رپ وا ،يرل نر يسايس

 هن تلالد ېد هپ ېك هد هن هنوداي وتايبدا وا يبژ وتپ د يك باتك لپخ هپ هلا بيجن موحرم يچ اد وخ
 يك هغه هپ هو ېوس لراپس هت هد ېي هنكيل يچ يرل ناكما هك يرل هن بدا وا خيرات ميدق هبژ يدنو يچ يوك
.ىدېك هن ثحب خيرات رپ بدا وتپ د هب

ويشاوح د باتك هغد د يچ ىدولرد تكرش مه يك وسلاجم وغه هپ مرتحم هغد يچ يد داي هپ يم ه، 
 د يك تخو هغه هپ هد لدېړوج هخمد پاچ رت باتك د هراپل ولتسول د ېمجرت د وراعشا د وا لنم وتاقيلعت
 د ېي يچ هب هلك وا ىدولرد هن ضارتعا ه وراعشا وا نتم رپ باتك
 د يك باتك لپخ هپ هد يچ اد وخ ،ېوس ىوت يكوا ورتس هل ېي هب ون ،هدېوراو همجرت ودياصق وميدق د وتپ
 يريچ هك وا يرلو هړا وتاررقم يميلعت هپ ېسسوم يغه د عوضوم هغد دياش ىك توكس يك وړوار هپ وتايبدا وتپ
 عوضوم طوقس د زايتما د ېنازخ يپ د هربخ اد ون ېوس يو هن هنوداي وتايبدا وتپ د يك وباتك وني هپ ناتسناغفا د
.ىادېك ىاوس هن

: تيب فورعم هغد ېي يلو يچ يرل ضارتعا يدناب ىدعس خېش رپ
نيا تسا بش ديو ار زور هش را
نيورــــــــــــپ و هام كنيا تف ديابب

 نت هوي د يو مه دراو ضارتعا هغد هك .يد يك زياج ېي ليو غاورد وا يړوار يك باتك يقالخا لپخ هپ
 و هن دراو يك وتايبدا وتپ هپ هلا بيجن موحرم يچ اد هلب ىالول ىاوس هن تزرا يبدا ناتسل د ،ىد ضارتعا
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.ىاو يك يربخ لوحت رپ وتايبدا وعيسو وتپ د يد هد يچ هت ېد ييسرو هب ه ون
ينكيل يزيمآ كش يرفعج ربكا يلع روتكد د

 يوس ېرپخ ېلاقم يني ملق هپ هوپ هغد د باب هپ وتپ د يك و ېسپ هلرپ لاك ۱۳٤٦ د ېلجم نخس د
 هلاوح وباتك وا وتشون وا ولاقم هپ امز ،يرل ثحب رصتخم مه وتايبدا وتپ هپ يك ه همرول هپ ېرود ۱۷ د يچ
.يرېمش يك وراثآ وينلوا هپ وتپ د هنازخ هپ وا ءايلوالا هركذت وكام نامېلس د ،يوكرو

مول يرفعج ىلغالپخ يچ يوك فارتعا ېد رپ ى تواضق باب ېد هپ يچ يلوب هن ړو ېد د نا 
 وا ،ىوس رثاتم وتشون هل نرتسنرام روسيفورپ د يك فراعملا هرياد يمالسا هپ مه ايب رم )۳۳٥ ص نخس( يكو
 يوكرو هن ليصفت يه يك صوصخ ېد هپ يچ ىد ىا سوسفا رېډ د مه ايب وا ،يولقنار يربخ يكوكشم هغه د
 ىمن ار اهنآ ظفلت هك ىدنه ىاه هژاو ىضعب نديد زا( : يكيل ،ييو رياظن وا يكرو هنولاثم يچ ېد هل هترپ وا
 رد دنه هراق هبش رد نانابز وتپ ىاهيياشكروشك زا سپ ار اهنآ وتپ ناميب و تسناد رت نهك ريخا نرق دنچ زا ناوت
: يرل هتلع ېرد هل رت ل عوضوم اد يچ يوك ركف وا ىوس نايرا ىد ىك هخرب ېد هپ )تسا هتفريذپ دوخ

 اي دوخ زا ىياهرعش دناديم بسانم شدوخ هك ىياهاج رد هدنسيون هك دوشيم هديد ىسراف رثن ىاهناتساد رد )۱(
 و هزمح ريما ،نيچ ناقاخ رتخد ،ردنكس ،اراد ،بايسارفا ،متسر دننام نانامرهق راهد رد ريد نارعاش زا
 ىم ار راك نيمه ناريد و ړورك ريما هراب رد مه نوتپ نايو ناتساد هك تسا نكمم ،دراذيم ناريد
 دمحم هزادنا هچ ات ... دنا هتشانا تسار ارنآ هتسج دوس نآ زا ىو هك ىعبانماب كتوهدمحم و دندرك
.ميناديمن ام هدرك ىسراو و ىسر رب ار مدرم ىاه هتف ىتسردان و ىتسرد كتوه

 )امن هزات( هديد اهينو ريد نتش ناهد هب ناهد تلع هب كتوه دمحم رازور ات نهك نامز زا اهرعش نيا)۲(
دنديدر.

 نآ رد هك ىياهيزات دوجواب لاح ره هب دندروآ ديدپ ىياهينورد دوخ نامز قباطم نآ رد نارادرب هخسن)۳(
)۳۳۷ ص نخس( ديآ ىم ىنهك ىوب اهرعش نيزا دوشيم هديد

 هتسن لاثم موك امن هزات مه اي وا وتاغل وون اي وتاغل يدنه د مه ايب يك راهظا لمجم وا كوكشم ړول ېد هپ        
 ړالو ين مه ىوب يلاوړوز د هن رت يلاويون د يد ايب وا ،يو ىلدېر ړو كش د روتكد يلغا د هغه يچ
.يس

 يرل تاكرتشم هرس تيركسنس وا يديو وبژ ييايرآ وړز هل وتپ يچ يس ليوو دياب باب هپ وتاملك يدنه د
 وا ويننم هپ وتپ د وا يد جاور وا ۍدنوژ يك هبژ وتپ هپ مه سوا ېملك تيركسنس وا يديو يميدق يريډ يچ
.يد يلغار مه يك وتايبدا وړز

 ناتسودنه يلامش هخ )ناتسناغفا( يرواخ ېدمه هل كلخ ييايرآ هك يو لوډ ېد هپ دياب عضو اد وا
 رېډ يك وتاريثات يعامتجا وا وتالدابم يتراجت وا تار ت هپ ايب وا يړو هرس نا هل ېي رثام ينبژ رېډ وا يللت هت
 ليصفت هپ يك خيرات هپ بدا وتپ د يربخ هغد ام يچ يد يللت هت دنه هيا ېد هل وا يلغار هت وتپ تاملك يدنه
 وراعشا وميدق وتپ هپ ام وخ )۱۳٥٤ مهود عبط ۱۳۲٥ لوا عبط ۱ ج خيرات وتايبدا وتپ د ئروو( يد يړوار هرس
 هپ يرفعج يلغا د يچ يك اديپ يد هن ېملك يساد يك وراثآ هخمد )دودح ٦۰۰( ېرود هل وناينارو د مه اي وا
 هپ هلپخ ام وا ىړوار ىد هن لاثم موك هد يچ هن وخ .يس للب هنو ىناوخپ ويېپ ويتسورو و هل ظفلت ېي لوق
.ىاليو مس هن ه باب ېد هپ تايز ېد هل ون ىلتسيا ىد هن كر يش موك يساد د يك بدا هړاز

 هنولاثم هراپل تابثا د اعدم يلپخ د )!( داقن يلغا يكشاك
 يمول هپ يك وللع وړوار ويرد ولپخ هپ روتكد يلغا ىاو يكرو
 يناتساد د يسراپ د )هركذت ونارعاش وتپ د( هنازخ هپ يك تلع
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 يخم هل ريظن وا سنج د مه اد يچ يړوار يك هلمج هپ وباتك د ونورثن
 هرس ينكيل ناتساد هل هنكيل هركذت هد يچ هك ،ىد هن سايق مس
 ورون وا ېدكشتآ د رذآ د ،احصفلا عمجم ،بابلالا بابل ېركذت د هاشتلود د هنازخ هپ يچ اد لاح ،هد ېك طلخ
 يچ هد هركذت هوي رې هپ
 وريډ هپ وا ،ونيو يك وباتك هپ ىود د تاياور وا يندېورا ىود د ږوم
 د ساسا ېد هپ يچ يي هن ذخام وا اشنم هلپخ مه هلك وا يوك لوق لقن هخ ونوباتك وكرو د ىود يك ودراوم
 يلاومسان وا يلاومس د وتاياور
 يي مه ذخام هراپل رعش د ړورك ريما د كتوه دمحم يچ ېد هل هرس ،ييدراو وركذت رپ وبژ يقرش ولو د لامتحا
 هك خېش د هناتپ ينوغرل(
 ناتشلاب هپ روغ د هخ يروس خيرات د فلوم هغد يچ )فيلات يز ېتم
 ىالوك ىاوس هن هلما ېد هل ون )ق۷٥۰ دودح( .وو يتسيخا داوم يك
.وك سايق وباتك يناتساد رپ يسراپ د تاياور وا تايوتحم ېنازخ يپ د يچ

 مه مامشتسا )ىنهك ىوب( د ايب وا يلوب "امن هزات" راعشا يني ليلد مك هپ يرفعج بانج يچ اد مهود
نم رت يلاويون وا يلاوړوز د ًارهاظ .هد هن هعورشم وا همولعم هربخ اد يوك ين وخ ،ىد دوجوم داضت ىلغا 
؟ىد هن بذبذم قطنم لپخ يكنوكيل د وا ،ىد زياج داضت هغد ًاقطنم ايآ ،ىړوار ىا وي هړاود لاوكيل

 ېخسن هترو هرس هود يك وباتك هپ وبژ يقرش د ږوم يد ينيقي تافرصت وكنوكيل د ونوباتك يطخ د : ميېرد
لس هپ ېمانهاش د يسودرف د ږوم يريچ هك ىالوك اديپ وس هن هرس درهتسورو هكاړات هل ولوغم د يچ ېخسن ونو 
 ېغه د اي وا ېنازخ يپ د هغرم هدب هل .وك اديپ هترو هرس ېخسن ېود هب تخس يريډ هپ وك هلباقم هرس يوس لك
 هموك رت يك هنازخ هپ هپ يچ يس همولعم اد يخم هل وغه د يچ هتسن يك سال هپ سوا هخسن هموك وذخام وميدق د
يكخم ېرود هل ولوغم د هولپ هل وتايصوصخ يونعم وا يدام وا يندنژېپ كبس د .ىد ىلغار فرصت ونابتاك د هيا 
 هير د يچ هتس يكپ ېملك يكورتم يساد يريډ وا ىلتاس بوتنوغرل لپخ وراعشا وتپ وبوسنم هت ووامدق
.ييلامعتسا هن يك هبژ هپ سوا وخ يرل تلاصا هرظن هل يندنژېپ

 وغه هپ وتپ يچ يد تاكرتشم هړاز هغه وبژ ييايرآ د اد ېك هنوداي ېي يرفعج يلغا يچ ېملك يدنه
.ىد ميدق يك وتپ هپ مه لامعتسا وملك وغد د وا يرل تيثيح ۍك د لصو د نم رت وبژ يبرغ وا يقرش د يك

 يچ .ېلغار هملك "نوتدوب" د يك )هنازخ هپ ۷٥ ص( هديصق هيحدم هپ يروغ ىودنراك د هراپل لاثم د
 يروپ وتخو يكخم هپ ېرود يمالسا رت للتار ېي هت وتپ رم هد ناش وي هرس ېملك "دوب" يدنه هل هير ېي ًارهاظ
.ولوب هنو رثا وتاحوتف د دومحم ناطلس د دياب اد وا يرل هړا

 لهج وا نيد ،لقع : يرل هتيصاخ ېرد هوقلاب الويه يچ يږاك يك )۱/۱٦۳(  باتك هپ دنهلا د ينوريبلا
 ييايرآ ورون هپ هتسورو ايب ېملك يغد وا ىد تلع تحار وا وخ د سفن د وا ،يياو "ـهدب" ېي هت ينمول يچ
... رون وا )رالاس هپس( دب عمج هپس )نيدلا ظفاح( دبوم هكل هلولغو هير مه يك وبژ

 "نا روپاش" باتك هپ ينام د يچ ىد ىلتو هخ "دب" هل مه مون "ادوب" يعاد روهشم د لوق هپ ينوريبلا د
 هدنغ هپ ايند د ىرعم العلاوبا .ىد ىلغار ىنعم هپ "تب" د دب مه يك يبرع هپ وا ،ىد ىلغار لوډ هغد هپ مه يك
: يد يليو يك

دباع هئاوها نم بلقلاو
)۱( هدب رفاـــكا دبعي ام
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 يك لصا هپ )هناختب( نوتدوب وتپ يچ ىاوس ىاليو يخم هل ريس يخيرات د ېملك د وا ليلحت ېد هل
 هپ وا ،و هنو شزيمآ ىون وي دياب اد وا )نرق ٦ _ ٥( يرل هړا رصع هپ ونايروغ د ېي لامعتسا يچ ،و نوتدوب يفرظ
 د ېي طالتخا يچ ونيو يك وتايبدا وميدق هپ وتپ د ېملك يياتسوا وا يولهپ ،يكرت ،يدنه ونولس هپ لوډ ېد
 ىوب وا نر ړوز هغامه يكلب ورېمش هنو )امن هزات( لوق هپ يلغا د دياب هغه وا ىد ىنوغرل هرصع هل مالسا
 د يك بدا وا هبژ هپ وا ونيزاوم د يندنژېپ هير د دياب ليلحت يملع وراثآ وتپ هخمد ولوغم رت تروص ره هپ .يرل
 سال هت راك ېد دياب كو هغه وا ،يسو يخم هل قباطت د هرس ويپ يخيرات هل هنرادمه وا ريس د وتالوحت
 ىالوكرو هنولاثم هراپل تابثا د اعدا يلپخ د وا ،يرلو تامولعم وا سال هروپ يك ودراوم ولو وغد هپ يچ يوچاو
.يس هن ببس بيوشت د وناهذا د يچ يړو هنار هراشا وا لامجا هپ ليالد لپخ وا ،يس

: ناكاكش يلخاد
 وكلخ هل يك ناتسناغفا هپ يچ يد يربخ هغه يني يس حيرصت وا حيضوت دياب ېلد يچ هلاسم هلب هوي

 ه وا يرل يربخ وا ييار يصخش يني يك صوصخ ېد هپ كلخ هغد .يد مه يلكيل ېي ًانايحا وا يوس لدېورا
 يلپخ مړاوغ يكلب ،موك هن يربخ هوت هپ عفادم قلطم د باتك هغد د هتلد هز ،يد هن يكتم وقياقح رپ يياو يچ
 دياب هبصعت وا راني موك هل هترپ يكو يربخ يملع كو مه ېد رت هتسورو هك مك ليلحت هولپ هل ملع د يندېورا
.يس لوينو يدنال ينې وا قيقحت رت دياب ون يو ړو لمات د يربخ يملع هغد يريچ هك وا ،يس لدېوراو

 ،يرلو دنس يخيرات ربتعم دياب رعش ىنمول يبژ وتپ د يچ ،هو ېك حرط يساد هنتوپ هوي يكنوكيل هوي
.يربخ يرون يساد وا يكو مكح يعطق وا رظن راهظا هدنس هربتعم هموك هل ېب يچ ىالوك يس هن نيققحم وا

 اي "رعش نيلوا" د تروص يعطق هپ يك هعلاطم هپ وركذت د وبژ ورون وا ېنازخ يپ د يچ ليوو دياب هتلد
 رعش نيلوا د رعش هوي رپ لوډ قلطم وا درجم هپ هك ،ىد هن راك تسرد لوراك وتاحالطصا د رثن وا مظن نيرتميدق
 ،ييلزان هناتله و هترپ ولورېت هل ولحارم د لماكت د يك هبژ هوي هپ وا تروص ينا هپ رعش وا ىد هن راك مس لوك مكح
 فيصو نب دمحم اي رو مارهب ېي رعش يرد ميدق وا يلك باب هپ رعش ميدق د يرد د وكنوكيل هركذت يچ ه هغه
 يس ليوو دياب وا ،هد هن هربخ همس مه ىك بوسنم هت يدغس صوحا نب صفحوبا اي يزورم سابع اي يناتسيس
 هل وا ىد ىوس لدنژېپ هسوا رت يك هبژ نالپ هپ يچ رثا روثنم وا موظنم  نيرتميدق اي رعش فوشكم ىنمول يچ
 يچ هكل وا ىل رعش فوشكم وا مولعم ىنمول وتپ د رعش ړورك ريما د دانتسا هپ ېنازخ يپ د ږوم هلما ېدمه
 يك رېت بتارم جضن يبدا وا يلاوخپ لپخ د اوخپ هرعش هغد هل مظن يبژ ېد د يد يلك مه يك وتاقيلعت هپ يم
 وغه د رظن هغد امز وا ىد ىلدېسر هت ېجرد يغد تبالص وا تناتم د يك نرق يرجه مهود هپ يچ و رت ،يد
.ىد ناش وي يد يك هراك ېي باب هپ وراثآ وفوشكم وميدق يرد د يچ هرس هرظن هل وواملع

 وركذت هپ يچ هك ،ىادېك يس هن ديوم نيقي د يزاوي هنوداي وراعشا وميدق د يك وركذت هپ يچ اد مهود
 هپ هليسو هپ ونورايعم يملع وون د دياب هغه يچ يد يلغار مه هنوعوضوم يملع ريغ وا يفارخ يساد يني يك
 كبس يك صوصخ ېد هپ سوا وا ىد ړالو هدهاشم وا هبرجت رپ وخ زرط قيقحت يون د .يس در رظن يداقتنا
 هپ ووالمع وكنودنژېپ كبس ببس ېدمه هپ وا يس ىل رايعم هنهوپ ركف وا رعش د ىتح وا هندنژېپ هير ،هندنژېپ
 يك باتك ېدمه هپ وخ ىد ىك در باب هپ ېديصق د يزورم سابع د تياور يفوع دمحم د يك بابلالا بابل
.هتس مه داوم ړو ولنم د رېډ

 يملع هل يندنژېپ كبس وا ينهوپبژ د وا رظن يداقتنا )ميدق هك يو ديدج( يك ودراوم ولو هپ قيقحت د
 د يچ ىد راك وناهوپ كبس د ،لولېب هليصا ان هل ليصا د وا ودب هل و د وا ،ىد طرش تقباطم هغه د هرس وريياعم
 سال ىنمول وتپ د رعش ړورك ريما د ږوم ېد رپ انب ون يك يدنب هجرد ظاحل هپ تمادق د راثآ يوس اديپ يبژ يلپخ
.يك هسال رت راثآ يناوخپ رون ينلپ تسورو يس ىادېك وا ،ولوب رعش ىلغار هت
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 رعش د ړورك ريما د  رظن راهظا كتوه دمحم د يك ۍېپ همسلوود هپ" : يد يلك يكنوكيل يچ اد ميېرد
 رپ نا لپخ دياب يس خماخم هرس ېلاسم لوډ هغد هل ققحم يرو نن د يچ هلك وا ىد هن ىكنووك عناق باب هپ
 هلك هك ،ىد مر مه يك سدح ېد لپخ هپ يكنوكيل يلغا ".يس هن عقاو ېي ړو تعانق د وا يك هن نيكست
 تايبدا خيرات د وا نالاوكيل داقن دصقم هك ؟ققحم موك يچ يسو هنتوپ دياب ون ييك يربخ ققحم يننن د يچ
.هتسن هيور نيكست مدع وا راكنا ضحم يسغد د يدناړو هپ باتك هغد د هرس وواملع هغدد ون وخ يو ناققحم

 وركذت وريډ هپ وبژ يقرش ورون وا يبرع وا يرد د هنرادمه وا هركذت هپ هاش تلود د ،بابلالا بابل هپ
 : الثم يد يلنم هخم هل تياور دحاو هغامه د وركذت د وناققحم وون يچ يد دوجوم هنورعش يساد ونورز هپ يك
 هغد يريچ هك يد كډ وتاياور لوډ هغد هل هنوباتك ورون وا قفش روتكد وا يسيفن ديعس ،افص ،ييامه ،نوارب د
.يو رې هپ اقنع د هب قادصم ېملك يغد د ون و هنو ناققحم وا ءاملع كلخ

 هل ناوېد اد لوق هپ )۲٦ ص( ېلاقم راهچ د يدنقرمس يماظن د وخ ،هتسن ناوېد يسيغداب هلظنح د نن
 طقف هخ رعاش ميدق ېد هل يرد د وا هياو ېي هغه وا و دوجوم هرس )ـه ۲٦۲ لوتقم( يناتسجخ هلادبع نب دمحا
 د مه سوا هغه هولپ هل يندنژېپ كبس د مه ه هك يد يتاپ يك هلاقم راهچ وا بابلالا بابل هپ ېعطق ېود هوي
 سوا وخ )بابل ٦۲ ص( ىد ىلديل يم ناوېد يرد وا يبرع حتفلاوبا د يچ يياو هلپخ هپ يفوع .يد ړو ېهبش
 ېي ناوېد لمكم يبرع وا هتسن يك سال هپ هنورعش يرد رون رعاش نيناسللاوذ هغد د تسب د ونوتيب يرد و هل هترپ
 يطخ و د يك نارهت هپ راونا دومحم ريما رتكد سوا و ىك پاچ لاك ق ـه ۱۲۹٤ هپ يسلبارط يلع نب ميهاربا
 سوا )نارهت عبط ،۳٤٥ ص ۱٦ _ ۱۳ ج ،اهيسررب و تالاقم( ىد ىك ليمكت يك ونوتيب ۱۳٥۰ هپ هخم هل وخسن
 ققحم د يرو نن د هب ايب وو نكي مل ناك ينكيل تسورو ږوم هك ون يد كرو هنوناوېد ووارعش وميدق د يچ
 ،وسوي هنم هل هنوعوضوم مين تايبدا خيرات د دياب لوډ ېد هپ وا يو هن هتاپ عوضوم يه ينې وا قيقحت د هراپل
ار يكنوكيل هركذت هلپخ هپ يچ يد داوم يساد يلغار يك وركذت ورون وا بابلالا بابل هپ يچ داوم هغه هكلو 
 د هك ييتاپ هن يه يك هخرب هپ قيقحت د هراپل ققحم يننن د ون يو هن دامتعا لقن رپ ىود د يريچ هك ون يك
 ىللت هنم هل لصا )لومش هپ ېمانهاش د( وباتك وميدق ورثكا
 لاوكيل هوي د رظن هپ وني د هك وخ ىد يك سال هپ  لقن وغه د وا
 رابتعا د ينك تياده وا رذآ وا هاشتلود وا يفوع د ايب هراپل ورون د ون ىو ړو كش د رظن راهظا كتوه دمحم هكل
 وا هاش تلود هك يد هن ړو
.ىد ىتسورو هد رت لب هغه وا رصاعم ېي وخ رذآ يد ميدق كتوه دمحم رت يفوع

 كتوه دمحم د ېي يلو يچ مېهوپ هن "... رظن راهظا لاوكيل هوي د رې هپ كتوه دمحم د" : يكيل ايب
 ينې رت وناققحم د مه ينك تياده وا رذآ ،هاشتلود ،يفوع د يچ اد لاح ؟ىللب ىد هن ړو تعانق د رظن راهظا
 رت كتوه دمحم ،يرل يك هنكيل هپ بدا وا يبژ يسراپ د تياده وا يفوع يچ هبترم هغه يد يدنال ثحب وا
 تياده وا هاش تلود د يك هنك هپ ېنازخ يپ د ينتورېت كتوه دمحم د ىد دراو يك بدا وتپ هپ تايز ىوغه
 هپ كتوهدمحم هدولرد بدا يرد رپ يدنقرمس يماظن وا هاش تلود ،يفوع يچ اوتحا هغه يد ل يرېډ هلترپ هپ
 هقث د وا يشنم رابرد د ونايكتوه د يك راهدنك هپ كتوه دمحم .ىد ريصب وا ريبخ يك بدا وتپ هپ هزادنا هغامه
 ېي اي وا ىو ىلكيل هك ،دنس لپخ رې هپ ونيخروم د ومجع وا وبرع د يك لقن هپ ولاوقا د وا ىد دنواخ يربخ
 وا يناغفا نزخم يوره هلا تمعن د هكل ،هتس مه هسوا رت ال عبانم وا هنوباتك رېډ ولاوقا وغد د يچ يوداي ىلدېورا
.نيملسملا عفان يجلغ دمحمرون د وا راثآ ناخ لاحشوخ د

 ىالوك وس هن يللت هنم هل سوا وا ىد ىك ين لقن هليسولاب ېي اي يلديل كتوه دمحم يچ هنوباتك هغه
 .يراك راثآ لعج د هولپ هل خيرات وا ىسانش كبس د يك وتالوقنم هپ كتوه دمحم د هن وا وو لوهجم هغه يچ
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 ،۲٦ ص( يد يك هخ ءارعشلا تبقانم هل ينوتاخ رهاط وبا د هاش تلود يچ يرل تهابش هرس ونولقن وغه د اد وا
 هغه د يچ ونم تخو هغه رت لوق لقن هاش تلود د ږوم رم ىد كرو باتك ءارعشلا تبقانم د يچ ېد هل هرس )٤۷
.يس اديپ لوق لباقم ضقن د

 لديل لاوقا يساد يني يك يرصان تاقبط وا يقهيب خيرات هكل ونوخيرات وربتعم وريډ هپ لوډ ېدمه هپ
 ناكشم رصنوب د هكل هتسن يك سال هپ لصا باتك وغه د وا ،ىد ىك لقن ېي هخ وباتك وكرو هل يچ ييك
 هپ سوا وخ ،و هدلج سل باتك هغد يچ يياو يجاجز وا ،و يشنم رابرد د ونايونزغ د ېي فلوم يچ تاماقم
 دحاو رپ يقهيب د وا و حيحص ږوم هغه يد يك لقن هباتك كرو هغه هل يقهيب يچ ه هغه وخ ،هتسن يك سال
 دومحم د هنرادمه وا .ورل دامتعا )هتسن يك سال هپ مه هخسن هميدق باتك هغد د يچ ېد هل هرس ( لوق لقن
 وغد هل ېي داوم تايز رېډ وا ،يد عجارم يقهيب د لو رون وا يدومحم تاماقم ،مزراوخ هرماسم خيرات كرو قارو
 ،لودجم خيرات نامزلا ثادحا ،فياطللا هلمكت ،يمالس د مه جارس جاهنم هنرادمه .يد يك لقن هخ وباتك
 وغد د سوا وا يد يړوار بلاطم هخ ونوباتك وكرو هل يبان خيرات وا نايروغ همان بسن ،يرصان خيرات بختنم
 د مه وباتك وغد د ېد هل هرس ،ووك دامتعا لوق رپ جارس جاهنم د وخ ،هتسن يك سال هپ ږومز ېخسن وباتك
.ورل هن ږوم سوا ېخسن ېدژن هت رصع يقهيب وا يناجزوج

 ىا ليلد يه د ون وولبق باب هپ ونوخيرات وا وركذت د يبژ يسراف د لومروف هغد ږوم يريچ هك ون سوا 
 د يچ تبسن ېد هپ لوق لقن كتوه دمحم د يريچ هك ،ونم هنو مه يك هراب هپ كتوه دمحم د هغه يچ ،ييتاپ هن
 ءاحصفلا عمجم رپ تياده وا رذآ هدكشتآ رپ لومروف هغد ون ونم هنو باب هپ وراثآ وميدق د ىد ىس نرق مسلوود
 وا ۱۲ د مه تياده وا رذآ يچ هك ونم هنو مه رابخا وا لقن دحاو ونوباتك وغد د دياب ږوم وا ىد ړو قيبطت د مه
.يد كلخ نرق ۱۳

 هبصعت هصاخ وا ېظحالم يموك هل هترپ دياب ون ،هتسن هرس وناققحم هل لومراف لوډ هغد يچ هنر وخ
 ،يوكرو هلاوح هت يندېورا اي وا باتك فلوم يچ يك ويا وغه هپ ًاصوصخم ،ونيوو هرتس هوي هپ هنوباتك لو هغد
 د ړورك ريما د ًاصوصخ ،ىد دنباپ تخس ولوصا وغد ويناوخپ د يچ كتوه دمحم هكل يكيل هن ه هنا هل وا
 ىتم خېش نب  فسوي خېش نب لېخايروغ يز ېتم هك خېش د هناتپ ينوغرل ذخام لپخ يك وړوار هپ رعش وا ولاوحا
 يتسب يلع نب دمحم د يروس خيرات هل داوم هغد هلپخ هپ هك خېش يچ هنر وخ ،يي فيلات )ق ـه ۷٥۰ دودح(
 د يچ هكل وا ،هد همولعم ه يك صوصخ ېد هپ مه هنعنع تياور د كتوه دمحم د ون ،وو يك لقن هفيلات هل
 هپ هپ دياب هنر هغد ون ،ووك دامتعا يتسيخا ېي هخ وباتك وكرو هل يچ وبلاطم وغه رپ يقهيب وا جارس جاهنم
.يس هاو ړو ړواب وا رابتعا د مه لوق لقن كتوه دمحم د يك هنازخ

 يچ يك ونولقن وغه هپ هد د تياعر تناما د ږوم يچ اد لاح
 هل ون وموم يك وراعشا هل ناخ لاحشوخ وا ناوېد ناخ رداقلادبع د ،ناوېد اباب نامحر د ،يناغفا نزخم هل ېي
 هپ هغه د هخ وباتك وكرو
 د هلپخپ اي وا ،هتس مه يك وركذت ورون هپ هنولقن لوډ هغد ليوو وم ړول يچ هكل وا ،ورلو رواب دياب مه لوق لقن
 مه داوم يك طبض ونافلوم
 هخرو هنوكو نپ تايبدا خيرات د يچ ،ىاوس ىالوك اديپ يكپ
 هل ېوس اديپ هو هن هخسن هلماك بابل يچ هغه رت ىتح وا ،يد كډ
 يتسورو رپ تياده د هليسو هپ نيقشاعلا تافرعد هخ بابلالا بابل
 هپ يسيفن موحرم د ون ك رشن بابلالا بابل لاك م ۱۹۰٦ _ ۱۹۰۳ هپ يسيلنا نوارب يچ و ،ىدېك دامتعا مه لقن
 تايز بابل د تياده لوق
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 بابل د ئروو( و ىلديل بابل ًاميقتسم هلپخ هپ هد ايو يچ هلوو ېي يساد وا ،وو يتسيخا هخ تافرع هل داوم
 ،بابلالا بابل يچ داوم تايز هغه يس هناور اد دياب ون سوا ه )نارهت ۱۳۲٥ يسيفن ديعس ،همدقم بابلالا
 هن مه ېي ذخام لپخ ىتح وا يك لوار وركذت وريډ ورون وا هاشتلود
 د وا يو ړو نيكست وا دامتعا د وناققحم د هب هن ون ،ىلوو ىد
 كش هپ هت ېنازخ يپ يچ كلخ هغه ؟يو هن هب ېغه كتوه دمحم
يفوع د يچ يرلو قح مه كلخ رون هب هزادنا هغامه هپ يرو، 
 بصعت يريچ هك ،يكو ركف يسغامه باب هپ وبلاطم د ورون وا هاشتلود
 هب هك هتف ىنوتاخ رهاط وبا" لوق اد هاشتلود د ون وسوي هنم هل
 نيا رصق نآ هباتك رد و دوب هدشن ناريو لكلاب ،تسا نيقناخ ىحاونب هك نيريش رصق زونه ىمليد هلودلاودضع دهع
: تسميدق ىسراف روتسدب هك دنتفاي هتشون تيب

ىذب هشونا ناهيكبارب ژه"
"ىذب هش وت راديدب ناهج

 هپ هاش تلود د يزاوي ايآ ؟ىد هن كرو ءارعشلا بقانم ينوتاخ د ايآ ؟ىد هن لقن اد )هشون : تسرد(
 هپ هنر هغد ،يرل مكح هغامه مه لقن كتوه دمحم د هخ هناتپ ينوغرل هل ىاوس ىادېك دامتعا لقن ېدمه
 د ينكيل يدحاو وا بلاطم لوډ هغد يريچ هك ىد فلوم يزاوي ېي لقان يچ يلغار يك وركذت هپ بلاطم ونولس
 د وا ،يس ړالو هنم هل هب نارعاش وا راثآ لوډ هغد رېډ ون ،يس يريل هخ تايبدا خيرات هل وبژ ورون وا يرد وتپ
.يوك يرادوس هب سال شت هپ وا ،يس هتاپ سال شت ققحم ىننن هب لوق هپ يكنوكيل

 هغد د يچ يودنر هن يك وك وحضاو هپ خيرات" يكيل ايب
 يمومع هپ يدناړو هغه رت اي وا يك )نرق يداليم ۸( هپ وكلخ رصع
 يني وخ ؟و ه ېي طخلا مسر وا ېلوك يربخ هجهل هموك هپ لوډ
 هترپ ېلخادم هل وبژ ورون د يبژ يلحم وا يلم يلپخ وكلخ ونوموق وفلتخم د داويه د يچ يي اد دانسا كرپ و تيت
 هپ ۍېپ يمهود يمالسا د هجهل وا هبژ وكلخ يناتسهوك وا يزكرم د ىتح وا ېلكيل طخلا مسر لپخ هپ رېډ و ل
 مه اد وا ،هو يلاخ هذوفن هل مالك د وبرع د يك ولياوا
 وا ماع هپ رثا يونعم وا يدام وبرع د يروپ ېغه رت  يچ رابتعا ېد هپ
.هو يك ولحارم وينمول ولپخ هپ ،هو مه ېي ېك هك وا ،ېك هو هن هبلغ لوډ مات

 ونكيل هل ونيخروم د وبرع وا نانوي د وا ونودورس يديو وا اتسوا هل يس ىالوك تمادق وبژ يرد وا وتپ د
ك تباث هخهد عوضوم هپ طخلا مسر ينسوا د يبژ يلم د هربخ وخ .و، ېد هپ ېي هتخو هموك هل يچ وس هوپ و 
 هپ ًاصوصخ ذوفن وبرع د  يك نرق يرجه مهود هپ يچ ليو ومو ؟ېلغار هت نم وا ،ىد ىك روهظ هفايق وا لكش
 هجهل وا كيل وا نيد ،هبژ هپ ىود د لوډ يلُك هپ يچ ،و هن هب يساد هپ مه و هك وا و هن هرس هل يك وميس يزكرم
 هپ يچ ىاوس ىالوك وا هتس يك وبژ يبرع وا يرد هپ ږومز يچ ذخام ميدق هغه يچ اد هلب ،يرلو زېغا روژ مك يك
 د وا يربط هانهش ،نادلبلا حوتف ،يرصان تاقبط ، يقهيب خيرات هغه وكو راهظا يخم هل وغه د يك تخو ينسوا
.يد راثآ وناهوپ وا ونيخروم وفرطېب

 وميس هپ روغ د يروپ هنرق يرجه مرول رت ىتح مالسا يچ يد هديقع ېد هپ ذخام ربتعم رېډ رون وا ىود
 دراو و هن طخلا مسر وا هبژ رپ ىود د ريثات لوډ يه وبرع د  هلاهم هغد رت ساسا ېد رپ ون ،ىدولرد هن ذوفن يك
 مسر هغد د وا يو هن طخلا مسر يبرع ورم وره هب هغه ون ،يس هسال رت تباتك وا طخ يبژ يغد د يريچ هك ىوس
 د يك هبژ وتپ هپ طخلا مسر يبرع هديقع هپ امز ىاوس ىالكا هخم هل وبيتك ووس اديپ وينسوا د ږوم هوحن طخلا
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.ېوس يدنال طلست رت ووارما وناملسم د يميس هغد المع يچ ،وس لخاد تخو هغه رې هپ يرد
 رت يد هبژ يبرع يچ يس ىادېك هن ون ،يو ىللت هت وميس روغ د هليسو هپ ونايونزغ د مالسا يچ اد

 يد ړورك ريما يچ يو ىك دراو ذوفن ينود ېروه يد يبژ يبرع وا يو ېللت هت وميس هغد هخمد هنرق هود ېغه
؟يو ىېرپ راداي تغالب وا تحاصف هغه هپ رعش لپخ هت رصع ږومز طخلا مسر يبرع هپ

 مه ېبيتك ىود د دياب ون ،يو ىوس روپخ يك وميس هپ روغ د رژ ينود ذوفن فالخ عقوت هل هغد يريچ هك
)مهمالك مت( ىاو يتوا طخلا مسر يبرع رپ

.هد يفانم هرس ونوتيعقاو وتبثم هل خيرات د هخرب نمول ينكيل ېد د
 د وناخروم د نانوي وا وبرع ،دنه د وتاكوكسم ووساديپ ،ونوكيلربډ د هلاسم طخلا مسر د يچ اد ىمول

 انايرآ يناوخپ هپ طخ يياتسوا يچ اد يراك ه هخ ومانرفس ينيچ وا يولهپ وا اتسوا هكل وباتك نيد وا ونكيل
 وا ىداو هپ دنمله د ،ناتسيس ،خلب هپ رثا هغد يچ ييمولعم هخ دنس تبثم هل باتك اتسوا د هلپخپ و لومعم يك
 نم باتك وا نيد يك تكلمم هوي هپ يچ اد يد ناتسناغفا د هرتايز عياقو وا لاجر ،يياتسوا وا يرل هړا يروپ ذخر
 هن جاور يك تكلمم ېد هپ طخ هغد يچ ،وس ىاليو ون ييك لك طخلا مسر وي هپ مه باتك هغه وا يار هت
."ييار هن تحارص هپ اد خيرات وا" .دولرد

 هپ ۍن د وا يوس اديپ يك لخاد هپ ناتسناغفا د يچ تاكوكسم وا ينكيل ونولس هپ طخلا مسر ينانوي د
 رت هتسورو )م ق ۳۳۰( هموجه هل ردنكس د يچ ىادېك ىاوس هن مكح يخم هل وغه د ون ييك لتاس يك ونوميزوم
؟و ىنانوي طخلا مسر ناتسناغفا د يروپ ونرق وهن وتا

 اديپ يك ي زابهش وا هرهسنام هپ يچ ېبيتك وحياصن ينيد د م ق )۲۳۲ _ ۲۷۳( اكوشآ اچاپ ييايروم د
  يمارآ هپ ېوس هسال رت ېنورد هل يچ هبيتك هغه وا يوس لك طخلا مسر تيركارپ وا يهتشورخ هپ ،يد يوس
 ىاوسن مكح اد تروص يعطق هپ ايآ ون .ىد طخلا مسر  يمارآ وا ينانوي هپ را هړاز د راهدنك د وا طخلا مسر
 دنس د يك ناتسناغفا هپ طخلا مسر ىهتشورخ وا يمارآ ينانوي يك نرق داليملا لبق ميېرد وا مهود هپ يچ ىالوك
 مسر هل وكلخ د يد حياصن ينيد يچ ىاوس ىالدېك اي وا ،و طخلا مسر وكلخ د وا ىدولرد جاور يروپ وړاغ رت
؟يكيلو طخلا مسر لب هپ هترپ هطخلا

 ېبيتك وتغج وا نازور د ،ىد ىنانوي ېي طخلا مسر يچ يد هبژ يراخت هپ ېبيتك ولياوا د رصع يناشوك د
 وا ېبيتك نرق م ۷ _ ٦ د مه ېد رت هتسورو وا ييسر هنرق يداليم منپ رت ېي خيرات يچ يد لوډ هغد مه
 وا يفوك ىا لپخ ايب ولو وغد يچ ،ييك لديل طخلا مسر يولهپ وا ينانوي ،يمهرب ،اد هرس هپ تاكوكسم
 هپ رېډ و ل هترپ ېلخادم هل وبژ ورون د يبژ يلحم يچ" يياو ىكنوكيل يچ اد وا ،ىووېرپ هت طخلا مسر يبرع
 هپ ونايشنماخه د هخ نيرهنلا نيب هل طخلا مسر يمارآ هتلد هد هن همس هربخ اد "ېدېك لك طخلا مسر صوصخم
 هنرادمه وا هرابرد هل ونايناساس د سراپ د طخلا مسر يولهپ وا هليسو هپ ردنكس د طخلا مسر ينانوي وا هليسو
 وا دنمله د تياديپ طخلا مسر يهتشورخ د يزاوي وا ىد ىك ذوفن هدنه هل طخلا مسر يمهرب وا يراناد هرس
 يك لاح ېد هپ ون )اكيتنا انايرآ( ىد ىللب طخلا مسر انايرآ د هغه مه نوسليو وا يرل هړا يروپ يميس نم رت دنس
 هت وقاروا ونودم ىود يريچ هك ؟ىد هن خيرات دانسا هغد ايآ .يوراك هناد تحارص هپ خيرات يچ ىاليو ىاوسن
 خيرات رصتخم د ناتسناغفا د امز وا ،هنوكو هود خيرات ناتسناغفا د دازهك لاوكيل يلغا د ًافطل يد ون ،يياو خيرات
 د خيرات يچ هكل هد لوډ هغامه هيضق باب هپ يبژ د يلولو كو ىمول مالسا زا دعب ناتسناغفا د وا هنودلج هود
 يلوب لحم عطاقت د ونونهرف وا ونوندمت د ناتسناغفا وا ،يوك مكح يك صوصخ هپ وقوقش وا ونا ورون د روتلك
 وا ونايناشوك د تاغل يناروت رېډ .يو يدازآ ېلخادم هل وبژ ورون د يبژ يلحم يچ ىاوس ىاليو اد هيا همك هل ون
 يكرت يميدق ونولس هپ وا هروت ،غت هرج ،سلوا هسوا رت يك وتپ هپ .للغار هت يبژ ږومز هرس تار هل ونايلتفه
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 ېي تاملك لو يچ يك هبيتك هزيرك ۲٥ هپ نالغب د ،يد يلدېر وزج وبژ د ږومز وا يد يوس يلخاد ېملك
.ييك لديل رثا يروتلك برغ وا قرش د مه يك هبيتك ېد هپ لوس ليوو يچ هكل وا يرل هير ييايرآ هميدق

 دبعم وا رصق ،ىارس د يچ ،هد هملك تيركسنس د الصا ېوس لامعتسا يك هبيتك ېد هپ يچ هملك ردنم د
 يتشايم ېوي د هخ وتشايم يلباب هل تشايم ناسين د ،يي رثا يبژ وا روتلك د دنه د ًاحيرص ،يرل ىنعم هارارق وا
 سين : يك يمارآ هپ وا نسين: يك يداا هپ هملك هغد .يرل ىا مه يك ونوميوقت يدوهي وا ينايرس يچ ىد مون
 ار هخ وزيغا هل ندمت يشنماخه وا دام ،اكاس د يك ندمت هپ ېرود يناشوك د ًامتح يچ هد ناسين يك يبرغ هپ وا
.ىد ىك رفس هت انايرآ ېي هخ لباب هل وا ېوس هلخاد

 يعدم هن ون هو هميس ودېك ىا وي د ونونهرف ،ونوتيندم وميدق د ناتسناغفا يچ يك لاح يساد هپ
.يو هتاپ يريل هخ ېلخادم هل وبژ ورون د )لوق هپ يكنوكيل د ېلاقم ېوي د( يد يبژ ږومز يچ وس ىادېك

 هربخ اد يلدېسر ېو هن هت روغ هنرق يرجه مرول رت يزيغا نهرف وا يبژ يبرع د :يكيل ىد يچ اد
 د يكلب هد ېك اديپ هرال هت روغ يك نرق يرجه مرول هپ هليسو هپ ونايونزغ د ًاساسا مالسا هن وا هد هن همس
.ىد يك نرق لوا هپ طلست يبژ يبرع د وا لدېسر نهرف د وبرع د هت روغ ىد لوډ لب خيرات ودېك عقاو د وثداوح

 يي هليسو هپ ـه ۳٦( يلع ترضح د لنم مالسا د كنرخ نب بسنش كلم اچاپ د روغ د جارس جاهنم
.ييك دودح ق ـه ۱۳۰ د يې هېن يچ )۲٤( ي رصاعم يزورم ملسم وبا د دالوپ ريما )۲۰ يرصان تاقبط(

 دسا حتاف يبرع لاك ق ـه ۱۰۷ هپ يچ و ىدېسر هنو هت وميس وريل روغ د  ذوفن هغد مالسا وا وبرع د وخ
 مه وكلخ وينرغ رپ روغ د ېي هتسورو وا هكو هلمح نورمن نارمكح رپ يميس ېغه د وا ناتسرغ رپ هلادبع نب
 وا لك ړوج هنوتوبات دسا ،وو يك پ يك راغ هوي هپ رس رپ هرغ د لاوما لپخ وكلخ يميس ېد د ،هړووي هلمح
 لاوما هغه ېي هوت ېد هپ وا لوسرو هت راغ هغه ېي هليسو يساد هپ وا لونېك يك ونوتوبات وغه هپ ېي كلخ لپخ
ـ ه ۲٥۳ رت وكلخ وميس وريل وينرغ د روغ د هد هتباث يك واپ هپ خيرات د يچ هيا همك رت )٥/۳۸۷ يربط( لتسياو ار
)۳۱۸\ ۱ يرصان تاقبط( .يك لوبق و هن مالسا يروپ ق

 وا دولرد تار ت هت ونورابرد ديشرلا نوراه وا يلع ترضح د ووارما روغ د يچ يك لاح يساد هپ
 هپ روغ د ذوفن نيد وا تيندم د وبرع د هلما ېدمه هل ون هدولرد هخرب يك ونوشبنج هپ يورم ملسم وبا د دالوپ ريما
 اد وا هتاس هرصع رت دوعسم ناطلس وا دومحم ناطلس د تيوه يلخاد لپخ ووارما وغد وا ىد هراك يك هخرب هوي
 ذوفن نهرف وا يبژ د وبرع د رم ىلنم يو هن مالسا هرېډ رت وكلخ يني وميس وريل وينرغ  روغ د يچ هتس ناكما
 ىد ىكاديپ ذوفن هت وميس ېد يك نرق يرجه مرل هپ مالسا يچ هد هلطاب اعدا اد وا ىد يمتح ودالب رپ روغ د
."ېك اديپ هو هن رال مالسا هت وميس روغ د تروص لماك هپ مه هرصع رت رومېت د وا

 وا يس لصاح تعانق ېي هب ون يروو يكنوتسول يلغا دانسا ړول يرصان تاقبط وا يربط د يريچ هك
.يد هن يربارب هرس ونوتم يخيرات هل يربخ ونايعدم د يچ يس هراك هترو هب اد

 ولاجر وبرع وحتاف هل يرلو هرال هت ونورابرد تفالخ د يد ارما روغ د يچ يس ىالدېك هنكمم هن اد
 وا بدا د يد هبژ يبرع وا ييك ليو راعشا يبرع يك وركل هپ يزورم ملسموب د يد مه وا يو روضحم يد هرس
.ييهوپ هنو مه يد يبرع هملك هوي هپ يچ يو يريل ينود هطيحم ينهرف هل يد ارما هغد وخ ،يو هبژ رابرد

 يريل هناكما هل هرېډ اد" يياو وا ېك ه هرس يلب هل هوي هلاسم طخلا مسر وا يبژ د ىكنوكيل ېلاقم د
س هوي همان هپ ړورك ريما د يك ولياوا هپ مالسا د مه هغه يد يك لاك ق ـه ۱۳۰ هپ يچ يراكهپ رعش لپخ ي 
."ىو ىك اشنا طخلا مسر يبرع

 و طخلا مسر موك هپ رعش هغد يچ ييتابز هن هربخ اد هخ ىا يه هل ېنازخ يپ د يچ ليوو دياب اد
 تروص هپ تيروشحم د هرس يزورم ملسموب وا وبرع هل نروك وناريما د روغ د يچ وك هلوبق اد ږوم يريچ هك وخ
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 وا يهتشورخ ينانوي هپ يبژ يلپخ هب ىود هد هن هربخ يريل ه مه اد ،لدېهوپ هن طخلا مسر يبرع هپ مه  يك
 ايب ون ىد ىك رثا يك وقطانم وغه هپ  ذوفن وبرع د يك ونونرق يرجه ۲ _ ۱ هپ يچ هلك وا يلكيل طخلا مسر يولهپ
 رو مارهب اي دورس ېدكشتآ د يوك ركذ ناتسيس د هكل راثآ ميدق يبژ يرد د يو يلوړا  طخلا مسر يبرع هپ ېي هب
 هپ ًامتح و ىوس لك ېبيتك رپ نيريش رصق د نيقناخ د يچ تيب هغه اي وا )هل ريش نآ منم( هموظنم هبوسنم هت
 طخلا مسر يبرع هپ ېي هغه ون هد ېك اديپ هرال هت وركذت يرد ېي يچ هلك وخ و طخلا مسر يولهپ اي وا يياتسوا
 د يك هنړايو هپ ړورك ريما د يس هك هن طلخ هرس يبژ هل دياب هلاسم طخلا مسر د  ساسا ېدمه رپ ون .ىد ىلوړا
وني ږوم وا يد يوس برعم هكش هموك هل ېب هنومون دورل اريره وا جرغ ،مورج ،جنرز هكل ونورا هغد يچ ورو 
 وا بدا د يبرع تخو هغد يچ هكل وا يرل جاور لكش هغدمه هپ  يك وراثآ ييفارغج ورصاعم ولو هپ هنومون
 اد وا يد يوس لامعتسا لكش برعم هپ هنومون هغد مه يك وتافيلات يبرع هپ ونايناسارخ د رورض ون هو هبژ رابرد
 برعم ومون ورول وغد د ېد رپ انب ون وو روشحم هرس وكلخ هل رابرد وا را د يك ناسارخ هپ ارما روغ د يچ
 وناهاشداپ يرهاط نشوپ د تاره د ونيو ږوم يچ اد لاح ىادېك يس هن ليلد لعج د وراعشا د لامعتسا لكش
.ليوو هنورعش يبرع هپ هتسورو هلاك سونپ و هن مه يريل رېډ هروغ هل يچ

 يموب وا ،لوس برعم هنومون ورا ورثكا د مس هرس طلست يبرع هل يك نرق يرجه لوا هپ يچ اد هلب
 يرد ولو هپ وا  وس جنرز يچ نرز وا وس ناتسجس يچ ناتسس هكل لولامعتسا ونولكش برعم وغه د مه وكلخ
 مه لكش يلصا هپ هنومون هغد  يك وراثا هپ يريچ هك و لمعتسم هنولكش برعم هغدمه ېي يك وراثا يبرع وا
 هپ هسوا رت يچ هملك لوچ د هكل يد يك بيرعت وا ليدبت يك تخو هپ ولك د ونوكيل هخسن وا ونابتاك ون يلغار
 لوج لكش برعم هپ يك هخسن  هپ  ناتسيس خيرات د ىد تغل لمعتسم ىنعم هپ ايديب يچو د يك يرد وا وتپ
 هپ يك وراثا ولو هپ ىد لكش برعم "ذخر" د يرد وا "توخر" د يولهپ د يچ جخر هنرادمه هد ېوس لكيل
 ېي جاور وا ،يد يوس دراو يك ولياوا هغامه هپ ورود د وبرع د تابيرعت هغد لو وا ىد ىلوين ىا لوډ ېدمه
 ېي )ىد رېس مر دارم ( هملك "مر" د يچ هد ېوس هړوج اوخ هل وبرع ولغار وون د مه هملك "مورج" د ىد ىكاديپ
.ىد ىك ړوج ين ېي مرج وا ېك هبرعم

 مورج وا ىد دورص ېي عمج وا درص ېي برعم يچ يك لباقم هپ درس د يد يليو "مورج" ېي هت عمج وا
 هړوج هخ وطساوا هل نرق يمول هغامه د حالطصا هغد وا ېللب يميس نرغ ېس ېي دورص وا يكم ېدوت ېي
 هك اديپ هرال هت بدا يرد ېي هخ ونوتخو ويمول وغامه هل وا ىد ىك اديپ جاور ېي يك ناسارخ هپ وا هد ېوس
.لدولرد هن ه يساد يك هبژ هلپخ هپ وبرع يچ اد لاح هوس هلمعتسم مه يك وتپ هپ وا

 ايب هرس هرس ولنم هن هل مالسا د يد وكلخ روغ د يچ هد هخ ورداون هل نامز د هربخ اد " : يكيل ايب ىد
."يو يلتو ېدهع هل طخلا مسر هناېب هوي د مه

 هرس مالسا هل ونايروغ يچ يوك هربخ اد يچ كو وا ېوس حرش اوخپ يربخ ولنم مالسا د وكلخ د روغ د
 د )سيق برعم( سيك يچ اد ،يد يلطاب يربخ لوډ هغد يخم هل وصوصن د خيرات د دولرد هن سامت تخو هغه
 نبا د هربخ اد ون وس فرشم روضح هپ ملسو هيلع هللا ىلص دمحم ترضح د هخ ورغ هل نامېلس د هكين وي هخ ونوكين هل ونتپ
 د يچ ،هد هتباث يك )٥/۲٦۸( هباصالا هپ لوق هپ ينالقسع رجح نبا ظفاح د وا )٤/۲۳۹( هياغلا دسا هپ لوق هپ رثا
 ږوم )۳۱۷ خلب لياضف( ىد ىوس لك يك وتاقبط هپ وكلخ د خلب د يچ ىد ريبكلا باتك مه عبنم وتاياور د ىود
.وو يلديلان هرس هوي هل مه تاياور وباتك وربتعم وا هقث وغد د يچ ىالوك وس هن

 هل هليم رز ىتح وا و ىلدېسر هت روغ وا ناتسناغفا يك ويېپ وود ويمول هپ مالسا د ًامتح طخلا مسر يبرع 
 ظوفحم يك هزوم هپ روېپ د سوا يچ هبيتك يچوت د ناتسريزو د ،و ىك ريس مه هت تمس يقرشم ېي يريل هروغ
 هربخ اد وا هد ېوس لك لاك )ق ـه ۲٤۳( هپ طخلا مسر يفوك وا اد هرس هپ  يبرع وا تيركسنس وبژ وود هپ هد
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.هو ېك اديپ هرال مه هت ورغ ناتسريزو د ىتح طخلا مسر يبرع هتسورو هلاك لس هرصع هل ړورك ريما د يچ يوتابز
: يكيل ىد يچ هت ېد ولغار سوا
 يناكم ووس برعم ورول هل هترپ يك هسامح هپ ړورك ريما د يچ اد لاح ."هد هطولخم هبژ ړورك ريما د"

 سوا يچ يد يلغار يكپ مه تاملك يساد  يني ىتح وا هتسن يو هن وتپ يچ هملك هلب الصا وا ًادبا ونومون
 هبژ رعش هوي يساد د ي وس ىالوك ږوم ايآ ،ييك يلايرب لح هپ ېي ددم هپ يندنژېپ هير د وخ ينژېپ هن هناتپ ېي
 ىالوك كو ايآ ؟هرس يبژ يموك هل يچ ييك اديپ لاوس اد ون ي هطولخم كو ېي هك وا ولوبو هطولخم يد
 هغه يرلو تاكرتشم هرس وبژ ورون هل هك ًاضرف وا ييو مه هملك هوي يبژ يلب د يك رعش يسامح ېد هپ يچ يس
 وا وتپ يبژ يړاود يك روغ هپ يچ هكل وا ىد يعيبط هلپخپ رما اد يچ يو هب هرس يرد هل يد هن هرس يبرع هل مه
 هبژ رعش د ړورك ريما د يچ يس هن هرېه دياب اد وخ ،ىد ىمتح تكېدزن يناسل وبژ وړاود د ون ېو جاور يرد
.هد هتباث ه هت وناهوپبژ هربخ اد وا هد هن هطولخم

 ړورك ريما رت ون هو وتپ هبژ وكلخ د روغ د يدناړو مالسا رت لوق هپ يبيبح يلغا د هك" : يكيل ايب
."هو دوجوم هب اي وا ،ىاو يلغار هت سال هب راثآ هتسورو اي يدناړو

 سدح هپ اد ام وخ ،هو وتپ هبژ وكلخ د روغ د يكخم مالسا رت يچ يليو يد هن ام" :يس ليوو دياب هتلد
 ادا يكپ راكفا يسامح ړول يساد وا يو هدعتسم هرمود يك نرق يمالسا يمول هپ يچ هبژ هوي يد يلك هرس
 هل هتلد هو وتپ سوا هكل هبژ وكلخ وني د روغ د يچ اد اما ."يو هن هبژ ييادتبا وا ېون هوي هدياب ون يس ىادېك
 د دومحم ناطلس نب دوعسم هدازهش يك لوالا ىدامج هپ لاك ق ـه ٤۱۱ د يچ هلك مړوار ليلد وي هخ يقهيب خيرات
 ات ... ىروغ درماب داتسرف اجنآ ىلوسرب ار ىدنشمناد" : يكيل يقهيب ون هكو هلمح هيحان رپ سورج د روغ
 دوعسم ناطلس د وا هو هبژ هلب يرد هل هترپ هبژ وكلخ يروغ د يچ يراك هخ ېد هل )۱۲٥ ص( "دنك ىنامجرت
 هپ وكلخ روغ د يچ يس ليوو اد دياب هتلد ون دولرد جايتحا ېي هت نامجرت يروغ وا ىدېهوپ يرد هپ ًامتح يزاتسا
 هپ ون ىوس لتسيا ىد هن كر يبژ يلب د يك روغ هپ يچ هنر و جايتحا هت نامجرت يچ ؟ېلوك يربخ هبژ هموك
 يريچ هك ىاو دوجوم دياب ېي يد راثآ دعبام وا لبقام يچ يكيل ىد يچ اد وا .هو وتپ هبژ هغد هب نام بلاغ
 د يچ ىد لسلست هغه اد وا يرلو رثا ينيكخم رثا ره دياب ساسا ېد هپ ون  ،ولپو رثا ينيكخم رثا يبدا ره د ږوم
 "ېنازخ يپ" باتك ېدمه هل تيدوجوم   وراثآ ويتسورو د وتپ د يك ورابرد هپ روغ د وخ ،ييلطاب يخم هل قطنم
يتباث هخوپ اد دياب ون يړاوغ هقباس يبدا رثا يوس هتاپ ره د ىود يريچ هك وا .ييبرع وا يرد د يچ يسو هنت 
 اد دياب ون وو ميدق يك بدا يرد هپ رعش وي ږوم يريچ هك ؟يد يريچ راثآ يلبقام وراثآ ودوجوم يبدا د وبژ
 ايب ىد .ووك ين هب راكنا ون اديپ هك هن وم هك ؟هوس ه اي ؟هو ه راثا يناوخپ رعش هغد د يچ وكو هنتوپ
 باب هپ هد د ونيخروم وبرع ريغ وا وبرع ولو يچ ىد صخش لوهجم وي ړورك ريما هغد يچ يس ليوو دياب" : يكيل
 هل هاشداپ راهق وا ميظع وي يساد د يد ونيخروم يچ هد يريل هرواب هل هرېډ هربخ اد ،ېك هد هن مه هربخ هوي
 ىتح وا و يدنال لوپش رت يروت د هد د مورج تاره انيو هلپخ هپ هد د هك يو يك يپ يرتس هخ تيصخش
."و ىودنژېپ مه يك مور هپ

 يچ ه ره رعاش ىكنويو هسامح وا هد هسامح هوي رعش هعطق هغد ړورك ريما د يچ يس ليوو دياب هتلد
 رعاش يچ اد وا ،يوك روهظ رورغ هرخافم ،هغلابم ،ليخت يك رعش هپ يرل هن تيعقاو يجراخ ېي لو يچ يياو
 وم هك وا وولو يك خيرات هپ مور د مون وي يد ږوم يچ هد هن يمتح اد ون ينژېپ مه يك مور هپ كلخ ام يچ ليوو
 ىد ېي يريچ هك ،ېوك هغلابم يك نايب هپ ترهش لپخ د رعاش ،و هن دوجوم رعاش هغد يچ وياوو هب ون اديپ ىك هن
 ولياسو ودودحم هل هرصع هغه د هندنژېپ ېي يك مور هپ وخ يو هن هغلابم هب هربخ اد ون هدناژېپ يك مورج وا تاره هپ
 رېډ يك وتايبدا هپ ېي رياظن يچ هد هغلابم هنارعاش وا ينايب هوي هغلابم هغد اما يرل هن تيعقاو وا هد هغلابم هوي هرس
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: ئلولو هخ ېنومن هل ېغلابم لوډ هغدمه د هتيب يدنال هود اد يد
ىناتس ىتي ىهش ىدنوادخ
دنناـــ دنب شناهج ناهاش هك
دننيب دـــــــــنه رد وا راثآ ىه
دنناوخ مور رد وا نامرف ىه

)۱۰۷ بابل ريصن دمحم نيدلا لامج(
.هدېك ليو نامرف يك مور هپ ېي هن وا دناژېپ هن يك دنه هپ اچ حودمم رعاش هغد د ًاعقاو يچ
 رابرد د يرافص ثيل بوقعي د يچ تخو هغه ون ،ولوبو هنوتيعقاو يخيرات يغلابم لوډ هغد ږوم يريچ هك

 دادغب د ېي هغه وا هليوو يك ترخافم وا تسامح هپ هديصق هوي ېلوخ هل هغه د يلكوتم رعاش ىكنويو يبرع
: و يليو هغه ؟يرل تيعقاو مه يك خيرات هپ ېرخافم هنارعاش هلېب هنوتيب هود هغد ايآ هلوتساو هت هفيلخ

مج لسن نم مراكالا نبا انا
مجعلا كولــــم ثرا زياح و
ىذلا نايباكـــــــلا ملع ىعم
ممالا دوــــــــسا نا ىجترا هب

 هپ ونايناساس د غريب هغد يچ اد لاح و هرس هد هل غريب نايواك د ايآ ؟و هلسن هل مج د بوقعي ايتر هپ ايآ
.وس ميسقت يك هلمج هپ وميانغ د وا ىغرو سال هپ وناحتاف وبرع د يك هج هپ ېيسداق د ) يرجه ۱٤( يك هنامز

 ولونارو هل ينزغ د نيسح نيدلا ءالع ناطلس هخ وفالخا هل هد د هتسورو هلاك هوس رول ړورك ريما رت
: و يليو هتسورو

مناهج ناطلس هك دناد ناهج
منايساــــــــــــــــــبع هدود غارچ

منــيشن تـلود هنول رب وچ
منامسآ و نـــــيمز دشاب ىكي
ردنكس نوچ مريب ملاع همه
مناشن ريد ىهش يرهش رهب

)ىرصان تاقبط(
 هپ ردنكس د يچ ىاوس ېي ىالوك وا ؟و ناطلس ناهج د ىد  ًاتقيقح وا يرل تيعقاو لو راعشا هغد ايآ

ناهج رېيچ اد لاح ؟يكو يري لسن د مج د ثيل بوقعي هك .وس لوينو هليسو هپ مزراوخ د هتسورو هدوم و 
 ون يرل هن تيعقاو يچ وېهوپ ږوم يوك يك ملاع هپ تسامح هنارعاش د هوعد ناطلس د ناهج د نيسح اي وا اعدا
 ىللملا نيب د هد د يك تخو هغه هپ وا يد هخ ېلوقم يغد هل مه )و هاشداپ يلحم وي يچ( رخافت ړورك ريما د
 خېش د هغه كتوه دمحم يچ( هخ دالوف ريما هل يزاوي يرصان تاقبط" : يكيل ايب .ىادېك ىاوس هن ببس ترهش
 يچ يكيل يرصان تاقبط هنرادمه يوك هن هنوداي ريما د وا يوك يربخ )يوك يفرعم رالپ ړورك ريما د لوق هپ هك
 ړورك ريما  هدالوف ريما هل هتسورو يچ يږاك هنازخ هپ وا ،وس لقتنم هت ونورېرو هد د تنطلس هدالوف ريما هل سپ
 د دوجو د هغه د توكس جارس جاهنم د باب هپ ينوداي د ړورك ريما د ."ىد ړو لمات د مه ضقانت هغد وس اچاپ
 د اي وا وتامولعم ولغار هت سال ولپخ د خروم ره ،يد لمكم لب د وي بتك يخيرات هك ىادېك ىاوس هن ليلد يفن
 تامولعم فلوم هغد د يچ يرل ناكما وا يكيل تامولعم يك عوضوم هوي هپ يخم هل وتادهاشم وا وندېورا ولپخ
 يريل هنطو هل يك تخو هپ ولكيل د تاقبط د يچ يياو جارس جاهنم هلپخ يرل هن لب اد ېي اي وا ،يو يلكيل مه لب
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 تاقبط د ،ىد راك دنورد لدېسر هت هغه وا يد هتاپ يك )روغ( نطو هپ عبانم وا تامولعم امز مو يك يلهد هپ
 هپ هغه يچ هتس بلاطم يساد مه يك تاقبط هپ يد لمكم لب د وي تامولعم كتوه دمحم وا يرصان
 ږوم هغه يد هن ربخ وتامولعم ېد هل نيفلوم يناوخپ يچ ليلد ېد هپ ږوم وا ،ىالوك اديپ ىاوس هن يك وباتك ورون
 اد هلب و هن هقث
 ناهاش هخ نروك ېدمه هل لت يك وخرب وفلتخم هپ روغ د هك ييك لديل هن مه ضقانت يك وباتك وړاود هپ يچ
 ناكما اد وا و دوجوم
 هوي هپ روغ د هن رت ونورېرو د دالوف ريما د يد ړورك ريما يچ يرل
 وا نالي ،راخت ،نايماب ،راسيخ ،شيدنم هپ هنوداي ووارما د نروك ېدمه د يسات وا ،دولرد تموكح يك هخرب
 وضورع د يچ ورلو يك رظن هپ هربخ اد دياب" : يكيل ايب ئس ىالوك اديپ هخ يرصان تاقبط ېدمه هل يك نارجك
  يرل هغبص يلحم وا يلم يچ ېد هل هرس رعش ړورك ريما د ىد ىلغار هت نم يك ولياوا هپ نرق يرجه مهود د ملع
 هل اد وا يوو هخ وتاليكشت وغه هل يچ ىادېك يس هن وا يي ينهآ مه هرس وضورع وا وروحب هل مه ايب وخ
 وبرع د يچ رعش نيتم رېډ وي  هتسورو هنولك ل رېډ يد هخ عضو هل ملع د وضورع د يچ ييك ل هخ وتالاحم
 وا ينهآ مه هغد يچ اد رم يو ىوس ليو يك هميس يريل هرېډ هوي هپ هخ ذوفن هل وبرع د يو يكتم وروحب هپ
."وو ساسا هپ قافتا وا فداصت د ماجسنا

 هك ،هد يفانم هرسدر هرس ريس هل وريياعم يملع د هنكيل هغد
 د هخمد )ق ـه ۱۷٥ يفوتم( دمحا نب ليلخ رت  نازوا يضورع يبرع
 وا بيترت وخ ييك لديل مه يك وراعشا هپ رصع د تيلهاج د وبرع
 رت ليلخ د يچ ونيو ېچراپ وا ېديصق يساد يريډ  يك وتايبدا وعيسو هپ وبرع د ږوم وا ،ىد ىك ليلخ ېي بيوبت
 هت نم هخمد رصع
 ىتح وا اوخپ هرصع هل ليلخ د ًاساسا ېديصق هغد وخ ،يرل قباطت هرس ونيزاوم يضورع هل ليلخ د وا يد يلغار
 هل يو مه ربارب هرس ونيزاوم يضورع هل رعش ړورك ريما د يچ وك ضرف ږوم هك وخ يد يلغار هتنم هخمد مالسا رت
 يضورع هل دمحا نب ليلخ د رعش ړورك ريما د يچ يس ليوو دياب اد رم . ىادېك ل ىاوس هن هخ "وتالاحم"
.يرل هن تقفاوم ًادبا هرس متسيس

 وا ۍمول يچ مولعم ىد هن نزو يساد يك ونازوا يضورع وروهشم هپ دمحا نب ليلخ د وخ هلپخ هتام
 هپ نزو رعش هغد د  وناكاكش ومرتحم يريچ هك .يو هدنچ رول عارصم وا يمرول وا يمېرد د ېي ۍرسم همهود
 وا ونازوا يضورع هپ راعشا يني وتپ د يچ هد همس هربخ اد هو ه هرېډ هب ون ىاو ىالوو يك وروحب يبرع
 ىالوك ىاوس هن ږوم رعش ره وا هد هن يراج وراعشا ونودم ريغ وا ونودم ولو رپ هدعاق هغد رم يد مس وروحب
 وا زاوآ ،راشف لبيالس د وا ،يد لېب هخ يبرع هل نيزاوم وراعشا وتپ د .ووچاو يك بلاق هپ وضورع يبرع د يچ
.ىاوس ىالوجنس ېي هليسو هپ وتايصوصخ ينزو ييايرآ ورون

 يچ هلك ىد ىلغار هت نم هناميپ هخارپ هپ اوخپ همظن هل رثن يچ يو يك رظن هپ هربخ اد دياب" : يكيل ايب
 مه راثا روثنم وا راعشا هچس رېډ ېد رت دياب ًامتح ون يو يك سال هپ ق ـه ۱۳۰ د يناور وا ايتړول هرمود هپ رعش وي
."وسابو راظتنا اد يروپ يرو ېغه رت ًاتلاجع هب ږوم وا يس هسال رت

 هتاپ وبژ وميدق د ۍن د يخم هل قافتا د وخ ،ىد يدناړو مظن رت رثن يچ ىد تسرد رظن اد مه ه هك
 ون اديپ يس هن راثآ روثنم ميدق يك هبژ هوي هپ يريچ هك وا رون وا دايليا ،اتسوا ،اديو هكل يد موظنم يني راثآ يوس
 ،يمول هپ يچ راثآ موظنم ميدق يبژ يرد د ون يو يساد هك وا ؟يسو راكنا مه دياب ېي وراثآ وموظنم وميدق هل
 هغه د يچ وياوو وا ونيمو سال مه وغه هل دياب ون يد يوس فشك سوا وا يد بوسنم هت نرق ميېرد ،مهود
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 د يريچ هك ؟يرل ىنعم ه "راعشا هچس" يچ ودېهوپو هن مه ېد هپ وا ؟هتسن يك سال هپ يلو راثآ روثنم رصع
 رعش هغد يسات .ىد هن هچس رعش هغد يچ ىاو يليو  هب ږوم ون ىاو ېلوو هملك يبنجا هوي يك رعش هپ ړورك ريما
 يچ يس هتابز هترد اد هب ون ،ئدېك يد طبض يك ناتسيس خيرات هپ يچ هرس وراثآ وفوشكم وميدق د يبژ يرد د
 ۲۹٦ د وخ رعش هغه د يد يبرع تاغل مين هخ وتاغل وسل هل يك تيب هوي هپ فيصو نب دمحم د ؟ىد هچس وي موك
 بوسنم هت )ق ـه ۱۹۳( تخو هتسورو هلاك هتېپش هرصع هل ړورك ريما د يچ هنوتيب هغد اما يرل هړا ومياقو هپ ق ـه
: يد

نيدقرف ات دوخ قرف تلود هب هديناسر ىا
نيدي ملاــــع رد لضف و دوجب هدينارتس

 بابل(
۲۰(

 يږاك هن راظتنا وراعشا هچس ورون د وتپ د يد ناتسود ږومز ون يد يبرع ۷ هخ وتاغل ۱۱ هل تيب ېد د
 يرون قاقحتسا راظتنا لوډ هغد د وا ،هد يدناړو هپ ىود د هرس وتايوتحم هچس وريډ ولپخ هل هنازخ هپ هد اد وا
 لصا )يد يلطاب وا يملع ريغ ېي يربخ يلو يچ( هرس ونوشالت هناحوبذم ولپخ هل وكنوكيل ولغا وغد يرل يبژ
 يخم هل ونوقيوشت وغه د " : ىد ېك هراك يساد باب هپ ېنازخ يپ د ېي كش لپخ وا ېك عوجر هت بلطم
 باتك لپخ هپ هرس ذخام لوهجم هل صخش لوهجم لوډ هغد ېي ون لديل هخ اچاپ د تخو د كتوه دمحم يچ
 دمحم د ًامتح دياب هك ون ىوس هسال رت ىد هن هخ ىا يه د هسوا رت ذخام ېنازخ يپ د ،ىد ىك ىا يك
."وك هنو رواب يك ولس هپ لس وربخ هپ كتوه

ىاپ
 لعج كتوه دمحم د قيوشت هپ نيسح هاش د ناتسود هغد راعشا هغد يچ هوس همولعم هخ وربخ ېد هل

 هت كبس هوي وا ېنامز ېوي يچ يك لعج بلاطم يساد يني يد ىكنوكيل  يچ ،هتس ناكما اد وياوو دياب يلوب
 لو اد ايآ ييك لديل راعشا ونامز وفلتخم وا ونوكبس وفلتخم د يك هنازخ هپ هپ يچ ونيو ږوم وخ .يو طوبرم
 هرس وتاليخت وا وقوذ وا ونوتينهذ وفلتخم د يد ىس وي يچ ىاوس ىادېك يساد ايآ ؟يد يك لعج كتوه دمحم
 هړوج وتاملك وا نزو صاخ هغامه هپ هسامح ړورك ريما د يچ يس ىالوك ىس اد وا ؟يياوو رعش وجهل وفلتخم هپ
 مه وا يياوو مه ېديصق ارغ ىودنراك وا دعسا دمحا خيش د كبس هپ ووارعش د رابرد د ينزغ د يد مه وا يك
 هرمود مه يد خيرات هپ وا .يكيلو ونوكبس وغامه هپ وجهل وا وروحب وا ونونزو ونو سل هپ ېعطق ونو سل هل يد
 ورداون هل يو هن وتالاحم هل هك ىس يساد ون يي هن تفلاخم يه هرس وعياقو يخيرات هل رعش يه يچ .يو هوپ
 وركذت ورون وا بابل هپ ون وكرو هرال هت ينظ دب وا كشت لوډ هغد يك هعلاطم هپ وركذت د يريچ هك .يد ًامتح وخ
 نارعاش ونوسل هپ يياوو وا يس ړالوار ىس وي يريچ هك .ييك هتخا تشونرس ېدمه هپ لقن وراثآ وميدق د يك
 هغه ىوس لوو هك وا ىوس لوو ىد هن ذخام  ېي اي يد طبض يك وركذت ورون وا بابل هپ يچ هنورعش ميدق وا
 ضرغم هب هت يس يساد ايآ ون يد يك لعج ليلد هغه هپ اي ېد هپ ورون وا يفوع هنورعش هغد ون ،ىد كرو ذخام
 اد ايآ ون ورل هن وتاياور هپ وباتك وواهلس د يبرع وا يسراپ د كوكش لوډ هغد ږوم يچ اد ؟تساياو هنو بصعتم وا
؟وك دنر كوكش هيا ېب لوډ هغد باب هپ كتوه دمحم د يزاوي يچ يو هن يريل هفاصنا هل هب

 د اچاپ د )يد يوس تمهت يكراوخ هغه رپ يچ هكل( كتوه دمحم يچ وك ضرف اد ږوم يريچ هك
 وا دالوف ريما د لعج هغد يلو ېي ون ،ىد ىك لعج همان هپ ړوركا ريما د رعش ړوز هغد هراپل ولولصاح د تيئاضر
 ېي يك يرصان تاقبط هپ وا ،وو كلخ يوس لدنژېپ وا لاحلا مولعم يچ هواك هن همان هپ كنرخ رالپ د هغه د اي
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 هغد كتوه دمحم وخ ىدېدراو ماهتا لوډ هغد اچاب رپ تخو د هن وا هد رپ هن هب هوت ېد هپ يچ ،يد طبض لاوحا
 باتك هغه هپ ېي يچ ه وا ،هووو هوت هپ تناما يملع د ېي هغه دولرد دنس ميدق ېي يچ هنر، ك هنو راك
 هد اد هفيظو يكنوكيل هركذت وا خروم هوي د يچ ىدېهوپ ېد هپ كتوه دمحم هك لكيلو ېي هغه و يلديل يك
 ولاوقا رپ وركذت د لوډ ېد هپ يريچ هك وا ييو مه دنس لپخ وا ،يك طبض تاياور يلدېروا وا يلديل لپخ يچ
."ىزار رخف ىن وا هن ىنام وت هن" .يك اديپ قادصم هربخ اد هتله هب ون وكو كش

 بتك يطخ هپ تاعالطا ترازو د هسوا رت هخسن يطخ يلصا ېنازخ يپ د يچ يس هن هتاپ هپ دياب اد
 مه يسكع هخم هل ېخسن يغدمه د يك لاك ش ۱۳٥٤ هپ وا ،ىاوس ىالتك ېي كو ره وا هد هظوفحم يك هناخ
 .)۲(هوس پاچ

هنوكيل نمل
.۲۲۹ همجرت هيقابلا راثآ د .۱
.هزيرس .پاچ لاك زيرمل ۱۳٥٦ د پاچ مرول ،هنازخ هپ .۲


