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هبژ ناوخپ نلك ۲۰۰۰ ناتسناغفا د
يراخت اي يناشوك

يكيړا يبژ يغد د هرس وتپ د
 كيلربډ وي يك وبارخ هپ لتوك هرس د نالغب د يلډ وناهوپ نوغرل د ېسنارف د همووا هپ ىم د لاك م ۱۹٥۷ د

 ىلكيل وفورح ۹٤۷ هپ يكيل ۲٥ طخ هتسكش ينانوي هپ هربډ هيول هوي رپ يچ دنومو يدنال ورواخ رت )هتشبن نس(
 وا ،هو هدكشتآ هيول هوي هتلد هديقع هپ وناهوپ نوغرل د يچ يد راثآ دبعم ميدق هوي د ېبارخ لتوك هرس د .ىد ىوس
 نوتروا هغد رصع يناشوك د يچ يياو ناهوپ هغد وا ،لوس هراك يك وتايررفح هپ لو يرغن وا راثآ روا سدقم د
.هد ېوس هنارو رثا هپ ۍزوس شتآ يدمع ېوي د يك ودودح هپ م ۲٤۰ د )هدكشتآ(

 ۲٥ هغد هبيتك همهم ولو ر رم ،يد يوس اديپ مه ېتشون نچوك يرون يك ونلپ وا وتايرفح ېد هپ
 ولتسول د ېي M .B . HENNING دناهوبژ يسيلنا وا M . MARIQC دناهوپ ېسنارف د يچ ،هد هتشون يرطس
 هپ م ۱۹٦۱ كتايسا لانروژ د مه EMILE BENVENISTE دناهوپ بژ روهشم لب ېسنارف د وا ،ىد ىك وك
.ىد ىك ثحب ليصفت هپ يدناب وخسن ورون وود رپ كيلربډ ېد د يك هيرشن هوي
: ېخسن ېرد

 هيول هوي يدنال ورواخ رت لوس يراج تايرفح يملع يچ يك وبارخ هپ ېدكشتآ د لتوك هرس د نالغب د
 ه ېي كيل وا هطخشوخ هرېډ هبيتك هيول اد.هد هترپ يك ميزوم هپ لباك د سوا وا ،هد يكيل ۲٥ يچ ،هوس اديپ هربډ
 هربډ هيول هغد ،ىلدېسر ىد هن ناوات يه ېي هت طخ وا ،ىد ىتناس ۱۳۲×۱۱۷ ېي خم يچ ،ىد ړو وليو د وا حضاو
.ملوب هخسن ۍمول ېبيتك د هز

 اديپار ا هبوا هوي هتله ون ،هلنيكو يدنال ونلپ يملع رت هلو هكم ېدكشتآ د يلډ وتايرفح د يچ هلك
 رپ ،ېو يوس راك لوډ هپ وداوم يريمعت د يك ا هپ يچ يك وربډ وغد هپ ،هو ېوس هنادو هخپ وربډ هپ يچ ،هوس
وني ووي مه يدناب وربډ و طخلا مسر ينانوي هغه هپ ېتشون ه اد ،ېوس هراك وربډ د يلو ويد )٥۳( ې.

 ېغه د ون ،ېك بيترت هرس يدنال ينتك يملع رت ېو يفلتخم وربډ د هغد وناهوپ يچ هد اد هربخ هبجع
: ليصفت ېد هپ ،يلغار هت سال مه ېخسن يرون ېود ېبيتك نمول
: هخسن همهود

 وربډ د ،ىد بارخ ېخسن يلوا رت ېي طخ وخ ،هد ېوس ېلدنيك يك وكيل )۲۷( هپ يدناب وربډ وو ۲۱ رپ
ل رېډ مه يك الما هپ هخسن اد ،يد يتولا ېي فورح وا يوس يتام ېي يخرب يني مول هلقرف هرس ېخسن ۍ 
.يرل
: هخسن هميرد

 هبسانت ېب وا دب رېډ مه ېي طخ يد يتولا وا يتام ېي يخرب يريډ ،هد هرطس ۲۷ وا يربډ ېو شرېد ود
 هغد سنيونب داتسا يلغا .يد هړاو يني وا غ يني ېي فورح ،يرل قرف ه ل مه ېي الما وتاملكد ،ىد
 د يچ ،ييك نامو يساد .ىد ىلوو مه ېي فالتخا  الما د وتاملك وني د وا ،يد يك هلباقم هرس ېخسن ېرد
 ،يو يلك يك وو هپ يدناب وربډ وفلتخم رپ هخسن همهود وا هميرد ېبيتك د الپ نمول هپ وكنووك ميمرت ېدكشتآ
 رپ وربډ د وا يرل صقن مه ېي الما وتاملك د ،ىد هن ه مه طخ وخسن وغد د يچ يد يلديل ېي هتسورو رم
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 ه وا الما هحيحص هپ بلاطم هغه نيع الپ هميرد هپ ېي ون ،ييتاپ هن هظوفحم هبيتك هوي مه يدناب وو وفلتخم
 ا هپ هرس وداوم يريمعت ورون هل ېي يربډ ېخسن يميرد وا يمهود د وا لكيلو هربډ هيول هوي رپ انتعا هرېډ هپ طخ
 يلغار هت سال تكرب هپ ونلپ يملع د ېخسن هرس ېرد هت ږوم سوا يچ ،ېك راك يك نمض هپ ۍراك نس د يك
.يد
: تخو كيل د ېبيتك د

 ىول د ولو رپ يچ ،يد يوس اديپ يك ويا وميدق هپ دنه وا ناتسنوتپ د ېتشون يريډ ونايناشوك د
 د يچ ،يد قفتم ناهوپ نوغرل وا يد يوس لك لوډ هپ خيرات د هنولك هتسورو سولج رت اكشينك اچاپ يناشوك
 يلصا رپ سولج د اكشينك د .هواك باسح وتاونس د ېي هلاك ېد هل وا ،هد ءادبم خيرات د ېي  هنس سولج د اكشينك
 ېي هنامز ـهاش د يچ ىد )م ۱۲۰( لاك سولج د هد د لوق هپ دازهك يلغا د وا ىد فالتخا وناهوپ د يدناب لاك
 .)۱(هو يروپ )م۱٦۰ رت۱۲۰( هل

 ج( هلجم ايلاتنايرااتكا هپ هلاقم هوي يدناب عوضوم هغد رپ دناهوپ ىولاتيا STEN – KONO ونوك نيس
 نس نتسيرك لوق هغد وا ،يلوب يروپ )م ۱٥۲ رت ۱۲٥( هل هنامز هاش د اكشينك د يچ .هد ېلكيل يك )۹۳ ص ٦
 .)۲(يولقنار مه دناهوپ ققحم يدنوغ

 ،هتس هبيتك هوي اكشينك د يك دنه هپ هك ،هد ېدژن هت قيقحت هربخ ونوك نيس د هغد لوق رت دازهك يلغا د
.يرل تقباطم هرس )م۱٥۱( د يچ هد تشايم هلوا يبود د وا لاك ۲۳ سولج د هد د ېي خيرات يچ

 )م ۱٥۲ =( ىبود لاك ۲٤ ېي خيرات يچ ،هد ېنامز د اكشساو نيشناج د اكشينك د هتشون هلب هوي يسغد
 .)۳(يو م نم رت يبود د )م۱٥۲ _ ۱٥۱( د دياب اكشينك يچ يراك هخ ودانسا ېد هل ون .ىد

 هخمد م ۱٥۲ رت اكشينك يچ يكيل هلاوح هپ )وش _ ناه _ وه( ودانسا ينيچ د ونوك نيس هغد رپ هوالع
 ءادبم دهع يخيرات د اكشينك د ملاع هغد ون .)٤(ىد ىوس لژو اي ىوس م لاك هغد هپ مه وا ىللت هت نتخ
 .)٥(يراك ېدژن هت تقيقح يچ ،يوك نييعت لاك )م۱۲۸/۱۲۹(

: ىد ىوس لكيل يساد خيرات هبيتك رپ لتوك هرس د نالغب د ږومز
"لامام ناسين نوشخ سريهود وا ګويا ىئدپ"
"لاهم هام ناسين د ،لاك مشرېدوي هپ تنطلس د" : ىنعي
 د هد د لاك )م ۱٦۰( هپ هتسورو ګرم رت اكشينك د هلاك هتا هب هبيتك هغد يچ يراك يساد هخيرات ېد هل

.يو ېوس ېلكيل يك تخو هپ اكشيووه اي اكشسا و وفالخا
: هخمد هلاك ۲۰۰۰ روم يسراف نسوا د

 هبژ ېي ىود ،هد ېك هعلاطم ېي هبيتك هغد يچ سنيونب وا كيرام وا ننيه هكل وناهوپ يتاخ اپورا د
 هغه ،هدېك هليو هبژ هموك يچ نم رت ناشخدب وا خلب د لوق هپ يسدقم يراشبلا و ينوريبلا د رم .هد ېللب يرتخاب
 .)٦(هو ېدژن هت يبژ خلب د وا ،هللب يراخت ېي

يعقاو وي ،ولوبو يناشوك هبژ هغد هك ون ،هدېك هليو يك رابرد وا رصع يناشوك هپ ېبيتك ېد د يچ هك 
.يو هب مون

 وخ ،ييوار لكش يسراف ېنامز هخمد مالسا د يچ ىلغار ىد هن هت سال دنس موك يساد هت ږوم هسوا رت
 وا يريرحت ونايناشوك د ناتسناغفا د يك نرق مهود وا لوا هپ داليم د يچ هوس همولعم هخ ېبيتك يغد هل نالغب د
 يميدق هل هبژ يناشوك هغد .وو ىنانوي مه ېي طخلا مسر وا هو روم يبژ يرد وا يسراف نسوا يغد د هبژ يبدا
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.يرل ىلاوېدن وا كارتشا مه هرس وتپ د وخ ،يرل تبسن يلاوروم د ًاميقتسم هرس يسراف نسوا وا يرد
 هرېډ هت وتپ هب اي يو وتپ اي هب هبژ هغد يچ ،هو يلكيل يك هلاسر هپ وناكيول د يكخم يتشايم و ام

 هبژ ېرود يناشوك د يچ ،مدېسرو هت ېجيتن ېد هتسورو ېعلاطم يليلحت رت ېبيتك د نالغب د سوا رم .يو ېدژن
 هرېډ مه هرس وتپ د وا ،هد روم يسراف د الصا يك ۍېپ همهود وا هلوا هپ داليم د وا يكخم هلاك هرز هود ًابيرقت
)روخ هكل ييا( .هد هبژ ېدژن

 ېو يبژ ېود يك ناتسناغفا هپ مه هخمد هلاك هرز هود ينعي يك رصع يناشوك هپ سوا هكل يچ هد هنكمم
 ونتپ يچ وتپ هلب وا .هد ېوس ېلكيل ېرپ هبيتك هغد نالغب د وا هو روم يبژ يرد وا يسراف نسوا د يچ هبژ هوي
 هكل يچ اد اي ،يو ىك رثا مه وتپ رپ هتهج هل يلاوېدژن وا ترواجم د يبژ يناشوك يغد يچ ييا ،هليو هب
.يو يك لوبق ېي هنورثا وتپ د يسراف يناغفا نسوا
: لزلزت ېيرظن يميدق د

 هپ يبژ يولهپ ورو ورو هتسورو ېلمح رت وبرع د يچ هو اد هديقع هملسم وناهوپ د يروپ ولك هتسورو ېد رت
 .)۷(وس اديپ ين يسراف نسوا هغد وا ،دنومو لوحت هرس جيردت

 تخو هپ قرت وا تيمسر وا دوجو د يبژ يولهپ د يچ هك هتباث هربخ اد ودېك اديپ ېبيتك د نالغب د رم
 هوي يك ناتسراخت هپ هتلد .هو هرپخ يولهپ يبونج وا يلامش هنافروت رت يك رهنلا ءاروام وا ناريا يبرغ هپ يچ يك
 د وا ۍدنوژ ن هپ ن هرس يولهپ د يكلب ،ېوس اديپ هو هن هخ يولهپ د يچ هو ۍدنوژ هبژ يناشوك هلب
 د نالغب د هت ږوم يك وملك )۱٦۰( وا هرطس ۲٥ هپ ېي هتشون هوي ىد اد يچ هو هبژ يريرحت وا يبدا رابرد يناشوك
 يني هك ،يو روخ هب وتپ د وا ،هد روم يسراف يرد د يكلب ،هد هن يولهپ هبژ اد .هلغار هت سال هخ ېدكشتآ
 مه هرس اتسوا وا يولهپ وا يدنس هل وا ،يد يكرتشم هرس وتپ هل مه ېير ولاعفا وني د وا وتپ م ك تاملك
.يرل يولپخ
: ابفلا يبژ يناشوك د

 رون و وي يچ ييا .يد يوس لامعتسا فورح هغد يبژ يناشوك د يك وكيل ۲٥ هپ ېبيتك د نالغب د
 هتسكش ينانوي د وفورح وغد د .ېلغار يو هن عقوم لامعتسا د ېي هب يك هتشون هغد هپ يچ ،لرل مه ېي هب فورح
: يد اد لاكشا طخلا مسر
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 يچ يراك هخ ءابفلا ېد هل )o( لكش ېد هپ هد ېوس هلكيل هلصاف هوي رورض نم رت وملك وود د : هلصاف
 يدنس وا اتسوا هل هبژ يناشوك
.)څ _ ښ( هكل يرل تاوصا كرتشم يني مه هرس وتپ هل وا يرل يولپخ هرس يولهپ وا

 ړ( هكل يرل مه )يدنه( هنوغږ يقرش يني وتپ يچ ،ىد اد قرف يناشوك وا وتپ د ظاحل يتوص هپ رم
 ،و هعماج وبژ ييايرآ يبرغ وا يقرش د وتپ ږوم ون ،هتسن تاوصا يقرش هغد ًارهاظ يك يناشوك هپ وخ )ڼ _ ډ _
.)۸(يس ىالتار يك هلډ يبرغ هپ يزاوي يناشوك اما
: يكيړا يبژ يناشوك وا وتپ د

 هپ ناتسناغفا د هبژ هغد هخمد هلاك هرز هود ينعي ،هد روم يبژ يرد د هبژ يناشوك يچ : ليوو هخمد ام
.هد ېلدېېز يك وميس هپ ناتسناغفا د يسراف وا يرد هخ يبژ ېد مه هل وا هو يك ورد وا ورغ وا وخرب يلامش

 يكلب هو هن هبژ يسراف يك نارېا ينسوا هپ يك ويېپ ويمول هپ داليم د يچ ىد اد ليلد يربخ ېد د
 مالسا د هخ يبژ ېدمه هل يچ هو هدوجوم هبژ يناشوك هغد يك ناتسناغفا هپ يك رصع هغدمه هپ اما .هو يولهپ
 هپ طلست يبرغ وا وپ مالسا د يچ تخو موك وا هو ېلدېېز هبژ يرد يك ناتسناغفا هپ يك اوخواش هپ لولح د
 هرپخ يك نارېا ينسوا هپ هخ وميس هل ناتسناغفا د هبژ يرد ورو ورو ون ،كرو تسكش هت يبژ يولهپ يك نارېا
 هپ هغه ،ومومو فلس يسراف نسوا د يچ وړاوغو ږوم هك ون .هوس هبژ يلم نارېا لو د همان هپ يسراف د وا ،هوس
 .)۹(يك نارېا هپ هن وس ىالدنوم يك لكش هپ يبژ يناشوك د يك ناتسناغفا

 يميدق يغد يك هنامز هغه هپ يچ يوتباث اد وا ،ييار هړو هك يسراف يميدق د هت ږوم هبيتك هغد نالغب د
 وا يسراف هميدق هغد سوا هكل يك ناتسناغفا هپ وا ،لرل ىكيړا ني هرس وتپ د )يراخت اي يناشوك( يسراف
.ېو يبژ يدوجوم ن رپ ن وتپ

 وي ورم وره ون ،ييك يليو يبژ ېود يك طيحم هوي هپ هك يد مه يعيبط يكيړا يناشوك د هرس وتپ د
 هنكمم ون .ييسر هت وتپ ېير وغه د يچ هتس مه يساد تاملك يني يك هبيتك هپ نالغب د .يوك رثا يدناب لب رپ
.يو يلغرو هخ وتپ هل هت يناشوك اي يو يتسيخا هخ يبژ يناشوك هل وتپ تاملك هغد يچ هد
: موك راشا هت ويكېدزن يني يناشوك وا وتپ د هز هتلد
: تلاح

 تاملك يسغد ،ىد ىلغار ىروت )تياص( زيغږ ېك رخآ هپ يچ هتس تاملك يني يك هبيتك هپ نالغب د
.هتسن يك يسراف هپ تيصاخ هغد يچ يد يتوا ريغت هپ تلاح د تيركسناس وا وتپ هكل

: ىد يساد يك وتلاح وفلتخم هپ مون اكشينك = هكشينك د يك هبيتك ېد هپ : الثم
وكشينك :تلاح يفيصوت وا يفاضا
ىكشنك :تلاح يلعاف
كوزن وكون : مون لب وي
كوزن وكون : يك تلاح يلعاف هپ
كيزنوكون :يك تلاح يفوصوم هپ
: يفيصوت بيكرت
 ميظع هاش( ىكشينكاش ب : الثم يد ىلغار فوصوم ايب تفص لوا مه يك يناشوك هپ وتپ هكل

)اكشينك
)ګرزب نمرخ( نمورخ تشم



٥

٦

)روفغف كيول(  خيولرهوپ ب
: ءادتبا نكاس هپ

 هسوا رت تيصاخ اد وتپ وا ،هو يك هبژ يناشوك هپ رم ،ييك هن ءادتبا نكاس هپ سوا يك يسراف هپ
.هتس )نامرف = نوكس هپ فرح لوا د( نامورف )داتسيا = داتس( يك هبيتك هغد هپ الثم ىد ىلتاس
: كارتشا وتاملك د

 )ميظع( ب )عتمتم و زوريف( دننا : هكل يد كرتشم هرس وتپ هل لاعفا وا ءامسا رېډ يك هبيتك هغد هپ
 = ( لاولا )شتآ ىنعي روا زا ىئ هجهل( رېا )دمارب تسين( توخ وا تسين )دش هدرك تلجع( ديك وا ىدات
 ىدوخ )دروآ رب = هخ لتسيو وتپ هل ( تسو )كي = وي( ىيا )تقو( لام )موحرم وا ناور داش ينعي دااورا
.)دبعم( ردنما ىس = شرېد ( سريهود وا )سيئر ىنعي رتس( ليتسا )ىادخ هملك زا ىئ هجهل(

 د ام وا هد همهم هرېډ هراپل وتپ د مه يسراف د مه يك هنهوپ بژ هپ ناتسناغفا د هبيتك هغد تروص ره هپ
 هپ ثحابم هغد وا يس عبط يچ ييا ،ىد ىلكيل ىو باتك وي يدناب تيمها يخيرات وا ليلحت رپ ېبيتك يغد
 .)۱۰(يد يلغار هتله هرس ودانسا يناسل وا يخيرات وا ليصفت رېډ

هنوكيل نمل

.۲/۲۲۲ ناتسناغفا خرات .۱
.۱۱٤ ص ميدق ناريا رد ىتسرپ ادزم .۲
.۱٦۸ ص ېبيتك ىتشورخ ونوك نيس د .۳
.۱٦۹ ص باتك هغد .٤
.۱٦٥ ص باتك هغد .٥
.۳۳٥ ميساقتلا نسحا _ ۲۲۲ هيقابلا راثآ .٦
 د يك راداي هلجم هپ /۳۳ تايبدا خيرات قفش روتكد د _ ۱/۱۰ هدكشناد هلجم _ يبدا خيرات لابقا د ئروو .۷

.۱/۱۲۹ ىبدا خيرات نوارب د ٦/۹ هلاقم هداز يقت
 ارجم دنمله د هرك هلصاف اوخ يبرغ د اما ،يو نيسابا دياب دح لصاف وبژ يقرش وا يبرغ د ركف هپ امز .۸

نم رت نيسابا وا دنمله د ،ىاوس ىال وزيآ وي دياب هوي وتاوصا يبرغ وا يقرش د يچ وك ضرف سال 
.هد هنومن هعماج هوي وتاغل وا وتاوصا يبرغ وا يقرش د يك هميس هغد هپ وتپ وا ،هد هميس هعماج

 رعش يسراف د هخ هد هل هب رعاش يزيربت نارطق يچ يكيل ينايدابق ورسخ رصان يك نرق يرجه منپ هپ .۹
يساد ون ،لوك هدز تالكشم يني ۸ ص همان رفس( .هو ېلغرو ېون هتله يسراف يچ يراك(.

.هنوخم ٦۳ وا ٥۳ ،ه هم ٦ وا هم ٥ ،لاك زيرمل ۱۳٤۱ ،هلجم همږو .۱۰


