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نالوب وا لاش

 رم .ئد ىوس دويا يك هنامز هپ يلادبا اباب هاشدمحا د مون لاش د يچ يرل هصق هوي هناتپ راهدنك د
 رت يداو نيپ د وا و مون يوك نسوا يغد د هخ ولاك ورز اوخپ هل لاش يكلب ،يرل هن دنس يخيرات هربخ اد
.يد ىناوخپ رېډ مه مون نالوب د وخ لايخ هپ امز وا دولرد ترهش يك خيرات هپ مه هخمد مالسا

 همان هپ "ناتسشلاو اي ناتشلاو" د ،هد هترپ ڼويس رت هنتسم هل يچ هكم هغد ونايفارغج د ېرود يمالسا د
 وبا )خم ٦٤ ،ملاعلادودح وا يدوعسم نوناق ،ينوريبلا د وا خم ۲۸۱ ،نادلبلا باتك ،يبوقعي د ئروو( ،هدېك هداي
 ،)نيپ( نيشيا هنورا ناتشلاو د ،يك خم ٤۹ ميساقتلا نسحا باتك لپخپ يسدقم دمحا نب دمحم هلادبع
 خروم هغد( .يړوار رركم هنومون هغدمه يك خم ۲۹۷ هپ ايب وا يلوب )بس( هويس ،هريكس ،لاش ،نتسم ،هجديبسا
 رجفسا وا ۍويس ،لاش ،نتسم ،نيپ يچ يېمولعم ين يساد ون .)ئد ىك فيلات باتك لپخ يك لاك ۲۷٥ هپ
 هغه د وا و ىس ىودنزر وي خروم يبرع اد ،هلدنژېپ ولاو هيفارغج وا ،هو دوجوم ومون وغد هپ مه اوخپ هلاك رز
.هد دنس هربخ هد د هك ون ،هو يلديل هد هنوكلم يمالسا هرثكا تخو

-: يكيل يساد يك خم ٦۲۲ ع ۱۹۰۷ روهال عبط ناتسچولب خيرات باتك لپخپ ماروته
 ېكرو تعلخ لوډ هپ )لاش( ينړوپ د هت روم ناخ ريصن ريم د وولب د ينارد هاشدمحا هقالع هغد يچ

 يك هنامز هپ يلادبا هاشدمحا د نيع وا ،و دوجوم لاش هغدمه هخمد هلاك رز يچ يلو ،هد هطلغ هربخ اد رم .هو
 د نامرف وي ناخ ريصن ريم د يك باتك هغد هپ ،ېو هتلد يوالك موق يساك د يچ ،ىدېك للب لاش ىا هغدمه
 هم ۱۱ رپ يمرحم د لاك ـه ۱۱٥۲ هپ يچ هتس همان هپ وناكلم يساك ناخ نيداب وا ناخ تلود وا ناخ فسوي بابرا
 اد رم ،خم ٦۲٤ ،ئد ؟۱٥ رفص د لاك ـه ۱۱٥٤ د ېي خيرات يچ ئد نامرف يلادبا هاشدمحا د لب .ئد ىوس لكيل
 د لاك ـه ۱۱٦۰ سولج هاشدمحا د وا ـه ۱۱٦٤ ينيشن تخت ناخ ريصن د يچ هك ،يراك يطلغ ېنس يړاود
 وغد هپ ،يو يوس لكيل هنونامرف ىود د هخمد هچاپ رت هلاك سلوود ،سل يچ هد هن هنكمم وا ،يد تشايم لاوش
 ،و روهشم مه يك وتخو وغد هپ مون اد يچ مياو هز هك ون ،هدېوس هداي همان هپ لاش د هكم هغد يك ونامرف وړاود
 ېي ىنعم وا هملك هميدق ونتپ د ټوك .يلوب نايوكلاش الاو هوېم يوك د مه هسوا رت نايراهدنك وا ئد هن ىون وا
.الك لاش د ينعي ټوك لاش وا هد )الك(

 رم ىلديل ئد هن مون اد ام يك وباتك هپ ايفارغج يميدق د مه ه هك يراك ميدق مه مون نالوب د اما
 يكخم هلاك رز سوا رت ينعي ،و مون ادمه ـه ٥۰۰ هخمد ېنامز رت دوعسم وا دومحم ناطلس د يچ يراك يساد
 وبا يضاق ىول را د تسب د يچ يكيل يقهيب دمحم لضفلاوبا خروم ىول رابرد يونزغ د .و روهشم نالوب مه
 هرتس هنرد هپ هت وناينالوب وغد دوعسم ناطلس وا ،هو روهشم رېډ ىوقت وا ملع هپ ىوز هد د ركبوب وا ينالوب نسحلا
 رز يك هړوك هره هپ ،لړوار يك وړوك هپ ېي رز هرس وا لك تام ناتب ناتسودنه د دومحم ناطلس يچ يياو .لتك
 ىوز هد د وا ينالوب يضاق "يړاغ د دنمله د" تسب د يچ وس ربخ دوعسم ناطلس تخو وي ،هو رز هرس هلاقثم رز
-: ليوو ناطلس ون يلخا هن يه هخ اچ هل وا يد ناسلفم رېډ ركبوب

 رم ،ئكرو هت ىوز هد د هلب وا ينالوب يضاق هوي ،يد لام لالح تمينغ د يچ يړوك ورز د هغد"
-: ليوو ينالوب يضاق

 يچ همولعم هد هن هت ام وا ،يد ېي يړوار وا يد يل هروت هپ هخ وناختب هل دومحم ناطلس يچ رز اد
؟ملخاو هن رز اد ون ؟هن هك ،يو هربارب ملسو هيلع هللا ىلص يوبن تنس رپ يد ازغ هغه



۲

-: ليوو هترو ناطلس
.هكرو ېي هت ونالزوېب ورون وا ونادراش ولپخ ،ېلخا هن ېي هك
-: ليوو ينالوب
 ېي هب تمايق هپ يچ ،مك  هپ نا يلو هز نم ېد رت يلخا ېي هب كو لب وا يد اچ لب د رز اد

 .مياو باوج
-:ليوو هغه وخ هكرو هت ركبوب ىوز و يضاق ينالوب د رز هغه ناطلس ون ايب
 ۍډوډ هچو هلو هوي هلپخ ملخا هن رز اد .ئد ىك هدز ملع يم هخ هد هل ،مي ىوز يس ېد د مه هز"

."هد سب يم
-: ليو ېو وا وس ښوخ رېډ هخ اوقت وا دهز ېد هل وناينالوب د ناطلس
.)پاچ نارهت د خم ٦۲۳ يقهيب خيرات د( ،"يتاسو ورتس ودب هل نالوب اد لت يد ىادخ"
 هلاك رز هنويا اد وا يد هنومون يناوخپ هړاود نالوب وا لاش يچ يراك هخ ودنس يخيرات وغد هل

 د وا هو نايضاق عرش د يك تسب تختياپ هپ يمژ د دومحم ناطلس د ناينالوب وا ،هدېداي ومون وغد هپ مه هخمد
.)۱(هد ېلكيل هخ ېدهاشم يلپخ هل هصق هړول ېي يقهيب خروم رصاعم يچ ،هو هروهشم اوقت وا ملع ىود

 خم ۲٥ ،ه ۍمول ،لاك ش ۱۳٤۱ ،هلجم راهدنك )۱(


