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 باتك هل امز
 "هيملع  تاحالطصا وا تاغل"

هخم هود وي هخ

 ،ىد ىلكيل همان ړول هپ باتك وي ام يك حرش هپ وتاحالطصا وروهشم يني د ۍېپ يملش وا ندمت يون د
 .مكيل وتپ هپ هخم هود وي هباتك هغه هل يك هخرب يملع هپ ې ېد د ،ىوس عبط ىد هن هسوا رت يچ

يبيبح
-: سنياس _ ملع

 هپ دنوژ د ناسنا د هملك اد ،هد هلمعتسم سوا يك وبژ وريډ يقرش هپ يچ ،هد هملك هروهشم هغه وخ ملع
 يچ ،هدېك قالطا ېي وفراعم وا وتامولعم وغه رپ وا ېوس لامعتسا يك لباقم هپ هوپان ينعي "لهج" د يك وراواديپ
 هپ وا يد يك يريت ېرود يريډ روطت د وفراعم وا وتامولعم ناسنا د يچ هك ،هدولرد وناناسنا يك تخو ره هپ
 موهفم لېب لېب يك ورود يخيرات ولو هپ ملع يچ وس ىاليو اد ون يد يوس هراك مولع يون يون يك ۍېپ هره
.دولرد عوضوم وا

:وس ىالودنر انيو هنل يساد هپ موهفم كرتشم ملع د ږوم مه ايب رم
" دنژېپ وا فراعم وا ينهوپ وا تامولعم هغه هلوءادتبا هل تقلخ د وناناسنا يچ ۍول د هسوا رت هخ 

".يد يړوار هت سال هولپ هل لقن وا لقع د ېي اي ،يك بسك اوخ هل ماهلا وا ركفت د اي ينتك وا ېبرجت
 د وا لوډ ونلپ د ينعي ،و صقان اروخ يك مور ،رصم ،نيچ ،دنه ،نانوي هپ ملع يك ويېپ ويناوخپ هپ

 ېد د ون ،ېدولرد هن ېي يې ېبرجت د وا ،ولپ يلمع وا ،هدولرد اسېو لايخ وا ركفت رپ ېي بولسا وتاقيقحت
 د هييفوك جروج همالع .ييك للب "يفنم" مولع وتخو وغه د ،يس ها مولع "هتبثم" يچ فالخ رپ ومولع د ېنامز
: يشيو يخرب ېرد رپ خيرات ملع د ملاع روهشم نرق ېد

 هپ طقف لوډ هپ ثراوت د ملع وا ،ېدولرد ېوامعم وا زومر وا رارسا رېډ وا ،هو راكفا ينيد طقف ملع يچ .۱
هدولرد هړا ونت و.

 هل رم ،توو و هخ وراكفا ينيد هل وا ،هك ىط اوخ هل تئشن يفسلف د يك اپورا هپ ملع د هرود همهود .۲
.هدولرد هړا هروپ ېي هرس نيد

.وس روصحم يك هرياد هصوصخم هلپخ هپ وا ،لېب مه هخ ېفسلف هل ملع يك هرود هميېرد .۳
 د هخ ېرئاد هل لايخ د ېي ًاتبسن وا ،ىلزورو لوډ ه هپ ملع يك هرود هپ بوتړول لپخ د وناناملسم وبرع        
: لشېو يساد مولع رصع لپخ د ىود .تسووار هتاوخ و تيملع وا ېبرجت

 هن هړا هدام هپ يك يدنابد وا نهذ هپ ملع موك هك هخ ومولع وغد هل : مولع يرظن وا تاذلاب دوصقم .٤
 نهذ هپ هن ېك وا ،ل "يضاير" ېي ون ،هدولرد هړا هدام هپ يدنابد يزاوي ېك وا .للب ېي "يعيبط"هدولرد
:للب ېي هعيبطلا ءاروام وا "يهلآ" ،هدولرد هقالع هرس ېدام د يدنابد هپ هن وا يك

 يچ يلوب "هيلمع مولع" اد ،يس هل هلآ هراپل ونايش ورون د وا ،يد هن دوصقم تاذلاب يچ مولع هغه .٥
 يخرب ېد هل رون وا )تاينيد وا تايعرش( سيماون ملع وا قطنم ،تايبدا ،تسايس ،لزنم ريبدت ،قالخا



۲

۳

وغد هل وي ره وا ،يد هخ يرل عورف وا ېبعش يليب ايب هخ.
 هلو "ملع" ايند ېون ؟يلوب يش ه ملع ايند ېون يچ وروو ون هب سوا ،هو تاميسقت هړاز ملع د وخ اد        
 رت ورعاشم د ناسنا د وا ،يو ىنبم وسيماون وتباث وا سح وا هبرجت رپ يچ ،يلوب تايلجت وا قئاقح وا فراعم هغه
 اسېو رايتخا وا هبرجت رپ هلو وا ،يلوب Science نسياس هبژ ېون هپ مولع يبيرجت اد ،يس ىالتار يدنال ېبرجت
 يعيبط وغه رپ وا ،يس ها رايتخا وا هبرجت هغد بولسا وا لوډ ينهوپ د ينعي ،دتم يملع تيندم د وا ،يرل
 ونارشم هل ېفسلف يون د يچ Kant تاك .ييك يدنال ېوق رت ورعاشم وا وساوح د ناسنا د يچ يد انب وتالماعت
ساسا وتامولعم د رعاشم وا لقع مس هرس ېفسلف هل لانويسار د ،يشېو مس واوق يلقع رپ ناسنا د ملع ،ىد هخ 
يچ يياو ىد ،ي د ،يد هلوډ هود مولع يرشب هلو ناسنارناغل ينعي هفسلف لا كيزيفاتيم وا تاملسم يلقع 

Metaphysics مل د وا تايهلآ ىنعيرپ اوخ هل وتاملسم يلقع د مه تايهلآ يچ يياو ىد ،ملع ولع وا ولوصا وي 
.ييك للپ مس وبرجت يدام

 .يلوب تاللعت يدام وا هبرجت ساسا ملع د ناهوپ رېډ ېنامز ېد د يچ هد اد هنل ون
: هد اد ىنل يچ هد هير وتايرظن د وناهوپ وينسوا د يك شېو هپ ملع د هيرظن ناك د

.يرل هړا هليخم هوق هپ يچ مولع هغه .۱
.يرل هړا هركاذ هوق هپ يچ مولع هغه .۲
.يرل هړا هيلقع هوق هپ يچ مولع هغه .۳

... رون وا رعش ،بدا ىد لايخ ېي عبنم يچ مولع هغه        
 ونايدا د ،خيرات وتلم د ،خيرات ملع د ،صاخ هك يو ماع خيرات : هكل ،هد هركاذ ېي هنيچ يچ مولع هغه

... رون وا خيرات
 وا )يهلآ( هندنژېپ هعيبطلا قوفام د )ترطف ماظن( هفسلف ون هغه يرل هړا هلقاع هوق هپ يچ مولع هغه ميېرد

... رون وا ماظن ىلزنم قطنم ،سفنلا ملع هكل هنزور وا تفرعم سفن د
 ىوس ءانب هبرجت رپ هلو ملع ىون وا ،هد هنهوپ يسح وا يدام وا هبرجت غل ساسا سنياس د لوډ ېد هپ

.ىد
-: يژولونتا

 هپ يچ ،هد هنهوپ ممالا نوكت اي ىسانش داژن د اي باسنالا ملع يفارونتا اي Ethnology ايجولونتا اي
 اد .وس ىاللب "هنهوپ مكُت" ېي وتپ
.هد هبكرم هخ حرش وا ينهوپ ينعي يجول وا ،ماك وا سلوا ينعي سونتا ينانوي هل هملك

 هلب هل وي فالتخا ىود د وا عيابط وموق وفلتخم د وا يوك ثحب هخ ودېك اديپ هل وسلوا وا وموق د ملع اد
 يزيغا يك وتاروطت هپ وناناسنا د يچ ېرود هغه ،ىد رېډ فالتخا مه ېك واملع هپ وا نار اروخ ملع اد ،ييار
 وا قيالع ينم وماك د وا ،يې ايفارغج يعيبط وا راثآ هړاز ،يوك تاقيقحت وبژ وړز د وناناسنا د وا ،يونايب يرل
.يلپ هرس يكيړا

 د وا ءاشنم يفارغج وا فالتخا وا تدحو ولوصا د وناناسنا د يچ يد هغد مه هنوثحب نار ملع ېد د
.يوك هنپس لبقتسم وا يضام

 ،يرو هنوباتك يوامس وا ملع وبژ د وا ضرالا تاقبط وا ايفارغج وا وتافاشتكا يون يك ملع ېد هپ ءاملع
 د وا ،يوك هنوثحب يك يلاوېدژن هپ وبژ د ىود د ،يشېو هرس هيور هل ۍركك د وا لكش ،وناتېو ،نر د ناناسنا وا
.يشېو هنومكُت وناناسنا

: يد يلشېو ولډ ورول رپ ناناسنا )ع ۱۷۸۳( ملاع يعيبط ىيوس هينيل : الثم



۲

۳

٤

نايئاپورا نيپس .۱
ناياكيرما يساحن .۲
نايئايسآ ينر منغ .۳
نايئاقيرفا روت .٤

: يشېو يساد ېي )ع ۱۷۸۸( ملاع يعيبط سنارف د نوفوب اما        
.نايراتات وا كلخ ايسآ ننم وا يقرش وا ونيبطق د نايروب ربيا .۱
.مكُت ايسآ يبونج د .۲
.نايئاپورا .۳
.مكُت يشبح .٤
نايئاكيرما .٥

:يشېو وخرب ورد رپ ناناسنا )ع ۱۸۳۸( هوپ يعيبط ىوسنارف هيفوك اما        
.يد نايراتات ،نايدنه ،ناينمرا يچ يزاقوق .۱
.يد نايريبئاس وا ناينانپاژ يچ لوغم .۲
.ناشبح روت .۳

 يلشېو ولډ وفلتخم رپ هيور هل لكش وا ېمجمج وا نر د ناناسنا هخ وناهوپ يعيبط هل هوي ره لوډ ېد هپ        
 يدناب ولډ ووا رپ ېي راشيرب روتكود وا )۳( رپ ېي نوذ وا ېود رپ ېي سويزتور وا ېود رپ ېي يريف : الثم ،يد
.يشېو

 ،يشېو وخرب ورول رپ ېي )ع ۱۸٤۸( جنروكيب روكوډ وا هنپ يك خيرات يعيبط لپخ هپ ېي ناترام همالع
 هدنيآ هخ وناهوپ وغد هل وي ره وا ،ىد فالتخا رېډ يك ملع ېد هپ نم رت وناهوپ د يچ يزوار هنايب هنل ېد هل
.يړاوغ يك اوعد هلپخپ عجارم حيحص وا دانسا يوق

 نوسنوب ،يد يوس رېت هلاك هرز و ايند رپ ناسنا د يچ ،يرل فالتخا يك هربخ ېد هپ ىود مه يسغد
 هپ وا ،هد ېوس هېپ داليم رت هخمد هلاك هرز سلووي اي سل هعقاو نافوط د وا ىد هلاك )۲۲۰۰۰( تدم اد يچ يياو
.ىكو ترجه ونانايرآ هخ وړاغ هل ومآ د يك وتخو وغد

 سكيم وا ،يياو هلاك )۱۳۲۷٥( هكم رپ رمع ناسنا د هخ ويساور يجيردت هل لين ىايرد د رنروه همالع
.يرل تفلاخم هرس ولاوقا هل وواملع ېد د هخ هباشت هل وبژ وينسوا وا وړز د رلوم

هلادنع ىقيقحلا ملعلاو
-: يژولويكرا

 ړوز( همجرت ېي وتپ هپ يلوب هقيتع راثآ ملع اي راثآلا ملع يي يبرع هپ يچ Archeology يجولويخرا اي
.هنهوپ ينعي يجول ،ىناوخپ وا ړوز ينعي ويكرا ىد بكرم هخ ومكح ينانوي وود هل مون اد هد )هنهوپ

 وريت د ملع اد .ييك يكپ ثحب ونايش ووس هتاپ د ونامز وناوخپ وا وراثآ وړز د يچ ىد ملع ىون وي اد
 ينج ،يول ،ېكس ،هنوطخ هړاز ،يربډ يشوقنم ،ريواصت ،شوقن ،يوانب : هكل راثآ وا اياقب هلو وناناسنا
: يرل ېبعش ېرد وا ،يسين يدنال هنې وا هنلپ رت نايش رون وا ،هنوبابسا

.يوك قيقدت وطخ وړز وا وشوقن وړز د يچ : يژولويكرا يبدا .۱
.يلپ راثآ يتعنص وناناسنا وړز د يچ : يژولويكرا يتعنص .۲
.يوك ثحب وول ،وتسرد ،وبابسا ،ولسو وړز د يچ يژولويكرا هغه .۳

        وړز هپ نايش يساد يچ هك نك وا ورام رت يك ولاويك لدنوم يدنال هكوا ناهوپ يچ هراپل ېد د ون .ي 
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 )تايرفح اي يرافح( يبرع هپ راك هغد وا ،يلوار يدنال ينلپ رت ېلاونك وا هنورا هړاز ولوصا يملع هپ ءاملع
.يلوب

 د لس وا اينامور د يچ ،هوس هړوج همان هپ ميډاكا لس د هنلو هوي يك سنارف هپ لاك )ع ۱۸۰٥( هي
 وراثآ وړز د ننل د رما هپ تبازيلا ېكلم د )ع ۱٥۷۲( هپ ال هخمد ېد رت يك ناتسلنا هپ رم ،يكو هنلپ وراثآ
هوس )٦٤۰( ءاضعا ېي يروپ )ع ۱۷۰٥( رت يچ هو ېوس هړوج هنلو.

 ړوج هترو هنوتيعمج لېب لېب يك تكلمم ره هپ وا ،وس رېډ اوخ هتاوخ ېد صرح وناهوپ د يك نرق ملش هپ
 ،رصم هپ وا ،يس ها ساسا خيرات د ملع اد سوا يچ ،هك هراك ېي داوم مهم خيرات هړاز د وناناسنا د وا ،هوس
 هخ يكم هل راثآ يتميق وا ديفم اروخ واملع نف ېد د يك وتكلمم ورون وا نيچ ،دنه ،نمي ، ..... ،لباب
 ناهوپ ملع ېد د مه يك ويا ورون وا  نايماب وا  لباك هپ ږومز ،ىكو تمدخ ه رېډ ېي هت خيرات وا ،هتسياوار
.يد يك هنوتمدخ ه ېي هت خيرات اوخنوتپ د وا يلدنيم ېي راثآ يتميق اروخ وا لوغشم وتايرفح هپ سوا
-: كيساسيا

 وي يك تمكح يلمع هپ ندمت ينسوا د يچ هيئاصحا نف وا دادعالا ملع ينعي Statistique كيشاس
 وغد د لوك هراك وا ،ونيزاوم يعامتجا وا وعقاو يعامتجا د لډوا وا لولو مه ېي عوضوم وا ،ىد نف مهم اروخ
: يوك ثحب ونايش يدنال د وا يد هرس ودادعا هپ

.يوايتړول وتايداصتقا د وتكلمم د وا ولياسم ديلوت د تورث د .۱
.لياسم تراجت يلخاد وا يجراخ د وتكلمم د .۲
.لخادم وا لصاحم .۳
.هنوخرن وسانجا د وا تاكوكسم جئار .٤
.حرش وتفرح وا وبسك د وا ېهارك وا ېروجا د .٥
.يرل هپ هړا تموكح يچ لئاسم يداصتقا هغه .٦

 عاضوا رون وا يترشاعم ،يحص ،يعامتجا ،يقالخا ،يملع ،يداصتقا ،يلام تكلمم ره د نف اد هصالخ        
 د وا ايتغور ،غوران وا هنوضرم ،رېمش ودېېز ،وم د هنوشهاوخ ،تايرورض وا يوايتړا وكلخ د ،يوك هزادنا
 د هخ ويئاصحا د تموكح وا ،يرل تيمها اروخ نف اد يك وتكلمم وندمتم هپ .ييار لاوحا رون تكلمم
 ېيئاصحا يلېب هتنا تكلمم ره وا ،يس ىالوك تامولعم يرورض رون وا ،رېمش وكلخ د وا عاضوا هلو تكلمم
 يقالخا ،هيئاصحا يتعارز ،هيئاصحا يداصتقا : الثم ،ييړوج يلېب هراپل وتاعوضوم يعامتجا ولو د يچ ،يرل
.هيئاصحا

-: يژولويب
 ملع ېي يبرع هپ .هنهوپ ينعي يجول دنوژ ينعي سويب ،يد ېملك ينانوي ېود مه اد Biology يژولويب

 وا يوك ثحب وماسجا ويدنوژ يتابن وا يناويح ولو د ملع اد  .وس ىاللب "هنهوپ دنوژ" ېي وتپ هپ وا هايحلا
 نويويح ،يس هراك ېي رارسا يچ هد هنلپ وا روغ ورهاظم وفلتخم د دنوژ د ونايش ويدنوژ ولو رپ ېي عوضوم
: هد هنكمم هلوډ هود رپ هنراقم هلب هل وي وتانئاك د يچ يياو

.اوخ هل رارقتسا وا توبث د ىمول
.اوخ هل بارطضا وا تكرح د : مهود

: ييك ثحب هيش ېرد رپ اوخ يمول هل
.لوصا داحتا يرصنع د وا هبكرم رصانع ينعي هدام يش ره د .۱



٤

٥

٦

.ېي لكش بكرت د ولوصا هجتان د داحتا د وا ،لدنژېپ جازم د ېدام د .۲
.لكش يجراخ ېدام د .۳

: ييك رپ ثحب هلوډ هود مه هولپ هل تكرح د ينعي اوخ يمهود هل اما
تيفيك يدو وا ودېك اديپ د .۱
.تيفيك يشالت وا لالحنا وا تدايز وا بيكرت د ېدام يدسج د .۲

 ،يونايب تيفيك وا تقيقح .... وتانئاك وا ونايش ولو د وا يوك ثحب هخ ونايش وړاود وغد هل هايحلا ملع ون        
.ينم مه زجع لپخ ينوغه يوك قيقحت ءاملع يك باب ېد هپ يچ ينو ره رم
-: يژولايركب

Bacteriology      ونچوك هغهيك لديل هن هنيب هرذ هلېب يچ ماسجا هړاو وا يهپ وا ميثارج ېي يبرع هپ ،ي 
: يد هلوډ هود رپ تاقولخم اد ،يلوب Microb بوركيم اي ايركب ېي يسيلنا

.يلوب زمرج اي ايركب ېي يسيلنا هپ يچ تاتابن هړاو .۱
.يلوب Protozaa ازوتورپ ېي يسيلنا هپ ،هيند تاناويح اي تاينوح ېي يبرع هپ يچ تاناويح هړاو .۲

 ،ييك للب يژولوبوركيم اي يژولايركب ييار ماسجا يئرم ريغ وا يوكړو وا يونچوك اد يچ ملع هغه        
 وا يرل )لولس( هړوك نچوك اروخ هوي هنوبوركيم ،يلوب يسانش بوركيم ېي نايسړاپ وا ميثارجلا ملع ېي برع
: يرل ماسقا ينيدنال اد وا هد هرېډ وا رژ اروخ ېي هدو

۱. ېي لكش يچ ،ميثارج يدر ىاكاك وا ،يو ىدر Cacci يلوب ېي.
.يلوب ېي Bacillus زلساب وا يو يساد فلا هكل يچ ميثارج غېن وا مس .۲
.ييك للب Spirilla الرئاپس وا ىد ينوزلح ېي لكش يچ ميثارج هږاك .۳

 ېي هكم هلو وا ،ييز ورز ورز هپ هخ مخت هل وا ،يرل ماسقا رون ايب ونوبوركيم ومسق ورد وغد د وي ره        
 ديفم رم ،يس ها رطخ هت وناناسنا وا ،ييك اديپ ين غوران وا هنوضرم يچ ،هتس مه ميثارج رضم ،هد ېلوين
 وواذغ وا وتاناويح وا وتاتابن د ،يد ديفم يك ووايتړا يناسنا ورون وا تعانص وا تعارز هپ يچ ،هتس مه هنوبوركيم
.يرل سال يك ولاعفا يويح وا يوايميك ولو هپ وا ،يوسر كموك يك ولوك اديپ هپ

يول وا هدو هپ وتاتابن وا وتاناويح د وا هيدعت هپ وضرم د هنوبوركيم يچ هكون ،يد لماوع مهم يك ت 
.يس هل هبعش همهم مه يك تابابن وا تاناويح ملع وا ميثارجلا ملع
-: يژواديپ

 مه اد ،وس ىاللب هنوو هنزور ېي وتپ هپ يچ نف ميلعت د وا ملع بيترت د ينعي Pedagogy يژواديپ
 هغه هنزور ،يوك ... هنزور وناكله د هړاود يچ هنزور ينعي يژو ،ناكله ينعي )ديپ( يد ېملك ينانوي ېود
 يك هعماج هرون وا هلپخ هپ يچ ،يكرو يقرت وا هدو يساد هت وتالاح يلقع وا راوطا يبدا ناسنا د يچ يلوب لامعا
.يكو ين هدافتسا

: هد هلوډ هود هنزور
.يدارفنا
.يعامتجا

: هنزور نيزاوي ينعي يدارفنا
: هد هلوډ ېرد هنزور نيزاوي

 وا لزنم ريبدت وا هحصلا ظفح د يچ ،لاح يعيبط رپ هنتاس وا ،هدو وواضعا د وا ايتغور ينعي : هنزور رشب د .۱
.يرل هپ هړا مولع حيرشت
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 اد يچ ،هد بلطم ين هدو وا هنغور وواوق هلقاع ولو وا ،ركف وا كاردا وا وساوح د يچ : هنزور اورا د .۲
هړا هنزور ېد هپ )قطنم( نف ناهرب د وا يژولوكيسپ وا عئابط ملع ،يس لتاسو لاح يعيبط لپخ رپ هلو 
.يرل

 يجراخ وا وصئاصخ يصفن وا وعيابط د وا ،ييك هپ هدو ولياضف وا وقالخا و د يچ : هنزور وقالخا د .۳
.يد هجيتن تجوازم د ولماوع

نلو هنزور :-
نلو يرل داوم يدنال اد يچ هيبرت يعامتجا ينعي هنزور :
 وا سلوا هوي د يچ هدو وا هنزور وتاداع وا ودود وا وقالخا وغه د ،هندنژېپ دود د وناناسنا د وا وتايحور د

 د وتلم د يچ يژولويسويس ينعي ملع نومس ينلو د .يرل هپ هړا ءاقترا وا لماكت نروك ېوي اي ينلو ېوي اي
 نونف رېډ وا ،يرل لوصا لېب لېب هناس هره ملع د ينزور د.يرل هړا ملع ېد هپ مه ،يوك ثحب بوتړول وا لماكت
.يموم هطبار هني هرس ملع ېد د رون رون وا سفنلا ملع هكل
-: يفوسويت

 هپ وا ،ىد هخ وتاكرح وروهشم هل ۍېپ يملش د ملع اد .فوصت وا نافرع ينعي Theosophy يفوسويت
 ونيفوصتم يقرشم د وا ،يوك غيلبت فالخ رپ تيدام د يچ ،يرل ينلو يفسلف وا يعامتجا وا يملع ييول يك اپورا
 يفوسويت د ،يد  يك ولوصا هپ تيعمج ېد د هړاود تاقيقحت وناهوپ يفسلف وا يعامتجا د اپورا د وا راكفا
.)تمكح : ايفوس _ ادخ : ويت( ،هد انعم هپ يهلآ تمكح د هملك

 ملع" لوډ حيحص هپ ون يرل هړا مولع پ وا ريطاسا وا نايدا وا ،نونف تبثم وا مولع هلو ملع ېد هپ
.ييك هلاب "فوصت

 ينارون لپخ ىلاعتيادخ وا ،دولرد دوجو هخ ءادتبا هل ناسنا د يفوسويت يچ يياو ناهوپ ملع ېد د
 يلېلار هراپل تياده د ونادنب د ،يد ديفتسم هخ ضيف وا تمكح هل سدقلا حور د يچ "هورو هور" نادنب
 ېوس هتسيخا هخ "بيغلا لاجر" د وناناملسم د هديقع اد ،ىد سال هپ ىود د فرصت وا هنزور وناناسنا د وا ،يد
 د يفوسويت د يچ يد لماش داتوا وا باطقا رون وا )ع( رضخ ترضح يكWhile Criars وورو وور ېد هپ ،هد
ينم لوډ هپ وناناملسم د ېي كلخ ينلو.

 لنلك وا يكساوالب مادام د لاك )ع ۱۸۷٥( هپ هنلو يفوسويت د
 د ملع وا سنياس ىود وا يرل ناورېپ رېډ يك اكيرما وا اپورا هپ سوا ،هوس سيسات اوخ هل يياكيرما ټوكلوا
: ىد اد ېي مارم وا يد يك يرلم هرس نافرع

.لوړوج يولرورو رشبلا نيب هوي كلسم وا داژن وا سنج د هقيرفت هلېب .۱
.قيقدت وا هنلپ وفسلف وا ومولع وا ونايدا د ايند د .۲
.لوك ېي هنزور وا ،لوچا يك راك هپ وا لول واوق وپ يحور وا تعيبط د ناسنا د .۳

 د وناناسنا د وا ،يس ءانب ولوصا رپ ىود د هب ندمت هدنيآ رشب د يچ يرل هديقع اد ناورېپ يفوسويت د        
.يس هراك يدهم وا ىكنوورال يمومع وي هب هراپل حالص وا ينوورال
-: كيزيفاتيم

.هيلوا لماوع و للع ملع يهلآ تمكح اي ،ملع وتادرجم وا هعيبطلا ءاروام د ينعي كيزيفاتيم
 د وطسرا ،يرل هن هړا هت ېدام يك دوجو يجراخ هپ يچ يوك ثحب ورهاوج ودرجم وغه ولو هل ملع اد

: يياو يك حرش هپ ملع ېد
 د ايآ : يار ينتوپ اد يك نهذ هپ ناسنا د ون ،ونيوو لوډ هپ تقيقح هوي د يك جراخ هپ يچ ىش وي ره
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؟ىد هراپل ه د وا ؟ىد ىك اديپ اچ ؟ىد ىوس اديپ هن ؟ىد ه تيهام وا تقيقح يش ېد
 هخ وباو وغد هل وا ،ييناب يش ره د تياهن وا تيادب وا تروص وا يلويه يك باو هپ ونتوپ ېد د

.يلوب كيزيفاتيم ون هغه ،يس بترم ملع موك يچ
.يلپ مه كاردا وا روعش ناسنا د يكلب ،ييار هن قياقح وتادوجوم د يزاوي ملع اد يچ : يياو وطسرا
.يرل هړا هني هرس ونونف ورون وا سفنلا ملع ون هببس ېد هل
 د طقف يك ملع يعيبط هپ يچ هياو هتهج ېد هل هعيبطلا ءاروام اي تايعيبطلادعبام هت ملع ېد ېي يبرع هپ

)۱( .هدولرد هن هړا اوخ يسح وا هبرجت هپ وتايهلا اما .ىدېك ثحب هخ تيمزا وا ېبرجت

.خم م ٥۹ ،هگ يمول لاك مسلووا د ۱۳۱۹ ،ناغفا عولط _ )۱(


