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هخسن يطخ نايبلاريخ د

 مهم يني وسسوم ينهرف وا يملع د ناملا يبرغ د يك نوترادنن هپ نشج د لالقتسا د لاك سورپ
 هو همهم هتهج ېد هل هخسن اد وا هو مه هخسن وتپ يطخ هوي يك وغه هپ يچ ،هو يړوار هراپ هل شيامن د هنوباتك
.همولعم هد هن هت ږوم هخسن هړز هلب هغد رت وا هد هخسن ېلكيل هميدق اروخ وتپ د وخ وي يچ

.ورل هن ېي كرد ېخسن يلب د هد همولعم سوا هخسن هوي هغد يزاوي هباتك هغد هل يچ هد اد هربخ همهود
 ۹۳۲ هپ يچ ،ئد ناور ديزياب هغبان وا امنهر روهشم ركف وا يروت وا بدا د ونتپ د فلم باتك ېد د

.وس هژاوو نج هپ يك ودودح هپ ـه ۹۸۸ د وا ىدېېزو يك نروك ينتپ هوي هپ ردنلاج د ـه
 د ونتپ د هد ،و داتسا وا سسوم رثن ينف ينعي بتكم روهشم هوي د ينكيل د رثن د وتپ د ناور ديزياب

 ناتسناغفا د ون ،و دنواخ يرال يصاخ د المع مه يك ل هپ ركفت وا فرصت د وا لوك هنوداهج يك هرال هپ ۍدازآ
.يرل هخرب هيول يك خيرات يركف وا يبدا وا يلم وا يسايس هپ

 ېي نهرف وا ندمت صاخ ،ېو يك يړوج هاشنهش ييول يك ايشيا هپ يك ورود يخيرات هپ ونتپ
 يركف لپخپ ناور ديزياب يچ و ،و ىلدېرد پ يك اوخواش هپ نرق مسل د رېهب هنادنوژ د ىود د رم ،و ىړوار
 يچ ،و تكرح يلم سدقم هغه اد وا هك وپ هاس ېون تكرح د يك رېهب ېد هپ ايب هرس تضهن يبدا وا يسايس وا
 هجيتن يملع هخ هغه هل اباب هاشدمحا يچ و ،هواروو ېسپ مه ناخ سيوريم وا ناخ لاحشوخ هتسورو
.ك ىون يك راهدنك هپ ېي ناتساد ونايروغ وا ونايونزغ د وا ك ىدنوژ ايب ېي ناتسناغفا ىنسوا وا هتسيخاو

 هن مه تيصخش يركف وا يبدا هد د وخ يد يړول يرېډ ېمانراك يركسع وا يسايس ناور ريپ د
.ئد رثا دحاو وا هروغ وا ميدق وي وتپ د نايبلاريخ هد د .ئد ىكنودېرېه

 سار نسنيډرس د يك ندنل هپ تخو وي .هد يك ننبو هپ ينمرج يبرغ د سوا يچ هخسن هغد نايبلاريخ د
 هپ ېي هخسن هغد يچ ييا وا و ريدم جلاك يقرش د يك روهال هپ رمع رېډ ىس اد ،هو يك سال هپ قرشتسم
 هكرو هتسورو ګرم رت سار نسنيډ د هخسن يطخ هدحاو هغد يك تخو هپ نج مهود د .يو ېلدنوم يك باجنپ
.هوس هدنوم ايب يك هناخباتك هوي هپ ناملا يبرغ د يچ ئد اد سوا وا هوس

 لپخپ نايبلاريخ هز وا ئد هرس امز ئد اد سوا يچ ئد ىتسيخا اونېب يلغا سكع وي ېخسن ېد د
.مرو يك نر يلصا

 ،ئد قيلعتسن ېي طخ ،هد هخم )۳۳۰( هلو ،يرل ربمن ېناخباتك د نيلرب د هخمد نج مهود رت هخسن اد
 وتپ د ناور يچ هد هلاسر دودكيل وا طخلا مسر د وتپ د هخم سلرو يك رس هپ ،يرل يكيل سلووي ېي خم ره
 )ځ( وخ يد لوډ هپ دودكيل ينسوا د وتپ د ېي فورح رون .يد يك ررقم لاكشا صاخ هت وفورح وصوصخم
 ېي سوا يچ ىدنوږ ،رږ ،هږور هكل هد لكش هپ )ږ( د مه )ژ( هره وا يدږ ىك وي يدنال لاد رت يچ يكيل يساد
 طقف )ږ( يدناب لب يدنال ىك وي ناور رم .وكيل ىدنوژ ،رژ ،هژور مس هرس ېرواحم د لكش يلصا لپخپ ږوم
.دولرد ىك ېك نم هپ يچ هكيل لاد وي ېي هراپ هل )ږ( د وا هد ېلكا هراپ هل )ژ( د

 ريخ يب يب د ينوتاب يسوط راهب ريقف ديرم هوي هد د لاك )ـه ۱۰٦۱( هپ هخسن هردان يطخ هغد نايبلاريخ د
 لپخ د هب ىود وا هو مه ال هتخو هغد رت ناديرم وا ناعبات ناور د يچ يراك يساد وا ،هد ېلك هراپ هل نوتاخ
.تسول نايبلاريخ اوشېپ وا امنهر

 همجرت هغه د يچ يرل مه ېلوقم وا ېلمج يبرع وا هد وتپ ېي هخرب هرثكا ،ئد يبژ رول هپ نايبلاريخ



۲

 د ينازرا وا هتس مه هجهل هپ باجنپ يلامش د ېلمج يني يك وخرب ييادتبا هپ باتك د وا ېوس هلك يسراف هپ
-: و ىك نايب يساد بلطم هغدمه ديرم هوي ناور

ئد ناوېد وتـــــپ ريــــــــــــقف د
يد ناوـخ يناقـــــــــح ناوېد اد
يبژ رولــــــ هپ هتــــــــــخير ىد
ئد ناوــــــلا وـــــــ هپ نايب ىد
ئد لد هغـــــــــــــــــــه د مالك اد

ئد نايرب روا رپ قــشع د يچ
-: يياو تلود

اك غور نايبلاريخ ېي هظفل رول هپ
هنوثيدــــــح هپ تايآ هپ وش قــــــفاوم

 د يبژ يسراف د باتك هغد ناور يچ يراك يساد وا ئد باتك رتميدق يك رثن وتپ هپ نايبلاريخ
 عجسم يوريپ هپ ءايلوالا ۍركذت د راطع خيش د وا هيفوصلا تاقبط د يراصنا هلادبع هجاوخ د صاخ وا ونيفوصتم
 ولاوكيل ورون وني وا تعيرشلادئاوف لپخ مساق دنوخا وا مالسالا نزخم لپخ هزېورد دنوخا هتسورو يچ ،و ىلكيل
.هدېك يوريپ هد د مه

 ړو روغ د رېډ هظاحل يبدا د يچ يرل يك لباقم هپ يبرع وا يسراف د تاملك هروغ يني وتپ د نايبلاريخ
.يد

 )كمك( ينعم هپ يهن وا رما حالطصا يعرش د ،يولامعتسا هدنك يك لباقم هپ رامش وا ددع د الثم
-: يد يساد ېي تاملك وتپ يني رون ،هد هملك ه هرېډ يچ يړوار

نيرپسا = نينهآىږوغن = عماس
نيلورس = نيسمهې = تمحر
لياك = رطفكرون = تيرسكع
تورس = تعماجمىلدنوپ = ينابش
ماتا = ماعطتن = نج
كدزمن = دجسميريساك = انز
نوسيرپ = هدروخ سپ يلدنژېپ = تفرعم
لغوز = هليضفندنمرد = فورعم و مكح
ىورتس = تمظعيلاك = عاتم و بابسا
هتوغن = كيرحتىمړو = لوا
توغ = شهاوخ و اوه         هدر = هقيرط
 هك وا هد هنومن همنتغم هرېډ يك ونې هپ سانشكبس د وتپ د وا هنلپ يبدا هپ هخسن هغد نايبلاريخ د

پ هپ كولپ يړرج وتاكرح يلم د اي يوك هعلاطم خيرات د فوصت وا ركف د يك ونتهل ىود د نايبلاريخ مه ون ي 
.)۱(يس ىادېك هنيچ وتامولعم د وا دنس نيرتهب وي هراپ

.ش ۱۳٤۳ ،خم ۲ ،ه همتا ،هلجم راهدنك  )۱(


