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هرس هخيرات هل طبر رمار د وتپ د

 هپ راو هوي هپ ،هد هيودنر ه اروخ ايتړو وا نهذ د ينلو يناسنا د وا ووك هپ يربخ ږوم سوا يچ هبژ اد
 وا يلديل تالوحت لوډ لوډ يك ورود وفلتخم هپ خيرات د يبژ يره يكلب ،ېوس اديپ هد هن لوډ هداعلا قراخ هوي
.يد يلدېسر ار هت لاح ينسوا

 د يخن يرنه ،تايبدا ،هبژ ،هشرد هشار ،هنودود ،يلاك -: هكل رهاظم رثكا ينلو وا هنادنوژ د ناسنا د
 كو ره وا ،يونايب هتار انيو ېلېپس هپ هنوناتساد ونامز ورېت د ېي وي ره يچ ،يد ثيراوم يوس هتاپ ار وفالسا
.يرل هړا هني هرس هخيرات هل ېي

 هل هبژ نسوا وا ،يرل ېير يني يك خيرات هپ وي ره يچ ،يد يسغد مه هنومون ،تاملك ،هنوغږ يبژ د
 يخيرات رپ يبژ ېد د يچ ،وموم داوم يساد هل رېډ ږوم مه يك رمار وا سوماق هپ وتپ د .يولن هرس يضام
 طقف هز هتلد يچ ،يس ىالتسيخا هجيتن ه هلمات هلپخ هل يس ري هترو ىس يچ هلك وا يوك تلالد ه تلاصا
.موك هرېسربار تيفيك يخيرات وا ىنسوا ېغه د وا ،مېار هربخ يرمار هوي

: فاك بيبحت وا ليلجت د
 تمالع ريغصت د فاك هغد وكنوې رمار د يچ ،يلن فاك وي يروپ رخآ هپ ووامسا وني د وتپ د

م .ئد ىړوار ېي يك ثحب هپ مسا رغصم د وا ،ئد ىلهپ هز ر فاك هغد يچ مياو هرس وليالد يخيرات وني 
.يار مه هراپ هل بيبحت وا ليلجت د هلك هلك يكلب ،هد هن همالع ريغصت د يزاوي

-: وشېوو هلوډ هود رپ هب فاك هغد ،وس ري هت تيعون ونومون وتپ د هك
.يرل موهفم ينيم وا ليلجت د رثكا هب ون ،يسار هرس همان هل ناسنا د فاك هغد هك -: لوا
 راك يواكپس وا ريغصت د ون هتلد ،يلنو يروپ وتافص اي ومون هپ ونايش ورون د هناسنا هل ريغ هك -: مهود

 يخيرات هپ ونتپ د فاك ليلجت د مسق لوا هغه .كچول ،كي ،كږوخم ،كم – هم ،كږوك – ږوك -: هكل .يوكرو
.كري ،كريخ ،كريش ،كرمز ،كربب ،كخ ،كتيش ،كتوه ،كنس ،كا ،كراب -: هكل .ئد رېډ اروخ يك ومون

 -: هكل ،يېك لديل يك هبيتك هپ نالغب د هخمد هلاك  ۱۸۰۰الثم ،ونيو فاك ليلجت د هغد مه يك خيرات هپ
 د لاوايفارغج وا خروم يبرع هبذادرخ نبا وا ،يد باقلا وا هنومون وناهچاپ د يچ ،كويدخ – ويدخ ،كيول ،ىول
.ونژېپ ه يك خيرات هپ روف ږوم يك ومون وغد هپ وا يوك ركذ مه كروف ،كزين ،كزوغ -: هكل هنومون رون وناهاش

 تراهباهم يدنه هپ ېي مون يچ ،وس لباقم هرسرو اچاپ دنه د ون ،وس رېت نيسابا رت ردنكسا ىول يچ هلك
 روف ريزو نيدلا ديشر وا يسودرف وا ينوريبلا وا يقهيب مون هغد وا ،و سورپ يك وخيرات هپ وناينانوي د وا جرپ يك
.يلوب دنهلا كلم روف مه ناخروم يبرع لو وا ،ئد ىلكيل

 جرفلاوبا هكل ،وس كروف وا ليلجت مس هرس ېدعاق يلك د ،ووامسا د يك وجهل هپ ناتسناغفا د مون اد رم
-:يياو يك هحدم هپ اچاپ يونزغ هوي د يچ ينور

جاب هدتـــــسب رهق هبوت غيت
كليا ناخ و اتــــخ ليخ زا
رصيق و ناخ هدروخ وت ...
كروف ىار هدوب وت رومام
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 ريغصت اباب د كباب الثم ،وس لامعتسا هراپ هل بيبحت وا ليلجت د م ك فاك هغدمه يك هبژ يسراف هپ
.يس ىادېك ريغصت رالپ هن وا ،ئد هن

 يساد مه انالوم يخلب .و هراپ هل ليلجت د مه فاك هغد يچ ،و كنسح ريزو ردتقم وي دومحم ناطلس د
-: يد يليو

تسين ريغصت شنتف تمحر فاك
تسين ريقحت مكلفط ديو وچ دج

 هپ يس هغد د .يوك ېي ميظعت وا ،يلوب اباب كجوخ ېي كلخ يچ ئد رازم وي هت اوخ يقرش راهدنك د
.ئد ليلجت يكلب ،ئد هن ريغصت مه كجوخ رم ،ئد ىوس  را هپ سوا يچ و مه ىلك وي همان

 روهشم نروك يلادبا اي يلاتفي د ناتسناغفا د يچ ،ورل مه دنس يخيرات لب وي هراپ هل فاك يليلجت هغد د
 ېلكيل هرپ هيول هوي رپ هبيتك هوي يك يلاش ۀرد هپ نازور د راهدنك د يك ودودح هپ لاك يداليم ٥۰۰ الوكارهم اچاپ
 هوي هړاود سيوريم اي الوكارهم وا ،ئد لكش يليلجت سيوريم د يچ ،ئد ىلك يكزورهم مون لپخ هد هتله ،هو
.هلوهك هل رمل د ينعي ،يرل انعم

 مه يك ناتسناغفا هپ هميدق هل فاك هغد ليلجت د يچ هوس هراك اد هت يسات هخ وليالد يخيرات وغد هل
 هپ مه ال هسوا رت وا تن يك رخآ هپ ومون د هراپ هل ولودنر د بوتنوېل وا ينيم د يك وبژ ورون هپ مه وا وتپ هپ
.ئد هتاپ انعم ناوخپ هغه هپ يك وتپ

 د وتپ د وا ،ړوار يك ار هپ ودنس يخيرات د هراپ هل تابثا د ناونع د انيو يلپخ د ام يچ ،و لاثم وي اد
ار هميدق هل تلاصا رمارير وتامولعم يعامتجا د وا مولع يناسنا .يين هرس يسغد ېره وا يد يكيرش وا يت 
 وا تاملك وبژ د ناتسناغفا د هك وا ،يېك لديل لوډ هراك هپ يك خيرات هپ هنولاثم وا رهاظم وتالوحت د يبژ د هلك
.)۱(يس هراك ه ايتړز وا تلاصا وغه د هب ون ،يس ليلحت يك ار هپ خيرات د يسغد دعاوق
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