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ئساب هم هسال هل يگناپ يبدا يلم يلپخ

 يبژ يچ هد هناپ هغد وا ،ييك هل هياب هرس هغه هپ يچ ،يرل هناپ يوغل وا يبدا هوي هتنا هبژ هره
 ،يرل هن هناپ يوغل وا يبدا هلپخ يچ هبژ هوي ،يومس هرس ورون هل ېئ رډ رپ ملع وا بدا د وا ،يتاس ۍدنوژ
.ىاليو وس هن هبژ هپشب هت يبژ ېغه

 هيادب اروخ هترېډ هل وتاملك وا وتاغل د وا ،يرل يناپ يبدا هتنا مه وخ هبژ يلم ېلېپس وا هږوخ ږومز
.ىالوك يس هن يلايس هرس وتپ د يك وغه هپ يبژ يرون يچ .ورل ږوم هنوتغل ردان رېډ وا ،هد هبژ

 ودرپ د وا ،يزو يني هسال هل ايازم لپخ هتبلا يس يدنال ۍرادكاو وا رادتقا رت لب د يچ ناناسنا رم
.يو يريه يني يې يلپخ وا ،يدناك ديلقت ودرپ ونمكاو وغه د يك يش ره هپ يچ يوپ يساد ىود يزېغا

 ېئ ايازم يبدا هلو هلپخ يچ هو ون ،هلغار يدنال رادتقا رت وبژ ورون د يچ هبژ هره ،هد يسغد مه هبژ
 يچ مړاوغ هز يك ورك ېد هپ .يزوو هسال هل ېئ هب يناپ لپخ وا ،يړايو هب وې ومين ودرپ هپ وا ،هوولياب
.مك تفتلم هت ېتكن يرورض ېوي يكنوكيل وا هناتپ نار لپخ وا ،مكو هنې يدناب وتپ رپ هولپ هغد هل

 ېوس ېلوكش وا همولظم هرېډ كراوخ يد يوس يړوان يريډ ېسپ هلرپ ۍېپ و اد هرس يبژ يلم د ږومز
 ،و يك سال هپ وكنويو د ىود د ملق ،ېوس يلخاد يك تيندم هپ ،ېو يك وروك هپ ونارشم د يبژ يرون .هد
 هخ تيندم وا عامتجا د ورو ورو ،هو روهشم يك اوخ هره هپ يكم ېد د يچ تاغل وا تاملك وتپ هغه
.هوس كرو وا هم اي ،هوس هتاپ روجهم يك وغر وا ورغ هپ ،هوس لتسياو

 نودنوژ وتاملك وريډ د وتپ د هب ون ،وروو راثآ يوس كيل رثا يونزغ د ږوم هك : مياو لوډ هپ لاثم د
: يد يوس روجهم هتسورو يچ ،يس مولعمار

 ړدنه وا اوخنوتپ هپ ،هو ېړو هرسرو مه هت وتارمعتسم ولپخ ونتپ هملك اد ،يلوب )هعلق( الك وتپ هپ ټوك
 هملك وتپ ،يياو هت رشم وسيلوپ د سوا يچ ىيب هعلق ىنعي لاو ټوك ،هو هملك هروهشم اوخپ ،هتس مه سوا يك
 .)۱(ونيو ۍدنوژ هملك اد ږوم يك رصع هپ دومحم ناطلس د هو ۍدنوژ هلاك رز اد يچ هد

 كخ ناخ لاحشوخ ،هد هملك ۍدنوژ يك ورغ هپ مه هسوا رت يياو هت رجنخ اي هړاچ وتپ هپ هراك
: يياو

يراك يد يرتس يد هود
يراـــــــك ېرېت سال هپ لت

 هو ۍدنوژ وا هلخاد يك هبژ وسړاپ هپ هخ وتپ هل هخمد هلاك هوس ههن يك هرود يونزغ هپ هملك اد
اوراچ( مه يسغد )۲(يړوار هرېډ ېئ يزيدر( پ هل وناوخپ ىنعم هپ ناويح دوت )ىروا( ك هسرفم هخهو ې، 
 هپ يروجهم سوا يچ ېو ۍدنوژ اوخپ ېملك وتپ يريډ لوډ يد هپ )۳(يكيل هرېډ هملك اد ىناجزوج جارس جاهنم
.يد يكرو وا ېترپ يريل هتيندم هل يك ورغ

 وكنوكيل هپ مه ساسحا سرفت وا سيرفت د وي هلمال هل طلست وا رادتقا يبدا د يبژ وسړاپ د هتخو هرېډ هل
 د ږوم ،يك يبرع اي وسړاپ تاملك هتنا ينيزاوي وا هرك يبژ وتپ د يچ يوك وك ىود ،ئد ئوس هدنيم يك
 ،كهس ،نارما وا لپوپ وا ودس : الثم ،ونيو هنومون يساد رېد يك ليابقلا و نكامالا و لاجرلا ءامسا هپ وتپ
 )ف ،ص( ټروك هناتپ يچ اد لاح .ييك لكيل ،كچا ،نارمع ،لفوف ،ودص ، يد يوس يبرع اي وسړاپ ،كا



۲

۳

 يچ ېزادنا ېد رت .يد يلوړا ار اوخ هلب رپ هنومون صوصخم ږومز ،قوذ وكنوكيل د وسړاپ د وخ اد ،يياو هن
پ ينيناپ يلم يبژ يلپخ د وا ،يوك ديلقت ىود د مه ال يكنوكيل هناتيساب هسال هل ي.

 هپ يچ يكيل الص ،يياو هت ېروشم وتپ هپ يچ الس ، يكيل ابص ،ئد ىنعم هپ رحس د يچ ابس : الثم
.يلوب )تس( الص وتپ هپ وا ،يرل ىنعم هلېب لكلاب يبرع

 صلاخ يچ هتس تاملك يني ،ئد ئوس رېډ يك هبژ هپ ږومز لهو سال فيخس وا وتافرصت د راب يساد
 يبنجا يكنوكيل رثكا ږومز مه ېملك يساد ،ئد وملك د وسړاپ اي يبرع د هكل ېئ لكش وخ ،يد وتپ هچوس وا
هلپخ اد وا يلخا ېئ هن وا ي ناپ يلم هنارالثم ،يساب هسال هل ه : پ هپ وخ ،يرل ىنعم هلېب ېبرع هپ رشبندب وت 
 هت لاك وسړاپ هپ لاس ،يلوب زربم )ناكم( وتپ هپ وخ يرل ىنعم هلب وا ئد فرظ مسا يبرع هپ ناكم ،يياو هت
 وتپ هپ كه ،يرل ىنعم هلېب )لاحم( يبرع هپ وا يياو هت تخو وتپ هپ لاهم ،يد )ير همرس( وتپ هپ ،يياو
 هت ربارب وا مس وتپ هپ )لسا( ،يكيل يبرع لوډ طلغ هپ )ناريح قح( ېئ يكنوكيل يني وخ ،يياو هت ناريح
 درد ،ئد )رس( زار وسړاپ اما يياو هت لوډ وتپ هپ زار ،يرل ىنعم هلب لصا يبرع هپ وخ )يد لسا رپ يلاك( يياو
.يياو هت وږوخ وخ )درد( وسړاپ د ئد بضغ وا رهق وتپ هپ

 هلېب وسړاپ هپ وخ ئد مرچ موتپ هپ تخاس ،ئد ىش وي يهرك د وتپ هپ يياو هت ولاك وسړاپ هپ تخر
.ئد دنق تابن وتپ هپ رم ،يلوب تابن ىش ئكنودېك نيش ره ئد ىبرع تابن ،يرل ىنعم

 لپخ اد كلخ ين ييك هدنوم تاغل لكشمه ېك وبژ ورون هپ يچ هتس تاغل وا ېملك يريډ يساد
پ ،يلخا ېئ هن وا يساب هسال هل يمغ اهبنارم ،يلوب هن ېئ وتك ېد د ر م س هكل ئد يساد لاثمد يچ ى 
 هپ زاغآ ىنعي )ليپ( وتپ د يچ اد اي ،هتس Coll لاك مه يك يسيلنا هپ يياو وا ،يلخا هن هملك )لاك( وتپ
 لپخ تاملك هلكش وي يساد ىود يچ موك هليه اد هخ وكنوكيل ولغا ولپخ هل هز .يت يروپ )ريف( يسيلنا
 هت وبژ ودرپ مون وا هملك وتپ هره لوډ هپ ونايازريم وړز وغه د مه ىود وا ،يكنرو هسال هل يناپ ييول اد وا يو
.يك هن شك

.يمومو هب هلوج يبنجا وا ،يزوو تاغل وا ېملك ې يبژ د هسال هل ږومز هب هتسورو رمع ل رت ىو هن هك
 وا هروب ولوكېرپ هپ وو ولپخ وغد د هبژ هلپخ ږوم يچ ييا هن يد ېو هړز د يبژ د ږومز تاملك يساد

 تخو هغه ږوم ون ،يزووار هت رډ ترا يك بدا هپ وا يمومو نر يملع هدنيآ يچ ،يئا هبژ ږومز  .وك هرارو
 هت ودرپ وا ړا رېډ ايب هب تخو هغه وسابو هسال هل هنوتغل نار لپخ هغد سوا هك ويړا هت وتاغل وا وتاملك ولپخ ورېډ
.وي يكنووغ سال

پ يچ يئاهنات وا يمل پشب هتاوخ ېد لاوكيل يلغاناپ يلم يلپخ وا ،يكو هنرلماپ هي ې 
 .)٤(يك يدنوخ
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هنوكيل نمل
 

.رابخالا نيز ىزيدر ىحلادبع د وا ،خيرات ىقهيب لضفلاوبا د ئروو .۱
.عبط نيلرب د رابخالا نيز ئروو .۲
.۳٦۷ _ ۳٦٥ ص عبط ېتكلك د يئاسوس كايشيا ليار د ىرصان تاقبط ئروو .۳
.هنوخم ۳ _ ۱ ،ه هم ۱۰ ،لاك زيرمل ۱۳۱۹ ،هلجم لباك .٤


