
ياپ و خيرات د اوخنوتپ وا وتپ د

 رېډ وا ،ىد هن ىوس بيترت هنافساتم رم ،ىد ړو وتاراختفا د وا كډ همرب د اروخ مه ه هك خيرات نطو د ږومز
 د ږومز وا يبژ د ږومز يچ يد يتسيخا هنوتشادداي ين هخ ېعلاطم د ونوخيرات د ام ،ىد هتاپ يك هرايت هپ
 يچ ،موك يدناړو هت ونتپ ېي سوا يوك هراك ېي هنولپ مولعمان رېډ وا ،يوور يواوخ يكرو ين خيرات د ينېم
)يبيبح(.يس لتاسو واپ رپ عولط د

-: هجېو انايرآ )۱(
 نطو ونانايرآ د ىد ىوس لكيل هخمد هلاك هرز ېرد يچ يك Avesta اتسوا باتك هړاز هپ ونانايرآ د

 )۱٦( وغه هل هكم هغد ،هدېوس ريسفت انعم هپ )ينېم د ولغا( د هملك اد وا  ىوس للب )جاو انايرآ( هجېو انايرآ
 هغد يچ يياو قرشتسم فورعم ناملا د ريج روتكد )۱(ىد ىلغار ركذ ېي يك اتسوا هپ يچ هد هخ وكم
 هكم نرغ هوي ،هدېبوا دور )۲(ناشفرز وا ومآ ىايرد هپ وا هدېك هل هسدقم اروخ يك وكم هپ ونانايرآ د هكم
 تحايس هپ ناتسچولب وا ناتسناغفا د نوسمريم حايس روهشم ،هدولرد ېي هنولتوك لوصولا عنتمم وا هنورغ يچ هو
 خم ۳۹۷ دلج يمل باتك هپ انايرآ يقرش د لكيپسا نوف كيرديرف روتكود مه يسغد وا )۲٤٤ ص ۱ ج( يك همان
 اتسوا د رېډ يك وتاداع وا ونودود هپ وكلخ د ىا ېد د وكنودېزر وغد وا ،ىد ىك ركذ يكم يغد د يك
 هپ اتسوا د هخ يبژ يكرتشم وا ي د ونانايرآ د يچ ،هد هملك هړز اروخ هجېو .)۳(يد يلديل موسر وا قالخا
 وي يچ ،هد هرواحم هماع يك راهدنق هپ ،هتس مه يك وتپ هپ ږومز هسوا رت هملك هړز هغد هد هتاپ يك باتك هړاز
."يدېرپ هن يم هجېوا رپ ىادخ د" يياو ون يدېرپ هن يريچيه كو ىس

 هماع هپ وا ،هلمعتسم يك وتپ هپ هسوا رت انعم هړز هغه هپ ًانيع فلا د تدايز وا ،ءاي هلوهجم هپ هجېوا
: ىد ىناوخپ رېډ ېي رصنع وا هړز اروخ هبژ وتپ يچ يوك تلالد هملك اد وا ،هد هتاپ يك هرواحم
-: هور ،نورا ، هورا )۲(

 روتكود يچ ىد )هورا( اي )وروا( وي يديوس ركذ يك اتسوا هپ يچ هخ ونوتكلمم وسړاپش وغه هل
 نايلمرپ يچ ،يلوب ىداو د رول د نورا ىنسوا هغد ،وروا ملاع وبژ د وا سانش قرشم روهشم ىنمرج ملهليو
:يياو ىد ،يد هتشيم يكپ

 د هورا د يرل هړا ىا هغد هپ هناسفا )هپساسرك( ناولهپ روهشم د ېنامز د اتسوا د يچ هرد نيپ د"
 نم هپ هلسلس هرغ د ناميلس د وا ،هد هتاوخ يقرشم بونج و وكلخ د ېنامز د اتسوا د يچ ،هد هخرب هوي تيالو
 باتك اديور د ېي هتاوخ و دنه د وا باتك اتسوا د ىود هتاوخو ناتسناغفا د يچ هد هترپ ونانايرآ وغه د يك
 يوس روهقم هسال هل ناولهپ روهشم هغه د ناميلغ يخيرات وكلخ د اتسوا د يك هكم هپ نورا هغد د وا )٤(دولرد
 خيرات هړاز ناتسناغفا وا دنه د ،ىد ينزغ ىنسوا هغد )وروا( يچ ،يياو مه ىكنوكيل باتك د ناريا هړاز د .")٥( هو
 كلخ هور د ينعي )هليهور( ېي هناتپ وا يلوب )هور( يد هتشيم يكپ هناتپ يچ يكم هخمد مه يكنوكيل
 وتايبدا وا خيرات هپ وتپ د .يو ېلتوار هخ )هورا( ېملك ېړز يغه هل اتسوا د هملك هور د يچ ييا ،يد يلكيل
:يياو ىوز ناخ لاحشوخ د ناخ فرشا الثم ىد ىلغار رېډ هور مه يك

وس تدـــم يار هن هور هل نادصاق
ىد مت يې تفص يوسر ار داب مالس



)هور نشل(
:يد يليو )ـه۱۱۳٥( اديش ناخ مظاك مه يسغد

يراـــچ ام هپ ېكو ېي ادا يدنه هپ
مي ناغفا هور د هداس هړز هپ اديش هز

.يرل هير يك اتسوا هپ هخمد هلاك هرز ېرد هملك هغد هلاب هور تكلمم وتپ د يچ ونيخروم لوډ ېد هپ
-: راهدنق )۳(

 يدن ه تامولعم هفرطكي وا يكنوخب تعانق هسوا رت يك باب هپ تيعقوم وا مون هړاز د راهدنق د
 نم هپ وتاياور وړز د هتهج هغد هل ون ،يد يلغار مون هغد هپ هنورا رېډ يك ونوباتك هپ خيرات د يچ هك ، يوس
 ږومز يك تباب هپ مون هغد د تامولعم ينيدنال اد مه ايب ىالكيل ىاوسن لوډ هپ متح د تقيقح ملسم موك يك
 د يچ يو )هورهدناك( اي )وردنك( يچ ييا هير هميدق اروخ وا ذخام ړوز مون د راهدنق د ،هتس يك سال هپ
.ىد ىوس ركذ لوډ هپ ېناسفا ېوي د هخمد هلاك هرز ېرد يك)اديو ير( باتك ينيد هړاز هپ دنه

 هخرب تشي هپ باتك د اتسوا د هملك هغد يچ يياو ىكنودنژېپ هبژ وا قرشتسم ىناملا ريج ملهليو روتكود
 ناميلس د يچ )٦( و مون ېفياط ېړز ېوي د ونانايرآ يدنه د يچ ،هد ېلغار )وردناك( د مه يك هرقف ۳۱ باب ۱۹
 هملك هغد وا ،هوس وحم سال هپ )هپساسرك( ناولهپ فورعم د اتسوا د يك ورد هپ نيپ د وا يك ونمل هپ ونورغ د
 .)۷(ييك قيبطت مه هرس Kertarpot ينانوي د

 وا يسامح ناتسودنه د ىد ىلغار يكپ مون راهدنق د يچ باتك ميدق لب هتسورو اديوير وا اتسوا رت
 ديو رت ىد باتك ړوز مهود يبژ د تيركسنس د وا ،ييك ل ړوز اروخ يچ ىد )تراهباهم( هناسفا ينج
 وغد هل وي )۸( يد يوس نايب يكپ ېج يخيرات ونادازهش ييايرآ د يچ هد هناسفا هغه باتك اد .هتسورو
 تراهباهم يچ ،و اچاپ روهشم تخو هغه د هجار اد ،هو رول راهدن هجار د ېي روم يچ ىدېمون وروك ونادازهش
 .)۹(ىد ىك ركذ يې

 رت ٥۲۱ يچ يد هنوكيل وربډ رپ شويراد يشنماخه د ىد ىلغار يكپ مون اراهدن د يچ رثا ړوز ميېرد
 ولپخ هپ ارادن يد يك ېي هرغ رپ يچ يك ونوكيل وغه هپ هد ،هد ېك يهچاپ ېي )ع( حيسم رت هخمد هنولك ٤۸٦
 يكم لباك د وا راهرنن وا روېپ د ين بلطم يچ يياو نيخروم وا ،ىد ىلرېمش يك وتكلمم وتشيورد
 ورول هل نوتپ د يرادن يچ يكيل ييك ل رالپ وكنوكيل خيرات د يچ خروم روهشم نانوي د ټوډوريه .)۱۰(يد
 .)۱۱(هد هفئاط هوي هخ وفئاط

 نروك د ايروم د اكوشا د يچ :يكيل يونايب هنوطخ هړاز يبژ د تيركسنس د يچ اييپولكسنا ايناطرب د
 هخ ونوكيل هغد هل يد يوس لكيل وفورح هپ اراهدن د هنوكيل وربډ رپ رثكا )م ،ق ۲۳۲ _ ۲۷۲( هاشنهش روهشم
 د وا هو هدوجوم هملك اراهدن د هتخو رت مالسا د ايب هخمد )ع( حيسم ترضح رت يچ ييك هراك يساد
 هغه وخ اد ،ېدېك يللب همان هغد هپ يكم لباك وا راهرنن وا روېپ د هخ هرصع هل ټوډوريه وا يشنماخه
 ركذ يكپ مون راهدنق د هرصع رت مالسا د ايب هخمد هخ ولاك ورز ورد هل ًابيرقت يچ هو راثآ يخيرات وا هنوباتك
 ورا وموك اي وكم وموك رپ وا ؟و هن مون هغد يك رصع هپ مالسا د يچ وروو ږوم ون هب سوا ىد ىوس
؟يد يلك ه يك باب هغد هپ ونيخروم يمالسا وا ؟ىدېك لوويا يدناب
-: تامولعم ونيخروم يمالسا د

 كلاسملا باتك هد د يچ ىد هبدادرخ نبا ىكنوكيل ايفارغج وبرع د ړوز اروخ يك ونيخروم يمالسا هپ



.ىد ىك پاچ يك ندنل هپ قرشتسم روهشم يجوغ ىد لاك ع ۱۸۸۹ هپ كلامملاو
 .)۱۲(يكيل يك ونورا وروهشم هپ دنس د راهدنق )ـه ۲٥۰( هپ هبدادرخ نبا
 حوتف د يچ يرذالب خروم روهشم دادغب د ىيحي نب دمحا

 هپ وناناملسم د حتف راهدنق د مه ىد ىلكيل لاك )ـه ۲٥٥( هپ هتسورو هبدادرخ نبا رت هلاك هنپ ېي باتك نادلبلا
:يي يساد يك وتاحوتف هپ دنس د سال

 ضرا نم رابذورلا ىلازهك ىوح ىلع ذخا مث ذورانس ىتاف ناتسجس نم دنهل ا وغث دايز نب دابع ازغ و"
 نا دعب اهحتف و مهلف و مهمزهف اهلها لتاقف راهدنقلا ىتا ىتح هزافملا عطق و شك لزنف نم دنهلا ىلا ناتسجس
:غرفم نبا لاق و هيدابعلا تيمسف اهيلع لمعف الاوط اهلها سنالق ىار و نيملسملا نم لاجر بيصا

مدق نم دنهلا ضرا و مورجلاب مك
اوربـــــــــق مه ال ىلتق كنئارس نم و
هتينم بتــــكت نم و راـــــــــــــهدنقب
")۱۳( ريــــــــــخلا هنود مجري راهدنقب

 )ز هعلق ينسوا( زهك وا دور انس د هتسورو لاك ـه ٤٤ رت يچ ،ىد هرارو  هيواعم ترضح د دايز نب دابع
 ېي هغد رپ وا ىلوينو ېي راهدنق وا ىغار يدناب )دوخنكشك ينسوا( شك رپ اوخ هل وړاغ د )دنمله( دنمدنه د وا
 جاور يماع يك راهدنق هپ ال هخمد هلاك لش رت ،يديك ركذ هتلد يرذالب يچ لوخ يج ،وېك مون هيدابع
 رذنم دايز نب دابع يچ ،يكيل هتسورو ولوين رت راهدنق د يرذالب .يلوب "شېت" ېي وتپ هپ هتس ل ل مه سوا ،ېو
 د يچ ،ىك حتف ېي رادصق .لوينو مه )؟( ناقيق وا ناقوب هد وا هواتساو هت حتف ناتسودنه د يدبعلا دوراجلا نب
 شك رت تخو هغه را راهدنق د يچ هد هراك هنايب هل يرذالب د .ىد هخ ورا هل ناتسچولب ينسوا
.يو ىا ىنسوا هغد هب ًابلاغ يچ ،و يك رال هپ ناتسچولب وا دنس وا رادصق د هتسورو )دوخنكشك(

 يك خم ٥٥ هپ كلامملا و كلاسملا د ورا هپ دنس د راهدنق الپ هوي يچ يد رت هتسورو هبدادرخ نبا رم
 وكنوكيل خيرات وروند وا هتياور هغد هل ،يلوب مه ىراس ريمشك د را روهشم وي دنه د راهدنق ايب يك خم )٦۸( هپ
 ،و مه يك دنه يبونج هپ همان هپ راهدنق د را الج لب وي هوالع راهدنق ينسوا رت يچ ييدنر اد هخ كيل هل
:يكيل يك هراب هپ راهدنق د لاك )ـه ۳۳۲( هپ يدوعسم ىلع نسحلا وبا حايس وا خروم روهشم وبرع د يچ هكل

.")۱٤( طوبهرلا دالبب فرعي راهدنقلاو"
 وي دنه د راهدن يچ خروم رصع يلوغم د لضفلاوبا مه يسغد ،ىد توپجار ىنسوا ناتسودنه د طوبهر

 .)۱٥(ېدژن هت چورهب ىد را يلحاس
 ۍېب هپ يام يمون ميهاربا د يك راهدن هغد هپ مه )ـه ۷۷۹( حايس روهشم شكارم د هطوطب نبا

 .))۱٦و ىوس روپس يك
 هتله يچ :يكيل يك صوصخ هپ ناتلم د و ىكنوكيل خيرات وي ايفارغج وبرع د )ـه ۳۷٥( يسدقم يراش

 .يرل جاور )۱۷( تايرهنق هتله رېډ اما ،هتس هكس لوډ هپ وتاكوكسم د وناهچاپ يمطاف د
 يك راهدنق هپ ېكس هغد يچ يكيل وا يلوب تايراهدنق هملك هغد ىكنوكيل خيرات د دنس د يلارتس

 هو جاور يك راهدنق هپ مه ال هخمد يروپ هلاك سل رت تاكوكسم رېډ مون هپ "ۍراهدنق" د يچ هك .ېدېك لهو
 ،يديوس هكس يك ناتلم هپ يك رصع هپ اباب هاشدمحا د يچ يد يلديل مون هپ "ۍراهدنق" د ېكس يريډ ام وا
 هغد يروپ وتخو وسوا رت هميدق هل يچ هو "ۍراهدنق" هغد يرهنق يسدقم يراشب د يچ وس ىاليو هببس هغد هل ون



 .)۱۸(و هتاپ مسر
 يچ ىد را وي دنهيو يك يداو هپ دنس د يچ يكيل يك خم ) ۲۷٥( هپ نادلبلا ميوقت د خروم ادفلاوبا

 يك ـه ۳۹۳ هپ يچ ،يد يلكيل خروم ۍېپ يرجه يمنپ د ىزيدر ىحلادبع ،ييك ل تختياپ راهدن د
 .))۱۹ك حتف را هغد هتسورو ولوين رت روېپ د يلباز دومحم ناطلس

 وناهاش لباك د ون هتسورو هغد رت ىلوينو لباك وناناملسم يچ :يياو يك دنه خيرات  لپخپ مسا رسم
.))۲۰و عقاو هړاغ رپ دنس د يچ ،و دنهوا زكرم

 ۷۲٥ رت هخ ٤٤٥( هل ېي خيرات فيلات د وا ىد هخ ونوخيرات وړز هل يبژ يسړاپ د يچ خيرات ناتسيس د
 ون هتسورو هت راهدنق هيا هغه هل وا هت لباك رال رپ ناتسيس د دايز نب دابع يچ يكيل مه ،ييك نيمخت يروپ )ـه
.)۲۱(ړالو يك ودودح هپ لاك ـه ٥۳ د )يد يلكيل يچ يرذالب هكل( هت دنه
-: هجيتن

 يچ يار هت سال هجيتن اد هك ركذ نل ږوم وا يد يلكيل ونيخروم وروهشم يچ هخ وتاياور وړول هل
:هو روهشم همان هپ راهدنق د هنويا ېرد اوخپ

 د وا هبيتك هپ شويراد د وا و لماش وكم رپ لباك وا اوخ يقرشم وا روېپ د يچ تيالو اراهدن د )فلا(
.ىديوس ركذ ېي ادفلاوبا د يك نادلبلا ميوقت وا خيرات هپ ټوډره

 جورم هپ يدوعسم وا كلامملاو كلاسملا هپ هبدادرخ نبا يچ يك دنه يبونج هپ را راهدن د )ب(
.ىد ىړوار يك همان تحايس هلپخ هپ هطوطب نبا وا ،بهذلا

 دنس د مه يرذالب وا ،يك ورا وروهشم هپ دنس د الج هبدادرخ نبا يچ را راهدنق د ږومز ىنسوا )ج(
 هپ كوكسم د "ۍراهدنق" د وا .ىد ىتسيخا مون هغد د يك ميساقتلا نسحا هپ يسدقم يراشب وا ،يك وتاحوتف هپ
.ىد ىك ركذ مه يلا رسم يك صوصخ

 هل هلك ون هتسورو و دوجوم تخو رپ تار د مالسا د را هغد يچ ييك هراك اد هخ ونلپ يخيرات هل
.ييك لرېمش يك دخر اي جخر وا ناتسلباز هپ هلك وا دنس

 هپ يچ ىد ىك ءانب پسارهل   الپ ىمل را هغد يچ يياو سانشقرش ناملا د ريج ملهليو روتكود
 .)۲۳(ي ليلد لپخ مه تايرظن زيرف د يك باب هغد هپ ريج .)۲۲(ييك للب )هپسا تدرا( يك اتسوا

 ۲۲٤ رت داليملا لبق ۲٥۳( وناهاشنهاش يناطشا د يچ يياو دفلسره همالع لب وي ناملا د مه يسغد
 ىلباز يچ يياو دفلس ره ،للب )رفودن( ېي ىود يچ هو يك راهدنق هپ ناريما هلسلس وي  يك رصع هپ )ىداليم
 يلغار هت سال يك صوصخ هپ راهدنق د يچ هنوتادداي يخيرات هغه هو اد .و هخ نروك يغد هل مه متسر
.يد
-: ټوك )٤(

 ين مه ه هك ،هد هعلق ېي ىنعم ،هد هلمعتسم يك هرواحم وا وتايبدا هپ وتپ د هخ ءادتبا هل هملك اد
 هت وراب وا هعلق ټوك وتپ هپ يچ هد هراك هخ ودانسا يبدا هل رم ،هد ېل مه هيرق وا يلك د ىنعم هپ وكلخ
:يياو كخ ناخ لاحشوخ الثم ،الك رمع د ىنعي ټوك رمع ،الك ونتپ د ىنعي ټوك نوتپ ،يياو

هنوشيـــع ايند د ېكو و ره هك
هنوشيج لپخپ ېك تام هنووك

 هغه د يچ يياو وا يكيل ليصفت نودنوژ د رصع د اتسوا د خروم وا ققحم روهشم ناملا د  ريج روتكد
 هنوقدنخ روژ ېي لاوېد د وفارطا رپ وا يك ړوج هنووك مكحتسم وا يوالك يني يك ويا وبسانم هپ وكلخ رصع



 ووالك وا ويا وغد د يچ .)۲٤(هدولرد هنويا مكحم هراپل ېريده وا ولوويا د وم د مه ېي يسغد ،هو يلك
.)۲٥(ىد ىوس ركذ )هتك( ىد كو وي اتسوا د يچ يك باتك هپ داديدنو د هنومون

 ېرد وا هد هلمعتسم يك ونتپ هپ هسوا رت يچ هملك ټوك د ،يد جاور ونتپ د هسوا رت لوړوج ووالك د
 ىلغار ركذ ېي يك وكو هپ داديدنو د يچ ،هد اتسوا د هتك هغه ېي هير ،هد ېلغار ېلتاس يك وتايبدا هپ هنرق
.ىد
-:هير وا هنلپ وتاملك ورون د )٥(

 ل يك هرواحم هپ وكلخ د ورغ د وا ،لمعتسم ىنعم هپ هاترجه وا نكسم وا نطوم د ،هبژ وتپ هپ داوه
:يياو كخ ناخ لاحشوخ الثم ،ييك لديل ل

ييداي ناـــــــــــــــمز ره يم ناراي داوه د
مړايوو منيو و يك بوخ هپ خم ېي يچ

:يياو داتسا نروك د اباب هاشدمحا د كاك دمحمريپ
وي داوــــه لب د نايطوط يلغار ږوم
هنو هب ايب وي دنب همول هپ تمسق د

 وتسنېك د يك هخرب هپ وتا د اتسوا د ،ييك ليو دس يك تيركسنس هپ يچ ،ىد ده هير ېملك ېد د
.ىد ىوس ركذ هراو و يك ډرپسيو هپ اتسوا وا شيده وا نمده مه يسغد ،ىوس للب ىا يتسان د اي

 هغه هپ هسوا رت لكش لب وي داوه ېي يك وتپ هپ وا )۲٦(يد يلتوار هخ ېير هل ده هغه د ېملك اد
.هتس لصا وا ىنعم

 اي ،ىتشرك يك يدنه هړز هپ يچ ېلتوار هخ )۲۷(شرك د اتسوا د )نتشاك( لرك د هملك مه يسغد
 للب يتشرك اوخپ هنوموق هنپ ونانايرآ وړز د ،ييك ليو مه ههرك ،هنرك وتپ هپ ،هتس ىنعم هغد هپ مه يتشرچ
.و لمعتسم ىنعم هپ يكنورك وا ناقهد د تويشرك يك اتسوا هپ وا )۲۸(هدېك

 ىد ىلغار ىنعم هپ روالد وا يوق وا وجنج د  ىواتشخ )۲۹(يك هخرب هپ تشي د اتسوا د مه يسغد
 ىنعي )۳۰(رهم مه يسغد ،ييك هل هير ېي يسغد وا ،ىد ېدژنرو ىنعم هغد هپ مه ىلتغ وتپ د سوا يچ
 د )ىد ىلغار يك اديوير هپ يچ( دور ىنعي اوهدنس وا ،يمژ د ىنعم هپ )۳۱(ميز اي ايز وا هت م و وتپ د ګرم
 وا )اتسوا( هكينيا وا ،هت )نوخ( ينيو و )اتسوا( ينوهو وا )زغم( هت هغزام وتپ د )اتسوا( ههزم وا ،هت دنيس وتپ
 .)۳۲(يد ېدژن وتپ د هت )ىناشيپ( يننا و )تيركسنس( هكنيا

 يك )٥۰ ص( باتك هپ وبژ د ريماپ د ققحم وبژ د كچسما يدن يريل هرس مه ږوغ وا هشوا اتسوا د
 د يك اتسوا هپ هملك هغد ،يلوب تاد وا هروك لالُك د ،هجپ سوا وتپ هپ .يياو هترو خو هتله يچ ،يكيل
 ،يياو هت ودنك وا ،ىك ريغت ه ل ىنعم يبمخ د سوا رم )۳۳(تبمخ ،تاكيچپ ،هد ېلغار ىا وي هرس ىبمخ
پ يچ هكيوړوج يساد هروك اي رونت هكل ًانيع ودنك ولتاس د ېلغ د هنات.

 رت ېي يك وتپ هپ يچ ،هد ېلغار ىنعم هپ بش د هنپشخ يك هرقف ۱۰ باب ٦۲ هخرب هپ تشي د اتسوا د
 يك رېمش هپ وتاقوا د ونامز وناوخپ هپ وماوقا ييايرآ )۳٤(يياو يچ رمز روتكود هكل وا ،هد هلمعتسم )هپش( هسوا
 ېپش د مه هسوا رت هلو هناتپ وا ،هتس مه يك وناينمرج وا ونايدنه هپ تداع هغد وا ،هواكرو رابتعا هت ېپش
.ييسر ېپش ېود هپ روم هت لباك ؟ېكو يرال رپ يد ېپش و الثم ،يوك باسح

 وا  هد "چوا" يك تيركسناس هپ هملك هغد ،يياو هت ىا ړول اروخ يك تئيه ملع هپ يچ هملك )جوا( د



 هپ يچ ،ىد ىلكيل )ګوا( يك تغل هپ يسراف يميدق د يدسا مه يسغد وا )۳٥(يك مولعلا حيتافم هپ يمزراوخ
 لوډ برعم هپ وبرع يچ ،هد هړز اروخ ېي هير وا لمعتسم ىنعم هپ عفترم وا ړول د )تچوا( هسوا رت يك وتپ
 زكرم تيندم هړاز د نايرآ د يچ هك ،ىد ىليو )چوا( يك يدنه هپ وا )ګوا( يك يسراپ هپ وا )جوا(
.ىد هتاپ هتخو هغه هل تچوا وتپ د يچ وس ىاليو ون ،ىد هغد  مه ىا يبژ ېړز د ىود د وا ناتسناغفا

 مولعلا حيتافم هپ يمزراوخ ،هد هلمعتسم هملك هغد هرېډ يك وتپ هپ يچ ،يد يجيرو ېخپ زار وي : هب
 هغد هل وا ،ىد لكش وي ېملك يغد د تاهب مه يدنه هپ .)۳٦(يړوار هطهب ېي برعم وا ي هملك ۍدنس هغد يك
يراكير ېي هبژ ييايرآ يلصا هپ يچ ،ي۳۷(هو هوي ه(. 
-:پوپ ،هپوتس )٦(

 ،يو لكش هغد هپ نادو ىالويمرت يك اپورا هپ يچ ،لوډ هپ ېرياد يمين د ترامع رودم ينعي هپوتس
 يك يچناس هپ دنه د هخ وغد هل وي يچ ،ىد راداي رت مهم وي ناتسناغفا د يك نف هپ ريمعت هړاز د هپوتس هغد
 .)۳۸(ىد ىك ړوج هخمد هلاك هوس ېرد داليم رت هاشنهاش فورعم ناتسناغفا د اكوشا وا ،هتس هسوا رت

: )۳۹(يكيل حرش يسغد ېملك يغد د ىودن ناميلس ديس همالع
 )٤۱("تبسا" خروم ينادمه هيقفلا نبا وا ،هد ېللب )٤۰("نتسا" هدبن وا هبق راهبون د خلب د توقاي يچ

 هل لاكشا فلتخم ېملك يغد د ىد رشان وراثآ وبرع د يچ De Gogi يجو يډ ققحم فورعم رم ،هد ېلكيل
 يروهشم د هپوتس د يچ ىد )بتسا( ېي حيحص يچ )تبسا ،تسا ،نتسا( يد يړوار يساد هخ وخسن يطخ
 ېي هب ېريا ونارشم ينيد ولپخ د يچ دباعم هغه ىود ،هد هملك ييادوب هغد وا ،ييك ل برعم اي سرفم ېملك
.للب هپوتس ېوويا يكپ

 وراو هپ ېلجم لباك د يچ ،يد رېډ يك ناتسناغفا هپ لدېړوج هب وينوغ وړول رپ يچ راثآ وينادو يساد د
 رت هرس لپ د ېنرد د دابآ لالج د ېي هيقاب راثآ يچ ،يلوب )پوت( هنوترامع هغد وتپ هپ يد يك نايب وراو _
 هرس هپوتس ېملك ييادوب د وا ،هد هړز اروخ مه هير ېملك د پوت د ،يلوب )پوت هتسيات( ېي هناتپ وا هتس هسوا
.يرل ىلاوېدژن
-: هنورا ناتسناغفا د وا يرذالب )۷(

 وا ،دولرد تيندم ړول وكم ناتسيس وا دنمله د وا واوخ يلامش نطو د ږومز هتسورو وا هخمد مالسا رت
 روتكد ،هو نادو يكپ هنورا ىول ىول ايب هتسورو وا ،هو هانالوج ونانايرآ د هنويا هغد ،ېو ينادو اروخ
 وينادو وړز د  وړاغ وړاود رپ دنمله د ،هتس راثآ هړاز وا ېبارخ يريډ هت اوخواش كشر د يچ يكيل ىناملا ريج
 هارف د ديبيا مه يسغد )٤۲(،هو نادو يك تخو هپ ردنكس د يچ ،يد راثآ ورا ويول د يچ ،ييك يلديل يخن
 اوخ ېد رپ هناريا هل نيدهاجم مالسا د يچ )٤۳(هو هنادو هخمد ردنكسا د هارف هړز :يچ يكيل يك صوصخ هپ
 يرذالب خروم روهشم مالسا د ،هو يدنال طلست رت وناهاشلباك د يچ ،هو هنورا ىول ىول يك اوخ هغد هپ ،هلغار
:ووك ركذ هتلد ږوم ېي نل يچ يد يلكيل لصفم يك باب هغد هپ يدادغب

 يچ هت قلاز هيا هغد هل ،ىغار هت جرهف وا ناتسيس ،ىوز ىثراح سنا د ىوز دايز د عيبر لاك ـه ۳۰ هپ
 ون هتسورو ،يرل مه الك هوي وا ،هد رال هخسرف هنپ نم رت ناتسيس وا قلاز د ړالو ىد يريل هجرهف هل هخسرف )۷٥(
 مه نوسيه ون ېي هتسورو هوس ميلست هنج ېب ېي كلخ وا ىغار ىد يريل هقلاز هل هليم )٥( يچ هت يلك هيوكرك د
 .)٤٤(ىك حتف



هنوكيل نمل

.۱۱ ص ۱ ج ناريا ړوز .۱
۲. ك نغطق هپ يچ يو دور يچكوك د يياىد ي.
۷٥ _ ۷٤ ص ندمت ونانايرآ د يناملا ريج روتكود د .۳
۱۱۳ _ ۸۱ _ ۱۰۸ _ ۷۰ ص ۱ ج ندمت ونانايرآ د .٤
هرقف ٤۱ باب ۱۹ هخرب تشي باتك د اتسوا د .٥
 يچ هد هكم هړول هوي هت قرشم بونج و يوك د يك ناتسچولب ينسوا هپ هتاوخ يبونج وكاك وا نيپ د .٦

 وزرديح وا چم د يچ ييك للب )رهدنك( هسوا رت ىا هغد هد هړول هرحب هل يروپ ووف هرز ۸ رت هن ٦ هل
يد هتارپ هتاوخ يقرشم د ېي نابش وا رغ روت وا ولاخ وا برغم د ،ىد نسې.

۲۰۸ _ ۱۰۷ ص ۱ ج ندمت ونانايرآ يرواخ د .۷
۳۷ _ ۳٦ ص ۱ ج خيرات دنه د نسرام ىا د .۸
۳۳ ص يناغفا تايح .۹
۱۱۰ ص ۱ ج خيرات ناريا هړاز د .۱۰
۹ ه ۱ ج لباك .۱۱
٥٥ ص هبدادرخ نبا د كلامملاو كلاسملا .۱۲
عبط رصم د ٤٤۰ ص نادلبلا حوتف يرذالب د .۱۳
۳۷۲ ص ۱ ج بهذلا جورم يدوعسم د .۱٤
 يربكا نيئآ .۱٥
۲ ج هطوطب نبا د رافسالا بئاجع .۱٦
٤۸۲ ص ميساقتلا نسحا .۱۷
هو سابع ېرد وا لاقثم )٦( وا ېسيپ )۲٦( باسح هړاز هپ راهدنق د ۍراهدنق .۱۸
 ٦٦ ص رابخالا نيز .۱۹
۱ ج ۲٤٥ ص .۲۰
۹٥ ص ناتسيس خيرات .۲۱
۲۷٥ ص ۱ ج ندمت ونانايرآ د .۲۲
۱۳۲ ب ج هنوترفاسم زيرف د .۲۳
۲٦۸ _ ۲٦۰ _ ۲٥۸ ص ۱ ج ندمت انايرآ د .۲٤
۱۰۳ هرقف ۸ باب ۱۰ هرقف ٥ باب داديدنو .۲٥
٤٤٤ ص ۱ ج يناملا ريج د نايرآ ندمت .۲٦
۲ هرقف ۲ باب انسي .۲۷
ىناملا ريج .۲۸
۳۸ _ ۳۷ هرقف ۱۳ باب .۲۹
ىناملا ريج .۳۰
ىناملا ريج .۳۱



٤۱۹ ص ۳٤ ج هديرج نمجنا يقرش د ناملا د .۳۲
۸٥ _ ۸٤ هرقف ۸ باب داديدنو .۳۳
۳٦ ص ميدق دنه .۳٤
عبط نيل د ۲۲۱ ص .۳٥
۱۷۷ ص .۳٦
يودن ناميلس ديس د برع و دنه تاقلعت .۳۷
۳٥۸ ص نوبولواتسو د دنه ندمت .۳۸
۱۲۰ ص برع و دنه تاقلعت .۳۹
۳۲۱ ص ۸ ج نادلبلا مجعم .٤۰
 ۳۲۳ ص نادلبلا باتك .٤۱
۲٥۷ ص ۱ ج ندمت نايرآ د .٤۲
.۲۷۹ _ ۱۷۸ ص ۲ ج يبيا .٤۳
.ي ٤۸ وا ٤٦ ،٤٤ ،٤۳ ،٤۲ ،٤۱ : ېسپ هلرپ ،لاك زيرمل ۱۳۱۷ ،ناغفا عولط .٤٤


