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يزيغا وتپ د يک هبيتک هپ لتوک هرس د نالغب د

 موك وتپ د ږوم هخمد مالسا د هسوا رت وخ .ىد ناور يروپ ويېپ ويمول رت مالسا د خيرات يبژ وتپ د
؟هو هن هبژ هغد هخمد مالسا رت يچ هد هتاپ هپ هربخ اد وا ،ورل هن رثا يبدا

 سرف ،اتسوا ،تيرنس هكل وبژ وناوخپ هل ىلاوېدژن وا كارتشا ولوصا يرمار وا ونومون وا وتاغل د وتپ د
 ېي داوم يناوخپ رېډ وا يرل يولپخ وا تبارق هرس وبژ وناوخپ وغد هل هبژ وتپ يچ يوك اديپ ار ركف اد هرس ميدق
.يد يلتاس ار هخ ېنامز يميدق هل

 وا مك يدناړو دنس ړوز لب وي ولاك ورز وود د هت وكنوتسول ويلغا يچ مړاوغ يك وكرم وغد ولپخپ هز
 هبژ يساد هوي يك نطو هپ ږومز هخمد هلاك هرز هود يچ يېتباث اد يخم هل ودانسا يخيرات د يچ مك هرېسربار
 ىول وي يبژ يغد د وا هو روخ اي روم مه هب وتپ د يچ ييا وا روم يسراف نسوا د يچ هو هبژ يبدا وا يرابرد
 هپ ناتسناغفا د ېي هخ ينتسول هل يچ وس اديپ هخ ورواخ هل يك لتوك هرس هپ نالغب د هخمد هلاك و كيلربډ
.لوړاوار اوخ هلب رپ لكلاب ېي دياقع يخيرات وا راكفا هړاز وا دېولو لوحت صاخ وي يك هنهوپ بژ
؟هوس اديپ يريچ وا هن هبيتك اد

 ولوړوج ورال د يك وفارطا هپ لتوك هرس د يريل هرتموليك ۱٥ هخ يرمخلپ د م ۱۹٥۱ هپ هخمد هلاك سل
.هو يلكيل رپ ه دود كيل ينانوي هپ وا هدنومو هربډ ېلكيل هو هوي ېي يدنال يكم رت يچ هواړوج كس ېلمع

 تايرفح يملع لپخ هتله يك لاك لب اد هپ ېي ون توكو كيلربډ هغد يچ يلډ يندنژېپ نوغرل د يسنارف د
 د يچ ك فشك دبعم ىول وي يدنال ورواخ رت ېي هتله وا ،لك عورش ييامنهر هپ هژرب مرلش ليناد ويسوم د
 روا سدقم د يچ هو هدكشتآ ىنعي نوتروا ىول وي دبعم اد .لتسياو ار ين ېي هنوكيل وا ېمسجم ېرود يناشوك
 هپ يك ودودح هپ لاك م ۲٤۰ د انب يخيرات هغد يچ هوس هراك اد وا ،لوس اديپ يكپ راثآ رون وا ېريا وا ىرغن
 هپ مه ال هتسورو تشدرز رت هنرق هتا اي هوا هدكشتآ هغد وا هو هتاپ يدنال ورواخ رت يسغد ون ايب وا ېوس روا
 رصع د ونايناشوك د ناتسناغفا د دبعم هغد يچ يياو ناهوپ خيرات د وا و دبعم وي نيئآ د انسيلدزم د يك ناتسراخت
 وا يلخاد هوي ناتسناغفا د مه ېي هبژ وبيتك ووس اديپ د وا ييار تازيمم ينيد وا يبدا وا يرنه وا ينهرف صاخ
.هد هبژ يلحم
-: ېخسن ېرد

 .يد يلغار هت سال يك وتايرفح وغد هپ طخلا مسر هوي وا نومضم هوي هپ ېخسن ېرد هخ ېبيتك ېد هل
 د وا يرل طخلا مسر ينانوي هتسكش هپ يروت )۹٤۷( وا يكيل ۲٥ يچ هد هربډ هحطسم هيو هيول هوي رپ هخسن هلوا

.هد هترپ يك )ميزوم( نوت نوغرل هپ لباك د سوا وا ېوس اديپ يدنال ورواخ رت يك تشايم هپ ىم د م ۱۹٥۷
 .و ىك خوپ ېي وربډ هپ يچ وس هراك مه ها ىول وي يك وبارخ هپ دبعم د لتوك هرس د
 ېي طخ ينانوي هغه هپ يچ ،ېوس اديپ مه يربډ يراوا يساد ېو )٥۳( يك وربډ هپ ويراك نس وغد د

 ېخسن نمول د هغه يچ هوس همولعم اد يك ىاپ هپ وا ېك يبترم هرس وناهوپ نوغرل مه يربډ هغد .يرل هنوكيل
 يغه د يك وكيل ۲۷ هپ يربډ ېو ۲۱ لوډ ېد هپ وا ىد ىلكيل مه وربډ وغد رپ توافت يوالما ل رېډ هپ نومضم
.يوړوج هخسن هميېرد يربډ يرون ېو ۳۲ وا هد هخسن همهود ېبيتك يلوا

 يلكيل هخمد سوا رت هلاك ۱۸۰۰ ًابيرقت يچ ورل ېخسن ېرد هخ كيلربډ هل نالغب د ږوم روا ون يساد
.يد يوس
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-: تخو كيل د
 د ېبيتك ېد د ېي يروپ ېميلك ۷٤ رت ٦۸ هل وا يرل مه خيرات هبيتك هغد نوتروا د لتوك هرس د نالغب د

: ىد ىلكا يساد تخو ولكيل
 د )لمح( ناسين د لاك مشرېد وي هپ تنطلس د" ىنعي : )لام هام ناسين نوشخ سريهود وا ګويا ىئدب(

."لاهم ىتشايم
 لاك سولج د اكشيناك اچاپ ىول يناشوك د ْادبم خيرات د يك رصع هپ ونايناشوك د يچ يراك يساد

ك هتسورو سولج رت هد د هلاك شرېد وي هبيتك هغد وا و ىوس ىلكاس .هد ېوس ېلنس نتسيرك وا ونوك ني 
: يياو ناهوپ يياپورا

 اد ېبيتك يرون هد د يك دنه هپ يچ هك ،هد يروپ هلاك م ۱٥۲ رت م ۱۲٥ هل هرود تنطلس د اكشيناك د يچ
نم رت يبود د م ۱٥۲ وا م ۱٥۱ د دياب ىد يچ يوك هراك م س هغدمه وا يو ىوسنوغرل يياپورا ونوك ني 
 هلاك شرېد وي دياب هبيتك هغد نالغب د ون باسح هغدپ يچ يكا م ۱۲۹ لاك ىنمول دهع د اكشيناك د دناهوپ
 د هغد يس هخمد هلاك ۱۸۰۳ سوا رت وا لاك متا ګرم د اكشيناك د يچ ،يو ېوس ېلك لاك م ۱٦۰ هپ هتسورو
 ۍدنوژ يرېډ وتپ د وا ،يوكار تامولعم ه رېډ هولپ هل يبژ وا خيرات د هت ږوم هتشون هړز هخمد ولاك ووس سلتا
 هرز هود يچ يوتباث اد وا ىد دنس نيرتميدق وخ هراپ هل لكش ميدق يبژ يسراف د وا يېك اديپ ار يكپ ېميلك
 بژ هپ ون يس هلتكو روغ هپ هبيتك هغد هك وا ،هو هبژ يبدا وا يرابرد )لكش ميدق هپ وخ( يسراف هغد يكخم هلاك
 وخ ىد ىلكيل ىوباتك وي هرس ليصفت هپ ام يدناب هبيتك ېد رپ .يېك هللب هريخذ اهبنار وا هميدق هرېډ يك هنهوپ
 باتك هغه هپ يكنوتسول يلغا ېي هب ليصفت يچ ييغا ،ملخا ار ين يربخ يمهم يني لوډ نل هپ هز هتلد
.يروو يك
 ېللب يرتخاب هبژ ېي ىود هد ېلتك هبيتك هغد يچ )ونيقرشتسم( وناهوپ يتخ اپورا د -: هبژ يراخت اي روم يسراف د
 رت ناشخدب وا خلب د يچ يكيل ىود هك ،ملوب يراخت هبژ اد لوق هپ يسدقم يراشبلا وا ينوريبلا د هز رم ،هد
.)۳۳٥ ميساقتلا نسحا ،۲۲۲ هيقابلا راثآ( هو ېدژن هت يبژ خلب د وا هو يراخت هغه ،هدېك هليو هبژ هموك يچ نم

 رصع د ونايناساس د هتسورو تار رت وبرع د يچ هد اد هديقع هعياش وا ېلنم يك نم هپ وناهوپ د هسوا رت
 د وناهوپ وني هتسورو رم ،هوس ليدبت يسراف نسوا هپ هبژ هغد يك ىاپ هپ و. كو ريغت ورو ورو يبژ يولهپ
 ال تخو هغه ،هخمد مالسا رت هبژ يسراف يچ : يياو ىود ،هك هراك هديقع هلب يك ودېك اديپ هپ يسراف نسوا
 يليو ليالد رېډ وناهوپ يدناب هربخ هغد رپ .هو هبژ نيد وا بدا وا رابرد د يك سراپ هپ يولهپ يچ هو هدوجوم مه
 هود ًابيرقت يچ هك هتباث اد هت ږوم كيلربډ ېد يچ هك ،ىد هن يوق وا كلك ېبيتك رت نالغب د ليلد يه رم ،يد
 د ىد اد يچ هو هبژ بدا وا رابرد وا كيل وا انيو د يك ناتسراخت هپ روم يبژ يسراف د هخمد سوا رت هلاك هرز
 يچ يراك ين اد وا يد دوجوم دود كيل ينانوي هپ يك وكيل )۲٥( هپ هظفل )۱٦۰( ًابيرقت يك هبيتك هغد هپ نالغب
 هبژ هغدمه هخمد هلاك هرز هود يك وتخو هپ هنادنوژ د يبژ يولهپ د يكلب ېلدېېز هد هن هخ يولهپ هل هبژ يسراف
 دلوم وا هد ېوس اديپ ار هخ يناشوك وا يراخت يغد هل يسراف نسوا ږومز هغد وا هو ۍدنوژ يك ناتسناغفا هپ
.يكم يبرغ تالف ميدق د نارېا د وا سراپ هن ،ىد ناتسناغفا مه ېي

 دوجوم طباور ولاعفا وا وتاملك وتپ رېډ يك يبژ ينلك هرز هود يراخت يغد هپ دانتسا هپ ېبيتك د نالغب د
.هد روخ اي روم وتپ د هبژ يخيرات هغد يچ وس ىالوك مكح اد ږوم ون يد

 يلوقعم يموك نا هيور هل باسح د وا وس قيقد ه ل يك هنې يخيرات وا يناسل هغد هپ يچ ئسار
.ووسرو هت ېجيتن

 دانسا يبژ يرد د يسراف د يېك هلاك ۱۸۰۳ ېي سوا يچ يد دودح لاك م ۱٦۰ د خيرات ېبيتك د نالغب د
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 ناسارخ هپ هبژ يرد يك ودودح هپ م ۷۰۰ د ينعي ،يد يوس لقنار هخ هنرق هلوا هل مالسا د يك وباتك يمالسا هپ
 يك نم هپ رول وا روم يغد د وا هد ېوس اديپ هبژ يرد هخ يبژ يراخت د يك هنرق هنپ هپ ايو ،هو هدوجوم يك
 ۍراخت د يچ هلك رم .هتسن قرف رېډ هولپ هل وتاوصا د وفورح د وا ۍزاس هلمج وا ۍزاس هملك وا روتسد وا رمار د
 هخ ۍراخت هل يبژ يرد رت وتپ وخ ،يېمولعم هرس ىلاوېدژن وا كارتشا وړاود د ،ووك هلباقم وتپ د هرس يبژ
.هو هن يك ۍراخت هپ يچ هتس ڼ ،ړ ،ډ : هكل تاوصا يقرش يني يك وتپ هپ وا هد يريل

 ل هرس ېي نوتلېب وا فالتخا وا يد يوس رېت نم رت يرد وا يراخت د هنرق هنپ يچ باسح هغه هپ ون
 د يچ اد لاح ،يد راك هپ هنرق سل هل رت ل ،هد يريل ًاتبسن هخ ۍراخت هل يچ هراپ هل باعشنا د وتپ د ،ىد
 .هو هدوجوم وتپ يك ودودح هپ لاك م ۷۰۰ د وا ،يرل هړا نرق مهود وا لوا هپ ېرود يمالسا د مه راثآ يبدا وتپ

 د هنرق هنپ هغد وا هد ېي روخ يكلب ،هد هن رول يبژ ۍراخت د وتپ يچ ولخا هجيتن اد هباسح ېد هل ون
.يد هن يفاك هخ يبژ ۍراخت هل هراپ هل باعشنا د وتپ

 هطبار يبژ ۍراخت وا وتپ د يچ هد هتباث هربخ اد وا هتس تاملك يدنوژ وتپ رېډ يك هبيتك هپ نالغب د
 ېود اد هيور هل جولوفروم وا ينهوپغږ د .يراك لوډ هپ وينوا وا ودنوخ وود د هطبار اد رم ،هد هني هرېډ
.مه يېلېب هرس يك وصاوخ وني هپ وخ ،يرل مه يواوخ يكرتشم يني يبژ
-: (هنهوپغږ) يجولونوف

 هل ېي هنوغږ رون ،لدولرد يروت وا هنوغږ ۲٤ يبژ ۍراخت يچ يراك هخ ېعلاطم هل ېبيتك د نالغب د
 هپ )ژ( يسراف د وا ،هتسن يك يسراف هپ )ن( وا )ښ( وا )ث( وا )ف( رم .يد كرتشم هرس يسراف نسوا
 هپ هب تاوصا يني يچ يس هوواك نام يساد يراك هن يك هبيتك هپ نالغب د مه )غ _ ج( هو )ز( يك ۍراخت
 يك هبيتك هغد هپ تاوصا كرتشم هرس وتپ د ېلغار يو هن عقوم لامعتسا د ېي هب يك هبيتك هپ وخ .و يك هبژ هغد
.يرل يولپخ هرېډ هرس )څ( د وتپ د يچ .يد ث = ـهت

 لكيل )خ _ ش( وفورح ينانوي وود هپ يك هبيتك هپ نالغب د يچ ىد )ښ( توص كرتشم هرس وتپ د لب
 يراك يساد ون ،هتس لكش لېب مه هراپ هل )ش( د وا سكيا لكش الج هراپ هل )خ( د يچ اد لاح ،ىد ىوس
 يراهدنك نسوا د ېي م ك يچ ،و يك يبژ يراخت هپ نم رت )خ( وا )ش( د غږ لب وي هوت هپ اتسوا د يچ
 هفرح هود ېي هراپ هل راهظا د توص ېد د وا ،ىد توص وي نم رت )خ( وا )ش( د يچ .هواك ءادا لوډ هپ )ښ(
 )لاخش _ ولا( لوډ هپ اعد د هرس يم هوي د ىا رپ روفغم وا موحرم د يك هبيتك هپ : الثم ،لكيل )خ _ ش(
 زاوآ )ښ( د )ـخ ـش ( ىد )دا( ىنسوا مه لاخش وا ،ىد حور وا ناور ينعي )اورا( دوجوم هغد ولا ىد ىلكيل
 وا موحرم يبرع د وا )ناور داش( يسراف نسوا د )دااورا( ًاعمج ون .يېلدب لاد هپ سوا مه )ل( يراخت وا يرل
 هراپ هل روفغم ره د يك وتپ هپ حالطصا هغد ږوم مه سوا وا هد انيو هيئاعد هوي هراپ هل يم د يچ ىد روفغم
 )ي( هنرد هوي .و واو كپس لب واو دنورد وي يچ ېو )ي( ېود وا )    ( هود يك ۍراخت هپ .ىاوس ىالولامعتسا
.هتس همان هپ )ى _ و( لوهجم وا فورعم د مه سوا يك يسراف وا وتپ هپ يچ )ي( هكپس هلب وا هو

 ينانوي هپ يز وا نوركيم وا "وا" ينانوي هپ ېپ وا )ېا( فلا ينانوي هپ روز .لرل هتكرح ېرد يبژ ۍراخت
 .ىد ىوس هراك )ىا( اوپا

 هن مه "غ _ ج" يك هبيتك هغدپ يرل هن مه ېي يسراف وا و هن يك هبژ ېد هپ "ىكروز" تكرح مرل وتپ د
پ وا يسراف يچ اد لاح ،يراكيرل هړاود ېي  وت.

 هن "ڼ ،ږ ،ړ ،ډ ،ځ ،ټ" هكل هنوغږ اصخ يني وتپ د يك هبيتك هپ نالغب د : ليوو وم يچ هخمد هكل
پ ږوم يچ ىد ببس هغدمه وا يراكوس هن رول يبژ يراخت د وت ىال.
-: تلاح ؤامسا د يبژ ۍراخت د
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 هپ يو "لواو" يروت زيغږ يك ىاپ هپ يچ ءامسا يني يبژ ۍراخت د يچ يراك هخ ېبيتك هل نالغب د
 تيصاخ هغد يبژ ۍراخت د وا ،هتسن يك يزېرنا هپ تيفيك يرمار هغد .يړوا يروت زيغږ هغد يك وتلاح وصاخ
 هلاهك هل" يك تلاح رورجم هپ هملك لوهك وتپ د : الثم ،هتسن يك يسراف هپ وخ ،يېك لديل يك وتپ هپ سوا
 يك هبيتك هپ نالغب د .يوړا "ى" هپ فلا ېملك د امنېس د يچ ،مړالو هت ىمنيس : يياو نايروېپ .يېك هليو "ملغار
 ېلغار ىكشيناك _ ,روكشيناك يك وتالاح وفلتخم وود هپ هد هموتخم لواو هپ يچ هملك اكشيناك د لوډ هپ وتپ د مه
.ىد "كيزنوكون" يك لاح يفوصوم هپ وا "كوزنوكون" يك تلاح يلعاف هپ مون لب وي .هد
-: فيصوت وا تفاضا

 هپ هيلا فاضم وا فاضم د يچ ،و "ىآ" اوبا ينانوي يسراف نسوا د هكل همالع تفاضا د يبژ ۍراخت د
 د رم ،ىد ىوس ليدبت رېز يفاضا هپ يك يسراف ىنسوا هپ ىآ هغد وا هواړوج ېي بيكرت يفاضا وا ىتار يك نم
 هتلد وخ ىد ىلغار فاضم ايب وا هيلا فاضم لوا لوډ هپ وتپ د يچ ،هتس مه تفاضا زار لب وي يك هبيتك هپ نالغب
 نامرف( نامدرف ىدوخ ،)روپرهمزرب( رهوپرهموزروب ،)روپ يكشازوك( رهوپ يكشازوك : الثم ،يرل هن تمالع موك
 يچ ،يد هوت هپ وتپ د ارثكا بيكارت يفيصوت اما هتس مه يك يسراف هپ هلك تافاضا بولقم يسغد يچ )ادخ
 كب ،)نمويا تخبون( تخبون نمويا ،)ګرزب نمرخ( نمورخ تشم : الثم ،ىد ىلغار فوصوم ايب وا تفص لوا
.)ګرزب هاش( اش
-: نكاس هپ ْادتبا

 ،هتس يك وبژ ييايرآ ورون وا وتپ هپ رم يېك هن ءادتبا وتاملك د فرح نكاس هپ سوا يك يسراف هپ
 ينمول يچ ،يد يلغار تاملك رېډ يك هبيتك هپ نالغب د وا ءادتبا نكاس هپ وتپ هكل هبژ ۍراخت ،ړالو رمل ،ىروتس
.يد نكاس ف ،س يچ )نامرف يسراف د( نامورف ،)داتسيا يسراف( داتس : هكل ،يد نكاس ېي يروت
-: تاملك كرتشم وتپ وا يبژ ۍراخت د

 هل رېډ يك وساسا يجولونوف وا يجولوف روم وا يروتسم هپ يچ يېك هراك اد هخ وثحابم ورېت هل
 مه تاملك يساد رېډ ږوم يك هبيتك هپ نالغب د .يد كرتشم هرس ېي نايش رېډ وا هد هترو هرس وتپ د هبژ ۍراخت
 هپ : الثم ،ييار ه تبارق وبژ وړاود د هت ږوم تاملك يسغد وا يد هتاپ يدنوژ يك وتپ نسوا هپ يچ ،ونيو
 ۍدنوژ يك وتپ ۍراهدنك هپ انعم هغد هپ سوا هملك اد وا ىد ىلغار رركم انعم هپ ىول وا ميظع د ب يك هبيتك
 ىنسوا د( ريا ،)دمارب تسين( ىنعي توخ وا تسين ،ىد بيكرت وتپ ىنسوا )دش تلجع( ىنعي ديك وا ىدات .هد
 ،)تخو ىنعي لاهم وتپ ىنسوا( لام ،)شرېد وتپ ىنسوا( سريهودوا ،)دااورا ىنسوا( لاولا ،)روا وتپ
 دوجوم يك وجهل  وفلتخم هپ وتپ د مه سوا يچ يد تاملك يساد لو )نمرېم وتپ د( نمرهم ،)ىادخ( ىدوخ
.يد يدنوژ وا

 يرد هميدق هوي الصا هبژ ۍراخت يچ يوچا يك ركف ېد هپ ىكنوتك ري ره ىلاوېدژن وا براقت هغد ون
 هيار هلپخ هز وا ،يراك هن ېقالع ېب هرس يبژ يغد هل مه وتپ رم ،يو هب روم يسراف وا يرد د وا هد هبژ
: ىاوس ىالوك هراك يساد

 وخرب وود رپ يك تالف ميدق هپ نارېا د ساسا رپ وتاصتخم يناسل وني د يبژ يميدق ييايرآ ږوم هك
 يد يوس ېرپخ يك ميظعرب هپ دنه د هت اوخ قرش د ارجم رت نيسابا د يچ ،ولوبو يقرش يبژ يني هب ون ،وشېوو
 ديرب وا يد يلدېېزار هخ وغد هل لو تيركارپ دنه د يچ ،هو تيرسنس ايب وا يديو روم هميدق وبژ وغد د وا
.هد ارجم نيسابا د ېي

 هخ اتسوا هل هت اوخ يبرغ ارجم ېد د يچ ،وك ضرف ديرب مه ارجم دنمله د ږوم هت اوخ يبرغ هب يسغد
 د ون هب باسح ېد هپ وا هتس ېجهل  وا يبژ ييايرآ يروپ وجهل  يبرغ ورون وا يولهپ وا ميدق سرف رت ايب ېلوينار
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.يس اديپ )سالوزيآ( ىول وي حالطصا هپ يجولاليف د نم رت نيسابا وا دنمله
 وا يمالغراي وا ينغش وا يحاو هكل ېجهل  ورغ د ناشخدب د وا وتپ ږوم هب يك سالوزيآ يناسل ېد هپ

 هرس وبژ يدنه د مه يچ ،ومومو يساد ېجهل  يرون وا يچارپ وا يمروا ايب وا يناتسرون وا يجنم وا يناشور
.هرس يولهپ وا ميدق سرف وا اتسوا هكل وبژ يبرغ هل مه وا يرل تاكرتشم

 وا دنمله وا نيسابآ د يك سالوزيآ هغد هپ يچ يراك يساد وا هد هخ يلډ يغد هل مه هبژ ۍراخت
 هپ ناتسناغفا د لوډ هپ روخ ېوي د ن رپ ن هرس وتپ د وا ،هو هدوجوم يكخم هلاك هرز هود نم رت ومآ
 هبيتك نالغب د يچ لدولرد هرس تاكرتشم يتوص وا يظفل وا يرمار وبژ وړاود وغد هك ون ،هو ۍدنوژ يك رېپاچ
.يوتباثار لوډ هراك هپ هت ږوم سوا ېي
-: هد هبژ يناغفا هوي وتپ هكل يرد

 وا تسينارپ ار هراپ هل ېعلاطم وا قيقحت د رو ىون وي هت ږوم يك ونې يخيرات وا يناسل هپ ېبيتك نالغب د
: هد اد هغه وا هك هتايز يك يجولاليف هپ ېي هيرظن ېون هوي ،و يلو هخمد ام يچ هكل

 وا ېلدېېز هد هن يك ىا لب هپ هخ يولهپ هل هبژ يسراف ولياوا د ېرود يمالسا د ينعي يرد يچ
 ىنسوا وا ناسارخ ميدق هغد مه نوتللاپ وا نوتنېز يپژ ېد د يكلب ،ېلغار هد هن هيا هلب هل هت ناتسناغفا
 هل يك وميس ورول هپ ناسارخ د وا خلب وا ناتسراخت هپ يرد يك ويېپ ولوا هپ ېرود يمالسا د وا ىد ناتسناغفا
 قلخ نارېا يبرغ د يروپ ۍېپ يمنپ رت ترجه د يمتح وا هد ېوس ېللاپ ېلد مه وا ېوس اديپار يراخت يميدق
 يك همانرفس هلپخپ ىد  ړالو هت زېربت هخلب هل ـه ٤۳۸ هپ ورسخ رصان ميكح يچ هلك وا لدېهوپ هن ه هبژ ېد هپ
 يرد ون ."تسناديمن وكين ىسراف نابز اما تفيم كين ىرعش ،مديد ار ىرعاش مان نارطق زيربت رد" : يكيل
.هدېوس هرپخ هت اوخ برغ د هنارېا يقرش وا هناسارخ هل يسراف

 د هبژ ۍراخت ناوخپ يچ ولخا هجيتن اد هخ ونلپ يوسياقم ورون وا ېبيتك هل نالغب د ږوم لوډ ېد هپ
 يرد وا وتپ يك وراوا وا ورد وا ورغ هپ ناتسناغفا د اوخ ېد هپ ار ولاك ورز وود هل وا هد روم يسراف وا يرد
ن رپ ن ك يدنوخ ېود هكل م هغد د يبژ يړاود اد وا ېو ۍدنوژ ربارب هرس هلاح ينسوا هل ىا 
 هپ وا دولرد لاح رثْات وا ريثْات يدناب يلب لب وي ېي ون ېو ۍنوا هرس يچ هك وا يد يبژ يليصا وا ناوخپ
.)۱(يد يكرتشم يك وصاوخ ورېډ

.هنوخم ۱۲ _ ٦ ،هگ ۲ ،لاك ل ۱۳٤۲ ،هلجم راهدنك )۱(


