
۱

دااورا هملک ېنوغرل هوي وتپ د

 وياو موحرم اي روفغم تاملك يبرع د هرس هغه هل ون وكيل مون يم مرتحم وي د هلك يچ يك وتشون وتپ هپ
.يولامعتسا بيكرت يجازتما ناور داش د كلخ يني يك يسراف نسوا هپ هراپ هل هغد د وا

 لامعتسا بكرم يجازتما وي يسغد اوخپ هلاك هرز هود هراپ هل دصقم هغد د يك وبژ هپ ناتسناغفا د رم
: موك حرش يساد ېي هز وا يراك وتپ لكلاب ېي هړو هك وا بيكرت وا هير يچ ىد ىوس

 ينكيل د وا يمسر رابرد يناشوك د وا هدېك هليو هبژ هموك يك ناتسناغفا يلامش هپ يچ هخمد هلاك هرز هود
 )۱٦۰( ًابيرقت وا هد يكيل ۲٥ يچ ،هوس اديپ يك لتوك خرس هپ نالغب د اوخپ هلاك سلريد هبيتك هوي ېغه د هو هبژ
 يداليم )۱٦۰( د يك رصع هپ ونايناشوك د ،هد هترپ يك )ميزوم( نوت نوغرل هپ لباك د سوا يچ هبيتك اد ،يرل ېملك
 ،يد كرتشم هرس وتپ هل تاملك رېډ ېبيتك ېد د .هد ېوس ېلكيل هربډ هيول هوي رپ هبژ يراخت هپ يك ودودح هپ لاك
.يېك هل روم يسراف نسوا د هد يرد ناوخپ هبژ الصا رم

 وا موحرم هوي د يچ يد يلغار هنومون ونارشم وا وناهاش د رصع هغه د وا وس ورېډ د يك كيلربډ ېد هپ
.ىد هترو هت وتپ م ك بيكرت يجازتما اد وا ،ىد ىلكيل )دااورا( هرس همان هل يس هم

 يچ هل يساد رورض وم ون هلدېوراو هملك )اورا( د يك يسراف هپ ناتسناغفا د اي وتپ هپ اوخپ هب يچ ږوم
 ،هك هتباث د ېبيتك نالغب د وا قيقحت ينتسورو ېد رم ،هو ېوس هنغفم هخ )حاورا( عمج يبرع هل هملك هغد
 هپ لكش ېملك ېد د .يرل ېير يخيرات يك يسراف ناوخپ وا وتپ هپ يچ هد هملك يناغفا ناوخپ )اورا( يچ
 هل مه وا ىد ىوس لكيل )وا × ليا × ىا( هپ دود كيل ينانوي هپ يچ و )و لا( هبژ يراخت هپ يك رصع يناشوك
 ناولپخ هرسرو مه )ناورا( اتسوا د وا )ناور( يولهپ يسراف د وا هتس )اورا( يك وبژ يناغفا هپ هخ ېير يغد
.هد )حور( يبرع د وا )ناج( يسراف نسوا د ېي ىنعم وا يد

 لوډ هپ يبژ يراخت د ًانيع )ورا( اي )ولا( اوخپ يچ ورل مه ليالد يوغل ږوم هراپ هل تابثا د يربخ ېد د
 ېي زج ىمول يچ و دنروا اي دنولا مون هرغ هوي د يك وتاياور ويناوخپ هپ الثم ،و دوجوم رې هپ اورا نسوا د اي
 دنواخ اورا د وا رادناج ىنعم ېد د ًاعمج وا هد هقحال فصو وا تبسن د ېي دنوسپ مهود وا .ىد ورا اي ولا هغد
 د لو هغد يچ هد هراك اد وا ىد ىلغار مه ووانعم هپ اناوت وا كالاچ وا زېت د لوډ هپ زاجم د هتسورو يچ ىد
.يد يوس لخاد يك انعم هپ دنولا د وا يلدېرد ىا رپ تقيقح د ًازاجم يچ يد تافص اورا

 وتپ د لا ېي زج مهود اما .ىد اورا ىنسوا اي ورا اي ولا ميدق هغد مه زج ىمول لاولا يبژ يراخت د
يك اتسوا هپ وا تاش يك يولهپ هپ يچ ىد داش يسراف د وا دا و ريت هپش يك ميدق سرف هپ وا هتا.

 تاملك رېډ يساد يك كيلربډ هپ نالغب د وا ىد ىوس لدب لاد هپ سوا يك وتاملك ورثكا هپ مال يراخت د
.يد يتوا ونولاد هپ ېي هنومال يچ يد يلغار

 اتسوا هپ يچ ،و زاوآ لب وي نم رت )ش وا خ( د يك هبژ يراخت هپ يچ هد ړو ولوداي د مه هربخ اد هتلد
 ودرو وا رول هپ هناتپ اوخ يبرغ د لباك د وا و ېدژن هت )ښ( وتپ ىنسوا ېي زاوا ،هلاب نيش كلك وا ددشم يك
 هغه ېبيتك د نالغب د وا يبژ يراخت د م ك اد وا يوك ادا نم رت )خ وا ش( د سوا فرح هغد هراهدنك رت يك
 هغه ون ،يكيلو )ښ( يړاوغ يچ هلك وخ يرل لكش لېب )خ( وا يرل لكش لېب )ش( يك هبيتك هغد هپ وا ىد )ښ(
 وا فرح )ښ( د ېي دصقم وا يكيل )خ + ش( طخلا مسر ينانوي د ينعي يوك ىا وي هرس هنولكش )خ + ش( د
 يك يسراف نسوا اي يرد هپ وخ .يرل كارتشا زيغږ وا يتوص هرس وتپ د هبژ يراخت يك زاوآ هغد هپ وا ىد توص



۲

 هبژ يسور نسوا هپ وا و دوجوم غږ ېدژن هت زاوآ هغد مه يك تيرسنس وا اتسوا هپ يچ اد لاح هتسن زاوآ هغد
.هتس مه يك

 ېي يوخ اورا هپ رالپ د : يياو يك وتپ هپ يچ ىد ىلتاس يساد ريبعت ميدق هغد ږوم يك وتپ نسوا هپ
.ىد ىلدنوم ېي لوحت ه ل يچ ىد ريبعت ميدق هغه م ك هغد وا هدېك همتخ

 وا ولخاو هنوبيكرت دااورا وتپ هپ وا داش اورا يسراپ هپ ىا رپ روفغم وا موحرم د ږوم سوا هك ون
 اباب هاشدمحا دااورا : وياوو هك  الثم .يو ىك ىدنوژ ار ايب وم هب ريبعت يخيرات وا ميدق لپخ وي وك ېي لامعتسا
.يو قباطم هرس يژولاليف وا خيرات د هب مه وا يبدا مه هب لامعتسا اد ون  ،سيوريم دااورا اي

 مه ېي انعم وا يس ىالدېرد ه ىا رپ ديقف وا روفغم وا موحرم د بيكرت يناغفا ليصا وا ىناوخپ هغد
 نالغب د بيكرت ينوغرل دااورا د .يرل هقباس وا رمع هلاك هرز هود مه يك خيرات هپ ږومز وا هد هناسآ وا همهف ماع
 يسراپ مه وا وتپ مه يچ هد هملك يخيرات هوي هلپخ ږومز هملك )اورا( د يچ  يوتباث هربخ اد هت ږوم يك هبيتك هپ
 )حور يبرع اي ناج( ىا رپ يك يسراف يبدا هپ طقف وخ هو ىدنوژ مه هسوا رت يك هروام هپ وكلخ د وا هد ېلتاس
.ىد ىلدېرد

 تيب وي ام ېلوخ د هد د ،ېليو يلدب وا هنوتيب يهاكف هل رېډ هب صلخم دمحم يلو يجاح دااورا
 هپ طقف بيكرت ىنلك هرز هود وا ميدق هغد يك تيب هغد هپ وخ مولعم هت ار ىد هن ېي ىكنويو يچ و ىلدېورا
: ىد اد تيب يهاكف هغه ىك رېه و هن ونتپ يچ يوك هراك اد وا هتس لوډ بولقم

څوغ هكل و داد لوسر الم اورا دا
پ و يك يبژ هپ ىد هروـــــــــ رت وخ

 لپخپ نس نتسيرك قرشتسم روهشم الثم ،ونيو لاكشا ېدژن هرس ېملك )اورا( د ږوم يك وملك وميدق هپ
 د هخ نروك ماس د ىد يچ يلخا مون راز نوناق روهشم هوي د ونايئايرآ وناوخپ د يك )خم ۱٤٥( ناينايك باتك
 لا( يبژ يراخت د وا اورا هغد ېي زج ىمول يچ ىد ىوس طبض )يشخاو روا( مون ننقم ېد د و رورو پساشرك
 دا اورا = يشوخ اورا = يوخ اورا ًاعمج ون ىد يشوخ يسراف د وا يوخ وتپ د ېي زج مهود وا ىد )و
)۱(.ىد تفص يعقاو وي هراپ هل راذ نوناق وا يس هناتس هوي د اد وا يس ىادېك
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