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ريپوت يونعم وا زيغږ خ ،ښ ،ش د

 ېرد هغد يك وتپ هپ هميدق هل ،يد يلديل وم هنوباتك يطخ وتپ د وا ،هد هدنر هت ږوم يچ هيا هغه رت
 يوس لكا هت رو هنولكش مه يسغد ،يد لېب لېب ېي يچ هنوغږ هكل وا يوس هراك ولاكشا وصاخ ولپخ هپ هغږ
.يد

 هروغ هترو هنولكش هغه وفالسا هك ون ،يد كرتشم هرس يرد وا يبرع د )خ ،ش( يك ونوغږ ورد وغد هپ
 )ښ( د ېي هت هغه ،و مه غږ لب يچ نم رت )خ وا ش( د رم .لدولرد ېي يك يرد اي يبرع هپ يچ يد يك
.ىد ىلكا لكش

:مك هنلار دياب ېي هتلد يچ ،يرل هچخيرات هوي راك اد
 يك ناسارخ هپ هتلد تخو رپ تار د مالسا د وا لاك )م٦۰۰( رت ينعي هخمد ولدېرپخ طخ يماس يبرع رت

 طخلا مسر موك هپ هب وتپ يچ ،هد هن همولعم اد هت ږوم وا وو هنوطخ يولهپ ،ينانوي ،يراناد ،هرس يهتشورخ
.هتاپ ىد هن ېي رثا ىلكيل موك هك ،هدېك هلك

 ينانوي هپ رثكا يد هتاپ يك ناتسناغفا ىول يناوخپ هپ هنوكيل رېډ موك يچ يروپ هلوا رت نرق مرول يرجه د
 .يد دود كيل يراناد اي هرس يهتشورخ هپ مه هنوكيلربډ تيركسنس د ين وا ،يد هبژ يناشوك يرتخاب وا طخ
.و دود كيل يهتشورخ اي ينانوي هپ مه هب كيل وتپ د يچ ،يس ىالوك لكا يساد ىس ون

 يناشوك د يك نم هپ ۍدس يمهود يداليم د يچ ،ورل مه دنس وي يك خيرات هپ ږوم هراپ هل يربخ ېد د
 د ېي هبژ يرتخاب يناشوك هپ يچ ،ىد ىلورد كيلربډ وي يك ردنم هپ لتوك هرس د نالغب د اكشيناك اچاپ ىول لوهك
.ىد ىلك هرپ هيول رپ خيرات ولوړوج ايب د )ژداهم( يلام هغد

 ين يساد وا ،هتس هنولكش لېب لېب ېرد هراپ هل ونوغږ ورد وغد د ،دود كيل ينانوي هپ يك كيلربډ ېد هپ
پ د يك هبژ هغد هپ يچ يراكنخمد هلاك )۲۰۰۰( وي يرد وا وت وو هنوغږ ېرد ،هد هلوج :

)مون دبعم د( NOSHAL داشون = لاشون هكل þ = ش )۱(
)اچاپ( SHAهاش = اش
)مون يس د( SHIZOGARG... = ګروزيش
 مه يك وتپ هپ وا هتس يك وبژ ورثكا هپ ،يېك هراك يك طخلا مسر يبرع هپ لكش هپ )ش( د يچ غږ اد

.ىد دوجوم لكش يبرع لپخپ سوا
 لا يبژ يناشوك د هكل ىد ىوس ړوج ين غږ ىننم وي وا يوس  هرس )خ + ش( يچ  þx  = ښ )۲(

 يچ ،ىد ىلغار )دااورا( لاسولا لوډ يبيكرت هپ يك كيلربډ هپ وا ىد )داش( يك يرد هپ ،وياو دا ېي سوا يچ
.داش ناور = هد هملك هبكرم هماع هوي هراپ هل يم د

  )خ+ش( د هغه ېي دارم يچ ،ىد ىوس لك مه )ش+خ( xsh يك هخسن هلب هوي هپ كيلربډ د غږ هغد
 يناشوك هپ وخ .ىد )ښ( ىنسوا وتپ د هغد )ش( ددشم مه يك اتسوا هپ ،وياو داخ = دا مه ږوم سوا ىد غږ
.وداش = هتا يك اتسوا هپ ،دولرد غږ )مال( د )لاد( ىنسوا يك هبژ

 هپ xsa يك اتسوا هپ xsay يك يسړاپ هړز هپ يچ يهاش = xshon نوشخ يناشوك د هكل x = خ )۳(
.)خم ۱۸۱ نشرپ )لو( ئروو( يرل ىنعم هغد ksayati يك تيركسنس



۲

۳

: هنولاثم رون
)اورنامرف( ىادخ = xoade ىداوخ
)هارخ ،نحص( = ىرد xirgoman نمرخ = نمورخ
.)۷۳۹ عطاق ناهرب ئروو(

****
: هت وتپ نسوا وسار ون هب سوا
 هتاپ )خ،ش( هغږ هود شت يك هجهل هډډ هپ وخ هتس هنوغږ هرس ېرد هغد مه سوا يك هجهل هتسپ هپ وتپ د

.يراك ىنتسورو مه لوحت هغد وا يد
 يرول رپ نيسابا وا راهرنن د هخ ووشروا هل ناسغرا وا وادنغرا د يلډ وو هدنوپ د ونتپ د يچ هلك

.ېلدېچوكوار
 هرس هلب هل وي ېي هك وا ،ييار تلاصا ونوغږ ورد وغد د يچ يد هتاپ تاملك يساد مه هسوا رت يك وتپ هپ

: هكل ،يړوا مه ېي يوانعم ون ،ووړاو
ندرك اهرلوك يشوخ
ندرك ىشوخلوك يوخ
هلول اي نسب برض ،نتفاترپ = لتشيو زاهتشيو
ىومهتيو
ترسح ۀملك! شيو
راديبيو
ميسقتشېو
ملا و ترسح تادا ،خاو زا ىظفلتخيو
فورظىول
هخول درفم ثنؤم عمجيخول
ىال و لگيشول
ششخبلدن
نديشاپلدنش
نيرسلدنش
نديدنخلدنخ
زبس = نيش ثنؤمهنش
نل ،ىاپهن
لنش هشير زا رمتسم رماهنش
ضرم و هناد مسق كي ىنش = هنش
(تسار)ى
دب زيچ زا ىريبعت ناكدوك هب نيقلت ردىخ
زيچىش
ندومنلراك
ندينالغربلراكش
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نامسيرښاو
ملا راهظا تاداخاو
هروشهر
نمرخ ،وبناهرخ
اراخ نسهرپ
دمجنم منبشهخرپ
هنالرو هعومجم و روبنز و روم دشاب هتشاد برد كي هك هعلق كي رد هناخ دنچ
ناغفروش
رهاوخروخ
وتپ هجهل كي رد روپخ ففخمروخ
فيوخت تاداخوا
رتشاښوا
توص مساك
لوشك هشير زاشك
لافطا ىارب رفنت تاداخك
هنيزوبيداش
ترسم راهظا و رورسيدا
نداد تكرحلورو
ندروآ روشبلوروش
ندنارپلوروخ
رنهآپ
توص مسا           خپ
رهشرا
ىخيرات بقلراش
راخ                    ىزغا
دروخ ىوجىتل
هدنصقرىتخل
هدرم ناويحشال
راسهوك رد هاگترپښال
ندش شېپ ،لدېشېپ لثم ،ىرد شېپ اب كرتشم      شېپ
موس ېپ رپ لثم هعقاو ،عقاوېپ
توص مسا لهو خيپ اي هلوخ هخيپ اي هنواغ خيپ هكلخيپ
نديشوپ ،ىرد اب كرتشمشوپ
دنتسرف شردپ هناخب هك سورع ون سابلښوپ
ركذم تفص هتخپخوپ
.يراك ه هخ ونولاثم وړول هل تلاصا يظفل وا يونعم ىنسوا وا يخيرات ونوغږ ورد وغد د لوډ ېد هپ
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پ د ينيهرس تاملك يسغد لاوكيل اوخنوت يبرع هلك ىتح ،يلوار يمظن ېب وا طلخ يك هبژ هپ وا يو 
.يږاك هې ،هېخ اي مرږ ،مر وا هېږ ،هې الثم اي،يكيل مدا مه مداخ هكل تاملك

  هن خاد ،يېك ليو ىناوخ مه يك راهدنك وا ناسغرا هپ وخ مون ياوخ د يچ موك بجعت رېډ هز
 روز هپ فرح لوا د( يلوب ياوخ هنونا ،يو هخ ېليبق ېد د هكل وخ كلخ يميس د راهدنك د ؟وس ىنايږوخ
 ودنمهم د رم ؟يكيل ينايږوخ يلو ىود ،يرلن جرخم )ږ( د الصا يچ هورو ياوخ راهرنن د هغه ون )هحتف اي
.يږاك ېي هن يياو هن )لېخاږوخ( هلكيه وخ لېخاوخ

 ليو )خ( هپ مه يك هجهل هتسپ هپ يچ يد يساد تاملك يني وتپ د يچ يس هن هرېه مه هربخ اد دياب هتلد
 ،يس لكو )خ( هپ ًامتح دياب تاملك رون يساد )نديدنخ( لدنخ ،)نالك شوم( ىاخ ،)رهاوخ( روخ هكل يېك
.يس هنار سابتلا هرس ورون د يچ

م ،هتسن يك هجهل هتسپ هپ هغه يچ يد يساد ايب تاملك ينيېجهل يډډ هل ېي ږوم ر دياب هغه ،ولخا هخ 
 ږوم هك ،يياو انيم هت وراخ يك راهدنك هپ : الثم .يېلامعتسا يك وزفسوي اي راهرنن هپ يچ ،ولخاو يسغه م ك
 اي  وراش هن ولخاو وراخ ينعي ،يياو ېي هورو راهرنن د ږومز يچ ،ولخاو ېي يسغه دياب ون ،ولخا مون وتپ هغد
ورا.

 بوتكم لولدب ېي )وږ ىادخ( هپ ،ولخا ږوم ېي هك ون ،هتسن يك هجهل هتسپ هپ هيمسق )و ىادخ( يسغدمه
(۱).يونارو يبژ يچ ،يد لوك يريل هظوفلم هل

.ل ۱۳٥٦ .هگ يگنا راينميس يللملا نيب د وراثّا يپاچ د وتگشپ د يك ويؤگيپ ويتسورو وود هپ ،ىرگيز (۱)

٤


