
هلازا طلغ ېوي د

ىتح ،ېلدېورا يو هن ېي هرواحم راهدنق د يچ كلخ ين مهف طلغ هپ مه ءابدا وا يكنوكيل مرتحم ين 
.)ژ( هپ زاوآ )ږ( د وا ييك )ش( هپ ظفلت وا زاوآ )ښ( د يك راهدنق هپ يچ يكيل اي ،يياو وا يلدېول يك

طلغ ېد د يچ هك ره ون ،يرل هړا ولدېورا وا عامس هپ قيقحت ك راهدنق هپ ًاعامس يچ كود ي 
.يد روذعم هتبلا مولعم رو يو هن زاوآ )ږ ،ښ(

 هلېب هراپل وابدا وا وكنوكيل ولغا د يچ هك وږاكو رايز يك هلازا هپ طلغ يغد د ،وړاوغ هتلد ږوم
.ييا هن مكح هغد هقيقحت

: ښ
 )ش( د جرخم ېي هن ،يرل زاوآ وا جرخم وا غږ لېب هلنا هخ )ش( هل اوسام يك راهدنق هپ فرح اد

 )ښ( هپ يچ تاغل وا تاملك هغه ،ىد هتروپ اد )ښ( د وا هتك جرخم )ش( د يكلب ،زاوآ ېي هن ىد  هرس
: الثم يړوا ېي انعم وا ،ييطلغ ون ،يياو و )ش( هپ كو ېي هك ،ييك ليو اي ،ييك لكيل
زبس ينعي نيش د ثنوم :هنش
نل :هن، نن هپ يچك راهريلوب هنخ ېي ي.
زيچ ىنعي :ىش
تسار" :ى
نديشاپ ينعي :لدنش
نديشخب":لدن
ىال و ل ":ىشول
فورظ":ىول
ترسح ۀملك":شيو
راديب":يو
ندرك اهر":لوك يشوخ
ندرك يشوخ":لوك يوخ
نديزگب ناويح نتشامگ":لراكش
ندومناو":لراك

 زاوآ هپ ښ وا ش د طقف ېي زايتما ،يرلن قرف وتاملك د ظفلت وا لاكشا يچ ،هد هراك هخ ولاثم وړول هل
.ييطلغ وا يړوا ىنعم وتاملك د هتبلا يسو ش هپ زاوآ ښ د هك ون ،ىد

: هكل يړوا ېي انعم يس لدب خ وا ښ هك مه يسغد
ملا راهظا ۀهملك خاو =نامسيرښاو
هوبناهرخ=هروشهر
رهاوخروخ=عمجمرو
منبشهخرپ=نالك حطسم گنس هرپ
فيوخت و بيعرت ۀهملكخوا      =   رتشاښوا

 د هتبلا يس  هرس هك ىد غږ لېب )خ( د ىد زاوآ لېب )ښ( د ىد زاوآ لېب )ش( د يك راهدنق هپ ون

۱



۲

 يرل قرف يك ءادا د زرط وا جرخم وا زاوآ هپ يچ ش وا ښ هكل ،ييهوپ هرس هن هبژ هپ وا يړوا مه ىنعم وتاملك
 الثم هد هرس ږ هپ يچ هملك هغه ينعي يس  هرس هك يرل هنوغږ صوصخم هلنا هنوفرح هود اد يك راهدنق هپ وا
: الثم يړوا ېي انعم يس ءادا ژ هپ
صوصخم توص مساغژ =قلطم ىادصغږ
.يسو طلخ وزاوآ د ژ وا ږ د ييا هن لوډ ېد هپ ،يرلن انعم يه يياو و روږ هك )قيمع( روژ الثم اي

 ،ييك هرس ژ هپ زاوآ ږ د يك راهدنق هپ يچ يروغژو نا هخ طلغ يغد هل ييا يكنوكيل مرتحم
 يك وتايصوصخ ولو هپ وا انعم هپ ،ءادا هپ ،توص هپ ،جرخم هپ يد لېب هرس رېډ هنوفرح هود اد هتلد يچ اد لاح
 د يك وربخ هپ ،يس عفر هابتشا وا يطلغ وكنوكيل ومرتحم د هب هخ ونولاثم وړول هل يچ ييا ،يرل هرس قرف رېډ
: الثم يړوا انعم وربخ د يو هن هك يد يرورض لولېب ونوزاوآ وفورح ېد
شخبب ار مدنگ =هدنو منغ
شابب ار مدنگ =هدنشو منغ

 د )ىدېهوو هخرپ رپ( : يچ وياو و يساد )ىدېهوو هرپ رپ( يچ ىا رپ ېد د ږوم هك مه يسغد
 يكيل و اد اقحلل ًاتلازا ږوم ون يد راتفر يطلغ هغد هپ يكنوكيل مرتحم رثكا هك ،يروخ ريغت هرمو انعم ولمج
 .)۱(يو هن يشت هب ي هل يچ ييا ،ېلكيلو

.خم ىمول ،هگ هم ۳۸ ،لاك زيرمل ۱۳۱۷ ،ناغفا عولط )۱(


