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ېمانقارف نسح الم وا ناتسب خېش د
اي

هنورعش هترو هرس زوس وا درد د

 اديپ تحالم وا ىوس صاخ وي يك بدا هپ ىنشاچ فوصت د يچ هلك يك هرود هطسوتم هپ رعش وتپ د
 راعشا يكنوورس وا هدوات يفطاع كډ هزوس وا هدرد هل هت وغه يچ ورل ېو يموظنم وا يرعش يساد يني ،ىك
.وس ىاليو

 ږوم يك ولك ويمول هپ ۍدس يرجه يمسلووي د ىوره ىزرون هلا تمعن الپ ىمول هخ وناخروم ونتپ د
 د هخمد ق ۱۰۱۸ رت يچ ،وو ىلووار رعاش هلا يلو هناتس نوتپ وي همان هپ ېب ناتسب دمحم خېش د هت
 تك هوي هپ يك رفس هوي هپ ردنب "هوك" د دنه يبونج د هړاود ىود ،وو ىس روشحم وا ىا وي هرس هلا تمعن
 هد د يك يناغفا نزخم باتك لپخ هپ هلا تمعن وا ،لدېسوا يك را هناماس هپ دنه د هړاود وا وو يرلم هرس يك
 .)۱(يي ۱۰۰۲ يناثلا عيبر ۷ هعمج هپ يك دابآ دمحا هپ تارج د ېي تافو وا يونايب قراوخ وا لاوحا

 هراپل هد د يچ يراك هخ وتافص وغد هل هلا تمعن د هرال ماقم موك يك نافرع هپ ناتسب خېش يچ اد
: يد يلك يك نزخم هپ ېي

.")۲( تدحو ىايرد رد ديرجت فاق ءاقنع ،ديرفت نايشآ ىامه ،هلاران هتخوس ،هانپ نافرع"
 يك هنرپ هپ وناېب د ېناماس د وا ،ړالو هت ناتسودنه ههور هل يك يناو هپ لوق هپ هلا تمعن د خېش

 هوت هلالح يعرش هپ هيامرس ل اروخ هپ هد رم ،ىد رادوس يكاو يچ هواك هراك يساد ېي نا وا ،ىدېسوا
 وا دهز خېش د هلا تمعن يچ اد .لول هتسرم هپ وناياونېب د ېي هب هغه ل ېي يچ ه وا ،هلوك ېو هلماعم
 هت ېجرد "برق" د كلاس يچ هلك رم ،يد يرو ينمول يرالت د فراع ره د وخ اد ،يياتس دجهت وا فشقت
 هن يو لصو هن ،يس وي هرس بحم وا بوبحم وا تبحم ،يي هرس هدر قوشعم وا نيم وا هنيم ون هتلد ،ييسرو
-: يياو "هعلاخم" حالطصا هپ فوصت د هت لاح ېد .لوبق هن ىو در هن ،دعب هن يو برق هن ،نوتلېب

اجنيا تسا ىكي هس ره قشاع و قشع و قوشعم
)۳( دراد راك هـــــچ نارــجه ،دجنن رد لصو نوچ

 هل يك هميس هپ عمج وا نوتسويپ نيع د تافص هلو دوجو د كلاس د يچ ىد لاح يساد وي "برق" ون
نم هل مه تبيغ وا قارغتسا وا برق يك ىاپ هپ وا ،يموم تبيغ هناكلاس دعب هكل مه برق هلپخ هپ وا ،يزو ه 
:وو يليو نونلاوذ ون هك ،يتاس هرارقان يك ندېليو وا يوس وا لون هدږوا هپ

.")٤(دعبلا هبقاع باذع نم دشا ،برقلا باذع نا"
د يفوص يچ ىد اد مه تلع نوخات وا  لون يمياد ېد د فوصت د

 د وا هناوتان هك ون ،ييريب هنيروان هل "لاوز" د يك لاح هپ برق 
،ييك لوس ،ييليو ،يهو ېلبلغ ېران ،يو يك لاح هپ زاس و زوس
 لاح دعب وا هناتلېب د وخ ،يو هنون ېي توبلاك ،يو ېتولا ېي هب 
 ترضح ،يو ىدنوژ كلاس هليه هپ لاصو هدنيآ د هتلد ،ىد هن يساد
: يياو يماج



۲

۳

تسنوزــفا دعب ز برق تنحم
تسنوــــخ مبرق تبيه زا رج
لاوز مــيب همه برق رد تسه
لاصو ديما زج دعب رد تسين
دزوــــــــــــس ناج و لد ميب شتآ

)٥( دزورـــــــفا ناور ديــما عمش

 نوتلېب وا قارف هكل مه لاح برق د لت نافراع وا نايفوص نادنواخ يخرب د وا يلدېسر يني يچ اد
 وا ييريب ېي هنيروان هل لاوز د يچ ،ىد لاح تبيه وا فوخ وا يريب د هغد مه ېي تلع ،يړاژ وا ي خيرت
: يياو

ام رپ هك رظن راو وي ناوېر رپ يا يم يكوا
ام رپ هك رذ هسار

 ق ۹۹۸ هپ وا ،وو ىلديل يك كوارو هپ رالپ فلوم د ېنازخ يپ د يچ ءايلوالا ناتسب باتك ناتسب خېش د
 ،ديرم صلخم هد د وخ .مولعم ىد هن هروپ لاح هنادنوژ د ناتسب د هت ږوم وا ىد كرو سوا .)٦(ىد ىوس فيلات
: يياو ىد ،يراك ه تلاح زاد و زوس د ېعلاخم وا برق د هد د هخ ېد هل يد يلك ه يچ هلا تمعن

 و ملا ايو هك تشاد درد نادنچ و دوبن كشخ كشا زا ز ره شفيرش نامشچ ،دوب قوش و درد بحاص"
 ىضعب و ىدروآ رب هدولآ نوخ رج زا كاندرد ىاهها تعاس ره و دنا هدرك ميلست وا لد رب ار ملاع مامت تنحم
 يقرش هپ .")۷( ... تخيريم شمشچ زا كشا و دناوخيم ىدروآ هيرب ار نس هك نيزح توصب ار وتپ راعشا
 وا نيروان تلاح د برق د وا زاس و زوس هغد يياو رعش يچ هلك نافراع نيم ىادخ رپ وبژ ولو د يك بدا يمالسا
: ييك لديل يكپ نوخات

دزيــنا رطخ ام رب ،تقشع مغ زور ره
دزينا رب هنتف دص ،درآ شيپ هعقاو دص

)راطع(
 يساد م ك ىد كډ ريو وا هرېب هپ يچ تلاح برق د هغد ،رعاش ميدق وي وتپ د كاك نميت خېش

: يوك يوصت
ىد نـــــيش ينرېو ېد هـــل يم هړز
؟ىد نيرواـــــــــــــن ه مړاژ اړژ هپ
ىد نيداــــــــس يم ووا هل نوغرز
)۸( ىغار نوـــخات يچ مېلون لون هپ

 راعشا كډ هنامرا د وتپ هپ ېي هب اي ېلويوت يكوا يك واك وا يوس هپ قشع د لت هب ناتسب خېش يچ اد
-: مه ېي ييانس يچ ىد لاح هغه ،ليو غږ نجريو هپ

اهرهوـــــ هقح نوچ ،ىمشچ رج زوس زا
)۹( اهناجرم هتشر نوــچ ،ىهآ لد شتآ زو

يږاكار ريوصت يساد ېي ناتسب خېش وا ي :-
انيك رانا هپ تيرو ىړز امز يد روا ينيم د

انيك ران و رات ې



۲

۳

٤

انيك نوتفم ات رپ هړز يم يچ مېليو هب دوخ
انيك نوبز يم نا

 هلدب هپ ناتسب خېش د ،ىد ىك نايب يك رثن يسراف لپخ هپ هلا تمعن يچ لاح زاد و قشع زاس و زوس د
-: ييك رونا ار هرس يساد يك

لت همي لپخ ونيو هپ روس ينيو يا يم هړز هل
لت همي لبلج روا هپ

همهو ېلبلغ وا ېران لت هزوس هدرد هل
همهو ېروس يږرك

-:  يياو ىلغار ه هترو هبژ ېد هپ  ييانس يو هتخا نافراع رثكا  لاح ېد هپ
تقوش زا لد زوس زك ىزور نآ دوب شوخ هچ
اهناتسل هديد زا ،ميراكـــــــــــــــيم وت هار رد

 يچ ىد اد ېي ىاپ ،يو ىلتسيېك ولبلغ وا وران هپ ېي فراع يچ لاح نيروان هغد د واك وا ينيم د
 ييانس ترضح وا "تستمحر راهب شوج نمجنا ات نمچ زا" لوق هپ لديب د يچ يړو هانپ هت يميس تمحر د رعاش
-:يچ يوسور هت هاراب ړول هغد "تمحر" د ىاپ زاد و زوس لپخ د مه

ىدرد رهب وت فطــــل ،ىشخب اود هدرك ىا
اهنامرد همه زا رود ،مهاوخيم وت درد نم
؟هيرـــــــ زا هدياف هچ ،دياب ىمه وت فطل
اهــــــــناغفز دوس هچ ،دياب يمه وت لضف

 د يك ىاپ هپ ولبلغ د زوس وا هآ لپخ د مه ناتسب خېش ! ئروو
 هت ىاپ يساد هلدب  هلپخ وا ييك هجوتم هت ىلعا تحاس هغد تمحر
-: يچ يوسر

هاا هراداب ىا ېي هت هلاح هل وړز وږوخ د
هارمه ولزو ېب د ېي

لدن رهم د هك هت ناتسب ىور هپ تزع لپخ د
لاو ههان هل ېك

ام رپ هك رظن راو وي ناوېر رپ يا يم يكوا
ام رپ هك رذ هسار

)۲۹ هنازخ هپ(
 يچ هك يد رېډ راعشا  يلل ريو هپ يقارف رې هپ يلدب ېد د ناتسب خېش د وخ يك بدا يناوخپ وتپ هپ

 ىوس رېت يك هوك هپ نافرع د كو هب هك ون ،يد يريډ اروخ يك نهرف هپ ږومز يزيغا نافرع وا بدا يقرش د
.ىد كډ ومانقارف يساد هپ بدا وبژ يقرش د وا ،ېلوك ېي هب ېېپ ونافراع د ،وو هن مه
!  نسح الم ناكولت د راهدنك د

 ار ۍدس ېود ېنامز رت ناتسب خېش د ،وو دشرم كولسوا تقيرط د وا فراع نمدرد وي يچ ىس اد
 ىلدنوم ترهش ېي دجو وا دهز وا قوش وا بذج هپ ،ىدېسوا يك يلك هپ ناكولت د اوخ يبرغ راهدنك د هتسورو
 هنورعش كان هزېغا كډ هزوس د ېي يسراپ وا وتپ هپ ،وو ديرم بحاص دنوخا ىواد دمحمرون ايم يوپ د وا ،وو
.ليو
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يولپ د ام اوخپ هلاك تمهود هپ ءارعش هنات يساد يك كو 
 : وو يلك

 تروص هپ وظافلا د يچ يد ېرتك يتيرو هغه يړز يوس د يك روا هپ قشع د يك تقيقح هپ راعشا هد د"
 نمږوخ لپخ هد يچ ي يساد ىس وا ... يد يوس يړوج لوډ هپ ناوېد د وا ىلوين ىا خم رپ ذغاك د ېي يك
 .")۱۰( ... ىد ىلتغن يك وظافلا هپ وراعشا ولپخ د هړز

 هل روعش د وا يسين خم هت ونابايب قارف د يچ هلك ،يد يوس لقن ار ييرول يكډ هزوس د هخ هد هل
-: يياو وا يوك هنند هنوخ هپ هړز د رس ون يزو هدنخ

هنونابايب رپ ه هم ! هيړز
هنوــخ هپ هړز د هنند هك رس
هد لاحم اړژ ونوړز وغور د
هنوړز يلتشيو يړاژ اړژ هپ

 ېوي د راهدنك د ام ېي هخسن هصقان هوي وا ،هد هديصق هدږوا يچ ،يرل مه همانقارف وتپ هوي نسح الم
.هو ېك لقنار وا ېلديل يك ىاپ هپ ېخسن يطخ

 هجهل هرثوم وا هبژ هداس هپ زاد و هنيم وا زاس و زوس ،هلدب ېب ناتسب خېش د هكل مه يك هديصق ېد هپ
 د يك تقر وا ساسحا نمږوخ هپ يچ ،هد ۍك نتسورو هوي ېلسلس د ومانقارف يسغد د وتپ د وا يد يوس نايب
: مولقنار هخ عبنم يطخ هل هنوتيب يلغار هت سال ېديصق يغد د هز وا ،هد هترو هت يلدب ناتسب خېش

همان قارف وتپ
 

ىد رس )۱۱( ګاهج د هريت ثيدح اتس ! هتسود
ىد ربارب رپ امز ىړز يمخز اد
ىد ىحضلاو د رغ يد لامج هتسيا
ىد رطعم نر يد ىوب ونيفلز د
ييلب روا ينيم د اتس ېي هړز رپ يچ

)۱۲( ... ىد رذح ىك خږود هخ وغه هل

ك جارات ورپس مغ د رطاخ امز اد
ىد رظن يم هت دصاق و لصو د اتس
! هنينزان ېكو هړز د يم مهلم هك
ىد رس هړز د ىوس يم روا هپ نارجه د

يييو هتار بيقر هخور هوي د
ىد رخ دب هكل تسم هخور هلب هل سون

هنيهو لاي مغ د هتار ييادج
ىد رجنخ سال هپ ړالو هتار قارف لب

ربص د هن هتس ودېتت د رال يم هن
 ىد رد الك د اضق د يدنابار صالخ
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رهد اد هپ هتس انشآ يم هن راي يم هن
ىد ردپ نارجه ،ردام هوس يم ييادج
يك ايند هپ يو هن كو نر هپ امز هب لب

ىد ر نوخ هشېمه يي كاروخ يچ
منيو ناهج رپ ناريح نر هپ نا د هن

ىد ربارب هلاح هل اچ د لاح يم هن
يكوا يم هبوا كاروخ يم يوغ ،ينيو

ىد رمث ېي اد هزور يم لخن هړز د
مي هز نادررس ايسآ رت كلف د
ىد رس رپ ار يزاوي مغ هرموه اد يچ
يرو هت تروص رهاظ و يم هكلخ
؟ىد ربخ ىس مك يم لاح هپ نطاب د
؟ هك سوه هتو لاصو امز يچ كو هب يو

؟ىد رشب وي مه اد يياو ينيو يم يچ
يس ربخ امز هودنا هپ و درد هپ هك
ىد رس رپ سال يانشآ هل امز هغه
وو ىس هك يلخ هن او امز مون هب رون
ىد رتبا ون تسيخ هناو ام هل سال ېي هك
ي ېلو ېلو خم رپ يم يكوا مغ د
ىد ربخ الوم وي يم يړز بارخ هپ
يس هن وراد هپ بيبط د يم افش يه
ىد ررض امز تايز وراد هپ بيبط د
هك هس ار يد اوخ هلپخ ! هكلف ىا
؟ىد رنه يريچ ره يد هك ؟وو ام هپ اد
هنيهو لايــــــــــــــ مغ د هتار ييادج
ىد رجـــــنخ سال هپ ړالو هتار قارف لب

ربـــــص د هن هتس ودېتت د رال يم هن
ىد رد الك د اضق د يدنابار صالخ

: هنوداي
 ناكولت هپ راهدنك د وا ىوس تافو ق ۱۲٤٥ هنس هپ لاك متېپش هتا رپ رمع د ،وو ىزاس هخ هپ نسح الم

.يرو هت ترايز هسوا رت ېي كلخ ىد خ يك
 تفص  وي يرارقان وا اړژ يك لاح هپ برق د وخ ،هد هلصاف ۍدس ېود نم رت نسح وا ناتسب خېش د

 د بدا وتپ يچ هد هې هوي هغه اد وا يد يتغن ار هرس يك هديصق ېد هپ مه وا هلدب هغه هپ مه يچ ،ىد
 .)۱۳(يولن هرس وتايبدا هل وبژ يقرش
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هنوكيل نمل
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