
؟يد کو رعاش ه اروخ وتپ د

 ينتوپ يملع وا يبدا يمهم يني هخ ينلو وتوپ هل هروپمرهد هل باجنپ د يزاين ناخ هلا تياده بانج
 د ېلجم لباك د ږوم ون ،يرل تيمها اروخ يك وثاحبا يبدا هپ يبژ وتپ د ،ونتوپ وغد د رثكا يچ هك ،يد يك
 رعاش ه اروخ وتپ د" : هد هغد هنتوپ هوي ىود د ،ولوار يدنال ينې رت هوي هوي يك هخرب هپ ينېور ينتوپ
پ ورون هل ،وكيل يك هراب ېد هپ هيْار هلپخ ږوم "؟ىد كوونت يْار يلپخ يك هراب ېد هپ ،ورل هليه اد مه هخ 
ك هراكره هتبلا ،ي پ د هب كوهپ رعاش نيرتهب د وت وا هيْار هلېب يك ولكا يرل ليالد هتنا.

 هپ ييار د يس لب د كلخ يني يچ ييا وا ،يوكرو لېب لېب هيار هلپخپ ىس ره هب باو ينتوپ يړول د
 ،هد هدنر وخ هربخ اد ،يك هراك هيار هلپخ يچ ،ىد دازآ ىس ره رم ،يرلو مه ليالد كلك اروخ يك ولوتام
 هل تلاصا يرعش د رم ،يو ړول رېډ هثيح هل انعم د راعشا ني ،يرل ماسقا وا هنولوډ رېډ ،يو هن زار وي رعش يچ
 هې يبدا هصاخ هوي هتنا رعاش ره يد يلديل هنوناوېد رعش د ام هسوا رت يچ يك وتپ هپ ،يو كپس ه ل ايب هولپ
 هغد مه ءارعش يبژ وسړاپ د وكو تقد هك .يو لوبقم وا يسيا ه هزيمم هغه هپ وا ببس هغه هپ رعش هد د وا يرل
 )ىمور( ىخلب ىانالوم ،ىد ىس مزب د ظفاح وا وقالخا وا قشع د يدعس ،ىد داتسا مزر د يسودرف ،يد زار
 ېرياد هل وتاساسحا يعيبط ولپخ د رعاش وي يچ يېېپ يساد هل رېډ ،يونايب هبژ هپ نافرع د قياقح وا رارسا
 ۍرعاش د اچ لب د يچ يړاوغ وا يې يك اوخ هلب هپ يدېرپ طيحم وا عوضوم صصخت يلپخ د ينعي ،يزو
 هرمود ايب يني وا ،يس هتاپ ماكان يك رېپاچ يون ېدپ ۍرعاش د نارعاش يضعب تخو ېد هپ .يك ريخست طيحم
 رعش يعيبط وا يس ىالتسيخا راك ه هخ ېحيرق يلپخ هل يك طيحم يون هغه هپ يچ ،يو يړوايپ وا يلتغ
.يياو يكپ

 ،ىد ناولهپ ىړوايپ وي ىد يك ناديم ېد هپ ،ىد يسودرف داتسا نج وا مزر د رعش وسړاپ د : لوډ هپ لاثم د
 تيلوبقم هماع ېي همانهش وا ،يليو يد هن ه اچ لب هد رت راعشا يمزر يك هبژ ېد هپ وا ،يرل ليو ىعيبط اروخ وا
.يرل

 لديل هن يك رعش هپ هدد دنوخ هغه ايب يزووار هخ ېرياد هل وتاساسحا يعيبط ولپخ هل يچ يسودرف هغد رم
: هنوتيب اد هكل ،هد هن هږوخ لوډ هپ ېمانهش د اخېلز وا فسوي يسودرف د الثم ،يېك

ارتاـــــــــــــــــيآ كـــــــلت ارــــــــــــــلآ
ار تاياكــــــح ىنادب ات ناوخب
باتـك ردنا تسا ىتروس ىكب
باـسح ىب شيب اي ىبلطب را

ېرياد هل صصخت لپخ د يك باتك ېد هپ يسودرف يچ هك 
 ،ېك هد هن انيو يعيبط وا هږوخ لوډ هپ ېمانهش د ېي ون ،ىد ىلتو
 د يدعس مه يسغد .يناور هږوخ هغه هن وا يرل تسالس هغه هن
 داتسا اروخ يك طيحم هغد هپ رعاش Moralist يقالخا وا يمزب وسړاپ
 اروخ ون يد يلتوار هخ هړز هل يچ هك يلدب هناقشاع هد د ،ىد
 يدناب هد رپ يچ يد تالاح كزان هغه ًارثكا وا يد يكانرثا يرېډ
: تيب اد هكل ،ىد پسچلد وا يعيبط وا ږوخ مه نايب ېي ون ،هو يلغار هلپخپ
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رمع همه رد هك ىسك دنادن قشع ثيدح
ار ىئارـــــس رد دـــــــــشاب هتفوكــــــــــن رسب

 يسغه ،يياوو رعش يمزر ينعي ،يس لخاد هت نج يچ ،يړاوغ يسودرف هكل يدعس يچ تخو هغه رم
 تيب اد يدعس د ،ىد رډ يعيبط ريغ وي ناديم مزر د هت يدعس يچ هك ،ىاليو يس هن يعيبط وا رودنوخ ېي
: يووخ هن ېي ناهوپ وا نيققحم ،يرل نر يمزر يچ

دوب راي ىكـــــي ناهافص رد ارم
دوب رايع و خوش و روآ نج هك

 يك هلحرم ېد هپ يدعس هك ون ،يرل هن تبسانم موك هرس ۍرايع وا خوش د وخ ييوجنج وا يناولهپ
.يرل ېي يچ يك وقالخا وا مزب وا قشع هپ هكل ،يرل هن ليو يعيبط

 ها ناولهپ ناديم هوي د ىس ره وا يرل هزيمم هتنا وي ره مه نارعاش يبژ ېد د : هت وتپ وسار ون هب سوا
.يس

  دمحمريپ ،يرل يلايخكزان يك قشع وا مزب هپ ديمح ،ىد داتسا وقالخا وا ېظعوم وا فوصت د اباب نامحر
 يوړژ ىس يچ يد ېي تابذج ينروا وا زېت يساد وا ،يرل راعشا يمارغ وا يقشع هږاوخ وا يللوېرپ ظفاح هكل
.يهو يتو وړز هپ وا

 وتپ د ون هغه يرل ليو هږاوخ يك وواوخ ولو ورون وا وقالخا وا قشع وا مور وا مزب هپ يچ رعاش يساد رم
.ىد رعاش نيرتهب وا ه اروخ ونارعاش وتپ د ون ىد يچ هد هديقع اد امز وا ىد كخ ناخ لاحشوخ رالپ

 وا كلك ،هد ناش هپ يسودرف د ېي اوخ يسامح وا يمزر ،ىد ناولهپ يك وناديم يبدا ورثكا هپ ناخ لاحشوخ
 ىك كك ونيو هپ نا رډ رپ ونج د ېي وراو وراو هپ ،ىد نادناموق ىلايرب يبرح وي هلپخپ ،ىد نوتپ ىلتغ
 ليو ينج وا يمور ناخ لاحشوخ يچ يك وتپ هپ ،يد يعيبط وا كانرثا اروخ راعشا يمزر هد د هك ون ،ىد
.يوك مسجم ار حور ينج ونتپ د ږوم دياصق يمزر هد د يېك لديل هن هخ اچ لب هل يد يك

هـــــكار ېلايپ يكډ يكډ هسار يقاس
راـــشرس مس يك يتسم هپ ويم د يچ
هــــــك هرس هنوسال ايب ويمل ونتپ
راك هلپخپ اك ېرس ېلنم زاب هكل
ونيو هپ ېك ينول ېي يروت ينيپس

راز هــــلال وـــــــس هتفـــــش يك ړاـــها هپ
 بدا هپ ونتپ د ،ېلوك ېلباقم يتخس ېي هرس ىود هل وا ،هلتاس يدازآ هلپخ هخ ولغم هل يلهډ د هلك ره ونتپ

 ىول ولغم د يك انيو هنافراع وا هنافوصتم هلپخپ وخ اباب نامحر ،هتس ېوكش يرېډ هخ وكاړات ېد هل ولغم د يك
: يونابرق روصنم رت ناهاش

فارشا يدنوغ ناهجهاش وا نروا
فادن يدنوغ روصنم رت هس هقدص

:يتت هناديم هل ون ،ىد هن ىلايرب ناديم د نج د مه دمحم هجاوخ
يس هن واين يم يك يهچاپ هپ نروا د
هت روــــل لب و مزوو هب دمحم هجاوخ هز

: يوك يناولهپ هن يچ ،ئروو يسات هت حور ينج ناخ لاحشوخ د رم
تسويو يم اچاپ نروا رت



۲
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نادـــــــــنز د وا دنب د واــــــت
يروـت د هوانېك يم شقن
ناملــــسم هـــپ ودنـــــــــه هپ

 وا تسالس اروخ يلدب يقشع هد د ،ىد ړول ولو رت ناخ لاحشوخ مه يك ايند هپ مارغ وا قشع وا مزب د
 يلپخ د ناخ لاحشوخ ،يېك لديل هن ىا لب يچ ،هتس يكپ نيماضم يون يون يساد يني وا ،يرل ىلاوږوخ
 وا فلكت د ،اديش ناخ مظاك اي لېخوشام ديمح هكل ىد ،يرل رثا رېډ يچ ،يياو يلدب يساد توق هپ ېحيرق
 هن ماهبا وا ديقعت ېي مالك ،يس ىالوك ادا نيماضم ه ه وظافلا وږوخ وا هبژ هداس هپ ،ي هن هت ناديم عنصت
.يرل

 رون هغه ون يېسر هت ماقم ناخ لاحشوخ د يك وربخ هپ قشع د اي ونيماضم وني هپ دمحمريپ اي اباب نامحر هك
.هتسن وخ هخ ورون وا نامحر هل يرل  ناخ يچ راعشا لوډ لوډ

 هږاوخ ه ه وا يرل سال ىول يك وتايعامتجا وا وتايقالخا ،وتايسامح ،وقالخا ،هفسلف هپ ناخ لاحشوخ
.هتسن مه راعشا رېډ هد رت رعاش موك د يك ونتپ هپ ،يرل راعشا

 مه ناخ لاحشوخ ىد ىك هراك ېي تقايل لپخ وا ېك يكپ انيو ونارعاش وتپ د ورون يچ نيماضم هغه
 ازريم ،يوك هرادنن لامج د تر     دق د يك وتانئاك هپ يچ نارعاش فوصتم ونتپ د الثم ،هتاپ ىد هن يك وغه هپ
: يياو يراصنا ناخ

هنيو يرتس يلالــــم اد هت ازريم ېا
يد رامخ هپ ينيم هل راي د مادم يچ

: يياو ىنب اباب نامحر يچ اد اي
هتــسن ه رون ىد راي د خـــــم يك ايند هپ
هتسن ه رون ىد راديد راي د ىد يچ ره

 هپ رعش لپخ د وا ىد ىك ادا لوډ هږاوخ هپ وا وظافلا وسيلس هپ نومضم اباب نامحر يچ ،هتسن كش يك ېد هپ
: يد يليو ه مه ناخ لاحشوخ رم ،ىد ىللت ړول يك طيحم يعيبط

ورتس هپ هكو ىا نر يسه يم راي
ىد ىد هړاو مروـــ هت يروـــــل ره و يچ

 رعش وي د ېي هراپ هل نا د وا ،ىد ناولهپ هتله ،يرو هت ناديم ره بدا د يچ ناخ لاحشوخ لوډ ېد هپ
.يوك ادا ېي هناداتسا وا ،يرل ليو هږاوخ يك هنيمز هره هپ يكلب ،ىك ررقم ىد هن طيحم

 رون ،ىد بيدا ړول ولو رت وا  رعاش ه اروخ وتپ د ناخ لاحشوخ يچ هد هديقع اد امز ون وليال ېد هپ
.۱يكاو يد رعاش وا بيدا نيرتهب وتپ د وا ،يك دنر راكفا لپخ مه يد ناهوپ وا هناتپ مرتحم

هنوخم ۳۳-.۳ .هگ ٤ ،لاک ۱۳۱۹ هلجم لباک  ۱


