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ناغفا ناخ نيدلا ىحم مالغ يولوم موحرم

 د ىد ،و ىكوز يك راهدنك هپ هتسورو )ـه۱۲۹۰( رت يچ ،ئد ىايرمج موق هپ وا هخ وناهوپ ونتپ هل
 وا ىوس ىول يك اوخواش هپ روېپ د وا ىللت هت دنه يك ودودح هپ )ـه ۱۲۹۷( د يلاوينچوك هپ هرس نروك يلپخ
 رپ ناو د وا يلدنوم تامولعم يك يسيلنا وا يدنه ،وتپ ،وسړاپ هپ هتله ناغفا ،ئد ىك لصاح ميلعت ېي هتله
.ئد ىلغار هت لباك هتريب يك ودودح هپ )ـه۱۳۲٤( د تخو

 ل مه تاعوبطم وا دوجوم فراعم ،دولرد هن تيعضو ىناوخپ هغه نطو ،ىغار هت لباك ىد يچ هغه هلسپ
.لدېهوپو سح هپ هاوخنطو د يملز يني وا ك هتروپ غږ بوتيو د رابخالا جارس هتسورو ،لوس هراپخ ل

.وس باسح يك هلډ ۍمول هپ ونايدانم د ۍراديب د وا تسيخاو وږوا رپ غوت اد ناخ نيدلا ىحم مالغ
 ناغفا وا هو ېوس هړوج همان هپ نيملعملاراد د هسسم هوي يك رصع هپ ناخ هلا بيبح ريما ترضحيلعا د

 د يملز رېډ ېك لباك هپ وا و ىس هركف ڼور وا هاوخنطو وا رويغ وي ىد ،وس لكاو تيريدم هپ ىا هغد د
 ېي تاساسحا ونتوغ داويه وا تيلم د ،و كرحم ددجت د وا ركفم رصع لپخ د ىد .لزورو ركف هپ هاوخنطو
 هد د يك رابخالا جارس هپ .يېك لرېمش يك ونيكرحم وينمول هپ ينزور وا تايح د يبژ وتپ د وا هو ديدش رېډ
 هت ونادراش ولپخ ،و "ناغفا" ېي صلخت وا ليو راعشا هږاوخ ېي هبژ يلم هپ وا لدېرپخ راثآ موظنم وا روثنم وتپ
 رت تيصو هغد ونادراش وهوپ هد د هتسورو وا يلاپ هبژ وتپ هب ىود يچ هو يليو اد يك واياصو وينتسورو هپ ېي
.ك مه ىا رپ هيا هوي

 ،و عمجم وناهوپ د تخو ره نكسم هد د و ىږوخاوخ ورلم د و ىس هفلكت ېب يك هنادنوژ هپ ناغفا
 وا قح هد د يك وسلجم هپ ،هدېك للب "ناغفا ناوخا" ېي يرلم هغد وا ،ېلوك ين ېدافتسا يونعم ونادراش
.و رېډ تعاجش يبدا

 رېډ يك نطو هپ يچ وس قفوم هتسورو دهج يملع وا يبدا دږوا هوي رت ناخ نيدلا ىحم مالغ يولوم
 هپ ددجت د ناتسناغفا د هك ون ،يك رونم هنوغامد يك ار هپ وراكفا و ولپخ د وا يمومو يرلم يملع وا يركف
.يرل هخرب هيول يك وتاكرح

 ېدعقيذ د )۲۸( ېبنشراهچ هپ يك لباك هپ ىس روكف وا ملاع راتمدخ وا نسحم اد نطو د
 ېبج د لباك د اوخ هل ناغفا ناوخا ورلم ولپخ د وا ،وس تافو لاك )ش۱۳۰۰( دسا د )۱۱( د قباطم )يرمق۱۳۳۹(
.وس خ ېدژن هت  راصنا رباج يك هريده هپ

پ هل ناغفا يچ هكلم هد د ون ،هدولرد هقالع هړز د هرس وتپ هپ هحول رازم د وركو وتاد وا ،هل 
: لكيلو رپ ېي تارابع

 ،لك لصاح ېي تامولعم تاينيد د ېي هتله وا وس دلوتم يك راهدنك هپ )ناغفا( نيدلا ىحم مالغ يولوم"
 ميلعت ديدج هخ وبتكم يزېرنا هل تلاح هپ رارف د يك روهال وا ينپلوار هپ ناخ بويا رادرس د تيعم هپ سپ
 وا ،وس ررقم ريدم نيملعملاراد د يك نارود ناور هپ ناخ هلا بيبح ريما د ىغار هت لباك هتريب يچ ،تسيخاو ېي
 هدقاعم تلم ناراثن ناج د يك سلجم هپ اوخپ هلاك سلوود يچ تلم د قرت وا حالصا د ېدارا وا تالايخ هغه
 يك تمدخ هپ هلادابع د وا نئمطم  فيك اد هپ ،ېدېسرو هت رمث و هلپخپ يدنال يرويس رت  ىهلا لظ د ،ېو يك
 وا يتسود نطو هغه د داي هپ ناغفا ناوخا د اعد ،وس عجار هت رادرورپ لپخ و هضيه ىابو د لجا هپ يچ ،و لخاد
."تقشم يسه اد يس ىلوك كو يو رېت ناهج و نا رت ېسپ راي هپ يچ ،يژېخ هړز د افواب
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: راكفا وا راعشا يولوم د
 يودنر يوايتړا يون نطو د يك وراعشا ولپخپ ،يد يون هلو مه ېي راكفا وا ،ئد رعاش ىون يولوم

 وريپ وارعش وكيسالك د يك رعش هپ وا يد ېدوت يردنس تبحم د نطو د يولوم د .يياو مه راعشا يقشع هلك وا
.يرل هجرد هطسوتم ېي راعشا وا ي رېډ رېډ ېسپ اباب نامحر وا ناخ لاحشوخ هپ ،ئد

: يېلو ه راكفا بيدا موحرم ېد د يچ ولخا ار ېنومن و وي هخ وراعشا هل ېي يدنال

ئد رسمه هلك لامكاب د لامك ېب
ئد رجح هرس رهو هلك تميق مه
ئد هاشداپ د لثم هپ ىس لامكاب
ئد ردنلق وا سلفم هك هرهاظ هپ
وتفيرز د يو لامك ېب د سابل هك
ئد رخ هغه وريرح د ئد ل ېي اد
وسابرك د يو لامكاب د سابل هك
ئد روېز مه ئد تعلخ هرل هد لامك
هناغفا" هرواو لامك يرل هن يچ كو"
ئد رت سلفم هن ات وخ ال يو ينغ هك

سمخم لزغ رپ اباب نامحر د

يو نطو لپخ هل كرو يچ كو اك بوخ هب ه
اك بوخ هب ه يو ندبل يچ رمتس
اك بوخ هب ه يو نويش هپ يچ التبم
اك بوخ هب ه يو نيم ىد يچ كو هغه
؟اك بوخ هپ ه يو نكهوك يدنوغ داهرف يچ

هن ام هل مه هن ات هتاپ ئد ناهج اد
هنامقل هل يش هن وخ هراچ اضق د
ك وخ كوهن اود ګرم د جالع يش هن ى
هن ايند هل يد هلت يس د سفن ره
؟اك بوخ هب ه يو نتفر تعاس ره ېي يچ
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يېك ادنخ هن ترسم وا وخ هل
يېك اړژ يو هن ادنخ يك نوتلېب هپ
يېك انشا د هرس يدناب رتسب بوخ
يېك الج هراي هلپخ هل قشاع يچ
؟اك بوخ هب ه يو نمك وپش ولس د يچ

هراسمغ هوش هن زره يم يسك ېب
هرازل هل مي هلال هكل هدازآ
هرامش ېب يار ملاع يم هت ېشامت
هرارق ېب ېي ه هل يچ ليو هنو اچ
؟اك بوخ هب ه يو نطو ېي يك روا هپ يچ

ـه۱۳۳٤ - رابخالا جارس

نطو د ينيم ې هل ئد كډ امز هړز
نت لپخ رت ئد زيزع هت ام نطو لپخ
ئد نار رېډ ام رپ نطو د يم ل وي ره
ندنل رت ،هسيراپ رت ،هريمشك رت
ئد ادف نطو نيرېش هپ يم نا نيرېش
نكهوك مي داهرف هنر اد وخ هز
ئد رانك رد ال نطو د يم ناتسل
نشل هتار نطو د ئد ناتسراخ
ئد حابم نا يك تيامح هپ نطو د
نتخاب رس ئد مزال يك ينيم اد هپ
يو هن نطو د ادوس رس هپ اچ د يچ
نديرب د قحتسم ئد هد د رس
يو هن نطو د نونج يچ يك هړز هپ اچ
نجمغ يرل شېمه ىادخ هړز هغه د
هنوتزع يك ناهج هپ رېډ ه هك
نطو د يك تمدخ هپ ئد تزع رېډ

)ـه ۱۳۳۳ _ رابخالا جارس(
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هشار هشار همان رت مش يد راج
هشار هشار هماكان مي يك نارجه هپ
هشار هشار هماش و حبص د رو ام
هشار هشار همارآ هړز د ام ېا
هشار هشار همادنا ل هدق و رس

يوچ يتايز هقارف هل وخ هړز روجهم
يو ه محر د لوك يدناب هغه هپ
يو هتارپ رېډ هنومغ مغ ېي رس هپ يچ
يو هن هب هك يو تخو يسه هب ايب هدزادخ
هشار هشار همايا هل مېرېو هز

ېك انيو يلو هت يسه وغورد هپ
ېك ادرف هپ هت شېمه هدعو لاصو د
ېك اديش زجاع ام هپ ادنخ اخماخ
ېك افج هك ېك افو هك ئد مانه نن
هشار هشار همانه هل يش هن هراچ

ئد طاسبنا د ناكم هلك ناهج اد
ئد طابر وي ورفاسم د اد يكلب
ئد طاشن دوقفم دوجوم مغ يك رول ره هپ
ئد طالتخا ونيم وود د كرابم
هشار هشار هناهج هل يد هلت يد هلت
هوش هبمل هلب هړز هپ يم يك لباك خي
! هوش هدكشتآ هنيس يم هقارف هل
هوش هوشع يد هلتاق هرل بيرغ ام
هوش هپش يدنابار ځرو ار هدېرپ ال هپش
)۱هشار هشار همامت هام "ناغفا" د

))۲ـه ۱۳۳٤ هجحيذ ۱٦ _ رابخالا جارس(


