
يس يکنوريه هن
صلخم ىراهدنک

 هد د وخ ىد ىوس الج قارف يمسج يدبا هپ هخ ږومز هخمد هلاك تشيو هود صلخم دمحم يلو يجاح
 هپ وا غار ڼور ېكرم يبدا د ږومز صلخم ،ىد ىدنوژ لت رثا ناديواج هد د يك هبژ وتپ هپ وا ركف وا حور
 هپ وا ىانشا يږوخاوخ ولاك وتېول د امز ىس اد .و ىروتس دنال نامسآ رپ ددجت وا ركف يون د  يك راهدنك
 رصعلا ناسل وا نامجرت ېنامز د لوډ يقيقح هپ وخ ،و رعاش ىد .و ىرلم هكت يك تيلاعف ينبژ وا تكرح يبدا
.و صلخم هرخآلاب وا و ىس فيرظ ،و داقن ،و هوپ وبژ و هپ وا هديدناهج ،و لاوكيل و ملاع ،و

 لوډ هپ امنهر د وا تسود صلخم ولاورا ولپخ يك راهدنك هپ هو هروهشم هعبط هفيرظ اما هداقن صلخم د
 يبدا هپ ،دناژېپ وتافص وغد هپ ىد ېقبط يره وا ىا ره و ىرلم ىږوخاوخ وا روشحم هرس وكلخ د ،دناژېپ
 اچ ره ېي يوانيو تفارظ د وا يربخ ېږوخ ،و بوبحم يك ورېد وا ولېم هپ وماوع د ،و نيشنردص يك ورج
 هلك هلك وا هدولرد هنيم ېي هرس قيسوم هل ،ىوو تيصخش لپخ ېي يك وكلخ يعامتجا وا يملع هپ ،ېلوووخ
 هپ عامتجا وا نيد د ،هدولرد ېي انيو هغيلب وا هحيصف ،لوغږ يك ودرپ هپ كيزويم د هنورعش هږاوخ لپخ يې هب
 شرېد صلخم .لديل هرتس هپ روغ د ېي ثيراوم هړاز وقالخا د و غلبم وې د ندمت وا رصع د ،و ربخ ورارسا
 وكلخ د و فلاخم فاستعا يعامتجا وا ملظ د ًاعبط ىس اد وا ىك وپ حور داقتنا د يك بدا وتپ هپ اوخپ هلاك
 عورش هزرابم هفينع وا داهج هكت ېي فالخ رپ ونېغرك يوننع وا داسف يرادا د يك بدا لپخ هپ وا ىږوخاوخ
 وا ونعنع ودب د وا و ورد هدرپ تورث يلدېسپ وا ويتلادع ېب يعامتجا د ،و نمد وناملاظ وا وروخ توشر د ،هك
.و فلاخم تخس وجاور

 وا فيرش هوي د هړز نمږوخ د وا و زاوآ جاجتحا د وي يك خم هپ ودسافم يعامتجا وغد د رعش صلخم د
: يياو ىد ،و ىرلم هرس ۍدردمه وا توخا وا صولخ د جاجتحا هكت هغد رم هو ينامجرت ساسحا قيفر

هنوتـــــــــپ هورو رېتار هت هړز اـــــــــمز ېا
هنوــــــنرس يك تلفغ هپ ېي تورپ يــلو
هنوبوـــــــخ هنارد هدږوا اد يد هن راــــــك هپ
هنوراك هـــــــــــــكو تمه هپ هس يو هاپ

هنوخ هبارـــــــــــخ نـــــــطو د هنادو هــــــــــك
ېي هن ىدرپ ېي لپخ يك نطو لپـخ هپ هت
ېي هن وم ىزغا وتپ د ېي يرتس رس د
ېي هن ىيرـــم ېي راداب موق د تمدـــــخ هپ
ېي هن ىس يچ ووــــــك غږ ږوم هن هــــك وا

هنولتپ وا ټوك يلاخ ې يريچ هــــــــسار
ېي روخ توـــــــشر هترپ سفن وا نئاخ هك
ېي روـــــــش و رش هپ اضر ېوـــــــــك رازآ اي
ېي روت خم ړالو هدنــــــــــمرــش هب ځرو هوي
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ېي روـــــــــــــــ هپ هب هت ايند يو هتاپ هب اي
! هنوراق هك فسخ يد ىادخ ېي هو هرېډ

 لديل يك هنادنوژ هپ وكلخ د هرمزور يچ يرل هړا  ونوتيعقاو وغه هپ وا ،هد هرادنه رصع د رعش صلخم د
 هتخس هپ يېسر هترو رغ هرخآلاب يچ يربخ يړول هغه ونتپ د وا يېپ هن مه تايوزج رظن هداقن هل هد د ،هدېك
: يوك تفتلم هت يلاو هتك ينسوا لپخ ىود وا يوداقتنا

؟ه رپ ربخان ېي تورپ ! هنوتـــــــــــپ ېا
؟هـــــــــــــ رپ رتبا اورپ ېب ېرـــــــ يسه
؟هــــــــــــــ رپ رتب ېوـــــــــس يلب رت ځرو هوي
؟هــــــــــــــــــــــــ رپ رمث ېب هنو هچو هكــــــــــل

؟ه رپ رغ وا ليــــــــــف ېياو هلـــــــــــــــصاح ېب
 يكيفارت د يك ورازاب هپ كلخ يچ يسين هتو مه هت وعاضوا وغه ىتح يك وداقتنا يحالصا وغد هپ

: يلغار وا يلغ يك خم هپ ودارع وكانرطخ د وا يوك هن تاعارم ونيناوق
! هلــــــــــقاع هووو رد ېلاك ســــــــــل اد هپ

! هلفاغ هس هم ېد هل ! ه مس سال رپ يچ
! هلـــصاح ېب ړالو تموكـــــــــــح د تياده
! هلـــــــــهاـج هتسياو يد ناكون ســيـلوپ د

؟هـــــــــــ رـپ رب و رــــــــــل رال رـــــپ ېمورد ال هت

 هپ هرس هراجتلا لام ل د هب هلك .رادناكد هلك وا ،و رادوس هلك و راجن هلك هوارېت دنوژ وشېپ دازآ هپ صلخم
 هت ولاو يلك وا وكلخ ېي هب مه وا هل يزور هلالح هلپخ مه ېي هب يك يرادوس هړو ېد هپ وا هدېزر ورېد وا ويلك
 للبار هت نومس يعامتجا وا تمدخ وكلخ د ېي هب نارادراك وا نيرومْام تموكح د .ېلوو يراچ يرال هنادنوژ د
: يياو الثم ،لوك تفتلم ېي هب هت وجياتن ولامعا ودب د وا

ېك ريهز كوــــ ېس ړالو هك هدــــسح هل
ېــك ريمــــخ يك ورواخ هپ ىس بيرغ وي
ېــــــك ريغصت د ظفـــــل هپ هت اچ تبسن اي
ېك ريقحت هب نا ،الال ووك ه يد ږوم

؟يلو نامسا ئك ړوج يد نا ېي هدنب راوخ
يېرېت ېـــــــــــكو مولــــــظم رپ ملظ هك نن
يېــــــــــــــــك هتاپ هت ترـــــــــــخآ ېي هجيتن
يېــــــــــك تسيخا هن لصاح ه مخت دب د
يېسر هت اــــچ ره لمــــــــع د تافاكــــــــم

؟يلو ناديـــــم رپ ايــــــــــــتشر د نا ېومرش
هتمه ېب ىد ىادخ يد قزار لايع د
هتوشر سوحنم رادرم هل هس رېت هسار
هتنحم ېب يروخو ېب لب ېلخاو ېب هت
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هتريغ ېب ىد ات رپ باوج تمايق د
؟يلو ناميا هراپد لب د ېورخ

 هپ يك نف هپ هد د رم يد يداقتنا وا يحالصا لو يچ يرل هنوسدسم وا هنوسمخم يسغد رېډ صلخم
 لو يچ هد عوضوم يقالخا وا يعامتجا لېب وي هيرول هره يد هږاوخ وا هنارد رېډ هنورعش يرول فدرم ووس
: مړوار هوت هپ لاثم د هتلد ېي ييرول و وي وا يرل هړا تلاح يعامتجا وا هنادنوژ هپ

هجيتن ولديل نا د
ترسح هپ هرادنــــــــــــه هوي هوــــــــــس هتام

كو تپ تل يك ورواخ هپ هو هتورپ كو
ليو هرس لاح هپ ېي وكــــــنوديــــــــــل نا
تربع د هرتـــــــــس هپ ئروــــــــــــــــو هتار

ىاپ قافن د
نر دب هپ يو هتـــــــخا لت هب ماق هغـــــــــــه
نـــــــــــم رت رو ېي الب هروــــــــــت قافن يچ
يولېب يچ ناتـــېو رس د نوــــــــــغ هرس
نمږ هغه ېك ىمول ال هتام ! هيادــــــخ

ىزغم كيت
خوش يسه ېك تخو د ايتړول ــــــل يلو
خوپ اچ ره د هړز ىد يزغـــــم كيت هپ يچ
راكــېب يس يچ رېډ نر ات يوــــــــس هديل
خوـــــــــچ يدناب يرال رپ ي ىلـــغ ىلــــغ

ىنارو رېډ وا ملظ ل
غ ل يك ورون رت يد هك ىادخ هترچ
ب رپ هړاوغ هم ېمروــــــق ملــــــــظ هپ ون
ېولرد هت و سن اتس وـــــــوغــــــه رت ي
م هكل يس هراپـــــــخ هب هنوروــــــــك رز

چرپ يزپ د
چيرپ يزپ د بيرغ رپ ېـــــــك لت يچ هت
چرم هكل يوس ىنوتــــــس يلاوخيرت هل
هېــــــــــم موك د هكوــــــــس هپ هب ځرو هوي
چرـــخ وــــــه د يزغم د ېرواو ږوــغ هپ

   
 د ينلو د وا وداسف يقالخا وا وعاضوا يعامتجا وينخم د ولاك وسونپ د ،صلخم دااورا لوډ ېد هپ
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 ۍرعاش يداقتنا د وتپ د يك ۍېپ هغد هپ وا و ىروتس دنال وي نامسآ رپ بدا وتپ د وا داقن صلخم وي ونېغرك
)۱(.يېرېه هن تاقيلخت يركف وا تيلاعف يبدا هد د هلكيه وا يس ها داتسا

.هنوخم ۳۱ _ ۲۹ ،هگ هم ۸ ،لاك ل ۱۳٤۲ ،هلجم راهدنك )۱(


