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ىواد تمحر

 ،و رصاعم نامز هاش ترضحيلعا د ،ئد هخ يلډ ۍمول د ونارعاش د يبژ وتپ د وا ىواد موق هپ تمحر
.ئد راهدنك د الصا وا

 رمع رېډ هراهدنك هل ىد ،يد يلديل ېږوخ وا ېخرت يرېډ ېي يك نودنوژ هپ وا يك هنورفس رېډ تمحر
 ،و هراچېب وا يلزوېب رېډ ىد يك وتخو ېد هپ يچ يېراك يساد ،هلوك هنوتسا ېي يك ناتسهوك هپ وا ىللت
 د تمحر د ،ئد ىوس ركون ناخ هلادبع رادرس هموكحلا بئان نوتپ د هتله وا ىللت هت ريمشك هيا هغد هل هتسورو
 هپ اباب هاشدمحا ترضحيلعا د يچ وس ىالوك يساد نيمخت دلوت د هد د طقف ،مولعم ئد هن ىا وا خيرات تافو
.و ىدنوژ ال يروپ )ـه۱۲۱۰( رت يك ريمشك هپ وا ،هواك نودنوژ ېي هخ )ـه۱۱٦۰( هل سپ وا ىكوز يك رصع

: يياتس يساد ىد ىزلپوپ هلادبع الثم ،ينژېپ ېي ءابدا رون وا ،يرل ترهش يك ونارعاش ونتپ هپ تمحر
هشكــلد يرل باتك ىواد تمحر لب
ك هن نامېب يچ م رتفد يرل كو

: راثآ وا راعشا
 يچ رثا مهم وي هد د ،يد هبايمك يرېډ ېي ېخسن وا ئد كرو هنافساتم يچ يرل ناوېد رعش د وي تمحر

 رحب نل وتپ هپ هد لاك ميرد هپ تنطلس د نامز هاش د يچ ،ئد باتك نونجم وا ىليل د يېك لدنوم يملق سوا
.ئد ىك ادها ېي مون هپ اچاپ هغه د وا ىك موظنم رونثم هپ يك

 د يك ناتسهوك هپ تمحر مه ه هك ،ئد تايز هتيب هرز هنپ رت وا ىوس مامت يك )ـه۱۲۱۰( هپ باتك اد
 ناخ هلادبع رادرس د يك ريمشك هپ يچ ون ،دولرد هن ذغاك وا ملق هد هتله رم و ىك ليپ مظن هپ باتك ېد
.ئد ىك مامت رثا اهبنار لپخ اد ېي يهاوخ فراعم هپ رادرس روهشم هغه د ،ئد ىلدېسر هت روضح يلاونوتپ

 وا ،يونايب مه يتسود ملع ناخ هلادبع رادرس د وا ،يوك عورش هنياتس هپ نامز هاش د باتك لپخ تمحر
: يياو يساد
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.يوك عورش هسيك يلصا هپ ون هتسورو ،يياتس يبرم لپخ وا اچاپ لپخ تمحر لوډ ېد هپ
 هداس رېډ ېي مالك ،يېك ل يك ونارعاش وكنوكيل هسيك وينمول هپ وا ئد رعاش يمزب وي وتپ د تمحر

 يك هجرد ۍمول هپ ونارعاش ونتپ د ببس ېد هپ وا يس ىالوك ادا يك رعش هپ ركف زار ره ،ئد نيتم وا سيلس وا
.يېباسح

 هن ىكنووك همجرت كلك چو ىد رم هد ېك همجرت هخ يوجن يماظن هل هسيك نونجم وا ىليل د تمحر
 اد ،يرل ترهش رېډ يك يرعاش يقرش هپ هسيك نونجم وا ىليل د .يرل مه هنوتعادب وا هنوراكتبا يني يكلب ئد
 يراك يساد وا ،هدېوس هروهشم مه يك دنه وا ناتسناغفا وا نارېا هپ هتخو هرېډ هل رم هد وبرع د مه ه هك هسيك
 تافو )ـه٥۱٥( هپ يچ نامېلس دعس دوعسم هك ،و ىلدنوم ترهش ېسيك ېد مه يك ۍېپ يرجه همنپ هپ يچ

ك نهآ اد هك يم هړز
ك نورېب هړز هل مغ ييام
ېلديل اچ هد هن وتپ
هبئاجع مك هسيك اد
اكو هت ام و اعد وا
ئد ناقاخلا نبا ناقاخ ىد
وو ناغفا ره د جات هيود
نامز اد ئد تمينغ
ئد ىار يلاع اك تلادع
بايرك ك رفك ېرون
ك ناتسرفك همهرب هد
ئد يزاب هپ رفك د رس
هد هاآ هړاو هقلخ
ئد نادنخس هرايوه رېډ
ك ناهج د ملظ ېي كرو
هش زاتمم ملاع همه رت
هو نانمد ېي كاله لت
ئد نوحيج رت هكرو هپ تايز
ئد ىنم هكرو هپ رېډ
ئد لپخ اچ ره د بيصن وخ
ك نر ېي قولخم ه هز وي
ناهج هپ هتشن ېي لايس
يس نامسآ د يروتس زوك هك
يس هړز هپ ښوخ هلو هب ىود

ك نت يدنابار كلم ومغ
مك نونجم ىليل وتپ يچ
ېليو اچ ره يسراپ هپ
پ هپ هز هكهبژ وت
اك هړز يدناب ښوخ مه نوتپ
ئد نامز هاش د تنطلس
وو ناهاشداپ ېي هكين رالپ
نامز هاش ركش ركش
ئد ىادخ د ىرويس ىد ځرو نن
باكر هپ هك هپ ېي يچ
ك ناتسودنه هپ خم ېي ايب
ئد يزاغ اچاپ لداع ه
هد هلادبع د يرادرس
هيوخكېن هتسيا ئد ناو
ك ناور ېي كلم ريمشك د
هش زارفرس هنوك هود هپ
هو نارب مادم هد د غېت
ك هتسياپ ىلئد نوت
ئد ىط متاح تخو اد هپ
ئد لت ناش هپ رحب د ىد
ك نن لپخ اد ېي لورو يچ
نادېد هپ مه غېت هپ مه
يس ناوخ ېي روپخ يچ مد هغه
يس هړام هب هړاو همه
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: يوك هراشا هت ېسيك ېد يك تيب هوي هپ مه ئد بيدا روهشم رصع يونزغ د وا ىوس
ىليـــــل وچ نسحب تقشع زا نادرــــــ

نونجم وچ تشد و هوك و نابايب در
نونجم د ،ئد ىوس تافو فاك )ـه۷۰( هپ وا يرل مه ناوېد رعش د نونجم يچ يياو نيفلوم يني 

 هلاك رول هپ رما هپ هاشناوريش د هتيب هرز رول هپ )ـه ٥۸٤( هپ يوجن يماظن رعاش يمزب روهشم نارېا د هناسفا
 ،)ـه۷۲٥( يفوتم يولهد ورسخ ريما ،ييانس ،هكو يوريپ هد د ونارعاش ورون ورېډ هتسورو يماظن رت ،)۱(هك مظن
 يدادغب يلوضف وا يسړاپ هپ ورون وا يلاله ،يلاثم ،مساق ،)ـه۹۲۷( يفوتم يوره يفتاه ،)ـه۸۹۸( يفوتم يماج
 )ـه۹۷٦( يفوتم يوره يياونرېش يلع ريما ،)ـه۹۰۹( يفوتم هلادمح ،)ـه ۸۸۱( يفوتم يدهاش ،)ـه۹٦۳( يفوتم
.)۲(هك مظن هسيك اد هبژ يكروت هپ ونارعاش ورون وا

 ناوريپ يماظن د ءابدا هلو هغد رم هك مظن لاك )ـه۸۹٥( هپ هتيب هرز هود هپ هسيك هغد مه يزارېش يبتكم
.يد نيدلقم وا

 لب وا ئد ىواد تمحر ږومز وي يك وغه هپ يچ هدېك مظن هسيك هغد ونت و مه يك ونارعاش ونتپ هپ
.ئد هلا تمعن رعاش رخاتم

 ىك ېپ ريغت رېډ يك هسيك هپ وخ هلا تمعن ،يرل تميق لېب هتنا هوي هره ېمانراك ونارعاش وود ېد د
.هد ېليو ېي يك رحب طسوتم هپ وا

 وني هپ مه ايب هدېك هږوخ وتپ ېي هياريپ هغه هپ وا ئد ىيا لپ ولپ رپ يماظن د مه ه هك تمحر رم
وني وتامدقم وړز هغه هل وا يرل تعادب يك ونويا يلخا ېجيتن يون يون هخ.

: وك يدناړو لاثم وي يدنال هب هراپ هل حوضو د بلطم ېد د
 ېلدېول يك ولوخ هپ ويول وا ونچوك د وا ،هدېوس اوسر هناسفا قشع د نونجم د يچ ،وس ربخ رالپ ىليل د

! يك م نونجم يچ هواتساورو ىس وي هد ون ،هد
 چو ىغار هت نونجم لتاق هغه يچ يياو وا يودږوا هسيك يزارېش يبتكم رم يياو هرمود طقف يماظن

: ليو ېو وا هواچاو ېي ىشغ ،هديلو ېي ندب كلك
درادن ناوختسا زج هدرم نوچ
درادن ناــــــــج هك مشك هچ ار وا

؟يد يك ه تمحر ږومز يچ  ئروو سوا رم ،هدېك هږوخ هتايز هرېډ هخرب اد وخ يبتكم
 يني ىا ىا يكلب ،همامت يك هن وربخ رپ ينيم وا مزب وا قشع د يزاوي هسيك يچ يړاوغ تمحر

 تفتلم مه هت وقياقح يقالخا وني يك نم هپ ېسيك ېږوخ د يكنويو هناتپ لپخ وا يكو مه ېدافا يقالخا
.يوېربو مه خم يعقاو وا ولپ يقيقح هغه بدا د ېي لوډ لب هپ وا يك

 ېد هل تمحر ئروو ،ئد ړو ديلقت د هراپ هل وابدا د وا ئد ىك ه رېډ راك اد وخ بيدا نوتپ ږومز
؟يودنر لوډ هنابيدا ه هپ هجيتن وا ازج ملع دب د هتياكح
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وش ربخ يدناب ملاع لك
و ماوع هك و صاوخ هك
ئد نايرا ىد يك قشع هپ رېډ
ئد دنمدرد وا يړاژ رېډ رېډ
هوش ىا ره هپ ېي هناسفا
لو هوش نخس اد هپ ايو
و ېليبق هل ىليل د
هلغار هت رابرد هد د مه
ك زاب زاب هپ هل وي هن
ئد رېډ ېي ركذ ىليل د
يسوا يك نايز هپ ږومز ىد
هرېډ ږومز هك ملاع هپ
اك ينالف د ېي مان هپ ىد
صقر ىها، اك سوب نيمز ه
يياتس يكپرو ىليل يچ
هزاوآ شوخ ئد ناوخشوخ رېډ
اك كاچ كاچ هنوړز تسردنت غور
اك دابرب همان كلم د ږومز
هد غار ېي اد ئد نتپ ىد
هراك ېد هل يلخاو سال يچ
وش ر ېي ږوخ لاح اد هپ
هتريغ هل ړوخو ېي چېپ
ېك ېرس هد هپ يروت ينپس
يش تربع هت و اچ لب وا
اك نوبز لاوحا ام يد ايب
هړاغ هپ ام نوخ هد د
وش ناور رول هپ نونجم د
ك نونجم د ېي ىوجتس
نايرع هديلو نونجم
ىو هكلخ هل تسان اهنت
وش ناور رو يكو ېي غېت

وش رتبا قشع هپ نونجم يچ
و مالك هد د ىا ره هپ
ئد ناو وي ىمون نونجم يچ
ئد دنب وفلز هپ ىليل د
هوش ىاو ىاو هپ ېي اړژ يچ
هوش نمد هد د قولخم رېډ
و ېليل د كو ناتسود يچ
هلغار هت رالپ و ىليل د
ك زاغآ روكذم اد وړاو
ئد رېز هنيم هپ ناو وي يچ
يسوا يك نابايب هنالف هپ
هرېت دح رت ېي يماندب
اك يناوخلزغ ځرو هره
اك سوسفا يسار ږوم هپ يچ
يياو لزغ يسه مد ره
هزاس هزوس هل مغ د ىد
اك كاغلب ىد يچ مد ره هپ
اك داي ېي كلخ ىد يياو
هد غاد يسپرو مه ىليل
هرايسب هرتو ېي هت
وش ربخ يچ رالپ ىليل د
هتريح هل وش لال هلوخ هپ
ئكېرپ ېي رس ئمورد ليو هد
يش تحيصن هت اچ و يچ
اك نوخ د هوعد كو ېي هك
هړاو همه تساي صالخ وسات
وش ناو ه وي هتروپ ېرت رون
ك نوي رال هپ ېي هشېمه
نابايب هپ ېي ناهان
ىېرپ ېي نن ناهج د
وش ناو هغه يچ ېدژنرو
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: هنوكيل نمل
.خم ۰۸ ج رهشنارېا .۱
.خم۲/۲۱٦ ج نونظلا فشك .۲
.هنوخم ۳۲ - ۲۹ ،ه هم ٤ ،لاك ش۱۳۲۰ ،هلجم لباك .۳

ج
هندېردو كسه ېي سال
سال هغه وش هن زوك يچ
ك غېت هغه ېي سال لب هپ
ك لش ىادخ مه ېي سال لب اد
وش دنز هپ هړز لتاق د
وش وم هپ وپ د رس خم هپ

هنوواك رپ ېي راذ يچ
ساپ رپ ىد يسه وش چو
ك غېرد هلك ېي سال اد هپ
ك لهو هپ دصق ايب ېي يچ
وش دنررو يچ تمارك
وش وپ هپ هد د روكسن رژ

هلك ېي يراب تنم مه
هرازآ ېد هل صالخ هك ام
موش هان لپخ د ازس هپ
هوش هن يكېن يچ مولعمار
هك ه يم سال هك اعد سوا
رزب اميد رېډ و ليو ه
يزرپ يك ها هپ تبقاع
يش راتفر ودب هپ دوخ
اك نايع هرل نا هړاود
يموم يدب يك يدب يچ
هك يدب هكرت ېد هل سپ
)۳(هش ړوس هړز يد ودب هل وا

هلك ېي يراز راب راب هپ
هراپد ىادخ د هت ليو هد
موش هايس خم هپ لش سال هپ
هوشو يدب هسال هل ام
هكو يم يدب لش يم سال
ليوو نونجم هت لتاق و
يزر يسپ ودب هپ يچ
يش رابلط ودب د يچ
اك ناسنا يدب يكېن هپ
يموم يكېن يك يكېن يچ
ك يكېن يسر سال يد وه
هش ړوج يد سال همورد رو سوا


