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ناخ لاحشوخ بيدا وا رعاش

-:هخمد ناخ رت رعش وتپ
 هغد هپ هواك تمدخ ديواج وا دلخم وي هت يبژ وتپ و بدا د يك ايند هپ ناخ لاحشوخ يچ تخو هغه

:يرل يخرب ېرد خيرات نودنوژ د بدا د وتپ د ،و دودحم رېډ بدا يبژ وتپ د يك تخو
 يروپ نرق يرجه مهن رت ايب هخ ءادتبا هل وخ هرود ۍمول )۱(

 يهچاپ نروك يوفص د يك ناريا هپ وا ولغم د يك دنه هپ يچ ،هد
 رثا رت تعيبط د يچ ،ېو ېران وا يردنس هغه وا هو يعونصم ريغ وا يعيبط هلو راعشا وتپ د هخمد هغد رت ،هو
.يد راثآ يبدا رصع هغد د ،هتس مه سوا يچ ماسقا رون وا يلدب ېرپس ،ۍنل ،ېران تا د ،ېليو ونتپ هب يدنال

 رت ايب )ـه ۹۳۰( هخ هرصع هرخآ هل ونانيدول وناهچاپ ونتپ د دنه د وا رباب يلوغم د يچ هرود مهود )۲(
 يعيبط لاح هړاز رپ هروپ هن ينعي ،ىد يعونصم مين رعش ونتپ د هلاك ايتا اي ايوا هغد ،ييسرار يروپ )ـه ۱۰۰۰(
 ،هتس يكنوكيل وا ءابدا رېډ يك هرود هغد هپ ،ئد ىوس يدنال رثا رت ېيفاق وا ضورع وا تعنص د هروپ هن وا ىد
 ،راهرنن د هزېورد دنوخا هكل
 هروپ هن راعشا ولو وغد د يچ )نشور ريپ( ديزاب ،داد ميرك ،كتوه فلا الم ،مساق دنوخا ،ىز فسوي يلام خيش
.يعيبط هروپ هن وا يد يضورع

 هيفاق وا ضورع رپ رعش لپخ ونابيدا ونتپ يچ ،هد وراعشا يعونصم وا يضورع هروپ د هرود همېيرد )۳(
 وراعشا وتپ د ييك هلاك هوس مين ېرد سوا يچ هخ هرصع هغد هل وا ،ىد ىليو ربارب تغالب د ونونف وا
 تلود وا ينازرا وا ،يراصنا ناخ ازريم هخمد ناخ لاحشوخ رت يك هرود هغد هپ ،هد ېوس عورش هرود يضورع
:يوك ركذ هلپخپ ېي ناخ يچ ،يديوس رېت ردنلق وا لصاو وا

يډوــــــ هپ هنامو يم ناوېد ازريم د
ك دنمز ىكشيوخ ينازرا يم هرخسم

-:سسوم بتكم يبدا د ناخ لاحشوخ
 هت وتپ ناخ يچ تمدخ هغه رم د يليو راعشا يضورع ونت و مه ه هك هخمد ناخ لاحشوخ رت

 راعشا هد د ،يوس لديل يد هن هخ ورون هل يد يي ېرپ وا يليو هد يچ راعشا رېډ هزادنا هغد هپ وا ،ىديك
 د ثيح هپ هلك ره ىد ون ،ىديكرو هت رعش يبژ  وتپ د هد يچ بالقنا هغه وا ييسر هت هتيب هرز تېول ًابيرقت
 ادتقم ىد ېي يك لوډ وا ركف هپ يد يلغار ءابدا هلو يچ هتسورو هد رت ،ييك لنم رعش وتپ د رالپ وا سسوم
.وكو ركذ عقوم هلپخ رپ ېب ږوم يچ يديوس اديپ مه نابيدا ردتقم رون هخ هلسن هل هد د ،ئد

 وطسرا هكل ئد زج مهم وا ىول وي تيناسنا د بدا وا ،هدېوس يلخا هخ هپ ناسنا د وخ يرعاش وا رعش
 هغد رپ هلو بدا وتپ د مه يسغد ،يلوب وتارثات يناسنا د لقن وا تاكاحم ترطف د  بدا يچ فوسليف نانوي د
 يچ ،يد هخ وتارثات ينهذ وغه هل يكاح هلو راثآ وا تايبدا ناخ لاحشوخ د ايب صاخ ،ىديوس ءانب يدناب هيلك
 هغه ينيو يچ ه ره ،هد هبژ ېكنويو تعيبط د وا نامجرت ترطف د ىد ،هلرك يك هړز هپ هد د طيحم وا لوحام
.يس ىالوك ريوصت انيو هپ لوډ ه هپ

 وا يقالخا ،ينطو ،يفسلف ،يعامتجا ،يقشع ،يرل سال يوق يك رعش زار ره هپ ناخ لاحشوخ
 ،تسيلاروم هروپ وي ناخ لاحشوخ يك نايب هپ وې د يلاونتپ د وا ولئاضف يناسنا د يرل رېډ راعشا يسامح



۳

 تيلايخ د يك ايند هپ وا ،يرلن ىراس مه يك تعاجش يبدا وا دقن هپ ،ىد بيدا )يقيقح( تسيلاير وا يقالخا
 بتكم يبدا هغه د سسوم ناخ لاحشوخ .يس ىالدېگسر يسپ كو رون ل يچ ىد ج هرمود مه مزيلايديا وا
 ږوم هك ون ،ىد داتسا كبس لپخ د ىد ،ىديك ديلقت هد د وكلخ ورو هبژ وا وكنويو وتپ د ولو هتسورو يچ ىد
:وس ىاليو رالپ وتپ د هترو

ك نايب رعش وتپ هپ يچ لاحشوخ ام
يش بات و بآ هپ سوا هب هبژ وتـــپ د

-:نامرهق ركف د
 وا هرس يچ يلرسپ هپ ينيو هن ېي كو ره ينيو ېي رعاش يچ هغه ىد اسر ورون رت رظن بيدا وا رعاش د

 ين يوخ وا طاشن ،ينيو هرتس هپ دنوخ وا ېرادنن د نال اد وخ يو يزووار هخ يكم هل نال هنوغرز
 ندب د ناسنا موك د نورپ ييړوغ ين نال نن يچ هرواخ اد يچ يرو وا يلخا ين تربع رعاش رم ،يموم
 ىبرع د )ـه ٤٤۹( ىرعم ءالعلاوبا ،يد يليو رپ ه اچ ره ىد ړوز اروخ يك يرعاش هپ ركف اد !... هو هرواخ
:يياو رو هبژ فوسليف روهشم

لا ميدا نظا ام ءاطولا ففح
داســــــــجالا هذه نمالا ضرا

دهــعلا مدق نا و ءانب حيبق و
دادـــــــــــجالاو ءابآلا نا وــه و

 نم رت ءابدا د .يد داسجا وا نوندب ونوكين د ږومز هكم هغد يچ هدږ ورو ورو هكم رپ هنومدق :ينعي
:ىد ىليو ه نومضم هغد مه يخلب مايخ رمع ،ىد قفاوت ركف د وا داروت

تسا هــــتسر ىئوج رانك رب هك هزبس ره
تسا هــــــــتسر ىئور هتشرف بلز ىئو
ىهـــــــــــــــــــنن ىراوخب اپ هزبس بل رب ات

تسا هتــسر ىئور هلال كاخز هزبس ناك
:ىغار ين غږ اد ،هلهو و هكم رپ  رت يم ځرو هوي يچ يياو مه ىدعس

رت هـــــــــــــــــتسهآ ىدرم رــا راهنز هك
رس و تسا ىور و شو انب و مشچ هك

:يياو يساد نومضم اد مه يولهد بلاغ بيدا روهشم ناتسودنه د
نيئــــــــــــــــــ وه نايامن ل و هلال ـهچك ناهك بس

نيئوه ناهنپ هك ىنوه نيتروص ايك نيم كاخ
 د .يد يلتوار لكش هپ ىواغ د سوا ل هخ وغه هل ،يديوس پ هنوندب يلك يچ يك هرواخ هپ ينعي

:ىد ىليو يساد وپ هپ نومضم اد مه كخ رداقلادبع ىوز ناخ لاحشوخ
هدږ طايتـــــــــــحا هپ ورو ورو هپ مدق
يد هنوخم يلك يرواخ يروت يچ

 يچ ىديك ءادا ږوخ اروخ اما لوډ يون هپ هد ركف ړوز اد ،ىد ركتبم يك ركف هپ ناخ لاحشوخ رم
:يياو ناخ ،يس هب هراكار هتبلا ،وروو هترو هرتس هپ دقن د هك ،يړوا ءابدا ولو رت هديقع هپ امز

يد رو هپ يك ورواخ اد هپ هنوخم ه هربنوه يچ
ىد مرا هتو ام و روــــــــــــــــــــ مــموردرو هرل ويد يچ

۲
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 ناخ ،ينم هن ديلقت ورون د وخ راكتبا يركف هناتپ د رم ىد نومضم ړوز وا لذتبم هغه نومضم ئروو
 ىد يچ نامرهق ناديم وا يروت د هكل ناخ لاحشوخ ون .يرلن يراس يچ ،ىك ادا لوډ يساد هپ نومضم هغه
 هنې هدږوا وم هب عوضوم هغد رپ ىادېرېب هن هخ يلاودږوا هل وربخ د هك ىد مه نامرهق بدا وا ركف د يسغد
.ووك افتكا ردق هغد هپ سوا رم ،ىاو  ېك
-:ناخ لاحشوخ نوتپ

 يژولوكيسپ تلم ره د ،يو هد د راختفا د هيام ون هغه يچ ،يرل ايازم وا صاوخ ين هتنا تلم ره
 وغه هپ وا ،ييك لدنژېپ هرس وغه هپ يچ ،يد الج هخ ورون هل ېي هنودود وا قالخا وا ،يد لېب )تايحور(
 نودنوژ د وتلم د صاوخ يلم وا ايازم وا قالخا هغد وخ ناهوپ حورلا ملع د ،ييك هتك اي ،ييړول هرس وقالخا
.ييتاپ هن ىدنوژ وې ولپخ هلېب تلم يه يچ يياو وا ،ي هس

تيقب ام قالخا ممالا امنا
اوبهذ مهقالخا تبهذ ناف

 هلو صاوخ يلم وا تيلم نوتپ د ،ىد ىدنوژ وې ولپخ هپ هلك ره وا ،ىد تلم ليصا وي وخ نوتپ
.يرل نيناوق وا لوصا صوصخم هلاونتپ يك ونتپ هپ وا ،يلوب هلاونتپ

 ،هواك نودنوژ يدنال ولوصا وغد رت ولو ونتپ ويناوخپ ىد تاريم يعامتجا ړوز ونتپ د رال وتپ د
 ايازم وا صاوخ يلاونتپ وا وتپ د ،ىد كډ يلاونتپ د مه مالك هد د ون ىد بيدا ونتپ د وخ ناخ لاحشوخ
:ووك هراك اوخ يلاونتپ د انيو د ناخ لاحشوخ د هتلد ږوم رم ،يړاوغ باتك الج يچ ،يد رېډ اروخ

 هتخو هغه رت اد رم ،يرلن ربك هيا ېب وا ىد زجاع يك عامتجا وا وقالخا هپ ًاترطف وخ نوتپ )۱(
 ضرعت لب د يدناب نا رپ نوتپ يچ ،ىد اد مكح يلاونتپ د ،يك هنو زواجت وقوقح رپ هد د كو يچ يروپ
:يي يساد رال وتپ د اد ناخ لاحشوخ ،ىالنم يسن

هد يدرــــــم ېكرو باوج ېي هروت هپ هك
بوچ هپ يدناك رازآ كو يد دوجو يچ

 رم ،يلياب رس نوتپ ،ىد نكر ىول يلاونتپ د تابث وا راني يك وتالكشم وا وراچ ونار هپ )۲(
 د هرس ونيروان وريډ د هلاونتپ هپ هلاك ايوا هد ،ىد ىرمز ناديم ېد د مه هلپخپ ناخ لاحشوخ ،يدېرپ هن ناديم
:يياو ىد ،هدېك هلباقم رې هپ يرمز

هراك هود اد يد يلايـــــنن د ناهج هپ
يش نارماك هب اي ۍركك يروخو هب اي

:يك يفاك يكخم هپ وبئاصم ولو د نا طقف يچ يرل دامتعا وا اسيو نا رپ هرمود ىد
يو هن ركــــــــــل هپ بوتنم ويرزم د
يش نا لپخپ يزاوي هلك ره ېي م

:ىد رادفرط رايز د هدح ېد رت يك رال هپ دصقم د ىد
ىد ودېسر د طرش يروپ هبولطم رت
هدوـــــلآ يس ونيو هپ رال همامت هـــــك

: يدېرپ رال تمه د يچ ييا هن يك لباقم هپ لكشم زار ره د نوتپ
اكرو يك هلوخ هپ يرزم د يد نامسآ هك
تمــــــــه هدېرپ هم يك هلوخ هپ يرزم د

 د هد د مه تووېك سال هپ وغه د يچ يك ىاپ هپ كو راني رېډ يك هلباقم هپ ولوغم د ناخ لاحشوخ
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 ډاډ هت ونماز ولپخ مه ولوغم د هخ ېناخيدنب د يكلب .هتام رو هكن وملاظم وغه د ايتړول سفن د وا رورغ يلاونتپ
:ئلولو بوتكم موظنم اد يسات يچ ،ييدنر ه هتلد راكفا يسامح هد د ،يوكرو

مي هـــن راد اورـــــــــــــــپ ندرم هپ
مي هـــ راد اورپ نادــــــــــــنز هپ
يلـــــــــــگـك هتار يد ناخفرشا

مـــــي هد د طخ هپ ښوخ وخ ه
يك دنب هپ مي يتشايـم هنپ
مي هړز هپ هډاډ رــــــــــــــــــيډ اباب
ك ات د مـــــــــــــــــغ وخ ام هيوز
مي ه وــــــــخ هز ېي ه هت يچ
يساب رس هرس كـــــــــــــــلف يچ
مي هز هغه يـــــــــــــك تمه هپ

 هړز هغه ناخ لاحشوخ .ىد ىلكيل يك باوج هپ ناخ فرشا ىوز لپخ د ناخ يك دنب هپ بوتكم اد
:يلوب هن هړز هرس د ييولو يك خم هپ وتالكشم د يچ

يك يدا هپ يو تغارف هنوړز هړاو
هـــغه هړز يس هنادرم يك مغ هپ يچ

- :ايتشر )۳(
 يك رال هپ ايتشر د ناخ لاحشوخ ،ييك ليو هن نوتپ هت نجغاورد ،يرل تيمها رېډ ايتشر يك هلاونتپ هپ

:ييريت هن ايتشر رت ىد رم ،يوك يريم هرس هد د كلخ يك ايتشر هپ مه ه هك ،ىد ړالو هت ناوات زار ره و
وربخ ايتشر اـــــيتشر هپ موس ړوز مي اد مو ناو يچ
يسو يد مه يو بيع اد هك مك نمد نا د ملاع

 ايتشر يچ هد هغه هلوخ هولپ هل يلاونتپ د وا بهذم هپ هد د ،يلوب هن هلوخ الصا هلوخ نجغاورد د ناخ
-:يياو

هد هلوخ هلك يسابو هلوخ رت غورد يچ
هغه هلوـــخ يسابو هلوخ رت ايتشر يچ

 -:هناېم وا بوت يلاينن )٤(
 ًاعطق مه هلاونتپ ،يو هن هغد هك ،يد يړالو يكپ يلو يلاونتپ د يچ يد نايش هغه هناېم وا نن

 لاوحا نن ېب د _ ېسار ىلتشيو كپوت روت هپ( ىالنم يسن ينن ېب اما ،يوكرو رس رال رپ ينن د نوتپ ،هتسن
 تعيبط يوناث ىود د يچ هد هزيمم يلم هغه تيصاخ اد ونتپ د وا تيزم اد يلاونتپ د )هنيم هار هم يد
پ د ،ىد ىلدېزرنن هپ يچ نودنوژ نوتپ وا هېم وا وتو هن هنا، يلوب هن نودنوژ نودنوژ يساد:-

! هس رېت نــــــــــــــــــــــــــكد رت هرو هرو
هنورم يد ه نودنوژ رت ونانن ېب د

 ،ىك حيرشت لوډ ه هپ تيصاخ اد يلاونتپ د مالك هد د ىد ىنوېل يرال د ينن د مه ناخ لاحشوخ
-:يياو يچ هكل ،ىد فرعم يقيقح يناېم د وتپ د ىد
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هراپل ــــــــــــنن د يلاينن
روا يوــــــــــــــــــــل ه ره هپ

هزوېرپ يـــــــس د داب هپ رس
رون نودــــنوژ يو هن ېي يچ
يو هن ړا ــنن و مان هپ يچ
روت ېي خـــــــــــــم ىوژ لت هك

ىد ه ىوس كل راد هپ رس
روغگگــــــــــــــگـېپ رپ ىوس كل هن

 يلاونتپ د مه ناخ لاحشوخ ،يرل هن هب عمط وا ،يو ړول هب تمه يس د يچ ،هد ېلت اد هرس نن د
-:هد ه مه تنطلس رت هكغ هلپخ رظن هپ هد د ،ىد ينغتسم رېډ يك ايند هپ نن د

يړوا د تخو هپ م ېي يبونش ېس يچ
هكغ امز بېزــــــــــــــــــــــنروا د يهاشداب

 ره داي هپ هاشنهاش د ونتپ يروس وا ونانيدول د يك دنه هپ وا تمظع هړاز د يلاونتپ د ناخ لاحشوخ
-:يوك هيصوت وې وا وقالخا وكرو ولپخ د هت ونتپ وا يويوت يكوا ترسح د تخو

مورا يربخ هاــــــــــــــــــشرېش د وا لولهب د
ناهاشداب هو هناــــــتپ يك دنه هپ يچ
هو يهاـــــــــــــشداپ يسه ېي ۍېپ هوا پش
ناريح هو كـلخ تسرد يروپ ىود هپ يچ
لوـــــــــــس رون ه اد هو رون هناتپ هغه اي
نامرـــف ناش يسه اد سوا ىد ىادخ د اي

-:يياو ناخ ،يوكرو رس تپ لپخ رپ نوتپ ،يرل نمل ول يچ ،هد هملك هعماج هوي يك وتپ هپ : تپ
ي هن يد تپ يمورد يد لام يمورد يد رس

هد تپ هپ يبوـــــــــــــــــــــــــــخ لُك يراچ د يس د
-:اي

! هلاحشوخ ىدن رن وراچ هپ نن د يچ
هد هدام مه وـــــرتس هپ ينيو رن ېي هك

 رېډ اما ،هد ېليو يك خم )٦۰۲( هپ هيثرم هد د ناخ ،وس م و مون ېي ماظن يچ ىوز ناخ د تخو وي
-:ىد روغېپ هراپل هناتپ د ګرم كتلت د يچ يلو ،ىاو م يك رال هپ نن د يكشك ىمل اد يچ يوك سوسفا

ىاو م يك نن هپ هناتپ د ناو يكشك
هكــــــــــــــــــــــــــــتلت هل وس ناور هرل رو يچ هن

هيوز هغـــــــــــــــــه مو يك نن هپ ماق د يچ
هكــــــــــــــــل اك هړاغ رالپ لپخ د يك ملاع هپ

 نودنوژ وا ايند ناخ لاحشوخ .ىد ه رېډ يو يك هرال هپ ينن د يچ ګرم هغه يك هلاونتپ هپ ون
نن هلو هك نودنوژ هرس هتپ د وا ،هتسن مه نودنوژ يو هن تپ هك ،ي م ،يو راوخ مه ههچاپ د ىراس ر 
-:ىد

ىد ـــــــــــنن و مان مرش ناهج



٥

٦

ىد ــــــنړ ناهج يو هن اد هك
اك ىتسان ىدناب لاحشوخ يچ
ىد ــــــــــــنروا ىدن ىزوپ اد

 وا لخب ،يكو ين هدافتسا رون يچ ،هد هراپل هغد د صاخ لومت وا يياب يك هلاونتپ هپ -:لومت وا يياب )٥(
 دجنع ًابا مه وخ ناخ ،يروخو ېي رون يچ ،يرل هنيم هولپ ېد هل هرس هلام د نوتپ ،هتسن يك وتپ هپ يكنك
-:يياو ىد ،ىد ىك فرص يك رال هپ اخس د هلو لام هوك ىادخ د هد ،و ىس ينغ وا يخس

هغه ناوــ اك لخب لوروخ ل يچ
هغه ناـــــــــــــــــخ يروت د يرل هروت يچ

يس هطبـح ېروخو هې هپ هت ېي يچ
هغه ناوـخ يس ړوخ يچ هرس سلجم د

-:يلخا رون ه تورث د هد د يچ ،ىد كو هغه ىاب يك رظن هپ ناخ د
هيوب ىللب هغــــــــــــــــــه ىس نمتلود

يس هلاو اچ د ادج ېي هدنيس هل يچ
 رت نمد لپخ وخ ىس ىلاينن ،مدېرپ هن ېي ى وي وا ،مي نمد ورز د هز يچ يياو ناخ لاحشوخ

ون ،يوك هخمد نا ت هسال هل امز رز هكيت:-
وي ناميلـــــــــــــــــــــــغ هيا هل هرس رز وا هز
؟ييغر هرـــــــــــــــس ناميلغ يك ناهج هپ
يزوېك رظــــــــــــــــــن هپ ينم د ميلغ يچ
ييك پ هت و ګرـــــــــــم و هد د هړز ېي رون

يدناړو نا رت اك ميلغ لپخ هب يملز هاش
ييرد ېلـــــــــــــــــــــــيح لس هپ هت ودرمان و

خم ٤۷۸
 هترا نومضم اد يچ هك ،هړوار يدنال ناونع رت ناخ لاحشوخ نوتپ د ږوم يچ داوم صلخ ين هو اد

 ايازم رېډ يلاونتپ د يك مالك هپ ناخ د مه هب يكنويو هلپخپ هتبلا ،ىك نل ببس هپ راصتخا د وم ون ،يرل نمل
.)۱(يموم

.خم مهود ،هگ هم ۲۰ وا هم۱۸ ،لاك زيرمل ۱۳۱۷ ،ناغفا عولط )۱(


