
رعاش عراز وي

 وي سوا ىا اد ،يلوب كهوك ېي كلخ يچ ىد ىلك زبسرس وي هړاغ رپ وادنغرا د هت اوخ يبرغ راهدنك د
 د همان هغدمه هپ هخمد هلاك رز وي دنواخ ملاعلادودح د ىتح ،دولرد ېي ترهش وا و را اوخپ وخ يد ىلك
.ىد ىك داي يك وميس هپ ناسارخ د ىا وي هرس يياوجنپ

 هپ يچ هواك دنوژ رادرس دنورد وا مرتحم هوي يك نروك هوي هپ وزدمحم د اوخپ هلاك شرېد يك يلك ېد هپ
 ههرك هپ وا لدولرد هنوغاب وا يكم ېي هتله ،و عراز وي ىس اد ،هلاب ناج ديمحلادبع رادرس كهوك د ېك راهدنك
 ه ېك وتپ وا يسراف وا يبرع هپ ،و دنواخ داوس وا ملع د و هن عراز يلومعم وي ىد رم ،هواك نارذ لپخ ېي
.هياو مه رعش يسراف وا وتپ هپ ېي هب هلك هلك وا و فقاو خيرات هپ .هدولرد هعلاطم

 انيو ېږوخ وا وقالخا ومرن وا ېنيس ېس د .و ىك رېت يك هعلاطم وا يرادراك وا تعارز هپ رمع لپخ هد
نم هل ونيعراز د هب يچ هلك .هلوك هنيم ېي هرس وناهوپ وا ملع د و نتوكرم يبدا وا يملع هپ هب ون ،توووار ه 
.هواك ېي هب مارتحا وناهوپ د وا ېدېك يلديل يخن ينيم د شناد وا ملع د ېي هب يك يدنت هپ وا ىدېليماش يك

 بدا وتپ د يچ تخو موك وخ ىد ىوس تافو وا لېب هخ ږومز هخمد هلاك سل ناج ديمحلادبع رادرس
 عولط د اوخپ هلاك لش ىزدمحم ديمحلادبع رادرس دااورا .يېرېه هن ىد ون يېك هعلاطم يك ريس ينسوا هپ
 د وا لورپخ ام يك همانزور هغه هپ راعشا وا راثآ ېي هب تخو ره وا هدولرد هصح همس يك هخرب يبدا هپ ناغفا
 يوريپ بتكم يقالخا د بدا وتپ د يك يرعاش هپ ديمحلادبع رادرس د .و بوبحم يك وقلح يبدا هپ راهدنك
يرېډ هد ،يراك يرولپ هپ يدناب وتاعوضوم يعامتجا وا يقالخا رپ يك يړوج وتوا همرن ېي هبژ ،يدي 
.يوك مظن تاعوضوم يعامتجا وا يقالخا هبژ هناور هپ ،هد هربارب هرس ېرواحم هرمزور د وا هحيصف

 هپ وماوع د ىد رېپاچ يتعارز وا دنوژ يلك د ،و ىس روشحم هرس ونارزب وا وكلخ د مه المع رادرس
 هپ وكلخ د هلك ره يچ و مه روبجم ون يك وشروا يغد هپ وا ىدېهوپ هشرد هشار هپ ونارزب د وا و ىك انشآ قطنم
 هروغ يقالخا وا يو ړو ولهس د يچ يو لهس وا هداس يساد دياب هغه يكيل مظن هك وا يكو هرسرو يربخ هبژ
 .يياوو هت ىود هبژ هناور هپ بلاطم

 وي ونوجن د يك يلك لپخپ ېي الپ ىمول وا ،و هجوتم هت ينزور دالوا د ولاويلك وا ونارزب د رادرس الثم
نووك ړوج مه ى، هت وكلخ هبژ هداس يساد هپ بلطم هغد وا يي :

هلاو ىكــــــــــــمـك ىد بدا وا ملــــــــع د تخو
راك هغد يس لكـشم ايب يس غ كو يچ

يېك هتواوـــــــــــــــــخ يره هتـــــــــــــل هد نن
راتـــم اي يس ىوس اي وــــــــــس دنب ړالو يچ

: يونايب يساد بلطم اد ؟ىد موك ناسنا نيرتهب
ىد ىس موك وكــــــلخ د ىادخ د نيرتــــــــهب
يېسرو هت مـــــــــــــلاع و هعـــــــــــــــــفن ېي يچ
يك هړز هپ يو هن دب ېي هرــــــس اچـــــــــــــيه د
يېــــــــــــك هن هتو اچ و ېي همت ـــــــــــــــيه وا

: هد ه عضاوت هت ېعماج
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هد هشېپ ه ه عـــــــــــــضاوت وا يزجاــــــــــــع
هت ېعماج وا ىادخ لپخ يك ېي ميدقت يچ
ولصاح د ېي كډ يچ هوس همولــــــــــــــــعم اد
هت ېك و يو ږوك شېمه خاــــــ هراد هوېم

: يونايب هبژ يساد هپ تافاكم لمع د
هرواو ېي هـــــــــــ ىد تافاكــــــــــــم د ىاــــ ايند
يك ه هرسرد لو ملاــــــــــع ېك هــــــــــــ هت هك
هــــــــــــك هم هليـ اچيه د رون ېــــــــــــك دب هت هك
يك ه هب رون ېــــــــــك دب هت هد هبـــــــــــــــــجع اد

! هيس ېنيـــــــــــــــــك ها يك رال هپ اچ د هـــــــــــــك
ېس رازوـــــــــــغ يكپ نونرــــــــــــــــس هب تبقاع

(تسا شيپ رد هاچ ار نك هاچ) : يياو يسراپ هپ
يس راك هــــــــــــغد هپ هتـــــــــــــخا يچ ىد هن ناسنا

ىك شېپ هت اچ و ررض ىوـــــــــ ـــــــــــــــــل اچ هك
يو شاداپ هپ وا تاـــــــــــــــفاكـــــــــــــــم يد رظتنم
يلخا هغـــــــــــــــــــه هب يمتح يركو يچ رـــــــــــــــــــه

يو شاــم هك يو وشبروا هك يو منــــــــــــــــــــــغ هك

يك ايند هپ ونامــــــــــــــــــــــــــلاظ د تاماقــــــــــــــــــم
اكرو ىادخ ېرــــــــــــل مولظم ىد ىلديـــــــــــــــــل ام
يك رخآ هپ يچ راــــــــــــــــــــنا د هوك هكـــــــــــــــــــل

اكرو ىاــــــــــــــــــ هتو وريا و يدېرپ لوـــــــــــــس
: داقتنا نا رپ وا لديل هنوبيع لپخ

هرو هترو هـــــــــــــــــك اديپ يد هنوبيع لپـــــــــــــخ
؟وروـــــــــن د بيع يـــلو ېلپ ځرو وا هپــــــــــــــــــش
ېي لقاع هتله اديپ ــك بيع لپـــــــــــــــــخ يد هك

ورون د هـــــــــــــسابو ادوـــــــــــــــــــس هغاـــــــــــــــــمد هل
؟يوك خسم هن ناسنا بضغ

يسرو بضـــــــــــغ يها يچ هرــــــــــــــــل ناسنا ره
يــــــــــــــك لمـــــــــــــــــــــحت و ربص يچ هد همزال رپ

يو هن هرسرو لمــحت و ربص يـــــــــــــــــه هك
يك ل ېد ه ىد رخ هشوم ىد هن ناسنا

؟يوك ناوات هن ناهوپان
! هيـــــــــــړز امز ئد اد تداـــــــع وهوپان د



۲

۳

يك اديپ هرس تدــــــم رېډ هپ تسود وي يچ
يك هن ىا رپ ـــــيه تسود د ېي تياعر
يك الج ېي مه هپـــــــــــــخ مه ېي تخو ل هپ

 ،ىد ګرم ېي مون دب وا دنوژ ناسنا د مون ه ،يرل هموهفم هود ګرم وا دنوژ رظن هپ ديمحلادبع رادرس د
: يياو

؟هرايوه هياوو هتار يد نايــــــــــــــــش موك
؟يو رتب ګرم رت نودنوژ رت يد رتــهب يچ
ىد مون ه هغه ،نودنوژ رت يد رتـــهب يچ
يو رتب ګرم رت ناسنا رـــــــــــه د مون دب مه

: هد يياوسر ېي ىاپ وخ يو ېږوخانآ مه ه هك يوېپ تلجخ هت يس يك هنادنوژ هپ يچ يراچ هغه
هلو هشن ويـــــــــــــــــــــــمږرا هپ رامــــــــــــــخ د
ېك نا لپـــــــــــــخ رپ ملظ يلو يېروا هن
هس رېت هراچ هغه رت نن ېي رايـــــــــــوه هك
ېك نامرا وا ېږاك تلجخ هب ابــــــــــس يچ

 د يرك هغد يچ هز وا يېك ل ىكنوزور ه وي مظن يقالخا د وتپ د ديمحلادبع رادرس هوت ېد هپ
 يسغد هپ وا ېلوك هرس ونارزب د ېي هب يك يلك لپخپ يچ يېداي هپ ار ېكرم هغه هد د يم ون ،مكيل داي هپ هد
)۱(.يو هدا يد اورا هد د ،ېلوو يراچ يرال هنادنوژ د هت ىود ېي هب هبژ هتسپ وا هږوخ

.هنوخم ۱٤ _ ۱۱ ،هگ هم ۱۱ ،لاك ل ۱۳٤۲ ،هلجم راهدنك )۱(


