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يناغفالا هفرعم
نتم مهم وي وتپ د يک هرود يهاش دمحا هپ اي

 يني يك ړودوړا ېد هپ ،يدږ مدق ۍن رپ يون كو ي كو ،يړوار يړوا هرس ياپ باتك د ۍن د
 تخو هغه ،يوك هيهت لياسو تداعس د هراپل ورون د مه نا د مه ايب يني وا ،اك نوي اوخ رپ تواقش د ناناسنا
 ۍرادمكح د ونتپ د اباب هاشدمحا ترضحيلعا ىنعي ىس تخب كين رېډ د وا روطارپما ىمون داويه د ږومز يچ
 داويه د يچ ،وو كلخ يساد رېډ هتلد هروغژو هلغري هل ودرپ د ېئ تكلمم اد وا ،ك ړول داويه رپ غريب بوترشم وا
 يساد هب يني وا هوانادو داويه وني، ك تچوا ملق وني ېلهو يروت وني ،لك هنورايز ېك رال هپ تداعس د
؟ئك يو هن ېئ راك موك يچ وو مه

 لپخ ىود يچ يوك هراكار هت ږوم ېرې يكرابم وا يلك هغه يد يساد يرادنه هكل ياپ خيرات د
.دولرد تقادص وا صالخا وا تين ه القا ېئ اي ،يو ئك تمدخ ه هن ه هت داويه

 هروغ يراچ يساد ېئ اي وا ،هلرل هن هنيم هرېډ هرس هداويه هل ىود يچ ييار مه صاخشا يساد سكعلاب
 ،ونژېپ كلخ دب ه يساد يچ ،ئد هراپل هغد د مه ولول خيرات يچ ږوم ئد ئلوسر ررض ېئ هت نطو يچ يد يك
.وروغژو هنونا ېي ودب هل وكو يوريپ و د ،ولخاو تربع هخ ولاوقا وا ولامعا هل ىود د

 هلاك و ،هو يراج هنولغري هاشردان راشفا د ،ؤ ئلوين ورايت وريډ نطو ږومز يك ۍېپ يرجه همسلود هپ
 نوخاوش ېد د مه يك لباك وا ينزغ هپ ايب ،ؤ ىلل ونيو هپ راهدنك لاك وي ايب لوكرو هنورس ت اره رپ ونتپ
.هو هدوت همانه

 د ون ىوينو يك سال يلتغ لپخ هپ ينولم وراچ د داويه ېد د اباب هاشدمحا يچ هتسورو ـه ۱۱٦۰ رت
 وا لدېهوپو نا هپ كو ره هتلد ،وس ڼور وشولپ هپ ... وا تينما د داويه اد هتاره وا ربيخ رت ايب هخ وړاغ هل ومآ
.ك هترو سال هت راك لپخ اچ ره

 وا يملع يك تعيبط هپ هد د نت يچ دېسوا ىس وي يك ورغ هپ بوږ وكاك د يك وتخو وغد هپ
.ئدېك ل لبلب اونشوخ وي وب ونش د اوخنوتپ د وا ،هو ىيا دادعتسا خارپ يبدا

 ايو ،ىغار هت را يلك راهدنك د هبوژ هل وا يرواب روز هپ ېحرق ېر وا تيعبط يلتغ لپخ د ىس اد
.هكو لا ېك وغاب و هپ وادنغرا د وا تولاوار هخ ولن هل ورغ د يچ هو لبلب

 وږوخ ولپخ د يك ب هنوغرز هپ بدا د وتپ د هب لبلب اونشوخاد يچ هدېمولعم هن اد هتاچ تخو هغه
 رېډ يدناب كسه رپ بدا د وتپ د هتسورو هب ىروتس اد يچ ليو هن اد اچ تخو هغه يك ړوج روش وران وا ومغن
.ييلو ڼور

 تكرب هپ يك هدز وا تسول د ،كو ېئ ليصحت ،وس هتشيم يك راهدنك هپ ىغار ،دېمون دمحمريپ ىس اد
.وس لكاو ۍداتسا هپ يك بتكم ينروك هپ اباب هاشدمحا د يچ و ،وس دنواح ملع ه د

 ېئ هت ونماز اباب هاشدمحا د ،دنوم و ېئ تمرح وا تزع ،وس داتسا نروك وا رابرد د هاشنهش د دمحمريپ
.دولرد قوش ولوك تمدخ د ېئ هت بدا يبژ يلپخ د وا ،وو مه يك ركف هپ وتپ د وخ ،اك تسول

 هاشنهش هلپخ هپ يچ ،ىاوس ىاليو ىنود وخ ،وو كو قوشم يلصا دمحمريپ د يچ ىاليو ىاوسن اد هز
 وا نكر ىول رابرد د يچ ىزيماب ناخ يلو هاش ريزو ،لكيل ېئ هب راعشا وتپ وا ،تسيخا ملق هلك هلك مه هب
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.لزور ناهوپ وا ءاملع ېئ مه و مظعاردص
 افص يسپال هحيرق هر هد د ،لدېروار راعشا نمكاو رتس د يك رابرد هپ دمحمريپ كاك ږومز يچ ون

.ئدېتايز كخت ېئ هت بدا وتپ د وا ،هلدېك
يد رس ه ك رابرد هپ دمحمريپ موزري پ د ،وس رعاش هك ړوج ېئ ناوېد وي رعش وت، سمش هكل وا 

.ړووي نامرآ رعش د مه ېئ هرل رو يياو يچ كاك نيدلا
م ناسنا يچ : يياو كلخ يني ن مون هد د ون ،يسم ،يرم هرسرو مه ،ناوا مراكم ،هد هن يساد ر 

 وا نوطالفا د ږوم هتسورو هلاك هرز و سوا ،يو يدنوژ لت راكفا ونادنواخ د ملق د ،ييتاپ يدنوژ لت ېئ ريس
.يرم هن هلكيه مراكم ىود د ،ولول راكفا وطسرا

 د هاش د يك هن يلامش هپ راهدنك د سوا وا ،وس م يك هرود يروميت هپ يچ ييا مه دمحمريپ
 نمكاو رتس هكل يسغه ىس اد رم ،ئد تورپ يك ورواخ وروت هپ يك تمحر هپ نت ىول د هړاغ رپ ېلو
.ييريه هن نان وا مون هد د ټروك يك ايند هپ يلاونوتپ د وا ،ييداي و هپ مه ىد ،ييداي يچ اباب هاشدمحا

ېپ وپ د وا مولچ ملق همان هپ هد د هتلد يچ سوا ېوس يريت ۍك ايند هپ يلاونوتهحور هل هد د ي 
.يرل مه ال قوقح رون رېډ ونتپ رپ وا ئد قح هد د اد ،موداي ېئ همان ه هپ وا ،موك دادمتسا

 د مون هد د وا ،يياتسو و هپ ېئ نادنيآ يچ هرل اچ هغه خس وخ ،يرم كو ره ،هد ېكنودېرېت ايند
.ىلكيل يو هن ودب هپ هتخت هكلك رپ ۍن

 نيروان هپ ېئ هناتپ ،وس م نمكاورتس ،و ثحب ولغاشم يملع ولپخپ يك ړودوړا هپ ايند د كاك دمحمريپ
 ،وس داتسا اچاپ ددمحمريپ سوا ،ؤ دراش دمحمريپ د ناميلس اد ،وس اچاپ ناميلس ىوز هد د هتسورو ،لوس هتخا
 د دمحمريپ يچ .ئد هتاپ باتك ياپ و نچوك و وي وخ هغه طقف وخ داتسا هن وا ئد هتاپ اچاپ هن سوا رم
.يكو همان هپ )ناميلس( اچاپ دراش لپخ

 لو هړالو ېئ يهچاپ ك دنوړ ېئ ناميلس وا ،هوااپوار هتاره هل )روميت( هدازهش رشم ېنامز : ئروو
 رت ېئ مون كاولو ماكان هغه د وا ،هوس هتاپ همان هپ ناميلس د هنوراك ىملع دمحمريپ د وخ ،هوس هم مه هورو
 نودنوژ يبدا ،ئد هن تسوحن وخ اد يروو يد هتلد )يرل تسوحن بدا( يياو يچ كو، ك ىدنوژ هتمايق
.ئد

 د وا ،كو ركف ولولو د وتاملك وا وتاغل د يبژ ېد د هد يچ ،ئد هخ ولاوكيل وينمل هل وتپ د دمحمريپ
 آفرعم" يچ لووېرپ ېئ لوډ هپ ېلاسر نچوك ېوي د وا ،هك نوغار هرس ېئ لاكشا يرمار ىئادتبا يبژ
.ييمون "يناغفالا

 باتك اد يچ هو ئكرو سال هپ ملق هت هد قياس موك وا هو ئك هروبجم يش ه دمحمريپ يچ مېهوپ هن
 تخو هغه هپ ىنعي : هو ېك ييامنهر هت هد اضف ىملع وا ىلم تخو هغه د يچ مس ىاليو ينود وخ ؟يږاكو
.هو يك وغامد هپ ركف هنادنوژ د وتپ د وا ،هو دوجوم ساسحا يلم هغد مه يك

 د سوا يچ ،هوالو ېئ غار ساسحا د تيلم وا وتپ د وا هلكو هلاسر ېونچوك هغد هد تروص ره هپ
.هدولرد وزرآ وللت د يئ ىود يچ ،و رال هغه رپ وا ،و يناور مه ږوم يك ار هپ ېوېډ ېر يغد

 تعن وا دمح هپ ىمول : مييورد ثحابم وا ازجا باتك ېد د هز سوا هب هتسورو يندنژېپ ينل ېد رت
: يياو يساد وا ئد ىونثم موظنم اد يوك عورش

هك ءانث قح د لت هسار
هك ايوگ هبژ ءانث هپ

هك لاهن يك هړز هپ انث اد
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هك لاب كنخ ېئ هياس هپ
ېس لوغشم انث ېد هپ هك
ېس لوبقم هب هنوك هود هپ

 د ېي ميرد وا تعن باب مهود ،يوك عورش هنياتس هپ ومارك وباحصا د ايب وا تعن هپ هتسورو هتيب و رت
: يياو هتلد يچ ،ئد ناميلس هدازهش د يك هحدم هپ باب مرل ،هد هنياتس )ضر( وباحصا

هدورد هل هدمح هلسپ
هدوصقم هحدم هاش د هوس
وس دوج د ضيف ملاع رپ
 وس دوصقم ركش تمعن د
ئد يناميلس تخت هاش د
ئد ينادزي فطل بجع
ملع د هاش ئد تنيز و بيز
ملح هپ كو هتسن ېي لايس
ئد ريش مه گنج د ناديم رپ

ئد ريشمش قح هپ ءادعا د
رهق د هد د هقياص
ره نمد د يونارو

ئد تخب و تخت ېئ مكحم ريډ
ئد تخك مارآ ېئ نمد رپ
ك خيرت ېرپ ېئ رمع ذيذل
ك خيس يدناب ېئ ناهج خارپ

وس روهقم ېئ مصخ كرس
وس روصحم مغ د ملق هپ
هوس دا يدنابرو هناتپ
)۱(هوــس دازّا همـــغ همـــه هل

 .وس لوو هنو ذخام هلما هل ولرل هن د وقرو ويمول د ېلجم د )۱(


