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ېملك و وي هراپ هل ينهوپ بژ وتپ د

 تاملك هغه هخمد تړوج وا ترورپ يملع رت يبژ د يچ يو دوجوم تاملك يني يك وبژ ييادتبا هپ
 ينزور رت وا بيترت لوډ يملع هپ هبژ يچ هلك رم ،يېلامعتسا يك وعقاوم وفلتخم هپ لوډ نيعمان وا بترم ريغ هپ
 لوډ يساد هپ وا ،يكاو هراپ هل موهفم صاخ هوي د يدناب ىا لپخ لپخ رپ تاملك هغه ناهوپ ون يسار يدنال
 وميهافم وغه هل كلخ ېي هتسورو لامعتسا وا لوادت رت يچ يكرو ميهافم يندم وا سونام هت وتاملك يشحو وغه
.يك هروپ رو ېي جايتحا وا يروخو درد هپ وكلخ د يك ووايتړا يندم هپ تاملك هغه وا انشآ هرس

 هن انشآ هرسرو هنوږوغ وكلخ د رم ،هو دوجوم هراپ هل تيفرظ د تادا )نون( د هميدق هل يك وتپ هپ الثم
 ،هواك رپ ېي داقتنا وا ،هنام هن وكلخ وني ،لك لامعتسا يك ومون وون هپ تادا هغد الپ ىمول ږوم يچ هلك وا ،هو
 هرېډ هپ ېي كلخ يچ ورو سوا ،هوس لامعتسا يك ورون وا نوتلمرد وا نوتنزور وا نوتنهوپ هپ يچ هتسورو رم
.يراك انشآ وا سونام رېډ وا يولامعتسا هنيم

 ېملك وا ميفروم وا مينوف د دياب وا ورل ترورض هت وتاحالطصا ورېډ ږوم يك رمار وا هنهوپ بژ هپ وتپ د
 هغد هتسورو لامعتسا وا ولكا رت يچ ،ورلو تاحالطصا وا تاملك وتپ لپخ يك لباقم هپ مالك وا ليبالس وا
.يس انشآ هرس هلامعتسا هل ېي كلخ وا ،يس موهفم وا سونام لوډ يملع هپ تاملك

 وا وياو غ اي غږ هراپ هل ادص وا توص د وا وولامعتسا يك لباقم هپ ليبالس د  وتپ د ږوم هتخو هرېډ هل
.يرل هړا يروپ يسانش توص هپ يچ ،ولوب ثحب ىنبژ هغه هنهوپغږ

 وا ،يس ىالولامعتسا يك وتاجايتحا يرمار هپ ېي ناهوپ يچ هتس ېملك يسغد يرون ېرد يك ونتپ هپ
 هتلد هرس ودانسا يبدا هل ېي هز
-: ميرد

 هد هنكمم رم ،وياو هن ږوم ېي سوا يچ هو هدوجوم يك بدا ميدق هپ هملك هوي هخ ېدام هل )ليو( د
.ولخاو ين راك ه وا ودېك ىا لپخ رپ يك وثحابم وينبژ وا يرمار هپ هملك هغد يچ

 الثم ،هو هملك اد يك وكخ هپ يچ يراك يساد وا ،ئد ىلغار رركم يك مالك هپ ناخ لاشوخ د )ىيو(
-: يياو ناخ لاشوخ

مك رېتار ات رت لب هب يچ
هـــــسابو هړز هــــــل ىيو اد

-: يياو ىا لب
يدږ هن ېرپ هتار اــــــــــسالد د ىيو وي

ره هك نا ك رورم هت نيم لپخ وم
-: يياو ىا لب ايب

ئد زار د اــــــــمز ىيو اد
ئد زارد و رود لزنم اد

-: يياو يك هديصق هلب هوي هپ
كلخ د يېك راك ېي ييو مين هپ يچ
لادج يدناك هشېمه يم صالــــخ د



۲

 مه سوا هك وا هدېلامعتسا موهفم هپ ېملك د يك وتپ هميدق هپ ىيو يچ يراك هخ ودنس يبدا ېد هل
.يو هب هديفم وكاو ىا رپ ېملك اي ميفروم د هملك اد يك هنهوپ بژ وا رمار هپ

 هپ يچ يراك وا يولامعتسا رركم ناخ لاشوخ مه اد ،ئد )ىوو( هخ ېدام يد هل هملك همهود
-: يياو  الثم ،هو هلخاد مه يك هرواحم

ئد ىليو اچ يچ ئد ښوخ يم ىوو اد
ئد ىلدېــــل ه يدناب هړز هپ يم رېډ

-: يياو ىا لب
ئد ناپ ينوخ وي ئد هن نامسآ اد
ئد ناب هپ لتلت يېـــــــــــبمغ هتار

هد ونيو هپ اراد د ېك هرس ېي هلوخ
ئد نا هپ ىوو اد هرو هت قفـــش

-: يياو يساد ىا لب ايب
يرم هن ناقـــشاع ئد ايتشر ىوو اد
؟ېنيو ېي هت هك ئد ىدنوژ نونجم

-: يياو يساد يك تيب لب هوي هپ
ئد غور هتـــــسيا هرو ره ناطيـــــــــــــش
ئد غورد ىوو اد يلوب نر دب ېي يچ

 سوا وا ،و سن نس ۍزېرنا د هلمج وا مالك هبژ هپ وامدق د ىوو يچ يراك هخ ولاثم ودر وغد هل
.وكاو ىا رپ ېلمج وا مالك د يك رمار هپ ېي ږوم يچ ييا مه

 ېلكا يك لباقم هپ قطن د يك هرواحم هماع هپ ږوم مه سوا يچ ،هد انيو هخ ېير ېدمه هل هملك هلب
-: يچ وكرو بيترت يساد هت وتاحالطصا وينبژ وغد ون هب سوا .ونم موهفم هغد هپ ږوم مه ېي سوا وا هد

 د ،ولوبو )ليبالس(  وي هعومجم وغږ و د ون هب ايب ولوبو )مينوف( اي غږ هب وزج ړوو ىمول هغه يبژ د
 وا مالك ينعي ىوو وي هب هعومجم ويو وا وملك و د وا ،وو هملك اي ميفروم ينعي ىيو هب هعومجم و و اي وي
.ولوبو انيو هب هعومجم ولمج ينعي ويوو و د وا ولوبو هلمج

 يوړوج ليبالس وا  وي هخ وغږ و هل ايب وا ،يسابار ېلوخ هل غږ لوا مه يوك يربخ يچ ناسنا وي
.يوړوج انيو هخ ويوو هل وا هنويوو ينعي ېلمج هخ ويو هل وا ،ييو وا تاملك هخ و هل ون ايب

 بژ وا هنهوپغږ وا رمار هپ ىا رپ وتاحالصا يبرع اي يياپورا د لامعتسا انيو ،ىيوو ،ييو ، ،غږ د
.موك يدناړو لوډ هپ داهنشېپ د تاملك هغد وا يراك بسانم هل ام يك هنهوپ

 وا نوزوم وتاملك هغد رت هغه هك ،يوك يدناړوار ه لب هرس ودانسا يملع وا يبدا هپ كو لب هك هتبلا
 و وا ينلو د وتامولعم رت يس هوي د وا ركف هوي رت يك وراك يساد هپ يچ هك ،يس لنمو هغه دياب يو دنتسم
.)۱(يو ديفم وا مس وا اسر ركف وناهوپ

.ش ۱۳٤۳ ،خم ۳ ،ه همرل ،هلجم راهدنك  )۱(


