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يرجه ناخ فرشا

 لپخ ېد د ناخ لاحشوخ ىول ،يرل صلخت يرجه د يچ ،ئد ىوز رشم ناخ لاحشوخ د ناخ فرشا
 هل ،و نوتپ بيدا وا ىلايروت وي رې هپ رالپ د يچ ناخ فرشا .هدېك هرېډ هنياتس ينام وا يروت د ىوز قيال
 د وا ىلتوېك سال هپ ركل د ولوغم د )ـه ۱۰۹۳( هپ يك وج هپ لوغم بېزنروا د وا كرو هنطو هنار هلپخ
:و دنب رظن يك نكد وا الك هپ روپاجېب

و هن ىلديــــل بوخ هپ يرجه روپاجېب
اك اضق ېئ يچ راك هغه يس ېپ رخآ

 د نطو د يرېډ رعش هد د ، ليو راعشا هږاوخ داي هپ وناراي ولپخ وا نطو د يك يسيدرپ هپ لت ناخ فرشا
 ولپخ د رثات وا ترسح ه هپ يك وتيب ېد هپ يېلېب هنطو هنار هل يچ تخو هغه وا ،يرل ېلبلغ وا ېران نوتلېب
يوك عادو هرس يرواخ وا ورغ ونار :

ونيو هپ ـــــكو نا د متاـــــــم هله اـــــم
موس اړژ هپ هك هاــــش يم هتو كا يچ
مړاژ يوب ياك نطو د هـــــ يچ سوا
موس ادج ېرت كو يم مالس تصخر د

 د ېب هبژ هږوخ هلپخ هپ وا ئدېغږ يك نوتلېب هپ داويه هږاوخ لپخ د لت هب نوتپ ىلاينن نيم نطو رپ اد
 اد هران هناتلېب د هد د ،هلكار هتخت رپ يړز لبوژ لپخ د وراعشا لوډ لوډ هپ هشقن نودنوژ خيرت وا هماكان لپخ
: هد

يك تبرغ هپ مي تورپ اهنت هنطو ېب
ئد مغ منــــص د مدمـــه هرس اــــم هل نن
يس هن هديـــــــل وــــرتس هپ انشآ داويه د
ئد مرك سب يس رضاح هتار بوخ هپ هك
وس  تدـــم يار هن "ههور" هل نادـــصاق
ئد مت ېئ تنــم يوـــــــسرار داب مالـــــــس

 يبدا يبژ يلم يلپخ د ېك تخو ېد هپ وا و يدنب يك سال هپ ولغم د هلاك سل رعاش ردتقم اد ږومز
 ،يد كډ وتاساسحا هناهاوخنطو وا وكاپ د نوتپ يلايروت ېد د يچ ،ليو ېئ راعشا هږاوخ رېډ وا ،هواك تمدخ
 .)۱(هوس ېريا يك روا هپ ملظ د ولوغم د ېئ راعشا وس تافو يچ رعاش ىوس هړز اد رم

 هلپخپ ېروه يك رصع هپ بېز نروا د ًابلاغ و ئك يدنب ولوغم هان هپ وتوغ نطو د يچ يرجه
 هنيم داويه د هد د يچ يد هتاپ ېران يوس و وي طقف هت ږوم ېئ سوا وا ئوس تافو ماكان هپ يك سبحم
يني يك هراكي.

ك كلم يسه هپ دنب ېئ كخ بيلدنع
بارــــــــــغ د يياو هبژ ېئ اــــــطوط يچ

 ايتړز وا بوتريږ نيپس د يرجه يچ ييراك هرمود طقف ،هتسن تامولعم رون تافو وا رمع د يرجه د
: ئد ئوس تافو يك تخو هپ
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لوس نيز يك هړز هپ ىلين چوـــــــك داوراد
لوس نيپس بابش د هتيو يم ىنز هپ يچ

-: راكفا وا راعشا
 يرون وا ېوس عبط يك هور نشل هپ ېئ هخرب هوي يچ ،يرل ناوېد رعش د لپخ هتنا يرجه ناخ فرشا

.يد يردان اروخ ېئ يخرب
 د يرجه ييراك ه بوت ڼور وا ىلاوړول ېحيرق د يرجه د يد يلدېسرار هت ږوم يچ وراعشا ېد هل

 ويمول هل بتكم ېد د وا ييرد هږوا رپ هږوا هرس هرورو لپخ ناخ رداقلادبع د يك بتكم هپ ناخ لاحشوخ
.ئد هخ ونادراش

 ناخ رداقلادبع هكل ،يرل راعشا ينطو ،يقالخا ،يقشع يرجه
 ه ه رېډ راعشا يرجه د .ئد ېدژن رعش ېئ هت ناخ لاحشوخ رالپ لپخ يكلب ئد هن لئام هتاوخ فوصت د رېډ
 هلپخپ مه نومضم ىقشع وي ىد ،ئد تيصوصخ يلم وي ونتپ د مارتحا هملېم د : الثم ،يرل ايازم يلم وا يبدا
: يوك ءادا هرس لوډ ږوخ ه هپ هياريپ يلم

وس هملېم هرـــــك ام همـــــــــه راي د مغ
بابك هړز ك ېپ هترو ىم رضح ام

 نودنوژ د وا قالخا ه ،ئد مه غلبم يقالخا وي يرجه
: يوك لوډ هناسآ ه هپ بيغرت تماقتسا وا ربص د زار هناميكح اروخ هپ ،يس ىالوو ه لوډ هداس هپ ،مزاول

هشكم شك هل نودر د هكم شروش
بارطضا هپ غرم اك هكــــــــــلك همول

: يوك هبژ ېد هپ غيلبت ولوك تخو لپخ رپ راك د وا ردق تخو د
هكــــــم ابس هل ز ره عمط راك نن د

خم راك موك د يس اديوه هرو ابس
: ييك هروغ يدنال اد هخ ولدب و هل يرجه د

غور ايند هپ يو امگح راي يد هشيمه
غور امز هؤز هدرد هل يو هن لت گيئ يچ

اك هن اود هپ لدب قشع د درد هب هوپ
غور اچ د هؤز همغ گيد هل هس هم زگك ره

گيي ربخ هگخ هلاح هل وؤز وإوخ د هت
غور ات د مگنگك هؤز همغ هل قشع د هز

ئد تمالم هگخ اك افج هك هتسياگش
غور افج هل اك هؤز د روك گيئ قلاخ يچ
هؤكرو ويلگشك وافج گيئ يچ لزا هپ
غور افو هل ونمدرد د اك هؤز گيئ ايب

هؤك گشوخ گيسوب د تيانع هپ هؤز گيئ نن
)۲(غور ادرف د يس هن "يرجه" هب هدعو هپ
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-: هنوكيل نمل
م ۱۹۳۳ چرام ، هلجم ربيخ د )۱(
هنوخم ۲٦ وا ۲٥ ،ه هم ۱۱ ،لاك زيرمل ۱۳۱۹ ،هلجم لباك )۲(


