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هنيپس

 
 يك اوخواش هپ تاره د تخو هپ تموكح د يزوكلا ناخ دمحمراي ريزو د يچ ،هد هرعاش هنتپ هوي هنيپس

 وا ك دنبالك تاره لاك )ـه۱۲٥٥( هپ وناينارېا يچ تخو هغه وا هو رول يزوكلا ناخ دمحمرون د هنتپ اد ،هلدېسوا
 هتا وا لاك وي وخ هرصاحم تاره د ،هو ۍدنوژ هرعاش هنتپ ږومز ،هكو هلباقم يناېم د هرس ىود د ونتپ تاره د
 ونتپ د يك وناېم يلم وا وج ېد هپ ،)۱(وېرپ هن ېي تاره وا ،ك هن ميلست نا ونتپ رم ،هوس هدږوا يتشايم
 ېد هپ مزع خسار وا راني يلاونوتپ د ىود ،هو ىزوكلا ناخ دمحمراي ريزو وا ،ىزودس نارماك هاش نارادرس
.ك دنر يك تمواقم

 رېډ وا هو ۍدنوژ يك وتابراحم هپ ينتاس ۍدازآ د وا وج يلم ېد هپ مه )هنيپس( هرعاش هنتپ ږومز
 يسامح و ونتپ د يچ ،يد يليو يك هنياتس هپ بوتيلاينن وا يروت د ونتپ د هجهل  يلم هپ ېي راعشا هږاوخ
.يېدنر ين ه راكفا

 ينن يغد د ناولپخ وا اد يچ يېراك اد وا هد هربخ وتاعقاو ولو هپ نج وا ېرصاحم يغد د هنيپس
.يد يلديل ورتس هپ ېي عياقو هلو وا هو ړالو يك رال هپ

 مه ېي تاساسحا وا راكفا يچ هك هو هح هخپ اد يك تخو هغد هپ يچ وكو لكا وا نيمخت ږوم هك
 )ـه۱۲۰۰( هلسپ مه ېي هب لاك دلوت د وا وك نيمخت ٤٥ رت ٤۰ هل رمع ېد د يك هرصاحم هغد هپ هب ون يد هخاپ
.ولوبو

 هرس نروك هل ناخ دمحمراي ريزو د نروك ېد د يچ يېك لتسيا ار مه اد ونيماضم هل وراعشا د ينيپس د
.يد يك مظن وا يړوار ېي عياقو يصوصخ رېډ ېج وا ېرصاحم د يچ هك دولرد سامت ېدژن اي يولپخ

: تايسامح ېنتپ د
 د تاره د يچ هد ېيېرپ يك هتيب هوس و هپ هسيك هلصفم هوي هت ږوم هبژ يلم هلپخ هپ يرعاش يلم ږومز

 وا هداس اروخ هپ وا يياتس يناېم وورو ولپخ د هرعاش هنتپ يك هسيك ېد هپ ،يس ها خيرات موظنم ېرصاحم
 ريزو وا نارماك د هتيب و وي هپ يك ءادتبا هپ ېسيك د ! يوك ريوصت رظانم فلتخم ېج ېد د وظافلا ولېپس
.يوك عورش هسيك هپ ون ايب هتسورو ينياتس رت ناخ دمحمراي

 وا ريثت ېك وتاملك وا رعش هپ يچ يد يلاينن وا يړوايپ رېډ تاساسحا يسامح يرعاش ېنتپ ينيپس د
 ېنتپ ينيپس د ،يس ىالوك ي هدنيامن يناېم وا يلاونوتپ د وا ،هد هو هوي تسامح د ېي انيو ،هتس هزېغا
 ئد لوډ هپ يونثم د يچ خيرات موظنم ېرصاحم يغد د طقف ،يلدېسر ار يد هن هت ږوم راعشا ه رون يرعاش
ږومز ېي يخرب يني پشب مه هغه وا هتس هخپ يك رس هپ يونثم ېد د ،يد هن يتعن هپ وا دمح يچ هرعاش هنت 
 يراك يساد ونيماضم هل ېد د يوك عورش هنياتس ناخ دمحمراي ريزو وا نارماك هدازهاش د ون هتسورو يوك ءادتبا
 يخيرات هلو ېي راعشا مه ه هك هد ه هربخ لاح هپ يلاونوتپ د وا خيرات هپ هلضاف وا هملاع هوي هنيپس يچ
 ون ،يد هږاوخ وا ناور وا سيلس اروخ راعشا اد يچ هك ،يد كډ مه هتسامح د رم يونايب ثداوح وا عياقو
: ېي وكيل يد يلغار هت سال يچ يخرب هغه هلو يدنال ږوم

.نيدلا لامج ديس نايبلا متت )۱(
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: يوك ليپ يساد هسيك هلپخ هپ هنيپس هنتپ

همياتس ملاع لو د نت ىمول
همياتس مركا لوسر دمحم ايب
يو يد وناباحصا وړاو رپ دورد
يو يد وناراي و رپ يبن كاپ د
راداب ونينوك د ىاتسا و ىد
رادرس ونايبن د وناهج هود هپ
هنيوك تعافش وراهن د
هنيوك تما هتسخ لپخ رپ محر
مياو ركبوبا د تبقنم ايب
مياتس ېي تقادص هپ مون ېي قيدص
لوسر د دنواخ د و راي ىمول ىد
لوبقم هناهج هود هپ رابرد ىول هپ
روهشم ئد يبن كاپ د راغراي هپ
روپ هد وراونا هپ ېي هرايت هروت
ېدژن هت ىادخ و رمع قوراف مهود
ېرادنن ناهج رپ ېي تلادع د
هتك همترپ هل ېي لين دور وش
هتبيه رېډ هل هد د نارفاك هم
يراك يسه ېي هرد تلادع د
يرزم د هړز ين هب ىدېپر يچ
رمن و نيرونلا ىذ نامثع ميرد
ربكا د نآرق كاپ د يماح و مه
تما د راداب و يك ايح و ملح
تما د رادرس وش وم نافع نبا
رارك و ىادخ د ريش و راي مرول
راقفلاوذ سال هپ لت و رديح يلع
تام و هت راقفلاوذ ېي رو ربيخ د
تاملظ كرو لت ېي يروت د يرب هپ
تزع هپ يوخ هپ هموك ون ايب
تفص وناباحصا د يبن كاپ د
هدېل نامسآ رپ يروتس هو هود يچ
هديل ېي لوسر كاپ هلاحشوخ هو لت
دبا رت ىود رپ يو يد تمحر ىادخ د
دب ږومز ىور هپ يك وفع ېد یادخ
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: يك هنياتس هپ ريزو وا اچاپ د

تفص هپ اچاپ د مك عورش ون سوا
تريغ هپ ىلاينن ئد هدازهاش ږومز
رب د وزودس د هوېډ ئد ىد
رمل هكل ىد نن يك ونب هپ
هروك هل نوتپ يزاغ هاشدمحا د
هروت ېلك هدازهش نارماك ئد نن
هناج ئد رذح رپ هن هد هل ميلغ
هناج ئد رتبا هن يروت هل هد د
هدازهش ىلايروت ويلاينن هپ
هدازهش ىلايرب ونمتريغ هپ
يدنوخ ئد هد هپ سومان ونارد د
يوق يد هد هپ يم ونتپ د
مارآ وش تاره ېي يرويس هنارد هپ
ماقتنا وكو ېي ونانمد هل
دومحم د فلخلا معن ايتر هپ ىد
دوعسم ونيراد هپ يدناك ېد قلاخ
ړالو ئد كلك نن رپ وتپ د
ړاتل يروت هل هد د ناميلغ لو
ىلايروت ناخ دمحمراي ريزو ېي لب
ىرمز يېپر ين ناديم نيپس هپ
تاره د ماظن فصآ ريبدت هپ ىد
ك لابنس ېي ه تاره د ماظتنا
رب د وكلا د ىلاينن ىد
رس هړز د روت ورتس د ناخ ينغ د
ردب يكېت هل ېي هروت هنيپس هد
ردارب ىنم ئد هدازهش د
ناديم رپ نج د لوار هد رپ نوتپ
نانمد ميلغ ك هروت هپ ېي س
ىلايروت ونتپ د اد هقلاخ
ىدنوژ يد لت هميس رپ تاره د يو
م رپ ړالو نامسآ ىكنيش يچ وهك
مږوپس يچ و هك هدېول هتاخ رمن وا
دنلب يو ىود هپ يد رس ونتپ د
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دنر هت ناهج لو و تريغ هپ مه
هدازهش نارماك د حدم رت هتسورو
هسيك ه ونج د مدناك يچ هرواو
راثآ يو هن هب هخ يراوخ "ينيپس" هل
راداي هب يش يتاپ يرواخ يو هب اد

: يهچاپ وزودس د يك راهدنك وا تاره هپ

هموك تياكح هت ات يچ هشار
هموك تنطلس د وزودس د
ناهاشداپ تاره د هو ېد رت اوخپ
ناخ نامز راقفلاوذ د وزودس د
تاره د ونتپ د نارادرس ىود
تام و يروت ېرېت هل لت ېي ميلغ
ېدېل لت هب يروت ونتپ د
ېدنړ ېو انېرب هل يرتس نمد د
يلايروت هناتپ هنوېم هو ىود
يلاينن نطو د هو ني هنن رپ
ىرمز نيش غ هكل وي ره يك نج هپ
ىلايرب ىمل وي ره و وزودس د
هكو هماين هل هروت ېي هب يچ
هكو همايا هل ېب هنيك وا غ
يلاخ هميلغ د هو اوخ تاره د
يلاحشوخ يياسوه هو هرپخ هتلد
پ لوړالو هو قافتا هپ هنات
ړاجيو هسال هل ىود د نمد د راك
نمد يك بوخ هپ ىمل نوتپ هب يچ
ندب هپ دېر ېي هب يرېو هل ديلو

 ږومز ىكنويو مه هخ وغد هل ،هلغار هن هت سال ږومز هخ ېسيك يغد هل راعشا هتسورو ېد رت هنافستم
.يس ىالوك هلترپ ،تامولعم يخيرات وا يملع رون وا يناور عبط د وا راكفا ېنتپ د
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: يي لاح نج هوي د ېرصاحم د يچ يد يلغار هت سال هخ ېسيك يغد هل مه هنوتيب هغد

ىړوار موجه ايب ره هپ ميلغ
ىړوايپ دمحمراي ئد ړالو ېت خم
يېنج يرمز هكل هناتپ ږومز
يېهب راصح رپ ونيو د ېلو
نرل وش نوتپ د ونيو هپ تاره
ندخ هپ ميلغ د ئد يمخز نوتپ
ورمز ام ونتپ يياو دمحمراي
وروك هل راد هلسو ئزووار هلو
ىدن موجه وي ئكو ميلغ رپ
ئساب هم نودنوژ هپ هسال هل تاره
هنيد نطو ږومز ئد روك ږومز وخ اد
هنيد نمام ږومز ىبوا ږومز اد
ئتاسو نطو اد هړاغ هپ نفك
ئتاسو نفدم ىلك ورلپ د ږومز
نا هكين يلاينن يد هتارپ هتلد
ناغفا د لت ينيو يېهب هتلد
هنيد روك ږومز ئد ږومز تاره
هنيد رو ږومز ئد ىرغن ږومز
روك د هلاوېد رت ىلغار نمد
روغېپ ىول نوتپ د ئد اد ئس ړالو
هماق هنوتپ يچ ېك ېران نارماك
همان هنن رپ هرم هسابار هروت
راصح رپ ړالو هسوا نا هلياب ام
راثيا هك نا هنن رپ هناتپ د
يش يدنوخ سومان وم يچ تريغ هيوب
يش يدنوخ سلوا د مون نوتپ د مون
ېلبلغ ېران ېدېوراو يچ ومل
ېلد هنارماك وا هدمحمراي هل
رې هپ ونايرمز هتاوو الك هل
رېپل ك ړوج ېي ونانمد رپ
هروت هپ نمد د هك څوغ ېنورس
............................................
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نارماك د نارود ىغار تام وس نمد
)۱نال ىروتس يرب د دمحمراي د


