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كاك دمحمريپ

 تورپ هت اوخ هغه هخ يكيل د كږوك د يچ ئد بوږ نطو يلصا وكاك د ،ئد كاك ماك هپ دمحمريپ
.يد ېترپ نروك يملع ًاصوصخ وا نروك يرېډ وناكاك د مه يك هقالع هپ راهدنك د هلپخ هپ نكيل .ئد

 ،يلدېسرار يد هن هت سال تامولعم يس ړول د يدنوغ دمحمريپ د هت ږوم يچ وياو هرس سوسفا هپ يلو
 وتپ وا يكنولاپ ملع هغد د وا ،ئد رصاعم اباب هاشدمحا ترضحيلعا د دمحمريپ يچ يېمولعم يردق هرمود وه
 هپ )۱(يلاوړوز هپ دمحمريپ ،و داتسا نامېلس هدازهش ىوز د اباب هاشدمحا د وا نكر يملع رابرد د اچاپ يكنوزور
 خ هړاغ رپ ېلو د هاش د ېدژن هت ترايز بحاص يجترضح د يك هريده هيول هپ وا ئد ىوس تافو يك راهدنك
 د ىود د وي ،هو يدنوژ يروپ هرېډ رت ال نادراش هد د يچ ،و سردم وا ملاع يول رصع لپخ د ىد ،ئد
 وراعشا هل دمحمريپ د )۲(ئد ىك لقن يك )ـه۱۲۰۳( هپ ېي ناوېد هد د يچ ئد كاك ناخ ميهاربا هخ ونادراش
يساد هخ ېراكپ د اد يچ يكوز يك بوږ هپ رعاش رومان وتهغه هل وا ى لپخ د ئد ىلغار هت راهدنك هيا 
: يوك وراعشا وكانزوس اروخ هپ داي ورلم و د ىا هغه د وا نكسم وا دلوم

وي يلغار اهــنت هداويه هل ږوم
وي يلتو ماد هپ وي نايتوت ب د
هك هـــم يدنابار ملظ هزامـــــغ
وي يلتن قارــــــف وناراي وـــــ د

 هاشدمحا د ىد يچ هك ،وس ىالوك نيمخت يك ودودح هپ لاك )ـه۱۱۲۰( د ږوم هېن يكوز د دمحمريپ د
 مه رون هلاك سل )ـه۱۱۸٦( هلاك هل تافو د اباب هاشدمحا ترضحيلعا د دنوژ هد د ،و ىريږ نيپس يك رصع هپ اباب
.ئد ىك مامت يك )۱۱۹٦( هپ ېي ناوېد لپخ يچ يلو ،ئد ينيقي

 د يك راهدنك هپ ىا رپ هد د نامېلس هدازهش وا ،وس تافو اباب هاشدمحا ترضحيلعا يچ تخو هغه
 وا تغل وا وحن و فرص د وتپ د باتك وي همان هپ "يناغفالا فرعم" د دمحمريپ ون تسانېك تخت رپ ناتسناغفا
 اچاپ د يچ ،ك ميدقت هت روضح نامېلس ترضحيلعا د هراپ هل وكنووك هدز وا ونادنمقوش د وتپ د باب هپ ېرواحم
 هپ وا يېك للب وحن و فرص نمول وتپ د يك ناتسناغفا هپ باتك اد ،وس هكو ېي ردق وا ،وس لنمو ه يرول هل
: يودنر ه هنزور يملع نامېلس هدازهش د يچ ،ئد ىوس عورش ونوتيب ېد
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: كبس وا بتكم دمحمريپ د

 ېي يك تناتم وا تغالب ،تسالس هپ مالك د يچ ئد هخ ووارعش وا ووابدا ويول د رصع لپخ د دمحمريپ
.ئد ىړو مون هخ ولو هل

 ېخسن يملق ناوېد د هد د هتس هخ ږومز ناوېد يملق رعش د هد د يزاوي هخ هد د يك بدا وا رعش هپ
.يد هبايمك يرېډ

 هرمود ېي انيو نكيل .ئد ناور كلسم يقشع هپ ېي ناوېد ون يوك هظحالم ىس يچ هرس روط يمومع هپ
 هتروپ يچ هكل ،ىالوك يس هن يربارب ءارعش رثكا هرس هد د يك ېد هپ يچ ،هد ېكنوووس وا هرودنوخ وا هږوخ
 يك ووارعش هجرد ۍمول هپ وتپ د هتهج هل وراعشا وكانزوس وا وعيدب ولپخ د وا رثت هپ مالك د دمحمريپ ليوو وم
ېك لپ د يك راهدنك هپ هد ،يىلدنوم ېي كبس عيدب وي رعش د يبژ يلم د وا ،ىلتنارپ بتكم ىون وي بدا د وت 
.هدېك مه ىوريپ كبس د هد د ورون هتسورو هد رت يچ ،ئد

 وا ئد هترو هت بتكم نامحر وا ناخ لاحشوخ د يك تناتم وا تسالس وا ي هداس هپ كبس دمحمريپ د
 د ون هك ،يرل يې بتكم د اديش وا ديمح د يك وتاراعتسا وا وتامزالت هنابيدا وا تكازن وا ينيرفآ نومضم هپ
 ىلتسيا ار هتنيم كبس هروغ وي بدا وتپ د بتكم يبدا هد د وا ،يد يكډ هدنوخ د وا ېږوخ اروخ يوانيو هد
: ترابع لب هپ ،و هن اوخپ هد رت يچ ،ئد

 رت ،ئد رعاش ىون وا ددجتم وي يك كبس لپخ هپ وا يد دوجوم ايازم لو بدا وا رعش د يك مالك هپ هد د
 يچ ېد د هرس ىد .يېك للب داتسا ونارعاش ورېډ د وا ئد ىك هروغ ت هرال رپ هد د ونارعاش ورېډ هتسورو هد
 وا تسالس ،ناور د ېد د هرس رم يوك هتسيا وتانسحم وا وايازم يعيدب ولو هپ ۍرعاش وا رعش د مالك لپخ
.يېك هللب هصاخ هد د يزاوي اد وا يوكرو هن هسال هل مه ينولم داس

 ېعلاطم رت هرس رظن يديقنت وا تقد هپ هنوناوېد ولو ونارعاش وناوخپ د رصع لپخ رت هد يچ يېمولعم

هدوصقم هحدم هاش د هوس
ئد رونم ېرپ ملاع لك
ئد ينادزي فطل بجع
ملح د كو هتسن ېي لايس
ئد رېشمش قح هپ ءادعا د
رهش نمد د يونارو
هوس دازآ همغ همه هل
ئد ناهج تسرد د قنور نن
مكادخ هل لت ېي تساوخ تخب د
هنيرل بر يد باتفآ اد
ئد نشل هد هپ كلم مامت

هدورد هل هدمح هل سپ
ئد رمن مكح د نامېلس هاش
ئد ينامېلس تخت هاش د
ملع د هاش ئد تنيز بېز
ئد رېش مه نج د ناديم رپ
رهق د هد د هقعاص
هوس دا يدنابرو هناتپ
ئد ناك ملع د هداز هاش
مك اعد هز ېي تلود د
هنيو اقب د ناكما و
ئد نشور يدناب ملاع يچ
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 ورېت د يك مالك لپخ هپ يچ ئد ىك وك ېي ايب وا هد ېلدنژېپ ه ېي حبق وا نسح هوي ره د وا يد يلتسيا
 ينامسا هپ اباب نامحر د يدنوغ ونارعاش ورون ورېډ د وتپ د دمحمريپ ،يدناك ينوغار ايازم هدر ونارعاش ونتپ
: يراك ه هخ وتيب ېد هل رظن يديقنت يبدا اد دمحمريپ د ،ئد ىلولياب هړز يدناب رعش

 د هوالع هخ سدسم ،عيجرت ،سمخم ،لزغ ،يعابر د يك رعش هپ وتپ د رعاش هلايخكزان وا ركتبم ېد
 هپ نومضم د وا ئد ىك ادا قح ۍرعاش د يك ورون يساد وا عبرم ،رعش روز هپ لايخ كزان وا ېحيرق يړول يلپخ
 هپ ېي هوالع وتپ رت وا يېك لشېو يدناب ورون يساد وا اثر وا حدم ،يفوصت ،يقشع ،يقالخا هپ رعش هد د ظاحل
 لپخپ دمحمريپ .يوك تلالد يدناب بدا يواح وا ملع ړول رپ هد د يچ ئد ىليو رعش مه يك يسراف وا يبرع
 كبس رعش د ،هوس ركذ صاوخ وا ايازم كبس د هد د يك همدقم هپ باتك ېد د يچ هكل وا داتسا ىمول يك كبس
.يك ښوخ وا هروغ رعش لپخ يك ونيرصاعم هپ يچ يرل قح ىد وا ئد زاتمم وا ږوخ رېډ ېي

 هكل ،ئد ىوس غراف هخ ولكيل د ىد ېي يك )ـه۱۱۹٦( هپ وا ،يېسر هت ونوتيب )٥۰۰۰( ناوېد دمحمريپ د

ئد ناسللا بيغ نامحر يك رعش هپ ړوج
رعش ناسنا د ز ره هتسن رې اد هپ
ورلغرم د ړال هس را ېي عرصم رت
رعش ناسكي ك هتخيوآ ېي رات ه هپ
هتسن لاحشوخ د لايس مه يك رعش هپ لت
رعش نادنخس هد د اد ئد تشرد ه هك
ييا هترو يياو جاوم رحب كو هك
رعش ناس ره يس هدنوم ېي يك ناوېد هپ
يو هن مك رېډ هب نامحر د رعش رت يه
رعش ناخ لاحشوخ كخ د هت فصنم و
يك اوخنوتپ هپ هد د ئد رعش هكل
رعش ناغفا د تخو اد هپ يو مك هب لب
ك رداقلادبع نايب رعش نينر ايب
رعش نازوس هن هد رت مه ئد فرشا د
ئد ديمحلادبع فاشوم هيود هل سپ
رعش ناد هتكن كزان ه ېوو ېي يچ
هغېرد يلو و ړوج هب رعش ازريم د
رعش ناريو ك هد وظافلا يشحو هپ
ېوو يم لاح ونارعاش وروهشم د
رعش نايع ورون د هت و ام و هن
مك هن يفال مك دمحمريپ هز فاصنا يچ
رعش نا د ئد ښوخ يم يك ورصعمه هپ
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: يياو يچ

: هكل ،ئد ىلنم مه ونارعاش ورون هتسورو هد رت ماقم يبدا ړول وا يداتسا دمحمريپ د
ېوراو هك مظن دمحمريپ الم دنوخا د
لبلب د لثـــــــــــم هپ ئد ېي راتـــــــف ره

)ىراهدنك نانح ازريم(
و رادمان يك رعش هپ كاك دمحمريپ

رعــــــــش د نامرا هد هرل ربـــــــــــــق ړووي
 نيدلا سمش(

)كاك
: وووخ هنومظن و هخ هناوېد د هد د لوډ هپ ېنومن د ږوم سوا ئد هغد

هنولك يون پش لس رز
هنوو يوس رېت ترجه د
ك ناوېد قشع د اشنا ام
ك نايب ه يم وتپ هپ
يس راداي يچ عمط ېد هپ
يس رايد ره هپ روشنم ايب

هتوغ ادنخ هپ هلوخ هنيپس هراي هل ام
هتغنو دود هپ وغ د هزان هل هد
ك ريرحت هترو مادم يم هب هړز د لاح
هتهاوخ ېد هل ربخ ىاو هن ربلد هك
هبوخ هل هتواو رتسب رپ ابوبحم
هتغر ول رپ راهب د هد سوه هك
يك لد بارخ هپ نوغرز وس يم قشع د تك
هتهاك هل مېصالخ هن ېي تخو يه هپ
مك رېه هز ېي هب لامج يچ يك هن يد بر
هتخ رو د يدېك يم يدنال رس رت هك
يس ديو رس يم هك ابرلد د دنوم نيپس
هتلاب هل لصو د مك هن كسه هب رس
هوس يتسه هلپخ باجح يچ هت اچ ره و
هتپ هل اچ د "دمحمريپ" ىاو هم اديپ
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تايعابر

هداان رطاخ مك راي د افج
هدايرف هآ هل يوچ يم هرهز
وفلز د ىوب هپ هك هزات يم حور
! هداب ابس د هراپد ىادخ د

عمش هكل هز مي اهنت اديپ
عمش هكل هز مي هانف رپ ضرع
هزوس هل هپش هپ يا يم يوا
عمش هكل هز مي اپ رت رس دنول

هلامش راي د هس رېت هوك رپ
هلاح هل ام هك نايب هسيك
ئد ه ېي لاح سوا يياو هترد هك
هلاب ورپ ېب ئد لبلب هياو

ويللت د غارس هداب ابس د
ويلك و ماك رت هړوار وخ ل وي
ونودود هآ د ك پ "دمحمريپ"
)۳(ويلك د قارف وسو يك روا هپ

هنوكيل نمل
۱.    وش دمــــــحمريپ د رېت بابش د مــــسوم ه

اك لم و ل د ادوــــس زونــــــه سوهـــل اوب  
.هچخيرات رعش وتپ د .۲
.هنوخم ۳۳ - ۳۱ ،ه ۍمول ،لاك ش ۱۳۲۰ ،هلجم لباك .۳


