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ـهدنس وا اباب هاشدمحا

 بختنم يهچاپ هپ يك راهدنك هپ يلادبا اباب هاشدمحا وا ،وس لژوو راشفا هاش ردان يچ لاك )ـه ۱۱٦۰( هپ
.هلوك ينارمكح ېي هب يدنال رما رت راشفا ردان د يچ ،وو هړوهلك دمحم رون نايم ريما دنس د يك وتخو وغد هپ ،وس

 دمحم رون نايم د هد ون ىكو رفس هت دنه )ـه ۱۱٦۱( لاك مهود هپ تنطلس لپخ د يچ اباب هاشدمحا
 لاك ره د دمحمرون مه يك لباقم هپ وا ،ىكرو ېي بقل "ناخ زاوه هاش" وا هنامو تيمسر هپ يك ـهدنس هپ تراما
.لنمو هت رابرد راهدنك د لېلار تايلام

 د رژ يچ هواتساو نامرف وي هت هد اباب هاشدمحا ون ىك هن و لمع ولېلار هپ وتايلام د هتسورو دمحمرون نايم
 وريډ د هړوهلك ناخ يياهب ريفس لپخ دمحمرون نايم ون ،هدېسرو هت دنس نامرف هغد يچ هلك يېلوار تايلام دنس
 ېي تعاطا لپخ يياو يك زغن همان هپ يچ ىهدنس فياخ يچ  هكل وا ،هواتساوار هت رابرد راهدنك د هرس وفحت
: ىك دنر يساد

زاـين و زجعب شناسر شمالس
زارـــــــــــــف ندر ناغفا هاش ىا
ما وــــــــــــــــت رادجات هدنب منم
ما وــــــــــــت رادمان ىربنامرف هب
ىـهب مرا مـشچ وت فطل زا نم
ىهـــــــــــــآ منكيم نم هاش رب

 وي هخ هدنس هل وا هوس ه هرس وناريما يهدنس هل طباور رابرد د راهدنك د هرس تار هپ ترافس ېد د
 ديرم دمحم خېش د شوخرس ظوفحم دمحم خېش ېي مون يچ ،وس ررقم يك لباك وا راهدنك هپ ليكو وا ريفس يمياد
.وو ىوز رنوناق

 رت ېي يدازآ يلخاد وناريما ىهدنس د وا وس عناق دهعت هپ ولېلار د وتايلام د اباب هاشدمحا يچ ېد د هرس
 د اباب هاشدمحا ون ،لدېسروار هن هت رابرد راهدنك د تايلام هغه ايب لاك لب رم ،هلنمو يدنال تنطلس يناغفا
 هلپخپ يك ىاپ هپ لاك هغد د وا هواتساو هت ـهدنس لاك )ـه ۱۱٦٦( هپ ركل وي تدايق هپ رالاس هپس ناخ ناهج رادرس
 ىك سح رطخ هغد يچ رابرد ـهدنس د ،ىدېسرو هت دابآ دمحم همرول رپ يمرحم د )ـه ۱۱٦۷( د وا ،ړالو هتله مه
 ايب مه دمحمرون نايم وا هواتساوار لوډ هپ يچليا د هت روضح اباب هاشدمحا د لمود ناوېد ريزو لپخ رژ ېي ون
.ىكو تعاطا

 يك وغد هپ وا ،لك يدناړو فياحت رېډ لمود رم ،ىك هن رو تزاجا ينديل د هت لمود  اباب هاشدمحا
يچ ،ېو مه يرواخ ۍروب و وربق هل ووايلوا د ـهدنس د لمود يړوار تاغوس هت روضح  اباب هاشدمحا د هخ 
.هد هفحت هنيرتهب هدنس د اد يچ ليو هد وا ،ېو

 وا وس م هتسورو تشايم هوي ريما هغد رم ،هخابو ېي دمحمرون نايم وا هلنمو هفحت هغد مه  هاشدمحا
 ريما هتله بقل هپ "ناخ دنلبرس" د ناخ بايدارم دمحم ىوز هد د هخ هروضح هل  اباب هاشدمحا د ېي ىا رپ
 يروپ راهدنك هپ مه رپاك ون وو ىتن هرس راهدنك تختياپ يهاشدمحا د ًاميقتسم تيالو بس د يچ هك وا .وس
 وا ـهدنس د را اد يچ هك وا ،وس ررقم مكاح يناغفا يك رپاك هپ هتخو هغد هل مه وا وس لولنو ًامسر
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 د وا .لوس رېډ يرال ېد هل طباور يتراجت وميس وود وغد د ون وو ىا يتراجت مهم وي نم رت ناتسناغفا
 ررقم مكاح ې د ظوفحم دمحم يضاق وا هدنيامن رابرد د يك ـهدنس هپ ينپ ناخ ليعامسا اوخ هل  اباب هاشدمحا
 وا ړالو هت دنس راهدنك هل هرس وتعلخ وريډ وا هنامرف يهاشدمحا د لمود ناوېد لاك )ـه ۱۱۷۱( هپ وا ،لوس
 هناخ وناريما يهدنس د يچ و ،وو يك رابرد يهاشدمحا هپ لوډ هپ لمغري د رورو ناخ بايدارم د ناخرطع
 لك رداص هنونامرف ېي همان هپ ونارشم ورون وا وولب د وا هواتساو رو ناخرطع  اباب هاشدمحا وا هوس وروش ينج
 هپ لمود ناوېد ريفس د هدنس د وا وس بلاغ هاش مالغ هخ وناريما وغد هل رم ،يكو كموك هرس ناخ رطع د يچ
 ىلوالا ىدامج وا يناثلا عيبر د لاك )ـه ۱۱۷۷( د ،ىكرو بقل هلودلا ماصعص د هت هد مه رابرد يهاشدمحا ىعس
.لوس رداص همان هپ هد د هنونامرف يهاشدمحا هود يك وتشايم هپ

 يرون ېياوخ رپ ـهچك د وو ىوس لدنژېپ ًامسر يريما هپ ـهدنس د رابرد يهاشدمحا د يچ هاش مالغ نايم
 يزاغ ۀرېډ  اباب هاشدمحا ون ،ىك تايز رادتقا لپخ ېك ـهدنس هپ وا ېك يلماش يك تكلمم لپخ هپ مه يميس
.هخابورو مه ېي بقل "نجريژه ناخ يرو هاش" د وا لراپسو هت هد مه ناخ ليعامسا ۀرېډ وا ناخ

 ېي يدنال رما يهاشدمحا رت وا هك هړوج الك دابآرديح د يك نورين هپ لاك )ـه ۱۱۸۲( هپ هاش مالغ نايم
 هد د وا ،لتاسو ېي هنودحرس ـهدنس د وا لك تام هلو ېي نابيقر ىداوناخ لپخ ،هواك تموكح تيقفوم هپ
 دوجوم يك رابرد هپ ـهدنس د لت نادنيامن رابرد يهاشدمحا د ،وو زج مهم وي ۍروتارپما يهاشدمحا د تكلمم
.وو تسان يك رابرد هپ راهدنك د لمود ريفس وا ليكو ـهدنس د وا وو

  لېب ناريما تالك د وولب د وا ،الج ناريما ـهدنس د يك راوج لپخ هپ رابرد يهاشدمحا لوډ ېد هپ وا
.وو زكرم تراما وا توق د ىود د رابرد يناغفا وا ،وو يلتاس

 هخ هرابرد يهاشدمحا هل يچ  ېي لتوغ وا ،وس رورغم توق لپخ هپ يك رخآ هپ هاش مالغ نايم رم
 ضيرم يك هبوت هپ كږوك د راهدنك د ىد وا ،وو لاك رخآ هنادنوژ د اباب هاشدمحا د هغد يچ يلو ،يكو يكرس
 )ـه ۱۱۸٦( هپ هميېرد هپ ىلوالا ىدامج د وا هتخا ضرم هپ جلاف د هاش مالغ نايم يك تخو هغد هپ وخ ،وو تورپ
 راهدنك د ېي هنوماغيپ يساد وا ،ىك ريما ىا هغه د ناخ زارفرس دمحم ىوز هد د ونارشم ـهدنس د وا ،وس م لاك
.يس هن نارو هرس هزكرم هل هاشنهاش يناغفا د طباور ىود د يچ لېلوار هت رابرد

 د ىود يچ وو هن مه تصرف اد وا ،وو تخوب يغوران هپ هاشنهاش د تخو هغد لاجر رابرد د راهدنك د
 وا ،وو يك راهدنك هپ ىوز اباب هاشدمحا د نامېلس هدازهش وا ءارزولا فرشا ناخ يلو هاش ،يكو ركف ويا ورون
 هپ هد د ايآ هب هتسورو  هاشدمحا رت يچ همولعم هو هن مه اد وا ،هدولرد ينارمكح يك تاره هپ هدازهش رشم رومېت
 هل يك تخو ېد هپ يهاشنهش هيول ناتسناغفا د يچ هك ؟هي هك يس بيصن ناتسناغفا د رادمامز قيال مك هزادنا
 ىا ره يچ ،ېو يلماش مه يميس ييول ييول يدنوغ ـهدنس هكل يك هلمج ېد هپ وا ،هدېسر هدنهرس رت هروپاشين
.توغ توق ىلتغ يزكرم وا هرادا يوق هوي وغد وا ،وو دوجوم يدنال تنطلس يهاشدمحا رت نارادمامز الج

 يك هرغ هپ ېبوت د هملش رپ بجر د راك )ـه ۱۱۸٦( د سپ يتشايم و اباب هاشدمحا يك لاح يساد هپ
.تسونېك تخت رپ وا ىغار هت راهدنك هتاره هل رومېت هدازهش ىوز ىول هد د وا ،وس تافو

 وي ناخ زارس نايم ون ىدېسرو هت ـهدنس ربخ سولج د هاشرومېت د وا تافو د اباب هاشدمحا د يچ هلك
 هاش رومېت د لوډ هپ اوخپ د ېي تعاطا لپخ وا ىېلوار هت رابرد راهدنك د هراپل تيزعت د روپلات ناخ مارهب ريم ريفس
 هد د يچ ىك رداص نامرف يهاش وي همان هپ ناخزارفرس نايم د مه هاشداپ يون ناتسناغفا د ،ىك هراك هت رابرد
 "ناخرايادخ" د وا هنوتعلخ هت ريما ـهدنس د مه وا ،وس لنمو يدنال رثا رت تنطلس يناغفا د يك ـهدنس هپ تراما
.وس كرو هرابرد هل راهدنك د بقل

 وناريما د دنس د طباور وناهاشداپ وينتسورو يناغفا د لوډ ېد هپ
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 ـهدنس د هت ېنازخ يزكرم يناغفا وغه هب لاك ره وا وو هناتسود هرس
.لېلار تايلام

 د مه ال يروپ ېنامز رت ناخ دمحم تسود ريما د يچ ،وو رپاك مه شېو ونوموق وينوا وود وغد د وا
 تينما د هب رابرد يناغفا ون ىدېېپ ترو مك هتله هلك هب هك وا لدېررقم نامكاح هتله اوخ هل راهدنك
 هلوا ونازېرنا د لاك )م ۱۸۳۹( هپ يچ ىكو ماود هغه رت وطباور ېد وا لوك هنوكموك هرس وناريما يهدنس د هراپل
 وروش هرس وتايقوس هپ ىمرآ سنا د كموك هپ عاجش هاش د اوخ هل نالوب هرد وا ـهدنس د يدناب ناتسناغفا رپ هلمح
.هوس

 ـهدنس د اوخ ېد هپ ار لاك )ـه ۹۰۰( د يكلب ،وو هن راك ىون مك يدناب ـهدنس رپ تنطلس اباب هاشدمحا د
 تنطلس ونايرومېت تاره د يچ هلك وا ،وو مكحم هرس هتنطلس هل نروك يرومېت د تاره د طباور يروتلك وا يبدا

 ېناخرت وا ينوغرا د ـهدنس د وا لدېدېلو هت ـهدنس هنوناوراك يروتلك وا يبدا وا يملع رېډ هتاره هل ون وس فيعض
 يساد تړوج ينهرف هدنس د هك ون .ېو يميس يقرش ناتسناغفا د اي تاره مه نطو يلصا وناهاش ېروپلات وا
 نروك يناغفا يغ يريډ مه ال هسوا رت وا ېو يلدېغ هتله هراهدنك هل اي هتاره هل ېير هغه د يچ ىد ىلغار
.)۱(وو ىك ړوج يكپ ېي تفاقث يناغفا وا يللت هناتسناغفا هل نا هكين ىود د يچ ،يسوا هتله

((( هنوخم ٥ _ ۱ ،هگ همپش لاك ل ۱۳٥۲ ،هلجم همږو _ )۱ .


