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يك وتپ هپ هير ېملك د نيرآ د

 وا هړالو هت دنه يني اوخ رپ اوخنوتپ د وا ،هلغار هزكرم هلپخ هل ماوقا نيرآ د هخمد هلاك هرز ېرد ًابيرقت
وا ،هړالو هت ناريا يني پ" د ېلد ينيم هپ "اوخنوتمكُت مهم وا ىول هوي د وناناسنا د نيرآ .هوس هتاپ يك وك 
.يد يكنووړوج وتموكح ويول د وا يكنوورپخ تيندم د يك ايند هپ يچ ،ىد مون

پ د ناناسنا مكُت ېد د يچ هكاوخواش هل اوخنوت ييايرآ يلصا هغه ىود د ون ،يد يوس هراپخ هخ 
 هپ هبژ يلصا هغد نوبولاتسو( .يو ېدژنرو هت ېبژ يغه يبژ ىا ېد د اي ،يو هتاپ ېلد يچ ييا مه هبژ
 هنې وا هنلپ هملك رپ )نيرآ( د هغد هلپخ هپ يك وكيل و ېد هپ مړاوغ هز .)يلوب "كيرآ" يك دنه ندمت خيرات
 ،هلغار هت دنه نانايرآ يچ يياو نيخرؤم ققحم .ينسوا ،يرل مه هير هړز اروخ يك وتپ هپ هملك هړز اد يچ ،مكو
 د ،للب ېي )وساد( لشو ىود يچ نادنشاب هړاز ناتسودنه د وا ،للب فيرش وا ليصا ىنعي نيرآ هنونا ىود
 .)۱(يد يلغار هنومون هود هغد مه يك )اديور( باتك هړاز هپ دنه

 يدرپ هغه وا ،ها ليصا وا لسنلا فيرش هنونا ونانايرآ يچ : يكيل خرؤم دنه د رنه ويلبد روكوډ
 .)۲(هد )نمد( ېي انعم يچ هللب شډ وا ويسيد ېي ماوقا

 رېډ ىود يك وتاجانم هپ اديور د ،هو هتخا وج هپ هرس وساد د هنورمع رېډ نانايرآ يچ يياو اديور
هل هل ۳(يړاوغ يهابت وساد د هنت(. ىود ىچ هربخ اد ر هل  هلاب نيرآ نااديو هد هتباث هخ)يك اتسوا هپ )٤ 
 انايرآ( يكم نيرآ د يك اتسوا هپ مه يسغد .)٥(هك اديپ هنومكُت نيرآ د وا يكم نيرآ د نت يچ يياو مه
 اوه ه ،هبوا ه يچ وو تكلمم وي هجيو انايرآ يياو اتسوا ،يوك ركذ هتكلمم سړاپش مكُت ېد د وا يلوب )هجيو
 .)٦(ېدولرد ې يكم يكنووكرو لصاح وا

 رت )هجيو( ينعي هد هتاپ هرصع هل اتسوا د يچ هملك هړز هغد يچ هو يلك يك ناغفا عولط هپ ام مه هخمد
 ىنعي ،يدېرپ هن يم هجېوا رپ ىادخ د( يياو .هد هرواحم هماع يك راهدنك هپ ،هد ۍدنوژ يك هبژ وتپ هپ مه هسوا
 انعم هړز هغه هپ م ك يچ هد هجيو هملك ييايرآ هړز هغه ،هتس يك وتپ هپ سوا يچ هجېوا )هكم رپ ىادخ د
 وتپ هپ ېملك هغد ،ونيو سوا ېي يك اديور هپ يچ ېملك شډ اي ويسيد اي وساد د اما هد ۍدنوژ لكش وا
 يك وسړاپ وا وتپ هپ مه سوا ېملك هغد هلصا هړاز هغه هل يچ لايخ هپ امز ،يلوب )نمشد( وسړاپ هپ وا )نمد(
-: يياو ناخ لاحشوخ الثم .هد ېلغار مه )يند ،هند ،ند( يك وتپ هپ هملك هغد هكل .يد هتاپ

يو باحصا د وا دالوا د ېي هند يچ
مي رابت د وا خــــــــــــــــېب د ېي هنكو هپ

-: اي
يو ېـــــــخرخ ونج د يچ يك وند هپ
هنوراك لپخ هك سوه لپخ همغ ېب هت

 هو )مصخ( هغد انعم مه ېي هبژ هپ اديور د يچ ،يد يناس ېير يغد د هلو هند ،ند ، نمد ون
.هد مه سوا وا

 هنونا وكلخ رصع د اتسوا د اوخپ ،هوس هراوا يچ هخمد هكل  ،وس ړالو هت بلطم لصا لپخ ون هب سوا
 Strabon نوبارتس .)۷(يونايب تمادق مون هغد د مه ټوډوريه .يلوب همان هغد هپ ىود مه نيخرؤم هړاز ،للب نيرآ



۲

۳

.يړوار )هنيرآ( مه خرؤم نانوي د
 د" : يكيل ،ىد ىكنولپ ققحم وي ندمت هړاز د ونانايرآ د وا وبژ وړز هپ يچ ىناملا ريج ملهليو روكوډ

 مون اد ،ليصا ىنعي هيرآ ،هتس انعم هپ "يلصا" د رآ مه سوا هبژ يركسناس هپ ،ىد ىوس هخ رآ هل قاقتشا ايرآ
 يني ،هتس هملك )هرآ( د مه سوا يك وتپ هپ .)۸(وس قالطا مه يدناب تسار وا بيجن وا فيرش وا رازېهرپ رپ
 ،هو هلخاد مه يك وتايبدا هپ ،هو هلمعتسم هرېډ اوخپ يك وتپ هپ هملك اد .)۹(يلخا انعم هپ لصا وا داينب د ېي ليابق
 هپ ېي ناميالارحب يچ كتوه فلا الم الثم ،ييك هراك انعم وا لامعتسا ېي هخ ودانسا يبدا يندنال ېد هل
-: )۱۰( يد يليو يساد يك ىا هوي هپ ،ىد ىك مظن يك )ـه ۱۰۱۹(

ىلــغا وو هرآ هل ىد
ىلتن ريو هپ وس هك ه

-: )۱۱(يياو هراك هد هن هتام هنامز دنوژ د هد د يچ ربكا بيدا وتپ د وي لب
يك هړز هپ امز هني هوس ېي هرآ مغ د
ييسوه يـــــــــــــك ادنخ هرس بيقر د

 ريج ملهليو د هغه مه ېي انعم وا ،هد ېلغار يك وتايبدا هپ مه هلخاد يك هرواحم هپ مه هرآ لوډ ېد هپ
 ودعاوق يرمار وا ولوصا رپ وتپ د هملك )نيرآ( د يچ موك هن هوعد اد هز مه ه هك ،هد همس هرس هلوق هل يناملا
 هدرطم هوي تبسن د وتپ د وخ )ني( ،هد همس اروخ وخ ولوصا يفرص وينسوا رپ وتپ د رم ،هد ېوس هړوج هربارب
 _ هرواخ : الثم ييفذح هو )ه( يك ىاپ هپ ېملك د هك .)يجنرب( نيړژ _ ړژ : الثم ،ييلامعتسا هرېډ يچ ،هد هملك
.)ىكاخ( نيرواخ

 مه هت تقيقح يچ ييا يد يكتم ودانسا يخيرات رپ وا ىنبم هغللا هقف رپ يچ تاظحالم يخيرات امز اد
 وا رنه ينعي يكنولپ خيرات د رون هنت هود ،يېولو هن ي ېب يك ونلپ يخيرات هپ يبژ د ږومز وا ،يو ېدژن
 ايرآ ون ،ليو هت يـهرك ېك يركسناس هړز هپ وا هد هقتشم هردصم هل )رآ( د هملك ايرآ د يچ يياو ولوم سكيم
.يكنورك ينعي

 د وا ،يياو هت فيرش وا ليصا نيرآ يچ يلو يروخ قيبطت ريج روكوډ د هرس ېيرظن هل مه هيرظن اد
 ديو الثم ،ها بسك فيرش وي ههرك وا تعارز ونانايرآ وناوخپ يچ هد هراك مه اد ونيماضم هل اتسوا وا اديور
 وينخمد هپ ون ")۱۲( ... يوك راك هراپل يهرك د وا ،يولچ غوج لت ،ىس لقع ڼور وا ناسنا هوپ" : يياو يك
 ىدېك ل فيرش عراز ره يك ىود هپ ،يرل تاميلعت ه تعارز د اتسوا ،دولرد ماقم ړول اروخ يهرك يك ونانايرآ
 موزل ېد ،هو همزال ههرك هرس بيجن د وا تباجن وا تلاصا هرس يكنورك د هك ون .عراز فيرش وا ليصا ره وا
 هړاز د ونانايرآ د مه روطت يوغل اد وا ،ىك  موهفم عراز د ،هو ىنعم هپ ليصا د الصا يچ هملك هپ نيرآ د
 .)۱۳(يموم قيبطت زار ېد هپ مه لاوقا وكنولپ د خيرات د وا ،هد هجيتن حور يتعارز
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