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يشاقن دازهب د

 وتاحوتف د رومېت ريما د يچ ،يېك وروش تخو هغه هرود همهم اروخ وي يك خيرات هپ رنه د ناتسناغفا د
.و ىوس ړوج يك ناسارخ هپ تيزكرم يهاش نروك د ونايرومېت د هرس

 هرس يك را هغد هپ ېي ناشاقن وا نادنمرنه رېډ وا ىك تختياپ لپخ دنقرمس لاك )ـه۷۷۱( هپ رومېت ريما
 ېي هب رنه شاقن د وا هلوك هدافتسا هخ ونورونا يني هل يك ترورپ هپ رنه لپخ د هب ىود يچ ،لك لوار
.هواك پشب

 ،ىكو تنطلس يك تاره هپ هلاك تېول ېرد يروپ )ـه۸٥۰ رت هخ ـه ۸۰۷( هل خر هاش ىوز رومېت د
 رصع ېد د ،و شاقن ليلخ ېي ىس رس د يچ لك نوغار هرس يك تاره هپ ناشاقن رېډ مه هاشداپ هرورپ رنه ېد
 ېد د يچ هكل ،لوړوج هنورونا يروپ هړز هپ وا نينر ورظانم ولك د يلرسپ د وا ونوغاب وا ونال د هب وناشاقن
 ىك رونا يك تاره هپ هراپ هل ارقنسياب هدازهاش د باتك وي )ـه۸۲۳( هپ ينيسح ىضترم داتسا رهام هوي بتكم
.يرل رظانم يكنوړو هړز وا يزيمآ نر ېلك هرېډ يچ ئد

 هپ )ـه۸٥٤( هپ يچ ،يېمون دازهب نيدلا لامك ىروتس ناور وا داتسا ىول وي بتكم د شاقن د تاره د
 هپ ارقياب نيسح ناطلس وا تاره د يروپ لاك )ـه۹۱٦( رت دازهب ،و دراش شاقن دمحا ديس د وا ىلدېېز يك تاره
 د ايشيا د قافتا هپ وناهوپ رنه ولو د ىد ،و داتسا تسدربز بتكم د شاقن د تاره د وا ىدېسوا يك رابرد
.ئد ررونا رهام وا ىول ودر رت وناروصم

 وناخباتك ومهم هپ ايند د مه ال هسوا رت يچ يد يك رونا ءاضما هلپخپ هنوباتك رېډ يك تاره هپ دازهب
 ېك ريوصت هپ ،و رهام اروخ يك هندنژېپ هپ ونر د وا يزيمآ نر هپ ىد ،يېك ل راثآ يتميق وا نيرتهب يك
 سال هكت اروخ مه ېي يك رونا هپ وينادو د وا ورظنم يعيبط د .یاوس ىالوك هراك هنوتلاح يناسفن فلتخم
 هلا بح وا فوصت د تخو هغه د يچ ،يېك لديل مه تيسدق وا تيناحور زار وي يك يشاقن هپ هد د وا دولرد
.يس ىالوك ه ي هدنيامن

 هرس رنه د هد د هغه يچ يد يلكا تايصوصخ يساد يك يشاقن هپ دازهب داتسا د وناهوپ رنه د
 : هكل ،يېك ل صياصخ كبس يرنه د دازهب د وا يد صوصخم

.ىلاومس وا تقد لماك يك ونوطخ هپ وريواصت د .۱
 ىالوك ي هدنيامن ېلوج يلصا د يچ ،يك ونر لوډ لوډ هپ ،لوك هراك ېفايق وا ېلوج د وناناسنا د .۲

.يس
.يراك تكرح يك ونوريوصت هپ .۳
 ويروا وا وناړو د رمل د مه وا لوك هراك هنونر يلصا يك ريوصت هپ ورظنم ورون وا ونال وا ونو د .٤

.لوو هنولكش ينيع
.قفاوت وغه د وا لو هرس هنونر لوډ لوډ .٥
 وزمرق وا ورز ورس وا ونيپس د وا لولامعتسا رېډ يي هوهق ،ينوتيز ،يي هزورېف ،يي همرس هكل هنونر هكيپ .٦

.ىالوك رونا يس هن ېي كو لب يچ يداتسا يساد هپ راك ونونر
 تيناحور وا يتفش وا دنوخ وا دنوژ زار وي هرس وصياصخ وغد د يك وريوصت وك رونا هپ دازهب د              
 هراك يتسجرب وا قوفت بتكم يرنه د تاره د وا يرل هړا يروپ زرط وا كبس صاخ هپ هد د يچ .يېك لديل



۲

۳

 تميق ړول اروخ هپ يو بوسنم هت بتكم هد د اي يرلو اضما دازهب د يچ ريواصت هغه يك ايند نسوا هپ .يوك
.يزرا

 ريواصت يساد يك وناخباتك وني هپ اكيرما وا اپورا وا رصم وا لوبناتسا د وا هناخباتك يتنطلس هپ نارېا د
 وا يلنم لوډ هپ وراثآ د هد د هغه مه وناهوپ رنه وا ىوس لكيل دازهب لمع وغه رپ يچ ،يد دوجوم هنوباتك وا
.يد يلدنژېپ

 مه نادراش رهام وا هكت هد د يك رهنلا ءاروام وا نارېا  وا تاره هپ هخ هبتكم يرنه هل دازهب د
.يد روهشم رېډ يزيربت كريماتا ،يناسارخ هداز خيش ،يوره يلع مساق يك وغه هپ يچ ،لتووار

 ريواصت يلك رېډ يچ هتس هخسن يطخ هوي ركيپ تفه د يماظن د يك ميزوم هپ نتيلوپورتم د كرايوين د
 ېلك )ـه۸٤٦( هپ يچ يماظن ۀسمخ ميزوم د ايناترب د مه يسغد .يد يبوسنم هت دازهب ېي ېرظنم راك د وا
 يچ ،يرل هريوصت پش مه ناتسوب ېناخباتك د رصم د وا يرل ءاضما دازهب د )ـه۸۹۸( هپ ېي هروتانيم ېرد هد ېوس
نا دازهب )ـه۸۹۳( هپ ېي رولك روك ءاضما وا يدمحم ناطلس طاطخ روهشم د تاره د هخسن اد .يد ي 
 د ،يرل صياصخ رنه د دازهب د هلو ېي ريواصت وا هد ېلك يك تاره هپ هراپ هل ارقياب نيسح ناطلس د نادنخ
 ىنرخآ وا ئد كډ هتراهم د وا قيقد اروخ ېي لوډ ولاكشا يسدنهم وا وتاتابن د وا هناداتسا رېډ ېي بيكرت ونونر
 يچ يوك هراك اد وا يرل خيرات )ـه۸۹٤( د يي يك لاح هپ ثحب د يك دجسم هوي هپ نايالم يچ ېي ريوصت
.ئد ىوس غراف هراك هل دعب لاك وي هروپ ريوصت هغد

 هل نيسح ناطلس د )ـه۸۷۲( هپ طاطخ يلعرېش يچ ،هتس مه يك روميتلاب هپ هخسن يطخ هوي ېمانرفظ د
.يرل همان هپ هدازهب د هريوصت پش وا هد ېلك هراپ

 ري هت ونايش وړو وا يراك هزير .يوك هجوت هرېډ مه هت وتايئزج ريوصت ره د نادنمرنه بتكم د دازهب د
 وا لاغ ،كك ،تانيئزت ،شرف ېوك د ون يك رونا هوك هوي يچ يړاوغو هك الثم .هد هې رنه د ىود د لدېك
 ،هنت ،هنول ،هنولب ينو د ون ،يوك رونا هنو هوي هك مه يسغد .يوك هراك ېكپ هلو صياصخ ۍرامعم د
.منيو هنو هروسمس وا هنوغرز هوي يچ يوك روصت يساد ىس وا يودنر الج الج هنوخا وا ېلخا ،هياس

 هپ يچ همسخ يماظن د .يد هترو هت داتسا لپخ رېډ راثآ يلع مساق يتاره د يك ونادراش هپ دازهب د
 يچ ئد ىلك ريوصت وي دازهب د هد مه وا ،هتس يك ميزوم هپ ايناترب د هد ېوس هديك ملق هپ يلع مساق د )ـه۹۰۰(
 دازهب يچ ،ئد تخو هغه د ريوصت اد يچ يراك ېي هخ ولاك هل وا ئد يك هناخباتك هپ نوتنهوپ د لوبناتسا د
.و ىللت هت زېربت هتاره هل

 وړول يك رابرد هپ ونايوفص د دمحم ناطلس وا كريم اقآ نادراش هود هد د يك رخآ هپ هنادنوژ د دازهب د
 هريوصت )۲٥٦( يچ هموك هلك رونا هخسن هغه ېمانهاش د )ـه۹۳۳( هپ دمحم ناطلس يچ وو يلدېسر هت وجرد
.يد هترو هت وراثآ دازهب د يك عونت وا بيكرت ،يراك هزېر هپ وا يرل

 رنه دازهب د يچ ،يد ناداتسا بتكم هغد د مه يدمحم داتسا وا يلع ديس ريم ،يلع رفظم ، يلعازريم
.و ىلتاس ىدنوژ يك ايسآ هلو هپ يروپ ولك ورېډ رت ېي

 ېي ريواصت يچ ،هو ېلتاس ىوز خرهاش د ميهاربا ناطلس هنا هوي بتكم يرنه ېد د مه يك زارېش هپ
 يرنه د تاره د يچ يراك يساد وا يوك يرسمه هرس هبتكم هل تاره د م ك لوق هپ لنهوك روسيفورپ د
 ماقم دنورد رېډ ،ونادراش بتكم هغد د مه يك ورابرد هپ ونايوفص د وا و ىلدېول يدناب نارېا لو رپ رثا بتكم
.دولرد

 ېد د ،وس فيعض تيزكرم تاره د وا تنطلس ىول ناسارخ د هتسورو ګرم رت ارقياب نيسح ناطلس د
لوس هراپخ هرس مه نازاون يقيسوم وا نارامعم ،ناشاقن ،ناطاطخ هكل ،نادنمرنه ىا. اراخب يني، وا دنه يني 



۲

۳

م .لړالو هت نارېا ينيك لقن هرسرو هت وكلم وغد رخافم رنه لپخ ىود رطيحم يون لپخپ دنمرنه هوي ره وا ل 
 وون وغد هپ وا ،ېدېسرو مه هلوبناتسا رت يزېغا بكم يرنه د تاره د يچ هيا ېد رت .لك هراپخ هنورنه هغد يك
.لدنومو مه هنوكبس وا هنونر يون هلنا ونونف وغد يك وطيحم

 ،ناجيلو يلقهاش يك هيكروت هپ وا مساقدمحم ،فسوي ،نيعم اضر اثآ ،يسابع اضر يك سراپ هپ الثم
.يد يللاپ ېي هنوزرط صاخ صاخ رنه د يچ لوس اديپ ناشاقن يدنوغ ،يلع ازريم ،لامك ،شوايس

 هتريب هسراپ هل ىوز هاشرباب د نويامه يچ ،ىدېولو تخو هغه رثا بتكم د تاره د مه يدناب دنه رپ
 هپ ېي ىود وا ،و ىوس انشآ هرس يلع ديس ريم وا دمصلادبع هجاوخ ونادنمرنه ونت وود هل يك زېربت هپ ىد ،ىغار
 ونت وود وغد وا لك رونا ېي هنوريوصت )۱٤۰۰( ناتساد د هزمح ريما د يچ لتوغوار هت لباك لاك )ـه۹٥٦(
 يدناب زرط رپ دازهب د ېك يروصم هپ دنه د يچ ،هلاپو بتكم شاقن د ېرا د يك هنامز هپ ربكا د هتسورو وناشاقن
 ،ركنيش هكل ،لتووار هبتكم هغد هل نادنمرنه رېډ يك تنطلس هپ ونايرباب د يلهډ د وا هلزورو ناراش هنت لس ًابيرقت
.ناروصم يمان رون يساد وا ،نامزلاردان ، نسحلاوبا ،ېب خرف ،ساد مرهد

 رېډ وا وس لقنرو هخ هتاره هل بتكم ۍروصم وا طاطخ د لوډ هپ سراپ وا دنه د مه يك اراخب هپ
 فسوي د يماج د ىتاره يلعريم هخ ىودد يچ .لړالو هت رهنلا ءاروام هتسورو لاك )ـه۹٤۰( رت نادنمرنه يتاره
.هوس هك هروصم يك اراخب هپ هغه وا هو ېلكيل يك تاره هپ )ـه۹۳۰( هپ هخسن هوي اخېلز و

 د يماج د وا ،ىك روپخ يك اراخب هپ ېي رنه لپخ يچ ،و وريپ بولسا د دازهب د بهذم دومحم مه يسغد
 د مه بهذم هلادبع وا هداز خيش .هد يك هناخباتك يلم هپ سيراپ د سوا يچ هلكو هتله ېي هخسن رارحالا فحت
.)۱(يد يلتاس يدنوژ هنورثا يرنه لپخ ېي يك اراخب هپ يچ ،وو نادراش بتكم د دازهب

.هنوخم ٥ - ۱ ،ه همنپ ،لاك ش۱۳٥۲ ،هلجم همږو )۱((


