بررسي منازعات غسنويان و قراخانيان در خراسان
اثچاٻغٌڂ ٿجيّڂ
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چكيده
ًلمٿيڂ ؽلاًبځ ثنكٵ ٳڈ ؿك ًـڇډبڍ اڅٻيڈ اًالمٿ څ ثالڈ ؽٔالچّ ؿك ٯاللځ ًالچٽ څ صڊالبكٽ
ډزلڍ /ڃڊپ څ ؿډپ ٿيمؿڍ ؿڅكاځ كُـ څ تلٯ ؽچؿ  ٛٿ ٳلؿً ،لمٿيڄ حلڅتڀڄـ څ عبٓټؾين ثالچؿ،
ٳڈ ډڀچاكڇ صِپ ٛڀ ٢ٯـكتڀڄـاځ ٿڄٰٜڈ كا ثڈ ًچڍ ؽالچؿ رټالت ٿال ٳاللؿ سالي ام ځ ٳالڈ ٿچاډالت څ
اٿتيبمات ايڂ ًلمٿيڂ ٿغڀچؿ ثڂ ًجٴتٸيڂ ٧نڃچڍ كا ثڈ ًچڍ ؽچؿ ٳِبڃـ ،ثب٣الج ُالـ ٳالڈ څ٫البؿاكڍ
ٟبډلڍ اڅ ڃٌجت ثڈ ًبٿبڃيبځ ثڊٌټٜڈ ٛټج څ اًتٰمٹ ؽچاډ تجـيٺ ُالچؿ اٿالب ؿيٸالل ؿڅٻالت تاللٱ
ٿڄٰٜڈ ڃين ٳڈ ؿك ٫لڅسبُ اٿبكت ًبٿبڃيبځ ڃَٰ ؿاُت ،ؿك س ٫لٓت ٿڄبًج ثلاڍ ؿًت اڃالـاؽتڂ څ
تٌټ ٚثل ايڂ ڃبعيڈ ثچؿ ام ايڂ كڅ ثچؿ ٳڈ تڊبرڀبت ام ًچڍ ٯلاؽبڃيبځ ٷبڇ ثڈ ٓالچكت يٴابكصالڈ څ ٷالبڇ
سلاٳڄـڇ ام ٿبڅاءاٻڄڊل ثڈ ايڂ ًلمٿيڂ ٓچكت ٷل٫ت ٧نڃچيبځ ڃين ؿك ٿٰبثٺ ثلاڍ ٿچارڊالڈ ثالب تغلٳالبت
ٯلاؽبڃيبځ ؿك ؽلاًبځ ،ٷڊٸبڇ ثڈ ٻِٴلٳِ ثڈ ٿبڅكاءاٻڄڊل ٿ سلؿاؽتڄـ ثڄبثلايڂ سالوڅډَ عبٗالل ٯٔالـ
ثلكً ايڂ ًچاٹ اًبً كا ؿاكؿ ٳڈ ؿاليٺ آټ كٯبثت څ ؿكٷيلڍ ٯلاؽبڃيبځ څ ٧نڃچيالبځ ي٤ڄال اڅٻاليڂ
ؿڅٻتډبڍ تلٱ ٿٌټڀبځ ٿڄٰٜڈ ٳڈ عٴچٿت ايلاڃ ًبٿبڃ كا ثيڂ ؽچؿ تٌٰپ ڃڀچؿڇ ثچؿڃـ ،ؿك ؽلاًالبځ
صڈ ثچؿڇ اًت څ صڈ ٣چاٿټ ٿچرت ؿكٷيلڍ ايڂ ؿڅ ؿڅٻت ؿك ؽلاًبځ ٿ ٷلؿيـ؟
يب٫تڈډبڍ تغٰيٮ عبٳ ام ځ اًت ٳڈ ًيبًت تچً٤ڈ ٛټج ؿڅ ؿڅٻت تلٱ ٿٌټڀبځ ٣ټت آټ
ايڂ كٯبثت څ ؿكٷيلڍ ثچؿڇ اًت ډل ؿڅڍ ځډالب ؽالچؿ كا څاكث ًالبٿبڃيبځ ؿك ٿڄٰٜالڈ ٿال ؿاڃٌالت ٳالڈ
ؽلاًبځ رني ام ٯټڀلڅڍ ځ ؿڅٻت ٿغٌچة ٿ ُـ ٗڀڂ ځ ٳڈ څً٤ت ٯټڀاللڅڍ ٧نڃچيالبځ څ تچرالڈ
ثيِتل ځډب ثڈ ٿچٗچ ١ٻِٴلٳِ څ ٧نڅات ډڄـڅًتبځ ،څ ٿٌبئٺ ٿت٤ـؿ ؿيٸاللڍ ٳالڈ ؿك ؿڅكڇ ًالټٜبځ
ٿٌ٤چؿ ٿنيـ ثل ځ ُـ٫ ،لٓت ٿڄبًج كا ثلاڍ تٰ٤يت ًيبًت ٯلاؽبڃيبځ ثلاڍ تچً٤ڈ ٯټڀلڅڍ ؽچؿ ثڈ
ايڂ ًچڍ ريغچځ ٫لاډپ ٿ څكؿ ٣ـٽ يٴابكصٸ ايڂ ؿڅٻت ڃين مٿيڄالڈ اٯالـاٿبت ؽچؿًاللاڃڈ ثلؽال ام
عٴبٽ ڃ٠يل ٣ټ تٸيڂ عبٳپ ثؾبكا كا ٿچرت ٿ ٷلؿيـ
كليد واشهها :ؽلاًبځ٧ ،نڃچيبځ ،ٯلاؽبڃيبځً ،ټٜبځ ٿغڀچؿ ،يچً ٪ٯـك ؽبځ٣ ،ټ تٸيڂ
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مقدمه
ًلمٿيڂ ٧ڄ څ عبٓټؾين څ سلحلڅت ؽلاًبځ ٳڈ ام ٿلاٳن ٿڊپ تچٻيالـ ؿاڃالَ څ تڀالـځ ؿك ٫المت
ايلاځ ثچؿڇ اًت ،ډڀچاكڇ صڈ ؿك تبكيؼ ٯجٺ ام اًمٽ څ يالب ث٤الـ ام ځ ،ٿالچكؿ تچرالڈ اٯالچاٽ څ ٷلڅډڊالبڍ
ٿؾتټ ٪ٿڊبرپ څ يب ؿڅٻتڊبڍ ډڀزچاك ٯلاك ؿاُتڈ ٳڈ ٯٔـ كؽڄڈ ثڈ ايڂ ًلمٿيڂ كا ؿاُتڈ اڃـ ډڄٸالبٿ
ٳڈ ؿك ٯلځ ًچٽ ډزلڍ /ڃڊپ ٿيمؿڍ ًبٿبڃيبځ ثل ٿبڅكاءاٻڄڊل څ ؽلاًبځ ٿٌټُ ٚـڃـً ،ـ اًتچاكڍ ؿك
ثلاثل ايڂ تڊبرڀبت ٳڈ ام ؿُتڊبڍ ًيبڍ ٿيبڃڈ ثڈ ايڂ ٿڄبٛٮ ٿتڀـځ ٓچكت ٿ ٷل٫ت ،ايزبؿ ٳلؿڃـ
اٿب ثڈ ٿچامات ٳڈ تچاځ څ ٯـكت ًبٿبڃيبځ ثڈ ؿاليٺ ٿؾتټ ٪څ ثڈ تـكيذ ام مٿالبځ اٿالبكت ڃالچط ثالڂ
ڃٔل( 331-343ډزلڍ) كڅ ثڈ ٗ ٪٤ك٫ت٧ ،مٿبځ تلٱ ٳڈ ؿك ايالڂ ؿًالتٸبڇ ساللڅكٍ يب٫تالڈ ثچؿڃالـ،
ٯـكت څ تچاځ ثيِتلڍ يب٫تڄـ ،ام ْځ رڀټڈ ثلاڍ ٿغڀچؿ ٧نڃچڍ ٳڈ ٿيناځ اًت٤ـاؿ څ تالچاڃٸلڍ څ حاللڅت
ؽلاًبځ ثنكٵ اڅ كا ثڈ ًچڍ ؽچؿ ٳِبڃـ څ ثل ؽم ٩سـكٍ ًجٴتٸيڂ ٳڈ ٳبٿم ڃٌالجت ثالڈ ًالبٿبڃيبځ
څ٫بؿاك ثچؿ څ عڀبيت ام ڃبځ كا ام څٟبي ٪آټ ؽچيَ ٿال ؿاڃٌالت 1،اڃـيِالڈ رالبڇ ٛټجال څ اًالتٰمٹ
ؽچاډ  ،ربڍ څ٫بؿاكڍ ثڈ ًبٿبڃيبځ كا ٷل٫ت صڄيڂ ډچى څ ؽچاډِ ؿك ٿيبځ تلٳبځ ځ ًچڍ ريغچځ
ڃين ٿِت٤ٺ ثچؿ څ ًلاڃزبٽ ٳبك ثڈ ڃزب كًيـ ٳڈ ٯټڀلڅڍ ًبٿبڃيبځ ثڈ ؿًت تلٳبځ ٧نڃالچڍ څ ٯلاؽالبڃ
ا٫تبؿ څ ؿڅٻت ايلاڃ ًبٿبڃ ؿك ًبٹ  389ډال999 /ٽ ٿ٘ڀغٺ ُـ څ تلٳبځ ٯټڀلڅڍ ځډب كا ثيڂ ؽالچؿ
تٌٰيپ ڃڀچؿڃـ څ ٿٰلك ُـ كڅؿ ريغچځ ٿلم ؿڅ ؿڅٻت تاللٱ ثبُالـ 2،څ ٳٌال ؿك ځ مٿالبځ ثالڈ اډڀيالت
تبكيؾ ايڂ څاٯ٤ڈ ٳڈ سبيبځ ًيبؿت ٣ڄٔل ثچٿ كيبي ثلاڍ ډڀيِڈ ثچؿ ،س ڃجلؿ

3

ثب ايڂ تٌٰيپ ٫لٿبڃلڅاي ٿغڀچؿ ٧نڃچڍ ثل ؽلاًبځ ث ٿڄبمُ ١ـ ؽټي٬ڈ ًڄ ث٨ـاؿ اٻٰالبؿك ثالب
(389- 422ډ) ث٤ـ ام اڃٰلإ ًبٿبڃيبځ عٴچٿت ٿغڀچؿ كا ثڈ كًڀيت ُڄبؽت څ ام ايڂ اٿل ؽِڄچؿ ثچؿ،
ميلا ٿغڀچؿ اٿيلڍ ًڄ څ ٿتٔ٤ت ثچؿ ًي ٪اٻـڅٻڈ ٿغڀچؿ ثب ؿكيب٫الت ٣ڄالچاځ يڀاليڂ اٻـڅٻالڈ څ اٿاليڂ
اٻڀټڈ 4،ثڄيبځ ٯـكت څ اًتٰمٹ ايڂ ٯټڀلڅڍ ثبٻڄٌجڈ څًي ٢كا ؿك ډڀبځ ٧بم اڃغٜبً ٙبٿبڃيبځ اًتچاك ًبؽت

آغاز روبط سياسي
كڅاث ٚڅ ٿڄبًجبت ًيبً ٧نڃچيبځ څ ٯلاؽبڃيبځ ثڈ ؿٻيٺ رڄجالڈډالبڍ ٿؾتټال ٪ځ څ ڃتالبيذ څ سيبٿالـډبڍ
ٷچڃبٷچځ ام اډڀيت ثٌيبكڍ ثلؽچكؿاك اًت ٿغڀچؿ ثڂ ًجٴتٸيڂ سي ام ځ ٳڈ ثڈ ٯـكت ؿًالت يب٫الت ثالڈ
ٛچك كًڀ عٴچٿت ٧نڃچيبځ كا تبًيي ڃڀچؿ ،ثب ؿڅٻت ٯلاؽبڃيبځ ڃين ډپ ٿلم ٷلؿيـ څڍ ؿك اثتـاڍ ٳالبك ثالب

ثلكً ٿڄبم٣بت ٧نڃچيبځ څ ٯلاؽبڃيبځ ؿك ؽلاًبځ
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ايټٲ ڃٔل ثڂ ٣ټ ٯلاؽبڃ ( 382-413ډال996-1112-13 /ٽ) كڅاث ٚؿڅًتبڃڈ ؿاُت ايټٲ ؽبځ ڃٔل ثالڂ
٣ټ سي ام ٣ڀچيَ ث٨لاؽبځ ډبكڅځ ثڈ ًلٳلؿٷ تلٳبځ ٿٌټڀبځ ڃچاع ُلٯ ٿبڅكاءاٻڄڊل كًيـڇ ثچؿ
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ٿچاٰ٫ت څ ًبمٍ اڅٻيڈ ثيڂ ايټٲ ڃٔل څ ٿغڀچؿ ؿك مٿبځ ٿجبكمڇ ثب اٿيل اًالڀب٣يٺ ٿڄتٔالل ؽالليڂ
اٿيل ؽبڃـاځ ًبٿبڃ (ٿتچ395 ٫ډال1115 /ٽ) ثل اًبى ٿڄب ٢٫ٿِتلٱ ٓچكت ٷل٫الت  6ٯٔالـ ٿغڀالچؿ
ايڂ ثچؿ تب ام ٛليٮ ثلٯلاكڍ كڅاث ٚؿڅًتبڃڈ ثب ٿټچٱ تلٱ ٯلاؽالبڃ ((ٿڀبٻالٲ اڅ ٿٌالټپ ٿبڃالـ څ كاډڊالب
ايڀڂ ٷلؿؿ))  7ايټٲ ڃٔل ڃين ثب تٔل ٩ٿبڅكاءاٻڄڊل څ تٌٰيپ ٯټڀلڅڍ ًبثٮ ًبٿبڃيبځ ثب ٿغڀچؿ ثب اكًالبٹ
سيبٿ تٌټ ٚڅڍ كا ثل ؽلاًبځ تجليٲ ٷ٬ت  8ثڈ ٿڄ٠چك اؿاٿڈ ٿڄبًجبت ؿڅًتبڃڈ ؿك ًبٹ 392ډال1111 /
ٽ ٿغڀچؿ ثلاڍ ايټٲ ڃٔل ٫يمځ ٿبؿڇ ډـيڈ ٫لًتبؿ  9ډڀضڄيڂ اثچٛيت ًڊٺ ثڂ ًټيڀبځ ٓ٤ټچٳ اٿبٽ
ُڊيل ُب ٤٫كا ثڈ ډڀلاڇ ٨ٛبڃزٮ څاٻ ًلؽي ؿك ًبٹ 391ډالال1111 /ٽ ثالڈ ٿبٿچكيالت ڃالنؿ څڍ ثالڈ
اڅمٷڄـ ٫لًتبؿ  11ايټٲ ڃٔل كًچٹ ٿغڀچؿ كا ثب ٻ ٪ٜٿڊلثالبڃ سالقيل٫ت څ ډالـايبڍ ٷلاڃجڊالبڍ ثالڈ څًاليټڈ
ايِبځ ثڈ ؽـٿت ًټٜبځ ٫لًتبؿ ٿغڀچؿ عت ؿؽتل ڃٔل كا ثڈ ډڀٌلڍ ٷل٫ت څ سيچڃـ ؽچيِالبڅڃـڍ ثالب ځ
ؽبڃـاځ ثل ٯلاك ٳلؿ سيڀبڃ ڃين ٿيبځ ځ ؿڅ ٿڄٰ٤ـ ٷلؿيـ څ ٿلم ثاليڂ ؿڅ ٿڀټٴالت ٿٌاليل كڅؿؽبڃالڈ ريغالچځ
ا٣مٽ ٷلؿيـ
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څٻ ايڂ سيڀبځ څ ٣ڊـ ٿچؿت څ عت څٓټت څ سيچڃـ ؽچيِبڅڃـڍ ٿبڃ ٢ځ ڃِـ ٳالڈ ٯلاؽبڃيالبځ ؿك
رڊت تچً٤ڈ ٛټج څ ٷٌتلٍ ٯټڀلڅڍ اكٗ ؿك ٫لٓت ٿڄبًت ام ريغچځ ٣جچك ڃٴڄڄـ څ څاكؿ ؽلاًبځ
ڃِچڃـ ،ثڈ ؽٔچّ ؿك مٿبڃ ٳڈ ٿغڀچؿ ًلٷلٽ ٧نڅڇ څ رڊبؿ ؿك ډڄـ ثچؿ ډڀيڄٜچك ٿغڀچؿ ث٤ـډب ً٤
ٳلؿ تب ربڍ سبي ؿك ُڀبٹ ريغچځ ثلاڍ ؽچؿ ثڈ ؿًت څكؿ اٷلصڈ ٿغڀچؿ ثب اٛم ١ام ايالڂ ٿچٗالچ،١
ثم٫بٓټڈ ام ډڄـ ثبمٷِت څ ايڂ ُڊلډب كا ثبم سي ٷل٫ت ،څٻ ؿكٷيلي ډبڍ سلاٳڄـڇ سي ام ځ ڃين ثيڂ
ؿڅ ٛل ٩اؿاٿڈ ؿاُت څ ٿغڀچؿ عـڅؿ يٲ ؿډڈ ٷل٫تبك ٿڄبم٣ڈ ثب ٯلاؽبڃيالبځ ثالچؿ ٳالڈ صِالپ ٛڀال ٢ثالڈ
ًلمٿيڂ ؽلاًبځ ؿڅؽتڈ ثچؿڃـ څ عبٗل ڃجچؿڃـٳڈ كڅؿ ريغچځ كا ثڈ ٣ڄچاځ ٿلم ٿيبځ ٿتٔالل٫بت ؽالچؿ څ
٧نڃچيبځ ثاقيلڃـ ايڂ ٿِٴٺ ؿك ؿڅكڇ ًټٜبځ ٿٌ٤چؿ ٧نڃچڍ ڃين اؿاٿڈ ؿاُت
حلڅت څ څامڇ ؽلاًبځ ٳڈ ٿغڀچؿ كا ثڈ ًچڍ ؽچؿ ٳِبڃـڇ ثچؿ ثب٣ج ُالـ تالب ايالڂ څاليالت تغالت
عٴچٿت ٧نڃچيبځ ام ٻغب ٝٿبؿڍ څ ٫لډڄٸ ٧ڄ تليڂ څاليت اٿالاتچكڍ ثبٯ ثڀبڃـ  12اٿب ثالب ٫تچعالبت
ٳڈ ًټٌټڈ ٧نڃچڍ ؿك ډڄـڅًتبځ اڃزبٽ ؿاؿ ٿتچرڈ اډڀيت ځ ًلمٿيڂ ُـ څ ؿك څاٯ ٢ؽلاًبځ ثلاڍ ايالڂ
ؿڅٻت عـاٯٺ ؿك ؿڅكڇ ًټٜبځ ٿٌ٤چؿ ؿك كتجڈ ؿڅٽ اډڀيت ٯلاك ٷل٫ت ًلاڃزبٽ ،ٯلاؽبڃيبځ ڃين ډڄٸالبٿ
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ٳڈ ؽچؿ ثڈ تڄڊبي ڃتچاڃٌتڄـ ثب ٧نڃچيبځ ؿك ؽلاًبځ ثلاثلڍ ٳڄڄـ څ ؿك ٿٰبثٺ ڃڊب سياللڅمڍ ُالبيبڃ ثالڈ
ؿًت څكؿڃـ ،تلٳڀبڃبځ ًټزچٯ كا ثڈ ايڂ ٳبك تغليٲ څتل٧يت ٳلؿڃـ ام ٛليٮ ثلكً څ تجياليڂ ًاليل
كڅاث ٚؿڅ ؿڅٻت تلٱ ٿٌټڀبځ ٿ تچاځ ثڈ اډڀيت ؽلاًبځ څ څيوٷيڊبڍ ځ ؿك ايڂ ؿڅكڇ تبكيؾ تالب عالـ
اٿٴبځ س ثلؿ

شروع درگيري ها
ډڀبڃٜچك ٳڈ ٯجمً ٷ٬تڈ ُـ ،صينڍ ڃٸقُت ٳڈ كڅاث ٚعٌڂ ډڀزچاكڍ ثيڂ ؿڅ ؿڅٻالت ثالڈ ؿُالڀڄ
اڃزبٿيـ ؿك ًبٹ 396ډال1116 /ٽ ٳڈ ًټٜبځ ٿغڀچؿ ًلٷلٽ ٻِٴلٳِ ثڈ ډڄـڅًتبځ ثچؿ ،ؿڅ ٻِٴل ام
ًچڍ ٯلاؽبڃيبځ ثب ڃٰٖ ٣ڊـ ام ريغچځ ٣جالچك ٳاللؿڇ څ څاكؿ ؽلاًالبځ ٷلؿيـڃالـ ((څٯتال ٳالڈ ًالټٜبځ
٣نيڀت ٧نڅ ډڄـڅًتبځ ٳلؿ څ َُ ٿبڇ ٧بيت ثچؿ ،ايټٲ ٫لٓت رٌت څ ثب ًابډ ثڈ ؽلاًبځ ٿالـ څ
ؿًتجلؿڍ ڃڀچؿ))

13

ايټٲ ڃٔلً ،لؿاك ؽچؿ ًجبُ تٸيڂ كا ((ٳڈ ؽچيَ څ ٓبعت ريَ اڅ ثچؿ)) 14،ثڈ تٔلٛ ٩الچى
څ ڃيِبثچك ٫لًتبؿ څ ام ًچڍ ؿيٸل ر٬٤لتٸيڂ كا كڅاڃڈ ثټؼ ٳلؿ ٻِٴليبځ ٯلاؽبڃ ثب ٳبٿيالبث ثالل ثټالؼ څ
ڃيِبثچك صيلڇ ُـڃـ اٷلصڈ ًبٳڄبځ ثټؼ ؿٻيلاڃڈ ؿك ثلاثل ٿڊبرڀبځ ٿٰبڅٿت ٳلؿڃـ څ ثـيڂ ًجت ځ ُڊل
٧بكت ُـ ؿك تٔل ٩ثټؼ ثبماك ٣بُٰبځ ُڊل ٳڈ ثڈ ًټٜبځ ت٤ټٮ ؿاُت ٤ٛڀڈ عليٮ ُـ

15

اٿب ڃيِبثچك ٿٰبڅٿت ڃِبځ ڃـاؿ څ ٷلڅڇ ٳخيلڍ ام ثنكٷبځ څاليت ثڈ ٣ټت ت٤ـيبت څ ِ٫البك ٿبٻيالبت
ؿڅٻت ٧نڃچڍ ُٴبكا ثڈ عڀبيت ٯلاؽبڃيبځ ثل ؽبًتڄـ (( 16څ رڀ ٤ام ا٣يبځ ؽلاًبځ ثڀچاالت څ ٿڀبالت
ايِبځ ثلؽبًتڄـً ،جت اٿتـاؿ ايبٽ ٧يجت ًټٜبځ څ اڃٰٜب ١اؽجالبك څ اًالتؾ٬بء حالبك اڅ څ تڄالچ ١اكاريال ٪څ
ت٠بډل ٣چاٽ ثڄچامٟ ١ڄچځ څ اډچاء ٓـڅك څ اؽجبك مڅك څ اٯچاٹ ٧لڅك )) ثچؿ

17

ٿغڀچؿ صچځ ؽجل ايڂ ډزچٽ كا ُڄيـ ثڈ ُتبة ام ٿچٻتبځ ډڄـ ثالڈ ٧نڃالڈ ثالبم ٷِالت  18ٿغڀالچؿ ؿك
ثبمٷِت ام ډڄـ ثل ًل كاڇ ٫لًچؿٷ ًابڇ ؽچؿ كا ثب اًتؾـاٽ تلٳبځ تالبمڇ ڃ٬الي ؽټالذ رجاللاځ ٳاللؿ

19

ٿغڀچؿ ثب ثبمٷِت ثڈ ٧نڃڈ ر٬٤لتٸيڂ كا څاؿاك ٳلؿ ام ثټؼ ثڈ تلٿق ٰ٣ت ڃِيڄ ڃڀبيـ ًجبُ تٸيڂ ڃين
ٳڈ يبكاڍ ٿٰبڅٿت ؿك ٿٰبثٺ ٿغڀالچؿ څ ًاللؿاكاڃَ كا ڃـاُالت ،ثالب ٣الـڇ اڃالـٳ ام ٻِالٴليبځ ؽالچؿ ثالڈ
ٿبڅكاءاٻڄڊل ثبمٷِت ثلاؿك څڍ څ  711ڃ٬ل ام ًابډيبځ څڍ تچً٧ ٚنڃچيبځ اًيل ُالـڃـ  21ؿك ايالڂ ڃجاللؿ
ٿغڀچؿ ڃيلڅي ام ٫يمځ رڄٸ مكډاچٍ ډڀلاڇ ؽچؿ ؿاُت ٳڈ ٿڊبرڀبځ كا ًؾت ثڈ څعِت اڃـاؽت څ
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ډڀيڂ څعِت ٿچرت سيلڅمڍ ًابډيبځ ٧نڃچڍ ٷلؿيـ ًلډڄٸبځ ًابڇ ٯلاؽبڃ ٷ٬تڄـ(( :ثب ځ ٫اليمځ څ
ًمط څ ٻت څ ٿلؿاځ ډيش ٳي ٿٰبڅٿت ڃتچاڃـ ٳلؿ))
((ايټٲ ؽبځ اميڂ ٔ٧ڈ ث

21

كاٽ ٷِت)) 22،څ ٣نٽ ٳلؿ اڃتٰبٽ ايالڂ ُٴٌالت كا ام ًالټٜبځ ٿغڀالچؿ
23

ثٸيلؿ څ ًبٹ ث٤ـ ثب ڃيلڅډبڍ ثيِتلڍ عـڅؿ صڊٺ ډناك ًچاك ٻِٴلٳِ كا تزـيـ ڃڀچؿ څڍ ثڈ يبكڍ
ؿډٰبڃبځ ٿبڅكاءاٻڄڊل ٿتچًٺ ُـ څ ثب ٯـكؽبځ يچًٓ ٪بعت ؽتڂ ٿتغـ ٷلؿيـ ((ايټٲ ؽالبځ ؽچيِالتڂ
ؿك ٯټت ثبيٌتبؿ څ ٯـكؽبځ كا ثب ٻِٴل ؽتڂ ؿك ٿيڀڄڈ ثـاُت څ ٿيٌلڇ ثڈ ر٬٤لتٴيڂ ًالالؿ))  24ٿغڀالچؿ
ڃين ثب ًابډ ٿلٳت ام آڄب ٩تلٱ څ ؽټذ څ ډڄالـڅ څ ا٨٫البڃ څ عِالپ ٧الن ثالب ايټالٲ ٿٔالب ٩ٳاللؿ
((ًټٜبځ ثلاؿك ؽچؿ كا ڃٔل ثل ٿيڀڄڈ ٳلؿ څ ٣پ كا ثل ٿيٌلڇ څ ؽچؿ ؿك ٯټت ثبيٌتبؿ))

25

26

سيٴبك ؿك كڅم يٴِڄجڈ  22كثي ٢اٻخبڃ ًبٹ  398ډال1118 /ٽ ؿك ؿُت ٳتل صڊبك ٫لًڄٸ ثټالؼ كڅڍ
ؿاؿ ٫ 511 27يٺ مكډاچٍ ٳڈ ؿك ًابڇ ٧نڃچيبځ څرچؿ ؿاُتً ،لڃچُت رڄٶ كا ٿ٤يڂ ٳاللؿ څ ٻِالٴليبځ
ٯلاؽبڃ ٳڈ يبكاڍ ٿٰبثټڈ ثب ځډب كا ڃـاُتڄـ ،ام څعِت ٿڄڊنٽ ٷلؿيـڃـ  28ؿك ايڂ ٿيبځ ثڈ ؽٔالچّ ؿڅ
٫يٺ ((تچًتڂ)) څ ((ٿڄٴټٴب)) ٳڈ ٳبك مٿچؿڇ څ ثب تزلثڈ ثچؿڃـ ،ډڀچاكڇ ؿك سِت ًالل ٿغڀالچؿ ؿك علٳالت
ثچؿڃـ

29

ًټٜبځ ٿغڀچؿ ثـيڂ ٛليٮ ،ٿڊبرڀبځ كا ثڈ ٿبڅكاءاٻڄڊل ٰ٣ت كاڃـ څ ثڈ ڃبځ ُٴٌالت ًالؾت څاكؿ
ٳلؿ څ ؽلاًبځ كا ثبم سي ٷل٫ت ًابډيبځ ٯلاؽبڃ ٿڄڊنٽ ٷِتڄـ څ ډڄٸبٽ ٫لاك ت٤ـاؿ ميبؿڍ ام ڃڊالب ؿك
كڅؿ ريغچځ ٧ل٭ ُـڃـ ايڂ سيلڅمڍ ثلاڍ ٿغڀچؿ صڄبځ ثنكٵ څ ثب اډڀيت ثچؿ ٳڈ ثڈ كڅايت ُالجبڃٴبكڇ
اڍ ((ٳبك ًټٜبځ ځ كڅم ثبال ٷل٫ت څ اڅ كا ځ كڅم ًټٜبځ ؽچاڃـڃـ))

31

تڊبرپ آټ څ يٴابكصڈ ٯلاؽبڃيبځ ثڈ ؽلاًبځ ثڈ ډڀيڂ سيٴبك ؽبتڀڈ يب٫ت څ ٣ڀټيبت ؿًتڈ رڀ٤ال
ايِبځ ؿيٸل ٿغبٹ ثچؿ ،ميلا ؿك ٿيبځ ؽچؿ ٯلاؽبڃيبځ ڃ٬ب٭ ا٫تبؿڇ ثچؿ څ ځډب سي ام ايالڂ ؿيٸالل ٫لٓالت
ٻِٴل ٳِ ثڈ ؽلاًبځ څ ڃجلؿ ثب ٿغڀچؿ كا سيـا ڃٴلؿڃـ

31

ويصگيهاي دودمان قراخاني
ٯلاؽبڃيبځ ام اتغبؿيڈ ٯجبيٺ تلٱ ڃِأت يب٫تڈ ثچؿڃـ ٳڈ ام ٿـتڊب ساليَ ؿُالتڊبي كا ٳالڈ ام ثؾالَ
ٿيبڃ ًيغچځ تب تيبځ ُبځ ٿ كًيـ ٿتٔلُ ٩ـڇ ثچؿڃـ ډٌتڈ ڃبځ ٟبډلًا ٯلٻٮ څ ٛچايال ٪ٿلٻ٬الڈ ځ
ي٤ڄ ي٨ڀب ،تؾٌ څ صٸٺ ثچؿڇ اًت ٻٰت ٿِؾْ كڅًبڍ ٯلٻٰڊب «ايټٶ» ؿك ٿتچځ تچك٫البځ ځ ؿڅكڇ
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ٟبډل ٿ ٷلؿؿ ؿك ؿكڅځ اتغبؿيڈډبڍ ٷچڃبٷچڃ ٳڈ سي ام ٫لڅسبٍ اٿالاتچكڍ تلٱ ؿك 125ډال 741 /ٽ
ُٴٺ ٷل٫ت ،كئيي ٯلٻٰڊب ڃؾٌت ٻٰت يج٨چ څ ًاي ٯب٧بځ (ثڈ ٣لث ؽبٯبځ) يب ُبڇ ُالبډبځ ثالڈ ؽالچؿ
ؿاؿ اؽتيبك ايڂ ٻٰت اؽيل ث٤ـډب ٿِؾٔڈ ٯلاؽبڃيبځ ٷلؿيـ

32

سي ام ًبٹ 433ډال1141/ٽ ؿڅ ؿڅؿٿبځ ُلٯ څ ٧لث ٯلاؽالبڃ څرالچؿ ؿاُالت ٳالڈ ثالڈ تلتيالت
ڃؾٌت ؿك ثمًب٧چځ څ اڅمٳڄـ څ ؿيٸلڍ ؿك ٳبُ٨ل څ ًڀلٯڄـ ٿٌتٰل ٷلؿيـڃـ ؿك ؿكڅځ ڃ٠البٽ سيضيالـڇ
ؽبڃ ؿڅٷبڃڈ څ ؽچاڃيڂ تبث٤ڈ ٳچصٴتل څرچؿ ؿاُت ٯلاؽبڃيبځ ؿك ًلاًل ؿڅكڇ اًتيميِبځ ثلٿالبڅكاءاٻڄڊل
ثڈ ٓچكت اتغبؿيڌ ٯجبيټ ثبٯ ٿبڃـڃـ څ ډلٷن ؿڅٻت ٿتغـ څ يٴابكصڈ تِٴيٺ ڃـاؿڃـ

33

ٯلاؽبڃيبځ ثل ؽم٧ ٩نڃچيبځ ام ٿچمُالٸبڇ ثڄالـٷبځ څ ٧مٿالبځ ٳالڈ ًالبٿبڃيبځ تلتيالت ؿاؿڇ ثچؿڃالـ،
ڃٸقُتڈ څ ډلٷن ثڄـٷ ڃٴلؿڇ ثچؿڃـ څ ؿڅؿٿبڃ سبؿُبډ ثچؿڃـ ام ٿِلٳبځ تلٱ ٳڈ ثڈ اًالمٽ ٷلڅيالـڇ
ثچؿڃـ ؿك ٿڄبث ٢ام ايڂ ؿڅؿٿبځ ثب ڃبٿڊبڍ ايټٲ ؽبڃيڈ څ ؽبٯبڃيڈ يب ٹ ا٫لاًاليبة ٳالڈ ڃالبٽ اؽيالل يبؿٷالبك
كڅايتډبڍ عڀبً ايلاڃ اًت ،ؽچاڃـڇ ُـڇ اڃـ ايڂ ؿڅؿٿبځ ام ؽبڃـاځ ٫لاٿبڃلڅاڍ تلٳالبځ ٯلٻالٮ ٳالڈ
ؽچؿ ام اٿيلاځ تلٳبځ اُكؽُڂ ثچؿڃـ ،ثلؽبًتڈ ثچؿڃـ

34

ٯلاؽبڃيبځ ثڈ ا٣تجبك ٿٌټڀبڃ ؽچيَ ارلاڍ ٫لٿبځ ؽټي٬ڈ ٣جبًال كا څارالت ٿال ؿاڃٌالتڄـ څ ٿبڃڄالـ
٧نڃچيبځ ؽچؿ كا ؿًت ڃِبڃـڇ څ ٿٜي ٢ؽټي٬ڈ ٣جبً اٻٰبؿكثبا ٿ ُڀلؿڃـ څ ؿك ٿڀبٻٲ ؽچيَ ؽٜجڈ څ
ًٴڈ ثڈ ڃبٽ اڅ ٿ كاًتڄـ
ؿك ايڂ ؿڅؿٿبځ ام اًبى ؿڅ ُبڇ يب ؽبٯبځ څرچؿ ؿاُت ؿك څاٯال ،٢ٿتٔالل٫بت ٯلاؽبڃيالبځ ډلٷالن ثالڈ
ٓچكت ٿڀټٴت ٿتغـ اؿاكڇ ڃِـ ،ثټٴڈ ثڈ صيالنڍ ٿخالٺ اتغبؿيالڈ اڍ ڃاليپ ثڄالـ ُالجبډت ؿاُالت ٻٰالت
٫لٿبڃلڅاڍ تلٳبځ ُلٯ اكًمځ ٯلاؽبٯبځ ثچؿ څ ٫لٿبڃلڅاڍ ٧لث ث٨لاٯلاؽبٯبځ څ ايڂ ڃبٽډب آم تالچتپ
(ُيل څ ُتل) ؿڅ ثؾَ ٣ڀـڇ ِ٣يلڇ اڍ ٯلٻٮ ثچؿڃـ څ ڃڊب ڃيالن تغالت ٫لٿالبځ ؽالچؿ صڊالبك ٫لٿالبڃلڅاڍ
٫لڅؿًت ؿاُتڄـ ٳڈ ٷبڇ ؿك ٿچاٯ ٢المٽ ؿك ٿٰبثٺ ٿؾبٻ٬بځ ثب ډپ يٴ ٿ ُـڃـ  35صڄبڃٴڈ ؿك ًبٹ 398
ډال1118 /ٽ ًابڇ ٯلاؽبڃيبځ يٴابكصڈ ُـ ،څٻ ام ٿغڀچؿ ٧نڃچڍ ُٴٌالت يب٫الت ؿياللڍ ڃٸقُالت ٳالڈ
ًټٌڈ ؽبڃيڈ ٷل٫تبك ًتينڇډب څ رڄٶډبڍ ؽبڃٸ ٷلؿيـ څ سي ام ٷقُت يالٲ ًالبٹ ؿيٸالل ؽٜاللڍ ام
ًچڍ ؽبڃبځ تلٱ ًلعـات ٧نڃچڍ كا تڊـيـ ڃڀ ٳلؿ

36
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ام ايڂ تبكيؼ تب مٿبځ ًمرٰڈ ؽٜل ډزچٽ يٴابكصڈ ٯلاؽبڃيبځ ام ربڃت ؽلاًبځ ثڈ ٳټال ثالل ٛالل٩
ُـ ،څٻ ًټٜبځ ٿغڀچؿ ؿك ٯټڀلڅڍ ؽچيَ سبيٸبڇ ؽچؿ كا اًالتچاك ًالبؽت څ ثالل ځ ڃالچاع ٳالڈ ډڄالچم
٫لٿبڃجلؿاك ٧نڃچيبځ ڃِـڇ ثچؿڃـ ٻِٴل ٳِيـ ًټٜبځ ٿغڀچؿ ؿك اؿاٿڈ ًيبًت تچً٤ڈ ٛټج ؽچؿ سي ام
تٌټ ٚثل ٿڄٰٜڈ ٧چكيبځ څ ًيٌتبځ څ ثټچصٌتبځ څ ٿٴلاځ څ ٧لصٌتبځ څ رچمربڃبځ ثل اٿيلڃِيڄڊبڍ ؽتّٺ
څ ص٨بڃيبځ ڃين ؿًت اڃـاؽت څ اٿيلاځ ڃڊب ٫لڅؿًت ٧نڃچيبځ ٷِتڄـ
ٯلاؽبڃيبځ ڃين ٳڈ ٷل٫تبك رڄٸڊبڍ ؽبڃٸ ُـڇ ثچؿڃـ ،ؿيٸالل اٿٴالبځ تزالبڅم ثالڈ ٯټڀاللڅڍ ًالټٜبځ
ڃيلڅٿڄـڍ صچځ ٿغڀچؿ كا ڃـاُتڄـ څٯت ايټٲ ڃٔل ثڈ ايڂ ُيچڇ ُٴٌت يب٫ت ،ثلاؿكٍ ٨ٛالبځ ؽالبځ
عبٳپ ًيڀلصڈ څ ٳبُ٨ل ثل اڅ ُچكيـ څ ثب ٿغڀچؿ ٿتغـ ُـ ؿك ڃتيزڈ ؽبڃيبځ ثڈ ٣ټالت ثاللڅم اؽتم٫البت
ؿاؽټ ؿيٸل ڃتچاڃٌتڄـ ثب ٿغڀچؿ ؿٽ ام كٯبثت څ ثلاثلڍ ثنڃڄـ ،ميلا ؿك ٿچاكؿ اؽتم ٩ډل ٳالـاٽ ثالل ٗالـ
ؿيٸلڍ ام ٿغڀچؿ يبكڍ ٿ ؽچاًت څ څڍ ڃَٰ ٿيمڃز ؿ٣چڍ كا ثبمڍ ٿ ٳلؿ څ ؿك ڃڊبيت ؿًتچكات
ٿغڀچؿ ؿك ٳِچك ؽبڃيبځ ربكڍ ثچؿ
سي ام سيلڅمڍ ثل ٯلاؽبڃيبځ ؿك ؿُت ٳتلً ،ټٜبځ ٿغڀچؿ ربًچًبڃ كا ثلاڍ تزٌالي ؿك اعالچاٹ
ڃڊب ثڈ ٿبڅكاءاٻڄڊل كڅاڃڈ ٳلؿ اؽتم ٩ثيڂ ؽبڃبت تلٱ ثب٣ج ُالـ تالب ٨ٛالبځ ؽالبځ ثاللاؿك ايټالٲ ؽالبځ
كًچالڃ كا ثڈ ربڃت ٿغڀچؿ ا٣ناٽ ؿاكؿ څ ثل ٣ڊـ څ ٿيخبٯ ٳڈ ثالب څڍ ؿاُالت تبٳيالـ څكمؿ څ ثالب تجاللڍ
رٌتڂ ام اٯـاٿبت ايټٲ اڅ كا ٿٌئچٹ عڀټڈ ثڈ ٯټڀلڅڍ ًټٜبځ ٿ٤ل ٫ڃڀبييـ ايټٲ ؽالبځ ثالب اٛالم ١ام
ايڂ ٿچٗچ ١رڊت ؿ ٢٫ثلاؿك څ ((ؽٔپ ؽبڃٸ )) 37ام اڅمٷڄـ ثڈ ًچڍ ٳبُ٨ل ٻِٴل ٳِيـ ،څٻ ًاللٿبڍ
ډچا څ كينٍ ثلً ٩ڄٸيڂ ثب٣ج ثٌتڈ ُـځ كاډڊب ٷلؿيـ څ ٿزجچك ثڈ ثبمٷِت ٷلؿيـ
سي ام ځ ؿك ًبٹ 412ډال1111-12 /ٽ ؿڅ ثلاؿك ثالب ا٣الناٽ كًالچالڃ ڃالنؿ ًالټٜبځ ام څڍ ؿكؽچاًالت
ٿيبڃزيٸلڍ ٳلؿڃـ ٿغڀچؿ ڃين ثب تِلي٬بت ثٌيبك څ ؿك ٿيبځ ؿكثالبك ٿزټالٺ ؽالچيَ كًالچالځ كا ثالڈ ع٘الچك
سقيل٫ت څ ؿڅ ٛل ٩كا ام رڄٶ څ ڃجلؿ ثلعقك ؿاُت څ تچٓيڈ ٳلؿ ډليٲ ثڈ څاليت ؽچيَ ٯڄب٣ت ڃڀبيڄـ

38

ثڈ ؿڃجبٹ ؿكٷقُت ايټٲ ؽبځ ؿك ًبٹ 413ډال1112-13 /ٽ ٿڄٰٜڈ ٿبڅكاءاٻڄڊل ڃين ٗڀيڀڈ ٯټڀلڅڍ
اعڀـ ٨ٛبځ ؽبځ عبٳپ تلٳٌتبځ ٷلؿيـ  39ثبكتچٻـ اعتڀبٹ ٿ ؿډـ ٳڈ ٨ٛبځ ؽالبځ ثاللاؿك اكُالـ ثالچؿڇ څ
عت ؿك مٿبځ عيبت ايټٲ ڃٔل ڃين اًڀبً كئيي ځ ؿڅؿٿبځ ثچؿڇ اًت  41ؿك ايالڂ مٿالبځ ٿالبڅكاءاٻڄڊل ؿك
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اؽتيبك ثلاؿك څڍ ٿغڀـ ثڂ ٣ټ ٳڈ ث٤ـډب ثڈ ٻٰت اكًمځ ؽبځ ٿټٰت ٷِت ،ٯلاك ؿاُت څ تب ٛلام رالنڅ
ٯټڀلڅ څڍ ٿغٌچة ٿ ُـ څڍ تب ًبٹ 415ډال1124-25 /ٽ ؿك ٿڄٰٜڈ عٴچٿت ٳلؿ

41

ؿك اؿاٿڈ ٿڄبًجبت ؿڅًتبڃڈ څ ؿك رڊت تغٴيپ ځ ؿك ايڂ ايبٽ يٴ ام ؿؽتلاځ ؿڅؿٿالبځ ٯلاؽالبڃ كا
ٳڈ ؿك ٣ڊـ ايټٲ ؽبځ ڃبٿنؿ اٿيل ٿٌ٤چؿ ٫لمڃـ اكُـ ًټٜبځ ٿغڀچؿ ٳلؿڇ ثچؿڃـ ،ثڈ ثټؼ څكؿڇ څ سي ام
فيڂ ثٌتڂ څ كاًتڂ ُڊل ثڈ ٰ٣ـ څڍ ؿك څكؿڃـ ثڈ ؿڃجبٹ ايڂ څٓټت ثچؿ ٳڈ ٿغڀالچؿ عٴچٿالت ُالڊل
ډلات كا ثڈ ٿٌ٤چؿ څاٷقاك ٳلؿ اڅ ؿك ًبٹ 418ډال1117-18 /ٽ كڅاڃڈ ځ ُڊل ٷلؿيـ

42

ؿك  ٛايڂ ؿڅكڇ ثچؿ ٳڈ ٿغڀچؿ ډڀضڄيڂ ثڈ ؽچاكمٽ ٻِٴل ٳِيـ څ ثڈ ثڊبڃڈ اڍ ؿك ًالبٹ 417ډالال/
 1116ٽ ثل ځ ًلمٿيڂ صيلڇ ُـ څ ؽبڃـاځ ؽچاكمٿِبډيبځ ٿبٿچڃ كا ٳڈ ام ًبٹ 385ډال995 /ٽ ؿك ڃزب
ًټٜڄت ؿاُتڄـ ثل اڃـاؽت ؿك اًتلاتوڍ اٿالاتچكڍ ًټٜبځ ٿغڀچؿ ثلاڍ ؿڅك مؿځ څ ٷلؿ ٳاللؿځ رڄالبط
ٯلاؽبڃيبځ ٳڈ ؿك ٿيبځ ڃبځ اٿيل ًڀلٯڄـ څ ثؾبك ٣ټ تٸيڂ ؽچؿ كا ؿُڀڂ ًل ًالؾت ٧نڃچيالبځ ڃِالبځ
ٿ ؿاؿ ،تٔل ٩ؽچاكمٽ المٽ ثچؿ  43ٯلاؽبڃيبځ ٣ټ ك٧پ ايڂ ٳڈ ٿ ؿاڃٌتڄـ ايڂ اٯـاٽ ٿغڀچؿ ثڈ ٗلك ڃڊالب
اًت څٻ تچاځ ٿؾبٻ٬ت څ ٿٰبثټڈ ثب څڍ كا ڃـاُتڄـ څ عت ٿزجچك ُـڃـ ثڈ ڃچ ٣ٳبك څڍ كا تبييـ ڃڀبيڄـ

44

سي ام تٔل ٩ؽچاكمٽ ،ٿغڀچؿ يٴ ام ًلؿاكاڃَ ثڄبٽ ٻتچڃتبٍ كا ثڈ عٴچٿت ځ رب ٷڀبُت څ ثڈ
څڍ ٻٰت ؽچاكمٿِبڇ ؿاؿ ثـيڂ ٷچڃڈ ډپ ؿك ُڀبٹ ُلٯ څ ډالپ ؿكُالڀبٹ ٧لثال رڄالبعيڂ ٿغڀالچؿ ؿك
ٿٰبثٺ ٯلاؽبڃيبځ ايڀڄ يب٫ت  45تٔل ٩ؽچاكمٽ څمڃڈ ٧نڃچيبځ كا ؿك ثلاثل ؿڅٻت ٯلاؽبڃ ٳڈ ؿك ايڂ ايالبٽ
ثڈ ؿڃجبٹ رڄٸڊبڍ ؽبڃٸ ٗ٤يُ ٪ـڇ ثچؿ ًڄٸيڂ تل ٳلؿ ايڂ څمڃڈ تب ًبٻڊبڍ ؽل ًټٜڄت ٿٌ٤چؿ ،ثڈ
ڃ٧ ٢٬نڃچيبځ ًڄٸيڄ ٿ ٳلؿ

46

ډڀبڃٜچك ٳڈ ٯجم ٿتقٳل ٷلؿيـ ،سي ام سيلڅمڍ ٿغڀچؿ ثل ٯلاؽبڃيبځ ايڂ ؽبڃـاځ ٷل٫تالبك ٿڄبم٣البت
ؿاؽټ ٷلؿيـ څ ؿيٸل اٿٴبځ ٻِٴلٳِ يٴابكصڈ ثڈ ٯٔـ ٳِچكٷِبي كا ڃيب٫ت ،اٿب ډڀيِڈ ٿتلٓـ ثچؿ
تب ام ٫لٓت ٿڄبًت اًت٬بؿڇ المٽ كا ثجلؿ ًټٜبځ ٿغڀچؿ ام ايڂ ٿچٯ٤يت څ كٯبثتډبڍ ؿاؽټ ٯلاؽبڃيبځ
ثڊلڇ ثلؿاكڍ ٳلؿ څ ڃؾٌت ثب اثچڃٔل اعڀـ ٨ٛبځ ؽبځ ٿتچ ٫ثڈ 418ډال1117-18 /ٽ عبٳپ ًالڀيلصاڈ
ٳڈ ؿك ًبٹډبڍ ؽل عيبتَ ٳبُ٨ل كا ڃين ٿتٔلُ ٩ـڇ ثچؿ څ ًاي ثب ٯـكؽبځ يچًال ٪سٌالل ث٨لاؽالبځ
ډبكڅځ ٫لٿبڃلڅاڍ ٳبُ٨ل څ ُؽتڂ ٰ٣ـ اتغبؿ ثٌت ٯـكؽبځ سي ام ٫چت اكًمځ ؽبځ ؿك ًبٹ 415ډالال/
1124-25ٽ ٿٰبٽ څ ٯټڀلڅڍ كا ؿك اؽتيبك ٷل٫تڈ ثچؿ

سبيين94

ثلكً ٿڄبم٣بت ٧نڃچيبځ څ ٯلاؽبڃيبځ ؿك ؽلاًبځ

117

اتغبؿ اؽيل ٳڈ ؿيـاك ٿيبځ ًټٜبځ ٿغڀچؿ څ ٯـكؽبځ څ سيِالڄڊبؿ امؿڅاد څ اتغالبؿ ؿڅ ربڃجالڈ ؿك ځ
ًڊڀ ؿاُت ،آچال ثل ٗـ ٣ټ تٸيڂ ثلاؿك ؽبځ ٿقٳچك ثچؿ ٣ټ ثڂ ث٨لاؽبځ ډبكڅځ ٿ٤لڅ ٩ثڈ ٣ټ
تٸيڂ ؿك ًبٹ 411ډال 1121/ٽ ثؾبكا كا ٿٌؾل ًبؽت څ تب ډڄٸبٽ ٿلٵ ؿك ًبٹ  426ډال 1134/ٽ ؽچؿ
كا ؿك ڃزب څ ًڀلٯڄـ اثٰب ٳلؿ څڍ تب مڃـڇ ثچؿ ٳالبك ٿالـتليڂ څ كاًالؼ تالليڂ ٿؾالبٻ ٪څ ٿ٤البكٕ رالبڇ
ٛټج ډبڍ ٧نڃچيبځ ؿك ٿبڅكاءاٻڄڊل څ ًيبڍ ٿيبڃڈ ثچؿ

47

ٿغڀچؿ ؿك ًبٹ 416ډال1125 /ٽ سي ام يٲ ؿڅكڇ ٻِٴلٳِ ثڈ ډڄـڅًالتبځ ثالڈ ٯٔالـ ثلاڃالـاؽتڂ
٣ټ تٸيڂ ثڈ ٿبڅكاءاٻڄڊل څاكؿ ُـ ؿٻيٺ آټ ٻِٴلٳِ ٿغڀچؿ ثڈ ٿبڅكاءاٻڄڊل ايڂ ثچؿ ٳالڈ ٿاللؿٽ ځ
ٿڄٰٜڈ ٧بٻجب ثڈ ثټؼ ٿـڇ ام ا٣ڀبٹ ڃبكڅاڍ ٣ټ تٸيڂ مثبځ ثڈ ُٴبيت ٿ ٷِچؿڃـ ډڀضڄيڂ ٣ټ تٸاليڂ
ً٬يلاځ ٿغڀچؿ كا ٳڈ ٣بمٽ ؽـٿت ًمٛيڂ تلٱ ي٤ڄ عٴبٽ څ اٿيلاځ تلٳٌتبځ ُاللٯ ثچؿڃالـ ،ارالبمڇ
٣جچك ڃڀ ؿاؿ  48ٷلؿينڍ يٴ ام ٣ټٺ ٻِٴلٳِ ًبٹ 416ډال1125 /ٽ ثڈ ٿبڅكاءاٻڄڊل كا تڀبيٺ ٿغڀالچؿ
ثڈ ٣جچك ام ٿچؿكيب څ ٿِبډـڇ څ ٿٜبٻ٤ڈ ځ ٿټٲ ٿ ؿاڃـ څ ٯـكؽبځ يچً ٪كا «ًبالك ډڀڈ تلٳٌالتبځ» څ
«ؽبځ ثنكٵ» ٿ ؽچاڃـ  49ثڈ كڅايت ((صچځ ًټٜبځ ام ٳبك ډڄـ ٫بك ٥ٷِت څ ډيش ؽالبكڍ ؿك كاڇ ڃڀبڃالـ
ؿٹ ؿك ٳبك ٿڀټٴت تلٱ ثٌت څ ٷ٬ت ايِبځ كا ڃين ؿڃـاڃ ثبيـ ڃڀچؿ))

51

ٿغڀچؿ ثلاڍ ٣جچك ام ريغچځ ؿًتچك ؿاؿ تب ام ثڈ ډپ سيچًتڂ ٯبيٮډب تچً ٚمڃزيلډبڍ ٿٌتغٴڀ
ٳڈ ڃڊب كا ثب صلٽ ٷبڅ سچُبڃـڇ ثچؿڃـ ،سټ ًبؽتڄـ څ تڀبٿ ٻِٴل ا٣الپ ام ًالچاكڇ څ سيالبؿڇ څ صبكسبيالبځ څ
عت ٫يمځ كا ام ځ ٣جچك ؿاؿ

51

ٯـكؽبځ اثتـا ً ٤ٳلؿ ًټٜبځ كا ام ايڂ ٻِٴلٳِ ٿڄٔل ٩ڃڀبييـ څ ثالڈ څڍ سي٨البٽ ٫لًالتبؿ ٳالڈ:
((ٿيبځ ٿب ؿڅًت اًت ؽبٓڈ ٳڈ تچ ام آٺ تلٳ څ ثيٸبڃڈ ڃيٌت څ ډڀڈ ٿڀټٴت ام تچ ؿكيال ٦ڃيٌالت،
اٿب ٿـځ تچ معڀت ثبُـ ُبيـ ڃبيج ث٬لًت ))  52څٻ صچځ ثڈ ڃتيزالڈ ؿٻؾالچاڇ ؿًالت ڃيب٫الت ،ٿٔالڀپ
ٷِت ايڂ ؿيـاك كا ثڈ يٲ ؿيـاك ؿڅًتبڃڈ تجـيٺ ٳڄـ ام ايڂ كڅ ام ٿلٳن اٿبكت ؽچيَ ٳبُ٨ل ثڈ ًڀلٯڄـ
ٳڈ ٿغڀچؿ ؿك اٛلا ٩ځ اكؿڅ مؿڇ ثچؿ ٿـ څ ؿڅ ًټٜبځ ؿك ٳڄبك ؿكڅامڇ ًڀلٯڄـ يٴالـيٸل ؿيالـاك ٳلؿڃالـ
ٷلؿينڍ ٿچكػ ٣ڊـ ٧نڃچڍ ثل ؽمُ ٩يچڇ ٳبكٍ ٳڈ ايزبم څ ؽمٓڈ ڃچيٌ اًت ،ٷناكٍ ٿٔ٬ټ ام
ايڂ ؿيـاك اكائڈ ٿ ؿډـ ام ډـايبڍ ٳليڀبڃڈ اڍ ٳڈ ٿيبځ ؿڅ سبؿُبڇ كؿ څ ثـٹ ُـ څ ٿقاٳلات سيضيـڇ اڍ
ٳڈ ثلاڍ اتغبؿ ؽچيِبڅڃـڍ ٧بم ٷلؿيـ

53
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ؿك ٿقاٳلات ٳڈ ثيڂ ٿغڀچؿ څ ٯـكؽبځ ات٬ب٭ ا٫تبؿ څ تچا ٰ٫ٳڈ عبٓٺ ٷلؿيـ ،ٿٰلك ُـ ٳالڈ ډڀالڈ
تلٳٌتبځ ٿت٤ټٮ ثڈ ٯـكؽبځ ثبُـ څ تڄڊب ؿك ثلؽ ام ُڊلډبڍ ٿبڅكاءاٻڄڊل ؽٜجڈ څ ًٴڈ ثڈ ڃالبٽ ًالټٜبځ
ٿغڀچؿ ڃڀبيڄـ  54ثبكتچٻـ ٿ٤تٰـ اًت ٳڈ تڄڊب تلٿق څ ٯچاؿيبځ (ٯجبؿيالبځ) څ ٓال٨بڃيبځ (ص٨بڃيالبځ) څ ؽتالٺ،
ي٤ڄ ڃچاع ٿزبڅك ثټؼ ٳڈ اعتڀبال سيِتل ډپ تبث ٢ٿغڀچؿ ثالچؿڇ اڃالـ ،ؿك تغالت ٫لٿالبځ ٧نڃچيالبځ ٯاللاك
ٷل٫ت  55ډڀضڄيڂ ؿك ايڂ ؿيـاك تٔڀيپ ٷل٫تڈ ُـ ٳڈ ثب ډڀٴبكڍ ٿِتلٱ ٿبڅكاءاٻڄڊل كا ام ؿًت ٣ټال
تٸيڂ ؽبكد ٳلؿڇ څ ځ كا ثڈ ث٨لاؽبځ ٿټٰت ثڈ ي٨بځ تٸيڂ سٌل ؿڅٽ ٯـكؽبځ ثٌالابكڃـ ثاللاڍ اًالتغٴبٽ
ثيِتل ايڂ اتغبؿ ٿٰلك ٷِت څٓټت ؽچيِبڅڃـڍ ڃين ثيڂ ٛل٫يڂ ٿڄٰ٤ـ ٷلؿؿ ثالـيڂ تلتيالت ٳالڈ ي٨البځ
تٸيڂ ثب ُبډناؿڇ ميڄت ؿؽتل ًټٜبځ ٿغڀچؿ امؿڅاد ڃڀبييـ څ اٿيل ٿغڀـ سٌل ؿڅٽ ٿغڀچؿ ڃيالن يٴال ام
ؿؽتلاځ ٯـكؽبځ كا ثڈ ډڀٌلڍ ؽالچيَ ؿك څكؿ ،اٿالب ايالڂ څٓالټتډالب اٿٴالبځ سالقيل ڃٸِالت څ ٓالچكت
ڃٸل٫ت

56

ٿغڀچؿ ؿك ٿبڅكاءاٻڄڊل څ ثلاڍ ٿٰبثټڈ ثب ٣ټ تٸيڂ ؿًتچكؿاؿ تب صڊبكٓـ مڃزيل ٫يٺ كا ثب ثلٷٌالتچاځ
څ س بالځ ثڈ ٓ ٪ٳِيـڃـ څ ؿكاكڅؿٷبڇ ًټٜبځ ثڈ يٴجبكڇ ٓـاڍ ثچ٭ څ ؿثـثڈ څ ٛجٺ څ ؿډٺ ثل ؽبًالت څ
ثلاڍ ثلاڃٸيؾتڂ ٫يمځ څ ؽلؿ ٳلؿځ كڅعيڈ ؿُڀڂ ٧چ٧ب ؿك اڃـاؽتڄـ

57

ثڈ ٛچك ٿچٯت٣ ،ټ تٸيڂ ام ً٨ـ ثيلڅځ كاڃـڇ ُـ څ ثڈ ثيبثبځ سڄبڇ ثلؿ ثټٸالبتٸيڂ عبرالت ٿغڀالچؿ
ثبك څ ثڄڌ څڍ كا تٔبعت ٳلؿ څ عت مځ څ ؿؽتل څڍ ڃين اًيل ُـڃـ تلٳڀبڃبځ ڃين ٳڈ ڃيلڅڍ ٳڀٴال اڅ
كا تِٴيٺ ٿ ؿاؿڃـ ٿزجچك ثڈ ٳچس ام ٿڄٰٜڈ ُـڃـ ًټٜبځ ؿكيب٫ت ٳڈ ايڂ تلٳڀڄبځ ؽٜلڍ ثالبٻٰچڇ اڃالـ
ٳڈ اڅ كا تڊـيـ ٿ ٳڄڄـ ،ام ايڂ كڅ اكًمځ اًلائيٺ ًلٳلؿڇ ڃبځ كا ؿًتٸيل ًبؽت څ اڅ ٿبثٰ ٣ڀاللٍ
كا ؿك ډڄـ ؿك عجي ٷقاكڃيـ ً 58اي ٿغڀچؿ ثڈ ٣ـڇ اڍ ام تلٳڀبڃبڃ ٳڈ ؿك عچاٻ ثؾبكا مڃـٷ ثالـڅڍ
څ ُجبڃٴبكٷ ؿاُتڄـ اربمڇ ٣جچك ام ريغچځ څ څكڅؿ ثڈ ڃچاع ٿلمڍ ؽلاًبځ كا ؿاؿ اٿب صڄـڍ ث٤الـ څكڅؿ
ڃڊب كا ؿك عچاٻ ڃٌب څ ثبڅكؿ ٿچرت ڃبؽلًڄـڍ څ ُٴبيت ؽټٮ ُـ څ ٿغڀچؿ ثاللاڍ تڄجيالڈ ڃڊالب ثالڈ ځ
ڃچاع ٣نيڀت ٳلؿ

59

٣ټ تٴيڂ ث٤ـ ام ُٴٌت ٳڈ ؿك ًبٹ 416ډالال1125 /ٽ ام ًالابډيبځ ٿتغالـ ٿغڀالچؿ څ ٯالـكؽبځ
ؽچكؿ ثبك ؿيٸل ثڈ ًل٣ت ثل ًڀلٯڄـ څ ثؾبكا اًتيم يب٫ت  61ٿغڀچؿ ڃين رڊت ٿبؿڇ ُـځ ثاللاڍ ًال٬ل
رڄٸ ثڈ ًچٿڄبت ام ٿبڅكاءاٻڄڊل ثڈ ٧نڃيڂ ٿلار٤ت ٳلؿ ؿك څاٯً ،٢مٛيڂ ٧نڃچڍ ڃتچاڃٌتڄـ ډيضٸچڃالڈ
تبحيل ؿيلسبڍ ثل ٿچٗ٣ ٢ټ تٸيڂ ا٣ڀبٹ ٳڄڄـ سي ام ٿلٵ اڅ ؿك ًالبٹ  425ډالال 1134/ٽ ،ٯالـكت ؿڅ
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ثلكً ٿڄبم٣بت ٧نڃچيبځ څ ٯلاؽبڃيبځ ؿك ؽلاًبځ

سٌلٍ كا ُبؽڈ اڍ كٯيت ام ٯلاؽبڃيبځ ي٤ڄ ؿڅ سٌل ايټٲ ڃٔل ،ثالچكڍ تٸاليڂ څ ٿغڀالـ ٣اليڂ اٻـڅٻالڈ
٫لٿبڃلڅاڍ اڅمٳڄـ ؿك ډپ ُٴٌتڄـ ايڂ ډڄٸبٿ ثچؿ ٳڈ ٫لمڃـاځ ٣ټ تٸاليڂ ثالب ام ؿًالت ؿاؿځ اتغالبؿ
تلٳڀبڃبځ ًټزچٯ ٗ٤يُ ٪ـڇ ثچؿڃـ اٿب ثڈ ډڄٸبٽ ٿلٵ ٿغڀچؿ عالبٻت ام ت٤البؿٹ ٯالچا ؿك ٿالبڅكاءاٻڄڊل
عٴڀلڅا ثچؿ ام ايڂ كڅ ُبيـ عٮ ثب ثبكتچٻـ ثبُـ ٳڈ ٷڀبځ ٿ ٳڄـ ٿغڀچؿ ٯٔـ ڃالبثچؿڍ ٣ټال تٸاليڂ كا
ڃـاُتڈ ،ثټٴڈ تلريظ ٿ ؿاؿڇ ٳالڈ څڍ كا ډڀضالچځ څمڃالڌ ت٤البؿٻ ؿك ثلاثالل ٯالـكت يچًال ٪ٯالـكؽبځ ؿك
ٿبڅكاءاٻڄڊل ثبٯ ٷقاكؿ تب ٿبڃٛ ٢ڀ ٢څ ؿًت اڃـامڍ څڍ ؿك ؽلاًبځ ُچؿ

61

ؿك ًبٹ 417ډال 1126 /ٽ ٿغڀچؿ كًچٹ ؽټي٬ڈ اٻٰبؿكثب كا ٳڈ ٿڄِچك ڃچاع ٫التظ ُالـڇ څ اٻٰالبة
تبمڇ اڍ ثلاڍ څڍ څ سٌلاڃَ څكؿڇ ثچؿ ،ثڈ ع٘چك سقيل٫ت  62ٿغڀچؿ ؿك ٗڀڂ كڅاثال ٚؽالچؿ ثالب ؽټي٬الڈ
ؽچيِتڂ كا ډڀضچځ ربڃِيڂ عٰيٰ ًبٿبڃيبځ څ ٫لٿبڃلڅاڍ ٳٺ ًلاًل ًلمٿيڂ ُلٯ ؽم٫ت ٿ٤ل٫ال
ٿ ٳلؿ ٿيبځ ٿغڀچؿ څ ؽټي٬ڈ سيڀبڃ ثٌتڈ ُـڇ ثچؿ ٳڈ ثڈ ٿچرت ځ ؽټي٬ڈ ٿت٤ڊـ ٷلؿيـ رن ثڈ څًيټڈ
ٿغڀچؿ ثب ٯلاؽبڃيبځ ٿڄبًجبت ڃـاُتڈ ثبُـ څ ډـايبي ثلاڍ ايِبځ اكًبٹ ڃـاكؿ

63

دوره سلطان مسعود
٫لڅٿبڃلڅاي ٿغڀچؿ ً څ يٲ ًبٹ اؿاٿڈ ؿاُالت څ ثيِالتل ځ ؿك ٧النڅات ډڄالـ ٷقُالت اٷلصالڈ
ٿٌ٤چؿ سي ام ٫چت ٿغڀچؿ ؿك كثي ٢اٻخبڃ 421ډال1131 /ٽ ًيبًت سـك كا ؿك ٿالچكؿ ٯلاؽبڃيالبځ تٰ٤يالت
ٳلؿ ،اٿب كڅاث ٚؿڅ ٛل ٩ؿك كڅاٹ ؿيٸلڍ اؿاٿڈ يب٫ت
ډڀبڃٜچك ٳڈ ٯجم اُبكڇ ُـً ،ټٜبځ ٿغڀچؿ ؿڅ ٿلٳالن ڃ٬الچف ؿك ُالڀبٹ ؽلاًالبځ ي٤ڄال ؽالچاكمٽ څ
ًچاعٺ ُڀبٻ ريغچځ كا ؿك اؽتيبك ؿاُت ٳڈ ٿ تچاڃٌت ام ڃڊب ثڈ ٣ڄچاځ تؾتڈ سلُ ثلاڍ عڀټالڈ ثالڈ
ًلمٿيڂ ٯلاؽبڃيبځ اًت٬بؿڇ ڃڀبيـ ثڄبثلايڂ ،ٿٌ٤چؿ ٿچٗال ٢ؿ٫الب ٣ٿٌالتغٴڀ كا ؿك ٿلمډالبڍ ُالڀبٻ
اٿالاتچكڍ ام سـك ثڈ اكث ثلؿڇ ثچؿ ،اٿب څٯچً ١ڈ كڅيـاؿ ميل ؿك ٛچٹ ؿڅكاځ سبؿُبډ څڍ ٿچرت تغټيالٺ
ك٫تڂ ايڂ ڃيلڅ څؿكډپ كيؾتڂ ٯـكت ٧نڃچيبځ ؿك ؽلاًبځ څ ؿكڇ كڅؿ ريغچځ ٷلؿيـ:
 -1تيلٷ كڅاث ٚثب عٴبٽ ؽچاكمٽ،
 -2تڊبرڀبت ٯلاؽبڃيبځ ام رڀټڈ ٣ټ تٸيڂ څ سٌلاڃَ څ ًاي ثچكڍ تٸيڂ ثڈ ٿلمډبڍ ؽلاًبځ،
 -3تڊبرڀبت تلٳڀبڃبځ ًټزچٯ ثڈ ؽلاًبځ

سوڅډَڃبٿڈ تبكيؼً -بٹ ؿډپُ -ڀبكڇ صڊٺ
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ؿك ا٣مٽ رټچى ٿٌ٤چؿ ثل اكيٴڈ ڍ ًټٜبڃ ثڈ ًبٹ 421ډال1131 /ٽ ڃبٿالڈ اڍ ثالڈ مثالبځ ٫بكًال
ثلاڍ ٯـكؽبځ يچً٫ ٪لًتبؿڇ ُـ  64ثب ايڂ عبٹ كڅاث ٚٿٌ٤چؿ ثب ٫لٿبڃلڅاڍ ٯلاؽبڃيبځ ثالل سبيالڈ تٌالبڅڍ
ثچؿ ام ځ ربي ٳڈ ًچءٟڂ ڃٌجت ثڈ اٯـاٿبت څ ربڇ ٛټج ډبڍ ٯلاؽبڃيبځ څرچؿ ؿاُتً ،ال٬يل ٿٌال٤چؿ
ثڈ ؿكثبك ٯلاؽبڃيبځ ٿ ثبيٌت تچرڈ ٯـكؽبځ كا ثڈ اډڀيت تچا٫ٮ څ ؿڅًت ٿيبځ «ؿڅ ٓبعت» ډڀضالچځ
ايِبځ ثلاڍ رڊبڃيبځ رټت ڃڀبيـ  65عت ٻتچځ تبٍ ؽچاكمٿِبڇ ڃين س ثڈ اډـا٧ ٩بي ؽبڃبت تلٳٌتبځ
ثلؿڇ ثچؿ ،څ ٿ ؿاڃٌت ٳڈ ڃبځ ؿڅًتبځ څ ٿتغـاځ څاٯ ٤ڃيٌتڄـ څ ٿ ثبيٌت ربڃت اعتيب ٙكا ؿك كڅاثٚ
ثب ڃڊب ع ٞ٬ٳلؿ څ ثڈ ٿٌ٤چؿ تچٓيڈ ٳلؿ ٳڈ ڃچاع ثټؼ څ تؾبكًتبځ څ ص٨بڃيبځ څ تلٿق څ ٯجبؿيبځ څ ؽالتمځ
كا ام ٿلؿٽ څ ڃيلڅ ٳڄـڇ ؿاكؿ تب ٯلاؽبڃيبځ ٫لٓت يچكٍ څ ٧بكت ايڂ ڃچاع ًچ٭ اٻزيِ كا ڃيبثڄـ

66

ډڀبڃڄـ ؿڅكڇ ًټٜبځ ٿغڀچؿ ؿك سبيبځ ًبٹ 422ډال1131 /ٽ سيڀبځ ثب ؽټي٬الڈ ٣جبًال تزـيالـ ُالـ
ؽټي٬ڈ ثڈ ٿٌ٤چؿ ت٤ڊـ ٳلؿ ٳڈ رن ثڈ څاًٜڈ ٧نڃچيبځ ثب ((ؽبڃبځ تلٳٌتبځ ٿٴبتجالت ڃٴڄڄالـ څ ايِالبځ كا
ډيش ٻٰت اكماڃ ڃـاكڃـ څ ؽټ٤ت ڃ٬لًتڄـ))

67

ډڀبڃٜچك ٳڈ ٿتقٳل ٷلؿيـً ،ټٜبځ ٿٌ٤چؿ ًيبًت اتغبؿ ثب يچً ٪ٯـكؽبځ سبؿُبڇ ٳبُ٨ل څ ُؽتڂ څ
ُبؽڈ ُلٯ ٯلاؽبڃيبځ ؿك ثلاثل ٣ټ تٸيڂ عبٳپ ثؾبكا ٳڈ سـكٍ اتؾبف ٳاللؿڇ ثالچؿ كا ډڀضڄالبځ ع٬الٞ
ٳلؿ  68ٿٌ٤چؿ ثڈ تچٓيڈ ٻتچځ تبٍ ٣ڀٺ ٳلؿ څ ؿك ًبٹ 422ډال1131 /ٽ ٯبٗال ٛبډلتجالبڃ يٴال ام
ڃڀبيڄـٷبځ څڍ ٿبٿچك ًبٿبځ ؿاؿځ ايڂ اٿل ُـ څڍ ډڀضڄيڂ ٿبٿچكيت ؿاُت تب ثلاڍ ع ٞ٬ؿڅًالت ثالب
ٯلاؽبڃيبځ اتغبؿ ؽچيِبڅڃـڍ ؿيٸلڍ ثب ؿكثبك ٳبُ٨ل ثلٯلاك ٳڄالـ څ يٴال ام ؿؽتاللاځ ٯالـكؽبځ كا ثاللاڍ
ٿٌ٤چؿ څ ؿؽتل ث٨لاتٸيڂ سٌل ٯـكؽبځ كا ثلاڍ ٿچؿڅؿ سٌل ٿٌ٤چؿ ؽچاًتٸبكڍ ڃڀبيـ

69

ٷ٬تٸچډب ؿك ٳبُ٨ل ڃنؿيٲ ثڈ صڊبك ًبٹ ٛچٹ ٳِيـ ٿقاٳلات ؿك ًبٹ 423ډال1132 /ٽ ثڈ ؿٻيالٺ
٫چت ٯـكؽبځ ٿتچٯ ٪ٷِت څ ٫لمڃـ اكُـ څڍ ث٨لاتٸيڂ ًټيڀبځ ؽالبځ ٿټٰالت ثالڈ اكًالمځ ؽالبځ (ؿڅٽ)
ربڃِيڂ څڍ ٷِت اثچٛبډل ثڈ ډڄٸبٽ ثبمٷِت ام ايڂ ً٬ل ؿك ٿيبڃڈ كاڇ ؿك ٷقُت ،ډڀضڄاليڂ ؿؽتاللڍ
ٳڈ ثلاڍ ٿچؿڅؿ اڃتؾبة ُـڇ ثچؿ ،څٻ ُبڇ ؽبتچځ ؿؽتل ٯالـكؽبځ څ ٣اللڅى ٿٌال٤چؿ ثالڈ ًالمٿت څاكؿ
٧نڃيڂ ُـ څ ثب ُٴچڇ ؽبّ څ تِلي٬بت ٫چ٭ اٻ٤بؿڇ ٿچكؿ اًتٰجبٹ ٯلاك ٷل٫ت ايڂ ؽبتچځ تب سبيبځ ٣ڀالل
٫مٳت ثبك ٿٌ٤چؿ ؿك ٳڄبك څڍ ثچؿ

71

ٿٌ٤چؿ ثلاڍ اكتجب ٙثب سٌل ؿڅٽ ٯـكؽبځ ي٤ڄ ث٨لاؽبځ عبٳپ تټي څ اً٬يزبة اٿبٽ اثچٓبؿ٭ تجبڃ
كا ثڈ تلٳٌتبځ ا٣ناٽ ؿاُت څڍ ٿبٿچكيت يب٫ت تب اؿاٿڈ ٿقاٳلات ثب ٯلاؽبڃيبځ كا ؿڃجالبٹ ٳڄالـ  71اٯبٿالت
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ثلكً ٿڄبم٣بت ٧نڃچيبځ څ ٯلاؽبڃيبځ ؿك ؽلاًبځ

 18ٿبډڈ اٍ ؿك ٿيبځ ٯلاؽبڃيبځ ثب ٿچٰ٫يت ثنكٵ سبيبځ ٷل٫ت څ ڃبځ ام ٿڊبكت اڅ ؿك ٿجبعخالڈ ؿك ٿٰالبٽ
يٲ ٰ٫يڈ عڄ ٬ٻقت ثلؿڃـ

72

ٿٌ٤چؿ ٯجٺ ام ٧ټجڈ ثل ثلاؿكٍ ٿغڀـ ثلاڍ رټت ڃ٠ل ٣ټ تٸيڂ څ ٳٌالت ٿٌالب٣ـت څڍ ؿك ڃجاللؿ
اعتڀبٻ  ،څ٣ـڇ څاٷقاكڍ څاليبت ؽتمځ كا ثڈ يٴ ام سٌلاځ څڍ ؿاؿ اٿب ثنكٷبځ څ ڃبٓالغبځ ؿڅٻالت څڍ
كا ام ايڂ ٳبك ٿڄ ٢ڃڀچؿڇ ثچؿڃـ ،ميلا ٳڈ ٿ ؿاڃٌتڄـ كڅعيڈ ربڇ ٛټج ٣ټ تٸيڂ ٿبڃ ٢ام ځ اًت ٳڈ څڍ
ثڈ ايڂ يٲ څاليت ثٌڄـڇ ٳڄـ څ ٿٌټپ ٿ ؿاڃٌتڄـ ٳڈ اڅ ٛڀ ٢ؿك ًالبيل څاليالبت ؽلاًالبځ ڃيالن ؽچاډالـ
ٳلؿ  73ثڈ ډل ٓچكت ،ٿٌ٤چؿ ثب اًت٬بؿڇ ام ؽيبڃت ډچاؽچاډبځ ٿغڀـ ،ثـڅځ رڄٶ څ ڃجلؿ ثل ٿٌڄـ ٯـكت
ؿًت يب٫ت څ ثڈ څ٣ـڇ ؽچيَ ثڈ ٣ټ تٸيڂ ٣ڀٺ ڃٴلؿ څ څڍ كا ڃبكاٗ ًالبؽت څڍ ڃيالن سالي ام ځ
ؽچؿ كا ثلاڍ ؿًت اڃـامڍ ٿزـؿ ثڈ ٯټڀلڅڍ ٧نڃچيبځ ٿبؿڇ ٿ ًبؽت

74

ثڄبثلايڂ ثڈ تچٓيڈ ؽچارڈ اعڀـ ثڂ عٌڂ ٿيڀڄـڍ څميل ،ٻتچڃتالبٍ ؽچاكمٿِالبڇ څٟي٬الڈ ٿٰبثټالڈ ثالب
اٯـاٿبت ٣ټ تٸيڂ كا ٣ڊـڇ ؿاك ُـ څ ٣ټيل٧پ ٳـڅكت ٳالڈ ثاليڂ څڍ څ ٿٌال٤چؿ ساليَ ٿالـڇ ثالچؿ ،څڍ
ډڀضڄبځ ڃٌجت ثڈ ايڂ ؽبڃـاځ څ٫بؿاك ٿبڃـ څ ؿك ًبٹ 423ډال1132 /ٽ ؿك ڃجلؿ ؿثچًيڈ ؿك ٿٰبثټڈ ثب ٣ټال
تٸيڂ مؽپ ٿڊټٴ ثلؿاُت څ ثل احل ډڀبځ رلاعت ربځ ؽچؿ كا ام ؿًت ؿاؿ اٿب ٳبكؿاڃ اڅ ؿك ايڂ ڃجاللؿ
څ ؿكايت څميلٍ ؽچارڈ اعڀـ ثڂ ٣جـاٻٔڀـ ُيلامڍ ؿك رټچٷيلڍ ام ثڈ ډپ كيؾتٸ ًابڇ ثب٣ج ٷلؿيـ
تب ٣ټ تٸيڂ سي ام اڃٰ٤بؿ سيڀبڃ ثب څميل ٻتچځ تبٍ ثڈ ٿٰل ؽچيَ ًڀلٯڄـ ثبمٷلؿؿ

75

ًټٜبځ ٿٌ٤چؿ ام ؿاؿځ ٻٰت ؽچاكمٿِبڇ ثڈ ډبكڅځ ٫لمڃـ څ ربڃِيڂ ٻتچځ تالبٍ ؿك ؽالچاكمٽ اٿتڄالب١
ٳلؿ ام ايڂ كڅ ،اؿاٿڈ ٳـڅكت ؿك كڅاث ٚؿڅ ٛل ٩ٿچرت ځ ٷلؿيـ تب ډبكڅځ ؿًت ؿڅًت څ اتغالبؿ ثالڈ
ًچي٤ټ تٸيڂ څ تلٳڀبڃبځ ًټزچٯ ؿكام ٳڄـ څ ؿك ڃتيزڈ ايڂ اتغبؿ ًټٜبځ ٧نڃچڍ كا ؿك يٲ مٿالبځ ؿك
ؿڅ رجڊڈ ٷل٫تبك ڃڀبيڄـ ثلايڂ اًبى ،ٿٰلك ُـ ډبكڅځ ام ؽچاكمٽ ثڈ ٛل ٩ٿلڅ عڀټڈ ثلؿ څ ٣ټال تٸاليڂ
ڃين ًچڍ تلٿق څ ثټؼ ٻِٴلٳِ ٳڄـ اٿب ٧نڃچيبځ تچاڃٌتڄـ ٣ټ تٸاليڂ كا ام ايالڂ اتغالبؿ ثبمؿاكڃالـ څ ؿك
ډڀيڂ احڄب ٣ټ تٸيڂ ڃين ثڈ ًبٹ  426ډال1134 /ٽ ٫چت ٳلؿ څ ٤٫م ؽٜل ام ايڂ ربڃت ؿ ٢٫ٷلؿيـ

76

ًټٜبځ ٿٌ٤چؿ ام كڅڍ ٿٔټغت اڃـيِ ڃبٿڈ اڍ ثلاڍ سٌل ٣ټ تٸيڂ ثالڈ ت٤نيالت ٫الچت سالـك څ
تڊڄيت رټچى ثلتؾت اٿبكت ٫لًتبؿ څ اڅ كا ((اٿيلاٻ٬بٗٺ اٻچٻـ)) ٿچكؿ ؽٜبة ٯاللاك ؿاؿ  77اٿالب سٌاللاځ
٣ټ تٸيڂ ڃِٰڈ سـك كا ؿڃجبٹ ٳلؿڃـ څ ثڈ اؿاٿڈ اتغبؿ ثب ډبكڅځ كڅڍ څكؿڃـ ثڈ ؽٔچّ ٳڈ ؿك ايڂ ايبٽ
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ٿٌ٤چؿ ثڈ ًچڍ ٛجلًتبځ ٻِٴلٳِ ڃڀچؿڇ څ ام ؽلاًبځ ؿڅك ثچؿ ڃڊب تٔڀيپ ٷل٫تڄـ  ٛسيڀبڃ ٳالڈ
ثب ډبكڅځ ڃڊبؿڇ ثچؿڃـ ثڈ ص٨بڃيبځ څ تلٿق عڀټڈ ٳڄڄـ څ ثالب ٷقُالتڂ ام ريغالچځ ؿك ڃنؿيٴال اڃالـؽچؿ ثالڈ
ډبكڅځ ٿټغٮ ُچڃـ اثچاٻٰبًپ اٿيل ص٨بڃيبځ ٯبؿك ڃجچؿ ؿك ٿٰبثٺ ايِبځ ايٌالتبؿٷ ٳڄالـ ،ام ايالڂ كڅ ثالڈ
ًچڍ ُڀبٹ څ ٿڄٰٜڈ ٳڀيزبځ ٷليؾت سٌلاځ ٣ټ تٸيڂ سي ام ٧البكت ص٨بڃيالبځ ،تلٿالق كا ٿغبٓاللڇ
ٳلؿڃـ څٻ ؿك تٔل ٩ٯټ٤ڈ ٿچ٫ٮ ڃِـڃـ څ ؿك ثلاثل ٿٰبڅٿت ؿٻيلاڃڈ اډبٻ ٯټ٤ڈ ُٴٌت ؽچكؿڃـ ٿٰالبكځ
ايڂ اٯـاٿبت ،ډبكڅځ ڃين ٳڈ ٿبؿڇ ٻِٴلٳِ ثڈ ًچڍ ؽلاًبځ ٿ ُـ ثڈ ؿًت ٧مٿبڃ ٳالڈ ام ٛالل٩
٧نڃچيبځ ؽليـاكڍ څ تٜڀيُ ٢ـڇ ثچؿڃـ ،ؿك رڀبؿڍ االؽل 426ډالال1135 /ٽ ثالڈ ٯتالٺ كًاليـ ثڄالبثلايڂ،
ٻِٴليبڃَ ٳڈ ٿبؿڇ علٳت ثڈ ًچڍ ٿلڅ ثچؿڃـ ،ثڈ ؽچاكمٽ ثبمٷِتڄـ سٌلاځ ٣ټ تٸيڂ ڃين ثب ُالڄيـځ
ايڂ ؽجل څ اٛم ١يب٫تڂ ام ع٘چك ٣ټ ؿايڈً ،اڊٌبالك ٧نڃچيبځ ؿك ثټؼ ثڈ ًڀلٯڄـ ثبمٷِتڄـ

78

ٳڀ ث٤ـ څكڅؿ تلٳڀبڃبځ ثڈ ؽلاًبځ څ ڃبتچاڃ ٧نڃچيبځ ؿك ٿٰبثټڈ ثب اٯالـاٿبت سلاٳڄالـڇ ڃالبځ ثب٣الج
ٷلؿيـ تب ٿزـؿا سٌلاځ ٣ټ تٸيڂ ٯٔـ يچكٍ ثڈ ص٨بڃيبځ څ تلٿق كا ڃڀبيڄـ اٿب ډڄالچم ؿڅ ًالڈ ٿڄالنٹ ام
ًڀلٯڄـ ؽبكد ڃِـڇ ثچؿڃـ ٳڈ ؽجلؿاك ُـڃـ اٿيل اثچاٻٰبًپ څاٻ ص٨بڃيبځ څ ًاڊٌالبالك ٣ټال ٣جالـا ثالب
ٻِٸلڍ ٷلاځ څ ٿزڊن ثڈ ٿٰبثټڈ ڃڊب ٿ يڄـ ،ام ايڂ كڅ سٌلاځ ٣ټ تٸاليڂ ثالڈ ًالڀلٯڄـ ثبمٷِالتڄـ ؿك
اڅايٺ ًبٹ 427ډال1135 /ٽ ٿٌ٤چؿ ثب كًيـځ ثڈ ثټؼ ٯٔـ تم ٫عڀمت څ ٧البكتډالبڍ سٌاللاځ ٣ټال
تٸيڂ كا ؿاُت ،اٿب ڃڊب سيِـًت ٳلؿڇ څ ؿڅ كًچٹ كا ثڈ ڃنؿ ًټٜبځ ثلاڍ ٣قكؽچاډ ٷٌيٺ ؿاُتڄـ ثب
تچرڈ ثڈ ؿكٷيلڍډبڍ ًابډيبځ ٧نڃچڍ ؿك ؿيٸل ڃچاع ڃ٠يل ؽلاًبځ څ كڍ څ ٷلٷبځ څ ٛجلًالتبځ څ ثالب
څًبٛت څميل ؽچارڈ ٣جـاٻٔڀـ ُيلامڍ ٣قك ڃبځ سقيل٫تڈ ُـ څ سيڀبځ ٓټغ ثب ڃبځ ٿڄٰ٤الـ ٷلؿيالـ څ
كًچالځ كا ثب ڃيٴچي ثبمٷلؿاڃـ

79

ا٣ناٽ ً٬لا ؿك ًبٹ ث٤ـ ڃين تٴلاك ُـ ام ًچڍ ايټٲ سٌل اكُـ ٣ټ تٸيڂ ايڂ ثبك ؿكؽچاًت ُالـڇ
ثچؿ ثلاڍ تغٴيپ كڅاث ،ٚڅٓټت ؽبڃچاؿٷ ڃين ثاليڂ ؿڅ ٛالل ٩ثلٯلاكٷاللؿؿ ام ًالچڍ ؿيٸالل ،ام ًالټٜبځ
ٿٌ٤چؿ ؽچاًتڈ ثچؿ تب ٿيبځ څڍ څ ؽبځ تلٳٌتبځ ي٤ڄ كئيي ؿڅؿٿبځ ٯلاؽبڃيبځ اكًمځ ؽالبځ څًالبٛت
ٳڄـ ؿك ٿٰبثٺ څ٣ـڇ ؿا ؿڇ ثچؿ ٳڈ ؿك ٿجبكمڇ ثب تلٳڀبڃبځ ًټزچٯ ً ،الابڇ ًالټٜبځ كا ثالب ڃياللڅڍ ڃ٠البٿ
ؽچيَ ٿٌب٣ـت ڃڀبيـ ؿكؽچاًتډب ٿچكؿ اربثت ٯلاك ٷل٫ت څ ٿٰلك ُـ ثلاڍ اؿاٿڈ ٿقاٳلات څ تغٴاليپ
٣ڊـډب ام ربڃت ًټٜبځ ،اٿيل ٣جـاٻٌمٽ كئيي ثټؼ ثڈ ٣ڄچاځ ً٬يل ثڈ ٿبڅكاءاٻڄڊل ا٣ناٽ ُچؿ

81

سبيين94
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ثلكً ٿڄبم٣بت ٧نڃچيبځ څ ٯلاؽبڃيبځ ؿك ؽلاًبځ

ډڀبځ ٛچك ٳڈ ٯجم فٳل ٷلؿيـ ،ٿٌ٤چؿ ثلاڍ اكتجب ٙثب اكًالمځ ؽالبځ څ ث٨لاؽالبځً ،ال٬يلاڃ كا ثالڈ
تلٳٌتبځ ٫لًتبؿڇ ثچؿ ډپ مٿبځ ثب ثبمٷِت ً٬لا ،ث٨لاؽبځ كًچٻ كا ٷٌيٺ ؿاُت تب ؿكؽچاًالت ٳڄڄالـ
٣لڅى څڍ ُبډناؿڇ ميڄت كا ثڈ ڃنؿ څڍ ا٣ناٽ ؿاكڃـ ٿٌ٤چؿ ٯٔـ اڃزبٽ ايڂ ٳبك كا ؿاُالت څٻال ٿٜټال٢
ٷلؿيـ ٳ ڈ ث٨لاؽبځ ام ايڂ ٛليٮ ٯٔـ ؿاكؿ ثؾِ ام ٿيلاث ًټٜبځ ٿغڀچؿ كا ام ًچڍ ؿؽتاللٍ ميڄالت
اؿ٣ب ڃڀبيـ ٿٌ٤چؿ ام ايڂ ٿچٗچ ١مكؿڇ ُـ څ ٫لًتبؿڇ ث٨لاؽبځ كا ثبمٷلؿاڃـ څ ام څڍ ثڈ ثلاؿكٍ اكًمځ
ؽبځ ُٴبيت ٳلؿ اكًمځ ؽبځ ڃين ثلاؿك ثڈ ايڂ ؽبٛل ٿچكؿ ًلمڃَ څ ٣تالبة ٯاللاك ؿاؿ څٻال ثالڈ ٷ٬تالڈ
ثيڊٰ ايڂ ٳبك ڃتيزڈ ٣ٴي ؿاؿ څ ث٨لاؽبځ ام ايڂ اٿل ثل ُ٬ت ((صڄبڃٴڈ ؿُڀڂ ثڈ عٰيٰت ٷِالت ډالپ
ثلاؿك كا څ ډپ ٿب كا ))
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ثـيڂ تلتيت ثچؿ ٳڈ څڍ ثب ؽلًڄـڍ ام اٯـاٿبت ًټزچٯيبځ ؿك ؽلاًالبځ سِالتيجبڃ ڃڀالچؿ څ ثب٣الج
ؿٻٸلٿ ثيِتل ڃبځ ثل٣ټيڈ ٧نڃچيبځ ٷلؿيـ ثڈ تچٓيڈ ثچڃٔل ٿِالٴبځ كئاليي ؿيالچاځ كًالبيٺ څ اًالتبؿ
ثيڊٰ  ،ثڈ ٿڄ٠چك ثڊجچؿ كڅاث ٚؿڅ ٛل ،٩اٿبٽ ثچٓبؿ٭ تجبڃ ٿبٿچكيت يب٫ت تب ثڈ تلٳٌتبځ ك٫تڈ څ ٣ڊالـ
څ سيڀبځډبڍ ؿڅًت كا ثب اكًمځ ؽبځ څ ث٨لاؽبځ ٿٌتغٴپ ڃڀبيـ ٿبٿچكيت څڍ يٲ ًبٹ څ ڃيپ ٛالچٹ
ٳِيـ څ ؿك ٟبډل ثب ٿچٰ٫يت ډڀلاڇ ثچؿ صڄبڃضڈ ؿك ٣يـ ٯلثبځ ث٤ـ ً٬يلاځ ؿڅ ؽبځ تلٳٌتبځ ثڈ ع٘الچك
ًټٜبځ ٿٌ٤چؿ كًيـڃـ

82

ؿك ًبٹ 428ډال1137 /ٽ ًټٜبځ ٿٌ٤چؿ ٣ټ ك٧پ ٿِٴمت ٿچرالچؿ ؿك ٯټڀاللڅڍ عٴچٿالت څڍ څ
ا٧تِبُبت سلاٳڄـڇ تلٳڀبڃبځ ؿك ؽلاًبځ ،ثڈ ثڊبڃڈ ڃقكڍ ٳڈ ٳلؿڇ ثچؿ ثلاڍ ٻِٴلٳِ ثالڈ ډڄـڅًالتبځ
٣نيڀت ٳلؿ اٿب سي ام ثبمٷِت ام ً٬ل ډڄـ څ ٫التظ ٯټ٤الڈ ډبڃٌال ثالب ا٧تِالبٍ ډالبي ٳالڈ ام ربڃالت
تلٳڀبڃبځ ؿك ؽلاًبځ كڅڍ ؿاؿڇ ثچؿ څ اًبى عٴچٿت څڍ كا ثڈ ُـت تڊـيـ ٿ ٳلؿ ٿچارڈ ُـ ثب ايالڂ
عبٹ صچځ تغليٴبت اثچاًغٮ اثلاډيپ ٿټٰت ثالڈ ثالچكڍ تٸاليڂ سٌالل ايټالٲ ڃٔالل ٯلاؽالبڃ كا ؿك ايالڂ
ا٧تِبٍډب ٿچحل ؿيـ ثلاڍ ؿ ٢٫اڅ ٳڈ ثب ٻِٴليبڃَ ثڈ ٧بكت ڃچاع څؽَ څ ؽتٺ څ عچاٻ

ځ ڃين سلؿاؽتالڈ

ثچؿ ،ؿك مٿٌتبځ 431ډال1139 /ٽ ٻِٴل ثڈ ٿبڅكاءاٻڄڊل ٳِيـ تب ٳبك څڍ كا ؽبتڀڈ ؿډـ څ ؿك ثڊبك ث٤ـ ثالڈ ٳالبك
تلٳڀبڃبځ ثالؿامؿ ٿٌ٤چؿ ڃنؿ ؽچؿ ((اڃـيِيـ ٳڈ ٿٸل اڃـكيڂ ٫لٓت ٿبڅكاءاٻڄڊل ؽچيِتڂ كا ٷلؿاڃـ))

83

اٿب ٿٌ٤چؿ ثڈ ڃٔبيظ څميل ٿجڄ ثلايڂ ٳڈ ٻِٴلٳِ ثبيـ ؿك ٔ٫ٺ ثڊبك ٳڈ ٣ټچ٫ڈ تبمڇ كڅئيـڇ اًت
ٓچكت ٷيلؿ ،تچرڊ ڃٴلؿ ً 84ابډيبځ ٧نڃچڍ ثب ٣جچك ام ريغچځ ام ًلٿبڍ ُـيـ څ ثل٫ ٩اللاڅاځ كڃالذ
ثٌيبك ثلؿڃـ څ ًټٜبځ ث

ڃٴڈ ام ايڂ ٻِٴلٳِ ثڊلڇ ي عبٓٺ ٳڄـ ثب اٛم ١ام ٯٔالـ ص٨اللڍ ثيالٶ
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ؿاڅؿ ام ًلاځ تلٳڀبڃبځ ثلاڍ ٿغبٓلڇ ثټؼ څ ام ثيپ ڃٴالڈ ُالچة ًالټزچٯيبځ ثبمٷِالت ثالڈ ؽلاًالبځ كا
ثلايَ ٿِٴٺ ًبمؿ ثب ٣زټڈ ثڈ تلٿق ثبمٷِت څ ايڂ ثبك ؽلاًبځ كا يٴٌلڇ ٣لٗڈ تبؽت څ تبم تلٳڀبڃبځ
يب٫ت ثب ٰ٣ت ڃِيڄ ًابډيبځ ٧نڃچڍ ،ثچكڍ تٸيڂ ام ٿچٯ٤يت اًالت٬بؿڇ ٳاللؿڇ څ ؿك تٰ٤يالت ٿڄڊنٿالبځ
ثؾِ ام ثبك څ ثڄڈ څ ُتلاځ څ اًجبځ ڃڊب كا ثڈ ٧ڄيڀت ٷل٫ت ثـيڊ اًت ٻِٴلٳِ ث ٿچكؿ څ ڃبٳبٿيبة

ٿٌ٤چؿ ثل اډڀيت ثچكڍ تٸيڂ ا٫نڅؿ ،ثڈ ؽٔچّ ٳڈ څڍ ثالب سياللڅمڍ ثالل سٌاللاځ ٣ټال تٸاليڂ تٰليجالب
ٿبڅكاءاٻڄڊل كا ام ؿًت ايِبځ ؽبكد ٳلؿڇ ثچؿ ٳڀ ث٤ـ څڍ ثب اًت٬بؿڇ ام ؿكٷيلڍ ٧نڃچيبځ څ ًټزچٯيبځ
ؿك ؽلاًبځ څ رڄٸڊبڍ ؽبڃٸ ٯلاؽبڃيبځ ،ٯـكت ؽچيَ كا ؿك ٿبڅكاءاٻڄڊل اًتچاك ًبؽت څ ؿڅٻت تٰليجالب
ٿٌتٰٺ ايزبؿ ٳلؿ

85

ٯٔـ څ ډـ ٩ٯلاؽبڃيبځ ثلاڍ ڃ٬چف ؿك ؽلاًبځ څ تيلٷ ٳالڈ ؿك كڅاثال ٚؿڅ ٛالل ٩ؿك ؿڅكڇ ٿٌال٤چؿ
ايزبؿ ُـڇ ثچؿ ،ثب٣ج تغليٲ تلٳڀبڃبځ ًټزچٯ ام ًچڍ ٯلاؽبڃيبځ ٷلؿيـ ثڈ كڅايالت ثيڊٰال ٨ٛاللٹ
ثيٶ ًلٳلؿڇ ًمرٰڈ ((ؿڅًت څ ثلٳِيـڇ)) ث٨لاؽبځ ثچؿ څڍ عت ام ُڄيـځ ؽجالل سياللڅمڍ تلٳڀبڃالبځ ثالل
ثٴت٨ـڍ ًبالك ٧نڃچيبځ ؿك ڃجلؿ ڃٌب اثلام ُبؿٿبڃ ڃڀچؿڇ ثچؿ ؽبځ ((ؿك ڃڊبځ ايِبځ كا ا٧لا ٳلؿ څ ٯالچڍ ؿٹ
ٷلؿاڃيـ څ ٷ٬ت ٳڈ رڄٲ ثبيـ ٳلؿ ٳڈ صڄـاځ ٿلؿٽ ٳڈ ؽچاډڄـ ام ؽبڃيبځ ثل ُجڈ تلٳڀبڃبځ ث٬لًتڄـ))

86

عت ؿك ًبٹ 427ډال1136 /ٽ ربًچً ؿك ٳٌالچت ٳِ٬الٸلڍ ام ٯلاؽبڃيالبځ كا ؿك ٳڄالبك ريغالچځ
يب٫تڄـ ٳڈ ڃبٿڈ ډبي سڄڊبڃ ام ًچڍ ث٨لاؽبځ ًالچڍ ًاللاځ تلٳڀبڃالبځ ي٤ڄال ٨ٛاللٹ څ ؿاڅؿ څ يج٨الچ څ
يڄبٻيبځ ٿ ثلؿ څڍ ؿك ايڂ ڃبٿڈډب ايِبځ كا ثڈ يبكڍ څ ٿٌب٣ـت ٳبٿٺ ؽچيَ ڃچيـ ؿاؿڇ څ ((ا٧لاڍ تڀبٽ
ٳلؿڇ ثچؿ ،ٳبك ٿب (٧نڃچيبځ) كا ؿك صِپ څ ؿٹ ايِبځ ًجٲ ٳلؿڇ څ ٷ٬تڈ ٳڈ سالبڍ اِ٫البكيـ څ ډالل صڄالـ
ٿلؿٽ ثجبيـ ثؾچاډيـ تب ث٬لًتيپ))

87

ثلؽمً ٩بؿڇ ٻچع ٿٌ٤چؿ ،سـكٍ ٿغڀچؿ ډـ ٩څ ڃيت آټ ٯلاؽبڃيالبځ كا ثالڈ ؽالچث ؿكيب٫تالڈ
ثچؿ ،صڄبڃضڈ ؿك ٷ٬تٸچي ثب ثچڃٔل ٿِٴبځ ٓبعت ؿيچاځ كًبٻت ثڈ ايڂ ڃٴتڈ اُبكڇ ٳلؿڇ ثچؿ ٳالڈ ايالڂ
كڅاث ٚڅ سيچڃـډبڍ ؽبڃچاؿٷ ٳڈ ثب ٧نڃچيبځ ثلٯاللاك ٳاللؿڇ ثچؿڃالـ ام كڅڍ ٗاللڅكت ثالچؿڇ ،څ ؿك ٓالچكت
اٿٴبځ ام ډيش اٯـاٿ ٣ټيڈ ڃبځ ؽچؿؿاكڍ ڃڀ ٳلؿڃـ  88ډڀضڄيڂ ثڈ تچٓيڈ ثچڃٔل ايڂ ٿچٗچ ١ٿؾ٬ال
ڃٸبڇ ؿاُتڈ ُـ څ ٳ َ٬ؿڅم ٿنثچك ثڈ ډڄـڅًتبځ ٷٌيٺ ٷِت تب ٳٌ ام څرچؿ ڃبٿڈډب ٿٜټال ٢ڃٸاللؿؿ څ
ؽـُڈ اڍ ثيِتلڍ ثڈ كڅاث ٚثب ٯلاؽبڃيبځ څاكؿ ڃٸلؿؿ
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ؿك ؽچاكمٽ ،سي ام ٯتٺ ډبكڅځ ثڂ ٻتچځ تبٍ ٯـكت ؿك ؿًت ثلاؿكٍ اًڀب٣يٺ ؽڄـاځ ٯلاك ٷل٫ت
څ اڅ ڃين ثڈ ؿُڀڄ ثب ٧نڃچيبځ اؿاٿڈ ؿاؿ ٿٌ٤چؿ ڃين ٳڈ ؿكٷيل ٿٌبئٺ ٿڊپ ٿت٤الـؿ ؿك ؽلاًالبځ څ كڍ څ
ډڄـڅًتبځ ثچؿ څ ؽچؿ ٫لٓت ٳب ٫ثلاڍ كًيـځ ثڈ څاليت ؽچاكمٽ كا ڃـاُت ،ؿك ًبٹ 431ډال1139 /ٽ
ٿڄِچك عٴچٿت ځ څاليت كا ثلاڍ ُبڇ ٿټٲ عبٳپ ُڊل رڄـ څاٯ ٢ؿك ڃنؿيٴ ٿٔت ًيغچځ ٫لًالتبؿ
څڍ ثب ؿاُتڂ ٻٰت يج٨چ كډجلڍ ٷلڅډ ام تلٳبځ ا٧ن كا ٣ڊالـڇ ؿاك ثالچؿ څ ؿُالڀڄ ؿيليڄالڈ اڍ ڃيالن ثالب
ًټزچٯيبځ ؿاُت څڍ ٳڈ ڃتچاڃٌت ام ٛليٮ ٿقاٳلڇ څ ٿٔبٻغڈ ؽچاكمٿيالبځ كا ثالڈ اڃٰيالبؿ ؽالچؿ ؿك څكؿ،
ًلاڃزبٽ ؿك مٿٌتبځ ًبٹ 432ډال1142 /ٽ ثڈ ؽچاكمٽ ٻِٴل ٳِيـ څ سي ام ڃجلؿڍ ٛچالڃ څ ًؾت ٿچ٫الٮ
ثڈ تٔل ٩ځ څاليت ٷلؿيـ اًڀب٣يٺ ؽڄـاځ ٳالڈ ام ؽيبڃالت ثلؽال ام ًالابډيبڃَ ډلاًالبځ ثالچؿ ،ثالڈ ڃالنؿ
ًټزچٯيبځ ٷليؾت ثـيڂ تلتيتُ ،بڇ ٿټٲ ؿك ُ٤جبځ 432ډال /څكيٺ 1141ٽ څاكؿ ؽچاكمٽ ُالـ څ ثالڈ ڃالبٽ
ًټٜبځ ٿٌ٤چؿ ؽٜجڈ ؽچاڃـ ،ؿك عبٻ ٳڈ اڃـٳ سيَ ام ايڂ ٿٌ٤چؿ ؿك ډڄـڅًتبځ ثڈ ډمٳت كًيـڇ ثچؿ

89

ثڈ ډل تلتيت ،ثب ا٫نايَ اٯـاٿبت تلٳڀبڃبځ ًټزچٯ ؿك ؽلاًبځ ٿٌ٤چؿ ثڈ ڃبصبك ثڈ ٿٰبثټڈ ڃبځ ُالتب٫ت
څ صچځ تـثيل څ ٯـكت المٽ كا ثلاڍ كڅيبكڅي ثب ًابڇ ًجٲ اًالټغڈ څ ًالجٴجبك تلٳڀبڃالبځ ڃـاُالت ،ؿك ڃجاللؿ
ؿڃـاڃٰبځ ؿك ڃنؿيٴ ٿلڅ ؿك  8كٿ٘بځ ًبٹ 431ډال /ٿبڇ ٿڈ 1141ٽ ُٴٌت ؽچكؿ څ ٿتچاكڍ ٷلؿيـ

91

ًلٳلؿڇ ًزټچٯيبځ ٨ٛلٹ ثيٶ ؿك ٿيـاځ ڃجلؿ ثل تؾت رټچى ٳلؿ څ ډڀڈ ثنكٷبځ ثب څڍ ثڈ ٣ڄچاځ
اٿيل ؽلاًبځ ثي٤ت ٳلؿڃـ ډڀضڄيڂ ثب اكًبٹ ڃبٿڈ ډبي ثڈ ؽبڃبځ تلٳٌتبځ څ سٌلاځ ٣ټ تٸيڂ څ ثچكڍ
تٸيڂ ؽجل ٫تظ څ سيلڅمڍ ؽچؿ كا ثڈ اٛم ١ڃبځ كًبڃـڃـ ام ًچڍ ؿيٸل ،تلٳڀبڃبځ ٿڄڊنٿبځ سيالبؿڇ كا تالب
ٳلاڃڌ ريغچځ ؿڃجبٹ ٳلؿڃـ تب ثڈ ثؾبكا څ ٿبڅكاءاٻڄڊل كڅڃـ څ ُالبډـ مڃالـڋ ُٴٌالت ٧نڃچيالبځ څ سياللڅمڍ
ًټزچٯيبځ ثبُڄـ

91

ٿٌ٤چؿ ڃين سي ام ٫لاك ام ؿڃـاڃٰبځ څ سيَ ام كًيـځ ثڈ ٧نڃڈ ،ڃبٿڈ اڍ كا تچً ٚكًچٻ ڃنؿ اكًمځ
ؽبځ ًټيڀبځ ثڂ ٯـكؽبځ كډجل ٯلاؽبڃيبځ ٫لًتبؿ څ ثب ؿًت ٳپ ٷل٫تڂ ٫بر٤ڈ ُٴٌت ؽچؿ ؿك ؿڃالـاڃٰبځ
ځ كا ثب ٰ٣ت ڃِيڄ ٿٌټڀيڂ ؿك ثلاثل ٯليَ ؿك رڄٶ اعـ ٿٰبيٌڈ ٳلؿ څ ثب تبٳيالـ ثالل ٯالـكت ڃ٠البٿ
ؽچيَ ،اٟڊبك اٛڀيڄبځ ٳلؿ ٳڈ اكًمځ ؽبځ ام يبكڍ كًبڃـځ ثڈ څڍ ٿ٘البيٰڈ ڃڄڀالچؿڇ ،عتال ُؾٔالب
ثـيڂ ٿڄ٠چك ٻِٴلٳِ ؽچاډـ ٳلؿ
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ٿٌ٤چؿ ثب څكڅؿ ثڈ ٧نڃيڂ ً٬يلڍ ثڈ ڃبٽ ٿغڀـ ٻيج كا ثلاڍ ؿكيب٫ت ٳڀٲ ام اكًمځ ؽبځ ٯلاؽبڃ
ڃنؿ اڅ ٫لًتبؿ اڃـٳ ث٤ـ اؽجبكڍ ام ثټؼ كًيـ ٳڈ عبٳ ام ع٘چك ص٨لڍ ثيٶ ؿاڅؿ ثلاڍ ٿغبٓلڇ ُالڊل
ثچؿ څ ام ًټٜبځ تٰبٗبڍ ا٣ناٽ ٫چر ام ٻِٴل ثڈ كډجلڍ ًبالكڍ ډِيبك كا ٳلؿڇ ثچؿڃـ ثڈ ايالڂ ٿڄ٠الچك
ٿٌ٤چؿ ثب ثنكٷبځ ؿكٷبڇ رټٌڈ اڍ تِٴيٺ ؿاؿ څميل ٿ٤تٰـ ثچؿ ٿٰبثټڈ ثب ايڂ ٿِٴٺ ٳڈ ؿك ؽلاًالبځ ثالڈ
څرچؿ ٿـڇ رن ثب ع٘چك ًټٜبځ اٿٴبځ سقيل ڃيٌت ثب ايڂ عبٹ ،ؿك ڃڊبيت ٿٰلكُـ تب ًابڇ ډناكڃ٬لڇ ثالڈ
ځ ًچ ٷٌيٺ ُچڃـ تب كًچٻ ٳڈ ڃنؿ اكًمځ ؽبځ ثلاڍ ٳٌت يبكڍ ك٫تڈ اًت ،ثبمٷلؿؿ ٟبډلا ٿٌ٤چؿ
ثب ؽچٍ ؽيبٻ ثٌيبك اٿيـڅاك ثچؿ ٳڈ ؽبځ تلٳٌتبځ ُؾٔب ثب ٻِٴلڍ ثٌيبك ثلاڍ ٳڀٲ ثڈ څڍ ؽچاډـ
ٿـ ام ايڂ كڅ٣ ،نيڀت ؽچؿ كا ثڈ ًچڍ ثټؼ ٿچٳچٹ ثڈ ٿـځ ؽبځ ڃڀچؿڇ ثچؿ

93

ٿٌ٤چؿ سي ام ايڂ ُٴٌت ؿك ٿٰبثٺ تلٳڀبڃبځ ًټزچٯ ثڈ كاعت ؿٹ ام ؽلاًبځ ثليـ 94څ ٿٔالڀپ
ٷِت ثڈ ډڄـڅًتبځ كڅؿ څ عٴچٿت ؽچؿ كا ؿك ځ رب اؿاٿڈ ؿډـ ،صالچځ اٿيالـڍ ثالڈ ع٬ال ٞثټالؼ څ عتال
٧نڃيڂ سبيتؾت ٧نڃچيبځ ؿك ثلاثل ًټزچٯيبځ ڃـاُت تمٍ څميل څ ًبيل ا٣يبځ ډپ ثلاڍ اڃٔلا ٩څڍ ام
ايڂ تٔڀيپ څ ٣نٽ ؿڅثبكڇ ثلاڍ تٔل ٩ؽلاًبځ ڃتيزڈ اڍ ؿكثلڃـاُت ً 95مٛيڂ ٧نڃالچڍ ،ؽلاًالبځ څ
ٿڄبث٧ ٢ڄ

ځ كا ډڀضچځ ٷبڅُيلؿڇ تټٰ ٿ ٳلؿڃـ ٷقُتڈ ام ايالڂ ؽلاًالبځ ام ٧النڃيڂ ؿڅك ثالچؿ ،څ ؿك

ٿٰبثٺ ٧نڃچيبځ سيچًتڈ ام ٿڄبث ٢حلڅت ډڄـڅًتبځ ڃضڈ ٿ ؽچاًتڄـ ثيلڅځ ٿال ٳِاليـڃـ ؿكٿٰبيٌالڈ ثالب
سبؿُبډبځ ايلاڃ ًبثٮ ؽلاًبځ ٳڈ ثيِتل ٿڄب ٢٫ؽچؿ كا ثب ٿٔبٻظ ؽلاًبځ يٴال ٿال ؿاڃٌالتڄـ ٧نڃچيالبځ
٣مٯڈ اڍ ثڈ ك٫بڇ ٿلؿٽ ٿڄٰٜڈ څ ؿ٫ب ١ام ځ ڃـاُتڄـ

96

ؿٹ ٳڄـځ ٿٌ٤چؿ ام ؽلاًبځ څ ًٌت كاڍ څڍ ثڈ ځ رب كًيـڇ ثچؿ ٳڈ ٿٔڀپ ٷِت ثلاڍ ثاللډپ
مؿځ كڅاث ٚثچكڍ تٸيڂ څ ًټزچٯيبځ ،ٿڄِچك څاليت ثټؼ څ تؾبكًتبځ كا ثلاڍ ثچكڍ تٸيڂ اكًالبٹ ؿاكؿ څ
تڄڊب ؿكايت ؽچارڈ ٣جـاٻٔڀـ ُيلامڍ څميل ٿبڃ ٢ايڂ اٿل ٷلؿيـ  97اٿب ٿچؿڅؿ ٫لمڃـ ٿٌال٤چؿ سالي ام ثالڈ
ٯـكت كًيـځ تچاڃٌت ډڀضڄبځ ثټؼ څ تلٿق كا ؿك ٯټڀلڅڍ ؽچؿ ع ٞ٬ڃڀبيـ ا٫تبؿځ ثټؼ ثڈ ٛچك ٯ ٢ٜثالڈ
ؿًت ًټزچٯيبځ څ ؿك ڃتيزڈ ٯ ٢ٜكاثٜڈ ٳبٿٺ ٧نڃچيبځ ثب ٿبڅكاءاٻڄڊل ٰ٫ال ٚؿك ًالبٹ 451ډالال1159 /ٽ
ٛجٮ ٯلاكؿاؿڍ ٳڈ ٿيبځ ص٨لڍ ثيٲ ؿاڅؿ څ ًټٜبځ اثلاډيپ ٧نڃچڍ ثٌتڈ ُـ٣ ،ڀټ ٷِت

98

٣نيڀت ًټٜبځ ٿٌ٤چؿ ثب اډٺ علٽ څ ؽنايڂ ؿڅٻت ٧نڃچڍ ثڈ ډڄـڅًتبځ ثب ُچكٍ ًابډيبځ ٳڈ ؿك
ايڂ ٿـت ام اًتجـاؿ كاڍ څڍ ًيت ثٌيبك ؿيـڇ ثچؿڃـ ،تچاٽ ٷِت څ ًلاڃزبٽ ثڈ ؽټ ٢څ ډمٳالت څڍ ؿك
 11رڀبؿڍ االڅٹ ًبٹ 432ډال /هاڃچيڈ 1141ٽ اڃزبٿيـ

99
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ثـيڂ تلتيت ثٌب ٙعٴچٿت ٧نڃچيبځ ام ؽلاًبځ ثلصيـڇ ُـ څ ڃبځ تب يٲ ٯلځ څ ڃيپ ي٤ـ ثڈ عيبت
ؽچؿ ؿك ڃچاع ُڀبٻ ډڄـڅًتبځ اؿاٿڈ ؿاؿڃـ
ًلاڃزبٽ ؿڅٻت ٿت٬ل٭ ٯلاؽبڃيبځ ڃين سي ام سٌت ًل ٷقاُتڂ ؿڅكڇ اڍ ام كڅاثال ٚثالب ًالټزچٯيبځ څ
ٯلاؽتبئيبځ ٳڈ ثڈ ٣ټت ٗ ٪٤څ سلاٳڄـٷ ٿچكؿ ت٤لٕ ڃبځ ٯلاك ٿ ٷل٫ت ،ثالڈ ؿًالت ًالټٜبځ ٿغڀالـ
ؽچاكمٿِبڇ ؿك ًبٹ 617ډال1211 /ٽ ٿڄٰلٕ ٷِت څ ٯټڀلڅڍ ڃبځ ٗڀيڀڈ ؿڅٻت ؽچاكمٿِبډ ٷلؿيـ

نتيجه گيري
ډڀبڃٜچك ٳڈ ؿك ٿٰـٿڈ ٣ڄچاځ ُـ ډـ ٩ام ايڂ تغٰيٮ كڅُڂ ڃڀچؿځ ايڂ ٿٌئټڈ څ ًچاٹ ثچؿ ،ثب ايڂ
ٳڈ ؿڅ ًټٜبځ ٿٌټڀبځ تلٱ تجبك ٧نڃچڍ څ ٯلاؽبڃ ٯټڀلڅڍ عٴچٿت ايلاڃ ًبٿبڃ كا ثيڂ ؽچؿ تٌٰيپ
ڃڀچؿڇ ثچؿڃـ ،صڈ ٣چاٿټ ثب٣ج ؿكٷيلڍډب څ ٿزبؿالت ث٤ـڍ ځډب ٷلؿيـ؟
ؿك ثلكً ډبڍ ثڈ ٣ڀٺ ٿالـڇ ٿِالؾْ ٷلؿيالـ ٳالڈ ٣ټالٺ څ ٣چاٿالٺ ٷچڃالبٷچڃ ؿك ايالڂ كڅاثال ٚڅ
ٿؾبٓڀبت ڃَٰ ؿاُتڈ اًت ٳڈ ثڈ ثلؽ ام ٿڊپ تليڂ ځډب ؿك ايڂ رب اُبكڇ ٿ ُچؿ
ًيبًت تچً٤ڈ ٛټج څ ربڇ ٛټج ٯلاؽبڃيبځ ثلاڍ ؿًت اڃـامڍ ثل ؽلاًالبځ څ اًالت٬بؿڇ ام ٿچاډالت
ايڂ ًلمٿيڂ ڃَٰ اًبً ؿك كڅاث ٚؿڅ ٛل ٩اي٬ب ٿ ٳلؿ
ًيبًتډبڍ ٧نڃچيبځ ڃين مٿيڄڈ ايڂ ٳبك څ سيٸيلڍ ايڂ ډـ ٩كا ثلاڍ ٯلاؽبڃيبځ ٫لاډپ ٿال څكؿ ،ام
ځ رڀټڈ ٿ تچاځ ثڈ ٻِٴلٳِ ډبڍ ٿت٤ـؿ ٿغڀچؿ څ ٿٌ٤چؿ ثڈ ڃچاع اٛلا ٩څ ثڈ ؽٔچّ ډڄـ اُبكڇ
ڃڀچؿ ٳڈ ثب٣ج ؿڅك ُـځ ځډب ام ٿڄٰٜڈ ٿ ٷلؿيـ څ ډڀيڂ اٿالل ٛڀال ٢ٯلاؽبڃيالبځ كا ثاللاڍ يالچكٍ ثالڈ
ؽلاًبځ ثيِتل تغليٲ ٿ ٳلؿ
ؿك څاٯ ،٢تمٍډبڍ ٧نڃچيبځ تلٱ ڃواؿ ثلاڍ ع ٞ٬ٿلمډبڍ ُالڀبٹ ُاللٯ ؿك ٿٰبثالٺ ٿڊبرڀالبځ
ؽبكر ؿك ٿٰبيٌڈ ثب ؿًتبڅكؿډبڍ اٿلاڍ سيِيڂ ايلاڃ څاليت ڃ٠يل ًبٿبڃيبځ ڃبٳبك ٿالـ څ ڃالبٿچ٫ٮ ثالچؿ
ربفثڈ ډڄـڅًتبځ څ كڅيبډبڍ تچً٤ڈ ٛټجبڃڈ ڃبځ ثڈ ًچڍ كڍ څ آ٬ڊبځ څ ٣لا٭ ٿبڃ ٢تچرڈ المٽ ڃڊب ثڈ
ؿ٫ب ١ام ٿلمډبڍ ؽلاًبځ څ ريغچځ ٷلؿيـ
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ؿك ؿڅكڇ ٿٌ٤چؿ ايڂ اٯـاٿبت ثب ٤٫بٻيتډبڍ ٣ټ تٸيڂ څ ًاي ثچكڍ تٸيڂ ثلاڍ ؿًت اڃـامڍ ثالل
ؽلاًبځ څاكؿ ٿلعټڈ تبمڇ اڍ ُـ څ ڃبتچاڃ ٿٌ٤چؿ ؿك عٺ ٿٌبئٺ څ ٿ٘٤مت ٯټڀلڅڍ ؽچؿ ،ثب٣ج ُـ تب
ٯلاؽبڃيبځ ثڈ تغليٲ څ عڀبيت ام تلٳڀبڃبځ ًټزچٯ ثلاڍ څكڅؿ ثڈ ؽلاًبځ كڅڍ څكڃـ
اًتجـاؿ كاڍ څ ا٣ڀبٹ ٧يل ٿٌئچالڃڌ ًټٜبځ ٿٌ٤چؿ ؿك ٿچارڊڈ ثب ٿِٴمت څ ٣ـٽ تچرڈ ثڈ ڃٔالبيظ
څ اڃـكمډبڍ ؿيچاڃٌبالكاځ څ ثنكٷبځ ؿكثبك ٧نڃچڍ څ ٻِٴلٳِ ثيڊچؿڇ ثڈ ٿبڅكاءاٻڄڊل ٿِٴمت ثيِالتلڍ
٫لاكڅي اڅ ؿك كڅاث ٚثب ٯلاؽبڃيبځ ٯلاك ؿاؿ
ًلاڃزبٽ ،تچرڈ ثيِتل ثڈ ډڄـڅًتبځ څ اڅٻچيت ؿاؿځ ثڈ ځ ؿك ٿٰبثٺ تچرڈ ثڈ ؽلاًبځ څ ع ٞ٬اٿڄيت
ځ ،ثب٣ج ُـ تب ٧نڃچيبځ ايڂ څاليت عبٓټؾين څ سلٿڄ٤٬ت كا ثڈ تلٳڀبڃبځ ًټزچٯ څاٷقاك ڃڀچؿڇ څ ؽچؿ
ثڈ ڃبصبك كاډ ډڄـڅًتبځ ُچڃـ څ عٴچٿت ؽچؿ كا ؿك ځ ڃچاع اؿاٿڈ ؿډڄـ ام ايڂ كڅً ،مٛيڂ ٧نڃچڍ
تڄڊب صڊٺ ًبٹ ؿك ؽلاًبځ تچاڃٌتڄـ ٫لٿبڃلڅاي ٳڄڄـ
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پي نوشت ها:
ً -1جٴتٸيڂ ؿك سبًؼ ايټٲ ڃٔل ٯلاؽبڃ ٳڈ ام اڅ ؿ٣چت ٳلؿڇ ثچؿ ٿټٲ ًبٿبڃيبځ كا ثيڂ ؽچؿ تٌٰيپ ڃڀبيڄالـ،
ٷ٬تڈ ثچؿ(( :اٷل ربځ څ ٿبٹ څ ٻِٴل ٿڂ ؿك تّٔ٤ت څ تّ٘٨ت ام ثڊل ع ٞ٬ٿٔبٻظ څ ٗج ٚٿڀبٻٲ څ ا٣بڃت اڅٻيالب څ
اډبڃت ا٣ـاء اڅ (اٿيلڃچط ثڂ ٿڄٔچك ًبٿبڃ ) ثل ثبؿ ؽچاډـ ٿـ ،ربڃت اڅ ٫لڅ ڃٸالقاكٽ څ ثالب ؿُالڀڄبځ ؿڅٻالت اڅ ؿك
ڃٌبمٽ څ ډپ ام كڅڍ ُل ١څ ډپ ام ٛليٮ ٫تچّت ؿٗ ٢٫لك څ ٣ـڅاځ څ ث ٨څ ٨ٛيبځ تچ ام ًبعت ٿُټالٲ څ عالچمڇ
ٿِټٲ اڅ ؿك فٿّت ډڀّت ٿڂ څارت اًت)) ،رل٫بؿٯبڃ  ،اثچاٻِل ٩ڃبٓظ ثڂ ٬ٟل ،تلرڀڈ تبكيؼ يڀيڄ  ،ثڈ اډتڀالبٽ
ر٬٤ل ُ٤بك ،تڊلاځ :ثڄٸبڇ تلرڀڈ څ ڃِل ٳتبة134-35ّ،1357 ،
 -2ٷلؿينڍ٣ ،جـاٻغ ثڂ ٗغبٱ ثڂ ٿغڀچؿ ،تبكيؼ ٷلؿينڍ ،تٔغيظ ٣جـاٻغ عجيج  ،تڊلاځ :ؿڃيبڍ ٳتبة،
382 ،378ّ ،1363؛ رل٫بؿٯبڃ 182 ّ ،
 -3ثبكتچٻـ ،څ ،څ ،تلٳٌتبځ ڃبٿڈ ،تلٳٌتبځ ؿك ٣ڊـ ډزچٽ ٿ٨چٹ ،صبح ؿڅٽ ،تڊلاځ :اڃتِبكات ٳالبڇ ،1366 ،د،1
ّ 571
 -4ٷلؿينڍ381 ،219 ّ ،
 -5ډڀبځ378ّ ،؛ ثبكتچٻـ ،د582 ،567 ،554 ّ ،1؛ مكيڂ ٳچة٣ ،جـاٻغٌاليڂ ،كڅمٷالبكاځ ،تڊاللاځً :الؾڂ،
399ّ ،1378؛
 -6ثبكتچٻـ ،د577-78 ّ ،1
ُ -7جبڃٴبكڇ اڍ49 ّ ،
 -8رل٫بؿٯبڃ 249 ّ ،
 -9ثبًچكث ،ٳټي٬چكؿ اؿٿچڃـ ،تبكيؼ ٧نڃچيبځ (رټـ اڅٹ څ ؿڅٽ) ،تلرڀڈ عٌڂ اڃچُڈ ،تڊلاځ :اٿيالل ٳجيالل،1372 ،
ّ 116
 -11رل٫بؿٯبڃ 249 ّ ،؛ ثبًچكث ّ179
 -11ثبكتچٻـ ،د 578 ّ ،1

 -12ثلاڍ اٛم٣بت ثيِتل ؿك ايڂ مٿيڄڈ ڃٸبڇ ٳڄيـ :ثبًچكث ،تبكيؼ ٧نڃچيبځ ،ثؾالَ ؿڅٽ(( ،ؽلاًالبځ ؿك ٔ٣الل
٧نڃچڍ))ٔ٫ ،ٺ سڄزپ145 -164ّ ،
ُ -13جبڃٴبكڇ اڍ ،ٿغڀـ ثڂ ٣ټ ثڂ ٿغڀـ ،ٿزڀ ٢االڃٌبة ،تٔغيظ ٿيل ډبُپ ٿغالـث ،تڊاللاځ :اٿيلٳجيالل،
49 ّ ،1363
 -14رل٫بؿٯبڃ 281 ّ ،
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 -15ثيڊٰ  ،اثچٻ٘٬ٺ ٿغڀـ ثڂ عٌيڂ ،تبكيؼ ثيڊٰ  ،تٔغيظ ٣ټ اٳجل ٫يبٕ ،صبح ًچٽ ،ٿِالڊـ :ؿاڃِالٸبڇ
٫لؿڅً 729ّ ،1375 ،؛ ثبكتچٻـ ،د579ّ ،1
 -16ثب ًچكث83 ّ ،
 -17رل٫بؿٯبڃ 281 ّ ،
 -18ٷلؿينڍ388ّ ،
 -19رل٫بؿٯبڃ 282 ّ ،
 -21رل٫بؿٯبڃ 284 ّ ،
 -21ٷلؿينڍ389ّ ،؛ ٫لاڍ ،ك ځ( ،ٷلؿ څكڃـڇ) ،تبكيؼ ايلاځ ام اًمٽ تب ًمرٰڈ ،رټـ صڊبكٽ ،تلرڀالڈ عٌالڂ
اڃچُڈ ،تڊلاځ :اٿيلٳجيل151 ّ ،1363 ،؛ ثبًچكث115 ّ ،
 -22رل٫بؿٯبڃ 284 ّ ،
 -23ٷلؿينڍ389ّ ،؛ سڄزبڇ ډناك ،رل٫بؿٯبڃ 284 -85 ّ ،
 -24رل٫بؿٯبڃ 286 ّ ،
 -25رل٫بؿٯبڃ 285 ّ ،
ُ -26جبڃٴبكڇ اڍ51 ّ ،
 -27ٷلؿينڍ391ّ ،؛ ثبكتچٻـ د 581-81ّ ،1
 -28رل٫بؿٯبڃ 286-87 ّ ،
ُ -29جبڃٴبكڇ اڍ51 ّ ،
ُ -31جبڃٴبكڇ اڍ( 51 ّ ،اٻجتڈ ثڈ كڅايت ؿيٸل ٻٰت ًټٜبځ كا اڅٻيڂ ثالبك ؽټال ٪ثالڂ اعڀالـ ٓال٬بكڍ عالبٳپ
ًيٌتبځ ؿك ٿچكؿ ٿغڀچؿ ثڈ ٳبك ثلؿ ،ځ ٵ ،ٿزڀٺ اٻتچاكيؼ څ اٻْٰٔ ،ثڈ تٔغيظ ٿټٲ اٻِ٤لاء ثڊالبك ،تڊاللاځ،
ٳمٻڈ ؽبڅك 416 ّ ،1318 ،؛ كڅايت ؿيٸلڍ ڃين ؿك ؿًت اًت ٳڈ ام اٜ٣بڍ ٻٰت ًټٜبڃ ام ًچڍ ؿاكاٻؾم٫ڈ
ثڈ ٿغڀچؿ عٴبيت ؿاكؿ ،ځ ٵ ،رچمربڃ  ،ٿڄڊبد ًلادٛ ،جٰبت ڃبٓلڍ يالب تالبكيؼ اياللاځ څ اًالمٽ ،تٔالغيظ څ
ٿٰبثټڈ ٣جـاٻغ عجيج  ،تڊلاځ ،ؿڃيبڍ ٳتبة)228 ّ ،1363 ،
٫ -31لاڍ ،كيضبكؿٔ٣ ،ل مكيڂ ٫لډڄٶ ايلاځ ،تلرڀڈ ٿٌ٤چؿ كرت ڃيبً ،اللڅٍ236 ّ ،1363 ،؛ ثبكتچٻالـ ،د
581 ،1
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 -32ثچيٺ ،ر ( ،ٷلؿ څكڃـڇ) ،تبكيؼ ايلاځ ٳڀجليذ ام ٿـځ ًالټزچٯيبځ تالب ٫لڅسبُال ؿڅٻالت ايټؾبڃالبځ ،رټالـ
سڄزپ ،تلرڀڈ عٌڂ اڃچُڈ ،تڊلاځ :اٿيلٳجيل13 ّ ، 1366 ،؛ څكډلاٽ٧ ،مٿلٗب ،تبكيؼ ًيبڍ ٿلٳنڍ ؿك ؿڅكاځ
اًمٿ  ،ٿِڊـ :ثڄيبؿ سوڅډِڊبڍ اًمٿ ًتبځ ٯـى119-21ّ ،1372 ،
 -33ثچيٺ19ّ ،
 -34ثبًچكث216 ّ ،
٫ -35لاڍٔ٣ ،ل مكيڂ ٫لډڄٶ ايلاځ238 ّ ،
٫ -36لاڍ ،تبكيؼ ايلاځ ام اًمٽ تب ًمرٰڈ ،د 151 ّ ،4
 -37رل٫بؿٯبڃ 319 ّ ،
 -38رل٫بؿٯبڃ 319 -21ّ ،؛ ثبًچكث117 ّ ،
 -39رل٫بؿٯبڃ 364 ّ ،
 -41ثبكتچٻـ ،د583 ّ ،1
 -41ډڀبځ ،د596 ّ ،1
 -42رل٫بؿٯبڃ 367 ّ ،؛ ٷلؿينڍ396-97 ّ ،
 -43ثچيٺ16 ّ ،

 -44ځ ٵ ،ثيڊٰ 923 ّ ،؛ ثلاڍ اٛم٣بت ثيِتل ؿك ايڂ ٿچكؿ ځ ٵ ،ٿجيّڂ ،اثچاٻغٌڂ(( ،ؿاليٺ څ صٸچڃٸ
تٔل ٩ؽچاكمٽ تچً٧ ٚنڃچيبځ))ٔ٫ ،ټڄبٿڈ سوڅډَ ڃبٿالڈ تالبكيؼ ،ؿاڃِالٸبڇ ماؿ اًالمٿ  ،څاعالـ ثزڄالچكؿ ،ى،4
ٍ ،14ثڊبك 129-154 ّ ،1388
٫ -45لاڍٔ٣ ،ل مكيڂ ٫لډڄٶ ايلاځ236 ّ ،
٫ -46لاڍ ،تبكيؼ ايلاځ ام اًمٽ تب ًمرٰڈ ،د 153 ّ ،4
 -47ٷلؿينڍ414-11ّ ،؛ ثبًچكث242ّ ،
 -48ثبكتچٻـ ،د 598 ّ ،1
 -49ٷلؿينڍ414 ّ ،
ُ -51جبڃٴبكڇ اڍ57 ّ ،
 -51ٷلؿينڍ414 -5 ّ ،
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ُ -52جبڃٴبكڇ اڍ57 ّ ،
 -53ځ ٵ ،ٷلؿينڍ416 -11ّ ،
ُ -54جبڃٴبكڇ اڍ57 ّ ،؛ ٿٰبيٌڈ ٳڄيـ ثب كڅايت رچمربڃ ٳڈ ٿ ڃچيٌـ(( :ٿټچٱ تلٳٌتبځ اڅ كا ٿڄٰبؿ ٷِتڄـ
ؽبٯبځ تلٳٌتبځ رڀټڈ اڅكا ؽـٿت ٳلؿڃـ څ ؿك ثي٤ت اڅ ٿـڃـ))231ّ ،
 -55ثبكتچٻـ ،د613،621 ّ ،1؛ ثبًچكث243 ّ ،
 -56ځ ٵ ،ثيڊٰ 692-93 ،246-47 ّ ،
 -57ٷلؿينڍ415 ّ ،؛ ثبًچكث115 ّ ،
 -58ځ ٵ ،ٷلؿينڍُ ،411 ّ ،جبڃٴبكڇ اڍ58 -9ّ ،
 -59مكيڂ ٳچة414-15 ّ ،؛ ثبًچكث228 ّ ،
 -61ثب ًچكث242 ّ ،
 -61ثبكتچٻـ ،د613ّ ،1؛ ٫لاڍ ،تبكيؼ ايلاځ ام اًمٽ تب ًمرٰڈ ،د 153 ّ ،4
 -62ٷلؿينڍ414 ّ ،
 -63ثيڊٰ 386ّ ،؛ ثبكتچٻـ ،د615-6 ّ ،1
 -64ثيڊٰ 268-81 ،؛ ثبًچكث89ّ ،
 -65ثيڊٰ 271 ّ ،؛ ثبكتچٻـ ،د619 ّ ،1
 -66ثيڊٰ 115 -6ّ ،
 -67ثيڊٰ 386 ّ ،؛ ثبًچكث378 ّ ،؛ ثبكتچٻـ ،د 619 ،585 ّ ،1
 -68ثبًچكث179 ّ ،
 -69ثڈ سبؿاٍ ايڂ ؽـٿت ٯ٘بڍ ڃيِبثچك ثڈ ٿِب٧ٺ ٿچرچؿ اڅ ي٤ڄال ٯ٘البڅت ٛالچى څ ڃٌالب ا٫النڅؿڇ ٷلؿيالـ
ثيڊٰ 273ّ ،؛ ثبًچكث181 ّ ،؛ ثبكتچٻـ ،د181 ّ ،1
 -71ثيڊٰ 694 ،547 -48 ،248ّ ،؛ ثبًچكث317 ّ ،
 -71ثبًچكث181 ّ ،؛ ثبكتچٻـ ،د 631-32 ّ ،1
 -72ثيڊٰ  696ّ ،؛ ثبًچكث 181؛ ثبكتچٻـ ،د631-2 ّ ،1
 -73ځ ٵ ،ثيڊٰ 376 ،76-7 ّ ،
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 -74ثيڊٰ 431ّ ،؛ ثبكتچٻـ ،د622 ّ ،1
 -75ثبًچكث239 ّ ،؛ ثبكتچٻـ ،د622-23 ّ ،1
 -76ثيڊٰ 613 ،572 ،558 ّ ،
 -77ډڀبځ613 ّ ،
 -78ډڀبځ935-36 ،614-5 ّ ،؛ ثبكتچٻـ ،د626-29 ّ ،1
 -79ثل ؽم ٩ڃ٠ل ثبكتچٻـ ٳڈ ٿ ٷچيـ ًټٜبځ ٿٌ٤چؿ ثڈ ً٬يل څ ؿاڃِڀڄـ ًڀلٯڄـڍ ٳڈ ام ًچڍ سٌلاځ ٣ټال
تٸيڂ ثڈ ڃنؿ څڍ ٿـڇ ثچؿڃـ ثبك ڃـاؿ ،د ،629-31 ّ ،1ثيڊٰ صڄيڂ ٿ ڃچيٌـ(( :ايِبځ كا كًالچٻـاك ثالڈ ُالڊل
څكؿ څ ڃنٹ ڃيٴچ ؿاؿ څ سي ام ًڈ كڅم ٳڈ ثيبًچؿڃـ ساليَ څكؿڃـُالبځ څ اٿيالل صيالنڍ ڃٸ٬الت ٳالڈ مكؿڇ ثالچؿ ام
٫لًتڄـٷبځ))646-48 ّ ،
 -81ثيڊٰ 699 ،665-68 ّ ،
 -81ډڀبځ693-94ّ ،
 -82ډڀبځ698 ،696 ّ ،
 -83ٷلؿينڍ434ّ ،
 -84ثيڊٰ 745 ،739-41 ّ ،
 -85ٷلؿينڍ434ّ ،؛ ثبكتچٻـ ،د641-41 ،632-36 ّ ،1
 -86ثيڊٰ 694 -95 ّ ،
 -87ډڀبځ695 ّ ،
 -88ځ ٵ ،ثيڊٰ 695 -96ّ ،
 -89ډڀبځ943-44 ،941ّ ،
 -91ٷلؿينڍ436-37 ّ ،
 -91ثيڊٰ 842-43 ّ ،
 -92ډڀبځ 852ّ ،؛ ثبًچكث131 ّ ،
 -93ثيڊٰ 869-72 ّ ،
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 -94ٿٌ٤چؿ ثبكډب ايڂ ٣ـٽ ؿٻجٌتٸ ٳبٿٺ ؽچؿ كا ثڈ ؽلاًبځ اثلام ؿاُتڈ ثچؿ ،صڄبڃضڈ ٯجٺ ام ٻِٴلٳِ ثلاڍ
٫تظ ٯټ٤ڈ ډبڃٌ ؿك ډڄـڅًتبځ ٳڈ ؿيچاڃٌبالكاځ ثالڈ ٣ټالت څكڅؿ تلٳڀبڃالبځ څ ڃالب كاٿ ډالبڍ ڃالبځ ؿك ؽلاًالبځ،
ٿؾبٻ٬ت ؽچؿ كا اثلام ؿاُتڄـ ،ٷ٬تڈ ثچؿ(( :اٷل ثٌيبك ؽټٺ ا٫تـ ؿك ؽلاًالبځ كڅا ؿاكٽ)) ،ثيڊٰال 711 ّ،؛ سالي ام
ُٴٌت ؿڃـاڃٰبځ ڃين ٳڈ اٿلا څ ًاڊٌبالكاځ ؿك ٫ٴل رجلاځ ُٴٌت څ ٿٰبثټڈ ٿزـؿ ثب تلٳڀبڃبځ ثچؿڃـ ثڈ كاعتال
ٷ٬تڈ ثچؿ(( :ثڈ ٿلڅ ٷل٫تيپ څ ډپ ثڈ ٿلڅ ام ؿًت ثل٫ت)) ،ډڀبځ ،863 ّ ،ٳڈ اُبكڇ ثڈ ايڂ اٿل ثالچؿ ،ډڀضڄالبځ
ٳڈ ٿغڀچؿ ؽلاًبځ كا ؿك ڃنؿيٴ ٿلڅ ام ؿًت ًبٿبڃيبځ ثڈ ؿًت څكؿ ،ډپ اٳڄچځ ڃين ؿك ڃنؿيٴ ٿاللڅ ځ كا ام
ؿًت ؿاؿيپ څ ثڈ ًټزچٯيبځ څاٷقاك ڃڀچؿيپ
 -95ډڀبځ896-897 ،882، 863-64ّ ،؛ ٿٰبيٌڈ ٳڄيـ ثب كڅايت رچمربڃ ٳڈ ٿ٤تٰـ اًت ٿٌ٤چؿ ((ام ٧بيت
ؽچ ٩ٳڈ ثل څڍ ٿٌتچٻ ثچؿ ؽنايڂ ثلٷل٫ت څ ثڈ ٛل ٩ډڄـڅًتبځ ٿـ))234ّ ،
 -96ثبًچكث83 ّ ،
-97ډڀبځ ،892-93 ّ ،ثبكتچٻـ ،د638 ،1
 -98ثبكتچٻـ ،د421 ّ ،1
 --99ٷلؿينڍ438-41ّ ،

