
هزيرس دوباتک د ينوريبلا د

 د يپسچلد وكلخ د ون ،لك همجرت وا پاچ دنهللام قيقحت وا هيقابلاراثآ ينوريبلا د واخس ډروديا يچ هلك
 لېو اوخ هل وسسوم وا وناملاع د هنوفيلْات هد د وا هوس هرېډ هرس وركف وا وراك هل ملاع ىول هغد د ويېپ ويننم
.لدنژېپو ورو ورو وكلخ مه وا هوس

 ٤( هميېرد هپ يتشايم د رتخا ىول د لاك )يرجه ۳٦۲( د ىوز دمحا د يمزراوخ ينوريبلا دمحم ناحيروبا
 يضاير وا مجنم هپ هرس يمول هل ىد .ىدېېزو يك )هوېخ نسوا( هميس هوي هپ 1ثك د مزراوخ د )م ۹۷۳ ربمتپس
 هد د يچ ،و تخوب هنلپ وا هنې هپ هخ يلاوينچوك هل وا ،هرال سال يك ونوملع ودر هپ ېي ًامومع وخ ،و دناهوپ
 مزراوخ يك وتخو وغدمه هپ وا ىد ىوس فيلْات لاك ۲۷ رپ رمع د هيلاخلا نورقلا نع هيقابلاراثآ باتك ىول ىمول
.هلاپ وا هزور ىد هاش

 هوي د وا ،يدېرپ نطو لپخ يچ وس هراچان ينوريب ون ،هوس هنارو نروك يهاشمزراوخ هغد يچ هلك وخ
 .توب ېي هت ينزغ وا ىوينو ىد ىوز نيتكبس د دومحم ناطلس يك ىاپ هپ يچ و .ينمو هنلاپ نارمكح لب وا
 هپ ېي رمع هتاپ وا ىغار هت ينزغ هتريب ون ايب ،و هتله يروپ ولاك وسل رت وا ،ړالو هت ناتسودنه هخ ينزغ هل ينوريب
 م ېلدمه يك اوخواش هپ لاك )م۱۰٥۰( د رمع هخاپ هپ ولاك ايتا د يچ و ،ىك رېت هنكيل وا فيلْات هپ يك را هغد
.وس

 وا ،هدولرد هنيم هرېډ ېي هرس ونتك وا ونې يموجن د ،و دناهوپ سنياي ىول وي ويېپ ويننم د يچ ينوريب
 ،هو هړالو ونې رپ ونامجنم ناملسم ورېت د وا ېلدېهبار هخ ونيچرس هل دنه د وا نانوي ميدق د هنهوپ هدر هد د
.هد ېوس هلوار هرس هيك يدوعسملا نوناقلا )۱(راكهش هپ هد د يچ

 هپ يچ يد هنوفيلات يساد تشيو هتا هخ ونوباتك هل هد د ،و لاوكيل هكت وا دنواخ وتافيلْات ورېډ د ينوريب
.يد يوس لدو هخن هپ )*( يروتس د يك هلاسر ېد هپ وا يرل هړا دنه

 ىا وي هرس ولامعا يمالسا وا ينيد د ېي يرتس يملع يچ ،و دناهوپ سنياس وي مه ايتشر هپ ىد
 ړوج )۲( ميوقت يساد وي ېي هراپ هل دجسم د ينزغ د ،دولرد هن بصعت يداژن اي يبهذم چو هد هك ون ،ېدولرد
 ريغ وي ېي لصا يچ هنامو هن هتهج ېد هل ميوقت هغد ماما دجسم د رم ،و ىوس انب رنلك نمور رپ يچ ىك
.و ميوقت يمالسا

 وبژ ورون و وا تيركسنس ،يسراف ،يرد ،ينانوي ،يبرع هپ وخ ،هو يمزراوخ هبژ نروم هد د مه ه هك
 هراپ هل ولودنر د وتايصوصخ ورون وا ونودود وا نهرف وا ېفسلف د ناتسودنه د دنهل ا باتك هد د ،ىدېهوپ مه
.يرل هن ىراس لب يك يبرع هپ يچ ،يېك ل باتك ړو رواب د وا ربتعم اروخ يبژ يبرع د

 هخمد هد رت يچ هك ،ىكو تمدخ ىول وي هت وكنويو يبژ يبرع د ينوريبلا هرس ينكيل هپ باتك ېد د
.ىلوو و هن لوډ هغد هپ ،دنه تخو هغه د اچ لب

 فيلْات وا ملع د ايتشر هپ وخ ،هدولرد هن ېي هك وا ،ىك رېت هوت هپ ملع بلاط هوي د رمع لپخ ينوريبلا
 هوت ه هتنا يچ ،ىتوار يك ونورتخا هپ هراو هود شت هب هلاك د وا هواك هتروپ هن هباتك هل هرس ېي هلكيه ،و موز
 هن تبسن هد د هت راگش ثك د ،ىد بوسنم هترو ينوريب يچ ،و ىاگح وي يك هميس هپ اسن د ناسارخ د نوريب 1
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 يك هنتسياار وا هنې هپ وتايرظن وون د وا هك هدز هپ يروپ لوس نتسورو رت رمع هدر هد د .يوچاو يرو وا
.وس رېت

 د ېي هغه وا ،هك لوار هرس تامولعم يناوخپ وا  هړاز هد يچ و اد قح ىول ينوريبلا د يدناب ملع رپ
 هغه وا ،ىد ىلكا ماقم هد د يك خيرات هپ ينهوپ د هك ون .لك همجرت هرس ونې وا ونتك وا وراكفا يلصا ولپخ
 ،يميلوتپ : هكل ،يورد يك هلډ هپ وناهوپ ويول د ويېپ وينسوا وا ويننم د ىد ،ىد ىك هت ملع هد يچ تمدخ
.نياشنيا ،نوين

 ،يو هرو ه هت ونوې هدنيآ هنادنوژ د ينوريبلا د هب )۳( )يفارولبب( دو باتك هغد يچ مرل هليه هز
ېد ينوريبلا د هب يكنوكيل خيرات وا يكنو هراپ هل يندنژېپ ې ه يلخاو ين.

 هتسرهف هغه هل ،يد يلغار يك تسرهف يمومع اي )يفارولبب( دو باتك ېد هپ يچ تافيلْات ينوريبلا د
 يچ ىد ىلك يك باتك هغه هپ يك يهچاپ هپ دوعسم ناطلس د هد هلپخپ )م ۱۰۳٦ ـه ٤۲۷( هپ يچ يېك لتسيخا
 يك هناخباتك هپ نيل د ېي هخسن يطخ هوي طقف وا ىد "يزارلا ايركز نب دمحم بتك تسرهف ىف هلاسر" : ېي مون
 )۱۱٤( لپخ ينوريبلا يك هلاسر ېد هپ ،هدېك هرپخ يك هخم )٥۱( هپ هسيراپ هل )م ۱۹۳٦( هپ سوارك لواپ يچ ،هتس
.يي يك وخرب )۱۳( هپ هنوباتك

 د يچ ،يلخا مه هنومون وباتك يساد )۲٥( د يد يلك هلپخپ هد يچ وباتك وغه رپ هوالع يك هلاسر هغد هپ
.يد يلك اچ لب همان هپ هد

 لهس وبا د مه رون سلوود وا وو يلك قارع نب يلع نب روصنم رصن وبا يچ يد هغه )۱۲( هخ وغد هل
 )۲٥( هغد ينوريبلا وخ .ىد يليجلا يلع نب نيسحلا يلع وبا د مه باتك وي .يد ينكيل يحيسملا ىيحي نب ىسيع
 يملع د هد د يچ ،يد يك يدناړو هت هد هوت هپ تاغوس د ونادراش وا وناتسود يكلب ،ي هن لپخ هنوباتك
.يسو هپ ردق ونوتمدخ

 تسرهف هپ ېي هك ون ،يد يلې وا يلتك روغ هپ هلپخپ هد ،هدر هنوباتك )۲٥( هغد يچ : يياو ينوريبلا
 يسغه يروپ )۱۳۳( رت هخ )۱۱٤( ربمن هل يك هلاسر ېد هپ يچ ،يد يك لخاد هراپ هل ينوپشب د راك د يك
.يد يلغار

 د ينوريبلا د يك همدقم هپ باتك هغد د ،هك پاچ هخسن هيقابلا راثآ د واخس يك )م۱۸۷۸( هپ يچ هلك
 )هخ ېخسن يطخ هل نيل د( يد يوس لك يكپ تافيلْات ينوريبلا د يچ هتسيخاوار هخرب هغه ېلاسر هغد
 هلپخپ يك هلاسر ېد هپ ،يد يړوار هفيلخ يجاح يچ هنومون وباتك وموك د ينوريبلا د : يياو واخس رسيفورپ
 هخمد ګرم رت وا و ىدنوژ ال هلاك )۱٤( رون هل رت ل هتسورو ولكيل رت ېلاسر ېد د ىد ،يك ركذ يد هن ينوريبلا
 توافت ه ل هرس وتافيلْات ورون د هد د يچ ،لكو يك ار هپ وتاقيقحت يياهن ولپخ د ،هنوباتك يملع رون و ېي
.)يد لماش هلديصلا باتك وا رهامجلا باتك يك وغد هپ( يرل

 رم ،هتس يك وناخباتك هپ اپورا د ېي ېخسن يچ يوداي مه هنوباتك هغه ينوريب د يك هخرب هلب هپ واخس
.يك نونظلا فشك هپ هن وا هتس يك تسرهف هغد هپ ينوريبلا د هن يچ ينژېپ مه هنوباتك يساد هود

 وا هك هدږوا يسپ نمييو ،ى وا ،روس هنېور وا هنلپ وتافيلْات د ينوريبلا د هتسورو وتاعلاطم رت واخس د
 رسيفورپ هتسورو يچ هك هرپخ هرس  وتاحيرشت ولپخ د همجرت ينمرج هوي تسرهف د ينوريبلا د ېي )م۱۹۲۱( هپ
 ىآ م( هپ يچ )ىد راك ټولويب د هغد مه داينب ېلاسر يغد د يچ( هك هرايت يفارولبب هپشب ينوريبلا د ټولويب
 )م۱۹٥٦( ۳۹٦ رت ۳۹۱ ص و ۳ هپ باتك هغد مه د ېي هنوپشب وا هنومس وا )م۱۹٥٥( ۲٥٦ رت ۱٦۱ ص ۲ )وا ىډ
 هپشب هوي همس هرس هتخو د يچ ېوس ېرپخ وبژ وفلتخم هپ ېلاقم يرېډ اوخېدپار )م۱۹٥٥( هل وا هد ېوس هرپخ يك
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.يړاوغ يفارولبب
 وداي وړول وغد مه ېي هنوباتك رون )۲۹( وخ يد يوس ركذ هنوباتك )۱۳۸( هدر يك تسرهف هپ ينوريبلا د

 ورون وني د هدر وا ،يد يلغار يروپ )۱٦۷ رت ۱۳۹( ربمن هل يك هلاسر هغد هپ يچ ،يد يړوار وناقرشتسم ووس
.يېك )۱۸۳( هرس وباتك يفاضا

 .هتس يكپ كش يچ يد يوس هفاضا )۱٦۷ _ ۱٥۰ _ ۱٤۷ _ ۱٥۹( ربمن هنوباتك رون رول يك هلاسر ېد هپ
 وا روس . ـه د وا واخس د .ووقيبطت هرس تسرهف د ېي دنس هپ هفيلخ يجاح د يچ ىد باتك يساد مه )۱۳۹( ربمن
 باتك هپ يچ يد يتسيخا يك ونوتسرهف هلپخپ مه هنوباتك هغه ىود يچ هك ،يد هدږوا مه هنوتسرهف نمييو .ى
 ېي توقاي يچ هنوباتك هغد رم .يد يوس داي يك )بيرالا داشرا( ءابدالا مجعم هپ توقاي د وا باعيتسالا
 هپ ېي ږوم يچ يوداي يك تسرهف وا هيقابلاراثآ هپ ينوريبلا هلپخپ ېي هود طقف ،يوس دنر يد هن ه ،يړوار
.يد يك ركذ يك )۱۷۳ _ ۱٦۸ _ ۱٤۷( ربمن

 هتسورو رم ،هوس للپو يك تخو هپ ناملكورب د ،وو هراك وا ړو نيسحت د يچ هنوباتك هغه ينوريبلا د
يد يلغار يك )۱۷۲ _ ۱۷۱ _ ۱۷۰ _ ۱٦۹( ربمن هپ ېلاسر ېد د يچ ېوس اديپ ېخسن يبايان رون رول.

باتك هپ يچ ىك همجرت هباتك هغه يدنه هل ينوريب باتك )۱۷٤( ربمن
 هپ ينوريب د يچ يد هنوباتك هغه ېرد )۱۷۷ _ ۱۷٦ _ ۱۷٥( ربمن .هتسن يك تسرهف هپ رم ،يوداي ېك دنهل ا
 يد هنوباتك هغه )۱۷۹ _ ۱۷۸( ربمن ،هدېوس هنوداي يچ يك نتم هپ هكل .يد يوس همجرت تيركسنس هپ هنوورال
 د ،يو يوس رايت همان هپ ينوريب د يچ ييا وا يد يك يدناړو هت ينوريب قارع نب يلع نب روصنم رصنوبا يچ
 د .يد يوس لدنژېپ هخ ېخسن يملق د نيل د يچ يد رصن وبا هغد د مه ېلاسر ېود ۍرويهت د وتاثلثم يياضف
.ىد ىك يدناړو ېي هت يزجس يچ ىد هغه )۱۸۰( ربمن باتك وي ينوريب

 )۱۸۱( ربمن .يك ركذ وو هن وناقرشتسم اوخپ يچ يد هنوباتك يوس لدنوم يون )۱۸۳ _ ۱۸۲ _ ۱۸۱( ربمن
 هپ هخ تيركسنس هل وا ،هوس اديپ يك دابآدمحا هپ تارج د يچ وس هدناژېپو هخ ېخسن يغه هل فرص باتك
 ينوريب هلپخپ مه ېي همجرت وا ىد هدنن هياجيو يسرانب مجنم روهشم دنه د ېي فلوم يچ هدېوس همجرت يبرع
 داي يك يناخرد رداهب جيز لپخپ يروپنوج نيسح مالغ يچ ىد باتك رظانم وا ايارم ملع د )۱۸۲( ربمن .هدېك
 يچ هنوفيلْات نلو ينوريب د لوډ ېد هپ.يوداي يك ينوريبلا باتك لپخپ ينرب نسح ديس مه )۱۸۳( ربمن .ىد ىك
.يد )۱۸۳( هدر يد يوس داي يك هلاسر ېد هپ
: هنوړوج يفارولبب ېد د

 )٥( وكيل همجرت يزېرنا ېي ايب وا مون باتك د ىمول )٤( يرل ربمن وي يروپ )۱۸۳( رت )۱( هل باتك ره
 ېلغار هندنژېپ هنل هوي باتك هغد د هتس تامولعم يچ هيا هغه رت هتسورو )...( يېك هلوين يك ويدنېل هپ هغد يچ
.يد يوس يلك مه هغه يو يمولعم ېي هك ېمجرت هنوپاچ ،يېك هلوو مه هغه ،يو هخسن يطخ ېي هك وا هد

.وي مه هغه يد يوس ېرپخ ېلاقم يني يچ يك باب هپ باتك ره د ون ايب
: هنوناونع

 د( يك تسرهف هپ ينوريبلا د سوارك . پ يچ يېك لك زار هغه لوا يروپ )۱۳۸ رت ۱( هل هنومون وباتك د
 زار لب مون يك نونظلا فشك هپ هفيلخ يجاح د اي وخسن يطخ هپ ېي هك ايب .يد يك پاچ )هخ ېخسن هل نيل
.ووداي مه هنوبلطم هغد ون يو ىتسيخا ون لب توقاي ېي اي ،يو ىوس لك

 هپ ينوريبلا هلپخپ اي ،وو يك هخسن يطخ هوي هپ يچ يد يلغار هنومون هغه يروپ )۱۸۳ رت ۱۳۹( ربمن هل
 يك ونوباتك ولپخپ هفيلخ يجاح اي توقاي يچ اد اي ،يد يړوار يك باعيتسالا باتك هپ اي دنهل ا باتك اي هيقابلاراثآ
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.يد يك طبض
.)٦( يېهوپو هپ كلخ يكنودېهوپان يبرع يچ ،لكو هك وفورح ينيتال هپ وم هنومون اد

: تاحيرشت
 ىوس تسيخا ار هخ تسرهف يوس ركذ ړول هل ينوريبلا د ېي ركذ ،هو )ف( هك يك لوا هپ وباتك وموك د

 يدناب ونوفيلْات رپ ينوريبلا د ىود يچ ،هد هخ نمييو .ى وا روس .ـه د هحرش هغد ون ،و )و س( هك وا ىد
.يېك لك يس هدنوم ه يك باب هپ باتك هغه د يك وعبانم ورون هپ هك هتسورو هغد رت هد ېلك
: ېخسن يطخ

 )۱۸۳( هل ،يد يوس لوو يك هلاسر ېد هپ ،يد يدوجوم وا يمولعم ېي ېخسن يطخ يچ هنوباتك هغه
 وناخباتك د هك يك هنې ېد هپ .هتس يك وناخباتك هپ ېي ېخسن يطخ يچ يېداي هنوباتك يساد )٤۱( هخ وباتك
.وي مه هغه يو ىوس روپخ ګالتك
: هنوپاچ

 يوس پاچ هدر يچ يد يساد هنوباتك )۲۳( هتس يك وناخباتك هپ يچ هخ وخسن يطخ )٤۱( وغد هل
 د ونوباتك د نايب وكنووپاچ وا ونوپاچ وغد د .هد ېوس پاچ ېي هخرب هوي هوي يچ هتس مه يساد هنپ وخ ،يد
.ىد ىوس لك هتلد هرس خيرات وا رېمش د وكو وا وخم
: ېمجرت

 هخرب هوي هوي يچ هتس مه هنوباتك يساد هوا وخ يد يوس همجرت وبژ ورون هپ هدر هنوباتك )۱۲( ينوريبلا د
.هد ېوس همجرت ېي

.هدېوس يكرت وا يوسنارف ،ودرا ،يسراف ،يسور ،يزېرنا ،ينمرج هپ هخ ونتم يبرع هل همجرت هغد
: ېلاقم

 هغد .يد يوس يلك ينكيل يك ولجم وا وباتك هپ يدناب وغه رپ يچ يد يساد هنوباتك شرېد ينوريب د
.يلدنوم يد هن هلپخپ ږوم يچ يد مه يساد ېلاقم وا ېرصبت

 يتايز )٥۰( رت يك هلاسر ېد هپ .ىد ىلغار ركذ ېي يك وباتك اي ولاقم هپ وكنوې وا ونافلوم ورون د وخ
.يسار الج هب هحرش وتاففخم د ونومون د وتالجم د وا يېك يلوو هرس وناونع د وغه د ېرصبت
: هنوتسرهف ېلاسر ېد د

 ييابفلا بترم وي ومون د وباتك د لوا يچ يېتايز مه هنوتسرهف يرورض ين يك ىاپ هپ يوباتك ېد د
 ربمن باتك طوبرم د يدنال عوضوم هغه رت ايب هتسورو ،يد تاعوضوم وتافيلْات د ينوريبلا د ون ايب .ىد تسرهف
ېك لوووم د ينورېب د يك وناخباتك هپ دنه د ون ايب وا ،هتس تسرهف الج ونوذخْام وا وعبانم د .ييطخ د وتافل 
.ورل مه تسرهف لېب وخسن
: هنوذخام وا هنوعوضوم

 الج د يك هلاسر ېد هپ يچ( يد يلكا مه هلپخپ يك تسرهف هغد هپ هنوعوضوم وراثآ ولپخ د ينوريب
 هن يلوصا هرېډ هنشېو هغد هد د رم .يد هنوناونع سړاپش باسح هپ هد د هدر وا )يېك لديل لوډ هپ ناونع الج
 هن ه عوضوم ىود د هخ ونومون هل وباتك هغد د وخ يي هخ )۱۸۳( هل هنوباتك )۱۳۸( طقف هلپخپ وا هد
رېدني. كپ نايش رېډ وا ،يرل هن عوضوم صاخ وي يچ هتس مه هنوباتك يساد ينيي هكل ،يد يوس ىا 
 دنوژ د ينوريب د يچ هوس بيترت لوډ يساد هپ هلاسر هغد هك ون .يدوعسم نوناق وا دنهل ا باتك وا هيقابلاراثآ
:هكل ،يد يلغار يك وتافيلْات يرايعم هپ يچ يس تايز هپ تامولعم هغه
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 يوك ركذ يك كيل هغه هلپخپ هنوفيلْات يياپورا وا يسراف ،يبرع يدناب هنادنوژ رپ ينوريب د فاه رييم . م
 ص ۲۲( يد يوس هراپخ يك هلجم هپ ىيسسوم د رصم د وا ىد "تامولعم ينوړوج لمرد د وبرع د" ېي مون يچ

 . ى تامولعم هغد يچ )م ۱۹۱۳ نيل _ ۳۲٤ رت ۳۰۸ ص ٦( بيرالا داشرا توقاي د .م ۱۹٤۰ )۱۳۹ رت ۱۳۳
.٤ ربمن ۱۱ يد يك هراپخ يك هلجم هپ ونهوپ يعيبط وا بط د ينمرج هپ ليه .ج وا نمييو

 د( ۲۰ ص هاعولا هيغب : يطويس .)م۱۹۳٥ روهال( ٦٤ رت ٦۲ ص همكحلا ناوص همتت : يقهيبلاديز نب يلع
 ۱۱۸ رت ۱۱۷ ص  ۲۸يريب )ى س م پ س( هپ ينمرج هپ نمييو.ى تامولعم هغد يچ )ـه ۱۳۳٦ پاچ رصم
.هك هراپخ وا همجرت يروپ

.۲۰ ص ۲ ءابنالا نويع : هعبيصا ىبا نبا
د هد د مه )م ۱۸۷۹ ندنل( همدقم ينمرج هيقابلا راثآ د : واخس . ى

.)م۱۸۸۸ ننل( همدقم يزېرنا دنهل ا باتك
.)م۱۹۳۷ نيل( ۸۷۰ ص ۱ هلمكت باتك هغد د )م۱۸۹۸( ٤۷٥ ص ۱ خيرات وتايبدا يبرع د : ناملكورب .س
 رپ : پاچ ىون باتك هغد د .پاچ ميدق كو ىمول .هملك ينوريبلا د يك اييپولكسنا هپ مالسا د

.۱۲۳٦ ص ۱ هلاقم يلاب د ينوريبلا
.م ۱۹۱۰ پاچ يزپيل د ۱۰۰ رت ۹۸ ص ناهوپ نامسا وا ناهوپ يضاير وبرع د : روس.ـه
 يريب )ى س م پ س( هپ يدناب وتافيلْات رپ ينوريبلا د يرلم هپ نمييو.ى د روس هغد مه يسغد

.هدېك هنې يك )م۱۹۲۱( ۹٦  ٥٥ ص ٥۳ ،٥۲
.)م۱۹۲۷ رومييلاب( ۷۰۷ ص ۱ لخدم خيرات د ملع د : نراس جراج
.)م۱۸۷٦ سيراپ( ۲۱۷ رت ۲۱٥ وا ۸٦ رت ۷٥ ص ۲ خيرات بط د وبرع د : سريكيل .ل
.۲۱۷ رت ۲۱٥ وا ۸۷  ۷٥ ص ۲ ناركفم مالسا د : خاود هراك
.)م۱۹۳۳ لوبناتسا( ۷۸ رت ۷٤ ص ۱ ايلنيروا : هنوفيلْات ينوريبلا د : رير.ـه
.)م۱۹۳٦ سيراپ( رون وا هلاسر ينوريبلا د : سوارك .پ
.)م۱۹۳٤( ۳٦۳ هعومجم يفارغج ينمرج د .تاموعلم يداژن وا يفارغج ىون : ناغوت يديلو يكزدمحا
.)م۱۹۳٤ ننل( همدقم ميجنتلا هعانص ىف ميهفتلا باتك د ينوريبلا ناحيروبا د : يار يزمر .ر
.م۱۹۳۲ ربوتكا ،ىئالوج ،٦ رچلك كمالسا : وكنيرك وا دمحا نيدلا ءايض
.)پاچ مهود( ٦۲۷ رت ٦۲٦ ص ۱ خيرات وتايبدا يبرع د : ناملكورب .س
.)م۱۹۲۷( ۳۱ ص ۷۷ ګ م د ز : رنچت .ف
.۱/۱٥ )م۱۹٤۲( ۲٦ مالسا ريد .ينې نارېا وا ينوريبلا : يسوارك .م
.)هتكلك ۱۹٥۲( ۱ ربمن اكيناريا ونا .نودنوژ ينوريبلا د : سويتروك .ج
.)م۱۹٤۷ روهال( ۱٥٥ ،۸۳ ،۸۱ ،۳۲ ،۲۹ ص .هت ېيفارغج تمدخ وناناملسم د : دمحا سيفن
.)م۱۹۳۲ سيراپ( يك ويېپ ويننم هپ ناهوپ ايفارغج ىول وبرع د .ينوريبلا ىول : رچالب .د
.۱ ص ۲ خيرات ناتسودنه د : نسواډ وا ټويليا
.)م۱۹٤۸ _ ۱ ج همجرت( هيفارغج ادفلاوبا د : ډوانير

 د وتاقيقحت يمالسا د  يلع د ،همجرت يزېرنا نومضم ړول د .هيفارغج رپ وبرع د ينوريبلا : يلع م .س
.)م۱۹٦۰( ۸۷ رت ۸۱ ص هنورپخ ېسسوم

 كرايوين ،كو مهود .يك يرنشكډ هپ فارويب يملع د هلاقم هوي يدناب ينوريبلا رپ : يينك س .ى
.م۱۹۷۰
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