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 ۱/1۱۰1۱۰1۸          عبدالباري جهاني
 

 لیکو؟ تأریخڅرنګه 
 لمړۍ برخه

 

تر څو پوري چي یو قوم د خپلي سابقې څخه خبر نه وي د راتلونکي په باب سمه . تیر وختونه د هر قوم هینداره ده
دا هینداره چي هر . پیش بیني نه سي کوالی، او حتی په روانو حاالتو کي هم ځان، په ښه توګه، سم نه سي پیژندالی

لیکونکي خپله وظیفه  تأریخري نو موږ ویالی سو چي څومره روښانه وي او قوم هر څومره خپل مخ سم پکښي وګو
لیکونکي د سترګو لیدلي حاالت وي، چي باید په منتهی امانت  تأریخیا د مورخ یا  تأریخ. په ښه توګه بشپړه کړې ده
لیکونکی، په لوی الس، د خپلو لوستونکو او راتلونکو نسلونو په سترګو کی خاوري  تأریخاو ایمانداري ثبت سي؛ 

ي متون دي چي هم تأریخلیکلو بله منبع،  تأریخد . ونه پاشي او په لوی الس د قام د مخ کتلو هینداره تاریکه نه کړي
ه بیل او سره کړه سي او دغه ممکن له ناممکن څخه او معقول له نامعقول څخ ترازو کي وتلل سي باید د عقل په

رخ ابن مشهور عرب مؤ . رخ ټولو تیرو سویو پیښو ته په بیطرفي او له تعصبه په خالي ذهنیت وګوريراز مؤ 
په مقدمه کي لیکي چي که د سړي روح د خبر د اخیستلو په ترڅ کي د اعتدال په حالت کي ( 1۳۳۱-1۱/۱)خلدون

مګر که د خبر د . کوي چي د هغه خبر ریشتیا او دروغ سم معلومويوي نو په دقیق نظر سره داسي کتنه ورته 
اخیستلو په وخت کي د خاصي عقیدې او مذهب له عینکو څخه ورته وګوري نو دی په متن یا خبر کي هغه څه مني 
 چي د ده له عقیدې سره موافق وي؛ او دغه تمایل داسي یوه پرده ده چي د ده سترګي پټوي او د خبر یا متن د سم

. لیکونکی دروغ قبولوی او نورو ته هم دروغ انتقالوي تأریخپه نتیجه کي، . انتقاد کولو او ارزولو څخه یې منع کوی
 (۱۶-۱۱مقدمه ص ص )

یا د یوې  ا  دا کتابونه اکثر. په وروستیو دریو لسیزو کي د خاطراتو په لس هاوو کتابونه لیکل سوي او چاپ سوي دي
د ړانده تعصب او یا د یوې مفکورې او ډلي د ړندې طرفداری په اساس لیکل سوي  مفکورې او ډلي په مقابل کي

دي؛ دغه علت دی چي اوسنی نسل دغو خاطراتو ته د شک په نظر ګوري او حتی د لوستلو تکلیف یې نه کوي او 
ه کي مثالونه دونه په دې بار. لیکونکو ته یې د حقیقت د معلومولو کار ډیر ګران کړی دی تأریخراتلونکو نسلونو او 

 .ډیر دي چي د یوې مقالې تر حوصلې تیری کوي
. د متونو د نقلولو په برخه کي هم باید له یوې خوا له بیطرفی او له بلي خوا د عقل له ترازو څخه کار واخیستل سي

لطي حتمي او غ لیکلو کي تاوان پیښوي او اشتباه تأریخابن خلدون لیکي چي پر راوي باندي ډیر زیات باور په 
 (۱۶ص  هغه کتاب). کوي

یو وخت یوه لوی استاد د میوند له مجلې سره، چي د هیلمند په والیت کي خپریدله، په مرکه کي ویلي وه چي د 
په هغه جنګ کي انګریزانو ته دوولس زره تنه تلفات ورسیدل، او ایله . میوند جنګ د افغانانو له افتخاراتو څخه دی

ماته د انګلیس او افغان د دوهم جنګ د رپوټونو بشپړ کتاب پروت دی او . ار ته ورسیدیڅه مات ګوډ پوځ یې کنده
تر قوماندې الندي لواء کي  General Burrowsپه هغه کي لیکلي دي چي د میوند په جنګ کي د جنرال برروز  

 ۱۹۱. تنه برټانوي افسران مړه او اته تنه ټپیان سول ۱1له هغې جملې څخه یوویشت . عسکرو برخه درلوده ۱۱۴۱
محلي عسکر . تنه ټپیان سول ۹تنه مړه او  11محلي صاحب منصبان . تنه ټپیان سول ۱۱برټانوي عسکر مړه او 

د میوند په جنګ کي ډیري ... تنه ټپیان سول 1۱۸تنه مړه او  ۹۴1جمله . تنه ټپیان سول 1/۹تنه مړه او  ۱۱۳
مهمات له السه ووتل چي په هغه جمله کي زر توپکونه او قره بین او شپږ اووه سوه توري او نیزې  وزیاتي وسلې ا

 Howardزه په دغه نامه یو بل کتاب هم لرم چي هاورډ هینسمین ) ۶۱۱سیکنډ افغان وار ص . شاملي دي
Hensmanپاسفیلد  خو دغه کتاب چي ما د مأخذ په حیث استفاده ورڅخه کړې ده، کپټان. لیکلی دی

په امر د انګریز او Sir Charles Macgregorد جنرال میکګریګور  Captain Pasfield Oliverاولیور
 (افغان د دوهم جنګ له اسنادو څخه ترتیب کړی دی

او یا د استاد په اعتبار د هغه  ي متونو او اسنادو ته الس رسی نه لري،تأریخزه یقین لرم چي ټول هغه کسان چي 
ني، د میوند د جنګ په باب دغه غلط اطالعات هم پخپله زده کوي او هم یې راتلونکو نسلونو ته هره خبره م
ي اشتباه له کومه ځایه سرچینه اخیستې ده؟ مرحوم میرغالم محمد غبار لیکي چي د دې جنګ تأریخدې . ورانتقالوي
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علي خان، چي په دغه جنګ کی رخ میرازیعقوب علي خوافي د سردار کهندل خان د لمسي سردار احمدمعاصر مؤ 
تنه  ۱۶یې برخه درلوده، له قوله لیکلي دي چي په دغه جنګ کي د انګریزانو د دوولس زره کسیز پوځ څخه یوازي 

د میوند دا لویه فتح په داسي ورځ ترالسه سوه چي یوه ورځ . په تیښته خالص سول او باقي پاته یې ټول ووژل سول
الرحمن خان د خلکو او سلو زرو وسله والو پوځیانو له خوا د پاچا په حیث مخکي په چاریکار کي سردار عبد

 (۱۳۸ص  تأریخافغانستان در مسیر ).وپیژندل سو، او انګریزان په افغانستان او هندوستان کي الس او پښه سوي ول
هغه د افغان او انګلیس په . داسي ښکاري چي میرزا یعقوب علي خافي د لویو ارقامو سره خاصه عالقه درلوده

ی متن له پنځه ویشت زرو څخه تأریخهیڅ  زره تنه ښیي، چي تقریبا   /1۱لومړي جنګ کي هم د انګریزانو تلفات 
نهه تنه یې په پیښور کي . پیښور ته ورسیدلاو وایي چي له ټول پوځ څخه یوازي یوولس تنه . زیات نه دي ښودلي

سته چپه او ځای پر ځای مړه سمدستي مړه سول او دوه تنه یې د انګلیس د پوځ د تباهی د کیسې کولو څخه ورو
دا ال څه چي د شاه شجاع د قتلیدلو ( رخ له ځانه جوړه کړې او یا یې له چا څخه اوریدلې دهدا ټوله کیسه مؤ .)سول

 (1۶-1۳پادشاهان متأخر افغانستان ص ص )  .ه وژل کیدلو څخه ډیره مخکي بوليلپیښه د مکناټن 
رخ لپاره الزمه نه وه چي د دغه ډول کمزوري متن او حوالې څخه یې د سند په حیث د مرحوم غبار په څیر یوه مؤ 

ډیر زیات شاګردان ښایي دا ضرورت احساس نه کړي چي د خپلو استادانو او مشهورو  تأریخد . کار اخیستی وای
. ي اسنادو ته مراجعه وکړي او یا ښایی الس رسی ورته ونه لريتأریخمتونو د صحیح او غلط معلومولو لپاره نورو 
متونو څخه په احتیاط کار ي تأریخلیکونکو ته په کار ده چي له  تأریخنو په دې صورت کي مشرانو او سپین ږیرو 

د اسنادو، مدارکو او متونو د مقایسه  تأریخ. لیکلو او شعر لیکلو توپیر په همدغه ځای کي کیږي تأریخد . واخلي
کولو او سره کولو په اساس، په سړه سینه لیکل کیږي او تر لوستونکو رسول کیږي او مطلب یې د حقیقت را 

شاعر د قام د احساساتي کولو او راپارولو لپاره حماسې ایجادوي، خیالي  په داسي حال کي چي. برسیره کول وي
 .لښکري جوړوي او د خپلو اوریدونکو تر غوږونو د خیالي تورو خرپی رسوي

که په دې جنګونو کي پنځه سوه تنه . میوند او د انګلیس او افغان لومړی جنګ زموږ له افتخاراتو څخه دي
انګریزانو . زره تنه وژل سوي وي، نتیجه یوه ده /1۱زا یعقوب علی خافي په قولانګریزان وژل سوي او که د میر

وروسته د دوی خپلي لیکني او . د افغانانو د مذهبي او ملي جذبې په مقابل کي ماته خوړلې او شرمیدلي وتلي دي
 .متون ښیي چي پر افغانستان باندي یې دواړه ځله غیر عادالنه او ظالمانه حملې کړي دي

خلدون د ارقامو موضوع ته ډیره ښه اشاره کوي او وایي چي په دې باب د لیکنو او د لیکلو متونو د منلو په  ابن
دی لیکي چي مسعودي اونورو مورخینو راوړي دي چي کله موسی . له احتیاط څخه کار واخیستل سي برخه کي دي

وو او وسله یې اخیستالی سوای وشمیرل نو یل چي سن یې له شلو څخه لوړ ئکي هغه اسرا( د ت په کسره) ع په تیه
ابن خلدون وایی که د دغه عظیم لښکر په مقابل کي د . معلومه سوه چي د هغوی شمیر تر شپږ سوه زره زیات وو

ځکه چي هر هیواد د خپل مالي توان سره سم پوځ . مصر اوشام د خاوري پراخوالی وګورو نو دې رقم ته حیرانیږو
دی وایی ایران چي په هغه سیمه کي تر ټولو لوی قدرت وو د . مالي بحران اخته کیږيبرابروي او کنه نو په 

یل تر منځ ئابن خلدون وایی د موسی ع او اسرا .پوځیان جنګ ته ایستلي ول زره /1۱قادسیې په جنګ کي یې ایله 
یل او اسباط او د هغوی زامن د یوسف ع لیدلو ته ورغلل ئدی وایي کله چي اسرا. فاصله تر څلور نسله زیاته نه ده

له هغي زمانې څخه بیا تیې ته د موسی ع د تللو تر وخته پوري دوه سوه شل کاله تیر . شمیر یې اویا تنو ته رسیدی
 (1۶مقدمه ص ).   په دغه موده کي له اویا تنو څخه شپږ سوه زره تنه څرنګه جوړیدالی سي. سوي ول

یلو په متونو کي ثبت سوي دي وایي چي د سلیمان ع خاصه عسکر دوولس زره تنه ئکي څه چي د اسراابن خلدون لی
یلو په باره کي سم معلومات دغه ئد اسرا. وه او یو زر څلور سوه آسونه یې درلودل، چي تل به هغه ته تیار والړ ول

 (هغه کتاب هغه مخ). دي او په خرافاتو پسي باید والړ نه سو
د ارقامو په برخه کي له ډیر احتیاط څخه کار اخلي، خو تر څنګ یې د خوب، پیریان، فال، جادو او  ابن خلدون

ي پیښو تحلیل ته دغه راز خرافي عینکي کښیږدو نو تأریخغیب ویلو په څیر خرافاتو ته عقیده لري؛ که موږ د 
رخین چي دی د ارقامو په برخه مؤ هغه . طبیعي خبره ده چي هغه زموږ پر عمومي تحلیل باندي منفي اغیزه کوي

ي پیښو په برخه کي ډیر لږ تأریخکي د انتقاد ګوته ورته نیسي هغوی دغه ډول خرافي عقاید یا نه درلودل او یا یې د 
 .کار ورڅخه اخیستی او یا یې بیخي کار نه دی ورڅخه اخیستی

ي انسانان په طبیعي شکل د غیب څخه د ابن خلدون د معجزو او کرامت په باب له بحث څخه وروسته وایی چي ځین
. خبریدلو طبیعي استعداد لري او ځیني کسان د ټاکلو شرایطو په اساس پیش بینی کوي او موږ له غیبو څخه خبروي

د اوبو او د اوبو د لوښو په څیر شفافو شیانو او ځیني بیا د حیوانانو د زړونو، اینو او  ی ځیني جادو ګراندی وای
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غیب وایی او ځیني د مرغانو او لیوانو د لیدلو په اثر فالونه ګوري او غیب وایي او ځیني پر شګو  هډوکو په وسیله
او د غنمو د دانو په څیر حبوباتو د کتلو په اثر غیب وایي او دا تول د انسان په طبیعت کي موجود دي او هیڅوک له 

څخه خبر راکوي او یا په خوب ویده خلک او دغه راز لیونیان موږ ته له غیبو . هغوی څخه انکار نه سي کوالی
مرګ ته نیژدې کسان موږ له غیبي پیښو څخه خبروي او ځیني صوفیان د ریاضت په اثر داسي حال ته رسیږي چي 

 (1۹۱-1۹۳مقدمه ص ص ).  موږ له غیبي پیښو څخه خبروي
ابن خلدون په دې باره کي ډیر اوږد بحث کوي، او داسي روحیاتي او محاسبوي دالیل راوړي، چي طبعا  د علم او 

 . منطق سره هیڅ سر نه خوري، او ښایي په هغه وخت کي به هم پوهانو او عالمانو عقیده نه ورته لرله
داسي کیسې را پاته دي چي وایي هغوی به، ابن خلدون یو ځای لیکي چي له ځینو ظالمانو او مستبدینو څخه موږ ته 

د هغوی څخه به . په غیبو او راتلونکو پیښو د ځانونو د خبرولو لپاره، د بندیانو له جملې څخه څو تنه انتخاب کړل
یې سرونه پرې کړل او د پرې کړیو سرونو څخه به یې د غیبو په باره کي پوښتني کولې او هغو سرونو به ریشتیا 

د کتاب الغایه لیکوال مسلمه په خپل کتاب کي راوړي دي چي که چیري یو انسان د کنجدو د غوړیو او . ورته ویل
څخه په ډک ُخم کي واچول سي او هغه ته د څلویښتو ورځو لپاره یوازي انځر او چهارمغز ورکړل سي؛ څو د هغه 

ُخم څخه را وایستل سي او وجود غوښي ټولي توی سي او یوازي یې د جمجمې رګونه او پوست پاته سي او بیا نو د 
یې په ازاده هوا کي وچ کلک سي نو له هغه څخه چي د خصوصي او عمومي کارونو د آینده په باب پوښتني وۍ 

 .ري نړۍ عجایبي ورڅخه معلومیږيدا د جادو ګرانو یو دیر زشت او بد عمل دی مګر د بش. ټولو ته جواب وایي
 (//۱هغه کتاب ص )

علمیت او شهرت ته ګوري نو هیڅ فکر نه کوي چي هغه به دغه راز خرافي او غیر علمي  سړی چي د ابن خلدون
عقاید هم درلودلي وي؛ او که سړی په ریشتیا هم دغه راز عقاید ولري نو طبیعي خبره ده چي تحلیل به یې هم د 

 .دغو خرافي عقایدو په اساس خرافي وي
چي وایي مورخ باید بیطرف وي، د هارون الرشید له خوا د دغه راز ابن خلدون، د خپل هغه پرنسیپ په خالف 

له کي ځان ته پخپله جعفر بن یحیی برمکي د ظالمانه وژل کیدلو او د هارون د شرابخوریو څخه د دفاع کولو په مسٔ 
ابن خلدون د جعفر بن یحیی برمکي د وژل کیدلو په باب ډیر نور داسي دالیل راوړالی سوای چي . ستونزه ایجادوي

 .په هغه صورت کي به یې ځانته د قضاوت کولو ستونزه نه وای ایجاد کړې
ي کیسه راوړې ده، چي باید تأریخمورخینو د جعفر برمکي او ټول برمکي خاندان د سقوط او ځپل کیدلو په باب یوه 

به هیڅ په سترګه ورته وکتل سي او هغه دا چي وایي هارون الرشید   Anecdoteي کیسې تأریخیوازي د یوې 
وخت له جعفر څخه پرته شراب نه چښل؛ خو پر خلیفه باندي خپله خور عباسه هم ډیره ګرانه وه او غوښتل یې چي 

هارون الرشید جعفر ته وویل چي غواړي خپله خور عباسه هغه ته په . هغه هم د دوی په مجلس کي حضور ولري
ي له هغې سره به هیڅ وخت د خلیفه له نکاح کړي، څو د دوی په مجلس کي محرمه سي؛ مګر په دې شرط چ

خلیفه د هغوی نکاح وتړله خو د عباسې او . جعفر که هر څو انکار وکړ ګټه یې ونه کړه. حضوره پرته نه کښیني
جعفر تر منځ مینه ورځ په ورځ زیاتیدله تر څو چي عباسې د شرابو په نشه کي له جعفر سره یوه شپه تیره کړه او 

عباسې زوی پیدا سو او خلیفه پر جعفر باندي په غوسه سو او هغه یې له خپل ټول خاندان د . دغو شپو دوام وکړ
 .سره تپ کړ

ي کیسه یوه افسانه بولي، داسي دالیل راوړي چي هغه د ده په څیر یوه عالم تأریخابن خلدون، د دې پر ځای چي دا 
ه اشاره کوي او وایي چي دومره پاکه ښځه چي دی لومړی د عباسې پاکی او مسلمانی ت. پوه سره نه ښایي تأریخاو 

وروسته د هارون الرشید اصلیت ته . نسب یې باالخره د سرور کاینات اکا عباس ته رسیږي څرنګه دا کار کوال سي
ځانته اجازه ورکوالی سوای چي خپله خور یوه آزاد سوي ایراني غالم ته په  مراجعه کوي او وایي چي هغه څرنګه

 .نکاح کړي
توبه له دې . لیکونکو د هارون په باب لیکلي دي چي هغه شراب خوري کوله تأریخابن خلدون وروسته لیکي چي 

رشید چیري او داسي کارونه چیري؟ هغه . خدای شاهدی دی چي موږ د هغه له بد کاریو څخه خبر نه یو! بهتانه
او تل به یې له عالمانو او اولیاوو سره ناسته داسي یو سړی وو چي د دینداری او عدالت ټولو کارونو ته متوجه وو 

د فضیل بن عیاض، ابن السماک او عمري سره د هغه مجلسونه او له سفیان ثوري سره د هغه مکاتبې . والړه درلوده
طبري او نورو لیکلي دي چی هغه هره ورځ سل رکعته نفلونه کول او یو کال حج او بل کال جهاد ... مشهوري دي

ارون رشید پالر مهدي یوه ورځ لیدلي وه چي د هغه پالر خلیفه منصور د خپلي کورنی د غړو د زړو د ه... ته تلی
په اینده کي د کورنۍ د غړو د  مهدي پالر ته ویلي وه چي زه. ولهد جامو په پینه کولو کي له خیاطانو سره مرسته ک
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ابوجعفر منصور ورته وویل چي دا کار به  پالر یې. جامو پیسې د خپل مال څخه ورکوم، ته به نور دا کار نه کوې
یوه خلیفه  دا څرنګه کیدالی سي چي د داسي. ستا په غاړه وي مګر د بیت المال له پیسو څخه به یې نه مصرفوي

 (۳1-/۳هغه کتاب ص ص )   لمسی دي شراب وچښي؟
طانو سره مرسته کوله، اوس نو د هغه خلیفه چي د کورنی د غړو لپاره د زړو جامو په پینه کولو کي یې د خیا
یا په دوه نسله کي دونه آ. مږور یعني د هارون الرشید مور خیزران یو سل او شپیته میلیونه درهمه عایدات درلودل

پیسې له کومه سوې؟ هارون الرشید د خپل یوه عالي رتبه مامور محمد بن سلیمان شته مني، د هغه له وفات څخه 
ونو او ګودامونو څخه پرته د هغه شته مني څه باندي پنځوس میلیونه درهمه د کورونو، جایداد. وروسته ضبط کړه

 ۹۳۱۳مروج الذهب ص )   .یدات په ورځ کي سل زره درهمه وهد دغه سړي عا. سوه
هغه په لمانځه او نفلي روژو کي ډیر . ویل کیږي چي هارون الرشید په کال کی یو ځل حج او بل کال جهاد ته تلی

او کله چي به حج ته روان سو نو د . ځ یې د خپل شخصي مال څخه یو میلیون درهمه خیراتولټینګ وو او هره ور
سلو تنو دیني عالمانو او زاهدانو د الري خرڅ به یې ور کاوه او که به په هغه کال حج ته نه تلی نو د دریو سوو تنو 

پر ګران ول او قاضي ابویوسف ته یې، علماء او شعرا ډیر . عالمانو او زاهدانو د حج د الري خرڅ به یې ورکاوه
او کله چي یې په هغه شپه هغه مینځه چي د ده . چي د ابوحنیفه شاګرد وو، په یوه شپه پنځوس زره دیناره وبخښل

ډیره خوښه سوې وه او غوښتل یې په هغه شپه ورسره پریوزي د قاضي ابویوسف د پرله پسې فتواګانو په زور 
ه یې مخ کتنه ورکړه او مینځي له هغو پیسو څخه لس زره دیناره قاضي ابویوسف ته ترالسه کړه نو سل زره دینار

 (۳/۱-۳/۳ګزیده ص ص  تأریخ).  وبخښل
د هغه خلیفه مږور چي زیات وکم دیرش کاله مخکی یې د خیاطانو سره د خپلي کورنی د غړو د زړو جامو په پینه 

عایدات له کومه کړل؟ هارون الرشید دونه پیسې له کومه کړې کولو کي مرسته کوله یو سل او شپیته میلیونه درهمه 
د خپل شخصي مال څخه صدقې ورکولې؟ قاضي ته ( چي ښایی مبالغه به وي) چي هره ورځ یې یو میلیونه درهمه 

 . یې د یوې شپې بخشش پنځوس زره دیناره او د ناوي مخ کتنه سل زره دیناره وه
رخینو په حواله لیکي چي مامون الرشید د حسن بن سهل د لور پوران مؤ ابن خلدو ن د طبري، مسعودي او نورو 

کله چي مامون د خپل خسر حسن بن سهل کورته، په کښتیو . سره د واده کولو به مراسمو کي څونه خرڅ کړی وو
لومړۍ درجه اشرافو ته یې د . کي، روان سو نو حسن بن سهل د هغه سره ملګرو کسانو ته څه سوغاتونه ورکړل

هر کاغذ چي به یې پرانیست هغه به د یوي مځکي یا . دا بوتلونه په کاغذونو کي پیچلي ول. مشکو بوتلونه ورکړل
دوهمه درجه اشرافو ته یې لس لس زره دیناره او دریمه درجه اشرافو ته یې لس لس . کور یا بل کوم جایداد قواله وه

انی په وخت کي تر دې څو چنده زیاتي پیسې خرڅي او په خپل کور کی یې د مامون د مهم. زره درهمه ورکړل
مامون د خپل واده په لومړۍ شپه پوران ته زر دانې یاقوت ورکړل او داسي شمعي یې ولګولې چي په هره . کړې

او په هغه شپه یې د پوران لپاره داسي قالیني . یوه کي له سلو څخه تر دوو سوو پونډو پوري عنبر کار سوي وه
 .طال اوبدل سوي او مرغلري او یا قوت پکښي کار سوي ول هواري کړې چي په

د واده د شپې د میلمستیا لپاره یو سل او شلو یابوګانو یو کال هره ورځ درې باره د سون لرګي آشپزخانې ته وړل او 
ر کړی د خرما د ونو پر ښاخو باندي یې غوړي تویول، او کښتی وانانو ته یې ام. دا ټول لرګي په یوه شپه تمام سول

د هغو کښتیو شمیر چي دا . وو چي د بغداد د دجلې له رود څخه د پاچا تر قصرونو پوري د مامون میلمانه ورسوي
 (/۳۳-۳۱۹ص ص  )  مقدمه ابن خلدون . وظیفه ورکړه سوې وه دریو زرو ته رسیدی

کړه چي کومه کله چي مامون د خپل خسر حسن بن سهل له کوره څخه روان سو نو له هغه څخه یې پوښتنه و
حسن بن سهل ورته وویل چي زما مقام په خپل زړه کي وساته، چي هغه ستا له مرستي پرته نه سم . غوښتنه لرې

مامون امر وکړ چي د فارس او اهواز د والیت د یوه کال خراج او مالیات دي حسن بن سهل ته ورکړل . ساتالی
 (۱۱۱مروج الذهب ص )  . سي
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