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 ليپ
همان هپ نتښڅ يول د

 تيروهمج ينسوا د ناتسناغفا د
 هنادنوژ يقرتم د سلوا ناغفا د وا سيسات
 ښاگنوچ د لاک ينړمل ١٣٥٢ د وخ هماليپ
 ١٧( ځرو هپ ېبنش هس د همتشيوږپش هپ

 يکنولتار يچ هوس هگنيټ )١٩٧٣ يالوج
 وا يغرمکين هپ ناتسناغفا د ېي هب هنوتخو
.يو ړو ړايو د وا هناښور ريډ ايتړول

 وي وخ داويه اد وا تلم يول اد رگم
 يک باتک ېد هپ يچ ،يرل مه خيرات ڼور
 خيرات يعامتجا وا يسايس د ام ېي
 ايب هخمد هخيرات هل ،کيل هټين اي کيلښېپ
 هپ ونولک د يروپ هياپ رت لاک ش ١٣٤١ د
.يد يړک ډنل وا لوټ ار هرس بيترت

 ښيپ وړگج د وا يسايس يزاوي اد
 د سلوا ناغفا يول د هکلب ،يدن کيل
 کاوژ ،ينهوپ ،يدناي ،هنادنوژ يعامتجا
 وا ،يرل مه يښيپ )ټرآ( رنه د وا )روتلک(
 رت وا ،ييښ هدرگ هنوخړا هنادنوژ د وکلخ د
 يسغد وم لاک مرز سوځنپ هل هخمد هداليم
 د وا يوسر ار ينامز ينسوا رت ،لاک هپ لاک
 هگوت هډنل هپ ،يښيپ ړو ولديروا د لاک ره
 .يودنگرڅ

 لپخ رپ مه هب کوټ مهود باتک ېد د
 .يس روپخ وا بيترت تخو

 خيرات هدنيآ ناتسناغفا د يچ مرل ديما
 ال اوخپ رت يک يرويس هپ تيروهمج د هب
 يياسوه وا يړول رس يعامتجا د وا ڼور
 .يو هرس

 هميرد يرو د ،هنيم لامج ،لباک
١٣٥٣. 

يبيبح يحلادبع
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 کيلښيپ يخيرات ناتسناغفا د
Chronology

)١(
خمد خيرات رت

 هخمد داليم رت هلاک هرز سوځنپ
:يروپ ورز ٤٠ رت )م،ق=داليملا لبق(

 ،مس رازه ،خامخچ هرد ،لداد هرد هپ 
 هرود ىنوغرل ۍرکب د يک روک هرد
 .)نيريتسوام(

 م،ق ميايتا هوس هځنپ هرز سل د
:اوخواش

 د يربډ د يک )ملخ( رمک هرق هپ 
 .راثآ ېرود ۍنځنم

 لاک م،ق موسږپش هرز هتا د
 وا راهدږآ د يک کورپک قآ هپ :اوخواش
 يچ هرود ېون يربډ د هرس وراثآ د سآ
 .هتسن ال يښول نيرواخ

 لاک م،ق موس مود هرز هوا د
 ېون ىربډ د يک کورپک قآ هپ :اوخواش
 .هرس وښول ونيرواخ د هرود

:اوخواش لاک م،ق مرز هوا د
 ،کگ يډنم ،يسارميد ،کورپک قآ هپ 

 ونيرواخ وا يربډ يلقيص د يک ناتسيس
 .)کتيلوکلک( هرود زلف وا وښول

:م،ق هلاک هرز ېرد رت هرز هځنپ
 ،کورپک قآ هپ هرود غرفم د 

 روځنا د يک ناتسيس ،کگ يډنم ،يسارميد
 يلع دان وا کگ يډنم هپ هرود وردوک ووس
 لگ هعلق وا الک ديس هپ ناتسچولب د .يک
 يدنال هپ کگ يډنم د راهدنق وا دمحم
 .ياځ وکنورک وينوغرل د يک هخرب

 :اوخواش م،ق هلاک هرز مين يرد د
 د وا هرود ېون يربډ د يک روک هرد هپ

 .هرود ۍسرپ ېزو
:م،ق هلاک هرز مينود
 د ،يک هجيو انايرآ هپ کلخ ييايرآ 

 .هرود يبژ کيرآ
:اوخواش م،ق ولاک ورز وود د
 ،هپڅ ۍړمول )ترجه( دږېل يئايرآ د 

.هرود ولرپس د سآ د
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٢
هرود يخيرات

 :اوخواش م،ق ولاک ورز مينوي د
 د يک ديوگير هپ ،هرود تيندم يديو د

 ،رکذ وليبق يناغفا ورون وا )نوتښپ( تهکپ
 هپ هنومون ودور وا ورغ ونيځ د ناتسناغفا د
 .يک ديوگير

 :اوخواش م،ق لاک موس هود رزوي د
 يدخب د ،هرود تيندم يياتسوا د

 يهاش يدادشيپ د ،دنوژ يراښ وا يتعارز
 ړول وا امي وا هراو يدخب د ،هرود رف د ،ميژر
 .لغري کاهس پسار ويب د ،هنوغريب

:اوخواش م،ق لاک مرز د
 ،کگ يډنم ،يسارميد ،کرپک قآ هپ 

 د وا غرفم د يک ناتسيس رون وا يلعدان
 ييايرآ د ،هرود ۍنوغرل لامعتسا د ينپسوا
 د ناتسناغفا يلامش هل هپڅ  همهود دږېل
 وډنڅ يبونج وا هشکودنه رت وميس هل ومآ
 .هت

 :اوخواش م،ق ٦٠٠ د
 ېښ وا يننم ېښ د ،هندېڅاپ تشدرز د

 ييايرآ سړاپش ،هرود يني هو ېښ وا ينړک
 يواک د يک انايرآ وا يدخب هپ ،يميس
 د ،ناناولهپ يئاتسوا ،لوهک يهاش )نايک(
 هدزم هروها د ،هنوتيگ باتک ينوغرل اتسوا
 .هندنغ نميرها د ،هننم

 :اوخواش م،ق ٦٥٠
 ستوا هرف يروپ م،ق ٦٣٣ رت ٦٥٥ هل

 رتخاب رت هاشداپ يدام مهود يوز سکويد د
 .ېلوينو يميس يروپ ومآ وا

 :م،ق ٤٨٦-٥٦٦
.نودنوژ هدوب همتوگ د

:م،ق٣٣٠-٥٥٩
 .رادتقا ۍروتارپما يشنماخم د 

:م،ق ٥٣٠-٥٣٩
 د يوز هيجوبمک د )سوريس( شوروک 

 ٥٢٩-٥٥٠( اچاپ موا لوهک يشنماخم

 .ئوينو ناتسناغفا لوټ )م،ق
:م،ق ٤٢١-٥٢٢

 نايگرم وا )وادنغرا( يزوکارا هپ 
 .تښروښ يدناب ونايشنماخه رپ يک )ورم(
 يهاشنهش يشنماخم شويراد يړمول د
)م،ق ٤٨٦-٥٢٢(

 :م،ق ٥١٨-٥٢٠
 نوتسيب هپ کيلربډ شويراد يړمول د

 وميس د ناتسناغفا د يک هغه هپ يچ يک
 .يد يوس داي هنومون

 :م،ق ٥١٢-٥١٧
 ونايشنماخه د يروپ وړاغ رت دنس د

.گنديسر
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 :م،ق ٥١٢-٥١٧
 ونايشنماخه د يروپ وړاغ رت دنس د

 .گنديسر
 :م،ق ٤٢٤-٤٦٥

 يوز د اشرايشخ د ريشدرا يړمول د
.يهاشنهاش

:م،ق ٤٠٤-٤٨٦
 شويراد مهود وا اشرايشخ 

 اراهدنگ رپ ًاميقتسم وناهچاپ يشنماخه
 اپسک ېئ تختياپ يقرش يچ هرال تموکح
 )هدسراچ( ستواليکوپ وا )روښېپ( سروت
 .هو

 :م،ق ٣٣٤
 رپ ليپ ونولغري د ردنکسا ينودقم د

 .يدناب انايرآ
:م،ق ٣٣٠

 د )تاره( هيرآ يک انايرا هپ ردنکسا 
 )وادنغرا( هيزوکارا )ناتسيس( هنايگنر
 .)ربوتکا( لوينو

:م،ق ٣٢٩
 )راهدنق( هيردنکسا هيزوکارا د 

 يميس د وادنغرا د ننمم )يئالوج( لونادو
 .وس يلاو

 ربمون( يونيو مه لباک ردنکسا
 هپ ېئ يک ياپ هپ ىلرسپ د وا )م،ق٣٢٩
 نادو راښ )هيردنکسا زاقفق د( يک نايپوه
 .ئک

 رادرس يلم تاره د سنازراب يتاس
 وا وس ړک ړم رژ رگم ،وس هتروپ هت ردنکسا

 يهر هخڅ ېيردنکسا هل زاقفق د ردنکسا
 ئوينو ېئ رتخاب تښواو شکودنه رت وس
 هلوينو ېئ هنايدغس تښواو مه ومآ رت وا
 .)م،ق ٣٢٨(

 :م،ق ٣٢٧
 هپ ردنکسا د تمواقم ونايرتخاب د

 د هناښور ردنکسا وا وس متخ يک لباقم
 ٣٢٧ د( هړک هداو هکلم يرتخاب رول رايخوه

 .)چرام م،ق
 ،وس رېت لباک وا شکودنه رت ردنکسا

 هت وميس نيسابا د يرال هل ړوجاب وا ړنک د
 کټا رت يرورف هپ لاک م،ق ٣٢٦ د .دېسرو
 .تښواو

:م،ق ٣٢٦
 مليج د وا وينو راښ اليسکت د ردنکسا 

 هپ يئالوج د )يئم( يدېسرو هت وډنڅ
 ليا هترو اچاپ دنه د )روف( سوروپ تشايم
 يدناب وميس يقرش رپ نيسابا د ردنکسا وس
 يميس يقرش وا ئک يلاو سوتوک يس يس
 .ېړکرو هت روتاکين ېئ

 :م،ق ٣٢٥
 ىنسوا( لبيد ردنکسا يک يئالوج هپ

 ايزوردگ د وا ديسرو )ېدژن هت يچارک
 .ړالو هت سراپ اوخ هل )ناتسچولب ىنسوا(

:م،ق ٣١٧
 دنه د نارمکح ىنانوي سومادويا  

 وډنڅ رپ نيسابا د .هژاوو سوروپ اچاپ
.هوس همتخ ينارمکح ينانوي
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 :م.ق ٣١١
 ىنانوي ردنکسا د( روتاکين سوکويليس

 ٣٢١-٣٦٤( نارمکح لباب د وا )لارنج

 .هلوينو انايرآ )م،ق
 :م.ق ٣٠٥
 نيسابا د اوخ هل لباک د سوکويليس

 هردنچ اچاپ يدنه د وا ،ړالو هت يميس
 .هړکو حلص ېئ هرس هتپوگ

 ،هيزوردگ ،هيزوکارا ،هراهدنک
 ،لووښيرپ هت هتپوگ هردنچ ېئ دازيماپوراپ
 د وا يک نارمکح رتخاب رپ ېئ ستودويد وا
 ار هناتسناغفا ينځنم رت ذوفن ونايدنه
 .ديسرو

:م،ق ٣٠٠
 يوز د هد د وا گرم هتپوگ هردنچ د 

 وا هراهدنگ د طباور هناتسود هراسودنيب
 .هرس سوکويليس هل اوخ هل دازيماپوراپ

:م،ق ٢٩٢
 د يوز کويليس يړمول د ديهوتنا 

 .وس نارمکح قرشم
 :م،ق ٢٧٣

 اکوشا يوز هد د وا وس ړم هراسودنيب
 .وس اچاپ

 :م،ق ٢٦٠
 هت ولورپخ وا هنامو نيد ادوب د اکشوا

 رت يک ناتسناغفا هپ وا ،هلړتو الم ېئ
 .ئک روپخ راهدنق

:اوخواش م،ق ٢٥٦
 وناينانوي د يک رتخاب هپ سوتودويد 

 يرتخاب وکيرگ د ،ئک ړوج تنطلس لقتسم
 .هنديرپخ تيندم

:م،ق ٢٥٠
 هپ کيلربډ اکوشا د يک راهدنق هپ 

 لوهک د اکوشا  د .وبژ يمارآ وا ينانوي
 ادوب د وخ ،وس ېرپ ذوفن يسايس )ايروم(
 يروپ ويړېپ وسل رت يک ناتسناغفا هپ نيد
 هپ ذوفن طخ وا تيندم ينانوي د ،وس هتاپ
.يک هيزوکارا

 :م،ق ٢٣٠-٢٥٠
 د سوتودويد مهود د  يک رتخاب هپ

 .يهچاپ يوز د سوتدوويد ۍړمول
:اوخواش م.ق ٢٢٠ د
 رتخاب د نارمکح دغس د سوميديتويا 

  .يروپ م،ق١٩٠ رتوس اچاپ لقتسم
:اوخواش م،ق ٢٠٨ د
 وا هړکو هلمح تراپ رپ سوکويتنا ميرد 

 مه هرس سوميديتويا د ېئ يک دوريره هپ
 وا هنايگنرد .ئک تام ېئ ىد وا ئکو گنج
 .لوينو ېئ هيزوکارا

:م،ق ٢٠٦-٢٠٧
 .ئک دنب الک رتخاب ديهوا يتنا 

 :م،ق١٩٠
 رتخاب د يوز سوميديتويا د سويرتميد

 وا اليسکت ردنانم رالاس هپس هد د ،وس اچاپ
 رت وا ،لوينو يروپ وډنڅ رت تارجگ د دنه

 يک دنه هپ لوهک هد د يروپ م،ق ١٠٠
 يروپ ايزوکارا رت سويرتميد ،وو نانارمکح
 .لوينو
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 :م،ق ١٨١
 هپ )سويلاکيک زوليزاب( د سيديترکويا

 ينانوي د رتخاب د وا وس اچاپ رتخاب د بقل
 رت ئک ړوج ېئ لوهک ميرد وناهچاپ

 .يروپ م،ق١٥٥
 :اوخواش م،ق ١٧٥ د
 ار هت رتخاب هناتسودنه هل سويرتميد

 د سويرتميد مهود يوز هد د وا وس نوتس
 سيديتارکويا لوهک يود د رگمو اچاپ رتخاب
 .ئک کرو

:اوخواش م،ق١٣٥ د
 رتخاب د اچاپ يتراپ دارهم ىړمول 

 هرتخاب هل ېئ زکرم وا ،هباځو تنطلس
 .وس لقن ار هت لامش لباک د اسيپاک

:م،ق ١٣٠
 يک لامش هپ ومآ د ېليبق يچ‐هي‐وي 

 نوه د اوخ هل نيچ د ني‐هچ‐گناچ ،يو
 .ئغار يځاتسا هت رابرد روتارپما د

 :م،ق ١٢٤
 د يدناب نابترا مهود يناکشا رپ

 لغري دنه رپ وليبق اکس ،ىرب ونايراخت
 هتله ېئ تموکح نيهتيسوډنا د وا ئکو
 يوز نابترا د دادرهم مهود .ئک ړوج
 يرب يدناب وناياکس رپ اچاپ يول يناکشا
 ېئ دنه يلامش وا ناتسيس وا رتخاب ،دنومو
 .لوينو

 :اوخواش م،ق ١٢٠ د
 هل اولهپ د يک هيزوکارا وا ناتسيس هپ

 .تنطلس سينونو د هخڅ ېليبق

 :م،ق ٧٥-٧٨
 )وادنغرا( هيزوکارا د ېياکس سويام

 ،هلهوو ېئ هکس وا ،ېلوينو يميس دنس وا
 .هواځغو سال يروپ اليسکت رت وا

:اوخواش م،ق ٧٠ د
 ومآ رت نايناشوک ينعي يچ‐هي‐وي   

 ېئ کموک هپ ونايراخت د وا لتښواو ار
 .وينو رتخاب

:اوخواش م،ق ٥٠ د
 تنطلس لقتسم وناينانوي يرتخاب د 

 ،يتيس ،اکس د هتسرو ۍړيپ ىمين يود رت
 يياکس د .وس متخ ونولغري هپ وليبق يراخت
 .هرود سسييزا ،سيزا وناهچاپ

:م،ق ٢٠-٣٠
 نايفراپ د ېړگج ونايراخت وا اکس د 

 .هرس ونايناکسا هل
:م،ق ٢٨-٢٩

 وناياکس د داهرف مهود اچاپ نايفراپ د 
 هنايگنرد يود وا وس هژاوو يک گنج هپ
 ناتسکس همان هپ يود  د مه يچ ،هلوينو
 .وس
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٣
هتسورو داليم رت

)م(
:م٧٨-٤٠

 د سيزيفدک هرک هلوجوک هاشناشوک يول 
 .هړک هړوج يک انايرآ هپ يهاشنهش ونايناشوک

:م ٤٨-١٩
 هناتسيس هل سيرافودنگ ېليبق اولهپ د 

 د هت رابرد هد د وا ،لوينو هباجنپ وا دنس رت
 وا ئغار ساموت تنس درگاش حيسم ترضح
 يک ناتسناغفا هپ وا هنامو نيد يحيسم هد
 .هوس هراکښ هزيغا نيد يحيسم د الپ ۍړمول

 هد د تنطلس يول سيرافودنگ د :م٥٠
 .وس لشيوو ځنم رت ونماز د

:م ١١٠-٧٨
 سيزيفدک يړمول د سيزيفودک هميو 

 لپخ هاشداپ يول مهود لوهک يناشوک د يوز
 .هواسرو يروپ وډنڅ رت اگنگ د تنطلس

:م ١٤٤ اي ١٢٥
 همرولڅ ايند د هاشناشوک يول هکشينک 

 د ېئ زکرم يبود د ،هړک هړوج يروتارپما هيول
 وکيرگ د .ؤ روښېپ اد يمژ د وا مارگب اسيپاک
 .هنديرپخ رنه ډگ کيدوب

:اوخواش م ١٥٠
 هرشيم وساو موا نيد ييادوب د 

 ول ناهوپ ٥٠٠ ييادوب د يرشم هپ يراهدنگ
 هړوج يک ريمشک هپ نامرف هپ هکشينک د هگرج
 ياځ رپ بهذم ينچوک هناي هنيهد ،هوس
 هکشينک د وا .وس هروغ بهذم يول هناياهم
 وا وډنڅ رت وادنغرا د نيد ييادوب هنزور هپ

 نالغب د .وس روپخ يروپ ايرد ريس رت ًالامش
 د ،وس ړوج نامرف هپ هکشينک د ردنموا ژداهم
 يريډ يجاش هپ ردنم لوکچک د ادوب د روښيپ
 د ۍډنوغ رپ کرتش د مارگب د .وس ړوج يک
 .وس ړوج دبعم ايک‐ول‐اش

:اوخواش م١٥١ د
 يروتارپما يناشوک همرولڅ هيول ايند د 

 هريحب هل وا هياپ رت ناسارخ د وډنڅ هل اگنگ د
 رت هکشينک د هنتخ وا ايرد ريس رت هخڅ برع
 تخو هغدمه هپ وا هوس هړوج يدنال نامرف
 .وس ړم هکشنک يک

 :م١٦٠-١٥٤
 مهود وا يوز هکشينک د هکشيساو د

 هپ ردنم دژداهم د نالغب د ،هرود هکشينک
 .کيلربډ يبژ يراخت د طخ ينانوي

:اوخواش م١٦٩ د
 هکشينک د هکشيووه هرتپ هويد هجاراهم 

 .يوز
:م١٨٠

 يک کيل نوغرل يهتشورخ هپ تاوخ د 
 يناغفا د .هنوداي اچاپ يول هکشيووه د
 .هنديړوج روتلک وا تيندم يناشوک

:م٢٢٦-١٨٢
 هکشوساو د وا هنيړم هکشيووه د 

 .يهچاپ )هويد وساو(
:م٢٥١-٢٢٦

 .يشنهش ونايناساس د 
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 :م٢٤١
 رت هنولغري اچاپ يناساس روپاش ىړمول د

 يناساس د يروپ م٣٦٥ رت م٢٤١ هل ،هنيسابا
 يناساس هپ يک نايماب هپ ،هنديدږوا رادتقا
 د رنه وپوتس د ېډه د .روځنا يلاوي د لوډ
 .تښړوج نيد ينام

:م٢٧٣-٢٦٠
 متسر شقن د روپاش يناساس يړمول د 

 يکسپ وا )ناغفا( ناگبا د يک کيلربډ هپ
 د ونايناشوک د .هنوداي )روښېپ( هرواب
 .طوقس يروتارپما

:اوخواش ٣٠٥ د
 هل ناگدازهش يناشوک )راديق( هراديک 

 .لتوار وا روهظ ونايلتفه د .هريمشک رت هلباک
:م٣٨٥

 يلتفه ستابمورگ د يناساس روپاش 
 اوخ بونج د نايلتفه .هړکو هغور هرس اچاپ
 .لديځوخوار هت

 :م٣٦٧
 .هلهوو هکس يک هراهدنگ هپ هراديک
:اوخواش م٣٧٥ د
 .يوز هراديک د  هاش وريپ 
:اوخواش م٣٨٠ د
 .اچاپ يراديک نارهرو 

 ريش .ىرب ونايلاتفه د رتخاب رپ :م٤٢٥
 .يک نايماب هپ

:م٤٨٤-٤٥٩
 ونايراديک د يوز يناساس مارهب د زوريپ 

 يراديک ساخگنک وا ؤ تخوب وړخش هپ هرس

 د .هلنم هن و هغه وخ هلوکرو روخ هلپخ ېي هت
 .و روښېپ ايب وا اسيپاک تختياپ ونايراديک

:م٤٦٠
 لوټ رپ رادتقا ړپشب ونايلاتفه د 

 .دنه يلامش وا ناتسناغفا
 :م٤٨٤

 هل هلباقم تلود يلتفه د ناتسناغفا د
 ىول يلاتفه رونوشخ .هرس وناهاش يناساس
 هک گنج هپ وا ئک تام زوريپ يناساس اچاپ
 يريش .هړکو رونوشخ رول زوريپ د .وس هژاوو
 هپ هاشلباک هک هيودوخ وا نايماب هپ ناکيماب
 .يک لباک

:م٤٨٨
 تخت رپ ناريا د ذاوک يناساس 

 .هلوکرو هجج ېي هت ونايلاتفه وا تسونيښک
:م٤٩٩

 هو ېړوار هانپ ېي هت ونايلاتفه يچ ذاوک 
 .ئوينو تخت سراپ د ايب هتسرم هپ يود د

 لوټ اچاپ يلواز يلاتفه نمهروت :م٥٠٠
 يدنه ،لوينو دنه يلامش وا ناتسناغفا
 ينسوا باجنپ د( هلکس ېي تختياپ
 .هاشلباک يتپ هلاپس .و )ټوکلايس

:م٥٤٠
 لوټ رپ يوز نم هروت د هلوک هريهم 

 دنه هپ هلوک يهچاپ دنه يلامش وا ناتسناغفا
 هد د يک م٥٤٢ هپ وا هنوگنج تخس هد د يک
 .هنيړم

:اوخواش ٥٥٠
 ر١١( هتيهمس هتيرهب باتک يدنه هپ 
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 فيلات هريهيم ههرهو د )٣٨ ر ١٦( وا )٦١
 .ىد يوس داي )ناغفا( هن‐هگ‐ـه‐وا يک
 .هاشلباک همدپ

 :م٥٦٨
 د .طوقس تلود ىول د ونايلتفه د

 وناهاشلباک وا وناليبتر وا وناوغيپ وا وناکزين
 .رادتقا

:م٥٨٩-٥٨٨
 .هرس وناکرت هل گنج نيبوچ مارهب د 

 کولم يک ناتسناغفا هپ  م٦٠٠
:فياوط

 وا يناشوک ،لموگ ،وتغج ،ناگزور د 
 ،ناکيول ينزغ د .ناگدازهاش يلتفه
 ،ناوغيپ ،ناکزين ،ناليبتر لباز د ،ناهاشلباک
 ،ناراش ناتسرغ د ،ناريش نايماب د ،نايروس
 ،هبژ يرد يک ناتسناغفا يلامش هپ .نانيگت
 يقرش هپ ،هبژ يولهپ يک ناتسناغفا يبرغ هپ
 ،)يراخت( هجهل يقرش يرد د يک ناتسناغفا
 ونودو د کيل يرگاناد هرس ،ينانوي ،يولهپ د
 هپ .نوډگ ودياقع يتشدرز وا ييادوب د ،جاور
 .کرڅ وتښپ د يک هرغ يسک وا روغ

 :م٦٣٠
 هل يودنزرگ ينيچ گنست نويه

 ليرپا ٢٠ هپ وا ملخ چرام ٢٠ هپ هدنقرمس
 رت وا يغار هت نايماب ليرپا ٣٠ هپ وا خلب
 د ىد .وس ريت هخڅ نيسابا هل يروپ ربمسد
 هپ وا يغار ناتسناغفا رپ هتريب اوخ هل دنه

 )ناغفا( نيک‐وپ‐وا د م٦٤٤ نوج ٢٠
 د اد وا يوداي ځنم رت ينزغ وا ونب د هميس

 هتيهمس هتيرهب وا کيلربډ رت متسر شقن
 .ئد رکذ ميرد ناغفا د هتسورو

 ربمتس ٨( لاک هغد مه هپ گنست نويه
 ربمتس ١٢ هپ وا ديسرو هت ناشخدب )م٦٤٤

 .ړالو هت نتخ وا دنکراي وا ريت ريماپ رت
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٤
هرود يمالسا

تفالخ

:ق٢٢-١٨ م٦٤٢-٦٣٩
 د يميمت هټخ هپ ىوز سيق د فنحا 

 ناسارخ يرال هل نيسبط د بقاعت هپ درگزي
 .وينو ېئ تاره وا يغار هت

 رت يک ناتسلباز هپ لوهک وناليبتر د
 .يروپ ق ٢٥٨
 رت يک زيدرگ وا ينزغ هپ لوهک وناکيول د
 .ق٤٠٠

 :ق٢٢ م٦٤٢
 د اوخ هل نامرک د رماع نب هّٰللادبع

 ئغار ناتسيس رپ رما هپ قوراف رمع ترضح
 هدنس وا راهدنق رت رکښل يمالسا هد د وا
 .هديسرو

 :ق٢٤ م٦٤٤
 هپ هلباقم وناليبتر وا ورکښل يمالسا د

 .يک لباز وا دنمله وا ناتسيس
:اوخواش ق٢٥ م٦٤٥

 لباک ورکښل ىبرع رماع نب هّٰللادبع د 
 .هرال رادتقا وناهاشلباک هتلد .ئک دنبالک

:ق ٢٨ م٦٤٨
 .نارمکح ناسارخ د نامثع نب رمع 

:ق٢٩ م٦٤٩
 دوعسم نب عشاجم رالاس هپس يبرع 

 عيبر وا يوينو ريسمرگ وا ناتسناغفا يبونج
 .ړوار هت سال ناتسيس دايز نب

:ق٣٠ م٦٥٠
 نارمکح ناسارخ د سيق نب هّٰللادبع 

 يميس دنمله د هرمس نب نمحرلادبع ،وس
 دبعم )روز( نوز د يک روادنيمز هپ وا ېوينو
 .هواړنو

:ق٣١ م٦٥١
 هانپ هت يروس يوهام يک ورم هپ درگدزي 

 هل .وس ړم سال هپ يرگ هدنرژ هوي د وا هړوار
 وا .هوس يهچاپ لوهک يناساس د هرس هد
 ورم رپ سيق نب فنحا نارمکح يمالسا
 .دنومو يرب يدناب

:ق٣٢ م٦٥٢
 سيغداب وا جنشوف وا تاره د ناذاب 

 هرس رماع نب هّٰللادبع نارمکح يبرع د اچاب
 ېئ همهرد نويلم وي وا هړکو هدهاعم يغور د
 .هړکرو

 وا ناتسراخط وا خلب سيق نب فنحا
 .لوينو ناقلات وا ناناگزوگ وا ناگنمس
 وا تاره هّٰللادبع نب دلاخ مه يسغد
 ناسارخ لوټ وا سخرس وا روغ وا سيغداب
 وخ وس ړالو نراق يتاره مه هڅ هک ،وينو
 .هباځو ىد مزاخ نب هّٰللادبع

:ق٣٣ م٦٥٣
 هت وبرع اچاپ جنرز د ناتسيس د زيورپا 

 الم هتلد هت ولورپخ مالسا د يود وا وس ميلست
 .هلړتو

 نامثع ترضح د هرمس نب نمحرلادبع
 د مالسا د وا ،وس يلاو ناتسيس د نامرف هپ
 ناهيقف رون وا يرصب نسح ېئ هراپ هل غيلبت
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 هنيدآ دجسم د جنرز د ،لتسوار هرس هناځ هل
 .ئک ړوج هد بارحم

:اوخواش ق٣٥ ،٦٥٥ د
 يروس يوهام د يک ورم وا روغ هپ 

 .يهچاپ
:ق٣٦ م٦٥٦

 د( ناقيق رت رالاس يبرع روعد نب رغاث 
 نب نمحرلادبع وا ړالو يروپ )تالق وڅولب
 .وس ليا هاشلباک وا ،وينو لباک هرمس

 .تراما کنرخ نب پسنش د يک روغ هپ
 د اوخ هل يلع ترضح د ساک نب ديلخ

 .وس نارمکح ناسارخ
:اوخواش ق ٤٠م٦٦٠ د
 .رعش ىناوخپ يبژ ىرد د يوکرک دورس 

:ق١٣٢-٤١ م٧٤٩-٦٦١
 نب سيق ،هرود تفالخ يوما يبرع د 

 هت خلب يرال هل سيغداب د يملس مشيه
 ءاطع .ئک نارو ېئ دبعم راهبون د وا ديسرو
 .هړک ړوج نالپ يرد دور رپ خلب د کشخ

 :ق٤٤ م٦٦٤
 وبا .وينو لباک ايب هرمس نب نمحرلادبع

 يک لباک هپ )يباحص( ديسا نب ميمت هعافر
 .)؟( وس ديهش

 هل روښيپ وا لباک د هرفص يبا نب بلهم
 )يړاغ رت نيسابا د( روهال وا هنب رت اوخ
 وڅولب د ېئ اوخ هل ناتلم د وا ،ړالو يروپ
 .لوينو )تالق( ناقيق وا ليبادنق

 ق١٥٦ رت ٤٧ م٧٢٧ رت هخڅ ٦٦٧ هل
:يروپ

 يبونج وا ناتسلباز وا ناتسيس هپ 
 يرخآ وناليبتر وا وبرع د يک ناتسناغفا
 رت وميس ومس رپ ناتسناغفا لوټ وا هنوگنج
 .گنديرپخ مالسا د يروپ نيسابا

:ق٤٧ م٦٦٧
 هل يلع ترضح د يعوبري هرق نب ديلخ 

 ناسارخ د يفنح هّٰللادبع نب ديلخ ايب وا اوخ
 .وس نارمکح

 :ق٥١ م٦٧١
 نارمکح ناسارخ د يثراح دايز نب عيبر

 .وس
:ق٥٣ م٦٧٣

 دايز نب دابع د وا دايز نب هّٰللادبع د 
 وگج د راهدنق د .راهدنق وا دنمله رپ هنولغري
 .للب )هيدابع( هغه وا ديلقت ويلوخ شيت

:ق٥٥ م٦٤٧
 ريت ومآ يايرد رت هلپ يړمول برع 

 .لوس
:ق٥٦ م٦٧٦

 ناسارخ د نافع نب نامثع نب ديعس 
 .نارمکح

 :ق٥٨ م٦٧٧
 د نايفس يبا نب دايز نب نمحرلادبع

 .نارمکح ناسارخ
 :ق٦٨ م٦٨٠
 د وا ؤ  نارمکح ناسارخ د دايز نب ملس

 ېئ دايز نب دزي وا تسيخاو رس وکلخ لباک
.وس لږېلو ار هترو تاحطلا ةحلط ون ئک ړم
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 :ق٦٤-٦٢ م٦٨٣-٦٨١
 وا ؤ نارمکح ناسارخ د دايز نب ملس

 .هړکو هلمح ىړمول رهنلا ءاروام رپ وبرع
:ق٦٩-٦٤  م٦٨٨-٦٨٣

 وا ناسارخ رپ مزاخ نب هّٰللادبع 
 لرامگو ناتسيس رپ هّٰللادبع نب زيزعلادبع
 هپ ملکتم يسوجم دزمره رهم نب متسر .هوس
 .و يک ناتسيس

:ق٧٢-٧١ م٦٩١-٦٩٠
 نارمکح ناسارخ رپ حاشو نب ريگب 

 .وس
 :ق٨٥-٧٠ م٧٠٤-٦٨٩

 يک ذمرت هپ مزاخ نب هّٰللادبع نب ىسوم
 .و نارمکح

 يلاو ناتسيس د هرکب يبا نب هّٰللاديبع
 هد د هرس ونايناتسيس وا ليبتر د هتله وا وس
 .للبو ېئ )انفلا شيج( هچ لوس هابت رکښل

 :ق٧٢ م٦٩١
 يوما کلملادبع د هريمع نب عيکو

 هد ،وس لرامگو ناسارخ رپ اوخ هل هفيلخ
 وا ،هژاوو نارمکح يناوخپ مزاخ نب هّٰللادبع
 .وس گنيټ يک ناسارخ هپ رادتقا ونايوما د

:ق٧٨ م٦٩٧
 اوخ هل جاجح د هرفص يبا نب بلهم 

 .ئغار هت خلب
:ق٨٠ م٦٩٩

 د )رکښل هتسارآ( سيواوطلا شيج 
 للغار ناتسيس رپ هرس دمحم نب نمحرلادبع
.لوينو ېئ لباک وا لباز لوټ وا

.يک راخت هپ وغبي داش 
 .دلوت تباث نب نامعن هفينح وبا ماما د 

:ق٨٣ م٧٠١
 هپ ورم د تافو هرفص يبا نب بلهم د 

 .يک لوغاز
:ق٨٥ م٧٠٣

 ريما ناسارخ د هرفص يبا نب لضفم 
 اجاپ لباز د ليبتر .ئوينو سيغداب
 وا وينو نارمکح يغاي يبرع نمحرلادبع
 .هراپسو ېئ هت جاجح

:ق٩٦ م٧١٥ رت ق٨٦ م٧٠٦
 وا وس يلاو ناسارخ د ملسم نب هبيتق 

 هپ .هړک حتف ېئ رهنلا ءاروام وا ناسارخ لوټ
 نمحرلادبع نب حلاص يک لاک ق٨٦
 هخڅ يولهپ هل رتفد وا ناويد بتاک يناتسيس
 .هواړاو ار هت ىبرع

 :ق٩٠ م٧٠٨
 هپ تشمکشا نارمکح يبرع هبيتق

 .ئک ړوج دجسم ىړمول يک يلک نايشرد

:ق٩١ م٧٠٩
 د وا هړکو هلمح ناتسراخت رپ هبيتق 

 .هړک تام يک ناقلات هپ ېئ رکښل کزين
:ق٩٣ م٧١١

 .ئک حتف دنس مساق نب دمحم 
:ق ٩٤ م٧١٢

 وا لوينو نايناغچ وا مزراوخ وبرع 
 .تسيخاو دنقرمس وناکرت يقرش
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 :ق٩٥ م٧١٣
 ىللغرف وا شاش گنويب رکښل هبيتق د

 .وس ړوج دجسم ىړمول يک اراخب هپ .هت
 .وينو ناتلم مساق نب دمحم

:ق٩٦ م٧١٥
 هبيتق د يک رهنلا ءاروام وا ناسارخ هپ 

 هنت هرز ٥٤ يدنال تدايق رت ىلهاب ملسم نب
 ويلاوم يمجع ورز ٧ د يچ ورکښل يبرع
 کلخ هد وا ؤ يناسارخ نايح ېئ نادناموق
 .لوراپ وبرع رپ

 هپ وا وس يغاي هتفالخ يوما هل هبيتق
  .وس هژاوو هليسو هپ عيکو د يک هناغرف

 :ق١٠٢-٩٩ ،٧٢٠-٧١٧
 د )ضر( يلع لآ د يک ناسارخ هپ

 نب ىيحي ترضح د وا هنوگنځروغ ونايعيش
 د يمکح هّٰللادبع نب حارج .گتار ديز
 .وس نارمکح ناسارخ

:ق١٠٠ م٧١٨
 د ناخام دورم د نمحرلادبع ملسم وبا 

 دهاجم نب يلع د .يديږيزو يوز زمره دادنب
 رېوجو .دنوژ هيقف وا ثدحم ىول يلباک
 .يک نايماب هپوه ،يک هنزغ هپ کيول

 هت ناسارخ توعد ىنړمول سابع لآ د
 .ئديسرو ار

:ق١٠٣-١٠٢ م٧٢١-٧٢٠
 هّٰللادبع نب ديعس د ناسارخ رپ 

 .گنځروغ وناناقهد د وا ينارمکح
:ق١٠٦ م٧٣٤

 هناخ وبارعا د يک ناقورب هپ خلب د 

 ينارمکح يرسق هّٰللادبع نب دلاخ د .يگنج
 نب کاحض د .يروپ ق١٢٠ رت ١٠٥ هل
 خيش د .تافو ثدحم وا رسفم يخلب محازم
 .يک خلب هپ لديخښ وا تافو يربقم ديعس

:ق١٠٧  م٧٢٥
 هپ نارمکح ناسارخ د هّٰللادبع نب دسا 

 اچاپ ياځ هغه د يک ناتسجرغ وا روغ
 زکرم هتريب هناقورب هل .ئک ناملسم نورمن
 .وس نادو ايب راښ اد وا ،وس لقن ار هت خلب
 رمعم وا نارمکح ناتسيس رپ فيرع نب ديزي
 .وس يضاق ناتسيس د هّٰللادبع نب

:ق١٠٨ م٧٢٦
 هّٰللادبع نب دسا نارمکح يبرع د خلب د 

 .رعش يرد وي ونايخلب د يک هندنغ هپ
:ق١١١-١٠٩ م٧٢٩-٧٢٧

 ناسارخ د ىملس هّٰللادبع نب سرشا 
 ريرح وب .لوس ړوج هنوطابر وا ،ؤ نارمکح
 جنرز د دباع وا ثدحم يول هّٰللادبع نب
 .وس يضاق

:ق١١١ م٧٢٩
 الصم هيول جنرز د هدرب يبا نب هّٰللادبع 

 .هړک هړوج يک سراپ رد هپ
 :ق١١٥ م٧٣٣

 .يتخاک يک ناسارخ هپ
:ق١٢١-١١٧ م٧٣٨-٧٣٥

 هّٰللادبع نب دسا د ناسارخ رپ 
 .وس ړم يک خلب هپ ىد .ينارمکح

:ق١١٧ م٧٣٥
 وا ثدحم يلباک عفان هّٰللادبع وبا د 
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 .تافو هيقف
:ق١٨١-١١٨ م٧٩٧-٧٣٦

 نب هّٰللادبع ملاع وا ثدحم يول د 
 .هرود دنوژ د يورم کرانم

:ق١١٨ م٧٣٦
 جيرس نب ثراح رشم د يقرف هئجرم د 

 .مايق
 لوحکم د هنوړوج دابآ دسا د يک خلب هپ

 .تافو ثدحم وا هيقف يلباک بارهس نب
:ق١٣١-١٢١ ٧٤٨-٧٣٨

 .ينارمکح رايس نب رصن د ناسارخ رپ 
 :ق١٢٤ ،٧٤١

 د يک هکم هپ وا ړالو هت يفوک ملسم وبا
 لآ د وا ،وس ديرم ىسابع ميهاربا ماما
 .وس عورش توعد سابع

 :ق١٢٥ م٧٤٣
 ماما .لوړوج دجسم يول د يک خلب هپ

 يلک هپ يوغرا د ناجزوج د يوز ديز د ىيحي
 رصن د يک گنج هپ تشايم هپ نابعش د يک
 .هژاوو رکښل رايس نب

 :ق١٢٩-١٢٨ م٧٤٦-٧٤٥
 لب جيرس نب ثراح د يک ورم هپ

 ناوفص نب مهج .گرم هد د وا تواغب
 هپ يچ رشم يلډ يبهذم هيمهج د يناسارخ
 .وس هژاوو ؤ کيرش يک گنځروغ هغد

 :ق١٢٩ م٧٤٦
 هلوهک هل بلاط وبا د هيواعم نب هّٰللادبع

 يوس ړالو ار يک ناحفصا وا نيادم هپ يچ
 هپ وا ،يغار هت ناسارخ هتسورو يتام رت ،ؤ

 .ئد خښ ېلدمه ،وس لژوو يک تاره
:ق١٣٧-١٣٠ م٧٥٥-٧٤٧

 .هرود رادتقا د ملسم وبا د ناسارخ رپ 
 ملسم وبا د لوړوج الک ناودنه د خلب د

 .اوخ هل
.لوړوج هراما لاراد يک ناجام هپ ورم د
 .انب دجسم يول د روپاشن د 
 بسنش نب دالوپ ريما د يک روغ هپ

 .تراما
:ق١٣٧ م٧٤٨

 يزورم نوميم نب ميهاربا قاحسا وبا 
 .وس هژاوو ثدحم يناسارخ

:ق٢٠٥-١٣٢ م٨٢٨-٧٤٩
 رپ وا هرود تفالخ د ونايسابع د 

 ملسم وبا ،مکح غين يود د يدناب ناتسناغفا
 نالعا تفالخ لوهک يسابع د يک هفوک هپ
.ق١٣٢ ئک

 دالوپ ريما د روغ د هرس ملسم وبا د 
 .ق١٣٠ يرگلم

:ق١٣٣ ،٧٥٠
 نب نمحرلادبع د يک ورم هپ ملسم وبا 

 .هلهوو هکس همان هپ ملسم
 ثدحم يناسارخ ملسم يبا نب اطع د

 تدالو( يک سدقملا تيب هپ تافو رسفم وا
 .)م٥٠

:ق١٣٤ م٧٥١
 هل وا لتسوار ناريسا ينيچ وناناملسم 

 .هړک هدز لوړوج ذغاک د ېئ هخڅ يود
 .هاش ناسارخ د هاش نيگت
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 :ق١٣٥ م٧٥٢
 رسفم وا ثدحم يخلب نايح نب لتاقم

.وس خښ وا تافو يک زيدرگ هپ
 تافو ثدحم يخلب هرسيم نب اطع د 

 .يک سدقملا تيب هب
 :ق١٣٦ م٧٥٢

 .ړالو رفس هپ جح د ملسم وبا
:ق١٣٧ م٧٥٥

 هژاوو ملسموبا يقيناود روصنم هفيلخ 
 هد د يتشدرز دابنس زوريف يک ناسارخ هپ وا
 هخڅ يلک هناورها هل تاره د يک تاسک هپ
 دادغب د يلجع رارم نب روهج وخ ،وس ړالو ار
 ئد وا عابتا هرز هتيپش هد د اوخ هل تفالخ د
 .لژوو

:ق١٥٤-١٣٩ م٧٧٠-٧٦٥
 دالوپ ريما د ړورک ريما ناولهپ ناهج 

 هلپخ هلوهک هل يروس بسنش د ىوز يروغ
 .هياوو )رعش نيرت ميدق( هسامح وتښپ

:ق١٤٠ م٧٥٧
 د اولب وکلخ ويلاک نيپس د يک ورم هپ 

 دلاخ دؤاد وبا د وا يرشم هپ هالوج ديعس
 .هنيړم

 :ق١٤١ م٧٥٨
 وبا د اولب ونايدنوار د يک ناسارخ هپ

 .يک تاسک هپ ولژو د ملسم
:ق١٤٦-١٤١ م٧٥٩-٧٥٨

 يسابع د هرس غريب نيپس د هدنب زارب 
 رکډ رپ گنج د وخ ،تسيخاو رس هخڅ لوهک
 .وس هژاوو ق١٤١ لوالا عيبر ٦ هپ

 راقر نب نيضح د يک ناتسيس هپ
 .گنديړالو

 نارمح نب لکوتم يضاق د خلب د
 .يک خلب هپ تداهش

 :ق١٤٦ م٧٦٠
 يلباک ملسم نب يلع دهاجم وبا د

 وبا د وا يضاق يرد وا ملاع وا هيقف روهشم
 .تخو دنوژ د خيش د هفينح

:ق١٤٤ م٧٦١
 وا تسب د هخڅ هفيلخ روصتم هل 

 دمحم نب ريهز د وا لوس يغاي کلخ راهدنق
.هړکو هنوگنج تخس ېئ هرس يدزا

 ثدحم يلباک ديبع نب ورمع نامثع وبا 
 .وس تافو رسفم وا هلزتعم خيش وا يتفم وا

:ق١٥٠ م٧٦٧
 نآرق د هچ يزورم ناميلس نب لتاقم 

 .وس ريت ايند رت ؤ يلکيل يک خلب هپ ېئ ريسفت
 هخڅ يدنه هل هکنک وا يخلب متاح وبا

.هواړاو ار يولهپ هپ مومسلا باتک
 د هسيغداب هل يوره سيس داتسا 

 ،وس ړالو ار يرگلم هپ يناتسيس شيرح
 يرگلم سيس د هنت هرز ايوا ورکښل يبرع
 هليجرم ،وس لژوو يک دادغب هپ ىد ،لژوو
 نومأم د هچ هړکو هفيلخ نوراه ېئ رول يلکښ
 .هو روم

:ق١٥٠-٨٠ م٧٦٧-٦٩٩
 لپخ هپ يک روپاشن هپ ونايلاو يسابع 

.هلهوو هکس همان
 دادغب وا نيتن زيب د ونارگادوس يسور 
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 هل ناتسناغفا يبونج وا نامرک وا سراپ وا
 .هواک تراجت نيچ وا دنه وا دنس د يرال

:ق١٥٠ م٧٦٧
 يناسارخ رذنم نب دايز د وراجلاوبا 

 د رقاب دمحم ماما ترضح د وا هيقف يعيش
 .وس تافو يوار ريسفت

 يريغل دادش نب دمحم د يک ناتسيس هپ
 .گنديړالو يتشدرز نابزرم نب هيورذآ وا

 جخر رت وا گتار هدياز نب نعم د
.گتخم رپ يروپ )وادنغرا(

 رو سن هد د ق١٥١ هپ ونايناتسيس 
 .ئک يريڅ

 :ق١٥٢ م٧٢٩
 ياځ رپ دبعم د ـهدب د يک دنهيو هپ

 .وس ړوج دجسم
:ق١٥٨ م٧٤٤

 ثدحم يخلب ناميلس نب لتاقم د 
 .يک نادابآ هپ تافو

 د يک ناتسيس هپ :ق١٥٩ م٧٧٥
 هپ کلام نب هزمح د وا هنديړالو حون يجراخ
 .لديک وحم سال

 وبا وا يضاق ورم د دقاو نب نيسح ماما
 .لوس هړم يضاق يزورم سنوي مناغ

:ق١٦٠ م٧٧٦
 باغرم ،هنميم هپ يجراخ مربلا فسوي 

 ديزي نارمکح يبرع وس ړالو ار يک جنشوپ وا
 هژاوو يک دادغب هپ وا ،يوينو ېئ ديزم نب
 .وس

 .يک زيدرگ هپ کيول ناقاخ

 روغ هپ يروس ړورک ريما نب رصان ريما
 .يک

:ق١٦١ م٧٧٧
 د( هنديړالو )عنقم( ميکح نب مشاه د 

 وا تاره هپ )هخڅ يلک هل هزاک د ورم
 ويلاک نيپس د هد د يک ورم وا سيغداب
 ېئ هنت هرز شريد يچ ،هنوتښروښ ونايبالقنا
 ق١٦٣( هوس لژوو يک رهنلا ءاروام هپ

 .)م٧٧٩
:ق١٦٢ م٧٧٨

 يفوص روهشم يخلب مهدا نب ميهاربا 
 .وس ړم يک نتفوس هپ مور د دهاز وا

:ق١٦٣ م٧٧٩
 يول يناشاب نامهت نب ميهاربا ماما د 

.تافو يک هکم هپ ثدحم يوره
 وا يضاق يروپاشن ريکب ذاعم وبا د 

.تافو رسفم
 وا تافو يراق بوقعي رکب وبا خيش د 

 .يک خلب هپ لديخښ
 :ق١٦٤ م٧٨٠

 د وناکيول د يک نايماب برد هپ ينزغ د
 .وس ړوج حلفا دجسم ياځ رپ ېناخ تب

:ق١٦٧-١٦٤ م٧٨٣-٧٨٠
 د وا ينارمکح ريهز نب بيسم د 

 .جاور ېکس يبيسم
 يبوعش روهشم يراخت درب نب راشب

 هپ هفيلخ يدهملا د )ق٩٥ ېئ دلوت( رعاش
.ق١٦٧ وس ړم يدنال ولهو رت مکح

 لوړوج دابآ لضف د يک نانايب هپ ومآ د 
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 .ق١٧٦
 هاش لباک ىځاتسا لپخ هفيلخ يدهملا

 .)ق١٦٤( هواتساو هت )لگنخ( لجنخ
:ق١٦٦ م٧٨٢

 تاره د مکح هپ ناميلس نب لضف د 
 .ېوس تحاسم يکځم

 نب ديزي رازاب وناشورف هلحد تاره د
 .ئک ړوج يلجب ريرج

:ق١٦٧ م٧٨٣
 وا ثدحم يزورم نوميم نب دمحم د 

 .تافو ملاع
:ق١٦٩ م٧٨٥

 رپ نارمکح ناتسيس د ديعس نب ميمت 
 وا هړکو هلمح هوادنغرا رت جخر وا تسب
.وينو ېئ رورو ليبتر

 يول يخلب ميرکلادبع نب لقيص رصن د 
 .تافو هيقف

:اوخواش ق ١٧٠ م٧٨٦
 نينمؤملا ريما ميسق ناراهن يجنب ريما 

 روغ د مارهب نب سيش وا ريما يک روغ هپ
 .وس رالاس هپس

 :ق١٧١ م٧٨٧
 وس نارمکح ناسارخ رپ دمحم نب رفعج

 راهب هاش د وا وينو لباک سابع يوز هد د وا
 .ئک نارو ېئ دبعم

 حامر نوميم نب رمع يضاق د خلب د
 .يک خلب هب تافو

:ق١٧٣ م٧٨٩
 نارمکح ناسارخ د رفعج نب سابع 

 نيضح د کلخ دنمله وا ناتسيس د وا ،وس
 .لديروښو يرشم هپ

 يضاق يورم ديزي نب حون همصع وبا د
 .تافو عماج د هقف يفنح د

 :ق١٧٤ م٧٩٠
 د نارمکح ناسارخ د فيرطع دلاخ

 .هلهوو هکس مهرد )يفيرطغ(
 تداهش دهاز يخلب ميهاربا نب قيقس د

 .يک درگشاو هپ
:ق١٧٦ م٧٩٢

 يلاو ناتسيس د يناتسيس رشب نب دؤاد 
 هپ تښروښ يناتسيس نيضح د هد .وس
 .ئک مارآ يک ناتسيس

 .نايماب ريش نسح
:ق١٧٩-١٧٧ م٧٩٥-٧٩٣

 د يوز ييحي يخلب د لضف يکمرب 
 د نويلم مين وا وس نارمکح ناسارخ
 يون اراخب د .هواردو ېئ )رکښل ناسارخ(
 د وا يوينو ېئ نايماب .ئک ړوج ېئ دجسم
 .لړک نارو ېئ هنودبعم راهباش وا تب خرس
 ريش( بقل هپ ونوکين ولپخ د ېئ نسح
 .ئک ررقم هتله )نايماب

:ق١٧٨ م٧٩٣
 هوي راهبون د يوز يکمرب ىيحي د لضف 

 ړوج دجسم خلب د ېئ ياځ رپ وا هلوړنو هډنڅ
 .ئک

:ق١٨٠ م٧٩٦
 يلاو ناسارخ د ناهام ىسيع نب يلع 

 .ؤ
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 وا هيقف لضف نب دمحم مصاع وبا د
 .تافو ثدحم

:ق١٨١ م٧٩٧
 وا ماما يزورم کرابم نب هّٰللادبع د 

 .تافو ثدحم
:ق٢١٣-١٨٢ م٨٢٨-٧٩٨

 هپ يناتسيس هّٰللادبع نب هزمح ريما 
 .وس هتروپ هتسرم هپ ونايجراخ د يک ناسارخ
 هت ناسارخ هت يلباقم هد د ديشرلا نوراه
 يميس يروپ دنس رت هروپاشن هل هزمح .يغار
 .وس لژوو ق٢١٣ هپ وا ېلوينو

:ق١٨٢ م٧٩٨
 وا خيش يخلب ليمج نب ميسو د 

 .يک خلب هپ لديخښ وا تافو ثدحم
:ق١٨٧ م٨٠٢

 د ناسارخ د يورم ضايع نب ليضف د 
 .تافو يک هنوک هپ يفوص يول

 لژو ريزو ىول يکمرب ييحي نب رفعج د
 .)ق١٥٠ ېئ دلوت( يک دادغب هپ

:ق١٩٠ م٨٥٠
 د وا ثدحم يوره بيبح نب ذياع 

 .وس تافو خيش دمحا ماما
 د دادغب د يخلب يکمرب دلاخ نب ىيحي د

 .)ق١٢٠ تدالو( تافو ريزو
:ق١٩١ م٨٠٢

 .وس يلاو ناسارخ د نيعا نب همثره 
 .وس تافو ثدحم يورم يسوم نب لضف

:ق١٩٣  م٨١٨
 ،وس يلاو ناسارخ د رفعج نب سابع 

 هپ تشايم هپ لوالا عيبر د ديشرلا نوراه
 .وس خښ وا ړم يک سوط

 يک هنياتس هپ نومام د لاک هغدمه هپ
 وبا وا )؟( هليوو هديصق يرد يزورم سابع
 .وس تافو ملاع يزورم ريصن لهس

 يک هنياتس هپ نومام د لاک هغدمه هپ
 وبا وا )؟( هليوو هديصق يرد يزورم سابع
 .وس تافو ملاع يزورم رصن لهس

 يلع خلب د ناهام نب ىسيع نب يلع
 .يک ړوج دابآ

 رم يک سبح هپ يکمرب ييحي نب لضف
 .وس

 :ق٢٠٣-١٩٤ م٨١٨-٨٠٩
 .و يک ناسارخ هپ هفيلخ نومام
 ملاع يخلب نوراه نب رمع صفح وبا د

 د هيقف وا دهاز يخلب ميهاربا نب قيقش وا
 .ق١٩٤ لاک تافو

 :ق١٩٦ م٨١١
 رهاط د يک گنج هپ نيما وا نومام د

.لوين دادغب د وا يشک رکښل يگنشوپ
 ليعامسا نب دمحم يراخب ماما د

 .هنديږېز
 يتفم وا ثدحم يخلب نوراه نب رمع د

 .يک خلب هپ لديخښ وا تافو
:ق١٩٧ م٨١٢

 د ،و يتشدرز هچ يخلب ةادخ ناماس 
 هد د دسا .وس ناملسم سال رپ ديشرلا نومام
 .و يک رابرد هپ نومام د يوز
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 :ق١٩٩ م٨١٤
 هديبع نب برح شاخ د يك تسب هپ

 .وس ړالو
 مكح عيطم وبا يضاق يول د ناسارخ د

 د وا يوار د ربكالا هقف د يخلب هّٰللادبع نب
 د روباشن د يخلب نمحرلادبع نب صفح
 .تافو يضاق

 مجنم وا ملاع وي رابرد لپخ د هاشلباك
 ناسارخ رابرد ديشرلا نومام د ميكح نابوذ
 .هواتساو هت

 تافو ماما ناميلس نب دلاخ ذاعم وبا د
.يک خلب هپ لديخښ وا
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 ناسارخ کاولپڅ

ق٢٠٠

:ق٢٠٠ رت ١٠٠ م٨١٥-٨١٨ هل
 فالخ رپ تيفارشا يبرع د يک ناسارخ هپ 

 .لديک اديپ وو هيبوعش د
 .جاور يبژ يبرع د
 وا يوما د يک ناسارخ وا ناتسيس هپ

 .هنديرپخ وجراوخ د فالخ رپ تفالخ يسابع
 .لتونن وتاغل يبرع د هبژ يرد هپ
 وو هلزتعم د يک وراښ هپ ناسارخ د

 .هنديرپخ
 وبا يچ ،هوس اديپ هقرف هيملسم وبا هتلد

 .هواسرو هت يجرد تيهولا د ېئ ملسم
:ق٢٨٥-٢٠٠ م٩٠٠-٨١٥

 د ناسارخ د فيلأت وحاحص د ثيدح د 
 هپ وا ليکشت ملع ېد د وا اوخ هل وناهوپ
 .جاور هقف يفنح وا ثيدح ملع د يک ناسارخ

:دودح ٢٠٠ م٨١٥
 وړاغ يلامش رپ ومآ د تادخ ناغچ 

 .و نارمکح
 د هيقف يفنح يناجزوج ناميلس نب ىسوم د

 .تافو فلؤم د ريغصلا ريسلا
 .هدازهش يناشوک زيدرگ د ناقاخ نب دمحم
 .هاشلباک نام روتکل
 .يک روغ هپ ناراهن يجنب ريما
 ناتسيس د نينموملا ريما ىراش هزمح

 .هړک هړوج الک زيدرگ د دئاق يجراخ
 .هندېک اديپ ېقرف يبهذم د ونايمارک د

 وا هنديډگ هرس گنهرف يبرع وا يناسارخ د
 .هنديک اديپ روتلک )يمالسا يناسارخ( هوي د

 .هرود ۍرعاش يرد د يسيغداب هلظنح د
 .تافو ملاع يناجزوج يسوم ناميلسوبا د

:ق٢٠٢-٢٠١ م٨١٦
 .يتخاک وا يلاک چو يک ناسارخ هپ 
 وا تافو هيقف يخلب قيرز نب مساق د

 .يک خلب هپ لدېخښ
 يرال )تسپ( ديرب د يک ناتسناغفا لوټ هپ

.لديړوج هنوواړپ وا
 ىچ تښړوج ولډ د ونارايع د يک ناسارخ هپ

 .للب مه ېئ نايتف وا نادرمناوج
:ق٢٠٢ م٨١٧

 هوي هپ ورم د ريزو يناسارخ لهس نب لضف 
 يک سخرس هپ ېئ تدالو( وس هژاوو يک مامح

 .)ق١٤٥
 هپ تاره د دنبخز دمحم نيدلا بطق هجاوخ

 .وس خښ وا تافو يک راښ
:ق٢٠٣ م٨١٨

 وا ماما د وحن د يورم ليمش نب رصن د 
 .تافو ثدحم

 هنديخښ وا تافو )ضر( اضر يلع ماما د
 هپ ېئ تدالو )٧ لاوش د هبنش ود( يک سوط هپ
 .ق١٥٣ يک هنيدم

 د( هلهوو هکس يک تاره هپ اضر يلع ماما
.)ميزوم دهشم
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 :ق٢٠٦-٢٠٤ م٨٢١-٨١٩
 رپ ومآ د ينارمکح سابع نب ناسغ د 

 دنقرمس هپ هنزور يناماس دسا نب حون د وا وميس
 هپ اولب ورکښل يارج هليا د يک ناسارخ هپ وا يک

 .ق٢٠٦
 :ق٢٠٦ م٨٢٠

 .و لماع ېرصب د يراخت روجيناب نب دؤاد 
:ق٢٠٧-٢٠٥ م٨٢٢-٨٢١

 ناسارخ هپ يوز يگنشوپ نيسح د رهاط 
 د ٢٤ هعمج هپ وا ئک ړوج تلود لقتسم يک
 وا ئک نالعا لالقتسا ېئ ق٢٠٧ يرخالا يدامج
 .وس ړم

 :ق٢٠٦ م٨٢١
 ىراخب يخلب دمحم نب رشب نب قاحسا د

 .يک اراخب هپ تافو فلؤم د وتفلا باتک د خروم
 .يک خلب هپ ېئ تدالو

 :ق٢١٣-٢٠٧ م٨٢٨-٨٢٢
 .و اچاپ يک ناسارخ هپ يوز رهاط د هحلط

 :ق٢١١ م٨٢٦
 يفنح يزورم متسر نب ميهاربا رکب وبا د

 .تافو هيقف
 يوحن يزورم دلاخ نب لضف ذاعم وبا د

 .تافو
 :ق٢١٢ م٨٢٧

 ملاع وا ثدحم يبايرف فسوي نب دمحم د
 .ق١٢٠ م٨٢٧ ېئ دلوت .تافو

:ق٢٣٠-٢١٣ م٨٤٤-٨٢٨
 نب هّٰللادبع اچاپ ميرد د هخڅ ونايرهاط هل 

 .يهچاپ رهاط

 .لځوسو هنوباتک يتشدرز ق٢١٣ هپ هد
 :ق٢١٤ م٨٢٩

 يفنح وا يضاق يخلب ميکح نب دادش د
 .يک خلب هپ لدېخښ وا تافو هيقف

:ق٢١٥-٨٣٠
 ماصع وا ثدحم يخلب ميهاربا نب ىکم د 

 نب ىيحي وا .ثدحم وا هيقف يخلب فسوي نب
 .تافو ثدحم يورم رصن

 :دودح ق٢٢١ م٨٣٥
 مجنم يول يزورم شبح هّٰللادبع نب دمحا د

 هد د يدناب رايرهش جیز رپ وا رصع هنادنوژ د
 .ينړېڅ

 ديعس وا رعاش ميدق يرد د قارو دومحم د
 .تافو درگاش د هيوبيس د يخلب  طسوا شفخا

:ق٢٢٣ م٨٣٧
 يول يوره مالس نب مساق ديبع وبا د 

 يک هکم هپ تافو فلؤم وا هيقف وا ثدحم
 .)ق١٥٧ يک تاره هپ ېئ تدالو(

 :ق٢٢٥ م٨٣٩
 .)هلزلز( لدږير هتخس ېناغرف د

:دودح ق٢٢٦ م٨٤٠
 دنس د يکمرب ييحي نب ىسوم نب نارمع 

 هپ هچ و ريما دنس د مه ىسوم رالپ هد د ؤ ريما
 .تسونيښک ياځ رپ ېئ ئد وا وس ړم ق٢٢١
 هيقف وا يضاق د خلب د رواسم نب ثيل د

 .گنديخښ يک خلب هپ وا تافو
:ق٢٢٧ م٨٤١

 ثدحم يخلب يناجزوج روصنم نب ديعس د 
 .)ناضمر( يک هکم هپ تافو رسفم وا
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 وا يفوص يورم ثراج نب يفاح رشب د
 .يک دادغب هپ تافو ثدحم

 د ،رشم وي ناسارخ يقرش يلامش د نيشفا
 .وس لژوو رالاس هپس رابرد يسابع

:ق٢٣٠ م٨٤٤
 هنوتيب يرد ناخرط نب سابع ىغبنيلا وبا د 

 .يک هيثرم هپ دنقرمس د
 وا فلؤم د ناميالا د يخلب ييحي نب ايرکز د

 .تافو ثدحم
 :ق٢٤٨-٢٣٠ م٨٦٢-٨٤٤

 مرلڅ يرهاط يوز هّٰللادبع د رهاط مهود د
 .و اچاپ

:ق٢٣٢ م٨٤٦
 يلامش د لوهک روجيناپ د سايلا  نب دؤاد 

 .هلهوو هکس اچاپ شکودنه
 يوره هّٰللادبع اجر يبا نب دمحا ديلولا وبا

 .وس خښ وا تافو يک تاره هپ ثدحم يول
:ق٢٣٣ م٨٤٧

 ثدحم روهشم يسخرس نيعم نب ييحي د 
 م٧٧٤ دلوت هد د( تافو دناهوپ يلاجر وا

 .)ق١٥٨
 )ليمک( ىروپاشن ديلو نب نيسح يلع وبا د

 .ق٢٣٣ تافو ثدحم يول
:ق٢٥٩-٢٣٣ م٨٧٢-٨٤٧

 وا خلب د هخڅ روجيناب لآ د سايلا نب دؤاد 
 .اچاپ وميس د شکودنه وا راخت

:ق٢٣٥ م٨٤٩
 رسفم وا ثدحم يزورم سنوي نب جيرس د 

 .تافو هيقف وا

:ق٢٣٨ م٨٥٢
 يول )هيوهار نبا( ميهاربا نب قاحسا د 

 .تافو هيقف وا ثدحم يورم
:ق٢٤٠ م٨٥٥

 يفوص يخلب يذمرت قارو رمع نب دمحم د 
 .تخو دنوژ د

 ثدحم ىول ينالغب ديعس نب هبيتق ماما د
 ق١٤٨ تدالو( يک نالغب هپ لدېخښ وا تافو
 .)يک خلب هپ

 :ق٢٤١ م٨٥٥
 ماما دنواخ بهذم د وا ملاع يورم يول د

)ق١٦٤ م٧٨٠ دلوت( تافو لبنح نب دمحا
 ىسخرس ديعس نب هّٰللاديبع همادق وبا د

 .تافو ثدحم
 :ق٢٤٢ م٨٥٦

 ړم يک تاره هپ يوز دسا يناماس د سايلا
 .وس

 د ثدحم وا رسفم يسوط ملسا نب دمحم د
 .تافو فلؤم د لامعالا و ناميالا

:ق٢٤٣ م٨٥٧
 د شخو د يراخت روجيناب نب مشاه د 

 .تافو نارمکح
:ق٢٤٤-١٦٠ م٨٥٩-٧٧٧

 يوغب نمحرلادبع نب عينم نب دمحا د 
 .هرود دنوژ د ثدحم يدورورم

 خلب هپ تافو ثدحم يخلب نابا نب دمحم د
 .ق٢٤٤ يک

 .يک خلب هب تافو يخلب عيطم وبا يضاق د
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 وا تافو هيقف يخلب کلام نب دمحم د
 .يک خلب هپ لدېخښ

:ق٢٦٥-٢٤٧ م٨٧٨-٨٦١
 رپ يهچاپ يرافص ثيل بوقعي د 

 .يدناب ناريا وا ناتسناغفا
 وا تافو ملاع يخلب بوقعي نب دمحا د

 .ق٢٤٧ يک خلب هپ لدېخښ
 :ق٢٤٧ م٨٦١

 جنرز هپ يرافص ثيل بوقعي مرحم ٢٥ هپ
 .وس اچاپ يک

:ق٢٥٩-٢٤٨ م٨٧٢-٨٦٢
 هاشداپ ناسارخ د يوز رهاط مهود د دمحم 

 .ؤ
 هت نايماب بهار ىئاي‐روک‐واچ‐يوه

 .م٨٧٢ ئغار
:ق٣٨٠-٢٥٠ م٩٩٠-٨٦٤

 د يک وميس هپ ومآ د وا راخت وا نايناغچ هپ 
 .هرود رادتقا د جاتحم لآ

:ق٤١٠-٢٥٠ م١٠١٩-٨٦٤
 د ،يهچاپ لوهک نوغيرف د يک ناجزوج هپ 

 .و يروپ دنمله وا روغ رت رادتقا يود
 :دودح ق٢٥٠ م٨٦٤

 دلخم نب دمحم د وا يجراخ دروک ماسب د
 .يک ناتسيس هپ هنورعش يرد ميدق

 نايناغچ هپ هلوهک هل تادخ ناغچ د دمحا
 .و نارمکح يک

 تاجانم وتښپ د )ىنټيب خيش( هکين ټيب د
 .)رعش ميدق وي( هرود

 .دنوژ هاشلباک رلک د

 ايب هخڅ ومآ هل يروپ نيسابا رت هناسارخ هل
 يلام لوټ تفالخ د دادغب د يروپ برع ۀريحب رت
 و ېدزن لوټ يچ .وو همهرد هنويلم ٤٥ تادياع

 .يږيک هت ويناغفا نويلم ٢٥٥
 د يناتسيس دمحم نب لهس متاح وبا د

 .)؟ق٢٤٨( تافو ملاع د يبژ يبرع
 وناسدنهم وا ونامجنم يناسارخ رکاش لآ د

 .هرود دنوژ د
 د وا ونامجنم يتاره وروهشم روجاما لآ د

 .هرود دنوژ د ونافنصم د جيز
 وا وناسدنهم د لوهک د يزورم دلاخ د

 .هرود دنوژ د ونايدصر وا ونامجنم
:ق٢٥١ م٨٦٥

 رامع يک ناتسيس هپ يرافص ثيل بوقعي 
 .هباځو يجراخ

 .وس تافو هيقف يروپاشن نسح نب بويا
 الا د هيقف يناسارخ رهزا نب دمحم د

 .تافو فلؤم د تارايتخ
 وا ناليپ لباک د يگنشوپ رهاط نب دمحم

 هت دادغب رابرد هفيلخ نيعتسم د نايش هيوبشوخ
 .لوتساو

 :دودح ق٣٠٠-٢٥٠ م٩١٢-٨٦٤
 سيک د يک )هرغ يسک( ناميلس هوک هپ

 هړس ،ىنټيب ،تښغرغ( نماز ېرد ديشرلادبع
 .)نب

:ق٢٥١ م٨٦٥
 هل ناقاخ د( رسوب هاش روپغب لموگ ناشوک 

 .يک ايتخپ هپ )هلوهک
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:ق٢٥٢ م٨٦٦
 نب حلاص هت اچاپ يرافص ثيل بوقعي 

 )کهوک( ژهوک هپ وادنغرا د روبرت ليبتر د رجح
 .هژاوو ق٢٥٣ هپ ىد بوقعي ،وس يغاي يک

 يودنزرگ وا ثدحم ىسوط بويا نب رايز د
 .)ق١٦٦ تدالو( تافو

:دودح ق٢٥٣ م٩٦٧
 ثيل بوقعي .يک روغ هپ يروس ريما 
 .لوينو تاره ،تسب ،ناتشلاو ،جخر يرافص

:ق٢٥٥ م٨٦٩
 ملاع يبژ يبرع د يوره هيودمح نب رمش د 

 .تافو دنواخ د ميجلا باتک د وا
 د ونايمارک د يناتسيس مارک نب دمحم د

 دمحم د وا يک سدقملا تيب هپ سسؤم بهذم
 .تافو يک ذمرت هپ يذمرت ميکح يلع نب

 ملاع يناتسجس دمحم نب لهس متاح وبا د
 .)ق١٧٢ ېئ تدالو( تافو

:ق٢٥٦ ناضمر ٣٠ م٨٧٠ تسگا ٣١
 حيحص د يراخب ليعامسا نب دمحم ماما 

 وا تافو يک گنترخ هپ دنقرمس د دنواخ يراخب
 .ئک خښ ېروه ېئ مه

 :ق٢٥٦ م٨٦٩
 هاشلباک کنک نب زوريف رپ ثيل بوقعي

 .دنومو ىرب يدناب
:ق٢٥٧ م٨٧٠

 لباک د وا وينو لباک يرافص ثيل بوقعي 
 هت رابرد هفيلخ دمتعملا د دادغب د ېئ ناتب
 .لوتساو

 يناتسجس قاحسا نب ناميلس دواد وبا

 .يک هرصب هپ تافو ننسلا بحاص
 :ق٢٥٨ م٨٧١

 يکيول ناقاخ نب دمحم د حلفا روصنم وبا
 ،هوښيښک هړاغ هت ثيل  بوقعي يک زيدرگ هپ يوز
 .هلنمو هلاک د ېئ هجح همهرد هرز سل

 يروجيناب سايلا نب دؤاد هل ثيل بوقعي
 .وينو خلب هخڅ

:ق٢٨٢-٢٥٩ م٨٩٥-٨٧٢
 ىنرخآ ونايرهاط د يوز دمحم د رهاط ميرد 

 .يک روپاشن هب اجاپ
:ق٢٥٩ م٨٧٣

 رهاط نب دمحم رپ يرافص ثيل بوقعي 
 .ئک ينادنز ېئ هغه وا دنومو ىرب يگنشوپ

 ثدحم يول يناجزوج بوقعي نب ميهاربا د
 .تافو

:ق٢٦٥-٢٦٠ م٨٧٨-٨٧٣
 خلب د روجيناب نب دمحا نب دمحم دؤاد وبا 

 ق٢٦٠ هپ ،و اچاپ ذمرت وا ناجزوج وا راخت وا
 .هد ېلهو هکس ېئ

:ق٢٦٠ م٨٧٣
 هکس يک ريهجنپ هب يرافص ثيل بوقعي 

 .هلهوو
 فيصو نب دمحم :اوخواش ق٢٦٠ م٨٧٣

 يرد هپ يشنمرس رابرد د ثيل بوقعي د ىزگس
 .هليوو يک هنياتس هپ اچاپ د هديصق هوي هبژ

:ق٢٦٠ م٨٧٣
 يعيش يروپاشن ناذاش نب لضف دمحم وبا 

 فلؤم ىول وا دركاش د اضر ماماد وا مالك ملاع
 .تافو
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 :ق٢٧٩-٢٦١ م٨٩٢-٨٧٤
 يلامش د ىوز يخلب يناماس دمحا د رصن

 .و اچاپ لوا يناماس رهنلا ءاروام وا ناتسناغفا
 :ق٢٦١ م٨٧٥

 د يروپاشن يريشق جاجح نب ملسم ماما د
 دابآ رصن هپ روپاشن د تافو دنواخ ملسم حيحص
 .)بجر ٢٥( يک

 روهشم يماطسب ىسيع نب روفيط ديزياب د
 .يک ماطسب هپ تافو يفوص يناسارخ

 يناتسجخ هّٰللادبع نب دمحا د يک روپاشن هپ
 .لديړالوار

 وا تافو دباع يخلب ليضف نب دمحم د
 .)ق١٧١ تدالو( يک خلب هپ نيفدت

:ق٢٨٧-٢٦٥ م٩٠٠-٨٧٨
 .هرود ۍهچاپ د يرافص ثيل ورمع د 

 :ق٢٦٥ ،٨٧٨
 لاوش ١٤ هبنش ود هپ  يرافص ثيل بوقعي

 .وس ړم جنلوق هپ يک روباسيدنج هپ
 يفوص وا خيش ىول قفوم نب يلع هجاوخ

 .وس خښ وا تافو يک تاره هپ
:ق٢٦٦ م٨٧٩

 يک ناسارخ هپ يناتسجخ هّٰللادبع نب دمحا 
 تام ق٢٦٧ هپ ىد ثيل ورمع وخ ئکو تښروښ
 .ئک

 ،ريما ناسارخ د يناتسجخ هّٰللادبع نب دمحا
 .يک ړوج ربنم وا دجسم راوزبس د قهيب د

:ق٢٦٧ م٨٨٠
 يخلب ناذاش ىيحي نب رصن رکب وبا د 

 .تافو هيقف وا ثدحم

 :ق٢٦٧ م٨٨١
 يزورم رايس نب دمحا نسحلا وبا ماما د

 .تافو هيقف يعفاش وا ثدحم
 .لژو يناتسجخ هّٰللادبع نب دمحا د
 دهاز ملاع وا هيقف يخلب ييحي نب رصن د

 .يک راهبون هپ خلب د لديخښ وا تافو
 :ق٢٦٩ م٨٨٢

 هپ هتښپ هل ناغچ د يوز دمحا د جاتحم
 .وس سسوم جاتحم لآ د يک نايناغچ

 وا تافو دهاز يخلب خورف نب دمحم د
 .يک خلب هپ لديخښ

:ق٢٧١ م٨٨٤
 د ونايتمالم د يروپاشن راصق نودمح د 

 .يک روپاشن هپ تافو خيش
:ق٢٩٣-٢٧٢ م٩٠٥-٨٨٥

 لتخ د يراخت روجيناب نب سابع نب گيب 
 .ؤ نارمکح

 هکس يک لتخ هپ يراخت يروجيناب ثراح
 .هلهوو

:ق٢٧٢ م٨٨٦
 مجنم يخلب دمحم نب رفعج رشعم وبا د 

 .يک طساو هپ تافو
 رپ ثيل ورمع د نامرف هفيلخ د دادغب د

 .فالخ
 :ق٢٧٥ لاوش ١٦ م٨٨٩ يرورف ٢٢
 دوراج نب ناميلس دؤاد وبا ماما د

 هپ تافو دنواخ د ننس حيحص د يناتسجس
 .يک هرصب
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:ق٢٧٨ م٨٩٠
 دمحا نب راتخم دمحم هّٰللادبع وبا ديس د 

 .يک تاره هپ لديخښ وا تافو يوره
:ق٣٣٧-٢٧٩ م٩٤٨-٨٩٢

 .هاشداپ مهود يناماس دمحا نب ليعمسا 
:ق٢٧٩ م٨٩٢

 لنمو ناسارخ رپ تنطلس ثيل ورمع د 
 .وس

 .تافو دباع يلخب هملس نب دمحم د
:ق٢٨٨-٢٧٩ م٩٠٠-٨٩٢

 نب دمحا نب دمحم نب دمحا رفعج وبا د 
 هپ ق٢٨٨ هپ هد ،هرود ينارمکح د روجيناب
 .هلهوو هکس يک باردنا

:ق٢٨٠ م٨٩٣
 د ثدحم يناسارخ يياسن دمحا رکبوبا د 

 .تافو دنواخ ريبکلا خيراتلا
 يناسارخ روفيط نبا رهاط نب دمحا د

 تافو فلؤم د دادغب خيرات د خروم يدورورم
 .)ښ٢٠٤ ېئ دلوت(

 بجر د ١٢ هبنشود م٨٩٢ ربمون ١
:ق٢٧٩
 ىذمرت ىسيع نب دمحم ىسيع وبا ماما د 

 .يک ذمرت هپ تافو دنواخ حيحص عماج د
:ق٢٨٠ م٨٩٣

 دنماس وا کيول د زيدرگ د دمحم نب حلفا د 
 .تخو دنوژ د هاشلباک

 وا ملاع يوره مصيه نب هّٰللادبع نب يلع د
 .تافو بيدا

 وا يناتسيس يمرا د ديعس نب مامثع د

 تدالو( يک تاره هپ تافو ثدحم يول يوره
 .)ق٢٠٠ ېئ

 ثدحم يذمرت يملس ليعامسا نب دمحم د
 .تافو

 و ملاعلا د ىعفاش يخلب رمع نب دمحم د
 .)قارو هپ روهشم( تافو فلؤم د ملعتملا

 د هرابرد هل تفالخ د يناماس ليعامسا
 .وس لنمو تراما هپ خلب وا رهنلا ءاروام

:ق٢٨٢ م٨٩٥
 هخڅ ق٢٠٥ هل هچ تنطلس ونايرهاط د 

 روپاشن هپ يدناب رهاط ميرد رپ ،و يوس عورش
 .وس متخ يک

:ق٢٨٣ م٨٩٦
 د تب وي يميس دروا د تسب د ثيل ورمع 

 .هواتساو هت دضتعملا هفيلخ دادغب
ق٢٨٥ م٨٩٨

 يوره يدعس ديعس نب قاحسا نب دمحم د 
 فلؤم د عايضلا باتک د هيقف وا ثدحم يعفاش
 .تافو

:ق٢٨٦ م٨٩٩
 ىول يسخرس دمحم نب دمحا سابعلا وبا 

 بوقعي د دناهوپ يضاير وا فوسليف يناسارخ
 روهشم بيطلا نبا هپ( وس هژاوو درگاش يدنک
 .)و

 يوغب نابزرم نب زيزعلادبع نب يلع د
 .تافو فلؤم د ريبکلا دنسملا د ثدحم

:ق٢٨٧ م٩٠٠
 هپ هرس ورپس ورز ٧٠ د يرافص ثيل ورمع 
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 وخ ئديگنجو هرس يناماس ليعامسا د يک خلب
 ېئ هتله يچ ،وس لوتساو هت دادغب وا وس لوينو
 .ئک ړم

 تاره د دهاز روصنم نب ييحي ديعس وبا د
 .)نابعش( تافو ماما عماج د

 رس ونايناماس د( يتاود روجميس نارمع وبا
 سسوم لوهک د ونايروجميس يناسارخ د )يشنم
 .ق٣١٤ هپ و نارمکح ير د وا

 يناماس ليعامسا ريما د يمعلب لضفلا وبا
 .وس ريزو

:ق٢٨٩ م٩٠١
 هژاوو يک دادغب هپ اچاپ يرافص ثيل ورمع 

 .وس
 تراما هپ ناسارخ د اچاپ يناماس ليعامسا

 .وس هنامو مه
 يروپاشن دايز نب دمحم نب نيسح د

 .تافو ثدحم
:ق٢٩٦-٢٨٩ م٩٠٨-٩٠١

 ناتسيس د ثيل ورمع نب دمحم نب رهاط 
 .و اچاپ

 :ق٥٥٠-٢٨٩ م١١١١-٩٠١
 د لوهک وناراش د )ناتسجرغ( ناتسرغ د

 .هرود ۍنارمکح
:ق٢٩٠ م٩٠٦

 ديعس وبا ثدحم وا دهاز ماما د تاره د
 .يک تاره هپ لديځخښ وا تافو نيهم

 د رعاش ينوغرل يرد د يزورم يدوعسم
 .تخو دنوژ د يکنوک مظن ېمانهاش

 وا هيقف يناتسجس قاحسا نب روصنم د

 .تافو يلوصا
:ق٢٩١ م٩٠٣

 .و هاشلباک ولمک 
 ثدحم وا هيقف يگنشوپ ميهاربا نب دمحم د

 .)ق٢٠٤ تدالو( يک روپاشن هپ تافو
 :ق٢٩٢ م٩٠٥

 قشمد د يزورم ديعس نب يلع نب دمحا د
 .)ق٢٠٢ تدالو( تافو يضاق د

 ثدحم وا هيقف يوره دمحا نب دمحم د
 .تافو

 :ق٢٩٤ م٩٠٦
 ثدحم وا هيقف يزورم رصن نب دمحم د

 .)ق٢٠٢ ېئ تدالو( يک دنقرمس هپ تافو
 ريبز نب …يلع نب دمحم نب هّٰللادبع د

 .يک دادغب هپ لژو خرؤم وا ثدحم يخلب
:ق٢٩٣ م٩٠٦

 ثدحم يزورم ىسيع دمحم نب هّٰللادبع د 
 يتفم يول وا يکنوورپخ بهذم يعفاش د وا
 .)ق٢٢٠ ېئ تدالو( يک ورم هپ تافو

:ق٣٠١-٢٩٥ م٩١٣-٩٠٧
 اچاپ ميرد يناماس يوز ليعمسا د دمحا د 

 .تنطلس
 نارهم ليعامسا نب دمحم رکبوبا ماما د

 .تافو ثدحم يول يروپاشن
:ق٢٩٨-٢٩٦ م٩١٠-٩٠٨

 د )هدابل ريش( ثيل ورمع نب يلع نب ثيل 
 .و هاشداپ ناتسيس

:ق٢٩٧ م٩٠٩
 رعاش ميدق وتښب د يناورس مشاه دمحم وبا 
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 يک ناورس هپ ېئ تدالو( وس ړم يک تسب هپ
 .)ق٢٢٣
 دئاق يناماس د ريما ناتسيس د يلع نب ثيل

 رپ وا وس لژوو رما هپ يدورورم يلع نب نيسح
 هپ مه ىد وخ تسونيښک يلع نب لدعم ېئ ياځ

 .وس يفن هت تاره ق٢٩٨
 لباک د )نيتساي رلاوذ( يوز لهس د لضف

 ار هت هفيلخ نومام يک ورم هپ جات وا تخت ،هاش
 .وس لوړځو يک هبعک هپ جات هغه وا لړو

 هاشلباک هل لوهک يناشوک يمهود د بارهم
 .و

:ق٣٨٨-٢٩٨ م٩٨٨-٩١٠
 لوهک يروجميس يتاود د يک ناسارخ هپ 

 .رادتقا
 هپ تافو يفوص يسوط قورسم نب دمحا د

 .)ق٢١٤ تدالو( يک دادغب
 وا هيقف )زازب(يروپاشن ييحي نب ايرکذ د

 .تافو ثدحم
 ثدحم يخلب ناخرط نب يلع نب دمحم د

 .)ق٢٢١ تدالو( تافو
 :ق٢٩٩ م٩١١

 ناتسيس د ثيل نب يلع نب لدعم يلع وبا
 .و دلبلا يفن يک تاره هپ اچاپ مځنپ يرافص

 :ق٣٠٠ م٩١٢
 د يقهيب يمالس دمحا نب نيسح يلع وبا د

 .تافو فلؤم د وباتک ورون وا ناسارخ ةالو باتک
 ميدق يرد د يزورم دونج سابعلا وبا د

 .رصع دنوژ د رعاش
 رکبوبا وا يوز جاتحم د رفظم دعس وبا

 يناغچ يک رابرد يناماس هپ رفظم نب دمحم
 .وو ناريما

 يرد د يدغس صوحا نب ميکح صفح وبا
 .هړک عارتخا هلآ يقيسوم د دورهش رعاش ميدق

 نب دمحم نب بوقعي نب ورمع صفح وبا
 هپ اچاپ مږپش يرافص ناتسيس د ثيلورمع
 .يک ناتسيس

:ق٣٣١-٣٠١ م٩٤٢-٩١٣
 اچاپ مرلڅ يناماس يوز دمحا د رصن مهود 

 .يک رهنلا ءاروام وا ناسارخ هپ
 وا يضاق روهشم يبايرف دمحم نب رفعج د

 .)ق٢٠٧ ېئ تدالو( تافو ثدحم
:ق٣٠٣ رفص ١٣ م٩١٥ تسگا
 يياسن ننس د ىياسن يلع نب دمحا د 

 .يک هلمر هپ تافو دنواخ
:ق٣٠٥ م٩١٧

 يخلب يفنح مالس نب دمحم نب دمحم د 
 .تافو هيقف

:ق٣٠٧ م٩١٩
 تواغب د لهس نب دمحا د يک ناسارخ هپ 

 .لونيښک
 وا ثدحم يروپاشن نسح نب نمحرلادبع د

 .تافو دنواخ د دنسم د
 :ق٣١٠ م٩٢٢
 هپ يروجيناب دمحم نب دمحا نب رفعج
 هپ هد و نارمکح يک لتخ هپ ق٣١٠
 .هد ېلهو هکس ق٣١٣-٣١٢-٣١٠
 يناهيج رصن نب دمحا نب دمحم هّٰللادبع وبا

 و کلاسملا ،باتک يفارغج لپخ ريزو يناماس
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 .هتسن سوا يچ ئک فيلأت ،کلامملا
 دمحم نب هّٰللادبع ثدحم يناسارخ يول د

 هد د( تافو دنواخ د هباحصلا مجعم د يوغب
 .)م٨٢٥ ق٢١٠ دلوت

 :ق٣٥٢-٣١١ م٩٦٣-٩٢٣
 وا تافو ثدحم يوره هورع نب هّٰللادبع د

 .يک تاره هپ لديخښ
 فلخ نب دمحم نب دمحا رفعج وبا ريما د

 .تنطلس اچاپ موا يرافص ثيل نب
:ق٣١٢ م٩٢٤

 الا ءازج د ثدحم يوره ىرس نب مهاربا د 
 .تافو فلؤم د لامع

 هپ تافو ثدحم يسوط يلع نب نسح د
 .)ق٢٢٢ تدالو( يک سوط

:ق٣١٣ م٩٢٥
 يروپاشن يناسارخ قاحسا نب دمحم د 

 .)ق٢١٦ تدالو( تافو خرؤم وا ثدحم
:ق٣١٦ م٩٢٨

 خيرات د يخلب رهزا نب ليقع نب دمحم د 
 .تافو فلؤم د خلب

 يلبنح يناتسجس دؤاد نب هّٰللادبع ماما د
 .تافو دناهوپ

 وا ثدحم يناتسجس ناميلس نب هّٰللادبع د
 .)ق٢٣٠ تدالو( يک دادغب هپ تافو رسفم

 :ق٣١٨ م٩٣٠
 .بوت يغاي وڼورو د يناماس رصن د

 :ق٣١٩ م٩٣١
 يخلب يبعک دمحا نب هّٰللادبع مداقلا وبا د

 .تافو اوشيپ يلډ هيبعک د وا ملاع يلزتعم ىول

 تافو يفوص يول يخلب لضف نب دمحم د
 .يک دنقرمس هپ

:دودح ق٣٢٠ م٩٣٢
 مهاربا د يک اراهدنگ هپ هاشلباک وي د ميهب 

 فلؤم د يواسملا و نساحملا د يقهيب دمحم نب
 .تخو دنوژ د

:ق٣٢١ م٩٣٣
 يناغچ جاتحم نب رفظم نب دمحم رکب وبا 

 يناماس د نارمکح وا رالاس هپس ناسارخ لوټ د
 .وس تافو ق ٣٢٩ هپ يچ اوخ هل رابرد

 :ق٣٢٢ م٩٣٤
 وا ملکتم يول لهس نب دمحا ديز وبا د

 تافو فلؤم د ميلاقالا روص د وا فوسليف
 .)ق٢٣٥ ېئ تدالو(

 :ق٣٢٣ م٩٣٥
 ينيوج دمحم نب سابع نب ىسوم د

 .يک نيوج هپ تافو ثدحم يول ىروپاشن
:ق٣٢٥ م٩٣٦

 ىکنادوهج نيسح نب ديهش نسحلا وبا د 
 .تافو ملکتم وا رعاش يخلب

 :ق٣٢٦ م٩٣٧
 تافو هيقف يخلب رافص ةمصع نب دمحا د

 .يک خلب هپ لديخښ وا
:ق٣٤٤-٣٢٧ م٩٥٥-٩٣٨

 نب رفظم نب دمحم نب دمحا يلع وبا د 
 .)ق٣٤٤ يفوتم( تخو رادتقا د يناغچ جاتحم

 :ق٣٢٧ م٩٣٨
 رابرد يناماس هپ ترازو يناهيج يلع وبا د

 .يک



کيلښيپ يخيرات ناتسناغفا د

٣٠

 :ق٣٢٨ م٩٣٩
 تافو هيقف يخلب ديعس نب دمحم رکب وبا د

 .يک خلب هپ لديخښ وا
:ق٣٢٩ م٩٤٠

 يرد د يکدور دمحم نب رفعج هّٰللادبع وبا د 
 هپ دنقرمس د ېئ دلوم( تافو رعاش روهشم د
 يزورم دمحا نب دمحم د )ق٢٥٠ هپ يک جنب
 .تافو فلؤم د هنسلا نايب د هيقف )قارولا نبا(

:ق٣٣٠ م٩٤٠
 يمعلب هّٰللادبع نب دمحم لضفلا وبا د 

 خيرات يرد د( تافو ريزو د ونايناماس د يورم
 .)مجرتم يربط

:دودح ق٣٣٠م٩٤١
 يرد يوره دمحم نب حلاص بيعش وبا د 

 .تافو رعاش ىنوغرل
:ق٣٣١ م٩٤٢

 د وا اولب وو هعيش د يک رهنلا ءاروام هپ 
 .لزع يناماس رصن

 ىزکس دمحا نب قحسا بوقعي وبا
 هب لاوکيل بوجحملا فشک د يعاد يليعامسا
 .وس لژوو يک اراخب

 :ق٣٤٣-٣٣١ م٩٤٥-٩٤٢
 مځنپ يناماس يوز رصن د حون يړمول د

 .هرود تراما د اچاپ
 :ق٣٣٥-٣٣٣ م٩٤٦-٩٤٤

 وا تاره د روجميس نب ميهاربا يلع وبا
 .)ق٣٣٦ يفوتم( و يلاو روپاشن

:ق٣٣٦-٣٣٣ م٩٤٧-٩٤٤
 رفظم نب دمحم نب لضف سابعلا وبا 

 هپ يچ و رالاس هپس رکښل يناماس د يناغچ
 .وس يدنب يک اراخب هپ ق٣٣٦

:ق٣٣٣ م٩٤٤
 دنوژ د رعاش يرد يول يخلب روکش وب د 

 ثدحم يخلب ناخرت دمحم نب هّٰللادبع د .تخو
 فاکسا دمحا نب دمحم د .تافو ملاع يلاجر وا
 .يک خلب هپ گنديخښ وا تافو ملاع يخلب

:ق٣٣٤ م٩٤٥
 هپ ئد ،بوت يغاي يناغچ يلع وبا د 
 نب دمحا قاحسا وبا د .وس ړک تام م٩٤٧

 وا خروم وا ثدحم يوره دادح نيساي نب دمحم
 .تافو فلؤم د تاره خيرات د

 نب دمحم لضفلا وبا ديهشلا مکاحلا ريزو د
 يفاک رصتخم د ېد .هنژو يخلب يسخرس مکح
 .ىد فلؤم

:ق٣٨٩-٣٣٧ م٩٩٨-٩٤٨
 هپ تراما دمحا نب دمحم ثراح وبا د 

 هچ ئد اچاپ مهود وناينوغيرف د ىد .يک ناجزوج
 ىوس لکيل همان هپ هد د باتک ملاعلا دودح د
 .ئد

 :ق٣٣٨ م٩٤٨
 ېئ ياځ رپ وا وس ړم روجميس نب ميهاربا

 وس رالاس هپس ناسارخ د يوز نيگتارق د روصنم
 .)اوخ هل اچاپ يناماس د(

 :ق٣٤٠ م٩٥١
 ړم نيگتارق نب روصنم نارمکح ناسارخ د

 يناماس هل يناغچ يلع وبا ېئ ىاځ رپ وا ،وس
 .وس ررقم هرابرد

 نب دمحم نب دمحا نب هّٰللادبع رفظملا وبا
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 .وس ړم وا ديولو هسآ هل ريما يناغچ رفظم
 د رفظم نب دمحم نب دمحا نب روصنم وبا

 .و ريما نايناغچ
:دودح ق٣٤٠ م٩٥١

 يفورعم نسح نب دمحم هّٰللادبع وبا د 
 .دودح دنوژ د رعاش يخلب

 :ق٣٤١ م٩٥٢
 يرد د يزورم يياسک ميکح نسحلا وبا د

  .تخو دنوژ د رعاش ميدق
 هيقف يعفاش فلؤم د ينزرملا حرش د 

 .تافو يزورم دمحا نب ميهاربا
 :ق٣٤٢ م٩٥٣

 د يفوص يروپاشن دؤاد نب دمحم رکب وبا د
 .تافو فلؤم د هيفوصلا رابخا

 باتک د يروپاشن يفوص دؤاد نب دمحم د
 .تافو فلؤم د خويشلا

:ق٣٥٠-٣٤٣ م٩٦١-٩٥٤
 يناماس يوز حون د کلملادبع يړمول د 

 .هرود تراما د اچاپ مږپش
:ق٣٤٣ م٩٥٤

 کلام نب رکب هخڅ هرابرد يناماس هل 
 دمحم روصنم وبا وا نارمکح ناسارخ د يناغرف
 .و ريزو زيزع نب

 :ق٣٤٤ م٩٥٥
 د )وناب نبا( دمحا نب فلخ دمحا وبا

 ېئ تافو( تنطلس اچاپ متا يرافص ناتسيس
 .)ق٣٩٩
 .هنيړم ناخ ارغب قوتس وا يناغچ يلع وبا د
 يعفاش يسوط فسوي نب دمحم نب دمحم د

 تافو يتفم د ناسارخ د وا ثدحم وا هيقف
 .)ق٢٥٠ تدالو(

:ق٣٤٥ م٩٥٦
 يناغرف کلام نب رکب نارمکح ناسارخ د 

 .وس هژاوو
:ق٣٤٦ م٩٥٧

 حون د يک ناسارخ هپ يروجميس نسحلا وبا
 .وس نارمکح وا رالاس هپس نامرف هپ يناماس

 باتک د دمحم نب دمحا سابعلا وبا د
 .لاک تافو د فلؤم د لخدملا

 يناسارخ قازرلادبع نب دمحم روصنم وبا د
 يروصنم وبا يروثنم د همان هپ رالاس هپس
 هّٰللادبع نب دمحم د يچ ،فيلات ېمانهاش
 .هوس هلکيلو هنووښ هپ ىرمعم

 :ق٣٤٨ م٩٥٩
 هپ ترازو قاحسا نب فسوي روصنم وبا د

 .يک رابرد هناماس
 :ق٣٤٩ م٩٦٠

 يروپاشن مکاحلا هّٰللادبع نب دمحم خيش د
 ېئ دلوت( يک روپاشن هپ تافو ثدحم ىول

 .)ق٢٧٧
 تافو دئاق ناسارخ د نيگتخب روصنم وبا

 .وس
 ناسارخ د قازرلادبع نب دمحم روصنم وبا

 ريما هتسورو هچ .و نارمکح وا رالاس هپس
 يناماس کلملادبع لوا د نيگت پلا بجاح
 نارمکح وا رالاس هپس ناسارخ د اوخ هل اچاپ
 .وس
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 :ق٣٥٠ م٩٦١
 هت اچاپ يناماس حون نب روصنم ،نيگت پلا

 کيول هل ېئ هغه وا ،يغار هت ينزغ وا ،وس يغاي
 .ق٣٥١ هوينو هخڅ

 :ق٣٦٦-٣٥٠ م٩٧٦-٩٦١
 موا يناماس ىوز حون د روصنم يړمول د

 دمحم يلع وبا ېئ ريزو يچ هرود تراما د اچاپ
 .وس يمعلب

 :دودح ق٣٥٠ م٩٦١
 بياجع هد د وا همانهش يخلب ديؤملا وبا د

 .لوس فيلات رثن يرد هپ نادلبلا
 يرد د رول يخلب اي يرادزق بعک د هعبار

 .هو يک وتخو وغد هپ هرعاش هميدق
 يرافص دمحا نب فلخ اچاپ د ناتسيس د

 هرز ٢٠ هپ هکوټ لس ريسفت ىول نآرق د وي رما هپ
 .وس فيلات فرصم هرانيد

 يجاولو حلاص نب دمحم هّٰللادبع وبا د
 .تخو دنوژ د رعاش ميدق يرد د )يناتسراخت(

 دنوژ يتسب رشعم نب دمحم ناميلس وبا د
 .ئد هخڅ ونيفلؤم هل افصلا ناوخا د يچ

 يک زيدرگ وا هنزغ هپ يکيول حلفا نب روصنم
 .و نارمکح

 .يک اراهدنگ هپ هاشلباک هلاپ هيج
 :ق٣٥١ م٩٦٢

 .وينو ينزغ نيگت پلا
 يغاي يک ناسارخ هپ قازرلادبع روصنم وبا

 .وس
 نارمکح ناسارخ د يروجميس نسحلا وبا

 .وس

 د هيقف وا ثدحم يزجس دمحا نب جلع د
.)ق٢٦٠ تدالو( وس تافو فلؤم ريبکلا دنسم

 

:ق٣٥٩-٣٥٢ م٩٦٩-٩٦٣
 هل روم د( رهاط نب دمحم نب رهاط ريما 

 .و ريما ناتسيس د )يرافص اوخ
 :ق٣٥٢ م٩٦٣

 يچ تافو نارمکح د ينزغ د نيگت پلا د
 .تسونيښک ياځ رپ ېئ يوز قاحسا

:ق٣٥٣ م٩٦٤
 هخڅ ينزغ هل ىوز نيگت پلا د قاحسا 

 .ئک تام ىد کيول وا ديتښتو هت اراخب
:ق٣٥٣ م٩٦٤

 هت جح هاشداپ ناتسيس د دمحا نب فلخ 
 .ړالو

:ق٣٥٤ لاوش ٢٢ م٩٦٥
 دنقرمس د يتسب نابح نب دمحم متاح وبا د 

 تسب هپ تافو فلؤم وا ملاع يول وا يضاق د
 هپ مه ېئ ربق )ق٢٧٠ يک تسب هپ تدالو( يک
 .و يک تسب

:ق٣٥٥ م٩٦٥
 نارمکح ينزغ د ىوز نيگت پلا د قاحسا 

 وا تسونيښک ياځ رپ ېئ نيگتاکلب وا ،وس ړم
 هپ وا هلهوو هکس يک ينزغ هپ ېئ ق ٣٥٨ هپ

 .وس ړم ق٣٦٥
 د( تافو يتشچ لادبا دمحا وبا هجاوخ د

 خښ يک تشچ هب وا )ئد م٨٧٣ ق٢٦٠ دلوت هد
 .ئد
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 :دودح ق٣٥٥ م٩٦٥
 وا مجنم ىول يناسارخ نزاخ رفعج وبا د

  .تخو دنوژ د دناهوپ يضاير
 :ق٣٥٦ م٩٦٦

 عاقر دمحم نب دماح يلع وبا هيقف ماما د 
 .يک تاره هپ لديخښ وا تافو يوره

 :ق٣٥٨ م٩٦٨
 يوره يکراش دمحا نب دماح وبا خيش د

 .يک تاره هپ لديخښ وا تافو رسفم وا ثدحم
 :ق٣٥٩ م٩٦٩

 .هلهوو هکس يک باردنا هپ برح نب موتکم
:ق٣٧٣-٣٥٩ م٩٨٣-٩٦٩

 ريما ناتسيس د ىوز رهاط د نيسح ريما 
 .و

:دودح ق٣٦٠ م٩٧٠
 ريزو يمعلب هّٰللادبع نب دمحم يلع وبا 

 همجرت هبژ يرد هپ يربط خيرات )ق٣٦٣ يفوتم(
 .ئک ډنل وا

 نب روصنم د يک اوخواش هپ لاک هغدمه د
 ريسفت وناهوپ يلډ ېوي رما هپ يناماس حون
 .ئک همجرت يرد هپ يربط

 :ق٣٦١ مرحم ١٠ م٩٧١
 .هنديږيز دومحم ناطلس د

 :ق٣٦٢ م٩٧٢
 نب هّٰللادبع نب ليعامسا ناسارخ خيش د

 د روپاشن د وا يشنم رس لاکيم نب دمحم
 يک روپاشن هپ تافو رشم د نادناخ يلاکيم
 .)ق٢٧٠ ېئ دلوت(

 يعفاش يدورورم رشب نب رماع نب دمحا د
 .تافو يضاق د يرصب د وا هيقف

 يخلب يناودنه هّٰللادبع نب دمحم رفعج وبا د
 .گنديخښ يک خلب هپ وا تافو هيقف

 :ق٣٦٤ م٩٧٤
 نب فسوي د وا ريزو يمعلب يلع وبا د

 .هنيړم ريزو قاحسا
 .يک ينزغ هپ رادتقا نيگتاکلب د

:ق٣٦٥ م٩٧٥
 .يک ينزغ هپ نيگت يريپ 

 :ق٣٧٤-٣٦٥ م٩٨٤-٩٧٥
 تراما د موتکم نب نالهس د يک باردنا هپ

 .هد ېلهو مه ېئ هکس يچ هرود
 ىول يخلب يقيقد دمحا نب دمحم روصنم وبا

 .)؟( ق٣٦٥ وس لوتقم رعاش
 زيدرگ وا هنزغ هپ کيول رکبوبا اي يلع وبا

 .يک
:ق٣٦٦-٣٦٥ م٩٧٦-٩٧٣

 ينزغ رپ ينارمکح نيگت يريپ ريما د 
 .)اچاپ مرلڅ ونايونزغ د( .يدناب

:ق٣٨٧-٣٦٦ م٩٩٧-٩٧٦
 هلودلا رصان نيگتکبس ريما د يک ينزغ هپ 

 .)اچاپ مځنپ ونايونزغ د( ينارمکح
 :ق٣٨٧-٣٦٦ م٩٩٧-٩٧٦

 متا يناماس ىوز روصنم د حون مهود
 .هاشداپ

 :ق٣٦٦ م٩٧٦
 کيول يرخآ د ينزغ د يک خرچ هپ رگول د

 د وا گنج هرس نيگتکبس د هډگ هپ هاشلباک وا
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 .هتام يود
:ق٣٦٦ نابعش ٢٧ م٩٧٦

 قوج نب نيگتکبس ريما نيدلا رصان د 
 وا يک ينزغ هپ سولج نالاسرا ارق نب مکجبارق
 .ليپ تنطلس د رصان لآ د

:ق٣٦٧ م٩٧٧
 يناسارخ دمحم نب رفظم شيجلا وبا د 

 .تافو فلؤم ملکتم يخلب
:ق٣٦٩ م٩٨٠

 يکولعص دمحم نب ناميلس نب دمحم د 
 تافو بيدا وا رسفم وا هيقف يعفاش يروپاشن
.)ق٢٩٦ ېئ تدالو( يک روپاشن هپ

:دودح ق٣٧٠ م٩٨٠
 .يک ينزغ هپ نيگتارق
 د يوره يرهزا دمحا نب رکب وبا هّٰللادبع د

 .تافو يوغل ىول وا دنواخ بيذهتلا باتک
:ق٣٧٠ م٩٨٠

 يک ناتلم هپ اچاپ نوتښپ يدول ديمح خيش 
 .)ق٣٨٢( هرس نيگتکبس هل هغور هد د وا

 هپ روهشم ليعامسا نب دمحم نب قاحسا
 ق٢٩٠ هپ مظعالا داوسلا يبرع يدنقرمس ميکح
 هبژ يرد هپ يک اوخواش هپ ق٣٧٠ د وا ئکيلو
 يحلادبع د ١٣٤٨ عبط نارهت د( .وس همجرت
  .)مامتها هپ يبيبح

 :ق٣٧١ م٩٨١
 .ئک عورش مظن ېمانهاش د يسودرف
 هپ يزغرم دمحا نب دمحم ديز وبا خيش

 .)بجر ١٣( وس خښ وا تافو يک تاره

 :ق٣٧٢ م٩٨٢
 د شات ياځ رپ يروجميس نسحلا وبا د

 .وس رالاس هپس ناسارخ
 روصنم نب حون د يبتع دمحا نب هّٰللادبع

 .وس لتق ريزو يناماس
 روجيناب لآ د دمحا نب رفعج نب دمحا

 لايتسرم جاتحم نب دمحا يلع وبا وا نارمکح
 .يک نايناغچ هپ ېئ

 يفارغج ملاعلا دودح د ملاع يناجزوج هوي
 دمحا نب دمحم ريما د ناجزوج د يرد هپ باتک
 هپ ېئ الپ يړمول وا ښيکو همان هپ ينوغيرف
 .ئکو رکذ ناغفا د يک هرود يمالسا

:ق٣٧٣ م٩٨٣
 يدنقرمس دمحم نب رصن ثيللا وبا هيقف د 

 يک خلب هپ لدځخښ وا تافو
 :ق٣٧٤ م ٩٨٤

 تاره د( ىنزوز دمحم نب دمحا ورمع وبا د
 .تافو ملاع ىول ىبژ يبرع د )ځنم رت روپاشن وا

 بيدا وا خروم يمالس ىسوم نب هّٰللادبع د
.يک ورم هپ تافو

:ق٣٧٥ م٩٨٥
 .يک اوخواش هپ اراخب د روهظ ونايقوجلس د 

 :ق٣٧٦ م٩٨٦
 هپ ترازو ريزع نب دمحم نب هّٰللادبع د

 .يک رابرد يناماس
 دمحا نب ميهاربا فلؤم د خويشلا مجعم د

 .تافو يخلب يلمتسم
:ق٣٧٧ م٩٨٧

 وا يروجميس نسحلا وبا يک ناسارخ هپ 
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 .دنومو يرب يدناب شات رپ قياف
 نب دمحم نب لضف نب رهاط رفظلا وبا

 حودمم رعاش کيجنم د ريما نايناغچ د رفظم
 .وس ړم

:ق٣٧٨ م٩٨٨
 ميهاربا نب دمحم نسحلا وبا هلودلا رصان د 

 مه هکس همان  هپ هد د .هنيړم يتاود روجميس نب
 .هد ېوس يلهو

 د يلع نب هّٰللادبع ىسوط جارس رصن وبا د
 هپ تافو يفوص يول وا دنواخ د عمللا باتک
 .)بجر( يک سوط

 يروپاشن يسيبارک دمحم نب دمحم د
 ېئ تدالو( يک هرصب هپ تافو يضاق وا ثدحم

 د دنقرمس د يزجس دمحا نب ليلخ د .)ق٢٨٥
 .تافو يضاق

 هپ وا يک تاره هپ تافو جنبرق هجاوخ د
 .هنديخښ يک هاگرزاگ

 :ق٣٧٩ م٩٨٩
 .هنيړم يروجميس نسحلا وبا د

 :ق٣٨٠ م٩٩٠
 الک يراخب ميهاربا نب دمحم نب رکب وبا

 بهذملا فرعتلا د وا يفوص ناسارخ د يذاب
 يروجميس يلع وبا وا ،تافو فلؤم د فوصتلا
 .وس نارمکح ناسارخ د

 د يک بط هپ يراخب دمحا نب عيبر رکب وبا
 .ئک فيلات يرد هپ باتک نيملعتملا ةياده

 :ق٣٨٠ م٩٩٠
 د دمحم نب دمحا رفظملا وبا هلودلا رخف د

 .هرود دنوژ د حودمم د يخرف د ريما نايناغچ

 د هرارو ديمح خيش د يدول ىضر خيش 
 عيلبت مالسا د يک هرغ يسک هپ رعاش ميدق وتښپ
  .هواک

 وبا وا يسخرس يورسخ يلع نب دمحم د
 يلع نسحلا وبا د وا يخلب دمحم نب عيدب دمحم
 ونارعاش وميدق يرد د يذمرت کيجنم دمحم نب
 .هرود دنوژ د

 يقطنم رهاط نب دمحم ناميلس وبا د
 .تافو يناتسيس

 وا ناد يضاير يوره دمحا لضفلا وبا د
 .تافو مجنم

:ق٣٨١ م٩٩١
 هلاپيج د هړاغ رپ دور لباک د يک نامغل هپ 

 هميس ېد هپ .اوخ هل نيگتکبس د هتام هاشلباک
 نايجلخ وا ناناغفا .هنورپخ مالسا د يک
 .هوس لخاد يک ورکښل هپ نيگتکبس د )نايجلغ(

 يروپاشن نارهم نب نيسح نب دمحا د
 .تافو ثدحم

 رسفم وا هيقف يوره هّٰللادبع نب دمحم د
 .تافو

 جاتحم نب دمحم نب لضف نب رهاط د
 .تخو دنوژ د رعاش يبژ يرد د وا ريما يناغچ

 يرماع فسوي نب دمحم نسحلا وبا د
 و ةداعسلا باتک د )رذ يبا نبا( يروپاشن
 .تافو فلؤم د داعسالا

 :ق٣٨٢ م٩٩٢
 يناقون ناميلس نب دمحا نب دمحم د

 .تافو فلؤم وا بيدا يناتسيس
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:ق٣٨٤ م٩٩٤
 وا نيگتکبس د يک گنج هپ تاره د 

 يدناب يروجميس يلع وبا يغاي رپ ىرب دومحم
 نيدلا رصان هت رالپ ،ريما يناماس حون مهود يچ
 وا .يکرو بقل هلودلا فيس د هت دومحم وا
 ررقم هلباک رت ىرادمکح هپ ناسارخ د نيگتکبس
 .وس

:ق٣٨٤ ناضمر ١٥ م٩٩٤
 وبا يک سوط هپ دومحم ريما وا نيگتکبس 

 هپ هغه .ئک تام يتاود رفظم دمحم يلع
 يک زيدرگ هپ ،وس لوينو يک مزراوخ هپ ق٣٨٦

 .وس ړم ق٣٨٨ هپ وا يدنب
 بيدا يناسارخ ينابزرم نارمع نب دمحم د

 .)ق٢٩٦ تدالو( يک دادغب هپ تافو
 :ق٣٨٥ م٩٩٥

 د يروجميس يتاود يلع وبا نب نسحلا وبا
 يک زيدرگ هپ وا توويښک سال هپ دومحم ناطلس
 .وس ړم وا يدنب

 يناقلاط دابع نب ليعامسا مساقلا وبا د
 .هنيړم لاوکيل وا ريزو

:ق٣٨٦ م٩٩٦
 رهنلا ءاروام هپ نيگتکبس وا وناناخ هرق د 

 .هلباقم يک
 ريزو د وا يلوزعم زيزع نب هّٰللادبع ريزو د

 .يررقم دمحم نب دمحا رصن وبا
:ق٣٨٧ م٩٩٧

 هلاک ٢١ هل سپ نلک ٥٦ نيگتکبس ريما 
 هپ يوم ددم د ځنم رت نايماب وا خلب د هتنطلس

 هت ورواخ يک ينزغ هپ وا وس تافو يک يلک
 .وس لراپسو

 د خروم يمزراوخ يخلب دمحا نب دمحم د
 .تافو فلؤم د مولعلا حيتافم

 ينزغ هپ ىوز نيگتکبس د ليعامسا ريما
 هپ وخ )اچاپ مږپش ونايونزغ د( هلهوو هکس يک
 رپ دومحم ناطلس يک گنج هپ ينزغ د لاک هغد
 .وس بلاغ

 يتفم يروپاشن يکولعص دمحم نب لهس د
 .تافو

:ق٤٢١-٣٨٧ م١٠٣٠-٩٩٧
 ناطلس هلودلا نيمي اچاپ موا د ونايونزغ د 

 .هرود يهچاپ د نيگتکبس نب دومحم
 :ق٣٨٧ م٩٩٧

 .هنيړم رصن وبا ريزو د
 يشغرب ميهاربا نب دمحم رفظملا وبا ريزو د

 .يررقم
 نب يلع د وا هنيړم نومام هاشمزراوخ د

 .سولج نومام
:ق٣٨٩-٣٨٧ م٩٩٨-٩٩٧

 يناماس د يوز حون مهود د روصنم مهود د
 .تراما هاشداپ مهن

:ق٣٨٧ م٩٩٧
 يناجزوب ييحي نب دمحم افولا وبا د 

 تافو ناهوپ يضاير يناسارخ ىول يروپاشن
 .)ق٣٢٨ ېئ دلوت(

 :ق٣٨٨ م٩٩٨
 ىتسب يباطخ دمحم نب دمحا ناميلس وبا د

 يک تسب هپ تافو فلؤم د ننسلا ملاعم د



کيلښيپ يخيرات ناتسناغفا د

٣٧

 .)ق٣١٩ تدالو(
 نب رفظم دمحم يلع وبا هلودلا دامع د

 ىول د ناسارخ د يتاود ميهاربا نب دمحم
 .يرل مه هکس ىد .هنيړم نارمکح

 يناجزوب دمحم نب دمحم ءافولا وبا د
 يک دادغب هپ تافو دناهوپ يضاير روهشم
 .)ق٣٢٨ ېئ تدالو(

 وينو ناتسناغفا يلامش لوټ دومحم ناطلس
 .هلنمو يهچاپ هد د مه رابرد يناماس وا

:ق٣٨٩ هدعقيذ م٩٩٨
 د دادغب د اوخ هل هفيلخ هّٰللاب رداقلا د 

 د هت دومحم ناطلس وا هت خلب گتار وځاتسا
 )نينمؤملا ريما يلو هلملا نيما وا هلودللا نيمي(
 .لوکرو هنوبقل

:ق٣٨٩ م٩٩٨
 ناسارخ هپ يدناب يروجميس مساقلا وبا رپ 

 .ىرب نوز وتگب د يک
 .هتښيت ريزو يشغرب د
 .هنيړم يلع ناخ نالسرا د
 وا روصنم يناماس د دومحم ناطلس

 هصاخ قئاف وا نوز وتگب ونارالاس رپ کلملادبع
 .دنومو ىرب يدناب

 يناماس ىوز حون مهود د کلملادبع مهود
 .تسونيښک تخت رپ اچاپ مسل

 هت دومحم ناطلس اچاپ ناتسرغ د ديشر راش
 .هليوو همان هپ هد د ېي هبطخ وا هووښيښک هړاغ

:دودح ق٣٨٩ م٩٩٨
 يقهيب بيعش نب دمحم نسحلا وبا ماما 

 يک هڅوک هپ رايس د روپاشن د هيقف يعفاش

 .هړک هړوج هيقهيب هسردم
 د )هيدعس اي( يک روپاشن هپ هيدعاص هسردم

 .هوس هړوج تمه هپ نيگتکبس نب رصن هدازهش
 :ق٣٩٢-٣٩٠ م١٠٠١-٩٩٩

 ناطلس د يک دنهيو وا روښېپ وا نامغل هپ
 .يدناب هاشلباک هلاپيج رپ ىرب دومحم

:ق٣٩٠ م٩٩٩
 د يک )ناشکرز رقم د ينسوا( يجابشخ هپ 

 .وس هراکښ ناک الط
:ق٤١٠-٣٩٠ م١٠١٩-٩٩٩

 هپ هلاپ دننا هاشلباک د مجنم توب هرگوا 
 .ئک فيلات باتک ترپ تهکش د يک رابرد

 :ق٣٩٠ م٩٩٩
 لپخ ىزگس دمحا نب قاحسا بوقعي وبا

 يليعامسا د هبژ يرد هپ بوجحملا فدشک باتک
 .ښيکو ودياقع رپ ېقرف

:ق٣٩١ م١٠٠٠
 ميهاربا نب دمحم نب يلع مساقلا وبا 

 نب رصن د يلاو تاره د يتاود يروجميس
 لوينو وا ديگنجو يک سخرس هپ هرس نيگتکبس
 .وس

 ريما د ناتسيس د يرافص فلخ نب رهاط د
 .تافو

 يناتسجس رهاط نب دمحم ناميلس وبا د
 .تافو فوسليف ىول يقطنم

:ق٣٩٢ م١٠٠١
 کليا دنگزوا د ريفس لپخ دومحم ناطلس 

 .هواتساو هت ناخ
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:ق٣٩٣ م١٠٠٢
 د يک قاط راصح هپ دومحم ناطلس 

 هغه وا ئک دنبالک وناب نبا فلخ اچاپ ناتسيس
 يجبق يک ناتسيس هپ .هواتساو هت ناجزوج ېي
 .ئک نارمکح بجاح

 ناطلس د يوره دمحم نب روصنم مساقلا وبا
 د طخ يخسن يفوک هپ نآرق وي ريزو دومحم
 هسوا رت يچ ئک فقو هت ېناخباتک يوضر دهشم
 .هتس هتله

:ق٣٩٤ م١٠٠٣
 د نوغيرف اچاپ مرلڅ لوهک د وناينوغيرف د 

 .يک ناجزوج هپ ىوز دمحم
:ق٤١٠-٣٩٥ م١٠١٠-١٠٠٤

 رصن نب دؤاد حوتفلا وبا د يک ناتلم هپ 
 .تنطلس اچاپ مرلڅ يدول

:ق٣٩٥ م١٠٠٤
 يرد يزورم دمحم نب هرامع روصنم وبا د 

 .تخو دنوژ د رعاش ميدق
:ق٣٩٥-٣٩٠ م١٠٠٤-٩٩٩

 يناماس ىوز حون مهود درصتنم ميهاربا وبا 
 يهچاپ يناماس ق٣٩٥ هپ يچ و هاشداپ ىنرخآ
 .هوس همتخ

:ق٣٩٦ م١٠٠٥
 حوتفلا وبا رپ يک ناتلم هپ دومحم ناطلس 

 يدناب اچاپ مهود يدول ديمح نب رصن نب دؤاد
 .هلنمو هجج هغه هړکو هلمح

 يروپاشن دمحم نب دمحا نب دمحم د
 .)ق٣٣٣ تدالو( تافو ثدحم

 يوسن دهاز دمحم نب دمحا سابعلا وبا د

 فلؤم د هيفوصلا تاقبط د يفوص يناسارخ وا
 .تافو

:ق٣٩٧ م١٠٠٦
 تاره وا خلب يچ ناخ کليا ناتسکرت د 

 هپ وا ،لوينو ينځ هتريب دومحم ناطلس ،ؤ يلوين
 .هړکو هتام يک نايخرش

:ق٣٩٨ م١٠٠٧
 د يباراف يرهوج دامح نب ليعامسا د 

 .تافو دنواخ د هغللا يف حاحصلا
:ق٣٩٩ م١٠٠٨

 دنهيو هپ هلاپ دننا هاشلباک دومحم ناطلس 
 .ئک تام هړاغ رپ نيسابا د يک

 هاشداپ يرافص ناتسيس د دمحا نب فلخ
.)بجر( وس تافو يک ينطو الج هپ

:ق٤٠٠  م١٠٠٩ 
 ىول يتسب دمحم نب يلع حتفلا وبا د 

 .يک دنگزوا هپ تافو رعاش وا يشنم
 :دودح ق٤٠٠ م١٠٠٩

 د ناتلم د دومحم ناطلس د ىرصنع
 .ئک مظن حوتفلا چات يک حرش هپ وتاحوتف

 تلود رعاش رابرد د دومحم ناطلس د يخرف
 مظن هتيب رز يک نايب هپ وتاحوتف د ناطلس د همان
 .هړک

 وا جاور ۍيارس ناتساد د يک بدا يرد هپ
 .جورع وليو هديصق د

 د هاش ناتسرغ د دمحم نب دمحم وبا راش
 .وس ړم وا ديگنجو هرس دومحم ناطلس

 .تخو دنوژ د يکيول روصنم نب لسرم د
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 د ينيارفسا دمحا نب لضف سابعلا وبا
 هړوج هسردم هوي يک خلب هپ ريزو دومحم ناطلس
 .هړک

 دحاولادبع ديبع وبا د وا انيس نبا نيسح د
 دنوژ د درگاش د انيس نبا د يناجزوج دمحم نب
 .تخو

 ديزم يقحيب ناميلس نب دمحم نسحلا وبا
 .ئک فيلات لاوحا رپ ونايونزغ د خيراتلا

 ،ليئارسا ،ليئاکيم ونماز ورد د قوجلس د
 د وا وميس رپ ومآ د رادتقا وا هنولغري ىسوم
 .يدناب لامش رپ ناسارخ

 وبا هپ روهشم يناسارخ نيسح نب دمحم د
 دنوژ د دناهوپ وتايکلف وا يضاير د نزاخ رفعج
 .تخو

 يناقون دمحم نب دمحا نب دمحم د
 ثدحم وا فلؤم د ءاملعلا و ملعلا د يناتسجس
 .تافو

 :ق٤٠١ م١٠١٠
 حوتفلا وبا وا وينو ناتلم دومحم ناطلس

 يدنب يک کروغ هپ ېئ اچاپ يدول نوتښپ دؤاد
 .ئک

 د يدنميم نسح نب دمحا ةافکلا سمش
 .وس لکاټو ترازو هپ تنطلس يونزغ

 د ينيارفسا دمحا نب لضف سابعلا وبا
 .وس لوزعم هترازو هل دومحم ناطلس

 د يوره دمحم نب دمحا ديبع وبا ماما د
 .تافو فلؤم د نآرقلا بيرغ

 دومحم ناطلس د ينيارفسا دمحا سابعلا وبا
 .يک هجنکش هپ ريزو

 .يتخاک وا يلاک چو يک ناسارخ هپ
 :ق٤١٦-٤٠١ م١٠٢٥-١٠١٠

 د يدنويم نسح نب دمحا ةافکلا سمش
 وا لوزعم ق٤١٦ هپ يچ و ريزو دومحم ناطلس
 .)ق٤٢٤ افوتم( وس يدنب يک دنه هپ

:ق٤٠٢ م١٠١١
 يځاتسا ناخ ناغت وا رصن ناخ کليا د 

 .يغار هت دومحم ناطلس
 هّٰللارم اب مکاحلا د يچليا رصم د يت رهات

 هپ وخ ،وس لوږيلو ار هت ينزغ اوخ هل يليعامسا
 .وس ړک ړم يک رال

 ثراحلا وبا رصن وبا اچاپ د ناجزوج د
 .تافو ينوغيرف

 د وا ملاع ىول يناتسيس رامع نب ييحي د
 د وا تافو دشرم د يراصنا هّٰللادبع هجاوخ
 .هنوخښ هد د يک نابايخ هپ تاره

 .ئک مامت مظن ېمانهاش د يسودرف
 نب ليعامسا دهاز وا هيقف يول يفنح د

 .تافو يقهيب نيسح
:ق٤٠٣-٤٠٢ م١٠١٢-١٠١١

 .لوينو ريمشک وا باجنپ دومحم ناطلس 
:ق٤٠٣ م١٠١٢

 د وا ئوينو ناتسجرغ دومحم ناطلس 
 .هړک همتخ ېئ يهاش هلقتسم وناراش

:ق٤٠٣ م١٣-١٠١٢
 دمحا کليا د وا هنيړم رصن ناخ کليا د 

 .يک رهنلا ءاروام هپ سولج يلع نب
:ق٤٠٤ م١٤-١٠١٣

 .هنيړم ينيارفسا لضف سابعلا وبا ريزو د 
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 ينزغ د فسوي ناخ ردق د يک دنکراي هپ
 .طباور هناتسود هرس

 وا يتفم ىول يکولعص دمحم لهس ماما د
 .يک روپاشن هپ تافو ملاع

 :ق٤٠٥ م١٠١٤
 ليوو هت هاش مزراوخ يدنويم دمحا ريزو

 .يياوو همان هپ دومحم ناطلس د هبطخ يچ
 روغ رپ يرال هل تسب د دومحم ناطلس

 ېئ يروس دمحم ريما ياځ هغه د وا ئکو لغري
 ريما .ئک يدنب وا روصحم يک الک هپ نارگنهآ د
 .هژاوو ناځ ورهز هپ يروس دمحم

 هپ روغ د يوز يروس دمحم د يلع وب ريما
 وا .وس ريما عبات دومحم ناطلس د يک شيدنم
 .ېړک يړوج ۍڼام وا ېسردم ،هنودجسم

 مکاح هّٰللادبع نب دمحم هّٰللادبع وبا د
 فظوم د روپاشن خيرات د وا ثدحم يروپاشن
 .)ق٣٢١ ېئ تدالو( تافو

:ق٤٠٦ م١٦-١٠١٥
 روخ دومحم ناطلس د نومام هاش مزراوخ 

 .هړک هداو
 يروپاشن قاق د يلع نب نسح يلع وبا د

 .تافو ظعاو وا يفوص وا ملاع
 اچاپ ناتسرغ د دسا نب دمحم رصن وبا راش

 وا وس يدنب سال هپ دومحم ناطلس د ق٤٠٥ هپ
 .وس ړم يک تاره هپ ق ٤٠٦ هپ

:ق٤٠٧ م١٠١٦
 يروپاشن ميهاربا نب دمحم نب هّٰللادبع د 

 .تافو رسفم وا ظعاو
 وا باجنپ هپ هنولغري دومحم ناطلس د

 .يدناب ريمشک
:لاوش ق٤٠٧ م١٠١٧

 د هاش مزراوخ نومام وکلخ مزراوخ د 
 دومحم ناطلس .يک ړم يښخا دومحم ناطلس
 .وينو مزراوخ

 يروپاشن يشوگرخ دمحم نب کلملادبع د
 هپ هد .يک روپاشن هپ تافو ظعاو وا هيقف يعفاش
 وا هناخباتک وا هسردم هوي يک هڅوک يشوگرخ
 .وو ىړک ړوج نوتغور

:ق٤٠٨ م١٠١٧
 يلع نب دمحم ثراحلا وبا دومحم ناطلس 

 ېي ياځ رپ وا ئک هتسيه هاشمزراوخ نومام نب
 لوډ هپ هاشمزراوخ د هتله شاتنوتلا بجاح يول
 .هرامگو

 متخ ناينوغيرف ناريما يماقم ناجزوج د
 هميمض تنطلس يونزغ د يميس يود د وا لوس
 .ېوس

 هت دوعسم دهعيلو ينزغ د رول ناخ کليا د
 .هوس هداو

 دومحم ناطلس د امسر دوعسم هدازهس
 .وس دهعيلو

 ريزو يسوط يلع نب نسح کلملا ماظن
 .ديږيزو

 روهشم راوس نب نيسح رامخ ريخلا وبا د
 ېئ دلوت( تافو ملاع وا فوسليف يناسارخ

 .)ق٣٣١
:ق٤٠٩ م١٠١٨

 دجسم وي يک ينزغ هب دومحم ناطلس 
 هسردم هيول هوي ىتښن يروپ هغه هپ وا عماج
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 .هړک هروج
 ملاع يوغل يوره يرهزا روصنم وبا ماما د

 .تافو
 يوان زيزعلادبع نب دمحم نب مصيه ماما

 .وس تافو فلؤم يبان صصق د يوره
:ق١٠-٤٠٩ م١٩-١٠١٨

 يروپ اگنگ رت چونق دنه د دومحم ناطلس 
 ېي تمينغ همهرد هنويلم ېرد وا ،لوينو
 .تسيخاو

:ق٤١٠ م١٠١٩
 تخو رپ وديک نوتسار د هناتسودنه هل 

 .تښنو هرس وناناغفا هل دومحم ناطلس
:ق٤١٠ م١٠١٩

 ينوغيرف د ىوز دمحا رصن وبا د نسح 
 .هدازهش رخآ ينروک

:دودح ق٤١٠ م١٠١٩
 .تخو دنوژ د هاشلباک هلاپنج ورت د 
 .دنوژ ريش دروناش اچاپ د ناتسرغ د
 يکولعص ناميلس نب لهس بيطلا وبا ماما د

 د دومحم ناطلس د وا هيقف وا ثدحم روهشم
 .تخو دنوژ الم رابرد

 يورم دمحا نب هّٰللادبع ريغص لافق ماما
 باتک يدومحم رثآم د )ق٤١٧ افوتم( يعفاش
 .ښيکو

 نب بويا نب قدنف ناميلس وبا ماما مکاح
 د مکح هپ دومحم ناطلس د هناتشلاو هل نسح
 .وس يضاق روپاشن

 يناتسيس فسوي نب هّٰللادبع رکب وبا
 .ؤ ميدن دومحم ناطلس د يريصح

 يسودرف نسح نب روصنم مساقلا وبا د
 هل ايند د وا رعاش ېمانهاش د ىد .تافو يسوط
 )ق٣٣٠ ېئ دلوت( ئد هخڅ ونارعاش ويول

 ناطلس د يودمح نسح نب دمحا لهس وبا
 رت و نارمکح ير د وا ريزو دوعسم وا دومحم

 .يروپ ق٤٣٠
 :ق٤١١ م١٠٢٠

 د تافو سيک نب نب هړس نب نوبښرخ د
 ونتښپ د يړس اد .يک نمل يبونج هپ هرغ يسک
 .هتس ېي رعش وتښپ وا و رشم

 .ئک حتف روغ دومحم ناطلس
 يريصن رهاط نب سنوي مالسالا خيش د

 وا تافو فلؤم د هجهب باتک د ملاع يخلب
 .يک خلب هپ لديخښ

 :ق٤١٢ م١٠٢١
 يملس نيسح نب دمحم نمحرلادبع وبا د

 د هيفوصلا تاقبط د وا يفوص روهشم يروپاشن
 .)ق٣٢٥ ېى تدالو( يک روپاشن هپ تافو فلؤم

 يوره ينيلام دمحم نب دمحا ظفاح د
 .يک تاره هپ اي رصم هپ تافو ثدحم

 ناطلس د نيگتکبس ريما نب رصن ريما د
 .تافو رورو رشک دومحم

 دنب الک ټوک رهول ريمشک د دومحم ناطلس
 .ئک حتف وا

 :ق٤١٣ م١٠٢٢
 رجنلاک وا رايلاوگ دنه د دومحم ناطلس

 .لوينو
 کريم( ساور لضف نب دمحم يضاق د

 خلب هپ لديخښ وا تافو ملاع وا رسفم )يخلب
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 .يک
 يول يوره يدوراج دمحا نب دمحم د

 .تافو ثدحم
:ق٤١٣ م١٠٢٣

 ميهاربا نب ليعامسا دمحم وبا ماما د 
 هاگديع د تاره د وا تافو ملاع يول يسخرس
 يعفاشلا بقانم د ىد .لديخښ ېي هت اوخ يبرغ
 .)هتسورو ق٣٢٠ رت ېي تدالو( يد فلؤم

 يول يزجس دمحم نب دمحا ديعس وبا د
 .تافو دناهوپ يضاير وا مجنم

 وي بهذم يونزغ وا قارو نامثع نب دمحم
 فقو ېي ق٤١٤ هپ يچ ښيکو نآرق هطخشوخ
 .)هناخباتک يوضر دهشم د( .ئک

 د يوغل وا ملکتم يوره مدآ نب دمحم د
 .تافو حراش د يبنتم ناويد

 )ناميلس هوک( هرغ ىسک رت دومحم ناطلس
 .ېلوينو يلوټ يميس وناناغفا د يروپ

 :ق١٦-٤١٥ م٢٥-١٠٢٤
 رغشاک د وا وينو رهنلا ءاروام دومحم ناطلس

 .هړکو هدهاعم ېي هرس ناخ ردق د
 :ق٤١٥ م١٠٢٤

 هزاو ،ناميلس هوک هپ يوز ىنټيب د ليعامسا
 .هتس رعش وتښپ هد د .و رشم ونتښپ د يک اوخ

 نسح نب دمحا ريزو لپخ دومحم ناطلس
 .ئک يدنب يک دنه هپ وا هرداصم وا لزع يدنويم

 هرس دومحم ناطلس د يچ يونزغ دمحم الم
 رت هچ ښيکو ېي خيرات وي و يللت هت دنه

 .ؤ يک دنه هپ ال يروپ ق١٠٣٢
 د يوحن وا بيدا يوره دمحم نب يلع د

 .تخو تافو
 ينيارفسا دمحم نب ميهاربا قحسا وبا ماما

 .هړک هړوج هسردم هوي يک روپاشن هپ
:ق٤١٦ م١٠٢٥

 نايقوجلس هلوهک هرز رولڅ دومحم ناطلس 
 .لتسوار هت ناسارخ

 راو ايتاک رپ دنه يبونج د هد لاک هغد هپ
 .ئک نارو ېي ردنم تانموس د وا هړکو هلمح
 .هوينو مه ېي تارجگ

 ردق د يک رهنلا ءاروام هپ دومحم ناطلس
 .لديلو هرس ناخ

 يزجس يقاط دمحم هّٰللادبع وبا هجاوخ د
 .يک تاره هپ لديخښ وا تافو

 نب دمحم هّٰللادبع وبا ماما ثدحم يول د
 .يک تاره هپ لديخښ وا تافو نامي

 .يک سوط هپ تافو يسوط يسودرف د
 د يچ ليئارسا قوجلس د دومحم ناطلس

 يک رجنلاک هپ ناتسودنه د ؤ رشم ونايقوجلس
 .ئک يدنب

:ق٤١٧ م١٠٢٦
 يزورم ريغص لافق دمحا نب هّٰللادبع د 

 فلؤم د يدومحم رثآم د هيقف يعفاش روهشم
 .)ق٣٢٧ ېي دلوت( يک ناتسيس هپ تافو

 ناطلس هدادغب هل ريفس هّٰللاب رداقلا هفيلخ د
 .يغار هت دومحم

 قرش هپ اراهدنگ د هاشلباک ينرخآ هلاپ ميهب
 .يک

:ق٤١٨ م١٠٢٧
 ناخ اتق د يشاق وا اکنتلق ناريفس هنت هود 
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 د هخڅ نتخ وا اطخ هل اوخ هل ناخ رغي وا
 .هلغار هت رابرد دومحم ناطلس

 نب دمحم نب ميهاربا قحسا وبا ماما د
 روپاشن هپ تافو ملاع روهشم ينيارفسا ميهاربا
 .يک

 د وا دنه رپ هلمح هرخآ دومحم ناطلس د
 .لوليا وناتج د ناتلم

 هخسن هوي بتاک يخلب هّٰللادبع نب ىسيع
 .)هناخباتک ناليم د( ښيکو نآرق هطخشوخ

:ق٤١٩ م١٠٢٨
 يروپاشن دمحم نب نسح يلع وبا 

 .وس ريزو دومحم ناطلس د )کنسح(
:ق٤٢٠ م١٠٢٩

 هدازهش وا وينو ناريا لوټ دومحم ناطلس 
 .هکاټو بئان لپخ يک ناهفصا هپ ېي دوعسم

 لياوال ميهفتلا باتک لپخ ينوريب ناحيروب
 همان هپ نسحلا تنب هناحير د ميجنتلا ةعانص
 .ئک فيلات

 يناغاص سابع نب لضف سابعلا دوبا د
 .يک دادغب هپ تخو دنوژ د ثدحم

 يزورم يدوعسم هّٰللادبع نب دمحم د
 فلؤم د ينزرملا رصتخم حرش د هيقف يعفاش
 .يک ورم هب تافو

:ق٥٠٠-٤٢٠ م١١٠٦-١٠٢٩
 وا وناهوپ وروهشم د لوهک د دعاص د 

 .يک تاره وا روپاشن هپ تخو دنوژ د ونايضاق
 :ق٤٢١ رخالا عيبر ٢٣ هبنشجنپ ١٠٣٠

 غاب هپ ينزغ د وا تافو دومحم ناطلس د
 ٣٣ يهچاپ وا ٦١ رمع هد د .لوخښ يک يزوريف

 ېلجد رت هخڅ اگنگ هل دنه د ېي تکلمم .هو هلاک
 د ًابونج هخڅ ايرد ريس هل اوخ يلامش د وا يروپ
 .ؤ تورپ يروپ ېريحب رت وبرع

 ينزغ هپ يوز دومحم ناطلس د دمحم ريما
 .)اچاپ متا ونايونزغ د( هلهوو هکس يک

:ق٤٣٢-٤٢١ م١٠٤٠-١٠٣٠
 نب دوعسم ناطلس هّٰللا نيدلا رصان د 

 ونايونزغ د( يک ينزغ هپ هرود تنطلس د دومحم
 .)اچاپ مهن

:ق٤٢١ ناضمر م١٠٣٠
 اولوا دهع لپخ هدادغب هل هفيلخ هّٰللاب رداقلا 

 ناطلس سال هپ يزيدرگ روصنم نب لسرم د
 وا لږېلو ار يک روپاشن هپ هت دومحم نب دوعسم
 .ئکرو بقل هّٰللا نيدلا رصان ېي هت هد

:لاوش ق٤٢١ م١٠٣٠
 نيگت هپ يوز دومحم ناطلس د دمحم ريما 

 .وس ړک دنوړ وا وس لوينو يک دابآ
 نسح نب دمحا هجاوخ دوعسم ناطلس

 ېي ريزو وا تښوغو ار هنادنز هل دنه د يدنويم
 .يک

 ناطلس د )کنسح ريما( يلاکيم نسح
 مکح هپ دوعسم ناطلس د يک خلب هپ ريزو دومحم
 .وس راد هپ

 داشمم نب قاحسا نب دمحم رکب وبا د
 .يک روپاشن هپ تافو سيئر د ونايمارک د ظعاو

 يضاير يناسارخ يوسن دمحا نب يلع د
 .تخو دنوژ د يقطنم وا سدنهم وا دناهوپ
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:ق٤٢٢ م١٠٣١
 وا .لوينو نارکم وا نامرک دوعسم ناطلس 

 .لوتساو هت رغشاک ېي يځاتسا
 تافو يوره يناتسجس رامع نب ييحي ماما

 .وس خښ يک نابايخ هپ تاره د وا
 :ق٤٢٣ م١٠٣١

 رالاس هپس وا ړالو هت تاره دوعسم ناطلس
 هت ېلباقم ونانامکرت ونايقوجلس د ېي سودبع
 .هکاټو

 د نيگتکبس نب فسوي بوقعي وبا ريما
 سبح هپ الک د دنواگس د مکح هپ دوعسم ناطلس
 .وس ړم يک

:ق٤٢٤ م١٠٣٢
 .هنيړم ناميلس نالسرا د ،هنيړم ناخ ردق د 
 توب رکښل هت اراخب هاش مزراوخ شاتنوتلا

 .وس ړم وا
:ق٤٢٧-٤٢٤ م١٠٣٥-١٠٣٢

 د يک مزراوخ هپ ىوز شاتنوتلا د نوراه 
 .تسونيښک تخت رپ يدنال تيامح رت ينزغ

:ق٤٢٤ م١٠٣٣
 د ينزغ د يدنويم نسح نب دمحا هجاوخ د 

 دمحا .)مرحم ٢٠( تافو يک تاره هپ ريزو يول
 .وس ريزو دمصلادبع نب يلع نب

:ق٤٢٥ م١٠٣٣
 ،يراس ،لمآ رپ يشک رکښل دوعسم د 

 .ناتسربط
 ريما روغ د هرارو يلع وب د شيش نب سابع

 هاگ دصر وي يک الک هگنس هپ تيالو د شيدنم د
 .يک هړوج

 يناقرخ رفعج نب يلع نسحلا وبا خيش د
 رمع هپ مرحم ١٠ هبنش هس( تافو يفوص ىول

 .)هلاک٧٣
 د رعاش وتښپ د يروس دمحم نب دعسا خيش

 .وس ړم يک ىنغب هپ روادنيمز
 د يچ يقهيب متاح نب يلع مساقلا وبا

 ناطلس د ،و فرشم يک تخو هپ دومحم ناطلس
 .وس ديرب بحاص نامرف هپ دوعسم

:ق٤٢٦ م١٠٣٤
 ،وس يغاي يک ناتسودنه هپ نيگتلاني دمحا 

 رالاس هپس ودنه هت ېلباقم هد د دوعسم ناطلس
 .هواتساو نلهج نب کلت

 د ،وس يغاي هت دوعسم ناطلس نوراه
 ارغب د ،للغار هرغشاک هل ىځاتسا دوعسم ناطلس
.لديسرو ار هت دوعسم ناطلس ىځاتسا ناخ

 نب نيسح يلع وبا ماما د هقف ىعفاش د 
 .تافو يجنس يزورم بيعش

:ق٤٢٧ م١٠٣٥
 يک دنس يايرد هپ وا تام نيگتلاني دمحا 

 .وس بوډ
 .يک ناسارخ هپ نايقوجلس
 هت دوعسم يځاتسا ونماز نيگت يلع د

 .يغار
 د يبتع رابجلادبع نب دمحم رصن وبا د

 .تافو لاوکيل د ينيمي خيرات
:ق٢٨-٤٢٧ م٣٦-١٠٣٥

 هلمح يسناه رپ يک دنه هپ دوعسم ناطلس 
 روهال د ېي دودجم ريما يوز لپخ وا هړکو
 .هکاټو نارمکح
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:ق٤٣٣-٤٢٧ م١٠٤١-١٠٣٥
 هپ ىوز شاتنوتلا د نادنخ ليعامسا 

 .دنومو رادتقا يک مزراوخ
 د رصم د وا يوغل يوره يلع نب دمحم د

 .)ق٣٢٧ ېي تدالو( تافو نذؤم
:ق٤٢٨ م١٠٣٧

 هّٰللادبع نب نيسح يلع وب سيئرلا خيش د 
 يرد د وا بيبط فوسليف ىول يخلب انيس نبا
 ېي دلوت( يک نادمه هپ تافو فلؤم يبرع وا
 .)يک اراخب هپ ق٣٧٠ رفص

 يوره دمحم نب ميهاربا نب قاحسا ماما د
 .لديخښ يک هاگزامن هپ تاره د وا تافو ملاع

 لړالو هت ناتسکرت يځاتسا دوعسم ناطلس د
 .للغار هت دوعسم يځاتسا ياځ هغه د وا

 يلع يک ناجزوج هپ دوعسم ناطلس
 .يک تام يزودنق

 :ق٣١-٤٢٩ م٣٩-١٠٣٧
 يلامش هپ هرس ونايقوجلس د دوعسم ناطلس

 ېي هت ىود ،و تخوب هړخش هپ يک وتايالو
 هت ينزغ اوخ هل روغ د وا ېړکرو يناگوشروا
 .يغار

 اچاپ يک روپاشن هپ يقوجلس لرغط ناطلس
 گنشوپ وا ناتسيس د ېي وغپي رورو لپخ وا وس
 .ئک نارمکح تاره وا

 يبلاعث دمحم نب کلملادبع روصنم وبا د
 ېي دلوت( تافو لاوکيل د رهدلا ةميتي د يروپاشن

 .)ق٣٥٠
 د يناتسيس يخرف غولوج نب نسحلا وبا د

 .تافو رعاش يکنويو هّٰللوب لاوياتس ىول يرد

 بارق دمحم نب ميهاربا نب قاحسا د
 تدالو( تافو ثدحم وا خروم يوره يسخرس

 .)ق٣٥٢
:ق٤٣٠ م٣٩-١٠٣٨

 .يشک رکښل ينمژ دوعسم د نايناغص رپ 
 رشم اشنا ناويد د يفينح يقهيب يلعي وبا

 دوعسم ناطلس د هيدوعسملا ةريسلا باتک لپخ
 .يک فيلات هراپل يونزغ

 يزورم يجنس بيعش نب نيسح يلع وبا د
 .تافو فلؤم د وعورف د وا هيقف يعفاش

 .فيلات ناکشم رصن وب تاماقم د
:ق٤٣١ م١٠٣٩

 دوعسم وا دومحم ناطلس د ناکشم رصن وبا
 ينزوز لهس وبا .تافو يشنم يول رابرد د
 .وس تلاسر ناويد بحاص

 يخلب يرصنع دمحا نب نسح مساقلا وبا د
 .تافو رعاش يول رابرد د دومحم ناطلس د

 :ق٤٣٢ م١٠٤٠
 ناسارخ وا تايالو يلامش ونياقوجلس

 تام دوعسم ناطلس يک ناقنادند هپ وا لوينو
 .يک

:ق٥٥٢-٤٣٢ م١١٧٥-١٠٤٠
 ناتسناغفا رپ هرود تنطلس د ونايقوجلس د 

 .يدناب
 يوزرم بيعش نب دمحم نب نسح د

 .ق٤٣٢ لوالا عيبر هپ تافو هيقف يعفاش
 :ق٤٣٢ رخالا عيبر م١٠٤٠

 ينزغ هپ دودوم يوز لپخ دوعسم ناطلس
 هت ناتسودنه هرس ونازخ د هلپخپ ،دوښيرپ يک
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 .وس يهر
:ق٤٣٢ لوالا يدامج ١١ م١٠٤٠

 وينو دوعسم ناطلس يک هلگيرام هپ ورکښل 
 ايب دمحم دورو دنوړ هد د ېى ياځ رپ هد د وا
.يک اچاپ

 رهاط هرارو لپخ د دوعسم ناطلس هتسورو
 .وس ړک ړم سال هپ دمحم نب

 ناطلس :ق٤٣٢ رخالا يدامج م١٠٤٠
 اکا هدناړ لپخ د وا توو ار هخڅ ينزغ هل دودوم
 .يکو گنج يک روپند هپ ېي هرس دمحم

 ېد د وا لژوو ېي رهاط يوز هد د وا دمحم
 .يک ړوج هتله دابآ حتف ېي تبسن هپ ىرب

:ق٤٣٢ م١٠٤٠
 همهود يوز دومحم ناطلس د دمحم ريما 

 .وس اچاپ الپ
 :ق٤٤١-٤٣٢ م١٠٤٩-١٠٤٠

 نب دودوم ناطلس مسلووي د ونايونزغ د
 .يک ينزغ هپ تنطلس دوعسم

 :ق٤٥٥-٤٣٢ م١٠٦٣-١٠٤٠
 لوهک يقوجلس د ليئاکيم نب گيب لرغط د

 .تنطلس اچاپ ىړمول
 :ق٤٣٢ م١٠٤٠

 يروپاشن العلا وبا دمحم نب دعاص يضاق د
 .تافو سيئر د ونايفنح د وا هيقف يفنح

 د يدجسع روصنم نب زيزعلادبع رظن وبا د
 .تافو رعاش يرابرد د دومحم ناطلس

 صوق نب دمحا مجنلا وبا د لاك هغد هپ
 رعاش د رابرد د دومحم ناطلس د ىرهچونم
 .تافو

 :ق٤٣٣ م١٠٤١
 د ملکتم وا هيقف يوره هّٰللادبع نب ملاس د

 .تافو فلؤم د عمللا
 يوغل يوره يلع نب دمحم لهس وبا د

 ناضمر تدالو( يک رصم هپ مرحم ٣ تافو
 .)ق٣٧٢
 .هلهوو هکس يک روپاشن هپ يقوجلس لرغط
 د هاشلباک نيرخآ ىسمل هلاپ هيج د هلاپ دنس

 .يک ياپ هپ اراهدنگ
:ق٤٣٤ م١٠٤٢

 هپ يلمتسم دمحم نب ليعامسا ميهاربا وبا 
 .هلکيلو حرش فرعت د هبژ يرد

 يوره يراصنا دمحا نب هّٰللادبع رذوبا د
 .يک هکم هپ تافو ثدحم وا هيقف يکلام

:دودح ق٤٣٥ م١٠٤٣
 يوز يدنويم نسح نب دمحا د قازرلادبع 

 .و ريزو دودوم ناطلس د
 د رصقلا ةيمد د يزرخاب نيسح نب دمحا د

 .لژو فلؤم
:ق٤٣٦ م١٠٤٤

 د ،هنوگنځروغ يعيش يک رهنلا ءاروام هپ 
 يناسارخ يلاکيم دمحا نب هّٰللاديبع لضفلا وبا
 نمحرلادبع ېى مون( تافو ريما فلؤم وا يشنم
.)ئد يلغار مه

 نب يلع نب دمحا ريزو د ينزغ د 
 .لوک ريزو يفوتسم رهاط د وا تافو دمصلادبع

:ق٤٣٧ م١٠٥٤
 ةلاسرلا يريشق نزاوه نب ميرکلادبع ماما 

 وبا يچ .هلښکو يبرع هپ يک فوصت هپ هيريشقلا



کيلښيپ يخيرات ناتسناغفا د

٤٧

 نامرک هپ يروپاشن دمحم نب نمحرلادبع حوتفلا
 .هړک همجرت يرد هپ ق٥٥٠ هپ يک

 هوي يک روپاشن هپ يريشق مساقلاوبا ماما
 .هړک هړوج هسردم

 د هناجزوج هل رفس لپخ يخلب ورسخ رصان
 ىد )يرخالا يدامج ٦( يک عورش هت اوخ زاجح
 هت خلب هتريب ق ٤٤٤ د يک هرخالا يدامج هپ
 .يغار

:ق٤٣٨ م١٠٤٦
 ينيوج فسوي نب هّٰللادبع دمحم وبا ماما د 

 روپاشن هپ تافو بيدا وا رسفم وا هيقف ىعفاش
 .يک

 وا ثدحم يوره هّٰللادبع نب هّٰللاديبع د
 .تخو دنوژ د خروم

 :ق٤٣٩ م١٠٤٨
 هيقف يفنح يسخرس دمحم نب نمحرلادبع د

 .دنواخ ديرجتلا ةلمکت د تافو يضاق د ىرصب د
 يلادبا د نيرت نب )لدوا( لادبا کلم د

 هرغ يسک هپ تخو دنوژ د هکين هوي د وناناغفا
 .يک

 :ق٤٤٠ م١٠٤٨
 ىول ينوريب دمحا نب دمحم ناحير وبا د

 وتافيلات وريډ ورون وا دنهلا باتک د مجنم وا ملاع
 رت هد .لديخښ يک ينزغ هپ وا ،تافو فلؤم د

 ېي دلوت .وو يړک فيلات هنوباتک  ٦٥ يروپ ٤٢٧
 .ق٣٦٢
 ينهيم ريخلا ىبا نب هّٰللا لضف ديعس وبا د

 .تافو يفوص روهشم يناسارخ
 ديمع نسح نب يلع بيدا روهشم د

 .تافو يناتسهق
:ق٤٤٤-٤٤٠ م١٠٥٢-١٠٤٨

 د وا بلغت ليرغط د يدناب ينزغ رپ 
 .هنژو ديشرلادبع ناطلس

:دودح ق٤٤٠ م١٠٤٨
 لمرد هپ يورهلا يلع نب قفوم روصنم وبا 

 هپ هيودالا قياقح نع هينبالا باتک يک هندنژيپ
 هپ ېي هخسن يطخ هوي يچ ىک فيلات هبژ يرد

 انايو د( هلښکو يسوط يدسا لاک ق٤٤٧
 وا هيقف يوره دمحم نب روصنم د )هناخباتک
 د يضارلا ةينم د وا يضاق د تاره د وا رعاش
 .تافو فلؤم

:ق٤٤١ م١٠٤٩
 د دوعسم مهود اچاپ مسلوود ونايونزغ د 

 .هلهوو هکس يک ينزغ هپ ىوز دودوم
 لاک هغدمه هپ دومحم نب دوعسم نب يلع

 .وس اچاپ
:ق٤٤٤-٤٤١ م١٠٥٢-١٠٤٩

 د ديشرلادبع اچاپ مسلروڅ د ونايونزغ د 
 .يک ينزغ هپ تنطلس يوز د دومحم ناطلس

 :ق٤٤١ م١٠٤٩
 دمحم نب دمحا يفوص روهشم ومع خيش د

 يک هاگ رزاگ هپ وا يک تاره هپ تافو هزمح نب
 .لديخښ

 يخلب ينايدابق ورسخ نب رصان نيعم وبا
 د وا وس نوتس ار هرفس هلپخ هل )ناسارخ تجح(
 ناشخدب وا خلب هپ ېي غيلبت بهذم يليعامسا
 .هديک هللب هيرصان هلډ هد د .يک عورش يک
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:ق٤٤٢ م١٠٥٠
 د رکښل يونزغ د ليرغط وا ونايقوجلس د 

 د يک تسب وا رامخ هرد هپ وا هنوگنج رشم
 .يتام ونايقوجلس

 يمارک مصيه نب دمحم نب مالسلادبع د
 .يک تاره هپ تافو

 رعاش وا بيدا يروپاشن رفظم نب نسح د
 .تافو

 :ق٤٤٢ م١٠٥٠
 دومحم نب کاحض نب يحلادبع ديعس وبا

 د يک ينزغ هپ هبژ يرد هپ رابخالا نيز يزيدرگ
 یحلادبع د( ښيکو همان هپ ديشرلادبع ناطلس
 .)١٣٤٧ نارهت ،عبط يبيبح

 :ق٤٤٤ م١٠٥٢
 د يدنويم نسح نب دمحا نب قازرلادبع

 ېي ىاځ رپ وا لوزعم هترازو هل دازخرف ناطلس
 .وس ريزو نارهم نسح هجاوخ

 هپ رالاس هپس ينزغ د بجاح زيخرخ د
 .هنوگنج هرس ونايقوجلس د يک ناسارخ

 يزجس متاح نب ديعس نب هّٰللا ديبع د
 .يک هکم هپ تافو ثدحم

 رت ينزغ د ييرم دومحم ناطلس د ليرغط
 وا لړک هړم ناگدازهش يونزغ ريډ هتسورو ولوين
 .هژاوو ىد وکلخ

:ق٤٥١-٤٤٤ م١٠٦٠-١٠٥٢
 يړمول د دازخرف اچاپ مسړاپش ونايونزغ د 

 .تنطلس ىوز د دوعسم
:ق٤٤٥ م١٠٥٣

 .يکيلو ناتسيس خيرات فلؤم مولعمان هوي 

 :ق٤٤٦ م١٠٥٤
 يروپاشن ىغبص قاحسا نب دمحا رکب وبا د

 .تافو هيقف وا ملاع يعفاش
:ق٤٤٧ م١٠٥٥

 د يسوط يدسا دمحا نب يلع ميکح 
 قياقح نع هينبالا باتک د رعاش يمان پساشرگ
 )هناخباتک انايو د( هلښکو هخسن يطخ هيودالا
 هپ يورهلا يلع روصنم وبا نيدلا قفوم ېي فلؤم
 .و يدنوژ لاک هغد

:ق٤٤٨ م١٠٥٦
 دمحم نب دمحم دماح وبا مالسالا ةجح د 

 .هنديږيز يسوط يلازغ
 :ق٤٤٩ لوالا عيبر م١٠٥٧

 هپ لديخښ وا تافو قاميوا زايا مجنلا وبا د
 .)؟( يک روهال

 دمحا نب نمحرلادبع نب ليعامسا د
 تافو ظعاو وا رسفم وا هيقف يروپاشن ينوباص
 .)ق٣٧٣ ېي تدالو( يک روپاشن هپ

:ق٤٥٠ م١٠٥٨
 يفوک وا ېخسن يبرع د يک ناسارخ هپ 

 يراذع قماو( يږيډگ هرس لوډ يرنه هپ طخ
 ،هناخباتک عيفش دمحم روسيفورپ د يرصنع
 .)روهال

 وعقاو رت ق٤٠٩ د خيرات وي قارو دومحم
 .ښيکو يک ينزغ هپ يروپ

 يک روغ هپ يوز سابع د دمحم ريما
 .وو نارمکح

 .تخو دنوژ د ريشدرا نب ميهاربا راش د
 .رصع دنوژ د يکيول لسرم نب لهس د
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:دودح ق٤٥٠ م١٠٥٨
 يروپاشن روصنم نب ميهاربا نب قاحسا 

 .ښيکو هبژ يرد هپ ءايبنالا صصق لپخ
 هغالبلا نامجرت ينايودار رمع نب دمحم

 .ښيکو
 د رعاش يرد يزورم يفاکسا هفينح وبا د

 .تخو دنوژ
 نب دمحا ماما نب دمحم رکب وبا ماما خيش د

 .ق٤٥٠ تافو يونزغ يگنلاش يدادح دمحم
 .)هتس يک ينزغ هپ ېي هتخنش وا ربق(

 يرد يوره غياص يرهوج رمع نب دومحم د
 .تخو دنوژ د رعاش

:ق٤٥١ م١٠٥٩
 .هدهاعم ځنم رت ونايقوجلس وا ونايونزغ د 
 اچاپ يونزغ يوز دوعسم د ميهاربا ناطلس

 هړکو هغور هرس نالسرا پلا وا دواد يقوجلس د
 يونزغ هروهال رت ناتسناغفا يقرش طقف وا
 .وس هتاپ هت تنطلس

 ميهاربا ناطلس د بقل ناطلس د الپ ۍړمول
 .وس برض هکس رپ يونزغ

:ق٤٩٢-٤٥١ م١٠٩٨-١٠٥٩
 د ميهاربا ناطلس مسلوا د ونايونزغ د 

 .تنطلس يروز د دوعسم يړمول
 :ق٤٥٢ م١٠٦٠

 .تافو هيقف يفنح يزورم نيسح نب يلع د
:ق٤٥٤ م١٠٦٢

 وا هيقف يسخرس يلع نب نسح نب ريهز د 
 .تافو ناسارخ يتفم وا خروم

 يخلب يفريص هّٰللادبع نب ميحرلادبع د

 لدېخښ وا تافو مالسالا خيش وا ةاضقلا يضاق
 .يک خلب هپ

:ق٤٦٥-٤٥٥ م١٠٧٢-١٠٦٣
 د يوز دؤاد گيب ىرغچ د نالسرا پلا 

 .اچاپ مهود يقوجلس ىسمل ليئاکيم
:ق٤٥٧ م١٠٦٤

 .لغري نالسرا پلا د لتخ رپ 
 :ق٤٥٨ م١٠٦٥

 ىعفاش يقهيب نيسح نب دمحا رکب وبا د
 .تافو فلؤم وا ثدحم وا هيقف

 يدابع دمحا نب دمحم مصاع وبا يضاق د
 فلؤم طوسبم وا اهقفلا تاقبط د ملاع يوره
 .تافو

 يسوط يدسا دمحا نب يلع رصن وبا ميکح
 .هړک مظن همان پساشرگ

:ق٤٥٩ م١٠٦٦
 دادغب هپ يفوتسم دعس وبا کلملا فرش 

 .هړک هړوج هدبنگ رازم رپ هفينح وبا ماما د يک
 ثدحم يوره ينوت دمحم نب ميهاربا د

 .يک تاره هپ تافو
 وا تافو ناعمس دمحم نب فسوي خيش د

 .يک تشچ هپ لديخښ
 :ق٤٦٠ م١٠٦٧

 نسح نب دمحم رفعج وبا هفياطلا خيش د
 هپ تافو فلؤم وا ملاع روهشم هعيش د يسوط
)ق٣٨٥ يک سوط هپ ېئ دلوت( .يک دادغب

 :دودح ق٤٦٠ م١٠٦٧
 د يدنويم نسح نب ديعس نب روصنم

 .وس ضراع هاپس د ميهاربا ناطلس
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 يدابآ روس يوره دمحم نب قيتع رکب وبا د
 .تخو دنوژ د لاوکيل ريسفت يرد د

 .و ريما روغ د دمحم نب نسح نيدلا بطق
 د يسوط يلع نب نسح کلملا ماظن

 ،تاره ،خلب ،روپاشن هپ ريزو يول ونايقوجلس
 .ېړک يړوج ېسردم هيماظن يک ورم

 د يقوجلس دؤاد گيب يرغج نب توراق د
 هتښپ هل هد د نايقوجلس نامرک د يچ تخو دنوژ
 .يد

 :ق٤٦١ م١٠٦٩
 هيقف يناروف يزورم ميهاربا نب مساقلا وبا د

 .تافو
 :ق٤٦٢ م١٠٦٩

 يدورورم دمحم نب نيسح هيقف يعفاش د
 .)مرحم٢٣( يک دور ورم هپ تافو

 عماج باتک لپخ يخلب ورسخ رصان
 نب دسا نب يلع ريما د ناشخدب د نيتمکحلا
 .يک فيلات شهاوخ هپ ثراح

:ق٤٦٣ م١٠٧٠
 يعينم ديعس نب ناسح يلع وبا د 

 طابر وا ودجسم د ياډب وا هيقف يروپاشن
 .يک دور ورم هپ تافو يکنووړوج

 :ق٤٦٥ م١٠٧٢
 هنولغري يدناب رهنلا اروام رپ نالسرا پلا د

 .هنيړم هد د وا
 .لوينو ذمرت وا خلب کلملا سمش
 نزاوه نب ميرکلادبع مساقلا وبا خيش د

 هپ تافو يفوص روهشم د ناسارخ د يريشق
 .يک روپاشن

 يقرزا قارو ليعامسا نيدلا نيز رکب وبا د
 .تافو رعاش روهشم يرد د يوره

 هاشداپ ناتسيس د دمحا نب رصن نب رهاط
 .وس

:ق٤٨٥-٤٦٥ م١٠٩٢-١٠٧٢
 يقوجلس يوز نالسرا پلا د هاشکلم د 

 .تنطلس اچاپ ميرد
:ق٤٦٦ م١٠٧٣

 وي طخ هپ يونزغ قارو نيسح نب نامثع د 
 دهشم د يچ وس ښيکو نآرق شقنم يلکښ رېډ
 .هتس يک هناخباتک هپ يوضر

 تاره د يوز کلملا ماظن د کلملا ديوم
 .وس يلاو

:ق٤٦٧ م١٠٧٤
 يگنشوپ يدواد دمحم نب نمحرلادبع د 

 تدالو( .يک گنشوپ هپ تافو ثدحم وا هيقف
 .)ق٣٧٤ لوالا عيبر ېي

 هرس کلملا سمش د وا وينو ذمرت هاشکلم
 .هړکو هغور ېئ

 يبرع يزرخاب نسح نب يلع مساقلا وبا د
 .لژو فلؤم د رصقلا ةيمد وا رعاش

:ق٤٦٨ م١٠٧٥
 رافص( ينيوج مساقلا نب دمحم رکب وبا د 

 .تافو هيقف يعفاش )يروپاشن
 :ق٤٦٩ م١٠٧٦

 اوخ هل يونزغ ميهاربا ناطلس د هلودلا فيس
 ريما عينص د هدادغب هل وا نارمکح ناتسودنه د
 .وس ړکرو بقل نينموملا

 يراب دور مشيه نب دمحا نب دمحم رکب وبا
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 هپ تآارقلا عماج باتک لپخ ملاع تئارق د يخلب
 هپ همان هپ دوعسم نب ميهاربا ناطلس د ق٤٦٩
 .)مرحم ١٧( يک فيلات يک ينزغ

 ثدحم يزجس متاح نب ديعس نب هّٰللادبع د
 .تافو فلؤم د هنابالا د وا

:ق٤٧٠ م١٠٧٧
 د يقهيب نيسح نب دمحم لضفلا وبا د 

 فلؤم د يقهيب خيرات د وا يشنم رابرد د ينزغ
 ثراح هپ يقهيب د ېي دلوت( يک ينزغ هپ تافو
 .)ق٣٨٥ يک دابآ

 هپ و ييرم نيگتاکلب د يچ نيگتشونا
 يهاشمزراوخ د بقل هپ هاشرغ د يک مزراوخ
 هغد يروپ ق ٦١٧ رت هچ يک ړوج لوهک مهود
 .هو هنارمکح ۍنروک

 ناسارخ د يروپاشن کلملادبع نب دمحا د
 .تافو ثدحم د

 لضفلا وبا ديس ليلجلا ديمعلا خيشلا د
 ناضمر ٩ هبنشجنپ تافو يسوط يلع نب دمحم

 .)هتس يک ينزغ هپ ېي هتخنش وا ربق( ق٤٧٠
 :دودح ق٤٧٠ م١٠٧٧

 يرد د )يوره( ىوان دمحم نب مصيه د
 .تخو دنوژ د فلؤم د ايبنالا صصق

:ق٤٧١ م١٠٧٨
 يشخو يخلب دمحم نب يلع نب نسح د 

 .)ق٣٨٥ ېي تدالو( تافو يضاق وا ثدحم
:ق٤٧٣ م١٠٨٠

 يسوط يدمراف دمحم نب لضف يلع وبا د 
.تافو فراع روهشم

:ق٤٧٤ م١٠٨٢
 نب دمحم رکبوبا تاضقلا يضاق د 

 هپ گنديخښ وا تافو يخلب يفاکسا کلملادبع
 .يک خلب

 :ق٤٧٧ م١٠٨٤
 ناسارخ د يدمراف دمحم نب لضف يلع وبا

 .وس تافو دشرم
 هپ ىد هاشکلم وس ړالو يک خلب هپ شکت

 .يک ېي دنوړ وا يوينو يک ذمرت
 يزجس ليلجلادبع نب دمحم نب دمحا د

 .تافو مجنم وا دناهوپ يضاير
 تافو هثدحم رول يوره دمصلادبع د يبيب

 ېد هل يوره لوالادبع .)ق٣٨٧ ېي تدالو( هوس
 .يوک تياور هخڅ

 :ق٤٧٨ م١٠٨٥
 نب کلملادبع يلاعملا وبا نيمرحلا ماما د

 هيماظن روپاشن د يچ تافو ينيوج هّٰللادبع
 يک نيوج هپ ېي تدالو( و داتسا رشم ېسردم

.)ق٤١٩
 :دودح ق٤٨٠ م١٠٨٧

 د هدږوا تنطلس د يونزغ ميهاربا ناطلس د
 والک د دابآ نميا ،دابآ ريخ د وا هرود يمارآ
 هنورصق وا ېسردم وا هنودجسم ،لوړوج
 .لودابآ

 يرازفسا ليعامسا نب رفظم متاح وبا د
 .تافو مجنم وا سدنهم

 هدهاز ناسارخ د رول قاقد يلع وبا د همطاف
 .هوس تافو
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 ليئارسا د يوز وغيپ نالسرا د شملتق
 هتښپ هل هد د نايقوجلس لوطانا د يچ ىسمل
 .يد

 ماش د يچ ىوز نالسرا پلا د شتت
 .لوس اديپ ينځ نايقوجلس

 يشنم وا رعاش يفاوخ ديعس نب هّٰللادبع د
 هپ تافو فلؤم د ناسنالا قلخ د بساح وا
 .يک دادغب

:ق٤٨١ م١٠٨٨
 يليعامسا وا رعاش يخلب ورسخ رصان د 

 دلوت( يک ناگمي هپ ناشخدب د تافو فلؤم
 .)نايدابق ق٣٩٤
 يرجش دمحا نب ليلخ تاضقلا يضاق د

 .تافو يخلب
 .تافو ثدحم يوره دمصلادبع نب دمحا د
 نب هّٰللادبع ليعامسا وبا مالسلا خيش د

 تاره د لديخښ وا تافو يوره يراصنا دمحم
 تاقبط د )ق٣٩٦ نابعش ٢ دلوت( يک هاگرزاگ هپ
 يبرع وريډ ورون وا نيرياسلا لزانم وا هيفوصلا
 .دنواخ وتافيلات يرد وا

 .يتخاک يک ناتسيس هپ
:ق٤٨٢ م١٠٨٩

 نب رابجلادبع نب دمحم رفعج وبا هيقف 
 يک ړوج اڅ وي يک دنهيو هپ يناجزوج دمحم
 .)يک ميزوم هپ روښيپ د ېئ کيلربډ(

 يفنح يودزب دمحم نب يلع مالسالا رخف د
 .تافو فلؤم د هقفلا لوصا د هيقف روهشم

:ق٤٨٣ م١٠٩٠
 د يفوص وا ثدحم رفعج وبا نب دمحم 

 .وس تافو فلؤم نيفراعلا ناتسب
 يسخرس دمحا نب دمحم همئالا سمش د

 .تافو فلؤم د طوسبم د وا هيقف روهشم
 ناتسيس د يرافص حتفلا وبا نيدلا جات

 .وس اچاپ
:ق٤٨٥ م١٠٩٢

 باتک لپخ ريزو يسوط کلملا ماظن 
 ٥٠ يرد هحيصف هپ کولملا ريس اي همان تسايس

 .يک فيلات هلصف
:ق٤٨٧-٤٨٥ م١٠٩٤-١٠٩٢

 يقوحلس يوز هاشکلم د دومحم ناطلس د 
 .تنطلس اچاپ مرلڅ

:ق٤٨٥ م١٠٩٢
 نسحلا وبا نب نسح يلع وبا کلملا ماظن 

 روهشم ونايقوجلس د يسوط قاحسا نب يلع
 سوط هپ ٤١٠ اي ٤٠٨ دلوت( لاوکيل وا ريزو
 هپ .يروپ ق٤٨٥ رت ق٤٥١ هل ترازو )يک

 رهاط وب د رال رپ دادغب د ق٤٨٥ ناضمر١٠
 .وس لژوو سال هپ ينارا

 :ق٤٨٦ م١٠٩٣
 ينزوز دمحا نب نيسح هّٰللادبع وبا د

 د رداصملا باتک د يوغل وا يضاق يناسارخ
 .تافو فلؤم

:ق٤٩٨-٤٨٧ م١١٠٤-١٠٩٤
 مځنپ يقوجلس د يوز هاشکلم د قرايکرب 

 .تنطلس اچاپ
 :دودح ق٤٩٠ م١٠٩٦

 يريوجه نامثع نب يلع نسحلا وبا د
 فلؤم د بوجحملا فشک د يفوص ىول يونزغ
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 .يک روهال هپ تافو
 )ق٤٩٤ افوتم( يفوتسم روصنم نب دمحم

 .هړک هړوج هسردم هوي يک ورم هپ
 قداصلا يبا نب يلع نب نمحرلادبع د

 .تافو )يناگ طارقب( بيبط يروپاشن
 يفنح يروپاشن دادح هّٰللادبع نب هّٰللاديبع د

 ق٤٩٠ رت تافو يضاق وا ثدحم وا هيقف
 .هتسورو

 يسخرس لهس يبا نب دمحا نب دمحم د
 فلؤم د طوسبملا د وا ملکتم وا هيقف يفنح
 .)؟ق٤٨١( تافو

 :ق٥٢١-٤٩١ م١١٢٧-١٠٩٧
 .تنطلس هاش مزراوخ دمحم نيدلا بطق د

:ق٤٩١ م١٠٩٧
 رسفم يروپاشن سابع نب لهس نب يلع د 

 .تافو
 وا بتاک رابرد يونزغ د بوقعي نب ءاطع د

 .تافو رعاش د يرد وا يبرع د
 د ناسح نب يعينم قازرلادبع حتفلا وبا د

 .تافو هيقف وا ثدحم د ناسارخ
 يوز هاشکلم د يقوجلس رجنس ناطلس

 .يغار هت تاره
:ق٥٠٩-٤٩٢ م١١١٥-١٠٩٨

 ميرد نيدلا ءالع اچاپ مسلتا د ونايونزغ د 
 .تنطلس دوعسم

 :ق٤٩٣ م١٠٩٩
 د روغ د دمحم نب نيسح نيدلا بطق

 يک گنج هپ ناتسريجو د هکين وناهاشنهاش
 .وس هژاوو

 يراصنا هّٰللادبع هجاوخ د يداهلادبع خيش
 خښ يک هاگرزاگ هپ وا لوتقم يک تاره هب ىوز
 .وس

 :ق٤٩٤ م١١٠٠
 يسخرس دمحا نمحرلادبع جرفلا وبا ماما د

 .)ق٤٣٢ هنديږيز( تافو هيقف يعفاش
 :دودح ق٤٩٥ م١١٠١

 .ښيکو تداعس ىايميک يرد هپ يلازغ ماما
 ينزغ د يوره ييبطخ دمحم ديمع گنهرس

 .و نارمکح دادزق د هتسورو وا رالاس هپس
:ق٤٩٦ م١١٠٢

 يکلهس دمحم نب دمحم لضفلا وبا اد 
 .تافو مالسالا رخف يماطسب

 :ق٤٩٨ م١١٠٤
 يقوجلس د يوز قرايکرب د هاشکلم مهرد

 .تنطلس اچاپ مږپش
 :ق٥٠٠ م١١٠٦

 رفعج وبا نب دمحا نب دمحم رصن وبا د
 يک دابآ هچمخ هپ تاره د وا تافو ريپ يوره
 .لديخښ

 د دوعسم نيدلاءالع ناطلس د يک ينزغ هپ
 هجوت هپ روخ د رجنس ناطلس د قارع دهم ېنيام
 .يتسود هرس ونايقوجلس د وا يمارآ

 رت دنه د تاحوتف رالاس يونزغ نيگتاغط د
 .يروپ اگنگ

 يرازفسا ليعامسا نب رفظم متاح وبا
 باتک وجلا تانئاک دناهوپ يضاير وا نامسآ
 .ښيکو

 د يزيدرگ دمحم نب هروسق يلع خيش د
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 .تخو دنوژ
 يزورم ناطق يلع نب نسح يلع وبا ماما

 ناهيک باتک لپخ ملاع وا بيبط روهشم
 .)ق٤٦٥ ورم ېئ دلوت( .ښيکو تخانش

 تاره وا روغ هپ تخو دنوژ د ترک کلم د
 .هکين ىول وناهچاپ د ترک د ،يک

 خيرات يوره رمع نب نيسح نب دمحم
 .يک همجرت يرد هپ هکمارب

:دودح ق٥٠٠ م١١٠٦
 ناطلس د جاتحم نب ديشر کلملا ةدمع 

 حودمم دعس دوعسم د وا دبهپس يونزغ ميهاربا
 .و

 .و ريزو دمحا زورهب نب دمحم هجاوخ
 رصن وب د کلملا تقث يلع نب رهاط هجاوخ

 .و صاخ ريزو ينزغ د هرارو ناکشم
 د يسراف رصن وبا نيدلا ماظن کلملا ماوق

 .وس رالاسهپس دنه د هرس دازريش دازهش
 د صاخ مساقلا وبا هلودلادامع کلملا ديمع

 .و رشم رابرد د يونزغ ميهاربا ناطلس
 نسح نب دمحا نب ديعس نب روصنم

 ناويد بحاص يونزغ ميهاربا ناطلس د يدنويم
 د دمصلادبع نب دمحا نب ديمحلادبع وا ضرع
 .وس ريزو يونزغ ميهاربا ناطلس

 دصملادبع د دودولادبع هلملا نيما يضاق د
 .تخو دنوژ د يوز يونزغ

 د يفوتسم ديمحلادبع نب دمحم رصن وبا
 .و ريزو يونزغ هاشمارهب

 هاشمارهب د ينياق نسح نب دمحم وبا
 .و ريزو يونزغ

 ييانس ميکح د يزينش ليعامسا هجاوخ
 هتسوا رت ېئ ربق( تخو دنوژ د داتسا وا دشرم
 .)هتس يک زينش هپ

 نيدلا مجن وا فسوي بوقعي وبا نيدلاءالع
 نب فسوي تاضقلا يضاق د دمحا يلاعملا وبا
 يک ينزغ هپ نماز يونزغ يگنلاش دادح دمحا
 .هو امالع

 دمحا رصن وبا نيدلا لامج مالسلا خيش د
 ربق( تخو دنوژ د يناغص ناميلس نب دمحم نب
 .)هتس يک ينزغ هپ ېئ

 د يوره تسوي وبا نب دمحا دعس وبا د
 د تموکحلا ضماوغ يلع فارشالا( باتک
 .دنوژ فلؤم

 بطق نب نيسح نيدلازع لابجلا کلم د
 .يک روغ هپ تنطلس اچاپ يروغ نسح نيدلا

 د وا هيقف يونزغ روصنم نب برلادبع د
 .تخو دنوژ د فلؤم د ناوخالا سمتلم

 يدورورم يرگول دمحم لضف سابعلا وبا د
 .تخو دنوژ د فوسليف روهشم

 وتښپ وا يرد هپ هنديډگ وتاغل يکرت وريډ د
 .يک وبژ

 :ق٥٠٢ م١١٠٨
 دوعسم ناميلس د يلع نب رهاط کلملا هقث

 .و ريزو ميهاربا نب
 :دودح ق٥٠٣ م١١٠٩

 .دنوژ لاوق د ينزغ د نيرشاعملا لامج
 يعفاش يسخرس دمحا نب دمحم نب دهاز د

 .تافو ثدحم
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 :دودح ق٥٠٤ م١١١٠
 روهشم يرد د ينور دوعسم نب جرفلا وبا د

 ېئ دلوت( تافو يکنوياتس د ونايونزغ د وا رعاش
 .)دودح ق٤٣٥ د

 :ق٥٠٥ م١١١١
 دمحم نب دمحم دماح وبا مالسالا  ةجح  د

 د ىد )ق٤١٥ ېئ دلوت( تافو يسوط يلازغ
 دنواخ وتافيلات وريډ ورون وا نيدلا مولع ءايح
 .ىد

 رايرهش هلپخ رعاش يونزغ يراتخم نامثع
 .هړک مظن هبژ يرد هپ همان

 دمحم نب يلع نسحلا وبا ءامکحلا لامج د
 .تخو دنوژ د بيبط د ينزغ د

:ق٥٠٦ م١١١٢
 يناغص دمحا نب ناميلس دهاز ماما د 

 .)هتس يک ينزغ هپ ېئ ربق( تافو يضاق
 هدرب د خلب د يدنقرمس يضورع يماظن

 يک روک هپ هرج ديعس وبا ريما د هڅوک هپ وناشورف
 .هړکو هنديل هرس مايخ رمع د

 نيسح يضاق وا يدومحم نسح يضاق
 هپ وا هړم نايضاق خلب د نماز دمحا د يدومحم
 .لوس خښ يک خلب

 :٥٠٨-٤٩٢ م١١١٤-١٠٩٨
 مظعالا ناطلسلا( د انب رانم هوي د ينزغ د

 دعس وبا نيدلا و هلودلا ءالع مالسالا کلم
 ميهاربا نينمؤملا ريما هلودلا ريهظ نب دوعسم
 .همان هپ )هکلم هّٰللا دالخ

:ق٥١١-٥٠٩ م١١١٧-١١١٥
 ميرد د هاش نالسرا اچاپ ملش د ونايونزغ د 

 .تنطلس يوز دوعسم
 :ق٥١٠ م١١١٦

 يعيش ينازخ دمحا نب نمحرلادبع د
 .تافو ملاع يروپاشن

 ثدحم يزورم يناعمس روصنم نب دمحم د
 .)ق٤٦٦ تدالو( يک ورم هپ تافو هيقف وا

 :ق٥٥٢-٥١١ م١١٥٧-١١١٧
 ميرد د هاشمارهب اچاپ متشيووي د ونايونزغ د

 .تنطلس ىوز دوعسم
 :ق٥١٧ اي ٥٠٩ م١١١٥

 مايخ ميهاربا نب رمع حتفلاوبا ميکح د
 رعاش وا دناهوپ يضاير وا مجنم يول يروپاشن
 .يک روپاشن هپ تافو

 :ق٥٠٩ م١١١٥
 ميرد د دازريش اچاپ مسنون د ونايونزغ د

 .يک ينزغ هپ سولج يوز دوعسم
 نمحرلادبع نب مالسلادبع نب ليعامسا د

 .يک دادغب هپ دنوژ هيقف يفنح ينامغل نسح نب
 دازريش رورو ليخ يونزغ دوعسم نيدلاءالع

 رجنس ناطلس ېئ هاش مارهب رورو لب وا ،ئک ړم
 .هړورو هانپ هت

:ق٥١٠ م١١١٦
 هپ يڼام هوي يونزغ هاشنالسرا ناطلس 

 .هړک هړوج يک ينزغ
 نيدلا بطق د نيسح نيدلازع لابجلا کلم

 رپ نماز هوا هد د يچ ؤ ريما روغ د ىوز نسح
 .هوس ضباق تلود يروغ

 :دودح ق٥١٠ م١١١٦
 د يناسارخ رمع نب دمحا هّٰللادبع وبا د
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 دنوژ د فلؤم د رعشلا تئارقلا يف حاشيالا
 .تخو

 نيدلا بطق ءارزولا سمش ردص هجاوخ
 .و ريزو وا رالاس هپس ينزغ د بوقعي نب فسوي

 يدادح دمحا نب فسوي تاضقلا يضاق
 ينزغ د دهع د دوعسم ناطلس د يونزغ يگنلاش
 .و ريزو وا تاضقلا يضاق

 ونايقوجلس د ينوتاخ رهاط وبا هلودلا قفوم
 .ښيکو ءارعشلا بقانم لپخ ريزو

 د ثدحم يفنح يوره مهاربا نيرصن د
 .تافو فلؤم د دنسملا

 د يرد د يونزغ يراتخم رمع نب نامثع د
 .تخو دنوژ د رعاش روهشم

:ق٥٥٢-٥١١ م١١٥٧-١١١٧
 يقوجلس د ىوز هاشکلم د رجنس ناطلس 

 .تنطلس اچاپ ىول متا
 د يدناب هکس هلپخ رپ يونزغ هاشمارهب

 .ښيکو مه مون يقوجلس رجنس ناطلس
:ق٥٥٢-٥١١ م١١٥٧-١١١٧

 مظعالا ناطلسلا( د  انب رانم هوي د ينزغ د 
 وبا هکملا نيما و تلودلا نيمي مالسالا کلم
 .همان هپ )هکلم ىلاعت هّٰللادتخ هاشمارهب رفظملا

:ق٥١١-٤٩٨ م١١١٧-١١٠٤
 يقوجلس يوز هاشکلم د دمحم ناطلس د 

 هد د نايقوجلس قارع د يچ تنطلس ا چاپ موا
 .يد هتښپ هل

 وا رسفم يخلب ريرض رمع نب دمحم د
 هپ لديخښ وا تافو فلؤم د دنهلا ةوعد د ظعاو
 .ق٥١١ يک خلب

 دمحم خلب مالسالا خيش تاضقلا يضاق د
 .تافو يخلب ريصقلا وبا

 :ق٥١٢ م١١١٨
 يک ناتلم هپ ورکښل يونزغ هاش مارهب د

 هپ وا يک تام هرس ونماز د هد د ميلهاب دمحم
 .هړک هړوج الک روکان د يک کلاوس

 ،ملکتم يعفاش يروپاشن رصان نب ناميلس د
 .تافو هيقف يفوص

 نب ليعامسا مساقلا وبا همئالا سمش د
 .تافو داتسا د ىسردم دورم د يقهيب نسح

:ق٥١٣-٤٣٣ م١١١٩-١٠٤٢
 ىدرگجنب دمحا نب يلع لضافالا خيش د 

 روپاشن هپ تافو( هرود دنوژ د بيدا يروپاشن
 .)ناضمر يک

 :دودح ق٥١٤ م١١٢٠
 عيابط يزورم رهاط نامزلا فرش بيبط

 .يک فيلات ناويحلا
 نزاوه نب ميرکلادبع نب ميحرلادبع د

 هپ تافو ظعاو وا يفوص يروپاشن يريشق
 .يک روپاشن

 وا هيقف يسخرس يضايع دمحم رصان د
 .)ق٤٣٩ تدالو( يک سخرس هپ تافو ثدحم

 :ق٥١٥ م١١٢١
 دعس دوعسم رعاش روهشم د ېرود يونزغ د

 د روهال ېئ دلوت( يک ينزغ هپ تافو ناميلس
 .)دودح ق ٤٤٠

 :دودح ق٥١٥ م١١٢١
 يرازفسا ليعامسا نب رفظم متاح وبا د

 .تافو ناد تئيه وا دناهوپ يضاير
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 يضاق روصنم نب دمحم رخافملا وبا د
 يلا داباعلا ريس ييانس ميکح همان هپ سخرس
 .يک مظن داعملا

 :ق٥١٦ م١١٢٢
 وا يوحن يروپاشن لازغ دمحا نب يلع د

 .تافو يراق
 يوغب ءارف دوعسم نب نيسح دمحم وبا د

 تافو فلؤم د هنسلا حيباصم د وا هيقف يعفاش
 .)لاوش( يک دورورم هپ

 رصان نب يلع نسحلا وبا نيدلاا ناهرب
 .ړالو هت دادغب ظعاو يونزغ رگنايرب

 :ق٥١٧ م١١٢٣
 يخلب يلاژ دمحم نب دمحم مالسالا خيش د

 .يک خلب هپ گنديخښ وا تافو
:ق٥١٨ م١١٢٤

 بيدا يروپاشن يناديم دمحم نب دمحا د 
 فلؤم د يماسالا يف يماسلا باتک د يوغل وا
 .تافو

 .وس نوتس ار هت ينزغ هرفس هل ييانس ميکح
 دادغب د يناکشب يوره رصن نب دمحم

 تدالو( وس هژاوو يک نادمه هپ هيقف وا يضاق
 .)ق٤٨٥ ېي

 ينزغ د دمحا کلملا ىضر هلودلا فرش
 .و رالاس هپس

:ق٥٢٠ م١١٢٦
 د دادغب د ينهيم دمحم نب دعسا حتفلا وبا 

 نيدلادجم د .تافو داتسا د ېسردم هيماظن
 ماما د ىد .تافو يسوط يلازغ دمحم نب دمحا
 .ئد رورو يلازغ

 دمحم نب دمحا لضفلا وبا نيدلا ديشر
 فشک ريسفت يراصنا هّٰللادبع هجاوخ د يذبيم
 .يکيلو رارسالا

:دودح ق٥٢٠ م١١٢٦
 د يفوتسم ديمحلادبع نب دمحم رصن وبا 

 .و ريزو يونزغ هاشمارهب
 يزعم کلملادبع نب دمحم ءارشعلا ريما د

 رعاش يرد رابرد د ونايقوجلس د يروپاشن
 .تافو

:ق٥٥١-٥٢١ م١١٥٦-١١٢٧
 .تنطلس هاش مزراوخ دمحم نب زستا د 
 هاش مارهب وا يروغ نيسح نيدلا ءالع د

 يروغ يچ يدناب دابآ نيگت رپ گنج يونزغ
 .يوينو هغه اچاپ

 :ق٥٢٢ م١١٢٨
 يفنح يخلب ورسخ نب دمحم نب نسح د

 .تافو ملاع
:ق٥٢٥-٥٢٤ م١١٣٠-١١٢٩

 يرد هپ هقيقحلا هقيدح يونزغ ييانس ميکح 
 هلوټ ار هرس افرلا يلع نب دمحم وا هړک مظن يبژ
 .همان هپ يونزغ هاش مارهب د هتيب هرز سل هړک

 :ق٥٣٥ اي ٥٢٥ م١١٤٠ اي ١١٣٠
 د ييانس مدآ نب دودجم دجملا وبا ميکح د

 تافو رعاش يرد وا فراع روهشم د ينزغ
 .)ق٥٢٥ نابعش ١١ هنشکي(

 :دودح ق٥٢٥ م١١٣٠
 رصان نب يلع نسحلا وبا نيدلا ناهرب ماما

 .يک دادغب هپ ملاع يونزغ رگنايرب
 د نک هشيت دوعسم نب دمحا ديمع هجاوخ
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 .و رشم رابرد د يونزغ هاش مارهب ناطلس
 :ق٥٢٦ م١١٣١

 دمحم نب دمحا تاضقلا يضاق د ناسارخ د
 .تافو دعاص نب

 :ق٥٢٧-٤٦١ م١١٣٣-١٠٦٩
 ينهيم رصن يبا نب دعسا نيدلا دجم د

 .هرود دنوژ د هيقف يعفاش يسوط
 يتشچ فسوي نب ودوم نيدلا بطق هناوخ د

 .يک تشچ هپ تافو يفوص وا دهاز
:ق٥٢٨ م١١٣٣

 فيلات قيقحتلا قيرط يونزغ ييانس ميکح 
 .)؟( يک

:ق٥٢٩ م١١٣٥
 يعفاش يروپاشن ليعامسا نب رفاغلادبع د 

 روباسين خيرات ليذ يف قايسلا د هيقف وا ثدحم
 عيبر ٨ ېئ تدالو( يک روپاشن هپ تافو فلؤم د
 .)ېلدمه ٤٥١ رخالا

 :لوالا يدامج ق٥٣٠ م١١٣٥
 تاره هپ ملاع يروغ ليعامسا نب دمحم

 .)هتس ېئ هتخنش( وس خښ وا تافو يک
:ق٥٣٠ م١١٣٥

 هپ و ريزو هاش مارهب د ينياق نب دمحم وبا 
 .يک ينزغ

 يفوص وا رسفم ينيوج هيومح نب دمحم د
 تدالو( تافو فلؤم د ماهذالا فياطل د هيقف وا

 .)ق٤٤٩
:ق٥٣٢ م١١٣٧

 ليعامسا نب نيسح نب دعاص العلا وبا د 
 روپاشن هپ تافو يضاق د ناسارخ د دعاص نب

 .يک
 وبا نب يلع نب دمحم وبا نيدلا فرش د

 خلب هپ لدېخښ وا تافو يخلب ينيسح بلاط
 .يک

 :ق٥٣٣ م١١٣٨
 يزورم يقرخ دمحا نب دمحم رکب وبا د

 فلؤم دناهوپ يضاير وا ايفارغج وا مجنم ىول
 .تافو

 .تافو ثدحم يروپاشن رهاط نب رهاز د
 :ق٥٣٥ م١١٤٠

 د يسنالف نيسح نب دمحم مالسالا خيش د
 .هنديخښ يک خلب هپ وا تافو ماما د عماج د خلب

 :ق٥٣٦ نابعش ٧ هبنش م١١٤١
 نب نمحرلادبع نب ليعامسا فسوي وبا د

 ميهاربا نب نمحرلادبع نب نسح نب مالسلادبع
 دادغب هپ وا هيقف يفنح ينامغل وکنم نب ريشب نب
 وا تافو داتسا د ېسردم د هفينح وبا ماما د يک
 .هديخښ ېئ هتله

:ق٥٣٦ م١١٤١
 هاش مارهب د دمحم نب هّٰللارصن يلاعملا وبا 

 يرد هپ باتک هنمد وا هيلک ريزو وا يشنم يونزغ
 .ښيکو

 ېسردم هيماظن د خلب د يوره دسا نب مدآ د
 .تافو داتسا د

 تافو ملاع ىرقم يونزغ رعم نب نامثع د
 .گنديخښ يښک خلب هپ وا

 يقمار نسحلا وبا نب دمحا رصن وبا خيش د
 ېئ تدالو( تافو ليپ هدنژ هپ روهشم يماج

 .)ق٤٤١
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 يجنشوف ديمحلادبع نب راتخم حتفلا وبا د
 .تافو خرؤم

 دحاولادبع نب ليعامسا دعس وبا ماما د
 .تافو يوره يجنشوف

 د يدومحم دمحا نب رمع نيدلا ءاهب يضاق
 .وو يضاق خلب

 :ق٥٣٧ م١١٤٢
 ناطلس د وينو روپاشن هاشمزراوخ زستا

 .يدناب ناسارخ رپ ايب تنطلس رجنس
 نب دمحم نيدلاديرف دماح وبا خيش د

 .دلوت يفوص ىول يروپاشن راطع ميهاربا
 يفسن دمحم نب رمع صفح وبا نيدلا مجن د

 ېي دلوت( يک دنقرمس هپ تافو ملاع يفنح
 ق٥٣٥ هپ هلاسر تنس لها داقتعا د هد .)ق٤٦١

 .هښکو
 يوره يسيق ليعامسا نب ديمحلادبع د

 .يک راسيق هپ تافو يضاق مور د وا هيقف يفنح
 ينيسح نيسح نب دمحم ديس خلب سيئر د

 .يک خلب هپ تافو
 :ق٥٣٨ م١١٤٣

 راطع ميهاربا نب دمحم نيدلا ديرف هجاوخ
 .ئک مظن ريطلا قطنم لپخ

:دودح ق٥٤٠ م١١٤٥
 دمحا نب ناميلس نب دمحم لضفلا وبا د 
 ينزغ هپ ېئ ربق( تافو يضاق د ينزغ د يناغص
 .)هتس يک

 يجلاول وا هفينح يبا نب ديشرلادبع د
 هپ تافو فلؤم د هيجلاول و يواتف د يشخدب
 .)ق٤٦٧ ېي تدالو( يک جلاول

 مسنون يروغ نيدلازع نب نيدلارخف کلم
 ،زاورد ،راخت ،نانغش وا هلهوو هکس اچاپ
 .لوينو مه ېئ ناشخدب ،شخو

 يونزغ ينيمي نامثع نب دمحم ديمع د
 دنوژ د رعاش رابرد د يونزغ هاش مارهب د بتاک
 .تخو

 د يونزغ يولع رصان نب دمحم نيدلا فرش
 .و رعاش رابرد د يونزغ هاشمارهب

 يونزغ يدنواجس روفيط نب دمحم هّٰللادبع
 .وس تافو فلؤم يدنواجس ريسفت

 رعاش يرد يذمرت ليعامسا رباص بيدا د
 .تافو

 رول يناتسرغ مهاربا نب هاشراش د کلم روح
 .هړکو ىروغ زوسناهج نيسح ناطلس

:ق٥٤١ م١١٤٦
 ريما روغ د نيدلازع نب دمحم نيدلا بطق 

 وا ونايروغ د وا هژاوو هاش مارهب يک ينزغ هپ
 .وس ببس توادع د ونايونزغ

 :ق٥٤٢ م١١٤٧
 يونزغ دوعسم نب دمحم نيدلا ريهظ

 فيلات هبژ يرد هپ ميلعتلا ةيافک دناهوپ يضاير
 يک

 :ق٥٤٤-٥٤٣ م١١٤٩-١١٤٨
 يروغ نيدلازع نب نيدلا فيس ناطلس د

 .تخو رادتقا د اچاپ مسلتا
 يجنشوف ىسوم نب دمحم نب دعسا د

 .)ق٥٤٣ هدعقيذ( يک جنشوف هب تافو ثدحم
 :ق٥٤٤ م١١٤٩

 هپ شيدنم د يچ دمحم نب ماس نيدلا ءاهب
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 تخت رپ هوک زوريف د و ريما يک هگنس
 .تسونيښک

 :ق٥٥٤-٥٤٤ م١١٥٩-١١٤٩
 نب ماس نيدلااهب اچاپ مسلراوڅ يروغ د

 .تنطلس نيسح نيدلازع
 :ق٥٥١-٥٤٤ م١١٥٦-١١٤٩

 نب زوسناهج نيسح نيدلاءالع ناطلس د
 .تنطلس اچاپ مسلوا د ونايروغ د نيدلازع

:ق٥٤٤ م١١٤٩
 ينزغ هپ يروغ يروس نيدلا فيس ناطلس 

 د هرس يوسوم نيدلادجم ديس ريزو لپخ د يک
 .وس لوړځو رس رپ قاط لپ د مکح هپ هاش مارهب

 يقهيب يرقم کرفعج وب يلع نب دمحا د
 .)ق٤٧٠ دلوت( تافو ملاع يوغل

 :دودح ق٥٤٤ م١١٥٠
 يراتخم رمع نب نامثع رمع وبا ميکح د

 .تافو رعاش يول يرد د يونزغ
 ىسخرس نيدلا ىضر دمحم نب دمحم د

 .يک قشمد هپ تافو فلؤم وا هيقف ىفنح
 رمع نب دمحم يزار نيدلارخف ماما د

 .هندېږېز رسفم وا ماما روهشم
:ق٥٤٥-٤٧٧ م١١٥١-١٠٨٥

 وا هيقف يورم روصنم نب يلع نب وتيتع د 
 ١٥ هپ يک ورم هپ هرود دنوژ د بساح وا بيدا

 ىوس تافو لاوش ٢٧ هپ وا يلدېږېز هدعقيذ
 .ئد

 :ق٥٤٥ م١١٥٠
 ينزغ نيسح نيدلاءالع ناطلس يروغ

 .وس روهشم زوسناهج هپ هتهج ېد هل وا هځاوسو

:ق٥٤٦ م١١٥١
 تسب د زوسناهج نيدلاءالع ناطلس يروغ 

 .هواړنو راښ
 نب يلع نب رمع دعس وبا يضاق د خلب د

 يک خلب هپ لديخښ وا تافو يدومحم نيسح
 .)ق٤٥٧ تدالو(

 ميرکلادبع مساقلاوبا نب دمحم حتفلا وبا د
 فلؤم د لحنلا و للملاد د ملکتم يناتسراش
 ېدژن هت اسن يک ناسارخ هپ ناتسراش( تافو
 .)ؤ

 :ق٥٤٨ م١١٥٣
 يلع نب يزورم ناطق نسح نامزلا نيع د

 درگاش د يرگول د دناهوپ يضاير وا بيبط
 .)ق٤٦٥ يک ورم هپ ېئ دلوت( يک ورم هپ تافو

 يگنشوپ يدرکرخ دمحم نب نمحرلادبع د
 .تافو ثدحم

 :دودح ق٥٥٠ م١١٥٥
 ناطلس وا يقوجلس رجنس ناطلس د

 هس هپ ېبوا د گنج زوسناهج نيسح نيدلاءالع
 فاعم وا وس لوينو زوسناهج يچ يک بان هشوگ
 .وس

 کنرخ دمحم نيدلا باهش کلم يروغ د
.تخو رادتقا د نيسح نيدلازع نب

 هپ مه نيدلازع نب يلع نيدلا عاجش کلم
 .ؤ نارمکح يک سامرج هپ روغ د يک تخو هغد

 د يکم عيبر نب دلاخ نيدلارخف ريما
 ملاع وا رعاش رابرد د يروغ زوسناهج نيدلاءالع
 .تخو دنوژ د

 .و رعاش وتښپ د يک روغ هپ نميت خيش
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 نيسح نب نسحلا يبا نب دومحم د
 .تافو يوغل وا رسفم يونزغ يروپاشن

 وا ميکح يزورم نزاخ نمحرلادبع د
 فلؤم د همکحلا نازيم وا يرجنس جيز د سدنهم
 .تافو

 :ق٥٥١ م١١٥٦
 يرجنس تلود وا للغار نازغ وا نايئاطخ

 .يوينو ېي رجنس ناطلس وا هواړنو ېئ
 ناطلس د وا ناسارخ رپ يښک رکښل زستا د

 .لديک هليا رجنس
 رگنايرب رصان نب يلع نيدلا ناهرب د

 .يک دادغب هپ تافو ملاع يونزغ
:ق٥٦٨-٥٥١ م١١٧٢-١١٥٦

 هاش مزراوخ زستا نب نالاسرا ليا د 
 .تنطلس

 زوسناهج نيدلاءالع نب نيدلا فيس کلم
 .هلهوو هکس اچاپ ملش يروغ

 هپ روهشم يلع نب رمع نب دمحا نيدلا ماظن
 رابرد د ونايروغ د يدنقرمس يضورع يماظن
 .هړک فيلات رداونلا عمجم اي هلاقم راهچ لاوکيل

 :ق٥٥٢ م١١٥٧
 نب کلملادبع نب دمحم مامت وبا د

 ١١( تافو هيقف ينامغل نيسح نب مالسلادبع

 .لديخښ يک قاطلا باب هپ دادغب د وا )ناضمر
 يعفاش يروپاشن يراصنا ناملس نب رصان د

 .يک ورم هپ تافو ثدحم وا هيقف
 .تافو يقوجلس رجنس ناطلس د
 دعس وبا نب روصنم نيدلا ناهرب يضاق د

 وا يضاق د روپاشن د يدعاص رصن وبا نب دمحم

 .تافو ماما يفنح
:ق٥٥٧-٥٥٢ م١١٦١-١١٥٧

 متشيو هود لوهک يدومحم د يک ينزغ هپ 
 .تنطلس هاش مارهب نب هاش ورسخ اچاپ

 :ق٥٥٣ م١١٥٨
 يفوص بيعش نب ىسيع نب لوالادبع د

 .تافو ثدحم يوره يرجنس
 وا هيقف يفنح يخلب ريهظ يلع نب دمحا د

 .تافو يلوصا
 يعفاش يقرخ رابجلادبع نب رابجلادبع د

 يک ورم هپ تافو خروم وا ثدحم وا هيقف
 .)ق٤٧٧ يک قرخ هپ ورم د ېي تدالو(

 :ق٥٥٤ نابعش٩ م١١٥٩
 نمحرلادبع نب دمحم ريرضلا هّٰللادبع وبا د

 د لديخښ وا تافو هيقف يفنح ينامغل نسح نب
 .يک هلحم هپ هفينح يبا د دادغب

:ق٥٥٥ م١١٦٠
 يلبج يناتسرغ عماجلادبع نب عساولادبعد 

 .تافو رعاش
 :ق٥٥٦ م١١٦١

 دمحم نب نسح دمحم وبا نيدلا فرشا د
 رعاش روهشم د ينزغ د )فرشا( يونزغ ينيسح
 .تافو

 خيرات د يدنقرمس نيدلا رصان ديس ماما د
 .يک دنقرمس هپ لدېخښ وا تافو فلؤم د خلب

 :ق٥٨٣-٥٥٧ م١١٨٧-١١٦١
 ورسخ اچاپ ينرخآ د لوهک د ونايونزغ د

 .يهچاپ هاش ورسخ نب کلم
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:ق٥٥٨ م١١٦٢
 ثايغ ناطلس د يروغ ماس نب دمحم 

 نارمکح ناروجک وا هيتسا د روغ د رورو نيدلا
 .وس

:ق٥٧٠-٥٥٨ م١١٧٤-١١٦٢
 .يک ناسارخ هپ هبآ يآ نيدلا ديز 

 :ق٥٥٨ م١١٦٢
 نيدلارخف نب دمحم نيدلا سمش ناطلس د

 .تخو رادتقا د يروغ دوعسم
:ق٥٩٩-٥٥٨ م١٢٠٢-١١٦٢

 نيدلا ثايغ ناطلس ىول متشيووي د روغ د 
 .هرود تنطلس د ماس نيدلاءاهب نب دمحم

:ق٥٥٩ م١١٦٣
 يوره يماف هّٰللادبع نيدلا باهش انالوم د 

 .تخو دنوژ د لاوکيل تاره خيرات د
 نب رمع نب دومحم نيدلاديمح يضاق د

 .تافو فلؤم د يديمح تاماقم د يخلب دمحا
 وي يک تاره هپ ىوز دحاولادبع د دمحم

 .)ميزوم ژايتمرا د( يک ړوج يښول يجنرب ىلکښ
 :ق٥٦٠ م١١٦٤

 يدنواجس روفيط نب دمحم لضفلا وبا د
 .تافو فلؤم فوقو باتک د يونزغ

 رياخذ د خروم يدنواجس دمحم نب دمحا د
 .تافو فلؤم د راتخملا ديسلا رابخا يف راثن

 :ق٥٩٩-٥٦٠ م١٢٠٢-١١٦٤
 د يروغ د نارمت دوعسم نيدلا فيس کلم

 .و ريما ىول رابرد
 :دودح ق٥٦٠ م١١٦٤

 د روغ د يرادرف نيدلا فرش کلملا رخف

 .و ريزو ماس دمحم نيدلا ثايغ ناطلس
 يروغ د هاشکرابم نيدلارخف مالکلا کلم

 همان بسن هموظنم ونايروغ د رعاش رابرد
 .هلښکو

:ق٥٦٢ م١١٦٥
 .لوينو دوخدنا وا خلب ونايئاتخ هرق 
 يخلب يماطسب دمحم نب رمع نيدلا ءايض د

 تدالو( تافو يفوص وا رسفم وا ثدحم
.)ق٤٧٥
 روصنم دمحم نب ميرکلادبع ديعس وبا د

 د باسنالا باتک د وا ثدحم يناعمس يزورم
 .)ق٥٠٦ تدالو( يک ورم هپ تافو فلؤم

:اوخواش ق٥٦٢ م١١٦٥
 ناتسيس د دمحم نب برح نيدلا جات 

 .)ق٦١٢ افوتم( و هاشداپ
:ق٥٦٢ م١١٦٨

 ريسفت يدوخدنا هّٰللاديبع نب فسوي ماما 
 يطخ لباک د( يک عورش يسراف هپ مولعلا عيباني
 .)هخسن

 :ق٥٦٥ م١١٦٩
 نبا( يقهيب ديز نب يلع نسحلا وبا د

 تافو دناهوپ يضاير وا ميکح وا خروم )قدنف
 .ئد فلؤم قهيب خيرات د يچ

:دودح ق٥٦٥ ،١١٦٩
 ثايع ناطلس د يراش ويد کلملا دجم 

 .و ريزو يروغ ماس دمحم نيدلا
:ق٥٦٦ م١١٧١

 يونزغ هّٰللاديبع نب دمحا نب رکب وبا 
 رصم د ( ښيکو نآرق وي طخ يلکښ هپ طاطخ
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 .)ميزوم
 وا رسفم يوره دمحم نب دمحم نب دمحم د

 .تافو ظعاو وا ملکتم
:ق٥٦٨-٤٨٧ م١١٧٢-١٠٩٤

 يسوط دمحا نب هّٰللادبع لضفلا وبا د 
 .هرود دنوژ د  )لصوم بيطخ( ملاع يعفاش

:ق٦٠٢-٥٦٩ م١٢٠٧-١١٧٣
 نيدلازعم ناطلس ىول متشيو هود د روغ د 

 د دنه د ماس نيدلاواهب نب دمحم )نيدلا باهش(
 .هرود تنطلس د حتاف

 :ق٥٦٩ م١١٧٣
 رورو لپخ د يروغ دمحم نيدلازعم  کلم

 وا ناتسيس لوټ مکح هپ نيدلا ثايع ناطلس
 هخڅ ينزغ هل ېي نازغ وا لوينو لباک وا لواز
 .لتسياو

:ق٥٧٠ م٤-١١٧٣
 دمحم نب هّٰللادبع .يوينو ينزغ ونايروغ 

 .و يک سلدنا هپ خروم يخلب
 يخلب يماطسب عاجش وبا دمحم نب رمع د

 .تافو رعاش وا ثدحم
 وا زيدرگ يروغ دمحم نيدلازعم ناطلس

 .لړک حتف ناتلم
 ناطلس د يوره نيدلازعم ةاضقلا يضاق

 ىول رصع د يروغ ماس دمحم نيدلا ثايغ
 .و يضاق

 نيدلا ثايع ناطلس د ينايروس کلملا نيع
 .و ريزو يروغ ماس دمحم

 ناطلس د يناليگ رابجلادبع کلملا سمش
 .و ريزو يروغ ماس دمحم نيدلا ثايغ

:ق٦٠٠-٥٧٠ م١٢٠٣-١١٧٤
 هپ رکبوبا نيدلا ماظن ديهش ردص يضاق 

 يضاق اوخ هل نيدلازعم ناطلس د يک ينزغ
 فرش ديس يوز هد د هتسورو هد رت وا .و کلامم
 .رکب وبا نيدلا

 د يک ناتلم هپ هچابق نيدلارصان ناطلس
 نارمکح اوخ هل يروغ دمحم نيدلازعم ناطلس
 .و

 :ق٥٧١ م١١٧٥
 نيدلاءاهب هل يروغ دمحم نيدلازعم کلم

 تنطلس هپ روغ د وا وينو تاره هخڅ لرغط
 .وينو ق٥٧٣ هپ ېي گنشوپ وا .هوالښنو يروپ

 يک وتاحوتف هپ دنه د نيشرغ راي کلم
 يک يلهډ هپ ىد .هياوو رعش وتښپ يسامح لپخ
 .ئد خښ وا تافو

 د وا هيقف يفنح يسخرس دمحم نب دمحم د
 .تافو فلؤم د ريبکلا طيحملا

 :ق٥٧٢ م١١٧٦
 دهاز يخلب يناجرم مصتعم نب دمحم د

 .يک خلب هپ تافو
 نيدلازعم ناطلس د يخلب نيدلا سمش

 رابرد يروغ د يشخو هاشکلم وا رکشل يضاق
 .و ريما ىول

 :ق٥٧٣ م١١٧٧
 نب دمحم نب دمحم نيدلا ديشر د

 يشنم روهشم يخلب )طاوطو ديشر( ليلجلادبع
 لاوکيل د رحسلا قيادح د فلؤم وا رعاش وا
 .تافو
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:ق٥٧٤ م١١٧٨
 يزار رمع نب دمحم نيدلا رخف ماما 

 د مولعلا عماج باتک يرد لپخ )ق٦٠٦ افوتم(
 فيلات همان هپ هاش مزراوخ سشکت نيدلاءالع
 .ئک

 هلاو رهن هپ يروغ دمحم نيدلازعم ناطلس
 .وس نوتس ار هگنج هوي د ميهب د يک

:٥٧٥ م١١٧٩
 .وينو روښيپ يروغ نيدلازعم ناطلس
 ناطلس د يداب امرخ نيدلا باهش يضاق

 ىول رصع د يروغ ماس دمحم نيدلا ثايغ
 .و يضاق

:ق٥٧٦ م١١٨٠
 د ملاع يقهيب نسح نب نيسح نب دمحم د 

 .تخو دنوژ د فلؤم د لوقعلا راونا
 يزرخاب رهظم نب ديعس نيدلا فيس خيش د

 .تافو يفوص روهشم
 زوريف د ېئ رالپ يچ دمحا نب يودنراکښ

 ناطلس د ېي هديصق وتښپ هلپخ و لاوټوک هوک
 هپ وتاحوتف د دنه د يروغ دمحم نيدلازعم
 .)دودح ٥٧٦ د( هليوو يک هنياتس

:ق٥٧٧ م١١٨١
 وينو روهال يروغ دمحم نيدلازعم ناطلس 

 .هراپسو ېي هت کبيا نيدلا بطق کلم وا
 يروغ ماس دمحم نيدلا ثايغ ناطلس د

 .لړالو هت مزراوخ يځاتسا
 دهاز يتشچ دودوم نب دمحا هجاوخ د

 .يک تشچ هپ لديخښ وا تافو
 دوعسم نب دومحم نيدلا سمش ماما د

 .تافو رعاش وا ملاع يدوخدنا
 :ق٥٧٨ م١١٨٢

 .يک دنبالک سخرس يک ناسارخ هپ شکت
 :ق٥٧٩ م١١٨٣

 ثايغ ناطلس رپ هاش ناطلس مزراوخ د
 .دنومو ىرب يروغ نيدلا

 ثايغ ناطلس د رعاش وتښپ روغ د ينميات
 .هياوو رعش وتښپ يک هنياتس هپ مرا غاب د نيدلا

:دودح ق٥٨٠ م١١٨٤
 وبا د يخلب ناليغ نب رمع نيدلاديرف 

 د وباتک د يفسلف د وا درگاش يرگول سابعلا
 .تخو دنوژ د فلؤم

:ق٥٨٣-٥٨٠ م١١٨٧-١١٨٥
 .و اچاپ يک روپاشن هپ هاش رجنس مزراوخ د 

:دودح ق٥٨٠ م١١٨٥
 يروغ د ينارمت فسوي نيدلا بطق کلم 

 .و ريما يول رابرد
           دنه د يجلخ ضوغ نيدلا ثايغ ناطلس

 نارمکح اوخ هل نيدلازعم ناطلس د يک ونهکل هپ
 .و

 ناطلس د يرجس هّٰللادبع کلملا ريهظ
 .و ريزو يروغ ماس دمحم نيدلا ثايغ

:ق٥٨٢ م١١٨٦
 يوز لپخ وا وينو روپاشن شکت ناطلس 

 .هراپسو ېي هت هاشکلم
 اچاپ يونزغ يرخآ کلم ورسخ ناطلس

 .وينو ينزغ يود وا يک تام ونازغ
 ناطلس د جاحنم نيدلا جارس انالوم
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 ناتسودنه د نامرف هپ يروغ دمحم نيدلازعم
 .وس رکشل يضاق

 د چامرک يلع نيدلا ماسح رالاس هپس
 ناتلم د اوخ هل يروغ دمحم نيدلازعم ناطلس
 .وس نارمکح روهال د يلاو

 يونزغ ليعامسا نب ميهاربا نب يلاع د
 فلؤم د عيارعلا عراشم د رسفم وا هيقف يفنح
 .تافو

:دودح ق٥٨٣ م١١٨٧
 يرونا دمحم نب دمحم نيدلا دحو د 

 .تافو رعاش يرد روهشم يناسارخ يدروبيا
 :ق٥٨٤ م١١٨٨

 لامج نب رکش جنگ نيدلا ديرف خيش د
 هل هاش خرف د ريشجنپ د لباک د( دلوت نيدلا
 ق٦٨٧ د يک نهدوجا هب تافو هد د ،هتښپ
 .)دودح

 دمحم نيمرحلا ماما بيطخ مالسلا خيش د
 هپ لديخښ وا تافو ماما وا دهاز يخلب دمحا نب
 .يک خلب

 نآرق وي يروپاشن يلع نب يسيع نب دمحم
 نيدلا ثايع ناطلس د طخ يخسن يلکښ هپ
 ناريا د( ښيکو هراپل يروغ ماس نب دمحم
 .)ميزوم ناتساب

 رخف هاشکرابم روصنم نب دمحم فيرش
 يک مظن قيقحتلا قيحر لپخ يونزغ ربدم
.)مرحم(

 د يفوص يناسارخ ىوز نمحرلادبع د دمحم
 .وس تافو حراش وتاماقم

:دودح ق٥٨٥ م١١٨٩
 ثايغ ناطلس د يراشويد نيدلا لالج 

 .و ريزو يروغ ماس دمحم نيدلا
 يعفاش د يدورورم نيدلا ديحو يضاق د

 دمحم نيدلا ثايغ ناطلس د وا رادتقم بهذم
 .تخو دنوژ د داتسا د يروغ ماس

 تاره هپ لديخښ وا تداهش هکين ړکاک د
 .يک

 :دودح ق٥٨٦ م١١٩٠
 يمارک يروپاشن مصيه يلع نيدلاردص ماما

 سردم ىول ېسردم د راښ د نيشفا د ناتسرغ د
 .و

:ق٦٠٢-٥٨٧ م١٢٠٥-١١٩١
 نيدلاءاهب ناطلس اچاپ متشيو هن روغ د 

 .يک نايماب هپ دمحم نيدلا سمش نب ماس
 :ق٥٨٧ م١١٩١

 هپ اچاپ ينرخآ ينزغ د کلم ورسخ ناطلس
 هپ يروغ ماس دمحم نيدلازعم ناطلس د ق٥٨٣

 ق٥٨٧ هپ و يوس يدنب يک الک هپ ناورلب د سال
 هرس رو لوهک نيگتکبس د ينزغ د وا وس لژوو
 .وس هژاوو مه هاشمارهب يوز هد د ،وس متخ

 :ق٥٨٨ م١١٩٢
 رپ ىرب ونايروغ د يک گنج هپ باغرم د

 هاش مزراوخ نالسرا ليا نب دومحم نيدلا لالج
 وا روپاشن وا ورم اوخ هل ونايروغ دوا يدناب
 .لوين سخرس

 يک دنه هپ يروغ دمحم نيدلازعم ناطلس
 ېي کلاوس لوټ وا ريمجا وا يک تام اروهتپ يار
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 نارمکح مارهک د ېي کبيا نيدلا بطق .لوينو
.يک

ق٥٨٩ م١١٩٣
 هپ دمحم نيدلا بطق .هنيړم هاشکلم د

 .وس ړم يک روپاشن
 لوک وا يلهد يروغ دمحم نيدلازعم ناطلس

 .لوينو
 ق٥٩٠ م١١٩٣

 رابرد هپ نايماب د يروغ ماس نيدلاءاهب د
 لالج مالسالا خيش وا يزار نيدلارخف ماما يک
 يناجزوج نيدلا جارس انالوم وا يسرو نيدلا
 .و لوټ ار هرس ناهوپ يدنوغ

 ينامرک دوعسم نب دمحم عاجش وبا د
 .يک تاره هپ لديخښ وا تافو ثدحم

 ينزغ هل يروغ دمحم نيدلازعم ناطلس
 يار ،لوينو ېي جونق سرانب .ړالو هت دنه هخڅ
 .يک تام يک لوادنچ هپ ېي دنچ يچ

 يروغ د ينيدام د يروس نيدلا رصان کلم
.و ريما ىول رابرد

 لسرو نيدلا لالج املعلا کلم مالسالا خيش
 ماس نيدلا ءاهب ناطلس د ،و مالسالا خيش خلب د
 .اوخ هل يروغ

 د يضاق ينزوز نيدلا جات مالکلا کلم
 .يک رابرد هپ اچاپ يروغ ماس نيدلا ءاهب ناطلس

 ق٥٩١ م١١٩٤
 جات کلم .هنيړم يقوجلس لرغط ناطلس د

 .و ريما ىول رابرد يروغ د نارکم نيدلا
 ق٥٩٢ م١١٩٥

 خيش روصنم نيدلاردب نب نيسح نيدلارخف

 دنواخ د يواتفد ناخ يضاق هپ روهشم مالسالا
 .تافو

 ق٩٥٣ م١١٩٧
 هيقف يونزغ ديعس نب دمحم نب دمحا د

 ةضور وا ءاملعلا فالتخا د يک بلح هپ تافو
 .فلؤم نيملکتملا

 د يودنزرک يسخرس هيومح نب هّٰللادبع د
 يک قشمد هپ يرل مه همان رفس ىد .تخو دنوژ
 .ئد ړم

 ق٥٩٤ م١١٩٧
 .وس ړم ىوز شکت د هاشکلم

 ق٥٩٤ ناضمر ١٥ م١١٩٧
 ماس نب دمحم نيدلا و ايندلازعم ناطلس

 ربډ يچ يک ړوج دجسم وي يک ينزغ هپ يروغ
 .هتس هسوا رت ېئ کيل

 ق٥٩٥ م١١٩٨
 وا نامرک وا ينزغ هپ زودلي نيدلا جات کلم

 اوخ هل يروغ نيدلازعم ناطلس د يک مروک
 .و نارمکح

 هتښپ هل ينهيم ريخلا وبا د رونم نب دمحم
 خيشلا تاماقم يف ديحوتلا رارسا باتک لپخ
 نب نيدلا ثايغ ناطلس د هبژ يرد هپ ديعس يبا
 .يک فيلات همان هپ يروغ ماس دمحم

 وبا نب دمحم ريقفلا وبا تاضقلا يضاق
 تافو يضاق تسب د نسحلا دمحم نب يلاعملا
 .)لوالا عيبر هعمج( وس خښ يک تسب هپ وا

 ق٥٩٦ م١١٩٩
 لپخ هّٰللا نيدلارصانلا هفيلخ دادغب د

 د هودق نيدلا دجم يضاق وا عيبر نبا ناريفس
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 ناطلس يروغ ماس دمحم  نيدلا ثايع ناطلس
 جارس اوخ هل روغ د وا ،لوتساو ار هت رابرد
 .ړالو هت دادغب ترافس هپ يناجزوج دمحم نيدلا

 حوتف د يوره يفوتسم دمحم نب دمحا
 ار يرد هپ هخڅ يبرع هل باتک يفوک مثعا
 .هواړاو

 ق٥٩٧ ناضمر م١٢٠٠
 ملاع يبايراف دمحا نب دومحم نيدلا دامع

 .يک فيلات قياحلا ةصلاخ )ق٦٠٧ افوتم(
 د يروغ ماس نب دمحم نيدلا ثايغ ناطلس

 هسوا رت ېئ هبيتک( يک ړوج دجسم عماج تاره
 .)هتس

 وا تافو ناجنس هاش دومحم نيدلا نکر د
 .يک تشچ هپ لديخښ

 ېئ لديخښ وا تافو يزررس دمحم خيش د
 .يک ينزغ هپ

 ق٥٩٨ م١٢٠١
 نايماب د يناجزوج جاهنم جارس دنالوم

 .و رشم وسردم وود د وا کلامملا يضاق
 اجر وبا ىلع هاش نيدلا باهش ميکح د

 .تافو رعاش يونزغ
 ريهظ( دمحم نب رهاط لضفلا وبا د

 .يک زيربت هپ تافو رعاش يرد روهشم )يبايراف
 يجنس هّٰللادبع نب رمع نب دمحم د

 .تافو فلؤم د هيديشر يواتف د هيقف يروپاشن
 ق٥٩٩ م١٢٠٢

 روغ د ماس دمحم نب نيدلا ثايغ ناطلس
 خښ وا تافو يک تاره هپ نلک ٦٣ هاشنهش ىول
 هل تکلمم هد د .)يلوالا يدامج ٢٧( وس

 هريحب رت هخڅ نوحيج د وا قارع رت ناتسودنه
 .و روپخ يروپ برع

 ق٦٠٧-٥٩٩ م١٢١٠-١٢٠٢
 نيدلا ثايغ ناطلس متشيورد د روغ د

 روغ هپ تنطلس دمحم نيدلا ثايغ نب دومحم
 .يک

 ق٦١٢-٥٩٩ م١٢١٥-١٢٠٢
 رادتقا د روغ د نيدلاءالع اچاپ يروغ د

 .يک ناسارخ هپ تخو
 ق٥٩٩ م١٢٠٢

 جارس نامزلا ةبوجعا مجعلا حصفا انالوم
 ماس نيدلا ءاهب ناطلس د يناجزوج جاهنم نيدلا
 .و يک نايماب هپ رابرد هپ يروغ

 ق٥٩٩ م١٢٠٢
 يدورورم دومحم نب دمحم نيدلا ديحو د

 .تافو يک تاره هپ هيقف يعفاش
 يدورورم دومحم نب دمحم نيدلاريهظ د

 رئاصبلا ريسفت د رسفم وا هيقف يعفاش يروپاشن
 .تافو فلؤم د

 نب رصن نب دمحا حتفلا وبا نيدلا سمش
 .دنومو رادتقا هدازهش يرافص ناتسيس د رهاط

 ق٦٠٠ م١٢٠٣
 ماس نيدلا ءاهب ناطلس د تنطلس نايماب د

 رت هرغشاک وا ريمشک هل يدنال يهچاپ رت يروغ
 .يديسرو هناتسجرغ وا ذمرت

 نب لضف نيدلا ةدمع يضاق د تاره د
 يچ )ناضمر( تافو يرايس دعاص نب دومحم
 .تسونيښک ياځ رپ دعاص ېي ىوز

 رمع دعس وبا يضاق نب ديمح يضاق د
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 هپ لديخښ وا تافو يضاق د خلب د يدومحم
 .يک خلب

 نيدلازع وا ينغرم نامثع نيدلا جات کلم
 ماس دمحم نيدلا ثايغ ناطلس د ينغرم رمع
 ريما د وا ناريما رابرد يروغ د  هنوربرت يروغ
 .وو هخڅ هلوهک هل يناتسرغ دمحم

 ياکوسي نب نچومت د يروتارپما يلوغم
 هړوج يک مورق ارق هپ ايلوگنم د يرشم هپ رداهب
 زيگنچ هپ هخڅ ېليبق هل تايق د نچومت .هوس
 لاک م١١٥٤ ق٥٩٤ ېي تدالو .ىد روهشم ناخ
 .ئد

 دودح ق٦٠٠ م١٢٠٣
 د يسخرس باتکلا جات نيدلا ريهظ ديس

 .و يشنم رابرد د يروغ نيدلازعم ناطلس
 يفنح يدنواجس ديشرلادبع نب دمحم د

 .تافو بساح وا رسفم وا هيقف
 و ربجلا يف هلاسر هيجارس تافلوم هد د

 .يناعملا نيع هلباقملا
 ناطلس د هيئاهب هلاسر يزار نيدلا رخف ماما

 .هړک فيلات همان هپ يروغ ماس نيدلاءاهب
 د رعاش يوره حتفلا وبا نب عفارلادبع د

 .تخو دنوژ
 ق٦٠١ م١٢٠٤

 دمحم نيدلا باهش .وينو مزراوخ ونايروغ
 .هړکو هتام هرس دوخدنا د يروغ

 نيدلاردص خيش د ناطلس هاقناخ د تاره د
 .تافو يزجس

 يروغ نيسح نب ىلع نيدلا عاجش کلم
 .وينو هخڅ دودحالم هل دابانگ

 ق٦٠٢ م١٢٠٥
 هپ کيمه د مليج د يروغ نيدلازعم ناطلس

 د ېي هزانج وا هژاوو ييادف رکهک هوي يک يلک
 .هوس هخښ يک کهد هپ ينزغ

 سال هپ هاش مزراوخ د تاره ،روغ ،خلب
 .للغرو

 د يدورورم نيسح هاشکرابم نيدلارخف د
 .تافو مظان د يمان بسن د ونيطالس د روغ

 ذتلا د ىچ تافو يوره رکبوبا نب ىلع د
.ئد فلؤم هيبرحلا ليح يف هيورهلا ةرك

 ق٦١٢-٦٠٢ م١٢١٥-١٢٠٥
 وبا نيدلا لالج ناطلس اچاپ مشريد د روغ د

 .تنطلس ماس نيدلاءاهب نب ىلع
 هد د ماس نيدلاءاهب نب دوعسم نيدلا ءالع

 .دولرد رادتقا مه رورو
 ق٦٠٧-٦٠٢ م١٢١٠-١٢٠٥

 .يک يلهد هپ تنطلس کبيا نيدلا بطق د
 .و رالاس هپس يروغ نيدلازعم ناطلس د ىد

 جات باتک لپخ يوپاشن يماظن نسح
 عورش همان هپ کبيا نيدلا بطق ناطلس د رثاملا
 .ېلکيلو ېي يښيپ يروپ ق٦١٢ رت وا ،يک

 ديعس جرفلا وبا نب روصنم نب دمحم فيرش
 باتک لپخ )ربدم رخف هاشکرابم( يونزغ
 هت کنيا نيدلا بطق ناطلس باسنالارحب
 .يک يدناړو

 .هعاجشلا و برحلا بادآ :تافيلات رون هد د
 ق٦٠٣ م١٢٠٦

 .داحتا ولوغم د يدنال مکح رت ناخ زيگنچ د
 نب رمع صفح يبا نيدلا ماصع ماما د
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 .تافو هيقف يعفاش يروپاشن رافص دمحا
 ق٦٠٤ م١٢٠٧

 قرش د )يمور( يخلب نيدلا لالج انالوم
 يک خلب هپ رکفم وا يفوص وا رعاش روهشم
 .)لوالا عيبر ٨( ديکوزو

 ق٦٠٥ م١٢٠٨
 .تموکح وناهاش مزراوخ د ايب ناسارخ هپ
 ناطلس د وا هلزلز هتخس يک روپاشن هپ

 .هنونادو ايب ېي رما هپ هاش مزراوخ دمحم
 هل اچاپ يروغ دومحم نيدلا ثايغ ناطلس د

 بطق د نامرف تنطلس د ناتسودنه د هروضح
 .وس رداص همان هپ کبيا نيدلا

 ق٦٠٥ بجر ١ م١٢٠٨
 نب ليعامسا نب مالسلادبع دمحم وبا د

 هيقف ينامغل نسح نب نمحرلادبع نب مالسلادبع
 قوس د دادغب د ىد .تافو يضاق د دادغب د وا
 دادغب ېي دلوت( وو مه سردم يسردم د ديمعلا

 هرس هفينح وبا ماما د يک هينار زيخ هپ )ق٥٢٠
 .ئد خښ

دودح ق٦٠٥ م١٢٠٨
 رمع نب ىلع نيدلا ديمح ماما يضاق

 د کبيا نيدلا بطق ناطلس د )يخلب( يدومحم
 .و يشنم وا رعاش رابرد يدنه

 ق٦٠٦ مرحم ١٠ م١٢٠٩
 دمحم نب دومحم نيدلا لامک خيش د

 د تاره د وا تافو )همرس هجاوخ( يسخرس
 .لدېخښ يک يلک هپ ناودنه

 رفظم نب دمحم نب رفظم نيدلا فرش د
 هسدنهل هلباقملاو ربجلا د دناهوپ يضاير يسوط

 .تخو دنوژ د فلؤم د
 ق٦٠٦ م١٢١٠

 نسح نب رمع نب دمحم نيدلارخف ماما د
 هپ وا تافو رسفم وا ملاع روهشم يعفاش يزار
 تدالو هد د )هبنش ود لاوش( هنديخښ يک تاره
 .و ق٥٤٤ ناضمر ٢٥ يک ير هپ

 يقمرس دمحم نب دومحم نيدلا لامک خيش
 يک همرس هجاوخ هپ تاره د درمناوج وا دهاز
 .وس خښ وا تافو

 ق٦٠٦ يلوالا يدامج ١٩ هعمج م١٢١٠
 نب ليعامسا نب فسوي بوقعي وبا د

 دادغب د وا تافو هيقف يفنح ينامغل مالسلادبع
 .)ق٥١٨ ېي دلوت( لدېخښ يک هينار زيخ هپ

 ق٦٠٧ م١٢١٠
 دومحم نب ماس نيدلاءاهب ناطلس روغ د

 .هلهوو هکس
 يبايراف نسحلا يبا نب دمحا نب دومحم د

 ،نانجلا حابصم رهاوجلا کلس ظعاو وا يفوص
 .تافو فلؤم د قياقحلا ةصلاخ

 ق٦٢٥-٦٠٧ م١٢٢٨-١٢١٠
 ناطلس د يزعم هچابق نيدلارصان ناطلس د

 يقرش رپ تنطلس کولمم د يروغ نيدلازعم
.يدناب دنس وا ناتسناغفا

 نيسح نيدلارخف ارزولا کلم کلملا نيع
 د يرعشا رکبوبا نيدلا يضر کلملا فرش نب
 .و ريزو ىول رابرد د هچابق نيدلارصان ناطلس

ق٦١١-٦٠٧ م١٢١٤-١٢١٠
 رستا نيدلاءالع اچاپ متشيو هځنپ د روغ د

 .تنطلس زوسناهج نيدلاءالع نب
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 ق٦٠٩ م١٢١٢
 رفظملا دمحم نب رفظم نيدلا فرش د

 د حطسملا باتک دناهوپ يضاير وا مجنم يسوط
 .تافو فلؤم

 ق٦١٠ م١٢١٣
 نيسح نب دمحم نيدلا ءاهب ءاملعلا ناطلس

 نيدلا لالج انالوم د )دلو ناطلس( يخلب يبيطخ
 يک هينوق هپ وا يکو ترجه هخلب هل رالپ يخلب
 .وس نکاس

 نب هّٰللادبع رکبوبا نيدلا يفص مالسالا خيش
 هپ خلب لياضف باتک لپخ يخلب ظعاو رمع
 .)ناضمر هرغ( ښيکو يبرع

 ق٦١١ م١٢١٣
 هپ دمحم نيدلا سمش نب دوعسم نيدلاءالع

 .يک روغ
 اطع ميهاربا رکب وبا نب دمحم نيدلا ديرف د

 .تخو فيلات د ايلوالا ةرکذت د يروپاشن
 ق٦١١ م١٢١٤

 زوريف وا روغ هاش مزراوخ دمحم نيدلاءالع
.لوينو يروپ ينزغ رت تاره وا هوک

 سال هپ شمتتليا ناطلس د زودلي نيدلا جات
 .وس هژاوو يک نوادب هپ وا راتفرگ

 ريما نب دوعسم هبعش يبا نيدلازع ماما
 ړم يک تسب هپ دمحم نب ليعامسا نيدلا لالج
 .)نابعش ٢٧( وس خښ وا

ق٦٩٨-٦١١ م١٢٩٨-١٢١٤
 نب نسح نب ناميلس دمحم نب هّٰللادبع

 تافو وا دنوژ رسفم يفنح يسدق يخلب نيسح
 .يک سدق هپ

 ق٦١٢ م١٢١٥
 ىلع نب رکب يبا نب ىلع نسحلا وبا د

 تاراشالا د .يک بلح هپ تافو يودنزرگ يوره
 ةرکذتلا و هيورهلا بطخ وا تارايزلا ةفرعم يلا
 .فلؤم هيبرحلا ليحلا يف هيورهلا

ق٦١٢ م١٢١٥
 مزراوخ وا وس متخ تنطلس ونايروغ د

 .لوس نميرب نايهاش
 وا يک ينزغ هپ ربرک کلم اوخ هل ىود د

 دمحم نيدلا رايتخا وا يک تاره هپ کلم نيما
 .وو نانارمکح يک روښيپ هپ تسوپرخ

 هاشمزراوخ شکت نب دمحم نيدلاءالع
 يتربکنيم نيدلا لالج وا لوينو ينزغ وا نايماب
 .هراموگو نارمکح ناتسناغفا د ېي

 وا ناتسرغ د ينغرم رمع ىلع نيدلا ماسح
 نانارمکح راسيخ د ينغرم نامثع نيدلا جات
 .وو نايسمل ترک رکبوبا کلم د ىود .وو

 ناتسيس د دمحم نب برح نيدلا جات
 .وس ړم اچاپ يرافص

 نب هاش مارهب هلودلا نيمي نيدلا سمش
 .وس اشداپ ناتسيس د نامثع

 راهدنق د يزباس ناخ کراب د وکام ناميلس
 ةرکذت وتښپ باتک لپخ يکنوديسوا ناسغرا د
 فوشکم روثنم وتښپ د هسوا رت .ښيکو ايلوا
 .ئد هغد باتک ميدق

 ق٦١٣ م١٢١٦
 زيگنچ يځاتسا دمحم ناطلس هاش مزراوخ د

 .لړالو هت ناخ
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 ق٦١٤ م١٢١٧
 ينيسح دمحم نب نيسح نب ليعامسا د

 فلؤم د سدقلا ةريظح د وا ملاع عماج يدرورم
 .)ق٥٧٢ تدالو( تافو

ق٦١٤ م١٢١٨
 هت رابرد مزراوخ د يځاتسا ناخ زيگنچ د

 .وينو زيگنچ ناتسکرت يقرش وا هلغار
 ق٦١٦ م١٢١٩

 يتراجت راتات د هاش مزراوخ دمحم نيدلاءالع
 ېي يځاتسا ناخ زيگنچ د وا هړک جارات هلفاق
 .هژاوو

 رهنلا ءاروام رپ رکښل يراتات ناخ زيگنچ د
 .لوس يوت ار

 عماج د يفنح يخلب لضف نب بلطملادبع د
 رخالا يدامج يک بلح هپ تافو حراش د ريبکلا
.)ق٥٣٩ تدالو(

 ق٦١٨-٦١٦ م١٢٢١-١٢١٩
 يلوغم( يک ناتسناغفا هپ ناخ زيگنچ

 .)اچاپ ىړمول
 ق٦١٧ لاوش م١٢٢٠

 هخڅ ولوغم هل هاش مزراوخ دمحم نيدلاءالع
 ړم ړغل څل يک هريزج هپ نوکسبآ د وا ديتښتو
 .وس

 رالپ لپخ د يتربکنيم نيدلا لالج ناطلس
 ېي يسخرس نيدلا باهش وا وس اچاپ ياځ رپ
 .و ريزو

 ېي ناسارخ رپ وا وينو رهنلا ءاروام زيگنچ
 .لوس ورش هنولغري

 ق٦١٧ لوالا عيبر م١٢٢٠
 د ناخ زيگنچ د راجاغت ،ياتبس ،هبج

 ،تاره ،خلب لوس ريت ار ومآ رت نارشم ورکښل
 .لړک ېي نارو وا لوينو ېي سوط

 هپ نارشم لباقم ورکښل د ناخ زيگنچ د
 رکښل ناتسيس د صفح وبا يگنز ريما يک ذمرت
 ريما يک الک هپ خلو د ناتسراخت د ،رشم
 رمع ريما يک نايماب هپ ،ماس گنهرس
 نيدلا رايتخا کلم يک ينزغ هپ ،يدروابرک
 نيدلا ماسح کلم يک هگنس هپ روغ د ،تسوپرخ
 وا نسح نيدلا بطق کلم يک روغ هپ وا دارزرس
 ،راي تلود کلملا رايتخا يک نويلاک هپ تاره د
 ناقلات د ،يناجزوج نيدلا سمش يک تاره هپ وا
 هپ ،زستا نيدلا سمش کلم يک هوک ترصن هپ
 ناولهپ يک ناتسرغ هپ ،ناخ غلا يک ناويزرگ
 ،يراوزبس نيدلازرابم يک هوک زوريف هپ ،ناورش
 .وو رو هزين يشبح ريما يک کلوت هپ وا

 ىلع نب رمع نب دمحم  خويشلا خيش د
 تولسد يتفم رصم د وا هيقف يعفاش ينيوج
 .تافو فلؤم د نيبلاطلا

 ق٦١٧ م١٢٢٠
 يزورم يناعمس ميرکلادبع نب ميحرلادبع د

 د ىد .يک ورم هپ تافو ثدحم وا هيقف يعفاش
 .)ق٥٣٧ تدالو( ئد فلؤم خويشلا مجعم

 .يک موظنم ريغصلا عماج يهارف رصن وبا
 ق٦٢٥-٦١٧ م١٢٢٧-١٢٢٠

 يراخب يفوع دمحم نب دمحم نيدلارون
 .يک فيلات تايورلا عماول و تاياکحلا عماوج
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 ق٦١٨ رفص  م١٢٢١
 لړک انپوپ خلب ،ذمرت ،جنگ روا ناخ زيگنچ

 زوريف ،تاره ،ءاسن ،ورم ناخ يلوت ېي ىوز وا
 هود يک ورم هپ ،لړک نارو کلوت ،هيتسا ،هوک
 .لژوو هنت هنويلم

 کل وي وا هړم هنت هکل وڅ يک تاره هپ
 زيگنچ د يک نايماب هپ .ېوس يريسا ينوجن
 هغه ،وس لژوو ىوز ياتغچ د نج وتوم ىسمل
 .ښيکو هخيب هل زيگنچ راښ

 ق٦١٨ لاوش م١٢٢١
 نيرخآ يتربکنيم نيدلا لالج ناطلس

 نيما وناکلم يناغفا د يک ناورپ هپ هاش مزراوخ
 رفظم ،کلم مظعا ،قرغا نيدلا فيس ،کلم
 هپ وقوتوق د رکښل زيگنچ د يرگلم هپ کلم
 يرال هل نايماب د زيگنچ وخ ،يک تام تدايق
 د وا زيدرگ ېسپ يتربکنيم هپ وا ،يغار هت ينزغ
 رت يتربکنيم هچ هلک ،ړالو هت وړاغ نيسابا
 د وا هړک روچ هلارتچ رت زيگنچ ون تښواو نيسابا
 .ړالو هت وړاغ ومآ د يرال هل نايماب وا لباک

 ق٦١٨ م١٢٢١
 يک ناتسناغفا هپ ىوز زيگنچ د يادگوا

 .)اچاپ مهود يلوغم(
 ق٦٣٩-٦١٨ م١٢٤١-١٢٢١

 هپ ىوز زيگنچ د ياتغچ اچاپ يلوغم ميرد
 .يک ناتسناغفا

دودح ق٦١٨ م١٢٢١
 د کنرخ نيدلا باهش نب نيدلا رصان کلم

 .)وس ړم يک دنه هپ ق٦٢٠ هپ( يک ويزگ هپ روغ
 هپ هاشمارهب نب رصن نيدلا جات کلم

 وبا نيدلا نکر لاک هغد هپ .وس اچاپ يک ناتسيس
 .هلهوو هکس مه هاشمارهب نب روصنم

 ارعش هرکذن هلپخ يفوغ دمحم نيدلارون
 .هړک فيلات هکوټ هود بابلالا بابل

 ق٦١٨ م١٢٢١
 مجن خيش( يقويخ دمحم نب رمع نب دمحا

 هپ رسفم وا ثدحم وا يفوص ىول )يربک نيدلا
 ېي تدالو( يک ديهش ولوغم يک لوالا عيبر

 .)ق٥٤٠
 ناتسيس د هاشمارهب نيدلا سمش کلم

 .يک ړم ونادحلم اچاپ
 ق٦١٩ يلوالا يدامج م١٢٢٢

 رشم رکښل يزيگنچ د نايون يادليچکيا
 .ئک ماع لتق وا نارو تاره

 زوريف .يک ماع لتق وا نارو ينزغ ىادگ وا
 .وس ړک نارو هدرگ مه هوک

.و ريما يک ناتسيس هپ دومحم نيدلا باهش
دودح ق٦٢٠ م١٢٢٣

 اچاپ مرلڅ يلوغم ىوز زيگنچ د ناخ يلوت
 .يک ناتسناغفا هپ

 ناطلس د يخلب بتاک دمحم الضفلا جات
 .رعاش رابرد د هچابق نيدلا رصان

 د هچابق د ىزجس ارعشلا رخف نيدلا ايض
 .يک دنس وا ناتسناغفا يقرش هپ رعاش رابرد

 ق٦٥٠-٦٢٠ م١٢٥٢-١٢٣٣
 رپ هوالع يک تفاقث يمالسا هپ ناتسناغفا د

 مه يلوغم رصنع لب وي ورصانع يبرع ،يناغفا
 ډگ وتښپ وا يرد هپ تاحالطصا يلوغم وا وس ډگ
 .لوس
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 ق٦٢١ م١٢٢٤
 هل وا هت رهنلا ءاروام هناتسناغفا هل زيگنچ

 هت ارحص تگنت د هاگ ودرا يلصا لپخ هياځ هغه
 .ړالو

 هت نامرک هدنه هل يتربکنيم نيدلا لالج
 .ړالو

 ق٦٣٣-٦٢٢ م١٢٣٥-١٢٢٥
 نيدلا فيس د يدناب روغ ،نايماب ،ينزغ رپ

 هپ هد .اوخ هل ناخ زيگنچ د ينارمکح غلرق نسح
 .هد ېلهو هکس همان هپ هفيلخ رهاظلا د ق٦٢٢

دودح ق٦٢٢ م١٢٢٥
 رصان ناطلس د يخلب دمحم نيدلا سمش

 يقرش هپ طاطخ وا رعاش رابرد د هچابق نيدلا
 .يک دنس وا ناتسناغفا

 .يک ناتسيس هپ نامثع نب ىلع کلم
 ق٦٢٤ م١٢٢٦

 نلک ٧٢ يک ارحص هپ تگنت د ناخ زيگنچ
 .)ناضمر( وس ړم

 تښد هپ قاچبق د مه ىوز زيگنچ د يجوچ
 .وس ړم يک

 ق٦٢٥ م١٢٢٧
 عماوج باتک لپخ يفوع دمحم نيدلاديدس

 ره هدلجم رولڅ( تاياورلا غماول و تاياکحلا
 .ئک مامت )هباب ٢٥ دلجم

 ق٦٢٦ م١٢٢٨
 يک لباقم هپ ولوغم د روقنس ناغي وا هچرق

 د رداهب رياط اوخ هل ياتگوا د ،لوس ړالو ايب
 هتاپ ناسارخ وا روغ د وا يغار هت ولټوک رس ىود
 .ېړک ينارو ېي يوالک وا هنوراښ

 د رهاط نب ىلع نيدلا سمش کلم
 .و اچاپ يرافص ناتسيس

 ق٦٢٧ يرخالا يدامج ١٠ م١٢٢٩
 نب رکب وبا نب دمحم دماح وبا نيدلا ديرف د

 د يفوص وا رعاش روهشم يروپاشن راطع ميهاربا
 .يک روپاشن هپ تافو فلؤم د ايلوالا ةرکذت

 ق٦٢٨ م١٢٣٠
 يک ناريا هپ يتربکنيم نيدلا لالج

 وا ،لوينو يروپ سيلفت رت ناتسنيمرا ،ناتسجرگ
 د وا يک ړم ونادرک يک نيقراف ايم هپ
 .وس متخ لوهک ونايهاشمزراوخ

 ق٦٢٨ رخالا عيبر م١٢٣٠
 نيسح نب دمحم نيدلا ءاهب املعلا ناطلس د

 نيدلا لالج انالوم د )دلو ءاهب( يخلب يبيطخ
 فراعملا د ىد .يک هينوق هپ تافو رالپ د يخلب
 .يد فلؤم

   دودح ق٦٢٨ م١٢٣٠
 نب دمحم فيرش هاشکرابم ربدم رخف

 و برحلا بادآ باتک لپخ يونزغ روصنم
 نيدلا سمش ناطلس يک دنه هپ هعاجشلا
 .يک ادها هت شمتتليا

 ق٦٣٠ م١٢٣٢
 هپ ناسارخ د رومتنج اوخ هل اچاپ د ولوغم د

 يريما ناسارخ د هد وا وس لراموگو يرادمکح
 .هړکرو هت نيدلا ءاهب کلم

 ق٦٣٢ م١٢٣٤
 نيدلا ثايغ نب نسح نيدلا نيعم هجاوخ

 وا يلديږيز يک ناتسيس هپ يچ يزجس ينيسح
 وس تافو و دشرم يقيرط يتشچ د يک ريمجا هپ
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 .)تجر ٦ هبنش ود( ئد خښ يک ريمجا هپ وا
 کرابم ديس يبهد مالسالا خيش نيدلارون د

 .يک يلهد هپ لدېخښ وا تافو يونزغ
 ق٦٣٣ م١٢٣٥

 د دوعسم نب ىلع نيدلا سمش کلم 
 .)ناضمر( وس اچاپ ناتسيس

 ق٦٣٥ م١٢٣٧
 ناسارخ هپ نارمکح يلوغم نيون لاسون

 .يک
 ق٦٣٧ م١٢٣٩

 ثدحم يوره دمحم نب ىلع نب قيتع د
 .تافو

 ناجنلا وا ليجنا د وا ينادو ايب تاره د
 .لوړوج ايب يلو

 ق٦٣٨ م١٢٤٠
 .يک ناسارخ هپ نارمکح يلوغم زوگرگ
 هيقف يفنح يناتسجس دمحا نب فسوي

 ساويس هپ فلؤم ءاهقفلا ةينغ وا يتفملا ةينمد
 .وس ړم يک

 .تافو يذمرت ققحم نيدلا ناهرب ديس د
 .و دشرم يخلب نيدلا لالج انالوم د ىد

ق٦٤٩-٦٣٩ م١٢٥١-١٢٤١
 نب يلوت نبوگ الوه ارق اچاپ مځنپ يلوغم

 .يک ناتسناغفا هپ زيگنچ
 ق٦٤٠ بجر ١٣ هعمج  م١٢٤٢

 ليعامسا نب مالسلادبع نب نمحرلادبع د
 هيرصنتسم د دادغب د وا تاضقلا يضاق ينامغل
 هريده هپ هفينح وبا د وا تافو سردم د ېسردم
 .)ق٥٦٤ ېي دلوت( لدېخښ يک

 ق٦٤٠ م١٢٤٢
 نب نيسح نب رکب يبا نب دوعسم رصن وبا د

 وا نايبصلا باصن د هيقف يفنح يهارف رفعج
 تاذ وا ريغصلا عماجلا لياسم مظن يف هعمللا
 .تافو فلؤم د نيدقعلا

 د وا يوينو هارف ينويلاک نيدلادجم ريما
 ليس يک ناتسيس هپ وا هړک هنارو ېي الک دبهپسا
 .يغار

 ق٦٥٤-٦٤١ م١٢٥٦-١٢٤٣
 نب يلوت نب وگالوه نباق ابا نب نوغرا ريما

 .يک ناتسناغفا هپ اچاپ مږپش يلوغم زيگنچ
 ق٦٤٢ م١٢٤٤

 يناق روفش بيطخ ليعامسا نب دمحم
 ناونص يک يلهد هپ هيقف يفنح )يناغربش(
 .ئک فيلات يواتفلا يف اضقلا

 ق٦٧٢-٦٤٣ م١٢٧٧-١٢٤٥
 رکبوبا د زيهم دمحم نيدلا سمش کلم

 نامثع نيدلا جات د اوخ هل روم د ىوز ترک
 .اچاپ تاره د ىسمل ينغرم

ق٦٤٣ م١٢٤٥
 نيدلازع د ىوز ېشياع د نيدلا نکر کلم

 هپ نارمکح لوهک د ترک د ىسمل ينغرم رمع
 .يک راسيخ

 ق٦٤٣  م١٢٤٥
 وا يغار هت ناسارخ ىسمل زيگنچ د وگالوه

 ريما د اچاپ تاره د ترک نيدلا سمش کلم
 .يکو يلکره هد د هرس نوغرا

 ق٦٤٤ م١٢٤٦
 ترک رکبوبا د نيهم دمحم نيدلا سمش
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 هرس لوغم نيون نيلاس د اچاپ تاره د ىوز
 نارمکح روهال د ىد وا لوينو روهال وا ناتلم
 هت رابرد ناخ وگنم د ق٦٤٥ هپ رگم وس
 .وس تښوغو

ق٦٤٥ م١٢٤٧
 دمحم نيدلا سمش تاره د ناخ وگنم

 ناتسناغفا لوټ د يروپ نيسابا رت ترک نيهم
 .هنامو اچاپ لقتسم

 دودح ق ٦٤٦ م١٢٤٨
 يضاق دنه د يناق روفش نيدلا دامع خيش

 نيدلا دامع يک نويادب هپ وا لوزعم تاضقلا
 .يک ړم ىد ناحير

 ق٦٤٧ م١٢٤٩
 تاره د ترک نيهم دمحم نيدلا سمش

 رت هرخآ هل ناسارخ د ناتسناغفا لوټ  اچاپ يول
 يروپ تموکح يزکرم هپ تاره د يروپ نيسابا
 .لولښنو

ق٦٤٨ هجحيذ م١٢٥٠
 نيسح نب مالسلادبع نب کلملادبع د

 هفينح يبا دهشم د دادغب د هيقف يفنح ينامغل
 يک هريده هپ هفينح وبا ماما د وا تافو سردم
 .لديخښ

 ق٦٤٨ م١٢٥٠
 ناغفا هاشنهاش کلم نيدلا و ةلودلا رخف

 موز هد د .و تختياپ ېي گنتسم يچ نارمکح
 تخو ېد د مه هاشمارهب کلم ىوز وا هاشناريم
 .وو ناريما يناغفا

ق٦٤٩ م١٢٥١
 د يک يريت هپ زومره نيدلا جات کلم

 .و نارمکح يناغفا هت اوخ يلامش راهدنق
ق٦٥٠ ناضمر م١٢٥٢

 نب دمحم نب نيسح نيدلا يضر ماما د
 تافو ملاع وا يوغل وهشم يونزغ يناغص نسح
 تښرورپ ق٥٧٧ روهال :تدالو( .يک دادغب هپ
 .لاوکيل بابعلا وا راونالا قراشم د )ينزغ

ق٦٥٠ م١٢٥٢
 ښيکو يروس خيرات يتسب ىلع نب دمحم 

 .لکيلو يښکپ ېي راعشا وتښپ ميدق ينځ يچ
ق٦٥١ م١٢٥٣

 اچاپ ترک نيهم نيدلا سمش کلم
 وا هاشنهش کلم وا لوينو کساخ وا گنتسم
 هاشناريم وا لژوو ېئ ناريما يناغفا هاش مارهب
 .ړالو هت ناتسيس

 يخلب نيدلا فيس ريما نب ورسخ ريما د
 .هرود دنوژ د رعاش روهشم يولهد

ق٦٥٢ م١٢٥٣
 يولهد يرجس ءالع نب نسح نيدلا مجن د

 دئاوق لپخ هد .تدالو يفوص وا رعاش يرد
.يد يړک فيلات ق ٧٥٠ هپ داوفلا

دودح ق٦٢٥ م١٢٥٤
 يک لباز هپ لواج نيدلا ماسح کلم

 .و نارمکح يناغفا
 دوعسم نب حتفلا وبا نيدلارصن کلم

 .هلهوو هکس يک زورمين هپ يرافص
ق٦٥٣ رفص م١٢٥٥

 يريت اوخ يلامش د راهدنق د ناغفا راملا
 هپ هرس ترک نيهم نيدلا سمش کلم د نارمکح
 ماسح کلم ېئ يريت وا وس هژاوو يک گنج
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 .هراپسو هت لواح نيدلا
ق٦٥٣ نابعش م١٢٥٥

 ناغفا يناروس بيعش د يک دابآ نيگت هپ
 د وا گنج ترک نيهم نيدلا سمش کلم د هرس
 .يك الك هپ اريهك د لژو بيعش

ق٦٥٤ بجر م١٢٥٦
 ناغفا نادنس کلم د يک الک هپ يکود د

 سمش کلم د وا )روبرت بيعش د( يناروس
 .لژو نادنس د وا گنج ترک نيهم نيدلا

ق٦٥٥ م١٢٥٧
 رت رکښل ترک نيهم نيدلا سمش کلم د

 يناغفا د وا لړالو خم رپ يروپ ناميلس هوک
 .هلوينو مه ېئ )يجاس( الک هلب وناريما

ق٦٥٥ م١٢٥٧
 ناتسړکاک وا نيښپ د وا بونج هپ راهدنق د

 رتهم ،يروت دمحا ،ملح ناولهپ کلم يک وميس هپ
 زورهم نيدلا لامج ،رجنک انار ،رويس رتهم ،ارويک
 .وو ناريما يناغفا يياريهک

ق٦٥٦ م١٢٥٨
 رپ هبلغ ترک نيهم نيدلا سمش کلم د

  .يدناب ناتسيس
 کلم د وا لژو دوعسم نب ىلع کلم د

 .هت گنتسم لړش نيدلا ءالع وا نيدلاريصن
 نب ديعس نيدلا فيس يلاعملا وبا خيش د

 .يک اراخب هب تافو يفوص يزرخاب رفظم
ق٦٥٧ م١٢٥٩

 نالوب هرد رت ترک نيهم نيدلا سمش کلم
 .ئک دنبالک رکهب يک دنس هپ وا وس ريت رو

ق٦٥٨  م١٢٥٩
 جاهنم رمع وبا ناهج ردص تاضقلا  يضاق

 جاهنم نب دمحم نيدلا جارس نب نامثع نيدلا
 تاقبط باتک لپخ يناجزوج نامثع نيدلا
 نب دومحم نيدلا رصان ناطلس د يرصان
 د ق٥٨٩ تدالو هد د( ښيکو همان هپ شمتتليا
 .)يک هوک زوريف هپ روغ

 نيدلا سمش د ريما يناغفا هاشناريم کلم
 .هژاوو يک گنج هپ ورکښل  ترک نيهم

 تافو يونزغ نيدلاردب خيش د يک يلهد هپ
 .لديخښ ېي هتله وا

 ياشکناهج( ينيوج کلم اطع نيدلا ءالع
 نديل د ښيکو يدناب لاوحا رپ ولوغم د ينيوج
 .)١٩٠٦ عبط

ق٦٥٩ م١٢٦٠
 ريما ،وبوه ريما وا درک نيدلا جات کلم د

 د يک گنتسم هب گنج وناريما يناغفا زومره
 .هرس وناريما يگنج د اچاپ ترک

ق٧٤٠-٦٦١ م١٣٣٩-١٢٦٢
 کنرت د لباز د ىوز رلوت د کتوه اباب

 د هرود دنوژ د رالپ يول د وکتوه د وا رعاش وتښپ
 .هتس رعش يسامح وتښپ هد د يک گنج هپ ولوغم

ق٦٦٣ م١٢٦٤
 تښک وا لښک ېلو يک رزرب هپ ناتسيس د

 .لوريډ
ق٦٦٦ م١٢٦٧

 هاريت رت ترک نيهم نيدلا سمش کلم
 .ېلوينو يميس يناغفا يلوټ يروپ
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 هوي د يچ يتفم يونزغ نيدلا لالج انالوم
 هژاوو يک تاره هپ هو ېړکرو هت لب ېي هنيام اچ
 .وس

 يچ ينارو ايب روپاشن د هرس ېلزلز يتخس هپ
 .وس نادو ايب رما هپ اقابآ د ٦٦٩ هپ

ق٦٦٧ م١٢٦٩
 يوره يماما نامثع رکبوبا نب دمحم د

 .تافو رعاش
 تختياپ ناتسيس د دمحم نيدلاريصن کلم

 .يک نادو
دودح ق٦٦٨ م١٢٦٩

 وا قارب وناگدازهش يلوغم د يک تاره هپ
 ترک نيهم نيدلا سمش کلم د وا هنوگنج اقابا
.هت راسيخ گت

 زرابم نب دمحم نيدلا ريصن زورمين ورسخ
 .يک ړوج ايب گرا زورمين د نيدلا

ق٦٦٩ م١٢٧٠
 دومحم نيدلا جات نب ييحي رصن وبا خيش د

 .)رفص ٤( تافو يماج يناجزوب
ق٦٧٢-٦٠٤ م١٢٧٣-١٢٠٧

 دمحا نب نيسح نب دمحم نب دمحم د
 روهشم د يمور يخلب )نيدلا لالج انالوم(
 .هرود دنوژ د يفوص يول وا رعاش د يونثم
 )هيکرت( هينوق هپ ېي گرم وا خلب هپ ېي تدالو
 .هد هبوسنم هت هد هلډ ونايفوص هيولوم د ،و يک

ق٦٧٢-٥٩٧ م١٢٧٤-١٢٠١
 نب دمحم نب دمحم نيدلا ريصن هجاوخ د

 يضاير وا فوسليف فورعم يسوط نسح
 دنوژ د يکنوک انب يناخ ردص د يغارمد دناهوپ

 ېي تدالو ،هجحيذ يک دادغب هپ ېى تافو( هرود
 .)يلوالا يدامج ١١ يک سوط هپ

ق٦٧٤ م١٢٧٥
 هتريب نيهم نيدلا  سمش کلم د هراسيخ هل

 .هت تاره گتار
ق٦٧٥ م١٢٧٦

 الک زد ديفس د يک شال هب ناتسيس د
 .لوسر هبوا هت دورکشخ هدنمله هل وا لوړوج

ق٦٧٦ م١٢٧٨
 ولوغم د ترک نيهم نيدلا سمش کلم

 هپ ېي يک زيربت هپ وا تښوغو هت ناهفصا رابرد
 .ئک ړم ورهز

ق٧٠٥-٦٧٧ م١٣٠٥-١٢٨٧
 نيدلا سمش د نيهک نيدلا سمش دمحم د

 اچاپ د لوهک ترک د يک تاره هپ ىوز نيهم
 .تنطلس

ق٦٨٠ م١٢٨١
 ترک نيدلا نکر کلم راښ راهدنق د

 .يوينو )نيهک نيدلا سمش(
ق٦٨١ م١٢٨٢

 ىول وا ريزو ينيوج کلم اطع نيدلاءالع د
 تافو فلؤم د داشکناهج خيرات د خرؤم
 .)ق٦٢٣ ېي تدالو(

ق٦٨٢ م١٢٨٣
 لپخ  ثدحم يدورورم دمحم رفعج وبا

 .ښيکو لوصالا عماج رصتخم باتک
ق٦٨٣ م١٢٨٤

 رپ اوخ هل وکاله نبرد وکن دمحا ناطلس د
 د يدناب دابآ نيگت ،تسب ،هارف وا ناتسيس
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 .هننم ۍهچاپ د نيدلاريصن کلم د زورمين
ق٦٨٤ م١٢٨٥

 .لونادو قاط راصح د يک جنرز هپ
ق٦٨٦ م١٢٨٧

 مالعا باتک لپخ يدول ديعس نب دمحا
 خيرات رپ ونايدول د يدوللا رابخا يف يعذوللا
 .ښيکو يدناب

 رپ بلاط يبا نب ىلع ترضح د يک خلب هپ
 ينادو يک يلک هپ ناريخ هجاوخ د يدناب رازم
 .هوس هړوج

 يماما دمحم نب هّٰللادبع نيدلا يضر د
 .)مرحم ١٧( يک ناحفصا هپ تافو رعاش يوره

ق٦٨٧ م١٢٨٩
 نيدلا ناهرب لضفلا وبا دمحم نب دمحم د

 هپ فلؤم يمالک وا يلوصا وا رسفم يفنح يفسن
 د انيس نبا د ىد )ق٦٠٠ ېئ تدالو( يک دادغب
 .ئد فلؤم هداعسلا علطم د وا حراش وتاراشا

 ريخلا وبا نب دومحم نيدلا ناهرب انالوم د
 .تافو يک يلهد هپ ملاع روهشم يخلب دعس

ق٦٨٨-٦٢٣ م١٢٨٩-١٢٢٦
 ليلخ موق هپ ىوز سابع يتم خيش د

 راعشا لپخ وتښپ هپ هد .تخو دنوژ د ليخايروغ
 هړک لوټ ار هرس يک ،هنيم يادخ د ،باتک هوي هپ
 .يږيک للب “رعاش الکښ” د وا

ق٦٨٩ م١٢٩٠
 يجلخ نيدلا لالج هاش زوريف ناطلس

 )يرخالا يدامج ٣( وس اچاپ دنه د )ناغفا(
 .ق٦٩٤ لتق

ق٦٩٣ م١٢٩٣
 انالوم يځاتسا ترک نيدلا سمش کلم د

 د نيدلا نيز انالوم وا يضاق روغ د نيدلا سمش
 رابرد نيدلا ريصن کلم د زورمين د يضاق رازفسا
 .هړکو ېئ هغور وا للغار هت

ق٦٩٤ م١٢٩٤
 نياق وا ناتسهق د ىلع نيدلا سمش هاش

 تعاطا نيدلا ريصن کلم د زورمين د نارمکح
 نامرک د وا يک هارف هپ نيگتل اني کلم وا هنامو
.هوښيښک هړاغ هت اچاپ زورمين د مه ونانارمکح

 هپ يجلخ هاش ميهاربا نيدلا نکر ناطلس 
 .)ناضمر( هلهوو هکس يک دنه

ق٦٩٥ م١٢٩٦
 يکلام يتسب دمحم نب مهاربا نب دمحم د

.تافو فلؤم د حاضيالا حرش د هيقف
 هړک هنادو ايب هميس کرويد د يک ناتسيس هپ

 .هوس
 يک دنه هپ يجلخ هاش دمحم نيدلا ءالع

 .)ق٧١٥ لاوش ٦ تافو( وس اچاپ
ق٦٩٧ م١٢٩٧

 نيهک نيدلا سمش  د ترک نيدلارخف کلم
 نازاغ وا تسونيښک تخت رپ يک تاره هپ ىوز
 وا دنس يايرد رت هتاره هل ينارمکح هد د ناخ
 .هلنمو يروپ ومآ

ق٦٩٩ م١٣٠٠
 د هيقف يفنح ينزوز دومحم نب دمحم د

 .تافو فلؤم د راحبلا يقتلم وا عيارذلا باصن
 .دودح تافو د رعاش يناسارخ يماج ءاهب روپ د
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ق٧٠٠ م١٣٠٠
 د همان ترک هلپخ رعاش يجنشوف يعيبر

 مظن يک تاره هپ همان هپ ترک نيدلارخف کلم
 .هړک

 .زاغآ طخ يرنه قىلعتسن د يک ناسارخ هپ
ق٧٠١ م١٣٠١

 يجلاولو رکب يبا نب قاحسا نيدلا ريهظ د
 .تافو يتفم وا هيقف يفنح

ق٧٠٢ م١٣٠٢
 نب دومحم نيدلا ديمح نب دمحم يضاق د

 لحنلا و للملا د وا يضاق د خلب د يدومحم رمع
 .يک خلب هپ لدېخښ وا تافو فلؤم د

 د وا بيطخ يجنشوف يعيبر نيدلاردص
 هپ مظان ېمان ترک د ميدن ترک نيدلارخف کلم
 .وس لژوو يک تاره

ق٧٠٣ م١٣٠٣
 يک نئاق هپ هدازهش ناتسيس د ىلع هاش

 .وس هژاوو
ق٧٠٥ م١٣٠٥

 .تافو ملاع يروغ نيدلا ميکح انالوم د
ق٧٠٦-٧٠٥ م١٣٠٦-١٣٠٥

 ىوز نيهک نيدلا سمش د نيدلارخف کلم
 .و اچاپ لوهک ترک د يک تاره هپ

ق٧٠٦ م١٣٠٦
 يعفاش يسوط ىلع دمحم نب زيزعلادبع د

 يدامج ٩ يک قشمد هپ تافو ملاع وا هيقف
 .يلوالا

 د يچ تافو يسوط نيدلا حالص خيش د
 .)بجر( ؤ هتښپ هل جارس رصن وبا خيش

ق٧٠٦ م١٣٠٧
 .ړالو هت هوکناما نيدلا رخف کلم
 رکښل يلوغم د ياجوبوا لواسي ريما

 هرصاحم ماس نيدلا لامج يک تاره هپ ونارشم
 .ئک ړم وا

ق٧٢٩-٧٠٦ م١٣٢٨-١٣٠٧
 نيدلا سمش د دمحم نيدلا ثايغ کلم

 .و اچاپ تاره د ىوز ترک نيهک
ق٧٠٩ م١٣٠٩

 ديس نب هاشبرع يضترم نيدلا ماظن ديس د
 .تافو ملاع يراوزبس هاش دومحم

ق٧١٠ مرحم ١٠ م١٣٠٩
 رکب يبا نيدلا ءالع ءاضقلا يضقا انالوم د

 .يک درويبا هپ تافو يدرويبا
ق٧١١ م١٣١١

 .ئک فيلات حاورالا ةهزن يروغ ينيسح ريم
 :ق٧١٣ م١٣١٣

 ىوز نيهک نيدلا سمش د نيدلا ءالع کلم
 .وس ريما تاره د

ق٧١٦-٧١٣ م١٣١٦-١٣١٣
 هپ ينارمکح وتياجلوا نب ديعس وبا د

 .يک ناسارخ
ق٧١٥ م١٣١٥

 نب دمحم نب دمحم نيدلا ريصن نب نسح د
 .يک دادغب هپ تافو ملاع يسوط نسح

ق٧٣٦-٧١٦ م١٣٣٥-١٣١٦
 وتياجلوا نب ناخ رداهب ديعس وبا ناطلس د

 .يدناب ناريا وا ناسارخ رپ هرود تنطلس د
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ق٧١٦ م١٣١٦
 هپ تافو دهاز يناسارخ نمحرلادبع خيش د

 .يک دادغب
 هپ يجلخ نيدلا بطق هاش کرابم ناطلس

 .)يروپ ق٧٢٠ رت( وس اچاپ يک دنه
 ناتسناغفا رثکا رپ ترک نيدلا ثايغ کلم

 .هړکو هضبق
ق٧١٨ لاوش١٦  م١٣١٨

 يوره يروغ ملاع نب نيسح ينيسح ريما د
 وا رعاش يرد يکنوديسوا د ويزگ د ناگزور د
 يک خرصم هپ تاره د لديخښ وا تافو فراع
 .فلؤم زومرلا زنک وا حاورالا ةهزن د

ق٧٤٢-٧١٨ م١٣٤١-١٣١٨
 بقانم لپخ يکالفا دمحا نيدلا سمش

 وا ينروک د يخلب نيدلا لالج انالوم د نيفراعلا
 .ښيکو لاوحا رپ وناتسود

ق٧٢٠ م١٣١٩
 هپ نآرق وي طاطخ يوره يفريص هّٰللادبع

 .)يوضر دهشم هنيجنگ( ښيکو طخ ثلث
 هل رازفسا ترک دمحم نيدلا  ثايغ کلم

 يسغد .وينو هخڅ يرازفسا نيدلا بطق کلم
 .لوينو دابآ زاين ،فاوخ ،زرخاب هد مه

 نيدلا ثايع کلم د دجسم ىول تاره د
 هپ کلم هغد د .وس ميمرت رما هپ ترک دمحم
 د ليپ هدنژ ماج دمحا مالسالا خيش د مکح
 .هوس هړوج انب ېريده

 د يجلخ نيدلا رصان هاش ورسخ ناطلس
 .وس اچاپ دنه

دودح ق٧٢٠ م١٣٢٠
 .يک دنه هپ لژو يروغ نيدلا دامع انالوم د

ق٧٢١ م١٣٢١
 ړالو رفس هپ هت جح ترک دمحم نيدلا ثايغ

 تاره هپ ېي دمحم نيدلا سمش ىوز لپڅ وا
 .دوښيرپ نيشناج يک

 زيزع باهش هجاوخ يشنم رابرد د تاره د
 انالوم وا تاضقلا يضاق نيدلا ماظن انالوم وا
 .و يضاق تاره د يبازا نيدلا ردب

ق٧٢٢ م١٣٢٢
 نيدلا جارس نب دمحم نيدلاايض انالوم د

 .هدېخښ يک هنميم هپ وا تافو يدرويبا مشاه
 دمحم نب رکب يبا نب دمحم نب مهاربا د

 تافو ثدحم وا هيقف يعفاش ينيوج هيومح
 .)ق٦٤٤ ېئ تدالو(

ق٧٢٥ م١٣٢٤
 رعاش روهشم يولهد يخلب ورسخ ريما د

 .يک يلهد هپ گنديخښ وا تافو
ق٧٢٧ م١٣٢٦

 هژاوو ناپوچ ريما ترک دمحم نيدلا ثايغ
 ړالو هت رابرد ديعس وبا ناطلس د هلپخپ وا
 .)ق٧٢٨(

 يزجسالع نب نسح نيدلا مجن ريما د
 هپ گندېخښ وا تافو يفوص وا رعاش يولهد
 .يک يلهد

ق٧٢٨ م١٣٢٧
 ناطلس د يک تاره هپ نايون ناپوچ ريما

 .وس لژوو رما هپ ناخليا رداهب ديعس وبا
 .وس ړم يک ناتسيس هپ نيدلا ريصن کلم
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 د  دوعسم نب نيدلا ريصن نب ترصن هاش
 .تسونيښک يک زورمين هپ اچاپ يرافص ناتسيس

 ړم يک روپاشن هپ )رايع( طايخ دومحم يخا
 .وس

ق٧٢٩ م١٣٢٨
 ناطلس د نارمکح ناسارخ د ياغط يران

 لاک هغدمه هپ رگم وس يغاي هخڅ ديعس وبا
 ناسارخ د ىلع خيش ريما ق٧٣٠ هپ وا وس لژوو
 .وس نارمکح

ق٧٣٠-٧٢٩ م١٣٢٩-١٣٢٨
 نيدلا ثايغ کلم د نيدلا سمش کلم

 .ؤ اچاپ تاره د ىوز ترک دمحم
 دنه هپ بيبط يونزغ دوعسم دمحم ايض

 .هړک فيلات بط د ييايض هعومجم يک
ق٧٣٢-٧٣٠ م١٣٣١-١٣٢٩

 دمحم نيدلا ثايغ کلم د ظفاح کلم
 .ؤ اچاپ تاره د ىوز ترک

ق٧٣١ م١٣٣٠
 نيدلا نکر نب دمحم نيدلا بطق کلم

 هپ اچاپ يرافص ناتسيس د هاشمارهب نب دومحم
 ړم نيدلا ترصن هاش وا هلهوو هکس يک زورمين
 .وس

 د نيدلا رخف يضاق نب هاش نيدلا لالج د
 .)ناضمر ١٧( تافو يضاق د تاره

ق٧٧١-٧٣٢ م١٣٦٩-١٣٣١
 د ىوز ترک نيدلا ثايغ د نيدلا زعم کلم

 .ؤ اچاپ ىول تاره
ق٧٣٣ م١٣٣٢

 هپ دومحم نيدلا نکر نب نيدلازع کلم

 .هلهوو هکس يک زورمين
 يروغ دمحا نب دمحم نيدلا ريهظ انالوم د

 .يک تاره هپ لديخښ وا تافو مالسالا خيش
 )يفاوخ دجم( يفاوخ دمحم نيدلا دجم

 هپ ناتسلگ د يدعس د دلخ هضور باتک لپخ
 .)لاوش( ښيکو ديلقت

ق٧٣٤ مرحم م١٣٣٣
 دمحم نب يسوم نب دمحم هّٰللادبع وبا

 يودنزرگ روهشم برغملا د )هطوطب نبا( يجنط
 هت خلب ،ذمرت ،سخرس ،تاره هخڅ روپاشن د
 هت ينزغ ،لباک يرال هل شکودنه د وا يغار
 وا دنس يايرد اوخ رپ )مروک( شامرک د ،ړالو
 .وس ريت هت ناسودنه

ق٧٣٥ م١٣٣٤
 لپخ ينيوج يي هوآ نيدلا نيعم خيش

 .ښيکو ديلقت هپ ناتسلگ د يدعس د ناتسراگن
 هپ يتاوس ريم هاش رهاط نيدلا سمش

 .هلهوو هکس يک ريمشک
ق ٧٣٦ م١٣٣٥

 هيواعم نب هّٰللادبع ديس د يک تاره هپ
 دؤاد يک خرصم هپ هدبنگ وا ترامع رازم د يولع
 .هړک هړوج دمحا نيدلا جات

ق٧٣٦ نابعش ٢٧ م١٣٣٦ ليرپا ١١
 د رهنلا ءاروام د سالرب ياغارت نب روميت

 .هديږيزو يک راښ هپ شک
ق٧٣٧ م١٣٣٧

 حيصف نب ميحرلادبع نيدلا ماظن انالوم
 يک تاره هپ يفاوخ يدابان زيام دمحم نيدلا
 .)هدعقيذ( وس خښ يک نابايخ هپ وا ديهش
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 تاره د ماسح نب دمحم نيدلا لامج انالوم
 .وس تافو رعاش وا ملاع

 نب قازرلادبع هجاوخ د يک ناسارخ هپ
 يرادبرس د ينيقيشاب نيدلا باهش هجاوخ
 )ق٧٣٩ هپ ېئ لتق( جورخ هکين د وناهچاپ
 .راوزبس ېئ تختياپ

ق٧٣٨ م١٣٣٨
 تموکح يتاوس ريم هاش رهاط نب ديشمج د

 .ريمشک رپ
ق٧٤٠ م١٣٣٩

 وا دياق ونتښپ د ىوز رلوت د کتوه اباب د
 .تافو رعاش

 ىيحي نيدلا بطق هجاوخ لضفلا وبا د
 د وا يک تاره هپ تافو ملاع وا يفوص يماج
 ٢١ هبنشکي( هديخښ يک هزاورد هپ دابآ زوريف

 .)يرخالا يدامج
 يتاوس رهاط نب ريش ىلع نيدلا ءالع د

 .يروپ ق ٧٥٣ رت ريمشک رپ يهچاپ
ق٧٤١ م١٣٤٠

 لضفلا وبا نب ىيحي رصن وبا مالسالا خيش د
 هپ وا يک تاره هپ تافو يماج يناجزوب دومحم
 ٢١ هبنشجنپ( هنديخښ يک دابآ زوريف هزاورد

 رپ هد د ترک نيدلازعم کلم .)هرخالا يدامج
 .هړک هړوج ينادو هوي هريده

دودح ق٧٤٢ م١٣٤١
 يئوايميک يکدلج رمديا نب دمحم نب ىلع د

 وي ناسارخ د کدلج .تخو دنوژ د فلؤم ملاع
 .يريل هدهشم هل هخسرف هود و يلک

ق٧٤٣ رفص ١٣ م١٣٤١
 يک هواز هپ ترک نيسح نيدلازعم ناطلس

 .ئک تام يرادبرس دوعسم ريما
ق٧٤٣ م١٣٤١

 وا تافو يماطسب دمحم نيدلا ماوق خيش د
 هپ يزار رخف ماما د يک نابايخ هپ تاره د
 .)بجر( وس خښ يک هريده

 وا رسفم يناسارخ نامثع نب دمحم د
 .تافو فلؤم د ريسفتلا فياطل د ثدحم

ق٧٤٤ م١٣٤٣
 نسح نيدلا ماوق هجاوخ رايع د ناسارخ د

 .)هيناثلا يدامج ٧ هعمج( تافو
ق٧٣٧ م١٣٤٦

 نيدلا نکر نب دمحم نب نيدلا جات کلم
 يک زورمين هپ اچاپ يماقم ناتسيس د دومحم
 .وس ړم نيدلا بطق کلم وا تسونيښک

ق٧٤٨ م١٣٤٧
 باتک لپخ يوره ينازاتفت نيدلادعس انالوم

 همان هپ ترک نيسح نيدلازعم ناطلس د )لوطم(
 .ښيکو يک تاره هپ

دودح ق٧٤٩ م١٣٤٨
 رعاش وتښپ ىوز کتوه اباب د رايکلم خيش

 ېئ تدالو( هليوو هردنس يقشع کنرت د هلپخ
.)ق٧١٥

دودح ق٧٥٠ م١٣٤٩
 يتم خيش نب فسوي خيش نب هټک خيش

 ينيځ يچ ،ښيکو )هناتښپ ينوغرل( باتک لپخ
 .لکيلو يښکپ ېئ راعشا ميدق وتښپ
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 يلادبا ىسيع نب کريځ ناميلس کلم
 هت وميس راهدنق د هخڅ هرغ يسک د ليابق
 .لتسوار

 دنوژ د رعاش يوره نياص نيدلا نکر د
 .تخو

 يدنغد هباسن نيدلا بطق مالسالا رخف
 .ئک فيلات يک بط هپ يفاش رصتخم يناسارخ

 وناهاش يناغفا د دنه د يماصع انالوم
 رولگنب عبط( ئک مظن نيطالسلا حوتف خيرات

 .)م١٩٤٨
ق٧٥١ م١٣٥٠

 اوخ هل ترک نيدلازعم کلم د يک تاره هپ
 .هوس مامت لوړوج زبس هسردم د نامارب د

 د يناتسيس ىلع هاش نب دومحم ناطلس
 .دنومو رادتقا يک زورمين هپ هخڅ لوهک يرافص

ق٧٥٣ م١٣٥٢
 ىوز ترک دمحم نيدلا ثايغ د رقاب کلم

 .و رادمکح تاره د
 يهچاپ يتاوس ريش ىلع نب نيدلا باهش د

 .ريمشک رپ
 .ړالو هت رهنلا اروام هتاره هل نغازق ريما
 تخت رپ نيدلا باهش کلم يک ناتسيس هپ

 .تسونيښک
ق٧٦٠ م١٣٥٨

 دمحم نب دمحم نيدلا حيصف ماما انالوم د
 يک ورم هپ هنديږيز يفنح يورم ءالع نب
 .)مرحم ١٧ هبنشکي(

 ماما د يسوط دمحم نب ديعس وبا خيش
 د يک خرصم هپ تاره د هتښپ هل يلازغ دمحم

 .وس خښ هرس هربق هل ينيسح ريما
 د راهدنق د ىوز کريځ د کراب کلم

 .وس رشم وليبق يلادبا
ق٧٢١ م١٣٥٩

 نارمکح يک رهنلا ءاروام هپ روميت ريما
 .وس دناژيپو

ق٧٦٥ م١٣٦٣
 يلامش الک د ناودنه د ناکروگ نيسح ريما

 .هړک هړوج اوخ
 عماج دجسم د وا هوسو هلزلز يک تاره هپ

 .ئديړنو قاط شيپ
ق٧٦٧ م١٣٦٥

 وبا د ينادو دجسم د راغ د خورک د
 يبا دمحم نب دمحم نب دمحم نب دمحم نيسحلا
 .اوخ هل رکب

ق٧٢٩ م١٣٦٨
 يئارغط نيدلا نيمي ريما نب دومحم ريما د 

 ٨( تافو رعاش يقالخا د ناسارخ د )نيمي نبا(
.)يرونج ٣٠ رخالا يدامج

ق٧٧١ م١٣٢٩
 ريما يک رهنلا ءاروام هپ گنل روميت ريما

 .وس روهشم “نارقبحاص” هپ وا ئک تام نيسح
 .و يروپ ق٧٠٨ رت تنطلس هد د

 ريما ىاځ هغد د وا يوينو خلب روميت ريما
 ېئ الک هړز خلب د وا هژاوو ېئ ناگروگ نيسح
 .لتسوار هت ناودنه هعلق ېئ کلخ وا .هلوړنو

 .وس ړم يک ناتسيس هپ مارهب کلم
ق٧٨٣-٧٧١ م١٣٨١-١٣٢٩

 د ترک ىلع ريپ نيدلا ثايغ کلم د
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 .يک تاره هپ تنطلس ىوز د نيدلازعم
ق٧٧٢ م١٣٨٢

 يتاوس ريم هاش رهاط نب نيدلا بطق د
 .يروپ ق٧٨٨ رت ريمشک رپ تنطلس

ق٧٧٣-٧١٤ م١٣٧٢-١٣١٤
 وا هيقف ىونزغ دمحا نب قاحسا نب رمع د

 .هرود دنوژ د يضاق د رصم د وا فلؤم وا ميکح
ق٧٧٦-٧٠٦ م١٣٧٤-١٣١٦

 ينيسح دمحا نب دمحم نب هّٰللادبع د
 نيدلا لامج( يلوصا وا هيقف يفنح يروپاشن
 .هرود دنوژ د فلؤم د رانملا حرش د )راک هرقن

ق٧٧٧ م١٣٧٥
 د طخ قیلعت عاقر هپ طاطخ هاش ناطلس

 تاره د رما هپ ترک دمحم نيدلا ثايغ ناطلس
 يدناب يښول شوج تفه رپ عماج دجسم د
 .هکيلو خيرات

 يفاوخ دمحم نيدلا لالج نب دمحا عيصف
 يک تاره هپ لاوکيل “يحيصف لمجم” د يوره
 .ديږيزو

ق٧٧٨  م١٣٧٦
 دهاز يباغرم دومحم نيدلا لالج انالوم د

 .لديخښ يک يلک هپ باغرم د تاره د وا تافو
ق٧٧٩ م١٣٧٧

 ديږيزو ىوز روميت ريما د ازريم خرهاش
 .)يناثلا عيبر ١٤ هبنشجنپ(

 جات دؤاد نيدلا ماظن هجاوخ د يک تاره هپ
 دمحا ديلولا وبا هجاوخ د يعس هپ دمحا نيدلا
 .وس ړک ړوج رازم

ق٧٨٠ م١٣٧٨
 تاره د ترک ىلع ريپ نيدلا ثايغ کلم

 .هړک هړوج ايب الک
ق٧٨٢ م١٣٨٠

 ولوين رت رهنلا ءاروام د گنل روميت ريما
 ،دوخدنا ،وس ريت ار ومآ يايرد رت هتسورو
 .لوينو ېئ جنشوف ،سخرس

 هپ ناسارخ د هاشناريم ىوز لپخ روميت ريما
 .هراموگو ولوک حتف وا ينارمکح

 دنوژ د شيورد وکنس اباب د يک دوخدنا هپ
 .ئد ېروه مه ېئ ربق يچ تخو

 دومحم نيدلا لالج يضاق هاضقلا کلم د
 يک هاگرزاگ هپ وا تافو يضاق د تاره د يماما
 .لديخښ

ق٧٨٣ م١٣٨١
 راښ هغه د وا يوينو تاره روميت ريما

 ريپ رپ يهچاپ لوهک د ترک د ،ېلوړنو ېئ يوالک
 .هوس همتخ ىلع

 د راهدنق د ىوز کريځ د لپوپ کلم
 .وس رشم ونايلادبا

ق٧٨٤ م١٣٨٢
 بيطخ يروپاشن ىلع نب دمحم نب دمحم د

 د ىد .يک رصم هپ تافو يتفم د رصم د وا
 .ئد فلؤم هقفلا يف ريجعتلا حرش

 نکر نب نيدلازع نب نيدلا بطق کلم
 روپاشن روميت ريما .و ريما زورمين د دومحم نيدلا
 .يوينو

ق٧٨٥ م١٣٨٣
 ،لوينو ناتسيس ،هارف ،رازفسا روميت ريما
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 وا يلامش د وا لړک نارو ېئ راهدنق وا تسب
 .وس اچاپ ناتسناغفا يبرغ

 لقيس ريما ينارمکح راهدنق د روميت ريما
 .هلراپسو هت سالرب

 دهاز يوره يتولخ نيدلا فيس خيش د
 يک تاره هپ ېئ هرس هلپ د هاگرزاگ د وا تافو
 .لديخښ

ق٧٨٦ م١٣٨٤
 ترک ينرخا ىلع ريپ نيدلا ثايغ کلم

 ريما وا سخرس دمحم کلم رورو هد د وا اچاپ
 ريما د يک دنقرمس هپ ىلع ريپ کلم نب يروغ
 ماښام ېبنشجنپ د( هوس لژوو مکح هپ روميت

 .)يناثلا عيبر ١٠
ق٧٨٧ م١٣٨٥

 وا تافو يک يوخدنا هپ يلو يوگنس اباب
 .وس خښ

ق٧٨٨ م١٣٨٦
 د نيدلا بطق نب نيدلا جات ناهاش هاش

 .و هاشداپ ناتسيس
 د يتاوس رهاط نب لادنه نب هاش ردنکس

 .يروپ ق٨١٣ رت و اچاپ ريمشک
ق٧٩٠ م١٣٨٨

 ار هخڅ وتاحوتف هل سراف د روميت ريما
 .وس نوتس

 تاقولخملا بياجع د طاطخ يوره دمحا
 هپ لوالا عيبر د طخ قىلعتسن هپ هخسن يطخ هوي
 .)هناخباتک يلم سراپ د( .هلکيلو ځرو يړمول

ق٧٩١ م١٣٨٨
 ريپ نيدلا ثايغ کلم نب دمحم ريپ کلم

 هپ مکح هپ روميت ريما نب هاشناريم ازريم د ىلع
 .وس هژاوو يک تاره

ق٧٩١-٧٢٨ م١٣٨٨-١٣٢٧
 دنبشقن دمحا نب دمحم نيدلا ءاهب د

 د ېقيرط يدنبشقن د وا يفوص يول يقوراف
 .هرود دنوژ د سسؤم

ق٧٩١ م١٣٨٨
 تافو يدابيات رکب وبا نيدلا نيز خيش د

 .)مرحم ٣٠ هبنشجنپ( ئد خښ يک دابيات هپ يچ
 دنوژ د رعاش د تاره د ردب ىلع انالوم د

 .تخو
ق٧٩٢ م١٣٨٩

 حرش د ينزوز دمحم نب نامثع نب دمحم د
 .تافو فلؤم د حاتملا صيخلت

ق٧٩٣ م١٣٩٠
 يوره ينازاتفت رمع نب دوعسم نيدلادعس د

 هپ وا يک دنقرمس هپ تافو فلؤم وا ملاع يول
 .)ق٧١٢ تدالو( .هنديخښ يک سخرس

ق٧٩٦ م١٣٩٣
 نيدلا ريصن نب دمحم نيدلا لالج انالوم د

 دابآ هچمخ هپ تاره د گنديخښ وا تافو ييحي
 يحيصف د ىد .)هجحيذ ٢٥ هبنشجنپ( يک
 .ئد رالپ يفاوخ

 ىوز خرهاش د ناطلس ميهاربا هدازهش
 .ئد مه طاطخ يول ىد .يديږيزو

ق٧٩٩ م١٣٩٦
 يديږيزو ىوز خرهاش د رقنسياب هدازهاش

 وا طاطخ دنمرنه وي ىد .)هجحيز ١١ هعمج(
 .و هدازهش يکنولاپ ملع
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 ينارمکح ناسارخ د نامرف هپ روميت ريما د
 هلراپسو هت ناخ رداهب خرهاش ازريم ىوز هد د
 .هوس

ق٨٠٠ بجر م١٣٩٨ ليرپا
 هل نالغب ،ناگنمس ،ملخ ،زمرت د روميت ريما

 روتک رپ ېئ هياځ هغد هل وا يغار هت برادنا اوخ
 ېړکو ېلمح اوخ هل کاواخ د يدناب )ونارفاک(
 .)ناضمر(

ق٨٠٠ م١٣٩٨
 اوخ هل ريشجنپ وا کاواخ د روميت ريما

 .يديسرو ار هت لباک
 هړک هړوج الک هوي ېي يک ورفاک وشوپ هايس هپ

 .)هدعق يذ( لونيښک يښکپ ېئ رکښل وا
 يغار هت ناورپ اوخ هل ريشجنپ د روميت ريما

 هخسرف هځنپ )ريگ يهام يوج( هلاو هيول هوي وا
 .)هدعق يذ( هلښکو هدور هل دنبروغ د ېي

 ريما رورو يناغوا هاش رکشل د دمحم کلم
 لونادو الک د بويريا د وا هړورو هانپ هت روميت
 .)هدعق يذ( هوس ورش

 روميت ريما ځرو يړمول ېجحيذ د هبنش راهچ
 يهر هت اوخ )بويريا( بايرياد مروک د هلباک هل
 نازونش د ځرو هپ ېبنش د هجحيذ ١٨ هپ .وس
 رغند هبنش هس هجحيذ ٢١ هپ وا يديسرو هت ېرد
 .هړک هنادو ېئ هغه وا يديسرو هت الک

 ىوز لپخ يروپ هروغ رت ناسارخ روميت ريما
 .هراپسو هت خرهاش

 وا لباک د دمحم ريپ ىسمل لپخ روميت ريما
 نيسابا رت هغه وا ئک نارمکح راهدنق وا ينزغ
 هچا وا ،لټوکو هرس ناناغفا ناميلس هوک د يروپ

 .لوينو يک يداو هپ دنس ړول د ېئ ناتلم وا
 يسوم وا يناغوا هاش رکشل د يک مروک هپ

 الک رپ بويريا د ځنم رت رشم د وښگنب د يناغوا
 د وا لژو يناغوا هاش رکشل د وا گنج ىدناب
 د يک وميس هپ راهدنق د .لونارو الک بويريا
 وليبق يلادبا هپ يرشم لپوپ نب بيبح کلم
 يوره يتولخ نيدلاريهظ مالسلا خيش د .يدناب
.لديخښ يک تاره هپ وا تافو

 هپ طخ قیلعت د يوره يناملس جات هجاوخ 
 .ئک جاور يک ناسارخ

ق٩٠٠ ،٨٠٠ م١٤٩٤ ،١٣٩٧
 )هتس مالقا( طخ هلوډ ږپش يک ناسارخ هپ

 ،عاقر ،ققحم ،ريشانم ،ثلث ،خسن .لديجاور
 هخڅ قیلعت وا خسن د ېد رپ هوالع .ناحير
 .ديږيزو مه قیلعتسن

 هل تخو رادتقا د وناناطلس د ړنک د
 د ړنک د ېي زکرم يچ يروپ هريمشک رت هراهرگنن
 هخڅ ىود هل يک دودح هپ ق ٨٠٠ د .هو هرد چيپ
 .و نارمکح ودنه نماجهک نب لهکپ ناطلس

ق٨٠١ م١٣٩٨
 لمرب وا وڼاکرت ،وزکروا د روميت ريما

 مرحم يړمول هعمج هپ هتسورو ولوليا رت وناناغوا
 يهر هت اوخ ونب د هخڅ الک هل رغن د لاک ق٨٠١
 دنس يايرد رت ېبنش هس مرحم ١٢ هپ وا ،وس
 .تښواو

٨٠١ مرحم ١٢ م١٣٩٨ ربمتپس ٢٤
 هراپس هرز ١٢ يک حتف هپ دنه د روميت ريما

 کلم وا يناولج نيدلا ءاهب کلم د ناناغفا
 يرشم هپ يزاين بيبح کلم وا يناورس فسوي
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 .وو يلويب
ق٨٠١ م١٣٩٩

 ٢ هپ هتسورو ولوين رت دنه د روميت ريما
 د وا يديسرو ار هت دنس يايرد ېبنش هس بجر
 بجر ٣ ېبنش راهچ هپ .تښووار هلپ رپ ويتښک
 چامرک د بجر ٩ ېبنش هس هپ وا يغار هت ونب
 ١٣ ېبنش هپ وا ،ړالو هت ناورپ اوخ هل )مروک(

 بجر ١٩ هپ ،وس ريت ربيش لتوک رت بجر
 ذمرت بجر ٢١ ېبنشکي هپ وا ،ړالو هت ناگنمس
 .تښواو هت

 هپ هراپل خرهاش د مکح هپ روميت ريما د
 .وس ړوج رصق رهش غاب د يک تاره

 يواتف د هيقف يونزغ نيسح نب مساق د
 .تافو فلؤم د ناسحلا فتنلا

 د هيقف ينزوز دمحم نب دمحم مساقلا وبا د
 .تافو فلؤم د هقفلا يف باصنلا

ق٨٠٢ م١٤٠٠
 هپ يدنبشقن راطع دمحم نيدلا ءالع هجاوخ

 خښ وا تافو هت قرش قاتسر د يک نايغچ هرد
 .)بجر ٢٠ هبنش راهچ( وس

 يکخاک دمحم انالوم مکح هپ روميت ريما د
 وا يدوع بيبح وا ييان نيدلا بطق وا
 لړک راد هپ ناداتسا يقيسوم د هدنيوگ نموملادبع
 .هوس

ق٨٠٨-٨٠٤ م١٤٠٥-١٤٠١
 دنه د تنطلس يروغ نيسح ناخ روالد د

 .يک هولام هپ
ق٨٠٥ م١٤٠٢

 بطق نب نيدلا جات نب نيدلا بطق کلم

 .هلهوو هکس يک زورمين هپ نيدلا
ق٨٠٧ م١٤٠٤

 وا يسوط دمحا نيدلارخف هجاوخ روميت ريما
 ناويد رپ وتايلام د تاره د نسح خيش نب دمحا
 يگيب ناويد ىناوخپ هبرگ هاش ىلع وا ،لړک ررقم
 هتاره هل ېئ نارشم هنت سلوود وا ئک راد هپ ېئ
 .لتسياو

 هعمج( هپ يوره نيدلا ماسح ديس انالوم
 ظعاو يوره جالح دومحم انالوم وا )بجر هرغ
 .لوس تافو يک تاره هپ )هدعقيذ ١٧( هپ

 رت يروتارپما يئول د گنل روميت ريما
 ١٧( وس ړم يک رارتا هپ نلک ٧١ هتسورو ولوړوج

 .وس خښ يک دنقرمس هپ وا )نابعش
 اوخ ېد د وا ؤ يلوين ناتسناغفا هدرگ هد

 .و روميت نب ريگناهج نب دمحم ريپ نارمکح
 تاره هپ ىوز روميت ريما د ازريم خرهاش

 رنه يول قرش د ىد ،تسونيښک تخت رپ يک
 .ئد اچاپ يکنولاپ

 يراوزبس ىلع ناطلس د لاک هغد هپ
 .وس ړک مارآ مه تښروښ

ق٨٥٠-٨٠٧ م١٤٤٦-١٤٠٤
 د روميت ريما نب رداهب خرهاش ناطلس د

 .)تاره ېئ تختياپ( هرود تنطلس
ق٨٠٧ م١٤٠٤

 زوريف نيدلا لالج ريما مکح هپ خرهاش د
 الک سوط د هجاوخ ديس ريما وا الک تاره د هاش
 نب ىلع ناطلس د يک راوزبس هپ .هړک هړوج ايب
 د سوط د وا تواغب کريپ وا يراوزبس دوعسم
.لوتام يود د اوخ هل هجاوخ ديس ريما مکاح
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 يماطسب دمحم نب دمحا نب دمحم د
 .تافو فلؤم د ديرملا ةرکذت د يفوص يعفاش

ق٨٠٨ م١٤٠٥
 د وا لښکو هخيب هل نافلاخم لپخ خرهاش

 لوينو ناغربش وا دوخدنا گيب غلا ازريم ىوز هد
 .وس نارمکح ناسارخ د وا

 د يک سخرس هپ هچ هاش ناميلس ريما
 يک ناسارخ هپ و نارمکح نامرف هپ خرهاش
 هغه وخ ،ړالو هت ېلباقم هد د خرهاش ،وس يغاي
 هد د يک تالک هپ خرهاش وا ديتښتو هت دنقرمس
 يدامج ٧( يغار هت تاره هتريب ،هړک هنارو الک
 .)ىلوالا

 د اوخ هل روم د هچ نيسح ناطلس ازريم
 وا يغاي يک ناسارخ هپ ؤ ىسوړک روميت ريما
 .وس لژوو يک تاره هپ و يوس لوين

 .وس نارو هلزلز هپ روپاشن
 د رداهب ىلع خيش نب هجاوخ ديس ريما

 نب نيدلا باهش هجاوخ د .وس نارمکح سوط
 .تافو يوره هّٰللا فطل نيدلا رصان

 وا وس يغاي يک سوط هپ هجاوخ ديس
 وا )ق٨٠٩( هواتښتو ېئ هغه وا يغرو خرهاش
 .يوينو ېئ دابآرتسا

ق٨٣٨-٨٠٨ م١٤٣٤-١٤٠٥
 يروغ ناخ روالد نب ناخ پلا گنشوه د

 .يک هولام هپ دنه د تنطلس
ق٨٠٩ م١٤٠٦

 روغ هپ ىوز ليعامسا کلم د حلاص کلم
 سالرب نامقل وناريما خرهاش د وخ يديروښو يک
.هباځو هغه رادناج نيسح ريما وا

 د هتاره هل خرهاش ځرو يړمول هپ مرحم د
 ازريم ېئ ناسارخ لوټ وا ،وس يهر هت اوخ سوط
 ېئ ردص نيدلا لالج انالوم ،هراپسو هت گيب غلا
 هت تاره هتريب وا هواتساو ترافس هپ هت يراس
 .)ىلوالا يدامج ٤( يغار

 دمحم ريپ ازريم د زات ىلع ريپ يک خلب هپ
 وا وس ړالو ار راکشيپ روميت ريما نب ريگناهج نب
 .ئک ړم ېئ دمحم ريپ ازريم

 ىلعا هپ طاطخ يوره ييارغط دمحم خيش
 .ښيکو نآرق وي طخ ثلث

 رپ خرهاش يک گنج هپ )يلک هيودرب( ماج د
 وس نميرب ناگروک هاشناريم نب رداهب رمع ازريم
 .)ق٨٠٩ هدعقيذ ٩ هبنش ود(

 ؤ ىوس لوين يک سيغداب هپ هچ رمع ازريم
 هپ يزار رخف ماما د يک تاره هپ وا ،وس ړم
 .)هدقعيذ ٢٥( وس خښ يک هريده

 رالاس نيدلا ثايغ هجاوخ د هاگديع تاره د
 وا ناودا د هلاو دابآ حتف د .هوس هړوج مامتها هپ
 هپ .هوس يراج يک تاره هپ کولب رپ نازيت
 .هو ينارگ وا يتخاک يک تاره

ق٨١٠ م١٤٠٧
 يچ وخ وس يغاي يک خلب هپ هپزات ىلع ريپ

 وا تونن شکودنه هپ ىلع ريپ ون ۍغرو خرهاش
 هناتسراخت رت ناتسناغفا يلامش لوټ خرهاش
 هتله ېي ىوز دمحم ريپ د وديق ازريم وا وينو
 .ئک نارمکح

 وا رعاش وا طاطخ تاره د يريما فسوي
 هوي هرس وروتانيم ١٩ د يک تاره هپ بهذم
.)لوبناتسا( هلښکو هنمد هليلک
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 هړوج ايب ناودنه راصح نامرف هپ خرهاش د 
.هوس

 دمحا يديس هداز ريما ناغربيش وا دوخدنا 
 .هوس لراپسو هت خيش رمع نب

 رفس مهود هپ ناردنزام د هتاره هل خرهاش
 ٩ هپ هتسورو ولومس رت ياځ هغه د وا وس يهر
 .وس نوتس ار هت تاره هدعقيذ

 د يچ زات ىلع ريپ تخو هغدمه هپ
 وا وس لژوو هو ېړک هلمح خلب رپ ېي هناشخدب
 .وس لوتساو ار هت تاره ېى رس

 .لونادو ايب راښ ورم د
 ينارمکح يړنک نماجهک نب مارهب ناطلس د

 .هريمشک رت راهرگنن رپ
ق٨١١ م١٤٠٨

 ناويد هل ينانمس دمحم نيدلا سمش هجاوخ
 دمحم هجاوخ ېئ ىاځ رپ وا لوزعم هخڅ ىلعا
 .وس ررقم رهاط

 هپ يناغش ىلع ريما وا دمحم نيدلارخف ديس
 .لوس ررقم ترازو هپ هډگ

 ديس د ينانمس رالاس نيدلا ثايغ هجاوخ
 .وس هژاوو نوسمل هپ نيدلارخف

 هنتخ د وناگدازهش د يک رهش غاب هپ تاره د
 .)رخاوا يناثلا عيبر د( وسو نشج ىول ولوک

 ناتسيس رپ يک يلوالا يدامج هپ خرهاش
 هړک نارو ېي هنودنب ېرد دنمله د وا هړکو هلمح
 هاش خرهاش .وس نارو وا چو تيالو هرز د وا
 لامج ناولهپ وا هارف هپ ىوز ىلع هاش د ردنکسا
 د( ړالو هت تاره هلپخپ وا لړک ررقم يک کوا هپ
 .)خلس نابعش

 وا يک عيطم نيگتلاني يک هارف هپ خرهاش
 .ېلوينو هناسيس رت ېي يوالک نيوج وا کواد

 وا هلغار هت تاره نايچليا اچاپ د ىاطخ د
 گرم د روميت ريما د ېئ هت رابرد خرهاش د
 .)ناضمر( ېړک يدناړو ېفحت وا تيزعت

 هل سيغداب د تشايم هپ لاوش د خرهاش
 يميس رت راصح د وا ،ړالو هت رهنلا ءاروام يرال
 هجحيذ ٢٧ هپ .وينو تکلمم هغه لوټ ېي يروپ
 .ړالو هت دنقرمس

 د )جرعا ماظن( يروپاشن دمحم نب نسح
 يسوطلل هرکذتلا حرش دناهوپ تئيه وا وتايضاير
 .هړک فيلات يک تئيه ملع هپ

ق٨١٢ م١٤٠٩
 يروپ ناتسلغم رت رهنلا ءاروام لوټ خرهاش

 تاره هلپخپ وا ،هراپسو هت گيب غلا ىوز لپخ
 راصح :لوس ررقم لاک هغدمه هپ .ړالو هت
 دمحم ازريم نب ريگناهج دمحم ازريم هت نامداش
 :يروپ دنس يايرد رت هت راهدنق وا لباک ،ناطلس
 رت ناتسراخت وا خلب ،ىوز خرهاش د وديق ازريم
 ناتسيس ،ىوز خرهاش د ميهاربا ازريم هناشخدب
 .يفاوخ نيدلا نيز خيش هت

 ،وس نادو ايب راښ ورم د مکح هپ خرهاش د
 خرهاش وا ،وس هړاتو هباغرم هل ېئ دنب وبوا د وا
 هتسورو رتخا ىول رت وا ،ړالو هت ورم هلپخپ
 .وس نوتس ار هت تاره

 هانپ هت تاره يناشخدب هاش يپ کين ريما
 د هت ناتسيس يفاوخ نيدلا نيز خيش وا هړوار
 ترصن هاش وا ،وس لږيلو هراپل نومس وا يغور
 لپخ هتريب ؤ يدنب يک سوط هپ يچ يناتسيس
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 .وس لوتساو هت ناتسيس هت دومحم هاش رالپ
 يسوط قحلادبع نيدلا باهش انالوم د

 .)لاوش( تافو
 ق٨١٣ م١٤١٠

 نب دمحم ريپ ناموت ريما د يک راهدنق هپ
 ځنم رت يريسمرگ دودوم وا )کريپ( ولتک ريما
 د وا ،هوس لتښوغو ار هت تاره هړاود وا تښنو
 هلراپسو هت کريپ اوخ هل خرهاش د يرشم راهدنق
 .وس ررقم يک رابرد هپ دودوم .هوس

 تاره هپ رقنسياب ازريم ىوز لپخ خرهاش
 ءاروام مرحم ١٤ هپ وا دوښيرپ ماقم مياق يک
 د ېئ نيدلارون خيش ريما وا ،وس يهر هت رهنلا
 عيبر ١١ هپ وا يک تام يک هميس هپ دنقرمس
 ولوا هپ رخالا عيبر د وا ،وينو دنقرمس ېئ لوالا
 .يغار هت تاره يک

 ېوي د مکح هپ خرهاش د يک تاره هپ
 د وا .هديسرو هت ياپ ينادو هاقناخ وا ېسردم
 د .لوس ړوج وسراچ وا هنورازاب ښوپرس راښ
 ،نيدلا لالج انالوم :لوس ررقم ناسردم ېسردم
 راب ميحرلادبع ،نيدلا ماظن انالوم ،جالح فسوي
 .هّٰللا فطل رصان هجاوخ انالوم ،دمحا

 د يتشچ ىلع نيدلاالع هجاوخ مالسالا خيش
 هيخرهاش هاقناخ د تاره د نامرف هپ خرهاش
 .وس رشم

 غاب د هت اوخ لامش يقرش د يک تاره هپ
 وا کشوک يون وي نامرف هپ خرهاش د هرس ديفس
 .)هدعقيذ ٢٤ هعمج( وس ړوج غاب

 راد د تاره د هّٰللا لضف نيدلا باهش انالوم
 .وس تافو بتاک اضقلا

ق٨٢٠-٨١٣ م١٤١٧-١٤١٠
 نالدنه د ىوز ردنکس د ناخ ريما هاش ىلع

 اچاپ ريمشک د ىسوړک يتاوس ريم هاش د ىسمل
 .و

 رصان نب دمحم نيدلا لالج ظفاح انالوم د
 يک نابايخ هپ تاره د وا تافو هّٰللا فطل نيدلا
 .)مرحم ٤( لديخښ يک هريده هپ يزار ماما د

ق٨١٤ م١٤١١
 ناتلم د اوخ هل ناخ رضخ اچاپ د دنه د

 يغار هگوت هپ ريفس د هت رابرد خرهاش د يضاق
 .يديلو خرهاش يک سيغداب هپ وا

 ءاروام هپ الپ يمهود نيدلارون خيش ريما
 يدامج ٢١ هپ خرهاش وا ديروښو يک رهنلا
 وخ ،ديسرو هت دنقرمس وا تښواو ومآ رت يلوالا
 نيدلارون ريما هليسو هپ نادقره د کلم هاش ريما
 ايب وا يغار هت تاره هتريب خرهاش وا ،يک ړم
 .)هدعقيز ٩( ړالو هت دهشم

 وا تافو ريهظ دمحم نيدلا سمش انالوم د
 .لديخښ يک نابايخ هپ تاره د

 هپ تافو يمزراوخ ليعامسا خيش انالوم د
 .)ناضمر( يک تاره

ق٨١٥ م١٤١٢
 يغاي نارمکح ناشخدب د نيدلا اهب هاش

 هت اوخ ريماپ د ىد ورکښل خرهاش د وخ ،وس
 ياځ رپ ېئ دومحم هاش رورو هد د وا هواتښتو
 .هوانيښک

 ناشخدب د شمتغويس ازريم هتسورو
 .وس لکاټو نارمکح

 وا ړالو هت دهشم يک هدعقيذ هپ خرهاش
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 ؤ يلديتښت هتاره هل يچ يريسمرگ دودوم
 .هژاوو وناڅولب

 وا نايچليا ناخ کنم ياد اچاپ د اطخ د
 هتاره هل وا هلغار هت رابرد خرهاش د بوتکم
 هل خرهاش د لوډ هپ ريفس د يشخب دمحم خيش
 .وس لوتساو هت اطخ هرس هنامرف

 هرس وتاغوس د نامازق دمحم يچليا مور د
 هاش د هناشخدب هل مه يسغد ،يغار هت تاره
 .يغار يچليا يناشخدب نيدلا ءاهب

 لماش يک تنطلس هپ خهاش د مه مزراوخ
 هت روضح خرهاش د رشم ياهدنق کريپ .وس
 .يغار

 نيدلا لالج يضاق نب هّٰللادبع انالوم د
 يک هاگرزاگ هپ وا تافو يضاق د تاره د دومحم
 .)مرحم( لديخښ

 کلم ءاقناخ د تاره د يرديح ردص خيش
 خښ يک هزاورد هپ دابآ زوريف د وا تافو رشم
 .وس

 هل دومحم کلم نب ىلع نيدلا بطق کلم
 .وس ليا هت خرهاش وا يغار هت تاره هناتسيس

 رت هراهرگنن هل رادتقا يړنک انموت ناطلس د
 .هريمشک

ق٨١٦ م١٤١٣
 کلم يچ نيدلارايتخا راصح تاره د

 ولمح هپ روميت د وا ؤ يړک ړوج ترک نيدلارخف
 نادو هتريب مکح هپ خرهاش د ؤ ىوس نارو يک
 .وس

 .ړالو رفس هپ ناردنزام د خرهاش
 ىول تاره د هدنيوگ رداقلادبع هجاوخ

 د ناحلالا دصاقم باتک لپخ زاون يقيسوم
 .ښيکو همان هپ خرهاش

 وا ملاع يدنقرمس قحسا نب قازرلادبع
 يک تاره هپ فلؤم نيدعس علطم د خروم
 .)نابعش ١١( يديږيزو

ق٨١٧ م١٤١٤
 وا هناحفصا وا هزاريش رت ناريا لوټ خرهاش

 ينارمکح هپ ناحفصا د وا يووينو يروپ زيربت
 هپ ناتسرل وا نادمه د ،خيش رمع نب متسر ازريم
 ازريم تراما هپ زاريش د ،ارقياب ازريم ينارمکح
 .لوس ررقم ناطلس ميهاربا

 هل ىوز ىلع هاش د نيدلا بطق کلم
 .)بجر( ړالو هت تاره هناتسيس

 نيدلادجم نب دمحم خيش نيدلا ماوق هجاوخ
 لژوو نوسمل هپ ريزو نيدلارخف ديس د يفاوخ
 .وس

 يغار هت تاره هرفس هل قارع د خرهاش
 رتسا رت هنوراښ ناسارخ وا دهشم .)بجر ١٢(
 .هوس لراپسو هت ازريم رقنسياب هدابآ

 درجرخ هپ ماج د يماج نمحرلادبع انالوم
 .يديږيزو هپش ٢٣ هپ نابعش د يک

ق٨١٨ م١٤١٥
 رت ناقملس د رويبا نامرف هپ خرهاش د

 هت رقنسياب ازريم يروپ ناجرج وا نارردنزام
 .هوس لړکرو

 هپ خرهاش د الک نيدلا رايتخا د تاره د
 .)يناثلا عيبر( هوس هړوج ايب نامرف

 مرحم د وا ړالو رفس هپ نامرک د خرهاش
 .يغار هت تاره هتريب يک ځنم هپ ق ٨١٩
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 تاره د دؤاد نب دمحا نيدلا ماظن هجاوخ
 هرس ريزو دمحم نيدلارخف ديس د يک ناويد هپ
 .وس ررقم

ق٨١٩ م١٤١٦
 وس رداص نامرف خرهاش د هت رقنسياب ازريم

 د وا ينيښک دنسم رپ ىلعا ناويد د تاره د يچ
 يک راهدنق هپ يچ هکځ .يرواو تاياکش وکلخ
 ريما ون ،هوس نايغاي نارکون هد د هت وديق ازريم
 هد د هتاره هل هرس ورکښل ورز وسل د ناوريشون
 .ړالو هت کموک

 وا ۍغار هت تاره هناشخدب هل يپ کين هاش
 د شمتغ رويس ازريم ىنارمکح هپ ياځ هغه د
 .)يرخالا يدامج( وس ررقم ىوز خرهاش

 ررقم ترازو هپ يناغش نيدلا ءالع هجاوخ
 .)بجر ١٨( وس

 ايب نايچليا اچاپ د اطخ د ناخ گنمياد د
 هت خرهاش ېئ ېفحت يريډ وا للغار هت تاره
 .)لوالا عيبر( ېړوار

 ىوز د يراهدنق لفيس د هت راهدنق خرهاش
 )نابعش ٢٢( ړالو هراپل يړخش د دمحم کلم وا
 هت هد ناناغفا يناوښرخ وا هناتښپ لمرب د وا
 .)ناضمر ٣( للغار

 اباب يک يلک هپ رگنل د راهدنق د خرهاش
 هد ېئ يلک هغد وا ديلو )يلو اباب( لادبا نسح
 .ئک فقو هت

ق٨٢٠ م١٤١٧
 کلم وا ىوز د لفيس د يک راهدنق هپ

 هل وناناغفا هلوټ وا هوس هښيپ هړخش ځنم رت دمحم
 د خرهاش .يکو تښروښ هدنس ىايرد رت هراهدنق

 وا ناشخدب د ۍرشم هپ ميهاربا يلاع ردص
 راهدنق رپ هرس ورکښل د تاره وا ناتسيس
 .هړک عيطم ېئ کلخ وا يغرو

 نيدلا دامع نب دمحم نيدلا ماوق ريما
 .)مرحم ١( وس ړم يک فاوخ هپ يناجنس

 ېئ ازريم رقنسياب وا ړالو هت راهدنق خرهاش
 نارشم يود د وا هواتساو هت ولوليا وو هرازه د
 هت رابرد خرهاش د مدق مارآ هجاوخ ،زوريف دمحم
 .للغار

 ريما وا لاوټوک راهدنق د ماسح ريما
 .وس نارمکح ريسمرگ د دمصلادبع

 هت تاره هرهنلا ءاروام هل گيب غلا ازريم
 .)لوالا عيبر ١٩( ئغار

 هپ تاره د يورم ىلع ريما ىضترم ديس
 ىنخمد دمحم نيدلارخف ديس .وس ررقم يناويد
 .)يلولا يدامج ٢٥( وس ړم يک تاره هپ ريزو

 ريما وا ناخرت ىلع نيدلا ءالع ريبک ريما
 ٢٢( لوس هړم يک تاره هپ ناخرت نيدلا ثايغ

 .)بجر
 لالج نب دمحا ريپ نيدلا ثايغ هجاوخ

 .وس ررقم هت ناويد تاره د قاحسا نيدلا
 يفاوخ دمحم نب رديح نيدلا ناهرب د

 .دودح تافو د بيدا وا ملکتم وا رسفم يوره
 تافو دهاز يوره يتولخ ديعس وبا خيش د

 .)هجحلا يذ( لديخښ يک تاره هپ وا
ق٨٧٢-٨٢٠ م١٤٦٧-١٤١٧

 نب ردنکس نب نيدباعلا نيز ناخ هاش
 .و اچاپ ريمشک د يتاوس ريم هاش نب لادنه
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   ق٨٢١ م١٤١٨
 بان هپ ېبوا د وا ئکو تواغب وديق ازريم

 وا ينزغ وا لباک خرهاش ون ،وس لوينو يک
 رويس ازريم ىوز لپخ يروپ دنس رت راهدنق
 .هړکرو هت شمتغ

 ازريم وا ړالو هت تاره هريسمرگ هل خرهاش
 فاعم هروضح هل رالپ د و ىوس يغاي هچ وديق
 .وس

 د هت ناشخدب ناريما رون وا نامقل خيش ريما
 خيش د وخ ،هوس لوتساو هرس گيب غلا ازريم
 ناشخدب د تعافش هپ راطع نيدلا ءالع مالسالا
 .هوس عيطم و فاعم کلخ

 اضر ىسوم نب ىلع ماما د يکلم داش رهوگ
 هبيتک يچ ئک ړوج دجسم ىول وي يک دهشم هپ
 .)بجر لئاوا( هد طخ هپ رقنسياب ازريم د ېئ
 د وا ،ؤ ىزاريش نيدلا ماوق داتسا ېئ رامعم
 ئکو تکرش خرهاش هلپخپ يک ومسارم هپ مامتا
 د .ړالو هت دهشم هتاره هل ق٨٢١ نابعش هپ وا
 د يچ هوس همتخ هلاک ١٢ هپ ينادو دجسم ېد
 .يږيک لريمش هخڅ وينادو ونيرتهب ١٢ هل ايند

 هدبنگ هپ دقرم د اضر ىلع ماما د خرهاش
 .هواړځو ليدنق ييالط ولاقثم ورز ورد د يک

 ړوج رما هپ خرهاش د غاب وي يک دهشم هپ
.وس

 هت ناويد ىلعا رهاط دمحم نيدلا سمش 
 نيدلا سمش هجاوخ ياځ رپ ېئ ايب وا ررقم
 .وس لراموگو ينانمس دمحم

 لديروښو نماز نيدلا ءاهب هاش د ناشخدب د
 نسح نيدلا جات هجاوخ مالسالا خيش د ايب وا

 ىود ناشخدب وا هوس لښخبو تعافش هپ راطع
.وس لراپسو هت

ق٨٩٤-٨٢١ م١٤٨٩-١٤١٨
 رضيخ نب هّٰللادبع نب دمحم نب دمحم د

 د خرؤم وا هيقف وا ثدحم  ىرضيخ يقشمد
 هپ وا و داتسا يماج انالوم د ىد .تخو دنوژ

 هپ و ىللت رفس هپ جح د يماج انالوم يچ ق٨٧٧
 هخڅ هد هل همان تزاجا وثيداحا يک قشمد
 د طخ هپ يرضيخ د همان تزاجا نيع( هتسيخاو
 .)هو يک هناخ باتک هپ ايوگ موحرم

ق٨٢٢ م١٤١٩
 هميرد نايچليا اچاپ ناخ کنميا د اطخ د

 اچاپ لپخ د وا هلغار هت رابرد تاره د الپ
 وفحت د طخ يروغي وا يسراف هپ ېئ هنوبوتکم
 .لړوار هت خرهاش هرس

 رهم د ىوز خرهاش د يکوج دمحم هدازهش
 اچاپ د ناتسلوغم د هچ ئکو هداو هرس اغآ راگن
 هپ تاره د يک يداښ ېد هپ .هو رول ناخ دمحم
 .)لاوش( وسو نشج ىول يک ناغاز غاب

 نب نيدلا بطق نب نيدلا سمش ناهاش هاش
 .هلهوو هکس يک زورمين هپ نيدلا جات

ق٨٢٢ م١٤١٩
 زورمين هپ تافو ىلع نيدلا بطق کلم د

 .)مرحم ١٥( يک
ق٨٢٣ م١٤٢٠

 )نيچ يبرغ( اطخ هتاره هل نايچليا هلډ هوي
 ،هجاوخ يداش اوخ هل خرهاش د :هوس لوتساو هت
 ثايغ وا دمحا ناطلس اوخ هل رقنسياب ازريم د
 نسح ريما اوخ هل ميهاربا ازريم د ،شاقن نيدلا
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 اوخ هل شتمغ رويس ازريم د ،لامج ناولهپ وا
 هاش د ،ناودرا اوخ هل کلم هاش ريما د ،قادقرا
 هرس ىود هل .نيدلا جات هجاوخ  اوخ هل ناشخدب
 .لړالو مه نارگادوس ريډ

 غلا ىوز لپخ د هتاره هل داشرهوگ هکلم
 عيبر( هړالو هت دنقرمس هراپل ينديل د گيب
 .)لوالا

 هلپخ يچ راختفا نيدلا لالج انالوم
 د وا تافو هو ېړک فقو هت وکلخ ېئ  هناخباتک
 .وس خښ يک نابايخ هپ تاره

 هپ ناسارخ د ناخرت دمحا ديس ريما
 ١٥ هپ خرهاش هلپخپ وا وس ررقم تموکح

 د وا زيربت رت وا وس يهر رفس هپ ناريا د نابعش
 يميس يلوټ ېي يروپ وتادحرس رت برغ قارع
 علطم د .يغار هت تاره لاوش ١٩ هپ وا ېلوينو
 اطخ هل تنطلس خرهاش د لوق هپ نيدعس
 د وا )کرت ينامثع( مور رت هخڅ )نيچ(
 .و يروپ ناتسودنه رت  هرخآ هل ناتسکرت

 وا هسردم هوي يک دنقرمس هپ گيب غلا ازريم
  هپ راښ د هناخ دصر هوي وا هرس گرا د هاقناخ
 وناهوپ يلډ ېوي د وا هړک هروج يک اوخ يلامش
 نيدلا حالص ،نيدلا نيعم ،ديشمج نيدلا ثايغ
 هپ يجشوق نيدلا ءالع ،يمور هداز يضاق ىسوم
 ئک فيلات وا بيترت مه يگيب غلا جيز ېئ هتسرم
 .ئديک للب مه يناگروک جيز هچ

 رصان انالوم وا يروغ نيدلا لامج انالوم
 سمش انالوم وا )نابعش ٢٦( هّٰللا فطل نيدلا
 انالوم وا هنيدم هپ يراخب اسراپ دمحم نيدلا
 وا )يلوالا  يدامج ٢٢( مساق نب جالح فسوي

 ١٩( ينابايخ نيدلا باهش نب هّٰللا يفص انالوم

 .لوس تافو )يناثلا عيبر
 تافو يناعمس فسوي نيدلا لالج هجاوخ

 .وس خښ يک هاگرزاگ هپ تاره د وا
ق٨٢٤ م١٤٢١

 هپ )هناويد ثايغ ديس( بوذجم لادبا ريما
 .)رخآ مرحم د( وس تافو يک سيغداب

 د يچ هجاوخ ريما انالوم يچليا تاره د
 هت تاره هتريب ،و يللت هت رابرد ناخ رضخ د دنه
 بيط دمحم .ئوار مه ېئ ندگرک وي وا يغار
 يک رخآ هپ لاوش د و يللت يچليا هت رصم يچ
 يچ يجنشوق ناطلس مه يسغد ،ئغار هت تاره
 هتريب و يللت هت رابرد ناخ دمحم اچاپ د ناچبق د
 .)هدعقيذ( ئديسروار هت  تاره

ق٨٢٥ م١٤٢١
 هپ هت )نيچ( اطخ هتاره هل هچ نايچليا هغه
 وا )ناضمر ١١( للغار هتريب وو  يللت  ق٨٢٢
 هچمان زور رفس ېد د شاقن نيدلا ثايغ هجاوخ
 ار يک نيدعس علطم لپخپ قازرلادبع يچ هلښکو
 .هديړک لقن

 نارمکح سراف د ناطلس ميهاربا ازريم
 .ئوينو مه ناتسزوخ

 د  هاش نوغرا هاش وا دومحم ناطلس هاش
 هت رابرد خرهاش د هت تاره ناهچاپ ناشخدب
 .)رفس ٣( للغار

 هپ يزار دمحم نيدلا سمش انالوم ظفاح
 ١٢( وس خښ يک دزي هپ وا تافو يک تاره

 .)هيناثلا يدامج
 هپ ىوز رقنسياب ازريم د رباب مساقلاوبا ازريم
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 .)بجر ١٧( يديږيزو يک تاره
 ينيسح فسوي نب زارد وسيگ دمحم ديس د

 يک هگربلگ هپ دنه يبونج د تافو فراغ يوره
 .)هدعق يذ ١٦(

ق٨٢٧ م١٤٢٤
 لزانم د يناتسجس  دؤاد ىلع نب ىيحي د

 .تخو دنوژ د خرهاش د نيرئاسلا
 نيعم نب هّٰللادبع نيدلا باهش انالوم د

 ١٤ هبنش هس( يک نيلام هپ تافو ىزرخاب نيدلا

 .)هجح يذ
 هپ ىوز خرهاش د ناطلس ميهاربا هدازهش

 وا ناحير يلج يلکښ هپ نآرق وي يک تاره
 دهشم ، نآرق هنيجنگ( .ښيکو طخ عاقر
 .)يوضر

 هپ سوا يچ مبلا روصم ديعس وبا ناطلس د
 يك تاره هپ ٢١٥٢ ربمن يد يک لوبناتسا
 .وس بيترت

ق٨٢٨ م١٤٢٤
 يک تاره هب يوره يزيربت نيدلا ماوق خيش

 وس خښ هړاغ رپ ېلو د ليجنا د وا تافو
 .)رفص(

 دمحا راي نب ميحرلادبع نيدلا ماظن انالوم د
 .)رفص ٣٠( يک تاره هپ تافو

 هپ وا تافو ييوسوک نيدلا رصان انالوم
 .وس خښ يک نابايخ

 روضح د وا يضاق ودرا د نيدلا ردص انالوم
 .وس تافو يک تاره هپ ماما

 رفظ د يچ يدزي ىلع نيدلا فرش انالوم
 و ىړک عورش يک ق ٨٢٢ هپ ېئ فيلات ېمان

 .)هکوټ هود( ئک مامت ېئ سوا
 هت ناتسلوغم هدنقرمس هل گيب غلا ازريم

 هيفصت ېئ يميس يلوټ هياځ هغه رت وا ،ړالو
 .ئديسروار هت تاره هجحيذ ١٥ هپ وا .ېړک

 د يفاوخ دمحا ريپ نيدلا ثايغ هجاوخ
 .وس لوزعم هخڅ ىلعا ناويد هل تاره

 ثدحم قاحسا وبا نيدلا لامج خيش
 يک هاگ رزاگ هپ وا تافو يک تاره هپ ينورزاک
 .)هدعقعيذ ١٣ هبنش راهچ( وس خښ

ق٨٢٩ م١٤٢٥
 هجاوخ د يک هاگرزاگ هپ مکح هپ خرهاش د

 يريډ وا ړوج هنوترامع رازم د يراصنا هّٰللادبع
 .هوس فقو هراپل ياځ هغه د بابسا وا يکځم

 مزراوخ د نيدلا ثايغ کلم هاش ريما
 وا تافو ريما ىول رابرد د خرهاش د وا نارمکح
 .)لوالا عيبر ١١ هبنشود( وس خښ يک دهشم هپ

 د رما هپ رقنسياب هدازهش د وناملاع يلډ ېوي
 هړک بيترت هخسن هعماج هوي ېمانهاش د ىسودرف
 همدقم يرقنسياب يچ هلښکو رپ ېي همدقم هوي وا
.يلوب ېئ

 هپ تاره د يونزغ نامثع يراق ظفاح
 .)لاوش ١٩( وس تافو يک هاگترايز

 وتاداس د دهشم د يحلادبع نيدلا ماظن ديس
 .وس تافو بيقن

ق٨٢٩-٧٦٧ م١٤٢٦-١٣٦٥
 د يوره دمحم نب هّٰللا ءاطع نب دمحم د

 دنوژ د فلؤم وا هيقف يعفاش وا يضاق د رصم
 قراشم د ىد .وس تافو يک سدق هپ يچ هرود
 .ئد حراش راونالا
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ق٨٣٠ م١٤٢٦
 د ىوز خرهاش د شمتغ رويس ازريم

 )مرحم( وس ړم يک لباک هپ نارمکح ناتسناغفا
 ناطلس ازريم ىوز هد د ينارمکح ياځ هغه د وا
 .هوس هړکرو هت دوعسم

 يلازغ دمحم نيدلا ىحم مالسالا خيش د
 .)ناضمر ١٥( تافو دهاز وا ملاع يسوط

 د يدابارتسا هّٰللا لضف د يچرل دمحا
 خرهاش يک عماج هپ تاره د ديرم ىلډ يفورح
 عيبر ٢٣ هعمج( ههاوو هړاچ هپ يک سن هپ
 .وس ړوج و هن يراک ېئ پټ وخ )يناثلا

 يوره يدادغب فورعم انالوم وا يچرل دمحا
 هتاره هل راونا مساق ديس وا هوس لژوو طاطخ
 .وس ديعبت

 هت دنقرمس هتاره هل هلوا هپ نابعش د خرهاش
 هت ناغاز غاب تاره د ناضمر ٢١ هپ وا وس يهر
 .ئغار

 سمش انالوم ونابيبط وروهشم د تاره د
 .تخو دنوژ د نيدلا ماظن انالوم وا مدآ نيدلا

 .ينادو ايب هاگرزاگ د تاره د
 خيراوتلا ةدبذ د خرؤم يوره وربا ظفاح د

 .)هکوټ ٤( وس مامت فيلات
 )ق٨١٥ افوتم( يفاوخ نيسح نب دومحم

 .ښيکو )همان رواخ( همان نارواخ باتک لپخ
 يفنح ىخلب رمع نب نامثع نب دمحم د

 .تافو فلؤم د ملعلا نيع د ملاع
ق٨٣١ م١٤٢٧

 تافو يضاق د ودرا د نيدلا بطق انالوم د
 .)يناثلا عيبر ٣ هبنش راهچ( يک نوت هپ

 ١١( ئغار هت تاره هدنقرمس هل خرهاش

 .)مرحم
ق٨٣٢ م١٤٢٨

 هپ ىوز فسوي ارق د ردنکس ريما يچ هکځ
 ولپخ د خرهاش ون ،وس يغاي يک ناجيابرذآ
 ٥ هبنشکي( وس يهر رو هتاره هل هرس ورکښل
 ار هت تاره هتسورو يربرت ساملس د وا )بجر
 .)م٨٣٣ هجحيد ٨( ئديسرو

 ظعاو يوره يودنه نيدلا فيس انالوم د
 .)لاوش ١٧( يک تاره هپ تافو

 د يک هاگرزاگ هپ اچاپ تاره د خرهاش
 ۍنادو يئول رازم رپ يراصنا هّٰللادبع هجاوخ
 .ېړک يړوج

 ينادو ېسردم د اغآ تکلم د يک خلب هپ
 .هوس همامت

ق٨٣٣ م١٤٢٩
 ۀمانهش باتک نيرت اهبنارگ وا نيرتهب ايند د

 طخ هپ طاطخ رفعج د يک تاره هپ يرقنسياب
 الط وا هروصم رما هپ ازريم رقنسياب هدازهش د وا
 .)نارهت ناتسلگ ۀزوم( هوس هلښکو يراک

 .يک تاره هپ تافو يتولخ هّٰللادبع خيش د
 يوره يفاوخ هّٰللادبع نيدلا باهش انالوم

 ةدبز يناطلس خيراوتلا عماج د )وربا ظفاح(
 وس خښ يک ناجنز هپ وا تافو فلؤم خيراوتلا
 .)لاوش ٣ هبنشکي(

 هجاوخ نب هّٰللا ليلخ هجاوخ مالسالا خيش د
 ېدالوا هل ليپ هدنز ماج دمحا د( تافو دومحم
 .)هخڅ

 هنمد هيلک طاطخ يوره يرقنسياب سمش
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 ربمن لوبناتسا( يرل هروتانيم ٢٦ يچ هلښکو
١٠٢٧(. 

 نيدلا رصان نب فسوي نيدلا لالج انالوم د
 تاره هپ  )نابعش ٥ هبنش( تافو يوره يهبوا
 .يک

 فسوي نيدلا لالج هجاوخ نب دمحم کلم د
 هپ )يناثلا عيبر ٣٠ هبنش راهچ( تافو يناعمس
 .يک تاره

 يماج هّٰللا ليلخ نيدلا زعم مالسالا خيش د
 .)لاوش( تافو يماج دومحم نيدلا لالج نب

 تافو ثدحم يرزج دمحم مالسالا خيش د
 .)لوالا عيبر ٥( يک تاره هپ

دودح ق ٨٣٤ م١٤٣٠
 هپ يک تاره هپ خرهاش نب رقنسياب هدازهس

 يچ( ښيکو نآرق وي طخ ثلث هخاپ وا ىلکښ
 يک هناخ باتک يلم هپ ناريا د ېي يڼاپ وڅ
 تاره هپ مبلا روصم يرقنسياب تاعقرم د .)هتس
 رقنسياب د وا هنوريوصت ٦٥٠ يچ وس لښکو يک
 .)هناخباتک لوبناتسا د( ىرل يواضما ميهاربا وا

 رقنسياب د يک تاره هپ ىرقنسياب رفعج
 يرل هريوصت ١٩ يچ هلښکو هنمد هيلک هراپل
 .)٣٦٢ لوبناتسا(

ق٨٣٤ م١٤٣٠
 وا تافو يفاوخ دمحم نيدلا نکر انالوم د

 ٢٧ هبنشکي( .لديخښ يک هاک رزاگ هپ تاره د

 .)لاوش
ق٨٣٥ م١٤٣١

 يناحفصا هکرت ىلع نيدلا نياص هجاوخ د
 ١٤( يک تاره هپ لديخښ وا تافو يوره

 باتک د وا حراش مکحلا صوصف د يچ )هجحيذ
 .ئد فلؤم صحافم

 انالوم نب رافغلادبع نيدلا لامج انالوم د
 يک تاره هپ تافو يضاق قحسا نيدلا لالج
 .)هجحيذ ١٩(

 د يک تاره هپ هلاقم راهچ يضورع د
 د( هوس هلښکو هنيزم هراپل ېناخباتک د رقنسياب
 .)١٩٥٤ ميزوم يرنه لوبناتسا

 ناخرت بارحم نيدلارصان مظعا ريما د
 .يک تاره هپ )مرحم ١٣( تافو

ق٨٣٦ م١٤٣٢
 دهم د يک تاره هپ رس رپ هلپ د ليجنا د

 ړوج ترامع ړول وا هسردم اغآ داش رهوگ ایلع
 سمش مظعا انالوم بيطخ ىاځ هغد د .وس
 .وس ررقم دحاو نب دمحم نيدلا

 د خرهاش د رداقلادبع نيدلا ماظن هجاوخد
 هپ تافو هغوراد شيورد دمحم ريما وا يرابرد
 .يک تاره

 يک تاره هپ تافو هّٰللا ةبه يراق انالوم د
 .)يناثلا عيبر ٣ هبنشجنپ(

 لامک هجاوخ نب ييحي نيدلا ماظن انالوم د
 .يک تاره هپ تافو يفاوخ نيدلا

 نامک” رگ هتخير جرف داتسا يک تاره هپ
 .هلوځروغ ېئ هربډ هنم ٤٠٠ يچ هړک هړوج “دعر
 هپ خرهاش د يک لامش هپ يلواب هوک د هلآ اد
 .هوس هبرجت يکخم

ق٨٣٧ م١٤٣٣
 فورعم انالوم د يوره نيدلا سمش انالوم

 ازريم يک تاره هپ درگاش طاطخ يدادغب
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 تفعج انالوم مه يسغد يلزور و رقنسياب
 انالوم وا رهظا نيدلا ريهظ انالوم وا يزيربت
 خيش نيدلا لالج انالوم وا هّٰللادبع نيدلا باهش
 يک تاره هپ لوټ نادرگاش رفعج انالوم د دومحم
 .وو ناطاطخ دنمرنه

 ىوز خرهاش د رداهب رقنسياب ازريم هدازهش
 د ؤ مه يکنولاپ ونادنمرنه د وا طاطخ هړکت هچ
 اغآ داشرهوگ د وا تافو يک ديفس غاب هپ تاره
 .)ىلوالا يدامج ٧ هنبش( وس خښ يک هسردم هپ

 يروغالع دمحم نيدلا حيصف مظعا انالوم د
 يک هاگرزاگ هپ وا تافو ملاع وا هيقف روهشم
 .)يرخالا يدامج ١٥( لديخښ

 هپ ماج د رعاش يفوص ناسارخ د راونا مساق
 .وس تافو يک درگرخ

ق٨٣٨ م١٤٣٤
 هپ تاره د دمحا نب دمحم مالسالا خيش

 ثلث ىلعا هپ ېئ هتخنش يچ وس خښ يک هاگرزاگ
 .هد ېوس ېلښک طخ

 هجاوخ ترازو تنطلس ىول د تاره د
 نيدلا ماظن هجاوخ نب دمحا يديس نيدلا ثايغ
 لراپسو نامرف هپ خرهاش د هت يدوخدنا دمحا
 .وس

 هپ ناجيابرذآ د هتاره هل الپ هميرد خرهاش
 يک تاره هپ وا )لوالا عيبر ٢( وس يهر رفس
 .وښيرپ تموکح هپ نيدلا ماظن ريما

 ىول تاره د هدنيوگ رداقلادبع هجاوخ
 هپ رعاش وا طاطخ وا ظفاح وا زاون يقيسوم
 ناحلالا دصاقم د .وس خښ وا تافو يک تاره
 زنک وا هرشع دئاوف وا ق٨١٦ ناحلالا عماج وا

 .فلؤم راودالا ةدبز وا ناحلالا
 د ىوز خرهاش د ميهاربا ناطلس ازريم

 ٤( وس تافو يک زاريش هپ امرفنامرف سراف
 .)لاوش

 .وس ړم هاشنوغرا هخڅ وناهاش هل ناشخدب د
 وس اديپ نوعاط وا ابو يک تاره هپ

 .)يروپ هدعقيذ رت يرخالا ىدامج(
 نيدلا نيز خيش :تايفو يک تاره هپ

 يضاق تاضقلا يضقا ،لاوش ٢ هپ يفاوخ
 مظعا انالوم ،لاوش ٦ هپ يماما دمحم نيدلاردص
 عماج د تاره د يمزراوخ هّٰللا رون نيدلا ءايض
 نب دمحم نيدلا سمش انالوم ،لاوش هپ ماما
 ماظن انالوم ،هدعقيذ ٨ هپ ينازاتفت نيدلا دعس
 ٥ هپ يمزراوخ نيدلا ناهرب نب دمحا نيدلا
 ،هدعقيذ هپ همئالا جات نيدلا ليصا انالوم ،هدعقيذ
 انالوم وا يوره ينورزاک دمحم ديعس وبا خيش
 سمش انالوم وا بستحم ينياق نيدلا لالج
 هداز يضاق وا سردم زبس ۀسردم د دحوا نيدلا
 وا نيدلادجم هجاوخ وا يماما ديعس وبا خيش
 انالوم وا ينابايخ دمحم نيدلا نکر مالسلا خيش
 رداقلادبع هجاوخ وا دسا نب نيسح نيدلا لامک
 يونزغ بيطخ دمحم نيدلا رون انالوم وا هدنيوگ
 وا يگنرگ دمحم خيش نيدلا سمش انالوم وا
 ظفاح ردص وا يوره دمحم نيدلا ءالع ظفاح
 .يجنشوف ميحرلادبع

ق٨٣٨ م١٤٣٥
 مارهب د ىد ،تافو رعاش يزيشرت يبتاک د

 .ئد مظان ىونثم د قشع و نسح ،مادنلگ و
 يک خلب هپ ىوز خرهاش د ناطلس ميهاربا
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 .و نارمکح
 يروغ گنشوه نب ناخ نينزغ دمحم د

 .يک هولام هپ دنه د تنطلس
 لپخ يدنرهس هّٰللادبع نب دمحا نب ييحي

 رپ وناهاش يناغفا د دنه د يهاشکرابم خيرات
 .ښيکو لاوحا

ق٨٣٩ م١٤٣٥
 اوخ هل خرهاش د يتشد دمحم انالوم

 ناتسجرگ د وا ړالو ترافس هپ هت ناتسجرگ
 .هلنمو ېئ هجج يکو تعاطا نارمکح

 يدوخدنا دمحا يديس نيدلا ثايغ هجاوخ
 وبا دمحا هجاوخ د تاره د وا تافو ريزو ىول
 .وس خښ يک رازم هپ ديلولا

ق٨٤٠ م١٤٣٦
 هخڅ رفس ميرد هل ناجيابرذآ د خرهاش

 )يناثلا عيبر ٢( ئغار هت تاره
 زومره د څک د نامع د نيدلا فيس هاش

 .)لاوش ٢٦( ئغار هت تاره نارمکح
 هپ دنه د نوتښپ ىجلخ هاش دومحم ناطلس

 .هلهوو هکس يک هولام
 د خرهاش د طاطخ فورعم انالوم د

 تاره هپ تخو دنوژ د سيون شوخ د ېناخباتک
 .يک

ق٨٤١ م١٤٣٧
 ينادو ېکلم داش رهوگ يک الصم هپ تاره د

 طخ ثلث يلج هپ هربډ رپ ېئ خيرات يچ ،هړکو
 .)ميزوم تاره د( ئد ىلښک طاطخ رفعج لالج

 ۀلاسر خرؤم تاره د يدنقرمس قازرلادبع
 ېئ هت هغه وا فيلات همان هپ خرهاش د هيدضع

 ررقم يک رابرد هپ رالپ لپخ هکل وا هړک يدناړو
 .وس

 هاش يلاو دزومره د هرابرد هل خرهاش د
 وا هوسو هغور ځنم رت هاش ناروت وا نيدلا فيس
 .هوس هړکرو هت نيدلا فيس هاش الک کزرط د

 دمحم خيش نب رکب وبا مالسالا خيش د
 .)رفص ٩( تافو يفاوخ

 تافو )دمحم خيش( ينوت يخا انالوم د
 .)رفس ١٦(

 هغد يلاو لباک د دوعسم ناطلس هدازهش
 .ړالو هت راښ

 وا ملاع يوره يناتلم نيدلا جارس انالوم د
 .)رفص( يک تاره هپ تافو دهاز

 د تاره د يجاح خيش نيدلا زرابم ريما
 .)رفص ١٨( وس ررقم تراما هپ ناويد

 هد د وا تافو سالرب نامقل خيش ارمالا ريما
 ٢٢( وس ړکرو هت نامقل ريپ ريما ىوز ېئ ياځ

 .)لوالا عيبر
 وس ړم نالواسي خيلش اب نيسح کلم ريما

 .وس ررقم نيسح خرف ريما ىوز ېي ياځ رپ وا
 د نيدلا رايتخا د تاره د دوعسم اباب ريما

 .)يلوالا يدامج( وس ړم لاوټوک الک
ق٨٤٢ م١٤٣٨

 ناگوچ و ىوگ يونثم لپخ يوره يفراع
 .ىد ړم ق٨٥٣ هپ ىد .ئک مظن

 يگلوت لپ د تاره د ارقياب نيسح ناطلس
 .)م١٤٣٨ نوج ‐ مرحم( ئديږيزو هرس

 وا هّٰللا فطل نيدلا لالج انالوم ردص د
 ىلع خيش انالوم نب دمحم نيدلا سمش انالوم
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 .)لوالا عيبر ٢١ هعمج( يک تاره هپ تافو
 هرغ( تافو رامعم نيدلا ماوق داتسا د

 هسردم اغا داش رهوگ د يک تاره هپ هد )نابعش
 .ؤ يړک ړوج دجسم داش رهوگ د يک دهشم هپ وا

 نب نيدلا سمش نب ييحي نيدلا ماظن کلم
 .وس اچاپ يک زورمين هپ نيدلا بطق

ق٨٤٣ م١٤٣٩
 د ىوز شمتغ رويس ازريم د دوعسم ازريم

 هدنس رت ناتسناغفا يقرش د يچ ىسمل خرهاش
 ٣( وس تښوغو ار هت تاره و نارمکح يروپ
 .ؤ نارمکح يک لباک هپ راجارق وا )نابعش

 تاره د يماما هّٰللادبع نيدلا بطق انالوم
 .)هدعق يذ ١ هبنش ود( وس تافو يضاق

 هپ يرهبا زيزعلادبع نيدلادامع يتفم انالوم
 .)بجر ١٨( وس تافو يک تاره

 د نابايخ د تاره د خيش نامرف ريبک ريما
 ٨( وس تافو يک تاره هپ سسؤم ېسردم
 .)رفص

 کولب هپ ليعمسا ريما نيدلا باهش ديس
 .)ةجحيذ هرغ( وس تافو يک هراذگ

 يچليا گيب قامقچ رهاظلا کلم د رصم د
 ٧( يغار هت تاره رابرد خرهاش د اقوبکجيج
 هتښک يک غاب هپ کلم هاش د وا )رخالا يدامج
 .وس

 د هطساو هپ يچليا لپخ د رهاظلا کلم
 يتښوغ ينوباتک هځنپ هخڅ ېناخباتک هل خرهاش
 .وو

 لها تاليوات يديرتام روصنم وبا د .ا
 .تنس

 .ريبک ريسفت ىزار رخف د .٢
 .صيخلت حرش .٣
عماج .٤
 .فاشک حرش .٥
 نيدلا ماسح انالوم يچليا لپخ خرهاش

 وباتک وځنپ وا وتاغوس د يچناورپ هاش کرابم
 .هواتساو هت رهاظلا کلم رصم د هرس

 هپ يهارف دمحم يجاح مظعا انالوم د
 د مکح هپ خرهاش د هگرج واملع د هوي ۍرشم
 هاش د هراپل ناحتما د ىدنقرمس قازرلادبع
 هغد وا هوس هړوج نوډگ هپ وناريما وا وناگداز
  .وس بايماک يک ناحتما هپ خرؤم

 لمجم د يفاوخ حيصف رپ هکلم هداش رهوگ
 ىدنب ېئ ىد وا هوس رهق هپ فلؤم رپ ىحيصف
 .ئک

ق٨٤٤ م١٤٤٠
 نيدلا کلف د ېسردم هيماظن د تاره د

 رت هنت ١٢ وا هديړنو يک رازاب هپ قارع د هرانم
 د نيدلا کلف اد .)هجحيذ رخآ( هوس يدنال
 .و ريما وي يقوجلس رجنس ناطلس

 هپ شاقن روهشم دازهب نيدلا لامک داتسا
 .ئديږيزو يک تاره

 د روم شمتغ رويس ازريم د اغآ تکلم
 هخښ يک هسردم هغه هپ وا تافو هنيام خرهاش
 .هو ېړک هړوج يک خلب هپ ېد يچ هوس

 ورش ولونادو هپ قدنخ وا الک د تاره د
 .)رفس ١٦( هوسو

 تاره د يياون ريش ىلع نيدلا ماظن ريما
 يک تاره هپ فلؤم وا رعاش وا ريزو ىول
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 ىروربف ٩ ق٨٤٤ ناضمر ١٧( ئديږيزو
 .)م١٤٤١
 د شاتلکوگ هکيلع نيدلا ءالع ريبک ريما

 يک نابايخ هپ وا ړم ريما ىول رابرد خرهاش
 ١٧( وس خښ يک هسردم ېړک هړوج هلپخپ

 .)ىلولا ىدامج
 ېي هراغج رمع نيدلا ءاهب مالسالا خيش

 .وس ىهر رفس هپ جح د هتاره هل ىوره
 هبوت هخڅ ولښچ بارش هل خرهاش ناطلس

 هپ ىنياق ليلجلادبع انالوم بستحم د وا هړکو
 ۀزاورد رت ېناخ مخ وناگدازهاش ولوټ د ىئانيو
 .ېړک يتام يک کلپ هس هپ يدنابد شوخ

ق٨٤٥ م١٤٤١
 طاطخ روهشم تاره د يوره خابط هّٰللادبع

 دهشم د( ښيکو عاقر ،ثلث ،خسن هپ نآرق وي
 .)هنازخ يوضر

 يک زورمين هپ نيدلازرابم دمحم ريما
 .ؤ نارمکح

 هړالو هت دنقرمس هداش رهوگ هکلم ایلع دهم
 هت تاره ېئ فيطلادبع ازريم ىسمل لپخ وا
 .)لاوش ١٤( تسوار

 ٢٠ هپ نارمکح کواد ناتسيس د ىلع کلم

 ناضمر هپ( ىزيشرت هّٰللارصن هجاوخ وا نابعش
 د يفاوخ هّٰللارصن نيدلارصان هجاوخ وا )يک
 .لوس هړم ريهاشم تکلمم د خرهاش

 تاره د يقيتع فسوي نيدلا لالج انالوم د
 .)مرحم١٣( تافو بتاک د اضقلاراد د

 وا دهاز مدآ دمحم انالوم نيدلا سمش د
 .)رفص ١١( تافو بيبط

 يفاوخ ىلع نيدلا بيجن نب دمحم انالوم د
 يسوط هّٰللا لضف ديس د .)بجر ١٦( تافو
 .يک تاره هپ تافو رگنامک

 .تافو يقوا يناتسيس ىلع دومحم هاش د
 وا تافو نيدلارخف نب ىلع هجاوخ د

 علطم د .)ناضمر ١١( يک هاگرزاگ هپ لديخښ
 هل خرهاش د ىدنقرمس قازرلادبع فلؤم نيدعس
 يرال هل وړاغ د بايرد ىول د وا زومره د اوخ
 هت ردنب توکيلاک د ق٨٤٦ هپ ړالو هت ناتسودنه
 د ،و يک رگناجيب هپ يک هجحيذ هپ وا يديسرو

 يک يئامين هپ يتشايم د ېژور د لاک ق ٨٤٨
 وا دمحم هجاوخ ونايچليا د دنه د هت تاره
 .ئديسرو ار ياځ وي هرس نيدلا لامج هجاوخ

 نيدلا سمش هجاوخ نامرف هپ خرهاش د
 .)رفس خلس هبنش راهچ( وس ريزو ىنانمس

 دهشم د وا ړم نارمکح سراف د يديس ريما
 .هو ېړک هړوج هد يچ وس خښ يک هسردم هغه هپ
 هجاوخ ينارمکح هپ سراف د ېئ ياځ رپ
 .وس ررقم هتاره هل ينانمس نيدلازعم

 دمحم نيدلا لالج نب دمحا حيصف د
 لاوکيل د يحيصف لمجم د خرؤم ىوره يحيصف
 .تافو

ق٨٤٦ م١٤٤٢
 د ،یرل هریوصت ٤ یچ هخسن هوی هتاره هل

 هلښکو هراپل ېناخباتک د دارم نب دمحم ناطلس
 .)٨٦٢ ربمن لوبناتسا( ،هوس

 یرقنسیاب رفعج وا میرکلادبع وا میحرلادبع
 د یچ ښیکو تایلک یدعس د ونانمرنه تاره د
 .یرل هنوراکهش ۍطاطخ د وا هنوریوصت خرهاش
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 .)١٤١٢ نوتنهوپ لوبنتسا د(

ق٨٤٧ م١٤٤٣
 هل خرهاش د یمزمز نیدلا سمش دیس

 اد اچاپ رصم د .ړالو ترافس هپ رصم د هرابرد
 هل اوخ هل خرهاش د يد هراپل هّٰللا تیب یچ هلنمو
 .يس لږیلورو ښوپ وی هتاره

 نارمکح سراف د ينانمس نيدلازعم هجاوخ
 بحم خيش ېئ ياځ وا وس ړم يک زاريش هپ
 .وس لراپسو هت ريخلا وبا نيدلا

ق٨٤٨ م١٤٤٤
 انالوم وا يدشرم دمحم نيدلارون خيش

 هرابرد هل خرهاش د يرهبا دمحم نيدلا سمش
 هّٰللا تيب د وا هوس لوتساو يځاتسا هت رصم
 د رصم د وا ئووي هرس رو هتاره هل مه ېئ ښوپ
 هت ېکم هتخو رت جح د ياځ وي هرس يچليا
 هت تاره هتريب هتسورو جح رت وا لديسرو
 .للغار

 روتانيم ٣٤ د ىقورافلا ليعامسا نب رکب وبا
 ربمن لوبناتسا( هلښکو يک تاره هپ هعومجم

٨٧٠(. 

 ىول تاره د هاش زوريف نيدلا لالج ريما
 همغ هل وو يدنال شيتفت رت هنوراک هد د يچ ريزو
 هد يچ وس خښ يک هسردم هغه هپ تاره د وا ړم
 هړوج ېدزن هرس ليجنا لپ د رال رپ نابايخ د
 د نيدلا ماظن ريما ىوز ېي ياځ رپ هد د .هو ېړک
 نيدلا رفظم ريما د يچ وس ريما ىلعا ناويد
 .يکو  راک يدنال سال رت سالرب ناطلس

 ريزو تاره د يفاوخ دمحا ريپ نيدلا ثايغ
 يدابيات نيدلا نيز انالوم د همان هپ خرهاش د

 ثايغ ېئ رامعم )ق٧٩١ افوتم( هړک هړوج هربقم
 دمحم نب نيدلا لالج ېئ يکنوکيل طخ وا نيدلا
 .و رفعج

 هل خرهاش د ىدابانک  هّٰللارصن مظعا انالوم
 ړالو ترافس هپ هت رگناجيب ناتسودنه د هرابرد
 نايچليا اچاپ د رگناجيب د هنت هود هرس هد د وا
 .هوس لږيلو هرس وتاغوس د مه

 رکب وبا نب دمحم مالسالا خيش انالوم د
 .تافو يوره ىدرگونس

 رشک خرهاش د يکوج دمحم ازريم هدازهش
 ازريم د يک تاره هپ وا ړم يک سيغداب هپ ىوز
 .وس خښ هگنڅ د رقنسياب

ق٨٤٩ م١٤٤٥
 د نامثع ريما تنب رياخ د هسمخ يماظن د

 ىلع هجاوخ د يک تاره هپ هراپل ېناخباتک
 يماج فسوي د وا بيهذت وا ريوصت هپ يزيربت
.)٧٨١ ربمن لوبناتسا( هوس هلښکو طخ هپ

ق٨٥٠ م١٤٤٦
 دمحم ناطلس ازريم يک سراف هپ يچ هکځ

 ءالع ازريم تاره خرهاش ون ،ؤ ىوس ىغاي
 ناخرت يفوص دمحم نيدلا سمش ريما وا هلودلا
 ياځ هغه د وا ،ړالو هت زاريش هلپخپ وا هراپسو هت
 گيب قامقچ رهاظلا کلم د رصم د ېئ همان حتف
 .هلوتساو هت

 .وس تافو يوره ىرقنسياب سمش انالوم
 رت هاشداپ رورپ رنه وا ىول تاره د خرهاش
 يک ىر هپ نلک ٧١ هتسورو تنطلس هلاک ٥٠
 .)هجحيذ ٢٥( وس تافو

 .تافو يوره فرشا نب دمحم ديس د
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 راهدنق د ىوز يزلپوپ بيبح د يماب کلم
 .وس رشم ونايلادبا د

ق٨٥٣-٨٥٠ م١٤٤٩-١٤٤٦
 رپ تراما خرهاش نب گيب غلا ازريم د

 .رهنلا ءاروام وا ناتسناغفا يلامش
ق٨٥١ م١٤٤٧

 وا وس اچاپ يک تاره هپ هلودلا ءالع ازريم
 وا ،ئوينو فيطلادبع ازريم ېئ يک روپاشن هپ
 هبنش( هړک هصالخ هدنب هل ېئ هداشرهوگ ايلع دهم

 .)رفص ١٣
 هغه د وا ړالو هت سراف دمحم ناطلس ازريم

 د رکبوبا ازريم .)لوالا عيبر( وس اچاپ ىاځ
 ناشخدب وا راخت وا نالتخ ىوز يکوج دمحم
 .لوينو

 مساقلاوبا ازرم وا هدنقرمس هل گيب غلا ازريم
 .للغار تاره هپ هناجرج هل رباب

 هپ هرخآ رت ېجحيذ د لاک ق٨٥٠ د خرهاش
 وڅ رت و ښيپ هت ودرد ېدعم د وخ ،و يک ىر
 ،نيدورف ١( ٨٥٠ هجحيذ ٢٥ ېبنشکي هپ يچ
 د يک تاره هپ وا تافو يک ير هپ )چرام ١٣
 هربق هل رقنسياب ازريم د يک هسردم هپ داش رهوگ
 .)ق٨٥١ رفص ١٥( وس خښ هرس

 فيطلادبع ازريم هتسورو گرم رت خرهاش د
 هلړک يدنب ځنم رت ىر وا راوخ د هداش رهوگ هکلم
 .)ق٨٥٠ هحجيذ خلس(

 هخڅ سبحم هل تاره د هلودلا ءالع ازريم
 .هواتساو هت گيب غلا رالپ لپخ فيطلادبع ازريم
 هت فيطلادبع ىوز لپخ تيالو خلب د گيب غلا
 .ړالو هت دنقرمس وا دوښيرپ

 د وا ړالو هت دهشم هتاره هل هلودلا ءالع ازريم
 ىدناب ناشوبخ رپ ېئ هرس رباب مساقلاوبا ازريم
 .هړکو هغور

 ىوره يناتسکرت دمحم نب نسح اباب د
 .)رفص ١٢( يک تاره هپ لديخښ وا تافو

 خرهاش د ىوز رقنسياب د هلودلا ءالع ازريم
 رگم ىغار ناغربش وا خلب رپ هتاره هل ىسمل
 .وس نوتس هت تاره ماکان

 روهشم ىوز نامثع د ىخرچ بوقعي انالوم
 فلؤم وا رسفم وا ملاع وا دشرم ىدنبشقن
 هبنش ود( يک نامداش راصح هپ وا تافو ىفوص
 .وس خښ )ېدزن هت

ق٨٦١-٨٥١ م١٤٥٦-١٤٤٧
 د ىوز رقنسياب د رباب مساقلا وبا ازريم د

 لوټ وا تاره هپ تراما ىسمل د خرهاش
 .يک ناسارخ

ق٨٥٢  م١٤٤٨
 هناشخدب هل وا رهنلا ءاروام د گيب غلا ازريم

 د وا ئغار تاره رپ هرس ورکښل يروپ ېنميم رت
 .ئک تام هلودلاءالع ازريم يک گنج هپ بانرت

 ترازو هپ تاره د نيدلادامع ديس گيب غلا
 يضاق ىول ېئ يمام دمحا نيدلا بطق انالوم وا
 مه ېئ فيطلادبع ازريم ىوز لپخ وا ،هړک ررقم
 .تښواو ومآ رت هلپخپ وښيرپ يک تاره هپ

 يروپ ماطسب رت هتاره هل گيب غلا ازريم
 تاره هپ ىلع راي هداز ريما يچ هلک وخ ،لوينو
 ئغار هت تاره هتريب گيب غلا ون ،وس يغاي يک
 ينيچ وا هنوغاب تاره د ،ئک روچ ېئ تاره وا
 .)رخآوا ناضمر د( لړک نارو ېئ هناخ
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 هت فيطلادبع ازريم تاره ېئ ېد هلسپ
 هړووي هت دنقرمس ېئ هزانج خرهاش د وا وښيرپ
 .وس خښ هرس روميت ريما د هچ

 يغار اوخ هل جنشوف د رباب مساقلا وبا ازريم
 هت خلب فيطلادبع ازريم .ئوينو ېئ تاره وا
 و ىوس يغاي يچ ىلع راي هداز ريما وا ،ديتښتو
 ېجحيذ د( وس لژوو يک وسراچ هپ تاره د
 .هوالښنو هرس هتاره هل مه ناتسيس رباب .)رخاوا

 تاره هپ ىزيراک دمحا نيرسفم خيش انالوم
 .وس خښ وا تافو يک

ق٨٥٣ م١٤٤٩
 ازريم وا هدنقرمس هل گيب غلا ازريم

 د وا هړکو يشک رکښل هخلب هل فيطلادبع
 ،وس تام گيب غلا يک ىلک هپ قشمد د دنقرمس
 زيزعلادبع رورو وا رالپ لپخ فيطلادبع ازريم وا
 ناطلس ازريم نب ديعس وبا ازريم وخ ،لژوو
 هخڅ يرخش ېد هل روميت نب هاشناريم نب دمحم
 .ړالو هت اراخب

 رقنسياب د رباب مساقلا وبا ازريم يک تاره هپ
 وا ،وس اچاپ ناسارخ د وا هلهوو هکس ىوز
 ېئ ميهاربا ناطلس ازريم وا هلودلا ءالع ازريم
 .هړک نايدنب

 هاش وا ،ړالو هت ناتسيس هتاره هل رباب ازريم
 هپ يچ ودنه ريما .ئک عيطم هتله ېئ نيسح
 ړم ېئ يک ناشوبخ هپ ؤ ىوس يغاي يک سيغداب
 .ئک

 سراف وا قارع د يچ دمحم ناطلس ازريم
 د ېئ رباب ازريم وا يغار تاره رپ و رادمکح
 .وس اچاپ تاره د وا ئک تام يک گنج هپ ماج

ق٩٣٢-٨٥٤ م١٥٢٦-١٤٥٠
 د .يک دنه هپ تنطلس ونايدول يناغفا د

 .ؤ يلهډ تختياپ ىود
ق٨٥٤ م١٤٥٠

 هل وا ،ړالو هت خلب هتاره هل مساقلا وبا ازريم
 وا نيدلارصان ريما ېئ ىروپ هباغرم رت هناشخدب
 .لراپسو هت يپس رازه نيدلا زرابم ريما

 ړم يک ناتسيس هپ دومحم نيدلا مجن هاش
 .وس

 دمحم ناطلس وا رباب ازريم د يک ناسارخ هپ
 .يگنج هناخ وناگدازهاش يروميت هلودلا ءالع وا

 ړم فيطلادبع ازريم وکلخ يک دنقرمس هپ
 يک اراخب هپ ېئ ياځ رپ وا )لوالا عيبر ٢٦( ئک
 وخ .وس يعدم تنطلس د ديعس وبا ناطلس ازريم
 ءالع ازريم وا وينو هّٰللادبع ناطلس ازريم دنقرمس
 مساقلا وبا ازريم د تاره .تسيخاو خلب هلودلا
 .و هرس رباب

ق٨٥٤ م١٤٥٠
 هل طخ قيلعتسن وا قيلعت د يک ناسارخ هپ

 .وس اديپ طخ هتسکش هخڅ ولديډگ
 د وا ىوز ليلخ ناطلس د ليلجلادبع ديس

 د )دوصقم هاش(  ىسمل ىراوزبس دمحم ناطلس
 .وس خښ وا تافو يک زيرکاخ هپ راهدنق

ق٨٥٥ م١٤٥١
 ازريم بيقر لپخ ديعس وبا ناطلس ازريم

 ئک تام هرس زاريش د دنقرمس د هّٰللادبع ناطلس
 .ئوينو ېئ دنقرمس وا )يلوالا ىدامج ٢٢ هبنش(

 نارانچ هپ ځنم رت نيارفسا وا ناشوبخ د
 ازريم وا رقنسياب نب دمحم ناطلس ازريم د يک
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 د وا لژو دمحم ناطلس د وا گنج مساقلا وبا
 .لودنړ هلودلا ءالع ازريم

 وا ىوز الاک کلم د يدول لولهب ناطلس
 تنطلس وناناطلس ىدول د يک دنه هپ رعاش وتښپ
 .)ق٨٩٤ ېئ تافو( .ئک ړوج

ق٨٥٦ م١٤٥٢
 هناحفصا رت زاريش رباب مساقلا وبا ازريم

 هپ هلودلا ءالع ازريم دنوړ يچ هلک وخ لوينو
 هتريب رباب ون وس يغاي يک باغرم وا بايراف
 هت ناتسيس هلودلاءالع وا ،يغار هت تاره
 .ديتښتو

ق٨٥٧ م١٤٥٣
 دمحم نب دمحا نيدلا باهش انالوم د

 .يک تاره هپ لديخښ وا تافو يدنجريب
 د طاطخ تاره د يمزراوخ نمحرلادبع

 ديعس وبا ناطلس د يچ هلښکو هسمخ يماطن
 .)٧٧٩ لوبناتسا( يرل مه ريوصت

 رعاش يراوزبس ىزيشرت باهش انالوم د
 .تافو

 يراوزبس ىوز نيدلا لامج د يهاش ريما
 .وس تافو طاطخ

 يوره يي هراغج نيدلا ءاهب مالسالا خيش د
 خلس( يک هاگديع هپ تاره د لديخښ وا تافو
 .)لوالا عيبر

 ليب هتنطلس هل تاره د سراف وا قارع
 ىاځ هغه د رجنس ناطلس ازريم وا ،لوس
 رباب مساقلاوبا ازريم ون ئغار هت تاره نارمکح
 .وس يهر گنج هپ هت اوخ قارع د هتاره هل
 ناردنزام هدعقيذ ١٥ هپ وا .)بجر ٢٣ هبنشود(

 ومآ رت ديعس وبا ناطلس يچ هکځ وخ ديسرو هت
 هل هتريب رباب ون ،و ىلوين ېئ خلب وا يتښوا ار
 وبا وا ،ړالو هت خلب يرال هل سيغداب د هقارع
 .)ق٨٥٨( وينو رباب خلب تښواو ومآ رت مه ديعس

ق٨٥٨ م١٤٥٣
 يميس شخو د وا وس ريت ومآ رت رباب ازريم

 هپ وخ ئک دنب الک دنقرمس ون ېئ ايب ،ېوينو ېئ
 ىول د وا هړکو هغور هرس ديعس وبا د ېئ يک ىاپ
 رپ يکرک د يک وځرو ويړمول هپ يتشايم د رتخا
 .ئغار هت تاره وا تښواو ار ومآ رت ردنب

ق٨٥٩ م١٤٥٤
 طخ قیلعتسن د ربق هوي رپ يک تاره هپ

 .هد ېوس ېلښک هنومن ىلعا اروخ
ق٨٦٠ م١٤٥٥

 يول تاره د ىرغشاک نيدلا دعس نالوم
 د هاگديع د تاره د وا تافو دشرم وا يفوص
 ٦ هبنش راهچ( .وس خښ يک بونج هپ ارحص
 .)رخالا يدامج

 باتک وي هدنقرمس هل ديعس وبا ناطلس ازريم
 بابلالا بل د وا )يگيب غلا( يناطلس ديدج جيذ
 ار هفحت هت رباب مساقلاوبا ازريم تاره د هلاسر
 فيلات يمزراوخ افولا وبا هجاوخ د يچ ،هلوتساو
 .و

 .يک تاره هپ تافو يهارف دمحم يجاح د
ق٨٦١ م١٤٥٦

 رادمکح تاره د رباب مساقلا وبا ازريم
 وس ړم يک غابراچ هپ هتله وا ،ړالو هت دهشم
 د دهشم د ېئ ىد .)يناثلا عيبر ٢٥ هبنش هس(
 راوج هپ ماما ترضح د يک هسردم هپ خرهاش
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 .ئک خښ يک
 لالج ازريم هدازهش نلک سلوي ياځ رپ هد د

 هپ ىوز رباب مساقلاوبا ازريم د دومحم هاش نيدلا
 د ىلولا ىدامج ٢٦ هپ وا .وس لنمو يهچاپ
 .ىغار هت راتخم غاب تاره

 وا ،هوسو يگنج هناخ وا داسف يک تاره هپ
 وخ ،وينو ېئ تاره ىغار ميهاربا ناطلس ازريم
 هيوسوک هپ وا ىغار هدهشم هل دومحم هاش ازريم
 دهشم هتريب دومحم هاش ازريم وا ،وسو گنج يک
 .ړالو هت

 ىغار هدنقرمس هل ديعس وبا ناطلس هتسورو
 هواتښتو هت ورغ ناويزرگ د ېئ ميهاربا ازريم وا
 ٢٥( وس اچاپ ياځ ېد د ،وينو ېئ تاره وا

 هړم يک تاره هپ ېئ هداش رهوک هکلم وا )نابعش
 ١٥( ړالو هت اوخ خلب د ون ايب .)ناضمر ٩( هړک

 .)لاوش
 دمحم ناطلس د ناکروک ديعس وبا ناطلس

 ،ناتسلباز ،ناسارخ لوټ ىسمل هاشناريم د ىوز
 .هلوک يهچاپ ېئ هتاره هل وا لوينو ناروت

ق٨٧٣-٨٦١ م١٤٦٨-١٤٥٦
 ناطلس نب ناکروک ديعس وبا ناطلس د

 هل هرود تنطلس د روميت نب هاشناريم دمحم
 .هتاره

ق٨٦٢ م١٤٥٧
 ىللت هت ناردنزام يچ ميهاربا ناطلس ازريم

 ٢٥ هبنش هس( وس تام هسال هل ونانامکرت د و

 ٧ هبنشکي( وينو ېئ تاره ىغار هتريب وا )مرحم
 هجاوخ وا دمحم نيدلارون مالسالا خيش وا )رفص
 د يچ لوتساو هت خلب ېئ ييوسوک نيدلا سمش

 .ىکو هغور هرس ديعس وبا ناطلس
 دزي وبا نيدلا لالج انالوم مالسالا خيش د

 هپ ناروپ د تاره د لديخښ وا تافو يناروپ
 .يک يلک

 .يفياوط کولم يک داويه يروميت هپ
 يک نيارفسا هپ نامکرت هاش ناهج ازريم .١

 .هراوزبس رت هدابا رتسا هل
 رپ يک خلب هپ ديعس وبا ناطلس ازريم .٢

 .يدناب رهنلا ءاروام لوټ
 هکبزوا هل يک درويبا هپ هلودلا ءالع ازريم .٣

 .ىروپ قاجبق تشد رت
 .يک تاره هپ ميهاربا ناطلس ازريم .٤
 .يک ورم هپ رجنس ناطلس ازريم .٥
 سوط هب ىوز رباب د دومحم هاش ازريم .٦

 .)ق٨٦٣ افوتم( يک
 رت يک ناتسيس هپ نامکرت مساق کلم .٧

 .هرازفسا
 هپ ميهاربا ىوز لپخ د هلودلا ءالع ازريم

 تخت رپ ايب يک ناغاز غاب هپ تاره د هتسرم
 ونامکرت وخ .)ىرخالا ىدامج ٧( تسونيښک
 ١٥( هوينو ېئ تاره وا يغار هاشناهج اچاپ

 .وس اچاپ ناسارخ د وا )نابعش
ق٨٦٣ م١٤٥٨

 هپ وا ىغار هخلب هل ديعس وبا ناطلس ازريم
 وا هړک تام رکښل هاشناهج د ېئ يک دور تاره
 ناجيابرذآ هاشناهج .هوسو هغور ځنم رت ىود د
 اچاپ يک تاره هپ ديعس وبا ناطلس وا ړالو هت
.)رفص ١٥ هعمج( هلهوو ېئ هکس وا وس

 يروميت ځنم رت سخرس وا ورم د
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 لوس تام يک گنج هپ ديعس وبا د ناگدازهاش
 .)يلوالا ىدامج ١٥( وس هژاوو رجنس ازريم وا

 ىيوسوک دمحم نيدلا سمش مالسالا خيش
 خښ هرس دجسم عماج د تاره د وا تافو يماج
 .وس

ق٨٦٣ م١٤٥٩
 د صوصنلادقن لپخ يوره يماج انالوم 

 يک حرش هپ صوصف د يونوق نيدلاردص خيش
 .ښيکو

 ديعس وبا ناطلس د ترامع هاگزامن تاره د
 مامتها هپ نيسح کريم نيدلا لامک د مکح هپ
 .وس ړوج

 وا ريزو تاره د دمحم نيدلا سمش هجاوخ
 هغه د وا هلوينو الک وترين د هد .و ناويد بحاص
 .ئک ړم ېئ هکريپ ريما يغاي ياځ

 د تاره د وا تافو ميهاربا ناطلس ازريم
 راهچ( وس خښ يک هريده هپ ېسردم د داش رهوگ
 .)ناضمر ١٠ هبنش

 هپ ىوز رباب مساقلا وبا د دومحم هاش ازريم
 .وس هژاوو يک گنج هپ هرس اباب ريما د يک لباک

 تافو مالسالا خيش يماما دومحم انالوم د
 .يک تاره هپ

ق٨٦٤ م١٤٥٩
 ىول تاره د دسا دمحم نيدلا سمش انالوم

 وس خښ يک هاگرزاگ هپ وا تافو دشرم يناحور
 .)نابعش ٢٥(

 ناغفا د وا ىنزغ وا لباک ديعس وبا ناطلس
 هت گيب غلا ىوز لپخ يروپ هناتسودنه رت يميس
 د وا اباب ريما نارشم وميس وغد د يچ ېلراپسو

 ىود د وا ،وو ناخ قافآ وا ناخ ايرد هنورو هد
 .لديسرو هناتلم رت رکښل گيب غلا د ىرگلم هپ

 رت تکلمم ديعس وبا ناطلس د هتاره هل
 وا قاجبق وا رغشاک وا ناتسکرت وا رهنلا ءاروام
 رت ًابرغ وا ئديسرو يروپ لواز وا لباک
 .يروپ قارع وا ناردنزام

 ناردنزام هتاره هل ديعس وبا يچ لاک هغد هپ
 تاره وا يغار هناتسيس هل ليلخ ريما ،ړالو هت
 هړاشو ىد وکلخ تاره د رگم ئک دنبالک ېئ
 .)ناضمر ١٥(

 ماظن ناتسيس وا وس لوينو ليلخ ريما
 يناتسيس د يچ ،وس لراپسو هت ىيحي هاش نيدلا
 .و هلوهک هل وناهاش

 انالوم وا بوذجم يکوک اباب يک تاره هپ
 دهاز انالوم وا يمرجاج دمحم نيدلا سمش
 .لوس خښ وا تافو يناکلفط

دودح ق٨٦٤ م١٤٥٩
 ينيسح نمحرلادبع نب هّٰللادبع ديس ريما

 د يک تاره هپ يوره )ظعاو نيدلا ليصا(
 وبا ناطلس د لابقالا دصقم هلاسر تاره تارازم
 .هلښکو همان هپ ناکروک ديس

 وبا نب هّٰللاديبع انالوم هتسورو باتک اد
 .ئک ليمکت يوره ديعس

ق٨٦٥ م١٤٦٠
 د وا تافو يک رادمتسر هپ هلودلا ءالع ازريم

 وس خښ يک هريده هپ ېسردم د داشرهوگ د تاره
 .)رفص ٢١(

 هّٰللاديبع نيدلا رصان هجاوخ مالسالا خيش
 ٢٣( يغار هت تاره هخڅ اراخب هل يدنبشقن
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 هت رهنلا ءاروام هتريب لوالا عيبر ١١ هپ وا  )رفص
 .ړالو

 انالوم وا يراوزبس راتخم رفظم هجاوخ
 د ىدنقرمس ريما هجاوخ وا يناتسهق هّٰللا تمعن
 .لوس ررقم يک ناويد هپ تاره

 هجاوخ نب اسراپ رصن وبا نيدلا ظفاح د
 .يک خلب هپ لديخښ وا تافو اسراپ دمحم

 هيلام تکلمم د مکح هپ ديعس وبا ناطلس د
 وا ناطرس هپ طسق ىړمول .هوس هطسق ېرد هپ
 هپ طسق ميرد وا نازيم هلبنس هپ طسق مهود
 .يک سوق

 ازريم د هت رهنلا ءاروام ديعس وبا يچ هلک
 ناطلس ازريم ،ړالو هت ېلباقم يکوج دمحم
 ئک دنبالک ېئ تاره وا يغار هناردنزام هل نيسح
 هتاره هل هتريب وخ )هدعقيذ ٢٤ هبنش ود(
 .)ق٨٦٦ مرحم ٥( ړالو هت ناردنزام

ق٨٨٤-٨٦٥ م١٤٧٩-١٤٦٠
 ديعس وبا ناطلس د رکب وبا ناطلس ازريم

 .و نارمکح ناتسراخت وا ناشخدب د ىوز
ق٨٦٦ م١٤٦١

 هژاوو ليلخ ريما مکح هپ ديعس وبا ناطلس د
 هخڅ نيسح ناطلس هل مه ېئ ناردنزام وا ،وس
 دمحا خيش ئغار هت تاره هتريب يچ ،وينو
 هپ ېئ نيدلازعم هجاوخ وا ئک تسوپ ېئ فارص
 هخڅ وکلخ هل کوڅ ايب يچ ،هواشياو يک يياړک
 وا ينانمس سوواط نيدلا بطق .يلخناو ېسيپ
 ررقم يک ناويد هپ يناجوخ نيدلا باهش هجاوخ
 ءاروام هتريب ديعس وبا ناطلس هلپخپ وا ،لوس
 .)يلوالا ىدامج ٢٢( ړالو هت رهنلا

 هرخآ رت لاک د ايب هخڅ ىتشايم هل ېژور د
 هړم کلخ ورز هپ وا وس ډگ نوعاط يک تاره هپ
 .وس بارخ وا يلاخ راښ وا هوس

 هوبنلا جراعم د يوره نيکسم نيعم الم
 .ئک متخ ېئ ق٨٩١ هپ يچ ،ئک ورش فيلات

 ناطلس هاش د لپ وي دور رپ دابآ ضيف د
 .هتس ېئ کيل ربډ يچ وس ړوج اوخ هل دمحم

ق٨٦٧ م١٤٦٢
 وا هيخرهاش وا دنقرمس ديعس وبا ناطلس

 حتف نيدلا باهش انالوم .)مرحم( لوينو دنکشات
 خښ يک هاگ رزاگ هپ تاره د وا ړم مظعاردص هّٰللا
 .وس

 .لديول هرواو وا خي تخس يک تاره هپ
 وبا هجاوخ د مامتها هپ نوغرا ديزم ريم د

 .هوس هړوج ينادو يک خلب هپ ربق رپ اسراپ رصن
ق٨٦٨ م١٤٦٣

 وا ئک مارآ رهنلا ءاروام ديعس وبا ناطلس
 ناطلس هلپخپ وا وس لوينو يکوج دمحم ازريم
 تاره د .)يناثلا عيبر ٢٢( يغار هت تاره هتريب
 سمش هجاوخ د نايناويد وا وس شيتفت ناويد
 .لوس لوزعم هرس دمحم نيدلا

 .وس ډگ نوعاط دنقرمس وا رهنلا ءاروام هپ
 رايتخا راصح د تاره د يکوج دمحم ازريم وا
 هپ داش رهوگ د وا ،وس هژاوو يک سبحم هپ نيدلا
 .وس خښ يک هريده

 روصم لاقب دمحم نب دمحم طاطخ تاره د
 ربمن لوبناتسا( ښيکو يک تاره هپ مبلا

١٢٩٦(. 
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ق٨٦٩ م١٤٦٤
 ناويا ميرد هاشداپ د سرا د

 وبا ناطلس د تاره د يچليا )م١٥٠٥-١٤١٢(
 .ئغار هت رابرد ديعس

 وا لوقعم د راهقلادبع نيدلا فيرش انالوم
 ٢٠( وس تافو يک تاره هپ ملاع عماج لوقنم

 .)بجر
ق٨٧٠ م١٤٦٥

 ،وو ىوس يغاي هچ سلوا اقآ هرازه د
 خيش د ايب وخ ئغرو ىود رپ ديعس وبا ناطلس
 لښخبو تعافش هپ دمحم نيدلا رون مالسالا
 ،هوس لتسخاو ينځ تايلام ولاک وڅ د وا ،هوس
 رو هراپل تحيصن د ىلع نيدلا سمش انالوم وا
 وتايلام د دمحا نيدلا ماظن ريما وا ،وس لږيلو
 .هراپل ىنتسيخا

 ،وس هغوران ديعس وبا ناطلس لاک هغدمه هپ
 دمحم نيدلا بطق انالوم ونابيبط رابرد د وا
 ېئ ىنوت نيسح نيدلا ليصا انالوم وا يسيفن
 .ئکو جالع

ق٨٧٠ م١٤٦٥
 هل نوي وموق ونتښپ ورون وا وزفسوي د

 وا روښيپ د اوخ هل راهرگنن وا لباک د هراهدنق
 خيش ،ودم ،دادم نارشم يود د هت وميس تاوس
 غلا ازريم يک لباک هپ يچ و هاش ناطلس ،نامثع
 .هړک هړم گيب

 گيب غلا ازريم ىوز لپخ ديعس وبا ناطلس
 نيسابا رت وميس د ناغفا د وا ىنزغ وا لباک د
 د هکتا سيو ريما وا ،ئک ررقم نارمکح يروپ
 .هلښکو هلاو دابآ لسيو د لباک د ريزو گيب غلا

ق٨٧١ م١٤٦٦
 يک تاره هپ يساور دمحم نيدلا ردص خيش

 هت نيوج ېئ هزانج وا )ناضمر ١٠( وس تافو
 .هوس هلوتساو

 د هّٰللا فطل نيدلا لالج انالوم مه يسغد
 )هجحيذ ٢٠( وس ړم يک تاره هپ يضاق اراخب
 .هوس هړووي هت اراخب ېئ هزابج وا

ق٨٧٢ م١٤٦٧
 اچاپ ناجيابرذآ د هاش ناهج ازريم يچ هکځ

 هتله وا وس ړم يک گنج هپ گيب نسح ريما د
 د يک ورم هپ ديعس وبا ناطلس ون ،وسو داسف
 وا هړکو هروشم هرس هّٰللاديبع نيدلا رصان هجاوخ
 ،ئغرو قارع وا ناجيابرذآ رپ يرال هل سوط د
 تاره هپ ېئ ىوز لپخ ليلخ ناطلس ازريم وا
 وا ريسمرگ هپ ېئ دارم ناطلس ىوز لب وا يک
.لړک ررقم يک راهدنق

ق٨٧٤-٨٧٢ م١٤٦٩-١٤٦٧
 نيدباعلا نيز نب ناخ يجاح هاش رديح

 .و اچاپ ريمشک د يتاوس
ق٨٧٣ م١٤٦٨

 د ناراد اچاپ ىول تاره د ديعس وبا ناطلس
 يک سال هپ نسح نوزوا د يک گنج هپ غابارق
 بجر ٢٢ هپ هتسورو وا )بجر ١٦( وس راتفرگ
 .وس هژاوو يک اوخ واش هپ ليبدرا د

 دومحم ناطلس ازريم يک تاره هپ مه هڅ هک
 وخ ،وس اچاپ نابعش ٣ هپ ىوز  ديعس وبا د
 تاره ارقياب نيسح ناطلس يزاغلا وبا ازريم
 هپ چرام ٢٥ ناضمر ١٠ هعمج هپ وا ،ئوينو
 انالوم وا ،تسونيښک تخت رپ يک ناغاز غاب
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 ترادص هپ ېئ ينانمس سوواط نيدلا بطق
 .ئک ررقم

 ىارآ ناهج غاب يک تاره هپ نيسح ناطلس
 .ئک ړوج

 ناتسيس وا ناسارخ د ارقياب نيسح ناطلس
 ېئ يدناب هگنت هکس هلپخ رپ وا ،لوينو هنوراښ
 .)هجحيذ( لښکو دوبهب وا لدع

 ناطلس د تاره د يياون ريش ىلع ريما
 .)١٤٦٩ ليرپا‐ناضمر( ئغار هت رابرد نيسح

 يميس يناغفا يلوټ ورکښل گيب غلا ازريم د
 .لړالو خم رپ هناتلم رت وا ،ېلوينو

ق٩١١-٨٧٣ م١٥٠٥-١٤٦٨
 نب روصنم نيدلا ثايغ نب نيسح ناطلس د

 .هتاره هل تنطلس روميت نب خيش رمع نب ارقياب
ق٩٠٦-٨٧٣ م١٥٠٠-١٤٦٨

 ىوز ىجلخ هاش ومحم د هاش ثايغ ناطلس
 .و اچاپ يک هولام هپ دنه د

ق٨٧٣ م١٤٦٨
 سوؤاط نيدلا بطق هجاوخ مظعا روتسد

 وا هلښکو “يناطلس يوج” يک تاره هپ ينانمس
 هت راتخم هوک هخڅ وخسرف ورولڅ هل ېئ هبوا
 هاگ رزاگ رت ېئ تښد يلامش تاره د وا ،ېتسوار
.ئک نوغرز يروپ

دودح ق٨٧٣ م١٤٦٨
 يک راهرگنن هپ گنج وزفسوي وا ودنمهم د

 وا وکازال د وا هت وميس رغنشا د دږيل وزفسوي د وا
  کلم د ،لوين يکځم هړوجاب رت وا لړش وناملش
 فسوي نب مدآ ىلم خيش وا هاش ناطلس نب دمحا
 .ىرشم هپ

ق٨٧٤ م١٤٦٩
 هزوريف روم نيسح ناطلس د مرحم ١٤ هپ

 تاره هپ ۍسمل اوخ هل رول د روميت ريما د مگيب
 ردص يفاوخ نيدلا بطق انالوم وا ،هوس هړم يک
 هتاپ ردص هتريب وا هميرج هرانيد هرز ١٥٠ مظعا
 .وس

 ازريم د هت ناسارخ ازريم نيسح ناطلس
 تام ېئ يک نارانچ هپ وا ،ړالو هت ېلباقم راگداي
 .)ىرخالا ىدامج ٣( ئغار هت تاره هتريب وا ئک

 قازرلادبع رشم هيخرهاش هاقناخ د تاره د
 نيدعس علطم د( و ىدنقرمس قاحسا نب
 .)لاوکيل

 وا تافو ىوره دمحا شيورد انالوم د
 .هرس هاگرزاگ د لديخښ

ق٨٨٦-٨٧٤ م١٤٨١-١٤٦٩
 د ىوز ىتاوس هاش رديح د هاش نيسح

 .و اچاپ ريمشک
ق٨٧٥ م١٤٧٠

 يناسارخ يناک دابت دمحم نيدلا سمش د
 .تخو دنوژ د ثدحم

 مايق فالخ رپ وتايلام وريډ د وکلخ تاره د
 وغل تايلام هغد يئاون ريش ىلع ريما وخ ،ئکو
 .لړک مارآ ېئ کلخ وا لړک

 باغرم هپ ازريم نيسح ناطلس يچ هکځ
 ناطلس نب دمحم راگداي ازريم ون ،و تخوب يک
 هاشداپ يک ناغاز غاب هپ وا وينو تاره دمحم
 هل نيسح ناطلس رگم )مرحم ٩ هبنش ود( ،وس
 ناغاز غاب هپ ېئ ازريم راگداي وا ىغار هبايراف
 .)رفس ١٧ هبنش راهچ( .ئک ېئ ړم وا وينو يک
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 نب کلملا ماظن نيدلا ماوق هجاوخ هتسورو
 .وس ررقم ترازو هپ يفاوخ ليعامسا

 انالوم د ىوره يفشاک ظعاو نيسح انالوم
 .ښيکو بابل بل ىونثم د ىخلب نيدلا لالج

 مهود نيدعس علطم د يدنقرمس قازرلادبع
 .)مرحم ١٧ هبنشجنپ( ئک مامت کوټ

ق٨٧٥ م١٤٧٠
 يوره ىماطسب دوعسم نب دمحم نب ىلع د

 وا هيقف وا فلؤم روهشم د تاره د )کفنصم(
 ىزار رخف ماما د ىد .يک تاره هپ تافو ملاع
 .)ق٨٠٣ تدالو( و هتښپ هل

ق٨٧٦ م١٤٧٢
 ريما ناويد ىلعا د تاره د يياون ريش ىلع

 .وس
ق٨٧٨ م١٤٧٣

 وا تافو ىئ هراغج دمحم نيدلارون خيش د
 ٢٣ هعمج( لديخښ يک نابايخ هپ تاره د

 .)ناضمر
 لنم هن و وخ هړکو افعتسا هترازو هل يياون

 .وس
 يماما دمحا نيدلا بطق يضاق تاره د

 .)لاوش ١( وس تافو
ق٨٨٠ م١٤٧٥

 تافو طاطخ ىوره روهشم رهظا انالوم د
 .يک تاره هپ

 هاقناخ وا هسردم يک تاره هپ يياون
 .لړک ړوج هړاغ رپ ليجنا يوج د هيصالخا

 د ونتښپ د فسوي نب مدا ىلوم خيش
 ىلوم خيش د باتک لپخ هخڅ ىنب هړس نوبښرخ

 ېئ يک وميس هپ روښيپ د وا ښيکو وتښپ هپ رتفد
 دنوژ ډگ ىعامتجا وا شيو د وکځم د هتاوس رت
 .ېووښو يښکپ ىراچ ىرال

 و دنب رت م١٨٦٩ د لوصا ډگ هنادنوژ د هغد
 وخ ،وو ىراج يک ونتښپ هپ ىروپ تسب
 .لوړاو تيکلم يصخش هپ هغه ونازيرگنا

 وا راهدنق هپ اوخ هل ديعس وبا ناطلس د
 .و نارمکح دارم ناطلس ىوز هد د يک ريسمرگ

 تاره هپ طاطخ يوره خابط هّٰللادبع انالوم
 .وس ړم يک

ق٨٨٢ م١٤٧٧
 تاره هپ ربق رپ روصنم نيدلا ثايغ ريما د

 وي طخ قيلعتسن هپ ىدهشم ىلع ناطلس د يک
 .وس لښکو کيل ربډ

 هخسن هروصم هوي ىسمخ د يک تاره هپ
 ونانارمکح د دنقرمس وا تاره د يچ هوس هلښکو
 دمحم نب دمحم .)١٩٥ لوبناتسا( يرل ريواصت
 بئاجع د طاطخ وا شاقن يوره لاقب
 لښکو يک تاره هپ هنوريوصت ١٨٩ تاقولخملا
 .)٤١٠ لوبناتسا(

ق٨٨٣ م١٤٧٨
 .ښيکو سنالا تاحفن يوره يماج انالوم
 ينيسح هّٰللادبع نيدلا ليصا ديس ريما

 تارازم د فلؤم وا ثدحم وا رسفم يوره
 ١٧( وس تافو يک تاره هپ لاوکيل تاره

 )ىرخالا ىدامج
 ءارزولا راثآ باتک لپخ يماج نيدلا فيس

 .ئد خيرات وناريزو د يچ ئک فيلات
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ق٨٨٤ م١٤٨٠
 هحتاف ناويد ىړمول يوره يماج انالوم د

 .وس بترم بابشلا
 هپ ىوز ديعس وبا ناطلس د رکبوبا ازريم

 .دنومو رادتقا يک ناشخدب
ق٨٨٥ م١٤٨٠

 ئک فيلات هوبنل دهاوش يوره يماج انالوم
 .همتاخ هوي وا هنکر هوا

 ريما وا وس يغاي يک خلب هپ ىلع شيورد
 .ړالو هت ولوليا ېئ ريش ىلع

 هپ ييحي نب دمحم نيدلا سمش کلم
 ييحي نيدلا ماظن کلم وا نارمکح يک زورمين
 .وس ړم

 يهاگت رايز نيما دمحم نيدلا سمش د
 .تافو يوره

ق٨٨٦ م١٤٨١
 .وس موظنم رارحالا ةفحت يماج انالوم د
 ناطلس د اوخل ارقياب نيسح ناطلس د

 روصم يجواس ناميلس د هت ېناخباتک ديزياب
 بتاک نيدلا ميعن د يرل هريوصت ١١ يچ ناويد
 وس ءادها وا بيترت يک تاره هپ طخ هپ
 .)٣٥٦٣ ربمن لوبناتسا(

 ةعشا يوره يماج نمحرلادبع انالوم
 د يقارع ميهاربا نيدلارخف د يچ ښيکو تعمللا
 .هد حرش تاعمل

ق٨٨٨-٨٨٦ م١٤٨٣-١٤٨١
 ريمشک د يتاوس هاش نيسح نب هاش دمحم

 .و هاشداپ
 لپخ ريزو ىول تاره د يياون ريش ىلع ريم

 هپ ارقياب نيسح ناطلس د يناعملا نيازخ ناويد
 .ئک بيترت وا ليمکت هبژ ىکبزا هپ شهاوخ

ق٨٨٧ م١٤٨٢
 يدنقرمس قازرلادبع فلؤم نيدعس علطم د

 تافو و ىړس يناويد ،يسايس ،ملاع ،خرؤم هچ
 .)يرخالا يدامج( وس

ق٨٨٨ م١٤٨٣
 مظن هصق اخيلز وا فسوي د يماج انالوم

 .هړک
 يقيسوم د تاره د هدنيوگ رداقلادبع هجاوخ

 .وس تافو يک نوعاط هپ داتسا
 روهشم تاره د نيدلا لامج هّٰللا ءاطع

 هنادنوژ رپ )معلص( دمحم ترضح د ظعاو
 ق ٩٠٠ هپ يچ ،ښيکو بابحالا ةضور يدناب
 .ئد ىوس مامت

 لديخښ وا تافو نسح نيدلا لامک خيش د
 .يک تاره هپ

 راربالا ةريح لپخ يياون ريش ىلع ريما
 .ئک موظنم هبژ ىکبزا هپ يونثم

 هناغرف هپ تدالو خيش رمع نب هاش رباب د
 يواسم مرحم ٦( هسن هل مناخ راگن قلتق د يک

 .)يرورف ١٤
ق٨٨٩ م١٤٨٤

 ونايدول د يقاشتم يولهد هّٰللا قرز هجاوخ د
 .تخو دنوژ د لاوکيل د خيرات د

 هپ نونجم و يليل لپخ يياون ريش ىلع ريما
 .ئک موظنم هبژ يکبزا

 ۀعبس وا نيريش وا داهرف هد د مه ىسغد
 .لوس موظنم لاک هغد هپ هرايس
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ق٨٩٠ م١٤٨٥
 ناطلس د بهذلا ةلسلس يماج انالوم د

 .وس موظنم يک تاره هپ همان هپ ارقياب نيسح
 دس لپخ هبژ يکبزا هپ يياون ریش ىلع ريما

 .ئک موظنم ىردنکسا
 وا رعاش يوره يفصاو دومحم نيدلا نيز

 يک تاره هپ فلؤم عياقولا عيادب د لاوکيل
 .ئديږيزو

 تخو دنوژ د ىزاين ناخ ليلخ رعاش وتښپ
 .يک دنه هپ

 يناغفا تلود نب ىسيع نب ليعامسا
 ءامسا راصتخا ىف ديناسملا دامتعا رايتخا
 ىدامج( ئک فيلات يک زاجح هپ ديناسالا لاجرلا
 .ق٨٩٢ يک هکم هپ تافو هد د )يرخالا

 اد .وس همجرت ىسراف هپ تاقولخملا بئاجع
 فيلات ينىوزق دمحم نب ايرکز د ىبرع هپ باتک
 .ئد

ق٨٩١ م١٤٨٦
 يياط متاح د يوره ىفشاک نيسح انالوم

 .هلښکو هصق
 خيش د يک روپاشن هپ يياون ريش ىلع ريما

 .هړک هړوج هدبنگ هريده هپ راطع نيدلاديرف
 يوره ىماما دمحم نيدلارون يضاق د

 .)يرخالا ىدامج ٢٠( تافو
 دابت دمحم نب دمحم نيدلا سمش انالوم د

 وا تافو خراش د نيرئاسلا لزانم د يناک
.يک نابايخ هپ تاره د لديخښ

ق٨٩٢ م١٤٨٧
 هلپخ ىدنقرمس هاش ىتخب نب هاش تلود

 همان هپ يياون ريش ىلع ريما د ءارعشلا ةرکذت
 .هړک فيلات

 نارمکح دابآ رتسا د يياون ريش ىلع ريما
 .وس

 ىزيبا نموم نب دمحم نيدلا ءالع انالوم د
 .يک تاره هپ لديخښ وا تافو يوره

 ريسفت لپخ د يماج نمحرلادبع انالوم
 .)ئد کرو باتک اد( ښيکو کوټ ىړمول

 نب ىسيع نب ليعامسا نيدلا فرش د
 دامتعا رايتخا د وا ثدحم وا هيقف يناغوا تلود
 .يک هکم هپ تافو فلؤم د ديناسملا

 .ښيکو ناتسراهب لپخ يوره يماج انالوم
ق٨٩٣ م١٤٨٧

 رواخ د يوره ماسح نب دمحم نيدلا لامج
.وس تافو يک فسوخ هپ مظان ېمان

 د تاره د بيبط نيعم دمحم انالوم
 .وس تافو بيبط رس رابرد د وا افشلاراد

ق٨٩٤ م١٤٨٩
 ناويد مهود يماج نمحرلادبع انالوم د

 .وس بترم دقعلا ةطساو
 لديخښ وا تافو خيش يفاوخ بيط هاش د

 .يک تاره هپ
ق٩١٥-٨٩٤ م١٥٠٩-١٤٨٨

 يدول لولهب ناطلس نب ردنکس ناطلس د
 .يک دنه هپ تنطلس نوتښپ

ق٨٩٦ م١٤٩١
 د ريزو روهشم تاره د يياون ريش ىلع ريما

 هتا هړک فيلات ارعش ۀرکذت سيافنلا سلاجم
 .هرتفد
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 روهشم رارحا هّٰللا ديبع نيدلا رصان هجاوخ
 .وس خښ وا تافو يک دنقرمس هپ خيش يدنبشقن

 لوبناتسا د يک تاره هپ ينيسح دمحم
 .ىرل هروتانيم ٢١ يچ هلښکو هخسن ٨٥٧ ربمن

 يماج نمحرلادبع د( يماج دمحم انالوم د
 .يک تاره هپ لديخښ وا تافو )رورو د

 .تافو ثدحم ثايغ ظفاح د
 ردص د تاره د هفيلخ نيدلا نيعم طفاح د

 .تافو
 د طاطخ يراوزبس نادرمشوخ دومحم ريم

 .هلښکو هلاسر ۍسيون شوخ
 رپ بجاح نبا د يماج نمحرلادبع انالوم

 هلښکو هيئايضلا دئاوفلا هحرش هروهشم هلپخ هيفاک
 حرش( ئد باتک يسرد روهشم وحن يبرع د يچ
 .)الم

ق٨٩٩-٨٩٧ م١٤٩٣-١٤٩١
 خرؤم يرازفسا يچمز دمحم نيدلا نيعم

 يف تانجلا تاضور باتک يخيرات لپخ
 هپ ارقياب نيسح ناطلس د تاره ةنيدم فاصوا
 .ئک فيلات يک تاره هپ همان

 نيسح ناطلس د يدهشم ىلع ناطلس
 ښيکو نيزم وروتانيم ٤ هپ ناويد ارقياب
 .)١٦٣٦ لوبناتسا(

ق٨٩٨-٨١٧ م١٤٩٢-١٤١٤
 دمحم نب دمحا نب نمحرلادبع انالوم د

 د فلؤم وا رعاش وا ملاع روهشم يوره يماج
 ٢٣ تدالو( ئد خښ يک تاره هپ هرود دنوژ

 .يک ملج هپ م١٤١٤ ربمون ٧ ق٨١٧ نابعش
 ربمون ٩ ق٨٩٨ مرحم ١٨ هعمج تافو(

 .)يک تاره هپ م١٤٩٢
 وا ردص تاره د يناجدنا نيدلا سمش ديس

 .ق٨٩٨ وس تافو رعاش
 ةريخذ د طاطخ يوره يقيقد دومحم

 هلښکو قيلعتسن هپ يک تاره هپ هخسن کولملا
 .)ميزوم تاره د( ق٨٩٨

ق٨٩٩ م١٤٩٣
 ازريم خيش رمع د رباب دمحم نيدلا ريهظ

 هپ ېناغرف د ىسمل ناگروک ديعس وبا د ىوز
 ٥( تسونيښک تخت رپ نلک ١٢ يک ناجنا
 .)نوج ١٠ ناضمر

 تاره د يدرويبا نيسح نيدلا لامک هجاوخ
.)ناضمر( وس تافو ريما ىول

 يک تاره هپ يزاريش دمحا طاطخ تاره د 
 يماج گنروا تفه وا نيتسمخ ةعومجم هوي
 د دازهب د ېئ يشاقن وا روتانيم يچ ،هلښکو
 يطخ لباک د( هد دمحم ناطلس داي بتکم
 .)هناخباتک

ق٩٠٠ م١٤٩٤
 ديعس وبا ناطلس د ازرم دومحم ناطلس

 ناخ ىوز هد د يچ ،و يک رهنلا ءاروام هپ ىوز
 ايب وا ،ؤ نارمکح ناشخدب د اوخ هل رباب د ازريم
 رپ ازريم ميهاربا ىسمل وا ازريم ناميلس ىوز ېئ
 .هلوک ينارمکح ناشخدب

 هوي يک تاره هپ يدهشم ىلع ناطلس
 لبومناتسا( يرل هروتانيم ٣٤ يچ هلښکو هخسن

٧٦٧(. 

 هراپل يياون ريش ىلع د يماظن ۀسمخ هوي
 نيئزت وا ۍطاطخ د يچ هلښکو طاطخ هغد
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 .هد راکهش
 هپ ارقياب نيسح ناطلس د دجسم هنند خلب د

 .وس ړوج هرانيد هرز ٨٠ هپ مکح
 د يهاگ رزاگ دمحم نيدلا ماظن يضاق

 وا يضاق ىول تاره د ىوز يهارف دمحم يجاح
 .)مرحم( وس خښ يک هاگ رزاگ هپ ملاع

 انالوم سردم د ېسردم يناطلس د تاره د
 ىدامج( تافو يرازفسا دمحم نيدلا سمش
 .)ىرخالا

 خرؤم ىروپاشن ايرکز نب ىلع نسحلا وبا د
 .تخو دنوژ د فلؤم د ناجرلا خيرات د

 تاره د ينانمس سواط نيدلا بطق هجاوخ
 .وس تافو نلک ٧٠ ريما ىول

 يک تاره هپ يفشاک ظعاو نيسح الم
 همان هپ ارقياب نيسح ناطلس د ينسحم قالخا
 .ښيکو

 تښغرغ ۀرکذت يک بوږ هپ ړکاک ناخ وباب
 .هړک فيلات وتښپ هپ

دودح ق٩٠٠ م١٤٩٤
 وا رعاش وا ملاع يوره يناروپ ديزياب د

 دنس وا اراخب وا تاره هپ تخو دنوژ د طاطخ
 .يک

 وا شاقن يوره دمحم يجاح انالوم د
 .تخو دنوژ د رادباتک

 د وا شاقن يوره ياشک هرهچ ىلع مساق د
 .تخو دنوژ د درگاش د دازهب

 ىوز يوره دمحم ناطلس د ىدمحم داتسا
 هپ درگاش دازهب د وا شاقن روهشم تاره د
 .و يک تاره

 ريما د شاقن وا بهذم يوره دومحم انالوم
 .و هرس يياون ريش ىلع

 روهشم يناليج دمحا نيدلا ماظن انالوم
 ېلد وا ئغار هت تاره هناليگ هل لامر وا مجنم
 .وس ميقم

 يشنم ىول تاره د ديراورم هّٰللادبع هجاوخ
 تاره هپ طخ ثلث ىلعا هپ نآرق وي طاطخ وا
 .)ىوضر دهشم( ښيکو يک

 هوي يشاقن وا طخ هپ يوره ىلع مساق د
 هپ )٦٨١٠ ربمن ميزوم ندنل( يماطن ۀسمخ
 يچ ،هوس هلښکو هراپل ريش ىلع ريما د يک تاره
 .هد هخسن هنيرتهب هتسورو ېمانهاش ىرقنسياب رت

 ىداهلادبع نيدلا ماطن مالسالا خيش د خلب د
 د ىد .تخو دنوژ د يناث رصن وبا هجاوخ نب
 د يک خلب هپ وا ،و هتښپ هل اسراپ دمحم هجاوخ
 .وس خښ هرس هکين لپخ

 د ملاع ىونزغ دمحم نب رمع صفح وبا د
 .تخو دنوژ

 هپ نارمکح وزفسوي د ىز ينار ناخ وجک
 يک ټوک رگنل هپ وا ليخايروغ يک روپت خيش
 ليمکت ېي رتفد ىلم خيش د وا لړک تام کازالد
 .ئک ميمرت وا

ق٩٠١ م١٤٩٥
 ٥٩ ردص تاره د مساق نيدلا لالج کريم

 .وس خښ يک خلب هپ وا تافو نلک
 ةآرم د ريما دنه د يدول ناخ ناهج ناخ

 .وس تافو يک دنه هپ فلؤم خيرات د هنغافالا
 د ناليگ د يک تاره هپ بتاک ىلع ناخ

 لوبناتسا( ئک بيترت مبلا روصم هراپل نارمکح
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 نيدلا فرش د دمحم نيدلا سمش انالوم
 سردم هيصالخا ۀسردم د تاره د ىوز نامثع
 .)لوالا عيبر( وس تافو ملاع وا

ق٩٠٢ م١٤٩٦
 کلم يناينب نيدباعلا نيز نب هّٰللا ضيف د

 تخو دنوژ د فلؤم ىول ناهج ردص د وا ةاضقلا
 .يک دنه هپ

 انالوم سردم ىول ېسردم د خرهاش د
 وس ړم يک تاره هپ يزار هّٰللا ءاطع نيدلا ناهرب
 .)ناضمر(

ق٩٠٣ م١٤٩٧
 =رخاوا لوالا عيبر د( ئوينو دنقرمس رباب 

 ريگناهج رورو ېئ يک بايغ هپ هد د وا )ربماون
 .وينو ناجدنا ازريم

 ىناينب هّٰللا ضيف ةاضقلا کلم ناهج ردص
 .ښيکو يک دنه هپ رداونلا عمجم

 ةضور د خرؤم يوره دمحم دناوخ ريم
 ٢( وس تافو نلک ٦٦ يک تاره هپ فلؤم افصلا
 هريده هپ يي هراغج نيدلا ءاهب خيش د وا )هدعقيذ
 .ئد خښ يک

 راهدنق د رول ړکاک دمحم نيد الم د ېنوغرز
 موظنم وتښپ هپ ناتسوب ىدعس د يک يئاوجنپ هب
 .هو مه هطاطخ اد ،ئک

ق٩٠٥ رت ٩٠٣ م١٤٩٩-١٤٩٧
 ميمرت عماج ول تاره د يياون ريس ىلع ريما

 .هړک
ق٩٠٤ م١٤٩٨

 ايب هخڅ ازريم ريگناهج هرورو هلپخ هل رباب

 .)نوج = هدعق يذ( وينو ناجدنا
 د ديراورم دمحم نيدلا سمش هجاوخ

 هّٰللادبع هجاوخ د وا ريزو ديعس وبا ناطلس
 تافو يک تاره هپ يلوتم وتافوقوم د ىراصنا
 .وس خښ وا

 ريش ىلع ريما د يوره شاقن دمحم انالوم
 .وس رادباتک ازريم نامزلا عيدب د رادباتک

 نيدلادعس انالوم د ربکا دمحم نالک هجاوخ
 هبنشجنپ( وس تافو يک تاره هپ ىوز ىرغشاک

 .)ىرخالا ىدامج ١٢
 تاره د مدآ دمحم نيدلا بطق انالوم

 .)مرحم( وس تافو بيبط
 تاره د ىجوز دمحم نيدلا سمش انالوم

 .)ناضمر ١٦ هبنش( وس تافو ملاع وا دهاز
 تاره د وا تافو يئامعم نيسح ريم انالوم

 .وس خښ يک هسردم هيصالخا هپ
ق٩٠٥ م١٤٩٩

 رابخالا ةصالخ خرؤم يوره ريم دناوخ
 .ښيکو

 دمحم ريما د هکتا لسيو نيدلا لالج ريما
 )نابعش ٥ هعمج( وس ړم يک لباک هپ ىوز لوغم
 .ئد خښ هت اوخ يبرغ راصح الاب د

ق٩١٦-٩٠٥ م١٥١٠-١٤٩٩
 نب يجوج د( ىوز ميهاربا د ناخ ينابيش د

 وا رهنلا ءاروام رپ تنطلس )هتښپ هل ناخ زيگنچ
 .هراهدنق رت ناتسناغفا يبرغ وا يلامش

ق٩٠٥ م١٥٠٠
 رول ازريم دمحا ناطلس د مگيب هشياع رباب

 .هړکو



کيلښيپ يخيرات ناتسناغفا د

١١٧

 فلؤم ىديشر خيرات د ناگروک رديح ازريم
 .ئديږيزو

 تاره د دبنگ ياپ دمحم نيدلا سمش انالوم
 .وس تافو ملاع

 تاره د يناورش دوعسم نيدلا لامک انالوم
 تافو ملاع وا سردم ىول ېسردم د داش رهوگ د
 .وس

 بيبح نيدلا حيسم انالوم بيبط تاره د
 .لوس هړم رعاش هاش نسح انالوم وا هّٰللا

ق٩٠٦ م١٥٠٠
 هکتا لسيو ريما د شاتلکوگ دمحم ريش ريما

 ىذ هبنشجنپ( وس خښ وا ړم يک لباک هپ ىوز
 هل رباب وا وينو ناخ ىنابيش دنقرمس ،)هدعق
 .هواتښتو ېئ هت اراخب وا هړکو هلمح هد رپ هناجدنا

 نيدلا دعس د رغصا دمحم دروخ هجاوخ
 تاره هپ وا تافو يک روادنيمز هپ ىوز ىرغشاک
 .وس خښ يک

 لوکام د يک تاره هپ يوره يفسوي ميکح
 .هلښکو هلاسر بورشم وا

ق٩٠٦ م١٥٠١
 ملع وا ىول تاره د يياون ريش ىلع ريما

 خښ يک تاره هپ وا تافو ريزو رعاش وا رورپ
.)ىرونج ٣ ،ىرخالا ىدامج ١٢( وس

ق٩٠٧ م١٥٠١
 يچ ىوز ديعس وبا ناطلس د گيب غلا ازريم

 هپ ؤ نارمکح ىنزغ وا لباک د هخڅ ق٨٦٥ هل
 ىوز ىنچوک هد د وا وس خښ وا ړم يک ىنزغ
 .تسونيښک ياځ رپ ېئ قازرلادبع ازريم

 يک تاره هپ يفشاک ظعاو نيسح انالوم

 هد هخسن يطخ لباک د( ئک فيلات ءاشنالا نزخم
 .)طخ هپ هد

 ةاضقلا کلم نيدباعلا نيز نب هّٰللا ضيف
 خيرات د يناينب ردص ماسح يضاق ناهج ردص
 مظعم ريسفت وا رداونلا عمجم وا يهاش دومحم
 فلؤم تاياکحلا ةصالخ وا ظافحلا روتسد وا
 .ښيکو يهاش دومحم خيرات باتک لپخ

 ةوبنلا جراعم د ظعاو نيدلا نيعم انالوم
 هپ ىوز يهارف دمحم يجاح د رعاش وا فلؤم
 .وس خښ يک هاگرزاگ هپ وا تافو يک تاره

 د طاطخ يوره دومحم ناطلس انالوم د
 .تخو دنوژ

ق٩٠٨ م١٥٠٢
 هپ ارقياب نيسح ناطلس د قاشعلا سلاجم

 باتک ېد د يچ يياو رباب .)؟( وس فيلات همان
 .ىد يهاگ رزاگ نيسح نيدلا لامک فلؤم

 د ىقتم وا دهاز يوره ىلع يفوص خيش
 .وس خښ يک نابايخ رس هپ تاره

ق٩٠٨ م١٥٠٣
 ينابيش وا وس تام يک رهنلا ءاروام هپ رباب

 وينو دنکشات ىوز ناطلس قادب هاش د ناخ
 .)نوج(

 د ىوز نوغرا نونلاوذ ريما د ميقم دمحم
 هخڅ قازرلادبع ازريم هل لباک نارمکح راهدنق
 .هړکو ېئ رول گيب غلا ازريم د وا وينو

ق٩٠٩ م١٥٠٤
 وا وتښد هپ رهنلا ءاروام د يگ هراوآ رباب د

 .يک ونايچوک
 ناشخدب د وا تښواوار ومآ رت ذمرت رپ رباب
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 وا ئغار يک زودنق هپ هت هاش ورسخ ناتسراخت وا
 ورسخ وا لوسملو ېي رکښل هاش ورسخ د هرز هتا
 .ديتښتو هت ېنميم هاش

 نيع تحشر ىوز يفشاک نيسح د ىلع
 .ښيکو يک تاره هپ تايحلا

 ىضاق تاره د يهارف نيدلا نيعم انالوم د
 د وا تافو فلؤم د هوبنلا جراعم د ملاع وا
 .لديخښ يک هاگرزاگ هپ تاره

 ملاع يوره رگدراک نمحرلادبع انالوم د
 .لديخښ يک هاگترايز هپ وا تافو

 طخ د هلپخ طاطخ تاره د يقيفر نونجم
 .هړک فيلات هلاسر

ق٩١٠ م١٥٠٤
 ېلوينو يواوخ يلامش شکودنه د رباب

 يک ځنم هپ روخ ۍړمول د وا )نوج ،مرحم(
 .ئغار هت يشود

 دنواخ ناويد يسراف د ىشخدب ىتسود
 .ئديږيزو يک ناشخدب هپ رعاش

 هل نايپوه د وا وس ريت ار شکودنه رت رباب
 د( ئک دنبالک يک لباک هپ ميقم دمحم ېئ يرال
 يک ياپ هپ رخالا عيبر د وا )رخاوا لوالا عيبر
 ،ئوينو لباک رباب وا ،ړالو هت راهدنق ميقم دمحم
 .ېو ۍخرهاش هکل هتا تايلام نامغل وا لباک د

ق٩٣٧-٩١٠ م١٥٣٠-١٥٠٤
 دمحم نيدلا ريهظ د يدناب ناتسناغفا رپ

 .هرود رادتقا د رباب
ق٩١٠ م١٥٠٤

 عارتخا )ىرباب طخ( يک لباک هپ اجاپ رباب
 .ئک

 نيدلا ءالع ناطلس وا يتاوس سيو ناطلس
 نانارمکح رصاعم رباب د نارشم تاوس د يتاوس
 .وو

 وزفسوي د يمس د ىزفسوي ناخ سواط
 طباور يغور د ېئ هرس رباب هل يچ ،و رشم
 .لدولرد

 يمس د ىوز هاشناميلس کلم د روصنم هاش
 هکرابم يب يب رول هلپخ يچ ،و رشم وزفسوي د
 .هړکرو هت رباب ېئ

 روهشم تاره د يفشاک ظعاو نيسح انالوم
 هپ تاره د وا تافو رسفم وا ملاع وا فلؤم
 وا هيلع بهاوم د ىد ،وس خښ يک نابايخ
 وباتک وريډ ورون وا يليهس راونا وا رهاوج ريسفت
 .ئد فلؤم

 قيلعت يوره نيسح نيدلا رايتخا يضاق د
 .تخو دنوژ د تاضقلا يضاق وا سيون

 .تخو دنوژ د رعاش يوره رغاس د
 تاره د يوره دمحم نيدلا  ناهرب يضاق

 .وس تافو ردص
 د ينيما ميهاربا ناطلس نيدلا ردص ريما

 ررقم ردص تاره د ىوز مساق نيدلا لالج کريم
 .وس

 ريزو تاره د دومحم نيدلا نيما هجاوخ
 .وس تافو

ق٩١١ م١٥٠٦
 ريگناهج رورو لپخ وا يوينو ينزغ رباب

 ،زيدرگ ېي هتسورو .ئک مکاح هتله ېي ازرم
 اوخ يقرش وا هتالک رت لموگ ،لهت ،ونب ،ټاهوک
 .هلوينو هربيخ رت
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 نيسح ناطلس وا ئغار خلب رپ ناخ ينابيش
 هواتساوار هت رباب لضفا ديس اچاپ تاره د ارقياب
 .تښوغو ينيځ ېئ کموک وا

 ېلزلز يتخس ېئ يک وفارطا وا لباک هپ
 .لړک نارو ېئ هنوياځ ريډ وا ېوسو

 ينابيش د هتاره هل ارقياب نيسح ناطلس
 لزنم هب يهلا اباب د وخ ،تووو هت ېلباقم ناخ
 تافو هتسورو تنطلس هلاک ٣٩ رت نلک ٧٠ يک
 .)يم ٤ ،هجح ىذ ١١( وس خښ يک تاره هپ وا

 .وس تافو ملاع تاره د ليمجلادبع انالوم
ق٩١٢ م١٥٠٦

 هت تاره هلباک هل يرال هل تاج هرازه د رباب
 د تاره د يک ناغاب لگ هپ قاچورم د وا ،ړالو
 ٦ هبنش ود( وس ياځ وي هرس وناگدازهاش ىروميت
 .)ىرخالا يدامج

 اکا د هد د ون ،و هن رباب يچ يک لباک هپ
 لباک د وا هړکو هوعد ۍهچاپ د ازريم ناخ ىوز
 .ئک دنب الک ېئ راصح الاب

 ىماج انالوم د يک تاره هپ ورکښل ىوفص
 .هځاوس ېئو وا هناشو ربق

 هپ تمحز ريډ هپ يرال هل تاج هرازه د رباب
 هل هتريب ېئ راښ اد وا ئغار هت لباک هتاره هل ىمژ
 .)لاوش( ئوينو هخڅ ازريم ناخ

 د بيبط ىقهيب ىلع نب نيسح نب ىلع د
 .تخو دنوژ د فلؤم د حاورالا حيورت

 درگاش يماج انالوم د يرال روفغلادبع انالوم
 هريده هپ يماج انالوم د وا تافو يک تاره هپ
.)نابعش ٥ هبنشکي( وس خښ يک

ق٩١٣ م١٥٠٧  
 د وا ئوينو تاره کبزوا ناخ ينابيش

 .هوس همتخ يهچاپ ونايروميت
 رفظم رورو هد د وا ازريم نامزلا عيدب

 هنوباتک لپخ وا )ىم ٢١( لړالو هتاره هل نيسح
 .لړووي هت لوبناتسا مه ېئ

 رورو لپخ ېئ هغه وا وينو راهدنق رباب
 وا ئغار ينابيش رگم .هراپسو هت ازريم رصان
 وا ،ړالو هت تاره هتريب وا وينو ېئ راهدنق
 .هراپسو هت نوغرا ميقم دمحم ېئ راهدنق

 هړنک رت ېئ راهرگنن وا ړالو هلباک هل رباب
 .ئک نارمکح قازرلادبع ازريم ېئ هتله وا ،وينو

 ىدناب وناناغفا ودنمهم وا وجلغ رپ رباب
 هپ ،لړک هجلوا ېئ هنوسپ هرز لس وا هړکو هلمح
 ينځ ېئ رانم هلک وا لژوو نايدنب ريډ يک زاو هټک
 .ئک ړوج

 يوره يهاگترايز دمحم نيدلارون انالوم
 .وس تافو يک راهدنق هپ ملاع

 دياوف يک بط هپ يوره يفسوي ميکح
 .ئک موظنم رايخالا

ق٩١٤ م١٥٠٨
 د يک بايغ هپ هد د وخ لړک روچ دنموم رباب

 ېئ قازرلادبع ازريم وا لوس يغاي کلخ لباک
 .ئک اچاپ

 هرغ ېزاورد ريش د لباک د تخت لپخ رباب
 ريگناهج ق١٠١٦ هپ يچ ئک ړوج يک نمل هپ
 .ئک ړپشب ېسپ

 نب نيدلاءالع نب هّٰللا لضف نيدلا دامع د
 لاوکيل د يماج حياول حرش د ىسوط ىلع



کيلښيپ يخيرات ناتسناغفا د

١٢٠

 .تافو
 د ريش ىلع ريما د ينياق ىلع ناطلس انالوم

 ملعم ىوز د ارقياب ناطلس د وا طاطخ ېناخباتک
 .وس تافو يک تاره هپ

 عماج يک تاره هپ يوره ىفسوي ميکح
 .هړک فيلات حرش ضارمالا جالع د دئاوفلا

ق٩١٥ م١٥٠٩
 ېئ يک لباک هپ وا يغار هراهرگنن هل رباب

 هپ يچ ئک ېئ ړم وا ىوينو قازرلادبع ازريم
 وس خښ هگنڅ د گيب غلا رالپ لپخ د يک ينزغ
 .للغرو هت سال رباب د راهرگنن ،ينزغ ،لباک وا

 هپ وکلخ د يک ناشخدب هپ ىعار ريبز
 ناخ ىوز اکا د لپخ رباب وا وس ړالوار کموک
 .ئک ړم ېئ ىعار ريبز هچ هواتساو هتله ازريم

 وا طاطخ وا شاقن کريم هّٰللا حور ديس
 طخ هپ هد د ېتشون وينادو د تاره د يچ بهذم
 .وس تافو يک تاره هپ ېو

 د ىوز نالک هجاوخ د نمحرلادبع هجاوخ
 يک هسردم هپ داش رهوگ د وا يضاق تاره
 .و سردم

ق٩٣٢-٩١٥ م١٥٢٥-١٥٠٩
 يدول ردنکس ناطلس نب مهاربا ناطلس د

 .يک دنه هپ تنطلس
ق٩١٦ م١٥١٠

 د سراپ د يک ورم هپ کبزوا ناخ ينابيش
 کبزوا هرز سل يچ ئکو گنج هرس ونايوفص
 يک گنج هغد هپ مه ناخ ينابيش وا لوس لژوو
 .)ربمسد ٢ نابعش ٢٦ هعمج( وس هژاوو

 هپ خرهاش د يچ ىعدرب نيدلا سمش انالوم

 هپ يک هاگرزاگ هپ وا ىلغار هت تاره يک رصع
 هل .ړالو هت ناجيابرذآ هتاره هل ،و تخب سيردت
 .ړالو هتاره هل مه ىزيربت ليعمسا انالوم هرس هد

 .يوينو تاره يوفص ليعامسا هاش
 د فسوي ريما نب دمحم نيدلا ثايغ ريما

 يضاق ىول وا سردم ېسردم هيناطلس د تاره
 يک تاره هپ وا وس لژوو مکح هپ ناخ ريما د
 .وس خښ

ق٩١٦ م١٥١١
 د وا تښواو ومآ رت اوخ هل زودنق د رباب

 .ئک هرصاحم ېئ راښ راصح
ق٩١٧ م١٥١١

 د توق هپ ورکښل هرز٦٠ ولپخ د رباب
 د ېئ رورو لپخ ازريم رصان وا وينو راښ دنقرمس
 .)ربوتکا ،بجر( هکاټو ىنارمکح هپ لباک

ق٩١٨ م١٥١٢
 رباب يک دنقرمس هپ کبزوا ناخ هّٰللاديبع

 تسويوار هرهنلا ءاروام هل ېئ ىد وا ئک تام
 ىلامش شکودنه د ىد وا )ربمون ١٢ ناضمر ٣(
 .يغرو هت وواوخ

 هپ تاره د يوره يفوص فيطلادبع هجاوخ
 .وس خښ وا تافو يک ناشارف هيرق

 نيدلا ثايغ ديس ريما روهشم تاره د
 .وس تافو ىدهشم

 مجن د يکنوښک قيلعتسن يوره ييانب انالوم
 .وس لژوو يک راتشک هپ رهنلا ءاروام د يناث

 طاطخ يوره رادباتک ديشمج انالوم د
 .تافو
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ق٩١٩ م١٥١٣
 روهشم يدهشم ىلع ناطلس انالوم

 .وس تافو يک دهشم هپ ىکنوکيل قيلعتسن
 د تاره د يماظن دمحم نيدلا حيصف انالوم

 .وس تافو فلؤم وا سردم ېسردم هيعيدب
 هپ ملاع تاره د هّٰللا ءاطع نيدلا ناهرب ريما

 .)لاوش( وس ړم يک دهشم
 تاره د ينياق ديشمج نيدلا ثايغ انالوم

 .وس تافو يک نياق هپ ردص
ق٩٢٠ م١٥١٤

 هت لباک وا وس ريت ار شکودنه رت رباب
 .يغار

 ثايع يضاق د نيدلا رايتخا نسح يضاق
 وا ړم يضاق روهشم تاره د ىوز يتبرت نيدلا
 .وس خښ يک تبرت هپ

 يوره نيدلا رايتخا يضاق د عيدب يضاق
 د ىد ،ؤ ىدنوژ يک اراخب وا تاره هپ ىوز
 د وا بيبط وا رعاش وا ملاع لوقنم وا لوقعم
 .و فلؤم راربالا راتخم

 د يماج مساقلا وبا نيدلا لالج هجاوخ
 نيدلا رصان هجاوخ وا ىړس ربتعم تاره
 تافو يقتم وا ملاع تاره د يماج زيزعلادبع
 .لوس

 د ىدرويبا نيسح نيدلا لامک ريم انالوم
 .وس تافو ملاع وا ريما رابرد د تاره

 تاره د ىسبط رداقلادبع نيدلا ماظن انالوم
 .و يضاق

 طاطخ ىخلب يناطلس هّٰللادبع شيورد د
 .تافو

 ىلو اباب د راهدنق د شاتلکوگ لضاف ريم
 هلښکو هتخنش هوي ربق رپ )لادبا نسح ديس(
 .)يناثلا عيبر(

ق٩٢١ م١٥١٥
 هپ يوره ىناروپ ديعس وبا نيدلا لالج خيش

 .وس ړم وا ديولو هماب هل يک راهدنق
 يوره يوسوم ىلع ناطلس نيدلا ماظن ديس

 رعاش وا ريما يوره ىفصآ هّٰللا تمعن هجاوخ وا
 .لوس تافو

 داشرا يوره يرصن وبا فسوي نب مساق
 .ئک فيلات هعارزلا

ق٩٢٢ م١٥١٦
 حرش د وا ملاع قطنم د يشخدب دمحم

 .تافو فلؤم د ېيشاح د يمور سايلا
 هجاوخ نب ينايب هّٰللادبع نيدلا باهش انالوم

 ردص وا رعاش وا طاطخ تاره د ديراورم دمحم
 وس تافو يک تاره هپ دناهوپ يقيسوم د وا
 .)بجر(

ق٩٢٣ م١٥١٦
 گيب هاش هل ېئ راهدنق وا ړالو هلباک هل رباب

 دنس وا لاش د گيب هاش وا ىوينو هخڅ ىنوغرا
 .ړالو هت اوخ

 د يک تاره هپ طاطخ يوره دمحم راي
 .)١٣٠٩ لوبناتسا( هلښکو هخسن رارسا نزخم

 نيدباعلا نيز نب دمحم نيدلا حيصف خيش
 .وس تافو دهاز وا يفوص يفاوخ

 ارقياب نيسح ناطلس د ازريم نامزلا عيدب
 .وس ړم ىوز
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ق٩٢٤ م١٥١٨
 يوغل وا بيبط يوره فسوي نب دمحم

 .ئک فيلات هغللا رهاوج
ق٩٢٥ م١٥١٩

 هلپخ دنه رپ اوخ هل ړوجاب وا لودنج د رباب
 يرونج ٨ مرحم ٥ هپ هړکو يښک رکښل ۍړمول
 هتله ېئ نالک هجاوخ وا هلوينو الک ړوجاب د ېئ
 .ئک ررقم

 کلم د روصنم هاش نارشم وزفسوي د
 وا يتاوس نيدلاءالع ناطلس وا ىوز هاش ناميلس
 .لوس ليا هت رباب ناخ سوواط

 يب يب رول ىزفسوي روصنم هاش د رباب
 اوخ هل بالين د وا )مرحم٢٦ هعمج( هړکو هکرابم
 عيبر ٥( هلوينو ېئ هريهب وا ىغرو باجنپ رپ
 عيبر د( ىغار هت لباک هتريب وا )چرام ٧ لوالا
 .)ليرپا ا ،هرغ رخالا

 وا للغار هت لباک نارشم هنت ږپش وزفسوي د
 ىدامج ١( لنمو تايلام اوخ ىغه د ېئ هت رباب
 .)يم ٢٠ ،ىرخالا

 شامرک وا زيدرگ د اوخ هل لتوک هريت د رباب
 ،بجر ٢٩( هړکو هلمح ىدناب واناغفا رپ )مروک(

 )ىئالوج ٣١( هميرد هپ نابعش د وا )يئالوج ٢٧
 .يغار هت لباک هتريب

 هلمح رغنشا وا روښيپ رپ اوخ هل ربيخ د رباب
 رت ېئ رکښل )ربمتپس ٨ ،ناضمر ١٣( هړکو
 لباک هتريب ئد وا لړالو خم رپ الپ همهود هباجنپ
 .)ربوتکا ٢٠ ،رخاوا لاوش د( ىغار هت

 تاره د رداقلادبع نيدلا ماظن ريما ديس
 يضاق ناسارخ د وا سردم ېسردم هيناطلس

 .وس تافو
ق٩٢٥ م١٥١٩

 ييامعم وا ىکنوکيل قيلعتسن د تاره د
.تخو دنوژ د يوره ىلع ريم

ق٩٢٦ م١٥٢٠
 يک رکښل هپ وخ ئک دنبالک راهدنق رباب

 ،بجر( ىغار هت لباک هتريب وا هديولو يړوجان
 هپ دنه رپ ېي يک ىاپ هپ لاک هغد د وا )نوج
 رت باجنپ د وا ئک يروپ سال لغري ميرد لپخ
 حتف مه ېئ ټوکلايس وا لوينو ېئ هروپ دنيس
 .ئک

 هپ يدهشم ىلع ناطلس نيطاطخلا ناطلس
 ١٠( وس خښ يک دهشم هپ وا تافو يک تاره

 .)لوالا عيبر
ق٩٢٧ م١٥٢٠

 ناشخدب د ىوز اکا د رباب د ازريم ناخ
 اوخ هل رباب د ېئ ىاځ رپ وا وس ړم نارمکح
 .وس نارمکح ناشخدب د نويامه هدازهش

 تاره د ىيروخ يماج انالوم د يفتاه انالوم
 يک تاره هپ مظان ىروميت همان رفظ د وا رعاش
 .)مرحم( وس تافو

 هيثايغ د تاره د لوالادبع هّٰللا ىضر ريما
 وس تافو ملاع وا سردم ىول وسردم هيعيدب وا
 .)رخالا عيبر(

 ىضاق د هّٰللا رون نيدلا ءايض ىضاق تاره د
 خښ يک هاگرزاگ هپ وا تافو ىوز دمحم شيورد
 .وس

 د ظعاو يماسح انالوم ظعاو د تاره د
 .تخو دنوژ
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 ريزو تاره د هّٰللا اطع نيدلا لامج هجاوخ
 .)لوالا عيبر ٢ هبنشکي( وس تافو ملاع وا

 د تاره د ىفنحلا دمحم نيدلا سمش انالوم
 .و سردم ېسردم هيناطلس

ق٩٢٨ م١٥٢٢
 وا وينو هخڅ نوغرا گيب هاش د راهدنق رباب

 ١٣( هراموگو هتله ېئ نارماک هدازهش ىوز لپخ

 .)ربمتپس ١ ،لاوش
 ليعامسا هاش د دازهب نيدلا لامک داتسا
 ٢٧( وس ررقم رشم ېناخباتک د نامرف هپ ىوفص

 .)ىلولا ىدامج
 د وا يغار هت تاره ىلع نيدلا نيز خيش

 ررقم تاضقلا يضاق وا مالسالا خيش ياځ ېد
 .وس

 نيدلا نيز خيش د دمحم نيدلارون خيش
 هپ يچ سردم روهشم تاره د هتښپ هل يفاوخ

 رباب د وا ىللت هت لباک هتاره هل لاک ق ٩٢٦
 وس تافو يک لباک هپ ،و يک روضح هپ هاشداپ
 .)ىرخالا ىدامج(

 ماظن کلم نب ىلع نيدلا ءالع کلم د
 .تافو يزورمين ييحي نيدلا

ق٩٢٩ م١٥٢٢
 باتک روهشم لپخ خرؤم يوره ريم دناوخ

 .ښيکو ريسلا بيبح
 هلپخ ىوز ناخ ړباب د ړکاک دمحم تسود

 .هړک موظنم وتښپ هپ همان تښغرغ
 ق٩٣٠ م١٥٢٤

 رت ئک عورش دنه رپ لغري مرلڅ لپخ رباب
 .ىديسرو يروپ هدنهرس رت وا وس ريت رو نيسابا

 لهچ راهدنق د ىوز رباب د ازريم يرکسع
 يروپ ق ٩٥٣ رت وا هړکو ورش ولوړوج هپ ېنيز
 .وس متخ راک ېي

 تاره د يشنم ىحلادبع نيدلا ماظن ريما
 ېسردم د ريش ىلع ريما د وا سيون قيلعت
 سردم يک دابا رتسا هپ وا ړالو تاره هل سردم
 .وس

 ديعس وبا نيدلا لالج انالوم مرحلا خيش
 يک نابايخ هپ وا تافو يک تاره هپ يوره ېکم
 .وس خښ

دودح ق٩٣٠ م١٥٢٤
 د ىوز يناولاک ميهاربا د دومحم انالوم د

 .تخو دنوژ د فلؤم د يهاش مهاربا خيرات
 تخو هغد هپ هرعاش وتښپ راهدنق د هعبار

 .هو ۍدنوژ يک
 دنوژ د طاطخ يوره يهبوا ىلع ناطلس د

 .تخو
 ريم ىوز د هد د وا ىشخدب ماطن يضاق د

 د ىود .تخو دنوژ د ناخ يضاق نيدلا ماسح
 .وو نايضاق تخو د رباب

ق٩٣١ م١٥٢٥
 زيزعلادبع ريم وا ىوينو باجنپ لوټ رباب

 ناخ تلود وا ئک ررقم نارمکح روهال د ېئ
 .ئک تام مه ېئ ىدول

ق٩٣٢ م١٥٢٥
 ىروپ سال لغري مځنپ لپخپ دنه رپ رباب 

 رپ راهدنق وا لباک د ېئ ازريم نارماک وا ئک
 رپ هرس ورکښل ورز ١٢ د هلپخپ وښيرپ ينارمکح
 .)ربمون ١٧ ،رفص ١( ىغرو دنه
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ق٩٣٢ م١٥٢٦
 ميهاربا ناطلس يک گنج هپ تپ يناپ د رباب

 ٨ هعمج( وينو ېئ تنطلس دنه د وا هژاوو يدول
 .)ليرپا ٢١ ،بجر

 هپ يچ ىوز هّٰللادبع خيش د ناښور ديزياب
 رهدنلاج هپ باجنپ د ،وس روهشم )ريپ ناښور(
 .ىديږيزو هسن هل نيما دمحم تنب نبيب د يک

 ىيحي نيدلا ماظن کلم د دومحم هاش کلم
 .وس ړم نارمکح زورمين د ىوز

 تافو طاطخ يوره نادنخ دمحم ناطلس
 قيلعتسن هپ هخسن هوي ناويد د ظفاح د هد ،وس
 ىطخ د لباک د( ق٩٢٦ لوالا عيبر هد ېلښک
 .)هناخباتک وخسن

 يفوص يوره يداباغ رفسا نيدلا نيز خيش
 .وس خښ يک هاگرزاگ هپ تاره د

 د يدعس د طاطخ يوره ينيسح ىلع
 لوبناتسا( هلښکو يک تاره هپ هخسن ناتسوب

١٤١٠(. 

 .تافو رعاش يوره يهگآ انالوم د
ق٩٣٣ م١٥٢٦

 نيسح ديس نب )دمحم ديس( ريش ديس د
 ناوريپس د راهدنق د لديخښ وا تافو اپريجنز
 .)مرحم١٠( يک هچليکس هپ

ق٩٣٥ م١٥٢٨
 يوره داما د دومحم نيدلا نيز انالوم

 .وس ړم درگاش يدهشم ىلع ناطلس د طاطخ
 هّٰللارون انالوم نب دمحم ناطلس انالوم

 يک اراخب هپ طاطخ يوره )رون دمحم ناطلس(
 .وس تافو

ق٩٣٦ م١٥٢٩
 تافو رعاش يوره يلاله نيدلا ردب انالوم د

 وا هاش د )رفص( يک تاره هپ لديخښ وا
 ،مظان نونجم يليل ،نيقشاعلا تافص ،شيورد
 کزوت( همان رباب هلپخ هاش رباب دمحم نيدلاريهظ
 .هړک فيلات )ىرباب

 .ښيکو فياوطلا فياطل يوره يفشاک ىلع
 د وا وينو نيدلا لامک ريما خلب د نويامه

 .وسو گنج ځنم رت ناطلس ارق نتسگ وا نويامه
ق٩٣٧ م١٥٣٠

 وا تافو يک هرگآ هپ رباب دمحم نيدلا ريهظ
 ٦( وس خښ يک غاب راهچ هپ هړاغ رپ انمج د
 .)ربمسد ٢٦ ،ىلوالا ىدامج

 هاشداپ دنه د نويامه نيدلا ريصن ىوز هد د
 .)ربمسد ٢٩ ،ىلوالا ىدامج ٩( وس

 ظفح هديصق هلپخ يوره ىفسوي ميکح
 .هلښکو همان هپ هاشداپ رباب د هحصلا

ق٩٦٣-٩٣٧ م١٥٥٥ -١٥٣٠
 د هاش رباب د نويامه دمحم نيدلا ريصن د

 .يهچاپ ىوز
ق٩٣٧ م١٥٣٠

 ماظن هاش نب قحسا وبا نيدلا ماطن هاش
 .وس تافو کلم زورمين د ىيحي نيدلا

 ارق نتسک د انب يناطلس مامح د خلب د
 هراپل عماج دجسم د وا هوس همامت رما هپ ناطلس
 .وس فقو

ق٩٤٠ م١٥٣٣
 يک هبوا هپ رعاش يهبوا يماک نيسح هاش
 .وس تافو نلک ٧٧
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دودح ق٩٤٠ م١٥٣٣
 د وا رعاش صلخت يفنح ىلباک هزوريف

 .و ىدنوژ يک لباک هپ دناهوپ يقيسوم
 هپ دنه د رعاش وتښپ د يڼاوشم ىسيع

 .يديسوا يک هلماد
 رس رباب د )ييافو( يفاوخ نيدلا نيز خيش

 يک هرکآ هپ مجرتم ىسراف ېمان رباب د وا ىشنم
 .وس ړم

 .يک دنه هپ دنوژ رعاش يراهدنق ىقداص د
ق٩٤١ م١٥٣٤

 د يوره نيما دمحم نب مساق نب ميهاربا
 تاحوتف خيرات د ريزو ارقياب نيسح ناطلس
 .وس تافو فلؤم هيهاش

 ريسلا بيبح د وا خروم يتاره ريم دناوخ
 .وس تافو يک دنه هپ فلؤم رابخلا ةصالخ وا

 نب دمحم ريش نب دمحم نيدلا سمش ريما
 .وس خښ وا ړم يک لباک هپ لسيو ريما

 رقاب ريم د طاطخ يوره ىلع ريم
 اراخب هپ فلؤم طوطخلا رادم د ىوز نيلامکلاوذ
 .وس ړم يک

ق٩٤٢ م١٥٣٥
 اوخ هل نارماک هدازهش د يچ يک راهدنق هپ

 ورکښل ىوفص د ؤ نارمکح گيب نالک هجاوخ
 وا ىغار هروهال هل نارماک ازريم وخ ئک دنبالک
 .)نابعش( لړشو هراهدنق هل ېئ نايوفص

 شاقن ىول تاره د دازهب نيدلا لامک داتسا
 .وس خښ ېروه وا تافو يک تاره هپ

 وا بهذم وا شاقن يوره ىلع متسر انالوم
 .وس تافو يک تاره هپ ييروخ دازهب د طاطخ

 ليالد وا ضبنلا ليالد يوره ىفسوي ميکح
 .هړک فيلات يک دنه هپ لوبلا

ق٩٤٣ م١٥٣٦
 ازرم وا يوينو راهدنق ىوفص پسامهط هاش

 هل نارماک ازريم وخ هراپسو ېئ هت ناخ غادب
 .ىوينو ېئ راهدنق وا ىغار ايب هروهال

 يراخب ىلع ريم تابختنم وراعشا د يياون د
 يتاره د يچ لکيلو هراپل ناخ زيزعلادبع د
 د کرت د( يرل هروتانيم ٨ ملق هپ دومحم بهذم
 .)١٩٤٧ ميزوم رنه

ق٩٤٤ م١٥٣٧
 هپ ىرهکب مث ىراهدنق يمان موصعم ريم

 د ىد .)ناضمر ٧ هبنش ود( ىديږيزو يک رهکب
 ىسمل ىلو اباب د وا ىوز ىراهدنق ييافص ديس
 .ئد

ق٩٤٦ م١٥٣٩
 ناودنه د نارمکح خلب د ناطلس ارق نتسک

 ًاقرش ىنادو خلب د تخو هغد ،هړک هړوج الک ېون
 غاب راهچ رت هخڅ شوپ سالپ هجاوخ هل ًابرغ و
 هل ًابونج ًالامش وا ،گنسرف وي ىروپ نشلگ
 مه ىروپ ىلک رت يتسد هخڅ سيل گنس هجاوخ
 .هو گنسرف وي

 .و ىدنوژ يک خلب هپ ديس انالوم
 ىوز ازريم نامزلا عيدب د ازريم نامز دمحم

 .وس ړم
 روهشم ىوز دمحم د يوره يفسوي ميکح

 دنه هپ ءاشنلا ضاير فلؤم وا بيدا وا بيبط
 .ښيکو يک

 عيادب ،دياوفلا عماج :هنوفيلات رون هد د
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 .هريغو هيرورض هتس ،ىفسوي بط ،ءاشنالا
 ىماج حياول د طاطخ وا بتاک يورم ناهرب

 وخسن ىطخ د لباک د( هلښکو هخسن هوي
 .)هناخباتک

 راثالا رهظم د رعاش يتاره يمشاه ريگناهج
 .وس ړم يک رال هپ زاجح د فلؤم بيبحلا ةفحت وا

ق٩٦٣-٩٤٦ م١٥٥٥-١٥٣٩
 .يک دنه هپ ىهچاپ ونتښپ ىروس د

ق٩٤٧ م١٥٤٠
 ىروس هاش ريش د يک دنه هپ اچاپ نويامه

 هت ناريا يرال هل دنس د وا ئک تام ورکښل
 .)بجر ١( ىديتښتو

 هاشداپ راهدنق وا لباک د يک تخو ېد هپ
 .و ىوز رباب د نارماک ازريم

 د ۍزفسوي يکرابم يب يب توبات اچاپ رباب د
 ېئ هتلد وا ىوار هت لباک هخڅ ېرگآ هل ېنيام هد
 .ئک خښ يک غاب هپ رباب د

 يوره يفشاک نيسح نب ىلع نب نيسح
 همان هپ نيفراعلا سينا د يکرت هپ ينسحم قالخا
 .ئک همجرت

 يفتاه د ىوز يوره ماظن د بهذم دومحم
 ،هدعق ىذ( هلښکو يک اراخب هپ همان روميت
 .)١٥٤ لوبناتسا

ق٩٤٨ م١٥٤١
 ناميلس وا نارماک ازريم د يک باردنا هپ

 د ورکښل ازريم نارماک د وا وسو گنج ازريم
 يدامج ١٧( وينو رفظ هعلق زکرم ناشخدب
 .)ىرخالا

 فلؤم ىديشر خيرات د ناکروگ رديح دمحم

 .)بجر ٨( ىوينو ريمشک
ق٩٤٩ م١٥٤٢

 نويامه د ربکا دمحم نيدلا لالج هدازهش
 مگيب وناب هديمح د يک ټوک رما هپ دنس د ىوز
 .)بجر ٥ هبنشکي( ىديږيزو هسن هل

.وس يلتښغ وا روهشم ناښور ريپ ديزياب
ق٩٨٨-٩٤٩ م١٥٨٠-١٥٤٢

 يلم د هّٰللادبع دلو ناښور ريپ ديزياب د
 .يک ناتسناغفا هپ هرود تضهن

ق٩٥٠ م١٥٤٣
 رال رپ ريسمرگ د هدنس هل اچاپ نويامه

 هل تاره د وا )لاوش( ىديتښتو هت ناتسيس
 .)هدعق ىذ( ړالو هت ناريا ىرال

 ،وس ىنويل ناطلس ارق نتسگ نارمکح خلب د
 انالوم وا نيسح انالوم ءاملع خلب د وا
 .هړک تسوپ ېئ نمحرلادبع

 .تافو رعاش ىلباک ىميحر هداز هجاوخ د
.تخو دنوژ د رعاش ىخلب ىدوخيب د
 ىدنوژ يک تاره هپ رعاش ىراوزبس ىردق 

 .و
ق٩٥١  م١٥٤٤

 هل دهشم وا تاره د ىوز رباب د نويامه
 رابرد ىوفص پسامهط هاش د يک نيوزق هپ ىرال
 .)ىلولا ىدامج( يديسرو هت

 د طاطخ يوره هاش ىداش نب مساق دمحم
 قيلعتسن ىلکښ هپ ناگوچ و يوگ يوره يفراع
 .)هناخباتک ىطخ لباک د( ښيکو

 يک دابآ حتف هپ طاطخ يوره ىلع ريم
.وس تافو
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ق٩٥٢ م١٥٤٥
 يروس هاش ريش هاشنهش نوتښپ ىول دنه د

 وس تافو وا ديځوسو يک ىدنب الک هپ رجنلاک د
 .)لوالا عيبر ١٠(

 ريمشک هپ ىديشر خيرات ناگروک رديح ازريم
 .)هجحلاوذ( ئک ړپشب يک

 ورز ٣٠ د اوخ رپ تاره د هناريا هل نويامه
 ېئ راهدنق وا ىغار هرس ورکښل يدادما ىوفص
 الک وتشايم ٦ هخڅ ىرکسع ازريم رورو لپخ هل
 ىدامج ٢٥ هبنشجنپ( ىوينو هتسورو يدنب
 .)يرخالا

 ريم رشم ونتښپ د وا گنول رشم وڅولب د
 گنول اوخ هل نويامه د وا ،للغار هت لباک ىلع
 .لوس ررقم هت يکود ىلع وا گنوتسم وا لاش

ق٩٥٣ م١٥٤٦
 لپخ هل ېئ لباک يغار هراهدنق هل نويامه

 وا )ناضمر ١٠( ىوينو هخڅ نارماک ازريم رورو
 .ړالو هت دنس نارماک

 هراپسو هت يئاغط ىلع دمحم لباک نويامه
 .لوينو هناشخدب رت ناقلات ېي هلپخپ وا

 هدنس هل نارماک ازريم يک بايغ هپ هد د
 .لوينو ېئ لباک وا ىنزغ ىغار

ق٩٥٤ م١٥٤٧
 ازرم تايالو يلامش شکودنه د نويامه

 د هلپخپ وا لراپسو هت لادنه ازريم وا ناميلس
 هپ ېئ نارماک ازريم وا يغار ىرال هل دنب روغ
 وا ديتښتو هت ناشخدب هغه .ئک دنبالک يک لباک
 ٧ هبنشجنپ( يغرو هت سال نويامه د هتريب لباک
 وا ناقلات ،نالغب ،يروغ نارماک وخ )لوالا عيبر

 وا يغرو هد رپ هلباک هل نويامه .لوينو ناشخدب
 هت لباک هتريب هياپ رت لاک د وا ىوينو ېئ نارماک
 .يغار

 کلم زورمين د دومحم هاش نب نيسح هاش
 .وس تافو

 نيکسم الم يهارف دمحم نيدلا نيعم د
 .تافو ظعاو وا رسفم

ق٩٥٥ م١٥٤٨
 ؤ ىلوين ناشخدب ايب نارماک ازريم يچ هکځ

 ېئ ناشخدب وا ناقلات ىغرو هلباک هل نويامه ون
 .)بجر ١٧( هښخابو ېئ نارماک وا لوينو
 .)ناضمر ٢ هعمج( ىغار هت لباک هتريب نويامه

 لبج ىنسوا( هړک هنادو الک ناورپ د نويامه
 .)جارسلا

ق٩٥٦ م١٥٤٩
 د خلب د يک وهاش اباب هپ ملخ د نويامه

 رگم ئکو گنج هرس ناخ دمحم ريپ نارمکح
 .يغار هت لباک ماکان

 لادنه وا نارماک ازريم د يک زودنق هپ
 ىنيځ هت نايماب نارماک ازريم يچ وسو گنج
 .ىديتښتو

 ناغفا ايلوا ةرکذت د ىز ىتم مساق خيش
 .يديږيزو هړاغ رپ دور ىندب د روښيپ د لاوکيل

ق٩٥٧ م١٥٤٩
 وا وس يغاي يک نايماب هپ نارماک ازريم

 هپ دنبروغ د ،ړالو هت ېلباقم هد د هلباک هل نويامه
 ،ړالو هت ناشخدب وا وس تام نويامه يک گنج
 رت وخ .ىوينو ېئ لباک ىغار نارماک ازريم وا
 هناشخدب هل هتريب نويامه هتسورو وتشايم ورد
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 روښيپ نارماک ازريم وا يوينو ېئ لباک وا يغار
 .يديتښتو هت

 لوينو يک گنج ېد هپ يچ يرکسع ازريم
 .وس لوتساو هت ناتسبرع ،وس

 زورمين د ىوز دومحم هاش د ترصن هاش
 .وس ړم اچاپ

 وا رعاش خلب د قشاع نيدلا لامک انالوم
 .وس تافو هتله ملاع

ق٩٥٨ م١٥٥١
 يک باخرس هپ راهرگنن د نارماک وا نويامه

 ازريم يک گنج ېد هپ يچ ئکو هرس گنج
 وا )هدعق يذ ٢١ هبنشکي( وس لژوو لادنه
 تدالو لادنه د( .ىديتښتو هت دنه نارماک

 خښ يک هريده هپ رباب د لباک د يچ و ق٩٢٤
 .)ئد

 فلؤم يديشر خيرات د ناگروک رديح ازريم
 .وس لژوو

 .وس تافو طاطخ يوره يقيفر نونجم
ق٩٥٩ م١٥٥٢

 دمحم نيدلا لالج هدازهش اوخ هل نويامه د
 .وس نارمکح ىنزغ د ربکا

 ريزو ىلع ناطلس هجاوخ رما هپ نويامه د
 د ېي کيلربډ( .ئک ړوج دجسم وي يک لباک هپ
 .)يک ميزوم هپ لباک

ق٩٦٠ م١٥٥٢
 اچاپ راهرگنن وا لباک وا ىنزغ د نويامه

 کټا رت هراپل ولوتام د نارماک رورو لپخ د وا وس
 هړورو انپ هت رگهک مدآ ناطلس نارماک ،وس ريت
 هپ نويامه د وا ئکرو سال هپ هت نويامه هغه وخ

 .وس دنوړ رما
ق٩٦١ م١٥٥٣

 هت يباردنا ناخ ىلق ىلع لباک نويامه
 ناخ رداهب .ړالو هت راهدنق هلپخپ وا وښيرپ
 ئک نارمکح راهدنق وا روادنيمز د ېي يناتسيس
 ازريم وا يغار هت لباک هرس ناخ مريب د هلپخپ وا
 .)هجح ىذ( ئک نارمکح ناشخدب د ېئ ناميلس

 لباک هپ ىوز نويامه د ميکح دمحم ازريم
 راهچ( ىديږيزو هسن هل مگيب کچوچ هام د يک
 .)يلوالا ىدامج ١٥ هبنش

 د ىوز قحسا وبا هاش د نيدباعلا نيز هاش
 .وس ړم رادمکح زورمين

ق٩٦٢ م١٥٥٥
 معنم وا ميکح دمحم ىوز لپخ نويامه

 هپ ىرفص د وا لووښيرپ يک لباک هپ ناخ
 ړالو هت روښيپ هرس ورکښل ورز ١٥ د يک تشايم
 حتف ايب ىلهډ ېئ هتسورو .ىوينو ېي روهال وا
 .)ناضمر هرغ( وس اچاپ دنه د ايب وا ئک

 د اوخ هل نويامه د يخوت يتالک دمحم هاش
 .و نارمکح راهدنق

 د يچ )اباب ريپ( ىوز ىلع ربنق د ىلع ديس
 کټا رت هدنه هل و هلسن هل روخ د روميت ريما
 .وس هتشيم يک هميس هپ وناناغفا د وا تښوار

 د وا هيقف يناسارخ دمحم نيدلا سمش د
 تافو د فلؤم زومرلا عماج د ىتفم د اراخب
 .دودح

ق٩٦٣ م١٥٥٥
 ار هماب هل ېناتک د يک ىلهډ هپ نويامه

 هتسورو ۍهچاپ ولک ٢٥ رت نلک ٤٩ وا ديولو
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 .وس خښ يک يلهډ هپ وا تافو
 راهبا د ىدمحا نمؤملادبع نب فيطلادبع

 .وس ړم فلؤم رارسالا
 د نلک ١٣ ربکا دمحم نيدلا لالج هدازهش

 د هتسورو گرم رت نويامه د يک رون الک هپ روهال
 .)يناثلا عيبر ٢ هعمج( تسونيښک تخت رپ دنه

 هدازهش وا ىغار هناشخدب هل ناميلس ازريم
 دنبالک يک لباک هپ يتشايم رولڅ ېئ ميکح دمحم
 .ړالو هتريب ماکان وخ ئک

ق١٠١٤-٩٦٣ م١٦٠٥-١٥٥٥
 ۍهاچاپ د هاشداپ ربکا دمحم نيدلا لالج د

 .هرود
ق٩٦٤ م١٥٥٦

 راهدنق رپ هروادنيمز هل يناتسيس ناخ رداهب
 ئتاسو راهدنق يتالک دمحم هاش وخ هړکو هلمح
 راهدنق ىوفص ازريم ناطلس ايب هتسورو وا
 .ئوينو

 يک هنيدم هپ ىوز دنوړ رباب د نارماک هدازهش
 يذ ١١( وس خښ يک هريده ىملعم هپ وا تافو
 .)هجح

 .تافو رعاش يناشخدب يقنور د
ق٩٦٥ م١٥٥٧

 ١٧( ئديږيزو ىوز فورعم د ودس کلم

 .ئد رالپ وزودس د ىد )هجح ىذ
 نويامه يچ يوز رباب د يرکسع ازريم

 .وس خښ وا ړم يک زاجح هپ و يلړش
 .وس تافو کلم زورمين د رديح نيدلا ماطن
 دنه هپ نارمکح راهدنق د يتالک دمحم هاش

 .ړالو هت رابرد اچاپ ربکا د يک

 دنوژ د ازريم رقنسياب نب نيدلا نکر د
 .و ىوز ېئ ميهاربا ناطلس يچ ،تخو

ق٩٦٦ م١٥٥٨
 ناطلس د رعاش وا طاطخ يوره ىلع ريم

 .وس تافو يک تاره هپ درگاش ىلع
ق٩٦٧ م١٥٥٩

 ناشخدب د ىوز ازريم ناخ د ناميلس ازريم
 هپ خلب د هرس کبزوا ناخ دمحم ريپ د نارمکح
 هد د .وس تام وا ئديگنجو يک نارزاگ ۀمشچ
 هژاوو رما هپ ناخ دمحم ريپ د ميهربا ازريم ىوز
 .وس

 وا تښوغو ناخ معنم هلباک هل هاش ربکا
 ئک ررقم بقل هپ ناناخ ناخ د ېي تلاکو لپخپ
 نارمکح لباک د ناخ ينغ ىوز ناخ معنم د وا
 .)هجح يذ ١٨ هبنشود( وس

 وتښپ ليخراونيش ليخ نياپ مساق دنوخآ
 .ښيکو هعيرشلا دئاوف باتک

ق٩٦٨ م١٥٦٠
 روم ميکح دمحم هدازهش د ىنارمکح لباک د

 هت دنه ناخ ينع وا هلوک هکتا يلو هاش وا
 .ئديتښتو

 .تافو رعاش يلباک يلصاو د
ق٩٦٩ م١٥٦١

 يونزغ دمحم راي ريم د هکتا نيدلا سمش
 د يک دنه هپ ريزو ىول رابرد د اچاپ ربکا د ىوز
 .)ناضمر( وس هژاوو سال هپ ناخ مهدا

 رغنشا د رول ىزومم داد هّٰللا خيش د هتخبکين
 ېئ ءارقفلا داشرا باتک لپخ يچ هو ىکنوديسوا
 .ئک مظن وتښپ هپ
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ق٩٧٠ م١٥٦٢
 د لباک د ناخ معنم هرابرد هل اجاپ ربکا د

 هرس غابراچ د دابآ لالج د وا يغار هراپل ولوين
 تام وخ ،ئکو گنج هرس وناريما د لباک د ېئ
 .)هجح ىذ( ړالو هت دنه وا وس

 توق يک وليبق ونتښپ هپ ناښور ريپ ديزياب
 وخ .وينو زکرم يک ريډ هلک هپ رغنشا د وا دنومو
 ىدنب وا وينو ىد نارمکح لباک د ناخ نسحم
 .ئک ېئ

دودح ق٩٧٠ م١٥٦٢
 لپخ ىتفم دمحم شيورد نب دمحم ناطلس

 دمحم ريپ اچاپ د خلب د بئارغلا عمجم باتک
 .ښيکو همان هپ ناخ

ق٩٧١ م١٥٦٣
 ءاسن رخف رول د نويامه د يلاعملا وبا هاش

 د وا هړک هړم روم ميکح دمحم ازريم د هړيم مگيب
 د هرس هلپ د دنبروغ د هد .وس راد رايتخا لباک
 وا يکو گنج هرس ناميلس ازريم د ناشخدب
 لباک ناميلس ازريم وا )ناضمر ١٧( وس لژوو
 .وښيرپ هت ميکح دمحم ازريم

 يلباک مالسلادبع يضاق د هّٰللاب يقاب هجاوخ
 يک لباک هپ يفوص يدنبشقن روهشم ىوز
 ىدامج ٢٥ يک يلهډ هپ تافو هد د ( ئديږيزو
 .ئد فلؤم ررحالا ةلسلس د )ق١٠١٢ ىرخالا

 دحالادبع انالوم د يدنهرس دمحا خيش
 ئديږيزو يک دنه رس هپ ىوز يلباک ىقوراف
 .)لاوش ١٤(

ق٩٧٢ م١٥٦٤
 ېئ لباک وا ۍغار هناشخدب هل ناميلس ازريم

 هپ اچاپ ربکا د ميکح دمحم ازريم ،ئک دنبالک
 هتريب ېئ ناميلس وا يغار هروښيپ هل هتسرم
 نارمکح لقتسم لباک د وا هړاشو هت ناشخدب
 .وس

ق٩٧٣ م١٥٦٥
 هړکو هلمح لباک رپ الپ همرلڅ ازريم ناميلس

 موصعم نارمکح ىلراموگ ميکح دمحم ازريم د وا
 .ړالو هت ناشخدب هتريب وخ ،ئک دنبالک ېئ ناخ

 وا شاقن وا طاطخ يوره ىلع بحم انالوم
 هپ ىوز يوره ىلع متسر د دناهوپ يقيسوم
 .وس تافو يک تاره

 تافو يک روښيپ هپ رعاش يونزغ يسکيب
 .وس

 يک تاره هپ رعاش يوره ىمتام انالوم
 .وس تافو

 .وس ړم يک دنه هپ رعاش يناشخدب يحوبص
 .وس ړم يک روهال هپ رعاش يراهدنق يشتآ

ق٩٧٤ م١٥٦٦
 لپخ د نارمکح لباک د ميکح دمحم ازريم

 روهال وا ړالو هروښيپ هل نوسمل هپ نوديرف امام
 ىنځ روهال هلپخپ اچاپ ربکا وڅ ئک دنبالک ېئ
 ئديتښتو ار هت روښيپ ميکح دمحم وا يوينو
 .ئغار هت لباک هتسورو وا )ىلوالا ىدامج(

 د يماج انالوم د طاطخ يوره ىسيو انالوم
 قيلعتسن ىلکښ هپ هخسن هوي سنالا تاحفن
 .)ميزوم تاره د( هلښکو

 هپ طاطخ يوره نيسح نيدلا لامک ظفاح
 .وس تافو يک دهشم

 يراثن فيرش هّٰللا بيقن هجاوخ نيسح ديس
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 هلښکو بابحا رکذم ءارعش ۀرکذت هلپخ يراخب
 وريډ د ناتسناغفا د هچ )ق١٠٠٥ افوتم(
 .يرل لاوحا ونارعاش

 يک لباک هپ رعاش فيرظ لباک د بجعلاوب
 .وس تافو

ق٩٧٥ م١٥٦٧
 .وس تافو رعاش يلباک يگيب درخ

ق٩٧٦ م١٥٦٨
 باتک لپخ ملاع وا رعاش يلباک يهاک مساق

 فيلات يک کنوت هپ دنه د يک ومولع يبدا هپ
 .ئک

 خلب هپ نلک ٨٠ رعاش يخلب يحيسم انالوم
 .وس تافو يک

ق٩٧٧ م١٥٦٩
 ربکا نيدلا لالج د )ريگناهج( ميلس هدازهش

 هسن هل يئاب هدوج د يک روپ حتف هپ ېرگآ د ىوز
 .)لوالا عيبر ١٧ هبنش راهچ( ئديږيزو

 خلب هپ تافو رعاش يخلب يهلاو انالوم د
 .يک

ق٩٧٨ م١٥٧٠
 طارص باتک لپخ ديزياب ناښور ريپ

 .ئک فيلات هبژ ىسراف هپ ديحوتلا
 نيدلا ثايغ نيسح هاش کلم زورمين د

 .ئديږيزو دمحم
ق٩٧٩ م١٥٧١

 لباک هپ تافو رعاش يوره نسح هجاوخ د
 .يک

 اليل د رعاش يشخدب يجوم ناخ مساق
 تافو يک هرگآ هپ مظان اخليز فسوي وا نونجم

 .وس
ق٩٨٠ م١٥٧٢

 ېئ ايب وا وس هليا هدنب هل ناښور ريپ ديزياب
 .ئک ورش غيلبت ۍهاوخيدازآ د يک هاريت هپ

 .تخو دنوژ د طاطخ يوره يسيع انالوم د
 وا بهذم وا شاقن يوره يراي انالوم د

 .تافو رعاش وا يکنوکيل قيلعتسن
دودح ق٩٨٠ م١٥٧٢

 ورولڅ هپ نايبلا ريخ لپخ ناښور ريپ ديزياب
 .ښيکو ىباجنپ ،ىبرع ،يسراف ،وتښپ :يبژ

 دنوژ د رعاش وتښپ صلخم دمحم ىلع د
 .و صلخم ناښور ريپ د ىد .تخو

 د ىناښور ىکشيوخ ينازرا رعاش وتښپ د
 .تخو دنوژ

 يلباک گيب هاش د رعاش يلباک فسوي دمحم
 .وس لژوو يک تروس هپ دنه د ىوز

ق٩٨١ م١٥٧٣
 هپ دنه د تافو رعاش يلباک يناما ديس د

 .يک روپنوج
ق٩٨٢ م١٥٧٤

 ريما د يوره هرز نيدلا ءالع نب دمحم
 يک فاخ هپ قيلعتسن يفخ هپ هسمخ ورسخ
 ملق هپ روصم ىدمحم د ېئ ريواصت هچ هلښکو
 .هناخباتک وخسن ىطخ د لباک د )بجر( ىد

 هپ طاطخ يتاره دومحم نيدلا نيما هجاوخ
 .وس تافو يک دنه

 .وس تافو يک دنه هپ رعاش يوره ىزعم
ق٩٨٣ م١٥٧٥

 د هد د وا ناميلس ازريم د يک ناشخدب هپ
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 يچ وڅ ،هوسو هنوگنج ځنم رت خرهاش ىسمل
 ناشخدب مه ناميلس ازريم .ئوينو زودنق خرهاش
 زاجح ايب وا دنه هلپخپ وا لدوښيرپ رو ناقلات وا
 .ړالو هت

 دوموم نيدلا لامک د طاطخ يوره نونجم
 بادآ د وا عرتخم طخ “ناماوت” د ىوز يقيفر
 .وس تافو يک تاره هپ فلؤم قشملا

 يک هکم هپ طاطخ وا رعاش يوره ىسيو
 هلښکو ېئ هخسن هوي بابحا رکذم د وا ئديسوا
 .)ميزوم نيلرب د(

 رازم هپ خلب د رعاش ىخلب ردنلق يقلخ
 .وس تافو يک فيرش

 د طاطخ وا رعاش يخلب ىلاصو کريم ديس
 .ئديسوا يک هنامس هپ خلب

 هولام هپ دنه د رعاش يوره ىليم ىلق ازريم
 .وس ړم وا مومسم يک

 ربکا هپ دنه د نلک لس ملاع يوره نالک ريم
 .وس تافو يک دابآ

ق٩٨٤ م١٥٧٦
 نامزلا عيدب تاره د يوفص پسامهط هاش

 د يوفص پسامهط هاش ،)مرحم( ئک ړم ازريم
 ،ئک ءادها هت دارم ناطلس مبلا وريواصت د تاره
 ازريم بيرغ هاش د وا طخ يوره هّٰللادبع د يچ
 نوتنهوپ لوبناتسا د( يرل مه ريواصت دازهب وا

١٤٢٢(. 

 وي طاطخ يوره هّٰللا بيبح نب قلاخلادبع
 ناريا د( ښيکو خسن يلکښ هپ فيرش نآرق
 .)ميزوم ناتساب

ق٩٨٦ م١٥٧٨
 وا راشفا د هړخش وناکلم د زورمين د

 .هرس شابلزق
 دنوژ د راش يلباک ىناخ دمحم ناخ د

 .تخو
ق٩٨٦ م١٥٧٨

 دمحم کلم نب قاحسا کلم زورمين د
 .وس تافو

 دمحم ناطلس د شاقن يوره يدمحم داتسا
 .و ىدنوژ ىوز شاقن

 تافو طاطخ يزيربت نيسح دمحم الم د
 .و داتسا ينيوزق دامع ريم د يچ

 يک دنه هپ خروم يراهدنق فراع يجاح
 د ېئ خيرات دنه د يچ ښيکو عطقم باتک لپخ
 ىروپ اچاپ ربکا رت هتخو هل دومحم ناطلس
 يربکا خيرات اي علطم باتک لب هد د .ئد يړوار
 .ئد

 د يک دنه هپ خروم يراهدنق فراع يجاح
 .وس ررقم يناويد هپ باجنپ د مکح هپ اچاپ ربکا

ق٩٨٧ م١٥٧٩
 هل راهدنق وا تاره وا ناريا د ناميلس ازريم

 هپ ميکح دمحم ازريم د وا يغار هت لباک اوخ
 خرهاش ىسمل لپخ د يک ناقلات هپ ايب ېئ هتسرم
 يکځم هشکودنه رت هناقلات هل وا ئکو گنج هرس
 .وس هتاپ هت خرهاش ناشخدب وا ېلوينو ېئ

 هپ )يهاش ريش خيرات( ىڼاورس ناخ سابع
 .ئک فيلات يک دنه

٩٨٨ م١٥٨٠
 ېئ روهال وا ړالو هلباک هل ميکح دمحم ازريم
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 ناخ ديعس نارمکح اچاپ ربکا د وخ ئک دنبالک
 وسن ميلست وا يتاسو يک ىدنبالک هپ راښ هغد
 .)هجحيذ(

 لباک د يک هغار روت هپ وراونش د ناښور ريپ
 هپ وا ئکو گنج هرس ناخ نسحم نارمکح د
 .وس لژوو نلک ٥٦ يک گنج هغد

 يلباک يهاک مساق نيدلا مجن مساقلا وبا
 عيبر ٢( وس تافو يک هرگآ هپ فلؤم وا رعاش
 .)ىناثلا

 هپ دنه د خروم ىراهدنق فراع يجاح
 .وس هژاوو هرس ناخ رفظم د يک هدنات راصح

ق١٠٠٩-٩٨٨ م١٦٠٠-١٥٨٠
 د ىوز ناښور ريپ ديزياب د نيدلا لالج

 .و امنهر تکرح د ۍاوخيدازآ د ونتښپ
ق٩٨٩ م١٥٨١

 ېلباقم ميکح دمحم ازريم د اجاپ ربکا هلپخپ
 هتريب ېئ ميکح دمحم ازريم وا ئغار روهال رپ هت
 ،ئغار ېسپ هت لباک ربکا وخ .هړاشو ار هت لباک
 وا لباک د ،هښخابو ېئ ميکح دمحم ازريم وا
 .)رفص ١٤( هړکرو ېئ ينارمکح لباز

 نلک ١٤ ناښور ريپ ديزياب د نيدلا لالج
 تسونيښک ىاځ رپ رالپ لپخ د يک هاريت هپ ىوز
 .لوس لوټ ار رپ ناهاوخيدازآ وناناغفا د وا

 دومحم کلم نب رديح کلم زورمين د
 .)ناضمر ٢( وس تافو

 وس ړم دمحم نيدلا ثايغ کلم زورمين د
 .)هجح ىذ ٩(

ق٩٩٠ م١٥٨٢
 هځنپ وا ىلپ هرز لش يناښور نيدلا لالج

 روښيپ د وا لتسوار ههاريت هل رکښل هراپس هرز
 يک گنج هپ ېئ يراخب دماح ديس نارمکح
 .هژاوو

 دمحم شيورد د ينامغل ملاس دمحم يضاق
 تفص( ېئ مون يچ هړک فيلات همانگنج يزاغ
 هرس وکلخ د ورد د ناتسرفاک د وا يد )همان
 .)١٩٦٥ عبط امور د( ىونايب هنوگنج

 يک دنه هپ رعاش يلباک يغراف حلاص دمحم
 .و ىدنوژ

 هل ليعامسا خيش د رعاش يلباک يقشع
 .وس تافو يک دنه هپ هتښپ

 ءايلولا ۀرکذت ىوز مدق خيش د مساق خيش
 .)ئد کرو باتک اد( هلښکو ناغفا

 .وس تافو يک دنه هپ ملاع يوره دمحم الم
ق٩٩٠ م١٥٨٢

 دنوژ د نارمکح وا رعاش يونزغ نالک ريم د
 .تخو

 دنه هپ تخو تافو د رعاش يلباک ىرويغ د
 .يک

 هپ تخو دنوژ د يلباک يشنم لضاف د 
 .يک دنه وا لباک

 .ئک مظن ديوجت وتښپ د ريما
 لباک هپ ىوز نويامه د ميکح دمحم ازريم

 .هلهوو هکس يک
ق٩٩١ م١٥٨٣

 د ىسمل ىلو اباب د راهدنق د ييافص ديس
 .)هدعقيذ( وس تافو هتله مالسالا خيش رهکب

 مساق دمحم د يشخدب يمشک مشاه دمحم
 دلج ميرد د وتابوتکم د ددجم ترضح د ىوز
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.)بجر ١( ئديږيزو ىفوص فلؤم وا عماج
 يک ړوجاب هپ يزودنق ىلع ديس اباب ريپ

 .وس خښ وا تافو
ق٩٩٢ م١٥٨٤

 ناخ هّٰللادبع ىدناب ناقلات وا ناشخدب رپ
 خرهاش وا ناميلس ازريم وا هړکو هلمح کبزوا
 ناخ هّٰللادبع تايالو يلامش وا للغار هت لباک
 .لوينو

 د وا ملاع يشخدب ناخ يزاغ ماطن يضاق
 يک هدوا هپ دنه د نلک ٧٠ يشحم دياقع حرش
 .وس تافو

 ةلصلص وا هيالولا حتاوف د يراهبلک ملاع الم
 .وس تافو يک دنه هپ فلؤم سرجلا

ق٩٩٣ م١٥٨٥
 هل يچ ىوز نويامه د ميکح دمحم هدازهش

 وا وس تافو ،و نارمکح لباک د هخڅ يلاونيچوک
 هعمج( وس خښ يک هريده هپ رباب د يک لباک هپ

 هگنس نامرونک د ًاميقتسم لباک وا )نابعش ١٢
 يلږيل ار هدنه هل ربکا يچ ،وس يدنال ېرادا رت
 ىلوالا ىدامج ١٥ تدالو ميکح دمحم د( .وو

 .)ق ٩٦٠
 يوره ينابهش قاحسا نب دومحم هجاوخ د

 .تخو دنوژ طاطخ
 هل هلباقم رکښل د زورمين د يک کنوراج هپ
 .هرس ازريم نيسح رفظم ىوفص

ق٩٩٤ م١٥٨٦
 د ېمان رباب د يونزغ نسح هدنياپ ازريم

 هتسورو وا هړک همجرت يسراف هپ هخرب ولاک وږپش
 رت لاک ق٩٣٥ د هغه يراصح ىلق دمحم ايب

 .هړک همجرت ىروپ وعقاو
 لباک د هگنس نامرونک اوخ هل اچاپ ربکا د

 .و ردص ېئ فيرش ريم وا رکښل رس
 ىناښور نيدلا لالج د وا هاشداپ ربکا د

 .يک راهرگنن ،هاريت ،ربيخ هپ هنوگنج
 ريم د رعاش ىمشک يعاد نيدلا سمش ريم

 .وس ړم يک لباک هپ ىوز نيدلا لالج
 اي هنغافا خيراوت ،خرؤم يزيلم هجاوخ

 اد .ئک فيلات يک وزفسوي هپ وجک ناخ خيراوت
 تمحر خيراوت د يک دنه هپ هاش مظعم ريپ باتک
 باچ روښيپ د( .ئد ىړک ډنل همان هپ ىناخ

١٩٧٠(. 

ق٩٩٥ م١٥٨٦
 وخ ،ىغرو ناقلات رپ هنامغل هل ناميلس ازريم

 وا ئک تام ىد نارمکح خلب د ناخ نمؤملادبع
 .هړاشو ېئ هت ناتسودنه

 اوخ هل اچاپ ربکا د ىاځ رپ هگنس نامرونک د
 هغه وا وس ررقم نارمکح لباک د هلوک ناخ نيز
 ينتاس د ورال د نامکاح لپخ هکټا رت هلباک هل
 .لړک ررقم هراپل

 هلمح ناسارخ رپ اچاپ ناروت د ناخ هّٰللادبع
 .)ىرخالا ىدامج ٢٨( هړکو

ق٩٩٦ م١٥٨٦
 .ئوينو ناتسيس کبزوا ناخ هّٰللادبع
 ازريم نامزلا عيدب د ازريم نيسح ناطلس

 .ئغار هت ناتيس ىوز
 د يک هاريت ،ناتسريزو ،ړوجاب ،تاوس هپ

 نيدلا لالج د هنوگنج ورکښل د هاشداپ ربکا
 .هرس ىناښور
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ق٩٩٧  م١٥٨٨
 رپ يک تاوس وا ړوجاب هپ رکښل اچاپ ربکا د

 هت لباک الپ همهود ربکا هلپخپ وا ،للغرو ونتښپ
 ياځ ېد د ېئ يلباک ناخ ىلع مساق وا ،ئغار
 .ئک ررقم نارمکح

 ناشخدب د ىوز ازريم ناخ د ناميلس ازريم
 ،وس ړم يک روهال هپ نلک ٧٧ نارمکح ىناوخپ
.و مه رعاش يبژ ىکبزوا وا يسراف د ىد

 ښيکو ءايلوالا ناتسب څيړب ناتسوب خيش 
 .)وتښپ(

 دمحم نيدلا ثايغ نب دمحم کلم زورمين د
 .ئووي وبوا ناتسيس وا وس ړم

ق٩٩٨ م١٥٩٠
 ربکا د ىوز ناخ مريب د ناخ ميحرلادبع

 يسراف هپ هخڅ ىکرت هل همان رباب رما هپ اچاپ
 .هړک همجرت

 وس اچاپ زورمين د دومحم نيدلا لالج کلم
 وا ئغار زورمين رپ ىوفص ازرم متسر )هدعق ىذ(
 هرس ونماز ولپخ هل ېئ ىزورمين نيدلا رصن کلم
 .)بجر( هژاوو

 د فلؤم دنس خيرات د ىراهدنق موصعم ديس
 .وس لخاد يک تيرومام يرکسع هپ اچاپ ربکا

 هپ وا تافو يوره ىوسوک نيمي نبا خيش د
 .لديخښ يک ىلک نانيس

 هپ شکودنه د الک زابهش رما هپ اچاپ ربکا د
 .هوس هړوج يک ونمل

ق٩٩٩ م١٥٩٠
 .هلغار يتخاک وا ىلاک چو يک ناتسيس هپ

ق١٠٠٠ م١٥٩١
 ربکا د هنوگنج ىول يناښور نيدلا لالج د

 هروت ،ينيم ،ىواکرس هپ هرس ورکښل هل هاشداپ
 ،رمع خيش هڼورو نيدلا لالج د يچ يک هليب
 .هوس لژوو ىښکپ نيدلارون ،نيدلاريخ

 د يک ونمل هپ نباهم د نودگ دومحم ناطلس
 انالوم ،وجنپ دنوخا ،ئکو گنځروغ ۍداذآ
 د ىود .و يرگلم هد د ىروپ ربکا باهولادبع
 دنوخا وا ،ېلوک يوازغ هرس ونارپاک د ورغ
 همان هپ تازغلا کولس د خيرات ېئ کټخ کالاڅ
 .ښيکو وتښپ هپ

 رالپ د ناخ لاحشوخ د کټخ ناخ زابهش د
 .يک هړوکا هپ وکټخ د تدالو

 زورمين د ىوز قحسا کلم د ىلع کلم
 .)ناضمر( وس تافو ريما

 هپ نلک ٩٠ يفوص وا فراع يزاين هّٰللادبع
 .وس تافو يک دنه رس

دودح ق١٠٠٠ م١٥٩١
 ىوز ىراهدنق ىزوکلا حلاص خيش د راي هّٰللا

 .ښيکو حلاص ۀفحت باتک لپخ
 ىدنوژ يک دنه هپ رعاش ىراهدنق ناطلس

 .و
 .تخو دنوژ د ىشخدب ىرتبا د

ق١٠٠١ م١٥٩٢
 هتاوس رت ههاريت هل ىناښور نيدلا لالج

 هرز ٥٠ اچاپ ربکا د وا لړک ډنوغ ار هرس هناتښپ
 ېئ لبريب هجار ريزو دنه د .لړک هابت ېئ رکښل
 هت کټا ريما ىول لب هکوک ناخ نيز وا ئک ړم
 .ئديتښتو ىنځ
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دودح ق١٠٠١ م١٥٩٢
 هپ فلؤم وا ملاع يناښور ىکشيوخ رمع الم

 ېلاسر ېئ فوصت رپ وا ئديتسه يک وزوکا
 .يد يلښک

 يک دنه هپ يراصنا يوره ناميلس انالوم
 .ښيکو نيکلاسلا ةآرم و نيفراعلا تاماقم

 وا ملاع علض هرازه د ىورکنام نمحرلادبع
 .و ىدنوژ فلؤم وا دئاق

ق١٠٠٢ م١٥٩٣
 د يلباک ناخ گيب هاش اوخ هل هاشداپ ربکا د

 ېئ راښ هغه وا ،وس لوتساو ار هت ولوين راهدنق
 )ق١٠٠٣( ئوينو هخڅ ىوفص نيسح رفظم هل
 .وس لخاد يک تکلمم هپ هاشداپ ربکا د وا

 وا ربيخ د يلباک ناخ مساق وا لمردوت هجار
 .وو ررقم هنتاس هپ ىرال د لباک

 د دهاز وا رعاش نوتښپ څيړب ناتسب خيش
 عيبر ١١( وس تافو يک دابآ دمحا هپ تارجگ
 .ئد فلؤم ناغفا يايلوا د ىد )ىناثلا

 د وا نمرنه وا طاطخ يوره دوصقم
 .و ىدنوژ يک دنه هپ دناهوپ ورک وا بالرطسا

 فلؤم عدبلا درد ملاع يوارگنام ميحرلادبع
.و ىدنوژ

ق١٠٠٣ م١٥٩٤ 
 .ئوينو راهدنق ورښل اچاپ ربکا د
 ىراهدنق يئافص ديس د ىمان موصعم ريم

 .وس ررقم يکموک راهدنق د ىوز
 دمحم د ىوره دمحا نيدلا ماطن هجاوخ

 دنه هپ خرؤم لاوکيل ىربکا تاقبط د ىوز ميقم
 .وس تافو يک

 کلم زورمين د دومحم نيدلا لالج کلم
 .ئکو ناکم لقن هت زبس هعلق

 لها د ملاع وا درگاش وجنپ دنوخا د ىسيع
 .ښيکو باتک وي تليضف رپ تيب

ق١٠٠٤ م١٥٩٥
 ىرکسع اچاپ ربکا د يناښور نيدلا لالج

 رت ههاريت هل وا ،هواتښتو هت لباک ناخ چيلق رشم
 يميس اوخنوتښپ د ېئ يروپ ينزغ وا لباک
 .ېلوينو

 هل هاشداپ ربکا د يچ يلباک ناخ گيب هاش
 ېئ تښروښ وناړکاک د ،و نارمکح راهدنق د اوخ
 هړا يروپ ىهاچاپ هپ ربکا د راهدنق وا ،هوانيښک
 .هدولرد

 د کلم زورمين د دومحم نيدلا لالج کلم
 .لړالو هت ولوين راهدنق د هرس نيسح هاش کلم

 تاره د ېئ ناځ يچ روټک هاش مرتحم هاش
 د يک لارتچ هپ هلاب هتښپ هل نيسح ناطلس د
 .هړک سيسات ۍنروک ۍنارمکح

 ملاع وا رعاش ىناغربش نيمي نبا هگآ انالوم
.يرل ناويد رعش د ،وس تافو يک ناغربش هپ

 يک ناوريپس هپ راهدنق د ىمان موصعم ديس
 ديس نب يراوزبس ردنلق ريش ديس هکين لپخ د
 ښيکو کيل ربډ وي رازم رپ ىذمرت يراصنا ريم
 .)لاوش ١٩(

 طاطخ يوره ييحم د طاطخ يوره دامع
 انالوم د هراپل ناخ نمؤملادبع د يک خلب هپ ىوز
 د لباک د( هلښکو هخسن هنيزم هوي يونثم د ىخلب
 .)هناخباتک وخسن يطخ

 ىوز يوره رقاب دمحم د ناخ دمحم قداص
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 .وس تافو يک روپلوهد هپ رشم يرکسع دنه د
 يک گنج هوي هپ دنه د رعاش يلباک ينايع

 .وس لژوو
 ىوز مساق هجاوخ د يمشک مشاه خيش

 فلؤم تاماقملا ةدبز د يفوص ىدنبشقن روهشم
 .و ىدنوژ يک دنه هپ

ق١٠٠٦ م١٥٩٧
 هخڅ نوقرت هل زورمين د نيسح هاش کلم

 .ړالو هت راهدنق
ق١٠٠٧ م١٥٩٨

 د وا ئوينو ينزغ ىناښور نيدلا لالج
 .وس رشم ئلنم ونتښپ

 ۀعلق هتاره هل کلخ وا ناکلم ناتسيس د
 سابع هاش د نيسح کلم وا ،للغار هت حتف
 .ړالو هت راهدنق هت وديل

ق١٠٠٨ م١٥٩٩
 د يک تاره هپ نيسح هاش کلم زورمين د

 .ړالو هت وديل سابع هاش
 رعاش وتښپ د ىوز نيدلا نکر الم د هّٰللادبع

 .و ىدنوژ
ق١٠٠٩ م١٦٠٠

 لالج رپ يک ىنزغ هپ ورکښل اچاپ ربکا د
 د ناديم رپ گنج د وا ،هړکو هلمح ىناښور نيدلا
 ناخ فيرش وا وس يپټ سال هپ ىمون نامداش
 ئک ررقم گيب دارم رالاس هپس اچاپ ربکا د هکتا
 رابرد ىلهډ د ېئ رس وا يک ړم نيدلا لالج يچ
 .يوتساو هت

 هرارو هد د هتسورو ىناښور نيدلا لالج رت
 رپ ېئ ىسمل ديزياب د ىوز خيش رمع د دادحا

 .تسونيښک ىاځ
ق١٠٣٥-١٠٠٩ م١٦٢٥-١٦٠٠

 د ونتښپ د ىوز خيش رمع د دادحا
 .و رشم تضهن د ۍاوخيدازآ

 وا ملاع وا رعاش يراهدنق ىمان موصعم ريم
 يموصعم خيرات اي هنس خيرات فلؤم وراثآ وريډ د
 .)ق١٠٠٩( ښيکو

 هپ دئاق نوتښپ دنه د يدول ناخ تلود
 .وس ړم يک رگن دمحا

ق١٠١٠ م١٦٠١
 هپ يفوص وا دهاز يناغفا يساک ىتم خيش

 .وس تافو يک دنه
 يشخدب يلاصو انالوم د رعاش يزاين انالوم

 .وس ړم ېروه وا ړالو هت زاجح هنکد هل ىوز
 هپ راهدنق د ىوز فورعم د ناخ ودس

 لدنژيپ اوخ هل ىوفص سابع هاش د بوترشم
 .و ناسغرا ېي زکرم وا و ىوس

 ىوز يوره دوصقم هجاوخ د هکوک ناخ نيز
 تافو ناد يقيسوم رعاش وا رادبوص روهال د
 .وس

 هاش د يک ورم هپ نيسح هاش کلم زورمين د
 .و ىرگلم سابع

 هپ سانش رايع وا طاطخ يلباک تسود ريم
 .و ىدنوژ يک دنه

ق١٠١١ م١٦٠٢
 رپ ىوز يناشخدب خرهاش د نسح ازريم

 راهدنق د يلباک گيب هاش وخ ،هړکو هلمح راهدنق
 ئديتښتو هت نارچخچ وا ئک تام ىد نارمکح
 .)هجح ىذ(



کيلښيپ يخيرات ناتسناغفا د

١٣٨

 و رسخ د يک لباک هپ هچ ييادن ملاص دمحم
 وا همان هپ رادلاخ نسح هجاوخ د ىونثم نيريش
 وا دنه لاک هغد هپ ،و ېړک مظن مه يئاهب فرص
 .ړالو هت زاجح

ق١٠١٢ م١٦٠٣
 دنس خيرات د يراهدنق يمان موصعم ريم

 رابرد ىوفص ناريا د اوخ هل اچاپ ربکا د فلؤم
 هچ گرزب ريم ىوز هد د وا وس لوتساو ريفس هت
 واروښ د ېئ ځنم رت راهدنق وا هارف د ،و هرسرو
 .ښيکو کيل ربډ وي هرغ رپ

 يفوص يدنبشقن يلباک يقاب دمحم هجاوخ
 .وس تافو يک دنه هپ ملاع وا

ق١٠١٣ م١٦٠٤
 ملاس نب دمحم نب مساقلا ىبا نب دمحا د

 دنوژ د يفوص يوره بيعش نب زيزعلادبع نب
 .)ق٩٢٠ تدالو( تخو

ق١٠١٤ م١٦٠٥
 ٦٤ ىوز نويامه د ربکا دمحم نيدلا لالج

 يک دابآ ربکا هپ دنه د ۍهچاپ ولاک ٥٢ هلسپ نلک
 ىوز هد د وا )ىرخالا ىدامج ١٣( وس تافو
 هپ ريگناهج دمحم نيدلا رون د ميلس هدازهاش
 تسونيښک تخت رپ نلک ٣٨ يک هرگآ هپ بقل
 .)ىرخالا ىدامج ١٨(

ق١٠٣٧-١٠١٤ م١٦٢٧-١٦٠٥
 هاشداپ ربکا نب ريگناهج دمحم نيدلا رون د

 .هرود ۍهچاپ د
 راهدنق وا للغار هتاره هل رکښل ونايوفص د

 ازريم هرابرد هل ريگناهج د وخ ئک دنبالک ېي
 يوفص ،يتاسو ېي راهدنق وا ئغار ناخرت ىزاغ

 راهدنق د هتسورو )لاوش ١٢( لړشو ېئ رکښل
 .و يزاغ ازريم نارمکح

 يک راهدنق هپ ىزوکلا حلاص دمحم خيش
 دهاز وا ملاع وا رعاش وتښپ د ئد .و ىدنوژ
 ىدناب لاوحا رپ هد د راي هّٰللا الم يچ و ىړس
 .ښيکو حلاص ۀفحت

 طاطخ يوره ىتشدغاب )ىيحم( ىيحي الم
 رزاگ هپ تاره د ىوز نيسح دمحم د رعاش وا
 د يچ هلښکو ثلث يلاع هپ هتشون هوي يک هاگ
 د ييحي .ىرل مه کيل ربډ متاخ يلق ماما لمع
 .ئد دنواخ ناويد د وا مظان نيمرحلا حوتف

 رالپ لپخ د ىوز هزيورد دنوخا د ميرکلادبع
 .ئک ليمکت مالسا نزخم وتښپ

ق١٠١٤ م١٦٠٦
 هپ روهشم يوره ناطلس دمحم نب ىلع د

 هپ تافو فلؤم وا هيقف روهشم يراق ىلع الم
 .ئد فلؤم وباتک وريډ اروخ د ىد .يک هکم

ق١٠١٥ م١٦٠٦
 ئغار هت لباک اوخ هل روښيپ د اچاپ ريگناهج

 برع وا روښيپ د ناغفا ناخ ريش د .)رفص ١٨(
 الم د فراع وا نانارمکح دابآ لالج د ناخ
 وا اضق هپ لباک د ېئ ىوز ييولح قداص
 تلافک نارمکح د لباک د وا لړک رقم ترادص
 .هراپسو هت ناخ گيب شات ېئ

 يک راصح الاب هپ لباک د رما هپ ريگناهج د
 ثايع کلم زورمين د وا ېوس يړوج ۍنادو
 .وس تافو دومحم نيدلا

ق١٠١٦ م١٦٠٧
 د يلباک ناخ گيب هاش نارود ناخ
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 وا ښگنب وا هاريت وا لباک د اوخ هل ريرگناهج
 رت ئد .)ىلوالا ىدامج( وس ررقم رادبوص رينب

 .و رادبوص لباک د ىروپ ق١٠٢٦
 د هتخنش ربق د اچاپ رباب د رما هپ ريگناهج د

 .هوس لوردو يک لباک هپ ربق رپ هد
 داعم و ءادبم د يمشک تياده قيدص دمحم

 وتادافا هل ىدنهرس ددجم دمحا خيش د هلاسر
 .هلکيلو هخڅ

 د ناغفا ايلوا هرکذت د ىز ىتم مساق خيش د
 .يک ړگرانچ هپ دنه د تافو فلؤم

ق١٠١٧ م١٦٠٨
 يرال هل تاره د نيسح هاش کلم زورمين د

 .ړالو هت جح وا زاجح
ق١٠١٨ م١٦٠٩

 ار هنارکم هل نيسح هاش کلم زورمين د
 .)نابعش ١٥( وس نوتس

ق١٠١٩ م١٦١٠
 يک رکهب هپ ىراهدنق ىمان موصعم ريم

 خښ وا تافو يک راښ هغد هپ وا ،و کلملا نيما
 .)هجح ىذ ٦ هعمج( وس

 هّٰللا بيبح هاش وا مساقلا وبا هاش زورمين د
 وا .لوس هړم نسح ريما وا ىلع ديس ريما وا
 .ړالو هت ناحفصا هخڅ هارف هل نيسح هاش کلم

 رحب وتښپ لپخ کتوه فلا الم ىراهدنق
 .ئک موظنم ناميالا

 نسحا ىزاريش يکاخلا دمحم نب نسح
 مه لاوحا وناهاش يناغفا د يچ ،ښيکو خيراوتلا
 .هتس يښکپ

ق١٠٢٠ م١٦١١
 ونتښپ د ىوز ىناښور خيش رمع د دادحا

 ېي يک راصحالاب هپ وا هړکو هلمح لباک رپ ،دئاق
 دادحا د يچ ،ئکو گنج هرس کلملازعم د
 دادحا ون ،وس ړم يک گنج ېد هپ يکراب يرگلم
 .)رفص ٦ هبنش ود( ړالو هت رگول هتريب

 نارمکح باجنپ د هرابرد هل ريگناهج د
 .وس ررقم هت ېلباقم دادحا د هت لباک ناخ چيلق

 ندعم ىوز ناخ گنهب د دوبنک ناخ دمحا
 د يک دنه هپ )خيراوتلا عمجم( ىدمحا رابخا
 .ښيکو لاوحا رپ وناهچاپ ونتښپ

 د ىوز ريبک خيش د ىز ىتم نيدلا ماما
 .ئديږيزو يک روښيپ هپ فلؤم ىناغفا خيرات

ق١٠٢١ م١٦١٣
 هّٰللا بيبح هجاوخ نب هّٰللا تمعن هجاوخ

 نزخم( خيرات ونتښپ د لپخ ىزرون يوره
 هعمج( ئک مامت يک روپ ناهرب هپ دنه د )ىناغفا

 .هبژ ىسراف هپ )ىرونج ٢٢ ،هجح ىذ ١٠
 باتک ىسراف لپخ ىراهرگنن هزيورد دنوخا

 .ښيکو رارشالا و راربالا ةرکذت
 د ىوز ناخ زابهش د کټخ ناخ لاحشوخ

 د ېد .ئديږيزو يک ىارس هپ ېړوکا د وکټخ
 ،ىناثلا عيبر( و ميعز يموق وا رعاش ىول وتښپ
 .)يئم

 اي ،يهاش خيرات يک دنه هپ راگداي دمحا
 پاچ ېتکلک د( ښيکو هنغافا نيطالس خيرات

.)م١٩٣٩
ق١٠٢٣ م١٦١٤ 
 وا چيک هخڅ زورمين هل نيسح هاش کلم
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 .)نابعش ١٧( ړالو هت نارکم
ق١٠٢٤ م١٦١٥

 اچاپ ريگناهج د يک خرچ هپ ىناښور دادحا
 هنت هرز ېرد يچ ئکو گنج هرس ورکښل هل
 هت اوخ راهدنق د دادحا وا لوس هړم ېي ىرگلم
 .ړالو

 رينب د ىوز سابع هّٰللادبع د فيطلادبع
 د ىونعم ىولوم د يک هاريت هپ ىکنوديسوا
 هوي وا ېړک هلباقم هرس ېخسن يظخ ايتا ىونثم
 وا لباک د( هړک هړوج ينځ ېي هخسن هحيحص
 .)هناخباتک ىطخ روښيپ

 قيلعتسن وا طاطخ روهشم ينسح دامع ريم
 هاش د ،و يک تاره هپ تخو ريډ يچ ىکنوکيل
 هژاوو سال هپ ړگسم کب دوعسم د رما هپ سابع
 رصاعم هد د طاطخ يناسارخ اقبلاوبا انالوم ،وس
 .و

ق١٠٢٥ م١٦١٦
 فلؤم وا رعاش يوره ىدابانرب دشرا ازريم

 .ئديږيزو يک دابانرب هپ طاطخ وا
 ريم وا ىدومحم ثايغ کلم زورمين د

 .لوس تافو دمحم
ق١٠٢٦ م١٦١٧

 نارمکح ېبوص د ښگنب د ناخ تباهم
 عيبر( و ىکموک ېي ناخ ديشر وا وس ررقم
 .)لوالا

 ېتهت د يلباک ناخ گيب هاش نارود ناخ
 لباک د ناخ چيلق يک ضوع هپ وا ،وس رادبوص
 .وس رادبوص

ق١٠٢٧ م١٦١٧
 .وس ررقم رادبوص ريمشک د ړکاک ناخ روالد
 د دمحم نيدلا ثايغ کلم نب نيسح هاش

 فيلات کواملا ءايحا خيرات وناکلم د ناتسيس
 .ئک

ق١٠٢٨ م١٦١٨
 ناخ تباهم د هّٰللا ناما وا ىناښور دادحا د

 دادحا د وا گنج رشم رکښل يريگناهج د ىوز
 .هتام

 ناحفصا دومحم نيدلا لالج کلم زورمين د
 .ړالو هت

 رعاش وا طاطخ تاره د ىيحم ىيحي الم
 .وس تافو

ق١٠٢٩ م١٦١٦
 زيزعلادبع هجاوخ اوخ هل ريگناهج د

 راهدنق د ياځ رپ کبزوا ناخ رداهب د يدنبشقن
 .وس ررقم يکموک ېئ هجاوخ اباب وا رادبوص

دودح ق١٠٣٠ م١٦٢٠
 ۀعومجم نارپ يسولپ فينح دمحم ريپ

 رارسا وا يناغفا نزخم هل .ښيکو ناناغفا خيرات
 د( سابتقا هخڅ رارشا و راربا ۀرکذت وا ناغفالا
 .)هخسن يظخ ميزوم روښيپ

 نزخم رپ يوره هّٰللا تمعن د ىنټيب مهاربا
 .لړک تايز تاقحلم يدناب يناغفا

ق١٠٣١ م١٦٢١
 ئوينو راهدنق ورکښل ىوفص سابع هاش د

 ميلست نارمکح ريگناهج د زيزعلادبع هجاوخ وا
 .)ىلوالا ىدامج( وس

 .و رشم يلم نيښپ د نيرت ناخ ريش
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ق١٠٣٢ م١٦٢٢
 ناخ ىلع جنگ اوخ هل يوفص سابع هاش د

 .وس نارمکح راهدنق د
 خيراوت يسراف وا وتښپ هپ ناخ نيسح

 .ښيکو ناغفا
ق١٠٣٣ م١٦٢٣

 لباک د نسحلا وبا هجاوخ ماهملا رادم 
 هپ ېي ناخ رفظ هّٰللا نسحا ىوز هد د وا نارمکح
 .لوس ررقم اوخ هل ريگناهج د تلاکو

 دنه هپ هاش مظعم ريپ ىلک د کابس ريپ د
 يزيلم وجاوخ د ىناخ تمحر ظفاح خيراوت يک
 .ئک ډنل وا سابتقا هخڅ هنغافا خيراوت د

ق١٠٣٤ م١٦٢٤
 انالوم د يناث فلا د دجم دمحا خيش

 رس هپ نلک ٦٣ ىوز يدنبشقن يلباک دحالادبع
 .)رفص ٢٨ هبنش هس( وس خښ وا تافو يک دنه

 يزارش د طاطخ يهب وا حالص دمحم ريم
 د تاره د( ښيکو يک تاره هپ تايلک يفرع
 .)هخسن طاطخ ىلع دمحم الم

 .و ىدنوژ طاطخ يوره ىلع ريش انالوم
ق١٠٣٥ م١٦٢٥

 ىغار هت لباک اوخ هل روښيپ د ريگناهج
 هپ لاک ېد د هلباک هل ىد )نابعش ٢١ هبنشکي(
 .ړالو هت دنه يښک رخآ

 ونتښپ د هاريت د يرشم هپ يناښور دادحا د
 رت ناخ رفظ نارمکح د لباک د ريگناهج د وا
 رس يړک ېرپ هد د وا لژو دادحا د وا گنج ځنم
 .لوتسا هت يلهډ

 رپ يناښور رداقلادبع ىوز ېئ هتسورو هد رت

 .تسونيښک ياځ
ق١٠٤٤-١٠٣٥ م١٦٣٤-١٦٢٥

 ونتښپ د ىوز يناښور دادحا د رداقلادبع
 .و رشم

ق١٠٣٥ م١٦٢٦
 ناخ زابهش د وا ىز فسوي ناخ وکاهب د

 .يک هريگناهج هپ گنج کټخ
 دابآ رديح هپ طاطخ يتاره ردنلق ليلخ ريما

 .وس تافو يک نکد
 ونايلباک وا وناتوپجار د يک هگلج هپ لباک د

 توپجار ٥٠٠ وا لژو وتوپجار ٩٠٠ د وا گنج
.لوڅرخ وا لوين

 هپ رعاش وا يشنم يوره ىراوزبس ايحي
.وس تافو يک هکم

ق١٠٣٦ م١٦٢٧ 
 ىفنح ىخلب روکشلادبع نب نيدلا ماطن د

 د ىقارع تاحمل حرش وا سدقلا ضاير د رسفم
 .تافو فلؤم

ق١٠٣٧ م١٦٢٨
 روهال هپ ىوز ربکا نيدلا لالج د ريگناهج

 وا وس تافو يهچاپ هلاک ٢٢ هلسپ نلک ٦٠ يک
 هاش دمحم نيدلا باهش د مرخ هدازهش ىوز هد د
 ٧ هبنشود( وس اچاپ يک هرگآ هپ همان هپ ناهج
 .)هيناثلا ىدامج

١٠٧٦-١٠٣٧ م١٦٦٥-١٦٢٨
 يهچاپ د هاشداپ ريگناهج نب ناهج هاش د

 .هرود
ق١٠٣٧ م١٦٢٨

 هد د وا اچاپ رهنلا اروام د ناخ دمحم ردن
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 کاحض هعلق هپ وا ىوينو نايماب زيزعلادبع ىوز
 )ناضمر ١٥( ئک هرصاحم ناخ رجنخ يک
 وڅ ئک دنبالک مه لباک يتشايم ىرد ېئ هتسورو
 وا دنمهم نسحلاوبا هجاوخ ناهج هاش يچ
 هت لباک هرس ورکښل ورز ٣٥ د ناخ تباهم
 .)هدعقيذ ١٥( لوتساوار

ق١٠٣٨ م١٦٢٩
 د ېئ لباک وا لديسروار رکښل ناهج هاش د

 ئک صالخ هخڅ ېرصاحم هل ناخ دمحم ردن
 هل يروغ د ناخ دمحم ردن )مرحم ١٦ هعمج(
 .ړالو هت خلب يرال

 کاحض د گيب ضوع اوخ هل ناخ تباهم د
 .وس ررقم ىراد هعلق هپ الک د

 راهدنق د ىوز ناخ نسح د نيرت ناخ ريش
 د راهدنق د وا هلوينو رال نيښپ د ځنم رت دنه وا
 .تښنو هرس ناخ نادرم ىلع نارمکح ىوفص

 لپخ يک راهدنق هپ ىزودس ناخ نارماک
 .ښيکو )ينارماک ديلک( باتک

 نيربنع ميحرلادبع د طاطخ يوره ىلع ريپ
 د قيلعتسن يلکښ هپ ناتسلگ ىدعس د ىوز ملق
 رفص ٢٤( ښيکو هراپل ېناخباتک د ناهج هاش
.)هناخباتک وخسن ىطخ د لباک د نابآ هرغ

 دمحا د يلباک ناخ راختفا هلودلا صلخم 
 .وس رادجوف نومج د ىوز هکتا گيب

ق١٠٣٩ م١٦٢٩
 ملوي هپ وا گنځروغ نوتښپ نيدلا لامک د

 نامز دمحم وا دادميرک وا رداقلادبع د يک رذگ
 هرس ورکښل هل ىلهد د ىرگلم هپ ونايناښور
 ناخ ديعس د وا لوک دنبالک روښيپ د وا گنج

 .تمواقم رادبوص
ق١٠٤٠ م١٦٣٠

 ناخ” هپ يچ ىوز ناخ تلود د ناخ اريپ
 هاش د و ريما ىول دنه د وا روهشم “ىدول ناهج
 ود( وس هژاوو يک گنج هپ هرس ورکښل د ناهج
 .)بجر هرغ هبنش

 وتښپ د ىوز يناښور نيدلاراون د ناخ ازريم
 .وس هژاوو يک نکد هپ رعاش

 د اوخ هل ناهج هاش د يلباک هکتا گيب دمحا
 .وش رادجوف ناتلم

 لژوو يک دنه هپ ىزدواد هليهور ناخ ايرد
.وس

 ييادن حلاص دمحم خيش نب ملاع دمحم
 وخياشم د ىنزغ د هراپل ناخ ىنزغ د ىدنقرمس
 ىظخ دنکشات د( ښيکو )ايلوالا هآرم( خيرات
 .)ق١٠٩٦ هخسن

 روهشم ىوز ىزاغ ديس د باهولادبع ديس
 روښيپ د )وجنپ دنوخا( فلؤم وا ملاع وا دهاجم
 وس خښ وا تافو نلک ٩٦ يک هروپ ربکا هپ
 ىروپ ربکا ق ٩٩٠ هپ ىد )ناضمر ٢٧ هبنشود(
 موظنم ېئ قياقدلا زنک وتښپ د وا و ىلغار هت
 .ئک

ق١٠٤١ م١٦٣١
 د ىوز ناخ ودس د ناخ رضخ هجاوخ

 ،ناخ دودغم هڼورو رون هد د .وش رشم راهدنق
 هرس رو ناخ رداهب ،ناخ نارماک ،ناخ نارفعز
 .وو يرگلم

 رکشل ىرويس رپ هنيښپ هل نيرت ناخ ريش
 نادرم ىلع رشم ورکښل ىوفص د وا هړکو ىښک
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 ناخ ريش وا هړکو هلمح نيښپ رپ هراهدنق هل ناخ
 هړورو هانپ هت رابرد ناهج هاش د يرال هل ناتلم د
 .)ناضمر(

ق١٠٤٢ م١٦٣٢
 هپ روښيپ د رعاش ىفوص وتښپ د اباب نامحر

 دنموم راتسلادبع د ىد .ىديږيزو يک يلک رداهب
 .)ق١١١٨ ېئ تافو( و ىوز

 ينزغ د ىوز يلباک موصعم د ناخ دسا
 .وش راد هڼاهت

ق١٠٤٤ م١٦٣٤
 رداقلادبع نارمکح لباک د ناخ ديعس

 ىوز ىناښور نيدلا لالج د داد هّٰللا وا ىناښور
 م١٦٣٦ .لوش نايدنب يک دنه هپ وا لوينو

ق١٠٤٦
 روښيپ هپ ىوز دادحا ىناښور د رداقلادبع

 .وس تافو سوبحم يک
ق١٠٤٧ م١٦٣٧

 هپ ىوز ىناښور نيدلا لالج د دادميرک
 وس هژاوو مکح هپ ناهج هاش د يک روښيپ
 .)ناضمر(

 ناخ ديعس نارمکح لباک د ناهج هاش
 د ،يکو هڅه ولوين د راهدنق د يچ هراموگو
 دودغم کلم د ناخ نادرم ىلع نارمکح  راهدنق
 د ىرگلم هپ ونماز د ناخ ودس د نارماک کلم وا
 هاش د وا ئک متخ يک راهدنق هپ رادتقا ونايوفص
 ديعس وا )لاوش ٢٣( وينو راهدنق ورکښل ناهج
 ١٧( وس نارمکح هتلد اوخ هل ناهج هاش د ناخ

 .)هدعقيذ

ق١٠٤٨ م١٦٣٨
 د رشم رکښل ناهج هاش د ناخ ديعس

 کلم وا ىزودس دودغم کلم نارشم راهدنق
 هړک يرگلم ناځ د نيرت تايح وا نيرت لوالع
 نيمز د ېئ هتسورو .هلوينو ېئ الک ناوراس وا
 نښور هل ېئ رفص ١٦ هپ وا ئک دنبالک راښ رواد
.يوينو هخڅ ناطلس

 هل تسبالک يناثلا عيبر د ٢٣ هپ ناخ ديعس
 ٢١ هپ ىناثلا عيبر د وا وينو هخڅ هناخ بارحم

 وا وينو مه کشيرگ هخڅ ىلق ىفص هل ېئ ځرو
 ناهج هاش د هميس هلوټ راهدنق د لوډ ېد هپ
 .)ىلوالا ىدامج ٨( هړک هت سال ورکښل

 هپ ىوز ىادگ د ىراهرگنن هزيورد دنوخا
 مالسا نزخم وتښپ د( وس خښ وا ړم يک روښيپ
 داشرا وا رارشالا و راربالا هرکذت يسراف وا
 .)فلؤم نيبلاطلا

ق١٠٤٩ م١٦٣٩
 ٢٥( ىغار هت لباک هروښيپ هل ناهج هاش

 ديعس وا هواتساو هت ىنزغ ېئ هوکش اراد )مرحم
 گنځروغ د شوتگنلپ د تاج هرازه د ېئ ناخ
 ريم رشم هرازه د هغه وا هواتساو هت ېلباقم
 هت لباک هرس ونارشم ونت  ٢٧ د ليعامسا
 .)رفص ٢١( لتسوار

 نارماک وا دودغم کلم نارشم راهدنق د
 وا للغار هت ناهج هاش يک لباک هپ ىزودس
 عيبر ٢٥( ړالو هت روهال هلباک هل اچاپ هلپخپ
 د ناخ ديعس وا راهدنق د ناخ چيلق .)يناثلا
 .لوس نانارمکح لباک
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 کلم وا رشم ىموق راهدنق د لدوا کلم 
 هرس ىوز نيدلا لالج کلم د ناتسيس د  هزمح
 ىلم هپ يک نيشناخ هپ دنمله د وا لوس يرگلم
 هپ لدوا کلم وخ ئک يروپ سال گنځروغ
 ۀعلق ناتسيس د هزمح وا وس لژوو يک گنج
 .)نابعش( ړالو هت حتف

 د ىوز ناخ لاحشوخ د يرجه ناخ فرشا
 .ىديږيزو يک هړوکا هپ رعاش دنواخ ناويد وتښپ

 خلب هپ ةاصقلا يضاق خلب د کلوت يضاق
 .وس تافو يک

 د يخلب انيلوم د ىسابع فيطللادبع رينب د
 د وا بترم وخسن د ييانس هقيدح وا ىونثم
 .وش تافو فلؤم تاغللا فياطل

ق١٠٥٠ م١٦٤٠
 د فراعملا ةرئاد لپخ ىلو نبا دومحم

 دمحم ردن د همان هپ رابخالا بقانم ىفارس الارحب
 باتک اد .ښيکو يسراف هپ يک خلب هپ هراپل ناخ
 ىوروش د يظخ( و ىوس ورش ق١٠٤٤ هپ
 )ېناخباتک

 لباک د نارمکح ريمشک د ناخ نادرم ىلع
 ښگنب د ناخ رادرس وا راهدنق د ناخ ردفص وا
 .)لاوش( لوش ررقم ىرادبوص هب

 ناخ ودس د نارماک وا ناخ دودغم کلم
 .لړالو هت ىلهد نارشم راهدنق د نماز

 .تافو طاطخ يوره نيدلارون انالوم د
 شقن ىناشخدب تياده قيدص دمحم هجاوخ

 وش تافو يښک ىلهډ هپ رعاشوا ىفوص ىدنب
 .)لاوش(

 يک تاره هپ طاطخ يوره يباهش نيسح

 .و ىدنوژ
دودح ق١٠٥٠ م١٦٤٠

 وتښپ د لپخ نيپاپ ىراونش مساق دنوخا د
 .تخو دنوژ د فلؤم د هعيرشلا دياوف

 لب وتښپ د ناخ وباب يک تخو هغدمه هپ
 .و ىدنوژ فلؤم

 رضخ د ىزودس )ىکدوخ( ناطلس دادادخ
 يميس يلپخ د هد و رشم راهدنق د ىوز ناخ
 ،هکاټو يگنس لپ کدلج د هرس وجلغ هل کټ
 .لوينو مه ېئ ىروب وا بوږ

ق١٠٥١ م١٦٤١
 وکټخ هپ ىنارمکح کټخ ناخ لاحشوخ د

 .يک
ق١٠٥٢ م١٦٤٢

 ناخ متسر رالاس هپس ىوفص ىفص هاش د
 هاش وخ ،وس لراموگو هت ولوين راهدنق د يجرگ
 وريډ د شخب دارم وا هوکش اراد هدازهش ناهج
 .لوتساو ار هت راهدنق هرس ورکښل

 ون ،وس ړم رفص ١٢ هپ ىفص هاش يچ هکځ
 هړاود وا هديډنځو مه ىشک رکښل راهدنق رپ
 ىدامج ١٥( لړال هت دنه هتريب ناگدازهش
 .)ىرخالا

 هړکت وا مکاح تاره د ولماش ناخ نسح
 .وس خښ وا تافو يک تاره هب لاوکيل قيلعتسن

 ىوز د ناخ لاحشوخ د ناخ تداعس د
 .)ليرپا ١٧ ،مرحم ٦( تدالو

ق١٠٥٣ م١٦٤٣
 لباک د رشم راهدنق د ىزودس دودغم کلم

 ون .وس هژاوو يک گنج هپ هرس ييحي ريم ناويد
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 هلودلا ماصمص ريم ېئ ياځ رپ وا وس لوزعم ىد
 .وس ررقم هت لباک

 هناهت کاحض ۀعلق وا دنبروغ د گيب ليلخ
 .وس راد

 ئديږيزو يوز ناخ لاحشوخ د ناخ مارهب
 .)نوج ،لوالا عيبر(

ق١٠٥٤ م١٦٤٤
 رپ وا وس ړم رادبوص راهدنق د ناخ ردفص

 .وس ررقم گنج رفظ ناخ ديعس ېئ ىاځ
 ررقم هت لباک راد هعلق تالک د تگج هجار

 ىوز ناخ ديعس د ناخ داز ناخ ېئ ىاځ رپ وا
 .وس ررقم

 هعلق کشيرگ وا تسب د څيړب ناخ لدرپ
 هعلق روادنيمز د ناخ داز ناخ ون هتسورو وس راد
 .وس ررقم هت تالک هّٰللادبع رورو هد د وا وس راد

 د ىلق ناحبس ىوز لپخ ناخ دمحم ردن
 هواتساو ار هت ناشخدب وا خلب ىاځ رپ شوتگنلپ
 ون ،و رطخ ېلمح د ونايوفص د مه راهدنق رپ وا
 وس لوتساو هت راهدنق ناخ چيلق وا تگج هجار
 .)لوالا عيبر(

ق١٠٥٥ م١٦٤٥
 لپخ )مساقلوبا( مساق نب رهاط دمحم

 دمحم ردن د يک خلب هپ تابطلا بئاجع باتک
 وا هناخباتک يظخ لباک د ( ئک فيلات هراپل ناخ
 .)مولع يميداکا ناتسکبزا د

 ردن د ناخ نادرم ىلع وا ناخ تلاصا
 لړالو هت دنبروغ هلباک هل هت ېلباقم ناخ دمحم
 باردنا وا شکودنه هپ وا )ىلوالا ىدامج ٢٦(
 ٦٠ د شخب دارم هدازهاش ون .هړکو هنوگنج يک

 ولوين د ناتسناغفا ىلامش د هرس ورکښل ورز
 .وس ىهر ار هت لباک هروهال هل هراپل

 ورکښل هپ ناهج هاش د کتخ ناخ لاحشوخ
 .ړالو هناشخدب وا باردنا رت يک

ق١٠٥٦ م١٦٤٦
 ار هت لباک هروښيپ هل شخب دارم هدازهاش

 هت راکيراچ ٢١ هپ وا )يناثلا عيبر ٩( ئديسرو
 ناهج هاش هلپخپ ٢٢ هغب يناثلا عيبر د وا ړالو
 .ئغار هت لباک الپ همهود مه

 هتسورو ولوين رت خلب د شخب دارم هدازهاش
 ماهملاادم اوخ هل ناهج هاش د وا ئغار هت لباک
 رون وا نارمکح وتايالو ىلامش د ناخ هّٰللادعس
 :لوس ررقم ىساد مه نامکاح

 .ىز دؤاد ناخ رداهب رادبوص خلب د
 رداهب رظن وا ناخ چيلق مکاح ناشخدب د

 .ىکشيوخ
 .راهپ هجار وا ناخ متسر مکاح دوخدنا د
 .ناخ گيب هاش مکاح يروغ د
 .ناخ داش مکاح ېنميم د
 .ناخ تلود راد هاعلق دوخدنا د
.نيرت تايح مکاح دابآ ناخ د
 .ناخ رجنخ مکاح قاتسر د
 .ىلق رابج مکاح ناغربش د
 لاحشوخ مکاح کيراچناس وا لپ رس د

 .گيب
 .لاو يلکپ نام داش مکاح ېچقآ د
 .زيزعلادبع هجاوخ مکاح ملخ د
 .ىناول راهپ مکاح زگ ۀرد د
 .ميدق هاش دمحم مکاح وهاش اباب د
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 .دمحم هاش مکاح نيران د
 .هّٰللا حتف خيش مکاح دابآ نموم د
 .گيب نوطالفا مکاح کبيا د
 .ديزياب ناطلس مکاح ناگزير طابر د
 .گيب کريم مکاح ناجنخ د
 .گيب روفغلادبع مکاح خاشود د
 .نيسح خرف مکاح دابآ حتف د
 .نامز دمحم مکاح کشيرق د
 .گيب مساق مکاح باردنا د
.يزاورد نيدلا لالج مکاح بالوک د
 وخ ،هړکو هلمح زودنق رپ وناناملا ورز وږپس

 وا لړشو ىود رشم يرکښل زودنق د پورجار
 وا ئک روچ دوخدنا ىود .)بجر( هتاسو ېئ راښ
 .لتښواو ومآ رت

 ورمرم د هاش رباب د رما هپ ناهج هاش د
 .وس ړوج ۍپور هرز تښيولڅ هپ دجسم نيپس

 .وس نادو غاب ېلمن د رما هپ ناهج هاش د
 د باتک )خلب ۀبراحم( دوبمک حلاص دمحم

 د( ښيکو يک هحرش هپ ۍدنبالک د راښ ېد
 .)هخسن ىطخ ميزوم د ايناترب

 يکنار هّٰللا تمحر خيش د فسوي دمحم
 يظخ جربميک د( ښيکو خيراوتلا بختنم ىوز
 .)هناخباتک

 راهدنق د ناخ صاوخ اوخ هل ناهج هاش د
 ناشخدب د نمحرلادبع هجاوخ وا يرادبوص هپ
 وا ىراد هعلق هپ ذمرت د ناخ تداعس وا يشخب
 ردقلاوذ وا ىنارمکح هپ روادنيمز د هّٰللا دسا ديس
 هلپخپ وا لوس ررقم ىراد هعلق هپ لباک د ناخ
 .)نابعش ٢٦( ړال هت روښيپ

دودح ق١٠٥٦ م١٦٤٦
 هپ دنه د ىوز يناښور داد هّٰللا د داد ماهلا

 .وس تافو يک ريدنان
ق١٠٥٨ م١٦٤٨

 هرس ورکښل ورز ٥٠ د ىوفص سابع هاش
 وينو هتسرو ۍدنب الک وتشايم ومين وود رت راهدنق
  وا تسب الک د ېئ ناخ بارحم وا )رفص ٩(
 تاره د هتريب هلپخپ وا هراموگو ولوين هپ روادنيمز
 .ړالو هت ناريا ىرال هل

 وتيالو يلامش رپ ناتسناغفا د يچ هکځ
 ىوز ناخ ردن د ناخ زيزعلادبع وا ېديک ېلمح
 هناريا هل مه ناخ دمحم ردن هلپخپ وا ئتار خلب رپ
 هدازهش وا ىغار هت لباک ناهج هاش ون ئغار
 هواتساو هت لامش شکودنه د ېئ بيز گنروا
 هل ناخ زيزعلادبع د هد .)لوالا عيبر خلس(
 هراچان هغه وا هړکو هنوگنج تخس هرس ورکښل
 .)يلوالا يدامج ١٨( يړواو ومآ رت يچ وس

 هلباک هل يک تشايم هپ بجر د ناهج هاش
 هپ مه بيز گنروا هدازهش وا وس ىهر هت روښيپ

 .ړالو هت لباک هخلب هل نابعش ١٤
 دمحم ردن يميس يروپ ېنميم رت هخلب هل

 .ېوس هتاپ هت ناخ زيزعلادبع ىوز هد د وا ناخ
 ديشر( ىوز ىناښور نيدلا لالج د داد هّٰللا

 .وس تافو يک نکد هپ )ناخ
ق١٠٥٩ م١٦٤٩

 هت لاوټوک راهدنق د ىزودس ناخ تلود
 نامرف ىتسود د وي سابع هاش ىوفص مهود
 ىوفص د هد ،وس رشم راهدنق د وا ئک رداص
 دازآ وا ،لړکو هنوگنج هرس ناخ نامز نارمکح
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 وا ناطلس تايح يک تخو هپ هد د ،و نارمکح
 ورز وږپش د نماز دادادخ ناطلس د ناخ رکښل
 .لړالو هت ناتلم هرس وينروک ىلادبا

 هپ ناغفا نسح کلم د بيز گنروا هدازهش
 ىوفص يک راښ هپ راهدنق د وا ئغار يرگلم
 ىدامج ١٤( ئک دنبالک ناخ بارحم نارمکح
 هرز ٣٠ هت کموک بارحم د سابع هاش .)يلوالا
 تخس يک هميس هپ راهدنق د وا لوتساو هراپس
 ناهج هاش يک تخو هغد هپ .هوسو هنوگنج
 ونايوفص ېئ راهدنق وخ ،ىغار هت لباک الپ همرلڅ
 هت روهال هتريب تشايم هپ ېژور د وا دوښيرپ هت
 هوښيرپ هرصاحم راهدنق د مه بيز گنروا .ړالو
 .)هدعقيذ( ړالو هت روهال وا

 د نيسابا د )سنوي دمحم( دمحم رون انالوم
 .وس تافو سردم وا دهاجم ناتسهوک

ق١٠٦٠ م١٦٥٠
 ىزودس ناخ رضخ د ناخ ريش هدازهاش

 نيسح بيقر لپخ هد وو نابزرم راهدنق د ىوز
 ولوټ وا هړاشو هت ناتلم ىوز ناخ دودغم د
 لادبا ،هنامو ىرشم هپ ېد يروپ هارف رت ويلادبا
 .وو ناعبات هد د مه ىزوکلا ريم وا ىزيماب ناخ

 د ءاشنا د وا يشنم يناقلات ىلعلادبع ىجاح
 .وس ړم يک دنه هپ فلؤم باتک

 خيش د هّٰللا تيانع دمحم نيدلا ماما خيش
 باسنا خيرات د ىوز ىز ىتم ريپ الاب ريبک
 وس خښ وا ړم يک روښيپ هپ فلؤم ىناغفا
 .)ق ١٠٢٠ مرحم١ تدالو(

ق١٠٦١ م١٦٤٣
 ٦٠ د بيز گنروا ىوز لپخ ناهج هاش

 د هرس وناليف ىگنج وسل وا وپوت ٤٠ ورکښل ورز
 ىدامج ١( لوتساو ار راهدنق رپ يرال هل ناتلم
 ئغار هت لباک الپ هځنپ مه ناهج هاش وا )ىلوالا
 دنب الک يتشايم ېود راهدنق .)لوالا عيبر ١٦(
 وا .ړالو هت لباک هماکان بيز گنروا وخ ،وس
 نوتس هت دنه يماکان هپ هلباک هل مه ناهج هاش
 هپ لباک د ېئ هوکش اراد وا )ناضمر( وس
 .وښيرپ ينارمکح

 د رول ىخلم ناطلس د ىخوت وزان نمريم
 هب تالق د هرعاش وتښپ د روم ناخ سيوريم
 .هديږيزو يک وخوت

 د وا ملاع روهشم يوره ملسا دمحم يضاق
 .وس خښ يک روهال هپ وا تافو يضاق لباک

 يک ناحفصا هپ )يرکف( رعاش يخلب کريم
 .وس تافو

ق١٠٦٢ م١٦٥١
 کل وي د هوکش اراد ىوز لپخ ناهج هاش

 د هرس وناليف يگنج ١٧٠ وا وپوت ٥٤ وا ورکښل
 الپ هميرد وا هواتساو ار راهدنق رپ اوخ هل لباک
 دنب الک يک راهدنق هپ يوفص ناخ بارحم ېئ
 هماکان هتسورو يدنب الک وتشايم ٥ رت وخ ئک
 هت ونايوفص راهدنق وا )هدعقيذ( وس نوتس هت دنه
 .وس هتاپ

 ،وس تافو ريما لباک د گيب لضاف هجاوخ
 نافراع وا ناقشاع هپ لباک د ېئ هتخنش وا ربق
 .هد يک

ق١٠٦٣ م١٦٥٢
 نب بحاص اکاک ريتسک راکمحر خيش د

 ٨٠ تافو دشرم وا ىفوص روهشم بحاص کبا
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 د ئد .نوج ٢١ يواسم بجر ٢٤ هعمج نلک
 هکين وليخ اکاک د وا خښ هرس هراښون د روښيپ
 .)ق٩٨٣ ناضمر ١ هعمج تدالو( ئد

 اي رابخالا فياطل ينوت عيدب ناخ ديشر
 لاح يدنبالک د لاک ريت د ،ښيکو راهدنق خيرات
 .)ېخسن يظخ سفآ ايډنا وا ميزوم د ايناترب د(

ق١٠٦٣ م١٦٥٣
 د ىوز ناخ لاحشوخ د ناخ رداقلادبع

 ،هجح ىذ ٢٥( ئديږيزو فلؤم وا رعاش وتښپ
 .)ربمون

 د يک بهاذم ناتسبد هپ هاش دبوم
.لښکو تامولعم هښ ونايناښور

 ينيسح گيب )کلوت( کيول نب گيب لکوت
 وا بختنم ېمانهاش د يک ىنزغ هپ سيون هعقاو
 د ىناخ ريشمش ياشکلد خيرات باتک روثنم
 د(  .ښيکو هراپل ناخ ريشمش نارمکح د ينزغ
 يطخ ميزوم شترب د وا هناخباتک ىطخ لباک
 .)هخسن

ق١٠٦٤ م١٦٥٤
 وکټخ وا ناخ لاحشوخ د هرس وښگنب

 .گنج
 د ىوز ناخ دمحم د يزاين ناخ کرابم

 .وس راد هناهت ېبوص د ښگنب
ق١٠٦٦ م١٦٥٥

 دنه د ىوز ىناښور نيدلا لالج د داديداه
 .وس تافو يک ريدنان هپ

ق١٠٦٧ م١٦٥٦
 رادبوص لقسم لباک د ناغفا ناخ رداهب 

 هرابرد هل ناهج هاش د ېئ ىاځ رپ وا لوزعم

 د رتخا ىول د لاک هغد د .وس ررقم ناخ متسر
 گنروا وا وس هغوران ناهج هاش هموا هپ يتشايم
 ېئ يلهډ وا وس بلاغ هوکش اراد دهعيلو رپ بيز
 .ئوينو

 .تافو رعاش يشخدب رياز دمحم حلاص د
ق١٠٦٨ م١٦٥٧

 نيدلا ىحم ريگملاع بيز گنروا هدازهاش
 وس هاشداپ دنه د وا ئوينو ناهج هاش رالپ لپخ
 يچ ؤ ىوز ميرد ناهج هاش د ىد .)هدعيذ هرغ(
 رپ نلک ٤٠ ،و يړکوز ق١٠٢٧ هدعقيذ ١٥ هپ
 ېئ هوکش اراد رورو لپخ وا تسونيښک تخت
 .هژاوو

 لباک د ىوز نيرت ناخ ىلع د نيرت تايح
 .وس نارمکح

ق١٠٦٩ م١٦٥٨
 د ىوز يزودس ناخ دودغم د نيسح هاش

 وزودس د ناتلم د ىد .وس ړم يک روپگنر هپ دنه
 رفظم وا ناخ فيرش وا ناخ عاجش ونامظان
 .يږيک هکين هلودلا نکر ناخ

 هغد يک ناتسناغفا هپ اوخ هل بيز گنروا د
 :وو نيرومام

.رادبوص لباک د ناخ تباهم
 لباک د ناخ تداعس وا ناخ لوغم

 .نايکموک
 لباک د ناخ قاحسا وا ناخ تياعر

 .نايشخب
 .ناويد لباک د بوقعي ريم
 .مکاح ينزغ د ناخ ريشمش
 .رادجوف راښون وا رپنب د ناخ ديعس
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دودح ق١٠٧٠ م١٦٥٩
 تالک د ىوز کتوه ناخ مرک د ناخ ملاښ

 ىخوت ىخلم ناطلس د وزان يچ ،و رشم يميس د
 .هړکو ېئ رول

 .وس تافو يفوص وا ملاع يشخدب هاش الم
ق١٠٧١ م١٦٦٠

 وا ملعم هوکش راد د ملاع يوره کريم
 .وس ړم يک دنه هپ مرح ناويد

ق١٠٧٢ م١٦٦١
 د ىوز هزيورد دناوخ د )دادميرک( ميرکلادبع

 .وس تافو فلؤم وتښپ
ق١٠٧٣ م١٦٦٢

 ثدحم يراوزبس نيسح نب نيسح دمحم
 عيبر ١٧ ئک فيلات رابخالا ةدبز يرابخا وا
 .لوالا

ق١٠٧٤ م١٦٦٤
 لاحشوخ رادبوص روښيپ د ناخ ريما ديس

 وا )ىرونج ،هيناثلا ىدامج( ئک يدنب ناخ
 .)ليرپا ،ناضمر( هواتساو يدنب ېئ هت يلهډ

 )الاو( ناخ مالسا نيسح نيدلا ءايض
 ريمشک د وا رعاش يتسوخ ينغطق صلخت
 .وس ړم يک دابآ ربکا هپ رادبوص

ق١٠٧٥ م١٦٦٥
 يدنب هت روبتنر هخڅ يلهډ هل ناخ لاحشوخ

 .وس لوتساو
 ةضور لاوکيل وا رعاش يشخدب يمرخ

 ښيکو ديلقت هپ ناتسلگ د يدعس د قاشعلا
.)ىطخ(

ق١٠٧٦ م١٦٦٥
 رثن وتښپ هپ همان راتسد ناخ لاحشوخ

 د هد د باتک اد .)ربمتس ،لوالا عيبر ١٧( هلښکو
 .يودنگرڅ هيرظن يسايس ىرادناهج

 ناتسناغفا وا دنه د هلاک ٣١ يچ ناهج هاش
 هپ نلک ٧٦ هتسورو سبح هلاک هتا رت ،ؤ اچاپ
.)بجر ٢٤ هبنش ود( وس ړم يک هرگآ

ق١٠٧٧ م١٦٦٦
 رپ وا وس لوزعم رادبوص لباک د ناخ ريما

 .)هدعقيذ( وس ررقم يشخب نيما دمحم ېئ ىاځ
 کالاڅ الم وا وکاب د يک نباهم وا ىلهکپ هپ

 ونتښپ د ىرشم هپ نوډگ دومحم ناطلس وا
 لماک رادجوف د کټا د وا گنځروغ وزفسوي
 گنج هپ هرازه د يچ هنوگنج ىود د هرس ناخ
 .)لاوش( هوس هړم هنت هرز هود يک

 هسآ هل يک رازاب هپ يلهډ د ناخ لاحشوخ
 ،بجر هرغ( هوس هتام ېئ هښپ وا ىديولو
 .)ربمسد

 ىوز سکيه ناج د سکيه ساموت
 وس خښ وا ړم يک لباک هپ ىودنزرگ ىزيرگنا
 .)ربوتکا ١١(

ق١٠٧٨ م١٦٦٧
 د وا ناخ ريشمش نارمکح اوخ هل ىلهډ د

 ريشمش د وا يک روصنم هاش هپ گنج وزفسوي
 .)لياوا ييالوج د ،ځنم مرحم د( هتام

 د ىاځ رپ ناخ ريما ديس د ناخ تباهم
 ولوليا د وزفسوي د هغه وا وس ررقم رادبوص لباک
 هرس رو هخڅ ىلهډ هل مه ناخ لاحشوخ هراپل
 .تسوار
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ق١٠٧٩ م١٦٦٩
 لباک د اوخ هل رابرد هيلوغم د ناخ تباهم

 رگنل د يک هميس هپ وزفسوي د رادبوص روښيپ وا
 .هړک هړوج الک يگنج ټوک

 د ېمانهاش د يماطسب روفيط نب ىکم ىلع
 .هلښکو حرش وتاغل

دودح ق١٠٧٩ م١٦٦٨
 هپ هاش لميا د يک ربيخ هپ دنمهم ناخ لميا

 رادبوص لباک د نيما دمحم وا هلهوو هکس همان
 هډگ هپ کټخ ناخ لاحشوخ د وا ئک تام ېئ
 .لوس ړالو هت بيزگنروا

ق١٠٨٠ م١٦٦٩
 لباک د ناخ رغا رشم ورکښل د بيزگنروا د

 دجسم ىلع هپ هتسرم هپ ناخ ييادف رادبوص د
 ريت ار ربيخ رت وخ ،يديگنجو هرس ونتښپ د يک
 .وسن

 .ئغار هت لباک ناخ لاحشوخ
 د ىدنبشقن يددجم موصعم دمحم ايم

 يک دنه رس هپ ىوز ددجم دمحا خيش ترضح
 .وس تافو

 د تاره د طاطخ يوره حلاص دمحم
 .هلښکو هتشون دجسم هيدعس

 ق١٠٨٠ م١٦٦٩
 د ىوز ىزودس ناخ ريش د ناخ تسمرس

 .ؤ رشم راهدنق
 هزيورد دنوخا د يوز هّٰللادبع د ميلحلادبع

 .ؤ ىدنوژ فلؤم وتښپ د ىسمل
 قيلعتسن داتسا يخلب راگداي يجاح

 .ؤ ىدنوژ ىکنوکيل

ق١٠٨١ م١٦٧٠
 ړالو هت روښيپ رادبوص لباک د ناخ تباهم

 .)تسگا ،رخالا عيبر ١٠(
 وا ړالو هت روهال هلباک هل مظعا دمحم هدازهش

 وا رادبوص لباک د ىوز ناخ ليلخ د ناخ ريما
 .وس يکموک ېئ ناخ رغا

 يک لادبا نسح هپ هلاک ېرد بيز گنروا
 .ړالو هت يلهډ وا هړک ريت يک هلباقم هپ ونتښپ

 روهشم )اعيفش( يوره عيفش دمحم ريم
 .وس تافو بهذم وا شاقن ،بيدا ،طاطخ

ق١٠٨٣ م١٦٧٢
 د ىرشم هپ ناخ لاحشوخ وا ناخ لميا د

 رپ تموکح يلوغم د دنه د گنځروغ ونتښپ
 .فالخ

 دمحم د يک هرتات وا هناخ يډنل هپ ربيخ د
 د هرس ورکښل ورز ٤٠ د رادبوص ناخ نيما
 ناخ لميا د گنج وديرپا وا ودنموم وا وراونش
 ،مرحم ٣( يهابت ورکښل د ولوغم د وا ۍرشم هپ
 .)يئم

 يجوف ناخ رغا وا رادبوص لباک د ناخ ريما
 تخس يک نامغل هپ هرس ناخ لميا د يکموک
 .ئکو گنج

 روښيپ رادبوص ىون بيزگنروا د ناخ ييادن
 ېد رت .ئک ړم يدنموم باحتسم وا ئغار هت
 .وس ررقم ناخ تباهم ايب ياځ رپ هد د هتسورو

ق١٠٨٤ م١٦٧٣
 مارهب ىوز لپخ هل هنوگنج ناخ لاحشوخ د

 نوسمل هپ رادبوص ناخ تباهم د يچ هرس ناخ
 .ئديگنج
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 راتات وا يديرپا ناخ ايرد هل ناخ لاحشوخ
 ناخ صاوخ کلم وا يټاهوک گيب هاش وا ناخ
 يک لگجار هپ هاريت د هرس ونارشم ونتښپ ورون وا
 ولوک ېلمح د ىدناب راښون رپ وا هړکو هگرج هيول
 .هړکو ېئ هلصيف

 وا ناخ لاحشوخ يک ځنم هپ لاک ىد د
 رپ کموک هپ وکټخ وا وديرپا د يديرپا راتات
 هت ېلباقم ونتښپ د ريگملاع وا هړکو هلمح راښون
 ار هگنس تنوسج هجاراهم وا ناخ تعاجش
 .)نابعش ١٧( لږيلو

 د يک هپړک ونتښپ وا دنموم ناخ لميا
 ورز هپ هد د وا ناخ تعاجش رادبوص ريگملاع
 .)يروربف = هدعق ىذ ١٨( لژوو رکښل

 يک هجح ىذ تشايم هرخآ هپ لاک هغد د
 ،هړکو هلمح الک رپ ټاهوک د وديرپا وا ناخ ايرد
 لړشو ىود ىودنتاس الک د ناخ دمحم ريش وخ
 ېد هپ رورو ىديرپا ناخ ايرد د ناخ راتات وا
 .وس لژوو يک گنج

ق١٠٨٥ م١٦٧٤
 د ونتښپ د اچاپ دنه د ريگملاع بيز گنروا

 نسح هراپل ولوتام د ناخ لاحشوخ د وا ېلباقم
 لاحشوخ وا )ليرپا = مرحم ١١( ئغار هت لادبا
 .)نوج = لوالا عيبر هرغ( ړالو هت هاريت ناخ
 ريگملاع وا ئغار هت وميس وزفسوي د ون هتسورو
 .ئک ررقم هت ېلباقم ونتښپ د ناخ رغا دمحم ريپ

 د رادبوص ناخ ييادف وا ربکا دمحم هدازهش
 = بجر( هوس لوتساو هت لباک اوخ هل ريگملاع

 وا لړکو هنوگنج ريډ هرس ونتښپ د ىود .)ربوتکا
 روښيپ هلباک هل ناخ ييادف يک رخآ هپ لاک ېد د

 .ئغار هت
ق١٠٨٦ م١٦٧٥

 هپ ناخ ايرد وا ناخ لميا د وليابق ونتښپ د
 وا ناخ مرکم يچ رکښل ريگملاع د يرشم
 هابت هلوټ يک خپاخ هپ ؤ نارشم ېئ ناخ ريشمش
 وس لژوو سال هپ ناخ ايرد د ناخ ريشمش ،لړک
 ونتښپ د خپاخ د .ئديتښتو يمخز ناخ مرکم وا
 .هو يک نوج = لوالا عيبر هپ حتف

 يشخب ريگملاع هتسورو يتام رت خپاخ د
 ونتښپ د هرس ورپس ورز ون د ناخ دنلب رس کلملا
 دابآ لالج د ېئ ناخ رغا .ئک ررقم هت ېلباقم
 داد هّٰللا وا کلدگج ېئ ناخ زبره وا راد هناهت
 هت وښگنب ېئ ناخ رجنخ وا لتوک يډنل ېئ ناخ
 ىدامج هپ لاک هغد د .)لوالا عيبر ٣٠( لږيلو
 وا کدلج هپ ناخ زبره ونتښپ )ربمتس( يک رخالا
 ړوجاب هپ ېئ راد بصنم ريگملاع د ناخ هّٰللادبع
 .هژاوو يک

 بيزگنروا د ناخ لاحشوخ يک لاک هغد هپ
 ،و تخب ولو هرايت هپ وليابق ونتښپ د هت ېلباقم
 هت روهال هلادبا نسح هل ماکان بيزگنروا وخ
 د هتسورو ېد رت .)ربمسد ،لاوش ١٥( وس يهر
 رپ ښگنب ناخ دمحم ريش يک گنج هپ تبنگ
 يک گنج هپ ېد وا وس بلاغ ناخ لاحشوخ
 لاحشوخ د ناخ ماظن .)هجح ىذ ٩( وس يمخز
 .)تسگا = يلوالا ىدامج( وس تافو ىوز ناخ
 .ق١٠٦٠ مرحم ٤ تدالو هد د

ق١٠٨٧ م١٦٧٦
 هاش د مظعم دمحم ىوز لپخ اچاپ ريگملاع

 لباک هراپل ېلباقم د ونتښپ د بقل هپ رداهب ملاع
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 ىرگلم هپ هد د ېئ ناخ ريما وا هواتساو ار هت
 ٢٥( ىرخالا ىدامج ٢٥ هپ يود .ئک ررقم

 .لديسرو هت لباک )تسگا
ق١٠٨٨ م١٦٧٧

 )نيسح رفظم ناخ ييادف( هکوک ناخ مظعا
 .وس ررقم رادبوص لباک د

 .هو يلاک چو هتخس لاک هغد هپ
ق١٠٨٩ م١٦٧٩

 وتښپ هپ همان لضف هلپخ ناخ لاحشوخ
 .هړک هموظنم يونثم

ق١٠٩٠ م١٦٧٩
 د وا نارمکح لباز د يخوت يخلم ناطلس

 .و ىوس لدنژيپ تيمسر هپ اوخ هل يلهډ
 رعاش دنواخ ناويد وتښپ د ناخ مساق

 .و ىدنوژ
 ناويد وتښپ د ىسمل اباب ريپ د نيسح ديس

 مالسالا ةصالخ وا نينسح همانگنج د وا دنواخ
 .و ىدنوژ يکنوکيل

ق١٠٩١ م١٦٨٠
 وا ناخ لاحشوخ د يک هډوډ هپ تاهوک د  

 = بجر( هتام وښگنب د وا گنج وښگنب

 هپ ونيرومام د ريگملاع د گنج اد .)تسگا
 .و ىوس لوچا يک ځنم هپ ونتښپ د نوسمل
 :يياو لاحشوخ

ىږيښوخ ىرپ ىږيڅوغ نوتښپ مان هپ هچ
مالسا د ىد اچاپ ىسه بيز گنروا
 يسراف لپخ ،رعاش ىخلبا ديس الم دنوخا

 .ئک ليمکت يک اراخب هپ ناويد

ق١٠٩٢ م١٦٨١
 وا ءارمالا ريما ناخ تمه ىسيع دمحم ريم

 يک ريمجا هپ رعاش ينغطق رادبوص ريمجا د
 .وس تافو

ق١٠٩٣ م١٦٨٢
 د ىوز ناخ لاحشوخ د يرجه ناخ فرشا

 .وس يدنب يک روپاجيب هپ دنه
ق١٠٩٤ م١٦٨٢

 د ىز دؤاد )هليهور ناخ ريلد( ناخ لالج
 .وس ړک ړم وا مومسم رادبوص نوتښپ ىول دنه

 اي مقار خيرات يدنقرمس نيدلا فيرش الم
 ىلامش د ناتسناغفا د يچ ،ښيکو هريثک خيرات
 .يرل مه لاوحا واوخ

 فلؤم يدوعسم ةارم د يتشچ نمحرلادبع
 دوعسم رالاس د باتک اد .وس تافو يک دنه هپ
 .ىد لاوحا دنوژ د ىونزغ

ق١٠٩٥ م١٦٨٣
 لاحشوخ د يک تشايم مرحم هپ لاک ېد د

 ريگملاع د ناخ ريما وا )ربمسد( ېوس ورش يتام
 ناخ ايرد وا هواچاو قافن يک ونتښپ هپ رادبوص
 ورگلم ولپخ ؤ ىوس يمخز يک گنج هپ يچ
 .وس ړم هتله وا ىووي هت تسوخ

 د )يراخت( يتسوخ ناخ فيس هّٰللا ريقف
 باتک لب وا تايالا فشک وي يچ رادبوص ريمشک
 وو ىلښک ييدناب يقيسوم وا گار رپ دنه د ېئ
 .)ناضمر ٢٥( وس تافو

ق١٠٩٥  م١٦٨٤
 ٤٠ ناويد وراعشا وتښپ د ناخ لاحشوخ د

 هتيب هرز ٤٥ يک رخآ هپ هچ ىديسرو هت وتيب ورز
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 .وس
ق١٠٩٧ م١٦٨٥

 يلاک چو يک وميس هپ روښيپ د لاک هغد هپ
 .هو ابو وا يتخاک وا

ق١٠٩٨ م١٦٨٦
 د دهاز وا ملاع يشخدب نيما دمحم خيش

 يک ريمشک هپ فلؤم هيرورض هلاسر وا رد تارطق
 .)ناضمر ١١( وس تافو نلک ٧٠

 ىوز کټخ ناخ لاحشوخ د ناخ ردنکس
 يرتشم وا رهم د يرل مه ناويد رعش وتښپ د يچ
 .)دودح ق١٠٩٨ د( هړک مظن وتښپ هپ هصق

ق١١٠٠ م١٦٨٩
 ٧٨ يک هربنډ هپ وديرپا د ناخ لاحشوخ

 ٢٨ هعمج( وس خښ يک هړوکا هپ وا تافو نلک

 يگنج ىد .)توح ،ىرورف ٢٠ ،ىناثلا عيبر
 .ىد لاوکيل وا رعاش ىول ونتښپ د وا رشم

 د ىوز يخوت يخلم ناطلس د لداع يجاح
 .و نارمکح اوخواش د تالک

 هيهاش گنروالا ةجح يزودنق دمحم شات
 ماطن ظفاح .)هناخباتک گرا لباک د( يک فيلات
 .هړک مظن وتښپ هپ هصق نونجم يليل د دنموم

 ىماما يناسارخ ىدنميم ىلع نب دومحم د
 ةايح ،رابخالا قيادح ،دئاقعلا فارشا د ملاع
 .تافو فلؤم د بولقلا

دودح ق١١٠٠ م١٦٨٩
 لپخ ،يخلب راي دمحم يجاح نب راي هّٰللا

 مظعا وا يريگملاع همان فاص وا هنوباتک هود
 .لښکو يښک دنه هپ همان

 هپ ناتلم د يونزغ نجار ميرکلادبع يضاق

 ىلاو د ناتلم د ءارعشلا سينا يښک روپ ريما
 رپ ووارعش د همان هپ ناخ ريپ نب ناخ دمحا
 .ئک فيلات ىدناب وتاحالطصا

 رغنشا د ىز دمحم دادايم دنوخا
 وتښپ د وا ديرم راکمحر خيش د ىکنوديسوا
 .تخو دنوژ د رعاش

 يجاح د رول ىخوت ىخلم ناطلس د وزان
 .هو ۍدنوژ هرعاش وتښپ د روم ناخ سيوريم

ق١١٠٢ م١٦٩٠
 هت روښيپ هلباک هل رادجوف لباک د ناخ رغآ

 ېئ ماقتنا لپخ وا ئک ړم ونتښپ ىد رال هپ ،ئت
 .تسيخاو ىنځ

 ةارم د ىدول ناخ ىلع ريش ارمالا ريما
 .هلښکو يک دنه هپ هرکذت لايخلا

ق١١٠٥ م١٦٩٣
 ونايوفص د يک کږوک هپ ىزودس ناخ ريش

 .و رشم ونتښپ د راهدنق د ىد ،لړک انپوپ رکښل
ق١١٠٦ م١٦٩٤

 د رعاش وتښپ د )يرجه( کټخ ناخ فرشا
 ١٤ رت يک روپاجيب هپ ىوز کټخ ناخ لاحشوخ

 .وس تافو سيدرپ هتسورو ديق ولاک
ق١١٠٧ م١٦٩٥

 ىوز ديعس دمحم د يښخ ناخ ىفطصم
 هپ ملکلا تاراما د رشم يرکښل وا ملاع يناغفا
 .ئک فيلات يک دنه هپ تايالا فشک وي همان

ق١١٠٧ م١٦٩٧
 هفيرش هقرخ زاين خيش وا ايض دمحم خيش

 هړوار هت دابآ ضيف ناجزوج د هخلب وا اراخب هل
 .هد يک راهدنق هپ سوا يچ )مرحم ٢٤ هبنشکي(
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ق١١١٠ م١٦٩٨
 دنواخ ناويد وتښپ د ښگنب دمحم هجاوخ

 .و ىدنوژ رعاش
 ةضور د يشخدب ازريم نب عيدب دمحم

 .ښيکو خيرات باسنالا
 هود رعش وتښپ د يچ يرجه ناخ ريما

 د( و ىدنوژ يک وميس هپ روښيپ د ىرل هناويد
 .)ېخسن ىظخ سفآ ايډنا

ق١١١١ م١٦٩٩
 يضاق د يوره دهاز دمحم ريم يضاق

 دياوز د فلؤم وا ملاع روهشم ىوز ملسا دمحم
 لباک د وا بستحم  ىرکسع وا فلؤم هثالث
 .وس خښ يک لباک هپ وا تافو راگن عياقو

ق١١١٢ م١٧٠٠
 دادميرک د ىوز دمحم رون د دمحم ىفطصم

 هپ يدناب مالسا نزخم رپ هزيورد دنوخا د ىسمل
 .لړک تايز تاقاحلا وتښپ

 اخيلز و فسوي وتښپ کټخ ناخ رداقلادبع
 .)هتيب هرز رولڅ( هړک مظن

ق١١١٤ م١٧٠٢
 لباک رپ هتسوخ هل ناخ لدرپ رشم ونتښپ د

 ړم ىد ورکښل مظعم دمحم هدازهش د وخ ،ىغار
 .يک

 ربکا ىلع هجاوخ د دشرا دمحم ازريم
 طاطخ وا ىشنم وا رعاش ىوز يوره ىدابانرب
 ېئ تدالو( وس تافو يک دابانرب هپ خروم وا

 .)ق١٠٢٥
 د ىوز ناخ سيوريم د کتوه نيسح هاش

 .يديږيزو يک ىروس هپ تالک

ق١١١٥ م١٧٠٣
 د ىوز ناخ تسمرس د ىزودس ناخ تلود

 هپ ناخ دمحم رظن ىوز هد د وا نابزرم راهدنق
 ناخ نيگرگ يگيب رلگيب راهدنق د يک افص راښ
 .لژوو يښک نوخبش هوي هپ ىجرگ

 لباز د ىوز يخوت لداع يجاح د ناخ ىاب
 .و نارمکح

 دومحم ديس نب هّٰللادبع نب نسح ديس د
 .يک روښيپ هپ تافو دشرم يرداق ىروښيپ

 د ىوز ليخاگوم ناخ ريش د دمحم مالغ
 وتښپ هپ همانجارعم يکنوديسوا يواود د رغنشا
 .ئد مه مظان ېصق د کولملا فيس د ،هړک مظن

دودح ق١١١٦ م١٧٠٤
 ىزودس ناخ تلود رالپ لپخ د ناخ متسر

 ناخ هټک وا يزيماب ناخ رورس د ياځ رپ
 رشک هد د .وس رشم راهدنق د هتسرم هپ يزوکلا
 هرس ونايوفص د يک نامرک هپ ناخ نامز رورو
 د رکښل يوفص سال هپ وڅولب د هد وا ،و لمغري
 .لړک هابت هت بونج راهدنق

ق١١١٧ م١٧٠٥
 نارکوک هپ راهدنق د ناخ سيوريم يجاح

 رپ اچاپ يوفص د وا هړکو هگرج ول ۍړمول يک
 .وس ورش گنځروغ ۍدازآ د فالخ

 ىلق ناحبس يخلب ىدرگ هايس حالص دمحم
 .هلښکو همان

ق١١١٨ م١٧٠٦
 ۍهچاپ ولک ٥٠ رت ريگملاع بيز گنروا

 وس ړم يک رگن دمحا هپ دنه د نلک ىوين هتسورو
 دمحم هدازهش ىوز هد د )هدعقيذ ٢٨ هعمج(
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 .)هجح ىذ ١٠( وس اچاپ يک رگن دمحا هپ مظعا
 يک روښيپ هپ رعاش وتښپ د ديعس اباب

 .و ىدنوژ
 د ىوز ناخ لاحشوخ د کټخ ناخ ردص

 هپ .هړک مظن ىونثم وتښپ هپ هصق ۍهش وا يلد
 وتښپ هصق ۍناخرد وا ناخ مدآ د هد لاک هغدمه
 .هړک

 رعاش يفوص وتښپ د دنموم نمحرلادبع
 ۍناخ رازه هپ هت اوخ يبونج روښيپ د وا تافو
 .وس خښ يک

 د همان دوعسم يروهال فراع هّٰللا ريخ
 هپ يدناب لاوحا رپ ىونزغ دوعسم ناطلس
 .هړک مظن يسراف

 حتف کلم د ىوز ىلع ديس د لوسرلادبع
 و تاغللا عمجم باتک لپخ تښوغ هپ ناخ
 .)هناخباتک گرا لباک د( ښيکو ءامسالا

ق١١١٩ م١٧٠٧
 هپ ېجنام د راهدنق د ناخ سيوريم يجاح

 د وا ،ئکو نالعا لالقتسا د يک هگرج ول همهود
 ٢٩( هژاوو ېئ ناخ نيگرگ يگيب رلگيب ونايوفص

 .وس ړوج تموکح يلم يک راهدنق هپ .)هدعق ىذ
ق١١٢٧-١١١٩ م١٧١٥-١٧٠٧

 ىوز ناخ ملاښ د ناخ سيوريم يجاح د
 .يک راهدنق هپ تساير يلم

ق١١١٩ م١٧٠٧
 گرم د رالپ د يچ هاش رداهب مظعم هدازهش

 هپ وا ،ړالو هراښ ېد هل ،و يک لباک هپ تخو رپ
 رورو لپخ هد )خلس مرحم د( وس اچاپ يک روهال
 .ئک ړم يک گنج هپ روپلوهد د مظعا دمحم

ق١١٢٤-١١١٩ م١٧١٢-١٧٠٧
 .هرود ۍهچاپ د ريگملاع نب هاش مظعم د

ق١١٢٠ م١٧٠٨
 لپخ ىوز ناخ لاحشوخ د ناخ رهوگ

 نب ناخ لضفا د وتښپ هپ ريسلا بلق باتک
 فيلات همان هپ ناخ لاحشوخ نب ناخ فرشا
 روښيپ د( هد هعومجم هوي ىوبن ريس د اد ،ئک
 .)هخسن يظخ ميزوم

دودح ق١١٢٠ م١٧٠٨
 دمحم راي الم د ىجلغ دمحم رون الم

 باتک وتښپ لپخ يک يياوجنپ هپ ىوز يراهدنک
 د( ښيکو لوډ هپ هزيورد دنوخا د نيملسملا عفان
 .)هخسن يطخ ينلوټ وتښپ

 .هو ۍدنوژ يک دنه هپ هرعاش يوره يرهم
 ناطلس د طاطخ يوره ىلع دمحم الم

 افصلا ةضور د دناوخ ريم د هراپل يوفص نيسح
 .)هناخباتک ىطخ لباک د( ښيکو کوټ وي

ق١١٢١ م١٧٠٩
 د نارمکح يوفص تاره د څولب ناخ دمحم

 .ئغار ترافس هپ هت ناخ سيوريم راهدنق
ق١١٢٢ م١٧١٠

 راهدنق رپ ورکښل يوفص اوخ هل تاره د
 يئو وا لړک تام ناخ سيوريم وا هړکو هلمح
 .لړش

ق١١٢٣ م١٧١١
 ناخ ورسخ د ورکښل يوفص ونت هرز ٢٥

 د رگم ،ئک هرصاحم راهدنق ۍرشم هپ يجرگ
 لژوو لوټ ىود ورکښل ورز ١٦ ناخ سيوريم
 .)ناضمر ٢٨( هلتاسو ېئ يدازآ هلپخ وا
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 ىزودس ناطلس د دادحد ناطلس تايح
 .و رشم تاره د ىوز

 هپ ىوز هاش رداهب د هاش رادناهج نيدلازعم
 .وس اچاپ يک يلهد

ق١١٢٤ م١٧١٢
 ۍهچاپ ولاک هځنپ رت هاش رداهب مظعم

 .)مرحم( وس ړم يک يلهډ هپ هتسورو
 هپ ناتسلگ ىدعس د کټخ ناخ رداقلادبع

 وښيښک رپ هتسدلگ ېئ مون وا ئک همجرت وتښپ
 .)ناضمر ٢٤(

ق١١٢٥ م١٧١٣
 يجاح رورو لپخ ناخ سيوريم يجاح

 يروميت يلهډ وا هواتساو هت رابرد يلهډ د وکما
 سيوريم يجاح د تموکح يلم راهدنق د تلود
 .دناژيپو تيمسر هپ ۍرشم هپ ناخ

ق١١٢٥ م١٧١٣
 رول کټخ لگ دمحا يضاق د ۍرسم نمريم

 .هړک مظن ېئ همانلاف وتښپ د يچ هو ىدنوژ
ق١١٢٦ م١٧١٤

 رپ رکښل ريډ نارمکح يوفص ناخ متسر
 ايب يود ناخ سيوريم وخ ،لتسوار راهدنق
 .لړشو

 لضفا د ىوز ليعامسا الم د رفظم دمحم
 هل خيرات ىفوک مثعا د هنتښوغ هپ کټخ ناخ
 حتف د روښيپ د( ئک همجرت وتښپ هپ هخڅ يسراف
 .)هخسن ىملق کټخ دمحم

ق١١٢٧  م١٧١٥
 رت رشم ىلم راهدنق د ناخ سيوريم يجاح

 يک نارکوک هپ وا تافو هتسورو هباترشم ولاک ٨

 ېئ زيزعلادبع رورو هد د .)هجح ىذ ٢٨( وس خښ
 .تسونيښک ىاځ رپ

ق١١٢٩-١١٢٧ م١٧١٦-١٧١٥
 هپ رادتقا ىوز ناخ ملاښ د زيزعلادبع د

 .يک راهدنق
ق١١٢٧ م١٧١٥

 راربالا ةرکذت باتک لپخ رعاش وتښپ د نيهم
 ىد .ئک موظنم تښوغ هپ ىز دواد تمظع د
 .يرل مه لزغ وتښپ

ق١١٢٨ م١٧١٦
 راهدنق د ناخ رداهب ارمالا ريما نارود ردص

 د وا رالاس هپس رابرد د کتوه نيسح هاش د
 .تخو دنوژ د رعاش وتښپ

ق١١٢٩ م١٧١٦
 د رورو ناخ سيوريم د ناخ زيزعلادبع

 اي ،وس ړم وا ديولو ار هخڅ ۍڼام جنران د راهدنق
 د دومحم هاش ېئ ياځ رپ وا )چرام( هژاوو وکلخ
 .ئک اچاپ ىوز نلک ١٨ سيوريم

ق١١٣٧-١١٢٩ م١٧٢٤-١٧١٦
 هراهدنق هل ىوز ناخ سيوريم د دومحم هاش

 .و اچاپ هناهفصا رت
ق١١٢٩ م١٧١٦

 يلم ويلادبا وا وزودس د يک تاره هپ
 .وس ړوج تموکح

 د وا ىزودس ناطلس تايح نب ناخ هّٰللادبع
 ىلقسابع رپ يک تاره هپ ناخ هّٰللادسا ىوز هد
 تاره وا ،للغرو يدناب نارمکح يوفص ولماش
 .)ناضمر ٢٦( ئوينو هخڅ ناخ رفعج هل ېئ

 مرک د يکنوديسوا رغ هتا د ىباب ناج وباب
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 هپ يک راهدنق هپ هصق نالگ وا اهش د ىوز ناخ
 .هړک مظن وتښپ

 ىوايميک يناسارخ دمحم نب نسح دمحم د
 ذش حرش وا هعانصلا ىف حاتفملا حرش د دناهوپ
 .تافو فلؤم بهذلا و

ق١١٣٠ م١٧١٧
 باغرم وا ناسوک وا نايروغ وا تاره لوټ

 يلم رت وزودس د تاره د روغ وا سيغداب وا
 .للغار يدنال تموکح

 .هو يهاش وکتوه د يک راهدنق هپ
 يک يلهډ هپ ىوز رتخا هتسجخ د هاش دمحم

 .)هدعقيذ( وس اچاپ
 طاطخ يوره ىوز ييحي الم د نسح دمحم

 .وس تافو
 دنواخ ناويد وتښپ د ىربيخ سنوي دمحم د

 .تخو دنوژ د رعاش
دودح ق١١٣٠ م١٧١٧

 دنوخا رورس الم د کتوه دمحم ريپ الم
 لضفا باتک لپخ )ناغفا ريپ( ىوز ىراهدنک
 باتک لب وا يک مظن ىونثم وتښپ هپ قيارطلا
 .ښيکو ېئ ضفاورلا در يف ضيارقلا

ق١١٣١ م١٨١٨
 اچاپ ىلهډ د ىوز ناشلا ميظع د ريس خرف

 ىوز ناشلا حيف رد تاجردلا عيفر وا وس لژوو
 .ئديردو ياځ رپ ېئ رورو هلودلا عيفر وا وس ړم

ق١١٣٢ م١٧١٩
 ىزودس ناخ هّٰللا دسا يک گنج هپ مارالد د

 وا .وس لژوو يک لباقم هپ کتوه دومحم هاش د
 ناخ تلود د ناخ نامز تموکح تاره د

 .وس لراپسو هت ىوز ىزودس
دودح ق١١٣٢ م١٧١٩

 يک کواروښ هپ راهدنق د څيړب لضاف دمحم
 .ښيکو باتک ىنابر ۀضور د

ق١١٣٣ م١٧٢٠
 رشم ىلم تاره د ىزودس ناخ نامز

 يک الک رفاک هپ ناخ ىلق ىفص نارمکح ىوفص
 ېئ يگيب رلگيب يوفص ناخ رفعج وا ئک تام
 .هژاوو

 هپ )ق١٠٥٤ دلوتم( لديب رداقلادبع ازريم
 .وس خښ وا تافو يك دابآ ناهج هاش

دودح ق١١٣٣ م١٧٢٠
 هپ ىوز ىزکراب ربکا دمحم د ظفاح دمحم

 .ښيکو باتک وتښپ ظعاو ۀفحت د يک راهدنق
ق١١٣٤ م١٧٢١

 نامرک رپ هراهدنق هل کتوه دومحم هاش
 ناخ ىلع فطل مکاح د ىاځ هغه د وا ىغرو
 ناحفصا رپ ايب هتسورو .هړکو هغور ېئ هرس
 .ئک هرصاحم ېئ تختياپ ونايوفص د وا ىغرو

 هپ ىوز ناخ سيوريم د کتوه نيسح هاش
 .و اچاپ يک راهدنق

ق١١٣٥ م١٧٢٢
 کتوه دومحم هاش د يک گنج هپ دابانگ د

 .)چرام ٨( لړک تام نايوفص ورکښل
 يتشايم ٨ رت ناحفصا کتوه دومحم هاش

 د ،وس اچاپ ناريا د وا يوينو هتسورو ۍدنبالک
 هاش )مرحم ١٥( ئک متخ ېئ تنطلس ونايوفص
 هت دومحم هاش جات ناريا د يوفص نيسح
 .)ربوتکا( ئک يدناړو
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 تافو رشم يلم تاره د ىزودس ناخ نامز
 ناخ هّٰللادبع د ناخ دمحم ېئ ىاځ رپ وا وس
 .تسونيښک ىوز

 ىوز ىزودس ناخ نامز د يلادبا ناخ دمحا
 .يديږيزو يک ناتلم اي تاره هسن هل ېنوغرز د

ق١١٥٠-١١٣٥ م١٧٣٧ -١٧٢٢
 راهدنک د ىوز ناخ سيوريم د نيسح هاش

 .و اچاپ
ق١١٣٦ م١٧٢٣

 دهشم وا ړالو هتاره هل ىزودس ناخ دمحم
 ناخ راقفلاوز رگم ئک دنب الک يتشايم رولڅ ېئ
 د وا يغار هکواروښ هل ىوز رشم ناخ نامز د
 .)يروپ ق١١٤٤ رت( وس رشم يلم تاره

 وتښپ د ىوز ناخ رداق د کتوه ناخ دؤاد
 .وس تافو يک نارکوک هپ راهدنک د رعاش

 هل ىوز ناخ ثايغ د دنموم ناخ ىدير
 هت ناحفصا هرس کتوه دومحم هاش د هراهدنک
 همان دومحم ېئ وتښپ هپ ىغار هتريب يچ ،ړالو
 .دولرد مه ېئ ناويد رعش وتښپ د .هړک مظن

 هاش د کتوه دمحم راي الم ءاملعلا داتسا
 هسمخ ناکرا لياسم د الم رابرد د کتوه نيسح
 .ښيکو باتک

ق١١٣٧ م١٧٢٥
 نلک ٢٧ يک ناحفصا هپ کتوه دومحم هاش

 ١٢( وس لژوو هتسورو ۍهچاپ ولک وتا رت

 زيزعلادبع د فرشا هاش ىاځ رپ هد د وا )نابعش
 .وس اچاپ يک ناحفصا هپ هرارو سيوريم د ىوز

ق١١٤٢-١١٣٧ م١٧٢٩-١٧٢٥
 ناريا د ىوز کتوه زيزعلادبع د فرشا هاش

 .و هاشنهش
ق١١٣٧ م١٧٢٥

 هپ هصق ىادگ هاش د ليخ وشام ديمحلادبع
 .هتيب )١٢٠٠( هړک هموظنم يونثم وتښپ

 هپ رول ناخ سيوريم ىجاح د هبنيز نمريم
 لپخ د ېئ وتښپ هپ وا هو ۍدنوژ يک راهدنک
 .هليوو هنريو دومحم هاش رورو

دودح ق١١٣٧  م١٧٢٥
 ناريا د يک تخو هپ تنطلس د کتوه د

 د فلؤم مولعمان هوي تايلام وا تاليکشت يرادا
 کتوه فرشا هاش د يک باتک هپ کولملا ةرکذت
 نډنل عبط يکسرانيم د( لړک لوټ ار هرس همان هپ

 .)م١٩٤٣
ق١١٣٨ م١٧٢٥

 سيغداب وا زرخاب ېگرج يلم تاره د
 هّٰللادبع د ناخ نامحر ېئ هارف وا ناخ راقفلاوذ
 هّٰللادبع د ناخ راي هّٰللا ېئ تاره وا ىوز ناخ
 .)يروپ ق ١١٤٤ رت( لراپسو هت ىوز ناخ

ق١١٣٩ م١٧٢٦
 رکښل ناريا رپ ىلاو دادغب د اشاپ دمحا

 .لړک تام ىود کتوه فرشا هاش وخ ،لتسوار
 عماج يک ناحفصا هپ کتوه فرشا هاش

 بوقعي وا نارفعز الم د يچ ئک ړوج دجسم
 طخ هپ ىولوم ىلع دمحم د هتشون ناغفا ناخ
 .يرل

ق١١٤٠ م١٧٢٧
 وا ،لړشو رکښل ينامثع کتوه فرشا هاش

 .هړکو هغور ېئ هرس تلود ينامثع هل
 يک ناحفصا هپ ناغفا کتوه فرشا هاش
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 نيسح هاش .)ميزوم ناحفصا د( هلهوو هکس
 رت هخڅ هارف وا تاره هل اچاپ راهدنک د کتوه
 ناتلم وا ناخ ليعامسا هريډ وا لموگ وا ينزغ
 .هلوک يهچاپ ىروپ نالوب هرد وا

 د ناخ رقاب وا روښيپ وا لباک د ناخ رصان
 .و نانارمکح ينزغ

دودح ١١٤٠ م١٧٢٧
 هپ فراع يدنبشقن ړکاک ميکحلادبع ايم

 يک دنه هپ يچ ،هلښکو )هلاقم( هلپخ يک راهدنک
 .هد مه ېوس پاچ

 هپ ىکنوديسوا ينزغ د ړدنا ناخ نيدلا رصن
 د ناويد وتښپ لپخ صلخت هپ رصن د يک راهدنک
 .ئک بيترت يک رابرد هپ کتوه نيسح هاش

ق١١٤١ م١٧٢٨
 رفاک وا ماج تبرت هپ ىزودس ناخ راي هّٰللا

 د وا لړکو هنوگنج هرس راشفا هاش ردان د يک الک
 .ړالو هت دهشم هتريب وا هوس يمخز هښپ ردان

 هاش د ىوز ناخ دؤاد د کتوه دمحم
 هټپ يک راهدنک هپ يشنم رابرد د کتوه نيسح
 ةحاصفلا ةصالخ فيلات لب هد د .هړک فيلات هنازخ
 .يد

 د ىوز لضاف دمحم د څيړب لداع دمحم
 وتښپ هپ ةولصلا نساحم يک کواروښ هپ راهدنک
 .ئک مظن

ق١١٤٢ م١٧٢٨
 هت ناخ راقفلاوذ بوترشم ونويلم د تاره د

 .)لاوش ٣( وس لراپسو
ق١١٤٢ م١٧٢٩

 اوخ هل ثلاث ناخ دمحا ناطلس هفيلخ د

 کتوه فرشا هاش د هت ناحفصا اچاپ دشار
 هل فرشا هاش د وا ىغار هگوت هپ ريفس د هت رابرد
 ريفس هت لوبناتسا څولب ناخ ىلع دمحم مه اوخ
 .لوس مئاق طباور کرت وا ناغفا د وا ،وس لږيلو

ق١١٤٢ م١٧٢٩
 وتشايم ٧ ولاک ٥ رت کتوه فرشا هاش

 وس تام اوخ هل راشفا ردان د هتسورو تنطلس
 هپ څولب ميهاربا د يک هرغ ړيژ هپ کواروښ د وا
 د ناريا رپ .)ربمون ٢٩ هجح ىذ( وس لژوو سال
 .وس متخ مه تنطلس ونتښپ

ق١١٤٣ م١٧٣٠
 ورز وتا د رشم يلم تاره د ناخ راقفلاوذ

 .)مرحم ١٣( ئک دنبالک دهشم هرس ورکښل
ق١١٤٤ م١٧٣١

 د وا يغار هخڅ قاچورم هل ناخ راي هّٰللا
 ١٨( وينو يک سال هپ ېئ راک عافد د تاره

 دمحا رورو رشک لپخ د ناخ راقفلاوذ .)رفص
 .لړالو هت راهدنک هرس ناخ

 ردان هتسورو ېرصاحم لاک هوي رت تاره
 د ونايلادبا د تاره د وا )ناضمر ١( وينو راشفا
 .وس متخ تخو ۍرشم

ق١١٤٥ م١٧٣٢
 رون وتښپ ىسمل بحاص اکاک د ميهف دمحم

 .هړک هموظنم رحب ډنل هپ همان
ق١١٤٦ م١٧٣٣

 نيسح هاش د فراع ړکاک ميکحلادبع ايم
 .وس تسويو هراهدنک هل مکح هپ کتوه

دودح ق١١٤٧ م١٧٣٤
 د نيسح هاش د راهدنک د ىک هرت نارفعز الم
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 هتسدلگ د رعاش وا ناد يضاير وا بيبط رابرد
 .ښيکو يک بط هپ باتک ينارفعز

ق١١٤٨ م١٧٣٥
 ناريا د ىوز راشفا ىلق ماما د هاش ردان

 .وس اچاپ
 د نيسح هاش د راهدنق د ىخوت سنوي الم

 .ښيکو باتک ضيارف عماج د سردم رابرد
 دمحم نيدلا نکر د ليخ وشام ديمحلادبع

 وتښپ هپ هتيب ١٥٠٠٠ هپ مالسالا ةعرش ىراخب
 .)لاوش ٢٦( ئک مظن يونثم

ق١١٤٩ م١٧٣٦
 اوخ هل دنمله وا ناتسيس د راشفا ردان

 الک يک راهدنق هپ ېئ کتوه نيسح هاش وا ىغار
 .)لئاوا ېدعق ىذ د( ئک دنب

ق١١٥٠ م١٧٣٧
 ۍدنبالک لاک هوي رت راهدنق راشفا ردان

 د( ىوينو هخڅ کتوه نيسح هاش هل هتسورو
 ولاک ٣٠ رت ىهچاپ وکتوه د وا )لئاوا ېجح ىذ
 .هوس همتخ يک راهدنق هپ هتسورو

 وا ئک انب دابآ ردان راهدنق د راشفا هاش ردان
 .هلهوو هکس ېئ هتلد

 يناغفا ىوز رصان ناخ لادبا د ناخ لاديس
 د وا حتاف وړگج د ناريا د وا رالاس هپس ىول
 هپ راشفا هاش ردان د يک تالک هپ رعاش وتښپ
 .وس ړک دنوړ وا تويښگ سال

 ىخلم ناطلس د ىوز ناخ ىلع د ملاع هاش
 .و نارمکح تالک وا لباز د هرارو يخوت

 يک دنه هپ )رعاش نونمم( ناغفا ناخ جات
 .وس ړم

 دنوژ د رعاش وتښپ ينادرم ناخ ىرسم د
 .يرل ناويد وراعشا د ىد .تخو

 د رعاش ىول وتښپ د ليخ وشام ديمحلادبع
 وس خښ وا تافو يک وليخ وشام هپ روښيپ
 ناويد وتښپ د )دودح( ١١٠٠ د ېئ تدالو(
 .مجرتم وتښپ قشع گنرين د وا دنواخ

 ىايميک ىونثم وتښپ د ناخ تداعس
 .ئک موظنم تداعس

 هل رعاش ىراهدنق کتوه ميحرلادبع
 وا نيمارو هپ ناسارخ د وا وس رارف هراهدنق
 .يرل ناويد وتښپ د .يديسوا يک اراخب

 ربيخ هپ دنواخ ناويد وتښپ د ىديرپا ردنلق
 .يديسوا يک

ق١١٥١ م١٧٣٨
 ىزوکلا ناخ ىنغلادبع اوخ هل راشفا ردان د

 چولب د يوره ناخ دمحم ريپ ،وس رشم تاره د
 وا رازفسا د ىزوکلا ليعامسا يجاح وا مکاح
 رون .لوس نامکاح تالک د ىجلغ ناخ فرشا
 ورز ٤٠ د )ناغفا ازريم( يز ىلع ناخ دمحم
 دمحا وا ناخ راقفلاوذ وا وس رشم ورکښل ونتښپ
 .وس هړکرو ريگاج يک ناردنزام هپ هت ناخ

 وا وس يفن هت ناردنزام کتوه نيسح هاش
 هد د .)نابعش ١٠( وس لژوو ورهز هپ هتله
 د هاش ردان .هو هلاک ١٥ يک راهدنق هپ يهچاپ
 .ئک نارو راښ راهدنق

 رصان د لباک د وا وينو ينزغ راشفا ردان
 ميحر ،هوالښنو گنج ېئ هرس ناخ هزرش وا ناخ
 يچ وڅ ،ئک دنب الک ېئ لاوټوک لباک د ناخ داد
 وا هراپسو هت ناخ رصان ېئ هتريب وينو ېئ راښ اد
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 .ېړک حتف ېئ يميس هنايماب وا شکودنه رت
ق١١٥٢ م١٧٣٩

 وا روهال رپ يرال هل روښيپ د راشفا ردان
 د وا ،ئوينو ېئ ناتسودنه وا هړکو هلمح يلهډ

 ،يغار هت لباک هتريب هرس هتورث وډنوپ ونويلم ٨٧
 ۀرد د وا لوينو ېئ يروپ وريډ وا ښگنب رت وا
 .ړالو هت تاره وا راهدنق اوخ هل نالوب

 .ښيکو قيقحتلا قيقدت يهور رفعج ديس
 يف ناونعلا فرشا دؤاد ىسيع نب رهجم

 الم د يئبمب د( ښيکو ناغفا باسنا ةفرعم
 .)هناخباتک زوريف

ق١١٥٣  م١٧٤٠
 هپ نشج وتاحوتف ولپخ د راشفا هاش ردان

 رت هدنس هل تکلمم هد د ،ئک ړوج يک دهشم
 .ئديسر يروپ وچولب رت هنوحيس هل وا هتارف

 ړکاک ايټنس هاش ردنکس نب ميکحلادبع نايم
 د وا ريپ روهشم يدنبشقن ىميس د راهدنق د
 ۍلايټوچ لهت هپ وا تافو فلؤم ناميالا ضح
 .)ق١٠٧٠ ېئ تدالو( وس خښ يک

ق١١٤٥ م١٧٤١
 هل ىلادبا ناخ دمحا راشفا هاش ردان

 ونايلادبا وباکرمه ولپخ د وا تښوغو ار هنرادنزام
 .هراموگو ېئ بوترشم هپ

ق١١٥٥ م١٧٤٢
 د ىوز ناخ ىلع د ىخوت ناخ لاحشوخ

 .و نارمکح تالک
 تاجانم وا سلاجم رد د ريبکلادبع ظفاح

 مظن وتښپ هپ سلاجم رد لپخ مظان وتازجعم وا
 .يک

ق١١٥٨ م١٧٤٥
 هيدعس د تاره د طاطخ يوره مرکا دمحم

 .هلښکو هتشون ېسردم
ق١١٦٠ م١٧٤٧

 د يک دابآ حتف هپ ناشوبخ د راشفا هاش ردان
 هپش ېبنشکي د( وس لژوو اوخ هل ونايرابرد ولپخ
 .)ىرخالا ىدامج ١١

 هل تاره د هناتښپ رون وا ىلادبا ناخ دمحا
.)بجر( للغار هت راهدنق هدهشم هل يرال

 هيول ونتښپ د يک خرس ريش هپ راهدنق د 
 ناخ دمحا ېئ ځرو همهن هپ وا هوس هړوج هگرج
 هپ ناوځ نلک ٢٥ ىوز ناخ نامز د ىزودس
 همان هپ ىنارد هاش دمحا د تنطلس ىناغفا
 ۍړگب هپ هد د ېئ ىږو ومنغ د وا ئک باختنا
 .)ربوتکا ،ق١١٦٠ لاوش( هبموتو يک

 .ئديږيزو يښک دهشم هپ هاش روميت
ق١١٨٦-١١٦٠ م١٧٧٢-١٧٤٧

 ىزودس ناخ نامز د يلادبا اباب هاش دمحا د
 .و راهدنق ېئ تختياپ يچ هرود تنطلس د

 د ۍپور هړورک ٢٦ يگيب هتخا ناخ ىقت
 ،ېړو هت راشفا هاش ردان تايلام لباک وا روښيپ
 هنازخ هغد هاش دمحا ون للغار هت راهدنق يچ
 .هلتسيخاو

 رصان هل روښيپ وا لباک وا ينزغ هاش دمحا
 .لوينو هخڅ ناخ

 لاحشوخ د ناخ راي هّٰللا وا ناخ فرشا
 ،وو نارادرس وخوت وا تالک د نماز ىخوت ناخ
 .وو يلنم ىلادبا هاش دمحا وا

 د وا مظان نيملسملا عفان وتښپ د ادگ دنوخا
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 .و ىدنوژ رعاش دنواخ ناويد
 ةقبر باتک وتښپ لپخ کټخ نيدلازعم

 د ىد ،ئک موظنم يونثم ډنل وتښپ هپ مالسالا
 .يرل مه ناويد رعش

 يک يلهډ هپ رعاش يلباک زجعم ماظن دمحم
 .وس تافو

ق١١٦١ م١٧٤٨
 لباک د هرس ورکښل ورز شريد د هاش دمحا

 لوينو يروپ مليج وا کټا رت يرال هل روښيپ وا
 رس ق١١٦١ لوالا عيبر ١٣ رت هخڅ روهال د وا
 رون نايم ېئ يک ـهدنس هپ ،ئديسرو هت دنه
 د مساق دمحم رما هپ هد د .ئک اچاپ هروهلک دمحم
 .ئک ړوج يک روښيپ هپ پوت وي همان هپ بيلدنع

 هپ ىوز ىناکروگ هاش دمحم د هاش دمحا
 .وس اچاپ يک يلهډ

 ىړمول د هاش دمحا د دنه رپ هّٰللا ماسح هاش
 سيراپ د( هړک هموظنم يسراف هپ همان حتف لغري
 .)هناخباتک ىلم

 بيترت ناويد وتښپ لپخ ىديرپا ناخ ملع
 .)هناخباتک کنوت د دنه د( يک

 رت ق ١١٣٢ هل ىزودس ناخ دهاز رادرس
 .و نارمکح ناتلم د ىروپ ق١١٦١

ق١١٦٢ م١٧٤٨
 هل دشرم يروپاکښ يدابآ لالج هّٰللاريقف ايم 

 ىدامج د ١٢ هپ وا ړالو رفس هپ زاجح د هروپاکښ
 .و يک هنيدم هپ ىلوالا

 د ىز هچناوخ ىزکراب هّٰللارصن ىضاق
 د اوخ هل هاش دمحا د يکنوديسوا ناتسغرا
 هل هد د ۍنروک مولع ناخ د ،وس يضاق راهدنق

 وا هکيب ىلژ ليعامسا دمحم ىوز هد د .هد هتښپ
 .و ديعس دمحم يضاق ىوز هغه د

 د ىوز نيدلاءالع د )الما( ىدمحم الم
 تافو يک اراخب هپ يفوص وا رعاش کراچ گنس
 .)ق١١٠٠ تدالو( لوالا عيبر ١٨ هبنش ود ،وس

 د ىوز ىزودس ناخ راقفلاوذ د ناخ نامقل
 .وس تافو هموکحلا بئان راهدنق

ق١١٦٣ م١٧٤٩
 د خرهاش ازريم وا وينو تاره هاش دمحا

 تاره هپ وا هراپسو دهشم ېئ هت ىسمل هاش ردان
 .ئک ررقم هرازه ناخ ىلع شيورد يک

 نيسح هاش د ليخرودغم ىزودس ناخ دباع
   .وس ړم رشم ونتښپ د ناتلم د ىسوړک

 ونکوڅ د روښيپ د ميهاربا نب رمع دمحم ايم
 موظنم وتښپ هپ يوبن ليامش لپخ ىکنوديسوا
 .هړک

ق١١٦٤ م١٧٥٠
 ناخ ريصن ريما وا وينو تالق هاش دمحا

 .هراپسو ېئ هت څولب
 سابع وا لوين وا هلمح روپاشن رپ هتاره د

 .لراپس هت ناخ ىلق
 رت ،دوخدنا ،هنميم ،ورم ناخ يلو هاش ريزو

 .لوينو هناشخدب
 دهشم هپ ىسمل راشفا هاش ردان د خرهاش

 :هلهوو هکس همان هپ هاش دمحا د يک
هاشداپ دمحا فاطلا زا تفاي
هاگ هيکت يهاش تخت رب خرهاش

 دمحم الم د ازريم الم هدابآ روز هل هاش دمحا
 راصح ىاپ د تاره د وا تسوار ىوز ىقوجلس
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 .ئک سردم يک هسردم هپ
 ريظن هاش رما هپ ىزيماب ناخيلو هاش ريزو د

 دمحا د يک روهال هپ “همزمز پوت” زاس پوت
 .ئک ړوج همان هپ اباب هاش

ق١١٦٥ م١٧٥١
 وا ئکو رفس ىگنج روهال د هاش دمحا

 .ئوينو ريمشک ناخ هّٰللادبع يساغاښ
 هپ اوخ هل هاش دمحا د هت ىلهد ناخ ردنلق

 دمحا هپ ريمشک ،دنس ،باجنپ وا ړالو ترافس
 .هوس لخاد يک تنطلس يهاش

 يشاب الم ىراهدنق ىزکاس ىلو الم يجاح
 .و

 دلوتم( رعاش يناريا نيزح ىلع دمحم
 د يک لاوحالا ةرکذت هپ )ق١١٨٠ افوتم ق١١٠٣

 لاوحا ولوين د ناحفصا وا ناريا د سال هپ ونتښپ
 .ښيکو يک دنه هپ

 .وس تافو رعاش وتښپ د کټخ راگماک
ق١١٦٦ م١٧٥٢

 هپ هاش دمحا د ىزلپوپ ناهج ناخ رادرس
 ېئ ېزاورد سل وا هړک ميمرت الک لباک د رما
 .ېړکرو

 ديس د ىزيدرگ ينيسح ىلع حتف ديس
 دنه هپ فلؤم وا رعاش وا خروم ىوز ناخ ضوع
 تافو هد د( هلښکو نايوگ هتخير هرکذت يک

 .)ق١٢٢٤
ق١١٦٧ م١٧٥٣

 دهشم ېئ ايب وا ړالو هت دنس هاش دمحا
 د ېئ ناغفا ناخ دمحم رون وا ئک هرصاحم
 هپ ېئ ناسارخ لوټ وا هکاټو بيان ازريم خرهاش

 .هوالښنو يروپ تاره
 د هاش دمحا وا وس ړم مکاح روهال د ونمريم

 .هراپسو روهال هت نموم ريم ىوز هد
 هت دنس هاش دمحا ق١١٦٧ مرحم ٤ هپ

 راهدنق هپ ېئ تيالو روپ راکښ د وا ىديسرو
 دمحم رون د ناخ باي دارم دمحم وا هړاتو يروپ
 تخت رپ دنس د بقل هپ ناخ دنلبرس د ېئ ىوز
 .هوانيښک

 جات نب نامکرت دنوخا د ثوغ دمحم الم
 د و ىللت هت روښيپ هراهدنک هل هچ يوز ناخ
 د هد .وس يضاق يول روښيپ د اوخ هل هاش دمحا
 دمحا د وا ېلښک هيشاح يدناب ازريم رپ وقطنم
 هپ حرشلا حرش د ېئ يربخ ينافرع اباب هاش
 .يړک نايب يک باتک

 رابرد ىهاش دمحا د ترشع يداه ازريم
 خيرات يچ ئک ړوج رصق وي يک روښيپ هپ يشنم
 .ئد “دابآ ىداه ترشع نکسم” ېئ

 لمودگ ريفس دنس د يک رابرد هپ راهدنک د
 يک دنس هپ ريفس هاش دمحا د وا ،و ودنه
 .و ينپ ناخ ليعامسا

 يلهډ د ىوز هاش رادناهج د ريگملاع مهود
 .وس اچاپ

ق١١٦٨ م١٧٥٤
 )فارشالا تيب( ميزوم ىړمول يک راهدنک هپ

 .)يناثلا عيبر( وس ړوج
ق١١٦٩ م١٧٥٥

 هلهوو هکس يک ناحفصا هپ ناغفا ناخ دازآ
 .)ميزوم ناحفصا د(

 د يک دنه هپ ناغفا ناخ نيدلا ىحم مالغ
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 نيدلا رمق ونمريم د )همان رفظ( ىلادبا هاش دمحا
 ىطخ نوتنهوپ روهال د( هلښکو همان هپ ناخ
 رگنل هپ ىوز نيسح د ديشرلادبع الم .)هخسن
 ديشر باتک يسرد وا ىونثم وتښپ يک ټوک
.)ماکحا هقف د( ښيکو نايبلا

ق١١٧٠ م١٧٥٦
 هپ پوت نگفا مضح رما هپ روميت هدازهاش د

 ۍتښک ٢٠٠ يک باجنپ هپ وا وس ړوج يک روهال
 .ېوس يړوج

 ىلوالا ىدامج د ٧ هپ يلهد هاش دمحا
 ىاځ هغه د ېئ ريگملاع مهود .ىوينو ق ١١٧٠

 هدازهش ېئ هريرو هغه د وا هوانيښک تخت رپ
 ريزو يلهد د ېئ هلودلا ماظن .هتښوغو هت روميت
 .ئک ررقم رالاس هپس ېئ هلودلا بيجن وا

 يناميلس هراپل ونايجاح يناغفا د يک هکم هپ
 ميرکلادبع يجاح رما هپ هاش دمحا د ىارسناوراک
 ئک ړوج يزرون ناخ بارحم يجاح وا يزکراب
 .)ق١١٧٠ هرغ لوالا عيبر(

 روج نالام لپ وا ىوالک ىون يک تاره هپ
 .لوس

 دومحم هاش د نارماک تنب هبحاص يب يب
 هس( هوس هخښ وا هړم يک لباک هپ هنيام کتوه
  .)هد يک لباک هپ ېئ هتخنش بجر ٩ هبنش

 د يک روهال هپ رعاش روهشم يول اتب فقاو
 .يغار هت روضح روميت هدازهش

 د ق١١٧٠ رت ١١٦٣ هل ىزودس ناخ رکاش
 .و نارمکح ناتلم

ق١١٧١ م١٧٥٧
 د ىوز ىنيسح ميهاربا د يشنملا دومحم

 هل يهاش دمحا خيرات يشنم رابرد د هاش دمحا
 ميزوم شټرب د( ښيکو ىروپ ق١١٧١ رت ١١٦٠

 .)ېخسن يطخ دارگ نينل وا
ق١١٧٢ م١٧٥٨

 د و ىسمل يمساق د يچ رعاش ىناسارخ هوي
 هپ مکاح د ناسارخ د يهارف ناخ نيسح
 دمحا د يک هتيب هرز ١٧ هب همان ردان تښهاوخ
 د ،لوالا عيبر( هړک هموظنم همان هپ اباب هاش
 .)هخسن يظخ ميزوم يچارک

 هړوج راهنالا فرشا هلاو هاش د يک راهدنک هپ
 .هوس

 رابرد يهاش دمحا د ىزيماب ناخ رايتخا
 .و رادرب رهم

ق١١٧٣ م١٧٥٩
 هپ رکښل هرز ٨٠ اتد ودنه د هاش دمحا

 .)ىرخالا ىدامج( لړک تام يک دنه يلامش
ق١١٧٣ م١٧٦٠

 اچاپ يلهډ د ىوز ريگملاع مهود د ملاع هاش
 .وس

 ىلع بوقعي هلودلا دمتعم کلملا نسحم
 اوخ هل هاش دمحا د يک يلهډ هپ ىزيماب ناخ
 .يتاسو هخڅ وناټهرم هل راښ اد يچ وس ررقم

 .وس رادبوص ناتلم د هجاوخ ناخ توقاي
 يک ناتلم هپ ىزودس ناخ دمحم ىلع رادرس

 .و رشم ونتښپ د
ق١١٧٤ م١٧٦٠

 تپ ىناپ د هرس ورکښل ورز ٦٠ د هاش دمحا
 گنج هرس وناودنه وا وناټهرم وکل وسل د رگډ رپ
 ىرب ېئ ق١١٧٤ ىرخالا ىدامج د ٦ هپ وا ئکو
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 وا ناسآ هرز ٥٠ ،هوس لژوو هنت هکل هود .دنومو
 نايدنب هرز ٢٢ وا ناليف ٥٠٠ وا يياوغ هکل ٢
 رپ يلهډ د ملاع هاش ېئ هتسورو .لوينو ېئ
 .وښيرپ يهچاپ

 راهدنک د هاش دمحا يک لاک هغدمه هپ
 تاره د ېئ روميت هدازهش وا ئک انب راښ ينسوا
 .ئک نارمکح

 رت الپ يړمول ىزودس ناخ عاجش رادرس
 .و نارمکح ناتلم د يروپ ق١١٩٧

ق١١٧٥ م١٧٦١
 هپ وا شروش هگنس اسيج د يک باجنپ هپ
 هاش دمحا د هرس يود هل ق١١٧٥ بجر ١١
 ق١١٧٧ رت وا ىرب يود رپ وا لوتام وا گنج
 وي اباب هاش دمحا .لديتاپ يک باجنپ هپ يروپ
 .هواتساو هت نيچ ترافس

 هپ يچ انب راښ د )ملخ( ناغرقشات د
 د ق١١٧٥ هپ ،هو يوس عورش ىون ق١١٦٥

 ناخ مارهب رما هپ ناخ هّٰللادبع وا ناميلس هدازهش
 .هړک همامت مکاح ىاځ هغه د

 رارسا د ىراهدنک کتوه دمحم ريش الم
 لاوکيل يناغفا ديوجت د وا مظان وتښپ نيفراعلا
 .)ق١٠٩٢ ېئ تدالو( وس تافو يک راهدنق هپ

دودح ق١١٧٥ م١٧٦١
 هت دنکراي هلباک هل يددجم هّٰللا تزع هاش

 .هو ېروه ېئ هدالوا يچ و ىللت
ق١١٧٦ م١٧٦٢

 دمحا رعاش وتښپ نادرم د يزغرم ظفاح
 .هړک مظن يونثم وتښپ هپ همانهاش يهاش

ق١١٧٧ م١٧٦٣
 هفيلخ ناخ ىفطصم ناطلس هاش دمحا

 دجسم وي يک هنيدم هپ ىد هچ لکيلو هت ينامثع
 يئو وا ىکرو باوج هفيلخ رگم يړاوغ لوړوج
 يک ٣ ربمن  نويامه رتفد هپ کيل اد .لنم هن
 .)لوبناتسا( ئد ىلتاس

 هپ الک شال د ناخ نامز رما هپ هاش دمحا د
 .هړک هړوج يک هارف

 .وس ړوج غاب ولماش نيسح د يک تاره هپ
 ليلد يونثم ىبط لپخ کټخ نيدلا جارعم

 .ئک موظنم ليلعلا
ق١١٧٨ م١٧٦٤

 هپ يفوص يدنبشقن يددجم دمحم مالغ هاش
 هپ هدالوا هد د ،وس خښ وا تافو يک روښيپ
 .هو يک راهدنک

ق١١٧٩ م١٧٦٥
 .ىغار هت راهدنک رعاش روهشم يولاتب فقاو

دودح ق١١٨٠ م١٧٦٦
 د ىوز ينکوڅ رمع ايم د هدازبحاص يدمحم

 .ئک بيترت ناويد لپخ رعاش دنواخ ناويد وتښپ
 توراب ساب هروت د ناخ ىلع دمحا داتسا

 ىوز هد د وا يغار هت راهدنک هناتلم هل ىوز زاس
 وتوراب وا ۍرگنهآ د يک لباک هپ ناخ هدنياپ
 .ېړک يړوج ېناخراک

 رحب يک بط هپ ناغفا دمحم لد يضاق
 .هخم ٥٥٨ ئک فيلات دئاوفلا

 الپ همهود ىزودس ناخ عاجش دمحم رادرس
 .و نارمکح ناتلم د ىروپ ١١٨٦ رت
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ق١١٨١ م١٧٦٧
 ورز ٦ د هراهدنک هل ريزو ناخ ىلو هاش

 دمحا هلپخپ هتسورو وا ړالو هت خلب هرس ورپس
 د وا يديسرو هت ېنميم يرال هل تاره د مه هاش
 دحرس ومآ يايرد ېئ هرس يب دارم هاشداپ د اراخب
 .هکاټو

 د روښيپ د لضاف دمحم ريپ د هاش مظعم ريپ
 خيراوت( خيرات ونتښپ د يکنوديسوا کابس ريپ
 هپ همدقم هوي( ښيکو وتښپ هپ )يناخ تمحر
 د يک دنه هپ باتک اد .)تاماقم هوا ىسراف
 ،ئد ىوس لښک هراپل څيړب ناخ تمحر ظفاح
 خيراوت( باتک وتښپ لب وي ذخام فلؤم د يچ
 وا ،و ىوس لښک ق١٠٣١ هپ يچ ،و )هنغافا
 .و ىزيلم وجاوخ ېئ فلؤم

 ىوز کټخ ناخ لضفا د اديش ناخ مظاک
 ېئ ناويد وتښپ د لپخ و يوس ىلړش هت دنه يچ
 .ئک بيترت

 يکنوديسوا اوخواش د روښيپ د ناخ ىلع
 .ئک ړپشب ناويد وتښپ لپخ

 يشخدب کريم د يثايغ نيدلا ثايغ ريم
 ناشخدب هپ يرل ناويد رعش يسراف د يچ ىوز
 تدالو( وس خښ يک دابآ ضيف هپ وا تافو يک

 .)ق١١١٧
ق١١٨٢ م١٧٦٨

 انب راښ دابآرديح د يک دنس هپ هاش دمحا
 .ئک

 هاش يرال هل لباک د هناجزوج هل هفيرش هقرخ
 عيبر ٩ هبنشکي( هړووي هت راهدنک ناخ ىلو
 .)لوالا

 ناديم هپ ىزلپوپ ناخ هّٰللادبع هلودلا ليکو
 .هړک هنادو )ينارد هعلق( يک

ق١١٨٣ م١٧٢٩
 څولب ناخ ريصن وا ړالو هت دهشم هاش دمحا

 هتله .و ىرگلم هد د هرس وناڅولب ورز ٢٠ د مه
 راشفا ردان د ىوز خرهاش د ازريم هّٰللارصن ېئ
 خرهاش د داش رهوگ وا هوانيښک تخت رپ ىسمل
 رفص د ٨ هپ .هتښوغو هت هدازهش روميت ېئ رول

 لمجم د ئديسرو ار هت راهدنق ق١١٨٤
 رفس هغد هپ هاش دمحا يچ يياو لاوکيل خيراوتلا
 .لرل هپوت هوس هوا وا هراپس هکل ېرد يک

 ترشع هپ صلختم يداه دمحم ازريم
 .و ىدنوژ رعاش وا يشاب يشنم تاره د يوره

 نيکسم الم وا لهسابا وا ىروز هّٰللادبع الم
 .يد يليو هنورعش هجهل يگ هرازه هپ

 هريده رپ ىنالتخ قاحسا ديهش هاش د لباک د
 يک لباک هپ باراد هدازهش .هوس هړوج هدبنگ
 گيب هاش الم وا يضاق هّٰللادبع الم وا نارمکح
 .و يتفم

 د ىوز ناخ فرشا د کټخ ناخ لضفا د
 خيرات وتښپ د ىد .تافو ىسمل ناخ لاحشوخ
 .ئد فلؤم هنمد هليلک وتښپ وا عصرم

 يدنبشقن ىول يروښيپ د دوعسم دمحم
 .)هجحيذ( وس تافو يفوص

ق١١٨٤ م١٧٧٠
 د يک يليرب هپ څيړب ناخ تمحر ظفاح

 .)بجر( ښيکو باسنالا هصالخ وتښپ
 يسراف هپ يک دنه هپ قداص دمحم ظفاح

 ندنل د هسلجم هوا( ښيکو ىناخ تمحر خيراوت
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 .)ميزوم
ق١١٨٥ م١٧٧١

 وي يک تاره هپ رما هپ روميت هدازهش د      
 .وس ړوج پوت ىول

 د يچ هت ىزلپوپ ينارد لوسرلادبع يضاق
 ړکرو هبترم لالقتسالاب ناخ د و يضاق رکسع
 .وس مالسالا خيش وا هوس

 ىوز ړمود ىنيسح نامزلاريخ د مظعا دمحم
 نآرق د هد .وس تافو و رسفم وا خروم يچ
 .يد يلکيل مولعلا رايعم وا ريسفت

 ىلک ناچلخ د تاره د ىلع مدنگ الم دنوخا
 ېئ تدالو( وس تافو نلک ٨٥ فراع روهشم

 .)ق١١٠٠
ق١١٨٦ م١٧٧٢

 هعمج هپ هتنطلس هلاک ٢٦ هلسپ هاش دمحا
 يک هرغ هپ ىبوت د راهدنق د ق١١٨٨ بجر ٢٠
 هد د يک راهدنق هپ .وس خښ يک راهدنق هپ وا ړم
 هپ ريزو ناخ ىلو هاش د ناميلس هدازهش ىوز
 هتاره هل روميت هدازهش وخ ،وس هاشداپ ىعس
 وا ئک ړم يک اوکب هپ ېئ ناخ ىلو هاش وا ،ىغار
 .وس هاشداپ يک راهدنق هپ

 هلودلا دامتعا هرس ريزو ناخ ىلو هاش د
 نماز هد د ناخ هّٰللارکش وا ناخ دمحم تسود
 .هوس لژوو مه

 رت ىزودس ناخ فيرش دمحم رادرس
 .و نارمکح ناتلم د يروپ ق١١٨٧

ق١٢٠٧-١١٨٦ م١٧٩٢-١٧٧٢
 ىول د فيطلادبع خيش هاش روميت

 .و هاشداپ ناتسناغفا

ق١١٨٦ م١٧٧٢
 هپ نارمکح ناتلم د ىزودسد ناخ عاجش

 .وس ړم يک روپلواهب
 هپ تلاکو د فيطلادبع خيش هاش روميت

 راد هنازخ ىارس هجاوخ ناخ تافتلا وا بصنم
 حتف وا کلملا نيما يئ ړباب ناخ دمحم رون وا
 ناخ رازه ريم وا ميدن لپخ ېئ ىزودس ناخ هّٰللا
 يضاق وا يرادرس هب موق لپخ د ېئ ىزوکلا
 ديدج رافغلادبع الم وا ماهملا رادم ېئ هّٰللا ضيف
 .لکاټو ىرگ يفوتسم هپ ناويد د ېئ مالسالا
 ناطلس هدازهاش وا راهدنق د نويامه هدازهاش
 .لوس نانارمکح تاره د دومحم

 ۀمانهش يتوکلايس ترشع نيدلا ماظن
 هپ اباب هاش دمحا د هړک مظن يسراف هپ يدمحا
 .همان

 ةفرعم باتک ىنچوک لپخ ړکاک دمحم ريپ
 يلادبا هاش دمحا نب ناميلس هدازهش د يناغفالا
 .ښيکو همان هپ

ق١١٨٦ م١٧٧٢
 اباب هاش دمحا د هداز فسوي ىلع نيسح

 .)هناخباتک يطخ لباک د( هلښکو همان تمارک
 ىوز څيړب ناخ تمحر ظفاح د ناخ تبحم

 .ښيکو يک دنه هپ تبحم رابخا
ق١١٨٦ م١٧٧٣

 هت لباک هراهدنق هل تختياپ هاش روميت
 وا ناخناهج رادرس د يک لباک هپ وا ئک ليدبت
 ناخ هّٰللا ضيف يضاق وا ناخ هّٰللادبع يگيبناويد
 يوسوم ناخ اضر ىلع وا يئازلپوپ ناخ دارم وا
 .ېوس يروج ېڅوک همان هپ وزکڅا وا يفوتسم
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ق١١٨٨ م١٧٧٤
 يغاي ىزودس ناخ قلاخلادبع يک راهدنق هپ

 وا ئک ېئ دنوړ وا يوينو ىد هاش روميت وخ ،وس
 ناخ زارفرس د ېئ هت يزکراب ناخ هدنياپ رادرس
 .ئکرو بقل

 څيړب ناخ ملاع هاش د ناخ تمحر ظفاح
 وا خروم وا رادرس يگنج نوتښپ دنه د ىوز
 يک گنج هپ فلؤم باسنالا ةصالخ د رعاش
 .وس خښ يک يليرب هپ دنه د وا وس لژوو

 هپ هصق ابوبحم وا تالج د رعاش يزيدوک
 .هړک مظن ىونثم وتښپ

ق١١٨٩ م١٧٧٥
 ناخ هّٰللادبع يگيب ناويد هلودلا ليکو

 هرس راصح الاب د ۍڼام هوي يک لباک هپ ىزلپوپ
 .هړک هړوج

 .ئک ړوج لپ دور هارف رپ هلودلا ليکو
 د هناتلم هل ىزودس ناخ هّٰللا حتف رادرس

 رابرد يهاش د وا ئغار هت لباک رابرد هاش روميت
.وس ميدن صاخ

ق١١٩٠ م١٧٧٦
 وا هدبنگ ربق د اباب هاش دمحا د هاش روميت

 .هړک ړوج يک راهدنق هپ غاب
 وا اوشيپ روهشم وتښپ د ينکوڅ رمع ايم

 .وس خښ يک ونکوڅ هپ روښيپ د وا تافو فلؤم
 د هراهدنق هل رامعم نيساي دمحم داتسا

 د لباک د ،ئغار هت لباک رما هپ هاش روميت
   .هد هدالوا هد د ۍنروک ونارامعم

 بيبحلادبع نب نسح دمحم نب رون دمحم
 راهدنق هپ ىبرع کولسلا عماج ىليخرون ىخوت

 .ئد درکاش هّٰللا ريقف ايم د ىد .ښيکو يک
 يخيرات وي وتښپ هپ ىنساپ لگ دوعسم

 .)هخسن يطخ ميزوم نډنل د( ئک مظن يونثم
 الم دنس وا راهدنق د شخبادخ الم دنوخا

 رت يچ ئد ىوز يزکاس يلو الم د ىد ،و ىشاب
 .و ىدنوژ ال يروپ ق١٢١٦
 ىوز ړکاک ليخ ىسوم ړباب الم د هّٰللا ضيف

 يبرع هپ هلاسر هبوتلا قيقحت د يک راهدنق هپ
 .يد يدابم قطنم د هلاسر هلب هد د .هلښکو

ق١١٩١ م١٧٧٧
 د رالاس هپس ىزلپوپ ناخ ناهج رادرس

 يک راهدنق هپ وا مومسم يک مارآ لد هپ راهدنق
 .وس خښ

ق١١٩٣ م١٧٧٩
 وا ليلخ ناخ هّٰللا ضيف د يک روښيپ هپ

 د وا لژو وغه د وا تواغب دنموم ناخ السرا
 هجاوخ ناخ توقاي د وا لوروچ ىلک ونکمڅ
 .لژو يرس

 رغنشا د تخو دنوژ د لديب رعاش وتښپ د
 .يک وزنامتا هپ

 .هوس هړوج الک ېون راصح الاب لباک د
 وا هاش دمحا د يک دنه هپ وار يشاک

 ميزوم ايناترب د( ښيکو خيرات گنج د وناټهرم
 .)هخسن يظخ

 رابرد يهاش دمحا د ىزيماب ناخ دادميرک
 .و نارمکح ريمشک د يگيب ضرع

 د ىسوړک ناخ لاحشوخ د کټخ ناخ زاون
 دنوژ هد د .و يک لباک هپ طاطخ وا رعاش وتښپ
 .يد ينيقي ىروپ ق١١٩٧ رت



کيلښيپ يخيرات ناتسناغفا د

١٦٩

ق١١٩٣ م١٧٨٠
 هراشفا ردان هل يريمشک ميرکلادبع هجاوخ

 يک باتک عقاو نايب هپ عياقو ىروپ هاش روميت رت
 .)هخسن يظخ ميزوم ندنل د( لښکو

ق١١٩٥ م١٧٨٠
 عيفش دمحم ازريم د ادوس عيفر دمحم ازريم

 کلم وا رعاش روهشم يبژ ودرا د ىوز يلباک
 ېئ تدالو( وس تافو يک دنه هپ ءارعشلا

.)يک يلهډ هپ ق١١٢٥
 .وس تافو ءاملعلا ردص فيطلادبع الم
 لالج يکراصح نمحرلادبع نب هّٰللا ريقف هاش

 هپ دشرم يناحور وا ملاع روهشم يدنبشقن يدابآ
 د ىد .)رفص ٣( وس خښ وا تافو يک روپراکښ
 وا داشرالا بطق د .و دشرم يلادبا هاش دمحا
 وا وتښپ ورون وريډ وا ليمجلا حتف وا وتابوتکم
 .دنواخ وتافيلات ىبرع وا ىسراف

 هاش دمحا جورخ و جورع د يک دنه هپ
 يظخ رتسچنام د( وس فيلات باتک ىلادبا
 .)هخسن

 وتافوقوم د خورک د نامرف هپ هاش روميت د
 وس لراپسو هت ديعس دمحم هجاوخ بوت يلوتم
 فراع وي هخڅ ېدالوا هل شال اباب ناطلس د يچ
 ناويد رعش د وا ،و “اديس” هپ صلختم رعاش وا
 .يرل

ق١١٩٢ م١٧٨١
 وا وينو ايب هخڅ وناهکس هل ناتلم هاش روميت

 .هراپسو هت ىزودس ناخ عاجش ېئ هغه
 ىوز ناخ هّٰللا تياده د يراصنا ىلع دمحم

 ايناتيرب د( ښيکو يهاش دمحا خيرات يک دنه هپ

.)ميزوم
 بيترت ناويد وتښپ د لپخ ړکاک دمحم ريپ 

 .ئک
ق١١٩٧ م١٧٨٢

 ىوز يرگول ناخ يياز ريم د هّٰللا نيما بئان
 د ېئ روم ،ىديږيزو يک ناجار يکرب هپ رگول د
 .هو رول کدرو ناخ لامک

 راهرگنن د رعاش يتاوس وتښپ د هّٰللادبع ريم
 دنواخ “تبحم ماج” ناويد وتښپ د ىکنوديسوا
 ېئ تدالو )بجر ٢٥( وس تافو يفوص وا

 .ئد لاک ق١١٣٠
ق١١٩٩ م١٧٨٤

 ردان د يچ رتنالک دمحم ازريم سراف د
 يروپ ق١١٩٩ رت ،و يرگلم وا  رصاعم راشفا
 لاح ينرخآ وکتوه د هچ ېلښکو ينديل ىلپخ ېئ
 .)ش١٣٢٥ پاچ نارهت د( ىرل مه

 ثوغ دمحم يضاق د هاش ربکا دمحم يضاق
 د هرازه ناخ دمحم .و يضاق ىول روښيپ د ىوز
 د نامرف هپ هاش روميت د ىوز ناخ هاش دمحم
 .)هجح ىذ ٨( وس ررقم لالقتسالاب مکاح زرخاب

ق١٢٠٠ م١٧٨٥
 تالک د ىوز ىخوت ناخ فرشا د ناخ وما

 .و رشم يميس د
 د ىوز ميهاربا دمحم د رمع دمحم نايم

 )ايم ونکوڅ د( ىکنوديسوا يلک ايم د ړوجاب
 د وا تافو فلؤم وا دشرم وا ملاع روهشم
 ١٦ هبنشکي( وس خښ يک يلک ونکوڅ د روښيپ

 )١( :ېئ هنوفيلات .ق ١١٥٠ ېئ تدالو )نابعش
 وتښپ يناعملا حيضوت )٢( يلاما  حرش ىلاعم
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 ليامش )٤( بسن هرجش وناناغفا د )٣( موظنم
 فيرش دورد سمخم )٥( وتښپ ق١١٦٣ هپ همان
 .وتښپ هپ

 .ئک بيترت ناويد وتښپ لپخ يروپلا ظفاح
 ۍناخرد وا ناخ مدآ د هّٰللادبع نب دوعسم

 .هړک فيلات هصق
 بيبحلادبع نب نسح دمحم نب رون دمحم

 کولسلا عماج باتک لپخ يراهدنک ىخوت
 .)ىبرع( ښيکو

دودح ق١٢٠٠ م١٧٨٥
 زارفرس ىوز هد د وا يشاب اکير ناخ هباب

 رکښل د وا نارشم يناکير د لباک د ناخ
 هل هاش دمحا هليبق  اکير د اد ،وو نارادبصنم
 .وو يلتسو ار هناتسدرک

 ناخ لامج يجاح د ناخ دادميحر رادرس
 ودانسا يتنطلس د رابرد يناغفا د ىوز ىزکراب
 وا دوسهب د دابآ لالج د .و رادرب رهم وا ظفاحم
 هتښپ هل هد د ىز دمحم نيسي يړگ د روپراکښ د
 .ىد

 اباب هاش دمحا د يتشهب مشاه دمحم ازريم
 ناتسراگن” يشنم روضح د هاش روميت وا
 تامولعم يبدا وا يسايس يچ ښيکو “يناطلس
 .يرل

 د کولملا ةرکذت وتښپ فلؤم مولعمان هوي
 يطخ يتروار د( ښيکو يک خيرات هپ وزودس
 .)هخسن

 دمحا د يچ يناسارخ ولماش رفعج دمحم
 هپ ،و ىرگلم يک گنج هپ تپ يناپ د هرس هاش
 لاوحا رپ گنج ېد د حوتفلا لزانم يک دنه

 .)هخسن يطخ ميزوم ايناترب د( ښيکو
ق١٢٠١ م١٧٨٦

 دنس هپ هخڅ اوخ هل هاش روميت د ناخ ددم
 حتف ريم ېئ ايب وا يلټوکو رس وناروپلات د يک
 .ئک نارمکح دنس د ناخ

 وتښپ ناکلت د راهدنک د ىزکاس نسح الم
 ناويد يسراف لپخ فراع وا رعاش يسراف وا
 .)حيادملا ةفحت( ئک ليمکت

 هلودلا ليکو د يک راصح الاب هپ لباک د
 هوس هړوج هاقناخ وي رما هپ ىزلپوپ ناخ هّٰللادبع
 .)ىرخالا ىدامج ١ هبنشجنپ(

 ىلع د ىزلپوپ ناخ هّٰللادبع هلودلا ليکو
 وا ،يچ هرادا ،رعاش يچ ىوز يراهدنق ناخ
 خښ وا تافو يک ينزغ هپ ،و ريزو ىول يرکښل
 .)هدعق ىذ ٢٢ هبنس ود( وس

ق١٢٠٢ م١٧٨٨
 يخلب هّٰللا لضف نب هّٰللا قيتع نب هّٰللا ميلع د

 فلؤم د تايورلا ةدبز د وا هيقف وا يفوص يفنح
 .)ق١١٠٩ ېئ تدالو( تافو

ق١٢٠٣ م١٧٨٨
 هغه د وا تښروښ ناخ دازآ د يک ريمشک هپ

 يک “ناخ دازآ همان گنج” هپ عياقو هغد لومارآ
 .يد ىوس موظنم يسراف هپ

 د ىزلپوپ ناخ دادهش نامرف هپ هاش روميت د
 هړوج الک دابآ لالج د مکاح وا رجأتسم راهرگنن
 ولپخ د ىزلپوپ ناغفا ناخ کتوه ريم .هړک
.هتيب هرز ١٤ ،ئک بيترت تايلک وراعشا يسراف
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ق١٢٠٤ م١٧٨٩
 وا ،هلوينو ورم موصعم دارم هاش اراخب د

 .هکاټو دحرس هرس هد د ومآ ايرد هاش روميت
 ړوج رصق ىول وي يک لباک هپ هاش روميت

 .ئک
ق١٢٠٥ م١٧٩٠

 ديوجت وتښپ د ىزکاس رمع دمحم يولوم
 .وس تافو يک راهدنق هپ فلؤم

ق١٢٠٦ م١٧٩١
 رما هپ نارمکح د تاره د دومحم هدازهاش د

 تاره د ناخ دمحا ةاضقلا يضاق مولع ناخ
 .هړک هنادو ايب عماج

 ناشخدب مرج د ناونع نسحلا وبا ديس
 .)ق١١٢٣ ېئ تدالو( وس لژوو رعاش

ق١٢٠٦ م١٧٩٢
 روميت د يک يلهډ هپ ىزرون ناخ هّٰللادسا

 د .و راگن عياقو ېئ ناخ دمحا مالغ وا ريفس هاش
 يچ ئغار هت لباک ريفس نيدلا هيجو اوخ هل دنه
 .ئکرو بقل هلودلا هيجو هاش روميت

ق١٢٠٧ م١٧٩٢
 ٤٦ هتسورو تنطلس ولک ٢٢ رت هاش روميت

 وا تافو لاوش ٧ هبنشکي هپ يک لباک هپ نلک
 هد د ېي ىاځ رپ .)ق١١٦٠ ېئ تدالو( وس خښ
 تخت رپ لباک د وا وس هاشداپ نامز هاش يوز
 .تسونيښک

ق١٢١٥-١٢٠٧ م١٨٠٠-١٧٩٢
 ناتسناغفا ىول د ىوز هاش روميت د هاشنامز

 .و اچاپ

ق١٢٠٧ م١٧٩٢
 وا ىزودس ناخ رفظم باون هلودلا نکر

 ناخ دمحم راي د ناخ دمحم رادرس هلودلا نيما
 د هتريب هړاود وا ،للغار هت لباک ىوز ىزودس
 .لوس نانارمکح يهچک وا ناتلم

 يک دنه هپ څيړب ناخ باجتسم باون
 .ښيکو تمحر ناتسلگ

 وتښپ د يک الک هپ هاريت د هاش رونا ديس
 .ئک بيترت ناويد

 دنواخ ناويد وتښپ د ىزکروا ناخ ىلع ربنق
 .)بجر ١١ هبنشجنپ( وس ړم يک روښيپ هپ رعاش

 عمجم هپ يشعرم ليلخ دمحم ازريم
 نايب يک ناريا هپ تاحوتف وکتوه د يک خيراوتلا
 .)ش١٣٢٨ پاچ نارهت د( هړک

 هاش د ناخ دمحم ريش ظفاح نامز هاش
 فرشا هلودلا راتخم د هت ىوز ريزو ناخيلو
 ماهملا رادم تاضقلا يضاق وا ئکرو بقل ءارزولا
 .)لاوش( ئک يدنب ېئ يهاش تلود هّٰللا ضيف

ق١٢٠٧ م١٧٩٣
 ناخ ريصن تالق د يچ نويامه هدازهش

 ېئ ناخ هغد ،هو ېړو رو هانپ ېئ هت څولب
.هلږيلوار هت روضح نامز هاش د همان تعافش

ق١٢٠٨ م١٧٩٤
 الاب هل رصق هاشکلد وا غاب يهاش لباک د

 .هوس ړوج هرس هراصح
 هت روښيپ هراپل عفد د وناهکس د نامز هاش

 رورو لپخ وا ديزرگو ار هت راهدنق هتريب وخ ،ړالو
 شابلزق نسح د وا وينو يک هيهل هپ ېئ نويامه
.وينو ايب مه ېي خلب ،ئک دنوړ ېئ سال هپ
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 ،هلغار هت لباک يځاتسا هنت هود ونازيرگنا د 
 .ئديمون ناخ دمحم مالغ ديس ېئ وي هچ

ق١٢١٠ م١٧٩٥
 دنه هپ ناويد وتښپ لپخ ىديرفا ىلع مساق

 .)ربوتکا ١٦ لوالا عيبر ٢٠( ئک بيترت يک
ق١٢٠٩ م١٧٩٥

 رحب يک دنه هپ يراصنا ناخ ىلع دمحم
 ئک فيلات ىدناب لاوحا رپ رصع د ونارد د جاوم
 .)ميزوم نډنل د(

 نيلالج رپ هچ ىراهدنق ىټورخ هّٰللادعس الم
 يد يلکيل ېيشاح ېئ روفغلادبع ىولوم وا
 .وس تافو

 هّٰللا نارفغ هاش هخڅ اوخ هل هاش نامز د
 .ړالو ترافس هپ هت دنقوخ وا اراخب يددجم

ق١٢١٠ م١٧٩٥
 هاش د يک دنه هپ رصق نوتس لهچ د لباک د

 .وس ړوج هراپل نامز
 هرس وناهکس د نامز هاش يک لادبا نسح هپ

 .وينو ايب ېئ روهال وا ديگنجو
 نونجم يليل د رعاش ىراهدنق يواد تمحر

 ريمشک د ىزوکلا هّٰللادبع رادرس د وتښپ هپ هصق
 ،هړک مظن همان هپ ىزودس نامز هاش د وا يلاو د
 .يرل مه ناويد وتښپ ىد

 ئکو ضرعت دهشم رپ راجاق ناخ دمحم اقآ
 د ازريم ردان يوز هد د ئک ىدنب ېئ خرهاش وا
 ىراجاق .هړوار هانب هت نامز هاش يرال هل تاره
 ار ريفس هت لباک ولزوقارق نيسح دمحم اچاپ
 ناخ ودک ريفس لپخ مه نامز هاش وا هواتساو
 .ئلږيلو هت ناريا ىنارد

 .و يدنب يک لباک هپ نويامه هدازهش دنوړ
ق١٢١٠ م١٧٩٥

 د ىروښيپ الم ناخ نيسح دمحم يضاق
 .هلکيلو هيشاح هلب هيشاح رپ قطنم د دهاز ريم

 يکنوديسوا ريگلام د دنمله د دمحم لگ
 .ئک ړپشب ناويد وتښپ لپخ رعاش وتښپ

 د رعاش وا يفوص ناخ رداهب شيورد يجاح
 يک راهدنق هپ ىوز ىزکراب ناخ لامج يجاح
 وا کلملا نيما ناخ ميحر دمحم د( ؤ ىدنوژ
 .)رالپ کلملا نيما ناخ ميرک دمحم

 د نامز هاش د نيدلاريخ ريم مالسالا خيش
 .ؤ تاصقلا يضاق وا الم رابرد

ق١٢١١ م١٧٩٦
 هت لباک ناخ دومحم ديس ريفس ىلهډ د

 د ربکا دمحم ازريم د ىلهډ د نامز هاش وا ئغار
 .ئکو قيدصت ۍدهعيلو

 دمحا هت يباود دنس وا مليج د نامز هاش
 نسح هت ېوان رانچ وا يوار د وا ىزکراب ناخ
 ناخ دمحم .لړک ررقم نامکاح شابلزق ناخ
 د کټخ ناخ هّٰللارون وا ناخ ناتسوب وا يخوت
 هرس وپوت ورولڅ وا وکروبنز ولس وا ورپس ورز هوا
 لراموگو هت ينتاس وتادحرس د وتايالو وود وغد د
 .هوس

 وا هموکحلا بئان تاره د ريصق هدازهش
 ناخ نامز رادرس وا ىزرون ناخ دمحا رادرس
 ناخ ىکشم وا نارشم رکښل د تاره د ىزيماب
 ۍزاس توراب وا يناخ بارض رادرس هجاوخ
 يگيب هعلق تاره د يروميت ناخ چيلق وا رشم
 .وس
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 ناخ دمحم ريش رادرس رما هپ نامز هاش د
 هپ ناتسناغفا د وا توب راشفا ازريم ردان ىزيماب
 .هوانيښک تخت رپ دهشم د ېئ تيامح

 ىزدمحم ناخ لامج يجاح د ناخ نوراه
 وا کشيرگ هپ رعاش هښ اروخ يبژ يسراف د ىوز
 رعش د هد د ،و ىدنوژ يک دنه وا لباک وا راهدنق
 .هتس مه ناويد

ق١٢١٢ م١٧٩٧
 هت روهال هلوا هپ ىرونج د ىزودس نامز هاش

 .ئغار هت لباک هتريب چرام ١٦ هپ وا ،ړالو
 د ناخ دمحم مالغ باون روپمار د دنه د

 د وا ئغار هت لباک ىوز هليهور ناخ هّٰللا ضيف
 هد د يچ ،تښوغو کموک ېئ هخڅ نامز هاش
 .)بجر( يسينو رو هتريب تيالو

 لباک د روصنم ناطلس هدازهاش لاک ېد هپ
 ىساقا رلوق ءارمالا ريما ناخ راثن ناج وا ،مکاح
 يک لباک هپ زاسپوت ناخ نسح .ؤ راک راتخم ېئ
 .ئک ړوج پوت گنز ربز د رما هپ نامز هاش د

 هړوج الط هلگنب يک راصح الاب هپ لباک د
 .هوس

ق١٢١٢ م١٧٩٨
 وا ،وس يغاي دومحم هدازهش يک تاره هپ

 هدازهش وا ،ئوينو ېئ تاره ،يغرو نامز هاش
 .)ربوتکا ١٤( ئک نارمکح تاره د ېئ ريصق
 ىزودس نيدلا زوريف وا نارماک ،دومحم
 هړووي هانپ هت هاش ىلع حتف هت نارهت وناگدازهاش
 .)ناضمر ٢٨(

 ،هواتساو هت نارهت ،ريفس ناخودگ نامز هاش
 هاش د ناگدازهاش يزودس اچاپ يراجاق يچ

 .يوسمل هنو فالخ رپ نامز
 وا وس نوتس ار هت لباک هتاره هل نامز هاش

 .)ربمسد( وس يهر هت روهال
 د نيلقان هروک هرز ١٢ هناسارخ هل هاش نامز

 .لوچوکو ار هت وميس لباک
 ناخ عاجش د هلودلا نکر ناخ رفظم

 مظان ناتلم د اوخ هل هاش روميت د ىوز ىزودس
 .وس

 د نامرف هپ نامز هاش د هگنس تيجنر
 ړکرو بقل هجاراهم د وا ،وس نارمکح باجنپ
 .وس

 کلملا عاجش ىوز نلک ١٥ لپخ نامز هاش
.ئک نارمکح روښيپ د

 وا رعاش يددجم يفص هّٰللا يفص هاش
 ،وس خښ وا تافو يک هديدح هپ نمي د يفوص
 هپ ېئ هنوباتک رولڅ وا يرل ناويد رعش د ىد
 .)ق١١٥٦ ېئ تدالو( يد ىلښک يک فوصت

 رپ دنکراي د رفس لپخ هکټا هل هّٰللا تزع ريم
 يرال هل اراخب وا روښيپ ،لباک ،نايماب ،خلب اوخ
 روم ميلو د ق ١٢٢٧ هپ هد .)بجر ٢٧( ئک ورش
 هوي يچ ،هښکو مه همان رفس هلپخ مکح هپ تفارک
 .هوس پاچ هخڅ ېتکلک هل م١٨٢٥ هپ ېئ هخرب

 ينپمک ايډنا ټسيا د يدنه ىلع محر خيش
 زا لباک لزانم تالاح نايب( وا ،يغار رما هپ
 .ښيکو ېئ )دابآ ناهج هاش ۀدلب

ق١٢١٣ م١٧٩٨
 هراپل ېلباقم د رورو لپخ د نامز هاش

 .)ييالوج ٦( ړالو هت راهدنق
 مالغ نايم د يچ هسيسد ولژو د نامز هاش د
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 هپ يک هټوک هپ هد د نوسمل هپ يدنه دمحم
 هنت ١٣ وا هوس فشک ېوس هړوج يک راهدنک
 هاش د دولرد سال ېئ يک هسيسد هپ يچ نارادرس
 هدنياپ رادرس يچ ،هوس لژوو يک خم هپ نامز
 ناخ حتف ىوز هد د رگم ،و مه ىزکراب ناخ
 هت دومحم هدازهش هتله وا ،ديتښتو هت ناريا
 يديتښتو هت دنه مه شيورد دمحم مالغ .ئغرو
 ١٣( وس لژوو وا وس لوينو يرال رپ وخ

 .)ناضمر
 يولوم د ققحم يراهدنق هّٰللا بيبح همالع

 يک راهدنق هپ ىوز ليخ ىسوم هّٰللا ضيف
 .ديږيزو

 رولڅ هلاک د هت ن اريا تارداص ناتسناغفا د
 ٣٠ رت تادراو هناريا د وا ،ېو ىپور هنويلم

.لديسر يپور ونويلم
 کل وي د هراپل ولوين ايب د دنه د نامز هاش

 .)ربوتکا ٢٥( ديسرو هت روښيپ هرس رکسع
 هپ ناريا د هراپل عافد د دنه د ونازيرگنا

 عورش تيلاعف فالخ رپ ناتسناغفا د يک رابرد
 وا ،يکو هلمح تاره رپ تموکح ىراجاق هچ ئک
 .يوزرگو ار اوخ هل دنه د هجوت نامز هاش د

 خيرات يک دنه هپ يتشچ ينيسح نيدلا ماما
 نامز هاش وا لاوحا رپ وزودس د يهاش نيسح
 .ښيکو يدناب

 هاش د ىزودس ناخ هّٰللا تمحر هلدلا دمتعم
 ناخ ساب هروت وا ،وس مظعا ريزو نامرف هپ نامز
 ردص ناريا د يچ ،وس لوتساو هت نارهت ىزلپوپ
 ولوسمل هل دومحم هدازهش د ميهاربا يجاح مظعا
 .يلخاو سال

 :لاجر تنطلس د نامز هاش د
 مظعا ردص ىزودس ناخ هّٰللا تمحر  ‐١

 .هلودلا دمتعم
 ناخ دمحم ريش ظفاح هلودلا راتخم  ‐٢

 .رادرس ونارد د وا ريزو
 ممتهم ړباب ناخ دمحم رون کلملا نيما  ‐٣

 .تايلام ناويد
 يفوتسم شابلزق ناخ اضر ىلع ازريم  ‐٤

 .ىلعا ناويد
 .فرشم يوسوم ميهاربا ريم ازريم  ‐٥
 تيافک يوسوم ناخ ىلع دمحم ريم  ‐٦

 .يشنم ناخ
 .يشنم يوسوم ناخ دمحا ريم  ‐٧
 يشنم شابلزق ناخ فيرش ازريم  ‐٨

 .يشاب
 رتفد هغور د ىزرلپوپ ناخ کتوه ريم  ‐٩

 .يشاب هراک ره وا
 هجاوخ ناخ فسوي وا ناخ تافتلا ‐١٠

 .ارس
 :ناراد راک نامز هاش د
 د ىزرلپوپ هلودلا صلخم ناخ هّٰللادبع ‐١

 طقف يچ هراجا يپور هکل ٤٠ هپ نارمکح ريمشک
 .هفحت اي ىدقن ېديسر هت ېنازخ ېئ هکل ٧

 د ىزودس گنج ردفص ناخ رفظم  ‐٢
 .يپور هکل ېرد نارمکح ناتلم

 هراجا وريډ د کتوه ناخ ميحرلادبع  ‐٣
 .يپور هکل هن هپ راد

 ريم دنس د روپلات ناخ ىلع حتف ريم  ‐٤
 .رکښل هرز ږپش
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 وا ناخ ريصن ناناخ ناڅولب تالق د  ‐٥
 .هراپس هرز ږپس ناخ دومحم

 نارمکح روښيپ د ىزلپوپ ناخ داد رز  ‐٦
 .هراجا يپور هکل هوا هپ

.نارمکح لباک د ناخ راثن ناج هّٰللادبع ‐٧
 هيهل د ىزودس ناخ دمحم هلودلا نيما ‐٨ 

 .نارمکح
 .نارمکح تاره د رصيق هدازهش  ‐٩
 .نارمکح راهدنق د رديح هدازهش ‐١٠
 .ناريم يلحم يک وتايالو يلامش هپ ‐١١
 د يشاب يچنهاش ىزکراب ناخ دمحا ‐١٢

 .نارمکح مليج
 .نارمکح روصق د ناخ لامج باون ‐١٣
 غاب الاک د ناخ ميظع دمحم کلم ‐١٤

 .نارمکح
 ناشوبخ د نارفعز ناخ هنوگ ريما ‐١٥

 .نارمکح
 نيارفسا د راشفا ولداش ناخ ميهاربا  ‐١٦

 .نارمکح
.نارمکح رازفسا د درک ناخ ميهاربا ‐١٧
 ناخ رفعج وا تايب ناخ يلق سابع ‐١٨

 .نارمکح روپاشن د تايب
 .يفوتسم لباک د ىزلپوپ ناخ لالج ‐١٩
 وا هروهال هل تکلمم نامز هاش د لوډ ېد هپ

 اوخ يبونج يچ ،و هروپاشن رت هدنس وا هريمشک
 .و برع هريحب ېئ هت

 :رکسع نامز هاش د
 .شابلزق وا لوغم نامالغ هرز ١٢
 ېئ کلملا نيما يچ هباکرمه هراپس هرز ١٢

 .و رشم
 .هراپس يراهدنق هرز ٣٠
 .هدايپ هرز ٣٠
 .يک ناتلم وا دنس هپ هراپس هرز ١٥
 .هراپس هرز لس هدرگ يک ورفس يگنج هپ

ق١٢١٤ م١٧٩٩
 هل رطخ ناخ حتف ريزو وا دومحم هدازهش د

 عاجش رورو لپخ نامز هاش ،وس ريډ هناريا
 هت راهدنق وا لباک ،وښيرپ يک روښيپ هپ کلملا
 .)ىرونج ٣٠( يغار

 ىزکراب ناخ لامج يجاح د ناخ نوراه
 .ؤ نارمکح کشرگ د رعاش هړکت يرد د ىوز

ق١٢١٥ م١٨٠٠
 رت ريفس يناغفا يلادبا ناخ ساب هروت د

 هاش د راجاق هاش ىلع حتف هتسورو وتارکاذم
 هلپخ ېي ناسارخ وا ښيکو طخ وي همان هپ نامز
 يباوج لپخپ نامز هاش رگم ،هللبو هثوروم يردپ
 هترو يک )ق١٢١٥ ىرخالا ىدامج ١٨( نامرف
 يسو زواجت ودودح يناغفا رپ هک يچ ،لښکو
 .يس هړک رد هروت هپ ئي هب باوج

 وتښپ ىکنوديسوا نادرم د هاش ترضح
 .ئک بيترت ناويد لپخ رعاش

 رغنشا د هداز دنوخا هّٰللا ضيف سردم
 ښيکو باتک ءارقلا ةريخذ وتښپ د ىکنوديسوا
 .)ناضمر(

ق١٢١٦ م١٨٠١
 هل يک نارهت هپ ريفس زيرگنا د مکلم ناج

 د هک يچ ،هړکو هدهاعم هرس هاش ىلع حتف
 د هب ون يکو هلمح دنه رپ اچاپ ناتسناغفا
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 .يځار يدناب ناتسناغفا رپ رکښل ونايراجاق
 هناريا هل ناخ حتف ريزو وا دومحم هدازهش

 هلباک هل نامز هاش .ئوينو ېي راهدنق وا للغار
 د نامز هاش د ىزرون ناخ دمحا رادرس وا يغرو

 رو هت ناخ حتف ريزو هرس ورکښل ورز ٣٠
 هطابر يزات هل ،وس تام نامز هاش وا لتښواو
 .)رفص( يغار هت لباک

 د يک راهدنق هپ هت ىزودس دومحم هاش
 ئديسرو بوتکم کيربت د اچاپ يراجاق د ناريا
 هاش بيقر ولوين د ناتسودنه د ونازيرگنا وا
 .ئک هتسيه مچ ېد هپ نامز

 اوخ رپ راهرگنن د هراصح الاب هل نامز هاش
 وا اچاپ يک راصح الاب هپ دومحم هاش وا وس يهر
 عيبر( وس ريزو ېي تسود هاش ناخ حتف رادرس
 .)لئاوا لوالا

 ريزو ،وس ړک دنوړ وا وس لوينو نامز هاش
 ېي رورو وا ىزيماب ناخ هّٰللا تمحر رادرس مظعا
 راصح الاب هپ ىزيماب نامز دمحم وا ناخ رادرس
 .هوس لژوو يک

 ينغ دمحم الم نامرف هپ ناخ حتف ريزو د
 دابآ ريزو ،نابايخ ،يناخ دارم د لباک د شابلزق
 .)نابعش( وس ررقم اضق هپ ونايماما د

 نيما بئان نامرف هپ ىزودس دومحم هاش د
 بقل يچ ،وس ناخ کاختب وا رگول د يرگول هّٰللا
 .و هنطلسلا بئان وا هلودلا نيما ېي

 د رورو هکس نامز هاش د کلملا عاجش
 گنج هپ ناپشا د وخ ،هړکو هلمح اوخ هل روښيپ
 .ړالو هت ربيخ هتريب وا وس تام يک

 ناخ هّٰللا حتف د نامرف ناخ حتف ريزو د

 هّٰللا نيما د يچ ،وس رداص همان هپ کلملا نيما
 بجاوم هناموت هوس هود هراپل يرگول يک هرب ناخ
 .)ق١٢١٦ رفص ١٩( ئد ررقم

ق١٢١٧ م١٨٠٢
 هل دومحم هاش رالپ لپخ د نارماک هدازهش

 .وس هموکحلا بئان راهدنق د اوخ
دودح ق١٢١٨ م١٨٠٣

 ناخ نامز د )ناغفا( ناخ کتوه ريم
 بيترت ناويد رعش يسراف د لپخ ىوز ىزلپوپ
 .ئک

 وا لديروښو هت دومحم هاش ليابق يجلغ
 هل هتسرم هپ ورکښل ورز وسل د ناخ حتف ريزو
 ېئ هنت هرز ږپس وا ،هړکو هنوگنج ريډ هرس ىود
 .هړک هړم

 هپ ؤ يوس يغاي هت دومحم هاش يچ نايجلغ
 رشم ىود د وا ،لوس تام يک دنواجس
 يک پوت هپ ېي نماز هود وا ناخ ميحرلادبع
 ريش هلودلا راتخم د يک لباک هپ .هوس لوزولاو
 .تښروښ ناخ دمحم

ق١٢١٩ م١٨٠٣
 وا تښنو گنج ينسوا هعيش د يک لباک هپ

 هاش وا ،وس لوينو دومحم هاش ،هړکو اولب وکلخ
 ١٣( ىغار هت راصح الاب ،وس هاشداپ عاجش

 هدناړ .ړالو هت راهدنق ناخ حتف ريزو وا )ييالوج
 يگرتس دومحم هاش د يچ وښيرپ هن نامز هاش
 ،ئک يدنب يک راصح الاب هپ ېي ىد ،يس ېدنړ
 رت هرود ۍړمول تنطلس د عاجش هاش د وا

 .هو يروپ ق١٢٢٥
 ړول هغد هتسورو سولج رت عاجش هاش
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 :لړک ررقم نيرومام
 .ريزو ىزيماب ناخ دمحم ريش هلودلا راتخم
 راهدنق د ىوز نامز هاش د رديح هدازهش

 .هموکحلا بئان
 .کلامملا يفوتسم ىزکڅا ناخ ناتسلگ
 لگ کلامملا نيما ىزلپوپ ناخ مرکا دمحم

 ناخ لالج کلملا ماظن ىزلپوپ ناخ دمحم
 .يفوتسم لباک د ىزلپوپ

.رادرب رهم يهاش ناخ هّٰللا حتف
 .مکاح لباک د ينارد ناخ لدريش 
 رتفد يهاش د ىزلپوپ ناخ کتوه ريم

 .ممتهم
 .يشنم رکسع ىلع ازريم
 .راد هنازخ ناخ نسحلا وبا
 ىول راهدنق د فسوي دمحم مالسالا خيش

.يضاق
 ليخ ملاع هاش کتوه ناخ لوسر يجاح

 لباک هپ )هخڅ ۍنروک هل ناخ سيوريم د( يجلغ
 .يديسوا يک

ق١٢١٩ م١٨٠٤
 وا ريمشک هرس ورکښل ورز ٣٠ د عاجش هاش

 وا نارماک د ،وينو ايب ېئ دنس وا ړالو هت باجنپ
 .ؤ يراج هرس عاجش هاش هل تفلاخم رصيق

دودح ق١٢٢٠ م١٨٠٥
 دمحم يضاق د الم ناخ ربکا دمحم يضاق

 دمحم نب دهاز دمحم د يک روښيپ هپ ىوز ثوغ
 تاقيلعت هغد ،هلښکو هحرش هوي وتاقيلعت رپ ملسا
 .يد ىدناب بيذهت حرش رپ يناود لالج همالع د

 تاره رپ نوسمل هپ ونازيرگنا د ونايراجاق

 .لړالو ماکان وخ هړکو هلمح
ق١٢٢٠ م١٨٠٦

 ناخ تمحر ظفاح د ناخ تبحم باون
 دنه هپ خيرات وتښپ د تبحملا ضاير ىوز څيړب
 .ښيکو يک

 ينکوڅ رمع نايم د هدازبحاص يدمحم نايم
 د وا تافو رعاش ،دنواخ ناويد وتښپ د ىوز
 نيحاير ېي راثآ .وس خښ يک ونکوڅ هپ روښيپ
 وتښپ د ،ق١٢٠٢ هقفلا دصاقم ،ق١١٩٠ هولصلا
 .ناويد رعش

ق١٢٢١ م١٨٠٦
 هپ هبحملا ضاير د څيړب ناخ تبحم باون

 .ښيکو يک دنه هپ رمارگ وتښپ د همان
 رپ يک يلهد هپ ىوز ملاع هاش د ربکا مهود

 .يروپ ق١٢٥٣ رت و تسان تخت
ق١٢٢٢ م١٨٠٧

 ناخ هعمج د هلودلا صلخم ناخ هّٰللادبع
 ،وس تافو هتله نارمکح ريمشک د ىوز يزوکلا
 دمحم اطع اوخ هل عاجش هاش د ېئ ياځ رپ وا
 هلودلا راتخم ناخ دمحم ريش د ىزيماب ناخ
 .وس ررقم ىوز

 هپ نويلوپان وا اچاپ سور د ردنسکلا مهود
 هل ناريا د هشقن لغري ډگ د دنه د يک تيسليت
 .هلړټو اوخ

 د يخورگ مالسا يفوص روهشم تاره د
 وا ديهش يک گنج هپ نابيکش د هرس ونايراجاق
 هپ ېنميم د ېي تدالو( وس خښ يک خورک هپ
 .)ق١١٣٨ يک کربه

 د ناشخدب د يشخدب دمحم گنس ازريم
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 .ښيکو خيرات وناريما
 ىوز يوره ميهاربا دمحم د ىفطصم

 ىراصنا نيدلادعس خيش ريپ لپخ د )صلخم(
 .ښيکو يک لباک هپ سدقلا ةأشن لاح حرش

 وليبق ورولڅ يناغفا د يوسوملا دومحم ديس
 ناغفا هليبق راهچ د ېړک بيترت ېرجش وا لاوحا
 .)هخسن يطخ ميزوم ايناترب د( همان هپ

 تافو رعاش يشخدب ضراع نمحرلادبع
 .وس

ق١٢٢٤ م١٨٠٩
 هت روښيپ هراصح الاب هل لباک د عاجش هاش

 ېئ نامز هاش يچ ېئ يراونش قشاع الم وا ړالو
 يک پوت هپ و ىړکرو سال هپ هت دومحم هاش
 .تسيخاو ېئ ىمغ رون هوک د وا هوازولاو

 هل نوټسنفليا يچليا زيرگنا د يک روښيپ هپ
 وا سنارف د هدهاعم ىعافد هرس عاجش هاش
 نوج ١٧ هپ يچ ،هړکو فالخ رپ ېلمح د ناريا

 .هړک قيدصت يارسيو دنه د وتنم ډرال م١٨٠٩
 ىوز يلباک ىضترم ريم د تفلا ىبتجم ريم

 .ئديږيزو يک لباک هپ دنواخ ناويد رعش يرد د
 يجاح د ناخ مرکا ريزو کلملا نيما

 ناخ روفغلادبع وا يوز ىزدمحم ناخ شيورد
 .هوس لژوو يک گنج هپ ېلمن د ىزلپوپ

ق١٢٢٤-١١٦٣ م١٨٠٩-١٧٤٩
 د ناتسناغفا د تايلام وميس د روښيپ د

 هره ېو ىپور ٧٥٩،٥٥٠ هت تموکح وزودس
 .يهاش ١٠ يپور

 ملعلا نيع د يک راهدنق هپ ړکاک داديلو الم
 .هړکو يونثم وتښپ هپ همجرت

ق١٢٢٥ م١٨١٠
 رافغلادبع د  يراصنا دمحا نيدلا دعس خيش

 فلؤم وا رعاش وا يفوص  بوذجم روهشم ىوز
 وس خښ يک ييحي هد هپ لباک وا تافو نلک ٨٥

 وا روثنم هد د .)ق١١٤٠ ناضمر ېئ تدالو(
 .يږيسر يروپ ٤٣ رت راثآ موظنم

 ناخ حتف ريزو وا ړالو هت روښيپ عاجش هاش
 وا ،ىغار هراهدنق هل ېرگلم هپ رصيق هدازهش د
 هد هپ وا ديزرگو ار هروښيپ هل مه عاجش هاش
 تام ناخ حتف ريزو وا هدازهش ېئ يک گنزم
 .لړالو هت راهدنق هتريب ىود وا لړک

 شيپ راښ د لباک د دمحا ديس ظعاو ريم
 د لياوا تسگا د( وس لژوو يک لباک هپ ماما
.)رخاوا ىلوالا ىدامج

 ريش ظفاح هلودلا راتخم ءارزولا فرشا 
 يلو هاش د ناخ دمحا ريم يجاح وا ناخ دمحم
 يک روښيپ هپ نماز مظعا ريزو يزيماب ناخ
 .هوس لژوو

ق١٢٢٥ م١٨١١
 وا  توو هنادنز هل راصح الاب د دومحم هاش

 د عاجش هاش ېئ هتسرم هپ ناخ حتف ريزو د
 هت ناتلم هغه وا ئک تام يک ناکج هپ راهدنق
 الاب هپ ايب ىغار هت لباک دومحم هاش وخ ،ړالو
 .وس اچاپ يک راصح

 هخڅ دنب هل ىوز هاش روميت د سابع هدازهش
 نالعا يهچاپ د ېئ يک نمادهوک هپ وا ديتښتو
 .ئکو

 هغد لوتقم هپ صلختم راطع فسوي الم
 .ېړک مظن يونثم يسراف هپ ېعقاو
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ق١٢٢٦ م١٨١٢
 د ريمشک د ناخ حتف ريزو وا دومحم هاش

 د سابع هدازهش ،لړالو هت روښيپ هراپل  ولوين
  يرگلم هپ لخاش وا دمحم رظن وا فرشا ديس
 هل ناخ دمحم تسود رادرس وخ .ئوينو لباک
 ديس وا ،وينو ېئ راصح الاب وا يغار هروښيپ
 يدنال وډنوگ رت ليپ د ېئ اطع ديس وا فرشا
 .هړک

 .هو يلاک چو هتخس يک روښيپ هپ
 يبرغ لامش وا سور د زيرگنا تفارگ روم

 دنه د( ئک بيترت روپار لپخ تراجت رپ دنه
 .)فيشرآ

 و ناقشاع د لباک د ىديشمج ناخ ميهاربا
 نماز رباج د دمصلا دبع وا مالسلادبع(  نافراع
 هريده )ونايسمل يوره يراصنا هّٰللادبع هجاوخ د
 .يرل کيل ربډ يچ هړک هړوج

ق١٢٢٧ م١٨١٢
 يزيماب ناخ دمحم اطع هل ناخ حتف ريزو

 ريمشک هڅ هلودلا راتخم ناخ دمحم ريش نب
 .هراپسو ېئ هت ناخ ميظع دمحم رادرس وا ئوينو

 هپ ىوز دمحم ريم د يراصنا دمحم ريما
 ئک همجرت وتښپ هپ ناتسالگ ىدعس د يک هتکلک
 .)هخسن ىطخ ميزوم نډنل د(

ق١٢٢٨ م١٨١٣
 دنکراي يدنه هّٰللا تزع ريم يچ ونازيرگنا

 هت دنه هتريب هلباک وا خلب هل ،و ىلږيل هت اراخب وا
 هپ م١٨٢٥ هپ همان رفس هد د .)هجح يذ( ړالو
 سفآ ايډنا هپ ېئ لصا يچ ،هوس پاچ يک هتکلک
 .ئد يک نډنل

 د ىوز هّٰللاداد يضاق د ميرکلادبع يضاق
 باصن يک روښيپ هپ ىسمل ثوغ دمحم يضاق
 .ښيکو ديحوتلا

 ىروښيپ نمحرلادبع يضاق د لگ دوعسم
 همان هپ ناخ ميظع دمحم رادرس د ىوز بستحم
 ښيکو رابخالا بئاجع باتک يسراف لپخ

 .)هخسن يظخ ميزوم روښيپ د( هخم٤٦٧
 تمحر ظفاح د څيړب ناخ راي هّٰللا باون

 يک دنه هپ تاغللا بئاجع وتښپ ىوز ناخ
 .ئک فيلات

ق١٢٢٩ م١٨١٣
 ناخ ايرد يجاح د ناخ هّٰللا تمحر يجاح

 وا ريزو يکنوديسوا نمادهوک د ىوز ىزلپوپ
 .)نابعش ١٧( وس خښ ېروه وا تافو رادرس

ق١٢٣٠ م١٨١٤
 ،لوينو ريمشک وا دنس ايب ناخ حتف ريزو

 ېئ ريمشک وا لړک تام يک کټا هپ ېئ ناهکس
 .هراپسو هت ناخ ميظع دمحم رادرس

 يک کدوکان هپ راهدنق د ىز يتم ميعن ايم
 .)ىناثلا عيبر ١٦( ئک ړپشب ناويد وتښپ لپخ

 وتښپ ولپخ د يک دنه هپ ىديرپا ىلع مساق
 هيمالسا روښيپ د( يک بيترت تايلک وراعشا
 .)هخسن يظخ جلاک

 هپ ىوز هاش روميت د نيدلا زوريف هدازهش
 .و رشم يک تاره

ق١٢٣١  م١٨١٥
 د اوخ هل وناريم د دنس د هاش ليعمسا اغآ

 ىزودس دومحم هاش د هت روښيپ هگوت هپ ريفس
 .ئغار هت رابرد
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ق١٢٣٢  م١٨١٦
 وخ ئک هرصاحم تاره ايب ونايراجاق

 ناخ حتف ريزو وا لړشو هياځ هغه هل ونايتاره
 .ئغار هت تاره

 ىزکراب ناخ ىلع بوقعي د ينارد هشياع
 ئک بيترت يک لباک هپ ناويد يسراف لپخ رول
 .)ق١٢٣٢ بجر ١٦(

 ىراخب ليعامسا نب ميدن ميرکلادبع ريم
 و اراخب و لباک و ناغفا نيناوخ لاوحا( ىناغفا
 يهاش دمحا رت يچ ښيکو يسراف هپ )دنقوخ
 .يرل خيرات ناتسناغفا د هتسورو سولج

ق١٢٣٣ م١٨١٧
 تاره هپ يکځم هناسهک رت ناخ حتف ريزو

 .)هجح ىذ( ېلولښنو ايب يروپ
 يراهدنق ىزوکلا ليعامسا نب دمحا الم

 وس تافو يک راهدنق هپ ققحم وا يضاق ىول
 .)يناثلا عيبر ٦(

 :هنوفليلات هد د
 .هيفوصلا فياوطل هيفاولا نايب ‐١
 يدوهش يدوجو ديحوت د هفشاک هلاسر ‐٢

 .قيقحت
 .هقراف هلاسر ‐٣
 بوقعي يزوکلا ليعامسا د دمحم ريپ الم

 باتک لپخ ،رورو يضاق دمحا الم د ىوز ىز
 د .ښيکو يک راهدنق هپ ءاملعلا و خياشملا ةديقع
 .يږيمون يفاو هلاسر هلب هد

 رمع ايم د ونکوڅ د لگايم ىدمحا هّٰللاديبع
 وتښپ د وا لاوکيل رکيپ تفه د ىوز بحاص
 رعش ناويد د وا يوبن ليامش وا ىمان تربع

 .وس تافو )صلخت بيرغ( مظان
ق١٢٣٤ م١٨١٧

 د دنس دابآ رديح د هاش ليعامسا اغآ 
 د روپريخ د ناخ دمحم ريش يجاح وا وناريم
 وا وو ناريفس يک رابرد يناغفا هپ اوخ هل وناريم
 .لړالو هت تاره هرس ناخ حتف ريزو د

 ىزکراب ناخ روصنملادبع نارماک هدازهاش
 هت راجاق هاش ىلع حتف هگوت هپ ريفس د هت دهشم
 نارماک بوتکم اچاپ يراجاق د هغه وا هواتساو
 .يک دنوړ ناخ حتف ريزو دياب يچ يړوار هت

 يغار هت تاره هراهدنق هل نارماک هدازهاش
 يچ ئک ېئ دنوړ وا ئوينو ېئ ناخ حتف ريزو وا
 .تښنو گنج ينروک يک ناتسناغفا لوټ هپ

ق١٢٣٤ م١٨١٨
 دومحم وا نارماک وا ونارادرس وزکراب د

 ديس هپ وگدرو د هنژو ناخ حتف ريزو د وا هنوگنج
 .يک دابآ

 هخڅ ېرونم ېنيدم هل اچاپ دنوړ نامز هاش
 ښيکو طخ وي همان هپ ىناث دومحم ناطلس د
 .)مرحم(

 هپ گرم د هد د وڼورو ناخ حتف ريزو د
 رادرس يچ هړکو هنوگنج هرس وزودس د ماقتنا
 هدازهش رپ ېي ون ،ىوينو لباک ناخ دمحم تسود
 .وښيښک مون اچاپ د هاش روميت نب ىلع ناطلس

 هبژ ىبرع هپ يراهدنق ړکاک ميلحلادبع الم
 د “هيدمحا نعاطم ىلع هيميلح در” باتک لپخ
 .ښيکو يک در هپ هيفاولا نايب د يضاق دمحا الم

 ىبرع ملعلا نيع د يراهدنق ړکاک ميرکلادبع
 .هړکو همان هپ ملعلا نيز د همجرت هموظنم وتښپ
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ق١٢٣٥ م١٨١٩
 رادرس د( وڼورو وزکراب د ناتسناغفا لوټ

 طقف .ديولو يک سال هپ )ونماز د ناخ هدنياپ
 هگنس تيجنر .وس هتاپ هت دومحم هاش تاره
 .ئوينو ريمشک

ق١٢٣٦  م١٨٢٠
 ىلازغ ماما د ىراهدنق هّٰللا بيبح همالع

 موظنم يک راهدنق هپ وتښپ هپ نيدباعلا جاهنم
ئک

 ةضور يک راهدنق هپ ړکاک تسدربز الم
 .ئک مظن وتښپ هپ ميعنلا

ق١٢٣٨ م١٨٢٣
 هتل هپ نلک ٣٨ ناخ مميظع دمحم رادرس

 خښ يک نافراع و ناقشاع هپ وا تافو يک دنب
 .)هجح ىذ( وس

 هپ هّٰللا بيبح رادرس ىوز هوپان د هد د لباک
 .)ق١٢٠٠ ېئ تدالو( ديولو يک سال

 هپ يددجم ىبن مالغ دلو هّٰللا لضف دمحم
 ةدمع د ئد ،وس تافو نلک ٥٤ يک راهدنق
 .)راهدنق ق١١٨٤ تدالو( ىد فلؤم تاماقملا

 داباچلک د راهدنق د ړکاک نيدلا سمش
 .ئک بيترت ناويد وتښپ لپخ يکنوديسوا

 د يچ ىوز دمحم ريپ د زجاع دمحم لعل
 بيبط رابرد د هاش روميت د بقل هپ ىفاشلادبع
 تافو يک لباک هپ و رعاش دنواخ ناويد د وا
 .وس

ق١٢٣٩ م١٨٢٤
 لدريش وا هّٰللا بيبح رادرس د يک لباک هپ

 وزکراب د وا هلباقم ناخ دمحم تسود وا ناخ

 ورواخ د ناتسناغفا ىول د يک ځنم هپ وڼورو
 .هشيو هرس

 هصق اخيلز فسوي د يوره قذاح هّٰللادينج
 هد د )١٣٣٣ ونهکل عبط( هړک مظن يسراف هپ
 .ق١٢٥٩ تافو

ق١٢٤٠ م١٨٢٤
 لپخ يناسارخ دمحم ازريم نب دمحم رون

 ړپشب يک کټانرک هپ دنه د خيراوتلا جارس باتک
 .)ىلوالا ىدامج ١٩( ئک

 يناغفا يزابا ىزکراب ناخ روصنملادبع
 ناخ دمحم يلو باون هروپراکښ هل مکاح ينرخا
 .تسويو ار يراغل

دودح ق١٢٤٠ م١٨٢٤
 هاريت د ىوز ناخ مساق د ىزکروا ربکا ىلع

 نشلگ ناويد يسراف وا وتښپ لپخ يکنوديسوا
 هخسن يظخ ىوروش ناوريا د( ئک بيترت ناغفا

٥٣٨(. 

 ميمت د رعاش وتښپ يباوس د نادرم د ريما
 .هړک مظن هصق ىراصنا

 وتښپ لپخ رعاش يديز د يباوس د متسود
 .ئک مظن راربالا حدم باتک

ق١٢٤١ م١٨٢٥
 وا يوليرب دمحا ديس نيرجاهم يدنه

 .للغار هت لباک وا راهدنق ليعامسا يولوم
 سآ وا حارج ندنل د ټفارکروم ميليو

 وناسا د اوخ هل ينپمک ايډنا ټسيا د يکنودنوژيپ
 هت ېنميم وا خلب وا لباک هريمشک هل هراپل ىنټلپ د
 همان رفس هد د ،وس ړم يک يوخدنا هپ وا ،يغار
 .هړک پاچ نسليو هن نډنل هل م١٨٤١ هپ
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 يفوص يدنبشقن راهدنق د نيدلا حرف خيش
 يک رازاب تاره هپ وا تافو نلک ٨٢ فلؤم وا
 .)هدعقيذ ١١( وس خښ

ق١٢٤١ م١٨٢٦
 هل همان زور هلپخ ىزودس کلملا عاجش هاش
 يک لباک هپ هچ هلکيلو يروپ ق١٢٤١ رت ١٢١٦

 .هوس پاچ ش١٣٣٣ هپ
 يک هتکلک هپ م١٨٢٧ هپ ېئ همجرت يزيرگنا

 د ېئ هخسن هوي ،هوس هرپخ م١٨٣٩ هپ وا متخ
 رت ١٨١٦ هل يچ هتس يک ميزوم هپ ايناترب

 .ىرل لاوحا م١٨٤٥
ق١٢٤٢ م١٨٢٦

 نارمکح ينزغ د ناخ دمحم تسود رادرس
 .وينو لباک

 ناتسناغفا ىول د ونماز ناخ هدنياپ رادرس د
 عيبر ١٠ ،يک کيل سال هرس قاثيم ميسقت د
 .)ميزوم لباک د( ىناثلا

 ناخ هدنياپ رادرس د ناخ لدريش رادرس
 وس خښ وا تافو يک راهدنق هپ نلک ٤١ ىوز
 .)مرحم ٢٥ هعمج(

 ناخ هّٰللادبع د هلودلا ليکو ناخ ملع دمحم
 ينزغ هپ وا تافو يک ناديم هپ نلک ٨٥ يوز
 .)هيناثلا ىدامج ٢٧( وس خښ يک

 وتښپ د ىوز ىز يټب هاش ميرک د دمحا لگ
 يتوت د وا نمدپي و تر هدازهش وا ايبنالا رهاوج
 نينمؤملا ةياده هد .يديږيزو مظان وصق انيم وا
 .ئک مظن وتښپ ق١٢٩٥ هجح ىذ ٥ هپ

ق١٢٥٤-١٢٤٢ م١٨٣٨-١٨٢٦
 وا ،و يک ناتسناغفا هپ نوسيم سلراچ

 نډنل هپ يک هکوټ ېرد هپ ېئ هنوتشاد داي لپخ
 .م١٨٤٢ لړک پاچ يک

ق١٢٤٤ م١٨٢٨
 راي رادرس يک هميس هپ وزفسوي د روښيپ د

 يدنه وا دمحا ديس د ىزدمحم ناخ دمحم
 وس هژاوو نلک ٣٩ يک گنج هپ ونارجاهم
 .)مرحم(

 ترهش ريډ دنوخآ تاوس د روفغلادبع نايم
 وا دمحا ديس ونيرجاهم يدنه د وا ،دنومو
 .وس يرگلم يک داهج هپ هرس ليعامسا يولوم

ق١٢٤٥-١٢١٥ م١٨٢٩-١٨٠٠
 ناتسناغفا د ىوز هاش روميت د دومحم هاش

.)وفقو هپ( و اچاپ
ق١٢٤٥ م١٨٢٩

 رما هپ نارماک د دومحم هاش يک تاره هپ
 .وس لژوو

 لدمحر رادرس د يزرط دمحم مالغ رادرس
 .ئديږيزو يک راهدنق هپ ىوز يزدمحم ناخ

 ناکلت د راهدنق د ىزکاس نسح الم
 يسراف وا وتښپ يچ فراع وا رعاش يکنوديسوا
 خښ وا تافو يک ناکلت هپ نلک ٦٨ ىرل ناويد
 .)ق١١٧٧ ېئ تدالو( وس

 يک راهدنق هپ ىزدمحم ناخ لدرپ رادرس
 .)هدعق ىذ ٣٠ هبنش( وس خښ وا تافو

 د يک لباک هپ ناخ دمحم تسود رادرس
 رز لوډ يون هپ ىرشم هپ يزيربت ناخ دمصلادبع
 .ئک بيترت ماظن جوف هنت

 هپ روښيپ د رعاش ىماع وتښپ د نيد هرون
 .ئديسوا يک وميس
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 ميظع دمحم ديس د هرعاش يروغ هروتسم
 ىرل ناويد رعش د يچ ېکنوديسوا نمچرپ د رول
 .هو ۍدنوژ

ق١٢٤٦ م١٨٣١
 ىولوم وا دهاجم يوليرب دمحا ديس

 الاب هپ هرس ونيدهاجم١٣٥ د يولهد ليعامسا
 هدعق ىذ ٢٤( لړک ناديهش وناهکس يک ټوک

 .)ېم ١٠
 هپ ىوز هاش روميت د نيدلا زوريف يجاح

 وس هژاوو کپوټ هپ نارماک د يک دابآ ناطلس
 .)ناضمر(

ق١٢٤٧ م١٨٣١
 هاش ربکا يضاق د نسح دمحم يضاق

 رواشم عاجش هاش د )املع ناخ( ىوز يروښپ
 ىلع دارم ريم وا هگنس تيجنر د زامن شيپ وا
 وس لوتساو هگوت هپ ريفس د هت ورابرد روپلات ناخ
 هاش د هدهاعم هثلثم روهال د ق١٢٥٤ هپ هدمه وا
 .هړک اضما اوخ هل عاجش

 ىلع دارم ريم يلاو د دنس د عاجش هاش
 روپراکش هخڅ ېنايهدول هل هتسرم هپ روپلات ناخ
 د نايدنس وا ،وس ړم ناخ ىلع دارم وخ ئغار هت
 هت گنج عاجش هاش د ىرشم هپ هاش مظاک ديس
 مظاک ديس ،وس بلاغ عاجش هاش رگم ،هلغار
 .ئوينو روپ راکش عاجش هاش وا ،وس لژوو

ق١٢٤٨ م١٨٣٢
 هپ هڼب هپ رگادوس يياراخب د سنرب ردنسکلا

 .يديزرگو يک اراخب وا ناتسناغفا يلامش
 هنطلسلا بئان ينروک راجاق د ازريم سابع

 ار ازرم دمحم هدازهش هراپل ولوين د تاره د

 تاره هپ ېئ ىزودس نارماک هدازهش وا ،هواتساو
 وا هړکو حلص ېئ هتريب وخ .ئک هرصاحم يک
 هدازهش تاره ،لړالو هت دهشم رکښل يناريا
 .وس هتاپ هت ناخ دمحم راي ريزو وا نارماک

 د رشم هرازه دوسهب د شخب نادزي ريم
 نوسمل هپ تاج هرازه نارمکح ناخ يجاح
 .وس لژوو

 د ىوز دمحا نايم د مرکا دمحم هداز دنوخا
 .ښيکو “المالا ةدمع” يکنوديسوا نونب

ق١٢٤٩ م١٨٣٣
 ريصن دمحم وا ناخ دمحم رون ناريم دنس د

 .لوس يغاي هت عاحش هاش ريم روپريخ د وا ناخ
 يپور هکل ٤ وغه وا هوسو هغور يک رخآ هپ وخ
 د لاک هغد د هاش يچ وڅ ،ېړکرو هت عاجش هاش
 راهدنق هروپراکښ هل يک رس هپ يتشايم د ينايم
 .وس يهر هت

 ناخ تمحر ظفاح د څيړب ناخ راي تداعس
 خيرات ونتښپ د دنه د )تمحر لگ( ىسمل څيړب
 .ښيکو

 دنوژ د طاطخ يوره روفغلادبع الم د
 .تخو

ق١٢٥٠ م١٨٣٤
 نمحرلادبع يضاق المناخ ءاملعلا سيئر

 يلادبا ناخ ديعس دمحم يضاق المناخ د ناخ
 و نينمؤملا ةحيصن ىوز يراهدنق ىزکراب
 ئد در وضفاور د هچ ،ښيکو نيطايشلا ةحيضف
 .)هناخباتک يميلس د راهدنق د(

 هپ نسح دمحم يضاق نب دمحم الط يضاق
 طاطخ وا رعاش وا فلؤم وا ملاع ىول يک روښيپ
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 د وا يرل ناويد رعش يبرع وا يسراف د ىد .ؤ
 لوقعلا ةيلست وا کلسملا ةحفن وا ريرحتلا ةولس
 .ئد فلؤم

 تاره همانگنج وتښپ هپ ليخاير ناخ زيزع
 .هړک هموظنم

 ١٢ هدهاعم هگنس تيجنر وا عاجش هاش د

 راهدنق هپ هلمح عاجش هاش د وا ١٨٣٤ چرام
 .هرصاحم وا )ق١٢٥٠ مرحم ١(

 ،ىغار هت راهدنق هلباک هل ناخ دمحم تسود
 هت دنه هتريب ىد وا يک تام ېي عاجش هاش وا
 .ديتښتو

 ناخ دمحم تسود د ناخ دمحم ريما رادرس
  .وس خښ يک لباک هپ وا تافو نلک ٤١ رورو

 رادرس وا يوينو روښيپ هگنس تيجنر
 روښيپ د ،ړالو هت ړوجاب ناخ دمحم ناطلس
 .و رالاس هپس هگنس ىره نارمکح

 دمحم تسود رادرس د ناخ دمصلادبع بيان
 وا يکو تنايخ يک گنج هپ راهدنق د هرس ناخ
 .وس لړشو

ق١٢٥٠-١٢٢٥ م١٨٤٣-١٨١٠
 هت ونارادرس وزکراب تايلام وميس د روښيپ د

 .ېو يپور ٦٩٢،٥٠٩
دودح ق١٢٥٠ م١٨٣٤

 ىزوکلا حادم د يراهدنق نيسح دمحم
 وا روصت رپ يوره ازريم د يک راهدنق هپ ىوز
 د( هلښکو يبرع هپ )هيفاشکنا حرش( قيدصت
 .)هخسن يطخ يميلس ىراهدنق

 يضاق د ىراهدنق کتوه دحالادبع الم
 يبرع هپ هلاسر ماينلا ظاقيا د ىوز دمحم مالغ

 .هلښکو
 څيړب ناخ تمحر ظفاح د شوه دمحم زاين

 هپ خيرات ونتښپ د ډنهک ليهور د دنه د ىسوړک
 .ښيکو يک دنه

 ىوز يټورخ روفغلادبع الم د قحلادبع الم
 يک موظنم ريسلا توقاي وتښپ هپ يک راهدنق هپ
 .ښيکو ېي نيعبرا حرش وا

ق١٢٥١ م١٨٣٥
 راهدنق وا لباک د ناخ دمحم تسود رادرس

.وس نارمکح لقتسم
 وا رعاش يراهدنق ررش ناخ ىلع بلک

 .يرل مه ناويد رعش د يچ و ىدنوژ ىشنم
 دمحا د ملاع وا فراع لباک د الم هجاوخ

 يک الم هجاوخ هپ نلک ٧٩ هتښپ هل ليپ هدنز
 تسود رادرس يچ هلک ،)بجر ٥( وس تافو
 هل هراپ هل داهج د هت ېلباقم وناهکس د ناخ دمحم
 د يک يلک هپ ناخيش د ون ،ړالو هت روښيپ هلباک
 هرس وناديرم ورز د روفغلادبع نايم دنوخا تاوس
 يم اا رت( هوس يرگلم يک داهج هپ ريما د

 .)م١٨٣٥
ق١٢٥٢ م١٨٣٦

 دجبا باتک لپخ يراهدنق هّٰللا بيبح همالع
 هپ يبرع هپ يک خيرات هپ مالسا د خيراوتلا
 .ښيکو يک راهدنق

ق١٢٥٣ م١٨٣٧
 سابل هپ رگادوس د وناسا د ىگنرپ ريجنټوپ

 يک ويلاک هپ ونايالم د ايب وا ،يغار هت لباک يک
 ېرصاحم د تاره د ېئ هتله وا ،ړالو هت تاره
 راک يسايس ټپ لپخ وا ييالم يک تخو هپ
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 .هواک
 ناويد وتښپ د رعاش يتاوس ميظعلادبع

 .)ق١١٦٧ ېئ تدالو( وس تافو دنواخ
 د هگنس ىره د ناخ دمحم تسود رادرس

 .لوتساو رکښل هت روښيپ هراپل ېلباقم
 يزيرگنا د دنه د سنرب ردناسکلا رس

 وا ئغار هت لباک هراپل ېرکاذم د اوخ هل تموکح
 .ړالو ١٨٣٨ ليرپا هپ

 يغار هت لباک مه چيوکتيو يچليا سور د
 .)يروپ ٣٨ نوج رت١٨٣٧ ربمتس د(

 هت لباک هړوجاب هل ناخ دمحم ناطلس رادرس
 د هخڅ ناخ دمحم تسود رادرس د يچ ئغار
 .يلخاو کموک ولوين د روښيپ

 يلهد هپ سولج )رفظ( هاش رداهب مهود د
 .يک

ق١٢٥٤ م١٨٣٨
 هپ هراپل ولوين د تاره د راجاق هاش دمحم 

 هپ تاره د وا ئديسرو ار هت نايروغ نابعش ٧
 ناخ دمحم راي ريزو وا نارماک هدازهش يک راښ
 د وا ئکو نالعا داهج د ونايتاره وخ هړک دنب الک
 .ېلوک ېلباقم ېي هرس ونايناريا

 د سولج ىړمول ناخ دمحم تسود ريما د
 ريما ناځ وا لهو هکس ،تراما هپ لباک
 .للب نينمؤملا

 د هيسور د وا ناخ دمحم تسود ريما د
 هپ ېرکاذم يسايس ځنم رت چيوکتيو هدنيامن
 .يک لباک

 تيجنر وا ارسيو يزيرگنا وا عاجش هاش د
 نوج ٢٦ هپ هدهاعم يعافد روهال د ځنم رت هگنس

 ناتسناغفا د عاجش هاش يچ هوس اضما ١٨٣٨
 .يک هاشداپ

 د ملاع ىول تاره د يخوت قحلادبع ىولوم
 .وس تافو يک هرصاحم هپ تاره

 د هلوا هپ ربوتکا د ارسيو دنه د ډنيلکا ډرال
 د يچ ئک نالعا گنج ىړمول هرس ناتسناغفا

 .ؤ يراج يروپ ربمون رت م١٨٤٣
 يسايس قرش د يناغفا نيدلا لامج ديس

 .ئديږيزو يک دابآ دعسا هپ رنک د ىکنوښيو
 ريم د ىوز ليعامسا دمحم د نيدلا تمصع

 دنوژ د ناخ دمحم تسود ريما د ىسمل دمحم
 د لاگنب د( ښيکو همان هپ رابخاالا ةصالخ لاح
 .)هخسن يطخ ينلوټ يئايسآ

ق١٢٥٤ م١٨٣٩
 هپ نيک ناجرس د عاجش هاش وا يمرا سډنا

 للغار راهدنق رپ يرال هل نالوب وا دنس د ىرشم
 م١٨٣٩ ليرپا د ٢٠ هپ وا )٣٩ ىرورف(

 رپ ايب عاجش هاش وا وينو راهدنق ېئ ق١٢٥٥
 .)ق١٢٥٥ رفص ١٣ هبنش ود( تسونيښک تخت

 لاوحا نسيم وا يځاتسا زيرگنا د سنرب
 يهر هت دنه اوخ رپ کاختب د هلباک هل ىکنوکيل
 د هدنيامن يسيلگنا نټانکم .)ليربا ٢٦( لوس
 هړکو هدهاعم ېون يک راهدنق هپ هرس عاجش هاش
 لوټ رون ،يو هاشداپ همان هپ شت عاجش هاش يچ
 يم ٧( يو يک سال هپ يگنرپ د هب رايتخا

 .)ق١٢٥٥ رفص ٢٢ ،م١٨٣٩
 ق١٢٥٥ يالوج ٢٣  م١٨٣٩

 وا وينو ينزغ عاجش هاش وا رکښل زيرگنا د
 .وس لوينو مه رديح مالغ رادرس
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 وا هو يتشايم سل يدنبالک تاره د
 ،لوک هنوگنج هرس راجاق هاش دمحم د ونايتاره
 د ١٦ هپ وا وس راچان هاش دمحم يچ وڅ
 هتريب وا وښيرپ تاره ېئ ق١٢٥٥ روخ يمرولڅ
 .ړالو هت نارهت ماکان

 يک ناريا هپ نماز هد د وا ناخ لدنک رادرس
 .لوس هدنهانپ

 هل نټانکم هدنيامن د زيرگنا د عاجش هاش
 ريما وا وس لونيښک ايب تخت رپ لباک د اوخ
 تسگا ١٧( ړالو هت اراخب ناخ دمحم تسود

 هاش .)ق١٢٥٥ يرخالا ىدامج هرغ ،م١٨٣٩
 وا هموکحلا بئان لباک د روکشلادبع الم عاجس
 .هکاټو هنطلسلا بيان ېئ روميت هدازهش

 يلام يهچاپ د ناخ دمحم تسود ريما د
 هچ ېو يپور يلباک ٢،٥٠٩،٢٣٩ هلوټ تادياع
 .ېو يربارب هرس وپور د ينپمک ٢،٢٢٦،٩٤٣ هل

 د ىوز هگنس نهم رادرس د هگنس تيجنر
 ٢٧( وس خښ وا ړم يک روهال هپ هجاراهم باجنپ

 .)نوج
 هپ ډيو لنرک د رکښل يگنرپ د يچ هلک

 هت لباک هرس روميت ىوز د عاجش هاش د ىرشم
.لتښنو هرس ىود هل يک ربيخ هپ ىديرپا ،للت

 وتښپ د رول ىزوکلا دمحم رون د هنيپس
 د تاره د وا هو ىدنوژ يک تاره هپ هرعاش
 .ئک موظنم يک هسامح هوي هپ ېئ لاح يدنبالک

 هاش د يک لباک هپ يوره ىفطصم دنوخا
 ىراصنا نيدلادعس خيش د تښوغ هپ عاجش
 .ښيکو )سدقلا ةاشن( لاح حرش

 ازريم دمحم الم د يقوجلس دحالادبع الم

 وس تافو يفوص وا سردم روهشم تاره د ىوز
 .)مرحم ٢٥(

ق١٢٥٦ م١٨٤٠
 ار يدناب ونازيرگنا رپ نايربيخ وا ىزفسوي

 .لوس ړالو
 هپ ناخ ىدجسم ريم د يک لامش هپ لباک د

 دمحم تسود ريما وا ،لوس ړالو کلخ يرشم
 .ئغار هتريب هخڅ اراخب هل ناخ

 د ناخ دمحم تسود ريما يک کبيا هپ
 يک لباک هپ ېئ ناځ وا ،وس تام هخڅ ونازيرگنا
 .)م١٨٤٠ ربمتس ٢٨( ئک ميلست هت ونازيرگنا

 لپخ د ناخ دمحم تسود ريما ونازيرگنا
 .)م١٨٤٠ ربمون( هواتساو هت ېتکلک هرس هربټ

 ىوز ىزودس دومحم هاش د نارماک هدازهاش
 ريزو تاره وا وس لژوو هتله نارمکح تاره د
 يک تاره هپ ،وس هتاپ هت يزوکلا ناخ دمحم راي
 ىوس ورش هخڅ ق١٢٣٤ م١٨١٨ هل رادتقا هد د
 .و

 د اوخ هل عاجش هاش د هت ړکاک ناخ يجاح
 يدنب ىد هتسورو وخ وس ړکرو بقل هلودلا ريصن
 ينگيو .وس ړم ېروه وا وس لږيلو هت ناتسودنه

T. Vigne هل روصم لاوحا رفس د ناتسناغفا د 
 .ئک روپخ هلصف ١٢ يک هخم ٤٧٩ هپ هنډنل

 هصق راذع وا قماو د ىروښيپ نيدلا نيعم
 .هړک مظن وتښپ هپ

 ديس ظعاو ريم د موصعم ريم ظعاو ريم
 رعاش وا يناحور ذفنتم رصع لپخ د ىوز دمحا
 .هواک دنوژ يک فلاتسا هپ ىړس يسايس وا

 وا رعاش يتاره ىرهوگ ميهاربا دمحم ازرم
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 لباک ق  ١٣٠٠ هپ يچ بهذم طاطخ وا فلؤم
 رت ىد ،يديږيزو يک تاره هپ و يلغار هت

 .و ىدنوژ ال يروپ ق١٣٢١
 د ظعاو ريم د لباک د يجظفاح مرتحم ريم

 .و ىدنوژ دنواخ رعش يرد د ۍنروک
 د گنج ردفص ىوز لپخ عاجش هاش

 .ئک ررقم ينارمکح هپ راهدنق
ق١٢٥٧ م١٨٤١

 يدناب ونازيرگنا رپ يک ناتسناغفا لوټ هپ
 ١٧ م١٨٤١ ربمون ٢ هپ وا ،لوس ړالو ار کلخ

 ډنغ وي ونازيرگنا د يک ناتسهوک هپ ېئ ناضمر
 .لژوو رکښل

 وا ىزکڅا ناخ هّٰللادبع وا ناخ ربکا رادرس
 ړالو ار ونازيرگنا رپ يک لباک هپ نيدهاجم رون
  ړم م١٨٤١ ربمون ٢ هپ ېئ يگنرپ سنرب وا لوس
 رشم يسايس ىول ونازيرگنا د ون ېي ايب .ئک
 .هژاوو يک لباک هپ ربمسد ٢٣ هپ نټانکم

 لباک هپ ىزکڅا ناخ هّٰللادبع دهاجم ىول
 ٢٧( وس هژاوو نوسمل هب ونازيرگنا د يک

 .)ناضمر
 لپخ ققحم يراهدنق هّٰللا بيبح همالع

 لوصالا ملع يف لوصحلا منتغم باتک يراکتبا
 .ښيکو يبرع هپ يک راهدنق هپ

 يچ دهاجم ناتسهوک د ناخ يدجسم ريم
 هپ ونازيرگنا د اي( و ىوس يمخز يک ازغ هپ
 ١١( وس ديهش )و يوس هړک رو رهز نوسمل

 .)ربمون ٢٦ لاوش
 باتک ينارد تاعقاو( د نمحرلا ردب دمحم

 د( ښيکو يروپ عاجش هاش رت هاش دمحا هل

 نيسح ديس هخڅ ودرا هل باتک اد .)پاچ روپناک
 د وا ميزوم هيناترب د( ئک همجرت يسراف هپ زاريش
 .)ېخسن يظخ نوتنهوپ نارهت

 )لباک( باتک لپخ سنرب ردنسکلا رس
 ىروپ ٣٨ رت ١٨٣٦ هل تنوکس هد د يچ ښيکو
 هپ هتسورو لتق رت هد د وا يونايب يک لباک هپ

 .وس روپخ هندنل هل ١٨٤٢
 هپ لباک د لوډ ټپ هپ سيلگنا رجنتوپ

 يپور هکل ١٩ وا هواک تيلاعف يکوميس يلامش
 .ېړک يڅرخ ېئ

 يدادهد خلب د يروشک هّٰللا تمصع ريم
 .يرل ناويد ورعش د ،وس تافو رعاش

ق١٢٥٨ م١٨٤٢
 ونيدهاجم يلم د م١٨٤٢ يرونج د هلوا هپ

 هل هچ هوسو هدهاعم ځنم رت ونازيرگنا وا
.يزوو هناتسناغفا

 ماع لتق ونازيرگنا د يرونج ١٣ رت ٦ هل
 .وس ورش

 ،وينو ونيدهاجم يلم مه ينزغ چرام ٦ هپ
 .لړک هابت هتله ېئ نازيرگنا وا

 رفص ٢( هژاوو مه عاجش هاش وکلخ لباک د
 گنج حتف ىوز هد د .)م١٨٤٢ليرپا ٣ ،ق٥٨
 .وس اچاپ يک راصح الاب هپ

 د هرس هاش گنج حتف د ناخ ربکا ريزو
 ترازو لپخپ ىد هغم وا هړکو همان دهع تعاطا
 رييغت هپ سابل د هتسورو گنج حتف رگم ،هکاټو
 ېئ هرس کلاپ لارنج د وا يديتښتو هت دابآ لالج
 تخت رپ يک راصح الاب هپ وا هړکو هلمح لباک رپ
 ربکا ريزو وخ )ربمتس ٦ نابعش ١٨( تسانيښک



کيلښيپ يخيرات ناتسناغفا د

١٨٨

 .ړالو هت ناغرقشات وا نايماب ناخ
 لالج اوخ هل ربيخ د ههتان وا کلاپ لارنج

 هپ يود رپ وديرپا يک رال هپ وا للغار هت دابآ
 ربمتس ١١ رت ليرپا ١٨( يک لبروا يک ربيخ
 .)م

 ون ،هوس لبځو يک گنج هپ يچ نازيرگنا
 يروپ م١٨٤٢ ربوتکا ١٢ رت هناتسناغفا هل
 هرس ونايگنرپ د مه ربټ عاجش هاش د وا ،لتوو
 .)وس متخ گنج ىړمول( لړالو هت دنه

 حارج رکښل د سډنا د نوس نيکټا سميج
 )يک ناتسناغفا هپ يښک رکښل( باتک لپخ

 رت ١٨٣٩ د يچ ،ئک روپخ هندنل هل هخم ٨٢٤
 لاوحا گنج ىړمول د ناتسناغفا د يروپ ٤٠
 .ئد

ق١٢٥٨-١٢١٨ م١٨٤٢-١٨٠٣
 د وفقو هپ يوز هاش روميت د عاجش هاش

 .و اچاپ ناتسناغفا
ق١٢٥٨-١٢٥٤ م١٨٤٢-١٨٣٨

 ىړمول د سيلگنا وا ناغفا د تبيا لارنج
 .م١٨٧٨ هړک پاچ يک ندنل هپ هچمان زور گنج

ق١٢٥٨ م١٨٤٢
 ناتسچولب وا ناتسناغفا د نوسيم سلراچ

 ئک پاچ هندنل هل يک هکوټ ٣ هب لاوحا رفس د
 تادهاشم هد د ىروپ م١٨٣٨ رت ١٨٢٦ هل يچ
 .يد

 )لباک( باتک لپخ هچ سنرب ردنسکلا رس
 روپخ هندنل هل م١٨٤٢ هپ و ىلکيل م١٨٤١ هپ
 .وس

 تنسنو د يک ناتسناغفا هپ تايلمع يگنج

 .وس روپخ يک هکوټ ېرد هپ هندنل هل فيلات رياپ
 د ملاع سردم وا رعاش دنموم لگ دمحا

 ييالگ هپ راهرگنن د دنواخ يدمحا ناويد وتښپ
 .يديږيزو يک

ق١٢٥٩ م١٨٤٣
 يډيل د هچمان زور نوخبش د ناتسناغفا د

 )هخم ٤٥١( هوس هرپخ يک ندنل هپ ملق هپ ليس
 .يد م١٨٤١ د عياقو اد

 هل يگنرپ د يوازغ وديرپا د يک ربيخ هپ
 يماکان هپ هن ناتسناغفا هل يچ هرس ورکښل وغه
 .لتوار

 وس لتسوار هدنه هل ناخ دمحم تسود ريما
 نيما بئان وا تسونيښک تخت رپ لباک د ايب وا
 .ئک يدنب يک راصح الاب هپ ېي يرگول ناخ هّٰللا

 هنوتشادداي رفس د ناتسناغفا د Allen نليا
 لارنج د ىد ،هړک هراپخ يک ندنل هپ هلصف )١١(
 .و يلغار هت ناتسناغفا هرس ههتان ميلو رس

 يج دمحم الم د هدازدنخا دمحم مالغ الم
 يمالغ هپ صلختم ىوز روميت د نودگ هدازدنوخا
 ناغفا د )ق١٣٠٦ بجر ٢٠ افوتم( يناتسهوک
 يرد هپ )همانگنج( ېړگج يړمول د زيرگنا وا
 .هړک مظن

 ناويد وتښپ د يراهدنق ىزکراب هعمج الم
 .وس تافو يک راهدنق هپ رعاش دنواخ

 يوره مالسا يفوص نب قذاح هّٰللا دينج
 يونثم د اخيلز فسوي د وا دنواخ ناويد د رعاش
 .وس تافو يک راهدنق هپ مظان

ق١٢٦٠ م١٨٤٤
 ناتسناغفا د ىوز هاش روميت د نامز هاش
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 وا تافو يک دنه رس هپ اچاپ عولخم وا دنوړ
 .وس خښ

 افوتم( هّٰللا ديمح يولوم يريمشک ديمح
 وا ناغفا د همان ربکا يونثم يسراف )١٢٦٤

 هموظنم ىدناب لاوحا رپ گنج ىړمول د زيرگنا
 .هړک

 يسراف د يراصحالاب کلاس دومحم ازريم
 .و ىدنوژ دنواخ ناويد

 .يديږيزو يک لباک هپ ناخ نمحرلادبع ريما
 همان رفظ( لاح رپ ونوگنج د ناتسناغفا د

 د( مولعم ىدن مون رعاش د .هوس هموظنم )لباک
 .)هخسن يطخ ميزوم شټرب

 هپ باتک لباک هبراحم د ناخ ىلع مساق
 موظنم يک دنه هپ يونثم يسراف هتيب هرز هن همان
 .)ق١٢٧٢ پاچ ېرگآ د( ئک

دودح ق١٢٦٠ م١٨٤٤
 رعاش وتښپ د نودگ هداز دنوخآ يج دمحم

 .ؤ ىدنوژ حراش هياقولا حرش د هيقف وا
 څيړب ناخ ىسوم د ناخ ناميلس دمحم

 شقن( خيرات باجنپ د )دسا هپ صلختم( ىوز
 .ښيکو يک دنه هپ )يناميلس

 د ىزکراب مولع ناخ نمحرلادبع يضاق
 يضاق ىوز يراهدنق ديعس دمحم يضاق
 .و تاضقلا

ق١٢٦٢-١٢٦١ م١٨٤٥
 ىول لپخ ققحم يراهدنق هّٰللا بيبح همالع

 هچ )يظخ( ئک فيلات نيسدنهملا ضاير باتک
 يضور ږپش وا هد هعومجم ومولع ولوټ يضاير د
 :يرل

 د وا همجرت هيسدنه د سديلقا ىروص د ‐١
 حرش رکا د سوال انام واثرکا د سويسوذ واث

.هجحيذ ٢٩
 رت ايب باسح حاحص هل باسح ملع ‐٢

 .يروپ يلباقم و ربج
 رئاود ريسکت و تحاسم :هسدنه ملع ‐٣

 وتاثلثم د وا لالظا و بويج ريداقم جارختسا
.رون وا لياسم

 ملع وا ايارم وا رظانم وا راصبالا ملع ‐٤
.رطبا ماکحا وا ساکعنالا

 يدصر وا دحارم ،کالفا :تئيه ملع ‐٥
 .تفرعم مارجا وا داعبا د وا تالآ

.ميوقت و جيز تارماوم د ‐٦
 خيرات ودرا يک يئبمب هپ ىلع فرشا ريم

 د سيلگنا وا ناغفا د يچ يک پاچ ناتسناغفا
 .)هخم ٣٣١( يرل عياقو گنج يړمول

 ىدنک د راښون د ىزدمحم ناخ ليل د
 يديږيزو رعاش يقلخ وتښپ د يکنوديسوا
 .)م١٩٤٠ ېئ تافو(

ق١٢٦٢ م١٨٤٦
 هپ ةيثيحلا ديق د يراهدنق هّٰللا بيبح همالع

 فيلات يک راهدنق هپ قحلا ةارم يک حرش يداقتنا
 .)يظخ( يک

 دمحم تسود ريما د ىريمشک لال نهوم
 هندنل هل يزيرگنا هپ هکوټ ٢ باتک دنوژ د ناخ
 .يرل تامولعم مهم ناتسناغفا د يچ ئک روپخ

 يک باکت هپ ناناج هدازبحاص وا ناخ وزام
 ورکښل د ناخ ىلع ريش رادرس وخ لوس يغاي
 ليا ېي يود وا هژاوو ېي ناناج وا ىغرو رپ هرس
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 .هړک
ق١٢٦٣ م١٨٤٦

 هپ وا ړم يک لباک هب ناخ نامز دمحم باون
 .وس خښ يک نافراع و ناقشاع

 نلک ٣١ يک دابآ لالج هپ ناخ ربکا ريزو
 ېي ياځ رپ .وس خښ يک فيرش رازم هپ وا تافو
 ېي تدالو( وس دهعيلو ناخ رديح مالغ رادرس

 .)ق١٢٣٢
 راهدنق و لباک هبراحم د ميرکلادبع يشنم

 .)ق١٢٦٤ پاچ وهنکل د( ښيکو باتک
 ونتښپ د ېرد خم د راتجنپ د هرس يگنرپ هل

 .ازغ
 .هلغار ابو هتخس يک لباک هپ
 د ناخ ربکا ريزو وا يکو تواغب وليخامام

 .ړالو هت ولټوک رس ىود
 رپ ناخ رديح مالغ د ناخ ىلع ريش رادرس

 .وس نارمکح ينزغ د ىاځ
 ليخرکباب ناخ هاش دمحم د ىجلغ نامغل د

 دمحم تسود ريما وخ ،لوس ىغاي يرشم هپ
 هت ورغ ناتسرون د ېي يود وا ىغرو هلپخپ ناخ
 .هړک اشرت

 ىولوم نب هّٰللا بيبح همالع يراهدنق ققحم
 وا تافو يک راهدنق هپ ليخ ىسوم هّٰللا ضيف
 ،يسراف ،يبرع ئد .ؤ نلک ٥٢ ېي رمع ،وس خښ
 ومولع ولوقنم وا ولوقعم د وا فلؤم ىول وتښپ
 وا لوصالا مملع يف لوصحلا منتغم د .و داتسا
 نيدباعلا جاهنم وتښپ وا نيسدنهملا يضاير
 .)ناضمر( فلؤم

 پميک يزيرگنا يتبمگ رپ ناتسريزو د

 ناخ ناهوس کلم وا هړکو هلمح وزدمحا ىدناب
 .هلوک يرگلم يگنرپ د

 يسايس تالق د وڅولب د نسح دمحم بيان
 راعشا ناويد يڅولب وا يسراف يچ ىړس يبدا وا
 يک ړپشب ېي ناويد لوا يسراف لپخ ،يرل مه
 .)ق١٢٧٠ افوتم(

ق١٢٦٤ م١٨٤٧
 يسراف د رول يوره ناخ ردنکس د هبوجحم

 .هو يدنوژ يک تاره هپ هرعاش
 ملاع يراهدنق کتوه دمحم مالغ يضاق

 ١٤( ښيکو يبرع هپ يک راهدنق هپ قحلا داشرا

 .)هبنشجنپ هيناثلا ىدامج
 باتک لپخ د ىراهدنق دمحم مالغ يضاق

 هپ يبرع هپ ءادعالا نعاطم نع ءافلخلا هيزنت
 .)يناثلا عيبر ٧ هبنشکي( يک فيلات يک راهدنق

 خيرات باتک لپخ يولع ميرکلادبع يشنم
 د ينيسح نيدلا ماما د ينارد تاعقاو اي دمحا
 پاچ دنه د( يک سابتقا هخڅ ينيسح خيرات

 .)ق١٢٦٦
 د ىړغ يميډاکا د گربسرتپ د نروډ ډراهنرب

 يک راښ هغه هب )يهتام وتسرک( تابختنم وتښپ
 .هړک پاچ

ق١٢٦٥ م١٨٤٨
 ىلامش شکودنه ايب ناخ مرکا دمحم رادرس

 .لولښنو يروپ زکرم هپ تايالو
 ملخ د ىوز يبن دمحم د مويقلادبع الم د

 وا همان تمايق راعشالا عمجم د رعاش يفوص
 .يديږيزو رعاش دنواخ ناويد يکرت وا يسراف

 دضع تاهوجولا نيما ناخ نالک دمحم
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 وا تافو ىوز يزلپوپ ناخ ملاع دمحم د هلودلا
 هّٰللادبع هلودلا ليکو هکين لپخ د يک ينزغ هپ
 .وس خښ هرس ربق د ناخ

ق١٢٦٥ م١٨٤٩
 لباقم هپ ونايگنرپ د ناخ دمحم تسود ريما

 هگنس ريش وا هگنس رتچ وخ ،ړالو هت کټا يک
 ناطلس هل ناخ دمحم تسود ريما وا ،هړکرو هتام
 ناخ دمحم ديس وا ناخ دمحم ريپ وا ناخ دمحم
 رت ونازيرگنا وا ىغار هت لباک هرس وڼورو ولپخ
 .لوينو هروښيپ

ق١٢٦٦ م١٨٤٩
 د وا تواغب وناريم د يک وتايالو يلامش هپ

 رازم هپ نلک ٣٣ گرم ناخ مرکا دمحم رادرس
 لضفا دمحم رادرس د ېئ ىاځ رپ وا يک فيرش
 .)ق١٢٣٣ ېي تدالو( يررقم ناخ

 ىروښيپ نسح يضاق د رداق مالغ يضاق
 ناخ دمحم ناطلس رادرس د يک روښيپ هپ يوز
 .ؤ هرس

 د ىوز گيب ىلع چيلق د نيما دمحم ريم
 د دنواخ ناويد يرعش يسراف د يلاو ناغرقشات
 .وس تافو هرس ومآ

ق١٢٦٧ م١٨٥٠
 تاره د ناخ دمحم راي ريزو هلودلا ريهظ

 هپ وا تافو يک ريم طابر هپ شال د نارمکح
 ېئ ىوز )خلس نابعش د( وس خښ يک تاره
 .تسونيښک ياځ رپ ناخ دمحم ديعس

 ناتسناغفا رابخالا جارس د وا ملاع روهشم
 ديږيزو يک راهدنق هپ فورلادبع ىولوم سسؤم
 .)ق١٢٦٧ رفص(

 ونتښپ د بحاص روفغلادبع دنوخا تاوس د
 هاش ربکا ديس يناهتس د وا هړک هړوج هگرج هيول
 خيش ىد هلپخپ ،هکاټو تراما ىعرش هپ ېي
 .وس مالسالا

 هل يوازغ وښگنب وا وديرپا د ټاهوک د
 .هرس ونايگنرپ

 هپ يچ ىروښيپ نيدباعلا نيز انالوم
 د وا داتسا  يک موجن ،يضاير ،باسح
 .و ىدنوژ و فلؤم هيربج تاجارختسا

 .هرس يگنرپ هل ازغ وکټخ وليخ رداهب د
 راهدنق و لباک هبراحم د ميرکلادبع ىشنم

 .ئک پاچ يک عبطم ييافطصم هپ روپناک د باتک
ق١٢٦٨ م١٨٥١

 روپخ باتک وي همان هپ رصم ناوځ د هنډنل هل
 رپ دنس وا ناتسناغفا د ئي لصف وي يچ ،وس
 تسايس يسيلگنا گنج يړمول د وا ئد لاوحا
 .يدنغ

 طاطخ روهشم ناتسناغفا د نمحرلادبع ريم
 هدبنگ هپ هّٰللادبع ديس د وا تافو يک تاره هپ
 .وس خښ يک

 ينچيم د وا ازغ ودنموم د هرس ونايگنرپ هل
 .گنج ىړمول

 ليا يجلغ تالک د ناخ ىلع ريش رادرس
 .هړک

ق١٢٦٩ م١٨٥٢
 د راښ لپ هتخت د ناخ لضفا دمحم رادرس

 .ئک ړوج يک تيالو هپ خلب
 ينچيم د همهود يگنرپ د هرس ودنموم د

 .ازغ راغ گناړپ د مه وا هړگج
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 لدنهک رادرس وا ناخ دمحم تسود ريما د
 باون د وا الک رب تالک د تفلاخم هلب هل وي ناخ
 .هغور ىود د ښاگوب هپ ناخ رابج

 .ازغ وز ينارد هرس يگنرپ د يک ډنک هلم هپ
 يگنرپ هل ازغ همهود وکټخ وليخ رداهب د

 .گنج يرپس د وا هرس
 ناويد د رعش د يشخدب رقحا ىبن دمحم ريم

 تشهب تشه وا قياقحلا قيادح د وا دنواخ
 .وس تافو يک قاتسر هپ فلؤم

 د يکنوديسوا يليبرت د يشيرق هّٰللا ضيف
 مظن تداعس جنگ لپخ رعاش وا لاوکيل وتښپ
 .يرل تامولعم يخيرات هښ رصع هغد د يچ ئک

 وا سلجم تفه د يددجم رهظا دمحا ريم
 رعاش دنواخ ناويد د وا فلؤم نيرهاطلا بقانم
 .)ق١٢٠٦ ئي تدالو( وس تافو

ق١٢٧٠ م١٨٥٣
 .يک تالک هپ شروش وجلغ د
 ناما ازريم هفيلخ نامالاراد د تيالو د خلب د

 .وس تافو نلک ٨٤ يفوص فورعم
 ١٥٨٧ ربمن هدهاعم ودنموم وا يگنرپ د

 .م١٨٥٣ ربمون
 د رعاش يخلب يلمرام ديهش لوسر دمحم

 .و ىدنوژ دنواخ ناويد
 ناخ ربکا ريزو د ناخ دمحم حتف رادرس

 د ېي ناخ زمارف لارنج وا نارمکح تالک د ىوز
 .لوس ررقم رشم رکښل

 .هرس ونايگنرپ هل يوازغ يښاغ د ټاهوک د
 ١٤ رت هخڅ ١٨٥٣ ربمون ١٥ هل ازغ ىروب د

 .يروپ م١٨٥٤ يرونج

 ىوز ناخ هدنياپ رادرس د ناخ رابج باون
 نافراع و ناقشاع هپ لباک د وا تافو نلک ٧٣
 .)ق١١٩٧ تدالو( وس خښ يک

 ينيسح نالبق ميهاربا هجاوخ نب ناميلس د
 تافو فلؤم د ةدوملا عيباني د ىزودنق يدنبشقن
 .)ق١٢٢٠ ېئ تدالو( يک لوبناتسا هپ

 يلباک رقاب ازريم د يوره ىلعلادبع داتسا
 .و ىدنوژ روصم تاره د ىوز

ق١٢٧٠ م١٨٥٤
 يماما يوره يوسوم ليعامسا نب ىدهم د 

 .لديخښ يک دهشم هپ وا تافو يلوصا وا هيقف
ق١٢٧١ م١٨٥٤

 ٦٣ نارمکح راهدنق د ناخ لدنهک رادرس

 ىذ ٧ هبنش هس هپ هتموکح ولاک ٢٦ هلسپ نلک
 ېي تدالو( وس ړم يک راهدنق هپ هجح

 .)ق١٢٠٨
 وا )ټسگا( هړکو هلمح ودنموم رپ ونايگنرپ

 ىروپ م١٨٦٠ رت هرس ودنموم د ىلايډنپ د
 .لديگنجو

 گنلوا هکي د هرازه گيب بحم ريم
 ملسا دمحم رادرس وخ ،وس ىغاي يکنوديسوا
 .هوانيښگ هتريب ىد ناخ

 هپ نلک ٥٩ يقرشم ناخ لدرهم رادرس
 ىدامج ٢٧ هعمج وس خښ وا تافو يک راهدنق
 .)ق١٢١٢ مرحم ېئ  تدالو( يرخالا

 ىلع الم د يراهدنق دمحم تسود يجاح
 روهشم ناماد  د نونب د ىوز ىزفسوي دنوخا
 وبقانم د هد د وا ،و ىدنوژ فراع  يدنبشقن
 ئک فيلات ىوز ميرکالدبع د نيدلازعم باتک
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 .)يظخ(
 لپخ يک راهدنق هپ رعاش ىزکراب نانح ازرم

 .ئک بيکرت ناويد وتښپ
ق١٢٧٢ م١٨٥٥

 دمحم تسود ريما د ناخ رديح مالغ رادرس
 رس هل هدهاعم تدوم د يک روښيپ هپ اوخ هل ناخ
 ٣٠ هپ هرس رنشمک هل باجنپ د سنرال ناج

 هدنه ييزيرگنا هل وا هړک اضما م١٨٥٥ چرام
 .لوس مئاق طباور هرس

 ريما وخ هو يگنج هناخ يک راهدنق هپ
 ىوز لپخ وا ىوينو راهدنق ناخ دمحم تسود
 .هراپسو ېي هت ناخ رديح مالغ رادرس

 د ىوز مساق کلم د فسوي دمحم هدازهش
 هتسرم هپ ىنارد ناخ ىسيع د ىسمل نيدلا زوريف
 ړم ېئ ىزوکلا ناخ دمحم ديعس وا ىوينو تاره
 وس لژوو مه فسوي دمحم يک رخآ هپ وخ ،ئک
 .وس هتاپ هت ودرپ تاره وا

 د نامثع دمحم وا نسح دمحم  ىولوم
 دمحم  هدازهش د ىضترم خيش وا نايضاق تاره
 .و ليکو فسوي

 يک راهدنق هپ ناخ دمحم تسود ريما
 يضاق ىزکراب مولع ناخ ديعس دمحم يضاق
 .هکاټو تاضقلا

 هنوگنج ونايگنرپ د هرس وليخاکا د ټاهوک د
 .و  يراج يروپ م١٨٥٦ ىرونج ١١ رت

ق١٢٧٣ م١٨٥٦
 ،وينو تاره ورکښل راجاق هاش نيدلارصان د

 نارمکح تاره د ناخ دمحا ناطلس رادرس وخ
 .لړالو رکښل ناريا د وا وس

 د رشم رکښل وا  قرشتسم زيرگنا يټروار
 پاچ يک هتکلک هپ هبژ يزيرگنا هپ رمارگ وتښپ
 .ئک

 هډنغ ١٦ رکسع ناخ دمحم تسود ريما د
 هدرگ هرس ېناخپوت ٥ ،هراپس هډنغ ٣ ،هدايپ

 .وو هپوت ٨١ وا رکسع مظنم ١٣،٧٠٠
 مالغ رادرس راهدنق ناخ دمحم تسود ريما

 هت لباک هلپخپ وا هراپسو هت دهعيلو ناخ رديح
 .ړالو

ق١٢٧٣ م١٨٥٧
 ىسمل راجاق هاش ىلع حتف د ازريم يلق ىلع

 باتک لپخ )ق١٢٦٨ يفوتم هلودلا داضتعا(
 يک نارهت هپ ناتسناغفا حناوس و عياقو خيرات
 لاوحا هتخو هل اباب هاش دمحا د يچ ئک پاچ
 .يرل

 وا ناخ دمحم تسود ريما د يک دورمج هپ
 دادما وا يتسود د ځنم رت سنرال ناج رس
  يلوالا ىدامج ٢٩ م١٨٥٧ ىرونج ٢٦ هدهاعم

 .ق١٢٧٣
 ٢٧ ئک هيلخت تاره ورکښل  يراجاق

 .م١٨٥٧ يئالوج
 راهدنق هپ اوخ هل ونازيرگنا د نوډسمل رجيم

 .وس ررقم رصبم يسايس يک
 ليوو هت ونازيرگنا يک هدهاعم هپ سيراپ د

 يک وړخش هپ ناتسناغفا وا ناريا د يچ هوس
 .ىس ىړگځنم

 ملاع ققحم روښيپ د يناليج مالغ يولوم
 .يغار هت لباک

 ونتښپ د تاوس د هاش ربکا ديس يناهتس د
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.)م١٨٥٧ يم ١١( وس تافو ريما
 .يديولو قافن يک تاوس هپ 
 ١٨ هپ يک  يجنران هپ هاشکرابم ديس

 .هړکو ازغ هرس ونازيرگنا هل م١٨٥٧ ييالوج
 د دنه د ناخ دمحم تسود ريما يچ هلک

 يغار هت دورمج هتسورو تاقالم رت ىارسياو
 يک ربيخ هپ ورکښل رپ ونايگنرپ د وليخ يکوک
 .ئک ړم ېئ رسفا رشم وغه د وا هړکو هلمح

ق١٢٤٧ م١٨٥٧
 .هو يک ناتسناغفا هپ هلډ يسايس نوډسمل د

 م١٨٦٢ هپ ملق هپ ويليب رټکډ د داديور يلډ ېد د
 .وس پاچ هندنل هل

ق١٢٧٤ م١٨٥٨
 يک تاره هپ ناخ دمحا ناطلس رادرس

 هپ دهعيلو ناخ رديح مالغ رادرس .وس نارمکح
 شريد ق١٢٧٤ هدعقيذ ٢١ هعمج هپ يک لباک
 .)ق١٢٣٥ تدالو( وس ړم نلک

 .ىغار هت تاره فوکيناخ يځاتسا ىسور
 د يک يلگنچ هپ راتجنپ د هرس يگنرپ هل

 .)م١٨٥٨ ليرپا( ازغ ونتښپ
 تسود ريما د يرگول ناخ هّٰللا نيما بئان

 .وس ړم يک لباک هپ يک سبحم هپ ناخ دمحم
ق١٢٧٥ م١٨٥٩

 وخ ىديروښو ريم نغطق د قيلاتا ناخ دارم
 بالوک وا ئک تام ىد ناخ لضفا دمحم رادرس
 .ىديتښتو هت

 هچ سيلگنا لويک( ناخ دمحم ريش لينرج
 وا ىمخز يک گنج هپ راهدنق د لاک ق١٢٤٩ هپ
 ىرکسع يک لپ هتخت هپ )و ىوس ناملسم

 .وس ړم هتله و نادناموق
 د وا تافو نلک ٦٤ ناخ لدمحر رادرس

 هد د .)بجر( وس خښ يک مالسلا ىداو هپ فجن
 .ق١٢١١ تدالو

ق١٢٧٦ م١٨٥٩
 ٢٠( هرس يگنرپ هل ازغ وکلخ د مروک د

 .)ربمسد
 هرس تايالو يلامش ناخ نمحرلادبع رادرس

 اراخب د ناخ رفظم ريما يچ هلک وا .لړک مس
 ون ،ىغار هت ىوجراچ وا ريت ار ومآ رت اچاپ
 ىد ونارشم يناغفا وا ناخ لضفا دمحم رادرس
 .هړاشو هت اوخ ومآ د هتريب

 وديسم د يک هرغ يناديم هپ هرس يگنرپ هل
 .ازغ وکټخ وا

 د نيلربمچ لوين رس د ىدناب ناتسريزو رپ
 .يروپ م١٨٦٠ رت ېلمح ورکښل

ق١٢٧٧ م١٨٦٠
 ايب هخڅ م١٨٥٨ هل ونتښپ هرغ روت د اريت د

 هنوگنج هرس ورکښل هل يگنرپ د يروپ هلاک ېد رت
 .لوک

 تشپ وا هارف د ناخ فيرش دمحم رادرس
 رادرس ونميات د وا ،ړالو هت روغ نارمکح دور
 .يک ليا ېي ناخ روفغلادبع

ق١٢٧٨ م١٨٦١
 د نارمکح نغطق د ناخ مظعا دمحم رادرس

 باون د ناخ ثايغلادبع رادرس هرادا ىاځ هغه
 هدابآ ناخ هل هلپخپ وا هلراپسو هت ىوز ناخ رابج
 .يغار هت لباک

 هتاره هل نماز ناخ دمحا ناطلس رادرس د
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 يک هارف هپ ېي ناخ لضفا ريم رادرس وا للغار
 د ناخ دمحم تسود ريما رگم .يک نارمکح
 .يوينو ېي راښ هغه وا يغرو تشايم هپ ۍنايم

 نارمکح نغطق د ناخ نمحرلادبع رادرس
 .وس

 دمحم ريپ رادرس وا هوس هډگ ابو لباک هپ
 ىسغد .وس تافو لوالا عيبر ٢٢ نلک ٦٤ ناخ
 هپ نلک ٦٨ ناخ دمحم ناطلس رادرس مه
 .وس تافو يک لباک هپ يناثلا عيبر ١٨ هبنشجنپ

 .هرس يگنرپ هل ازغ ونتښپ وړود د
 يناليج مالغ هدازبحاص ملاع روهعم روښيپ د

 .)لاوش ٩ هبنش راهچ( وس تافو
ق١٢٧٩ م١٨٦٢

 دمحم تسود ريما هتسورو ولوين رت هارف د
 رادرس وا ،توب رکښل هت ولوين تاره د ناخ
 تاره هپ ېي نماز هغه د وا ناخ دمحا ناطلس
 .)رفص ١٠( لړک هرصاحم يک

 د يچ هنيام ناخ دمحا ناطلس رادرس د
 هپ تاره د هو رول ناخ دمحم تسود رهام
 .هوس هړم يک ىدنبالک

 ريما د شاقن وا روصم يوره اضر ازريم
 د ناخ دمحا ناطلس وا ناخ دمحم تسود
 تاره د( ښيکو يک تاره هپ ريوصت گنج
 .)ميزوم

 يډناب ىرسم د کټخ هّٰللا ىفص الم
 رينم ردب وا رارسالا نزخم وتښپ هپ يکنوديسوا
 .لښکو ريسلا کلس يفرردلا مظن يسراف هپ وا

 لباک هپ باتک أشنا د ينيسح نيدلا فيس
 .يک فيلات يک

 هل کيل ځرو رفس د ىلډ يغه د ويلب رتکد
 يچ ،ئک روپخ هرس وريوصت ٨ ولصف ١١ هپ هنډنل
 تامولعم هښ ناتسناغفا د وا و هتله م١٨٥٢ هپ
 هوي د يک ناتسناغفا هپ :مون باتک د .ىرل
 .کيل ځرو دفو يسايس

 د رترکس تموکح د باجنپ د سويډ 
 ټروپار لصفم وي يدناب تراجت رپ ناتسناغفا
 هپ روکشلون د ونهکل د يچ )يالوج( ئک پاچ
 .م١٨٧١ وس پاچ مه ودرا هپ يک هعبطم

 تراجت د دنه وا ناتسناغفا د زيرگنا سويډ
 ناتسناغفا د )م١٨٦٢ ييالوج ١( يک روپار هپ
 وا هډنوپ ٣١٨،٣٨٣ هدنه هل تادراو لوټ
 تراجت هدرگ وا هډنوپ ٣٠٣،٥٣٥ ېي تارداص
 .ئد يلووښ هډنوپ ٦٢١،٩١٨ ېي

ق١٢٧٩ م١٨٦٣
 نارمکح تاره د ناخ دمحا ناطلس رادرس

 تاره د م١٨٦٣ ليرپا د ٦ ق١٢٧٩ ناضمر هپ
 ناخ زاونهش ېي ىوز وا وس ړم يک هرصاحم هپ
 .ىديردو ىاځ رپ

 هجحيذ ٨ هپ ناخ دمحم تسود ريما
 هتله وا ،وينو تاره م١٨٦٣ يم ٢٧ ق١٢٧٩

 وا ړم م١٨٦٣ نوج ٩ ق١٢٧٩ ېجحيذ د ٢١ هپ
 ريما ياځ رپ ېي ناخ ىلع ريش ريما وا وس خښ
 .وس

 دنوم ناخ تداعس د ناخ دمحم ناطلس
 ريش ريما د وخ ىديگنجو هرس ونازيرگنا د ىوز
 .هړاشو هت ړوجاب ىد رکښل ناخ ىلع

 رابرد يناغفا هپ يناغفا نيدلا لامج ديس
 .ئک عورش تکرح ديدجت وا حالصا د يک
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 زاونهش ريما د يک تاره هپ ميهاربا داتسا
 .ئک ړوج پوت ىول وي هراپل ناخ

 ناخ ىسيع کلم د يک يپوټ هپ ىباوس د
 ونازيرگنا هل يرشم هپ هّٰللادبع يولوم وا نودح
 .ازغ ونتښپ د هرس

 ړوجاب وا تاوس رت هنوگنج ىول رگ لتق د
 .يروپ

 د يليبما وا ىواک روس د هرس يگنرپ هل
 .)م٨١٦٣ ربوتکا د( يوازغ ونتښپ

ق١٢٨٠ م١٨٦٣
 يولوم وا روفغلادبع دنوخا د تاوس د

 د يک لتوک هپ يليبما د ىرشم هپ دهاجم هّٰللادبع
 هنت ٩٠٨ يچ ،داهج هرس ورکښل ورز ٧ ونازيرگنا
 ناديهش هناتښپ هنت هرز ېرد وا هړم نايگنرپ
 .لوس

 ١٥ د داهج ړگ لتق د ځرو ١٨ هپ ربمون د

 رت وا وس ورش هرس يگنرپ د اوخل ونايزاغ ونت ورز
 .و يراج يروپ ربمسد ١٥

 ىوز نلک سلروڅ لپخ ناخ ىلع ريش ريما
 زرمارف لارنج وا نارمکح تاره د ناخ بوقعي
 مالسلادبع يضاق .ئک ررقم رشم رکښل ېي ناخ
 ېي دمحم هاش الم وا يضاق تاره د ېي ناخ
 ررقم يرتفد رس ېي قيدص مالغ ازريم وا يتفم
 .يغار هت لباک يرال هل راهدنق د وا ئک

 ړدنا قلاخلادبع انالوم د قازرلادبع يجاح
 يديږيزو يک يلک هپ چول ياپ د ينزغ د ىوز
 .)رفص ١٦(

 د رعش د وا يفوتسم يلباک ناخ دمحا ازريم
 .وس تافو دنواخ ناويد

 د ناخ مظعا دمحم رادرس د يک دابآ ناخ هپ
 ناخ نمحرلادبع رادرس رپ بوت يغاي ونوجوف
 .لومارا ىود د وا يدناب

 رادرس وخ ،وس ړالو يک نغطق هپ قيلاتا ريم
 ېي تايلام وا هوانيښک ياځ رپ هتريب نمحرلادبع
 .لتسخاو ينځ

 وا روفغلادبع نايم دنوخا د تاوس د
 هت فيرش وديس گت دنوخا د وا هغور ونازيرگنا
 .)ربمسد ٢٧(

ق١٢٨١ م١٨٦٤
 وڼورو د هد د هرس ناخ ىلع ريش ريما د

 .هنوگنج ينروک
 ناخ لضفا دمحم يک گنج هپ هاگجاب د

 هت اراخب نمحرلادبع رادرس وا وس راتفرگ وا تام
 .ديتښتو

 هد د سداق د ىوز نيکسم فسوي د ىلالج
 ېصق د يلالج وا يوم هايس د يکنوديسوا کزگ
 .ىديږيزو وريه

 ينچيم د وا هلمح يگنرپ د ودنموم رپ
 .ازغ همرولڅ

ق١٢٨٢ م١٨٦٥
 هنت هرز هود يک لباک هپ ناخ ىلع ريش ريما

 وڼورو د هد د هت هد يچ هتښوغو ار هت ېگرج ييول
 ىول ېد رت .يړکرو هروشم يک باب هپ فالتخا د
 هت گنج وڼورو ولپخ د ريما هتسورو ېگرج
 .وس هجوتم

 نيما دمحم رادرس وا ناخ ىلع ريش ريما د
 دمحم وا نيما دمحم د وا ،گنج زابجک د ناخ
 .ق١٢٨٢ مرحم ١٠ لژو هرس هلب هل وي ىلع
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 هپ ىوز وا رورو لپخ د ناخ ىلع ريش ريما
 راښ اد وا ،ړالو هت راهدنق وا وس نج مغ گرم
 .ئوينو ېي

 ناخ ىلع ازريم د ريبد نسحم دمحم ازريم
 تافو يک لباک هپ رعاش وا يشنم رابرد د ىوز
 .)ق١٢٢٧ تدالو( وس

 وتښپ ىوز نمحرلادبع د يوماک ىلع دارم
 .ښيکو ريسي ريسفت

ق١٢٨٢ م١٨٦٦
 وا لوينو تايالو يلامش ناخ ىلع ريش ريما

 هت لباک و ايب ،ړالو هت لپ هتخت هناغرقشات هل
 .يغار

 ىللت هت اراخب يچ ناخ نمحرلادبع رادرس
 رپ ايب وا وينو ېي تيالو خلب د وا يغار هتريب ،و
 ار هراهدنق هل ناخ ىلع ريش ريما ،ىغار لباک
 ريش ريما د يک دابآ ديس هپ وکدرو د وا توور
 وخ ،وس گنج نمحرلادبع رادرس وا ناخ ىلع
 .ړالو هت راهدنق وا وس تام ناخ ىلع ريش ريما

ق١٢٨٣ م١٨٦٦
 وا وس ريما لباک د ناخ لضفا دمحم ريما

 .ړالو هت راهدنق ناخ ىلع ريش ريما
 مظعا ديس ريم د ءاسنلا روح يروغ هروتسم

 ةفحت ناويد يسراف د )شوپ هديپس يب يب( رول
 ېکنوديسوا نمچرپ د روغ د هدنواخ نيقشاعلا
 .)ق١٢٨٤ ېي تدالو( هوس تافو هرعاش

 زجاع دمحم لعل د بيبط عساولادبع ازريم
 تدالو( وس تافو دنواخ ناويد د رعش د ىوز
 .)ق١٢٠٨ ېي

 يچ توو ار هراهدنق هل ناخ ىلع ريش ريما

 هپ ىد ناخ نمحرلادبع رادرس رگم ،يسينو لباک
 .ئک تام يک تالک

 تسود ريما د ناخ دمحم ضيف رادرس
 ريما وا يديروښو يک خلب هپ ىوز ناخ دمحم
 هت خلب يرال هل ېنميم وا تاره د ناخ ىلع ريش
 .هوس يرگلم هرس وا ړالو

 دمحم تسود ريما د ناخ دمحا رادرس د
 خلب هپ ناويد وراعشا د هد د رما هپ ىوز د ناخ
 لباک د( )نابعش ٢٧( وس ښيکو وا بيترت يک
 .)هناخباتک يطخ

 ريما رالپ لپخ د ناخ نمحرلادبع رادرس
 ريما د يچ وس لراموگو اوخل ناخ لضفا دمحم
 ناخ دمحم ضيف رادرس وا ناخ ىلع ريش
 .يس ړالو هت ېلباقم

 کرازاب هپ ريشجنپ د رکښل واوخ وړاود د
 ضيف رادرس يک گنج ېد هپ ،لتښنو هرس يک
 ريما وا وس لژوو ىلوک هپ پوت د ناخ دمحم
 .ړالو هت خلب هتريب ناخ ىلع ريش

 ىدامج هپ نلک ٥٤ ناخ لضفا دمحم ريما
 رپ وا وس خښ وا ړم يک لباک هپ ق١٢٨٤ هيناثلا
 د( وس هاشداپ ناخ مظعا دمحم ريما ېي ىاځ
 .)ق١٢٣٠ تدالو لضفا

 يگنت د ىوز هّٰللادعس د نيدلادعس ريم
 تدالو( وس تافو رعاش دنواخ ناويد د ناديس
 .)ق١١٩٨ ېي

 د ىوز دمصلادبع د يقاتسر رفعج ديس
 .وس تافو مظان قشع نمچ وا قشع نشلگ

 ريما وا ړالو هت خلب ناخ نمحرلادبع رادرس
 هت تاره وا توو هياځ هغه هل ناخ ىلع ريش
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 .ړالو
 ميکح ريم ناغربش ناخ نمحرلادبع رادرس

 .هړکو ېي رول هغه هد وا هراپسو هت ناخ
 هپ يناغفا تايح خيرات ونتښپ د ناخ تايح

 .ئک پاچ يک روهال هپ ودرا
 وتښپ وا يسراف د يهارف بوقعي دمحم الم

 .يديږيزو يک هارف هپ ملاع وا رعاش ردتقم
ق١٢٨٥ م١٨٦٨

 ريش ريما د هرس ناخ مظعا دمحم ريما د
 يک ناخ هنز وا واگ شش هپ وا هنوگنج ناخ ىلع
 وا هد د وا هتام ناخ مظعا دمحم ريما د
 .هت سور وا ناريا هتښت ناخ نمحرلادبع

 ناخ ىلع ريش ريما يک تشايم هپ لاوش د
 ٢ د ارسيو دنه د وا وس هاشداپ وا وينو لباک ايب
 .هنامو تنطلس هد د بوتکم هپ م١٨٦٨ ربمون

 د دناهوپ ناغفا ىزيرگنا ويليب ويلبډ رټکډ
 .ئک پاچ يک روهال هپ يزيرگنا هپ رمارگ وتښپ

 دنموم ناخ دومحم د يونزغ روصنم
 ينزغ هپ رعاش وا لاوکيل يسراف د ىوز يجيلاش
 .)ق١٢٢٠ ېئ تدالو( وس تافو يک

 د نونب د ىوز ناخ ىداښ د ناخ لواهب
 وتښپ هپ نوتيز همانگنج يکنوديسوا وميس
 .هړک هموظنم

ق١٢٨٥ م١٨٦٩
 هرز سلوود وا يپور هکل سلوود ونازيرگنا

 .هړکرو هت ناخ يلع ريش ريما کپوت
 د هنلب هپ ارسيو د دنه د ناخ ىلع ريش ريما

 ،وس لنمو تيمسر هپ وا ئکو هت دنه رفس يلابنا
 .هنام هن و ېي ناج هّٰللادبع دهعيلو هد د رگم

 د ناتسناغفا د هرکاذم زيرگنا وا سور د
 .هوس ورش هراپل ينکاټ د وتادحرس يلامش

 يگنرپ د ونتښپ ودنموم وا وليخنامتا رپ
 .ازغ همږپش ينچيم د وا ېلمح

 يک لاح هپ رارف د ناخ مظعا دمحم ريما
 رازم هپ يماطسب ديزياب د وا تافو نلک سوځنپ
 .)ق١٢٣٦ ېئ تدالو( وس خښ يک

ق١٢٨٦ م١٨٦٩
 .ازغ وريزو وليخ لباک د هرس يگنرپ هل
 وس نارمکح تاره د ناخ دمحم حتف رادرس

 دمحم رادرس د ناخ ليعامسا دمحم رادرس وا
 وخ ،وس يغاي يک لوادنچ هپ ىوز ناخ نيما
 .وس رارف هت دنه وا وس لوينو ىد

 ريش رادرس اوخ هل ناخ ىلع ريش ريما د
 .وس نارمکح راهدنق د ىراهدنق ناخ ىلع

 هپ روپريش لباک يون د ناخ ىلع ريش ريما
 يدنال ينتک رت ناخ ىلع نيسح رظان د ولوړوج
 .ئکو ليپ

ق١٢٨٧ م١٨٧٠
 يک راهدنق هپ ناخ بوقعي دمحم رادرس

 مکاح تاره د ،وينو ېي تاره وا وس يغاي
 زيزع دمحم رادرس وا ناخ دمحم حتف رادرس
 .لوس هړم يک گنج هپ ناخ

 يون د يک ناتسناغفا هپ ناخ ىلع ريش ريما
 .ئکو ليپ ولورپخ هپ تيندم

 د يک تاره هپ ناخ زرمارف رالاس هپس
 .وس هژاوو لوالا عيبر ٢٧ هپش هپ ېعمج

 دمحم رون ديس د هنيباک ۍړمول ناتسناغفا د
 هوس هړوج يرشم هپ مظعا ردص يراهدنق هاش
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 :لدولرد ېي ناريزو هغد يچ
 د نيښپ د يراهدنق هاش دمحم رون ديس ‐١

 ردص( راتخم لوټ ىول ىوز هاش ناميلس ديس
 .)مظعا

 کلم ىول کدرو ناخ هّٰللا بيبح ازريم ‐٢
 .)هيلام ريزو = کلامملا يفوتسم(

 ىدنابد ينيم ىول ليخرابج ناخ السرا ‐٣
 .)هجراخ ريزو(

 يجلغ ناخ زيزع د ناخ هّٰللا تمصع ‐٤
 ريزو کلملا تمشح( ورغ د ينيم ىول ىوز
 .)تاناتسهوک

 لښک ىول ناخ نسح دمحم ازريم ‐٥
 .)روضح يشنم رس = کلملا ريبد(

 رشملوټ يريشجنپ ناخ ىلع نيسح ‐٦
 .)رالاس هپس(

 لولوټ ىول يئاتغچ ناخ يلع دمحا ‐٧
 .)هنازخ ريزو = کلملا ريعم(

 هل ربيخ د يچ يناغفا مرکا دمحم خيش
 يملع يک رصم وا ماش هپ وا ،و هخڅ وديرپا
 يک هرهاق هپ ،و سردم روهشم وا دولرد ترهش
 .)يناثلا عيبر( وس تافو

 هّٰللا يفص هاش د يددجم يقابلادبع هاش
 لباک هپ هکين ونايددجم د لباک د ىوز يددجم
 ٢١ هبنش هس( وس خښ وا تافو نلک ٩٤ يک

 صلختم وا دولرد ېئ ناويد رعش د )لوالا عيبر
 .و يقاب هپ

 تموکح د روښيپ د ليعامسا دمحم ازريم
 باصن ،يناغفا دعاوقلا ليهست ررحم رس
 .لکيلو يناغفا دعاوق ،يناغفا

 د ىوز هداز دنوخا ناخ زاون د دمحا ىولوم
 هنوباتک وتښپ رعاش ليخ ىسيع يگنت د روښيپ
 وا همجمج هصق ،همان يتوت ،يناخرد مدآ :لښکو
 .رون

ق١٢٨٨ م١٨٧١
 هپ راهنلا سمش رابخا ىړمول ناتسناغفا د

 .وس روپخ مامتها هپ ىلعلادبع ازرم د يک لباک
 کلاپ د مظعا ردص هاش دمحم رون ديس

 د وبوا وا وتادحرس د ناتسيس د هرس زيرگنا
 هراپل وتارکاذم د ېي ايب وا ،ړالو هتله هراپل ولشيو
 لباک يرال هل يئبمب د وا ئکو رفس مه هت نارهت
 .يغار هت

 ئک ړوج رکښل مظنم وي ناخ ىلع ريش ريما
 .ئديسر هت ورز ٥٢ ېئ ريمش هچ

 دمحم الم د شخبادخ الم مالسالا خيش
 هبيط هملک حرش د وا رعاش )اطع( ىوز مساق
 .وس تافو يک تاره هپ يکنوکيل

 راهدنق د ىزکاس لوسر دمحم يفوص
 تافو نلک ٥٥ ادتقم ىدنبشقن وا ملاع روهشم
 .)هجج ىذ١٣ هبنش ود( وس

 نامعن ديس يضاق د يناغربش ناخ ديس
 بنذا رعاش وا طاطخ يکنوکيل قيلعتسن ىوز
 .و ىدنوژ صلخت

 هناوخان ىوز يلباک ىلع دمحم د فاوط يلو
 .و ىدنوژ يک لباک هپ رعاش

 ريما د هتاره هل ناخ بوقعي دمحم رادرس
 ېي يفاعم وا يغار هت روضح ناخ ىلع ريش
 .وس ررقم هت تاره هتريب وا هتښوغو
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ق١٢٨٨ م١٨٧١
 يک دنه هپ ناغفا رغان ناخ دادرز دمحم

 د( ښيکو ودرا هپ خيرات ونتښپ د يناغفا تلوص
 .)ق١٢٨٩ عبط روشکلون

ق١٢٨٩ م١٨٧٢
 وا ئغار هت لباک ناخ بوقعي دمحم رادرس

 تاره هپ ناخ بويا دمحم رادرس وا وس يدنب
 .وس فلاخم رالپ د يک

 نمحرلادبع رادرس د ناخ هّٰللا بيبح رادرس
 عيبر د ٢٥ هبنش ود هپ يک دنقرمس هپ ىوز ناخ
 .ديږيزو يناثلا

 لونيرگ د ځنم رت وناسور وا تلود زيرگنا د
 د ناتسناغفا هچ هوسو هدهاعم فوکاچروگ وا
 .يد يلتو هخڅ يميس د ذوفن د وناسور

 د ورکښل ولپ د يک راصح الاب هپ لباک د
 يضاق د روصم هخم ٣٨٢ باتک ودعاوق د قشم
 وتښپ ېي ۍلوب يچ وس پاچ اوخ هل رداقلادبع
 .يد

 رکسع مظنم ناخ ىلع ريش ريما د
 يچ وو هنت ٢٤،٠٠٠ مظنم ريغ وا هنت ٥١،٩٩٠

 .هدولرد ېي هنوپوت ٣٦٩ وا کپوټ هرز ٤٠
 ىلع فسوي ريم د رغال نيدلا ناهرب

 مظان راعشا ناويد وا مج ماج د ىوز يشخدب
 .و ىدنوژ

 دمحا وا رعاش ېنميم د يوحم هّٰللا تمعن
 ېرکذت د ناشف شتآ د يوره ردنکس نب يلق
.وو ىدنوژ فلؤم

 د وا هلمح يگنرپ د ناتسريزو يلامش رپ 
 .تداهش ريقف يداب د وا گنج ىول يروجک

ق١٢٨٩ م١٨٧٢
 دمحم يضاق د المناخ نمحرلادبع يضاق 

 هقرفتلا لصيف د ىوز يراهدنق ىزکراب ديعس
 لباک د( هلښکو هلاسر هيجانلا و لاضلا نيب
 .)هناخباتک يطخ

ق١٢٩٠ م١٨٧٣
 بئان ناتسکرت د ناخ ملع دمحم بئان

 هنميم رما هپ ناخ ىلع ريش ريما د هموکحلا
 .هلوينو

 .هلوينو اويخ وناسور
 هپ ېلمش د مظعا ردص هاش دمحم رون ديس

 .وس لماش يک سنارفنک
 ناضمر( نامرف هپ ناخ ىلع ريش ريما د
 تمشح ليخرابج ناخ هّٰللا تمصع )ق١٢٩٠

 .وس هلخاد ريزو )ورغ د ينيم ىول( وا کلملا
 راد هپ م١٨٨٠ هپ ىد ناخ نمحرلادبع ريما
 .هواړځو

 ىلع ريش ريما د ىروښيپ رداقلادبع يضاق
 يرکسع اي بحاصم وا يکنووښ رابرد د ناخ
 يرکسع وا ميارجلا حيرشت د يچ ،و رترکس
 د ىد .ىد فلؤم ومان ظعو وا ومانتاميلعت
 يضاق املع ناخ د وا ىوز رداق لضف يضاق
 .و سوساج زيرگنا د وخ .ئد ىسمل نسح

 ديعس دمحم يضاق د مالسلادبع يضاق
 .ؤ تاضقلا يضاق يوز يراهدنق يزکراب

 وتښپ هپ يک راهدنق هپ کټخ دمحم تسود
 موظنم يدمحا قالخا وا مولعلا رحب وا رينم ردب
 .هړک

 مظعا دمحم نب رداقلادبع نب دمحم ريما
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 هپ ناخ ىلع ريش ريما د يزاوتک ليخ ناميلس
 يبرع هپ هيباهولا ةفياطلا کوکشل هعفادلا همان
 .هړک فيلات

 .يک لباک هپ دنوژ شاقن مکبا ميظع دمحم د
 وا ېمان رفس د رعاش يراهدنق لوسرلادبع

 .ئک ړوج ناويد رعش لپخ د فلؤم ېمان دازآ
 هصاخ هپ راصح الاب د ناخ ىلع ريش ريما

 رادرس وا هړکو هسلج يدهعيلو د يک هچارس
 .)ق١٢٩٠ لاوش ١( وس دهعيلو هّٰللادبع

 ناج هّٰللادبع رادرس د هپش همهود هپ لاوش د
 رادرس يک تاره هپ وا وسو نشج يدهعيلو د
 .ئکو تفلاخم ناخ بوقعي دمحم

 )فيرش رازم( وتايالو يلامش د لاک هغد هپ
 ملع دمحم بئان وا ېو ىپور هکل هځنپ تايلام
 .لوړوج هنوپوت يک رازم هپ

 يچ ېلغار هت لباک هلاک هود ينټلپ راهدنق د
 .يک هدز دياوق يرکسع هتلد

 د بان ىول مروک د ناخ دمحم يلو رادرس
 ار هت ريما همان هبوت وليابق يغاي د ياځ هغه
 ىود د هاش دمحم رون مظعا ردص وا هلوتساو
 .هړکرو هنوتعلخ هت ونارشم

 تاوس د دهع يلو لپخ ناخ ىلع ريش ريما
 وا هنامو هغه مه دنوخآ وا ئک يفرعم هت دنوخآ
 لاوس ١٤ هبنش ود( هياوو هترو ېئ کيربت

 .)ق١٢٩٠
 مک وارجن وا ريشجنپ د ناج مالغ هدازبحاص

 ىادخ وا مکاح رنک د ناخ دمحم ىلع وا بان
 هّٰللا تيانع ريم .و مکاح ينزغ د ناخ رظن
 ناويد د وا مظان تشابملا لوصا د يشخدب

 .وس تافو دنواخ
ق١٢٩١ م١٨٧٤

 .گرم ناخ ملع دمحم بئان د
 د يررقم بان ىول ناخ لد ريش يساغاش د

 .ينارمکح هپ وتايالو يلامش
 د ځرو هپ رتخا ينچوک د ناخ ىلع ريش ريما

 يضاق د وا يرالاس هپ ناخ يلع نيسح رشملون
 د شيامن ورکښل لباک د يرگلم هپ رداقلادبع
 ،هکډنک يلپ ٣٧ .ديلو هرس يډنوغ د ناجنرم
 .ېناخپوت سل ،هراپس هټنمجر رولڅ

 يچ هوسو هلزلز هتخس يک وميس هپ لباک د
 وا هړم هنت ٧٠٥٢ هنمادهوک رت هريشجنپ هل

 هنت ١٣٠٠ يک ناورپ هپ .هوس  يمخز هنت ٣٩٠٠
 راهنلا سمش( هوس هړم هنت ١٤ يک لباک هپ وا
 .)ق١٢٩١ ناضمر ٧-٦

 ١٥( وس ړم مکاح ناخاو د نمحرلادبع ريم

 .)ق١٢٩١ رفص
 ريما د ىوز ريم د لارتچ د کلملا ماظن

 .ئغار هت رابرد ناخ ىلع ريش
 هد د وا بان ىول د هت ناخ لدريش يساغاش

 ازريم وا بان ىکمک د هت ناخ لدشوخ ىوز
 هړکرو هنوبقل بانمک د هتريب د ناخ نسح دمحم
 .وس تافو لصاو ناخ يبن دمحم ازريم وا هوس

 .وس تافو هرازه ناخ ىلع ريش رادرس
 ناخ نمحرلادبع ريما د ناخ هّٰللارصن رادرس

 ٣٠ هبنش راهچ( ىديږيزو يک دنقرمس هپ ىوز

 .)ق١٢٩١ رفص
 ناج د خيرات گنج يړمول د ناتسناغفا د

 ندنل هپ هعبط همهرد هکوټ ېرد فيلات يک ميلو
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 .وس روپخ يک
 ناتسناغفا م١٨٧٢ هپ يچ ويلب رټلاو ىرنه

 رت سوډنا هل باتک لپخ هپ ،و يلغار هت
 هنډنل هل لاوحا ناتسناغفا د يک يروپ سيرگيات
 .)هلصف ١٣( ئک روپخ

 شين د راهدنق د ىزلپوپ دنسپ هاش الم
 ېقيرط ىرداق د رعاش وا فراع يکنوديسوا
 تدالو( وس تافو نلک ٧٥ يک شين هپ هفيلخ
 د( ئک مظن وتښپ هپ نيلحرلا داز هد )ق١٢١٦ ېئ
 .)ش١٣٤٧ عبط روهال

ق١٢٩٢ م١٨٧٥
 ناگنمس د ىوز تارب الم د يزاين ازريم

 تافو لرل ېي هناويد هود يچ طاطخ وا رعاش
 .وس

 ةفحت همان تحيصن ناخ ىلع ريش ريما د
 وا مامتها هپ ىروښيپ رداقلادبع يضاق د ءاملعلا
 يک لباک هپ هخم ٨٠ طخ هپ ناخ اضيب ازريم د
 .هوس پاچ

 د يگ هوان د وا ناخ بلط ضيف د ړوجاب د
 هپ ناخ ىلع ريش ريما د فالتخا ناخ رديح مالغ
 .)ق١٢٩٢ لاوش ٢( وس هلصيف هيصوت

 رکسع يضاق يک لباک هپ دنخا ردنکس الم
 .و

ق١٢٩٣ م٦ ١٨٧
 هل ريفس زيرگنا د ناخ دمحم اطع باون

 د وناسور د هچ لتښوغو هناخ ىلع ريش ريما
 نيرومام ونازيرگنا د هراپل ولوين د يمدق شيپ
 هن ناخ ىلع ريش ريما وخ يدږيرپ هت ناتسناغفا
 .هلنمو

 .هلوينو هټئوک ونازيرگنا
 روخا ريم وا مظعا ردص هاش دمحم رون ديس

 يسايس يناغفا رقاب دمحم ازريم وا ناخ دمحا
 .هړالو هت روښيپ هراپل وترکاذم د هلډ

 هّٰللادبع الم د ييحي الم ترضح هداز دنوخا
 تښد هپ تاره د سردم وا ملاع تاره د ىوز
 .وس تافو يک نالي

 ىوز ىزلپوپ نالک دمحم د ناخ رمع دمحم
 وا طاطخ وا رعاش يسراف وا وتښپ تخو لپخ د
 .وس تافو يک فيرش رازم هپ فلؤم

 د ىزلپوپ هلودلا ليکو ناخ ملع دمحم
 .وس تافو يک لباک هپ ىوز ناخ هّٰللادبع

 وتښپ وا يسراف د ينغتسم ىلعلادبع
 الم د ىوز کتوه ناضمر الم د رعاش روهشم
 هپ لباک د ىسوړک داد لوسر الم د ىسمل اضق
.)هجح ىذ ١٧( يديږيزو يک راصح الاب

 ار هت لباک هتاره هل ناخ هّٰللا بيبح يفوتسم
 رمع دمحم رادرس ېي ىاځ رپ وا ،وس لتښوغو
 هپ تاره د ىوز ناخ ميظع دمحم رادرس د ناخ
 .وس ررقم تموکح

 ناخ دمحا هرابرد هل ناخ ىلع ريش ريما د
 دنوخا د هت تاوس مکاح دابآ لالج د ىزکاس
 .ړالو ىځاتسا هراپل وديل د روفغلادبع

 هداز دنوخا دمحم صيف ييسوم د رگول د
 هپ ناخ ىلع ريش ريما د نيدهاجملا ةضور وتښپ
 .)هناخباتک يظخ لباک د( ئک مظن همان

 يراهدنق هّٰللا تمحر انالوم د هّٰللا ناما ريپ
 روغ هپ دهاز وا يفوص روهشم رصع لپخ د ىوز
 .وس تافو يک
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ق١٢٩٤ م١٨٧٧
 دمحم رون ديس د يک سنارفنک هپ روښيپ د

 تارکاذم يليب سويل رس وا مظعا ردص هاش
 هاش دمحم رون ديس وا )يرونج ٣٠( لوس ماکان
 ناخ هّٰللا بيبح ازريم وا ،وس ړم يک روښيپ هپ
 ىزلپوپ دمحم جات وا دمحم هاش الم د يفوتسم
 ېرکاذم د هت روښيپ هرس رهاط دمحم ازريم وا
 ار ونازيرگنا هتريب هدورمج هل رگم ،لړالو هراپل
 .لوتساو

 ياځ رپ وا وس ړم هجراخ ريزو ناخ السرا
 ررقم هجراخ ريزو ليخ بطق دمحم هاش الم ېئ
 .وس

 مکاح دور تشپ د ناخ ملع دمحم رادرس
 فسوي دمحم رادرس ېئ ىاځ رپ وا وس لوزعم
 .وس ررقم ىوز ناخ دمحم تسود ريما د ناخ

 دمحم يجاح اوخ هل ديمحلادبع ناطلس د
 صاخ د هت رابرد لباک د لاو يمارگب ناخ نسح
 ريفس تلود ينامثع د وا ،يغار لوډ هپ يځاتسا
 وا هّٰللا تياده ېئ راشتسم يچ ،و يدنفا يزوف
 وا رينم ېي يړغ هنت هود وا نيسح ېئ بتاکشاب
.وو کيب يريخ

 دمحم باون يک لباک هپ ريفس زيرگنا د
 وا ناخ دمحم اطع ېي بئان وا ناخ نسح
 .و ناخ رايتخب ېي يشنم

 بحاص ىکنووښ( رداقلادبع يضاق د
 يک هناخپاچ هپ راصح الاب د همان ظعو )رداهب
 .هوس پاچ

 هناخ راپاچ لوصحم( ټکټ تسپ د
 د يچ وس روپخ )ق١٢٩٤ لباک هنطلسلاراد

 .ئد ىوس لښک يک ځنم هپ ېئ رس ىرمز
 دنوخا( دحاولادبع نب روفغلادبع دنوخا

 وا دشرم يرداق وا يدنبشقن ىول )تاوس
 ١٢ هپ يک فيرش وديس هپ تاوس د دهاجم

 ړول د ېئ تدالو( وس خښ وا تافو يرونج
 .دودح م١٧٩٠ د يک ويفاص يږيماش هپ تاوس
 تموکح يعرش وا تساير د تاوس د ىد
 .ئد سسؤم

 ينيسح يخلب يزودنق ميهاربا نب ناميلس د
 .تافو فلؤم يفوص

 عيباني ،ناوکالا قرشم ،دياوفلا عمجا د
 .)ق١٢٢٠ تدالو( فلؤم هدوملا

ق١٢٩٥ م١٨٧٨
 لباک هدنيامن سور د فوټاليټس نوج ٢٢ هپ

 ناخ ىلع ريش ريما د تسگا ١١ هپ وا ئغار هت
 ېئ هرکاذم ېدهاعم ېوي د وا يديسرو هت رابرد
 .هړکو هرس رو

 يلږيل ار زيرگنا د ناخ ىلع ريش ريما
 يچ وښيرپ ار هن نيلربمچ لوين رس هدنيامن
 .يسار هت ناتسناغفا

 ىغار هت تاره هدقرمس هل فوکيدورک لنلک
 ارسيو دنه د نټيل ډرال ربوتکا د ٣١ هپ )ربمون(
 د ربمون د ٢٢ هپ .ئکرو موتاميټلا هت ناتسناغفا
 ىزيرگنا وا تښنو گنج مهود ناغفا وا زيرگنا
 .للغار ناتسناغفا رپ رکښل

 تافو نلک ١٧ دهعيلو ناج هّٰللادبع رادرس
 ١٧ د )غاب بيقن د ( وس خښ يک غاب مرح هپ وا

 .ق١٢٩٥ هپش نابعش
 د يشک رکښل ونازيرگنا د ونتښپ وز يڼار رپ
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 .اوخ رپ ډنک هلم
 هاش دمحا ريم د يشخدب هاش دومحم ريم

 .وس تافو دنواخ راعشا ناويد د ىوز
 هل و يدنب يچ ناخ بوقعي دمحم رادرس

 وا وس ررقم نارمکح لباک د وا وس هليا هديق
 هت تاره هدهشم هل مه ناخ بويا دمحم رادرس
  .ئغار

 وا ميحرلادبع الم د ميوقت لاک هغد د
 هپ راهنلا سمش د لباک د جارختسا نمحرلادبع
 زيزع د هڼورو هود هغد .وس پاچ يک هناخپاچ
 .وو نماز ىراهدنق هداز دنخا هّٰللا

 عمجم يک هعبطم هپ راهنلا سمش د لباک د
 د ديدج و ميدق تمکح هلباقم ينعي نيرحبلا
 اد وا وس باچ فيلات هاش نيتچ رتکاډ وا ميکح
 .ئد هخڅ وتاعوبطم ويړمل هل

 ىوز ناخ نسح يضاق د دمحم الط يضاق
 هړکت وا رعاش وا لاوکيل يبرع ،يسراف ،وتښپ د
 ناويد وا يبرع د .ئديسوا يک روښيپ هپ فلؤم
 ةحفن ،ريرفنلا ةولس ،زغنلا رهاوج د وا دنواخ
 .فلؤم بيثکلا ةولس ،لوقعلا هتيلست ،کلسملا

 ځرو ټبيا لارنج د همان هپ راو ناغفا د
 لاوحا رپ ناتسناغفا د هنډنل هل هخم ٣٤٦ کيل
 دمحم رون .وس روپخ يروپ ٤٢ رت ١٨٣٨ هل
 د يچ ښيکو خيرات ناتسناغفا د يراهدنق يرون
 ايډنا د ندنل د( يرل لاوحا وزدمحم وا وزودس
 هپ ناخ ىلع ريش ريما د هد .)هخسن يظخ سفآ
 نشلگ د ىد .ئد يلښک مه رمارگ وتښپ وي همان
.يد فلؤم مه تراما

 ق١٢٨٧ رت حناوس ناخ ىلع ريش ريما د 

 د يم روک رپ )ش١٣٢٥ پاچ لباک د( يروپ
 .ازغ وکلخ د هرس ىود هل وا هلمح وناگنرپ

 ىوز ميرکلادبع د ليلخ نمحرلادبع بابرا
 د رعاش وا لاوکيل يبرع وا يسراف وا وتښپ د
 .و ىدنوژ يکنوديسوا نادرم

ق١٢٩٦ م١٨٧٩
 د وا هلمح ورکښل يزيرگنا د ناتسناغفا رپ

 .ليپ گنج مهود د ناغفا وا زيرگنا
 وا ړالو هت خلب هلباک هل ناخ ىلع ريش ريما
 رازم هپ ١٢٦٩ رفص ٢٩ هبنشجنپ هپ نلک ٥٨
 هپ .)١٢٣٨ تدالو( وس خښ وا ړم يک فيرش
 وس هاشداپ ناخ بوقعي دمحم ريما يک لباک
 .)ق١٢٦٩ يناثلا عيبر(

 ربوتکا د ١٢ هپ لباک سټربار لارنج
 .ئوينو م١٨٧٩
 ٤( هوس ءاضما يم ٢٦ هپ هدهاعم کمدنگ د

 .)١٢٩٦ هيناثلا ىدامج

 ريفس زيرگنا د م١٨٧٩ ييالوج ٢٤ هپ
 ناضمر د ١٦ هپ وخ ئغار هت لباک يرانويک

 يک راصح الاب هپ م١٨٧٩ ربمسد ٣ ق١٢٩٦
 عورش ېلمح ونازيرگنا رپ وکلخ وا وس لژوو
 .ېړک

 ېجحيذ د وا ئک نارو راصح الاب ونازيرگنا
 هت نود هريد ناخ بوقعي ريما ېي تشايم هپ
 .هواتساو

 ملاع کشم الم ،کدرو ناخ ناج دمحم
 داهج يک لباک هپ يفاص نامثع دمحم ،ړدنا
 ييامسا هوک وا ناجنرم هپت د وا ئک عورش
 .وس ديهش ناخ نامثع دمحم .هوسو هنوگنج
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 يرخآ لپخ هرازم هل ناخ ىلع ريش ريما
 هوي د هت دنکشات هت نامفوک لارنج بوتکم
 ىلع ريش رادرس .هواتساو هرس تئيه يسايس
 ،هجراخ ريزو ناخ دمحم هاش ،يراهدنق ناخ
 کشم دمحم نيد الم ،ىروښيپ رداقلادبع ىضاق
 روفغلادبع الم وا دهاجم وا ملاع روهشم ملاع
 لباک داهج هپ کدرو ناخ ناج دمحم وا يرگنل
 .للغار هت

 مس هرس ېدهاعم د کمدنگ د ونايگنرپ
 هميرد هرس ىود هل ونتښپ وخ ،هللبو هلپخ همروک
 يکچ ناخ رورس دمحم يزاغ وا هړک عورش ازغ
 .و رشم ازغ د

 يوازغ هرس ونايگنرپ هل وا مالعا هاريت  د
 ىدناب ونتښپ رپ رکښل هرز ٥٣ يگنرپ د يچ
 .للغرو

 وا هلمح ونيدهاجم ونتښپ د رازاب رپ کناټ د
 ١٠ هبنش( لژو ونايهاپس يزيرگنا ونت ٦٥٣ د

 .)مرحم ٢٦ ،يرونج
ق٩٨-١٢٩٧ م١٨٨٠

 ١٧ هتام ونازيرگنا د وا گنج دنويم د

 .م١٨٨٠ ييالوج ٢٧ ق١٢٩٧ نابعش
 يديسرو هت راهدنق هلباک هل سټربار لارنج

 ٣١ ئک تام ېي ناخ بويا دمحم رادرس وا

 .١٨٨٠ تسگا

 ومآ رت هدنقرمس هل ناخ نمحرلادبع رادرس
 هيناثلا ىدامج ٤( يغار هت زودنق تښواو ار

 .)ق١٢٩٧
 وا هرکاذم نفيرگ وا نمحرلادبع رادرس د

 .يک همز هپ هقفاوم

 ناضمر د ٥ هپ ناخ نمحرلادبع ريما
 هاشداپ يک لباک هپ )م١٨٨٠ ييالوج( ق١٢٩٦

 .هراپسو رو ئي لباک وا هنامو مه ونازيرگنا وا وس
ق١٣١٩-١٢٩٧ م١٩٠١-١٨٨٠

 .هرود تراما د ناخ نمحرلادبع ريما د
 هپ لامياپ ريپ د راهدنق د سټربار لارنج

 بويا دمحم رادرس ناضمر ٢٤ هپ يک گنج
 نمحرلادبع ريما .ړالو هت ناريا وا ئک تام ناخ
 .ئديسرو هت راهدنق يک تشايم هپ لاوش د

ق١٢٩٨ م١٨٨٠
 واملع هل راهدنق د ناخ نمحرلادبع ريما

 الم وا ړکاک هدازدنوخا ميحرلادبع الم هخڅ
 يک هفيرش هقرخ هپ راهدنق د ىزلپوپ دحالادبع
 راهدنق د ناخ لوسرلادبع رادرس .)لاوش( لژوو
 يخوت ناخ رديح مالغ رالاس هپس وا مکاح
 وا لاوتوک يقاتسر فسوي الم وا رشم يرکسع
 .لوس ررقم يضاق ناخ نيدلا دعس الم

 راهدنق هپ ىزوکلا رجات ناج دمحا يولوم
 هيلا د هيحدم حتف د ناخ نمحرلادبع ريما د يک
 .هليوو هديصق

 ىسوم د يراهدنق صلاخ دمحم ناطلس
 ريما د يناطلس خيرات لپخ ىوز ىزکراب ناخ
 .ئک پاچ يک يئبمب هپ همان هپ ناخ بويا دمحم
 ق١٢٩٧ رت وا و يوس ورش ق١٢٨١ هپ باتک اد
 .ىرل عياقو يروپ

 يگنرپ د يدناب نيکم رپ يک ناتسريزو هپ
 يراج يروپ ١٨٨١ رت هنوداهج وکلخ د وا هلمح
 .وس ديهش نيد بالگ انالوم وا و

 ينچيم د وا داهج ودنموم د هرس يگنرپ د
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 .ازغ هموا
 ناخ سودقلادبع رادرس يک هجحيذ هپ

 .وينو تاره
 ،وس ميلست ىوز هرازه ىلع ريش رادرس د

 لال د ناخ ربکا دمحم وا يړنک دومحم ديس
 هت يډنپلوار دومحم ديس ،ئکو تواغب يروپ
 .وس دنب رظن يک لباک هپ ناخ ربکا وا ىديتښتو

 وپور وکل هځنپ د ناخ نمحرلادبع ريما
 نارجات ربکا دمحم وا رکب وبا الم هراپل ولتسيخا
 هغد ،لړک يفرعم هت ډليفرټو رنشمک روښيپ د
 رفص ٢٧( ئد يک ميزوم هپ روښيپ د طخ

١٢٩٨(. 

 شهاوخ هپ ارسيو د دنه د نمحرلادبع ريما
 هپ تلاکو هپ ناتسناغفا د ناخ دمحا ريم لارنج
 ٢٥ هپ ېي همان هپ ارسيو د وا ئک ررقم يک يلهډ

 ٢٧ هپ ېک همان هپ رنشمک د روښيپ د وا رفص

 .)ميزوم روښيپ د( لکيلو هنوبوتکم رفص
 هپ ىوز ىضترم ريم د تفلا يتبحم ريم

 د )١٢٢٤ تدالو( وس تافو نلک ٧٤ يک لباک
 .و رعاش هښ يسراف

 د رعاش يشخدب دمحم دارم نب هّٰللادبع الم
 .ئک بيترت ناويد رعش لپخ

 ۍنروک يلپخ د ىزرط دمحم مالغ رادرس
 .وس رارف هت يچارک دنه د هرس

 رت ١٨٣٨ د يک ناتسناغفا هپ ټان ريډگرب د
 يئبمب هپ يک هخم ١١٣ هپ لاوحا ىروپ م١٨٤٢

 .وس پاچ يک
 )نادرم( يهړگ وزاما د نمحرلادبع يضاق

 .هړک مظن وتښپ هپ ريذپلد ۀناسفا

ق١٢٩٩ م١٨٨١
 ريما راهدنق يک م١٨٨١ ليرپا هپ ونازيرگنا

 مرحم ٢٢ هپ هتريب ىد وا هراپسو هت نمحرلادبع
 .ديسرو ار هت لباک ق١٢٩٩
 .وس ررقم هت تاره ناخ زرمارف لارنج
 رورس دمحم رظان يک تشايم هپ لاوش د

 تاره د ياځ رپ ناخ سودقلادبع رادرس د ناخ
 .وس يدنب رادرس هغد وا وس ررقم نارمکح

 ناخ دمحم رظن د ناخ قيدص دمحم رادرس
 روښيپ هپ ىسمل ناخ دمحم ريما رادرس د ىوز
 هړک مظن يونثم يسراف هپ همانگنج دنويم د يک
 .)ق١٢٩٩ نابعش ١٧(

 نامغل ورکښل ناخ نمحرلادبع ريما د
 .ئوينو

ق١٢٩٩-١٢١٧ م١٨٨٢-١٨٠٢
 د ،ملاع يوره نيسح نب يقت دمحم د

 نويع وا باسحلا حيضوت وا لامالا تياهن
 .تخو دنوژ د فلؤم د ماکحالا

 بئان راهدنق د ناخ لوسرلادبع رادرس
.وس لوزعم هموکحلا

 ناطلس رادرس د ناخ دمحم رون رادرس
 .وس بئان راهدنق د ىوز ناخ دمحم

 وا وس مارآ تښروښ وکلخ د تاره د
 د مکاح ياځ هغه د ىز ىلع ناخ بحاص
 ېي هت لباک وا ئوينو مرکا بئان رشم ونايتښروښ
 .هواتساو ار

 تسود ريما د ناخ فسوي دمحم رادرس
 څولب ميهاربا رادرس مکاح هارف د ىوز ناخ دمحم
 دمحم جات رادرس وا ئک جارات يک روسناخچ هپ
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 .ئغار هت ناتسناغفا مه څولب ناخ
 هغه د يک تاره هپ ناخ زرمارف رالاس هپس

 د وا هړک ميمرت هنوترامع غاب راچ د وا لالک راښ
 .هړک هروج مه ېئ الک ونايروغ

 ريما هخڅ ورم هل ناخ يلق مودخم
 هپ ورم هچ ئکو ضرع هت ناخ نمحرلادبع
 .)اوخپ هکل( يولښنو ىروپ ناتسناغفا

 ىرب ورکښل د ريما د ىدناب وک هرت وجلغ رپ
 هل ،لوتيار يلاو د ېنميم د وا لوين ړنک وا
  .گنج ورکښل د ريما د هرس وراونش

ق١٣٠٠ م١٨٨٢
 هّٰللا ءاطع هدنيامن ناملسم وي ونازيرگنا د

 نفيرگ هتخو ېد رت ،وس ررقم يک لباک هپ ناخ
 يک لباک هپ هټپ هپ ىروښيپ رداقلادبع يضاق وا
 .وو

 ناخ ناج دمحم ،ناخ نمحرلادبع ريما
 وا ۍنروک ليخرابج ناخ هّٰللا تمصع د وا کدرو
 .لړک نايدنب هنت هرز ېرد رون

 يک راهدنق هپ ريما همسلځنپ هپ لوالا عيبر د
 .هنونادو غاب يهاش د دابآ لالج د وا غاب لزنم د

 .هنونارو الصم د تاره د
 وا سور د لونيرک ډرال وا فونابول هدازهش

 هقفاوم رپ فوکاچروگ د م١٨٧٣ د اوخ هل زيرگنا
 يربخ يک باب هپ ناتسناغفا د يدناب همان
 .ېړکو

 رابخلا جارس د يراهدنق فؤرلادبع يولوم
 د وا سردم يهاش هسردم د يک لباک هپ سسؤم
 يلام ينتسورو( وس ررقم نامجرت يبرع روضح
 .)روضح

 رکښل هدرگ نمحرلادبع ريما د لاک هغد هپ
 .وو هنت ٥٨،٧٤٠
 هپ ودعس وا هايس ناخ نسح دمحم رادرس

 ناخ رديح مالغ لارنج وخ ،لديروښو يک ولگنم
 ېئ هلمرز وا لړشو هت اوخ هريت د ىود يزکروا
 .هلوينو

 ىکنوکيل رثن هړکت وتښپ د ناج دمحا يولوم
 هپ لاوکيل ناتسناغفا خيرات وا وتښپ جنگ د
 .و ىدنوژ يک روښيپ

 يناخداپ ىلع دمحم نب نامثع دمحم انالوم
 ورون وا رارسا نشلگ وا رابخالا بئاجع د يرگول
 .و ىدنوژ ملاع دنواخ وتافيلات

 د ىوز ليعامسا ازريم د يشخدب تمحر
 .و ىدنوژ رعاش دنواخ وناويد يرد وځنپ

 هتريب ىود د وا لديړالو وکلخ د ريشجنپ د
 .لومارا

 رما هتريب وا تښروښ وزکڅا د راهدنق د
 .لنم

ق٢-١٣٠١ م١٨٨٣
 لامش تاره د يراجم دور نجت د وناسور

 .ېلوينو يميس يبرغ
 .هلوينو هميس هلوټ يټوک د ونازيرگنا
 ناشور وا نانغش ناخ نمحرلادبع ريما

 .لوينو
 يپور هکل سلوود هت ناخ نمحرلادبع ريما

 .ئک روظنم کموک ونازيرگنا هلاک د
 ناتسناغفا د نويسيمک ډگ سور وا زيرگنا د

 ررقم هراپل ولکاټ د وتادحرس يبرغ وا يلامش د
 ٦ هبنشجنپ هپ ناخ نمحرلادبع ريما وا وس
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 نامرف ولنم د نويسيمک ېد د ق١٣٠١ هدعقيذ
 .هړک هرداص همان تياده ېئ هت وکلخ وا ئک رداص

 نود هريد هپ دنه د ناخ ردان دمحم رادرس
 .)ق١٣٠١ ش١٢٦٢ لمح ٢١( يديږيزو يک

 د ،و يک نارهت هپ ناخ بويا دمحم رادرس
 ټپ هنارهت هل هنتښوغ هپ ناخ روالد يلاو د ېنميم
 عيبر ١٠( يغار هت دهشم هرس ونارشم وغد د
 زيورپ لارنج ناخ ىلع نيسحرالاس هپس .)لوالا
 دمحم رادرس ،بان ىول ناخ لدشوخ ،ناخ هاش
 ناخ هّٰللادبع ،ناخ مالسلادبع يضاق ،ناخ مشاه
 ناريا د هلډ هغد رگم ،ناخ ىلع دمحا ،رصان
 هپ وا لوينو هنتښوغ هپ ونازيرگنا د تموکح
 .هړک دنب رظن يک قاچوق

 يک هنميم هپ مه ناخ روالد يک هعقاو هغد هپ
 دمحم ريم ،ناخ نمحرلادبع ريما وخ ،وس ىغاي
 .هوس همارآ هنميم وا هکاټو يلاو هتله ناخ نيسح

 ىلع رپ هلمح ونارفاک د ريبنک وا راتک د
 ناخ دمحم لگ رادرس مکاح د نامغل د وا کنش
 .هنړش ىود د يرشم هپ

 د ىوز ىلع ديس  د بيرغ ىلع دمحم
 وا وتښپ د ملاع يکنوديسوا يميس د روښيپ
 ىکنوکيل هيشاح وباتک يبرع وريډ د رعاش يسراف
 .و ىدنوژ

ق١٣٠١ م١٨٨٤
)چرام ١٣ ،يلوالا ىدامج ١٥(
 د يک سيراپ هپ يناغفا نيدلا لامج ديس

 .هړک هرپخ يبرع هپ هديرج يفثولا ةورع
 د ق١٣٢٨ يک هرهاق هپ ېئ عبط همهود

 .هخم٢٣٢ عبطم قيفوت

 اشنا وا طخ لپخپ ناخ نمحرلادبع ريما د
 هلصفم هوي هت ناخ رورس دمحم نارمکح تاره د
 .هوس هرداص همان تياده

ق١٣٠٢ م١٨٨٤
 يلډ واشيو دحرس د زيرگنا نډسمل رتيپ رس

 اوخ هل ناتسناغفا د وا ديسرو هت تاره رشم
 .ىغرو ناخ نيدلادعس يضاق

 وا هړک هروج رال لير د يټوک د ونازيرگنا
 .ئوينو لوتاخ لپ وناسور

 يدامج ٢٤ هبنشجنپ هپ نمحرلادبع ريما
 وا وس يهر هت ىډنپلوار هلباک هل ق١٣٠٢ يلوالا
 ډرال ارسيو دنه د هيناثلا ىدامج ١٦ هبنشجنپ هپ
 ار هت دابآ لالج بجر د ٦ هپ وا لديلو هرس نرف
 .ديسرو

 ىوين خم د تفرشيپ د وناسور د ونازيرگنا
 .لتسوار هت يټوک رکشل زهجم هرز ٥٠ لپخ هراپل

 د وا ړالو هت دنه نډسمل تشايم هپ بجر د
 .هراپسو هت يوجر لنرک ېي راک ولشيو دحرس

 يرازم نيدلا لامک د يراصنا نيدلا ماظن
 وا رعاش وا طاطخ رصع لپخ د ىوز يخلب
 يمالسا رپ همان هپ نيتقحتمل داقتعا د فلؤم
 هلښکو يک لباک هپ هلاسر وي يدناب وقرف
 .)ق١٣٠٢يناثلا عيبر ٢٢ هبنشکي(

 رادرس د يزرط ناخ دمحم مالغ رادرس
 وا رعاش يرد د ىوز يراهدنق ناخ لدمحر
 ريما د يچ دنم رنه طاطخ وا لاوکيل
 هل و ىوس رارف هت دنه رما هپ ناخ نمحرلادبع

 هت دادغب هخڅ يچارک هل هرس وناولپخ ونت ٤٥
 .ړالو
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 وا ناخ نمحرلادبع ريما د يک ىډنپلوار هپ
 و لاوس( روپار وتارکاذم د يارسياو د دنه د
 وا پاچ هلباک هل يرد وا وتښپ هپ )يتلود باوج
 ناخ مالغ الم ېئ مجرتم وتښپ د .وس روپخ
 .ئد ينامغل

 ينتاس د تاره د ناخ نمحرلادبع ريما
 رايت رکښل هرز شريد يپور هکل لش هپ هراپل
 ېړکرو ۍلوگ وا هنوپوت ىول ٢٨ ونازيرگنا ،لړک
 .لوس رايت مه نايچپوت هنت ٤٠٠ وا

 ريما ناگدنيامن وکلخ د رينب وا تاوس د
 تعاطا ىود د ريما وا للغار هت نمحرلادبع
 ئکرو ېي نانيمطا ولتاس د ناتسناغفا د وا هنامو
 .)هجح يذ ٢٢(

 د ناتسناغفا يلامش د سيلگنا وا سور د
 راقفلاوذ هنهد وا وس ىلمع دادرارق ينشيو دحرس
 .هوس لدوښيرپ هت ناتسناغفا قاچرم وا

 ردص ينتسورو( ناخ مشاه دمحم رادرس
 .ىديږيزو يک نود هريد هپ )مظعا

ق١٣٠٣ م١٨٨٥
 وا وينو طابر قآ هت اوخ راقفلاوذ د وناسور

 .هلتار خم رپ هت هدجنپ
 يک نويرپيگ شات هپ وناسور ١٨ هپ چرام د

 .وينو ېي هدجنپ وا هړک تام ناناغفا
 هپ يلډ ولشيو دحرس د سور وا زيرگنا د

 سور ،ناغفا د وا لديلو هرس ايب يک ربمون
 .هواردو امسر ېي يلڅ يړمول دحرس

 د راد بصنم يزيرگنا تراويټس لنرک
 يرادلک هکل رولڅ وا لتکو تاماکحتسا تاره
   .ېړکرو هراپل ماکحتسا د ېي

 مهود د ړدنا دمحم نيد ملاع کشم الم
 لوالا عيبر ١٠ هبنشجنپ هپ دهاجم ىول گنج

 .وس تافو ق١٣٠٣
 ىول( کدرو ناخ هّٰللا بيبح يفوتسم

 هپ ريزو رشم ناخ ىلع ريش ريما د )کلم
 هد د .وس تافو يک لاح هپ رارف د يک يډنپلوار
 .و ق١٢٤٨ يک وتغج هپ گدرو د تدالو

 وا رعاش ناگنمس د ريرص دحاولادبع يضاق
 وس تافو يک اراخب هپ نلک ٨٠ طاطخ وا ملاع
 هدادغب هل يزرط دمحم مالغ رادرس .)لاوش ٢٢(
 ناطلس ينامثع د وا ړالو هت لوبناتسا وا ماش
 .و همليم

 ناخ ناحبسلادبع د غاب يهاش دابآ لالج د
 .وس ړوج يسدنهم هپ

 و ايند همان دنپ هلپخ ناخ نمحرلادبع ريما
 هلښکو يک تشايم هپ ېژور د يک لباک هپ نيد
 لباک د مه وا هناخباتک وخسن يطخ د لباک د(
.)باچ

 .ئک تيار نامغل لوټ ورکښل ريما د 
 نادرم يتوه د ليخامام ناوضر هّٰللا ناوضر

 وا رعاش وتښپ د وا بيبط وا هيقف يکنوديسوا
 .ښيکو وتښپ هپ ريسکا بط لاوکيل

ق١٣٠٤ م١٨٨٦
 د ،ىويس وا نيښپ لوټ رپ هضبق ونازيرگنا د

 د نالوب د ونازيرگنا هناهب هپ يريگ ولج د وناسور
 .هړک هروج رال لير

 هلباک هل ربوتکا هپ هلډ ولشيو د وتادحرس د
 ييالوج هپ داد رارق ىدحرس وا هړالو هت دنه

 .وس اضما يک گربزرتپ هپ م١٨٨٧
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 د ملاع کشم الم د وماوقا وجلغ وا وړدنا
 .تسيخاو رس ىرشم هپ ميرکلادبع الم ىوز

 نارمکح تاره د ناخ نيدلادعس يضاق
 .وس ررقم

 ناخ دمحم ىلو د ناخ دمحم رون رادرس
 بيان ناخ هاش روميت وا يک تسوخ هپ ىوز
 رادرس د وا ،لوس ىغاي يک تاره هپ رالاس
 وا وس ماکان هت تاره گتار ناخ بويا دمحم
 يچ هراپسو هت ونازيرگنا يک دهشم هپ ېي ناځ
 .يس ړالو هت ناتسودنه

 ىود د وا لديړالو وک هرت وا وکتوه د
 .لوتيار

 هپ راهرگنن د روهظ نيدلا مجن الم دنوخآ د
 .يک وليابق

ق١٣٠٥ م١٨٨٧
 .وينو يکرک وناسور
 ناتسناغفا د وتموکح ونازيرگنا وا وناسور د

 ينرخآ ىدناب هنشيو رپ وتادحرس د سور وا
 .هړکو هقفاوم

 .وس ړم رشم وليابق د يهاريت هّٰللا يلو الم
 يزاورد ناخ دومحم هاش وا ضيفلا وبا هاش

 نغطق د ناخ هّٰللادبع رادرس هڼورو وا نارشم
 .للغار هت لباک وا لوس ميلست هت نارمکح

 .ړالو هت دابآ لالج نمحرلادبع ريما
 يخلب دمحم زاين د مودخم ىسيع ىتفم

 هد د( وس ړم يک اراخب هپ رعاش وا ملاع ىوز
 .)ق١٢٤٢ تدالو

 د يک لباک هپ ناويد يسراف ينارد هشياع د
 .وس پاچ رما هپ نمحرلادبع ريما

 مشاه ديس د هاش  نونجم نيدلارخف ديس
 روهال عبط( رعاش لايخ ناتسوب د ىوز يلباک

 هس( وس ړم يک ناناغفا هد هپ لباک د )ق١٣٢٨
 .)ق١٢٤٢ ېي تدالو ،لوالا عيبر ٨ هبنش

 .ىدناب رينوب رپ هلمح يگنرپ د
 وا لړکو هنولغري ايب يمروک رپ ونايگنرپ

 .هلولښنو هرس رو ازغ همرلڅ وکلخ
 ىوز ناخ ميعن ديس د يراهدنق نسحم ريم

 د( هړک همجرت هخڅ يبرع هل ايفارغج پروي د
 .)هخسن يظخ لباک

 وا نيظعاولا سينا وتښپ هپ ىروښيپ دمحا
 .لړک مظن ءايبنالا صصق

 مغلا عفاد وتښپ د ليخاکاک لگ بيسح ايم
 ىدنوژ فلؤم تاياکح هتسدلگ وا حرفلا داز وا
 .و

 هپ صلختم ىوز نسح ريم د نسحم ديس
 ،وس تافو رعاش يلباک ىراصح الاب )لماش(
 .)ق١٢٣٨ ېي تدالو( يرل هناويد رعش د هود

ق١٣٠٦ م١٨٨٨
 يک فيرش رازم هپ ناخ قحسا دمحم رادرس

 بيان د ېي مرحم ٢٠ هبنشجنپ هپ ،وس ىغاي
 يک کگ ينزغ هپ هرس ناخ رديح مالغ رالاس
 .ديتښتو هت اراخب ،وس بولغم وا ،ئکو گنج

 د هلباک هل رفص د ١٩ هپ نمحرلادبع ريما
 د يک فيرش رازم هپ وا وس يهر هت تيالو خلب
 يمخز ريما وا ړالو اطخ وخ وسو رپ راو کپوت
 .وسن

 رداص نامرف ريما ىلوالا ىدامج د ٢٨ هپ
 هچ يراپسو هت تموکح يزيرگنا نمچ هچ ئک
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 .يک ړوج ياځ ديرد لير د هتله
 د وا ناخ ارمع د لوډنج د يک ړوجاب هپ

 .گنج ناخ دريد
 قالخا يک ماش هپ ىزرط دمحم مالغ رادرس

 همان هپ ديمحلادبع ناطلس د باتک هديمح
 .ښيکو

 .يک يکټوک هپ گنج ونتښپ د هرس يگنرپ هل
 ىوز يراهدنق ترضح مالغ د هّٰللادعس

 ريسفت ىدخ نع نيبوجحملا فشک ريسفت لپخ
 .ئک فيلات نيلالجلا

 يک ړنوک هپ وا وس مارآ تښروښ وجلغ د
 .لديروښو يفاص

ق١٣٠٧ م١٨٨٩
 رازم هپ يدشپ نيدلا لامج ريم يضاق

 .وس ړم مرحم ٩ هپ يک فيرش
 يراج يدناب بوږ رپ تموکح زيرگنا د

 .وس
 هپ ريفس ناتسناغفا د ناخ دمحا ريم لارنج

 لينرک ىوز هد د ېي ىاځ رپ وا وس ړم يک هتکلک
 .وس ررقم ريفس هتله ناخ دمحا يلو

 هل ناخ نمحرلادبع ريما ېدعقيذ د ٢٢ هپ
 يساغاش وا نوتس ار هت لباک هخڅ فيرش رازم
 لکاټو نارمکح ىاځ هغه د ناخ رورس دمحم
 .)لاوش ٢١( وس

 ولوتيار د وغه د وا بوت يغاي وليابق هرازه د
 .لوررقم ناخ سودقلادبع رادرس د هراپل

 ىوز يفاخ ىلع دمحا د ىلع بوقعي ازريم
 رادرس د يچ ىکنوديسوا لوادنچ د لباک د
 د و يوس رارف هت دنقرمس هرس قاحسا دمحم

 هپ ېي لکيل خيرات وناهچاپ ورخاتم د ناتسناغفا
 هپ تدالو هد د .)ناضمر( هړک عورش يک دنقرمس
 .و ق١٢٦٧ يک لباک

 لپخ قرشتسم ىوسنارف روهشم رتتسمراډ
 رپ وتښپ د راهب و راه اوخنوتښپ د باتک وتښپ
 .ئک پاچ يک سيراپ هپ يدناب وردنس يلم

 د تاضقلا يضاق ناخ نيدلادعس مولع ناخ
 ترضح د هلاسر نيدلاولا قح يف نيشلا ةلازا
 هلښکو يک باب هپ ناميا د ونيدلاو د  ؐ دمحم
 .)هناخباتک يطخ لباک د(

 هپ درف وا حالصا ورتفد ىمسر وا وتايلام د
 .لوليدبت باتک

 رپ ناخ هّٰللااطع لينرک ريفس د زيرگنا د
 يک لباک هپ روپ هډنگ ناخ لضفا دمحم ىاځ
 .)نابعش( وس ريفس

 ريما د هراپل ريخست د  يميس هرازه د
 .لوس رداص هنونامرف نمحرلادبع

 ناخ نارمع وا ناخ ريدد د هچ يک ړوجاب هپ
 نارمع وا وس تام ناخ ريدد هو ېتښن هړگج
 .)نوج( ىوينو ريد ناخ

 ناخ نمحرلادبع ريما رول ريم د ناشخدب د
 .)نوج( هلغار هت لباک وا هړک حاکن

 تسود ريما د ناخ فسوي دمحم رادرس
 يک )خلب( ناتسناغفا يلامش هپ ىوز ناخ دمحم
 ناخ رديح مالغ لارنج .)يئالوج( وس نارمکح
 .و رشم يرکسع ىزکروا

 د رازاب تخت زکرم هدجنپ د وناسور
 .)ييالوج( ئک زکرم تراجت د هرس ناتسناغفا

 زوريف رپ رکښل ناخ نمحرلادبع ريما د
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 .)ييالوج( دنومو ىرب يدناب ونايهوک
 رادرس ىوز رشم لپخ ناخ نمحرلادبع ريما

 هّٰللارصن رادرس وا رشم وراک يکلم د هّٰللا بيبح
 .)ييالوج( هکاټو رشم يرکسع لباک د ېي

 وا ىرم هپ ناخ بويا دمحم رادرس
 .هواريت رمع يک يډنپلوار

 نارينجنا يسيلگنا ناخ نمحرلادبع ريما
 هت اوخ ناتسناغفا د دور رپ لباک د يچ لړک عنم
 .يسن ريت ار

 تموکح لپخ ورابخا يزيرگنا ناتسودنه د
 ىدن هناتسود تکرح اد يچ هړکرو هابتنا هت
 .)مرحم = ربمتس(

 وکابنت هلاغرب د وا وجرو يړاب د روښيپ د
 .)ربمتس( هوس لتښوغو ار هت ناتسناغفا هنومخت

 رشم ېتسوپ د ناتسناغفا د ىلع دمحم ريم
 .)ربمتپس( وس ررقم يک روښيپ هب

 هت لباک زيرگنا نئاپ رتسم رينجنا ريمعت د
 .يغار

 لب ىمور لب ىسور وي نايجراخ هنت ېرد
 لتسياو رال رپ ربيخ د هناتسناغفا هل ىدنقرمس
 .)ربمسد( هوس

 ېلباقم ىود د هتسوخ هل وا لديروښو لگنم
 .)ربمسد( للغار رکښل هت

 بئان خلب د ناخ رورس دمحم يلغاښ
 د يک لباک هپ وا ئک هړوجان اوه ېړس هموکحلا
 وس يدنال جالع رت ناخ رداق مالغ رټکاډ
 .)ربمسد(

 مازلا هپ تنايخ د رادنازخ ناخ دمحم ناج
 .)ربمتس( وس فوقوم

 وا يناريش وا ىزردق وا بوږ ونازيرگنا
 عيبر ،ربمون( ېړک يړوج ېي يرال وا لوينو هپاو
 .)لوالا

 د لباک د ملاع ړدنا قلاخلادبع الم يجاح
 ١٦( وس تافو نلک ٩٥ سردم ېسردم يهاش

 .)يناثلا عيبر
 د تاره د رول هّٰللادبع ديس د کزينک ميرم

 هوس تافو هدنواخ ناويد د هرعاش يسراف خورک
 .)ق١٢٥٧ ېئ تدالو(

 فاشکنا تراحت يسور د هرس ناتسناغفا د
 فونيئوگول وا فوکيرب د يک هدجنپ هپ وا
 .)ييالوج( تيلاعف ونارگادوس

 تسود ريما د ناخ فيرش دمحم رادرس
 خښ يک دادغب هپ وا ړم نلک ٦٥ ىوز ناخ دمحم
 .)ق١٢٤٣ تدالو( وس

 ناخ لد ريش بانيول د ناطلس رورس
 سلځنپ هو ېلديږيز ق١٢٩٤ هپ يچ رول ىزکراب
 ٢٧( هوس هداو هرس هّٰللا بيبح رادرس د ىنلک

 روم ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا د اد .)ناضمر
 .هو

 ناخ هّٰللارصن رادرس د کتوه ناضمر الم
 لباک د( ئک همجرت يسراف هپ ىفسن دياقع هراپل
 .)هناخباتک يطخ

ق١٣٠٧ م١٨٩٠
 .لوتيار قلخ د ياځ هغد د وا لوين رامسا د

ق١٣٠٨ م١٨٩١
 هپ چرام د وا هوس متخ لوک ىروس کږوک د

 .ئک حاتتفا رالاس هپس دنه د يک تشايم
 د بوږ د اوخ هل نميډنس ټربار رس د
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 رکښل يزيرگنا هراپل ولوليا د وناړکاک وا ونتښپ
   .هوس لوتسا

ق١٣٠٩ م١٨٩١
 ټول رشلاو د ډنيلگنا وا ناتسناغفا د

 ١( وسو داد رارق يتراجت ىړمول ځنم رت يناپمک
 ،ۍړو مه وا دروجال ناشخدب د هچ )مرحم
 .يړو هن ناتسناغفا هل هب يگرل ،يچراد ،توقاي

 ناک د وپرس وا ودروجال د ناخ دمحم ىلع
 .وس ررقم رمآ

 تاج هرازه د وا هديولو ابو يک راهدنق هپ
 .و يراج شروش

 نايروت وا ېلوينو يميس ېمروک د ونازيرگنا
 نامرف ريما ١٦ هپ لوالا عيبر د .لړک ليا ېئ
 هپس وا يس لوينو يد ناتسرفاک يچ ئک رداص
 ليپ يشک رکښل هپ يخرچ ناخ رديح مالغ رالاس
 .ئکو

 نارمکح راهدنق د ناخ ىلع دمحم رادرس
 .)يناثلا عيبر ١٦( وس ړم

 يک رامسا هپ ناخ ىلع ردفص رشم ۍگوان د
 .وس ميلست هت رالاس هپس يخرڅ

 راهدنق د يروميت ناخ هّٰللادبع رادرس
 .وس نارمکح

 د يک ناداتشه هپ زيرگنا نيلکم لارنج
 .لکاټو هنودحرس ناريا وا ناتسناغفا

 .وس ليا سيئر ريد د ناخ فيرش دمحم
 ررقم يلاو خلب د ناخ زيزع دمحم رادرس

 .وس
 .وينو رامسا رالاس هپس يخرڅ
 د ملق هپ يراهدنق ناج دمحا يولوم د

 د وا هرپخ ېرقف ٦٣ هچباتک ودعاق يتموکح
 ۍړمول اد وا ،وس رداص ېئ نامرف ليمعت
 و لمعلاروتسد وا همان تياده ىرادا يتموکح
 .لکاټ ېئ فياظو وماکح د يچ

 ياځ رپ دمحا ىلو لينرک د ناخ لوسر مالغ
 ٢٨( وس ررقم ريفس ناتسناغفا د يک هتکلک هپ

 .)ناضمر
 يبونج وا يقرش د ناخ دمحم لگ رادرس

 .وس ررقم يراد دحرس هپ وتادحرس
 د راک ۍنادو امن ناهج غاب د ناغرقشات د

 .ديسرو هت ىاپ يسدنهم هپ هاش دمحم داتسا
 هپ ريما د رادراک ملاظ روهشم ناطلس ريم

 .وس لوړځو هنو هپ يک نامغپ هپ رما
 هرد د نامغپ د ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا

 ٥( ديږيزو يک روک هپ ناخ دسا يجاح د رگرز
 .)هپش ىبنشجنپ د ق١٣٠٩ هدعقيذ

 وا نتلډم يک هناخ نيشام هپ لباک د
 وا لوس ررقم نارينجنا يسيلگنا ىمون ټروټسا
 هپ لباک د ،وسو ليپ ولوړوج وسوتراک هپ
 ېديړوج يپور ٥٠ يک هقيقد هپ يک برضلاراد
 .)ىرخالا ىدامج = يرونج(

 ىوس هتروپ هت ونازيرگنا يچ ناخ ټاهوک د
 لارنج رالاس ىز ناريم د هراپل ولوليا د هد د ؤ
 .)يرونج ١٧( وس لږيلو هت وکنه ټراهکول

 .)يرونج( لديروښو هرازه ىلع خيش
 عورش داهج هرس ونازيرگنا د وړکاک بوږ د

 هت ېلباقم ىود د نميډنس ټربار رس وا ئک
 .)يرونج( وس لراموگو

 هپ يديرپا رون هرز هود ناخ نمحرلادبع ريما
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 .)يرونج( لتسيخاو يک رکښل
 ىوز مشاه دمحم د لصاو ىبن دمحم ازريم

 ناخ نمحرلادبع ريما وا ناخ ىلع ريش ريما د
 يک لباک هپ رعاش هړکت يرد د وا کلملاريبد
 ناويد رعش د .)لاوش ١٤ هبنشجنپ( وس تافو
 .يرل

 باتک لپخ يزرط ناخ دمحم مالغ رادرس
 فيلات يک قشمد هپ )يماش هفحت( هتس تاعوقو
 .)هناخباتک يطخ لباک د( ئک

ق١٣١٠ م١٨٩٢
 هپس فيرش رازم د وا نارمکح راهدنق د

 هرازه هپ رکښل ريډ وا ناخ رديح مالغ رالاس
 هت کموک ناخ سودقلادبع رادرس د يک تاج
 هپ شروش وناگ هرازه د ياځ هغه د وا لديسرو
 .وس ړک متخ روز

 هت ريما همان تعاطا وديسم وا وريزو د
 .هلديسرو

 لباک د ملاع ييوخدنا ناخ دارم اباب يضاق
 تخو هپ هّٰللا بيبح ريما د يچ ،وس ررقم يضاق
 .و مه رکسع يضاق يک

 .وس ررقم ريبد ىول رابرد د مساقلا وبا ريم
 د ينادو وا غاب ېناخ نامهم د يک لباک هپ

 هړوج يرامعم هپ يراهدنق دمحم يلو داتسا
 .هوس

 ونايچوک د دور تشپ د ىزکاس ناخ وجات
 .وس ړم رشم

 د تراجت د اوخل تلود د الپ ۍړمول
 .هوس لوکرو يواقت هت ونارجات هراپل فاشکنا

 د طاطخ يراهدنق هاش دمحم اطع ديس

 ررقم سيون شوخ رابرد د هموا هپ هيناثلا ىدامج
 .وس

 هباشتم هچ وسو رما هت ونابتاک تلود د
 .يکيل )ښيپ ،ريز ،روز( تکرح هپ يد تاملک

 هت رابرد لباک د ناخ لضفا ريش لارتچ د
 .هړوار هانپ

 ميمرت جرب ناقشاع لت د وا الک ېنميم د
 .لوس

 خيراوتلا جارس د هرازه دمحم ضيف الم
 هپ تښراپس هپ يزکاس رورس دمحم الم د فلؤم
 .وس لرامگو ولکيل خيرات

 نامغل وا دابآ لالج هپ مخت هبنپ يئاکيرما د
.وس لرکو يک

 د يرشم هپ نتنران رتسم د يک لباک هپ
 .هوس هړوج هناخراک ينمرڅ

 ىوز ناخ دمحم ريقف د ناج وکاک رادرس
 وا دادغب وا ناريا هرس ناخ بويا رادرس د يچ
 .ئغار هت نطو هتريب و ىوس رارف هت دنه

 نارتخد لهچ وا کشک د زيرگنا ټيي لينرک
 تاره د هراپل ولکاټ د وتادحرس يسور يناغفا د
 .ړالو هت لامش

 .لوينو ړود ،لموگ ،هڼاو ونازيرگنا
 ناخ دنموم ېروپ لال د ناخ ربکا دمحم

 .وس ړک هتشيم يک لباک هپ وا ميلست
 هت ورن ظاحل هپ نس د هت وز دمحم ولوټ
 يبسن ۍپور ٣٠٠ هت وځښ وا وپور ٤٠٠ رت ٢٠٠

 يجاح د هچ طرش ېد هپ هوس هررقم هاوخنت ينلاک
 .يو هلسن هل هکين لامج

 هپ تايلک لپخ يزرط دمحم مالغ رادرس
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 طخ هپ نامز دمحم ىوز لپخ د يک يچارک
 .ئک پاچ

 رکسع حلسم هدرگ نمحرلادبع ريما د
 هرسرو مه يراج هليا يچ يلديسر هت ١٤٨،٤٠٠

 .ىد لماش
 د يچ نارمکح لارتچ د کلملا ناما رتهم

 تافو لرل طباور هښ ېي هرس ناخ ىلع ريش ريما
 .وس

 د يرکښل يگنرپ ټراهکال رس لارنج د
 الم نيدلا يحم د ونتښپ ،يلغرو هميس رپ يچوت
 يزاغ وا ئک يروپ سال ازغ هپ ىرشم هپ هدنوپ
 .وس ديهش ړود ناخ ناتسلگ

 يچ هوسو ازغ يوتگش د لاک هغدمه هپ
 ىول هنت ٩ وا نايهاپس يگنرپ ١٣٣٥ ونتښپ
 ٢٥٧ هل ناخ ىلع ريش يزاغ وا لژوو نارسفا

 .وس ديهش هرس ونتښپ ونت
 يکنوديسوا ېدسراچ د ىزلپوپ دمحم مالغ

 موظنم وتښپ هپ مالسا رزج و دم يلاح انالوم د
 .هلکيلو ېي هدعاق يدمحم وا

 هقرو وتښپ هپ ىروښيپ ناج دمحا الم
 وا مادنا لگ مارهب هدازهش ،زاتمم هصق ،هاشلگ
 .ېړک مظن ېصق يرون

 يصصق تسدربز يراښون هّٰللا تمعن الم
 ،ىسوم ،ناخ حتف ،نونجم يليل د رعاش وتښپ
 .و ىدنوژ مظان وباتک ورون وا ۍکم لگ

ق١٣١١  م١٨٩٣
 وا ونايچوک د هنکاټ وناگ وشرو د ناتسلام د

 .ځنم رت وناگ هرازه
 وا دنه د رترکس يجراخ دنه د ډنرويډ د

 هپ وا ررقم هراپل ولکاټ د وتادحرس د ناتسناغفا
 وا هريماپ هل يچ ،ىغار هت لباک لوالا عيبر ٢١
 نيل ډنرويډ يروپ ئغچ وا وړکاک رت ايب هناشخدب
 ٣ هبنشود هپ يک رابرد هپ لباک د وا ،وس لکاټو
 د ١٢ هپ ېي هدهاعم وا .وس نالعا ىلوالا ىدامج
 يرادلک ١٨ هاوخنت ريما د .هوس اضما ربمون
 ېي هزاجا ولوينار د ولسو د وا هوس هررقم
 .ۍلنم ئدن تلم شيو اد .هلدنومو

 يک يهاش هسردم هپ يخوت ناج دمحا الم
 .وس ررقم سردم

 يځديرد لير د يک نمچ ىون هپ ونازيرگنا
 .ئک ړوج

 ديلک تابختنم وتښپ لپخ زويه ىرداپ
 .ئک پاچ يک روهال هپ يناغفا

 .تعنامم والڅرخ د ونايرم د
 د هراپل ولووښيا ولڅ وا ولکاټ د نيل ډنرويډ د

 رديح مالغ رالاس هپس ىړمول اوخ هل ناتسناغفا
 نيريش رادرس وا ناخ دمحم لگ رادرس وا ناخ
 د وتانالعا يتلود وتښپ هپ وا هوس لکاټو ناخ لد
 .هوس هراپخ ولووښ شيو

 هپ وا ولوين هپ ولغ د قرب اباب يشاب رطاش
 .وس لرامگو ولوړوج تينما هپ وا ولو راد

 هرز هوس ږپش وا هنويلم ېرد هخڅ زيرگنا هل
 .لوينار سوتراک

 .ېوس يتموکح يناگوشرو تاج هرازه د
 ود هپ راک ولونادو د دجسم هاگديع د لباک د

 نب ربکا دمحم داتسا د ق١٣١١ لاوش ١٦ هبنش
 هپ يچ ،وس عورش يرامعم هپ رمع دمحم داتسا
 تحاسم .وس متخ ق١٣١٥ يلوالا يدامج ٩
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 تف ٣٤ هپ يرانم ٨ ،دبنگ ٧٧ ،تف ٤٣،٦٨٠
 .تف ٤٤ قاور ،ايتړول

 د وا هنومخت يتعارز ىون وا ينو ىون
 .هوس هراپخ يک ناتسناغفا هپ هنولسن وناغرم

 تآرم هلاسر يسراف نمحرلادبع ريما د
 هجح ىذ ٥( هوس پاچ يک لباک هپ لوقعلا

 .)ق١٣١١
 تاضقلا ساسا يزوکلا ناج دمحا ىولوم د

 ١٢٣ يک لباک هپ الپ همهود ېدعاق ١٣٦ هدرگ

 .وس پاچ هخم
 يفوص يتشچ يراهدنق هاش ىلع دمحا ريپ

 وس تافو يک رسترما هپ دنواخ ناويد د رعاش
 .)ق١٣١١ بجر ٢(

ق١٣١٢  م١٨٩٤
 د ناخ دمحم تسود رجات راهدنق د

 يتراجت يک يچارک هپ ىوز يخوت هّٰللاديبع
 هړکرو همان تياده ېرقف ١٨ وا وس ررقم هدنيامن
 .هوس

 دمحم ازريم د ړکاک يراهدنق هّٰللادبع ازريم
 ررقم راگن عياقو يک دهشم هپ ىاځ رپ فسوي
 .وس

 ،ړالو هت ناشخدب ناخ دمحم جات لارنج
 د هرس وناسور د ودحرس رپ نانغش د هتله يچ
 .يکو عافد مداصت

 هل هنودحرس ناشخدب وا ناخاو د نزرک ډرال
 ړالو هت دنه ىرال هل لارتچ د وا لتکو هرس سور
 د ىلوالا ىدامج د ٢٠ هپ ايب وا )رخالا عيبر(
 ىدامج ٣ هپ وا ئغار هت لباک يرال هل روښيپ
 .ړالو هت دنه يرال هل راهدنق د هيناثلا

 راهدنق د يرگول ناخ دمحم ريما کلم
.وس ررقم نارمکح

 وا ريمعت ايب و ىوس کډ يچ دنب ينزغ د
 .وس ميمرت

 دمحم ازريم د يروهال هاش ىلع روالد ديس
 ررقم يک راهدنق هپ هتشامگ زيرگنا د ياځ رپ يقت
 وا هدناوپ الم د يک يگنت هپ وديسم د .وس
 .گنج ونازيرگنا

 ړوجاب د هلباک هل يلارتچ ناخ لضفا ريش
 وا کلملا ريما د وا ،ديتښتو هت ناخ رمع
 .ئکو گنج ېئ هرس ونازيرگنا

 يچ هلابو نمحرلادبع ريما ارسيو دنه د
 ىوز مهود لپخ ريما رگم ،يس ړالو هت نډنل
 هل دنه د لاوش د ١١ هپ ناخ هّٰللارصن رادرس
 لصفم وي ېئ هت هغه وا هواتساو هت ندنل يرال
 يړاوغو اد هخڅ ايروټکو هل هچ ئکرو مارگورپ
 .ينمو يک نډنل هپ ريفس ناتسناغفا د يچ

 ناخ ارمع وا هړکو هلمح ړوجاب رپ ونازيرگنا
 .ئغار هت لباک وا هړوار هانپ هت ناتسناغفا

 د نوتښپ يروپ هډنگ ناخ دمحم ريش
 وليبق د وا خيرات ونتښپ د همان هپ ناهج ديشروخ
 .ېړک پاچ يک روهال هپ يگناڅ

 ريزو هنت ٤٧٠ يک ازغ هپ هڼاو د ناتسريزو د
 هرکښل هل يگنرپ د وا هوس ناديهش ديسم وا

 .هوس لژوو هنت ١٧٦٣
 هميرد نيکم د يرشم هپ هّٰللازمه انالوم د

 .)ربمسد ٢١( ازغ
 دومحم د يراهدنق يخوت نيدلا بطق الم

 .هلښکو يسراف هپ حرش ېمان
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 يډنک لامج ريم يضاق د هّٰللا بيقن يضاق
 ةحيصن د ناخ نمحرلادبع يضاق المناخ د ىوز
 .)ناضمر ١٣ راهدنق( هړک حرش هلاسر نينموملا

ق١٣١٣ م١٨٩٥
 رداص نامرف هت ناخ رديح مالغ رالاس هپس

 لاک د هغه ،يسينو يخيب ناتسرفاک لوټ يچ وس
 وا ئک لدب ناتسرون هپ ناتسرفاک لوټ هياپ رت
 .لوس ناناملسم ېئ کلخ لوټ

 وا ونازيرگنا د هنکاټ وتادحرس د ريماپ د
 .)لوالا عيبر ٢٠( هليسو هپ وناسور

 هپ ريم هاگ رزاگ د تاره د ناخ ىضترم ريم
 ېئ ىوز وا وس ړم يک تاره هپ لوالا عيبر د ٤
 .تسونيښک ياځ رپ نامثع دمحم ريم

 ىوز نمحرلادبع ريما د هّٰللا ظيفح هدازهش
 .)يځرو ىړمول يناثلا عيبر د( وس ړم

 د هرفس هل ندنل د ناخ هّٰللا رصن رادرس
 ىدامج ٢٩ هبنشکي هپ اوخ هل راهدنق ،يچارک
 .ئغار هت لباک ىلوالا

 هل دنه وا راهدنق د ىړوجاب ناخ ارمع
 .ړالو هت جح ييرال

 ،وس ړم نارمکح راهدنق د ناخ دمحم ريما
 ٢٨ هبنشکي هپ يشاب يچوباق ناخ ملع دمحم وا

 .وس ررقم مکاح راهدنق د لاوش
 ونايهاپس يزرون وا يتاره يک راهدنق هپ

 ېي ناخ قداص دمحم ډگرب وا ئکو هرس گنج
 ار هت لباک رتخا ىول د ٢٥ هپ يچ هړکو اولب
 .هوس لتښوغو

 يزاغ وا لوينو ونازيرگنا ريد وا لارتچ
 .ئک يدنب يک سرادم هپ ېئ کلملا ريما رتهم

 ونتښپ وا ونازيرگنا د يک وډنک هپ ډنک هلم د
 ربمتس ١٢( هدهاعم هرس وز ينار د وا گنج

 .)م١٨٩٥
 همان دنپ باتک لپخ د ناخ نمحرلادبع ريما

  لباک( هکيلو طخ لپخپ هخرب ۍړمول نيد و ايند
 يظخ د لباک د هخسن لصا ،تشايم ېژور د
 .)هتس يک هناخباتک هپ وخسن

 باتک ونوراک وا دنوژ نميډنس ټربار رس د
 ٧ هلصف ٢٩ هندنل هل ملق هپ نوټ نراهت يرنه د
 د سيلگنا وا ناغفا د يچ ،وس روپخ ېميمض
 .يرل تاليصفت هښ گنج مهود

 د يټال هپ روهشم ناخ دمحم يلو رادرس
 رسترما هپ نلک ٧٢ ىوز ناخ دمحم تسود ريما
 .)ق١٢٤١ تدالو( وس ړم يک

ق١٣١٤ م١٨٩٦
 ءايض د نمحرلادبع ريما تشايم هپ مرحم د

 مه ېي هکس وا ئک هروغ بقل نيدلا و ةکلمملا
 .هلهوو همان هغدپ

 هرس ونازيرگنا د يک ناتسريزو هپ هدنوپ الم
 ېي هت ناتسناغفا وا ئغار هت لباک ايب وا تښنو
 .ئکو تساوخرد ترجاهم د

 يضاق هبنش راهچ لوالا عيبر ٢٤ هپ
 ىوز دودولادبع وا ،وس ړم مولع ناخ نمحرلادبع
 ياځ رپ هد د يک همکحم يعرش هپ لباک د ېي
 .وس ررقم

 هت ناتسناغفا و يلوين وناسور يچ زاورد
 .وس لراپسو

 يک ناتسناغفا لوټ هپ ناخ نمحرلادبع ريما
 وا هدايپ يچ دولرد رکښل زهجم هنت ١٤٨،٤٠٠
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 وا سيلپ وا يهاش هصاخ وا هناخپوت وا هراپس
 .وو يراج هليا

ق١٣١٥ م١٨٩٧
 هرس ونازيرگنا هل ونتښپ وتادحرس دازآ د

 .هړکو هنوگنج
 .وس تافو طاطخ يخلب بجر الم
 زيرگنا وا ونتښپ د يک يکاډنل هپ تاوس د

 هپ ريقف روت رس يرينوب ناتسم الم ىزاغ د گنج
)م١٨٩٧ ييالوج ٢٦( ىرشم

 .يدناب رينوب رپ هلمح يگنرپ د
 هل ازغ ودنموم د فالخ رپ شيو د ډنرويډ د

 گناړپ د وا ازغ همتا ينچيم د وا ،هرس يگنرپ
 .ازغ هميرد راغ

 يړنک ردفص ديس د يناغفا نيدلا لامج ديس
 يک لوبناتسا هپ اوشيپ يرکف ىول قرش د ىوز
 دابآ دسا هپ ړنک د ېي تدالو( وس خښ وا تافو
 ١٠ هپ يکوډه هد د .)م١٨٣٨ = ق١٢٥٤ يک

 د وا هوس لړوار هت لباک ش١٣٢٣ يدج
 .هوس خښ يک ځنم هپ نوتنهوپ

 وزکروا رپ هلمح ونايگنرپ د اوخ هل ټاهوک د
 .هنوداهج يعافد وکلخ د وا يدناب

 .هرس ونايگنرپ هل يوازغ ونکمڅ د
 وا نانحلادبع ونماز ريپ د تاوس د

 ازغ هرس يگنرپ د يک ډنک هلم هپ قلاخلادبع
 .هړکو

 يچ ازغ وريزو وليخ هدم د هرس يگنرپ هل
 ېي نايگنرپ هنت ٩٥٧ وا هوس ناديهش هنت ٥٣
 .لژوو

 ناخ دمحم ناطلس رادرس د ناخ سابع

 هپ هعبرا رصانع اي هسمخ رهاوج يوز ىزدمحم
 يطخ لباک د( هړک موظنم يونثم براقتم رحب
 فلؤم ريسفت هوي وا  يسابع لگ د ىد .)هناخباتک
 .ىد مه

 ناخ دمحم تسود ريما د ناخ دمحا رادرس
 نلک ٧٠ يکنورل ناويد رعش يسراف د ىوز
 ېي تدالو( وس خښ يک روښيپ هپ وا تافو

 .)ق١٢٤٧
ق١٣١٦ م١٨٩٨

 ترشع يقوراف هّٰللا بيبح هدازبحاص
 مظن قشع هرارش يسراف يک لباک هپ يراهدنق
.)بجر هرغ( ئک

 .هلمح هلب ونايگنرپ د رينوب رپ 
 ىرشم هپ ليخ نيد کلم ناخ ريشب ريم د

 د وا وس ړوج ىدنوغ تموکح وي يک هاريت هپ
 ولاک وږپش رت وخ هړک يراج ېي هنوتون ىنمرڅ
 .ئغار هت ناتسناغفا ناخ ريشب هتسورو

ق١٣١٧ م١٨٩٩
 ريما د يک لباک هپ غاب وا جرب ارآرهش د

 .هوس ړوج رما هپ نمحرلادبع
 ولاک د يباوس د يوز هّٰللاريما د هّٰللا ديمح

 ٩٢ مظان ءاسنلا لاوحا وتښپ د يکنوديسوا ناخ

 .)ق١٢٢٥ ېئ تدالو( وس تافو نلک
ق١٣١٨ م١٩٠٠

 زيرگنا يک تشاداي هپ ىرورف ٦ د وناسور   
 د هخڅ وتادحرس ىلامش هل يچ ،ليوو هت
 .يړاوغ لومياق طباور ميقتسم هرس هناتسناغفا

 وا رعاش ناغفا ىزرط دمحم مالغ رادرس
 وا تافو يک قشمد هپ ماش د نمرنه وا فلؤم
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 .)ق١٣١٨ نابعش ١٥ هپش ېعمج د( وس خښ
 ١،١٥٦،٤٠٥ تراجت هدرگ ناتسناغفا د

 .ېو يپور
 قاميوا( د ىلباک ناخ رداقلادبع دمحم ازرم

 ناتسناغفا د يچ ښيکو يک دنه هپ باتک )لغم
 لکيل يښکپ ليابق وا لاوحا ولوغم وا هرازه وا
 .)م١٩٠٢ پاچ رسترما د( يد يوس

 يف نايبلا ةمتت يناغفا نيدلا لامج ديس د
 پاچ يک رصم هپ يبرع هپ باتک ناغفالا خيراتلا
 .هخم ١٩٢ )ينامثعلا ملعلا ،هرهاق( وس

 نيسح ريم يضاق نب نامثع دمحم ريم
 نينوزخملا سينا ناويد لپخ رعاش يلباک ناخ
 يلکيل ق١٣١٦ هپ حياصنلا عمج هد .ئک بيترت
 .و

 ملق هپ يناتسودنه دمحم ناطلس يشنم د
 هنډنل هل )نمحرلادبع ريما فآ فئال( هکوټ هود
 جات( د ېئ همجرت يسراف يچ وس روپخ وا پاچ
 ناخ ىضترم مالغ د هکوټ هود همان هپ )خيراوتلا
 پاچ هدهشم هل ملق هپ يزاريش ىلع نيسح وا
 هپ يک يئبمب هپ ايب وا )م١٩٠١( هوس
 .ىرل عبط همهود )ق١٣٢٢(

ق١٣١٩ م١٩٠١
 يک الاب غاب هپ لباک د ناخ نمحرلادبع ريما

 وس ړم هتراما ولاک ٢١ هلسپ يغوران هپ سرقن د
 .م١٩٠١ ربوتکا ١=ق١٣١٩ هيناثلا ىدامج ١٩

 هّٰللا بيبح ىوز رشم هد د ربوتکا د ٣ هپ
 هد د .تسونيښک تخت رپ يک لباک هپ ناخ
 = م١٩١٩ رت هخڅ ١٩٠١ هل ،و هلاک ١٨ تراما

 .يروپ ق١٣٣٧ رت ١٣١٩

 د هبوص يبرغ يلامش دنه د ربمون د ٩ هپ
 .هوس هلخاد يک نوناق هپ ناتسودنه

 هنود هريد هل ۍنروک ناخ ردان دمحم رادرس د
 .للغار هت لباک

 يلقع د ىوز کتوه اضق الم د ناضمر الم
 تافو يک لباک هپ نلک ٧٠ داتسا ومولع يلقن وا
 .)هجح ىذ ٧( وس

 نيدلا مجن الم دشرم وا ملاع دهاجم روهشم
 خښ وا تافو يک هډه هپ )بحاص ېډه د( ړکاک
 .)ناضمر ٢١( وس

 لوت هّٰللا بيبح ريما هّٰللا يلا ىضرلا
 د وا هړک فاعم ،وو ىللت هت جراخ يچ نيرورفم
 .)هيناثلا ىدامج( ئک رداص ېئ نامرف گتار

 نييبت باتک لپخ ناغفا يقابلادبع الم
 هپ يک راهدنق هپ تاداعلا بيرختل تابجاولا
 .ئک مظن وتښپ

ق١٣٢٠ م١٩٠٢
 .هو ابو وا ىتخاک يک ناتسناغفا هپ
‐ناغفا د سباد ىرنه رس يزاتسا يزيرگنا

 يک م١٩٠٣-١٩٠٢ هپ يلڅ وتادحرس د سور
  .لړک يون ايب

 هتريب يزرط دومحم د هت لباک هملش هل
 .گتار

 وا رعاش يسراف د هتسخ دمحم لاخ انالوم
 هپ ىوز کيجات متسر الم د فلؤم وا لاوکيل
 .ئديږيزو يک فيرش رازم

 کلاسملا ماوقا يبرع د نيدلا ءايض ديس
 .ئک همجرت يسراف هپ کلامملا ريبدت يف

 ىوز ميحرلادبع د يخوت ناخ هّٰللادبع رادرس
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 بئان فيرش رازم د وا رالاس بئان يکلم
 .و هموکحلا

ق١٣٢١ م١٩٠٣
 ناتسيس هپ رشم ىلډ ىزيرگنا د نوهامکم

 .لوردو يلڅ وتادحرس يناغفا د يک
 )هسيل هيببح ينسوا( هيبيبح مولعلاراد

.وس تنارپ يک لباک هپ بتکم ىلاع ىړمول
 ېولير هپ يکشون وا ېټئوک د ونازيرگنا

 .ئکو ليپ ولوړوج
 بصنم يرکسع هپ ناخ ردان دمحم رادرس

 = ق١٣٢١ وس ررقم )رشم کډنک( يرشم رز

 .ش١٢٨٢
 سمش رادرس د ناخ زيزع دمحم رادرس

 د وا هموکحلا بئان خلب د ىوز ناخ نيدلا
 رازم هپ وا تافو دنواخ ناويد رعش يسراف
 .وس خښ يک فيرش

 رعاش وتښپ د )ديمح( هداز دنوخا هّٰللا ديمح
 .وس تافو يکنوديسوا فيرش وديس د ملاع وا

 تلود باتک لپخ يشخدب ميحر يولوم
 ق١٢١٣ رت ١١٦٠ هل يچ ښيکو )ودرا( هينارد
 سرپ يموق( يرل ېعقاو ناتسناغفا د ىروپ
 هل مه يک رابخا قيفر هپ يلهډ د باتک اد )ىلهد
 .ئد ىوس روپخ يروپ م١٩٠٣ ربمون رت ربوتکا

ق١٣٢٢ م١٩٠٤
 د ىوز رشم ريما د ناخ هّٰللا تیانع رادرس

 ١٢( ړالو هت دنه هنلب هپ نزرک ډرال ارسيو دنه

 .)ربمسد
 د يکنوکيل رثن وتښپ يرغنشا فسوي دمحم

 پاچ وا همجرت هخڅ ودرا هل هصق حوصنلا ةبوت

 .هړک
 هپ صلختم يراهدنق نسحم دمحم يجاح

 و ىوس رارف هراهدنق هل ق ١٣٠٠ هپ يچ بابش
 هلايتپ دنه د( ئک ليمکت ېئ ناويد رعش د لپخ
 .)ق١٣٢٨ عبط

 د تاوس د ريپ يکڼام د باهولادبع خيش
 وا تافو يک يکڼلم هپ راښون د هفيلخ دنوخا
 .وس خښ

 د خروم يلباک يفاخ ىلع بوقعي ازريم
 هود .ښيکو باتک ناتسناغفا رخاتم ناهاشداپ
 .ش١٣٣٦ ،١٣٣٤ عبط لباک د هکوټ

 وناگ هرازه ولوټ د ناخ هّٰللا بيبح ريما
 گتار هتريب د هت نطو وا يفاعم د ونايرارف
 ناضمر ١٢ هبنشکي( ئک رداص نامرف

 يک تشايم هپ رتخا ىول د مه يسغد .)ق١٣٢٢
 د وا ،وس روپخ لوډ هپ راهتشا د نامرف يپاچ وي
 :ېوسو ىررقم يساد هراپل ميظنت د وراک يتلود

 هپ هنطلسلا بئان د ناخ هّٰللارصن رادرس ‐١
 .و بئان اچاپ د يچ بقل

 نيعم د ناخ هّٰللا تيانع هدازهش ‐٢
 .بئان ناخ هّٰللارصن رادرس د بقل هپ هنطلسلا

 هپ هلودلا نيع د ناخ هّٰللا ناما هدازهش ‐٣
 .بقل

 ىساقآ کشيا ناخ سودقلادبع رادرس ‐٤
 .بقل هپ هلودلا دامتعا د

 ريډگ رپ ناخ نيسح دمحم ازريم ‐٥
 وا يکلم کلامملا يفوتسم ناتسناغفا د لاوټوک
 .لينرج يماظن

 بئان لباک د بان ىول ناخ لدشوخ ‐٦
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 .هموکحلا
 بتاکملا نيما ناخ باهولادبع رادرس ‐٧

 ړول رايتخا رت وناگموکحلا بئان د لوت يچ ،وس
 هت اچاپ اي هنطلسلا بئان وا يځار هت هد هب هنوکيل
 .يوک يدناړو ېئ

 نيما ناخ سنوي دمحم رادرس ‐٨
 وا ونايردنب وا ونايشاب راجت د ينعي تاهوجولا
 .رشم ونايشاب هلفاق

 .رشم ونالاوټوک د ناخ دمحم حتف ‐٩
 نيما ناخ رفص دمحم رظان ‐١٠

 .و رشم ونايچ رابخا وا ونازيمم د يچ تاعالطالا
 د يروميت موق ناخ هّٰللادبع رادرس ‐١١

 .رشم ونايچتاکز د بقل هپ تاکزلا نيما
 وا وتاعفارم ىقوقح وا ىعرش د ‐١٢

 نازيم د هنلوټ هوي وواملع ونت ٢٢ د هراپل وواوعد
 ىلع ريم ېئ رشم يچ هوس هروج همان هپ عرشلا
 ئد ناخ قازرلادبع الم ېئ بئان وا بيطخ ناج
 مس هرس عرشلا نازيم لمعلا روتسد د هب ىود وا
 .)رهم هّٰللا بيبح ريما د( يوک راک

ق١٣٢٤ ،١٣٢٣   م١٩٠٥
 لباک رترکس هجراخ دنه د نيډ ميلو سيول

 هپ ېئ هرس ناخ هّٰللا بيبح ريما د وا يغار هت
 کيل سال هدهاعم يساد مرحم ١٤ = چرام ٢١
 هپ ناخ نمحرلادبع ريما هخمد يچ هړک

 .هو ېلنم هرس ونازيرگنا هل م١٨٩٣-١٨٨٠
 لباک هپ وا سيسات نمجنا د رابخلا جارس د

 يريدم هپ يراهدنق ناخ فورلادبع ىولوم د يک
 هرامش ۍړمول ناتسناغفا رابخالا جارس د
 ١١ ق١٣٢٣ هدعقيذ ١٥ هبنشجنپ ،لديرپخ

 .)هوس رشن هرامش هوي طقف( م١٩٠٦ يرونج
 .وس رشم ډنغ ناخ ردان دمحم رادرس
 خيرات لپخ بقاث ناخ نيدلا باهش دمحم

 .ئک پاچ يک روهال هپ ودرا هپ هکوټ هود هنغافا
ق١٣٢٤ م١٩٠٦

 د تيمکح نوهامکم د هاشداپ ناريا د
 .ئک در يک هښيو هپ وبوا د دنمله

 نسح دمحم د يوره يضاير فسوي دمحم
 )هتښپ هل يلادبا ناطلس تايح د( ىوز ىزودس
 ،و يړس ايگل تسايس هپ لاوکيل وا خروم يچ
 هپ ېي )يضاير تايلک( دئاوفلا رحب باتک لپخ
 ناتسناغفا د يچ ئک پاچ هخم ٥٧٢ يک دهشم
 يک تاره هپ تدالو( يوک هراکښ هښ عاضوا

 .)ق١٢٨٨
 هپ فيلات نوتلمه ټسگوا د ناتسناغفا

 د باتک اد .وس روپخ وا پاچ يک ندنل
 يعامتجا وا  يفارغج لصفم ناتسناغفا
 ربوتکا ٢٠-١٨٢٥ ىم ٣١ .يرل تامولعم

.ق١٣٢٤ م١٩٠٦
 دناهوپ وتښپ روهشم يتروار جراج ىرنه  د

 د دنواخ وتافيلات وريډ د وتښپ رپ وا خروم وا
 :ېي تافيلات وڅ وي .هرود دنوژ

 هلماک هميرد يسيلگنا هپ رمارگ وتښپ ‐١
 هعبط همهود تغل وتښپ ‐٢ .م١٨٧٦ هعبط

 يناغفا د ‐٤ .م١٨٦٠ هور نشلگ ‐٣ .م١٨٧٦
 د ‐٥ .هعبط م١٨٦٤ د تابختنم ونارعاش
 .م١٨٨١ همجرت يزيرگنا ىرصان تاقبط

ق١٣٢٥ م١٩٠٧
 ډرال ارسيو د دنه د ناخ هّٰللا بيبح ريما
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 .)يرونج ٢( ړالو هت دنه هنلب هپ وټنم
 د ١٣٢٤ هجحلاوذ هرغ ىرونج ١٦ هپ هد

 نيسح فاطلا وا توکو جلاک يمالسا ړگ ىلع
 هيلابقتسا هد د يسراف هپ رعاش دنه د يلاح
 يرادلک هرز ٢٦ هت جلاک ېد ريما ،هليوو هديصق
 يپور هرز ٢٠ ېي هت جلاک روهال د وا هړکرو هناعا
 هپ وښيښک سال لپخپ ېي داينب وا هړکرو هناعا
 .يغار هت نطو هدنه هل چرام

 دنوژ د ملاع يلباک يناغفا يقابلادبع د
 :ىرل هلاسر هوي و ىللت هت قشمد ىد .تخو
 ناضمر تابثال قربلا ربخب ذخالا يف هلاسر
 .هريغو

 .وس ړوج يک لباک هپ بتکم يبط ىړمول
 هپ تسگا د ٣١ هپ سور وا زيرگنا

 د ذوفن لپخ د يک تبت وا ناريا وا ناتسناغفا
 .هرکو هرس هدهاعم هراپل ولکاټ د وميس

 هړوج هناخراک انښرب د وبوا د جارسلا لبج د
 .هوس

  هپ ناتسناغفا درگ د ناخ هّٰللا بيبح ريما
 .)ش١٢٨٦ = ق١٣٢٥( ړالو هرود

 هخڅ دور هل دنمله د جارس رهن راهدنق د
 .وس حاتتفا

 هپ هرس يگنرپ هل يوازغ وديرپا وليخ هخز د
 .يک رازاب يداو

 هپ هّٰللا بيبح ريما د يوره اضر دمحم خيش
 د )کولملا تاکوکسم يف کوکسلا نيازخ( همان
 .ښيکو ىدناب وتاکوکسم رپ ناتسناغفا

 خيرات ونتښپ د يدول ناخ ميکحلادبع دمحم
 هپ هکوټ ېرد )يناغفا تکوش اي يدول تايح(

 .ئک روپخ ودرا هپ يک هرگآ
 پاچ يک وهنکل هپ ناتسچولب خيرات ماروته

 .ىد خيرات ونتښپ وا وڅولب د يچ ئک
ق١٣٢٦ م١٩٠٨

 اول( يلارنج د ناخ ردان دمحم رادرس
 .ىديسرو هت بصنم )يرشم

 نامتا وا ېړک ورش ېلمح يگنرپ رپ ونتښپ
 ىنچيم د وا هړکو ازغ همرلڅ راغ گناړپ د وليخ
 .هتښنو ازغ همهن

 گنج مهود د سيلگنا ناغفا د يک ندنل هپ
 .وس پاچ خيرات

 وا ملاع يخلب يراصنا تزع هّٰللا تزع الم د
 .وس تافو يک دابآ حلاص هپ رعاش

 تاوس رب د ليخ تمعن يريخ هّٰللاريخ
 .وس تافو رعاش وتښپ ىکنوديسوا

 ىدنک د رعاش وتښپ ىزدمحم دنسپاش
 تدالو( وس تافو نلک ٨٠ يکنوديسوا راښون
 .)م١٨٢٨ ېي

 ونوگنج د ربيخ د ىديرپا ليخ هخز ناتلم
 يگنرپ د ىکنوک هلمح راښ روښيپ رپ وا ناولهپ
 .و ىدنوژ نمښد

 هيقف يفنح ىراهدنق يناغفا ميکحلادبع د
 فشک د .يک قشمد هپ تافو فلؤم وا دهاز وا
 يراخب حرش هيشاح وا هيبطاش حرش وا قاقحلا
 حرش وا يفسن ريسفت هيشاح وا هياده حرش وا
 .)ق١٢٥١ ېئ تدالو( فلؤم رانملا

 وا وتخنش د ينزغ د ىوره اضر دمحم خيش
 طخ هښ اروخ هپ يک نايب هپ وکيل ربډ ىخيرات
 فيلات هراپل هّٰللا بيبح ريما د )حاولالا ضاير(
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 .)ش١٣٤٦ لباک پاچ ىسکع( ئک
ق١٣٢٦ م١٩٠٩

 .هرس يگنرپ هل ازغ لتوک يډنل د
 وا ناتسچولب وا ناتسناغفا د ټيټ يب يج

 د روصم هباب ٩ باتک رفس د ونودحرس د ناريا
 د ناتسناغفا د ئد .ئک روپخ هندنل هل هرس وشقن
 .و ىړغ وي يلډ د ينکاټ د وتادحرس

ق١٣٢٧ م١٩٠٩
 د ناغفا ناوخا د يک تشايم هپ چرام د

 يړغ يلډ ىکنوتښوغ تيطورشم وا يسايس
 فصاو رورس دمحم يولوم وا هوس لوينو
 د ىراهدنق هّٰللادعس رورو هد د وا ىراهدنق
 دمحم لعل وا نماز ىزوکلا ناج دمحا يولوم
 بويا دمحم وا يدنبروغ هاش رهوج وا ىلباک
 نايدنب هنت ٣٥ وا هوس لژوو ىراهدنق ىزلپوپ
 .لوس

ق١٣٢٨ م١٩١٠
 ىړمول نوفليت د ځنم رت دابآ لالج وا لباک د

 .وس ړوج نيل
 .وس ړوج يک لباک هپ هيبرح بتکم ىړمول
 وا بترم يک دنه هپ رټيزگ ناتسناغفا د

 .وس پاچ
 مالسالا تالماعم يف ماکحالا جارس د

 يملع ريم هخم ٦٧٤ کوټ ىړمول يواتف يسراف
 قزارلادبع يولوم وا هنطلسلاراد د بيطخ ناج
 هيعرشلا تاقيقحتلا نازيم د وا فيلات سردم
 ناخ هّٰللا بيبح ريما د يچ هړک حيحصت وواملع
 هوس پاچ يک هعبطم يهاش هپ لباک د همان هپ
 .)هنوناب ٢١ همدقم هوي(

 ليخ نامتا نيدباعلا نيز د رمع نيد رمع
 ناويد وتښپ لپخ يکنوديسوا نادرم د ىوز
 .)ئم ٧( ئک بيترت

 ق١٣٢٩ م١٩١١
 هپ يزرط دومحم د هيناغفا رابخالا جارس

 نازيم ١٦ ق١٣٢٩ لاوش ١٥( وس روپخ يريدم
 .)ش١٢٩٠
 تيالو د خلب د يخوت ناخ هّٰللادبع رادرس

 ناخ باهولادبع رادرس وا وس ړم نارمکح
 نارمکح ياځ رپ هغه د بيتاکملا نيما ينخمد
 .وس

 هپ ورکسع د تاره د ناخ ميحرلادبع
 .)ناضمر( وس ررقم يلينرج

 يديلاه رتسم د يک راهب لگ هپ لپ بالين د
 نازيم ١٨ ربوتکا ١١ لاوش ١٧ هپ يرينجنا هپ

 .وس حاتتفا ش١٢٩٠
 هوس هړوج هناخ ميتي يړمول يک لباک هپ

 .ق١٣٢٩ هجحيذ
 نامرف هپ ناخ هّٰللا بيبح ريما د يک لباک هپ

 هراپل وناميتي وا وناديهش د برغ سلبارط د
 .)هجحيذ( هوس هلوټ هنپسب

 ريم( بحاص الم د يړباب د هرس ونازيرگنا هل
 راچ هپ ق١٣٤٢ هپ ىد( ازغ ردقبش د )ناج ديس
 .)ىد ړم يک کلم

ق١٣٣٠ م١٩١١
 نيس رپ لباک د هرال رپ نامغل وا دابآ لالج د

 وي يک هتنورد هپ يرينيجنا هپ يډيلاه رتسم د
 وس ړوج لپ ينپسوا د قلعم دږوا ټف ٣٠٦

 .)يدج ،رفص(
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 .)ولد ،رفص( وس ړوج جارس رهن دابآ لالج د
 ١٢ هپ ىزکراب مظان ناخ دمحم تسود

 .وس ررقم هدرک رس تلادعلاراد د مرحم
 .هوس هړوج ينادو جارسلا ةعلق د نامغل د
 ۀعبطم يک لباک هپ ناخ هّٰللا تيانع رادرس

 .هړک هړوج تيانع
 دمحم رادرس د ناخ زيزع دمحم رادرس

 ررقم هجراخ يساقا کيشيا ىوز ناخ فسوي
 .وس

 دابآ لالج د رالاس بيان ناخ هاش ديس
 .وس ررقم رشم يرکسع

 هراپل ولومارآ د ىود د وا تښروښ واگنم د
 لږيل ناخ ردان دمحم رادرس لينرج د روضح د
 هپ ېژور د تښروښ هغد .)ىلوالا ىدامج ٢٣(
 د ناخ ردان دمحم رادرس وا وس مامت يک تشايم
 .وس ررقم رالاس بيان روضح

 ،ليهس هکل ينادو يون ينځ يک نامغپ هپ
 .فيصلا تيب ،هراتس

 يفورح هپ يک لاک مهود هپ رابخالا جارس
 ٢٧ = لاوش ١٥( وس روپخ روصم وا پاچ

 .)ش١٣٩١ نازيم ٤ = ربمتس
 نادرم وا روښيپ هپ ېبوص يدحرس د دنه د

 ىول د يچ لوس ړوج هنوبتکم وا فراعم يک
 .هړکو ونتښپ رپ ېئ هنورثا يراديب

 هاش د بوذجم سابع هاش يولوم
 هرارو زيزعلادبع هاش د ىوز يولهد ميحرلادبع
 هت لباک هخڅ يلهډ هل ېئ ق١٢٤٢ هپ يچ
 وس تافو يک لباک هپ نلک ١١٥ و ىړک ترجه
 .)ناضمر ١٥ هعمج(

 رادلد الم د طاطخ يوره هّٰللادبع الم يجاح
 .و ىدنوژ يک تاره هپ ىوز

ق١٣٣١ م١٩١٢
 تلاصا وا تمادق رپ وتښپ د رابخالا جارس

 ٣ ،يرونج ٢٣ ،رفص ١٥( هړک رشن هلاقم هصاخ
 .)ولد

 يرکسع راهدنق د ناخ ليکولادبع ډگرب
 .)ش١٣٩٢ ازوج( وس ررقم نادناموق

 تراظن هپ وفراعم د ناخ هّٰللا تيانع رادرس
 .وس لرامگو

 وليبق ويروت وا وديسم د يک ناتسريزو هپ
 .)تسگا ٣( گنج

 ودام ١١٥ هپ همانماظن ېرکذت د يرادهار د
 هوس هرپخ اضما هپ ناخ هّٰللا بيبح ريما د يک
 .)هلبنس ٢٥(

 .)نابعش( لوس عنم لوک هجنکش وا هاچايس
 هپ ناخ هّٰللا تيانع رادرس د فراعم نمجنا

 ٩( هوس رشن ېئ همانماظن وا وس ړوج تراظن
 .)برقع

 ينتسورو( وس ړوج يک لباک هپ غاب يموق
 .)هيبرح ترازو

 وکلخ لاوش د ١٩ هبنشکي هپ يک راهدنق هپ
 هموکحلا بئان ناخ نامثع دمحم ردارس رپ
 ريم يضاق د هّٰللارما يضاق وا هړکو اولب ىدناب
 ېئ هّٰللاديمح ىوز هغه د وا ىوز ىدشپ لامج
 رپ وا فوقوم ناخ نامثع دمحم رادرس .لړک هړم
 نيما ناخ سنوي دمحم رادرس ېئ ياځ
 رپ ونايهاپس د راهدنق د وا وس ررقم تاهوجولا
 ٢٤( ېوس يتايز ۍپور ٢ يتشايم د شاعم
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 .)هدعقيذ
 ړالو هلباک هل ريفس دنه يزيرگنا د ناخيدهم

 .ئغار هت لباك ناخ هّٰللا فيس ېئ ىاځ رپ وا
 ضيف د كوټ مهود وا لوا خيراوتلا جارس د

 روپخ وا پاچ يك لباك هپ ملق هپ هرازه دمحم
 .وس

 دمحم الم د يقوجلس رمع دمحم الم دنوخا
 د فلؤم وا سردم روهشم تاره د ىوز بويا
 ناکما ۀلاسر هيفاک حرش وا لوصالا يف مهلملا
 ورون وا  يجوغ بابسا هيشاح ،ماع و صاخ
 .وس تافو يک تاره هپ فلؤم وباتک

 وا طاطخ يوره يناردرب ناخ رمع دمحم
 تخو هغد هپ .وس ړم يک تاره هپ کالم نمرنه
 ىزوکلا ناخ ميحر دمحم طاطخ لب تاره د يک
 .و ىدنوژ هتله

ق١٣٣٢ م١٩١٣
 د ىړمول همان هپ هيناغفا راکرټوم تکرش د

 وس ړوج يک لباک هپ تکرش لقن و لمح
 .)سوق(

 هدنوپ الم رشم دهاجم وا يناحور وريزو د
 .)يدج( وس تافو يک ناتسريزو هپ

 دمحالادبع ډگرب رواشم يلام تموکح د
 هژاوو يک لباک هپ ناخ ىول يبرغم تمس د ناخ
 .)رفص ٧ هپش ېبنشکي د( وس

 وس حاتتفا يک لباک هپ نيملعملا راد ىړمول
 .و ناخ برلادبع يولوم ېئ ريدم .)لوالا عيبر(

 يک لباک هپ بتکم يئادتبا وناودنه د ىړمول
 .)مرحم( وس ړوج

 د يک يلهډ هپ ناخ کيب هاش يجاح

 .وس ريفس ناتسناغفا
 يک لباک هپ هناخ نيشام ولاک ونيړو د

 .)هيناثلا يدامج ١ هبنشکي( هوس حاتتفا
 د ېدام ٨٥ همانماظن ونيرومام د وفيراعم د

 ١٥( وس رشن اوخ هل ناخ هّٰللا تيانع رادرس

 .)مرحم
 تاره د رالاس بئان ناخ ميعن دمحم

 .)هيناثلا ىدامج ٢٧( وس نادناموق ىرکسع
 هپ دهاجم دنويم د ناخ بويا دمحم رادرس

 ىلوالا ىدامج ١١ م١٩١٤ ليرپا د ١٧ هبنش هس
 يک روهال هپ ش١٣٩٣ لمج ١٧ = ق١٣٣٢

 هلاک ٥٧ ېئ رمع .وس خښ يک روښيپ هپ وا تافو
 .و

 هپس د رالاس بئان ناخ ردان دمحم رادرس
 هپس ناتسناغفا د ياځ رپ ناخ دمحم ريما رالاس
 .)ق١٣٣٢ بجر ٢١ هبنش هس( وس رالاس

 = ناضمر( تښنو گنج ىړمل يمومع

 د ناخ هّٰللا بيبح ريما وا )دسا = ١٩١٤ تسگا
 د يک رابرد ىول هوي هپ ځرو هلوا هپ لاوش
 هبنش هپ ېئ ايب وا ،هړک نالعا يفرطيب ناتسناغفا

 ىول لب هپ م١٩١٤ ربوتکا ١٣ ،هدعقيد ١٢
 .هړک دييات يک رابرد

 رول د يزرط دومحم د ناخ هّٰللا ناما هدازهش
 ١٩ هدعقيد ٢٢ هبنش راهچ( ئکو هداو هرس ايرث

 .)ربمون ١١ برقع
 فالخ رپ ونازيرگنا د يک وتادحرس يقرش هپ

 .هنوتضهن وليابق د
 هپ نوتښپ ليخ رمع ناخ مالسلادبع دمحم

 ئک پاچ باتک ناناغفا ۀمان بسن د يک دنه
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 .)م١٩١٤ روپمار(
 هراپل ناخ هّٰللا رصن رادرس د يخلب ميدن

 هپ )سلاجملا تهزن همجرت يف لفاحملا ميدن(
 .)يطخ( ښيکو يسراف

 لياسم رازه يک راهدنق هپ ړدنا ميحر دمحم
 .ئک مظن وتښپ هپ

 رمع دمحم ايم د يددجم قح لضف ايم
 .وس خښ وا تافو يک تاره هپ ىوز ديهش

 وتښپ د ليخاکاک دمحا نيدلا نامعن
 اسنلا تنيز ېنيام هد د وا ئک فيلات اسنلارفظ
 .ښيکو

 بحاص الم يکڼام د باهولادبع خيش
 فلؤم نينمؤملا دياقع وتښپ د وا دشرم روهشم
 .وس خښ وا تافو يک فيرش يکڼام هپ

 ةفحت( يراخب حضاو هّٰللا تمحر يراق
 د يچ ښيکو )باحصالا ةرکذت يف بابحالا
 يرل مه لاح ونارعاش د اوخ يلامش د ناتسناغفا
 .)پاچ دنکشات د(

ق٣٤-١٣٣٣  م١٩١٤
 حاتتفا هناخراک انښيرب د جارسلا لبج د

 .)يرونج يدج رفص( هوس
 ناشخدب وا نغطق د ناخ نيدلا يحم مالغ

 ياځ رپ وا وس ړم مرحم ١١ هپ هموکحلا بئان
 ررقم ناخ رفص دمحم رظان تاعالطالا نيما  ېي
 .وس

 يولوم د هنوبتکم ييادتبا هځنپ يک لباک هپ
 هبنش هس( هوس حاتتفا يريدم هپ ناخ برلادبع

 .)هيناثلا يدامج ١٢
 گنيتنه وا ريام ردن د تشايم هپ ربوتکا د

 ار هوي ايرتسا وا ېيکرت وا ناملا د ىرشم هپ
 هلغار هت لباک اوخ هل تاره وا ناريا د هلډ ېلږيل
 ار ونازيرگنا رپ تموکح ناتسناغفا د يچ
 ،وو يک لباک هپ يروپ يئم رت ١٩١٦ د يوراپو
 يولوم وا باترپ ردنهم هجار هرس يلډ ېد هل
 .وو مه ناهاوخيدازآ يدنه هّٰللا تکرب

 وا ملاع روهشم يراهدنق فورلادبع يولوم
 ١٦ هبنش هپ روضح يالم ناخ هّٰللا بيبح ريما د

 .وس تافو يک لباک هپ لاوش
 يغوران ارلوک د يک وراښ ورون وا لباک هپ

 .)لاوش ،ناضمر( لديرپخ
 ريدم نيملعملا راد د ناخ برلادبع يولوم

 رالپ لپخ د راد هتښرس وبتکم يئادتبا د وا
 .وس مه روضح يالم ياځ رپ فورلادبع يولوم

 د نيسابا د ناج دمحا الم يکاډنس د
 رابجلادبع ديس دهاجم يکنوديسوا ناتسهوک
 ريما ېئ هغه وا تښوغو ار هخڅ يناتس هل هاش
 هل وا ،وس تاضقلا يضاق هلپخپ ،هکاټو
 د وا ئکو نالعا داهج د ېي هرس ونازيرگنا
 .ېړک ورش ېئ يوازغ ډنک هلم وا ېردکچ

 دحالادبع الم د يقوجلس نيسح دمحم الم
 ىړس يفوص وا ملاع وا طاطخ يچ ىوز يوره
 .وس خښ وا تافو يک تاره هپ نلک ٩٨ و

 د ىسمل بويا هدازهش د ىزودس دمحم هاش
 هچخيرات نادناخ لپخ د يک راښ يلهټ هپ دنس
 نيساي يړگ هپ هناخباتک ينارد ردب اغآ د( هلکيلو
 .)يک

 ېمان تربع وتښپ د رعاش ىزلپوپ هّٰللادبع
 .وس تافو يک راهدنق هپ دنواخ ناويد وا
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 وا رعاش تسدربز يوره يڼاوشم ريم ديس
 يک تاره هپ دنواخ ناويد د وا طاطخ وا شاقن
 .)ق١٢٨٠ ېئ تدالو( وس تافو

ق٣٥-١٣٣٤ م١٩١٥
 يک باصن هپ ېسردم هيبيبح د هبژ وتښپ

 .هوس هلخاد
 ونازيرگنا هل هنوگنج وکلخ د ناتسريزو د

.هرس
 هلاقم رس هپ رابخلا جارس د يزرط دومحم

 د يدنال ناونع رت )حالفلا ىلع ىح( د يک
 هغد وا يک ينلع کيرحت لالقتسا د ناتسناغفا
 ،ق١٣٣٤ لوالا عيبر هرغ( هوس رسنس هلاقم رس
 .)ش١٢٩٤ ىدج ١٦

 د يک ش١٢٩٥ لمح = هيناثلا ىدامج هپ
 هوس توعد هت لباک خياشم روهشم ناتسناغفا
 د ،اچاپ روپ مالسا د هکل يروگو هرس ريما د يچ
 دنوخآ ېډه د ،الم باگت د ،هداز دنوخا يهسوم
 کراصح بحاص ايم ،بحاص ايم ورب د ،هداز
 ،تارضح رازاب روش د ،هډه داتسا ،قحلا سمش
 يفوص ،بحاص يج ظفاح ،نابحاص ناخيش
 دنوخآ رافغلادبع الم ،ديرم دمحم الم ،بحاص
 .هداز

 هپ وناليکو د وکلخ د وا وخياشم وغد د
 هړوج يک روضح هپ ريما د هگرج هيول هوي لومش
 تسايس د تلود د وا قافتا د تلم د وا هوس
 ،ليرپا ،هيناثلا ىدامج( ئکو ېي دييات )يفرطيب(
 .)لمح

 نيرجاهم وناهاوخيدازآ د ناتسودنه د
 للغار هرس پاترب ردنهم هجار د هت ناتسناغفا

 .لديسواو يک غاب هپ رباب د يچ
 .وس هيبرح رظان ناخ هّٰللا تيانع رادرس
 د بحاص يجاح وزگنرت د دحاو لضف

 .هړکو هلمح ردقبس رپ يرگلم هپ ودنموم
 مالغ د وا رعاش لباک د ميدن روفغلادبع

 هس( وس تافو يک لباک هپ نلک ٣٨ ىوز رديح
 هپ ش١٣٠٩ هپ ناويد هد د .)بجر ١٣ هبنش
 .)ق١٢٩٦ ېي تدالو( وس پاچ يک نارهت

 هرس يگنرپ هل يک اريت هپ يديرپا تسم رس
 .يکو نالعا ازغ د

 لپخ رعاش يلباک تحرف نامثع دمحم
 .ئک بيترت تايلک

 هپ ضيارفلا ةدمع يراکيراچ دمحم کين
 هپ پاچ يگنس هپ لباک د يچ ښيکو يسراف
 رما هپ هّٰللا تيانع هنطلسلا نيعم د لاک هغد
 .وس روپخ

ق١٣٣٥ م١٩١٦
 .هنوتښروښ يک وليبق وريزو هپ
 هعلق د اقآ هاش هپ روهشم هاش ميظع ديس

 .وس تافو ق١٣٣٥ ناضمر ٢٣ هعمج هپ يضاق
 لبلب د ينتښوغ لالقتسا د ناتسناغفا د

 يداهلادبع يلغاښ د يک رعش يزمر هپ راتفرگ
 حلاص يولوم د وا يسراف هب اوخ هل ناشيرپ
 رابخلا جارس هپ وتښپ هپ اوخ هل راهدنق دمحم
 .)ولد ٥ ق١٣٣٥ يناثلا عيبر( ېوس رشن يک

 بساحم وا رعاش ىزکڅا مقار نسح دمحم
 هپ تيطورشم د ق١٣٢٧ هپ يچ فلؤم وا
 تافو يک سبحم هپ و ىوس يدنب يک تکرح
 .)ق١٢٩٠ تدالو( وس
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 هفحت د رتهم حلصم لارتچ د کلملا رصان
 فلؤم نيوکتلا ةفيحص وا راونالا قرشم وا راربالا
 وا دوښيښک داينب تسول وا کيل د يبژ يلارتچ د
 هړک جاور ېي فورح صوصخم يبژ ېد د
 .)م١٩٤٣ افوتم(

 ناويد د ىوز هّٰللا تمحر د يخلب ميدن
 .)ق١٢٥٤ ېي تدالو( وس تافو رعاش دنواخ

ق٣٧-١٣٣٦ م١٩١٧
 د ىوز قلاخلادبع د دودولادبع لگ نايم

 تراما د يک تاوس هپ ىسمل دنوخا د تاوس
 .ئکو نالعا

 هوس ړوج هنوبتکم ييادتبا ٦ يک ناتسرون هپ
 .)ق١٣٣٦ رخالا ىدامج(

 م١٩٢٠-١٩١٩-١٩١٨
ق٣٩-٣٨-١٣٣٧
 لوغم د :هرس يگنرپ هل يوازغ ونتښپ د

 يچوټ د ،ازغ يزوپا د ،ازغ کناټ د ،ازغ ټوک
 يرگ يجنام د ،ازغ ړواک د ،ازغ هرغ ىسک د ،ازغ
 د ،ازغ يکرت د ،ازغ نيارد د ،ازغ يژژ د ،ازغ
 .ازغ هود هعلق

ق١٣٣٧ م١٩١٨
 .وس ړوج يک لباک هپ ميزوم ىرمول
 م١٩١٨ ىرورف ١٣ ش١٢٩٦ ولد ٢٤ هپ

 يک باب هپ لالقتسا د ناتسناغفا د رابخلا جارس
 د ناتسناغفا د يچ هړک هرپخ هلاقم هلصفم هوي
 جارس( ئک هيوقت ېئ رکف ولتښوغ لالقتسا
 .)هڼگ ١٣ لاک ٧ رابخالا

 وا وبتکم يلاع وا ييادتبا د ناتسناغفا د
 ١٥( وس روپخ وا بيترت باصن نيملعملاراد

 .)ق١٣٣٧ مرحم ١ ش١٢٩٧ نازيم
 نامثع دمحم ريم رالپ لپخ د يبن مالغ ريم

 .وس لکاټو ريم هاگرذاگ د تاره د ىاځ رپ
 هلباک هل رابخا وناينچوک د وي يزرط دومحم

 مرحم هرغ( ئک روپخ همان هپ لافطا جارس د
 .)ش١٢٩٧ نازيم ١٥ ق١٣٣٧
 عيبر١٥ هپ هرامش هنيرخآ رابخالا جارس د

 سوق ٢٧ م١٩١٨ ربمسد ١٩ ق١٣٣٧ لوالا
 ېد رت ،هرامش ٦ لاک متا .وس روپخ ش١٢٩٧

 .يوس روپخ ىدن هتسورو
 سمش الم د يهبوا نسح دمحم الم دنوخا

 هپ ملاع وا يفوص يدنبشقن ىوز يخوت نيدلا
 .وس تافو نلک ٨٠ يک هبوا

 ريما تيراسيمک هجراخ ناتسکرت يوروش د
 هناتسود يچ ئکو ماغيپ هت ناخ هّٰللا بيبح
 .يرلو هرس طباور

 د يوره يناتسوربس دمحم نب هّٰللادبع
 يبرع د تښوغ هپ ىوز قحسا ميحرلادبع يجاح
 هپ همان هپ امکحلا نيناوق د باتک لودلا بيترت
 .)ق١٣٣٧ هجح يذ ١٦( ئک همجرت يسراف

 يولوم اوخ هل وناهاوخ يدازآ يناغفا د
 ناتسکرت يوروش د گيب مظاک وا هّٰللا تکرب
 .هوس لوتساو هراپ هل ېرکاذم د هت تيروهمج

ش١٢٩٨-١٢٩٧ ق٣٨-١٣٣٧ م١٩١٩
 تنطلس هلاک  ١٨ رت ناخ هّٰللا بيبح ريما

 هچگنفت هپ يک هرد شوگ هلک هپ نامغل د هتسورو
 ١٨ ،ېجب ېرد هپش ېبنشجنپ د( وس لژوو

 ٢٠ ،ش١٢٩٧ ولد ١٩ ق١٣٣٧ ىلولا ىدامج

 رادرس د يک دابآ لالج هپ وا )م١٩١٩ يرورف
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 .وسو تعيب تراما هپ هرس ناخ هّٰللارصن
 د ناخ هّٰللا بيبح ريما د برلادبع يولوم

 نيملعملاراد وا وبتاکم ييادتبا د وا الم روضح
 ولوا هپ ش١٢٩٧ توح د يک دابآ لالج هپ ريدم
 د مه يسغد ،وس خښ ېروه وا تافو يک وځرو
 ريپ يناحور يول يدنبشقن موصعم ايض غابراچ
 هّٰللا بيبح ريما د ناغفا ناما .وس تافو هتله
 برلادبع يولوم د وا ماقم د تنطلس د گرم
 موصعم ايض د وا تساير د تعيرش د ېي گرم
 ،هڼاگو بوتيلاخ تساير د تقيرط د ېي گرم
 ناما( لوس يلاخ هماقم هرس ېرد راو هوي هپ هچ
 .)ق١٢٩٨ لمح ٢٢ هڼک ۍړمول ناغفا

 ناخ هّٰللا ناما يروپ ٢٨ رت ٢١ هل يرورف د
 وا لوک تامادقا هراپل تراما لپخ د يک لباک هپ
 ش١٢٩٧ توح م١٩١٩ يرورف ٢١ هعمج هپ
 هّٰللا ناما ترضحيلعا ق١٣٣٧ يلوالا يدامج ٩ا
 .تسونيښک تخت رپ يک لباک هپ ناخ

 د لالقتسا لماک ناتسناغفا د يرورف ٢٨ هپ
 هّٰللا ناما ترضحيلعا يک رابرد ىول هپ لباک
 لالج هل ناخ هّٰللارصن رادرس وا ئک نالعا ناخ
 ق١٣٣٧ ىلوالا يدامج ٢٥ ېبنشجنپ هپ دابآ
 مه ىسغد .هلوتساو ار هترو همان تعيب هلپخ
 ٢٦ هعمج هپ هّٰللا تايح وا هّٰللا تيانع رادرس

 يلږيلو ار هترو بوتکم تعيب د ىلوالا ىدامج
 .)ش١٢٩٨ روث ٧ هڼک ٢ ناغفا ناما(

 هّٰللا ناما ش١٢٩٧ = م١٩١٩ چرام ٣ هپ
 ىون د زيرگنا وا ناغفا د هت ارسيو دنه د ناخ
 لالقتسا لماک د ناتسناغفا د داهنشيپ ېدهاعم
 .ئکو يدناب ساسا رپ وقوقح ىواسم وا

 رظان ريدم رابخالا جارس د يزرط دومحم
 .)ش١٢٩٨ لمح( وس ررقم هيجراخ

 حاتتفا يک لباک هپ سلجم صاخ اروش د
 .)ش١٢٩٨ روث( وس

 وا هړوج هنيباک الپ همهود يک ناتسناغفا هپ
 روث( لوس ررقم يک رس هب ېئ )نارظان( ناريزو

 .)م١٩١٩ يم ،ش١٢٩٨
 دمحم هيلدع رظان :هيلدع تراظن هرئاد  ‐١

 .ترامعلا نيع :ىاځ .ناخ ميهاربا
 حلاص هيبرح رظان :هيبرح تراظن هرئاد ‐٢

 .غاب يموق ىاځ .رالاس هپس ناخ دمحم
 هيجراخ رظان :هيجراخ تراظن هرئاد ‐٣

 .يروشلا تيب ياځ .يزرط گيب دومحم
 فراعم رظان :فراعم تراطن هرئاد ‐٤

 .ارآرهش رصق :ىاځ .ناخ بيبحلادبع
 ازريم هيلام رظان :هيلام تراظن هرئاد ‐٥

 .هناخنامهم غاب ىاځ .ناخ دومحم
 تراجت رظان :تراجت تراظن هرياد ‐٦

 .هناخنامهم غاب ىاځ .ناخ دمحم مالغ
 تايلقن رظان :تايلقن تراظن هرياد ‐٧

 .هرماع لبطصا ياځ .ناخ رداقلادبع ازريم
 ناج ىلع رظان :تعارز تراظن هرياد ‐٨

 .يناخ دارم همکحم ياځ .ناخ
 هلودلا دامتعا يمظع ترادص هرياد ‐٩

 .هناخنامهم غاب رصق ياځ .ناخ سودقلادبع
 د ش١٢٩٨ لمح ٧ م١٩١٩ چرام ٢٧ هپ

 راسيمک وروما يجراخ د ناتسکرت ىسور يوروش
 لکيلو هت تموکح ناتسناغفا د يکسنيلو ايوکوب
 وغل هنودادرارق هړاز لوټ تموکح ىروش د يچ
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 هرس هناتسناغفا وا وتلود يمالسا ولوټ د وا ،لړک
 وا ،ىنم ېئ لالقتسا وا يړاوغ طباور يتسود د
 د يچ يد ىوس ىلکاټ نيوارب ىلغاښ وکسم هل
 وا طباور هناتسود يسايس هرس هناتسناغفا
 .يولښنو تابسانم يتراجت

 لمح ١٨ م١٩١٩ ليرپا د ٧ هپ
:ق١٣٣٧ بجر ،ش١٢٩٨
 کيل وي هت نينل ناخ هّٰللا ناما ترضحلعا 

 يتسود وا لالقتسا ناتسناغفا د يچ هواتساو
 .ينمو هنوشهاوخ

 ريزو هجراخ ناتسناغفا د خيرات هغدمه هپ
 راسيمک هجراخ تلود يوروش د يزرط دومحم
 ناتسناغفا د يچ هواتساو  کيل وي هت نيرچيچ
 د وا ىنمو لالقتسا وا هنوشهاوخ هناتسود
 هت نينل بوتکم ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا
 هپ اوخ هل نينل د باوج کيل ېد د .يک يدناړو

 وا ۍکرابم د ش١٢٩٨ روث م١٩١٩ يم ٢٢
 .ديسروار هرس ۍښوخ

 لمح ٣١ م١٩١٩ ليرپا د ٢١ هپ
 ش١٢٩٨
 د وا کيل يسود د هت نينل ناخ هّٰللا ناما

 کيل وديبايماک د نالعا د لالقتسا د ناتسناغفا
 قوف د ېئ ناخ ىلو دمحم لارنج وا هواتساو
 يفرعم هترو هراپل ېرکاذم د لوډ هپ ريفس هداعلا
 ١٤ هپ وا ديسرو هت دنکشات ٢٨ هب ىم د ئد ،ئک

 يک وکسم هپ هرس نينل د ېئ م١٩١٩ ربوتکا
 .ئکو تاقالم

 رابخالا جارس د هرامش ىړمول ناغفا ناما د
 هوس هرپخ يريدم هپ يداهلادبع يلغاښ د ياځ رپ

 د ١٢ ق١٣٣٧ بجر ١١ ش١٢٩٨ لمح ٢٢(
 بيبح ريما د يک هرامش ېد هپ .)م١٩١٩ ليرپا
 د ناخ هّٰللا ناما ريما د وا ولژو د ناخ هّٰللا
 .وس پاچ لاوحا سولج

 د مظعا ردص ناخ سودقلادبع رادرس
 ړالو هتله وا وس ررقم رشم ونيدهاجم د راهدنق
 .)ش ١٢٩٨ لمح(

 لپخ فالخ رپ لب ټيلور د ناتسناغفا
 وم( هواتساو هت تموکح دنه د تسټورپ

 .)ش١٢٩٨ روث م١٩١٩
 هرس ورکسع د ناخ ردان دمحم رالاس هپس

 ٢٣ ش١٢٩٨ روث ٣ ق١٣٣٧ بجر ٢١ هپ

 ،ديسرو هت زيدرگ وا ړالو هلباک هل م١٩١٩ ليرپا
 .لړک ميظنت هت گنج لالقتسا د يئ اوق يلم وا
 د يک عماج هپ زيدرگ د ېئ نابعش ١٥ هعمج هپ
 د يک ځنم هپ وليابق د وا هوس هليوو هبطخ داهج
 جوف رپ زيرگنا د وديسم وا وسو نالعا داهج
 ميرد زيرگنا وا ناغفا د .ېړک عورش ېلمح
 .)م١٩١٩ ئم ٣( تښنو گنج

 نابعش ٢٥ هپ ونيدهاجم هڼات ماو نيپس د
 وديسم يڼوچ يکيورس وا اناو د وا لوينو
 ش١٢٩٨ روث ٣١ ق١٣٣٧ نابعش ٢٠( ېلوينو

 .)م١٩١٩ ي ٢١
 ،لباک ،دابآ لالج ،هکډ رپ ورايط ونازيرگنا د

 .)ش١٢٩٨ روث( هړکو يرابمب کدلوب نيپس
 راښ لټ د يم ٢٨ نابعش ٢٧ ازوج ٦ هپ

 هپس ناخ ردان دمحم رادرس د ونيدهاجم يناغفا
 هکراتم لالقتسا گنج د .وينو بوترشم هپ رالاس
 .ش١٣٩٨نوج ٢ ازوج ٢٢ ناضمر ٣
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 وا تايز تښروښ وکلخ د يک ناتسودنه هپ
 د .)ناطرس‐ازوج( وس دوت کيرحت ترجه د
 تموکح يلم يتقوم وناهاوخيدازآ د ناتسودنه
 ىولوم هلخاد ريزو د وا وس ړوج )يک لباک هپ(
 وي اضما هپ يدنه زيزع وا يهدنس هّٰللاديبع
 ونازيرگنا رپ کلخ دنه د يچ  وس روپخ نالعا
 يتقوم ېد د .)ش١٢٩٨ ازوج( يس ړالو ار
 يدنه باترپ ردنهم هجار رشم تموکح
 .و هاوخيدازآ

 چيوراخاو فوکاپ اوخ هل يوروش داحتا د
 د يک ناتسناغفا وا ايسآ ۍنځنم هپ ستيروس
 يچ ،وس نيعم لوډ هپ هدنيامن راتخم هداعلا قوف
 وا وليابق ودازآ د ناتسچولب د وا ناتسناغفا د
 تبت وا ريمشک وا ناتسودنه د وا اراخب وا اويخ
 يبالقنا وا يولښنو هطبار هرس وناهاوخ يدازآ هل
 نوج ٢٣( يزورو تاکيرحت ينتښوغ يدازآ د

 ربمتس هپ ريفس هغد .)ش١٢٩٨ ازوج م١٩١٩
 .ئغار هت لباک يک

 اراخب د ريفس ناتسناغفا د ناخ روکشلادبع
 ،ش١٢٩٨ ناطرس( ديسرو هت رابرد ريما د
.)م١٩١٩ ييالوج

 ىول تلود يوروش د ىوز قاحسا د نيسح
 ١٩ ،ش١٢٩٨ ناطرس( ئغار هت لباک ريفس

 .)يالوج
 هپ يچ کيل غور سيلگنا وا ناغفا د

 اضما يک ودام ٥ هپ تسگا ٨ هپ يک يډنپلوار
 هدعق يذ ٢٠ ش١٢٩٨ دسا ٢٨ هپ و ىوس

 اچاپ ناتسناغفا د م١٩١٩ ټسگا ١٨ ق١٣٣٧
 د وا ئک قيدصت ناخ هّٰللا ناما ترضحلعا

 .وسو نشج ىړمول وا نالعا لالقتسا
 هل فراعم ترازو د هلجم فراعم فرعم د

 هلبنس ١( هوس پاچ يک لباک هپ اوخ
 .)ش١٢٩٨
 رالاس هپس يزاغ ناخ ردان دمحم رادرس د

 ش١٢٩٨ نازيم٢٨( للغار هت لباک هناحتاف اوق
 ناښن رمل ىلعا د هت هد  وا )م١٩١٩ ربوتکا ٢١
 لباک هپ همان هپ هد د ىلڅ لالقتسا د وا وس ړکرو
 هغد هپ مه وا وس هيبرح ريزو ىد وا وس ړوج يک
 هميظنت سيئر يقرشم تمس د ش١٢٩٨ لاک
 .)ربمسد ،سوق ،لوالا عيبر( وس ررقم

 د يقرشم د يک وځرو وسل ولوا هپ توح د
 داحتا د وا هوسو يک دابآ لالج هپ هگرج وماوقا
 عيبر( ش١٢٩٨ هوس هرپخ مه هديرج يقرشم
 .)ربمسد ،توح ،لوالا

 د تئيه وي يرکاذم د ىغور د ناتسناغفا د
 لړالو هت يډنپلوار يرشم هپ ناخ دمحا ىلع
 ئک اضما ېئ کيل يغور د وا )ش١٢٩٨ ولد(
 .)ق١٣٣٧ هدعقيذ ١١ ،م١٩١٩ تسگا ٨(

 د تخو رپ گنج د لالقتسا د ناتسناغفا د
 نمحرلا فيس انالوم وا بحاص يجاح وزگنرت
 ازغ همهود ردقبش د يرگلم هپ ودنموم د يزوکلا
 .هړکو هرس يگنرپ هل

 ناخ نيدلادعس مولع ناخ تاضقلا يضاق
 نازيم ٤( وس تافو يک لباک هپ يزکراب

 يضاق ىوز ېي ياځ رپ هد د وا .)ش١٢٩٨
 .وس تاضقلا يضاق ناخ روکشلادبع

 هفحت د رعاش يلباک تريح ميهاربا دمحم
 هپ( وس تافو دنواخ راعشا ناويد وا يهاشنهش
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 تدالو( ق ١٣٣٧ ىلولالا ىدامج ٢٥ ېبنشجنپ
 .)ق١٢٥٠
 ءاضما هپ ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا د

 لباک هپ ناتسناغفا ماکح يراذگ نوناق هچباتک
 .ش١٢٩٨ هوس هرپخ وا پاچ يک

 وس فراعم ريزو ناخ ناميلس دمحم رادرس
 .)ش١٢٩٨(

 تښيولڅ تادراو ىلام لاک ش ١٢٩٨ د
 ٩ هريخذ وا هنويلم ٣١ فراصم وا  يلباک هنويلم
 .هو هنويلم

ش١٢٩٩ ق٣٩-١٣٣٨ م١٩٢٠
 هرپخ همانماظن ييلام د ۍړمول ناتسناغفا د

 .)م١٩٢٠ چرام ٢١ ش١٢٩٩ لمح ١( هوس
 هوس هړوج هناخباتک يلم ۍړمول يک لباک هپ

 .)ش١٢٩٩ لمح(
 ىسايس د ىرشم هپ يزرط دومحم د

 هت ىروسم دنه د هلډ يناغفا هوي هراپل ېرکاذم
 هرس هدنيامن يزيرکگنا سباډ ىرنه د وا لړالو
 ييالوج ١٩ رت ليرپا ١٦( ېړکو يربخ ېي

 هت لباک ش١٢٩٩ دسا ١٠ هپ هلډ اد .)م١٩٢٠
 .هديسرو ار

 نمجنا يملع ىړمول يک فراعم تراطن هپ
 ازوج ١٨ ،ق١٣٣٨ ناضمر ٢٠( وس حاتتفا

 .)ش١٢٩٩
 زيزعلادبع رادرس ريفس ىړمول ناتسناغفا د

 هپ )ق١٣٣٨ نابعش ٧( ديسرو هت نارهت ناخ
 ناتسناغفا د ېي ش ١٢٩٩ ازوج ٢٨ هعمج
 .ئک هتروپ غريب

 رفعج دمحم د همانزور ناغفا د يک لباک هپ

 ناطرس ١٤ هبنش ود( هوس هرپخ يريدم هپ
 .)ش١٢٩٩
 ىرتفد لوصا د الپ يړمول يک لباک هپ

 ،ق١٣٣٨ هدعقيذ ١٢( وس حاتتفا بتکم
.)ش١٢٩٩ ناطرس

 تمس هل ناخ ردان دمحم رالاس هپس 
 د،ق١٣٣٨ هدعقيذ( ىغار هت لباک هخڅ يقرشم
 .)م١٩٢٠ تسگا ،ش١٢٩٩ دسا

 لوس ړوج هنوبتکم ييادتبا يک دابآ لالج هپ
 .)ش١٢٩٩ دسا(

 يقرشم تمس د ناخ مشاه دمحم رادرس
 دسا( وس ررقم رالاس بيان يماظن وا يکلم

 .)ش١٢٩٩
 د وي ش١٢٩٩ دسا م١٩٢٠ تسگا ١٤ هپ

 وناکيناخيم د يوروش د هاگتسد يفارگلت ميسيب
 مارکلت رکشت د ىړمول وا ديسرو ار هت لباک هرس
 ١٨ وس لږيلو هت نينل اوخ هل ناخ هّٰللا ناما د

 .ش١٢٩٩ هلبنس م١٩٢٠ ربمتس
 ضيف سيئر د تيروهمج يوروش د اراخب د

 ار مارگلت هت اچاپ ناتسناغفا د اوخ هل هجاوخ هّٰللا
 مياق طباور هرس تيروهمج هغه د يچ يديسرو
 هجراخ ناتسناغفا د .)م١٩٢٠ ربمتس ١٥( يس
 د اراخب د يک باوج هپ يزرط دومحم ريزو
 ىلغاښ د وا تښوغو لالقتسا تکلمم
 ترافس هپ اراخب د ېي يررقم ناخ يداهلادبع
 .هلکيلو هترو

 د هديرج يگتفه مالسا قافتا د يک تاره هپ
 هلبنس ١( هوس رشن يريدم هپ يوره عناق هّٰللادبع

.)ش١٢٩٩
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 قوف سور يوروش د يک ايسآ يزکرم هپ
 د يک کيل هوي هپ ستروس ريفس هداعلا
 لښکو هت يزرط دومحم ريزو هجراخ ناتسناغفا
 يک اراخب هپ هدنيامن يناغفا ناخ روکشلادبع يچ
 دياب يچ يوک هنوتيلاعف يرکسع وا دنگاپورپ
.)م١٩٢٠ ربمتس ٢١( يسو ېي يريگولج

 ،ېلغار هت ناتسناغفا ىلډ ونارجاهم يدنه د
 وس سيسات يک لباک هپ نمجنا ونيرجاهم د
 هلډ هوي .)م١٩٢٠ ربمتس ،ش١٢٩٩ هلبنس(
 .لړالو هت لوطانا يرال هل يوروش د نيرجاهم

 فيرش رازم د يخرڅ ناخ يبن مالغ
 .)ش١٢٩٩ نازيم( وس ررقم نادنموق يرکسع

 هت اراخب ناخ يداهلادبع ريفس ناتسناغفا د
 .)ش١٢٩٩ نازيم ٨ هعمج( وس لوتساو

 ييادتبا يک تيالو )اوخ يبونج( ايتخپ هپ
 .)ش١٢٩٩ برقع( لوس ړوج هنوبتکم

 هل هت لباک ريزو برح د ېيکرت د اشاپ لامج
 ربمون ،ش١٢٩٩ برقع ٦( ئغار هدنکشات

 .)م١٩٢٠
 يزرط دومحم وا ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا

 يچ لوتساو هنوبوتکم همان هپ نيرچيچ وا نينل د
 ېوس بيترت هدهاعم ۍړمول ىوروش وا ناغفا د
 ربمسد لوا( يس قيدصت يچ هوس لږيلو رد وا

 .)ش١٢٩٩ سوق م١٩٢٠
 مالغ ريم د هديرج يگتفه ناغفا ۀراتس د

 هوس هرپخ هخڅ جارسلا لبج هل ىريدم هپ دمحم
 .)ش١٢٩٩ سوق ٩(

 وا نغطق د ناخ ردان دمحم رالاس هپس
 ىدامج( وس ررقم هيميظنت سيئر ناشخدب

 .)ش١٢٩٩ يدج ٣٩ يلوالا
 د يزرط دومحم ريزو هجراخ ناتسناغفا د

 وړاود د هت نيرچيچ ريزو هجراخ داحتا يوروش
 گيب يردب د بوتکم رکشت د ېدهاعم د وتلود
 کيرحت د ۍدازآ د قرش د وا هواتساو سال هپ
 ېي گتار رپ اشاپ لامج د وا هړکو ېئ هننم
 .)م١٩٢٠ ربمسد( هړکو يښوخ

ش١٣٠٠-١٢٩٩ ق١٣٣٩ م١٩٢١
 د هدنيامن ونازيرگنا د سباډ يرنه رس

 .ئغار هت يکډ دحرس ناتسناغفا د هراپل ېدهاعم
 وو ىرگلم مه نيرومام رون هلډ هوي هرس هد د
 ىود .)م١٩٢١ يرونج ٥ ،ش١٢٩٩ يدج ١٥(
 يڼام هپ اشکلد د يرونج ١٠ = ٢٠ هپ يدج د
 هوي هپ هت روضح ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا د يک
 .للغرو يک رابرد ىول

 هت لباک هگرج وماوقا د يقرشم تمس د
 .)ش١٢٩٩ يدج ٢١( هلغار

 هپ يچ ريفس تلود يوروش د نيوارب ويسوم
 ،و ىړک لوبق تيعبات ناتسناغفا د ېئ ش١٢٩٨

 ړالو هت دنه يرال هل راهدنق د يچ ېئ هتښوغ وا
 يدج ٢٩ وجب ٧ رپ ماښام د ېبنش راهچ د ،يس

 .وس هژاوو يک ينزغ هپ ش١٢٩٩
 د ناغفا ناما  د تحرف دمحم هدنياپ

 يرونج ،ش١٢٩٩ ولد ٢( وس ريدم ېديرج
 .)م١٩٢١
 نمحرلادبع د تئيه ونويلم د ىلوطانا د

 ئديسرو ار هت اراخب يرشم هپ ىروښيپ گيب
 .)م١٩٢١ يرونج ٢٤(

 اراخب د ناخ يداهلادبع ريفس ناتسناغفا د
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 .)ش١٢٩٩ ولد ٢١( ئديسرو هت رابرد
 بتکم ىړمول ونوجن د يک لباک هپ

 يرونج ش١٢٩٩ ولد( وس حاتتفا تاروتسم
 .)م١٩٢١
 تراطن هپ رواي روضح د ناخ زيزعلادبع

 روضح د ياځ رپ هد د ناخ دومحم وا ررقم هلخاد
 .)ش١٣٥٠ يدج ١٩ افوتم(  وس رواي

 وس يساغاش روضح د ناخ بوقعي دمحم
 .)ش١٢٩٩ ولد(

 ۍړمول ځنم رت يوروش وا ناتسناغفا د
 دمحم اوخ هل ناتسناغفا د يک وکسم هپ هدهاعم
 قيدص مالغ وا ناخ دمحم ازرم وا ناخ ىلو
 هرق وا نيرچيچ اوخ هل تلود ىوروش د وا ناخ
 ىرورف ٢٨ هړک اضما يک ودام ١٢ هپ ناخ

 ناتسناغفا د وا ش١٢٩٩ توح ١٠ ،م١٩٢١
 د ىرشم هپ ناخ ىلو دمحم د تئيه هداعلا قوف
 يهر هت اپورا يبرغ هوکسم هل ځرو هلوا هپ چرام
 هپ ش١٣٠٠ ځرو ٢٢ هپ دسا د هدهاعم اد .وس
.هړک اضما ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا يک نامغپ

 هپ هدهاعم ۍړمول ېيکرت وا ناتسناغفا د
 ٢ ،ش١٢٩٩ توح ١١( هوس ءاضما يک وکسم
 اضما ېي اوخ هل ناتسناغفا د .)م١٩٢١ چرام
 د وا ريفس هداعلا قوف ناخ ىلو دمحم يکنوک
 رظان داصتقا د گيب لامک فسوي اوخ هل ېيکرت
 .وو رطان وفراعم د گيب رون اضر رټکاډ وا

 نازيم ٢٧ ځرو هپ ېعمج د هدهاعم اد
 ترضحيلعا د م١٩٢١ ربوتکا ١٩ ش١٣٠١

 يک هاگ ديع هپ لباک د اوخ هل ناخ هّٰللا ناما
 .هوس نالعا هت وکلخ

 رشم دفو د ناتسناغفا د ناخ دمحا ناطلس
 ٢١( ړالو اوخ هل وکاب د هت تلود يلوطانا د

 .)ش١٢٩٩ توح
 وا هنويلم ٤٥ تادراو يتلود ش١٢٩٩ د

 .هو هنويلم هن هريخذ وا هنويلم ٣٦ فراصم
 هوس هرپخ همانماظن ۍړمول وناښن د تلود د

 .)ش١٢٩٩(
 هوي ولژو د ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا د

 دمحم ازريم يک هغه هپ يچ ،هوس فشک هسيسد
 ىوز يک هرت نيدلا فيس ازريم د بئان ىلع
 وا )ق١٢٩٥ دلوتم( ىشنم وا طاطخ وا رعاش
 ناخ ولد وا ىوز رفص رظان د ناج رتخا
 رديح مالغ ،هّٰللادبع ،نيما دمحم وا يريشجنپ
 .هوس لژوو

 ازغ ونتښپ د ېروچ د هرس يگنرپ هل
 .)ق١٣٣٩(

 ريسيت ريسفت وتښپ يتاوس فيطلادبع يضاق
 .)ق١٣٣٩( ئک فيلات

 رازم د ريزو هيلدع ناخ ميهاربا دمحم
 د ناخ رورس دمحم ايب وا هيميظنت سيئر فيرش
 .)ش١٢٩٩( وس هموکحلا بئان ياځ هغه

ق٤١-١٣٤٠ ش١٣٠٠ م٢٢-١٩٢١
 داشرا هديرج يړمول وځښ د ناتسناغفا د

 ېنيام د يزرط گيب دومحم د هلباک هل ناوسنلا
 نامز دمحم د ءازفا حور د وا يريدم هپ )امسا(
 هوس هرپخ يررحم رس هپ رول د بتکلا نزاخ
 .)ش١٣٠٠ لمح ١ هبنشجنپ(

 ميحرلادبع هداز فسوي ريفس ىړمول اراخب د
 اراخب د ىد .)ش١٣٠٠ لمح ٦( ىغار هت لباک
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 ،١٩٢١ يرونج ٦( د هجاوخ هّٰللا ضيف سيئر د
 د بوتکم هپ )ق١٣٣٩ يناثلا عيبر ٢٥
 .و ىوس يفرعم هت ريزو هجراخ ناتسناغفا

 ىړمول يلوطانا د اوخ هل لامک ىفطصم د
 د ىروښيپ گيب نمحرلادبع ريفس هداعلا قوف
 ١٥( ديسرو ار هت لباک يرال هل تاره وا اراخب

 .)ش١٣٠٠ لمح
 راجت بتکم ييادتبا ىړمول يک راهدنق هپ

.)ش١٣٠٠ لمح ٢٠( وس حاتتفا
 د هت لباک ريما اراخب د ناخ ملاع ديس

 روث ١٥ هبنشجنپ( ديسرو ار هگوت هپ هدنهانپ
 .)ش١٣٠٠
 هدهاعم ۍړمول ناتسناغفا د هرس ايلاتيا هل

 ازوج ١٧ ،م١٩٢١ نوج ٣( هوس اضما
 .)ش١٣٠٠
 فوکين لوکسر ريفس ىون تلود يوروش د

 ړکرو تياده اوخ هل هنراخ ريزو نيرچيچ د هت
 ېدهاعم د سيلگنا وا يوروش هيسور د يچوس
 ېد هپ وا يکو يک ناتسناغفا هپ تاعارم
 ،يروغژو ناځ هن وسمل يتسنومک د يک تکلمم
 د وا ،يو راکمه يک تفرشيپ هپ ناتسناغفا د
 يچ “هيداحتا ونلود يمالسا د” ولفاحم يعاجترا
 يريگ ولج دياب يږيک نيقلت اوخ هل ونازيرگنا د
 هت تلاح ايسآ ينځنم د ږنومز يچ هکځ ،يشو
 .)ش١٣٠٠ ازوج م١٩٢١ نوج ٣( هد هکانرطخ

 اپورا وا دنه نالصحم يناغفا هنت هوس هود
 .)م١٩٢١ نوج ش١٣٠٠ ازوج( هوس لوتساو هت

 هپ قزارلادبع يجاح د يک ناتسريزو هپ
 ازوج( ماود داهج د هرس ونازيرگنا د ىرشم

 .)ش١٣٠٠
 ريزو ناخ ردان دمحم رادرس رالاس هپس

 ازوج( وس ړکرو ناښن رمل ىلعا د هت برح
 .)م١٩٢١ نوج ش١٣٠٠
 تدؤم د ۍړمول ناريا وا ناتسناغفا د

 .)ش١٣٠٠ ناطرس م١٩٢١ نوج ٢٢( هدهاعم
 ىلع د ناخ ردان دمحم يزاغ رالاس هپس

 ئک سيسات بتکم يبط هيناما يک الک هپ دابآ
.)ش١٣٠٠ ناطرس(

 ىولوم د هديرج يگتفه ناغفا عولط د
 ١٥( هوس سيسات يک راهدنق هپ يريدم هپ حلاص

 يئالوج ٦ ق١٣٣٩ لاوش ٣٠ ش١٣٠٠ ناطرس
 .)م١٩٢١
 ٧( وس حاتتفا يک لباک هپ ماکح بتکم

 هړا هلخاد ريزو هپ ېي تراظن )ش١٣٠٠ ناطرس
 .هدولرد

 ريفس ىول ىون تلود يسور يوروش د
 لباک يرال هل راهدنق وا تاره د فوکين لوکسر
 ١٥ ش١٣٠٠ ناطرس ٢٥ هبنش( ىغار هت

 .)م١٩٢١ يئالوج
 يکلم د وا وتاليکشت يساسا د ناتسناغفا د

 ناطرس( ېوس ېرپخ ېمانماظن وتاميسقت
 .)م١٩٢١ يم ٣٠ ش١٣٠٠
 د ناغفا نيدلا يحم مالغ يولوم

 راهچ هپ نکر ناغفا ناوخا د وا ريدم نيملعملاراد
 يراهدنق ىد .وس تافو ١٣٠٠ دسا ١٢ هبنش
 .و ينايرمج

 هپ اراخب د لباک د قريب تلود د اراخب د
 ناريفس يوروش د هتلد .وس لوپرو يک ترافس



کيلښيپ يخيرات ناتسناغفا د

٢٣٦

 د يلوطانا د وا فوکين لوکسر وا ستروس
 دسا ٢٦ هبنشجنپ( و رضاح مه ريفس تموکح

 .)ش١٣٠٠
 د فوکين لوکسر ريفس ىون يوروش د

 د يچ يکرو نانيمطا هت هجراخ ريزو ناتسناغفا
 يوک هن هلخادم هب يک وراچ يلخاد هپ ناتسناغفا
 هدارا وتسوار بالقنا موک د يک ناتسناغفا هپ وا
 .)ش١٣٠٠ دسا م١٩٢١ ييالوج ٣٠( يرلن

 تلود ياروش د يک جرب يلامش هپ گرا د
 .)ش١٣٠٠ دسا ١١ هبنش راهچ( هوسو حاتتفا

 ليخ ربمق ناخ لدريش د ناخ لدرون انالوم
 يک هاريت هپ وا تافو دهاجم روهشم ىوز يديرپا
 .)١٣٠٠ دسا ٢٠( وس خښ

 د يچ وسو نالعا ش١٣٠٠ دسا ١ هپ
 .يږيک لتسيخا مين هتسورو هب لوصحم تسپ

 وا يماظن د هت ناتسناغفا تلود يوروش د
 ٢٤( هړکرو هدعو ونوکموک وضوع ېب ينف

 .)ش١٣٠٠ دسا م١٩٢١ يئالوج
 د هخڅ سباډ يرنه رس هدنيامن د ايناترب د

 د يچ شهاوخ يمسر ريزو هجراخ د ناتسناغفا
 کموک هرس نانوي د يک گنج هپ نانوي وا کرت
 .)ش١٣٠٠ هلبنس ٢٠( يړکنو

 لارنج ىړمول ناتسناغفا د ناخ يقابلادبع
 نازيم( وس ررقم يک دهشم هپ لسنوق

 .)ش١٣٠٠
 يک لباک هپ حاتتفا تاضق بتکم د

 .)ش١٣٠٠ برقع(
 ترازو هيبرح هل هلجم هيرکسع هعومجم

 .)ش١٣٠٠ برقع ١( هوس هرپخ هخڅ

 ١٤ هدهاعم ۍړمول ايناترب وا ناتسناغفا د

 يزرط  دومحم د يک لباک هپ ېميمض ٢ ېدام
 سال اوخ هل سباډ يرنه رس وا هجراخ ريزو
 ربمون٢٢ ش١٣٠٠ برقع ٣٠( هوس کيل

 .)م١٩٢١
ش١-١٣٠٠ ق١٣٤١ م١٩٢٢

 هموکحلا بئان د ناخ ىلع دمحم هراهدنک هل
 د ناخ زيزعلادبع ېي ىاځ رپ وا ړالو ماقم مياق
 ىدج ١٩ هبنش هس( وس ررقم سيئر ميظنت

 .)م١٩٢٢ يرونج ش١٣٠٠
 هت وتايالو ش١٣٠٠ ځرو ٢٠ هپ يدج د

 وا نغطق :لوس ررقم ناسيئر ميظنت د هغد
 يزاغ ناخ ردان دمحم رالاس هپس هت ناشخدب
 .هيبرح ريزو

 دمحم رادرس ماقم مياق يک هيبرح ترازو هپ
 ريزو ناخ زيزعلادبع ،رالاس بئان ناخ مشاه
 دمحم ماقم مياق هلخاد ترازو .هت راهدنق هلخاد
 .ناخ رورس

 فيرش رازم هيلدع ريزو ناخ ميهاربا دمحم
 نيدلا نامز ريم ماقم مياق هيلدع ترازو د .هت
 نواعم هيلدع ريزو د ناخ هعمج راشتسم يلدع
 .هت ېنميم

 د .هت تاره هينما ريزو ناخ هلودلا عاجش
 .رواي ناخ دومحم ماقم میاق هينما ترازو

 هل ناخ سودقلادبع رادرس مظعا ردص
 ىدج ١٤ هبنشجنپ( يغار هت لباک هراهدنق

 .)ش١٣٠٠
 لباک کلملا التعا ريفس ىول ىړمول ناريا د

 ىدج ٩ هبنش( يغار اوخ هل روښيپ د هت
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 .)ش١٣٠٠
 د يک مور هپ ايلاتيا د ناخ دمحا ريش

 ترافس وا وس ررقم ريفس ىول ىړمول ناتسناغفا
 .)ش١٣٠٠ ىدج( هړک حاتتفا هتله ېي هناخ

 دمحم لسنوق لارنج ىړمول ناتسناغفا د
 .)ش١٣٠٠ ولد ١( ړالو هت يلهډ ناخ رديح

 ناخ يداهلادبع ريفس ىرمول ناتسناغفا د
 هت ندنل يرال هل روښيپ د ش١٣٠٠ ولد ١٥ هپ
 .وس يهر

 د يک دابآ ناخ هپ هديرج يگتفه حالصا د
 ولد ٢٩( هوس هرپخ يريدم هپ دمحا ريشب

 يرورف ١٨ ،ق١٣٤٠ يلوالا يدامج ،ش١٣٠٠
 .)م١٩٢٢
 د يک فيرش رازم هپ هديرج مالسا داحتا د

 ١ هبنش ود( هوس رشن يريدم هپ ناخ قازرلادبع
 ېود .)م١٩٢٢ يرورف ١٩ ،ش١٣٠٠ توح
 .هوس ليدبت همان هپ راديب د هتسورو ېتفه

 ناخ يبن مالغ راتخم ريزو ناتسناغفا د
 ،ش١٣٠٠ توح ٤ هعمج( ىديسرو هت وکسم

 .)م١٩٢٢ يرورف ٢٢
 د هلډ ۍړمول يراتخم ترازو د ايناترب د

 توح ١٥( هلغار هت لباک يرال هل مخروت
 .)م١٩٢٢ چرام ،ش١٣٠٠
 وس رشم اويل تاره د ناخ يناليج مالغ

 .)ش١٣٠٠ توح ١٥ هبنش ود(
 وا راتخم ريزو ايناترب د زيرفمه سيسنارف

 ترضحيلعا همان دامتعا هلپخ ريفس هداعلا قوف
 توح ٢٢( هړک يدناړو هت ناخ هّٰللا ناما

 .)م١٩٢٢ چرام ١٣ ،ش١٣٠٠

 ېمانماظن يتلود هغد لاک ش ١٣٠٠ هپ
 :ېوس ېرپخ

 .همانماطن يروس هنتخ ،هداو ،حاکن د ‐١
 .همانماظن ولتسيخا لوصحم د کرمگ د ‐٢
 .همانماظن يراذگ راک د وتايلام د ‐٣
 .همانماظن ينوډنل وباقلا وا وتارابع د ‐٤
 .)هلبنس ٩( همانماظن وناخکاډ د ‐٥
 .همانماظن ازج يرکسع د ‐٦
 .همانماظن ويلاک يرکسع د ‐٧
 وتاميسقت يکلم د ناتسناغفا د ‐٨

 .همانماظن
 د يچوت د ريزو ليخ يروت ناخ نيرت يزاغ

 .وس ديهش يک ازغ هپ وليخ دمحم
 هپ ليخ نامتا يناغفا ديجملادبع يولوم

 .ئک فيلات يناغفا لامج يک روښيپ
 سوماق وتښپ ىروښيپ هّٰللاريخ يضاق

 .ښيکو تاغلاريخ
 .و ىدنوژ رعاش هړکت وتښپ ينادرم نيد رمع
 هنولم ٥١ تادراو يلام لاک ش١٣٠٠ د

 .هنويلم ١١ هريخذ ،هنويلم ٤٠ تراصم ،يلباک
 مدا ناخ رديح مالغ د ىديرپا ناخ بجع

 يگنرپ هوي د وا هړکو ازغ هرس يگنرپ د ىوز ليخ
 هرخآ رت وا ىغار هت ناتسناغفا هلتوب ينځ ېئ رول
 يچ وڅ يديسوا مارتحا هپ يک فيرش رازم هپ

 ېئ تدالو( وس تافو ق١٣٤٠ هپ نلک ٩٥
 ىزيرگنا هراپل ولوکرو هتريب د هد د .)ش١٢٤٥

 وخ ،يکرو موټاميتلا هت ناتسناغفا تموکح
 .هنام هن و ناتسناغفا

 هکوټ هود يراهدنق عساولادبع ىولوم
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 هّٰللا ناما ترصحيلعا د هينامالا تاضقلا کسمن
 .)ش١٣٠٠ لباک( ئک پاچ وا فيلات نامرف هپ
 .ېدام ١١١٣ ،ازج مهود ،قوقح کوټ ىړمول

 همان زور يراويد همان هپ عالبا د يک لباک هپ
 هوس هرپخ يريدم هپ ربکا دمحم ازريم د

 .ش١٣٠٠
ش١٣٠١ م١٩٢٢

 ترازو د يک لباک هب نوناق ټروپساپ د
 ليرپا ،ش١٣٠١ لمح( وس روپڅ اوخ هل هلخاد

 .)م١٩٢٢
 يک لباک هپ حاتتفا يرتفد لوصا بتکم د

 .)روث ٦ هبنش راهچ(
 يناغفا رپ نډنل د قريب ناتسناغفا د

 لمح ٨ هعمج( وس هتروپ يدناب ترافس
 .)م١٩٢٢ ليرپا ٧ ش١٣٠١
 وا يسايس د ۍړمول سنارف وا ناتسناغفا د

 ٢٨( هوس کيل سال هدهاعم وطباور يداصتقا

 .)ش١٣٠١ روث ٧ م١٩٢٢ ليرپا
 هخڅ ېسنارف هل دناهوپ نوغرل هشوف ويسوم

 ٢٠ هبنش راهچ( يغار هت لباک يرال هل تاره د

 .)ش١٣٠١ روث
 هداعلا قوف ناتسناغفا د ناخ يلو دمحم

 .يغار هت لباک هرفس هل اکيرما وا اپورا د هدنيامن
 يولگدنژيپ ناتسناغفا دازآ د بلطم رفس د هد د
 ش١٣٠١ ازوج ١١ هبنشجنپ( هو يک ايند هلوټ هپ

 .)م١٩٢٢ يم ٣١
 ريفس وا راتخم ريزو ىړمول ايلاتيا د

 ١١ هبنشجنپ( يغار هت لباک ونرتيپ سيوکرام

 .)ش١٣٠١ ازوج

 ناتسناغفا د يک هرقنا هپ ناخ دمحا ناطلس
 يئالوج ١٢٠١ ناطرس( وس ررقم ريفس

 .)م١٩٢٢
 ديسرو ار هت لباک ريفس ېيکرت د اشاپ يرخف

 .)نوج ٢٥ ش١٣٠١ ناطرس ٥(
 کين زيات لسنوق ىړمول تلود يوروش د

 ٣ ش١٣٠١ ناطرس ١٣( يغار هت تاره
 .)م١٩٢٢ ييالوج

 هپ کنوي‐نل‐کنج د دفو يسايس نيچ د
 .)ش١٣٠١ ناطرس ١٥( يغار هت لباک يرشم

 يناغفا هپ يئبمب د قريب ناتسناغفا د
 هل لسنوق ربکا دمحم يجاح د يک هناخ لسنوق
 .)ش١٣٠١ دسا ٢٠( وس هتروپ اوخ

 دمحم لسنوق لرنج ىړمول ناتسناغفا د
 هلبنس ٨( ړالو هت ناتسکرت ينيچ ناخ فيرش

 د هرس هد د .)م١٩٢٢ تسگا ٣٠ ش١٣٠١
 کنات کجوت وا کنوي نل کنج ناگدنيامن نيچ
 .لړالو مه

 راتخم ريزو ناتسناغفا د ناخ قيدص مالغ
 ش١٣٠١ هلبنس ١١( ړالو هت )ينمرج( نلرب
)ربمتس

 رمل ىلعا د هت يزرط دومحم هجراخ ريزو
 ناتسناغفا د يک سيراپ هپ وا ،وس ړکرو ناښن
 ناخيلو دمحم ياځ رپ هد د .وس ررقم ريفس
 .)ش١٣٠١ ازوج ٢٥ هبنشجنپ( وس ريزو هجراخ
 هلبنس ١٧( ړالو هت سيراپ يزرط دومحم

 .)م١٩٢٢ ربمتس ٨ ش١٣٠١
 ود( هوس بيترت هجدوب ۍړمول ناتسناغفا د

)ش١٣٠١ هلبنس ١٩ هبنش
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 ريم وا فراعم ريزو ناخ هّٰللا تايح رادرس
 د ناخ ناميلس دمحم وا هيلام ريزو ناخ مشاه
 رورس دمحم وا هموکحلا بئان ناشخدب وا نغطق
 د ناخ نيدلارما وا هموکحلا بئان راهدنق د ناخ
 هلبنس ١٩( وس ررقم مکاح العا يبونج تمس

 .)ش١٣٠١
 وس ديهش يک ناوخلب هپ بالوک د اشاپ رونا

 .)م١٩٢٢ تسگا ش١٣٠٢ هلبنس(
 هدنکرمچ هل رابخا ىنځرو سلځنپ دهاجملا د

 د يريدم هپ يناتسودنه يهلا لضف د )هدنمهم(
 وس رشن اوخ هل يدنه نيدهاجم هيلاع تيعمج
 .)ش١٣٠١ هلبنس ق١٣٤١ مرحم(

 باون لسنوق ىړمول ايناطرب د هت راهدنق
 نازيم ١ هبنشکي( ئغار ىزودس ناخ دومحم

 .)م١٩٢٢ ربمتس ٢٢ ش١٣٠١
 رس وا رشان ناغفا ناما د ناخ رابجلادبع

 ربوتکا ١٧ ش١٣٠١ نازيم ١٥( وس ررحم
 .)م١٩٢٢
 دمحم جات ديس د هاش دمحم اطع ديس

 لباک هپ ملاع وا طاطخ روهشم ىوز يراهدنق
 ش١٣٠١ نازيم ١٩ هبنشجنپ( وس تافو يک

 يک راهدنق هپ ېئ تدالو ،ق١٣٤١ رفص ٢٠
)ق ١٢٦٩
 رازم هل ناخ هعمج رادرس ريفس ناتسناغفا د

 نازيم ٢٠ هعمج( يديسرو هت اراخب هخڅ فيرش
 .)ش١٣٠١
 ونوغرل د ځنم رت ېسنارف وا ناتسناغفا د

 ٩ ش١٣٠١ نازيم( هوسو هدهاعم نوټل د وراثآ
 .)م١٩٢٢ ربمتس

 تکرش يولاتيا تاد رونيس وا ناتسناغفا د
 برقع ٨( دادرارق لقن و لمح د رټوم د ځنم رت

 .)ش١٣٠١
 لوس لومعم وا بيترت لوصا يکرمگ ىون

 .)ش١٣٠١ برقع(
 يولوم د يک يلامش جرب هپ گرا د لباک د

 هکرم وتښپ د تساير هپ يراهدنق عساولادبع
 روپخ ېئ نالعا وتښپ ىړمول لپخ وا .هوس هړوج
 .)م١٩٢٢ ربوتکا ش١٣٠١ برقع( يک

 ١ هبنشجنپ هپ ناخ ردان دمحم رالاس هپس
 نغطق ېئ ياځ رپ وا ىغار هت لباک ١٣٠١ سوق
 بئان ناخ ناميلس دمحم رادرس هت ناشخدب وا
 .وس ررقم هموکحلا

 هوس سيسات هنوبتکم يئادتبا يک تاره هپ
 .)ش١٣٠١ سوق(

 هّٰللا ناما ترضحيلعا اچاپ ناتسناغفا د
 د يچ هواتساو مارگلت هت اچاپ ناتسلگنا د ناخ
 ولپڅ ،هد هکيرش وناناملسم ولوټ د هلئسم ېيکرت
 تياده يک سنارفنک هپ نازول د هت وناگ هدنيامن
 سوق ٣( يس هلصيف هنافصنم يچ ئکو

 هل جراج مځنپ د باوج مارگلت ېد د ،)ش١٣٠١
 يديسرو ار هت لباک هرس هنانيمطا هل هد د اوخ
 .)ش١٣٠١ سوق ٢٨(

 هداعلا قوق د وا ريفس اراخب د قياش مشاه
 افعتسا هترافس هلپڅ هل يک لباک هپ سيئر يلډ
 ناتسناغفا د وا )ش١٣٠١ ىدج ٦( هړکو
 .هنامو ېي تيعبات

 نامرف لامعتسا د وتاعونصم د ناتسناغفا د
 ىدج( ئک رداص ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا
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 )م١٩٢٢ ربمسد ش١٣٠١
 ٨( وس ريدم ناغفا ناما د ناخ مساق ديس

 .)م١٩٢٢ ربمسد ٢٩ ش١٣٠١ ىدج
 هرس ونازيرگنا د وا يمارآان يک ناتسريزو هپ

 جاجتحا تخس ورابخا يناغفا د وا هنوگنج
 .)م١٩٢٢ ربمسد ،ش١٣٠١ ىدج(

 هل تلود د ېمانماظن هغد لاک ش١٣٠١ هپ
 .ېوس ېرپخ اوخ

 .)سوق ١ ( همانماظن ينرک يملل د ‐١
 ١( همانماظن لوصحم د ويوراڅ د ‐٢

 .)سوق
 .همانماظن ونازخ د تلود د ‐٣
 .همانماظن ويواقت يتراجت د ‐٤
 ېمکحم ىعرش د وړخش يتراجت د ‐٥

 .همانماظن
 .)لمح( همانماظن يرضاح د ‐٦
.همانماظن ېرکذت د وسوفن د ‐٧
 .همانماظن يراد هيزعت د ‐٨ 
 .)ناطرس( همانماظن وتاريمعت يتلود د ‐٩
 ١( همانماظن ېجدوب يمومع د ‐١٠

 .)سوق
 .همانماظن وبتکم د وناطباض دروخ د ‐١١
 .ازغ هميرد ودنموم د هرس يگنرپ هل
 هپ ريزو هدنزرگ وا رشم ېيکرت د اشاپ لامج

 هلباک هل ىد )ش١٣٠١( وس لژوو يک سلفت
 .و يللت

 ناتسناغفا د يک ايلاتيا هپ ناخ هّٰللا ميظع
 .)ش١٣٠١( وس لکاټو ريفس

 هنويلم ٥٨ تادراو يتلود لاک ش١٣٠١ د

 هنويلم ١٥ امپس وا هنويلم ٤٠ فراصم وا يلباک
.هو

ش١٣٠١  م١٩٢٣
 حاتتفا يک لباک هپ )لالقتسا( بتکم هيناما

.)م١٩٢٣ يرونج( وس
 ناخ دمحا ىلع وا بان ىول ناخ لدشوخ

 وا راکش ريم ناخ ملسا وا هلخاد رظان ينخمد
 نايدنب تازاجم هپ يچ بحاصم ناخ دحالادبع
 يروربف ١٣٠١ ولد( لوس فاعم و يوس

 .)م١٩٢٣
 هدهاعم تدوم د کيژلب وا ناتسناغفا د

 .)توح ٥ م١٩٢٣ يروربف ٢٤( هوس ءاضما
 توح ٧ هبنشکي هپ هگرج هيول ش١٣٠١ د

 د لومش هپ وناگدنيامن ٨٧٢ د يک دابآ لالج هپ
 هړوج يک روضح هپ ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا
 هپ هچ هنامو ېئ نوناق يساسا ىړمول وا ،هوس
 وا پاچ م١٩٢٣ ليرپا ١٠ ش١٣٠٢ ازوج
 .وس روپخ

 د يروپ هدحرس يقرش رت ېکډ د هلباک هل
 توح( تښنو هرس دنه د وا ړوج نيل فارگلت

.)ش١٣٠١
ق٤٢-١٣٤١ ش١٣٠١ م١٩٢٣ 
 همانماظن بلج يرابجا يرکسع د وسوفن د

 .)٢لمح( هوس رشن
 هدهاعم يتراجت ناتسلگنا وا ناتسناغفا د

 .)م١٩٢٣ ييالوج ٢ ناطرس( هوس اضما
 هپ فراعم ترازو د ناخ دمحم ضيف

 .)م١٩٢٣ نوج ٢ ناطرس( وس ررقم تلاکو
 هپ ملاع وا لاوکيل يراهدنق نسحم ديس
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 .)ناطرس ١٣( وس تافو يک راهدنق
 رارق يتراجت ىړمول ايناترب وا ناتسناغفا د

 .)م١٩٢٣ نوج ٥( داد
 رتايت د الپ ۍړمول يک نشج هپ لالقتسا د

 .)٢ دسا( هوس هړوج هنحص
 يک روادنيمز هپ ىز ىلع ناخ دمحم ناطلس

 د ېئ ناخ زيزعلادبع هلخاد ريزو ،وس يغاي
 وريډ د وا وس لوينو هغه ،ئغار هراپل يبوکرس
 .)م١٩٢٣ ربمتس ٢ هلبنس( وس مادعا هرس ورگلم

 بئان فيرش رازم د ىزکراب ناخ ميرکلادبع
 .)٢ هلبنس( وس هموکحلا

 د هدهاعم ۍړمول ناريا وا ناتسناغفا د
 هپ لباک د ش١٣٠٢ هلبنس ١٥ ځرو هپ ېعمج
 ناريا د وا ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا يک هاگديع
 اد .هړک نالعا هت وکلخ کلملا ءالتعا راتخم ريزو
 ځرو هلوا هپ ناطرس د يک نارهت هپ هدهاعم

 م١٩٢١ نوج ٢٢ ق١٣٣٩ لاوش ١٥ ش١٣٠٠
 يناغفا وا هنطلسلا مشتحم ريزو هجراخ ناريا د
 .هو ېړک اضما ناخ زيزعلادبع ريفس

 يرال هل دنه د راتخم ريزو ېسنارف د هشوف
 نازيم ٢ ېبنش راهچ هپ وا ديسرو ار هت لباک

 ربمتس( هړک ميدقت همان دامتعا هلپخ ېئ ش١٣٠٢
 .)م١٩٢٣
 وسو ليپ ولوړوج هپ راښ د نامالاراد د

 ربوتکا ١٧ ش١٣٠٢ نازيم ٢٤ هبنش راهچ(
 .)م١٩٢٣
 يچ ريفس ىناوخپ اراخب د قياش مشاه

 وس نواعم فيلاتلا راد د و ىلنم تيعبات يناغفا
 .)٢ برقع(

 ىلع ريش ريما د ناخ بوقعي دمحم ريما
 برقع ٢٢( وس ړم يک دنه هپ ىوز ناخ

 .)ش١٣٠٢
 رالاس هپس وا ناخ هّٰللا ناما ترصحيلعا د

 وس ښيپ فالتخا يرکف ځنم رت ناخ ردان دمحم
 يفعتسم وا ضيرم يک سوق هپ ش١٣٠٢ د وا
 .)ناغفا ردان( وس

 وس حاتتفا يک لباک هپ ترافس يناملا
 .)٢ يدج ،٢٣ ربمسد(

 هنويلم ٦٦ تادياع يلام لاک ش١٣٠٢ د
 .هو يناغفا هنويلم ١٥ امپس هنويلم ٥١ فراصم

 وا رينوب دودولادبع لگ ايم يلاو تاوس د
 .لړک ډگ رو تاوس هپ مه رسيکچ

 ېمانماظن يتلود هغد لاک ش١٣٠٢ هپ
 :ېوس ېرپخ

 ۍړمول وتاليکشت يساسا د ناتسناغفا د ‐١
 .)ازوج ١٥( همانماظن

 وناراد هترشرس ىلعا وا ونايفوتسم د ‐٢
 .)يدج( فياظو

 د ونولام د وناخليوحت يراکرس د ‐٣
 .)برقع ١٥( همانماظن ولوڅرخ

 همانماظن ييفصت د وبساحم وريت د ‐٤
 .)لمح ٢٠(

 .)نازيم ٤( همانماظن ونيلقان د ‐٥
 .ناطرس١٨ همانماظن ونيرجاهم د ‐٦
 همانماظن شورف د وکالما يراکرس د ‐٧

 .)روث ١٧(
 .هماناظن وناښن د وفراعم د ‐٨
 .همانماظن ويرگلسنوق د ‐٩



کيلښيپ يخيرات ناتسناغفا د

٢٤٢

 ١٢( همانماظن يتصخر د ونيرومام د ‐١٠

 .)لمح
 همانماظن افعتسا د ونيرومام يکلم د ‐١١

 .)ولد ١٥(
 .همانماظن وناخسوبحم وا وناخفيقوت د ‐١٢
 وا تورپساپ وا سوفن ۀرکذت د ‐١٣

 .)ازوج ٥( همانماظن تيعبات
 ١٩( همانماظن وينادو د ناملاراد د ‐١٤

 .)دسا
 ١٦( همانماظن وبتکم يگناخ د ‐١٥

 .)هلبنس
 د وفياظو ونيرومام وا ونامکاح د ‐١٦

 .)نازيم( همانماظن قيرفت
 د ورياد د ومزاول د وا وتاعطق د ‐١٧

 .)نازيم ٣١( قيرفت وفياظو د ونابتاک
 ١٠( همانماظن وتيريدم د ونيرومام د ‐١٨

 .)برقع
 د ېبساحم د ترازو هجراخ د ‐١٩

 .)برقع ١٤( همانماظن تيريدم
 ٢٥( همانماطن ترازو هيبرح د ‐٢٠

 .)برقع
 تيريدم وا قاروا رتفد وا تيريدم د ‐٢١

 .)برقع ١٠( همانماظن بوتکم
 ٢٥( فياظو ونيرومام د تعارز د ‐٢٢

 .)سوق
 ١٩( همانماظن هراجتلا ليکو د ‐٢٣

 .)يدج
 .)يدج ٢١( همان نالعا ىرادا هيليل د ‐٢٤
 )ولد ٢٥( همانماظن ويدلب د ‐٢٥

 لوصا وتاکماحم ييازج د ونيرومام د ‐٢٦
 .)توح ٢٠(

 .همانماظن قيوشت د وعيانص د ‐٢٧
 .همانماظن وتاريمعت د نامغپ د ‐٢٨
 ٢ برقع( همانماطن ازج يمومع د ‐٢٩

 .)م١٩٢٣ ربوتکا
 .)٢ سوق( همانماظن حاکن د ‐٣٠
 وفياظو د وناريدم د تعارز د ‐٣١

 .)ازوج ٢٢ هبنش هس( همانماظن
 هيلدع ترازو د ناخ ديمحلادبع رادرس

 .)ش١٣٠٢( وس ليکو
 ولوړوج هپ ورال د گنلاس وا وراغ يگنت د

 .وسو ليپ
 طاطخ هړکت يلباک بوقعي دمحم ازريم

 .وس تافو
 د سيئر ېکرم وتښپ د عساولادبع يولوم

 نيدول ناخ نمحرلادبع وا ،وس سيئر وتامکاحم
 .وس ررقم سيئر ېکرم وتښپ د

 ناما رعاش يدابآ لالج صلخم دمحا ريش
 ضيف هپ هراپل ناخ دومحم هاش لينرج د تازغلا
 .)ق١٣٤٢ مرحم ١٨( ئک موظنم يک دابآ

 .ئوينو کمرز ناتسريزو د ونايگنرپ
ش١٣٠٢ م١٩٢٤

 ولد ا م١٩٢٤ يرونج ٢ هپ نينل ىول
 ناتسناغفا هپ وا ،وس ړم يک وکسم هپ ش١٣٠٢

 د وا وس ړوج سلجم فسأت د نادقف رپ هد د يک
 ٣( ئکو رکشت يدردمه د وکلخ د تلود يوروش
 .)ش١٣٠٢ ولد

 هړوج يک لباک هپ هناخافش وتاروتسم ۍرمول
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 .)م١٩٢٤ ىرونج ٢ ،ولد( هوس
 مالغ د رالاس بئان ناخ مشاه دمحم رادرس

 ناتسناغفا د يک وکسم هپ ياځ رپ ناخ يبن
 .)٢ ولد( وش راتخم ريزو

 دايرف هپ مون ېديرج مالسا قافتا د تاره د
 ولد( وس ريدم ېئ يقوجلس نيدلا حالص وا ليدبت
 .)م١٩٢٤ ىرورف ٢

 گرم رپ نينل د ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا
 هواتساو هت ننيلاک مارگلت يدردمه وا فسءات د
 .)٢ ولد م١٩٢٤ ىرورف ٩(

 ترازو هجراخ هپ هسردم ومولع يسايس د
 .)٢توح( هوس حاتتفا يک

 طباور يسايس ناتسناغفا د هرس کيژلب د
 .)٢ توح( لتښنو

 ١٥ هپ هديرج مالسا داحتا د فيرش رازم د

 راديب د ئي ىاځ رپ وا هوس هلړتو ش١٣٠٢ توح
 .)٢ توح( هوس رشن هديرج

 ردان دمحم رالاس هپس د ناخ يلو دمحم
 ٢٤ هبنشجنپ( وس هيبرح ريزو ىاځ رپ ناخ

 .)ش١٣٠٢ توح
 يررقم ىون يساد يک وبتر وړول وا هنيباک هپ

 .)ش١٣٠٢ توح( ېوسو
 هيبرح ريزو هجراخ ريزو ناخ يلو دمحم

 .وس
 سيراپ د يزرط ناخ گيب دومحم رادرس

 .وس هجراخ ريزو ايب ‐ ريفس يناغفا
 هلخاد ريزو ‐ تراجت ريزو ناخ دمحم مالغ

 .وس
 ريزو ‐ فراعم ريزو ناخ هّٰللا تايح رادرس

 .وس هيلدع
 ‐ ليکو فراعم د ناخ دمحم ضيف رادرس

 .وس فراعم ريزو
 ‐ ريفس يناغفا ندنل د ناخ يداهلادبع

 .وس اروش سيئر
 تاره د ‐ يلاو لباک د ناخ نيدلا نامز

 .وس هموکحلا بئان
 د ‐ ليکو ترازو هلخاد د ناخ رورس دمحم

 .وس مکاح ىلعا هارف
 هيبرح ترازو د ناخ هّٰللا بيبح رشم ډنغ

 .وس نيعم
 د‐ ريفس وکسم د يناغفا ناخ يبن مالغ

 .وس نيعم ترازو هجراخ
 د ‐ ليکو هيلدع د ناخ ديمحلادبع رادرس

 .وس نيعم ترازو هلخاد
 د ‐ يشنم رس ناخ بويا دمحم ازريم

 .وس نيعم ترازو د ييلام
 ترازو د تاسيردت سيئر ناخ دمحم ىلع

 .وس نيعم فراعم
 د ‐ راشتسم هجراخ د ناخ دمحم ازريم

 .وس نيعم ترازو د تراجت
 ش١٣٠٣ م١٩٢٤

 الم وا هّٰللادبع الم د يک يبونج تمس هپ
 وا )٢توح( وس ورش تواغب اوخ هل ديشرلادبع
 د تواغب د هتله هيبرح ريزو ناخ يلو دمحم
 .)٣ لمح( ړالو هراپل ېلباقم

 )هيدلب( يلاوراښ الپ ۍړمول يک لباک هپ
 .)ش١٣٠٣ لمج ١٤( هوس هړوج

 هل راهدنق وا تاره د نيمدختسم ريډ يناملا
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 .)ش١٣٠٣ روث( للغار هت لباک يرال
 ئک رداص رما ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا

 مه وتښپ هپ يد ناغفا عولط راهدنق د يچ
 .)م١٩٢٤ نوج ٣ ازوج( يږيرپخ

 رپ فراعم فرعم د هلجم نافرع هنيئآ د
 فيلاتلاراد د اوخ هل ترازو د وفراعم د ياځ
 .)٣ ازوج( هوس هرپخ هخڅ

 هت لباک ريفس ىون يوروش داحتا د کراټس
 .)ناطرس ٤( ىغار

 لوټ د يک لباک هپ هگرج هيول همهود
 د يک نامغپ هپ هخڅ وناگ هدنيامن هل ناتسناغفا
 هوس حاتتفا انيو هپ ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا
 د هگرج هيول اد .)ش١٣٠٣ ناطرس ٢٨ هبنش(
 بيوصت ېرقف ١٩ وا هوس متخ همتا هپ دسا
 .ېوس

 ىنخمد وا رالاس هپس ناخ ردان دمحم رادرس
 ررقم ترافس يناغفا هپ هت سيراپ هيبرح ريزو
 هت سيراپ هلباک هل ناطرس ١٩ هبنشجنپ هپ وا وس
 .ړالو

 ١٩ هبنشجنپ( حاتتفا رفظ قاط د نامغپ د

 .)ناطرس
 د برح د ريزو هلخاد ناخ زيزعلادبع

 .)٣دسا( وس ررقم تلاکو هپ ترازو
 تمس د اوخ هل هيبرح ترازو د يک لباک هپ

 همانزور تقيقح د هراپل ولورپخ د وربخ د يبونج
 هوس سيسات يريدم هپ يککشک نيدلا نياهرب د
 اد )م١٩٢٤ ش١٣٠٣ دسا ٢٢ هبنش راهچ(
 .هديرشن يروپ ېرامش ١٣٩ رت لاک وي همانزور

 همان تعيب ىون واملع د يبونج تمس د

 ش١٣٠٣ هلبنس ٢٨( هديسرو ار هت هاشداپ
 .)م١٩٢٤ تسگا

 هرپخ هړپشب همانماظن ۍړمول ازج يمومع د
 .)نازيم ١( هوس

 ېلوينار ېرايط ېود الپ ۍړمول ناتسناغفا
 ٥ هخڅ سور يوروش هل ېي ايب وا )٣ دسا(
 لباک نازيم ٩ هبنش راهچ هپ يچ ،ېلوينار ېرايط
 .ېلغار هت

 ترضحيلعا د هت ونايغاي يبونج تمس د
 هل نامرف راطخا د ينتسورو ناخ هّٰللا ناما
 .)ربمتس ٣ نازيم ١٣ وس روپخ هخڅ ورايط

 لباک هسيراپ هل هجراخ ريزو يزرط دومحم
 .)نازيم ١٣( ىغار هت

 سل يچ وس مامت راک ولوړوج د ىزاغ دنب د
 ٧٢٠،٢٤٠ ېي فرصم .يوبوا هکځم هبيرج هرز

 .هوسو برقع ٢٣ هپ ېي حاتتفا .ئد يلباک
 ٢٥ هبنش ود( وس حاتتفا ميزوم لباک د

 .)برقع
 هوس حاتتفا يک ورم هپ هناخلسنوق يناغفا

 .)سوق ٩ هبنش ود(
 نيدلا نامز ريم هموکحلا بئان تاره د

 هبنشجنپ( وس ړم تاجافم هپ يک تاره هپ ناخ
 .)م١٩٢٤ ربمسد ١٢ ش١٣٠٢ سوق ١٩

 د ريزو هجراخ تلود ىوروش د نيرچيچ
 هت ناخ مشاه دمحم رادرس ريفس ناتسناغفا
 لباک‐راهدنق‐تاره‐کشک د هچ هړکرو عالطا
 ناماس د وا ىنف يک ولوړوج هپ نيل د مارگلت د
 سوق م١٩٢٤ ربمسد ١٠( يوک دادما

 .)ش١٣٠٢
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 د ناخ ردان دمحم يزاغ رالاس هپس د
 ناشخدب و نغطق يامنهر د هنوتشاداي ش١٣٠١

 نيدلا ناهرب يولوم د يک لباک هپ همان هپ
 د هخم ٤٥٦ لوس پاچ مامتها هپ يککشک
 يگنس هيبرح ترازو لباک( .هرس ولودج وا وشقن
 .)يدج لوا عبطم

ش١٣٠٣ م١٩٢٥
 همانماظن ۍړمول وتاعوبطم د ناتسناغفا د

 يرونج ١ ش١٣٠٣ يدج ١٠( هوس هرپخ
 .ىرل ېدام ١٨ نوناق اد .)م١٩٢٥
 ړوج تکرش ريونت د هراپل ولوناښور د لباک د

 .)ش١٣٠٣ يدج( وس
 د هيلدع ريزو ينخمد ناخ ميهاربا دمحم

 ىزکراب ناخ نمحرلادبع وا هموکحلا بئان تاره
 .)ش١٣٠٣ يدج( وس رشم هقرف ېئ

 د هچ ىوز ناخ بوقعي ريما د ميرکلادبع
 تواغب هپ يبونج تمس د ېئ نوسمل هپ زيرگنا
 تمس د ،ديتښتو هت دنه ،هو ېتسيخا هصح يک
 .وس صالخ شاشتغا يتشايم هن يبونج

 وا هوس لوينو ديشرلادبع الم وا هّٰللادبع الم
 .)ش١٣٠٣ ولد( هوس لتسوار هت لباک

 يولوم د هتله وا ړالو هت نوگنر ميرکلادبع
 .وس لژوو سال هپ يک هرت دمحم راي

 هاشداپ د هحيال ۍړمول ېرادا د ونالزو ېب د
 ىرونج ٢٩ ش١٣٠٣ ولد ٨( هوس رشن ءاضما هپ

 .)م١٩٢٥
 ندنل راتخم ريزو ناتسناغفا د هلودلا عاجش

 .)ش١٣٠٣ توح ٨( ړالو هت
 رپ يگنت يناد يگنرپ وديسم وا وريزو

 ١٣ وا نايهاپس هوس هتا وا هړکو هلمح پميک

 .لژوو رو ېئ ناراد بصنم
 وتښپ د يک لباک هپ )رمارگ( هيوتښپ وتښپ د

 .ش١٣٠٣ هړک پاچ ېکرم
 وا وريزو د يک هرت وا نمت هپ ونايگنرپ

 هنت ٣٤٠٠ يچ هړکو هلمح رکښل رپ وديسم
 وا لوس هړم يکپ ېي نارسفا ٢٣ وا نايهاپس
 .لوس ناديهش نايزاغ هوس رولڅ

 هنويلم ٧٥ تادياع يلام لاک ش١٣٠٣ د
 .هو هنويلم ٧ امپس هنويلم ٦٨ تراصم ،ۍلباک

ق١٣٤٤ ش١٣٠٤ م١٩٢٥
 .وس تافو شاقن تاره د ريقف ازريم
 يسايس وا ملاع ړدنا قزارلادبع ىولوم

 هعمج( وس تافو نلک ٦٣ يک لباک هپ دهاجم
 )ش١٣٠٤ لمح ٢٢ ق١٢٤٣ ناضمر ١٦

 هپ يفوتسم وا يشنم فيطلادبع ازريم
 لمح ٢٩ هبنشکي( وس تافو يک راهدنک

  .)م١٩٢٥ ليرپا ٢٥ ش١٣٠٤
 هدز يکپ هبژ يناملا يچ( يناما بتکم

 ړوج يک لباک هپ تساير هپ ناويا رټکاډ د )يږيک
 .)ش١٣٠٣ روث ٢٥( وس

 وس يلاو لباک د ىزکراب ناخ دمحا ىلع
 .)ش١٣٠٤ ازوج(

 ٥٤ وا ديشرلادبع الم وا گنل هّٰللادبع الم

 يک تواغب هپ يبونج تمس د يچ رارشا رون
 ش١٣٠٤ ازوج ٤ هبنشود هپ وو يوس راتفرگ

 لژوو يک گنس ايس هپ لباک د م١٩٢٥ ىم ٢٦
 .هوس

 يناغفا وي يچ مدختسم يولاټيا ونرپهپ
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 هبنش ود ( وس لوړځو راد هپ و ىلژو ېئ سيلوپ
 ايلاټيا د .)م١٩٢٥ ىم ٢٨ ش١٣٠٤ ازوج ٦
 هټون هوي يک باب هپ ىعقاو ېد د تموکح
 .لړک ړخ ېي تابسانم وا هړکرو هت ناتسناغفا

 دمحم ىلع رسفم وا ظعاو روهشم راهدنق د
 دسا ٩ هبنش( وس تافو يخوت هدازدنخا

 .)م١٩٢٥ تسگا ١٧ ش١٣٠٤
 يلباک ىوز ىلع دمحم د ييحي دمحم ازريم

 دسا ٢٣( وس تافو يک لباک هپ نلک ٧٦ رعاش
 يسراف د ىد .)ق١٣٤٣ مرحم ٢٤ ش١٣٠٤

 .وو ق١٢٦٧ ېي تدالو وا يرل ناويد رعش
 نيل فارگلت د دادما هپ تلود يوروش د

 .)م١٩٢٥ ربمتس ش١٣٠٤ هلبنس( وس ړوج
 ړالو شيتفت هپ هت راهدنق ناخ هّٰللا ناما

 ٢٤ ېبنش ود رت ش١٣٠٤ نازيم ١٩ هبنش ود(

 .)يروپ هبرقع
 تافو يک لباک هب ناخ لدشوخ بان ىول

 .)ش١٣٠٤ برقع ١٥ هبنش( وس
 فراعم ترازو ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا

 وتښپ هپ هراپل وناکله وبژ وتښپ د هچ ئکو رما هت
.)ش١٣٠٤ سوق ٤ هبنشجنپ( يس ميلعت

 يدناب دقرد رپ ورکسع ىسور ىوروش
 د رگم )ش١٣٠٤ سوق ٢٧( يکو زواجت
 ولد ١٥ هپ هتريب ېي رثا هپ وتامادقا د تموکح
 .هراپسو ېي هت ورکسع يناغفا وا ئک هيلخت

 هوس سيسات )هيدلب( يلاوراښ يک راهدنق هپ
 نمحرلادبع لاوراښ ىړمول وا )ش١٤٠٤ سوق(
.و نيدول

 هپ صلختم يراهدنق ړکاک يقابلادبع الم

 تادعلا بيرختل تابجاولا نييبت وتښپ د ناغفا
 ولد ٦( وس تافو يک راهدنق هپ مظان

 .)ش١٣٠٤
ق١٣٤٤ ش١٣٠٤ م١٩٢٦

 تافو يک دنه هپ ناخ فسوي دمحم رادرس
 رتهم د نامغل د ش١٣٠٤ توح لوا هعمج هپ وا
 .وس خښ يک هريده هپ کمل

 ،يکس ،لوت( وتاسايم د ماظن ىرشع د
 وس رشن ېي نوناق وا وس يراج متسيس ) لوط
 ش١٣٠٤ توح ٢٩ ېبنش هپ هاشداپ هلپخپ وا
  .ئک نالعاً امسر

 ٣( هدهاعم تدوم د ناملآ وا ناتسناغفا د
 .)ش١٣٠٤ توح ١٢ م١٩٢٦ چرام

 ٨٤ تادياع يلام هدرگ لاک ش١٣٠٤ د

 ٢٤ امپس ،هنوليم ٦٠ فراصم ،ىلباک هنوليم

 .هو هنوليم
ق١٣٤٥ ش١٣٠٥ م١٩٢٦

 يقرشم تمس ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا
 .)روث ٥( ړالو هراپل شيتفت د رفس يمسر هپ هت

 هدز يرکسع د ناطباض يناغفا هلډ ۍړمول
.)ش١٣٠٥ روث ١٨( لړالو هت ييکرت هراپل يړک

 يقرشم تمس د ناخ دومحم هاش رادرس 
)ش١٣٠٥ ازوخ ١٨( وس مکاح ىلعا

 هوس ېبنشجنپ هخڅ ېعمج هل ځرو ليطعت د
 .)ش١٣٠٥ ناطرس ٤(

 رپ بقل د ريما د ناخ هّٰللاناما ترضحيلعا
 .)ناطرس ٢٦ ،نوج ٧( وس للبو هاش ياځ

 ‐ناغفا( کرتشم ېريزج د دقرد د
 ،ېړک يصالخ ېرکاذم يلپخ نويسيمک )يوروش
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 هوس هلراپسو هت ناتسناغفا هتريب هريزج هغه وا
 .)دسا ٢٥ هبنش هس(

 د گنج د لهج و ملع د يک نامغپ هپ
 دسا ٢٠ هبنش( وس ړوج يلځ وناديهش ىنامغپ

 .)ش١٣٠٥
 ٤ هدهاعم تدوم د ناملا وا ناتسناغفا د

 ش١٣٠٤ توح ١٢ هپ يچ لوک وتورپ وي ېدام
 هپ وو ېوس اضما يک نيلرب هپ م١٩٢٦ چرا ٣
 .)ش١٣٠٥ هلبنس ٢٢( وس قيدصت يک نامغپ

 د ځنم رت سور يوروش وا ناتسناغفا د
 نامغپ هپ ېدام ٧ هدهاعم زواجت مدع وا يفرطيب
 دينويل وا يزرط دومحم هجراخ ريزو د يک
 ٣١( هوس ءاضما اوخ هل ريفس يروش کراتس

 .)ش١٣٠٥ هلبنس م١٩٢٦ تسگا
 هپ يچ هوشو هلصيف يک ارزو سلجم هپ

 ړوج يبوټات وي هراپل ونايجاح يناغفا د يک زاجح
 .)نازيم ٢٢( يس

 هل ناتسناغفا د ناخ ردان دمحم رادرس
 ربمون ٣٠( هړکو افعتسا يک سيراپ هپ هترافس

 هپ ناخ يبن مالغ ېي ياځ رپ وا )م١٩٢٦
 .وس ررقم ترافس

 هقفاوم يک لباک هپ هرس ترافس د ايناترب د
 ٢٢( يو هتميق ېب وا ايړو يد هزيو يچ هوسو

 .)برقع
 هپ هت راهدنق ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا

 ١٧-١٦ هبنش ٢( ړالو رفس ىشيتفت يمسر

 .)ش١٣٠٥ برقع
 ادوب د( يښول نيربډ ىول راهدنق هړاز د

 ړووي هت ميزوم لباک د رما هپ هاشداپ د )لوکچک

 يسراف يش هراز ېد د .)ش١٣٠٥ سوق( وس
 فقو وا يوس يلکيل ق٩١٩ هپ ېتشون قيلعتسن
 .يد يمان

ق١٣٤٦ ش١٣٠٥ م١٩٢٧

 يقرشم تمس د ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا
 ىدج ٢٨ هبنش راچ( ړالو رفس ىمسر هپ

.)ش١٣٠٥
 فاتسوک ريفس وا راتخم ريزو ىون سنارف د

 لباک( هړک ىدناړو همان دامتعا هلپخ تفلس رام
 .)ش١٣٠٥ ىدج ١٦

 هناخ راک انښيرب ىلزيد د يک تاره هپ
 .)ش١٣٠٥ ولد ٢٧( هوس حاتتفا

 راتخم ريزو ناتسناغفا د ناخ دمحم ىلع
 .)ش١٣٠٥ ولد ١٥ هعمج( ړالو هت امور

 تاوس هليسو هپ لگ نايم د ونازيرگنا
 ېي ناتسناغفا وا وليابق ونتښپ رپ يچ ئک لاغشا
 .ئکو رثا دب

 وا رعاش وتښپ د ينامغل يفاص دمحم الم
 تافو يک لباک هپ )سيون يناغفا( يگيب ضرع
 .وس

 يک روښيپ هپ يناوضر هاش دمحا ريم يضاق
 پاچ وا فيلات هخم ١١٢ )هيفاو( رمارگ وتښپ د
.)ودرا( هړک

 د ازغ همرلڅ ودنموم د هرس ونايگنرپ هل 
 .يرشم هپ ىزگنرت يجاح

 ىاځ رپ يپور يلباک د يک ناتسناغفا هپ
 .هوس جاور )هلوپ ١٠٠( ىناغفا

 ېمان ماظن يتلود هغد لاک ش ١٣٠٥ هپ
 .ېوس ېرپخ
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 .همانماظن وبتر يرکسع د ‐١
 .همانماظن وتامدخ يلخاد يرکسع د ‐٢
.همانماظن تلود تاقيلعت د ‐٣
 هاگ ميلعت د وناطباض وا ونارمآ د ‐٣

 .)ناطرس ٢٩( همانماظن
 .)برقع ١١( نيکاسم هحيال ‐٥
)يدج ٢٢( هقوذآ ‐٦
 .)يدج ٢٣( هيبرت وناميتي د ‐٧
 همانماظن قازر رهن د يلامش تمس د ‐٨

 .)ولد ٢٦(
 ٥( همانماظن يساسا فراعم ترازو د ‐٩

 .)ولد
 ٧٢ تادراو يتلود لوټ لاک ش ١٣٠٥ د

 ٢٢ امپس .هنويلم ٥٠ فاصم ،يناغفا هنويلم

 .هو هنويلم
ق١٣٤٦ م١٩٢٧

 د يراک هليپ د يک الم هجاوخ هپ لباک د
 لمح ٢٨( وس لوښيښک بادهت ترامع

 .)ش١٣٠٦
 ترازو د يک اشکلد هپ لباک د هرادا ويدار د

 د هتسورو )٦ لمح( هوس هړوج اوخ هل هلخاد
 .هوس لقن هت يندنل يټوک يک تشايم هپ ازوج

 ناطلس د ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا
 هواتساو بوتکم وي همان هپ دوعس نب زيزعلادبع
 ينيد د هت ونايجاح يناغفا يک زاجح هپ يچ
 هنوياځ سدقم يمالسا وا يکرو يدازآ وکسانم
 .)ش١٣٠٦ لمح( يتاسو مرتحم

 ييول يميرد د يچ ئکرو ربخ ويدار لباک د
 هپ تلود ياروش سيئر د نامرف داقعنا د ېگرج

 يک ش ١٣٠٧ اي ١٣٠٦ هپ يچ وس رداص همان
 .)ش١٣٠٦ روث( يسو هگرج ول

 مالغ د سيسات ېديرج يگتفه د سينا د
 روث ١٥( يک لباک هپ اوخ هل سينا نيدلا ىحم

 .)١٩٢٧ يم ٥ ش١٣٠٦

 رعاش روهشم لباک د ينغتسم ىلعلادبع
 يحلادبع د ينغتسم رازلگ همان راهب هموظنم هلپخ
 .)١٣٠٦ روث ٢٨( هليوو هنتښوغ هپ يراهدنق

 د فيرش رازم د ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا
 روث ٦ هبنش هس( ړالو رفس يمسر هپ هراپل شيتفت
 .)يروپ ١٣٠٦ ازوج ٢٣ ېبنشود رت

 لباک د لاوراښ راهدنق د نيدول نمحرلادبع
 .)ش١٣٠٦ ازوج( وس ريدم کرمگ د

 هنت ١٥ هراپل يړک هدز د ولوزولا ېرايط د
 ازوج ٤( هوس لوتساو هت سنارف نالصحم

 .)ش١٣٠٦
 دحرس يزيرگنا رپ ردقبش د وليبق ودنمهم

 يرابمب ىود ورايط ىزيرگنا وا هړکو هلمح يدناب
 .)ق١٣٤٥ هجحيذ ٤ ش١٣٠٦ ازوج ١٢( هړک

 همانماظن ومکحم ىعرش د هراپل وميارج د
 .)ش١٣٠٦ ازوج ٣٠( هوس هرپخ

 يبونج تمس ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا
 .)ش١٣٠٦ دسا( ړالو هت )ايتخپ(

 وس ليدنت تيالو هپ رازم د مون ناتسکرت د
.)ش٦-١٣ دسا ٨(

 بتکم يدادعا يک ىارس ناتسوب هپ لباک د
 هلبنس ١٥( وس حاتتفا انيو هپ هاشداپ د

 .)ش١٣٠٦
 کړس لتوک هريت د رال رپ زيدرگ وا لباک د
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 .)١٣٠٦ هلبنس( وس ړوج

 رفس د اپورا د ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا د
 :ېوسو ىررقم هغد هرس همزع د

 ليکو هاشداپ د هيبرح ريزو ناخ يلو دمحم
 .ليکو ترازو هجراخ د وا

 تلود ىاروش د ريزو هلخاد ناخ زيزعلادبع
 .ليکو

 .ليکو يلاو د لباک د رواي ناخ دومحم
 ترضحيلعا ،سيئر تلود يوروش د ننيلاک

 ړکرو توعد رفس د ىوروش د هت ناخ هّٰللا ناما
 .)ش١٣٠٦ برقع م١٩٢٧ ربوتکا ٢٤ مارگلټ(

 هپ هدهاعم تدوم د ډنيلوپ وا ناتسناغفا د
 ١٠ م١٩٢٧ ربمون ٣( هوس بيترت يک هرقنا

 .)ش١٣٠٦ برقع
 سوق ٧ هپ ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا
 د وا هړکو عادو هرس وکلخ هل لباک د ش١٣٠٦

 هپ ىد ،وس يهر هت اپورا يرال هل يئبمب ،راهدنق
 سوق ٢٢ هپ ،ړالو هت نمچ هراهدنق هل سوق ١٨
 هپ يدج ٢٠ ،هرهاق هپ يدج ١٠ هپ ،يئبمب هپ
 سيراپ هپ توح ٢٢ رت ،نيلرب هپ ولد ٢٩ ،امور
 ١٩٢٨ چرام ١٣ ش١٣٠٦ توح ٢٣ هپ ،و يک

 ييالوج رت م٢٧ ربمسد هل رفس اد .ديسرو هت ندنل
 .و يروپ م١٩٢٨
 هينيمات وا يفرطيب د ناريا وا ناتسناغفا د

 سوق ٦( هوس اضما يک لباک هپ هلصف ٨ هدهاعم
 .)م١٩٢٦ ربمون ٢٧ ش١٣٠٦
 هلقتسم تيريدم د لباک د هيحص هعومجم

 .)سوق ٦( هوس رشن اوخل هيبط
 تسپ يياوه د يوروش وا ناتسناغفا د

 ناخ قيدص مالغ د )دنکشات‐لباک( همان هقفاوم
 رت ريفس يوروش کراټس دينويل وا هجراخ ريزو
 ربمون ٢٨( هوس اضما يک ودام ١٧ هپ ځنم

 .)ش١٣٠٦ سوق م١٩٢٧
ق١٣٤٦ ش١٣٠٦ م١٩٢٨

 هديرج يداقتنا وا يبدا يگتفه رحس ميسن د
 هوس سيسات يک لباک هپ اوخ هل بتار دمحا د
 .)م١٩٢٨ يرونج ٢٧ ش١٣٠٦ ولد ٧(

 هدهاعم تدوم د سيوس وا ناتسناغفا د
 د ناخ يبن مالغ يک نرب هپ ېدام ېرد
 رشم رتفد يسايس د اتوم وا ريفس ناتسناغفا
 ولد ٢٦ م١٩٢٨ يرورف ١٧( هړک اضما

 .)ش١٣٠٦
 نيدول يراهدنق ناخ دمحا ديعس اکاک د

 هبنشکي توح ١٤( يک لباک هپ تافو
 )ش١٣٠٦
 يکينخت ريهامج يوروش وا ناتسناغفا د

 توح ١٧( هوس اضما يک لباک هپ هقفاوم يياوه
 .)م١٩٢٨ چرام ٧ ش١٣٠٦
 ىنخم د سودقلادبع رادرس هلودلا دامتعا
 هبنش راهچ( وس تافو يک لباک هپ مظعاردص
 .)ش١٣٠٦ توح ٢٣

 ازغ همځنپ ودنموم د هرس يگنرپ هل
 .)ش١٣٠٦(

 د ىوز بيط دمحم الم د نيدلا جات يولوم
 کولس نايب يف ريمالا ةفحت د يضاق راکي راچ
 غاب هرق د نمادهوک د فلؤم ريبدتلا و کولملا
 ېئ تدالو( وس تافو نلک ٩٨ يکنوديسوا

 .)ش١٢٠٨
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 هپ وينادو هپ نامالاراد د يروپ ش ١٣٠٦ رت
 .ېوس فرصم يناغفا هنيولم ٤٠ يک ولاک ورولڅ

 هنويلم ٨٢تادراو يلام لاک ش ١٣٠٦ د
 هنويلم ١٨ امپس ،هنويلم ٦٤ فراصم ،يناغفا
 .هو

:تايلام ناتسناغفا د يک ولک وغد هپ
 :يک هرود يجارس هپ 
يپور ٥ هلاک د هکځم يبآ بيرج وي
يپور ٣ هلاک دښوا وي
يپور ١ هلاک دييوغ وي
ېسيپ ١٢ هلاک درخ وي
ېسيپ ٧ هلاک دهسپ وي
 :يک هرود يناما هپ
يناغفا ٢٠ رت ١٦ هکځم هجرد ١ يبآ
يناغفا ١٥ رت ٩ هکځم هجرد ٢ يبآ
يناغفا ٨ رت ٥ هکځم هجرد ٣ يبآ
يناغفا ٤ښوآ
يناغفا ٣سآ
يناغفا ٢ييوغ
 هلوپ ٥٠هسپ
ش١٣٠٦ همانماظن يشاوم د
يناغفا ٣٬٧٠ ښوا
يناغفا ١،٨٠سآ
يناغفا ٠،٩٠ييوغ
يناغفا ٠٬٩٠رخ
يناغفا ٠٬٢٥هسپ
)ناتسناغفا زنسير(
 :فراصم وا دياوع ناتسناغفا د
 :دياوع

هنويلم ٥٠  تايلام
 هنويلم ٤٠   کرمگ
 هنويلم ١٩   هقرفتم
 هنويلم ١٠ کوکص وا يشاوم
هنويلم ١١٩ هدرگ
 :فراصم
هنويلم ٤٠ترازو برح د
هنويلم ٢٠رابرد
هنويلم ١٠تاريمعت
هنويلم ١٢هلخاد
هنويلم ٤تراجت
هنويلم ١٥فراعم
هنويلم ٢هيلدع
هنويلم ٣هيلام
 هنويلم ١١٣ هدرگ
هنويلم ٦زادنا سپ
 )زنسير ناتسناغفا(

ق١٣٤٧ ش١٣٠٧ م١٩٢٨
 هپ هناخراک ولوړوج دنق د هخڅ ونگ د

 ېناخ تراجت هل نزوه رگناز د هډنوپ ١٤،٢٢٧
 يځرو د يچ هوس لوينار هراپل دابآ لالج د هخڅ
 .)م١٩٢٨ ليرپا ٢٣( يس يالوړوج هروب نټ ٥

 هل ىزاس نيشام د نام يديل د ناملآ د
 يډنا د ويړو د هراپل ناتسناغفا د هرس هتکرش
 يک نيلرب هپ تميق هډنوپ ٣٠٠٠ هپ هناخراک ولوک
 د وا يس لوردو يک راهدنق هپ يچ هوس داد رارق
 ليرپا ٢٤( يوک يډنا ۍړو هنټ سل يځرو

 .)ش١٣٠٧ روث م١٩٢٨
 رارق ولورد وا لوينار وناخراک د ولاک ونيړو د
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 هرس هتکرش هل سکتام نوينوا د يک نيلرب هپ داد
 يځرو د يچ ،وس اضما تميق هډنوپ ٣٤،٠٨٠ هپ

 ليربا ٢٥( يس يالدوا رکوټ يمشب هرتم ٥٠٠
 .)م١٩٢٨
 ذغاک د هرس هتکرش هل نمفوه د ناملا د

 هډنوپ ٣٦،٦٥٠ هپ داد رارق ېناخ راک د ولوړوج
 ذغاک ېتخت کل وي يځرو د ،وس اضما تميق
 .)م١٩٢٨ ليرپا( يس يالوړوج

 نيلرب هپ داد رارق ېناخ راک د ولاک ىخن د
 د يچ وس اضما تميق هډنوپ ٢٣،٧٢٠ هپ يک
 رکوټ هرتم رز وا يساب يسڼپس وليک ٤٠٠ يځرو
 .)م١٩٢٨ ليرپا ٢٥( ييو

 د )ډنيلوپ( ناتسهل وا ناتسناغفا د
 يناليج مالغ هدهاعم تدوم د هرس تيروهمج
 ناتسهل د هتله وا ريفس يناغفا يک هيکرت هپ ناخ
 روث( هوس قيدصت ېدام ٥ ځنم رت ريفس د

 .)م١٩٢٨ ليرپا ٣٠ ش١٣٠٧
 د ايربيل د اکيرما يبونج وا ناتسناغفا د

 مالغ د يک سيراپ هپ ېدام ١١ هدهاعم تدؤم
 اوخ هل نميل نوراب وا ريفس يناغفا ناخ يبن
 .)م١٩٢٧ يم ١٦ ش١٣٠٧ روث( هوس اضما

 روث ١٣ هپ ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا
 .و يک ) ډنلوپ( اسرو هپ ش١٣٠٧
 اروش د ناخ دمحا ريش اوخ هل ناتسناغفا د

 يراصحنا ودروجال د هرس تکرش يناملا د سيئر
 د يچ ئک اضما يک نيلرب هپ ېدام هن داد رارق
 ٢٠ هپ وليک ره دروجال ىلعا وليک ٦٠٠ هب هلاک

 ١٢ هپ وليک ره دروجال طسوتم وليک رز وا هډنوپ

 وليک ره دروجال هجرد هميرد وليک ١٥٠٠ وا هډنوپ

 روث  ،م١٩٢٨ يم ١٨( يلخا هډنوپ ٥ هپ
 .)ش١٣٠٧
 د يک وکسم هپ ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا

 ١٤ ،م١٩٢٨ يم ٣( وس لابقتسا اوخ هل ننيلاک

 ٩ هپ ،و يک هيکرت هپ ازوج ٣ هپ .)ش١٣٠٧ روث
 هل تاره د وا ،يغار هت ناريا ازوج ١٩ نوج
 هلسپ ش١٣٠٧ ناطرس ٥ ېبنش هس هپ يرال
 ئديسرو ار هت راهدنق هترفاسم وتشايم ومينږپش
 ٣٠ رت ٢٠ هدرگ يراديرخ وا فراصم رفس د(

 .)ۍناغفا هنويلم
 ىلعا يقرشم تمس د ناخ رورس دمحم

 .)ش١٣٠٧ ازوج( وس ررقم مکاح
 ېدام هن هدهاعم تدؤم د ېيکرت وا ناغفا د

 د ناخ قيدص مالغ يک هرقنا هپ هلوکوتورپ هود
 د گيب يدشر قيفوت وا ليکو هجراخ ترازو
 ازوج ٥( هړک کيلسال ريزو هجراخ ېيکرت

 .)م١٩٢٨ يم ٢٥ ش١٣٠٧
 يناغفا د داد رارق ينافرع ېيکرت وا ناغفا د

 ازوج ٧( وس اضما ېدام ٤ باب هپ ونالصحم
 .)م١٩٢٨ يم ٢٧ ش١٣٠٧
 رولڅ هدهاعم تدوم د رصم وا ناغفا د

 ىلع اوخ هل ناتسناغفا د ييقاحلا هځنپ وا ېدام
 فصاو اوخ هل رصم د وا يلاو لباک د ناخ دمحا
 ازوج ١٠( هړک اضما ريزو هجراخ ىلاغ سرطب

 .)م١٩٢٨ يم ٣٠ ،ش١٣٠٧
 سوق ٦ نوړت هينيمات د ناريا ناتسناغفا د
 نارهت هپ ېدام رولڅ لوکوتورپ مضنم ش١٣٠٦

 وا ليفک ترازو هجراخ د ناخ قيدص مالغ د يک
 د ترازو هجراخ د ناريا د ناورکاپ هّٰللا حتف
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 ٢٥ ،ش١٣٠٧ ازوج ٢٥( وس اضما اوخ هل ليفک

 .)م١٩٢٨ نوج
 د لوکوتورپ ولوکرو هتريب د ونيمرجم د

 وسل د يک نارهت هپ ځنم رت ناريا وا ناتسناغفا
 ١٥ ،ش١٣٠٧ ازوج ٢٥( وس اضما هراپل ولاک

 .)م١٩٢٨ نوج
 د داد دارق ينافرع کيژلب وا ناتسناغفا د

 اضما ېدام رولڅ هراپل ولنم د ونالصحم يناغفا
 .)ش١٣٠٧ ازوج( وس

 تسنرا تکرش يناملا د ناتسناغفا
 ولړوار د يناخراک د ولويرپ ويړو د هرس رگروبماه
 اضما تميق هډنوپ ١٧،٩٠٠ هپ نوړت ولولچ وا
 .)ش١٣٠٧ ازوج( ئک

 هيناما د ځنم رت سنارف وا ناتسناغفا د
 د يچ هوسو هقفاوم ولنم د ونلاصحم د بتکم
 ازوج( يږيک لنم هب يک ونوتنهوپ هپ سنارف

 .)ش١٣٠٧
 هل رابرد ترازو د ش١٣٠٧ ناطرس ١٧ هپ

 هپ وا وس رداص نالعا ېگرج ييول يميرد د اوخ
 هپ هت هموکحلا بئان راهدنق د ناطرس ٢٤
 يځښ ينت ٦ يچ هوس ليوو يک نوفليت
 ېکلم د يچ ىږيلو ار هت لباک مه يناگدنيامن
 .يس هگرج هرس

 هدهاعم تدوم د ډنيلنف وا ناتسناغفا د
 .)ش١٣٠٧ ناطرس ٢٦ ،م١٩٢٨ هيوژ ١٧(

 هوس رشن يک لباک هپ هديرج يگتفه زورون د
 .)ش١٣٠٧ دسا(

 وا ړوج تيعمج ېرايط د ناتسناغفا د
 .)ش١٣٠٧ هلبنس ٨( هوس هرپخ ېئ همانمارم

 د ناتسناغفا د هرس وتکرش وود ىوسنارف د
 هلبنس( داد رارق ولوړوج لير د هبونج رت لامش

 .)ش١٣٠٧
 د همانمارم دنوگ د ددجت وا لالقتسا د

 .)ش١٣٠٧ هلبنس ٢٠( هوس هرپخ اوخ هل هاشداپ
 لباک هپ )اباب( ناخ رورس دمحم يساغاش

 .وس تافو يک
 ړوج بولک ،نوغرز ،روس ،روت يک لباک هپ

 .)ش١٣٠٧ هلبنس ٢٢( وس
 هبنشراچ هپ يک نامغپ هپ هگرج هيول هميرد

 ونت ورز د انيو هپ هاشداپ د ش١٣٠٧ هلبنس ٦
 مهم هغد وا هوس حاتتفا يک خم هپ وناليکو
 :هړکو ېي بيواصت

 ليدبت يلم ياروش هپ تلود ياروش ‐١
 .هوس

 .ئد قح هاشداپ د ىزاوي وفع وتازاجم د ‐٢
 .وس سيسات ناويد يمومع شيتفت د ‐٣
 .يرلو هرئاد وي شيتفت د هب ترازو ره ‐٤
 يبوټاټ هراپل وناينويل وا ونالزو ېب د ‐٥

 .لوړوج
 هلاک ېرد هرود تيفلکم يرکسع د ‐٦

 .هوس
 عونمم لدب دقن تيفلکم يرکسع د ‐٧

 .وس
 .لوس وغل هنوناښن لوټ ‐٨
 .ېوس وغل ېبتر يکلم ‐٩
 د طقف .لوس وغل باقلا يمسر لوټ ‐١٠

 .يکيل هرس ومون هل هب هملک زيزع
 ازج مرج ره د ىد يک ومانماظن هپ ‐١١
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 .يس هلکاټو
 ېمانماظن ېوي د مه يد هميرج يدقن ‐١٢

 .يس هلتسيخا همس هرس
 يد ېمکحم يرصع يرون وا يتراجت ‐١٣

 .يس يړوج
 همان تداهش هپ ظعو وا سيردت ‐١٤

 هت ناتسناغفا نايالم دنبويد د ىد طوبرم يروپ
 .يالت ار يسن

 کلخ ملاس ينلک سلځنپ ناتسناغفا د ١٥
 ېوي د يد نيرومام وا يناغفا هځنپ لاک ره ىد
 هراپل ولوينار د ولسو يرکسع د هاوخنت يتشايم
 يلم ياروش يد هحيال ينپسب ېد د ،يوکرو
 .يړک هړوج

 ولودنب د توشر د ىد يلم ياروش ‐١٦
 .يړک يړوج ېحيال هراپل

 هد د يشن رضاح هت ېمکحم مرجم هک ‐١٧
 نوناق وا يس هلکاټو هترو ازج يد يک بايغ هپ
 .يک ړوج يلم ياروش يد

 .وس دهعيلو ناخ هّٰللا تمحر هدازهش ‐١٨
 ،روس ،روت گنر غريب د ناتسناغفا د ‐١٩

 رظنم وتخ رمل د ورغ رپ يچ ،وس لکاټو نوغرز
 هّٰللا( ړول ،يو يږو ومنغ د ېئ رود ارود وا ىرلو
 .يو يلکيل رپ )دمحم-

 هگرج ول هب ولک وځنپ وره هلسپ ‐٢٠
 .يږيړوج

 هنويلم ٦٩ تراصم يلام لاک ش١٣٠٧ د
 لکاټ هن و تادراو يلام ببس هپ شاشتغا د ،هو
 .هوس

 د يک تشايم هپ ېلبنس د ش١٣٠٧ د

 يک جراخ هپ نالصحم ىزاب اوه د ناتسناغفا
 هنت ١٥ ،يک يوروش هيسور هپ هنت ٢٥ :وو ينود
 .يک ايلاتيا هپ هنت ٢٥ ،يک هسنارف هپ

 يتشايم رت ېلبنس د ش١٣٠٧ رت ١٣٠٢ هل
 هغد هرس وتلود يجراخ د ناتسناغفا يروپ
 :ېو يړک ېدهاعم

 زواجت مدع وا يفرطيب د هرس يوروش د ‐١
.نوړت

 نيمات د وا يفرط ېب د هرس ناريا د ‐٢ 
.نوړت

 د وتاعزانم ىدحرس د هرس نريا د ‐٣ 
 .نوړت وگرج وطلتخم

 ېزيو يناغفا د يټوک وا روښيپ د  ‐٤
.هنورتفد

.هدهاعم هرس ايربيل د اکيرما يبونج د‐٥ 
.هدهاعم هرس سيوس د ‐ ٦ 
.هدهاعم هرس دنيلوپ د‐٧ 
.هدهاعم هرس ناپاچ د ‐٨ 
.هدهاعم تدوم د هرس هيکرت هل ‐٩ 

 .هدهاعم هرس رصم د ‐١٠
 ېدهاعم هينيمات د هرس ناريا د ‐١١

.لوکوتورپ
 هل نوړت دادرتسا د ونيمرجم يقوقح د ‐١٢ 

.هرس هناريا
.هدهاعم هرس دنالنف د ‐١٣ 
.هقفاوم يلسنوق هرس هيکرت د ‐١٤ 
 د يک هيسور يوروش ،ناريا ،هيکرت هپ ‐١٥ 

 وترافس ويول هپ يراتخم ترازو ناتسناغفا
.يتښواو
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.هرکاذم وطباور يسايس د هرس نمي د ‐١٦ 
 وطباور يسايس د هرس زاجح د ‐١٧ 

.هرکاذم
.هرکاذم طابترا يسايس د هرس نيچ د ‐١٨ 
 د وعابتا يدحرس د هرس ايناترب د ‐١٩ 

 ډگ هوي د هراپل ولودنب د وتافلت يناځ وا يلام
 .هقفاوم نويسيمک

 د يک تخو هپ ناخ هّٰللا بيبح ريما د
 يک ش١٣٠٧ هپ و ىپور هرز ٦٠ فرصم وفراعم

 .ئديسرو هت وکل ١٥٠
 هنوبتکم ٣٢٢ يروپ ش١٣٠٧ رت ١٣٠٣ هل

 ٤٨٢٣ يک ولک ورولڅ وغد هپ وا هوس ړوج ىون

 يلاع هل ،هوس غراف هخڅ وبتکم ييادتبا هل هنت
 هنت ١٥١ ،لتوو ار هنت ١٥٨ هخڅ وبتکم
 هنت ١٧ ،لوس لوتساو هت جراخ نادرگاش
.للغار هجراخ هل ناغراف

 ش١٣٠٣ رت نادرگاش وبتکم يئادتبا د
١٩،٠٠٠ ىروپ

٣٦،٠٠٠ ىروپ ش١٣٠٦ رت
١٥،٠٠٠ هوس لخاد ىون ش ١٣٠٧ هپ
٥١،٠٠٠ لاک ش١٣٠٧ هپ هلوټ
٦٥٠ ناملعم يئادتبا
 ش١٣٠٧ هپ نالصحم وبتکم يلاع د
٣٠٠٠ 

 لخاد ىون هت هنوبتکم يلاع ش١٣٠٧ هپ
١٦٠٠ نادرگاش يوش

 ش١٣٠٧ هپ ريمش وناملعم د وبتکم يلاع د
١٠٠.

 ١٣٣ هنوباتک يړک فيلات فراعم ترازو د

 هل هنوباتک يړک پاچ فاعم ترازو د هدلج
 .هدلج ٦٩٣،٥٧٥ ش١٣٠٧ رت ١٣٠٣
 يکرمگ يروپ ش١٣٠٧ رت ١٣٠٣ هل

 ٣٢،٠٢٧،٦٥١ يد ىوس هفاضآ تادراو

 .يناغفا
 هنوتکرش يتراجت هغد يروپ ش١٣٠٧ رت

 :وو يوس ړوج
 رتوم تکرش ،تاريونت تکرش ،ناملا تکرش

 ،ناغفا ىاقفر تکرش ،يشورف اود تکرش ،ينار
 هپ ناغفا داحتا تکرش ،ناغفا قيوشت تکرش
 تکرش ،يک فيرش رازم هپ رمق تکرش ،يک لباک
 .يک راهدنق هپ ايض

 :ېو ېناخ راک هغد ش١٣٠٧ هپ
 .هناخراک وزرپ وا ميمرت د ورټوم د ‐١
 .هناخراک نيلساو وا ورطع وا نوباص د ‐٢
 .يک لباک هپ هناخ راک وتيگلروا د ‐٤
 .يک راهدنق هپ هناخ راک ولوړوج ىخي د ‐٥
 هپ هناخراک نوباص وا وړوغ وا وکلاک د ‐٦

 .يک فيرش رازم
 .يک تاره هپ هکيرباف ولوړوج وسڼپس د ‐٧
 .يک يوخدنا هپ هدنرژ وړوا د ‐٨
 لکاټ يک نالپ هپ ېناخراک هغد ش١٣٠٧ هپ

 :ېو يوس
 .هناخراک دنق د ‐١
 .هناخراک ولوړوج ذغاک د ‐٢
 .هناخراک ونارکوټ ىخن د ‐٣
 .هناخراک يريمشک وا ونارکوټ ىمشپ د ‐٤
 .هناخراک وټوغ د ‐٥
 .هناخراک ينتاس ېويم د ‐٦
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 .هناخراک رينپ وا وچوک وا ويپ د ‐٧
 .نيشام کاخ ليت وا ولښک وبوا د ‐٨
 هرس يوروش ،ډنلوپ ،ناملا د ش١٣٠٧ هپ

 .وو يوس هنونوړت يتيزنارت وا يتراجت
 ريونت انښيرب د لباک د ش١٣٠٧ هپ

 .ىديسرو هت وغارڅ ١٨،٠٠٠
 هرتم وليک ٢٦٦ يروپ ش١٣٠٧ ېلبنس رت

 .هوس هخپ رال
 يک ١٣٠٣ هپ هک تادياع يلام تکلمم د

 بيبح ريما د .هوس هتا يک ش١٣٠٧ هپ هو هځنپ
 .يد ىوس هدنچ هود تخو رت هّٰللا

 هنوناک ٤٩١ يروپ ش١٣٠٧ رت ١٣٠٢ هل
 .لوس فشک

 ړوج تساير ولگنځ د يک يبونج تمس هپ
 .وس

 يئ ېزاجا ېب يچ وس روپخ نوناق تبابط د
.يالوک يسن کوڅ

 ىون وتاباختنا د اروش يلم د ناتسناغفا د
 .)ش١٣٠٧ هلبنس ٧( وس روپخ ېدام ٥١ نوناق

 ٤ نوناق وگرج د وتايالو د ناتسناغفا د
 .)ش١٣٠٧ هلبنس ١١( وس روپخ ېدام

 ناتسناغفا د يروپ ش ١٣٠٧ رت ١٣٠٣ هل
 ،ناغوران يوس ړوج ٦٣٣٧ يک ونتغور هپ

 ١١،٢٧٠ ،ناغوران يوس لتک هنت ٥٣٣،٠٦٣

 .هړم ٦١٠ .لهو کر يوک د هت وناينچوک
 يک لباک هپ هلجم ينځرو ١٥ غږ نوتښپ د

 .ش١٣٠٧ هوس رشن
 ،هکپوت ٣٥،٥٠٠ لاک ١٣٠٧ هپ ناتسناغفا
 ،زويلارتم ٦ ،هشوپ هرز ٥ ،ېرايط ٨ ،هپوت ١٠٦

 .لوينار هکناټ ٦
 زکرم فارگلت ميس ېب د يک فيرش رازم هپ

 هراپل تسوخ ،هنميم ،دابآ ناخ د .وس ړوج
 لباک د وا هوس لوينار هنوهاگتسد فارگلت
 هوس لوينار هاگتسد ىول ميس ېب وا فارگلت
 .)ش١٣٠٧(

 ناما ترضحيلعا يک رفس هپ ش ١٣٠٧ د
 ېکيرباف هغد يک نلرب وا سيراپ هپ ناخ هّٰللا
 :ېوينار

 .هکيرباف ولشيرو ويډوډ د ‐١
 .هکيرباف ولدوا يريمشک د ‐٢
 .هکيرباف ولدوا ناس ړخ د ‐٣
 .هکيراف ولدوا ميج هروک د ‐٤
 .نيشام ينتاس ېويم د ‐٦
 .نيشام وچوک د ‐٧
 .نيشام تعارز د ‐٨
 .نيشام راک يدالوف د ‐٩
 .نيشام ونيبرود د ‐١٠
 .هنونيشام ورايط د ‐١١
 .تالآ يحارج د ‐١٢
 يناليج مالغ ريفس ىول ىون ناتسناغفا د

 هت سيئر روهمج ېيکرت د همان دامتعا هلپخ ناخ
 .)ش١٣٠٧ نازيم ٢( هړک يدناړو

 بيان راهدنق د ىزکراب ناخ رورس دمحم
 ېي ىاځ رپ وا ،وس يلاو لباک د هموکحلا
 هموکحلا بيان راهدنق د ىزکراب ناخ ميرکلادبع
 .)ش١٣٠٧ نازيم ٣( وس

 گت اپورا د هراپل جالع د هت ناخ يلو دمحم
 .)٧ برقع( وس ړکرو تصخر
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 هراک هل هراپل تحارتسا د يزرط دومحم
 قيدص مالغ ېي ىاځ رپ وا ،وس شود کبس
 .)ش١٣٠٧ برقع( وس ريزو هجراخ ناخ

 ريفس نلرب د يناغفا ينخمد ناخ ىلع دمحا
 .)ش١٣٠٧  برقع ١( وس هيدلب سيئر لباک د

 تواغب الپ ۍړمول وليخ وگنس وراونش د
 .)ش١٣٠٧ برقع ٢١ هبنش هس( ئک عورش
 ىرکسع يقرشم تمس د ناخ لگ دمحم
 سال هتواغب هل هچ ئکرو راطخا هت ىود نادنموق
 .)م١٩٢٨ ربمون( يلخاو

 هعمج( ئک هرصاحم دابآ لالج وليابق ىغاي
 .)ش١٣٠٧ سوق ٧

 نمحرلادبع ريم د شک هليپ رمع دمحم ديس
 و ىړس ىرنه وا طاطخ وي يچ ،ىسمل طاطخ
 .وس تافو نلک لس يک تاره هپ

 هّٰللا ناما ترضحيلعا يک يڼام هپ يروتس د
 وځښ د وا ئک نالعا مارگورپ ىون لپخ ناخ
 هپ .)ش١٣٠٧ نازيم ١٥( تسيخاو ېي باقن
 هراپل ميلعت د ينوجن يناغفا يک سلجم هغد
 اروخ يک وليابق هپ وا ،ېوس يلوتساو هت ېيکرت
 .وس روپخ رثا دب

 ورگلم ىود د وا نيسح ديس وا واقس هچب
 وا ئکو تواغب يعاجترا يک لامش تمس هپ
 ١٥( وس هيميظنت سيئر هتله ناخ ىلع دمحا

 .)م١٩٢٨ ربمسد ،ش١٣٠٧ سوق
 يک نالعا هوي هپ ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا
 سوق ٢٩( لنمو هنوشهاوخ وکلخ د ېرقف ١٨

 ،)ق١٣٤٧ بجر ٨ ش١٣٠٧
 تشايم هپ سوق د ناخ ىلع دمحا يلاو

 ،وس هيميظنت سيئر هت يقرشم تمس ش١٣٠٧
 يهاشداپ د هلپخپ هتله ېي تشايم هپ يدج د وخ
 .ئکو نالعا

 تمس د يک رخآ هپ ش١٣٠٧ سوق د
 وا ،لوس ميخو هنوتواغب يلامش تمس وا ىقرشم
 هرون وا هکلم وا روم ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا د
 نسح وا هجراخ ريزو ناخ قيدص مالغ د ۍنروک
 هعمج( هلغار هت راهدنق يک ورايط ٤ هپ هرس ناج
 .)ش١٣٠٧ سوق ٢٩

 سيئر يقرشم تمس د ناخ دمحا ىلع
 د يک لباک هپ ،وس ماکان يک هرادا هپ هيميظنت
 يدج( هوس نالعا حاتتفا نايعا سلجم

 .)ش١٣٠٧
 غاب وا گيبدارم ۀعلق رپ ېلمح واقس هچب د

 نامغپ رپ .)ش١٣٠٧ يدج ٧( ېو يراج الاب
 رارشا ورايط .)يدج ٨( هړکو هلمح واقس هچب مه
 يروپ يدج ٢٤ رت هنوگنج اد ،لړک ييرابمب
 لباک ناخ هّٰللا ناما ځرو هغدمه هپ وا وو يراج
 .ړالو هت راهدنق وا وښيرپ

 ريفس ىول ىون ناتسناغفا د ناخ يبن مالغ
 ٢٣ ش١٣٠٧ يدج ٢( ئديسرو هت وکسام

 .)م١٩٢٨ ربمسد
 دامتعا هلپخ ريفس ىول ناخ دمحا ناطلس

 هت يولهپ هاش اضر ترضحيلعا يک نارهت هپ همان
 .)ش١٣٠٧ ىدج( هړک يدناړو

ق١٣٤٨ ش١٣٠٧ م١٩٢٩
 يکرت ورون وتا د اشاپ مظاک لارنج

 ايب وا راهدنق يرال هل دنه د هرس ونارادبصنم
 .)ش١٣٠٧ ىدج ١٥ هبنش( للغار هت لباک
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 هل عابتا يسيلگنا ورايط ىزيرگنا سلوود
 ناما .)ش١٣٠٧ ىدج ٣( للتوب هت روښيپ هلباک
 ىدج ٢٤ هپ وا هړکو افعتسا هتنطلس هل ناخ هّٰللا
 تيانع رورو رشم ېي ياځ رپ ،ړالو هت راهدنق
 گرا واقس هچب رگم ،وس هاشداپ ناخ هّٰللا
 ش١٣٠٧ ىدج ٢٨ هعمج هپ وا ئک هرصاحم
 ناخ هّٰللا تيانع وا ېلغار ېرايط يزيرگنا ېود
 ،ړالو هت روښيپ يک وغه هپ هرس ۍنروک يلپخ د
 لوسر نيد مداخ د واقس هچب هّٰللا بيبح هلپخپ
 وا هنطلسلا بيان نيسح ديس ،ريما همان هپ هّٰللا
 روفغلادبع ،هجراخ ريزو قحلا اطع ،گنج ريزو
 کلم ،رابرد ريزو ناجريش ،هلخاد ريزو يباگت
 د ناخ ىبتجم ازريم ،ىلاو لباک د نسحم
 ىدج ٢٨ هعمج( وس ليکو هيلام ترازو

 .)م ١٩٢٩ يرونج ١٨ ش١٣٠٧
 دابآ لالج هپ يهاشداپ هلپخ ناخ دمحا ىلع

 ١٢ هپ رگم )ش١٣٠٧ يدج ٢٥( هړک نالعا يک

 يرال هل ړنک وا نامغل د ون يک روچ ىد وکلخ ولد
 .ړالو هت روښيپ ايب وا ودنمهم

 بيبح هديرج يگتفه ىاځ رپ ناغفا ناما د
 هلباک هل ىريبدرس هپ نيدلا ىحم مالغ د مالسالا
 ناضمر ١٧ ش١٣٠٧ توح ٩( هوس هرپخ

 .)ق١٣٤٨
 هد د وا ناخ ردان دمحم يزاغ رالاس هپس

 د ناتسناغفا د هراښ هل سين د ېسنارف د هڼورو
 هپ وا )ش١٣٠٧ ولد ٥( لديڅاپار هراپل تينما

 يزاغ رالاس هپس .لديسرو ار هت يئبمب ولد د ٢١
 هت دحرس ايتخپ د يرال هل ټاهوک وا روښيپ د
 .)ش١٣٠٧ توح ١٩( وس لخاد

 ىرونج ١٤ ش١٣٠٧ ولد ٤ هبنشجنپ هپ
 هپ ايب يک راهدنق هپ ناخ هّٰللا ناما م١٩٢٩

 .ئکو هرس رو تعيب وکلخ وا هړکو ورش تيلاعف
 ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا د يک راهدنق هپ

 ېي هفيرش هقرخ وا ،لوس لوټ ار کلخ دييات هپ
 .)ش١٣٠٧ توح ٦ هبنشکي( هلتسيوار

 هن تراما واقس هچب د وواملع راهدنق د
 هړک هرداص اوتف گنج د ېي هرس هد د وا ،هنامو
 .)ق١٣٤٧ نابعش ٢٦ هعمج(

 يک هرايط هپ هلباک هل زيرفمه ريفس ايناترب د
 ٢٥ ق١٣٤٧ ناضمر ١٤( ړالو هت روښيپ

 .)ىرورف
 د هموکحلا بيان راهدنق د ناخ ميرکلادبع

 توح ١٢( وس ررقم مکاح تاج هرازه
 .)ش١٣٠٧

ق١٣٤٩ ش١٣٠٨ م١٩٢٩
 هگرج هيول ونوموق د )ايتخپ( يبونج تمس د

 هپ هت روضح ناخ ردان دمحم ىزاغ رالاس هپس د
 .)م١٩٢٩ چرام ٢١ لمح ١( هلغار يک ويجاج

 هت زيدرگ رالاس هپس ش١٣٠٨ لمح ٧ هپ
 .ديسرو هت نوگرا لمح ١٦ هپ وا ىغار

 يقرشم تمس د ش١٣٠٨ لمح ٣٠ هپ
 ناخ لگ دمحم د هگرج وماوقا د )راهرگنن(
 .هلغار هت روضح رالاس هپس د هرس دنموم

 هت تلود ناريا د ًامسر تلود ىوروش د
 يک وراک وينروک هپ ناتسناغفا د يچ ئکرو راطخا
 ولپخ رت هت اوخ تاره د وا ،ىهو هن و سال
 حلسم ناتسناغفا رپ هک ،يک هن و ىريت ودحرس
 ىالمغز يسن هغد تلود ىوروش ،يسو زواجت
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 .)ش١٣٠٨ لمح ٢٦ م١٩٢٩ ليرپا ١٥(
 وځنپ د راهدنق د ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا

 هت لباک هراپل ېلباقم د واقس هچب د هرس ونت ورز
 هپ .)ش١٣٠٨ لمح ٦ هبنش هس( ئکو تکرح
 ىديسرو هت رقم ش ١٣٠٨ لمح ٢٠ هبنش هس
 ٦ هپ وخ ئک هرصاحم ينزغ ېي لمح ٣٠ هپ وا
 يد رکښل يراهدنق يچ ،وسو رما ش١٣٠٨ روث
 هت رقم روث ١١ هپ ،يس يهر راهدنق رپ خم هتريب
 ٤ هپ وا ،للت اش رپ هرخآ رت روث د وا لديسرو
 ترضحيلعا م١٩٢٩ يئالوج ش١٣٠٨ ازوج
 کدلوب نيپس د هطابر هل ودنمهم د ناخ هّٰللا ناما
 لپخپ هو ځرو هرخآ هد د اد وا ،توو دحرس رت
!يک نطو

 ىلع ىلاو مکح هپ واقس هچب هّٰللا بيبح د
 هپ يراهدنق عساولادبع يولوم وا ناخ دمحا
 طساوا ازوج د( لوس لژوو يک لباک

 .)ش١٣٠٨
 د ملاع وا رعاش دمحم هنيدآ بحاص دنوخا

 ٧٠ سردم ېسردم د يفيرش ېقرخ د دابآ ضيف

 .وس تافو نلک
 هل واقس هچب د فيرش رازم ناخ ىبن مالغ

 ىد رگم )ش١٣٠٨ روث ١٨( وينو هخڅ ورکښل
 ازوج ٩ هپ ،و هتله يروپ يتشايم رت ازوج د
 هل ناخ هّٰللا ناما يچ ئديسرو ار هترو مارگلت
 ومآ ىايرد رت ازوج ١٠ هپ مه ىد ون ،توو هنطو
 .وس ريت اوخ هل رسيک هتپ د هت ىرواخ يوروش د

 رپ هغار هړاس د يگنرپ د وديسم وا وريزو
 هتا وا هړکو رپ يرابمب ورايط وخ هړکو هلمح پمک
 ناديهش هنت ٣٢ لړک نارو رو ېئ هنوروک هوس

 .)م١٩٢٩( لوس
 عيبر د هرامش ۍړمول رابخا د حالصا د

 هپس د هخڅ يجاج هل ق١٣٤٨ هلوا هپ لوالا
 د هد د همان هپ ناخ ردان دمحم يزاغ رالاس
 د يچ هوس هرپخ وا پاچ اوخ هل ورگلم
 عورشمان د واقس هچب د ېئ کلخ ناتسناغفا
 .)ش١٣٠٨ هلبنس( للب ار هت ېلباقم تموکح
 .و هّٰللا رصن ېئ ريدم

 واقس هچب د روث ٦ هپ اوق يلم رالاس هپس د
 هغد ،لديگنجو يک خرڅ هپ هرس ورکښل د
 نازيم د ش١٣٠٨ د يک وياځ وفلتخم هپ هنوگنج
 رت اوق يلم هچ وڅ ،وو يراج يروپ يتشايم رت
 وا ،لديسرو ار يروپ نوتس لهچ وا ايسآ راهچ
 لباک ېئ م١٩٢٩ ربوتکا ش١٣٠٨ نازيم ١٦ هپ
 وا ديتښتو هت نمادهوک هگرا هل واقس هچب وا وينو
 م١٩٢٩ ربوتکا ١٥ ش١٣٠٨ نازيم ٢٣ هپ
 د يک لباک هپ هاش ردان دمحم ترضحيلعا
 .وس لنمو يهاشداپ هپ ناتسناغفا

 هرق نيعم وروما يجراخ د تلود يوروش د
 د يک ناتسناغفا هپ اوخ هل تلود لپخ د ناخ
 يښوخ هپ سولج هاش ردان دمحم ترضحيلعا
 نازيم ٢١ ،م١٩٢٩ ربوتکا ١٩( هنامو

 .)ش١٣٠٨
 گراټس ريبک ريفس ىوروش ريهامج داحتا د

 ترضحيلعا همان دامتعا هلپخ اضما هپ ننيلاک د
 ربمسد ١٩( .هړک ميدقت هت هاش ردان دمحم

 .)ش١٣٠٨ سوق ،م١٩٢٩
 ېلبنس رت فراصم يلام لاک ش ١٣٠٨ د

 هڅ رون ببس هپ شاشتغا د .هو هنويلم ٤ يروپ
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 .مولعم يدن
 لژوو يک لباک هپ يرگلم هد د وا واقس هچب

 .)ش١٣٠٨ برقع ١١ ،م١٩٢٩ ربمون ٢( هوس
 .واقس هچب هّٰللا بيبح هلپخپ ‐١
.ېي رورو هّٰللا ديمح ‐٢
.گنج ريزو نيسح ديس ‐٣
 .يلاو لباک د نسحم کلم ‐٤
 .ريزو رابرد د ناج ريش ‐٥
 .رشم هقرف قيدص دمحم ‐٦
 .نادناموق هينما ظوفحم دمحم ‐٧
 .يگيب هعلق ‐٨
 وس مظعا ردص ناخ مشاه دمحم رادرس

 يساد هنيباک هلپخ هد .)ش١٣٠٨ برقع ٢٢(
 :برقع ٢٣ هړک نالعا

 ،ريزو برح د ناخ دومحم هاش رادرس
 لگ دمحم ،ريزو هجراخ ناخ دمحم ضيف رادرس
 ،رابرد ريزو ناخ زاون هّٰللا ،ريزو هلخاد ناخ
 فراعم ريزو ،هيلدع ريزو خياشملا رون ترضح
 ،تراجت ريزو ناخ ربکا دمحم ،ناخ ىلع دمحا
 ناخ زورون دمحم ،هيلام ريزو ناخ بويا دمحم
 هيحص ناخ ربکا دمحم رادرس ،يشنم رس
 .ريدم لقتسم

ق١٣٤٩ ش١٣٠٨ م١٩٣٠
 ىول ناسناغفا د ناخ زيزع دمحم رادرس

 ىاځ رپ ناخ ىبن مالغ د يک وکسم هپ ريفس
 يدناړو هت ننيلاک ېئ همان دامتعا هلپخ وا ررقم
 .)توح ٣٠ يرورف ٢٤( هړک

 يناغفا يک نډنل هپ ناخ يلو هاش رادرس
 .و راتخم ريزو

 :ش١٣٠٨ يکځم ړو ينرک د ناتسناغفا د
 هرز ٧٦ يکځم يبآ اوخ يبونج شکودنه د

 .هراتکه
 هرز ٢٧٠ يکځم يبآ يلامش شکودنه د

 .هراتکه
 هرز ٤٦٠ يکځم يملل لامش شکودنه د

 .هراتکه
 هرز ٥٣٧ ىملل ،هراتکه هرز ٤٠٣ يبآ يلوټ

 ناتسناغفا( هراتکه هرز ٩٣٠ هدرگ ،هراتکه
 .)زنسير

 هپ نلک ٦٣ هيلام ريزو ينخمد مشاه ريم
.)ىلوالا ىدامج( وس ړم يک لباک

ق١٣٤٩ ش١٣٠٩ م١٩٣٠
 تمس يلامش د دنموم ناخ لگ دمحم

 .)ش١٣٠٩ لمح( وس ررقم هيميظنت سيئر
 م١٩٣٠ تسگا ١٣ هپ ونتښپ رون وا وديرپا

 ازغ يروجک د وا هړکو هلمح راښ رپ روښيپ د
 .هوسو

 وا ناتسناغفا د هاش ردان دمحم ترضحيلعا
 ېړک قيدصت ېدهاعم ١٩٢٣-١٩٢١ د ايناتيرب
 .)يم ،ازوج(

 هپ نامرف هپ هاش ردان دمحم ترضحيلعا د
 ىون وا )ش١٣٠٩( هوس هړوج هگرج ول يک لباک
 د يلم ياروش د مه وا ،هنامو ېئ يساسا نوناق
 هلبنس ٢٨( هوس هړوج هحيال وتاباختنا

   .)ش١٣٠٩
 ىوز هجاوخ دمحم د هرازه دمحم ضيف الم

 ةتفحت وا خيراوتلا جارس د ېسمل ديعس دمحم د
 تاضويفزا يضيف وا ءامکح خيرات وا بيبحلا
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 ١٦ هبنش راهچ( وس تافو يک لباک هپ لاوکيل

 .)ق١٢٨٩ ېئ تدالو ق١٣٤٩ ناضمر
 نيدلا باهش د يرواشپ بيدا دمحا ديس

 يک نارهت هپ ملاع وا رعاش روهشم يسراف د ىوز
 .)ق١٢٦٠ يک ربيخ هپ ېئ تدالو( وس تافو

 د يک )رصم( هرهاق هپ ترافس ناتسناغفا د
 اوخ هل يددجم قداص دمحم راتخم ريزو يناغفا
 هبنشجنپ( ىديپرو رپ غريب يناغفا وس حاتتفا

 .)ش١٣٠٩ نازيم ٢٢
 د هدهاعم تدوم د ناتسناغفا وا ناپاج د

 د وا راتخم ريزو يناغفا ناخيلو هاش رادرس
 هوس ءاضما يک ندنل هپ ځنم رت ريفس د ناپاج
 .)م١٩٣٠ ربماون ١٩ ،ش١٣٠٩ برقع ٢٧(

 ځنم رت يوروش داحتا وا ناتسناغفا د
 د ،هوس ديدجت هدهاعم زواجت مدع وا يفرطب
 ريزو هجراخ ناخ دمحم ضيف اوخ هل ناتسناغفا
 هړک اضما کراتس ريفس ىول اوخ هل يوروش د وا
.)ش١٣٠٩ برقع ،م١٩٣٠ نوج ٢٤( ېدام ٩

 يلامش د ناخ بوقعي دمحم يلاو لباک د
 برقع( وس ررقم هيميظنت سيئر وتايالو

 .وس ړم لاک هغد هپ وخ )ش١٣٠٩
 وا حاتتفا يک لباک هپ ءاملعلا تيعمج

 يح د وا لوس ررقم اوخ هل تموکح د ېئ ءاضعا
 .هړک رشن ېئ هلجم حالفلا ىلع

 يچ وس ړوج يک لباک هپ يبرع مولعلاراد
 .و ناخ لوسرلادبع رادرس ېي سيئر

 هپ لسنوق لارنج يناغفا ناخ مشاه ديس
 د ش١٣٠٩ برقع ٢٤ هبنشکي هپ يک دنکشات
 يک ودودح هپ دابآ قشع د ناتسنمکرت يوروش

 .وس هژاوو
 وا ئکو تواغب يک نغطق هپ گيب ميهاربا

 هغه د هيبرح ريزو ناخ دومحم هاش رادرس
 .ړالو هت ېلباقم

 ترضحيلعا د يک ارآ رهش هپ هيبرح بتکم
 هبنشکي( وس حاتتفا ايب انيو هپ هاش ردان دمحم
 .)ش١٣٠٩ سوق ٨

 ىغاي يک دنبوا هپ رقم د يک هرت نمحرلادبع
 د ىد ورکسع ش١٣٠٩ سوق ٢٠ هپ وخ ،وس
 .هړاشو هت اوخ دحرس

 د يک لباک هپ ناگدنيامن هنت ٨٠ وراونش د
 هاش ردان دمحم ترضحيلعا د لوډ هپ ېگرج
 .)ش١٣٠٩ رخاوا سوق د( للغار هت روضح

 ېنميم د )ىټورخ( رشان ناخ دمحم ريش
 .)ش١٣٠٩ يدج ٢( وس ررقم مکاح ىلعا

 لامعتسا د وباقلا يمسر د هراپل ونيرومام د
 .)ش١٣٠٩ يدج( وس رداص ايب رما

 مکاح يقرشم تمس د ناخ قوراف مالغ
 .)ش١٣٠٩ يدج ٥( وس ررقم ىلعا

 يدج( وس ړوج يبدا نمجنا تاره د
 .)ش١٣٠٩
 سيئر راهدنق د ريزو هلخاد ناخ لگ دمحم

 .)ش١٣٠٩ توح ٦ هبنش هس( وس هيميظنت
 هپ اروش سيئر ىناوخپ ناخ دمحا ريش

 توح( وس ريبک ريفس يناغفا يک نارهت
 .)ش١٣٠٩
 رشن اوخ هل تراجت ترازو د داصتقا هلجم

 .)ش١٣٠٩( هوس
 ،هنويلم ٦٤ تادراو يلام لاک ش١٣٠٩ د
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 .و هنويليم ٦٢ رسک وا هنويلم ١٢٦ فراصم
 ىوز ميرک دمحم د لد هتسخ فيرش دمحم

 ٤٢ دنواخ ناويد د وا وريپ لديب د رعاش لباک د

 .)ش١٣٠٩( وس ړم يک لباک هپ نلک
 ازغ همځنپ راغ گناړپ د ونتښپ وليخ نامتا

 ټنجيا لکټلوپ ډنک هلم د وا هړکو هرس يگنرپ هل
 يرابمب هرگا ونايگنرپ وا هژاوو ېي رولگ سماټ
 يراج هرس يگنرپ هل مه يوازغ ودنموم د .هړک
.ېو

ق١٣٥٠ ش١٣١٠ م١٩٣١ 
 ريزو يناغفا يک نلرب هپ ناخ قيدص مالغ

 .)ش١٣١٠ ازوج( وس ررقم راتخم
 هل ريزو راتخم يناغفا ناخ ىلع دمحا

 وا )ش١٣١٠ ازوج( وس ليدبت هت ندنل هسيراپ
 .وس ريفس يک سيراپ هپ ناخيلو هاش رادرس

 هت ناتسناغفا يرال هل تاره د درز ناوراک
 .)ش١٣١٠ لئاوا ازوج د( ىديسرو

 دمحم ترضحيلعا د نوتغور دابآ ىلع د
 )ش١٣١٠ ازوج( فرصم يصخش هپ هاش ردان
 .وس متخ راک ېئ ش١٣١٢ دسا هپ وا ،وس ورش

 لباک د وا وس سيسات يبدا نمجنا لباک د
 ٥ ،ش١٣١٠ ازوج ١٥( هړک هرپخ ېي هلجم يبدا
 .)ق١٣٥٠ مرحم ١٨ ،م١٩٣١ نوج

 :ؤ اد يړغ مهم نمجنا ېد د
ريدم ينارد ناخ ىلع دمحا ‐١
 رابغ دمحم مالغ ريم ‐٢
 يهيزن ميرک دمحم .٣
 ايوگ رورس ‐٤
 ايوج رورس ‐٥

 يمظعا يناليج مالغ ‐٦
 يلالج يناليج مالغ ‐٧
 هّٰللادبع يراق ‐٨
 ينغتسم ىلعلادبع ‐٩
 ىلايرمز هّٰللا نيما ‐١٠
 يک هرت ريدق دمحم ‐١١
 يميرک هّٰللا دمحا ‐١٢
 د ځنم رت داحتا ىوروش وا ناتسناغفا د

 د يک ودام ٩ هپ هدهاعم زواجت مدع وا يفرطيب
 ريفس يول وا ريزو هجراخ ناخ دمحم ضيف
 ،م١٩٣١ نوج ٢٤( هوس ديدجت اضما هپ کراتس
 .)ش١٣١٠ ناطرس

 سيئر تاجرازه د هّٰللا تياده هجاوخ
 ناطرس( وس نوتس ار هت لباک هيميظنت

 .)ش١٣١٠
 يلم ياروش هاش ردان دمحم ترضحيلعا

 ناطرس ١٤ هبنش ود( هړک حاتتفا انيو هلپخپ
 .)م١٩٣١ يئالوج ،ش١٣١٠
 ريزو وا هوس هصالخ يمارآ ان نغطق د

 دسا ٤ هبنش ود( وس نوتس ار هت لباک هيبرح
 تافاکم هپ ناښن رمل ىلعا د هت هد .)ش١٣١٠

.)م١٩٣١ ييالوج( وس ړکرو يک
 .تښواو ومآ رت گيب ميهاربا يک ربمتس هپ 
 ىاروش د يساسا لوصا ىون ناتسناغفا د

 هپ هاش ردان دمحم ترضحيلعا د اوخ هل يلم
 برقع ٨ ،م١٩٣١ ربوتکا ٣١( وس روپخ اضما

 .)ش١٣١٠
 نايعا سلجم هاش ردان دمحم ترضحيلعا

 هړک حاتتفا انيو هلپخپ )هگرج ونارشم د(
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 .)ش١٣١٠ برقع ٢٤ هبنشود(
 بئان فيرش رازم د ناخ ليمجلادبع

 .)ش١٣١٠ برقع( وس هموکحلا
 د ناشخدب وا نغطق د ناخ ميحرلادبع

 برقع( وس ررقم ليکو هموکحلا بئان
 .)ش١٣١٠
 يککشک نيدلا ناهرب د باتک ناغفا ردان د

 .)ش١٣١٠ برقع لباک( وس عبط فيلات
 وا هارف د سيئر اروش د ناخ دحالادبع

 سوق ٥( وس هيميظنت سيئر روسناخچ
 .)ش١٣١٠
 هلپخ ريزو راتخم ىون سنارف د رادوب

 هړک يدناړو يک ۍڼام هپ اشکلد د همان دامتعا
 .)ش١٣١٠ يدج ٢٠(

 ميرحت د گنج د يچ تموکح ناتسناغفا د
 هپ يړخش د ايروچنم د ،هديړک اضما هدهاعم
 گنج د هت وتموکح نيچ وا ناپاج د ېئ تبسن
 .)ش١٣١٠ ولد( هړکرو هټون ولوډنځ

 وس ړوج نيناجملاراد يک هاگرذک هپ لباک
 .)ش١٣١٠ ولد(

 ٨٤ هدرگ تادراو يلام لاک ش١٣١٠ د

 ٣٣ رسک ،هنويلم ١١٨ فراصم ،يناغفا هنويلم

 .و هنويلم
 ونايزاغ د پميک رپ يگنرپ د يک وليخ هتد هپ

 هنت ٣٠ يک يرابمب هپ يگنرپ د يچ ،هلمح
 .)م١٩٣١( لوس ناديهش

ق١٣٥١ ش١٣١١ م١٩٣٢
 بط د وا هنوبتکم يمومع يک لباک هپ

 هتريب وو يوس دنب يک شاتتغا هپ يچ بتکم

)ش١٣١١ لمح( لوس ړوج
 ۍرمول هيدوعس هيبرع وا ناتسناغفا د

 روث ١٧ ،م١٩٣٢ يم ٥( هوسو هدهاعم
 .)ش١٣١١
 هل هميس يدحرس ملاک ود د ناتسناغفا

 ازوج( هکځم هبيرج ١١١ هتسيخاو هخڅ لارتچ
 .)ش١٣١١
 د هراپل )نوتنهوپ( نونفلاراد د ناتسناغفا د

 سلجم وي روضح هپ هاش ردان دمحم ترضحيلعا
 هراپل نونفلاراد د ېئ يڼام ناملاراد د وا وسو
 .)ش١٣١١ ازوج( هلکاټو

 ريفس ىول ناريا د يرايدنفسا ىقت دمحم
 ناطرس ١٣( هړک يدناړو همان دامتعا هلپخ

 .)ش١٣١١
 هد هپ رانم رالاس بئان ناخ ليکولادبع د

 .)ش١٣١١ ازوج( وس ړوج يک گنزم
 د هقفاوم ولوک هلصيف د وښيپ يدحرس د

 ١٧ هرس کراتس ريبک ريفس هل داحتا يوروش

 هلبنس ٢٢( هوس اضما يک لباک هپ ېدام
 .)ش١٣١١
 ،رازم ،تاره ،راهدنق ،لباک هتيالو هځنپ

 ،هارف هنوتموکح ىلعا رولڅ وا ناشخدب وا نغطق
 لوس نالعا هنميم ،يقرشم تمس ،يبونج تمس
 .)١٩٣٢ تسگا ٢٤(

 اپورا ريزو برح د ناخ دومحم هاش رادرس
 ناخ رهاظ دمحم هدازهش وا ړالو هراپل جالع د هت
 .)ش١٣١١ برقع( وس ليفک ترازو برح د

 هت لباک هسيراپ هل ريفس ناخيلو هاش رادرس
 ىغار مه ناخ يبن مالغ هرس هد د وا يغار
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 .)ش١٣١١ برقع(
 وس لژوو يک لباک هپ يخرڅ ناخ يبن مالغ

 .)ش١٣١١ برقع ١٦ م١٩٣٢ ربمون ٨(
 رژ وا لوس ړالو ليخ ىرد يک ايتخپ هپ

 برقع ٢١( وس لونيښک شاتتغا ىود د هتريب
 .)م١٩٣٢ ربوتکا ،ش١٣١١
 وس حاتتفا نمجنا يبدا وتښپ يک راهدنق هپ

 ۍنتشايم وتښپ د .)ش١٣١١ سوق ٩ هبنشجنپ(
 .)ش١٣١١ ولد ٢٠( هړک رشن مه ېي هلجم

 يک وکسم هپ ناخ زيزع دمحم رادرس
 سوق( وس ريفس ىول يک نلرب هپ ريفس يناغفا

 .)ش١٣١١
 يک وکسم هپ ريفس امور د ناخ نيسحلادبع

 .)ش١٣١١ سوق( وس ريفس ىول
 يناغفا يک امور هپ ناخ ميعن دمحم رادرس

 .)ش١٣١١ سوق( وس راتخم ريزو
 تدؤم د ۍړمول ناتسناغفا وا قارع د

 سوق ٢٨ ،م١٩٣٢ ربمتس ٢٠( هدهاعم
 .)ش١٣١١

ق١٣٥١ ش١٣١١ م١٩٣٣
 يدج( هوس همتخ هنوړوج رال ېرد يراکښ د
 .)م١٣١١
 ١٧( هوس هرپخ همانلوصا ونازخ يتلود د

 .)ش١٣١١ نازيم
 وتايالو يلامش د دنموم ناخ لگ دمحم

 مالغ ېي ىاځ رپ وا وس ررقم هيميظنت سيئر
 هبنش( وس هموکحلا بئان راهدنق د ناخ قوراف

 .)ش١٣١١ يدج ١٠
 هت لباک ريفس ىول ېيکرت د گيب تکوش

 .)ش١٣١١ يدج( يغار
 فراعم ترازو هاش ردان دمحم ترضحيلعا

 هل لاک ش١٣١٢ د يچ ئک رداص نامرف هت
 مادقا ىنووښ وتښپ د يک وفراعم هپ هخڅ ءادتبا
 .)ش١٣١١ ولد ٦( يکو

 د هراپل هيبرح بتکم د يک راصح الاب هپ
 هپ ېي بادهت .)توح( وس رداص نامرف ۍنادو

 .وس وښيښگ ش١٣١٢ روث ١٧
 هپ هدهاعم تدوم د ليزارب وا ناتسناغفا د

 يرورف٢٠ ،١٣١١ توح ٢( هوس اضما يک هرقنا
 .)م١٩٣٣
 هدرگ هپ طخ فارگلت د لاک ش١٣١١ هپ

 .و هرتموليک ٨٨٩٥ يک ناتسناغفا
 هنويلم ١٣٣ تادياع ىلام لاک ش ١٣١١ د

 .و هنويلم هوا رسک ،هنويلم ١٤٠ فراصم ،يناغفا
ق١٣٥٢ ش١٣١٢ م١٩٣٣

 هوس حاتتفا رال يراکښ هرد وا ربيش د
 .)ش١٣١٢ لمح(

 د هرس وتموکح د يناوتيل وا يناوتسا د
 يک وکسم  هپ ېدهاعم تدوم د ناتسناغفا
 .)ش١٣١٢ ازوج( ېوس اضما

 ناتسناغفا د يک سنارفنک هپ حالس علخ د
 ريفس يناغفا ېرقنا د ناخ دمحا ناطلس هدنيامن
 .)ش١٣١٢ ازوج( وس لکاټو

 يناغفا يک نلرب هپ ناخ زيزع دمحم رادرس
 ١٦( وس لتشيوو هچگنفت هپ لامک ديس د ريفس

 ېبنشجنپ هپ .)م١٩٣٣ نوج ٦ ،ش١٣١٢ ازوج
 .وس خښ يک لباک هپ ناطرس ٨

 ناتسناغفا د ريزو وفراعم د ناخ دمحم ىلع
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 يک سنارفنک هپ وتايداصتقا د ندنل د اوخ هل
 .)ش١٣١٢ ازوج ٢٥( وس لماش

 رازم د ناخ سيوريم يجاح د يک راهدنق هپ
 هوس هړوج ىرامعم هپ ناخ ميعن داتسا د هدبنگ
 .)ش١٣١٢ ازوج(

 وا ليکشت ترازو ىون همان هپ هماع دئاوف د
 .)ش١٣١٢ ناطرس( وس ريزو ېئ ناخ زاون هّٰللا

 ،ناتسناغفا د داد رارق فيرعت د زواجت د
 ،داحتا ىوروش ،هينامور ،هيکرت ،يناوتسا ،ناريا
 يئالوج( وس اضما يک ندنل هپ ځنم رت ايناوتيل

 .)ش١٣١٢ ناطرس ،م١٩٣٣
 د )ميروتانس ىقفر( نوتغور د دابآ ىلع د

 هپ ،و ىوس ورش ش١٣١٠ هپ يچ راک ولوړوج
 .وس متخ ش١٣١٢ دسا

 د يک ناپاج هپ يزرط ناخ هّٰللا بيبح
 .)ش١٣١٢ دسا( وس راتخم ريزو ناتسناغفا

 دسا  ١٩( هوس حاتتفا رال ېرد يراکښ د
 .)ش١٣١٢
 ريزو يناغفا يک ندنل هپ ناخ دمحم ىلع

 ريزو ناخ ىلع دمحا ېئ ىاځ رپ وا ،وس راتخم
 .)ش١٣١٢ هلبنس( وس فراعم

 هپ ايناترب د لباک د هداز ىشنم ميظع دمحم
 هلبنس ١٥( لړک هړم هنت ېرد يک ترافس

 .وس مادعا هلبنس ٢١ هپ ىد )ش١٣١٢
 يک دابآ ىلع هپ لباک د ميروتانس يقفر

 .)ش١٣١٢ هلبنس ١٤( وس حاتتفا
 ىنخمد تاج هرازه د هّٰللا تياده هجاوخ

 هلبنس ٢٢( وس مادعا يک لباک هپ هيميظنت سيئر
 .)ش١٣١٢

 دمحم ،دمحم ريش ،ناخ يناليج مالغ
 ٢٤( لوس مادعا يک لباک هپ دمحا ريقف ،يدهم

 .)ش١٣١٢ هلبنس
 ،وس ړوج يک لباک هپ ناغفا يماهس تکرش

 دولرد ېئ زايتما ينرولپ وا ولوينار د الط د يچ
 .)ش١٣١٢ هلبنس ٢٨(

 نازيم( هنوگنج ودنموم وا ونازيرگنا د
 )ش١٣١٢
 د وا لالقتسا مون هيناما بتکم د لباک د

 نازيم( وس لوښيک تاجن مون بتکم يناما
 .)ش١٣١٢
 د اشکلد د هاش ردان دمحم ترضحيلعا

 هپ ېځگنفت د قلاخلادبع د يک نمچ هپ يڼام
 ىلع لکوتملا ځرو هغدمه هپ وا ،وس ديهش ۍلوگ
 ناتسناغفا د ىوز هد د هاش رهاظ دمحم هّٰللا
 ١٦ هبنش راهچ ،م١٩٣٣ ربمون ٨( وس هاشداپ

 .)ېجب ېرد نيښپام د ش١٣١٢ برقع
 هپ گيب تکوش حودمم ريفس ىول ېيکرت د
 يکيمست راتخم ريزو ىون ناملا د وا سوق ١٠
 ميدقت ېمان دامتعا يلپخ ش١٣١٢ سوق ١٢ هپ
 .ېړک

 هاش ردان دمحم ترضحيلعا د قلاخلادبع
 سوق ٢٦( وس مادعا يک لباک هپ لتاق

 .)ش١٣١٢
 نامرف اچاپ د هت ناخ مشاه دمحم رادرس

 هلپخ هد وا ئد مظعا ردص ىد يچ وس رداص
 ناخ دومحم هاش رادرس :هړک يفرعم يساد هنيباک
 ،ريزو هجراخ ناخ دمحم ضيف ،ريزو برح د
 ناخ دمحا لضف ،ريزو هلخاد ناخ لگ دمحم
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 ،ريزو وفراعم د ناخ ىلع دمحا ،ريزو هيلدع
 د ېيلام د وا ريزو تراجت د ناخ دمحم ازريم
 ،ريزو وټگ وماع د ناخ زاون هّٰللا  ،ليفک ريزو
 هّٰللا ميحر ،ريدم لقتسم بط د ناخ ربکا دمحم
 ريدم لقتسم نوفليت وا فارگلت وا تسپ د ناخ
 .)ش١٣١٢ سوق(

 يک لباک هپ تکرش راصحنا وا ولورتپد
 .)ش١٣١٢ سوق( وس سيسات

 وا تفاحص د ناتسناغفا د يزرط دومحم
 وس خښ وا تافو يک لوبناتسا هپ رالپ تسايس
 .)ش١٣١٢ سوق م١٩٣٣ ربمون ٢٢(

ق١٣٥٢ ش١٣١٢ م١٩٣٤
 لراپسو هت کناب يلم راصحنا يلق هرق د

 .)ش١٣١٣ لمح ،م١٩٣٤ چرام( وس
 وس ورش راک ۍنادو د راښ ىون د خلب د

 .)ش١٣١٣ لمح(
 لپخ راتخم ريزو ىون سيلگنا د رلتت رزيرف

 .)ش١٣١٣ لمح ٢٠( هړک يدناړو همان دامتعا
 ړکرو بقل ءارعشلا کلم د هت هّٰللادبع يراق

 .)ش١٣١٣ لمح( وس
 لارنج يک هگرج هپ حالس ليلقت د سيوس د

 د سيئر وناکرا ىبرح د ناخ رمع دمحم
 ،ش١٣١٣ ازوج( وس لماش اوخ هل ناتسناغفا
 .)م١٩٣٤ نوج

 همانلوصا لوصحم د )ىشاوم( ويوراڅ د
 .)ش١٣١٣ روث ١٥( هوس هرپخ

 هوس هرپخ همانلوصا لوصحم د ونوکرمگ د
 .)ش١٣١٣ روث(

 هپ ناتسناغفا ،تلود ينوزاتا د اکيرما د 

 دسا ٢٩ ،م١٩٣٤ تسگا ١١( هنامو تيمسر
 .)ش١٣١٣
 هدهاعم تدوم د ناتسراجم وا ناتسناغفا د

 .)ش١٣١٣ هلبنس ١ ،م١٩٣٤ تسگا ٢٥(
 ربمتس ٢٣( ئديږيزو هاش دمحا هدازهش
 .)ش١٣١٣ هلبنس ٣١ ،م١٩٣٤
 هوس هړوج هنلوټ کيپملا د يک لباک هپ

 .)م١٩٣٤ تسگا ،ش١٣١٣ هلبنس(
 وس لخاد يک للم عمجم هپ ناتسناغفا

 .)ش١٣١٣ نازيم ،م١٩٣٤ ربمتس ٢٥(
 ناخ دمحم ضيف ريزو هجراخ ناتسناغفا د

 ترضحيلعا د ېدژن هت وتادحرس ناريا ،ناغفا د
 نازيم ٢( ئغرو هت روضح يولهپ هاش اضر

 .)ش١٣١٣
 يځنهوپ سنئاس د يک نوتنهوپ هپ لباک د

 .)ش١٣١٣ نازيم ٢٩( هوس حاتتفا
 تيمکح د هيکرت د ىاتلا نيدلارخف لارنج

 هراپل لح د وړخش ىدحرس ،ناريا ،ناغفا د رشم
 ئغار هت لباک ش١٣١٣ برقع ١٨ هبنشکي هپ
 .ړالو هت تاره ش١٣١٣ سوق ١ هپ وا

 د جارس رهن د يک نيگنس هپ راهدنق د
 .)ش١٣١٣ سوق( وس عورش ايب راک ولدنيک

 وي ش١٣١٣ سوق ٢٣ هپ هنارهت هل رټوير
 د يک دحرس هپ دابآ روز د هچ ئک روپخ ربخ
 .هديړک هلمح هرواخ يناريا رپ وکلخ ناتسناغفا
 سوق ٢٤( ئک ديدرت ربخ اد ورابخا يناغفا

 .)ش١٣١٣
 هپ وا رجاهم يدنه ريشب دمحم يولوم

 وس لژوو ىکنورپخ دهاجملا د يک دنکرمچ
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 .)م١٩٣٤ ربمتس ،ش١٣١٣ سوق(
 لتاق ناخ زيزع دمحم رادرس د لامک ديس

 .)ش١٣١٣ يدج ٢٢( وس مادعا يک نلرب هپ
 يدحرس لپخ ىاتلا نيدلارخف لارنج

 د ش١٣١٣ يدج ٢٨ هپ وا ئک مامت تيمکح
 .ړالو هت ېرقنا اوخ هل ىوروش

 هراپل ولديل د شيامن يرکسع د ناتسودنه د
 هقرف ناخ روفغلادبع وا رشم هقرف ناخ دحالادبع
 .)ش١٣١٣ يدج ٢٨( ړالو هت يلهډ رشم

 ناريا وا ناتسناغفا د وړخش رب دابآ روز د
 .)ش١٣١٣ ولد ٤( هوس اضما هقفاوم

 ناخ دمحم ىلع راتخم ريزو يناغفا ندنل د
 يللملا نيب هپ وا راتخم ريزو يک سيوس هپ
 .)ش١٣١٣ توح( وس هدنيامن يک عمجم

 ررقم راتخم ريوز يک ناملا هپ ناخ رون هّٰللا
 .)ش١٣١٣ توح( وس

 ريزو يناغفا يک امور هپ ناخ ربکا دمحم
 .)ش١٣١٣ توح( وس راتخم

 ىړمول ترازو هجراخ د ناخ ىيحي مالغ
 توح( وس سيئر لقتسم بط د نيعم

 .)ش١٣١٣
 يک رصم هپ يددجم ناخ قداص دمحم

 وس راتخم ريزو مه يک زاجح هپ ريزو يناغفا
 .)ش١٣١٣ توح(

 ولوڅرخ د وځښ د للم هعماج د ناتسناغفا
 توح( وس لماش يک هدهاجم هپ دادسنا د

 .)ش١٣١٣
 لولښنو هرس نوفليت هپ فيرش رازم وا لباک

 .)ش١٣١٣ توح( هوس

 ،هنويلم ١٢٠ تادراو يلام لاک ش١٣١٣ د
 .و يناغفا هنويلم ٤١ رسک ،هنويلم ١٦١ فراصم

 ش١٣١٣ هپ تاليکشت يکلم ناتسناغفا د
و يساد لاک
یرادقالع      یلحم  تاموکحتايالو
             هنوتموکح       نالک            
٤         ٢٥    ٤   لباک
٢١         ١٧    ٣   راهدنق
١٩         ٨    ٢   تاره
١٤         ١٢   ١ فیرش رازم
١٧         ١٧    ١ نغطق\ناشخدب 
١٠         ١١   ١    یقرشم تمس
٢٥         ٥   ٠     یبونج تمس
٦         ٥   ٠  هنمیم
   ٦         ٢   ٠  هارف
 ٣٩ هدرگ يک ناتسناغفا هپ لاک ش١٣١٣ هپ    

 وا نادرگاش ېي هنت ٦١٧٥ يچ ،وو هنوبتکم
 .وو ناملعم هنت ٢٠٦
 يناغفا ناتسوکش د يناوضر هاش دمحا ريم

 هپ فلؤم ونوباتک ورون وا يناغفا ناتسراهب وا
 )ق١٣٥٣ ،م١٩٣٤( وس تافو يک روښيپ
 .ق١٢٧٩ يک هروپ ربکا هپ ېي تدالو

 باهولادبع رادرس د ناخ نمحرلادبع رادرس
 هپ ،و ىړس رعاش وا روکف ،ملاع هچ ىوز ناخ
 ،ش١٣١٣ ،م١٩٣٤ وس تافو يک هارف

 .)ق١٢٨٩ ېي تدالو( ق١٣٥٣
ق١٣٥٤ ش١٣١٤ م١٩٣٥

 رت يوروش ريهامج داحتا وا ناتسناغفا د
 ېدام ١٢ همان هقفاوم ېزرابم د وخچم د ځنم
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 د گراتس وا ريزو هجراخ ناخ دمحم ضيف
 روث ،م١٩٣٥ يئم ١٦( هړک اضما ريفس يوروش

 .)ش١٣١٤
 هت لباک کورب ينروه ريفس ىړمول اکيرما د

 .)١٩٣٥ ىئم ،ش١٣١٤ روث( ىغار

 ناخ دمحم الم د يهارف بوقعي دمحم الم
 يک هارف هپ رعاش وا فلؤم وا ملاع ىوز يزرون
 راثآ .)ق١٢٨٤ ېي تدالو ش١٣١٤( وس تافو
 هديد ،ناديهش جنگ ،ناشف شتآ هرکذت :ېئ
 .سديلقا رپ يشاوح ،بوقعي

 راتخم ريزو ىول اکيريما د کورب ينروه
 ،ش١٣١٤ روث ١٣( هړک ميدقت همان دامتعا هلپخ
 .)ق١٩٣٥ يم

 نمهب ربکا ىلع ريفس ىړمول ىون ناريا د
 ،ش١٣١٤ روث ١٨( هرک ميدقت همان دامتعا هلپخ
 .)م١٩٣٥ يم

 شاشتغا هپ ناتسناغفا د يچ سنرال لنرک
 وس ړم يک ندنل هپ دولرد سال يک ش١٣٠٧

 .)م١٩٣٥ ىئم ،ش١٣١٤ روث ٢٨(
 يبونج هپ يچ هوسو هلزلز هيول يټوک د

 ازوج ٩ هعمج( ئکو رثا مه يک ناتسناغفا
 .)م١٩٣٥ نوج ،ش١٣١٤
 نوج ٨( وس تسنارپو سالجا اروش يلم د
 .)ش١٣١٤ ازوج ،م١٩٣٥
 نوفليت وا فارگلت وا تسپ د وا هيحص

 ريزو ناخ ىيحي مالغ ،لوس سيسات هنوترازو
 وا فارگلت وا تسپ د ناخ هّٰللا ميحر وا ،هيحص
 نوج ،ش١٣١٤ ازوج( وس ررقم ريزو نوفلت

 .)م١٩٣٥

 ړوج ايب هدور هل دنمله د جارس رهن راهدنق د
 ،ش١٣١٤ ازوج ٢٦ هبنش ود( وس حاتتفا وا
 .)م١٩٣٥ نوج

 ريزو رالاس بئان تاره د ناخ ميحرلادبع
 ناخ قوراف مالغ ېئ ىاځ رپ وا ،وس هماع دياوف
 ازوج ٢٧( وس ررقم هموکحلا بئان تاره د

 .)ش١٣١٤
 هناخراك ناتښيرب د يك ىلو اباب هب راهدنق د

 ،ش١٣١٤ ناطرس ١٧ هبنش هس( هوس حاتتفا
 .)م١٩٣٥ يئالوج

 ناطرس ١٠( هوس رشن همانلوصا يرضاح د
 .)ش١٣١٤
 ېمانلوصا يريروک وا يواقت يتراجت د

 .)ش١٣١٤ ناطرس ١٠( ېوس ېرپخ
 وا ىکلم راهدنق د دؤاد دمحم ىلغاښ

 ٢٧ هعمج( ىغار هت راهدنق رشم ىرکسع

 .)م١٩٣٥ ييالوج ،ش١٣١٤ ناطرس
 لباک هپ راتخم ريزو رصم د يريازج يتفم

 .)ش١٣١٤( هړک يدناړو همان دامتعا هلپخ يک
 راتخم ريزو ناتسناغفا د ناخ دمحا ناطلس

 تسگا ،١٣١٤ دسا( وس ررقم يک هرهاق هپ
 .)م١٩٣٥
 ريزو يک هدج هپ يددجم ناخ قداص دمحم

 .)م١٩٣٥ تسگا ،ش١٣١٤ دسا( وس راتخم
 د برح د رالاس بيان ناخ رونا دمحم

 تسگا ،ش١٣١٤ دسا( وس نواعم ترازو
 .)م١٩٣٥
 وس ړک لقن هت لباک نمجنا يبدا راهدنق د

 .)م١٩٣٥ تسگا ،ش١٣١٤ دسا(
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 ېوس يړوج ينادو راښ ىون د راهدنق د
 .)م١٩٣٥ ربمتس ،ش١٣١٤ هلبنس(

 لديړالو وليبق ودنموم د هت ونازيرگنا
 .)ش١٣١٤ نازيم ،م١٩٣٥ ربمتس(

 وا ونولام ىسامولپيد د هخڅ کرمگ هل
 نازيم ١٢( همانلوصا يفاعم د ونوژاگب

 .)ش١٣١٤
 ېلمح يدناب ودنموم رپ ورکښل ىسيلگنا

 شيوشت لپخ ورابخا ناتسناغفا د وا ېړکو
 هت ديرب ډنرويډ د هنوناځ رکښل يسيلگنا هک ،وښو
 هپ وا يو رطخ هراپل ناتسناغفا د هب اد يوسر ار
 نازيم( يس هتروپ واغ ماع هب يک وليبق ىدحرس

 .)م١٩٣٥ ربمتس ،ش١٣١٤
 وا دنه د ىمظاک ريزو هجراخ ناريا د

 هراپل وتارکاذم يسايس د هت لباک اوخ هل راهدنق
 ،ش١٣١٤ برقع ١٦( ئلغار رفس هناتسود هپ
 .)م١٩٣٥ ربمون

 ىمومع د وا ،همانلوصا ىنزور د ولزو ېب د
 ١٨( هوس هرپخ همانلوصا کالمتسا د هراپل وټگ

 .)ش١٣١٤ برقع
 اوخ هل ترازو د ېيلام د هنوټون ىذغاک

 .)م١٩٣٥ ربمسد ،ش١٣١٤ سوق( هوس هراپخ
 وس ړوج يک لباک هپ ترافس ناپاج د

 .)ش١٣١٤ سوق ،م١٩٣٥ ربمون(
 هپ شاقن روهشم ناخ دمحم مالغ روسيفورپ

 ربمسد ،ش١٣١٤ سوق( وس تافو يک لباک
 .)م١٩٣٥
 هکل ېرد ىچ ،وس ړوج مډ باخرس د رگول د

 ،ش١٣١٤ سوق ١٩( ىوبوا هکځم هبيرج

 .)م١٩٣٥ ربمسد
ق١٣٥٤ ش١٣١٤ م١٩٣٦

 هلډ هوي هراپل وتاليصحت وړول د هت ناپاج
 ىرونج ،ش١٣١٤ يدج( هوس لوتساو نالصحم

 .)م١٩٣٦
 هرپخ همانلوصا ولړوار د ونوگنر ىرهوج د

 .)ش١٣١٤ يدج ٢٥( هوس
 وا ىرکسع راهدنق د ناخ هاش ىلع رادرس

 ،ش١٣١٤ يدج ٢٦( وس ررقم رمآ يکلم
 .)م١٩٣٦ يرونج

 ناتسناغفا د يک امور هپ ناخ دمصلادبع
 .)ش١٣١٤ ولد ٢٤( وس ررقم راتخم ريزو

 د هراپل يرگادوس د ويړو د يک راهدنق هپ
 .)ش١٣١٤ توح( وس سيسات تکرش نطو

 هرپخ همانلوصا مادختسا د وعابتا يجراخ د
 .)ش١٣١٤ توح ١١( هوس

 د ريزو برح د ناخ دومحم هاش رالاس هپس
 د ناخيلو هاش رادرس وا ،ړالو هت اپورا هراپل جالع
 .)١٣١٤ توح ٨( وس ليفک ترازو د برح

 ،هنويلم ١٢١ تادراو يلام لاک ش١٣١٤ د
 .و يناغفا هنويلم ١٣ رسک ،هنويلم ١٣٤ فراصم

 ناتسناغفا هپ هنوبتکم ٥٠ لاک ش١٣١٤ هپ
 هنت ٢٠٩ وا نادرگاش هنت ٦١٨٦ يچ و يک
 .لرل ېي ناملعم

ق١٣٥٥ ش١٣١٥ م١٩٣٦
 چرام ٢٦( هدهاعم تدؤم د هرس اکيرما د
 .)ش١٣١٥ لمح ٥ ،م١٩٣٦
 وا ضرعت مدع د هرس داحتا يوروش د

 .)١٣١٥ لمح ١٢ ،چرام( نوړت يتراجت
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 ناميرگا يکسريوک ريفس ىون يوروش د
 .)١٩٣٦ ليرپا ،ش١٣١٥ لمح ١٥( وس رداص

 هپ نلرب د لومش وناراک شزرو ١٦ يناغفا د
 ،ش١٣١٥ لمح ١٦( يک هنلوټ کيپملوا
 .)ليرپا

 وس ليدبت يلم کناب هپ يلم يماهس تکرش
 .)چرام ،لمح ٢(

 يک شاعم هپ ونيرومام يرکسع وا يکلم د
 .)١٣١٥ لمح ١٧ هبنش ود( بوتايز

 وس سيسات تکرش يجاسن د يرمخ لپ د
 .)يم ،١٣١٥ روث ١٦(

 وس حاتتفا ميروتانس وځښ د يک لباک هپ
 .)١٩٣٦ نوج ،١٣١٥ ازوج ٢٥(

 روث ١٥( وس هرپخ همانلوصا وناخاود د
 .)ش١٣١٥
 حاتتفا هناخراک ولدوا ويړو د يک راهدنق هپ

 .)م١٩٣٦ نوج  ،ش١٣١٥ ازوج٢٨( هوس
 پاچ فيرش نارق ىړمول يک ناتسناغفا هپ

 )م١٩٣٦ ربمتس ،١٣١٥ هلبنس ١٠( وس
 بادهت يځنهوپ د بط د نوتنهوپ لباک د

 هلبنس ٢٤( وس لوښيښک يک دابآ ىلع هپ
 .)١٩٣٦ ربمتس ١٥ ،ش١٣١٥

 ناريا وا ناغفا د يک باب هپ وبوا د دنمله د
 ٢٥( وس متخ يک روسناخچ هپ نويسمک ډگ

 .)١٩٣٦ ربمتس ،هلبنس

 ريمعت رازم د ييانس ميکح د يک هنزغ هپ
 .)١٩٣٦ ربوتکا ٨ ،١٣١٥ نازيم ١٥(

 هپ ريزو برح د ناخ دومحم هاش رادرس
 .)١٩٣٦ ربمتس ،ش١٣١٥ نازيم ٣( يک وکسم

 جالع د مظعاردص ناخ مشاه دمحم رادرس
 ١٤ ،ش١٣١٥ نازيم ١٩( ړالو هت اپورا هراپل

 هاش رادرس ليکو مظعا ردص د .)م١٩٣٦ ربوتکا
 .و ناخيلو

 نازي ٧( هوس هرپخ همانلوصا تسپ د
 .)ش١٣١٥
 نامرف يلاو يبژ ىلم وا تيمسر د وتښپ د

 يک هدز ولاک ورد رت ېئ نيرومام يچ وس رداص
 .)م١٩٣٦ ربمون ١٥ برقع(

 برقع ١٦( هوس هرپخ همانلوصا تيعبات د
 .)ش١٣١٥
 يمومع ترازو هجراخ د هّٰللادبع ديس

 هعمج( وس قرغ يک ومآ ىايرد هپ ريدم يسايس
.)م١٩٣٦ ربمسد ،ش١٣١٥ سوق ١٩

 د هراپل ېرود يميرد د يلم ىاروش د
 وسو رما هرس نالعا يهاش هپ باختنا د وناليکو
 .)١٩٣٦ ربمسد ،١٣١٥ يدج ١٥(

 ٩٦ يک ناتسناغفا هپ لاک ش١٣١٥ هپ

 هنت ٣٠٩ وا نادرگاش هنت ٩٢٧٥ يچ ،و هنوبتکم
 .لرل ېئ ناملعم

 ،هنويلم ١٦١ تادراو يلام لاک ش١٣١٥ د
 .و يناغفا هنويلم ١٦١ مه فراصم

 هړوا :داوم يقازترا ش١٣١٥ د لباک د
 يجيرو يرن ،٣٣٠ يړوغ ،هراورخ ٢٤٦٢
 شام ،٨٨٤ هگلام ،٥٩٥ يجرو يډنپ ،١٤٥٢
 ١٦٥،١٥٩ هنوسپ ،هراورخ ١٠٩ تروک ،١٥٢

 .١٥٦٧ ييوغ ،٢١،٠٢٨ ېزو

 يوره اضر ازريم د شاقن ردنکس ازريم
 وس تافو يک تاره هپ درگاش شاقن
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 .)ش١٣١٥(
 ميزع نمحرلادبع راتخم ريزو د رصم د

 چرام ،ش١٣١٥ توح( وس رداص ناميرگا
 .)م١٩٣٧

ق١٣٥٦ ش١٣١٦ م١٩٣٧
 وراچ يرکسع د نارادبصنم يکرت سلووي

 ٢٧ ،ش١٣١٦ لمح ٦( لوس مادختسا هراپل

 .)١٩٣٧ چرام

 يناغفا يک نارهت هپ ناخ ىلع دمحا رادرس
 ريزو ناخ ميعن دمحم رادرس وا ريفس ىول
 ليرپا ،ش١٣١٦ لمح ١٧( وس فراعم

 .)م١٩٣٧
 وا ناتسناغفا د هراپل جارختسا د وتفن د

 روث( ېدام ٢٣ نوړت تکرش نشيرولپسکا ډنالنا
 .)م١٩٣٧ ليرپا ،ش١٣١٦
 نمجنا د فاعم ريزو ميعن دمحم رادرس

 ىئم ،ش١٣١٦ ازوج ٢٥( وس سيئر يبدا
 .)م١٩٣٧
 هپ ولتسوغا جات د هاشداپ د ناتسلگنا د

 راتخم ناتسناغفا د يک سيراپ هپ يک نشج
 د ناخ دمصلادبع وا ناخيلو هاش رادرس ريزو
 يهاش د ناخ هّٰللا دسا رادرس وا راتخم ريزو امور
 ىکو کارتشا اوخ هل ناتسناغفا د نادنموق ېقرف
 .)ش١٣١٦ ازوج ،م١٩٣٧ يئم ١٢(

 د ځنم رت ېيکرت ،قارع ،ناريا ،ناتسناغفا د
 ناطرس ١٧( وس اضما نوړت دابآ دعس

 .)م١٩٣٧ يئالوج ٧ ،ش١٣١٦
 وا هوس حاتتفا يک لباک هپ هنلوټ وتښپ

 ،ش١٣١٦ ناطرس( وس ډگ هرسرو يبدا نمجنا

  .)م١٩٣٧ نوج
 ليابق ينځ يک زاو هټک وا راښ نوغرز هپ

 ش١٣١٦ هلبنس( لوس عيطم رژ رگم ،لوس ړالو
 .)م١٩٣٧ تسگا

 ديجملادبع يک هگرج هپ گربنرون د ناملا د
 يياوه ناسحا دمحم وا سيئر کناب يلم د ناخ
 ١ ،ش١٣١٦ نازيم ٨( يکو تکرش نادنموق
 .)م١٩٣٧ ربوتکا

 ضيف د هنلوټ وانيو د ىدناب هبژ وتښپ رپ
 امنيس هپ لباک د انيو هپ هجراخ ريزو ناخ دمحم
 .)ربوتکا ١٣ ،نازيم ١٠( هوس حاتتفا يک

 ١٧( وس ررقم ريزو تلود د ناخ دمحا ريش

 .)ربوتکا ٢٠ ،نازيم
 دعس د يک اونيج هپ اروش قافتا يقرش د

 ربمتس ٢١( هوسو نوډگ هپ وتکلمم د نوړت د دابآ
 .)م١٩٣٧
 سال هدهاعم تدؤم د هرس ايکاولسوکچ د

 ربمتس ١٤ ،ش١٣١٦ نازيم ٢٠( هوس کيل
 .)م١٩٣٧
 هپ هدهاعم تدؤم د ليزارب وا ناتسناغفا د

 .)ش١٣١٦ برقع ١٨( هوس اضما يک سيراپ
 يک لباک هپ هرادا تلاکو يتراجت د دنه د

 ربمون ٨ ،ش١٣١٦ برقع ١٥( هوس هړوج
 .)م١٩٣٧
 هپ تاضقلا يضاق ىناوخپ ناخ روکشلادبع

 ،ش١٣١٦ برقع ٢٠( وس تافو يک راهدنق
 .)م١٩٣٧ ربمون ١٣

 يک لباک هپ هنيلت لاک ٩٠٠ د انيس نبا د
 ربمون ١٣ ،ش١٣١٦ برقع ٢٠( هوسو
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 .)م١٩٣٧
 يک دحرس دازآ هپ بحاص يجاح وزگنرت د

 .)م١٩٣٧ ربمون ،ش١٣١٦ سوق( وس تافو
 يک هنميم هپ هاگتسد فارگلت ميس ېب د

 ربمون ٢٣ ،ش١٣١٦ سوق ١( هوس لوردو
 .)م١٩٣٧
 يدج( وس حاتتفا قازرا تکرش يک لباک هپ
 .)م١٩٣٧ ربمسد ،ش١٣١٦
 وس حاتتفا تکرش ېويم د يک لباک هپ

 .)م١٩٣٧ ربمسد ،ش١٣١٦ يدج(
 يول يوروش د چيو ردنزکلا نيټنټسنوک د

 ربمسد ،يدج ٥( وس رداص ناميرگا ريفس
 .)م١٩٣٧
 داصتقا وا تدؤم د ېيکرت وا ناتسناغفا د

 ديدجت يک هرقنا هپ يروپ ولک ورون وسل رت نوړت
 .)ش١٣١٦ يدج ١٠( وس

ق١٣٥٧ ش١٣١٧ م١٩٣٨
 ۍړمول يځنهوپ د بط د نوتنهوپ لباک د

 ٥ ،ش١٣١٦ يدج ١٥( لتووار نالصحم هلډ
 .)م١٩٣٨ يرونج

 هپ هنوباتک ىسرد وتښپ د ترازو وفراعم د
 ١٠ ،ش١٣١٦ يدح ٢٠( هړکو ورش فيلات

 .)م١٩٣٨ يرونج
 هوس سيسات هناخباتک يک گرا هپ لباک د

 .)م١٩٣٨ يرونج ٢١ ،ش١٣١٦ ولد ٢(
 هوس هړوج هناخ راک انښيرب د گدرو کچ د

 .)م١٩٣٨ ىرورف ،ش١٣١٦ ولد ١٩(
 هپ سوماق وتښپ د دنموم ناخ لگ دمحم

 .)ش١٣١٦( ئک پاچ يک لباک

 ٢٢٠ تادياع يتلود لاک ش١٣١٦ د

 .و ينوغد مه فراصم وا هنويلم
 وا لباک د ينتولا يگتفه ورايط ازنهتفول د

 .)ش١٣١٦( ېوس ورش ځنم رت نلرب
 ١٥٠ يک ناتسناغفا هپ لاک ش١٣١٦ هپ

 وا هنت ١٧،٥٢٦ ېئ نادرگاش يچ ،و هنوبتکم
 .وو هنت ٥٨٤ ېي ناملعم

ق١٣٥٧ ش١٣١٧ م١٩٣٨
 يک لباک هپ تکرش يراصحنا ىلق هرق د

 وا ناشخدب د .)ش١٣١٧ لمح ١٠( وس ړوج
 لمح ١٠( هوس ورش لوړوج رال ريماپ

 .)ش١٣١٧
 وا ناتسناغفا د )گاب ١( تکرش وينادو د

 وس ړوج يک لباک هپ هډگ هپ ايکاولسوکچ
 .)١٩٣٨ ليرپا ٢ ،ش١٣١٧ لمح١١(

 تاره وا ېنميم وا رازم د تلود يوروش د
 ورم وا دنکشات د ناتسناغفا د وا ىناخ لسنوق
 ١٣ ،ش١٣١٧ لمج١٢( ېوس وغل يرگلسنوق

 .)م١٩٣٧ ليرپا
 نوړت يتراجت ناتسناغفا د هرس ناپاج د

 .)١٩٣٨ ليرپا ٩ ،ش١٣١٧ لمح ١٨( وسو

 يناغفا د يچ روت اد رابخا يوروش د
 فالتخا ناپاج وا سور د يړغ وي ترافس
 د هربخ ېد رپ ناتسناغفا وا وس در يودوت
 لمح ٢٨( يکو تسټورپ هت تلود يوروش

 .)١٩٣٨ ليرپا ٢٨ ،ش١٣١٧

 هپ تکرش يراصحنا ولورټپ وا ولوړوج دنق د
 ليرپا ،ش١٣١٧ لمح ٣١( وس ړوج يک لباک

 .)م١٩٣٧
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 دناهوپ وا رعاش روهشم روهال د لابقا همالع
 هپ تافو رپ هد د ،وس خښ يک روهال هپ وا تافو
 روث ٣( وسو فسات يک ناتسناغفا لوټ

 .)م١٩٣٨ ليرپا ٢٢ ،ش١٣١٧
 هوس هړوج اوخ رپ دابآ لالج د رال دنب هتل د

 .)م١٩٣٨ ليرپا ،ش١٣١٧ روث ٨(
 راهدنق هپ تايلک لمکم ناخ لاحشوخ د

 ١١٢٨ ئک روپخ وا پاچ يبيبح ىحلادبع يک

 د راک اد .)م١٩٣٨ يئم ،ش١٣١٧ ازوج( هخم
 دمحم يلغاښ رشم يرکسع وا يکلم د راهدنق
 .وسو تيامح هپ دؤاد

 ورضم د ځنم رت يوروش وا ناتسناغفا د
 اضما يک لباک هپ همان تقفاوم عافد د ودنزخ
 .)ش١٣١٧ ازوج ،م١٩٣٨ يئم ٢٦( هوس

 ووس ىراديرخ هپ اوق يياوه ناتسناغفا د
 د وا لوس هيوقت هخڅ ايناترب ،ايلاتيا هل ورايط
 ،ايناترب نالصحم هراپل يړک هدز د ىزاب اوه
 ېلسو وا هوس لوتساو هت ايلاتيا ،داحتا يوروش
 ازوج ،م١٩٣٨ يم( ېوس يلوينار مه

 ،)ش١٣١٧
 د ناتسناغفا د ىراهدنق ناخ ىلع دمحم

 نوج ،١٣١٧ ازوج( وس نامرهق ځنرطش
 .)م١٩٣٨
 ليخ لدبع لضفا دمحم د يک وراونش هپ

 .)م١٩٣٨ ييالوج ،١٣١٧ ناطرس ٥( يبوکرس
 د هدنه هل هچ ىلع دمحم وا يماش ىدعس

 هت دنه و يلغار هت وليخناميلس هراپل شاشتغا
 ييالوج ،ش١٣١٧ ناطرس ١٠( لديتښتو

 .)م١٩٣٨

 يک لباک هپ نيملعملاراد لجعتسم وتښپ د
 ييالوج ،ش١٣١٧ ناطرس ١٢( وس ړوج

 .)م١٩٣٨
 ناطرس( يبوکرس ونايغاي يچوک د
 .)م١٩٣٨ ييالوج ،ش١٣١٧
 هدهاعم تدؤم د ېيکرت وا ناتسناغفا د

 .)ش١٣١٧ ناطرس ،نوج ٢٤( هوس ديدجت
 ډنالنا تکرش جارختسا د وليت د

 ونيځ د هخڅ هداد رارق هلپخ د نشيرولپسکا
 رذع هلپخ وا ئکو راکنا هببس هل وراچ يسايس
 ١٦ ،ش١٩١٣ دسا ١٤( هړک يدناړو ېي همان

 .)م١٩٣٨ تسگا
 همان هقفاوم تسپ د ناريا وا ناتسناغفا د

 ٢ ،ش١٩٣٧ دسا ١٠( هوس اضما يک لباک هپ
 .)م١٩٣٨ تسکا

 ترادص د هبتر هپ ريزو د ناخ ميحرلادبع
 وا ريزو هماع دياوف د ناخ نيسحلادبع وا نواعم
 دمحم ازريم وا ريزو تراجت د ناخ ديجملادبع
 ،ش١٣١٧ هلبنس ٢٣( وس ريزو ېيلام د ناخ
 .)م١٩٣٨ ربمتس ١٤

 دامتعا هلپخ ريفس ىول ناريا د يمظاک رقاب
 ١٦ ،ش١٩١٧ هلبنس ٢٥( هړک ىدناړو همان

 .)م١٩٣٨ ربمتس
 د يک لباک هپ يمداکا هوي ومولع يسايس د

 نازيم ١١( هوس هړوج اوخ هل فراعم ترازو
 .)ش١٣١٧
 هجراخ سيلگنا د ريزو هجراخ ناتسناغفا د

 فارگلت يمريز د باب هپ نيطسلف د هت ريزو
 .)م١٩٣٨ ربوتکا ،ش١٣١٧ نازيم( هږيلو
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 فاکټم يربوا رس رترکس يجراخ دنه د
 وا وماوقا يدحرس وا يداصتقا رپ ،ئغار هت لباک
 هجراخ د ناتسناغفا د ېئ وړخش رپ نيطسلف د
 ربوتکا ،ش١٣١٧ نازيم( ېړکو يربخ هرس ريزو

 .)م١٩٣٨
 هبنشجنپ هپ کرتاتا لامک ىفطصم يزاغ
 هپ م١٩٣٨ ربمون ١٠ ،ش١٣١٧ برقع ١٨
 هپ اتاپ هد د وا وس تافو يک لوبناتسا
 وا هوس هلتسيخاو سوسفا ريډ هپ يک ناتسناغفا
 کارتشا ناخيلو هاش رادرس ېئ يک هزانج هپ
 .ئکو

 يناغفا يک هيکرت هپ ناخ دمحم ضيف رادرس
 ١٤ ،ش١٣١٧ برقع ٢٤( وس ررقم ريفس ىول

 .)م١٩٣٨ ربمون
 سوق ٥( وس هجراخ ريزو ناخ دمحم ىلع
 .)ش١٣١٧
 ىول يناغفا يک وکسم هپ ناخ دمحا ناطلس

 .)ش١٣١٧ سوق ٨( وس ريفس
 هموکحلا بئان تاره د ناخ مساق دمحم

 .)ش١٣١٧ سوق ٢٥( وس
ق١٣٥٨ ش١٣١٧ م١٩٣٩

 ميظنت د يقرشم تمس د دؤاد دمحم ىلغاښ
 ىرونج ١٧ ،ش١٣١٧ ىدج ١٠( وس سيئر

 .)م١٩٣٩
 وتښپ کټخ ناخ رداقلادبع د يک راهدنق هپ

 د تيامح هپ دؤاد دمحم يلغاښ الپ ىړمول ناويد
 ېمدقم د مامتها وا حيحصت هپ يبيبح ىحلادبع
 .وس روپخ هرس

 هراپل نالپ ىتعنص د يناغفا هنويلم هتا

 راک ولدوا د وا ولرک ېبنپ د يچ ،ېوس يروظنم
 يرورف ١١ ،ش١٣١٧ ولد( يزوب خم رپ

 .)م١٩٣٩
 هل ناريا د نوړت ينشيو د وبوا د دنمله د

 ٦( وس بيترت يک ترازو هجراخ هپ هرس هريفس
 هتسورو يچ .)م١٩٣٩ ىرورف ،ش١٣١٧ ولد
 .ئک در هغه اروش يلم

 هپ وقوقح د يميډاکا ومولع يسايس د
 ٢٤ ،ش١٣١٧ توح ٨( هوس ليدبت هتلوکاف

 .)م١٩٣٩ ىرورف
 ١٧٣ تادراو يتلود لاک ش ١٣١٧ د

 .هو هنويلم سل امپس هنويلم ١٦٣ فراصم هنويلم
 ٢٢٨ يک ناتسناغفا هپ لاک ش ١٣١٧ هپ

 ٨٣٣ وا نادرگاش ١٨،٨٧٧ يچ ،و هنوبتکم

 .لرل ېي ناملعم
ق١٣٥٩ ش١٣١٨ م١٩٣٩

 ناخ يلو هاش رادرس ريفس ىول ناتسناغفا د
 ،ش١٣١٨ لمح ٥( ئغار هت لباک هسيراپ هل

 .)م١٩٣٩ چرام ٢٦
 ىز ىلع ناخ لضفا دمحم يک روادنيمز هپ

 ٢١ ،ش١٣١٨ لمح ١( وس لوينو وا يغاي

 .)م١٩٣٩ چرام
 ىول يناغفا يک ناريا هپ ناخ زورون دمحم

 راتخم ريزو يک ندنل هپ ناخ ىلع دمحا وا ريفس
 ررقم راتخم ريزو يک ناپاج هپ ناخ راقفلاوذ وا
 .)م١٩٣٩ ليرپا ١ ،ش١٣١٨ لمح ١٠( لوس

 لدب داصتقا يلم هپ مون ترازو د تراجت د
 .)م١٩٣٩ ليرپا ١٥ ،ش١٣١٨ لمح ١٥( وس

 تيزعت ينيړم د يزاغ ريما اچاپ د قارع د
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 ليرپا ٢٠ ،ش١٣١٨ لمح ٢٠( يک لباک هپ
 .)م١٩٣٩
 د ناريا د رابرد ريزو ناخ هاش دمحا رادرس

 ٢٠( ئکو نوډگ يک ومسارم هپ هداو د دهعيلو

 .)ش١٣١٨ لمح
 د دابآ دعس د ناخ دمحم ىلع هجراخ ريزو

 ړالو هت نارهت هراپل لومش د يک سلجم هپ نوړت
 .)ش١٣١٨ لمح ١٣(

 ناشخدب وا نغطق د رشان ناخ دمحم ريش
 لمح ٢٨( وس تافو يک لباک هپ هموکحلا بئان

 .)م١٩٣٩ ليرپا ١٨ ،ش١٣١٨
 هوس حاتتفا هکيرباف ولښک وليت د زودنق د

 يوراک يکلاک وليک هرز سلځنپ ځرو هره هچ
 .)م١٩٣٩ ىم ا ،ش١٣١٨ روث ١٠(

 ١٨( وس ړوج تکرش نارمع د يک لباک هپ

 .)م١٩٣٩ يئالوج ١١ ،ش١٣١٨ ناطرس
 هدهاعم تدؤم د ډنيلاه وا ناتسناغفا د

 .)ش١٣١٨ دسا ٢ ،م١٩٣٩ يئالوج ٢٦(
 وا وتالدابم يتراجت د ناملا وا ناتسناغفا د

 تسگا ٣ ،ش١٣١٨ دسا ١٠( نوړت وتايدات
 .)م١٩٣٩
 همان هپ داتسا د ېډه د هچ دمحم هدنياپ الم

 هپ و هفيلخ موحرم نيدلا مجن الم د وا روهشم
 تسگا ،ش١٣١٨ دسا ٢٠( وس تافو يک لباک

 .)م١٩٣٩
 وا يکلم راهدنق د ناخ هاش ىلع رادرس

 ٢ ،ش١٣١٨ هلبنس ٩( وس ررقم رشم يرکسع
 .)م١٩٣٩ ربمتس

 يک گنج يمومع مهود هپ نامرف يهاش هپ

 ١٣( هوس نالعا يفرطيب هلماک ناتسناغفا د

 .)م١٩٣٩ ربمتس ٦ ،ش١٣١٨ هلبنس
 د فراعم ريزو ناخ ميعن دمحم رادرس

 هلبنس ١٣( وس ررقم نواعم ىمظع ترادص
١٣١٨(. 

 وس ليکو ترازو هلخاد د ناخ قوراف مالغ
 .)م١٩٣٩ ربمتس ٢٣ ،ش١٣١٨ نازيم ١(

 ١( وس يلاو لباک د ناخ ليعامسا دمحم
.)ش١٣١٨ نازيم

 ېرپخ ېمانلوصا هغد لاک ش١٣١٨ هپ
 :ېوس

 د وکځم وکنوديک يدنال ولو وا ونومډ رت ‐١
 .نازيم ٢٢ همانلوصا ولوڅرخ

 ١٠ همانلوصا وتالوصحم د ويلاوراښ د ‐٢

 .سوق
 .همانلوصا تروپساپ د ‐٣
 ،ربوتکا ١٣( لوس زيهجت هښ اوق يرکسع
 .)١٣١٨ نازيم ١٩

 د يک لباک هپ رمارگ للصفم ىړمول وتښپ د
 ئک پاچ ىنلوټ وتښپ هملق هل يزايا مظعا دمحم
 .)م١٩٣٩ ربمون ،ش١٣١٨ برقع(

 يک لباک هپ ريفس ىول ناريا د يليهس ياقآ
 .)م١٩٣٩ ربوتکا ،ش١٣١٨ برقع ٤( وس ررقم

 د ناغفا نيدلا لامج ديس د يک لباک هپ
 ،ش١٣١٨ سوق( لوس ارجا مسارم ينيلت يملس
 .)م١٩٣٩ ربمسد ٩

 ميحر وا سيسات نداعم ترازو يک لباک هپ
 سوق ١٦( وس ررقم ريزو ېي ناخ هّٰللا

 .)م١٩٣٩ ربمسد ،ش١٣١٨
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 يک لباک هپ تساير لقتسم وتاعوبطم د
 يک هنيباک هپ ېي يقوجلس نيدلا حالص وا ړوج
 ٢٦ ،ش١٣١٨ يدج ٤( وس سيئر لقتسم

 .)م١٩٣٩ ربمسد
 ١٢( وس ذفان نوناق تيفلکم يرکسع د

 .)ش١٣١٨ يدج ،م١٣٤٠ يرونج
 هپڅ ينځنم هټاووليک ٢٠ ويدار لباک د

 يدج ،م١٩٤٩ ىرونج ١٢( هوس حاتتفا
 .)ش١٣١٨

ق١٣٥٩ ش١٣١٨ م١٩٤٠
 د وناليکو د ېرود يمرولڅ د  اروش يلم د

 ولد ١( وس روپخ نالعا هراپ هل ينکاټ
 .)ش١٣١٨
 يک راهدنق هپ سوماق يبيج ىړمول وتښپ د

 اوخ هل ىبيبح يحلادبع وا ړکاک دمحم لعل د
 .)ش١٣١٨ ولد( وس روپخ وا پاچ

 ١٦٧ تادراو يتلود لاک ش١٣١٨ د

 هنويلم ٣٣ رسک ،هنويلم ٢٠٠ فراصم ،هنويلم
 .و يناغفا

 ٣١٢ يک ناتسناغفا هپ لاک ش١٣١٨ هپ

 هنت ١٥٠٧ وا نادرگاش هرز ٥٠ وا هنوبتکم
 .وو ناملعم

 تراجت لق هرق د ناتسناغفا د لاک هغد هپ
 تارداص هدرگ هچ ،وس ورش هرس اکيرما هل

 .هو هرلاډ ١،٧١١،٦٠٨
 ونتښپ د دنه د ناغفا ناخ هّٰللا ديبع دمحم

  ئک پاچ يک يلهډ هپ )فلس راگداي( خيرات
 ،)ش١٣١٨(

 ىوز دمحا ديعس ازريم د ناج دمحم ازريم

 و ناقشاع هپ طاطخ وا بساحم وا رعاش لباک د
 ريش ريما د هد .)ش ١٣١٨( وس خښ يک نافراع
 هديصق هوي مه يک کيربت هپ  دهعيلو د ناخ ىلع
 .)ق١٢٩٠( هو ېليو

ق١٣٦٠ ش١٣١٩ م١٩٤٠
 راد هقباس راهدنق د يتاره فسوي دمحم الم

 ،ش١٣١٩ لمح( وس تافو يک کشرگ هپ ملعم
 .)م١٩٤٠ چرام

 هوس هرپخ همان ساسا کناب ناتسناغفا د
  .)ازوج ٥(

 ٥( هوس هرپخ همانلوصا وقاطا د تراجت د
 .)ازوج

 ١٤٨ تادراو يتلود لاک ش١٣١٩ د

 هنويلم ٢٤ رسک هنويلم ١٧٢ فراصم ،هنويلم
 .و يناغفا

 ٣٢٤ ناتسناغفا هپ لاک  ش١٣١٩ هپ

 ناملعم هنت  ١٩٩٠ وا نادرگاش هرز ٦٠ هنوبتکم
 .وو

 تارداص ىلق هرق د لاک هغد هپ
 .ديسرو هت ورلاډ ٤،٦٧٤،٣٥٤

 يسراف فيرش رازم د بقاث دادادخ ازريم
 هجحلا ىذ ١٣ هبنشکي( وس تافو رعاش

 .)ق١٣٥٩
 نيدلا ثوغ د ملق نيرز قاحسا دمحم ازريم

 .)ش١٣١٩( وس تافو طاطخ لباک د ىوز
 يحلادبع د ناويد وتښپ ىلادبا هاش دمحا د

 ئک پاچ ىنلوټ وتښپ مامتها وا بيترت هپ يبيبح
 .)لباک(
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ق١٣٦٠ ش١٣٢٠  م١٩٤٠
 هپ هچ هناخ راک انښيرب د کدرو کچ د
 هرز ٤٤ يي انښيرب هو ېوس ورش لاک ش١٣١٦

 .)ش١٣٢٠ لمح( هوس يراج هت لباک هټاو
 ړوج هنوتکرش يجاسن وا دنق وا ېروب د

 .)ش١٣٢٠ ازوج ،١٩٤٠ ىئم( لوس
 رارق يتراجت داحتا يوروش وا ناتسناغفا د

 .)ش١٣٢٠ دسا ،م١٩٤٠ ييالوج ٢٩( داد
 هخمرز يک هکوټ هود هپ خيرات ناتسناغفا د

 وا پاچ فيلات دازهک ىلع دمحا د هبژ يسراف هپ
 ايب هخڅ خيراتلا لبق هل ،يک روپخ ينلوټ خيرات د
 .هگتار رت مالسا د

ق١٣٦٠ ش١٣٢٠ م١٩٤١
 يک ولاک ٥ هپ يچ وس نالعا نالپ يداصتقا

 وا ايتړا سابل د لپخ هدصيف ٥٠ ناتسناغفا هب
 يرونج( يوک هروپ ايتړا ېروب د هپ هدصيف ٨٠

 .)ش١٣٢٠ يدج ،م١٩٤١
 هل هچ قرشتسم ىوسنارف نکاه فزوژ
 يخيرات يک ناتسناغفا هپ ېي هخڅ م١٩٢٤

 هپ برغ لامش د ايناپسا د ،وو يړک تاقيقحت
 ىرورف ٢٤( وس بوډ يک يتښک هپ يک بايرد

 .)ش١٣٢٠ توح ،م١٩٤١
 د )هنوتغل هرز سل( سوماق يبيج وتښپ د

 ئک پاچ ىنلوټ وتښپ فيلات يزايا مظعا دمحم
 .)لباک(

 هرپخ همانلوصا ېون تيفلکم يرکسع د
 .)ش١٣٢٠ نازيم ١٤( هوس

 ١٦١ تادراو يتلود لاک ش١٣٢٠ د

 هنويلم ٥ رسک هنويلم ١٦٦ فراصم هنويلم

 .و يناغفا
 هنوبتکم ٣٣١ ناتسناغفا لاک ش١٣٢٠ هپ
 .لدولرد ناملعم هنت ٢١٩٠ نادرگاش هرز ٦٤

ق١٣٦١ ش١٣٢١  م١٩٤١
 يناهج مهود هپ يفرطيب هلپخ ناتسناغفا

 ،م١٩٤١ يئالوج ٢٨( هړک دييات ايب يک گنج
 .)ش١٣٢١ ناطرس

 هپ داحتا يوروش وا ايناترب د ناتسناغفا
 لتسياو هتکلمم هل نايولاتيا وا ناينمرج هنتښوغ
 .)ش١٣٢١ نازيم ،م١٩٤١ ربوتکا ١٩(

 دمحم ناطلس د صلخم دمحم ىلو يجاح
 ٦٢ هتله رعاش وتښپ داقن هړکت راهدنق د ىوز

 ېئ تدالو ،ش١٣٢١ ولد ٣( وس تافو نلک
 .)ش ١٢٥٩ راهدنق

 ،شاقن ،طاطخ يوره اضر دمحم خيش
 وس تافو يک لباک هپ رعاش وا خروم ،مجنم
 .)ق١٣٦١ رفص ١٥(

 يحلادبع د کوټ ىړمول ءارعش هناتښپ د
 يک لباک هپ اوخ هل ينلوټ وتښپ د فيلات يبيبح
 .وس پاچ

 ېرپخ ېمانلوصا هغد لاک ش١٣٢٠ هپ
 :ېوس

 .ازوج ٣٠ همانلوصا تراجت د ‐١
 .ازوج ٣٠ همانلوصا تبث د تراجت د ‐٢
 .ناطرس ٨ همانلوصا ونورتفد يتراجت د ‐٣
 .ناطرس ٢٣ همانلوصا يلالد د ‐٤
 ١٥ همانلوصا بوت يلاويډ وا سالفا د ‐٥

 .سوق
 ١٠٣ تادراو يتلود لاک ش١٣٢١ د
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 هنويلم ٦٠ رسک هنويلم ١٦٣ فراصم هنويلم
 .و يناغفا

 هنوبتکم ٣٤٢ ناتسناغفا لاک ش١٣٢١ هپ
 .لرل ناملعم هنت ٢٥٤٨ وا نادرگاش ٧٢،٢٠٣

ق١٣٦٢ ش١٣٢٢ م١٩٤٣
 بطق ظفاح د ءارعشلا کلم هّٰللادبع يراق

 وس خښ وا ړم نلک ٧٥ يک لباک هپ ىوز نيدلا
 لباک ېئ تدالو ،ش١٣٢٢ روث ٩ هعمج(

 .)و ش١٢٨٨
 يک کراي وين هپ ىرگلسنوق ناتسناغفا د

 .)م١٩٤٢ ىئم ١٥( هوس حاتتفا
 راتخم ريزو ىړمول ناتسناغفا د

 اکيرما د همان دامتعا هلپخ زيزع نيسحلادبع
 ،م١٩٤٢ نوج ٥( هړک ىدناړو هت روهمج سيئر
 .)ش١٣٢٢ ازوج

 ١١٧ تادراو يتلود لاک ش١٣٢٢ د

 هنويلم ٦٣ رسک هنويلم ١٨٠ فراصم هنويلم
 .و يناغفا

 تارداص ىلق هرق د لوټ لاک ش١٣٢٢ هپ
 هرلاډ ٨،٠٨٣،٦٩٠ هپ هتسوپ ١،٨٠١،٨٩٣

 .هو تميق
 قرشتسم يسيلگنا روهشم نياتس لروا رس

 هبنش هس( وس خښ وا ړم يک لباک هپ دناهوپ وا
 .)م١٩٤٣ ربوتکا ٢٦ ،برقع ٢

 هتسورو ولاک وځنپ رت نوړت دابآ دعس د
 سوق ،م١٩٤٣ ربمسد ٢٨( وس ديدجت هلپخپ

 .)ش١٣٢٢
 يک وبتکم ٣٥٣ هپ ناتسناغفا ش ١٣٢٢ هپ

 .لرل ناملعم ٢٤٥٤ وا نادرگاش هنت ٨٤،١٢٦

 مالغ ريم د لاح حرش اباب هاش دمحا ىول د
 پاچ يسراف هپ يک لباک هپ فيلات رابغ دمحم
 .هخم ٣٥٢ وس

ش١٣٦٤ ش١٣٢٢ م١٩٤٤
 هدهاعم تدؤم د نيچ وا ناتسناغفا د

 توح ،م١٩٤٤ چرام ٥( هوس کيلسال
 .)ش١٣٢٢
 نيئزت وا ميمرت ىون دجسم ىول تاره د

 .وس
 ىزولاخ هدازدنخا ىلعلادبع رعاش وتښپ د

 نمحرلادبع الم د ىوز قلاخلادبع الم د ړکاک
 تاضقلا يضاق تالق ناخ د م١٩٣٠ هپ ىسمل
 يک وزولاخ هپ نيښپ د ق١٣٦٤ لاوش ١٦ هپ
 م١٨٧٢ ىزولاخ ېئ تدالو( وس خښ وا تافو

 .)ق١٢٨٩
 دحالادبع ديس ريما د دمحم ملاع ديس ريم

 نلک ٦٤ يک لباک هپ اچاپ ىناوخپ اراخب د ىوز
 هبنش( وس خښ يک نيحلاص ىادهش هپ وا تافو
 د .)ش١٣٢٣ روث ٩ ،ق١٣٦٣ يلوالا ىدامج ٥
 .ق١٣٢٩ يک راخب هپ سولج هد

 دمحم ريم يضاق د دازآ ىلع دمحم ريم
 فلؤم وا يشنم وا رعاش  يسراف د ىوز نسح
 هجحيذ ٢٠ هبنشجنپ( وس تافو يک لباک هپ

 هپ تدالو هد د .)ش١٣٢٢ سوق ١٥ ،ق١٣٦٣
 .ق١٢٩٥ ناضمر يک راصح الاب

 هل توبات يناغفا نيدلا لامج ديس د
 يک نوتنهوپ هپ وا وس لړوار هت لباک هلوبناتسا
  .)ش١٣٢٣ ىدج ١٠ هبنشکي( وس خښ

 دمحم د ءارعش ۀرکذت وتښپ د هنازخ هټپ
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 هپ يبيبح يحلادبع د )ق١١٤٢( فيلات کتوه
 هوس رشن وا پاچ هلباک هل وا فشک مامتها
 .)ش١٣٢٣(

 هپ ينمريم ينتښپ فيلات اونيب فؤرلادبع د
 .وس پاچ يک لباک

 ٢١٩ تادراو يتلود لاک ش ١٣٢٣ د

 هنويلم ٥٢ امپس هنويلم ١٦٧ فراصم هنويلم
 .هو يناغفا

 ٣٤٨ هپ ناتسناغفا د لاک ش١٣٢٣ هپ

 هنت ٢٥٢٢ وا نادرگاش هنت ٨٧،٥٣٩ يک وبتکم
 .لرل ناملعم

 تارداص ىلق هرق د لوټ لاک ش١٣٢٣ د
 .هو هرلاډ ١٢،٧١١،٢٦٥ هپ هتسوپ ١،٩١٠،٠١٩
ق١٣٦٥ ش١٣٢٤ م١٩٥٤

 د کوټ ىړمول خيرات وتايبدا وتښب د
 .وس پاچ هلباک هل ملق هپ يبيبح يحلادبع

 يک لباک هپ لاک ش١٣٤٢ هپ ېئ کوټ مهود
 .ئد ىوس پاچ

 دحالادبع الم دنوخا د هايس ليعامسا يجاح
 رعاش دقان وا فيرظ ،ىوز يوره يزورون
 هپ دنواخ ناويد يسراف د )کزوگ هپ صلختم (
 ٢٦ ،ش١٣٢٤ برقع ١٠( وس تافو يک تاره

 يک خرک هپ تدالو هد د .)ق١٣٦٤ هدعق يذ
.و ق١٢٧٢
 ىزلپوپ ناخ لدشوخ د ىمظعا يناليج مالغ

 هس( وس ړم يک لباک هب لاوکيل وا رعاش ىوز
 .)ق١٣٦٥ مرحم ،ش١٣٢٤ سوق ٢٦ هبنش

 اوخ هل ترازو د وفراعم د هتلوکاف وتايبدا د
 يبيبح يحلادبع ېي سيئر ىړمول وا هوس هړوج

 .وس لکاټو
 ٢٢٦ تادراو يتلود لاک ش١٣٢٤ د

 هنويلم ېرد وا هنويلم ٢٢٩ فراصم هنويلم
 .ئد رسک يناغفا

 وبتکم ٣٤٦ هپ ناتسناغفا لاک ش١٣٢٤ هپ
 ناملعم ٢٥٤٦ وا نادرگاش هنت ٩٣،٢٧٩ يک
 .لرل

 تارداص يلق هرق د لوټ لاک هغد هپ
 .هو هرلاډ ٢٧،٠٢١،١٣٤ هپ هتسوپ ٣،٤٠٦،٣٧٩

 وا يقوقح ٧٦٦٦ يک ناتسناغفا لوټ هپ
 هلصيف يک ومکحم هپ يواعد يئازج ٦١١٣

 .ېو يوس
 :ېوس رشن ېمانلوصا هغد لاک ش١٣٢٤ هپ
 وا ترفاسم د وعابتا يجراخ د ‐١

 .ولد ١٧ همانلوصا ينگوتسه
 ونيدعاقتم وا ونيرومام يکلم د ‐٢

.سوق ١٤ همانلوصا
 وناگاوعد زيمت وا ېعفارم وا ييادتبا د ‐٣ 

 .هلبنس ٢٧ هنکاټ دايعم د
 وا راک د وسسؤم يتعنص يلم د ‐٤

 .يدج ٢٤ همانلوصا ونارگراک
ق١٣٦٧ ش١٣٢٥  م١٩٤٦

 يدحرس داحتا يوروش وا ناتسناغفا د
 يناغفا ناخ دمحا ناطلس رادرس د همان تقفاوم
 هپ اوخ هل هجراخ ريزو فتولوم وا ريفس ىول
 هوس ءاضما لوکوتورپ وي وا ېدام ٥ يک وکسم
 .)ش١٣٢٥ ازوج ،م١٩٤٦ نوج ١٣(

 د مظعا ردص ناخ مشاه دمحم رادرس
 ېئ ىاځ رپ وا هړکو ءافعتسا ببس هپ يغوران
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 ٩( وس مظعا ردص ناخ دومحم هاش رالاس هپس
 .)ش١٣٢٥ ازوج ،م١٩٤٦ ېئم

 نازيم ٢٦( هوسو هقفاوم يياوه هرس ناريا د
 .)ش١٣٢٥
 ىړمول ناتسناغفا د يک دحتم للم هپ

 ربمون ١٩( وس لماش ناخ نيسحلادبع هدنيامن
 .)ش١٣٢٥ برقع ،م١٩٤٦
 ناتسناغفا د ىډنوغ ىماع دحتم للم د

 ربمون ٩( هنامو يک هسسوم هغه هپ نوډگ
 .)ش١٣٢٦ يدج ،م١٩٤٦
 تموکح د ريزو وټگ وماع د ناخ ميحرلادبع

 يرونج ٢٩( وس لوينو روت هپ تفلاخم د
 .)ش١٣٢٥ يدج ،م١٩٤٦
 وتايبدا وا وقوقح وا بط د نوتنهوپ لباک د

 .)ش١٣٢٥( وس ړوج لومش هپ وتلوکاف د
 ېرپخ ېمانلوصا هغد لاک ش١٣٢٥ هپ

 :ېوس
.همانلوصا وتايلام د وتادياع د ‐١
 يمومع د وراچ ىرادا د تموکح د ‐٢

 .روث ١٠ همانلوصا شيتفت
 د وا ېمکاحم د ونيرومام يکلم د ‐٣

 .ازوج ٧ لوصا ليکشت د ومکحم
 ىلتاس ناتسناغفا د لوټ لاک ش١٣٢٥ هپ

 يک کناب لاردف هپ کراي وين د يوالط
 ٤٣٥،٢٣٥،٧٦٣ هپ الط هسنوا ٩٣٧،٧٦٧

 يکوکسم ١٨٦،٩٤٥ مه وا هو تميق يناغفا
 وا نزو همارگ ٥،١٨٠،٦٥٠ هپ يوالط

 .ېو يدوجوم تميق يناغفا ٥١٢،٥٦٤،٧٣٥
 تارداص يلق هرق د لوټ لاک ١٣٢٥ هپ

.هو هرلاډ ٢١،١٩٨،٤٢٢ هپ هتسوپ ١،٥٩٨،٢٨٩
 وبتکم ٣٢٩ هپ ناتسناغفا لاک ش١٣٢٥ هپ

 ناملعم هنت ٢٦٧٧ وا نادرگاش ٩٣،٣٤٤ يک
 .لدولرد

 ٣٣٨ تادياع يتلود هدرگ لاک ش١٣٢٥ د

 هنويلم ٦ رسک وا هنويلم ٣٤٤ فراصم هنويلم
 .وو يناغفا

 ينيځ ناتسناغفا د لاک ١٣٢٥ هپ
 :ېيئاصحا

 .٢٣٥ ېناخ هتسوپ

 ١٦١ ،ېعفارم ١٠ ،زيمت ١ :ېمکحم

 .١٧٢ هدرگ ،يئادتبا

  ،يراد هتښرس ٣ ،هيفوتسم ٧ :رياود يلام
 .١٨٤ هدرگ  ،ېرادا يلورتنک ١٦٦

 ناملعم ،٤٤٦ هدرگ :هنوسروک يکلم وتښپ
 .١٣٣٨٠ ىکنوک هدز ،٢٠٩

 رشان گنټساکډورب وي :توصلا رشن
 .يدنال ييئاصحا رت ١٣ ،توصلا

 .٣٦٢٠ يناگ ويډار يصخش

 ١٠،٧٢٤،٦٩٣:لوصحم وناخراک يخن د

 .نوباص ېچلک ٢٨،٠٢١ وا رکوټ هرتم
 زيت ٨٦٢ ،هلکسياب ٣٨٧٥ :تايلقن لباک د

 د هلوټ ،يډاگ ٧٥١ ،يرال ١٣٢١ ،هنورټوم راتفر
 .٦٨٢٥ هرس لکياس ورټوم وا ويچارک

 .٣،٨٨٠،٧٦٧   :تاناويح لباک د

 هيروق يناحتما ،٩ تايالو :ېرئاد تعارز د
 ينرک د ،١ هنزور ويوراڅ د ،١ يزاس موريس  ،٢
 .١٧ لوټ ،٤ هنوياځ تښيومزا

 هنويارس  ،٩٥٠٠ هنوروک :ينادو لباک د
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 نادخي  ،٢٧ هنومامح ،٥٤٦٢ هنوناکد ،١١٢
 هنودجسم ،هرتم وليک ١٥٢ هنولن وبوا د ،١٥
٢٠٠. 

 ،هريس ١،١٣٢،٨٦٤ هگلام ناقلات د :نداعم
 د تاره د ،هريس ١،٢٠٩،٦٧٢ هگلام يوخدنا د
 ناغرقشات د ،هريس ٨٤٢،٢٩٤ هگلام نايروغ
 هگلام راهدنق د ،هريس ١١٣،٢٨١ هگلام

 ،هريس ٤٤٠٠ هگلام دنبروغ د ،هريس ١٢٠،٠٠٠
 هراکس نيربډ ،هريس ٣،٤٢٦،٥١١ هلوټ يواسم

 .هريس ١٧،٦٨٨
 ،٧ ۍگموکحلا بئان :ېرادا وتموکح د

 هجرد يړمول ،٢٢ نامکاح ىول ،٣ ماکح ىلعا
 ،٣٨ هجرد هميرد ،٣٣ هجرد همهود ،٢٠ نامکاح
 .٣٠٦ هلوټ ،١٤٢ ىراد هقالع ،٤١ هجرد همرلڅ

 يقوقح ٢٤٧٥ يک ناتسناغفا لوټ هپ :اضق
 .ېو ىوس ېلصيف ييازج ١٨٧٢ وا

 ېي نوپوک ېروب د يچ :سوفن لباک د
 .هنت ١٠٦،١٩١ يد يتسيخا

 ٩١،٩٤٨،٠٢٨ :تادراو رکوټ يجراخ د

 .هرتم
 .هريس ٢٦٥،٤١٢ :هړوا اکيرما د
 .هريس ٢٧٠،٨٨٤ :هروب يجراخ
 .هديړک عوجر ونت ٣٧١،١٩٢ :هنونوتغور
 ،٣٥ هنولټوه ۍډوډ د :هنوناکد راښ لباک د

 الاو يجيرو ،٤٤ ىزپ هچلک ،١٥١ يچراوامس
 ،٥٩ الاو هدولاپ ،٣٥ الاو هباس ،٣٥ يبابک ،٥٠
 ۀينب ،١٠٤ الاو يډوډ ،٤٠٨ لاقب ،٥٣ الاو هويم
 ،١٧٧ رگرز ،١٧٥ راطع ،١٥١ دانق ،١٦٥ رگ
 .١٠ هنونوتلمرد

 ق١٣٦٨ ش١٣٢٦ م١٩٤٧
 يفارگلت ويدار د يوروش وا ناتسناغفا د

 ١٣( هوس ءاضما يک لباک هپ ېدام ١٦ هدهاعم

 .)ش١٣٢٦ لمح ،م١٩٤٧ ليرپا
 د يچ ىديسرو هت دنکشات دفو ناتسناغفا د

 ليرپا٢٤( يکاټو هنودحرس هرس هتکلمم يوروش
 .)ش١٣٢٦ روث ،م١٩٤٧
 ون ،وس لنمو شيو ناتسودنه د يچ هکځ

 ،لکيلو هت تموکح دنه د وا ايناترب ناتسناغفا
 يروپ هنيس ابا رت وتادحرس هل ناتسناغفا د يچ
 اد هلپخپ ىود يچ يياښ وا يد هناتښپ کلخ
 ناتسناغفا هل هک ،ىږيتاپ دازآ يچ يړکو هلصيف
 نوج ١٣( يږيډگ هرس هناتسکاپ اي دنه اي

 .)ش١٣٢٦ ازوج ،م١٩٤٧
 د يچ يکرو باوج هت ناتسناغفا ايناترب
 ىوس لنم هنودحرس يک نوړت هپ لاک م١٩٢١

 لاقتنا د تردق د هت ونايناتسودنه هکځ ون ،يد
 يبرغ لامش هپ ناتسناغفا دياب يک تخو هپ
 ٣( يړک هن و هلخادم لوډ څيه يک دحرس
 .)ش١٣٢٦ ناطرس ،م١٩٤٧ ييالوج

 وقوقح د وکلخ د ناتسنوتښپ د ناتسناغفا
 ،١٩٤٧ ييالوج ١٠( هړکو هت ايناترب ايب هبلاطم
 .)ش١٣٢٦ ناطرس

 هت ندنل مظعا ردص ناخ دومحم هاش رادرس
 .)ش١٣٢٦ دسا ،م١٩٤٧ ييالوج ٢٦( ړالو

 هت کراي وين ناخ دومحم هاش رادرس
 .)ش١٣٢٦ دسا ،م١٩٤٧ تسگا ٣( ئديسرو

 د وبوا د دنمله د يک ناتسيس هپ ناريا
 هلبنس ،م١٩٤٧ ربمتس ١٨( هړکو هوکش يلاوږل
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 .)ش١٣٢٦
 ناتسکاپ د يرادفرط هپ ونتښپ د ناتسناغفا

 ىار يک هډنوغ دحتم للم د فالخ رپ وديلماش د
 .)ش١٣٢٦ نازيم ،م١٩٤٧ ربمتس ٣٠( هړکرو

 ٢( هدهاعم تدؤم د نډيوس وا ناتسناغفا د
 .)ش١٣٢٦ نازيم ٢٨ ،م١٩٤٧ ربوتکا

 د هدنيامن ناتسناغفا د ناخ هّٰللا بيجن
 ناتسکاپ د هرکاذم وقوقح د وکلخ د ناتسنوتښپ
 برقع ،م١٩٤٧ ربمون( هړکو هرس ونارشم د

 .)ش١٣٢٦
 هنودنب هپ گنج د ونايناتسرون وا وفاص د

 سوق ،م١٩٤٧ ربمون ٢٩( هلخادم ورکسع د يک
 .)ش١٣٢٦

ق١٣٦٩ ش١٣٢٦ م١٩٤٨
 هپ هدنيامن ناتسناغفا د زيزع نيسحلادبع

 يليابق د يچ هتښوغو يک سنارفناک ريمشک
 هرس ناتسناغفا د ىدناب تيعضو رپ وميس
 ولد ،م١٩٤٨ يرونج ٢٢( يسو هروشم

 .)ش١٣٢٦
 ېرپخ ېمانلوصا هغد لاک ش١٣٢٦ هپ

 :ېوس
 .هلبنس ١٧ همانلوصا کيفارت د ‐١
 .هلبنس ١٠ همانلوصا ويلاوراښ د ‐٢
 ،نازيم ٣ همانلوصا ازج يرکسع د ‐٣
 ١٣ همانلوصا وتامکاحم ىرکسع د ‐٤

 .نازيم
 ٢٨١ تادراو يتلود لاک ش١٣٢٦ د

 هنويلم هود رسک هنويلم ٢٨٣ فراصم وا هنويلم
 .و يناغفا

 وبتکم ٣٣٨ هپ ناتسناغفا لاک ش١٣٢٦ هپ
 .لرل ناملعم ٢٧٤٧ وا نادرگاش ٩٨،٦٣١ يک

 تارداص يلقرق د لوټ لاک هغد هپ
 .هو هرلاډ ١٦،٢٥٠،٩٩٧ هپ هتسوپ ٢،٤١٦،٢٠٨

 ونچوک د ،٢ ميروتانس :ېرادا يحص لباک د
 ونايدنب د ،١ نوتغور وځښ د ،١ نوتغور
 يمومع ،٢ نوتغور هدنزرگ  ،١ نوتغور
.٣ هنونوتغور

 ،٧ تاره ،٦ رازم ،٥ راهدنق :ېناخافش
 ناشخدب ،٢ هارف ،٣ هنميم ،٥ يقرشم ،٨ نغطق
  .٢١ راښ لباک د ،١

ق١٣٦٩ ش١٣٢٧ م١٩٤٨
 د يک ينوزتا هپ ناخ ميعن دمحم رادرس

 ،م١٩٤٨ ليرپا( وس ررقم ريفس ىول ناتسناغفا
 .)ش١٣٢٧ لمح

 د مرج د ناشخدب د يشخدب هّٰللادبع هاش
 ققحم وا لاوکيل يچ ىوز ناخ ديس دمحم ريم
 ش١٣٢٧ لمح ٢٦ هپ يک لباک هپ و ىړس
 يک ناشخدب مرج هپ ېئ تدالو( وس تافو

 .)ق١٣٣٠
 دنواخ ناويد د لاو هنميم مدان ييحي دمحم

 هبنش هس( وس تافو نلک ٧٩ يک هنميم هپ رعاش
 .)ش١٣٢٧ روث ٧

 ايناترب د يک لباک هپ رئاوکس سيلگ رس
 .)ش١٣٢٧ روث ،١٩٤٨ ليرپا ٢٣( وس ريفس

 د يک ايناترب هپ ناخ دمحم ضيف رادرس
 روث ،١٩٤٨ يم ٦( وس ريفس ىول ناتسناغفا

 .)ش١٣٢٧
 هپ يک لباک هپ يراتخم ترازو اکيرما د
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 يا ريفس يول ىړمول وا هوس هلدب ترافس ىول
 نوج ٥( هړک يدناړو همان دامتعا هلپخ ريملاپ

 .)ش١٣٢٧ ازوج ،م١٩٤٨
 د يک وتاعوبطم وا ويډار هپ ناتسناغفا

 ناخ ناتسکاپ وا ئک عورش کيرحت ناتسنوتښپ
 ،م١٩٤٨ نوج ١٦( ئک يدنب ناخ رافغلادبع
 .)ش١٣٢٧ ازوج

 د نويسمک ډک داحتا يروش وا ناغفا د
 ېئ همان تقفاوم وا هړک هرپشب هنکاټ وتادحرس
 هلبنس ،م١٩٤٨ ربمتس ٢٩( هوس اضما

 .)ش١٣٢٧
 ٣١١ تادراو يتلود لاک ش١٣٢٧ د

 هنويلم ږپش رسک هنويلم ٣١٧ فراصم هنويلم
 .و يناغفا

 يک وبتکم ٣٢٥ هپ لاک ش١٣٢٧ هپ
.وو ناملعم ٢٧٥٨ وا نادرگاش ٩٨،٦٦٠

 تارداص يلق هرق هدرگ لاک هغد هپ
 .هو هرلاډ ٢٢،٦٠٥،٧٢١ هپ هتسوپ ١،٣٦٥،٨٦٦

 ترازو هيلام تادراو يگلام د لاک هغد هپ
 ٥٦١،١٩٥ ورکس ونيربډ د وا ١،٤٢٢،٣٥٧ هت

 .ېو يناغفا
 تادياع وناگامنيس د لباک د يک لاک هغد هپ

 .ېو يناغفا ١،٤٨٧،٢٦٩
 هجراخ هل ناتسناغفا لاک هغد هپ 

 هپ هريس ١٩٨،٠٤٤ ،هروب ىروب ١٤١،٣٥١
 د يلخاد وا .هو ېلوينار يناغفا ٤١،٤٦٥،٣٩٦

 ٤٦،٦٨٣ هخڅ وبلبل ونټ ٣٢،٠٠٠ هل هروب نالغب

 .هو ېوس هريس ٥٤٧،٢٣٥ ىروب
 .)دسا ٥( هوس هرپخ همانلوصا ويډار د

 و ناريا يسايس طباور باتک يلکوت دمحا د
 .)ش١٣٢٧( وس پاچ هنارهت هل ناتسناغفا

ق١٣٧٠ ش١٣٢٨ م١٩٤٩
 رنروگ يناتسکاپ د يچ ليوو ترازو هجراخ

 هن ناتسکاپ د يميس يليابق يچ هربخ اد لارنج
 هل م١٩٤٨ د حانج د يد يخرب يکنوديک الج
 لمح ٤ ،م١٩٤٩ چرام ٢٤( هد هفلاخم هرس انيو

 .)ش١٣٢٨
 د يک يچارک هپ رفاد ژراش ناتسناغفا د

 تموکح ناتسکاپ د يدناب ىرابمب رپ ناتسريزو
 لمح ،م١٩٤٩ ليرپا ٢( يکو واغ هت

 .)ش١٣٢٨
 ىول اکيرما د يک لباک هپ سويفيرډ سيول

 .)ش١٣٢٨ روث ،م١٩٤٩ ليرپا ٢٠( وس ريفس
 ناتسکاپ د ىدناب وتادحرس رپ ناتسناغفا

 .)نوج ٤( ئک ديقم گتار گت ويډاک د هت اوخ
 وا هړکو يرابمب يگلغم رپ ورايط يناتسکاپ
 ناتسناغفا د وا لړک هړم ېي ناناغفا هنت ٣٢
 ١٢( يکو جاجتحا تخس هعقاو ېد رپ تموکح

 .)ش١٢٢٨ ازوج ،م١٣٤٩ نوج
 ىول ايناترب د يک لباک هپ رندراگ ډيرفلا

 .)ش١٣٢٨ ازوج ،م١٣٤٩ نوج ٢٠( وس ريفس
 هپ ريفس ىول ناتسناغفا د ناخ دمحم ضيف

 ناتسکاپ د هب ناتسناغفا يچ ليوو يک ندنل
 ايناترب د هراپل ېلصيف د يړخش يلپخ د هرس
 هپ يچ ليوو ناتسکاپ رگم ،ىړاوغو کموک
 هلتسيخا هيار وکلخ د هخمد يک هبوص يدحرس
 يک وراچ يلخاد هپ ناتسکاپ د راک اد وا هديوس
 .)ش١٣٢٨ ازوج( هد هلخادم
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 اروش هدازآ يچ هرود هموا يلم ىاروش د
 ،١٣٤٩ نوج ٣٠( هوس حاتتفا هوس هللبو
 .)ش١٣٢٨ ناطرس

 يچ :ليوو ريزو هجراخ ناتسکاپ د
 يداصتقا د هرس ناتسناغفا د هب ناتسکاپ
 هب هلئسم وميس يليابق د وخ يکو يربخ يراکمه
 ناطرس  ،م١٣٤٩ ييالوج ١١( يک در

 .)ش١٣٢٨
 وا ئک در نيل ډنرويډ اروش يلم ناتسناغفا د

 هراپل يدازآ د ېي داهج وکلخ د ناتسنوتښپ د
 .)ش١٣٢٨ دسا ،م١٣٤٩ ييالوج ٢٦( ئک دييات

 ناتسناغفا د ىزوکلا نمحرلا فيس ىولوم
 هپ ېدسراچ د روښيپ د نلک ١١٠ رکسع يضاق
 هبنش( وس خښ وا تافو يک يلک هرتهم وا هباود
 .)ش١٣٢٨ ،ق١٣٦٩ يلوالا ىدامج ٧

 ىوز لپخ دودولادبع لگنايم يلاو تاوس د
 د وا ئک نيشناج لپخ بيز ناهج قحلادبع
 ربمسد ١٢( هوس هلراپسو رو ينارمکح تساير

.)ش١٣٢٨ سوق ،١٣٤٩
ق١٣٦٨ ش١٣٢٨ م١٩٤٩- ٥٠
 تدؤم وا يغور د دنه وا ناتسناغفا د

 يدج ١٤ ،م١٩٥٠ ىرونج ٤( هوسو هدهاعم
 .)ش١٣٢٨
 هپ تموکح وکلخ د نيچ د ناتسناغفا

 يدج ١٩٥٠ يرونج ١٣( هدناژيپو تيمسر
 .)ش١٣٢٨
 هلپخ ريفس ىول يناغفا ناخ دمحا ناطلس

 رشم داحتا ىوروش د يک وکسم هپ همان دامتعا
 ولد م١٣٥٠ ىرونج ٢٦( هړک يدناړو هت

 .)ش١٣٢٨
 ايتسمليم يمسر هپ هاشداپ ناتسناغفا د

 .)١٣٢٨ توح ،م١٩٥٠ چرام ٨( ړالو هت رصم

 يرصان تاقبط د يناجزوج جارس جاهنم د
 وا قيلعت هپ يبيبح يحلادبع د هخسن هلماک
 .هوس پاچ يگنس يک هټوک وا روهال هپ هيشحت

 هلمکم وا هکوټ هود هلباک هل ېئ عبط همهود
 .م١٩٦٤ ،١٩٦٣
 ٣٢٩ تادراو يتلود لاک ش١٣٢٨ د

 هنويلم هوا رسک وا هنويلم ٣٣٦ فراصم هنويلم
 .و يناغفا

 يک وبتکم ٣٢٨ هپ لاک ش١٣٢٨ هپ
 .وو يکنووښ ٢٨٣٣ وا يکنوک هدز ٩٥،٩٨٢

 تارداص يلق هرق د هدرگ لاک هغد هپ
 .هو هرلاډ ١٠،٤٣٧،٢٣٧ هپ هتسوپ ١،٦٥٦،٦١٦

 يگلام د هت ترازو هيلام لاک هغد هپ
 ورکس ونيربډ د وا ٢،٠٢٧،٩٢٠ تادياع

 وناگامنيس د لباک د وا يناغفا ١،١٦٠،٩٨٧
 وکالما يتلود د وا يناغفا ١،٦٥٥،٨٨٧ تادياع
 کرمگ د وا يناغفا ١،٦٥٤،٣٨٩ تادياع
 وا .ېو يناغفا ١٣٥،٩٢٢،٨٨٥ لوصحم
 لورټپ هنليگ ٢،٩٦٥،٩٠٧ هدرگ هت ناتسناغفا
 .وو يوس لړوار

 :يئاراد کناب ناتسناغفا د
٥١٢،٥٨٤،٩٥٥ الط
٦٤،٥٦٨،٢٨٥ هرقن
١٤١،٧٨٣،٧٢١ راعسا هجراخ
١٧٥،٩٣٧،١٣٥ ټون يتلود
١،٣٨٦،٩٧٣ کوکسم
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٨٥،٣٩٦،٧٢٥ ټون يکناب
يناغفا ٩٨١،٦٥٧،٦٨٤ هدرگ
 :هجدوب ناتسناغفا د
هنويلم ١١٤ هيلام ووراڅ وا يکځم د
هنويلم ١٥٠ لوصحم کرمگ د
هنويلم ٣٥ تايلام وتادياع رپ
هنويلم ١٥ يټگ وکناب د
هنويلم ١٦ تاراصحنا يتلود
هنويلم ٦٠ تاقرفتم وا هنوناک
هنويلم ٣٩٠ تادياع هدرگ
 .يد ينوغد مه فراصم
 :هزادنا تښياديپ د انښيرب د ناتسناغفا د
هټاووليک ١٠٠٠ هبوا جارس لبج د
هټاووليک ٣٣٠٠ هبوا کدرو کچ د
هټاووليک ٩٠  هبوا تاره د
هټاووليک ١٥٠  يلزيډ
هټاووليک ٥٠ نامغپ د
هټاووليک ٤٨٠٠ يرمخ لپ د
هټاووليک ٢٤،٠٠٠ يبوړس د
هټاووليک هرز ٣٤ هوق انښيرب د ينيمخت هلوټ
 :هت جراخ تارداص ناتسناغفا د
 هنويلم ١٢٥ تميق هنوټ هرز ٤٠ هويم هچو

يناغفا
 هنويلم ٤٠ تميق هنوټ هرز ١٥ هويم هدنل

يناغفا
 ٤٠ تميق هنوټ هرز ١٥ يگرل وا ريقاقع

يناغفا هنويلم
 .يناغفا هنويلم ١٢ تميق هنوټ هرز ١٢ هبنپ
 تميق هنويلم ٢ هنوتسوپ رون وا يلق هرق

.يناغفا هنويلم ٢٥٠
 .يناغفا هنويلم ٤٠ تميق هنوټ هرز ٨ يړو
 هنويلم ٧ تميق عبرم هرتم هرز ٦٠ يلاغ

 .يناغفا
 ٥ نمرڅ ،نيتسوپ ،يلبمک ،ېملوک ،داوم رون

 .يناغفا هنويلم
 .يناغفا هنويلم لش نايش يلدوا
 ينيمخت وا هنوټ کل وي :تارداص هدرگ

 .يناغفا هنويلم ٥٥٠ ېئ تميق
 عبرم ٣٠٠،٠٠٠ هل يکځم د ناتسناغفا د

 لرک يملل اي يبآ هخرب همځنپ طقف هخڅ ليم
 ،منغ هنوټ١٩١،٠٠٠ هخڅ هغه هل هچ يږيک

 ،راوج ٣٤٧،٠٠٠ ،ىشبرو ١٢٨،٠٠٠
 ٢٥،٠٠٠ ،وبلبل يدنق ٣٥،٠٠٠ ،هبنپ ٢٥،٠٠٠

 هنوټ ١٠٠،٠٠٠ ،تابوبح ١٨٩،٠٠٠ يجرو
 .يږيک هتسيخا ېويم

 ،ياچ ،هروب ،يلاک هکل تادراو ناتسناغفا د
 انښيرب د ،هنورټوم ،هنونيشام ،تايناخد ،يواود
 رت رون وا تازلف ،يښول ،مزاول ينادو د ،ناماس
 .هنوټ هرز ٣٠

 .ليت هنليگ هنويلم رولڅ
 وا يناکد يناغفا هنويلم ٦٠٠ رت ٥٠٠ لوټ

 سل هپ هنوټ هرز ١٥ تښياديپ يگلام يعونصم
 سل هپ هنوټ هرز سل هراکس يناک ،يناغفا هنويلم
 .يناغفا هنويلم

 .هنويلم ١،١٨٦ هيامرس کناب ناتسناغفا د
 .٨٤٥ هنورپخ ټون يذغاک د

 هناوتشپ يک کناب ورزير هپ کراي وين د
 يک هنازخ هپ لباک د ،الط سنوا ٩٣٧،٧٦٧
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 .همارگ ٥،١٨٠،٦٥٠
 ١٨٦،٩٤٥ الط هکوکسم وا الط ېکس ېب

 .هرقن هکوکسم ٦٤،٥٦٧٬٠٠٠ وا
 :تمهق الط د کناب ورزير د

 ناتسناغفا د( يناغفا ٥١٢،٥٦٤،٧٣٥
 .)ش١٣٢٨ ټروپار ىمسر کناب

 ١٢ سوفن ناتسناغفا د لاک ش١٣٢٨ هپ

 .ئد ىوس نيمخت هنويلم
 :يوس ېرپخ ېمانلوصا هغد لاک ١٣٢٨ هپ
 ٨ همانلوصا هداو وا يتنس وا حاکن د ١

 .لمح
 .لمح ٢٨ مسارم اتاپ د ‐٢
 .لمح ٣٠ همانلوصا قيوشت د وعيانص د ‐٣

ق١٣٧١ ش١٣٢٩ م١٩٥٠
 ايتسمليم يمسر هپ هاشداپ ناتسناغفا د

 .)ش١٣٢٩ لمح ٧ ،چرام ٢٧( ړالو هت ناريا
 د يچ لتښوغو تموکح ناتسناغفا د

 ياځ ېد د يد ىړغ ترافس ىول د ناتسکاپ
 لمح ٦ ،١٩٥٠ چرام ٢٦( يوتام هن نيناوق

 .)ش١٣٢٩
 ېلدابم د وسانجا د يوروش وا ناتسناغفا د

 ييالوج ١٧( هوس ءاضما ېدام ١٤ همان تقفاوم
 .)ش١٣٢٩ ناطرس ،م١٩٥٠
 هت لباک هلډ دادما يکينخت د وتلم ودحتم د

 يکرو هروشم يک ونالپ يفاشکنا هپ يچ هلغار
 .)ش١٣٢٩ ناطرس ،م١٩٥٠ نوج ٢٢(

 ازوج ،م١٩٥٢ ليرپا‐١٩٥٠ نوج
 ٤٠ يقرش لامش هپ راهدنق د ش١٣٣١-١٣٢٩

 ړوج مډ وي دور رپ وادنغرا د يک هلهد يرتموليک

 ،هرتم ٥٣٠ يلاو دږوا ،هرتم ٥٠ ايتړول .وس
 بيرج نويلم وي تيفرظ ،هرتم ١٠ روسپ
 وبوا د مډ د ،بيرج ٢٥،٣٠٠ سن مډ د .بعکم
 وليک ٢ طسوا ېي روسپ ،هرتم وليک ١٨ يلاو دږوا
 د ،هبيرح ٤٨٠،٠٠٠ ىدنال وبوا رت هکځم ،هرتم
 .هتاووليک ٦٤٠٠ هوق انښيرب

 رارق دادما د ورلاډ ورز ولس د هرس فسنوي د
 ١١( هراپل ولوږل د ينيړم د وناينچوک د داد

 .)ش١٣٢٩ ناطرس ،م١٩٥٠ ييالوج
 ولاک ورولڅ د يوروش داحتا وا ناتسناغفا د

 ناطرس ٥ ،ييالوج ١٨( داد رارق يتراجت
 .)ش١٣٢٩
 هدهاعم تدؤم د ندرا قرش وا ناتسناغفا د

 .)ش١٣٢٩ هلبنس ١٠ ،م١٩٥٠ ربمتس ٢(
 ٦( هدهاعم تدؤم د نانبل وا ناتسناغفا د

 .)ش١٣٢٩ هلبنس ١٤ ،م١٩٥٠ ربمتس
 هدهاعم تدؤم د هيروس وا ناتسناغفا د

 .)ش١٣٢٩ نازيم١٩  ،م١٩٥٠ ربوتكا ١٢(
 يساد هنيباك ېون ناخ دومحم هاش رادرس د

 :)ش١٣٢٩ نازيم ٥ ،ربوتكا ١٤( هوس نالعا
 ىلع ،ريزو برح د دؤاد دمحم ىلغاښ

 دمحم ،ريزو هلخاد دحلادبع ،ريزو هجراخ دمحم
 ،ريزو هيلدع مساق ديس ريم ،ريزو هيلام زورون
 د رديح دمحم ريم ،ريزو وفراعم د ديجملادبع
 ،ريزو هيحص قوراف مالغ ،ريزو داصتقا يلم
 د ميعن دمحم ،ريزو هماع دياوف د مركا دمحم
 .ريزو وناك

 ربوتكا( لړال هت لييارسا دوهي هناتسناغفا هل
 .)ش١٣٢٩ نازيم ،١٩٥٠
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 هپ هچ يك در روت اد ناتسكاپ د ناتسناغفا
 كلخ يركسع اي يليابق ياځ ېد د ربمتس ٣٠
 ،١٩٥٠ ربوتكا ٢٤( يديوس ريت وتادحرس رت
 .)ش١٣٢٩ برقع

 يك الصم هپ تاره د يچ هخڅ ورانم ووا هل
 ولد ١٨ هبنش راهچ( هديړنو وي يو هتاپ

 .)ش١٣٢٩
ق١٣٧٢ ش١٣٢٩ م١٩٥١

 يکينخت د هرس وتالايا هدحتم د اکيرما د
 توح ،م١٩٥١ يرورف ٩( داد رارق يتسرم

 .)ش١٣٢٩
 هت لباک ريفس ىول اکيرما د ليريم جراج

 توح ٢٨ ،م١٩٥١ چرام ١٩( وس لکاټو
 .)ش١٣٢٩
 ٣٩٧ تادراو يتلود لاک ش ١٣٢٩ د

 .و ينوغد مه فراصم هنويلم
 يک وځنوښ ٣٣٤ هپ لاک ش١٣٢٩ هپ

 .وو يکنووښ ٣٠٠٧ وا يکنوک هدز ٩٩،٧٨٨
 تادياع رب تايلام هدرگ يک لاک هغد هپ
 ،٢٨،٤٢٦،١٧٩ هيلام وکځم د .هو هنويلم ٢٤٩

 هيلام يفانصا ،٢٨،٤٧١،٢٧٢ هيلام يشاوم د
 يناغفا ٥٧،٣٢٥،٤٧٨ هيلام هدرگ وا ٤٢٨،٠٢٦

 .هو
 :ش١٣٢٩ يياراد کناب ناتسناغفا د
يناغفا ٥١٢،٥٠٢،٨١٤ الط
يناغفا ٦٤،٦٠٣،٢٨٥ هرقن
.يناغفا ٣٥٦،١٣١،٩٥٢ راعسا هجراخ
 .يناغفا ١٧٥،٩٨٠،٩٠٢ :ټون يتلود
 .يناغفا ١،٣٢٤،٥٥٢ کوکسم

 .يناغفا ٧١،٥١٧،٨١٥ ټون يکناب
يناغفا ١،١٨٢،٠٦٢،٣٢٠ هدرگ
 ٤٢،١٠٧،٢٠٦ دافم کناب ناتسناغفا د

 .يناغفا
 .ش ١٣٢٩ هنوتميق وراعسا د
 ،يناغفا ١٦٧٥ تميق يمسر هپ هرلاډ لس

 .يناغفا ٢٠٩٥ تميق دازآ هپ
 هپ ،يناغفا ٣٥١ تميق يرادلک يدنه لس

 .يناغفا ٤٣٩ تميق دازآ
 ،يناغفا ٥٠٦ تميق يرادلک يناتسکاپ لس

 .يناغفا ٦٣٣ تميق دازآ هپ
 هپ ،يناغفا ٣٨٧ تميق هکنارف يسيوس لس

 .يناغفا ٤٨٤ تميق دازآ
ق١٣٧٢ ش١٣٣٠ م١٩٥١

 اکيرما مظعا ردص ناخ دومحم هاش رادرس
 ،م١٩٥١ ليرپا ٢٥( ړالو ايتسمليم ىمسر هپ هت
 .)ش١٣٣٠ روث

 د وتفن د لامش د کموک هدحتم للم د
 ازوج ،م١٩٥١ يئم ٢٨( هراپل فشک

 .)ش١٣٣٠
ش٣١-١٣٣٠ م١٩٥٢

 راطع دحالادبع د باتيب قحلادبع يفوص
 هچوک باصق هپ لباک د ق١٣٠٦ هپ يچ هت ىوز
 وس ړکرو بقل ءارعشلا کلم د و يلديږيز يک
 .)ش١٣٣٠ ولد ١٨(

 ديس د فيرش رازم د يرهوگ قيدص ديس
 يفوص يدنبشقن وا طاطخ وا رعاش ىوز نامثع

 عيقبلا تنج هپ وا تافو يک هنيدم هپ نلک ٦٨
 )ش١٣٣٠( وس خښ يک
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 ږپش اوخپ يچ تاديلوت ېبنپ د ناتسناغفا د
 .هديسرو هت ونټ هرز ١٣ سوا وو هنټ هرز

 ٣٨٨ فراصم وا تادراو لاک ش١٣٣٠ د

 .ېو يناغفا هنويلم
 وا وبتکم هنيران ٣٩٧ هپ لاک ش١٣٣٠ هپ
 وا ناملعتم ٩٣،٣٦٧ يک وبتکم ونوجن د ١١

 ٢٥٠ وا ناملعم ٢٨٧٨ وا تاملعتم ٥٣٧١

 .وو تاملعم
 هرق د ناتسناغفا د هياپ رت لاک ١٣٣٠ د

 .هتسوپ ٩٢١،٦٦٣ تارداص ىلق
 ،هت داحتا يوروش هنټ ٥٠٠ تارداص ېبنپ د
 .هت ينمرج هنټ ١٠٠٠ ،هت دنه هنټ ١٥٠٠

ق١٣٧٣ ش١٣٣١ م١٩٥٢
 هړک در هټون هغه يوروش داحتا د ناتسناغفا

 دادما يکينخت د هدحتم للم د ىدنوگ يچ
 موک ېدزن هت ودحرس يوروش د ناصصختم
 نازيم ،م١٩٥٢ ربمتس ٢٣( يوک هنوتيلاعف

.)ش١٣٣١
ق١٣٧٣ ش١٣٣١ م١٩٥٣

 نويلم مين وي هراپل ولوينار ومنغ د اکيرما
 يرونج ٨( يکرو هت ناتسناغفا روپ هرلاډ

 .)ش١٣٣١ يدج ,م١٣٥٣
 ب٦( هوسو همان هقفاوم يياوه هرس دنه د

 .)ش١٣٣١ ولد
 وا وس ررقم ريزو هجراخ ناخ دمحا ناطلس

 هتاپ نواعم ترادص د ىزاوي ناخ دمحم ىلع
 .)ش١٣٣١ توح ,م١٣٥٣ چرام ١٨( وس

 ٥٢٦ تادراو يتلود لاک ش١٣٣١ د

 ٩ رسک يناغفا هنويلم ٥٣٥ فراصم هنويلم

 .يناغفا هنويلم
 ٥٢٨ يځنوښ وو هنيران د لاک ش١٣٣١ هپ

 يک وغد هپ ىچ .وو ١٧ يځنوښ وځښ د
 ،ېو ينوجن ٦٢٦٣ وا ناکله هنت ٩٩،٦٢٢

 ٢٨٧ ىي يکنوښ يځښ وو هنت ٣٠٦٤ ناملعم

 .ېو ينت
ق١٣٧٤ ش١٣٣٢ م١٩٥٣

 ببس هپ ىغوران د ناخ دومحم هاش رادرس
 هت دؤاد دمحم ىلغاښ وا هړکو افعتسا هترادص هل
 ربمتس ٦( وس رداص نامرف ولوړوج ېنيباک د

 .)ش١٣٣٢ هلبنس ،م١٩٥٣
 نالعا يساد هنيباک هلپخ دؤاد دمحم ىلغاښ

 :هړک
 دمحم ،نواعم ىمظع ترادص د دمحم ىلع

 هجراخ ميعن دمحم رادرس ،ريزو عافد د فراع
 ميکحلادبع ،ليفک ريزو هيلام د کلملادبع ،ريزو
 ،ريزو وفراعم د ديجملادبع ،ريزو هماع دياوف د
 وناک د فسوي دمحم ،ريزو هيحص قوراف مالغ
 لقتسم وليابق د حورجم نيدلا سمش ،ريزو
 لقتسم تعارز د فسوي دمحم ريم ،سيئر
 وتاعوبطم د يقوجلس نيدلا حالص ،سيئر
 .سيئر لقتسم

 هخڅ ١٩٢٩ هل يچ ناخ مشاه دمحم رادرس
 يک لباک هپ ،و مظعا ردص يروپ م١٩٤٦ رت
 برقع ٣  ،م١٩٥٣ ربوتکا ٢٦( وس تافو

 .)ش١٣٣٢
 سلتا کناب وتادراو‐وتارداص د اکيرما د

 هراپل فاشکنا د ميس د دنمله د هرلاډ هنويلم مين
 سوق ،م١٩٥٣ ربمون( ئکرو هت ناتسناغفا روپ



کيلښيپ يخيرات ناتسناغفا د

٢٨٨

 .)ش١٣٣٢
 هت ناتسکاپ مظعا ردص دؤاد دمحم ىلغاښ

 وا ىغور د ناتسناغفا د دادما يرکسع اکيرما د
 ربمسد ٣٠( هڼاگو کان رطخ هراپل ينتاس د

 .)ش١٣٣٢ يدج ،م١٩٥٣
 وس ړوج مډ ىول يکجک د دور رپ دنمله د

 .)ق١٣٧٣ ،ش١٣٣٢ ،م١٩٥٣(
.بعکم بيرج ٦،٣٠٠،٠٠٠ېئ تيفرظ
 .هرتم ١٠٠ ايتړول
 .هرتم ٢٠ هتښک ،هرتم ١٠ ړول :يلاو ډنپ
 .هبيرج ٦٠،٠٠٠ سن مډ د
 .هرتم وليک ٥٨ يلاو دږوا وبوا د
 .هړکيا ٥٥٠،٠٠٠ يکځم يدنال وبوا رت
 ريم د طاطخ يوره ينيسح اقا ريم ازريم

 ٢٢( وس تافو يک تاره هپ ىوز مظاک دمحم

 .)ش١٣٣٢ ناطرس
 ىون وکود ورز ١٥ د ېناخ راک ىرمخ لپ د

 .هوس راک رپ هنونيشام
 ١٨٠٠ هچ هناخراک ولدوا د راهب لگ د

 هلاک د وا يرل هکود هرز ٦٠ وا هنوه هاگتسد
 ليرپا( هوس هړپشب يشيرو ىسڼپس هنټ ٥٨٥٠
 .)ش١٣٣٢ لمح ،م١٩٥٣

ق١٣٧٤ ش١٣٣٣ م١٩٥٤
 د وتلم هدحتم د هراپل ايسآ د ناتسناغفا

 ليرپا ٢٠( وس ىړغ نويسمک يداصتقا
 .)ش١٣٣٣ روث ،م١٩٥٤
 د ىوز ىراخب بوقعي دمحم د قياش مشاه

 خښ وا تافو يک لباک هپ ريفس ىناوخپ اراخب
 هلبنس ،١٩٥٤ ربمتس ١٥ هبنش راهچ( وس

 .)ش١٣٣٣
 هت يچارک ريزو هجراخ ميعن دمحم يلغاښ

 وطباور رپ ناتسکاپ وا ناتسناغفا د يچ ،ړالو
 هلبنس ،م١٩٥٤ ربمتس ١٧( يکو يربخ

 .)ش١٣٣٣
 يوي هپ ريزو هجراخ ميعن دمحم ىلغاښ

 يديسرو هت برع ىوعس ايتسمليم يمسر ېتفه
)م١٩٥٤ ربوتکا ٢٨(

 يکو نالعا ريزو هجراخ ميعن دمحم يلغاښ
 هربخ ولوين ىميس د هلئسم ناتسنوتښپ د يچ
 عقوم هت ونتښپ ياځ هغه د يچ وړاوغ هکلب ،هدن
 يس ياړک هراکښ هنوشهاوخ لپخ يچ يس ړکرو
 .)ش١٣٣٣ برقع ،م١٩٥٤ ربمون ٧(

 هدهاعم تدؤم د ايوالسوگوي وا ناتسناغفا د
 .)ش١٣٣٣ ىدج ٨ ،م١٩٥٤ ربمسد ٣٠(

ق١٣٧٥ ش١٣٣٣ م١٩٥٥
 يزاغ دومحم هاش رادرس مظعا ردص ىنخمد

 ١٤( لديلو هرس مظعا ردص د ناتسکاپ د

 .)ش١٣٣٣ يدج ،م١٩٥٥ يرونج
 تيروهمج وکلخ د نيچ د وا ناتسناغفا

 هنکاټ هپ وترافس ويول د طباور يسايس لپخ
 .)ش١٣٣٣ يدج ،م١٩٥٥ ىرونج ١٩( لنمو

 د ناتسناغفا د يک هگرج هپ ونارشم د
 ىرونج ٢٥( وس لنمو بيوصت تيوقت ىرکسع

 .)ش١٣٣٣ يدج ،م١٩٥٥
 کوټ وي ينلوټ فراعملا ةرياد د ناتسناغفا د

 يمومع يچ ئک روپخ همان هپ ناتسناغفا د
 .ىرل تامولعم

 ار هناخراک وټمس د هوي هخڅ ايکولسوکچ هل
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 ولد ،م١٩٥٥ يروربف ١٥( هوس لوين
 .)ش١٣٣٣
 هناخراک هپ ولوړوج ينيچ د زودنق د ناپاچ

 ىرورف ٢٥( هړکو هقفاوم ولوکرو ېيامرس د يک
 .)ش١٣٣٣ ولد ،م١٩٥٥
 تادراو يتلود لاک ش١٣٣٣ د
 امپس وا هنويلم ١١٤١ فراصم وا هنويلم١٤٤١
 .ېو يناغفا هنويلم ٣٢٧
 ورن د ٧٧٠ :ريمشنهوپ لاک ش١٣٣٣ د

 يکنوک هدز هنيران .يځنوښ ونوجن د ٢١ ،يځنوښ
 هنيران ،٨٦٧٨ يکنوک هدز ينوجن ،١٠٦،٢٧٠

  .٢٦٨ يکنووښ يځښ ،٣٤٧٥ يکنوښ

ق١٣٧٥ ش١٣٣٤ م١٩٥٥
 هت ناتسکاپ مظعا ردص دؤاد دمحم يلغاښ

 د يک ناتسکاپ يبرغ هپ يچ ئکرو راطخا
 ٢٩ يرل ېجيتن يړوان لوډگ وميس د ناتسنوتښپ

 .)ش١٣٣٤ لمح ٨ ،م١٩٥٥ چرام
 د ناتسکاپ د وکنوک هرهاظم يک لباک هپ

 .هړکو هرهاظم هرس يبوتاټ د ريفس د وا ترافس
 .)ش١٣٣٤ لمح ٩ ،م١٩٥٥ چرام ٣٠(

 ېناخ لسنوق د ناتسکاپ د يک راهدنق هپ
 ١٠ ،م١٩٥٥ چرام ٣١( ېوسو ېرهاظم هرس

 .)ش١٣٣٤ لمح
 يدناب هناخ لسنوق ناغفا رپ يک روښيپ هپ

 .)ش١٣٣٤ لمح ،١٩٥٥ ليرپا ١( هوسو هلمح
 ېناخ لسنوق د ناتسکاپ د يک دابآ لالج هپ

 لمح ،م١٩٥٥ ليرپا ١( ېوسو ېرهاظم هرس
 .)ش١٣٣٤
 د يک لباک هپ اکيرما ،يکرت ،زيرگنا

 شيوشت ورهاظم رپ هرس ترافس د ناتسکاپ
 .)ش١٣٣٤ لمح ،م١٩٥٥ ليرپا ٤( ئک هراکښ

 و باوج تموکح د ناتسناغفا د ناتسکاپ
 هلباک هل ېئ ينروک وناتامولپيد د وا ،هنام هن
 هلړتو ىرگلسنوق هلپخ يک دابآ لالج هپ .ېتسياو
 .)ش١٣٣٤ لمح ،م١٩٥٥ ليرپا ١٦(

 گنودنب د ميعن دمحم ىلغاښ هجراخ ريزو
 لمح ،م١٩٥٥ ليرپا ١٨( ړالو هت سنارفنک

 .)ش١٣٣٤
 نوړت تدؤم د ايزينوډنا وا ناتسناغفا د

 روث ،١٩٥٥ ليرپا ٢٤( وس کيل سال
 .)ش١٣٣٤
 يمسر هپ رشم ىول رصم د رصانلادبع لامج

 روث ،م١٩٥٥ ليرپا ٢٩( ىغار هت لباک ايتسمليم
 .)ش١٣٣٤
 د يک روښيپ هپ هک هړکو هقفاوم ناتسناغفا

 هپ هب ون يسو يفالت يواکپس د قريب يناغفا
 يفالت يواکپس د قريب د ناتسکاپ د يک لباک
 يس هړکرو هب ضوع وتافلت د ترافس د وا يسو
 .)ش١٣٣٤ روث ،م١٩٥٥ ليرپا ٢٩(

 ناوات د ولاوما وغه د ناتسکاپ ناتسناغفا
 يرال هل يټوک اي روښيپ د يچ موک هڼاگو لوؤسم
 .)ش١٣٣٤ روث م١٩٥٥ يم ١٤( يځار

 ناتسناغفا هپ ېناخ لسنوق يلپخ ناتسکاپ
 ناتسناغفا يچ ئکو ېئ شهاوخ وا ېلړتو يک
 يک ناتسکاپ هپ ېناخ لسنوق يلپخ مه ىد
 .)ش١٣٣٤ روث ،١٩٥٥ ليرپا( يک يدنب

 رما ئس رايت د ورکسع د يک ناتسناغفا هپ
 .)ش١٣٣٤ روث ،م١٩٥٥ يم ١٤( وس رداص
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 برع ىدوعس د ناتسکاپ وا ناتسناغفا
 روث ،م١٩٥٥ ىم ١٣( هلنمو )ىړگځنم( ښاگوب

 .)ش١٣٣٤
 هقفاوم ولاک وځنپ د هرس داحتا يوروش د

 اي ړود لاوما لپخ يد هنوتکلمم هړاود يچ هوسو
 يړو يک تکلمم هپ لب هوي د لوډ هپ ټيزنارت
 .)ش١٣٣٤ ازوج ،١٩٥٥ نوج ٢١( .يړوار

 هقفاوم تيزنارت د يوروش وا ناتسناغفا د
 نوج ٨( هوس اضما يک وکسم هپ ېدام ٨ همان

 .)ش١٣٣٤ ناطرس ،م١٩٥٥
 زيوجت لپخ د ىړگځنم برع ىدوعس د

 ناطرس ،م١٩٥٥ نوج ٢٨( هړک نالعا يماکان
 .)ش١٣٣٤
‐نيت ريفس ىول تموکح د وکلخ د نيچ د

 ىدناړو يک لباک هپ همان دامتعا هلپخ وي‐ووک
 .)ش١٣٣٤ ناطرس ،م١٩٥٥ يئالوج ٥( هړک

 وس ىړغ کناب يللملا نيب د ناتسناغفا
 .)ش١٣٣٤ ناطرس ،م١٩٥٥ يئالوج ١٤(

 رارطضا وا ئسرايت د يک ناتسناغفا هپ
 دسا ،م١٩٥٥ يئالوج ٢٨( وس متخ تلاح

 .)ش١٣٣٤
 داحتا ېتسپ د يوروش وا ناتسناغفا د

 .)ش١٣٣٤ دسا ،م١٩٥٥ تسگا ١٤( هقفاوم
 ار هت ناتسناغفا ېرايط اټوک د ناتسودنه

 .)ش١٣٤٤ دسا ،م١٩٥٥ تسگا ١٧( يودراو
 تلود هغه د ترافس ىول رپ ناتسکاپ د

 ربمتس ١٣( وس لوپرو يک لباک هپ هتريب قريب
 .)ش١٣٣٤ هلبنس ،م١٩٥٥
 د ىرگ لسنوق رپ ناتسکاپ د دابآ لالج د

 ربمتس ١٤( وس گج هتريب قريب تلود هغه
 .)ش١٣٣٤ هلبنس ،١٩٥٥
 د ايب يرگلسنوق رپ ناغفا د روښيپ د

 ربمتس ١٥( وس لوردو قريب ناتسناغفا
 .)ش١٣٣٤ هلبنس ،م١٩٥٥
 ټنوي هوي د يک ناتسکاپ هپ ناتسناغفا

 هن و ناتسکاپ وخ ئکو تفلاخم هرس ولوړوج
 .)ش١٣٣٤ نازيم ،م١٩٥٥ ربوتکا ١١( .هنام

 هخڅ يچارک هل ريفس ىول لپخ ناتسناغفا
 ېرپ هرس رو ېئ طباور يسايس وا تښوغو ار
 .)ش١٣٣٤ نازيم ،م١٩٥٥ ربوتکا ١٧( هړک

 هلباک هل ريفس ىول لپخ مه ناتسکاپ
 نازيم ،م١٩٥٥ ربوتکا ١٨( تښوغو

 .)ش١٣٣٤
 يچ ئکو ټسټورپ ناتسکاپ رپ ناتسناغفا

 يکيړا تايز هت هنولام تيزنارت ناتسناغفا د ىلو
 .)ش١٣٣٤ برقع ،م١٩٥٥ ربمون ٨( يوچا

 هل سپ يچ هوس هړوج هگرج هيول يک لباک هپ
 هخڅ وکلخ د ناتسنوتښپ د ېي وربخ وځرو وځنپ
 هلپخپ تاررقم لپخ يچ هتښوغو هنتسيخا يار
 د دياب تموکح يچ لتښوغو ېگرج .يک هلصيف
 هلسو اکيرما د يچ لداعت توق د هرس ناتسکاپ
 ناتسکاپ د ناتسنوتښپ وا يتاسو هد ېتسيخا ېئ
 برقع ،م١٩٥٥ ربمون ٢٠( ينژيپ هن و کوټ وي

 .)ش١٣٣٤
 وا هملعم ىړمول بتکم د وځښ د همطاف

 برقع ١١ هعمج( هوس تافو يک لباک هپ هرعاش
 يک راصحالاب هپ ېئ تدالو ،ش١٣٣٤
 .)ق١٢٨٨
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 ٦( هړکو افعتسا فراع دمحم ريزو عافد د
 .)ش١٣٣٤ سوق ،١٩٥٥ ربمسد

 هت لباک فوليشرو لاشرام تلود ىوروش د
 .)ش١٣٣٤ سوق ،١٩٥٥ ربمسد ١٨( ىغار

 د وا نيناگلب ريزو رشم ىوروش داحتا د
 يمسر هپ فيچشورخ رترکس يټراپ ټسنومک
 ربمسد ١٨-١٥( للغار هت لباک ايتسمليم

 .)ش١٣٣٤ سوق ،م١٩٥٥
 باب هپ ناتسنوتښپ د ىوروش ريهامج داحتا

 ربمسد ١٦( ئک دييات فقوم ناتسناغفا د
 .)ش١٣٣٤ سوق ،م١٩٥٥
 هنونوړت ېرد يوروش داحتا وا ناتسناغفا د

 سوق ،١٩٥٥ ربمسد ١٨( هوس اضما
 .)ش١٣٣٤
 .نوړت روپ ونويلم ولس د ‐١
 د ضرعت مدع وا يفرطيب د م١٩٣١ د ‐٢

 .ديدجت نوړت
 يچ حيضوت ولوصا د تسايس يجراخ د ‐٣

 .يوک ىوق يفرطيب ناتسناغفا د
 د يچ لتښوغو تموکح اکيرما د

 هپ ناتسنوتښپ د ځنم رت ناتسکاپ وا ناتسناغفا
 ربمسد ٢١( يکو ښاگوب ىړگځنم د يک هړخش

 .)ش١٣٣٤ سوق ،١٩٥٥
ق١٣٧٦ ش١٣٣٤ م١٩٥٦

 لسنوق ناتسناغفا د هنتښوغ هپ ناتسکاپ د
 مه ىسغد وا وس نوتس ار هت لباک هخڅ ىټوک هل
 وس تښوغو هلباک هل هشاتا ىرکسع ناتسکاپ د
 .)ش١٣٣٤ ىدج ،م١٩٥٦ ىرونج ٨(

 تادراو يټلود لوټ لاک ش١٣٣٤ هپ

 .و ىنوغدمه فراصم وا ىناغفا هنويلم ١٣٠١
 ورن د ٧٥٠ :ريمشنهوپ ش١٣٣٤ د

 هنت ١١١،١٢١ .ىځنوښ ونوجن د ٢٣ ،ىځنووښ
 ،يگنووښ رن ٣٥٨٤ ،ينوجن ٩٩٦٩ ،ناکله

 .يکنووښ يځښ ٣٢٩
ق١٣٧٥ ش١٣٣٥ م١٩٥٦

 يياوه د داحتا يوروش وا ناتسناغفا د
 اضما يک لباک هپ ېدام سل هقفاوم سيورس
 .)ش١٣٣٥ لمح ٤ ،م١٩٥٦ چرام ٢٤( هوس

 هړک در ًامسر اعدا هغد وتيس د ناتسناغفا
 دحرس ناتسکاپ وا ناتسناغفا د نيل ډنرويډ يچ
 .)ش١٣٣٥ لمح ٦ ،م١٩٥٦ چرام ٢٦( ئد

 ىراکمه يللملا نيب د )اکيرما( ينوزاتا د
 راد نوتنهوپ د ايبملوک د هرلاډ هرز ٩٩٧ ېرادا
 هنومارگورپ يبژ ىزيرگنا د هچ هړکرو هت نيملعملا
 د وا ىک هيوقت يک وبتکم طسوتم هپ ناتسناغفا د
 ،م١٩٥٦ چرام ٣١( ىزورو هپ ناملعم ىزيرگنا

 .)ش١٣٣٥ لمح ١١
 هت ىلاوراښ لباک د اوخ هل داحتا ىوروش د
 بابسا ېناخافش هرتسب لس د وا هنوسب ١٥
 .)ش١٣٣٥ لمح ،م١٩٥٦ چرام ٣١( وس ءادها

 هپ ناغربش د ريپ يندبشقن قايا لزق هفيلخ
 لمح ٢١( وس تافو نلک ٩٦ يک قايآ لزق

 هپ ېئ دلوت ،ق١٣٧٥ نابعش ٢٩ ،ش١٣٣٥
 هخڅ اراخب هل ېئ گتار .)ق١٢٧٩ يک يکرک
 .ق١٣٣٨ هت ناتسناغفا

 هت ايکاولسوکچ تئيه يرکسع ناتسناغفا د
 .)ش١٣٣٥ لمح ،م١٩٥٦ ليرپا ١٨-٤( ړالو

 هقفاوم يئاوه ناتسکاپ وا ناتسناغفا د
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 رفس هت اپورا ىرول هل يچارک د يچ ،هوس اضما
 .)ش١٣٣٥ روث ،م١٩٥٦ يئم ٧( يسو

 ١٤ هراپل يزاب اوه ىکلم د ناتسناغفا د

 ٢٧( هوسو هرس ينوزاتا هل هقفاوم روپ ونويلم

 .)ش١٣٣٥ ازوج ،م١٩٥٦ نوج
 ىمسر هپ سردنم ناندع مظعا ردص وكرت د

 ييالوج ٣٠-٢٦( ئغار هت لباك ايتسمليم
 .)ش١٣٣٥ دسا ،م١٩٥٦
 ريهامج داحتا هژورپ ولوگل وبوا د راهرگنن د

 ييالوج ٢٦( هتسيخاو هړاغ هلپخ رپ ىوروش
 .)ش١٣٣٥ دسا ،م١٩٥٦
 ٤( داد رارق يتراجت ډنيلوپ وا ناتسناغفا د

 .)ش١٣٣٥ دسا ،م١٩٥٦ تسگا
 هت لباک ازريم ردنکسا مظعاردص ناتسکاپ د

 .)ش١٣٣٥ دسا ،م١٩٥٦ تسگا ١١-٧( ئغار
 يرکسع د مظعا ردص دؤاد دمحم ىلغاښ

 وا ايکاولسوکيچ هل همان هقفاوم ولوينار ولسو
 تسگا ٢٥( هړک نالعا هرس داحتا يوروش

 .)ش١٣٣٥ هلبنس ،م١٩٥٦
 ١٤ هل هچ هوسو هقفاوم هرس نکيرما ناپ د

 ناټوليپ هنويلم مين هود هپ هخڅ روپ ورلاډ ونويلم
 وا ،يزورو ىکنوک راک وناديم يياوه يکلم د وا
 ١٢( يوړوج رگډ يياوه راهدنق د هب هنويلم ٥ هپ

 .)ش١٣٣٥ هلبنس ،م١٩٥٦ ربمتس
 ٢٤( وس ورش گتار کت يياوه هرس ناريا د

 .)ش١٣٣٥ نازيم ،م١٩٥٦ ربمتس
 هخڅ ايکاولسوکچ وا داحتا يوروش هل

 ربمتس ٢٧( هديسرو ار هلسو هپوج يړمول
 .)ش١٣٣٥ نازيم ،م١٩٥٦

 داحتا يوروش مظعاردص دؤاد دمحم ىلغاښ
 نازيم ،م١٩٥٦ ربمتس ٣٠-١٧( ړالو هت

 .)ش١٣٣٥
 اوخ هل داحتا يوروش د ېرايط ټج سلووي

 ربوتکا ٢٨( ېديسرو هت واوق يياوه ناتسناغفا د
 .)ش١٣٣٥ برقع ،م١٩٥٦
 ار هجوت دحتم للم د تموکح ناتسناغفا د

 رپ هلمح سنارف ،ايناترب ،ليئارسا د يچ هلوزرگو
 روشنم د دحتم للم د ىدناب زيوس لاناک
 برقع ١٦ ،م١٩٥٦ ربمون ٥( ىد تفلاخم

 .)ش١٣٣٥
 ربون ٨( نوړت تدؤم د امرب وا ناتسناغفا د
 .)ش١٣٣٥ برقع ١٦ ،م١٩٥٦
 ناتسناغفا د يک دنه هپ رمع دمحم لارنج

 برقع ،م١٩٥٦ ربمون ١٠( وس ريفس ىول
 .)ش١٣٣٥
 هدحتم للم د هراپل لاناک زيوس د ناتسناغفا

 لوک ىدناړو هخرب هلپخ يک وواوق ىسيلوپ هپ
 .)ش١٣٣٥ برقع ،م١٩٥٦ ربمون ١٦( هلنمو

 يک يچارک هپ مظعاردص دؤاد دمحم ىلغاښ
 ىدناب ناتسنوتښپ رپ هرس ونارشم هل ناتسکاپ د
 سوق ،م١٩٥٦ ربمسد ٢( ېړکو يربخ

 .)ش١٣٣٥
ق١٣٧٧ ش١٣٣٥ م١٩٥٧

 لوکوتورپ يتراجت هرس يوروش داحتا د
 .)ش١٣٣٥ ىدج ،١٩٥٧ ىرونج ٨( وس اضما

 تيروهمج د وکلخ د نيچ د يال‐نا‐واچ
 ىرونج ٢٣-١٩( ئغار هت ناتسناغفا مظعاردص

 .)ش١٣٣٥ ىدج ،م١٩٥٧
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 يول ايناترب د يک لباک هپ ټيليگ يس‐م
 .)ش١٣٣٥ ولد ،م١٩٥٧ يرونج ٢٧( وس ريفس

 د ىځنهوپ د داصتقا د يک نوتنهوپ لباک هپ
 ولد ،١٩٥٧ يرونج ٣٠( وسو تښراپس ولولړوج

 .)ش١٣٣٥
 هپ ديئات ېمان تقفاوم د لورتنک د ونويفا د

 اوخ هل هدنيامن د ناتسناغفا د يک هدحتم للم
 .)ش١٣٣٥ ولد ،م١٩٥٧ ىرورف ٤( وسو

 ١٠( ئک ورش مارگورپ وتښپ وکسم ويډار

 .)ش١٣٣٥ ولد ١٩٥٧ ىرورف
 هدرگ تادراو ىتلود لاک ش ١٣٣٥ د
 .و ينوغد مه فراصم وا يناغفا هنويلم ١٨٢٢
 ورن د ٧٤٨ :ريمشنهوپ لاک ش ١٣٣٥ د

 ١١٤،٩٦٧ ،هنوبتکم ونوجن د ٢٦ ،هنوبتکم

 ٣٧٤ ،ناملعم ٣٥٩٠ ،ينوجن ١١،١٢٥ ،ناکله

 .تاملعم
 يتراجت ناتسناغفا د لاک ش١٣٣٥ هپ
 هنويلم ٢٣٠٧ تادراو وا هنويلم ٢٠٧٩ تارداص
 .هو

ق١٣٧٧ ش١٣٣٦ م١٩٥٧
 ريفس ىول صاخ قرش هنايم د اکيرما د

 هکرتشم هوي وا ىغار هت لباک ډراجير زميج
 رواهنزيا د ناتسناغفا يچ هوس هرپخ هيمالعا
 ىښوخ هپ هراپل قرش ىنځنم د مارگورپ ىداصتقا
 .)ش١٣٣٦ لمح ،م١٩٥٧ چرام ٣١( ىنم

 وا ېيکرت مظعا ردص دؤاد دمحم ىلغاښ
 ړالو هت رصم وا ايرتسا وا ډنيلوپ وا ايکاولسوکچ
 روث‐لمح ،م١٩٥٧ ىئم ١٩ رت ليرپا ١٤(

 .)ش١٣٣٦

 وا ېيکرت ريزو هجراخ ميعن دمحم ىلغاښ
 لمح ،م١٩٥٧ ليرپا ٢٩-١٤( ړالو هت ناتسکاپ

 .)ش١٣٣٦
 بوتايز د دادما د هرس ايکاولسوکچ هل

 لمح ،م١٩٥٧ ليرپا ٢٧( هوسو هقفاوم
 .)ش١٣٣٦
 هت لباک يدرورهس مظعا ردص ناتسکاپ د

 ايب د وطباور يسايس د وتکلمم وړاود ،ىغار
 يک ربوتکا هپ ١٩٥٥ د ،هړکو هرس هقفاوم ولولښن
 نوج ١١-٨( وو ىلديلش هرس طباور يسايس

 .)ش١٣٣٦ ازوج ،م١٩٥٧
 ىللملا نيب د يجرنا کيموتا د ناتسناغفا

 ازوج ،١٩٥٧ نوج ١٥( لنمو لوصا رايتخا
 .)ش١٣٣٦
 د دنمله د روپ هرلاډ ٥،٧٥٠،٠٠٠ ينوزاتا

 لنوسرپ د وا روال د ٢،٨٦٠،٠٠٠ وا هراپل ىميس
 نوج ٣٠( يکرو هت ناتسناغفا هراپل ىنزور

 .)ش١٣٣٦ ناطرس ،م١٩٥٧
 هوسو همان تقفاوم يياوه هرس ناتسکاپ د

 .)ش١٣٣٦ ناطرس ١(
 وس ىدنب وا لوزعم هيلام ريزو کلملادبع

 .)ش١٣٣٦ دسا ،م١٩٥٧ ييالوج ٧(
 هسيسد ولوچا شاشتغا د هماکان هټپ هوي

 ١١( هوس لوينو ېي نيلماع وا هوس فشک

 .)ش١٣٣٦ دسا ،م١٩٥٧ ييالوج
 داحتا يوروش د هاشداپ ناتسناغفا د

 ييالوج ٣١-١٧( يکو رفس ىمسر هت تکلمم
 هډگ ىمسر هپ وا .)ش١٣٣٦ ناطرس ،م١٩٥٧

 د هب يوروش داحتا يچ :هوس ليوو يک هيمالعا
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 ،يکو کموک يک ښالت هپ وليت د هرس ناتسناغفا
 صاخ وي هراپل وړخش يدحرس د هب مه وا
 د وبوا وکرتشم د هب مه وا ،يکاټو نويسمک
 .يکو هرس هقفاوم هوي هراپل لامعتسا

 تيروهمج د وکلخ د نيچ وا ناتسناغفا د
 دسا ،م١٩٥٧ ييالوج ٢٨( داد رارق يتراجت

 .)ش١٣٣٦
 مالغ ريفس ىول ناتسناغفا د يک سيراپ هپ

 د  ١٠( وس ريزو تراجت د هداز فيرش دمحم
 .)ش١٣٣٦ دسا ،م١٩٥٧ تسگا

 يچ ،ليوو هجراخ ريزو ميعن دمحم ىلغاښ
 هپ يچ مس هرس ېمان تقفاوم د لوينار ېلسو د

 ،هو ېوس اضما هرس داحتا يوروش د لاک ١٩٥٦
 ٣١( يد يلديسرار ېلسو ورلاډ ونويلم ٢٥ د

 .)ش١٣٣٦ هلبنس ،م١٩٥٧ تسگا
 يک نيچ هپ مظعاردص دؤاد دمحم ىلغاښ

 ،م١٩٥٧ ربوتکا ٢٢( يک عورش رفس لپخ
 .)ش١٣٣٦ برقع

 هدهاعم تدؤم د ايناپسا وا ناتسناغفا د
 .)ش١٣٣٦ برقع ،م١٩٥٧ ربوتکا ٢٨(

 يوروش داحتا ريهامج د وکيمورگ ىردنا
 هپ هرس وځاتسا هل ناتسناغفا د ريزو هجراخ
 باب هپ ېمان تقفاوم ىدحرس ىون د يک وکسم
 سوق ،١٩٥٧ ربمسد ٢١( ېړکو يربخ يک

 .)ش١٣٣٦
 ١٩ نرق رد ناغفا فيلات ايتښر مساق ديس د

 .وس پاچ يک لباک هپ
ق١٣٧٨ ش١٣٣٦ م١٩٥٨

 وليت د يک ناتسناغفا هپ داحتا يوروش

 ىدج ١٨ ،م١٩٥٧ يرونج ٨( هلنمو ىورس
 .)ش١٣٣٦
 داحتا د مظعاردص دؤاد دمحم ىلغاښ

 ويول د يچ يکو دييات داهنشيپ د يوروش ريهامج
 ىرونج ١١( يس ړوج يد سنارفنک ونارشم

 .)ش١٣٣٦ يدج ٢١ ،م١٩٥٨
 وتادحرس د داحتا يوروش وا ناتسناغفا د

 ١٨( وس اضما يک وکسم هپ ېدام ٥١ داد رارق

 .)ش١٣٣٦ يدج ٢٨ ،م١٩٥٨ ىرونج
 يمسر هپ هت ناتسکاپ هاشداپ ناتسناغفا د

 ولد ،١٩٥٨ ىرورف ٥-١( ړالو ايتسمليم
 .)ش١٣٣٦
 هوسو همان تقفاوم يياوه هرس ېيکرت د

 .)ش١٣٣٦ ولد ٢٥(
 يمسر هپ وتفه ٢ د هاشداپ ناتسناغفا د

 ىروربف ٢٦-١١( ړالو هت دنه ايتسمليم
 .)ش١٣٣٦ توح ،م١٩٥٨
 ٢١١٣ تادراو يتلود لاک ش ١٣٣٦ د

 .و ىنودمه فراصم وا يناغفا هنويلم
 وناکله د ٨٥٠ :ريمشنهوپ لاک ١٣٣٦ د

 ،ينوجن ١٢،٥٧٨ ،ناکله ١٢٨،٩٨٥ ،هنوبتکم
 .تاملعم ٤٣١ ،ناملعم ٣٧٦٥
 تارداص ناتسناغفا د لاک ١٣٣٦ هپ
 هنويلم ٢٤١٥ ېي تادراو وا هنويلم ٢٦٤٨

 .ېو يناغفا
ق١٣٧٨ ش١٣٣٧ م١٩٥٨

 هرس )رصم( تيروهمج هدحتم د وبرع د
 چرام ٣٠( هوس ءاضما همان تقفاوم ىروتلک

 .)ش١٣٣٧ لمح ،م١٩٥٨
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 هپ هدنيامن هدحتم للم د ناتسناغفا د
 لوک عنم ولړو وا ولرک د ونويفا د يک ناتسناغفا
 )ش١٣٣٧ روث ،م١٩٥٨ ىىم ٦( لړک نالعا

 تقفاوم يروتلک ينوزاتا وا ناتسناغفا د
 .)ش١٣٣٧ ازوج ،م١٩٥٧ نوج ٢٦( همان

 د هخڅ وبوا هل ومآ د هرس داحتا ىوروش د
 ازوج ،م١٩٥٨ نوج ٢٦( لوکوتورپ وتسيخا ىټگ

 .)ش١٣٣٧
 هپ ينوزاتا د مظعاردص دؤاد دمحم ىلغاښ

 .)ش١٣٣٧ ازوج ،م١٩٥٨ نوج ٣٠( ړالو رفس
 هرس ناتسناغفا د يچ هړکو هقفاوم ينوزاتا

 ولوړوج يرال ييول د هلباک رت کدلوب نيپس هل
 ٧،٧٠٨،٠٠٠ هت ناتسکاپ مه وا ،يکو کموک

 ناتسناغفا د ىرال لقن و لمح د هچ يکرو هرلاډ
 ازوج ،م١٩٥٨ نوج ٣٠( يړک ىمس هت اوخ

 .)ش١٣٣٧
 لام د هرس ناتسکاپ د هخڅ يرال يکځم د

 ناطرس ،م١٩٥٨ ييالوج ١٧( هقفاوم ولړوار
 .)ش١٣٣٧
 ٢٠( همان تقفاوم يياوه هرس شيرطا د

 .)١٣٣٧ ناطرس

 تيمسر هپ تموکح ىون قارع د ناتسناغفا
 ناطرس م١٩٥٨ ييالوج ٢٦( دناژيپو

 .)ش١٣٣٧
 يغار هت لباک مظعا ردص ايکاولسوکچ د

 ايکاولسکچ  .١٣٣٧ هلبنس ١٠٥٨ ربمتس ٥-٢(
 زکرم ېلدابم د نوفليت د يک راهدنق هپ يچ هلنمو
 .)ش١٣٣٧ هلبنس ،م١٩٥٨ ربمتس ١١( يک ړوج

 هربخ اد هدنيامن وتلم هدحتم د ناتسناغفا د

 وا ييکرت ،ناريا د ناتسناغفا ىدنوگ يچ هړک در
 ربوتکا ١( ىوړوج نويسارډفنک وي هرس هناتسکاپ

 .)ش١٣٣٧ نازيم ،م١٩٥٨
 ٢٤( همان تقفاوم يياوه هرس ډنيلاه د

 .)ش١٣٣٧ نازيم
 ريهامج داحتا د فوليشورو لاشرام

 ربوتکا ٥-١( يغار هت ناتسناغفا رشم يوروش
 .)ش١٣٣٧ نازيم ،م١٩٥٨
 رارق لقن و لمح د وا يتراجت ناتسناغفا د

 ٧( هوس ىون هرس ډنيلوپ وا ايکاولسوکچ د هنوداد
 .)ش١٣٣٧ برقع ،م١٩٥٨ ربمون

 وس رشن نوناق ىراذگ هيامرس يجراخ د
 .)ش١٣٣٧ برقع ،م١٩٥٨ ربمون ١٨(

 ولاچ ېکس يگيناغفا ٥ وا يگيناغفا ٢
 .)ش١٣٣٧ سوق ،م١٩٥٨ ربمسد ٧( ېلوس

ق١٣٧٩ ش١٣٣٧ م١٩٥٩
 يوروش د ريزو هجراخ ميعن دمحم ىلغاښ

 ىدج ،م١٩٥٩ يرونج ٦-١( ړالو رفس هپ داحتا
 .)ش١٣٣٧
 ىول ينوزاتا د يک لباک هپ ډورياب ىرنه

 يدج ،م١٩٥٩ يرونج ٢٠( وس ريفس
 .)ش١٣٣٧
 ويډار د داحتا يوروش وا ناتسناغفا د

 ٤( هوسو ېدام ١٣ همان تقفاوم طابترا ينوفليت
 .)م١٩٥٩ يروراف

 هت ناتسودنه مظعاردص دؤاد دمحم ىلغاښ
.)١٣٣٧ ولد ،م١٩٥٩ ىروربف ١٣-٥( ړالو

 دادغب د مظعاردص دؤاد دمحم ىلغاښ
 ٩( هڼاگو ببس شيوشت ىللملا نيب د ،ټکپ
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 .)ش١٣٣٧ توح ،م١٩٥٩ چرام
ق١٣٧٩ ش١٣٣٨ م١٩٥٩

 ډلوشرمه کاډ لارنج رترکس وتلم ودحتم د
 لمح ،م١٩٥٩ چرام ٢٤-٢٢ ئغار هت لباک

 .)ش١٣٣٨
 يوروش داحتا د لوکوتورپ ېلدابم د ولاوما د

 .)ش١٣٣٨ روث ،م١٩٥٩ ليرپا ٢٣( هرس
 ريهامج داحتا مظعاردص دؤاد دمحم ىلغاښ

 روث ،م١٩٥٩ يئم ٢٢-١٨( ړالو هت يوروش
 .)ش١٣٣٨
 ،تاره ،راهدنق د هرس داحتا يوروش د

 ولوړوج د يرال ىيول ورتموليک ٦٥٠ د کشک
 ازوج م١٩٥٩ ىئم ٢٨( هوسو همان تقفاوم

١٣٣٨(. 

 يداصتقا د داحتا يوروش وا ناتسناغفا د
 ،تاره د وا همان تقفاوم ېعسوت د يراکمه
 يئم ٢٨( هرتم وليک ٧٥٠ لوخپ ىرال د راهدنق

 .)ش١٣٣٨ ازوج ،م١٩٥٩
 همان تقفاوم داحتا يوروش وا ناتسناغفا د

 رامسا ،هماک ،دوسهب هپ هراپل ولوړوج ولپ ورد د
 ناطرس ،م١٩٥٩ ييالوج ١٨( ېدام هوا هلوټ يک

 .)ش١٣٣٨
 د وا ېيکرت هلډ ىرکسع هوي ناتسناغفا د

 ١٥( هړالو هت )رصم( تيروهمج دحتم وبرع

 .)ش١٣٣٨ ناطرس ،م١٩٥٩ ييالوج
 ولوبوا وا انښيرب وا لاناک د دابآ لالج د

 ٢٣( هرس داحتا يوروش هل ېدام ٥ لوکوتورپ

 ېد هپ )ش١٣٣٨ دسا ٣١ ،م١٩٥٩ تسگا
 د وا هرتم ٢٢ عافترا دنب د ېتنورد د يک هژورپ

 بعکم ١٣٠ يک هيناث هوي هپ ېئ گنديهب وبوا
 هټاووليک هرز سلووي ېئ هزادنا انښيرب د وا هرتم
 هدرگ يچ ،ېد هرتموليک ٧٠ ىلاودږوا لاناک د .هد

 هپ بيرج ره وا ،ىوبوا هکځم هبيرج هرز ١٢٩
 لوټ .ىږيمامت )هرلاډ ٢٠٠( ۍناغفا هرز سل
 هنويلم ١٨ ىواسم هنويلم ٣٦٦ ېئ فراصم
 هنويلم ٢١٤ هلاک د ېئ تادياع وا ىد هرلاډ
 .وو ىوس نيمخت ۍناغفا

 داحتا هراپل ېژورپ د ولوبوا د راهرگنن د
 تسگا ٢٣( هنامو دادما رون يوروش ريهامج

 .)ش١٣٣٨ هلبنس ،م١٩٥٩
 لالقتسا د وا وسو نالعا ۍخم څل د وځښ د

 تسگا ٣١( ېتووار خم څل هپ يک نشج هپ
 .)ش١٣٣٨ هلبنس ،م١٩٥٩
 مظعا ردص ناتسودنه د ورهن لال رهاوج

 يک ايتسمليم هپ هد د وا ،ىغار هت ناتسناغفا
 ربمتس ١٤( ىکو نوډگ خم څل هپ وځښ يناغفا

 .)ش١٣٣٨ هلبنس ،م١٩٥٩
 هپ نيچ د ريزو هجراخ ميعن دمحم ىلغاښ

 .)ش١٣٣٨ هلبنس ،م١٩٥٩ ربمتس ٥( ړالو رفس
 نوټگنشاو ريزو هجراخ ميعن دمحم ىلغاښ

 ىون د ناخ بويا د ناتسکاپ د وا ،ړالو هت
 هړکو هنديل ىړمول ېئ هرس هدنيامن هل تموکح
 .)ش١٣٣٨ برقع ،م١٩٥٩ ربوتکا ١١(

 ايوالسوگوي ريزو هجراخ ميعن دمحم ىلغاښ
 برقع ،م١٩٥٩ ربوتکا ٢٨-٢٠( رالو هت

 .)ش١٣٣٨
 سيسات هنلوټ ىتسود د تيوس وا ناغفا د

 .)ش١٣٣٨ برقع ،م١٩٥٩ ربوتکا ٢٨( هوس
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 همان تقفاوم يروتلک ېيکرت وا ناتسناغفا د
 .)ش١٣٣٨ برقع ،م١٩٥٩ ربمون ٧(

 وا يوروش داحتا د ېورس هډگ ايرد ومآ د
 وا انښيرپ د يچ هوس عورش اوخ هل ناتسناغفا
 م١٩٥٩ ربمسد ١( يک ړوج رپ مډ هراپل ولوبوا
 .)ش١٣٣٨ سوق

 ږپش رواهنزيا رشم روهمج د ينوزاتا د
 د ېئ هت ناتسناغفا وا هړک ريت يک لباک هپ هتعاس
 ربمسد ٩( ئکرو ډاډ ولودږوا د يتسرم يداصتقا

 .)ش١٣٣٨ سوق ،م١٩٥٩
 تکرح هناعجترم هوي د يک راهدنق هپ

 ٢١( هليسو هپ ورکسع وا وسلوپ د لونيښک

 .)ش١٣٣٨ يدج ،م١٩٥٩ ربمسد
 خيرات( خيرات ونتښپ د يفسوي شخب هّٰللا

 يچارک( ښيکو ودرا هپ هکوټ هود )ناهټپ دازآ
 .)م١٩٥٩ پاچ

 فراصم وا تادياع لاک ش ١٣٣٧ د
 .ېو يناغفا هنويلم ٢١١٣
 وناکله د ٨٦٣ :ريمشنهوپ لاک ش١٣٣٧ د

 ١٤٠،٩٧٨ ،ىځنوښ ونوجن د ٤٠ ،ىځنووښ

 هنيران ٣٨٩٧ ، ينوجن ١٤،٠٣٦ ،ناکله
 .يکنووښ يځښ ٤٦١ ،ىکنووښ

 تارداص ناتسناغفا د لاک ١٣٣٧ هپ
 هنويلم ٣٢٧٤ ېئ تادراو وا هنويلم ٢٠٨٨

 .ېو ۍناغفا
 جراخ تارداص ېويم د ناتسناغفا لوت د

 نوج ٧ سينا( ېو يناغفا ١٤٤،٥٠٢،٥٤٠ هت
١٩٥٩(. 

 ق١٣٨٠ ش١٣٣٨ م١٩٦٠
 وا يتراجت ايوالسوگوي وا ناتسناغفا د

 ٦( داد رارق يراکمه يکينخت وا يداصتقا
 .)ش١٣٣٨ يدج ،م١٩٦٠ ىرونج

 هت ناتسکاپ ريزو هجراخ ميعن دمحم يلغاښ
 .)ش١٣٣٨ يدج ،م١٩٦٠ ىرونج ١٠( ړالو

 رپ لباک د هرس داحتا يوروش د ناتسناغفا
 ئکو تقفاوم ېژورپ د انښيرب وا ولوبوا د دور
 .)ش١٣٣٨ يدج ،م١٩٦٠ ىرونج ١٩(

 ىنخمد يزاغ ناخ دومحم هاش رالاس هپس
 هپش يدج ٣ د( وس تافو نلک ايوا مظعاردص

 .)ش١٣٣٨
 ١٦( همان تقفاوم يياوه هرس ايوالسوگوي د

 .)ش١٣٣٨ يدج
 همان تقفاوم يياوه هرس ناملآ يبرغ د

 .)ش١٣٣٨ يدج ٢٠( هوسو
 لباک فيچسورخ مظعاردص يوروش داحتا د

 د ،ېلتکو ېئ ېژورپ کموک د ټيوس د ،ىغار هت
 وا ،يک اضما ېئ داد رارق يراکمه يروتلک
 د يک هړخش هپ ناتسنوتښپ د ېئ هت ناتسناغفا
 توح ،چرام ٥-٢( هړکرو هدعو دييات

 .)ش١٣٣٨
 يگنهرف يوروش داحتا وا ناتسناغفا د

 وړاود يک لباک هپ ودام ٦ وتښپ هپ هڼاپ تقفاوم
 ،م١٩٦٠ چرام ٤( هړک کيل سال ونامظعاردص
 .)ش١٣٣٨ توح

 داحتا د يک هړخش هپ ناتسنوتښپ د ناتسکاپ
 يک وراچ يلخاد هپ ناتسکاپ د دييات يوروش
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 توح ٦ ،م١٩٦٠ چرام ٦( هللبو هلخادم
 .)ش١٣٣٨
 هلغ هنټ هرز سوځنپ يوروش داحتا

 ٦ ،م١٩٦٠ چرام ٦( هړک ادها هت ناتسناغفا
 .)ش١٣٣٨ توح

 يچ ليوو مظعاردص دؤاد دمحم ىلغاښ
 فالخ رپ وتاحالصا د يک ناتسناغفا هپ ناتسکاپ
 يړاوغ تلود ناتسناغفا د وخ يوک ډنگاپورپ
 د وا ولکاټ د زرط د تموکح د هت وکلخ يچ
 چرام ٧( يکرو قح ولوړوج د ودنوگ يسايس

 .)ش١٣٣٨ توح ٦ ،م١٩٦٠
 ړالو هت ناريا مظعاردص دؤاد دمحم ىلغاښ

 .)ش١٣٣٨ توح ٦ ،م١٩٦٠ چرام ١٧(
 فراصم وا تادراو يتلود لاک ش١٣٣٨ د
 .ېو يناغفا هنويلم ٢٤٢٨
 ورن د ١٠٢٨ :ريمشنهوپ لاک ش١٣٣٨ د

 ١٤٨،٢٩٥ ،يځنوښ ونوجن د ٦٥ ،يځنووښ

 ،يکنووښ ٤١٥٦ ،ينوجن ١٧،٣٠١ ،ناکله
 .يکنوښ يځښ ٥٢١
 تارداص ناتسناغفا د لاک ١٣٣٨ هپ
 هنويلم ٣٦٤٩ ېئ تادراو وا هنويلم ٢٧١٦

 .ېو يناغفا
ق١٣٨٠ ش١٣٣٩ م١٩٦٠

 هپ ىرال ييول د کشک وا تاره وا راهدنق د
 لمح ،م١٩٦٢٠ ليرپا ٦( وسو ليپ ولوړوج

.)ش١٣٣٩
 تيوس د ىزاغ ناخ هّٰللا ناما ترضحيلعا

 هبنشود( وس تافو نلک ٦٨ يک خيروز هپ دنيلرز
 ېبنش هپ .)ش١٣٣٩ روث ٥ ،م١٩٦٠ ليرپا ٢٥

 د يک دابآ لالج هپ ېجب ٤ رگيزام ١٩٦٠ يئم ٧
 وس خښ هگنڅ د هّٰللا بيبح ريما رالپ لپخ
 دسا يجاح د رگرز ۀرد د نامغپ د ېئ تدالو(
 .)ق١٣٠٩ هبنشجنپ هدعق ىذ ٥ يک روک هپ ناخ

 ئغار هت لباک ريزو هجراخ ايوالسوگوي د
 .)ش١٩٣٩ روث ٦ ،ليرپا ٢٧(

 دنه د يک لباک هپ يج يماهد هتان نکج
 روث ٦ ،م١٩٦٠ ىئم ٦( وس ريفس ىول

 .)ش١٣٣٩
 هت وکسم هچ مظعاردص دؤاد دمحم ىلغاښ

 د يوروش داحتا د ،و ىللت هراپل جالع د
 ىم ١٣( لديلو ېئ هرس فيچسورخ مظعاردص

 .)ش١٣٣٩ روث ٦ ،م١٩٦٠
 وا ناتسکاپ ريزو هجراخ ناتسناغفا د

 ينوزاتا د ىلو يچ ئکرو ټسټورپ هت ينوزاتا
 زواجت ورواخ رپ ناتسناغفا د ېرايط )٢‐وي(
 .)ش١٣٣٩ روث ،م١٩٦٠ ىئم ١٨( ئد ىړک

 لوکوتورپ تنواعم ينف د ردنب د الک لزق د
 ېدام ٥ ځنم رت داحتا ىوروش وا ناتسناغفا د
 ازوج ٦ ،م١٩٦٠ ىئم ٢٥( وس اضما

 .)ش١٣٣٩
 لقن و لمح د ځنم رت ناريا وا ناتسناغفا د

 ٦ ،م١٩٦٠ نوج ٢٦( هوس اضما همان تقفاوم
 .)ش١٣٣٩ ازوج

 حاتتفا هناخراک ميمرت د رټوم د کلگنج د
 .)ش١٣٣٩ دسا ،م١٩٦٠ ىئالوج ٢( هوس

 هپ ىلډ ينټلپ د وليت د داحتا يوروش د
 د زاگ يعيبط وا ولورټپ د يک ناتسناغفا يلامش
 ىئالوج ١٥( ئکو نالعا ولوک اديپ د وگناپ
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 .)ش١٣٣٩ دسا ،م١٩٦٠
 يکينخت ورلاډ ونويلم وي د ايکاولسوکچ

 هلبنس ،م١٩٦٠ تسگا ٤( هلنمو هتسرم
 .)ش١٣٣٩
 د طباور يسايس نډيوس وا ناتسناغفا د

 تسگا ٨( هوس لړک ړول هناکټ هپ ترافس ىول
 .)ش١٣٣٩ هلبنس م١٩٦٠
 و لمح د ولاک وود د هرس داحتا يوروش د

 هلبنس ،م١٩٦٠ تسگا ١٠( داد رارق لقن
 .)ش١٣٣٩
 اضف رپ ناتسناغفا د ورايط ويناتسکاپ وود

 تسگا ١٣( يکو زواجت هميس رپ راهدنق د
 ون ،هد هوهس اد يچ ليوو ناتسکاپ )م١٩٦٠

 هناتس هت ناتسکاپ هتريب ېئ ناټوليپ وا ېرايط
 .)ش١٣٣٩ نازيم ،م١٩٦٠ ربمتس ١٧( لوس

 هتسرم هپ يوروش داحتا د لاناک ېټنورد د
 هلبنس ،م١٩٦٠ تسگا ١٨( وس حاتتفا وا ړوج

 .)ش١٣٣٩
 ريزو هجراخ تيروهمج د وکلخ د نيچ د

 تسگا ٢٦-٢١( ىغار هت ناتسناغفا يي‐نيچ
 .)ش١٣٣٩ هلبنس ،م١٩٦٠
 مدع د وا تدؤم د نيچ وا ناتسناغفا د

 ،م١٩٦٠ تسگا ٢٦( هوس اضما هدهاعم ضرعت
 .)ش١٣٣٩ هلبنس ٤

 ديدجت مه همان تقفاوم ىنيادا د وا يتراجت
 .)ش١٣٣٩ هلبنس ،م١٩٦٠ ربمتس ٢( هوس

 کل وي هخڅ يگناپ يفاشکنا د ينوزاتا د
 هوس هړکرو هت تکرش يئاوه انايرآ د هتسرم هرلاډ
 .)١٩٦٠ ربمتس ٢(

 د وا ئغار هت لباک مظعاردص ډنيلوپ د
 ربمتس ١٩( وسو داد رارق يراکمه يکينخت

 .)ش١٣٣٩ هلبنس ،م١٩٦٠
 ىدنوگ يچ هړک در هربخ اد ويډار لباک

 لپخ ىدناب وتادحرس رپ ناتسکاپ د ناتسناغفا
 ،م١٩٦٠ ربمتس ٢٦( يد ىړک تايز رکسع
 .)ش١٣٣٩ نازيم

 ريزو داصتقا د تموکح يلارډيف د ناملا د
 ربوتکا ٣( ئغار هت لباک ډراهرا گنوډول

 .)ش١٣٣٩ نازيم ،م١٩٦٠
 تيروهمج دحتم وبرع د اچاپ ناتسناغفا د

 برقع ،م١٩٦٠ ربوتکا ٣١-٢٢( ړالو هت )رصم(
 برقع ،م١٩٦٠ ربوتکا ٣١ هپ وا )ش١٣٣٩
.ئديسرو هت ايوالسوگوي ١٣٣٩
 يکو ټسټورپ ناتسکاپ رپ ترازو هجراخ

 ىدناب وليخ نموت رپ ورکسع يناتسکاپ يلو هچ
 سوق ،م١٩٦٠ ربمون ٣٠( هديړک هلمح

 .)ش١٣٣٩
 يتراجت وا ئغار هت لباک مظعا ردص ناريا د

 ربمسد ٣( وس اضما هرس رو داد رارق يتيزنارت وا
 .)ش١٣٣٩ سوق ،م١٩٦٠
 هرس داد رارق سناژا سات د سناژآ رتخاب د

 .)ش١٣٣٩ سوق ٦ ،م١٩٦٠ ربمسد ١٩( وسو
ق١٣٨١ ش١٣٣٩ م١٩٦١

 ىلاوتايز د تراجت د دنه وا ناتسناغفا د
 ،م١٩٦١ يروربف ١٥( هوس اضما همان تقفاوم
 .)ش١٣٣٩ ولد

 ١( يرابمب ناتسکاپ د ىدناب ړوجاب رپ
 .)ش١٣٣٩ توح ،م١٩٦١ چرام
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 همان تقفاوم دادما يکينخت د هرس ناپاج د
 .)ش١٣٣٩ توح ،م١٩٦١ چرام ١٥(

 د ١١١٢ :ريمشنهوپ لاک ش ١٣٣٩ د
 ،ىځنوښ ونوجن د ١٢٦ ،يځنووښ وناکله

 ٤٣٥٤ ،ىنوجن ٢٢،٦٤١ ،ناکله ١٧٠،٩٣٣

 .ىکنووښ يځښ ٧٠٠ ،ىکنووښ
 تارداص ناتسناغفا د لاک ١٣٣٩ هپ
 هنويلم ٣٩٠٥ ېي تادراو وا هنويلم ٢٢٤٤

 .ېو يناغفا
ق١٣٨١ ش١٣٤٠ م١٩٦١

 يبط هلسپ مظعاردص دؤاد دمحم ىلغاښ
 د ېي هتله وا ،ړالو هت وکسم هخڅ مور هل وتايلمع
 ېمانزور ادوارپ د ،هړکو هکرم هرس فيچشورخ
 يوروش هرس هتيعضو هل ونتښپ د يچ لکيلو
 لمح ،م١٩٦١ ليرپا ٥( يدن ېقالع ېب داحتا

 .)ش١٣٤٠
 يروتلک ينمرج لارډيف وا ناتسناغفا د

 ،م١٩٦١ ليرپا ١٨( هوس اضما همان تقفاوم
 .)ش١٣٤٠ لمح

 يروتلک ايکاولسوکچ وا ناتسناغفا د
 ،م١٩٦١ ليرپا ٢٤( هوس اضما همان تقفاوم
 .)ش١٣٤٠ لمح

 يچ ئک در روت هغه ناتسکاپ د ناتسناغفا
 يک وگنج ىدحرس هپ رکسع ناتسناغفا د ىدنوگ
 .)ش١٣٤٠ روث م١٩٦١ ېئم ١٩( ىرل هخرب

 روث ٢٥( همان تقفاوم يياوه هرس سنارف د
 .)ش١٣٤٠
 وسو نوړت يتراجت ايراغلب وا ناتسناغفا د

 .)ش١٣٤٠ ازوج ،م١٩٦١ نوج ٣(

 يچ ليوو مظعا ردص دؤاد دمحم ىلغاښ
 وغه هپ ونتښپ رپ ريڅ هپ ونايشحو د ناتسکاپ
 يړکرو اوخ هل ينوزاتا د يچ يوک يرابمب ورايط
 ونت ١٢٠٠ رت يک وځرو ٥ هپ ېي مه وا يد يوس
 ازج هپ يک روښيپ هپ نارشم ونتښپ د يروپ
 يچ هړک در هربخ اد هد .يد ىړک موکحم
 ٦( ىوسمل هت وديړالو ليابق ونتښپ د ناتسناغفا
 .)ش١٣٤٠ ازوج ،م١٩٦١ نوج

 هيحاتتفا هپ اروش ىلم د اچاپ ناتسناغفا د
 دوخ د هراپل وکلخ د ناتسنوتښپ د يک انيو
 د رهاظلادبع رټکاډ وا لتښوغو قوقح ىراتخم
 ازوج ،١٩٦١ نوج ٨( وس ړک سيئر اروش ىلم

 .)ش١٣٤٠
 نوسمل وا يريت د ناتسناغفا رپ ناتسکاپ

 نوج ١٥( ئکرو ېي ټسټورپ وا هواگلو روت
 .)ش١٣٤٠ ازوج ،م١٩٦١
 اوه ىدب د لباک د هرايط ټج ناتسناغفا د

 نوج ١٨( هتسنيښک يک روښيپ هپ ببس هب
 .)ش١٣٤٠ ازوج ،م١٩٦١
 هاشداپ د ناتسناغفا د لوق هپ لباک ويډار د

 تاقالم د ناخ بويا ردص د ناتسکاپ د وا
 ناطرس ،م١٩٦١ نوج ٢٠( هتس ناکما

 .)ش١٣٤٠
 هليب هدنوپ يناغفا يچ ئکو نالعا ناتسکاپ

 هتزاجا يحص يللملا نيب وا ېزيو وا هټروپساپ
 ،م١٩٦١ نوج ٢٢( ىالتار ىسن هت ناتسکاپ
 .)ش١٣٤٠ ناطرس

 هرس رت ونارشم د دياب يچ :ليوو ناتسکاپ
 هوي ځنم رت ناتسکاپ وا ناتسناغفا د هخمد ينديل
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 ،م١٩٦١ نوج٢٣( يس هدوجوم اضف هناتسود
 .)ش١٣٤٠ ناطرس

 ېلغ ونټ ورز وسوځنپ د هرس ينوزاتا د
 ناطرس ،م١٩٦١ نوج ٢٣( داد رارق ولړوار

 .)ش١٣٤٠
 د يک نډنل هپ مظعاردص دؤاد دمحم ىلغاښ

 هرس تبازيلا هکلم د وا موه ريزو هجراخ د زيرگنا
 .)١٩٦١ نوج ٢٦( لديلو

 يناتسکاپ د يدناب ولک رپ مروک وا ړوجاب د
 ناطرس ،م١٩٦١ نوج( ېلمح ورکسع

 .)ش١٣٤٠
 د يچ ليوو هجراخ ريزو ميعن دمحم ىلغاښ

 هربخ ينيزاوي هغه هنتښوغ يراتخم دوخ ونتښپ
 هرس ېي طباور ناتسکاپ وا ناتسناغفا د يچ هد
 يربخ دياب ىدناب هغه رپ وا ،يد يړک بارخ
 .يسو

 هربخ يميس وا تيمامت د ناتسکاپ د هتلد
 ناتسکاپ د يک وليبق هپ ونتښپ د هکلب ،هتسن
 نوج ٢٨( يږيک ىلمغز هن لامعا هناحراج

.)ش١٣٤٠ ناطرس ،م١٩٦١
 طباور يسايس لپخ وکيسکم وا ناتسنغفا 

 نوج ٢٩( لړک ړول هت يناکټ ترافس ىول د
 .)ش١٣٤٠ ناطرس ،م١٩٦١
 طباور يسايس لپخ مه لاپين وا ناتسناغفا

 ييالوج ١( لړک ړول هت يناکټ ترافس ىول د
 .)ش١٣٤٠ ناطرس ،م١٩٦١
 ينمرج لارډيف دؤاد دمحم ىلغاښ

 ،م١٩٦١ ييالوج ٨-٣( ړالو هت تيروهمج
 .)ش١٣٤٠ ناطرس

 هل تئيه يجرنا ىموټا د يوروش داحتا د
 ٨( لتک و هرس ميعن دمحم ىلغاښ هجراخ ريزو
 .)ش١٣٤٠ ناطرس ،م١٩٦١ ييالوج

 سيئر د ريفس يول يناغفا يک ينوزاتا هپ
 تموکح لپخ د تخو رپ ينديل د يډينک روهمج
 يچ يک هراکښ هربخ ېد رپ شيوشت قيمع
 ىدناب وليابق ونتښپ رپ ېلسو يياکيرما ناتسکاپ
 دسا ،م١٩٦١ ييالوج ٢٣( يولامعتسا

 .)ش١٣٤٠
 دسا ١٩( همان تقفاوم يئاوه هرس ميجلب د
 .)ش١٣٤٠
 يئاوه يکلم ايکاولسوکچ وا ناتسناغفا د

 .)م١٩٦١ ييالوج ٣١( همان تقفاوم
 تيروهمج يبرع هدحتم وا ناتسناغفا د

 ،م١٩٦٠ تسگا ٢( همان تقفاوم يئاوه يکلم
 .)ش١٣٤٠ دسا

 وا ىرکلسنوق ناتسناغفا د ناتسکاپ
 يناسا ټيزنارت د يلوټ وا ،لړتو هنوتلاکو يتراجت
 تسگا ٢٣( ېړک ىدنب ناتسناغفا رپ مه ېئ

 .)ش١٣٤٠ هلبنس ،م١٩٦١
 ېټون د تسگا ٢٣ د ناتسکاپ د ناتسناغفا

 وي مادقا هغد ناتسکاپ د يچ ليوو يک باوج هپ
 هرس وطباور يسايس د وا يلوب لمع ىنمښد د
 تسگا ٣٠( يژيخو ار هجيتن ېئ هب لوکيرپ

 .)ش١٣٤٠ هلبنس ،م١٩٦١
 وکلسنمان د مظعاردص دؤاد دمحم ىلغاښ

 ٣٠( ړالو هت ډارگلب هراپل سنارفنک د وتکلمم

 .)١٩٦١ تسگا

 رپ يک باتک نيپس هوي هپ ناتسکاپ



کيلښيپ يخيرات ناتسناغفا د

٣٠٢

 ىنتښوغ عيسوت د يچ هواگلو روت ناتسناغفا
 وراک د ويرگلسنوق د ناتسکاپ د وا يرل تسايس
 .)ش١٣٤٠ هلبنس ،م١٩٦١ ربمتس ٢( ئد عنام

 لړتو هنودحرس ناتسکاپ وا ناتسناغفا د
 ربمتس ٣( وس دنب مه ټيزنارت ولام د وا ،هوس

 .)ش١٣٤٠ هلبنس ،م١٩٦١
 هناتسکاپ د طباور يسايس لپخ ناتسناغفا

 هلبنس م١٩٦١ ربمتس ٦( هلولشو هرس
 .)ش١٣٤٠
 د ايناترب يچ يک در داهنشيپ هغه ناتسناغفا

 ٧( يتاسو يک ناتسناغفا هپ عفانم ناتسکاپ
 .)ش١٣٤٠ هلبنس ،م١٩٦١ ربمتس

 ئکو شهاوخ سرگناک يمالسا ملشوري د
 هرس هنوفالتخا لپخ ناتسکاپ وا ناتسناغفا يچ
 .)ش١٣٤٠ هلبنس ،م١٩٦١ ربمتس ١٢( يک لح

 ريهامج ريزو هجراخ ميعن دمحم ىلغاښ
 ،م١٩٦٠ ربمتس ٢٠-١٦( ړالو هت يوروش داحتا

 .)ش١٣٤٠ هلبنس ١٦
 بيزکت اعدا هغه ناتسکاپ د ناتسناغفا

 هلپخپ هرصاحم ىداصتقا ناتسناغفا د يچ ،هړک
 د ىرال هل ناتسکاپ د يچ هد هسال هل ناتسناغفا د
 هن لياسو رون هراپل ولوريت د ولاوما يتراجت ولپخ
 يچ يړاوغ ناتسکاپ ليوو ناتسناغفا رگم .ينم
 هرس ولودنب هپ وتلاکو يتراجت وا ويرگلسنوق د
 ١٧( ئک هتخا هرصاحم يداصتقا هپ ناتسناغفا

 .)ش١٣٤٠ هلبنس ،م١٩٦١ ربمتس
 ناتسنوتښپ د بوتيړگځنم ناريا د ناتسکاپ

 ،م١٩٦١ ربمتس ١٨( هنامو هراپل لح د ىړخش د
 .)ش١٣٤٠ هلبنس

 د يک ناتسناغفا هپ تموکح يبرع ىدوعس
 ربمتس ١٩( هلنمو هنتاس وعفانم د ناتسکاپ

 .)م١٩٦١
 د يچ هلنمو تيروهمج هدحتم وبرع د

 ٢١( يتاسو يک ناتسکاپ هپ عفانم ناتسناغفا

 .)ش١٣٤٠ هلبنس ،م١٩٦١ ربمتس
 دمحم ىلغاښ ريزو هجراخ ناتسناغفا د

 لپخ هتخو هغه رت هب ناتسناغفا يچ :ليوو ميعن
 وڅ ىړونار اوخ هل ناتسکاپ د هنولام يتيزنارت
 هنورتفد يتراجت وا ىرگلسنوق ناتسناغفا د يچ
 ،م١٩٦١ ربمتس ٢٧( يسن صالخ ايب هتله
 .)ش١٣٤٠ نازيم

 د ناتسناغفا د ناخ بويا ردص ناتسکاپ د
 ،لنمو هن لوصالخ ايب ورادا يتراجت وا ىسايس
 وراچ يبيرخت د ېرادا هغه لوق هپ هد د يچ هکځ
 نازيم ،١٩٦١ ربمتس ٢٩( ېديک لامعتسا هراپل

١٣٤٠(. 

 ناتسناغفا د ىډينک روهمج سيئر ينوزاتا د
 لږيلوار هنوماغيپ هت ناخ بويا ردص وا اچاپ
 د ناتسکاپ وا ناتسناغفا د هب تلود هغه يچ
 هښ لپخ هراپل ىنولښن ايب د وطباور يسايس
 نازيم ،م١٩٦١ ربوتکا ٤( ىومپس هنو ىعاسم

 .)ش١٣٤٠
 ىدنوگ يچ يک در ربخ هغه لباک ويډار

 ،هديړک هلمح ولک وود رپ ړوجاب د ورکسع يناغفا
 ىوک يرابمب ناتسکاپ هتله يچ ليوو ېى اد هکلب
 .)ش١٣٤٠ نازيم ،م١٩٦١ ربوتکا ٩(

 وځرو ١١ د هلډ يرکسع داحتا يوروش د
 ربوتکا ١١( هلغار هت لباک هراپل ايتسمليم
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 .)ش١٣٤٠ نازيم ،م١٩٦١
 د يوروش داحتا د هرس هناتسناغفا د

 همان تيقفاوم يراکمه يداصتقا وا يکينخت
 .)م١٩٦١ ربوتکا ١٦(

 د وتالايا ودحتم د اکيرما د ناتسناغفا
 هپ هدنيامن ىصخش د هد د اوخ هل يډينک سيئر
 يچ ،هلنمو هنکاټ ټنچرم نوټس گنويل د لوډ
 وا ناتسناغفا د ىعاسم هښ لپخ هب ىد
 ىوچاو راک هپ هراپل ىړکيرپ د ىړخش د ناتسکاپ
 .)ش١٣٤٠ نازيم م١٩٦١ ربوتکا ١٩(

 ٢٥( همان تقفاوم يياوه هرس سيوس د

 .)ش١٣٤٠ نازيم
 نيعم ريزو د هماع دياوف د داحتا يوروش د

 يچ يموک ىروگو ېژورپ هغه يچ ىغار هت لباک
 ربوتکا ٢٤( يږيړوج کموک هپ داحتا يوروش د

 .)ش١٣٤٠ برقع ،م١٩٦١
 هدنيامن صاخ ىډينک روهمج سيئر د

 هت ناتسکاپ وا ناتسناغفا ټنچرم نوټس گنويل
 هن ېي لح ىړخش د ناتسنوتښپ د وخ ىغار
 هب ىعاسم هښ لپخ يچ لنمو يي اد وا ،دنومو
 ربمون ٨-٢( يتاسو يراج يرال يسامولپيد هل

 .)ش١٣٤٠ برقع ،م١٩٦١
 اضما لوکوتورپ يتراجت هرس ايکاولسوکچ د

 ٥( ىسينار هب هويم هريډ ناتسناغفا د يچ ،وس
 .)ش١٣٤٠ برقع ،م١٩٦١ ربمون

 رپ لب د وي وړاود ناتسکاپ وا ناتسناغفا
 ربمون ١٢( هړکو هوکش ولولوټ ورکسع د وتادحرس

 .)ش١٣٤٠ برقع ،م١٩٦١
 هچ ليوو مظعاردص دؤاد دمحم ىلغاښ

 ،يتاس يسيلاپ يفرطيب يلپخ د هب ناتسناغفا
 ١٤( ئکرو راطخا نوسمل د ېي هت ناتسکاپ رگم

 .)ش١٣٤٠ برقع ،م١٩٦١ ربمون
 يروش د همان تقفاوم يتيزنارت هميمض هوي

 يتيزنارت ناتسناغفا د يچ هوس ءاضما هرس داحتا
 يک تکلمم هغه هپ مه يناسا ىرون هت ولام
 برقع ،م١٩٦١ ربمون ١٩( يس ىړکو

 .)ش١٣٤٠
 ق١٣٨٢ ش١٣٤٠ م١٩٦٢

 يک هدحتم للم هپ هدنيامن ناتسناغفا د
 د هراپل ناتسنوتښپ د ناتسناغفا يچ :ليوو
 وخ ،ئد رايت هت ولتار يلډ ىکنولاپ تقيقح
 هت هدحتم للم هړخش اد تخو هغه هب ناتسناغفا
 ٩( يسن لح يرال هل ېرکاذم د هک ىړوار
.)ش١٣٤٠ يدج ،م١٩٦٢ يرونج

 فرصم د داحتا يوروش وا ناتسناغفا د
 ېدام هتا همان تقفاوم ولوکرو وسانجا د هماع
 ىدج ،م١٩٦٢ يرونج ١٣( هوس اضما

 .)ش١٣٤٠
 د ريفس ىول ناريا د يک ناتسکاپ هپ

 داهنشيپ نشيرډيف ناتسناغفا ،ناريا ،ناتسکاپ
 .)ش١٣٤٠ يدج ،م١٩٦٢ يرونج ٢٠( ئکو

 د ىوز ناخ رفص رظان د لمسب رونا دمحم
 ٣( وس تافو يک لباک هپ يفوص وا رعاش يرد
 .)ش١٣٤٠ يدج

 د يسانش اوه د هرس داحتا يوروش د
 ٢٣( همان تقفاوم ولاک ورولڅ د هراپل فاشکنا

 .)ش١٣٤٠ ولد ،١٩٦٢ يرونج
 ىنوزاتا د يک لباک هپ سيويټس ميا ناج
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 ولد ،م١٩٦٢ يرونج ٢٤( وس ريفس يول
 .)ش١٣٤٠
 هل ېتفه هتا هنودحرس لپخ ناتسناغفا

 يدادما ينوزاتا د يچ لړک صالخ هرس هناتسکاپ
 ولد ،م١٩٦٢ يرونج ٢٩( يس لړوار هنولام

 .)ش١٣٤٠
 وا تادياع يتلود لاک ش ١٣٤٠ د

 .ېو يناغفا هنويلم ٢٠١٢فراصم
 وناکله د ١٢٤٨ :ريمشنهوپ لاک ١٣٤٠ د

 ٢٠٣،٦١٢ ،هنوبتکم ونوجن ١٢٨ ،هنوبتکم

 ٨٧٠ ،ىكنوښ ٤٨٢٨ ،ينوجن ٣١،٦٨٩ ،ناکله

 .يكنوښ يځښ
  تارداص ناتسناغفا د لاك ١٣٤٠ هپ
 هنويلم ٤٤٥٩ ېي تادراو وا هنويلم ٤٠٢٥

 .ېو يناغفا
ق١٣٨٢ ش١٣٤١ م١٩٦٢

 ولوړوج روک د داحتا يوروش وا ناتسناغفا د
 همان تقفاوم يراکمه د ولوخارپ راښ لباک د وا
 ٢٢ ،م١٩٦٢ ليرپا ١١( هوس اضما ېدام سل

 .)ش١٣٤١ لمح
 هځنپ مهود مظعاردص دؤاد دمحم ىلغاښ

 يناغفا هنويلب ٣١،٣ يچ ئک نالعا نالپ ىنلک
 وناک هپ هخرب هميرد هوي هخڅ وغد هل .ىرل فرصم
 وا ولوگل وبوا هپ هب همرولڅ هوي وا وعيانص وا
 ىږيڅرخ ورال وا وتالصاوم هپ همرولڅ وي وا ينرک
 .)ش١٩٤١ لمح ،م١٩٦٢ ليرپا ١٤(

 ټيزنارت د ولاک وځنپ د هرس هناريا هل
 ،١٩٦٢ ليرپا ٢٠( هوس اضما همان تقفاوم
 .)ش١٣٤١ لمح

 هپ يوروش د هکيرباف انښيرب د ىرمخ لپ د
 روث ،م١٩٦٢ ىئم ٦( هوس حاتتفا دادما

 .)ش١٣٤١
 ونويلم ١٨ د داحتا ىوروش وا ناتسناغفا د

 تقفاوم روپ د ورلاډ ونويلم ١٦،٢٥ وا ولبور
 د دابآ لالج د وا ولوړوج يرال د گنلاس د همان
 يئم ١٧( هوسو هراپل وراچ ورون د لاناك

 .)ش١٣٤١ روث ٢٧ ،م١٩٦٢
 داهنشيب هغه هاشداپ د ناريا د ناتسکاپ

 د ناتسکاپ د هرس ناتسناغفا د يچ هنامو
 يئالوج ١( يکو يړگځنم يک هړکيرپ هپ فالتخا

 )ش١٣٤١ ناطرس ،م١٩٦٢
 داهنشيپ هغه هاشداپ د ناريا د ناتسناغفا

 د ناتسناغفا د هرس هناتسکاپ د يچ هنامو
 ١٢( يکو يړگځنم يک هړکيرپ هپ فالتخا

 .)ش١٣٤١ ناطرس ،م١٩٦٢ يالوج
 تقفاوم يئاوه ناتسناغفا د هرس ډنيلوپ د

 .)ش١٣٤١ ناطرس ٦( همان
 هاش رهاظ دمحم ونيترضحيلعا د يک لباک هپ

 د يک يډنپلوار هپ وا يولهپ اضر دمحم وا
 بويا لارنج وا يولهپ اضر دمحم ترضحيلعا
‐ناغفا د هگنڅ يچ ،ېوسو يربخ يئادتبا ناخ
 ٣١-٢٧( ىدناک لح هرس فالتخا ناتسکاپ

 .)ش١٣٤١ ناطرس ،م١٩٦٢ يئالوج
 هيمالعا هکرتشم هوي يک نارهت وا لباک هپ

 هب يولهپ اضر دمحم ترضحيلعا يچ هوس هرپخ
 د يچ ،يتاتسو يراج يعاسم هښ لپخ
 ١( يس هښ هرس طباور ناتسکاپ وا ناتسناغفا
 .)ش١٣٤١ دسا ،م١٩٦٢ تسگا
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 روهمج سيئر ناتسکاپ د ناخ بويا لارنج
‐ناتسکاپ د هک يچ ليوو يک هټوک هپ
 ړوج نشيرډيفناک وي ځنم رت ناريا‐ناتسناغفا
 هلباقم هرس هراشف يجراخ د ىود هب ون يس
 دسا ،م١٩٦٢ تسگا ٦( يس ياړکو

 .)ش١٣٤١
 رفس هپ هت داحتا يوروش اچاپ ناتسناغفا د

 .)ش١٣٤١ دسا ،م١٩٦٢ تسگا ١٥-٦( ړالو
 د ايب ناخ بويا سيئر روهمج ناتسکاپ د

 اد وا هړک رارکت هربخ نشيرډيفناک د وتکلمم ورد
 هپ ىد نارشم وداويه ورد وغد د يچ ليوو ېئ
 ،م١٩٦٢ تسگا ١٥( يروگو هرس رژ يک نارهت
 .)ش١٣٤١ دسا

 د ناتسکاپ وا ناتسناغفا د يک نارهت هپ
 هپ ورلن تخو د تاقالم زوجم وناريزو هجراخ
 هلبنس ،م١٩٦٢ ربمتس ١٢( ئديډنځو ببس

 .)ش١٣٤١
 مډ يدناب دنمله رپ هچ ئکو واغ ناريا

 ېئ هنوتښک وا يلوزرگ هبوا هناريا هل ولوړوج
 نازيم ،م١٩٦٢ ربوتکا ١٩( يد ىلځوس

 .)ش١٣٤١
 هتيروهمج لارډيف د ىنمرج د ناتسناغفا 

 اضما داد رارق روپ د وکرام هنويلم ٢٠٠ د هرس
 وا ولوچو د ميز د وا يکيرباف د انښيرب د يچ ئک
 هټگ هراپل وراچ يتعنص د وا وبوا د گنښچ د
 هلبنس ،م١٩٦٢ ربوتکا ٢٤( يس هلتسيخاو ىنځ

 .)ش١٣٤١
 د يچ :ليوو ريزو هجراخ ناتسکاپ د

 هنديل هزوجم وناگدنيامن د ناتسکاپ وا ناتسناغفا

 هلطعم هرس ىولهپ هاش اضر دمحم ترضحيلعا د
 .)ش١٣٤١ هلبنس ،م١٩٦٢ ربوتکا ١٢( هوس

 هل ناريا د يلډ يتراجت ېوي ناتسناغفا د
 وړوار وړو د ونولام د ناتسناغفا د هرس ونيرومام
 ورون وا ومادگ د يک دهشم وا رهش مرخ هپ وا
 ٣٠-١٠( يړکو ىربخ ولوک هتسيه د وتالکشم

 .)ش١٣٤١ سوق ،م١٩٦٢ ربمون
 د ناتسکاپ ،هجراخ ريزو ميعن دمحم ىلغاښ

 ،م١٩٦٢ ربمسد ١٤( هدناغو ولودږوا هپ وړخش
 .)ش١٣٤١ سوق

 هيفوصلا تاقبط يراصنا هّٰللادبع هجاوخ د
 وتاقيلعت د يبيبح يحلادبع د يک هخم ٧٣٨ هپ
 .)ش١٣٤١ نازيم( وس پاچ يک لباک هپ هرس

ق١٣٨٢ ش١٣٤١ م١٩٦٣
 د ريفس يول ينوزاتا د سيويتس ناج

 سيئر د ىدناب هړخش رپ ناتسکاپ وا ناتسناغفا
 يرونج ١٧( ېړکو يربخ هرس يډنيک روهمج

 .)ش١٣٤١ يدج ،م١٩٦٣
 هپ يځنهوپ د بط د نوتنهوپ راهرگنن د

 ىرورف ٥( وس ړوج يک دابآ لالج هپ هرس حاتتفا
 .)ش١٣٤١ ولد ،م١٩٦٣
 هل ناريا د هنولام ىتسرم د لوټ ينوزاتا

 ،م١٩٦٣ ىرورف ٢( لوتساو هت ناتسناغفا يرال
 .)ش١٣٤١ ولد

 هقفاوم ىتسرم د يوروش ريهامج داحتا د
 ولد ،م١٩٦٣ ىرورف ٢٥( هرس ناتسناغفا د همان

 .)ش١٣٤١
 هړکو افعتسا مظعا ردص دؤاد دمحم ىلغاښ

.)ش١٣٤١ توح ١٩ ،م١٩٦٣ چرام ١٠(


