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هنازخ هپ

 هپ وراثآ وړز د يبژ ېد د وا هدولرد هعلاطم يک خيرات هپ بدا د يبژ يلم د يم هخ ېدوم يرېډ هل
کو يم يوارقتسا ،مو تخوب ولتسيا کرپ د يم يک هجيتن هپ وتاعلاطم د ولاک )۱۵( د وخ ،ېرت ،خيرات بدا وت 
 ناغفا عولط د يک ۱۳۱۴ هپ الپ یمول يم لصحام ونلپ ولپخ د وا ،وس یاک هن مولعم هخمد ولاک ووس ورول ورد
.یکيلو يسراپ هپ همان هپ )وتپ رعش ۀچخيرات( د يک هديرج هپ

 هبژ ېد هپ يچ هليه ېد هپ وا ېلوو هن ېرپ يسپ يم ينلپ يبدا يلپخ ،وس روپخ باتک اد يچ هتسورو
 ،ېکو ينلپ يم يک ټو ره هپ وا ،ملتساغو هت اوخ يره  ،مک هت سال راثآ يناوخپ وا هړاز ال ېد رت هب يک
 رت هبژ اد ،ئد هن کله وا ینچوک بدا هغه د وا يرل خيرات ڼور هبژ هړالو اد يچ دولرد يم تديقع ني يلو
 نودنوژ يک هکم يد هپ ېي رېډ ولاک ورز ورول رت وا هو ۍدنوژ يک ورغ هپ نطو د ويېپ ويېپ هپ هخمد مالسا
 هد )يکيا تکپ( تودوريه د هغه ېهبش هلېب اوخنوتپ يرو نن د وا ،و تورپ مون ېي يک ورغ وغد هپ وا دولرد
 تلم رويغ ېد د رتخاب يخيرات وا يدخاب ړوز وا دخب ،تخب ېهبش هلېب يچ ئد )اديو تکپ( هغه يرو نن د وا
.ئد یلوينار وا نوهرم لمع وا يعس همان د رب هغد د تيندم ړوز نطو د وا ېتسيخا هير هخ همان هل

 یبوا یوغه د تودوريه وا یوووار دوجو تلم يناوخپ هوي د مون هپ )تهکپ( د اديو ړوز يچ هلک ره
 وا رويغ ېد د نيخرم يناوخپ ولو رت نطو د مه هتسورو مالسا رت وا ،يلوبو )اکيا يتکپ( یا ولدېسوا د وا
 نوتپ يک خيرات هپ نطو د ويکنوکيل خيرات بسنش لآ ،دومحم لآ د وا يياتسو هرس بوترو هړز هپ مون تلم يرمز
 ونامز وړز وا وتخو اوخپ اروخ د هبژ اد يچ ،وس یاليو هخ تهبش وا کش هلېب ون ،یکرو مهس وا هنو هيول هرل
وغ يکاولپخ وا کاولپخ ېد د هخئد یلرل بدا وا رعش وي مه ېد وا هو ۍدنوژ هرس تلم يکنوت.

 وړز رپ يبژ ېد د يچ مو يک ودېزر وا هنلپ هپ لت هز يچ و هرس ساسا هپ وتاظحالم يخيرات وتبثم وغد د
 .مسابوار هت ناديم هخ ويواز وکيرات هل تيلوهجم د هغه وا مک رب سال وراثآ

وغ يچ هکن هپ رايز وا ئد یکنودنوم هلک ره یکنوتل يک ۍ  هلمال ېد هل ،ئد یوس هتاپ ېجيتن ېب 
 وا ېللپ ياپ ېړز يم يک هرجح هوي هپ دجسم د يک يلک هوي هپ هړاغ رپ وادنغرا د راهدنک د يچ يک لاک ۱۳۱۸ هپ
 وپش و رت وا ېو يوس لکيل وتپ هپ طخ دب اروخ هپ يچ ،موس ېپ وقرو ورول رپ ،لوړا هرس يم هنوذغاک هړاز
 اوخ هل وکام نامېلس د يچ يد هخ هباتک کرو هوي هل ياپ يړومون يچ هوس هدنر هتسورو ېعلاطم وا تمحز
 د وا ئد یوس لکيل مون هپ ءايلوالا ۍرکذت وتپ د يک يزوکارا ينعي ناسغرا هپ راهدنک د هتسورو )ـه ٦۱۲( رت
.ئد رثا مهم وي يک خيرات هپ بدا وا ولاجر د نوتپ

 وتالکشم د وا ېک يور ېپش يم يک ولتسول وا لح هپ وغه د وا ېلو يرېتار اروخ يم يقرو يړومون
 روت هخ خم هدنال هل بدا وتپ د واپ ورول وغد باتک ېد د يچ و هغه ،لوس چو هنوخړا يم يک ولوک لح هپ
 رې هپ ونوزورس وا ووانيو د ورون وا هکين ېب ترضح د ېي راعشا يناوخپ وا ،لک هتروپ هنولوېپ پ وا
 هخرب هيول دلج يمول د ءارعش هناتپ د يچ ،کار هت ږوم ېي کو مهم وي خيرات د وتايبدا وتپ د وا لراپسوار
.يوليکشت

 د بدا د هرس هغه هپ وا ېک هرېډ ال ېي هليه امز ،وس هخرب هپ يم هتسورو ينلپ رت يچ یرب يبدا یول اد
 اديپ يم ديما فشک يبدا تايز د وا بايماک ال د يچ و هغه ،توخوار رمل يک وړز هپ ولاو هنيم وا وکنولپ د خيرات
 وراثآ ولو رت يک خيرات هپ بدا د يچ تسويو يم کر باتک هوي د ،مو يک راهدنک هپ يچ لاک ۱۳۲۰ هپ وا ،وس
 ريزو ترضحالاو د باتک اد سوا يچ ئد هغد .و يساد حور هکل هراپ هل ولوک يدنوژ د يبژ د وا یدېک ل مهم
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۳

 یرېز فشک د باتک ېد د ځرو نن وا یغار هت سال هتسورو وللپ ورېډ رت  هرس هنلاپ وتپ وا قيوشت هپ فراعم
 يد پ يک هنازخ هړز ېد هپ يچ يک اوخواش هپ وميانغ يخيرات وا وې يبدا وغه د يچ مړاوغ وا موک يدنابرد
.مک يدناړو هت روضح ونارادتسود د تيلم د ېي يرلغرم ينار وا مکو هکرم هرس ولاو قوذ د بدا يلم د

 ـه ۱۱۴۱ هپ يسمل کتوه ناخ رداق د یوز ناخ دواد د دمحم موحرم يچ يېمون )هنازخ هپ( باتک اد
 هرس هنتوغ وا رما هپ )یوز ناخ سيوريم يجاح دياق يلم د( کتوه نيسح هاش هاشداپ بيدا يکنولاپ ملع د يک
: يياو يک همدقم وا همتاخ هپ باتک د يچ فلم هلپخپ هکل ،یکيلو يک )را هړاز( هپ راهدنک د

 هپ وا هکو هک هت نارکوک و هيا هغه هل وا هت يرويس و تالک د هخ )ېغرم( هل ناخ رداق هکين هد د
 يک ۱۰۲۹ هپ يک نارکوک هپ و بيدا وا نتت قوذ د وا ملاع وي يچ ناخ دواد ېي رالپ ،وس م هتله يک ـه ۱۰۵۸

 د ناخ ورسخ يچ يک ـه ۱۱۲۰ هپ وا ،و هرسرو يک داهج هپ ۍدازآ د هرس ناخ سيوريم يجاح موحرم د وا یلدېېز
 )هتسورو ولژو رت ناخ نير د( ولوتس هپ وکنوتوغ يدازآ د راهدنک د هرس رکل راوخنوخ د هخ رابرد هل يوفص
 وا هارف و ثيح هپ رالاس هپس د اوخ هل ناخ سيوريم يجاح موحرم دياق يلم د هراهدنک هل ناخ دواد ،وس لرام و
 يلم ېد رت وا لتساغو رو ېي وواوق رپ نارېا د وا ېک ينوغار ېليبق ونتپ د ېي هتله يچ ،ړالو هت ناتسيس
.وس تافو يک نارکوک هپ ـه ۱۱۳٦ هپ هتسورو وتادهاجم

 د وا یدېسواو يک راهدنک هپ رما هپ هاشداپ د هتسورو تافو رت رالپ لپخ د یکنوکيل باتک ېد د دمحم
 ېي هب هلک ره  يوک تراشا يچ هلپخپ هکل وا هدولرد ېي هفيظو ريرحت د وسلجم يبدا د کاولو بيدا وا يملز هغه
 يک وسلجم يبدا وا يملع هپ هاشداپ هوپ وا يکنولاپ بدا يړومون د ،و یا هاشداپ د يچ يک رصق هپ )جنران( د
 د ځرو هپ ېعمج د دمحم ،هدېک هرسرو هب فاطلا صوصخم ولاجر د رابرد د وا هاشداپ د وا ،دولرد تيلومش
ن باتک ديفم وا مهم لپخ يک يه ۱۱۴۱ هپ ٦ رپ روخ يمرلرتخا ينچوک د يک  ـه ۱۱۴۲ هپ هتسورو لاک وي وا یلول 
: یشېوو ېي ونازخ ورد رپ وا یوس غراف هخ ولکيل هل هغه د هم ۲۴ رپ يتشايم د

 يمرز رت هخ ولياوا هل رارقتسا د مالسا د يچ هد يک نايب هپ وارعش ويناوخپ د وتپ د هنازخ ۍمول
 وا لاح حرش ووارعش ورصعمه د فلم د هنازخ همهود ،يد يوس رېت هخمد رصع رت فل،م د يروپ ېنس يرجه
 لاح د نروک د هد د وا فلم د همتاخ باتک د وا يد راثآ وا لاح حرش وتارعاش د وتپ د هنازخ هميرد .يد راعشا
.هد يک نايب هپ

 هپ را هپ ېئوک د طخ يلومعم هپ يساک سابعدمحم د يک وخم وطسوتم ۱۱۲ هپ هخسن نسوا باتک د
 دمحمرون د يک ۱۲٦۵ هپ يچ هدېوس لقن هخ ېخسن يغه هل هراپ هل کتوه ربکا دمحم يجاح د يک ـه ۱۳۰۳

 ېوس خاسنتسا هراپد رعاش يکنولاپ بدا وا رادرس بيدا يقرشم ناخ لدرهم رادرس موحرم د هرس طخ هپ يورخ
.هد

 و بيدا وا رجات وي نتت قوذ د يچ ،و کتوه ناخ ربکادمحم يجاح موحرم کلام ېخسن نسوا ېد د
 هنوغار هناخباتک ه هوي وباتک وتپ د يک راهدنک هپ ېي هخمد هلاک )٦۰( وا هدولرد هقالع ه ېي هرس رعش يلم د وا
 وا يد يلديل هنوباتک مهم يني ېناخباتک يړومون د هخ ودالوا د هد د ام يچ هکل .هلکيل ه ېي وتپ وا ېک
 د باتک ېد د يم يچ سوا .هد ېک خاسنتسا هعيرذ هپ بتاک هوي د رجات يکنورل قوذ يړومون مه هخسن هغد
 وراعشا د وا نيماضم باتک د يخم هل خيرات د بدا د هب ون لکرد تامولعم رصتخم يک باب هپ کلام وا فلم
 ېد هپ يچ ميانغ سيفن وا يرلغرم يبدا يبژ يلم د هغه وا مک دنر تميق يقيقح باتک د وا تيمک وا تيفيک
.مسابوار هت ناديم هتس يک هنازخ هپ

: وس یاليو نل يک وداوم ېد هپ يې باتک ېد د
 هپ يروپ رصع رت فلم د هتسورو لاک يرجه ملس د يچ يووار ءارعش رېډ يساد يبژ يلم د )۱(
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 هغه د هک يچ ،يد ييا ېرپ راداي يک هبژ ېد هپ ېي راعشا يکنورل تميق وا يلدېسوا يک ولک وا وتاقوا وفلتخم
.ئدېرپ ېي وخ راعشا وا ېديصق يړول ،ئد تمينغ مه يس هلدنومو عرصم اي هلمج هوي رصع

 وتپ د هتسورو ېرکذت رت وکام نامېلس د يچ ،هد هنومن ه وا هږوخ ولو رت رثن د يبژ د باتک هلپخپ )۲(
.ئد یلنم وا نيتم هروره مه کبس ولکيل د فلم د وا ئد باتک روثنم مهم ولو رت

 رېډ سوا ږوم وا يد تمينغ اروخ يچ ،يد يدنوخ يکپ تاملک وا ظافلا يناوخپ رېډ يبژ د )۳(
 يلدېول هخ لوادت هل مه يک هرواحم نسوا هپ ،یالدنوم وس هن يک وباتک ورون هپ تاملک اد ،ورل هترو جايتحا
 تعسو رېډ اوخپ سوا رت يبژ يچ يوک تلالد ېد رپ يک مالک هپ وناداتسا ويناوخپ د لامعتسا وغه د وخ ،يد
 وا ماام ،ريدزام ،نيپام هکل وتاقوا وني د الثم .يد يړو هرسرو داوم یرېډ ېغه د ېبلغ يبژ ورون د وا دولرد
 وا يتسيخا هخ يسراف هل هنومون اد يبژ وتپ يچ وېهوپ وخ ،ورل هن هنومون يعوضوم سوا هراپ هل نتسخام
 رابرد ،رتفد د وا ېلدنوم هبلغ يبژ يسراف يچ يد هخ تخو هغه هل اد وا يد يک کوبسم ېي يک بلاق لپخپ
.هد ېلدېزر هبژ بدا وا

 اد يچ يزوار يد يلغار ېکپ تاملک بکرم ريدزامن وا نيشيپ زامن د يچ هخ خيرات هل يقهيب د
 ېنامز د هتسورو ،يوس لخاد يک هبژ هپ هتخو هغه هل وا دولرد دنوژ يک رصع هپ نروک د نيتکبس د نيع تاملک
.يد يوس نغفم هرس ولدېرېت هپ

 تمينغ اروخ يچ ،يد يلغار هنومون يعوضوم بکرم ريغ هراپ هل وتاقوا وغد د يک باتک ېد هپ نکيل
 سوا يچ يرل تاغل وا تاملک يساد رېډ رون لوډ هغد .ئد )ماام( لمرت ،)ريدزام( لمرل ،)نيپام( لمرب .يد
 د وا ،)برغم( يدېول ،)قرشم( يتاخ ،)مجاهم رکشل( رولبوژ ،)رکسع( نج : الثم ،يد يلدېول هلامعتسا هل
 د وتاملک يساد د يچ يد يلړاغن يک ونودورس وا وراعشا وړز هپ باتک ېد د تاملک رېډ يناوخپ ونايايرآ وړز
 وس یالتسيخا ين هجيتن اد وا وس یالوک مکح يلاوړوز وا تلاصا رپ وتپ د هرس دانتسا هپ ودراوم د لامعتسا
.يرل هطبار عرف وا لصا د مه هرس تيرکسنس د یتح ،هد روم وبژ ييايرآ د هبژ وپ يچ

 د يک حدم هپ يروغ ماس دمحم د )یوز لاووک د هوک زورېف د دمحا د( یودنراک يک باتک ېد هپ الثم
 يک تيب هوي هپ يچ يرل هديصق هړول هوي يد يک ېي يک دنه هپ يچ تبسن هپ ورفس د يکم د وا وتاحوتف د هد
.يد يلغار ینعم هپ مظن وا رعش د )کولشا( وا ینعم هپ رعاش د )يدنچ( ېي

 يک ونانايرآ يدنه هپ تاملک اد يچ يېک لديل ووک قيقحت يک اوخواش هپ وملک وود ېد د ږوم يچ هلک
 وا دنه هخ ورډ ونش هل نطو د ږومز نانايرآ يچ تخو هغه ،و یلدنوم تيمسر هوت يبدا وا يملع هپ مه
 دنه هل وا يللت هت یا هغه هخ هيا ېد هل هب تاملک يړومون يچ ،وس یاليو هني هپ ون لړالو هت باجنپ
يلغار يو هن هت اوخېد هب هخ.

 لاوحا د ونانايرآ د دنه د ېي هخمد هلاک رز وا ئد داقن وا ققحم یول وي يچ ينوريبلا ناحير وبا همالع
 يک نايب هپ وحن وا رعش د واودنه د ېي يک باب مسلريد هپ باتک هغه د وا يک لوار يک دنهلا باتک هپ ميانغ رېډ
 ينعي ولوړوج مظن وا وليو رعش د واودنه د يک یا هغه هپ ،يوکرو تامولعم ديفم وا عماج یکرو صاصتخا
 د ،ليعافا وا نازوا وراعشا د ونانايرآ د دنه د وا يووار نيدجوم وا نيفلم رېډ ملع هغه د وا ،يرل هحرش )دنچ(
.يلوب ساسا ونودورس يباتک د )کولشا( وا يکيل الصفم هرس وطباوض وا ولوصا د ملع هغه

 هوي اد وا مظان وا رعاش ېهبش هلېب )يدنچ( يو ملع ۍرعاش وا مظن د )دنهچ( يچ يک تروص يساد هپ
 ږومز لوډ هغد .يېسر هخمد ويېپ ۹ – ۸ رت هرس دانتسا هپ ېديصق ېد د رمع يبدا ېي يک وتپ هپ يچ هد هملک
 نوتدوب ،)دجسم( کدزمن ،)ربنم( يرد ،)هديصق( هـللوب الثم ،هد هکډ هخ ورلغرم وور اروخ هل يبژ د هنازخ
 وا )لدع( هنکي ،)فاصنا( امس ،)تمايق( یولرو ،)شيک وا نيد( هور ،)قفا( نون ،)قريب( یپر ،)هناختب(
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.يېيا هن يک هلاقم هنل ېد هپ هحرش وغه د يچ رون
 ږوم هخ ونا هکين هل بسنش لآ د وا روغ د وا يرل هحرش ونايروغ ينعي ېرود يمهم اروخ د نطو د )۴(

.يوک يپشب ېي يواوخ يمين يو يلغار هک وا يلغار يد هن يک ونوخيرات ورون هپ يچ يوکار تامولعم ه هت
 بدا د مه هخمد ونايونزغ رت هبژ اد وا هد وتپ هبژ هکين د وا رالپ د ونايروغ د يچ يوتباث باتک اد )۵(

.هو هبژ
 يچ رون وا دواد ،ريصن ،ديمح خيش هکل نيطالس هيدول يخرب يبرغ لامش د دنه د وا ناتلم د )٦(

 وا ئد یک  راکنا هخ بوت نوتپ هل یود د ونيققدم وني خيرات د وا يد يل هناتپ یود ونيخرم هتسوروار
.يد يللب ېي برع

 ينارمکح يروپ رصع رت دومحم ناطلس د هتسورو ۳۵۰ رت نيطالس يړومون يچ يوک تباث باتک اد )٦(
.يد يلکيل هرس وتاياور وني هپ يک باتک ېد هپ ېي راعشا ورفن وود ېد د وا هو وتپ ېي هبژ وا هناتپ هدولرد

 د ېرود ېغه د وا ،يووار هو هن مولعم هت ږوم يچ تاکن يخيرات مهم اروخ ېرود د وکتوه د )۷(
.يوک يفرعم هتار عاضوا رابرد د وا ولاجر وفورعم

 تامولعم يروپ هړز هپ يک باب هپ لاح حرش وا تايح د ناخ سيوريم يجاح رشم يلم يلايمون د )۸(
 ينيقي يعطق هپ هسوا رت يچ خيرات وتامادقا د ولتوغ ۍدازآ د وا تاقوا دلوت د يلتغ وا يلايمون هغه د ،يرل
 يوک هدز ار هت ږوم ليصافت ېرود يمهم ېوي د خيرات د نطو د هلمال ېد هل وا يووار وي وي ،و هن مولعم هتار لوډ
 يوق وا ني ینيزاوي يکيلو هب خيرات ېرود ېغه د يچ هراپ هل اچ هغه د وا يوک لياز کوکش يخيرات یرېډ وا
.يوور هنوو کيرات يچ ئد دنس

 .يکيل هن هخ ېنعنع يوق وا تياور وا ېلاوح هلېب هربخ يه يچ يرل تداع فلم ققحم ږومز )۹(
 يوق اروخ هرظن ۀطقن هل تياور د راثآ هتاپ وا هنوباتک یود د يچ هد رال وناداتسا د اد وا يوو ېي يوار اي ذخم
 يني ،يوک تياور و رالاس هپس یلتغ وا لضاف ،بيدا وي يچ هخ رالپ هل تامولعم رېډ لپخ فلم ،يد
 رېډ فلم هلپخپ مه وا لدولرد ېي رالپ موحرم يچ يد تامولعم هغهمه ېي هتاپ وا يخم هل عامس د ېي تامولعم
.يد يک لقن ېي هخ وغه هل وا يلديل هنوباتک

پ ون ېي هکم وا هنوباتک رېډ نطو د يچ هرظن ۀطقن ېد د هنازخ هار هت ږوم نيفلتميق اروخ يوو 
 بدا د يچ يد يوس رکذ راثآ وا هنوباتک رو یود د وا نيفلم رېډ نطو د يک باتک ېد هپ .هد هنار وا ېکنورل
 ،يتسبلا يلع نبا دمحم د "يروس خيرات" : الثم ،هتسن مون ېي يک ويسانشباتک وينسوا وا ويناوخپ وا وباتک هپ خيرات د
 ديعس نبا دمحا خيش د "يدوللا رابخا يف يعزوللا مالعا" ،يک يرجه ٦۲۳ هپ دلوتم يتم خيش "هنيم یادخ د"
 ۱۰۳۸ هپ هخ ونا هين هل اباب هاشدمحا یول د ناخ نارماک د "ينارماک ديلک" ،يک يرجه ۲۸۵ هپ فيلت يدوللا
.ئد یوس لکيل يک افصرا هپ راهدنک د ـه

 راثآ و د وا یک اديپ يک ناتلاب هپ ېي باتک يروس خيرات د  يچ يز يتم هک خيش د "هناتپ ينوغرل"
 "همږو ولاس د" ،هد عبنم نيزاوي وتامولعم د فلم د يک اوخ هپ وراعشا د ووامدق د وا يد يتسيخا هخ هغه هل ېي
 باب هپ وراعشا د  وبرع د يچ )ئد یوس تافو يک يرجه ۲۹۷ هپ( يتسبلا يناورسلا ديز نبا مشاهدمحم وبا د
.ئد باتک وي يک

 ،ئد یوس لکيل يک کوارو هپ راهدنک د يک يرجه ۹۹۸ هپ يچ ېب ناتسب خيش د "ءايلوالا ناتسب"
 تغرغ" ،ئد یلکيل يتالک لوسردمحم يک ـه ۱۰۱۸ هپ فيلت يوره يرون هلا تمعن هجاوخ د "يناغفا نزخم"
 يرجه ۹۰۰ د يچ "هفحت يزوکلا راي هلا حلاص د" ،هدېوس مظن يک يرجه ۹۲۹ هپ يچ کاک دمحم تسود د "همان
 یوز د ناخ لاحشوخ د ،ناوېد وراعشا د لېخ یسوم ناخ سنويدمحم د ،هدېک فيلت ېک ودودح هپ ېنس
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 نيقشاعلا صصق يباب ناج وباب نارود ردص د ،ناوېد يدېرفا راي هلا د ،"کخ ۀقيدح" کخ ناخ رداقلادبع
.ئد یوس مظن ـه ۱۱۲۹ هپ يچ

 مظن يک راهدنک هپ هتسورو ـه ۱۱۳۷ رت يراهدنک دنمهم ناخ يدېر يچ يدومحم هاشنهش اي هماندومحم
 هپ يچ تکرح د ناخ سيوريم يجاح د رثا اد .هو ېلدنوم هلح يوالط رز ېي هروضح هل نيسح هاش د وا ېک
 نارېا هپ يچ وتاحوتف د هاشداپ کتوه دومحم د وا و یلتاس هخ ېطلس هل ودرپ د ېي هغه وا یک ېي يک راهدنک
 لداع دومحم د "ۍولصلا نساحم" ،ېب لضافدمحم الم د "ينابر هضور" .ئد يک هحرش هپ ،يد يک ېي يک
 وراعشا د ړدنا هلارصن د ،يزکراب ظفاح دمحم الم د "ظعاو ۀفحت" ،ناوېد وراعشا د يزاين زايادمحم د ،ېب
 نمرېم د "ءارقفلا داشرا " ،)داتسا نروک د ناخ سيوريم د( يجلغ دمحمرون الم د "نيملسملا عفان" ،ناوېد
 يرعاش يموحرم ېنوغرز رول کاک دمحم نيد د يچ "ناتسوب وتپ" ،ئد یوس لکيل يک ـه ۹٦۹ هپ يچ يتخبکېن
.دولرد تايح ېي يک ودودح هپ ېنس ـه ۹۱۵ د يچ ناوېد ېعبار د .ئد یک مظن وتپ هپ يک ـه ۹۰۳ هپ

.يد يوس کرو هرس ولدېرېت هپ ېنامز د وا مولعم هو هن هت ږوم هسوا رت يچ هنوباتک رصتخم هغه هو اد
 هدنوم وا يد لوادتم وا لومعم مه سوا يچ يد يک رکذ هنوناوېد وا هنوباتک هغه ېي هرېبرس ېد رپ

.يېک
)۹( يکنولاپ بدا وا ملاع وا بيدا وا رعاش هرفن و ار هت ږوم نارالاس هپس وا ناريزو ،ناکاولووا يوو 

.دولرد مه ېي ئدا وا ملع هو هن نانتت يروت د يزاوي نا هکين تلم د ږومز يچ ېي يوک تباث
 ېي يک بدا وتپ هپ وا دولرد ملع هلک ره مه ي ونتپ د يچ يووار يک هخرب هپ ونارعاش د )۱۰(

 هطقن هل رکف ړول وا بدا ملع د يچ ،يد ييا ېرپ هت ږوم ېي راعشا يعيدب اروخ وتپ د مه وا هدولرد هخرب همهم
 نيد د يچ هحرش ناتسوب وتپ د هکل ،يد هخ ومئانغ هل وراثآ يبدا د ږومز وا يد يروپ هړز هپ رېډ هخ رظن
 ېنس ـه ۹۱۵ د يچ ناوېد ېعبار د .ئد یک مظن وتپ هپ يک ـه ۹۰۳ هپ يرعاش يموحرم ېنوغرز رول کاک دمحم
.دولرد تايح ېي يک ودودح هپ

 د سوا .هوس هک هنل يک وداوم وسل هپ يچ يک وايازم وا وې هپ باتک د يچ هحرش هنل هوي هو اد
 ار ړال وي وي ورلغرم د هخ ېنازخ يره د ينعي يېک يدناړو ېنومن يصلخ وراعشا د وخرب ورس ورد د باتک
: يېک لوو رد وا یوس تسيخا

هنازخ ۍمول
هخرب ونيمدقتم د

 يروغ يروس دالوپ ريما د ړورک ريما ناولهپ ناهج رعاش یناوخپ ولو رت يک هنازخ ۍمول هپ باتک ېد د
 مه خيش وا يتسيخا ار هخ "هناتپ ينوغرل" هل هک خيش د ،راعشا وا لاح حرش هد د فلم باتک د يچ ،ئد یوز
 د وا وس ريما يک شېدنم هپ روغ د لاک ـه ۱۳۹ هپ ړورک ريما يچ يياو وا يد يک لقنار هخ يروس خيرات هل
 ید ون ېي هک یدېنج هرس ونت ولس د رس يزاوي هپ وا ېلوينو ېي يوالک کشوکرب وا راسيخ ،ناتشلاب ،روغ
 د ًانيع يچ هدولرد ام ېي يک رواد نيمز هپ وا يوکرو ینعم ني وا کلک د يک وتپ هپ يچ هلاب "ړورک"
 يک تسب وا ناتشلاب ،روغ هپ ويېپ هپ نروک ېد يچ يړوار ېي يک يروس خيرات هپ وا هو رې هپ رصق د شېدنم
 .هد هخ دالوا هل کاهس د وا دولرد تموکح

 يچ ،يکيل يک لاک ـه ۱۵۴ هپ ونج هپ جنشوپ د تافو ړورک ريما د هخ لقن هل يروس خيرات د هک خيش
.لوينو روادنيمز وا تسب ،روس ،روغ رصان ريما یوز ېي هتسورو هد رت
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: يچ يکيل هرس ودانتسا وني هپ يناجزوجلا جارس جاهنم خرم فورعم ېرود يروغ د
 دندوب وا فرصت رد روغ لابج فارطا و دوب کنزخ نب بسنش کلم نادنزرف زا یکي یروغ دالوف ريما"

 زا ار هيماونب ءارما و درک جورخ یزورم ملسم وبا هيسابعلا ۍوعدلا بحاص نوچ ،درک ءايحا ار دوخ ناردپ مان و
 لها و سابع لا فرصت رد و درب ملسم وبا ددم هب ار روغ مشح دالوف ريما .درک جارخا و جاع زا ناسارخ کلامم
 تراما و تشذ رد ،دوب ودب فاضم روغ لابج دالب یهدنامرف و شيدنم تراما اهتدم و دومن  رايسب راثآ تيب
." ... ناراهن یجنب ريما دهع ات دشن مولعم ناشيا لاوحا نازا دعب دنامب وا ردارب نادنزرفب

 ترهش وا ينارمکح يک روغ هپ ېي نروک وا دالوپ ريما يچ يزوار هخ تياور ېد هل جارس جاهنم د
 هن مولعمرو هت هد يچ هد هدنر یک ئد هن رکذ ړورک ريما یوز د هد د يک تاقبط هپ جارس جاهنم يچ اد ،دولرد
 رذع وا رکذ وي باب ېد هپ مه ید هلپخپ وا یدېسوا يريل هخ روغ هل تخو رپ ولکيل د باتک د يچ هک ،و
 د يچ ئد ببس هغد ،يړوار هت سال يد  هحرش دالوا د دالوپ ريما د يچ یاوس یاکنو ېي هتهج ېد هل ،يوک
 هپ دالوا د هد د وا ناراهن يجنب ريما د ېي هتسورو هد ېيا ېرپ اهنع توکسم هرود هوي ېي هتسورو دالوپ ريما
.ئد یوس تخوب لاح حرش

 قفتم نيخرم رون یرېډ وا جارسلا جاهنم يد هخ دالوا هل کاحض د ناهاشداپ روغ د يچ يک ېد هپ
 ئد موق وي يک وموق هپ ونتپ د کاهس يچ وېهوپ ږوم وا ئد یلکيل )کاهس( ملع مسا اد مه فلم ږومز ،يد
 )کاهس( هل رېډ يک ومالعا وا لاجرلا ءامسا هپ ونتپ د مه وا يېسوا يک ودودح هپ ناتسرجا يخيرات د يچ
 يخيرات رپ ملع ېد د  ېلاونک را د کاهس د ېدژن هت نايماب وا يد يوس يز قحسا سوا يزکاهس ،ووک اديپ
 د ناتسيس وا ناتسجس وا ناتسکس هتسورو يچ اکاهس اکاس د يک ونامز هخمد هپ مالسا رت وا يوک تلالد يلاو
 یالوک عجار هت عبنم وا ېير ېوي و تاملک اد هخ ديدرت وا ېهبش هلېب ون ،و دوجوم يد يلتوار هخ ېملک ېغه
.وس

 هغه د ون هک ،يوک باجيا سنارفنک لېب وي يچ يړاوغ هحرش هلصفم يک خيرات هپ نطو د عوضوم اد وا
.وس هن يريل هخ عوضوم يلصا هل يچ ،ووک رظن فرص هخ ليصفت هل

 اوخ رپ يناسارخ ملسم وبا وا حافس د ېي يک توعد هپ يسابع د یوز دالوپ ريما د ړورک ريما يچ اد وا
: يکيل يساد باتک اد دولرد تکرش

 هد د مه ملسم وبا وا یدېنج هرس هيما ينب د حافس يچ دولرد سال يک توعد هغه هپ دالوپ ريما يچ
: يد يلکيل يساد يک يروس خيرات هپ يتسبلا يلع نبا دمحم د ،و یرلم

 ينعي هنړايو هت هغه يچ ېي تايبا اد لکو تاحوتف رېډ ړورک ريما يچ يک څرت هپ توعد يسابع د يچ
.يد يک لقن هخ يروس خيرات هل هک خيش هل هغه فلم ږومز يچ ،ليوو يياو هترو )هسامح وا هيرخف و زجر(

هسامح ړورک ريما ناولهپ ناهج د

هتسن لتا ام هل ۍن ېد رپ ېرمز مي هز
هتسن لباک رپ و راخت رپ و دنس ودنه هپ
هتسن لتا ام هل – هتسن لباز رپ لب
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يدناب ونمريم رپ انېرب ي يم نم د یشغ
يدناب ولدېتت رپ ملاغري منوي هلبوژ هپ
هتسن لتا ام هل – يدناب ونودېتام هپ

ړايو هپ و نمن هپ کسه يېوات لوخ رپ ويرب د امز
ړاتل مدناک هنورغ يدېر هکم يم ووسل سآ د
هتسن لتا ام هل – ړاجوا هنوداويا مک

مورج و تاره ئد يدنال لوپش رت يروت د امز
مدوا هپ امز مون يلوب راخت و نايماب و جرغ
هتسن لتا ام هل – مور هپ مي دنوژېپ هز

هخار ند يراډ ينول يسغ امز ورم رپ
هخار نلب يتت م ون رپ دور هل اويره د
هتسن لتا ام هل – هخار نړز یپر

هکو روس خم هپ يروت د یواړول يم هبوس جنرز د
هکو روس د لوک د یواړول يم يراداب هپ
هتسن لتا ام هل – هکو روبرت هل يم رتس

موک هنيوزرېپ رول هز هرل وو ولپخ
موک هنزور ېي ه مماب ه هنډاډ هپ یود
هتسن لتا ام هل – موک هندو ېي لت

لا هپ ون هپ هن يمورد انيو يم ورغ ويول رپ
لاوياتس يرد رپ يلوب يم مون هد امز ۍن
هتسن لتا ام هل – لاک و وتشايم ورو هپ

 ،نزو د وا هد هنومن همهم وراعشا وکنورل تميق د ويناوخپ د يچ هنارت يسامح ړورک ريما ناولهپ ناهج د هو اد
 لو ېد هپ وا يد پ يک هغه هپ زجر وا تاساسحا يلم تسامح د وا هد يلم صلاخ مه هثيح هل وضورع وا رحب
 وا هغبان د( لتا هکل ېي تاملک يناوخپ يبژ د وا يېک لديل يکپ هن هخ وبژ ويدرپ هل مه یروت وي يک رعش
 وا تدابع( نمن ،)نامسآ( کسه ،)ملغرو رپ وا موک رفس( ملاغري وا منوي ،)نمد( نمريم ،)انعم هپ ناولهپ
 د( لاوياتس ،)ربنم( يرد ،)هنلاپ وا هيبرت( لماب ،)تبحم وا رهم( رول ،)روالد( نړز ،)هدايپ( نلپ ،)شياتس
 يې يرېډ يخم هل يلاوني د ؟تينب وا تحاصف د رعش د وا يد يک يدنوخ وا طبض )ینعم هپ يکنوياتس
.يېيا هن هتلد يچ يرل

 دنه د مه سوا يچ ئد "نم" هغه ًابلاغ هد ېلغار يک دنب مهود هپ رعش يسامح ېد د يچ هملک "نم" د
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 دنه د يچ هک ،يکيل يک دنهلا باتک هپ يچ ينوريبلا ناحيروبا هکل ،ئد ینعم هپ هړز د يک وبژ ييايرآ هپ
.هياو هړز مه ېي هت ېدارا وا مزع ون هلاب هړز لحم وا زکرم ېدارا د ونانايرآ

 هخ وليو هل مه يد اد .هد هخ وراثآ هتاپ د ونانايرآ ويناوخپ د وا هتس مه يک وتپ ناوخپ هپ هملک اد
 خيرات د ،ېناسفا ناوخپ يچ هک وا ئد یلتاس یدنوژ مون ړورک ريما د مه وناسفا يلم ويناوخپ يچ يو هن هتاپ
.يېک تبثم ه عوضوم اد ون يد هخ وعبانم ومهم هل

 وبا ءاحصفلا ۍدبز ئد یوس رکذ ېي يک باتک ېد هپ يچ هخ ووارعش ويناوخپ اروخ د وتپ د لب
 یلکيل لاح حرش هغه د هرس هلاوح هپ هناتپ ينوغرل د فلم ږومز يچ ئد يتسبلا يناورسلا ديز نبا مشاه دمحم
: يچ يياو وا

 وواحصف وا وواملع هل ېي يک تسب هپ وا یلدېېز يک ـه ۲۲۳ هپ يک ناورس هپ دنمله د مشاهدمحم وبا
وا ړالو هت قارع وا ،هياو سرد هخ دالخ نبا روشهم د يک دادغب هپ ېي هلاک و کو عامس هخيک ـه ۲۹۴ هپ ،ه 
.هياو رعش يسراپ وا يبرع ،وتپ هپ دمحم وبا .وس تافو يک تسب هپ هتسورو هلاک ېرد وا یغار هتريب

 هد هل يک بدا هپ وبرع د ېي راعشا هږاوخ وا هواک تمدخ داتسا د هد ،وس دنوړ دالخ نبا يچ تخو هغه
پ هپ ېي راعشا رېډ داتسا لپخ د وا لدېورا هخک مظن وا همجرت وتهپ و بيدا وا فيرظ وي يچ دالخ نبا ،يد ي 
: ک همجرت وتپ هپ يساد رعش هغه دمحم وبا وا ،هياتسو مهرد ېي يک رعش هوي

 یکيلو هبژ وتپ هپ باتک وي يک نايب هپ تغالب وا تحاصف د وراعشا د وبرع د دمحم وبا يچ يوک لقن
.و مون ېي ناتسېر ميسن ينعي )همږو ولاس د( يچ

: يکيل يک خم ٦۱ هپ دلج مووا د ءابدالا مجعم د يچ يومح توقاي هکل
 نم ًاغيلب ًاحيصف ناک رعاشلا بيدالا یرابخالا نيعلا يباب فورعملا دالخلا نبا ليقو مساقلا نبادمحم"

."باوجلا عرس و نسللاو ءاکذلا یف يآ ملاعلا ءافرظ
 هغه هغرم ه هل وا ،يکيل يک ـه ۲۸۳ هپ ېي تافو وا يک  ـه ۱۹۱ هپ زاوها هپ دلوت هد د توقاي لوډ هغد

 يلغا يچ هراپ هل ېد د .ئد یک طبض مه هغه توقاي ئد یک همجرت وتپ هپ ېي دراش يچ ېي رعش وي
: وکيل ېي يدنال يس ربخ مه هخ تيوه هل رعش لصا د يکنوتسول

هنومهرد وا رز يک سال هپ دنواخ د
هنوړايو هپ يو لت نادنواخ مهرد د
هنودنژېپ وخ هپ يو ېي ۍن رپ
هنوتشر هل هنيايتشر هد انيو اد
هنورېت يد يوس وخ اد يياوو رون
هنومترپ یا ره دنواخ د مهرد د
هنولاتق يدناک هپ کو هک هلسو هد

هنيو ېي يچ يدناک انيو مه هبژ
يورا ېي انيو يرو هلرو رو هبژ
یلتن يس وس کرو ين ېي مهرد هک
يياو کلخ يلوب و يوس یاب هک
هربخ ايتشر يياوو يلزوېب هک
هخرب هيول هل اچ ره يدن مهرد وه
يېک رو هبژ کو هک هد هبژ مهرد
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 يساد يک باب هپ هد د فلم ږومز يچ ،ئد يدول يضر خيش ءاحصفلا ريما هخ ووارعش ويناوخپ د لب
: يکيل

 ېد هپ وا یکيلو باتک وي مون هپ ينارماک ديلک د يک افص را هپ ۱۰۳۸ هپ یوز ناخ ودس د ناخ نارماک
 ،ئد یلکيل یوز يدول ديعس د دمحا خيش يچ هخ خيرات هل "يدوللا رابخا يف يعذوللا مالعا" د ېک باتک
: يچ يوک لقن يساد

 تخت رپ يک ناتلم هپ ديمح خيش يچ تخو هغه ،و هرارو يدول ديمح خيش د يدول يضر خيش
 يضر خيش ،يلوبوار هت نيد مالسا د يو ورغ وغه د يچ هواتساو هت يرول اوخنوتپ د ېي هرارو لپخ ،تسونېک
 خيش د رصن يچ يوک لقن يساد ،لک ناناملسم ېي يو یرېډ ،و يک هرغ هپ )ناميلس ينعي( يسک د هلاک هود
 هل ېي داحلا وا دياقع ېقرف يليعامسا د وا ،تسونېک هرس واتسا د ړ )؟(هدح الم د يک ناتلم هپ یوز ديمح
 تسونېک یا رپ ېي رصن ،وس تافو ديمح خيش يچ تخو هغه ،لنمو ېي دياقع یود د وا لک هدز هخ یود
 یوز اکا د و ناملسم یلېپس وي يچ "يضر خيش" ،للبوار ېي هطمارق وا يکو رايز ېي يک جيورت هپ داحلا د وا
: یکيلو رعش هو اد ېي هت

 هغه ات نکيل ،و یک ڼر رايز وا تمحز هپ ږوم ،هوالوسو يد شقن نيد د ږومز وا ېتواو هت داحلا ينعي
 يد نيد لب هپ و یک ناور ورلپ اتس يچ نيد هغه ؟ېوس دحلم هتريب هتسورو يچ هنامو يلو يد یمول ،ک روت
 د ږوم ،يد هن ونانيدول د هک اتس وا ،ېي هن هخ هلاهک هل ږومز ! هرصن ېا ،وس ړو همان هپ اتس يدول وا هواړاو
.وړاوغ ءاربت هخ اتس ځرو هپ تمايق

الاقف مالکلا عاونا هاتفش
الاتخم یرولا نيب هتيډر و
الاح يربلارش هتيډرل
الاحم تقطن ام و تقدص اولاق
الالض تلق و اذه اي تبذک و
الالج و باهم لاجرلا وسکت
الاتق دارا نمل حالسلا یه و

تملعت نيمهرد کلمي ناک نم
هل اوعمتصاف حصفلا مدقت و
؟هسيک یف یتلا مهارد الول
ًابذاک ملکت اذا ینغلا نا
بصت مل اولاق باصا ريقفلاذا و
اهلک نطاوملا یف مهاردلا نا
حاصف دارا نمل ناسللا یف

هواروک و ږومز يد هور
هواروتو روت هپ ات
هواړا يو يد يچ
هوار يد ورلپ يچ
هوانرد وم و ره هک
هواک هپ ېي هن يدول
هواغر هپ یولرو د

لپرت يد رول هپ داحلا د
هن رايز هپ ېلور ږوم
یلدېهور يلو نوغرل
ک هړآ سوا يد هور هغه
وس کپس همان هپ اتس يدول
هلاهک هل ېي وم هن هرصن
ههور هپ اتس هد اغر ږومز



۹

۱۰

۱۱

: کرو يساد باوج يضر خيش د رصن

 رت ۳۵۱ د رصع هپ نيتکبس وا نيتپلا د يچ مالک ورفن وود د نروک يفورعم د وناهاشداپ يدول د هو اد
 يو هن هتاپ يد هخ وليو هل .هدولرد ينارمکح يک وخرب يبرغ لامش هپ دنه وا ناتلم د ېي يک ودودح هپ ـه ۳۹۰
 رت نروک ېد د وا دومحم ناطلس د يچ تخو هغه رون وا نودلخ نبا وا ريثا نبا هکل نيخرم ققحم يمالسا يچ
 کاحض د یحلادبع هلپخپ یتح .يوک هن هراشا يه هت تبسن وا تيلم نروک ېد د ،يوک رکذ هنونج نم
ېد هل ريغ ،یکيلو يک هنزغ هپ ودودح هپ ـه ۴۴۰ د ېي رابخالا نيز يچ یوز يزېدر رصن نب دواد يچ هخ، 
: لکيلو ېي يک حرش هپ تنطلس د دومحم د وا وس هن ايل حرش هپ داژن وا تيموق د هد د يلوبو يطمارق

 ناتلم تيالو زا هک یقاب و ،تفر اجنآ و درک ناتلم دصق نينزغ زا دمآ ردنا هتم عبرا و یدحا هنس نوچ"
 تسد ار یضعب و تشکب ار یضعب و تفرب ار ناشيا زا رتشيب دندوب اجنآ هک هطمارق و ،تفرب یمامتب دوب هدنام
 ،تفرب ار رصن نب دواد لاس نيردنا و دندرمب اجنا ردنا همه ات ،تشادزاب اهعلق هب ار یضعب و ،درک لاکن و ديربب
 تورپ يريل هليم ۳۰ هت اوخ يبرغ لامش راهدنک د هسوا رت کروغ( داتسرف کروغ هعلق هب اجنا زا و دروآ نينزغب
."دوب هعلق ناردنا وا ګرم ات و )ئد

: يچ يياو نودلخ نبا وا ريثا نبا
 حوتفلاوبا .ک هتريب مازلا هپ داحلا د ېي حوتفلاوبا وا هکو هلمح ناتلم رپ يک ـه ۳۹٦ هپ دومحم ناطلس

.و یوز ديمح خيش د دزن هپ ونيخرم ولو وا باتک د ږومز يچ ،ئد یوز رصن هغد د دواد
 ېي هلئسم تيناغفا د نروک ېد د يرل اسيو ولياسم وړز هپ يک خيرات هپ يچ نيققدم يون يني نکيل

 )دنه و برع تاقلعت( د يچ دزن هپ خرم رصاعم يړوايپ دنه د يودن ناميلس ديس همالع د وا ېللب يلعج ضحم
 نارمکح هداژن يبرع د )نابيش نب ملج( د دنس د وا برع السن یود ،يد يلکيل ېي يک خم ۳۲۸ هپ خيرات د
.هد هدالوا

: يياو همالع یړومون
 هړوج ېي اوخ يموک هل يچ ربخ مي هن ،هد ېلکيل هتشرف نب مساق دمحم هصق تيناغفا د نروک ېد د

 اد يچ يېک تباث هوت ه هپ هخ ليصفت هل باتک ېد د سوا نکيل ،يرل هن دنس لب هتروپ هتشرف رت وا ؟هدېک
.يد يکار سال هپ ږومز باتک هغد مه راعشا یود د وا هو وتپ مه ېي هبژ وا يدول وا هنتپ هخ هپ نروک

 ديلک يلو ،يېک لديل مکحم مه ئد یک رکذ يک لقن هپ لاح حرش ېد د فلم باتک د يچ دنس هغه

مي هن دحلم وخ نوغرل هز
مي هند د مي دحلم هک
مي هملپرت هپ هخ وناروت
مي هنوغرل هپ ړورک مه سوا
مي هرايت هت وناروت و
مي هلاهک ړول هل ديمح د
مي هړآ هپ ههور هل هز
مي هلت هپ يساتس نموم هز
مي هز و همي يدول هز

موس نروت روت هپ داحلا د
ېک اروت يسه هند امز
هملپرت هن همالسا هل
ئد ینوغرل هغه يم هور
مل هب کپس رپ مالسا د
مي يتنس یوز يدول د
يياو يچ ند یناروت
يوهورد يسات روت ېي اد
هزغم يوانيو وند د
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 وا فلم ،یلوو تحاضو رېډ هپ فلم ينارماک ديلک د هلپخپ مه  يدوللا رابخا وا و یلديل فلم هلپخپ ينارماک
 رت مه نم رت يدوللارابخا د وا ونايونزغ د وا یيا ېرپ ئد هن وليو ېب مه ېي خيرات ولکيل د
 وناهاشداپ يدول د ناتلم د وا يار رظن هپ مکحم ولو رت تياور اد تروص ره هپ .يېک هن تدم تايز نرق مين وي
 هتاپ هن ههبش يه يک يلاو نوتپ هپ
.يېک

 د وا )نوبرخ( یوز د )نبس( د ئد یوس رکذ يک باتک ېد هپ يچ هخ وارعش ويناوخپ د وتپ د لب
 د هد د وا ليعامسا د يک هرکذت هلپخپ مه وکام نامېلس يچ يد نا هکين )ليعامسا خيش( یوز د )هکين ېب(
: يچ يياو يک باتک ېد هپ ،يد يلکيل راعشا هکين ېب ترضح رالپ

 تالک ينسوا د يچ يک هرغ هپ نانغ د وا )هغرم هړوغ( هپ مه هلک وا يک ونمل هپ )هرغ يسک( د هلک یود
 هد د یلت رفس هپ نوبرخ يچ هلک ،وس تافو يک هغرم هپ ـه ۴۱۱ هپ نوبرخ وا ،لدېسوا ئد عقاو يک بونج هپ
هچوس ېي راعشا يچ يد يليو ېمغن اد يک قارف هپ ېي )یوزز اکا د هد د( ليعامسا تسود یکنورل افو وا نار 
: يد نزو رپ ېجهل يلم يغل د وا وتپ

: يک رعش )عبرم( يرول هپ باوج وبرخ د

ئد نوتلېب يکخم ئد نوي ئد نوي هک
ئد نوبرخ ي هخ هرغ يسک هل
! هرورو نوبرخ – هرورو هرورو هک
هرو هت ريو امز – ېک نوتلېب يچ هت
هل ېغرک يروت – هل ېغرم ې يچ
؟هل ېغرپ ه ې – هتاپ يلوزمه
هراي نوبرخ – هراپد یادخ د
هړاو لوهک ږومز – ېک هن وم رېه يچ
يېلېب يم راي – يېپر يم هړز
يېوس هپ نا – ئد روا ېي نوتلېب
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 هت ږوم وا يار رظن هپ تاساسحا يلېپس ينيم د يلاوروک د وا ۍولپخ د يک وراعشا وکنوړو هړز ېد هپ
رهکين ږومز يچ يودن فالسا وا نا نهرس لب رپ وي يروپ ېبترم رت قشع د ه تبحم هپ لب د وي وا هو نار 
 هخ وصياصخ هل ولووخ روک د ونانايرآ وړز د هنودورس يلېپس لوډ اد وا ،ليو راعشا هور ېي يک يلاونار وا
: يياو يچ هکل ،يېک لديل مه يک وراعشا هپ هکين ېب د يچ يد

 سدقم اروخ لوهک روک لپخ ونانايرا وړز : يکيل يک پاتک هپ )ندمت دنه د( لپخ يچ نوبولواتسو  هکل
: يزوار تاساسحا يلېپس لوډ ادمه هخ ېرقف ېد هل اديوير د وا ها زکرم ويغرمکېن وا وتمعن ولو د وا

"دنوژ د وا کلملا کلام یلاعت نت ید ،ئد یکنودن نروک يلغا ويوکرو هت و".
 وا يد هدنيامن حور هړاز د یود د راعشا اد ونا هکين ولغا د يچ يېک هتوج هخ وثحابم ولو ېد هل

.ئد یلړاغن وا پ يک وعرصم وا وتاملک هپ یود د بوتلغا وا یلاو ليصا
 د فلم ږومز يچ ئد يروس دعسا خيش هخ وارعش وکنويو هديصق وا وکنويو وردتقم هل وتپ د لب وي

 يچ يياو وا يوکرو هلاوح هت يروس خيرات يوس رکذ مه باتک اد وا یتسيخا هخ هناتپ ينوغرل هل لاح حرش هد
 د روغ د هد وا وس تافو )يياو هترو ينغب مه سوا يچ را يخيرات رواد د( يک نينغب هپ ـه ۴۲۵ هپ دعسا خيش
 يک نارنهآ هپ ېي يروس ريما ،کو لغري روغ رپ دومحم ناطلس يچ هلک ،دولرد ماقم تنار دوناهاشداپ يروس
 ينزغ و ريما یړومون ېي هتسورو ميلست رت يچ تخو هغه ،ک روصحم )هخ ووالک يخيرات وا وروهشم هل روغ د(

يدناب روک هپ هوسو يم هران هناتلېب
يدناړو هپ ېپ يو ه هب يچ مېهوپ هن
ورتس ورس هپ مېلېب هب وناولپخ هل
يدناړژ يد ونيو هپ يم يرتس يړاود
یک یرس یړز يم وران اتس ! هليعامسا
یک یدرپ ات هل ايب نوبرخ هناتلېب
يک يداي اتس هن ايب يم هک ېېرېه هن
يدنارم هړز د يس ېرپ هب ريو د وچ هپ
هم هت خم و ئد يم نوي دږوا يچ هم
هت خرت و موچا هب يرو هناي د
هت خس و هړز د سب يو يم هب داي يساتس
يدناب يدنال يس لو هنورغ هکم اد هک

 ينمل ورغ د يد هتلد
ينلپ يکپ يد ۍديک ږومز
هيادخ ېک رېډ يو اد
! هيادخ هيول ! هيادخ هيول
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 د .هليوو هديصق هوي ېي يک اثر هپ هد د و تسود دمحم ريما د يچ دعسا خيش ،وس م يک رال هپ وا توب يدنب هت
 د يناجزوجلا جارسلا جاهنم ،هد هروهشم يک ونيخرم هپ لوين يروس دمحم ريما د وا هسيک نجد روغ د دومحم
 نکيل ،وس ميلست هت دومحم هتسورو ېرصاحم ېدږوا رت دمحم يچ يکيل الصفم يک يرصان تاقبط هپ حرش هغه
 يدنب د یدېسرو هت عضوم )ناديک اي نالي( د يچ يک هرال هپ وا هواتساو ېي هت هنزغ و وا ک يدنب ید دومحم
: هد ېک هراشا هت ېلئسم ېد يک هديصق هيحدم هوي هپ دومحم ناطلس د يرصنع .وس تافو هتريغ هل بوت

روغ نداشک و یروـــس رسپ نتفر
رمضم نخس رد درک ناوتن هنيئآ ره

 هغه وا ئد هخ ونا هکين هل ونيطالس يروغ د وا وناهاشداپ هل يکم د روغ د دمحم ريما يچ اد ېنل
 هپ وا تحاصف وا تغالب هپ انيو د يچ هد هخ وديصق وروغ هل وتپ د ،هد ېليو يک اثر هپ هدد دعسا يچ هديصق
: هديصق هغه هد اد .يرل هن یراس يک وتاساسحا ودوت

راکوک مکو ه يراچ هل کلف د
راهب هپ يدناخ يچ ل ره يولومز
اکو هدېړوغ ايدېب هپ يچ لوغ ره
ران هپ ران يدناک ياپ ېي يوژر
اک هنش هېپ کلف د هنوخم رېډ
راز يدنال ورواخرت اک هنورس رېډ
يس م يسابېرپ لوخ هرس هل نمکاو د
راوخنوخ يدناک یوت ينيو ولزوېب د
يک ولنز يپر یرمز ېي همرب هل يچ
رابج و رېت يراډ ېي هبوکوا هل
ورولبوژ د لاډ يکس يشغ ېي مه
راډ هپ يدناک الغ ين نامتسر
ويلتغ هپ يېک هن يوالم ېي يچ
راذ يراک ه اکو رپ کلف اد
 همرب هل يسابېرپ ېي تدر هوي هپ
راپس ېي هن يو ۍدنيل هن یشغ ېي هن
یرېت ه هکلف ېا ېدناک ملظ ه !
راخ هلېب ل يه ئد هن هسال هل اتس
هياک هړز هپ ېک هن رول ولژريو هپ
راتان مغ د ېوروا ولتن رپ
هرو هل اتس هتسن هړز هپ يم يغور يه
راي هل نيم ړژ اړژ هپ ېولېب
ويروا هل يا يوا يد ويرېت هل
رانش هل اتس ټرو ټرو هپ يړاژ يچ
ېرول هب هن هرو هل ېلخاو سال هب هن
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رارت هل ولزوېب هل ېک الم هب هن
يدناب اچيه هپ ېووسو هړز هب هن
رادم هل هتدر هل ېزوېرپ هب هن
هنيم لب هل نيم ېک لصو هب هن
راکفا د هنوپ ېلمرد هب هن
اک یورېز لبوژ هتارپ يد هسال هل اتس
را را هپ هنوړز يپ هت ولپ ره
ويړز د يدنارم ېدناک يوغ هلک
رايوه يو ېساب رېت هلک
ويلوزان رپ ېوچاو يک هلک
راچ يننمن د ناوېر ېک يري هلک
ونوزالپ هل نمکاو ېوروغ هلک
راداب يک ورواخ هپ ېونېک هلک
تشيوو یشغ وي ايب نن يد ونړوز رپ ږومز
رازه يشغ ېد هپ هلبوژ يد و
هساپ هل ئد تورپ ريو يدناب ويروس رپ
راد لب هپ یړالو يچ نمکاو دمحم
ونمريم د سال هپ ريسا وس راو وي
راو لب هل ربق کو ېي لاقتنا
و نارنهآ نادو ېي وامس هپ
راوا ناهج تسرد رپو ېي هنکې هپ
تووېک سال هپ ورولبوژ د دومحم د
راولت هپ یلتاب ېي هت هنزغ يچ
هک هد هنيم ديق هرل ولاينن
رال ېد رپ هت کسه هتولاو ېي هس
اک هريده يرواخ هروغ ېي ۍن رت
راو يو هلک ،ويېب هپ ويرمز د
لوس يرمن روت يو روغ د ريو ېد هپ
را د هلوس هرايت ار ريو ېد هپ
هرو ار يوا ېونورغ ېد هل ي
راهروش هپ يل يدناس ينوک اد
هد ايدېب هپ ونورغ د اغرز هغه هن
راهک ئد اسم هپ وکرز د هن
ونوال هپ يېنوغرز ايب لوغ هن
راسهک هپ اک هدېسم ايب يماب هن
وکشم د ناوراک يار ايب هجرغ هل هن



۱٤

۱٥

۱٦

راش د ېپوج ايب هت روغ يمورد ار هن
هنيوت يوا ېدوت هروا يلرسپ د
راثن يک هن ناسين هپ يرلغرم
هين هل ړالو دمحم يچ ه هپ اد
راووس لو روغ وس ېي هنريو هپ
وتل هپ روس د روس هغه يېراک هن
رايد ېد هپ رمل هغه يېل هن
لدنخ يکپ ان هپ ويلجن هب يچ
راطق راطق تا یک ولغېپ هب يچ
تووېک نمکاو د راتان ريو هپ روغ هغه
ړآ روس يدنوغ مدناج د وس روغ هغه
اکو يد يچ هکلف ېا هس تام يد سال
راک ينيم د يرمز يدنوغ دمحم
ېي ړالو ال يلو هکلف ! یړز نيش
رابغ یوس هن ه رپ ونورغ روغ د ېا

ېزوېرپ هن ولدېر هپ يلو يکم
راعش اد يس کرو يچ هس يدناب يدنال
هناهج هل ي نمکاو يدنوغ یرمز يچ
رارق يدناب ۍن هپ يک هن کو يچ
ېو رمل روغ د دمحم ېا ات هپ خس
راس لدع د اتس يو هن هب ۍن هپ
ېوس م هنن رپ ړالو ېو هنن رپ
راج نا اک هنن هپ يد هنن هم هپ
لوس نمريو يدناک ريو نتپ ئد یروس هک
راب هپ اتس مون هپ اتس ړايو هب مه
هنمکاو ږومز نوت هو يد يک تنج هپ
رافغ د رول رېډ يو يد ات هپ مه

 ئد یوز )لاووک د هوک زورېف د( دمحا د یودنراک هخ ووارعش وکنويو هديصق ويناوخپ د وتپ د لب
 يروس خيرات هل مه خيش ،يد يتسيخا هخ هناتپ ينوغرل هل هک خيش د لاوحا وا راعشا هد د فلم ږومز يچ
ک لقن هخيد ي.

يک رصع هپ ماس دمحم نيدلازعم ناطلس د یودنراک س یلغايروس خيرات د يلع نب دمحم وا و ی 
 د وا حدم هپ هد د يچ هديصق اد وا ،توکو باتک نپ وديصق د هد د يک تسب هپ ام يچ يد يليو يکنوکيل
: هد هخ باتک هغه هل يد يک ېي يک دنه هپ يچ ېي وتاحوتف



۱٥

۱٦

۱۷

هنورانيس هک ايب يکنولک يلرسپ د
هنولال يک ونورغ هپ لنولو ېي ايب
ېوس ېنش ينمل هنش هنوال هنش هکم
هنورغ هتسوغاو يدرمز ناسليط
يد ودېچم د سال ېطاشم ناسين د
هنوب للکو يدناب ورلغرم
هت يدېر و يدناخ ېنج ولوغ د
هنوج يملز يان يک وب ونوغرز
اکو يدنت هپ کي روس يچ ېوان هکل
هنولوسپ هرس ولوغ لاو يسه
هيلونوخ د و روا يچ يرلغرم
هنوتد هراپخ هار هوس ېي ال هپ
هيروتس هکل اک ل يک وکم ونوغرز
هنول نيپس يېل يدناب کسه رپ يچ
يېهب يدناک هدېليو يرواو ينيپس
هنوناوېر هپ نيم د يوا هکل
يدناخ يدناهب ېلو ېر ولپ ره
هنونپس هل يهو رس هيوخ هل
یلنول ئد مږو وا د ولپ ره
هنوناوراک هنتخ هل هلغار او هت
دنوم ايب نودنوژ وم هب وپ هپ حيسم د
هنو وي هپ وس حيسم رم یلرسپ
تسويوار ل یلغآ ېي ورواخ وم هل
هنوتنج هلک ېي رغ وا ايدېب چو
ورتشمار تشمار يچ يجاج یس
يه وچب هپ يچ ي هنوغږ اکو
يس هدېوغن ويوچ د غږ يچ ب ره هپ
هنوکلشا يدويپ هرس يدنچ او هت
وينج رپ ئد یلغار یپا املز د
هنوزېکم يدناک وغ هلغېپ هکل
ئد يلرسپ یک روس خم ولپ وي د
هنوسال يوچا هړاغ هپ لب د وي
يد ننړو نيپس هنورغ رې هپ ورادنه د
هنورمل اکو ل يدناب ورواو رپ يچ
يساب هنو هلوخ هل نروغ نروغ هپ
هنودنيس يدناک ان يتاه ش هکل



۱٦

۱۷

۱۸

يس ړوم ول د هياتس هپ یوچ هب هن
هنوتفص هپ ناطلس د مس ړوم هب هن
ئد رمل یلتخ هلاهک د بسنش د
هنوغر هد هل نادو دود هپ يلرسپ د
ک نوغرز داويا تسرد ېي ورادن د
هنونوي ېي هلبېد هل هرادصق هل
يس روپس يلين رپ يرب د يچ لباز هپ
هنوراذ ينام د ېي روهال هپ
ونمريم د يرد هت خم کو ېي هن
هنولاد کلک يېني هت يروت ېي هن
ئد رمل ۍن د باهش نيد د مالسا د
هنوداهج هپ ار ک ېي ناهتس روت
اک لغري دنس و دنه رپ ید يچ الپ هره
هنوباهش هپ ۍن هروت يور
اکو کا هپ نورېت ېي يچ يلرسپ هپ
هنوړز هليل وس ېرت ېي هړاغ هړاغ
يل کسه هپ یروتس ڼور يدنوغ هد هب هن
هنوم رېډ هروغ هل يس هتروپ ه هک
يرول هپ دنيس د نج يلوار هب هن
هنوره هراپخ دنه د کو يرپ هب هن
اک نوغار هرس روغ د يملز کو هب هن
هنول اک يريچ هب يروت رواد د
اکو ېي يچ ئد نيدلا باهش دنواخ وي
هنولغري هت داويا ره يرول ره هپ
اک نوي هت دنه ېي نج وپوج وپوج هپ
هنولغز اکو م هپ راداب روغ د يچ
يدناک لغري يېرېت يدناب دنس هپ نن
هنولنز هپ يدېر يرمز ېي مترپ هپ
اک يياليا هراډ هل مه ېي دنس ناپ
هنويا ه ونايروغ د يړو وږوا رپ
يدناک یلغار ه هد د کا لاک ره هپ
هنولاس هتساپ لپخ ون هپ يوړوغ
هت دنه يلغز يچ يملز يلک اوخنوتپ
هنونا يدناک هلغېپ هيلغآ ون
ونورغ ېد يو يتسوغا يتخ ېنوغرز
هنونا يو ېللوسپ مه ايدېب ب



۱۷

۱۸

۱۹

هيتاخ هل يېکر رمل يچ يه ره
يدېول د اک نوي يچ وهپ ه نهنو
يو لمرب هک يو همرغ هک يو ؟ريل رپ هک
هنولمرت هک هدېول رمل هک لمرل هک
ولغز هل ينېک هن هب نج باهش د
هنورېهب لپخ يملز اد يدېرپ هب هن
ويرلغري هل نا يږاک هلک يرمز
م تام اک هن ېي وېمرو هنوهنو
يک دنه هپ یپر ويرب د اک ج هب اي
هنورس هراچ ېد هپ مه يدېرپ هب اي
وبمب د هنونوتدوب اک نارو هب اي
هنوداويا ونيو هپ يدناک هرس هب اي
! هباهش نيد د لت هت ېسوا ار هپ
هنوکدزمن هپ يور هپ هو لت يد مون
ار وهيرول دنه د هروت هپ اتس يس ه
ک تسېن يچ ون هل ېهنونوتوب هي
يو نت یول هدنواخ يد همرېز هپ اتس
هنوي يچ و هنوي هتسرم هپ اتس وخ ږوم

 موحرم ئد یوس رکذ يک باتک ېد هپ وا يرل تيمها هثيح هل يلاواوخپ د رصع د يچ رعاش يلم لب ږومز
 هل ېب ناتسب خيش د هرس تياور هپ رالپ لپخ د لاح حرش هد د فلم ږومز يچ ،ئد یوز کاک د نميت خيش
 ماس نيسح نيدلاوالع د نميت يچ يياو وا ئد یتسيخا ئد یوس فيلت يک ـه ۹۵٦ هپ يچ هخ ءايلوالا ناتسب
 ېرود ېغه د ناروجک اي نارجک يېک لديل يچ يک خيراوت هپ ېرود يروغ د هکل ،یدېسوا يک نارجک هپ رصع هپ
 ېهبش هلېب نميت ون ،يسوا هتله رون وا هنوموق ينميات وا يياو هترو نارجک مه هسوا رت وا ،و هخ ورا وفورعم هل
وا ئد یلرل طبر هرس ينميات ينسوا د هخ تايح يروپ ـه ۵۵۰ رت ۵۰۰ هپ نيسح نيدلاوالع ناطلس يچ هک 
.ئد هخ وارعش ويناوخپ هل يبژ يلم د مه نميت خيش ون دولرد

 يکنوول روا هپ يچ ،هد ېک لقن هخ ءايلوالا ناتسب هل رالپ لپخ د هلدب يقشع اد هد د فلم ږومز
: يېک هليو نحل يلم



۱۸

۱۹

۲۰

 وا یسمل رمع د یوز سابع خيش د يتم خيش موحرم يرل ماقم ړول يک وارعش يلم هپ ږومز يچ کو لب
 ـه ٦۲۳ هپ فلم ږومز تافو هد د ئد هخ ونا هکين ويول هل موق د يز يتم وا يلخ د يچ ،ئد یسوک ليلخ د
 ويلايمون هل نوتپ د هکين هناتس اد ئد نوفدم ۍنوغ هړول رپ تالک ينسوا د وا ئد یلکيل هړاغ رپ کنرت د لاک
 خيش .لدېسوا يک يندب هپ روېپ د وا يد يوس هتروپ ءاملع وا ءافرع رېډ يک دالوا هپ هد د يچ ئد هخ ولاجر
 وا )يناغفا باسنا( د نيدلا ماما خيش وا ئد هخ وذخم ومهم هل باتک ېد د يچ فلم هناتپ ينوغرل د هک
 ناوېد وتپ يچ رصاعم نامز هاش د( ميعن ايم وا ،هتس ېي ېخسن يملق يچ یکنوکيل باتک د )يناغفا یايلوا(
.يد هخ هرب هل خيش هناتس هغد د يکنوکيل وا افرع يلايمون یرېډ وا )يرل

: يياو يچ فلم ږومز هکل
 موجه رت لوغم د )هنيم یادخ د( باتک هد د وا لدولرد راعشا رېډ يک نافرع وا تاجانم هپ يتم خيش

 .یک ېي ه يچ همولعم هوس هن وا یووي ېي باتک هغه للغار لوغم يچ هلک .هياو وو وا و رازم رپ هد د يروپ
 يرل زاين وا زار هرس یلاعت نت لپخ د يچ رعش ړول اروخ اد يتم خيش د هرس تياور هپ رالپ لپخ د فلم موحرم
: ئد هخ وراثآ يبدا وروغ هل ږومز يچ ،ئد یک لقن

هوس هران ريو د روک رپ امز
یغار نوتلېب يچ هپاان وس غږ
ئد نيروان ه مړاژ اړژ هپ
یغار نوخات يچ يېلون لون يچ
يس ار امز هپش هرايت هب هن
یغار نوي د سوا ېي رېپ يېلېب
ېک هتاپ هپ يچ خم هيلغآ
یغار نووک روا لب د ام رپ

يه رهوس هرپخ رمل د ا
هوس هرايت هروت ځرو نوتېلب د
ئد نيش ينرېو ېد هل يم هړز
ئد نيداس يم ووا هل نوغرز
يسار ايب هب هن مي ايب هب هن
يس الخپ هتار هش هب هن
ېک هن يم رېه ئد راي نت د
ېک هتاو یووېرپ يد لبروا



۱۹

۲۰

۲۱

يک وپش ومين هپ راهس یول هپ
يک ولېپش هپ ولژريو د اي
يد ېرادنن ينيم د اتس د

ئد ادنخ هپ هت اوخ ب رب د
ئد اتس ينيم د زېغا لو اد
هساپ هساپ ولاوساپ د ېا

ئد نيرو یدنت هيمږوپس د اي
ئد نيس د خم هرادنه هکل
هد هرادنن هکپس هوي ېي اد

يېلچ يکپ ېمږو دنوژ د
يېېه ېي هت وديل يرتس
ېي هدېلک هپ ۍن د لت

ئد لامک رول هپ رول ېي هراک
ئد لاثم یکمک تردق د اتس
هد اشامت هړوج يچ هتلد

ئد روا دنوس هپ قشع د یوس
ئد رولپ ېي کرو ئد يه ېد هلېب
ئد دابرب رون هغد يو هن هک

ئد یمس قشع هپ ۍن ېد د
ئد یش ره یر لامج د اتس
ېوس ېرادنن هپ لامج د اتس

يک وتد هپ مه ورغ ويول رپ
يک وکلېپش هپ وا غږ هړاغ هپ
يد ېروس ېران داي د اتس لو

ئد ايدېب هپ هک نوغرز ۍنج
ئد اړژ هپ ئد خ يچ کنرت
هلو هسال هل اتس يد للک

ئد نيپس ېي خم هناور رمل هک
ئد نيمترپ یلک ئد رغ هک
هد هشولپ اد الک د اتس

يېنوغرز هنورغ یول هتلد
يېک اوخواش يواروب
ېي هت هلو هدنواخ هيول

ئد لامج اتس یلک هدنواخ
ئد لاک ۍېپ هک هپش هک ځرو هک
هد ار هوي ونورول د اتس

ئد روک ينيم د اتس اد يم هړز
ئد رول رپ اتس هت ات و ېي پر
ئد دا وديل هپ لامج د اتس

ئد یکلېپش قشع د اتس يک ورغ هپ
ئد یرن نپ هک ړوو هک غ هک
ېوس ېرپ يرتس يم ايند رپ يچ



۲۰

۲۱

۲۲

 د وربخ د وا ئد نل تخو يچ هک ،ېوس يلتسولو يچ ېنومن يروپ هړز هپ وراعشا د باتک د هو اد
: موک يدناړو لوډ نل هپ نيماضم هتاپ باتک د ون يوکرو هن هزاجا ولودږوا

 د یود د وا یوس رکذ ووارعش وغد د يک هنازخ ۍمول هپ کو ين وم ثحب يچ وارعش وغه رپ هوالع
: يديوس طبض هرسرو ېنومن مالک

 نج هپ ولوغم د يچ هنارت يسامح هوي هد د ،ئد م يک ـه ۷۴۰ هپ وا دلوتم يک ـه ٦٦۱ هپ کتوه اباب
 هوي هکډ هخ وتاساسحا ودوات يقشع هل ېي نزو يلم هپ يچ یوز کتوه د رايکلم خيش .هد طبض هو ېليو ېک
 یوس تبث نحل يلم هپ رعش وي هد د وا یدېسوا يک ودودح هپ ېنس ۹۹۸ د يچ ېب ناتسب خيش .هد ېليو هنارت
 د یزاين ليلخ .ئد م يک ـه ۸۹۴ هپ يدول لولهب ناطلس .ئد یوس رېت يک ودودح هپ ـه ۹۰۰ د یسيع خيش .ئد
 هد د ئد م يک ـه ۹۲۱ هپ ،یزرون هارف د ناخ نوغرز ،کخ ناخ لاحشوخ روهشم ،رصاعم لولهب ناطلس
 اباب نمحرلادبع ،يک ودودح هپ ـه ۹۰۰ د کاک دمحم تسود .هد ېوس طبض همان يقاس هحيصف وا هعيدب اروخ هوي
 هخمد لاک يرجه مرز رت يچ رورس يلع ،يک ودودح ـه ۱۰۰۰ هپ حلاص دمحم خيش ،ئد یوس اديپ يک ـه ۱۰۴۲ هپ
.و یدنوژ

هنازخ همهود

 یرېډ وا يد رصاعم هرس فلم موحرم د يچ ئد لاح حرش وارعش وغه د
 اد ون يچ يد يک هرسرو ېي هنوتاقالم وا يلديل مه هخ یود هل ېي
: يد

 ،کخ ناخ رداقلادبع ،دوعسم لدمحم ،ناخ سنويدمحم ،هاشداپ رصع هغه د نيسح هاش ،زاب الم
 الم ،ماهملا رادم رابرد د نيسح هاش د ناخ نارفعز ،يک راهدنک هپ رالاس هپس نيسح هاش د ناخ رداهب
 د وکتوه د نارود ردص ناج وباب ،يک ناهفصا هپ دومحم هاش مالسالا خيش  يجايم دمحمريپ الم ،قيدصدمحم
 يجاح موحرم د يچ مظان يدومحم همانهش اي ېماندومحم د دنمهم ناخ يدېر ،هخ ولاجر وريهاشم هل رابرد

و مدع لو هو هرپخ هرايت
و مترپ هچوس لامج د اتس
هوس ار ېي يرول رپ نپ د

موس اشامت  هپ خم يلک د
موس الجار يس يلپخ هل
ئد نوت يم لب یسېدرپ همي

يړاغ يړاغ يروا ېي ېروس
یړاوغ یلک و روت وا نوت لپخ
يس اړژ رول هپ لب د ېي لت

و مت روت هو هکم هن کسه هن
و مدآ ېي هن سيلبا اد هن
هوس ايند ېلک هراک وس يچ

موس ايند ېد رپ دنر يچ هز
موس اديش يدناب لامج رپ اتس
ئد نوتلېب لب يچ مړاژ اړژ هپ

يړاژ "يتم" يلو وو
يړاوغ ه يياو ه ؟يړاب ه
يس اوخ همين يس لېب يچ يوچ



۲۱

۲۲

۲۳

 يلکيل مظن هپ ېي يک باتک ېد هپ يد يک ېي يک نارېا هپ يچ تاحوتف یوز د هد د وا تامادقا ناخ سيوريم
 ، یدېرفآ رايهللا .هد ېوس لقنار يک باتک ېد هپ هد يروپ هړز هپ وا هږوخ اروخ يچ هخرب هوي باتک ېد د وا يد
 نيدلارصن ،ظعاو روهشم راهدنق د ظفاحدمحم ،رمعدمحم ،زايادمحم ،یايرمج رهاطدمحم ،ېب لداعدمحم
 ظفاح ،داتسا نروک يهاش د وکتوه د یجلغ دمحمرون الم ،هخ وريهاشم هل رابرد د نيسح هاش د ناخ
 .يد يک تاحوتف یول ېي يک نارېا هپ يچ رالاس هپس یلايمون ونتپ د رصان ناخ لاديس ،یزکا فيطللادبع

هنازخ هميرد

 د ينارعاش ينتپ هرفن پش يبژ يلم د يچ هد يک لاح حرش هپ وتارعاش وتپ د هنازخ هميرد باتک د
 يک رکذ ېي هرس ونومن د وراعشا د یود
: يد

 ينزغ رت هتالک هل يک رصع لپخ هپ يچ يخوت يخلم ناطلس د وا روم کتوه ناخ سيوريم د ،وزان )۱(
 هو هنتت ينهوپ وا رعش د دولرد ېي تمه ړول وا تواخس ،تعاجش رېډ ،هو ه نم هوي وزان .هد رول و رادمکح
 رت هد د يچ هو يليو ېي هت هد وا و یلزور يک ينړوپ هپ تمصع لپخ د ېي موحرم ناخ سيوريم يجاح يچ
 هنلاپ وا هنزور هحيحص هپ یوز د ېد د اوخ هل هکين یول هغه د وا ديلو يک بوخ هپ هکين ېب ېي هخمد يکوز
: ليوو هت یوز لپخ وزان ،هوسو هترو هيصوت يک

 هپ اتس قولخم یادخ د يچ ېرلو تمه ړول دياب ېي یک اديپ هراپ هل وراک ويول د یلاعت نت هت يچ
 يک لالقتسا هپ نطو د ،رشم ناخ سيوريم يجاح موحرم يک ـه ۱۱۱۹ هپ يچ تخو هغه .يو اسوا يک تمدخ
: ليو ېو وا هک یا رپ ېي هدجس رکش د ،ک نل ېي سال ودرپ د وا وس یلايرب

 وتيب ورز ۲ رت يچ دولرد ناوېد رعش د وزان .ک یا رپ يم سوا و یلراپس ار يم روم يچ راک یول هغه
 لقنار )هيرول(  يعابر هوي هخ وراعشا هل ي يړومون ېغه د يک باتک لپخپ فلم ږومز يچ هدېسر يروپ
: هد ېک

هدنال همـــــــــېل سيـــــرن د هو هرحــــــــس
ايک ارتس هل ېي يکو ــهدې
؟ېړاژ يلو هل ېلــک يد ه ليو ام
هديدنـخ هلوخ هوي ئد يم دنوژ ليو هد

 هملاع هوي لوق هپ فلم د يچ هد رول کخ ناخ لاحشوخ رالپ د وتپ د هميلح هظفاح هرعاش هلب )۲(
.هد ېک يدنوخ ېنازخ ږومز ېي لزغ وي وا ليو ېي راعشا ه وا هو ه هدباع

 مساق خيش بطق یول رصع هغه د ېي يک ـه ۹۵٦ هپ يچ ،رول يزومم داد هلا خيش د هتخبکېن هرعاش )۳(
 ءارقفلا داشرا د يک ـه ۹٦۹ هپ يرعاش يموحرم ېد وا )ئد یلوېز( ئد یړوار يرل ترهش يک دنه هپ يچ ناغفا
.ک موظنم وتپ هپ باتک

 موظنم وا همجرت وتپ هپ يک ـه ۹۰۳ هپ ېي ناتسوب يدعس د يچ رول  )؟(کاک دمحمريپ الم د هنوغرز )۴(
.هو مه هطاطخ ه وا ک

.دولرد تايح ېک راهدنق هپ يک ودودح هپ ـه ۹۱۵ د يچ هعبار )۵(
 ريبدت وا یډر د وا ،هرعاش ،هملاع هوي يچ ،هد رول ناخ سيوريم يجاح موحرم رشم يلم د ،بنيز )٦(

 ونومن هل وراعشا د ېد د .هلوک يرلم يک وروما هپ تنطلس د ېي هرس کتوه نيسح هاش رورو لپخ د وا هو هنتت



۲۲

۲۳

۲٤

د لاقتنا د حتاف د نارېا د دومحم هاش د يرعاش ږومز يچ هدېوس طبض هيثرم ېکنورل تميق وا هعيدب اروخ هخ 
 هل وتپ د هيثرم اد ،يد يک یا يک هيثرم هغه هپ ېي تاساسحا ينتپ لپخ وا ،هد ېليو تخو رپ ولدېسر ربخ
: يد اد هدنب و ېيثرم ېد د .هد ېليو ېي نحل يلم هدنوس هپ يچ هد هخ وراثآ يبدا ومهم

انوس التبم يک ريو هپ يم هړز
انوس الج ام هل دومحم هاش يچ

ان ئد مت روت هتار ناهج ڼور اد
ان ئد ملق غېت هپ نوتلېب د هړز
ان ئد متام ېد هپ نجمغ کتوه
ان ئد مهرب وم جات هچاپ د
انوس ايند هل رېت دومحم هاش يچ
انوس اړژ هپ هړاو راهدنک

ېم و ناونج يروت د ه انو
انو نن و مان رپ ماک د ړالو
انو نر ونيو هپ هد هل نمد
انو نلپ اي و رېش ناديم رپ
انوس اوخ هپ هد د ګرم يچ سوسفا
انوس اړژ هپ هړاو راهدنک

يړاژ روخ يزاوي هن هدومحم
يړاژ روک یلک هلو يد ګرم رپ
يړاژ رورو يد اچاپ ه ال ناولپخ
يړاژ روپس یلپ يد هاپس رکل
انوس اليواو هپ لو يد نوتپ
انوس اړژ هپ هړاو راهدنک

هملاع روکسن جات هتاپ ناهفصا
هملاع رو هپ نن وس دومحم هاش يچ
هملاع روت هرايت وس رمل نوتپ د
هملاع روغېپ اک هب نمد هتار
انوس اد نوتپ ړالو اچاپ يچ
انوس اړژ هپ هړاو راهدنک



۲۳

۲٤

دنر اک متس ه يد ايب هنامسا
دنويپ و نوتپ د يچ ات هوالشو
دنسروخ اک ريو هپ ږومز ايب يد نمد
دنب يک ربق هپ اک يد دومحم هاش يچ
انوس اغوغ و روش ريو وم روک رپ
انوس اړژ هپ هړاو راهدنک

انوس ه دومحم هاش ئړاژ وکتوه
انوس ه هاپس یول يساتس ونتپ
انوس ه هارف رت هناهفصا هل
انوس ه هانپ تمشح و يچ اچاپ
انوس انف مترپ ونتپ د
انوس اړژ هپ هړاو راهدنک

ام هل ېړالو يلو ېو ناو هدومحم
الج ېوس ه هپ هت هجات و تخت هل
ات هل ان وس هتاپ يلو ناهفصا
ادعا يک ه يچ هک هتروپار يد رس
انوس اوخواش ايب ړالو نمد
انوس اړژ هپ هړاو راهدنک

 يچ يو هن هتاپ يد هخ وليو هل .ېک وم يدناړو يچ ېنومن يني وراعشا وروغ هل باتک ېد د هو اد
 هپ ږومز يچ هنودورس يلم رېډ يلو ئد مهم مه يک هخرب هپ قيسوم يلم د باتک اد وې يبدا رپ هرېبرس
 د يني هخ هغه هل هب هتلد یالوک هتسرم تخو هک يد ېي يک يدنوخ ،يرل هړا يروپ يقيسوم يلم ېلېپس
.يړاوغ سنارفنک لب وي راک اد نکيل یاو يوس ليو لوډ هپ ېنومن


