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د

بسم اهلل الرحمن الرحيم
د پوهنې د وزير پيغام 

الحمد هلل رب العالمين والصلوة والسالم علی رسوله محمد و علی آله و أصحابه أجمعين، أما بعد:
د پوهنې تعليمې نصاب د ښوونې او روزنې د نظام بنسټ جوړوي او د هيواد د اوسنيو او راتلونکو نسلونو په علمي، فکري او 

سلوکي ودې او پراختيا کې بنسټيز او ارزښتمن رول لري. 
تعليمي نصاب بايد د وخت په تېرېدو او د ژوندانه په بېالبېلو ډګرونو کې له بدلون او پرمختګ او د ټولنې له اړتياوو سره سم، 

هم د مضمون او محتوا او هم د معلوماتو د ورکړې د الرو چارو له مخې، بدلون او پراختيا ومومي. 
د تعليمي نصاب په ډګر کې يو هم د اسالمي زده کړو نصاب دی چې بيا کتنې او ودې ته ېې جدي اړتيا ليدل کېده؛ ځکه له 
يوې خوا بايد د ديني مدرسو فارغان د ټولنې د معنوي مخکښانو په توګه د معارف د هڅو د پوره پام وړ وګرځي او له بلې خوا 
د ديني مدرسو په نصاب کې د اسالم د سپېڅلي دين عقايد، احکام او الرښوونې راغلې دي چې د انساني ژوند د ټولو اړخونو 
بشپړ نظام او قانون او د نړۍ د خالق او پرودګار د وروستني پيغام په توګه د قيامت تر ورځې پورې، د بشريت د الرښوونې دنده 

سرته رسوي.
د اسالمي امت عالمانو د تاريخ په اوږدو کې د اسالمي معارف او د اسالمي تعليماتو د سيستم په رامنځته کولو، پراختيا او 
بډاينه، په تېره بيا د اسالمي نړۍ د علمي مرکزونو او مؤسسو د تعليمي نصاب په تدريجي وده کې، خپله دنده سرته رسولې 

ده.
د اسالمي علومو تاريخ ته کره کتنه، دا څرګندوي چې د ديني مدرسو او علمي مرکزونو نصاب تل د اسالم د تلپاتې او ثابتو 

احکامو پر بنسټ، د ټولنې له اړتياوو سره سم، هر وخت او هر ځای پراختيا موندلې ده.
زموږ گران هيواد افغانستان د علمي ځالنده تاريخ په درلودلو سره د علم او پوهې زانګو او د وخت لوی علمي مرکز و چې 
د اسالمي ستر تمدن په جوړښت کې يې مهم رول درلود. د علم او فرهنگ په مختلفو ډګرونو، په ځانگړې توگه د عقايدو، 
تفسير، حديث، فقهې او د فقهې د اصولو په څېر په شرعي علومو کې د زرګونو پوهانو او عالمانو شتون، زموږ ددې وينا پخلی 

کوي. 
په اوسني عصر کې د اسالمي ويښتابه له پراختيا سره سم زموږ په هېواد کې اسالمي زده کړو د څومره والي او څرنګوالي له 
مخې زيات بدلون موندلی او د هېواد کوچنيان او ځوانان په ډېره مينه او ليوالتيا د اسالمي زده کړو مرکزونو او مدرسو ته مخه 

کوي. 
د افغانستان د اسالمي جمهوريت د پوهنې وزارت د خپل مسؤوليت او دندې له مخې د هېواد له اساسي قانون سره سم د 

اسالمي زده کړو د کيفي او کمي پراختيا او په هغې کې د اسالمي زده کړو د نصاب په اړه د پام وړ ګامونه پورته کړي دي.
په دې لړ کې د پوهنې وزارت، د هېواد د ډاډ وړ تجربه لرونکو عالمانو، استادانو او متخصصانوڅخه په بلنه د ديني مدرسو د 
تعليمي نصاب، د ال ښه کولو لپاره، مروج کتابونه، د متنونو د شرحې او توضيح او د فعاليتونو، ارزونو او تمرينونو په ورزياتولو 

د درسي کتابونو له نويو معيارونو سره سم چمتو کړل. 
هيله من يم، د پوهنې وزارت د عالمانو او متخصصانو د ستاينې وړ دا هڅې، په افغانستان کې د اسالمي زده کړو د ال پراختيا 

او بډاينې او د لوی خدای جل جالله د رضا د ترالسه کولو المل شي.
وباهلل توفيق

دکتور محمد ميرويس بلخي
د پوهنې وزير



هـ

مقدمه

قدرمنو ښوونکو او ګرانو زده کوونکو!
د ديني مدارسو د اجتماعياتو درسي کتاب د افغاني ټولنې د اړتياوو، د پوهنې وزارت د پاليسۍ د نصاب د ليکنې فن او 

معاصرو معيارونو او درسي مفرداتو د افقي او عمودي تسلسل په پام کې نيولو سره ليکل شوی دي.
د ديني مدارسو د اجتماعياتو په مضمون کې پر تاريخي مطالبو سربېره د جغرافيې او مدني معلوماتو مفاهيم شتون 
لري. د تاريخ په برخه کې هڅه شوې چې د ديني مدرسو زده کوونکي د زده کړې په وخت د افغانستان او نړۍ له 
لرغوني تاريخ، منځنيو پيړيو، نوې پيړيو او معاصرو پېښو سره پېژندګلوي او معلومات تر السه کړي او هم پدې پوه شي 
چې انسانانو په ټوله نړۍ په ځانګړې توګه په افغانستان کې کوم تاريخي پړاوونه تير کړي دي او په راتلونکې کې ښايي 

څرنګه چلن وکړي.
د جغرافيې په برخه کې د علمي اړتياوو په پام کې نيولو سره علمي مطالب داسې توضيح شوي چې زده کوونکي د 
موقعيتونو، طول البلد، عرض البلد، غرونو، سيندونو، جهيلونو، بحرونو، کرنې،  څارويو، معادنو، ځمکني، بحري 
او فضايي ترانسپورت، اوبو او هوا، نژاد، ژبو، مذهب، لويو وچو او هېوادونو په اړه معلومات تر السه کړي چې د ژوند 

په سمون کې له هغه څخه ګټه پورته کړي.
د مدني معلوماتو په برخه کې د بشري ټولنو، ارزښتونو، مقرراتو او قوانينو، اعتقاداتو، اقتصاد، سازمانونو، ټولنو، جوړ 
ښتونو او د مادي او معنوي اړتياوو په اړه الزمي او اړين مطالب توضيح شوي چې زده کوونکي په ورځنيز ژوند کې 

ورڅخه ګټه پورته کوالي شي.
د اجتماعياتو د مضمون د يوې بشپړې دورې )له اووم څخه تر دوولسم ټولګي پوري( له زدکړې وروسته تمه کېږي چې 
د ديني مدرسو زده کوونکي د ټولنيزو علومو په مباديو او اساساتو پوه شي، د دې علم له مهمو اصطالحاتو سره أشنايي 
تر السه کړي. د هيواد او نړۍ د ورځنيو پېښو په خبرونو وپوهيږي، سياسي اقتصادي او ټولنيزې پيښې تجزيه او تحليل 
کړای شي او پايله ورڅخه واخيستالی شي او په دې توګه په ټولنه کې فعال غړي شي او د ديني او اجتماعي علومو په 

يو ځای کولو سره د خدای)ج( د دين ريښتيني او اغيزمن مبلغين ورڅخه جوړ شي.
هيله کېږي چې د دغه مضمون محتويات د ديني مدرسو د استادانو لپاره په زړه پورې او زده کوونکو ته يې د ټولنيزو 

معلوماتو يوه ګټوره منبع وګرځي.
و اهلل ولي التوفيق
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لومړی څپرکی

د افغانستان بيا را ژوندي کول

1



2

د څپرکي موخې

١- واک ته د احمد شاه بابا له رسيدو څخه وړاندې د اقتصادي، سياسي او ټولنيز 

حالت سره پيژندگلوي،

٢- د افغانستان له بيارغونې سره پيژندگلوي،

٣- د احمد شاه بابا د شخصيت او د هغه د پوځي سوقياتو په اړه معلومات الس 

ته راوړل،

٤- د احمد شاه بابا د ځاى ناستو او د هغوى له واکمنيو سره پيژندگلوي،

٥- د انگليسانو د پاليسۍ په اړه معلومات او د هغوی پيژندگلوي،

٦- د خپل مينځي شخړو په اړه معلومات تر السه کول.

٧- د مشروطيت له خوځښت سره پيژندګلوي.

8- د تاريخي نقشو د رسم کولو مهارت.

٩- په نقشو پوهيدل او د هغو پر مخ د پام وړ ځايونو ښودل،

١٠- د سياسي او کلتوري  وضعيت تحليل،

2
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احمدشاه بابا څرنگه افغانستان بيا ورغاوه؟

احمدشاه بابا د ابدالي زمانخان زوی او د سدوزي دولت خان لمسی دی. مور يې زرغونه انا نومېدله 
چې د الکوزي عبدالغني خان خور وه او الکوزی عبدالغني خان د نادرافشار د حکومت پر مهال د 

کندهار والي و. احمدخان په ١٧٢٢ زېږديز کال په هرات کې وزېږېد.
ابدالي احمدخان د ځوانۍ پرمهال د نادرافشار په پوځ کې شامل شو. نادرافشار ته ژر د هغه وړتيا او 
کفايت معلوم شول او نوموړي هغه د افغاني قطعې د قوماندان په توگه وټاکه. کله چې ابدالي احمدخان 

د مرکزي حکومت د ټينگولو لپاره هڅه وکړه، په افغانستان کې الندې شرايط واکمن وو:
ايراني صفويان، سهيل او ختيځ کې  د پرديو ځواکونو په وسيله د افغانستان وېش )په لوېديځ کې 

لومړی  لوست

په دغه لوست کې به په لنډه توگه هڅه وکړو چې پوه شو احمدشاه بابا څرنگه واک ته ورسېد 
او څرنگه وتوانيد چې افغانستان بېرته ورغوي.
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هندي بابريان او په شمال کې د ماوراءالنهر شيبانيان ( چې د هغوی د الس و هنو له امله مرکزي حکومت 
ړنگ، ټولنيزه وضعه ناآرامه او اقتصاديې له رکود  سره مخامخ کړ.

له نېکه مرغه په گاونډيو هېوادونو کې سياسي بدلونونه د دې المل شول چې په افغانستان کې د يو 
مرکـزي حکـومت د جوړېدو لپــاره الره هواره کـــړي.

د نادر افشار لــه وژل کېـــدو وروسته د هغه په لوی پوځ کې بې نظمي ښکاره شوه او بايد ووايو چې د 
نادرافشار د پوځ يوه برخه افغان لښکرو جوړه کړې وه چې په هغو کې نږدې ) ٤٠٠٠ ( غلجي، )١٢٠٠٠( 
سدوزي او ازبک وو. د نورمحمدخان غلجي او د يادو شويو قطعاتو د عمومي قوماندان ابدالي احمدخان 
په وړانديز، نوموړي قطعات د کندهار په لور بوتلل شول. وروسته نورمحمدخان له غلجيو، ابداليانو، 
ازبکو او هزاره وو څخه د يوې قومي جرگې د جوړيدو غوښتونکی شو چې د جرگې د غړو له منځه يوتن 

د پادشاه او يا د خپل مشر په توگه وټاکي چې د افغانستان د ادارې لپاره حکومت جوړ کړي.
د مزار شير سرخ جرگه د قندهار د نادرأباد په پوځي کال کې جوړه شوه. له ډېرو خبرو اترو څخه وروسته 
هـــماغه  نوموړی  وټاکل شـــي،  توگه  په  يوغړی دي د حکـم  د جرگې  پرېکړه وشوه چې  نهمه ورځ  په 
صــابرشـــاه کابلي د »اليخوار« زوی و چې د کندهار ټولو خلکو هغه ته درناوی کاوه. نوموړی پورته شو او 
ابدالي احـــمدخان يې د مشر يا پادشاه په توگه معرفي کړ او د غنمــو څو وږي يې  د پادشاهۍ د تاج په توگه 

د هغه په پټکي کې وټومبل او لويو خانانو د ناچارۍ له مخې ابدالي احمدخان ته بيعت وکړ.
کله چې احمدشاه بابا پاچا شو، افغانستان د پرديو په وسيـله ټوټه ټوټه شوی و  او ان تردې چې د له 
منــځه تللو د گواښ تصور يې کېده. د نادرافشار وژل کېــدل د ايران د سياسي حالـــت د کمزوري کېـــدو 

المل شو. 
په شمال کې د بخارا د جنيدي حکومت مخ په ځوړ شو، په هند کې د سېواجي په مشرۍ د »مرهټه« 
دولت رامنځته شو چې د اورنگ زيب له مړينې وروسته، د هند بابري دولت ددې توان نه درلود چې په 
افغانستان کې الس وهنه وکړي. د سيمې بدلونونو په افغانستان کې د حکومت د جوړېدلو لپاره ښه الره 
هواره کړه او احمدشاه د سياسي وړتيا، درايت او تجربې له مخې وتوانيد چې د افغانستان په نوم لوی 
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دولت جوړ کړي. لومړی يې هغه واليتونه چې د فترت پرمهال له مرکزي حکومت څخه بېل شوي 
وو، بېرته له مرکزي حکومت سره يو ځای کړل او وتوانېد چې په افغانستان کې يو ملي حکـــومــت 
جـــوړ کــــړي. د افغانستان د ځمکنۍ بشپړتيا پر بيرته اعاده کولو سربېره، احمدشاه بابا په سفرونو او 
پوځي سوقياتو الس پورې کړ. لس ځلې يې د لوېديځ، ختيځ او سويل لوري ته سوقيات وکړل، ډېرې 

سيمې يې فتحې او لويه امپراتوري يې جوړه کړه.
د افغانستان خلکو احمدشاه بابا ته د ښو خدمتونو او اخالقو په بدل کې د »بابا« لقب ورکړ او 
احمدشاه بابا په افغانستان کې يواځينی پادشاه و چې تاج يې پر سر نه اېښود او د پادشاهۍ د تخت 
پرځای پر ځمکه کښيناسته. له خلکو سره يې نېغې اړيکې لرلې. د پادشاهۍ په وخت کې يې عياشي 
او تجمل ونه کړ او د چارو په حل او فصل کې يې انصاف کاوه. هغه خپله کورنۍ او نږدې خپلوان د 

حکومت په چارو کې له گډون او مداخلې څخه لرې ساتل.
احمدشاه بابا د خپلې واکمنۍ په وروستيو کې ناروغ او شهزاده تيمور يې په هغه غونډه کې چې 
لوړپوړي دولتي چارواکي ټول پکښي موجود وو د وليعهد په توگه وټاکه او په ١٧٧٣ زېږديز کال د 
جون په مياشت کې يې د پنځوس کلو په عمر له نړۍ سترگې پټې او په کندهار کې خاورو ته وسپارل 

شو.
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 په ټولگي  کې فعاليت
زده کــوونکي دې په ډلـــو ووېشل شـــي، يوه ډله دې احـــمدشاه بابا معرفـــي او بله ډله دې واک 

ته د احمدشاه بابا د رسېدو د څرنگوالي په اړه بحث وکړي.

 پوښتنې
١.  احمدشاه بابا په کومه جرگه کې د افغانستان د مشر په توگه وټاکل شو؟

ته سوق  لورې  کوم  لښکرې  پوځي  افغاني  قوماندانانو،  عمومي  وروسته  کېدو  وژل  له  نادرافشار  د    .٢
کړې؟

٣. کومو بدلونونو په افغانستان کې د يو مرکزي حکومت د جوړيدو لپاره الره هواره کړه؟

 له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زده کوونکي دې له ښوونکو او فرهنگي شخصيتونو څخه د احمدشاه بابا د اخالقو او ښيگڼو 

په اړه معلومات راټول او په ټولگي کې دې وړاندې کړي.
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په کندهار کې د احمدشاه بابا مزار

د احمد شاه بابا اصالحات 

افغانستان د هرات د تيموري دولت له زوال څخه وروسته د شپاړسمې زيږديزې پېړۍ د لومړۍ 
نيمايي څخه کابو دوه نيمې پېړۍ د درېيو بهرنيو ځواکونو) ايراني صفويانو، د ماوراءالنهر شيبانيانو او 
هندي بابريانو ( تر يرغل الندې راغی. اقتصادي او ټولنيز نظام له منځه الړ، هېواد ټوټه ټوټه شو او ان 
د له منځه تلو تصور يې کېده. له دغو ځواکونو هريو هڅه کوله ډېرې سيمې ونيسي. د دغو هڅو پر 

وړاندې له هماغه پيله خلکو د تېري او استبداد پر وړاندې أزادي غوښتونکې مبارزې کولې. 
په ١٧٠٩ زېږديز کال هوتکيانو د حاجي ميرويس نيکه په مشرۍ دېرش کاله په کندهار کې يو قوي 

دويم  لوست

په تېر لوست کې مو ولوستل چې احمدشاه بابا څرنګه واک ته ورسېد او څرنګه يې افغانستان 
بيا ورغاوه. په دغه لوست کې به په لنډه توګه زده کړئ چې احمدشاه بابا واک ته له رسېدلو وروسته 

په هېواد کې څه اصالحات رامنځ ته کړل.
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حکومت جوړ کړ. د هغوی له زوال وروسته بېرته افغانستان د پرديو تر يرغلونو الندې راغی. د افغانستان 
مالياتو  ډېرو  د  تېرکړل.  فشار الندې  تر  الطوايفو  ملوک  دکورنيو  او  لښکرو  بهرنيو  د  کلونه  ډېر  خلکو 
ورکول، د پوځي لښکرو لگښتونه او د مصـــؤنيت او امنيت نشتوالي خلـــک تــر ستوني ونيول، خــو 

د خپلواکۍ د السته راوړلو لپاره د بهرنۍ واکمنۍ پر وړاندې د هغوی مبارزې جاري وې.
 تر هغه چې په ١٧٤٧ زېږديز کال کې احمدشاه بابا په کندهار کې يو ځواکمن حکومت جوړ کړ. 
احمدشاه بابا پوهېده چې لوی مالکان او د قبيلو رئيسان به د خپلو گټو د السه ورکولو له امله دولت ته 
ستونزې جوړې کړي. نوموړي ددغې ستونزې د حل لپاره هغوی په دولتي چارو، جرگو او شوراگانو 
کې ورگډ کړل او د هغوی نظرونوته يې درناوی کاوه. احمدشاه بابا د دولت له جوړېدو وروسته الندې 

ټکي د يو ځواکمن حکومت د جوړښت لپاره د مهمو موخو په تــــوگه په پام کـــې ونيول.
- په افغانستان کې د ملي وحدت رامنځته کول او د مرکزي دولت بـيا جـــوړول،

- له أمو سيند څخه تر سند پورې د افغانستان د طبيعي سرحدونو ټاکل او ټينگول.
د گاونډيو هېوادونو د يرغلونو پروړاندې يې دفاعي لښکرې جوړې کړې. احمدشاه بابا د کورنيو 
اختالفونو د له منځه وړلو او دولتي چارو د سرته رسولو په موخه د لومړي ځل لپاره يوه دايمي غونډه 
جوړه کړه چې د ) مزار شيرسرخ ( د جرگې يو شمېر غړو هم چې مخکې يې يادونه شوې وه، په دغه 

جرگه کې گډون وکړ. 
دغه  کړل.  رامنځته  تشکيالت  پوځي  او  اداري  لومړی  يې  لپاره  کولو  اداره  ښه  د  چارو  دولتي  د 
تشکيالت د ميرويس نيکه له تشکيالتو څخه اخيستل شوي وو، احمدشاه بابا غوښتل چې د هغه نا 
تمام کارونه بشپړ کړي. نوموړی په اداري قضايي او پوځي تشکيالتو کې د نظر خاوند او د غــوڅ دريځ 

لرونکی و. 
د ټول هېواد د چارو اداره دده په الس کې وه او وتوانېد چې په مرکز او والياتو کې اداري، قضايي 

او پوځي تشکيالت جوړ کړي.
کله چې احمدشاه بابا پاچا شو، هيواد په دولتي ادارو او د پوځ د لگښتونو په کار کې مالي ستونزې 
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درلودې، ځکه تاميناتي مدرک نه و، ترڅو وکوالی شي دولتي لگښتونه له هغې الرې پوره شي، خو کوم 
ښه چانس چې هغه ته برابر شو، د ختيځ افغانستان په ملتان او پنجاب کې د څوکلونو د مالياتو کاروان 
و چې )د يو ميليون او درې سوه زره طال نغد او جنس( د بوالن له الرې د نادرافشار دربارته روان و، نيغ 
په نيغ کندهار ته راغی او د احمدشاه بابا دربارته راوړل شو. دغو پيسو له مالي پلوه د احمدشاه بابا دولت 

تقويه کړ.
 احمدشاه بابا د دربار لگښتونه لږ کړل او د دولت د مامورينو او د اردو د افسرانو معاشونه يې په 
خپل وخت ورکول. مالي دفترونه او د دولتي معاش، دخل او خرڅ ترتيب او تنظيم شول. په لومړي 
سرکې احمدشاه بابا په پالزمېنه کې يوشمېر ادارې جوړې کړې، لکه: وزارت )صدارت(، ديوان )د 
ماليې وزارت ( خزانه داري، دفتــــرضــبط بيگي ) امـنيت او کوټوالي (، نستــوچي باشي گري )د 
مجازاتو پلي کوونکی(، د اروغه گي )د ښار د امنيت او ساتنې دفتر(، هر کاره باشي )ضبط احواالت يا 
دولتي امنيت(، باجگير )د ټکس او دگمرک د راټولولو مسؤل( ميرأخورباشي )د څارويو لېږد رالېږد(، 
ميرأب )د اوبو لگولو مسؤل(، مامورثالثات )د دولت عوايد درې برخې کېدل، يوه برخه يې خزانې 
ته ورکول کېدل او دوې برخې يې د اداري او پوځي چارو د لگښتونو لپاره ورکول(، خالصه جات )د 
دولتي ځمکو مسؤل(، حاکم، پيشکار )معاون( د لښکر امير، مستوفي، قاضي، قلعه دار او کالنتري، 
لښکرنويس )د نظام دفتر(، اردو باشي، جارچي باشي، سيورسات )د څارويو د خوراکي توکو تيارول(، 
وقورخانه )وسله جوړول(، په پالزمېنه او والېتونو کې شرعي محکمې او د قضائيه قوې ځای درلود. 
د لويو قبيلو د رئيسانو، افسرانو او لوړ رتبه مامورينو شورا کله کله په پالزمېنه کې جوړېدله، په مهمو 

پوځي او سياسي چارو کې به يې خبرې کولې او پادشاه ته به يې خپل نظر ورکاوه.



10

 په ټولگي  کې فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو ووېشل شي، يوه ډله دې د احمدشاه بابا د بنسټيزو موخو په اړه او بله ډله دې 
د احمدشاه بابا د پادشاهۍ د لومړنۍ غونډې د جوړښت په اړه په خپلو کې خبرې اترې وکړي او د 

هرې ډلې استازی دې نورو زده کوونکو ته د خپلې ډلې د خبرو لنډيز ووايي.

 پوښتنې
١.  په کندهار کې د هوتکيانو حکومت څو کاله پايښت وموند؟

نومونه  وکړ   يرغل  افغانستان  پر  لومړيوکې  په  پېړۍ  زېږديزې  مې   ١٦ د  چې  ځواکونو  بهرنيو  درېيو  هغو  د   .٢
واخلئ؟

٣.  احمدشاه بابا د پوځ او د دولتي ادارو د لگښتونو لپاره له کومو ېيسو گټه واخيسته ؟

 له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زده کوونکي دې له فرهنگي شخصيتونو او ښوونکو څخه د احمدشاه بابا د اصالحاتو په اړه 

معلومات راټول او په ټولگي کې دې نورو ټولگيوالو ته بيان کړي.
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تيمورشاه

احمدشاه بابا اته زامن درلودل. شهزاده تيمور د هغه دويم زوی په ١٧٤٢ زکال په مشهد کې وزېږېد. 
نوموړي تعليم کړی و او د پښتو او دري ژبو شاعر هم و، د پالر په وړاندې تر نورو وروڼو ډېر گران او د پالر 

د مړينې پر مهال د هرات والي و. احمدشاه بابا په خپل ژوند کې، نوموړی خپل ځايناستی وټاکه.
د احمدشاه بابا له مړينې څخه وروسته شهزاده سليمان د شـهزاده تيمور له نه شتون څخه گټه پــورته 
کـړه، د لومړي وزير شاولي خان په مالتړ يې چې د هغه خسر هم و، په کندهار کې پادشاهي اعالن کړه. 
کله چې شهزاده تيمور د هغه د پادشاهۍ له اعالن څخه خبر شو، د هرات له خلکو، هزاره وو او ايماقو 
څخه يې لښکر جوړ کړ او کندهار ته يې مخه وکړه. کندهار ته په رسېدلو سره تيمور خپل مشر ورور 
سليمان له پادشاهۍ عزل او شاوليخان يې هم د الرې په اوږدوکې اعدام کــړ. درباريانو، پخوانيو دولتي 

چارواکو او د کندهار خلکو له هغه سره بيعت وکړ او هغه يې د افغانستان د پادشـاه په توگه وټاکه.
د دربار او ابدالي قبيلې د لـــوی شخصـيت شاه وليخان اعدام، د شيرمحمدخان ) مخــــتارالدولة( 
او ســـردار جهان خان سپهساالر لرې کېدل د اور لومړني بڅري وو چې د خانانو او د قبيلو د لويانو په 
درمند کې اوربل کړ. د يادونې وړ ده چې احمدشاه بابا د خپل کفايت او ځيرکۍ له مخې د دولت او 
قبيلو د مشرانو ترمنځ تعادل ساتلی و، خو د تيمورشاه په پادشاهۍ کې د دولت او قومي مشرانو ترمنځ درز 
پيدا شو او تيمورشاه پر هغوی خپل اعتماد له السه ورکړ. له دې امله هغه اړشو چې د خپلې پادشاهۍ 
په لومړي کال د هېواد پالزمېنه له کندهار څخه کابل ته يوسي. د تيمورشاه دغه تند چلن ددې سبب شو 
چې يوشمېر خانان او د قبيلو مشران د هغه پرضد ائتالف جوړ کړي. د سدوزيو او غلجيو قبيلو هوډ 

دريم  لوست

 له احمدشــاه بابا څخه وروســته د افغانستان پراخې سيمې، دولت او د افغانستان غــــښتلی 
حکـــومت گـــډوډ او له  اړو دوړ، بهرنيو يرغلونو او د خلکو له ناخوښــۍ ســره الس او گريوان 
شــو چې په دغه لوســت کې به په لنډيز سره ولولو چې له احمدشاه بابا څخه وروسته، تيمورشاه 

څرنگه واک ته ورسېد او د هغه پر وړاندې د خلکو غبرگون څه و؟
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درلود چې تيمورشاه له واک څخه لرې او د سدوزيو له مشرانو څخه يوتن چې عبدالخالق خان نومېد، 
د تيمورشاه پرځای واک ته ورسوي. دوی په ١٧٧٤ ز کال لــه ٢٥ زرو عسکرو سره دکابل په لور روان 
شول، خـــو د تيمورشاه لس زره کسيز ځواک له ځواکمنې توپخانې سره د ششگاو په سېمه کې د هغوی 
الره ونيوله او د سدوزيو ځواک يې له ماتې سره مخ کړ. د وردگو د ششگاو له جگړې وروسته تيمورشاه 

د څو نورو کورنيو پاڅونونو او شورشونو سره مخ شو، خو د ځواک په زوريې هغوی مات کړل.
تيمورشاه په داسې وخت کې ژوند کاوه چې په اروپا کې يوه لويه تاريخي پېښه رامنځته او اروپايي 
هېوادونه يې ويجاړکړل، هغه د فرانسې لوی انقالب  )١٧8٩ ز ( و، چې پر سيمه او نړۍ يې اغېزې 

وکړې، چې د نړۍ په تاريخ کې د لوی نوښت او د عطف ټکی پېژندل شوی دى.
تيمورشاه له پرتمين او ښکلي دربار سره مينه درلوده. نوموړي ٣٣ زامن درلودل. د ډېرو ښځو او 
زامنو لرل او همدا راز د وليعهد نه ټاکل د نوموړي لويه تېروتنه وه، ځکه د هغه ځيني زامن دده له مړينې 
څخه وروسته د بهرنيانو په هڅونو سره په افغانستان کې د گډوډيو سبب شول. د هېواد په دننه او بهر کې له 

ډېرو ستونزو سره سره تيمورشاه وتوانېده چې له پالر څخه په ميراث پاتې امپراتورۍ سرحدونه وساتي.
تيمورشاه په ١٧٩٣ ز کال په پېښور کې ناروغ او وروسته کابل ته راوړل شو او هلته وفات شو. د 
هغه جسد يې د کابل په چــهار باغ کې خاورو ته وسپاره او د قبر ودانــۍ يې د هغه د زوی  )زمــانشاه( 
د پادشاهۍ پرمهال جوړه شوه. د تيمورشاه تر مړينې وروسته شاه زمان چې د عمر له پلوه د هغه پنځم 

زوی و او د وړتيا،  کفايت او مديريت له پلوه ډېره غښتلی او توانمن و، پادشاه شو.

 په ټولگي  کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو ووېشل شي. لومړۍ ډله دې واک ته د تيمورشاه د رسېدو په څرنگوالي او دويمه 

ډله دې د تيمورشاه د کورنيو ستونزو په اړه په خپلو کې خبرې وکړي او پايله دې په ټولگي کې بيان کړي.
 پوښتنې

١. تيمورشاه په کوم کال پالزمېنه له کندهار څخه کابل ته يووړه؟
٢. د تيمورشاه په وړاندې د پاڅونونو او سرکښيو الملونه په لنډه توگه وړاندې کړئ؟

٣. د تيمورشاه د پادشاهۍ په مهال په اروپا کې کومه لويه تاريخي پېښه رامنځته شوه؟
 له ټولگي څخه دباندې فعاليت

زده کوونکي کوالی شي د منابعو او ماخذونو په مرسته د تيمورشاه د پادشاهۍ په اړه معلومات 
ترالسه او سبا  ته دې په ټولگي کې وړاندې کړي.
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شاه زمان

د تيمورشاه د زامنو ترمنځ د اختالفونو يو المل هم د هغه له خوا د ځايناستي نه ټاکنه وه. شاه زمان چې 
د نورو وروڼو پر پرتله پالر ته نږدې او د اعتماد وړ و، ښه پوه هوډمن او د کلکې ارادې خاوند ؤ. له پالر 
سره يې د هېواد په چارو کې مرسته کوله، پردې اساس يې ځان د پالر ځايناستی باله. د تيمورشاه له 
مړينې وروسته شهزاده زمان له ټولو شهزادگانو او قومي مشرانو وغوښتل ترڅو د نوي پادشاه د ټاکلو لپاره 
په غونډه کې گډون وکړي. په پای کې د جرگې له پرېکړې وروسته، شاه زمان د افغانستان د پادشاه په 
توگه وټاکل شو او شاه زمان ددې لپاره چې پر اوضاع واکمن شي د جرگې غړي يې په باالحصار کې د 
لنډې مودې لپاره بندي کړل. د هغه دوو وروڼو )شهزاده محمود او شهزاده همايون ( په جرگه گې گډون 
نه ووکړی او د هغه پادشاهي يې ونه منله. په جال جال جگړو کې شهزاده محمود او شهزاده همايون 

ماتې وخوړي. محمود ايران ته وتښتېد او همايون يې ونيو او ړوند يې کړ.
زمانشاه سردار پاينده محمدخان د وزارت له مقام څخه لرې کړ چې دغه کار د هغه ناخوښۍ سبب شو 

څلورم  لوست

پ��ه دغه لوس��ت ک��ې به په لنډه توګه د ش��اه زمان د ش��خصيت او واک ته د هغه د رس��ېدلو په 
څرنګوالي او د بې اتفاقيو او کورنيو جګړو په اړه معلومات ترالسه کړي.
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پادشـاهۍ وغورځوي.کـــله چــې زمان شاه  لـه  او زمان شاه  له مخالفو سـردارانو سره يوځای  ترڅو 
د سردار پاينده محمدخان له هوډه خبر شو، هغه يې ونيو او مړ يې کړ. شاه زمان هيله درلوده چې 
د افغانستان حالت ښه او سوله ټينگه شي، هغه د هېواد دننه د وروڼو او قومي سردارانو له کرکې او 

مخالفت سره او په بهر کې د انگليس او ايران له هڅونو سره مخ شو.
کله چې شاه زمان د هيواد دننه له کورنيو جگړو سره الس او گريوان شو، بهرنيانو او استعمارګرانو له 
دغه حالت څخه گټه پورته کړه، لکه څنگه چې د شمال له لوري د بخارا د پاچاهانو، د سهــيل له 
لــوري د سند ميرانو، د لوېديځ له لور ي د ايران پادشاه أقا محمد قاجار او د ختيځ له لوري سکانو د 
افغانستان سرحدي سيمې تر گواښ الندې راوستې. په دې توگه په  ١٧٩٣ ز کال شاه زمان پنجاب 
ته مخه کړه او کله چې پېښور ته ورسېد، ورور يې شهزاده همايون د سند د ميرانو په مرسته د بوالن له 
الرې تېرشو او کندهار يې ونيو په دې توگه شاه زمان د پنجاب سفر نيمگړی پرېښود او د لــنډ مهال 

لپاره يې له هــغه څخه مخ واړاوه او په بيړه کندهار ته وگرځېد. 
همايون يې ونيو او ړوند يې کړ. وروسته يې د علي تالپوري د ټکولو لپاره د بوالن درې له الرې پر سند 
يرغل وکړ او د سند ميرانو له خوا د ٣٠٠٠٠٠ سروزرو د سکو په ورکولو سوله وشوه. ال ډېر وخت نه 
و تېر شوی چې بل ورور يې شهزاده محمود له هرات څخه د شاه زمان پرضد لښکر راوويست او شاه 
زمان په بېړه د هغه مخه ونيوله او له سختې جگړې وروسته شهزاده محمود ماته وخوړه، خو د محمود 
د مور په شفاعت يې هغه بېرته د هرات والي وټاکه. د بلخ ښار چې د بخارا د ازبکو پادشاهانو لخوا 
نيول شوی و، له سختې جگړې وروسته د شاه زمان تر ولکې الندې راغی. په ١٧٩٧ ز کال شهزاده 
محمود بيا شورش وکړ او شاه زمان د هغه د ټکولو لپاره کندهار ته راغـــی، شهـزاده محمود دې ته اړ 

شو چې ايران ته وتښـتې او شاه زمان خپل زوی   )قيصر( د هرات والي وټاکه. 
شاه زمان پر اوضاع باندې له واکمن کېدو وروسته په دولتي تشکيالتو کې اصالحات راوستل او د 
وخت په وســـله سمبال ١٣٠ زره کسيز پــوځ يې جــوړ کــړ، ترڅــو پرهنــد يرغــل وکــړي او د 
احـــمدشـــاه بابا د امپراتورۍ له السه وتلې سيمې بېرته ونيسي. د هغو ترڅنگ د هندوستان خلکو 
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له شاه زمان څخه هيله درلوده چې انگليسي استعمارگران له هـــند څخه وشړي. په دغه مهال ناپليون 
پوځونو  يرغلگرو  د  انگليس  د  راواستاوه چې  ليک  يې  ته  زمان  او شاه  ته ورسېــد  مـــصر  بناپارت 
مخنيوی وکړي او هم يې له زمانشاه څخه وغوښتل چې له فرانسې سره د دوستي الره غوړه کړي. 
څرنگه چــې زمانشاه ١٥٠ زره کــسيز پـــوځ درلود، نو د ناپلـــيون خبره يې بابېزه وگڼله او شاه زمان 

خپله د هند د خالصون هڅه وکړه.
په ١٧٩8 ز کال يې په الهور کې له رنجيت سنگ سره خبرې وکړي او رنجيت سنگ له شاه زمان 
سره پريکړې ته ورسېد او د شاه زمان د ادارې د ټينگښت لپاره يې خپل تياری څرگند کړ. په دغه مهال 
شهزاده محمود د ايران د قاجاري قوا او د افغان تښتېدلو سردارانو په مرسته چې د قاجار په دربار کې 
اوسېدل، له جگړې پرته خراسان او هرات ونيول. بيايې پر سيستان او فراه يرغل وکړ او تر کندهاره 
راورسېدل. د شاه زمان پوځ د کندهار د دفاع لپاره پرهغه لوري حرکت وکړ. د الرې په اوږدو کې جنرال 
احمدشاه نورزی د شاه زمان د پوځ سرلښکر له خپلو لس زرو سرتېرو سره له جگړې پرته د شهزاده 
محمود له پوځونو سره يوځای شو او د محمود لښکرې غزني ته ورسېدې. شاه زمان ددغه حالت په 
لېدلو د پېښور په لور شاتگ وکړ او د شينوارو په سيمه کې د مال عاشق اهلل شينواري په وسيله ونيول 

شو او بيا د خپل ورور شهزاده محمود په وسيله ړوند کړای شو.
شهزاده محمود په ١8٠١ ز کال د افغانستان پاچا شو. د يادولو وړده چې شاه زمان له ړندېدلو وروسته 
د کوه نور الماس د مال عاشق اهلل په کلـي کــې پټ کــړى و چـــې وروسته د شهـــزاده محمود السته 
ورغلل. د انگلــيس د استعماري سياست، د ايران د دولت د الس وهنو او هم د ځينو سياسي مشرانو 

د مخالفت په پايله کې افغانستان يوځل بيا په سياسي، ټولنيزه او اقتصادي ځوړتيا کې راغی.
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 په ټولگي  کې فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو ووېشل شي. يوه ډله دې د شاه زمان د واکمنۍ په مهال دکورنيو او بهرنيو 
ستونزو په اړه او بله ډله دې واک ته د شاه زمان د رسېدلو پر څرنگوالي خبرې وکړي او وروسته دې 

د خبرو پايلې په ټولگي کې وړاندې کړي.

 پوښتنې
١. شاه زمان معرفي کړئ؟

٢. شاه زمان چيرته او د چا په وسيله ونيول شو او د شاه محمود دربار ته وسپارل شو؟
٣. شاه زمان ته د ناپليون د وړانديز په هکله معلومات ورکړئ؟

 له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زده کوونکي دې د منابعو او ماخذونو په مرسته د شاه زمان پر وړاندې دانگليس د دريځ په اړه 

معلومات ترالسه او په ټولگي کې دې وړاندې کړي.
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د شاه محمود لومړی ځل پادشاهي ) ۱۸۰۱- ۱۸۰۴ زېږديز 
)

تــه  واک  مـــرستــه  په  خان  وزيرفتح  د  وروستــه  ړنـدولــو  له  زمـــان  شـــاه  د  مـحمود  شهزاده 
ورسېــد.

شاه محمود د  وزير فتح خان د خدمتونو په بدل کې هغه ته د ) شاه دوست ( لقب ورکړ. د شاه 
محمود د بې کفايتۍ په وجه د هېواد په اداره کې کـــړکېچ رامنځته شـو او د قــاجـــاري ايران دولـــت د 
انگلـــيس دالس وسيله شو او د خــــراسان د واليت د تجزيې په فکر کې شو. د پنجاب په واليت کې 
چې پخوا د افغانستان تر واک الندې و، سکانو خپله خپلواکي اعالن کړه.کله چې د شاه محمود ورور 
شهزاده شجاع الملک د شــاه زمان له ړنـــدولو او بندي کېــدلـو او د شاه مـحمود له پاچا کېدلو خبــر 
شــو، د شاه زمـــان د غچ اخيستلو په بهانه يې د افغانستان د تاج او تخت د نيولو هڅه وکړه. که څه هم 
چې انگريزانو په لومړي سرکې د شاه زمان د نسکورولو لپاره د شاه محمود مالتړ کاوه، خو وروسته يې 
د خپلو استعماري موخو د پرمخ بيولو لپاره او د ناپليون د احـتمالي يرغل د له منځه وړلو لپاره د شاه 
محمـــود په مـــوافــقه، د هندوستان د اشغال لپاره شجاع الملک  ) شاه شجاع ( مناسب وليد او هغه 

يې پرضد وهڅاوه.

پنځم  لوست

په دغه لوست کې به پوه شو چې شهزاده محمود له شاه زمان څخه وروسته څرنګه واک ته ورسېد 

او څه يې وکړل.
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په داسي يو حالت کې شاه محمود د باالحصار په ماڼۍ کې په عيش او عشرت بوخت و او دولتي 
لپاره يې سيالي کـــوله، لکـه  ته راوړلو  په الس کــــې وې چې د واک د الس  چارې د داسې کسانو 
وزيرفتــح خان ) شاه دوست (، شيرمحمدخان ) مختارالدولة ( او محمد اکرم خان لومړی وزير په دغسي 
وضعيت کې وزير فتح خان د مالياتو د ټولولو لپاره پېښور، بنو او کوهاټ ته سفر وکړ. د نوموړو سيمو 
د مالياتو له ټولولو وروسته په کندهار کې شهزاده کامران ته ورغی. کله چې کابل ته ستون شو، د محمد 
اکرم خان پرځای د لومړي وزير په توگه وټاکل شو. په همدغه حال کې يو شمېر لوړپوري دولتي چارواکي 

له کابل څخه وتښتېدل او له شاه شجاع سره يوځای شول.
د کابل خلک چې د شاه محمود له کمزوري حکومت څخه ترستوني راغلي وو، د نوموړي پرضد 
يې پاڅون وکړ او هغه يې په باالحصار کې کالبند کړ. د شاه محمود پوځونو د خلکو پرضد مقاومت 
وکړ تر هغو چې د کوهدامن او کوهستان خلکو د کابل د خلکو خالصون ته ورودانگل. شاه محمود يې 
بندي کړ او وزيرفتح خان ته يې په قلعه قاضي کې ماته ورکړه او په دې توگه د شاه محمود لومړی ځل 

پادشاهي پای ته ورسېده.

 په ټولگي  کې فعاليت
زده کوونکي دې په ډلو ووېشل شي، يوه ډله دې واک ته د شاه محمود د رسېدلو په هکله او بله ډله 
دې د شاه محمود د حکومت پروړاندې د ايران د کړنالرې په اړه په خپلو کې مباحثه وکړي او وروسته 

دې پايلې په ټولگي کې بيان کړي.
 پوښتنې

١.د شاه محمود د حکومت مهم کارونه په گوته کړئ؟
٢.د شاه محمود د حکومت په وروستيو کې کومو خلکو د کابل له خلکو سره مرسته وکړه؟

٣. شاه محمود د وزيرفتح خان د خدمت په بدل کې هغه ته څه لقب ورکړ؟
 له ټولگي څخه دباندې فعاليت

زده کوونکي دې د منابعو او ماخذونو په مرسته د شاه محمود د حکومت پروړاندې د انگليس د 
دريځ په اړه معلومات راټول او په ټولگي کې دې وړاندې کړي.
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د شاه شجاع لومړی ځل پادشاهي ) ۱۸۰۴- ۱۸۰۹ (

د شاه زمان ړندېدلو، د شاه محمود اداري کمزوري او له هغه څخه د خلکو کرکې د شاه شجاع 
د پادشاهۍ لپاره الره اواره کړه. په ١8٠٤ زېږديز کې شاه شجاع د کابل د خلکو په غوښتنه د زرمت 
او لوگر له الرې کابل  ته راغی او د بابر په بڼ کې هستوگن شو او د خپلې پادشاهۍ له لومړيو څخه 
يې له انگريزانو سره خپله دوستي په ډاگه کړه. وزير فتح خان د شاه شجاع له خوا د کابل د نيولو 
پرمهال د مالياتو د راټولولو لپاره باميانو ته تللی و. کله چې کابل ته ستون شو، له کالبندۍ څخه د شاه 
محمود د خالصون او د هغه د حکومت د زوال د مخنيوي هڅه يې وکړه او دکابل په قلعه قاضي کې 
د وزيرفتح خان او شاه شجاع د عسکرو ترمنځ جگړه ونښته، په پايله کې وزيرفتــح خان ماته وخوړه 
او په کنـــدهار کـــې يې شهزاده کامران ته پناه وروړه. وروستــه شاه شجاع خپلې لښکرې باالحصار 

ته ننويستې او پادشاهی يې اعالن کړه.

شپږم  لوست

شجاع الملک چې په شاه شجاع مشهور و، له شاه محمود څخه وروسته په کابل کې واک ته 
ورسېد. په دغه لوست کې به په دې اړه لنډ معلومات زده کړو.
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د شاه شجاع پلويانو د هغه له پادشاه کېدلو وروسته مالعاشق اهلل شينواری ونيو او کابل ته يې راوست، 
لومړی يې د کوه نور الماس ورڅخه واخيست او وروسته يې وواژه. شاه شجاع د خپل حکومت په موده 
کې له وزيرفتح خان او د هغه له وروڼو وېره درلوده ځکه خو يې هڅه کوله چې له وزيرفتح خان سره 
خپلې اړيکې ښې کړي او دښمنۍ پرېږدي هغه وزيرفتح خان په عزت کابل ته راوغوښت او د وزيرفتح 
خان د وراره سردار دوست محمدخان له لور سره يې نکاح وکړه، خو له هغو سره سره يې هم يو پر بل 
اعتماد نه کاوه، ځکه د دوی د دښمنۍ اصلي المل د شاه زمان په وسيله د وزيرفتح خان د پالر سردار 
پاينده محمدخان وژل کېدل و. وزيرفتح خان هڅه کوله ترڅو دويم ځل شاه محمود واک ته ورسوي. 
دغه مهال شاه محمود د کابل د باالحصار له زندان څخه وتښتېد او په هغه جگړه کې چې د شاه شجاع 

او شاه محمود د لښکرو ترمنځ وشوه، شاه شجاع ماته وخوړه، او شاه محمود دويم ځل پادشاه شو.

 په ټولگي  کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو ووېشل شي. لومړۍ ډله دې واک ته د شاه شجاع د رسېدلو د څرنگوالي 
په اړه او دويمه ډله دې د شاه شجاع د پادشاهۍ د زوال په څرنگوالي خبرې وکړي او پايلې دې په 

ټولگي کې وړاندې کړي.
 پوښتنې

١.  شاه شجاع د خپلې پادشاهۍ په موده کې کوم کارونه وکړل؟
٢. شاه شجاع د څه لپاره غوښتل له وزيرفتح خان سره خپلې اړيکې ښې کړي؟

٣. کله چې شاه شجاع، شاه محمود بندي کړ، وزيرفتح خان ولې له کابل څخه وتلی و؟
 له ټولگي څخه دباندې فعاليت

زده کوونکي دې د شاه شجاع په وسيله د شاه محمود د لومړي ځل پادشاهۍ د له منځه وړلو د 
الملونو په اړه معلومات راټول او په ټولگي کې دې وړاندې کړي.
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     واک ته د شاه محمود د دويم ځل د رسېدلو څرنگوالی ) ۱۸۰۹- ۱۸۱۸ (

شاه محمـــود د وزيرفتـــح خان په مرسته د دويم ځـــل لپاره واک ته ورسېد. د شاه محمود د دويم 
ځل د پادشاهۍ په موده کې د افغانستان په اداري او سياسي ډگر کې پېښې رامنځته شوې، د بيلگې په 
توگه: شاه شجاع له خپلو نږدې ملگرو سره له هغې ماتې څخه وروسته چې د شاه محمود په وسيله 
 ،) الملک  امين   ( خان  اکرم  محمد  لکه:  چارواکي،  دولتي  هغه  او  يوړه  پناه  ته  بهر  وه،  يې خوړلې 
شيرمحمدخان د مختارالدوله او ميرعلم خان او داسې نور د شاه محمود په وسيله ووژل شول، ځکه 

دوی د شاه محمود په لومړي ځل پادشاهۍ کې له شاه شجاع سره يو شوي وو.
وزيرفتح خان د واک د الټينگولو لپاره، خپل وروڼه په مهمو دولتي دندو وگومارل خو د  وزيرفتح خان د 
واک زياتېدل د محمود د زوی شهزاده کامران د اندېښنو سبب شو ځکه نوموړي د وزيرفتح خان او د هغه د 
وروڼو نفوذ په ټول افغانستان کې نه شو زغمالی. په دغسی حال کې شاه محمود د کابل په باالحصار کې په مزو 

او چرچو بوخت و او له دولتي چارو هيڅ خبر نه و او د دولت د واک سيمې يوازې کابل او کندهار وې.
دغه مهال پېښور د شاه شجاع تر واک الندې و او کشمير د عطا محمد خان له خوا اداره کېده چې 
له مرکـزي دولـــت څخه يې اطاعت نه کاوه. په هــرات کــې د شاه محمــود سکني ورور فيروز الــدين 
اوسېده.  کې  پالزمېنه  په  ډېره  تر  پيله  له  پادشاهۍ  دويم ځل  د خپلې  شاه محمود  او  کاوه  حکومــت 
کله چې افغاني پوځونه د افغانستان په ختيځ کې پر جگړو بوخت وو، ايرانيانو د هرات غوريان ونيو. 
فيروزالدين له مرکزه مرسته وغـــوښته ترڅو د ايرانيانو د پرمخــتگ مخه ونيسي، وزير فتــح خان لــه 

دېرش زرو عسکرو سره له کابل څخه د هرات پر لور حرکت وکړ.
وزيرفتح خان لومړی شهزاده فيروزالدين له فاميل سره يوځای کندهار ته ولېږه. د شهزاده فيروزالدين 
پانگه او ) گاڼې ( د وزيرفتح خان د ورور سردار دوست محمدخان د وگړو لخوا غال شول. په دويم گام 
کې وزيرفتح خان له ايرانيانو سره جگړه وکړه چې په پايله کـــې ايراني پوځـــونو ماته وخوړه او پــرشاه 
وتمبول شول. کله چې شاه محمود د فيروز الدين د کورنۍ له سپکولو خبر شو شهزاده کامران يې د 
له  محمدخان المخکی  دوست  سردار  ولېږه، خو  ته  هرات  لپاره  ټکولو  د  محمدخان  سرداردوست 
هرات څخه تښتېدلی و او کامران وزيرفتح خان ونيو او ړوند يې کړ، ځکه نوموړی د وزيرفتح خان او 

د هغه د وروڼو له ځواک او نفو ذ څخه وېره درلوده.

اووم  لوست

په دغه لوست کې به واک ته د شاه محمود د رسېدلو په اړه لنډ معلومات زده کړو.
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له کشميره  يې  افغانستان کې  ټول  په  او  ړندېدلو خبر شول  له  ورور  د خپل  وروڼه  وزيرفتح خان  د 
نيولې تر هرات پورې شورش وکړ. سردار دوست محمدخان له کشمير څخه راوگرځېد، کابل يې ونيو. 
وزيرفتح خان له شاه محمود سره بندي و او شاه محمود له وزيرفتح خان څخه وغوښتل ترڅو خپل ورونه 

پوه کړي چې له شورش او سرغړونې څخه الس واخلي خو د وزير فتح خان وروڼو جگړه ښه وگڼله.
شاه محمود د سردار دوست محمد خان د پوځونو پروړاندې مقاومت ونه کړای شو او له کابل 
له ١٢٠٠٠ عسکرو سره د خپل پالر  په همدغه مهال شهزاده کامران  او  لور الړ  په  څخه د غزني 
مرستې ته غزني ته ورسېد. د کشمير والي ســردار محمدعظيم خان هم د سردارد دوست محمدخان 

مرستې ته کابل ته الړ. 
د کابل او غزني ترمنځ د سردار دوست محمدخان او شاه محمود د عسکرو ترمنځ سخته جگړه 
ترسره شوه، په پای کې شاه محمـود او کامـــران ماته وخوړه. د تېښتې پر مهال، شاه محمود د وردگو 
هرات  په  کامران  او  شاه محمود  کړ،  مـــړيې  او  ونيو  وزيرفتح خــان  ړوند  کـې  په سيمه  د سيدأباد 
کې حاجي فيروزالدين خـان ته ورغلل. د شـاه محمود او فيروزالدين له مړينې وروستــه کامران له 

١8٢٩تر ١8٤٢ پورې په هرات کې حکومت وکړ.

 په ټولگي  کې فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو ووېشل شي، لومړۍ ډله دې د وزير فتح خان د وژل کېدلو په الملونو او 
دويمه ډله دې د هغو اداري او سياسي بدلونونو په اړه په خپلو کې مشوره وکړي چې د شاه محمود د 

دويم ځل پاچاهۍ  لپاره يې الره هواره کړې وه، وروسته دې پايلې په ټولگې کې وړاندې کړي.
 پوښتنې

١.  د وزيرفتح خان د مړينې څرنگوالی بيان کړئ؟
٢. د وزير فتح خان وروڼو ولې په ټول افغانستان کې په شورشونو الس پورې کړ؟
٣. د سدوزيو او بارکزيو ترمنځ د اختالفونو اصلي الملونه په لنډه توگه بيان کړئ؟

 له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زده کوونکي دې د سدوزيو د حکومت د نسکورېدلو او په افغانستان کې د هغو د ناوړو پايلو په اړه 

معلومات راټول او په ټولگي کې دې وړاندې کړي.
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د اميردوست محمدخان لومړی ځل پادشاهی

ايوب شاه  د  او  پيل   ) په رسيدلو ) ١٧٤٧ ز کال  بابا  ته د احمدشاه  د سدوزيو حکومت واک 
په نسکــورېدلو کــې ځينو  ته ورسېــد چې د هغــو  پای  ته رسېدلــو،  پای  په  سدوزي د حکومت 

کورنيو او بهــرنيو الملونو رول درلود چې په اجمالې توگه يې يادونه کېږي.
د افغانستان په کورنيو چارو کې د انگليس او ايران مستقيم يرغلونه او سياسي توطئې، د تيمورشاه 
د زامنو او لمسيانو زياتوالی چې له شاه زمان څخه وروسته پر سياالنو د بري لپاره يې ځانونه د ايرانيانو 
پاينده  بارکـــزيو د سردارانو وژل کېدل، لکه: سـردار  انگريزانو غېږو ته غورځـول، همدارنگه د  او 
محمدخان او سردار وزيرفتح خان، د سدوزيو د زوال المل او بارکزيو ته د واک د ليږد المل گڼل 

کيږي.

اتم  لوست

په دغه لــوست کــې به له ســدوزيو څخه دبارکـــــزيو کـــورنۍ ته د واک د لېــــږد او واک ته 
د اميردوست محمدخان د رسېدلو او په افغانستان باندې د انګريزانو د لومړي يرغل د څرنګوالي 

په اړه معلومات ترالسه کړئ.
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مخکې له دې چې سردار دوست محمدخان پاچاهۍ ته ورسېږي، له سکانو څخه د افغانستان د 
اړوندو سيمو د بېرته نيولو لپاره د عامو خلکو تر فشار الندې و او له دې پرته بله الره يې ونه ليده چې 
د ديني عالمانو او قومي مشرانو څخه د جهاد فتوی واخلي. په دي توگه ديني عالمانو سردار دوست 
محمدخان ته سال مشوره ورکړه چې ځان اميرالمؤمنين اعالن کړي ترڅو د جهاد د اعالن شرعي 
صالحيت ورته حاصل شي. په ١8٣٥ ز کال کې دوست محمدخان له خپلو يوشمېر باوري افرادو 
سره د عيدگاه جومات ته الړ ) هغه مهال د عيدگاه جومات بگراميو ته نږدې سيمو کې و (. او هلته د 
مشهور عالم او مبارز ميرواعظ د زوی ميرحاجي په وسيله چې دديني عالمانو په سرکې و، د مراسمو 

په ترڅ کې هغه اميرالمؤمنين وټاکه او لومړنۍ خطبه د هغه په نوم ولوستله شوه.
 اميردوست محمدخان له بيعت اخيستلو څخه وروسته د جهاد فتوی ورکړه او خلــکو خــوښي 
وو،  پکې  زره سواره  او لس  پلي   )  ٥٠٠٠٠ ( لښکر چې  يو  کې  کال  ز  په ١8٣٥  کړه.  څرگــنده 
پېښور ته الړ او د خيبر درې هغه لوري ته د شيخان په سيمه کــې ځـای پر ځـای  شو. د امــير ورور 
ســردارسلــطان محمدخــان طاليي د لس زرو باجوړيو ځوانانو مشرې کوله چې دغه وگړي د پوځ يوه 
برخه وه. په دغه مهال د پنجاب حکومت ته انديښنې پيدا شوي او هڅه يې وکړه چې په سوله خبره 
حل شي، انگريزانو د ) هارالن ( په مشرۍ يو پالوی د امير دربار ته ولېږه او هارالن دنده درلوده چې د 
افغاني لښکرو په منځ کې اختالف واچوي او سلطان محمدخان ته يې د پېښور د حکومت هوډ وکړ 

او سلطان محمدخان خپل لس زره کسيزه لښکر له افغاني پوځ څخه بېل کړ.
 اميردوست محمدخان ددغه وضعيت په لېدلو په بېړه کابل ته راغــــی چـــې د امير دغه هوډ 
ټـــول خلک هک پک کړل، په تېرلوست کې يادشول چې د افغانستان له الرې د ناپليون بناپارت 
احتمالي يرغل انگليس ته اندېښنې پيدا کړې وې، په همدغه مهال همــاغه پېښې د روسيې له الرې 
رامنځته شــوې. په دې توگه انگريزانو له افغانستان سره ليوالتيا او عالقه مندي ښکاره کړه. انگريزانو 
ننوزي.  ته  له الرې هند  افغانستان  د  ته اجازه ورنه کړي، ترڅو  ناپليون  امير څخه وغوښتل چې  له 
اميردوست محمدخان د پېښور د بېرته ورکولو په شـرط د انگـــريزانو غوښتنه ومنله، خو انگريزانو 
کابل ته د روسي د پالوي راتلل بهــانه کــړه او له امــير سره يې اړيکې وشلولې. د ١8٣8 ز کال د 
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مني په مياشت الهور کې د مثلث پرېکړه ليک په نامه د رنجيت سنگ، شاه شجاع او د انگليس د 
استازي ) مکناټن ( ترمنځ السليک شوه چې الندې مواد پکې شامل وو:

١.  شاه شجـــاع دې د اندولـــس د سيند په لـــوېديځ کې د افغاني واليت، لکه: پېښور او ديره 
جــــات او د افغـــانستان له ټولو حقونو څخه د سک د دولت په گټه تېر شي. 

٢.  د پنجاب امير وعده کوي چې د هغو په بدل کې به له شاه شجاع سره مرسته وکړي ترڅو د 
افغانستان پاچاهي ترالسه کړي.

٣.  د بريتانيا دولت د دواړو لوريو ترمنځ د دوست په توگه ژمنه کوي چې د دواړو لورو د مقاصدو 
او موخو په ترالسه کولو کې مرسته وکړي.

د پورتنۍ پرېکړې او د شملې اعالميې موادو ته په پام، د انگليس سرتېري د سند له سينده تېر 
شول او د شـاه شجــاع د مــرستې لپاره د بوالن درې ته ورنږدې شــول او کــندهار د هغوی په وسيله 
ونيول شـو او شاه شجاع په رسمي توگه د افغانستان پاچا اعالن شو. همدا رنگه شاه شجاع په کندهار 
کې ژمنه وکړه چې د انگليس سرتېرې به تل په افغانستان کې پاتې کېږي. په دغه مهال د انگليس نور 
لښکر جالل أباد ته نږدې شو. د اميردوست محمدخان له بد حالت سره سره، سردار وزيرمحمد اکــبر 
خــان او د غزني والي ســردار غالم حيدرخان ته  امر وکړ چې په ټول توان سره د دښمن پر وړاندې 
ودرېږي، خو هغوی ددښمــن پر وړانـــدې د درېـــدلو جــوگه نه شــول. انگليسانو غــزني ونيو او  

کابل ته نــږدې شـــول. 
اميردوست محمدخان بخارا ته پناه يووړه. که څه هم چې شاه شجاع په ظاهر کې پاچا و، خو 
ټول واک د مکناټن او انگليسانو پرالس کې و او په دې توگه افغانستان د انگليسي لښکرو لخوا وينول 

شو.
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 په ټولگي  کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو ووېشل شي، لومړۍ ډله دې د ) ١8١8- ١8٣٤ ( زېږديزو کلونو 
ترمنځ د ټولنيزې او سياسي اوضاع په اړه او دويمه ډله دې پر افغانستان باندې د انگليسانو د يرغل د 

الملونو په اړه معلومات ترالسه او په ټولگي کې دې وړاندې کړي.

 پوښتنې
١. اميردوست محمدخان څرنگه واک ته ورسېد؟

٢.  د اميردوست محمدخان تگالره څرنگه ارزوئ؟
٣.  اميردوست محمدخان ته ولي د اميرالمؤمنين لقب ورکړل شو؟

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
اړه د رنجيت سنگ د  په  افغانستان  په استفاده دې زده کوونکي د  له منابعو او ماخذو څخه 

تگالرې په اړه معلومات ترالسه او په ټولگي کې دې وړاندې کړي.
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د شاه شجاع دويم ځل پاچاهي

يادونه وکړه چې په ١٣٣8 زېږديز کال مثلث پرېکړه د  لکه څنگه چې په تېر لوست کې مو  
رنجيت سنگ، شاه شجاع او انگليسانو د استازي او مکناټن ترمنځ په الهور کې السليک شوه او دغه 

تړون ددې سبب شو چې انگليسان پر افغانستان يرغل وکړي او شاه شجاع واک ته ورسيږي.
له همــــاغې ورځــــې چــې شـــاه شجــاع واک ته ورسېـد، خلــک د هغه په شخصـي او اداري 
کمزورۍ پوه شول، د هغه او انگليسانو له منځه وړل يې خپله ملي او ديني دنده وگڼله او ددغــې موخې 
د ترالسه کولو لپاره يې د خلکو په منځ کې د أزادۍ غوښتنې حس او د يرغلگرو او استعمارچيانو 
پرضد د جهاد روحيه او دننگ او ناموس ساتنه غښتلي کړل. خلکو لومړی له خطبې څخه د شاه 
شجاع نوم لرې کړ او له انگليسانو څخه ېې سخته کرکه څرگنده کړه. د انگليس هغه خزانې چې د 
کندهار له الرې راوړل کېـدې،  د الرې په اوږدو کــې د غازيانو له خـــوا په غنيمت ونيول شوې. د 
کابل کنــدهار الره وتــړل شــوه او د ختيځ لورته هم د افغان سيدجمال الدين له کورنۍ څخه د يوتن 
په وسيله پاڅون وشو. دغه حالت انگليسان سخت ووېرول په تېره بيا چې هغوی ولېدل چې روسانو، 
په هغه راټول شول.  پلويان  امير ډېر  او د  ته واستاوه  له ډېرو وسلو سره کابل  اميردوست محمدخان 
کندهار او سويلي لور ته هم د انگليس ضد شورشونه پيل شول. په ټول افغانستان کې د دولت ضد 

روحيه واکمنه شوه او نـور نا شونې وه چـــې خلک د شاه شجاع له خوا دوکه شي. 
تياری  لپاره  نيولو  د  کابل  د  وروستــه  راگـــرځېدو  تر  بخـــارا څخه  له  محمدخــان  اميردوست 
ونيو او  له تاشقرغان څخه کوهستان ته راغی. د کوهستان خلک د مير مسجدي خان په مشرۍ د 
انگليسانو پرضد جگړې ته تيار وو چې ناڅاپه او د نامعلومو داليلو له مخې اميردوست محمدخان 
ځان انگريزانو ته تسليم کړ او د انگليسانو لخوا کلکتې ته وليږدول شو، خو مجاهدينو د ميرمسجدي 

نهم  لوست

په دغه لوس��ت کې به په لنډه توگه ولولو چې د دويم ځل لپاره ش��اه ش��جاع د انګليسانو په مرسته 
څرنګه واک ته ورسېد.
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خان او سلــطان محمدخان نجرابي  او نورو په مشرۍ له انگريزانو سره پرجــهاد الس پــورې کړ او 
عبداهلل خــان اڅکــزي او امين اهلل خان لوگري او نور، د کابل د شاوخوا خلکو په ملگرتيا د انگريزانو 
او شاه شجاع پرضد پاڅېدل او د اميردوست محمدخان زوی سردار محمداکبرخان له هغوی سره 
يوځای شو او د انگريزي لښکرو کالبندي يې تنگه کړه. په دغه مهال مکناټن د وزيرمحمد اکبرخان له 
لوري او برنس، د مجاهدينو لخوا ووژل شول او انگريزانو ته ډېر زيانونه واوښتل چې په پايله کې پرته 
له يوتن نيم ځاني ډاکټر برايډن څخه چې په جالل أباد کې د انگليس له نورو لښکرو سره يوځای شو، 

باقي ټول لښـکر له منځه والړ.
 الخو د انگريزانو د ايستلو او شاه شجاع د حکومت د نسکورولو انگازې تودې وې چې د خلکو 
ملي پاڅون بريالی شو. د ملي پاڅون پايله له افغانستان څخه د انگليسانو پرشاتگ او وتل پلي شول 
او د انگريزانو ) ١٦٥٠٠ ( تنه سرتېري ووژل شول. همدارنگه د هغوی حيثيت او وقار په ټوله نړۍ 

کې راټيټ شو.

 په ټولگي  کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو ووېشل شي. لومړۍ ډله دې هېواد ته له بخارا څخه د امير دوست 
محمد خان بيرته راتګ او دويمه ډله دې انګليسانو ته د نوموړي د تسليمۍ په اړه په خپلو کې خبرې 

وکړي او پايله دې په ټولگي کې وړاندې کړي.
 پوښتنې

١. مير مسجدي خان د انګليسانو په وړاندې جهاد کې څه ونډه درلوده؟
٢. انګليسان پر افغانستان باندې د لومړي تيري څخه وروسته له کومو پايلو سره مخ شول؟

 له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زده کوونکي دې د منابعو په مرسته د شاه شجاع د پادشاهۍ پر مهال د انگليسانو د الس وهنې په 

اړه يو مطلب تيار او په ټولگي کې دې وړاندې کړي.
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 د امير دوست محمدخان د دويم ځل واک ته رسيدو څرنگوالی

د انگليس لخوا د افغانستان تر نيولو وروسته په ١8٣٩ ز کال د افغانستان خلکو د انگليسانو او 
د  هغوی د الس پوڅي پادشاه له منځه وړل له ملی دندو څخه گڼل. تردې چې د ١8٤١ ز کلونو تر 
وروستيو پورې ملــي پاڅــون له کابل څخه پيل شــو او د قومـي مشرانو ترمنــځ له تړون وروسته نايب 
امـــين اهلل خان لوگري، عبداهلل خان اڅکزي او نورو مشرانو د جهاد جنډه پورته کړه. په لومړي سرکې 
مجاهدينو، برنس په خپل کور کې وواژه او وروسته يې د انگليسانو د وسلو ټولې زېرمې ونيولې. خلک 
انگليسي  او  شــول  يوځای  سره  مجــاهدينو  له  کابل  د  ډلې  ډلې  وردگ څخه  او  لوگر  کوهستان،  له 

لښکــرو ډېر زيانونه وزغمل.
د انگليس د لښکرو يوشمېر عسکر په شېرپور کې کالبند شول. په دغه مهال وزير محمداکبرخان 
د بخارا له زندان څخه راخوشې شو او ځان يې کابل ته راورساوه. د نوموړي په تلو د مجاهدينو روحيه 
نوره هم غښتلې شوه. په دغه مهال مکناټن له گواښه ډکــه نقشه رامخــــې ته کړه او د کابل د پـــرېښودلو 
لـپاره يې يو تړون وړاندې کړ. د مکناټن موخه داوه ترهغه چې د انگريزانو مرستندويه لښکر راورسېږي، 
مجاهدين بوخت وساتي په هغه غونډه کې چې مکناټن له وزيرمحمد اکبرخان سره درلوده، غوښتل يې 

وزيرمحمد اکبرخان ووژني.

لسم  لوست

په دغه لوست کې به په لنډه توگه ولولو چې اميردوست محمدخان دويم ځل څرنګه واک 
ته ورسېد او څه کارونه يې  وکړل؟
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په پوهېدلو مکناټن پرهغه تمانچه ډزې وکړې چې خپله مکناټن  وزيرمحمداکبرخان د موضوع 
هغه ته ډالۍ کـړې وه. په دې توگه د انگلـــيس سياسي او با صـــالحيته استازی يا وزير مختار ويليام 
مکناټن له منځه الړ. له هغه وروسته د انگليس د لښکر په منځ کې حيرانوونکی وحشت پيدا شو د 
برنس او مکناټن وژل کېدل، سړه هوا، د خوراکي توکو کمښت او د انگليس د لوی پوځ بې واره کېدل 
ددې المل شو چې هغوی هرڅومره ژر له کابل څخه وتل پيل کړي چې دغه کار انگليس ته د سترو 

تاوانونو په رسيدو ترسره شو.
اميردوست محمدخان په ١8٤٣ ز کال دويم ځل پاچا شو. لومړی يې د کورنۍ اوضاع اصالح پيل 
کړه، ځکه د ملوک الطوايفۍ د شتون په صورت کې د هيواد اوضاع گډوډه شوې وه. نوموړي د سياسي 
باميان، مزارشريف،  لپاره ډېرې هڅې وکړې او ځينې سېمې، لکه  يووالي او د مرکزي دولت د ثبات 
له دولت سره  بېرته يې  او  تر ولکې الندې راوستلې  بېلې شوې وې،  له دولت څخه  هزاره جات چې 

يوځای کړې.
اميردوست محمدخان  د  کړې.  کراره  په  يې  او خوږياڼيو سرغړونې  نجراب  تگاب،  د  همداراز 
ملي  د  افغانستان  د  توگه  په  ورکوونکي شخص  قربانۍ  او  هېوادپال  يو  د  وزيرمحمداکبرخان  زوی، 
يووالي په رامنځته کولو کې ډېر زحمتونه وگالل، تردې چې په ٢٩ کلنۍ کې د يو هندي ډاکټر د زهر 
لړلو گوليو په خوړلو سره شهيد او د حضرت علي په روضه کې خاورو ته ورسپارل شو. اميردوست 
محمدخان د پيښور د بېرته نيولو لپاره ډېرې هڅې وکړې، خو دغه هڅې منزل ته ونه رسېدې او هيله 
يې نه درلوده چې له انگليسانو سره اړيکې ډېرې ترخې شي، خو په هېواد کې يې ټولې سيمې د مرکزي 
حکومت تر واک الندې راوستې. که څه هم چې د لوی احمدشاه بابا په سرحدونو کې بدلونونه ليدل 
شوي وو، خو مرکزي حکومت د فترت له پړاو وروسته بېرته قوي شو. اميردوست محمدخان په دويم 

ځل پادشاهۍ کې يو لړ تړونونه تر سره کړل چې الندې ورڅخه يادونه شوې ده :
د جمرود تړونونه

امتيازه  دوه  څخه  محمدخان  اميردوست  له  څخه  السليکولو  د  تړونونو  د  جمرود  د  انگريزانو 
غوښتل لـــومړی د هغو سيمو په رسميت پېژندل وو چې مخکې د سکانو په الس کې وې او وروسته 
هغه سيمې د انگريزانو لخوا ونيول شوې. دويم دا چې روسانو د ايرانيانو په مرسته غوښتل پر هرات 
حکومت وکړي چې له دغه پلوه يې د روسانو په پرمختگ سره خپلې گټې تر گواښ الندې ليدلې، نو 

ددغو گواښونو له منځه وړل يې دويم امتياز و.
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د جمرود لومړی تړون
د هند د گورنر جنرال الرد دالهوزي په الرښوونه، د پنجاب والي سرجان الرنس ته دنده وسپارل 
شوه  چې دغه تړون السليک کړي. خپله اميردوست محمدخان په دغو مذاکراتو کې گډون ونه کړ او 
پرخپل ځای يې خپل ځايناستی سردارغالم حيدرخان په ١8٠٠ زکال جمرود ته چې پېښور ته نږدې 
پروت دی، ولېږه. تر لنډو خبرو وروسته د ١8٠٠ ز کال د مارچ په ٣٠ مه د دواړو لورو ترمنځ درې 

فقره ييز تړون السليک شو.
١- د خيتځ هند د کمپنۍ او د کابل حاکم امير دوست محمدخان ترمنځ، په هغو سيمو کې به چې  

د امير او د هغه د ورثې تر واک الندې وي، تلپاتې سوله ټينگه وي.
٢- د ختيځ هند کمپنۍ ژمنه کوي چې د هغو ترواک الندې سيمو درناوی وساتي چې اوس د 

امير تر واک الندې دي.
٣- د کابل حاکم اميردوست محمدخان د افغانستان هغه سيمې چې تر ولکې الندي لري، هوډ 
کوي چې له خپلې او د خپلو متعلقينو له خوا د شرقي هند د کمپنيو درناوی وکړي او هيڅ کله په هغه کې 
الس وهنه ونه کړي او د ختيځ هند د کمپنۍ له دوستانو سره دوست او له دښمنانو سره يې دښمن وي.

د جمرود دويم تړون
د  اميردوست محمدخان سره  له  واړاوه  مخ  کېدلو څخه  تجزيه  له  هرات  د  انگليسانو  کله چې 
خبرو په لټه کې شول. امير په هند کې خبرې کول ونه منل او دغه خبرې په جمرود کې د اميردوست 
محمدخان او سرجان الرنس ترمنځ تر سره شوې. نوموړی تړون د سردار محمداعظم خان له خوا 

السليک شو چې الندې مطالب پکې وو:
١. که د ايران حکومت د خپلو ژمنو پرخالف عمل وکړي او هرات ونيسي، د انگليسانو جگړه 
به د ايرانيانو پرضد دوام ولري، تردې چې امير وکوالی شي نور واليتونه وساتي او د انگليس او ايران 

د جگړې ترپايه به انگليسان هره مياشت ١٠٠٠٠٠ روپۍ )١٠٠٠٠ پونډه ( امير ته ورکوي.
٢. اميردوست محمدخان به پر اوسني پوځ سربېره، ١٣٠٠٠ سپرو او ١8٠٠٠ کسيز پلی لښکر 

په وسلو سمبال کړي.
٣. د ټاکل شويو پيسو اخيستل او افغانستان ته د هغو ليږدول به د اميردوست محمدخان په واک کې وي.
٤. د انگليس استازي به د افغانستان په درېيو واليتونو ) کابل، کندهار او بلخ ( کې د لگښتونو په 
څارنې او د جگړې د رپوټ د تيارولو په موخه ځای پرځای شي. دوی به په کورنيو چاروکې د الس 

وهـلو حق نه لري او د هغوی امنيت او ساتنه به د اميردوست محمدخان پرغاړه وي.
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٥. په پېښور کې به د کابل يو استازی استوگن شي.
٦. له ايران سره د جگړې په پای کې به د لومړۍ مادې پېسې بندې شي.

٧. د پيسو له بندېدلو وروسته به انگليسي منصبداران له افغانستان څخه وځي، خو که د افغانستان 
امير وغواړي په کابل کې به يوتن مسلمان استازی استوگن شي.

8. امير به افغانستان ته د انگليسي افسرانو د تگ او راتگ ساتنه کوي.
٩. د پيسو ورکول به د جنوري له مياشتې څخه پيل شي.

١٠. په کندهار کې ) ٣٠٠٠٠٠ ( او په کابل کې ) ٢٠٠٠٠٠ ( ورکړل شوې پيسې په دغه تړون کې 
شاملې نه دي، بلکې هغه د ختيځ هند د کمپنۍ وړانديز دی. په کابل کې ) ٦٠٠٠٠٠ ( نورې ورکړل 

شوې پيسې په بېلو موخو او بېل تړون پورې اړوندې دي.
اميردوست  وي.  نه  ناقـــض  ليک  تړون   ) کال   ١8٥٥  ( پخواني  د  به  ليک  تړون  دغه   .١١
محــمدخـــان به د جگړې او سولې په صورت کې د ايران او د ايران د متفقـــينو د وړانديزونو په اړه 

انگليس ته خبر ورکوي.
پرڅلور زره ميله وسلو سربېره چې مخکې ورکړل شوي، ٤٠٠٠ ميله نوره وسله به هم د   .١٢

انگليس د حکومت لخوا د )ټل( په سيمه کې اميردوست محمدخان ته وسپارل شي.

 په ټولگي  کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو ووېشل شي. لومړی ډله دې د انگليس پرضد د افغانستان د خلکو د 
ملي پاڅون په اړه او دويمه ډله دې د اميردوست محمدخان د تړونونو په اړه په خپلو کې خبرې اترې 

وکړي.

 پوښتنې
١.  وزير محمد اکبرخان د کوم علت له مخې مکناټن وواژه؟

٢. د جمرود د لومړي تړون مفاد وواياست؟
٣. د جمرود دويم تړون د کومو اشخاصو ترمنځ السليک شو؟

 له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زده کوونکي دې د منابعو او ماخذونو په مرسته د انگريزانو پرضد د افغانستان د خلکو د ملي 

پاڅون په اړه مطلب تيار او په ټولگي کې دې وړاندې کړي.
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د امير شېر علي خان لومړنی سلطنت )۱۸٦۳ـ۱۸٦٦ ميالدي(

د افغانستان خلک د وزير فتح خان د ورونو د تسلط په دوره کې کابو نيمه پېړۍ له جگړو او 
انگليسانو استعماري سياست  په دې بې نظميو کې د  او گرېوان وو. ځکه چې  ناخوالو سره الس 
دخيل و. د امير شېر علي خان له سلطنت څخه مخکې پر امير دوست محمد خان باندی يو شمېر 
معاهدې تحميل شوې، چې دغو معاهدو له مخې ترانزيتي او مواصالتي الرې د افغانستان د خلکو 

پر مخ وتړل شوې او افغانستان يې په اقتصادي او سياسي محاصره کې ښکېل کړ.
امير شېر علي خان د خپل پالر په ژوند کې وليعهد ټاکل شوی و، چې د پالر له مرگه وروسته يې 
د ۱۸۶۳ کال د جون په ۱۲مه د ۴۱ کلنۍ په عمر خپل سلطنت اعالن کړ. ورونو يې ظاهراً هغه ته 

بيعت وکړ، خو په پټه کې يې د هغه په وړاندې مخالفت پيل کړ.
امير شېر علي خان د هرات واليت د تنظيم لپاره خپل زوی شهزاده محمد يعقوب خان پرېښود 
او پخپله له محمد اعظم خان سره کابل ته روان شو، خو د سبزوار په برخه کې محمد اعظم خان له 
امير څخه جال شو او د مرکزي سيمو له الرې خپل سکه ورور سردار محمد حسين خان ته چې د 

امير شير علي خان

يولسم  لوست
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په دي لوس��ت کې به په لنډه توګه ولولئ چې کوم ش��رايط د امير ش��ير علي خان د واک ته 

رسيدو المل وګرځيدل.
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هزاره جاتو حکمران و، ورغی او غوښتل يې چې پر کابل يرغل وکړي، خو د هزاره جاتو خلکو خپله 
وفاداري له امير شېر علي خان څخه اعالن کړه. وروسته محمد اعظم خان له خپلو نورو ورونو څخه 
مرسته وغوښته او د يوې حملې تياری يې ونيو، خو د امير شېر علي خان د ځواکونو په وړاندې يې 
مقاومت ونه شو کړای، د انگليسانو دولت ته يې پناه يووړه. په يوه بلې جگړې کې سردار عبدالرحمن 
خان او محمد افضل خان د هندوکش د درې د باجگاه په سيمه کې د امير شېر علي خان د قواوو په 

وړاندې ماتې وخوړه. محمد افضل خان تسليم او عبدالرحمن خان بخارا ته تيښته وکړه.
امير شير علی خان په ۱۸۶۵ م کال کې د کندهار د تصفيې لپاره د يو شمېر ډېرو قواو سره حرکت 
وکړ او له سردار محمد امين خان سره يې مقابله پيل کړه او د هغې جگړې په ترڅ کې چې د دواړو 
لوريو تر منځ ونښته، د هغه زوی سردار محمد علي خان او تره يې محمد امين خان له اتو زرو عسکرو 
سره ووژل شول. امير په دې پېښه ډېر غمجن شو. پر روحياتو يې بده اغېزه وشوه، د اعصابو کنترول يې 
له السه ورکړ او په کندهار کې يې جال والی غوره کړ چې دغه انزوا د امير شير علي خان د سلطنت 

د سقوط المل وګرځيده.

 په ټولگي  کې فعاليت

زده کونکي دې په ډلو وويشل شي لومړنۍ ډله دې د امير شير علي خان د شخصيت او دويمه ډله        
دې د امير د کورنيو اختالفونو  په اړه معلومات تر السه او په ټولګي کې دې وړاندي کړي. 

 پوښتنې
١- امير شير علي خان څنګه واک ته ورسيد؟

٢- د لومړني سلطنت په مهال د امير شير علي خان کورنۍ ستونزې وليکئ؟

 له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زده کونکي دې د امير شير علي خان د لومړني سلطنت د ماتې د الملونو په اړه معلومات راټول او په 

ټولګي کې دې وړاندې کړي.

34
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سردار  او  خان  اعظم  محمد  سردار  شو چې  دې سبب  د  والی  گوښه  خان  علي  شېر  امير  د 
عبدالرحمن خان کابل ونيسي، چې د کابل تر نيولو وروسته محمد افضل خان سلطنت ته ورسېد 
او څنگه چې انگليسان په هند کې د امير محمد افضل خان له پاچاهۍ خبر شول، نو سمدستي 
يې د هغه سلطنت په رسميت وپېژانده. وروسته يې خپل سياسي استازی کابل ته واستاوه، په داسې 

حال کې چې د افغانستان رسمي پاچا شتون درلود او خلکو يې مالتړ کاوه.
د امير شېر علي خان قواوو د محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان د قواوو په وړاندې ماتې 
وخوړه او په هرات کې د خپل زوی محمد يعقوب خان سره دېره شو. وروسته د اقچې پخواني 
حاکم فيض محمد خان امير شېر علي خان ته خبر واستاوه او د مرستې وړانديز يې وکړ. امير شېر 
علي خان د ميمنې  او مزار شريف له الرې له هغه سره يو ځای شو. په ۱۸۶۷زيږديز کا ل کې 
عبدالرحمن خان د امير شېر علي خان د قواوو مخه د پنجشېر په بازارک کې ونيوله او فيض محمد 

35

دوولسم لوست

د امير محمد افضل خان سلطنت )۱۸۶۶ـ ۱۸۶۷ زيږديز(

سردارمحمد افضل خان 

په دې لوست کی به په لنډه توګه د امير شيرعلي خان د ورونو تر منځ د اختالف او واک ته 

د محمد افضل خان د رسيدو د څرنګوالي په اړه معلومات ترالسه کړئ.
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په جگړه کې ووژل شو او امير شېر علي خان بيا هرات ته ستون شو. 
په همدې وخت کې امير محمد افضل خان د ناروغۍ له امله مړ شو او جسد يې په قلعه حشمت 
خان کې د شهدا صالحين )ع( سره نږدې خاورو ته وسپارل شو. د دې لپاره چې د امير محمد افضل 

خان د سلطنت موده ډېره لنډه وه، نو د نوموړي د واکمنۍ په مهال کوم مهمه کارونه شو.

 په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو ووېشل شي. لومړۍ ډله دې د امير محمدافضل خان د شخصيت په 
اړه او دويمه ډله دې د نوموړي د کورني تاوتريخوالي په اړه په خپلو منځو کې بحث وکړي او پايله دې 

په ټولګي کې وړاندې کړي.
 پوښتنې

۱ـ امير محمد افضل خان د کومو اشخاصو په مرسته واک ته ورسيد او د انګليس دولت د ده د 
حکومت په وړاندې څرنګه پاليسې پر مخ بوتله؟

ماته  کې  ځای  کوم  په  او  خوا  له  چا  د  لښکر  محمدخان  فيض  او  خان  علي  شير  امير  د   -٢
وخوړه؟

٣- د امير محمد افضل خان د واکمنۍ په اړه معلومات ورکړئ؟

 له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زده کوونکي دې د امير محمد افضل خان په وړاندې د انګليس د پاليسۍ په اړه معلومات راټول 

او په ټولګي کې دې وړاندې کړي. 

36
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د امير محمد افضل خان تر مرگ وروسته سردار محمد اعظم خان د عبدالرحمن خان په موافقه سلطنت 
ته ورسېد. امير محمد اعظم خان يو نوښتگر سړی و، غوښتل يې چې يو شمېر اصالحات په افغانستان کې 
رامنځ ته کړي، خو وخت ورته پيدا نه شو. امير شېر علي خان له هراته کندهار ته ورسېد او د کندهار خلک 
چې د امير محمد اعظم خان د زامنو د ظلم له السه ډېر تنگ شوي وو، نو د امير شېر علي خان هر کلی يې 
وکړ. په دې وخت کې امير عبدالرحمن خان د شمالي واليتونو په ايلولو بوخت و. امير شېر علي خان د کابل 
د نيولو تکل وکړ، مخکې له دې چې کابل ته ورسېږي، د کابل خلکو د امير محمد اعظم خان په وړاندې 
احتجاج او له امير شېر علي خان څخه يې مالتړ وکړ. امير محمد اعظم خان وليدل چې اوضاع د امير شېر 
په  تخار کې و، ورغی.  په  ته چې  امير عبدالرحمن خان  او  يې کمزورې شوه  ده، روحيه  گټه  په  علي خان 
۱۸۶۸ زيږديز کې امير عبدالرحمن خان او امير محمد اعظم خان قواوې ترتيب کړې او د غزني د ششگاو په 
سيمه کې د امير شېرعلي خان له لښکرو سره مخامخ شول خو ماتې يې وخوړه او دواړه وتښتېدل. انگليسانو 

د امير محمد اعظم خان سلطنت )۱۸۶۷ـ ۱۸۶۸ زيږديز(

ديارلسم لوست

سردار محمد اعظم خان

په دې لوس��ت کی به په لنډه توګه پوه ش��ئ چې محمد اعظم خان څرنګه واک ته ورس��يد او 

څرنګه له واک څخه ګوښه شو.
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هغوی ته په هندوستان کې د اوسېدو بلنه ورکړه، خو هغوی تهران ته د سيستان له الرې روان شول، 
خو امير محمد اعظم خان د الرې په اوږدو کې ناروغ او مړ شو او سردار عبدالرحمن خان بخارا ته 

پناه يووړه.
امير محمد اعظم خان دخپلې واکمنۍ په لنډه موده کې د خپل يوه وزير )افغان سيد جمال الدين( 
په مرسته ښوونيز او ودانيز پالنونه ترالس الندې نيولي وو، له هغې ډلې څخه لومړنۍ مجله چې د 
کابل په نوم ياديده خپره شوه. نوموړي په نوي سيستم باندې د ادارې تشکيالتو په اړوند پالنونه ترالس 

الندې نيولي وو، خو د وخت د لنډوالې له کبله عملې نه شول.

 په ټولگي کې  فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو ووېشل شي. لومړۍ ډله دې واک ته د امير محمداعظم خان د رسيدو 
په اړوند د امير عبدالرحمن خان په ونډه او دويمه ډله دې د امير محمد اعظم خان د واکمنۍ د دورې 

په اړه په خپلو کې خبرې اترې وکړي. 

 پوښتنې
۱ـ امير محمد اعظم خان ولې عبدالرحمن خان د هيواد شمالي سيموته وليږه؟

٢- د امير شيرعلي خان او سردار عبدالرحمن خان ترمنځ جګړه په کومه سيمه کې پيښه او پايله 
يې څه وه؟

٣- د امير محمد اعظم خان د امارت په مهال کومه مجله خپريده؟ 

 له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زده کوونکي دې د امير محمد اعظم خان د واکمنۍ په اړه يو مطلب وليکي او په ټولګې کې دې 

وړاندې کړي.
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د امير شېر علي خان دويمه پاچاهي )۱۸٦۸ـ ۱۸۷۸ ديږديز(

امير شېر علي خان د ۱۸۶۸ زيږديز کال په پای کې په ششگاو کې د سردار محمد اعظم خان او 
سردار عبدالرحمن خان تر ماتې وروسته کابل ته داخل او د دويم ځل لپاره سلطنت ته ورسېد. هغه 

لومړی مرکزي حکومت ټينگ کړ.
نوي تمدن  د  افغانستان کې  په  نوموړی  نوښتگر سړی و.  او  يو روښانفکره  امير شېر علي خان 
امير  پيلېږي.  انقالبه  له صنعتي  اروپا  د  راتگ  تمدن  نوي  د  ته  افغانستان  اېښودونکی دی.   بنسټ 
شېر علي خان د مشهور فيلسوف او پوه افغان سيد جمال الدين الرښوونې په پام کې ونيولې او په 

اصالحاتو کې يې ترې گټه واخيسته. 
امير شېر علي خان له روسيې او ايران سره خپلې سياسي اړيکې د دوستۍ پر بنسټ  پيل کړې 
وروسته  واستاوه.  ته  هند  برتانوي  لپاره  پېژندلو  رسميت  د  افغانستان  د  يې  محمد سدوزی  عطا  او 
يې په خپله له برتانوي هند څخه ليدنه وکړه. په برتانوي هند کې تکنالوژۍ او تمدن دى يو شمېر 

اصالحاتو)Reform( ته وهڅاوه.

امير شير علي خان  ترالسه کړئ چې  معلومات  توګه  لنډه  په  به  لوست کې  په دې 
څرنګه او په څه شرايطو کې د دويم ځل لپاره واک ته ورسيد او د هيواد لوی عالم سيد 
جمال الدين افغان په الر ښوونه يې څه اصالحات را منځته کړل او انګلسيانو څرنګه  

د دويم ځل لپاره پر افغانستان باندې يرغل وکړ. 

څوارلسم لوست

سيد جمال الدين افغان
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الف ـ اداري برخه: حکومت يا اجرايه قوه رامنځ ته شوه. په مشرۍ کې يې سيد نورمحمد شاه 
فوشنجي صدراعظم، سپاه ساالر حسين علي د دفاع وزير، ارسال خان د بهرنيو چارو وزير، عصمت 
اهلل خان د داخلې وزير، حبيب اهلل وردک د ماليې وزير او محمد حسين خان د خزاينو وزير وټاکل 
شو او کابينه د صدراعظم تر مشرۍ الندې جوړيدله او پر دولتي چارو به خبرې او پرېکړې کېدې او 

د اړتيا په وخت کې به خپله امير د کابينې په غونډه کې ګډون کاوه.
ب ـ پوځي برخه: امير شېر علي خان د هېواد د خاورې او خپلواکۍ د ساتلو لپاره سل زره کسيز 
منظم پوځ جوړ کړ. د ياد شوي پوځ غړيو ته به تر پوځي زده کړې وروسته د هماغه وخت وسله ورکول 

کېده او يونيفورم به يې اغوسته او په اتو پوځي مرکزونو کې ځای پر ځای شوي وو. 
د وسلو جوړولو صنعت پرمختگ وکړ. توپ، ټوپک، کريچ او باروت توليدېدل. همدارنګه پوځي 

اصطالحات او قوماندې په پښتو ژبه جوړې او په پوځي نظام کې دود شوې.
ج ـ اقتصادي برخه: د مالدارۍ او کرنې په برخه کې ډېره پاملرنه وشوه. پخوا ماليات ډېر درانه 
وو، بزگرانو او مالکانو نه شوی کوالی چې هغه ورکړي. هغوی مجبور وو، چې د کا ل په لومړيو درېو 
مياشتو کې د حاصالتو تر اخيستو دمخه د پېشکۍ په توگه ورکړي. په دې برخه کې اصالحات رامنځ 

ته شول. دولت صنعتګران او کسب ګر هڅول چې د توليداتو کيفيت او کميت پورته الړ شي. 
د- فرهنگي برخه: عنعنوي ښوونه او روزنه چې پخوا به په جوماتونو او کورونو کې تر سره کېده، د 
ښوونځيو په جوړولو سره په عصري ښوونې او روزنې بدله شوه. ملکي او پوځي ښوونځي جوړ شول، 

په باالحصار کې مطبعه تاسيس شوه.
د لومړي ځل لپاره د شمس النهار په نامه جريده په مياشت کي په شپاړسو مخونو کې دوه ځلې چاپېده 
او يو شمېر معلوماتي رسالې او اصولنامې هم چاپېدې. پوستي ټکټ چاپ شو او د پوستي خدمتونو 

لپاره په هر ځای کې پوسته خانې فعالې شوې. 
د امير شېر علي خان د وخت اصالحات د دولتي چارو پر ټينگښت او د اقتصاد په ودې ډېر اغېز وکړ 

او د خلکو پر ژوند کې يې د پام وړ تغير راوست. 
انگليس  په واليتونو کې د  له مخې  امېر شيرعلي خان د ځينو داليلو  يادونه وشوه چې  مخکې 
دايمي استازې منلې نه وو او تر دې وروسته له انگليسانو سره په سياسي اړيکو کې محتاط و، خو د 

انگليسانو لپاره د افغانستان او روسيې دوستي ښه پلمه وه، چې پر افغانستان تيرى وکړي.
سربيره پر دې د وليعهد په توگه د شهزاده عبداهلل ټاکل، شهزاده محمد يعقوب خان دې ته اړ کړ 
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چې د پالر په مقابل کې بغاوت وکړي، ځکه چې هغه د امير په سلطنت کې مهم رول درلود. بله 
مهمه موضوع دا وه چې د سيستان )د هلمند د اوبو د وېش( او د افغانستان د شمالي سرحدونو د 
ټاکلو په برخه کې د انگليسانو قضاوت امير ته د منلو وړ نه و. ځکه نو د امير اړيکې له انگليسانو 
سره خړې شوې. د پورته ستونزو سره سره، انگليسانو وغوښتل چې له امير سره خبرې وکړي، خو 
امير د انگليس استازى ونه مانه، خو وروسته حاضر شو چې له انگليسانو سره خبرې وکړي، خو 
د وليعهد مړينې او سوګ خبرې وځنډولې، انگليسانو د خبرو ځنډتيا له روسانو سره د دوستۍ له 
امله پلمه وگڼله. په همدې وخت کې روسانو )خېوه او مرو( ونيوله او انگليسانو پر بلوچستان حمله 
وکړه او هغه يې ونيوه. انګليسانو د امير شير علي خان دربارته د روسي هيت راتګ بهانه ونيوله او 
له ګواښ څه وروسته يې په ١8٧8 زيږديز کال کې له درې خواوو )خيبر، کرم او بوالن( د درو له 
الرې په افغانستان يرغل وکړ امير شيرعلي خان مجبور شو چې مزار شريف ته الړ شي، ترڅو له 
روسانو څخه مرسته واخلي، خو هلته ناروغ او په ٥8 کلنۍ کې مړ او د حضرت علي کرم اهلل وجهه 

په روضه کې خښ شو.
  په ټولگي کې فعاليت

فرهنگي  پر  خان  شيرعلي  امير  د  دې  ډله  لومړۍ  شي.  وويشل  ډلو  دوو  په  دې  کوونکي  زده 
شخصيت او دويمه ډله دې د امير شيرعلي خان د سلطنت په نيولو کې د يعقوب خان د ونډې په اړه 

په خپلو کې بحث وکړې. 
 پوښتنې

١. د افغان سيد جمال الدين اصالحي پروګرام چې امير شيرعلي خان ته يې وړاندې کړ، کوم مطالب 
يې درلودل؟

٢. د شمس النهار جريدې څه وخت په خپريدو پيل وکړ؟
٣. د امير شيرعلي خان پرمهال افغانستان ته د نوي تمدن کومو نښو چې الره پيدا کړه هغه وليکئ.

 له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زده کوونکي دې پر افغانستان باندې د انگليس د دويم يرغل د الملونو په اړه يو مطلب وليکي او 

په ټولگي کې دې وړاندې کړي.
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استازي صدراعظم سيدنور محمدشاه  له  افغانستان  د  اوږدې خبرې  انگليسانو  د  هند کې  په 
استازيو  تلپاتې  خپلو  پر  کې  افغانستان  په  انگليسانو  رسيدې، ځکه چې  ونه  ته  پايلې  کومې  سره 
ياد شوي صدراعظم  او  نه وو منل شوي  له خوا  امير شيرعلي خان  ټينگار کاوه، چې مخکې د 
هم دا وړانديز ونه مانه، تر دې وروسته انگليسي ځواکونو جالل أباد او کندهار ونيول او امير له 
ناچارۍ څخه مزارشريف ته والړ، تر څو له روسانو څخه مرسته وغواړي او سردار محمديعقوب 
خان د پالر پر ضد د بغاوت له امله چې د باالحصار زندان ته اچول شوی و د امير له خوا د هغه د 
خالصون فرمان صادر شو. تر څو وکوالی شي  چی د امير تر راتګ پورې د هيواد له چارو څخه 

سرپرستي وکړي.

پر افغانستان باندې د انگليسانو دويم يرغل )۱۸۷۸  کال نوامبرـ ۱۸۸۰  کال أگسټ(

پنځلسم لوست

په دې لوست کې به په لنډه توګه ولولئ چې انګلسيانو څرنګه دويم ځل ز موږ پر 
هيواد يرغل وکړ، له دې يرغل څخه د هغوی موخه څه وه او په پايله کې د کابل پاڅون 

او د ميوند حماسه څرنګه پيښ شول. 

سردار محمد ايوب خانمحمد جان خان وردک
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سردار محمد يعقوب خان د خپل پالر د پاچاهۍ پر وخت د نيک نوم خاوند او د پالر د دويمې 

پاچاهۍ پر وخت د هرات او کندهار په خالصون کې مهم رول درلود. د افغانستان خلک د هغه په 

زنداني کېدو او د وليعهد په توگه د شهزاده عبداهلل پر ټاکل کېدو خواشيني وو، سردار محمديعقوب 

خان د زندان تر خالصېدو وروسته په روحي او عصبي ناروغۍ اخته شوى و.

انګليسانو د افغانستان د نيولو او اشغال لپاره عماًل الس په کار شوی وو او خلکو يوه پاچا يا مشر ته 

اړتيا درلوده، ترڅو پر هغه راټول او د انگليس د يرغلونو مخه ونيسي. ځکه نو امير محمد يعقوب 

خان د ١8٧٩م کا ل د مارچ په مياشت کې امارت ته ورسيد. د سلطنت له پيله يې يوشمير نوميالي 

وزيران، لکه: حبيب اهلل خان صدراعظم، ميرزا محمد خان د بهرنيو چارو وزير او داود شاه خان    

سپه ساالر د انگليسانو د يوشمير اجيرانو په وسيله تر څارنې الندي نيول شوي وو.

ولې محمد )التي( په کابل کې د امير پر ضد فعاليت کاوه او غوښتل يې چې افغانستان انگليسانو 

ته تسليم کړي او د انگليسانو په مرسته سلطنت ته ورسيږي او د کندهار حاکم سردار شيرعلي 

خان او د جالل أباد حاکم محمدحسين له انگليسانو سره د دې لپاره چې په قدرت کې پاتې 

شي، همکاري درلوده.

انگليسانو له افغانانو سره له جگړې وېره درلوده، غوښتل يې چې له امير سره خبرې وکړي، ځکه د 

امير خسر سردار يحيى خان چې د امير د بند پر وخت کې يې کشمير ته تيښته کړې وه، له هندي 

منشي بختيار سره د خبرو لپاره کابل ته راغى. انگليسانو له دوو مطلبونو سره عالقه درلوده، يو د 

درې گونو الرو کنترول )ُکرم، بوالن، خيبر( او بله دا چې د افغانستان پر بهرني سياست نفوذ او 

اغيز  ولري. هندي منشي بختيار او امير ته نږدې يوشمېر سردارانو امير دې ته اړ کړ چې د تړون د 

السليک لپاره گندمک ته سفر وکړي.
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په ١8٧٩ زيږديز کې د )گندمک( شرموونکې معاهده د انگليس د استازي)ليوکيوناري( او 

کوتل  لنډي  )ُکرم،  بنسټ  پر  معاهدې  دې  د  شوه.  ترمنځ السليک  خان  يعقوب  محمد  امير 

د  او  وگرځېدلې  برخې  هند  برتانوي  د  ځايونه(  نور  ځينې  او  سيالکوټ  پورې،  خيبردرې  تر 

خپلو  له  کيونارى  او  شول  ځاى  پر  ځاى  کې  ښارونو  مهمو  په  افغانستان  د  استازي  انگليس 

ساتونکو سره د کابل باالحصار ته داخل شو. 

باندې د کابل خلکو  افغانستان کې د انګلسيانو ځاى پر ځاى کېدو  په  او  په تړون  د ګندمک 

او  ديني  پاڅون خپله  يې  پر ضد  انگليسانو  د  وليده.  پرديو السوهنه  د  په هيواد کې  بيا  يوځل 

ملي فريضه وگڼله او په ولسي بڼه يې د کيوناري پر کور حمله وکړه او هغه يې وواژه او يوځل 

ناکامۍ  له  افغانستان کې  په   )Forward Policy( تلنې سياست  انگليسانو د مخکې  بيا د 

سره مخامخ شوه.
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د مجاهدينو او مبارزينو مشرانو، لکه: محمد جان خان وردک، مال دين محمد مشک عالم، 

صاحب جان تره كي سردار محمد ايوب خان او محمد عثمان خان صافي په نورو سيمو کې 

نه پيل کړل. له دغو مشهورو جگړو څخه يوه هم په کندهار کې د  انگليسانو پر ضد يرغلو  د 

ميوند جگړه ده، چې د امير شيرعلي خان د زوى سردار غازي محمد ايوب خان په سرښندنه 

د ١8٧٩ز کال د جواليي پر ٢٧مه پکې انگليسانو د ميوند په دښته کې سخته ماتې وخوړه 

او درانه تلفات يې وليدل، چې زموږ په تاريخ کې د افغانانو د وياړ او انگليسانو د شرمندګۍ په 

نامه ثبت شوې ده.

ټولنيزو چارو کې  ټولو  په  او ښځو  پيغلو  افغاني  اوږدو کې  په  تاريخ  د  افغانستان  د  وړده  ديادونې 

جوخت له نارينه وو سره سمه ونډه اخستې ده. څرنگه چې د ځوانې ماللې مشهوره حماسه چې 

د ميوند په جگړه کې د پام وړ گډون در لود, کله چې د جگړې په ډگر کې افغان بېرغ لرونکی په 

شهادت ورسيد، ملي بيرغ يې په الس کې ونيو او نه يې پريښوده چې د غازيانو روحيه ضعيفه شي 

او دا لنډۍ يې په اوچت غږ د جگړې په ډگر کې وويله. چې د غازيانو جنګي روحيې يې پياوړې 

کړې، جگړې شدت وموند او مجاهدين بريالي شول.

كه په ميوند کې شهيد نه شوې         خدايږو الليه بې ننگۍ تــــه دې ســاتينه  

په کابل او د کندهار په ميوند کې د انګريزي ځواکونو ماتې د دې المل شوې ترڅو  سردار عبدالرحمن 

خان له بخارا څخه افغانستان ته راستون شي، انگليسان په ډير سخت حالت کې وو. سردار عبدالرحمن 

خان د هيواد د شمال له لوري کابل راننوت او سلطنت يې اعالن  کړ. انگليسانو د ناچارۍ له مخې د امير 

عبدالرحمن خان سلطنت په رسميت و پيژانده او انگليسي جنرا ل )رابرتس( کابل امير عبدالرحمن 

خان ته پريښود او د دويم ځل لپاره په افغانستان کې يو مقتدر مرکزي دولت جوړ شو.
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 په  ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي. لومړۍ ډله دې پر افغانستان باندې د انګليسانو د دويم يرغل 
په اړه او دويمه ډله دې د انګليسانو په وړاندې جګړه کې د رهبرانو، مبارزينو، مجاهيدينو، افغان ښځو او 

نجونو د ونډې په اړه په خپلوکې بحث وکړي.

 پوښتنې
١. سردار محمد يعقوب خان له انگليسانو سره کومه معاهده السليک کړه؟

٢. د انگليس افغان په دويمې جگړې کې ملي مبارزين څوک وو، نومونه يې ياد کړئ.
٣. د ميوند د جګړې په ډګرکې کومې افغان پيغلې ملي بيرغ په الس کې واخيست او کومه لنډۍ 

يې وويله؟ 

 له  ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې له مشرانو او منابعو څخه د هغو ښځو او نجونو په اړه چې د هيواد د خپلواکۍ په 

ساتنه کې يې ونډه درلوده، مطلب وليکي او هغه دې په ټولګي کې وړاندې کړي.
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د مرکزي دولت ټينگښت )۱۸۸٠ـ ۱٩٠۱زيږديز(

لمسى  دوست محمد خان  امير  د  او  زوى  افضل خان  امير محمد  د  عبدالرحمن خان  سردار 
دى. نوموړى په  کال)١8٣٠ز( کې زيږيدلى او په پنځوس کلنۍ کې په )١88٠ز کال( کې واک ته 

ورسيد.
امير  په سيمه کې د  ترمنځ د شش ګاو  او غزني  په )١8٦8ز( کې د کابل  سردار عبدالرحمن 
شيرعلي خان د قواوو په وسيله ماتې وخوړه او بخارا ته والړ. په )١8٧٩ز(  کې کله چې انگليسانو پر 
افغانستان د دويم ځل لپاره يرغل وکړ، سردار عبدالرحمن خان د انگليسانو له يرغل څخه خبر شو او 
افغانستان ته راغى په قطغن او بدخشان کې يې له خلکو سره خبرې وکړې او خلک يې د انگليسانو 
پر ضد جهاد ته وهڅول. ولسي لښکر يې جوړ او چاريکارو ته ور داخل شو. هلته يې د سلطنت 
اعالن وکړ. څرنگه چې انگليسان د امير عبدالرحمن خان له پوهې او سياست څخه خبر وو، نو کله 
چې عبدالرحمن خان واك ته ورسيد، هغوى ته تشويش او ويره پيدا شوه، ځکه يې نو خپل شتون 

د  وړل،  منځه  له  الطوايفۍ  ملوک  د  کيدل،  ته  رامنځ  خان  عبدالرحمن  سردار  د 
څخه  افغانستان  له  وتل  او  تلفات  انګليسانو  د  نيول،  پنجدې  د  الحاق،  نورستان 

اشنا شئ. سره  ور  به  کې  لوست  دې  په  دي چې  مفاهيم  هغه  دا 

شپاړلسم لوست

امير عبدالرحمن خان
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هلته الزم نه گاڼه په افغانستان او په ځانگړې توگه په ميوند کې د هغوى ماتې مورال کمزورى کړى و. 
په همدې وخت کې د جنرا ل رابرتس قواوې په شيرپور کې محاصره وې. د دې لپاره چې هغوى ته د 
لومړۍ جگړې پېښه تکرار نه شي، نو يې هڅه کوله چې د ژمي تر رارسيدو دمخه له افغانستان څخه 
ووځي. ځکه يې نو د عبدالرحمن خان حکومت په رسميت وپيژانده، کابل يې امير ته تسليم او د 

خپلو قواوو په وتلو يې پيل وکړ.
کله چې امير عبدالرحمن خان په )١88٠ز( کال کې د دولت چارې ترالسه کړې، له ډيرو سختو 
حاالتو سره مخامخ و، ځکه چې د افغانستان خلکو د انگليسانو د حملو له امله ډير زيانونه ليدلي وو. 
د بيلگې په توگه: په افغانستان کې اداري نظم او مرکزي حکومت له منځه تللى و او ملکي او پوځي 
جوړښت ويجاړ شوی و. د افغانستان په مهمو ښارونو کې د صنعت او کسبونو، زراعت او مالدارۍ 
مرکزونه او د اوبو لگولو سيستم زيانمن شوى و او ملي اقتصاد او فرهنگ په ټوله معنا له منځه تللى او 
په ټول هيواد کې ملوک الطوايفي رامنځ ته شوې وه. د خانانو او مالکينو له خوا درنې او مال ماتوونکې 

ماليې پر بزگرانو وضع شوې وې چې بيوزلو خلکو يې د ورکولو توان نه درلود.
امير عبدالرحمن خان د دې لپاره چې پر ټولو ستونزو بريالى شي. دوه پروگرامه يې ترالس الندې 
امير  برخو کې اصالحات.  پوځي  او  اداري  په  بل  او  يوه مرکزي سراسري دولت جوړول  د  ونيول، 
په تطبيق کې دومره جدي و، چې هيڅ ډول خنډ يې د خپلو  عبدالرحمن خان د خپلو اصالحاتو 

اصالحاتو په تطبيق کې په پام کې نه نيوه.
امير عبدالرحمن خان د خپل نوى تشکيل د جوړولو لپاره د امير شيرعلي خان د وخت د کابينې 
تشکيل ونه مانه، ځکه چې پر هيچا يې باور نه درلود. په دولت کې يې خپلواکې ادارې جوړې کړې 
او په خپله د صدارت، دفاع، کورنيو، بهرنيو چارو وزارت او د ټولو وزارتونو په مشرۍ کې و. دولتي 
مامورينو په خپلو چارو کې درانه مسؤليتونه درلودل، ترڅو خپلې دندې ښې ترسره کړي چې پرته له 

دې د جدي پوښتنې الندې نيول کيدل.
امير عبدالرحمن د )١88٥- ١88٦ز(  كلونو تر منځ په اصالحاتو الس پورې کړ. په پوځي 
برخه کې يې ٩٦ زره کسيز وسله وال منظم پوځ جوړ کړ، چې سپاره او پياده قطعات يې درلودل 
او د پوځ د سپاهيانو ترڅنگ يې د خانانو له زامنو څخه يو بل ځواک جوړ کړ، چې د شاهي گارد يا 
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)باى بچه ها( په نامه ياديدل. د نظام د جوړښت په موخه د امير عبدالرحمن خان د امر سره سم يو 
شمېر دفترونه لکه: د مال شمېرنې، پوستې، رهدارۍ )پاسپورټ( کوټوالي )امنيه او پوليس( د مالياتو 
د حصول، معاش، سکوکو او په لسگونو نورو فرعي ادارو دفترونه يې جوړ کړل، د نوموړو فعاليتو تر 

څنگ د امير عبدالرحمن خان پروگرامونه په الندي درې برخوکې خالصه کيږي.
الف- د کورنۍ بلواګانو له منځه وړل

د  افغانستان  ورسيد،  ته  عبدالرحمن خان سلطنت  امير  کله چې  موولوستل  کې  لوست  په مخکې 
انگليسانو تر يرغل الندې و او مرکزي دولت شتون نه درلود. د افغانستان په ډيرو سيمو کې ملوک 
الطوايفي وه، نو خلک په داسې حالت کې اوسيدل چې په ټولنه کې خونديتوب، قانون او عدالت نه 
و او خلک له ډيرو ستونزو سره مخ وو. د امير عبدالرحمن خان يوه مهمه موخه دا وه چې يو مرکزي 
حکومت جوړ کړي، ترڅو قانوني دولت تشکيل او ملوک الطوايفي له منځه يوړل شي، ځکه د داسې 
امير  نو  افغانستان تجزيه شي، ځکه  پايلې درلودې، حتى د دې ويره وه چې  حالت دوام خطرناکې 
عبدالرحمن خان دې کار ته جدي پاملرنه وکړه. څرنگه چې سيمه ييزو حکمرانانو خپلې گټې په خطر 
کې ليدې، نو ځکه نوى جوړ شوى حکومت په ټول افغانستان کې له يولړ شورشونو او مخالفتونو سره 
مخامخ شوه، لکه: د بلخ، هزاره جاتو، منگلو، بلوڅانو، کړوخيلو، پنجشيريانو، نجرابيانو، ځدراڼو، 
جمشيديانو او د ميمنې د خلکو پاڅونونه او شورشونه چې په يادو شويو ځايونو کې د قوې په استعمال 

سره له منځه الړل او ټول واليتونه د مرکزي حکومت تر کنترول او واک الندې راغلل.
ب- اسالم ته د نورستان د خلکو رابلل

نورستان د افغانستان په شمال ختيځ کې يوه صعب العبوره سيمه ده چې د هندوکش يوه ډيره گوښه لمنه 
ده. پخوانى نوم يې )بلور يا بولر( دى چې پخوا د کافرستان په نامه يادېده. د ډيورنډ تر معاهدې دمخه 
چې په وروسته لوست کې به د هغې په اړه معلومات درکړل شي، )چترال( او )گلگت( له نورستان سره 
يوځاى وو او پراخه سيمه يې تشکيلوله. يوناني سکندر، گورګاني امير تيمور او ظهيرالدين محمد بابر 
غوښتل چې دې سيمې ته الر پيدا کړي، خو د سړې هوا، سختو درو او له واورو څخه ډکو غرونو 
له امله ونه توانېدل چې هلته الړ شي. د دې ځاى خلک بت نمانځونکي وو، د خپلو نيکونو دين او 
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روسوم يې ساتلې او سيمه ييزه خپلواکي يې درلوده.

په ١8٩١ز کال کې امير عبدالرحمن خان دې سيمې ته متوجه شو. سپاه ساالر غالم حيدر 

خان څرخي ته يې چې د ننگرهار او لغمان قوماندان او والي و، هدايت ورکړ چې نورستان ته د تگ 

يوه مقدمه جوړه کړي. لومړى غالم حيدر خان څرخي د نورستان د يوځايوالي لپاره د مواصالتي 

الرو د جوړولو اقدام وکړ او د نورستان خلکو ته يې ابالغ کړه چې حکومت ستاسې د يوې سيمې 

څخه بلې ته تگ راتگ د اسانتيا لپاره د الرو په جوړولو سره ستاسې ستونزې کموي. پخوا له دې 

چې سپهساالر نورستان ته تگ پيل کړي، خپل عسکر يې په بريکوټ کې ځاى پر ځاى کړل او 

د نورستان له خلکو سره يې نيکې اړيکې ټينګی کړې. خلکو له هغه سره تگ راتگ پيل کړ او 

يوشمير خلک د اسالم په دين مشرف شول. خو د )کافور( او ځينو نورو سيمو خلکو اسالم ونه 

مانه، خو د دولت تابعيت يې قبول کړ.

په ١8٩٦ز کال کې سپهساالر څرخي تر اسمار او د نورستان تر خولې پورې سړک جوړ کړ او 

بله الره د نورستان څخه تر بدخشانه پورې بشپړه شوه. د سړک تر جوړېدو وروسته نوموړي خپل 

عسکر نورستان ته داخل کړل. د عسکرو په رسيدو سره د نورستان خلک دوه ډلې شول. لومړۍ 

ډلې د سپهساالر اطاعت وکړ او دويمې ډلې په دفاع پيل وکړ او غرونو ته وختل. په هغه سخته 

جگړه کې چې د نورستان د ساتونکو او دولتي ځواک ترمنځ په )کلوم( کې پيښه شوه، ٢٠٠ کسه 

دولتي عسکر په کې ووژل شول او )٢٣٠٩( کسه ژوندي ونيول شول چې په عزت سره کابل ته 

يوړل شول او هغوى ته خوراک، پوښاک او د اوسيدو ځاى په پام کې ونيول شو. د دولت قواوو د 

نورستان ډير ځايونه ونيول چې امنيت يې په کې ټينگ کړ. بتخانې ورانې شوې او پر ځاى يې د 

جوماتونو جوړول پيل شول او د  ١٩ په شاو خوا کې د لرگيو مجسمې او يوشمير غشي او ليندۍ 

کابل ته راوړل شول. له لوگر، لغمان، پروان او کاپيسا څخه د ديني علومو ښوونکي نورستان ته 

يوړل شول، ترڅو د نورستان خلکو ته اسالمي زده کړې، زده کړي، د نورستان ټول سفر او فتحې 
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اته مياشتې ونيولې. ځکه چې په لومړيو کې دا فکر کيده چې د نورستان نيول به ډير وخت وغواړي، 

خو د سپهساالر غالم حيدر خان د پوهې او تدبير له امله نورستان له مرکزي حکومت سره يوځاى او 

خلک يې د اسالم په سپيڅلي دين مشرف شول او له کافرستان څخه يې نوم په نورستان بدل شو.

ج- د پنجدې نيول
د افغانستان په شمال کې روسي امپراتورۍ، په ختيځ او سهيل کې برتانوي هند او په لويديځ کې ايران 
موقعيت درلود. امير عبدالرحمن خان به تل د برتانوي هند او تزاري روسيې له خوا له تهديد سره مخ 

و.
يې  لومړني څخه  دښمنان چې  دوه  امير  د  خان  اسحق  محمد  سردار  او  خان  ايوب  محمد  سردار 
انگليسانو او له دويم  څخه يې روسانو مالتړ کاوه. که څه هم د ايران دولت د امير لپاره د فشار وسيله 
نه وه. خو دا يو رواج گرځيدلى و چې ناراضي سردارانو به ايران ته پناه وړله. خو امير له روسيې سره 
د اړيکو په برخه کې له احتياط څخه کار اخيسته او هڅه يې کوله چې له روس سره ټکر ونه کړي. 
د افغانستان دولت د برتانوي هند او تزاري روسيې ترمنځ د بفر )Buffer( يا حايل حيثيت درلود. د 
مرکزي أسيا د سيمو تر نيولو وروسته به روسانو بهانې جوړولې او غوښتل يې چې د افغانستان سيمو 
ته مخکې تگ وکړي. د روسانو لومړنى حرکت )مروې( ته د شپږ زره روسانو راوستل وو. د ١88٥ 
ز كا ل د مارچ په مياشت کې اوضاع دومره خرابه شوه چې د انگليسانو ملکې د روس له تزار سره 
تماس ونيو او له تزار څخه يې وغوښتل چې د افغاني او روسي عسکرو د جگړي مخنيوى وکړي او 
په انگليسي حکومت کې مخالفو گوندونو پر حکومت انتقاد وکړ چې د روسانو د مخکې تگ مخه 
ولې نه نيسي. په همدې وخت کې روسانو افغاني عسکرو ته اخطار ورکړ چې د )کشک( په سيمه کې 
خپل سنگرونه پريږدي. انگليسانو د روسانو د يرغل په وړاندې ځان بې تفاوته کړ او روسانو پر پنجدې 
يرغل وکړ. جنرال غوث الدين خان په ميړانه وجنګيده، تر هغې چې له خپلې لږې قوې سره ووژل 

شو او پنجده روسانو ونيوله.
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امير عبدالرحمن تر ٢١ کالو پاچاهۍ د ١٩٠١ کال د اکتوبر په لومړۍ نيټه د ٧١ کالو په عمر د نقرس 
د ناروغۍ له امله له نړۍ سترگې پټې او د کابل په بوستان سراى اوسني زرنگار پارک کې خاورو ته 
وسپارل شو. د هغه د حکومت پر وخت، په خواشينۍ سره د ښوونې او روزنې، کلتور او صنعت په 
برخه کې کوم کار ونه شو د امير عبدالرحمن خان د هڅوله امله مرکزي حکومت بيا را ژوندی  او 
هغه ملوک الطوايفي چې د شهزادګانو د بې اتفاقۍ او د انگليسانو د دسيسو له امله منځ ته راغلې وه، 
له منځه يووړل شوه، خو په خواشينۍ سره د ډيورنډ د معاهدې د السليک له امله افغانستان په ختيځ 

او سهيل کې د خپلې ځمکې يوه برخه له السه ورکړه.

  په ټولگي کې  فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو ووېشل شي. لومړۍ ډله دې د امير عبدالرحمن خان قدرت ته د رسيدو 

په څرنګوالي او دويمه ډله دې د نورستان د يوځايوالي په اړه بحث وکړي.

 پوښتنې
١. روسانو پنجدې څنگه ونيوله؟

٢. د بفر )Buffer( پاليسي د کومو هيوادونو له خوا په افغانستان کې عملي شوه؟
٣. امير عبدالرحمن خان په کوم کال کې سلطنت ته ورسيد؟

٤. د امير عبدالرحمن خان شخصيت په لنډه توگه معرفي کړئ.

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
معلومات  اړه  په  ټينگښت  د  نظام  اداري  او  د اصالحاتو  امير عبدالرحمن خان  د  کوونکي دې  زده 

ترالسه او په ټولگي کې دې وړاندې کړي.
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د تړونونو السليک

د ډيورنډ تړون
مخکې له دې څخه چې انگليسان د ډيورنډ تړون مطرح کړي، د افغانستان په ختيځو او سهيلي پولو 
کې اوضاع مغشوشه کړه، د قومونو او قبايلو په منځ کې يې روپۍ او وسلې ويشلې خلک به يې په جگړې 
اچول او بيا به يې په دې پلمه چې منځگړيتوب کوي او تاوتريخوالی له منځه وړي، نو ځان به يې د يوه 
خيرخواه او مصلح په توگه معرفي کاوه او د امير عبدالرحمن خان او د افغانستان د دولت د بې اعتباره 

کولو لپاره به يې له ډول ډول دسيسو او پروپاگنډ څخه کار اخيسته.
)مارتيمر  بهرنيو چارو سکرتر  د  بريتانيا  د  يې  هيئت چې مشري  يو شپږ کسيز  كال کې  په ١8٩٣ز 
ډيورنډ( کوله او اليس، ډاکتر فن، سميت، مکمهان، ډانلډ او کالرک په کې شامل وو، د خيبر له الرې 
افغانستان ته راغلل. په داسې حا ل کې چې انگليسي قواوې د افغانستان په ختيځو او سهيلي پولو کې 
ځاى پر ځاى شوې وې، ياد شوى هيئت له امير عبدالرحمن خان سره د حشمت خان په باغ کې لنډه 
کتنه وکړه او د خبرو په پيل کې يې پرته له سريزې او په ډيره جدي توگه امير عبدالرحمن خان ته وويل 
چې امير مجبور دى چې ترتيب شوى تړون السليک کړي، په بل صورت کې به د دواړو دولتونو ترمنځ 
اړيکې پرې او ښايي جگړه پيل شي. امير په ډير سخت حالت کې راگير شو او د امير تيروتنه دا وه چې 
د مذاکراتو  او د هغه د متن په اړه يې د افغانستان خلکو ته معلومات ورنه کړل او د معمول په څير د 

خلکو له رايې او نظره پرته يې ياد تړون السليک کړه.
د ډيورنډ دتړون متن

١. د افغانستان ختيځ او سهيلي سرحد له واخان څخه پيل شوى او د ايران تر سرحده دوام پيدا کوي، 
چې په ترتيب شوې نقشه کې ښودل شوى او د نوموړي تړون سره ضميمه ده.

٢. د برتانوي هند دولت په هغو ځمکو کې چې په افغانستان پورې اړه لري، هيڅ وخت السوهنه نه  
کوي او د افغانستان دولت هم د هندوستان په ځمکو کې السوهنه نه کوي.

٣. د )اسمار سيمې او پورته سيمه يې د چنگ تر سيمې پورې( په افغانستان پورې اړه لري او د افغانستان 
دولت هيڅ وخت د سوات، باجوړ، چترال او ارنوى په سيمه کې مداخله نه کوي او د برمل بشپړه سيمه 

د امير عبدالرحمن خان مجبوريتونه، د ډيورنډ تړون او د هغه پايلې 
هغه مطلبونه دي چې په اړه به يې په دې لوست کې معلومات وړاندې 

شي.

اوولسم لوست



5454

په افغانستان پورې اړه لري او د افغانستان حکومت د وزيرو او داوړو په سيمو ادعا نه شي کوالى.
٤. ياده شوې سرحدي ليکه به د بريتانوي او افغاني هيئت په واسطه له نقشې سره سمه په نښه شي.

٥. د چمن په سيمه کې چاوڼۍ )پوځي مرکز( چې نوی جوړ شوی او د اوبو هغه برخه چې په سرکي ننگي 
کې چې افغانستان مخکې خريداري کړي، له هغې څخه تير او د بريتانيا دولت ته دې وسپاري. په دې سيمه 
کې به د جالوالي ليکه په الندې ډول وکښل شي، د خواجه عمران د غره د سلسلې له سر څخه شاه کوتل ته 
نږدې چې د انگريز ملکيت دى، داسې امتداد لري چې مرغه چمن او د شيراوبه Shiroba چينه مستقيماً 
د نوي چمن کال او افغاني تاڼې چې په لشکروند مشهوره ده، په منځ کې تيريږي. وروسته ياده شوې ليکه 
مستقيماً د ريل سټيشن او د بالک د کوڅې په منځ کې تيريږي او بيا د سهيل لوري ته تاويږي چې خواجه 
عمران د غرونو لړۍ په کې شامليږي او د گواشه Gowasha تاڼه د انگريز په ملکيت کې راځي او هغه 
الره چې د شوراوک په لوري د گواشه سهيل او لويديځ ته ځي، په افغانستان پورې اړه لري، برتانيه به د دې 

الرې تر نيمايي پورې مداخله نه کوي.
پر کومه فقره کوچنى  قبول وړ دي، کله چې  ترمنځ د  افغانستان  او  برتانيې  د  ٦. د دې ژمنليک شرايط 

اختالف پيدا شي، د دوستانه خبرو له الرې به حل او فصل شي.
٧. څرنگه چې د هند برتانوي دولت د جناب امير صاحب د هغه نيک نيتۍ څخه چې د هند د برتانوي 
دولت په برخه کې لري پوره ډاډمن دى، نو هيله لري چې افغانستان د خپلواکۍ په حالت کې وويني او 
کله چې افغانستان غواړي چې وسله رانيسي، د برتانيې دولت کوم اعتراض نه لري او هم د دې قرارداد د 
السليک له امله چې افغانستان ته به هر کال دولس لکه روپۍ ورکول کېدې، د دې تړون له السليک څخه 

وروسته شپږ لکه نورې اضافه کيږي.

 په ټولگي  کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي او د ډيورنډ د تړون پر گټو دې يو له بله سره خبرې او اترې وکړي 

او پايله دې د ډلو د استازو په واسطه په ټولګي کې وړاندې شي.
 پوښتنې

د ډيورنډ تړون د کومو شخصيتونو ترمنځ السليک شو؟  .١
د ډيورنډ تړون په کوم کال السليک شو؟  .٢

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې له مشرانو او فرهنگيانو څخه د ډيورنډ د تړون د پايلو په برخه کې معلومات ترالسه او 

په ټولگي کې دې وړاندې کړي.
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د امير حبيب اهلل خان سلطنت )۱٩٠۱- ۱٩۱٩زيږديز(

د امير حبيب اهلل خان واك ته د رسيدو څرنګوالی، د نوموړي د حکومت اړينې  کړنې 
او د هغه د قتل الملونه هغه مطالب دي چې په دې لوست کې به ورسره أشنا شئ.

سردار حبيب اهلل خان د امير عبدالرحمن خان زوى و. کله چې امير عبدالرحمن خان د     امير 
شيرعلي خان له خوا د کابل او غزني ترمنځ په شش گاو )شپږ قالع( کې ماتې وخوړه، په بخارا کې يې 
پناه واخيسته او سردار حبيب اهلل خان په ١8٧٢ز کال په سمرقند کې وزيږيد. هغه په ٢8 يا ٢٩ کلنۍ 

کې په ١٩٠١ز کا ل د پالر له مړينې وروسته واک ته ورسيد.
امير حبيب اهلل خان په طبيعي توگه أرام، هوښيار، نوښتگر او د پرمختگ پلوی وه. که څه هم له 

عيش, عشرت او له مجلل دربار سره يې مينه درلوده. 
امير حبيب اله خان يوه فرهنگي څېره وه. او ټينگار يې کاوه چې ټولنه پرته د ښوونې او روزنې څخه 
پرمختگ نه شي کوالى. هغه کار چې د هغه په وخت کې ترسره شو، د معارف بنسټ ايښودنه او د 
نوي فرهنگ معرفي وه. په ١٩٠۳ز کې لومړنى ښوونځى د حبيبيې د ليسې په نامه جوړ شو. چې په 
دې ښوونځي کې پر ديني مضامينو سربيره نور مضامين لکه تاريخ، جغرافيه، رياضي، کيميا، فزيک، 
هندسه، مثلثات، حکمت او حفظ الصحه تدريس کېدل او يو څو نور لومړني ښوونځي د ښار په ځينو 

امير حبيب اهلل خان

اتلسم  لوست
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برخو کې هم جوړ شول.
په پوځي برخه کې هم د حربي په نامه ښوونځى جوړ شو چې پر علمي مضامينو سربيره ارکان 
په  استادانو  افغاني  او  ترکي  نوموړو مضامينو درس د هندي،  په کې هم تدريس کېده چې د  حرب 
وسيله ورکول کيده. د لومړي ځل لپاره داسې يوه مطبعه جوړه شوه چې ماشينونو يې د بخار د قوې 
په وسيله فعاليت کاوه چې په نوموړې مطبعه کې ځينې دولتي اليحې او اخبار چاپيده. دوه اخبارونه 
د لومړي ځل لپاره د )سراج االخبار( او )سراج االطفا ل( په نامه تأسيس شول چې مسؤل مدير يې 
محمود طرزي و او د هغه د نظر الندې ياد شوي اخبارونه چاپيدل، چې خلکو ته د انګيزې په ورکولو 
او د خپلواکۍ غوښتنې د حس په لوړولو کې يې مهم رول درلود او محمود طرزي ته د افغانستان د 

مطبوعاتو د پالر لقب ورکړل شو.
د کابل _ غزني او کابل _ جالل أباد او لغمان الره جوړه شوه او د لومړي ځل لپاره يوشمير موټرې 
د وړلو راوړلو لپاره له يوې کمپنۍ څخه چې )مدلر( نوميده، له بمبيي څخه دولت خريداري کړې او 

هم څو کسه د موټرو د ترميم د زده کړې لپاره هندوستان ته واستول شول.
د نساجۍ په برخه کې د وړۍ اوبدلو په نامه يوه فابريکه جوړه شوه چې د بخار د قوې په وسيله يې 
فعاليت کاوه. په کال کې به يې پنځوس زره عسکرو ته يونيفورم برابراوه او پاتې توليدات يې بازار ته 
وړاندي کيدل. د اوبو د بريښنا يوه وړه فابريکه په جبل السراج کې جوړه شوه. د توليد کچه يې لږه وه 
چې يوازې ارگ يې روښانه کاوه. وروسته يې توربينونه ډېر شول چې د کابل ښار ته يې بريښنا ورکوله. 

د کرنې په برخه کې د هغو ځمکو لپاره چې اوبه يې لږې وې، يوشمير بندونه او نهرونه جوړ شول.
د امير حبيب اهلل خان د سلطنت مهمې پيښې د ځدراڼو، منگلو، احمدزيو او د کندهار د خلکو 
پاڅونونه وو، چې دا پاڅونونه د دولت په لوړ تدبير سره غلي شول. نړيواله پېښه چې د امير حبيب اهلل 
د حکومت سره هم مهاله وه لومړۍ نړيواله جگړه وه. د ألمان د حکومت يو هيئت افغانستان ته راغى 
او د دواړو هېوادونو په دوستۍ يې ټنګار کاوه، ترڅو په دې وسيله افغانستان د )محور( دولتونو يانې له 
هغو دولتونو سره چې له ألمان سره ملگري وو، يوځاى کړي. او انگريزانو له دې څخه ويره درلوده چې 
افغانستان له محور دولتونو سره يوځاى نه شي. ځکه يې نو له روسانو سره معاهده وکړه چې د يادې 

شوې معاهدې پر بنسټ افغانستان په لومړۍ نړيوالې جگړې کې خپل ناپيلتوب اعالن کړ.
امير د خپل سلطنت په وروستيو کلونو کې د خلکو, روښانفکرانو او مشروط غوښتونکو کرکه 
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خپل ځان ته را وپاروله. چې په دې توگه د هغه د حکومت د سقوط زمينه برابره شوه. 
د ١٩١8ز کال په پاى کې امير د خپلو ټولو درباريانو سره د تفريح لپاره له جال ل أباد څخه د ماهيانو 
د ښکار لپاره د لغمان کله گوش ته والړ او هلته د فبرورۍ د مياشتې په شلمه شپه د يوه نامعلوم کس له 

خوا د تومانچې په ډزو ووژل شو. جسد يې جالل أباد ته يوړل شو او همالته خاورو ته وسپارل شو.

  په ټولگي کې فعاليت

زده کوونکي دې په دوه ډلو وويشل شي. لومړۍ ډله دې د امير حبيب اهلل خان واک ته د رسيدو د 

څرنګوالي په اړه او دويمه ډله دې د نوموړي د شخصيت په اړه په خپلو کې خبرې او اترې وکړي او پايله 

دې په ټولګي کې وړاندي کړي.  

 پوښتنې

امير حبيب اهلل خان په کوم کال کې سلطنت ته ورسيد؟  .١

لومړنۍ جريده په کوم نامه او په کوم کال خپره شوه؟  .٢

لومړنۍ د اوبو د بريښنا فابريکه چيرته او په څومره ظرفيت يې په فعاليت پيل وکړ؟  .٣

 له ټولگي څخه دباندې فعاليت

زده کوونکي دې د امير حبيب اهلل خان د اصالحاتو په برخه کې له مشرانو او لويانو څخه معلومات 

ترالسه او په ټولگي کې دې وړاندې کړي.
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د مشروطيت نهضتونه

له  او  يې څه وې  ته شول، موخې  منځ  را  د مشروطيت خوځښتونه څرنګه 
څه ډول برخليک سره مخ شول. په دې لوست کې به له دې مطلبونو سره زده 

کونکي بلدتيا پيدا کړي.

د امير حبيب اهلل د سلطنت په پيل کې د لومړي ځل لپاره معارف تاسيس او نوى فرهنگ پيل شو. 
يوشمير محدود ښوونځي جوړ او د نوي فرهنگ د خپراوي په برخه کې دوه ورځپاڼې چاپ او په مطبعه 

کې د کتابونو چاپول پيل شول.
امير حبيب اهلل خان په١٩٠٥ز کال کې له انگريزانو سره د تړون تر السليک وروسته خپل ځان ډاډه 
احساساوه، خو د هغه تړون له مخې چې د لومړۍ نړيوا لې جگړې په پيل کې روس او انگليس کړى 
و، انگريزانو دا وېره درلوده چې افغانستان د )محور( د ځواکونو يا د هغو دولتونو سره چې له ألمان سره 
متحد وو، يوځاى نه شي. ځکه نو انگريزانو افغانستان تر خپلې حمايې الندې راوست چې له دې سره 

د افغانستان خپلواکي سلب شوه.
د امير حبيب اهلل د سلطنت په لومړيو کې اداري وضع ښه وه او خلکو دا فکر کاوه چې ژر به نوره 
هم ښه شي. خو وروسته د افغانستان اداري صالحيتونه د يو څو محدودو کسانو السونو ته ورغلل. 
اداري مراجع ملوثې او اداري فساد خپل اوج ته ورسيد او امير د دربار په عيش و عشرت کې ډوب او 
د هيواد له حالته ناخبره و. د ټولنې د پرمختيا ټيټوالی، د خپلواکۍ له منځه تلل، د اداري فساد ډيريدل، 

بې عدالتۍ او مالماتوونکو ماليو د خلکو ستونزې الپسې ډيرې کړې. 
ړون اندو چې به د هيواد بحراني حالت ليده، نو خوابدي به وو. د دې ستونزې د حل په لټه کې 
شول چې د افغانستان خلکو ته څنگه خالصون ورکړي. په پاى کې يې پريکړه وکړه چې د دولت مطلق 

العناني په مشروطيت بدله کړي.
اصالحاتو  د  کې  دولت  په  او  شول  راټول  اوخوا  شا  په  غوښتونکو  اصالح  د  دربار  د  اندې  ړون 
غوښتونکي شول. د دربار ړون اندې عبارت وو له، محمد ولي خان بدخشاني، ميرزمان خان، مير 
ياربيک خان دروازي، پادشاه ميرخان لوگري، نظام الدين خان ارغنديوال او لعل محمد خان کابلي. 
وروسته يوه ډله ځوانان، لکه: جوهرشاه خان، لعل محمد خان، پادشاه ميرخان، نظام الدين خان او 

نوولسم لوست
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ميرزمان خان له دربار څخه بهر د ديموکراتانو له سياسي کړۍ سره يو ځاى شول. بهرني کتابونه او جريدې 
به يې ترالسه کولې او د کورنيو او بهرنيو سياسي او ټولنيزو مسايلو سره به يې عالقه پيدا کوله. 

د حبيبيې ليسه د ړون اندو په يوه سياسي مرکز بدله شوې وه. ړون اندو په منځ کې د راډيکال ډله، 
يا افراطيون هم وو چې د کودتاه غوښتونکي هم وو. بلې ډلې ړون اندو په يوازې توگه د دربار او حبيبيې 

ليسې څخه بهر فعاليت کاوه.
د دربار ړون اندو د حبيبيې له ليسې څخه بهر او د حبيبيې ليسې ښوونکو او کاركونكو سره ائتالف 
وکړ او يو سياسي گوند يې د )جمعيت سري ملي( په نامه جوړ کړ چې د نوموړي گوند په مرامنامه کې د 
مطلق العنان حکومت بدلون په مشروطيت، د خپلواکۍ گټل، متوازن معارف او په افغانستان کې د نوي 

فرهنگ خپريدل شامل و.
ياد شوى گوند په يو لس کسيزه ډله د گوند د مؤسس او مشر په وسيله وويشل شو. د دې لپاره چې 
د گوند فعاليتونه ښکاره نه شي، د گوند غړيو يو بل حتى نه پيژندل. گوندي جلسې به په ډيره پټه توگه د 
ميلمستيا په نامه د ډلو د مشرانو له خوا جوړيدې او په جلسو کې به د گوند د چارو په برخه کې پريکړې 

کېدې. عمومي جلسې به تر اوږدې مودې وروسته کېدې او نوې پريکړې به په کې ترسره کېدې.
د گوند د يوې غوره کړۍ رئيس تاج محمد خان بلوڅ پغماني و. جوهرشاه خان غوربندي او مير سيد 
قاسم خان لغماني او د گوند د هندي مسلمانانو غړي چې ټول يې د حبيبيې د ليسې ښوونکي وو، د گوند 
په يوې جلسې کې يې پريکړه وکړه، مخکې له دې نه چې امير د گوند له شتون څخه خبر شي، بايد هغه 
وهڅول شي چې پخپله د فرهنگ په خپريدو او د سرتاسري معارف په خپراوي کې همکاري وکړي. له 
تاج محمد خان سره د گوند د مرامنامې يوه کاپي وه، چې له نورو اسنادو سره يې په خپل كور کې ساتله. 
ورور يې محمد شريف چې د سياسي افکارو د مخالفينو له ډلې او د دولت له پلويانو څخه گڼل کېده، له 
تاج محمد خان سره په يوځاى کې اوسيده. نوموړي هغه مصوبه د تاج محمد خان له اسنادو څخه ترالسه 

کړه او هغه يې امير حبيب اهلل ته وړاندې کړه.
د ١٩٠٩ز کال په ژمي کې كله چې امير په جالل أباد کې په تفريح بوخت و، محمد عظيم خان د 
حربي فابريکې کارمند او د شهزاده کبير خان خصوصي ښوونكی مال منهاج الدين، د گوند د ټولو غړيو 
فهرست ترتيب او له يو راپور سره يوځاى امير حبيب اهلل خان ته وړاندې کړ او په راپور کې داسې ويل 
شوي وو چې د سري ملي ګوند هدف د امير وژنه او د مشروطه حکومت جوړول دي او په کابل کې 
داسې أوازه خپره شوې وه چې دا هرڅه د هغو هنديانو په وسيله رامنځ ته شول چې د گوند په دننه کې وو. 
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خلکو دا استدالل کاوه چې د گوند هندي غړيو غوښتل چې لومړى د مشروطيت او خپلواکۍ غوښتني 
نهضت له منځه يوسي او بيا افغانستان د انگليسانو په گټه وروسته پاتې کړي او امير د معارف د تأسيس 
او د نوي فرهنگ له خپريدو څخه زړه ماتى کړي او په ياد شوي فهرست کې هغه مشروطه غوښتونکي 
لپاره راښکاره او څلويښت کسه وو، په خواشينۍ سره  تاريخ کې د لومړي ځل  چې د افغانستان په 
اعدام او بنديان شول. وروسته له څه وخته ځينې يې أزاد شول، خو مشروطه غوښتونکي په ټوله معنا 

ونه ټکول شول، بيا يې وړی ډلی جوړی کړې چې په پټه يې فعاليت کاوه.
تر ټکولو وروسته )عبدالرحمن لودين( د سراج االخبار  په )١٩١8ز( کې د مشروطه غوښتونکو 
په  په شپه  امير حبيب اهلل خان د کليزې  افراطي شخص و، د  يا  او د گوند غړي چې راډيکال  محرر 
شوربازار کې د قاضي کوڅې د يوه دوکان په بام له تومانچې سره کمين نيولی و او د امير د سپرلۍ موټر ته 
يې انتظار کاوه ) په هغه وخت کې شاه معمواًل د جشن او د کابل په چراغان شپو کې د ارگ له بازارونو او 
د شوربازار له چوک څخه تيريده( همدا چې د امير موټر د دې دوکان تر څنګ راورسيد، عبدالرحمن د 
امير په موټر ډز وکړ، خو کارتوس د موټر په پورته ځاى ولگيد او موټر په چټکۍ تير شو او امير وژغورل 
شو. په سبا شپه عبدالرحمن لودين امنيتي قواوو ونيو او په ارگ کې زنداني شو. امير د هغه او د ملگرو 
د اعدام مسؤوليت په غاړه وانه خيست او د ١٩١٩ز کال په سياسي اوښتون کې عبدالرحمن لودين له 

نورو ړون اندو سره يوځاى له زندان څخه أزاد شول او د امانيه دورې په مامورينو کې مقرر شول.

  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي. لومړۍ ډله دې د مشروطيت د رامنځ ته کېدو په زمينو او دويمه 
ډله دې د دې نهضت د موخو په برخه کې يو له بل سره خبرې وکړي او پايله دې په ټولگي کې ووايي.

 پوښتنې
١. د مشروطيت نهضت کومو شخصيتونو رهبري کاوه؟

٢. د دې نهضت مشهور غړي څوک وو؟
٣. امير حبيب اهلل خان د دې نهضت له موخې څخه  څنگه خبر ترالسه کړ؟

 له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زده کوونکي دې منابعو او ماخذو ته په الس رسي سره د نهضت د ناوړه ټکونې په اړه معلومات 

ترالسه او په ټولگي کې دې وړاندې کړي.



61

 د امير امان اهلل خان پاچاهي او د هيواد په خپلواکۍ کې د 
هغه رول )فبروري ۱۹۱۹ – جنوري ۱۹٢۹زيږديز(

د امان اهلل خان شخصيت، واک ته د رسيدو څرنګوالی، د خپلواکۍ په تر السه کولو 
کې د هغه رول او له انګريزانو سره د امانيه دولت د تړونونو السليک کيدل چې له امله 
کې  لوست  دې  په  به  کوونکي  زده  شو.  وپيژندل  رسميت  په  خپلواکي  افغانستان  د  يې 

ورسره پيژندګلويي پيدا کړي.

د ١٩١٩ زيږديز کال د فبرورۍ په ٢١، امير حبيب اهلل خان د لغمان د کله گوش په ښکار ځاى کې 
ووژل شو او د وژلو پر دويمه ورځ يې ورور نصر اهلل خان په جال ل أباد او زوی يې امان اهلل خان په کابل 
کې د پاچاهۍ اعالن وکړ. په دې توگه په يو وخت هېواد کې دوه حکومتونه منځ ته راغلل. څرنگه چې 
له امان اهلل خان سره د خلکو او در باريانو مينه او مالتړ زيات و، نو د نصراهلل خان په پرتله يې د هغه 
موقف پياوړی کړ، ځکه نو نصراهلل خان د پاچاهۍ له ادعا الس واخيست. امان اهلل خان د چاپ شويو 
اعالميو له الرې خپله پاچاهي او د هيواد د خپلواکي په اړه خپلې موخې او تګالرې د افغانستان خلکو 

ته داسې څرګندې کړې:
»اى د افغانستان معظم ملته! د پالر د شهادت پر وخت په کابل کې د سلطنت وکيل وم او اوس مې 

شاه امان اهلل غازي

شلم لوست
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په غاړه  پيټی  امانت دروند  د  کبله  له  د منګولو لګولو  باندې  پر رسۍ  او د هغه  توکل  په  د خدای )ج( 
واخيست. کله چې زما لوى ملت د شاهي تاج زما پر سر کېښود، نو ژمنه مې وکړه چې بايد د افغانستان 
دولت د نړۍ د نورو خپلواکو هېوادونو په څېر په دننه او بهر کې يو خپلواک هېواد وي. د افغانستان ملت 
د هېواد په دننه کې بشپړه خپلواکي ولري او له هر ډول ظلم او تيري څخه خوندي او خلک بايد يوازې 
د قانون منونکي وي او بس. بيګار او اجباري کارونه په ټولو برخو کې منع او لغوه دي، زموږ حکومت 
به داسې اصالحات پلي کړي چې ملت او هېواد مو وکړاى شي چې د نړۍ د پرمختللو هېوادونو په منځ 
کې مناسب ځاى او خپل مقام تر السه کړي. زه به د هېواد د چارو د سرته رسولو په برخه کې مشوره د شا 
ورهم في االمر د حکم په اساس خپله الر ښود وګرځوم«. اى گرانه ملته او تميز لرونکي قومه! د خپل 
 دين، دولت او ملت په ساتنه کې ويښ او د هېواد د ناموس په ساتنه کې هوښيار اوسئ. زه له خداى

څخه ستاسې، اهل اسالم او ټولو انسانانو لپاره خير او نېکمرغي غواړم.«
امان اهلل خان د خپلواکۍ د گټلو په موخه جهاد اعالن کړ، د هېواد مختلفې طبقې د دې موخې د اطمناني 
کولو لپاره متحدې او د ١٩١٩ زيږديز  کال د اپريل په ديارلسمـه د شاه امان اهلل خان تر مشرۍ الندې د 

خپلواکۍ اعالن وکړ.
امان اهلل خان انگليسانو ته د افغانستان د خپلواکۍ 
خبر ورکړ، دا چې د برتانيې دولت دې ته حاضر نه 
و، چې له خپل استعماري نفوذ څخه تېر شي او د 
افغانستان خپلواکي په رسميت وپېژني، په ځواب 
کې يې يوازې د پالر د مړينې تسليت ور ولېږه او د 

خپلواکۍ هيڅ يادونه يې ونه کړه.
 امان اهلل خان د دې لپاره چې د افغانستان د خپلواکۍ 

د رسميت پيژندنې موضوع پلي کړي، افغاني پوځيان يې د برتانوي هند د پولې مختلفو برخو ته ولېږل او 
ځاى پر ځاى يې کړل او د افغانستان د سياسي خپلواکۍ لپاره د افغان او انگليس درېمه جگړه پيل کړه. 

د افغاني قواوو سوقيات د هېواد په درېو جبهو )خيبر، پکتيا او کندهار( کې پيل شول.

د داراالمان ماڼۍ



6363

الف: د راولپنډۍ د سولې مذاکره د اګست ۱۸-  ۱۹۱۹ز كال(
د افغانستان سره له جگړې وروسته انگليسانو دا غوره وگڼله چې د افغانستان دولت سره خپلې 
اړيکي ښې کړي او مسئلې دخبرواترو له الرې حل کړي، ځکه نو د حکومتونو ترمنځ تر يو شمېر 
ليکونو وروسته د سولې يو هيئت د علي احمد خان په مشرۍ راولپنډۍ ته روان شو او د برېتانيې د 
هيئت له رئيس سرگرانټ Sir Grant سره يې په کنفرانس کې وليدل او وروسته له څو غونډو په 
پاى کې د دواړو دولتونو له خوا د سولې پنځه ماده ييزه معاهده السليک شوه. علي احمد خان په دغه 

السليک کې تېروته او د سولې تړون د انگليسانو په گټه او د افغانستان په زيان السليک شو.

ب: د مونسوري مذاکره ۱۹٢۰زيږديز كال:
څرنگه چې د راولپنډۍ د سولې کنفرانس د افغانستان په زيان السليک شوى و، د افغانستان حکومت 
د برتانيې له حکومت سره د دويم ځل لپاره د مساوي حقوقو پر بنسټ د يوې معاهدې غوښتنه وکړه، 
په پاى کې د ١٩٢٠ز کال د مارچ په ٩ مه انگليسي دولت له امير څخه غوښتنه وکړه چې يو افغاني 
هئيت منسوري ته راولېږي. افغاني هيئت د محمود طرزى په رياست د افغانستان د بهرنيو چارو وزير، 
او د برېتانيې له استازي سره خپلې غونډې پيل کړې، نوموړي کنفرانس څه کم درې مياشتې دوام وکړ، 
پايله يې ور نه کړه او افغاني هيئت تر ستړو او اوږدو مذاکراتو وروسته بې له دې چې قرارداد السليک 

کړى وي، کابل ته راستون شو.
انگليسانو وليدل چې افغانستان له نورو هېوادونو سره ديپلوماتيکې اړيکې پيل کړي دي، ددې په لټه 

کې شو تر څو افغانستان ته هيئت ولېږي او خبرې بيا پيل کړي.

ج: د کابل معاهده د نوامبر ٢٢- ۱۹٢۱زيږديز كال:
برتانوي هيئت د سرهزي دابس په مشرۍ کابل ته راغى او خپلې خبرې يې د افغانستان د بهرنيو چارو 
له وزير محمود طرزي سره پيل کړې. خبرې څه کم يو ولس مياشتې اوږدې شوې، څرنگه چې د 
دواړو خواوو غوښتنې يو له بل سره په تقابل کې وې، نږدې و چې يوولس مياشتنۍ اوږدې خبرې قطع 
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شي. په پاى کې د کابل معاهده د نوامبر په ٢٢ مه په  ١٩٢١ز كا ل کې السليک شوه او د انگليس 
دولت د افغانستان خپلواکي تصديق او په رسميت وپيژندله. دواړو دولتونو يو بل ته د سفيرانو په لېږلو 

کابل او لندن ته موافقه وکړه. 
په افغانستان كې د يوه خپلواکه دولت جوړيدل په بهرني سياست کې د انګليسانو په استعماري موضوع 
باندی په منځني او نږدې ختيځ  کې مرګونى ګوزارو او د أسيا استعماري ضد روند کې يې ډير ژور اثرات 

درلودل.

 پهټولگي  کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو ووېشل شي. لومړۍ ډله دې د امان اهلل خان د اعالميو په اړه او دويمه ډله 

دې د افغانستان د خپلواکۍ د بيا تر السه کولو د څرنګوالې په اړه يو له بل سره خبرې وکړي.

 پوښتنې
امير حبيب اهلل خان څه وخت او چېرته ووژل شو؟  -١

کوم الملونه وو چې نصراهلل خان يې د سلطنت له ادعا څخه الس په سر کړ او شاه امان اهلل    -٢
خان ته يې د قدرت د رسېدو الر هواره کړه؟  

د شاه امان اهلل خان د اعالميو په برخه کې لنډ معلومات ورکړئ.  -٣

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې د خپلو ښوونکو په مرسته د امان اهلل خان دشخصيت په اړه معلومات تر السه او هغه 

دې په ټولگي کې نورو ټولگيوالو ته ووايي. 
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د هيواد د خپلواکۍ درې گوني  مورچلونه

بياالسته  د  خپلواکۍ  د  افغانستان  د  به  کې  لوست  دې  په 

راوړنې، د درې گونو مورچلونو ارزښت چې د انګليسانو د ماتې 

او متارکې المل شو، معلومات ترالسه کړي.

مخكې تر دې چې د انگريزانو په وړاندې د خپلواکۍ د جگړې د دريو لويو مورچلونو يادونه وکړو، 
د يوه مطلب څرگندونه اړينه ده او هغه دا چې د هيواد خپلواکي يوازې د خپلواکۍ د جگړې په همدې 
دريو مورچلونو پورې رالنډه نه کړو، د انگريزانو په وړاندې د خپلواکۍ د جگړې لپاره د هيواد هره سيمه 
د خپلواکۍ ساتلو سنگراو د دفاع مورچل جوړ شوی و. د هيواد هره برخه او هر گوټ د انگريزانو په 
وړاندې د هغوی د ځپلو سنگر گرځيدلی و. خو بر بنډه ماته او پريکنده گوزار د هغو افغان شازلمو په 

توره وشو چې د اماني دولت له خوا يې په دريو مورچلونو کې څارنه او پالنه کوله.
اماني دولت د خپلې واکمنۍ له پيله په هند کې انگريزي واکمنانو ته وښوده چې د افغانستان نوی 
دولت د پخوانيو تړونونو الندې د اړيکو دوام نه غواړي او په ځانگړې توگه د اعليحضرت امان ا هلل خان 
له خوا د مارچ د مياشتې په دريمه نيټه په هند کې انگليسي نائيب الحکومه  الرد چلسفورد ته يو ليک 
وليږل شو او په ليک کې غوښتنه و شوه چې د دواړو هيوادونو تر منځ د ١٩٠٥ زيږديز کال پر تړون بايد 

يوويشتم لوست
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له سره غور وشي او د افغانستان خپلواکي د انگليسانو له خوا ومنل شي. اماني دولت بې له دې چې د 
انگليسي لوري ځواب ته انتظار وباسي، ورسره سم يې د نړۍ د يوشمير هيوادونو او له هغې ډلې هيوادونو 
څخه د نوي جوړ شوي شوروي دولت سره د ديپلوماتيکو اړيکو لپاره او هم يې د شوروي له الرې ديو 
شمير اروپايي هيوادونو سره د اړيکو دتا مين هڅې پيل کړې. د دې تر څنگ يې له انگليسانو سره د 
خپلواکۍ د جگړې لپاره تيارۍ او چمتووالی ونيوه. په دې ترڅ کې له هيواد څخه د دفاع شورا جوړه او 
پر دښمن يې د غوڅو بريدونو لپاره درې ستر مورچلونه )د هيواد څخه د دفاع ختيځ، سهيلي او سهيل 

لويديځ مورچل( جوړ او د همدې مورچلونو د الرښونې لپاره يې دولتي کسان وگمارل. 
ختيځ مورچل: د اماني دولت د واکمنۍ له پيل سره جوخت د هيواد د خپلواکۍ تر السه کولو 
لپاره هڅو جريان درلود، خو د اپريل په مياشت کې د افغاني ځواکونو منظمې او پر له پسې هڅې غښتلې 
او گړندۍ شوې. د افغاني ځواکونو لومړنی خوځښت د هيواد د ختيځ مورچل په لور هلته تر سره شو 
چې سپهساالر صالح محمد خان چې له خپلو منظمو ځواکونو سره جـالل أباد ته ورسيد ورسره سم د 
سيمې ولسي ځواکونه او د خپلواکۍ جگړې لپاره سر سپارونکو زلمو د انگليسانو په وړاندې جگړې ته 

خپل تياری څرگنده کړ.
د هيواد په ختيځ مورچل کې جگړه د می د مياشتې په دريمه نيټه د افغاني ځواکونو په يوه ناڅاپي 
يرغل پيل شوه. دا بريد دومره ځواکمن او گړندۍ و چې د انگليسي لښکرو په منځ کې يې د ويرې او ډار 
فضا واکمنه کړه. افغاني ځواکونو د يوې اونۍ جگړو په ترځ کې انگليسي پوځيان د ننگرهار له څنډو نه تر 
پيښوره داسې وځپل چې د بيا راگرځيدلو توان پکې پاتې نه شو. په ډهلي او لندن کې د انگليس نظاميانو 
او سياسيتوالو د افغانانو دا ناڅاپي بريد او پرله پسې بری په اسيا کې خپلو گټو ته ستر تهديد او ماتې وګنله، 
نو ځکه يې په متقابل بريد الس پورې کړ او په خپل ټول توان يې له هوايي او ځمکنيو ځواکونو څخه گټه 
واخيستله او پرله پسې درنې هوايي بمبارۍ يې تر سره کړې، له يوې خوايې د خپلو ماتې خوړلو ځواکونو 
مورال لوړ کړ او له بلې خوا يې د افغاني ځواکونو د پر له پسې بريدونو مخه په درنو بمباريو سره ونيوله او 
د تورخم تر پولي شاتگ ته يې اړويستل چې له يوې خوا يې د لوژستيکي اړينو توکو د رسيدو مخه ونيول 
شوه او له بلې خوايې د کابل او جالل اباد ښارونه تر داسې هوايي بمباريو الندې راوستل چې بې شمېره 
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ولسي خلک سپين ږيري او ماشومان يې په شهادت ورسول. دا هوايي حملې دومره زياتې پر له 
پسې او درنې وې چې د اماني دولت يوشمير لوړ پوړو کسانو له کابل څخه يوه مصؤن ځای ته د مرکز 
د ليږلو غوښتنه وکړه، خو اعليحضرت امان اهلل خان دا وړانديز ونه مانه او د جگړې الرښونه يې له 

همدې کابل ښار څخه د بري تر وروستېو شيبو په غاړه واخيستله.
سويلي مورچل: د اماني دولت له پريکړې سره سم سپه ساالر محمد نادرخان له خپلو منظمو 
له  نادر خان  د  داوطلب ځوانان  په گرديزکې  ته ورسيد.  نيټه گرديز  مه  پر ٢٤  اپريل  د  ځواکونو سره 
ځواکونو سره يو ځای شول. محمد نادر خان په ګرديز کې د ځواکونو د تنظيم او تر تيب په نيت د دوو 
اونيو لپاره پاتې شو. دمۍ مياشتې په ١٤ مې نېټې په ټوله پکتيا کې د خپلواکۍ اخيستلو نغاره ووهل 
شوه او افغاني قوتونو د انگريز لښکرو ته داسې پرله پسې ماتي ورکړه چې انگريزانو يو په بل پسې خپل 
عسکر کوټونه له السه ورکول. افغاني ځواکونه د ټل او واڼې تر سيمو پورې د انگريزانو ټولې تاڼې تر 
السه کړې، خو هغه غوڅ او هر اړخيزه بريد چې د مۍ مياشتې په ٢٦ مه نيټه تر سره شو، نور نو غليم 
ته توان پاتې نه شواو ناهيلې شو، ځکه يې د جون مياشتې په دريمه نيټه له اماني دولت سره د متارکې 

او اور بند غوښتنه وکړه.
سردار  د  چارې  مورچل  لويديځ  سهيل  د  خپلواکۍ  د  هيواد  د  مورچل:  لويديځ  سويل 
عبدالقدوس خان اعتماد الدوله په مشرۍ په مخ تللې. د سهيل لويديځې حوزې د بېال بېلو سيمو 
اوسيدونکي د تيارسی په حال کې د مرکز امر ته سترگې په الر والړوو. اعتمادالدوله له کابل څخه د 
کندهار په لور، د وتلو پر مـهال يو څو د گوتو په شمار کسان ورسره ملگري وو، خو د وردگو, ميدان او 
غزني تر سيمو پورې د اعتمادالدوله د لښکرو شمير تر زرگونو کسانو زيات شو. کله چې اعتمادالدوله 

کندهار ته ورسيد، د زرگونو داوطلبو ځوانانو په ګډون سره يې شمير لسگونوزروکسانو ته ورسيد.
په کندهار کې د ځواکونو ترتيب او تياری ال نه و بشپړه شوی چې د انگريزي پوځيانو له لوري په 
يوه ناڅاپي بريد کې د سپين بولدک او پښين يو شمير افغاني ساتندويان تر حملې الندې راغلل او 
په يوه نابرابره جگړه کې افغاني ساتندويان په شهادت ورسيدل، د دې خبر په خپريدو سره د کندهار 
اوسيدونکو پر انگريزانو د بريد چارې دومره گړندۍ شوې چې سردار عبدالقدوس خان اعتمادالدوله 
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ته يې د ځواکونو د سمون او تنظيم وخت ورنه کړ او بې له ځنډه يې د مى د مياشتې په ٢٦ مه نيټه د 
انگريزانو پر لښکرو بريد پيل کړ، خو انگريزي پوځيانو پخوا تر دې چې د افغانانو د تورې شرنگ ته 
ځانونه ټينگ کړي ال يې پخوا پښې د خپلو عسکرکوټونو  څخه سپکې کړې وې، افغاني ځواکونو د 
انگريزانو پاخه سنگرونه يوپه بل پسې تر خپل واک الندې راوستل او تر کويټې ښاره يې سيمه د غليم له 
واک او ځواکه پاکه کړه. کله چې افغانان کويټې ښار ته ورسيدل، نو انگريزانو اماني دولت ته د متارکې 
او اور بندخواست وکړ او د دولتونو تر منځ د جون د مياشتې پر دريمه نيټه داوربند خبر خپور شو چې 

ورسره سم د انگريزانو له خوا د افغانستان د خپلواکۍ د منلو ديپلوماتيک بهير پيل شو. 

 په ټولگى کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوه ډلو ويشل شي، لومړۍ ډله دې د درې گونو مورچلونو په اړه او دويمه ډله دې 

د افغانستان په اړوند د انگريزانو پاليسي بيان کړي.

 پوښتنې
١- د محمد نادر خان ونډه د پکتيا په محاذ کې څرنگه ارزوئ. 

٢- صالح محمد خان په کوم مورچل کې ګمارل شوی و او څه السته راوړنې يې درلودې؟
٣- د ټل کال څرنگه فتح شوه؟

 له ټولگي څخه د باندي فعاليت
زده کوونکي دې د منابعو او ماخذو په لرلو سره د درې گونو مورچلونو د پايلو په اړه معلومات تر السه 

او بيا دې په ټولگي کې ووايي.
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اصالحات۱٩2۱- ۱٩2۸زيږديز

اصالحات او هغه سترې کړنې چې د امير امان اهلل خان دولت ترسره کړې، په دې 
لوست کې به ور سره پيژندګلوې تر السه کړئ.

د  توگه  په  پيښې  تاريخي  لويې  يوې  د  لري،  سمون  سره  لمريز  د ١٢٩8  کې چې  کال  په ١٩١٩ز 
پروسو  اقتصادي  او  ټولنيزو  وروستيو  په  هيواد  د  راوړنې  ته  الس  خپلواکۍ  سياسي  د  افغانستان 
اهلل  امان  شاه  چې  امله  دې  له  شو،  داخل  ته  مرحلې  نوې  يوې  افغانستان  درلودې.  اغيزې  ژوري  کې 
کړل. ته  رامنځ  بدلونونه  مهم  ډير  يې  مالتړ  په  هغوى  د  درلود،  محبوبيت  کې  منځ  په  خلکو  د 
دغه اصالحات او بدلونونه په دوو مرحلو کې ترسره شول. لومړنۍ مرحله چې تر ١٩١٩- ١٩٢٤ز 
کلونو پورې يې دوام وکړ. د افغانستان خلک چې د پرمختگ غوښتونکي وو. له دولت سره ودريدل او 
ټولو نويو اصالحاتو ته هرکلى ووايه. د اصالحاتو دويمه مرحله چې له ١٩٢٤ کـال څخه پيل شوه چې د 
اماني دولت تر پاى يې دوام وکړ، خو د يوشمير کورنيو او بهرنيو عواملو له امله يې عملي بڼه پيدا نه کړه.
له الرې د ښکلو،  پروګرامونو  او اصالحي  ډير ژر د خپلو تګ الرو  امان اهلل خان غوښتل چې  شاه 
قصرونو، مجللو او زړه راښکونکو ودانيو، پارکونو، تفريح ځايونو، لويو فابريکو په جوړولو الس پورې 

دوه ويشتم لوست

محمود طرزي
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کړي او صحتمنده وگړي ولري چې له نوي فرهنگ او تمدن سره أشنايي ولري، په همدغه هيله يې له 
دغو کارونو سره ډيره مينه درلوده، پرته له دې چې د ټولنې فرهنگي حالت په پام کې ونيسي، د دغو 
کارونو په ترسره کولو کې يې له بيړې کار واخيست چې په پاى کې يې ناوړې پايلې له ځانه سره درلودې.
د لومړۍ دورې له مهمو اصالحاتو څخه يو هم د افغانستان د اساسي قانون تصويب و چې د ١٩٢٣ز کال 
د لويې جرگې په ترڅ کې چې په جالل أباد کې جوړه شوې وه او 88٢ کسو په کې گډون کړى وو چې 
وروسته دا قانون د پغمان په لويه جرگه کې د ١٩٢٤ز کال د چنگاښ په مياشت کې تائيد او توشيح شو.
اساسي قانون چې د امان اهلل خان په اصالحاتو کې لومړنى گام گڼل کيږي، د ډيرو ځمکو لرونکو له 
گټو سره په ټکر کې و. شاهي مشروطه نظام يې تثبيت کړ. ډير مهم اصالحات يې په اقتصادي برخه کې 
رامنځته کړل. څرنگه چې له انگليسانو سره د ١٩١٩ز کال د خپلواکۍ په جگړې کې د هيواد پانګه 
اړينه وه چې د روپيو زيرمې چې پرته له هغې په هيواد کې يو بدلون هم  په بشپړه توگه تشه شوې وه، 
ناشونى و، رامنځ ته شي. له همدې امله شاه امان اهلل خان د مالي او اداري اصالحاتو چارې پيل کړې.

مالي او اقتصادي چارې
شاه امان اهلل خان د اصالحاتو د تطبيق په لومړي پړاو کې له ستونزو سره مخامخ نشو. نوموړي پر خلکو د 
مالياتو فشار رالږ کړ. له ځمکې څخه د جنس ماليه يې په نقدې ماليه بدله کړه او ټولو خلکو پرته د خان 
او ملک له سپارښتنې نيغ په نيغه له مالي دفترو سره اړيکې پيدا کړې. د څارويو د ماليې د ورکړې لپاره د 

څارويو محصول په نامه قانون رامنځ ته شو.
د مالي ادارو د تنظيم لپاره په کابل کې د )دفتري اصولو( په نامه ښوونځى جوړ شو چې فارغان يې د ماليې د مامورينو 
په توگه په هيواد کې مقرر شول او د دولت زړې حسابي چارې يې په عصري سيستم بدلې کړې. د حاکمانو په 
نامه ښوونځى په مرکز کې جوړ او فارغان يې په سيمه ييزو حکومتونو کې پر دندو وگومارل شول. سوداگري 
هم پراخه شوه. د داخلي گمرکي تعرفو ډيروالى لغو شو او د دې اصالحاتو د پايلو له امله پانگې وده وکړه. د 
سوداگريزو معامالتو شرعي محاکم رامنځ ته شول او د سوداگرۍ، سوداگريز شرکتونه په کابل کې جوړ شول.
اماني دولت د فابريکو او اوسپنو د پټليو جوړولو په هڅه کې شو او له دوو جرمني او فرانسوي شرکتونو 
سره قرارداد وشو چې له مخې يې په لسو کلونو کې له سهيله د افغانستان شمال ته د اوسپنې پټلۍ جوړيده. 
له مرکزه واليتونو ته د تيليگراف او د تيليفون د لينونو د غځولو کار پيل شو. په پغمان، جـالل أباد او 
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کندهار کې د سټيشنونو د جوړولو کار پيل شو. د موټر او بيارغاولو، صابون او عطرو، ټوكر جوړونې، 
او مزارشريف کې جوړې شوې. د کابل،  په کندهار، هرات  فابريکې  ايستلو نجارۍ،  او غوړ  پنبې 
مزارشريف، شوروي، ايران او ترکيې ترمنځ هوايي پوستې په پام کې ونيول شوې. د غازي او سراج بند 
په غزني کې بشپړ شول. د بدخشان د الجوردو او هرات د نفتو په برخه کې يوه فابريکه او د اوسپنې 
د ويلې کولو، گوگړو، سربو، ابرک، تباشيرو او نورو په برخه کې پروگرامونه په پام کې ونيول شول.
د دغــو اصالحاتــو په پايله کې د دولت عايدات د تير په پرتله له دوه چنده پورته شــول او په کا ل کې له 
8٠ ميليون روپيو څخه ١8٠ ميليون روپيو ته ورسيدل. د وزنونو لپاره ميټريک سيستم رامنځ ته شو. 

افغاني پولي واحد له روپۍ څخه په افغانۍ ونومول شو.

اداره
دولت له هرڅه نه ډيره د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه وکړه او دغه ملي وحدت ورورولۍ 
هغه  ټول  مادې سره سم  اتمي  د  قانون  اساسي  د  وه.  پر مساوي حقوقو والړه  د خلکو  افغانستان  د 
خلک چې په افغانستان کې ژوند کوي، پرته له ديني او مذهبي مسايلو د افغانستان تبعه گڼل کيږي 
أزدايو څخه  له شخصي  دوګړو  نظام مکلف و چې  د دولت سياسي  ديني چاروکې،  او  په مذهبې 
پرته له شرعي مجوز قانون څخه توقيف او مجازات کيداى نه شي، د  پالنه وکړي او هيڅوک هم 
برابر  ته  او ټول ملت  له مينځ يووړل شوه  له نظره  او قبيله(  او تفريق مسئله د)مذهب، توکم  تبعيض 
ودريده.  باندې  قواوو  قضائيه  او  مقننه  اجرائيه،  دريو  پر  هم  دستگاه  دولت  د  شول.  ورکول  حقوق 
اماني دولت د هيواد د حريم د ژغورنې لپاره هوايي ځواک جوړ کړ چې )١١( الوتکې يې درلودې 
واستول  ته  ايټاليې  او  فرانسې  روسيې،  لپاره  کړې  زده  د  څانگې  دغې  د  کوونکي  زده  کسه  او ٦٥ 
فابريکه  کابل حربي  د  وليږل شول.  ته  ترکيې  او  روسيې  لپاره  کړو  زده  پوځي  د  نور  يوشمير  شول. 
پياوړې شوه. جگړييز مهمات، لکه: دافع هوا توپونه او زري پوش موټرې په پوځ کې داخلې شوې.
او  په کابل  په برخه کې  برېښنا روښانه شو. د روغتيا  په  او ښار  اداره جوړه شوه  په کابل کې د راديو 
واليتونو کې ملکي او پوځي روغتونونه جوړ او په مرکز کې د ښځو روغتون او په پغمان کې سناتوريم 
جوړ شو. د اکسرې ماشينونه کابل ته وارد شول او د دارالمجانين او دارااليتام د جوړلو كار پيل شو.

معارف او کلتوري چارې
د اساسي قانون له ٦8مې مادې سره سم د ليک لوست زده کړي وړيا او اجباري شوې. ډير شمير 
ښوونځي په مرکز او واليتونو کې جوړ شول. په پايتخت کې د حبيبيې پر ليسې سربيره اماني ليسه 
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جوړه شوه. لومړنۍ د فرانسويانو او دويمه يې د جرمنيانو په مرسته منځ ته راغله.
همدارنگه په مرکز او واليتونو کې ٣٢٢ ښوونځي او يو دارالمعلمين په هرات کې جوړ شو چې تر 
١٩٢٧ کال پورې يې د زده کوونکو شمير ٥١ زرو کسو ته ورسيد. په ثانوي او مسلکي برخو کې درې 
زره زده کوونکو زده کړه کوله. په سلگونو محصلين شوروي اتحاد، جرمني، فرانسې، ايټاليې او ترکيې ته 
د زده کړو لپاره واستول شول. همدارنگه يوه ملي کتابخانه جوړه شوه چې نن ورځ د عامه کتابتون په نامه 
يادېږي. د دې کارونو ترڅنگ يوه سينماد کابل په ښار او يو تياتر په پغمان کې جوړ شو او ديارلس مجلې 
او جريدې د دولت په لگښت په کابل او واليتونو کې نشر شوې، لکه ارشاد النسوان، اتحاد مشرقي، 
روزنامه افغان، معارف مجله، امان افغان، بيدارى، د حقيقت ورځپاڼه او نور... مطبوعات او داخلي 
ورځپاڼې أزادې شوي او د شخصي جريدو او ورځپاڼو د چاپ لپاره زمينه برابره شوه چې د بيلگې په 

توگه کوالى شو چې انيس، نسيم سحر او د نورو نومونه ياد کړو.
 

 په ټولگي  کې فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وويشل شي. لومړۍ ډله دې د شاه امان اهلل خان د مالي او اقتصادي 

اصالحاتو په اړه او دويمه ډله دې د نوموړي د اداري اصالحاتو په اړه په خپلو کې خبرې وکړي.

 پوښتنې
د امان اهلل خان اصالحاتو څو مرحلې درلودې؟ هره مرحله يې د سنې په يادونې سره وواياست.  .١

د افغانستان لومړنى اساسي قانون په کوم کال او چيرته تصويب شو؟  .٢
شاه امان اهلل خان د کومې موخې لپاره اصالحات پيل کړل؟  .٣

د اداري جوړښت له مخې اماني دولت پر کومو قواوو والړ و؟  .٤
امان اهلل خان د معارف په برخه کې کوم کارونه ترسره كړل، لنډ يې وواياست.  .٥

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې د شاه امان اهلل خان د کلتوري اصالحاتو په اړه معلومات تر السه او بيا دې په ټولگي 

کې ووايي.
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د غازي شاه امان اهلل خان اروپايي سفر)۱۹٢۷ ز – ۱٣۰۶ لمريز(

د شاه امان اهلل خان د سفر اړتيا، د سفر پايلې، د سفر په وړاندې غبرګونونه او د شاه له 
اوږد غيابت څخه د يو شمير فرصت طلبو کړيو ګټه اخيستنه، دا هغه مفاهيم دي چې په دې 

لوست کې به ورسره أشنا شئ.

غازي امان اهلل خان په )١٣٠٥ لمريز( کال د وزيرانو د شورا په عالي مجلس کې د افغانستان د پرمختگ 
روزنې،  او  ښوونې  د  بايد  چې  ويل  ويې  او  ونيوه  الندې  بحث  تر  کمى  وسايلو  او  أالتو  نويو  د  لپاره 
مطبوعاتو، رغونې، د نويو مخابراتو، صنعت او د افغانستان د کرنې د پرمختگ په برخه کې له اروپايي 
او  بايد مسلکي  لپاره  او ددې کار  تهيه کړای شي.  او  هېوادونو څخه ډېر لوی سامان أالت خريداري 
کارپوه خلک انتخاب او په مناسب وخت کې اروپا ته ولېږل شي. د وزيرانو مجلس دا تصويب کړه 
چې ددغو ټولو علمي او فني موخو د الس ته راوړلو لپاره دې په خپله غازي پاچا ددغه هيئت مشري 
پر غاړه واخلي، ځکه چې هغه په خپله د پوهنې او ړون اندۍ ډېر لوى غوښتونکى و. څرنگه چې له 
)١٣٠١ لمريز( کال څخه وروسته د ځينو هېوادونو له خوا ځينې رسمي بلنليکونه راغلي وو چې پاچا 
دې د هغوى له هېوادونو څخه ليدنه وکړي، همدا و چې امان اهلل خان د ملکې ثريا او د دولت د عالي 
رتبه غړيو سره اروپا ته روان شو او د ١٩٢٧ زيږديز کال د )١٣٠٦لمريز( کال مطابق د ليندۍ د مياشتې 
په لومړيو کې په کابل کې تر خداى پامانۍ وروسته يې د کندهار لوري ته حرکت وکړ او په کندهار کې 

درويشتم لوست
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يې د خلکو تر تاوده هرکلي وروسته د چمن لوري ته مخه وکړه او وروسته د کويټې له الرې کراچۍ ته 
ورسېد او په نوموړو ښارونو کې يې تر تودو هر کليو ورسته د هوايي ډگر او د الوتکو د ترميم د فابريکې 
تر ليدلو بيا د رسمي پروگرام سره سم د بمبي بندر ته روان شو. که څه هم په خپله له ترکي او فرانسوي 
ژبو سره بلد و، سره له دې هم يو شمېر ژباړونکي ور سره وو او همدارنگه په بهر کې د ټاکلي پروگرام د 
لرلو له امله افغاني سفيرانو او استازيو ته کومه ستونزه پيدا نه شوه. بمبي ته په رسېدو افغانان او هندوانو د 
هغه د هر کلي لپاره د سرک دواړو لوريو ته کتارونه جوړ کړي وو او له تودو ولولو سره چې )ژوندى دې 
وي غازي پاچا( استقبال شو. خلکو داسې احساسات وښودل چې انگليسان يې سخت ووېرول او دا له 
دې امله چې امان اهلل خان په اسالمي نړۍ کې له څومره گرانښت څخه برخمن دى او غازى پاچا هم 
په خپلو ټولو ويناوو کې د هند او نورو محرومو ملتونو د خپلواکۍ خبرې کولې. په هند کې د خپلې پاتې 
کېدنې پر وخت د هغه هېواد خلکو ته داسې وويل:«خپلواکي نه ورکول کېږي، بلكې د تورې په زور تر 
السه کېږي« د هند د مشرانو او ټولنو تر ليدلو وروسته، امان اهلل خان عدن او له هغه ځايه مصر ته سفر 
وکړ چې د مصر د پاچا لومړني فواد او خلکو له خوا يې هر کلى وشو، د هغه هېواد د تاريخي أبداتو تر 
ليدنې وروسته اسکندريې ته والړ او د مديترانيې د بحيرې له الرې ايټاليې ته روان شو. په ايتاليې کې د 
پاچا ويکتور امانويل، ملکې او وليعهد له خوا يې تود هر کلى وشو. د ايټاليې پاچا په خپلې وينا کې د 
امان اهلل خان نه ستړي کېدونکي کارونو سرته رسول وستايل او له افغانستان سره د ښو اړيکو غوښتونکى 
شو، شاه او هئيت له ايټاليا څخه فرانسې ته مخه وکړه. په فرانسې کې جمهور رئيس ورته تود هر کلى 
په فرانسه کې د  الوتکو، ټوپکو، مهماتو،  او په هغه ځاى کې د خوښې وړ موضوعگانو، لکه: د  وکړ 
افغاني زده کوونکو د تحصيل، د استقالل لېسې ته د فرانسوي اليقو ښوونکو د راتگ، د لرغون پوهنې 
په برخه کې د فرانسې همکاري او په نورو علمي او تخنيکي اړتياوو خبرې اترې او موافقه وشوه او هم 
د فرانسې له دولت څخه غوښتنه وشوه تر څو په کابل کې يو موزيم په فرانسوي سليقه جوړ شي. په 
فرانسه کې تر ټولو لوى وياړ چې امان اهلل خان تر السه کړ دا و چې د پاريس ښاروال د هغه په برخه کې 
وويل«ستاسې له شان سره سمه ډالۍ نه لرو چې تاسې ته يې وړاندې کړو، د پاريس ښار ستاسې چوپړ ته 
وړاندې کوم« او بله دا چې د ناپيليون چپرکټ يې د امان اهلل خان د استراحت لپاره ورکړ. امان اهلل خان له 
هغه ځايه بروکسل، بلژيک او سويس ته سفر وکړ او وروسته ألمان ته روان شو او هلته يې د ألمان جمهور 
رئيس)فون هنون بورگ( او دولتي چارواکو هر کلى وکړ او همدارنگه په ألمان کې د افغانستان د خپلواکۍ 
لسمه کاليزه ونماځل شوه او يوه څرخي الوتکه د ألمان د دولت له خوا امان اهلل خان ته ډالۍ شوه. د ألمان 
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تر سفر وروسته امان اهلل خان انگلستان ته والړ او هلته يې د انگليستان د پاچا )پنځم جارج( او ملکې 
له خوا هر کلى وشو، هلته يې د هغه ځاى هوايي ځواک وليد، همدارنگه يې د أکسفورډ له پوهنتون او 
ځينو نورو ځايونو څخه ليدنه وکړه. د أکسفورډ پوهنتون له خوا ورته د حقوقو افتخاري دکتورا ورکړل 
شوه. دا لومړنى افغاني شخصيت و چې د حقوقو په افتخاري دکتورا ووياړل شو. د انگلستان تر سفر 
وروسته امان اهلل خان شوروي روسيې ته سفر وکړ او انگليستان د امان اهلل خان له دې سفر سره مخالف 
وو، ددې لپاره چې امان اهلل خان له روسيې سره دوستانه اړيکې ونه لري. شاه امان اهلل خان ته په وروسيه 
کې د جمهور رئيس )کالينن( او نورو لوړو دولتي چارواکو له خوا  تو د هر کلی وشو او دا لومړنى افغاني 
اتل و چې په شوروي روسيه کې يې ښه هر کلي وشو. د دغه سفر په پايله کې يو لړ سياسي، کلتوري او 

اقتصادي معاهدې السليک شوې.
وروسته امان اهلل خان ترکيې ته روان شو، په ترکيه کې د ترکيې د جمهور رئيس مصطفى کما ل )اتاترک( 
او د ترکيې د صدراعظم عصمت انيونو او نورو دولتي غړيو له خوا يې هر کلى وشو. په دې سفر کې دواړه 
هېوادونه د دوستۍ د ټينگښت، سياسي، سوداگريز او کلتوري اړيکو غوښتونکي شول. امان اهلل خان د 
أسيايي او اروپايي يوو لسو هېوادونو تر ليدنې وروسته ايران ته مخه وکړه او هلته يې د رضا شاه پهلوي له 
خوا تود هر کلى وشو. شاه او د ايران ملت د امان اهلل خان هغو کارنامو ته چې د ٩ کالو واکمنۍ په موده 
کې يې تر سره کړې وې، په درنه سترگه کتل، هلته د دواړو هېوادونو ترمنځ معاهدې السليک شوې. 
همدارنگه هغه سرحدي ستونزې چې د ترکيې او ايران ترمنځ وې، د هغه په زيار او هڅه حل شوې، پاچا 

د ايران تر سفر وروسته افغانستان ته راستون شو.
د افغانستان لپاره د امان اهلل خان د دوو اسالمي هېوادونو )ايران او ترکيې( او اروپايي هېوادونو څخه ليدنې 
ډېر اهميت درلود. په پايله کې دافغانستان موقف ټينگ او نړيوا ل اعتماد يې لوړ شو. د اروپايي او أسيايي 
هېوادونو له مشرانو سره د هغه اړيکې ددې ښکارندوۍ وې چې افغانستان د يو خپلواک هيواد په توګه 

کوالی شي چې د نړۍ له ټولو هېوادونو سره د برابرۍ او متقابل احترام پر بنسټ اړيکې ټينگي کړي.
ايران سره تړونونو دا ښکاره کړه چې په  او  له ترکيې  او  امان اهلل خان ليدنې  اتحاد څخه د  له شوروي 
افغانستان کې دا نگليسانو بيا اغېز له خاورو سره خاورې شو، هغه په دې سفر کې په دې بريالى شو چې 

له افغانستان سره د ځينو اروپايي هېوادونو پراخه اقتصادي مرستې را جلب کړي.
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ملكه ثريا د امير امان اهلل خان ميرمن او د هيواد د نامتو ښځو څخه په دې سفر کې له  امان اهلل خان سره 
ګډون درلود. ملکه ثريا د محمود طرزي دريمه لور وه چې يوه پوهه، عالمه، فاضله او علم پلوه ميرمن 
وه. دغې نامتو مېرمنې په ۱۲۹۳لمريز کال د شهزاده امان اهلل خان سره واده وکړ. ملکه ثريا د امير امان اهلل 
خان له مشوقينو څخه د نوي فرهنګ او تمدن په خپريدو، د ښځو د حقوقو د تامينولو او د هيواد د ترقۍ 
او پرمختګ په برخه کې وه. يوه فرانسوۍ خبرنګاره او د هوهلو مجلې استازي د امير امان اهلل خان د 
اقامت په وخت په  فرانسې کې د ملکې ثريا سره مرکه او ليدنه وکړه او ددې په اړوند يې داسې وليکل:(( 
ماد نړۍ د ډيرو ملکو او لومړۍ درجو ښځو سره مرکې کړي خو  په دې متانت، ذهانت د ملکې ثريا 
غوندې ښځې مې لږې ليدلې دي. د دې مرکې څخه ماته ثابته شوه چې د افغانستان خاوره چې داسې 

ملکه روزلی شي، ډير ژر ترقي، وده او د نړۍ له نورو هيوادونو سره سيالي کولی شي((.
د شاه امان اهلل خان سفر شپږ مياشتې اوږد  شو، دې سفر له يوې خوا ښې پايلې درلودې، خو له بل لوري 
يې د پاچا د اوږد مهاله نه شتون له امله د هېواد امنيت او اداره د گډوډولو لوري ته  نږدې کړه او د دښمن 
د پالنونو د تطبيق لپاره يې زمينه مساعده کړه، همدا علت و چې دغه کار ناوړه او ډېرې زيانمنوونکې 

پايلې له ځان سره راوړې.

 په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو ووېشل شي. لومړۍ ډله دې اروپا ته د امان اهلل خان د سفر پر علتونو او دويمه 

ډله دې د سفر په الس ته راوړنو يو له بله سره خبرې وکړي.

 پوښتنې
١- د شاه امان اهلل خان اروپايي سفر څو مياشتي او کومو هيوادونو ته وه؟

٢- په هند کې د امان اهلل خان د هرکلي په برخه کې لنډ معلومات ورکړئ.
٣- د شاه امان اله خان په وړاندې د دسيسو او توطيو علت څه و؟

 له ټولگي څخه باندې فعاليت
زده کوونکي دې د شاه امان اله خان د اروپايي سفر په اړوند معلومات تر  السه او بيا دې په ټولګي کې 

ووايي.
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د اصالحاتو پر وړاندې غبرگون

ولې د امير امان خان اصالحات له غبرګونونو سره مخامخ شول، کورني او بهرني 
الملونو پکې څومره رول در لوده. په دې لوست کې به ورسره أشنا شئ.

د هېواد خپلواکۍ تر گټنې وروسته چې د غازي امان اهلل خان په مشرۍ، د خلکو د قربانۍ په 
پايله کې حاصله شوه، د انگليسي استعمارچيانو پر وړاندې ستر برياليتوب و. افغانان و توانېدل چې 
د افغانستان ځوان او خپلواک دولت جوړ کړي. زموږ هېواد چې د استعمار له جغ څخه خپلواکه 
شوی و، په )اقتصادي، ټولنيزو، کلتوري او نورو( برخو کې اصالحاتو او بدلونو ته يې اړتيا درلوده. 
نو کله چې امان اهلل خان د هېواد چارې په الس کې واخيستې، په اصالحاتو يې الس پورې کړ، تر 
څو وکړاى شي هېواد د پرمختللو هېوادونو په کتار کې ودروي. اصالحات او ريفورمونه پيل شول. 
او ډېروافغانانو يې مالتړ وکړ، خو ځينو خلکو د انگرېزانو په مرسته د اصالحاتو په وړاندې منفي 
غبرگونونه وښودل. ځکه انگليسانو غوښتل چې د داخلي اړو دوړ په پيدا کولو سره د افغانستان ځوان 

څلورويشتم لوست
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دولت کمزورى او له منځه يوسي. 

انگرېزانو له دې سياست څخه چې )تفرقه واچه وه او حکومت وکړه( کار واخيست او په ځينو 

ځايونو کې يې جاسوسي دستگاوو او شبكو کار وکړ. د جزا له قانون سره د منگلو خلکو مخالفت 

څرګند کړ. د نوي قانون په وړاندې مذهبي کړيو غبرگونونه وښودل. له دې امله يو شمېر روحانيونو 

په پکتيا کې مخالفت څرګند کړ، په ١٣٠٤ لمريز چې د ١٩٢٦ ز کا ل سره سمون لري، امان 

اهلل خان هڅه وکړه چې د خبرو له الرې موضوع حل کړي هيئتان او د جوماتونو مال امامان يې 

پکتيا ته ولېږل، تر څو د هغه ځاى روحانيون قانع کړي. خو هغوى ونه منله، هماغه و چې د مال 

عبداهلل په مشرۍ په پکتيا کې مخالفت پيل شو او تر لوگره راورسېد. دولت د هغوى په وړاندې 

مقاومت وکړ او مخالفين يې غلي کړل. 

شاه امان اهلل خان د افغانستان د پېژندنې او د مرستو د راجلبولو لپاره أسيا او اروپا ته اوږد سفر وکړ، 

چې د هغه د اوږدې مودې له نه شتون څخه بهرني دښمن گټه واخيسته او د شومو پالنونو لپاره 

يې ډېره ښه زمينه برابره شوه. کله چې امان اهلل خان له اروپا څخه راستون شو، له اصالحاتو او 

پرمختگ سره يې مينه ډېره شوه او د اصالحاتو او ريفورمونو عمليه يې چټکه کړه. امان اهلل خان 

له يوې خوا د نړۍ پرمختللې هېوادو نه ليدلي وو نو غوښتل يې چې افغانستان داسې پرمختگ 

او پراختيا وکړي او د نورو هېوادونو له احتياجه خالص شي او له بل لوري وروسته پاتې کړيو له 

بهرني لوى دښمن)انگليس( سره يو ځاى ددغو بدلونونو د تطبيق مخه نيوله.

د اماني خپلواکه دولت پر ضد لويه توطيه جوړه شوه. د مخالفينو خواره واره گروپونو سمون پيدا کړ 

او نظامي عمليات يې پيل کړل او دښمن په دوو جبهو )ختيځ او شمال( کې په فعاليتونو مصروف 

شو. ددې پالن طرحې داسې وې چې اغتشاش لومړى له ختيځ څخه پيل شو، ترڅو دولت په 
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دې مجبور شي چې پوځيان هلته ولېږي او پايتخت له پوځيانو تش شي او له دې وروسته دې د 

شمال جبهې )کوهدامن او کوهستان، شورشيان کابل ته داخل شي او په چټکۍ سره دې دولت 

له منځه يوسي او همدارنګه د امان اهلل خان د دولت  يو شمېر دولتي عالي رتبه مامورينو هم په 

پټه د دوی مرسته کوله. 

په هغو ورځو کې چې په ختيځ کې د شينوارو بغاوت پيل شوی و، په شمال کې د کابل الره د 

کلکاني حبيب اهلل  لخوا چې د سقاو د زوى په نامه مشهور و وتړل شوه. 

کلکاني حبيب اهلل خپلې اړيکې د کابل والي علي احمد خان سره چې د هغه وخت د دولت 

لخوا کوهدامن ته د ستونزو د حل لپاره مامور شوى و، ټينگې کړې. علي احمد خان ددې پر 

ځاى چې د دولت په گټه کار وکړي، د خپلو  شخصي گټو د ساتلو لپاره يې د کلکاني له گروپ 

سره اړيکې ټينگې کړې، همدارنگه نورو فرصت طلبو کسانو له كلكاني حبيب اهلل سره مرسته 

وكړه. 

کلکاني حبيب اهلل د ځينو لوړ رتبه دولتي مامورينو په مرسته د دولت پر ضد شورش وکړ، د 

هغوى په همکارۍ د ١٩٢٩ زيږديز کال د ډسمبر په أخر کې په کابل يرغل وکړ. څرنگه چې  

امان اهلل خان نه غوښتل چې وينې تويې شي، په ١٩٢٩ کا ل د جنوري په لومړيو کې يې له 

پاچاهۍ څخه استعفا وکړه او کندهار ته والړ، له هغه ځايه يې ايټاليې ته مخه وکړه او د ژوند 

تر پايه هورې ديره شو. ورور يې سردار عنايت اهلل خان درې ورځې اقتدار په الس کې ونيو او 

وروسته حبيب اهلل د سقاو زوى ارگ محاصره کړ او سردار عنايت اهلل خان کندهار ته شاتګ 

وکړ او په دې توګه پرکابل واکمن شو.
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 په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو ووېشل شي. لومړۍ ډله دې د امان اهلل خان په وړاندې د غبرگونونو د الملونو 
په اړه او دويمه ډله دې د افغانستان پر ضد د انگرېزانو د تحريکاتو او دسيسو په اړه يو له بله سره خبرې 

وکړي.

 پوښتنې
کوم علتونه ددې سبب شول چې يو شمېر خلک د اماني دولت له اصالحاتو څخه ناراضه شول؟  -١

د دولت پر ضد لومړى بلوا چېرته پيدا شوه. پايله يې څه شوه، په لنډ ډول يې وواياست؟  -٢
د حبيب اهلل کلکاني د شخصيت په اړه څه پوهېږئ، معلومات وړاندې کړئ.  -٣

 له  ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې د خپلو ښوونکو او له هغو سرچينو چې ور سره شته، د اماني اصالحاتو پر وړاندې د 

يو شمېر خلکو د ضديت پر الملونو يوه لکينه تياره او په ټولگي کې دې نورو ټولگيوالو ته ووايي.
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د بحران پاى او د قدرت ټينگښت )۱۹۲۹ز – ۱۳08 لمريز(

نادر شاه څرنګه واک ته ورسيد. په کومو اصالحاتو يې السی پورې کړ، شورشونه 
يې څرنګه غلي کړل. په دې لوست کې به ورسره أشنا شئ.

د کلکاني حبيب اهلل ٩ مياشتنۍ واکمنۍ کابل له هر پلوه خراب او زيانمن کړ.هيواد ٩ مياشتې په 

اړو دوړکې تيرې کړې نو ځکه د افغانستان خلک له دې نظام څخه ناراضه وو، د يوه مثبت بدلون 

لپاره تيار وو. هماغه و چې محمد نادرخان د جنوبي جبهې يو له فاتحينو او د اماني دورې سپاه 

ساالر د خلکو په مرسته او همکارۍ د اکتوبر په ١٥  ) ١٩٢٩( زيږديز کا ل کې کابل ته راننوت 

او د سالم خانې ماڼۍ ته والړ. هلته يو شمېر د کابل معززين، مشران او قبايلو استازي موجود 

وو، محمد نادرخان  په يوه وينا کې هغوى ته داسې وويل:«د خداى په فضل زه خپل أرمان ته 

ورسېدم. زما هيله د هېواد خالصون و او دا دى نن ورځ زما هيله تر سره شوه، زه د قدرت هيله 

پنځه ويشتم لوست

محمد نادرشاه
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من نه يم. يوه لويه جرگه جوړوم، تر څو هغوى خپل مشر وټاکي« په دې وخت کې حاضرينو په يوه 

غږ وويل، چې لويې جرگې ته اړتيا نشته تاسې زموږ پاچا ياست او د مجلس غړيو وويل چې:« په 

دې غونډه کې د پخوانۍ لويې جرگې ډېر غړي شته څرنگه چې هغوى له سپاه ساالر څخه غواړي 

چې د پاچاهۍ تکليف قبول کړي. په دې وخت کې حضرت مجددي )نورالمشايخ( د نادرخان پر 

سر پټکى د تاج او جوغې په ډول کېښود او محمد نادرخان د افغانستان پاچا شو. 

محمد نادرخان خپله پاچاهي پر وران او خراب کابل پيل کړه، له دې کبله چې نوموړى له جدي 

ننگونو سره مخامخ و، مجبور و چې هر قدم په احتياط واخلي. د امان اهلل خان د پلويانو مخالفت 

له يو لوري او هم د انگرېزانو السوهنې په هېواد کې، همدارنګه د حبيب اهلل کلکاني پاتې شوني 

د دې المل شول، ترڅو دولتي او حکومتي ادارې ويجاړې شي او اکثر اداري واحدونه لوټ شوي 

وو. د کابل ښار او دولتي دفترونه چې په نهه مياشتو کې زيانمن شوي وو، د پادشاه او د نوي دولت 

اراکينو پاملرنه يې ځان ته ورواړوله تر څو پادشاه له خپلې کورنۍ سره په  ارګ کې استوګن شي. 

د محمد نادرشاه د پاچاهۍ دوره  د )امان اهلل خان او کلکاني حبيب اهلل( له دواړو پخوانيو دورو 
سره توپير درلود. دا دوره نه د امان اهلل خان د دورې د لوېدېز د ژوند او تهذيب په څېر او نه هم د 
کلکاني حبيب اهلل د دورې په شكل، د مدنيت دښمنه وه چې ماليات او دولتي عايدات يې خلکو 

او بيت المال يې سپاهيانو ته ورکاوه.
محمد نادرشاه چې يو هوښيار، با تدبيره او أگاه شخصيت و د افغانستان د دولت په سر کې ودريده. 
د هغه ورور محمد هاشم خان چې يو ډېر با انضباطه شخص و، د صدراعظم په توگه توظيف شو. 
د دولت نور غړي د تدبير خاوندان وو چې په خپل چوکاټ کې يې ځانګړې صالحيتونه درلودل. 
كه څه هم هغه خپل حکومت د خپل ورور محمد هاشم خان په صدارت سره جوړ کړ، خو د 
اساسي کارونو کيلي يې له ځان سره ساتلې وه. د نادر شاه د پاچاهۍ پر وخت زير بنايي اصالحات 
رامنځ ته شول. د کابل پوهنتون جوړ شو، د ملي بانک بنسټ کېښودل شو، ادبي انجمن رامنځ ته 
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شو، کلنۍ)سالنامه( چې د پاچا له نوښتونو څخه وه، چاپ شوه او په خپله پاچا به د مطبعې له 

کارونو څخه څارنه کوله او په دې توگه په هغه وخت کې ډېر بنسټيز کارونه تر سره شول. د امنيت 

له پلوه د نادرخان په دوره کې ډېرې ستونزې وې، دا ځکه چې د کلکاني حبيب اهلل تر ماتې 

وروسته موضوع په دومره سادگۍ سره پاى ته ونه رسېده، بلکې غبرگون يې درلود. لکه چې د 

١٩٣٠ زيږديز کا ل د جون په مياشت کې د شمال هغه شمېر قومونه چې د کلکاني حبيب اهلل 

د پاچاهۍ پر وخت يې گټې تامين شوې وې، په يوه ډېر لوى قوت سره يې شورش وکړ چې په 

لومړي ځل کې د نادرخان له خوا ورته توصيه وشوه چې له شورش څخه الس واخلي، خو 

هغوى ونه منله. وروسته محمد نادرخان مجبور شو چې اقدام وکړي او امنيت يې ټينگ کړ.

په ١٩٣٢ زيږديز کال کې مالليوني د حکومت پر ضد بغاوت وکړ او نادرخان يې په چټکۍ 

سره مخه ونيوله، له بل لوري د اماني دورې يو شمېر پلويانو د نوي حکومت لپاره ستونزې رامنځ 

ته كولې خو نادر خان د دولتي حاکميت او ټينگيښت لپاره شورشونه غلي او مخالف کسان يې 

له صحنې څخه وويستل. 

محمد نادرشاه او صدراعظم محمد هاشم خان له هر څه نه مخکې دې ته متوجه وو چې له 

ديني علماو سره نېکې اړيکې ولري، ځکه هغوى پوهېدل چې له ديني عالمانو سره منفي چلند 

د ځان د له منځه وړلو حکم لري. نادرشاه يو باکلتوره شخص و، په همدې توگه يې وغوښتل 

تر څو هغه زيانونه چې په مخکينۍ دوره کې کلتور ته رسېدلي وو، جبيره کړي او په دې برخه 

کې يې دقدر وړ خدمتونه وکړل. د هغه له کلتوري کارونو څخه يو هم دا دی چې په خپله به يې 

د زده کوونکو په سينه مډال لگاوه.

محمدنادر شاه د خپلې پاچاهۍ په ٤ کالو کې وکړاى شول چې هغه بحران چې په ټول افغانستان 
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کې را منځ ته شوى و، پاى ته ورسوي او دولتي واک ټينگ او واحد مرکزيت رامنځ ته کړي.

محمد نادرشاه د ١٩٣٣ کال د نوامبر د مياشتې په 8 مه زده کوونکو ته د دلکشا په چمن کې 

مډالونه ورکول چې د عبدالخالق نومي محصل د تومانچې په ډزو سره ووژل شو چې په همدې 

توگه د هغه څلور کلنه دوره پاى ته ورسېده.

  په ټولگي  کې فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وويشل شي، لومړۍ ډله دې د نادرشاه د شخصيت او قدرت ته د هغه د 

رسېدو پر الملونو او دويمه ډله دې د هغه د کارنامو په برخه کې پخپلو کې بحث وکړي.

 پوښتنې
کله چې محمد نادرشاه واک ته ورسېد، له کومو ننگوونو سره مخ و؟  -١

د نادر شاه د سلطنت مهمې کړنې بيان کړۍ؟  -٢

محمد نادر شاه له څو کالو پاچاهۍ وروسته او په څه ډول ووژل شو؟  -٣

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې  په دولتي چارو کې، د محمد نادر شاه د سياست او پاليسۍ په اړه د ښوونکو او 

منابعو په مرسته، يو مطلب وليکي او په ټولگي کې دې ووايي.
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د اصولنامې ترتيب او تدوين

د اصولنامو ضرورت د هغوی ترتيب او تدوين، اقتصادي کړکېچونه او د هغو له منځه 
وړل هغه مطالب دې چې په دې لوست کې به ورسره        أشنا شئ.

کله چې محمد نادرشاه د هېواد واک په الس کې واخيست، نو هېواد بحراني او داسې حالت 

درلود چې قانون په کې نافذ نه و، هماغه و چې د هېواد د قانونيت په فکر کې شو. محمد نادرشاه 

په دې پوهېده چې تر هغه چې يو هېواد د قانون پر بنسټ والړ نه وي، هغه دولت نه يوازې دا چې 

پايښت نه لري، بلکې د هېواد شتون له خطر سره مخامخ کېږي.  هغه دا درک کړې وه، چې د 

اماني دولت له حساسيت سره مخامخ و او په همدې توگه منظم پالنونه مطرح شوي وو، ترڅو د 

محمد نادر خان دولت له ريښې څخه راوباسي بهرنيو السونو او داخلي اجيرانو کار کاوه، تر څو 

شپږويشتم لوست

سردار محمد هاشم خان
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چې بحران رامنځ ته کړي. نادرخان په هوښيارۍ سره هماغه قوانين چې د امان اهلل خان په دوره 

کې د نظامنامې په نامه يادېدل، په لږ تفسير سره د اصولنامې په نامه نافذ کړل. محمد نادرشاه د يوه 

با صالحيته هئيت په واسطه اصولنامه )اساسي قانون( تدوين کړ. دا هماغه اساسي نظامنامه وه، 

چې د قوانينو د مور حيثيت يې درلود. په اساسي اصولنامه کې د شاه د حقوقو فصل تعديل او د 

امان اهلل خان د نامه پر ځاى د نادرخان نوم راوړل شو.
د دولتي شورا پر ځاى ملي شورا او داعيانو مجلس په اصولنامه کې داخل شو. همدارنگه اصولنامې 
د ملي شورا انتخابات ترتيب او دا دواړه د لويې جرگې غونډې ته د ١٣٠٩ هـ کا ل د سنبلې په 
٢8 مه وړاندې او تصويب شول. د همدې قانون پر بنسټ د ملي شورا انتخابات په ١٣١٠لمريز 
کال د چنګاښ په ١٤ مه په سالم خانه کې د پاچا له خوا افتتاح شو او هېواد يو قانوني پړاو ته داخل 
شو. دا اساسي اصولنامه تر ١٣٤٣ لمريز کاله پورې نافذه وه او له هغې سره په مطابقت ډېرې 
اصولنامې جوړې او تطبيق شوې. له هغه ځايه چې نادر شاه د ديني عالمانو سره د نيکو اړيکو 
غوښتونکى و، نو غوښتل يې چې د ديني عالمانو موقف ته عزت ورکړي. په دې توګه يې امر وکړ 
چې د ټولو اصولنامو په تدوين کې له علماو څخه مشوره واخيستل شي، تر څو قوانين له شريعت 

سره سم تدوين شي. په دې برخه کې له هغوى سره له مخکي مشوره کېده.
 د ديني چارو د الښه پرمخ بيولو لپاره يې د)جمعيت العلما( مجلس جوړ کړ. له شاهي خزانې 
څخه ديني علماوو ته يو شمير امتيازات ورکول کيدل. ورپسې يې په کابل کې عربي دارالعلوم 

جوړ کړ چې تجربه لرونکي ماليان يې د مدرسينو په توگه په کې مقرر کړل او سردار عبدالرحمن 

خان يې د رئيس په توگه وګماره.

 محمد نادرشاه غوښتل چې په اقتصادي برخه کې يو قانوني سيستم پلی کړي، چې د هغې په 
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اساس يو شمېر پوه خلک چې کافي او مسلکي تجربې ولري، په دولت کې ونډه واخلي، د 

کابل، مزارشريف، هرات او کندهار لوې ال                                                                  رې جوړې کړې، ځينو شرکتونو ته د فعاليت اجازه 

ورکړل شوه. 

پانگوالو پر دولت اعتماد وکړ، په همدې توگه راکد شوې پيسې يې راويستې او په کار ولوېدې، 

چې په دې کار کې د عبدالمجيد زابلي دنده د يادولو وړ ده چې په همدې توگه يې د محمد ظاهر شاه 

په دوره کې زياتره د سوداگرۍ او اقتصاد د وزير په توگه دنده سرته رسولې وه. همدارنگه يې د 

هېواد په صنعتي کېدو کې فعال او مهم نقش درلود، نوموړې ډېرې فابريکې جوړې کړې او د 

افغانستان لپاره يې ډير خدمتونه تر سره کړل. د محمدنادرخان او محمد هاشم خان په ډېرې 

پاملرنې سره د هېواد ډېرې ويجاړى ترميم او د هېواد اقتصاد پراختيا وکړه.
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 په ټولگي کې فعاليت

زده کوونکي دې پر دوو ډلو ووېشل شي. لومړۍ ډله دې د اصولنامې پر تدوين او دويمه ډله 

دې د محمد نادرخان پراقتصادي پروګرامونو خبرې وکړي.

 پوښتنې
د محمدنادرشاه د وخت اصولنامه په لنډه توگه توضيح کړئ؟  -١

د محمد نادر شاه اړيکې له ديني عالمانو سره څه ډول وې، شرحه يې کړئ.  -٢
محمد نادر شاه په اقتصادي برخه کې کوم کارونه وکړل، په لنډه توگه يې معرفي کړئ؟  -٣

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې د اصولنامې او د محمدنادرشاه د دورې د قوانينو په برخه کې له مشرانو او 

پوهانو څخه پوښتنې وکړي او يو مطلب دې ترتيب او په ټولگي کې دې ووايي.
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د محمد ظاهر شاه سلطنت 

شهزاده محمد ظاهر څنګه واک ته ورسيد، د دويمې نړيوالې جګړې د بحران کلونه 
او اغيزې يې پر افغانستان باندې، د صدر اعظم محمد هاشم خان ونډه د دې بحران په 

له منځه وړلو کې. دا هغه مطالب دي چې ورسره به په دې لوست کې أشنا شئ. 

د محمد نادرشاه تر وژلو وروسته کورنۍ شورا جوړه او د اساسي اصولو د )۵( مادې سره سم محمد ظاهر 
شاه د محمد نادر شاه زوی چې ۱۹ کلن و، پاچاهۍ ته وټاکل شو. د اساسي اصولنامې سره سم 
ټول ملت يې تابعيت وکړ. نوم يې په خطبه کې ولوستل شو او په نامه يې سکه ووهل شوه او د 
شورا د مصلحت له مخې د المتوکل علی اهلل لقب هم ورکړل شو چې ۴0 کاله يې له نامه سره 

يو ځای و.
دا چې د محمد ظاهر عمر لږ  او د کار تجربه يې نه درلوده، نو ټول کارونه يې د مشر تره محمد 
هاشم خان په غاړه وو. کله چې محمد ظاهر شاه پاچا شو، نو ډېر ژر يې خپل تره محمد هاشم 

اوويشتم لوست
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خان  پخواني صدراعظم يو ځل بيا د کابينې مسوول وټاکه او هغه هم خپله کابينه پاچا ته معرفي 
او په کار يې پيل وکړ.

نړيواله  پېښه شوه دويمه  نړيواله جګړه  په لومړيو کلونو کې دويمه  پاچاهۍ  د محمد ظاهر شاه د 
جګړه په ۱۹۳۹ ز کې پيل او په ۱۹۴۵ ز کې پای ته ورسېده. د دې جگړي لمبې چې له اروپا 

څخه راپورته شوې وې، ډېر ژر اسيا او د نړۍ نورو برخو ته ورسېدې.
د دې جگړې گډون کوونکي )المان، ايټاليا، جاپان او د ختيځي اروپا کوچني هېوادونه( د محور 
په نامه او )انگلستان، فرانسه، شوروي اتحاد، د امريکا متحده اياالت او يو شمېر اروپايي هېوادونه( 

د متفقينو په نامه يادېدل.
هغه هيوادونه چې په مستقيمه توگه په دويمه نړيواله جگړه کې ښکيل ول له مالي او ځاني پلوه 
ډير زيانمن شول او همدا رنگه ناوړه اثرات يې ډير وو. ټول هيوادونه يې متاثره کړل، ددې جگړې 
په وخت کې روسيه په شمال، ايران په لويديځ او برتانيوي هند د افغانستان په سهيل کې زيانمن 

شول.
محمد ظاهر شاه او د وخت صدر اعظم محمد هاشم خان د يوې جرگې په جوړيدو د يوه فرمان 

له مخې افغانستان ناپېيلی اعالن کړ.
محمد هاشم خان د ښه تدبير په درلودو سره نه يوازې دا چې افغانستان د جگړې له لمبو او زيان 
څخه وژغوره، بلکې له اقتصادي احتمالي ستونزو څخه يې هم وژغوره. د اقتصادي ستونزو سره 

سره يې ډېر اسعار ذخيره کړل چې وروسته ترې په پرمختيايي پروژو کې گټه واخيستل شوه.
کله چې جگړه ډېره سخته شوه، د محور ځواکونه د ختيځي اروپا له الرې د روسيې خاورې ته 
داخل شول. په افغانستان کې يو شمېر الماني او ايټالوي انجينرانو په ځينو پروژو کې کار کاوه، نو 
شوروي اتحاد او برتانوي هند يې په اړه اندېښنه کوله او افغانستان ته يې يادگېرنې ورکړې، تر څو 
المانيان او ايټالويان له خپلې خاورې وباسي. افغانستان د دغو وړانديزونو ځينې برخې ومنلې او ياد 

شوي کارکوونکي يې په درنښت له هېواده بهر کړل.
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خو د هغه وخت مدبر صدراعظم محمد هاشم خان وتوانېد چې د افغانستان اوضاع نورماله 

وساتي. د جگړې دروندوالي پر افغانستان هم اغېز درلود او يو شمېر امنيتي ستونزې يې رامنځ 

ته کړې چې د هغه وخت له حاالتو او د محمد هاشم خان له تدبير سره سم دا ستونزې لرې 

شوې.

ځکه نو ويالی شو چې د افغانستان د ناپيلتوب پايله دا شوه چې امپرياليستي قواوو نه شو کوالی 

چې پرې تېری وکړي چې دا  کار د افغانستان د خپلواکۍ په ټينگښت، په منځني او نږدې ختيځ 

کې د امنيت په پياوړتيا کې مرستندوی ثابت شو.

دويمې نړيوالې جگړې له اقتصادي پلوه هم پر افغانستان منفي اغېزه وکړه. پر شوروي اتحاد د 

المان يرغلونه او د بحرالکاهل پر سيمې د جاپان د يرغلونو په پايله کې د افغانستان سوداگريزې 

اړيکې د محور، اروپايي او اسيايي هېوادونو سره چې د جگړې په ساحه کې وې، قطع  شوې. 

د افغانستان او شوروي اتحاد سوداگري ټيټې کچې ته ورسېده او يوازې له هندوستان )برتانوي 

هند( سره سوداگرۍ دوام درلود. د وارداتي توکو اوشيانو د کمي له امله د خوراکي توکو بيې 

تر پنځه  ۱۹۳۹ـ۱۹۴۵ز( کلونو کې بيې له څلورو څخه   ( په  لوړې شوې، په ځانگړې توگه 

چنده پورې  لوړې شوې. دولتي چارواکو د خوراکي او صنعتي توکو د ګرانۍ د مخنيوي او د 

بيو د تنظيم لپاره کلک تدبيرونه تر سره کړل. 
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 په ټولگي کې فعاليت

زده کوونکي دې د دويمې نړيوالې جگړې او د افغانستان د ناپييلتوب د پايلو په اړه، يو له بله 

سره خبرې وکړي.

 پوښتنې

۱ـ د محمد ظاهر شاه د واک ته د رسيدو د څرنگوالي په اړه معلومات ورکړئ؟

۲ـ په دويمه نړيواله جگړه کې جنگي قوتونه په کوم ترتيب سره وېشل شوي وو؟

۳ـ د وخت صدراعظم محمد هاشم خان د دويمې نړيوالې جگړې په وخت کې د افغانستان د 

سوکالۍ لپاره کومې چارې سر ته ورسولې؟

۴ـ په دويمې نړيوالې جگړې کې د افغانستان ناپييلتوب په سياسي برخه کې کوم رول تر سره کړای شو؟

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت

زده کوونکي دې له خپلو مشرانو څخه د محمد ظاهر شاه د شخصيت په اړه يو مطلب وليکي او 

په ټولگي کې دې ولولي.
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لومړنی پنځه کلن پالن )۱۹۵۶ ز ۱۳۳۵لمريز(

د لومړني پنځه کلن پالن ضرورت، د سردار محمد داوود خان ونډه د دې پالن په 
تکميل او پلي کولوکې، دا هغه مفاهيم دي چې په دې لوست کې به يې ولولئ.

د اعليحضرت محمد ظاهر شاه د سلطنت په لومړي وخت کې محمد هاشم خان د صدارت چارې پر 
غاړه لرلې او د خپلې غوښتنې له مخې يې له دغه مقام څخه استعغا ورکړه. له هغې وروسته يې کشری 
ورور سپهساالر شاه محمود خان صدارت ته غوره شو. هغه اوه کاله وروسته د ناروغۍ له امله استعفا 
ورکړه. له دې وروسته د اعليحضرت محمد ظاهر شاه له خوا يې د تره زوی سردار محمد داود خان د 

سردار محمد عزيز خان زوی د صدارت مقام ته وټاکل شو.
محمد داوود خان غوښتل چې افغانستان د سياسي، اقتصادي او اجتماعي پلوه پر خپلو پښو والړ يو 

هېواد واوسي او د منظمو اقتصادي پالنونو په جوړولو سره يې د ودې پړاو نه پيل کړل.
هغه په لومړي سر کې کابينه له تعليميافته او پوهو کسانو څخه جوړه کړه. په بهرني سياست کې يې د 
افغانستان مثبت ناپييلتوب ځان ته غوره کړ چې بنسټ يې په ملي گټو او د افغانستان د خلکو پرآزاد 
قضاوت والړ وو او دا کار د دې سبب شو چې د نړۍ هېوادونه دې ته حاضر شول چې پرته له قيد او 
شرطه له افغانستان سره مرسته وکړي. دا يو له ډېرو غوره کارونو څخه پدې وخت كې و، ځکه چې د 

امريکې د متحده اياالتو او شوروي اتحاد تر منځ سياسي موازنه يې ښه وساتله.
سردار محمد داود خان يو مترقي او هيواد پال شخصيت و. هغه په دې ښه پوهېده چې يو هېواد په کومو 
وسايلو سره پر ستونزو بريالی کېدای شي. هغه د توليدي او اقتصادي موسسو د پراختيا او پرمختيا په 

سردار محمد داوود خان

اته ويشتم لوست
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برخه کې ډېره هڅه کوله. هغه و چې خپل کارونه يې په يوه چوکاټ کې منظم کړل. لومړنی پنځه کلن 
پالن يې په ۱۹۵۶ز کې پيل او په ښه توګه يې سرته ورساوه او دويم پالن يې په ۱۹۶۱ ز کې تر الس 
الندې ونيوه. په لومړی اقتصادي پالن کې پرمختيايي بودجه په بنسټيزو کارونو کې ولگول شوه چې د 
هغې په وسيله د سړکونو جوړول او د برېښنا د توليد کار ډېر ښه مخکې الړ. په دې موده کې د کابل ـ 
کندهار او سپين بولدک تر منځ سرک، کابل ـ تورخم ـ قزل قلعه ـ د سالنگ تونل ـ کندهار ـ هرات او 

کشک نخود سړکونه جوړ شول.
همدارنگه د برېښنا په برخه کې د نغلو د برېښنا ۶۶ زره، ماهيپر د ۱۰ زره او د درونټې بند د ۱۱ زرو او 

د مزار شريف برېښنا ۱۰ زره کيلو واټو ته ظرفيت لوړ شو.
د نفتو او گازو د منابعو استخراج د هېواد په شمال کې پيل شو. د ډبرو سکاره په پوره اندازه توليد شول. 
د صنايعو په برخه کې د مزار شريف د سرې د فابريکې توليدات په کا ل کې ۱۰۰ زرو ټنو ته ورسېدل، 
د غوري سمنټو فابريکه او د موټرو د ترميم ډېر شمېر دستگاه وې د هېواد په مختلفو برخو کې جوړې 
شوې.  د دې تر څنگ د کابل د جنګلک فابريکه داسې کمپلېکس شوه چې نه يواځي وروسته يې لوی 

ماشينونه  ترميمول، بلکې د نصبولو چارې يې هم سر ته رسولې.
همدارنگه د ننگرهار پروژې ته زياته پاملرنه وشوه تر څو د هغې د توليداتو کچه جگه شي چې په ټول 

ژمي کې به يې د هيواد اکثرو سيمو ته مېوې او سابه ورکول.
د محمد داوود خان دويم اقتصادي پالن د وخت د کموالي او د ځينو نورو ستونزو له امله پلی نشو چې 

وروسته محمد داوود خان مستعفي او په دې توگه د هغه د صدارت دوره پاى ته ورسيده.

 په ټولگی  کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو ووېشل شي. لومړۍ ډله دې د محمد داوود خان پر شخصيت او بهرني 

سياست او دويمه ډله دې د هغه د پنځه کلن پالن په اړه يو له بله سره خبرې وکړي.

 پوښتنې
۱ـ سردار محمد داودخان څرنگه د صدارت دنده تر السه کړه؟

۲ـ د محمد داوود خان بهرنی سياست په لنډه توگه معرفي کړئ.
۳ـ په لومړي پنځه کلن پالن کې کوم بنسټيز کارونه تر سره شول، هغه وواياست؟

۴ـ د سردار محمد داوود خان دويم پنځه کلن پالن ولې پلى نشو؟

 له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زده کوونکي دې د محمد داوود خان د شخصيت او پنځه کلن پالن په برخه کې له منابعو، مشرانو 

او پوهانو څخه معلومات تر السه او بيا دې په ټولگي کې ووايي.
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د دېموکراسۍ لسيزه )۱۳۴2- ۱۳۵2 لمريز (

متن  په دې  درلودلې؟  پايلې  قانون څه  اساسي  لسيزې  د  ديموکراسۍ  د  پوهيږئ  أيا 
کې به ورسره أشنا شئ.

د ظاهر شاه د سلطنت وروستي لس کلونه د دېموکراسۍ د لسيزې )اساسي قانون( يا د مشروطې 

شاهي په نامه يادوي. په افغانستان کې د دېموکراسۍ دوره د سردار محمد داوودخان تر استعفا يا 

د ۱۳۴۳ لمريز کال د اساسي قانون تر نافذيدو وروسته پيل او تر لسو کلونو پورې يې دوام وکړ. 

تر دې دمخه د شاه محمود خان د صدارت په دوره کې هم هېواد ته د دېموکراسۍ زمينې رامنځ 

ته شوې وې. 

په نوي اساسي قانون کې پرېکړه وشوه چې د شاهي کورنۍ غړي په سياسي گوندونو کې برخه 

نشي اخيستی او الندې دندې او مسووليتونه تر سره کوالى نشي:

په ستره محکمه کې غړيتوب چې د همدې  په شورا کې غړيتوب.۳ـ  ۱ـ د صدارت مقام.۲ـ 

پرېکړې له امله د دېموکراسۍ په لسيزه کې پنځه صدراعظمان چې د شاهي کورنۍ غړي نه وو 

داکتر محمد يوسف

نهه ويشتم لوست
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) ډاکټر محمد يوسف، محمد هاشم ميوندوال، نور احمد اعتمادي، ډاکټر عبدالظاهر، محمد 

موسی شفيق( دندې تر سره کړې. کله چې سردار محمد داود خان د صدارت له مقامه استعفا 

ورکړه، محمد ظاهر شاه ډاکټر محمد يوسف د صدارت پر مقام مامور کړ، هغه هم ومنله او خپله 

کابينه يې د ۱۹۶۳ ز کا ل د مارچ په ١۳مه جوړه کړه.

ډاکتر محمد يوسف په المان کې د فزيک په څانګه کې زده کړه کړې وه. هغه په يوې منځنۍ 

کورنۍ پورې اړه درلوده. د ډاکټر محمد يوسف د حکومت غوره او اساسي دنده د اساسي قانون 

تدوين او د هغه د قانوني مراحلو سر ته رسول وو چې اعليحضرت محمد ظاهر شاه لويه جرگه 

راوغوښته، اساسي قانون تدوين او هغه يې تاييد او تصديق کړ. ډاکتر محمد يوسف د درېم اساسي 

قانون په تدوين پيل وکړ. د دېموکراسۍ دغه نوی نهضت په افغاني ټولنه کې د ډول ډول غبرگونونو 

سره مخامخ شو. ډېرو افغانانو، په ځانگړې توگه ځوانانو يې تود هرکلی وکړ، خو د هېواد په لويو 

ښارونو کې سختې مظاهرې رامنځ ته شوې.

د دېموکراسۍ په لسيزه کې د مطبوعاتو قانون د تقنيني فرمان په وسيله نافذ شو او د دې قانون پر 

بنسټ په کابل کې دېرش جريدې نشر شوې چې د بېلگې په توگه مشهورې ورځپاڼي او جريدې 

يې په الندې ډول دي:

افغان، مساوات، روزگار، افغان ملت، ملت، کاروان ورځپاڼه، خلق، پرچم، شعله جاوېد، گهيځ، 

ترجمان، مردم او داسې نور...

په دې دوره کې د احزابو قانون د اساسي قانون په شورا کې پاس او د توشېح لپاره د شاه حضور ته 

واستول شو، خو شاه دا قانون وځنډاوه او د خپلې پاچاهۍ تر پايه يې توشېح نه کړ، خو له دې 
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سره هم ړون اندو په ښکاره ډول خپل سياسي فعاليتونه پيل کړل او هر سياسي جريان د ځان لپاره 

يو نشراتي ارگان درلود چې خپلې اعالميې به يې په کې خپرولې. دغو ډلو د ديموکراسي په لسيزه 

کې د خپلو فکري کړنالرو له امله په ښي او کيڼو ډلو وېشل شوي وو چې عبارت وو، له:

۱ـ د خلق دېموکراتيک گوند چې وروسته په دوو ډلو، خلق او پرچم ووېشل شول. 

۲ـ اسالمى نهضت يا د مسلمان ځوانانو جريان.

۳ـ د شعله جاوېد گوند.

۴ـ مترقي دېموکرات گوند.

۵ـ د افغان ملت گوند.

۶ـ د ستم ملي گوند.

۷ـ د اتحاد ملي گوند.

په عمومي  بوختې وې.  فعاليتونو  په سياسي  او وړې ډلې هم وې چې  لويې  نورې  همدارنگه 

توگه د دېموکراسۍ په لسيزه کې سياسي ډلو د دېموکراسۍ له نامه څخه په گټې اخيستنې سره په 

سياسي فعاليتونو الس پورې کړ.

په فرهنگي او عمراني برخو کې هم کار وشو. د اساسي قانون په لسيزه کې چې پنځه صدراعظمانو 

دنده تر سره کړه، په ملکي او نظامي برخو کې تر يوې کچې کار وشو. د دغو فعاليتونو ځينې 

بنسټونه چې د داود خان د صدارت په وخت کې اېښودل شوي وو، د دېموکراسۍ په لسيزه کې 

پای ته ورسېدل.

د دېموکراسۍ )اساسي قانون( په لسيزه  کې د قواو تفکيک هم رامنځ ته شو او دولت پر درېو 
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قواوو) اجرايه، مقننه او قضايه( ووېشل شو او د شورا د دولسمې او ديارلسمې دورې لپاره په هېواد 

کې أزادې ټاکنې وشوې چې د افغانستان خلکو خپل استازي شورا ته واستول. په دې دوره کې 

پنځو حکومتونو له اولسي جرگې څخه د باور رايه واخيسته.

  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو ووېشل شي، لومړۍ ډله دې د دېموکراسۍ د لسيزې د احزابو د قانون 
په اړه او دويمه ډله دې د دېموکراسۍ په لسيزه کې د قواوو د تفکيک په برخه کې يو له بله سره 

خبرې وکړي.

 پوښتنې
۱ـ د دېموکراسۍ لسيزه په افغانستان کې په کوم ډول منځ ته راغله؟

۲ـ کومو صدراعظمانو د دېموکراسۍ په لسيزه کې دندې تر سره کړې؟
۳ـ د دېموکراسۍ په لسيزه کې کومې ورځپاڼې او جريدې خپرې شوې، نومونه يې وواياست؟

۴ـ د دېموکراسۍ په لسيزه کې دولت پر کومو قواوو ووېشل شو؟

 له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زده کوونکي دې د هغو کارونو او برنامو په هکله چې د دېموکراسۍ په لسيزه کې تر سره شوي دي 

يو مطلب جوړ او خپلو نورو ټولگيوالو ته دې ووايي.
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د ۱٣٥٢ لمريز کال د چنگاښ د ٢۶مې کودتاه 

نوي  د  رسوونکو،  سرته  د  کودتا  د  به  کې  لوست  دې  په   

السه  تر  پيژندګلوي  سره  پايلو  له  کودتا  د  او  سياست  د  دولت 

کړئ.

دېرشم لوست

سردار محمد داوود خان چې کله د صدارت له مقام څخه استعفاء وکړه، او لس کاله يې په گوښه 

والي کې تير کړل، د خپل صدارت په موده کې يې د هيواد د پرمختگ لپاره ډيرې هڅې کړې وې. د 

خپلې لس کلنې گوښه والي په موده کې يې هم عالقه درلوده چې هيواد د پرمختللو هيوادونو په کتار 

کې ودروي. همدا وه چې د ١٩٧٣ز کال د جوالى په ١٧مه چې د ١٣٥٢ لمريز کال د چنگاښ 

له ٢٦مې سره برابره وه، کودتا وکړه چې په دې توگه په افغانستان کې شاهي نظام لغوه او جمهوريت 

اعالن شو.

د چنگاښ د ٢٦مې کودتاه د ١٩٦٣ز کال د اساسي قانون لسيزې ته د پاى ټکى کيښود. که څه هم 

هغو پنځو حکومتونو د ديموکراسۍ دعوه کوله، خو په حقيقت کې پرې انارشيستي خصلت غالب 
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و. د داوود خان کودتاه دې گډ وډيو ته خاتمه ورکړه او پر ځاى يې سردار محمد داوود خان د يوه ملي 

رهبر په توگه راڅرگند شو. د شخصيت له پلوه هغه ډير پاک، د اخالقي ښېګڼو خاوند او پر هيواد 

مين انسان و. 

د کودتاه تر پايلې وروسته يې خپله تاريخي بيانيه  )خلکو ته خطاب( په نامه اعالن کړه چې د نوي 

دولت کړنالره په کې وه.

داوود خان افغانستان د گاونډيو هيوادونو سره د دوستۍ ليوا ل، د غير منسلک هېوادونو غړی وباله او د 

ملگرو ملتونو ټولنې له منشور څخه يې خپل مالتړ اعالن کړ، يوازې د پښتونستان مسئله يې له پاکستان 

سره د اختالف د ټکي په توگه ياده کړه او د سولې له الرې يې د هغې د حل غوښتنه وکړه.

د نوي دولت له کړنالرې څخه د هيواد خلکو په واليتونو او مرکز کې تود هر کلی وکړ, محمدظاهر 

شاه چې د ايټاليا د ناپل په ښار کې په استراحت بوخت و، په کابل کې د خپلې پاچاهۍ د له منځه تللو 

څخه خبر شو. سمدستي روم ته الړ او خپله استعفا يې د افغانستان د سفارت له الرې د افغانستان د 

جمهوريت د مؤسس په نامه کابل ته را وليږله. د استعفا نامې په رسيدلو سره چې د شاهي کورنۍ غړي 

بنديان وو له بنده أزاد او ايټاليې ته والړل. 

يوه ورځ وروسته د نوي نظام د مرکزي کميټې لومړۍ جلسه جوړه شوه. مرکزي کميټې محمد داوود 

خان د دولت د جمهور رئيس، صدراعظم د بهرنيو چارو او د دفاع د وزير په توگه وټاکه او نوموړي 

نوې کابينه معرفي کړه. د محمدداود خان د فرمان په اساس د ۱۳۴۳ لمريز کال اساسي قانون لغو شو 

او د نوي اساسي قانون د تصويب لپاره لويه جرگه چې ٣٤٩ کسه غړي يې درلودل د عزيزاهلل واصفي 

په مشرۍ راوغوښتل شوه او د ١٩٧٧ز کا ل د مارچ په ١٤مه نوى اساسي قانون تدوين او د محمد 

داوود خان له خوا توشيح او نافذ شو.
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ته  بنسټ يې د ځمکو اصالحاتو  پر  اقدامات وشول چې  يولړ  اقتصادي برخه کې هم  او  ټولنيزه  په 

پاملرنه وشوه، د ځمکې د اراضۍ قانون ))مترقي ماليات(( تصويب شو او له هغې سره سم د مالکانو 

اضافي ځمکې هغه بزگرانو ته چې لږ يا هيڅ ځمکه يې نه درلوده ورکړل شوه. د دولت له خوا د جزا 

او مدني قانون تصويب شو. ملي سرود منځ ته راغى، د بيرغ په نښان کې هم بدلونونه راغلل. 

د افغانستان د جمهوري دولت له ډيرو مهمو کارونو څخه يو هم د اووه کلن اقتصادي پالن جوړول و. 

دا پالن په ١٩٧٦ز کې پيل او په  ١٩8٣ز کې بايد پاى ته رسېدلى واى. 

د جمهوريت په موده کې په ټول هيواد کې د سرکونو د څارنې او ترميم کار پيل شو. د اوسپنې پټلۍ له 

هراته د کندهار تر سپين بولدک, د لوگر د عينکو د مسو د کان او د حاجي گک د سروې کار تر السه 

الندې ونيول شو. محمد داوود خان د خپلی واکمنۍ پر مهال د ملي غورځنګ ګوند جوړ کړ.

او د  او پروگرامونه ډير زيات پراخ بنسټه وو چې ټول يې عملي نه شول  د محمد داود خان پالنونه 

١٣٥٧ لمريز کال د غويي پر اوومه د يوې پوځي کودتاه په وسيله د محمد داوود خان جمهوري نظام 

ړنګ  شو.

  په ټولگي  کې فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وويشل شي. لومړۍ ډله دې د محمد داود خان د شخصيت په اړه او 

دويمه ډله دې د هغه د اقتصادي پالنونو په برخه کې په خپلو کې خبرې وکړي.
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 پوښتنې
١. محمد داود خان په کوم کال کې کودتاه وکړه؟

٢. کومو خلکو د محمد داود خان په کودتاه کې زياته ونډه درلوده؟

٣. د ١٣٤٣لمريز کال اساسي قانون په برخه کې کوم اقدامات وشول؟ په لنډه توګه يې ووايي.

٤. په اوه کلن اقتصادي پالن کې کوم کارونه تر سره شول؟

 له ټولگي څخه دباندې فعاليت
دې  کې  ټولگي  په  او  وليکي  مطلب   اړه  په  د څرنگوالي  دورې  د  د جمهوريت  دې  کوونکي  زده 

ووايي.
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نقشه
لومړى لوست

تاسې پوهيږئ چې نقشه څه شی ده او په جغرافيې کې څومره ارزښت لري؟

يا د هغې د يوې برخې انځورولو ته نقشه ويل کيږي چې  د ځمکې د کرې د ټول مخ 
د ځمکې د کرې د دريو ابعادو )اوږدوالي، سور اولوړ والي( له پلوه په افقي دوه بعدي 

سطحو )په اوږدو اوسور( په يوه ټاکلې مقياس او په ځانګړو نښو سره ښکاره کوي.
له همدې امله په نقشه کې رسم شوې بيالبيلې برخې د جغرافيې په علم کې د ډير ارزښت 

وړ دي. 
الندنۍ برخې د يوې نقشې محتويات جوړوي:

کانتور   -۳ )دايرې(  کړۍ  البلد  عرض  او  البلد  طول  )چوکاټ(۲-د  اډانه  نقشې  د   -۱
کرښې ۴- د نقشې مقياس ۵- ځانګړې نښې ۶- د رنګونو استعمال او پرداز ۷- په نقشه 

کې د لوري ښودنه.
نقشې مختلف ډولونه لري لکه طبيعي، سياسي، اقتصادي، ترانسپورتي او نور... . 

۱- نقشه، د نقشې چوکات او د جغرافيايي کميتونه

لومړی څپرکی
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طبيعي نقشې

طبيعي نقشې: په دغه ډول نقشو کې د ځمکې جوړښت په څرګند ډول ښودل کيږي. لوړې، 
ژورې د کرښو په واسطه پرداز او انځوريږي، هره کانتور کرښه د همغې ټاکلې ساحې لوړوالى 
کيږي.  ليکل  باندې  اعدادو  څرګندو  په  هم  لوړوالی  څوکو  لوړو  د  غرونو  د  کوي.   ښکاره 
والړې اوبه، خليجونه، سمندرګي او لوى سمندرونه په آبي کانتور کرښو سره دهغو ژوروالى 
ګانې، غاښي  وادي  برخې،  لوړې  درې،  نومونو سره،  له  دهغو  او غرونه  څرګندوي. سيندونه 
په ځانګړو نښو سره ښودل کيږي، خو د لوړو  او د ښتې  تونلونه، شګلنې سيمې  او کوتلونه، 
برخو توپيرونه، د نقشې لوري او مقياس د نقشې په کوزه برخه کې ليکل کيږي. د سمندرونو، 
سمندرګيو او خليجونو ژوروالى او د کانتور کرښو د شته والي له مخې اندازه کېږي. دا ډول 

نقشې هيپسومتريک  Hypsometric  په نامه هم ياديږي.
طبيعي نقشې بيالبيل ډولونه لري، لکه د خاورې نقشه، د سيندونو او سمندرونو برخو نقشې، 

اقليمي نقشې، د کنگلو سيمو نقشې، دونو، بوټو او ځنګلونو نقشې او داسې نور ډولونه.
په دغه ډول نقشو کې ټوله نړۍ، يا يوه لويه وچه، يا يوه سيمه او يا هم يو هيواد انځوريږي.

سياسي نقشې کومې ځانګړتياوې لري؟
سياسي نقشې: هغه نقشې دي چې د هيوادونو سياسي ويش، د هغو له سرحدي پولو او پالزمېنو 
سره يوځاى ښکاره کوي. لوى او کوچني هيوادونه او د هغو تر واک الندې سيمو سره، کامنولت 

کوم ډول نقشو ته طبيعي نقشې وايي؟

۲- انځور د افغانستان طبيعي نقشه 

غرونه:

له ۳۵00 مترو لوړ د واورو تر پوښښ الندې الپاين يا 
نوي يخچالونه- الپايني نباتات

نيمه الپاين يا نوي يخچالونه او د پخوانيو پاتي شونې 

نيمه الپايني نباتات )يوازې په ژورو درو کې(
 ستن پاڼې ځنګلونه او پلن پاڼې غرني )لمنځه، پيچور، 

څيړۍ، سرپ، چارمغز او زرشک(
د ستپ لوړ غرونه د نی او څړ ځايونو لرونکي د يوريشيا او ترخ په درو کې

لوړې ځمکې
نشتر، نی او بوټي په لوړو سيمو کې

د ستپ نباتي بوټي د ترخ او ترکاکنت سره
ټيټي سيمې

ستپ د لږ عمره او علفي بوټو سره

تروه غوښتونکي او قدر ګراس بوټي په نيمه دښته کې 
کم دوامه نباتات په شګلنو دښتو کې

د واديګانو مخونه

د چنار، خولې او اصيل ګنډيري د هوارو درو په 
مخونو کې

د غزني 
والړې اوبه

د ارغنداب سيند

د ځمکې طبيعي شکلونه
١:6000000
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نقشوکې اداري ويش، ښارونه او ښاروالي، سيمه ييز حکومتونه او واليتونه ټول ځاى پرځاي 
کيږي ، همدارنګه په دغه ډول نقشو کې د هيوادونو پراخوالى، د نفوس شميره او مساحت په کره 

توګه ښودل کيږي.

            د ټولګي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې دوې ډلې شي، لومړۍ ډله به د طبيعي نقشو جغرافيايي ځانګړنې او دويمه 

ډله به د سياسي نقشو څرنګوالى د خپلو ټولګيوالو مخې ته ووايي.

          پوښتنې:
۱په يوه طبيعي نقشه کې لوړې سيمې څرنګه ښودل کيږي؟

۲. نقشه کوم مهم ټکي لري؟
۳. طبيعي او سياسي نقشې يوه له بلې څه توپيرونه لري؟

           له ټولګي څخه بهر فعاليت:
هر زده کوونکى دې د آسيا او اروپا د لويو وچو طبيعي يا سياسي نقشه رسم او په بل درسي 

ساعت کې دې ښوونکي ته وښيي.

؟

    دريم- انځور د افغانستان د سياسي ويش نقشه

هيوادونه،قيموميت الندې 
د  هغو  د  نور  داسې  او 
د  او  ډول  له  حکومت 
سياست له څرنګوالي سره 
جمهوري،  لکه  ځاى  يو 
مشروطه  شاهي،  مطلقه 
شاهي، فدرالي جمهوريت 
د جمهوريت  د خلکو  او 
ډول  دغه  په  ښيي.  بڼو  په 
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  دوهم لوست
                اقتصادي او مواصالتی نقشې

 زده کوونکي له اقتصادي نقشو څخه څرنګه استفاده کوالى شي؟

اقتصادي مسايل  يا د يو هيواد ټول  اقتصادي نقشې هغو نقشوته ويل کيږي چې د نړۍ 
او يا د هغو يوه برخه ښکاره کوي. دا موضوعات عبارت دی له: طبيعي سر چينې او تر 
ځمکې الندې زيرمې، لکه: فلزات، قيمتي ډبرې، د نفتو او ګازو کانونه، د ځمکې د مخ 
سرچينې، لکه: د کرنې پيداوار، صنعتي فابريکې، سوداګري، واردات او صادرات د يو 

مملکت او يا د ټولې نړۍ ښکاره کوي.
همدارنګه په دې نقشو کې له سيندونو څخه د برېښنا د انرژى ترالسه کول، د څارويو 

روزنه، السي يا ماشيني صنايع او ټول اقتصادي مسايل په دې نقشو کې ښودل کيږي.
مواصالتي نقشې:

په دغو نقشو کې د تګ راتګ ټولې الرې، پاخه سړکونه، په وچه باندې د اوسپنې پټلۍ، 
د ځمکې الندې د اوسپنې کرښې )ميترو( ښودل کيږي. سمندري الرې او د بيړۍ چلولو 
کرښې، مهم بندرونه او د بيړيو د دريدلو ځايونه او سمندري مواصالتي کرښې هم په دغه 

ډول نقشو کې ښودل کيږي.
هوايي کرښې، هوايي دهليز او د الوتلو کرښې هم په ملي او نړيواله کچه په هوايي مواصالتو 
کې راځي. هوايي ډګرونه، د الوتلو د هرې کرښې له تم ځايونو سره، د فضايي حمل و نقل 

                                         ۴- انځور-  اقتصادي نقشه 

د معدني سرچينو سيمې چې 
د برمه کارۍ په وسيله تثبيت 

شوي دي.
د ډبرو سکاره
خام پطرول
طبيعي ګاز

اوسپنه لرونکي ګټور مواد
کروم
مس

جست او سرب
باکسيت

ليتيم
بريليم
طال

د مالګې ډبره
سلفر

فلورايت
بيرايت
ابرک

د ريشه ډبره
تلک

ګرافيت
الجورد

قيمتي ډبرې
د أهک، د لوميت او د مرمر ډبرې

خټې
ريګ او شګې

منرالي چينې
نيتريک

سلفوريک
کاربونيک
سليکاني

د غزني 
والړې اوبه

د أمو سيند

نيټه: ۱9۷۶

د هلمند هامون

کاني سرچينې
١:6000000
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او د هوايي ترافيکو حجم هم په دغه ډول نقشو کې ښودل کيږي.                                                                                         
په دغه ټولو نقشو کې ځانګړې نښې، مقياسونه، جغرافيايي ټاکلي کميتونه، او لوري د هغه 

له اساسي چوکاټ سره يو ځاى په پام کې نيول کيږي.

       د ټولګي دننه فعاليتونه:
زده کوونکي به درې ډلې شي، هره ډله به د يوې مواصالتي کرښې په هکله په خپل منځ 
کې مشوره وکړي او بيا به له خپل منځ څخه يو تن غوره او هغه به په ټولګي کې موضوع 

بيان کړي.

     پوښتنې:
۱. په اقتصادي نقشو کې کومې موضوع ګانې راوړل کيږي؟

۲. أيا کرنيز پيداوار په اقتصادي نقشو کې ښودل کيږي؟
۳. په مواصالتي نقشو کې کوم شيان ښودل کيږي؟

۴. فضايي کرښې د ځمکنيو حمل و نقل له  کرښو سره څه توپير لري؟

      له ټولګي څخه بهر فعاليت:
هرزده کوونکی دې د افغانستان يوه مواصالتي نقشه په کور کې رسم کړي او د مضمون 

ښوونکي ته دې وښيي.

؟

۵- انځور- د الرو نقشه       
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ج. د مقياس په هکله څه پوهيږئ؟
د نقشې د فاصلې نسبت د ځمکې پر فاصلې ته مقياس وايي. مقياس په درو بڼو ښودل کيږي، 

خو په هره  يوه کې يې مفهوم يو شان دى.
Map distance                 د نقشې فاصله                    
Earth distance       د ځمکې فاصله            

مقياس په دری ډوله دي، هر ډول يې يو د بل سره ورته والي لري.
په هر يو مقياس کې د فاصلې واحد په نقشه کې   Mapdistanceچې د کسر په بڼه په صورت 

کې ليکل کيږي، د هغه عدد سره برابر دی کوم چې د کسر په مخرج کې ليکل کيږي او د ځمکې 
فاصله Earth distance ښکاره کوي چې هر يو يې په الندې ډول بيانيږي:

کسری مقياس
هغه مقياسونه چې د کسر په بڼه ښودل کيږي، هغو ته کسري مقياس ويل کيږي او په اصطالح کې  

Representative Fraction يا )RF( په نوم ياديږي، مثال:
               

  مقياس: په نقشه  کې يو سانتي متر د ځمکې پر مخ له لس زره سانتي مترو سره برابر دی. 
10000

1 د 
د ځمکې  ۱cm   =۱0000cm )نقشه( يعنې:    

يا: د نقشې ۱cm د ځمکې ۱00m کيږي.
په الندنيو مقياسونو کې د ځمکې له سطحې سره د هغو برابروالی په دې توګه محاسبه کوو:

يا ۱cm په نقشه کې او ۲00m د ځمکې پر مخ
 20000

12

يا ۱cm په نقشه کې او ۲000m    يا  ۲km  د ځمکې پر مخ
 200000

1

يا ۱cm په نقشه کې او ۲0000m  يا    ۲0km  د ځمکې پر مخ
 2000000

1

ګرافي مقياس:
په دغه ډول مقياس کې د يوې يا دوو کرښو يو ګراف په موازي توګه رسم او د ګراف هر واحد 

په ځمکه باندې يوه ټاکلې فاصله ښکاره کوي، لکه:   
               

0       I         20         I                 40          I        60        I        80        I         100    km                                                  
0                  20                           40                    60                  80                   100    km                                                 

دريم لوست
              مقیاس )د دوه درسي ساعتونو لپاره(

= Scaleمقیاس =
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لس  باندې  پر ځمکه  دى،  متر  سانتي  يو  واحد چې  هر  دګراف  کې  مقياس  ګرافي  دغه  په 
کيلومتره واټن يا فاصله ښکاره کوي. د ګراف بڼه د انځور کوونکي په مهارت پورې اړه لري 

چې څومره ښکلې او په زړه پورې بڼه ښکاره کوالى شي.

لفظي مقياس:

  لفظي مقياس 
50000

1 دغه ډول مقياسونه په الفاظو او کلماتو ښودل کيږي، د بيلګې په توګه په 
کې هر سانتي متر له نيم کيلو متر يا ۵00 مترو څخه نمايندګي کوي، خو په پورتني ګرافي 

مقياس کې د نقشې يو سانتي متر د ځمکې له ۱0 )لس( کيلومترو سره برابر دى.

            
                          د ټولګي دننه فعاليت:

 کسري مقياس 
1000000

1 زده کوونکي دې په ټولګي کې په دوو ډلو و ويشل شي، يوه ډله به 
وښيي چې څه مفهوم لري، دويم ګروپ به د همدې کسر ګرافي مقياس داسې انځور  

کړي چې هر دوه سانتي متره له لس کيلومترو سره برابر وي.

     
                          پوښنتې:

 کسري مقياس مفهوم ووايي.
1500
1

 
۱. د

۲. د   ۱:۲00000 مقياس څه مفهوم لري؟
   مقياس څه معنا لري؟

25000000
1 ۳. د 

      له ټولګي څخه بهر فعاليت:
زده کوونکي دې د پورتنيو درو پوښتنو ګرافي مقياس په خپل فکر سره ترتيب او ترسيم کړي

؟
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 آيا پوهيږی چې په نقشه کې 
د رنګ کارول ګټور دي؟

زده کوونکي بايد پوه شي چې 
کې  نقشه  په  رنګونه  بيل  بيال 

څه ارزښت لري؟
په  رنګونه  ټاکلي  شمير  يو 
په  او  کيږي  کارول  کې  نقشه 
جغرافيايي نقشه کې هر رنګ 
يو ځانګړى مفهوم لري. هغه 
مهم رنګونه چې په جغرافيايي 
نقشو کې کارول کيږي دا دي:
د  نقشې  د  رنګ  تور   -
چوکاټ، او د سيمو او ښارونو 

د نومونو لپاره.
کروندو،  د  رنګ  شين   -
ځنګلونو او شنو جلګو لپاره.

- ژيړ رنګ د دښتو او شګلنو سيمو د ښودلو لپاره.
- أبي رنګ د سمندرونو، والړو اوبو، خليجونو او سيندونو لپاره دى.

- سور رنګ باندې مواصالتي کرښې، د ښارونو سړکونه او اداري او سياسي مرکزونه ښيي.
- ځيګري رنګ د غرونو د سلسلو ښودلو لپاره دى.

- يو شمير نور رنګونه هم کارول کيږي چې په اقتصادي، سياسي، بشري نقشو کې او هم له 
ځمکو څخه د ګټې اخيستلو د طريقو لپاره ورڅخه کار اخيستل کيږي او د هغو د ځانګړو نښو 

يادونه هم کيږي.
د رنګونو تيزوالى او تتوالى هم مهم دى، د بيلګې په توګه په سمندرونو کې د اوبو له ۱0 څخه تر 
۱000 مترو پورې ژور والى په تت آبي رنګ ښودل کيږي، خو ورو، ورو له ۷000 مترو څخه 
تر ۱0000 مترو پورې ژوروالی په ډيرتيز آبي رنگ ښودل کيږي. همدارنګه د غرونو لوړوالى 
په ځيګري رنګ ښودل کيږي. د غرونو لمنې له تت ځيګري رنګ څخه پيل او منځنۍ لوړې 
برخې په لږ ځيګري رنګ ښودل کېږي، خو په ۵000 مترو او ٨000 مترو لوړو برخو کې په 
تيز ځيګري رنګ سره ښودل کيږي، که په غرنيو لوړو څوکو کنګلونه وي، په تک سپين رنګ 

څلورم لوست
       په نقشه کې د رنګ استعمال او د لوري معلومول

۶- انځور  په نقشه كې د رنګ استعمال ښيي                 

د نقشې الرښود
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ښودل کيږي. 
د لوست د پيل په نقشه کې د رنګونو او موضوع ګانو توپيرليدل کيږي:

دغه ډول نقشې د هيپسو متريک په نوم ياديږي.
همدا ډول په يو شمير نقشو کې فرهنګي مرکزونه، ژبې، دين، نژاد او يو شمير نورې ځانګړتياوې 
په بيالبيلو رنګونو ښودل کيداى شي، ترڅو لوستونکي هره يوه موضوع يوه له بلې څخه جال 

کړاى شي.   

په يوه نقشه کې لوري څنګه ټاکل کيږي؟
په جغرافيايي نقشو کې لوري په درې ډولونو ښودل کيږي:

۱. د نقشې په کوزه برخه کې يو وکتور )غشی( رسميږي چې دهغه په څوکه باندې )N( تورى يا )شمال( 
کلمه ليکل کيږي. دوکتور الندې S يعنې جنوب ليکل کيږي.                           

۲. که نقشې ته په ځير سره وکتل شي په هغې کې د طول البلد او عرض البلد دايرې رسم شوې وې. د 
طول البلد په اوږدوکې د هغو پورته خوا شمال لورى دى، خو ښکته خوايې د جنوب لورى ښکاره کوي.

۳. نن ورځ په نقشو کې اصلي موخه دا ده چې د هغو عنوان او نوم پورته خواته ليکل کيږي، نو په دې 
توګه معموالً د نقشې پورته خوا د شمال لورى ښيي. نو که د نقشې پورته خوا شمال لورى وي، نو ستاسې 

ښي خوا ختيځ، کيڼه خوا لويديځ او د نقشې ښکته خوا جنوب لورى ښيي.            
 

TN حقيقي شمال                                                   
MGN مقناطيسي شمال                                             
GN د مرکاتور د نقشو شمال لوری       

په نقشه کې د 
شمال لوری 

 
TN

GNMgN

                                                           

)۷( انځور په نقشه کې د شمال لوري
خو په توپوګرافيکي نقشو کې شمال لورى په بيالبيلو وکتورونو سره ښودل کيږي:

۱. مقناطيسي شمال له جغرافيايي شمال څخه لږ څه لرې دى چې د کاناډا، د هدسن د خليج په شمالي 
MgN  په تورو سره ښودل کيږي. خوا کې موقعيت لري. دغه شمال د  

۲. ريښتيانى شمال چې همدا د ځمکې شمالي قطب دى، د قطب د ستوري په استقامت کې دى چې 
د TN په تورو سره ښودل کيږي، همدې ته جغرافيايي شمال هم ويل کيږي.

۳. د )UTM( يا د نقشو د خطونو د شبکې شمال )يونيورسل ترانسورس مرکاتور( دي چې د GN په 
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تورو باندې ښودل کيږي.
دغه د شمال ذکر شوي وکتورونه چې په بيالبيلو هيوادونو کې په بيالبيلو بڼو په لږو کوچنيو يا لږو څه 

لويو زاويو سره يو بل ته لږ نژدې يا لرې واقع 
دي. GN يا د مرکا تور د نقشو د شمال د 
البلد سره موازي  نښی خط زياتره له طول 
ريښتياني  له  شمال  مقناطيسي  خو  وي، 
برابر  يو  کى  هيوادونو  ځينو  په  سره  شمال 

)منطبق(، خو په ځينو کې لږ توپيرلري او په ځينو هيوادونو کې ډير توپير لري.

د ټولګي دننه فعاليتونه:
زده کوونکي دې درې ډلې شي او هره ډله دې د رنګونو او لوري په هکله خبرې وکړي چې په نقشه کې 

کارول کيږي.

؟  پوښتنې:
۱. آبي رنګ په نقشو کې د کومو شيانو نښه ده؟

۲. څو ډوله شمال لرو؟
۳. ريښتيانى شمال په کومو تورو ښودل کيږي؟

۴. مقناطيسي او ريښتيانى شمال يو له بل سره څه توپير لري؟
۵. په نقشه کې لوړې څوکې په کوم رنګ ښودل کيږي؟

۶. په نقشه کې د ښتې په کوم رنګ ښودل کيږي؟

  له ټولګي څخه بهر فعاليت:     
هر زده کوونکى دې د جغرافيايي او مقناطيسي شمال په هکله دوې دوې کرښې )کورنۍ دنده( وليکي او 

له شکل سره دې په ټولګي کې وړاندې کړي.
   

 

B 

A1 

A 

AB 

دب اکبر

د قطب ستوری
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پنځم لوست
   د مصنوعي سپوږمکيو له انځورونو څخه کار اخيستل )دوه درسي ساعتونه(

تاسې د مصنوعي سپوږ مکيو د انځورونو په هکله څومره پوهيږئ؟ او دا څومره ارزښت لري؟

د جغرافيايې موضوع ګانو د تحليل، تفسير او شننې لپاره د مصنوعي سپوږمکيو انځورونه او 

عکسونه ډير په زړه پورې او د استفادې وړ دي، بايد زده کوونکي د هغو په ارزښت پوه شي.

 ٨- انځور د مصنوعي سپوږ مکۍ په وسيله د ځمکې د مخ انځور ښيي 

9- انځور د سپوږ مکۍ په وسيله د ځمکې د مخ انځور ښيي
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امريکا فضا ګرځيدونکى )آرم سترانگ( د لومړي ځل لپاره په اپولو  کې د سپوږمۍ پرمخ  کوز شو 

او وګرځيدلو، نوموړي د سپوږمۍ د جاذبې په هکله وويل چې د سپوږمۍ جاذبه د ځمکې په پرتله 

شپږ ځلې کمه ده.څرنګه چې د سپوږمۍ پر مخ باد نه لږېږي نو د فضا نور دانو د پښو پلونه به مليونونه 

کاله د سپوږمۍ پر مخ باندې پاتی شی.

د سپوږمۍ د مخ تودوخه په ورځ کې ډيره زياته وي چې د سانتي ګراد تر )۲۱0( درجو پورې رسيږي، 

خو په شپه کې د سانتي ګراد )۱۱0-( درجو ته راټيټږي.

له همدې امله د سپوږمۍ مخ دخاورو له کوچنيو ذرو څخه جوړ دى، اوبه پکې نشته، ونې او بوټي 

هم نه لري. له مصنوعي سپوږمکيو څخه د ځمکې عکسونه واخيستل شول چې ځمکه يې ګرده 

)کروي( ښودله او په فضا کې معلقه ده، د لمر شاوخوا ګرځي. ټولې هغه مصنوعي سپوږمکۍ چې د 

ځمکې پرشاوخوا ګرځي بيضوي مدار لري، په بېالبېل لوړوالي يعنې له ۷00 کيلومترو څخه نيولى 

تر ۳000 کيلومترو پورې لرې د ځمکې پرشاوخوا ګرځي. د مصنوعي سپوږمکيو د انځورونو له 

۱0 - انځور د ځمکې شکل د سپوږمۍ په وسيله ښيي
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په ډيره ښه توګه څرګنديږي. چې دغې پېښې  او د بحرونو غاړې  مخې د ځمکې د قطعاتو شکل 
له جيوديزيستانو او کارتوګرافانو سره ډيره مرسته وکړه. د ځنګلونو ساحه، شګلنې سيمې، کرنيزې 
ځمکې په وچه او سمندرونو کې مواصالتي کرښې د هغه په واسطه تثبيت کيږي، ښاري پالنونه او 
چاپيريال په اړوند ډېر مسايل، بندرونه او سيندونه د مصنوعي سپوږمکيو د شكلونو له مخې ډير په 

ښه توګه تثبيت او څرګنديږي.

۱۱- انځور

د غرنيو کنګلونو او قطبي کنګلونو څېړنه هم د مصنوعي سپوږ مکيو په واسطه تر سره شوه. لنډه دا 
چې هيڅ موضوع دمصنوعي سپوږمکيو د کمرو له سترګو پټه نه ده پاتې شوې.

 د ټولګي دننه فعاليت:
زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي، او هر ډله دی د مصنوعي سپوږمکيو د ارزښت په هکله 

بحث وکړي.
؟ پوښتنې:

۱. د مصنوعي سپوږمکيو انځورونه د سواحلو په تثبيت کې څرنګه مرسته کوالى شي؟
۲. د مصنوعي سپوږمکيو په انځورونو کې کرنيزې ځمکې څرنګه ښکاره کيږي؟

۳. د مصنوعي سپوږمکيو د انځورونو له مخې د ځمکې کروي والى څرنګه څرګنديداى شي؟
 له ټولګي څخه بهر فعاليت:

هر زده کوونکى دې د مصنوعي سپوږمکۍ يو انځور پيدا او د هغه په هکله دې څلور څلور کرښې 
وليکي.
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د ژوند چاپېريال د بيولوژيکي 
ټولنيزو ښکارندو  او  فزيکي 
سره  بل  له  يو  چې  ده  ټولګه 
متقابلې او تړلې اړيکې لري او 
دا په مجموع کې د انسانانو پر 

ژوند اغيزه لري. 
د ژوند سالم او روغ چاپېريال 
د اقتصادي او ټولنيز دوامدار

شرايط  پرمختګ  اوټينګ 
برابروي. 

اودهغه  انسان  وينا:  بله  په  يا 
او  اقليمي  له  شاوخوا، 
يوځای  سره  شرايطو  ټولنيزو 
او يوپربل د هغو ټولو اغېزې 
د ژوند چاپېريال بلل کيږي. 
په دې توګه د ژوند چاپېريال 
ژونديو  غيرې  او  ژونديو  د 
او  جوړښت  يو  عناصرو 

 شپږم لوست 
  طبيعي چاپيريال: 

۱۲- انځور طبيعي چاپېريال د کرهنې سيمه، هايدروګرافی غرونه 
او د مديترانې سمندرگي يو برخه څرګندوي 

لپاره  يوه نه جالکيدونکي برخه ده. او دخپل ژوند ددوام  انسان ددغه ترکيب  مجموعه ده، 
ورته اړتيا لري. 

د انسانانو يوه مهمه دنده له ککړتيا او ناپاکيو څخه د ژوند د چاپېريال ساتل دي. ټول هغه 
څه چې زموږ شاوخوا کې دي )چاپېريال( جوړوي. په چاپېريال کې ټول دوه ډوله عناصر 
ليدل کيږي. يويې حياتي يا ژوندي عناصردي، لکه: انسانان، ژوي، ونې- بوټي او ذره بيني 
بايد  هوا.  او  تيږې، خاوره  اوبه،  لکه:  دي،  شيان  ناژوندي  يې  دويم  شيان  ژوندي  کوچني 
بېالبېلو  او  وويل شې چې اهلل)ج( د طبيعت نظام داسې جوړکړی دی چې د هغه د اجزاوو 

دويم څپرکی
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برخو ترمنځ طبيعي تعادل شته. که چېرې دغه تعادل او انډول ګډوډ شي د ژوند پرچاپېريال 
ناوړه اغيزه کوي. 

طبيعي چاپېريال: 
په طبيعي سرچينو کې د ايکوسيستم )Ecosystem( بېالبېلې برخې لکه د ځمکې قشر 
ژوندي  برخې،  نباتي  او  نفوس، حيواني  ټول  هغه  د  اتموسفير سره  اوبه،  برخه،  برسيرنه  يا 
موجودات ، منرالونه، هايدروکاربنونه او نور ناژوندي شيان چې په هغې کې واقع دى، زموږ 

طبيعي چاپېريال جوړوي. 
انسانان د خپل ژوند په ترڅ کې په دې باندې وپوهيده چې همدغه چاپېريال ددوی ګڼ شمېر 

۱۳- انځور   
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کلکې  سره  ښکارندو  دغو  له  سره  چټکۍ  ډيره  په  اړيکې  يې  نوځکه  کوي.  پوره  اړتياوې 
شوې او په دې اړه يې ډيرې تجربې ترالسه کړې. انسانان وپوهيدل چې په هر چاپېريال کې 
له امکاناتو څخه ګټه واخلي. وچ او صحرايي ځايونه د کرنې او خوراکي توکو د توليد لپاره 
برابرنه وو. خوپه شنو اوښيرازه سيموکې د جهيلونو او سيندونو ترڅنګ دوی ته د ژوند د 
مدنيتونه  لوی  لوی  ترخوا  سيندونو  همدغو  د  بيا  يې  وروسته  هرڅه چمتووو،  بيولو  پرمخ 
جوړکړل. انسان هڅه کوي چې په هرځای کې طبيعي شرايط وپيژني اوخپل ژوند ورسره 
برابرکړي اوياهم چاپېريال ته د خپلې خوښې او اړتياوو سره سم بدلون ورکړي هغه چاپېريال 

چې په هغه کې ژوند کوو، خپل ځانګړی نظم اوقانون لري. دباران وريدل، دبادلګيدل،
کنګل کيدل، دبوټو راشنه کيدل، د کال د څلورو فصلونو بدلون او داسې نور ټول بدلونونه د 

ټاکلو قوانينو له مخې ترسره کيږي. 

۱۴ انځور
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؟

    د ټولګي دننه فعاليت: 
د نړۍ په  نقشه کې هغه سيمې چه انسان ورسره ډيري اړيکې لري له هغو سيموسره چه ژوند 
کول په کې مشکل وي، پرتله او بيا له ټولګيوالو سره په برابره او نا برابره ځمکه وگړيږئ او 

په برخويي وويشئ. 
                   

                      

      پوښتنې:                             
۱. د ژوند چاپېريال په تفصيل سره تعريف کړئ؟ 

۲. د طبيعي چاپېريال په هکله څه پوهيږئ، توضيح يې کړئ؟ 
۳. طبيعي چاپېريال له کومو ښکارندو څخه جوړدی، نوم يې واخلیء؟ 

بيان  يې  لنډ ډول  په  نه،  اوکه  نظم الندې دی  د  په هغه چاپېريال کې چې  ژوند کړئ   .۴
کړئ؟

  
        له ټولګي څخه بهر فعاليتونه: 

زده کوونکي دې د طبيعي چاپېريال په هکله په لنډ ډول يوه مقاله وليکي. 

۱۵ – انځور 



  120

 اووم لوست: 
                الف دځنګلونو د ورشوګانو او څړځايونو ساتنه: 

ځنګلونه د ژويو او انسانانو په 
ژوند کې څه اهميت لري؟ 

يوه  دايکوسيستم  دنړۍ  ځنګلونه 
ځکه  دا  جوړوي،  برخه  بډايه  ډيره 
الوتونکو  او  ژويو  شمېر  يو  د  چې 
دی،  تړلی  پورې  ځنګلونو  په  ژوند 
اوکسيجن  د  عمليه،  فوتوسنتيز  د 
توليدول د هوا په پاکوالي او د اقليم په 
موضوع کې د ارزښت وړ نقش لري. 
يو  دطبيعت  وده  ځنګلونو  طبيعي  د 
په  د کرې  نعمت دی چې د ځمکې 
ښکال، روغتيا او اقليمی برخوکې لوړ 
ارزښت لري. دا ځکه چي دځنګلونو 
چې  کې  پاکوالي  په  هوا  د  والي  شته 
موږ هغه تنفس کوو ځانګړی ارزښت 
لري. يو شمېر خلک. په تيره بيا بومي 
خپلې  او  توکي  خوراکي  خپل  قبايل 
ځنګلونو  له  اړتياوې  نورې  شمېر  ګڼ 
فوتو  د  بوټي،  شنه  بشپړوي.   څخه 

سنتيز د عمليې په پايله کې د هوا کاربن دای اکسايد د له منځه وړلو لپاره اهميت لري. د ځنګلونو 
او د ځمکې د ډير  لپاره  او د ژويو د غوره شرايطو د ساتنې  توازن  پايښت د طبيعت د  او  شتوالي 

تودوالي د مخنيوي په خاطر برخليک جوړوونکي دي . 
 د فايو د سازمان FIO( forest International Organization(  ډيرنوی تعريف، چې د 
رسمي مسئووليت نوې برخه يې د ځنګلونو ساتل دي، هغه موضوع را اخلي چې آن د ښارونو د ننه 
شنه ساحه هم د ځنګلونو يوه برخه شمېري. د يادونې وړ ده چې د طبيعي او مصنوعي اصالح شوو 
ځنګلونو ونې دوه يا درې ډوله دي، لکه او کاليپتوس، کاج سرو او نور دا ډول ځنگلونه گډ ځنگلونه 
بلل کېږي په مصنوعي سپوږمکيو کې ټول دا ډول موضوعات  په تفصيل څيړل شوي او تصويرونه يې 
   Earth Resources Technology اخيستل شوي دي، د بيلګې په توګه په دې وروستيو کې
په نوم مصنوعي سپووږمکی په دې هکله ډير غوره معلومات راټول اود   )ERTS( يا   satellite
اپولوپه واسطه – مقدماتي اونهايي نقشې يې دڅيړونکو په واک کې ورکړي دي چې همدا اوس په ګڼ 

۱۶ 
انځور
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شمېر څيړنيزو او اکولوژيکې مؤسساتو کې  ورڅخه 
ګټه اخيستل کيږي دApollo مصنوعي سپوږمکۍ 
په واسطه په تفصيل سره دځنګلونو عکسونه اخيستل 
د  ځنګلونو  د  يې  باندې  پرمخ  ځمکې  د  او  کيږي 
ساحې او د نورو بوټو د شنې ساحې توپير څرګند کړی 
له سري څخه  پولو په عکس اخيستلو کې  دی،. دا 
هغه خوا وړانګې څخه کار اخيستل شوی دی چې د 
هغې په واسطه سره ځنګلونه په څلورو برخو وېشل 

شوی دي: 

1- ستن پاڼې ځنګلونه )مخروطي ونې(. 
2- پلن پاڼې اوپاڼريز ځنګلونه.

.  Mixed Foreast Starts 3- له پورتنيودواړوډولونو څخه ګډځنګلونه
4- چترته ورته استوايي ځنگلونه

عملي څيړنوښودلې ده چې پرته له دې چې ونې هواپاکوي اوطبيعي چاپيريال ښکلی کوي داکسيجن 
کميت او  کيفيت هم ساتي. يوه ونه د کميت له لحاظ څه ناڅه 18 تنوته اکسيجن توليدوي، نودخپل 

ځان او د خپلو ښاريانو روغتيا، د اکسيجن د توليد او د هوا د پاکوالي په خاطر ونې کينوي.
د خپلې  کوالى شي چې  کې  چاپيريال  طبعي  په خپل  انسان  او څړځايونو ساتنه:  بوټو  د  ب- 
قولبه  او د ځمکې  دانو کرلو  د غلو-  په کرنه  کې  ډيرکړي.  يې هم  نور  او  بوټي اصالح  اړتيا وړ 
او  بوټي وکري  بېالبېل  ته د دې وخت ورکړ چې خپل شاوخوا طبيعي چاپيريال کې  انسان  کولو 
هغوسره خپلې لومړنۍ اړتياوې پوره کاندي . دوي څړځايونو اوځنګلونوته غوره پاملرنه کړي، په 
هغوبرخوکې يې الزم بدلونونه دخپل ځان اونوروژويوپه ګټه راوستي دي . موږ بايد ترهرڅه مخکې 

وساتوچې  ښه  ډول  په  اوڅړځايونه  بوټي 
غوره حاصالت ولرو . بايد د هرې سيمې 
اقليمي وضيعت وڅيړل شي اوهلته داسې 
بوټي وکرل شي چې دسيمې له اقليم سره 
داځکه  ورکړي.  اوغوره حاصل  برابروي 
د  او  څړځايونو  د  سرچينې  داوبو  چې 
ګټې  تر  ډول  ښه  په  لپاره  ځمکو  کرنيزو 
الندې ونيول شي. د دې موخو لپاره بايد 
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الزم تدبيرونه ونيول شي او د اوبو د السه وتلو مخنيوی وشي. 
د څړځايونو اصالح اوبيارغاونه: څړځايونه بايد هرکال وڅيړل شي، ترڅو دهغه واښه اوبوټي له 
منځه والړنه شي، دا ځکه چې د نباتي فرش هغه څړځای چې  پريمانه اوبه لري او د وښو کيفيت د 
څړ په روزنه او د هغو په حاصل باندې سيده اغيزه لري . بايد د څړځايونو سيمې په ټاکلو پولو او نښو 
سره کنترول شي، دا ځکه چې د څړځای د سيمې کمښت او د وچکالی نښه بلل کيږي. وچکالي 
نه يوازې له څارويو بلکې د کرنيزو حاصالتو پر کميت او کيفيت هم ناوړه اغيزه لري. هڅه دې وشي 
چې له څړځای څخه زياته ګټه وا نه خستيل شي، دا ځکه چې د بوټو ريښې له منځه ځي اوځای  
په يوه لوڅه ځمکه بدليږي، ډيره به غوره وي چې د هيواد طبيعي څړځايونه اصالح او د څارويو د 
څړ وړتيا په هغوکې لوړه شي. په دې توګه به له هغو بوټو څخه غوره استفاده وشي چې په سيده توګه 
خلک ورڅخه کار نه شي اخيستل کيدای او عالي حيواني محصوالت به ورڅخه توليدشي. بايد 
په څړځای کې څړداسې تنظيم شي چې دهغوله منځه تلولو المل نه شي. هڅه دې وشي چې نوي 
څړځايونه جوړ او ويجاړ شوي څړځايونه بيرته ورغول شي او د څړځای د اصولو په رعايت کولوسره 
د مالدارانو د استفادې وړ وګرځي، له بده مرغه په هېواد کې دايمي او موقتي څړځايونه د وچيدو او له 
منځه تلو په حال کې دي، د پسونو رمې د وښو د کمښت له امله ډنګرې او ناروغه شوې او آن داچې 

له منځه ځي، نو ځکه بايد د څړځايونو ال پراختيا ته پاملرنه وشي.

 د ټولګي دننه فعاليتونه: 
زده کوونکي دې په ډلووويشل شي اوهره ډله دې دځنګلونودساتنې، ځنګلونو د ګټې، له ځنګلونو 
څخه داستفادې، دځنګلونو دله منځه تلو مخنيوي وکړي زمونږپه چاپيريال باندې دځنګلونو داغيزې، 
د بوټواوڅړځايونودساتنې اوله دغوبوټواوڅړځايونو څخه دانسانانو داستفادې په هکله دې يوبل سره 

خبرې اترې وکړي، وروسته دې دهرې ډلې استازی دخپلو خبرو اترو پايلې ټولګيوالو ته ووايي. 

؟ پوښتنې: 
1- ځنګلونه څه ډول اقتصادي  ارزښت لري،توضيح يې کړئ؟ 

2- تاسو څو ډوله ځنګلونه پيژنئ؟
3- څړځايونه اوبوټي څرنګه ساتالی شو؟ 

4- له بوټواوڅړځايونوڅخه څرنګه استفاده کوالی شو؟ 

  له ټولګي څخه بهر فعاليتونه: 
زده کونکی دی د ځنګلونو او څړ ځايونو د ارزښت په هکله يوه مقاله وليکی.
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 زموږ په ګران هيواد افغانستان کې په عمومي توګه د مديترانه يي چاپيريال، نيمه استوايي، 
معتدله او نيمه قطبي چاپيريالونو کې سره ورته ژوې شته. له دې پلوه افغانستان د نيمه قطبي او 
نيمه استوايي سيمې ترمنځ د وحشي ژويو لپاره يوه نښلوونکې کړۍ ده. وحشي ژوي په غرونو 
او ځنګلونو کې ژوند تيروي. څو کاله مخکې د نورستان په ځنګلونو کې يږه وه او د آمو د 
غاړو د لوخو په ځنګلونو کې Tiger  ډوله پړانګان هم وو. Leopard پړانګان د هندوکش 
په ډيرو لرې سيمو کې وو، خو وحشي خره يا  ګوره خره )Wild Ass( د هيواد په جنوب 
لوديځ کې موندل کيدل. ليوان Wolf(( به په وچکاليو کې له غرونو څخه راکوزيدل، خو 
په نور وختو  کې به په غرونو کې اوسيدل. سرې ګيدړې، )Red Fox( چې ځانګړی طبي 
ارزښت لري، هم د هيواد په مرکزي او شمالي غرونو  کې موندل کيږي . وحشي پسونه او 
غرنۍ وزې د واخان په دره او د هغې  په شاوخوا کې شته . غرنۍ وزې د افغانستا ن په شمالي  
سيمو کې هم شته. د هندوکش د غرونو لړۍ د نيمه قطبي او نيم استوايي سيمو ترمنځ يوه 
 )Monkey( بيلوونکې پوله ده، له همدې امله د هندوکش په جنوب ختيځ کې بيزوګيان
موندل کيږي چې د نيمه استوايي سيمو ژوي دي، خو سور لنډيان په ټولو سيمو کې شته. موږ 
بايد د هغو د نسل د ساتنې په برخه کې هڅې وکړو چې له منځه والړ نشي، دا هم بايد وويل 
شي چې وحشي ژوي د انسانانو د ژوند له سيمو څخه لرې وي، دا ځکه چې کيدای شي 

وحشي ژوي انسانان او د دوی څاروي وداړي. 

اتم لوست: 
ج- د وحشي ژويو او ملي پارکونو ساتنه:   

 ۱9 انځور وحشي ژوي  
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له وحشی ژويو څخه سمه او تل ترتله ګټه اخيستل: 
- په يوه سيمه کې د الوتونکو او ژويو ډير زيات ښکار  کول د هغوی د له منځه تلو المل کيږي . 

-له الوتونکو او ژويو څخه بايد سمه ګټه واخيستل شي، د بيلګې  په توګه هغه  چې ډير لږ 
دي او روغ وي بايد ښکار نه شي، د وحشي ژويو د تل ترتله پاتې کيدو په خاطر دې هغه ژوې 
ښکار شي چې شمېر يې د طبيعت له ظرفيت څخه وتلی وي او موجوديت يې ممکن د بې 

نظمۍ او د سيمې د ايکوسيستم د ګډوډۍ المل شي.
- که د ښکار له قانون سره سم دې په منظم او غوره توګه د ژويو ښکار ترسره شي، کيدای شي 

د هغو له غوښې او پوستکي څخه د هيواد د اقتصاد په پياوړي کولو کې ګټه واخلو. 
-د تل تر تله ګټې په خاطر بايد د ژويو له ډله ييزه ښکار او په ګړنديو موټرو سره د هغو له 
ځغلولو، پرمختللو ټوپکونو او زهري او چاوديدونکو موادو څخه  کار وا نه خيستل شي، 

ځکه چې دا ډول ښکار د هغوی ټول نسل له منځه وړي. 
د ژويو او الوتونکو د له منځه تلو د مخنيوي الرې- چارې:  

د وخت  د ښکار  اخيستل،  دولتي جوازنامې  د  کې  هغه  )په  کول  قانون وضع  د  -د ښکار 
ښودل، د ژويو جنس او عمر  بايد وښودل شي (. 

- د وحشي ژويو د اوسيدلو د ځايونو له ويجاړولو څخه مخنيوی.                             
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- د ژويو او الوتونکو په پتڼځايونو کې د انسانانو د هر ډول السوهنې او ويجاړولو مخنيوی. 
او د هغوی د عادتونو  او د هغوی د پوهې د کچې لوړول  - د خلکو د ذهنيت روښانه کول 

بدلول.
د ملي پارکونوساتنه: ملي پارک هغه طبيعي ارزښت لرونکې سيمه ده چې پراخوالی يې له 

زروهکتارو څخه زيات او د هغې ساتنه د دولت له خوا وشي. ملي پارکونه ديوې ټولنې دوګړو 
لپاره ګډه ملي شتمني ده، نو بايد په ښکلي. او سمه بڼه  وساتل شي، ځينې وخت دې ډول 
بايد تل پاک وساتل شي. زمونږ  پارکونوته خلک د تفريح په خاطر هم ورځي. ملي پارکونه 
ګران هيواد يو شمير د ښکلو منظرو لرونکي ملي پارکونه لري چې زموږ د خلکو لپاره د دمې 
او تفريح ځايونه دي، د جګړوپه کلونوکې زموږ د هيواد ملي پارکونوته ډير زيات زيان واوښت 
او د هغوونې او بوټي وچ او وحشي ژوی يې دله منځه تلو په حال کې وو، خوله جګړې وروسته 
ورته بيا پاملرنه شوې ده، دبيلګې په توګه د کابل، قندهار، هرات پارکونه  د امير بند او د ممله 

باغ، آجردره، او نور .
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؟

      د ټولګي دننه فعاليت: 
زده کوونکي دې ډلې ډلې شي،هره ډله به د وحشي ژويو د ساتنې، له وحشي ژويو څخه 
غوره گټې اخيستلو، د وحشي ژويو د ډولونو، د وحشي ژويو د اوسيدو د سيمو، د ملي 
پارکونو د ساتنې او له هغه څخه د استفادې په هکله خبرې وکړي او بيا به د هرې ډلې استازی 

د خپلو خبر و اترو پايله ټولګيوالوته ووايي.
 

      پوښتنې:
1- زموږ د هيواد وحشي ژوي د کومو سيمو د ژويو په شان دي؟ 

2- له وحشي ژويوڅخه څه ډول استفاده کيږي؟ 
3- وحشي ژوي په هيواد کې کوم اقتصادي اهميت لري؟ 

4- ملي پارک تعريف کړئ؟ 
5- ملي پارکونه څرنګه وساتو؟

      له ټولګي څخه بهرفعاليت: 
زده کوونکي دې د هيواد د وحشي ژويو د ډولونو او د ملي پارکونو د ساتنې په هکله مقاله وليکئ 

.
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تاسې پوهيږئ چې درې حياتي عناصر کوم دي؟ 
د ځمکې د مخ په سلوکې 71 برخې اوبو نيولې دې، اوبه د ژوند سرچينه ده. انسانان، ژوي 
او نباتات د ژوند د کولو له پاره اوبو ته اړتيالري، په واقعيت کې د ټولو ژونديو شيانو ژوند اوبو 
پورې تړلی دی. د ژونديو شيانو د بدن د جوړښت زياته برخه اوبه دي .اوبه د انسان په ورځني 
ژوند کې لومړنۍ نقش لري. په کرنيزو- صنعتي او کورنيو چارو کې ډيرې اوبه په کار کېږي، 
اوبو  د  امله  له  فعاليتونو  نورو  انساني  او  د صنعتي  او  اضافي لګښت  ډير  د  مرغه  بده  له  خو 
ککړيدل، د اوبو سرچينې له ګواښ سره مخامخ کړې دي، نو د اوبو ساتنه د هر وگړي دنده ده، 
دا ځکه چې د اوبو ککړتيا د انسانانو، څارويو او- بوټو ژوند له کلک خطرسره مخامخ کوي.

 :Soil خاوره
د ځمکې د مخ پورتنۍ طبقه د خاورو له کوچنيو ذراتو، هوا، اوبو او ډيرو کوچنيو ذره بينۍ 
موجوداتو څخه جوړه شوې ده. خاورې د فزيکي او کيمياوي تعامالتو له امله تشکيليږي، 
فزيکي او کيمياوي شرايط د اقليم په څرنګوالي پورې اړه لري. خاوره بېالبېل ډولونه او 
لري  هم   Humus هومس  او  موجودات  کوچني  ژوندي  خاوره  لري،  طبقې  بېالبېلې 
چې د بوټو، کوچني ژوندي موجودات او بکترياوو له تجزيي څخه حاصليږی. خاوره د 
ونو- بوټو د ودې، د کرنې او د څارويو د روزنې مهم عامل دی چې د ځمکې د مخ د ټولې 
حياتي مجموعې لپاره خوراکي توکي برابروی، خوکه چيرې انسان په سم ډول د خاورې 
ساتنه ونه کړي، خاوره به ډير ژر وشړيږي او له استفادې څخه به ووځي، نو بيا د هغې د 

 نهم لوست: 
   د اوبو، خاورې او هوا ساتنه:
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جوړيدو لپاره کلونه کلونه وخت په کار دی. په دې توګه خاوره يوه ډيره ارزښت لرونکي ماده 
ده چې انسان له هغې څخه په استفادې سره د خوراکي او صنعتي توکو د توليد په خاطر 
دغه سيالوونه  راوځي،  امله سيالوونه  له  اورښت  زيات  د  کله چې  کوي.  ورباندې  کرنه 
حاصل ورکوونکی غوره خاورې له ځان سره وړي. د خاورې دا ډول شړيدل هغه وخت 
الزياتيږي چې د خاورې پرمخ بوټي نه وي، په دې حالت کې اوبه ډيرې ګړندۍ بهيږي او 

خاوره ځان سره وړي. 
هوا: 

موږ  لري  رول  مهم  کې  ژوند  په  زموږ  هوا 
ټول بايد د خپل ژوند د دوام په خاطر د هوا 
اوسو.  او وضعيت څخه خبر  له جوړښت 
ته  اکسيجن  او  هوا  موجودات  ژوندي  ټول 
اړتيا لري . د هوا په جوړښت کې په سلو کې 
دې  د  شته،  اکسيجن   21 او  نايتروجن   78
چې  شته  پکې  هم   )  O۳(اوزون ترڅنګ 

زموږ د تنفس لپاره اکسيجن ډير ضرور دي. نباتاتو کې د فوتوسنتيز عمليه کې اکسيجن ته اړتيا 
لري، نو ځکه بايد مونږ خپله شاوخوا هوا  ککړه او ناپاکه نه کړو او د پاکې او صافې هوا د لرلو په 
خاطر بايد د خپل چاپيريال په پاک ساتلو سره د هوا نظافت مراعات کړو او صنعتي فابريکې بايد 
د هوا پاکوالي ته پام وکړي. د ښار د هوا د پاک ساتلو په برخه کې بايد پاملرنه وکړو چې هوا ککړه 

نه شي او د کاربن دای اکسايد )CO۲ ( ګاز، لوګي او مضر شيان په هوا  کې خپاره نه شي . 

       دټولګي دننه فعاليتونه: 
زده کوونکي دې درې ډلې شي، هره ډله دې د هوا، اوبو او خاورې د ساتنې د ګټورتوب په 
هکله يو له بل سره خبرې اترې وکړي او د هرې ډلې استازي دې د خپلې ډلې د خبرو اترو 

پايله خپلو ټولګيوالو ته ووايي .

      پوښتنې: 
1- اوبه د ژونديو موجوداتو په ژوند کې څه اغيزه لري؟ 

2- خاوره څه شی ده؟ له هغې څخه څه ګټې اخلو؟ 
3- هوا زموږ په ورځني ژوند کې څه اهميت لري؟ 

     له ټولګي څخه بهر فعاليتونه: 
زده کوونکي د ې د اوبو، خاورې او هوا د اهميت په هکله يوه لنډه مقاله وليکئ.

؟

 23
انځور
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 لسم لوست: 
له ککړتيا څخه د کليو او ښآرونو د هوا ساتنه او مخنيوی  

په کليو او ښارونو کې د هوا د ککړتيا په هکله معلومات لرئ؟
 هغه اضافي ماده چې په هواکې  ګډه شي او د هغې فزيکي، کيمياوي ځانګړتياوې چې حياتي 

شرايطوته بدلون ورکړي، د هوا ککړتيا بلل کيږي. 
د کابل د ښار بي حده پراختيا چې د ماستر پالن پرخالف ده، د نفوسو زياتوالي، د ترانسپورتي 
وسايطوله حده ډېر زياتوالی، په تيره بيا په ښارکې د زړو او له وخت څخه اوښتو ترانسپورتي وسايطو 
ګرځيدل راګرځيدل، د بې کيفيته تيلو او ګازو استعمال او يو شمېر نور الملونه لکه په حمامونو 
کې دربړسوځول، په داشونو کې د پالستيکونو او سوځيدلو مبالئلو سوځول، په کورونو، د ښار 
سوداګريزو ځايونو، کليو هټيو او يوشميرمؤسساتو کې د دغه ډول موادو سوځول د هوا د ککړيدو 

المل شوي دي چې په الندې توګه توضيح کيږي: 
٭ د ترافيکو او عراده جاتو ستونزه. 

٭ په نقليه وسايطو کې د زړو ډيزلي انجنونو لګول.  
٭ هيواد ته دننه د سوداګرو له خوا د زړو وسايطو واردول. 

٭ په نقليه وسايطو کې د بې کيفيته نفتي او د سون توکو استعمالول. 
٭ د حلقوي سړکونو د نشتوالي له امله د ښار دننه د نقليه وسايطو ګرځيدل اوګڼه ګوڼه. 

٭ د ښار دننه د پخوانيو ماډلونو او زړو وسايطو ګرځيدل راګرځيدل.

   ۲۴ انځور د فابريکې دود چې هوايې ککړه کړيده، ښيي
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٭ د ښار دننه لږ سور لرونکي سړکونه. 
)دملي بس وسايطو(  ترانسپورتيشن  منظم  د ښاري  په خاطر  کيدو  پوره  د  اړتياوو  د  د خلکو  ٭ 

نشتوالي. 
٭ د ښار دننه او ښار ته د ننوتلو په دروازو کې د وسايطو د پارکنګ لپاره د ځای نشتوالي. 

٭ په ښارونو کې د کچه سړکونو له امله د خاورو او خټو ډيروالی او په سړکونو کې د هرې ورځې 
د خاورو خځلو او د اورښت له امله د خټو ډيروالی. 

٭ د ماسترپالن په خالف کورونو او ودانيو په مخه کې د پرانيستې فضا نشتوالی اود استوګنځي 
ستونزې. 

د پورتنيو توضيحاتو په پام کې نيولو سره د  کابل ښار د افغانستان د ټولو ښارونو په پرتله تر ټولو 
ککړه  هوا لري. 

٭ د کابل په ښار کې د نفوسو شمير له څلورنيم ميليونو څخه تر پنځوميليونو پورې رسيږي. 
٭ د ښار په بېالبېلو برخو کې د شنې ساحې او ځنګلونو نشتوالی يوه لويه ستونزه ده. 

٭ د ښار د سړکونو تر غاړو د ګرځنده پلورونکو او طوافانو شتون چې چاپيريال يې په بشپړه توګه 
ککړ کړی دی. 

۲۵- انځور د کثافاتو د اچولو او مينځلوله کبله د کابل سيند چټلوالی ښيي 
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٭ په ژمي کې د لرګيو، د ډبروسکرو، ډيزلو او د څارويو په خوشيو باندې د کورونو تودول. 
د کاناليزيشن ستونزې: 

روغتيايي  او  معاصر  زياتوالي سره سره  د  نفوسو  له  کې  کابل  ټول  په  توګه  په عمومي  ٭ 
کاناليزيشن نشته، د ښار په مرکز او د هغه شاوخوا ناحيو کې د صنعتي فابريکو شتوالی. 

٭ د ښار دننه او په فابريکو کې له ډيزلي جنراتورونو څخه کار اخيستل. 
پالستيکو  او  ربړونو  مباليلو،  د  کې  بټيو  په  اوخښتو  پخولو  ډوډۍ  د  حمامونو،  په  ٭ 

سوځول. 
٭ ګډ ښاري کلتور. 

٭ د ښار او کليو په هره څنډه کې د خاورو خځلو اچول. 
٭ د ګڼ شمير ودانيزو شرکتونو له امله د شګو، خاورو، چونې، او خښتو شتوالی. 

٭ کچه سړکونه چې تخنيکي عوارض لري. 
٭ د ښار دننه د ساختمانی او ارتزاقی توکو د گدامونو آبادول. 

٭د تيږو ميدولو ژرندو )کرش( او د نورو ودانيزو توکو د چمتو کولو د ماشينونو فعاليت 
چې خاورې او دوړى توليدوي. 

او  د څارنې  له خوا  نورو  او  رسنيو  ادارو،  روغتيايي  ښارواليو،  لکه  ادارو  مسئوولو  د  ٭ 
کنترول نشتوالی. 

٭ د ځانګړو وسايلو په واسطه په هوا  کې د ګرد او غبار او نورو کوچنيو ذراتو نه اندازه کول 
ترڅو د هوا په ککړتيا باندې نظارت موجود وي.

۱- له لس مايکرو ګرامو څخه د کوچنيو ذراتو شتوالی چې د تنفسي جهاز له انساجو څخه 
تيريږي او د انسان سږو ته ننوځي او په پايله کې راز راز تنفسي ناروغۍ رامنځته کوي. 

۲- مايکروبي کوچنۍ او له 2،5 مايکرو ګرامو څخه واړه شيان چې په سيده توګه وينې ته 
ورځي او د انسان په وجود کې د وينې سرطان رامنځته کوي.

٭ د رسنيو دنده ده چې له دغو ټولو موضوعاتو څخه خلک خبر کړي . د څيړنو له مخې 
د کابل د ښار په هوا کې د کوچنيو ذراتو د خپريدو له امله هر کال په هوا کې 17363 ټنه 

دغه ډول مواد اضافه کيږي. 
٭ په هوا کې د نايتروجن دای اکسايد اندازه د هوا په ککړتياکې 1 6183 ټنه کيږي. 

٭ د هوا په ککړتيا کې د سلفرو اکسايد اندازه 2448 ټنه کيږي. 
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؟

٭ د کاربن مونو اکسايد اندازه 970608 ټنه کيږي.
٭ د کاربن دای اکسايداندازه ۶۵0٨۴۶ټنه کيږي.

٭ د هوا په ککړتيا  کې د موجوده ذراتو د اعظمي تمرکز منځنی حد په 24 ساعتونوکې 
په الندې توګه محاسبه شوی. 

په داسې حال کې چې 50 مايکرو ګرامه ستندرد، له 50 څخه تر100 مايکروګرامو پورې 
نورمال حالت ښکاره کوي له 100 مايکروګرامو څخه پورته غير نورمال حالت دی چې د 
فضايي څيړنو له مخې موجوده ذرات په يومکعب متر هوا کې 361، 24 او37 مايکروګرامه 

کيږي چې دغه اندازه زموږ ښاريانو ته له حد څخه زيات روغتيايي زيان اړوي .
 

       په ټولګي کې دننه فعاليتونه: 
زده کوونکي دې په ډلو وويشل شي، هره ډله دې د يوې موضوع په اړه د بيلګې په توګه د 
ښارد هوادککړتيا، د چاپېريال ساتنې، د هوا د ککړتيا د علتونو، د هوا دککړتياپه مخنيوي کې 
د انسانانو دنده او روغتيا ته د هوا د ککړتيا د زيان په هکله يو بل سره خبرې اترې وکړي او بيا 

دې د هرې ډلې استازی د خپلو خبرواترو پايلې خپلو ټولګيوالو ته ووايي. 

      پوښتنې: 
1- کوم عوامل د ښار او کليو د هوا د ککړيدو المل کيږي؟ 

2- څرنګه کوالی شو چې د هوا د ککړتيا مخه ونيسو؟ 
3- ککړه هوا انسانانو او نورو ژويو ته کوم تاوان ورپيښوي؟

      له ټولګي څخه بهر فعاليت: 
زده کوونکی دې د ښار هوا د ککړتيا او د هغې د زيان په هکله يوه مقاله وليکي. 
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د زلزلې په هکله څه پوهيږئ؟
زلزله د ځمکې د مخ ضعيف يا قوي لړزيدو ته ويل کيږي چې په سيمه ييزه بڼه واقع کيږي 
او څپې شاوخوا خپريږي. د زلزلې شدت او دوام مالي  او ځاني خطرونه لري چې بايد د 
پوهنې وزارت  زده کوونکي د ښوونځۍ او لوست په چاپيريال کې ورڅخه خبروي او د 

خطرونو د کمښت لپاره يې پوره چمتووالى ولري.
زلزله څرنګه پېښيږي؟

• اهلل تعالي مسبب االسباب دي په کائياناتو کې هر رنګ تغير د رامنځ ته کيدلو نسبت 
هغه ذات ته کيږی. 

د زلزلې پېښېدل درې علتونه لري:
۱. تکتونيکي المل

۲. د اور غورځونې المل
۳. پلو تونيکي المل

لري. مونږ  اړه  پورې  پليټونو  بېالبېلو  توګه د ځمکي د مخ  په سيده  ۱. تکتونيکى المل 
پوهيږو چې د ځمکې مخ له بېالبېلو پليټونو څخه جوړ دى. کله چې دغه پليټونه يو د بل 
په وړاندي بې موازينې شي، نو يو پليت د مقابل پليت په لور حرکت کوي، نو ځکه په دغه 
سيمه کې زلزله پيښيږي. )  ۲۶ (  شکل کې، د ځمکې غټ پليټونه، لکه: ايروشيا، د هند 

 يوولسم  لوست
زلزله   

 انځور ۲۶ د افغانستان ،پاکستان، تاجکستان او ازبکستان زلزله لرونکې سيمې ښيې

دريم څپرکی 
طبيعي أفتونه
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 انځور ۲۶ د افغانستان ،پاکستان، تاجکستان او ازبکستان زلزله لرونکې سيمې ښيې

شمالي  افريقا،  پليټ،  استراليا  او 
امريکا، جنوبي امريکا، انتارکتيک 
او يو شمير نور واړه پليټونه وګورئ.

په افغانستان کې د هند او ايروشيا 
د پليټونو خوځښت زلزله رامنځته 
کوي چې زياتره له بدخشان ځخه 
تاجکستان  او  ترسيمو  چترال  د 

پورې پيښيږي.
۲. آتشفشاني يا د اور غورځونې 
سيسلې  د  کې  مديترانه  په  المل: 
او وزو د سيمې، د آسيا د ختيځ 
لويديځ  د  امريکې  د  او  سواحلو 
د  زلزلې  د  آتشفشانونه  سواحلو 
پيښيدو مهمې بيلګې دي چې په 
جاپان، لرې ختيځ، کلفورنيا او د 

امريکې په غربي څنډوکې لويې او کوچنۍ زلزلې رامنځته کوي.
پورته )صعودي( حرکت  په اصل کې د مګما د طبقې د مخ  دا  پلوتونيک زلزلې:   .۳
فشاري دی چې د تودوخې د ګرځيدلو له امله ځينې ځايونو کې زلزله رامنځته کوي. خو 

ددې پرتله دوه مخکني ياد شوي الملونه د ځمکې پرمخ ډيرې زلزلې رامنځته کوي.

                          د ټولګي دننه فعاليتونه:
زده کوونکي دې په دوو ډلوو ويشل شي: لومړۍ ډله به د تکتونيکي زلزلو د سيمې نقشه 

رسم کړي، دويمه ډله به د اور غورځونې زلزلې ساحه په نقشه کې په نښه کړي.

       پوښتنې
- زلزله تعريف کړئ.

- تکتونيکي زلزلې څرنګه او چيرته پيښيږي؟
- اورشيندونکي زلزلې چيرته ډيرې پيښيږي؟

       له ټولګي څخه بهر فعاليتونه:
زده کوونکي دې د نړۍ د نقشې پرمخ د زلزلې سيمې په سره رنګ وښيي.

؟

۲٨- انځور تکتونيکي هستې ښيي

۲۷ - انځور د زلزلو مرکز ښيي 
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دولسم لوست
د زلزلې خطرونه     

- أيا زده کوونکي پوهيږي چې د زلزلې خطرونه څرنګه بايد کم شي؟
دا ښکاره ده چې زلزله نشي اټکل کيداى، خو د هغې له امله د پيښيدونکو خطرونو مخه 
نيوالى شو. د زلزلې د زيان کمښت ته بايد چمتووالى ولرو او تر ممکن حده پورې يې خطر 

لږ کړو. 
• په زلزله لرونکو سيمو کې بايد ودانۍ دغرونو په لمنو،، رسوبي ځمکو او پستو خاوروکې 

جوړې نه شي.
• په ښوونيزو ځايونوکې بايد ټولګي او غونډې په ماتيدونکو او د لږ مقاومت لرونکو ودانيو 

کې جوړي نه شي.
•په ښارونو کې بايد ګڼ ميشته ځايونه په بېلوبېلو برخو وويشل شي، تر څو د زلزلې زيان کم شي.

• د بنسټيزو جوړښتونو کلکوالي ته پاملرنه.
• په زلزله کې ودانۍ نړيږي، اور لګيږي او أن د ځمکې پر مخ سوري او درزونه جوړيږي، 
نو ځکه د زلزلې پر مهال د خبرتيا اوالرښوونې سيستم ته اړتيا شته، له همدې امله د پوهنې 
وزارت زده کوونکو او خلکوته خبرتيا او پوهاوى ورکول د ټولنيزو رسنيو او دولتي موسسو 

دنده ده چې خلک د زلزلې د زيان په وړاندې په عملي توګه چمتو شي.
له خرافاتو  پرته  ډول  او څرګند  دقيق، مستند  په عملي،  بايد موضوعات  اړه  په  زلزلې  • د 

وويل شي چې د ټولنې ذهن ګډوډ نشي.
د  او  وکړي  خبرې  هکله  په  دخطر  زلزلې  د  چې  ده  دنده  ښوونکو  د  کې  ښوونځيو  په   •
چمتووالي په هکله زده کوونکوته فلمونه وښودل شي، بايد ښوونځي او ټولګي وڅارل شي 

او د زلزلې په اړه مقدماتي چارې تر الس الندې ونيول شي.

           ۲9- انځور د زلزلې خرابي د هيواد د  شمال په روستاق کې ښيي
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                             د ټولګي دننه فعاليتونه:
د زلزلو خطرونه ډير په کومو ځايونو کې منځته راځي؟ 

زده کوونکي دې په دې هکله د موقت او دايمي ټولنو ځايونه لست کړی او په ټولګي کي دې 
يې  ولولي.

     پوښتنې
۱. ستاسو د اوسيدلو په سيمه کې ګڼ ميشته ځايونه کوم دي؟

۲. کوم ډول ځايونه په زلزله کې ډير زيانمن کيږي؟
۳. د زلزلې خطرونه څرنګه کموالى شو؟

۴. د ودانۍ کلکوالي څرنګه اټکل کيداى شي؟

       له ټولګي څخه بهر فعاليتونه:
زده کوونکي دې په ۱0 کرښو کې د زلزلې د زيان د کمښت په اړه يوه يوه مقاله وليکي او 

ټولګي کې دې ولولي.

؟
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ديارلسم لوست:
    د زلزلې د اندازې اټکل کول

اندازه کيږي؟ زلزله څرنګه 
هر څه د اندازه کولو ټاکلى واحد لري. د وزن واحد کيلوګرام، من او پاودى. د واټن واحد متر 
او کيلومتر، فټ او ميل دى. نو د زلزلې د ټکانونو د قوې د اندازه کولو واحد مرکالي او ريختر 
دى. د زلزلې د ټکانونو له امله د کور لوښي او سامانونه خوځيږي. د زلزلې څپې په بېالبېلو بڼو 

خپريږي. په دري ډوله دي
Primary waves ۱. لومړنۍ څپې 

 Secondary waves ۲. دويم ډول څپې ټکانونه او ضربې  
 Surface waves ۳. سطحي او برسيرن امواج )څپې( 

زلزله: ډيره سپکه 
۱. د ټکان اغيزې په زلزله ښوونکي ماشين کې نه ثبت کيږي

باندې يوازې انسانان پوهيږى او ځوړند شيان خوځيږي ۲. ټکان 
زلزله: سپکه 

۳. په ودانۍ کې خوځښت تر سترګو کيږي او ځوړند شيان پوره خوځيږي
۴. ځوړند شيان ډير ګړندي خوځيږي، کړکۍ او دروازي ښوري، د کړکيو او دروازو په چوکاټ 

کي درزونه راښکاره کيږي.

    ۳0- انځور د زلزلو د امواجو ډولونه ښيي
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زلزله: منځنۍ 
باندې  ۵. خلک له ودانۍ څخه بهر هم په زلزله پوهيږي، کوچني شيان بيځايه کيږي، پر ديوال 

ځړول شوي انځورونه خو ځيږي.
يو څه کلکه زلزله:

۶. ټکان الزيات احساسيږي، خلک له کوټو څخه بهر وزي، له الماريو څخه لوښي را لويږي.
زلزله: کلکه 

په خپل  موټر چلوونکي  بيځايه کيږي،  ودانيو کې هرڅه  له السه ورکوي،  انسان خپل واک   .۷
په زلزله پوهيږي، کانکريټي ويالې و يجاړيږي. موټر کې 

٨. د موټر تګ اغيزمن کيږي، ودانۍ نړيږي.
زلزله: ډيره کلکه 

9. ودانۍ غورځيږى، د اوبو زيرمې شړيږي، د ځمکې پرمخ درز او ماتوالى ليدل کيږي، لرګين 
پلونه ماتيږي، د اوسپنې پټلۍ خپل توازن له السه ورکوي، لوى کاڼي بيځايه کيږي، ځنې وخت 

پايپ الينونه ويجاړيږي. او  پورته غورځي  شيان 
له کمرونو  په غرنيو سيمو کې ودانۍ د غرونو  ليدل کيږي، خو  په رسوبي سيموکې ډيرې  زلزلې 

سره يو ځاى خوځيږي.

د ټولګي دننه فعاليتونه:  
زده کوونکي دې دوې ډلې شي، هره ډله به د سپکې او کلکې زلزلې ځانګړتياوې ووايي.

پوښتنې: ؟ 
۱. په کوم وخت ودانۍ خوځيږي؟

۲. د اوسپنې پټلۍ د ريختر په کومه درجه کې له ځايه بې ځايه کيږي؟
۳. د زلزلې پيژندنه د کوم لويديځ عالم له خوا په ټاکلي مقياس سره وښودل شوه؟

 له ټولګي څخه بهر فعاليت
زده کوونکى دې له خپلو ميندو- پلرونو څخه وپوښتي چې څه وخت د دوى په سيمه کې کلکې 
ټولګې کې  په  نتيجه يي دې  په  يې کړې وې. دخپل بحث  اغيزې  او څه  پيښې شوې وې  زلزلې 

وکړي. خبرې 
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زمونږ د هيواد زلزله لرونکې سيمې کومې دي؟  
له مخې،  زلزله سنجوونکو ريکارډونو  د  په ځير سره وکتل شي،  ته  نقشې  افغانستان  د  که 
دافغانستان زلزله لرونکې سيمې زياتره  په شمال ختيځ کې دي، خو جنوب لويديځ خواته د 
زلزلو قوت وار په وار کمښت مومي. د پامير، واخان، فيض أباد، تخار، خان أباد، د کنړ په 

شمال او نورستان کې هر کال څوڅو ځله قوي زلزلې کيږي.  
د سيمو له دغو ټکانونو سره يوځاى، زيات شمير ماتوالى )د روزونه( هم تر سترګو کيږي چې 

يو شميريې په ننګرهار، بدخشان، کابل او غزني کې تر دي.
د دغو ماتو کرښو ترڅنګ يو شمېر سيمه ييزې زلزلې هم منځته راځي چې په دې لړکې د 

هرات، چمن او بدخشان ماتې کرښې )درزونه( ډيرې د پام وړ دي.
نو له دې امله په افغانستان کې زلزله لرونکي سيمې په څلورو برخو ويشو:

١. د کلکو زلزلو حوزه:
له پامير څخه پيل، د بدخشان، نورستان او کنړ د واليتونو ډيره برخه  يې نيولې ده، ورپسې د بلخ 
د واليت جنوب او د جوزجان واليت پورې رسيږي. د جنوب ختيځ په لوري د پکتيا، پکتيکا 
اوغزني ځنې سيمې د يوې پټۍ په بڼه پراخوالی مومي او د کندهار ختيځ ته په يوه کوچنۍ برخه 

کې خپريږي چې دغه زلزلې لوى زيانونه اړوي.

٢. د منځنۍ زلزلو حوزه:
د افغانستان په شمالي واليتونو، مرکزي واليتونو او د هريرود د سيند پر لورې ليدل کيږي، خو په 

دغو برخو کې يې زيان لږ دى.

        څوارلسم  لوست
                   د هېواد زلزله لرونکې سيمې

   ۳۲- انځور د هېواد زلزله لرونکي سيمي

شديدې زلزلې ١969-١893
د زلزلو د ژوروالي محراق 0-۳00 کيلومتره

)M-د زلزلې د خطر الندې سيمې )د ريکتر

۷۳M او له دز نه لوړې
۶.۳-۷.۳M
۵.٨-۶.۵M

۵۱ ټکان - ۵.٨ او له هغې نه لوړې
د زلزلې د خطر الندې سيمې:

د احتمالي زلزلو تر خطر الندې سيمې
احتمالي عمده تاوانونه

احتمالي منځني تاوانونه
احتمالي لږ تاوانونه

احتمالي تاوانونو نشتوالی

د غزني 
والړې اوبه

د أمو سيند

د ارغنداب سيند

زلزله:
١:6000000
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زلزلو  خفيفو  د   .3
حوزه:

د پکتيا جنوب، د کندهار 
شمال، د هلمند  شمــــــال
د  همدارنګه  او  ختيځ  
بادغيس او هرات په شمال 
کې په لږ شدت سره زلزلې 
ليدل کيږي، زيان يې هم لږ 

وي.

چې   حوزه  هغه   .٤
يې  يا  لري  نه  زلزلې 

زيان لږ دی:
دغه برخې لکه د افغانستان  جنوب لويديځ سيمې دي چې د کندهار يوشمير سيمې، د هلمند مرکزي او 

ټولې جنوبي برخې، نيمروز او د هرات د جنوب يوه برخه او ټوله فراه په کې راځي.

 د ټولګي دننه فعاليتونه:
د مضمون ښوونکى دې د افغانستان زلزله لرونکې سيمې د نقشې پرمخ زده کوونکو ته وښيي. د نقشې 
پرمخ دې د زلزلې مهم مرکزونه او ماتې کرښې تثبيت کړي، زده کوونکي دې د نقشې له مخي په خپلو 

کتابچو کې توضيحات وليکي.

؟ پوښتنې:
۱. د افغانستان زلزلې لرونکې سيمې کومې دي؟

الف( جنوب     ب( لويديځ             ج( شمال    د( شمال ختيځ
۲. کنړ د افغانستان د زلزلو په کومه حوزه کې دي؟

الف(  منځنۍ زلزله ب( خفيفه حوزه کې   ج( د قوي زلزلو حوزه کې د( نا محسوسه حوزه کې
۳. د افغانستان مهمې ماتې کرښې په ګوته کړئ.

 له ټولګي څخه بهر فعاليت:
هر زده کوونکى دې د افغانستان د زلزلو لرونکې حوزې او ماتو کرښو نقشه رسم کړي او ټولګي ته دې 

راوړي، بيادې د هغو په هکله لنډ معلومات ورکړي.

  ۳۳- انځور د هيواد تکتونيکی انځور  ښيي

د بايکال تاوراتاو شوې او گونځي شوې 
منځنۍ کتلې

د ارشينې-پروتېروزوئيک بنسټي ډبرو داخليدل
د بيا جوړې شوې ترسوبي حوزې )پاليوميزوزائيک(

پالتفورمي رسوبي پوخ
د منځني افغانستان د ژورو ماتېدنو زون

د هرسنين ګونځې شوې سيمې
د تکتونيکي معلوماتو کمپليکسونونه )ساختمان(

له هرسنين څخه وروسته پالتفورم
له الپايني حرکتونو څخه اغيزمنه پالتفورمي برخه

د کاليني جوسين د کامپلکس له اروجيني الپاين حرکتونو څخه 
د رامنځ ته شوو کامپلکسونو او الپاين ګونځې شوو سيمو   

د جيوسين کالين په برخه کې د اولکانيکي او ترسبونو معلومات
شوو  پورته  په  جيوسين  کالين  )د  کامپلکس  جيوسين  کاليني  د 

برخو کې د سليت ګيراتوفير معلومات(
اوروجيني کامپلکس )د جيوسين مالسي معلومات( د نيوجن د 

دورې نوې ګونځې
د غرونو د لړۍ له لمنې سره نښتې پراخه ترسبي حوزه

د کورتر نرۍ د دورې ترسوبي حوزې
د ژورو او سطحې برخو ناريه ډبرې

له تيزابي او القلي )سوزاييک څخه جوړې شوې الکانيکي ډبرې

تباشير  لومړنی  يا  کريتاس  لومړنی  کاربن(  )لومړني  الترابازيتونه 
او يا ايوسين

تيزابي او قلوي لويه ډبرې)ترشيري پروتيروزوئيک(

د أمو سيند

کنړ
سروبي
اونۍ

هلمند
چمن
مقر

جوګانۍ

مرکزي بدخشان
هريرود

نوې قرغه
چوپد
شغنان
زيباک

تاش کپرک

البرزمارمل
خواهان
خيوند

اندراب مراولنک
د ترکستان تيربند

الرون
شکاري

تکتونيک
١:6000000

مهمې ماتې
 فرعي ماتي

مهم انتيکالينونه

د غزني 
والړې اوبه

مالګينې 
اوبه

د مهمو ماتو نومونه
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سيالو  چې  پوهيږي 
ته   منځ  څنګه 

راځي؟
هغه  اوبو  د  سيالو 
ناڅاپي راتګ دى چې 
له غرنيو خوړونو څخه 
وينا  بله  په  راوځي. 
حوزو  لرونکو  اوبه  په 
زياتې  ډېري  هغه  کې 
اوبه چې د سيندونو له 
۳۴- انځور د آمو دسيند نمونه يی سيالبی وضعيه ښييکچې څخه پورته او په 

 پنځه لسم   لوست
               سيالوونه

ډېرې زياتې چټکتيا سره بهيږي او له ځان سره ځمکې ويجاړوي. سيالو او هغه ته مخامخ 
پرتې سيمې ډېرې ښې اټکل کيداى شي، د سيالو اوبو سر اخيستى وي، په څپووي، له 
خاورو خځلو ډک توپان ورسره وي او په سيالو کې حتمي دونو شاخونه ښکاري. سيالو 
د طبيعي پيښو يوه ځانګړتياده، زيات شمير زيانونه پيښوي. د بيلګې په توګه د سيند غاړې 
وړي، کليوالي او ښاري کورونه نړوي، انسانان او ژوي ځان سره وړي، د سمندرونو ترغاړو 
او د سيندونو په خوله کې سوداګريز بندرونه ويجاړوي او داسي نور. وروسته پاتې هېوادونه 
د سيالو په وړاندې ډېر زيانمن کيدای شي. دغه ډول هېوادوته د سيالو او زلزلې له امله ډېر 

زيانونه اوړي. باغونه او ځنگلونه له منځه ځي او کرنيزې ځمکې ويجاړوي.
د سيالو زيان د هغه د اوبو زياتوالى، څپو او د ځمکو په ځوړو پورې تړي چې څومره شګې 
او تيږې له ځان سره راوړي او دغه اوبو راوړى شيان د زيان المل او ضربی گرځي. ځينې 
وخت سيالوونه لويې کالګانې د هغو له اوسيدونکو او شتمني سره يو ځاى له منځه وړي 
او سل ګونو زرو خلکو ته مرګ ژوبله اړوي، د بيلګې په توګه په ۱۳۲0 هـ ش کال کې د 
کوهدامن په ګلدره کې سيالو دغه سيمه په يو سپيره ډاګ بدله کړه. ګڼ شمير باغونه، خلک 
او ژوي يې يووړل. همدارنګه د هوانگهو، برهما پوترا او ګنګا د سيندونو سيالوونو ډير ځاني 
او مالي زيانونه اړولي د ۲00۵م کال د سونامي سيالو )سمندري څپو( د أسيا په جنوب کې 

سل زره خلک ووژل.
د سيالو ډولونه:

څلور ډوله سيالوونه شته:
۱. أوار سيالو Flash Flood: د موسمي او استوايي اورښتونو له امله پر ځمکو باندې د 

اوبو کچه لوړه او سيمه ييز زيانونه اړوي.
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؟

۳۵- انځور په هماليه کې د يخچالي جهيل چاوديدل  

۲. د سيندونو سيالو River Flood: د ډير اورښت له امله سيند څپاند شي، خپلو دواړو 
غاړو ته زيانونه اړوي.

۳. سونامي ساحي سيالوونه Tsunami: دزلزلواو سايکلوني توپانونو له امله په سمندرونو 
کې لويې څپې  پيدا کيږي او د سمندر ترغاړو څپې رارسيږي چې دغه څپې ډيرې ځواکمنې 

او وژونکي وي.
۴. هغه سيالوونه چې 
د  جهيلونو  کنگلو  د 
غاړو د ماتيدو له امله 

راځي.
 دا سيالونه زياتره د هماليا 
او تيانشان په غرونو کې 

ليدل شوي دي.

      د ټولګي دننه فعاليتونه:
ښوونکى دې زده کوونکي په څلورو ډلو وويشي، هره ډله دې د سيالوونو يو يو ډول د ټولګي 

ترمخه ووايي.

       پوښتنې:
۱. سونامي سيالو کومو ځايونو کې پيښيږي؟

الف( شمالي قطب کې                                  ب( سويل قطب کې  
ج( منځنۍ أسيا کې                                     د( د أسيا د سويل غاړو کې

۲. غرني سيالوونه کوم دي؟
الف( دکنګلونو سيالو            ب( استوايې سيالو              ج( قطبي سيالو

۳. په أسيا کې کوم سيند ډير سيالوونه لري؟
الف( د غزني سيند                ب( د بلخ سيند                  ج( د برهما پترا سيند

۴. د سيالوونو ويجاړتيا چيرې ډيره ده؟
الف( کوم ځاى چې کلک نه وي    ب( أوارو سيمو کې      ج( د سيندونو خوله کې

      له ټولګى څخه بهر فعاليتونه:
زده کوونکي دې د خپلو کورنيو د کيسې له مخې د سيالوونو په هکله نيمه پاڼه ليکنه وکړي 

او خپلو ټولګيوالوته دې ولولي.
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 شپاړسم لوست 

    د سيالو  زيان او  د هغه  مخنيوى

د سيالو د زيان په هکله څه پوهيږئ اوله هغه څخه به څرنګه مخنيوى وشي؟
د سيالو زيان که ډير وي که لږ، بيا هم له ځان سره يو شمير پيښې لري. له سيالو څخه 

پيدا شوي خطرونه دوه ډوله دي:
۱. سيده )مستقيم( خطرونه: په دې ډول کې کرنيزې ځمکې ويجاړيږي، کورونه او بڼونه 
له منځه ځي،ځنګلونو، پارکونه، موټر، هغه وسايل چې شاوخوا کې وي، څاروي او هغه 

رمې چې د غرونو لمنو کې څري، انسانان، په تيره، بيا کوچيان زيات زيانمن کيږي
۲. ناسيده )غيرمستقيم( خطرونه: په تګ راتګ کې خنډ او ځنډراولي، خلکو ته ويره 
پيدا کوي، دپلورونکو کار له ستونزو سره مخامخ کوي، په ورځنيو کارو کې ځنډ پېښيږي، 
مخابرات،  اوبه،  مزي،  بريښنا  د  کيږي.  مخامخ  سره  زيان  له  ګټې  کارګرانو  د  ځکه  نو 
توګه  ناسيده  او  سيده  په  مالونه  سوداګريز  ترمينلونه،  پټلۍ،  اوسپنې  د  بنسټونه،  ترافيکي 

زيانمنوي چې دغه زيانونه هم په کليو او هم په ښارونو کې ترسترګو کيږي.
د سيالوونو له زيان مخنيوى:

• د سيالو د خطر په وړاندې چمتو والى تر هرڅه مهم دى. چمتو والى هم د خلکو 
او هم د حکومت له خوا نيول کيداى شي. د سيالو د خطر په وړاندې بايد ټول چمتو 

اوسي او دهغه زيانونه راکم کړي او د ويجاړولو مخنيوى وشي.

۳۶- انځور د هماليه د غره په لمنه کې چې په نيپال کې واقع دی د يخچالي سيالو خطر په 2006 کال  کې ښيي
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• هغه جوړښتونه او ودانۍ چې د سيالوونوپه مخه کې دي بايد ډير کلک او له معياري 
د  خطر  د  سيالوونو  د  بايد  چينې  سر  نړيوالې  او  کورنۍ  وي.  شوي  جوړ  څخه  موادو 
کمښت پروژې وڅيړي. د سيالونو په هکله دې ريښتياني معلومات  خپاره شي او خلک 
بايد د سيالونو له تګلوري څخه خبر شي چې هغوى خپل مال او ځان ورڅخه وساتي. 
ټولنيزې رسنۍ په دې اړه لويه ملي دنده لري چې هره شيبه خلکوته سم خبرونه ورسوي.

• دولتي اوغير دولتي سرچينې بايد ټول السونه سره ورکړي او د ټولنې د زيانمن کيدو 
مخه ونيسي.

د  چې  وي  ټينګې  اړيکې  بايد  منځ  تر  ارګانونو  نادولتي  او  دولتي  نړيوالو،  دملي،   •
بيځايه  او  وشي  مخنيوى  بريده  ډيره  تر  زيان څخه  له  او سيالوونو  لګيدو  اور  ويجاړتيا، 
شويو خلکوته خوراک او د سر سيوري چمتو کړي، نو له دې پلوه د ارګانونو تر منځ اړيکې 

ضروري دي.

      د ټولګي دننه فعاليتونه:
ښوونکى دې زده کوونکوته دنده وسپاري چې هغوى د سيالو له خطر څخه د بچ پاتې 

کيدو بيالبيلې الرې چارې بيان کړي چې ځان او مال يې ډاډمن وي.

      پوښتنې:
۱. معياري استحکامات د سيالوونو په مخنيوي کې څه کوالى شي؟

۲. د سيالو مخنيوي کې کوم ارګانونه مسؤوليت لری؟
الف( کورنۍ سرچينې   ب( نړيوالې سرچينې   ج( عملياتي او کنترولي ډلې   د(يو هم نه

۳. د سيالونو د راتګ په هکله د خبرتيا په ورکولو کې کوم ارګان ډير مسؤوليت لري؟
الف( نړيوالې سرچينې    ب( عسکري سرچينې   ج( ملي سرچينې   د( ټولنيزې رسنۍ

     له ټولګي څخه بهر فعاليتونه:
زده کوونکي دې د سيالوونو په هکله په خپلو کورونو کې خبرې وکړي او په نيم مخ کې 

دې د خپلو پلرونو او ميندوپه مشوره د سيالونو د زيان د مخنيوي په اړه ليکنه وکړي.
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اور غورځوونکي  )آتشفشان(  

تاسې پوهيږئ چې اورغورځوونکي سيمې څه دي او څرنګه رامنځته کيږي؟
پورته خواته  مدارو  اورينو  د  )مګما(  دننه طبقي  د ځمکې  )آتشفشان(  اورغورځوونکى 
راتلل دي چې د ډيرې لوړې تودوخې، فشار، کيمياوي تعامالتو او فزيکي بدلونونو له امله 
 Volcano  له ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي. په التيني ژبه ورته

ولکانو يا ولکان وايي.
- اورشيندونکي توکي په ډير لوړ فشار سره دځمکي دننه طبقو څخه راوځي، ځنې وخت 
په وچه کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي. د اورغورځوونکو له 
خولې څخه لوګي، ډبرې، د اور ټوټې او ويلې شوي ټينګ توکي راوځي، څلورو خواوو 
ته خپريږي، د هغو مخې ته چې هرڅه ورشي د ډيرې تودوخې له امله يې ويلې کوي. 
اوسپنې،  رسيږي،  پوري  درجو   ۱۲00 تر  ۷00 څخه  له  ګراد  سانتي  د  تودوخه  دغو  د 
ودانۍ،ځنګلونه، موټر او تيږي چې په مخه ورشي له منځه يې وړي،ويلى او سوځي. دغه 
 )Lava( خوځند خوټيدونکي توکي، لکه: د بهيدونکو شيانوپه شان پرمخ ځي چې الوا
ورته ويل کيږي. رنګ يې تک سور يا سپين يا نارنجي وي. ټينګوالى يې لکه د خټې په 
شان وي چې بهيږي، خو د اوبو په شان نري نه وي، نو ځکه د ټينګوالي له کبله ورو ورو پر 
مخ ځي. د چاودنې پر مهال له اورغورځوونکو څخه د اورلوبې په شان سره اوتاوده توکي 
په بېالبېلو کړيو کې بهر پريوځي، دشپې له خوا ښکلې رڼا ګانې کوي. د أرام سمندر ختيځ 
او لويديځ ته ډير داسې ځايونه شته چې د جيولوجي په بيالبيلو وختونو کې فعال اوتاوده 
اور غورځونکى وو. له همدې امله د آرام سمندر غاړې د اورينو کړيو  Fire Rings په 
نوم يادوي چې ځنې وخت دلرې ختيځ ټاپوګان، کمچتکا، هاوايي او د امريکې لويديځې 

۳۷- انځور اور غور ځونکي ښيي

سوځوونکي وريځې

ايرې او ډبرې

مګما باتوليت

د الوا تګالره
د ډډې مخروط
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غاړې هم پکې راځي. د هند سمندر، د اتلس سمندر، تيمور ټاپوګانو، جاوا، بالي ټاپو، 
د مديترانې ترغاړو، په تيره بيا د سيسلې او وزو شاوخوا او په ايران کې د ازور او کنري 
ټاپوګان ټول په تير وخت کې اورغورځونکي وو. د آيسلند اور غور ځوونکی په کال 210 
کی دوه ځله فعال شوی چه د هيواد د ککړوالی سبب او همدارنګه د اروپايي هيوادونو 

الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کيدل.

  

                             د ټولګي دننه فعاليتونه:
زده کوونکي دې دوې ډلې شي، د هرې ډلې يو تن دې د نړۍ د اوغورځوونکو په اړه 

معلومات ورکړي او د نقشې پر مخ دې اورغورځوونکي ښکاره کړي.

      پوښتنې:
۱. اورغورځوونکي تعريف کړئ.

۲. الوا څه ته وايي ؟
۳- د آيسلند اور غور ځوونکئ څه وخت فعال شو.

      له ټولګي څخه بهر فعاليتونه:
زده کوونکي دې په لسو کرښوکې د زلزلې او اورغورځوونکو په هکله يوه ليکنه وکړي او 

د آسيا اورغورځوونکي دې د نقشې پرمخ رسم او په نښه کړي

۳٨- انځور په نړۍ کې د زلزلې او اور غورځونکي کمربند ښيي 
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   په هيواد کې پخوانۍ اورغورځوونکې سيمې )حوزې(

أيا په افغانستان کې د اورغورځوونکو نښې او حوزې شته؟
د ځمکې پوهنې دپوهانو او د هيواد د جيولوجي د سروی پوهانو د څيړنو او د افغانستان   دجيولوجي 
د نقشو په کتنې سره داسې ښکاري چې په افغانستان کې فعال اورغوځوونکي نشته، خو ځينې داسې 

نښې شته چې دلته د اورغورځوونکو ساحې ته ورته والی لري او هغه په الندې توګه دي:
د هندوکش د غرونو د جوړيدو په پيل کې په دغه سيمه کې له تکتونيکي فعاليتونو سره يو ځاى لږ 
شمير اوغورځوونکى وو. د اورغورځوونکو نښې په مخروطي بڼه يو شمير غونډی، د بزلت په بڼه 
 Pumice تيږې، سکوريا، ګردې کوچنۍ ډبرې چې ډير کوچني کوچني سوري لري او پومايس
ډوله ډبرې چې رڼې او سپکې دي. له دې پرته د تودو اوبو چينې دي چې د اورغورځوونکو ترڅنګ 
واقع دي. کلک بزلت کاڼي د اورغورځوونکو توکو نښه ده چې له الوا څخه جوړ شوي دي، خو په 
افغانستان کې د تودو اوبو چينې به د کلسيم کاربونيت د ډبرو له امله وي چې ډير لږ د اورغورځوونکو 
څرګندويي کوي، لکه د هرات په واليت کې )اوبه( او په مزارشريف کې د چشمه شفا چينې چې 
اوبه يې ژيړ رنګ لري او د سلفر لرونکي بلل شوي دي. د مزارشريف په جنوب کې د البرز په غرونو 
کې يوه برخه په بشپړه توګه له سلفر لرونکو توکيو څخه جوړه ده چې د جيولوجي د دريمې دورې 

)ترشيري( دلومړنيو اورغورځوونکو نښه يې بلالى شو.
- د باميان په لويديځ کې ګل کوه چې يوه منظمه مخروطي غونډۍ ده په ريښتيا سره د جيولوجي د 

درېمې دورې د اورغورځوونکو جوړښت دى.
- د ګودزرې د والړو اوبو جنوب ته د چګاهي غرونه چې د جيولوجي په لومړيو دورو )پرى کامبرين( 

۳9- انځور د هيواد په مرکز کې د گل کوه غر ښيي
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کې رامنځته شوي دي، د اورغورځوونکو پاتې شونې بلل کيږي، خو په دې برخه کې زياتو 
څيړنوته اړتيا ده چې د هغو علمي واقعيت څرګند شي.

     د ټولګي دننه فعاليتونه:
زده کوونکي دې د اورغورځوونکو نښې ووايي او يو بل سره دې خبرې اترې وکړي.

      پوښتنې:
د اورغورځوونکو دوې نښې ووايئ.  -
د ګود زرې والړې اوبه چيرته دي؟  -

د ګل کوه جوړښت څه ډول دى.  -
د شفا چينه په کوم واليت کې ده؟  -

     له ټولګي څخه بهر فعاليتونه:
زده کوونکي دې د افغانستان نقشه رسم کړي او بيادې ګل کوه او د چګاهي غرونه پکې 

ښکاره کړي.

۴0- انځور د هيواد جيومور فولوجي ښيي

د امیر بند

د سیستان جهیل

د شیوا جهیل

جهیل چقمقتین

گورزره

احتکالي لوړې:

په لوړو غرونو کې يخچالي ريليف له يخچالونو سره
د لوړو غرونو ريليف

انتقالي او احتکالي ريليف
د غرونو ريليف

د غرونو د لوړو برخو ريليف
د ټيټو غرونو ريليف

د راټول شويو توکو محصول ريليف
د غرونو د لمنو موج لرونکي ريليف
د غرونو د لمنو د ديلو ويالي ريليف

د الوويالي مخروطونه
پخواني يالستوسين
منځني يالستوسين

د هولوسين د دورې درې
د غرونو په منځ کې درې

د شګو او تيږو برخې

د څوکو لوړوالی
د غرونو تند ځوړونه د 

تکتونيکي حرکتونو له کبله
د اور غورځوونکو مخروطونه

د اوبو درزونه

د غزني 
والړې اوبه

د ارغنداب سيند

جيو مورفولوژي
١:6000000
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 په دې څپرکي کې دا الندې درسونه لولئ.
•قانون څه شی دی؛او کومې موضوعگانې څېړي؟ 	

•د قانون بنسټيز عناصر څه شی دي؟ 	

•د قانون موخه څه شی ده؟ 	

•قانون څو ډوله دی؟ 	

•اساسي قانون به له عادي قانون سره پرتله کړای شئ. 	

•د هېواد د اساسي قانون په هکله به معلومات ترالسه کړئ. 	

هيله ده چې زده کوونکي به د دې څپرکي له لوستلو وروسته 
په الندې موخو باندې برالسي شي.

•د قانون په ارزښت او اړتيا به پوه شي. 	

•قانون ته به په اهميت قايل شي او درناوی به يې وکړي. 	

•د قانون له موضوع او رکنونو سره به بلدشي. 	

•قانون جوړونکي عناصر به بيان کړای شي. 	

•د قانون بنسټ او موخې به وپېژني. 	

•قوانين به د هغوی له ډولونو سره تشخيص کړای شي. 	

•اسالمي قانون او وضعي قانون به يو له بله څخه بېل کړای شي. 	

•اساسي قانون به وپېژني او په ځانگړي توگه به د هېواد له اساسي  	

قانون سره مينه پيدا کړي.

لومړى څپرکی

د څپرکي موخې

مدني زده کړې
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لکه  چې پوهېږو، د قانون له عام کيدو څخه موخه په انساني ټولنه کې د برابري او عدالت ټينګول او 
د ظلم، حق تلفۍ، خپلسرۍ، او قانون ماتونې مخنيوي دی. ستاسي له نظره که چېرې په يوه ټولنه کې 
قانون په سمه توګه پلی نه شي، ټولنه له کومو ستونزو سره مخ کېږي؟ د خپل ګروپ د بحث پايله د خپلو 

سرګروپانو پواسطه نوروته واوروئ.
نا شوني  ييز ژوند کول  او سوله  بسيا  پرته د  له هغه  اړتياووڅخه دی چې  له ضروري  ټولنيز ژوند  د  قانون 
ښکاري. په قانون کې د ليکل شوو موادو پواسطه د يو هېواد د اوسيدونکو حقونه څرگند شوي او د پلي کيدو 
ضمانت يې د دولت له  لوري کېږي. قانون د دولتي بنسټونو، دولت او خلکو ترمنځ د اړيکو نښلوونکي دی. 
همدارنګه د يادو خواو د حقونو او دندو د پولو ټاکونکي دی. په ټولنه  کې د قانون سم پلي کول او د هغه د 

حاکميت ټينگښت د دې المل گرځي چې په ټولنه کې د خپلسرۍ او يکه تازۍ مخه ونيول شي.
د قانون د تعريف په هکله بايد وويل شي، کوم خاص او ځانګړی تعريف چې د ټولو پوهانو د تاييد وړوي، 
نشته؛ بلکې هر يوه پخپله خوښه او اراده د هغه  لپاره  يو تعريف ټاکلی دی چې له هغې جملې څخه، يو 
يې دا دی: )قانون د هغو قواعدو ټولګه ده چې په ټولنه کې د وګړو کړه وړه په الزامي توګه تنظيموي او د هغه 

مخالف ته جزا ورکوي(. )١( 
اسالمي قانون له اسالمي شريعت څخه عبارت دی چې د الشوری د مبارک سورت په )١3(أيت کې په دې 

هکله داسې راغلي دي:
ْيَنا ِبِه ِإْبَراِهيَم َوُموَسى َوِعيَسى َأْن  ى ِبِه ُنوًحا َوالَِّذي َأْوَحْيَنا ِإلَْيَك َوَما َوصَّ يِن َما َوصَّ َن الدِّ )َشَرَع لَُكم مِّ

يَن َواَل َتَتَفرَُّقوا ِفيِه( َأِقيُموا الدِّ
ژباړه: ) بيان کړی دی ما تاسو ته له هغه دين څخه چې الرښونه )وصيت( کړی و موږ په هغې سره نوح )ع( 
ته او هغه  څه چې وحي کړې ده ما تاته ) اي محمد )ص( او هغه چې حکم کړي و موږ په هغه سره ابراهيم 

)ع(، موسی)ع( او عيسی )ع( ته، داسې چې سم ودروئ دين او په هغې کې اختالف مه کوئ. 
کابلي تفسير نوموړي أيت داسې توضيح کړي دي: له أدم )ع( وروسته اولين رسول حضرت نوح)ع( دی 
چې په حقيقت کې د احکامو د تشريع لړۍ له نوح)ع( څخه پيل او د پيغمبرانو په وروستني پيغمبر حضرت 
محمد صلی اهلل عليه وسلم  باندې پای ته رسيدلی ده. حق تعالی په دې هکله په ښـکاره ډول فرمايلي چې 
اصل دين تل يوشي و په عقايدو، اخالقو او اصولو کې ټول په يو نظرو، خدای تعالی د دين د ټينگيدو الره 

په هره زمانه کې ځانګړی وضع کړې ده لکه چې په بل أيت کې راغلي دي:
---------------------------------------------------------------------

واالرشاد.  الدعوت  الناشر  االولی،  الطبعه  اسديری.  عبدالعزيز  بن  توفيق  الدستور،  و  االسالم   )١(
السعوديه،١٤٢٥هـ.ق.

قانون څه شی دی؟
لومړی لوست
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  لُِكلٍّ َجَعْلَنا ِمنُكْم ِشْرَعًة َوِمْنَهاًجا )١(
ژباړه: ستاسې هر يوه لپاره مې شريعت اوالره مقرره کړي ده.

د  پورتني أيت له تفسير څخه معلومېږي چې د هر امت  د کار طريقه او ايين خدای تعالی په هر وخت کې د هغوی 
له حال او استعداد سره سم ټاکلي دی. سره له دې چې واړه انبيا او ټول حقه دينونه د دين په عمومي اصولو کې يو 
پربل باندې تصديق کوي او د ټولو پيغمبرانو اصول يو شي دی، نو ځکه د اسالم د سپيڅلي دين پلويان له اسالم 

څخه پرته بل کوم قانون ښه نه بولي او نه هم کوم قانون وجود لري.
حقوق پوهان او ټولنپوهان په دې أند دي چې قانون)Law( د التيني کلمې عربي شوي بڼه ده او په لغت کې د خط 
کش په معنا دي.د عربي ژبې په لغت کې قانون د شيانو د مقياس او اندازې په معنا او هم د موضوع د مقرراتو په 
معنا، معنا شوی دی. يا قانون د اصل او مقياس او هم د هغو مقرراتو او احکامو په معنا دی چې د واکمنې     ) 

باصالحيته( ادارې له خوا د هېواد د چارو د سمون او تنظيم په خاطر وضع کېږي.)٢(
همدارنګه ) قانون له رسم، قاعدې، ايين، طريقې او ټولنيز امر څخه عبارت دی چې په ټولو جزياتو باندې يې منطبق 

او عملي شي او د جزياتو احکام له هغه څخه وپېژندل شي( )3(
له پورتنۍ محتوا څخه دې پايلې ته رسيږو چې قانون او د هغه احکام دي چې د انسان ژوند د نيکمرغۍ او انسانيت خواته 

کشوي. که چېرې قانون ته غاړه کېږدو او خپل کړه وړه له هغه سره برابر کړو، په ژوندانه کې به بريالي و اوسيږو.

                                  د لوست لنډيز

---------------------------------------------------------------•	
---------------------------------------------------------------•	

----------------------------------------------------------------•	
                                    پوښـتنې

١-د قانون د حاکميت اهميت څه شی دی؟
٢- د قانون د تطبيقولو ضمانت له کومې مرجع څخه کېږي؟

3- حقوق پوهانو قانون څه ډول تعريف کړی دی؟
٤- د دې لپاره چې ښه او بسيا ژوند ولرو څه بايد وکړو؟

 
د هغه چا د برخليک په هکله چې له قانون څخه سرغړونه کوي، پنځه کرښې وليکئ.

 )١(دمائده سورت ٤٨ ايت.
سعيد،  انتشارات   ١ صفحۀ  رسولی  اشرف  محمد  پوه  قانون  افغانستان،  اساسی  قوانين  بر  )3(مروری   )٢(

.١3٨٨
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په تېر لوست کې مو زده کړل چې د قانون موجوديت د انساني ټولنيز ژوند د اړتياوو له جملې څخه دی او د 

انسان د ټولنيز او هوسا ژوند د پرمخ بيولو يوازينی المل گڼل کېږي. د يوه هېواد د اوسيدونکو حقوق پکې 

تعيين، تحديد او بيان شوي دي او په ټولنه کې د هغو پلي کول او رعايتول د دولت له خوا تضمينږي. 

لکه چې پوهېږو د قانون وضع کول او موجوديت د ټولنيزو اړيکو په تنظيمولو، د بنسټونو او ټولنې د وګړو 

د حقونو  او وجايبو په بيانولو او څرگندولو کې غوره او مهم امر گڼل کېږي. دقانون پرته ټولنه د هغه رمې په 

څېرده چې شپون و نه لري او هرې خواته منډې وهي. ستاسې په اند: په کومه  ټولنه کې چې قانون نه وي، 

هغه به څه ډول ټولنه وي؟ د ګروپونو د بحث پايله دي د ګروپونود نماينده ګانو له خوا نوروته واورول شي.

څرنګه چې انسانان ټولنيز موجودات دي نو طبيعي غوښتنې او اړتياوې يې هم د ګډ او ټولنيز ژوند تامينول 

دي. ټولنيزژوند د دوی ټول کړه وړه د ځينو ځانګړو مقرراتو تابع کوي ترڅو د دوی په ژوندانه کې نظم او 

سمون راشي. قانون د دوی د ژوندانه واړه ټولنيز اړخونه، حقوق، دندې او مکلفيتونه د خپل ځان، نورو او 

دولت په وړاندې او د هغو برعکس په پام کې نيسي او د هغو حدود او اندازه تعينوي. 

همدارنګه  د دې لپاره چې له درد، تيت او پرکوالي څخه خالص قانوني ژوند ولري. دې ډول ژوند ته د 

رسيدو الرې چارې ورښيي او له قانوني سرغړونو څخه يې چې بد عواقب لري، منع کوي.

د قانون اصول او قواعد له يوې خوا د انسان اړيکې له نورو انسانانو سره ټينگوي، له بلې خوا د ټولنې د ټولو 

وګړو حقوق د نورو له تېري څخه ساتي . له دې کبله ويلي شو که چېرې قانون موجود نه وي زورور او شتمن 

به د ټولنې په نورو خلکو باندې حکومت کوي او د کمزورو خلکو حقوق به ترپښوالندې شي.

د قانون موضوع دويم لوست
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                                    د لوست لنډيز
	د انسانانو غوښتنې او طبيعي اړتياوې، د ټولنيز ژوند تامينول دي.

---------------------------------------------------------------	
---------------------------------------------------------------	
---------------------------------------------------------------	

                                    پوښـتنې
١-ولې په ټولنه کې د قانون موجوديت اووضع کول او د ټولنيز ژوند له غوره او مهمو کارونو 

څخه گڼل کېږي؟
٢- ټولنيز ژوند د انسان پر کړو وړو باندې څه اغېز ه لري؟

3- قانون د انسان ژوند کوم اړخونه په پام کې نيسي؟
٤- د قانون مرا عا تول د انسان په اړيکو او حقونو باندې څه اغېز لري؟

د قانون د مراعاتولو د گټو او نه مراعاتولو د زيانونو په هکله پنځه کرښې مقاله وليکئ.
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د قانون ارکان او عناصر دريم لوست

په دويم لوست کې مو د قانون، د ټولنې د وګړو ترمنځ  د اړيکو د تنظيمولو، د خلکو په حقونو او 
مالکيت باندې د تېري د مخنيوي او د قانون د اهميت په باره کې معلومات ترالسه  کړل؛ اوس په 

دې لوست کې د قانون ارکان او عناصر زده کوو.

آيا پوهېږي چې قانون هم له ځانه عناصر او ارکان لري؟
څرنګه چي پوهېږو د ځمکې پر مخ ټول شيان له کوچنيو ذرو څخه جوړشوي دي، يا په بل عبارت 
جسمونه د هغو عناصرو له مجموعې څخه جوړ شويدي چې هريويې ديوه عمومي او مشترک 
هدف د سرته رسولو په خاطر په منظم او مرتب ډول يو له بل سره په همغږي ډول کار او فعاليت 
کوي؛ په همدې ډول، قانون هم داسې ارکان اوعناصر لري چې هغه يې منځته راوړی دی  عبارت 

دي له: د حکم عموميت، مکلفيت او د پلي کيدو  ضمانت .
- د حکم عموميت: يعنې د ټولنې په ټولو افرادو باندې بيله استثنا د قانون تطبيقول، د ټولنې هېڅ 
يو کس که نروي او که ښځه، زوړوي او  که ځوان، کوچنۍ وي او که لوي په هر ټولنيز پوړ کې چې 

وي، د قانون له واکمنۍ او حکم څخه مستثنا نه دي.
-مکلفيت: د هغه وعدو او ژمنوله تطبيق او سرته رسولو څخه عبارت دي کومې چې په قانون کې 

خلکوسره  شوي دي.
- د پلي کيدو ضمانت: له هغه غبرگون څخه عبارت دی چې د هېواد واکداران يې قانون ماتوونکو 
ته د جزا په شکل او يا نورو هغو شکلونو چې په اسماني يا وضعي قانون کې يې يادونه شوي وي، 
په ټولنه کې د نظم ساتلو لپاره عملي کوي؛ د حکومتونو له جوړيدو څخه د مخه وختونو کې د 
پلي کيدو له ضمانت څخه گټه اخېستنې حق نېغ په نېغه د زيانمنو خلکو او يا د هغوی د خپلوانو 

په واک کې و؛ ليکن ورو ورو دغه حق رسمي مقاماتو ته ورانتقال شو.
                    د قانون سم او عادالنه پلي کول د ټولنې لپاره څه گټه لري؟ په دې هکله په 

خپلو ګروپونو کې بحث وکړئ او د بحث پايله د سرګروپانو په واسطه نوروته واورئ.
د موضوع له منځپانګي څخه دې پايلې ته رسيږو چې قانون هغه وخت ارزښت او اهميت پيدا 
کوي چې عناصر او ارکان يې په عادالنه توګه بيله استثنا څخه پر ټولو باندې پلي او عملي شي؛ 
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په داسې حالت کې خلک قانون د دوی ساتونکی گڼي او له هغه څخه مالتړ کوي. خو که چېرې 
چارواکي هغه وعدې چې په قانون کې خلکو ته ورکړ شوي دي سمې او په خپل وخت په عادالنه 
ډول عملي نه کړي، خلک په قانون باندې بې باوره کېږي او له هغه څخه لرې والی غوره کوي او 
قانون اهميت له السه ورکوي او د خلکو له مالتړ څخه بې برخې کېږي، خدای تعالي په دې هکله 

داسې فرمايلي دي:
)لََقْد َأْرَسْلَنا ُرُسَلَنا ِباْلَبيَِّناِت َوَأنَزْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب َواْلِميَزاَن لَِيُقوَم النَّاُس ِباْلِقْسِط...( )١(

ژباړه: په تحقيق سره موږ خپل پيغمبران په څرگندو داليلو سره استولي دي او د هغوی سره مو کتاب 
او تله نازل کړی دی، د دې لپاره چې خلک په عدل او انصاف باندې ودرېږي.

په پورتني مبارک ايت کې په ظاهري توګه له عدل څخه موخه ټولنيز عدل دی چې د ټولنې د هر 
غړي په باره کې د هغه حقونو ته پاملرنه وشي او په ناحقه يو څوک د بل چا ځای ونه نيسي.

                                  د لوست لنډيز
	•ټول شيان له کو چنيو او وړو عناصرو څخه چې د هغوی جوړونکي دي جوړ شوي دي.
---------------------------------------------------------------•	
---------------------------------------------------------------	

---------------------------------------------------------------•	
                                        پوښتنې

١-د قانون عناصر او ارکان څو دي نومونه يې واخلئ؟
٢- د حکم عموميت په څه معنا دی؟بيان يې کړئ.

3- د خلکو زړه څه وخت له قانون څخه توريږي او پر هغه باندې بې باوره کېږي؟
٤- له ټولنيز عدل څخه موخه څه شی ده؟

  

د حکم د عموميت په هکله خپل نظر په څلورو کرښو کې وليکئ.

١- د حديد سورت٢٥ ايت
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د قانون بنسټ )اساس( څلورم لوست

په دريم لوست کې مو د  قانون د ارکانو او عناصرو، کړو وړو او د هغه د پلي کېدو د گټو په باره کې 
معلومات حاصل کړل؛ په دې لوست کې په دې هکله چې د قانون بنسټ څه شی دی معلومات پيدا 

کوئ.

که چېرې د زورورو د زورزياتي مخه د قوانينو پواسطه نيول شوې نه واي، ټولنه به له کومو ستونزو سره 
مخ شوې واي؟ د خپلو ګروپونو د بحث پايله د سرګروپونو پواسطه نوروته واوروئ.

 لکه چې واړه پوهېږو بشري ټولنې د ژوند په مختلفو پړاوونو کې په هره بڼه او هرځای کې چې وې د 
خپل ژوندانه د چارو د ترتيب او تنظيم لپاره يې قانون او مقرراتو ته اړتيا درلوده. دغه قوانين په ځينو 
دورو کې د دود او دستور په بڼه و او ډېره لږه ليکل شوې بڼه يې درلوده. لکه څرنگه چې لومړني 
انسانان د قانون تابع او د هغه عملي کيدوته يې اړتيا درلوده،  ننني انسانان هم د خپل ژوندانه د سويې په 
کچه  قوانينو او مقرراتو ته اړتيا لري، ترڅو د دوی ژوندانه ته نظم ورکړي. په بله ژبه هغه الملونه چې 
په تېرو وختونو کې يې قانون منځته راوړی دی، دوه شيان دي: يو يې قدرت چې کوالی شو هغې ته 

د اسماني قانون نسبت ورکړو او بل  يې د دود او دستور ځواک دی. 
انسانانو  د خپل پيداېښت په لومړيو وختونو کې د خپل منځي شخړو د حل لپاره هر هغه څوک چې 
زورور و،  په نورو باندې يې ظلم او تېری کړی دی؛څرنګه چې د زورور و دغه تېری له يوې ورځې نه 
بلې ورځې ته مخ په زياتيدو و، د قوم مشران او سپين ږيري له دغې وضعي څخه په تنگ شوي او د 
حل الرې په لټه کې شوي دي. هغوي په دې وپوهېدل چې هېڅ يوه ټولنه تر هغه پورې خپل سرمنزل 
ته نه رسېږي، ترڅو چې  د هغوی حقوق دندې او وجايب د قانون او مقرراتو تابع ونه گرځي، نه دا 
چې زورور خپله اراده پر کمزورو باندې تحميل کړي، همدا وجه وه چې اصول، قوانين او مقررات د 
دود او دستور په بڼه راڅرگند شول او خلکو ترې مالتړ وکړ او يا هم دا چې د اهلل )ج( له خوا پيغمبر د 
قوانينو له وضع کيدو سره ځمکې ته راولېږل شو. که چېري کوم يوبې پروا او بې الرې شوي سړي به د 
عقايدو او ارزښتونو په وړاندې بې اعتنايي کوله، د خلکو له خوا به مجبوريده چې قوانينو او قواعدو ته 
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غاړه کېږدي. د يوه نيک او خير غوښتونکي انسان په څېر په ټولنه کې خپل ژوندانه ته ادامه ورکړي. وروسته 
د وخت  په تېريدو سره دغو اصولو او قواعدو ټينگښت بياموند او د حقونو علم چې د الزمي قوانينو او الزم 

االجرا مقرراتو علم دی، منځته راغی او د وګړو، ملتونو او د دولتونو په اړيکو باندې حاکم وگرځيده.
قانون پوهان په دې باندې د نظر يووالی لري چې ټول قوانين په لومړی سر کې ديني او هر قانون چې په ټولنه 
کې واکمن و، ديني او سپيڅلي جنبه يې درلوده؛ له هغه څخه اطاعت کول نه يوازې دا چې په دنيا کې د 
قانون  صالح او خالصون المل گرځيده، بلکې د اۤخرت د ثواب موجب هم گرځيده؛ کله چې وضعي 
منځته راغي د اۤسماني شريعت سپيڅلتوب يې نه درلوده او نه به يې هېڅکله هم ولري؛ اوس چې خلک 

غال، ظلم، بې عدالتي او داسې نور بد بولي، همغه د ديني حرمت اغېز دی.)١(
له پورتني منځپانګې څخه دې پايلې ته رسيږو چې د يوې سالمې، په زړه پورې او هوسا ټولنې را منځته  
کيدو لپاره پوهانو، عالمانو، پرهيزگارو او ايماندارو کسانوته اړتيا ده. نو راځئ چې خپل ځانونه د ايمان په  
گاڼه سمبال کړو، ځکه چې د اسالم پيروان د کوم بهرني فشار پرته له ناوړو عملونو څخه ځان ژغوري؛  ښه 

عملونه ترسره کوي او په پايله کې د يوې نيکمرغه، هوسا او سالمې ټولنې د رامنځته کيدو المل گرځي.

                                 د لوست لنډيز
	په پخوا وختونو کې قوانينو د دود او دستور بڼه درلوده او لږه اندازه په ليکلي بڼه موجود وو.

---------------------------------------------------------------	
---------------------------------------------------------------	

                                     پوښتنې
١-اۤيا د پخوا زمانې قوانين نن ورځ هم د پلي کيدو وړتيا لري؟

٢- کوم شيان په تېرو وختونو کې د قوانينو د منځته راتلو المل گرځيدلي وو؟ نومونه يې واخلئ.
3- د قوم سپين ږيري او مشران ولې په دې لټه کې شول چې د خلکو حقوق او وجايب د قانون او مقرراتو 

تابع وگرځوي؟
٤- د دې لپاره چې يو ښه نيکمرغه، هوسا، انساني او له دنيوي او اخروي وېري پرته ژوند ولرو څه بايد وکړو؟

                               د قوانينو د تطبيق د گټو په هکله شپږ کرښې مقاله وليکئ.

---------------------------------------------------
)١(اساسات حقوق اسالم، غالم محي الدين، دريز، صفحه ٢١ ، ١3٨٤ هـ .ش.
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د قانون موخه پنځم لوست

په تېر لوست کې مو زده کړل چې د قانون اساس څه شی دی؛ د قانون شتوالی د ژوندانه د چارو د 
سمون، ترتيب او اصالح لپاره اړين دی؛ نه يوازې دا چې پخوانيو خلکو قانون ته اړتيادرلوده ، بلکې 

د نننی زمانې خلک هم د خپل ژوندانه د سويې په کچه قانون ته اړتيا لري.

څه  باندې  حال  او  وضعيت  په  ټولنې  د  تعقيبوي،  کې  تولنه  په  يې  قانون  چي  موخې  	هغه 
اۤغېزکوي؟

لکه چې پوهېږو د انسان ټولې هلې ځلې هغه موخې ته د رسيدو په خاطر ترسره کېږي چې د مخه 
يې ټاکلي وي. دغې موخې ته د رسيدو په خاطر مجبور دی چې له ډېرو کږليچيو څخه  تېر شي. 

يو پوه، معقول او پرهېزګار انسان تل معقولې او انساني موخې تعقيبوي.
موخه ) هدف( په لغت کې د مقصد او مرام په معناده او په اصطالح کې د يوې موضوع په هکله 
د يوې وړاندوينې پايله ده. د شريعت موخې د ټولنې د چارو د تنظيم د پيوستون د تحقق او د دنيا 
اواخرت له نيکمرغۍ څخه عبارت دی. د دغو لوړو اسالمي موخوڅخه په الهام اخېستو سره د 
قانون پوهانو تر منځ هم د قانون د موخې په نسبت د اختالف زمينه کمه ده؛ ځکه چې د قانون 
عقلي، اساسي او وروستنی هدف د ټولنې خير او ښيگڼه، د وعده خالفې او مطلق العنان حکومتونو 
د خپلسرۍ مخنيوی، د وګړو، طبقاتو او دولتونو د پخپل سر مداخلو مخنيوی او د ټولنيز نظام ساتل 
دي او وروستنۍ موخه يي د وګړو او ټولنې په عملونو، قولونو او اړيکو کې د نظم او ترتيب منځته 

راوړل او له خپلسرۍ، زورګويۍ، چل، بې اتفاقۍ، جګړې او وژنې څخه مخنيوی دی.
د قانون رعايتول د ټولنې پر ټولو خلکو باندې الزم دي. له قانون څخه سرغړونه بدعواقب لري؛ 
د سرغړونکي لپاره جزا وجود لري او اعتباريې د وعدې په ترسره کولو پورې اړه لري. قانون وايي 
چې کوم عمل ترسره شي او د کوم عمل ترسره کول منع شوې دي. او د هغه عمل اجرا کوونکی 

چې کول يې منع شوي دي، د کومې جزا مستحق دی.
                           په خپلو ګروپونو کې په دې هکله چې: که چېرې مجرمين او قانون ماتوونکي 
مجازات نه شي، ټولنې ته څه زيان رسيږي؟ بحث وکړئ او د بحث پايله د سر ګروپانو په واسطه 

نوروته واوروئ. 
له هغه څه چې تردې دمه موولوستل، دې پايلې ته رسېږو چې: په کومه ټولنه کې چې عدل او قانون 
حاکم نه وي، د يوه کس غوښتنه او يا د  يو ځانګړي ګروپ پرېکړې به پر خلکو باندې حکومت 
داسې  د  کېږي،  گڼل  والي المل  پاتې  د وروسته  او ذهن روزل  د فکر  ټولنه کې  داسې  په  کوي؛ 
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وضعيت ادامه ډېر زيان اړونکي عواقب لري او د ټولنې د تباهۍ او زوال الملونه برابروي. د پرمختګ بهيرپه 
ټپه ودرېږي او ټولنه هره ورځ له لومړۍ ورځې څخه له نيستی، بدمرغۍ او هک پک او حيران حالت سره 
الس او ګريوان کېږي. خو په هغه ټولنه کې چې عدل او قانون حکومت  کوي، ازادي خپل وزرونه غوړوي او د 
انصاف سيوري خورېږي، په پايله کې د علم او پوهې بازار ګرميږي. په داسې ټولنو کې د وګړو حدود د حق په 
اصولو او د انصاف په معيارونو سره ټاکل کېږي. خلک په ډاډه زړه او اۤرام فکر سره خپل ژوند ته دوام ورکوي. 

خدای)َجلَّ َجاَللُه( په قراۤن کريم کې په دې هکله داسې فرمايلي دي: 
وْا االَماَناِت ِإلَى َأْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتم َبْيَن النَّاِس َأن َتْحُكُموْا ِباْلَعْدِل( )١(  َ َيْأُمُرُكْم َأن ُتؤدُّ )ِإنَّ اللهّ

ژباړه: )په تحقيق سره اهلل تعالی تا سوته امر کوي چې امانتونه د هغو څښتنانوته وسپارئ او کله چې د خلکو په 
منځ کې پرېکړه کوئ په انصاف سره پرېکړه وکړئ(.

په نړۍ کې تر ټولو غوره او ازاد هېواد، هغه هېواد دی چې عادالنه قوانين يې د خلکو د ژوندانه په ټولو کارونو 
باندې حاکم وي او ټول خلک يې چې په هر قوم، نژاد، او طبقه پورې تړلي وي بيله کوم ډار او وېرې څخه د 

قانون ترسيورې الندې ژوند وکړي.

                                    د لوست  لنډيز
له تحقق څخه  او هوسا ژوند  نيکمرغۍ  د  او اخرت  دنيا  د  او  تنظيم  له  ټولنيزو چارو  د  	•د شريعت موخه 

عبارت ده.
---------------------------------------------------------------------	
---------------------------------------------------------------------	

                                      پوښتنې
١-انسان خپلې موخې ته د رسيدو په خاطر، څه کارونه بايد ترسره کړي؟

٢- ولې د قانون دهدف په هکله د قانون پوهانو په منځ کې د اختالف زمينه کمه ده؟
3- په کومه ټولنه کې چې عدل او قانون حاکم نه وي څه شی پرخلکو باندې حکومت کوي؟

٤- په نړۍ کې تر ټولو غوره او ازاد هېواد کوم ډول هېواد دی؟ دليل راوړئ.

     د قانون د موخو په هکله شپږ کرښې معلومات وليکی او له ځان سره يې راوړی.
---------------------------------------------------

)١( النسا سورت ٥٨ ايت
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په تېر لوست کې مو زده کړل چې انسان خپلو موخوته د رسيدو په خا طر څه کارونه بايد سرته 
ورسوي؛ ولې د قانون پوهانو په منځ کې د قانون د موخو په هکله د اختالف زمينه کمه ده؛ د هر 

قانون يوازينی عقلي اساس او وروستنی هدف د ټولنې ښېګڼه او د ناخوالو مخنيوی دی. 

که چېرې  کېدای شي؟  وفصل  پواسطه حل  قانون  ډول  يو  د  مسالې  او  موضوعګانې  ټولې  	اۤيا 
داسې نه ده، نو له څو ډوله قوانينو سره اشناياست؟ د دې ډول ډول والی علت د خپلو ګروپونو د 

نماينده ګانو پواسطه نورو ته بيان کړئ.
مختلفو  او  ګروپونو  ټولنو،  کوچنيو  له  چې  ټولنه  کومه  چې  دی  واقعيت  باوري  او  ښکاره  يو  دا 
قشرونو څخه جوړه شوې وي، د ځينو عواملو له کبله ځينې اختالفات، تېروتنې، د چا مال ته 
الس وراوږدول او داسې نور پکې  پېښېږي او د بې نظمۍ، تاوتريخوالي او د چا حق ترپښو الندې 
کولو المل گرځي. په دا ډول ټولنو کې چې د ياد شوو مفاهيمو موجوديت پکې حتمي وي، بايد 
چې له هغو سره سم په متناسبه اندازه قوانين چې د دا ډول پېښو د مخنيوي ښه وسيله ده، موجود 
وي، ترڅو د هغه ټولنې د اوسيدونکو حقوق وجايب او مسؤوليتونه د يو بل په وړاندې تعين کړي 
او له هغه څخه د را والړو شوو جنګ جګړو او شخړو مخه ونيسي. که چېرې په دا ډول ټولنو 
کې قانون او داسې حکمران چې د پورته يادو شوو مفاهيمو مخه ونيسي موجود نه وي، د ټولنې 
اړيکې يوه له بلې څخه جال کېږي، نو ويلي شو چې د ټولنې د تيت او پرک کيدو د مخنيوي ډېره 

ښه وسيله د قوانينو موجوديت او د هغه عادالنه پلي کول دي.
په اسالمي هېوادونو کې سربېره پردې چې اسماني قوانين خپله لوړتيا او غوره والي لري، ځيني 
نور قوانين د وضعي قوانينو په نامه هم شته چې په ځينو مواردو کې ترې کار اخېستل کېږي، نو 
ځکه ويلي شو چې قوانين په دوو برخو يعنې د شريعت قوانين يا اسالمي فقه او وضعي قوانينو 

باندې وېشل شوي دي.
وضعي قوانين هم په خپل وارسره په دوو برخو وېشل شوي دي: داخلي قوانين او بهرني يا نړيوال قوانين.

١-هغه قوانين چې په ټول هېواد کې د ننه الزمه االجرا  وي کورني يا  داخلي قوانين ورته وايي لکه: 
اساسي قوانين او يا فدرالي قوانين، په هغو هېوادونوکې چې د حکومت طرزيې جمهوري وي.

٢- بهرني يا نړيوال قوانين دوه ډوله دي: عمومي او خصوصي
الف- هغه قوانين چې د دولتونواړيکې نېغ په نېغه يو له بله سره او ياله نړيوالو دستګاوو لکه: ملګري 

ملتونه او د هغو اړوند مؤسساتو سره تعينوي عمومي قوانين دي.
ب - هغه قوانين چې د يوه هېواد د اتباعو د اړيکو په هکله له يو بل دولت يا ملت سره خبرې کوي او 
د بحث موضوع يې هغه ليکنې او تاليفات وي چې يو خپلواک هېواد د بل خپلواک هېواد د قوانينو 

لپاره قايل وي، خصوصي نړيوال قوانين بلل کېږي.

د قوانينو وېش
شپږم لوست
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هغه وضعي قوانين چې زموږ په هېواد کې نافذ او مرعي االجرا دي په الندې ډول دي: 
د جزا قانون، د ملکي خدماتو قانون، د مالياتو قانون، د پوهنې قانون، د افسرانو ذاتي قانون، د ښارواليو قانون، د 

ترافيکو قانون او داسې نور چې هر يو يې خپله ځانګړې الر او ځانګړې موخې تعقيبوي.
)) په اسالمي فقه کې، دين او حقوق يو له بله سره گډ شوي دي او د دغه قانوني سيستم بنسټ په معنوياتو باندې 
اېښودل شوی دی او لومړني قانون ګذار اهلل تعالي دی چې د خپل سپيڅلي کتاب په رالېږلو او يا د خپل پيغام 
راوړونکي په ژبه ) حضرت محمد صلي اهلل عليه وسلم ( سره يې تشريع ) بيان( او قانون ګزاري کړي دي له دې 
کبله ده چې اسالمي قانون له نورو يا وضعي قوانينو سره چې يوازې د دولت له خوا خپريږي، جدايي پيدا کوي(()١( 
هغه قانون چې د خلکو د نيکمرغۍ، نيک بختۍ او هوساينې ضامن او پر ټولو قوانينو باندې  حاکم دی، د اهلل 
تعالی قانون دی چې د فطرت، عدالت، انصاف، انسانيت او ابداالبد او نه بدليدونکي قانون ورته ويل کېږي.  د 

قراۤن کريم د سورت فاطر د ٤3 اۤيت کې داسې لولو:
ِ َتْحِوياًل « ِ َتْبِدياًل َولَن َتِجَد لُِسنَِّت اللَّ                              »... َفَلن َتِجَد لُِسنَِّت اللَّ

ژباړه: پس هېڅکله به ونه مومې ته په سنت )قانون( د اهلل کې بدلون او هېڅکله به ونه مومې ته په قانون د اهلل کې 
تحويل ) ګرځول( 

د دې لپاره چې يو هوسا، نيکمرغه، ډاډمن او پرته له وېرې او ډار ژوند ولرو بايد لومړی د اهلل تعالی قانون او بيا 
وضعي قانون چې هغه هم د خدای او رسول له قول څخه نشآت کړي وي، درناوی وکړو؛ پخپله يې رعايت کړو 
او نور هم د هغه رعايتولو ته وهڅوو؛ برعکس سربېره پردې چې له ژوندانه څخه به خوند وانخلو، د اهلل تعالی 

د عذاب وړ به هم وگرځو.
                                 د لوست لنډيز

	•انساني ټولنه د خپل ژوندانه د چارو د سمون لپاره د قوانينو موجوديت ته اړتيا لري.
---------------------------------------------------------------------•	
----------------------------------------------------------------------	

                                      پوښتنې
١-د قانون موجوديت د ټولنې لپاره څه اهميت لري؟

٢- هغه ټولنه چې قانون و نه لري، له کوموستونزو سره مخ کېږي؟
3- د ټولنې د تيت او پرکوالی مخنيوي په څه شي سره کېږي؟

٤- قوانين په څو برخو وېشل شوي دي؟ نومونه يې واخلئ

په خپل شخصي ژوندانه کې د قوانينو د تطبيق د گټو په باره کې يوه مقاله وليکئ.

---------------------------------------------------
)١(فلسفۀ قانونگذاری در اسالم،دکتر صبحی رجب محمسانی، ص٢0٢،انتشارات انديشه،١3٨6هـ.ش. 
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اساسی قانون اوم لوست

                    څوک کوالی شي ووايي چې عادي قانون له اساسي قانون سره څه توپير لري؟ 

په تېر لوست کې مو زده کړل چې گډ ژوند د خلکو په منځ کې د اختالفاتو، سرغړونو او تېري کولو المل 
گرځيدلی دی؛ له دې کبله ده چې که په ټولنه کې قانون موجود نه وي د ټولنې حالت گډوډيږي په دې 
لوست کې د اساسي قانون په هکله چې د دولتي ادارو ترمنځ  له يوې بلې سره د اړيکو او هم له دولت سره 

د خلکو د حقونو او اړيکو د څرگندولو او تنظيمولو د قواعدو اساسي ټولګه ده، معلومات حاصلوئ. 
اساسي قانون يعنې څه؟

اساسي قانون له هغه وثيقې، تړون او عالي قرارداد څخه عبارت دی چې د هېواد د فردي او ټولنيز 
ژوند اړخونه تنظيموي او د هغو تګ  لوری ټاکي. )١(

هېڅ يو عادي جاري قانون چې د مقننه قوې له خوا تصويبېږي نه شي کوالی چې د اساسي قانون سره 
مغايرت ولري؛ )٢(.له دې کبله ده چې اساسي قانون د قوانينو د )مور( په نامه هم يادوي او د ايجاد د 

منشا له لحاظه له شرعي قوانينو پرته نسبت نورو قوانينو او مقرراتوته په لوړه درجه کې قرار لري.
د اساسي قانون د احکامو د تجديد نظر او تعديل لپاره په ډېرو هېوادونو کې د مؤسسانو د مجلس په 
نامه يوځانګړی مجلس )چې زموږ په هېواد کې دغه مجلس د لويې جرګې په نامه يادېږي( مستلزم 
دی؛ لويه جرګه يو خاص افغاني لغت دی چې بېلګه يې په ګاونډيو ټولنو او هېوادونو کې نه ليدل 
کېږي. يوازې زموږ د هېواد له مهمو تاريخي عنعنو څخه ده چې د راپېښو شوو ستونزو د حل او 

فصل په خاطر تشکيليږي )3(. 

                             د اساسي قانون د احکامو تجديدنظر او تعديل د کومې مرجع له خوا ترسره 
کېږي؟ د خپلو ګروپونو د بحث پايله د سرګروپونو  پواسطه نوروته واوروئ.

--------------------------------------------------------------------
)١(دافغانستان نوي اساسي قانون له تسويده ترتوشيح،دويم ټوک، ص١3٨٢،6١6ل.

)٢(قانون اساسي،ميثاق ملي،داکتر سيد اکبر زيوري، ص،١3٨٢،٥٩هجري،ش.
)3(لويه جرگه اضطراري جوزاي ١3٨١،کمسيون مستقل حقوق بشر افغانستان.
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د يوه اساسي قانون د تدوين او تصويب  لپاره معمواًل د ځينو ځانګړو مراحلو اوتشريفاتو تېرولو ته 
اړتيا ليدل کېږي چې د عادي قوانينو د تصويب لپاره دغه ځانګړو  تشريفاتو ته اړتيا نه لېدل کېږي؛ 
ځکه چې د يوه هېواد اساسي قانون د هغه هېواد د اساسي حقونو اساسات، د سياسي رژيم ډول او 
د قواوو د تفکيک اصل توضيح کوي، پروګرامونه سياسي او حقوقي دستورونه تنظيموي او د هغو 
قواعدو او اصولو بنسټ ږدي کوم چې د هغو پر بنياد مقننه قوا د قانون د وضع کولو توان پيدا کوي. 
له دې کبله هغه مجلس چې اساسي قانون جوړوي، د بنسټيزې قوې ) لويې جرګې( په نوم يادېږي، 

لويه جرګه يو ستر او فوق العاده مجلس دی، له نورو عادي تقنيني مجلسونو سره توپير لري.
له السه  اهميت  نه شي، خپل  يا عملي  پلي  توګه  عادالنه  په  قوانين  عادي  يا  او  اساسي  کله چې 
ورکوي؛ نو پر دولت او خلکو دواړو باندې الزم دي چې: د هغو په عادالنه تطبيق کې عدالت وساتي 
او خلک په هغو کې د ورکړل شوو حقونو په ترالسه کولو کې هلې ځلې وکړي؛ ځکه په دې کار 

کې غفلت کول په تښځ باندې د خپلې پښې د وهلو او غوڅولو په معنا دي.
                                  د لوست لنډيز

	•د خپل ژوندانه د ورځنيو چارو د سمون  په خا طر، قوانينو ته اړتياده.
---------------------------------------------------------•	
---------------------------------------------------------•	
--------------------------------------------------------•	

                                  پوښتنې
١- اساسي قانون د عادي قوانينو په پرتله څه ښېگڼه او پر السی لري؟

٢-  اساسي قانون ولې د قوانينو د مور په نامه يادوي؟
3- د هېواد د اساسي قانون د احکامو تجديد نظر او تعديل د چا صالحيت دی؟

٤- د اساسي قانون د تصويب او تدوين لپاره څه شي ته اړتيا ده؟

 د خپلومشرانو او ټولګيوالو په مرسته  د لويې جرګې د غړو د ټاکنو په باره کې پنځه کرښې وليکئ
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زموږ دگران هېواد افغانستان اساسي قانون
اتم لوست

په تېر لوست کې مو زده کړل چې ټولنه د ژوندانه د نظم د ساتلو په خا طر او د خپلو ورځنيو سياسي،فرهنګي او 
ټولنيزو چارو د ال ښه نظم ورکولو لپاره قانون او اساسي قانون ته اړتيا لري. دا چې زموږ گران هېواد افغانستان د 

نړيوالې ټولنې يو جز دی، نو د نورو هېوادونو په څېر عادي او اساسي قوانينو ته اړتيا لري. 
                  

  په دووګرووپونو باندې ووېشل شئ او په الندې ډول  پخپلو ګروپونو کې 
بحث وکړي او بيا د بحث پايله د خپلو سرګروپانو پواسطه نوروته واوروئ.

د  چې  کې  هېواد  ځپلي  جګړه  په  زموږ  چېرې  که  ګروپ:  لومړی 
فرهنګ جنګي اړخ يې د فرهنګ د نورو برخو په نسبت دروند دی 

عادي او اساسي قوانين وجود و نه لري، څه به راپېښ شي؟
دويم ګروپ: که چېرې قانون په سمه توګه پلي شي، څه گټې به ولري؟ پايله 

دې د ډلې يو استاذی نوروته بيان کړي.
حقوقي  او  سياسي  د  هېواد  هر  د  قانون  اساسي  پوهېږو  چې  لکه 

جوړښت معرفي کوونکی دی چې د قوانينو د مور په حيث له اسماني قوانينو پرته، په ټولنه کې موجود 
و قوانينو ته الهام ورکوونکی دی او هغه قانون ته وېل کېږي چې د حکومت څرنګوالی، حدود، واکونه 

او د وګړو کره او اساسي حقوق او دندې ټاکي.
د هېوادونو اساسي قوانينو منځپانګې يوه له بلې سره  توپير لري؛ په دې دليل سره چې هر دولت له خپلو 
سياسي شرايطو  سره سم د خپل اساسي قانون د موضوعاتو حجم ټاکي؛ نو ځکه ځينې اساسي قوانين 

اوږده او مفصل وي او ځينې نور يې لنډ او مختصر.
قوانينو  اساسي  د  سره  اخېستنې  گټه  په  څخه  اصل  دې  له  هم  رژيمونو  مختلفو  سياسي  افغانستان  د 
دي.                   کړي  تدوين  يې  سم  سره  شرايطو  ځانګړوسياسي  خپلو  له  او  دی  کړی  پورې  الس  جوړولو  په 
د افغانستان لومړنی اساسي قانون د ) نظامنامه اساسي( په نوم د امان اهلل خان پاچا په همت سره د ١303 
لمريز کال د پغمان په لويه جرګه کې چې ١٥0٤ کسو نماينده ګانو پکې برخه اخېستي  وه، تدوين او 
تصويب شو. د دې نظامنامې ځينې حقوق او ازادۍ په دې ډول دي: د هېواد ټولو اتباعو لپاره د مساوي 
تابعيت حق، د شخصي ازادۍ حقوق، د شخصي خونديتوب ) مصونيت( ازادي، د مريي توب لغو 
کول او د مريې او اسير په توګه د وګړو د استخدام منع کول، د ښـوونې او روزنې حق، د ښـوونځيو او 
شخصي مدارسو ازادي، د لومړنيو زده کړو اجباري کول، د ملکيت خونديتوب، د ځورونې )سکنجې( 

منع کول او داسې نورو څخه عبارت دی. 
دويم اساسي قانون د محمد نادر خان د پاچاهۍ په وخت کې تدوين شو. د ١30٩ لمريز کال د لويې 
جرګې په ترڅ کې چې٥٢٥ استازو پګې گډون درلوده د افغانستان د اصول نامې په نامه تصويب شو. 
په دې قانون کې يوازينی موضوع چې هغه ته ولسي جنبه ورکوي د لومړني پارلمان له جوړيدو څخه 
عبارت ده چې د ) ملي شورای او اعيانو( دوه مجلسونه يې درلودل؛ د دې اصولنامې مطابق کابينه د 

پارلمان په وړاندې مسؤوله وه.
دريم اساسي قانون د محمد ظاهر شاه د پاچاهي په وخت کې: د نوي اساسي قانون په متن باندې له زياتې 

)١( انځور د افغانستان د اوسني اساسي قانون کتاب
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النجې کولو وروسته د ٤٥٩ استازو له خوا الس ليک شو او د محمد  ظاهر شاه له خوا تر توشيح وروسته د 
تط بيق وړ وگرځيده. دغې قانون د افغانستان خلکوته د ژوندانه په سياسي، فرهنګي او عدلي برخو کې د مهمو 
بدلونونو وعدې ورکړي.څلورم اساسي قانون د سردار محمد داود خان د جمهوريت په وخت کې تدوين شو، 
د جمهوريت تآسيس په پيل کې محمد داود  پخپله هغه وينا کې چې د ١3٥٢ لمريز کال د چنګاښ په ٢6 

مه نېټه يې هېوادوالوته وکړه، د رښتيني دموکراسۍ پربنسټ والړ اساسي قانون د تصويب وعده ورکره.
دغه وعده له کوم دليل پرته نژدې څلورو کلونو لپاره وځڼديده؛ په پای کې د١3٥٥ کال دکب دمياشتې په پنځمه 

نېټه  دلويې جرگې له خوا تصويب کړاي شو. د دې اساسي قانون مثبت ټکي:
د افغانستان په تاريخ کې د لومړي ځل لپاره د لويې جرګې له خوا د جمهور رئيس ټاکل، د جرم او ملي خيانت 
کولو په صورت کې د دولت د رئيس مسؤول کېدل، د ولسي جرګې له خوا د دولت د رئيس تورن کيدل او د 

لويې جرګې له خوا د هغه محاکمه کېدو څخه عبارت دی.
 د افغانستان پنځم اساسي قانون د افغانستان د موکراتيک جمهوريت د اساسي اصولو په نامه په ١3٥٩ لمريز 
کال د افغانستان د  د موکراتيک جمهوريت د انقالبي شورا له خوا په )١0( فصلونو او )6٨( مادو کې په موقتي 

ډول تصويب او د اجرا وړوگرځيده. 
شپږم اساسي قانون د دکتور نجيب اهلل د جمهوريت په وخت کې وضع شو چې د ١366 لمريزکال په لويه 

جرګه کې په ١3 فصلونو او ١٤٩ مادوکې تصويب او د دکتور نجيب اهلل له خوا توشيح شو.
 زموږ د هېواد اوسنی اساسي قانون: د دې اساسي قانون ) اوم اساسي قانون( مسوده د اساسي قانون په لويه جرګه 
کې چې د ١3٨٢ لمريز کال د ليندۍ د مياشتې په ٢3 مه نېټۀ چې د ٢003 م کال د دسامبر د ١٤مې نېټې 
سره سمون خوري تر غور او بحث الندې ونيول شوه او د ١3٨٢ لمريز کال د مرغومي د مياشتې په ١٤ نېټه 
تصويب شوه او د جمهور رئيس حامد کرزي له توشيح وروسته نافذه شوه. زموږ د هېواد د اوسني اساسي قانون 

منځپانگه يوه مقدمه، دو ولس فصله او ١6٢مادې لري.

                                      د لوست لنډيز
	••زموږ اساسي قانون چې د قوانينو د مور په نامه هم يادېږي له اسماني قوانينو پرته نورو ټولو قوانينو ته الهام 

ورکوونکی دی.
---------------------------------------------------------•	
---------------------------------------------------------	

                                    پوښتنې
١-زموږ د هېواد اوسنی اساسي قانون څو فصله او څو مادې لري؟

٢- اساسي قانون څه ډول قانون ته وېل کېږي؟
3- د اساسي قانون موضوع  او محتوا له کومو شيانو څخه جوړېږي؟

٤-د هغه ازاديو او حقونو په باره کې چې د امان اهلل خان نظامنامه کې وې، ستاسې نظر څه دی؟
   

 د اساسي قانون د عادالنه تطبيق د ښېگڼو په باره کې پنځه کرښې وليکئ.
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 په دې څپرکي کې  دا الندې مطالب لولئ 

	••د فرهنگ رېښه، د فرهنگ جوړوونکي عناصر، د فرهنگ 

ځانگړنې او له ټولنې سره د هغه تړاو.  

•کوچني فرهنگونه او فرهنگ ته د ټولنې د اړتيا الملونه. 	

له زده کوونکو څخه هيله کېږي چې په الندې پوهنيزو، 

مهارتي او ذهنيتي موخو باندې پوه شي:

	•په فرهنگ او د هغه  په اهميت پوه شي.

	•سمبولونو او د هغو پر ډولونو او د استعمال په ځايونو پوه 

شي.

	•په ارزښتونو، قواعدو او مقرراتو باندې پوه شي.

	•د ارزښتونو درناوی وکړي.

	•د قانون او مقرراتو له رعايت کولو سره مينه پيدا کړي.

	•کوچنۍ فرهنگ له لوی فرهنگ څخه بېل کړای شي.

	•فرهنگ ته د ټولنو د اړتيا الملونه بيان کړای شي.

دويم څپرکی

د څپرکي موخې
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فرهنگ )کلتور( څه شی دی؟ نهم لوست

په تېر لوست کې مو د اساسي قانون، د اساسي قانون محتوا او ډولونه، د خپل هېواد د اساسي قانون 
د مختلفو نومونو په هکله معلومات ترالسه کړل؛ په اوسني لوست کې د فرهنګ په باره کې چې 

د ژوندانه طرحه او يا نقشه بلل کېږي، بلدتيا پيدا کوو.

د فرهنګ په مفهوم باندې له بحث وروسته دې د 
هر ګروپ نماينده د خپل ژوندانه له محل څخه 
دوه، دوه مثالونه يو له مادي فرهنګ څخه او بل 

له معنوي فرهنګ څخه نوروته واوروي.
د انسان له ځانګړتياوو څخه يو يې د فکر کولو 
ځواک دی؛ په واقعيت کې انسان له دغه ځواک 
څخه په گټه اخېستنې سره د دې توان پيدا کړی 
دی چې د نورو حيواناتو پرخالف د طبيعت له 

باندې د واکمن کېدو  بې قيد او شرطه تسليمی او تړاو څخه ځان خالص کړي او پر هغه 
او مبارزې لپاره مختلفې الرې چارې او وسايل جوړکړي چې د هغو ټولگې ) مجموعې( ته 

فرهنګ ويل کېږي.
 دفرهنگ )کلتور(تعريف

د فرهنګ د تعريف په هکله بايد ووايو چې په دې باره کې زيات تعريفونه وجود لري؛ دلته 
يوازې له يو څو هغو تعريفونو څخه چې  ډېر اهميت لري، يادونه کوو.

په  يا  ده؛  واقعي څېره  ژوندانه  د  انسانانو  د  او  فعاليتونه شامليږي  ټول  انسان  د  فرهنګ کې  په   -
نورو  داسې  او  ادابو  عاداتو،  قوانينو،  اخالقياتو،  هنر،  معتقداتو،  علومو،  د  فرهنګ  عبارت  بل 

ډېروشيانو منظمه ټولګه ده چې انسان د ټولنې د يوه غړی په توگه، هغه له ټولنې  څخه زده کوي.
- په ټولنيز ژوندانه کې د انسانانو د هلوځلو واقعي السته راوړنې په ټوليزه توګه فرهنګ بلل کېږي.

- همدارنګه فرهنګ د زده کړای شوو کړو وړو هغه ترکيب دی چې د ټولنې د غړو په وسيله 
له يوه نسل څخه بل نسل ته انتقاليږي او د ټولنې د غړو ترمنځ مشترک دی.

- په لنډ ډول بايد وويل شي چې فرهنګ د ژوندانه له الرو چارو څخه عبارت دی چې هر 

)٢(انځور د اختر د لمانځه تر ادا کولو وروسته اخترمبارکي 
کول، د افغاني فرهنگ يوه اسالمي بېلګه 
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قوم يې د خپل ځان لپاره لري.
                                 ايا پوهېږي چې فرهنگ په څو اساسي برخو وېشلی دی؟د بحث پايله دې 

سرگروپان نوروته واوروي؟
- فرهنګ کوالی شو په دوو بنسټيزو برخو ووېشو: مادي فرهنګ او غير مادي)معنوي( فرهنګ.

علمي  او  کمي  د  کېږي چې  وېل  ته  ټولګې  هغه  پديدو  ملموسو  او  محسوسو  د  فرهنگ:  مادي 
معيارونو او قوانينو پواسطه د اندازه کولو وړوي؛ د لمس وړشيان، وسيلې  او هغه شيان پکې شامل 
دي چې د تېرو وختونو د خلکو له خوا جوړ شوي او د ټولنې اوسنيو خلکو ته ميراث پاتې شوي دي 
لکه: د کار سامانونه، صنعتي او کرنيز وسايل، کالي، د کور وسايل، د توليد وسايل... او داسې نور 
په بله ژبه مادي فرهنګ په واقعيت کې د ټولو مادي السته راوړنو يا تکنالوژي څخه عبارت دی چې 

په يوه ټولنه کې موجود دي.
غير مادي يا معنوي فرهنگ: په دې فرهنګ کې هغه موضوعات شامل دي چې کيفي جنبه 
لري. په کمي معيارونو او موازينو باندې د اندازې وړنه دي او په اسانۍ سره نه شو کوالی چې هغه 
پرتله کړو او ويې ارزوو. اداب او رسوم، معتقدات، اخالقيات، ادبي او هنري اثار او عامه پوهونې ) 
فولکلور( او..... چې په عمومي توګه د ژبې او ليک پواسطه زده کېږي، د معنوي فرهنګ اجزاوې 

دي او په واقعيت کې د يوې ټولنې ) فرهنګي هويت( جوړوي. 
                                د لوست لنډيز

	••د انسان له ځانګړتياوو څخه يوه يې د عقل او فکر ځواک دی.
-------------------------------------------------------------------•	
-------------------------------------------------------------------•	
-------------------------------------------------------------------•	

                                  پوښتنې
١-انسان د څه شي پواسطه د طبيعت د بې قيد او شرطه واکمنۍ او تړاو څخه ځان خالصولی شي؟

٢- د فرهنګ له تعريفونو څخه هر يو يې چې په ياد لرئ، نوروته يې واوروئ.
3- د لمس وړ هغه شيان او وسايل چې د انسانانو په الس جوړ شوې دي، د څه شي په نوم سره يادېږي؟

٤- اثار، رسوم، معقتدات او .... چې د ژبې او ليک پواسطه زده کېږي، د څه شي په نام ياديږي؟

                                له درسي کتاب څخه په گټه اخېستني سره، د مادي او معنوي فرهنګ په 
هکله څلور کرښې مقاله وليکئ.
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سمبولونه لسم لوست

دی  ځواک  تفکر  د  يويې  څخه  ځانګړتياوو  له  انسانانو   د  چې  کړل  زده  مو  کې  لوست  تېر  په 
واکمنۍ  له  طبيعت  د  ځان  برخالف  حيواناتو  نورو  د  سره   اخېستني  کار  په  هغه څخه  له  چې 

څخه خالصوي. په دې مبارزه کې مختلفې الرې چارې 
ته فرهنګ  ټولگې  او وسايل  منځته راوړي چې د هغو 
وايي. په اوسني لوست کې )سمبولونه( چې د فرهنګ او 

مفاهيمو د انتقال اساسي عناصر دی، پېژنو.

په خپلو ګروپونو کې بحث سره وکړي او د هغو سمبولونو 
مثالونه چې ستاسې د استوگنې په ځای کې شته د خپلو 

سرګروپانو پواسطه  نوروته واوروئ.
په ټوليز ډول هر څوک له نورو سره د اړيکو ټينګولو او 

نوروته د خپلو پيغامونو د انتقال لپاره له مختلفو وسيلو څخه، چې د سمبولونو په نامه يادېږي، کار 
اخلي. په بل عبارت سره ) اړيکه( د معنا او پيغام له انتقال څخه عبارت ده.

 سمبول څه ته وايي؟ سمبولونه هر ډول شفاهي او غير شفاهي څرگندونې دي چې موخه 
له لېږونکي څخه اخېستونکي ته د مفاهيمو  او په هغو کې  يې يو چاته د يوه شي ورښودل وي 
په انتقال کې کار اخېستل کېږي. يا سمبولونه هغه نښې او عاليم دي چې انسان ته د هغه حاالتو 
ورښودونکي دي چې په ورځني ژوند کې له هغو سره سر وکار لري او په دوه ډوله دي: شفاهي 
يا کالمي سمبولونه او غير شفاهي يا غير کالمي سمبولونه. ژبه ) چې راتلونکي لوست دی( د 
شفاهي يا کالمي سمبولونو له جملې څخه ده چې د شفاهي او تحريري دوو برخو څخه جوړه 
هغه  يادېږي  هم  نامه  په  ژبې  جسماني  د  چې  سمبولونه   کالمي  غير  يا  شفاهي  غير  ده.  شوې 

سمبولونه دي چې د جسمي مختلفو حرکتونو په اجرا کولو سره مفهوم افاده کوي.
                               د غير کالمي سمبولونو درې نمونې چې پرې  پوهېږي او د مختلفو جسمي 

حرکتونو پواسطه مفهوم افاده کوي، نوروته وښياست.
 رومي پوه سيسرون تر دوه زره کلو زيات دمخه په دې هکله ويلي دي )څېره د روح انځور دی(، 
د نوموړي موخه له دې څرگندونوڅخه داده چې د انسان هيجانات، احساسات او يا نورې رواني 

ځانګړتياوې د هغه په څېره کې څرګندېږ.

)       (دانځورزموږ دولتي نښان د سمبول يوه بېلگه
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په همدې ډول پخوانيو شاعرانو سترګې )د روح، پنجره( بللې ده؛ ځکه چې زياتره د سترګو له الرې د 
نورو د احساساتو په باره کې ډېر څه السته راوړو. د مثال په توگه: دوامداره او معمولي کتل د دوستئ 
او محبت نښه ګڼو. همدارنګه يو مشهور متل دی چې وايي: )سترګوته يې وګوره او زړه يې  ولوله(. په 
همدې ترتيب سره سمبولونه هغه څه دي چې يو مطلب واضحه او روښانه کوي؛ د بېلګې په توګه د 
سرې مياشتيې د عالمې په ليدلو سره موږ پوهېږو چې دغه نښه يا عالمه هغه بنسټ موږ ته راپېژني چې 
دنده يې له زيانمنو خلکو سره مرسته کول دي، د بيرغ په ليدو سره زموږ هېواد را په ياديږي چې موږ 
يې اتباع يو. د ملي سرود په ليدو يا اوريدو سره پوهېږو چې زموږ په هېواد کې د ميشتو خلکو د يووالي 
سمبول دی، کوم چې د اساسي قانون پر بنياد د مساوي حقونو په لرلو سره يو د بل ترڅنګ ژوند کوي. 
د ښوونځي جامې ) يونيفورم( موږته راښيي چې د ښوونځي زده کوونکي يو او يا د )v( نښه چې خلک 
يې د خپلو دوو ګوتو په خالصولوسره ښيي، د هغوي د پيوستون نښه ده. دوی د دې نښې په ښودلو سره 
دا معنا انتقالوي چې )موږ دلته يو؛ موږ ټينګ والړيو يا دا چې مقاومت کوو؛ موږ شتون لرو؛ موږ نه 
تسليميږو( په لنډه توګه ويلي شو چې هغه سمبولونه چې د اړيکو په ټينګولو کې په کار وړل کېږي په 
ټوليزه توګه )ژبه( بلل کېږي او له يوې ټولنې څخه تر بلې ټولنې پورې فرق کوي؛ په دې معنا چې هر 

سمبول په هره ټولنه کې يو شان معنا نه ورکوي.

                                       د لوست لنډيز
	••سمبولونه د فرهنګ او مفاهيمو د انتقال مهم او اساسي عناصر دي.

---------------------------------------------------------------	
---------------------------------------------------------------	
---------------------------------------------------------------	

                                     پوښتنې
١- انسان د دې لپاره چې په ټولنه کې خپل ژوندانه ته دوام ورکړي، څه شي ته اړتيا لري؟

٢- انسانان له نورو سره د اړيکو ټينګولو او د پيغام د انتقال لپاره له څه شي څخه کار اخلي؟
3- سمبولونه څه ډول نښو ) عاليمو( ته ويل کېږي؟
٤- سمبولونه په ټوليزه توګه په کوم نامه سره يادېږي؟

       
د سمبولونو د اهميت په اړه پنځه کرښې وليکئ.                   
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ژبه يوولسم لوست

په دې باره کې چې د ژبې موجوديت د انسانانولپاره  کومي اسانتياوې برابر ې کړي دي؟ بحث وکړئ او د 
بحث پايله دې سر ګروپان نوروته واوروي.

او  افهام، تفهيم  انسان  پورې اختصاص لري، د  په  ټولنيز ژوندانه کې هغه وسيله ده چې يوازې  په  ژبه 
پيوستون المل ده. د ټولنيزو ګروپونو په يو کيدو او جال کيدو باندې زيات اغېز لري.

ژبه په يو کس پورې تړلي ټولنيزه پديده ده چې د انسان او ټولنې د تکامل بهير له يو نسل څخه بل راتلونکي 
نسل ته ورانتقالوي، که چېرې ژبه له انساني ټولنې څخه واخېستل شي، د ټولنيز حرکت د پلونو )عربو( 

حرکت به وروشي؛ ټولنه به سره تيت او پرک شي، بشري فرهنګ او تمدن به له ورکيدو سره مخ شي.
ژبه د انسانانو ترمنځ د اړيکو نيولو لومړنۍ وسيله گڼل کېږي، نن سبا ژبه د تېر وخت په شان د انسانانو 
ترمنځ يوازې د ساده اړيکو نيولو وسيله نه؛ بلکې د يوه ژوندي ملت د پېژندلو، موجوديت او ځانګړنې 

مهم المل دی.
د هر ملت ژبه د ځمکې په ُکره کې د هغه ملت د موجوديت د عامل په څېرده . د يوه ملت د پېژندنې لپاره 
بايد د هغه ملت ژبه وپېژنو.  فرانسويان د ژبې د اهميت په هکله يو متل لري چې وايي: )) هر څوک چې 

پخپله مورنۍ ژبه باندې ونه پوهېږي، يو وحشي دی((. )١(
ولکې الندې  تر خپلې  ملت  کوم  وغواړي چې  استعمار  که چېرې   (( وايي:  ستورات  همدارنګه جان 

راولي، لومړی د هغه د ژبې او هويت په لټه کې کېږي. )٢(
                                  هغه ملت چې خپل فرهنګ او ژبه ونه ساتلی شي، له کومو ستونزو سره مخامخ 

کېږي؟
که چېرې کوم ملت خپله ژبه او فرهنګ له السه ورکړي، تل به  دتاريخ په اوږدوکې د نورو ملتونو تر استعمار او تېري 

کوونکي فرهنګ الندې وي ځکه اقتصادي او ټولنيز استثمار او استعمار له فرهنګي استثمار څخه پيليږي.
---------------------------------------------------------------------------------------

)١( و )٢( روانشناسی اجتماعی، پوهنمل سراج الدين عليمی، پوهنيار ذبيح اهلل صديقی، ص، ١7، کابل ١3٩١
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ژبې د معنويت او انسانيت خزانې دي؛ د يوه ملت د ژبې تر پښوالندې کول نه يوازې دا چې د هغې ژبې 
له ويونکو سره جفا ده، بلکې د هغه ملت د فرهنګ او معنويت سره دښمني هم ده. نو موږته اړينه ده 
چې د هغې د ال پرمختګ او بشپړ تيا په الرکې  هلې ځلې وکړو. څرنګه چې  هره ژبه د هغې ژبې 
د ويونکو لپاره عزتمنه ده، نو موږ هم بايد هغوی ته د درناوی کولو  په خاطر، د دوی د ژبې درناوی 

وکړو.

                                 د لوست لنډيز
	••ژبه  په ټولنيز ژوندانه کې په انسان پورې تړلي او د افهام او تفهيم وسيله ده.

---------------------------------------------------------------------•	
---------------------------------------------------------------------	
---------------------------------------------------------------------	
---------------------------------------------------------------------	

                                     پوښتنې
١- ژبه د ټولنيزو ګروپونو په يووالي کې څه تاثير لري؟

٢- ژبه د فرهنګ په انتقال کې څه اغېز لري؟
3- هغه ملت چې خپل اصيل فرهنګ او ژبه له السه ورکړي، له کومو ستونزو سر ه مخ کېږي؟

٤- د يوه ملت د ژبې تر پښوالندې کول، د هغه ژبې دويونکو لپاره د څه شي معنا لري؟

د ژبې د پرمختګ، بشپړتيا او د ساتنې په باره کې د خپلې دندې په هکله پنځه کرښې مقاله وليکئ او 
سبا ته يې ټولگي ته له ځانه سره راوړی.
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انسان د  انسان پورې اختصاص لري؛ د  په  او تفهيم وسيله ده.  افهام  تېر لوست کې مو زده کړل چې ژبه د  په 
تکامل او ودې، فرهنګ د بهير په انتقال کې ستر رول لوبوي؛ که چېرې ژبه له ټولنې څخه واخېستل شي، د 
هغې فرهنګ او تمدن له ورکيدو سره مخ کېږي. په دې لوست کې عقايد، قواعد او ارزښتونه چې د فرهنګ د 

جوړوونکو عناصرو له جملې څخه دي، زده کوو.

لکه چې پوهېږو هر جسم د هغه وړو او کوچنيو ذرو ټولګه ده 
چې د عنصر يا د هغه جسم د ډېر کوچني جوړوونکي واحد 
په نامه ياديږي. ستاسې په اند عقايد، قواعد او ارزښتونه ولې 
دغه  که چېرې  يادوي؟  نومونو سره  په  فرهنګي عناصرو  د 
عناصر موجود نه وي، فرهنګ منځته راتالی شي کنه؟ د 
خپلو ګروپونو د بحث پايله دې د ګروپونو سر ګروپان نوروته 

واوروي.
د فرهنګ  د مفهوم له تحليل او تجزيې څخه کوالي شو 

تيت او پرک عناصر تشخص کړو چې هغه د فرهنګ په جوړيدو او پيدا کيدو کې ستر رول لوبوي چې هر 
يويې په ترتيب سره په الندې ډول لولو:

١- عقايد: د عقيدې جمع ده او له هغه فکر څخه عبارت دي چې انسان پر هغه باندې باور او يقين لري او 
هغه درست او صحيح بولي او يا دا چې باورونه د نړۍ او ټولنې د ماهيت په باره کې کلي او نا معلوم عقايددي 
چې له يوه فرهنګ څخه تر بل فرهنګ ان تر دې چې له يوه کوچني فرهنګ څخه تر بل کوچني فرهنګ 
پورې توپير کوي. د بېلګې په توګه: اسالمي نړۍ له خپلو ځانګړو اسالمي عقايدو څخه پيروي کوي. اسالم د 
هغې دين په نامه چې د انساني ژوند ټولې چارې په برکې نيسي، پخپله له ډېرغني فرهنګ څخه برخمن دی. 
دغه فرهنګ له اسماني وحي سره موافق دی چې له اسالمي ښوونو څخه سرچينه اخلي؛  د بېلګې په توګه: 

په مومن به باندې ايمان راوړل چې د اسالمي عقايدو بنسټ جوړوي او عبارت دي له: 
)آَمنُت ِبالِل َو َمالِئَكِته َو ُكُتِبه َو ُرُسِله َوالَيوِم اآلِخِر َو الَقدِر َخِيره َو َشرِّه ِمَن الِل َتَعالي َوالَبعِث َبعَد الَموِت(.

ژپاړه: ايمان لرم په اهلل )ج(، په مالئکو د اهلل تعالی، په کتابونو د اهلل تعالی، په رسوالنو د اهلل تعالی، په ورځ د 
اخرت او په اندازه د خير او شر باندې چې د اهلل تعالي له خوا دي او په ژوند وروسته له مرګه.

)آَمنُت ِبالِل کماهو بأسمائِه و صفاتِه وًقبلُت َجْميِع احکامِه وارکانِه اقرار باللسان و تصديق بالقلب(
 ژباړه: ) ايمان مې راوړې دی په اهلل تعالی باندې لکه څنګه چې هغه دی، د هغې په نومونو باندې، د هغې په صفتونو 

باندې او منلي مې دي د هغه ) اهلل( ټول احکام او ارکان اقرار کوم په ژبه باندې او تصديق کوم په زړه باندې. 
 قواعد: د قاعدې له جمعې، قوانينو او ځانګړو الرو چارو څخه عبارت دی چې د ټولنې زياتره خلک په 
ځانګړو حاالتو کې خپل عملونه له هغو سره برابروي؛ د بېلگې په توګه: د هغه څه  په مقابل کې چې اخلو 
يې، پيسي ورکوو؛ د واټ په ښی خواکې موټر چلوو؛ د مصيبت په وخت کې له دوستانو سره خوا خوږي کوو؛ 

عقايد، قواعد او ارزښتونه دولسم لوست

)٤ ( انځور جامع جومات، د اسالمي عقايدو د يوې برخې )لمانځه( د ادا کولو ځای. 
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لنډه دا چې هغه عادتونه چې زموږ په اعمالو باندې حاکم دی او موږ نه پرېږدي چې د هغه مخالف رفتار وکړو 
له قواعدو څخه عبارت دي. همدغه قواعد دي چې زموږ په ډېرو عملونو باندې حکم چلوي او موږ ته په يوې 
خاصې طريقې سره د عملونو د اجرا او سرته رسولو الرښوونه کوي. که چېرې دغه قواعد تر پښو الندې کړو، 
د ټولنې نور غړي يې نه خوښوي او مجازات کېږو؛ نو وايو چې قواعد يو شمېر هغه دستورالعملونه دي چې د 

انسانانو ژوند تنظيموي او سمې الرې ته يې رهنمايي کوي. 
ارزښتونه: ارزښتونه په ټوليز ډول د هغه څه په باره کې نظريې او فکرونه دي کوم په ټولنه کې درست يا نادرست 

گڼل کېږي. د بېلګې په توگه: ژوند با ارزښته دی، نو ځکه بايد څوک ونه وژنو. 
ارزښتونه فرهنګي معيارونه دي چې خلک د هغو له طريقه د يو چا او يا کوم شي مطلوبيت، جذابيت، ښکال  او 

ښېگڼه ارزوي او هغه د خپل ټولنيز ژوند رهنما  ګرځوي.
                          د يوې ټولنې د ارزښتونو مهم والی څه شی دی؟ د بحث پايله نوروته واوروئ.

 هر هغه څه چې انسانان يې مطلوب، ښه او مناسب بولي د هغه خاص فرهنګ د تاثير له وجهې دي په کوم کې 
چې ژوند کوي. د يوې ټولنې ارزښتونه په دې دليل مهم دي چې د هغې ټولنې د قواعدو او مقرراتو منځپانګه تر 
خپل اغېز الندې راولي، د بېلگې په توګه که چېرې کومه ټولنه ښوونې او روزنې ته ډېر لوړ ارزښت ورکړي، نو د 

هغې ټولنې قواعد او مقررات يوه ټولنيزه ښوونه او روزنه رواجوي.
د ارزښتونو پېژندنه او تشخيص يو څه مشکل دی ځکه چې د هرې ټولنې ارزښتونه بايد د هغې ټولنې له قواعدو 
او مقرراتو څخه السته راوړو؛  د بېلگې په توګه: د اسالم د پنځه ګونو بناوو اداکول، ، د اخترونو لمونځونه، د 
مړي کفن کول، جنازې او ښخولو په مراسمو کې گډون، صداقت، رښتينوالي، له هېواد سره مينه، د مور او پالر 
درناوی کول، عدالت او ترحم زموږ په ټولنه کې زيات ارزښت لري. د ښه ژوند کولو، له بدمرغۍ او مصيبتونو 
څخه د خالصون په خاطر بايد د خپلو مذهبي او اخالقي ارزښتونو پابند واوسيږو، همدارنګه له خپلو خپلوانو او 

اوالدونو څخه غوښتنه وکړو چې هغه رعايت کړي او د خپل ژوندانه د کار دستور ) سرمشق( يې وگرځوي.
                                     د لوست لنډيز

	د فرهنګ د مفهوم د تحليل او تجزيې په پايله کې د هغه د جوړوونکو عناصرو په موندلو بريالي کېږو.
-----------------------------------------------------------------------•	
-----------------------------------------------------------------------•	

                                     پوښتنې
١- عقايد يا باورونه څه ډول فکر او نظريې ته وېل کېږي؟

٢- اسالمي امت بايد له څه ډول عقايدو څخه پيروي وکړي؟
3- هغه څه چې د اسالمي عقايدو بنسټ جوړوي، د څه شی په نامه سره يادېږي؟

٤- د ارزښتونو له تعريفونو څخه يو يې خپلو ملګروته واوروئ.
                              د يوه ټولنيز ارزښت په اړه په خپله خوښه سره څلور کرښې مقاله وليکئ.
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په تېرلوست کې مو زده کړل چې فرهنګ د ادابو، رواجونو، عنعناتو، هنر او ... يو کلي ترکيب دی چې  

د دې عناصرو يووالی د فرهنګ په پيداېښت  او جوړيدو کې ستر رول او زيات اغېز لري، په دې لوست 

کې د فرهنګ د ځانګړتياوو په هکله زده کوو.

د خپلو  پايله  د خپل بحث  توصيه کوي؟  ډول  ته څه  ټولنې خلکو  د  فرهنګ             
سرګروپانو پواسطه نوروته واوروئ.

لکه څرنګه چې د مخه هم ورته اشاره شوې ده، يوازې انسان دی چې فرهنګ لري او د هغه دغه ځانګړتيا 
له نورو موجوداتو څخه د هغه د بېلتون او توپير وجه ده. خدای تعالی انسان ته عقل ورکړی دی او زياتره 
د هغه زده کړو پر بنياد چې پخپل ټولنيز ژوند کې يې حاصلوي، عمل کوي؛ په داسې حال کې چې نور 

حيوانات پخپل ارثي يا شعوري ډول عمل کوي.
                               انسانان فرهنګ څرنگه زده کوي؟ د بحث پايله دي سرګروپان نوروته واوروي.

فرهنګ د هر انسان په فکر او ذهن کې چې له نورو سره د معاشرت په پايله کې يې زده کړی دی، وجود 
لري او د وخت په تېريدو سره راتلونکو نسلونو ته په ميراث پاتې کېږي، فرهنګ د ژوندانه د الرو چارو 
ټولګه ده؛ ځکه د هرې ټولنې فرهنګ دا تعينوي چې د ټولنې خلک څه ډول احساس وکړي، څه ډول 

کړه وړه ) رفتار( ولري او درک يې څه ډول وي.
فرهنګ د ټولنيز ژوند شيره ) عصاره( ده او زموږ په ټولو فکرونو، الفاظو او فعاليتونو کې څرګندېږي. 
فرهنګ يوه منظمه مجموعه او يوه سازمان شوې ټولګه ده؛ کله چې وايو: يوه منظمه مجموعه، مطلب مو 
دا دی چې د هغې د اجزاوو په منځ کې په مستقيم او يا غير مستقيم ډول  اړيکې وجود لري او هر جز د 

کل په پايښت او بقاکې خپل رول لوبوي.
فرهنګ د ټولنيز کنټرول لپاره يوه وسيله ده: څرنګه چې خلک د خپلو کړو وړو الرې چارې او فرهنګي 
نمونې د ټولنې له الرې د رسمي يا غير رسمي زده کړو په وسيله زده کوي، فرهنګ د دوی کړه وړه او 
غوښتنې سره يو رنګ کوي او د هغو مجازاتو په واسطه چې عملي کوي يي، په ټولنه کې د کنټرول او نظم 

د راوستو المل ګرځي.

د فرهنگ )کلتور(ځانگړتياوې ديارلسم لوست
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فرهنګ يوه متحرکه، انتقال منونکي او پايداره پديد ده: فرهنګ يو متحرک جريان دی چې د زده کړې 
له الرې له يو نسل څخه بل نسل ته انتقاليږي، ادامه پيدا کوي او بدلون مومي، لکه: د جامو رنګونه 
او د ګنډلو ډولونه يې، ډودۍ خوړل، د پېرلو او پېرودلو ډول، د توليد ډول، مېلمه پالنه او داسې نور، 
کله چې په يوه فرهنګ کې نوي عناصر وليدل شي، د هغه په اثر د هغه فرهنګ منځپانګه او جوړښت 
بدلون مومي او فرهنګي بدلون يا تحول منځته راځي؛ خو دغه تغييرات دومره ورو او بطي وي چې په 

لږ وخت کې هېڅ نه محسوسيږي او ثابت ښکاري.

                                        د لوست لنډيز
	••فرهنګ له نورو موجوداتو سره د انسان د تمايز يا بېلتون وجه ده.

---------------------------------------------------------	
---------------------------------------------------------•	
---------------------------------------------------------•	

                                       پوښتنې
١- انسان هغه فرهنګ چې په فکر او ذهن کې يې دی، څه ډول زده کړی دی؟

٢- په فرهنګ کې تغيير يا بدلون څه وخت رامنځته کېږي؟
3- د فرهنګ په انتقال کې له څه شي څخه کار اخېستل کېږي؟

٤- د فرهنګي څلورو عامو نمونو يوازې نومونه واخلئ.

د خپل ماحول د فرهنګي ورته والي او اختالف په هکله د نورو په مرسته پنځه کرښې مقاله وليکئ.
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څوارلسم لوست

په تېر لوست کې مو زده کړل چې يوازې انسان دی چې فرهنګ لري، فرهنګ له نورو موجوداتو 
سره د هغه د بېلتون او توپير المل ګڼل کېږي. انسان د خپل استعداد او تجربو سره سم چې پخپل 
ټولنيز ژوند کې يې زده کړي دي، عمل کوي او نور حيوانات په ارثي يا شعوري ډول عمل کوي، 
په اوسني لوست کې د فرهنګ او ټولنې په هکله چې د ټولنيز ژوند بنسټ گڼل کېږي، معلومات 

حاصلوو.

لکه چې پوهېږو انسان په ټولنه کې پيدا کېږي او لوييږي، له ټولنې څخه يې زده کوي او هغې ته يې 
ورزده کوي، د يو لړ قوانينو او مقرراتو په منلو سره خپل ژوندانه ته دوام ورکوي او د يو لړ فرهنګي 
عناصرو د را پيدا کيدو المل گرځي، ستاسې په نظر: د انسان له مداخلې او فعاليت  پرته د فرهنګي 

عناصرو داخيلدل په پخوانی فرهنګي ټولګه باندې څه اغېز کوي؟
                     د خپل ګروپي کار پايله د سرګروپانو په واسطه  نوروته بيان کړئ.

اړيکو هغه  متقابلو  د  ترمنځ  وګړو  د  ټولنه  لري،  توپېر  ټولنې سره  له  لحاظه  له  مفهوم  د  فرهنګ 
ټولګې ته وېل کېږي چې گډ فرهنګ لري او د خپلو بنسټيزو اړتياوو د پوره کولو لپاره يو له بله سره 
متقابل ټولنيز اړيکې لري؛ هېڅ فرهنګ نه شي کوالی چې له ټولنې پرته وجود ولري، لکه چې 

له فرهنګ پرته هېڅ ټولنه هم وجود نه لري.
ټولنه د خلکو له هغې ډلې څخه عبارت ده چې يو له بله سره ډول، ډول مختلفې اړيکې لري او 

فرهنګ د ژوندانه د ارزښتونو، عادتونو او رسمونو هغه طريقه ده چې ټولنه يې منځته راوړي. 
خدای تعالی دغه خاورين عالم د نيستۍ  له نړۍ څخه د هستۍ عالم ته راووړ او هغه انسانان چې 
په هغه کې ژوند کوي، ټول له نېستۍ څخه هست شول او د ځمکې په مختلفو سيمو کې يې ژوند 
کول پيل کړل، همدغه انساني ګروپونه وو چې د خپلو ځانونو لپاره يې ځانګړې  ادبونه، رسمونه 
او عقايد غوره کړل او ديني راسخه عقيده يې له خدای تعالی څخه د نبيانو پواسطه  زده کړه چې 
د وخت په تېريدو سره د خلکو او ټولنې په زياتيدو او د نورو د مداخلو په سبب په دغو  ادبونو، 
رسمونو او عقايدو کې هم بدلونونه منځته راغلل او د نوو ادبونو، رسمونو او عقايدو د منځته راتلو 

فرهنگ)کلتور( او ټولنه
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سبب وګرځيدل. فرهنګ ټول شيان او نعمتونه په برکې نيسي کوم چې خدای تعالی د ځمکې پرمخ د 
خپلو بندگانو د گټې اخېستلو لپاره پيدا کړي دي او ټول يې په هغو کې سره شريک کړي دي. دغه شيان 
دوه ډوله دي: مادي او معنوي، چې فرهنګ هم د هغوی پر بنياد په دوو برخو يعنې مادي او معنوي 

باندې وېشل شوی دی.
مادي فرهنگ: د فرهنګ هغه برخه چې د لمس، اندازه کولو، ارزونې او پرتله کولو وړ وي، د فرهنګ 
مادي برخه جوړوي لکه: مادي شيان، د کار وسايل، صنعتي، کرنيز او د عکاسي وسايل. مادي فرهنګ 
په واقعيت کې په ټولنه کې ټولې مادي او تکنالوژيکي السته راوړنې په برکې نيسي. د فرهنګ دغې 

برخې ته تمدن هم وايي.
معنوي فرهنگ: د فرهنګ له هغې برخې څخه عبارت دی چې کيفي جنبه لري او د پرتله کيدو او 
اندازه کولو وړتيا نه لري، يا داچې د اندازه کولو لپاره يې کوم ثابت معيار وجود نه لري؛ ادبي، هنري او 

فکري اثار،رواجونه او اخالق او داسې نور د دې فرهنګ جز گڼل کېږي.

                                   د لوست لنډيز
	•د انسان، ټولنې او فرهنګ اصطالحات  د مفهوم له لحاظه يو له بله سره بېلولی شو.

-------------------------------------------------------------------	
-------------------------------------------------------------------	
-------------------------------------------------------------------	

                                  پوښتنې
١- ټولنه او فرهنګ د څه شي له لحاظه يو له بله بېلولی شو؟

٢-  بايد د څه لپاره د خپلو او د نورو  د فرهنګي ارزښتونو درناوی وکړو؟
3- مادي فرهنګ کوم شيان په برکې نيسي؟

٤- کوم شيان د نوو فرهنګي عناصرو د منځته راتلو المل گرځي؟

د خپل ماحول د معتبرو عنعناتو څخه د يوه په باره کې پنځه کرښې مقاله وليکئ.
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پنځلسم لوست

په تېر لوست کې مو زده کړل چې انسان په ټولنه کې پيدا کېږي، لويېږي، زده کړه کوي او نوروته 
يې ورزده کوي. د هغه برعکس حيوانات په ارثي او شعوري ډول عمل کوي په دې لوست کې د 

کوچنيو فرهنګونو په هکله چې په ځينو ځانګړو ګروپونو پورې اړه لري، معلومات حاصلوو.

                  د خپل هېواد افغانستان د مختلفو سيمو خلک په پام کې ونيسي. د هغوی 
د څو گډو او مختلفو خصوصياتو په هکله پخپلو ګروپونو کې بحث وکړئ او بيا د بحث پايله د 

سرګروپانو پواسطه نوروته واوروئ.
کوچني فرهنګونه په يوه لويه ټولنه کې د يوه کوچني ګروپ د ژوند له ډول او طريقو څخه عبارت 
دی. د کوچني ګروپ د ژوند طريقه له يوه پلوه له هغه فرهنګ سره چې دی يې احاطه کړی دی، 
يوشان او له بله پلوه له هغه څخه توپير لري، کوچني فرهنګونه د ستر فرهنګ د ژوند ډېرې طريقې 
مني، خو په هغو مواردو کې چې د مادي چارو په قواعدو او د کار کولو په طريقو پورې اړه پيدا 
کوي، د کوچني ګروپ غړي د هغو په باره کې متفاوت نظرونه لري، د دې کوچنيو فرهنګونو له 
منځ څخه سيمه ييز،  مذهبي، سنتي يا دوديز، قومي، قبيله يي فرهنګونه او همدارنګه د سيمه 
ييزو، محلي، کسبي، خپلوي، د مذهبي لږکيو، د ډلو فرهنګونه او په پای کې د يوې ټولنې مختلف 
قشرونه هر يو ځانته کوچني او ځانګړي فرهنګونه لري چې په همغه ځانګړي ټولنيز ګروپ پورې 
اړه پيدا کوي. په ټوليز ډول له دې ګروپونو څخه په هر يوه کې د فرهنګ هويت او اختصاصي 
شکل وجود لري چې د کوچني فرهنګ يا د ستر فرهنګ يوه برخه ورته وېل کېږي. له دې کبله 
کوچنی فرهنګ د خلکو په ګروپ کې د متداولو او مروجو عقايدو، ادبونو او رواجونو سره توپير 
لري. په بل عبارت د کوچني فرهنګ مفهوم د فرهنګ هغو نمونو ته وېل کېږي چې د ټولنې يوه 
برخه له هغه ټولې ټولنې ) کل( څخه بېلوي. ټولنپوهان د دې لپاره چې دا وښيي چې ايا د خلکو 

يوه ډله ) ګروپ( د کوچني فرهنګ جوړوونکی دی او کنه؟ الندې ځانګړنې په پام کې نيسي:

کوچني فرهنگونه
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	•ژبه ، ارزښتونه، قواعد او مشترک جغرافيايي قلمرو ولري.
	•د دې ډلې د غړو ترمنځ متقابل ټولنيز عمل د نورو ډلو په پرتله ډير وي.

	•د ټولو کوچنيو فرهنګونو د گډو خصوصياتو )ځانګړتياوو(څخه يويې دا دی چې غړي يې د ځينو 
الملونو له امله د ټولنې له نورو غړو څخه ځانونه جال احساسوي او ګوښي کېږي. دغه انزوا يا ګوښه 
والی کيدای شي چې داوطلبانه وي او يا د نورو عواملو پايله وي. د دې لرې والی دليل چې هر څه وي، 

خو کوچني فرهنګونه ) په ځينو برخو کې( د ټولنې له اصل فرهنګ څخه په بله الر حرکت کوي.
څرنګه چې کوچني فرهنګونه هم ځانته پلويان او طرفداران لري، نو له دې کبله بايد د هغوی درناوی 

وشي او چاته موقع ورنه کړای شي چې د هغوی بې احترامي او سپکاوی وکړي.

                                  د لوست لنډيز
	••کوچني فرهنګونه په يوه لوی فرهنګ کې د يوه ګروپ د ژوند له طرز څخه عبارت دي.

---------------------------------------------------------------------•	
---------------------------------------------------------------------	
---------------------------------------------------------------------	

                                   پوښتنې
١- هغه هويت او اختصاصي شکل چې په ګروپونو کې شته، د څه شي په نوم سره ياديږي؟

٢- د کوچني فرهنګ مفهوم څه ډول فرهنګ ته وېل کېږي؟
3- ټولنپوهان د دې لپاره چې وښيي چې ايا د خلکو يو ګروپ د کوچني فرهنګ جوړوونکي دی کنه 

څه شی په پام کې نيسي؟
٤- د کوچنيو فرهنګونو له گډو ځانگړتياوو څخه يوه يې له څه شي څخه عبارت ده؟ نوم يې واخلئ.

د کوچني فرهنګ د يوې نمونې په باره کې پنځه کرښې مقاله وليکئ.
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شپاړسم لوست

په تېر لوست کې مو زده کړل چې د عامو فرهنګونو سربېره کوچني فرهنګونه چې په يوه لوی 
فرهنګ کې د يوه ګروپ د ژوند طرز څرگندوي، هم وجود لري. هر کوچني فرهنګ له يوه پلوه 
له لوي فرهنګ سره چې هغه يې احاط ه کړی دی هم غاړی ) هم جهت( دی او له بله پلوه له 
هغه سره توپير لري. په اوسني لوست کې په دې باره کې چې ولې ټولنې فرهنګ ته اړتيا لري؟ 

معلومات حاصلوو.
                          په خپلو ګروپونو کې په دې هکله چې ولې انساني ټولنې خپل فرهنګ 

جوړوي؟ خبرې وکړئ او بيا د خپل بحث پايله نوروته واوروئ.
لکه چې تراوسه پورې مو ولوستل چې انسانان په دې دليل خپل فرهنګي نظامونه جوړوي چې 
هغو ته اړتيا لري؛ دغه نظامونه پراختيا مومي، ترڅو متقابل عمل او تنظيمول اسان کړي. همدغه 
اړتياوې او په يوه فرهنګ باندې د هغوی بدليدل، قواعد، رواجونه او ارزښتونه جوړوي چې په 
ټولنه کې د نظم راوستو المل گرځي او په هغه ټولنه کې چې دغه فرهنګ يې منلي دی د پياوړتيا، 
فرهنګونواو  په  لوړتيا کې  او  وده  پخپله  ټولنې چې  ارتباط المل گرځي. هغه  ټينگ  او  پيوستون 
عقايدو باندې والړې وي، د همغو فرهنګونو مطابق چې د ټولو خلکو له خوا منل شوي وي، د يوه 
او بل ټولنيزې اړتياوې پوره کوي. متفکر انسانان له خپلو موجودو امکاناتو څخه په گټې اخېستني 
سره په دې توانيدلي دي چې غرونه، درې، ځنگلونه، دښتې، ساحلي او قطبي سيمي تر خپلې 
ولکې الندې راولي؛ ځکه چې تل يې په داسې ځايونو کې د ژوند کولو لپاره ځانګړي تخصصي 

وسايل تهيه کړي دي.
                                که چېرې د فرهنگي عناصرو انتقال له يوه نسل څخه بل  راتلونکي نسل 

ته صورت نه نيوه، ټولنه به له کومو ستونزو سره مخامخ کېده؟                                
فرهنګ د يوې ټولنې د پرمختګ او لوړتيا له ډېرو مهمو الملونو څخه دی. همدغه گډ فرهنګ 
دی چې گډ ژوند يې ممکن کړی دی او له يوه نسل څخه بل نسل ته د فرهنګ له انتقال پرته به دا 
الزمه وای چې هر نوي نسل د انساني ژوند ډېر ساده مسايل له سره پيل کړي او همدارنګه مجبور 
او ماشينونه  اورکشف کړي  ايجاد کړي، نوي ژبه منځته راوړي،  له سره  به وو چې کورنۍ نظام 

جوړکړي.

ولې ټولنې فرهنگ ته اړتيا لري؟
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زموږ ټولنه هم د نورو ټولنو په څېر فرهنګ لري چې له يوه نسل څخه بل نسل ته انتقال شوی دی. دغه 
فرهنګ زموږ تکنالوژي، مذهبي بنسټونه، ژبه، ارزښتونه، عقايد، قوانين او دودونه په برکي نيسي. د 
هرې ټولنې اړتياوې د بدلونونو په اثر زياتېږي. د دې اړتياوو د پوره کولو لپاره ټولنه نوو وسايلو ته اړتيا لري 
چې د دې نوو وسايلو او عواملو  د رامنځته کيدو او د زړو عواملو د دوام په پايله کې د ټولنې په فرهنګ 

باندې ورزياتېږي او يو څه لويه فرهنګي ذخيره منځته راوړي.
تاريخ ښودلې ده چې ټولنه د خپلې اقتصادي ودې په پړاو  کې روح لري چې هغه روح هماغه فرهنګ 
دی. که چېرې يوه ټولنه د يوه جسم په شان په پام کې ونيسو، فرهنګ د هغې ټولنې روح دی، همدا دليل 
دی چې هېڅ ټولنه له خپل فرهنګ پرته وجود نه لري؛ څرنګه چې زموږ ټولنه يوه اسالمي ټولنه ده او 
د يوې ټولنې فرهنګ هغه وخت د روح مرحلې ته رسيږي چې په هغه ټولنه باندې واکمنه فضا  بشپړه 
اسالمي فضا وي، خلک يې له اسالمي اخالقو سره عادت شوي وي، له اسالمي قوانينو او مقرراتو 
سره بلد شوي وي، اسالمي اداب په پام کې ولري، يعنې دا چې په ټولنه کې اصيل او تغيير نه منونکي 

اسالمي فرهنګ پلي شوی وي.
                                    د لوست لنډيز

	••له فرهنګ پرته ټولنه او له ټولنې پرته فرهنګ وجود نه لري.
--------------------------------------------------------------------•	
--------------------------------------------------------------------•	
---------------------------------------------------------------------	

                                     پوښتنې
١- ولې ټولنه له فرهنګ پرته وجود نه لري؟

٢- فرهنګونه څرنګه له يوه نسل څخه بل نسل ته انتقاليږي؟
3- که چېرې څوک د يوې نوې ټولنې له فرهنګ سره بلد نه وي، له کومو ستونزو سره مخامخ کېږي؟

٤- ولې د نورو د فرهنګونو درناوی وکړو؟ 

د فرهنګي عناصرو د پېژندلو او رعايتولو په باره کې پنځه کرښې مقاله وليکئ.       
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