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تاريخ
د پوهن３ وزارت



 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـوڅـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه ４ان
 لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان
 لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان
 وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پ＋ـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا هيــــــواد به تل ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود
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ب

د کتاب ځان／７تياوې
--------------------------------------------------------------------

مضمون: تاريخ
مؤلفين: د تعليمي نصاب د تاريخ زده ک７و د څان／３ علمي او مسلکي غ７ي

اډيټ کوونکي: د پ＋تو ژب３ د اډيټ د څان／３  علمي او مسلکي غ７ي
ټول／ی: لسم 

د متن ژبه: پ＋تو
انکشاف ورکوونکی: د تعليمي نصاب د پراختيا او درسي کتابونو د تاليف لوی رياست 

خپروونکی: د پوهن３ وزارت د اړيکو او عامه پوهاوي رياست
د چاپ کال: ١٣٩٨ هجري شمسي

 curriculum@moe.gov.af  :بر４＋ناليک پته
--------------------------------------------------------------------

د درسي کتابونو د چاپ، و４ش او پلورلو حق د افغانستان اسالمي جمهوريت د پوهن３ وزارت سره 
محفوظ دی. په بازار ک３ ي３ پلورل او پ５رودل منع دي. له سرغ７وونکو سره قانوني چلندک８５ي.   



ج

د پوهن３ د  وزير پيغام
اقرأ باسم ربک

د لوی او ب＋ونکي خدای> شکر په ځای کوو، چ３ موږ ته ي３ ژوند راب＋لی، او د لوست او ليک 
له نعمت څخه ي３ برخمن ک７ي يو، او د الّلهٰ تعالی پر وروستي پيغمبر محمد مصطفیU چ３ الهي 

لوم７نی پيغام ورته )لوستل( و، درود وايو. 
څرنگه چ３ ټولو ته ښکاره ده ١٣٩٧ هجري لمريز کال د پوهن３ د کال په نامه ونومول شو، له دې امله به 
د گران ه５واد ښوونيز نظام، د ژورو بدلونونو شاهد وي. ښوونکی، زده کوونکی، کتاب، ښوونځی، اداره 
او د والدينو شوراگان３ د ه５واد د پوهنيز نظام شپ８گوني بنسټيز عناصر بلل کي８ي، چ３ د ه５واد د ښوون３ 
او روزن３ په پراختيا او پرمختيا ک３ مهم رول لري. په داس３ مهم وخت ک３ د افغانستان د پوهن３ وزارت 

د مشرتابه مقام، د ه５واد په ښوونيز نظام ک３ د ودې او پراختيا په لور بنسټيزو بدلونونو ته ژمن دی.
له همدې امله د ښوونيز نصاب اصالح او پراختيا، د پوهن３ وزارت له مهمو لوم７يتوبونو څخه دي. 
همدارن／ه په ښوونځيو، مدرسو او ټولو دولتي او خصوصي ښوونيزو تأسيساتو ک３، د درسي کتابونو 
محتوا، کيفيت او توز４ع ته پاملرنه د پوهن３ وزارت د چارو په سر ک３ ځای لري. موږ په دې باور يو، 

چ３ د باکيفيته درسي کتابونو له شتون پرته، د ښوون３ او روزن３ اساسي اهدافو ته رس５دلی نشو.
پورتنيو موخو ته د رس５دو او د اغ５زناک ښوونيز نظام د رامنځته کولو لپاره، د راتلونکي نسل د روزونکو په 
توگه، د ه５واد له ټولو زړه سواندو ښوونکو، استادانو او مسلکي مديرانو څخه په درناوي هيله کوم، چ３: 
د ه５واد بچيانو ته دې د درسي کتابونو په تدريس، او د محتوا په ل８５دولو ک３، هيڅ ډول هڅه او هاند ونه 
سپموي، او د يوه فعال او په ديني، ملي او انتقادي تفکر سمبال نسل په روزنه ک３، زيار او کوښښ وک７ي. 
هره ورځ د ژمن３ په نوي کولو او د مسؤوليت په درک سره، په دې نيت لوست پيل ک７ي، چ３ د نن ورځ３ 
گران زده کوونکي به سبا د يوه پرمختللي افغانستان معماران، او د ټولن３ متمدن او گټور اوس５دونکي وي.

همدا راز له خوږو زده کوونکو څخه، چ３ د ه５واد ارزښتناکه پانگه ده، غوښتنه لرم، څو له هر فرصت 
څخه گټه پورته ک７ي، او د زده ک７ې په پروسه ک３ د ځيرکو او فعالو گ６ونوالو په تو－ه، او ښوونکو ته په 

درناوي سره، له تدريس څخه ښه او اغ５زناکه استفاده وک７ي.
په پای ک３ د ښوون３ او روزن３ له ټولو پوهانو او د ښوونيز نصاب له مسلکي همکارانو څخه، چ３ د 
دې کتاب په ليکلو او چمتو کولو ک３ ي３ نه ست７ې ک５دونک３ هل３ ځل３ ک７ې دي، مننه کوم، او د لوی 

خدای> له دربار څخه دوی ته په دې سپيڅل３ او انسان جوړوونک３ هڅ３ ک３ بريا غواړم.
د معياري او پرمختللي ښوونيز نظام ا و د  داس３ ودان افغانستان په هيله چ３ وگ７ي ３４ خپلواک، پوه 

او سوکاله وي.
د پوهن３ وزير

دکتور محمد ميرويس بلخي
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لوم７ى ＇پرکی
آريايان

دا ＇پرکى الندې لوستونه لري: 
- أريايان په افغانستان ک３

- ويدي مدنيت
- اوستايي مدنيت

- د افغانستان اساطيري تاريخ
- هخامنشيان، يونايان او موريايان
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د ＇پرکي موخ３

هيله کي８ي چ３ د دې ＇پرکي په پای ک３ زده کوونکي الندې موخ３ تر السه ک７ي:
- د أريايي تمدن، ويدي او اوستايي مدنيت په اړه به معلومات ترالسه ک７ي.

- د افغانستان اساطيري تاريخ باندې به پوه شي.
- د هخامنشيانو، يونانيانو او موريايانو په اړوند به معلومات تر السه ک７ي.

- ويدي او اوستايي مدنيت به سره پرتله ک７اى شي. 
- د هخامنشيانو، يونانيانو او موريايانو په وخت ک３ به د افغانستان وضعيت تحليل او مقايسه ک７ای 

شي.
- د ه５واد له تاريخ سره به ليوالتيا پيداک７ي.
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پخوان９ أريانا )نننی افغانستان( له ميالد ＇خه مخک３ له دريو تر دوو زرو کاله مخک３ د کرن３ او اوبو 
ل／ولو ＊ه سيستم او له و－７و ＇خه ډک ＊ارونه درلودل. له ميالد ＇خه  مخک３ د لوم７نيو زرو کلونو په 
ترڅ ک３ السي صنايع، مسکوکات، طب، نجوم، ！وکرانو اوبدل او فلز کاري دود وه او د ن７ۍ په تمدنونو 

ک３ ي３ پن％م ＄اى ＄ان ته ＄انگ７ی ک７ی و.
هغو کسانو، چ３ کابو دوه زره او پن％ه سوه  )٢٥٠٠( کاله پخوا تر ميالده په لرغوني افغانستان ک３ 
ميشت شوي وو، ＄ان ته أرين ويل، أرين د ＊و خويونو خاوندان  او يا  د اصيلو و－７و معنا لري.د لوم７نيو 
＄ايونو په اړه ي３ ال ډاډمن معلومات نشته، خو دا ＇ر－نده شوې ده چ３ افغانستان ته أريايان د سير دريا 
او أموسيند له شمالي لوري را ت５ر شوي او بلخ ک３ ＄ای پر＄ای شوي او هلته ي３  د أرياي３ پ５ر د لوم７ني 

مدنيت بنس اي＋ى او خپل ！ا！و بی ي３ أريانا نومولی دی.
ويدي سرودونه د أريايانو په اړه تر ！ولو لوم７ني او باوري  اخ％ونه او منابع دي. په ويدي سرودونو ک３ 
د أريا يي قبيلو په اړه  زيات معلومات  شته. أريايانو د خپلو اوس５دو سيمو ته )أريانا ويجه (يا ) أريانا ورشو 
( ويله. په ويدي سرودونو کي د الينا په نامه قبيله ياده شوې ده چ３ د اوسني الين／ار اوس５دونکي وو. د 

بوالن اوس５دونکي ي３ د بهاالنه په نامه يادک７ي دي.  
هغو  د  ک３  سرودونو  ويدي  په 
سيمو نومونه هم شته چ３ د أريايانو 
تاريخي  د  وو.  الندې  واک   تر 
اوسني  په  خوا  له  پوهانو  جغرافيه 
په  او  شوي  پ５ژندل   ک３  افغانستان 
تو－ه،  په  ب５ل／３  د  دي.  شوي  ن＋ه 
هريوا ) هرات (، هيراوتي )د هراوت(  
بلهيکه )بلخ( او نور يادوالی شو. د 
سيمو پر نومونو سرب５ره په ري／ويدا 
ک３ د سيندونو او غرونو نومونه هم 

د آريانا تمدنلوم７ى لوست                                   

په دې لوست ک３ به په افغانستان ک３ د أريايانو د ميشته ک５دو او د هغوی د ژوند د ＇رن／والي 
په اړه معلومات ترالسه ک７ئ.

د ک６ه ک５دو پر مهال د أريايانو ان％ور
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راغلي چ３ ب５ل／ه ي３ د منجوان  د غره نوم دى. دا غر د اوسني نورستان او بدخشان ترمن＃ پروت 
دى. 

أريايانو بلخ ته تر رس５دلو وړاندې کوچيانى ژوند درلود. د سمرقند په تال برزو ک３ د ١٩٣٩ 
ز８４ديز کال د ＇７５نو له مخ３ د يوه أريايي پاچا ان％ور چ３  د يوه خاورين لو＊ي پر مخ ک＋ل شوی و، 
ترالسه شو. د لرغونپوهانو په باور دا د أريايانو د لرغوني پاچا کيومرث ان％ور دى. په ويدي سرودونو 
ک３ د کوچيانو يو نامتو واکمن د کيومرث په نامه ياد شوی دى. په ويدي متنونو ک３  د پاچا  يادونه دا 

په ډا－ه کوي چ３ أريايانو په کوچياني ژوند ک３ هم د پاچاه９ نظام درلود.
په بُخدي )بلخ( او د هغه په شاوخوا ک３ د أريايي و－７و زياتوالي هغوى دې ته اړ ک７ل چ３ د  لويدي＃، 
سهيل او سهيل ختي＃ پر لور په ډله ييزه تو－ه د ل８５د ل７ۍ )مهاجرت( پيل ک７ي. أريايانو په فارس ک３ د 
استو－ن３ وروسته د تمدن بنس کي＋ود چ３ د فارس د تمدن په نامه شهرت لري او د تمدنونو په مبحث 

ک３ به ور ＇خه يادونه وشي.
 أريايانو يوه ＇ان／ه د لويدي＃ پر لور لوم７ى پارس )اوسنی ايران (  او بيا د اوسن９ ترکي３ او تر هغه 
وړاندې بريدونه ي３ أن تر اروپاي３ ه５وادونو پورې ورس５دل. بله ډله أريايان د سهيل ختي＃ پرخوا ي３ مخه 
وک７ه، هغوى بيا لوم７ی د لرغوني هند شمالي او بيا  مرکزي سيمو ته ورس５دل. خو هغو أريايانو چ３ د 
هندوکش دواړو خوا ک３ ميشت پات３ شول، په لرغوني افغانستان ک３ ي３ د دوو أريايي)ويدي او اوستايي( 

مدنيتونو بنس＂ونه يو په بل پس３ ک５＋ودل، چ３ په راتلونکو درسونو ک３ به ي３ ولولو. 
                 

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې په دوو ډلو و و４شل شي، لوم７ۍ ډله دې د أريايانو د پيل او دويمه ډله دې د 
أريايانو د ورستي ل８５د)مهاجرت( په اړه بحث وک７ي او د خپلو استازو په وسيله دي نورو ته معلومات 

ورک７ي.

  پو＊تن３ 
١ – أريايان کله افغانستان ته را غلل؟ 

٢ – أريايانو له بلخ ＇خه پر کومو لورو ل８５د)مهاجرت( وک７؟ 
 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت

زده کوونکي دې د أريايانو په اړه نور معلومات را！ول او په ！ول／ي ک３ دې خپلو ！ول／يوالو ته و 
وايي.
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 په افغانستان ک３ د أريايانو تر ！ولو لرغونى مدنيت د ويدي  په نامه ياد８４ي. د ويدي اصطالح د ويد له 
کلم３ ＇خه اخيستل  شوې ده  چ３ د پوه３ او علم معنا لري. دا مدنيت ＄که ويدي يادشوى، چ３ معلومات 
ي３ د ويدي له ＇لورو کتابونو )ري／ويدا، اتهرو ويدا، ساما ويدا او ويجورو ويدا ( ＇خه الس ته راغلي دي. د 
دې سرودونو پيل تر ميالده دوه زره کاله وړاندې مهالونو پورې اړه لري  چ３ په شفاهي ډول د اريايانو له خوا 

له يوه نسله ＇خه بل ته را نقل شوي او شپ８ پ７５ۍ پخوا تر ميالد په سانس／ريت ژبه ليکل شوي دي.
بُخدي  د  مهال  پر  مدنيت  ويدي  د  أريايانو 
اداري  او  پايتخت  لوم７ني  لرغونى ＊ار د خپل 
مرکز په تو－ه و！اکه او د کوچياني ژوند تر ＇ن， 

ي３ په کرنه او ب２وال９ الس پورې ک７. 
د اوس５دلو لپاره ي３ ارت پراخ کورونه جوړ 
ک７ل. د ＊ارونو په جوړولو ي３ الس پورې ک７ او 
د هغو ＊ارونو د ساتن３ لپاره ي３ پلن ديوالونه او 
لوړ برجونه ودان ک７ل چ３ زيات３ ن＋ان３ ي３ ال تر 

اوسه هم پات３ دي.                     
د ويدي مدنيت و－７و د ژويو د ＇رولو او کرن３ له الرې خپل３ اړتياوې پوره کول３.ژوي ي３ اهلي ک７ي 
وو او د هغو پر شيدو او غو＊و سرب５ره ي３ د هغو له پوستکو ＇خه تودې  جام３ او ＇پل９ جوړول３. ژوي 
به ي３ د سک３ په ＄ای سره بدلول او هغه به ي３ د تبادل３  بنس －ر＄اوه چ３ د پيسو په نامه ي３ يادول، 

خو په عمومي تو－ه به ي３ د سودا－رۍ په معاملو ک３ جنس د جنس په مقابل ک３ تبادله کاوه.
د کرن３ په برخه ک３ ي３ هم الس ته راوړن３ درلودې، ب５ال ب５ل３ دان３ غل３ ي３ پ５ژندې چ３ په ويدي 
سرودونو ک３ ي３ په وار وار يادونه شوې ده. په دوی  ک３ د ＊کلو خاورينو لو＊و جوړول دود وو. ＊کل３ 

－ا３１ به ي３ هم جوړول３ او د ＄ان／７و جشنونو او ميلو پر مهال به ي３ کارول３.
د ويدي مدنيت پر مهال د ＊％و ون６ه په ب５ال ب５لو برخو ک３ ＇ر－نده وه. يو شم５ر ＊％و به له خپلو 
مي７ونو سره يو＄ای په کار ک３ ملتيا کوله او يو شم５ر نورو بيا د کور کارونه پر غاړه اخيستل. د دې تر ＇ن， 

ويدي مدنيتدويم لوست

په دې لوست ک３ به د ويدي مدنيت پر مهال د ！ولنيزې، سياسي اقتصادي او کلتوري وضع３ 
د ＇رنگوالي په اړه معلومات ترالسه ک７ئ.

د بلخ د باالحصار يو ان％ور    
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به ＊％و هم د يو شم５ر نارينه پوهانو)ريشانو( په ＇５ر ！ولنيزې چارې پر مخ ب５ول３ او شعرونه به ي３ ويل. 
داس３ بر４＋ي چ３ د ويدي سرودونو ويل او په يادول د زمان３ له پلوه ډ４ر پخوا پيل شوي دي، خو په 
سرودونوک３ تر ！ولو پخوان９ يادې شوې پ５＋３ ترميالده )١٨٠٠( کاله د مخه تر مهال پورې اړه لري، چ３ 
د ويدي مدنيت ＇ر－ند پيل －２ل ک８５ي. ويدي مدنيت په پرله پس３ تو－ه  ترميالده ١٢٠٠  تر١٠٠٠ کاله 

د مخه دوام درلود.

د زياتو معلوماتو لپاره: 
د ويدي مهال د فرهن， يوه ب５لگه

  زوم د خپل３ ناوې الس نيوه او درې واره ي３ د خپل كور －رد چاپ５ره －ر＄وله او دا سرود به ي３ لوسته:
))ستا الس په نيک ش／ون نيسم، تر＇و ته له ما سره د ژوند ترپايه ژوندۍ او خوشحاله اوس３!(( 

کله چ３ ناوې د م７５ه کو！３ ته ورس８５ي نو په دې شعرونو ي３ هر کلی کوي:
«دلته دې خو＊ي ستا په  برخه شي. ستا كور دې له مال، شتو او اوالدونو ＇خه ډك شي! ＊كل３ 
ناوك９! ته دا كور ساته او له خپل خاوند سره او س８５ه، تر زړيدو پورې دې دا كور ستا وي. اوس په دې 
＄اى ك３ اوسه او له دې ＄ايه هي＆ کله مه جال ك８５ه! ته دې د ډ４ر عمر، لمسيانو او ك７وسيانو ＇＋تنه 

ش３ ته دې تل په دې ＄اى ك３ خوشحاله اوس３! ... اې د دې كور م５رمن３!»

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې پر دوو ډلو و و４شل شي، لوم７ۍ ډله دې د ويدي مدنيت په مهال د کرن３ او دويمه 

ډله دې د ＊％و د ون６ې په اړه بحث وک７ي.

  پو＊تن３ 
١ -  د ويدي کلمه ＇ه معنا لري؟ 

٢ – په ويدي مدنيت ک３ د ه５واد کوم ＊ار د مرکز په تو－ه غوره شو؟ 
٣ – ويدي مدنيت په کومو کلونو پورې اړه لري؟
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 د اوستايي مدنيت بنس په بلخ يا پخواني بخدي کي تر ميالد ＇ه نا ＇ه زر کاله پخوا ک＋５＋ودل 
شو. دا مدنيت د دې لپاره د اوستايي مدنيت په نوم ياد８４ي چ３ په اړه ي３ زيات معلومات د ))اوستا(( 

په نامه مذهبي کتاب ک３ موجود وو او د مؤرخينو الس ته رس５دلی دی.
 اوستا د زردشت يا سپينتمان له خوا ويل شوي نصيحتونه او د هغو معلوماتو يوازين９ منبع ده چ３ 
د لوم７نيو أريايي مدنيتونو په نامه د سيم３ او په ＄ان／７ې تو－ه د لرغوني افغانستان د تاريخ ＄ان／７ی 
＇پرکی －２ل ک８５ي. د اوستا کتاب د زردشت تر م７ين３ وروسته را ！ول او د اوستا په نامه خپور شو. 
زيات شم５ر پوهان  اوستا د قانون او هدايت په معنا پ５ژني. لوم７نى اوستايي متن  د غوايي پر ١٢٠٠٠  
پوستکوليکل شوی و چ３ د يوناني سکندر د بريدونو پر مهال ي３ زياته برخه وسو＄ول شوه. تر سکندر 
وروسته د زردشتي أيين پيروانو د اوستا پات３ شوني را ！ول او د هغو پر بنس ي３ د اوستا پن％ه برخ３ 

وليکل３، چ３ د يسنا، و４سپرد، وينديداد، يشت  او وړوکي اوستا په نوم ياد８４ي.
ويل ک８５ي چ３ زردشت له ميالد ＇خه د مخه په ٦٦٠ کال په بلخ کي زي４８دلى دى.  په شل کلن９ 
ک３ －و＊ه شوى او په ٤٢ کلن９ ک３ د زردشتي دين  الر ＊ود شو. تر هغه وروسته ي３ خپل نصيحتونه 
پيل او －شتاسپ پاچا ي３ خپل３ الرې ته  دعوت ک７.  ُ－شتاسپ  ي３ دعوت  ومانه او زردشتي کيش 

ي３ قبول ک７.
زردشت په خپل أئين ک３ اهورا مزدايي د نيک９  او اهريمن يي د بدۍ خدايان －２ل او د هغو دوو 
تر من＃ ي３ مجادله او مقابله تلپات３ －２له. خپلو الرويانو ته به ي３ ويل چ３ د اهورامزدا خوا ته ودر８４ئ  او 

د اهريمن له شره ＄ان وساتئ. تر ！ولو نامتو وينا ي３: ＊ه ان／يرل؛ ＊ه ويل؛ ＊ه کول؛ دي. 
د ژوزف هاکن په باور هغه ان％ورونه چ３ د بلخ د ) دختر نوشيروان(  په لرغون３ سيمه ک３ د غرونو 

پر لويو پر＊و او ډبرو توږل شوي، د زردشتي پ５ر را پات３  أثار او ان％ور ونه دي. 
د اوستا يي مدنيت پر مهال أريايي و－７و داس３ دودونه درلودل چ３ تر اوسه هم د يو شم５ر قبيلو 

اوستايي مدنيتدريم لوست

په دې لوست ک３ به په بلخ )بخدي( ک３ د اوستايي مدنيت د رات， په اړه معلومات ترالسه 
ک７ئ.
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او قومونو په من＃ ک３ دود دي. د بيل／３ په تو－ه  د نيزې وهلو لوبه، د اس ＄غلولو لوبه، د کال د لوم７ۍ 
ور＄３ جشن، ات２ونه، د م５لو د ور＄و سندرې، موسيقي  او داس３ نور يادوالی شو اوستا د هغه مهال يو 
شم５ر سياسي کورن９ او واکمنان هم را پ５ژني چ３ د افغانستان په تاريخ ک３ د ا برخه د اسا  طيري تاريخ )د 

خيالي افسانو تاريخ( په نامه مشهوره شوې ده چ３ په راتلونکو درسونو ک３ به ي３ ولولو.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې په دوو ډلو و و４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د اوستا او دويمه ډله دې ژوزف هاکن 

د ＇７５نو په اړه معلومات د خپلو استازو په وسيله ！ول／يوالو ته واوروي.

  پو＊تن３ 
١ –  د اوستا معنا ＇ه ده؟ توضيح ي３ ک７ئ.
٢ – د زردشت په اړه ＇ه معلومات لرئ؟ 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د زردشت په اړه د منابعو له مخ３ معلومات تر السه او خپلو ！ول／يوالو ته دې 

واوروي.
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 د يو شم５ر او ستايي متونو  او يو شم５ر شاهنامو د ليکونو پر بنس د افغانستان د لرغوني تاريخ 
درې خورا مهم３ دورې  پ５ژندالی شو. دا دورې د پيشداديانو، کيانيانو او اسپه په نامه يادې شوې دي، 

چ３ د لرغوني افغانستان د لوم７نيو مدنيتونو سياسي واکمن９ －２ل ک８５ي.
لوم７ن９ سياسي واکمني د اوستا په کتاب ک３ د پيشدا ديانو په نامه ياده شوې ده. د دې کورن９ لوم７نى 
واکمن کيومرث  نوم５ده. ابو ريحان البيروني په خپلو ليکنو ک３ کيومرث د هوشن， په نامه يادک７ى 
دى. دا هغه لوم７نى أريايي واکمن دى چ３ په بلخ ک３ ي３ د سياسي واکمن９ بنس ک５＋ود. تر کيومرث 
وروسته د هغه زوی تهمورث واکمن شو. د نوموړي د واکمن９ پر مهال مدبر وزير، چ３ ش５داسپ 
نوم５ده، په دولتي چارو ک３ ي３ ＄ان／７ې ون６ه درلوده. نوموړي وزير ولس ته  د نورو خدمتونو تر ＇ن， 

د جامو جوړولو او وړيو د وريشلو الرې چارې هم و＊ودل３. 
ته  تر تهمورث وروسته واک  نوم５ده، چ３  يا جمش５د  يما  پاچا،  نامتو  يو  د پيشداديانو د سلسل３ 
ورس５د. يما لوم７نى پاچا و چ３ په بلخ کي ي３ د ＊ار بنس ک５＋ود. يما  ته اهورا مزدا د يوه ＊ار د 
جوړولو هدايت وک７. يما پاچا داس３  ＊ار جوړ ک７ چ３ اوږدوالى او پراخوالى ي３ د أس د ＄غلولو د 
ميدان په اندازه و. د اوبو ډن６ونه، د أس ＄غلولو ډ－ر، د کلو او کورونو لپاره وړ س５م３ ي３ جوړې ک７ې. 

د دې تر ＇ن， ي３ داس３  ژوب０ هم جوړ ک７ چ３ د ！ولو ژويو يوه يوه جوړه ي３  پک３ وساتله.  
د يما پاچا د واکمني پر مهال د و－７و ژوند ته زياته پاملرنه ک５دله. زيات نعمتونه موجود وو او خلکو 
په هوسا او أرامه شپ３ ور＄ي سبا کول３. هغه مهال چ３ ضحاک پر يما برى تر السه ک７. د و－７و ژوند 
له ستونزو سره مخامخ شو. .ضحاک  په جبر او زور د خپل３ واکمني چارې پر مخ ب５ول３. خلک ډ４ر 
وزور４دل او په پای ک３ أهن／ر کاوه د خپلو پ＋و چرم د بيرغ په توگه اوچت ک７ او خلک ي３ د ضحاک 
په وران６ى پا ＇ون ته راوبلل چى په تاريخ ک３ د کاوياني بيرغ په نامه شهرت لري. فر４دون هم  سل 
أسونه او زر غوايان د قر بان９ په تو－ه ومنل. د ضحاک پر ضد ي３ قيام وک７، چ３ په پای ک３ فر４دون 

بريالی او ضحاک ي３ و واژه. 
فريدون خپله د واکمن９ سيمه پر خپلو دريو زامنو  ايرج ، تور او سلم  و و４شله. تور اوسلم خپل 
ايرج زوی منوچهر لوی شو،  تر هغه وروسته چ３ د   . او واکمني ي３  خپله ک７ه  ايرج  م７ ک７  ورور 

د افغانستان اساطيري تاريخ＇لورم لوست

په دې  لوست ک３ به د پيشداديانو د کورن９ د واکمن９ پرمهال د سياسي، ！ولنيزې او کلتوري 
وضع３ د ＇رنگوالي او دغ３ ل７ۍ د زوال په اړه معلومات ترالسه ک７ئ.

                           لوم７ن９ ل７ۍ: د پيشداديانو واکمن９



10

ترونو＇خه  خپلو  له  ي３  غچ  پالر  خپل  د 
م７ه ک７ل  ي３  ترونه  دواړه  واخيست. خپل 
او د واک پر －دۍ ک＋５ناست. د منوچهر 
د واکمن９ پر مهال يو شم５ر نامتو پهلوانانو 
خورا مهمه ون６ه درلوده. د ب５ل／３ په تو－ه 
رستم اوسهراب، نريمان او يو شم５ر نورو 
دخپل３  وړاندې  په  تورانيانو  د  پهلوانانو 

واکمن９ خورا کلکه دفاع کوله. 
د هغه زوی   وروسته  فر４دون ＇خه  له 
نوذر  واک ته ورس５د. د نوموړي د واکمن９ 

پر مهال توراني افراسياب تر دريو ج／７و وروسته په دې بريالی شو چ３  د نوذر ＄واکونه و＄پي  او د بلخ 
واک ＇ه موده خپل ک７ي. د نوذر تر م７ين３ وروسته د هغه زوی اوزوه  واک ته ورس５د. نوموړی عاقل او 
هو＊يار س７ى و. له تورانيانو سره ي３ ډ４رې ج／７ې وک７ې چ３ وروسته ي３ له تورانيانو سره خپل سرحد د 
أمو سيند و！اکه. د پيشداديانو ورستنى واکمن  کرشاسپ و چ３ له ٩ کالو واکمن９ وروسته د افراسياب له 

لور سخت و＄پل شو او د پ５شداديانو د واکمن９ ل７ۍ پای ته ورس５دله.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې په دوو ډلو و و４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د پيشدا ديانو د واکمنانو او دويمه ډله دې 

د بلخ ＊ار د جوړ４دلو په اړه بحث وک７ئ.
  پو＊تن３ 

١ – د پيشدا ديانو موسس ＇وک و؟ نوم ي３ واخلئ.
٢ – د بلخ ＊ار د کوم واکمن له خوا جوړ شو؟ په اړه ي３ معلومات ورک７ئ.

٣ – ضحاک ＇وک و؟  په اړه ي３ خپل معلومات وړاندې ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
دې   ک３  ！ول／ي  په  او  چمتو  مقاله  اړوند  په  ＊ار  بلهيکه(  يا  )بُخدي(  بلخ  د  دې  کوونکى  زده 

ولولي.

په باميانو ک３ د ضحاک د کال پات３ شوني
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او  په ويدي  ده. کاوي  ياده شوې  نامه  په  کيانيانو  د  ل７ۍ  تاريخ دويمه  اساطيري  د  افغانستان  د    
اوستايي متونو کي د پوه، مشر او امير په معنا کارول شوی دی. دا کورن９ ＄که کاوي يا کياني بلل 
نامه سره ي３ د کي توری ن＋تی دی. د کياني کورن９ لوم７نی واکمن  له  ！ولو واکمنانو  کي８ي چ３ د 
کيقباد نوميده، چ３ د رستم پهلوان د پالر په غو＊تنه بلخ ته ＇５رمه د البرز غره پر تخت ک＋５ناست 

او پن％لس کاله ي３ واکمن９ دوام وک７.
ترك５قباد وروسته د ده زوی کيکاوس د بلخ پرتخت ک＋ينات. کيکاوس له هغو کسانو سره ج／７ې 
وک７ې چ３ د أريايي کلتور او مدنيت مخالفت ي３ کاوه. د ج／７ه مارو دا ډل３ چ３ د مازنداران  په 
＄ن／لونو ک３ اوس５دل３ او په اوستايي متونو ک３ ورته  ديوان ويل شوي، دکيکاوس له خوا و＄پل شوې 
او أريايي تمدن ي３ د هغو له بريدونو او  ورانيو وژغوره. په اوستا ک３ راغلي کيکاوس د دې لپاره چ３ 
تر ！ولو ＄واکمن پاچا شي، د رب النوع ) اناهيتا ( ته ي３ د ارزيفيه په غره کي سل أسونه، زر غوايان 

او لس زره پسونه قرباني ک７ل. 
له اوستايي متونو ＇خه دا ＇ر－ند شوې ده چ３ کيکاوس د ارزيفيه غره پر شا او خوا اووه سترې 
کال－ان３ جوړې ک７ې. پر اوو سترو ه５وادونو ي３ واکمني درلوده. کيکاوس عاقل، هو＊يار او پوه وزير 
يا  اوشنر نوم５ده.)پوره جيره په اوسن９ پ＋تو ک３ د پوره ＄ير په معنا کارول  درلود چ３  پوره جيره 
کي８ي.( خو د واکمن９ په ورستيو ک３ ي３ يو ل７ داس３ تيروتن３ وک７ې چ３ د واکمن９ په بايللو ي３ تمام３ 
شوې. پوه وزير ي３ و واژه، أسمانو نو ته د تللو دعوا ي３ وک７ه او د سرحدونو ساتونکي ي３ لرې ک７ل، 
چ３ په پای ک３ توراني افراسياب د کيکاوس پر س５مه غالب شو او د کيکاوس واکمني ي３ ړن／ه ک７له، 

خو رستم پهلوان له سيستانه  را وخو＄５د او د افراسياب ！غر ي３ ！ول ک７.
اوستايي متونو ک３  په  او تخت واکمن شو. سياوش  تاج  بلخ د  تر کيکاوس وروسته سياوش د 
د سياورشن په نوم ياد شوی دی. نوموړی د بلخ نامتو او زړور واکمن و. سياوش د أريانا ويجه پر 
سيمه يوه ستره کال جوړه ک７ه چ３ په اوستايي متونو ک３ د کن， دژ په نامه ياده شوې ده. نوموړي د 
تورانيانو د پاچا )افراسياب( له لور سره، چ３ فرن／يس نوم５دله واده وک７ او له هغ３ ＇خه ي３ زوی پيدا 

د افغانستان اساطيري تاريخپن％م لوست
 دويمه ل７ۍ: د کيانيانو واکمني

په دې لوست ک３ به د کياني ل７ۍ د واکمن９ په مهال د سياسي،  ！ولنيزې وضعي او د 
دغ３ ل７ۍ د سقوط په اړه معلومات ترالسه ک７ئ د واکمن９ په مهال.
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شو چ３ ک５خسرو نوميده. سياوش  له  
تورانيانو سره په مخامخ جگ７ه ک３ له 

من％ه والړ.
زوی  هغه  د  وروسته  سياوش  تر 
کيخسرو د بلخ واکمن شو. نوموړی 
له  لپاره  د خپل پالر د غچ اخيستلو 
تورانيانو   د  وجنگ５د.  سره  تورانيانو 
ي３  د هغه ورور  او  افراسياب  واکمن 
ووژل. ي３  بيا  او  وت７ل  زن％يرونو  په 

چ３   راغلي  ک３  متونو  اوستايي  په 
کيخسرو د کيانيانو د واکمن９ ب５ال ب５ل３ س５م３ يو له بله سره وت７ل３ او د بشپ７ې سترواک９ )امپراتورۍ(  
واک او ＄واک ي３ درلود. له همدې امله ي３  په اوستا يي متونو ک３ د ه５واد جوړونکي په نامه يادونه  
نامه  په  اسپه  د  واکمني چ３  دريمه  تاريخ  اساطيري  د  افغانستان  د  وروسته  تر کيخسرو  ده.  شوې 

ياد８４ي، واک ته ورس５دله. 
  په ！ول／ي ک３ فعاليت 

زده کوونکي دې پر دوو ډلو و و４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د کيانيانو د نامه معنا او د نامتو واکمنانو 
نومونه و وايي او دويمه ډله دې د کيکاوس په اړه خپل معلومات ！ول／يوالو ته و وايي.

  پو＊تن３ 
١ – د کيانيانو لوم７ی واکمن ＇ه نوم５ده؟ 

٢ – سياوش ＇وک و؟ خپل معلومات  وړاندې ک７ئ.
٣ – د کيانيانو ورستنى واکمن ＇وک و؟  

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
دې  ته  ！ول／يوالو  او  ک７ي  رانقل  داستان  يو  مشرانو ＇خه  له  دخپل３ س５م３  دې  کوونکي  زده 

ووايي.

په سمن／ان واليت ک３ د رستم تخت
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 تر کياني کورن９ وروسته د پاچا هانو بله ل７ۍ واک ته ورس５دله چ３ د اسپه کورن９ په نامه 

ي３ شهرت وموند. ددې کورن９ د هر واکمن د نامه په پای ک３ د اسپه کلمه راغل３ ده، ＄که په 

تاريخي متنونو ک３ د اسپه د کورن９ په نامه مشهوره شوې ده.  د ＄ينو رواياتو پر بنس ددې کورن９ 

لوم７نى ！ولواک لهراسپ نوميده. لهراسپ د کيانيانو د واکمن９ پر ！ولو سيمو واکمني  درلوده. د 

يوشم５ر ＇ي７ونکو په باور لهراسپ له تورانيانو سره په ج／７ه ک３ و وژل شو. نوموړى باهمته عادل 

او د لوړ شخصيت خاوند و. د خپل３ واکمن９ په سيمو ک３ ي３ زيات３ ودان９ جوړې ک７ې. لهراسپ 

د زردشت دين منلی او د هغه د پراختيا لپاره ي３ رب７ونه －اللي دي. د لهراسپ ＇خه دوه زامن پات３ 

شول چ３ يو ي３ ويشت اسپه او بل ي３ زري وري نوم５ده.

ويشت اسپه يا －شتاسپ د پالر تر م７ين３ وروسته د بخدي واکمن شو. د －شتاسپ شهرت له دې کبله 

زيات شو چ３ له زردشت سره ي３ ملتيا وک７ه او د هغه د أيين د خپرولو لپاره ي３ ډ４ر رب７ونه و－الل.

 زردشت له －شتاسپ ＇خه هيله وک７ه چ３ خپله ميرمن هوتاوسا هم خپل أيين ته دعوت ک７ي. 

ويناوې)اوستا( ！ول３  زردشت  د  امر  په  －شتاسپ  د  ورس８５ي.  ته  ＄ايونو  لرو  أيين  زردشت  تر＇و 

د غوايي پر ١٢ زره پوستکو وليکل شوې. د －شتاسپ د واکمن９ پر مهال د تورانيانو سره زيات３ 

ج／７ې ترسره وشوې. تر －شتاسپ وروسته د هغه زامن واک ته ورس５دل. له دې سره سره چ３ د زري 

وري د واکمن９ په اړه زيات معلومات نشته، خو د هغه د پهلوان９ په اړه چ３ په سيستان ک３ اوس５ده، 

زيات تاريخي روايات ويل شوي دي. د －شتاسپ د بل زوی سپينتو داتا يا اسفنديار د واکمن９ په 

د افغانستان اساطيري تاريخشپ８م لوست

په دې لوست ک３ به د اسپه کورن９ د سياسي او ！ولنيزې وضع３ د ＇رنگوالي په اړه معلومات 
ترالسه کوئ.

دريمه ل７ۍ: د  اسپه واكمني
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ک８５ي چ３  ويل  معلومات شته.  زيات  اړه 

اسفنديار زړور او هو＊يار واکمن و. هغه د 

بلخ پر اورتون داس３ نيزه ودروله چ３ معنا 

دفاع  مي７انه  په  ＇خه  س５م３  خپل３  د  ي３ 

په  ي３  مطلب  دا  و.  مخنيوی  پرديو  د  او 

！ولو رسمي ليکونو ک３ خپلو －اون６يانو ته 

ورساوه او د خپلو سيمو لپاره ي３ د ودانيو 

زيات３ چارې تر سره ک７ې. د زردشتي أئين لپاره ي３ زيات خدمتونه وک７ل او هغه ته ي３ تر خپل３ ولک３ 

الندې سيمو ک３ وده ورک７ه. د اسفنديار تر م７ين３ وروسته د اسپه د کورن９ واکمني پای ته ورس５ده.

 
  په ！ول／ي ک３ فعاليت 

زده کوونکي دې په دريو ډلو و و４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د اسپه کورن９، دويمه ډله دې د لهراسپ 
او دريمه ډله دې د －شتاسپ په اړه خپل معلومات نورو سره شريک ک７ي.

  پو＊تن３ 
١ د اسپه کورن９ ول３ په دې نامه ياده شوې ده؟

٢ – د اسپه کورن９ لوم７نی واکمن ＇ه نوميده؟ په اړه ي３ معلومات وړاندې ک７ئ.
٣ – د اسپه کورن９ وروستی واکمن ＇وک و؟ 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د لرغونو اورتونونو په اړه د ب５ال ب５لو رسنيو په مرسته نوي معلومات را！ول او په 

！ول／ي ک３ دې نورو ！ول／يوالو ته واوروي.

په بلخ ک３ د نوبهار د اورتون د پات３ شونو يو ان％ور
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اوستايي واکمنانو حاکميت  زياتو سيمو د  پر  أريانا  پ７５ۍ پورې د  تر ميالد ＇خه وړاندې شپ８م３ 
برالسی و. د همدې پ７５ۍ په پيل ک３ د لرغوني افغانستان د لويدي％و کر＊و ها خوا د هخامنشي واکمن９ 
بنس ک５＋ودل شو. هخامنشيانو د فارس پر اړوندو سيمو سرب５ره د خپل３ امپراطورۍ د لويدي％و او 
ختي％و کر＊و ＇خه بهر سيم３ هم تر خپل３ ولک３ الندې راوستل３ او د يوې لوي３ امپراتورۍ لمن ي３ 

په پخواني فارس او شا و خوا سيمو خپره ک７ه. 
هخامنشيانو پر فارس باندې تر واکمن ک５دو وروسته د خپل３ واکمن９ د غ％ولو ه）３ پيل ک７ې. د 
کوروش د واکمن９ پر مهال هخامنشانو په ختي％و او لويدي％و لورو ته يرغلونه پيل ک７ل. دا مهال په ！ول 
لرغوني افغانستان ک３ يو مرکزي دولت  او واحده سياسي واکمني نه وه او د افغانستان په هر گوټ ک３ 

محلي حکومتونو او ملکوت الطوايفو )وړو واکمنيو(حاکميت درلود.         
له ميالد ＇خه د مـخه په ٥٤٩ کـال ک３ د کوروش ترفرمان الندې ل＋کر د افغانستان يو شم５ر 
زوی  ده  د  وروسته  کوروش ＇خه  له  راوست３.  واکمن９ الندې  تر خپل３  پورې  مودې  يوې  تر  س５م３ 
کمبوجيه واک ته ورس５د. هغه د فارس لو４دي％و پولو ته پام درلود. د مصر له فرعون سره ي３ جگ７ې 
وک７ې او هغه ته ي３ ماته ورک７ه او د هغه س５م３ ي３ تر خپل３ واکمن９ الندې راوست３. نوموړى پارس ته 

لرغونی افغانستان او هخامنشياناووم لوست

په دې لوست ک３ به د افغانستان او هخانشيانو تر من＃ اړيکو او د يونانيانو په واسطه د هغوی 
د رانسکور４دو په اړه معلومات ترالسه ک７ئ.

د کروش د واکمني پرمهال د هخامنشيانو د امپراتورۍ قلمروقلمرو هخامنشيان در زمان حاكميت گوروس
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د ب５رته راتگ پرمهال م７ شو. 
له کمبوجي ＇خه وروسته هخامنشايانو د ل７ۍ يو شخص د لوم７ى داريوش په نامه واک ته ورسيد 
نوموړي د هند د خاورې د نيولو په موخه د سيند له اوبو ت５ر شو، پنجاب او سند  ي３ ونيول. له همدې 
امله له هند ＇خه په زياته کچه د سرو زرو کلني عايدات، چ３ اندازه ي３ ٣٦٠ طال تاالنه )د هغه مهال 
د سرو زرو قياسي واحد وه چ３ د سند او پنجاب له بوم３ )اصيلو( و－７و ＇خه د باج په تو－ه هخامنشي 
واکمنانو ته ورکول کيدل. داريوش خپله پراخه امپراتوري چ３ په هغ３ ک３ د و－７و ب５ال ب５ل  ٤٨ ډوله 
نژادونه، د و－７و ب５ال ب５ل کيشونه، او د ب５ال ب５لو ژبو او دودونو لرونکي وو، په خورا تدبير تر خپل３ ولک３ 

الندې ساتل.   
په يو شم５ر ډبرليکونو ک３، چ３ د هخامنشي واکمنانو را پات３ دي، داس３ ليکن３ شته چ３ د ختي＃ 
پر لور د هخامنشي واکمني غ％５دل３ او خوره شوې ده. يو له هغو ډبرليکونو ＇خه د ب３ ستون ډبرليک 

دى چ３ د هخامنشي واکمنانو تر ولک３ الندې ٢١ او يا زيات３ س５م３ يادې شوي دي. 
د هخامنشيانو يو شم５ر نامتو واکمنانو لکه:  لوم７ى داريوش، خشيار شاه، دويم داريوش او دويم 
تر خپل３ ولک３ الندې راوست３،  ي３  زيات３ س５م３  ته ورس５دل.  نور د واک －دۍ  يو شم５ر  او  اردشير 
خو  331 کـاله پخوا تر ميالد  يونانيانو د هخامنشي امپراتوري راوپر＄وله او اړوندې س５م３ ي３ د يوناني 

امپراتورۍ برخ３  و－ر＄ول３.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونک３ دې به دوو ډلو و ويشل شي. لوم７ۍ ډله دې  د هخامنشيانو نامتو واکمنان معرفي او 

دو４مه ډله دې د بيستون ډبرليک په اړه خپل معلومات  ！ول／يوالو ته واوروي.

  پو＊تن３ 
١ – کوم هخامنشي واکمن د افغانستان د نيولو ه）３ وک７ې؟ معلومات ورک７ئ.

٢ – هخامنشي امپراتوري د چا له خوا را وپر＄ول شوه؟ په لن６ه تو－ه خپل معلومات وړاندې ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د هخامنشي امپراتورۍ په اړه معلومات را ！ول او بيا دې په ！ول／ي ک３ نورو 

！ول／يوالو ته ولولي.
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 الف: د مقدوني سکندر بريدونه او د هغه م７ينه

  مقدوني سکندر د هخامنشيانو امپراتوري له من％ه يووړه او د هخامنشيانو وروستی واکمن، دريم 

داريوش د افغانستان پر لور وت＋ت５د. مقدوني سکندر٣٣٠ کاله پخوا تر ميالد د دريم داريوش د تعقيب 

لپاره لوم７ی هرات او بيا د باختر پر لور خپل３ ل＋کرې چمتو ک７ې. دريم داريوش د باختر د والي، 

بسوس د پلويانو له خوا و وژل شو. د هرات واکمنانو په پيل ک３ د سکندر ل＋کرو ته په الره ورک７ه او 

مقدوني سکندر د بسوس د نيولو او＄پلو لپاره د باختر پر لور وخو＄５د، خو له هرات ＇خه د سکندر 

د ＄واکونو د ت， پر مهال د هرات خلکو پا＇ون وک７ او د دې پا＇ون په پايله ک３ د اناکسپ په نامه 

يوناني قوماندان ووژل شو. مقدوني سکندر، چ３ د هرات له پ５＋３ ＇خه خبر شو، سمدالسه ي３ د 

هرات د ب５رته نيولو پر４ک７ه وک７ه او هرات ته ي３ مخه ک７ه او د پخواني هرات ) أريا ( ته ＇５رمه ي３ ！ول 

پا＇ون  کوونکي، چ３ په يوه ＄ن／ل ک３ ي３ د هرات د دفاع لپاره مورچل３ نيول３ وې، هملته وسو＄ول 

او بيا ي３ د يوناني ل＋کرو د ساتن３ او پالن３ 

په نيت د أريا سکندري３ په نامه د يوه نوي 

اوسنی  هرات  د  چ３  ک５＋ود   بنس ＊ار 

＊ار －２ل ک８５ي.

د هرات ترنيولو وروسته يوناني ل＋کرو 

د سکندر تر مشرۍ الندې د فراه واليت 

لرغونی افغانستان او يونانياناتم لوست

په افغانستان ک３ د يوناني واکمن９ پ５ژندنه  په دوو مهمو پ７اونو ک３ شون３ ده.  لوم７ى هغه 
پ７او دی چ３ د مقدوني سکندر د بريدونو )٣٣٠ کاله پخوا تر ميالد( را پيل８５ي او د سکندر تر 
م７ين３ دوام مومي. دويم پ７او په افغانستان ک３ له سکندر وروسته د يوناني قوماندانانو د واکمن９ 

پ５ر دی چ３ تر ٢٥٥ کاله پخوا تر ميالد پورې ي３ دوام وک７.

د مقدوني سکندر يو ان％ور
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پر سيمو يرغل پيل ک７ او د سيستان س５م３ ي３ هم تر خپل واک الندې راوستل３. د دې يرغل په دوام 

ي３ د هلمند پر  دواړو ＇ن６و پرت３ س５م３ يو په بل پس３ الندې ک７ې او په دې ل７ ک３ ي３ د بلوچستان 

مرکز )زرياسپ ( هم ون５و.

وروسته له هغه بيا ي３ د اراکوزيا د سيمو الندې کولو ته خپل３ ل＋کرې اړم ک７ې او  ٣٢٩ کاله 

پخوا تر ميالد ي３ اراکوزيا ترالسه ک７ه او په همدې کال ي３ د اوسني کندهار ＊ار ته ＇５رمه س５مه 

ک３ د يوه عسکري کوټ بنس ک５＋ود. د اراکوزيا ) کندهار ( له اوس５دونکو ＇خه ي３ نوی ＄واک 

جوړ ک７ او د اراکوزيا واليت چارې ي３ د ممتين په نامه يوه تن ته وسپارل３. له دې سره سره چ３ تر 

دې مهاله سکندر د لرغوني افغانستان درې مهم واليتونه هرات، بلوچستان او کندهار تر خپل واک 

الندې راوستي وو، خو د هرات پخواني واکمن، بسوس په مرسته دوه زره ل＋کرد هرات د دفاع 

لپاره چمتو او په هرات ک３ ي３ د خپلواک９ اعالن وک７. سکندر د هراتي پا＇ون د ＄پلو لپاره زيات 

شم５ر ل＋کرې ول８５ل３ هرات ي３ محاصره او د يوې درن３ ج／７ې په ترڅ ک３ ي３ د هراتيانو د پا＇ون 

مشر ساتي بارزانس و واژه او هرات بيا د سکندر د ＄واکونو تر امر الندې شو.

د هرات، سيستان او کندهار تر نيولو وروسته مقدوني سکندر د کابل د سيمو نيولو ته متوجه 

کولو  تر الندې  د دې سيمو  راورس５د.  ته  کابل  ک３  کال  وړاندې ٣٢٩  ميالدد  تر  اسکندر  شو. 

 ( قفقاز سکندريه  د  لپاره  د خپلو عسکرو  ي３  هلته  او  والړ  ته  کاپيسا  له الرې  پغمان  د  وروسته 

اوسنی ب／رام (  جوړ ک７. د همدې کال په پسرلي ک３ ي３ د اندراب له الرې د بسوس پر ＄واکونو 

بريدونه پيل ک７ل. بسوس د اتو زرو ＄واکونو په م د مقاومت ډ－ر ته را ووت، خو د سکندر له 

زياتو ل＋کرو سره ي３ د پر له پس３ مقابل３ توان له السه ورک７ او د أمو سيند پورې غاړې ) سغد ( 

ته واو＊ت. بسوس له هغه ＄ايه د باختري ＄واکونو په م د سکندر پر ل＋کرو بريدونه کول او 

تر ميالد وړاندې ٣٢٧ کال پورې ي３ دوام وک７. په همدې کال سکندر له يوه باختري ＄واکمن 



19

قوماندان سره د دوست９ الس ورک７ او د رخشان３ په نامه له يوې پيغل３ سره ي３ واده وک７ او په  دې 

ډول ي３ د باختر س５مه تر خپل －ورت الندې وساتله. 

سکندر د باختر تر ن５ولو وروسته د کاپيسا له الرې د کابل سيمو ته را و－ر＄５د او بيا د درون＂３ له 

الرې کون７ او اسمار سيمو ته ورس５د. په نوموړو سيمو ک３ له يوسفزو سره تر درنو ج／７و وروسته 

！پي شو او بيا ي３ د باجوړ او چترال س５م３ تر خپل واک الندې ک７ې.

په  کراچ９  د  کال  په٣٢٥  وړاندې  ميالده  تر  او  وساتله  جاري  ل７ۍ  نيولو  د  سيمو  د   سکندر 

سمندري بندر ک３ يوه بله سکندريه جوړه او له هغه ＄ايه د －دروزيا ) بلوچستان( پر لور د پارس سيمو 

ته ورس５د. کله چ３ بابل ته ورس５د، هلته د مال ريا د ناروغ９ له امله م７شو. دامهال دی ٣٢ کلن و.

ب: د سکندر تر م７ين３ وروسته د يونانيانو امپراتوري

 د سکندر تر م７ين３ وروسته د يوناني قوماندانانو تر من＃ د واک پر سر ډ４رې خون７ۍ ج／７ې 

وشوې. د مقدوني３ په ＊ار ک３  د کاسندر په نامه يو تن قوماندان واک ته ورس５د او د سکندر مور 

ي３ د پيرنا په ＊ار ک３ محاصره او بيا ي３ و وژله. په دې ډول د سکندر په لويه امپراتورۍ ک３ －６وډي 

وو４شل  لويومرکزونو  دريو  په  امپراتوري  يوناني  دا شوه چ３   پايله  －６وډۍ  د دې  او  راغله  من％ته 

شي.

١ – د سکندر تر م７ين３ وروسته، بطليموس له يوناني امپراتورۍ ＇خه  مصر ب５ل او تر خپل３ 

ولک３ الندې راوست. له بطليموس ＇خه وروسته د دغ３ کورن９ واکمنان په پر له پس３ تو－ه تر ٣٠ 

کاله مخک３ تر ميالد د مصر پر سيمو واکمن  پات３ شول.

٢ – د يوناني امپراتورۍ په پالزم５نه ) مقدونيه ( ک３ انتي －وس  واک ته ورس５د. انتي －وس 

او د هغه کورن９ د ٣٠٦ کاله وړاندې تر ميالده بيا تر ١٤٦ کاله وړاندې تر ميالده پر مقدونيه او 

اړوندو سيمو واکمن پات３ شول.
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٣ –  د سليکوس په نامه يوناني قوماندان په سوريه کي واک ته ورسيد او د يوناني امپراتورۍ 

ختي％３ س５م３ ي３ له سوري３ ＇خه تر هنده پورې تر خپل کن＂رول الندې راوستل３ چ３ افغانستان 

هم د سليکوس تر واک الندې سيمو ک３ شم５رل ک５ده.سليکوس او د هغ３ ل７ۍ نورو واکمنانو په 

افغانستان ک３ د ديودتس تر مهاله واک درلود، خو د بطليموس  او سليکوس د ＄واکونو تر من＃ 

پر له پس３ ج／７و ديوديتس ته په باختر ک３ تر ميالده وړاندې ٢٥٥ کال ک３ د خپلواک９ د اعالنولو 

زمينه برابره ک７ه، چ３ د يونان باختري دورې په لوست ک３ به ي３ په بشپ７ه تو－ه ولولو.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 

زده کوونکي دې په نقشه ک３ د مقدوني سکندر د لشکر کشيو لورى و＊يي.

  پو＊تن３ 

يووړه؟ خپل معلومات  له من％ه  امپراتوري  په کوم کال د هخامنشيانو  – مقدوني سکندر   ١

وړاندې ک７ئ.

٢ – مقدوني سکندر په باختر ک３ له کوم３ نجل９ سره واده وک７؟ 

له کوم برخليک سره مخامخ شوه؟  امپراتوري  يونانيانو  تر م７ين３ وروسته د  – د سکندر   ٣

معلومات وړاندې ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت

زده کوونکي دې د مقدوني سکندر په اړه د لوست له کتاب پرته له بل کتاب ＇خه معلومات 

را غون６ او ！ول／يوالو ته دې ووايي.
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 د موريايانو لوم７نی واکمن چندرا －وپتا نوم５ده چ３ له ميالد ＇خه ٣٢٤ کاله مخک３ ي３ د هند 
پر ب５ال ب５لو سيمو واکمني پيل شوه. چندرا －وپتا د افغانستان په ختي％و برخو ک３ يو شم５ر سيم３، 
تر درنو  يوناني سليکوس ل＋کرو  د  دا مهال  ونيول３.  تر الس الندې وې،  واکمنانو  يوناني  د  چ３ 
ج／７و وروسته لوم７ى باختر او بيا ي３ د کابل وادي بيرته ونيوله او د سيند تر سينده ي３ د چندرا －وپتا 
＄واکونه تعقيب ک７ل، خو د لن６و بريو وروسته د چندرا －وپتا د ＄واکونو تر پر له پس３ بريدونو الندې 
شو او په پای ک３ ي３ له چندرا －وپتا سره د دوست９ الس ورک７. خپله لور ي３ هغه ته په نکاح ک７ه او 
－ندهارا، اراکوزيا او －دروزيه ي３ هم د چندرا －وپتا ＄واکونو ته پري＋ودل. او باختري３ د ديودوتس په 

واک ک３ ورک７، چ３ وروسته همدې باختري واکمن د خپلواک９ اعالن وک７. 
－دۍ  پر  هند  د  بندوسارا  زوی  ي３  وروسته  شو.  م７  ميالده  تر  پخوا  کاله   ٣٠٠ －وپتا  چندرا 
ک＋５ناست.  دا مهال د يوناني امپراتورۍ ب５ال ب５ل مرکزونه جوړ شوي وو او د هغو تر من＃ تودو ج／７و 
دوام درلود. له دې سره سره چ３ د يوناني ب５ال ب５لو مرکزونو تر من＃ ج／７ې ک５دې، خو د سلوکيديانو 

او موريايانو تر من＃ د ＊و اړيکو لمن ورځ په ورځ پراخ５دله. د هند يو مؤرخ ابوظفر ندوي ليکي:
))د هند واکمن بندوسارا انتياکوس ته پيغام ول８５ه چ３ ماته يوتن طبيب، خواږه شراب او يو ＇ه 
وچ ان％ر را ولي８ه ! انتيا کوس ي３ په ＄واب ک３ وليکل، خواږه شراب او وچ ان％ر به در ولي８م، خو 

د يونانيانو په قانون ک３ د عالم او طبيب پلورل منع دي((.
زمينه  دې  اړيکود  ＊و  من＃  تر  سليوکيديانو  او  يايانو  مور  د 

او  باختر  له هند＇خه  توکي  ک７ه چ３  هندي سودا－ريز  برابره 
بيا به د سلوکيديانو د واکمن９ او تر هغو وړاندې نورو سيمو ته 
رس５دل. او برعکس له همدې سيمو ＇خه سودا－ريز توکي د 
هند لوري ته رس５دل. دا سودا－ريزې اړيک３ د دې المل شوې 

يو＄ايوالي  او  －４６دو  د  من＃  تر  کلتور  او هندي  يوناني  د  چ３ 
زمينه برابره شي.

لرغونی افغانستان او موريايان نهم لوست

اړه  په  وضع３  سياسي  افغانستان  د  ک３  مهال  هغه  په  او  موريايانو  د  به  ک３  لوست  دې  په 
معلومات ترالسه ک７ئ.

  د چندرا －وپتا د مهال يوه طاليي سکه                       
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د  اشوکا  پر －دۍ ک＋５ناست.  اشوکا د واک  نامتو واکمن  د －وپتايي کورن９  بندوسارا وروسته  تر 
بودايي دين د خپرولو په الر ک３ زيات زيار وايست. ډ４ر شم５ر مبلغان ي３ افغانستان او د ن７ۍ ب５ال ب５لو 
برخو ته ول８５ل. تر واک الندې سيمو ک３ ي３ هغه فرمانونه پر ډبرو وليکل چ３ د بودايي ائين استازيتوب 
ي３ کاوه. په کندهار، نن／ر هار ) درون＂ه ( او يو شم５ر نورو سيمو کي د اشوکا فرمانونه شته چ３ پر ډبرو 
ليکل شوي دي. د اشوکا په فرمانونو ک３ د ايتودموس ) ای تيوديم (د نوم ＇رک نه ليدل ک８５ي، د دې 
معنا دا ده چ３ د اشوکا د واکمن９ پر مهال په افغانستان ک３ د ای تيوديم واکمني ال نه وه پيل شوې. د 
ای تيوديم د واکمن９ له پيل سره سم د اشوکا هغه والي چ３ د کابل حوزه او －ندهارا ي３ تر واک الندې 
وه، له مات３ سره مخ شو او په دې تو－ه د موريايانو واکمني د افغانستان پر سهيلي سيمو له من％ه والړه 
او په ٢٥٥ کاله پخوا تر ميالده ای تيوديم د باختر بريدونه د هندوکش تر سهيلي سيمو راورسول او د 

افغانستان د خپلواک９ اعالن ي３ وک７.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې پر دريو ډلو و و４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د هخامنشيانو، دويمه ډله دې د يونانيانو 

او دريمه  ډله دې د موريايانو د واکمنيو سيم３ او سرحدونه په  نقشه کي و＊يي.

  پو＊تن３ 
١ -  د موريايانو د لوم７ني واکمن په اړه ＇ه معلومات لرئ؟ توضيح ي３ ک７ئ.

٢ – بندوسارا سلوکيدي واکمن ته ＇ه وليکل او بيا ي３ ＇ه ＄واب تر السه ک７؟ خپل معلومات 
وړاندې ک７ئ.

٣ – د اشوکا د کيش په اړه ＇ه معلومات لرئ؟ بيان ي３ ک７ئ.
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دويم ＇پرکى
په افغانستان ک３ لوم７ني مدنيتونه

دا ＇پرکى الندې لوستونه لري:
- د يوناني باختري خپلواک دولتونه

- د يوناني باختري مدنيت ＄ان／７تياوې
- د يوناني باختري دورې نامتو ＊ار) أی خانم (

- ساکان
- د کوشانيانو امپراتوري

- ب／رام يا د کوشاني امپراتورۍ پالزم５نه
- ه６ه يا د کوشاني امپراتورۍ کلتوري مرکز 
- باميان د کوشاني امپراطورۍ عقيدتي مرکز

- کيداريان يا کوچني کوشانيان
- د يفتليانو امپراتوري 

- د اسالم د ظهور پر مهال د افغانستان وضع.
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د ＇پرکي موخ３

هيله کي８ي چ３ د دې ＇پرکي په پای ک３ به زده کوونکي الندې موخ３ تر السه ک７ي:
- له يوناني باختري دولت، د أی خانم ＊ار، د پارتيانو او ساکهانو واکمني، د کوشانيانو امپراتورۍ او 
د هغ３ د مهمو مرکزونو، د کيداريانو حاکميت، د يفتليانو امپراتورۍ او د اسالم د ظهور پر مها ل د 

افغانستان له وضعيت سره أشنايي.
- د يوناني باختري مدنيت پر ＄ان／７تياوو او د أی خانم د ＊ار د جوړ＊ت پر ډول پوه５دل.

- د ب／رام، ه６ې او باميانو په ارز＊ت پوه５دل.
- د ه５واد له توريستي او لرغونو سيمو سره د ليوالتيا پيدا ک５دل.
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تر  پخوا  کاله  نوموړي ٢٥٥  دى.  اي＋وونکی   بنس دولت  – باختري  يونان  د  ديوديتس  لوم７ی 
ميالده په باختر ک３ له يوناني سلوکيديانو ＇خه خپله خپلواکي اعالن ک７ه. د ديوديتس واکمن９ دوه 
پ７اوه درلودل. په پيل ک３ ديوديتس په باختر ک３ داس３ مسکوکات جوړ ک７ل چ３ د سک３ پر يو مخ 
د ديوديتس ان％ور او پر بل مخ ي３ د انتيکيوس ＇５ره ＊کار４ده خو د ديوديتس د واکمن９ وروستي 
د  يوې خوا  پر  د سک３  په دې مسکوکاتو ک３  وروسته جوړ شوي دي.  له خپلواک９  بيا  مسکوکات 
ديوديتس ＇５ره او پر بل مخ ي３ د جيوپيتر ＇５ره )د رعد او برق الهه( ان％ور شوې وه. د ديوديتس تر 
واکمن９ الندې سيم３ تر باختر پورې چ３ سغد، او مروه، بلخ او تخار سيم３ په ک３ شامل３ وې وې. 

لوم７ی ديوديتس٢٥٠ کاله پخوا تر ميالده م７ شو. 
تر  نوموړي  شو.  واکمن  ديوديتس  دويم  زوی   هغه  د  وروسته  م７ين３  تر  ديوديتس  لوم７ي  د 
پر  باختر پر سيمو واکمني درلوده. د دويم ديوديتس د واکمن９  تر ميالده د  ٢٣٠ کاله وړاندې 
مهال يو شم５ر نورې س５م３ هم د باختر تر واک الندې شوې. هرات او د هريرود س５م３ هم د 
باختر تر کنترول الندې س５م３ شوې. هغه مهال د پارت دولت د مشر ارساس او دوهم ديوديتس 
تر من＃ د مل／رتوب او دوست９ اړيکي زيات３ شوې. په دې ډول د سلوکيديانو په وړاندې دوه نوي 

خپلواک دولتونه سره مل／ري او متحد شول. 
يوه تن  نامه  په  تيديوم  د ديوديتس د کورن９ واکمن９ زياته موده دوام ونه ک７ ＄که چ３ د ای 
قوماندان ٢٢٠ کاله پخوا تر ميالده د ديوديتس پر خالف پا＇ون وک７ او د هغه واکمني ي３ له 

من％ه يوړه.
ای تيديوم  ٢٢٠ کاله پخوا تر ميالده  د باختر نوی خپلواک واکمن شو. دا مهال د شام يوناني 

يونان – باختري خپلواک دولتونه لسم لوست

په دې لوست ک３ به د يونانيانو باختري دولت د جوړيدو او د باختر له سياسي وضع３ سره، 
چ３ سغد، مروې، بلخ او تخار س５م３ پک３ شامل３ دي، أشنا ک８５ئ.
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واکمن انتيکوس د پارت پر نوي خپلواک شوي دولت بريد وک７ او د پارتي دولت تر ن７ولو وروسته 
ي３ د باختر پر لور بريدونه پيل ک７ل. ای تيديوم د ج／７ې او مقابل３ لپاره د د＊من د مخنيوي لپاره 
هريرود ته ورس５د او هلته تر يوې درن３ ج／７ې وروسته له مات３ سره مخامخ شو وروسته له هغه 
ي３ د خپل مرکز پر لور مخه ک７ه او په خپل مرکز ک３ ي３ چ３ د زرياسپ په نوم ياد４ده د خپلي 
واکمن９ ＇خه د دفاع مال وت７له. دا دفاع تر دوو کالو وغ％５ده. د شامي واکمن له لوري دا ＊ار په 
محاصره کي وساتل شو. تر دوو کلونو وروسته د دواړو لورو تر من＃ روغه وشوه او تر دې روغ３ 

وروسته ای تيديوم د خپل３ واکمن９ د زياتولو او ال غ＋لي کولو لپاره مناسبه زمينه وموندله. 
يوناني هنر ي３ د هند لوي３ وچ３ ته ورساوه. د يو  ای تيديوم د باختر لوم７نی واکمن و چ３ 
شم５ر مؤرخينو په باور د هغو خروشتي ډبرليکونو پر بنس چ３ په هند ک３ تر السه شوې دي. 

دا ＇ر－ند８４ي چ３ يوناني هنر مندانو او صنعت کارانو خپله اغ５زه د هند پر سيمو ک７ې ده.
تر ای تيديوم وروسته د هغه زوی ديميتروس په ١٩٠ کاله پخوا تر ميالده واک ته ورس５د. نوموړي د 
خپل３ واکمن９ سيمي ال پراخه ک７ې. تاکسيال کاتيا وار او د مورياپته سيم３ ي３ د هند له واکمنانو ＇خه 
پيل ک７ل   کارونه  نويو ＊ارونو د جوړولو  د  ب５الب５لو سيمو ک３  په  واکمن９  د خپل３  ديميتروس  ونيول３. 

چ３ په اراکوزيا ک３ کالت، په سند او هند ک３ سيالکوټ او پتياله ي３ خورا مهم３ ب５ل／ي دي.

د ديميتروس د مسکوکاتو يوه ب５ل／ه 
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 د باختري يونان د کورن９ وروستی واکمن ديميتروس و چ３ د خپل يوقوماندان له خوا ي３ 
ماته وخوړه. د هغه قوماندان، چ３ ايوکرات５د نوميده، د يوې نوې کورن９ بنس ک５＋ود.

ايو کراتيد په ١٨١  کاله پخوا تر ميالده په بلخ ک３ واک ته ورس５د او پر ！ول３ لرغون３ أريانا 
ي３ واکمني درلوده. د ايو کراتيد د واکمني پر مهال د ای تيديوم د کورن９ پات３ شونو د پارتيانو په 

مرسته  د ايوکراتيد پرضد يو ل７ فعاليتونه پيل ک７ل. د دې فعاليتونو په ترڅ ک３ د ايوکراتيد واکمني 
کمزورې شوه او د خپل３ واکمن９ مرکز ي３ تر ميالد پخوا په  ١٣٥ کال  ک３  د هندوکش سويل 

يا کاپيسا ته ول８５ داوه.
تر ايوکراتيد وروسته د هغه زوی هيلو کلس د واک پر －دۍ ک＋５ناست. نوموړی چ３ د يونان 
– باختري دورې وروستی ＄واکمن پاچا پ５ژندل ک８５ي، د خپل３ واکمن９ س５مه ي３ د هندوکش 
له شماله بيا تر －ندهارا او جيهلم پورې و غ％وله. ٣٦ تنو باختري يوناني واکمنانو پر باختر او 
اړوندو سيمو واکمني درلوده. سل کاله پخوا تر ميالده د لرغوني افغانستان په سويلي سيمو کي 
د ساکانو په نامه يوې بل３ کورن９ ورځ په ورځ د خپل３ واکمن９ س５م３ پراخول３ او ورو  ورو ي３ د 
يونان باختري پ５ر يو شم５ر س５مه ييز واکمنان تر خپل واک الندې راوستل او د يونان باختري پ５ر 

واکمني ي３ د له من％ه وړلو له خطر سره مخامخ ک７ه.   

د ايوکراتيد د مسکوکاتو ب５ل／ه
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  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده  کوونکي دې په نقشه ک３ د کاپيسا، پتياله او جهلم موقعيتونه و＊يي.

  پو＊تن３ 
١ – په لوم７ي ＄ل د يونان باختري پ５ر کوم واکمن د باختر خپلواکي اعالن ک７ه؟ په دې اړه 

خپل معلومات وړاندې ک７ئ.
٢ – ای تيديوم ＇وک و؟ په اړه ي３ خپل معلومات وړاندې ک７ئ.

٣ -  د يونان باختري دورې وروستی امپراتور ＇وک و؟ 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې په نورو خپرونو او کتابونو ک３ د يونان –باختري پ５ر د مسکوکاتو ان％ورونه 

ومومي او په اړه دې خپل را！ول شوي معلومات په ！ول／ي ک３ نورو ！ول／يوالو ته واوروي.
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 افغانستان د زيات شم５ر مؤرخينو او ＇７５ونکو له نظره خورا ستراتژيک ！ا！وبی －２ل شوى دی. 
ان／ليسي نامتو مؤرخ تاينب３ افغانستان د لرغونو مدنيتونو د يو＄ای کيدلو د ！ا！وبي په نامه ياد ک７ی دی. 
جاپاني لرغونپوه )ماوريز يوتوزي( لرغوني افغانستان ته د سودا－رۍ او راک７ې ورک７ې د ＇لور الرې نوم 
ورک７ی دی. عالمه حبيبي افغانستان  په سيمه ک３ د لرغونو مدنيتونو د زان／و په نامه نومولی دی. په 
دې تر تيب نور القاب او عناوين هم د لرغوني افغانستان د ارز＊ت په اړه ياد شوي دي. د هغو لرغونو 
مدنيتونو له شم５ر＇خه يو هم د يونان باختري مدنيت دی چ３ په افغانستان او سيمه ک３ د يوه نامتو 

تاريخي مدنيت په تو－ه پيژندل شوى دی.
يو نان باختري مدنيت د دوو مدنيتونو ！ول／ه ده. دا دوه مدنيتونه چ３ يو ي３ د يونانيانو په وسيله له 
هغوی سره يو ＄ای افغانستان او س５م３ ته را رس５دلی او بل ي３ په باختر ک３ د＄ايي اوسيدونکو مدنيت 
و چ３ د لرغونو أريايي مدنيتونو پر بنس ي３ وده ک７ې وه. د دې دواړو مدنيتونو يو ＄ايوالي په سيمه او 
لرغوني افغانستان ک３ د نوي مدنيت بنس ک５＋ود چ３ په تاريخ ک３ د يونان – باختري مدنيت په نامه 

پ５ژندل شوی دی.
يونانيانو په خپل ه５واد ک３ يو په بل پس３ د لوړو فکرونو او اندونو نامتو پ７اونه ت５ر ک７ي وو، چ３ 
يو پ７او ي３ د هيراکلت، افالطون، بطليموس او نورو فيلسوفانو پ７او و دا پ７او له يوناني امپراتورۍ سره 
يو＄ای وغوړ４د. د ودانيزو چارو ب５الب５لي تجرب３ ي３ أزمويل３ او کارول３ وې چ３ د ب５ل／３ په تو－ه کوالى 

شو د پژې جوړولو )مجسم３ جوړولو( نوم واخلو چ３ د کمال تر پول３ رسيدل３ وه.
 يونانيانو له خپلو فتوحاتو سره يو＄ای خپل مدني الس ته راوړني هم له ＄ان سره تر واک الندې 
سيمو ته  ل８５ل３، چ３ ب５ل／３ ي３ په ！ولو تر الس الندې سيمو او په ＄ان／７ې تو－ه لرغوني افغانستان 

ک３ ＇ر－ندې دي.
به د  يا دريو خواوو  لپاره داس３ ＄ايونه غوره کول چ３ د دوو  يوناني معمارانو د عسکري کو！ونو 
طبيعي موانعو په مرسته ساتل ک５دل او يا ي３ د ساتن３ شونتياوې درلودې، يوه خوا به ي３ د خپلو ＄واکونو 
په م ساتله. دا ډول ودان９ د افغانستان په ب５ال ب５لو برخو ک３ ل５دل ک８５ي. د ب５ل／３ په تو－ه د ای خانم 
لرغون３ سيمه، چ３ د کوکچ３ او أمو سيند په تقاطع ک３ ودانه شوې ده يادوالی شو. د ب／رام لرغون３ 

س５مه يوه بله ب５ل／ه ده چ３ د شتل او پنجشير سيندونو د تقاطع پر ＄ای جوړه شوې ده.

د يونان - باختري مدنيت ＄ان／رتياوېيوولسم لوست

او  ＄انگرتياوو  له  مدنيت  باختري  يونان  د  ک３  افغانستان  لرغوني  په  به  ک３  لوست  دې  په 
اهميت سره أشنايي پيداکوئ.
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پژې جوړول د يوناني هنر يوه بله ب５ل／ه ده چ３ په لرغوني افغانستان ک３ ي３ د افغاني هنر مندانو په 
م زياته وده وک７ه. دا هنر د باميانو او نورو پژيو په شتون سره  په وروستيو دورو ک３ د ن７يوال فرهن／ي 
ميراث په تو－ه پ５ژندل شوی دی. د يوناني ليکدود زيات３ ب５ل／ي د ډبرليکونو  پر مخ ليدل کي８ي، چ３ 
هغه مهال د ه５واد په ب５ال ب５لو برخو ک３ معمول و. دا ليکدود نه يوازې د لرغوني افغانستان د تاريخي 
پ５＋و په اړه ډاډمن اخ）ونه دي، بلک３ په افغانستان ک３ د يوناني علمي بهيرد غوړ４دلو استازيتوب هم 

کوي.
د يوناني تمدن ب５ال ب５ل３ ب５ل／３ چ３ د ودانيو جوړولو په ميتودونو، د پژيو جوړولو په مهارتونو او 
د ليکدودونو په کارونو ک３ ليدل ک８５ي، د افغانانو په م ي３ په افغانستان او س５مه ک３ وده او پراختيا 
وموندله. لوم７ی ولسونو دا نو＊تونه ومنل او بيا ي３ په خپلو سيمو ک３ د تعميم او زياتولو لپاره کار او 
زيار و－اله. له همدې امله په يونان باختري دوره ک３ ！ول３ يوناني مدني الس ته راوړن３ يوازې يوناني 
پات３ نه شوې، بلک３ په افغاني ب２ه ي３ وده وک７ه او د يوه －６ مدنيت ＇５ره ي３ پيدا ک７ه، چ３ په لرغوني 

تاريخ ک３ د يونان – باختر مدنيت په نوم پ５ژندل ک８５ي. 

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې په ＇و ډلو وويشل شي. هره ډله دې په دې اړه چ３ ول３ مؤرخينو لرغوني 

افغانستان ته جال جال القاب او نومونه ورک７ي، په خپل من＃ ک３ خبرې اترې وک７ي.

  پو＊تن３ 
١ – مؤرخينو د لرغوني افغانستان لپاره کوم القاب ياد ک７ي؟ 

٢ – د يونان باختري د معمارۍ دوه اړخيزه اغيزه ＇ه وه؟
٣ – د پژې جوړولويوناني هنر په افغانستان ک３ ＇ه اغ５زې درلودې؟ په اړه ي３ خپل معلومات 

وړاندې ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
اړه  په  شکل  او  جوړ＊ت  ډول،  د  ودانيو  لرغونو  د  ＇خه  مشرانو  خپلو  له  دې  کوونکي  زده 

معلومات تر السه ک７ي او بيا دې په ！ول／３ ک３ نورو ته واوروي.
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 د تخار واليت په هغه س５مه ک３ چ３ د أمو او کوکچ３ سيندونه سره يو＄ای کي８ي، دوه زره درې 
سوه کاله پخوا د يوه  دفاعي ＊ار بنس ک５＋ودل شو، چ３ وروسته بيا د يونان _ باختري مدنيت په ستره 
ب５ل／ه بدل شو. دا ＊ار په ١٩٤٦ ز８４ديز کال د فرانسوي لرغونپوهانو له خوا تر ＇７５ن３ الندې ونيول 

شو. 
 أې خانم ازبکي ترکيبي نوم دى چ３ أی د مياشت３ او خانم د ميرمن３ په معنا کارول کي８ي.کله 
ناکله د سيم３ اوس５دونکي د دې لرغوني ＄ای لپاره د ماه خانم نوم هم کاروي. که ＇ه هم پوره ＇ر－نده 
نه ده چ３ د دې لرغوني ＊ار لوم７نی بنس اي＋ودونکى ＇وک و، خو د هغو شواهدو پر بنس چ３ 
له همدې سيم３ ＇خه تر السه شوي او يا له ＄ينو تاريخي متونو ＇خه په ډا－ه شوي، دا ＇ر－نده وي 
چ３ د لوم７ي ＄ل لپاره يوناني مقدوني سکندر، د دې ＊ار بنس اي＋ى دى.  يوناني نامتو جغرافيه پوه 
بطليموس په خپلو أثارو ک３ د اکسوس سکندري３ په نامه د يوې سيم３ يادونه ک７ې، چ３ ب３ له شکه د 

أی خانم اوسن９ سيمه ده. 
＇７５نو و＊ودله چ３ د ＊ار لوم７نيو اوسيدونکو په پوره مهارت او دقت د ختي＃ او لويدي＃ د ودانيو 
جوړولو ميتودونو تر من＃ داس３ يووالى راوستى چ３ ＄انته خپل ＄ای لري. د ب５ل／３ په تو－ه د ＄ينو 
ودانيو د ！ين／＋ت په منظور تر اومو خ＋تو الندې د پخو خ＋تو تهداب اي＋ودل شوی دی، د سکرو )ذ 

غال( ＇خه يوه ！اکل３ اليه )طبقه( د لنده 
بل د مخنيوي په نيت جوړه شوې ده. د 
ودانيو د سين／ار او ＊کال لپاره د اهکي 
او تباشيري ډبرو ＇خه کار اخيستل شوی 

دی.

دولسم لوست
) د يونان – باختري پ５ر يو نامتو ＊ار)آ خا

په دې لوست ک３ به د أی خانم له لرغوني سيم３ او له دغ３ سيم３ ＇خه د ترالسه شويو شواهدو 
او أثارو په اړه معلومات ترالسه کوئ، چ３ د افغانستان د لرغوني تاريخ يوه برخه －２ل ک８５ي.

د أی خانم د دوو سرستونيو ان％ورونه
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د لرغونپوهانو پرله پس３ ＇７５نو و＊ودله چ３ أی خانم د يوناني او باختري فرهن， د －４６دو ！ا！وبى 
دى. دا لرغونى ＊ار د يوه لوى ديوال په وسيله اِحاطه شوى چ３ اوږدوالى ي３ ١٥٠٠ متره او لوړوالى 
ي３ لس مترو ته رس５ده. که له دې س５م３ ＇خه تر السه شوې د ودانيو پات３ شوني او سپ７ل شوي وران 
کورونه د موقعيت او حالت له مخ３ وکتل شي، په وضاحت سره دا مطلب بيانوي چ３ د ＊ار په مرکزي 
برخه کي دفترونه او د هغو پر شا او خوا د اوسيدونکو کورونه جوړ شوي وو. د ＊ار من％ن９ برخه چ３ 
٣٠٠ متره په ٣٠٠ متره ک３ ساحه لري او د يوه لوی ان／７ په ＇５ر ＇ر－ندي８ي، په اصل ک３ د خپل وخت 
اداري مرکز او د چارواکو د واکمن９ پالزم５نه وه. دا لوی ان／７ چ３ اوږد والی ي３ ١٣٠ متره او سور ي３ 
١٨٠ متره ته رس５ده، په مستطيل ډول جوړ شوی چ３ په ＇لورو خواوو ک３ ي３ ١١٦ ستونونه درلودل. 
همداشان يو ستر تاالر، چ３ اوږدوالى ي３ ٢٧متره او سور ي３ ١٧ متره ته رس５دل３ دی، د دې لوي３ 

حويل９ په من＃ ک３ ＊کاري.
د أی خانم په محوطه ک３ دننه د کورونو او خونو ＇خه زيات شم５ر أثار او شواهد تر السه شوي چ３ 

د يونان- باختري مدنيت د برم نماينده －ي کوي. 

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې پر دوو ډلو و و４شل شي لوم７ۍ ډله دې د ای خانم  نوم او بنس اي＋ودونکي 

او دويمه ډله دې له ای خانم ＇خه د تر السه شوي ډبرليک په اړه بحث وک７ي.
  پو＊تن３ 

١- د أى خانم د موقعيت او د نامه د معنا په اړه ＇ه معلومات لرئ؟ وړاندې ي３ ک７ئ.
٢- له أی خانم ＇خه د کوم پ５ر مسکوکات پيدا شوي دي؟ شرح ي３ ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې له منابعو ＇خه د تخار واليت او أى خانم په اړه معلومات تر السه ک７ي او په 

！ول／ي ک３ دې وړاندې ک７ي.
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 د يونان باختري دورې ورستی ＄واکمن امپراتور هيلوکلس و چ３ د يونان باختري پر ！ول３ امپراتورۍ 
ي３ واکمني چل５ده. تر هغه وروسته سيمه ييز واکمنان من％ته راغلل چ３ هر يوه ي３ پر يوې کوچن９ 
س５م３ حاکميت درلود او د دې  وړو واکمنيو دوران تر سل کاله پخوا تر ميالده پاي＋ت وموند. دا مهال 
د لرغوني افغانستان په سويلي او سويل ختي％و سيمو ک３ د يوې نوې کورن９ واکمني پيل شوه چ３ د 

ساکه يا ساکانو په نامه ياد８４ي.
د ساکانو په نوم يو ＄واکمن قوم د لرغوني افغانستان په سويلي برخو، لکه اراکوزيا )کندهار( او 
سکستان )سيستان ( په سيمو ک３ د خپل３ واکمن９ بنس ک５＋ود. د دې نوي ＄واک لوم７نی واکمن د 
هرايوس په نامه پ５ژندل شوی دی. نوموړي د يونان باختري امپراتورانو په ＇５ر په خپل نامه مسکوکات 
جوړ ک７ل. په لن６ه موده ک３ ي３ د خپل واک بريدونه تر تاکسيال، سيند او بوالن هاخوا سيمو پورې 
کنترول الندې  تر خپل  ي３  او سويل ختي％３ س５م３  سويلي  امپراتورۍ  باختري  يونان  د  او  وغ％ول 

راوستل３. 
تر هرايوس وروسته مايوس ٧٢ کاله تر ميالده وړاندې زمانه ک３ واک ته ورس５د. نوموړي پر خپلو 
مسکوکاتو د شهنشاه عنوان وليکه. د نوموړي له مهاله يوه  ليکنه چ３ د مس پر ！وت３ ليکل شوې ده، 
او خروشتي  يوناني  او د  تر ميالده وړاندي ٧٨ کاله  ليکنه ک３  نوموړې  په  لرغونپوهانو موندل３ ده، 
ليکدود ب５ل／３ په ＇ر－نده ＊کاري. د مايوس اووه ډوله مسکوکات د لرغونپوهانو الس ته رس５دلي 

دي.
پ５ژندل شوي دي، چ３ د دې دواړو واکمن９  تنه ميراث وړونکي  تر مايوس وروسته د هغه دوه   
تر پن％وس کاله پخوا تر ميالده پاي＋ت موندلی دی او بيا د نويو سيتي قومونو تر زور الندې شوى او 

کوشاني امپراتورانو ي３ س５م３ الندې ک７ي او هغوی ي３ له واکه ل５رې ک７ي دي.

ديارلسم لوست
ساکان

او سيستان ک３ د ساکانو د  په سويلي سيمو لکه کندهار  افغانستان  به د  په دې لوست ک３ 
واکمن９ په اړه معلومات تر السه  ک７ئ.
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  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې په خپلو ک３ د ساکانو اړه خبرې وک７ي او له يو بل ＇خه دې پو＊تن３ ترسره او 

＄وابونه دې هم په خپله سره و ارزوي.

  پو＊تن３ 
١ – د ساکانو د واکمن９ لوم７نی ！ا！وبی چ５رې و؟ په اړه ي３ معلومات ورک７ئ.

٢ – د ساکانو لوم７نی واکمن ＇ه نوم５ده؟ 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې  د ساکانو په اړه يو مطلب جوړ او په راتلونکي درسي ساعت ک３ دې نوروته 

وړاندې ک７ي.    
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 د کوشانيانو نوم د کوشان له کلم３ اخيستل شوی دی. کوشان د يوچ３ قوم  ＇خه و چ３ له أمو 

د  کوشانيانو  د  ورسوله.  ته  پای  واکمني  باختري  يونان  د  ي３  ک３  بلخ  په  او  وتل  پورې  را  سيند＇خه 

واليتونه  درې  او  بلخ  ک３  پيل  په  واکمن９ 

سره يو＄ای شول او د يوې نوې امپراتورۍ 

بنس ي３ ک５＋ود. هغه مهال ＇لورو سترو 

سيمو  زياتو  پر  اروپا  او  أسيا  د  امپراتوريو 

واکمني درلودله، چ３ يوه ي３ د کوشانيانو 

امپراتوري وه.

د کوشانيانو امپراتوري＇وار لسم لوست

په دې لوست ک３ به د کوشاني امپراتورۍ د تاسيس، د مهمو کوشاني امپراتورانو او د رباطک 
د ډبر ليک په اړه معلومات ترالسه ک７ئ.

د  کجوال کدفيسيس د واکمن９ پر مهال د يوې سک３ دوه مخه

د رباتک ډبرليک يو ان％ور
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د کوشاني امپراتورۍ مؤسس کجوال کدفيسيس دی. نوموړي هغه درې س５مه ييز واکمنان، چ３ 

د يونان باختري وروست９ واکمني ي３ پای ته رسول３ وه  او د بلخ پر －اون６يو سيمو ي３ واک چل５ده، 

يو په بل پس３ تر خپل －ورت الندې راوستل. کجوال کدفيسيس پخوا تر دې چ３ د پاچاه９ اعالن 

وک７ي، د قوم  مشر و. نوموړي په ٤٠ ز８４ديز کال ک３ د پاچاه９ اعالن وک７ او تر 80 ز８４ديز د أريانا پر 

زياتو سيمو ي３ پر له پس３ 40 کاله  واک وچل５د.د خپل３ واکمن９ په وروستيو ک３ ي３ د شهنشاه لقب 

＄ان ته غوره ک７. 

د کجوال کدفيسيس تر م７ين３ وروسته د هغه زوی ويما تکتو د واک پر －دۍ ک＋５ناست.تر ويما 

تکتو وروسته دده زوى ويما كد فيسيس له١٠٥＇خه تر ١٢٧ ز８４ديز پورې واکمن و. ويما كدفيسيس 

د کوشانيانو لوم７نى ！ولواک و چ３ د ه５واد حدودو ته ي３ په سو４ل ک３ د گنگا تر سيند پورې پراختيا 

ورک７ه. ويما كدفيسيس د چين له ه５واد سره دوستانه اړيک３ درلودې. د روم امپراتور تراجان دربار ته 

ي３ يو سفير ول８５ه او له هغوى سره ي３ د سوداگرۍ او اقتصادي اړيک３ ！ينگ３ ک７ې. په دغه دوره ک３ د 

روم د سک３ جوړولو هنري اغ５ز ＇رگند دی.

نوي  ！ولو  تر  اړه  په  امپراتورۍ  کوشاني  د 

شوي  السه  تر  ډبرليکه  له  رباطک  د  معلومات 

واليتونو  تخار  او  بغالن  د  ناببره  ډبرليک  دي.دا 

نوم８５ي،  رباطک  يوه س５مه ک３ چ３  په  من＃  تر 

الس ته راغلی دی. له همدې امله ي３ د رباطک 

د  ک３  ډبرليک  دې  په  ک７.  ياد  نامه  په  ډبرليک 

کوشاني پ５ر په اړه داسي زيات نوي ！کي ＇ر－ند 

په  ب５ل／３  د  وو.  نا＇ر－ند  پخوا  د کنشکا د يوې سک３ د يو ه مخ ان％ورشوي دي، چ３ 
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د  چ３  وه  شوې  منل  داسي  پخوا  تو－ه 

کنشکا  د  او  ب５له  کورن９  کدفيزسانو 

کورنی بيله وه. په داس３ حال ک３ چ３ د 

رباطک ډبرليک دا خيال ناسم و＊وده 

او ثابته شوه چ３ دا ！وله يوه کورن９ وه. 

کدفيسيس  ويما  د  کنشکا  لوی 

وروسته  م７ين３  تر  پالر  خپل  د  زوی، 

او  ورس５د  ته  واک  په١٢٧ز８４ديزکال 

وک７ه.  واکمن９  پورې  ز８４ديز   ١٤٧ تر 

کنشکا د لرغوني افغانستان په تاريخ ک３ د ډ４ر واک خاوند او نامتو امپراتور و. دده د امپراتورۍ حدود 

ختي＃ خوا ته د هندوستان د بنارس او لو４دي＃ خوا ته د پارتيانو امپراتورۍ او په شمال ک３ تر کاشغر او 

يارکند پورې رس５دلي وو. په ختي＃ ک３ ي３ د چين او په لو４دي＃ ک３ ي３ د روم له ه５وادونو سره تجارتي 

اړيک３ درلودې او د کوشانيانو پر مهال د ور４＋مو نامتو الرې په ＄انگ７ې توگه د کنشکا د واکمن９ پر 

مـهال ن７يوال شهرت وموند. 

د خپل３ امپراتورۍ د ادارې لپاره ي３ دوه اداري مرکزونه درلودل. ژمنى ي３ پ５＋ور او د دوب３ ي３ 

بگرام ！اکلى و.

د کوشاني امپراتورۍ د ن４７دو الملونه

د کوشاني امپراتورۍ د ن４７دلو الملونه ال په پوره تو－ه ＇ر－ند نه دي، خو د هند پراخو سيمو ته د 

کوشاني واکمنانو زياته پاملرنه؛ د کوشاني امپراتورۍ لويدي＃ لوري ته ساساني امپراتورۍ له يوې ور３＄ 

＇خه بل３ ته ＄واکمن５دل د ه５واد په شمال ک３ د يفتلي قبيلو بريدونه او سوب３؛ له مرکزي واکمن９ 

د کنشکا د ډبرين３ مجسم３ ان％ور
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＇خه د سيمه ييزو ＄واکونو سرغ７اوی؛ د کوشاني امپراتورۍ په دننه ک３ د نويو ＄واکونو تر من＃ يو پر 

بل پرله پس３ بريدونه؛ هغه ＄ان／７ي الملونه －２ل شوي دي چ３ د کوشاني امپراتورۍ د له من％ه تللو 

زمينه ي３ برابره ک７ه. 

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې په دريو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د کوشانيانو د موسس، دويمه ډله دې 
د رباطک د ډبرليک په اړه او دريمه ډله دې د نامتوکوشاني واکمنانو په اړه خپل معلومات نورو 

！ول／يوالو ته واوروي.

  پو＊تن３ 
١ – د کوشانيانو موسس ＇وک و؟ په اړه ي３ معلومات ورک７ئ.

٢ – د رباطک ډبرليک په اړه ＇ه معلومات لرئ؟
٣ -   د کوشاني امپراتورۍ  تر ！ولو ＄واکمن پاچا ＇وک و؟ توضيح ي３ ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د کوشاني دورې په اړه يو مطلب جوړ او په راتلونکي درسي ساعت ک３ دې 

نوروته وړاندې ک７ي.
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ب／رام د کوشاني سترې امپراتورۍ پالزم５نهپن％لسم لوست

د کوشاني ل７ۍ ستر امپراتور، کنشکا د ب／رام سيمه خپله دوبن９ 
پالزم５نه و！اکله. د لرغونپوهانو ＇７５نو دا مطلب په ډ ا－ه ک７ى چ３ د 

ب／رام لرغوني سيمه پخوا تر هغه، چ３ ستر کنشکا ي３ خپل اداري 
مرکز و！اکي، مقدوني سکندر هلته د يوه دفاعي ＊ار بنس اي＋ی و. په 

هغو ليکل شويو أثارو ک３ چ３ له مقدوني سکندر ＇خه د خاطراتو په 
ډول پات３ دي، د دې سيم３ )ب／رام او کاپيسا( په اړه زيات په زړه پورې 

نامه  تر  سکندري３  قفقاز  د  ک３  خاطراتو  دې  په  لري.  شتون  معلومات 
الندې ليکن３ د همدې ب／رام په اړه دي. 

د کوشاني امپراتورۍ ！وله سيمه چ３ ختي％３ سرحدي کر＊３ ي３ له 
پورې  لو４دي％و کر＊و  تر  بيا  پيل کيدې،  نيپال ＇خه  او  يارکند  او  قند  خو 

چ３ تر اصفهان او سيستان پورې رسيدل３، همداشان شمالي سرحدونه ي３ له سير دريا، خوارزم او 
سغد ＇خه پيل کيدې او په سو４ل ک３ د من％ني هند تر پوتالي پوترا، سري چامپا او هند سمندر پورې 

رس５دې، په اوړي ک３ د ب／رام او په ژمي ک３ د پي＋ور له مرکزه اداره ک５دې.
د ب／رام په لرغون３ سيمه ک３ د لوم７ي ＄ل لپاره په ١٩٣٧ ز８４ديز کال د فرانسوي لرغونپوهانو په 

په دې لوست ک３ به د کوشانيانو د دوبن９ پالزم５ن３ ) بگرام( په اړه د پوهانو د ＇７５نو په اړه 
معلومات ترالسه ک７ئ.
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وسيله سروې او سپ７ن３ پيل شوې. د فرانسوي لرغونپوه، －يرشمن په باور د ب／رام د ＊ار جوړ＊ت او 
نوموړي د ب／رام ＊ار د  په الس جوړ شوی وي.  يوناني ماهرينو  د  بري＋ي چ３  د معمارۍ ډول داسي 
جوړ＊ت او معمارۍ د ＄ان／７تياوو پر بنس له يونان سره پر تله ک７س دی او د دې ＊ارونو تر من＃ ي３ د 

ورته او －６و خصوصياتو زيات３ ب５ل／３ را ＇ر－ندې ک７يدي.
د يادو شويو ＊ارونو د －６و خصوصياتو شم５ر زيات دی، خو د ب５ل／３ په تو－ه د －يرشمن پام دې ！کو 
ته او＊تی، چ３ ياد شوي ＊ارونه د سيندونو په يوه تقاطع ک３ جوړ شوي دي؛ له پو＄ي پلوه ي３ له دريو  
لورو ＇خه دفاع أسانه بري＋ي، ＄که پر لوړو غون６يو او سيمو ک３ پرت３ او ！وله س５مه ترې په أسانه ＊کاري 

او ＊ه ＇ارل ک５دای شي.
له ب／رام ＇خه زياته اندازه طاليي مسکوکات، عاجي أثار، له الکو ＇خه جوړې شوې صندوقچ３، 
برونزي ارز＊تمن وسايل، د يونان، روم، مصر، چين، هند او د ن７ۍ له نورو برخو ＇خه ل８ پيدا ک５دونکي 
او ＄ان／７ي اثار د لرغونپوهانو په وسيله تر السه شول، دا أثار په پرله پس３ تو－ه د افغانستان ملي موزيم 
ته ول８５دول شول. په ملي موزيم ک３ د ب／رام په نامه يوه ＄ان／７ې خونه پرانيستل شوه چ３ د ＇７５ونکو او 

سيالنيانو د زيات３ پاملرن３ وړ وه. 

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې په دريو ډلو و و４شل شي. لوم７ۍ ډله دې په ب／رام ک３ د سپ７نو، دويمه ډله دې 
د ب／رام د خصوصياتو او دريمه ډله دې له ب／رام ＇خه د تر السه شويو أثار و په اړه خپل معلومات 

！ول／يوالو ته وړاندې ک７ي.

  پو＊تن３ 
١ – د ب／رام سپ７ن３ په کوم کال ک３ پيل شوې؟ 

٢ – د ب／رام د جوړ＊ت خصوصيات ＇ه دي؟ په لن６ه تو－ه ي３ توضيح ک７ئ.
٣ – په ب／رام ک３ د تر السه شويو أثارو ＇و نومونه بيان ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د ب／رام په اړه  الزيات معلومات تر السه او خپلو ！ول／يوالو ته دې وړاندې ک７ي.
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تر شمالي  هند  اوسني  د  افغانستان ختي％３، س５م３ چ３  لرغوني  د  پوهانو  او  مؤرخينو  پخوانيو   
＇ن６و رس５دلي، د －ندهارا په نامه يادې ک７ي دي. يوناني مؤرخ هيرودوت او سترابون د －ندهارا سيمه 

په خپلو أثارو ک３ د －نداريس په نامه ثبت ک７ې ده، چ３ د 

شپاړسم لوست
ه６ه د کوشاني امپراتورۍ کلتوري مرکز

په دې لوست ک３ به د کوشانيانو د کلتوري مرکز ) ه６ې( په اړه معلومات تر السه ک７ئ.

کابل او کون７ تر من＃ پرت３ سيم３ پک３ شامل３ دي. له دې 
سره سره چ３ د مقدوني سکندر په دوره ک３ د －ندهارا نوم 
نه دى ياد شوى، خو د يونان باختري دورې حکمرانانو په 
أثارو ک３، چ３ د لرغوني افغانستان پر ！ولو حدودو واکمن 
وو، دا سيمه د －نداراتي ) Gandarati( او يا د －نداروا ) 
Gandarwa( په نامه ياده ک７ې ده او د نا－اهارا )نن／رهار( 
)سوات(  سراسواتي  )پ５＋ور(  شاپورا  پورا  )کون７(  کوهش 

سيم３ پک３ شامل３ دي. 
ته  أباد  جالل  اوسني  مرکز  فرهن／ي  ستر  يو  －ندهارا  د 
هيلو  د  ک３  متونو  پخوانيو  په  ده، چ３  د ه６ې سيمه  ＇يرمه 
په نامه ياده شوې ده. هيلو د لرغونو بودايانو د تبرک ＄ای او 
له  يونليکونو ک３ چ３  ！ا！وبی و.په هغو  د هغو د عبادت ستر 
چيني زيارت کوونکو ＇خه را پات３ دي، د دې سيم３ په هکله 
په زړه پورې او ارز＊تمن معلومات شته. فاهيان لوم７نى چيني 
زاير و چ３ په ٤٢٠ ز８４ديز کال ي３ ه６ه وليده. له هغه وروسته 
سوين， يون په ٥٢٠ ميالدي کال له ه６ه ＇خه ليدنه وک７ه او 

په دې اړه ي３ زيات مطالب ثبت ک７ي دي. 
دا پو＊تنه چ３، ه６ه ول３ د کوشاني امپراتورۍ کلتوري پالزم５نه －２ل شوې ده، د هغو لرغونپوهانو 

د بودا مجسم３
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او ＇７５ونکو د پرله پس３ سپ７نو او ＇７５نو پر  پايلو باور کوو، چ３ 
د ه６ې په اړه ي３ تر سره ک７ي دي. تر ！ولو لوم７ى جوت المل 
د  کنشکا  د  چ３  و،  شتون  امکاناتو  اړينو  او  شرايطو  مناسبو  د 
بدلون  د  بوديزم ک３  په  برابرشو؛ دويم المل  پر مهال  امپراتورۍ 
د  ي３  المل  دريم  دي.  شوي  －وته  په  تلل  را  ته  من＃  نو＊ت  او 
－ندهارايانو خالقيت او فکري ظرافت يادک７ي دی چ３ په ！وله 
بودايي ن７ۍ ک３ ي３ د لوم７ي ＄ل لپاره د بودا د مجسمو د جوړ４دو 

نو＊ت  وک７.
په گندهارا ک３ د  په قول  د فرانسوي لرغونپ５ژندونکي فوشه 

بودا مجسمه د －ندهارايانو له خوا جوړه شوې وه.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې په دريو ډلو و و４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د ه６ې د نامه په اړه، دويمه ډله دې د 
ه６ې لپاره د کلتوري پالزم５ن３ د غوره کولو الملونه او دريمه ډله دې د بودا مجسم３ د جوړ４دلو په اړه 

خپل معلومات نورو ！ول／يوالو ته وړاندې ک７ي.

  پو＊تن３ 
١ – د ه６ې تاريخ په لن６ه تو－ه توضيح ک７ئ.

٢ – ه６ه ول３ د کوشاني امپراتورۍ فرهن／ي پالزم５نه －２ل کي８ي؟ خپل معلومات وړاندې ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د ه６ې په اړه الزيات معلومات تر السه او خپلو ！ول／يوالو ته دې ولولي.
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 د －ريکو بوديک د تمدن ري＋３ په لرغوني افغانستان ک３ شن３ شوې، وده ي３ وک７ه او بيا نورو －اون６يو 

سيمو او ه５وادونو ته ورس５دې. تر هغه چ３ ستر کنشکا ال بودايي کيش نه و منلی، نوموړی مذهب د 

يوې م７ ژواندې عق５دې په تو－ه د هند په محدوده ک３ پات３ و. همدا ډول له لرغوني يونان ＇خه راغلو 

هنرمندانو د خپلو هنرونو او ختي％و خياالتو د يو ＄ايوالي په الر ک３ ！اکل３ ستونزې درلودې. د کوشانيانو 

د واکمن９ پر مهال د افغاني هنرمندانو او ماهرينو په وسيله دا ستونزې ل５رې شوې او د يوناني هنر او هندي 

ارز＊تونو تر من＃ د يووالي زمينه رامن％ته شوه او په پايله ک３ د －ريکو بوديک په نامه يو ستر تاريخي 

تمدن من％ته راغی. 

باميان د کوشاني امپراتورۍ عقيدتي مرکز اوولسم لوست

په دې لوست ک３ به له گريکو بوديک تمدن او د باميانو د ارز＊ت په اړه معلومات تر السه 
ک７ئ.
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－ريکو بوديک تمدن له يوې خوا د افغانستان پر لرغون３ ！ولنه هر اړ خيزې اغيزې و＊ندل３،او له بل 

پلوه دامدنيت د جاپان، کوريا او چين پورې، د سريالنکا او هند＇خه بيا تر سير دريا او تاجکستان پورې 

！ول３ س５مي تر خپلي اغ５زې الندې راوست３ وې. د ن７ۍ له ب５ال ب５لو سيمو ＇خه به د عقيدتي مراسمو 

د پر ＄ای کولو په نيت زيات شم５ر راهبانو،زايرينو او سيالنيانو به په افغانستان کي د ودان شويو بو دايي 

عبادت ＄ايونو په ＄ان／７ي ډول د باميانو لرغوني ＄ای ته د ليدو کتو په نيت سفرونه کول. 

د باميانو په اړه تر ！ولو پخواني معلومات د چيني زيارت کوونکو له خوا ليکل شوي. فاهيان  تر ！ولو 

پخوانى چيني زيارت کوونکی دی چ３ د باميانو په اړه ليکن３ لري. نوموړي په ٤٠٠ ز８４ديز کال د باميانو 

س５مه ليدل３ او د سترو مجسمو په اړه ي３ ارز＊تمن معلومات ليکلي دي. نوموړی ليکي: د باميانو دره 

شنه او پاکه ده،د سترو مجسمو شا او خوا هره ورځ وين％ل ک８５ي،زيات شم５ر مذهبي مدرس３ شته، 

هره ورځ زيارت کوونکي او سودا－ران دې س５م３ ته د تلو راتلو په حال ک３ دي. د راهبانو لپاره ＄ان／７ې 

صومع３ جوړې شوي او د ＇ارويو لپاره ب５ل ！ا！وبي شته. 
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تر فاهيان وروسته هيونتسن， د باميانو سيمه ليدل３ او په خپلو يونليکونو ک３ ي３ زيات ارز＊تمن 

مطالب را ！ول ک７ي او ليکلي دي. د هغه په وينا په باميانو کي تر لس زيات３ خانقاوې وې، چ３ ＇ه نا＇ه 

زرتنه واعظين پک３ د بودايي مذهب تبليغ ته －ومارل شوي وو. په لس／ونو مدرس３ موجودې وې، چ３ 

هرې مدرس３ ل８ تر ل８ه زرتنه زده کوونکي درلودل. هيونتسن， په باميانو ک３ وړې او لوي３ مجسم３ 

ليدلي، خو يوه داس３ مجسمه ي３ هم ليدل３ چ３ هر سهار به د لمر په وړان／و ک３  زرينه ＄ليده او داس３ 

بر４＋５ده، لکه چ３ ！وله له سرو زرو ＇خه جوړه شوې وي.

په افغانستان ک３ د رسمي سپ７نو او ＇７５نو له پيل را وروسته په ١٩٢٢ ميالدي کال  د باميانو ستر 

ې مجسم３ لوم７ى د فرانسوي لرغونپوه  الفرد فوشه له خوا په ١٩٢٢ ميالدي کال و＇７５ل شوې. 

او پن％مه ميالدي پ７５ۍ کي د بودا دوې  نوموړي په خپلو ＇７５نو ک３ ＇ر－نده ک７ه، چ３ په ＇لورمه 

سترې مجسم３، چ３ يوه د صلصال او بله د شامامه په نامه ياد８４ي، جوړې شوې دي. د دې سترو 

مجسمو په اړه دعلمي سپ７نو او ＇ي７نو کار د فرانسوي لرغونپوهانو په وسيله پيل او بيا وروسته د نورو 

ه５وادونو لرغونپوهانو هم د دې مجسمو په اړه ＇７５ن３ او ليکن３ ک７ي دي، چ３ د ب５ل／３ په تو－ه د 

هندي، جاپاني، چيني او افغاني لرغونپوهانو يادونه کوالی شو. 

په باميانو ک３ دوې ستري مجسم３ په ٢٠٠١ ميالدي کال د هغه وخت د واکمن رژيم پر مهال له 

من％ه والړې. د باميانو لرغون３ س５مه د نوموړو دوو مجسمو له ړن／５دو دوه کاله وروسته په ٢٠٠٣ 

ميالدي کال د مل／رو ملتونو د يونسکو ادارې اړوند ن７يوالو کلتوري ميراثونو په ل７ ک３ ومنل شوه .
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  په ！ول／ي ک３ فعاليت 

زده کوونکي دې په دريو ډلو و و４شل شي، لوم７ۍ ډله دې د باميانو په اړه د چينايي زيارت کوونکو، 

دو４مه ډله دې د اروپايي پوهانو د معلوماتو او دريمه ډله دې په افغانستان ک３ د رسمي سپ７نو وروسته د 

باميانو په اړه خپل معلومات ！ول／يوالو ته وړاندې ک７ي.

  پو＊تن３ 

١- چينايي زيارت کوونکو د باميانو په اړه په خپلو يونليکونو ک３ کوم معلومات ليکلي دي؟ توضيح 

ي３ ک７ئ.

٢- د باميانو په اړه د اروپايي پوهانو لوم７ني معلومات ＇ه وو؟ بيان ي３ ک７ئ.

٣- له رسمي سپ７نو ＇خه وروسته د باميانو په اړه ＇ه پوه８５ئ؟ خپل معلومات وړاندې ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت

زده کوونکي دې د باميانو د واليت په اړه معلومات را！ول او بيا دې په ！ول／ي ک３ نورو ته ولولي.
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 د واسو ديوا تر م７ين３ وروسته د کوشاني امپراتورۍ په دننه ک３ د سيمه ييزو واکمنيو دوران پيل شو. د 
کوشاني لوي３ امپراتورۍ د کنترول او ادارې ＄ان／７ی مرکز له من％ه والړ سيمه ييزو واکمنانو د خپلو －＂و 
او هيلو پر بنس واک چالوه. د کوشاني امپراتورۍ په لويدي％و ＇ن６و ک３ س５مه ييزو خپلسرو واکمنانو 
له نوې را ！وک５دل３ ساساني امپراتورۍ سره اړيک３ جوړې ک７ې. په حقيقت ک３ دا اړيک３ د سيمه ييزو 

واکمنانو د ＄ان ساتلو ه）ه وه چ３ ＇ه نا＇ه نيمه پ７５ۍ ي３ ونيوله. 
ساساني ＄واک د ！ول افغانستان په  الندې کولو بريالی نشو، کله به ي３ د پخواني افغانستان پر يوه 
سيمه او کله پر بله سيمه له محلي واکمنانو سره په جوړ جاړې او يا په زور الندې کولو سره د خپل３ 
امپراتورۍ ري＋３ ＄غلول３، خو په بلخ ک３ د کيداريانو واک ته رس５دل، او د ک５داري واکمنانو له خوا د 
خپلواک９ لرلو روحيه د دې سبب شوه چ３ له ساسانيانو سره د پر له پس３ ج／７و ل７ۍ اوږده او د مقابل３ 
لوری زور واخلي. له همدې امله د کيداريانو د واکمن９ زيات وخت له ساسانيانو سره په ج／７و ک３ تير 

شو.  
کيدار  چ３  شهزاده،  تن  يو  اړوند  کورن９  دکوشاني  دي.  شوني  پات３  واکمن９  کوشاني  د  کيداريان 
نوم５ده، په بلخ ک３ د چارو وا－３ تر السه ک７ې. په بلخ ک３ د کيدار د واکمن９ ډ４ره موده نه وه تيره شوې 
چ３ په شمال ک３ د يفتلي قبيلو تر پرله پس３ بريدونو الندې راغلل. له همدې امله کيدار د هندوکش 
لويدي％و سيمو ته خپل مرکز ول８５داوه، او له ج／７ې پرته د کابل او －ندهارا پرسيمو واکمن شو. د ک５دار 

واکمني د وړو کوشانيانو د پيل مهال －２ل ک８５ي چ３ له ٣٢٥ ز８４ديز کال سره سمون لري.
 د ک５داريانو او يا کابل شاهانو د دورې په اړه زيات معلومات يا د مسکوکاتو او يا چيني ليکنو پر 
بنس تر دې مهاله  را رس５دلي دي. له کيداري مسکوکاتو ＇خه داس３ بري＋ي چ３ د ک５داريانو او ساسا 
نيانو تر من＃  پر له پس３ ج／７ې او يو پر بل زيات يرغلونه شوي دي. د ک５دارا د واکمن９ پر مهال له 

کيداريان يا کوچني کوشانياناتلسم لوست

په دې لوست ک３ به د کيداريانو د واکمن９ او په بلخ ک３ د کوشانيانو په امپراتورۍ ک３ د سيمه 
ييزو حکومتونو د پيل او د هغوی د سياسي وضع３ په اړه معلومات تر السه ک７ئ.
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ساسانيانو سره مخالفت او ج／７و پوره اته کاله  دوام درلود. د کيداريانو او سا سا نيانو تر من＃ د ج／７و په 
اړه د ارمنستان يو مؤرخ فوستس ليکلي چ３  کيداريانو او ساسانيانو په ٣٦٧ او ٣٦٨ ز８４ديز ک３ په 

خپل من＃ ک３ خورا سخته ج／７ه وک７ه او په پايله ک３ ي３ ساسانيانو ته کلکه ماته ورک７ه.
د کيدار د واکمن９ پر مهال په کابل ک３ د هغه د زوی کن／اس يادونه هم شوې ده. نوموړي د خپل 
پالر د واکمن９ پرمهال د يو شم５رسيمو اداره پر غاړه درلوده، د ک５دارا تر م７ين３ وروسته د هغه  يو بل 
زوی چ３ پيرو نوم５ده، واک ته ورس５ده. نوموړي د ٣٧٥  تر ٣٨٠ ز８４ديز کلونو پورې د واک پر －دۍ 

ک＋５ناست. د نوموړي د واکمن９ له سپينو زرو ＇خه يو شم５ر مسکوکات ترالسه شوي دي.
 تر پيرو وروسته بهرام په نامه د کابل شاهانو يا کيداريانو يو بل واکمن د قدرت وا－３ په الس ک３ 
ونيول３. تر بهرام وروسته د هندوکش سهيلي سيم３ د يفتليانو تر بريدونو الندې راغل３ او د کيداريانو او 

کوچني کوشانيانو واکمني ي３ له من％ه يووړه.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې په دوو ډلو و و４شل شي، لوم７ۍ ډله دې د کيداريانو د لوم７ني واکمن په اړه او دويمه 

ډله دې د کيداريانو د نورو واکمنانو په اړه خپل معلومات ！ول／يوالو ته واوروي.

  پو＊تن３ 
١ – د کيداريانو لوم７نی واکمن ＇وک و؟ 

٢ – د کيداريانو او ساسانيانو تر من＃ د اړيکو په اړه ＇ه معلومات لرئ؟ 
٣ – د کيداريانو وروستي واکمنان ＇وک وو؟ په اړه ي３ خپل معلومات  وړاندې ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د ＊وون％ي له کتاب پرته له نورو کتابونو ＇خه د کيداريانو په اړه معلومات را！ول او 

په ！ول／ي ک３ دې ولولي.    
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 ان／ليسي مؤرخ سر اولف کارو په دې باور دى چ３ يفتليان له من％ن９ أسيا ＇خه د سويل په لور را 

خو＄يدلي او لوم７ن９ اداره ي３ ٤٢٥ ز８４ديز کال  په تخار ک３ جوړه ک７ه. تخار او د هندوکش يو شم５ر 

نورې س５م３ ي３ له کيداريانو يا کوچني کوشانيانو ＇خه ونيول３ او له ساسانيانو سره تر درنو ج／７و وروسته 

د خپلو سيمو دفاع ته اړ شول. دې قبيلو زيات شم５ر بودايي ودان９ ړن／３ او د لمر نمان％ن３ عبادت 

＄ايونه ي３ ودان پر４＋ودل.

د يفتليانو او ساسانيانو تر من＃ د ج／７و ل７ۍ هغه مهال ډ４رې زيات３ او درن３ وې چ３ ال يفتلي واکمني 

په  لوم７ن９ ج／７ه  تر من＃  او ساسانيانو  واکمنانو  يفتلي  د  وه رس５دل３.  نه  ته  لورې  د هندوکش سويلي 

٤٢٧ ز８４ديز کال پ５＋ه شوه. ساساني بهرام －ور  پر مرو او مرغاب بريد وک７ خو يفتلي واکمن خاقان د 

خپل３ س５م３ کلکه دفاع وک７ه او ساساني ＄واکونه ي３ له مات３ سره مخامخ ک７ل. په ٤٣٨ ز８４ديز کال د 

بهرام زوی دويم يزد－رد بيا پر يفتلي خاورې بريد وک７. نوموړی هم له کلک３ مات３ سره مخ شو. تر هغه 

وروسته لوم７ي فيروز يو ＄ل بيا له يفتلي واکمنانو سره د ج／７ې الره ونيوله، خو دا ＄ل يفتلي واکمن 

اخشنور ساساني فيروز ته داس３ مات３ ورک７ه چ３ فيروز د خپل ژوند او سياسي پاي＋ت لپاره اړشو  چ３ 

خپل زوى قباد، اخشنور ته وسپاري او د دوو کلونو لپاره ي３ يفتلي واکمن ته په زياتو ماليو ورکولو ＄ان 

خالص ک７.

تامين ک７ي. د  بيا  يووالی  أريانا  د پخوان９  تر ج／７ې وروسته  وک７ای شول  پيروز سره  له  اخشنور 

هندوکش سويلي س５م３ ي３ تر خپل واک الندې راوست３. زابل ي３ د خپل يوه مرکز په تو－ه و！اکه او 

د يفتليانو امپراتوري نولسم لوست 

په دې لوست ک３ به د يفتلي امپراتورۍ د جوړ４دو، د هغوی د مهمو امپراتورانو او د دې 
امپراتورۍ له سقوط سره أشنا شئ.
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له هماغه ＄ايه ي３ د نورو سيمو د نيولو پالنونه جوړ ک７. دا مهال د ساساني واکمنانو تر من＃ شخ７ې او 

ج／７ې زيات３ شوې وې. أن تر دې چ３ د فيروز ورور، والش د خپل يوه وزير په وسيله له واکه لرې او 

ړوند شو. د ساساني واکمنانو په من＃ ک３ تر دې اړودوړ وروسته د فيروز زوی، قباد چ３ له اخشنور سره 

تر ډ４رې مودې يرغمل پات３ و، د ساسانيانو واکمن شو. قباد له يفتلي واکمنانو سره د دوست９ الره ونيوله. 

په دې حاالتو ک３ د يفتلي واکمنانو پام د هند لوري ته و－ر＄５د.

اخشنور ＇ه نا ＇ه نيمه پ７５ۍ واکمني وک７ه. ساساني واکمنان لکه والش او قباد پر ＄انونو د هغه باج 

منلی و. په هند ک３ ي３ د －وپتا کورن９ و＄پله تر ٤٦٠ ميالدي کال پورې ي３ هغه تر ٤٠ زيات واليتونه 

تر خپل واک الندې راوستل. تر اخشنور وروسته  د هغه زوی تورمنه )توريالی( واک ته ورس５د. تورمنه 

په خپلو مسکوکاتو ک３ ＄ان  د زابل امپراتور تورمنه ياد ک７ی دی. تورمنه خپله واکمن９ د هند تر مرکزي 

سيمو ورسوله او په ٥٠٢ ميالدي کال ک３ م７ شو. د تورمنه تر م７ين３ وروسته د هغه زوی ميهرا کوال ) 

ميهر－ل ( واک ته ورس５د.

ميهرا کوال د خپل３ واکمن９ د پراختيا لپاره پر هند بريدونه وک７ل او د －وپتا کورن９ ي３ باج ورکولو ته اړه 

ک７ه. د بن／ال له واکمنانو سره ي３ ج／７ې وک７ې او زيات شم５ر بودايي مرکزونه ي３ وران ک７ل. ميهراکوال 

په ٥٤٢ ز８４ديز کال ک３ م７ شو او د ده له م７يني سره سم د يفتلي امپراتورۍ زوال پيل شو.هند او بن／ال 

ب５رته د خپلو واکمنانو الس ته ورغلل او په افغانستان ک３ هم د يو شم５ر پخوانيو سيمه ييزو واکمنانو لپاره 

د بيا واکمن ک５دو زمينه برابره شوه. 

د يفتلي امپراتورۍ تر ن４７دو وروسته په افغانستان ک３ د کوشان – يفتلي  په نامه د سيمه ييزو واکمنانو 

بله دوره پيل شوه. په دې دوره ک３ د کابل شاهانو، رتبيل شاهانو، د باميان د شيرانو ، د ت／ين شاهانو نومونه 
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د يادولو وړ دي چ３ د ه５واد پر ب５ال ب５لو سيمو واکمن شول. د دې دورې ＄ان／７ن３ په افغانستان ک３ د 

سيمه ييزو واکمنانو حاکميت  او هغه پر له پس３ مقاومتونه وو چ３ د افغانستان په ب５ال ب５لو سيمو ک３ د 

اسالمي ＄واکونو په وړاندې تر سره شوي دي. د زماني وا！ن له مخ３ دا دوره په عمده تو－ه له شپ８م３ 

ميالدي پ７５ۍ ＇خه بيا د اتم３ ميالدي پ７５ۍ تر وروستيو کلونو پورې دوام مومي چ３ په افغانستان ک３ 

د خپلواکو اسالمي حکومتونو له پيل سره سمون خوري.

د زابلي يفتليانو د واکمن９ پر مهال د افغانستان پول３
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  په ！ول／ي ک３ فعاليت 

زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د يفتلي واکمنانو په اړه د ان／ليسي مؤرخ 

اولف کارو نظريه بيان ک７ي او دويمه ډله دې د اخشنور د واکمن９ په اړه خپل معلومات ！ول／يوالو ته و 

وايي.

  پو＊تن３ 

١ – يفتليان له کوم ＄ايه ＇خه راغلل؟ معلومات وړاندې ک７ئ.

٢ –  د يفتلي واکمن اخشنور په اړه ＇ه پوه８５ئ بيان ي３ ک７ئ.

٣ – د تورمنه په اړه ＇ه معلومات لرئ؟ 

                             له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت

زده کوونکي دې د يفتليانو په اړه يو مطلب جوړ او په ！ول／ي ک３ ي３ وړاندې ک７ي.

د يفتلي واکمنانو د مسکوکاتو يو ان％ور



53

د اسالم د ظهور پر مهال د افغانستان وضعشلم لوست

په دې لوست ک３ به له اسالم ＇خه د مخه د افغانستان له سياسي، ！ولنيزې او کلتوري 
وضع３ سره پ５ژندگلوي پيداکوئ

 د شپ８م３ ميالدي پ７５ۍ په وروستيو او د اووم３ ميالدي پ７５ۍ په لوم７يو ک３ افغانستان د ＄ايي اميرانو 
او د کوشاني او يفتلي ＄ينو پات３ واکمنو له خوا اداره ک５ده. د دې لپاره چ３ د اسالم د ظهور پر مهال مو 
د افغانستان د وضع３ او حالت ！وليز ان％ور اخيستى وي، بايد خپل دغه بحث په لن６ ډول په دوو عنوانو 

ک３ تر مطالع３ او ＇７５ن３ الندې ونيسو.
الف- سياسي وضعه

افغانستان له سياسي پلوه د اسالم د سپ５）لي دين د ＇ر－ند４دو پر مهال －６وډ حالت درلود. له يوې 
خوا په ختي＃ ک３ د －وپتا او په لويدي＃ ک３ د ساسانيانو دوو ＄واکمنو امپراتوريو شتون او له بل３ خوا د 

مرکزي غ＋تل３ ادارې نشتوالي د سيمه ييزو حکومتونو جوړ４دو ته زمينه چمتو ک７ه.
د چين وتلي سيالني هيونتسن， چ３ په اووم３ ميالدي پ７５ۍ ک３ ي３ افغانستان ته سفر ک７ى و او د 
افغانستان د وضع３ او حاالتو په اړه ي３ خورا زيات مطالب ک＋لي د هغه مهال د سياسي وضع３ په اړه 
ليکي: ))دغه ه５واد په ب５الب５لو اداري واحدونو و４شل شوى او هره جغرافيايي حوزه ي３ د يوه ＄ان／７ي 

پاچا له خوا اداره  ک８５ي.((
زابلي رتب５ل شاهان له مشهورو کورنيو ＇خه و چ３ له کابل شاهانو سره ي３ ＊３ اړيک３ درلودې او په 
غزني او زابل ي３ واکمني کوله. همدارنگه نورو کورنيو لکه د باميان د شيرانو او په کابل ک３ کابل شاهانو 
واکمني درلوده. همداس３ ډ４رو س５مه ييزو حکومتونو د افغانستان په گوټ گوټ ک３ حاکميت درلود. 

پدې توگه قوي مرکزي حکومت شتون نه درلود.

د بلخ د نهه －نبدي جومات ان％ور چ３ په افغانستان ک３ لوم７ى جومات بلل ک８５ي
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ب- مذهبي او ！ولنيزه وضعه
او  ！ا！وبي و－７و په ديني لحاظ په جال جال دينونو عقيدې درلودې. زردشتي کيش له بلخه  د دغه 
بودايي أيين چ３ له هنده ي３ سرچين３ اخيست３ وې، په افغانستان ک３ خپل الرويان درلودل. پر دې سرب５ره 
＄ينو نورو دينونو هم د مسلمانو اعرابو مبلغينو د رات， تر مهاله په دې ه５واد ک３ شتون درلود. د ＄ايي 

حکومتونو خپلواک وضعيت ＊ايي په دغه خاوره ک３ د ب５الب５لو دينونو عمده دليل وي.
د افغانستان د خلکو د هاغه وخت کلتور د ويدي او اوستايي تهذيب لويه برخه تشکيلوله. له همدې امله 
هي＆ عادي او وروسته پات３ کلتورو نشو ک７اى چ３ پر دغو خلکو الس برى پيدا ک７ي. هغه يو شم５ر فرهن／ونه 
او تهذيبونه چ３ نوي به من％ته راتلل او يا به پک３ کوم نو＊ت رامن％ته ک５ده، د نوموړې س５م３ خلکو به له خپل 
اصلي فرهن， سره －６اوه او په يوه نوې ب２ه به ي３ ن７يوالو ته وړاندې کاوه. د دې مدعا د ثبوت لپاره د ب５ل／３ په 

تو－ه د يونان- باختري او يونان- بودايي مدنيتونه يادولی شو چ３ د دې خاورې د و－７و نو＊تونه بلل ک８５ي.
 لن６ه دا چ３ د اووم３ ميالدي پ７５ۍ په وروستيو ک３ د ساسانيانو وروستی پاچا، دريم يزد －رد د احنف 
بن قيس د اسالمي سرل＋کر له السه په ٦٥١ ز８４ديز ک３ ماته وخوړه او ورپس３ ي３ اسالمي سرل＋کر 
د افغانستان په لوري راغی.د هجري قمري په٢٢ کال د حضرت عمرفاروق. خالفت په مهال د 
اسالم ل＋کر افغانستان ته راورسيدو  په ب５الب５لو وختونو ک３ د مسلمانانو حملو دوام پيدا ک７ او د دريم 
خليفه حضرت عثمان. د خالفت پر مهال د عبداهلل بن عامر تر مشرۍ الندې اسالمي ل＋کرې د 
کابل تر پولو ورس５دې او په همدې ترتيب د ＄ايي حکومتونو د سقوط او پاشلتيا لپاره زمينه برابره شوه. د 
مسلمانانو سوبمنو او فاتحو عسکرو د اسالمي حکومت د ！ين／＋ت او ثبات په موخه دوه پ７５ۍ پرله پس３ 

ج／７ې ترسره ک７ې،  تر دې چ３ د اسالمي خپلواکه دولتونو د را＇ر－نديدو لپاره زمينه مساعده شوه.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې به د اسالم د ظهور پر مهال د افغانستان 
سياسي وضعيت بيان ک７ي او دويمه ډله دې به په همدغه مهال ک３ د افغانستان ديني او اجتماعي وضع３ 

په اړه  نورو ！ول／يوالو ته معلومات ورک７ي.
  پو＊تن３ 

١-د اسالم د ظهور پر مهال د افغانستان سياسي وضعيت ＇رن／ه و؟ شرح ي３ ک７ئ.
٢-د اسالم د ظهور پر مهال د افغانستان مذهبي او اجتماعي وضعه ＇رن／ه وه؟ واضحه ي３ ک７ئ.

٣-د ساساني دورې وروستي ............... نومي پاچا د احنف بن قيس په وسيله په کال …… ز８４ديز 
ک３ مات３ وخوړه.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
افغانستان ته د اسالم د سپي）لي دين د راتک د ＇رن／والي په اړه يو مطلب جوړ او په راتلونکي درسي 

ساعت ک３ دې هغه په ！ول／ي ک３ وړاندې ک７ي.
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دريم ＇پرکی 
د ن７ۍ لرغوني تمدنونه

دا ＇پرکى الندې لوستونه لري:
- د تمدن د من％ته راتلو ＇رن／والی او د هغه ＄ان／７تياوې

- د بين النهرين تمدن
- د بين النهرين تمدن او کلتور

- د مصر تمدن
- د مصر تمدن او کلتور

- د فارس تمدن
- د هند تمدن

- د چين تمدن
- د يونان تمدن
- د روم تمدن

- د امريکا تمدنونه
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د ＇پرکي موخ３

هيله ک８５ي چ３ د دې ＇پرکي په پای ک３ به زده کوونکي الندې موخ３ تر السه ک７ي:
- د بين النهرين، مصر، فارس، هند، چين، يونان، روم او امريکا له تمدنونو سره به أشنا شي.

- د ياد شوو تمدنونو علمي او کلتوري السته راوړن３ به بيان ک７ای شي.
- له تاريخي نقشو ＇خه د －＂３ اخيستن３ وړتيا به پيدا ک７ي.

- د ن７ۍ د لرغونو تمدنونو په ارز＊ت به پوه شي.
- د ن７ۍ د لرغونو تمدنونو او د هغو له السته راوړنو سره به ليوالتيا پيدا  ک７ي.
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 تمدن عربي کلمه ده چ３ د ＊اري ژوند معنا لري. د تمدن د رامن％ته ک５دو د ＇رن／والي په اړه 
د مؤرخينو او ！ولنپوهانو له لوري ب５الب５ل نظريات وړاندې شوي دي. د اسالمي ن７ۍ نامتو مؤرخ ابن 
خلدون په دې باور دی چ３ تمدن د بدوي کلتورونو پر بنس رامن＃ ته ک８５ي او ب５رته د همدې بدوي 
کلتورونو تر بريدونو الندې له من％ه ＄ي او دا ل７ۍ په دايروي شکل پاي＋ت مومي. ان／ليسي مؤرخ 
ارنولد تاينبي د نن／ونو )چلنجونو( او غبر－ون نظريه د تمدن د رامن％ته ک５دو المل －２ي. د تاينب３  په باور 

يو په بل پس３ نن／ونو  او ستونزو انسانان ه）و ته اړ ک７ي او دا ه）３ په مدنيت بدل３ شوې دي. 
د تمدن د پاي＋ت په اړه يوشم５ر مؤرخين په دې باور دي چ３ هغه يوه واحده منشا لري او له يوې 

لرغون３ حوزې ＇خه پيل شوى دى. 
 －وردن چايلد يو د هغو مؤرخينو له ډل３ ＇خه دی چ３ ！ول لرغوني مدنيتونه له يوه ！ا！وبي ＇خه 
را وتلي －２ي. نوموړي د مصر، بين النهرين او سند تمدنونه و＇７５ل او د دې تمدنونو ترمن＃ ورته ！کي 
ي３ رابرس５ره ک７ل. په پايله ک３ ي３ د ！ولو تمدنونو منشا له مصر ＇خه راپيل شوې وبلله. د مؤرخينو 
دويمه ډله په دې باور ده چ３ د تمدنونو منشا يوه نه ده او د ن７ۍ تمدنونو له يوه تمدن ＇خه پراختيا نه 
ده موندل３، بلک３ د هرې س５م３ د چاپيريال او د هغه د امکاناتو په محدوده ک３ ＄ان／７ى تمدن من％ته 

راغلى او وده ي３ ک７ې ده. 

د لوم７نيو تمدنونو＄ان／７ن３

جوړولو  په  ＊ارونو  د  انسانان  وړاندې  کاله   ٣٠٠٠ کابو  ميالده  له  )انقالب(:  او＊تون  ١-＊اري 

بريالي شول. له مالدارۍ ＇خه د زراعت جالوالی په خپل وارسره د ＊ارونو د رامن＃ ته ک５دو زمينه 
برابره ک７ه. ＊ارونه د ديني، فرهن／ي، ！ولنيز، اقتصادي او سياسي بدلونونو مرکزونه شول. د بشريت په 

تاريخ ک３ دا پرمخت， د ＊اري انقالب په نامه بلل شوى دى.

د تمدن د رامن％ته ک５دو ＇رن／والى او ＄ان／７ن３يوويشتم لوست

 په دې لوست ک３ به د تمدن د رامن％ته ک５دو د ＇رنگوالي، د پوهانو د نظرياتو او د مدنيتونو 
د ＄انگ７تياوو په اړه معلومات ترالسه ک７ئ.
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٢-سياسي او نظامي جوړ＊تونه: د ＊اري ژوند له پيل سره سم حکومتي ادارې رامن％ته شوې 

چ３ ！ولن３ ته وده ورک７ي او د هغوى غو＊تنو ته ＄واب ووايي. د سياسي قدرت د ساتلو او د نورو سيمو 
د نيولو په موخه نظامي ＄واکونه هم رامن％ته شول.

٣- د اقتصادي ＄واک پر بنس نوى ！ولنيز جوړ＊ت: پاچاهان، لوړ پوړي روحانيون، سياسي 

مشران او پو＄يان د واک او قدرت په سر ک３ پات３ او د ！ولن３ د لوړې طبق３ و－７ي شول. کروند－رو او 
صنعتکارانو په دويم پوړک３ او غالمانو د ！ولن３ په ！ي پوړ ک３ ＄اى وموند.

٤- ديني جوړ＊تونه: په لوم７يو مدنيتونو ک３ ديني تشکيالتو ＄ان／７ی ارز＊ت درلود. د توحيد له 

الرې ＇خه د پخوانيو ！ولنو د يو شم５ر خلکو په او＊تو او د خلکو د باور او تلقين لپاره د ديني جوړ＊تونو 
له الرې د شرک او خرافاتو بهير پيل شو. د ！ولن３ د برياليتوب لپاره ي３ د ارباب االنواعو کاذب رول او 
اهميت ته غاړه ک５＋وده. په همدې ډول ي３ د السته راغلي مدنيت او سياسي جوړ＊ت پراختيا ته ه）ه 

وک７ه. 

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د تمدن د رامن％ته ک５دو د ＇رن／والي په اړه 

او دويمه ډله دې د تمدن د ＄ان／７نو په اړه بحث وک７ي.
  پو＊تن３ 

١- د تمدن د رامن％ته ک５دو په اړه د ارنولد تايني نظر ＇ه و؟
٢- د تمدنونو د منشا په اړه د پوهانو نظريات ＇ر－ند ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د تمدن د ب５ل／و په اړه خپل معلومات را！ول او ！ول／يوالو ته دې وړاندې ک７ي.
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 هغه سيمه، چ３ د دوو سيندونو )دجل３ او فرات( تر من＃ پرته ده، د بين النهرين په نامه ياد８４ي. 
په دغه سيمه ک３ د ن７ۍ تر ！ولو لرغونى تمدن رامن％ته شوى چ３ مؤرخين ي３ د رامن％ته ک５دو المل 
د دجل３ او فرات ＊５رازه ＇ن６ې －２ي. د لرغونپوهانو په اند د نوح عليه السالم توپان په همدې سيمه 
ک３ پ５（ شوی دی. د بين النهرين تر ！ولو لرغونى ＄ای د تل حسونا په نامه ياد８４ي، چ３ په پن％ه زره 
مخز８４د ک３ ي３ يو لوی کلى درلود چ３ و－７ي ي３ په کرنه بوخت وو،خو د و－７و په ډ４ر４دو سره د ٥٠٠٠ 
- ٤٠٠٠ مخز８４د د مخه کلونو تر من＃ بين النهرين ته ول８５د４دل او هلته ي３ د يو تمدن بنس ک５＋ود چ３ 

د سومريانو د تمدن په نامه ياد８４ي.
د سومريانو په استو－ن％ي )سومر( ک３ －０ شم５ر ＊ارونه رامن％ته شول چ３ اور، اوروک، کيش، 
ال－اشس، الرسا او وينپور ي３ د يادون３ وړ دي. دغه ＊ارونه هر يو په خپلواکه تو－ه اداره ک５دل. له همدې 
امله ＊اري دولتونه يا ＊اري ه５وادونه بلل ک５دل. د دغو ＊ارونو په من＃ ک３ عبادت ＄ايونو شتون درلود 

چ３ د ＊ار د ساتن３ د خدای مجسم３ پک３ ساتل شوې وې.
د بين النهرين سياسي وضع

د سومر＊اري دولتونه د کاهنانو له لوري، چ３ مشران ي３ انسي بلل ک５دل، په خپلواکه تو－ه اداره 
ايتن و چ３ پر ！ولو  ک５دل او مرکزي واکمني ي３ نه درلوده. د سومر له پخوانيو واکمنانو ＇خه يو هم 

سومري دولتونو ي３ ولکه درلوده.
له ٢٤٠٠ کاله د ميالد ＇خه وران６ې اکدي اقوامو سومري واکمن )－يل －ميش(له من％ه يووړ او 
واک ي３ تر السه ک７. د دغ３ ل７ۍ لوم７نى واکمن سار－ون و چ３ د فارس له خليج ＇خه د بين النهرين 
تر شمال پورې ي３ خپل قلمرو ته پراختيا ورک７ه. له همدې امله د بين النهرين په سياسي تاريخ ک３ ډ４ر 
شهرت لري او د بين النهرين لوم７ى سترواک －２ل ک８５ي. دغه ل７ۍ له دوو پ７５يو واکمن９ ＇خه وروسته 

د بين النهرين تمدندوه ويشتم  لوست

سياسي  او  سيمو  لرغونو  لرغونتوب،  له  تمدن  د  النهرين  بين  د  به  ک３  لوست  دې  په 
وضع３ سره أشنا شئ.
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د شمال ختي＃ د يوه قوم له لورې  چ３ －وتي نوم５ده له من％ه والړه.
 －وتيانو يوه پ７５ۍ واکمني وک７ه او په پای ک３ د سومريانو له لوري له من％ه والړل. ＇ه مـهال وروسته 
په  او د اور واکمني ي３ رامن％ته ک７ه.دغه مـهال اعالميانو چ３ د فارس  او اکدي سره يو مو！ى  سومر 
سويل او لو４دي＃ ي３ واکمني درلوده او تازه ي３ د اور واکمن９ ته غاړه اي＋３ وه، يو ＄ل بيا خپلواکي تر 
السه ک７ه. د سومريانو په وړاندې ي３ ج／７ې پيل ک７ې او په ٢٠٠٧ کال ک３ د هغوی سياسي ＄واک ته 

د پای ！کى ک５＋ود.
د اور د واکمن９ له من％ه تلو وروسته په سويلي بين النهرين ک３ ج／７ې پيل شوې. په پايله ک３ د بابل 
ل７ۍ، چ３ په ١٩ مخز８４ده پ７５ۍ ک３ ي３ بنس ا４＋ودل شوى و، د دغه ه５واد ډ４رى برخ３ سره يو مو！ى 

ک７ې او د بابليانو په نامه ي３ سترواکي )امپراتوري( رامن％ته ک７ه.
چ３  پ５ر،  سترواک９  لرغون３  د  بابليانو  د 
درې پ７５ۍ ي３ دوام وک７، د ن７ۍ د تاريخ د پام 
نوميالى  ل７ۍ  دغ３  د  ک８５ي.  －２ل  ＇پرکی  وړ 
النهرين يووالى  بين  واکمن حمورابي و چ３ د 
ي３ ！ين， ک７، خپل قلمرو ته ي３ پراختيا ورک７ه 
او د سترواک９ بنس ي３ ک５＋ود او پر دې سرب５ره 
ي３ سودا－رۍ او کرن３ ته ډ４ره پراختيا ورک７ه.  د 
و－７و لپاره ي３ يو قانون جوړ ک７ چ３ د حمورابي 
د قانون په نامه ياد８４ي. د حمورابي پالزم５نه د 
بابل ＊ار و چ３ د لرغون３ ن７ۍ له سترو او ودانو 

＊ارونو ＇خه شم５رل ک８５ي.

 
د حمورابي د يوې مجسم３ ＇و ان％ورونه
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  د حمورابي له م７ين３ سره په بين النهرين ک３ بلواوې پيل شوې. په پايله ک３ ي３ بابليان له من％ه 

والړل او اشوريان واک ته ورس５دل. اشوريان يو جن／ي قوم و او د اشور په ＊ار ک３ ي３ واکمني درلوده. 

د دغ３ ل７ۍ لوم７ى واکمن لوم７ى سار－ون و چ３ له ميالده ١٩٠٠کاله وړاندې ي３ د اور ＊ار تر السه 

ک７. په  نهمه مخز８４ده پ７５ۍ ک３ اشوريانو ډ４رې برياوې تر السه ک７ې او خپل قلمرو ته ي３ د مديتران３ تر 

مور－و )سواه لو( پورې پراختيا ورک７ه. ＇ه مهال وروسته ي３ مصر هم تر السه ک７. د اشوريانو وروستى 

واکمن اشور بنپال و چ３ ډ４رې س５م３ ي３ تر خپل３ ولک３ الندې ک７ې او د اعالميانو سياسي ＄واک ته 

ي３ د پاى ！کى ک５＋ود. د دغ３ ل７ۍ پالزم５نه د نينوا ＊ار و چ３ په ياده اداره ک３ ي３ ډ４ره پراختيا موندل３ 

وه.

وروستى قوم، چ３ له يوې پ７５ۍ زيات ي３ په بين النهرين واکمني وک７ه، کلدانيان وو. کلدانيان د نويو 

بابليانو په نامه هم ياد８４ي، ＄که خپله پالزم５نه ي３ له نينوا ＇خه د بابل ＊ار ته ول８５دوله او ه）ه ي３ وک７ه 

چ３ د بابليانو تمدن راژوندى ک７ي او د حمورابي قانون پلى ک７ي، خو بريالي نه شول. په  ٥٣٩مخز８４د 

د حمورابي د قانون يوه برخه

که ＇وک يو تن په قتل تورن ک７ي، خو په اثبات ي３ ونه رسوي، تور ل／وونکى  بايد په قتل 

ورس８５ي.

که چا ت＋ت５دلي غالم ته پناه ورک７ه، بايد ووژل شي.

که چا د يوه بل چا غالم وواژه، په بدل ک３ ي３ بايد غالم ورک７ي.

که يوأزاد تن يو بل أزاد تن ووهي، په بدل ک３ بايد نغدي جريمه ورک７ي او که چ５رې ي３ 

بابلي وواهه بايد شپ５ته درې ووهل شي. 
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ک３ هخامنشيانو د کلدانيانو وروستى واکمن، بخت نصر له من％ه يووړ او د بابل ＊ار ي３ ونيو. په دې 

بين  په  ساسانيانو  وروسته  هخامنشيانو  له  شو.  شامل  ک３  قلمرو  په  هخامنشيانو  د  النهرين  بين  ډول 

النهرين ولکه ومونده او په اوومه ز８４ديزه پ７５ۍ ک３ نو موړې س５مه د مسلمانانو له لوري ونيول شوه.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 

زده کوونکي دې په دريو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د سومريانو، دويمه ډله دې د اکديانو او 

دريمه ډله دې د بابليانو په اړه بحث وک７ي.

  پو＊تن３ 

١- د بين النهرين لوم７نى تمدن په ＇ه نامه ياد８４ي او د رامن％ته ک５دو المل ي３ ＇ه و؟

٢-د سومر د ＊اري دولتونو په اړه ＇ه پوهي８ئ واضيح ي３ ک７ئ.

٣-د اور د واکمن９ په اړه خپل معلومات وړاندې ک７ئ.

٤-حمورابي کوم کارونه ترسره ک７ل واضيح ي３ ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت

زده کوونکي دې د بين النهرين د سياسي وضع３ په اړه زيات معلومات را！ول او خپلو ！ول／يوالو 

ته دې وړاندې ک７ي.
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 دين: د بين النهرين اوس５دونکو په ډ４رو خدايانو، لکه د آسمان، سپوږم９، ستورو، کرن３ او داس３ نورو 
باور درلود. هغوى د ＄ينو خدايانو مجسم３ جوړې ک７ې وې او په عبادت ي３ بوخت وو. د ＊ارونو په 
مرکزونو ک３ د غون６يو په سر ＇و پوړيزه عبادت ＄ايونو شتون درلود چ３ په هر عبادت ＄اى ک３ د ＊ار 

ساتن３ د خداى مجسم３ اي＋ودل شوې وې. 
د بين النهرين اوس５دونکو د خپلو خدايانو د خو＊９ په موخه ب５الب５ل مراسم ترسره کول. قربان９ ي３ کول３ 
او په －６ه ي３ مذهبي سرودونه ويل. هغوى له م７ين３ وروسته په ژوند باور درلود چ３ له همدې امله ي３ 

له م７و سره په قبرونو ک３ وسايل اي＋ودل.
د تاريخی روايتونو او ديني نصوصو له مخ３ اهلل تعالی، حضرت ابراهيم )ع( ول８５ه چی خلک د باطلو 
ابراهيم)ع(   د حضرت  راوبولي.  ي３  ته  عبادت  واحد خدای  د  او  ک７ي  منع  عبادت ＇خه  له  خدايانو 
توحيدي دعوت د دغه مهال د پاچا )نمرود( له مقاومت  سره مخامخ شو، خو ډ４ر ژر د بين النهرين له 

پولو تير او فلسطين او جزيرة العرب ته ورسيد. 
کرنه: د دجل３ او فرات د اوبو سترو سرچينو شتون د بين النهرين د کرن３ د پراختيا او ودې بنس＂يز المل 
و چ３ له امله ي３ د اوبه خورا منظم سيستم رامن％ته شو او د ！ولنيز ژوند د نظام لپاره الره هواره شوه. 

غنم او اوربش３ د بين النهرين مهم کرنيز پيداوار وو.
ليکن３  ب２و  ب５الب５لو  په  ي３  مخ  پر  ترالسه شوي چ３  لوح３  خ＂ين３  ډ４رې  النهرين ＇خه  بين  له  ليک: 
＇ر－ند８４ي. د مؤرخينو ＇７５نو په ډا－ه ک７ې، دغه لوح３ چ３ لرغونتوب ي３ ٥٠٠٠ مخز８４د ته رس８５ي، 
په واقعيت ک３ د هغه مهال کتابونه دي. له همدې امله ويالى شو چ３ د ن７ۍ تر ！ولو لرغونى کتابتون 
په بين النهرين ک３ رامن％ته شوى دى. دغه لوح３ د ＊وون３ او روزن３، د خدايانو د عبادت، د حقوقي 
مسايلو، ج／７و، راک７ې ورک７ې او داس３ نورو په اړه مطالب لري چ３ په ميخي ليک ليکل شوي. په 

دې تو－ه ويالى شو چ３ په بين النهرين ک３ لوم７نى رامن％ته شوى ليک ميخي دى.
علوم: د نجوم پوه３ په بين النهرين ک３ د پام وړ پرمخت， ک７ى و چ３ المل ي３ د ستورو عبادت و 
هغوى هغه ستوري چ３ اوس عطارد، زهره، مريخ، مشتري او زحل نوم８５ي، پيژندل. د دجل３ او فرات 
د سيندونو ＇پو د بين النهرين و－７ي ه）ول چ３ د اوبه خور سيستم د تنظيم او د خپلو ＄مکو د پولو 
！اکلو په موخه ډ４ر فکر وک７ي. په دې ډول لوم７ني هندسي او رياضيکي فعاليتونه من％ته راغلل چ３ 
ورپس３ د جمع３، منفي، ضرب او تقسيم عملي３ هم رامن％ته شوې. د بين النهرين و－７و کال په دولسو 

سپوږميزو مياشتو او هره مياشت په ＇لورو برخو و４شل３ وه چ３ په دې ډول اون９ رامن％ته شوه.

 د بين النهرين تمدن او فرهنگدرويشتم لوست

په دې لوست ک３ به د بين النهرين د خلکو له ديني عقايدو، ！ولنيزې او اقتصادي وضع３ او 
علمي السته راوړنوسره أشنايي پيداک７ئ.
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ډ４رپوه شئ:                            بابل د لرغون３ ن７ۍ ستر او پرتمين ＊ار
بابل د بين النهرين له لرغونو ＊ارونو ＇خه دى. د مؤرخينو په أند دغه ＊ار له ٤٠٠٠ مخز８４د راهيس３ 
په  بابلي واکمن９  بابل ＊ار د لرغون３  له لوم７نيو ＊ارونو ＇خه شم５رل ک５ده. د  او د ن７ۍ  شتون درلود 
＄ان／７ې تو－ه د حمورابي د واکمن９ پر مهال ډ４ره پراختيا ومونده. په٥٣٩ مخز８４د ک３ د بابا ＊ار د 
هخامنشي واکمن کوروش په ولکه ک３ راغی د بابل ＊ار د فرات د سيند په غاړه پروت دى. د دغه 
پراخه ＊ار مساحت ٥٢٠ کيلومتر مربع ا！کل شوى دى. د ＊ار د شا و خوا لوړو او  کلکو استحکاماتو 
شتون درلود. دغو استحکاماتو کابو ٢٥٠ برجونه او ١٠٠ دروازې درلودې، چ３ په خوا ک３ ي３ له اوبو 
ډک３ ژورې کندې موجودې وې. د ＊ار د４والونه ي３ ٩٠ کيلومتره اوږده وو. د فرات سيند د ＊ار له من％ه 

ت５ر４ده چ３ دواړو خواو ي３ د ＊کلو پلونو په واسطه له يوبل سره الر موندله.
د ＊ار سترې ودان９ له ډبرو جوړې وې. د دغو ډبرو مخ په سفالي رن， پو＊ل شوى و. د ＊ار له سترو ودانيو 
＇خه يوه هم هغه برج ډوله اووه پوړيزه ودان９ وه چ３ کابو ٢٠٠ متره لوړوالى ي３ درلود او د ن７ۍ تر ！ولو لوړه 

ودان９ －２ل ک５ده. د دغ３ ودان９ باندينى لورى د ＊کلو ان％وريزو کاشيو په واسطه پو＊ل شوى و.
بين النهرين ته د يونانيانو له رات， وروسته بابل د سکندر د پام وړ و－ر＄５د او د هغه استو－ن％اى شو. د 
سکندر د ＄اى ناستو د شخ７و په پايله ک３ دغه ＊ار ډ４ر زيانمن شو او له هغه وروسته د سقوط په لور روان 
شو. د رواياتو له مخ３ حضرت ابراهيم )ع( په بابل ک３ بتان مات ک７ل او د بابل د حاکم )نمرود( په امر 
په اور ک３ واچول شو، خو اهلل تعالى وژغوره. د بابل د ＊ار کن６وال３ د بغداد د سويل په ٨٥ کيلومترۍ 

ک３ د کوف３ ＊ار ته نژدې شتون لري.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې په درې ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د بين النهرين د و－７و د مذهبي عقيدو، 
دويمه ډله دې په بين النهرين ک３ د علومو د پرمخت， او دريمه ډله دې د بابل د ＊ار په اړه بحث 

وک７ي او د هرې ډل３ استازى دې ！ول／يوالو ته وړاندې ک７ي.

  پو＊تن３ 
١-د بين النهرين د عبادت ＄ايونو په اړه ＇ه پوه８５ئ؟ توضيح ي３ ک７ئ.

٢-د علومو په برخه ک３ بين النهرين کوم３ السته راوړن３ لري؟
٣-د بابل د ＊ار په اړه ＇ه پوه８５ئ؟ 

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د بابل د حاکم )نمرود( په اړه معلومات را！ول او نورو ！ول／يوالو ته دې وړاندې ک７ي.
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 د مصر ه５واد په افريقاکي پروت دى. د مؤرخينو په أند په مصرک３ د بشري مدنيت د رامن％ته ک５دو 

رغنده المل د نيل سيند و چ３ په خپلو ＊يرازو غاړو مور－و ک３ ي３ کلي او＊ارونه رامن％ته شول. په لوړه 

کچه ي３ کلتور ته پراختياورک７ه او د بشر د ډ４رو فعاليتونو بنس ي３ ک５＋ود. 

په مصر ک３ له ٥٠٠٠ تر ٣٢٠٠ مخز８４د پورې پ５ر له تاريخ وړاندې دوره بلل ک８５ي. هغه مهال د 

نيل په وادۍ ک３ مرکزي واکمني نه وه، خوسره له دې هم ＄ين３ ＄ايي واکمن９ يومو！ى شوې او دوه 

واکمن９ چ３ يوه په سويل اوبله په شمال ک３ رامن％ته ک７ه.

 په دغه دوره ک３ هنر وده وک７ه. د دودونو پر بنس قانون جوړشو اوهمدارن／ه ليکن３ او کل５زې 

رامن％ته شوې چ３ ددغه پ５رله علمي پرمختياوو＇خه گ２ل ک８５ي.

په ترڅ ک３ مرکزي واکمن９  او شمالي واکمنيو د يو＄اى ک５دو  په ٣٢٠٠ مخز８４د ک３ د سويلي 

 و چ３ د لوم７ۍ دورې بنس )Menz( اي＋ودونکى لوم７ى مينز من％ته راغله. د دغ３ واکمن９ بنس

اي＋ودونکى هم و.

د لرغوني مصر د ودې پ７آوونه

مؤرخين د مصرلرغونى تاريخ د مينز له مهاله د هخامنشيانو تر ورت， پورې په درې دورو و４شي.

١- لرغون３ واکمني

لرغون３ واکمني واک ته د مينز له رس５دو سره پيل８５ي. په دغه واکمن９ ک３ شپ８ کورن９ يو بل پس３ 

واک ته ورس５دې. په دغه دوره ک３ د واکمن９ سيستم تيوکراسي ) ديني( و. پاچا هم سياسي او هم ديني 

مشر و ＄که د هغه ＄واک د خداى ＄واک －２ل ک５ده او په خلکو ک３ ي３ خورا درناوى ک５ده. له همدې 

لوست د مصرتمدن＇لورويشتم 

په مصرک３ د تمدن د رامن％ته ک５دو د الملونو، د هغ３ د بشپ７تيايي  به  په دې لوست ک３ 
پ７اوونو او همدارن／ه د لرغوني مصر له سياس３ وضع３ سره أشنايي پيداک７ئ.
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امله ورته د فرعون لقب ورک７ شوی و.

ييز و. دغه دوره په ٢٣٠٠  نه درلود او سياست ي３ سوله  پام وړ پو＄ي ＄واک  لرغون３ واکمن９ د 

مخز８４د ک３ پاى ته ورس５ده، ورسره په مصرک３ نوى پ５ر پيل شو او دوه پ７５ۍ ي３ دوام وک７ چ３ د فيوډالي 

دورې په نامه ياد８４ي. په ياده دوره ک３ －６وډي واکمنه وه. نجيبان د ډ４ر＄واک ＇＋تنان وو چ３ له امله ي３ 

د ！ولنيزو پوړکو )طبقاتو( له لوري وخت په وخت پا＇ونونه رامن％ته ک５دل.

٢- من％ن９ واکمني 

په ٢١٠٠ مخز８４د ک３ يوولسمه کورن９ واک ته ورس５ده چ３ په پايله ک３ ي３ －６وډۍ پاى ته ورس５دې 

او د مصر په تاريخ ک３ يوه نوې پا１ه پرانيستل شوه چ３ د من％ن９ واکمن９ په نامه ياد８４ي.

 دغه واکمن９ د لرغون３ واکمن９ په پرتله کمزورې وه. فرعونيان يوبل پس３ واک ته رس５دل، خو اصلي 

＄واک د کوچنيو واکمنانو په الس ک３ و. دولسم３ کورن９ دغه حالت ته بدلون ورک７.  فرعونيان ي３ د پوره 

＄واک ＇＋تن ک７ل. عدالت ي３ ！ين， او خلک ي３ د اصليت او توکم له توپير پرته په کارونو و－ومارل. 

ويالى شو چ３ دولسمه کورن９ د ولسواک９ لوم７ن９ بنس اي＋ودونک３ وه. دغه واکمني د ！ولنيز عدالت 

او علمي پرمختياوو له مخ３ يوه زرينه دوره وه. له پاى ته رس５دو سره ي３ مصر يو＄ل بيا د －６وډيو او 

بهرنيو بريدونو دورې ته ورننوت چ３ له دوه پ７５يوي３ زيات دوام وک７ او په پايله ک３ ي３ ！ولنيزې اوعلمي 

پرمختياوې له من％ه والړې. هکسوسيانو، چ３ په لو４د４％３ أسيا واکمن شوي وو، مصر تر ولک３ الندې 

راوست. دغ３ ولک３ پرمصريانو مهم اغ５ز وک７. هغوى ي３ نه يوازې له ج／７ه ييزو اصولوسره بلدک７ل، 

بلک３ د بهرنيانو په وړاندې ي３ يو مو！ى ک５دو ته هم وه）ول. مصري واکمنانو د هکسوسانو په وړاندې  

پا＇ونونه پيل ک７ل او بهرني ＄واکونه ي３ له خپل３ س５م３ ＇خه وايستل. د دغ３ بريا اتل د اتلسم３ کورن９ 

مؤسس لوم７ى اهموز و.
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٣- د امپراتورۍ دوره

د  او  ايستلو  له  هکسوسانو  د  دوره  دغه   

پ５ل８５ي  لوم７ي اهموز له واک ته رس５دوسره 

پياوړى  يو  پرتله  په  دورو  مخکنيو  د  اهموز 

تر  او  ونيو  ي３  فلسطين  ک７.  رامن％ته  نظام 

سوري３ پورې ورس５د. د دغ３ دورې تر ！ولو 

پرمهال پ５（  توتمس  بريدونه د دريم  بريالي 

شول چ３ د دجل３ او فرات ترمن＃ س５مه ي３ 

د مصرپه قلمرو ک３ ور－６ه ک７ه.

بيا  يو＄ل  وروسته  م７يني  له  امپراتور  د 

－６وډۍ رامن％ته شوې، خو مصري فرعونيان 

ي３ په له من％ه وړلو ک３ پات３ راغلل. له امله ي３ يو په بل پس３ انقالبونه پيل شول او تر دولسم３ مخز８４دې 

پ７５ۍ پورې ي３ نيول شوې سيم３ له السه ووت３ او واکمن９ ي３ د ＄وړتيا په لور روانه شوه.

په ٦٧٠ مخز８４د ک３ مصر د اسوريانو له لوري ونيول شو او تر٦٦٢ مخز８４د پورې ي３ تر استعمار 

الندې واوس５ده. له دې وروسته مصر يو ＄ل بيا ＄واک ترالسه ک７ او کلتور پراختيا ومونده، خو دغه 

حالت ډ４ر دوام ونه ک７. په ٥٢٥ مخز８４د ک３ مصر د فارس امپراتورۍ له لوري ونيول شو چ３ له دې 

وروسته ت５رتمدن بيا راژوندى نه شو.

په ！وليزه تو－ه په مصرک３ شل کورن９ واک ته ورس５دې او －０ شم５ر فرعونيانو پک３ واکمني وک７ه. 

له هغوى ＇خه يو هم دويم رامسس و چ３ د واکمن９ پرمهال ي３ حضرت موسى عليه السالم را＇ر－ند 

شو.                      

د فرعون ان％ور
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  په ！ول／ي ک３ فعاليت 

د  ډله دې  دويمه  واکمن９،  لرغون３  د  ډله دې  لوم７ۍ  وو４شل شي.  ډلو  دريو  په  زده کوونکي دې 

من％ن９ واکمن９ او دريمه ډله دې د امپراتورې دورې په اړه بحث وک７ي او د هرې ډل３ استازى دې نورو 

！ول／يوالو ته وړاندې ک７ي.

  پو＊تن３ 

١-د نيل په وادي ک３ مرکزي واکمني ＇ه مهال او د چا له لوري رامن％ته شوه؟

٢-د لرغوني مصر د تاريخي دورو په اړه خپل معلومات وړاندې ک７ئ.

٣-حضرت موسي )ع( د کوم فرعون په واکمني ک３ را＇ر－ند شو؟ نوم ي３ واخلئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت

زده کوونکي دې د مصر د فرعونيانو په اړه معلومات را！ول او خپلو ！ول／يوالو ته دې وړاندې ک７ي.
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 دين: دلرغوني مصر د و－７و په ！ولنيز ژوند ک３ مذهب ډ４ر رول درلود او د ژوند په هر اړخ ي３ اغ５ز 
ک７ى و. د لرغوني واکمني سيستم تيوکراسي )ديني ( و. په من％ن９ واکمن９ او أن د امپراتورۍ په دوره 

ک３ د ه５واد چارې د مذهب له الرې اداره ک５دې. 
په لرغون３ واکمن９ ک３ ب５الب５ل دينونه  سره يو＄اى او يو واحد دين من％ته راغى. همدارن／ه له ب５الب５لو 
چارو  اخالقي  د  کايناتو  د  او  ر＊تينول９  عدالت،  د  النوع( چ３  رب  لمر  )د  أمون  دری  خدايانو＇خه 
نباتاتو خداى －２ل ک５ده من％ته راغلل. د  النوع( چ３ د  نيل رب  او اوسيروس )د  ساتندوى －２ل ک５ده 

من％ن９ واکمن９ او د امپراتورۍ په پ５رک３ دين خپل وروستنی تکامل ترالسه ک７.
د هکسوسانو د يرغل پرمهال دغه دين په خرافاتي دين تبديل شو. خلکو د پيسو په مقابل ک３ په 
پاپيروس ليکل شوى ب＋نليک اخيسته او د م７ي تر＇ن， ي３ په قبر ک３ اي＋وده. په دې ليک ک３ له 
ارباب االنواعو＇خه د نوموړي شخص د ب＋لو غو＊تنه ک５ده. د غو ديني  خرافاتو چ３ د روحانيونو له 
خوا پلي ک５دل، پر چاپ５ريال ناوړه اغ５ز وک７ چ３ له امله ي３ په ١٣٧٥ مخز８４دک３ د＇لورم امنوهوتپ 

پن％ه ويشتم لوست
د مصرتمدن او فرهنگ

په دې لوست ک３ به د مصريانو د مذهبي عقايدو، ！ولنيزې وضع３، اقتصادي سيستم، علمي 
السته راوړنو، هنري فعاليتونو او د لرغوني مصر له تاريخي أثارو سره أشنايي پيداک７ئ.

د مصر اهرامونه
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په مشرۍ پا＇ون رامن％ته شو. زوړ مذهب له من％ه والړ او پر＄اى ي３ نوى دين رامن％ته شوچ３ په هغه 
ک３ د اتون د خداى )د لمر لرغونی نوم( عبادت ک５ده.امنوهوتپ خپل نوم په اخناتون تبديل ک７.وروستيو 
فرعونانو له دغه مذهب سره ليوالتيا نه درلوده، په تيره توتن خامون چ３ ديني خرافات ي３ بيا دود ک７ل 

او د اتون دين ي３ له من％ه يووړ.
د لرغوني مصر کلتوري ميراثونه تر ډ４ره اهرامونه، موميايي جسدونه، عبادت％ايونه، مقبرې، مجسم３،  

ان％ورونه، ډبرليکونه او مذهبي سرودونه دي چ３ ！ول ي３ د مذهب په سيوري ک３ من％ته راغلي دي.
 مصريانو پر ډول ډول خدايانو عقيده درلوده. لمر، سپوږم９، نيل او ＄ين３ حيوانات ي３ سپ５）لي 
بلل او د درناوي په موخه ي３ د هغوى ان％ورونه او مجسم３ په عبادت％ايونو ک３ اي＋ودې. دا هم بايد په 
ياد و لرو چی ددغو ！ولوخرافاتو او شرک تر＇ن， اهلل تعالی د توحيد الرې ته د خلکو د رابللو په موخه 
پيغمران عليهم السالم  راستولي دي. موسی عليه السالم او ورور ي３، هارون عليه السالم په مصر ک３ 
په پيغمبرۍ مبعوث شول. موسی عليه السالم او پيروانو ي３ د الهی تعليماتو په ر１ا کی د ژوندانه او واحد 

خدای> د عبادت بيرغ پورته ک７ او د دغه مهال  له فرعون سره ي３ ن＋ته وک７ه. 
د شرک او خرافاتو او د فرعون د ت５ري او ب３ عدالت９ په وړاندې د موسی عليه السالم پا＇ون په پای 
ک３ د خلکو په يو خو＄＋ت تبديل شو چی په پايله کی ي３ فرعون  ډوب شو او د توحيد دعوت يو＄ل 

بيا لوړ پوړ ته ورس５ده.
په پيل ک３ مصريانو خپل م７ي په ！و！و پو＊ل او په قبر ک３ ي３ اي＋ودل، خو وروسته ي３ دغه الره 
بدله ک７ه او د بدن د ساتن３ په موخه ي３ هغوی موميايي کول او د اړتيا وړ وسايل ي３ ورسره په قبر ک３ 

اي＋ودل.

！ولنيزحالت
مصري ！ولنه په واقعيت ک３ له ＇لورو پوړيو ＇خه جوړه شوې وه. په هر پوړ ک３ ي３ افرادو او په سر 
ک３ ي３ فرعون ＄اى درلود. د پوړکو ترمن＃ د ژوند توپير ډ４ر نه و. ！ول و－７ي د قانون په وړاندې برابر وو. 
سره له دې چ３ اقتصادي توپيرونو شتون درلود، د شاهي کورن９ له غ７وپرته د هي＆ تن ！ولنيز موقعيت 
＇ر－ند نه و او ان نوکرانو او غالمانو کوالى شول له يوه ！ول／ي ＇خه بل ته پورته شي. غالمان، چ３ په 
پيل ک３ په  سختو کارونو －ومارل ک５دل، وروسته په عسکري خدمت ک３ شامل شول او په ژوند ک３ ي３ 

بدلون راغى چ３ په پايله ک３ د غالمانو ！ول／ى ب５خي له من％ه والړ.



71

 په مصري ！ولنه ک３ ＊％و لوړ مقام درلود، تر دې چ３ فرعوني تاج اوتخت ته ورس８５ي. په کورن９ 
ک３ د ننه ودونو ډ４ر دود درلود. د دغه دود له مخ３ فرعونيانو له خپلو نژدې خپلوانو او د کورن９ له غ７و 

سره واده کاوه.
 د ＊وون３ او روزن３ په ډ－ر ک３ هم مصر د پام وړ پر مخت， ک７ى و. د دولتي ＊وون％يو تر＇ن， 

خصوصي ＊وون％يو هم شتون درلود او د هر ！ول／ي افرادو پک３ زده ک７ه کوالى شوه.

اقتصادي سيستم
د مصر اقتصادي بنس په کرن３ اومالدارۍ والړ و. کرن３ ډ４ره پراختيا موندل３ وه او＄مکو ＊ه 
حاصل ورکاوه. د هغه مهال د کلتور له مخ３ ！ول３ ＄مک３ د فرعون ملکيت وې چ３ د مالي３ په مقابل 
د  او  ومونده  پراختيا  سودا－رۍ چ＂که  وروسته  پ７５ۍ  مخز８４دې  شلم３  له  و４شل３.  پرخلکو  ي３  ک３ 

اقتصادي بنس په پياوړتيا ک３ ي３ تر！ولو زيات اهميت ترالسه ک７.
مصريانو له بهرنيو ه５وادونو سره سودا－ريزو اړيکو ته پراختيا ورک７ې وه چ３ ＊ه ب５ل／ه ي３ په ٣٠٠٠ 

مخز８４د ک３ مصرته د افغانستان د الجوردي ډبرو رس５دل و.
ب７５ۍ جوړونه، ＊ي＋ه جوړونه،  درلود.  ارز＊ت  ډ４ر  پياوړتيا ک３  په  اقتصاد  د مصرد  صنعت هم 
کواللي، د ！وکرانو اوبدل او د ډبرې توږل هغه صنايع وې، چ３ －０ شم５ر و－７ي ي３ په کارونو بوخت 

ک７ي وو. د فلزي پيسو په جوړونه ک３ هم مصر ن７يوال شهرت ترالسه ک７ي و.
د امپراتوري تر دورې پورې ＄مک３ د خلکو ترمن＃ و４شل شوې وې او د حکومت له عملي کن＂رول 
＇خه بهرگ２ل ک５دې، خو د دغ３ دورې زيات ل／＋ت په کروند－رو د لوړې مالي３ المل و－ر＄يد چ３ 
په دې تو－ه فرعونيان د ＄مکو＇＋تن او کروند－ر ي３ نوکران شول. سرب５ره پر دې د زياتو پيسو د السته 

راوړلو په موخه بهرن９ سودا－ري هم د دولت له لوري انحصار شوه.
د اخناتون له دورې پرته د امپراطورۍ په ！وله دوره ک３ روحانيون له مالي３ معاف وو او د دولت په 
پان／ه ک３ ي３ مهمه ون６ه درلوده. سرب５ره پر دې د کرنيزې ＄مک３ يو پر اوومه برخه د روحانيونوحق و 

او همدارن／ه د زر－ونو ＇ارويو او کابو سل ب７５يو＇＋تنان هم وو. 

ادبيات
مصريان لوم７ني خلک وو چ３ ان％وريز ليک )هيروغليف( ي３ رامن％ته ک７. مصري کاهنانو دغه 
ليک د عبادت％ايونو، ما１يو او د فرعونيانو د مقبرو د اړونده مطالبو د ليکلو په موخه کاراوه او په ＄ان／７و 
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مدرسو ک３ ي３ زده کوونکو ته ور＊وده. له هيروغليف پرته د ديموتيک په نامه هم يوليک دود و چ３ د 
من％ني پوړ و－７و او سودا－رو ور＇خه کار اخيسته.

کاهنان په مدرسوک３ د اشرافو د زامنو په روزنه او د ب５الب５لو علومو په ＊وونه بوخت وو. په دغو مدرسو 
ک３ د پاپيروس له کاغذ ＇خه －＂ه اخيستل ک５ده.

دکليزو رامن％ته ک５دل هم د يادون３ وړدي چ３ په حقيقت ک３ د هغه مهال د تاريخ کتابونه وو. په دغو 
کليزو ک３ مصري منشيانود فرعونيانو برياوې ＇ر－ندول３ او د هغوى اړوند مسايل ي３ ليکل.

هنر او معماري
د مصر تمدن ته ترډ４ره هغوکلتوري ميراثونو شهرت ورک７ى چ３ د ياد－ار په ډول پات３ دي. دغه أثار 
له اهرامونو، عبادت％ايونو، ما１يو، مجسمو او هغو ان％ورونو ＇خه عبارت دي دا أثار د وخت د واکمنيو 
د لوي９ او پوه３ ＇ر－ندونه کوي، چ３ د مصر درې －وني اهرامونه ي３ ＊３ ب５ل／３ دي. د اهرامونوسربيره 
－０ عبادت％ايونه هم ودان شوي وو چ３ په چاپ５ر ک３ ي３ د کاهنانو، غالمانو او کار کوونکو ＄ان／７و ＄ايونو 
شتون درلود. په دغو عبادت％ايونو ک３ د سپي）لو ＇ارويو مجسم３ اي＋ودل شوې وې او ستن３ ي３ له ديني  

ليکنو او ان％ورونو ډک３ وې.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې په دريو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د مصريانو د مذهب، دويمه ډله دې د 
اقتصادي سيستم او دريمه ډله دې د هنر او معمارۍ په اړه بحث وک７ي او د هرې ډل３ استازى دې نورو 

！ول／يوالو ته وړاندې ک７ي.

  پو＊تن３ 
١-د مصريانو د ديني  عقيدو په اړه ＇ه پوه８５ئ؟ توضيح ي３ ک７ئ.
٢-د مصريانو د ！ولنيز حالت په اړه ＇ه پوه８５ئ؟ توضيح ي３ ک７ئ.

٣-د مصريانو د ادبياتو په اړه ＇ه پوه８５ئ؟ توضيح ي３ ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
دې  ته  ！ول／يوالو  او  وليکي  معلومات  خپل  اړه  په  راوړنو  السته  د  مصريانو  د  دې  کوونکي  زده 

واوروي.
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هغه مهال چ３ أريايان په بلخ ک３ م５شت شول، د و－７و د ډ４ر＊ت له امله د اريانا دننه ختي＃ او 

ايران( ک３  لويدي＃ ته وکوچ５دل. هغه شم５ر، چ３ لويدي＃ ته ک６ه شول د فارس په شمال د )اوسني 

م５شت شول د ))ماد(( او ))فارس(( په نومونو د يوه مدنيت بنس ي３ ک５＋ود، چ３ د فارس د تمدن په 

نوم شهرت لري.

د فارس پراخ３ د＊ت３، سيندونه، شتمن９ او طبيعي زيرم３ د دې المل شوې چ３ په دغه ه５واد ک３ 

کرنه، مالداري او صنعت د پام وړ پراختيا وک７ي او بشري تمدنونه رامن％ته شي.

سيالک، －وران، مارلک، جيروفت او شهر سوخته د فارس نامتو لرغون３ سيم３ دي چ３ و－７و 

اړيک３  اوس５دونکو سره  له  هرپ３  او  موهنجودارو  مندي／ک،  د  لکه  و－７و،  له  －اون６يو سيمو  د  ي３ 

درلودې.

له ميالد ＇خه ٣٠٠٠ کاله وړاندې ايالمي و－７و په فارس ک３ د ايالم تمدن رامن％ته ک７. د دغه 

ايالمي واکمن９ سياسي مرکز و،  له ＊ار ＇خه، چ３ د  تاريخي معلومات د شوش  اړه ډ４ر  په  تمدن 

او  بابليانو  د  پراختيا ومونده.  پام وړ  د  برخه ک３  په  او صنعت  ادب، هنر  د  ايالم  ترالسه شوي دي. 

اشوريانو له واک ته رس５دو سره ايالميان کمزوري شول او په پايله ک３ په ٦٤٥ز８４ديز ＇خه وړاندې 

ک３ د اشور بناپال له لوري فتح شو. اشوري ليکن３ د هغو دوو قبايلو يادونه کوي چ３ د فارس په شمال 

لويدي＃ ک３ م５شت وو او د ماد او پارسيانو ＇خه عبارت دي.

د هيرودت په وينا د اتم３ مخز８４دې پ７５ۍ په وروستيو ک３ د دياکو په نامه يوه شخص د ماد قبايل 

تر خپل３ ولک３ الندې راوستل او د ماد د واکمن９ بنس ي３ ک５＋ود.

د فارس تمدنشپ８ويشتم لوست

په دې لوست ک３ به د أريانا تمدن د فارس  له برخ３ سره أشنا شئ او هم به د فارس د تمدن 
سياسي، ！ولنيزې، اقتصادي او کلتوري وضعي په اړه معلومات ترالسه ک７ئ.
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په دغه ل７ۍ ک３ درې نامتو پاچاهان واک ته ورس５دل چ３ يو له هغوى ＇خه هم استياګ و چ３ په 

واکمن９ ک３ ي３ د ماد ＄واک خپل لوړې پوړۍ ته ورس５د او د ماد قلمرو ته ي３ ډ４ره پراختيا ورک７ه.

مو！ى  يو  په مشرۍ  د کوروش  پارسيان  ودريده.  لوري  له  قبايلو  فارسي  د  پراختيا  قلمرو  د  ماد  د 

شول او په ٥٥٣ مخز８４د ک３ ي３ د ماد واکمني له من％ه يووړه. په فارس ک３ د ماد له راپر＄５دو سره 

هخامنشي واکمني من％ته راغله. د دغ３ واکمن９ نامتو واکمن لوى کوروش و چ３ د بابل ＊ار ي３ تر 

ولک３ الندې راوست او ＄ان ي３ د بابل پاچا وباله.

له کوروش وروسته د هغه زوى لوم７ى کمبوجيه واک ته ورس５د. کمبوجيه په مصر يرغل وک７ او 

هغه ي３ په خپله ولکه ک３ راوست. د هخامنشيانو اته واکمنان يو په بل پس３ واک ته ورس５دل چ３ په پاى 

ک３ په ٣٣٥ مخز８４د ک３ د هخامنشيانو وروستي واکمن، دريم داريوش د مقدوني سکندر د يرغلونو 

په پايله ک３ ماته وخوړه او ورسره دغه ل７ۍ پاى ته ورس５ده.

تمدن او فرهن，

دين: د شرک او خرافاتو د خپر４دو په پايله ک３ په پخواني فارس ک３ د ＄ينو ＇ارويو، ＄مک３، 

أسمان، اوبو او اور عبادت تر ډ４ره دود و. د اور عبادت د ستورو عبادت په ت５ره د لمر عبادت ＄ان／７ى 

رول درلود. د پخوانيو فارسيانو په مذهب ک３ عبادت％ايونو شتون نه درلود. ديني مراسم، دعا－ان３ او 

قربان９ په مناسبو ＄ايونو ک３ ترسره ک５دې. خو وروسته عبادت％ايونه ودان شول چ３ د خدايانو مجسم３ 

پک３ اي＋ودل ک５دې او خلکو به ي３ عبادت کاوه.

ايالميانو له م７ين３ وروسته پر ژوند باور درلود او له خپلو م７و سره ي３ خاورين３ کوزې خ＋ول３ او 

همدارن／ه ي３ له کانالونو ＇خه قبرونو ته اوبه ورتويول３ چ３ م７ي ت８ي نه شي.

ي３  ارز＊ت  ډ４ر  او  فارس دولتي مذهب شو  د  په را＇ر－نديدو سره زردشتي مذهب  د زردشت 

ترالسه ک７.
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هنر، صنعت او معماري

په لرغوني فارس ک３ ايالميانو د خ＂ينو او فلزي لو＊و په جوړولو، مجسمه جوړولو او د ډبرو پر مخ 

د ان％ورونو په ک＋لو ک３  ډ４ر مهارت درلود. د ماد و－７و خپل کورونه په لوړو ＄ايونو ک３ د ！ين／و کال 

－انو په من＃ ک３ جوړول. د دغو کال －انو شا او خوا تاو راتاو ديوالونو او د ＇ار برجونو شتون درلود چ３ 

د ج／７ې د سن／رونو په ＇５ر ور＇خه －＂ه اخيستل ک５ده.

ماد د خپلو شاهانو لپاره په غرونو ک３ قبرونه کيندل. د لرغونپوهانو په واسطه موندل شوي خاورين 

لو＊ي او فلزي أثار د هنر او معمارۍ په برخه ک３ د ماد د هنري مهارتونو ＇ر－ندونه کوي.

هخامنشي واکمنانو د خپل ＄واک د ＊وولو په موخه －０ شم５ر ما９１ ودان３ ک７ې وې، چ３ له هغو 

＇خه يوه هم د جمشيد تخت دى.

له هخامنشي ل７ۍ ＇خه د بيستون ډبرليک ډول ډول فلزي، طاليي، نقره يي او د زي７و أثار لکه: 

سک３، وسل３، جامونه، لو＊ي او لوح３ 

پات３ دي چ３ د هغه مهـال د صنعت د 

پرمخت， ＇ر－ندونه کوي.

د جمشيد تخت: د هغو ＊کلو ما１يو 

مجموعه وه چ３ د هخامنشيانو په واسطه 

د  ＄اى  دغه  داريوش  وه.  شوې  جوړه 

خپل３ ما９１ لپاره غوره ک７ او د جوړيدو 

په موخه ي３ له ！ول ه５واد ＇خه －０ شم５ر 

داريوش  له  و－مارل.  کار  په  هنرمندان 

وروسته ！ولو هخامنشي واکمنانو په دغه 
د جمشيد د تخت يو ان％ور
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＄اى ک３ ما９１ جوړې ک７ې.

په دغه س５مه ک３ هر کال د نوروز د جشن مراسم ترسره ک５دل چ３ له ب５الب５لو واليتونو ＇خه پک３ 

له ＊کلو سوغاتونو سره استازيو －６ون کاوه. د يوناني سکندر له رات， سره د دغه تخت ډ４ر ارز＊تناکه 

وسايل له من％ه والړل او ودان９ ي３ زيانمن３ شوې.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 

زده کوونکي دې په دريو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د ماد او فارسيانو د واکمن９ دويمه ډله دې 

د پخواني فارس د مذهب او دريمه ډله دې د هنر او معمارۍ په اړه بحث وک７ي او د هرې ډل３ استازى 

دې خپل معلومات نورو  ！ول／يوالو ته وړاندې ک７ي.

  پو＊تن３ 

١- د فارس لرغون３ س５م３ کوم３ دي؟

٢- د هخامنشي واکمن９ بنس اي＋ودونکى ＇وک و او ＇ه مهال رامن％ته شو؟

٣- د ماد د واکنم９ د هنر او معمارۍ په اړه ＇ه پوه８５ئ واضيح ي３ ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت

زده کوونکي دې د جمشيد د تخت په اړه معلومات وليکي او خپلو ！ول／يوالو ته دې وړاندې ک７ي.
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 هند په أسيا ک３ د تمدن د پيداي＋ت له لرغونو مرکزونو ＇خه －２ل ک８５ي. هند هغه پراخه او ＊کل３ 

سيمه ده چ３ په خپله غ８５ ک３ ي３ ډ４ر مدنيتونه، علوم او مذهبونه روزلي دي.

په ١٩٢٤ز کال ک３ لرغونپوهانو په هند ک３ د دوو لرغونو سيمو )هراپه او موهنجودارو( پات３ شون３ 

وموندل چ３ لرغونتوب ي３ ٣٠٠٠ مخز８４د ته رس８５ي. هر په او موهنجودارو کراچ９ ته ＇５رمه ＄اى 

لري، د دراويدي اقوامو اړوند او د هند له لرغوني تمدن ＇خه －２ل ک８５ي. د هرپه او موهنجودارو تمدن 

د سند په لويدي＃ ک３ رامن％ته شوی. له دغ３ سيم３ ＇خه ترالسه شوي أثار ＇ر－ندوي چ３ =د دغ３ 

د هند تمدنآوه ويشتم  لوست 

په دې لوست ک３ به د هند تمدن د رامن％ته ک５دو د ＇رنگوالي، سياسي، ！ولنيزې او کلتوري 
وضع３، علمي السته راوړنو او د لرغوني هند د هنر او معمارۍ سره أشنايي پيداک７ئ.

له موهنجودارو ＇خه د ودانيو پات３ شون３
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س５م３ و－７ي په ٣٠٠٠ مخز８４د ک３ په کرنه، مالدارۍ او د ميوه لرونکو ونو په روزنه بوخت وو. هغوى 

له برونزو ＇خه د کار وسايل، د کور لو＊ي او وسل３ جوړول３ او په السي صنعت ک３ هم مخک（ 

وو. د هرپه او موهنجودارو پات３ شون３ ＊يي چ３ په دغه س５مه ک３ له پخو خ＋تو ＇خه جوړ －０ شم５ر 

کورونو، دوکانونو او وا！ونو شتون درلود، چ３ عموماً کورونه دوه. پوړيز او د پراخه کو＇و لرونکي وو. 

په دغو ＊ارونو ک３ د تاالرونو، د اوبو ＇ا－انو، حمامونو، د کانالونو په واسطه د اوبه خور سيستم او د 

کاناليزاسيون سيستم شتون دا په ډا－ه کوي چ３ دغه و－７ي د يو پرمختللي تمدن لرونکي وو.

اقوام ي３ چ３ د  او د دراويدي  ته ک６وال شول  أريايان هند  له مخزي８د ＇خه ١٥٠٠ کاله وړاندې 

پرمختللي تمدن لرونکي وو، د ＄ان تابع ک７ل. أريايانو هند ته له رات， وروسته د کاست )طبقاتي( 

سيستم رامن％ته ک７. د دغه ويش پر بنس ＇لور طبق３ لکه: برهما )روحانيون( کشتاتريان )ج／７ه 

ماران( ويستا )سودا－ر او کروند－ر( او سودرا )کار－ران( رامن％ته شول.

أريايانو په هند ک３ واحده واکمني رامن％ته نه ک７ه، بلک３ هرې قبيل３ د ＄ان لپاره يو کوچنى قلمرو 

غوره ک７ او پک３ ميشت شول چ３ په پايله ک３ بهرنيانو ته په هند د يرغلونو زمينه برابره شوه.

هخامنشي واکمن داريوش د هند شمال فتح ک７، خو د سکندر په واسطه د هخامنشيانو له من％ه 

تلو سره د هند شمال د يونانيانو الس ته ورغى. د سکندر له م７ين３ سره سم يو هندي قوماندان چندرا 

－وپتا د يونانيانو په وړاندې پا＇ون وک７ او هغوى ي３ له هند ＇خه وايستل. هغه په لن６ وخت ک３ ＄ايي 

واکمن９ سره يومو！ي او يوه ＄واکمنه واکمني ي３ رامن％ته ک７ه چ３ د موريايانو واکمني بلل ک８５ي. د 

دغ３ واکمن９ له مشهورو واکمنانو ＇خه يو هم اشوکا و چ３ په تاريخ ک３ ډ４ر شهرت لري. له موريايانو 

＇خه وروسته په هند ک３ د －وپتا واکمني من％ته راغله چ３ ＇و پ７５ۍ ي３ دوام وک７. 
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فرهن， او تمدن

دين: دتاريخي حقايقو او سمو ديني عقايدو په نظرک３ نيولو سره، توحيد او د يوه خدای عبادت د 

انسانانو په ديني تاريخ ک３ يو اصل دى او له خدای> ＇خه پرته د نورو شيانو عبادت ته مخه کول له 

سم３ الرې ＇خه انحراف او ب３ الري ده. د همدې انحراف پربنس د أريايانو له مهاجرت وړاندې په 

هند ک３ د حيواناتو او طبيعت لمان％نه ک５ده. لوى او غ خدايان ي３ ا－ني )د اور خداى( او انديرا )د 

باران خداى( وو. په لرغوني هند ک３ ډ４ر کيشونه  رامن％ته شول، چ３ له هغوى ＇خه يو هم برهمن و. 

د برهمن دين دولت ته د خدايي مقام ورکاوه او پاچا ي３ سپ５）لى باله.

له مالت７ ＇خه  بودا دين من％ته راغى چ３ د اشرافو  په هند ک３ د  پ７５ۍ ک３  په شپ８مه مخز８４ده 

برخمن شو او ډ４ره براختيا ي３ ومونده.

علم، هنر او معماري

د لرغوني هند و－７و په رياضي او طبابت ک３ ډ４ر پرمخت， ک７ى و. له ١- ٩ پورې اعداد، اعشاري 

سيستم او داس３ نور د هنديانو له لوري رامن％ته شول. هنديانو د اړتيا له مخ３ د جشن او قربان９ ور３＄ 

و！اکل３ او له همدې امله ي３ نجوم ته هم ډ４ر پام اړولى و.

په لرغوني هند ک３ هنر او معمارۍ هم ډ４ره پراختيا موندل３ وه چ３ ب５ل／３ ي３ د هرپ３ او موهنجودارو 

په پات３ شونو ک３ تر ستر－و ک８５ي. د بودايي دين له پراختيا سره سم په ！ول ه５واد ک３ －０ شم５ر عبادت 

＄ايونه ودان شول. سرب５ره پردې د واکمنانو لپاره ＊کل３ او سترې ما９１ جوړې شوې، چ３ پات３ شون３ 

ي３ تر دې مهاله شتون لري او په لرغوني هند ک３ د هنر او معمارۍ د پرمخت， ＇ر－ندونه کوي.
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د هندي هنرمندانو يو بل مهم کار د مجسمو جوړول وو. هغوى د بودا او هندي خدايانو لپاره له لر－يو 

او ډبرو ＇خه －０ شم５ر مجسم３ جوړې ک７ې وې چ３ د و－７و له لوري ي３ عبادت ک５ده.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 

زده کوونکي دې په دريو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې هند ته د أريايانو د ورت，، دويمه ډله دې 

د لرغوني هند د دين او دريمه ډله دې د هنر او معمارۍ په اړه بحث وک７ي او د هرې ډل３ استازى دې 

خپلو ！ول／يوالو ته وړاندې ک７ي.

  پو＊تن３ 

١- د هند د لرغونو سيمو په اړه ＇ه پوهي８ئ؟ واضيح ي３ ک７ئ.

٢-أريايان هند ته ＇ه مهال ول８５ديدل او ＇ه ډول طبقاتي سيستم ي３ رامن％ته ک７؟

٣- په لرغوني هند ک３ د علم د پراختيا په اړه خپل معلومات وړاندې ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت

زده کوونکي دې د هنديانو د کلتور په اړه معلومات را！ول او خپلو ！ول／يوالو ته دې وړاندې ک７ي.
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د چين ه５واد د أسيا په ختي＃ ک３ پروت او د ن７ۍ له لرغونو تمدنونو يو ＇خه دی. د چين تمدن 

د هوان／هو د سيند په غاړه ک３ رامن％ته شوی چ３ ＊５رازه ＄مک３ ي３ درلودې او و－７ي ي３ په کرنه 

بوخت وو.

نامه  په  په لرغوني چين ک３ لوم７ن９ واکمني په ١٥٠٠ مخز８４د ک３ رامن％ته شوه چ３ د شان， 

ياد８４ي. د خط او کليزې رامن％ته ک５دل او د چيني لو＊و جوړ４دل د شان， دورې له مهمو تمدني 

السته راوړنو ＇خه －２ل ک８５ي.

دويمه واکمني چ３ په چين ک３ رامن％ته شوه، د )چو( په نامه ياد８４ي، چ３ واکمنانو ي３ له ١٠٢٨ 

– ٢٥٦ مخزي８د پورې واکمني وک７ه. د چو د واکمن９ په وروستيو ک３ په چين ک３ کورن９ ج／７ې او 

اخ وډب رامن％ته شوی چ３ په پايله ک３ ي３ د )چه اين( په نامه قبيلو پر چين ولکه ومونده او د لرغوني 

چين د يوې مشهورې واکمن９ بنس ي３ ک５＋ود.

د چه اين قبايلو واکمن شي هوان， تي و چ３ د چين په تاريخ ک３ ډ４ر شهرت لري. شي هوات， 

تي پياوړى پو＄ي ＄واک درلود او له همدې امله په دې بريالى شو چ３ وړې واکمن９ له من％ه يوسي. 

هغه د چين پر پراخه ه５واد ولکه ومونده او خپل ＄ان ي３ لوم７ى سترواک وباله. په دغه واکمن９ ک３ 

د چين د تمدن د ودې او نيکمرغ９ دوره پيل شوه. قوانين رامن％ته شول، س７کونه جوړ شول او د 

بهرنيو بريدونو د مخنيوي په موخه د يوه ديوال جوړول پيل شول چ３ دا مهال د چين د ستر ديوال په 

نامه ياد８４ي.

د شي هوان， تي له م７ين３ وروسته په چين ک３ －６وډۍ رامن％ته شوې چ３ په پايله ک３ ي３ د هان 

ل７ۍ واک ته ورس５ده. د هان د واکمن９ پر مهال بودايي مبلغانو چين ته سفرونه وک７ل او په دغه ه５واد 

ک３ ي３ بودايي دين ته پراختيا ورک７ه.

د چين تمدنآته ويشتم لوست 

په دې لوست ک３ به د لرغوني چين له سياسي، ！ولنيزې، کلتوري او اقتصادي وضع３ او 
تاريخي اثارو سره أشنايي پيداک７ئ.
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فرهن， او تمدن

دين: په لرغوني چين ک３ و－７و د أسمان، ＄مک３ او خپلو نيکونو عبادت کاوه. د پخواني چين 

دوه ستر کيشونه  د تاو او کنفيسوس عقايد دي. د دغو دينونو له نظره انسان او طبيعت سره ډ４ر نژدې 

دي او يو پر بل اغ５ز کوي. د تاو دين د ساده ژوند ＊５گ３２ او پرخپلو غو＊تنو ستر－３ پ＂ول تبليغوي. 

کانفوسيوس له ！ولن３ سره د اړيکو پيدا کولو او د انسانانو ترمن＃ د اړيکو په درلودلو باندې ！ين／ار کوي. 

دغه دين د پخوانيو دودونو، مشرانو، پلرونو، نيکونو او د کورن９ يووالي په درناوي تاکيد کوي.

د هان په واکمن９ ک３ د بودا دين دغه ه５واد ته راغى او －０ شم５ر پيروان ي３ وموندل چ３ د چينايانو 

په کلتوري ژوند ي３ ډ４ر اغ５ز وک７.

ادبيات: د چينايانو ليکدود د هيرو－ليف په ＇５ر يو لرغونى ليکدود دى. دغه ليکدود د چه اين 

په واکمن９ ک３ معياري شو او په ！ول چين ک３ دود شو چ３ تر دې مهاله کارول ک８５ي. دغه ليکدود په 

نورو ه５وادونو ک３ هم خپور شو او د جاپانيانو، کوريايانو او ويتناميانو د ليکدود بنس ي３ ک５＋ود.

په لرغونو پ７５يو ک３ ليک د ه６وکو او لر－يو پرمخ ک＋ل ک５ده. په لوم７ۍ ميالدي پ７５ۍ ک３ په چين 

ک３ کاغذ رامن％ته شو چ３ په ليکلو ک３ ي３ يو ستر انقالب رامن％ته ک７ او ډ４رو خلکو ته ي３ پوهه 

ورسوله.

نثرونه، د قصيدو  لپاره الره هواره ک７ه. －０ شم５ر  ادبياتو  پرمخت， د شتمنو  ليکدود  د  د چين 

کتابونه او تاريخي أثار وليکل شول. د شعر په برخه ک３ هم د پام وړ پراختيا رامن％ته شوه.



83

علم، صنعت او هنر

چينايانو د نجوم، رياضياتو او جغرافي３ په برخه ک３ ډ４ر پرمخت， ک７ى و. د چوپه واکمن９ ک３ 

د ب５الب５لو ايالتونو لپاره نقش３ جوړې شوې او د ه５واد د جغرافي３ په اړه ډ４ر معلومات ترالسه شول. 

چينايانو د زلزل３ په اړه هم معلومات لرل او د زلزل３ د معلومولو لپاره ي３ يوه أله هم رامن％ته ک７ې وه. 

هغوى د اوسپن３ په مقناطيسي ＄ان／７تيا پوهيدل، چ３ وروسته ي３ قطب نما رامن％ته ک７ه. چينايانو د 

انسان د اناتوم９ په برخه ک３ هم ډ４ره پوهه درلوده. په يوشم５ر ناروغيو او د هغوى د درملن３ په اړه ي３ 

هم معلومات درلودل.

چينايان لوم７ني و－７ي وو چ３ له خ＂ينولو＊و او فلزکارۍ سره ي３ ＊ه أشنايي درلوده. د چين ستر 

＊ارونه له پوهانو او صنعتکارانو ډک وو. د کاغذ او چاپ فن، قطب نما او د باروتو جوړول د چينايانو 

وياړونه دي. د چيني لو＊و جوړون３ او د ！وکر او بدلو صنعت ډ４ر پرمخت， ک７ى و.

په لرغوني چين ک３ هنر او معمارۍ هم ډ４ره وده ک７ې وه. د لرغوني چين په ＊ارونو ک３ －０ شم５ر 

ما９１ او عبادت ＄ايونه جوړ شوي وو. د چين ستر ديوال د هغه مهال د معمارۍ د مهارت يوه ＇ر－نده 

ب５ل／ه ده.

د چين ستر ديوال
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د چين ستر ديوال د ن７ۍ له برمه ډک تاريخي اثر دى. دغه تاو راتاو ديـوال د أرام سمندر له غاړو او 

مور－و ＇خه پيل８５ي او د تبت په پولو ک３ پاى ته رس８５ي. دغه ديوال د شي هوان， تي سترواک په امر 

په شلو کلونو ک３ جوړ شوى دى. د دغه ديوال لوړوالى اووه نيم متره دى، پراخوالى ي３ هم په همدې 

کچه دى. داس３ ويل کي８ي چ３ کله به کوم کارگرم７ ک５ده او يا به ناجوړه ک５ده هغه به ي３ په ديوال ک３ 

خ＋اوه. د ديوال له پاسه په هره سل مترۍ ک３ امنيتي پوست３ موجودې دي.

 

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 

زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د چين د واکمنيو او دويمه ډله دې د 

چين د تمدن او فرهن， په اړه بحث وک７ي او د هرې ډل３ استازى دې خپل معلومات نورو ！ول／يوالو 

ته وړاندې ک７ي.

  پو＊تن３ 

١- د چه اين قبايلو مشر ＇وک و او کوم کارونه ي３ ترسره ک７ل؟

٢- د پخواني چين د مذهبونو په اړه ＇ه پوهي８ئ؟واصيح ي３ ک７ئ.

٣- د چينايانو د علمي پرمختيا په اړه معلومات وړاندې ک７ئ.
 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت

زده کوونکي دې د چين د ستر ديوال په اړه معلومات وليکي او ！ول／يوالو ته دې وړاندې ک７ي.
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د يونان تمدن د ن７ۍ د لرغونو تمدنونو هغه مهم مرکز و چ３ لويدي％３ ن７ۍ ور＇خه الهام واخيست 
او د خپل کلتور بنس ي３ پرې ک５＋ود.

د يونان لوم７نى تمدن د کرت په نامه ياد８４ي. کرت د لرغوني يونان اړوند ！اپووزمه وه. په ١٩٠٠ 
ز８４ديز ک３ د لرغونپوهانو ＇７５نو په ډا－ه ک７ه چ３ د کريت په جزيره ک３ يو پرمختللي تمدن شتون درلود 
چ３ د مصر او بين النهرين له تمدنونو سره ي３ سيالي کوله. له دغ３ سيم３ ＇خه －０ شم５ر ډبرين او 
خاورين أثار، د پخلن％ي وسايل او داس３ نور أثار ترالسه شوي چ３ لرغونتوب ي３ له ٢٥٠٠- ١٥٠٠ 
مخز８４د پورې رس８５ي. په کرت ک３ مرکزي واکمني د ٢٠٠٠ مخز８４د په شاو خوا ک３ رامن％ته شوه 

چ３ پالزم５نه ي３ د کنوسوس ＊ار و. د کرت تمدن د أريايي قبايلو د يرغل په پايله ک３ له من％ه والړ.

يونانيان: يونانيان له هغو أريايي قب５لو سره ت７او لري چ３ له خپل اصلي ميشت ＄اى )أريانا ويجه( 
＇خه د اروپا لور ته ول８５ديدل او د ٢٥٠٠ مخز８４د په شاو خوا ک３ يونان ته ننوتل. د أريايانو لوم７ۍ ډله 
اکينان وو، چ３ يونان ته ننوتل هغوى د يونان اصلي اوسيدونکي د ＄ان تابع ک７ل او نه يوازې يونان بلک３ 

د ايجن سمندر－ي ！ول３ سيم３ ي３ ترالسه ک７ې.
د ١٦ م３ مخز８４دې پ７５ۍ په شاو خوا ک３ د اکينانو له لوري د لوم７ن９ واکمن９ بنس کي＋ودل شو 
او په مى سن ک３ سترې او ＊کل３ ما９１ ودان３ ک７ې. د اکينانو تمدن تر لسم３ مخز８４دې پ７５ۍ پورې 

دوام وک７.
اکينان په کرن３ بوخت وو او د برونزو له وسايلو ي３ －＂ه اخيستله. دغه دوره له ميالده لس پ７５ۍ 
وړاندې د دوريانو د يرغل په ترڅ ک３ پاى ته ورس５ده او دوريان په لرغوني يونان واکمن شول. دوريانو د 
کلتور پرمخت， ته پام نه درلود، خو هغه مشهورې حماسي ک５س３ چ３ د )الياد او اديسه( په نامه ياد８４ي 
په همدې دوره ک３ من％ته راغلي دي. دغه ک５س３ چ３ د ن７ۍ په ادبياتو ک３ لوړ مقام لري، د ړوند يوناني 

شاعر هومر په واسطه ويل شوي دي.

 نه ويشتم لوست
د يونان تمدن

په دې لوست ک３ به د کرت تمدن، د يونان ＊اري دولتونو، ！ولنيزې او کلتوري وضع３ او  
همدارن／ه د لرغوني يو نان له علمي او هنري السته راوړنو سره أشنايي پيداک７ئ.
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د يونان ＊اري دولتونه
په يونان ک３ د زياتو غرونو او ！اپو وزمو شتون او همدارن／ه قبيلوي تعصبات ددې المل شول چ３ 
يوناني قبايل له يوبل ＇خه ب５ل او په خپلواکه تو－ه ژوند وک７ي. په دې تو－ه په يونان ک３ ډ４ر ＊اري 
دولتونه رامن％ته شول چ３ سپارت او اتن ي３ تر نورو مشهور دولتونه وو. دغو دواړو دولتونو له يو بل 
سره توپير درلود. د سپارت و－７و په ج／７و ک３ ډ４ر شهرت موندلى و، خو د اتن و－７و په دموکراس９ او 

د علم او فلسف３ په دودولو ک３ ډ４ر شهرت درلود.
د يونان ＊اري دولتونو له يو بل سره سيالي او د＊مني درلوده. هغوى په دوو ډلو و４شل شوي وو چ３ 

د يوې ډل３ په سر ک３ اسپارت او د بل３ په سر ک３ اتن ＄اى درلود.
په يونان ک３ کورنيو ج／７و چ３ د پلوپونيز ج／７و په نامه ياد８４ي ډ４ر وخت دوام وک７ چ３ په پايله 
دې  په  مغلوب شول.  لوري  له  دولت  ＊اري  تبس  د  هم  هغوى  بريالي شول، خو  اسپارتيان  ي３  ک３ 
تو－ه کورنيو －６ وډيو يونان ډ４ر کمزورى ک７. همدغه مهال مقدوني فليپ چ３ د يونان په شمال ک３ 
د مقدوني３ حاکم و، په يونان ولکه پيدا ک７ه چ３ دغه کار د فليپ د زوى مقدوني سکندر د فتوحاتو 
لپاره الره هواره ک７ه. سکندر د ترکي３ او مصر له نيولو وروسته فارس ته مخه ک７ه او له ٣٣٦-٣٢٣ 

مخز８４د پورې ي３ په هخامنشيانو برى ومونده او د هند تر شمال پورې وړاندې والړ.
د سکندر له م７ين３ وروسته يوناني سترواکي تجزيه شوه، چ３ ورسره رومي امپراتورۍ ته د غوړ４دو 

او پراختيا زمينه برابره شوه.

کلتور او تمدن

امله   له  انحراف  او د اعتقادي  يوه خدای> د عبادت دعقيدي د نشتوالي  او د  دين:د توحيد 
يونانيانو په ډ４رو خدايانو باور درلود او د لرغون３ ن７ۍ د نورو و－７و په ＇５ر ي３ باور درلود چ３ أسمان، 
پيدا کوونکى لري. زيوس د أسمان خداى  يو ＄ان／７ى  او پوهه هر  او ＊کال  بر４＋نا، مينه  ＄مکه، 
پاسيدون د سمندر خداى اپولو د لمر خداى او اتينا د برياليتوب خداى －２ل ک５دل. د يونانيانو په اند 
د دوى يوشم５ر خدايان د الپ په غره ک３ اوسيدل چ３ له همدې امله ورزشي سيال９ د المپيا غره ته 

＇５رمه ترسره ک５دل３، د المپيک سيال９ د هماغه مهال ياد－ار دى.
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يونانيانو له م７ين３ وروسته پر ژوند باور درلود او د خپلو م７و تر＇ن， ي３ ＄ين３ وسايل په قبر ک３ 
اي＋ودل.

په يوناني ＊ارونو ک３ －０ شم５ر عبادت ＄ايونو شتون درلود، چ３ خلک د ديني مراسمو په موخه 
ورتلل.

هنر او معماري: له لرغوني يونان ＇خه ډ４ر أثار لکه مجسم３، لو＊ي، سک３ اوعبادت ＄ايونه پات３ 
دي، خو د يونانيانو معماري او مجسمه جوړونه د ډ４ر شهرت لرونک３ ده. هغوى به د خپلو خدايانو 
لر－يو ＇خه  او  له ډبرو  لپاره مجسم３ جوړول３. هغوى خپل３ ودان９  او همدارن／ه د خپلو واکمنانو 

جوړول３، موسيقي او تياتر هم په يونان ک３ ډ４ر دود درلود.

علم او فلسفه: علم په يونان ک３ ډ４ر پرمخت， ک７ى و ＄که چ３ هغوى له علمي خبرو اترو سره 
ډ４ره ليوالتيا درلوده. د علم د پرمخت， يو بل المل له مصر او کوچن９ أسيا سره د يونانيانو سودا－ريزې 

د يونان د لرغوني مدنيت يوه ب５ل／ه
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اړيک３ وې چ３ له همدې امله د أسيا او افريقا علمي السته راوړنو يونان ته الر موندله او علم ته ي３ 
ال زياته وده ورکوله.

د يونان فيلسوفان په ن７ۍ ک３ د ډ４ر شهرت لرونکي دي، چ３ د هغوى له جمل３ ＇خه سقراط، 
افالطون او ارسطو د يادون３ وړ دي. سقراط هغه لوى فيلسوف و چ３ په ＊ار ک３ به －ر＄５ده او له خلکو 

سره به ي３ خبرې اترې کول３. هغه ډ４ر زده کوونکي درلودل چ３ تر ！ولو نامتو ي３ افالطون دى.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې په دريو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د کرت د تمدن، دويمه ډله دې د يونان 
د ＊اري دولتونو او دريمه ډله دې د يونان د کلتور او تمدن په اړه بحث وک７ي او د هرې ډل３ استازى 

دې نورو ！ول／يوالو ته وړاندې ک７ي.

  پو＊تن３ 
١- د کرت د جزيرې په اړه ＇ه پوه８５ئ؟

٢ - د يونان مشهور ＊اري دولتونه کوم وو؟
٣- د يونانيانو د مذهبي عقايدو په اړه معلومات وړاندې ک７ئ.

٤- د يونان مشهور فيلسوفان ＇وک وو؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د المپيک د ورزشي سياليو په اړه معلومات وليکي او خپلو ！ول／يوالو ته دې 

وړاندې ک７ي.
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 د روم تمدن په اي＂اليا ک３ متمرکز و. دغه تمدن هغه پل －２ل ک８５ي چ３ د يونان د تمدن السته 
راوړن３ له دې ＄ايه نورو اروپايي ه５وادونو ته رسيدل３.

پخوانيو اي＂الويانو له يونانيانو ＇خه الفبا، ديني  عقيدې او هنرونه زده ک７ل چ３ له همدې امله د 
اي＂اليا نوم يوناني نوم دى. د روم تمدن له ميالد ＇خه وړاندې په شپ８مه پ７５ۍ ک３ پرمختيا پيل ک７ه او د 

يونان د تمدن له ＄وړ وروسته خپل３ لوړې پوړۍ ته ورس５د.
د روم ＊ار په ١٠٠٠ مخز８４د ک３ د التيوم په س５مه ک３ جوړ شو. د لرغونو روميانو د ژب３ التيني 
نوم له همدغ３ کلم３ ＇خه اخيستل شوى دی. هغه مهال د روم يوشم５ر ميشت قومونه سره يو مو！ى 
شول چ３ د التينيانو په نامه ي３ شهرت پيدا ک７ او ＇ه مهال وروسته ي３ شاهي نظام رامن％ته ک７ چ３ تر 
٥٠٩ مخز８４د پورې ي３ دوام وک７. له شاهي نظام وروسته په روم ک３ د جمهوري نظام بنس ک５＋ودل 

شو چ３ د مشرانو جر－ه، سنتورې يا سل کسيزه شورا او قبايلي جر－ه ي３ درلوده.
وروسته له هغه چ３ روميانو پر ！ول３ اي＂اليا ولکه پيدا ک７ه د نورو سيمو د نيولو ه）３ ي３ پيل ک７ې 
چ３ په ترڅ ک３ ي３ د روميانو او کارتاژيانو ترمن＃ ج／７ه پيل شوه. دغه مهال کارتاژ )ننني تونس( د 
مديتران３ پر ！اپو وزمو او د شمالي افريقا په ډ４رو سواحلو ولکه درلوده. د روميانو او کارتاژ ج／７ې له 
يوې پ７５ې ډ４ر دوام وک７ چ３ په پايله ک３ روميان بريالي شول او په ١٤٦ مخز８４د ک３ د کارتاژ دولت 

پاى ته ورس５د.
روميانو خپلو برياوو ته ادامه ورک７ه او د مصر او کوچن９ أسيا په نيولو سره ي３ يو پراخه حکومت 

رامن％ته ک７. په دې تو－ه د روم حکومت د روم په امپراتورۍ بدل شو.
اکتاو هغه شخص و چ３ د روم د سترواک９ بنس ي３ ک５＋ود. او له ٢٧ مخز８４د ＇خه تر ١٤ 
ز４زديز پورې ي３ پر روم واکمني وک７ه. له دې وروسته د روم په تاريخ ک３ يوه نوې دوره پيل شوه چ３ د 

 ديرشم لوست
د روم تمدن

په دې لوست ک３ به د روم د امپراتورۍ د رامن％ته ک５دو، د لرغوني روم له سياسي، ！ولنيزې 
او کلتوري وضع３، او همدارن／ه دلرغوني روم له هنري برياوو سره أشنايي پيداک７ئ.
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امپراتورۍ د دورې په نامه ياد８４ي او تر ٤٧٦ ز８４ديز پورې ي３ دوام وک７.اکتاو يو پياوړى سترواک و. د 
هغه په واکمن９ ک３ ډ４ر اصالحات رامن％ته شول، فساد له من％ه والړ، قانون او نظم غ＋تلى شو، نوې 
محکم３ جوړې شوې او د پوستي خدمتونو بنس ک５＋ودل شو. له اکتاو وروسته －０ شم５ر واکمنان 

واک ته ورس５دل خو ډ４رى ي３ ب３ کفايته وو.
له دريم３ ز８４ديزې پ７５ۍ وروسته رومي امپراتوري له ستونزو سره مخ شوه او ＄واک ي３ کمزورى 
شو. کنستانتين چ３ د روم امپراتور و د بيزانتوم )قسطنطنيه( ＊ار ي３ د خپل３ پالزم５ن３ په تو－ه غوره ک７. 
دغه －ام رومي امپراتوري په دوو برخو )ختي＃ او لويدي＃ روم( وو４شله. لويدي＃ روم د بهرنيو بريدونو په 
ترڅ ک３ د ＄وړ په لور روان شو، خو ختي＃ روم ترهغه پاي＋ت وموند چ３ پالزم５نه ي３ په ١٤٥٣ ز８４ديز 

ک３ د ترکي مسلمانانو له لوري فتحه شوه. په دې ډول د ن７ۍ دغه لويه سترواکي هم له من％ه والړه.

کلتور او تمدن
دين: روميانو هم د يونانيانو په ＇５ر په ډ４رو خدايانو باور درلود او د هغوى عبادت ي３ کاوه. مريخ 

پيغام  عطارد  او  وروونکى  باران  مشتري  ساتونکى،  ＊％و  د  جونو  کوونکى،  مرسته  ک３  ج／７و  په 
رسوونکى خداى －２ل ک５ده. په روم ک３ ډ４ر عبادت ＄ايونه ودان شوي وو. په دغه عبادت ＄ايونو ک３ 

به هغو غيب ويونکو شتون درلود چ３ خلکو پرې باور درلود.
په روم ک３ د مسيحيت خپر４دو د خلکو په ！ولنيز ژوند ډ４ر اغ５ز وک７. مسيحيانو په رومي خدايانو 
او مخالفت سره  له کين３  او کاهنانو  په پيل ک３ د دولتي مامورينو  امله  نه درلود چ３ له همدې  باور 
مخامخ شول، خو د مسيحيت په پراختيا سره د مسيحي دين نظرياتو د پخوانيو نظرياتو ＄اى ون５وه او 

د روم د رسمي دين په تو－ه وپ５ژندل شو.
！ولنيز حالت: د روم د واکمن９ د جوړ４دو پر مهال، رومي ！ولنه له دريو اصلي ډلو، )اصلي روميان، 

غير رومي و－７ي او غالمانو( ＇خه جوړه شوې وه.
د ＄مک３ د مالکيت او په ！اکنو ک３ د －６ون حق يوازې لوم７ۍ ډل３ درلود او دولتي چارواکي هم 
له همدې ډل３ ！اکل ک５دل، خو د وخت په ت５ر４دو سره دغه حالت بدلون وک７ او دويم３ ډل３ هم د 
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اعتراضاتو او ه）و په پايله ک３ د لوم７ۍ ډل３ امتيازات ترالسه ک７ل. په روم ک３ د غالمانو حالت ډ４ر 
خراب و چ３ له همدې امله به ي３ ＄ين３ وخت اخ وډب رامن％ته ک５ده. په رومي ！ولنه ک３ خلک 
په ب５الب５لو دندو بوخت وو. شتمنو طبقاتو خپل ډ４رى وخت په تياترونو او ورزشي سياليو ک３ ت５راوه. 
د هغوى کورونه ډ４ر ستر وو چ３ د خوب خونه، حمام، پخلن％ى او د غالمانو د اوس５دو ＄اى ي３ 

درلود.
قانون او دولت: ن７ۍ ته د روم قوانين او اداري اصول ＊ه ډال９ ده. د روم قانون درې ＇ان／３ 

درلودې چ３ يو ي３ مدني او کورنی قانون و چ３ يوازې د رومي اتباعو لپاره رامن％ته شوى و. دويم ي３ 
د خلکو قانون و چ３ د سترواک９ په ！ولو و－７و عملي ک５ده او بل ي３ هم طبيعي قانون و چ３ د محاکمو 

په پرتله ي３ له فلسف３ سره ډ４ر کار درلود.
له يووالي، د سودا－رۍ په ه）ونه او د توليداتو په خپر４دو ک３ ډ４ره   رومي قوانينو د امپراتورۍ 

د روم د لرغوني 

تمدن يوه ب５ل／ه
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د  شو.  ک５＋ودل  خوا  له  روميانو  د   بنس واکمن９  لرونک３  قواوو  مقننه  او  اجراييه  د  وک７ه.  مرسته 
جمهوريت غو＊تن３ نظري３ ته هم روميانو وده ورک７ه.

هنر او معماري: د هنر او معمارۍ په برخه ک３ روميانو ډ４ر پرمخت， ک７ى و، خو هنري الره ي３ 

د يوناني هنر تر اغ５ز الندې وه چ３ له همدې امله رومي هنر د يوناني هنر دوام بلل ک５ده. له لرغوني 
روم ＇خه ډ４ر اثار لکه: لو＊ي، سک３، وسل３، مجسم３ او داس３ نور ترالسه شوي چ３ د رومي تمدن 
＇ر－ندونه کوي. روميانو د پلونو، مجسمو او ودانيو په جوړولو ک３ ډ４ر پرمخت， ک７ى و چ３ ب５ل／３ 

ي３ ال تراوسه په دغه ه５واد ک３ شتون لري.

 
  په ！ول／ي ک３ فعاليت 

زده کوونکي دې په دريو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د روم د امپراتورۍ د من％ته رات， په 
اړه، دويمه ډله دې د روميانو د مذهب په اړه او دريمه ډله دې د روميانو د قانون او دولت په اړه بحث 

وک７ي او د هرې ډل３ استازي دې نورو ！ول／يوالو ته وړاندې ک７ي.

  پو＊تن３ 
١- د روم د جمهوري نظام په اړه معلومات وړاندې ک７ئ.

٢- اکتاو ＇وک و او په واکمن９ ک３ ي３ کوم کارونه ترسره شول؟
٣- رومي ！ولنه په ＇و برخو و４شل شوې وه؟ په اړه ي３ معلومات وړاندې ک７ئ.

٤- د روم د قانون په اړه ＇ه پوه８５ئ؟ واضيح ي３ ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
خپلو  او  وليکي  معلومات  اړه  په  نيولو  د  روم  ختي＃  د  لوري  له  مسلمانانو  د  دې  کوونکي  زده 

！ول／يوالو ته دې وړاندې ک７ي.
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  ډيره موده وړاندې داس３ فکر ک５ده چ３ د امريکا د تمدنونو لرغونتوب ډ４ر لن６ او وروستيو پ７５يو 
ته رس８５ي. خو د پوهانو ＇７５نو دا په ډا－ه ک７ه چ３ انسانانو په امريکا ک３ له ＇و زرو کلونو راهيس３ ژوند 

پيل ک７ى او د پرمخت， ب５الب５ل پ７اوونه ي３ ت５ر ک７ي دي.
د امريکا د لوم７نيو ميشتو و－７و په اړه ب５الب５ل نظريات شتون لري خو ددې نظر پلويان ډير دي چ３ 
د دغ３ س５م３ لوم７ني و－７ي مغول وو چ３ د سايبريا له الرې االسکا ته لي８ديدلي او ＄ين３ تمدني اثار 
ي３ له ＄ان سره وړي دي. له امريکا ＇خه ترالسه شوي أثار ＇ر－ندوي چ３  په لرغونو پ７５يو ک３ ＄ينو  
کلتورونو په هغو تمدنونو خپل اغ５ز پر４＋ود چ３ وروسته په سترو واکمنيو بدل شول.د دغه تمدنونواغ５ز 

په مرکزي امريکا ک３ د مايايانو او ازتکانو او سويلي امريکا ک３ له اينکايانو ＇خه عبارت دي.

د مايا تمدن
د مايا تمدن چ３ تاريخ ي３ ＇ه نا＇ه ١٥٠٠ مخز８４د ته رس８５ي، تر نهم３ ز８４ديزې پ７５ۍ پورې ډ４ر 
پرمخت， وک７ او د مرکزي امريکا په －واتيماال، مکسيکو، هاندوراس او د يوکاتان په سيمو ک３ خپور 
شو. د دغه تمدن پات３ شون３ د －واتيماال په ！يکال، پالينکو او بونامپاک او د هاندوراس په －وپان سيمو ک３ 

موندل شوي دي. په دغو س５مو ک３ داس３ ودان９ ترالسه شوي چ３ په ان％ورونو ＊کل３ ک７ى شوي دي.
مايايانو کليزې، الفبا او ان％وريز ليک رامن％ته ک７ى و. له صفر او اعدادو سره ي３ اشنايي درلوده او 
په شم５ر هم پوه５دل. هغوى د کلونو تيريدل په پام ک３ نيول او د هرې شل کلن３ دورې لپاره ي３ د ياد－ار 

په موخه يوه ستنه جوړوله چ３ کاتون بلل ک５ده.
مايايانو د ب５الب５لو خدايانو لکه: د اور خداى، د اور＊ت خداى، د لمر خداى او د هنر او سول３ 
خداى عبادت کاوه او د هغوى د خو＊９ لپاره ي３ قربان９ کول３. په نهمه مخز８４ده پ７５ۍ ک３ د مکسيکو 

درې ته د خلکو نوې ډل３ راننوت３ او د مايايانو تمدن ي３ له من％ه يووړ.

د امريكا تمدنونهيو ديرشم لوست

په دې لوست ک３ به د امريکا د لرغونو تمدنو نو د سياسي، ！ولنيزې، اقتصادي او کلتوري 
وضع３ په اړه معلومات تر السه ک７ئ.
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د آزتک تمدن
ازتکان په نهمه مخز８４ده  پ７５ۍ په مکسيکو ک３ را＇ر－ند شول. هغوى ج／７ه مار خلک وو او 
＇ه موده وروسته د همدې س５م３ واکمنان شول. ازتکانو يوه ستره امپراتوري رامن％ته ک７ه چ３ پر ٣٨ 

واليتونو و４شل شوې وه هره برخه ي３ د يوه والي له لوري اداره ک５ده.
د ازتکانو پاچا  به په عين وخت ک３ راهب هم وچ３ د اشرافو، او جن／ياليو د يوې شورا له لوري 
به ！اکل ک５ده. د ازتک ！ولنه په جن／ياليو، سودا－رو او کسب －رو و４شل شوې وه. هغوى د يوشم５ر 
خدايانو لکه: د لمر خداى عبادت کاوه. او د فلزاتو په ويلي ک５دو او له هغو ＇خه په کار اخيستن３ 

پوه５دل.
د ازتکانو ژبه ناهوت وه چ３ تر دې مهاله يوه ژوندۍ ژبه ده او ليک ي３ ان％وريز و. په ١٥٢١ ز８４ديز 

ک３ دغه امپراتوري د اسپانويانو له خوا پاى ته ورس５ده.

د اينکا تمدن
د اينکا تمدن په يوولسمه ز８４ديزه پ７５ۍ ک３ د اينکايانو د قبيل３ له خوا، چ３ هغوى هم له أسيا ＇خه 
امريکا ته رال８５ديدلي وو رامن％ته شو. اينکايانو يوه ستره امپراتوري رامن％ته ک７ه چ３ د اکوادور، پ５رو 

او چ５لي س５م３ پک３ شامل３ وې. 
په مرسته په خپل قلمرو ک３ واکمني کوله او خپل ＄ان ي３ د  اينکا واکمن د مذهبي کاهنانو  د 
خداى زوى او استازى باله. سياسي ＄واک د پاچا په الس ک３ و، خلکو هي＆ واک نه درلود او د پاچا 
او کاهنانو تر اوامرو الندې ي３ ژوند کاوه. د خلکو لپاره ډ４ر سخت مقررات وضع شوي وو. ＄مکه د 
دولت ملکيت وه، جوار او کچالو د کرن３ غوره توليدات وو کروند－رو د خپلو  پيداوارو دريمه برخه 
ترالسه کوله. يوه برخه ي３ دولت ته او يوه برخه ي３ د امپراتور لپاره ب５لوله. صنعتي او کرنيز پيداوار د 

دولتي کارکوونکو له خوا په خپلو من％و ک３ و４شل ک５دل.
اينکايانو کليزه درلوده او په معمارۍ، مهندس９ او السي صنايعو ک３ ي３ هم ډ４ر پرمخت， ک７ى و. د 
اينکا ＊ارونه د سترو جوړ＊تونو لکه ما１يو، عبادت ＄ايونو، رسمي －ودامونو او جن／ي کالوو لرونکي 
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وو. هنر او السي صنعت هم ډ４ر وده ک７ې وه. اينکايانو د ژ７４و لو＊ي، وسل３ او له مسو او زرو ＇خه 
＊کل３ －ا３１ جوړول３. هغوى له ازتکانو سره سودا－ريزې اړيک３ درلودې او خپل صنعتي توليدات ي３ د 

ازتک امپراتورۍ ته صادرول.
ک３  کال  ز８４د   ١٥٣٢ په 
هسپانويان د اينکا قلمرو ته راننوتل 
امپراتور  وروستى  اينکايانو  د  او 
اتاهولپا ي３ له من％ه يووړ او په دوو 
امپراتورۍ  ！ول３  په  ي３  ک３  کلونو 
ولکه پيدا ک７ه چ３ په دې ډول دغه 

امپراتوري هم پاى ته ورس５ده.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې په دريو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د مايا د تمدن  دويمه ډله دې د ازتک 
د تمدن او دريمه ډله دې د اينکا د تمدن په اړه خپل بحث وک７ي او د هرې ډل３ استازي دې نورو 

！ول／يوالو ته وړاندې ک７ي.

  پو＊تن３ 
١- د امريکا لوم７ني خلک ＇وک وو؟ په اړه ي３ معلومات وړاندې ک７ئ.

٢- د مايا تمدن ＇ه مهال رامن％ته شو او په کومو س５مو ک３ خپور شو؟
٣- د ازتکانو په اړه ＇ه پوه８５ئ؟ معلومات وړاندې ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې په دې اړه، چ３ د امريکا  لوم７ني خلک ＇وک دي، معلومات وليکي او خپلو 

！ول／يوالو ته دې وړاندې ک７ي.

د اينکا مدنيت د پات３ شونو يو ان％ور
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＇لورم ＇پرکی
د اسالم تاريخ

دا ＇پرکی الندې لوستونه لري:
- د اسالم د را＇ر－ند４دو پر مهال د ن７ۍ او عربستان د ！اپووزم３ اوضاع

- له کوچنيتوب ＇خه تر بعثت او له بعثته تر رحلته پورې د حضرت رسول اکرم � ژوند 
- د عقبي３ لوم７ی او دويم ت７ون

- غزوات
- د حديبي３ سوله

- د مک３ فتح
Wحضرت ابوبکر -
Wحضرت عمر -
W حضرت عثمان -

- حضرت علی )کرم اهلل وجهه(
- د خلفای راشدين رو＊انه دورې ته لن６ه کتنه

- امويان
- د امويانو په دوره ک３ اقتصادي، اداري،  کلتوري او پو＄ي وضعيت

- عباسيان
- د عباسيانو سياسي، اداري او کلتوري اوضاع

د ＇پرکي موخ３ 
هيله کي８ي چ３ د دې ＇پرکي په پای ک３ به زده کوونکي الندې موخو ته ورس８５ي:

- د اسالم د را＇ر－نديدا پر مهال به د ن７ۍ او عربستان د وضع３، د حضرت محمد� د بعثت، 
اړه  په  واکمنانو  عباسي  او  اموي  د  او  وړو  ک７و  او  ژوندانه  د  راشدينو  دخلفاې  رحلت،  او  هجرت 

معلومات تر السه ک７ي.
راشدينو  محمد�،  حضرت  د  وضعه  عربستان  او  ن７ۍ  د  به  مهال  پر  را＇ر－نديدا  د  اسالم  د   -

خلفاوو، اموي او عباسي واکمنانو د دوران او د مهمو پ５＋و د تحليل وړتيا پيدا ک７ي.
- د اسالم له سپ５）لي دين، د حضرت محمد� د خلفاې راشدينو له ک７و وړو او د اموي او عباسي 

واکمنو له ＊و صفاتو سره ي３ مينه او ليوالتيا پيدا شي.
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دوه ديرشم لوست
د اسالم د را ＇ر－نديدا پر مهال د ن７ۍ 

او د عربستان د ！اپو وزم３ اوضاع

په دې لوست ک３ به د اسالم د مبارک دين د ظهور پر مهال د ن７ۍ او عربستان      د سياسي، 
！ولنيزې او کلتوري وضع３ په اړه معلومات وړاندې ک８５ي.

 د اسالم د مبين دين له ظهور ＇خه مخک３ د ن７ۍ پر مخ د کفر، جهالت او ناپوه９ د تورو وري％و 
ل７ۍ خپره وه. په هر ＄ای ک３ ظلم و 
او حق تر پ＋والندې ک５ده که ＇ه هم 
د اروپا او افريقا د زياتو او د لويدي３％ 
أسيا د ＄ينو برخو خلکو په يهوديت 
او نصرانيت باور درلود او ＄انونه ي３ 
د حضرت موسی$ او حضرت 
دوی  خو  بلل،  پيروان  عيسی$ 
زيات  ډ４ر  ک３  اديانو  دغو  په  هم 
انحرافات او بدلونونه رامن＃ ته ک７ي 
په  ي３  الره  اساسي  او  اصلي  او  وو 

！وليزه تو－ه پري＋３ وه ظلم او بربريت خپل اوج ته رسيدلی و، زور او ＄واک د حاکمانو د حکومت 
چلولو يوازين９ وسيله وه. د فارس او خراسان خلکو د اور نمان％نه کوله او ظالمو ساساني حاکمانو 
ورباندې حکومت کاوه. په هند، چين، د خراسان ختي％و برخو او د أسيا په سو４لي سيمو ک３ بودايي 
دين دود او د بت لمان％ن３ ب２ه ي３ خپله ک７ې وه. د مک３ اوسيدونکو د بتانو لمان％نه کوله او د ناپوه９ 

په اور ک３ ＊کيل وو.
جزيرة العرب چ３ په ＇و برخو لکه يمن، نجد او حجاز و４شل شوې وه په يمن ک３ ي３ حبشيانو او 
د هغو پلويانو حکومت کاوه او خلک ي３ د يهوديت، نصرانيت او بت نمان％ن３ الرويان وو. د حجاز 
ډ４رو خلکو د بتانو  نمان％نه کوله. د يهوديانو اونصرانيانو ل８کيو هم په حجاز ک３ شتون درلود. سرب５ره 
پردې په جزيرة العرب ک３ د لمر، سپوږم９ او ستورو نمان％نه هم دود وه. د عربستان د خلکو کاروبار 

د اسالم نه مخک３ د عربو مراسم
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سودا－ري، کرنه او ＇ارويو ساتنه وه. د دې ه５واد زورور په ناوړو کارونو او فساد ک３ ډوب وو. ب５وزلو په 
ډيره خوارۍ او غريب９ک３ د ژوندانه ترخ３ شپ３ او ور＄３ ت５رول３. په عربستان ک３ ظلم او ت５ری خپل３ 
لوړې کچ３ ته رسيدلی و. همدارن／ه يوشم５رخلک د لوږې له ډاره خپل３ نجون３ ژوندۍ تر خاورو 
الندې کول３ او د هغوشتون ي３ ＄انونو ته نن， او شرم －ا１ه. دوی د ＊％و شخصيت ته هي＆ درناوی 
نه درلود او هغوی ي３ د عادي توکو په ＇ير اخيستل３ اوخر＇ول３. هماغه و چ３ لوی ＇＋تن حضرت 
محمد مصطفی�په رسالت او نبوت مبعوث ک７ چی په خپلو نه ست７ي ک５دونکو هلو ＄لو او د لوی 
خدای جل جالله د هر اړخيزې مرست３ په برکت ي３ د ناپوه９ تيارې د ن７ۍ له مخ３ لرې او پر ＄ای 

ي３ د اسالم د مبارک دين ر１ا خپره ک７ه.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د جزيره العرب د و－７و د اديانو او دويمه 
ډله دې دعربستان داقتصادي وضع３  په اړه خپل معلومات د خپل أستازي په وسيله نورو ！ول／يوالو 

ته وړاندې ک７ي.

  پو＊تن３ 
١- عربو د نجونو او ميرمنو په وړاندې ＇ه ډول چلند کاوه؟

٢- ول３ اهلل> حضرت محمد� په پيغمبرۍ مبعوث ک７؟
٣- عربو تر اسالم وړاندې په کومو اديانواو شيانو عقيده درلوده؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
پوهو  او  عالمانو  له  او س５م３  کلي  د خپل  اړه  په  اديانو  او  معتقداتو  د  عربو  د  دې  کوونکي  زده 

شخصيتونو ＇خه معلومات ترالسه ک７ي او بيا دې په ！ول／ي ک３ نورو ته واوروي.
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دري د４رشم لوست
د حضرت محمد�ژوند له کوچنيوالي تر بعثته پورې

په دې لوست ک３ به د حضرت محمد�د نسب، د کوچنيتوب د دوران په پيغمبرۍ د 
مبعوث５دو د ＇رن／والي او د مسلمانانو د لوم７ني هجرت په اړه معلومات تر السه ک７ئ.

 حضرت محمد� د571 ز８４ديز کال د اپريل د مياشت３ په شلمه چ３ د ربيع االول له دولسم３ 
ته تشريف راوړ. د حضرت محمد� پالر،  په سهار دې ن７ۍ  ن５＂３ سره سمون لري- د دوشنب３ 
ته راشي وفات شوی و. حضرت  دنيا  تر دې چ３ حضرت محمد�  عبداهلل ＇و مياشت３ د مخه 
تر  سعدې  حليم３  بي  بي  د  ک３  قبيله  په  سعد  بني  د  ＇لورکاله  وروسته  ز８４يدن３  له  کريم�  نبي 
روزن３ الندې و. کله چ３  شپ８ کلن شو مور ي３ بي بي أمنه وفات شوه. له دې وروسته يي پالنه نيکه 
له دې ن７ۍ ＇خه  نيکه ي３ عبدالمطلب هم  نو  اته کلن شو  په غاړه واخيسته کله چ３  عبدالمطلب 
ستر－３ پ＂３ ک７ې. له هغه وروسته د حضرت محمد�پالنه د ده د تره ابوطالب په غاړه شوه. تر هغه 
چ３ ＄وان شو. ابوطالب ته حضرت محمد � له خپلو زامنو ＇خه －ران و. پر هغه باندې ي３ ډ４ره 

مهرباني او ＄ان／７ې لورينه د رلوده.
يوه  ک３  شام  په  والړ.  سفر  په  شام  د  سره  ابوطالب  له  ک３  کلن９  دولس  په  محمد�  حضرت 
مسيحي ديني عالم بحيرا د حضرت محمد� له عاليمو وموندله چ３ دی د أخر زمان نبي او رسول 

دی، نو ＄که ي３ له ابوطالب ＇خه وغو＊تل چ３ په ساتنه ک３ ي３ ډ４ره ه）ه وک７ي. 
د حضرت محمد� عقلي او اخالقي غوره والی تل هغه له نورو ＇خه ممتاز کاوه چ３ د کعب３ 
په د４وال ک３ د حجراالسود د ډبرې د ک５＋ودو ＇رن／والی ي３ رو＊انه دليل دی. اهلل> د خپل پيغمبر په 

پوه３ او حکمت سره د اعرابو قبايل له وين３ تويون３ ＇خه چ３ هره ش５به ي３ انتظار ک５ده وساتل.
په ＄وان９ ک３ حضرت محمد� په مکه ک３ په نيکو اخالقو، ر＊تينول９ او امانت ساتن３ مشهور 
و، نو ＄که د بي بي خديج３ 2چ３ د قريشو يوه شتمنه م５رمن وه د پام وړ و－ر＄５د او له حضرت 
نبي کريم� ＇خه ي３ وغو＊تل چ３ شام ته د هغي د سوا－ريز کاروان مشري په غاړه واخلي حضرت 
رسول اکرم� دغه بلنه ومنله. کاروان ي３ شام ته ورساوه او له ډ４رې －＂３ سره ب５رته مک３ ته راستون 

شو.
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کله چ３ قافله مک３ ته ورس５ده د بي بي خديج３ غالم چ３ له هغه سره په سفر ک３ مل و حضرت 
له  بي خديج３  بي  وک７ه.  ک５سه  فضايلو  ＊و  د  محمد�  د حضرت  ي３  ته  بي خديج2３  بي 
حضرت محمد� ＇خه غو＊تنه وک７ه چ３ واده ورسره وک７ي. حضرت محمد� دغه بلنه ومنله 

په دې مهال ک３ حضرت نبي کريم 25 کلن او بي بي خديجه 40 کلنه وه.  
د حضرت محمد� ژوند او سيرت د ！ولو الهي پيغمبرانو د ژوند په تاريخ ک３ تر！ولو＊ه سيرت 
دی. د حضرت محمد � ژوند په ！ولوبرخو کی رو＊انه دی.د حضرت محمد� د ژوند ！ول３ 
پ５＋３ له زي８يدو ＇خه ترکوچنيتوب،＄وان９، له بعثت ＇خه وړاندې ي３ کار او له مک３ بهر سفرونه ي３ 

اوپه لن６ه تو－ه ترهغه چ３ اهلل> هغه په پيغمبرۍ مبعوث ک７، د لمرپه شان رو＊انه دي.
 

له بعثت ＇خه تر هجرت پورې 
له بعثت ＇خه وړاندې اهلل > د حرا غار ته د حضرت محمد� ورت， په زړه پورې ک７ی و.

پيغمبر� به هر کال يوه مياشت په هغه ک３ ت５روله او د ن７ۍ د پيداي＋ت او د اهلل تعالی پر ستر 
＄واک به ي３ فکر کاوه او د وح３ تر رات， او د قرأن کريم تر نزول پورې ي３ دغه عادت ته دوام ورکاوه. 
کله چ３ پيغمبر� ＇لوي＋ت کلن شو. د روژې د مياشت３ په دولسمه د دوشنب３ په ورځ جبرئيل امين 
د اهلل> وح３ حضرت محمد� ته راوړه په داس３ حال ک３ چ３ د حرا په غار ک３ په عبادت بوخت 
و. يوه پر＊ته ورته راغله او ورته ي３ وويل: ولوله: پيغمبر�  وويل لوستی ي３ نشم. پيغمبر� وايي 

چ３ دغ３ پر＊ت３ په خپله غ８５ ک３ ونيولم او سخت زور ي３ 
راک７ تر هغه چ３ خپله وړتيا م３ له السه ورک７ه. درې ＄ل３ دغه 
عمل تکرار شو. په دريم ＄ل له زور راکولو وروسته پر＊ت３ 

وويل:
) اقرا باسم ربک الذی خلق......... ( 

ژباړه: ولوله د هغه پرورد－ار په نامه چ３ انسان ي３ د کلک３ 
شوې وين３  له يوې ！و！３ ＇خه پيدا ک７. ولوله چ３ ستا رب ډ４ر 
مهربان او د کريمانو کريم دی. هغه خدای چ３ د قلم په واسطه 

د حراء غار
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ي３ ور زده ک７ل او انسان ته ي３ د هغه ＇ه تعليم  ورک７ چ３ نه پرې پوه５دل. له ل８ وخت وروسته د 
حضرت محمد� نژدې دوستانو حضرت ابوبکر صديق. حضرت علی)کرم اهلل وجهه( او په 
＊％و ک３ حضرت بي بي خديج３. د هغه په رسالت ايمان راوړ. د ＇ه وخت له ت５ريدو وروسته 

د بيالبيلو قشرونو خلک په لس／ونو تنه د اسالم په دين مشرف شول.

حبش３ ته د مسلمانانو هجرت
حضرت محمد� د حضرت ارقمW کور د خپل دعوت مرکز ！اکلی و او په همدې ＄ای ک３ 
ي３ له خلکو سره ليده کاته کول او خلک ي３ په پ＂ه د اسالم دين ته رابلل. پ دعوت درې کاله دوام 
وک７. د دې وخت له ت５ر４دو وروسته حضرت محمد� د صفا په غون６ۍ د اسالم دعوت ＊کاره ک７. 
له دغ３ پ５＋３ سره سم ابولهب، ابوجهل او نورو مشرکينو د مسلمانانو په ＄ورون３ پيل وک７. د دې لپاره 
چ３ د کفارو ظلم او ت５ری له بريده ت５ر شو، نو ＄که حضرت محمد� مسلمانانو ته اجازه ورک７ه 

حبش３ ته چ３ پاچا ي３ نجاشي نوم５ده او يو عادل شخص و، هجرت وک７ي.
د بعثت د پن％م کال د رجب په مياشت ک３ د لوم７ي ＄ل لپاره يو ولس تنو مسلمانانو د ＇لورو 
＊）و په گ６ون حبش３ ته هجرت وک７. کله چ３ مشرکين له دې هجرت ＇خه خبر شول خپل زور 
زياتی ي３ نور هم ډ４ر ک７ چ３  په پايله ک３ د نبوت په شپ８م کال 83 تنو مسلمانانو هجرت ته مخه ک７ه 
او حبش３ ته والړل. د مک３ کفار چ３ ＇ن／ه خبرشول مسلمانان د نجاشي د مهربان９ وړ －ر＄５دلي، د 
عمرو بن عاص په مشرۍ ي３ له سوغاتونو سره يو پالوی حبش３ ته ول８５ه. خو د نجاشي پاچا د خپل３ 
＄يرک９ او د مهاجرينو د استازي په واسطه د اسالمي دعوت د حقيقت په پوه５دن３، نه يوازې د مک３ 

د کفارو سوغاتونه رد ک７ل، بلک３ د مهاجرينو مالت７ ته ي３ ال ډ４ر پام واړاوه.

د طايف سفر
مسلمانان تل د مشرکينو له لورې ＄ور４دل، يو شم５ر ي３ د کفارو د ت５ري له امله خپل ژوند له السه 

ورک７ او په پيغمبر� فضا تن／ه شوه.
د بعثت په لسم کال حضرت بي بي خديجه الکبری. او ابو طالب چ３ له هر پلوه د حضرت 
محمد� له نژدې دوستانو او مالت７و ＇خه وو، وفات شول. دغو دوه پ５＋و د حضرت محمد� په 
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پاک روح باندې دومره اغ５زه وک７ه چ３ دغه کال ي３ د عام الحزن په نوم ونوماوه بيا هم دغو درد ناکو 
پ５＋و ونشوک７ای چ３ د دعوت د رسالت د فريض３ په سرته رسولو ک３ يو کوچنی ＄ن６ رامن％ته ک７ي. 
د همدې اصل له مخ３ حضرت محمد� د خلکو د دعوت په موخه د رسالت د دندې د تر سره 
کولو لپاره طايف ته چ３ مک３ ته يو نژدې ＊ارو سفر وک７ او د خلکو مشران ي３ اسالم ته دعوت ک７ل، 
هغوی نه يوازې د پيغمبر� دعوت ونه مانه، بلک３ خپلو زامنو ته ي３ دنده ورک７ه، چ３ د حضرت 

محمد� په ＄ورون３ پيل وک７ي او له ＊ار ＇خه ي３ وباسي.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د حضرت محمد�د دعوت او دويمه 

ډله دې حبش３ ته د مسلمانانو د هجرت په اړه بحث وک７ي.

  پو＊تن３ 
١- د حضرت محمد� د نسب په اړه معلومات ورک７ئ.

٢- مسلمانانو ول３ حبش３ ته هجرت وک７؟
٢- د حضرت محمد� د دعوت په وړاندې د طايف د خلکو غبر－ون ＇ه و؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
اړه  په  له پوهو اشخاصو ＇خه د حضرت محمد� د ژوند  زده کوونکي دې د خپل３ سيم３ 

پو＊تن３ وک７ي او السته راغلي معلومات دې په ！ول／ی ک３ وړاندې ک７ي.
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د عقب３ ت７ونونه)بيعت(＇لور د４رشم لوست 

په دې لوست ک３ به زده کوونکي د عقب３ د ت７ونونو او مد４ن３ ته د مسلمانانو د هجرت په اړه 
معلومات تر السه ک７ئ.

الف- د عقب３ لوم７ى ت７ون: په ت５ر لوست ک３ مو ولوستل چ３ کله پيغمبر� د مک３ له خلکو 

＇خه مايوسه شو، طايف ته الړ او د بن３ ثقيفه قبيله ي３ اسالم ته دعوت ک７ه چ３ هغوی هم ونه مانه 

او أن حضرت محمد� ي３ په ډبرو وويشته. نو حضرت محمد� د حج پر مهال د عربو ب５الب５ل 

يثربي  تنو  له شپ８  يوولسم کال حضرت محمد�  په  بعثت  د  تر هغه چ３  ته دعوتول  قبايل اسالم 

او  ته ي３ راوبلل  او اسالم  ليده کاته وک７ل  نامه يو ＄ای ک３  په  خذرجيانو سره له مک３ بهر د عقب３ 

د قرأنکريم ＇و أياتو نه ي３ ورته تالوت ک７ل. دغو شپ８ تنو اسالم ومانه او ژمنه ي３ وک７ه چ３ يو کال 

وروسته به بيا په همدې ＄ای ک３ سره ويني.د بعثت په دولسم کال په نوموړي ＄ای ک３ دولس تنو يثربو 

له حضرت محمد� سره وکتل او په يو ل７ موضوعاتو هوک７ې ته ورس５دل چ３ د عقب３ د ت７ون په نامه 

مشهور شو. د دغه ت７ون مندرجات په الندې ډول دي:

هي）وک او يا شی له خدای جل جالله سره نه شريکوو. غال او ！ول ناوړه اعمال نه تر سره کوو. 

خپل اوالدونه نه وژنو. دروغ نه وايو. په چا پورې تهمت نه ت７و او د خدای جل جالله د رسول نافرماني 

نه کوو.

حضرت محمد� د ت７ون له السليکولو وروسته حضرت مصعب بن عمير/ ته دنده ورک７ه 

چ３ له دغو دولسو تنو سره مدين３ ته الړ شي. خلک اسالم ته راوبلي او د اسالمي تعليم چارې مخ ته 

يوسي. د هغوی د مخلصانه ه）و په پايله ک３ －０ شم５ر يثرب د اسالم په دين مشرف شول.
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ب- د عقب３ دويم ت７ون

د بعثت په ديارلسم کال 73 تنو نارينه وو له دوه ＊％و سره د دريم ＄ل لپاره په عقبه ک３ له رسول 

اهلل � سره وليدل. د دغ３ کتن３ په ل７ ک３ هغوی ژمنه وک７ه چ３ اسالم ته د خلکو د رابللو سر ب５ره 

به د خدای له رسول سره هم هر ډول مرسته کوي. دغه ت７ون د عقب３ د دويم ت７ون په نامه ونومول شو. 

د دغه ت７ون په ل７ ک３ الندې پريک７ې وشوې:

موږ د خدای جل جالله د پيغمبر هر حکم ته مثبت ＄واب وايو. مالي ل／＋تونه ي３ په غاړه اخلو. 

کله چ３ حضرت محمد� مدين３ ته تشريف راوړي موږ له هغه سره هر ډول مرسته کوو او له هغه 

＇خه داس３ مالت７ کوو لکه چ３ له خپل اوالد او دخپل３ کورن９ له غ７و ＇خه ي３ کوو. موږ د دغو 

خدماتو په مقابل ک３ يوازې او يوازې جنت غواړو. دغه بيعت په حقيقت ک３ د اسالمي حکومت د 

بنس ډبره وه، چ３ ک５＋ودل شوه.

هجرت

کله چ３ حضرت محمد� د يثرب له خلکو ＇خه د هر ډول مرست３ ژمنه تر السه ک７ه په تعقيب ي３ 

د يثرب لور ته د  مسلمانانو هجرت پيل شو. او حضرت محمد� يوه مياشت وروسته له مک３ ＇خه د 

يثرب لورته هجرت وک７. د هجرت د پيل پر مهال د حضرت محمد�کور د مشرکينو له لوری کالبند 

و. په همدې شپه چ３ حضرت محمد� وغو＊تل چ３ له کور ＇خه بهر شي. حضرت علی/ته 

ي３ دنده ورک７ه چ３ د هغه 

په بســتره ک３ ويده شــي 

چــ３ پــه دې ډول کفــار 

غافــل شــي. حضــرت 
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محمد� حضرت ابوبکر/له ＄ان ســره مل／ری ک７ او د ثور د غره غار ته الړل. درې ور＄３ او 

درې شپ３ ي３  هلته ت５رې ک７ې. سره له دې چ３ کفار د غار تر خول３ پورې هم ورس５دل، خو اهلل تعالی 

خپل دغه دوه دوستان د کفارو له شر ＇خه وساتل. په ＇لورمه ورځ د واړو د يثرب په لور حرکت وک７. 

له نهو ور＄و شپو وروسته د ربيع االول په اتمه ن５＂ه د دوشنب３ په ورځ قبا ته چ３ د يثرب په دوه ميل９ ک３ 

پروت دی ورس５دل. په دغه ＄ای ک３ ي３ د لوم７ني جومات بنس ک５＋ود. بيا يثرب ته وخو＄５دل. 

حضرت نبي کريم� د بني سالم بن عوف په سيمه ک３ د جمع３ لوم７نی لمون＃ وک７ او د يوې وينا 

په ل７ ک３ ي３ مسلمانان خپلو اصلي دندو ته متوجه ک７ل او داس３ ي３ وفرمايل: اصلي حاکميت اهلل تعالی 

پورې اړه لري يوازې د هغه عبادت وک７ئ او له هغه ســره شــريک مه راوړئ. خپله حقيقي الر＊ــوونه 

د اهلل تعالــی کتاب يعن３ قران او د هغه د پيغمبر ســنت ويولــئ او هغه په ＄ان حاکم ک７ئ. د اهلل > د 

＊ــمنان خپل د ＊ــمنان و－２ئ او د دين د غلب３ په موخه په جهاد من／ول３ ول／وئ. ستاسو اسالمي نوم 

مسلمان دی او تاسو ！ول مسلمانان او د يوې ！ولن３ افراد ياستئ چ３ د اسالمي امت په نامه ياد８４ئ. له 

دې وروسته د مهاجرينو او انصارو تر من＃ د ورورول９ ت７ون رامن％ته. او د اسالم د مبارک دين له برکته 

د اوس او خزرج د قبيلو لس کلن３ ج／７ې له من％ه والړې او په ورورول９ بدل３ شوې.

نسبي، سيمه ييز او توکميز امتيازات له من％ه والړل. پر ＄ای ي３ تقوی او ＊ه عمل د برترۍ معيار 

و－ر＄５د. او د يوه 52 ماده ييز منشور په ل７ ک３ عمًال د يوه اسالمي حکومت بنس ک５＋ودل شو.
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  په ！ول／ي ک３ فعاليت 

زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د عقب３ د لوم７ي ت７ون او دويمه ډله دې 

يثرب ته د مسلمانانو د هجرت په اړه  بحث وک７ي.

  پو＊تن３ 

١- د عقب３ لوم７ي ت７ون کوم موضوعات درلودل؟

٢- د عقب３ دويم ت７ون په کوم کال را من％ته شو؟

٣- حضرت محمد� د جمع３ لوم７نی لمون＃ چ５رته اداک７؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت

زده کوونکي دې مدين３ ته د حضرت محمد� د هجرت په اړه د خپل３ س５م３ له پوهانو ＇خه 

معلومات تر السه ک７ي او په ！ول／ي ک３ دې وړاندې ک７ي.
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غزا－ان３پن％ه د４رشم لوست

په دې لوست ک３ د غزا－انو، د هغو د پ５＋５دو د الملونو او پايلو په اړه معلومات وړاندې ک８５ي.

ستاسو د زياتو معلومات لپاره
حضرت محمد�د هجرت په لوم７ي کال په مدين３ 
د  د چارو  ژوندانه  د  وروسته  ک５دو  په ＄ای  د ＄ای  ک３ 
تنظيم په موخه د ب５ال ب５لو قبايلو تر من＃ يو ت７ون السليک 
ياد８４ي.  نامه  په  د منشور  تاريخ ک３ د مدين３  په  ک７ چ３ 
دغه ت７ون انسانيت او ！ولنيز عدالت ته د احترام ＇ر－ندونه 

کوي چ３ ＄ينی مواد ي３ په الندې ډول وړاندې ک８５ي:
١- له تفرق３ پرته د اسالمي امت يووالی.

٢- په انساني کرامت او حقونو ک３ د مسلمانانو برابري.
له  په موخه  ته ر سولو  پای  د  يرغل  او  ت５ري  －ناه،  د   -٣

مسلمان امت سره همکاري.
٤- د اسالمي دولت له باغيانو سره ج／７ه او له هغوی سره 

له همکارۍ ＇خه ډډه.
په  دولت  اسالمي  د  ده چ３  مسلمانانو الزمه  غير  په   -٥

ل／＋تونو ک３ برخه  واخلي.
٦- په غير مسلمانانو الزمه ده چ３ د بهرنيو خطراتو د له 
من％ته وړلو لپاره د ج／７ې په حالت ک３ له مسلمانانو 

سره مرسته وک７ي.
٧- په اسالمي دولت الزمه ده چ３ په غير مسلمانانو باندې 
د ظلم او ت５ري مخه ونيسي  دا کار د هغو مسلمانانو په 

وړاندې، چ３ ت５ری پرې ک８５ی، هم عملي ک８５ي.
٨- د －نهکار او ظالم مالت７ نه ک８５ي.

٩- د همکارۍ، پره５ز－ارۍ او ＊و ک７نو پر بنس ！ولنه 
.رامن％ته ک８５ي، نه د －ناه او يرغل پر بنس

حدود  او  ک８５ي  ن５ول  نه  －ناه  په  چا  بل  د  هي）وک   -١٠
يوازې په جنايتکار باندې پلي ک８５ي.

او  پيغمبر�  چ３  هغه  له  وروسته   
په ＄ای  ک３ ＄ای  منوره  مدينه  په  مسلمانان 
پ＋３  دولت  اسالمي  لوم７ني  د  او  شول. 
مخامخ  د＊منانو  د  اسالم  د  شوې.  ！ين／３ 
د＊من９ هم پيل شوې چ３ په پايله ک３ ي３ د 
مسلمانانو او کفارو تر من＃ غزوې پيل شوې. 
مؤرخين او سيرت ليکوونکي هره هغه 
من＃  تر  کفارو  او  مسلمانانو  د  چ３  ج／７ه 
تعالی رسول  اهلل  د  په هغه ک３  او  شوې وي 
－６ون ک７ی وي د غزوې په نامه او هره هغه 
وي  نه  －６ون  پک３  پيغمبر�  چ３  ج／７ه 

ک７ی د سري３ په نامه يادوي.
حکومت  اسالمي  د  ک３  مدينه  په 
مک３  د  او  تو－ه  عمومي  په  کفار  تاسيس، 
ويروونکي  له  تو－ه  ＄ان／７ې  په  مشرکين 
ل＂ه  په  دې  د  او  ک７ل  مخامخ  سره  حالت 
وس５ل３  ممکن３  هرې  په  چ３  شول  ک３ 
سره د مسلمانانو د پرمخت， مخه ونيسي. 
ونه  که چ５رې جهاد  پوه５دل  هم  مسلمانان 
نو ＄که  له زوال سره مخامخ ک８５ي،  ک７ي 
دفاعي  امر سره سم  له   < اهلل  د  دوی هم 
تياری نيوه او په غزا－انو ي３ پيل وک７ چ３ له 
مهمو ＇خه ي３ په الندې ډول يادونه ک８５ي.
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د بدر غزا
دا و چ３  ي３  پ５＋ه شوه. المل  ن５＂ه  اوولسمه  په  د مياشت３  په دويم کال د روژې  دا غزا د هجرت 
مسلمانانو غو＊تل د قريشو سودا－ريز کاروان، چ３ له شام ＇خه د مک３ لور ته روان و، تر السه ک７ي. 
پيغمبر� د ج／７ې اراده نه درلوده، خو د کاروان مشر ابوسفيان قريشو ته پيغام ول８５ه چ３ د هغه کاروان 
د مسلمانانو له تعرض ＇خه وساتي، نو له دې امله زر تنه قريش چ３ شپ８ سوو تنو ي３ زغرې په غاړه 
درلودې له سلو أسونو چ３ سوروي３ هم زرې لباس درلود او اويا او＊انو سره ج／７ې ته تيار شول. سيرت 
ليکوونکي په يوه خوله دي چ３: دغه ل＋کر سره خوش أوازه کنيزانو او ساز يانو چ３ دريايي وهل３ هم 
مل／رتيا  کوله. د مسلمانانو شم５ر 313 تنو ته رسيده چ３ زياتره ي３ انصار وو دغه ل＋کر سره دوه يا درې 
اسونه او اويا او＊ان هم وو چ３ په نوبت سره مسلمانان پرې سور４دل. که ＇ه هم ل８ وخت وروسته د 
قريشو مشرکينو اطالع تر السه ک７ه چ３ کاروان ژغورل شوی، خو سره له دې ي３ هم ج／７ې ته مخه 
ک７ه او په غرور او تکبر سره ي３ وويل غواړو مسلمانانو ته سزا ورک７و او مغلوب ي３ ک７و. کله چ３ د واړه 
ل＋کر ې له يوبل سره مخامخ شوې د خدای رسول مخک３ له دې چ３ ج／７ې ته داخل شي، و غو＊تل 
له خپلو يارانو، په ت５ره له انصارو ＇خه، مشوره وغواړي. ！ولو مهاجرينو د غزا مشوره ورک７ه. کله چ３ 
انصار وپوه５دل چ３ پيغمبر زموږ نظر غواړي. سعد بن معاذ د انصارو په استازيتوب وويل: ای رسول 
اهلل موږ په تا ايمان راوړ او د ستا نبوت مو تصديق ک７ او شاهدې مو ورک７ه ＇ه شی چ３ تا راوړي حق 
دي. ستا د فرامينو د اطاعت ژمنه موک７ې. ای د خدای رسوله په هغه ＇ه چ３ غواړې په لور ي３ حرکت 
وک７ه.  موږ ！ول له تا سره يو. نورو هم د سعد په ＇５ر خبرې وک７ې. دغو خبرو په پيغمبر� ک３ ب３ 
کچه خو＊ي رامن％ته ک７ه او وي３ ويل: د الهي برکت په پناه سره حرکت وک７ئ. په تاسو دې ز４ري وي 
چ３ اهلل تعالی له دغو دوو ＇خه ديوې ژمنه را سره ک７ې يا کاروان او يا د قريشو په جن／ي ＄واکونو بريا 
چ３ د کاروان د نجات لپاره راغلي دي په دې ډول ج／７ه ون＋ته. په دې غزا ک３ د ابوجهل او ＄ينو نورو 

مشرانو په －６ون د مشرکانو اويا تنه ووژل شول. 
اويا تنه نور اسيران شول.

وژل شوي خ（  وک７ چ３  امر  پيغمر�   
يارانو  خپلو  له  او  ستانه شئ  ته  مدين３  او  ک７ئ 
مشوره  اړه  په  برخليک  د  اسيرانو  د  ي３  سره 

وک７ه. 
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 د احد غزا
دا غزا د هجرت په دريم کال پ５＋ه شوه. قريشو د بدر غزا د انتقام په موخه درې زره تنه، چ３ په زرې 
جامو سمبال وو، له دوو سوو أسونو او درې زره او＊انو سره د جگ７ې لپاره چمتو ک７ل او په مدينه ک３ د 
احد د غره په سيمه ک３ جگ７ې ته تيار شول. حضرت محمدص د جگ７ې نقشه داس３ جوړه ک７ه چ３ د 
اسالم３ ل＋کر شا د احد غره ته او مخه ي３ د د＊من لورته وي. حضرت عبداهلل بن جبير /ته ي３ 
دنده ورک７ه چ３ له پن％وسو تنو غشي و يشتونکو سره د غره له لورې چی د جبل الرماة په نامه ي３ شهرت 
په صورت ک３ هم دغه ＄ای پرې ن８دي.  يا مات３  او  برياليتوب  او د  درلود، د مسلمانانو ساتنه وک７ي 
حضرت محمد� د سپارو قومانداني حضرت زبير بن عوام / ته او د پليو قومنداني حضرت 
حمزه )رض( ته وسپارله او حضرت مصعب بن عمير/ ي３ بيرغچي په توگه و！اکه. جگ７ه ون＋ته 
چ３ په پايله ک３ ي３ کفارو مات３ وخوړه او ت５＋ت３ ته ي３ مخه ک７ه. مسلمانان د غنيمتونو په راغون６ولو 
بوخت شول. د احد په غره ک３  د ＄ای پر＄اى شويو ＇خه هم زياتره راغلل چ３ له دغو غنايمو ＇خه 
ب３ برخ３ نشي. خالد چی د احد غر خالي وليد، له هماغ３ الرې له خپلو سپارو جنگياليو سره راغی. 
حضرت عبداهلل بن جبير / او ＇و تنه نور ي３ چ３ ورسره پاتي وو په شهادت ورسول او د شا له 
لوري ي３ پر مسلمانانو چی پر غنيمتونو بوخت وو يرغل وک７. او مشرکين په دې بريالی شول چ３ ＄انونه 
حضرت محمد� ته ورسوي. د هغو له خوا ډبرې ويشتل ک５دې چ３ له امله ي３ د حضرت محمد� 

مخ ！پيی شو او مبارک غاښ 
د  او  ورس５د  شهادت  په  ي３ 
په  حمزه/  حضرت 
په  مسلمانان  تنه  اويا  شمول 
دې  په  ورس５دل.  شهادت 
غزوه ک３ د مسلمانانو شم５ر 

٧٠٠ تنه وو.

د بني نضير غزا
بني نضير يوه يهودي قب５له وه چ３ مدين３ ته نژدې اوس５دله او د خزرج له قبيل３ سره ي３ ت７ون درلود. له 
مسلمانانو سره ي３ د سول３ ت７ون ک７ی و، خو له دې امله چ３ خيانت او شرارت د يهوديانو له برخليک سره 

يو ＄ای دی او د دوی په زړونو ک３ ري＋３ لري، هغوی ي３ پری ن＋ودل چ３ په خپل３ ژمن３ وفا وک７ي.

د احد غر
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يوه ورځ د خدای جل جالله پيغمبر او ＇و تنه ياران ي３ په بني نضير ک３ وو. پيغمبر� د يوه کور 
ديوال ته ډډه ل／ول３ وه. يهوديانو د هغه د وژلو دسيسه جوړه ک７ه او غو＊تل ي３ چ３ د کو！３ له بام ＇خه 
يوه لويه ډبره په هغه ور وغور＄وي او د پيغمبر�ژوند پای ته ورسوي، پيغمبر�د وح３ له الرې د هغو 
په دسيس３ پوه شو، په چ＂ک９ سره له خپل ＄ای ＇خه پورته شو او د ＊من ته ي３ داس３ و＊وده چ３ کوم 
کارته ＄ي.د مدين３ په لور روان شو او ياران ي３ هم ورپس３ ورغلل. له دې وروسته پيغمبر�، محمد 

بن مسلمه له داس３ پيغام سره بني نضير ته ول８５ه:
له ه５واد ＇خه  م３ و＄ئ. تاسو نشئ کوالی چ３ له ما سره په مد４نه ک３ و اوس８５ئ، ＄که تاسو خيانت 

وک７ او په ژمنه ونه در４دئ.
محمدبن مسلمه د پيغمبر� د فرمان له ابالغ５دو وروسته هغو ته لس ور＄３ وخت ورک７ چ３ په 

دغه وخت ک３ سيمه پري８دي.
بني نضير د پيغمبر� د اخطار په اور４دلو سره د س５م３ پري＋ودلو ته تيار شو، خو د منافقانو مشر 
عبداهلل بن ابي ورته پيغام ورول８５ه چی سيمه پرې ن８دي او له دې سربيره ي３ وعده ورک７ه چ３ دوه زره تنه 

به د هغو د دفاع او مرست３ لپاره هم ورول８５ي.
بنى نضير ددغه پيغام په اوريدلو سره له خپل３ پريک７ې ＇خه واو＊تل، خپل سنگرونه ي３ کلک، د خپل３ 

س５م３ له پري＋ودو ＇خه ي３ ډډه وک７ه او د خدای رسول� ته ي３ پيغام ول８５ه چی خپله س５مه نه پري８دي. 
حضرت محمد� له خپلو يو شمير يارانو سره د بني نضير  په لور حرکت وک７ او غزوه پ５＋ه شوه 
چ３ په پايله ک３ ي３ بني نضير مات３ وخوړه او د ＄انگ７و شرايطو الندې چی حضرت محمد� د هغو 

لپاره وضع ک７ي وو، س５مه ي３ پري＋وده.

د خندق غزوه
يهود بني نضير چ３ د ت７ون له سرغ７ون３ له امله د مدين３ ＇خه ايستل شوي او په خيبر ک３ ＄ای په 
＄ای  شوي وو، له مسلمانانو سره ډيره کينه درلوده. له دې امله چی مسلمانانو سره ي３ د جگ７ې وړتيا نه 
درلوده، خپل مشر حيی بن اخطب ي３ مک３ ته ول８５ه چ３ د مک３ کفار او د غلطفان قبيله د مسلمانانو په 
وړاندې جگ７ې ته وه）وي هغوی په خپل کار ک３ بريالي شول. د هجرت په پن％م کال د ذوالقعدې په 
مياشت ک３ لس زره تنه د ابوسفيان په مشرۍ د مدين３ په لور په حرکت ک３ شول. حضرت محمد� 
په مدينه منوره ک３ د حضرت سلمان فارسي/په مشورې د ١٢ زره زراع )گزو( په اوږدوالي د خندق 
په کيندلو پيل وک７. په خپله حضرت محمد� د خندق په کيندلو ک３ برخه واخ５سته. کله چ３ د مک３ 
کفار مدين３ ته ورس５دل، د خندق د کيندلو کار بشپ７ شوی و. د مسلمانانو لپاره له يوې خوا خندق او له 
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نورو لورو د خرماوو باغونه ＊ه سنگرونه وو چ３ د کفارو د يرغل خن６ گر＄５دل، خو يهود بني قريظه 
له مسلمانانو سره ت７ون درلود او کوالی ي３ نشوای چ３ د مسلمانانو په ضد عمل وک７ي، خو حيی بن 
اخطب په پای ک３ په دې بريالی شو چی د بني قريظه مشر، کعب بن اسد وه）وي چ３ له مسلمانانو 
ک３  وخت  همدې  په  شو.  المل  پريشان９  د  مسلمانانو  د  کار  دغه  يوسی.  من％ه  له  ت７ون  خپل  سره 
حضرت نعيم بن مسعود / د اسالم په دين مشرف شو.  کفار د هغه له مسلمان５دو خبرنه وو. هغه 
له پيغمبر�＇خه اجازه واخ５سته چ３ له رواني ج／７ې ＇خه په استفادې سره  کفار متفرق ک７ي. 

نوموړی بني قريظه ته ورغی او ورته ي３ وويل! 
که چيرې قريش مات３ وخوري مک３ ته ＄ي، تاس３ به چيرته الړشئ؟ بيا ي３ د نصيحت په ډول 
ورته وويل ＇و تنه د قريشو يرغمل ونيسئ، چی تاسو يوازې پرې ن８دي. وروسته د مک３ مشرکين او 
بني غطفان ته ورغلل او ورته ي３ وويل چ３ بني قريظه له خپل تعهد ＇خه چی تاسو سره ي３ ک７ی و، 

پ＋يمانه شوي.
حضرت محمد� سره ي３ ليده کاته ک７ي او غواړي چ３ ستاسو ＇و تنه تر السه ک７ي او هغه ته ي３ 
وسپاري. لن６ه دا چ３ بني قريظ３ د شنب３ د ور＄３ په مناسبت جگ７ه ونه ک７ه او له قريشو ＇خه ي３ ＇و 
تنه د يرغملو په توگه وغو＊تل چی د هغو په وفادارۍ ډاډمن شي. د حضرت نعيم / خبرې په دې 
اړه ډ４ری ＊３ تمام３ شوې. د بني قريظه له لوري د يرغملو غو＊تن３، د قريشو او غطفانيانو بدگوماني 

مک３  د  عمل  دغه  هغو  د  او  ک７ه  ډيره 
د  مهال  همدی  په  ک７ل.  ناهيلي  مشرکين 
چ３  طوفان  شديد  يو  امر  په  خدای> 
خاورې او وړې شگ３ ورسره وی پيل شو. 
دغه طوفان دومره شديد و چ３ د مشرکينو 
او کافرانو، ديگونه، خيم３ او ！ول شيان ي３ 
چپه ک７ل. دغ３ پ５＋３ کفار سخت وارخطا 
ک７ل. په پای ک３ ابوسفيان حکم وک７ چ３ 
ته  مک３  او  پر８４دي  ک３  ＄ای  دغه  ل＋کر 
ستانه شي په دې ډول بری د مسلمانانو په 

برخه شو.
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د بني قريظه غزا
د ا غزا د خندق )احزابو( د غزا په تعقيب په پن％م هجري کال ک３ پ５＋ه شوې ده: وروسته له هغه چ３ 
حضرت محمد� د يهوديانو خيانت او له قريشو او نورو سره د هغو پيوستون وليده او أن د احزابو په 
جگ７ه ک３ دغ３ خاين３ قب５ل３ له پيغمبر� سره خپل ت７ون مات ک７. له دې امله چ３ دغه خاينه قبيله 
له رسول اکرم� سره په مدينه منوره ک３ اوس５ده، نو له هغو ＇خه د لوی شر انتظار ک５ده. که چ５رې 
داحزابو غزا پای ته نه وای رسيدل３ د هغو له لورې مسلمانان له لوی گواښ سره مخامخ ک５دل. هماغه و 
چ３ پيغمبر� هوډ وک７ چ３ دغه خاينان و！کوي او د جهاد او دعوت مرکز، مدينه منوره د هغو له شتون 

＇خه پاکه ک７ي تر＇و په راتلونک３ ک３ داس３ شرايط پيدانشي چ３ هغوی په مسلمانانو يرغل وک７ي.
حضرت محمد� د اهلل تعالی له حکم سره سم له درې زره کسيزه ل＋کر سره د بني قريظه په لور 
حرکت وک７ او پن％ه ويشت ور＄３ ي３ هغوی په کالبندۍ ک３ وساتل چ３ په پايله ک３ يهوديان تسليم 
شول. حضرت محمد � د هغوی په من＃ ک３ سعد بن معاذ د حاکم په توگه و！اکه. حضرت سعد د بني 

قريظه په اړه خپله پر４ک７ه صادره ک７ه.
پيغمبر� د سعد بن معاذ پريک７ې ته عملي ب２ه ورک７ه او د يهوديانو د سيس３ ي３، چ３ موخه ي３ د 

پيغمبر� او په مدينه ک３ د اسالمي دعوت له من％ه وړل وو، پای ته ورسول３.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې په در４و ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د بدر غزا، دويمه ډله دې د احد او بني 

نضير د غزا－انو او دريمه ډله دې د خندق او بني قريظ３ د غزا－انو په اړه بحث وک７ي.
  پو＊تن３ 

١- د بدر په غزا ک３ ＇و تنه کفار ووژل شول؟
٢- د احد د غزا المل رو＊انه ک７ئ.

٣- د خندق په غزا ک３ د کفارو د مات３ المل ＇ه و؟ په لن６ه توگه ي３ تشريح ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د احزابو، بني نضير او بني قريظه د غزا－انو د پايلو په اړه له منابعو، د مسجد له 

امامانو او پوهانو ＇خه معلومات ترالسه او په ！ولگي ک３ دې وړاندې ک７ی.
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د حديبي３ سوله- بيعت الرضوانشپ８ د４رشم  لوست     

په دې لوست ک３ به د حديبي３ د سول３ او د هغ３ د موادو او هم د خيبر او موته د غزا－انو په 
اړه معلومات وړاندې شي.

 حضرت محمد� د هجرت په شپ８م کال د بيت اهلل د زيارت او د عمرې د ادا کولو په موخه 

له )١٤٠٠( تنو سره د مک３ په لور روان شو. مک３ ته نژدې قريشو د مسلمانانو الره نيول３ وه او پرې 

ي３ ن＋ودل چ３ عمره وک７ي. پيغمبر�، حضرت عثمان/ چ３ د مک３ قبيلوته د درناوي وړ 

شخص و، د استازي په توگه د مک３ خلکوته ورول８５ه  تر＇و هغوی وپوهوي چ３ مسلمانان د جگ７ې 

لپاره نه، بلک３ د عمرې د ادا کولو لپاره راغلي دي. قريشو له ！اکلي وخت ＇خه د ډير وخت لپاره 

په  ي３  أوازه خپره شوه چ３ حضرت عثمان/  داس３  امله  له دې  حضرت عثمان/ وساته. 

شهادت رسولی دی. دې موضوع پيغمبر� وه）اوه چ３ له قريشو سره د جگ７ې لپاره ＄ان چمتو 

ک７ي. په همدې اساس حضرت محمد� په داس３ حال ک３ چ３ په حديبيه ک３ تر يوې ون３ الندې 

والړ و، د جگ７ې په اړه له مسلمانانو ＇خه بيعت واخيست. دغه بيعت په تاريخ ک３ د بيعت الرضوان 

په نامه ياد８４ي. کله چ３ کفار د مسلمانانو له دې پريک７ې ＇خه خبر شول د مک３ مشرکينو سهيل بن 

عمرو د يوه پالوي په مشرۍ پيغمبر� ته ورول８５ه. خبرې اترې پيل شوې او دواړه اړخونه په يو ت７ون 

سال شول چ３ په الندې ډول دی:

١- دواړه اړخونه بايد د لسو کالو لپاره سوله وک７ي او له يو بل سره جگ７ه ونه ک７ي.

کوي.  نه  دې  حج  وگر＄ي،  ب５رته  کال  س８  سره  اصحابو  خپلو  له  دې  محمد�  حضرت   -٢

راتلونکی کال دې راشي او هغه هم په داس３ حال ک３ چ３ له تورې پرته ورسره بل شی نه وي او هغه 

هم په تيک３ ک３ وي.

٣- له قريشو پرته د عربو هره قبيله له حضرت رسول اکرم� سره د اړيکو د ！ين／ولو اختيار 

لري.
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٤- که چ５رې له قريشو ＇خه مسلمانانو ته چاپناه وروړه، مسلمانان بايد هغه ب５رته ورته وسپاري. خو 

که چ５رې له مسلمانانو ＇خه د مک３ کفارو ته چا پناه وروړه، حضرت محمد� ي３ د غو＊تن３ حق نه 

لري.

دغه سوله د حديبي３ په مقام ک３ وشوه، چ３ په قرأن کريم ک３ د فتح مبين په نامه ياده شوې. ددغه 

ت７ون يوه مهمه گ＂ه دا وه چی مسلمانان د قريشو له لوري په امن ک３ شول او وخت ي３ ترالسه ک７ چ３ 

خپل پام ！ولو عربي قبايلو ته واړوي.

ايران شاه،  په واسطه د روم قيصر، د  له سول３ وروسته حضرت محمد� د اصحابو  د حديبي３ 

د مصر عزيز مقوقش، د حبش３ پاچا نجاشي او ديمامه او شام مشرانو ته بلنليکونه ول８５ل او هغوی ي３ 

د اسالم مبارک دين ته راوبلل. په پايله ک３ د حبش３، عمان او بحرين پاچاهانو دغه دعوت ومانه، خو 

د ايران پاچا )خسرو پرويز( ليک ＇５رې ک７. ＄ينو ي３ چوپتيا اختيار ک７ه، خو حارث غساني نه يوازې 

دعوت ونه مانه. بلک３ د حضرت رسول اکرم� استازی شجاع بن وهب ي３ هم په شهادت ورساوه چ３ 

همدغه غير انساني حرکت د موته د جگ７ې المل وگر＄５د.

بسم اهللا الرحمن الرحيم 

ًا)1( ْتًحا ُِّب فَ َتْحَا ََك  فَ  ِإاَّ 
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د خيبر غزا

ک３  مياشت  په  محرم  د  کال  هجري  اووم  د 

وروسته له هغه چ３ حضرت محمد� د مک３ 

ت７ون  لوري ډاډمن شو، وي３ غو＊تل  له  د کفارو 

ماتوونکو ته سزا ورک７ي. له دې امله ي３ يو ل＋کر 

چمتو ک７ او د شپ３ له خوا ي３ له ل＋کر سره ＄ان 

رجيع ته ورساوه. کله چی سهار شو يهوديان خپلو 

ورس５دل.  ته  خيبر  مسلمانان  او  تلل  ته  کارونو 

او  ت５＋ته ي３ وک７ه  يهوديانو چ３ مسلمانان ول５دل 

خپلو کالگانو ته ي３ پناه يووړه: غطفانيانو غو＊تل 

ل５دل  وي３  خو  وک７ي،  مرسته  سره  هغو  له  چ３ 

چ３ د رجيع دره د مسلمانانو په ولکه ک３ ده او خيبر ته د رس５دو بله الر هم نشته، نو له خپل３ پر４ک７ې 

＇خه ت５ر شول. د خيبر کالگان３ د مسلمانانو، په ت５ره بيا د حضرت علي بن ابي طالب/ د سر＊ندنو 

او ه）و په پايله ک３ فتح شوې. په پايله ک３ د خيبر يهوديان تسليم شول. د خيبر له غزا ＇خه د حضرت 

محمد� د ب５رته ستن５دو په بهير ک３ د قريشو دوه تنه مشران او اتالن خالدبن وليد او عمروبن عاص 

پيغمبر� ته راغلل او د اسالم  د منلو اعالن ي３ وک７.

د موت３ غزا

غسانيانو د حضرت محمد� استازی وژلی و او له بل لوري ددې وخت را رس５دلی و چ３ هغوی 

يو ＄ل بيا د اسالم مبارک دين ته راوبلل شي. له دې امله حضرت محمد� د هجرت په اتم کال د 
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هغوی د ＄پلو په موخه درې زره کسيز ل＋کر د حضرت زيد بن حارث / په مشرۍ ول８５ه او ورته 
ي３ وويل که چ５رې حضرت زيد/ شهيد شو، حضرت جعفر/ دې د ل＋کر مشري په غاړه 
واخلي او که هغه هم شهيد شو بيادې حضرت عبداهلل بن رواحه / د ل＋کر مشري په غاړه واخلي. 
کله چی مسلمانان د شام ه５واد، د موته په س５مه ک３ د اعرابو او روميانو له گ６ ل＋کر سره مخامخ شول، 
جگ７ه پيل شوه. د اسالمي ل＋کر قوماندانان يو په بل پس３ په شهادت ورس５دل. په پای ک３ اسالمي 
ل＋کر سيف اهلل يعنی خالد بن وليد/ د خپل قومندان په توگه و！اکه. هغه خپل تيت او پرک ل＋کر 

يو ＄ل بيا را غون６ او منظم ک７. 
تر دوو ور＄و سختو جگ７و وروسته ي３ د غره لمن３ ته پناه يووړه او د＊من هم له جگ７ې ＇خه الس 

واخيست. په پای ک３ د اسالم ل＋کر مدين３ ته ستون شو.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي. لوم７ۍ ډله دې د حديبي３ د سول３ او دويمه ډله دې د خيبر 

دغزا په اړه بحث وک７ي.

  پو＊تن３ 
١- بيعت الرضوان ＇ه مفهوم لري؟ معلومات ورک７ئ.

٢- د حديبي３ له سول３ وروسته حضرت محمد� کوم پاچاهان د اسالم دين ته راوبلل؟ 
٣- د موته د غزا المل ＇ه و؟ بيان ي３ ک７ي.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت

زده کوونکي دې د حديبي３ د سول３ د گ＂و په اړه معلومات تر السه او په ！ولگي ک３ دې وړاندې 

ک７ي.
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د مک３ مکرم３ فتح اووه د４رشم لوست

په دې لوست ک３ به د مک３ د فتح３، د حنين د غزوې د من％ته راتلو د ＇رنگوالي،
 حجة الوداع او د حضرت محمد� د رحلت په اړه معلومات وړاندې شي.

ت７ون  هغه  د  خلکو  مک３  د   
له مخ３، چ３ د هجرت په شپ８م 
ت７لی  سره  مسلمانانو  له  ي３  کال 
＊ايي  ي３  مخ３  له  هغ３  د  او  و 
د  چ３  سره  قبيل３  له  خزاع３  د 
و  ک７ی  ت７ون  ي３  سره  مسلمانانو 
مسلمانانو  او  ک７ې  وای  نه  ج／７ه 
هم بايد د مک３ خلک او د هغو 
نه  مزاحمت  ته  کوونکو  ت７ون 
کوالی، خو بني بکر، د قريشو په 
مرسته د بني خزاعه ＇و تنه وگ７ي 
ووژل. له همدې امله بني خزاعه 
مرست３  د  ＇خه  مسلمانانو  له 
نو  شول.  غو＊تونکي  مالت７  او 

حضرت رسول اکرم�  پوه شو چ３ قريشو د سول３ ت７ون مات ک７ی. په دې توگه لس زره کسيزه 
ل＋کر ي３ چمتو او د مک３ په لوري ي３ حرکت وک７.

کله چ３ د مک３ خلک له دې پي＋３ ＇خه خبرشول، سخت وارخطا شول، ابوسفيان او د قريشو 
او  ته تسليم شول. حضرت محمد� پر هغوی مهرباني  وک７ه  زياتره مشران حضرت محمد� 
هغوی ي３ تر خپل حمايت الندې ون５ول. سرب５ره پردې داس３ امتيازات ي３ ابوسفيان او نورو ته ورک７ل 
چ３ اصًالهغوی ي３ فکر هم نه کاوه، حضرت محمد� وفرمايل: ))هر ＇وک چ３ کعب３ شريف３ ته 
او يا د ابوسفيان کورته پناه يوسي او يا په خپلو کورو ک３ پات３ شي او خپل３ دروازې له شا ＇خه وت７ي 
په امن ک３ دي.(( په دې ل７ک３ کومه مهمه ج／７ه پ５＋ه نه شوه. پيغمبر�مک３ ته له ننوتلو وروسته، 

مكه معظمه
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لوم７ی طواف وک７ او بيا ي３ د مک３ د شاوخوا درې سوه او شپيته بتان له من％ه يووړل وروسته کعب３ 
شريف３ ته ننوت او دوه رکعته لمون＃ ي３ ادا ک７. له لمان％ه ＇خه وروسته د کعب３ شريف３ په دروازه ک３ 
ودريد. قريش منتظر وو چ３ پيغمبر� ＇ه کوي؟ د هغه د خبرو له جمل３ ＇خه چ３ د خدای> 
رسول وک７ې يوه ي３ داوه: ))اې قريشو! تاسو ＇ه گمان کوئ چ３ زه به ستاسو په وړاندې ＇ه وک７م؟(( 

قريشو وويل:
))يوازې خير او ＊５گ２ه، ته مهربان ورور او مهربان وراره ي３(( رسول اهلل� وفرمايل:

زه نن هغه ＇ه چ３ تاسو ته وايم، يوسف$ پخوا خپلو ورو１و ته ويلي وو.
نن تاسو ته سزا نشته ＄ئ، ！ول أزاد ياست وروسته له دې اعالنه د مک３ خلکو ته داس３ خو＊ي 

ورپه برخه شوه لکه چ３ اوس نوي زي８يدلي وي. 
وروسته خلک په صفا ک３ را ！ول شول چ３ پيغمبر� ته بيعت وک７ي.

رسول اهلل� د صفا په غره ک３ ک＋５ناست او د هغوی بيعت يي د الهي فرامينو ＇خه د اطاعت 
په بنس ومانه.

د حنين غزوه
د مک３ له فتح３ وروسته، حضرت محمد� د مسلمانانو پورې د اړوندو چارو د ترتيب او تنظيم 
په موخه ١٥ ور＄３ په مکه ک３ پات３ شو. په همدې مهال خبر ورس５د چ３ د هوازن قبيله د مالک بن 

عوف په مشرۍ د ثقيف د قبيل３ په مرسته جگ７ې ته چمتو ده. 
خپل３ ＊％３، ماشومان او مالونه ي３ هم د 
ج／７ې ميدان ته راوړي دي، تر ＇و د هغوی 
پياوړې  ک３  دوی  په  انگ５زه  جگ７ې  د  شتون 
ک７ي او ماته و نه مني. حضرت محمد� له 
١٢ زره تنو اصحابو سره چ３ دوه زره تنه ي３ 
نوي د اسالم په مبين دين مشرف شوي وو، د 

هغوی د له من％ه وړلو په موخه ورغی.   
ته  تنگي  حنين  د  ل＋کر  دا  چ３  کله 
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ورس５د، د＊من په کمين ک３ ناست و. د هوازن ج／７ه مارانو نا＇اپه پر مسلمانانو يرغل وک７. مسلمانان 
ددې يو نا＇اپي يرغل له امله له مات３ سره مخامخ شول، حضرت محمد� چ３ د ل＋کر تر شاه تشريف 
درلوده حضرت عباس/ ته وويل چی په لوړ غ８ مسلمانان جهاد ته راوبولي. د دې غ８ د اور４دو له 
امله مسلمانان يو ＄ل بيا سره را ！ول شول او په کفارو ي３ يرغل وک７، چ３ له امله ي３ په دې وخت ک３ 
د＊من خپل３ ＊％３، مالونه او اوالدونه ＄ای پر＄ای پري＋ودل او خپله ت５＋ت３ ته اړشول او خپل３ پ＋３ ي３ 
سپک３ ک７ې. مالک د هوازن د قب５ل３ مشر طايف ته وت＋ت５د. طايف هم د مسلمانانو له خوا کالبند شو 
او وروسته له ＇ه مودې پيغمبر� د کالبندۍ له دوام ＇خه الس واخيست او مک３ ته ستون شو. له 
＇ه مودې ＇خه وروسته د هوازن خلکو د مخالفت ＇خه الس واخيست او پيغمبر� ته تسليم شول 
او ايمان ي３ راوړ. پيغمبر� هم هغه ！ول غنيمتونه چ３ د حنين په جگ７ه ک３ ي３ له هغوی ＇خه الس 

ته راوړي وو، ب５رته ورک７ل.

د تبوک غزوه 
د هجرت په نهم کال ک３ پيغمبر� ته اطالع ورس５ده چ３ د روم امپراتورۍ ＇وسوه زره کسيزه 
ل＋کر د نوي جوړ شوي اسالمي دولت د له من％ه وړلو په موخه د جگ７ې لپاره چمتو ک７ی دی، ＄که د 
هجرت په نهم کال د رجب په مياشت ک３ ي３ ٣٠ زره کسيز ل＋کر د حضرت رسول اکرم� په مشرۍ 
د تبوک په لور روان شو. کله چی دغه ل＋کر تبوک ته ورس５د، روميان وو４ر４دل د مقابل３ جرات ي３ په 

＄ان ک３ ونه ليده او هر لوري ته خپاره شول.
 د اسالم ل＋کر په تبوک ک３ شل ور＄３ ت５رې ک７ې. له دې امله چ３ د＊من جگ７ې ته حاضر نه شو، 

اسالمي ل＋کر ب５رته مدين３ ته بريالی ستون شو.

حجةالوداع 
لمان％ه  تر  ماسپ＋ين  د  په ورځ  د دوشنب３  ني＂３  په ٢٥ م３  الحرام  ذوالقعدة  د  کال  لسم هجري  د 
وروسته د حج د مراسمو د ادا کولو په موخه حضرت محمد� له اصحابو سره، چ３ شم５ر ي３ له سل 
زره تنو ＇خه ډ４ر وه، د مک３ مکرم３ په لور روان شو. ددغه سفر لوم７ۍ شپه ي３ په ذوالحليفه ک３ ت５ره 
ک７ه. د ور＄３ ي３ احرامونه وت７ل. له اتو ور＄و سفر وروسته مک３ مکرم３ ته ورس５دل. د اهلل تعالی د کور 
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طواف او د صفا او مروه مراسم ي３ پای ته ورسول او د مک３ په لوړه، حجون ته نژدې ＄ای په ＄ای شول 
او د ذوالحج３ په اتمه ورځ ي３ منا ته سفر پيل ک７.

شپه ي３ هلته ت５ره ک７ه او د ذوالحج３ په نهمه ورځ له لمر ختلو وروسته د عرفات په لور روان شول. 
په دغه ＄ای ک３ حضرت رسول اهلل> داس３ هر اړخيزه او ارز＊تناکه وينا وک７ه چی مؤرخين ي３ تر！ولو 

غوره ن７يوال او اسالمي اساسي قانون بولي. ددغ３ وينا ＄ين３ مهم ！کي په الندې ډول دي:
- اې خلکو خبرې واورئ او له هغو ＇خه اطاعت وک７ئ. ＊ايي په دې بريالی نشم چ３ راتلونکی 

کال له تاسو سره و اوسم.
- د يو بل د مال خوړل او د وين３ تويول پرتاسو حرام دي 

- د جاهليت د مهال ！ول３ چارې منع دي
- د ＊％و په اړه له خدای> ＇خه وو４ر８４ئ. ＊％３ پرتاسو او تاسو په ＊％و حقونه لرئ

- هغه ＇ه چی ما تاسوته پري＋ي، که پر هغو منگول３ ولگوئ هي＆ وخت به گمراه نشئ او هغه  د اهلل 
تعالی له کتاب او زما د سنتو ＇خه عبارت دي

- يوازې او يوازې د يوه اهلل تعالی عبادت وک７ئ. پن％ه وخته لمون＃ وک７ئ. روژه ونيسئ او په خو＊９ 
سره د خپلو مالونو ذکات ورک７ئ. د بيت اهلل حج وک７ئ او د او لواالمر اطاعت وک７ئ او جنت ته داخل 

شئ.
- زما په اړه به له تاسو ＇خه پو＊تنه وشي او ستاسو ＄واب به زما په اړه ＇ه وي؟ اصحابو وويل: 

موږ گواهي ورکوو چی تاسو موږ ته الهي احکام راورسول، زموږ خير مو وغو＊ته، هغه مو ول＂اوه 
او حق مو ادا ک７.

بياي３ وفرمايل:
)) اې زما پاکه خدايه! تاسو شاهد و اوسئ((

په لسمه ورځ ي３ په منا ک３ د يوې وينا په ل７ک３ وفرمايل: )) أيا ما د اهلل تعالی احکام تاسو ته ورسول؟(( 
اصحابو وويل: هو: حضرت رسول اکرم � وفرمايل:   

))اې لويه خدايه شاهد ووسئ((
او بيا ي３ زياته ک７ه: ))حاضر خلک دې دغه خبرې غايبو خلکو ته ورسوي.((د ذوالحج３ په ١٣ ن５＂ه 
ي３ له منا ＇خه بيت اهلل ته تشريف راوړ او له طواف او خدای پامان９ وروسته د مدين３ لور ته روان شو.
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د حضرت رسول اکرم� رحلت
د  وروسته  مهال  ＇ه  راستن５دو  له  ته  منورې  مدين３  الوداع ＇خه  له حجة  کريم�  نبي  حضرت 
سرخوږۍ په ناروغ９ اخته شو. له ل８ رغ５دو وروسته، په داس３ حال ک３ چ３ مبارک سر ي３ ت７لی و، 
جومات ته ي３ تشريف راوړ. لوم７ی ي３ د احد د شهيدانو په حق ک３ د خير او مغفرت دعا وک７ه. سپار＊تنه 

ي３ وک７ه چ３ د انصارو درناوی کوئ 
وک７ه  ي３  يادونه  د ＊２／５و  د هغو  او 
عزوجل  ))خدای  فرمايل:  و  بياي３ 
بنده  يو  ＇خه  گانو  بنده  خپلو  له 
＇خه  اخرت  او  دنيا  له  چ３  و！اکه 
يو غوره ک７ي. هغه اخرت غوره ک７. 
ددې خبرې په اور４دو سره حضرت 
وي３  او  وژړل  ابوبکرصديق/ 
تا ＇خه  له  پالر  او  ويل: خپل مور 
قربانوم.(( خلکو د حضرت ابوبکر 
صديق/ په حالت تعجب وک７ 
چی هغه ول３ ژاړي او داس３ خبرې 
محمد�   حضرت  د  خو  کوي، 

له رحلت وروسته د حضرت ابوبکر صديق/ د خبرو فهم او زړه نرمي خلکوته ＇ر－نده شوه چ３ د 
حضرت محمد� د خبرو مفهوم ي３ په چ＂ک９ سره درک ک７ی و. حضرت نبي کريم� وويل:

))اې ابوبکره أرام اوسه.(( حضرت محمد� خپلو خبروته ادامه ورک７ه او وي３ فرمايل: 
))د ابوبکر له دروازې ＇خه پرته هغه ！ول３ دروازې دې، چ３ د مسجد په لور خالص３ وي، وت７ل 
شي(( زياته ي３ ک７ه: ))زه نه پوهي８م چی د ابوبکر د رفاقت په نسبت پرما باندې بل ＇وک ډ４ر حق ولري 
او که ما کوالی شوای چ３ د اهلل تعالی له بنده گانو ＇خه د خليل په توگه ＇وک و！اکم. يقيناً دغه شخص 
به ابوبکر و. خو بياهم زموږ ترمن＃ دوستي او ورورولي ！ينگه ده، تر هغه وخته چی موږ ！ول د لوی 
خدای> په وړاندې مخک３ ک８５و.(( همدارنگه ي３ وويل: ))د خدای لعنت دې پر يهودو او نصاراو وي 

چ３ د خپلو پيغمبرانو له قبرونو ي３ عبادت ＄ايونه جوړ ک７ي. زما له قبر ＇خه بت مه جوړوئ.((
ددې تر＇نگه ي３ وويل: ))که ＇وک م３ وهلی وي او يا م３ بده خبره ورته ک７ې وي، خپل غچ دې 
واخلي او که د چا پوروړی يم او پرما حق ولري هغه غو＊تالی شي.(( له اصحابو ＇خه يو تن وويل: 

نبوي جومات
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))زه پر تاسو درې درهم پور لرم. حضرت رسول اکرم� حضرت فضل بن عباس/ ته امر وک７ 
چی دغه مبلغ ورک７ي.((

له رحلت ＇خه ＇لور ور＄３ وړاندې په داس３ حال ک３ چ３ ناروغي ي３ زياته شوې وه په جومات 
ک３ حاضرينو ته وو４ل: ))په مناسب وخت ک３ دې يهود، نصارا او مشرکين له جزيرة العرب ＇خه 

وايستل شي.((
ادامه ورک７ه، خو و ي３  ته  امامت  پورې د مسلمانانو  تر ما＊ام  پنجشنب３ ور３＄  نبي کريم� د 
نشوای کوالی چ３ د ماسخوتن د لمان％ه لپاره جومات ته الړشي. حضرت ابوبکر صديق/ ته ي３ 
امر وک７ چ３ امامت وک７ي. له همدغه ماسخوتن ＇خه وروسته د حضرت محمد� تر رحلت پورې 
ابوبکرصديق/ د ١٧ لمون％ونو امامت وک７. حضرت محمد� له رحلت وړاندې  حضرت 
خپل غالمان أزاد ک７ل، اووه ديناره چ３ په کور ک３ ي３ درلودل، خيرات ک７ل او خپله جنگي وسله ي３ 
مسلمانانو ته وروب＋له. حضرت رسول اکرم� د هجرت په يوولسم کال د ربيع االول په دولسم３ 

ني＂３ د دوشنب３ ور＄３ د غرم３ پرمهال د )٦٣( کالو په عمر له دې فاني ن７ۍ سره مخه ＊ه وک７ه.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې په در４و ډلو وويشل شي. لوم７ې ډله دې د مک３ د فتح３، دويمه ډله دې د حنين 

د غزا او دريمه ډله دې د حجة الوداع په اړه بحث وک７ي.
 

  پو＊تن３ 
١- مکه په کوم کال ک３ فتح شوه او المل ي３ ＇ه و؟

٢- د حنين غزا ＇رنگه پ５＋ه شوه؟ معلومات ورک７ئ
٣- حضرت محمد� په کوم کال، مياشت او ورځ رحلت وک７؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د حضرت محمد� د شخصيت په اړه معلومات را غون６ او په ！ولگي ک３ دې 

وړاندې ک７ي. 
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اته د４رشم  لوست
ابوبكر صديق/ 

د  رسيدو  د  ته  خالفت  نسب،  د  صديق/  ابوبکر  حضرت  د  به  ک３  لوست  دې  په 
＇رن／والي او د هغه د خالفت د دورې د مهمو پ５＋و په اړه معلومات وړاندې شي.

 د حضرت ابوبکر صديق نوم عبداهلل او د پالر نوم ي３ ابو قحافه او د مور نوم ي３ ام الخير سلما 

بنت ضحر و او د حضرت محمد� له لوري د صديق او عتيق لقبونه ورک７ل شوي وو. له عام الفيل 

＇خه دوه کاله او ＇و مياشت３ وروسته ي３ ن７ۍ ته ستر－３ پرانيست３. نسب ي３ په شپ８م نيکه)جد( ک３ 

له حضرت محمد� سره يو ＄ای ک８５ي. شغل ي３ سودا－ري وه. کله چ３ حضرت محمد�  په 

پيغمبرۍ مبعوث شو، په نارينه وو ک３ لوم７نی کس و چ３ د اسالم په دين مشرف شو. هغه د اسالم 

او د فی سبيل اهلل جهاد په الره ک３ خپله ！وله شتمني قربان ک７ه. د تبوک د غزا لپاره د تيارۍ پر مهال 

ي３ د خپل کور ！ول مالونه نبوي جومات ته راوړل او ＇ه ي３ چ３ درلودل هغه ي３ له اسالم ＇خه قربان 

ک７ل. د حضرت محمد� له رحلت وروسته انصار په سقيفه بني ساعده ک３ را غون６ شول او غو＊تل 

ي３ چ３ حضرت سعد بن عباده/ د خليفه په تو－ه و！اکي. د دې خبرې په اور４دو سره حضرت 

ابوبکر صديق او حضرت عمر0 د سقيف３ په لور روان شول. په الره ک３ ورسره حضرت عبيده 

بن جراح/هم مل／ری شو. ＇ن／ه چ３ سقيف３ ته ورس５دل، حضرت ابوبکر صديق/د يوې 

له دعوې ＇خه الس واخلي. حضرت  قانع ک７ل چ３ د خالفت  په دې  انصار  په وړاندې کولو  وينا 

عمر/ له حضرت ابوبکر صديق/ سره د خليفه او د پيغمبر� د ＄ای ناستي په تو－ه بيعت 

په دې ډول د خالفت  بيعت وک７.  ابوبکر صديق/ سره  له حضرت  ！ولو  له هغه وروسته  وک７. 

مسئله په ＊ه تو－ه حل شوه. د دغ３ ور＄３ په سبا حضرت ابوبکر صديق/ په نبوي جومات ک３ 

د يوې ارز＊تناک３ وينا له الرې خپله ک７نالره مسلمانانو ته ابالغ ک７ه او وي３ ويل: ))اې خلکو، زه پر 

تاس３ خليفه شوم، په داس３ حال ک３ چ３ زه له تاسو غور  نه يم، که چ５رې م３ ＊ه کارونه کول، ما 
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سره مرسته وک７ئ او که م３ بدکار کاوه منع م３ ک７ئ. ستاسو ＄واکمن زما په وړاندې کمزوری او ستاسو 

کمزوری زما په وړاندې ＄واکمن دی، تر ＇و د هغه حق له ＄واکمن ＇خه واخلم او ورته ي３ وسپارم. 

هغه قوم چ３ جهاد و نه ک７ي اهلل تعالی دغه قوم ذليلوي. او په هغه قوم ک３ چ３ بد کاري دود شي له بالوو 

سره مخامخ ک８５ي((.

د پيغمبر� له رحلت سره يو شم５ر افرادو، لکه مسليمه کذاب،  طليحه اسدي او نورو د نبوت 

دعوای وک７ه او ＄ينو خلکو بيت المال ته د زکات له ورکولو ډډه وک７ه. حضرت ابوبکر صديق/ 

اسالمي ل＋کر ته دنده ورک７ه چ３ د دروغجنو پيغمبرانو او د هغو خلکو، چ３ د زکات ورکولو ＇خه 

ي３ ډډه ک７ې او هغه ＇وک چ３ مرتد شوي، کار يوې خوا ته ک７ي. دغو ج／７و له يوه کال ＇خه ډ４ر دوام 

وک７. تر هغه چ３ مسليمه کذاب او ！ول مرتدين د خپلو اعمالو په سزا ورس５دل. مرتدين ووژل شول او 

هغه چا چ３ زکات نه ورکاوه اصالح شول او زکات ي３ قبول ک７.

حضرت ابوبکر صديق/ د اسالم د مبارک دين د خپرولو په موخه د حضرت اسامه بن زيد/ 

په مشرۍ اسالمي ل＋کر شام ته ول８５ه او هغه هم بريالی له خپل３ دندې راستون شو. د دغو ج／７و په ل７ 

ک３ د قران کريم －０ شم５ر حافظان په شهادت ورس５دل. هماغه و چ３ د حضرت عمر/ په وړانديز 

حضرت ابو بکر صديق/ امر وک７ قران کريم چ３ د پيغمبر� په مهال  په جالجال ډول ليکل 

شوی و او د اصحابو په واسطه په سينو ک３ خوندي شوی و په يوه مصحف ک３ را غون６ ک７ي. وروسته 

له هغه چ３ د ه５واد کورنی حالت سم شو، حضرت خالد بن وليد/ ي３ د ＇لو زره کسيز ل＋کر په 

مشرۍ عراق ته ول８５ه. هغه په يو کال او دوه مياشتو ک３ د فرات د سيند د س５م３ و－７ي د اسالم په دين 

مشرف ک７ل.

 په داس３ حال ک３ چ３ مسلمانان په برياوو بوخت وو، روميانو له وخت ＇خه －＂ه واخيسته او 240 

د  ابوبکر صديق/  وجن／８５ي. حضرت  سره  مسلمانانو  له   ک７ چ３  راغون６  ي３  ل＋کر  کسيز  زره 
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هغوی د دفع３ په موخه حضرت عمرو بن عاص)رض( فلسطين ته، حضرت ابو عبيده بن جراح/ 

حمص ته، حضرت يزيد ابن ابي سفيان/ ي３ دمشق ته او حضرت شرحبيل بن حسنه / ي３ 

اردن ته ول８５ل او حضرت سيف اهلل خالد بن وليد/ ته ي３ امر وک７ چ３ عراق مثنی بن حارث ته 

پر８４دي او خپله شام ته الړ شي. په دې وخت ک３ د حضرت خالد/ د عسکرو شم５ر شپ８ د４رش 

زره تنو ته رس５ده. په هغه ج／７ه ک３ چ３ د هجرت په ديارلسم کال د يرموک د سيند په غاړه پ５＋ه شوه، 

د＊من له تاريخي مات３ سره مخامخ شو او 130زره تنه ي３ په قتل ورس５دل. په داس３ حال ک３ چ３ د 

مسلمانانو له لوري يوازې درې زره تنه په شهادت ورس５دل او هر قل)هراکليوس( نهيلی او له شام ＇خه 

وت＋ت５ده. په دغه ج／７ه ک３ د ！ولو عسکري ＄واکونو اعلی قوماندان حضرت خالد بن وليد/ و. 

هغه خپل ل＋کر په 38 برخو وو４شه او په يوه وخت ي３ په د＊من له در４و خواوو يرغل وک７. دغه تاکتيک 

د＊من دومره حيران ک７ چ３ خپل３ ！ول３ طرح３ ي３ له ياده ووت３ او د زمان له زغملو پرته ي３ هي＆ کار 

له واکه پوره نه و.

 د حضرت ابوبکر صديق/ د خالفت يوه بله مهمه پ５＋ه داوه چ３ د حضرت عمر/ په 

مشوره ي３ يو شم５ر کار پوهان د زيد بن ثابت په مشرۍ مکلف ک７ل چ３ قران کريم راغون６ ک７ي. دغه 

کار د دې المل شو چ３ مسلمانان د قران کريم په اړه يو مو！ي پات３ شي.

لوم７ي خليفه د خپل خالفت د دوو کلونو او درې مياشتو په دوره ک３ اسالم او مسلمانانو ته داس３ 

خدمتونه او ک７ن３ تر سره ک７ې چ３ د اسالم او ن７ۍ په تاريخ ک３ ساری نه لري او اسالمي تاريخ پرې 

وياړي.
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  په ！ول／ي ک３ فعاليت 

زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د حضرت ابوبکر صديق/ د خالفت 

د مهمو کارونو او دويمه ډله دې د حضرت ابوبکر صديق/ د لوم７ن９ خطب３ په اړه بحث وک７ي او 

خپل معلومات دې په ！ول／ي ک３ وړاندې ک７ي.

  پو＊تن３ 

١- حضرت ابوبکر صديق/ ＇ن／ه خالفت ته ورس５د؟

٢- حضرت ابوبکر صديق/ ＇و کاله خالفت وک７؟

٣- د حضرت خالد بن وليد/ د مهمو کارونو نومونه واخلئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت

زده کوونکي دې د خپل３ سيم３ له پوهانو او علماوو ＇خه د حضرت ابوبکر صديق/ په اړه 

معلومات تر السه او په ！ول／ي ک３ دې وړاندې ک７ي.
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حضرت عمر فاروق /نه د４رشم  لوست

په دې لوست ک３ به د حضرت عمر/ د نسب، شخصيت، برياوو او د هغه د خالفت 
د السته راوړنو په اړه معلومات تر السه ک７ئ.

 د اسالم د دويم خليفه اصلي نوم، عمر بن خطاب او د فاروق او عادل په نومونو ملقب دی. د 
عام الفيل په ديارلسم کال د قريشو په يوې ＊اغل３ کورن９ ک３ ن７ۍ ته راغی. په نهم نيکه ک３ ي３ د 

نسب ل７ۍ حضرت رسول اکرم� ته رس８５ي.
د بعثت په شپ８م کال د اسالم په مبارک دين مشرف شو. کله ي３ چ３ اسالم راوړ خپل مسلمان５دل 
ي３ په ＊کاره اعالن ک７ل او هم ي３ د هجرت پر مهال په ＊کاره اعالن وک７ چ３ هجرت کوي او ووايي 
ويل! که ＇وک ورسره حساب لري او يا غواړي چ３ زوی ي３ يتيم او ميرمن ي３ ب３ خاونده شي، زما 
پس３ دې راشي. حضرت عمر/ له حضرت محمد� سره په ！ولو غزواتو ک３ －６ون ک７ی او له 

حضرت ابوبکر صديق/ سره ي３ له هي＆ ډول مرست３ ＇خه ＄ان نه دی سپمولی. 
لوم７ي خليفه به په ！ولو کارونو ک３ له هغه ＇خه مشوره اخ５ستله. کله چ３ لوم７ی خليفه ناروغ 
شو. له اصحابو سره له مشورې وروسته ي３ حضرت عمر / د خپل ＄ای ناستي په تو－ه و！اکه 

چ３ د انصارو او مهاجرينو له لوري تاييد شو. حضرت عثمان/ د هغه په اړه وويل:
لپاره وړ بل ＇وک  په من＃ ک３ د خالفت  ))حضرت عمر/ سخت －يره دی، خو زموږ 

شتون نه لري.((
فتوحات:  د مسلمانانو د دويم خليفه د خالفت دوره يوه رو＊انه او له برياوو ډکه دوره وه. د نظم، 
اميرالمومنين  د  برياوې چ３  لري. هغه  نه  تاريخ ک３ ساری  په  اسالم  د  له مخ３  او عدل  انصاف 
حضرت عمر فاروق/د خالفت په لس کلنه دوره ک３ تر السه شوي، د امويانو او عباسيانو د 
دورې له ！ولو برياوو سره برابرې دي. د حضرت عمر/ فتوحات په ختي＃ ک３ تر ترکستان او 
خراسان، په لويدي＃ ک３ تر ليبيا، په سو４ل ک３ تر سوډان او په شمال ک３ د شام او تور سمندر－ي تر 
وروستيو پولو پورې رس５دل. حضرت عمر/ د نهاوند او قادسي３ د ج／７و په پايله ک３ د فارس 

امپراتوري له من％ه يووړه او د فارس ) اوسني ايران ( خلک ي３ په اسالم مشرف ک７ل.
د قادسي３ په ج／７ه ک３ د مسلمانانو غازيانو شم５ر د４رش زره تنه او قوماندان ي３ حضرت سعد بن 
وقاص/ و. په داس３ حال ک３ چ３ د فارس د ل＋کر شم５ر 150000 تنو ته رس５ده. دغه ج／７ه 
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په 14 هجري کال ک３ پ５＋ه شوه. د فارسي ل＋کر قومندان رستم نوم５ده. هغه د ت５＋ت３ پر مهال خپل 
＄ان په اوبو ک３ وغور＄اوه، خو د هالل بن علقمه د تورې په －ذار سره ووژل شو. دحضرت عمر 
فاروق/ د خالفت پر مهال د بصرې او کوف３ ＊ارونه ودان او ډ４ره پراختياي３ تر السه ک７ه. پلونه 
جوړ شول، کانالونه او نهرونه وايستل شول، منظم３ عسکري قشل３ رامن％ته شوې، بيت المال منظم 
شو او اسالمي امارت د هر واليت لپاره والي و！اکه. اداري نظام منظم شو، اداري او نظامي تشکيالت، 
مالي دفترونه او ＄ين３ نورې ادارې جوړې شوې. قاضيان و！اکل شول. د خراج نظام په فعاليت پيل 
وک７. له زړو، ＊％و او کوچنيانو ＇خه خراج نه اخيستل ک５ده. د صحابه کرامو په مشورې د حضرت 
عمر/ په خالفت ک３ د هجرت تاريخ د مسلمانانو د تاريخ د مبداء په تو－ه و！اکل شو. حضرت 
په  ذوالحجه  د  کال  23 هجري  د  وروسته  مياشتو خالفت  پن％و  او  کلونو  له لس  فاروق/  عمر 
27 ن５＂ه د مجوسي ابو لؤلؤ له لوري په شهادت ورس５د. د هغه د خالفت دوره د برياوو، نظم، عدل، 

انصاف، برابرۍ، سوکال９ او د ژوندانه د أسانتياوو د تامين له پلوه د اسالم په تاريخ ک３ يوه رو＊انه دوره 
ده.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
د حضرت  په خپر４دو ک３  اسالم  د  ډله دې  لوم７ۍ  وويشل شي.  ډلو  دوو  په  دې  کوونکي  زده 

عمر/د دولت د رول او دويمه ډله دې د حضرت عمر/ د عدل په اړه بحث وک７ي.
  پو＊تن３ 

١- حضرت عمر فاروق/＇ه وخت د اسالم په مبارک دين مشرف شو؟
٢- حضرت عمر/ ＇ن／ه خالفت ته ورس５د؟

٣- حضرت عمر/ ＇ه وخت او د چاله لوري په شهادت ورس５د؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې له کتابونو او همدارن／ه د ديني علماوو په مرسته د حضرت عمر/ د ژوند 

او د هغه د عدالت په اړه معلومات تر السه او په ！ول／ي ک３ دې وړاندې ک７ي.
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حضرت عثمان /＇لوي＋تم لوست

په دې لوست ک３ به د حضرت عثمان/ د نسب، شخصيت، خالفت ته د رس５دو د 
＇رن／والي، برياوو او د هغه د خالفت د مهال د پرمخت／ونو په اړه معلومات تر السه ک７ئ.

 د دريم خليفه نوم عثمان بن عفان او لقب ي３ ذوالنورين و. په پن％م نيکه ک３ ي３ نسب حضرت 

رسول اکرم� ته رس５ده. له عام الفيل ＇خه پن％ه کاله وروسته په مکه ک３ په يوې درن３ کورن９ ک３ 

ن７ۍ ته راغی. د ＄وان９ له وخته په سودا－رۍ بوخت و. د حضرت ابوبکر صديق/ په دعوت 

سره د اسالم په دين مشرف شو.  حضرت عثمان/ يو نرم خويه، حليم او پره５ز－اره شخص و. د 

اسالم د دين د پراختيا په الره ک３ ي３ د خپل３ شخصي شتمن９ لويه برخه صدقه ک７ه. د بدر له غزا پرته 

په ！ولو غزا－انو ک３ له پيغمبر� سره مل／ری و. د وح３ کاتب و. کله چ３ حضرت عمر فاروق/ 

د ابو لؤلؤ له لوري ！پي شو، مخک３ له دې چ３ له بدن ＇خه ي３ روح جدا شي، د خليفه د ！اکن３ په 

تنه لوی صحابه، هر يو حضرت عثمان بن عفان/، علي بن ابي طالب/،  موخه ي３ اووه 

طلحه بن عبيداهلل، زبير بن عوام/، سعد بن ابي وقاص/، عبد الرحمن بن عوف/ 

او عبداهلل بن عمر/ و！اکل او زياته ي３ ک７ه چ３ عبداهلل بن عمر د رای حق لري، خو د ＄ان د 

کانديد ولو حق نه لري. له درې ور＄و خبرو اترو وروسته په پای ک３ د رايو په اکثريت سره حضرت 

عثمان/ د مسلمانانو د خليفه په تو－ه و！اکل شو او ！ولو ورسره بيعت وک７.

د حضرت عثمان د دورې برياوې دوه برخ３ لري. لوم７ی د هغو سيمو خلک چ３ د حضرت 

ب５رته  اذربايجان  او  لکه ری، همدان، سکندريه  و،  بغاوت ک７ی  ي３  له شهادت وروسته  عمر/ 

حضرت  چ３  کله  سيم３  ترکي３  او  قبرس  د  دويم  راغلل.  الندې  ولک３  تر  حکومت  اسالمي  د 

معاويه/ د شام والي و، د اسالمي حکومت په ولکه ک３ راغل３. همدا رن／ه په افريقا ک３ هم 

يو شم５ر سيم３ د مسلمانانو السته ورغل３. حضرت عثمان/ د خپل خالفت پر مهال سمندري 

＄واک رامن％ته ک７ او قران کريم چ３ د حضرت ابوبکر صديق/ په وخت ک３ راغون６ شوی و د 
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مصحف په ډول وليکل شو او فتحه شويو سيمو ته ول８５ل شو. حضرت عثمان/ د دولس کلونو 

خالفت وروسته په 36 هجري کال د بلوا－رو له خوا په داس３ حال ک３، چ３ د قران کريم په تالوت 

بوخت و، په شهادت ورس５د.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 

زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي. لوم７ۍ ډله دې د حضرت عثمان/ د ژوندانه او دويمه 

ډله دې د حضرت عثمان/ د خالفت د فتوحاتو معلومات په اړه بحث وک７ي.
  پو＊تن３ 

١- حضرت عثمان> ＇ن／ه د خليفه په تو－ه و！اکل شو؟

٢- د حضرت عثمان/ په خالفت ک３ کوم３ س５م３ ونيول شوې؟

٣- حضرت عثمان / ＇ه وخت او ＇ن／ه په شهادت ورس５د؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت

زده کوونکي دې د حضرت عثمان / د ژوندانه په اړه معلومات تر السه ک７ي او په ！ول／ي ک３ 

دې وړاندې ک７ي.
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حضرت علي /يو＇لوي＋تم لوست

په دې لوست ک３ به د حضرت علي کرم اهلل وجهه د نسب، شخصيت او د خالفت د مهمو 
پي＋و په اړه معلومات تر السه ک７ئ.

او زوم و. لقب ي３  ابوطالب زوی او د حضرت محمد� د تره زوی   حضرت علي/ د 
اسداهلل او حيدر و او د ابوالحسن او ابوتراب په کنيت هم مشهور و. له هجرت ＇خه 21 کاله وړاندې 
په مکه ک３ وز８４يد. لس کلن و چ３ د اسالم په مبارک دين مشرف شو. هغه د اسالم په الر ک３ له هي＆ 
ډول سر＊ندن３ ＇خه ＄ان ونه سپماوه. د حضرت رسول اکرم� د هجرت په شپه د هغه په بستره 
ک３ ويده شو، تر ＇و هغه کفار چ３ د حضرت محمد� کور ي３ کالبند ک７ی و، غافله شي او ډاډ من 
شي چ３ پيغمبر� چ５رته نه دی تللی او په خپله بستره ک３ ويده دی. حضرت علي/ د علم او 

پوه３ باب و او د ورورول９ په ت７ون ک３ په خپله حضرت محمد� هغه ته د ورورۍ الس ورک７.
د حضرت عثمان/ له شهادت وروسته په دويمه ورځ په مدين３ منورې ک３ ورسره خلکو بيعت 
وک７ او هغه ي３ د اميرالمومنين په تو－ه و！اکه. د هغه په خالفت ک３ حضرت معاويه/ هم نظره او 
！ين／ار ي３ کاوه چ３ د حضرت عثمان/ د قاتلينو قصاص بايد دفعتاً واخيستل شي، خو حضرت 
علي/ استدالل کاوه چ３ د حکومت د داخلي وضع３ تر ＊ه ک５دو پورې بايد انتظار وايستل شي، 
چ３ په پايله ک３ ي３ د حضرت علي/ پلويان او د حضرت عثمان/ د قصاص پلويان بصرې 
ته نژدې د ج／７ې لپاره تيار شول. د ج／７ې له پ５＋يدو وړاندې د حضرت قعقاع/ په من％／７توب 
نژدې و چ３ د دواړو لوريو تر من＃ سوله  ！ين／ه شي، خو د عبداهلل بن سبا، يهودي منافق په لمسون 
په شپه ک３ ج／７ه پيل شوه. د حضرت طلحه او زبير / په شمول چ３ عشره مبشره صحابه وو،  
－０ شم５ر  صحابه شهيدان شول او ج／７ه د حضرت علي/ په －＂ه پای ته ورس５ده. حضرت ام 
المومنين عايشه2 چ３ په اوښ سپره وه و نيول شوه او له ورور سره ي３ په ډير احترام د حضرت 

علي/ په امر مدين３ منورې ته ول８５ل شوه.

د صفين ج／７ه
دغه ج／７ه د حضرت علي/ او حضرت معاويه/ تر من＃ په 37 هجری کال ک３ د صفين 
په سيمه ک３ پ５＋ه شوه. حضرت علي/ له پن％و کلونو خالفت وروسته په 40 هجري کال د روژې 
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په 19 ن５＂ه د خوارجو د فکر د يوه تن پيرو، عبدالرحمن بن ملجم په واسطه د سهار د لمان％ه په موخه 
جومات ته د ت， په حال ک３ ！پي شو چ３ په پای ک３ د همدې ！پ له امله دوه ور＄３ وروسته د روژې 
په 21 ن５＂ه په شهادت ورس５د. هغه د خالفت چارې د عدالت انصاف او په خلکو باندې په شفقت او 

مهربان９ سره مخ ته وړل３.
 د حضرت علي/ له شهادت وروسته د هغه زوی حضرت حسن/ د خليفه په تو－ه و！اکل 
شو. هغه له خبرو او ＇７５نو وروسته دې پايل３ ته ورس５د چ３ بايد د ＄ان او مال او د مسلمانانو د يووالي 
د ساتلو په موخه له حضرت معاويه/ سره له د＊من９ او سيال９ الس واخلي او د خالفت له دعوای 
＇خه ت５ر شي. دا کار د دې المل شو چ３ حضرت معاويه/ سره اړيکه ！ين／ه ک７ي او د هغه په －＂ه 
بايد هغه له ＄ان ＇خه وروسته د خالفت  له خالفت ＇خه ت５ر شو. له يويل سره ي３ توافق وک７. چ３ 
چارې په خپله مسلمانانو ته پر８４دې، تر ＇و په خپلواکه تو－ه خپل خليفه و！اکي. په دې ډول توافق وشو 

او خالفت اموي کورن９ ته انتقال شو.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې په دوه ډلو وويشل شي. لوم７ۍ ډله دې خالفت ته د حضرت علي/ د رس５دو 

د ＇رن／والي او دويمه ډله دې د حضرت علي/ د خالفت د پ５＋و په اړه بحث وک７ي.
  پو＊تن３ 

1- د حضرت علي/ د نسب په اړه په ＇ه پوهي８ئ؟

2- د صفين ج／７ه د چا تر من＃ پ５＋ه شوه؟

3- حضرت علي کرم اهلل وجهه په کوم کال او د چا په واسطه په شهادت ورس５د؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د حضرت علي کرم اهلل وجهه د ژوندانه د ！ولو اړخونو په اړه له کتابونو او د خپل３ 

سيم３ له علماوو ＇خه معلومات تر السه او په ！ول／ي ک３ دې وړاندې ک７ي.
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خلفاې راشدينو رو＊انه دورې ته لن６ه کتنهدوه ＇لو４＋تم لوست

！ولو  او د  به د خلفاې راشدين د سياست د ＇رن／والي، السته راوړنو  په دې لوست ک３   
بدلونونو او پ５＋و په اړه معلومات وړاندې شي.

د خلفای راشدينو0 دوره چ３ د حضرت محمد� له رحلت ＇خه وروسته په 11 هجري 
کال ک３ پيل او په 40 هجري کال ک３ د حضرت علي کرم اهلل وجهه په شهادت سره پای ته رس８５ي، د 

تاريخي شهکار او د عالم اسالم د وياړ ＇ر－ندونه کوي.
په دغه وخت ک３ د اسالم خلفاوو ه）ه کوله چ３ د زرې په اندازه د قران کريم له احکامو او اوامرو 
او نبوي سنتو ＇خه سر غ７ونه ونه ک７ي او په ！ول قوت سره پر دغو احکامو والړ او عمل پرې وک７ي. 
هغوی د حضرت محمد� په ＇５رله خلکو سره ＊ه چلن کاوه او هغو ته ي３ سمه الر＊وونه کوله. 

عدل، انصاف، برابري او ورورولي ي３ تبليغ، دود، تحکيم او پلي کول.
خلفاې راشدين هغه کسان وو چ３ ＄انونه ي３ د خدای> او خلکو په وړاندې مسؤول او ＄واب 
ورکوونکي －２ل او هره ش５به حساب ته حاضر او پرته له اهلل تعالی ي３ له هيچا ＇خه ويره نه درلوده. 
هغوی له خدای> او د خلکو د حقونو له ضايع کولو ＇خه سخت په و４ره ک３ وو. د جزا د ور３＄ 
له پو＊تن３ او ＄واب ＇خه بي پروا نه وو. پرتم او دبدبه ي３ نه خو＊وله. هر چا کوالی شول چ３ په هر 
وخت او هر ＄ای ک３ ورسره ليدنه وک７ي. دارالخالفه ي３ جوماتونه، فرش ي３ پوزی او ما９１ ي３ همدا 

جوماتونه و. په م７ه －６５ه ي３ ډوډۍ نه خوړه. 
په کور او د کار په ＄ای ک３ ي３ ساتونکي نه درلودل. هغوی د اهلل تعالی په الره ک３ له قولي او فعلي 
جهاد ＇خه يوه －７ۍ نه ک＋５ناستل. د خلکو د يووالي لپاره ي３ ډ４رې ه）３ کول３. هغوی چ３ د صحابه 
کرامو د مشرانو له لوري ！اکل شوي وو، د خلکو چارې ي３ د استعداد او تقوی خاوندانو ته يعنی کار 

ي３ اهل کار ته سپاره او له هغه ＇خه ي３ کلکه ＇ارنه کوله.
د خلفاې راشدينو په دوره ک３ عسکري، قضايي، مالياتي، پستي، محاسبه ي３،  تعليمي او روزنيز 

او د خراج نظام په عامه تو－ه رامن％ته ک７ای شو.
د خلفاې راشدينو په دوره ک３ فتوحات له الندې الملونو سره ت７لي وو:

- په ！ولو چارو ک３ ي３ له خدای> ＇خه و４ره کوله او د اهلل تعالی رضا ته ي３ پام کاوه.
- يووالی، پاک نفسي، ايمانداري او په جهاد ک３ ر＊تينی خدمت د هغوی د برياليتوب المل －２ل ک５ده.
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- عزت او د دنيا او اخرت برياليتوب ي３ په اسالم باندې په در４دو ک３ ليده.
باور جن／５دل که چ５رې له کفارو سره په ج／７ه ک３ ووژل شي شهيد او که  - مسلمانان په دې 

ژوندی پات３ شي غازيان ک８５ي.
- مسلمانانو د نيول شويو ه５وادونو له و－７و سره ډ４ر ＊ه او د ورورۍ چلند کاوه.

- دا ي３ عقيده وه چ３ اجل نه بدل８５ي، نو ＄که ډاډه جن／５دل.
- پر خدای> تکيه او توکل هم د فتوحاتو يو المل و.

- مشورې او د رازونو ساتن３ ته ي３ ډير پام کاوه.
- يوې قوماندې او د اولواالمر اطاعت ته ي３ غاړه اي＋وده.

- صبر ي３ درلود.
- له لوږې، تندې او هر ډول ستونزو سره ي３ مقاومت کاوه. 

د خلفاې راشدينو دا ډول صفات د دې المل و－ر＄５د چ３ د اسالم مبارک دين د ن７ ۍ تر لرو 
سيمو پورې خپور شي او د ن７ۍ ډ４ر و－７ي پرې مشرف شي.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي. لوم７ۍ ډله دې دخلفاې راشدينو د شخصي احوالو او 

دويمه ډله دي د هغوی د خالفت د ک７نالرو په اړه بحث وک７ي.

  پو＊تن３ 
پيروي  ک７ندالرې ＇خه  ډول  له ＇ه  ک３  ژوند  او شخصي  په خپل رسمي  راشدينو خلفاوو   -1

کوله؟
2- د خلفاې راشدينو په دوره ک３ د اسالمي فتوحاتو د الملونو په اړه خپل معلومات وړاندې ک７ئ.

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د خپل３ سيم３ د ديني علماوو ＇خه د خلفاې راشدينو د ژوندانه او ک７ندالرو په 

اړه معلومات راغون６ اوپه ！ول／ي ک３ دي وړاندې ک７ي.  
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اموياندري ＇لوي＋تم لوست
41- 132هـ 661- 750م

په دې لوست ک３ به د حضرت معاويه/، مشهورو اموي خلفاوو، د امويانو د فتوحاتو او 
د عاشورا د حماس３ په اړه معلومات وړاندې شي.

 د دې کورن９ بنس اي＋ودونکی حضرت معاويه/ دی. له دې کورن９ ＇خه 14 تنو واکمني 
ک７ې چ３ لوم７نی ي３ حضرت معاويه/ او وروستنی ي３ مروان دی. په دې دوره ک３ د اسالمي 
فتوحاتو لمن په لويدي＃ ک３ تر هسپاني３ او فرانس３ او په ختي＃ ک３ تر ترکستان، چين او هند پورې 

ورس５ده.
حضرت معاويه/ 

حضرت معاويه. د ابوسفيان/ زوی او د حرب لمسی دی. له هجرت ＇خه پن％لس کاله 
وړاندې په مکه ک３ زي８يدلی دی پالر ي３ ابوسفيان د قريشو له مشرانو ＇خه و.

د مک３ د فتح３ په ورځ له ！ول３ کورن９ سره د اسالم په دين مشرف شو. حضرت معاويه/ د 
وح３ له کاتبانو ＇خه هم و او د حضرت محمد/ له لوري د وح３ د کتابت دنده ورسپارل شوې 

وه. 
د حضرت عثمان/ په خالفت ک３ د شام والي و. کله چ３ حضرت علي/ په شهادت 
له  ت５ر４دو وروسته  له  مياشتو  و！اکل شو د ＇و  لپاره  امام حسن/ د خالفت  او حضرت  ورس５د 
حضرت معاويه/ سره، چ３ د شام والي و، په دې موافق３ ورس５د چ３ حضرت معاويه/ نشي 
کوالی له ＄ان وروسته ＇وک د ＄ای ناستي په تو－ه و！اکي، بلک３ دغه کار بايد مسلمانانو ته پر８４دي. 
په  دې ترتيب حضرت معاويه/ د ！ول اسالمي ه５واد امير شو او حضرت امام حسن/ له 
خالفت ＇خه الس واخيست. حضرت معاويه / دمشق د خپل３ پالزمين３ په تو－ه و！اکه. بني 
هاشمو ته ي３ ډ４ر درناوی درلود. هغه په لو４دي＃ ک３ مراکش او المغرب، په شمال ک３ ترکيه او په ختي＃ 

ک３ سيستان او خراسان فتح ک７ل.
د قوي سمندري ＄واک په رامن％ته ک５دو ک３ ي３ ډ４رې ه）３ وک７ې او په دې الره ک３ ي３ برياوې 

هم تر السه ک７ې. حضرت معاويه / په 61 هـ کال ک３ وفات شو.
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يزيد
61- 64 هـ 681- 684 م 

له وفات  61 هجري کال ک３ د پالر حضرت معاويه/  په  او  زي８يدلی  25 هـ کال ک３  په  يزيد 
وروسته واک ته ورس５د. د هغه د واکمن９ پر مهال د کربال حماسه پ５＋ه شوه چ３ په ل７ ک３ ي３ حضرت 

امام حسين / له 72 تنو يارانو سره په شهادت ورس５د. يزيد په 64 هـ کال ک３ وفات شو.

عبدالملک بن مروان
65- 86 هـ 685- 705 م 

د يزيد له م７ين３ وروسته د هغه زوی دويم معاويه واک ته ورس５د، خو واکمن９ ي３ له 40 ور＄و ډ４ر 
دوام ونه ک７ او په ＄ای ي３ مروان بن حکم د چارو واک تر السه ک７. هغه ژمنه وک７ه چ３ د چارو واک به 
د دويم معاويه زوی خالد ته وسپاري، خو چ３ کله ي３ قدرت تر السه ک７، د خالد له مور سره ي３ نکاح 

وک７ه او  د خالد په ＄ای ي３ خپل زامن عبدالملک او عبدالعزيز يو په بل پس３ ＄ای ناستي و！اکل.
د مروان له م７ين３ وروسته عبدالملک واک ته ورس５د. هغه بصره، کوفه او هغه ！ول３ س５م３ چ３ د 
عبداهلل بن زبير/ په الس ک３ وې تر خپل３ ولک３ الندې راوست３ او بيا ي３ د خوارجو فتنه له من％ه 
يووړه. په ختي＃ ک３ ي３ د فتوحاتو لمن تر کابل پورې وغ％وله. په شمال ک３ ي３ قسطنطنيه فتح ک７ه. عقبه 
بن نافع چ３ د افريق３ د شمال سيم３ ي３ له السه وتلی وې، بيا تر السه ک７ې. عبدالملک بن مروان له 
21 کاله واکمن９ وروسته په 86 هجری کال ک３ د 63 کالو په عمر وفات شو. نوموړی لوم７نی اسالمي 

واکمن و چ３ په خپل نوم ي３ سکه ضرب  ک７ه. په داس３ حال ک３ چ３ له هغه وړاندې رومي او ساساني 
سکو دود درلود. د هغه په واکمن９ ک３ عربي ژب３ په ！ولو دولتي ادارو ک３ رسميت پيدا ک７.

عمر بن عبدالعزيز
99 -101هـ

په اموي کورن３ ک３ حضرت عمر بن عبدالعزيز/ هغه ＇وک و چ３ له ډ４ری پوه３، تقوی او 
عدل ＇خه برخمن و او په هغه ي３ ډير شهرت درلود. هغه ه）ه کوله چ３ خلفای راشدين په پله پ＋ه 
ک８５دي. هغه د سليمان له م７ين３ وروسته خالفت ته ورس５د. نوموړي د قران او نبوي احاديثو له احکامو 
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سره سم رفتار کاوه. هغه د عدالت د رعايت له امله په دويم عمر او پن％م راشده خليفه نومول شوی 
دی.

حضرت عمر بن عبدالعزيز)رض( د خپل３ خالفت په دوره ک３ د اموي دورې ！ول واليان او قاضيان 
له کاره －و＊ه ک７ل او پر ＄ای ي３ پره５ز－اره، پاک نفسه، ايمانداره او عادل اشخاص و！اکل. د مالياتو او 

خراج په اصولو ک３ ي３ بدلونونه راوستل.
له خلکو ＇خه ي３ درانده خراج لغوه او هغه ي３ د خلکو له وړتيا سره سم عيار ک７ل. له بيت المال 
او عامه شتمنيو ＇خه ي３ د ناوړې －＂３ اخ５ستن３ مخه ونيوله. له خاينينو، ب６ې اخيستونکو او مفسدينو 

سره ي３ په کلکه مبارزه کوله او له داس３ افرادو ＇خه ي３ ډ４ره کرکه درلوده.
د حضرت عمر بن عبدالعزيز/ د ＊و ک７و وړو له امله، خوارجو او ！ولو مخالفينو له دولت سره 
له مخالفت ＇خه الس واخيست. هغه د خلکو د سوکال９ په موخه روغتونونه، نهرونه، د اوبو بندونه او 
کانالونه جوړ ک７ل چ３ له امله ي３ ډ４رې ＄مک３ ک＋ت او کرن３ ته چمتو شوې او هم ي３ يوه اندازه ＄مکه 

په مستحقينو وو４شله.
حضرت عمر بن عبدالعزيز/ لوم７نی کس و چ３ رسماً ي３ د نبوي احاديثو د را！ولولو امر و ک７. 
حضرت عمر بن عبدالعزيز/ له دوو کلو او پن％و مياشتو واکمن９ وروسته د＄ينو خاينينو په دسيسه 
د يوه غالم له لوري په شهادت ورس５د. امويانو نژدې يوه پ７５ۍ په اسالمي ن７ۍ واکمن９ وک７ه چ３ مشهور 

واکمنان ي３ په الندې ډول دې:
1- معاويه بن ابي سفيان)رض( 40- 60 هـ ق

2- يزيد بن معاويه 60- 64 هـ ق

3- عبدالملک بن مروان 65 – 86 هـ ق

4- وليد بن عبدالملک 87- 96 هـ ق

5- سليمان بن عبد الملک 97- 99 هـ ق

6- عمر بن عبدالعزيز)رض( 99- 101 هـ ق

7- دويم يزيد بن عبدالملک 101- 105 هـ ق

8- هشام بن عبدالملک 105- 125 هـ ق
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9- وليد بن دويم عبدالملک 125- 126 هـ ق

10- يزيد بن وليد بن دريم عبدالملک 126- 127 هـ ق

11- مروان، بن محمد 127- 132 هـ ق

 د امويانو حکومت کابو له يوې پ７５ۍ واکمن９ وروسته د زوال په لور روان شو. د امويانو وروستی 
په دې تو－ه  او  پر مهال ووژل شو  او د مصر لورته د ت５＋ت３  ته نژدې ماته وخوړه  واکمن مروان حران 

عباسيان و اک ته ورسيدل او اسالمي تاريخ نوی پ７او پيل ک７.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
د  رس５دو  ته  واک  د  کورن９  اموي  د  دې  ډله  لوم７ۍ  شي.  وويشل  ډلو  دوو  په  دې  کوونکي  زده 
＇رن／والي او دويمه ډله دې د حضرت معاويه/ د مهمو کارونو په اړه بحث وک７ي او تر السه شوې 

معلومات دې په ！ول／ي ک３ وړاندې ک７ي.

  پو＊تن３ 
1- حضرت معاويه/ د چا زوی او د چا لمسی و؟

2- د حضرت معاويه/ په وخت ک３ د اسالمي فتوحاتو لمن تر کومو سيمو رس５ده؟

3- کوم اموي خليفه، د دويم عمر او پن％م راشده خليفه په نوم نومول شوی و؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
په  او  په اړه معلومات تر السه  زده کوونکي دې د حضرت معاويه/ د خالفت د ＇رن／والي 

！ول／ی ک３ دې وړاندې ک７ي.
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＇لور＇لو４＋تم لوست
د امويانو په دوره ک３ اقتصادي، اداري، کلتوري او پو＄ي وضعيت

په دې لوست ک３ به د اموي دورې د سياسي، اقتصادي، کلتوري او پو＄ي مسايلو په اړه 
معلومات ترالسه ک７ئ.

 په اموي دوره ک３ د اقتصاد له پلوه يو ل７ مهم بدلونونه رامن％ته شول. د غنيمت، عشر او خمس 
تر سرليک الندې ډ４ر مالونه له أسيايي او افريقايي نيول شوو ه５وادونو ＇خه پالزم５ن３ دمشق ته ل８５ل 

ک５دل. د نيول شويو ه５وادونو تر من＃ سودا－ريزې اړيک３ ！ين／３ شوې وې.
 له کلتوري او تمدني پلوه په اموي دوره ک３ ډ４ر ＊ارونه جوړ شول. دغه ＊ارونه د لوړو برجونو 
لرونکي وو او په عين حال ک３ ي３ د دفاعي کال－انو ب２ه هم درلوده. دمشق چ３ د امويانو له لوري د 

پالزم５ن３ په تو－ه کار４ده، په دغه وخت ک３ د ن７ۍ له ＊کلو ＊ارونو ＇خه شم５رل ک５ده.
هغه  له  شوه.  ک３ سکه ضرب  په وخت  عبدالمالک  د  ک３  دوره  اموي  په  لپاره  لوم７ي ＄ل  د 
وړاندې رومي او ساساني سکو دود درلود. د حضرت عمر بن عبدالعزيز/ په وخت ک３ شاړې 
＄مک３ تر اوبو الندې شوې او د کرن３ لپاره اماده شوې. د ناروغانو د درملن３ لپاره روغتونونه جوړ 

شول. کرن３ ته ډ４ر پام وشو او د کرن３ د پراختيا په موخه نهرونه او د اوبو بندونه جوړ شول.
د امويانو په دوره ک３ اسالمي تمدن چ＂که وده وک７ه چ３ د خيريه موسسو، جوماتونو او د  هغو 
له جمل３ ＇خه د دمشق د جامع جومات جوړ４دل ي３ ＇ر－نده ب５ل／ه ده. اسالمي ادبياتو علومو او 
فنونو، هنر او صنايعو پراختيا ومونده چ３ په ن７ۍ ک３ د اسالمي نظام د نورو د متمدن کيدلو لپاره 

يو معيار و－ر＄５د.
په پو＄ي برخه ک３ پوه افراد لکه موسی بن نصير د عسکري ！وليو د مشرۍ لپاره و！اکل شول. 
موسی بن نصير او طارق بن زياد د افريقا په شمال او د اروپا په سو４ل لو４دي＃ ک３ د اسالم لمن تر 
هسپاني３ پورې ورسوله، قطيبه بن مسلم د خپلو فتوحاتو لمن د من％ن９ أسيا تر ه５وادونو، ترکستان 

او کاشغر پورې پراخه ک７ه او هم ي３ د چين دربار ته اسالمي پالوی ول８５ه.

۴١- ١۳۲هـ .ق 
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محمد بن قاسم په هند ک３ په دې بريالی شو چ３ خپل فتوحات تر کراچ９ او ملتان پورې ورسوي. 
پراخه  پورې  ＊اره  تر  انطاکي３  د  فتوحاتو سرحد  د خپلو  ک３  أسيا  کوچن９  په  عبدالملک  بن  مسلمه 

ک７.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
！ولنيزې وضع３  د  ک３  دوره  اموي  په  دې  ډله  لوم７ۍ  وو４شل شي.  ډلو  دوو  په  دې  کوونکي  زده 
او دويمه ډله دې په دې دوره ک３ د پو＄ي فعاليتونو په اړه بحث وک７ي او په ！ول／ی ک３ دې وړاندې 

ک７ي.

  پو＊تن３ 
1- د اسالمي مالياتو په اړه معلومات ورک７ئ.

2- امويانو کوم ＊ار د خپل پايتخت په تو－ه ！اکلی و؟

3- امويانو د عامه سوکال９ لپاره کوم کارونه تر سره ک７ل؟

4- محمد بن قاسم کومه سيمه تر السه ک７ه؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
پوهو  له  اړه  په  رازونو  د  برياليتوب  د  امويانو  د  ک３  برخو  پو＄ي  او  مدني  په  دې  کوونکي  زده 

اشخاصو ＇خه معلومات تر السه او بيا دې په ！ول／９ ک３ وړاندې ک７ي.
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عباسيان
132- 656 هـ/ 750- 1258 م 

اړه  په  ل８５د د ＇رن／والي  ته د واک د  له اموي کورن９ ＇خه عباسيانو  به  په دې لوست ک３ 
معلومات وړاندې شي.

له امويانو ＇خه عباسيانو ته د خالفت ل８５د
 په 96 هـ کال ک３ د وليد بن عبدالملک له م７ين３ وروسته اموي حکومت 36 کاله نور هم دوام 
وک７، خو وضع ي３ ＊ه نه وه. عباسي کورن９ پ＂ه مبارزه کوله. علويانو هم له وړاندې ＇خه له امويانو سره 
کينه درلوده، خو مهمه موضوع چ３ دغه د＊مني ي３ په ډا－ه ک７ه، د مروان له لورې د امام ابراهيم وژل 

وو. د هغه قتل د دې المل شو چ３ عباسيان خپل مخالفت علني ک７ي.
 ابو مسلم خراساني په 129 هـ ک３ په مرو ک３ تور بيرغ پورته ک７ او اموي حاکم نصر بن سيار ي３ 
چ３ د نيشاپور حاکم و،  شات， ته اړ ک７ او وروسته ي３ په سل زره کسيز ل＋کر سره د زاب د سيند په 
غاړه د مروان 120 زره ل＋کر ته مات３ ورک７ه. مروان موصل ته وت＋ت５د. ابومسلم تور بيرغ په دمشق ک３ 
ورپاوه مروان د نيل د سيند په غاړه د عباسي عسکرو له لورې ووژل شو او په دې ډول عباسي کورن９ 

واک ته ورس５ده.
ابو العباس سفاح ) ١۳۲- ١۳۶ هـ(

ابوالعباس  ابوالعباس اصلي نوم عبداهلل بن محمد بن عبداهلل دی. کله چ３ مروان ووژل شو،  د 
ته  لمان％ه وړاندې خلکو  له  لوم７ن９ خطبه د جمع３  رسماً خپل ＄ان خليفه اعالن ک７. هغه خپله 
واوروله او داس３ ي３ ＇ر－نده ک７ه چ３ د مسلمانانو په الر＊وونه او خدمت ک３ به د خلفاې راشدينو 
ک７نالره پل３ کوي. له دې امله دغ３ وينا د دمشق د ＊ار په خلکو اغ５زه وک７ه. له دې وروسته ي３ د اموي 
کورن９ د غ７و په ډله ييزې وژن３ پيل وک７. او د هغو دوين３ په تويولو ک３ ي３ له شدت ＇خه کار واخ５ست 
چ３ له امله ي３ په اسالمي ه５واد ک３ د سفاک په نوم مشهور شو. د هغه د خالفت ＇لور کلنه دوره د 

مخالفينو په وژلو سره ت５ره شوه او په 136 هـ ک３ وفات شو.

ابو جعفر عبداهللا المنصور
)١۳۶- ١۵۸ ق(

د ابوالعباس له م７ين３ وروسته ي３ ＄ای ناستی منصور پر تخت ک＋５ناست. هغه يو هو＊يار، پوه او 
زيرک شخص و. د عباسي خالفت د ！ين／＋ت لپاره ي３ ډ４ری ه）３ وک７ې. هغه د دولتي چارو په 

پن％ه ＇لو４＋تم لوست
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تنظيم ک３ هم ډ４ر بريالی و. د مالياتو، پوهن３، کرن３ او د الرو د جوړ４دو په برخه ک３ ي３ ډير زيار وايست. 
د هغه د خالفت په دوره ک３ کومه ناوړه پ５＋ه رامن％ته نه شوه. بلک３ خلکو په أرام９ سره ژوند کاوه. 
د دغ３ دورې د يادون３ وړ پ５＋ه د عبداهلل بن علي پا＇ون و چ３ هغه هم د منصور له لوري و＄پل شو. 

منصور د خالفت مرکز له دمشق ＇خه بغداد ته ول８５داوه.
هغه له 22 کلونو واکمن９ وروسته په 158 هـ کال ک３ حج ته د تلو پر مهال وفات شو.

محمد المهدي بن جعفر المنصور
)١۵۸ هـ ١۶۹ هـ ق(

مهدي د پالر له م７ين３ وروسته واک ته ورس５د. هغه د ＊و اخالقو، ＊ه سلوک تقوا او تواضع خاوند و. 
د هغه له لوم７نيو کارونو ＇خه يو هم زندانيانو ته عمومي ب＋نه وه. مهدي د مخالفينو ！ول ملکيتونه چ３ د 
منصور له لوري نيول شوي و، ب５رته خپلو خاوندانو ته وسپارل. هغه په مجموع ک３ ！ولو انسانانو سره ＊ه 
رويه درلوده. قاضيانو ته ي３ ډ４ر درناوی درلود. د هغوی په وړاندې ي３ د يوه عادي فرد په ＇５ر ودر４ده او د 
هغو د پريک７و پلي کول ي３ د ＄ان لپاره يو مکلفيت او جدی مسؤوليت －ا１ه. هغه د بيت الحرام جومات 
ته پراختيا ورک７ه او د عمومي الرو، کاروان سرايونو ميلمستونونو او فرعي الرو په جوړ４دو ک３ ي３ ډ４رې 
تر من＃ ي３  او بغداد  او د مک３، مدين３، يمن  په پستي چاروک３ ي３ ډ４ر خدمتونه وک７ل  ه）３ وک７ې. 
منظم پستي سيستم رامن％ته ک７. د زندانيانو د کورنيو لپاره ي３ له بيت المال ＇خه تنخواه و！اکله. د ژوند 
په وروستيو ور＄وک３ ي３ خپل زامن په ترتيب سره هادي د لوم７ي او هارون د دويم ＄ای ناستي په تو－ه 

و！اکل. له يو ولس کلونوخالفت وروسته په 169 هـ کال ک３ وفات شو.

)١۶۹- ١۷۰ هـ ق( اد موسى ال
د المهدي له م７ين３ وروسته موسی الهادي واک ته ورس５د. هغه دغه مهال 24 کلن و. الهادي د دربار 
د دروازو ساتونکي لرې ک７ل چ３ خلک مخامخ ستونزې ورته ووايي. د هغه د خالفت په وخت ک３ 
ادريس په مراکش او موريتانيا ک３ خپلواک دولت اعالن ک７. الهادي له دوو کلونو خالفت وروسته په 

170 هـ ک３ وفات شو.
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هارون الرشيد بن مهدي )١۷۰- ١۹۳ هـ(
هارون الرشيد د پالر له وصيت سره سم د موسی الهادي له م７ين３ وروسته خالفت ته ورس５د. هغه 
نه يوازې په عباسي کورن９ ک３، بلک３ د اسالم په تاريخ ک３ يو ستر شخص و. د هغه د ه）و پايله وه 

چ３ بغداد، د ن７ۍ په کچه د علومو په پالزم５ن３ بدل شو. 
هارون الرشيد يو مدبر او عالم شخص و. م５رمن ي３ زبيده هم پوهه، هو＊ياره، عالمه او يوه مهربانه 
＊％ه وه. د مک３ د خلکو د ＇＋لو د اوبو د ستونزې د هوارولو په موخه دې ته تياره شوه چ３ د خپلو 
شخصي گا１و په پلور لو سره له طايف ＇خه مک３ ته د نهر د ک５ندلو کار په بريا سره پای ته ورسوي. 
دغه د اوبو وياله تر نن ور＄３ د زبيدې د نهر په نامه ياد８４ي. هارون الرشيد په خپل３ پوه３ او  کفايت 
سره ！ول هغه بغاوتونه، چ３ د خپل ورور هادي په وخت ک３ من％ته راغلي وو، په سوله ييزه تو－ه أرام 
ک７ل. هغه د پوهانو او فضالوو ډ４ر احترام کاوه. د هغه په دوره ک３ علوم او فنون اوج ته رس５دل３ وو. 
هغه ＊وون％ي، مدرس３، روغتونونه، کاروانسرايونه، پلونه، نهرونه او د اوبو بندونه جوړ ک７ل. د هغه د 
وخت يوه مهمه السته راوړنه په بغداد ک３ د ساعت جوړول و. کله ي３ چ３ يو ساعت د فرانس３ پاچا، 
شارلمان ته د سوغات په تو－ه ول８５ه، د فرانس３ پاچا ي３ په ليدلو سره په تعجب ک３ شو. او خپلو وزيرانو 
ته ي３ وويل: ))دا مسلمانان عجيب خلک دي. د اوسپنی په يوه قطع９ ک３ ي３ پيريان بند ک７ي، چ３ 
دغه کوچني شيان ي３ په حرکت راوستلي او ！ک ！ک أواز کوي.(( هارون الرشيد لوم７نی اسالمي 
شخصيت و چ３ د چين او فرانس３ ه５وادونو سره ي３ اړيک３ ！ين／３ ک７ې او دغو ه５وادونو ته ي３ سفيران 

ول８５ل او د هغو سفيران ي３ په بغداد ک３ ومنل. 
نوموړي 9 ＄ل３ د مک３ مکرم３ او مدين３ منورې زيارت ک７ی و او له 23 کلونو خالفت وروسته 

په طوس يا ننني مشهد ک３ وفات شو او هملته خاورو ته وسپارل شو.

مامون الرشيد )١۹۹- ۲١۸ هـ(
د هارون الرشيد له م７ين３ وروسته امين خالفت ته ورس５د د هغه ورور مامون چ３ د مروې د والي 
په تو－ه ي３ دنده تر سره کوله، د امين خالفت ومانه، خو کله چ３ امين د فضل بن ربيع په لمسون، 
مامون له وليعهدۍ ＇خه لرې ک７، مامون اړ شو چ３ تورې ته الس ک７ي. په دې وخت ک３ د مامون له 
لوري طاهر فوشنجي چ３ د افغانستان والي و، د ل＋کر مشري په غاړه درلوده او د امين له لوري علي 
بن عيسی د ل＋کر مشرو. د ج／７ې به ترڅ ک３ امين ووژل شو او ل＋کر ي３ مات３ وخوړه او اسالمي 
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خالفت رسماً مامون ته ورک７ل شو.
مامون الرشيد پوهن３ ته ډ４ر پام درلود. په دې دوره ک３ طب، رياضياتو، فلسف３، ادب منطق او نورو 
علومو ډ４ره پراختيا ومونده. له ډ４رو بهرنيو ژبو په ＄ان／７ې تو－ه له التيني ژب３ ＇خه ډ４ر أثار وژباړل شول. 
په مجموع ک３ ه）ه ک５ده چ３ د خپل تمدني سير د نظام پر مخت， ته د هارون الرشيد د دورې په ＇５ر 
ادامه ورک７ي. وروسته له هغه چ３ مامون وفات شو او معتصم واک ته ورس５ده ＇ن／ه چ３ الزمه وه د 
ه５واد په چارو ي３ حاکميت نه درلود. د اندلس او په مصر ک３ د فاطميانو د حکومت رامن％ته ک５دل د 
بغداد د خالفت لمن محدوده ک７ه. د اسالمي خالفت په ختي＃ لوري ک３ طاهر فوشنجي، چ３ د مامون 
له لوري د خراسان د والي په تو－ه مقرر شوی و په 204 هـ ک３ د خپلواک９ اعالن وک７. په بغداد ک３ هم 
اصلي قدرت د ترکانو الس ته ورغی. د دغ３ ل７ۍ وروستى خليفه مستعصم بااهلل و چ３ د چن／يز د 
لمسي هالکو په واسطه په بغداد ک３ ووژل شو او په دې تو－ه په 656هـ  کال ک３ د عباسي کورن９ حاکميت 

پای ته ورس５د.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې واک ته د عباسيانو د رس５دو د ＇رن／والي 

او دويمه ډله دې د هارون الرشيد د واکمن９ په اړه معلومات بحث وک７ي.

  پو＊تن３ 
1- د عباسي کورن９ مهم شخصيت ＇ه نوم درلود او د چا له لوري و وژل شو؟

2- د عباسي کورن９ وروستى واکمن د چا له خوا ووژل شو؟

3- د مامون الرشيد د خالفت په دوره ک３ په کومو علمي برخو ک３ پرمخت／ونه وشول؟

4- منصور په کوم کال وفات شو؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د عباسي کورن９ د تاريخي مخين３ او د هغو د خالفت د مهمو کارونو په اړه له پوهانو 

＇خه معلومات تر السه او په ！ول／ي ک３ دې وړاندې ک７ي.



145

شپ８ ＇لو４＋تم لوست
د عباسي دورې سياسي، اداري، کلتوري او اقتصادي حالت

 په دې لوست ک３ به د عباسيانو  د اداري چارو له ＇رن／والي او په عباسي دوره ک３ د علم او 
هنر د پرمخت／ونو د رامن＃ ته ک５دو په اړه معلومات وړاندې شي.

راشدينو  او  د حضرت محمد�  امويانو  داس３ ＇ر－ندوله چ３  لوم７ي سر ＇خه  له  عباسيانو   
خلفاوو الره پري＋３ وه او دوی د محمدي� شريعت او راشدينو خلفاوو ک７نالره تعقيبوي. د دغه 
ډول ادعا يوه ب５ل／ه د ابوالعباس تاريخي وينا ده چ３ خالفت ته د رس５دو پر مهال ي３ د جمع３ له لمان％ه 

مخک３ وک７ه.
د ابوالعباس له م７ين３ وروسته، د جعفر منصور په دوره ک３ سياست ته ډ４ر پام و－ر＄５د. ابو جعفر 
منصور هغه شخص و چ３ د وخت له پوهانو ＇خه ي３ د سالکارانو په تو－ه کار اخيست. د متفکر او 
هو＊يار يزيد بن مسلم مشاوريت د ابو جعفر منصور د سال کارانو يوه ب５ل／ه ده. د عباسيانو د نظامي 
سياست يوه ＄ان／７تيا دا وه چ３ د پ５＋３ له پ５＋５دو وړاندې هغ３ ته متوجه ک５دل. که کله ي３ له کوم تن 
يا کوم لوري ＇خه د خطر احساس کاوه، ه）ه ي３ کوله چ３ سخته ضربه ورک７ي او يا تعرضي بريد 
پرې وک７ي د مثال په تو－ه کله چ３ ابوجعفر منصور د ابومسلم له لوري د خطر احساس وک７، د هغه په 

له من％ه وړلو ي３ الس پورې ک７ او ژوند ته ي３ د پای ！کی ک５＋ود. 
دويمه ＄ان／７تيا ي３ د ن７يوالو ديپلوماتيکو اړيکو ！ين／ول و چ３ د هغه پر بنس د ＊ه نيت دايمي او 
موقتي سفيران د ن７ی ه５وادونو ته ل８５ل ک５دل او بر عکس د نورو ه５وادونو سفيران په خپل حاکميت 

ک３ منل ک５دل.
د ب５ل／３ په تو－ه هغه مهال چ３ هارون الرشيد د پراخه اسالمي ه５واد خليفه و، هغه د ن７ۍ له 
ډ４روه５وادونو سره ديپلوماتيک３ اړيک３ ！ين／３ ک７ې چ３ د ب５ل／３ په تو－ه د هند، چين، فرانس３ او 

يونان نومونه يادولی شو.
په دې دوره ک３ په علمي او کلتوري برخو ک３ هم ډ４ر پرمخت， وشو. طبابت ډ４ره وده وک７ه او د 
ډيرو انساني، حيواني او نباتي ناروغيو لپاره دارو درمل جوړ شول. په بغداد ک３ د ن７ۍ له ډ４رو ه５وادونو 
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نقاشان،  پوهان،  هندسه  پوهان،  رياضي  پوهان،  نجوم  پوهان،  جغرافيه  فيلسوفان،  پوهان،  ＇خه 
او د عباسي  او مسلک ماهرين راغون６ شوي  وو  او د هر فن  پوهان، معماران  خطاطان، موسيقي 

واکمنانو له لوري ي３ سخت مالت７ او درناوی ک５ده او له لوړو امتيازاتو ＇خه برخمن وو. 
او کلتوري  لپاره، مذهبي، ديني  او مذهب خلکو شتون درلود. د هيچا  په بغداد ک３ د هر دين 
محدوديت نه و. عيسويانو، يهوديانو، مجوسيانو، بت پرستانو، او د ب５الب５لو افکارو او عقايدو خلکو 
په خپلواک９ سره خپل ديني مراسم تر سره کول او په ب５الب５لو برخو ک３ په خپلو علمي او فني ＇７５نو 

بوخت وو.
په  ن７ۍ  د  کتابونه چ３  هنري  او  ډ４ر علمي  وک７ه.  وده  معارف ＊ه  او  فن  علم،  دوره ک３  په دې 
ب５الب５لو ه５وادونو ک３ په مختلفو ژبو تآليف شوي وو، په عربي ژبه وژباړل شول. مورخينو او جغرافيه 
پوهانو د معلوماتو د راغون６ولو په موخه د ن７ۍ ب５الب５لو سيمو ته سفرونه وک７ل او په دې برخه ک３ ي３ 
ډ４ر زيار وايست. په دې سفرونو ک３ جغرافيه پوهانو ډ４ر کشفيات وک７ل او مورخينو هم د قدر وړ أثار 
وليکل. اديبانو او د فن خاوندانو د ＊وون３ او روزن３ په دودولو ک３ له هي＆ راز زحمتونو ＇خه ＄ان ونه 
سپماوه. په ！ولو اسيايي او افريقايي سيمو ک３ عربي ژبه دود شوه. د الجبر او رياضياتو په برخه ک３ نه 
هيريدونکي خدمتونه تر سره شول. په عباسي دوره ک３ د ب７５ۍ چلولو د فن په موخه د قطب نما کشف 
او د هغ３ کار４دل او د جغرافي３ د علم لپاره د اسطراالب له ال３ ＇خه －＂ه اخيستنه هغه دوه توکي وو 
چ３ په دغو دوو ＇ان／و ک３ ي３ انقالب رامن％ته ک７.＄که چ３ قطب نما د ب７５يو په سفر او سير ک３ 
أسانتيا رامن％ته ک７ه او اسطراالب د ستورو لرې والی او نژدې والی ＇ر－نداوه. دغه اله د اغريق په نامه 
يوه شخص اختراع ک７ه. همدارن／ه د دغه زرين عصر مسلمانان د ساعت جوړولو، کاغذ جوړولو او 
باروت جوړولو په برخه ک３ د اروپايانو استادان وو. مورخين په دې باور دي چ３ اروپايانو ＄ين３ علوم، 

لکه: هندسه، نجوم، رياضي او ډ４ر نور فنون او هنرونه له مسلمانانو ＇خه زده ک７ي دي.
هغه پر مخت／ونه چ３ په عباسي دوره ک３ د علومو په مختلفو برخو لکه: کيميا، الجبر او جيولوژي 
ک３ رامن％ته شول، د هغه عصر مهم３ السته راوړن３ －２ل ک５دې. په دې دوره ک３ د مال／３، سربو، 
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－و－７و، اوسپن３ او قيمتي ډبرو د کانونو استخراج په منظمه تو－ه پيل شو.
 په عباسي دوره ک３ پر بغداد سرب５ره، د بصرې، کوف３، قاهرې، قيروان، مروې، ری، بخارا او 
نشاپور ＊ارونو د علم، فن او هنر له پلوه د ن７ۍ په کچه لوړ مقام تر السه ک７ چ３ د ن７ۍ له ب５الب５لو سيمو 
به خلک د علم، هنر، بيالب５لو مهارتونو او دکسب کار د زده کولو لپاره دغو سيمو ته راتلل او د هغو له 

مادي او معنوي فضايلو او ＊کالوو ＇خه به ي３ خوند اخيسته او علم او فضايل ي３ تر السه کاوه.
＄ان／７ی  چ３  ک７ل  سره  تر  کارونه  ډ４ر  لپاره  پرمخت，  اړخيز  هر  د  مدنيت  انساني  د  عباسيانو 
ارز＊ت لري او اسالمي تمدن او تاريخ پرې تل وياړي. په دې دوره ک３ د ج／７ه ييزو وسايلو جوړولو 
او عسکري دسپلين ته هم پوره پام ک５ده. نو ويلی شو چ３ عباسيانو په پو＄ي برخه ک３ هم د پام وړ 

برياوې درلودې.

  په ！ول／ي ک３ فعاليت 
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د عباسيانو د کلتوري وضع３ او دويمه ډله 

دې د دغ３ دورې د پو＄ي ک７نو په اړه بحث وک７ي.

  پو＊تن３ 
1- د هغو ＊ارونو نومونه واخلئ چ３ په عباسي دوره ک３ د ن７ۍ د تمدن مرکزونه －نل ک５دل.

2- د کوم عباسي خليفه په وخت ک３ د الجبر او رياضي په برخه ک３ ستر برياليتوبونه رامن％ته شول؟

3- په عباسي دوره ک３ د ن７ۍ په کچه د ديپلوماس９ په برخه ک３ ＇رن／ه نو＊تونه رامن％ته شول؟

 له ！ول／ي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د عباسيانو په اړه له سر چ５نو ＇خه معلومات تر السه او په ！ول／ي ک３ دې وړاندې 

ک７ي.


