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 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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ج

يغام وهن د وزير  د 

اقرأ باسم رب
ل او د لوست او لي  وند راب وو  مو ته ي  ا  ه  ر  ون خدا ش د لو او ب
�  اله  غم محمد مصطف ر وروست  ي يو او د الله تعال  خه ي برخمن  له نعمت 

لوستل و درود وايو  غام ورته  ن  لوم
ه نامه ونومول شو له د امله به  ال  وهن د  ال د  ريز  اره ده  هجري  ولو ته  ه   رن
وون اداره  تاب  وون  وون زده  ورو بدلونونو شاهد وي  وونيز نظام د  واد  ران ه د 
وون  واد د  ي  د ه ي يز عنا بلل  و بنس وهنيز نظام ش واد د  ان د ه او د والدينو شورا
وهن وزارت  ه داس مهم وخت  د افغانستان د  رمختيا  مهم رول لري  راختيا او  ه  او روزن 

من د يزو بدلونونو ته  ه لور بنس ا  راخت وونيز نظام  د ود او  ه  واد  تابه مقام د ه د م
ه  خه دي همدارن يتوبونو  وهن وزارت له مهمو لوم راختيا د  ح او  وونيز نصاب اص له همد امله د 
يفيت او  تابونو محتوا  وونيزو تأسيساتو  د در  ولو دولت او خصو  يو مدرسو او  وون ه 
يفيته در  ه د باور يو  د با ا لري مو  ه    ارو  وهن وزارت د  املرنه د  ع ته  توز

دل نشو وون او روزن اسا اهدافو ته رس رته د  تابونو له شتون 
و  اره د راتلون نسل د روزون ولو ل ته  وونيز نظام د رامن زنا  دو او د اغ ورتنيو موخو ته د رس
وم  ه درناوي هيله  خه  و استادانو او مسل مديرانو  وون ه سواندو  ولو ز واد له  ه د ه ه تو
ه او هاند  ول ه دولو  هي  ه ل ه تدريس او د محتوا  تابونو  يانو ته د د در  واد ب  د ه
و  ه روزنه  زيار او  ر سمبال نسل  ه دين م او انتقادي تف موي او د يوه فعال او  ونه س
ي   ل  ه د نيت لوست  ه  ه در  ولو او د مسؤوليت  ه نوي  من  ي هره ور د  و
ور  ولن متمدن او  ران او د  رمختل افغانستان مع وون به سبا د يوه  ران زده  د نن ور 

دون وي اوس
و له هر فرصت  تنه لرم  ه ده غو ان ه  تنا واد ارز خه  د ه و  وون و زده  همدا راز له خو
ه  و ته  وون ه او  ه تو ونوالو  و او فعالو  روسه  د  ه  ي او د زده   ورته  ه  خه 

ي ه استفاده و زنا ه او اغ خه  س  ه له تدر درناوي 
خه  د  ارانو  وونيز نصاب له مسل هم وهانو او د  ولو  وون او روزن له  ا  د  ه 
وم او د لو  ل  دي مننه  دون هل  ولو  ي نه ست  متو  لو او  ه لي تاب  د 

م وون ه  بريا غوا ل او انسان جو ي ه د س خه دو ته  خدا له دربار 
وه او  لوا  ي  خ له  و ه ه وونيز نظام او د داس ودان افغانستان  رمختل  د معياري او 

اله وي سو
وهن وزير د 

ويس بلخ تور محمد م د



د

د مطالبو ل７ ليک
مخونهعنوانونه

دافغانستان عمومي وضعه د اسالم د ظهور په درشل ک３        ٣-٤
افغانستان ته د اسالم راتگ او خپريدل          8-5

افغانستان د امويانو په دوره ک３         ٩-١٢
له امويانو ＇خه عباسيانو ته د واک انتقال      ١٣-١٤
افغانستان د عباسيانو په دوره ک３       ١٥-١٨ 

د عربي مسلمانانو او افغانستان د خلکو خپلمن％ي اغيزې    ١٩-٢٠   
٢٣-٢٨ طاهريان او صفاريان       
سامانيان         ٢٩-٣٤
٣٥-٤٢ غزنويان او سلجوقيان      

غوريان او خوارزم شاهيان       ٤٣-٤٨
٤٩-٥٢ مغول او ال کرت       
٥٣-٥٦ تيمور －ورکاني او د ده ＄ايناستي     
٥٧-٦٠ د مغولو او تيموريانو په دوره ک３ اقتصاد او فرهن，   

د کندهار له پا＇ونه مخک３ د افغانستان وضع     ٦٣-٦٤
٦٥-٦٦ بابريان او افغانستان      
٦٧-٦٨ افغانستان او صفويان      
٦٩-٧٢ د حاجي ميرويس نيکه تر مشرۍ الندې د کندهار پا＇ون  
٧٣-٧٦ په ايران ک３ د هوتکي دولت را من％ته ک５دل    
٧٧-٧٨ د هوتکيانو په دوره ک３ اقتصاد او فرهن，    
٨١-٨٤ په هند ک３ افغاني پاچاهان      



هـ

د مطالبو ل７ ليک
مخونهعنوانونه

٨٥-٨٦ لوديان او سوريان        
٨٩-٩٠ ايران په من％نيو پ７５يوک３      
٩١-٩٤ ايران په نويو پ７５يوک３       

هند په من％نيو پ７５يو ک３       ٩٥-٩٦
٩٧-١٠٠ هند په نويو پ７５يوک３      
١٠١-١٠٤ د هند په بابري دوره ک３ علم، فرهن， او هنر    

١٠٥-١٠٨ چين په من％نيو پ７５يو ک３      
١٠٩-١١٠ چين په نويو پ７５يو ک３      
١٠٩-١١٠ د چين اقتصادي، فرهن／ي او هنري وضع    

اروپا په من％نيو پ７５يو ک３       ١١١-١١٢
١٢١-١٢٦ صليبي جگ７ې       

د اروپا سياسي اوضاع د رنسانس په عصر ک３      ١٢٧-١٣٢
په نويو پ７５يو ک３ د اروپاعلمي او فکري بدلونونه    ١٣٣-١٣٤
١٣٥-١٣٨ په نويو پ７５يو ک３ داروپا سياسي بدلونونه    
١٣٩-١٤٠ د ان／لستان صنعتي انقالب     
د عثماني دولت را من％ته ک５دل      ١٤١-١٤٣
 ١٤٤-١٤٥ د امريکا د متحده اياالتو د خپلواک９ انقالب    
١٤٦-١٤٧ د امريکا د متحده اياالتو د پر مختک د لوړتيا الرې چارې  
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 ت５ر کال  په لسم ！ول／ي ک３ د اسالم له تاريخ سره أشنا شوئ. په دې ＇پرکي ک３ 
به په من％نيو او نويو پي７يو ک３ د افغانستان له تاريخ سره په لن６ه توگه بلدتيا ترالسه 

ک７ئ.

د شاه دو شمشيره )عليه الرحمه( جومات        

افغانستان او اسالم 
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او  مهارتي  پوهنيزې،  پای ک３ الندې  په  د دې ＇پرکي  به  زده کوونکي  ك８５ي چ３  هيله 
ذهنيتي موخو ته ورسي８ي:

�tد اسالم د ظهور په در شل ک３ به د افغانستان له عمومي وضع３، افغانستان ته د اسالم 
د سپ５）لي دين راتگ او خپريدل، افغانستان د امويانو په دوره ک３، له امويانو ＇خه عباسيانو 
ته د واک انتقال، افغانستان د عباسيانو په دوره ک３ او د مسلمانانو او د افغانستان د خلکو 

په دوه اړخيزو اغيزو خبر شي.
�tپه افغانستان ک３ به د مسلمانانو د بري الملونه او همدارنگه د ＄ينو اميرانو پر وړاندې 

د افغانستان د خلکو د پا＇ونونو داليل وپيژني.
tد تاريخي نقشو او اطلسونو ＇خه به کار واخ５ستالی شي.

�tد اسالمي او تاريخي هويت او د پوه３ د السته راوړلو سره به مينه پيدا ک７ي.
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 لوم７ی لوست
افغانستان او اسالم

د افغانستان عمومي وضع د اسالم د ظهور په در شل کې
په دې لوست ک３ به د اسالم د ظهور په وخت ک３ د افغانستان د وضع３ او حالت له ＇رنگوالي او هغو 

الملونو سره په لن６ه توگه بلدتيا ومومئ چ３ اسالم ته زموږ د ه５وادوالو د ليواتيا سبب گر＄يدلی وو.
د اسالم د ظهور په وخت ک３ د افغانستان شرايط پايداره نه وو او سياسي، اقتصادي او ！ولنيز تين／＋ت 

ي３ نه درلود چ３ په لن６ه توگه به د ＄ينو برخو په تشريح پيل وک７و:
١- سياسي وضع

د شپ８م３ ميالدي پي７ۍ په دويم３ نيمايي ک３ هغه وخت چ３ د يفتليانو دولت مخ په ＄وړ روان شو، د 
ايراني ساسانيانو او د ماوراءالنهر د ترکانو السوهنه په ترتيب سره د افغانستان شمال لو４دي＃، شمال او 
شمال ختي＃ ته وغ％يدله او تسلط ي３ وموند. پات３ ه５واد په ملوک الطوايفي حکومتونو وو４شل شو او ډير 
سيمه ييز حکومتونه رامن％ته شول. د بيلگ３ په توگه په غور ک３ د سوريانو کورن９، په باميانو ک３ د ش５رانو، 

په کابل ک３ د رتبيالنو او په غزني او گرديز ک３ د الويکيانو سيمه ييز حکومتونه په پ＋و ودر４دل.
٢- اقتصادي او ټولنيزه وضع

د اسالم د ظهور ＇خه پخوا افغانستان د سوداگريزو مالونو د وړلو او راوړلو الره وه. د ور４＋مو مشهوره الره له 
دې سيم３ ＇خه ت５ره شوې وه او سوداگريز کاروانونه به له چين او هند ＇خه ايران، عراق، ترکي３، لويدي％و 
ه５وادونو او ختي＃ روم ته رسيدل، همدارنگه د کرنيزو ＄مکو، پريمانه اوبو، مساعدې هوا او انساني قوې 
شتون د اقتصادي وضع３ د پرمخت， لپاره ＊ه زمينه برابره ک７ې وه. خو د اسالم د ظهور په مهال د يوه سياسي 
او اداري مرکزيت د نشتوالی له کبله شرايط د ويجاړۍ لوري ته مخه ک７ه، چ３ کله به يوه س５مه او کله به 

بله سيمه د يرغل او چور الندې راتله.
له بل３ خوا، د ！ولن３ زياتره وگ７ي په کرن３، مالدارۍ او کسبگرۍ بوخت وو، د خپلو عايداتو يوه برخه 

به ي３ د عبادت ＄ايونو ساتونکو ته ورکوله او دغه ک７نالره د دوى د زيات３ بيوزل９ سبب ک５ده.
همدارنگه د وخت په ت５ريدو سره د ＄ينو بزگرو ＄مک３ د لويو ＄مکوالو السته ورغل３، يوې ډل３ ته د شتمن９ 

السته ورتلل او د بل３ ډل３ بيوزلي د دې المل شو چ３ سخته مالي او اقتصادي نا ان６ولي رامن％ته شي.
٣- پوهنيزه، ادبي او ديني وضع

دين چ３ د يوې ！ولن３ د يووالي پياوړى المل شم５رل ک８５ي، په افغانستان ک３ ي３ د اسالم د پيدا＊ت په 
درشل ک３ د ！ولن３ د خلکو په باور ک３ خپل حيثيت له السه ورک７ او په خپله د  ب３ اتفاق９ سبب وگر＄يد. 
＇رنگه چ３ د ه５واد لو４دي％ه برخه چ３ د ساسانيانو تر سياسي، ادبي او ديني نفوذ الندې وه، نو زردشتي 
دين ډير پلويان درلودل خو په مرکزي سيمو، زابلستان، د کابل سيند وادي )گندهارا(، د ارغنداب وادي 
د هندوکش د غرونو تر ل７يو او د ه５واد تر شماله او همدارنگه د سند تر ＇ن６و پورې بودايي او برهمني 

دينونه دود وو. لمر لمان％ن３ او بت لمان％ن３ هم د ه５واد په شاو خوا ک３ پيروان درلودل.
د يادو شوو دينونو ＇خه هر يو د ＄انگ７و عبادت ＄ايونو او اړوندو ادارو لرونکي وو. چ３ په دې ک３ 

زياتره ساتونکو او راهبانو کار کولو او مزدوري ي３ اخيستله.
د ه５واد د جغرافيوي موقعيت له مخ３ چ３ د جگو غرونو د سلسلو په واسطه په ډ４رو درو ويشل شوى 

و هره دره د ＄انگ７ې ژب３ او لهج３ لرونک３ وه.
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لکه ＇رنگه چ３ د اسالم د ظهور په وخت ک３ ډ４رې ژب３ لکه پ＋تو، دري، تخاري، سانسکريت او... 
د ه５واد په ب５الب５لو برخو ک３ دود وې.

د )٢١- ٤٠ ق/ ٦٤٢- ٦٦١م( کلونو ترمن＃ د افغانستان خلکو رياضي، نجوم او طب ته الس رسى 
درلود او د يوناني او ساماني دوديزو علومو او هندي فلسف３ سره هم بلد وو.

له ！ولنيز پلوه هم د مشرې او رعيت طبقو شتوالى او د وين３ او نژاد په اصالت باندې باور خلک له 
ستونزو سره مخ ک７ي وو. د کورن９ جوړ＊ت او بنس پياوړې پايه نه درلوده او ＊％３ له خپلو انساني 

حقوقو ＇خه محروم３ وې.
شرايط همداس３ وو چ３ د اسالم دين غ８ زموږ ه５واد ته راورس５د. هغه دين چ３ ！ول ي３ د يوه خداى 

> له لورې، يووالي، خپلواک９، عدالت، ورورول９ او برابرۍ ته را وبلل.
د اسالم دين د مجاهدينو او دعوتگرو لوم７ن９ ډله د دويم خليفه په زمانه )٢٢ ق/ ٦٤٣م( ک３ زموږ 

د ه５واد پولو ته ورس５ده او د اسالم د سپي）لي دين د خپراوي المل شوه.

په ټولگي  کې فعاليت  
زده کوونکي دې په ＇لورو ډلو وو４شل شي او هره ډله دې د الندنيو ＇لورو موضوعاتو په هکله بحث 

وک７ي او له خبرو اترو وروسته، د موضوعاتو پايل３ دې د ډل３ يو غ７ى له نورو سره شريک３ ک７ي.
د اسالم د ظهور په درشل ک３ د افغانستان سياسي وضع،
د اسالم د ظهور په درشل ک３ د افغانستان ！ولنيزه وضع،

د اسالم د ظهور په درشل ک３ د افغانستان اقتصادي وضع،
د اسالم د ظهور په درشل ک３ د افغانستان پوهنيزه وضع.

پوښتنې
 

١. د دينونو زياتوالی د ！ولن３ په يوالي ک３ ＇ه اغ５زه کوله؟ ＇رگندون３ پرې وک７ئ.
٢. د اسالم د پيدا＊ت په وخت ک３ زموږ د ه５واد خلکو په کومو ژبو خبرې کول３، ايا تراوسه هم په هماغو ژبو خبرې ک８５ي؟

 
له ټولگي څخه دباندې فعاليت  

ستاسو په نظر هغه داليل کوم وو چ３ زموږ خلکو د اسالم دين سره نژد４والى و＊ود؟ يو مطلب 
برابر ک７ئ او مخک３ له راتلونکي لوست ＇خه ي３ په ！ولگي ک３ وړاندې ک７ئ.

څرگندونې
١- يفتلي يا هپتالي په چيني ژبه ک３ )يي- تي- لي- دو(، په يوناني او رومي ژبو ک３ )افتهاليت(، په پهلوي، 
عربي اوفارسی ک３ )هيطل يا هيفتا ل يا هياطله( او په هندي او سانسکري ک３ )شوته هونه( بلل شوې ده.

٢- ماورا ءالنهر د امو سند په شمال ک３ پراخه سيمه ده چ３ د نوموړى سند او سير دريا تر من＃ پرته ده. 
د بخارا، سمرقند، خوقند،خجند او نور ...... مهم ＊ارونه په دې سيمه ک３ موقعيت درلود او اوس د 

ازبکستان د ه５واد په قلمرو ک３ شامل دی.
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 دويم لوست

افغانستان ته د اسالم راتگ او خپرېدل

او همدارنگه هغه  بلد شئ.  او خپر４دو سره  له راتگ  ته د اسالم  افغانستان  به  په دې لوست ک３ 
الملونه به هم وپيژنئ چ３ د ه５واد په ب５الب５لو برخو ک３ د دې اسماني دين د نفوذ المل وگر＄５دل.

)١٥٠٠( کاله مخک３ افغانستان ته د اسالم راتگ د پام وړ او د تاريخ مهمه پ５＋ه بلل ک８５ي. افغانستان 
ته د اسالم راتگ او پاي＋ت، دغه ه５واد له يوې دورې ＇خه يوې بل３ تاريخي دورې ته بوتلو او پرته له 
＄ينو لرغونو عناصرو لکه ژبه او ＄ين３ دودونه چ３ په هر وخت ک３ وو په خپل حالت پات３ شول، نور 
د ه５واد ！ول کلتوري، اقتصادي او ！ولنيز جوړ＊تونه له بنس＂يزو بدلونونو سره مخ شول او يا په بله وينا، 

اسالم زموږ ه５واد ته نوی روح او هويت وبخ＋ه نو اسالم په افغانستان ک３ ＇ن／ه خپور شو؟

د اسالم خپرېدل
هغه گ７نديتوب او ثبات چ３ د مسلمانانو له فتوحاتو سره همغاړى و، د ن７ۍ په تاريخ ک３ سارى نه 
لري، نو له دې کبله پر ＄اى به وي چ３ دغه کار يوه الهي معجزه وبولو؛ ＄که د دې بريدونو او فتوحاتو 
ر＊تينى المل او اصلي محرک هغه اسماني پيغامونه او الر＊وون３ وې چ３ د نوي دين په قالب ک３ د 

حضرت محمد� له خوا مسلمانانو ته ورسول شول.
په )١٢ ق( کال ک３ د مثنى تر قوماندې الندې چ３ د حارث زوى و د لوم７ي ＄ل لپاره د جزيره العرب 
په ختي％و سيمو باندې يرغل وك７ چ３ په پايله ک３ مسلمانانو د فرات سيند په لو４دي％ه ＇ن６ه ک３ د حيره 

＊ار الندې ک７. له دې فتح３ سره مسلمانانو ته د بين النهرين د فتح３ کل９ السته ورغله.
وروسته له دې مسلمانانو د يوې لسيزې په درشل ک３ د ساساني ايران د نيولو کار بشپ７ ک７ او په ＄انگ７ې 
توگه د نهاوند جگ７ه )نهاوند د همدان په سويل او د اوسني ايران مرکز ته نژدې يو ＊ار دى(. په )٢١ق( 
کال ک３ مسلمانانو د ساساني ايران ل＋کرې او دولت په بشپ７ه توگه له من％ه يوړ چ３ مسلمانانو دغه سوبه 

د فتح الفتوح په نامه ونوموله.
نو په دې تو－ه هغه حايل چ３ د خراسان او عربو مسلمانانو ترمن＃ و، له من％ه الړ او اسالمي مجاهدينو 

خپل ＄انونه د دې سيم３ پولو ته ورسول او د خليفه فرمان ته سترگ３ په الر پات３ شول.
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دغه فرمان په)٢٢ هـ .ق.( کال ک３ د حضرت عمرW له لورې صادر شو، مسلمانانو د احنف بن 
قيس تر مشرۍ الندې حرکت وک７ او د اوسني ايران په سويل ختي＃ ک３ د طبس د نيولو وروسته ي３ 
په مرکز ک３ د  په زور ونيوه. هغه بدلونونه چ３ د خالفت  او دغه ＊ار ي３  ته مخه ک７ه  د هرات لور 
حضرت عثمانW د ＄ايناست９ په سر رامن％ته شول، زموږ په ه５واد ک３ ي３ د مسلمانانو پرمختگ ل８ 
＇ه و＄ن６اوه خو دا ＄ل د مسلمانانو خليفه،)عبداهلل بن عامر بن کريز( د ختي％و سيمو د فتحه کولو 

مشر و！اکه او نوموړي په دې برخه ک３ ډيرې ه）３ وک７ې.

عبداهلل هغه ＊ارونه چ３ له اسالم ＇خه ي３ مخ اړولى و، ب５رته تسليم ک７ل او په ＄انگ７ې توگه د نيشاپور 
له فتح３ وروسته په )٣٠ ق( کـال ک３ د نوموړي الره د افغانستان د ب５الب５لو ＊ارونو لوري ته خالصه 
السته  مسلمانانو  د  بلخ  او  تخار  جوزجان،  فارياب،  هرات،  لکه  ＊ارونه  مهم  ه５واد  د  زموږ  شوه. 
ورغلل. د نوموړي تره )عبدالرحمن بن سمره( هم د افغانستان د سويلي سيمو د فتح３ کار په غاړه 

يوه څرگندونه  
وايي کله چ３ د لوم７ي ＄ل لپاره د عربو او ايرانيانو ل＋کرې سره مخ شوې دواړو لورو د جگ７و 
له پيل ＇خه مخ گرزاوه. په دې موده ک３ د دواړو لورو استازو په تگ او راتگ ک３ وو. د دې 
مذاکراتو له ډل３ ＇خه، په يوه غون６ه ک３ رستم د مسلمانانو له استازي ＇خه د دوى د موخ３ په 

هکله پو＊تنه وک７ه.
＄واب ي３ ورک７:

زموږ موخه، د اسالم خپر４دل دي، چ３ تر ！ولو مهم ارکان ي３ د خداى> په يووالي او د اسالم 
د پيغمبر� په نبوت شهادت او همدارنگه د قرأن كريم قبلول دي.

رستم پو＊تنه وک７ه: نور ＇ه؟
هغه س７ي وويل: د خداى> بندگانو ته دعوت ورکول چ３ د بند－انو له عبادت ＇خه د خداى> 

د عبادت په لور و－ر＄ي.
رستم پو＊تنه وک７ه: نور ＇ه؟

د مسلمانانو استازي وويل:
او بل دا چ３ ！ول خلک د أدم او حوا اوالده او ！ول له يوه مور او پالر ＇خه پيدا دي.
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واخيست او سيستان چ３ په هغه وخت ک３ غزنى، زمين داور او کندهار پک３ شامل وو ونيول او له 
هغه ＄ايه د کابل په لور وخو＄５د.

په کابل ک３ مسلمانان له ډ４رو ستونزو او ک７اوونو سره مخ شول او کابليانو د اسالم د ل＋کرو په وړاندې 
سخت مقاومت وک７ خو په پاى ک３ ي３ مات３ وخوړه.

د پام وړ خبره دا ده چ３ له دې ل＋کرلي８ن３ سره يو＄اى، يو زيات شم５ر عربانو په قبيلوى توگه مهاجرتونه 
وک７ل او زموږ د ه５واد په هغو سيمو ک３ م５شته شول چ３ له جزيره العرب سره ي３ ورته والي درلود. 

سره له دې لوم７نيو فتوحاتو، زموږ د ه５واد په ＄ينو برخو ک３ د مسلمانانو په وړاندې مخالفتونه له من％ه 
والړل نشول او په ＄انگ７ې توگه د ＄ينو بنى اميه و قبيل３ د پلويانو چلند د خلکو د ＄ور４دو او نارام９ 
المل وگر＄５د او پا＇ونونه ي３ وزي８ول، او په پای ک３ د يوه پا＇ون په ترڅ ک３ چ３ د ابومسلم خراساني 
تر مشرۍ الندې ترسره شو خالفت د امويانو ＇خه يوې بل３ نرم３ عربي ډل３ يعن３ عباسيانو ته چ３ 
＄ان ي３ د پيغمبر� له کورن９ او د هغه سياسى نظام وارث باله چ３ د هغه په واسطه جوړ شوى و، 

ولي８ديده.

د مسلمانانو د برياليتوب داليل
١- په پاک خداى>، د قيامت په ورځ، د اسالم په پيغمبر� او قرأن کريم باندې پياوړى ايمان د 
مجاهدينو د برياليتوب تر ！ولو مهم دليل گ２ل ک８５ي، ＄که دې عقيدې دوى ته ډيره لوړه روحيه ورکوله 

او دوى ي３ ال زيات فعاليت او خو＄＋ت ته ه）ول.
جهاد، شهادت او جنت له معنوي پلوه تر ！ولو هغه اساسي ارز＊تونه وو چ３ د دې سبب شول تر＇و 

مسلمانان په نه تصور ک５دونک３ توگه له خپل ＄انه م７５انه، نه ست７ي ک５دل او جرئت و＊يي.
او  اخيستنه  گ＂ه  ＇خه  تکتيکونو  ييزو  جگ７ه  اغيزمنو  له  او  مشرۍ  نظامي  پياوړې  مسلمانانو  د   -٢

همدارنگه د مجاهدينو ترمن＃ د جگ７ې د مشر د امر منلو روحيه.
٣- سربيره پر دې، مادي انگيزې هم بايد له ياده ونه باسو. ＄که د اسالم د قوانينو سره سم د غنيمتونو 

يو پر پن％مه برخه اسالمي دولت او ＇لور پر پن％مه برخه د مجاهدينو حق گ２ل ک５ده. 
٤- زموږ د ه５واد د خلکو له خوا د اسالم عدالت غو＊تن３ او مساواتو د شعارونو بدرگه کول، ＄که 

زموږ خلک د اشرافي نظامونو له شتون ＇خه ناراضه او تر پزې رسيدلي وو.
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په  او مذهبي وضع３ شتون  ادارې  پرک３  او  او د تيت  اداري ضعف  په مقابل لوري ک３  ٥- د عربو 
ترې  گ＂ه  تر＇و  برابره ک７ه،  دا زمينه  ته  ترمن＃، مسلمانو عربو  د ه５واد د خلکو  توگه زموږ  ＄انگ７ې 
واخلي، ＄که چ３ په دې وخت ک３ په افغانستان ک３ پياوړى واحد حکومت او يو دين شتون نه درلود 

چ３ خلک سره را！ول ک７ي.
اسالمي  د  دفاع  وډه  گ６ه  وړاندې  پر  ل＋کرو  اسالمي  د  او  نشتوالى  مشرۍ  نظامي  واحدې  د   -٦

مجاهدينو د برياليتوب بل دليل شم５رل ک８５ي.
٧- په اسالمي الر＊وونو او تمدن ک３ د ژوند د بشپ７ پرو－رام شتون او په سيمه ک３ د پخوانيو حاکمو 

اديانو د ！ولنيز په زړه پورې او پراخه پرو－رام نشتوالى.
د پورتنيو ＇وگونو داليلو او ＄ين３ نورو الملونو له مخ３، اسالمي ل＋کرې وتوانيدې چ３ افغانستان يا 

د هغه وخت خراسان تر خپل３ ولک３ الندې راولي.

پوښتنې
 

١. ستاسو په نظر کوم دليل يا دليلونه وو چ３ اسالمي مجاهدينو د ختي＃ لور ته ل＋کرکشي وک７ه؟
الندې تش ＄ايونه په خپلو کتابچو ک３ ډک ک７ئ

٢. په کال ....... هجري مسلمانانو د لوم７ي ＄ل لپاره د ......... تر مشرۍ الندې په ايران بريد وک７ 
او په ترڅ ک３ ي３ ......... مهم ＊ار د مسلمانانو تر ولک３ الندې راغى.

٣. اسالمي ل＋کرې د کوم خليفه په وخت ک３ خراسان يا افغانستان ته ورسيدې؟
٤. ستاسو په نظر عربي مسلمانانو ول３ له جزيره العرب ＇خه زموږ سيمو ته ک６وال شول؟

٥. د مسلمانانو د خليفه حضرت ........ فرمان په ......... کا ل ک３ د خراسان پر لور د مجاهدينو د 
پرمختگ په هکله صادر شو.

له ټولگي څخه دباندې فعاليت
 

زده کوونکي دې په افغانستان ک３ د اسالمي مجاهدينو د برياليتوب د الملونو په هکله يوه مقاله 
وليکي.
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 دريم لوست

افغانستان د امويانو په دوره کې
په دې لوست ک３ به د امويانو د ادارې سيستم له ＇رنگوالي او په هغه وخت ک３ د 

افغانستان د اقتصادي او سياسي وضع３ په اړه معلومات ترالسه ک７و.

امويانو په ٤١ ق / ٦٦١م. کال ک３ اسالمي خالفت ترالسه ک７. دوى ٩٠ کاله په اسالمي ن７ۍ 
واکمني وک７ه او کابو د افغانستان په ډيرو سيمو واکمن شول.

دوى چ３ د قبيلوى نظام بنس تر يوه حده ساتلى و د فتحه شوو سيمو د ساتلو لپاره ي３ د قوم 
د متنفذو خلکو ＇خه کار اخيسته چ３ نوموړي مشران به د ډ４ر واک خاوندان وو.

د امويانو په دوره ک３ زموږ ه５واد د ور４＋مو د الرې، پراخه کرنيزو ＄مکو، بهيدونکو سيندونو، 
مساعدې هوا او انساني قوې په لرلو سره د ＊ه اقتصادي وضعيت لرونکى و. خو د امويانو د 

* د پا＇ونونو د رامن＃ ته ک５دو ＄ايونه
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دربار د مصارفو زياتوال３ چ３ د مالياتو له الرې تامينيدل، نه يوازې دا چ３ د کسبگرو او بزگرانو 
د نارام９ المل وگر＄５دل بلک３ د ډ４رو ＄مکو لرونکي هم ناراضه شول، ＄که چ３ د ！ولن３ 
د لوړې طبق３ سياسي حقوق هم محدود شول او د بزگرانو د ور＄نيو مالياتو زياتوالى د سيمه 
ييزو اشرافو د عوايدو د کم＋ت المل وگر＄５دل. په دې توگه د اموي دولت د واکمن９ په مهال 

د خراسان کلني ماليات ＇لوي＋ت م５ليونه درهمو ته ورسيدل.
د عربو په من＃ ک３ هم د اموي دولت له سياست ＇خه  نارضايت９ زيات３ شوې. د قريشو يوه بله 
＇انگه عباسيان وو چ３ له امويانو سره به ي３ سيالي کوله، د عباسيانو پلويان ورځ په ورځ زيات５دل. 
＄که چ３ دوى به خلکو ته وعدې ورکول３ چ３ د برياليتوب په صورت ک３ به د مالياتو اندازه او 
ب５گاري کارونه راکم ک７ي. سيمه ييزو ＄مکوالو ته به ي３ هم وعده ورکوله چ３ د دوى سياسي 

حقوق به په پام ک３ نيسي او دوى ته به د دولت په ادارې ک３ برخه ورکوي.
په دې ترتيب د امويانو او عباسيانو ترمن＃ مخالفت زيات شو، ＇رنگه چ３ په خراسان ک３ د اسد 
بن عبداهلل ١١٤- ١١٧ ق / ٧٣٥- ٧٣٨ م.  په دورې ک３ د عباسيانو د پلويانو له ډل３ ＇خه 
＇و پ کسان ونيول شول، الس اوپ＋３ ي３ پرې او غو＇３ شوې. د امويانو بل والي نصر بن 
سيار هم په خراسان ک３ د عباسيانو پلويان په سخته توگه و＇ارل. خو ه５）وک ونه توان５دل چ３ 
په زور او شکنجه د خلکو د نارضايت９ مخه ونيسي او د هرې ور＄３ په ت５ريدو سره د خلکو 

نارضايتي زيات５دله.
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ابوسفيانحکم

يزيد)2(

بنى اميه

لوم７ى مروان)٤(

عبدالملک)5( محمد

عبدالعزيز

عمر)8(

لوم７ى وليد)٦( دويم يذيد)٩( سليمان)7(هشام)10(

دويم مروان)حمار(

)١٣( امويانو وروستنى خليفه

لوم７ى معاويه)١(

دويم معاويه)٣(

دريم يذيد)١٢( دويم وليد)١١(

١٣٢هـ
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د ولسي پاڅونونو الملونه
د بني اميه د خالفت په دوره ک３ نارضايتي زموږ په ه５واد ک３ زياته شوه. دوى حاکم، قاضي او امام 
د عربي توکمه خلکو ＇خه ！اکل. دولتي مهم３ دندې په عربي توکمه خلکو پورې اړه لرل３. سياسي 
مخالفين په سخت９ سره ＄پل ک５دل. اسالمي ساده دربار په مجلل دربار بدل شو. د دربار او ل＋کر د 
لگ＋تونو زياتوالى چ３ د مالي３ له الرې به اخيستل ک５ده او همدارنگه ب５گار اجباري کارونه د دې المل 

وگر＄５دل چ３ د خلکو د ب５وزل９ کچه لوړه او په پای ک３ د زيات３ ناراضايت９ المل وگر＄ي.
زموږ خلکو د ＄ينو متعصبو له خوا د ب３ عدالت９ او له توپيره ډک چلند ته په کتو سره، په داس３ حال 
ک３ چ３ په اسالم ي３ ！ينگ ايمان درلود او د هغه په پراختيا ک３ ي３ قربان９ ورک７ې وې خو د نوموړو 

کسانو د تسلط پر وړاندې ي３ پا＇ون وک７، لکه د ابومسلم خراساني پا＇ون.

په ټولگي کې فعاليت  
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي او هره ډله دې له الندې موضوعگانو ＇خه يوه و！اکي، خبری 

اتري دې پرې وک７ي او بيا دې يو تن په لن６ه توگه د خپل３ ډل３ معلومات نوروته وړاندې ک７ي.
- د امويانو په دوره ک３ زموږ د ه５واد سياسي وضعيت،

- د امويانو په دوره ک３ زموږ د ه５واد اقتصادي وضعيت،

سوچ وک７ئ او ځواب ورک７ئ  
١- د امويانو په دوره ک３ د مالياتو او بيگاري د زياتوالي الملونه ＇ه وو؟ په لن６ه توگه ي３ واضح ک７ئ.

٢- د عربو په وړاندې د افغانستان د خلکو د پا＇ون اساسي علتونه په گوته ک７ئ.
٣- بيگار او حشر يو تر بله ＇ه توپير لري؟ په دې هکله ＇رگندون３ وک７ئ.

٤- اموي واليانو اسد او نصر په خراسان ک３ د خپلو سياسي مخالفينو سره ＇ه وک７ل؟

له ټولگي څخه دباندې فعاليت  
ستاسوپه أند د افغانستان د هغو ولسي پا＇ونونو الملونه چ３ د عباسيانو په گ＂ه تر سره ک５دل ＇ه 

وو؟
د４والي جريدې ک３  په  د ＊وون％ي  ي３  اجازې وروسته  له  او  برابر ک７ئ  يو مطلب  په دې هکله 

و＄７وئ.
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څلورم لوست

له امويانو څخه عباسيانو ته د واک لي８د
په دې لوست ک３ به زده ک７و چ３ واک ＇ه ډول له امويانو ＇خه عباسيانو ته ولي８ديده او په دې برخه 

ک３ د ابومسلم خراساني او د غوري مشرانو ون６ه ＇ه وه؟

ابو مسلم خراسانی او د واک په لي８د کې د هغه ونډه
عبدالرحمن چ３ په ابو مسلم ملقب و، د ماشومتوب د دورې نوم ي３ )بهزادان( او د پالرنوم ي３ بنداد 
هرمزد و. نوموړى په ١٠٠ ق / ٧٢١م. ک３ د سفيدنج )يا سپيد دژ چ３ د جوزجان د انبار له مضافاتو 
＇خه دى( په کلي ک３ زي８يدلى دى. په لوم７ي سرک３ ي３ تحصيل ته مخه ک７ه او عربي ژبه ي３ زده ک７ه. 
د ژوند په ترخو شيبو ک３ ي３ غم او په خوږو ک３ ي３ خو＊ي نه ＊کاره کوله. په ١٩ کلن９ ك３ ي３ د 
سياست ډگرته و دانگل. د سليم عقل، د ه５واد پالن３ احساس او پياوړى عزم په لرلو سره ډ４ر په بي７ه 
د ولسي فعاليتونو په سرالري او مخک（ بدل شو. نوموړي په  ٢٣ کلن９ ک３ کوف３ ته سفر وک７، په 
مکه ک３ ي３ له ابراهيم عباسي سره وليدل او د بني عباس له پ گوند سره ي３ اړيک３ ！ينگ３ ک７ې. ＇ه 
وخت چ３ ه５واد ته راستون شو، د علوي سيدانو يحي بن زيد له شهادته وروسته ي３ په خراسان ک３ د 
امويانو په وړاندې د پا＇ون مشري په غاړه واخيسته. د پا＇ون په لوم７يو ور＄و ک３ ډ４رې ډل３ له ده سره 
يو ＄اى شوې، تر هغه پورې چ３ د )١٢٦ ق / ٧٤٧م( کال په کوچني اخترک３ د سفيدنج په کلي 

ک３ ي３ د امويانو بيرغ کوز او د عباسيانو تور بيرغ ي３ پورته ک７.
د ابو مسلم د دعوت په پايله ک３ هم د خراسان په خلکو ک３ او هم د عباسيانو په مالت７و عربو ک３ د 
عباسيانو پلويان زيات شول او په بي７ه سره د هرات، بادغيس، تالقان، سرخس، مرو، طوس، غور، 
نيشاپور، بلخ، تخارستان او د نورو سيمو زيات شم５ر خلک د نوموړي مرست３ ته حاضر شول. پياده 

او سپاره خلک به له ابومسلم سره يو ＄اى ک５دل. 
د خراسان والي نصر بن سيار چ３ له ابومسلم سره ي３ مقابله کوله ونه توان５د چ３ د پا＇ون کوونکو 
په وړاندې ！ينگ شي. د ابومسلم په واسطه د مروې له نيولو وروسته نصر نيشاپور ته شاتگ وک７. د 

ابومسلم ＄واکونو د سيار ل＋کر و ＇اره او مات３ ي３ ورک７ه.
د امويانو امير مروان حمار ډ４ره ه）ه وک７ه چ３ دا پا＇ون و＄پي. د دې لپاره نوموړي نورې ل＋کرې 
برابرې ک７ې او ابراهيم عباسي ي３ هم وواژه. خو پا＇ون کوونکو ＇و ＄له د مروان ＄واکونوته په عراق 
ک３ سخت３ مات３ ورک７ې او د امويانو وروستی د خالفت مرکز دمشق ي３ ترې ونيو او په )١٣٢ ق / ٧٤٩م( 
کال ي３ د کوف３ د ＊ار په جامع جومات ک３ ابوالعباس سفاح خليفه اعالن ک７، مروان د مصر په لور و 

ت＋تيد او هلته ووژل شو.
په دې ترتيب عباسيان د امويانو پر＄اى واک ته ورس５دل. خو د خلکو او پا＇ون کوونکو د ژوند ＊ه 
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کولو لپاره ي３ کوم گام پورته نه ک７ او خپلو وعدوته ي３ شا ک７ه. ابومسلم د خراسان والي و！اکل شو خو 
عباسي مشرانو ابومسلم او نورو پا＇ون کوونکو ته په ＊ه سترگه نه کتل نو ＄که ي３ د له من％ه وړلو لپاره 
السونه ب６ وهل. تر＇و په )١٣٤ ق/ ٧٥٥م( کال ک３ ابوجعفرمنصور، ابومسلم په ！گ９ د خالفت 
مرکز ته وغو＊ت او م７ي３ ک７. د ابومسلم وژن３ خلک بيا وخو＄ول، ＇رنگه چ３ پا＇ون کوونکو په 

لوم７ي سرک３ د ))سنباد(( بيا د استاد ))سيس(( او وروسته د ))مقنع(( په مشرۍ پا＇ونونه پيل ک７ل.

امير فوالد او امير کروړ 
امير فوالد د ملک شنسپ بن خرنگ له اوالدې ＇خه و، شنسپ د افغانستان په مرکز ک３ د غورله 
مشرانو ＇خه و چ３ د غور د غرونو په شاوخواک３ ي３ واکمني درلوده. ＇ه وخت چ３ نوموړي واور４دل 
چ３ د افغانستان خلکو د امويانو په وړاندې پا＇ون ک７ى، ده هم پا＇ون وک７ او په عباسي گوندک３ ي３ 

د ابومسلم خراساني سره يو＄اى د خلکو په راغون６ولو پيل وک７. 
امير کروړ د امير فوالد زوى و. په كا ل)١٢٩ ق/ ٧٦٠م( ک３ په غور ک３ امير شو. نوموړى و توان５ده 
چ３ د غور په شاوخواک３ د واکمن９ لمنه و غوړوي ＄که چ３ دى يو هوډمن، زړه ور او م７５نى س７ى و او 
دخپل پالر په ＇５ر نوموړي د ابومسلم خراساني سره يو＄اى د عباسي گوند سره په مرسته ک３ فعاله ون６ه 

واخيسته. همدارنگه نوموړى يو زړه ور هوډمن او پوخ شاعر و چ３ لوم７نى پ＋تو شعر ده ويلى دى.

په ټولگي کې فعاليت

زده کوونکي دې په دريو ډ لو وو４شل شي او عباسيانو ته د واک د رس５دو په برخه ک３ دې د الندې 
شخصيتونو په اړه له يو له بل سره خبرې اترې وک７ي، د خبرو اترو پايله دې د ډل３ د يوه غ７ي له 

خوا  نورو ته وړاندې ک７ي. )ابومسلم خراساني، امير فوالد غوري او امير کروړ غوري(.

پوښتنې

١- عباسي خليفه ول３ ابومسلم وواژه؟
٢- ستاسو په اند، هغه خو＄＋تونه چ３ د ابومسلم خراساني له وژن３ را من％ته شول، ＇ه ＄انگ７تيا 

وې ي３ لرل３؟
٣- له امويانو ＇خه عباسيانو ته واک ＇ه ډول انتقال شو، په لن６ه توگه ي３ شرحه ک７ئ.

له ټولگي څخه دباندې فعاليت
ستاسو په اند، ابومسلم ول３ ابوالعباس سفاح واک ته ورساوه او خپله ي３ د خالفت واگ３ ترالسه نه ک７ې؟
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 پنځم لوست

عباسيان د اسالم د پيغمبر د اکا )تره( عباس له اوالدې ＇خه دي او د قريشو د بني هاشمو له قبيل３ 
＇خه شم５رل کي８ي، د دويم３ هجري پ７５ۍ په وروستيو ک３ د سياست ډگرته راووتل او ＇ه وخت چ３ 
د خراسان له نا آرام３ وضع３ ＇خه خبر شول، په )١٠٦هـ / ٧٢٢م( ک３ ي３ خپل مبلغان او دعوت 

کوونکي دې سيم３ ته ول８５ل.
د افغانستان خلکو د دوى د موخو ＇خه مالت７ وک７ او د وين３ په بيه ي３ د امويانو په ＄اى عباسيان په 
)١٢٨هـ ./ ٧٤٩م( واک ته ورسول. د عباسيانو دوره )٥٢٣( کاله اوږده شوه اوپه پاى ک３ د مغولو 

له خوا په )٦٢٨هـ./ ١٢٤٩م.( ک３ د دوى خالفت ړنگ شو.
د عباسيانو په دوره ک３ د افغانستان ماليات کابو له ＇لو４＋تو ميليونو درهمو ＇خه اويا ميليونو درهمو 
ته لوړشول، په همدې دليل په افغانستان ک３ د بزگرانو ډ４ر پا ＇ونونه د عباسيانو د مالياتي زورزياتيو په 
وړاندې رامن％ته شول. اوپه ＄انگ７ې توگه د ه５واد د شمال او لو４دي％و واليتونو خلکو ډ４ر کلونه مبارزه 

وک７ه تر＇و ل８ تر ل８ه ي３ ＄انونه د دوى له درانه باره وژغورل.
عباسيانو نه شواى کولى د افغانستان د خلکو له سياسي او اقتصادي پا＇ونونو سره په يوازيتوب برالسي 
ترالسه ک７ي، نوله دې امله چ３ په دې برخه ک３ برالسي ترالسه ک７ې د سيمه ي５زو اشرافو او مشرانو 

مرسته ي３ ＄انته را جلب ک７ه او د گ６و گ＂و ترسيوري الندې ي３ خپل تسلط ته دوام ورک７.
په دې دوره ک３ په افغانستان ک３ کرن３ او د اوبولگولوسيستم قانوني ب２ه ＄انته غوره ک７ه. له هريرود او 
د هلمند له سيند ＇خه نوي کانالونه او ويال３ وغزيدې. په بلخ ک３ له )٧٠( زيات３ د اوبو ژرندې او په 
سيستان ک３ بادي ژرندې جوړې شوې. په بلخ ک３ د غلو دانو له ډل３ ＇خه غنم او وربش３ کرل ک５دې. 

افغانستان د عباسيانو په دوره کې
او فرهنگي وضع  اقتصادي  په سياسي،  د ه５واد  په دورې ک３  د عباسيانو  به  لوست ک３  په دې 

وپوه８５و، په دې برخ３ ک３ به د طاهر فوشنجي او د برمکي کورن９ په ون６ه پوه شئ.



16

تالقان او مرغاب د پشمي منسوجاتو د  بادغيسات او غور ک３ مالدارۍ او کرن３ پرمختگ وک７.  په 
توليد مهم مرکزونه شم５رل ک５دل او بلخ د سوداگرۍ عمده مرکز و. د ور４＋مو صنعت او کسب هم 
زموږ د ه５واد په ＄ينو برخوک３ دود و. په غور ک３ او سپنه او مس استخراج ک５دل. د غور وسلو په 
گاون６يو ه５وادونو ک３ ډ４ر شهرت درلود. په تخارستان ک３ سرب او نور فلزونه، د ه５واد په شمالي نورو 

واليتونوک３ اوسپنه، سپين زر او سره زر استخرا ج５دل او همدارنگه د پنجش５ر سپين زر مشهور و.

د عباسيانو وروستني خليفه 

د عباسيانو شجره
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 د فرهنگ او ادب له پلوه هم د هغه وخت افغانستان د داس３ ＄ل５دونکو شخصيتونو لرونکى و چ３ 

د ادبي او پوهنيزو أثارو په پن％ولو سره ي３ خپل نومونه زموږ د ه５واد په تاريخ ک３ تلپات３ ک７ل. د ب５لگ３ 

په توگه د موسی بن شاکر خراساني زامن هريو محمد، احمد او حسن او همدا رنگه ابو معشر جعفر 

بن محمد بلخي په رياضياتو ک３ لوى الس درلود، بشار بن بدر تخارستاني شاعر او ابو زيد احمد بن 

سهل بلخي اديب، فيلسوف او جغرافيه پوه وو.

سوچ وک７ئ او ځواب ورک７ئ!

د عباسيانو په وړاندې د افغانستان د خلکو د پا＇ون داليل توضيح ک７ئ. 

برمکيان

برمکيان په اصل ک３ د برمک په نامه د يوه شخص د زامنو له ډل３ ＇خه دي. برمک د بلخ د نوبهار 

د  زردشتي اورتون )أتشکده( راهب يا موبد و. د دې کورن９ لوم７نى مشهور شخص د برمک زوی 

خالد و چ３ د اموي وروستنی خليفه مروان حمار په چوپ７ ک３ و. نوموړي وروسته د عباسي ابوجعفر 

منصور د وزير او سالکار په توگه هم دنده ترسره کوله. له خالد ＇خه وروسته يحيی د ده زوى د دې 

کورن９ پوه او متنفذ شخص گ２ل ک８５ي. نوموړى د مهدي له خوا د هارون الرشيد د پالن３ او روزن３ 

لپاره وگمارل شو. نوموړي د هارون الرشيد په زمانه ک３ د عباسي خالفت ！ول３ چارې په غاړه لرل３ او 

له دوو زامنو سره ي３ د دوى لپاره کار کاوه.

＇ه موده وروسته هارون الرشيد په دوى بدگمانه شو او په )١٨٧ هـ / ٨٠٣م( ک３ ي３ د خليفه د امر 

سره سم د يحيی زوى جعفر م７ او پخپله دى ي３ د کورن９ له نورو غ７و سره په بند محکوم ک７ل. او د 

برمکيانو ！ول مالونه ي３ هم ضبط ک７ل.

طاهر فوشنجي )طاهر ذواليمينين(

طاهر بن حسين فوشنجي په )١٥٩ هـ /  ٧٧٦م( ک３ په فوشنج يا د هرات په اوسني زنده جان ک３ 

وزي４８ده. طاهر د ＄وان９ له پيل ＇خه په سياسي او ！ولنيزو فعاليتونو ک３ گ６ون کاوه. نوموړى هوډمن 
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س７ی و. د دوو عباسي ورو１و مامون او امين د اختالف په برخه ک３ ده د مامون الرشيد چ３ د بادغيس９ 

مور ＇خه زي４８دلى و مالت７ وک７ او په )١٩٥ق / ٨١١ م( ک３ ي３ امين الرشيد وواژه.

＇ه وخت چ３ مامون الرشيد خالفت ته ورس５ده. طاهر د ده له پلوه د خراسان والي و！اکل شو. طاهر 

په )٢٠٧ ق / ٨٢٢ م( کـال ک３ د جمع３ په ورځ همدلته د خطب３ په مها ل د خليفه نوم د خطب３ 

＇خه لرې ک７ او د خپلواک９ اعالن ي３ وک７. خو په سبا ورځ په نامعلوم ډول ووژل شو. له ده وروسته د 

ده اوالدونو په افغانستان ک３ د پن％وسو کلونو په مودې واکمني درلوده.

په ټولگي کې فعاليت  
زده کوونکي دې په دريو ډلو وويشل شي، هره ډله دې بيا له الندې موضوعگانو ＇خه يوه موضوع 
و！اکي له خبرو اترو وروسته دې د ！ولگي يو تن بيا د خپل３ ډل３ نظريات او معلومات  نورو غ７و ته 

وړاندې ک７ي.
- د عباسيانو په دوره ک３ د افغانستان سياسي وضعيت.

- د عباسيانو په دوره ک３ د افغانستان اقتصادي وضعيت.
- د عباسيانو په دوره ک３ د افغانستان پوهنيز وضعيت.

پوښتنې
 

١- عباسيانو ＇ه وخت او ＇ه ډول خپل سياسي فعاليتونه په افغانستان ک３ پيل ک７ل؟
٢- طاهر ＇وک و او ＇ه ډول واکمن９ ته ورسيد؟

٣- برمکيان د کوم ＄اى وو او په ＇ه ډول ي３ د عباسيانو دربار ته ي３ الر ومونده؟
٤- ستاسو په اند ول３ هارون الرشيد په برمکيانو بدگمانه شو؟

له ټولگي څخه دباندې فعاليت
 

په افغانستان ک３ د امويانو او عباسيانو ک７ه وړه، ورته والی او توپيرونه په لن６ ډول سره پرتله ک７ئ.
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 شپ８م لوست

د عرب مسلمانانو او د افغانستان د خلکو پريوبل اغيزې

په دې لوست ک３ به زده ک７و چ３ اسالم په ＇ه ډول زموږ خلکو ته اسالمي هويت ورک７، يووالی 
ي３ وروبا＊ه او د پوه３ دروازې ي３ ورته خالص３ ک７ې او په بدل ک３ زموږ د ه５واد خلکو او پوهانو 
د اسالم د پرمختگ په الره ک３ ＇ه قربان９ ورک７ې او اسالمي ن７ۍ ته ي３ ＇ه پوهنيز او فرهنگي 

خدمتونه وک７ل؟

د اسالم د سپي）لي دين په راتگ او خپريدو سره، زموږ د ه５واد تاريخ يو نوي پ７او ته ورننوت؛ ＄که 
اسالم مون８ ته نوى اسالمي هويت وبا＊ه او دغه اسالمي هويت زموږ د خلکو د يووالي سبب شو 
او ！ول قومونه او قبيل３ د يوه دين او عقيدې خاوندان شول. همدارنگه د اسالم دين د پوه３ د السته 
راوړلو په الره ک３ خن６ونه او د پوه３ انحصار له من％ه يووړ نو په دې دليل پوه３ او زده ک７ې پراختيا 

وموندله.
همدا چ３ زموږ خلکو په لوم７ۍ هجري پي７ۍ ک３ اسالم ومانه د عربى ژب３ په زده ک７ه او ديني علومو 
لکه قران شريف، حديث، او فق３ په تحصيل ک３ ي３ لوی لوی بريال５توبونه تر السه ک７ل او تردر４يم３ 
پي７ۍ پورې ي３ ډ４ر مشهور پوهان لکه نعمان بن ثابت چ３ امام اعظم ابو حنيفه6شهرت لري، امام 
احمد بن حنبل مروزي، ابو داوود سجستانى )سيستاني( او داس３ نور تر دريم３ هجري پ７５ۍ پورې 

را＊کاره شول چ３ د اسالم د دين لپاره ي３ د قدر وړ خدمتونه وک７ل.
همدارنگه په دې دورې ک３ سيستاني عالمانو او پوهانو له دې سيم３ نه سر پورته ک７ او د پوه３ په 
ب５الب５لو ＇انگو ک３ ي３ تأليفات رامن＃ ته ک７ل. په دې ＄اى ک３ د ＄ينو هغو ليكواالنو يادونه اړينه بولو 

چ３ د دويم３ هجري پي７ۍ له نيمايي ＇خه ي３ د کتابونو په ليکلو پيل وك７:
ابو زيد بلخي اديب او جغرافيه پوه، ابو مشعر بلخي رياضى پوه، محمد بن موسى د هندس３ عالم بشار 
بن برد، تخارستانى شاعر او ابو نصرفارابى ) چ３ د لرغوني ن７ۍ د طب، جغرافي３، فلسف３، نجوم او 
ادبياتو تر ！ولو لويو عالمانو له ډل３ ＇خه شم５رل کي８ي( ＇خه عبارت دي. د دوی له آثارو ＇خه ＄ن３ 

په اتلسمه او نولسمه پي７ۍ ک３ په اروپا ک３ د ن７ۍ ژونديو ژبو وژباړل او بيا خپاره شول.
زموږ خلکو د خپلو پياوړو کورنيو او خلکو په واسطه د افغانستان تهذيب د خپلو ژباړونکو په وسيل３ عربي 
！ولن３ ته او د اسالم تمدن ي３ ن７ۍ ته وړاندې ک７. د برمکيانو کورن９ په دويم３ هجري پ７５ۍ ک３ د طب په برخ３ 

ک３ د )منکه( کتاب، د نجوم او فلکياتو په برخه ک３ د )سند هند( کتاب او د سند باد کيسه عربي ته وژباړله.
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همدارنگه زموږ خلکو د اسالم د پراختيا او خپر４دو په الره ک３ ډ４رې قربان９ ورک７ې او اسالم ي３ د 
ه５واد تر ختي％و پولو يعن３ هند پورې خپور ک７.

په دې ترتيب د عربي مسلمانانو او زموږ د ه５وادوالو ترمن＃ اغ５زې دوه اړخ５زې وې. اسالم زموږ خلکو 
ته نوى اسالمي هويت ورک７، يووالى ي３ وروبا＊ه د پوه３ دروازې ي３ زموږ پرمخ پرانيست３. په بدل ک３ 
د افغانستان خلکو هم د علمي او فرهنگي خدمتونو او همدارنگه د وين３ په بيه ي３ د اسالمي تمدن 
او د اسالم د خپر４دو په الره ک３ فعاله ون６ه واخيسته او په ＄انگ７ې توگه پوهانو او عالمانو په دې برخه 

ک３ ارز＊تنا که ون６ه درلوده.

په ټولگي کې فعاليت
 

زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي، يوه ډله دې د عربي مسلمانانو اغ５زې زموږ په ه５واد والو 
او دويمه ډله دې زموږ د ه５وادوالو اغ５زې په عربي ！ولنه او اسالمي ن７ۍ ک３ تر خبرو اترو الندې 

ونيسي او د خبرو اترو پايل３ دې له دوى ＇خه يو تن بيا نورو ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي.

پوښتنې  
هکله  دې  په  وې؟  ډول  ＇ه  اغ５زې  گ６ې  من＃  تر  خلکو  د  افغانستان  د  او  مسلمانانو  عربي  د   -١

＇رگندون３ وک７ئ.
٢- زموږ د ه５واد پوهانو او عالمانو اسالمي ن７ۍ ته کوم خدمتونه ک７ي دي؟ په لن６ه توگه ي３ بيان ک７ئ.
٣- ستاسو په اند د بلخ برمکي ډل３ د اسالم په تمدن ک３ کوم مقام درلود؟ په دې هکله ＇رگندون３ 

وک７ئ.

له ټولگي څخه دباندې فعاليت  
افغانستان ته د اسالم تر ！ولو مهم خدمت په هکله يوه مقاله وليکئ او تر راتلونکي لوست مخک３ 

ي３ وړاندې ک７ئ.
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په دې ＇پرکي ک３ به د هغو حکومتونو سره پيژندگلوي تر السه ک７ئ چ３ افغانستان ته د اسالم 

له راتگ ＇خه وروسته جوړ شول.

          د هرات ستر جامع جومات                                    

په بلخ واليت ک３ د حضرت علي )کرم اهلل وجهه(روضه

په افغانستان کې د اسالم له راتلو وروسته خپلواک حکومتونه
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. ١ د اسالم ＇خه وروسته له سيمه ييزو واکمنو کورنيو او د هغوى د حکومتونو د رامن％ته ک５دلو 
له الملونو سره د زده کوونکو بلدول؛

. ٢ له در４م３ نه تر اووم３ هجري پي７ۍ پورې د ه５واد د خپلواک９ غو＊تونکو ＇５رو سره د زده کوونکو 
بلدول؛

. ٣ په ه５واد ک３ د سيمه ييزو حکومتونو يو له بل سره د اړيکو او د بغداد د خالفت سره د هغوی 
اړيکو په ＇رنگوالي د زده کوونکو بلدول؛

زموږ په ه５واد باندې د تيموريانو او مغولو د يرغلونو د علتونو او انگيزو ＇ي７ل او همدارنگه د  ٤ .
هغو په پايلو باندې د زده کوونکو پوهيدل؛

فرهنگي  او  اقتصادي  له عمومي  ه５واد  د  زموږ  پورې  پي７ۍ  لسم３ هجري  تر  نه  در４يم３  له   ٥ .
وضع３ سره د زده کوونکو بلدول؛

زده کوونکي دې د تاريخي نقشو او اطلسونو ＇خه کار واخيستالی شي؛ ٦ .
. ٧ په ياده شوې دورې ک３ د ه５واد له تاريخي او فرهنگي ＇５رو، عالمانو او پوهانو سره د زده کوونکو 

بلدتيا.
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 اووم لوست

طاهريان او صفاريان
ايا پوه８５ئ چ３ له اسالم ＇خه وروسته د خپلواک９ ه）ه لوم７ى طاهر فوشنجي تر سره ک７ه او 
وروسته د طاهر د نيمه خپلواک دولت د من％ته راتلو ＇خه صفاريانو د عباسي خالفت ＇خه د 

خپلواک９ اخيستلو په الره ک３ د پام وړکارونه ک７ي؟

زموږ د ه５واد په تاريخ ک３ د طاهريانو او صفاريانو هغه دوه دولتونه و چ３ له عباسيانو سره ي３ مخالفت 
کاوه. که هر ＇ومره طاهريان د حکومت تر پايه په نيمه خپلواکه توگه پات３ شول خو صفاريانو د دوى 
په پرتله خپلواکه سياست غوره ک７ او په همدې علت د عباسي خلفاو سره په شخ７و ک３ ＊کيل شول. 
د ملي فرهنگي ه）و له پلوه هم صفاريان د ملي فرهنگي مالت７ لرونکو ＇خه شم５رل ک８５ي. په دې 
لوست ک３ به له پورته مطالبو سرب５ره د دې دوو کورنيو د هغه وخت له ډ４رو نورو سياسي، اقتصادي او 

فرهنگي موضوعاتو ＇خه خبر شئ.                                                                           
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طاهريان
د دغ３ کورن９ نوم د حسين د زوى طاهر له نوم ＇خه اخيستل شوى چ３ اصًال د پوشنگ يا فوشنج 
) د هرات زنده جان( اوس５دونکي دي او د هرات له لرغونو کورنيو ＇خه شم５رل کي８ي. د طاهر نيکه 
)مصعب( په عباسي نهضت ک３ گ６ون وک７ نو ＇ه وخت چ３ عباسيانو برى وموند، د پوشنگ د ＊ار 

مشري ي３ ده ته وسپارله.
له دې وروسته دا مقام د دوى په کورن９ ک３ پات３ شو او طاهر هم د ＄وان９ په پيل ک３ دا دنده لرله. 

د  او  پلوي وک７ه  په مسئله ک３ د عباسي مامون  او مامون د اختالف  امين  يو  طاهر د دوو ورو１و هر 
امين له وژلو ＇خه ي３ وروسته د مامون خالفت ته زمينه برابره ک７ه. که ＇ه هم طاهر وروسته له دې 
د عباسي خالفت په لوړو مقامونو ک３ دندې ترسره ک７ې، خو تل به دا سوچ ورسره و چ３ د مامون د 
ورور )امين( د وژلو په مسئل３ ك３ خليفه راته په غوسه نه شي نو په همدې دليل ي３ نه غو＊تل چ３ 
په بغداد ک３ زيات پات３ شي. او له بله پلوه په )٢٠٤ ق( کال ک３ له خراسان ＇خه بغداد ته د مامون په 
راتلو سره، نوموړي بايد دغه سيمه يوه تک７ه کس ته سپارل３ واى، تر＇و د عباسي خالفت پر وړاندې 
احتمالي پا＇ونونه و＄پي او د مامون الرشيد په نظر طاهر وړکس و. نو له دې امله خراسان ته د طاهر 

د راتلو داليل په الندې توگه وړاندې کوالی شو:
١- د خراسان سيمه د طاهر په ＇５ر د يوه پياوړي او تک７ه س７ي په شتون ک３ د عباسي خالفت ضد 

پا＇ونونو ＇خه خوندي پات３ ک５دله.
٢- طاهر چ３ د مامون د ورور )امين( او په عباسي خالفت ک３ د امين د نورو پلويانو په وژلو ي３ په 

بغداد ک３ ＄انته د اوس５دو ＄اى نه ليده، نو داي３ ＊ه وگ２له چ３ له بغداد ＇خه ليرې وي.
٣- طاهر د خراسان د مشرۍ په منلو سره، د مامون د مالت７ۍ عوض ترالسه کاوه.

نو په دې ترتيب طاهر په )٢٠٧ ق / ٨٢٢ اک＂وبر( کا ل د ذالقعدې په مياشت ک３ د مامون ＇خه د 
خراسان حکومت د مشرۍ فرمان ترالسه ک７. په دې هکله ويل ک８５ي: چ３ عباسي خليفه په پ＂ه سره 
د طاهر د ک７و وړو د ＇ارلو لپاره يو ＇وک گمارلی وو. او هغه وخت چ３ نوموړي له عباسي خالفت 

＇خه د خپلواک９ نيت ＇رگند ک７، د ده کاري３ يو طرفه ک７ او له پ＋و ي３ وغور＄اوه.
برس５ره پردې چ３ د لمان％ه له خطب３ ي３ د مامون نوم ايسته ک７ په هغو سکو ک３ هم د عباسي خليفه 
نوم نه ليدل کي８ي چ３ د )٢٠٦ ق( کال ＇خه را پات３ دي. او دا د حسين د زوى )طاهر( مينه  دخپل３ 

سيم３ د خپلواک９ په باره ک３ ＊يي.
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د طاهر زامن
د بغداد له دربار سره د طاهر د زامنو اړيک３ د طاهر په پرتله ＊３ وې، د طاهر له م７ين３ سره جوخت 
د ده زامنو هر يوه عبداهلل او طلحه په عراق او خراسان ک３ ＊ه منصبونه ترالسه ک７ل. له دې وروسته 

داس３ رپوټ نه دى اور４دل شوى چ３ له خپلواک９ سره د طاهر د اوالدونو مينه و＊يي.
له طاهر وروسته د طاهريانو د حکومت تر！ولو لويه سياسي ＄انگ７تيا د بغداد د عباسي خالفت ＇خه 
مالت７ او مرسته شم５رل کي８ي. او دوى د عباسي خلفاوو د خدمت لپاره مالوې ت７ل３ وې او په دې توگه 

د عباسيانو او طاهريانو ترمن＃ اړيکو دوام وموند.
هغه پا＇ونونه به چ３ قصداً د عباسي خالفت پر وړاندې د خوارجو يا علويانو له خوا ترسره ک５دل د 

طاهريانو له خوا به ＄پل ک５دل.
په افغانستان باندې د طاهر زامنو )٥٥( کاله واکمني وک７ه خو دغه واك بيا صفاريانو په سيستان ک３ له 
طاهريانو ＇خه تر السه ک７ چ３ وروسته بيا په افغانستان ک３ د دوى د واک او حکومت پراختيا د طاهريانو 
دولت د له من％ه وړلو المل وگر＄５ده او د دې کورن９ وروستى س７ی محمد بن طاهر په نوموړی   )٢٥٩ 

ق( کا ل ک３ د يعقوب ليث صفاري له خوا ونيول شو او د نوموړي ساه په زندان ک３ وختله.
طاهري  مشران

طاهر بن حسين )٢٠٦ – ٢٠٧ق(
طلحه بن طاهر )٢٠٧ – ٢١٣ ق(
عبداهلل بن طاهر )٢١٣ – ٢٣٠ق(

طاهر بن عبداهلل )٢٣٠ – ٢٤٨ ق(
محمد بن طاهر )٢٤٨ – ٢٥٩ق(

صفاريان
يعقوب د صفاري حکومت بنس＂گراو د ده درې ورو１ه هر يو عمرو، علي او طاهر د ليث زامن وو. پالر 
ي３ په سيستان ک３ د صفارۍ يا ！＂ارۍ په کسب بوخت و. او په همدې دليل دوى د صفاريانو )！＂ارانو( 

په نوم مشهور شول. 
سيستان د دريم３ هجري پي７ۍ په لوم７ۍ نيمايي ک３ د ب５الب５لو ！ولنيزو ډلو د رامن％ته ک５دو شاهد و. 
پرته له خوارجو چ３ افراطي ډله شم５رل ک５ده بله ！ولنيزه ډله، عياران نوم５دله چ３ د ！ولن３ د ！ي＂３ او 
بيوزلو خلکو په من＃ ک３ د ډ４ر نفوذ لرونک３ شوه او يعقوب چ３ پخپله هم د ！ولن３ د ！ي＂３ طبق３ ＇خه 
و په ＄وان９ ک３ له دې ډل３ سره يو ＄اى شو او د خپل３ وړتيا او لياقت په م ډير ژر د دې ډل３ د افسرۍ 
او مشرۍ درج３ ته ورس５د، د سيستان خلکو د )٢٤٧ ق کال د/  ٨٦١م( ورسره بيعت وک７، له هغه 
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وروسته يعقوب ليث صفاري زموږ د ه５واد د ډ４رو س５مو په نيولو پيل وک７.
 يوله هغو علتونو ＇خه چ３ په سيستان ک３ ي３ د يعقوب برياليتوب ته مرستندوى واقع شو هغه د ده 
له ل＋کرو سره دگ０ شم５ر خوارجو يو＄اى ک５دل وو چ３ ده د هغوى په ملگريتوب ！ول سيستان چ３ 
مهم ＊ارونه ي３ بُست او کندهار وو ونيول، دغه راز د کرمان، هرات او کابل ＊ارو ته ي３ هم ونيول او په 
دې خاطر چ３ مخالفان له ده سره يو＄اى شول نو له دې امله د ده تر ولک３ الندې سيمو ک３ ＊ه امن 
رامن％ته شو. نوموړي په )٢٤٩ ق ٨٧٢م( کال ک３ د طاهري حکومت مرکز نيشاپور ونيو خو ونه 

توان５ده چ３ د ا４ران په شمال ک３ طبرستان هم تر ولک３ الندې راولي.
 د يعقوب او عباسي خليفه اړيکې

په خالفت ک３ د انقالب او بيالبيلو پا＇ونونو له امله د خالفت د واکمن９ په سيمو ک３ او همدارنگه د عباسي دربار 
په د ننه ک３ د ترکانو نفوذ، د عباسي خلفاوو ＄واک کمزوری ک７ی و؛ نو ＄که يعقوب ليث صفاري د اسالمي 

قلمرو ＄ين３ سيم３ تر خپل３ ولک３ الندې راوست３ او خليفه د ده امارت له منلو پرته بله الره نه ليده.
يعقوب ليث صفاري هم چ３ د عباسي خليفه له دې دري＃ ＇خه خبر و، د خپل حکومت د نفوذ 
د سيم３ د پراختيا په خاطر له خليفه سره له درن＋ته ډک چلند کاوه. او ＄ين３ وخت به ي３ ډال９ هم 

د صفاريانو دولت

سپني بحيره
د 

تور سمندر－ی د خزر دولت

د پارس خليج

د عمان   سمندر－ی

د عربو ！اپو وزمه

د قرغزانو سلطنت

د هند سمندر
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ورل８５ل３. لکه چ３ يو ＄ل ي３ ډ４رې قيمت３ ډال９ د پن％وسو په شم５ر د سرو اوسپينو زرو بتان چ３ له 
کابل ＇خه السته ورغلي وو، خليفه معتمد عباسي ته ول８５ل او معتمد هم د خپل ورور )موفق( په 
واسطه د بلخ، تخارستان، سند او سيستان د حکومت فرمان ورول８５ه. خو وروسته له دې، يعقوب 
په )٢٦٢ هـ /  ٨٦٧م( کال هغه وخت چ３ غو＊تل ي３ خپله واکمني د عباسي خالفت تر لمن３ 
ورسوي او د بغداد د ادارې غو＊تونکی شو نو له عباسي خليفه سره په جگ７ې ک３ ＊کيل شو. او په 
پايله ک３ د خليفه د ورور )موفق( د چل په واسطه چ３ د دجل３ اوبه ي３ په صفاري ل＋کرو ورخوش３ 
صفاريانو  د  خليفه  عباسي  وروسته  دې  له  ک７ل  مخ  سره  مات３  سخت３  ډ４رې  له  ي３  هغوی  او  ک７ې 

دمخالفينو يعن３ سامانيانو د مالت７ سياست ＄انته غوره ک７.
د صفاريانو د حکومت پای

يعقوب ليث صفاري د عباسي خليفه له خوا د مات３ نه ＇ه موده وروسته، په )٢٦٥ ق / ٨٧٩م(  کال 
ک３ م７ شو، له هغه وروسته د ده ورور عمرو د واكمن９ ډگر ته راووت. که هر＇و د عمرو او د بغداد د 
حکومت اړيک３ په لوم７ي سر ک３ ＇ه نا ＇ه ＊３ وې او هغه ق５متي ډال９ د خليفه لپاره ورول８５ل３ خو 
دغه اړيک３ تر ډ４رې مودې پات３ نه شوې دا ＄که چ３ عباسي خالفت په اصل ک３ له صفاريانو سره د 
زړه مينه نه لرله او د نوموړي د اطاعت په هکله ي３ شک درلود. ＄که په )٢٧١ق ٨٨٤م( کا ل ک３ 
د بغداد خليفه د خراسان حاجيان ＄انته وروغو＊تل او د هغوى ترمخ ي３ دغه اعالن وک７ چ３ عمرو 
ليث صفاری م３  له ！ولو مقامونو او منصبونو ＇خه ل５رې ک７ى دى. دغه مسئله له يوه پلوه د صفاريانو 
په سيم３ ک３ پا＇ونونه رامن％ته ک７ل او له بل پلوه د صفاريانو کمزورۍ ته ي３ الره اواره ک７ه. په دې ترڅ 
ک３، په ماورْالنهر ک３ د سامانيانو واک چ３ د بغداد د عباسي خالفت له مالت７ ＇خه هم برخمن وو، 
د عمرو ليث صفاري و４ره ي３ الزياته ک７ه. نو له دې امله ي３ د هغوی د مقابل３ لپاره ترتيبات ونيول او په 
)٢٨٧ ق/  ٩٠٠م( کال ک３ د دوى په وړاندې جگ７ې ته ووت. خو بلخ ته نژدې د اسماعيل ساماني 
د ل＋کرو له خوا ي３ ماته وخوړه. امير اسماعيل ساماني نوموړى بغداد ته د خليفه معتمد حضور ته 

ول８５ه هلته زنداني شو او په )٢٨٩ق( کال ک３ ووژل شو.
له دې وروسته د صفاريانو پات３ خلکو يوه پ７５ۍ په سيستان ک３ واكمني وک７ه او د دوى وروستی مشر د 
خلف ابن احمد په نامه په )٣٤٤ - ٣٩٩ ق/  ٩٥٥- ١٠٠٨ م ( کال ک３ د سلطان محمود غزنوي 

له خوا ووژل شو.
د طاهريانو او صفاريانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ 

په هغه وخت ک３ زموږ د خلکو د اقتصاد اصلي بنس کرن３ تشکيالوه. او د کرن３ کار ته پاملرنه د 
طاهري مشرانو، په ت５ره بيا د طاهر د زوى عبداهلل له مهمو او مثبتو اقداماتو ＇خه و.

＄که ده برس５ره پردې چ３ د ک＋تونو د له من％ه وړلو په برخه ک３ به ي３ د خپلو عسکرو مخه نيوله، د 
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کرکيل３ د ＊ه والي لپاره ي３ ＄ين３ ارز＊تناک کارونه هم ترسره ک７ل. عبداهلل بن طاهر د اوبو لگولو سيستم 
د جوړولو په برخه ک３ د ！ولو په سرک３ يادوالی شو. زموږ د ه５واد مشهور تاريخ ليکونکى عبدالحى 
بن ضحاک گرد４زي د رپورټ له مخ３، نوموړي د خراسان ！ول فقها راغون６ک７ل او له هغوی ＇خه ي３ 
وغو＊تل چ３ د اوبو لگولو په برخه ک３ شرعي موازين وضع ک７ي او دوى د )کاريزکتاب( يا )کتاب القنى( 
په نامه يو کتاب وليکه. دغه موضوع زموږ په ه５واد ک３ د ډ４رو کار４زونو او همدارنگه د پر مختللي اقتصاد 

＊ودونکی دی. دغه ذکر شوي کار４زونه زياتره د پرديو د يرغلونو په پايله ک３ ړنگ شول.
همدارنگه د عبداهلل بن طاهر په توصيو او سپار＊تنو د ＊ارونو کارگرانو )کارپوهانو(ته د کرن３ په هکله 
سپار＊تنه شوې ده. طلحه بن طاهر هم د کرن３ په وده ک３ د خپل ورور د سياست پلوي و. په پايله ک３ 
په اقتصادي برخه ک３ د پام وړ ＊ه والى راغى. ب５الب５ل３ م５وې او غل３ ک５دل３، همدا رنگه د هرات 
انگورو، با دامو او پست３، د سيستان خرما، د بست زعفران او د بلخ او مروې انارو ډير شهرت درلود 
او زموږ ه５واد ته ي３ ＊ه شتمني برابره ک７ه. خو صفاريانو د پاچاه９ ډ４ر وخت په جگ７و او همدارنگه د 
سيمو او ايالتونو د السته راوړلو په برخه ک３ ت５رشو د ه５واد د اقتصاد لپاره ي３ رو＊انه پروگرام نه درلود 
خو په فرهنگي برخه ک３ د ملي ادبياتو مينه وال و، او دا ي３ غوره گ２له چ３ پارسي ژبه بايد د عربي 

ژب３ او ادبياتو ＄اى ونيسي.
ويل ک８５ي چ３ يعقوب ليث صفاري د پيغامونو مدير مسؤول محمد بن وصيف سگزي ＇خه وغو＊تل 
چ３ د عربي ژب３ په ＄اى په پارسي ژبه شعر وليکي. نوموړي د يعقوب په ستاينه ک３ يوه پارسي قصيده 
وليکله. خو طاهريانو عربي ژبه ومنله، د طاهر يو زوى طلحه پخپله د عربي ژب３ د نحوې عالم و. د 

طاهري امراو له ډل３ ＇خه يو ＇و نور هم د پوهانو او اديبانو د مالت７په برخه ک３ مشهور وو.

په ټولگي کې فعاليت  
زده کوونکي دې د الف او ب په دوو ډلو ک３ د طاهريانو فرهنگي او اقتصادي خدمتونه وشم５ري.

پوښتنې
 

١- خپل اصلي سيم３ ته د طاهر د راگر＄５دو مهم دليل ＇ه دى؟
٢- ايا د عباسي خليفه په وړاندې د طاهر سياست د ده د اوالدونو له خوا وپالل شو؟

٣- د يعقوب ليث صفاري د کار په پيل ک３، د ده د شهرت علت ＇ه و؟
٤- د طاهريانو په دوره ک３ کرن３ او زراعت ول３ وده وک７ه؟

له ټولگي څخه دباندې فعاليت  
زده کوونکي دې د خپل ه５واد تاريخ او فرهنگ ته د طاهر او يعقوب د خدمتونو په هکله يو لن６ 

مطلب چمتو او په راتلونکي لوست ک３ دې خپلو ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي.
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 اتم لوست             
سامانيان

په دې لوست ک３ به د سامانيانو د واکمن３ کورن９ سره أشنا شئ هغه چ３ د بغداد د عباسي خلفا وو د 
سياست په مالت７ ي３ په افغانستان او د هغه د اوسنيو گاون６يو ه５وادونو په ساحه ک３ يو پياوړى او پراخ 
حکومت رامن％ته ک７ او په دې به هم وپوه８５ئ چ３ د دوى د واکمن９ په مـهال ول３ زموږ ه５واد له علمي 

او فرهنگي غوړ４دا سره مخ شو؟

سامانيان د ختي％و اصلي کورنيو له ډل３ ＇خه دي چ３ ري＋ه ي３ له اسالم ＇خه مخک３ وختونو ته 
رس８５ي. دوى د عباسي خلفاوو په پلوۍ خپل سياسي موقعيت د افغانستان، ايران او مرکزي أسيا په 
اسالمي ختي＃ ک３ ！ينگ ک７. سره له دې چ３ سامانيانو له خلفاوو سره ＊３ اړيک３ لرل３ خوبياي３ هم 
ماليات او خراجونه بغداد ته نه ل８５ل. د دوی د حکومت شکل ))امارت استکفْا استيال((  )معنا دا چ３ 
خليفه د عزل او نصب، د مالياتو اخيستل، د ＄ايناستي ！اکلو او ... ک３ به السوهنه نه کوي( پيژندل 
شوی دى. د سامانيانو دوره د اسالمي فرهن， او تمدن د غوړ４دن３ دوره بللى شو. په ＄انگ７ې توگه 

عقلي علومو د دوى په دوره ک３ ډ４ره وده وک７ه.

د سامانيانو دولت
د ارال بحيره

د عمان بحيره

د سامانى دولت پول３  او سرحدنو

ختي＃ روم

کسپين سمندر－ی 

د خزرانو دولت

سمندر－ی  تور 

د بغداد خالفت

د هند سمندر
د غزنويانو عروج
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سامانيان
سامانيان د سامان خدات په نامه د يوه س７ي له نوم ＇خه اخيستل شوي دي. زموږ د ه５واد د مشهور 
تاريخ ليکوونکي عبدالحى گرد４زي په وينا سامان خدات له مغان يا زردشتي روحانيونو ＇خه شم５رل 

ک８５ي او د ماوراءالنهر په ＇ن６و ک３ ي３ استو گ２ه ک７ې ده.
د سامان خدات پلرونه له اسالم ＇خه د مخه د ماوراءالنهر له مشرانو ＇خه وو. او له اسالم ＇خه 
وروسته هم په ماوراءالنهر ک３ د رسوخ او نفوذ خاوندان وو. سامان خدات د اموي هشام بن عبدالملک 
په زمان３ ک３ مسلمان شو او د اسد بن عبداهلل په نامه د خراسان د اموي حاکم تر مالت７ الندې راغی. 
نوموړي وروسته د ابو مسلم خراساني په نهضت ک３ برخه واخيسته او د ابومسلم له ملگرو ＇خه شو. 

چ３ په عباسي دولت ک３ ي３ هم د ＊ه نوم ازانگ３ پورته شوې.
د دويم３ هجري )اتم３ ميالدي( پ７５ۍ په پای ک３ هغه اختالف چ３ د هارون الرشيد د زامنو تر من＃ د 
＄ايناست９ په مسئله ک３ رامن％ته شو، مامون الرشيد سره په مروه ک３ خلکو بيعت وک７ مامون الرشيد له 
＄ينو بانفوذه کورنيو لکه طاهريانو او سامانيانو ＇خه د مرست３ غو＊تنه وک７ه او د دوى د مرست３ په بدله 
ک３ ي３ بيا وروسته ډ４ر مهم حکومتي مقامونه دوى ته وسپارل. له همدې وخته وروسته د عباسيانو او 
سامانيانو تر من＃ اړيک３ سره نژدې شوې او ＇ه وخت چ３ مامون الرشيد له مروې ＇خه بغداد ته الړ 
نو د عباسي خالفت په ختي＃ ک３ ي３ د ＇لورو مهمو ＊ارونو مشري د سامان ＇لورو زامنو ته وسپارله: 
نوح بن اسدته ي３ سمرقند، احمدبن اسد ته ي３ فرغانه، يحيی بن اسدته تاشکند او الياس ته ي３ هرات 

وسپاره. 
د صفاريانو په را ＇رگند４دو سره چ３ د بغداد له خالفت سره ي３ چندان ＊３ اړيک３ نه لرل３. د بغداد 
د خلفاوو او سامانيانو اړيک３ يوې نوې مرحل３ ته د اخل３ شوې او د بغداد خالفت چ３ د مخالفينو د 
شتون له امله ي３ د سامانيانو مالت７ ته اړتيا لرله، ه）ه ي３ کوله چ３ د دوی حکومت ته په غاړې ا４＋ودو 
سره، سامانيانو ته سياسي مشروعيت ورک７ي. سامانيانو هم چ３ دې ډول تائيد ته اړتيا لرله نو د خالفت 

په تائيد سره ي３ د عامو خلکو په ذهنونو ک３ ډ４ر ＊ه ＄اى ونيو.

د ساماني ل７ۍ لوم７ی بنسټگر، اسماعيل
د ساماني ل７ۍ بنس＂گر اسماعيل بن احمد بن سامان خدات دى. نوموړى په )٢٣٤ق، ٨٤٨ م( کال 
په فرغانه ک３ وزي４８د. امير اسماعيل په پوره ډول، په ماوراءالنهر ک３ هغه وخت واکمني ترالسه ک７ه 
چ３ د ده ورور )نصر( په )٢٧٩ق، ٨٩٢ م( كال ک３ م７شو خو د ده شهرت او اعتبار هغه وخت 
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زيات شو چ３ صفاريانو ته ي３ په جگ７ه ک３ مات３ ورک７ه او عمرو بن ليث صفاري ي３ ونيوه. دغه پ５＋ه د 
) ٢٨٧ق/ ٩٠٠ ميالدي کال د اپريل ١٩م( ک３ د ربيع االول په ١٥ ق رامن％ته شوه. وروسته له دې 
پ５＋３ ي３ عباسي خليفه معتضد ته د حکومت فرمان ول８５ه، ＄که چ３ د صفاريانو )د خالفت له اوامرو 

＇خه د سرغ７وونکو( په مات３ سره سامانيانو په عباسي خالفت ک３ ډ４ر محبوبيت ترالسه ک７.
امير اسماعيل ساماني د عباسي خالفت د مالت７ په الره ک３ د نورو مخالفانوسره هم جگ７ې وک７ې 
لکه د طبرستان له علوي ساداتو سره ي３ جگ７ه وک７ه او د هغوى مشر محمد بن زيد علوي ي３ وواژه، 
طبرستان او رى )اوسنى تهران( او ل８ وروسته ي３ زنجان او قزوين هم ونيول اوپه دې ترتيب ي３ د خپلو 

فتوحاتو لمنه له افغانستان ＇خه واړوله او د اوسني ا４ران ترلويدي％و ＇ن６و ورس５د.
د امير اسماعيل ساماني په وخت ک３، د ساماني دولت پالزم５ن３ يعن３ د بخارا ＊ار ＊ه پرمختگ وک７ 
او په ختي＃ ک３ د اسالمي ＊ارونو په يو مهم مرکز بدل شو. امير اسماعيل کابو له اتو کلونو امارت 

وروسته، په )٢٩٥ق، ٩٠٧ م( کال م７ شو.
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د امير اسماعيل ځايناستی
د امير اسماعيل زوى دويم احمد د ده ＄ايناستى شو. د ده د واکمنی په دورې ک３ چ３ پن％ه نيم کاله 
اوږده شوه، د ساماني دولت عسکرو په سيستان ک３ د صفاريانو د پات３ شوو او همدارنگه په ماوراءالنهر 
ک３ ي３ له ترکانو سره ن＋ت３ وشوې. په دې ن＋تو ک３ ساماني دولت برى وگا！ه خو احمد ساماني ډ４ر ژر 
په )٣٠٠ق-  / ٩١٤ م(  ک３ د خپلو مرييو له خوا ووژل شو. وروسته له ده ＇خه د نوموړي زوى )نصر( 
واکمن９ ته ورس５د. که هر ＇و د نوموړي د پاچاه９ پيل په هغو واليتونو ک３ چ３ د ساماني دولت تر ولک３ 
الندې وو، له شخ７و سره الس اوگريوان و خو نوموړي د خپل عالم او تک７ه وزير )ابوعبداهلل جيهاني( او د 
ل＋کرو د وفادار مشر )حمويه بن علي( په مرسته ب５رته خپل ه５واد ته امنيت او ثبات راوست. په اصل ک３ 
د نصر د پاچاه９ دوره )٣٠١ نه تر ٣٣١ ق / ٩١٤ نه تر ٩٤٢ م( كلونو ک３ د ساماني ل７ۍ د حکومت 

د دبدب３ د اوج دوره وه.
د نصر له م７ين３ وروسته ساماني حکومت تر )٣٩٥ ق / ١٠٠٥ م (كال  پورې پات３ شو اوپه دې موده 
ک３ اوه تنه ساماني مشران واکمن９ ته ورس５دل. خو د ساماني دولت ＄وړتيا هغه مهال پيل شوه چ３ 
زيات واک سيمه ييزو مشرانو ته په الس ورغى. له دې مشرانو ＇خه يو هم الپ تگين نوم５ده چ３ 
په لوم７يو ک３ د ترک غالمانو ＇خه و. نوموړي  په غزنه ک３ په )٣٥١ ق/ ٩٦٢م( كا ل ک３ د ترک 
مرييو په مالت７ د غزنويانو د نوي حکومت بنس کي＋ود. ساماني حکومت او دولت يو سلو دوه کاله 

او شپ８ مياشت３ اوږد شو.

د سامانيانو په دورې کې اقتصاد او فرهنګ
د سامانيانودوره چ３ د ختي％３ ن７ۍ په تاريخ ک３ د اسالمي رنسانس په توگه تعبير شوې د اقتصاد له 
پلوه په ＄انگ７ې توگه زموږ د ه５واد له رو＊انه دورو ＇خه شم５رل ک８５ي. د اقتصاد او صنعت په برخه 

ک３ د پر مختگ دوه عمده الملونه ي３ په الندې توگه بيانوالی شو: 
لوم７ى د درنو مالياتو او باجونو نشتوالی او دويم الزم کورنى ثبات او همدارنگه بهرن９ سوله. د پورته 
دوه عواملو په ترڅ ک３ ＊ه اقتصادي وده رامن％ته شوه. د خلکو اقتصادي وړتيا لوړه، قصرونه، باغونه 
او ظريفه صنايع را من％ته شول. د خلکو توليداتو وده وک７ه ترهغه ＄ايه چ３ په يوه کا ل ک３ د سامانيانو 

لخوا د ！ول ه５واد نه ＇لو４＋ت م５ليونه درهم را！ول５دل.
د  ترسره شوي،  په ＇ن６وک３  او سکان６يناوې ه５وادونو  پولن６  د  بيا وروسته  په هغو کشفياتو ک３ چ３ 
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سامانيانو د وخت نقره يي سک３ السته راغل３ او دا خبره ＇رگندوي چ３ د ساماني دولت او ختي％ي 
اروپا تر من＃ د سودا گريزو توکو راک７ه ورک７ه کيدله.

په  او  وک７ه.  وده  ＊ه  هم  زراعت  او  کرن３  ک３  په سيوري  مالت７  د  دولت  ساماني  د  بزگرانو ＇خه  له 
＄انگ７ې توگه په گ０ م５شتو سيمو لکه بادغيس، هرات، پوشنگ د سيستان ＄ينو برخو او بُست ک３ 
د م５وو، غلو اونباتاتو بيالبيل ډولونه پيدا ک５دل. د ＇ارويو په ＄انگ７ې توگه د أسانو او او＊انو د ساتن３ 

مرکزونه په تخارستان او بلخ ک３ موجود وو او په هرات او بُست ک３ ور４＋م هم توليديدل.
که ＇ه هم د سامانيانو سيم３ ته د ترکانو راتگ او بيا لوړو حکومتي او سياسي مقامونو ته د دوي الس 
رسي، دغه پروسه ＇ه نا ＇ه زيانمنه ک７ه خو داس３ رپوټ نه دى السته راغلى چ３ اقتصادي وضعه ي３ له 

خطر سره مخ ک７ې وي.
د فرهن， او تمدن په برخه ک３ مهم يون رامن％ته شو؛ ＄که د سامانيانو په الس د يوه پياوړي نظام د 
بنس ا４＋ودو سره، فرهن， او تمدن وده وک７ه او د استعدادونو د را＇رگند４دو لپاره مناسب چاپ５ريال 

رامن％ته شو. په ＄انگ７ې توگه د نظم او نثر په برخه ک３ ډ４ر لوى بدلون رامن％ته شو.
د سامانيانو په دورې ک３ د پوهنو د پراختيا مهم علت، د عقيدې أزادي او همدارنگه د ساماني مشرانو 
حوصله او نرمي وه. په دې دورې ک３ له تعصبه ډکه فضا موجوده نه وه. د ب５ال ب５لو فکري او ديني 
ک７نالرو او همدارنگه د نظر او فکر دخاوندانو لپاره يو ډاډمن چاپيريال موجود و. ساماني مشرانو ه）ه 
کوله چ３ له ＄ان پالن３ او عقيدتي استبداد ＇خه ＄ان وژغوري. او همدا کار د  ب５ال ب５لو فکرونو د 
را＇رگند４دو المل شو. محمدخوارزمي او ابو ريحان البيروني په ترتيب سره په خپلو کتابونو )مفاتيح 
العلوم( او )أثارالباقيه( ک３ د هغه وخت د ب５ال ب５لو فکري او عقيدتي ＇انگو او ډلو ＇خه خبر راکوي 
او په )زين االخبار( ک３ د عبدالحى گرد４زي په وينا، د سامانيانو د پوه وزير ابو عبداهلل جيحاني په امر د 
ساماني دربار د ک７نالرو ！اکلو او همدارنگه د ه５واد د ادارې لپاره، د هغه وخت د ن７ۍ د ！ولو دربارونو 
ک７نالرې ب３ له تعصبه را！ول３ ک７ې او د دوى له من＃ ＇خه د هغو ه５وادونو قوانين غوره ک７ي چ３ 
پرمختلل３ انساني ب２ه ولري. نوموړي وروسته امر وک７ چ３ د دربار او د４وان ！ول غ７ي نوموړو ک７نالرو 
عملي کولو ته غاړه ک８５دي. نوله دې کبله ډ４ر پوهان او د فکر خاوندان وه）５دل تر ＇و خپل３ پوه３ 

او فکرونه ！ولن３ ته وړاندې ک７ي.
په دې ترتيب د اسالم د تمدن طاليي دوره و＄ل５ده او لوى اسالمي فيلسوف ابونصر محمد بن محمد 
فارابي، د ختي％و سيمو د حکيمانو خاتم ش５خ الرئيس ابوعلي حسين بن عبداهلل بن سينا، لوي متفکر 
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رياضي پوه او تک７ه ستورى پ５ژندونکى ابوريحان محمدبن احمد خوارزمي، د دري پارسي شاعرانو 
امير  د  بلخي،  شهيد  ابوالحسن  تک７ه حکيم  او  استاد  شاعر،  رودکي،  محمد  جعفربن  استاد  لوی 
منصور ساماني وزير او د بلعمي تاريخ ليکونکى محمد بن عبداهلل بلعمي، د لوم７ي منصور ساماني 
تک７ه وزير، جغرافيه پوه او )اشکال العالم( د کتاب ليکونکي ابو عبداهلل احمد بن محمد جيهاني، 
وروسته له اسالمه د دري پارسي لوم７ن９ شاعره رابعه بلخي چ３ پالر ي３ د )زينت العرب( لقب ورک７ى 

و، او لسگونو نورو پوهانو او هو＊يارانو په دې دورې ک３ استوگنه درلوده او کتابونه ي３ وړاندې ک７ل.

په ټولگي کې فعاليت
 

زده کوونکي دې په ډله ييزه توگه د نقش３ پر مخ ساماني قلمرو او پول３ په گوته ک７ي او د دې دورې 
د پوهانو او عالمانو نومونه دې وليکي.

پوښتنې
 

١- زموږ په ه５واد ک３ سامانيانو ＇ه ډول سابقه لرله؟
٢- د سامان خدات اوالدونو ول３ لوړې حکومتي ＇وک９ ترالسه ک７ې؟

ته  اوج   په ＇ه ډول ي３ ساماني دولت د د بدب３  او  نوم５ده  پاچا ＇ه  ！ولو مشهور  تر  ٣- د سامانيانو 
ورساوه؟

٤- د بغداد د عباسي خلفاوو او سامانيانو ترمن＃ ＇ه ډول اړيکه وه؟

له ټولگي څخه دباندې فعاليت

زده کوونکي دې د سامانيانو د فرهن／ي سياست په هکله يوه مقاله وليکي، په راتلونکي درسي 
ساعت ک３ دې تر！ولو غوره مقاله د ＊وون％ي په تابلو کي و＄７ول شي، چ３ نور زده کوونکي ورنه 

گ＂ه واخلي.
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نهم لوست

غزنويان او سلجوقيان
ترکان د هغو قومونو له ډل３ ＇خه وو چ３ په مرکزي أسيا ک３ اوس５دل، له يادو شوو قومونو سره د 
سامانيانو د حکومت په دورې ک３ ډ４رې اړيک３ ！ينگ３ شوې نو له دې کبله د ترکانو ＄ين３ ډل３ د 
اسالم په سپي）لي دين مشرف３ شوې او د ترکانو ＄ين３ سرداران او مشران د ساماني دولت د چوپ７ 

په الره ک３ لوړو حکومتي مقاماتو او په ＄انگ７ې توگه نظامي منصبونو ته ورس５دل.
يو هم له دې مشرانو ＇خه الپ تگين نوم５ده چ３ د سامانيانو له خوا د خراسان يا افغانستان د سپه 

ساالرۍ دنده ورته سپارل شوې وه. نوموړی د غزنويانو د ل７ۍ بنس＂گر بلل ک８５ي.
نامه درې ل７ۍ )غزنويان، سلجوقيان او خوارزم شاهيان(  په  تاريخ ک３ د ترکانو  په  زموږ ده５واد 

مشهور دي. په دې لوست ک３ به د ترکانو دوې مهم３ کورنى )غزنويان او سلجوقيان( وپ５ژنئ.

غزنويان
 زموږ په ه５واد ک３ د غزنه )غزنين يا غزني( ＊ار په ＄انگ７ې توگه هغه وخت د اهميت وړ وگر＄５د 
چ３ د سامانيانو ترکي سردار الپ تگين په )٣٥٠ ق/ ٩٦١ م( کال ک３ د امير عبدالملک بن نوح د 

د غزنويانو دولت
د قره ختائيانو دولت

خالفت عباسيانو  د 

د ارال بحيره

د غزنوي امپراتورۍ اصلي حدود
د غزنيانو تر واکمن９ الندې سيم３

توره بحيره

د پارس خليج

ختي＃ روم

د هند سمندر

د عمان بحيره

سپني بحيره
د 
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مرگ په وخت ک３ په هغه توطـئه ک３ گ６ون وک７ چ３ غو＊تل ي３ د خپل３ خو＊３ شهزاده د واک گ６ۍ 
ته ورسوي؛ خو ونه توانيد نو ＄که له خپلو ل＋کرو سره غزني ته الړ او دغه ＊ار ي３ د خپل مرکز په 
توگه غوره ک７ خو د غزنويانو واک د سبکتگين په نامه د يوه بل ترکي غالم په واسطه تثبيت شو. دغه 
س７ى چ３ په اصل ک３ د مرکزي أسيا له ترکانو ＇خه و، له زنداني ک５دو وروسته د الپ تگين له خوا 
و اخسيستل شو او د نوموړي د هو＊يارۍ له کبله د الپ تگين د پام وړ وگر＄يد، تر هغه ＄ايه چ３ د 

نوموړي د ساتونکو مشري ور په غاړه شوه او د الپ تگين له لور سره ي３ واده هم وک７.

سبکتگين
په )٣٥٢ق/٩٦٣م.( کال ک３ د الپ تگين له م７ين３ وروسته د ده زوى ابو اسحاق ابراهيم درې کاله 
او بيا د ده وروسته بلکاتگين د لسو کلونو لپاره د غزني اداره په غاړه لرله او دوى د الپ تگين خالف 

د سامانيانو سره خپل３ اړيک３ ！ينگ３ ک７ې.
خو د غزني كمزورې ادارې او په غزني باندې د لويکيانو اونورو مخالفينو احتمالي الس بري، ترکي 

افسران او سرت５ري دې ته وه）ول تر ＇و سبگتگين د الپ تگين زوم د خپل امير په توگه و！اکي.
د نوموړي د واکمن９ موده په )٣٦٦ق، ٩٧٦ م( کال ک３ پيل او په )٣٨٧ق،٩٩٧م( کال ک３ د ده 

له م７ين３ سره يو ＄اى پاى ته ورس５ده او نوموړي په دې دورې ک３ د غزنويانو حکومت ＄واکمن ک７.
سبگتگين بُست او قصدار په خپل قلمرو ک３ دننه او همدارنگه د دې حملو په ترڅ ک３ ي３ د افغانستان 

مشهور پوه او اديب ابوالفتح بُستي هم خپل چوپ７ ته حاضر ک７.
دهندوستان په لور ي３ هم ل＋کر ک＋９ وک７ې. چ３ برس５ره پر ديني اعتبار غزنويانو ته ډ４ر غنيمتونه هم 

په الس ورغلل. او د حکومت ساحه ي３ د هندتر جيپال پورې ورس５ده.
ډير مهم ＊ار  وو４شل چ３  ترمن＃  د غ７و  کورن９  د خپل３  ايالتونه  لپاره،  ادارې  د  ه５واد  د  سبکتگين 

)نيشاپور( ي３ خپل زوى ابوالقاسم محمود، بُست ي３ بل زوى نصر 
او همدارنگه غزني او بلخ ي３ بل زوى اسماعيل ته وسپارل.

سلطان محمود غزنوي
د سبکتگين له خوا اسماعيل )د سبکتگين د لور له خوا لمسي( 
ته د بلخ او غزني حکومت سپارل، د ده او محمود غزنوي )چ３ 
يو تک７ه او په کار پوه س７ی و(، د اختالف لپاره ي３ زمينه مساعده 
ک７ه. نو په دې توگه ＇ه وخت چ３ په )٣٨٧ق/٩٩٧م( کال ک３ 
سبکتگين م７شو، نوموړي خپل ورور له واکه ل５رې ک７ او د غزنوي 

سلطان محمود غزنوي
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دولت اداره ي３ پخپله غاړه واخيسته. د محمود غزنوي منظم سياست په افغانستان او د هغه په شاوخوا 
ک３ د سيمه ييزو حکومتونو په له من％ه وړلو   والړ و او دې کار د ده واکمني ＄واکمنه ک７ه. په دې 
توگه چ３ سيستان، غرجستان )هزاره جات(، گوزگانان )جوزجان(، چقانيان او خوارزم د غزني دربار 

اطاعت ته غاړه ک５＋وده.

فتوحات
زموږ د ه５واد په تاريخ ک３ محمود غزنوي ＄که د ستر فاتح په توگه پ５ژندل شوی چ３ ده زيات فتوحات 
په ＄انگ７ې توگه د هندوستان په لورې تر سره ک７ي دي. نوموړي د ب５الب５لو داليلو له مخ３ په هندوستان 
باندې يرغلونه تر سره ك７ل، د اسالم خپر４دل او هغه قيمتي غنيمتونو چ３ د هندوستان په معبدونو او بت 

خانو ک３ ساتل ک５دل السته راوړل.
د محمود غزنوي د يرغلونو په پايله ک３ ي３ په هندوستان ک３ د اسالم د سپ５）لي دين ر４＋３ وغ％ول３ 
او همدارنگه ډ４ر زيات غنيمتونه د غزنوي ترکانو سرت５روته السته ورغلل. په ＄انگ７ې توگه د هندوستان په 
گوجرات ک３ په )٤١٦ق/١٠٢٥م(کال  ک３ د سومنات بت فتحه ک７ چ３ د هند د ډ４رو لويو او مشهورو 
بتانو له ډل３ ＇خه و. د غه کار د سلطان محمود غزنوي او د ده د سرتيرو د ډ４ر شهرت المل وگر＄５د.

د هند په لور د لشکر ک＋يو په اړه د پام وړ خبره دا ده چ３ دا کار د غزنوي دولت د سرت５رو لپاره بوختيا 
وه چ３ په دې توگه غزنوي دولت له هغو خطرونو ＇خه په امن پات３ شو كوم چ３ د سرت５رو او افسرانو 
له پلوه ورته متوجه و. په هرحال، د سلطان محمود غزنوي فتوحات چ３ په هره انگ５زه تر سره شوي، 
د هندوستان په سيمه ک３ په ت５ره بيا د اسالم د خپر４دو په برخه ک３ ډ４ر اغ５زمن وو او د اسالم دين چ３ 

مخک３ تر ملتانه رس５دلى و، د غزنويانو په دوره ک３ د هند تر ډ４رو نورو سيمو پورې ورس５د.

د سلطان محمود غزنوي ځايناستي
سرب５ره پر دې چ３ سلطان محمود غزنوي د خپل حکومت په من％نيو کلونو ک３ د مسعود په هکله مناسب 
نظر درلود او نوموړى ي３ خپل وليعهد و！ا که خو د ژوند په وروستيو کلونو ک３ په مسعود باندې بدگمانه شو 
او د ده په ＄اى ي３ خپل بل زوى )محمد( وليعهد و！ا که، د دې لپاره چ３ د ده زړور او م７５نى زوى )مسعود( 

له مرکز ＇خه ليرې الړ شي نو د ری او )تهران( او جبال )د ايران لويدي＃( ايالتونو مشر ي３ و！ا که.
سلطان محمود غزنوي په )٤٢١ ق/١٠٣٠ م( کال ک３ م７شو او محمد د خپل پالر په غو＊تنه په غزني 

ک３ پر تخت ک＋５ناست.
محمد له خپل ورور )مسعود( سره د واک د و４ش غو＊تنه رد ک７ه خو مسعود په برياليتوب سره له 
هغه  ک３  کال  م(  سپ＂مبر ١٠٣٠  )روژې٤٢١ق/  د  او  وک７  پرمختگ  لور  په  نيشاپور  د  تهران ＇خه 
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وخت چ３ د غزني ل＋کرو خبر ترالسه ک７ چ３ 
د خراسان ل＋کرو مسعود د پاچا په توگه اعالن 
ک７ي نو د دې خبرې په اوريدو سره ي３ ب３ له 

＄ن６ه محمد له واکه ل５رې ک７.
مسعود غزنوي د خپل３ پاچاه９ په وخت ک３ 
له مخالفينو او سرغ７وونکو سره زيات３ جگ７ې 

وک７ې.
ملگري  هغه  شم５ر  ډ４ر  پالر  خپل  د  نوموړي 
اند د  په  يا ي３ زنداني ک７ل چ３ د ده  او  ووژل 
قبلولو ک３ ي３ د ده  نه  په  نوموړي د ＄ايناستي 
له پال رسره سال وه. په حکومت کولو ک３ ي３ 
ي３  په خلکو  او  ک７ه  غوره  استبدادي الره  هم 
زيات３ مالي３ و ！اکل３. او له بل３ خوا د سلجوقي 
واک  نوي  ترکمنانو  د  اغز  د  په مشرۍ  کورن９ 
هغه  په  ک３  پاى  په  او  ک７  الکمزورى  نوموړى 

جگ７ه ک３ چ３ په )٤٣١ق/١٠٤٠م( كال په روژې ک３ د يادوشوو ترکمنانو او غزنويانو ترمن＃ سرخس 
ته نژدې د دندانقان په سيمه ک３ وشوه. غزنويانو سخته ماته وخوړه مسعود غزنوي له دې ＄ايه د غزني 
په لور ت５＋ته وک７ه او ＇رنگه چ３ نوموړي فکر کاوه چ３ د ترکمنانو تر ＇ارن３ الندې نه شي، نو ＄که 
له خپل３ کورن９ او خزانو سره د هند په لور وت＋ت５د. مسعود په )٤٣٢ق/١٠٤١ م( كال ک３ په هغه 
توطئه ک３ ووژل شو چ３ د نوموړي د ورور محمود له خوا ورته برابره شوې وه. له دې وروسته غزنويان 
د )١٣٠( کلونو لپاره په واک ک３ پات３ شول خو د دوى واکمني د افغانستان په ＄ينو سيمو او همدارنگه 

د بلوچستان او پنجاب په يوې برخ３ پورې محدوده شوه.

غزنوي پاچاهان
  نوم     

الپ تگين            
سبکتگين          
اسماعيل بن سبکتگين   
سلطان محمود غزنوي   

په غزن３ ک３ د غزنويانو 
تاريخي منار
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محمد بن محمود      
سلطان مسعود                  
مودود بن مسعود         

مسعود بن مودود    
بهاالدوله علي بن مسعود               

 سلجوقيان
سلجوقيان په اصل ک３ د اغز له ترکمنانو ＇خه شم５رل ک８５ي چ３ د اتم３ هجري پي７ۍ په ترڅ ک３ ي３ 

د خوارزم )ارال( بحيرې او د سير دريا سيم３ ته ک６ې وک７ې.
 دسلجوقي کورن９لوى نيکه دقاق)تقاق(نوم５ده.نوموړى د ترکي پاچاهانو په خدمت ک３ حاضر و او 

سلجوق هم د همدې )دقاق( زوى د ترک پاچاهانو په خدمت ک３ شپ３ ور＄３ ت５رول３.

 ويل ک８５ي چ３ دى او کورن９ ي３ په )٣٨٢ق./٩٩٢ م.( کال ک３ مسلمان شول. د سلجوق درې 
زامن اسرائيل، ميکائيل او موسى په نومونو د ماوراءالنهر لورته ک６وال شول او هلته ي３ د سامانيانو 
خدمت ته غاړه ک５＋وده. خو د سلطان محمود غزنوي له خوا د اسرائيل نيول او د هندوستان کالنجر 
په زندان ک３ وروسته له اوو کلونو بند ＇خه د ده م７ينه، د ترکمني سلجوقيانو او ترک غزنويانو تر من＃ 
اړيک３ خراب３ ک７ل３ او په ＄ان／７ي تو－ه د سلطان مسعود غزنوي سياستونو دوى ته دا زمينه برابره ک７ه 

د سلجوقي دولت د واکمني سيم３
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چ３ سياسي او نظامي واکمني ترالسه ک７ي. دوى په )٤٢٩ق/١٠٣٨م.( کال ک３ د خراسان مشهور 
＊ار نيشاپور ونيو. او وروسته ي３ د ج／７ې په ترڅ ک３ د دندانقان په سيمه ک３ د سلطان مسعود غزنوي 
＄واکونو ته سخته ماته ورک７ه، په دې جگ７ه ک３ د سلجوقيانو د جگ７ې مشري د م５کائيل زوى طغرل 
ب５گ په غاړه لرله چ３ نوموړي سرب５ره په ن５شاپور د ماوراءالنهر، افغانستان او ا４ران نور مهم واليتونه 

هم السته راوړل.
طغرل بيگ د سلجوقي حکومت د ل７ۍ بنس＂گر گ２ل ک８５ي او تر )٤٥٥ق/١٠٦٣ م( کا ل پورې ي３ 
واکمني وک７ه. له )٢٦( کلونو واکمن９ وروسته د ده له م７ين３ سره سم د نوموړي وراره الپ ارسالن 
واکمن９ ته ورس５ده. نوموړي خواجه نظام الملک خپل وزير و！اکه د دې پوه وزير په ه）و سره ي３ دولت 
او سلجوقي نظام له ＊ه کورني ثبات ＇خه برخمن شو او په بهرن９ برخه ک３ ي３ په )٤٦٢ق/١٠٧٠ م( 
کال ک３ د وان او ارزروم د بحيري په من＃ ک３ د مالزجرد په مشهوره جگ７ه ک３ روميانو ته ماته ورک７ه. 

د روم قيصر ديوژن رومانوس ي３ اسير او کوچنی أسياي３ تر السه ک７ه.
الپ ارسالن په )٤٦٥ق/١٠٧٣م.( کال ک３ د خوارزم په الره ک３ ووژل شو او له ده ＇خه وروسته د 
نوموړي زوى ملک شاه سلجوقي د خواجه نظام الُملک په ه）و واکمن９ ته ورس５د. نوموړي نه يوازې 
په کورنيو گ６وډيو برالسى شو، بلک３ د سلجوقي دولت ترواک الندې سيمه ي３ د ختي＃ لورته ترچينه 

او لويدي＃ لورته د مديتران３ ترسمندره پورې ورسوله. 
د ملک شاه حکومت د خواجه نظام الملک په ايسته کولو او د تاج الملک قمي په راوستلو سره د 
کمزورۍ خواته روان شو او په )٤٨٥ق/١٠٩٢ م( کال ک３ د نوموړي له م７ين３ سره سم د ده د کورن９ 
د غ７و ترمن＃ د واکمن９ د السته راوړلو په موخه جگ７ې پيل شوې او دغه جگ７ې د دې المل شوې 
چ３ د سلجوقيانو  سيم３ د شهزاده گانو ترمن＃ وو４شل شي او هر شهزاده د خپل وزير او سرپرست 

چ３ )اتابک( به ورته ويل ک５ده، په مرسته واليت اداره کاوه.
اتابکانو هم له ＇ه مودې وروسته د خپلواک９ خوبونه وليدل او همدارنگه د ايران په أذربايجان او لرستان 
ک３ ي３ خپلواکه ل７ۍ رامن％ته ک７ه. د سلجوقيانو د واکمن９ ختي％３ سيم３، افغانستان چ３ د سلطان 
سنجر تر واک الندې راغى او نوموړي له ډ４ر اخ او ډب وروسته مروه خپله پالزم５نه و！اکله. خو له 
)٤٢( کلونو  واکنم９ وروسته په )٥٥٢ق/١١٥٧م( کال ک３ د نوموړي له م７ين３ سره سم، د ختي％و 
سلجوقيانو کورن９ هم ک８ه الره ＄انته غوره ک７ه او ＇رنگه چ３ سلطان سنجر ＄ايناستی نه درلود، نو د 
نوموړي خوري رکن الدين محمود په )٥٥٧ق/١١٦٢ م( کا ل ک３ د افغانستان او ماوراءالنهر په ＄ينو 

برخو واک وچالوه. خو په دې کال ک３ د يوه سلجوقي سردار له خوا ونيول شو او بيا ړوند شو. 
له دې وروسته افغانستان او ماوراءالنهر د غوري او خوارزم شاهي پاچاهانو ترمن＃ د ک７ک５چونو ډگر شو.
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په دې دورې کې اقتصاد او فرهنګ
ب５ره د  د محمود غزنوي فتوحاتو په ＄انگ７ې توگه سر 
اسالم د دين په خپر４دو  ډ４ره شتمني ي３ هم غزنويانو ته 
ورک７ه؛ ＄که د دې يرغلونو په ترڅ ک３ ډ４ر غنيمتونه د 
دوى په برخه شول. چ３ د دې شتمنيو په وسيله د غزني 
＊ار ودان او أباد شو، د غزني په ＊ار ک３ ډ４ر جوماتونه، 
کتابتونونه او ما９１ ورغ５دې. د غزني جومات د دبدب３ په 

هکله ويل ک８５ي چ３ د بغداد له جومات سره برابر و.
وو  دود  هم  جوړول  ما１يو  د  ک３  وخت  په  غزنويانو  د 
او ويل ک８５ي چ３ سلطان مسعود غزنوي يوازې د اوو 
ميليونو درهمو په بيه يوه ما９１ جوړه ک７ه چ３ د ودان９ 

او جوړولو کارونو ي３ ＇لورو كلونو پورې دوام وک７. د پلونو جوړولو په برخه ک３ هم د پام وړکارونه تر 
سره شول او د سلطان محمود غزنوي له خوا د جيحون رود پر سر د زن％يرونو د پيوسته کولو په واسطه 
په  )١٦-٤١٥ق/٢٥-١٠٢٤م( کال ک３ د زورقي پله جوړول د غزنويانو د دورې له غوره نو＊تونو 

＇خه گ２ل ک８５ي.
زموږ په ه５واد ک３ د کرن３ په برخه ک３ د غزنويانو ＇خه د مخکنيو دورو په پرتله زيات توپير ترسترگونه 
شو خو د غزنويانو له خوا د حاصل خيزو واليتونو الندې کولو او د پريمانه غنيمتونو السته راوړلو د 
غزنوي دولت د عوايدو کچه لوړه ک７ه دغه عوايد په کا ل ک３ ＇ه د پاسه سلو م５ليونو درهمو ته ورس５د. 
له فرهن／ي پلوه د غزني د ＊ار پرمختگ، د علومو د غوړ４دو او دود４دو عامل وگر＄يد، په داس３ کچه 
چ３ د سلطان محمود غزنوي په وخت ک３ د غزني ＊ار د دارالعلم حکم ترالسه ک７ او ويل ک８５ي چ３ 

د پوهانو سرب５ره د ده په دربار ک３ ＇لور سوه شاعران هم اوس５دل.
يادون３ وړ دي. د  نومونه د  له ډل３ ＇خه د الندې کسانو  نامتو پوهانو اوشاعرانو  د غزنويانو دورې د 
نجوم، ＄مکپوهن３ او عقايدو په برخه ک３ نامتو پوه ابوريحان الب５روني، رياضي پوه ابوالحسن علي بن 
احمد نسوي، ابوالقاسم حسن عنصري، ابوالنجم احمد منوچهري، عبدالعزيز عسجدي مروزى او 
ابوالقاسم فردوسي او سلجوقيان هم سره له دې چ３ د فرهن， او تمدن له پلوه بيرته پات３ وو او تراوسه 
او پوهو شخصيتونو ＇خه  ييزو وزيرانو  نه وو ه５ر ک７ي، دوی هم د سيمه  ي３ خپل قبيلوي خويونه 
غو＊تنه وک７ه تر＇و د حکومتدارۍ په برخه ک３ ورسره مرسته وک７ى، په دې توگه ي３ غو＊تل چ３ د 

قبيلوي نظام د زيانونو کچه را！ي＂ه ک７ي.

د سلجوقيانو د دورې يو اثر
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په  چ３  شوې  ورک７ل  خلکوته  هغو  خوا  له  واکمنو  د  ＄مک３  کرنيزې  او  امالک  ک３  دورې  دې  په 
سلجوقي کورن９ پورې ي３ اړه درلوده، له دې کبله د کرن３ برخه زيانمنه شوه. خو په دې دوره ک３ د 
جوماتونو او قبرونو بيا رغونه د ＄انگ７ي مذهبي ارز＊ت لرونک３ وه، د ＊وون３ او روزن３ لپاره د )نظاميه( 
په نامه مدرس３ هم د ه５واد په ب５الب５لو برخو ک３ جوړې شوې. د دوى د أباديو له ډل３ ＇خه د جوزجان 
په سرپل ک３ د امام خرد زيارت، د بلخ په دولت أباد ک３ يو منار او په بلخ ک３ د بابا حاتم زيارت يادوالی 
شو. د نورو فرهن／ي بدلونونو له ډل３ ＇خه د ترکي اداري اصطالحاتو دود４دل لکه کو！وال )د کالگانو 

سرمشر(، باسقاق )د مالي３ اخيستلو مامور( او همدا راز د رنگارنگ او ارز＊تمنو جامو دود４دل.
＄که  شو  شم５رالی  ＇خه  کوونکو  خدمت  جدي  د  ژب３  فارسي  او  دري  د  سلجوقيان  همدارنگه 

نوموړې ژبه د دوى په وسيله عراق، اذربايجان او کوچن９ أسيا )اوسن９ ترکي３( ته ورس５دله.
د سلجوقي دورې د مشهورو فرهن／ي او علمي ＇５رو نومونه په الندې توگه يادولى شو: 

او  غزالي  محمد  شيخ  انصاري،  عبداهلل  خواجه  مشهورو،  غزنوي  سنايي  په  چ３  مجدود  حکيم 
همدارنگه شاعره او هنرمنده م５رمن منيژه مهستي.

په ټولگي کې فعاليت
 

زده کوونکي دې په دوو )الف( او )ب( ډلو وو４شل شي، د الف ډله دې د غزنويانو په دورې ک３ 
د غزني د پرمختگ او أبادۍ علتونو او )ب( ډله دې د سلجوقيانو په دورې ک３ زموږ د ه５واد د 

فرهن／ي پراختيا د علتونو په برخ３ ک３ يو له بل سره خبرې اترې وک７ي.

پوښتنې  
١- ول３ سلطان محمود غزنوي په هندوستان ک３ له فتوحاتو سره مينه در لوده؟

٢- د سلطان محمود غزنوي ＄ايناستی ＇ه نوم５ده او سلطان مسعود ＇ه ډول ماته ورک７ه؟
٣- سلجوقيان په اصل ک３ له کومو خلکو ＇خه دي او په ＇ه ډول ي３ دولتي واکمني ترالسه ک７ه؟

٤- د سلجوقي دولت تر ！ولو مهم وزير ＇ه نوم５ده؟

له ټولگي څخه دباندې فعاليت  
زده کوونکي دې د ابوريحان البيروني او خواجه عبداهلل انصاري د أثارو په هکله يوه مقاله وليکي 

او تر راتلونک３ لوست دې ！ولگي ته وړاندې ک７ي.
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 لسم لوست

غوريان او خوارزم شاهان
د  ک８５ي چ３  گ２ل  واکمن  هغه  تاريخ  د  او سيم３  ه５واد  د  زموږ  شاهيان  او خوارزم  غوريان 
＄انگ７ي ارز＊ت او نقش ＇خه برخمن وو. غوريانو هغه وخت چ３ په غور ک３ د سلطنت 
بنس ک５＋ود، نو هندوستان ي３ هم تر خپل３ ولک３ الندې راوست. خوارزم شاهيان سره له 
دې چ３ د ترکي سلسلو او د ماورْا لنهر په شمال ک３ خوارزم ته منسوب وو خو زموږ ه５واد 

ي３ هم تر واک الندې و.
زموږ په ه５واد ک３ د يادو شوو ل７يو ترولک３ الندې، د وضع３ ＇７５نه د دې لوست موضوع ده، 

ورسره به أشنا شئ.

غوريان چ３ زمون８ د ه５واد افغانستان په مرکز ک３ له غور ＇خه پا＇５دل، په اصل ک３ ي３ ر４＋ه ملک 
شنسب ته رس８５ي. نوموړي په غور ک３ امارت درلود، منهاج السراج جوزجاني د )طبقات ناصري( په 
کتاب ک３ د ملک شنسب په اړه ويلي دي: نوموړى د اسالم په لوم７يو ک３ ژوند کاوه او په داوطلبانه 
توگه ي３ د حضرت عليW په دورې ک３ د نوموړي په واسطه د اسالم په سپ５）لي دين مشرف شو او 

همدارنگه د امارت دوه سمبولونه )عهد او لوا( ده ته ورک７ل شول.

د غوريانو دولت
قره ختايى سلطنت

د کسپين سمندر－ید خوارزم دولت

س خليج
د پار

غورىد هند سمندر الدين  شهاب  سلطان  او  الدين  غياث  سلطان   د 
پول３ امپراتورى  د  غوريانو  د  افغانستان  د  ک３  زمانه  په 

د عمان سمندر－ی
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غوري شاهان د ＄انگ７ي جغرافيوي موقعيت او د سيم３ د ډ４رو لوړو ژورو په لرلو سره، له هماغه 
لوم７يو ＇خه د نسبي خپلواک９ لرونکي وو، ډير پاچاهان او ه５واد نيوونکي و نه توان５دل چ３ دا سيمه 

الندې ک７ي. غوريانو له عباسي نهضت سره فعاله 
ون６ه واخيسته او امير فوالد غوري له ابومسلم 

خراساني سره مرسته وک７ه.
خو لوم７ى کس چ３ له هارون الرشيد ＇خه ي３ 
نهاران  بنجي  امير  ک７ل،  ترالسه  لوا(  او  )عهد 
نوم５ده. نوموړى وروسته له امير فوالد ＇خه د 

غور دويم ＄واکمن امير بلل ک５ده.
د  سوري  محمد  ＇خه  اميرانو  له  غور  د 
محمود  سلطان  زوى  د  ده  د  او  سبکتگين 
د زوى  به  په كلكه  غزنوي هم عصره و چ３ 
او پالر د يرغلونو په وړاندې در４ده. په پاى ک３ 
م(  په )٤٠١ق/١٠١١  سلطان محمود غزنوي 
كا ل ک３ په محمد سوري يرغل وک７ او هغه 
بند  په  او د سلطان محمود غزنوي  ي３ ونيوه. 
ک３ له من％ه الړ؛ خو د غور واکمني د سلطان 

محمود غزنوي له خوا د هغه زوى شيث ته ورک７ل شوه. وروسته له دې غوريان د غزنويانو تر ولک３ 
الندې راغلل. سره له دې چ３ په خپل３ سيم３ ک３ خپلواکه وو، خو غزنويانو ته به ي３ باج ورکاوه. 
دغ３ وضع３ د سلطان بهرام شاه غزنوي او سلطان سنجر سلجوقي تر پاچاه９ پورې دوام وک７. په دې 
دورې ک３ غوريانو د عالوالدين حسين تر مشرۍ الندې په )٥٤٧ق/١١٥٢ م( كال ک３ له سلطان 
ماته  له خوا  د سلطان سنجر سلجوقي  وک７ه. خو عالوالدين حسين  سنجر سلجوقي سره جگ７ه 

وخوړه، بيا د غور مشرۍ ته ورس５د.
عالوالدين حسين له ＇ه مودې وروسته پر غزني يرغل وک７ او غزني ي３ ونيو، خپل ورور  سيف الدين ي３ 
د بهرام شاه غزنوي پر ＄ای په غزني ک３ حاکم و！اکه. له ＇ه مودې وروسته د غزني خلکو د هغه پر ضد 

پا ＇ون وک７ او د سيف الدين په وژلو سره ي３ يو＄ل بيا بهرام شاه غزنوي د پاچاهي پر تخت ک５ناوه.
عالوالدين حسين د غزنويانو د دې عمل ＇خه د غچ اخيستلو په نيت په )٥٥٦ق، ١١٦٠م(كا ل 
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ک３ هغه وخت چ３ د بهرام شاه زوى خسرو شاه واکمن و، په غزني يرغل وک７. غزني ي３ ونيو او وي３ 
سوزاوه له دې وروسته نوموړى په عالوالدين جهانسوز مشهور شو.

له عالوالدين ＇خه ＇ه موده وروسته د هغه وراره غياث الدين بن سام د غور واکمن شو او نوموړي د 
خپل زړور ورور شهاب الدين محمد بن سام په مرسته غزان ته چ３ د غزني حاکم و، ماته ورک７ه او د 

غوريانو تر الس الندې سيمه ي３ له سند 
سلطان  ورسوله  پورې  کرمان  تر  ＇خه 
شهاب الدين په )٥٧٩ق/  ١١٨٤ م(

غزنويانو  د  او  ونيو  هم  ک３ الهور  ل  كا 
سلطنت ي３ په بشپ７ه توگه له من％ه يوړ. 
د شهاب الدين د اقداماتو په ترڅ ک３ د 
غوريانو ه５واد ډ４ر پراخ شو. په دې ډول 
له ＇ن６و ＇خه  د کسپين)خزر( سمندر 
تر ساحله  په هند ک３ د جمنا  بيا  نيول３ 
او له جيحون ＇خه تر بلوچستان پورې 
خطبه د سلطان غياث الدين په نامه ويل 

ک５ده.
په )٥٩٩ق/١٢٠٣م(كال ک３ د سلطان 
غياث الدين له م７ين３ وروسته د نوموړي 
د  چ３  محمد  الدين  شهاب  ورور 

بل ＄واک سره  يوه  د  أسيا ک３  په مرکزي  ک５ناست. خو دى  پر تخت  و،  لقب مشهور  په  معزالدين 
مخامخ شو چ３ خوارزم شاهيان نوم５دل. چ３ په پايله ک３ ي３ غوريانو ته ماته ورک７ه او سلطان شهاب 

الدين هم په )٦٠٢هـ/١٢٠٦م(كال ک３ د يوه مخالف له خوا ووژل شو.
د غوري حکومت كمزوري د غياث الدين محمد د زو ى غياث الدين محمود له زمان３ راپيل شوه او 

امپراطوري ي３ د دوه ！و！３ ک５دو په لور روانه شوه.
＇رنگه چ３ قطب الدين ايبک په ډهلي او ناصر الدين په سند ک３ د خپلواک９ بيرغونه اوچت ک７ل نو 

ورو ورو غوري دولت يوازې په غور پورې محدود شو.
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خوارزم شاهان
متنونو  لرغونو  په  چ３  خوارزم 
هغ３  د  راغلی  زرميا  هوا  ک３ 
جيحون  د  چ３  دى  نوم  سيم３ 
سيند د لوړې برخ３ او د کسپين 
)خزر( د بحيرې شمالي ＇ن６ې 
ترمن＃ پرته ده. او خوارزم شاهان 
ته  س５دونکو  او  سيم３  دې  د 
سيمه  د  هم  دوى  ک８５ي.  ويل 

ييزو اسالمي حکومتونو د پا＇ونونو په موده ك３ د خپلواک９ بيرغ اوچت ک７ او د ＄انگ７ې حکمران９ 
ل７ۍ ي３ رامن％ته ک７ه.

د خوارزم شاهانو لوم７ن９ ＇５ره انوشتگين غرجه نوم５ده چ３ په اصل ک３ د افغانستان په مرکز ک３ له 
غرجستان )اوسني هزاره جات( ＇خه و، نوموړى د هغو خدمتونو په بدل ک３ چ３ سلجوقي دولت 
ته ي３ ترسره ک７ل. لوړو مقامونو ته ورس５ده چ３ په پاى ک３ حتى د خوارزم امارت ور په برخه شو. د 
انوشتگين غرجه له م７ين３ وروسته د ده زوى محمد په )٤٩١ق/١٠٩٨ م( کال ک３ د سلطان سلجوقي 

له خوا د خوارزم حکمران و！اکل شو.

محمد د لوم７ي ＄ل لپاره په ＄ان د )خوارزم شاه( نوم ک５＋ود او د ！ول عمر لپاره ي３ خپل حکومت 
د )سلطان سنجر سلجوقي( په مالت７ۍ پر مخ بيولو خو د ده زوى )اتسز( چ３ پوه او د فضيلت خاوند 
و، ＇ه وخت چ３ په )٥٢٢ق/١١٢٨ م(كال ک３ د خوارزم مشر شو، نو د سلجوقي حکومت ＇خه 

ي３ د خپلواک９ لپاره ه）３ وک７ې.

خوارزم شاهان
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نوموړي په )٥٣٥ق/١١٨١م( کال ک３ د سلجوقيانو نوم له خطب３ او سک３ ايسته ک７، او په بشپ７ه توگه 
ي３ خپله خپلواکي اعالن ک７ه او ه）ه ي３ وک７ه چ３ د نويو سيمو په الندې کولو سره خپله تر الس الندې 

جغرافيايي سيم３ پراخه ک７ي. 
د خوارزم شاهانو پياوړي اميران عبارت وو له عالوالدين تکش او عالوالدين محمد ＇خه و چ３ په 
＄انگ７ي توگه د عالوالدين د حکومت په دورې ک３ د خوارزم شاهي دولت تر ولک３ الندې سيم３ 
خپل اعظمي حدته ورسيدې. د غوريانو حکومت هم په )٦٠٢ق/١٢٠٦ م(كا ل ک３ د عالوالدين له 
خوا ړنگ شو. او په دې توگه د سند د سيند تر ＇ن６و پورې د خوارزم شاهانو واکمني وغز４ده. سره له 
دومره پراختيا، بيا هم خوارزم شاهي دولت ډ４ره موده پات３ نشو. ＄که له يوه پلوه ي３ له عباسي خليفه 
سره اړيک３ ＊３ نه وې چ３ په پايله ک３ ناصر الدين اهلل د خوارزم شاهانو له مخالفينو ＇خه مال ت７ وک７ 
او له بله پلوه مغوالنو د چنگ５زخان تر مشرۍ الندې د دوى سيمه په )٦١٧ق/١٢٢١ م(كال ک３ تر 
يرغل الندې ونيوه. مغولو د خوارزم ＊ار ونيوه چ３ په دې ترتيب د خوارزم شاهي دولت او واکمن９ د 

له من％ه وړلو موده راورس５ده.
پناه  ته ي３  عالوالدين محمد خوارزم شاه له مغولو ＇خه وت＋ت５ده او د مازندران سيند يوې جزيرې 
يوړه. او هماغلته م７ شو، خو مخک３ تر م７ين３ ي３ خپل زوى جـالل الدين خپل ＄ايناستى و！اکه. 
نوموړي د مغولو پر وړاندې ډ４ر مقاومت وک７ خو د پروان په جگ７ه ک３ ي３ له دوى ＇خه مات３  وخوړه 
او سند ته وت＋ت５د. يو ＄ل بيا ي３ سند ته نژدې د چنگ５زخان له خوا مات３ وخوړه او ډهلي ته ي３ پناه 
يوړه، يو ＄ل بيا ي３ د کرمان او شيراز له الرې ＄ان اصفهان او أذربايجان ته ورساوه خو په پاى ک３ په 
)٦٢٧ق/١٣٣٠م(كال ک３ د کردانو له خوا ووژل شو او خوارزم شاهي حکومت هم د ده له مرگ 

سره د تاريخ يوه برخه وگر＄يده.

اقتصادي او فرهنگي وضع
د پرله پس３ يرغلونو، ل＋کر ک＋يو او دوامداره جگ７و په دليل که ＇ه هم دا سيمه دومره د اقتصادي ودې او 
غوړيدن３ لپاره مناسبه نه ده خو بيا هم زموږ خلکو به په دې دورې ک３ د کرن３، زراعت او توليدول له الرې 
پنير ي３ توليدول.  بادام،  پنبه، انگور، مميز،  اړتياوې پوره کول３. وربش３، غنم، وريج３،  خپل３ لوم７ن９ 
همدارنگه د ه５واد له ＄ينو کانونو ＇خه سره زر، سپين زر، اوسپنه، مس، سرب او نوشادر استخراج５دل. 
او کوچن９ صنايع، لکه: نساجي، چرم جوړونه، قالين او بدنه او وسله جوړول دود وو، دا دوره د پوه３ او 
فرهنگ په برخ３ ک３، د ساماني او غزنوي دورو ادامه بللي شوې ده. سره له دې ！ولو، په ＄انگ７ې توگه 

غوريانو ودانيو او أباديو ته پاملرنه وک７ه او ＄ني３ جوماتونه، کالگان３ او ودان９ ي３ جوړې ک７ې.
د دوى د ودانيو له ډل３ ＇خه د پام وړ عمرانات يو هم د هرات جامع جومات دى چ３ د غياث الدين محمد 
غوري په دورې ک３ ي３ کار پيل شو. بل په غور ک３ د جام منار چ３ ٦٤ متره لوړوالى لري د محمد غوري په نامه 

د يوه ډبرليک په لرلو سره د غور د جام په سيم３ ک３ واقع دى چ３ د ن７ۍ له لويو منارونو ＇خه گ２ل ک８５ي.
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له بل３ خوا غوريان د مذهبي تسامح )أسان９( په برخه ک３ مشهور وو او د دوى دربار د ب５الب５لو ديني 
او مذهبي ډلو او فرقو د پوهانو او عالمانو د ！ول５دو ＄اى گ２ل ک５ده.ددې د پوهانو او عالمانو د جدي 

مالت７و له ډل３ ＇خه بلل ک５دل.
دوى پوهانو او عالمانو ته په درنه او د قدر په سترگه کتل. غوري اميرانو د علم او ادب سره دومره 
مينه لرله، هغه وخت چ３ عالوالدين جهانسوز د محمود غزنوي او د ده د ＄ايناستو ＊ايسته ودان９ 
ړنگول３ په همغه حال نوموړي هغه شعرونه چ３ د دې ما１يو په هکله ويل شوي وو، ！ول ي３ په سرو زرو 

واخيستل او په خپل کتابتون ک３ ي３ ک５＋ودل.
خوارزم شاهانو هم د اديبانو او شاعرانو د مالت７ سياست وپاله او دا خبره مشهوره ده چ３ استز خوارزم 

شاه، د خپل انشا د د４وان مشرۍ لپاره رشيد الدين محمد وطواط بلخي غوره ک７.
او دغه هنرمند شاعر چ３ په عربي او فارسي، نظم او نثر ک３ ي３ لوى الس درلود،  )حدائق السحر في دقايق 
الشعر( کتاب ي３ د ده په الر＊وون３ وليکه. دغه کتاب د معاني، بيان او د وينا د لفظي او معنوي صنايعو په 
برخه ک３ وليکل شو. همدارنگه سيده ب５گم )علويه( د کـمال او فضل خاونده او د د４وان لرونک３ شاعره په 

همدې وخت ک３ اوس５دله. نوموړې د وطواط بلخي د شعرونو په ＄واب ک３ شعرونه ويلي دي.
عالوالدين محمد سره له دې چ３ يو ب３ رحمه او د تدبير او سياست نه لرونک３ ＇５ره وه خو د يوه علم پال 

او ادب پال３ ＇５رې په توگه پ５ژندل شوى او ويل ک８５ي چ３ نوموړى ديندار او علم دوست پاچا و.

 
زده کوونکي دې، له جغرافيوي نقش３ ＇خه په گ＂ه اخيستن３ سره د غور په تاريخي ارز＊ت خبرې وک７ي.

پوښتنې
 

١- غوريانو ول３ په عباسي نهضت ک３ گ６ون وک７؟
٢- د غور د مهمو اميرانو نومونه واخلئ.

٣-  د سلطان سنجر سلجوقي په ＇نگ ک３ د انوشتگين غرچه او عالوالدين حسين د سياستونو توپير ＇ه و؟
٤- رشيدالدين وطواط بلخي په کومه زمانه ک３ اوس５ده او تر！ولو مهم کتاب ي３ ＇ه نوم５ده؟

له ټولگي څخه دباندې فعاليت  
په  او  وليکي  مقاله  په هکله  )نقش(  ون６ه  غوريانو  د  ک３  تاريخ  په  افغانستان  د  دې  زده کوونکي 

راتلونک３ درسي ساعت ک３ دې تولگي ته وړاندې ک７ي.

په ټولگي کې فعاليت
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 يوولسم لوست
مغول او آل کرت

زموږ په ه５واد باندې د مغولو يرغلونه زموږ د سيم３ د تاريخ له مهمو پي＋و ＇خه گ２ل ک８５ي. دغه 
يرغلونه چ３  د مغولو په برالس９ او برياليتوب پاى ته ورس５دل زموږ د ！ولنيز، سياسي، اقتصادي 
برالس９  د  مغولو  د  ک７ې.  رامن％ته  پايل３  ب５ل３  ب５ال  ي３  ک３  برخو  ب５الب５لو  په  ژوند  فرهنگي  او 
＇رنگوالى او د دوى د واکمن９ په دورې ک３ د کرتي دولت رامن％ته ک５دل، هغه موضوعگان３ دي 

چ３ په دې لوست ک３ به ي３ ولولئ.

د مغولو د لوم７ن９ واکمن９ جوړښت
مغول په اصل ک３ د ز７４ پوستو قومونو ＇خه وو چ３ د مرکزي، ختي％３ أسيا په ＄ينو برخو ک３ اوس５دل.   
دغه قوم له ب５الب５لو ډلو ＇خه جوړ شوى دى او تر！ولو مهم３ ډل３ ي３: تاتار، قيات، جالير، قنقرات 
او کرائيت دي. دوى قبيلوي او د ک６وال９ ژوند کاوه. او تر هغه پورې چ３ يسوکابها در )د چنگيزخان 
پالر( په ش８５مه هجري/ دولسمه ميالدي پي７ۍ ک３ دوى سره متحد ک７ي نه وو، په جگ７و او شخ７و 

ک３ ＊ک５ل وو.
وروسته د ده له م７ين３، د نوموړي زوى )تموچين( د مغولو مشري ترالسه ک７ه. تموچين د شپ８م３ پ７５ۍ 
په پاى ک３ د مغولي قومونو په لويه غون６ه ک３ د چنگ５ز خان لقب ترالسه ک７. نوموړى وتوان５د چ３ د 
)اووم３ هجري/ ديارلسم３ ميالدي( پ７５ۍ تر لوم７يو پورې په من％ن９ أسيا ک３ زياتره مغولي قومونه د 

＄ان تابع ک７ي. 
هم  ترغوږه  شاه  خوارزم  محمد  سلطان  د  خبر  اچون３  الس  او  پرمختگ  د  مغولو  د  ک３  چين  په 
ورس５ده او همدارنگه د چنگ５زخان له پلوه يو پالوى هم د خوارزم شاه دولت ته ول８５ل شو چ３  په         
ت７ون  ترمن＃  شاه  خوارزم  محمد  سلطان  او  استازي  د  د چنگ５زخان  ک３  کال  )٦١٥ق/ ١٢١٩م.( 
السليک شو. خو د اترار ＊ار د حکمران له خوا چ３ د سلطان محمد خوارزم شاه له خپلوانو ＇خه 
و، د مغولي سوداگريز کاروان چور کول او د سوداگرو وژل، چنگ５زخان ته ＊ه بهانه په الس ورک７ه 
چ３ په خوارزم شاهي دولت يرغلونه وک７ي. نو په دې توگه په )٦١٦ق/١٢٢٠م.( کال ک３ د يرغل 
فرمان ورک７ شو، او په لسگونو زره مغولي سرت５ري اسالمي سيمو ته ننوتل. وروسته د بخارا، سمرقند، 
خوارزم او مروې ＊ارونو د لو！ولو او وژنو ＇خه زموږ د ه５واد ＄ين３ مهم ＊ارونه، لکه: هرات، غزني، 
کابل او باميان د مغولو په واسطه په سخته توگه ويجاړ او خلک ي３ ووژل شول. چ３ په دې توگه مغولي 

قومونه په افغانستان برالسي شول او زموږ د ه５واد په تاريخ ک３ يوه توره دوره رامن％ته شوه.
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چنگ５ز خان دخوارزم شاهي دولت تر الس الندې سيمو د نيولو وروسته، ب５رته مغولستان ته وگر＄يد. 
په عمر  کلن９  د )٧٢(  نيولو وروسته  له  د شمال  تبت  د  کال ک３  په )٦٢٤ق./١٢٢٧م.(  نوموړى 
م７شو. د چنگ５زخان د ＄ايناستو له ډل３ ＇خه يو ＄ل بيا د منگوقاأن د واکمن９ په وخت ک３ هالکوخان 
ته دنده وسپارل شوه چ３ په اسالمي ن７ۍ يرغل وک７ي. نوموړي خپل ماموريت په )٦٥١ق/١٢٥٣ 
م( کا ل پيل ک７. هالکوخان په )٦٥٦ق/١٢٥٨م( کال ک３ د عباسي خليفه )المعتصم با اهلل( په وژلو 
او د بغداد په نيولو سره د عباسيانو د خالفت )٥٢٥(کلنه واکمني ختمه ک７ه. وروسته له عراقه ي３ 
په  ونيوه. هالکوخان  ترکي３( ＊ارونه هم  )اوسن９  أسيا  د کوچن９  او  ارمنستان  همدارنگه گرجستان، 
)٦٦٣ق/١٢٥٣ م(كا ل ک３ وروسته له دې چ３ له جيحون نه د مصر ترپولو ي３ خلک د مغولو تابع 

وگر＄ول، م７شو.
له دې وروسته د اوسني ايران او د افغانستان د لو４دي＃ يوه برخه د هالکوخان د اوالدونو يعن３ مغولي 
ا４لخانانو په الس ورغله خو ماوراءالنهر او افغانستان )تخارستان، بلخ او زابل( د يوې بل３ مغولي ډل３ 

)جفائيانو( په الس ک３ ورغل３. د افغانستان په نورو برخو ک３ سيمه ييزو مشرانو واکمني چلوله.
آل کرت

د مغولو په دورې ک３ يوله 
ييزو حکومتو  هغو سيمه 
＇خه چ３ د افغانستان په 
يــ３ واکمني  لوي３ برخ３ 
کولــه أل کرت يــا کرتيان 
او  اصــل  کرتيانــو  د  وو. 
نســب په هکله اختالف 
موجــود دى. ＄ين３ دوى 
په غوريانو پــورې ت７ي او 
＄ين３ نــور مورخين بيا د 
ربيع فوشنجي د هغه شعر 

له مخ３ چ３ د ملک فخرالدين کرت په ستاينه ک３ ي３ ويلی، نوموړي په سلجوقي او ترکمني پاچاهانو 
پورې ت７ي. د فوشنجيانو هغه شعر په الندې ډول دى:

رت دولت د آل 
د چغه تاى دولت

د پارس خليج

د دهلي سلطنت
د عمان سمندر－ی

سيمه ايز شاهزاده گان

د کسپين سمندر－ی
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واسطه ملک ســکنــدر تويي قاعـــده دوده سنــجر تــويي     
ملک سکندر به تو دارد اميد دوده سنجر زتو خواهد نويد     

الدين  تاج  د  نوموړى  و.  له مشهورو شخصيتونو ＇خه  الدين د دې کورن９  په هر حال، ملک رکن 

مرغني زوی و چ３ د غوريانو له خوا په قلعه خيسارک３ گمارل شوى و.

د مغولو د يرغلونو په وخت ک３، هغه د غور او غزني د ＄ينو برخو سر ل＋کر و او ＇رنگه چ３ د 

چنگ５زخان د فتوخاتو أوازه ي３ واور４ده نو د اطاعت الره ي３ غوره ک７ه چ３ په دې توگه نوموړي ته د 

غور واليت او شاوخوا سيمو حکومت وسپارل شو.

ملک رکن الدين د خپل３ )٢٦( کلن３ واکمن９ په موده )٦٤٣-٦١٧ق/ ١٢٢٠- ١٢٤٥ م( ک３ 

د لور له پلوه لمسي )شمس الدين کرت( ته ډ４ره پاملرنه وک７ه اونوموړى ي３ خپل ＄ايناستي و！اکه. او 

همدغه شمس الدين کرت چ３ وروسته له خپل نيکه واكمن９ ته ورس５د، د کرتي اميرانو او مشرانو د 

ل７ۍ پيل بلل ک８５ي.

ملک شمس الدين هم دخپل نيکه په ＇５ر د مغولو مالت７ى و او مغولو د نوموړي د دې کار په بدل ک３ 

ده ته د مهمو ختي％و ايالتونو مشري وسپارله چ３ د افغانستان يوه مهمه برخه د سند تر سينده پورې په 

ک３ شامله وه.

د ملک شــمس الدين 

او  اوالدونــو  زياتــره 

مغولــو  د  ＄ايناســت３ 

سره د مرست３ سياست 

تــه دوام ورکــ７. ملک 

معزالدين حسين کرت 

کــه هر ＇ــو لــه مغولو 

＇خــه د خپلواکــ９ په 

پورته  الره ک３ گامونــه 
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ک７ل خو د مخالفينو په وړاندې د ناوړه چلند په لرلو او د بلخ، بادغيس او شــبرغان د خلکو د وژلو او 

لو！ولو په سبب د ډ４رو پا＇ونونو سره مخ شو او په پاى ک３ د غوري حکومت له خوا له واکه وغور＄ول 

شو. د دې کورن９ وروستى مشر ملک غياث الدين د ملک حسين زوى و چ３ د  امير تيمور گورکاني 

په عصر ک３  ي３ ژوند کاوه. په )٧٨٤ق/١٣٨٣م( كال ک３ د تيمور په امر ووژل شو او په دې ترتيب 

د أل کرت دولت هم زموږ د ه５واد د تاريخ يوه برخه وگر＄يده. د أل کرت اميرانو شــم５ر اته کســان وو 

او )١٣٠( کاله ي３ واکمني وک７ه.

په ټولګي کې فعاليت
زده کوونکي دې د نقش３ ＇خه په کار اخيستلو، د مغولستان موقعيت پيدا او د افغانتسان پر لور د مغولو 

د حرکت او نغوذ الره پيدا ک７ي.

پوښتنې
 

١- د مغولو د مهمو قبيلو نومونه واخلئ.
٢- مغول د لوم７ي ＄ل لپاره د کوم تاريخي شخصيت په مشرۍ سره راغون６ شول؟

٣- د مغولو او کرتيانو ترمن＃ ＇ه اړيک３ موجودي وې؟
٤- د مغولو په وړاندې د کرتيانو د سياست په هکله ＇ه پوه８５ئ؟ ＇رگند ي３ ک７ئ.

٥- عباسي خالفت ＇ه وخت او د کوم مغولي کس له خوا له من％ه الړ؟

له ټولگي څخه دباندې فعاليت

زده کوونکي دې، د قبايلي ژوند د ＄انگ７تياوو په اړه مقاله وليکي او د ！ولگي په راتلونک３ درسي 
ساعت ک３ دې ي３ وړاندې ک７ي.



53

 دو لسم لوست

تيمور گورکاني هم د من％ن９ أسيا د غوسه ناکو ن７ۍ نيوونکو ＇خه و چ３ د چنگ５زخان په ＇５ر 
ي３ په سلگونو زره کسان م７ه او د سمرقند په مرکزيت ي３ يوه پراخه امپراطوري رامن％ته ک７ه، خو 
هغه اوالدونه ي３ چ３ په ＄انگ７ې توگه زموږ په ه５واد ي３ واکمني وک７ه، د پالر پر خالف علمي او 
فرهنگي شخصيتونه وو او همدارنگه زموږ په ه５واد ک３ د ب５الب５لو پوهنو او هنرونو د رواجونکو 
＇خه وو. په سياسي او نظامي برخ３ ک３ د تيمور گورکاني ！ول３ کار نام３ او د هرات د تيموري 

دولت رامن％ته ک５دل به د دې لوست موضوع وي چ３ ورسره به  بلد شئ.

تيمور گورکاني او د ده ځايناستى

＇خه  کورن９  له  چنگ５زخان  د  نوموړى  چ３  رسولى  ته  خان  تومناى  نسب  تيمور  د  مورخينو 

ک３  ＊ار  په  کش  د  نژدې  ته  سمرقند  ازبکستان،  د  ک３  کال  م(  )٧٣٦ق/١٣٣٦  په  تيمور  و. 

وزي４８د. تر )٧٦٢ق/١٣٦١م( کال پورې د تيمور د ژوند په هکله سمه اطالع  نه لرو، پرته له 

دې چ３ ويل شوي نوموړي په هلکتوب ک３ علم او ادب زده ک７ل او په غيشو ويشتلو بوخت شو 

خو په ＄وان９ ک３ ي３ د امير حاجي بر الس په اداري دستگاه ک３ خدمت کاوه. ＇رنگه چ３ امير 

حاجي په مرکزي أسيا ک３ د داخلي رقابتونو په ل７ک３، افغانستان ته وت＋ت５ده، دى هم ورسره و. 

او دا ＄ل د کاشغر له خان سره يو ＄اى شو. نوموړي ته  ته راوگر＄５د  تيمور ډ４ر ژر ماوراءالنهر 

د کاشغرخان د کش ＊ار اداره وسپارله. له دې ني＂３ وروسته د ده شهرت زيات شو او د نوموړي 

واکمني د ماوراءالنهر په ډ４رو برخو ک３ پراخه شوه. گوركاني )زوم( لقب ي３ هغه وخت غوره ک７ 

چ３ د ماوراءالنهر د يوه امير )امير حسين قزغني( خور ي３ په نکاح ک７ه.

او  ک７ل  لن６  ترکانو السونه  د جغتايي  ماوراءالنهر ＇خه  له  مرسته  په  قزغني  امير حسين  د  تيمور 

＇رنگه چ３ په )٧٧١ق/١٣٧٠ م( كال ک３ ي３ د بلخ په شاوخوا ک３ امير حسين او د ده زوى 

ووژل نو د ماوراءالنهر په ＄واکمن مشر بدل شو او سمرقند ي３ خپله پالزم５نه و！اکله.
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يرغلونه تېمور  د 

تيمور د )٧٣٣ق./١٣٣٣م. او ٧٨١ق/١٣٨٠ م.( کلونو په من＃ ک３ ＇لور ＄له د خوارزم په 

ه５واد پس３ ل＋کرې وايست３ او هغه ي３ ړنگ ک７. مغولستان او قبچاق د＊ته ي３ فتح ک７ه او خپل 

هم  خپله  په  او  ول８５ه  پس３  کولو  الندې  )افغانستان(  خراسان  د  شاه(  )ميران  زوى  کلن  ＇وارلس 

پس３ ورغی، نوموړي هرات ک３ په پراخه ورانکاريو الس پورې ک７. د ＊ار ！ول３ ودان９ ي３ ړنگ３ 

ک７ې پرته د اختيارالدين له ارگ ＇خه او د يادولو وړ ده چ３ ډل３ ډل３ د نامه او اعتبار خاوندان 

لکه عالمان، فقيهان او پوهان ي３ په جبري توگه د سبز ＊ار ته ول８５ل.

په  خو  شو  پات３  امان  په  غوس３  له  تيمور  د  ک３  لوم７يو  په  هم  ＇ه  که  کرتي  الدين  غياث  ملک 

)٧٨٥ق/١٣٨٣م( کال ک３ د تيمور په امر ووژل شو او د أل کرت د ل７ۍ پا１ه هم واو＊ته.

په  ک３  پايله  په  حملو  او  يرغلونو  سختو  ډ４رو  خپلو  د  ک３  واکمن９  کلنه   )٢٩( خپله  په  تيمور 

د  مسکو  او  روسي３  د  همدارنگه  او  مديتران３  تر  ＇خه  چين  له  او  ووژل  انسانان  زره  سلگونو 

استپونو ＇خه تر ډهلي پورې سيم３ ي３ ونيول３ او د لوي３ امپراتورۍ بنس ي３ ک５＋ود. د ت５مور 

د ل＋کرو اصلي هسته جغتايي ترکانو تشکيلوله. د ده په ل＋کرو ک３ ＄ين３ ＊％３ هم وې تيمور 

په )٨٠٧ق/ ١٤٠٤م( کال ک３ د )٧١( کلونو په عمر م７ شو.

ځايناستي تېمور  د 

د م７ين３ په وخت ک３ ي３ ٣٦ زامن او لمسيان لرل. د دې لپاره چ３ د ده نه وروسته ي３ د اوالدونو 

وو４شل.  ترمن＃  دوى  د  ه５وادونه  ک７ي  فتح  ي３  ژوند  په  نه شي.  پ３＋５  واکمن９ جگ７ې  په  ترمن＃ 

اختالف  ترمن＃  لمسيو  او  زامنو  دوو  د  ده  د  وروسته  ＇خه  م７ين３  له  تيمور  د  هم،  دې  له  سره 

ترالسه  سيم３  شوې  نيول  خوا  له  ور４رونو  خپلو  د  ورو  ورو  ي３  زامنو  دواړو  او  شو.  رامن％ته 

په  زامنو دولت  د  ده  د  او  د ميران شاه  ي３  يو  رامن％ته ک７ل.  پراخه دولتونه  نسبتاً  ک７ې. دوى دوه 

په  او دويم دولت د شاهرخ  الجزاير ک３  او  ارمنستان  لويدي＃ گرجستان،  په  ايران  عربي عراق، د 
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خراسان، افغانستان او ماوراءالنهر ک３ رامن％ته ک７ چ３ مرکز ي３ د هرات ＊ارو.

د  او  اختالف  د  ترمن＃  زامنو  د  ده  د  ل５ونتوب،  د  نوموړي  د  دولت،  ميران شاه  د  پلوه  يوه  له  که 

قراقويونلو ترکمنانو او همدارنگه د ايران د أل جالير د واک نيولو په دليل له من％ه الړ خو له بله 

پلوه د شاهرخ دولت د ده او د نوموړى د درباريانو کفايت او پوه３ له برکته دوام وک７.د ده دوره 

د افغانستان په تاريخ ک３ چ３ مرکز ي３ هرات و، رو＊انه دوره بلل ک８５ي.

نوموړي )٤٣( کاله واکمني وک７ه. د ده په دوره ک３ هرات نه يوازې د لوى کتابتون چ３ د شاهرخ 

په امر جوړ شوی و، لرونکى شو. بلک３ د پوهانو او عالمانو د غون４６دو مرکز وگر＄５د. د ده له 

نوم５ده. چ３ د ＊وکارونو  نوم دی(  د ملک３  أغا  ژبه ک３  ترکي  أغا)په  يوه گوهرشاد  م５رمنو ＇خه 

په کولو او د خير د أثارو په رامن％ته کولو مشهوره وه.

علم  ＇５ر  په  پالر  د  هم  دى  ورس５د.  ته  واکمن９  بيگ  الغ  زوى  ده  د  ＇خه  شاهرخ  له  وروسته 

دوست او پوه س７ى و. خو په )٨٥٢ق/١٤٤٨م(كا ل ک３ د خپل زوى له خوا ووژل شو. له دې 

بايقرا  د سلطان حسين  وروسته  مودې  له ＇ه  زيات شو.  اختالف  ترمن＃  گانو  د شهزاده  وروسته 

نوايي چ３  امير علي ش５ر  نوموړي،  ته ورس５د.  په هرات ک３ واکمن９  امير  تيموري  يو بل  نامه  په 

د خپل وخت له پوهانو او اديبانو ＇خه گ２ل ک５ده، وزير و！اکه. د ده د واکمن９ دوره )٣٣( کاله 

اوږده شوه. او د ده په وخت ک３ هرات د أبادۍ او د بدب３ اوج ته ورس５د.

د سلطان حسين بايقــرا له م７ين３ سـره ســـم د تيمـور د ＄ــايناستو زوال هـم پيل شو او د دوی 

د واکمن９ سيمه د ش５باني ازبکانو او د ايران د صفويانو له خوا تر يرغل الندې راغله او په همدې 

له ډل３ ＇خه  او د دوى  تيموريانو )١١٣( کاله واکمني وک７ه  يوه برخه شول.  تاريخ  د  توگه دوى 

تر سره ک７ه. افغانستان واکمني  په  ام５رانو  شپ８و 
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په ټولگي کې فعاليت
 

د  او  ＄اى  راوالړ４دو  د  ت５موريانو  د  سره  اخيستن３  گ＂ه  په  ＇خه  نقش３  له  دې،  زده کوونکي 
امپراتورۍ حدودد او پول３ ＇رگند ک７ې.

پوښتنې
 

١- د تيمور د گوركاني لقب المل ＇ه و؟
او همدارنگه  کاوه  باندې چا حکومت  په هرات  په وخت ک３  راتلو  د  تيمور  د  ته  افغانستان   -٢

د ده برخليک ＇نگه شو؟
٣- د هرات د دوو مشهورو تيموري پاچاهانو نومونه واخلئ.

٤- د هرات أبادي او دبدبه د کوم ت５موري واکمن په دوره ک３ رامن％ته شوه او ول３؟

له ټولگي څخه دباندې فعاليت
 

په  ت５موريانو  د  سره،  اخيستن３  گ＂３  په  او سرچينو ＇خه  کتابونو  تاريخي  له  دې  زده کوونکي 
درسي  راتلونک３  په  او  وليکي  مقاله  يوه  هکله  په  تمدن  او  فرهنگ  د  هرات  د  ک３  دورې 
ساعت ک３ دې خپلو ！ولگيوالوته وړاندې ک７ي. همدارنگه تر！ولو غوره مقاله دې د ＊وون％ي 

تابلو ک３ ＄وړنده ک７ي. په 
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 ديارلسم لوست

د مغولو او تېموريانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ

زموږ په ه５واد باندې د ماوراءالنهرد ډاروونکو يرغلونو پايل３ او اغ８５ې په اقتصادي او فرهنگي برخو 
او علمي مرکزونه ي３  بيره پر دې چ３ مدرس３، ＊وون％ي، کتابتونونه  ک３ را＇رگندې شوې. سر 
ړنگ ک７ل، ورسره ي３ زموږ د سيم３ زيات شم５ر پوهان او عالمان يا ي３ ووژل او يا ي３ هم ليرې او 
نژدې ه５وادونو ته ت＋ـت３ ته اړ ک７ل. په واقعيت ک３ يو در４دلى حالت يا يو ډول په شاتگ رامن％ته 

شو. په دې لوست ک３ دغه وضعيت تر＇７５ن３ الندې نيول ک８５ي.

انسانان ووژل شول،  پايل３، سربيره پر دې چ３ په سلگونو زره  تر ！ولو مهم３  د مغولو د يرغلونو 

＊ارونه ويجاړ او همدارنگه کار４زونه او کرنيزې ＄مک３ له من％ه الړې مغوالنو د نيول شوو سيمو 

هنرمندان او صنعتگران بندي کول او مغولستان ته به ي３ ل８５ل او دوى به ي３ استثمارول. يوه ډله 

به چ３ په کلو او ＊ارونو ک３ د مغولو له ت５غه خالصه شوه، نو د خان يا دخان اړوند کسانو له خوا 

په خلکو لگول ک５دل. ب５الب５ل ماليات  پورته ک５ده.  اقتصادي گ＂ه  به ترې 

په هغه کچه  او فرهنگي زيانونه  په فرهنگي وضع３ هم اغ５زه وک７ه  اقتصادي ويجاړتيا  او  ړنگونو 

زيات وو چ３ د مغولو له يرغلونو ＇خه د مخه زموږ په ه５واد ک３ زياتره کتابونه او أثار چ３ پيدا 

ک５دل له من％ه الړل. مدرس３، ＊وون％９، کتابتونونه، جوماتونه او ديني ودان９ چ３ په عين وخت 

ک３ به د پوهانو کتابونه او أثار هم پک３ ساتل ک５دل، له من％ه الړل.

پوهان او عالمان ووژل شول يا د مغولو له خوا اړ شول چ３ مغولستان ته ک６ه وک７ي. او يا پخپله 

شامات  مصر،  لکه:  رس８５ي،  نه  هلته  مغولو السونه  د  کاوه  ي３  گومان  الړل چ３  ته  ＄ايونو  هغو 

هندوستان. او 

سقوط  وحشتناک  يو  ک３  برخه  په  پوهنو  فکري  او  عقلي  د  توگه  ＄انگ７ې  په  دليل  همدې  په 

رامن％ته شو. او نور د ابن سينا په شان رو＊انه ＇５رې رامن％ته نشوې. 

او   را！ي＂ه ک７ه  په وړاندې  انگ５زه د گ＂ورو پوهنو  او غمونو د خلکو  ت５ريو  ب５وزل９،  پلوه فقر،  بله  له 

تي＋ت３،  دنيا ＇خه  له  کاربه  دې  نه شوه چ３  و  پاملرنه  ته  ليوالتيا  ديني  او  اړخونو  زياتره  علومو  د 

په  پر４＋ودنه چ３  او ن７ۍ  ته توصيه کوله لکه تصوف  لور  قبلولو  او د ژوند سخت９  قناعت  صبر، 
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دې وخت ک３ ي３ زيات مينه وال پيدا شول او هغو کسانو ته به چ３ ن７ۍ ＊ه ونه بر４＋５ده، نو به 

مغولي  د  هغه وخت  د  پايل３  فعاليتونو  د  او  ک７نه  يوشم５ر صوفيانو  د  هم  که ＇ه  وروړله.  پناه  ي３ 

اوس５دل چ３  او داسي صوفيان هم  پيروان  په عين وخت ک３ د طريقت  گ＂ه وې خو  په  حاکمانو 

خلک به ي３ د پرديو په وړاندې پا＇ون ته را بلل. 

ه５واد  د  زموږ  رامن％ته شول.  برخه ک３  په  فرهنگ  د  زيانونو سره سره چ３  ！ولو  له  په هر حال، 

＄ين３ پوهان او اديبان د مغولو له منگولو ＇خه خالص شول او په ليرې سيمو ک３ ي３ خپل أثار 

وپن％ول، د دې دورې يو له مهمو شخصيتونو ＇خه موالنا جالل الدين محمد بلخي و چ３ پالر 

ي３ بهاولد نوم５ده. نوموړی )بهاولد( په ماوراءالنهر او خراسان ک３ ډ４ر مريدان لرل. او د مغولو د 

يرغل په سبب ي３ سيمه پر４＋وده. د ک６وال９ په وخت ک３ درې سوه او ＊ان د بهاءالدين او د ده 

د کورن９ په قيمتي کتابونو او د کور په سامان بار وو.

په  و،  مشهور  جوزجاني  السراج  منهاج  په  چ３  الدين  منهاج  قاضي  مورخ  تک７ه  ه５واد  د  زموږ 

)طبقات  کتاب  خپل  او  يوړه  پناه  ته  دربار  ناصرالدين  د  ته  هند  نوموړي  اوس５ده.  ک３  وخت  دې 

امير حسين غوري،  الملک جويني،  ليکونکى عطا  ناصري( ي３ هلته وليکه. د جهانگشا کتاب 

په  زمينداوري  اکبر  او  هوتک  ملکيار  زوی  ده  د  هوتک،  بابا  فوشنجي،  ربيعي  ه５روي،  سيفي 

همدې دوره ک３ اوس５دل.

د تېموريانو په دورې کې اقتصاد او فرهنگ

اوس５دونکو  د  ورانول،  ودانيو  او  ＊ارونو  د  کولو،  الندې  سيمو  نورو  د  لکه  اقدامات  ت５مور  د 

ته د پوهانو، کسبگرو، صنعتگرو او هنرمندانو ل８５ل  او لوټ کول او همدارنگه ماوراءالنهر  وژل 

أسيا  مرکزي  د  دوره  نوموړي  د  چ３  شو  ويلى  امله  دې  له  وو.  ورته  ته  ک７نالرې  چنگ５زخان  د 

اوالدونو  ده  د  په خالف  تيمور  د  وگ２و. خو  دوام  دورې  تورې  د  تسلط  پوونده )صحراگشتان(  د 

فرهنگي، هنري او معماري چاروته ډ４ره پاملرنه کوله. د ت５مور د زوى شاهرخ ميرزا او د نوموړي 

شاهرخ  د  او  رامن％ته شول.  أثار  ارز＊تناک  او  رو＊انه  ډ４ر  مالت７  په  أغا  بيگم  گوهرشاد  د ＊３％ 
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زوى الغ ب５گ په مالت７ په سمرقند ک３ د الغ ب５گي رصدخان３ په نامه يوه لويه نجومي رصدخانه 

جوړه شوه چ３ ډ４ر پوهان پک３ بسيا وو.

کتابخان３  لوي３  د  نوموړي  ک５ده.  گ２ل  ＇خه  ملگرو  له  کتاب  د  هم  بايسنقر  زوی  بل  شاهرخ  د 

بنس ک５＋ود. بايسنقر هم نژدې ＇لو４＋ت تنه ان％ور گران او خطاطان د هرات په شاهي کتابتون 

ک３ راغون６ ک７ل. دوى زيات أثار ان％ور ک７ل لکه د فردوسي شاهنامه، ليلی او مجنون، د سعدي 

بوستان او گلستان، ده د ！ولو هنري أثارو يونوی سبک رامن％ته ک７ چ３ د )هرات مکتب( نوم ي３ 

＄انته غوره ک７. د هرات په ＊وون％ي ک３ د انسانانو کوچني ان％ورونه ان％ور شوي او همدارنگه 

ابزار(( ميناتوري ي３ رامن％ته ک７ې. ابزارو))لوم７ن９  په ساده کر＊و او ب３ 

په هرات ک３ په ＄انگ７ې توگه د سلطان حسين بايقرا )٩١١-٨٢٦ق/١٥٠٦-١٤٧٠ م( كلونو 

پاچا  ک３  دورې  دې  په  وه.  دوره  اوج  د  پراختيا  او  غوړيدن３  د  فرهنگ  او  تمدن  د  ک３  زمانه  په 

کاوه  مالت７  ＇خه  اديبانو  او  شاعرانو  هنرمندانو،  پوهانو،  له  ش５رنوايي(  )علي  وزير  عالم  ده  د  او 

استاد            نقاش９ ستر  د  توگه  په ＄انگ７ي  يون رامن％ته شو.  او فرهنگي  پايله ک３ مهم علمي  په  چ３ 

کما ل الدين بهزاد چ３ ډ４ر نفيس أثار ي３ وړاندې ک７ل. د هرات د هنري مکتب نوم ي３ ډ４ر لوړ 

ک７. دغه هنرمند د هرات ＊وون％ي ＄انگ７ې الره د کمال کچ３ ته ورسوله.

په دې دورې ک３ د هرات د ارگ له بيارغون３ پرته نور هم ډ４ر مهم أثار رامن％ته شول لکه په بلخ 

د  أغا  بيگم  شاد  گوهر  د  په مشهد ک３  زيارت جوړونه،  منسوب  د   Wواليت ک３ حضرت علي

له  رغونه سره  قبرونو  د  بايقرا  او سلطان حسين  گوهرشاد  د  په هرات ک３  رغونه،  جامع جومات 

په گازرگاه ک３ د خواجه عبداهلل انصاري د قبر ＊کلي کول، په هرات  شپ８و ＊کالييزو منارونو، 

يادوالی  جومات  خارگرد  د  نژدې  ته  پول３  ايران  د  همدارنگه  زيارتونه  او  جوماتونه  ډ４ر  نور  ک３ 

شو.

د دې دورې مهم علمي او فرهنگي شخصيتونه عبارت وو له: امير علي ش５ر نوايي، مال حسين 

موالنا  خطاط،  علي  سيد  مير  جامي،  عبدالرحمن  ش５خ  بايقرا،  حسين  سلطان  کاشفي،  واعظ 

ابراهيم غبار او د فاضلو او شاعرو ＊％و له ډل３ ＇خه د الندې  حسين علي هروي، مال محمد 
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شو: اخيستي  نومونه  ＊％و 

په  او  و  مهري  ي３  تخلص  النسا چ３  مهر  وايه،  هم  ي３  به  لور چ３ شعر  التمش  د  سلطان رضيه 

بايقرا په زمانه ک３ اوس５د  هرات ک３ اوس５ده. د امير علي جالير لور، أفاق جالير چ３ د حسين 

له او )ماه( چ３ هم شاعره او هم ستوري پ５ژندونک３ وه.

په ټولگي  کې فعاليت
 

زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، يوه ډله دې د مغولو د دورې په فرهنگي وضع３ او 
دويمه ډله دې د ت５موريانو د دورې په فرهنگي حالت په لن６ه توگه خبرې وک７ي.

پوښتنې
 

١- د پوهانو، هنرمندانو او صنعتگرانو په وړاندې د مغولو او تيموريانو په چلند خبرې وک７ئ؟
٢- موالنا جالل الدين محمد بلخي چ５رته اوس５ده او ول３ ي３ ک６ه وک７ه؟

٣- د گوهرشاد بيگم أغا په امر د دوو مشهورو جوړو شوو ودانيو نومونه واخلئ.
٤- امير علي ش５ر نوايي ＇وک، او په ＇ه حال ک３ ي３ ژوند کاوه؟

٥- په بلخ ک３ حضرت عليW ته منسوب زيارت د کوم تيموري پاچا په واسطه جوړ شو؟

له ټولگي څخه د باندې فعاليت  
درسي  راتلونک３  په  او  وليکي  مقاله  يوه  هکله  په  ＊ون％ي(  هنري  )هرات  د  دې  زده کوونکي 
د  ＊وون％ي  د  دې  مقاله  غوره  ！ولو  تر  همدارنگه  ک７ي،  وړاندې  ته  ！ولگي  دې  ک３  ساعت 

باندې ＄وړنده شي. په لوحه  اعالنونو 
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په دې ＇پرکي ک３ به د کندهار د پا＇ون په و ړاندې حاالت په ت５ره بيا له درو گاون６يو 
تر  ＇رنگوالی،  اړيکو  د  ه５واد  د  زموږ  سره  بابريانو(  او  صفويانو  دولتونو)شيبانيانو، 

ونيول شي.  مطالع３ الندې 
افغان دولت  لوم７ني  د  په کندهار ک３  په مشرۍ  د هوتکيانو  به  راز زده کوونکي  دغه 

له جوړ４دو سره أشنا شي.

افغانستان د کندهار له پاڅون څخه مخکې

په کندهار ک３ د حاجی ميرويس نيکه  أرامگاه
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١. د کندهار د خپلواک９ له  پا＇ون ＇خه مخک３ د افغانستان له عمومي وضع３ سره 
بلدول. د زده کوونکو 

د  او  افغانستان  د  سره  او صفويانو  بابريانو  شيبانيانو،  لکه  ل７يو  واکمنو  گاون６يو  له   .٢
دوى د اړيکو په ＇رنگوالي د زده کوونکو بلدول.

د  اقداماتو سره  او  له مهمو سياستونو  ايران ک３ د هوتکي دولت  او  افغانستان  په   .٣
بلدول. زده کوونکو 

٤. په ياده شوې دورې ک３ د افغانستان له عمومي اقتصادي او فرهنگي وضع３ سره 
بلدول. د زده کوونکو 

تاريخي اطلسونو او نقشو ＇خه کار واخيستالی شئ. ٥.زده کوونکي دې د 
او فرهنگي شخصيتونو  تاريخي  په ترڅ ک３ د مهمو  او تجزي３ دورې  انحطاط  د   .٦

او پوهانو سره د زده کوونکو بلدول.
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لوست څوارلسم 

د كندهار له پاڅونه مخکې د افغانستان وضعه

دوه  )تقريباِ  مرحله  يوه  ک３  ه５واد  په  زموږ  سم،  سره  تللو  من％ه  له  ل７ۍ  تيموري  د  هرات  د 
له من％ه الړ چ３  يو قلمرو  او  افغانستان سياسي مرکزيت  نيمي پ７５ۍ( رامن％ته شوې چ３ د 

زموږ گاون６يو ه５وادونو او قومونو زموږ د ه５واد ＄ين３ برخ３ الندې ک７ې.
د دې ډل３ مهم ＄واکونه عبارت وو له: ازبکي ش５بانيانو، د ايران صفويان او د هند مغوالنو 
او واليتونه  د ه５واد سيم３  ي３ زموږ  او ډهلي ＇خه  بخارا، سمرقند، اصفهان  له  ＇خه چ３ 
اداره کول. د وضع３ ＇７５نه او دهوتکيانو په واسطه د افغانستان د بيارغون３ ＇رنگوالى د دې 

او د ＇ونورو راتلونکو لوستونو موضوع ده چ３ په －６ه به ي３ لولو.

په افغانستان کې شيبانيان
ازبکان د مغولو او تاتاريانو له اوالدې ＇خه شم５رل ک８５ي. ازبکان خپل نوم له )ازبک خان( )٦٨١-
رود  )والگا(  د  چ３  پوځ  زرين  مغولو  د  نوموړي  اخلي.  ＇خه  ٧٤٣ق/١٢٨٢-١٣٤٢م(كلونو 
ترکي قومونو ＇خه جوړ شوى و، خو رهبران ي３  د  پوځ  نوموړى  تر＇نگ م５شت و، مسلمان ک７. 

مغولي نژاده وو.
په مرکزي أسيا ک３ د ازبکانو ＄واک د چنگ５زخان د زوى جوجي د يوه لمسي ابوالخير له خوا رامن％ته 
شو او نوموړي د قبچاق د د＊تو يوه زياته برخه ونيوله خو د ازبکو تر！ولو مشهور پاچا محمد خان 

شيباني )شيبک خان( نوم５ده، نوموړى د )ابو الخيرخان( زوى و.
شيبک خان د شپاړسم３ م５الدې پ７５ۍ په لوم７يو ک３ د تيموري ل７ۍ وروستی واکمن په سمرقند ک３ 
له پ＋و وغور＄اوه او په دې توگه ي３ په ماوراءالنهر ک３ د ازبکانو د واکمن９ بنس ک５＋ود. که ＇ه هم د 
شيبانيانو واکمني موقتاً د بابر له غندن３ سره مخ شوه خو په )٩١١ق/١٥٠٥ م( کا ل شيبانيان وتوان５دل 

چ３ بابر او مالت７ي ي３ له مرکزي أسيا ＇خه وش７ي.
شيبانيانو په ＄انگ７ې توگه د سلطان حسين ميرزا له م７ين３ وروسته او د نوموړي د اوالدونو ترمن＃ د 
اختالف په سبب د افغانستان لورته پاملرنه وک７ه او د تيموريانو د واکمن９ مرکز، هرات د شيبک خان 
ازبک السته ورغی. پرته له هرات ＇خه، كندهار هم د شيبانيانو تر يرغل الندې راغى او دا ＊ار چ３ 

تر اوسه د بابر پاچا له ورور يادگار ناصر ميرزا سره و، تر استراباده پورې مخک３ الړل.
د شيبانيانو ＄واک تر )٩١٦ق/١٥١٠ م( كال پورې، چ３ د شاه اسماعيل صفوي يرغلونه په ازبکانو 
ته نژدې را پ５＋ه شوه.  جاري وو، چل５ده، خو په همدې کال، په هغ３ خون７ۍ جگ７ې چ３ مروې 
محمد خان شيباني د خپل لسوزرو جنگياليو سره د ايران صفوي قزلباشو له خوا ووژل شو چ３ په دې 
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ترتيب دا ＄ل زموږ د ه５واد لويدي％３، شمالي او مرکزي برخ３  د صفويانو لخوا الندې شوې.
که ＇ه هم په موقته توگه شيبانيانو د أمو سيند غاړې ته په شاتگ وک７ خو يرغلونه او بريدونه ي３ په 
＄انگ７ې توگه د افغانستان په شمال باندې ونه در４دل او دوى د افغانستان په شمال ک３ بدخشان تر 
ميمن３ او بادغيس پورې او همدارنگه ده５واد په لويدي＃ ک３ ي３ هرات ＇و ＇و ＄ل３ تر يرغل الندې 
ونيو. په ＄انگ７ې توگه عبيداهلل خان چ３ د محمد سلطان خان زوى او د ابو الخير لمسى و، د ازبکانو 
＄واکمن پاچا د )٣٣( کلونو واکمن９ په ترڅ ک３ اووه ＄له زموږ په ه５واد او په ايران يرغلونه ک７ي چ３ 

ډ４ر زيات زيانونه ي３ را اړولي دي.
شيبانيانو تر )١٠٠٧ق/١٥٩٩م( كلونو پورې واکمني چلول３ ده. د دوی پالزم５نه زياتره وخت  سمر 
قند او ＄ين３ وخت بخارا هم وه، او ＇ه د پاسه يوه پ７５ۍ ي３ زموږ د ه５واد شمالي او لويدي＃ واليتونه 

او سيم３ ي３ تر بريدونو او يرغلونو الندې نيول３ وې.
په  افغانستان  د  پر تخت ک５ناست.  پر ＄ای  په مرکزي أسيا ک３ د شيبانيانو  استراخانيان هم  ازبکو  د 
وړاندې ي３ هماغه د شيبانيانو سياست پر مخ ب５وه او ＄ين３ وخت به ي３ زموږ د ه５واد شمالي واليتونو 
لکه تخار او بلخ او ＄ين３ وخت به ي３ هرات ته الس غزولو. د استراخانيانو حکومت تر )١١٦٧-

١٧٥٤م(کال پورې دوام وك７.

په ټولگي کې فعاليت  
زده کوونکي له نقش３ ＇خه په گ＂３ اخيستن３ سره د والگا رود په شاوخوا ک３ د مغولي زرين پوځ د 

ميشت ک５دو موقعيت او د افغانستان شمال ته د شيبانيانو د الس رسي الرې په گوته ک７ي.

پوښتنې
 

١- شيبانيان د نژادي پلوه په كوم３ ډل３ پورې ت７ل ک８５ي؟
٢- د شيبانيانو د ＄واک اصلي مرکز چ５رې واقع و او ول３ ي３ افغانستان ته پاملرنه وک７ه؟

٣- شيبک خان )محمد خان شيباني( د چا پواسطه او چ５رته ووژل شو؟
٤- د هغو واليتونو نومونه واخلئ چ３ زياتره وخت به د شيبانيانو او استراخانيانو د بريد او يرغلونو 

الندې راتلل.
له ټولگي څخه دباندې فعاليت

 
زده کوونکي دې له علمي سرچينو ＇خه په گ＂３ اخيستن３ سره د شيبک خان د ک７نالرې په هکله 

يوه لن６ه مقاله وليکي او په راتلونک３ درسى ساعت ک３ دې خپلو ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي.
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پنځلسم لوست  

افغانستان او  بابريان 
بله سلسله چ３ د تجزي３ او گ６ وډۍ په وخت ک３ ي３ زموږ د ه５واد په ＄ينو برخو واکمني  يوه 
چلوله، بابريان وو. دوى هم د افغانستان د ډ４رو گاون６يو ＄واکونو سره په سيال９ ک３ زموږ د ه５واد د 

پريشان９، په شاتگ او د ！ولنيزو، سياسي او اقتصادي خن６ونو المل وگر＄５دل.
په دې لوست ک３ به د افغانستان د تاريخ په دې برخه ک３ د بابريانو مهم اقدامات او خو＄＋تونه ولولئ.

ظهير الدين محمد بابر )د ببر په معنا( د تيمور له لمسيانو ＇خه گ２ل ک５ده. پالر ي３ په ازبکستان ک３ د 
انديجان حاکم و. نوموړي د ازبک شيباني ＄واک د خپر４دو په الر ک３ په )٩٠٦ق/١٥٠١ م( کال له 
مرکزي أسيا ＇خه افغانستان ته وت＋ت５د. او د ب５رته راستن５دو په لوم７يو ور＄و ک３ د تخارستان سيمه ييز 

حکمران خسرو شاه ورته ＊ه راغالست ووايه.
خسرو شاه په دې وخت ک３ زموږ د ه５واد په شمال ک３ تر بدخشان پورې سيم３ په واک ک３ درلودې.

بابر وروسته له دې درې زره هغه ل＋کرې ورسره ملگرې ک７ې چ３ د خسرو شاه له ＄واک ＇خه ب５ل３ 
شوې وې؛ نو د کابل په لور وخو＄５د. کابل په دې وخت ك３ د هرات د تيموريانو له خوا د يوه حاکم په 
واسطه اداره ک５ده. بابر په )٩١٠ق/١٥٠٤ م(كال ک３ کابل پرته له جگ７ې او مقاومته ونيوه. دغه وخت 
چ３ د تيموريانو د واكمن９ ل７ۍ د کمزورۍ او سقوط سره مخامخ وه. بابر ب５الب５لو برخو ته پو＄ونه 
ول８５ل او په ！وليزه توگه، پرته د افغانستان د لويدي％و او شمال لويدي％و واليتونو ＇خه پرته چ３ د ايران 

د صفويانو ترواک الندې وو، نور وتوان５د چ３ د افغانستان زياتره سيم３ الندې ک７ي.
په لور ي３ پو＄ونه  په مهمو برخو ي３ واک ！ينگ ک７. د هند  له دې چ３ زموږ د ه５واد  بابر وروسته 
وخو＄ول چ３ په پايله ک３ ي３ د کابل، بدخشان او کندهار د ＄واکونو په واسطه ي３ ډهلى ونيو چ３ په 

دې ترتيب په هند ک３ د يوې نوې ل７ۍ بنس ک５＋ودل شو چ３ تر＇و پي７يو ي３ دوام وک７.
بابر په )٩٣٥ق/١٥٢٩م(كال ک３ م７ شو او د خپل وصيت له مخ３ په کابل ک３ خاوروته وسپارل شو. 
وروسته له ده ＇خه د نوموړي تر ！ولو مشر زوى ناصر الدين محمد همايون چ３ په کابل ک３ زي４８دلى 

و، رامن％ته شو. نوموړى د خپلو ورو１و او په هند ک３ د افغانانو له مخالفت سره مخامخ شو.
همايون د افغان ش５ر شاه سوري د پو＄ونو له خوا د قنوج په سيمه ک３ مات３ وخوړه او ＇رنگه چ３ ورو１و 
ي３ هم له ده سره مرسته ونه ک７ه، نو په ايران ک３ ي３ د صفوي طهماسب دربار ته پناه يوړه. په دې وخت 
ک３ د افغانستان زياته برخه له بدخشان نه تر کندهار پورې د بابر د بل زوى کامران ميرزا په الس ک３ وه. 
خو همايون دا＄ل په )٩٥١ق/١٥٤٤ م( کـال ک３ افغانستان ته راوگر＄يد او د )١٣( زرو صفوي قوتونو 
په مرسته ي３ د افغانستان زيات３ سيم３ او واليتونه السته راوړل. دا＄ل ي３ له لسو کلونو ＇خه وروسته 

خپل هغه ورو１ه له مخ３ ليرې ک７ل چ３ له نوموړي سره مخالف وو. 
همايون په دې موده ک３ خپل ورو１ه هر يو ناصر ميرزا، ميرزا هندال او ميرزا عسکري ووژل او کامران 



66

ميرزا ي３ ړوند ک７ه وروسته هند ته ي３ پام شو او د سلطان ابراهيم لودی له مات３ وروسته؛ دويم ＄ل د 
دهلي پر －６ۍ ک５ناست. د همايون له م７ين３ وروسته د هغه زوى جالل الدين اکبر د ډهلي پر تخت 
ک５ناست. او نوموړي د کابل او غزني اداره خپل ورور محمد حکيم ته وسپارله خو دی په خپله د 
افغانانو سره په دوامداره شخ７و ک３ ＊ک５ل و، په ＄انگ７ې توگه د خيبر، سند او ژوب په سيمو ک３ د 

دوی پا＇ونونه ي３ شن６ ک７ل.
د جالل الدين اکبر له م７ين３ وروسته، د ده زوى سليم شاه د جهانگير په نامه د هندوستان واکمن شو. 
د همدې واکمن په وخت ک３ چ３ صفوي شاه عباس په كندهار يرغل وک７ او نوموړی ＊ار ي３ ونيوه. 

د صفويانو او گورکانيانو د واکمن９ په موده ک３ دکندهار برخليک د يادو شوو دوو ل７يو ترمن＃ د اختالف 
او شخ７و مهم ！کى و او ډ４ر ＄له گورکاني هند او صفوي ايران د دې په سر سره ن＋تي دي.

د جهانگير＄ايناستو، شاه جهان او اورنگزيب هم دخپلو واکمنيو د پراختيا په سبب د افغانستان په 
هکله ډ４رې هل３ ＄ل３ ک７ې دي او په ＄انگ７ې توگه د کابل، بلخ او بدخشان برخليک د دوى او د 
سيمه ييزو ＄واکونو ترمن＃ د اختالف بل المل بلل ک８５ي. لکه د بلخ او د ه５واد د شمالي سيمو د 
الندې کولو پر سر د بابر او ازبکو استراخانيانو ترمن＃ جگ７ې او همدارنگه د خ＂کو او يوسفزيو سره 
！کرونه او ن＋ت３ چ３ په ＄انگ７ې توگه د اورنگزيب په )٥٠( کلنه دوره ک３ رامن％ته شول او د پراخه 

زيانونو سبب وگر＄５دل.
دغو پ５＋و ＇رگندوله چ３ د افغانستان د تجزي３ موده را رس５دل３، د پرديو السوهنو او د ＄ينو سيمه 
ييزو مخورو له خوا د بهرنيو ＄واکونو مالت７ د دې المل وگر＄５د چ３ گ６وډي او انحطاط رامن％ته شي 

چ３ د ډ４رې مودې لپاره دا وضعه ناسمه پات３ شوه.
په ټولگي کې فعاليت

زده کوونکي دې هغه داليل ووايي چ３ له افغانستان ＇خه ي３ د بابر پاملرنه هندوستان ته واړوله.

پوښتنې

١- بابر شاه د کومو پو＄ونو په مرسته کابل او ورپس３ هندوستان ونيوه؟
٢- همايون ول３ صفوي دربار ته پناه يوړه؟

٣- د هغو اختالفي سيمونومونه واخلئ چ３ د بابريانو او صفويانو او همدارنگه د بابريانو او استراخانيانو 
تر من＃ شخ７ې په ک３ رامن％ته ک５دې؟

٤- ول３ بابر پاچا د افغانستان لويدي＃ والياتو ته ل＋کر ک＋ي ونه ك７ه؟

له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زده کوونکي دې د بابر پاچا د )بابر نام３( په نامه د خاطراتو ！ولگ３ په هکله يو لن６ مطلب وليکي.
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 شپاړسم لوست

صفويان او  افغانستان 
د ا４ران صفويانو زموږ د سيم３ نيولو ته هم هغه وخت سترگ３ پ＂３ ک７ې وې چ３ زموږ د تاريخ هغه 
دوره د انحطاط او تجزي３ په نوم ياديده. زموږ په ه５واد باندې د يرغل د ه）و په درشل ک３ او يا د دوو 

هم مهاله کورنيو )ازبکانو او گورگانيانو( سره د سيال９ په پايله ک３ زموږ ه５واد ته درانه زيانونه واو＊تل.
که ＇ه هم له صفويانو سره د دوى ترالس الندې نورو سيمو ک３ هم مخالفتونه موجود وو، خو په 
＄انگ７ې توگه افغانان له هغو لوم７يو ډلو ＇خه شم５رل ک８５ي چ３ له صفويانو ＇خه ي３ خپله خپلواکي 

ترالسه ک７ه، دغه موضوعگان３ به په دې لوست ک３ ولولو.
صفويان په اصل ک３ د شيخ صفي الدين اردبيلي له نسله دي. شيخ صفي الدين اردبيلي په اتمه هجري 
７５４ۍ ک３ اوس５ده. چ３ په ايران او کوچن９ أسيا يا عثماني خالفت ک３ ي３ ډ４ر مريدان او پيروان وو، 
خو په ا４ران ک３ د صفوي ل７ۍ د حکومت بنس اي＋ودونکي شاه اسماعيل گ２ل ک８５ي. نوموړي د 

شيخ صفي الدين اردبيلي له لمسيانو او په عين وخت 
ک３ د خپل عصر د صفويه طريقت پيرو او مرشد و. شاه 
اسماعيل په خپلو مخالفانو باندې له برالس９ وروسته په 
)٩٠٧ق/١٥٠١ م( کال ک３ د ا４ران د تبر４ز په ＊ار ک３ د 
تاج اي＋ودلو مراسم تر سره ک７ل. نوموړي د خپلو تک７ه 
مريدانو او ترک ！بره مال ت７کوونکو )قزلباشو( په واسطه د 
ا４ران په دولت ک３ د حکوت د بنس ！ينگولو نه وروسته 

د افغانستان لوري ته پاملرنه وک７ه.
افغانستان په دې وخت ک３ د ازبکي شيباني ＄واکونو او بابريانو له خوا اداره ک５ده، سره له دې چ３ د 
شاه اسماعيل او بابر پاچا اړيک３ ډ４رې ＊３ وې او هر وخت به ي３ د ليکونو په واسطه اړيک３ ！ينگول３ 
خو د شاه اسماعيل او شيبک خان اړيک３ ډ４رې خراب３ وې. چ３ په )٩١٦ق/١٥١٠ م( کال ک３ د 
صفويانو او ازبکانو ترمن＃ په خون７ۍ جگ７ه ک３ چ３ مروې ته نژدې پ５＋ه شوه، ازبکانو سخته مات３ 
يا م７ه او  وخوړه، د ازبکانو پاچا شيبک خان ووژل شو اود )٣٠( زرو په شاوخوا ک３ ＄واکونه ي３ 
يا بنديان شول. له دې وروسته له هرات ＇خه تر بلخ او هزاره جاتو پورې سيم３ د صفويانو په الس 

ورغل３ او د امو سيند د ازبکانو او صفويانو ترمن＃ د پول３ په توگه و！اکل شو.
که ＇ه هم دا وضعيت په خپل حال پات３ نشو زموږ د ه５واد لويدي％３ او شمالي سيم３ ډ４ر ＄له د دواړو 
لورې د شخ７و او يرغلونو په ډگربدل شول خو د يادو شوو سيمو خلک له دواړو لورو ＇خه ناراضه وو.
شاه اسماعيل صفوي په )٩٣٠ق/١٥٢٤ م( کا ل ک３ م７ شو او له ده وروسته د نوموړي زوى طهماسب 
د ا４ران پاچاه９ ته ورس５د. د دې پاچا په وخت ک３ همايون گورکاني چ３ د خپلو ورو１و او افغانانو د 
مخالفت سره مخ شوى و، ا４ران ته پناه يوړه. نوموړی له ＇ه مودې وروسته د صفوي دولت )١٣( 
زرو جنگي ＄واکونو )قزلباشو( سره افغانستان ته راوگر＄５د، کندهار او کابل ي３ ونيول او د کندهار 
سلطنتي خزان３ ي３ د ا４ران دربار ته ول８５ل３، ا４راني سرت５ري له دې وروسته په کندهار ک３ م５شت شول. 

په اصفهان ک３ د شيخ لطف اهلل جومات 
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د طهماسب د م７ين３ له کبله صفويان له داخلي بحران سره مخ شول او له دې وروسته زموږ ه５واد 
هم د صفويانو د رقيبانو )ازبکانو او گورکانيانو( د يرغلونو سره مخ شول. خو د عباس ميرزا د بيا را 
＇رگند４دو سره سم. چ３ په لوم７ي سرک３ ي３ هرات خپله پالزم５نه و！اکله او وروسته ي３ ！ول ا４ران 
الندې ک７، کندهار ي３ هم دخپل３ ولک３ الندې راوست. د کندهار برخليک هر وخت د صفويانو او 

گورکانيانو دوو ل７يو د اختالف سبب و.
د دې ＄واکمن پاچا له م７ين３ سره سم په )١٠٣٨ق/١٦٢٩ م( كال ک３ د دې کورنى له من％ه تلل 
هم پيل شو، ＄که د نوموړي نه وروسته ب３ له ＄ن６ه، شاه صفي ډگرته راغى او کابو د صفوي کورن９ 
！ول غ７ي ي３ ووژل. د ده په وخت ک３ په )١٠٤٧ق/١٦٣٠م( کا ل عثمانيانو په لو４دي＃ ک３ بغداد 
او گورکانيانو په ختي＃ ک３ کندهار ونيوه په دې توگه دويم شاه عباس يو ＄ل بيا له －ور کانيانو ＇خه د 
کندهار د نيولو ه）ه وک７ه تر ＇و ي３ خپل３ ولک３ الندې راولي. که هر ＇و د هندوستان د پاچا شاه 
جهان له خوا د کندهار د بيانيولو ه）ه وشوه او خپل زوى اورنگزيب ي３ د کندهار د نيولو لپاره ول８５ه 
خو ه）و ي３ نتيجه ورنه ک７ه او گورکانيان د دې ＊ار د او يا ور＄و محاصرې وروسته، په شاتگ ته 
اړ شول. له دې وروسته، سره له دې چ３ په ＊کاره توگه، کندهار د صفويانو له واک الندې و خو د 
صفوي مامورينو د بد چلند له امله ورځ په ورځ ترې خلک ناراضه ک５دل او ＄ين３ وخت به د خلکو د 
پا＇ونونو المل گر＄５دل. په پايله ک３ د دې پا＇ونونو له ډل３ ＇خه د يوه پا＇ون په ترڅ ک３ چ３ حاجي 
افغانان وتوان５دل. چ３ د صفوي حکومت له ظلمه ＄ان  ميرويس خان هوتک له خوا تر سره شو. 

خالص او خپله خپلواکي ترالسه ک７ي.
په ټولگي کې فعاليت

 
زده کوونکي دې په ！ولگي ک３ له نقش３ ＇خه په گ＂３ اخيتسن３ سره، هغه سيم３ په ن＋ه ک７ي چ３ 

د ازبکانو يا صفويانو د بريد او يرغلونو ډگرو.

پوښتنې
 

١- د صفوي ل７ۍ بنس اي＋ودونکی ＇وک و او نوموړي ول３ د افغانستان په لور ل＋کر وخو＄اوه؟
٢- د صفويانو سره په شخ７و ک３ هغه ＊ک５ل３ ډل３ ＇ه نوم５دې، چ３ د افغانستان په گاون６ ک３ ي３ 

＄واکونه ميشت وو؟
٣- همايون گورکاني د کوم ا４راني پاچا په مرسته د افغانستان په لور ل＋کر ک＋ي وک７ه او کوم واليتونه 

ي３ السته راوړل؟
٤- د کندهار برخليک ول３ د صفويانو او گورکانيانو د اختالف سبب وگر＄５د؟

له ټولگي څخه دباندې فعاليت  
بهرني  په  او صفويانو  گورکانيانو  د  اخيستن３،  گ＂３  په  له علمي سرچ５نو ＇خه  زده کوونکي دې 

سياست ک３ د کندهار د اهميت په هکله يوه مقاله وليکي.



69

اووه لسم لوست

د حاجي ميرويس نيکه ترمشرۍ الندې د کندهار پاڅون

په ه５واد ک３ د يوې اوږدې دورې گ６وډيو نه وروسته د هوتکيانو تر مشرۍ الندې په －ر－ين د ظلم 
＇خه د خالصون په موخه  د کندهار د خلکو پا＇ون يو مهم گام گ２لى شو. د غه گام د پرديو د 

غالم９ ک７ۍ مات３ ک７ې او د سيمه ييزه خپلواکه حکومت بنس ي３ ک５＋ود. 
د  نوموړي پا＇ون د برياليتوب ＇رنگوالی او په کندهار ک３ د هوتکي دولت جوړ＊ت د دې لوست 

موضوع ده چ３ تاس３ به ي３ ولولئ.

＇رنگه چ３ په دوو ت５رو لوستونو ک３ موولوستل، د هرات د تيموريانو دولت له ړنگ５دو وروسته د دوه 
نيمو پ７５يو په ترڅ ک３ د افغانستان سياسي او ！ولنيز يووالى له من％ه الړ.  او پرته له هغو خانانو او د سيمو 
مخورو ＇خه چ３ د خپل３ واکمن９ لمنه ي３ غوړول３ وه، په ＄ان／７ې توگه بابريانو او صفويانو د خپلو 
ت５ريو او ظلمونو په واسطه زموږ خلک تر پزې رسولي وو. هغه ظلمونه او ستمونه چ３ د گرگين خان په 
نامه د يوه گرجي االصله ايراني له خوا په کندهار او ددې په شاو خوا سيمو ک３ ک５دل زياتره خلک ي３ 
د پرديو پر ضد پا＇ون ته ه）ولي وو. په پايله ک３ دغه پا＇ون د) ١١٢١ ق/ ١٧٠٩م (کال په پسرلي ک３ 

رامن％ته شو او ميرويس خان چ３ په ))حاجي ميرويس نيکه(( مشهور و د دې پا＇ون مشري کوله. 

د کندهار پاڅون د رامنځته کېدو الملونه
د ايران د صفوي ل７ۍ وروستی پاچا شاه سلطان حسين نوميده. نوموړي په اصفهان ک３ دواکمن９ په 
لوم７يو کلونو ک３ د همدې ه５واد په ختي＃ ک３ د م５شتو قومونو لکه براهوي، بلو＇انو، نارويي، ريگي، 
رخشاني او افغانانو د پا＇ونونو د ！کولو په ل＂ه ک３ شو. د دې ډول حركتونو لمنه د کرمان، يزد او د نائين 
تر ＇ن６و رس５دل３ وه.  نژدې په همدې ور＄و ک３ ازبکانو په خراسان ک３ او کردانو د ايران په لويدي＃ 
ک３ د صفوي حکومت په ضد فعاليتونه پيل ک７ي وو.  که ＇ه هم  د شاه سلطان حسين د پاچاه９ په 
پيل ک３ گرگين خان په گرجستان ک３ بغاوت ک７ی و او په همدې ور＄و ک３ په اصفهان ک３ اوس５ده خو 
سره له دې ！ولو گرگين خان د ايران د دربار له خوا د يادو شوو پا＇ونونو د ！کولو لپاره مامور شو. په دې 
کار ک３ د گرگين خان برياليتوب د دې المل شو چ３ د صفويانو له خوا د کندهار عمومي حکمران 
و！اکل شي. ＄که د )١١١٥ ق/١٧٠٣م( كا ل په وروستيو ک３ بلو＇ان د ميرسمندر په مشرۍ کندهار 
＊ارته ننوتي وو او صفوي مامورينو ته ي３ ستونزې زي８ول３ وي. گرگين د کندهار ＊ار ته له ننوتو وروسته 
د هغه ＄اى اداره په الس ک３ ونيوله. او ＇رنگه چ３ نوموړی غوسه ناک، سخت گير او خون７ى س７ى 
و، نو ＄که ي３ د کندهار په اوس５دونکو هر ډول زور زياتي پيل ک７. نوموړي د قومونو او قبيلو مشران 
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تر فشار الندې راوستل او ＄ين３ خوي３ الم７ه ک７ل. له دې قومي مشرانو ＇خه يو حاجي ميرويس خان 
نوم５ده چ３ د گرگين خان سترگ３ پرې ولگ５دې. 

د کندهار د پاڅون مشر حاجي ميرويس نيکه
ميرويس خان چ３ په حاجي ميرنيکه مشهور و د يوو لسم３ پ７５ۍ 
په وروستيو ک３ د نازو په نامه له يوې مور ＇خه وزي８يده. پالر ي３ 
شاه عالم خان د هوتکو قوم له مشرانو او مور ي３ د سلطان ملخي 
توخي لورو وه، چ３ دواړه د قومي مشرانو ＇خه گ２ل ك８５ي.  په 
را وروسته وختونو ک３ ＇ه وخت چ３ ميرويس خان د جعفرخان 
سدوزي له لور سره واده وک７، نو د نوموړي ！ولنيز حيثيت ي３ نور 
هم لوړ ک７ او ＇رنگه چ３ نوموړى يو نيک خويه، فصيح، مدبر 

او زړور س７ی و او په ＇نگ ک３ ي３ د سوداگرۍ 
دنده هم پر مخ ب５وله ، نو ＄که په ډ４ره اسان９ سره  
په  کندهار  وخت  هغه  د  چ３  شول  وکوالی  ي３ 
خلکو ک３ ＊ه ＄اى ولري. د همدې خصوصياتو 
او صفاتو په لرلو سره د کندهار ＊ار د مشر په توگه 
هم و ！اکل شو. او په دې مقام ک３  د خلکو او د 
هغه وخت کندهار د حکومت تر من＃ د واسط３ 
په همدې حا  تر سره کوله خو  نده  توگه ي３ د  په 
ل ک３ ي３ هم د خلکو له مالت７ ＇خه الس وانه 
خيست او په هغه ليک ک３ چ３ د ده السليک 
پرې و د گرگين  له زور زياتي ＇خه په ک３ شکايت 
شوی و، او د اصفهان دربار ته ولي８ل شو، دا کار 
د دې المل وگر＄يد چ３ ميرويس خان دا ＄ل د 
گرگين له خوا ونيول شو او الس نيولى اصفهان 

ته ولي８ل شو. 

   زيات وپوهي８ی:
د )١١١٩( هجري قمري کال د ذالقعدې مياشت３ په 
ني＂ه ، کله چ３ زموږ ملي قايد ميرويس نيکه  نولسم 
د ملت په مرسته، گرگين د يرغلگرو قوماندان ي３ په 
ي３  ک３  ＄ای  هغه  په  او  ورساوه  قتل  په  ک３  کندهار 
د يو ملی حکومت بنس ک５＋ود، په دغه موقع ک３ 
د افغانان مشرانو او کشرانو په وړاندی يو ملي افغاني 
مو！ی  يو  سره  ما  له  تاسو  وويل))که  داس３  ک３  جرگه 
شئ او زما مال وت７ئ، نو په دې صورت ک３ ډير ژر دا 
امکان شته چ３ بريا به تر السه شي؛ تر ＇و د اسارت 
او ذلت منحوس ＄ن％ير   له خپل３ غاړې ＇خه لرې 
د عزت  او  افتخار  د خپلواک９  مقابل ک３  په  او  ک７و. 
بيرق د ه５واد په －وټ －وټ او د ن７ۍ د أزاده ملتونو 
په من＃ ک３ پورته ک７و او هر کله چ３ د پرديو د سلط３ 
هغه يوغ له خپل ＄ان ＇خه لرې ک７و او په لوی خدای 
تبارک او تعالی باندې توکل وک７و او مطمئين اوسو، 
＇رنگه چ３ زموږ نيت پاک دې نو د لوی خدای> 

په استعانت وروستني برياليتوبونه زموږ دي(( 
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ميرويس خان مخک３ له دې هم اصفهان ته سفرونه ک７ي وو، او د صفوي حکومت او دربار له وضع３ 
سره بلد و له همدې كبله نوموړى وتوانيد چ３ نه يوازې ＄ان ته برائت ورک７ي، بلک３ د صفوي پاچا، 

سلطان حسين حضور ته هم ورس５د او مک３  ته ي３ د تللو اجازه هم ترې واخيسته. 
نوموړي په مک３ معظم３ ک３ له مذهبي عالمانو ＇خه د گرجي گرگين په وړاندې د پا＇ون فتوا تر 

السه ک７ه. 
له اصفهان ＇خه کندهار ته د حاجي ميرويس خان له راگر＄５دو سره سم د اصفهان د دربار وضعه 
د گرگين په وړاندې بدله شوې وه ＄که داس３ گنگوسی اور４دل ک５ده چ３ د روسي３ امپراطور پترکبير 
غواړي ارمنستان او گرجستان  له خپل ه５واد سره ون＋لوي او داهم ويل ک５دل چ３ گرگين له خپلو 
عسکرو غواړي د پترکبير سره يو＄ای شي. دغه گنگوسه د دې المل وگر＄５ده  چ３ ميرويس خان له 

ډير واک سره کندهار ته بيرته وگر＄ي.
 نوموړي دا＄ل په کندهار ک３ په ډيرې حوصل３  سره د پرديو په وړاندې د پا＇ون الرې برابرې ک７ې. 
په ＄انگ７ې توگه د) ١١٢١ ق / ١٧٠٩ م( كال په پسرلي ک３ هغه وخت چ３ گرجي ل＋کرې د گرگين 
د وراره الکساندر تر مشرۍ الندې د کندهار ＊ار د ارغستان اوکاک７و د ＄پلو په نيت وتل３ وې نو ډيره 
＊ه زمينه مساعده شوه، او په دې حال ک３ ميرويس خان او نور قومي مشران د مانج３ په نامه په يوه 
سيمه ييزه جرگه ک３ سره را！ول شول او له ميرويس خان سره ي３ ژبه  وک７ه، او همدارنگه د کندهار د 
اوس５دونکو په مرسته ي３ گرگين او د صفوي دولت ډيرې گرجي ل＋کرې د کندهار ＊ار نه د ＇لوي＋تو 

ميلو په وا！ن د )ده شيخ ( کلي ک３ غافلگيره او بيا ووژل３. 
الکساندر او پو＄ونه ي３ هم چ３ د کاک７و له جگ７ې ＇خه راگر＄５دلي وو، په ډ４رې سخت９ وتوانيدل 

چ３ له جگ７ې وت＋تي او گرشک ته ＄ان ورسوي.
رو＊اني  د  الندې  مشرۍ  تر  انصاري  بايزيد  د  ترتيب  دې  په 
پا＇ون، د خوشحال خان خ＂ک تر مشرۍ الندې د خ＂کو 
په الره  گ＂لو  پا＇ون د خپلواک９  د کندهار  پا＇ون وروسته  تر 
ک３ دريم گام گ２لی شو.  چ３ د کندهار د خلکو په گ６ون تر 
 سره شو، چ３  زموږ په ه５واد ک３ ي３ د خپلواکه دولت بنس

ک５＋ود. 
د صفويانو له خوا د کندهار د بيانيولو پرله پس３ ه）و، ＇ه گ＂ه 
د  کاله  اته  ترنامه الندې  قايد  ملي  ميرويس خان،  او  ک７ه  ونه 
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کندهار واگ３ په الس ک３ درلود. حاجي ميرويس نيکه په) ١١٢٧ ق/ ١٧١٥م( کال ک３ م７شو. 

ميرعبدالعزيز
له ميرويس نيکه وروسته د ده ورور مير عبدالعزيز خان د کندهار د حکومت مشري تر السه ک７ه خو 
نوموړي له دوو کالو حکومت ＇خه وروسته، د حاجي ميرويس خان د ک７نالرې خالف له صفوي 
حکومت سره د پخالين３ الره خپله ک７ه. د قومونو او قبيلو مشرانو د نوموړي دا کار خوښ نشو او د 
حاجي ميرويس خان زوى ميرمحمود ي３ د خپل کاکا وژلو ته تشويق ک７ او نوموړى وروسته له دې کاره 

په) ١١٢٩ ق/ ١٧١٦م( کـال ک３ د کندهار د حکومت پر تخت کيناست. 

په ټولگي کې فعاليت  
زده کوونکي دې په دوو ب５الب５لو ډلوک３ د تاريخ په هماغه ش５بو ک３ د کندهار واليت د کورني او 

بهرني ارز＊ت په هکله خبرې اترې وک７ي.

پوښتنې
 

١( گرگين ＇وک و او ول３ د اصفهان د دربار له خوا د کندهار حکمران و！اکل شو؟ 
٢( ول３ حاجي ميرويس د رهبراو مشر په توگه د کندهار د خلکو د منلو وړ وگر＄يد؟ 

٣( د صفوي دربار په وړاندې د حاجي ميرويس نيکه او ميرعبدالعزيز د سياستونو تر من＃ توپير ＇ه 
و؟ 

ب５رته  ته  کندهار  نه  اصفهان  له  چ３  ورک７ه  اجازه  ته  نيکه  ميرويس  حاجي  دربار  ايران  د  ول３   )٤
وگر＄ي؟ 

له ټولگي څخه دباندې فعاليت  
زده کوونکي دې د کندهار د پا＇ون په وخت ک３ د ه５واد  د سياسي او ！ولنيزې وضع３ په هکله يو 

مطلب وليکي او د لوست په راتلو نک３ درسی ساعت ک３ دې وړاندې ک７ي. 
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اته لسم لوست

په ايران کې د هوتکي دولت رامنځته کېدل
په ايران ک３ د هوتکي دولت رامن％ته ک５دل د افغانستان او ايران د تاريخ له مهمو برخو ＇خه  شم５رل 
کي８ي. که هر ＇و د دې دولت عمر ډ４ر لن６ و خو په همدې کم وخت ک３ بياهم ډ４رې مهم３ پ５＋３ رامن％ته 
شوې. لکه  له ايران  ＇خه د ＄ينو سيمو د ب５لولو په هکله عثماني او د روسي３ نقشه، په ختي＃ ک３ د سيمه 

ييزو حکومتونو جوړ＊ت او ＄ين３ نورې  داس３ پديدې چ３ په دې لوست ک３ به ورسره بلد شو.

شاه محمود هوتکي           
په کندهار ک３ د حاجي ميرويس خان مشر زوی شاه محمود په تخت ک＋５ناست 
ابداليانو د واک ته رسيدو سره همزمان وو؛ ＄که چ３  چ３ په هرات ک３ د 
په  اخيستلو، هرات  الهام  په  پا＇ون ＇خه  له  د کندهار  افغانانو  په هرات ک３ 
)١١٢٩ هـ ق/١٧١٦ م( کا ل د روژې په مياشت ک３ ونيو. د افغانانو مشري په 
دې وخت ک３ عبداهلل خان سدوزي کوله. ＇رنگه چ３ شاه محمود ه）ه وک７ه 
چ３ د سيستان د نيولو طرحه عملي ک７ي، په لوم７ي سرک３ له ابداليانو سره 
مخ شو چ３ هرات ي３ په ولکه ک３ و. په دې جگ７ې ک３ هوتکيانو برياليتوب 

تر السه ک７ او په جگ７ې ک３ د هرات د ابداليانو د مشرعبداهلل خان زوی اسداهلل خان ووژل شو. 
بيا خپل ل＋کر هغ３  ايران داخلي وضعه ي３ ＇ارله، يو کال وروسته ي３  شاه محمود هوتک چ３ د 
خواته وخو＄اوه، او  دا ＄ل ي３ ل＋کرې له ريگستان ＇خه په ت５ر４دو سره تر کرمان پورې ورس５دې، 
خو د هغوی حکمران سره له پخالين３ وروسته کندهار ته راوگر＄يد.  نوموړي په کندهار ک３ د خپلو 
ل＋کرو د پياوړيتوب لپاره ＄ين３ گامونه اوچت ک７ل او په )١١٣٥ ق/ ١٧٢٢ م( کال ک３ له )٢٥( زره 
ل＋کرو سره د هزاره او بلو＇و په گ６ون د ډ４رو قومونو سرت５رو سره يو ＄ل بيا د ايران په لور يون پيل ک７، 
نوموړي دا ＄ل له کرمانيانو سره سوله وک７ه، په يزد ک３ د صفويانو پالزمين３ اصفهان ته ي３ ＄ان ورساوه 
او د دواړو لورو ترمن＃ د گلناباد په سيمه ک３ سخته ن＋ته وشوه، که ＇ه هم په لوم７يو ک３ صفويانو ＇ه 
برياليتوب تر السه ک７ خو افغانان وتوان５دل چ３ ايراني سرت５رو ته سخته مات３ ورک７ي، او د پن％وسو 
زرو ل＋کرو له ډل３ ي３ )٢٥( زره تنه ورووژل. د فرح أباد ！ينگه شاهي کال، د جلفا ارمني م５شته سيمه 
چ３ د اصفهان ＊ار جنوب لورته په يو نيم ميلي وا！ن ک３ پرته ده ونيوله، او زيات غنيمتونه د افغانانو 
السته ورغلل. په دې حالت ک３  شاه محمود د سول３ غو＊تنه وک７ه خو صفوي پاچا، شاه حسين د ده 

له غو＊تنو سره موافق نشو. په پايله ک３ دا ＊ار په پوره ډول د افغانانو په محاصره ک３ داخل شو. 
د اصفهان محاصره نهه مياشت３ اوږده شوه او د دې په ترڅ ک３ د اصفهان خلک له سخت３ لوږې سره مخ شول 
د ايران پاچا)سلطان حسين صفوي( په پاي ک３ تسليم شو او په خپله ي３ د شاه محمود هوتک پر سرتاج ک５＋ود 
او د ايران  د خزانو کل９ ي３ ورته وسپارل３ چ３ په دې توگه شاه محمود هوتک د ايران واکمن )شاهنشاه( شو. 
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شاه محمود هوتک د اصفهان د واک پر گدۍ 
اصفهان ته د شاه محمود له ننوتو وروسته په دې ＊ارک３ د غذايي موادو  د قحط９ ＇خه راپ５＋و شوو 
ستونزو د مخنيوي او نظم لپاره الزم تدابير ونيول شول. شاه محمود د خلکو د اعتماد  د السته راوړلو په 
خاطر له اوسيدونکو سره بد چلند منع ک７، اداري پوستونه او مقامونه ي３ پخوانيو مسؤولينو ته وسپارل، د 
قضاوت له پست ＇خه پرته چ３ هغه ي３ يوه افغان قضاوت پوه  مال پير محمد مياجي ته وسپاره، نوموړي 
په ايران ک３ له م５شتو بهرنيانو سره هم ＊ه چلند کاوه خو دې حالت تر ډ４ره دوام ونه ک７؛ ＄که ＄ين３ 
داس３ پ５＋３ رامن％ته شوې چ３ شاه محمود او ＄ين３ افغانان ي３ اړ ايستل چ３ نسبتاً تنده الره غوره ک７ي.  
يوه پي＋ه داوه چ３ په قزوين ک３ )١٠٠٠ ( تنه افغانان په ب３ پرواي９ سره ووژل شول. بل دا چ３ هغه مالي 
کاروان هم د سيستان په سيمه ک３ چورشو چ３ له اصفهان ＇خه د کندهار په لور روان و، او له بل３ خوا 
داس３ گنگوسی هم ترغوږو کيده چ３ د روسي３ امپراطور پتر کبير د ايران د نيولو په نيت راوتلی دى او د 
نوموړي ه５واد ＄واکونه د ) ١٧٢٢ م( کال په جوالی ک３ د والگا له رود ＇خه تيري８ي او په ايران د يرغل 
لپاره  د هشتدر خان ＊ار خپل نظامي مرکز ！اکي. عثماني ترکانو هم له وخت ＇خه په گ＂３ اخيستن３ 
سره د ايران ＇و سرحدي ＊ارونه ونيول. دغه پ５＋３ د دې المل وگر＄يدې چ３ په حکومتي رويه او د 

شاه محمود په شخصي ک７نالره ک３ بدلون را شي. 
که د گلپايگان، خوانسار، کاشان او ش５راز په ＊ارونو ک３ د اصفهان افغاني دولت ته د نصر اهلل خان په 
مشرۍ وفادارو کردانو او د زبردست خان په مشرۍ افغاني ＄واکونو په گ６ه سره ډ４ر برياليتوبو نه ترالسه 
ک７ل خو په خپله شاه محمود د ډ４رو بوختياوو په سبب اوهم د افغانانو  د خپلمن％يو سياليو او اختالفونو 

په وجه په دماغي ناروغ９ اخته شو. 
په دې حال ک３ قومي مشرانو د مير عبدالعزيز زوی شاه اشرف هوتک د اصفهان د هوتکي دولت مشرۍ  ته غوره 

ک７ او شاه محمود هوتک ي３ له واکه گو＊ه ک７. په اصفهان ک３  د شاه محمود پاچاهي درې کاله دوام وک７. 
شاه اشرف هوتک 

شاه محمود هوتک په )١١٣٧ ق/١٧٢٤ م( کال د شعبان په مياشت ک３ م７شو او داس３ هم ويل کي８ي 
چ３ د شاه اشرف په امر د خپل پالر د غچ په بدل ک３ ووژل شو. 

شاه اشرف د اصفهان په تخت باندې له ک＋يناستلو وروسته د يوه ليک په ترڅ 
ک３ د مخلوع سلطان حسين له زوي طهماسب ميرزا ＇خه چ３ په همدغه 
ور＄و ک３ د افغاني ضد ل＋کر په جوړولو بوخت و، وغو＊تل چ３ له ده سره 
ملگری شي تر＇و د روسانو او عثمانيانو السونه د ايران ＇خه غوڅ ک７ي. شاه 
اشرف زياتره له السه تللي واليتونه لکه يزد، کرمان، قزوين، تهران، قم او 
ساوه ب５رته ونيول. د نوموړي سپه ساالر، سيدال خان ناصري نوم５ده چ３ د 

اصفهان د افغاني دولت د ساتن３ په الره  ک３ د بري هل３ ＄ل３ وک７ې. 

شاه اشرف هوتکى
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نښتې  بهرنيانو سره  له 
شاه اشرف په اصفهان ک３ هغه وخت واکمن９ ته ورس５د چ３ ايران د عثماني ترکي３ او روس له ناوړه 
اقداماتو سره مخ و او نوموړو دوو گاون６يو ＄واکونو د ايران د ＄ينو برخو الندې کولو ه）３ وک７ې. د 
روسي３ دولت ＄ين３ سرحدي سيم３ لکه دربند، رشت او باکو تر مازندرانه پورې ونيول３ او عثمانيانو 
هم د ايران لويدي＃ واليتونه د سلطاني３، ابهر او د کرمان شاهان په گ６ون الندې ک７ل.  په داس３ حاالتو 
ک３، شاه اشرف بايد لوم７ى خپل داخلي مخالفين په ＄اى ک＋５نول３ وای او له بله پلوه ي３ بايد د ايران 

د ＄مکن９ بشپ７تيا او خپلواک９ ساتلو لپاره له عثماني３ او روسي３ سره ډغرې وهل３ واى. 

له ترکانو سره جگ７ه
سره له دې چ３ شاه اشرف د يوه اسالمي امت د يوه جز په توگه له ترکانو ＇خه د دوست９ غو＊تنه 
وک７ه خو ترکانو)٦٠( زره سرت５رو او )٧٠( عرادو توپونو سره د اصفهان په لور مخ په وړاندې الړل. په 
همدې وخت ک３ د ترکانو هغه ډل３ ＄واکونو چ３ د کرد او فراهان ＊ار د نيولو لپاره مامور شوي وو، 
شاه اشرف ته پيغام راول８５ه چ３ ايران پري８دي او سلطان حسين مخلوع موږته وسپاري خو شاه اشرف 
هوتک هغه وړانديز رد ک７ او د جگ７ې لپاره ي３ چمتو والی ونيوه. ترکان او افغانان د کرد په ＊ار يا په بله 
وينا د اصفهان او يزد ترمن＃ سيمه ک３ سره مخامخ شول او د دې په ترڅ ک３ ترکانو سخته مات３ وخوړه. 

د ) ١٢( زرو په شاوخواک３ ترکي سرتيري ووژل شول او ډ４ر غنيمتونه ترې پات３ شول. 

له روسانو سره نښته
شاه اشرف د هغو روسانو سره د مقابل３ لپاره چ３ د ايران په خاورې ک３ مخ په وړاندې تللي وو، خپل 
سپه ساالر، سيدال خان ناصري ي３ سره له افغاني ＄واکونو ورول８５ه. په پايله ک３ په هغ３ جگ７ې ک３ 
چ３ په رودسر ک３ پ５＋ه شوه، روسانو  سخته ماته وخوړه او د روسي ＄واکونو مشروارلوف د سول３ 
غو＊تونکى شو. په دې وخت ک３ افغانانو هم چ３ ＄انونو ته ي３ د ايران په ختي＃ ک３ سخت３ ستونزې 
ليدل３، د سول３ وړانديز ومانه: په هغه معاهده ک３ چ３ د دواړو لورو ترمن＃ د)١١٤٢ق/ ١٧٢٩ م( 
كال په فبروري ک３ د رشت په ＊ار ک３ وشوه، روسانو د ايران په خاورې ک３ د نور پر مختگ ＇خه 
الس واخيست او ژمنه ي３ وک７ه تر ＇و سرحدي ايالتونه لکه استرأباد او مازندارن هم ب５رته دې ه５واد 

ته پري８دي. شاه اشرف په دې توگه د ايران افغاني دولت دوه لوی د＊منان و＄پل. 

د هوتکي دولت له منځه تلل
شاه اشرف هوتک سره له دومره ه）و ونه توان５د چ３ د ايران د واک مدعيان او ددې ه５واد سيمه ييز 
＄واکونه له من％ه يوسي. په ＄انگ７ې توگه د ايران په خيت＃ ک３ د ملک محمود سيستاني حکومت 
چ３ له سيستانه تر خراسانه پورې سيم３ ي３ په و لکه ک３ وې، او همدارنگه د هرات خپلواکه ابدالي 
دولت هم هوتکيان له ستونزو سره مخ کول. كندهار هم په دې ور＄و ک３ چ３ د حاجي ميرويس د بل 
زوی )شاه حسين( له خوا اداره ک５ده، له اصفهان سره ي３ ＊３ اړيک３ نه درلودې او حتى د شاه اشرف 
هوتک د دولت د له من％ه تللو په هيله ناست و. په دې وخت ک３ د ايران په ختي＃ ک３ د افشار له ！بر 
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＇خه د نادر په نامه يو نظامي کس سر راپورته ک７ نوموړي د يادو شوو سيمه ييزو ＄واکونو د له من％ه 
وړلو وروسته، د افغانانو  سره مقابل３ ته چمتو شو او په پايله ک３ ي３ شاه اشرف او افغاني ل＋کرو ته ماته 

ورک７ه. شاه اشرف هم کندهار ته  د را گر＄５دو په الره ک３ په شورابک 
ک３ ووژل شو. 

نادر شاه افشار په )١١٤٩ق/١٧٣٦م ( کال ک３  له هلمند ＇خه په 
دو كندهار تر محاصرې الندې ونيوه. شاه حسين هوتک د خپل  تير
ل＋کر سره چ３ مشري ي３ د سيدال خان ناصري له خوا کيده ＇ه د 
پاسه يو کا ل د مهاجمانو په وړاندې مقاومت وک７ او هغه ي３ پري＋ود. 
چ３ كندهار ونيسي نو په )١١٥١ق- ١٧٣٩ م( کال ک３ د هوتکيانو 
مقاومت پاى ته ورسيده. دا ＄که چ３ د دې ني＂３ ＇خه مخک３ سيدال 
خان ناصري او محمد د شاه حسين هوتك زوى په قالت ک３ د نادر 
شاه افشار د سر ت５رو له خوا نيول شوى وو، او په مرموزه توگه سيدال 

خان ناصري له دواړو سترگو ＇خه نا بينا شو. نو په دې توگه هوتکي دولت منحل شو.
شاه حسين هوتك د نادر شاه په امر مازندران ته تبعيد او هلته مسموم او م７ شو.

په ټولگي کې فعاليت  
د ！ولگي زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. )الف( ډله دې  د افغان حکومت په وخت ک３ 
ايران ته د روسي３ د پاملرن３ په الملونو او )ب( ډله دې د ايران په خاورې ک３ د عثماني ترکانو د 

پرمختگ په پايلو خبرې وک７ي. دواړه ډل３ دې پايل３ ＊وونکي او زده کوونکو ته واوروي.

پوښتنې

١( له صفوي حکومت سره د شاه محمود هوتک تر مشرۍ الندې د افغانانو مهمه جگ７ه چيرته پ５＋ه، 
او ＇ه پايل３ ي３ درلودې؟ 

٢(  د کومو الملونو له مخ３ شاه محمود د ايرانيانو پروړاندې خپل لوم７نى سياست بدل ک７؟
٣( د شاه اشرف تر مشرۍ الندې ＄واکونو سره د عثمانيانو جگ７ه چيرته پي＋ه شوه، او ＇ه پايل３ ي３ رامن％ته ک７ې؟ 
٤( ول３ روسانو په اصفهان ک３ د افغانانو د حکومت پر مهال د ايران په لور مخه ک７ه، او ＇ه ډول ي３ د 

هغوی د پرمختگ مخه ونيوله؟
٥( سيدال خان ناصري  د اصفهان د کومو افغاني شاهانو خدمت ته مالت７ل３ وه؟ 

له ټولگي څخه دباندې فعاليت  
زده کوونکي دې د هوتکي دولت د نسکوريدو په هکله لن６ه مقاله وليکي او په راتلونکي درسي 

ساعت ک３ دې خپلو ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي. 
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لوست نولسم 

د هوتکيانو په دوره کې اقتصاد او فرهنگ
د هوتکيانو د واکمن９ په ٣١ کلنه دوره ک３ د سياسي او نظامي اړخونو سر ب５ره، ＄ين３ فرهنگي مسايل 
هم شته چ３ که چ５رې پرې وپوه８５و نو له فرهنگي چارو سره به د هوتکي شاهانو په نيک نيت پوه شو. 
په ＄انگ７ې توگه د دوى د واکمن９ په مهال  په کندهار ک３ د علم او فرهنگ د پراختيا زمينه برابره شوه او 
هوتکي دربار د عالمانو د مالت７ په الره ک３ ه）３ وک７ې او د کم وخت لپاره فرهنگي ر１ا رامن＃ ته شوه. 

په دې لوست ک３ به دپورتينو مسايلو سره د يادې شوې دورې له اقتصادي ودې سره هم بلد شئ. 

وضع  اقتصادي 
لکه ＇ن／ه چ３ زموږ د ه５واد و４ش، گ６وډي او په 
＄ينو برخو د گاون６يو واکمن９ د هرات د تيموريانو 
له  وضع３  د  افغانستان  د  وروسته  نسکور４دو  له 
＇و   هر  که  کي８ي.  گ２ل  ＇خه  ＄انگ７تياوو  مهمو 
په دې دورې ک３ داس３ معلومات په الس ک３ نه 
ودې ＊کارندويي  اقتصادي  د  د خلکو  لرو چ３ 
ه５واد  د  زموږ  ک３،  دورې  دې  په  ＄که  وک７ي؛ 
ب５الب５ل３ برخ３ د پرديو تر فشار او ظلم الندې وې 
او معموًال خلکو دوو دربارونو اصفهان او ډهلي 
ته درانه ماليات ورکول. په دې حا ل ک３ زموږ د 
ه５واد يو شم５ر خلکو په ＄انگ７ې توگه هغو وگ７و 
چ３ په ＊ارونو ک３ اوس５دل، د هند او ايران سره 
ي３ د سوداگرۍ چارې پر مخ ب５ول３، او په ！ولو ک３ 

کندهار د يادو شوو دوو ه５وادونو تر من＃ د مهم سوداگريز مرکز په توگه رول لوباوه. او په همدې دليل، 
تل د دوو ه５وادونو )هندوستان او ايران( ترمن＃ د شخ７و المل گر＄５ده. 

وضع فرهنگي 
په ！ولنيز ډول د هرات د تيموريانو دورې له نسکور４دو او د هوتکيانو تر راتلو پورې زموږ په تاريخ 
ک３ يوه توره دوره گ２ل کي８ي خو په دې دورې ک３ په ＄انگ７ې توگه وروسته له هغ３ چ３ اصفهان  د 
افغانانو السته ورغی.  په پورتن９ وضعه ک３ بدلون راغى ＄که افغان هوتکي پاچاهانو برس５ره پردې چ３ 
سياسي او نظامي چارې ي３ پرمخ ب５ول３، په خپله واکمن９ ک３ د دواړو ژبو )پ＋تو او فارسي( شاعرانو 

او اديبانو مالت７ي３ هم کاوه. 
په دې دورې ک３ نه يوازې دا چ３ د وخت د دوديزو علومو چ３ د معقولو او منقولو  په نومونو  ياديدل 
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ادامه  ته  ايراني واکمن９ ک３ نوموړو علومو ژوند  او  افغاني  په  مخه ونه نيول شوه، بلک３ د هوتکيانو 
ورکوله. معقول علوم عبارت وو له فلسف３ ، منطق ، نجوم رياضيات او همدا رنگه د تفسير، حديث 

، فقه３ ＇انگوته ي３ منقول علوم ويل. 
سره له دې چ３ د هوتکي دولت عمر کم و او د علومو د پراختيا په برخه ک３ ي３ بنس＂يزو کارونو تر سره 
کولو ته وخت پيدا نه ک７ خو بياهم داس３ ب５لگ３ په الس ک３ لرو چ３ د هوتکيانو په دورې ک３ د علم 
او فرهنگ د نورمال３ ودې ＇رگندونه کوي. په ＄انگ７ې توگه په دې برخه ک３ د شاه حسين هوتک په 
دورې ک３ په کندهار ک３ د لوم７ني ادبي بن６ار جوړ＊ت ډير مهم گ２ل کي８ي ＄که د ياد شوي پاچا له 
خوا د کندهار د نارنج په قصر ک３ يو کتابتون جوړشو او په هغه ک３ د ادب او علم پ５ژندل شوې ＇５رې 
په اون９ ک３ يو ＄ل راغون６يدل３. پخپله شاه حسين هوتک هم په دواړو پ＋تو او دري ژبو شعرونه ويل 
او له پوهانواو اديباتو ＇خه ي３ ＊ه مالت７ کاوه. د بيلگ３ په توگه نوموړي د پ＋تو ژب３ شاعر ريدي خان 

ته د محمود هوتک د جگ７و داستان په نظم ويلو زر سک３ ورک７ې. 
د دې دورې له پياوړو شاعرانو او پوهانو ＇خه کوالی شو چ３ د ＇و تنو ＇خه يادونه وک７و: مالزعفران، 
مددخان غلجى، شاه حسين هوتک، داود هوتک، ماليار محمد هوتک، بابوجان باب３، سيدال خان 
ناصرى او د ＊％ينه شاعرانو له ډل３ ＇خه د شاه حسين هوتك د خور زينب هوتک نوم واخلو. چ３ 
ډ４ره فاضله او پوهه ＊％ه وه. او برس５ره پر دې چ３ شعرونه به ي３ ويل له خپل ورور)شاه حسين هوتک( 

سره به ي３ د حکومت کولو په چارو ک３ هم مرسته کوله. 

په ټولگي کې فعاليت  
زده کوونکي دې د )الف( او )ب( په دوو ډلو وو４شل شي. )الف( ډله دې د هوتکيانو د اقتصادي 

او )ب( ډله دې د فرهنگي وضع３ په هکله خپل معلومات وړاندې ک７ي. 

پوښتنې
 

١- د کندهار اقتصادي او سوداگريز اهميت په لن６ه توگه رو＊انه ک７ئ. 
٢- د هوتکي دورې د پن％و تنو پوهانو او عالمانو نومونه واخلي. 

٣- له فرهنگي ＇５رو ＇خه د شاه حسين هوتک د مالت７ دوې ب５لگ３ يادې ک７ئ. 
٤- د کندهار د نارنج قصر کتابتون د چا په واسطه جوړ شو؟ 

له ټولگي څخه دباندې فعاليت  
زده کوونکي دې د هوتکيانو په دورې ک３ د ادبي بن６ار په هکله يوه لن６ه مقاله وليکي.
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په دې ＇پرکي ک３ به په هند ک３ د افغاني کورن９ د واک ته د رس５دو او د تاريخ  له 
لوړو او ژورو سره په )١٢٢٣ تر ١٧٤٧م(. کلونو ک３ په لن６ه توگه پ５ژندگلوي تر السه 

ک７ئ.

په هند کې افغاني پاچاهان
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\

هيله ده چ３ د دې ＇پرکي په پايله ک３ زده کوونکي الندې موخ３ تر السه ک７ي: 
�tپه هند ک３ به له لوم７ني اسالمي دولت سره پيژندگلوي پيداک７ي.

�tپه هند ك３ به د افغاني شاهانو او په ＄انگ７ې توگه د سلطان رضيه او سوري شير 
شاه له دولتد ارۍ سره أشنا شي.

�tپه هند ک３ به د افغاني شاهانو ＊３ او بدې ک７ن３ سره تو پير ک７ای شي.
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 شلم لوست

پاچاهان افغاني  په هندکې 
په دې لوست ک３ به هند ته د اسالم ورتگ او خپر４دل او همدارنگه هلته د لوم７ني اسالمي دولت 
د رامن％ته ک５دو سره اشنا شئ. او ورسره به د هندوستان په دولتي چارو ک３ د افغاني ＊％و په وړتيا 

او ون６ې هم پوه شئ.
عربي مسلمانانو په )٩٠ ق/ ٧١٢ م( کال ک３ هندوستان ته پام شو. هند ته د ورتگ په وخت ک３ د 

سند د پاچا )داهر( په امر د دوى ک＋ت９ ونيول شوه او ！ول سپاره ي３ ووژل شول.
تر مشرۍ  افغانستان ستر مشر حجاج بن يوسف د محمد بن قاسم  او د فتحه شوي  د عراق والي 
الندې يو لوی ل＋کر د سند د پاچا د ＄پلو، او د اسالم د خپر４دو لپاره سيم３ ته ول８５ه. نوموړي سند 
او ملتان ونيول، او غو＊تل ي３ چ３ مخ پر وړاندې الړ شي، خو د خليفه له خوا بيرته وغو＊تل شو. 
له هغه وخت وروسته عربي مسلمانان هند ته متوجه نه شول. تر هغه پورې چ３ په )دريمه هجري/ 
لسمه م５الدي پ７５ۍ( ک３ وار غزنويانو او غوريانو ته ورس５د او دوى د هند په لور ل＋کرکشي د خپلو 

پروگرامونو يوه برخه وگ２له.

په هند کې قطبيه پاچاهان )٦٠٢- ٦٨٩ ق / ١٢٢٣ – ١٣١٠م( 
د سلطان شهاب الدين غوري له م７ين３ )٦٠٢ق / ١٢٢٣ م( وروسته د غوريانو لويه امپراتوري تجزيه 
شوه.ترک توکمه قطب الدين ايبک محمد سام غوري  ي３ د هند خپلواکه پاچا اعالن ک７. پالزم５نه ي３ 
له الهور ＇خه ډهلي ته نقل ک７ه. نوموړي په ډهلي ک３ د مشهور جامع جومات او دجام منار په ＇５ري３ 

هلته د قطب منار بنس ک５＋ود.
و.  س７ى  سياستپوه  او  زړور  سخي،  ايبک  الدين  قطب 
نوموړی له پن％و کلونو واکمن９ وروسته په )٦٠٧ هـ .ق/ 
١٢٢٨ م( کال ک３ د چوگان په لوبه ک３ له اس ＇خه ولو４د 
او م７ شو. له ده وروسته أرام شاه چ３ په زوي ول９ ي３ نيولى 
و د ډهلي په تخت ک５ناست. په دې وخت ک３ د سند او 
نوموړي  د  پورته ک７ل.  بيرغونه  بنـگال مشرانو د خپلواک９ 
د پاچاه９ يو کا ل نه و پوره چ３ د قطب الدين ايبک زوم 
التمش  الدين  مشر شمس  يوې سيم３  د  هندوستان  د  او 

)ايلتمش( راپور ته شو او دى ي３ له واک ＇خه گو＊ه ک７.
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سلطان شمس الدين التمش
يا  التمش  پاچا  ＄واکمن  تر！ولو  پاچاهانو  قطبيه  د 
ايلتمش دى چ３ )٢٥( کاله ي３ پرهند واکمني وک７ه. 
نوموړي د سند او بنگال مشران اطاعت ته اړ ايستل او 
د جـالل الدين خوارزم شاه غو＊تنه ي３ چ３ د هند د 
واکمن９ سوچونه ي３ وهل رد ک７ه. د التمش د واکمن９ 
په دورې ک３ د لوم７ي ＄ل لپاره مغوالن هند ته متوجه 
شول او چنگيز خان د جـالل الدين خوارزم شاه په ل＂ه 
ک３ د سند د سيند تر ＇ن６و ورسيد او د خپلو يرغلونو 
له کبله د هغه ＄اى له اوس５دونکو وډار شو. وروسته له 

دې چ３ وپوه５د مرسته نه شي تر السه کوالی، د باميانو 
په لور راوگر＄５د او جالل الدين هم له هند ＇خه ووت او د ا４ران په لور وخو＄５د. په دې توگه التمش 
نه يوازې د چنگيزخان له ＄واکونو ＇خه دفاع وک７ه، بلک３ په عين حال ک３ ي３ جالل الدين خوارزم 
شاه هم پرې ن＋ود چ３ شمالي هند د خپلو يرغلونو ډگر وگر＄وي، د بغداد خليفه کله چ３ د ده شهرت 
او وړتيا د هند د اسالمي دولت د ساتن３ په هکله واور４ده نو يو پالوی ي３ ده ته ورول８５ه او ډال９ ي３ 

ورته وړاندې ک７ې.
م７ين３  له  التمش  د  ک３  م(کال   ١٢٥٤  / ٦٣٣هـ  په 
وروسته د ده زوى رکن الدين ف５روز شاه واکمن شو. خو 
واکمن９  له  درباريانو دى  ده  د  مياشتو وروسته  له شپ８و 
د  ي３  ده خور رضيه  د  او  وواژه،  ي３  اوبيا  گو＊ه  ＇خه 

واک په گدۍ ک５نوله.

سلطانه رضيه
او  لور د ＊وون３  له ماشومتوب ＇خه د خپل３  التمش 
روزن３ په برخه ک３ زياته پاملرنه درلوده. رضي３ د ＊کلي 
قرائت په لرلو سره د وخت علوم له لويو پوهانو ＇خه 
ييز  او جگ７ه  اغوست３  نارينه جام３  نوموړې  ک７ل.  زده 
په  سره  پالر  خپل  د  دې  ک７ل.  زده  هم  ي３  تکتيکونه 
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اداري او سياسي چاروکي مرسته کوله.
سلطانه رضي３ د خپل ورور رکن الدين چ３ فيروز شاه نوم５ده له هغه وروسته په )٦٣٤ هـ/ ١٢٥٥م( 
کال ک３ واکمني تر السه ک７ه.د واکمن９ په لوم７يو ور＄و ک３ د خپل پالر د صدر اعظم   نظام الملک 
جنيدي له مخالفت او بغاوت سره مخ شوه. خو په ډير ＊ه تدبير سره له دې اړو دوړ ＇خه ووته، نظم 
او امنيت ي３ ！ينگ ک７. سلطانه رضي３ هم د خپل ه５واد ！ولنيز نظام په ＊ه توگه پر مخ يووړ. نوموړې 
خواجه مهدي غزنوي چ３ يو سياسي او علمي شخصيت و د خپل صدراعظم او ملک سيف الدين 

ايبک ي３ د ＄واکونو د مشر په توگه و！اکه. 
سلطانه رضي３ مهم کارونه پوهو کسانو ته وسپارل او په خپله ي３ د هغوى د کارونو ＇ار نه کوله. د ساتل 
شوي ه５واد په ！ولو برخو ک３ ي３ قوانين نافذ ک７ل، نوموړې په خپلواکه توگه خلک خپل حضور ته را 
بلل او د ه５واد چارې ي３ پرمخ بيوول３. خو د سيف الدين ايبک له م７ين３ وروسته چ３ سلطانه رضي３ 
د ده په ＄اى تور پوستى جالل الدين ياقوت حبشي و！اکه، نو ＄ينو سردارانو ته کينه ورغله، مخالفت 
ي３ پيل ک７، او د نوموړې په وړاندې ي３ بغاوت وک７ تر ＇و چ３ په )٦٣٨ ق / ١٢٥٩ م(كال ک３ ي３ 

پاچاهي ون４７ده.
ته  واکمن９  پس３  پربل  يو  مسعودشاه  عالوالدين  او  شاه  بهرام  معزالدين  وروسته  رضي３  سلطانه  له 
ورس５دل، تر ＇و وار د سلطان رضي３ کشر ورور ناصرالدين محمدشاه ته ورسيد نوموړي په هند ک３ 
)٢١( کاله واکمني وک７ه. دی سوله غو＊تونکى، تقوى لرونکى او پره５زگاره س７ى و. په حرمسرای ک３ 
ي３ عادي ژوندکاوه. ويل ک８５ي چ３ يوه ورځ شهزادگ９ د وين％３ غو＊تنه ترې وک７ه، تر ＇و په پخلي 
ک３ ورسره مرسته وک７ي، ده ＄واب ورک７ چ３ بيت المـال د اهلل)جل جالله( د ！ولو بنده گان حق دى 

او عذر م３ ومنه.
په )٦٦٥ق / ١٢٨٦ م( کال ک３ د سلطان ناصرالدين له م７ين３ وروسته، د ده وزير غياث الدين بلبن 
په تخت ک５ناست. د ده دربار د پوه３ او فن مرکز و. ＇رنگه چ３ امير خسرو ډهلوي هلته ＄انگ７ې 
درجه درلوده. سلطان غياث الدين بلبن له )٢١( کلونو پاچاهي وروسته په ډهلي ک３ م７شو، د ده له 
مرگه وروسته د قطبيه دولت ل７ۍ په هند ک３ مخ په ＄وړ شوه. او نورې افغاني ل７يو د غل％ي شاهانو، 

تغلق شاهانو، خضرخانيانو، لوديانو او سوريانو په نومونو يوپربل پس３ په واکمن９ ته ورس５دل３.
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په ټولگي کې فعاليت
 

زده کوونکي دې د الف او ب په دوو ډلو وو４شل شي. هره ډله دې د الندنيو شاهانو ＇خه دوه 
پاچاهان تر بحث الندې ونيسي او د خبرو لن６يز دې د ډل３ يو غ７ى نورو ته وړاندې ک７ي.

- د سلطانه رضي３ دوره
- د سلطانه قطب الدين ايبک دوره

- د سلطانه شمس الدين التمش دوره
خضرخانيانو، لوديانو او سوريانو په نومونو يوپربل پس３ په هند ک３ واکمن９ ته ورس５دل３.

پوښتنې
 

١- د اسالم دين ＇ه ډول په هندک３ خپور او وده  ي３ وک７ه؟ په دې هکله ＇رگندون３ وک７ئ.
٢- د هغو افغاني شاهي کورنيو نومونه واخلئ چ３ په هندک３ واکمن９ ته ورس５دې؟

له ټولگي څخه دباندې فعاليت
 

ستاسو په أند، د سلطانه رضي３ د پاچاه９ ＄انگ７تياوې ＇ه وې؟ په دې هکله يو مطلب وليکئ 
او د ＊وونکي له موافق３ وروسته ي３ د ＊وون％ي د د４والي په جريده ک３ را＄وړند ک７ئ.
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 يوويشتم لوست
لوديان او سوريان

په دې لوست ك３ به په هند ک３ د افغاني لوديانو او سوريانو واک ته د رس５دو په ＇رنگوالي وپوهي８و او په لن６ه 
توگه به په هغو علتونو هم پوه شو، چ３ د هندوستان په سياسي صحنه ک３ د کمزورۍ سبب وگر＄５دل.

لوديان
د پنجاب د نائب الحکومه ملک کاال خان زوى ملک بهلول له )٨٥٨- ٨٦٨ هـ.ق/ ١٤٧٩- 
١٤٨٩م( کلونو وروسته د خضرخانيه دولت د کمزورۍ له امله د ملک چارې السته راوړې او په 

هند ک３ د مخ په ＄وړ افغاني پاچاه９ بنس ي３ بيا پياوړى ک７.
د ملک بهلول لودي له م７ين３ وروسته د هغه زوى نظام خان چ３ د سلطان سکندر پاچا په نوم ياد４ده 
واکمن شو. نوموړي د ه５واد په رغاونه او د علم او پوه３ په پرمختگ ک３ ه）３ وک７ې. پوهانو او 
فاضالنو ته ي３ په درنه سترگه کتل. دري ژبه او خط او همدارنگه د اسالم دين د ده په دورې ک３ په 

هندوستان ک３ ډ４ره پراختيا ومونده.
په) ٨٩٤ ق/ ١٥١٧م(كال ک３ سلطان سکندر م７ او د ده زوى ابراهيم واکمن９ ته ورس５د. د ابراهيم د 
ناسم３ ادارې له کبله د پاچاه９ بنس کمزورى شو او په هند باندې د بابر ل＋کر کش９ ته زمينه برابره 
شوه. د پاني پت په ډگر ک３ د بابر او ابراهيم ترمن＃ خون７ۍ جگ７ه ون＋ته، بابر برى وموند او په بريا 
ليتوب سره د ډهلي په تخت ک＋يناست او په )٩٣٠ هـ.ق./ ١٥٢٦م.( کال ک３ ي３ د کوه نور مشهور 

الماس سره له نورو دولتي خزانو السته راوړل خو په ！ول هند ي３ واکمني ترالسه نه ک７ه. 
په هر حال په هند ک３ د بابر په وړاندې د افغانانو د مخالفتونو ل７ۍ روانه وه، په ＄انگ７ې توگه هغه وخت 
چ３ بابر م７ شو، او د هغه زوى همايون واکمن９ ته ورس５د، د افغانانو مخالفت ال زيات شو. ترهغه پورې 

چ３ په هندک３ د سوريانو د راتگ لپاره زمينه چمتو شوه.
سوريان

لوم７يو ک３  په  فريد د حسن زوى دى. چ３  يو هم  پاچاهانو ＇خه  افغاني ＄واکمنو  له  د هندوستان 
نوموړي د الهور د حاکم دولت خان په واسطه د سلطان ابراهيم لودي دربار ته الره ومونده او شهرت 
ي３ ترالسه ک７، وروسته د بهار نائب الحکومه و！اکل شو. نوموړي د هغ３ زړورتيا له کبله د ش５رخان 

لقب ترالسه ک７، چ３ د زمري د ＊کار په وخت ک３ ي３ ＊ودل３ وه. 
په سند ک３ د مغولي پاچا سره د ش５رخان مخالفت د دې المل شو چ３ همايون پر ده بريد وک７ي. خو په 
په  له دې ش５رخان  او نظامي لوړتيا معلومه شوه. وروسته  ته د ش５رخان فکري  لوم７ني يرغل ک３ همايون 
)٩١٦ ق/ ١٥٣٧ م( کال ک３ بنـگال ونيوه او د دويم ＄ل لپاره بيا هم له همايون سره مخ شو. په دې مقابله 
ک３ جال ل خان د ش５رخان زوى د بهار او بنگال په من＃ ک３ همايون ته مات３ ورک７ه او همدارنگه په )٩١٨ق 
/ ١٥٤٠م( کال ک３ د دوى ترمن＃ بله جگ７ه ون＋ته، او په پايله ک３ همايون مات３ وخوړه او نژدې د گنگا په 
سيند ک３ ډوب شوى و خو د يوه سقاو له خوا راوايستل شو. نور اړشو چ３ هند پر８４ دی. له دې ＄ايه خپل 
ورور عسکري خان ته چ３ د کندهار حاکم و ورغى خو له هغه ＇خه ي３ هم ＊ه ونه ليدل او  ا４ران ته الړ.

په دې توگه ش５رشاه سوري د شمالي او مرکزي هند د ！ولو برخو له نيولو وروسته په كورنيو اصالحاتو پيل وک７. د 
اوبو بندونه، کاروان سرايونه او جوماتونه ي３ جوړ ک７ل. د بـنگال الره ي３ د ا！ک ترسيند پورې ورغوله او وروسته 

له هرو پن％و کروو )په ！وليزه توگه ١٠٠٠ گزه( ي３ کاروان سرايونه، د اوبو ＇اه －ان３ او جوماتونه جوړ ک７ل. 
＇ه وخت چ３ نوموړي غو＊تل د کالنجر کلکه کال ونيسي، وروسته له ＇وارلسو کلونو حکمراني او شپ８ 
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کلونو  واکمن９ په )٩٢٣ ق / ١٥٤٤ م( كال ک３ د باروتو  په يوه چاودنه ک３ م７ شو.
ش５رشاه سوري پوهانو او عالمانو ته پاملرنه کوله، پخپله ي３ ＄ين３ وخت شعر وايه او د قافي３ په پوهه ک３ ＊ه پوه５ده.

له ش５رشاه سوري وروسته د ده مشر زوى عادل خان پاچا شو خو نوموړى د سردارانو د مخالفت په وجه لرې او په)٩٢٣ 
ق/ ١٥٤٤ م(كا ل ک３ د ده کشر ورور جال ل خان چ３ د سليم شاه سوري په نامه ياد４ده واکمن９ ته ورس５د.

له يوه پلوه د ده د ورور عادل خان مخالفت او له بل پلوه د همايون ل＋کر ک＋９ د دې المل وگر＄５ده چ３  د نوموړي 
دولت کمزورى شو تر ＇و په )٩٦٠ ق /١٥٨١ م(  کال ک３ له من％ه الړ، د ده په وخت ک３ د نيالب او بنگال 

ترمن＃ دوه زره ميله )هر ميل دوه زره گامه( الره جوړه شوه او د هرو دوو ميلو ترمن＃ کاروان سرايونه جوړ شول.
له سليم شاه سوري وروسته د هغه دولس کلن زوى ف５روز پاچا شو خو له دريو ور＄و وروسته د ش５رشاه 

سوري د وراره مبارزخان له خوا ووژل شو او مبارزخان د محمد شاه عدلي په نامه پاچا شو.
د ش５ر شاه سوري او سليم شاه أمرين له دې وضع３ ＇خه ناخوښ شول، او هر يوه د سلطان سکندر او 
سلطان ابراهيم لودي په نومونو  په ＄ينو سيمو ک３ د پاچاه９ اعالن وک７. د سختو اختالفاتو د رامن％ته 

ک５دو په وجه، همايون وخت غنيمت و－ا１ه او په )٩٣٣ ق/ ١٥٥٤ م( كال ک３ هند ته الړ.
که ＇ه هم له دې وروسته افغانان په پوره توگه له صحن３ ＇خه ونه وتل او کله ناکله به د مغولو د سرخوږي المل 

ک５دل. خو د احمد شاه بابا تر وخته چ３ د هندوستان زيات３ برخ３ ي３ ونيول３، په ＊ه توگه را＇رگند نه شول.

په ټولگي کې فعاليت 

زده کوونکي دې په ＇لورو ډلو وو４شل شي او هره ډله دې د الندې يادو شوو پاچاهانو د کارونو په هکله 
د ذکر شوې ب５لگ３ په ＇５ر کار وک７ي او وروسته دې د ډل３ د يوه غ７ي له خوا نورو ته وړاندې شي.

پوښتنې

١- کوم داليل د دې المل وگر＄５دل چ３ همايون د دويم ＄ل لپاره په هندوستان يرغل وک７ي؟
٢- سوري ش５رشاه ＇ه ډول په هند ک３ واکمن９ ته ورس５د او ول３ ده ته ش５رشاه وايي؟

٣- په هند ک３ د سوريانو د له من％ه تللو داليل وليکئ.

له ټولگي څخه دباندې فعاليت

ستاسو په أند کوم داليل په هند ک３ د لوديانو د حکومت د نسکور４دو المل شول، د دغ３ موضوع په اړه هر 
يو له ＄ان سره ＇ه وليکئ او په راتلونکي درسي لوست ک３ ي３ خپلو ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ئ.

د پوهانو او عالمانو ه）وونکى، په هندوستان ک３ اسالم او دري ژب３ سلطان سکندر لودي
ته پراختيا ورکوونک９.

؟سلطان بهلول لودي

؟اعليحضرت ش５رشاه سوري

؟سليم شاه سوري

؟محمدشاه عدلي



87

په منځنيو او نويو پي７يو کې گاونډي هېوادونه

په دې ＇پرکي ک３ به په من％نيو او نويو پي７يو ک３ د گاون６يو ه５وادونو له تاريخ سره 
په لن６ه توگه بلدتيا پيدا ک７و.
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د دې ＇پرکي په پای ک３  له زده کوونکو ＇خه ک８５ئ تر ＇و په الندې پايلو وپوهي８ي:
�tپه ايران ک３ به د سيمه ييزو دولتونو د رامن％ته ک５دو سره بلد شي.

�tد صفويانو، افشاريانو او زنديه وو د را＇رگند４دو دالملونو په اړه به معلومات تر السه 
ک７ي.

�tپه هند ک３ به د بابري دولت له رامن％ته ک５دو سره بلد شي.
�tد چين د يووالي په ＇رنگوالي به پوه شي .
�tپه چين ک３ به د مغولو په واکمن９ پوه شي.

�tپه من％نيو او نويو پي７يو ک３ به د چين د فرهنگي او اقتصادي وضع３ سره بلد شي.
�tد ايران د سيمه ييزو دولتونو د من％ته راتلو او ړنگ５دو الملونه به تحليل ک７اى شي.

�tپه هند ک３ به د ت５موري دولت د رامن％ته ک５دو الملونه وپيژني.
�tد چين د يووالي انگيزې ل７ ليک به ډلبندي ک７ای شي.

�tپه چين باندې به د مغولو د يرغلونو پايل３ تحليل ک７اى شي.
�tد زده کوونکو په ذهن ک３ به د مرست３ او ＊ه گاون６يتوب روحيه پياوړې شي.
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 دوه وېشتم لوست

ايران په منځنيو پې７يو کې
افغانستان  په  ل７يو چ３  او  پاچاهانو  لري. هغو  والى  ورته  برخ３ سره  زيات３  تاريخ  د  ايران  او  افغانستان  د 
واکمن９ چلوله، د ا４ران په خاورې ي３ هم حکم چالوه. ا４ران ته د اسالم د دين په راتگ سره، د هغه ه５واد 
تاريخ هم بدل شو. امويانو او عباسيانو به د ايران لپاره پاچاهان او واکمنان ！اکل. خو د ايران په ب５الب５لو سيمو 
ک３ چ３ کوم پا＇ونونه رامن％ته شول، په هغه ه５واد ک３ ام５ران او د سيمه ييزو ل７يو مشران را پيدا شول. له 

دې ډل３ ＇خه د طبرستان د علويانو، زياريانو او د أل بويه ل７يو د حکومتونو نومونه اخيستى شو.

 د طبرستان علويان 
دغه کورن９ په هاشمي سيدانو پورې ت７ل３ ده چ３ په )٢٥٠ ق/ ٨٦٤ م( کا ل ک３ ي３ د زيد د زوى 
سيد حسن په مشرۍ د ايران په اوسني طبرستان ک３ د خپلواکه حکومت بنس ک５＋ود.  حسن زړور 
س７ى و، او ＄ان به ي３ داعي کبير باله. نوموړي ！ول طبرستان او رى )تهران( و نيول او عباسي أمرين او 
مامورين ي３ له دې سيمو ＇خه وش７ل. نوموړي تر ) ٢٧٠ق/ ٨٨٣ م( کال پورې حکومت وک７ خو 
له حسن ＇خه وروسته نورو علوي پاچاهانو هم واکمني وک７ه. د علوي ل７ۍ تر ！ولو مشهور پاچا د علي 
زوى حسن گ２ل کي８ي چ３ په ناصر کبير باندې مشهور و، نوموړی وتوان５ده چ３ ساماني ＄واکونه چ３ 
يوه موده ي３ د طبرستان واکمني تر السه ک７ې وه، کلکه ماته ورک７ي او د )٢٩٠ ق/ ٩٣٠م( کال په 
ژمي ک３ ي３ د ساماني ＄واکونو)٧٠٠٠( تنه ووژل. په پايله ک３ سامانيانو له علويانو سره سوله وک７ه، او 
！ول طبرستان د ناصر کبير)د علي زوى حسن( په ولکه ک３ شو. خو مخک３ له م７ين３ ي３ ！ول３ حکومتي 
چارې خپل زوم حسن بن قاسم ته وسپارل３. د نوموړي په زمانه ک３ د علوي حکومت چارې گ６ې وډې 

شوې او په پايله ک３ په )٣١٦ ق/٩٢٨م( کال ک３ د طبرستان علويانو حکومت ړنگ شو. 
زياريان 

د علوي حکومت له راپر＄５دو وروسته، د دې حکومت نظامي واکمنو او سردارانو بغاوت وک７ او د 
طبرستان سيمه په ډ４رو سيمه ييزو خپلواکه حکومتونو وو４شل شوه. 

د دې سردارانو له ډل３ ＇خه ي３ يو مشهور د زيار زوی مرداويچ نوم５ده. نوموړي د خپلواکه حکومت 
د رامن％ته ک５دو لپاره، لوم７ى د طبرستان سيم３ د واک غو＊تونکو سردارانو په مخه ک３ ودر４د، او د 
طبرستان ＊ار په نيولو ي３ د زياريانو د حکومت بنس ک５＋ود. وروسته ي３ د گرگان او اصفهان ＊ارونه 
هم د خپل３ واکمن９  يوه برخه وگر＄وله. نوموړي د خدمت لپاره د ترکي غالمانو په نيولو سره ＄واکمن 
ل＋کر رامن％ته ک７، خو له  ترکي غالمانو سره د بد چلند په سبب، دوى بغاوت وک７ او پخپله مرداويچ 

ي３ هم وواژه. 
د  موده  ！وله  واکمن９  د  نوموړي  ورس５د.  ته  واکمن９  وشمگير  ورور  ده  د  وروسته  مرداويچ ＇خه  له 
بويه له زامنو سره په جگ７و او مبارزو ک３ ت５ره ک７ه او په پايله ک３ ي３ له دوى ＇خه مات３ وخوړه او په 

)٣٢٠ق/٩٣٢ م( کال ک３ د بويه زامنو حکومت را من％ته شو. 
آل بويه 

نوموړي ابو شجاع په نامه يوه س７ي ته منسوب دي چ３ په لوم７يو ک３ ي３ له مرداويچ سره مرسته کوله او 
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درې زامن ي３ د مرداو４چ په ل＋کر ک３ لوړو 
نظامي مقامونو ته رس５دلي وو. 

أل بويه د بغداد)عباسي( خالفت د کمزورتيا 
په دورې ک３، وروسته له هغ３ چ３ له زياريانو 
＇خه ي３ د خپلواک９ اعالن وک７، پخپله ي３ 
 په اصفهان ک３ د خپلواکه حکومت بنس
را من％ته ک７ او په لن６ وخت ک３ ي３ د ايران 
ب５الب５ل３ سيم３ په خپله واکمن９ ک３ شامل３ 
کال  ٩٤٥م(  ق/   ٣٣٤( په  نوموړو  ک７ې. 
پر＄اى  راپر＄５دو  د  عباسي خالفت  د  ک３ 
يوازې د المتکفي په ＄اى د المطيع خليفه 

په راتگ بسنه وک７ه. په بغداد باندې د أل بويه واکمن９، د عباسي خلفا وو دري＃ په پوره توگه متزلزل ک７. 
د أل بويه تر！ولو مهم مشران حسن رکن الدوله او احمد هزالدوله نوم５دل. چ３ د)٣٢٠ ق نه تر ٣٥٧ 
ق /٩٣٢-٩٦٨م( کلونو په من＃ ک３ ي３ د ايران په سويل، ري)اوسني تهران( او کرمان واکمني کوله. 
أل بويه په پاى ک３ د غزنويانو او سلجوقيانو لخوا چ３ د عباسي خالفت له مالت７ کوونکو او غو＊تونکو 
＇خه وو، له من％ه الړل. په من％نيو پ７５يو ک３ په ايران باندې له غزنويانو، سلجوقيانو او خوارزم شاهانو 

درو ل７يو پرته تيموريانو هم واکمني ک４７ده. 

په ټولگي کې فعاليت
 

زده کوونکي دې په درو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د طبرستان د علويانو، دويمه ډله دې د زياريانو 
د حکومت د رامن％ته  ک５دو او در４مه ډله دې د أل بويه حکومت د رامن％ته ک５دو په ＇رنگوالي خبرې 

وک７ي او پايله دې له نقش３ ＇خه په گ＂３ اخيستن３ سره د ډلو استازي نورو ته وړاندې ک７ي.
پوښتنې  

١- د علوي حکومت د رامن％ته ک５دو او د دې لرۍ د مشهورو پاچاهانو په هکله ＇ومره پوه８５ئ؟ 
٢- ستاسو په اند د علويانو حکومت ＇ه ډول ړنگ شو؟ 

٣- د زياريانو حکومت د چا له خوا او ＇ه ډول رامن％ته شو؟ 
٤- ستاسو په نظر د أل بويه حکومت ＇ه ډول رامن％ته شو؟ 

٥- ال بويان په پايله ک３ د .............. او ................ له خوا راو پر＄５دل؟ 

له ټولگي څخه دباندې فعاليت  
زده کوونکي دې د ايران د سيمه ييزو حکومتونو لکه  طبرستان د علويانو، زياريانو او أل بويه حکومتونو 

په هکله مطالب راغون６ او هغه دې په راتلونکي درسي ساعت ک３ ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي. 
＊وونکى دې د علمي سرچينو او اخ％ليکونو په برخه ک３ زده کوونکو ته الر＊وونه وک７ي. 

د بويه کورن９ د واکمني
 سيمه

تور سمندر－ی
د جيحون رودد سيحون رود

د مديتران３ سمندر－ی

د فارس خليج

－ی
در

سمن
زر 

 خ
د
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 درويشتم لوست 

ايران په نويو پې７يو کې

د ا４ران په تاريخ ک３ د صفوي دولت را من％ته ک５دل مهم ！کى گ２ل ک８５ي. دوی دې ه５واد ته داس３ 
سياسي مرکزيت او ＄انگ７ى هويت وبا＊ه چ３ له پخواني حالت سره ي３ توپير درلود. له دوو پ７５يو ＇خه  

د زيات３ واکمن９ په ترڅ ک３ ډ４رې مهم３ سياسي او نظامي پي＋３ رامن％ته شوې. 
د افغانانو په واسطه د دوى د واکمن９ راپر＄５دل هم د دې المل و －ر＄５ده چ３ په دې ه５واد ک３ د نوي 
حکومتونو ل７ۍ رامن％ته شي. سر ب５ره پردې، په دې دورې ک３ د ايران اړيک３ له ن７ۍ، او په ＄انگ７ي 

توگه له اروپا سره ！ينگ３ شوې. په دې لوست ک３ به د پورته موضوعاتو په هکله مطالب ولولئ. 

صفويان 
د شاه اسماعيل صفوي په واسطه د نويو پ７５يو يعن３ په )٩٠٦ق/١٥٠١ م( کال ک３ د صفوي حکومت 
را من％ته ک５دل د ايران د تاريخ ډ４ره مهمه برخه گ２ل ک８５ي؛ ＄که د ايران وضعه وروسته له دې پ３＋５ 
په پوره ډول بدله شوه. صفويان وتوان５دل چ３ د ايران سياسي گ６وډۍ  او ！ولنيزو ناخوالو ته د پاى ！کى 
ک８５دي. دوى د ايران خاوره يو مو！ی ک７ه. د صفوي ل７ۍ د مشهورو پاچاهانو له ډل３ ＇خه چ３ يو ي３ 
لوم７ى شاه عباس نوم８５ي. نوموړي د خپلو وفاداره سالکارانو او سرت５رو په واسطه د صفوي حکومت 
بنس ＄واکمن ک７. بيا ي３ د يو ل７ پرله پس３ ل＋کرکشيو په واسطه، سيمه ييز اميران )سرک（ قزلباشان( 
و！کول، او په ه５واد ک３ ي３ د ايران دولت د ＇ارن３ لمنه وغوړوله. د نوموړي د واکمن９ په دورې ک３ امن 
او امنيت ！ينگ شو. د سوداگرۍ، کرن３ او صنعت چا رو پراختيا ومونده. د اصفهان ＊ار د صفويانو د 

پالزم５ن３ په توگه د ايران په يوه ډ４ر ＊کلي او لوي ＊ار بدل شو. 
د صفويانو په دورې ک３ له ن７ۍ او په ＄انگ７ي توگه له اروپا سره د ا４ران نوې اړيک３ ！ينگ３ شوې؛ ＄که 
په کوچن９ أسيا ک３ د عثماني ＄واکمن３ امپراتورۍ په رامن％ته ک５دو سره، اروپايانو په هوسا توگه نشواى 
کوالى چ３ د ＄مک３ له الرې ختي＃ ته تگ او راتگ وک７ي. له دې کبله چ３ اروپايانو له عثماني 
امپراتورۍ سره د＊مني لرله، نو د عثمانيانو له ختي＃ گاون６ي ايران سره ي３ ＊３ اړيک３ ！ينگ３ ک７ې. 
وروسته ي３ بيا د کسپين)خزر( سمندرگي له الرې ختي％و سيمو ته هم الره پيدا ک７ه. په دې وخت ک３ 
د ايران او عثمانيانو اړيک３ هم س７ې شوې وې، او اروپايانو له دې وضع３ ＇خه گ＂ه پورته ک７ه. ايران په 
همدې وخت ک３ د اروپايانو له پو＄ي پوه３ ＇خه د وسلو جوړولو او نظامي فنونو په برخه ک３ ډ４ره گ＂ه 
واخيسته. د دوى په مرسته ي３ د خپلو عسکرو د زده ک７ې او پو＄ي ＄واکونو د سمبالولو په برخه ک３ 
گ＂ه ترالسه ک７ه. د أنتوني)Antony( او رابرت شرلي )Robertsherly( د دووانگليسي ورو１و په 
مرسته ي３ جگ７ه ييز توپونه او السي تفنگچ３ جوړې شوې. صفويانو د ايران دولت وروسته له اسالم 

＇خه د شهرت تر！ولو لوړو پوړ يو ته ورساوه. 
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 افشاريان 
د صفوي حکومت له پر＄５دو وروسته، افغانان پر ايران باندې د صفويانو په ＄ای واکمن شول. خو په 
ايران باندې د افغانانو واکمني ډ４ره اوږده نه شوه؛ ＄که نادر افشار چ３ په اصل ک３ د ترکمنانو د افشارو 
له ！بر ＇خه و، يو ＄ل بيا ايرانيان په ＄ان را ！ول ک７ل. نوموړي دا＄ل د افغانانو او ازبکو په گ６ون له 
ب５الب５لو ډلو ＇خه ل＋کر جوړ ک７، د ايران د زياتو ＊ارونو د فتح３ په برخ３ ک３ د پو＄ي وړتياوو په 
＊ودلو  سره ي３ په ！ول ايران واکمني تر السه ک７ه او ديوه نوي حکومت د رامن％ته ک５دو لپاره ي３ الره 
اواره ک７ه. په دې وخت ک３ د نادر په وړانديز د أذربايجان په شمال ختي＃ د مغان په سيم３ ک３ د قبيلو 
د مشرانو، مخورو او روحانيونو يوه غون６ه راوبلل شوه او له يو ل７خبرو اترو وروسته نادر افشار د ايران 

د پاچا په توگه و！اکل شو. 
نادر د مرکزي واکمن９ له جوړ４دو وروسته، له ايران ＇خه د بهرنيانو د ش７لو لپاره م＂３ را ونغ＋ت３. په 
دې توگه ، روسان او عثمانيان چ３ په ايران ي３ يرغل ک７ی و، خپلو سيموته په شا وتمبول. وروسته ي３ 
د هند پرلور ل＋کر وخو＄اوه نوموړي په هند ک３ د شاه جهان په امر جوړ شوی د طاووس  تخت چ３ 
د شاه د ＄اى ناستي لپاره جوړ شوى و سره د ب３ شم５ر و غنيمتونو او  د کوه نور مشهور الماس چور 

ک７ل او له ＄ان سره ي３ ايران ته يوړل. 
د نادر شاه په زمان３ ک３ د مشهد ＊ار د نوموړي د اوس５دو په اصلي مرکز، او د دولتي خزانو د ساتلو 

په ＄اى بدل شو. 
چ３  وتوان５ده  لپاره  مودې  ل８ې  د  ايران  اړه،  په  اقداماتو  او  سياستونو  پو＄ي  ＄انگ７و  د  افشار  دنادر 
افغانستان، هند او د کوچن９ أسيا ＄ين３ برخ３ الندې ک７ي. خو د نادر افشار د حکومت وروستي 
کلونه د ايران د خلکو لپاره ډ４ر ستونزمن وو او په )١١٦٠ ق/ ١٧٤٧م( کـال ک３  د نوموړي له وژلو 

وروسته ايران په کورنيو گ６وډيو او اختالفاتو ک３ را＊کيل شو.

 زنديه 
د نادر افشار په وژلو سره د ده د حکومت بنس ون４７د او په ！ول ا４ران ک３ کورن９ جگ７ې له سره پيل 
شوې. د نادر افشار مامورينو، خراسان د خپل３ واکمن９ لپاره غوره ک７. د ايران نورې برخ３ هم د پو＄ي 
مشرانو او د قبيلو مخورو الس ته ورغل３ چ３ تل به  يو له بل سره په جگ７و ک３ ＊کيل وو. خو په دوى 
ک３ کريم خان زند ډ４رواک پيدا ک７. نوموړى د زند له قبيل３ ＇خه و. کريم خان د خپل３ قبيل３ له خلکو او 
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سرت５رو سره د اصفهان  ＊ار له نيولو 
وروسته ، د يو ل７جگ７و په ترڅ ک３ 
خپل ！ول د＊منان له من％ه يوړل او 
خلکو  د  يا)  الرعا  وکيل  ي３  ＄ان 
پاچاه９  د  او  ونوماوه  استازي( 
دريم  کورن９  صفوي  د  ي３  ＇وک９ 
شاه اسماعيل ته پر４＋وده. نوموړى) 
در４م شاه اسماعيل( په ＊کاره توگه 
علي  رقيب  د  زند  خان  کريم  د 
ته  واکمن９  مرسته  په  خان  مردان 

رس５دلى و. د کريم خان زند د استازيتوب دوره له ب３ شم５ره کورنيو جگ７و سره همغاړې وه، ＄که په 
خراسان ک３ شاهرخ افشار، په مازنداران ک３ محمد حسن خان قاجار او په أذر بايجان ک３ أزاد خان 
افغان د پاچاه９ غو＊تونکي وو. کريم خان زند وروسته د ډ４رو جگ７و په پاى ک３ د )خشت( په جگ７ه 
ک３ أزاد خان افغان ته مات３ ورک７ه او أذربايجان ي３ هم ونيوه. له دې وروسته په ا４ران ک３ دوې سرسخت３ 
سيال３ ډل３ يو د بل په وړاندې پات３ شوې. يعن３ قاجاريان د ايران په شمال او زنديان په سو４ل ک３، په پايله 
ک３ په يوه جگ７ې ک３ محمد حسن خان قاجار ووژل شو او زوى ي３ أقا محمد خان د کريم خان زند له 

خوا بندى شو او عمًال  د گروگان په توگه په زنديه دربار ک３ پات３ شو. 
هغه وخت چ３ له کورنيو جگ７و ＇خه د کريم خان زند زړه ！ول شو در４م شاه اسماعيل  هم د ＄وان９ 
عمر ته ورس５د او بايد د ه５واد چارې نوموړي ته سپارل شوې واى. خو د مشرانو په هغه غون６ه ک３ چ３ 
په اصفهان ک３ رابلل شوې وو. د نوموړي د لياقت د نه لرلو له امله ي３ له واک ＇خه د گو＊ه کولو پر４ک７ه 
وک７ه. او پاچاهي ي３ کريم خان زند ته وسپارله. کريم خان زند د ش５راز ＊ار د خپل مرکز په توگه و！اکه. 
نوموړي د کورني امنيت له ！ينگ＋ت وروسته د سوداگرۍ او صنعت د پراختيا په برخ３ ک３ ه）３ وک７ې. 
په همدې وخت ک３ انگريزانو، ا４ران ته د ورتگ په الره ک３ ډ４رې ه）３ وک７ې. انگريزانو د خپلو ＊ک５ال 
ک３، فعاليتونو د پراخولو لپاره له زنديه دولت سره ت７ون الس ليک ک７، چ３ د هغه په اساس ي３ د فارس 

خليج په بندرک３ سوداگري کوالی شي.

د کريم خان زند ما９１
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په )١١٩٣ ق/ ١٧٧٩م( کال ک３ د کريم خان زند له م７ين３ سره، په ا４ران ک３ کورن９ جگ７ې  پيل 
شوې. په پايله ک３ د قاجار په نامه د واک يو  لوري په ا４ران ک３ د حکومت مشري السته راوړه. په دې 

توگه ا４ران په خپل معاصر تاريخ ک３ ورگ６ شو.

په ټولگي  کې فعاليت
 

ايران صفوي ل７ۍ په هکله  زده کوونکي دې په درو مناسبو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د 
خبرې وک７ي، دويمه ډله دې د افشاريانو د حکومت په هکله په خبرو پيل وک７ي او دريمه ډله دې 
، د کريم خان زند د حکومت په هکله سره بحث وک７ي او پايله دې د ！ولو ډلو استازي په پرتليزه 

توگه نورو ته وړاندې ک７ي.

پوښتنې
 

١- د صفويانو حکومت د چا له خوا جوړ او هم د دې کورن９ تر ！ولو مشهور پاچا په هکله معلومات 
ورک７ئ. 

٢- ستاسو په اند د ايران او اروپايانو ترمن＃ اړيک３ ＇نگه ！ينگ３ شوې او ول３؟ 
٣- نادر افشار ＇وک و؟ 

٤- د هند په لور د نادر افشار د ل＋کر کشيو په هکله ＇ومره پوه８５ی؟
٥- ستاسو په اند کريم خان زند ＇رنگه واکمن９ ته ورسيده؟ توضيح ي３ ک７ئ.

٦- د انگر４زانو سوداگري له ايران سره په کومو الندې بندرونو ک３ تر سره ک５ده؟
الف: د عباس بندر  ب د خليج فارس بندر     ج: د خزر سمندر ک３ 

له ټولگي څخه دباندې فعاليت
 

زده کوونکي دې په نويو پ７５يو ک３ د ايران د وضع３ په هکله ل８ تر ل８ه دوه مخه مطلب راتلونکي 
درسي ساعت ته چمتو ک７ي. 
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څلورويشتم لوست 
هند په منځنيو پې７يو کې

د هند، پاکستان او اوسني بنگله د４ش ه５وادونه، پخوا د هند د شب３ قاره په نامه ياد４دل. ډير وختونه ي３ 
گ６ برخليک او تاريخ درلود خو په شلمه پ７５ۍ ک３ دا ه５وادونه سره ب５ل شول. په من％نيو پ７５يو ک３ د 
دې سيم３ تاريخ، د گوپتايانو د ل７ۍ او سيمه ييزو حکومتونو له راپر＄５دو وروسته لوى بدلون وموند، د 
اسالم راتگ چ３ د افغانانو په ه）و سره په هند ک３  خپور شو،  او همدارنگه د غزنويانو او غوريانو په 

واسط３ د سيمه ييزو حکومتونو را من％ته ک５دلو سره به چ３ د دې لوست موضوع ده، بلدتيا ومومئ.

په من％نيو پ７５يو ک３ د هند لوی ه５واد د گوپتايانو له خوا اداره ک５ده. دې ل７ۍ تر )٥٥٠ م( کال پورې د 
هند په شمال ک３ خپل３ واکمن９ ته دوام ورک７ چ３ د هند د فرهنگ تر ！ولو رو＊انه دوره گ２ل ک８５ي. 
په دې دورې ک３ په ＄انگ７ې توگه رياضي علومو ته پاملرنه وشوه. د گوپتايانو له راپر＄５دو وروسته د 

هند په شمال ک３ ډ４ر حکومتونه را من％ته شول او 
شاوخوا )٧٠( کوچنيو سيمه ييزو حکومتونو په دې 
سيم３ واکمني چلوله. دغه سياسي و４ش ＇و پ７５ۍ 
دوام وک７. د دې حکومتونو تر ！ولو ＄واکمن يفتاليان 
گويتا  د  ک３  سويل  په  هند  د  وخت  همدې  په  وو. 
له  دوى  ورک７ه.  ادامه  ته  ژوند  پات３ شونو هم خپل 
اعرابو او د أسيا د سويل او من％ني ختي＃ خلکو سره 
راک７ه ورک７ه او سودا گريزې اړيک３ ！ي２گ３ ک７ې. دې 

اړيکو د اسالم دين تر ＇رگند４دو پورې دوام وک７. 
م(      په)٩٣ق، ٧١١  لپاره  لوم７ي ＄ل  د  مسلمانان 
کال ک３ هندوستان ته راغلل. نوموړو د سند  سيند 
د  دغه سيم３  پورې سيم３ الندې ک７ې.  تر ＇ن６و 

اوسني پاکستان برخه ده. له دې وخته ) اتم３ زي８ديزې پ７５ۍ( ＇خه وروسته تر يوو لسم３ زي８د４زې 
پ７５ۍ پورې، لويدي＃ هند له اسالمي ن７ۍ سره نژدې اړيک３ ！ينگ３ ک７ې  په دې پ７５ۍ ک３ د اسالم  بلنه 

وركوونكو د هندوانو په من＃ ک３ دأسماني دين تبليغ خپراوه. 
له بله پلوه په )٣٨٨-٤٢٢ق،٩٩٨- ١٠٣٠ م( کا ل ک３ د سلطان محمود غزنوي له خوا په هندوستان 
باندې واكمن ك５دل د اسالم ري＋３ په هند ک３ ！ينگ３ ک７ې او ＄واکمن شو. له غزنويانو وروسته غوريانو 
هم پر هند حکومت وک７ او سلطان شهاب الدين محمد غوري د هند په شمال ک３ نژدې د گنگ تر 
روده سيم３ ونيول３. نوموړي وروسته له ډ４رو ه）و ډهلی هم فتح ک７ او دا ＊ار ي３ د قطب الدين ايبک 
په نامه يوه ترکي مريي)غالم( ته وسپاره. غوريان وروسته د ډهلي له نيولو وتوان５دل چ３ تربنگـال پورې 
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سيم３ په خپل واک ک３ راولي. 
په )٦٠٣ق،١٢٠٦ م( کال ک３ د سلطان شهاب 
الدين محمد غوري ابن سام له م７ين３ وروسته د 
اواره شوه.  ته الره  ايبک واکمن９  الدين   قطب 
ايبک ＄ان د هندوستان خپلواکه پاچا ونوماوه. 
و！اکله  پالزم５نه  خپله  ＊ار  ډهلي  د  نوموړي 
وروسته  ＇خه  ده  له  چ３  خلک  هغه  ＄که  نو 
واکمن９ ته ورس５دل. د ډهلي پاچاهانو په نوم ياد 
شول. هغه حکومت چ３ قطب الدين ايبک په 

ډهلي ک３ رامن％ته ک７، تر ډ４رې مودې ي３ په هند ک３ دوام وک７ ان د تيمور گورگاني يرغلونو هم ونشوى 
ک７اى چ３ هغه حکومت له پ＋و وغور＄وي او نوموړو د )لسم３ هجري پ７５ۍ تر  وروستيو/ شپاړسم３ 
زي８د４زې پ７５ۍ( پورې په هند ک３ واکمني وک７ه  له دې وروسته په هندوستان ک３ د لوديانو او سوريانو 

افغاني حکومتونه چ３ په ت５رو لوستونو ک３ مو ولوستل را من％ته شول. 

په ټولگي کې فعاليت  
او  ل７ۍ  د  گوپتايانو  د  ک３  هند  په  دې  ډله  لوم７ۍ  شي.  وو４شل  ډلو  وو  د  په  دې  زده کوونکي   
سيمه ييزو واکمنيو په هکله او دويمه ډله دې هند ته د اسالم په راتگ او د غزنويانو او غوريانو 

حکومتونو په هکله خبرې وک７ي. پايله دې د ډلو استازي نورو ته وړاندې ک７ي. 

پوښتنې
 

١- په هند ک３ د گوپتايانو حکومت تر کوم کال پورې دوام وک７ او له فرهنگي پلوه ＇ه ډول دوره وه؟ 
رو＊انه ي３ ک７ئ. 

٢- مسلمانانو د لوم７ي ＄ل لپاره د هندوستان کوم３ سيم３ الندې ک７ې؟ 
٣- په هند ک３ د غزنويانو او غوريانو د حکومتونو په هکله لن６ معلومات وړاندې ک７ئ. 

٤- قطب الدين ايبک ＇رنگه واکمن９ ته ورس５د؟

له ټولگي څخه دباندې فعاليت  
زده کوونکي دې په هند ک３ د غزنويانو او غوريانو د واکمنيو په هکله مطالب چمتو او په راتلونکي 

درسي ساعت ک３ دي له  ＄انه سره راوړي. 
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 پنځه ويشتم لوست 

هند په نويو پې７يو کې

په دې لوست ک３ به د بابر په هکله چ３ ＇ه ډول ي３ په هند ک３ حکومت را من％ته ک７، او همدارنگه د 
نوموړي د ＄ايناستو په اړه چ３ له ده وروسته ي３ په هند ک３ حکومت وک７، او هم به د ختي＃ هند په نوم 

انگليسي کمپن９ له خوا د بابر ي پاچاهانو سره د اړيکو د ！ينگ＋ت او نفوذ په ＇رنگوالي مطالب ولولئ.

بابريان )گورکانيان(
ي３  ک３  هندوستان  په  چ３  کس  لوم７نى 
ظهيرالدين  ک５＋ود،   بنس ل７ۍ  بابري  د 
محمد بابر نوم５ده، نسب ي３ ت５مور ته رس５ده 
په خپله ت５مور هم په مغولو پورې اړه لرله او 
له  ک３  سرچينو  تاريخي  په  دليل  همدې  په 
بابريانو ＇خه د هند د گورکانيانو او مغولو په 

نوم هم يادونه شوې ده. 
بابر واک غو＊تونکى س７ى و. د افغانستان د ډ４رو 
د  هندوستان  د  ي３  وروسته  نيولو،  تر  سيمو 
نيولو هوډ وک７ او له )٩٢٥ ق ١٥١٩م( کال 

＇خه ي３ په هغه ه５واد يرغلونه پيل او تر )٩٣٢ق/ ١٥٢٦م(کا ل پورې ي３ پن％ه ＄له په دې سيمه 
يرغلونه وک７ل. په پايله ک３ په ډهلي ک３ د ابراهيم لودي د حکومت په ړنگولو ي３ ، هغه ه５واد په خپله 

ولکه ک３ راوست. 
د لوديانو په مات３ سره د هند په تاريخ ک３ يوه نوې دوره پيل شوه چ３) ١٨١ (کاله ي３ دوام وک７. په دې 

موده ک３ شپ８و لويو گورگاني )بابري يا مغولي( پاچاهانو پر هند حکومت وک７. 
بابر باتدبيره پوه او زړور س７ی و. نوموړي سرب５ره پردې چ３ په هندوستان ک３ اوس５ده، کابل هم پرې 
گران و. بابر مخک３ له م７ين３ وصيت وک７ چ３ د کابل له باغونو ＇خه په يوه ک３ خ（ شي. په پاى ک３ 
وروسته له ＇لورو کلونو واکمن９ د )٤٩( کلونو په عمر م７شو. او م７ى ي３ له هند ＇خه کابل ته را انتقال 

ک７، او په هغه ب０ ک３ ي３ خ（ ک７ چ３ تل ي３ خو＊اوه چ３ اوس د بابر ب０ په نامه يادي８ي.

د بابر ځايناستي 
هغه وخت چ３ بابر م７شو، زوى ي３ همايون واک ته ورس５د. همايون لس کاله په هند حکومت وک７. 
نوموړى پوه او فرهنگي س７ى و. خو د پالر په ＇５ر ي３ پو＄ي پوهه نه درلوده. په همدې وخت )١٥٤٠ 
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م( کال ک３ د ش５ر شاه سوري په نامه يوه تک７ه 
افغان د همايون حکومت له گ６ې وډې وضع３ 
＇خه گ＂ه واخيسته  او د همايون ＄واکونو ته 
ي３ مات３ ورک７ه، په دې توگه افغانان يو ＄ل بيا 

په هند ک３ واکمن９ ته ورس５دل.
د  چ３  اړشو  وروسته  پ３＋５  دې  له  همايون 
ايران صفوي دربار ته پناه يوسي. خو نوموړي 

په هند ک３ د ش５رشاه د م７ين３ په سبب له بدې او نا أرام３ وضع３ ＇خه گ＂ه واخيسته او د ايران د صفوي 
＄واکونو په مرسته له واکمن９ ＇خه د )١٦( کلونو وروسته يو ＄ل بيا د هند په تخت ک＋５ناست. په دې 

توگه، په هند ک３ د افغانانو د واکمن９ دوره هم ختمه شوه. 

جالل الدين محمد اکبر 
د هند پاچاه９ ته د همايون راگر＄５دو، زيات دوام ونه ک７، ＄که نوموړي دا ＄ل يوازې شپ８ مياشت３ د 
هند پر تخت پات３ شو او په )٩٦٣ ق/ ١٥٥٦ م( کال ک３ م７شو. له ده ＇خه وروسته د نوموړي ١٣ 

کلن زوى جالل الدين محمد اکبر د هند د پاچاه９ پر گدۍ ک５ناست. 
جالل الدين محمد اکبر زړور س７ى او همدارنگه يو تک７ه او هو＊يار سردار و. نوموړي د خپل پوه او 
هو＊يار وزير ابوالفضل عالمي په مرسته د هند د ه５واد چارې منظم３ پرمخ بوتل３، د خپلو خلکو د 
هوساين３ لپاره ي３ ډ４رې ه）３ وک７ې. اکبر د هندي کورنيو د خواخوږۍ جلبولو لپاره  د جزي３ قانون 
لغوه اعالن ک７. راجپوت اشراف ي３ د امپراتورۍ لوړو ＇وکيوته ورسول او په خپله ي３ له يوې راجپوت３ 

هند وې سره واده وک７. 
په  پوځ  تلپات３  د  توگه  په  سردار  پو＄ي  يوه  د  پاچا  اکبر 
ک７.  ＄واکمن  ال   بنس حکومت  خپل  د  سره  جوړولو 
کوچني  مرسته  په  قبيلو  راجپوتو  د  وروسته  بيا  نوموړي 
سيمه ييز حکومتونه له من％ه يوړ. او له سويل نه تر شماله 
د هند په پراخه سيمو واکمن شو. په اصل ک３ د اکبر پاچا 
د حکومت په زمانه ک３ په هند ک３ د مغولو امپراتوري د 
＄واکمنتيا وروستي پ７او ته ورس５ده. نوموړى وتوان５ده چ３ 
د بنگال ، کشمير او سند حکومتونه هم الندې ک７ي. اکبر 
پاچا په پاى ک３ په )١٠١٤ ق/ ١٦٠٥م( کال ک３ له پن％و 

سوکلونو پاچاه９ وروسته م７شو. 
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جهانگير
 له اکبر پاچا وروسته د ده زوى سليم د جهانگير په نامه چ３ له راجپوت３ مور ＇خه زي４８دلى و، د 
هندوستان پاچا شو. نوموړي تر يوه حده هغو اصالحاتو ته دوام ورک７ چ３ پالر ي３ من％ته راوړي وو. 
خو د ده په زمان３ ک３ د انگر４زانو د نفوذ ه）３ په هند ک３ زيات３ شوې. په )١٠١٧ق/١٦٠٨م( کال ک３ 
 Sirtomos( د انگليس استازى د جهانگير دربار ته ومنل شو. او وروسته له دې د سرتوماس روند
د  توگه  دې  په  او  واخيست.  حق  سوداگرۍ  د  لپاره  انگريزانو  د  سفير  انگريزي  نامه  په   )Roand
انگريزانو استعمارگري نفوذ په هند ک３ پيل شو. همدارنگه د ده په زمان３ ک３ د ايران پاچا، شاه عباس 
صفوي هم په کندهار يرغل وک７. هغه وخت چ３ د هغه ＊ار حکمران د هند له پو＄ي مرست３ ＇خه 

نا هيلی شو، کندهار ي３ بيا صفوي ايران  ته پر４＋ود.

 شاه جهان 
له جهانگير ＇خه وروسته د ده زوى شاه جهان پاچاه９ ته ورس５د. نوموړي)٣٠( کاله په هند حکومت 
وک７. شاه جهان د هند د جوړولو)معمارۍ( ډ４ر مينه وا ل و او امر ي３ وک７ چ３ د طاووس تخت په نامه 
له قيمتي  غميو ＇خه يو تخت  ورته جوړ ک７ي خو د خلکو د ب５وزل９ او ستونزمن ژوند پروا ي３ نه لرله، 
او تر هغه پورې چ３ د دکن او گجرات په سيمو ک３ سخته لوږه راغل３ وه، نوموړي  بياهم د خلکو د 
مرست３ لپاره گامونه اوچت نه ک７ل. همدا رنگه د ده په امر د سکانو مشر ووژل شو او دغه کار په هند 

ک３ د گورکانيانو د حکومت پر وړاندې د سکانو د پا＇ون پيل و.

اورنگزېب 
اورنگز４ب د عالمگير په لقب سره د مغولي ل７ۍ د وروستي پاچا په توگه په )١٠٦٩ ق/١٦٥٩م( کال 
ک３ وروسته له هغه پاچا شو چ３ خپل پالر شاه جهان ي３ زنداني ک７. نوموړى نه يوازې د نيکه )اکبر( په 
＇５ر د هنر او ادبياتو او نه د پالر)شاه جهان( په ＇５ر د معمارۍ مينه وا ل و بلک３ يو متعصب مذهبي او 
سخت دري％ه پاچا و. اورنگزيب راجپوت هندوان له لوړو حکومتي ＇وکيو ＇خه لرې ک７ل او له هندوانو 

ي３ جزي３ اخيستل３، او د هندوانو زياتره معبدونه ي３ ړنگ او د دوى ＄مک３ ي３ مسلمانانو ته ورک７ې. 
د هند د بابري حکومت کمزورتيا د اورنگزيب له زمان３ را پيل شوه، او په )١١١٩ ق/١٧٠٧م( کال ک３ د نوموړي 

له م７ين３ سره سم ي３ د لوم７ي شاه عالم په نامه زوى او بيا ي３ بل زوى لوم７ى بهادر شاه واکمن９ ته ورس５د.
له دې وروسته په هند ک３ سيمه ييز ＄واکونه واک ته ورس５دل. په همدې وخت ک３ د بريتانيا د ختي＃ 
هند کمپن９ ته په هند ک３ د ال ډيرو السوهنو زمينه برابره شوه، او په پايل３ ک３ د غه پراخ ه５واد په 

)١٢٥٥ ق/١٨٣٩م( کال ک３ رسماً د بر４تاني３ تر سوري الندې راغی. 
له  بريتانيا د ختي＃ هند کمپن９ چ３ د جهانگير  د  يرغلونو دوى کمزوري ک７ل خو  له دې چ３  سره 
وخته  په هند ک３ نفوذ پيل ک７ى و، د نولسم３ پي７ۍ په لوم７يو ک３ د خپل مالت７ الندې راوستل، او په 

١٩٤٧م کال ک３ خپلواکى السته راوړه..



100

په ټولگي کې فعاليت  
زده کوونکي دې په دريو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د هند د بابريانو د ل７ۍ د رامن％ته ک５دو او 
د همايون د حکومت په هکله. دويمه ډله دې د جال ل الدين اکبر د پاچاه９ او جهانگير حکومت  
په اړوند او در４مه ډله دې د شاه جهان او اورنگزيب د واکمنيو په هکله يو له بل سره خبرې وک７ي 

او د مطلب لن６يز دې د ډلو د استازو لخوا نورو ته وړاندې شي.

پوښتنې
 

١- بابر ＇وک و او ＇ه ډول ي３ په هندوستان ک３ بابري ل７ۍ رامن％ته ک７ه؟ 
٢- د بابر حکومت په هند ک３ ＇و کاله دوام وک７، او ول３ د نوموړي م７ى کابل ته راوړل شو؟ 

٣- د همايون په هکله ＇ومره پوه８５ئ او ول３ ي３ ايران ته پناه يوړه؟ 
٤- همايون وروسته له ＇و کلونو، او ＇ه ډول په هند ک３ د دويم ＄ل لپاره د هند واکمن شو؟ 

٥- جالل الدين اکبر، راجپوتو هندوانو ته ＇ه خدمتونه ترسره ک７ي، په لن６ه توگه ي３ رو＊انه ک７ئ.
٦- د طاووس تخت د کوم پاچا  په زمانه ک３ جوړ شو؟ د پو＊تن３ سم ＄واب په ن＋ه ک７ئ

الف: جالل الدين اکبر    ب: جهانگير       ج: شاه جهان 

له ټولگي څخه دباندې فعاليت
 

زده کوونکي دې په هند ک３ د بابري ل７ۍ مهم ！کي په خپلو کتابچو ک３ وليکي. ＊وونکی دې په 
راتلونکي درسي ساعت ک３ د دوى کتابچ３ وگوري. 

د زياتې پوهېدنې لپاره
د خټکو نهضت

د اورنگزيب د واکمن９ په دوره ک３، د پ＋تو نخوا په سيمو ک３ د خوشحال خان خ＂ک  پر مشرۍ 
د افغانانو نهضت پيل شو. خوشحال خان خ＂ک په ډ４ره مي７انه، او زړور توب درې کاله په هند ک３ 
له اورن， زيب سره پ＋ه  په ترڅ ک３ چ３  په وړاندې مبارزه وک７ه. خو د يوې ج／７ې  د گورکانيانو 
شوه، ډ４ر افغانان په هغه ک３ له من％ه الړل او په خپله خوشحال خان خ＂ک د اورن， زيب په الس 
بندي او ＇لورنيم کاله ي３ د اورن， زيب په زندان ک３ ت５ر ک７ل. خوشحال خان خ＂ک د پ＋تو ژب３ له 
مشهورو شاعرانو او ليکوالو او همدا رنگه زموږ د ه５واد د زړورو پ＋تنو سردارانو له ډل３ ＇خه دى.
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شپ８ ويشتم لوست 

د هند په بابري دوره کې علم، فرهنگ او هنر

په هند ک３ د بابريانو واکمني د علم، فرهنگ او هنر له پلوه  د هغه ه５واد يوه ب６ايه دوره گ２ل ک８５ي. 

بابر او اکبر د دې دورې له مشهورو او با فرهنگ دوستو پاچاهانو ＇خه وو. په دې لوست ک３ به 

د بابريانو د علم، فرهنگ او هنر د وضعيت په اړه معلومات تر السه ک７ئ.

هند  د  هغه وخت ک３  په  وشوه.  پاملرنه  ډ４ره  ته  هنر  او  فرهنگ  علم،  زمانه ک３  په  بابريانو  د 
مهم３ سيم３ د مسلمانانو په واک ک３ وې. دري د هغه ه５واد رسمي ژبه شوه. بابر او اکبر دواړه 
د فرهنگ کلک مينه وال وو او پخپله بابر هم فارسي شعرونه ويلي دي. گلونه او باغونه ي３ 
خو＊５دل. نوموړو د هند دربارته د دري ژبي شاعرانو په ور！ولولو سره، دري ادبيات پياوړي ک７ل 
که ＇ه هم اکبر پخپله سواد نه درلود. سره له دې ي３ هم له نوو علومو سره مينه لرله او هم به ي３ 

يوه ډله کتاب لوستونکي لرل چ３ نوموړي ته به ي３ کتابونه لوستل. 
د اکبر پاچا په امر ډ４ر کتابونه له سانسکر４ ＇خه دري ژب３ ته وژباړل شول. د نوموړي دا کار 
د دري ژب３ د خپر４دو المل و گر＄５د، او د هند د غير مسلمان او س５دونکو مينه هم له دري 

ژب３ سره زياته شوه. 
د اسالم سپ５）لي دين ډ４ره موده مخک３ هند ته الره پيدا ک７ې وه، او بابريان په هندوانو ک３ د 
اسالم دين په نسبي خپر４دو بريالي شول، او په ه５واد ک３ ي３ د قومونو او مذهبونو ترمن＃ يووالى 
رامن％ته ک７. د اکبر پاچا د گ＂ورو اقداماتو له ډل３ ＇خه د غير انساني دود )ساتي( يعن３ د م７５ه له 

م７ين３ وروسته  د م５رمنو له خوا د ＄ان سو＄５دنه منعه ک７ه. 
د معمارۍ هنر ته هم د بابر يانو په وخت ک３ ＄انگ７ې پاملرنه وشوه او گ０ شم５ر قوس لرونکي 
او گنبدي ودان９، د ＊ــه را غالســت د تاالرونو په لرلو سره دود شوې، چ３ د ＄انگ７ې اسالمي 
معمارۍ ＊کارندوی وي. ډير شم５ر ＊کلي باغونه، ودان９ او ما９１ جوړې شوې، لکه   د اگرې په 
＊ارک３ تاج محل، په فتح پور ک３ د اکبر ما９１، په ډهلي ک３ د شاه جهان سره کال،او د هندوستان 
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پــه نورو ＊ــارونو کــ３ ډ４رې 
ودان９ جوړې شــوې، خو د 
هند گورکانيانو افغانســتان ته 
ډ４ره پاملرنه نه کوله، نو ＄که 
زموږ په ه５واد ک３ ارز＊تناک 
او باعظمته أثار پات３ نه شول. 
ســره لــه دې هــم، ＄ينــ３ 
أثــار رامن％ته شــول، لکه  د 
کندهار د ســر پــوزې په غره 
کــ３ د چهل  زينــ３ اثر  چ３ 
د بابر په امر جوړشــو. ＄ين３ 
باغونــه ي３ په افغانســتان ک３ 
جوړ کــ７ل چ３ کوالی شــو 
د کندهــار، اســتالف، کابل 
او د كابــل شــمالي او ختي＃ 
لور د علم گنج ب０، شــهرأرا 
ب０، دلکشــا ب０، د بابر چهار 
باغ، بگرامي ب０، صفا ب０ او 

کوکب ب０ نومونه واخلو. 
د ان％ورگــرۍ پــه هنر ک３ له 
طبيعــت ＇خــه تقليــد او له 
لرغونــو هنــدي الروچــارو 

 چې زيات و پوهي８ئ
تاج محل

تاج محل د ن７ۍ له ډ４رو ＊کلو ودانيو او همدارنگه د اسالمي 
معمارۍ تر！ولو غوره، او نه ه５ر４دونک３ نمونه ده چ３ د اگرې په 
＊ار ک３ هغه وخت جوړ شوي دی چ３ په )١٦٣١م( کـال ک３ 
د شاه جهان م５رمن)ممتاز محل( م７ه شوه. شاه جهان  امروک７ 
چ３ د گران３ م５رمن３ د قبر پر سر ي３ داس３ وداني جوړه شي. د 
دې ودان９ د جوړولو لپاره  ي３ د ډ４رو غورو معمارانو غون６ه را 
وبلل شوه، او د غون６ې په پاى ک３ د استاد عيسى ش５رازي طرحه 

ومنل شوه. 
د تاج محل ودان９ د جوړولو کار )٢٢( کاله وخت ونيو، او په 
په ک３ گمارل شوي وو.  دې مودې ک３ )٢٠٠٠٠( کارکوونکي 
تاج محل په مرمرينو او قيمتى ډبرو ＊کلی شوى دى او په سر ي３ 
پياز شکله گنبده موقعيت لري. د دې گنبدې لوړوالى)٢٤.٥( 
ودان９  دې  د   . دى  زيات  مترو ＇خه   )١٥( له  ي３  قطر  او  متره 
الندې د ميرمن ممتاز محل قبر دى، او د دې قبر ＇نگ ته شاه 

جهان هم خ（ شوى دی. 
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＇خه گ＂ه اخيستل. 
د سلطان حسين بايقرا د دربار تر！ولو غوره ان％ورگر استاد کما ل الدين بهزاد هم په همدې وخت 
ک３ په هرات ک３ اوس５ده. د هند مغولو د ب２ونو او بوستانونو د منظرو په ترتيب او په د４والونو د 
ان％ورونو او د هغو رنگولو په سبب د استاد بهزاد د ميناتورۍ مينه وال شول. هغه ي３ په هند ک３ 
دود ک７ل او ان خپله اکبر پاچا په خپل دربار ک３ د ان％ورگرۍ کارخانه  لرله چ３ له سلو زياتو 

ان％ورگرانو پک３ کار کاوه. 
موسيقي هم له ديار لسم３ پ７５ۍ ＇خه وروسته په هندوستان ک３ و＄ل５ده. له اورن， زيب ＇خه 
پرته  د هند ！ول مغولي واکمنان د موسيق９ مينه وا ل وو.  د فقير اهلل په نامه د هند يو مسلمان په 
)١٦٦٦م( کال ک３ د راگ درپن)Rag Darpan( په نامه يو کتاب تآليف او خپور ک７. له دې 
وروسته د موسيق９ په برخه ک３ د مسلمانانو او هندوانو فرهنگي سبکونه سره گ６ شول. په دې 
دورې ک３ تر ！ولو مشهور سندرغاړى تانسن )Toncean( نوم５ده. نوموړى د اکبر پاچا د دربار 
تر ！ولو غوره سندرغاړی، او د هند د ！ولو سندرغاړو د مخک（ په توگه پ５ژندل شوى و. د بابريانو 
په دوره ک３ زياتره هغو خلکو چ３ په ＊ارونو ک３ ي３ ژوند کاوه د خو＊يو شپو او ور＄و)نوی کا ل 
او برات( او هغو جشنونو ک３ چ３ په لويو مذهبي قبرونو او زيارتونو ک３ جوړ４دل －６ون ي３ کاه 
او د هغو مداريانو او جادو －رانو په زړه پورې نندارتونونو او د ＇ارويو له ل５دلو ＇خه ي３ خوند 
اخيست. خو د نادر افشار له خوا د اتلسم３ پ７５ۍ له نيمايي وروسته، يرغلونه د ډ４رو و４جاړيو 

المل وگر＄５دل. د هند پالزم５ن３ زياتره برخو هغه پخوان９ ＄ل５دنه او دبدبه له السه ورک７ه. 

په ټولگي کې فعاليت
 

بابريانو د علم او فرهنگ په هکله  زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، لوم７ۍ ډله دې د 
خبرې وک７ي او دويمه ډله دې د هند د مغولو په دوره ک３ د هنر په هکله وغ８ي８ي او پايل３ دې د 

هرې ډل３ د استازي له خوا په پرتليزه توگه وړاندې شي. 
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پوښتنې
 

١- بابر او اکبر د علومو او دري ژب３ لپاره کوم گامونه اوچت ک７ل؟ ＇رگند ي３ ک７ئ. 
٢- د اکبر پاچا د گ＂ورو اقداماتو له ډل３ ＇خه يو هم د غير................... دود له من％ه وړل 

وو. 
٣- استاد کمال الدين بهزاد ＇وک و؟ 

٤- د موسيق９ په برخه ک３ د راگ درپن په نامه کتاب د کوم يوه النديني س７ي له خوا ليکل شوى 
و؟ 

الف: فقير اهلل     ب: استاد بهزاد    ج: شاه جهان 

له ټولگي څخه دباندې فعاليت  
زده کوونکي دې په هند ک３ د بابريانو د دورې د ارز＊تناکو أثارو  په هکله ل８ تر ل８ه دوه مخه 

مطلب وليکي. 



105

 اوه ويشتم لوست 

چين په منځنيو پې７يو کې

په دې لوست ک３ به په من％نيو پ７５يو ک３ د چين د يووالي او لويوالي په ＇رنگوالي او انگ５زو، د بزگرانو 
د پا＇ون په الملونو او د هغو په پايلو، او همدا رنگه په چين ک３ د مغولو د واکمن９ چ３ ډ４رو و４جاړيو 

او ب３ شم５ره خلکو د وژلو المل شول، خبرې کوو.

په منځنيو پې７يو کې د چين يووالى 
له من％نيو پ７５يو مخک３ چين په يو ل７ ب５ال ب５لو سيمو و４شل شوی و. د چين شمال د هغو يرغلگرو 
ک６والو د يرغلونو په واسطه الندې شوی و، چ３ د لويدي＃ او شمال له لوري ي３ پرې يرغلونه ک７ي 

وو.د چين سويل هم په دې وخت ک３ په 
توگه،  دې  په  و.  و４شل شوى  ＇و سيمو 
پو＄ي  او  پاچاهانو  په چين ک３ ＇وگونو 
چالوه  واک  توگه  خپلواکه  په  سردارانو 
ک３  په جگ７و  سره  بل  له  يو  به  تل  چ３ 

＊کيل وو.
په )٦١٨م( کال ک３ د چين خاورې له 

سره يووالى وموند. دغه يووالى د يوه زړه ور او جگ７ه مار سردار چ３ کائوتسو )Kaiotso( نوم５ده را 
من＃ ته شو، او د تانگ )Tong(  په نامه ي３ امپراتوري جوړه ک７ه.

پو＄ي  او  مشران،  ييز  سيمه  ！ول  وکوالی شول چ３  مرسته  په  د خلکو  امپراتورانو  کورن９  تانگ  د 
سرداران تابع ک７ي، او پراخ３ سيم３ تر واک الندې راولي. د يو ل７ برياليو جگ７و وروسته ي３ گاون６ي 
ه５وادونه هم الندې ک７ل، او چينايان هلته م５شت شول. په دې توگه د چين لوى ه５واد رامن％ته شو. د 
تانگ د امپراتورۍ په زمانه ک３ د چين خاوره له اوسني چين ＇خه هم پراخه وه. په هغه وخت ک３ د 

هند د شمال په شاهزاده گانو، باندې د چين فرمان چل５ده او دوى ته به ي３ خراج ورکاوه. 
د تانگ امپراتورۍ شاوخوا)٢٨٨( کاله د چين په پراخه خاوره حکومت وک７. په هغه وخت ک３ 
باروت  په ل７ۍ ک３  تانگ  ته ورساوه. چينايانو د  او فرهن， لوړو پوړيو  اقتصاد  چين خپل ＄واک، 
 )Ceaion( ار و چ３ اوس سيان＊ )Chankan(اختراع ک７ل. د دې امپراتورۍ پالزم５نه د چانکان
نوم８５ي. دتانگ د امپراتورۍ په مهال چين د ن７ۍ يو له ډ４رو ＄واکمنو حکومتونو ＇خه گ２ل ک５ده، 

خو په نهمه زي８ديزه پ７５ۍ ک３ چين د بزگرو له يوه لوى پا＇ون سره مخ شو.
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په نهمه زي８ديزه پې７ۍ کې د بزگرانو پاڅون 
په بزگرانو باندې د فيوډاالنو او د پراخو سيمو د خاوندانو له خوا درانه باجونه او بدې روي３ د دې المل 
وگر＄５دل３، چ３ د تان， امپراتورۍ په ب５ال ب５لو سيمو ک３ پا＇ونونه رامن％ته شي. يو له دې پا＇ونونو 
＇خه په )٨٧٤م ( کال ک３ د هوانگ چائو)Hovangcho( په مشرۍ بزگري پا＇ون و. چائو چ３ 
له جگ７ه ييزو چارو سره پوره بلد و. له بزگرو ＇خه ي３ ＇و زره کسيز ل＋کر جوړ ک７. د دې ل＋کر شم５ر 

هره ورځ زيات５ده، او د امپراتورۍ ل＋کر د هغه سره د مقابل３ توان له السه ورکاوه. 
چائو چ３ د بزگرو د ل＋کرو په سرک３ و، غو＊تل ي３ چ３ له ！ولو فيوډاالنو او د چين له ايالتونو سره 

حساب پاک ک７ي، تر ＇و د بزگرو ژوند ＊ه او نابرابري له من％ه الړه شي. 
هوانگ چائو او ملگري ي３ له يو ل７ برياليو جگ７و وروسته په )٨٨١م( کا ل ک３ د تانگ امپراتورۍ ته 
ننوتل. امپراتور وت＋ت５ده او له نوموړي سره ي３ ！ول ت７لي فيوډاالن، دولتي کارکوونکي او پو＄ي مخور 
ووژل شول، او د دوى په ＄ای بزگران په لوړو ＇وکيو وگمارل شول. د پالزمين３ شتمني ！وله د ب３ وزلو 

ترمن＃ وو４شل شوه. 
چائو دوه نيم کاله پالزم５نه په واک ک３ لرله خو امپراتور، او فيوډاالن له ک６والو ！برونو سره ملگري شول 
او ＄انونه ي３)تور کارغان( وبلل. هغوى په )٨٨٣م( کـال ک３ د هوانگ چائو ل＋کرو ته ماته ورک７ه. 
زياتره بزگران د امپراتور اجيران شول او د بزگرو پا＇ون په سخته مات３ خوړلو سره له من％ه الړه، خو د 
تانگ امپراتورۍ نوره هغه پخوان９ ＄واکمنتيا او ＄ال نه لرله. نوموړې امپراتورۍ په )٩٦٠م( کال ک３ 

خپل ＄اى د سونگ)sung( په نامه يوې بل３ کورن９ ته پر４＋ود. 

په چين کې د مغولو واکمني
په مغولستان ک３ د مغولو په پو＄ي ＄واکمنتيا سره، چنگيز خان د دوی د مشر په توگه را＊کاره شو. 
په لوم７ي سرک３ ي３ د گاون６يو ه５وادونو الندې کولوته پاملرنه وک７ه چ３ په دې ډله ک３ چين هم و. په 
هغه وخت ک３ د سونگ د امپراتورۍ ل７ۍ په چين ک３ واکمنه وه. سره له دې چ３ د چنگيز خان په 
ژوند ک３ ！ول چين فتح نه شو. خو د نوموړي زامن په )١٢٣٤م( کـال ک３ وتوان５دل چ３ چين الندې 

ک７ي. 
په ＇７＄ايونو  مغولي ＇ارويو  د  ک＋تونه  بزگرانو  د  ک７ي.  رامن％ته  و４جاړۍ  ډ４رې  په چين ک３  مغولو 
بدل شول، گ０ شم５ر خلک له من％ه الړل. نوموړو په )١٢٧١م( کال ک３ د پ５ک５نگ)بي جينگ( 



107

د  امپراتورۍ  خپل３  د  ＊ار 
او  و！اکه،  توگه  په  پالزم５ن３ 
تر ＇وارلسم３ زي８ديزې پ７５ۍ 
پراخه  په  چين  د  ي３  پورې 

خاوره واکمني وک７ه. 
مغولو د چين زيار ايستونکي 

د ＄ان لپاره غالمان ک７ل. 
او  ＇وکيو  دولتي  له  چينايان 
شول.  وايستل  ＇خه  ادارو 
كرك３  د  وگ７و  عامه  د  کار  دا 
＄انگ７ي  په  وگر＄يده،  المل 
ا４ستونکي  زيار  چين  د  توگه 
راپورته  ضد  پر  مغولو  د 
کال  )١٣٤٨م(  په  او  شو 
چان            أنگ  چويو  د  ي３  ک３ 
 )Chew ang  Chon(
په نامه ديوه بزگر په مشرۍ د 
چين په سويل ک３ د مغولو په 
وړاندې پا＇ون پيل ک７. په دې 
پس３ د بزگرو او عامه وگ７و له 
پا＇ون  ک３  ！ول چين  په  خوا 

پيل شو. د مغولو د اداري او پو＄ي مامورينو ډله ييزې وژن３ ورسره ملگرې وې او ＊ارونه يو پر بل 
پس３ د پا＇ون کوونکو السته ورغلل. چان په )١٣٦٨ م( کا ل ک３ د نانک５نگ ＊ار له نيولو وروسته 
د م５نگ )Ming( په نامه نوې امپراتوري په هغه ＊ار ک３ رامن％ته ک７ه. نوموړي د چين د خلکو په 
مرسته د مغولو پالزمينه )پيکنگ( ونيوه او مغول ي３ تر مغولستان پورې په شاه وتمبول. په دې توگه 
په چين ک３ له سلو کلونو ＇خه زيات３ واکمن９ وروسته مغولي امپراتوري ړنگه شوه او په بدل ک３ ي３ د 
م５نگ لويه امپراتورۍ واکمنه شوه، او د دې ل７ۍ واکمني ＇ه د پاسه )٣٠٠( کاله اوږ ده شوه. په دې 

دورې ک３ د چين خلکو نسبت نورو دورو ته په هوساين３ او أرام９ ک３ ژوند کاوه. 
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په ټولگي کې فعاليت
 

زده کوونکي دې په دروو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د چين د يووالي او تانگ امپراتورۍ د 
رامن％ته ک５دو په هکله، دويمه ډله دې د بزگرانو پا＇ون او د هغوى د پايلو په هکله او دريمه ډله 
دې په چين ک３ د مغولو د واکمن９ په هکله خبرې اترې وک７ي. پايل３ دې د هرې ډل３ د استازو له 

خوا وړاندې شي.

پوښتنې  

١- د چين وضعه مخک３ د من％نيو پ７５يو له پيل ＇خه ＇ه ډول وه؟ معلومات ورک７ئ.

٢- د چين يووالی ＇ه وخت  رامن％ته شو او د تانگ د امپراتورۍ په اړه ＇ومره پوه８５ئ؟ 

٤- مغول ＇ه ډول په چين واکمن شول؟ په دې اړه معلومات ورک７ئ.

٥- په چين ک３ د مغولو حکومت ＇وکاله اوږد شو؟ 

الف: ٥٠ کاله        ب: له سلو ＇خه زيات کلونه            ج: درې پ７５ۍ.

له ټولگي څخه د باندې فعاليت  
زده کوونکي دې په راتلونکي درسي ساعت ک３ د مغولو او په چين ک３ د هغوى د بري په هکله 

يو مطلب وليکي.
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اته ويشتم لوست 

چين په نويو پې７يو کې

په دې لوست ک３ به په نويو پ７５يو ک３ د چين د سياسي او ！ولنيزې وضعي له ＇رن／والي سره أشنا شئ.

د نويو پ７５يو پيل په اصل ک３ له ليرې ختي＃ )هندو چين( سره د اروپايانو د سوداگريزو اړيکو له پيل 
سره سمون خوري. پرتگاليان چ３ ما１وگان وو. وروسته له ډيرو ه）و وتوان５دل چ３ د لوم７ي ＄ل لپاره 
د افريقا وچ３ له غاړو ＇خه را تاو شي او په لوم７ي سرک３ د هند په سويل لويدي％و غاړو ک３  پلي شول. 
نوموړي بيا وروسته په )١٥١٣م( کـال ک３ د سوداگرۍ د پراختيا لپاره د چين سويلي سيمو ته راغلل، په 
هغه وخت ک３ چ３ د م５نگ ل７ۍ په چين ک３ واکمنه وه، د کانتون )conton( بندر ي３ د پرتگاليانو د  
سوداگرۍ لپاره خالص ک７. چين ته د پرتگاليانو راتگ د دې المل و گر＄يد؛ تر ＇و لوم７ى هالن６يان 
او وروسته انگريزان او فرانسويان هم له چين سره د سوداگرۍ په ل＂ه ک３ شي. د اروپايانو زياتره فعاليتونه 
په سويلي بندرونو ک３ په ＄انگ７ې توگه د کانتون په بندر ک３ تر سره ک５دل. او له هغه ＄اى ＇خه ي３ 
چاى، ور４＋م او چين９ لو＊ي راوړل، له دې وروسته چين ته د اروپايانو تگ او راتگ له شم５ر عيسوي 
مبلغينو سره زيات شو. په دې سفرونو ک３، عيسوي مبلغين به له قيمتي ډاليو سره له اروپايانو سره تلل. 

د چين دولت هم دغو مسيحي مبلغينو ته د مسحيت د تبليغ اجازه ورک７ه. 
په چين ک３ د مينگ د کورن９ حکومت)٣٠٠( کاله دوام وک７ خو په )١٦٤٤م( کا ل ک３ د همدې 
ه５واد له شمال ختي＃ لوري ＇خه د منچوريا د صحرايي ！برونو له يرغلونو سره مخ شو. له يو ل７ جگ７و 
امپراتوري  نوې  نامه  په   )Manchu( د منچو  پر ＄اى  او دهغ３  امپراتوري ړنگه  د مينگ  وروسته 
رامن％ته شوه چ３ پالزم５نه ي３ د پک５نگ )Peking( ＊ار و. په اصل ک３ دوى ＄يرک او جگ７ه مار 
خلک وو. د منچو اشرافو په کلو ک３ د سختو جگ７و په واسطه د بزگرانو زيات３ ＄مک３ السته راوړل３، 
او هغه ي３ په خپل خصوصي شتمنيو بدلول３، له بزگرو سره به ي３   د ب３ رحم９ او زورزياتي چلند 
کاوه. زياترو چيني فيوډاالنو به له دولت ＇خه مالت７ کاوه، او دمنچويانو د فرمان سره سم ي３ په دولتي 

ادارو ک３ فعاليت کاوه. نوموړي د جگ７و اسيران په خپلو شخصي غالمانو بدل ک７ل. 
د منچو کورن９ و توان５دله چ３ ！ول چين تر خپل３ واکمن９ الندې راولي، او شاو خوا دوې نيم３ پ７５ۍ 
ي３ پر چين واکمني وک７ه. نوموړو د مينگانو په ＇５ر له اروپايانو سره خپلو سوداگريزو اړيکو ته دوام 
اروپايي  دوام وک７.  ي３  پ７５يو  دريو  تر  او  گ＂ه ختمه شوه،  په  اورپايانو  د  له چين سره سوداگري  ورک７. 
سوداگرو ارز＊تناک غنيمتونه السته راوړل او د خلکو په وړاندې ي３ له ه５＆ ډول فساد ＇خه ډډه ونه 
ک７ه. نوموړو به چ５ني  سوداگر ت５رايستل، د چين خلکو ته ي３ سپکاوى کاوه، او چيني مامورنيو ته به 
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ي３ رشوت ورکاوه. تر ＇و اروپايان د دوى د جنايت په وړاندې پل＂نه ونک７ي. 
په دې توگه د اروپايانو سوداگري، د چين د خلکو د مالونو د چور او لو！ولو المل وگر＄５ده.

دغه وضعه د پرديو په ت５ره د انگريزانو په وړاندې د چين د خلکو د کرک３ او نفرت المل وگر＄５ده؛＄که 
انگر４زانو د نورو اروپايي ه５وادونو په پرتله له چين ＇خه ډ４ره گ＂ه ترالسه ک７ې وه. په پای ک３ د چين 
دولت له اروپايي ه５وادونو سره خپله سوداگري لن６ه ک７ه او په )١٧٥٧م( کال ک３ د کانتون بندر په 
گ６ون د چين ！ولو ＊ارونو ته د اروپايانو تگ راتگ منع شو او د نوموړو سوداگري او مذهبي فعاليتونه 
چينايانو تر ＇ارن３ الندې ونيول. په دې توگه د چين دولت خپل３ دروازې د بهرنيانو پرمخ وت７ل３ او 
＇وکاله ي３ د اروپايانو د تگ او راتگ مخه ونيوله. سره له دې هم اروپايان وتوان５دل چ３ د درو پ７５يو 
لپاره  خپل３ سوداگريزې اړيک３ له چين سره ！ينگ３ ک７ي. په دې مودې ک３ انگر４زان له چين ＇خه د 
گ＂３ اخيستن３ په برخه ک３ تر ！ولو زيات بريالي وو، او په پايله ک３ ي３ چين د ترياکو لگ＋ت ته اړ ك７ 

چ３ د انگر４زانو له خوا به د قاچاق په توگه ل８５دول ک５دل. 

په ټولگي کې فعاليت  
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې په دې هکله خبرې وک７ي چ３ اروپايان 
له کوم３ الرې ＇خه چين ته راغلل، او ＇ه ډول ي３ د چين له حکومت سره خپل３ سوداگريزې 
اړيک３ ！ينگ３ ک７ې؟ او دويمه ډله  دې په چين ک３ د منچو کورن９ په برياليتوب او له اروپايانو سره 

د دوى د اړيکو په هکله خبرې وک７ي. پايل３ دې د ډلو استازي ！ولگي ته وړاندې ک７ي.

پوښتنې 

١- د مينگ د کورن９ حکومت د چا په واسطه ړنگ شو؟ 
الف: د منچو صحرايي ！برونو       ب: اروپايانو                ج:  هي＆ يو 

٢- په کلو ک３ له بزگرانو سره د منچو اشرافو چلند ＇ه ډول وه؟ 
٣- د چين حکومت ول３ کانتون بندرته د اروپايانو تگ او راتگ بند ک７؟

 د الندې جمل３ تش ＄ايونه په مناسبو کلمو سره ډک ک７ي 
٤-له چين سره سوداگري د ............ په گ＂ه ختمه او شاوخوا............... دوام وک７.



111

 نهه ويشتم لوست 

د چين اقتصادي، فرهنګي او هنري وضع
الف: اقتصادي وضع

په من％نيو پ７５يو ک３ د چين ه５واد له اقتصادي پلوه ستر برياليتوبونه تر السه ک７ل. نوي نهرونه، ب３ شميره  
بندونه او د ک＋ت فن پر مخ تللو و سايلو په واسطه تر سره شو. د کانونو لکه د اوسپنو، مسو، سرو او 
سپينو زرو رايستل پراختيا ومونده. نوي ＊ارونه د ＊کلو ما１يو او معبدونو په لرلو سره جوړ شول او 
سوداگري ډ４ره زياته وغوړ４ده. د چانگان)changan(  ＊ار چ３ د تانگ امپراتورۍ پالزم５نه وه له يو 
ميليون ＇خه ي３ زيات اوس５دونکي لرل. دغه ＊ار په هغه وخت ک３ د لويو سوداگريزو مرکزونو ＇خه 

گ２ل ک５ده.
چينايانو له گاون６يو او د من％ن９ أسيا له ه５وادونو سره پراخه سوداگرۍ پيل ک７ه. او چينايان ډ４ر ژر پدې 
وتوانيدل چ３ د چاي توليد ډير او هغه ډ４رو ه５وادونو لکه هندوستان ته ول８５ دوي. همدارنگه عربو هم 
چ３ د سوداگرۍ کسب درلود د کانتون په بندر ک３ ي３ د سوداگرۍ ＇انگ３ پرانيستل３، او له چينايانو 
له نورو ه５وادونو سره د چينايانو اړيک３، د چينايانو په  په پراخه سوداگرۍ الس پورې ک７.  سره ي３ 

فرهنگ باندې ډ４ره زياته اغ５زه وک７ه. 

ب : فرهنګي وضع 
په من％نيو پ７５يو ک３ چينايان ډ４ر فرهنگي خلک گ２ل ک５دل. د چين ادبيات د سلگونو کلونو په اندازه 
له اروپا ＇خه مخک３ وو. په چين ک３ کاغذ د ن７ۍ له نورو ه５وادونو ＇خه د مخه کشف شو. او د 
چاپ صنعت ډ４ره موده مخک３ من％ته راغل３ و. په اتمه هجري پ７５ۍ ک３ د تانگ امپراتورۍ په فرمان 
د )پالزم５ن３ پيغام( په نامه تر ！ولو لرغون３ ور＄پا１ه خپر４دله. چ３ په هغه ک３ به د امپراتور فرمان او د 

ه５واد مهم سياسي خبرونه خپر４دل. د غ３ ور＄پا３１ له زرو کلونو ＇خه زيات دوام وک７. 
چينايانو له پخوا ＇خه باروت او قطب نما اختراع ک７ي وو. نوموړو له ستورو پ５ژندن３ او كليزې سره 
پوره بلدتيا لرله، د لمر کسوف په هکله به ي３ وړاندوين３ کوالی شوې. د تانگ او سونگ د امپراتوريو 
په زمانو ک３ علومو او فنونو لکه رياضياتو، جغرافي３ او د ک＋ت چارو ته ＄انگ７ې پاملرنه وشوه. تاريخ 
！ولو مشهور  تر  دورې  د دې  ک５دل.  کتل  درنه سترگه  ډ４ره  په  په چين ک３  ته  فيلسوفانو  او  ليکونکو 
شاعران لى پو او توفو )Lepo-Tofou( وو. په ＊ارونو ک３ لوى کتابتونونه او ＊کلي پوهنتونونه جوړ 

شول چ３ په هغ３ ک３ په ＄انگ７ې توگه تاريخ، فلسفه او ادبيات تدريس ک５دل.

ج: هنري وضع 
د ！انگ د امپراتورۍ پر مهال په چين ک３ تياتر او موسيقي په نوي ډول سره دود شول. حتی امپراتور 
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هم په خپل دربار ک３ د هنر زده کولو ＊وون％ی جوړ ک７. تياتر له پخوا ＇خه د چين د خلکو د عالق３ 
وړ ساعت ت５ری گ２ل ک５ده، چ３ تر اوسه هم په چين ک３ دود دى. 

د سونگ د امپراتورۍ په دورې ک３ ان％ورگري  هم د پام وړ وگر＄５ده. چينايانو به خپل ان％ورونه زياتره 
په ور４＋مينو ！و！و او د معبدونو او ما１يو په د４والونو ان％ورول. حجاري او مجسمه جوړول هم له پخوا 
＇خه په چين ک３ پراختيا موندل３ وه.  د خدايانو، امپراتورانو او د ژوو هيکلونه او زياتره لوي３ ودان９ او 

مجسم３ به ي３ جوړول３. معمارۍ د امپراتورانو او فيوډاالنو د ＄انگ７ې پاملرن３ له کبله وغوړ４ده. 
چيني معمارانو به د استوگن３ کورونه ، پلونه او ＊کلي ما９１ گان３ له مرمرينو ډبرو ＇خه  جوړول３، او 
وروسته به ي３ د لو＊و په چيني موادو، سروزرو کيندلو سره په هنري توگه  ＊کال ورکوله. هغه اروپايان 

چ３  په چين ک３ اوس５دل د نوموړو ودانيو لويوالي او ＊کال هک پک ک７ي وو. 
هنر د شتمنو خلکو ور＄ني ژوند ته ژوره الره پيدا ک７ې وه، او نژدې د دوى ！ول３ گ＂３ هنري شيان او هنري 
پيداوار گ２ل ک５دل، او همدا رنگه چيني لو＊ي جوړول هم د چين د خلکو له وياړو نو ＇خه گ２ل ک８５ي. 

په ټولگي کې فعاليت
 

زده کوونکي دې په درو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د چين د اقتصادي وضع３ په هکله، 
دويمه ډله دې د چين فرهنگي وضع３ ا و دريمه ډله دې د چين د هنري وضع３ په هکله بحث 

وك７ي، پايله دې د ډلو د استازو له خوا په پرتليزه توگه نورو ته وړاندې شي. 

پوښتنې
 

١- ستاسو په اند، د چين سوداگريزې اړيک３ له گاون６يو او من％ن９ أسيا ه５وادونو سره ＇ه ډول وې؟ 
٢- د )پالزم５ن３ پيغام( ور＄پا３１ او د چين مشهورو شاعرانو په هکله معلومات ورک７ئ. 

٣- د موسيق９ او تياتر په هکله چ３ ＇ومره پوه８５ئ خپل معلومات نورو ته وړاندې ک７ئ.
 د الندې جمل３ تش ＄ايونه په مناسبو کلمو سره ډک３ ک７ئ. 

٤ -معماري د........... او فيوډاالنو  د ＄انگ７ې پاملرن３ پواسطه ............ پراختيا ومونده.

له ټولگي څخه دباندې فعاليت  
زده کوونکي دې د لوست مهم ！کي په خپلوکتابچو ک３ وليکي او په راتلونکي درسي ساعت ک３ 

دې ＊وونکي ته د کتن３ لپاره وړاندې ک７ي.
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اروپا او امريکا په منځنيو او نويو پي７يو کې
په دې ＇پرکي ک３ ه）ه ک８５ي چ３ په ډ４ره لن６ه توگه په من％نيو اونويو پي７يو ک３ د اروپا 

او امريکا وضعيت تر ＇７５ن３ الندې ونيول شي.
ک سمندرگى

دبالتي

دشمال سمندرگى

د مانش کانال

تور سمندرگى

د مديتران３ سمندرگى

د عثمانيانو امپراتورۍ

د اطلس سمندر

مقدسه امپراتورۍ
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هيله ده چ３ زده کوونکي ددې ＇پرکي په پای ک３ الندې پايل３ ترالسه ک７ي:
- په من％نيو اونويو پي７يو ک３ د اروپا او امريکا له سياسي او اقتصادي وضع３ سره 

أشناشي.
- په صليبي جگ７و وپوهي８ي او د هغو په پايلو او الملونو ي３ وپوهي８ي.

- د رنسانس په مفهوم وپوهي８ي.
- په من％نيو پي７يو ک３ د امريکا له بومي فرهنگ سره بلد شي.

- د امريکا د کشف په هکله معلومات ترالسه ک７ي.

- د امريکا د ودې او پرمختگ په الملونو وپوهي８ي.
- د صليبي جگ７و الملونه او پايل３ وکوالی شي وپيژني.

- په دې پ５ر ک３ د اروپا د علم، هنر او فرهنگ د پرمختگ الملونه په گوته ک７اى 
شي.

- د متحده اياالتو د ودې او پرمختگ الملونه وپيژني او ل７ليک ي３ ک７ي.
- د نقشو او اطلسونو ＇خه کار واخ５ستالی شي.

- د ودې او پرمختگ مينه وال شي او ＄ان د ن７ۍ يوه برخه وگ２ي.
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 ديرشم لوست

اروپا په منځنيو پې７يو کې

په دې لوست ک３ به په من％ينو پي７يو ک３ د اروپا د سياسي او ！ولنيزې وضع３ له ＇رنگوالي سره 
په لن６ه توگه بلدشئ.

أيا د من％نيو پي７يو له اصطالح سره كله مخ شوي ياست؟ يا مو اور４دلي چ３ دا کار يا هغه طرز فكر د 
من％نيو پي７يو د وخت دى؟ دا وينا هغه وخت کارول ک８５ي  چ３ يو کار په زړه طريقه تر سره شي يا يو 

انددود د ننن９ پوه３ پر بنس والړ نه وي.
يو وخت په اروپا ک３ ＊اري ژوند دود نه و. د علم او پوه３ زده ک７ې ته خلکو ＊ه راغالست نه وايه. 

دغه شرايط د اروپا د تاريخ له يوې دورې سره ت７او لري.
پورې  پر＄５دو )١٤٥٣م(  را  تر  روم  د ختي＃  م( ＇خه  پر＄５دو )٤٧٦  له  روم  لو４دي＃  د  مؤرخينو 
وا！ن، من％ن９ پ７５ۍ ونومول３. مذهب او کليسا واکمني او د فيوډال５زم نظم د اروپا د تاريخ د دې دورې 

له ＄انگ７تياوو ＇خه گ２ل ک８５ي.

اسالويان

مجاريان

اسالويان

ژرمنيان

مجاريان

ويکين／يان

ويکين／يان

د مديترانى سمندر گى

ويکين／يان

دايسلند په لور

دانمارکيان

تور سمندرگى

د اسالم ن７ۍ

د بيزانس امپراتورۍ

اروپا د ٨٠٠ تر ١٠٠٠ز کلونو پورى
يان

کين／
واي
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له لرغونو پي７يو ＇خه وروسته د من％نيو پي７يو دوره را من％ته شوه چ３ د اروپا د تاريخ زر کاله )٥٠٠-
١٥٠٠(رانغاړي.له من％نيو پي７يو ＇خه وروسته نوې پ７５ۍ رامن％ته شوې.

په دې لوست ک３ به د اروپا د تاريخ د من％ينو پي７يو چ３ په لوم７ۍ نيمايي )٥٠٠-١٠٠٠م(په حدود ک３ 
پيل شوې خبرې وک７و.

په منځنيو پې７يو کې د اروپا مهمو ټولنيزو حالتونو ته لنډه کتنه 
د يرغلگرو قومونو په واسطه په )٤٧٦م( کال ک３ د لو４دي＃ روم له نسکور４دو او د روم ＊ار له نيولو 
وروسته د من％نيو پ７５يو پ５ر پ５ل شوه. د ژرمن، مجار، فرانک او په همدې توگه د ＄ينو نورو قومونو، د 
＇و پ７５يو يرغلونو په ترڅ ک３ چ３ تقريباً ！وله اروپا ي３ ونيوله او وروسته تر دې چ３ د ډ４رو خلکو ژوند 
ي３ خراب ک７ نو کلو او کالگانو ته ي３ مخه ک７ه. د دې يرغلونو په پايله ک３ ډ４رې تمدني السته راوړن３ 
لکه ＊اري ژوند، سوداگ７ي او د پوه３ او زده ک７ې مرکزونه له خاورو سره برابر شول. ترهغ３ چ３ 
وروسته له ډ４رو پ７５يو يعن３ د من％نيو پ７５يو په پاى ک３ يو＄ل بيا په اروپا ک３ ＊اري ژوند، سوداگري او 

د زده ک７ې مرکزونه و＄ل５دل چ３ په راتلونکو لوستونو ک３ به ي３ ولولو.
په من％نيو پ７５يو ک３ په اروپا ک３ فيوډالي نظام واکمن و، هر فيوډال يعن３ ارباب د ډ４رو امال کو لرونکی 
و. چ３ ＄ين３ وخت به ي３ يو لوى واليت په واک ک３ و. په دې لويو امال کو ک３ به کرنيزې ＄مک３، د 
＊کار＄ايونه، ＄نگلونه، چين３، واړه سيندونه او کلي شامل وو. چ３ په دې توگه دخپلو اړتيا وو د پوره 
کولو لپاره په ＄ان بسيا وو. هغو خلکو به چ３ د فيوډال د سيم３ په حدودو ک３ ژوند کاوه، رعيت به 

بلل ک５دل. په همدې دليل به فيوډالي نظام ته ارباب رعيتي نظام هم ويل ک５ده.
رعيت به په پوره ډول د ارباب تابع و او ارباب به د خپل３ واکمن９ ادارې او قضايي چارې هم په غاړه 
لرل３. په من％نيو پ７５يو ک３ د اروپايانو مهمه دنده کرنه گ２ل ک５ده ارباب به د حاصالتو زياته برخه ترالسه 
ل８و  په دې  اوږ دو ک３  په  اړ و چ３ د کـال  به  او رعيت  ته ورکوله،  به ي３ رعيت  برخه  ل８ه  او  کوله، 

حاصالتو گوزاره وک７ي.
له جگ７و  وو، چ３  ډلو مشران  ييزو  د هغو جگ７و  په اصل ک３  فيوډاالن  يا  اشراف  پ７５يو  من％نيو  د 
وروسته د اروپا په ب５الب５لو سيمو ک３ به له م５شت ک５دو سره د ＄مکو خاوندان ک５دل. خپل جگ７ه 
ماران او د هرې سيم３ بومي اوسيدونکي ي３ د خپل رعيت په ډله ک３ راوستل. د فيوډاالنو تر！ولو 
مهمه دنده دا وه چ３ د خپلو شتمنيو نظم او امنيت ！ينگ، او په جگ７ې ک３ برخه واخلي. د همدې 
موخ３ لپاره هر فيوډال ډ４ره لويه او كلكه کال درلوده. چ３ د جگ７ې په وخت ک３ به ي３ د ＄ان او 
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رعيت ساتنه پک３ کوله. هر فيوډال به جگ７ه ماران هم لرل، چ３ د اړتيا په وخت ک３ به د د＊من سره 
پرې جنگ５ده. ارباب به له خپل رعيت ＇خه دفاع خپله دنده گ２له، چ３ په بدل ک３ به رعيت هم له 

نوموړي ＇خه په پوره ډول متابعت کولو.
فيوډال يا ارباب چ３ په خپله سيمه ک３ به خپلواک و خو بيا هم د لوى فيـوډال متابعت به ي３ کاوه 
او پاچا به د فيوډاالنو له خوا ！اکل ک５ده. فيوډاالنو به پاچا ته د وفادارۍ ＊ودلو لپاره لوړه کوله. ＇ه 
وخت به چ３ له بهرنيو د＊منو سره جگ７ه ون＋ته، فيوډاالن به له خپلو سر ت５رو سره د پاچا مرست３ ته 

ورتلل.
په من％نيو پ７５يو ک３ د اروپا د فيوډاالنو خپلمن％９ جگ７ې له بهرنيانو سره د جگ７و په پرتله زيات３ وې. 
له همدې کبله پاچاهان په زياتره د زيات واک خاوندان نه وو. او يوازې د من％نيو پ７５يو په وروستيو ک３ 

ورو ورو د پاچاهانو واک زيات شو او فيوډاالن ي３ د ＄ان فرمان منونكي وگر＄ول.
د من％نيو پ７５يو په پ５ر ک３ د ！ولن３ تر！ولو مشهوره ډله شواليان )سپاره نجيب زاده گان( بلل ک５دل چ３ په 
！ول ژوند ک３ به په جگ７و، د جگ７و د فنونو په زده ک７و، د وسل３ په كارولو، د ＄وانمردۍ او وفادارۍ 

په رعايت بوخت وو اود زده ک７ې اوشتمن９ سره ي３ مينه نه درلوده.
به  په غرونو ک３  او  کاوه،  کار  ي３  به  کروندو ک３  په  اوس５ده. چ３  تر الس الندې رعيت  د شواليانو 

چ３  ي３  به  حاصل  او  اوس５دل. 
برخه  هم  به  ته  ده  راوړه،  السته 
پر４＋ودلو  کروندې  د  او  رس５ده 
به  ته  ډل３  درلود. دې  نه  ي３  حق 
سرف يعن３ په ＄مکو پورې ت７ل３ 
خلک ويل ک５دل. همدغه شرايط 
به له پالر نه زوى ته په ميراث پات３ 
ک５دل. خو ＄ين３ داس３ ب３ مشره 
رعيت هم وو چ３ دکار د موندلو 
په موخه به له يو ＄ای نه بل ＄ای 
ک３  بدل  په  کار  د  او  ل８５د４دل  ته 
برخه  يوه  دحاصالتو  ته  دوي  به 

ورکول ک５ده.

 پاچاهان

فيوډاالن

شواليان

سرف

ب３ ＄مکو خلک

د فيوډالي ！ولن３ د مرتبو ل７ۍ
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يا  اشرافو  په  که  نو  ت５ر شو  را  له دورې  د وړوکتوب  به چ３  په دوران ک３ هر ＇وک  پ７５يو  د من％ينو 
فيوډاالنو پورې به ي３ ت７او درلود، نو جنگيالی به شو او که د رعيت په مشر پورې به ت７لى و په کرونده 
ک３ به په کار بوخت５ده. ＊وون％ی او زده ک７ه موجوده وه. يوازې هغو کسانو به چ３ غو＊تل کشيشان شي 

د ＄وان９ له پيل ＇خه به کليسا ته تلل، او په هغه ＄اى ک３ به ي３ دين３ علوم لوستل.

کليسا
د فيوډالي واکمن９ الندې سيمو ک３ ＇و کليساوې موجودې وې. چ３ د کشيشانو په 

واسط３ به اداره ک５دل３. کشيشانو به د خپل ژوند يوه برخه له ！ولن３ ＇خه جال په يوه 
＄اى ک３ د درس په لوستلو ت５روله،. چ３ دا ＄اى به ي３ )د４ر( او نوموړی کس به 

ي３ راهب باله. د دوى په درسونو ک３ به التيني ژبه، فلسفه، منطق، رياضيات 
او نجوم شامل وو خو ساينسي علومو ته ي３ پاملرنه نه کوله.

ډيري کشيشان به د درسونو له ختمولو وروسته کليسا ته تلل او ＄ين３ دندې 
به ي３ هلته ترسره کول３، لکه: د تعميد غسل )مسيحيانو به د مراسمو په وخت ک３ خپلو ماشومانو ته 
غسل ورکولو( د دعا او عادت مراسم، او د واده مراسم. کشيشانو به له لوړ پوړی کشيش چ３ اسقف 
به بلل ک５ده، اطاعت کاوه، اسقفانو به بيا تر ！ولو لوړ پوړي اسقف چ３ سراسقف به بلل ک５ده، اطاعت 
کاوه. سراسقف به د ！ول ه５واد کليسا گان３ ＇ارل３. سراسقف به د مسيحيانو د لوړپوړي مقام )پاپ( 

له خوا په دنده گمارل ک５ده.
پاپ چ３ د ！ولو مسيحيانو مخک（ و، د اروپا ！ول３ کلسياوې ي３ ترالس الندې وې نو په همدې دليل 
د دوى مقام له اروپايي پاچاهانو ＇خه لوړ وو. پاپ د روم په ＊ار يعن３ د لرغوني روم د امپراتورۍ 
په پالزم５نه ک３ استوگنه درلوده د لو４دي＃ روم له من％ه تلو ＇خه وروسته په ا４＂اليا ک３ حکومت نه و 

موجود. نوله همدې کبله د روم ＊ار او ＇ن６ې ي３ د پاپ تر ولک３ الندې سيم３ گ２ل ک５دې.

د منځنيو پې７يو په لوم７ۍ نيمايي کې د اروپا مهم سياسي حاالت
د روم د امپراتورۍ د له من％ه تلو ＇خه وروسته او د من％نيو پ７５يو په پيل ک３ اروپا له ډ４رو ستونزو سره 
الس او گر４وان وه، د اروپا په سويل ختي＃ يعن３ د بالکان په شبه جزيرې ک３ د ختي＃ روم )بيزانس( 
خلکو پياوړي حکومت جوړ ک７ی و او د خپل３ واکمن９ د پراختيا او د لرغوني روم د بيا رامن％ته 

پاپ

سراسقف

اسقف
  کشيش 

  د کليسا د مرتبول７ۍ
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ک５دو په سوچ ک３ وو. خو د بيزانس جگ７و له ساسانيانو او وروسته بيا له مسلمانانو سره د دوى واکمني 
كمزورې ک７ه.

د بيزانس په الندې کولو برس５ره د اروپا په پات３ خاورې هم د هغو يرغلگرو قومونو له خوا حمل３ کيدل３ 
چ３ لرغوني روم ي３ له من％ه وړی و دغو يرغلونو تر هغه وخته دوام درلوده چ３ تر＇و ي３ اوس５دونکي 
مسيحي شول. يو له هغو قومونو ＇خه چ３ مسيحي شوي وو. فرانک نوميده دوى د اروپا په لو４دي＃ 
ک３ ي３ لويه واکمني رامن％ته ک７ه چ３ د فرانک په پاچاه９ مشهوره شوه. په نهمه زي８ديزې پ７５ۍ ک３ د 
شارلمان په نامه د فرانک يوه پاچا د يوې پياوړې واکمن９ بنس ک５＋ود. نوموړى وتوان５ده چ３ له پاپ 
سره يو＄اى په اروپا ک３ د مسحيت لمنه وغوړوي، او همدارنگه له هغو مسلمانانو سره ي３ هم جگ７ه 
وک７ه چ３ د اسپاني３ له الرې اروپا ته ننوتي وو. شارلمان يو پياوړی پاچا و چ３ هم فرانسويانو او هم 

المانيانو نوموړی د خپل پاچا په توگه منلی و.
له شارلمان ＇خه وروسته د هغه د واکمن９ سيمه تجزيه شوه. په پايله ک３ يو ＄ل بيا ب５الب５لو قومونو د 
شمال او ختي＃ له لورو په اروپا باندې يرغلونه پيل ک７ل. چ３ په يوې برخ３ ک３ اوسنى فرانسه او په بل３ 

برخ３ ك３ د روم مقدسه امپراتوري رامن＃ ته شوه چ３ ＄ان ي３ د لرغوني روم امپراتوري وارث گانه.
د شارلماني له واکمن９ ＇خه وروسته دولتونه کمزوري وو، چ３ په پايله ک３ يو ＄ل بيا د ب５ال ب５لو قومونو 
يرغل د شمال او ختي＃ له لوري په اروپا پيل شول د اروپا په ختي＃ ک３ روسان او مجاريان ميشت شول، 
د انگل او ساکسون قومونو د انگلستان د حکومت او ملت بنس ک５＋ود. په همدې توگه فينانو د 
فنالند د خاورې او دانيانو د دنمارک ه５واد رامن％ه ک７ي دي دغو بدلونونو او پ５＋و ＇ه د پاسه زر کاله 
وخت ونيوه . له دې وروسته د ＇و پي７يو په ترڅ ک３ د بدلونونو په پايله ک３ د اروپا اوسني ه５وادونه 
رامن＃ ته شول. په هغه وخت ک３ يرغلونه او د سيمو الندې کول، او وروسته د فيوډالي حکومتونو او 

مسيحيت قبولول د دې ملتونو د رامن＃ کيدو اصلي بنس گ２ل کيده.
وروسته له دې اداب او دودونه، ژبه او ليک او همدرانگه تاريخ هم پدې ور زيات شول. كه چيرې په 
من％نيو پ７５يو ک３ د ډ４رو اروپايي ه５وادونو د رامن％ته ک５دو تاريخي ر４＋３ و＇７５و. د صليب ن＋ه چ３ د 

زياتره اروپايي ه５وادونو پر بيرغ لگول شوې، د هماغه وخت ن＋ه ده.
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په ټولگي کې فعاليت
 

زده کوونکي دې په ＇لورو ډلو وو４شل شي او وروسته له مشورې دې، له هرې ډل３ ＇خه يو غ７ى 
د مطلب لن６يز نوروته وړاندې ک７ي.

١- فيوډاليزم يعن３ ＇ه؟
٢- د کليسا د مراتبو ل７ۍ؟

٣- د فيوډاليزم د مراتبو ل７ۍ؟
٤- من％ن９ پ７５ۍ يعن３ ＇ه؟

پوښتنې
 

١- په اروپا ک３ فيوډاالنو کوم واکونه لرل؟ لن６ي３ تشريح ک７ئ.
٢- شواليه او سرف يو تر بله ＇ه توپير لري؟ لن６ي３ تشريح ک７ئ.

٣- د اروپا پوهه او زده ک７ه له مسلمان３ ！ولن３ سره په لن６ه توگه پرتله ک７ئ.

له ټولگي څخه دباندې فعاليت  
د هغو قومونو دمنشا په هکله يو لن６ مطلب وليکئ چ３ په من％نيو پ７５يو ک３ اروپا ته راغلل.
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يوديرشم لوست

صليبي جگ７ې
صليب د مسحيت تر！ولو لويه ن＋ه ده. د مسيحيانو په اند دغه ن＋ه د صليب په واسطه د حضرت 
عيسى' د شهادت يادونه ده. مسيحيان له صليب ＇خه د بيرغونو او کليساگانو د ＊کلي کولو 
لپاره گ＂ه اخلي. د ب５لگ３ په توگه د من％نيو پ７５يو مسيحي ل＋کر چ３ د بيت المقدس لپاره ي３ له اروپا 
＇خه په شام او فلسطين يرغل وک７، په خپلو جاموي３ د صليب ان％ور ايستلي وو.  په همدې دليل 
دوى ته صليبان ويل کي８ي او د مسلمانانو او اروپايي مسيحيانو ترمن＃)٢٠٠( کلن３ جگ７و ته صليبي 
جگ７ې وويل شوې. که ＇ه هم د دې جگ７و انگيزه مذهبي وه خو په هي＆ ډول د اروپا د سياسي، 
اقتصادي او ！ولنيزو شرايطو په شتون  سترگ３ نه شو پ＂ولى. صليبي جگ７ې چ３ د من％نيو پ７５يو  په 
دويمه نيمايي)له ١٠٩٩ نه تر ١٢٩١م( ک３ رامن％ته شوې، ډيرې سترې تاريخي پ５＋３ بلل کي８ي 

چ３ په لن６ه توگه به خبرې پرې وک７و.

د صليبي جگ７ې  يوه  صحنه

د صليبي جگ７و پيل 
او  ن７ۍ  اسالمي  خوري،  سمون  سره  پ７５ۍ  ميالدي  اووم３  د  چ３  ＇خه  پي７ۍ  هجري  لوم７ۍ  له 
مسحيت د يوه بل په وړاندې سنگر ونيوه. په لوم７ۍ هجرى پ７５ۍ ک３ مسلمانانو له مسحيانو ＇خه د 
شام ＇ن６ې، فلسطين، د افريقا شمال او هسپانيه ونيول３، او وروسته هم د دوى او مسيحيانو ترمن＃ د 
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من％ن９ أسيا) ترکي３، مديتران３ اي＂اليا او هسپاني３ په سيندونو، او وچو ک３ جگ７و دوام درلود. د من％نيو 
پ７５يو په لوم７يو ک３ د اسالمي ن７ۍ او مسيحيانو ترمن＃ د شخ７و او تاوتريخوالي نور الملونه هم من＃ ته 

راغلل چ３ لن６ه يادونه ترې کوو. 

١. حضرت عيسى' ته انتظار

بيت  بيا حضرت'په  يو ＄ل  به  نو  کلو  زر  له  وروسته  وو چ３   باور  دې  په  ډله مسيحيان  يوه   :
＊ار  هغه  به  راهبان  توگه  ＄انگ７ې  په  زائران  مسيحي  امله،  له همدې  کي８ي  را＊کاره  ک３  المقدس 
ته راتلل، او ورځ په ورځ ي３ شم５ر په بيت المقدس ک３ زيات５ده. البته، هغه ＇ه پ５（ نه شول چ３ 
مسيحيانو ي３ انتظارايست. خودې سفرونو يوه ＊ه پايله لرله چ３ اروپايان ي３ د مسلمانانو د ژوند له 

اقتصادي او ！ولنيزو شرايطو ＇خه خبر ک７ل. 

٢. د وگ７و گڼوالى او په اروپا کې د ټولنيزو ستونزو را برسېره کيدل
په اروپا باندې د ＇وپ７５يو يرغلونو او د ک６والو قومونو ورتگ، د دې وچ３ اوسيدونکي ډ４ر گ０ ک７ل. 

دې ک６واليو د کرنيزو ＄مکو د کموالي ستونزه هم په ＇نگ ک３ لرله. 
د ＄مکو کموالى د بيوزل９ سبب گر＄يده او ورو ورو ＄مکوال رعيتونه کم او ب３ ＄مک３ رعيتونه 
زياتيدل. دغه ستونزه، يوازې په رعيت پورې اړه نه لرله، بلک３ شواليه هم ورځ په ورځ تر بل３ زيات５دل؛ 
＄که د اروپا په فيوډالي نظام ک３ دود داس３ و چ３ د فيوډال شتمني به  مشر زوی ترالسه کوله. له دې 
امله د فيوډال نور زامن اړ ووچ３ له شواليه سره يو ＄ای شي. د شواليه د شم５ر زياتوالي او د دوى شر 

غو＊تنو په اروپا ک３ د نا امنيو لمنه پراخه کوله.
د همدې الملونو له مخ３ فيوډاالن او پاچاهان د نويو ＄مکو په ل＂ه ک３ وو. له دې امله چ３ د اروپا وچه 
نسبستاً کوچن９ او له دريو خواوو بحرترې را تاو و، د ه５وادونو د الندې کولو امکان ل８ و، نو ＄که ي３ 

د مديتران３ ختي＃ لوري )شام او فلسطين( ته چ３ د مسلمانانو په ولکه ک３ وو پاملرنه وک７ه. 

٣. په اندلس )هسپانيه( کې د مسلمانانو پرمختک
د لوم７ۍ پ７５ۍ په وروستيو ک３ اندلس د مسلمانانو تر ولک３ الندې شو. دوى له پ７５يو را پدې خوا د 
هغ３ سيم３ له مسيحيانو سره په سوله ک３ ژوند کاوه. خو د فرانکانو په پير ک３ اروپايي مسيحيانو د 
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اندلس په ب５رته نيولو ！ينگار کاوه. اندلس سره له دې چ３ له پات３ اسالمي ن７ۍ سره ي３ ل８ې اړيک３ 
لرل３ خو بيا هم نه يوازې د دوى د فشار په وړاندې ودريدل، بلک３ مسلمانانو ي３ يو رو＊انه تمدن هم 
رامن％ته ک７. خو د خپلمن％يو جگ７و له امله، مسلمانانو ته ډ４ر تاوانونه ورواو＊تل او د هسپانيا شمالي 

＇ن６ې ي３ له السه ووت３. 
په همدې وخت ک３ سلجوقيانو په )١٠٧١م( کال ک３ پر شرقي روم)بيزانس( د بري＋نا په ＇５ر برياليتوب 
تر السه ک７، او د بيزانس امپراتورۍ د کوچن９ أسيا برخه له السه ورک７ه. د مسلمانانو پر ضد ي３ له 
پاپ ＇خه د مرست３ غو＊تنه وک７ه، او دا د پاپ لپاره غوره وخت و چ３ د بيزانس کليسا چ３ د روم 
له کليسا ＇خه په )١٠٥٥م( کا ل ک３ جال شوې وه، يو ＄ل بيا د خپل امرالندې راولي. په پايله ک３ 
د بيزانس کليسا چ３ په ＄ان ي３ ارتودوکس نوم اي＋ى و او د روم کليسا کاتوليک نوميده. چ３ په دې 

توگه صليبي جگ７ې پيل شوې. 

لوم７ن９ صليبي جگ７ې څه ډول پيل شوې؟ 
پاپ دويم اوربان په )١٠٩٦م( کال ک３ د بيت المقدس د نيولو لپاره د مسلمانانو په وړاندې د جگ７ې 
امر ورک７. گ０ شم５ر خلک د اروپا له مرکزي او لويدي％و سيمو ＇خه د بيزانس په لور وخو＄５دل تر 
＇و له هغ３ الرې ＄انونه بيت المقدس ته ورسوي. دغه خلک چ３ زياتره شواليه او کليوالي خلک 
وو، د يوه ب３ نظمه او ب３ سره ل＋کر په توگه ي３ د الرې پر سر ډ４رې سيم３ چور ک７ې. ＇ه وخت 
چ３ قسطنطني３ ته ورسيدل نو د بيزانس امپراتوري د دې سرک＋ه او وږي ل＋کر ＇خه وويريدل، او 
نوموړو ته ي３ د مسلمانانو د پولو په لور الر＊وونه وک７ه. که ＇ه هم زياتره صليبيان يا په د＊توک３ ورک، 
او يا له لوږې ＇خه م７ه شول، خوپات３ بيا د مديتران３ له ختي％و ＇ن６و ＇خه ＄انونه شام او فلسطين 
ته ورسول او په )١٠٩٩م( کال ک３ د بيت المقدس په الندې کولو وتوانيدل چ３ د صليبي جگ７و په 
پيل ک３ اسالمي ن７ۍ په خپلمن％ي جگ７و ک３ ＊کيل ک７ي. فلسطين د مصر د فاطميانو په الس د 
کمزورۍ او د له من％ه تلو په حالت ک３، شام د عباسى خالفت د مالت７و سلجوقيانو په الس ک３ و. 
خو نه سلجوقيان سره متحد وو او نه عباسيانو خپلو پولوته پاملرنه کوله. له بله پلوه فاطميانو او عباسيان 
هم په خپلو من％و ک３ سره د＊من وو. له دې امله د شام، فلسطين او بيت المقدس زيات３ برخ３ د 

صليبيانو السته ورغل３. 
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په دې توگه صليبي لوم７ۍ جگ７ه د صليبيانو په گ＂ه ختمه شوه. د دې پي＋３ خپريدل مسلمانانو ته 
سخت ！کان ورک７. نو ＄که د زنگيانو په نامه چ３ د شام په پولو ک３ ي３ حکومت کاوه، د صليبيانو 
په وړاندې جگ７ې ته راووتل او د مسلمانانو ＄ين３ سيم３ ي３ ب５رته ترې ونيول３. د صليبيانو ماته د دې 
المل وگر＄يده. چ３ نور تازه دمه يا نوي اروپايان د بيت المقدس په لور وخو＄ي８ي. خو په دې جگ７ه 
ک３ فيوډاالن هم له شواليه وو سره ملگري شوي وو. صليبيانو مات３ وخوړه، ＄که چ３ مسلمانان چمتو 

شوي وو او له بله پلوه د لوم７ۍ صليبي جگ７ې فاتحان د نويو ک６والو په راتگ خواشيني وو. 
د صليبيانو په دويم３ جگ７ې ک３ پاپ ماته وخوړه او دې ته اړ شو چ３ اروپايي پاچاهان هم د مسلمانانو 
پروړاندې جگ７ې ته وه）وي. په پايله ک３ د انگلستان، فرانس３ او المان)د روم مقدس３ امپراتورۍ( 

پاچاهان د فلسطين په لور وخو＄５دل او دريمه صليبي جگ７ه رامن％ته شوه. 
همدغه جگ７ه وه چ３ د صالح الدين ايوبي په نامه يوه مسلمان مشر سخت مقاومت وک７. صالح 
الدين چ３ د زنگي او فاطميانو د حکومت له نسکور４دو سره ي３ په مصر او شام ک３ د ايوبيانو په نامه 
حکومت را من％ته ک７، وتوان５د چ３ بيت المقدس ب５رته ونيسي، او د شام او فلسطين زيات３ برخ３ 
أزادې ک７ي. يوازې ساحلي سيم３ د صليبيانو په واک ک３ وې. د اروپا د مسيحي شاهانو لپاره د دې 

ماتو زغمل ډ４ر سخت وو، نو ＄که ي３ د نويو ل＋کرو تياری ونيوه. 

نورې صليبي جگ７ې
＇لورم３ صليبي جگ７ې ک３ د ډ４رو سرت５رو او زياتو تجهيزاتو ته  په درلودو صليبيانو په  بيت المقدس 
！ولو لوی ＊ار  تر  تر السه کول حتمي گ２ل. خو کله چ３ د مسيحيت  او د ډ４رو غنيمتونو  برى  ک３ 
قسطنطني３ ته ورس５دل نو له مسلمانانو سره د جگ７ې او د بيت المقدس الندې کولو په نسبت ي３ د 

نوموړي ＊ار تصرف ته ترجيح ورک７ه. 
بيزانس  د  خوا  يوې  له  شوه.  بدله  الره  جگ７و  صليبي  د  وروسته،  جگ７ې  پن％م３  او  ＇لورم３  له 
امپراتورۍ صليبي جگ７ه مارانو ته اجازه ور نه ک７ه چ３ د دوى د واکمن９ له سيمو ＇خه ت５ر شي او د 
مسلمانانو پولو ته ورس８５ي. په همدې توگه صليبيان د اي＂اليا له شمالي بندرونو ＇خه وخو＄５دل، له 
مديتران３ ＇خه ت５ر شول او د صليبانو ترواک الندې د شام ＇ن６و او بندرونو ته ورسيدل. له بله پلوه، 
پاپ د صليبي ل＋کرو د برابرولو لپاره په اروپايي شاهانو ډډه ولگوله. نو ＄که له شپ８م３ ＇خه تر نهم３ 
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يوازې خپلو  نه  په مالت７ۍ رهبري کول３. دوى  او شواليه  پاچاهانو د فيوډاالنو  ！ول３ صليبي جگ７ې 
گ＂و پس３ لرې سيموته تلل، بلک３ په دې فكر ك３ وو چ３ صليبيان نه شي توانيدلى چ３ د مديتران３ 

ختي％３ سيم３ الندې ک７ي. له دې امله سياسي فعاليتونو ته ي３ تر جگ７و ډيره پاملرنه وک７ه. 
د صليبي جگ７و په وروستيو ک３ چ３ کوم مهم بدلون رامن％ته شو، د سوداگرۍ لپاره له مسلمانانو سره 
د مسيحيانو نژدې کيدل وو. چ３ د ا４＂اليا د شمالي بندرونو گر＄ندويانو وكوالی شول له دې سوداگرۍ 

＇خه ډ４ره گ＂ه پورته ک７ي.
په داس３ شرايطو ک３ چ３ سوداگري د صليبيانو لپاره  غوره انگيزه گر＄５دل３ وه، نو له دې امله په دې 
سيمو ک３ د صليبيانو په وړاندې د مسلمانانو قدرت زيات شو. د ايوبيانو پر＄اى ＄واکمن حکومت 
رامن％ته شو چ３ د صليبيانو وروست９ ه６ې باندې د پرله پس３ يرغلونو په پايله ک３ ي３ د شام ساحلي 
سيم３ ونيول３. چ３ په دې ترتيب صليبي جگ７ې وروسته له )٢٠٠( کلونو په )١٢٩١( ک３ د مسلمانانو 

په برياليتوب پاى ته ورس５دې. 

د صليبي جگ７و پايلې
- صليبي جگ７ې د اروپايانو په مات３ سره پای ته ورسيدې، خو نوموړي ي３ له اسالمي تمدن سره بلد 

ک７ل او له هغو ＇خه ي３ گ＂ه واخيسته. 
- صليبي جگ７ې د هغه وخت تر ！ولو پرمختللي تمدن)اسالمي تمدن( سره د اروپايانو د نژديوالي 
المل وگر＄５دې چ３ دا پخپله د اروپايانو د فکرونو د خالصون د ن７ۍ د واقعيتونو په هکله د دوى د 

سترگو غ７ولو او خپل موقعيت ته د کتن３ په برخه ک３ ډ４ر گ＂ور وو. 
- صليبي جگ７ې د نويو اقتصادي برخو د پراختيا سبب و گر＄５دې. د مديتران３ د ختي＃ او د افريقا د 
شمال له الرې اروپا له مسلمانانو سره سوداگري پيل  ک７ه، او د بورې، کاغذ، قهوې، قطب نما، پنبه 
يي ！و！３، درمل او داس３ نور محصوالت او شيان د اروپايانو السته راغلل. دا ډول محصوالت او شيان 
په اروپا ک３ نه پيدا ک５دل. د دې شيانو السته راوړل او وروسته توليدول د اروپا په وچه ک３ د ژوند د 

کچ３، کار او فرهنگ د لوړيدو المل وگر＄５دل. 
- سرب５ره په بيال بيلو درملو چ３ اروپايان ي３ ډ４رغو＊تونکي وو، د طبابت اړوند کتابونه لکه کيميا، درمل 
جوړون３، درمل پ５ژندن３، ژوند پيژندن３، ميخانيک او د دې په ＇５ر نور ډير زيات کتابونه د اروپايانو 
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لپاره ډ４ر －＂ور وو. همدارنگه هغه علوم چ３ اروپا ورسره مينه و＊ودله هغه جغرافيه او نجوم وو. دغه 
دوو علومو د سيمو، الرو، بحري گر＄５دوي９ او سوداگرۍ  په برخه ک３ ډ４ره مرسته کوله. عقلي علومو 
لکه فلسف３ هــم په اروپــــا کــ３ ډ４ــر مينه وال درلودل او د اسالمي ن７ۍ د لويو فيلسوفانو ابن سينا او 
فارابي أثار په التين ژبه  وژباړل شول. په دې وخت ک３ اندلس )هسپانيه(، تونس، د شام سواحل)سوريه( 
او د مصر اسکندريه له اسالمي ن７ۍ ＇خه اروپا ته د اقتصادي، فکري، علمي او فني السته راوړنو د 

ل８５دون３ تر！ولو مهم３ دروازې وې. 

په ټولگي کې فعاليت
 

زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي او هره ډله دې يوه له الند４نيو پو＊تنو ＇خه، وروسته له 
مشورې د يوه غ７ي په واسطه نورو ته وړاندې ک７ي.

١. ول３ د بيزانس حکومت صليبي جگ７ه مارانو ته اجازه ورنه ک７ه چ３ د دوى د واکمن９ له سيمو 
＇خه د مسلمانانو جگ７و ته ور شي؟ 

٢. ول３ د لوم７ۍ صليبي جگ７ې فاتحان د نويو ک６واليو په راتگ خواشيني شول؟ 

پوښتنې  
١- د اروپا ！ولنيزې وضع３ ＇ه ډول صليبي جگ７وته زمينه برابره ک７ه؟  

٢- دريمه صليبي جگ７ه ＇ه ډول را من％ته شوه او په ＇ه پای ته ورسيده؟ 
٣- په ＇لورم３ صليبي جگ７ې ک３ د صليبيانو ک７ندود د کوم واقعيت بيانوونکی دى؟ 

٤- په وروستيو صليبي جگ７و ک３ د اسالمي ن７ۍ په وړاندې د اروپايانو په فکر ک３ ＇ه بدلون را من％ته شو؟ 

له ټولگي څخه دباندې فعاليت  
د صليبي جگ７و د پايلو په هکله يو مطلب چمتو ک７ئ. 
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دوه ديرشم لوست

په اروپا کې رنسانس
د ښاري ژوند پراختيا او د ښاريانو ځواکمنتيا

رنسانس يعن３ ＇ه؟ او ＇ه ډول را من％ته شو؟
د من％نيو پ７５يو په وروستيو ک３ چ３ کوم فکري او فرهنگي تحوالت او بدلونونه را من％ته شول 
د رنسانس يعن３ د نوې زي８يدن３ په عصر شهرت لري. او د دې مفهوم د لرغوني روم او يونان د 

تمدن راژوندي ک５دل دي چ３ د من％نيو پ７５يو په پيل ک３ ه５رشوي وو. 
هغه ＇ه چ３ د رنسانس په عصر ک３ رامن％ته شول او په اروپا ک３ ي３ د من％نيو پ７５يو ＇５رې ته 

بدلون ورك７ عبارت وو له: 
١- د ＊اري ژوند پراختيا او د ＊اريانو ＄واکمنتيا. 

٢- د پاچاهانو د ＄واک زياتيدل او د فيوډاالنو كمزورول. 
٣- )Humanizam( بشر دوستی او عقل پالنه ) د عقل او استعدادونو ورده(

٤- د سوداگرۍ او مسلک  پراختيا.
٥- جغرافيوي اکتشافات.

د دې له پاره چ３ رنسانس د من％نيو پ７５يو په وروستيو ک３ رامن％ته شوى دى، نو په دې ＄اى ک３ 
د اروپا تاريخ له ١٣٠٠ کال ＇خه تر ١٦٠٠ م. کال پورې ترکتن３ الندې نيسو. 

صليبي جگ７و د اروپا د خلکو ستونزې حل 
کموالي  د  ＄مکو  د  ک３  اروپا  په  ک７ې.  نه 
په پايله ک３ يو زيات شم５ر ＄مکوال رعيت 
شم５ر  يو  شول.  بدل  رعيت  ＄مکو  ب３  په 
کروند گرو د فيوډاالنو د ظلم له امله شورش 
له  چا  پا  د  او  ت＋ت５دل  ＇خه  کلو  له  وک７، 
ډله  همدغه  ک５دل.  ＄اى  يو  سره  رعيت 
بوخت  ورک７ه  راک７ه  او  کسبونو  ب５الب５لو  په 
 شول او په اروپا ک３ ي３ د نويو ＊ارونو بنس
د  چ３  وروسته  جگ７و  صليبي  له  ک５＋ود. 
د ＊اريانو  را من％ته شوه  پراختيا  سوداگرۍ 
په برخه ک３ ي３ مرسته  اقتصادي پراختيا  د 
وک７ه. د ＊ار اوس５دونکو ته ي３ بورژوا ويل 
＊ار  ورکوي.  معنا  اوس５دونکي  چ３ ＊اري 
چ３ د پلورن３ او پ５رودن３ مرکز دى، له پيسو 
＇خه گ＂ه اخيستنه پک３ زياته  شوه؛ ＄که د 

راک７ې ورک７ې لپاره اړين شى پيس３ دي. 

د شمال سمندر－ى
د بالتيک سمندرگ９

 د مديتران３ سمندرگى
 ددناپل پاچاهى

اتورۍ
امپر

مقدسه 
روم 

د 
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په لوم７يو ک３ د ＊ار پراختيا زياتره په ساحلي ＇ن６وک３ وه. ＄که چ３ په هغو ＄ايونو ک３ فيوډاالن ل８ وو. 
په پايله ک３ په اروپا ک３ د ＊ارونو پراختيا او د فيوداليزم د سوداگرۍ غوړ４دنه کمزورې شوه. 

پاچاهانو له فيوډاالنو ＇خه غو＊تل چ３ ماليات ورک７ي، او دغه ماليات هم بايد د پيسو په ب２ه تحويل 
شي؛ ＄که د پيسو د السته راوړلو لپاره د ＊ار بانکدارانو  او سوداگرو ته ورتگ اړين و. 

 د دغه حالت په پاى ک３ د ＊اري ژوند  اقتصاد په فيوډالي اقتصاد غوره والى تر السه ک７، او ＊اري 
اشراف ي３ له ＄انگ７ي مقام ＇خه برخمن ک７ل. په دې دوره ک３ فيوډالو اشرافو ه）ه کوله چ３ خپل 
پخوانى ＄اى بيا تر السه ک７ي. دغه ！ولنيز اخ وډب  ډ４ر دوام وک７ او په پاى ک３ د بورژوا په گ＂ه پاى 
ته ورسيده. د اروپا ＊ارونه او اوسيدونکي زيات شول او  لرغوني روم د ＊اري ژوندون ＇خه په گ＂３ 

اخيستن３ ＊اري ژوندته قوانين او الرې غوره ک７ې چ３ د اروپايانو د نوي ژوند بنس ي３ ک５＋ود. 
د پاچاهانو ځواکمنېدل

هغه ماليات  چ３ اروپايي پاچاهانو له فيوډاالنو ＇خه اخيستل زياتره ي３ د خپل حکومت د ＄واکمنتيا 
په الره ک３ لگول، پاچاهانو د گ０ شم５ر سرت５رو په گمارلو سره، منظم او دايمي ل＋کر رامن％ته ک７، 
او د وسلو په ＄انگ７ې توگه د توپ په جوړولو ي３ پيل وک７. په پايله ک３ پاچاهان د فيوډاالنو د پو＄ي 
＄واک له مرست３ ＇خه ب３ نيازه شول. په ＄انگ７ې توگه چ３ د اړتيا  په وخت ک３ به د توپ په واسطه 
د فـيوډال کالگان３ هم ړنگ５دل３ نو په دې ！وگه د فيوډاالنو ＄واک د پاچاهانو په گ＂ه ل８ه شوه. د دې لپاره 
چ３ پاچاهان په اصل ک３ له همدې پوړ ＇خه وو، له دې وروسته ي３ فيوډالو اشرافو ته د ＄ينو سيمو 
حکمراني او د حکومت مقامونه وسپارل. له دې امله ！ول واک د پاچاهانو السته ورغلو. له دې وضع３ 
＇خه، سرب５ره په پاچاهانو، بورژوا طبقه هم خوشحاله وه، ＄که د مرکزي حکومت په جوړيدو سره 
اداري يووالی، د واحد نظم او امنيت ！ينگ＋ت او د يوه شان قوانين من％ته راتلل. دغه کار د سوداگرۍ 

د پراختيا او أسان９ په برخه ک３ مرسته کوله چ３ د بورژوا هيله هم همداوه. 
د پاچاهانو ＄واکمن５دل د دې المل وگر＄５دل چ３ د کليسا په چاروک３ هم السوهنه وک７ي او وتوانيدل 

چ３ د پاپ د قدرت ک７ۍ کوچن９ او خپل واک زيات ک７ي. 
سياسي بدلونونه او د مرکزي حکومتونو منځته راتلل

د رنسانس په پ５ر ک３ د مرکزي حکومتونو متحدو قلمروونو او ملتونو رامن％ته ک５دل په أرام９ سره تر 
سره ک５دل. هي＆  يو اوسنی اروپايي ه５واد، ننن９ وضعه نه لرله. 

د انگلستان په پارلمان ک３ د فيوډالو اشرافو شتون، د دې ه５واد د حکومت ب２ه ي３ په مشروطه  سلطنت 
بدله ک７ه. د اوسن９ فرانس３ زيات３ برخ３ د انگلستان د پاچاهانو په واک ک３ وې. خو د فرانس３ پاچاهان 
چ３ د فيوډاالنو په ！کولو ک３ ډ４ر ＄واکمن شوي وو، د دې قلمرو د ترالسه کولو لپاره ډگر ته راووتل. 
د جگ７و پايل３ ډيرې وران３ او ويجاړې وې، ＄که دغو جگ７و سل کاله دوام وک７. په پايله ک３ فرانسو 

يانو د ژاندارک)Jeandearc(  په نامه د يوې جين９ په پا＇ون  برياليتوب تر السه ک７. 
په هسپانيا ک３ د هسپانيا شمالي اياالتونه چ３ د مسيحي پاچاهانو په الس ک３ وو، د مسلمانانو په وړاندې 

ي３ په سويل ک３ نوي برياليتوبونه وگ＂ل او وتوان５دل چ３ د مسلمانانو وروستی مقاومت په ！په ودروي. 
د اروپا په مرکزي او ختي％و ＇ن６و ک３ د يوه ＄واکمن دولت د جوړ４دو لپاره ، په ډيرورو حركت سره د 
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هغه له لويدي％و  ＇ن６و يعن３ انگلستان، فرانس３ او هسپانيا ＇خه تير４دل. ＄که د فيوډاالنو اشرافيت په 
دوى ک３ تر اوسه ډ４ر ＄واکمن و. په ألمان )د روم په مقدسه امپراتورۍ( ک３ همدغو اشرافو د امپراتور 
په  پورې چ３  تر هغه  وو.  لرونکي  ډ４رواک  د  فيوډاالن  په روسيه ک３ هم  مانه.  توگه  په رسمي  مقام 
)١٥٨٤- ١٥٣٣م( کا ل ک３ ＇ه وخت چ３ ＇لورم ايوان  )Ivan IV( واکمن９ ته ورس５د، اشراف 
فيوډاالن و！کول شول. دوی که ＇ه هم له من％ه ونه ايستل شول خو په روسيه ک３ يو مرکزي ＄واک 

رامن％ته شو او د ارتودوکس مذهب پراختيا هم د روسانو د يووالي په ＄واکمنتيا ک３ مرسته وک７ه. 
د اروپا د سويلي سيمو وضع３ د نورو سيمو په وړاندې د مرکزي حکومت د رامن％ته ک５دو په لور 
گامونه پورته کول. د بالکان په شبه جزيره ک３ د بيزانس حکومت وروسته د صليبيانو له گوزارونو ＇خه 
ونه توان５ده چ３ په پ＋و ودر８４ي، او واک ي３ د تل لپاره  له السه ورک７. د عثماني ترکانو وړاندې تگ 
او د صرفانو او مجاريانو د خپلواک９ غو＊تن３ روحي３ د دوى زوال الگ７ندى ک７. د اي＂اليا په شبه جزيره  
ک３، د دې سيم３ شمالي ＊ارونه او بندرونه د سوداگرۍ او ＊اري ژوند له الرې د ډ４رو شتمنيو خاوندان 

شوي وو، خو دا سيمه د مرکزي حکومت له شتون ＇خه ب３ برخ３ وه. 
په اروپا کې علمي او فرهنگي رنسانس

د رنسانس دوره په اروپا ک３، له ！ولنيزو ، سياسي او اقتصادي بدلونونو سره همغاړې او د فکر، هنر، 
علم او فن په برخه ک３ هم بدلونونه رامن％ته شول. 

د رنسانس يو له مهمو اړخونو ＇خه انسان پالنه يا انسان دوستي )هوما نيزم( او فرد پالنه ده. وروسته له 
صليبي جگ７و ＇خه د اروپايانو بلدتيا له فلسفي  أثارو سره په ＄انگ７ې توگه د لرغوني يونان د دې المل 

وگر＄يده چ３ تر ＇و په انسان او د ده په عقل زيات باور وک７ي. 
د رنسانس د زمان３ له فلسفي او اخالقي أثارو ＇خه پرته چ３ د انسان پالن３ تمايالت ي３ پک３ منعکس 
ک７ي وو، د هنر په برخه ک３ هم دغه عقايد په ＊ه توگه ليدالی شو. د رنسانس دورې د زياتره ان％ورونو 
او مجسمو جوړولو موضوع انسان ده. په دې أثارو ک３ چ３ د لويو ان％ور گرانو لکه داوينچي له خوا 

وپن％５دل د انسان احساس فکر، عملونو او طبيعت ته هم ډ４ره پاملرنه شو４ده. 
د رنسانس په دوره ک３ د ادبياتو په برخه ک３ هم بدلونونه رامن％ته شوي دي. د ＇و پ７５يو مخک３ بر 
عکس ！ول باسواده کليسايان نه وو. دوى هم د هنرمندانو په ＇５ر انساني موضوعات په خپلو أثارو ک３ 

＄ايول. دانته او پترارک د دې عصر له مشهورو اديبانو ＇خه دي. 
طبيعي )تجربي( علوم چ３ مخک３ د پاملرن３ وړنه وو، د رنسانس په پ５ر ک３ ي３ مينه وا ل پيدا ک７ل. په 
دې برخ３ ک３ اروپا ته د اسالمي علومو ل８５يدل ډ４ر اغ５ز من وو. په دې دورې ک３ د راجرب５کن هاروي 

په نامه يوه عالم د وين３ د دوران ＇رنگوالی کشف ک７. 
همدارنگه په رياضياتو، نجوم او جغرافيه ک３ هم نوي فکرونه را من％ته شول. کپرن５ک د ＄مک３ 

کروي والی او وروسته له ده گاليله د لمر په شاوخوا د ＄مک３ ＇رخ５دل کشف ک７ل. 
که ＇ه هم د اختراعاتو په برخ３ ک３ دومره پرمختگ رامن％ته نشو خو بيا هم د گوتنبرگ په واسطه د 

چاپ دستگاه او د گاليله په واسطه د تلسکوف أله اختراع شوه. 
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د بشر په جغرافيوي پوهه کې بدلون
بشر د خپل ＇و زره کلن ژوند په ترڅ ک３ د ＄مک３ د ُکرې له ＄ينو سيمو  ＇خه معلومات  نه درلودل. 
او د دوى جغرافيوي پوهه په أسيا، اروپا او افريقا پورې محدوده وه. د همدې سيمو په هکله ي３ هم 
بشپ７ معلومات په الس ک３ نه درلودل. د ب５لگ３ په توگه سويلي نيمه کره کابو ناپ５ژندل شوې پات３ وه. 
اوله لويدي％３ نيم３ کرې ＇خه هم معلومات نه وو. په داس３ حا ل ک３ چ３ دا سيم３ له اوس５دونکو 
تش３ نه وې او تمدنونه ي３ درلودل. خو دغو تمدنونو په أسيا، اروپا او افريقا ک３ له نورو تمدنونو سره 

اړيک３ نه لرل３. 
د صليبي جگ７و په ترڅ ک３  خبرتياوې د مسلمانانو او نورو ختي％و سيمو د تمدنونو فنون او جغرافيوي 
خبرتياوې اروپا ته ورس５دل３. چين ته د مارکوپولو سفر د اروپايانو د جغرافيوي پوه３ په برخه ک３ ډ４ره 
مرسته وک７ه. نوموړي د اي＂اليا د وينز له ＊اره د أسيا لويدي＃ ته راغلو او له ا４ران او افغانستان ＇خه په 
ب５رته وگر＄５د.  ته  وينز  له الرې  اقيانوس  له شلو کلونو ＇خه د هند  او وروسته  ته الړ.  ت５ريدو چين 

نوموړى لوم７نی س７ی و چ３ اروپايان ي３ له جاپان او أرام اقيانوس ＇خه خبرک７ل. 
د سمندري گرځندويې پراختيا او د اکتشافاتو پيل

له صليبي جگ７و مخک３، د اروپايانو سمندري گر＄ندويي د اروپا په شمالي سمندرونو ک３ تر سره 
ک５ده، خو وروسته له صليبي جگ７و ＇خه ل８ ل８ اروپايانو په مديترانه ک３ هم سوداگري پيل ک７ه. نوموړو 
په اروپا او اسالمي سيمو ک３ د ک＋تيو جوړولو فن ＇خه په گ＂３ اخيستن３ سره، نوې ب７５ۍ جوړې ک７ې 
چ３ له پخوانيو ک＋تيو ＇خه هم کلک３ او هم لوې وې او د گ７نديتوب او الر＊وون３ اخيستن３ په برخه 
ک３ هم له پخوانيو ＇خه پرمختلل３ وې، قطب نما چ３ مسلمانان د چينايانو له خوا ورسره أشنا شوي 

وو، د اروپا يانو السته ورغله او په دې توگه د بحري سوداگرۍ په پراختيا ي３ اغ５زه وک７ه. 
د من％نيو پ７５يو په وروســتيو ک３ د مديتران３ په سمندر－ى ک３ د سمندري سوداگرۍ له الرې د شتمنيو 

گ＂لو او واک پر ســر ســياليو 
زور ونيــوه او لــه بلــ３ خوا 
سياسي او مذهبي اختالفاتو 
لمنــه  ســياليوته  دې  هــم 
وهلــه. پــه )١٤٥٣ ز( کال 
کــ３ عثماني ترکانــو چ３ د 
مديترانــ３ د شــمال ختي％و 
ســيم３  زياتــره  ســواحلو 
د  کــ７ې وې،  النــدې  يــ３ 
قسطنطين３ په نيولو وتوان５دل 
چــ３ د بيزانــس امپراتوري 
ړنگــه کــ７ي او د مديتران３ 
شمال ختي％３ برخ３ له دې 

داطلس سمندر

د هلنديانو مسيرد انگريزانو مسيردفرانسويانو مسير
د پرت／اليانو اکتشافات

د پرتگاليانو مسير
داسپانيانو اکتشافات

د اسپانيانو مسير

سويلي امريکا

د أرا سمندر

د أرا سمندر

لويدي＃ هند

شمالي امريکا



131

وروسته اروپايانو د بيزانس په ＄اى له عثمانيانو سره راک７ه ورک７ه پيل ک７ه.
خو د پرتگال او هسپانيا حکومتونو له دې سوداگرۍ ＇خه ＄که گ＂ه نشوای اخيستی چ３ له عثمانيانو سره په 

جگ７ه بوخت وو. نو په دې توگه دوى غو＊تل چ３ د مديتران３ په ＄اى د اطلس له سمندر ＇خه گ＂ه واخلي. 

پرتگاليانو د ختيځو سيمو په لور سمندري الرې کشف ک７ې
د پن％لسم３ زي８ديزې پي７ۍ له نيمايي وروسته پرتگاليانو د افريقا د لويدي％و سواحلو له الرې د سويل 
په لور په سمندر ک３ په سفر پيل وک７. په هماغه حا ل ک３ ي３  د عاج او غالمانو په سوداگرۍ هم پيل 
وک７. د دوى د تصور خالف د افريقا جنوبي نقطه ډ４ره لرې واقع وه. په پاى ک３ په )١٤٨٧م( کال ک３ 
بارتولو مودياز وتوانيده چ３ د افريقا د وچ３ له جنوبي وروست９ ＇ن６ې ＇خه ت５ر شي. چ３ دا ＇ن６ه       
) دماغه اميد ن５ک( په نامه ياد４ده او په ختي％و سيمو ک３ د هند له اقيانوس ＇خه ت５رشو. دغه کشف 
ډ４ر مهم و. وروسته له هغو پرتگالي گر＄ندوى واسکودوگاما وتوان５ده چ３ د هند ！ول اقيانوس پلى 

ک７ي او د هند، اندونيزيا او د فارس خليج الرې ي３ وموندې. 
له اطلس سمندر ＇خه د هند سمندر په لور د سمندري الروميندلو وروسته پرتگاليانو د أسيا نورو 

سويلي او ختي％و سواحلوته  ＄انونه ورسول. 

د امريکې وچه څنگه کشف شوه؟
هسپانوي  وخو＄５دل.  لور  په  ختي＃  د  نيت  په  تاويدلو  د  ＇خه  افريقا  له  پرتگاليان  چ３  وخت  هغه 
گر＄ندويانو د کريستف کولمب په مشرۍ له ＇و  ب７５يو سره هند ته د رس５دو په نيت د اطلس سمندر 
لويدي＃ لورته سمندري سفر پيل ک７. دوى ته الره نه وه معلومه او د لرې سيمو له اوبو او هوا ＇خه نه وو 
خبر. په پايله ک３ ＄ين３ ب７５ۍ ډوب３ شوې. د خوراکي موادو کموالي هم دوى له ناروغيو سره مخامخ 

ک７ي وو او ＄ين３ ي３ له من％ه وړي وو. 
په پاى ک３ کرستيف کولمب او ملگري ي３ د ＇و مياشتو ستونزو له زغملو وروسته په )١٤٩٢م(  کال 
ک３ جزيرې ته ورس５دل. کرستف کولمب په دې خيا ل ک３ و چ３ د هندوستان يوې جزيرې ته رسيدلي، 
د هغه ＄ای سور پوستي بوميان ي３ هنديان ونومول. نوموړى هسپانيا ته ب５رته راوگر＄５د او يو ＄ل د ت５رو 
تجربو په درلودلو سره، نوموړي په أسان９ سره وکوالی شول چ３ نويو سيموته ورس８５ي. او بياي３ هم فکر 

کاوه چ３ هندوستان  ته رسيدلی دى. نوموړى د ژوند تر پای پورې په خپله ت５روتنه ک３ پات３ شو. 
له کرستف کولمب وروسته هم چ３ کومو گر＄ندويانو د سمندري اکتشافاتو او گر＄ندوي９ په الره ک３ 
گامونه اوچت ک７ي وو.په دې نه پوه５دل چ３ نوې وچه ي３ کشف ک４７ده. تر هغه پورې چ３ د امريکوو 
سپوچي په نامه يو گر＄ندوى و پوه５ده چ３ هغ３ سيم３ ته چ３ دی رس５دلى دی هغه هندنه، بلک３ 

نوې وچه ده. دغه وچه ي３ د ده په نامه امريکا ونوموله. 
انگليسي او فرانسوي گر＄ندويانو، د امريکا د وچ３ شمالي سواحل کشف ک７ل چ３ اوسن９ کاناډا او 
د امريک３ ايالتونه رانغاړي. يوه انگليسي گر＄ندوی استراليا کشف ک７له. زياتره جزيرې او سواحل هم 
په تدريج سره کشف شول او ورو ورو د ＄مک３ دکرې نقشه مشخصه شوه. وچه، سمندرونه او د هغو 

حدود او پول３ د بشر لپاره معلوم او د ن７ۍ نقشه ل８ تر ل８ه په اوسني شکل وپ５ژندل شوه. 
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د پرتگاليانو او هسپانويانو استعمارگري
هغه سيموته چ３ پرتگاليان، هسپانويان او نور ورس５دل، له اوس５دونکو تش نه وو. خو د دې لپاره چ３ د 
اروپايانو لپاره  نوي وو نو کشف به ي３ بلل. د ب５لگ３ په توگه د امريکا په وچه ک３ د سورپوستکو تمدن موجود 
و. په هر حا ل اروپايانو له جنگي ب７５يو او توپونو ＇خه په گ＂３ اخيستن３ سره گ０ شم５ر بوميان چور او ووژل. 
د البورکرک په نامه يوه پرتگالي گر＄ندوى په هند ک３ د ))گوا(( جزيره کشف ک７ه، او هغه ＄اى ي３ په 
ختي％و سيمو ک３ د پرتگالي استعمار مرکز و！اکه. پرتگاليانو په زور سره د افريقا په ختي％و او لويدي％و 
سواحلو او ＊ارونو  ک３ خپل واک ！ينگ ک７. د هرمز او عدن بندرونه د دوى په واسطه اشغال، او په 

چين ک３ ي３ د هنگ کنگ بندر ونيوه او په دې توگه ي３ د لويدي％و سيمو سوداگري خپله ک７ه. 
پرتـگال او  نو  په لويدي％و سيمو ک３ د پرتگاليانو سوداگري د هسپانويانو له خوا تهديد４ده  ＇رنگه چ３ 
هسپانيا ت７ون ليک ته ورس５دل، چ３ ختي＃ په پرتگال او لويدي＃ په هسپانيا پورې وت７ل شو. په دې توگه د 

وى ＄انونه د ！ول３ ن７ۍ واکمنان گ２ل.
هسپانويانو د امريکا د شتمنيو السته راوړلو له پاره د پو＄ي ل＋کرو په واسطه د سور پوستو په وژنه الس 
پورې ک７، او د ازتک او اينکا تمدنونه ي３ له من％ه يوړل. استعمار به چ３ هر ＄اى ته الره پيدا کوله، د 

هغه ＄ای و－７و ته به ي３ ډ４ر زيانونه به وراړول. 

په ټولگي کې فعاليت
 

زده کوونکي دې په دريو ډلو وو４شل شي. 
لوم７ۍ ډله دې د لرغوني يونان د فلسفي أثارو په هکله؛

دويمه ډله دې د جغرافيوي اکتشافاتو په برخه ک３ د مسلمانانو د ون６ې په هکله؛
دريمه ډله دې د ختي％و سيمو اوس５دونکو د کمزوره ک５دو د الملونو او په نوي پير ک３ د اروپايانو 
د برالسيو په الملونو خبرې وک７ي، او پايله دې د ډل３ د يوه استازي له خوا نورو ته وړاندې شي او 

＊وونکی دي پوره پاملرنه وک７ي. 

پوښتنې
 

١- په اروپا ک３ د رنسانس په پير د ＊اري ژوند د پراختيا الملونه ＇ه وو؟ 
٢- د کومو الملونو له مخ３ د رنسانس په پير ک３ د اروپايي پاچاهانو واکمن９ زياته شوه؟ 

٣- د رنسانس په پير د هنر په بر خه  ک３ کوم بدلونونه رامن％ته شول؟ 
٤- د رنسانس په پير د طبيعي علومو په برخه ک３ ＇ه بدلونونه رامن％ته شول؟ 

٥- د اروپايانو لپاره د جغرافيوي اکتشافاتو په برخه ک３ ＇ه ډول زمينه برابره شوه؟ 
٦- د امريکا وچ３ د کشف ب５الب５ل پ７اوونه په لن６ه توگه  رو＊انه ک７ئ.

٧- جغرافيوي انکشافاتو د اروپايانو لپاره ＇ه پايل３ درلودې؟ 

له ټولگي څخه دباندې فعاليت  
زده کوونکي دې د رنسانس پير د يوه عالم، اديب يا هنرمند د خدمتونو په هکله يو مطلب چمتو ک７ي. 
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 درې ديرشم لوست

په نويو پې７يو کې د اروپا علمي او فکري بدلونونه 
او  په ＇رنگوالي  بدلونونو  فکري  او  علمي  د  اروپا  د  ک３  پ７５يو  معاصرو  په  به  ک３  لوست  پدې 
همدارنگه د دغ３ لوي３ وچ３ د هغه مهال له پوهانو سره اشنا شئ او د هغه په توپير به د اروپا د 

من％ن９ پي７يو د علمي او فکري بدلونونو سره پوه شئ.
بدلون  تمايل ک３  پوهنيز  او  په علمي  اروپايانو  د  بدلونونو  او مذهبي  ！ولنيز  اروپا  د  پي７يو ک３  نويو  په 
)) د پوه３  يوله پخوانيو پوهانو ＇خه داس３ ويلي چ３:  راووست. لکه ＇نگه چ３ فرانسيس بيکن 
موخه د انسان د ＄واک ډيروالی دی(( د دغس３ تفکر په پايله ک３، له هغه وروسته يوا＄ي هغو زده ک７و 
ته پاملرنه وشوه چ３ د انسان لپاره ي３ مالي گ＂ه په ＇نگ ک３ لرله، نو له همدې امله و چ３ تر ！ولو د 
مخه طبيعی علومو)تجربي( ته پام واړول شو. له هغه ＄ايه چ３ پاچاهانو د خپلو ＄واک د ډيروالي مينه 
وال وو او ＊ار ميشته سوداگر)بورژوا( هم د خپلو شتمنيو د ډيروالي غو＊تونکي وو، دې ډول زده ک７و 
ته چ３ په حقيقت ک３ د ＄واک او شتمنيو راوړونکي او توليدونکي وو ＄انگ７ې پاملرنه در لوده، او 

＄انونه ي３ د زده ک７ې)پوه３( مينه وا ل او د پوهانو مالت７ي ＊ودل.
هغوی د پوهانو د ＇７５نو، کشفياتو او نو＊تونو د زيار پايل３ په ډير کم ارز＊ت سره تر السه کول３. د 
بهتره  په  به  پاچاهانو  تيارک７ي،  باروت  پوهانو کوالی شوای چ３ ＊ه  توگه که چيرې کيميا  په  ب５لگ３ 
اورل８ونکو وسلو د خپلو توپخونو د سمبالولو لپاره ترې گ＂ه اخيستله. او کله چ３ د بخار ماشين کشف 
شو، پانگه لرونکو له هغه ＇خه د خپل توليد د ډيرولو لپاره گ＂ه واخيسته. په ！وليز ډول د دغه مها ل د 
نويو علومو مهمو ＄انگ７تياوو له ډل３ ＇خه يو هم، په صنعت او تکنالوژۍ او د توليد لوړوالی د هغو 

د بدلون وړتيا  ک３ وه.
متفکران او پوهان

په نويو پ７５يو ک３ ＇لور پوهان د نويو علومو مخک＋ن شول، کوپرنيک، کپلر، گاليله او نيوتن. دغو پوهانو 
دوه مهم３ ＄انگ７ن３ در لودې چ３ يو ي３ صبر او ډيره حوصله د طبيعي پ５＋و په پل＂نه، ليدکاته او بررس９ 
ک３ او بل ي３ ډيره زيرکتيا او هو＊يارتيا د علمی فرضيو په رامن％ته کولو ک３ درلوده، چ３ له همدې امله د 

مخالفينو او د پخوانيو)زړو( علومو د مالت７ کوونکو له ډ４رو سختو بريدونو او نيوکو الندې راغلل.
په نويو پي７يو ک３ ال تر اوسه علوم د نن ور＄３ د علومو په شان تخصصی)＄انگ７ي( شوي نه وو.

له همدې امله و چ３ هر پوه په ＇و علمي برخو ک３ کار کاوه. د ب５لگ３ په ډول گاليله د ستورو په پيژندلو 
ک３ او پاسکال رياضی پوه د فزيک په علم ک３ هم کار کاوه. نيو！ن انگليسی پوه هم رياضي پوه او هم 

فزيک پوه و او وي３ کوالی شول چ３ د جاذب３ قانون کشف ک７ي.
په نويو پي７يو ک３ د کيميا علم هم نويو السته راوړنو او نو＊تونوته ورسيد، د ب５لگ３ په توگه فرانسوي 
الوازيه وکوالی شول چ３ د اوبو تجزيه )لرې والی( او يو ＄ای والی)ترکيب( او همدارنگه د اکسيجن 
په وسيله د نورو موادو يو＄ای والی و＊يي. همدارنگه د موادو د خواصو او ＄انگ７تياوو او دعناصرو د 

طبقه بندۍ په اړه هر اړخيزې ه）３ وشوې.
په نويو پي７يو کي د اروپا فيلسوفان، توماس هابز) انگليسی(، ديکارت)فرانسوي(، اسپينوز)هالندي( او 
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 اليب نيتس)ألماني( ول چ３ خپل فلسفي افکاري３ بشري عقل او فکر ته د اعتبار ورکولو پر بنس
！ينگ ک７ل. پخوانيو عقيدو او ک７نو، د کليسايي احکامو او د دولتونو د امر او نهی له بند ＇خه و هغوی 

د انسان د فکر او عقل د خپلواک９ غو＊تونکي.
په دې پير ک３ د مورخينو په عقايد و او فکرونو ک３ هم يو ل７ بنس＂يز بدلونونه رامن％ته شول. چ３ د 

تاريخي مطالعاتو په بهير ک３ د مهمو بدلونونو المل شول.
لوم７ی: د اروپا د ت５رو پ５رو فرهنگي او مدني أثارو لکه د يونان اولرغوني روم أثارو ته پام واړول شو، 
په داس３ حال ک３ چ３ په من％نيو پ７５يو ک３ هغه دوران ته د شرک او بت پرست９ د أثارو په توگه کتل 

ک５دل، او له همدې امله کومه ＄انگ７ې پاملرنه ي３ ورته نه درلوده.
دويم: مورخينو د پاچاهانو او حکمروايانو د ژوند د پ５＋و د ＇رگندولو پر ＄ای، د عامو وگ７و د ژوند 

！ولنيز او اقتصادي حاالتو او اړخونو ته ډير پام واړاوه.
دريم: د سياسي او نظامي پ５＋و د بيانولو پر ＄ای ه）ه وشوه، چ３ د هغو پ５＋و الملونه او پايل３ و＇پ７ل 

شي، او د بشري ！ولنو د بدلونونو د بهير ！ول حاکم قواعد او قوانين وموندل شي.
څلورم: د نويو پوهو د نو＊تونو په کارولو سره، په ＄انگ７ې توگه لرغون پ５ژندن３ او سکه پ５ژندن３ مورخينو 

سره ي３ مرسته وک７ه، تر ＇و د ملتونو د ت５ر تاريخي بهير ＇خه يوه واقعي طرحه او تصوير په گوته ک７ي.
د روم امپراتورۍ سقوط او زوال کتاب چ３ د گيبون اثر دی ، د تاريخ ليکن３ د يوې نوې تگالرې يو 

＊ه مثال دی.
په ټولگي کې فعاليت

 
زده کوونکي دې په ＇و ډلو وويشل شي او هره ډله دې په الندې موضوع －انو خبرې وک７ئ:

١- د من％نيو پي７يو او نويو پ７５يو ＄انگ７تياوې په يو جدول ک３ ان％ور او يوله بل سره دې پرتله ک７ي.
٢- په نويو پ７５يو ک３ د تاريخ پوهانو په تفکر او ليد ک３ ＇ه بدلون را من％ته شو؟

٣- په نويو پ７５يو ک３ ول３ پوهانو طبيعي علومو ته ډيره پاملرنه وک７ه؟

پوښتنې
 

١- د نويو پ７５يو د پيژندل شويو او نامتو پوهانو نومونه وواياست؟
٢- د نويو پ７５يو عمده ＄انگ７تياوې او خصوصيات په لن６ه توگه بيان ک７ئ؟

٣- پوهه د يوې ！ولن３ په پرمختگ ک３ ＇ه رول لري؟ 

له ټولگي څخه دباندې فعاليت
 

د اروپايي ه５وادونو نومونه په يوه جدول ک３ ترتيب ک７ئ.
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څلور ديرشم لوست

په نويو پي７يو کې د اروپا سياسي بدلونونه
د اروپا نقش３ ته وگورئ. په شپاړسمه زي８ديزه پ７５ۍ ک３ انگلستان او فرانسه ＇ه نا＇ه په اوسني شکل 

و، او د روم مقدسه امپراتوري د اروپا په مرکز ک３ پرته وه.
په سويلي برخه ک３ ي３ سويس پروت و، چ３ عمًال خپلواک و، خو خپلواکي ي３ په رسميت نه وه 
پ５ژندل شوې. د اي＂اليا شمالي ＊ارونه هم د هغه په شاو خواک３ پراته وو. د روم په شاوخواک３ د پاپ 
دولت و چ３ د ＇و ايالتونو يوه ！ولگه وه او پاپ پر هغوی رياست کاوه. د اروپا په ختي＃ ک３ لهستان 
د مقدس３ امپراتورۍ او روسي３ تر من＃ پروت و، او مجارستان د عثماني امپراتورۍ په گاون６يتوب 

ک３ په سخت９ سره ساک＋له.
په شپاړسمه پ７５ۍ ک３ هسپانيا د لوی ＄واک لرونکي اروپايي دولت په توگه شم５رل کيده.

په دې لوست ک３ به په نويو پي７يو ک３ د اروپا مهمو سياسي بدلونونو سره بلدتيا پيداک７ئ.

په شپاړسمه پي７ۍ کې د هسپانيا برالسي
د اندلس د مسلمانانو له مات３ وروسته په )١٤٩٢ م(کا ل ک３ هسپانيا يو ＄ل بيا د مسيحيانو السته 

ورغله. په هماغه کال ک３ امريکا هم کشف شوه.
پردې مهال شــارلکن و)١٥١٩ کال 
＇خــه تر١٥٥٦م( د هســپاني３ پاچا 
چ３ د هســپاني３ له پاچاه９ ســرب５ره 
د روم امپراتــوري هم له همدې امله 
د هالنــد، بلجيــم، اتريــش او ألمان 
ه５وادونــه د هغــه د قلمرو برخه و. د 
امريکا د لوي３ و چ３ په کشــف سره 
په سويلي او مرکزي امريکا ک３ لوي３ 
مســتعمرې هــم د هســپانيا په الس 
ورغل３. په دې ترتيب ســره هســپانيا 
د نويــو پي７يو په پيــل ک３ يو ＄واکمن 
او زبر ＄واک اروپاي３ ه５واد و. له دې 
وروســته هســپانيا د پرتگال په نوم يو 

کوچنی ه５واد اشــغال ک７ چ３ د هغه د مســتعمراتو په پراخيدو هم ه）３ وشــوې. د هسپاني３ پاچاهانو 
عموماً هغه متعصب کاتوليکان وو چ３ د پاپ د مخالفو)پروتستان، يهوديان او مسلمانانو( سره ي３ ناوړه 
چلند او معامله کوله. د پاپ ســره  ي３ هم په پراخه پيمانه مالت７ وک７. خو د هســپاني３ ＄واک او قدرت 

تر ډ４ره وخته دوام ونه ک７ او ورو، ورو هسپانيه د انحطاط او زوال خواته والړه.

اروپا د ١٨م  پ７５ی په پيل ک３

ک سمندرگى
دبالتي

دشمال سمندرگى

د مانش کانال

تور سمندرگى

د مديتران３ سمندرگى

د عثمانيانو امپراتورۍ

د اطلس سمندر
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هغه  الملونه چ３ دې زوال ته ي３ الره چمتو ک７ه، په اروپا ک３ د ＇و مهمو پ５＋و د رامن％ته کيدلو لکه 
په مرکزي اروپا ک３ د پروتستان د نهضت برياليتوب، له هسپانيا ＇خه د مسلمانانو ايستل، د هالند د 

وگ７و پا＇ون او د انگلستان له خوا د هسپانيا د سمندري پو＄ونو ماته وه.
د مسلمانانو په وړاندې، د هسپانيا د مسيحيانو مذهبي تاوتريخوالی او د عقايدو د تفتيش او پل＂ن３ د 
محاکمو رامن％ته کول په دې ه５واد ک３ د ＇ه کم يو ميليونو ميشتو مسلمانانو د جبري مهاجرت او 
وتلو المل شو.چ３ دا مسلمانان د هغه ه５واد له وړ او کار پوهو صنعتگرو، هنرمندانو او بزگرانو له ډل３ 
＇خه وو، د هغوی په جبري توگه ک６ه کول له هسپانيا ＇خه دغه ه５واد د دغه کارگرې طبق３ له تجربو 

او وړتياوو ＇خه ب３ برخ３ ک７.
په )١٥٦٦م( کال ک３ د هالند ه５واد وگ７ي د هسپانيه د نفوذ پر وړاندې را پا＇５دل، او وي３ کوالی شو 

چ３ پر هغوی بريالي شي او دخپل ه５واد خپلواکي  تر السه ک７ي.
د هسپانيا پروړاندې د هالند د وگ７و بريا، د دغه ه５واد حيثيت او ＄واک ته يوه لويه ضربه وه.

بل مهم المل چ３ د هسپاني３ پرمختگ ته ي３ د پای ！کی ک５＋ود، د انگليستان پر وړاندې په )١٥٨٨م( 
کال ک３ د دغه ه５واد سمندري ＄واکونو ماته وه.

فرانسه د څوارلسم لويى دواکمن９ پر مهال
په تدريج سره چ３ هسپانيا خپل ＄واک له السه ورکاوه، او کمزورې کيده، نورو اروپايي ه５وادونو لکه 
هالند، فرانسه او انگلستان خپل ＄واک ال پياوړی کاوه. د اولسم３ پي７ۍ په پيل ک３ فرانسه د اروپا د 

پياوړيو ＄واکونو له ډل３ ＇خه وه. دغه ＄واک د الندې الملونو په پايله ک３ تر السه شوی و:
١- د فرانس３ ＄واک او شتمن９، د هسپاني３ د ＄واک او شتمنيو بر عکس چ３ د امريکا د لوي３ وچ３ د 
باد راوړو سرو زرو او شتمنيو ＇خه رامن％ته شوی وه، د توليد او سوداگريزو چارو پربنس والړه وه.

٢- پادچاهانو د پوهو سال کارانو او کار پوه ！ولواکانو لکه ريشليو، مازارين او کلبر د راي３ او وړانديزونو 
＇خه گ＂ه اخيستله.

٣- د مذهبی خپلواک９ سياست په فرانسه ک３، د کاتوليکانو او پروتستانانو ترمن＃ مذهبي توپيرونه او 
ک７کيچونه کم ک７ل.

٤- د فرانس３ پاچا ادعا درلوده چ３ د هغه د پاچاه９ سرچينه الهی ورک７ه ده، نو له همدې امله ي３ 
＄ان د اشرافو له مالت７ او يا د پاپ له هوک７ې ＇خه ب３ نيازه گا１ه او د هغوی د غو＊تنو په وړاندې ي３ د 

خپل３ راي３ په خپلواک９ ！ينگار کاوه.
د فرانس３ ＄واک په اووه لسمه پي７ۍ ک３ د ＇وارلسم لوي３ د پاچاه９ پر مها ل چ３ اويا کلونو په شاوخوا 
ک３ ي３ حکومت وک７، خپلو لوړو پوړيو ته ورس５د. که ＇ه هم چ３ د هغه د حکومت په وروستيو کلونو 
ک３ د فرانس３ قدرت يو ＇ه کمزوری شو. له دې امله چ３ د ه５واد شتمني ي３ يوازې د درباري تجمالتو 

او ＊کلو ودانيو په جوړولو لگول３.
سرب５ره پردې فرانسويانو د خپلو گاون６يو ه５وادونو سره په اروپا  ک３ ＊３ اړيک３ نه درلودې او د هغوی 
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الس  ي３  ک３  چارو  کورنيو  په 
وهن３ کول３. پداس３ حال ک３ چ３ 
د انگلستان سره جگ７و د فرانس３ 
په  ډير  ک３  زمان３  دې  په  وگ７ي 
د  خوا  بل３  له  يا  وو،  ک７ي  تنگ 
د  چ３  کيدل  لغو  حکم  د  نانت 
هغه پر بنس پروتستان د مذهبي 
خپلواک９ ＇خه برخمن وو، هم د 
فرانس３ د پروتستات چ３ ډيرې ي３ 
صنعتگر او سوداگر وو د هغوی د 
مهاجرت او ک６ه کيدو المل شو. 
اقتصاد  فرانس３  د  مسئل３  غ３  د 
ک３  حال  پداس３  ک７،  کمزوری 
سيال  اصلي  ه５واد  دغه  د  چ３ 
سمندري  خپل  انگلستان  يعن３ 
خپلو  او  کول،  پياوړي  ＄واکونه 
ورځ  په  ورځ  ي３  ته  مستعمراتو 

پراخوالی ورکاوه.

انگلستان خپل پاچا گيوتين 
ته سپاري

د نويو پي７يو په پيل ک３ انگلين６  چ３ 
له يوې خوا، د کاتوليکانو او پروتستانتانو د اخ و ډوب ډگر و، او له بل３ خوا د پاچا او پارلمان د جگ７و ډگر 
شو. په دغه اخ و ډب ک３ د پروتستانتانو يوه ډله په انگلين６ ک３ برياليتوب ته ورسيده. خو د پاچا او پارلمان 
تر من＃ اخ وډب ضروري و چ３ په دې پ７５يو ک３ د انگلستان د سياسي نظام بدلونونه له بنس＂يزو الملونو 
＇خه شميرل کي８ي. په )١٦٢٨م(  کال ک３ د انگلين６ پارلمان يوه اليحه )دعدالت غو＊تن３ حقوق( 
تصويب ک７ه چ３ د هغ３ په سبب لوم７ي چارلزته ويل کيده چ３ هغه د مطلق واک خاوند ندی او دا واک 

نه لري چ３ د قانون ＇خه پرته له چا ＇خه ماليات واخلي او يا ＇وک زندان ته ول８５ دوي.
په  پارلمان  د  پای ک３  په  اختالفاتو المل شوه چ３  او  کورنيو جگ７و  د  انگلستان ک３  په  دغه مسئله 
برياليتوب پای ته ورسيده. د دغه حرکت مشري د کرامول په نوم د يو با اراده او هوډمن نظامي قوماندان 
او ＄يرک سياستوال په الس ک３ وه چ３ هغه د )رويين تنان( په نامه يو نوی پوځ رامن％ته ک７ او وي３ 
کوالی شو چ３ سلطنتي ساتونکو)گارډ( ته مات３ ورک７ي. په پايله ک３ لوم７ی چارليز ونيول شو، لوم７ی 

زنداني او بيا په دار و＄７ول شو. وروسته بيا کرامول په ه５واد ک３ جمهوري نظام ！ينگ ک７.

ډير پوه شئ
مرکانتليسم)سوداگرۍ ښوونځی(

په ١٦ او ١٧ م، پ７５يو ک３ چ３ ١٠ او ١١ سپوږميزو پ７５يو سره سمون 
لپاره  ！ينگولو  د  او ＄واک  شتمنيو  خپلو  د  دولتونو  اروپاي３  خوري، 
يامرکانتلسيم الس  يو ＄انگ７ی پروگرام پلی کاوه، چ３ د سوداگرۍ 
لرلو په بنس والړ و. مرکانتليستان په دې عقيده و چ３ د يوه ه５واد 
د زيرمه کولو ＇خه  فلزاتو  قيمتي  او  پيسو  د  ر＊تين３ شتمني د هغه 
عبارت دي چ３ د حکومت او يا وگ７و سره اړين دي. په بل عبارت 
هر ه５واد به چ３ ډير سره او سپين زر درلوده، تر ！ولو ＄واکمن گ２ل 
کيده. له دې امله دولتونو ه）ه کوله چ３ نه يوازې د خپل قلمرو ＇خه 
د سرو او سپين زرو د ايستولو مخه ونيسي بلک３ له بهر ＇خه به ي３ 
خپل ه５واد ته سره او سپين زره واردول. د دغه چارو د تر سره کولو 
لپاره اړينه وه، چ３ اقتصادي پول３ او گمرکي بناوې رامن％ه ته ک７ي. 
دولتونو ه）ه کوله چ３ د يو توکي د صادرولو په بدل ک３ بل ارز＊تناکه 
او قيمتي توکي وارد ک７ي او يا دخپلو توکو دلي８دولو په بدل ک３ پيس３ 
ترالسه ک７ي، او يا پخپل ＄ان د بسيا کيدو د سياسيت په وړاندې بيولو 

سره خپل ه５واد د بهرن９ ت７او او اړتيا ＇خه خالص ک７ي.
له هغه ＄ايه چ３ په اروپا ک３ د مرکانتليستی سياست وړاندې بيول، د 
دې لپاره چ３ ！ول ه５وادونه د دغه سياست سخت غو＊تونکي و، د 

اروپايانو مستعمراتو ته پام شو او هغه لورته ي３ مخه ک７ه.
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کرامول غو＊تل چ３ د انگلين６ د مستعمراتو سوداگرۍ ته ال زياته وده ورک７ي، ايرلندي３ اشغال ک７، 
هالنديانو سره ي３ جگ７ه وک７ه، هغوی ته ي３ مات３ ورک７ه او نوي سوداگريز قوانين ي３ را من％ته ک７ل.

د کرامول په ک７نو د انگلستان سمندري ＄واکونه پياوړي شول، په انگلستان ک３ لوم７نی او وروستنی 
جمهوري نظام پای ته ورسيده او بيا سلطنتي نظام رامن％ته شو. 

 روسيه: لوی پتر په روسيه کې خپل خيالونه په واقعيت بدلوي
د) ١٨ ز( پي７ۍ په پيل ک３ د روسي３ له امپراتورانو ＇خه د لوی پتر په نامه يوه امپراتور تصميم ونيوه چ３ 
روسيه پر يوه پياوړي دولت باندې بدله ک７ي. د روسي３ د پياوړي ک５دلو لپاره د هغه برنام３ عبارت وي، له:

١- په نويو وسلو باندې د وسلوالو ＄واکونو سمبالول، له نويو جنگي فنونو سره د سرتيرو بلدتيا.
٢- د سوداگرۍ او سمندري چلند پراختيا، او أزادو گرمو اوبو ته د الس رس９ ه）ه.

٣- د روسي３ لويدي＃ کول

په اتريش او پروس کې د نويو دولتونو رامنځته کېدل
د نويو پي７يو له مهمو سياسي بدلونونو ＇خه يو هم په اروپا ک３ د نويو پياوړيو دولتونو رامن％ته ک５دل و. له دغو 
دولتونو ＇خه يو هم د پروس)ألمان( دولت و. دغه دولت د روم د مقدس３ امپراتورۍ په شمال ک３ را من％ته 

شو او د لهستان)پولند( په نيولو سره ي３ قلمرو پراخ شو، او په لن６ وخت ک３ په يو مهم ه５واد بدل شو.
اتريش هم چ３ د روم امپراتورۍ يو سويلي ايالت و، ورو ورو ي３ خپل قلمرو پراخه ک７ او په يوې امپراتورۍ 
ي３ دولت  پي７ی ک３  لمريز  په ١٨م/ ١٢  گاون６ی عثماني ه５واد و چ３  ！ولو مهم  تر  اتريش  د  بدل شو. 

کمزوری شو او د متصرفاتو لويه برخه ي３ اتريش تر السه ک７ه او په اروپا ک３ په يو ستر ه５واد بدل شو.

په ټولگي کې فعاليت  
١- د معاصرو او من％نيو پي７يو توپير په گوته ک７ئ،

٢- ستاسو په اند په معاصرو پي７يو ک３ د اروپا د پرمختگ مهم الملونه ＇ه و؟

پوښتنې  
١- هسپانيه په شپاړسمه پ７５ۍ ک３ ＇رنگه د نورو ه５وادونو په وړاندې مخک＋ه شوه؟

٢- په اوولسمه پ７５ۍ ک３ په اروپا ک３ کوم الملونه د نورو ه５وادونو په پر تله د فرانس３ د سياسي غوره والي 
سبب شول؟

٣- د انگلستان د ه５واد عدالت غو＊تن３ د حقونو د ليکن３ په هکله ＇ه پوهي８ئ؟
٤- د روسي３ د ＄واکمنولو لپاره د لوی پتر پروگرامونه ＇ه وو؟

له ټولگي څخه دباندې فعاليت  
د معاصرو پي７يو او من％نيو پي７يو توپيرونه په ＇و کر＊و ک３ وليکئ او د ＊وون％ي په جريده ک３ ي３ و ＄７وئ.
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د اتلسم３ پي７ۍ تر وروستيو پورې د توليد اصلي عامل د انسان 
م او د الس ＄واک و، او نورو عواملو ډيره کمزورې ون６ه 
په توليد ک３ لرله. خو د دې پ７５ۍ په وروستيو ک３ د صنعتي 
او  ＄واک  محرکه  اوبو  د  لوم７ی  کيدو  رامن％ته  په  انقالب 

وروسته د بخار ＄واک د توليد په خدمت ک３ ورک７ای شو.
صنعتي انقالب چ３ د انساني ＄واک په بدل ک３ د ماشين د 
＄واک له کارولو ＇خه عبارت دى، لوم７ی له انگلستان ＇خه 
پيل شو او ورو، ورو نورو ه５وادونو ته ي３ پراختيا وموندله، د 
بخار د ماشين په کشفولو سره د توليد بهير گ７ندی شو، د توليد 
لگ＋تونه را ！ي شول او د عام３ هوساين３ کچه ي３ په صنعتي 

ه５وادونو ک３ ډ４ره ک７ه.
د اروپايي ه５وادونو په صنعتي کيدو يو ل７ الملونو لکه د کافي 
پانگه،  انساني ＄واک، ډ４ره مادي  طبيعي زيرمو شتون،ارزانه 
کار پوهه ＄واک، د دولت مالت７ او د خر＇الو د بازار اړتيا پيدا 
شوه، او له هغه ＄ايه چ３ په دغو ه５وادونو ک３ هغه ！ول عوامل 
په الس ک３ نه و، دولتونو په يو ل７ استثماري او توسعه غو＊تن３ 
په اقداماتو الس پورې ک７. له همدې امله صنعتي انقالب په 
خپله د دوو اقتصادي- ！ولنيزو پ５＋و د راپيداکيدو او پرمختيا 

المل شو.
١- په بهر ک３ د أسيايي او افريقايي ملتونو لو！ول او د استعمار 

پراختيا.
٢- د ه５واد په د ننه ک３ د کارگرانو ＇خه د گ＂３ اخيستن３ او 

استثمار ډيروالی.
صنعتي انقالب په انگلستان ک３ تر ！ولو لوم７ی په دريو برخو 

ک３ رامن％ته شو چ３ له اوبدلو، ډبرو سکاره او د اوسپن３ ويل３ کيدو. چ３ په پايله ک３ ي３ انگلستان 
په يوه صنعتي ＄واک بدل ک７. په دې ل７ ک３ يو شم５ر کارخان３ د لوړو دود ک＋ونو او تور لوغ７ن لو－ي 
په درلودو چ３ په هواک３ تيتيده، د شنو او ＊ايسته کلو او بان６و ＄ای ونيوه چ３. د دغو کار＄ايونو په 

پنځه ديرشم لوست

د انگلستان صنعتي انقالب

د انگلستان صنعتي انقالب ن７ۍ ته ＇رنگه بدلون راووست؟

دارتباطاتو انقالب
اختراع  تلگراف  د   -١

)مورس(

په  ل８５د رال８５د  ک３ 

انقالب د پي７ۍ اختراع، 

Track(( ريل

)فلتون(

د بخار د ماشين 
اختراع)جمزواټ( 

د نساج９ په صنعت ک３ 
بدلون، د ！وکر اوبدلو 

ماشين

زراعتی انقالب د ماشين 
اختراع ، تخم شيندل

اختراع ...
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شاوخواک３ د کوم پالن او نقش３ پرته استو －ن％ي را من％ته کيدل. دغه ＊ارونه ډير چ＂ل او کک７ و، 
او وږي او ست７ي کارگران دې ته اړ و چ３ له دوولس ساعته سخت کار ＇خه وروسته په هغو ک３ أرام 

وک７ي.
پر مهال، هره نوې اختراع د دې سبب ک５ده چ３ نوي ماشينونه دې د يو شم５ر  انقالب   د صنعتي 
کارگرانو پر ＄ای په کار پيل وک７ي، او يو شم５ر خلک ب５کاره ک７ي. په پايله ک３ کارگران بيکاره شول، 
ماشينونه ي３ د ＄ان د بدمرغ９ مسؤول گ２لو او ＄ينی وختونه ي３ ماشينونه ماتول. که ＇ه هم وروسته 
په دې پوه شول چ３ ماشين کومه گناه نلري بلک３ نوی اقتصادي نظام د هغوی د ب３ وزل９ او ب３ کارۍ 
مسؤول دي. نوو کار ＄ايونو ډ４ر شم５ر پخواني السي صنايع او کوچن９ فابريک３ تسخير ک７ل３ او د 

کسب او پخواني السي صنايعو خاوندان د لويو فابريکو اجير کارگران شول.
د صنعتي انقالب په لوم７يو ک３ د کارگرانو مزدوري ډ４ره ل８ه وه او کارگران د خپلو خ５＂و د م７ولو لپاره 

دې ته اړ  نه ول چ３ خپل３ ＊％３ او ماشومان هم د کار لپاره هغو غير صحي کار ＄ايونو ته بو＄ي.
د معدن کارگرانو ！وله ورځ د ډبرو سکرو د زيرمو په ژورو ک３ په کار کولو بوخت و او د شپ３ له خوا 
کورونو ته راتلل او بيا سهار وختي ب５رته د معدن په لور روانيدل. ＄ين３ وختونه ي３ تر ＇و مياشتو د 

ور＄３ رو＊نايي په سترگو نه ليده.

په ټولگي کې فعاليت
 

زده کوونکي دې په ＇و ډلو وويشل شي او هره ډله دې په الندې مسئلو له يو بل سره خبرې وک７ي.
١- د انگستان د صنعتي انقالب پايل３ ＇ه وې. په گوته ي３ ک７ئ.

٢- انقالب يعن３ ＇ه؟ او صنعتي انقالب ＇ه معنا لري.

پوښتنې
 

١- د بخار ماشين په توليد ک３ ＇ه بدلونونه را من％ته ک７ل؟
٢- ول３ کارگرانو د ماشينونو پر وړاندې غبرگون ＊وده؟

له ټولگي څخه دباندې فعاليت
 

 صنعت به زموږ په ه５واد ک３ ＇نگه پرمختگ وک７ي. په دې هکله يو مطلب وليکئ.
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شپ８ دېرشم لوست

د عثماني دولت رامنځته کېدل

په معاصرو پ７５يو ک３، چ３ اروپايانو د خپل نوي تمدن بنس اي＋وده، او پوه３ او نوې تکنالوژۍ 
أيا  تير４دل؟  په اسالمي ه５وادونو ک３ ＇ه  بري شي،  پر ن７ۍ الس  تر ＇و  تلل  پر مخ  په مرسته 
هغوی هم د بدلون په فکر ک３ وو؟ أيا د نويو تمدني السته راوړنو ＇خه ي３ کومه گ＂ه پورته ک７ه؟ 
د استعمار له پ５＋３ سره ي３ ＇نگه معامله وک７ه؟ په معاصرو پ７５يو ک３ د مهمو اسالمي دولتونو له 

ډل３ ＇خه يو هم د عثماني دولت و چ３ په دغه لوست ک３ به ور سره پيژندگلوي پيداک７ئ.

د سلجوقي ترکانو بريا د مالزگرد په جگ７ه ک３، چ３ د الپ ارسالن او د ختي＃ روم د امپراتور تر من＃ 
پي＋ه شوه، ＇و پايل３ ي３ په ＇نگ ک３ لرل３: په کوچن９ أسيا ک３ لوم７ی د اسالم د دين خپر４دل د 
مسلمانانو او مسيحيانو تر من＃ دوه سوه کلن３ صليبي جگ７ې ي３ له مهمو پايلو ＇خه دي. په ت５ره بيا، د 
ترکي مسلمانانو د قبايلو په کوچ５دو سره د ايران له ختي％و سيمو ＇خه د کوچن９ أسيا په لور، په دغه 
سيمه ک３ په ورو، ورو سيمه ييز کوچني دولتونه رامن％ته شول چ３ د خپل پاي＋ت او پراختيا لپاره له 
خپلو مسيحي گاون６يانو سره جنگيدل. د دغو قبايلوله ډل３ ＇خه يوه پيژندل شوې قبيله، دقاي３ قبيله وه 
چ３ په انقره او د هغه په شاوخوا ک３ ميشت شول. د دغ３ قبيل３ مشر ارطغرول و چ３ خپل ＄واک ته 
ي３ پراختيا ورک７ه. له هغه وروسته ي３ زوی عثمان په ٦٩٩ قمري کال ک３ يو دولت رامن％ته ک７ چ３ د 
ده په نوم)عثماني( ياد شو. دغه عثماني دولت چ３ د شلم３ پ７５يو تر لوم７يو پورې دوام وک７، د ختي３％ 
ن７ۍ وروستن９ ＄واکمنه امپراتوري وه، چ３ نوم او أوازه ي３ د اروپايانو لپاره د ويرې سبب گر＄يدلی و، 

نو له همدې امله ي３ د دغه دولت د له من％ه وړلو لپاره ډيرې ه）３ وک７ې.
عثماني ترکانو د خپل قلمرو د پراختيا او دخپل ＄واک د غ＋تلتيا لپاره دوه مهم پو＄ي ＄واکونه من＃ ته 
راوړل: يو ي３ عثمانلي ل＋کر و او بل ي３ يني چري، د عثماني دولت د اصلي ＄واکونو ＇خه شم５رل 
ک５ده چ３ د ترکي قبايلو او نظامي مالت７و ＇خه را من％ته کيده، او د خپلو خدمتونو په بدل ک３ ي３ 
＄مکه السته راوړله او د غنيمتونو ＇خه ي３ گ＂ه پورته کوله. خو ديني چرې مسيحي مسلمان شوي 
＄وانان وو چ３ د هغوی ون６ه د عثماني پاچا ساتنه وه او د خپلو خدمتونو په بدل ک３ ي３ پيس３ ترالسه 

کول３ چ３ د د４رشو کلونو له خدمت ＇خه وروسته هغوی ته ＄مکه ورکول ک５ده.

عثماني پاچاهان
د عثماني پاچايانو تر من＃ ＇و تنه دن７يوال شهرت ＇خه برخمن وو:

١- سلطان محمد فاتح
د  بيزانس  د  چ３  شو  وکوالی  نوموړي  و،  پاچا  نامتو  ډير  من＃  تر  پاچايانو  عثماني  د  محمد  سلطان   
امپراتورۍ)ختي＃ روم( زرکلن سياسي ژوند ته د پای ！کى ک８５دي. د هغه ＄النده او نامتو فتحه د قسطنطني３)د 
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کستانتين ＊ار( فتحه او د ختي＃ روم د امپراتورۍ پالزم５نه وه، چ３ له هغه وروسته د اسالمبول ) د اسالم 
＊ار( په نامه و نومول شو او سلطان محمد د فاتح لقب تر السه ک７. دغه فتحه او سوبه دن７ۍ په تاريخ ک３ 

د ډيرو بدلونونو سرچينه شوه او د اروپا په تاريخ ک３ د نويو پ７５يو د پيل په توگه وپ５ژندل شو.

٢- سلطان سليم
 دغه پاچا چ３ د شاه اسماعيل صفوي معاصر و په خپلو بريدونو سره د ايران پر پولو ي３ وکوالی شول 
چ３ د چالداران په جگ７ه ک３ په )٩٢٠ق( کا ل ک３ صفوي ل＋کرو ته د هغوی د توپخون３ د ＄واک 
او اورل８ونکو وسلو سره مات３ ورک７ي، هغه عراق او شام هم فتخ ک７ل، او د مصر په لور په ل＋کر ک＋９ 
ک３ ي３ ډير ه５وادونه له من％ه يوړل او د مصري عباسيانو حاکميت او ＄واک ته ي３ د پای ！کی ک５＋وده. 
له هغه وروسته ي３ د مک３ مکرم３ اداره ي３ په الس ک３ ونيوله، ＄ان ي３ د خليفه په توگه ونوماوه او پر 

！ولو مسلمانانو د حکومت کولو غو＊تونکی شو.

٣- سلطان سليمان قانوني)لوی سليمان(
 په ١٦ م/١٠ قمری کال ک３ سلطان سليمان د سلطان سليم زوی د عثماني پاچاهانو له ډل３ ＇خه 

پ５ژندل شوی پاچا و. د هغه د پاچاه９ پر مها ل د عثماني امپراتورۍ 
قلمرو زياته پراختيا ومونده، لکه ＇نگه چ３ عثماني ل＋کرو د وين 
＊ار د اوسني اتريش پالزمينه هم د خپل３ محاصرې الندې راووسته. 
او  په مديترانه  په دې دورې ک３  د عثماني دولت سمندري ＄واکونه 
چ３  و  ＄واک  همدغه  درلود.  شتون  ک３  الرو  سمندري  په  هند  د 
متحدينو  اروپايي  د  مشرۍ  په  خيرالدين  د  ک３  کال  )١٥٣٨م(  په 
سمندري ＄واکونو ته هم ماته ورک７ه. ترکانو سليمان د دې لپاره چ３ 
منظم اداري جوړ＊تونه او مدني قوانين ي３ رامن％ته ک７ل د )سليمان 
قانوني( په نامه ونومولو، او اروپايانو د هغه د امپراتورۍ د لويوالي او 

＄واک له امله هغه ته د)لوی سليمان( نوم ورک７.

عثماني امپراتوري ولې کمزورې شوه؟
١٧ ز / ١١ق پ７５ۍ کوالی شو د عثماني دولت د زوا ل د پيل دوره وگ２و. دغه زوا ل چ３ د اروپا د 
پر مختگ او د لويدي＃ د بدلون له دورې سره سمون خوري، د دې المل شو چ３ عثماني امپراتورۍ 
خپل ！ول زيار د خپل سياسي دري＃ او موقعيت په ساتنه ولگوي. ＄انگ７ي الملونه چ３ د عثماني دولت 

د وروسته پات３ ک５دو او زوال المل شو، عبارت دي له:
١- د عثماني پاچاهانو فساد او وخت تيرول.

٢- د هر ډول سياسي او ！ولنيزو اصالحاتو د پلي کولو ＇خه ډډه کول، چ３ د اشرافو او درباريانو گ＂３ 
ي３ له خطر سره مخامخ کول３.
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٣- د فتوحاتو ودرول چ３ د عثماني دولت د لوی پوځ د وزگارتيا المل شو، او له هغه وروسته پو＄يانو 
چ３ ډ４ر ي３ د ＄مکو خاوندان وو، پر کليوالو ي３ ظلم او ت５ريو ته زور ورک７، او په سياسي چارو ک３ ي３ 

الس وهنو ډ４رې ستونزې را من％ته ک７ې.
٤- د صفوي دولت سره د عثماني دولت مذهبي شخ７ې، نه يوازې دا چ３ د هغه دولت د کمزورتيا 
المل شوې، بلک３ د مسلمانانو د ！ولنيز انحطاط سبب هم شو، دا په داس３ حا ل ک３ وو چ３ عثمانيانو 

د خپل قلمرو ميشتو مسيحي اقليتونوته ډ４ره سياسي او مذهبي خپلواکي ورک７ې وه.
په ١٨ ز/١٢ ق پ７５يو ک３ د عثماني دولت کمزورتيا ＊کاره شوه. د روسي３ او اتريش دوو ه５وادونو 
عثمانيان د بالکان له سيم３ او د تورې بحيرې د شمال ＇خه په شا وتمبول. په ختي＃ اړخ ک３ هم د 
افشاريه د دولت په رامن％ته ک５دو د ايران ل＋کرو د نادر افشار په مشرۍ د عثمانيانو پروړاندې را پا＇يدل 

او سخت زيانونه ي３ هغوی ته ور واړول.
د نولسم３ پي７ۍ په ل７ ک３، عثماني امپراتورۍ د خپل قلمرو د پراختيا او د خپل ＄النده تاريخ باوجود، 
له د ننه کمزوری شوی و، که ＇ه هم بيا وروسته د هغه دولت د واک د ژوندي کولو لپاره ه）３ وشوې، 
او رغنده پروگرامونه هم پلي ک７ای شو، خو په دې وتوان５دل چ３ د هغه دولت د زوال بهير د يو ＇ه 

وخت لپاره و＄ن６وي.

په ټولگي کې فعاليت  
 زده کوونکي دې په ＇و ډلو وويشل شي او هره ډله دې په الندې موضوعاتو له يو بل سره خبرې 

وک７ي او پايل３ دې يو بل ته ووايي.
- ستاسو په اند ول３ اروپايان د عثماني پاچا له خوا د ختي＃ روم پو＄ي ماته د اروپا په تاريخ ک３ د 

نويو پي７يو پيل وگ２لو؟
- ستاسو په اند د عثماني دولت مشران، د نسکور４دو د عواملو ＇خه د خالصون لپاره کوم３ 

ه）３ کوالی شوې چ３ تر سره ي３ ک７ي؟

پوښتنې
 

١- د عثماني دولت د کمزورتيا الملونه ＇ه وو؟
٢- د عثماني پاچاهانو نومونه واخلئ؟

٣- عثماني دولت ＇رنگه من％ته راغی؟
له ټولگي څخه دباندې فعاليت

زده کوونکي دې د عثماني امپراتورۍ د واکمن９ سيم３ په اړه معلومات را！ول اود اوسن９ ترک３ 
سره دې پرتله ک７ئ.
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اووه دېرشم لوست

د امريکا د متحده اياالتو د خپلواک９ انقالب
په دې لوست ک３، امريکا د متحده اياالتو د خپلواک９ له انقالب سره او همدارنگه د امريکا د 

خپلواک９ د اعالمي３ له موادو سره أشنايي.

＄انگ７ي  په  اکتشافات،  جغرافيايى 
د  کشف،  وچ３  د  امريکا  د  توگه 
اروپاي３  د  ي３  ن７ۍ  نوې  شتمنيو 
ه５وادونو پر مخ پرانستله، يو شم５ر 
زياد اروپايي ه５وادونه چ３ د مذهبي 
محدوديتونو او کورن９ جگ７و ＇خه 
ژوندانه  ＊ه  د  وو،  راغلي  تنگ  په 
لپاره د يوه نوي ＄ای پل＂نه، د طبيعي 
زرو  سرو  د  او  شتمني  امکاناتو 
د  وک７،  مهاجرت  ته  امريکا  لپاره 
انگليستان  برخه  ډيره  ک６والو  دې 
په  اقيانوس  اطلس  د  چ３  وو 
لويدي％و سواحلو ک３ ديارلس ايالته 
همدې  له  او  جوړاوه  مهاجرميشتو 
د  ي３  برخه  يوه  خاورې  دې  د  امله 
نيوانگلند ) نوی انگليستان( په نامه 
د  اروپايانو  د  ته  وچ３  نوې  ياداوه. 
بومي  هغه ＄ای  د  ک３  ل７  په  يرغلو 
د  يا  پوستکي  سور  چ３  وگ７ي 
شول  ووژل  ک３  جگ７و  په  اروپايانو 

او ياهم نورو سيموته ک６وال شول.
د امريکا خاوره د سرو زرو او نقرې، د ډيرو زياتو ＄نگلونو او کرنيزو ＄مکو درلودونکي و.

سواحل ي３ د کبانو نيولو او د بي７ۍ چلولو لپاره مناسب او د اقتصادي ودې او پراختيا لپاره زمينه برابره وه.
د انگليستان دولت د خپل واک الندې سيم３ ي３ د کرنيزو توليداتو مرکز او د خپلو صنعتي محصوالتو 
د پيرودلو لپاره ！اکل３ وې، په دغه مها ل ک３ د نوي مالياتو وضع د ک６والو نيوک３ ي３ رامن＃ ته ک７ې، 
په دې مها ل ک３ د فرانس３ دولت چ３ د انگليستان په جگ７و ک３ مات３ خوړل３ وې او مستعمرات ي３ 
هم په امريکا ک３ له السه ورک７ي و، له ک６والو ＇خه ي３ مالت７ وک７. په پايله ک３ ک６وال په دې وتوانيدل 
چ３ د جورج واشنگتن په مشرۍ د انگريزانو ＄واکونو ته ماته ورک７ي. د دغ３ مات３ په تعقيب د ک６والو 

لويدي＃ هند

د اطلس سمندر
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ديارلس اياالتو د خپلواکی اعالم وک７، او خپله خاوره ي３ د امريکا د متحده اياالتو په نوم ونوموله، او 
په )١٧٧٦م (کا ل ک３ جورج واشنگتن ي３ هم د امريکا د لوم７ي ولسمشر په توگه و！اکه.

د امريکا د خپلواک９ اعالميه
په )١٧٧٦م( کال ک３ د امريکا له روشنفکرانو ＇خه په نامه د توماس پين د )سليم عقل( په نامه يوه 
مقاله وليکه چ３ ډير پلويان ي３ پيداک７ه او د هغه )١٠٠ زره( نسخ３ په امريکا ک３ وپيرودل شوې. نا＇اپه 
د توماس پين دغه فکر د امريکا د خپلواکي په اعالميه ک３ د )١٧٧٦م( کا ل د جنوری په ＇لورمه 

ورځ ک３ خپور شو چ３ د خپلواکي د اعالمي３ د اصولو برخه ي３ داسی ده:
١- ！ول خلک يو د بل سره برابر دي او د يو شان حقونو درلودونکي دي.

٢- ！ول خلک د ژوند او د خپلواک９ د حق درلودونکي دي.
داس３ حا ل ک３ که چيرې  په  راغلی دی.  لپاره من％ته  تأمينولو  د  د حقونو  ٣- حکومت د خلکو 
حکومت د خلکو د حقونو د تامينولو توان ونلري دا د خلکو طبيعي او قانوني حق دی چ３ هغه لري 

ک７ي او د خپل３ ！اکن３ حکومت من＃ ته راوړي.
وروسته له خپلواکي، د امريکا خلک د لويدي＃ په لور له پرمختگ سره، د هغه ＄ای زياد شمير سور 
پوستکی ي３ له من％ه يوړل د هغوی پراخه ＄مکی ي３ السته راوړې، او د امريکا د اياالتو شمير له 
ديارلسو ＇خه پن％وسو اياالتو ته ورسيده. په دې ترتيب د متحده اياالتو ه５واد چ３ د اطلس سمندر د 

سواحلو ＇خه پيل کي８ي تر أرام سمندر سواحلوته پراخوالی پيدا ک７.

په ټولگي کې فعاليت
 

زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي او د الندنيو مطالبو په هکله دې يو تر بله مشوره وک７ي، 
وروسته د ډل３ يو غ７ی دې پايله نورو ته ووايي.

- ！ول خلک يو بل سره برابر دی يعن３ ＇ه؟
- ！ول خلک د ژوندانه د حق در لودونکي دي يعن３ ＇ه؟

- حکومت د خلکو د حقونو د تآمينولو په منظور من＃ ته راغلی دی يعن３ ＇ه؟

پوښتنې
 

١- د امريکا د متحده اياالتو ＄مک３ د ＇ه ډول معادنو درلودونکي دي؟
٢- نيو انگلند د امريکا د متحده اياالتو کوم３ برخ３ احاطه ک７ې دي؟
٣- د اروپايانو د هجوم دليل د امريکا متحده پر اياالتو باندې ＇ه وو؟

له ټولگي څخه دباندې فعاليت  
د خپلواک９ په هکله يو مطلب وليکئ او په راتلونکي لوست ک３ په ！ولگی ک３ ولولئ.



146

اته دېرشم لوست

د امريکا د متحده اياالتو د پرمختگ او لوړتيا الرې چارې

امريکا په اوسنی مهال ک３ د يو شمير سترو ＄واکونو ＇خه پيژندل کي８ی، په پن％لسم３ ميالدي پي７ۍ ک３ 
د اروپايي ک６والو په ورتللو سره دغه ه５واد له بنس＂يزو بدلونونو سره مخ شو، د دغه ه５واد پرمختگ او اعتال 

د همدغو شرطونو له زمينو ＇خه رامن＃ ته شوى چ３ په دې لوست ک３ به ي３ له ＄ينو سره أشنا شئ.

د امريکا متحده اياالت يو لوی او پراخه ه５واد دي، چ３ د صنعت درې اصلی مادي )سکاره،اوسپنه 
او نفت( په ک３ ډير زيات وو، په دغه ه５وا ک３ －ن ＇７وبي او له اوبو ډگ سيندونه هم موجود و، چ３ 
له هغو ＇خه د بر＊نا د توليد ＄واک په ډيره لوړه پيمانه جوړيده. د امريکا د متحده اياالتو نفوس د 
خاورې د پراخوالی په کچه ل８ دي، او هر ＇وک کوالی شي چ３ د خپل ＄ان لپاره د کار او فعاليت 

ډ－ر پيدا ک７ی. 
له اروپا ＇خه  بيا  ت５ره  په  د امريکا له کشفولو سره په)١٤٩٢م( کال ک３ دن７ۍ له گوټ گوټ ＇خه 
امريکاته زيات ک６وال ورغلل، او ب５ال بيلو اروپايي ډلو هغو ＄مکو ته مهاجرت پيل وک７ او يو تر بله 
سره گ６ شول، او د هغوی له اختالط ＇خه يو نوی ملت د امريکايي ملت په نامه راجوړ شو. هغوی 
د يوه واحد او يوشان ميتود سره زده ک７ه کوله. همدارنگه د هغو ک６والو په من＃ ک３ چ３ له اروپا ＇خه 
امريکا ته والړل يو شم５ر پوهان او عالمان هم وو، او هغوی دا فرصت پيدا ک７ تر ＇و د خپل３ علمي 
زده ک７ې او ک７ن９ لپاره مناسب ＄اى چمتو او مهيا ک７ي. د ب５لگ３ په توگه يو بريتانوۍ پوهاند د سومايل 
سالتر ) somail slatter( په نامه د لوم７ۍ ＄ل لپاره په )١٧٩٠م(کال ک３ په هغه ه５واد ک３)د ！کر 
！و！ی( جوړولو د فاربريک３ بنس ک５＋ود، په امريکا ک３ د نوو صنايعو  د ودې چ＂کتيا په هغه کچه وه 

چ３ په لن６ه موده ک３ هغه ه５واد له بريتانيا ＇خه هم زيات پرمختگ وک７.
د تلگراف او ت５ليفون د کر＊ی رامن＃ ته کيدل او د اوسپينی دالری جوړ４دل د کاليو د وړلو او راوړو 
لپاره چ３ د امريکا ختي＃ او لويدي＃ ي３ يو تر بله ون＋لول، او د بخار له بي７يو ＇خه کار اخ５ستنه په 
اقتصادی پر مختگ ک３ ډ４ر گ＂ور وو. همدا رنگه د امريکا د پرمختگ بله الره په )١٨٣٨م( کال 
ک３ د مريتوب نظام له من％ه وړل، د ختي％３ امريک３ أزادي تر السه کول ＇رنگه چ３ د مريتوب نظام 
له من％ه وړلو غور＄نگ چ３ په امريکا ک３ من％ته راغلی و، ورو ورو د خپلواک９ غو＊تونکو له عقايدو 
او مفکورو ＇خه ي３ سر راپورته ک７ د امريکا د مريتوب ضد غور＄نگ چ３ د ويليام لويد گارسين 
)william lwid garsen( په واسطه )١٨٠٥- ١٨٧٩م( کلونو ک３ رامن％ته شوی و، تر پن％و 

کلو پورې ي３ ٢٥٠٠٠٠ غ７ي پيداک７ل.
د امريکا متحده اياالتو د قضاييه قوې چ３ رياست ي３ جان مارشال له )١٨٠١ – ١٨٣٥م( کالو پورې  
پياوړی ＄واک و. همدارنگه هغه دموکراتيک３  يو بل  لپاره  په غاړه در لود، د امريکا د ملي يووالي 
نظري３ چ３ د خلکو او پرگنو سياسی قدرت ي３ زياتولو، او د لوم７ي ＄ل لپاره د انگلستان د کورنيو 



147

جگ７و د اوولسم３ پي７ۍ په ٤٠ لسيزه ک３ را من％ته شوې و، د امريکايانو غوږونو ته هم راورسيدې، 
که ＇ه هم داس３ نظري３ ＇ه بريال９ نه شوې خو د هغو له پيل ＇خه د انساني اړيکو د پرمختگ لپاره ي３ 
الره هواره ک７ه. پورتنيو اندونو او نظريو په سياسی برابريو او د خلکو  په اراده باندې ي３ ！ينگار درلود.

په اوسني عصر ک３ متحده اياالتو د سالم３ ادارې د رامن＃ ته ک５دو سره  په نوو شرايطو ک３ د دموکراسي 
د منلو امکانات پيدا ک７ل. خو په امريکا ک３ دموکراسي هي＆ کله هم أسانه وده  ونک７ه. بلک３ د امريکا 
د دموکراس９ له نظام سره د هغو خلکو له خوا مخالفت وشو چ３ د امريکا د دموکراس９ په نظام ک３ 
د ！ي＂و طبقو له شمول سره مخالفتونه درلول، او هغه ي３ ردول خو د وخت په ت５ريدو سره نوموړي 

مخالفتونه کم شول.
همدارنگه د عرضی او تقاضا غو＊تنی پر بنس د امريکا د ＄انگ７و شرايطو په پام ک３ نيولو سره د 
أزاد بازار د اقتصادي سيستم په اساس３ له معقولو اقتصادی نمونو ＇خه کار اخيسته، د سالم رقابت 
را من％ته ته کول او همدارنگه د اداري، سياسي او فرهنگي الروچارو سمون )اصالحات( هغه نورې 

زمين３ وې چ３ د امريکا د متحده اياالتو د ودې او پر مختگ المل وگر＄يد.

په ټولگي کې فعاليت  
زده کوونکي دې په دوه ډلو وويشل شي لوم７ۍ ډله دې د ک６والو د فعاليت له ＇رنگوالي سره په 
ب５الب５لو برخو ک３ او د امريکا د صنايعو د پر مختگ په اړه خبرې وک７ي او دويمه ډله دې د جان 
مارشال او په امريکا ک３ دموکراتيک فعاليتونو په اړه خبری اترې وک７ي او پايله دې بيا د هرې ډل３ 

استازی نوروته وړاندې ک７ي.

پوښتنې
 

١- ول３ ک６وال د ن７ۍ له هر گوټ ＇خه امريکا ته ور ک６ه شول؟
٢- په امريکا ک３ د مريتوب د نظام له من％ه وړل د چا په واسطه او ＇رنگه رامن％ته شول؟

٣- جان مارشال ＇وک و؟
٤- دموکراتيکو اندونو )ولسواکي( ＇رنگه امريکا ته الره پيدا ک７ه؟

له ټولگي څخه دباندې فعاليت  
زده کوونکي دې د ＊وونکي د الر ＊وونو ＇خه په گ＂３ اخيستن３ سره د امريکا د متحده اياالتو د 
پر مختگ او پراختيا په اړه يو مطلب وليکي او په راتلونکي درسي ساعت ک３ دې ！ول／يوالو ته 

وړاندې ک７ي. 


