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ملي سرود
دا وطن افغانســـتـــان دى

دا عــــزت د هـــر افـغـان دى

کور د سول ３کور د تورې

هر بچی ي ３قهرمـــــان دى

دا وطن د ټولـــو کـور دى

د بـــــلـوڅـــــــو د ازبـکــــــــو

د پ＋ـــتــون او هـــــزاره وو

د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو

ورســـره عرب ،گوجــر دي

پــاميــريـــان ،نـورســـتانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه ４ان

دا هيــــــواد به تل ځلي８ي

لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان

په ســـينــه ک ３د آســـيـــا به

لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان

نوم د حق مـــو دى رهبـــر

وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر
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د مطالبو ل ７ليک
عنوانونه

مخونه

دافغاﻧستان عﻤﻮﻣﻲ وضعﻪ د اسﻼم د ظﻬﻮر پﻪ درشﻞ ک３

٤-٣

افغاﻧستان تﻪ د اسﻼم راتگ او خپرﻳدل
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١٢-٩

افغاﻧستان د اﻣﻮﻳاﻧﻮ پﻪ دوره ک３
ﻟﻪ اﻣﻮﻳاﻧﻮ ＇خﻪ عباسﻴاﻧﻮ تﻪ د واک اﻧتقال

١٤-١٣

افغاﻧستان د عباسﻴاﻧﻮ پﻪ دوره ک３

١٨-١٥

د عربﻲ ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ او افغاﻧستان د خﻠکﻮ خپﻠﻤﻨ％ﻲ اغﻴزې

٢٠-١٩

طاﻫرﻳان او صفارﻳان

٢٨-٢٣

ساﻣاﻧﻴان

٣٤-٢٩

غزﻧﻮﻳان او سﻠجﻮقﻴان

٤٢-٣٥

غﻮرﻳان او خﻮارزم شاﻫﻴان

٤٨-٤٣

ﻣغﻮل او ال کرت

٥٢-٤٩

تﻴﻤﻮر －ﻮرکاﻧﻲ او د ده ＄اﻳﻨاستﻲ

٥٦-٥٣

د ﻣغﻮﻟﻮ او تﻴﻤﻮرﻳاﻧﻮ پﻪ دوره ک ３اقتصاد او فرﻫﻨ，

٦٠-٥٧

د کﻨدﻫار ﻟﻪ پا＇ﻮﻧﻪ ﻣخک ３د افغاﻧستان وضع

٦٤-٦٣

بابرﻳان او افغاﻧستان

٦٦-٦٥

افغاﻧستان او صفﻮﻳان

٦٨-٦٧

د حاجﻲ ﻣﻴروﻳس ﻧﻴکﻪ تر ﻣشرۍ ﻻﻧدې د کﻨدﻫار پا＇ﻮن

٧٢-٦٩

پﻪ اﻳران ک ３د ﻫﻮتکﻲ دوﻟت را ﻣﻨ％تﻪ ک５دل

٧٦-٧٣

د ﻫﻮتکﻴاﻧﻮ پﻪ دوره ک ３اقتصاد او فرﻫﻨ，

٧٨-٧٧

پﻪ ﻫﻨد ک ３افغاﻧﻲ پاچاﻫان

٨٤-٨١

د

د مطالبو ل ７ليک
عنوانونه

مخونه

ﻟﻮدﻳان او سﻮرﻳان

٨٦-٨٥

اﻳران پﻪ ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮک３

٩٠-٨٩

اﻳران پﻪ ﻧﻮﻳﻮ پ７５ﻳﻮک３

٩٤-٩١

ﻫﻨد پﻪ ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ ک３

٩٦-٩٥

ﻫﻨد پﻪ ﻧﻮﻳﻮ پ７５ﻳﻮک３

١٠٠-٩٧

د ﻫﻨد پﻪ بابري دوره ک ３عﻠﻢ ،فرﻫﻨ ，او ﻫﻨر

١٠٤-١٠١

چﻴﻦ پﻪ ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ ک３

١٠٨-١٠٥

چﻴﻦ پﻪ ﻧﻮﻳﻮ پ７５ﻳﻮ ک３

١١٠-١٠٩

د چﻴﻦ اقتصادي ،فرﻫﻨ／ﻲ او ﻫﻨري وضع

١١٠-١٠٩

اروپا پﻪ ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ ک３

١١٢-١١١

صﻠﻴبﻲ جگ７ې

١٢٦-١٢١

د اروپا سﻴاسﻲ اوضاع د رﻧساﻧس پﻪ عصر ک３

١٣٢-١٢٧

پﻪ ﻧﻮﻳﻮ پ７５ﻳﻮ ک ３د اروپاعﻠﻤﻲ او فکري بدﻟﻮﻧﻮﻧﻪ

١٣٤-١٣٣

پﻪ ﻧﻮﻳﻮ پ７５ﻳﻮ ک ３داروپا سﻴاسﻲ بدﻟﻮﻧﻮﻧﻪ

١٣٨-١٣٥

د اﻧ／ﻠستان صﻨعتﻲ اﻧقﻼب

١٤٠-١٣٩

د عثﻤاﻧﻲ دوﻟت را ﻣﻨ％تﻪ ک５دل

١٤٣-١٤١

د اﻣرﻳکا د ﻣتحده اﻳاﻻتﻮ د خپﻠﻮاک ９اﻧقﻼب

١٤٥-١٤٤

د اﻣرﻳکا د ﻣتحده اﻳاﻻتﻮ د پر ﻣختک د ﻟﻮړتﻴا ﻻرې چارې

١٤٧-١٤٦

هـ

افغانستان او اسالم
ت５ر کال پﻪ ﻟسﻢ ！ﻮﻟ／ﻲ ک ３د اسﻼم ﻟﻪ تارﻳخ سره أشﻨا شﻮئ .پﻪ دې ＇پرکﻲ ک３
بﻪ پﻪ ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ او ﻧﻮﻳﻮ پﻴ７ﻳﻮ ک ３د افغاﻧستان ﻟﻪ تارﻳخ سره پﻪ ﻟﻨ６ه تﻮگﻪ بﻠدتﻴا ترﻻسﻪ
ک７ئ.

د شاه دو شﻤشﻴره (عﻠﻴﻪ اﻟرحﻤﻪ) جﻮﻣات
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ﻫﻴﻠﻪ ﻛ８５ي چ ３زدهکﻮوﻧکﻲ بﻪ د دې ＇پرکﻲ پﻪ پای ک ３ﻻﻧدې پﻮﻫﻨﻴزې ،ﻣﻬارتﻲ او
ذﻫﻨﻴتﻲ ﻣﻮخﻮ تﻪ ورسﻴ８ي:
د اسﻼم د ظﻬﻮر پﻪ در شﻞ ک ３بﻪ د افغاﻧستان ﻟﻪ عﻤﻮﻣﻲ وضع ،３افغاﻧستان تﻪ د اسﻼم
د سپ（５ﻠﻲ دﻳﻦ راتگ او خپرﻳدل ،افغاﻧستان د اﻣﻮﻳاﻧﻮ پﻪ دوره ک ،３ﻟﻪ اﻣﻮﻳاﻧﻮ ＇خﻪ عباسﻴاﻧﻮ
تﻪ د واک اﻧتﻘال ،افغاﻧستان د عباسﻴاﻧﻮ پﻪ دوره ک ３او د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ او د افغاﻧستان د خﻠکﻮ
پﻪ دوه اړخﻴزو اغﻴزو خبر شﻲ.
پﻪ افغاﻧستان ک ３بﻪ د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ د بري ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او ﻫﻤدارﻧگﻪ د ＄ﻴﻨﻮ اﻣﻴراﻧﻮ پر وړاﻧدې
د افغاﻧستان د خﻠکﻮ د پا＇ﻮﻧﻮﻧﻮ دﻻﻳﻞ وپﻴژﻧﻲ.
د تارﻳخﻲ ﻧﻘشﻮ او اطﻠسﻮﻧﻮ ＇خﻪ بﻪ کار واخ５ستﻼی شﻲ.
د اسﻼﻣﻲ او تارﻳخﻲ ﻫﻮﻳت او د پﻮﻫ ３د ﻻستﻪ 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 ک ３بﻪ د اسﻼم د ظﻬﻮر پﻪ وخت ک ３د افغاﻧستان د وضع ３او حاﻟت ﻟﻪ ＇رﻧگﻮاﻟﻲ او ﻫغﻮ
ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ سره پﻪ ﻟﻨ６ه تﻮگﻪ بﻠدتﻴا وﻣﻮﻣئ چ ３اسﻼم تﻪ زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮادواﻟﻮ د ﻟﻴﻮاتﻴا سبب گر＄ﻴدﻟی وو.
د اسﻼم د ظﻬﻮر پﻪ وخت ک ３د افغاﻧستان شراﻳط پاﻳداره ﻧﻪ وو او سﻴاسﻲ ،اقتصادي او ！ﻮﻟﻨﻴز تﻴﻨ＋／ت
ﻳ ３ﻧﻪ درﻟﻮد چ ３پﻪ ﻟﻨ６ه تﻮگﻪ بﻪ د ＄ﻴﻨﻮ برخﻮ پﻪ تشرﻳح پﻴﻞ وک７و:
 -١سياسي وضع

د شپ８ﻣ ３ﻣﻴﻼدي پﻴ７ۍ پﻪ دوﻳﻤ ３ﻧﻴﻤاﻳﻲ ک ３ﻫغﻪ وخت چ ３د ﻳفتﻠﻴاﻧﻮ دوﻟت ﻣخ پﻪ ＄ﻮړ روان شﻮ ،د
اﻳراﻧﻲ ساساﻧﻴاﻧﻮ او د ﻣاوراءاﻟﻨﻬر د ترکاﻧﻮ ﻻسﻮﻫﻨﻪ پﻪ ترتﻴب سره د افغاﻧستان شﻤال ﻟﻮ４دﻳ ،＃شﻤال او
شﻤال ختﻴ ＃تﻪ وغ％ﻴدﻟﻪ او تسﻠط ﻳ ３وﻣﻮﻧد .پات ３ﻫ５ﻮاد پﻪ ﻣﻠﻮک اﻟطﻮاﻳفﻲ حکﻮﻣتﻮﻧﻮ وو４شﻞ شﻮ او ډﻳر
سﻴﻤﻪ ﻳﻴز حکﻮﻣتﻮﻧﻪ راﻣﻨ％تﻪ شﻮل .د بﻴﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ پﻪ غﻮر ک ３د سﻮرﻳاﻧﻮ کﻮرﻧ ،９پﻪ باﻣﻴاﻧﻮ ک ３د ش５راﻧﻮ،
پﻪ کابﻞ ک ３د رتبﻴﻼﻧﻮ او پﻪ غزﻧﻲ او گردﻳز ک ３د ﻻوﻳکﻴاﻧﻮ سﻴﻤﻪ ﻳﻴز حکﻮﻣتﻮﻧﻪ پﻪ پ＋ﻮ ودر４دل.
 -٢اقتصادي او ټولنيزه وضع

د اسﻼم د ظﻬﻮر ＇خﻪ پخﻮا افغاﻧستان د سﻮداگرﻳزو ﻣاﻟﻮﻧﻮ د وړﻟﻮ او راوړﻟﻮ ﻻره وه .د ور＋４ﻤﻮ ﻣشﻬﻮره ﻻره ﻟﻪ
دې سﻴﻤ＇ ３خﻪ ت５ره شﻮې وه او سﻮداگرﻳز کارواﻧﻮﻧﻪ بﻪ ﻟﻪ چﻴﻦ او ﻫﻨد ＇خﻪ اﻳران ،عراق ،ترکﻴ ،３ﻟﻮﻳدﻳ％ﻮ
ﻫ５ﻮادوﻧﻮ او ختﻴ ＃روم تﻪ رسﻴدل ،ﻫﻤدارﻧگﻪ د کرﻧﻴزو ＄ﻤکﻮ ،پرﻳﻤاﻧﻪ اوبﻮ ،ﻣساعدې ﻫﻮا او اﻧساﻧﻲ قﻮې
شتﻮن د اقتصادي وضع ３د پرﻣخت ，ﻟپاره ＊ﻪ زﻣﻴﻨﻪ برابره ک７ې وه .خﻮ د اسﻼم د ظﻬﻮر پﻪ ﻣﻬال د ﻳﻮه سﻴاسﻲ
او اداري ﻣرکزﻳت د ﻧشتﻮاﻟی ﻟﻪ کبﻠﻪ شراﻳط د وﻳجاړۍ ﻟﻮري تﻪ ﻣخﻪ ک７ه ،چ ３کﻠﻪ بﻪ ﻳﻮه س５ﻤﻪ او کﻠﻪ بﻪ
بﻠﻪ سﻴﻤﻪ د ﻳرغﻞ او چﻮر ﻻﻧدې راتﻠﻪ.
ﻟﻪ بﻠ ３خﻮا ،د ！ﻮﻟﻨ ３زﻳاتره وگ７ي پﻪ کرﻧ ،３ﻣاﻟدارۍ او کسبگرۍ بﻮخت وو ،د خپﻠﻮ عاﻳداتﻮ ﻳﻮه برخﻪ
بﻪ ﻳ ３د عبادت ＄اﻳﻮﻧﻮ ساتﻮﻧکﻮ تﻪ ورکﻮﻟﻪ او دغﻪ ک７ﻧﻼره د دوى د زﻳات ３بﻴﻮزﻟ ９سبب ک５ده.
ﻫﻤدارﻧگﻪ د وخت پﻪ ت５رﻳدو سره د ＄ﻴﻨﻮ بزگرو ＄ﻤک ３د ﻟﻮﻳﻮ ＄ﻤکﻮاﻟﻮ ﻻستﻪ ورغﻠ ،３ﻳﻮې ډﻟ ３تﻪ د شتﻤﻨ９
ﻻستﻪ ورتﻠﻞ او د بﻠ ３ډﻟ ３بﻴﻮزﻟﻲ د دې ﻻﻣﻞ شﻮ چ ３سختﻪ ﻣاﻟﻲ او اقتصادي ﻧا اﻧ６وﻟﻲ راﻣﻨ％تﻪ شﻲ.
 -٣پوهنيزه ،ادبي او ديني وضع

دﻳﻦ چ ３د ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３د ﻳﻮواﻟﻲ پﻴاوړى ﻻﻣﻞ شﻤ５رل ک８５ي ،پﻪ افغاﻧستان ک ３ﻳ ３د اسﻼم د پﻴدا＊ت پﻪ
درشﻞ ک ３د ！ﻮﻟﻨ ３د خﻠکﻮ پﻪ باور ک ３خپﻞ حﻴثﻴت ﻟﻪ ﻻسﻪ ورک ７او پﻪ خپﻠﻪ د ب ３اتفاق ９سبب وگر＄ﻴد.
＇رﻧگﻪ چ ３د ﻫ５ﻮاد ﻟﻮ４دﻳ％ﻪ برخﻪ چ ３د ساساﻧﻴاﻧﻮ تر سﻴاسﻲ ،ادبﻲ او دﻳﻨﻲ ﻧفﻮذ ﻻﻧدې 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％ﻨ ３او بت ﻟﻤاﻧ％ﻨ ３ﻫﻢ د ﻫ５ﻮاد پﻪ شاو خﻮا ک ３پﻴروان درﻟﻮدل.
د ﻳادو شﻮو دﻳﻨﻮﻧﻮ ＇خﻪ ﻫر ﻳﻮ د ＄اﻧگ７و عبادت ＄اﻳﻮﻧﻮ او اړوﻧدو ادارو ﻟروﻧکﻲ وو .چ ３پﻪ دې ک３
زﻳاتره ساتﻮﻧکﻮ او راﻫباﻧﻮ کار کﻮﻟﻮ او ﻣزدوري ﻳ ３اخﻴستﻠﻪ.
د ﻫ５ﻮاد د جغرافﻴﻮي ﻣﻮقعﻴت ﻟﻪ ﻣخ ３چ ３د جگﻮ غروﻧﻮ د سﻠسﻠﻮ پﻪ واسطﻪ پﻪ ډ４رو درو وﻳشﻞ شﻮى
و ﻫره دره د ＄اﻧگ７ې ژب ３او ﻟﻬج ３ﻟروﻧک ３وه.
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څرگندونې
 -١ﻳفتﻠﻲ ﻳا ﻫپتاﻟﻲ پﻪ چﻴﻨﻲ ژبﻪ ک( ３ﻳﻲ -تﻲ -ﻟﻲ -دو) ،پﻪ ﻳﻮﻧاﻧﻲ او روﻣﻲ ژبﻮ ک( ３افتﻬاﻟﻴت) ،پﻪ پﻬﻠﻮي،
عربﻲ اوفارسی ک( ３ﻫﻴطﻞ ﻳا ﻫﻴفتا ل ﻳا ﻫﻴاطﻠﻪ) او پﻪ ﻫﻨدي او ساﻧسکرﻳ ک( ３شﻮتﻪ ﻫﻮﻧﻪ) بﻠﻞ شﻮې ده.
 -٢ﻣاوراءاﻟﻨﻬر د اﻣﻮ سﻨد پﻪ شﻤال ک ３پراخﻪ سﻴﻤﻪ ده چ ３د ﻧﻮﻣﻮړى سﻨد او سﻴر درﻳا تر ﻣﻨ ＃پرتﻪ ده.
د بخارا ،سﻤرقﻨد ،خﻮقﻨد،خجﻨد او ﻧﻮر  ......ﻣﻬﻢ ＊اروﻧﻪ پﻪ دې سﻴﻤﻪ ک ３ﻣﻮقعﻴت درﻟﻮد او اوس د
ازبکستان د ﻫ５ﻮاد پﻪ قﻠﻤرو ک ３شاﻣﻞ دی.
ﻟکﻪ ＇رﻧگﻪ چ ３د اسﻼم د ظﻬﻮر پﻪ وخت ک ３ډ４رې ژب ３ﻟکﻪ پ＋تﻮ ،دري ،تخاري ،ساﻧسکرﻳت او...
د ﻫ５ﻮاد پﻪ ب５ﻼب５ﻠﻮ برخﻮ ک ３دود وې.
د ( ٤٠ -٢١ق٦٦١ -٦٤٢ /م) کﻠﻮﻧﻮ ترﻣﻨ ＃د افغاﻧستان خﻠکﻮ رﻳاضﻲ ،ﻧجﻮم او طب تﻪ ﻻس رسﻰ
درﻟﻮد او د ﻳﻮﻧاﻧﻲ او ساﻣاﻧﻲ دودﻳزو عﻠﻮﻣﻮ او ﻫﻨدي فﻠسف ３سره ﻫﻢ بﻠد وو.
ﻟﻪ ！ﻮﻟﻨﻴز پﻠﻮه ﻫﻢ د ﻣشرې او رعﻴت طبﻘﻮ شتﻮاﻟﻰ او د وﻳﻨ ３او ﻧژاد پﻪ اصاﻟت باﻧدې باور خﻠک ﻟﻪ
ستﻮﻧزو سره ﻣخ ک７ي وو .د کﻮرﻧ ９جﻮړ＊ت او بﻨس پﻴاوړې پاﻳﻪ ﻧﻪ درﻟﻮده او ＊ ３％ﻟﻪ خپﻠﻮ اﻧساﻧﻲ
حﻘﻮقﻮ ＇خﻪ ﻣحروﻣ ３وې.
شراﻳط ﻫﻤداس ３وو چ ３د اسﻼم دﻳﻦ غ ８زﻣﻮږ ﻫ５ﻮاد تﻪ راورس５د .ﻫغﻪ دﻳﻦ چ！ ３ﻮل ﻳ ３د ﻳﻮه خداى
ﻟﻪ ﻟﻮرې ،ﻳﻮواﻟﻲ ،خپﻠﻮاک ،９عداﻟت ،وروروﻟ ９او برابرۍ تﻪ را وبﻠﻞ.
د اسﻼم دﻳﻦ د ﻣجاﻫدﻳﻨﻮ او دعﻮتگرو ﻟﻮﻣ７ﻧ ９ډﻟﻪ د دوﻳﻢ خﻠﻴفﻪ پﻪ زﻣاﻧﻪ ( ٢٢ق٦٤٣ /م) ک ３زﻣﻮږ
د ﻫ５ﻮاد پﻮﻟﻮ تﻪ ورس５ده او د اسﻼم د سپﻴ（ﻠﻲ دﻳﻦ د خپراوي ﻻﻣﻞ شﻮه.
په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ＇ﻠﻮرو ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ او ﻫره ډﻟﻪ دې د ﻻﻧدﻧﻴﻮ ＇ﻠﻮرو ﻣﻮضﻮعاتﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ بحث
وک７ي او ﻟﻪ خبرو اترو وروستﻪ ،د ﻣﻮضﻮعاتﻮ پاﻳﻠ ３دې د ډﻟ ３ﻳﻮ غ７ى ﻟﻪ ﻧﻮرو سره شرﻳک ３ک７ي.
د اسﻼم د ظﻬﻮر پﻪ درشﻞ ک ３د افغاﻧستان سﻴاسﻲ وضع،
د اسﻼم د ظﻬﻮر پﻪ درشﻞ ک ３د افغاﻧستان ！ﻮﻟﻨﻴزه وضع،
د اسﻼم د ظﻬﻮر پﻪ درشﻞ ک ３د افغاﻧستان اقتصادي وضع،
د اسﻼم د ظﻬﻮر پﻪ درشﻞ ک ３د افغاﻧستان پﻮﻫﻨﻴزه وضع.
پوښتنې
 .١د دﻳﻨﻮﻧﻮ زﻳاتﻮاﻟی د ！ﻮﻟﻨ ３پﻪ ﻳﻮاﻟﻲ ک＇ ３ﻪ اغ５زه کﻮﻟﻪ؟ ＇رگﻨدوﻧ ３پرې وک７ئ.
 .٢د اسﻼم د پﻴدا＊ت پﻪ وخت ک ３زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد خﻠکﻮ پﻪ کﻮﻣﻮ ژبﻮ خبرې کﻮﻟ ،３اﻳا تراوسﻪ ﻫﻢ پﻪ ﻫﻤاغﻮ ژبﻮ خبرې ک８５ي؟
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
ستاسﻮ پﻪ ﻧظر ﻫغﻪ دﻻﻳﻞ کﻮم وو چ ３زﻣﻮږ خﻠکﻮ د اسﻼم دﻳﻦ سره ﻧژد４ﻮاﻟﻰ و＊ﻮد؟ ﻳﻮ ﻣطﻠب
برابر ک７ئ او ﻣخک ３ﻟﻪ راتﻠﻮﻧکﻲ ﻟﻮست ＇خﻪ ﻳ ３پﻪ ！ﻮﻟگﻲ ک ３وړاﻧدې ک７ئ.
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دويم لوست

افغانستان ته د اسالم راتگ او خپرېدل
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３بﻪ افغاﻧستان تﻪ د اسﻼم ﻟﻪ راتگ او خپر４دو سره بﻠد شئ .او ﻫﻤدارﻧگﻪ ﻫغﻪ
ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ بﻪ ﻫﻢ وپﻴژﻧئ چ ３د ﻫ５ﻮاد پﻪ ب５ﻼب５ﻠﻮ برخﻮ ک ３د دې اسﻤاﻧﻲ دﻳﻦ د ﻧفﻮذ ﻻﻣﻞ وگر５＄دل.
( )١٥٠٠کاﻟﻪ ﻣخک ３افغاﻧستان تﻪ د اسﻼم راتگ د پام وړ او د تارﻳخ ﻣﻬﻤﻪ پ＋５ﻪ بﻠﻞ ک８５ي .افغاﻧستان
تﻪ د اسﻼم راتگ او پاﻳ＋ت ،دغﻪ ﻫ５ﻮاد ﻟﻪ ﻳﻮې دورې ＇خﻪ ﻳﻮې بﻠ ３تارﻳخﻲ دورې تﻪ بﻮتﻠﻮ او پرتﻪ ﻟﻪ
＄ﻴﻨﻮ ﻟرغﻮﻧﻮ عﻨاصرو ﻟکﻪ ژبﻪ او ＄ﻴﻨ ３دودوﻧﻪ چ ３پﻪ ﻫر وخت ک ３وو پﻪ خپﻞ حاﻟت پات ３شﻮل ،ﻧﻮر
د ﻫ５ﻮاد ！ﻮل کﻠتﻮري ،اقتصادي او ！ﻮﻟﻨﻴز جﻮړ＊تﻮﻧﻪ ﻟﻪ بﻨس＂ﻴزو بدﻟﻮﻧﻮﻧﻮ سره ﻣخ شﻮل او ﻳا پﻪ بﻠﻪ وﻳﻨا،
اسﻼم زﻣﻮږ ﻫ５ﻮاد تﻪ ﻧﻮی روح او ﻫﻮﻳت وبخ＋ﻪ ﻧﻮ اسﻼم پﻪ افغاﻧستان ک＇ ３ﻨ／ﻪ خپﻮر شﻮ؟
د اسالم خپرېدل
ﻫغﻪ گ７ﻧدﻳتﻮب او ثبات چ ３د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ ﻟﻪ فتﻮحاتﻮ سره ﻫﻤغاړى و ،د ﻧ７ۍ پﻪ تارﻳخ ک ３سارى ﻧﻪ
ﻟري ،ﻧﻮ ﻟﻪ دې کبﻠﻪ پر ＄اى بﻪ وي چ ３دغﻪ کار ﻳﻮه اﻟﻬﻲ ﻣعجزه وبﻮﻟﻮ؛ ＄کﻪ د دې برﻳدوﻧﻮ او فتﻮحاتﻮ
ر＊تﻴﻨﻰ ﻻﻣﻞ او اصﻠﻲ ﻣحرک ﻫغﻪ اسﻤاﻧﻲ پﻴغاﻣﻮﻧﻪ او ﻻر＊ﻮوﻧ ３وې چ ３د ﻧﻮي دﻳﻦ پﻪ قاﻟب ک ３د
حضرت ﻣحﻤد

ﻟﻪ خﻮا ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ تﻪ ورسﻮل شﻮل.

پﻪ ( ١٢ق) کال ک ３د ﻣثﻨﻰ تر قﻮﻣاﻧدې ﻻﻧدې چ ３د حارث زوى و د ﻟﻮﻣ７ي ＄ﻞ ﻟپاره د جزﻳره اﻟعرب
پﻪ ختﻴ％ﻮ سﻴﻤﻮ باﻧدې ﻳرغﻞ وﻛ ７چ ３پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ د فرات سﻴﻨد پﻪ ﻟﻮ４دﻳ％ﻪ ＇ﻨ６ه ک ３د حﻴره
＊ار ﻻﻧدې ک .７ﻟﻪ دې فتح ３سره ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ تﻪ د بﻴﻦ اﻟﻨﻬرﻳﻦ د فتح ３کﻠ ９ﻻستﻪ ورغﻠﻪ.
وروستﻪ ﻟﻪ دې ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ د ﻳﻮې ﻟسﻴزې پﻪ درشﻞ ک ３د ساساﻧﻲ اﻳران د ﻧﻴﻮﻟﻮ کار بشپ ７ک ７او پﻪ ＄اﻧگ７ې
تﻮگﻪ د ﻧﻬاوﻧد جگ７ه (ﻧﻬاوﻧد د ﻫﻤدان پﻪ سﻮﻳﻞ او د اوسﻨﻲ اﻳران ﻣرکز تﻪ ﻧژدې ﻳﻮ ＊ار دى) .پﻪ (٢١ق)
کال ک ３ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ د ساساﻧﻲ اﻳران ﻟ＋کرې او دوﻟت پﻪ بشپ７ه تﻮگﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮړ چ ３ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ دغﻪ سﻮبﻪ
د فتح اﻟفتﻮح پﻪ ﻧاﻣﻪ وﻧﻮﻣﻮﻟﻪ.
ﻧﻮ پﻪ دې تﻮ－ﻪ ﻫغﻪ حاﻳﻞ چ ３د خراسان او عربﻮ ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ ترﻣﻨ ＃و ،ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻻړ او اسﻼﻣﻲ ﻣجاﻫدﻳﻨﻮ
خپﻞ ＄اﻧﻮﻧﻪ د دې سﻴﻤ ３پﻮﻟﻮ تﻪ ورسﻮل او د خﻠﻴفﻪ فرﻣان تﻪ سترگ ３پﻪ ﻻر پات ３شﻮل.
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دغﻪ فرﻣان پﻪ( ٢٢ﻫـ .ق ).کال ک ３د حضرت عﻤر

ﻟﻪ ﻟﻮرې صادر شﻮ ،ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ د احﻨف بﻦ

قﻴس تر ﻣشرۍ ﻻﻧدې حرکت وک ７او د اوسﻨﻲ اﻳران پﻪ سﻮﻳﻞ ختﻴ ＃ک ３د طبس د ﻧﻴﻮﻟﻮ وروستﻪ ﻳ３
د ﻫرات ﻟﻮر تﻪ ﻣخﻪ ک７ه او دغﻪ ＊ار ﻳ ３پﻪ زور وﻧﻴﻮه .ﻫغﻪ بدﻟﻮﻧﻮﻧﻪ چ ３د خﻼفت پﻪ ﻣرکز ک ３د
د ＄اﻳﻨاست ９پﻪ سر راﻣﻨ％تﻪ شﻮل ،زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３ﻳ ３د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ پرﻣختگ ﻟ８

حضرت عثﻤان

＇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 ک ３ډﻳرې ﻫ（ ３وک７ې.
يوه څرگندونه
واﻳﻲ کﻠﻪ چ ３د ﻟﻮﻣ７ي ＄ﻞ ﻟپاره د عربﻮ او اﻳراﻧﻴاﻧﻮ ﻟ＋کرې سره ﻣخ شﻮې دواړو ﻟﻮرو د جگ７و
ﻟﻪ پﻴﻞ ＇خﻪ ﻣخ گرزاوه .پﻪ دې ﻣﻮده ک ３د دواړو ﻟﻮرو استازو پﻪ تگ او راتگ ک ３وو .د دې
ﻣذاکراتﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ ،پﻪ ﻳﻮه غﻮﻧ６ه ک ３رستﻢ د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ ﻟﻪ استازي ＇خﻪ د دوى د ﻣﻮخ ３پﻪ
ﻫکﻠﻪ پﻮ＊تﻨﻪ وک７ه.
＄ﻮاب ﻳ ３ورک:７
زﻣﻮږ ﻣﻮخﻪ ،د اسﻼم خپر４دل دي ،چ ３تر ！ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ ارکان ﻳ ３د خداى
د پﻴغﻤبر

پﻪ ﻳﻮواﻟﻲ او د اسﻼم

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 چ ３د 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 چ！ ３ﻮل خﻠک د أدم او حﻮا اوﻻده او ！ﻮل ﻟﻪ ﻳﻮه ﻣﻮر او پﻼر ＇خﻪ پﻴدا دي.

عبداهلل ﻫغﻪ ＊اروﻧﻪ چ ３ﻟﻪ اسﻼم ＇خﻪ ﻳ ３ﻣخ اړوﻟﻰ و ،ب５رتﻪ تسﻠﻴﻢ ک７ل او پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د ﻧﻴشاپﻮر
ﻟﻪ فتح ３وروستﻪ پﻪ ( ٣٠ق) کـال ک ３د ﻧﻮﻣﻮړي ﻻره د افغاﻧستان د ب５ﻼب５ﻠﻮ ＊اروﻧﻮ ﻟﻮري تﻪ خﻼصﻪ
شﻮه .زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد ﻣﻬﻢ ＊اروﻧﻪ ﻟکﻪ ﻫرات ،فارﻳاب ،جﻮزجان ،تخار او بﻠخ د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ ﻻستﻪ
ورغﻠﻞ .د ﻧﻮﻣﻮړي تره (عبداﻟرحﻤﻦ بﻦ سﻤره) ﻫﻢ د افغاﻧستان د سﻮﻳﻠﻲ سﻴﻤﻮ د فتح ３کار پﻪ غاړه
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واخﻴست او سﻴستان چ ３پﻪ ﻫغﻪ وخت ک ３غزﻧﻰ ،زﻣﻴﻦ داور او کﻨدﻫار پک ３شاﻣﻞ وو وﻧﻴﻮل او ﻟﻪ
ﻫغﻪ ＄اﻳﻪ د کابﻞ پﻪ ﻟﻮر وخﻮ５＄د.
پﻪ کابﻞ ک ３ﻣسﻠﻤاﻧان ﻟﻪ ډ４رو ستﻮﻧزو او ک７اووﻧﻮ سره ﻣخ شﻮل او کابﻠﻴاﻧﻮ د اسﻼم د ﻟ＋کرو پﻪ وړاﻧدې
سخت ﻣﻘاوﻣت وک ７خﻮ پﻪ پاى ک ３ﻳ ３ﻣات ３وخﻮړه.
د پام وړ خبره دا ده چ ３ﻟﻪ دې ﻟ＋کرﻟﻴ８ﻧ ３سره ﻳﻮ＄اى ،ﻳﻮ زﻳات شﻤ５ر عرباﻧﻮ پﻪ قبﻴﻠﻮى تﻮگﻪ ﻣﻬاجرتﻮﻧﻪ
وک７ل او زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد پﻪ ﻫغﻮ سﻴﻤﻮ ک ３ﻣ５شتﻪ شﻮل چ ３ﻟﻪ جزﻳره اﻟعرب سره ﻳ ３ورتﻪ واﻟﻲ درﻟﻮد.
سره ﻟﻪ دې ﻟﻮﻣ７ﻧﻴﻮ فتﻮحاتﻮ ،زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد پﻪ ＄ﻴﻨﻮ برخﻮ ک ３د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې ﻣخاﻟفتﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ
وﻻړل ﻧشﻮل او پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د ＄ﻴﻨﻮ بﻨﻰ اﻣﻴﻪ و قبﻴﻠ ３د پﻠﻮﻳاﻧﻮ چﻠﻨد د خﻠکﻮ د ＄ﻮر４دو او ﻧاراﻣ９
ﻻﻣﻞ وگر５＄د او پا＇ﻮﻧﻮﻧﻪ ﻳ ３وزﻳ８ول ،او پﻪ پای ک ３د ﻳﻮه پا＇ﻮن پﻪ ترڅ ک ３چ ３د ابﻮﻣسﻠﻢ خراساﻧﻲ
تر ﻣشرۍ ﻻﻧدې ترسره شﻮ خﻼفت د اﻣﻮﻳاﻧﻮ ＇خﻪ ﻳﻮې بﻠ ３ﻧرﻣ ３عربﻲ ډﻟ ３ﻳعﻨ ３عباسﻴاﻧﻮ تﻪ چ３
＄ان ﻳ ３د پﻴغﻤبر

ﻟﻪ کﻮرﻧ ９او د ﻫغﻪ سﻴاسﻰ ﻧظام وارث باﻟﻪ چ ３د ﻫغﻪ پﻪ واسطﻪ جﻮړ شﻮى و،

وﻟﻴ８دﻳده.
د مسلمانانو د برياليتوب داليل
 -١پﻪ پاک خداى  ،د قﻴاﻣت پﻪ ورځ ،د اسﻼم 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 ﻳ ３ﻻ زﻳات فعاﻟﻴت او خﻮ＋＄ت تﻪ ﻫ（ﻮل.
جﻬاد ،شﻬادت او جﻨت ﻟﻪ ﻣعﻨﻮي پﻠﻮه تر ！ﻮﻟﻮ ﻫغﻪ اساسﻲ ارز＊تﻮﻧﻪ وو چ ３د دې سبب شﻮل تر＇ﻮ
ﻣسﻠﻤاﻧان پﻪ ﻧﻪ تصﻮر ک５دوﻧک ３تﻮگﻪ ﻟﻪ خپﻞ ＄اﻧﻪ ﻣ７５اﻧﻪ ،ﻧﻪ ست７ي ک５دل او جرئت و＊ﻴﻲ.
 -٢د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ پﻴاوړې ﻧظاﻣﻲ ﻣشرۍ او ﻟﻪ اغﻴزﻣﻨﻮ جگ７ه ﻳﻴزو تکتﻴکﻮﻧﻮ ＇خﻪ گ＂ﻪ اخﻴستﻨﻪ او
ﻫﻤدارﻧگﻪ د ﻣجاﻫدﻳﻨﻮ ترﻣﻨ ＃د جگ７ې د ﻣشر د اﻣر ﻣﻨﻠﻮ روحﻴﻪ.
 -٣سربﻴره پر دې ،ﻣادي اﻧگﻴزې ﻫﻢ باﻳد ﻟﻪ ﻳاده وﻧﻪ باسﻮ＄ .کﻪ د اسﻼم د قﻮاﻧﻴﻨﻮ سره سﻢ د غﻨﻴﻤتﻮﻧﻮ
ﻳﻮ پر پﻨ％ﻤﻪ برخﻪ اسﻼﻣﻲ دوﻟت او ＇ﻠﻮر پر پﻨ％ﻤﻪ برخﻪ د ﻣجاﻫدﻳﻨﻮ حق گ２ﻞ ک５ده.
 -٤زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد د خﻠکﻮ ﻟﻪ خﻮا د اسﻼم عداﻟت غﻮ＊تﻨ ３او ﻣساواتﻮ د شعاروﻧﻮ بدرگﻪ کﻮل＄ ،کﻪ
زﻣﻮږ خﻠک د اشرافﻲ ﻧظاﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ شتﻮن ＇خﻪ ﻧاراضﻪ او تر پزې رسﻴدﻟﻲ وو.
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 -٥د عربﻮ پﻪ ﻣﻘابﻞ ﻟﻮري ک ３اداري ضعف او د تﻴت او پرک ３ادارې او ﻣذﻫبﻲ وضع ３شتﻮن پﻪ
＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد د خﻠکﻮ ترﻣﻨ ،＃ﻣسﻠﻤاﻧﻮ عربﻮ تﻪ دا زﻣﻴﻨﻪ برابره ک７ه ،تر＇ﻮ گ＂ﻪ ترې
واخﻠﻲ＄ ،کﻪ چ ３پﻪ دې وخت ک ３پﻪ افغاﻧستان ک ３پﻴاوړى واحد حکﻮﻣت او ﻳﻮ دﻳﻦ شتﻮن ﻧﻪ درﻟﻮد
چ ３خﻠک سره را！ﻮل ک７ي.
 -٦د واحدې ﻧظاﻣﻲ ﻣشرۍ ﻧشتﻮاﻟﻰ او د اسﻼﻣﻲ ﻟ＋کرو پر وړاﻧدې گ６ه وډه دفاع د اسﻼﻣﻲ
ﻣجاﻫدﻳﻨﻮ د برﻳاﻟﻴتﻮب بﻞ دﻟﻴﻞ شﻤ５رل ک８５ي.
 -٧پﻪ اسﻼﻣﻲ ﻻر＊ﻮوﻧﻮ او تﻤدن ک ３د ژوﻧد د بشپ ７پرو－رام شتﻮن او پﻪ سﻴﻤﻪ ک ３د پخﻮاﻧﻴﻮ حاکﻤﻮ
ادﻳاﻧﻮ د ！ﻮﻟﻨﻴز پﻪ زړه پﻮرې او پراخﻪ پرو－رام ﻧشتﻮاﻟﻰ.
د پﻮرتﻨﻴﻮ ＇ﻮگﻮﻧﻮ دﻻﻳﻠﻮ او ＄ﻴﻨ ３ﻧﻮرو ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣخ ،３اسﻼﻣﻲ ﻟ＋کرې وتﻮاﻧﻴدې چ ３افغاﻧستان ﻳا
د ﻫغﻪ وخت خراسان تر خپﻠ ３وﻟک ３ﻻﻧدې راوﻟﻲ.
پوښتنې
 .١ستاسﻮ پﻪ ﻧظر کﻮم دﻟﻴﻞ ﻳا دﻟﻴﻠﻮﻧﻪ وو چ ３اسﻼﻣﻲ ﻣجاﻫدﻳﻨﻮ د ختﻴ ＃ﻟﻮر تﻪ ﻟ＋کرکشﻲ وک７ه؟
ﻻﻧدې تش ＄اﻳﻮﻧﻪ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３ډک ک７ئ
 .٢پﻪ کال  .......ﻫجري ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ د ﻟﻮﻣ７ي ＄ﻞ ﻟپاره د  .........تر ﻣشرۍ ﻻﻧدې پﻪ اﻳران برﻳد وک７
او پﻪ ترڅ ک ３ﻳ ......... ３ﻣﻬﻢ ＊ار د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ تر وﻟک ３ﻻﻧدې راغﻰ.
 .٣اسﻼﻣﻲ ﻟ＋کرې د کﻮم خﻠﻴفﻪ پﻪ وخت ک ３خراسان ﻳا افغاﻧستان تﻪ ورسﻴدې؟
 .٤ستاسﻮ پﻪ ﻧظر عربﻲ ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ وﻟ ３ﻟﻪ جزﻳره اﻟعرب ＇خﻪ زﻣﻮږ سﻴﻤﻮ تﻪ ک６وال شﻮل؟
 .٥د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ د خﻠﻴفﻪ حضرت  ........فرﻣان پﻪ  .........کا ل ک ３د خراسان پر ﻟﻮر د ﻣجاﻫدﻳﻨﻮ د
پرﻣختگ پﻪ ﻫکﻠﻪ صادر شﻮ.
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ افغاﻧستان ک ３د اسﻼﻣﻲ ﻣجاﻫدﻳﻨﻮ د برﻳاﻟﻴتﻮب د ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﻮه ﻣﻘاﻟﻪ
وﻟﻴکﻲ.
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دريم لوست

افغانستان د امويانو په دوره کې
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３بﻪ د اﻣﻮﻳاﻧﻮ د ادارې سﻴستﻢ ﻟﻪ ＇رﻧگﻮاﻟﻲ او پﻪ ﻫغﻪ وخت ک ３د
افغاﻧستان د اقتصادي او سﻴاسﻲ وضع ３پﻪ اړه ﻣعﻠﻮﻣات ترﻻسﻪ ک７و.
اﻣﻮﻳاﻧﻮ پﻪ  ٤١ق ٦٦١ /م .کال ک ３اسﻼﻣﻲ خﻼفت ترﻻسﻪ ک .７دوى  ٩٠کاﻟﻪ پﻪ اسﻼﻣﻲ ﻧ７ۍ
واکﻤﻨﻲ وک７ه او کابﻮ د افغاﻧستان پﻪ ډﻳرو سﻴﻤﻮ واکﻤﻦ شﻮل.
دوى چ ３د قبﻴﻠﻮى ﻧظام بﻨس تر ﻳﻮه حده ساتﻠﻰ و د فتحﻪ شﻮو سﻴﻤﻮ د ساتﻠﻮ ﻟپاره ﻳ ３د قﻮم
د ﻣتﻨفذو خﻠکﻮ ＇خﻪ کار اخﻴستﻪ چ ３ﻧﻮﻣﻮړي ﻣشران بﻪ د ډ４ر واک خاوﻧدان وو.

* د پا＇ﻮﻧﻮﻧﻮ د راﻣﻨ ＃تﻪ ک５دو ＄اﻳﻮﻧﻪ

د اﻣﻮﻳاﻧﻮ پﻪ دوره ک ３زﻣﻮږ ﻫ５ﻮاد د ور＋４ﻤﻮ د ﻻرې ،پراخﻪ کرﻧﻴزو ＄ﻤکﻮ ،بﻬﻴدوﻧکﻮ سﻴﻨدوﻧﻮ،
ﻣساعدې ﻫﻮا او اﻧساﻧﻲ قﻮې پﻪ ﻟرﻟﻮ سره د ＊ﻪ اقتصادي وضعﻴت ﻟروﻧکﻰ و .خﻮ د اﻣﻮﻳاﻧﻮ د
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دربار د ﻣصارفﻮ زﻳاتﻮاﻟ ３چ ３د ﻣاﻟﻴاتﻮ ﻟﻪ ﻻرې تاﻣﻴﻨﻴدل ،ﻧﻪ ﻳﻮازې دا چ ３د کسبگرو او بزگراﻧﻮ
د ﻧاراﻣ ９ﻻﻣﻞ وگر５＄دل بﻠک ３د ډ４رو ＄ﻤکﻮ ﻟروﻧکﻲ ﻫﻢ ﻧاراضﻪ شﻮل＄ ،کﻪ چ ３د ！ﻮﻟﻨ３
د ﻟﻮړې طبﻘ ３سﻴاسﻲ حﻘﻮق ﻫﻢ ﻣحدود شﻮل او د بزگراﻧﻮ د ور＄ﻨﻴﻮ ﻣاﻟﻴاتﻮ زﻳاتﻮاﻟﻰ د سﻴﻤﻪ
ﻳﻴزو اشرافﻮ د عﻮاﻳدو د کﻤ＋ت ﻻﻣﻞ وگر５＄دل .پﻪ دې تﻮگﻪ د اﻣﻮي دوﻟت د واکﻤﻨ ９پﻪ ﻣﻬال
د خراسان کﻠﻨﻲ ﻣاﻟﻴات ＇ﻠﻮﻳ＋ت ﻣ５ﻠﻴﻮﻧﻪ درﻫﻤﻮ تﻪ ورسﻴدل.
د عربﻮ پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３ﻫﻢ د اﻣﻮي دوﻟت ﻟﻪ سﻴاست ＇خﻪ ﻧارضاﻳت ９زﻳات ３شﻮې .د قرﻳشﻮ ﻳﻮه بﻠﻪ
＇اﻧگﻪ عباسﻴان وو چ ３ﻟﻪ اﻣﻮﻳاﻧﻮ سره بﻪ ﻳ ３سﻴاﻟﻲ کﻮﻟﻪ ،د عباسﻴاﻧﻮ پﻠﻮﻳان ورځ پﻪ ورځ زﻳات５دل.
＄کﻪ چ ３دوى بﻪ خﻠکﻮ تﻪ وعدې ورکﻮﻟ ３چ ３د برﻳاﻟﻴتﻮب پﻪ صﻮرت ک ３بﻪ د ﻣاﻟﻴاتﻮ اﻧدازه او
ب５گاري کاروﻧﻪ راکﻢ ک７ي .سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو ＄ﻤکﻮاﻟﻮ تﻪ بﻪ ﻳ ３ﻫﻢ وعده ورکﻮﻟﻪ چ ３د دوى سﻴاسﻲ
حﻘﻮق بﻪ پﻪ پام ک ３ﻧﻴسﻲ او دوى تﻪ بﻪ د دوﻟت پﻪ ادارې ک ３برخﻪ ورکﻮي.
پﻪ دې ترتﻴب د اﻣﻮﻳاﻧﻮ او عباسﻴاﻧﻮ ترﻣﻨ ＃ﻣخاﻟفت زﻳات شﻮ＇ ،رﻧگﻪ چ ３پﻪ خراسان ک ３د اسد
بﻦ عبداهلل  ١١٧ -١١٤ق  ٧٣٨ -٧٣٥ /م .پﻪ دورې ک ３د عباسﻴاﻧﻮ د پﻠﻮﻳاﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ
＇ﻮ پ کسان وﻧﻴﻮل شﻮل ،ﻻس اوپ ３＋ﻳ ３پرې او غﻮ＇ ３شﻮې .د اﻣﻮﻳاﻧﻮ بﻞ واﻟﻲ ﻧصر بﻦ
سﻴار ﻫﻢ پﻪ خراسان ک ３د عباسﻴاﻧﻮ پﻠﻮﻳان پﻪ سختﻪ تﻮگﻪ و＇ارل .خﻮ ﻫ（５ﻮک وﻧﻪ تﻮاﻧ５دل چ３
پﻪ زور او شکﻨجﻪ د خﻠکﻮ د ﻧارضاﻳت ９ﻣخﻪ وﻧﻴسﻲ او د ﻫرې ور ３＄پﻪ ت５رﻳدو سره د خﻠکﻮ
ﻧارضاﻳتﻲ زﻳات５دﻟﻪ.
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د قرﻳشو قبﻴله

زيات وپوهې８ئ

د امويانو شجره

قصﻰ
عبدالمناف

عبداﷲ
حضرت محمد

هاشم

عبد شمس

بﻨﻲ ﻫاشﻢ

امﻴه

عبدالمطلب

بنﻰ امﻴه

حمزه

ابوطالب

عباس
عباسﻰ ها

ابوالعاص

حرب

حکم

ابوسفﻴان

ﻟﻮﻣ７ى ﻣروان()٤

ﻳزﻳد()2

عبدالعزﻳز
محمد

عمر()8

ﻟﻮﻣ７ى ﻣعاوﻳﻪ()١

عبدالملک()5

دوﻳﻢ ﻣعاوﻳﻪ()٣

دوﻳﻢ ﻣروان(حﻤار)

١٣٢ﻫـ

( )١٣اﻣﻮﻳاﻧﻮ وروستﻨﻰ خﻠﻴفﻪ

هشام()10

دوﻳﻢ ﻳذﻳد()٩
دوﻳﻢ وﻟﻴد()١١

11

سلﻴمان()7

ﻟﻮﻣ７ى وﻟﻴد()٦
درﻳﻢ ﻳذﻳد()١٢

د ولسي پاڅونونو الملونه
د بﻨﻲ اﻣﻴﻪ د خﻼفت پﻪ دوره ک ３ﻧارضاﻳتﻲ زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３زﻳاتﻪ شﻮه .دوى حاکﻢ ،قاضﻲ او اﻣام
د عربﻲ تﻮکﻤﻪ خﻠکﻮ ＇خﻪ ！اکﻞ .دوﻟتﻲ ﻣﻬﻤ ３دﻧدې پﻪ عربﻲ تﻮکﻤﻪ خﻠکﻮ پﻮرې اړه ﻟرﻟ .３سﻴاسﻲ
ﻣخاﻟفﻴﻦ پﻪ سخت ９سره ＄پﻞ ک５دل .اسﻼﻣﻲ ساده دربار پﻪ ﻣجﻠﻞ دربار بدل شﻮ .د دربار او ﻟ＋کر د
ﻟگ＋تﻮﻧﻮ زﻳاتﻮاﻟﻰ چ ３د ﻣاﻟﻴ ３ﻟﻪ ﻻرې بﻪ اخﻴستﻞ ک５ده او ﻫﻤدارﻧگﻪ ب５گار اجباري کاروﻧﻪ د دې ﻻﻣﻞ
وگر５＄دل چ ３د خﻠکﻮ د ب５ﻮزﻟ ９کچﻪ ﻟﻮړه او پﻪ پای ک ３د زﻳات ３ﻧاراضاﻳت ９ﻻﻣﻞ وگر＄ﻲ.
زﻣﻮږ خﻠکﻮ د ＄ﻴﻨﻮ ﻣتعصبﻮ ﻟﻪ خﻮا د ب ３عداﻟت ９او ﻟﻪ تﻮپﻴره ډک چﻠﻨد تﻪ پﻪ کتﻮ سره ،پﻪ داس ３حال
ک ３چ ３پﻪ اسﻼم ﻳ！ ３ﻴﻨگ اﻳﻤان درﻟﻮد او د ﻫغﻪ پﻪ پراختﻴا ک ３ﻳ ３قرباﻧ ９ورک７ې وې خﻮ د ﻧﻮﻣﻮړو
کساﻧﻮ د تسﻠط پر وړاﻧدې ﻳ ３پا＇ﻮن وک ،７ﻟکﻪ د ابﻮﻣسﻠﻢ خراساﻧﻲ پا＇ﻮن.
په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ او ﻫره ډﻟﻪ دې ﻟﻪ ﻻﻧدې ﻣﻮضﻮعگاﻧﻮ ＇خﻪ ﻳﻮه و！اکﻲ ،خبری
اتري دې پرې وک７ي او بﻴا دې ﻳﻮ تﻦ پﻪ ﻟﻨ６ه تﻮگﻪ د خپﻠ ３ډﻟ ３ﻣعﻠﻮﻣات ﻧﻮروتﻪ وړاﻧدې ک７ي.
 د اﻣﻮﻳاﻧﻮ پﻪ دوره ک ３زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد سﻴاسﻲ وضعﻴت، د اﻣﻮﻳاﻧﻮ پﻪ دوره ک ３زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد اقتصادي وضعﻴت،سوچ وک７ئ او ځواب ورک７ئ
 -١د اﻣﻮﻳاﻧﻮ پﻪ دوره ک ３د ﻣاﻟﻴاتﻮ او بﻴگاري د زﻳاتﻮاﻟﻲ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ＇ﻪ وو؟ پﻪ ﻟﻨ６ه تﻮگﻪ ﻳ ３واضح ک７ئ.
 -٢د عربﻮ پﻪ وړاﻧدې د افغاﻧستان د خﻠکﻮ د پا＇ﻮن اساسﻲ عﻠتﻮﻧﻪ پﻪ گﻮتﻪ ک７ئ.
 -٣بﻴگار او حشر ﻳﻮ تر بﻠﻪ ＇ﻪ تﻮپﻴر ﻟري؟ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ ＇رگﻨدوﻧ ３وک７ئ.
 -٤اﻣﻮي واﻟﻴاﻧﻮ اسد او ﻧصر پﻪ خراسان ک ３د خپﻠﻮ سﻴاسﻲ ﻣخاﻟفﻴﻨﻮ سره ＇ﻪ وک７ل؟
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
ستاسﻮپﻪ أﻧد د افغاﻧستان د ﻫغﻮ وﻟسﻲ پا＇ﻮﻧﻮﻧﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ چ ３د عباسﻴاﻧﻮ پﻪ گ＂ﻪ تر سره ک５دل ＇ﻪ
وو؟
پﻪ دې ﻫکﻠﻪ ﻳﻮ ﻣطﻠب برابر ک７ئ او ﻟﻪ اجازې وروستﻪ ﻳ ３د ＊ﻮوﻧ％ﻲ پﻪ د４ﻮاﻟﻲ جرﻳدې ک３
و７＄وئ.
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څلورم لوست

له امويانو څخه عباسيانو ته د واک لي８د
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３بﻪ زده ک７و چ ３واک ＇ﻪ ډول ﻟﻪ اﻣﻮﻳاﻧﻮ ＇خﻪ عباسﻴاﻧﻮ تﻪ وﻟﻴ８دﻳده او پﻪ دې برخﻪ
ک ３د ابﻮﻣسﻠﻢ خراساﻧﻲ او د غﻮري ﻣشراﻧﻮ وﻧ６ه ＇ﻪ وه؟
ابو مسلم خراسانی او د واک په لي８د کې د هغه ونډه
عبداﻟرحﻤﻦ چ ３پﻪ ابﻮ ﻣسﻠﻢ ﻣﻠﻘب و ،د ﻣاشﻮﻣتﻮب د دورې ﻧﻮم ﻳ( ３بﻬزادان) او د پﻼرﻧﻮم ﻳ ３بﻨداد
ﻫرﻣزد و .ﻧﻮﻣﻮړى پﻪ  ١٠٠ق ٧٢١ /م .ک ３د سفﻴدﻧج (ﻳا سپﻴد دژ چ ３د جﻮزجان د اﻧبار ﻟﻪ ﻣضافاتﻮ
＇خﻪ دى) پﻪ کﻠﻲ ک ３زﻳ８ﻳدﻟﻰ دى .پﻪ ﻟﻮﻣ７ي سرک ３ﻳ ３تحصﻴﻞ تﻪ ﻣخﻪ ک７ه او عربﻲ ژبﻪ ﻳ ３زده ک７ه.
د ژوﻧد پﻪ ترخﻮ شﻴبﻮ ک ３ﻳ ３غﻢ او پﻪ خﻮږو ک ３ﻳ ３خﻮ＊ﻲ ﻧﻪ ＊کاره کﻮﻟﻪ .پﻪ  ١٩کﻠﻨ ９ﻛ ３ﻳ ３د
سﻴاست ډگرتﻪ و داﻧگﻞ .د سﻠﻴﻢ عﻘﻞ ،د ﻫ５ﻮاد پاﻟﻨ ３احساس او پﻴاوړى عزم پﻪ ﻟرﻟﻮ سره ډ４ر پﻪ بﻴ７ه
د وﻟسﻲ فعاﻟﻴتﻮﻧﻮ پﻪ سرﻻري او ﻣخک） بدل شﻮ .ﻧﻮﻣﻮړي پﻪ  ٢٣کﻠﻨ ９ک ３کﻮف ３تﻪ سفر وک ،７پﻪ
ﻣکﻪ ک ３ﻳ ３ﻟﻪ ابراﻫﻴﻢ عباسﻲ سره وﻟﻴدل او د بﻨﻲ عباس ﻟﻪ پ گﻮﻧد سره ﻳ ３اړﻳک！ ３ﻴﻨگ ３ک７ې＇ .ﻪ
وخت چ ３ﻫ５ﻮاد تﻪ راستﻮن شﻮ ،د عﻠﻮي سﻴداﻧﻮ ﻳحﻲ بﻦ زﻳد ﻟﻪ شﻬادتﻪ وروستﻪ ﻳ ３پﻪ خراسان ک ３د
اﻣﻮﻳاﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې د پا＇ﻮن ﻣشري پﻪ غاړه واخﻴستﻪ .د پا＇ﻮن پﻪ ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ ور＄ﻮ ک ３ډ４رې ډﻟ ３ﻟﻪ ده سره
ﻳﻮ ＄اى شﻮې ،تر ﻫغﻪ پﻮرې چ ３د ( ١٢٦ق ٧٤٧ /م) کال پﻪ کﻮچﻨﻲ اخترک ３د سفﻴدﻧج پﻪ کﻠﻲ
ک ３ﻳ ３د اﻣﻮﻳاﻧﻮ بﻴرغ کﻮز او د عباسﻴاﻧﻮ تﻮر بﻴرغ ﻳ ３پﻮرتﻪ ک.７
د ابﻮ ﻣسﻠﻢ د دعﻮت پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ﻫﻢ د خراسان پﻪ خﻠکﻮ ک ３او ﻫﻢ د عباسﻴاﻧﻮ پﻪ ﻣﻼت７و عربﻮ ک ３د
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 ﻣرست ３تﻪ حاضر شﻮل .پﻴاده
او سپاره خﻠک بﻪ ﻟﻪ ابﻮﻣسﻠﻢ سره ﻳﻮ ＄اى ک５دل.
د خراسان واﻟﻲ ﻧصر بﻦ سﻴار چ ３ﻟﻪ ابﻮﻣسﻠﻢ سره ﻳ ３ﻣﻘابﻠﻪ کﻮﻟﻪ وﻧﻪ تﻮاﻧ５د چ ３د پا＇ﻮن کﻮوﻧکﻮ
پﻪ وړاﻧدې ！ﻴﻨگ شﻲ .د ابﻮﻣسﻠﻢ پﻪ واسطﻪ د ﻣروې ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ وروستﻪ ﻧصر ﻧﻴشاپﻮر تﻪ شاتگ وک .７د
ابﻮﻣسﻠﻢ ＄ﻮاکﻮﻧﻮ د سﻴار ﻟ＋کر و ＇اره او ﻣات ３ﻳ ３ورک７ه.
د اﻣﻮﻳاﻧﻮ اﻣﻴر ﻣروان حﻤار ډ４ره ﻫ（ﻪ وک７ه چ ３دا پا＇ﻮن و＄پﻲ .د دې ﻟپاره ﻧﻮﻣﻮړي ﻧﻮرې ﻟ＋کرې
برابرې ک７ې او ابراﻫﻴﻢ عباسﻲ ﻳ ３ﻫﻢ وواژه .خﻮ پا＇ﻮن کﻮوﻧکﻮ ＇ﻮ ＄ﻠﻪ د ﻣروان ＄ﻮاکﻮﻧﻮتﻪ پﻪ عراق
ک ３سخت ３ﻣات ３ورک７ې او د اﻣﻮﻳاﻧﻮ وروستی د خﻼفت ﻣرکز دﻣشق ﻳ ３ترې وﻧﻴﻮ او پﻪ ( ١٣٢ق ٧٤٩ /م)
کال ﻳ ３د کﻮف ３د ＊ار پﻪ جاﻣع جﻮﻣات ک ３ابﻮاﻟعباس سفاح خﻠﻴفﻪ اعﻼن ک ،７ﻣروان 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 ﻳ ３کﻮم گام پﻮرتﻪ ﻧﻪ ک ７او خپﻠﻮ وعدوتﻪ ﻳ ３شا 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 ﻳ ３د ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړﻟﻮ ﻟپاره
ﻻسﻮﻧﻪ ب ６وﻫﻞ .تر＇ﻮ پﻪ ( ١٣٤ق٧٥٥ /م) کال ک ３ابﻮجعفرﻣﻨصﻮر ،ابﻮﻣسﻠﻢ پﻪ ！گ ９د خﻼفت
ﻣرکز تﻪ وغﻮ＊ت او ﻣ７ﻳ ３ک .７د ابﻮﻣسﻠﻢ وژﻧ ３خﻠک بﻴا وخﻮ＄ﻮل＇ ،رﻧگﻪ چ ３پا＇ﻮن کﻮوﻧکﻮ پﻪ
ﻟﻮﻣ７ي سرک ３د ((سﻨباد)) بﻴا د استاد ((سﻴس)) او وروستﻪ د ((ﻣﻘﻨع)) پﻪ ﻣشرۍ پا＇ﻮﻧﻮﻧﻪ پﻴﻞ ک７ل.
امير فوالد او امير کروړ
اﻣﻴر فﻮﻻد د ﻣﻠک شﻨسپ بﻦ خرﻧگ ﻟﻪ اوﻻدې ＇خﻪ و ،شﻨسپ د افغاﻧستان پﻪ ﻣرکز ک ３د غﻮرﻟﻪ
ﻣشراﻧﻮ ＇خﻪ و چ ３د غﻮر د غروﻧﻮ پﻪ شاوخﻮاک ３ﻳ ３واکﻤﻨﻲ درﻟﻮده＇ .ﻪ وخت چ ３ﻧﻮﻣﻮړي واور４دل
چ ３د افغاﻧستان خﻠکﻮ د اﻣﻮﻳاﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې پا＇ﻮن ک７ى ،ده ﻫﻢ پا＇ﻮن وک ７او پﻪ عباسﻲ گﻮﻧدک ３ﻳ３
د ابﻮﻣسﻠﻢ خراساﻧﻲ سره ﻳﻮ＄اى د خﻠکﻮ پﻪ راغﻮﻧ６وﻟﻮ پﻴﻞ وک.７
اﻣﻴر کروړ د اﻣﻴر فﻮﻻد زوى و .پﻪ ﻛا ل( ١٢٩ق٧٦٠ /م) ک ３پﻪ غﻮر ک ３اﻣﻴر شﻮ .ﻧﻮﻣﻮړى و تﻮاﻧ５ده
چ ３د غﻮر پﻪ شاوخﻮاک ３د واکﻤﻨ ９ﻟﻤﻨﻪ و غﻮړوي ＄کﻪ چ ３دى ﻳﻮ ﻫﻮډﻣﻦ ،زړه ور او ﻣ７５ﻧﻰ س７ى و او
دخپﻞ پﻼر پﻪ ＇５ر ﻧﻮﻣﻮړي د ابﻮﻣسﻠﻢ خراساﻧﻲ سره ﻳﻮ＄اى د عباسﻲ گﻮﻧد سره پﻪ ﻣرستﻪ ک ３فعاﻟﻪ وﻧ６ه
واخﻴستﻪ .ﻫﻤدارﻧگﻪ ﻧﻮﻣﻮړى ﻳﻮ زړه ور ﻫﻮډﻣﻦ او پﻮخ شاعر و چ ３ﻟﻮﻣ７ﻧﻰ پ＋تﻮ شعر ده وﻳﻠﻰ دى.
په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ درﻳﻮ ډ ﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ او عباسﻴاﻧﻮ تﻪ د واک د رس５دو پﻪ برخﻪ ک ３دې د ﻻﻧدې
شخصﻴتﻮﻧﻮ پﻪ اړه ﻟﻪ ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره خبرې اترې وک７ي ،د خبرو اترو پاﻳﻠﻪ دې د ډﻟ ３د ﻳﻮه غ７ي ﻟﻪ
خﻮا ﻧﻮرو تﻪ وړاﻧدې ک７ي( .ابﻮﻣسﻠﻢ خراساﻧﻲ ،اﻣﻴر فﻮﻻد غﻮري او اﻣﻴر کروړ غﻮري).
پوښتنې
 -١عباسﻲ خﻠﻴفﻪ وﻟ ３ابﻮﻣسﻠﻢ وواژه؟
 -٢ستاسﻮ پﻪ اﻧد ،ﻫغﻪ خﻮ＋＄تﻮﻧﻪ چ ３د ابﻮﻣسﻠﻢ خراساﻧﻲ ﻟﻪ وژﻧ ３را ﻣﻨ％تﻪ شﻮل＇ ،ﻪ ＄اﻧگ７تﻴا
وې ﻳ ３ﻟرﻟ３؟
 -٣ﻟﻪ اﻣﻮﻳاﻧﻮ ＇خﻪ عباسﻴاﻧﻮ تﻪ واک ＇ﻪ ډول اﻧتﻘال شﻮ ،پﻪ ﻟﻨ６ه تﻮگﻪ ﻳ ３شرحﻪ ک７ئ.
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
ستاسﻮ پﻪ اﻧد ،ابﻮﻣسﻠﻢ وﻟ ３ابﻮاﻟعباس سفاح واک تﻪ ورساوه او خپﻠﻪ ﻳ ３د خﻼفت واگ ３ترﻻسﻪ ﻧﻪ ک７ې؟
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پنځم لوست

افغانستان د عباسيانو په دوره کې
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３بﻪ د عباسﻴاﻧﻮ پﻪ دورې ک ３د ﻫ５ﻮاد پﻪ سﻴاسﻲ ،اقتصادي او فرﻫﻨگﻲ وضع
وپﻮﻫ８５و ،پﻪ دې برخ ３ک ３بﻪ د طاﻫر فﻮشﻨجﻲ او د برﻣکﻲ کﻮرﻧ ９پﻪ وﻧ６ه پﻮه شئ.

عباسﻴان د اسﻼم د پﻴغﻤبر د اکا (تره) عباس ﻟﻪ اوﻻدې ＇خﻪ دي او د قرﻳشﻮ د بﻨﻲ ﻫاشﻤﻮ ﻟﻪ قبﻴﻠ３
＇خﻪ شﻤ５رل کﻴ８ي ،د دوﻳﻤ ３ﻫجري پ７５ۍ پﻪ وروستﻴﻮ ک ３د سﻴاست ډگرتﻪ راووتﻞ او ＇ﻪ وخت چ３
د خراسان ﻟﻪ ﻧا آراﻣ ３وضع＇ ３خﻪ خبر شﻮل ،پﻪ (١٠٦ﻫـ ٧٢٢ /م) ک ３ﻳ ３خپﻞ ﻣبﻠغان او دعﻮت
کﻮوﻧکﻲ دې سﻴﻤ ３تﻪ وﻟ８５ل.
د افغاﻧستان خﻠکﻮ د دوى د ﻣﻮخﻮ ＇خﻪ ﻣﻼت ７وک ７او د وﻳﻨ ３پﻪ بﻴﻪ ﻳ ３د اﻣﻮﻳاﻧﻮ پﻪ ＄اى عباسﻴان پﻪ
(١٢٨ﻫـ ٧٤٩ /.م) واک تﻪ ورسﻮل .د عباسﻴاﻧﻮ دوره ( )٥٢٣کاﻟﻪ اوږده شﻮه اوپﻪ پاى ک ３د ﻣغﻮﻟﻮ
ﻟﻪ خﻮا پﻪ (٦٢٨ﻫـ١٢٤٩ /.م ).ک ３د دوى خﻼفت ړﻧگ شﻮ.
د عباسﻴاﻧﻮ پﻪ دوره ک ３د افغاﻧستان ﻣاﻟﻴات کابﻮ ﻟﻪ ＇ﻠﻮ＋４تﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ درﻫﻤﻮ ＇خﻪ اوﻳا ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ درﻫﻤﻮ
تﻪ ﻟﻮړشﻮل ،پﻪ ﻫﻤدې دﻟﻴﻞ پﻪ افغاﻧستان ک ３د بزگراﻧﻮ ډ４ر پا ＇ﻮﻧﻮﻧﻪ د عباسﻴاﻧﻮ د ﻣاﻟﻴاتﻲ زورزﻳاتﻴﻮ پﻪ
وړاﻧدې راﻣﻨ％تﻪ شﻮل .اوپﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د ﻫ５ﻮاد د شﻤال او ﻟﻮ４دﻳ％ﻮ وﻻﻳتﻮﻧﻮ خﻠکﻮ ډ４ر کﻠﻮﻧﻪ ﻣبارزه
وک７ه تر＇ﻮ ﻟ ８تر ﻟ８ه ﻳ＄ ３اﻧﻮﻧﻪ د دوى ﻟﻪ دراﻧﻪ باره وژغﻮرل.
عباسﻴاﻧﻮ ﻧﻪ شﻮاى کﻮﻟﻰ د افغاﻧستان د خﻠکﻮ ﻟﻪ سﻴاسﻲ او اقتصادي پا＇ﻮﻧﻮﻧﻮ سره پﻪ ﻳﻮازﻳتﻮب برﻻسﻲ
ترﻻسﻪ ک７ي ،ﻧﻮﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ چ ３پﻪ دې برخﻪ ک ３برﻻسﻲ ترﻻسﻪ ک７ې د سﻴﻤﻪ ﻳ５زو اشرافﻮ او ﻣشراﻧﻮ
ﻣرستﻪ ﻳ＄ ３اﻧتﻪ را جﻠب ک７ه او د گ６و گ＂ﻮ ترسﻴﻮري ﻻﻧدې ﻳ ３خپﻞ تسﻠط تﻪ دوام ورک.７
پﻪ دې دوره ک ３پﻪ افغاﻧستان ک ３کرﻧ ３او د اوبﻮﻟگﻮﻟﻮسﻴستﻢ قاﻧﻮﻧﻲ ب２ﻪ ＄اﻧتﻪ غﻮره ک７ه .ﻟﻪ ﻫرﻳرود او
د ﻫﻠﻤﻨد ﻟﻪ سﻴﻨد ＇خﻪ ﻧﻮي کاﻧاﻟﻮﻧﻪ او وﻳاﻟ ３وغزﻳدې .پﻪ بﻠخ ک ３ﻟﻪ ( )٧٠زﻳات ３د اوبﻮ ژرﻧدې او پﻪ
سﻴستان ک ３بادي ژرﻧدې جﻮړې شﻮې .پﻪ بﻠخ ک ３د غﻠﻮ داﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ غﻨﻢ او وربش ３کرل ک５دې.
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پﻪ بادغﻴسات او غﻮر ک ３ﻣاﻟدارۍ او کرﻧ ３پرﻣختگ وک .７تاﻟﻘان او ﻣرغاب د پشﻤﻲ ﻣﻨسﻮجاتﻮ د
تﻮﻟﻴد ﻣﻬﻢ ﻣرکزوﻧﻪ شﻤ５رل ک５دل او بﻠخ د سﻮداگرۍ عﻤده ﻣرکز و .د ور＋４ﻤﻮ صﻨعت او کسب ﻫﻢ
زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد پﻪ ＄ﻴﻨﻮ برخﻮک ３دود و .پﻪ غﻮر ک ３او سپﻨﻪ او ﻣس استخراج ک５دل .د غﻮر وسﻠﻮ پﻪ
گاوﻧ６ﻳﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ک ３ډ４ر شﻬرت درﻟﻮد .پﻪ تخارستان ک ３سرب او ﻧﻮر فﻠزوﻧﻪ ،د ﻫ５ﻮاد پﻪ شﻤاﻟﻲ ﻧﻮرو
وﻻﻳتﻮﻧﻮک ３اوسپﻨﻪ ،سپﻴﻦ زر او سره زر استخرا ج５دل او ﻫﻤدارﻧگﻪ د پﻨجش５ر سپﻴﻦ زر ﻣشﻬﻮر و.
د عباسيانو شجره

د عباسﻴاﻧﻮ وروستﻨﻲ خﻠﻴفﻪ
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د فرﻫﻨگ او ادب ﻟﻪ پﻠﻮه ﻫﻢ د ﻫغﻪ وخت افغاﻧستان د داس＄ ３ﻠ５دوﻧکﻮ شخصﻴتﻮﻧﻮ ﻟروﻧکﻰ و چ３
د ادبﻲ او پﻮﻫﻨﻴزو أثارو پﻪ پﻨ％ﻮﻟﻮ سره ﻳ ３خپﻞ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد پﻪ تارﻳخ ک ３تﻠپات ３ک７ل .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 ک ３ﻟﻮى ﻻس 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 دﻻﻳﻞ تﻮضﻴح ک７ئ.
برمکيان
برﻣکﻴان پﻪ اصﻞ ک ３د برﻣک پﻪ ﻧاﻣﻪ د ﻳﻮه شخص د زاﻣﻨﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ دي .برﻣک د بﻠخ د ﻧﻮبﻬار
د زردشتﻲ اورتﻮن (أتشکده) راﻫب ﻳا ﻣﻮبد و .د دې کﻮرﻧ ９ﻟﻮﻣ７ﻧﻰ ﻣشﻬﻮر شخص د برﻣک زوی
خاﻟد و چ ３د اﻣﻮي وروستﻨی خﻠﻴفﻪ ﻣروان حﻤار پﻪ چﻮپ ７ک ３و .ﻧﻮﻣﻮړي وروستﻪ د عباسﻲ ابﻮجعفر
ﻣﻨصﻮر د وزﻳر او سﻼکار پﻪ تﻮگﻪ ﻫﻢ دﻧده ترسره کﻮﻟﻪ .ﻟﻪ خاﻟد ＇خﻪ وروستﻪ ﻳحﻴی د ده زوى د دې
کﻮرﻧ ９پﻮه او ﻣتﻨفذ شخص گ２ﻞ ک８５ي .ﻧﻮﻣﻮړى د ﻣﻬدي ﻟﻪ خﻮا د ﻫارون اﻟرشﻴد د پاﻟﻨ ３او روزﻧ３
ﻟپاره وگﻤارل شﻮ .ﻧﻮﻣﻮړي د ﻫارون اﻟرشﻴد پﻪ زﻣاﻧﻪ ک ３د عباسﻲ خﻼفت ！ﻮﻟ ３چارې پﻪ غاړه ﻟرﻟ ３او
ﻟﻪ دوو زاﻣﻨﻮ سره ﻳ ３د دوى ﻟپاره کار کاوه.
＇ﻪ ﻣﻮده وروستﻪ ﻫارون اﻟرشﻴد پﻪ دوى بدگﻤاﻧﻪ شﻮ او پﻪ ( ١٨٧ﻫـ ٨٠٣ /م) ک ３ﻳ ３د خﻠﻴفﻪ د اﻣر
سره سﻢ د ﻳحﻴی زوى جعفر ﻣ ７او پخپﻠﻪ دى ﻳ ３د کﻮرﻧ ９ﻟﻪ ﻧﻮرو غ７و سره پﻪ بﻨد ﻣحکﻮم ک７ل .او د
برﻣکﻴاﻧﻮ ！ﻮل ﻣاﻟﻮﻧﻪ ﻳ ３ﻫﻢ ضبط ک７ل.
طاهر فوشنجي (طاهر ذواليمينين)
طاﻫر بﻦ حسﻴﻦ فﻮشﻨجﻲ پﻪ ( ١٥٩ﻫـ ٧٧٦ /م) ک ３پﻪ فﻮشﻨج ﻳا د ﻫرات پﻪ اوسﻨﻲ زﻧده جان ک３
وزﻳ４８ده .طاﻫر د ＄ﻮاﻧ ９ﻟﻪ پﻴﻞ ＇خﻪ پﻪ سﻴاسﻲ او ！ﻮﻟﻨﻴزو فعاﻟﻴتﻮﻧﻮ ک ３گ６ون کاوه .ﻧﻮﻣﻮړى ﻫﻮډﻣﻦ
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س７ی و .د دوو عباسﻲ ورو１ﻮ ﻣاﻣﻮن او اﻣﻴﻦ د اختﻼف پﻪ برخﻪ ک ３ده د ﻣاﻣﻮن اﻟرشﻴد چ ３د بادغﻴس９
ﻣﻮر ＇خﻪ زﻳ４８دﻟﻰ و ﻣﻼت ７وک ７او پﻪ (١٩٥ق  ٨١١ /م) ک ３ﻳ ３اﻣﻴﻦ اﻟرشﻴد وواژه.
＇ﻪ وخت چ ３ﻣاﻣﻮن اﻟرشﻴد خﻼفت تﻪ ورس５ده .طاﻫر د ده ﻟﻪ پﻠﻮه د خراسان واﻟﻲ و！اکﻞ شﻮ .طاﻫر
پﻪ ( ٢٠٧ق  ٨٢٢ /م) کـال ک ３د جﻤع ３پﻪ ورځ ﻫﻤدﻟتﻪ د خطب ３پﻪ ﻣﻬا ل د خﻠﻴفﻪ ﻧﻮم د خطب３
＇خﻪ ﻟرې ک ７او د خپﻠﻮاک ９اعﻼن ﻳ ３وک .７خﻮ پﻪ سبا ورځ پﻪ ﻧاﻣعﻠﻮم ډول ووژل شﻮ .ﻟﻪ ده وروستﻪ د
ده اوﻻدوﻧﻮ پﻪ افغاﻧستان ک ３د پﻨ％ﻮسﻮ کﻠﻮﻧﻮ پﻪ ﻣﻮدې واکﻤﻨﻲ درﻟﻮده.
په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ درﻳﻮ ډﻟﻮ ووﻳشﻞ شﻲ ،ﻫره ډﻟﻪ دې بﻴا ﻟﻪ ﻻﻧدې ﻣﻮضﻮعگاﻧﻮ ＇خﻪ ﻳﻮه ﻣﻮضﻮع
و！اکﻲ ﻟﻪ خبرو اترو وروستﻪ دې د ！ﻮﻟگﻲ ﻳﻮ تﻦ بﻴا د خپﻠ ３ډﻟ ３ﻧظرﻳات او ﻣعﻠﻮﻣات ﻧﻮرو غ７و تﻪ
وړاﻧدې ک７ي.
 د عباسﻴاﻧﻮ پﻪ دوره ک ３د افغاﻧستان سﻴاسﻲ وضعﻴت. د عباسﻴاﻧﻮ پﻪ دوره ک ３د افغاﻧستان اقتصادي وضعﻴت. د عباسﻴاﻧﻮ پﻪ دوره ک ３د افغاﻧستان پﻮﻫﻨﻴز وضعﻴت.پوښتنې
 -١عباسﻴاﻧﻮ ＇ﻪ وخت او ＇ﻪ ډول خپﻞ سﻴاسﻲ فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ پﻪ افغاﻧستان ک ３پﻴﻞ ک７ل؟
 -٢طاﻫر ＇ﻮک و او ＇ﻪ ډول واکﻤﻨ ９تﻪ ورسﻴد؟
 -٣برﻣکﻴان د کﻮم ＄اى وو او پﻪ ＇ﻪ ډول ﻳ ３د عباسﻴاﻧﻮ دربار تﻪ ﻳ ３ﻻر وﻣﻮﻧده؟
 -٤ستاسﻮ پﻪ اﻧد وﻟ ３ﻫارون اﻟرشﻴد پﻪ برﻣکﻴاﻧﻮ بدگﻤاﻧﻪ شﻮ؟

له ټولگي څخه دباندې فعاليت
پﻪ افغاﻧستان ک ３د اﻣﻮﻳاﻧﻮ او عباسﻴاﻧﻮ ک７ه وړه ،ورتﻪ واﻟی او تﻮپﻴروﻧﻪ پﻪ ﻟﻨ ６ډول سره پرتﻠﻪ ک７ئ.
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شپ８م لوست

د عرب مسلمانانو او د افغانستان د خلکو پريوبل اغيزې
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３بﻪ زده ک７و چ ３اسﻼم پﻪ ＇ﻪ ډول زﻣﻮږ خﻠکﻮ تﻪ اسﻼﻣﻲ ﻫﻮﻳت ورک ،７ﻳﻮواﻟی
ﻳ ３وروبا＊ﻪ او د پﻮﻫ ３دروازې ﻳ ３ورتﻪ خﻼص ３ک７ې او پﻪ بدل ک ３زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد خﻠکﻮ او پﻮﻫاﻧﻮ
د اسﻼم د پرﻣختگ پﻪ ﻻره ک＇ ３ﻪ قرباﻧ ９ورک７ې او اسﻼﻣﻲ ﻧ７ۍ تﻪ ﻳ＇ ３ﻪ پﻮﻫﻨﻴز او فرﻫﻨگﻲ
خدﻣتﻮﻧﻪ وک７ل؟
د اسﻼم د سپﻴ（ﻠﻲ دﻳﻦ پﻪ راتگ او خپرﻳدو سره ،زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد تارﻳخ ﻳﻮ ﻧﻮي پ７او تﻪ ورﻧﻨﻮت؛ ＄کﻪ
اسﻼم ﻣﻮﻧ ８تﻪ ﻧﻮى اسﻼﻣﻲ ﻫﻮﻳت وبا＊ﻪ او دغﻪ اسﻼﻣﻲ ﻫﻮﻳت زﻣﻮږ د خﻠکﻮ د ﻳﻮواﻟﻲ سبب شﻮ
او ！ﻮل قﻮﻣﻮﻧﻪ او قبﻴﻠ ３د ﻳﻮه دﻳﻦ او عﻘﻴدې خاوﻧدان شﻮل .ﻫﻤدارﻧگﻪ د اسﻼم دﻳﻦ د پﻮﻫ ３د ﻻستﻪ
راوړﻟﻮ پﻪ ﻻره ک ３خﻨ６وﻧﻪ او د پﻮﻫ ３اﻧحصار ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮوړ ﻧﻮ پﻪ دې دﻟﻴﻞ پﻮﻫ ３او زده ک７ې پراختﻴا
وﻣﻮﻧدﻟﻪ.
ﻫﻤدا چ ３زﻣﻮږ خﻠکﻮ پﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ ﻫجري پﻴ７ۍ ک ３اسﻼم وﻣاﻧﻪ د عربﻰ ژب ３پﻪ زده ک７ه او دﻳﻨﻲ عﻠﻮﻣﻮ
ﻟکﻪ قران شرﻳف ،حدﻳث ،او فﻘ ３پﻪ تحصﻴﻞ ک ３ﻳ ３ﻟﻮی ﻟﻮی برﻳاﻟ５تﻮبﻮﻧﻪ تر ﻻسﻪ ک７ل او تردر４ﻴﻤ３
پﻴ７ۍ پﻮرې ﻳ ３ډ４ر ﻣشﻬﻮر پﻮﻫان ﻟکﻪ ﻧعﻤان بﻦ ثابت چ ３اﻣام اعظﻢ ابﻮ حﻨﻴفﻪ

شﻬرت ﻟري ،اﻣام

احﻤد بﻦ حﻨبﻞ ﻣروزي ،ابﻮ داوود سجستاﻧﻰ (سﻴستاﻧﻲ) او داس ３ﻧﻮر تر درﻳﻤ ３ﻫجري پ７５ۍ پﻮرې
را＊کاره شﻮل چ ３د اسﻼم د دﻳﻦ ﻟپاره ﻳ ３د قدر وړ خدﻣتﻮﻧﻪ وک７ل.
ﻫﻤدارﻧگﻪ پﻪ دې دورې ک ３سﻴستاﻧﻲ عاﻟﻤاﻧﻮ او پﻮﻫاﻧﻮ ﻟﻪ دې سﻴﻤ ３ﻧﻪ سر پﻮرتﻪ ک ７او د پﻮﻫ ３پﻪ
ب５ﻼب５ﻠﻮ ＇اﻧگﻮ ک ３ﻳ ３تأﻟﻴفات راﻣﻨ ＃تﻪ ک７ل .پﻪ دې ＄اى ک ３د ＄ﻴﻨﻮ ﻫغﻮ ﻟﻴﻜﻮاﻻﻧﻮ ﻳادوﻧﻪ اړﻳﻨﻪ بﻮﻟﻮ
چ ３د دوﻳﻤ ３ﻫجري پﻴ７ۍ ﻟﻪ ﻧﻴﻤاﻳﻲ ＇خﻪ ﻳ ３د کتابﻮﻧﻮ پﻪ ﻟﻴکﻠﻮ پﻴﻞ وﻛ:７
ابﻮ زﻳد بﻠخﻲ ادﻳب او جغرافﻴﻪ پﻮه ،ابﻮ ﻣشعر بﻠخﻲ رﻳاضﻰ پﻮه ،ﻣحﻤد بﻦ ﻣﻮسﻰ د ﻫﻨدس ３عاﻟﻢ بشار
بﻦ برد ،تخارستاﻧﻰ شاعر او ابﻮ ﻧصرفارابﻰ ( چ ３د ﻟرغﻮﻧﻲ ﻧ７ۍ د طب ،جغرافﻴ ،３فﻠسف ،３ﻧجﻮم او
ادبﻴاتﻮ تر ！ﻮﻟﻮ ﻟﻮﻳﻮ عاﻟﻤاﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ شﻤ５رل کﻴ８ي) ＇خﻪ عبارت دي .د دوی ﻟﻪ آثارو ＇خﻪ ＄ﻨ３
پﻪ اتﻠسﻤﻪ او ﻧﻮﻟسﻤﻪ پﻴ７ۍ ک ３پﻪ اروپا ک ３د 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 وسﻴﻠ ３عربﻲ
！ﻮﻟﻨ ３تﻪ او د اسﻼم تﻤدن ﻳ ３ﻧ７ۍ تﻪ وړاﻧدې ک .７د برﻣکﻴاﻧﻮ کﻮرﻧ ９پﻪ دوﻳﻤ ３ﻫجري پ７５ۍ ک ３د طب پﻪ برخ３
ک ３د (ﻣﻨکﻪ) کتاب ،د ﻧجﻮم او فﻠکﻴاتﻮ پﻪ برخﻪ ک ３د (سﻨد ﻫﻨد) کتاب او د سﻨد باد کﻴسﻪ عربﻲ تﻪ وژباړﻟﻪ.
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ﻫﻤدارﻧگﻪ زﻣﻮږ خﻠکﻮ د اسﻼم د پراختﻴا او خپر４دو پﻪ ﻻره ک ３ډ４رې قرباﻧ ９ورک７ې او اسﻼم ﻳ ３د
ﻫ５ﻮاد تر ختﻴ％ﻮ پﻮﻟﻮ ﻳعﻨ ３ﻫﻨد پﻮرې خپﻮر ک.７
پﻪ دې ترتﻴب د عربﻲ ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ او زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮادواﻟﻮ ترﻣﻨ ＃اغ５زې دوه اړخ５زې وې .اسﻼم زﻣﻮږ خﻠکﻮ
تﻪ ﻧﻮى اسﻼﻣﻲ ﻫﻮﻳت ورک ،７ﻳﻮواﻟﻰ ﻳ ３وروبا＊ﻪ د پﻮﻫ ３دروازې ﻳ ３زﻣﻮږ پرﻣخ پراﻧﻴست .３پﻪ بدل ک３
د افغاﻧستان خﻠکﻮ ﻫﻢ د عﻠﻤﻲ او فرﻫﻨگﻲ خدﻣتﻮﻧﻮ او ﻫﻤدارﻧگﻪ د وﻳﻨ ３پﻪ بﻴﻪ ﻳ ３د اسﻼﻣﻲ تﻤدن
او د اسﻼم د خپر４دو پﻪ ﻻره ک ３فعاﻟﻪ وﻧ６ه واخﻴستﻪ او پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ پﻮﻫاﻧﻮ او عاﻟﻤاﻧﻮ پﻪ دې برخﻪ
ک ３ارز＊تﻨا کﻪ وﻧ６ه درﻟﻮده.
په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ 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 اسﻼﻣﻲ ﻧ７ۍ ک ３تر خبرو اترو ﻻﻧدې
وﻧﻴسﻲ او د خبرو اترو پاﻳﻠ ３دې ﻟﻪ دوى ＇خﻪ ﻳﻮ تﻦ بﻴا ﻧﻮرو ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ وړاﻧدې ک７ي.

پوښتنې
 -١د عربﻲ ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ او د افغاﻧستان د خﻠکﻮ تر ﻣﻨ ＃گ６ې اغ５زې ＇ﻪ ډول وې؟ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ
＇رگﻨدوﻧ ３وک７ئ.
 -٢زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد پﻮﻫاﻧﻮ او عاﻟﻤاﻧﻮ اسﻼﻣﻲ ﻧ７ۍ تﻪ کﻮم خدﻣتﻮﻧﻪ ک７ي دي؟ پﻪ ﻟﻨ６ه تﻮگﻪ ﻳ ３بﻴان ک７ئ.
 -٣ستاسﻮ پﻪ اﻧد د بﻠخ برﻣکﻲ ډﻟ ３د اسﻼم پﻪ تﻤدن ک ３کﻮم ﻣﻘام درﻟﻮد؟ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ ＇رگﻨدوﻧ３
وک７ئ.

له ټولگي څخه دباندې فعاليت
افغاﻧستان تﻪ د اسﻼم تر ！ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ خدﻣت پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﻮه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکئ او تر راتﻠﻮﻧکﻲ ﻟﻮست ﻣخک３
ﻳ ３وړاﻧدې ک７ئ.
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په افغانستان کې د اسالم له راتلو وروسته خپلواک حکومتونه
پﻪ دې ＇پرکﻲ ک ３بﻪ د ﻫغﻮ حکﻮﻣتﻮﻧﻮ سره پﻴژﻧدگﻠﻮي تر ﻻسﻪ ک７ئ چ ３افغاﻧستان تﻪ د اسﻼم
ﻟﻪ راتگ ＇خﻪ وروستﻪ جﻮړ شﻮل.

پﻪ بﻠخ وﻻﻳت ک ３د حضرت عﻠﻲ (کرم اهلل وجﻬﻪ)روضﻪ

د ﻫرات ستر جاﻣع جﻮﻣات
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 .١د اسﻼم ＇خﻪ وروستﻪ ﻟﻪ سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو واکﻤﻨﻮ کﻮرﻧﻴﻮ او د ﻫغﻮى د حکﻮﻣتﻮﻧﻮ د راﻣﻨ％تﻪ ک５دﻟﻮ
ﻟﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ سره د زدهکﻮوﻧکﻮ بﻠدول؛
 .٢ﻟﻪ در４ﻤ ３ﻧﻪ تر اووﻣ ３ﻫجري پﻴ７ۍ پﻮرې د ﻫ５ﻮاد د خپﻠﻮاک ９غﻮ＊تﻮﻧکﻮ ＇５رو سره د زدهکﻮوﻧکﻮ
بﻠدول؛
 .٣پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３د سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو حکﻮﻣتﻮﻧﻮ ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره د اړﻳکﻮ او د بغداد د خﻼفت سره د ﻫغﻮی
اړﻳکﻮ پﻪ ＇رﻧگﻮاﻟﻲ د زدهکﻮوﻧکﻮ بﻠدول؛
 .٤زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد باﻧدې د تﻴﻤﻮرﻳاﻧﻮ او ﻣغﻮﻟﻮ د ﻳرغﻠﻮﻧﻮ د عﻠتﻮﻧﻮ او اﻧگﻴزو ＇ﻴ７ل او ﻫﻤدارﻧگﻪ د
ﻫغﻮ پﻪ پاﻳﻠﻮ باﻧدې د زدهکﻮوﻧکﻮ پﻮﻫﻴدل؛
 .٥ﻟﻪ در４ﻴﻤ ３ﻧﻪ تر ﻟسﻤ ３ﻫجري پﻴ７ۍ پﻮرې زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد ﻟﻪ عﻤﻮﻣﻲ اقتصادي او فرﻫﻨگﻲ
وضع ３سره د زدهکﻮوﻧکﻮ بﻠدول؛
 .٦زدهکﻮوﻧکﻲ دې د تارﻳخﻲ ﻧﻘشﻮ او اطﻠسﻮﻧﻮ ＇خﻪ کار واخﻴستﻼی شﻲ؛
 .٧پﻪ ﻳاده شﻮې دورې ک ３د ﻫ５ﻮاد ﻟﻪ تارﻳخﻲ او فرﻫﻨگﻲ ＇５رو ،عاﻟﻤاﻧﻮ او پﻮﻫاﻧﻮ سره د زدهکﻮوﻧکﻮ
بﻠدتﻴا.
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اووم لوست

طاهريان او صفاريان
اﻳا پﻮﻫ８５ئ چ ３ﻟﻪ اسﻼم ＇خﻪ وروستﻪ د خپﻠﻮاک ９ﻫ（ﻪ ﻟﻮﻣ７ى طاﻫر فﻮشﻨجﻲ تر سره ک７ه او
وروستﻪ د طاﻫر د ﻧﻴﻤﻪ خپﻠﻮاک دوﻟت د ﻣﻨ％تﻪ راتﻠﻮ ＇خﻪ صفارﻳاﻧﻮ د عباسﻲ خﻼفت ＇خﻪ د
خپﻠﻮاک ９اخﻴستﻠﻮ پﻪ ﻻره ک ３د پام وړکاروﻧﻪ ک７ي؟

زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد پﻪ تارﻳخ ک ３د طاﻫرﻳاﻧﻮ او صفارﻳاﻧﻮ ﻫغﻪ دوه دوﻟتﻮﻧﻪ و چ ３ﻟﻪ عباسﻴاﻧﻮ سره ﻳ ３ﻣخاﻟفت
کاوه .کﻪ ﻫر ＇ﻮﻣره طاﻫرﻳان د حکﻮﻣت تر پاﻳﻪ پﻪ ﻧﻴﻤﻪ خپﻠﻮاکﻪ تﻮگﻪ پات ３شﻮل خﻮ صفارﻳاﻧﻮ د دوى
پﻪ پرتﻠﻪ خپﻠﻮاکﻪ سﻴاست غﻮره ک ７او پﻪ ﻫﻤدې عﻠت د عباسﻲ خﻠفاو سره پﻪ شخ７و ک＊ ３کﻴﻞ شﻮل.
د ﻣﻠﻲ فرﻫﻨگﻲ ﻫ（ﻮ ﻟﻪ پﻠﻮه ﻫﻢ صفارﻳان د ﻣﻠﻲ فرﻫﻨگﻲ ﻣﻼت ７ﻟروﻧکﻮ ＇خﻪ شﻤ５رل ک８５ي .پﻪ دې
ﻟﻮست ک ３بﻪ 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
ﻼ د پﻮشﻨگ ﻳا فﻮشﻨج
د دغ ３کﻮرﻧ ９ﻧﻮم د حسﻴﻦ د زوى طاﻫر ﻟﻪ ﻧﻮم ＇خﻪ اخﻴستﻞ شﻮى چ ３اص ً
( د ﻫرات زﻧده جان) اوس５دوﻧکﻲ دي او د ﻫرات ﻟﻪ ﻟرغﻮﻧﻮ کﻮرﻧﻴﻮ ＇خﻪ شﻤ５رل کﻴ８ي .د طاﻫر ﻧﻴکﻪ
(ﻣصعب) پﻪ عباسﻲ ﻧﻬضت ک ３گ６ون وک ７ﻧﻮ ＇ﻪ وخت چ ３عباسﻴاﻧﻮ برى وﻣﻮﻧد ،د پﻮشﻨگ د ＊ار
ﻣشري ﻳ ３ده تﻪ وسپارﻟﻪ.
ﻟﻪ دې وروستﻪ دا ﻣﻘام د دوى پﻪ کﻮرﻧ ９ک ３پات ３شﻮ او طاﻫر ﻫﻢ د ＄ﻮاﻧ ９پﻪ پﻴﻞ ک ３دا دﻧده ﻟرﻟﻪ.
طاﻫر د دوو ورو１ﻮ ﻫر ﻳﻮ اﻣﻴﻦ او ﻣاﻣﻮن د اختﻼف پﻪ ﻣسئﻠﻪ ک ３د عباسﻲ ﻣاﻣﻮن پﻠﻮي وک７ه او د
اﻣﻴﻦ ﻟﻪ وژﻟﻮ ＇خﻪ ﻳ ３وروستﻪ د ﻣاﻣﻮن خﻼفت تﻪ زﻣﻴﻨﻪ برابره ک７ه .کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ طاﻫر وروستﻪ ﻟﻪ دې
د عباسﻲ خﻼفت پﻪ ﻟﻮړو ﻣﻘاﻣﻮﻧﻮ ک ３دﻧدې ترسره ک７ې ،خﻮ تﻞ بﻪ دا سﻮچ ورسره و چ ３د ﻣاﻣﻮن د
ورور (اﻣﻴﻦ) د وژﻟﻮ پﻪ ﻣسئﻠ ３ﻛ ３خﻠﻴفﻪ راتﻪ پﻪ غﻮسﻪ ﻧﻪ شﻲ ﻧﻮ پﻪ ﻫﻤدې دﻟﻴﻞ ﻳ ３ﻧﻪ غﻮ＊تﻞ چ３
پﻪ بغداد ک ３زﻳات پات ３شﻲ .او ﻟﻪ بﻠﻪ پﻠﻮه پﻪ ( ٢٠٤ق) کال ک ３ﻟﻪ خراسان ＇خﻪ بغداد تﻪ د ﻣاﻣﻮن پﻪ
راتﻠﻮ سره ،ﻧﻮﻣﻮړي باﻳد دغﻪ سﻴﻤﻪ ﻳﻮه تک７ه کس تﻪ سپارﻟ ３واى ،تر＇ﻮ د عباسﻲ خﻼفت 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 دﻻﻳﻞ پﻪ ﻻﻧدې تﻮگﻪ وړاﻧدې کﻮﻻی شﻮ:
 -١د خراسان سﻴﻤﻪ د طاﻫر پﻪ ＇５ر د ﻳﻮه پﻴاوړي او تک７ه س７ي پﻪ شتﻮن ک ３د عباسﻲ خﻼفت ضد
پا＇ﻮﻧﻮﻧﻮ ＇خﻪ خﻮﻧدي پات ３ک５دﻟﻪ.
 -٢طاﻫر چ ３د ﻣاﻣﻮن د ورور (اﻣﻴﻦ) او پﻪ عباسﻲ خﻼفت ک ３د اﻣﻴﻦ د ﻧﻮرو پﻠﻮﻳاﻧﻮ پﻪ وژﻟﻮ ﻳ ３پﻪ
بغداد ک＄ ３اﻧتﻪ د اوس５دو ＄اى ﻧﻪ ﻟﻴده ،ﻧﻮ داﻳ＊ ３ﻪ وگ２ﻠﻪ چ ３ﻟﻪ بغداد ＇خﻪ ﻟﻴرې وي.
 -٣طاﻫر د خراسان د ﻣشرۍ پﻪ ﻣﻨﻠﻮ سره ،د ﻣاﻣﻮن د ﻣﻼت７ۍ عﻮض ترﻻسﻪ کاوه.
ﻧﻮ پﻪ دې ترتﻴب طاﻫر پﻪ ( ٢٠٧ق  ٨٢٢ /اک＂ﻮبر) کا ل د ذاﻟﻘعدې پﻪ ﻣﻴاشت ک ３د ﻣاﻣﻮن ＇خﻪ د
خراسان حکﻮﻣت د ﻣشرۍ فرﻣان ترﻻسﻪ ک .７پﻪ دې ﻫکﻠﻪ وﻳﻞ ک８５ي :چ ３عباسﻲ خﻠﻴفﻪ پﻪ پ＂ﻪ سره
د طاﻫر د ک７و وړو د ＇ارﻟﻮ ﻟپاره ﻳﻮ ＇ﻮک گﻤارﻟی وو .او ﻫغﻪ وخت چ ３ﻧﻮﻣﻮړي ﻟﻪ عباسﻲ خﻼفت
＇خﻪ د خپﻠﻮاک ９ﻧﻴت ＇رگﻨد ک ،７د ده کارﻳ ３ﻳﻮ طرفﻪ ک ７او ﻟﻪ پ＋ﻮ ﻳ ３وغﻮر＄اوه.
برس５ره پردې چ ３د ﻟﻤاﻧ％ﻪ ﻟﻪ خطب ３ﻳ ３د ﻣاﻣﻮن ﻧﻮم اﻳستﻪ ک ７پﻪ ﻫغﻮ سکﻮ ک ３ﻫﻢ د عباسﻲ خﻠﻴفﻪ
ﻧﻮم ﻧﻪ ﻟﻴدل کﻴ８ي چ ３د ( ٢٠٦ق) کال ＇خﻪ را پات ３دي .او دا د حسﻴﻦ د زوى (طاﻫر) ﻣﻴﻨﻪ دخپﻠ３
سﻴﻤ ３د خپﻠﻮاک ９پﻪ باره ک＊ ３ﻴﻲ.
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د طاهر زامن
د بغداد ﻟﻪ دربار سره د طاﻫر د زاﻣﻨﻮ اړﻳک ３د طاﻫر پﻪ پرتﻠﻪ ＊ ３وې ،د طاﻫر ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ ３سره جﻮخت
د ده زاﻣﻨﻮ ﻫر ﻳﻮه عبداهلل او طﻠحﻪ پﻪ عراق او خراسان ک＊ ３ﻪ ﻣﻨصبﻮﻧﻪ ترﻻسﻪ ک７ل .ﻟﻪ دې وروستﻪ
داس ３رپﻮټ ﻧﻪ دى اور４دل شﻮى چ ３ﻟﻪ خپﻠﻮاک ９سره د طاﻫر د اوﻻدوﻧﻮ ﻣﻴﻨﻪ و＊ﻴﻲ.
ﻟﻪ طاﻫر وروستﻪ د طاﻫرﻳاﻧﻮ د حکﻮﻣت تر！ﻮﻟﻮ ﻟﻮﻳﻪ سﻴاسﻲ ＄اﻧگ７تﻴا د بغداد د عباسﻲ خﻼفت ＇خﻪ
ﻣﻼت ７او ﻣرستﻪ شﻤ５رل کﻴ８ي .او دوى د عباسﻲ خﻠفاوو د خدﻣت ﻟپاره ﻣﻼوې ت７ﻟ ３وې او پﻪ دې تﻮگﻪ
د عباسﻴاﻧﻮ او طاﻫرﻳاﻧﻮ ترﻣﻨ ＃اړﻳکﻮ دوام وﻣﻮﻧد.
ﻫغﻪ پا＇ﻮﻧﻮﻧﻪ بﻪ چ ３قصدا ً د عباسﻲ خﻼفت پر وړاﻧدې د خﻮارجﻮ ﻳا عﻠﻮﻳاﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا ترسره ک５دل د
طاﻫرﻳاﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا بﻪ ＄پﻞ ک５دل.
پﻪ افغاﻧستان باﻧدې د طاﻫر زاﻣﻨﻮ ( )٥٥کاﻟﻪ واکﻤﻨﻲ وک７ه خﻮ دغﻪ واك بﻴا صفارﻳاﻧﻮ پﻪ سﻴستان ک ３ﻟﻪ
طاﻫرﻳاﻧﻮ ＇خﻪ تر ﻻسﻪ ک ７چ ３وروستﻪ بﻴا پﻪ افغاﻧستان ک ３د دوى د واک او حکﻮﻣت پراختﻴا د طاﻫرﻳاﻧﻮ
دوﻟت د ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړﻟﻮ ﻻﻣﻞ وگر５＄ده او د دې کﻮرﻧ ９وروستﻰ س７ی ﻣحﻤد بﻦ طاﻫر پﻪ ﻧﻮﻣﻮړی (٢٥٩
ق) کا ل ک ３د ﻳعﻘﻮب ﻟﻴث صفاري ﻟﻪ خﻮا وﻧﻴﻮل شﻮ او د ﻧﻮﻣﻮړي ساه پﻪ زﻧدان ک ３وختﻠﻪ.
طاهري مشران
طاﻫر بﻦ حسﻴﻦ (٢٠٧ – ٢٠٦ق)
طﻠحﻪ بﻦ طاﻫر ( ٢١٣ – ٢٠٧ق)
عبداهلل بﻦ طاﻫر (٢٣٠ – ٢١٣ق)
طاﻫر بﻦ عبداهلل ( ٢٤٨ – ٢٣٠ق)
ﻣحﻤد بﻦ طاﻫر (٢٥٩ – ٢٤٨ق)
صفاريان
ﻳعﻘﻮب د صفاري حکﻮﻣت بﻨس＂گراو د ده درې ورو１ﻪ ﻫر ﻳﻮ عﻤرو ،عﻠﻲ او طاﻫر د ﻟﻴث زاﻣﻦ وو .پﻼر
ﻳ ３پﻪ سﻴستان ک ３د صفارۍ ﻳا ！＂ارۍ پﻪ کسب بﻮخت و .او پﻪ ﻫﻤدې دﻟﻴﻞ دوى د صفارﻳاﻧﻮ (！＂اراﻧﻮ)
پﻪ ﻧﻮم ﻣشﻬﻮر شﻮل.
سﻴستان د درﻳﻤ ３ﻫجري پﻴ７ۍ پﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ ﻧﻴﻤاﻳﻲ ک ３د ب５ﻼب５ﻠﻮ ！ﻮﻟﻨﻴزو ډﻟﻮ د راﻣﻨ％تﻪ ک５دو شاﻫد و.
پرتﻪ ﻟﻪ خﻮارجﻮ چ ３افراطﻲ ډﻟﻪ شﻤ５رل ک５ده بﻠﻪ ！ﻮﻟﻨﻴزه ډﻟﻪ ،عﻴاران ﻧﻮﻣ５دﻟﻪ چ ３د ！ﻮﻟﻨ ３د ！ﻴ＂ ３او
بﻴﻮزﻟﻮ خﻠکﻮ پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３د ډ４ر ﻧفﻮذ ﻟروﻧک ３شﻮه او ﻳعﻘﻮب چ ３پخپﻠﻪ ﻫﻢ د ！ﻮﻟﻨ ３د ！ﻴ＂ ３طبﻘ＇ ３خﻪ
و پﻪ ＄ﻮاﻧ ９ک ３ﻟﻪ دې ډﻟ ３سره ﻳﻮ ＄اى شﻮ او د خپﻠ ３وړتﻴا او ﻟﻴاقت پﻪ ﻣ ډﻳر ژر د دې ډﻟ ３د افسرۍ
او ﻣشرۍ درج ３تﻪ ورس５د ،د سﻴستان خﻠکﻮ د ( ٢٤٧ق کال د٨٦١ /م) ورسره بﻴعت وک ،７ﻟﻪ ﻫغﻪ
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وروستﻪ ﻳعﻘﻮب ﻟﻴث صفاري زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد د ډ４رو س５ﻤﻮ پﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ پﻴﻞ وک.７
ﻳﻮﻟﻪ ﻫغﻮ عﻠتﻮﻧﻮ ＇خﻪ چ ３پﻪ سﻴستان ک ３ﻳ ３د ﻳعﻘﻮب برﻳاﻟﻴتﻮب تﻪ ﻣرستﻨدوى واقع شﻮ ﻫغﻪ د ده
ﻟﻪ ﻟ＋کرو سره دگ ０شﻤ５ر خﻮارجﻮ ﻳﻮ＄اى ک５دل وو چ ３ده د ﻫغﻮى پﻪ ﻣﻠگرﻳتﻮب ！ﻮل سﻴستان چ３
ﻣﻬﻢ ＊اروﻧﻪ ﻳ ３بُست او کﻨدﻫار وو وﻧﻴﻮل ،دغﻪ راز د کرﻣان ،ﻫرات او کابﻞ ＊ارو تﻪ ﻳ ３ﻫﻢ وﻧﻴﻮل او پﻪ
دې خاطر چ ３ﻣخاﻟفان ﻟﻪ ده سره ﻳﻮ＄اى شﻮل ﻧﻮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د ده تر وﻟک ３ﻻﻧدې سﻴﻤﻮ ک＊ ３ﻪ اﻣﻦ
راﻣﻨ％تﻪ شﻮ .ﻧﻮﻣﻮړي پﻪ ( ٢٤٩ق ٨٧٢م) کال ک ３د طاﻫري حکﻮﻣت ﻣرکز ﻧﻴشاپﻮر وﻧﻴﻮ خﻮ وﻧﻪ
تﻮاﻧ５ده چ ３د ا４ران پﻪ شﻤال ک ３طبرستان ﻫﻢ تر وﻟک ３ﻻﻧدې راوﻟﻲ.
د يعقوب او عباسي خليفه اړيکې
پﻪ خﻼفت ک ３د اﻧﻘﻼب او بﻴﻼبﻴﻠﻮ پا＇ﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د خﻼفت د واکﻤﻨ ９پﻪ سﻴﻤﻮ ک ３او ﻫﻤدارﻧگﻪ د عباسﻲ دربار
پﻪ د ﻧﻨﻪ ک ３د ترکاﻧﻮ ﻧفﻮذ ،د عباسﻲ خﻠفاوو ＄ﻮاک کﻤزوری ک７ی و؛ ﻧﻮ ＄کﻪ ﻳعﻘﻮب ﻟﻴث صفاري د اسﻼﻣﻲ
قﻠﻤرو ＄ﻴﻨ ３سﻴﻤ ３تر خپﻠ ３وﻟک ３ﻻﻧدې راوست ３او خﻠﻴفﻪ د ده اﻣارت ﻟﻪ ﻣﻨﻠﻮ پرتﻪ بﻠﻪ ﻻره ﻧﻪ ﻟﻴده.
ﻳعﻘﻮب ﻟﻴث صفاري ﻫﻢ چ ３د عباسﻲ خﻠﻴفﻪ ﻟﻪ دې درﻳ＇ ＃خﻪ خبر و ،د خپﻞ حکﻮﻣت د ﻧفﻮذ
د سﻴﻤ ３د پراختﻴا پﻪ خاطر ﻟﻪ خﻠﻴفﻪ سره ﻟﻪ درﻧ＋تﻪ ډک چﻠﻨد کاوه .او ＄ﻴﻨ ３وخت بﻪ ﻳ ３ډاﻟ ９ﻫﻢ
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ورﻟ８５ﻟ .３ﻟکﻪ چ ３ﻳﻮ ＄ﻞ ﻳ ３ډ４رې قﻴﻤت ３ډاﻟ ９د پﻨ％ﻮسﻮ پﻪ شﻤ５ر د سرو اوسپﻴﻨﻮ زرو بتان چ ３ﻟﻪ
کابﻞ ＇خﻪ ﻻستﻪ 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 ( ٢٦٢ﻫـ ٨٦٧ /م) کال ﻫغﻪ وخت چ ３غﻮ＊تﻞ ﻳ ３خپﻠﻪ واکﻤﻨﻲ د عباسﻲ خﻼفت تر ﻟﻤﻨ３
ورسﻮي او د بغداد د ادارې غﻮ＊تﻮﻧکی شﻮ ﻧﻮ ﻟﻪ عباسﻲ خﻠﻴفﻪ سره پﻪ جگ７ې ک＊ ３کﻴﻞ شﻮ .او پﻪ
پاﻳﻠﻪ ک ３د خﻠﻴفﻪ د ورور (ﻣﻮفق) د چﻞ پﻪ واسطﻪ چ ３د دجﻠ ３اوبﻪ ﻳ ３پﻪ صفاري ﻟ＋کرو ورخﻮش３
ک７ې او ﻫغﻮی ﻳ ３ﻟﻪ ډ４رې سخت ３ﻣات ３سره ﻣخ ک７ل ﻟﻪ دې وروستﻪ عباسﻲ خﻠﻴفﻪ د صفارﻳاﻧﻮ
دﻣخاﻟفﻴﻨﻮ ﻳعﻨ ３ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ د ﻣﻼت ７سﻴاست ＄اﻧتﻪ غﻮره ک.７
د صفاريانو د حکومت پای
ﻳعﻘﻮب ﻟﻴث صفاري د عباسﻲ خﻠﻴفﻪ ﻟﻪ خﻮا د ﻣات ３ﻧﻪ ＇ﻪ ﻣﻮده وروستﻪ ،پﻪ ( ٢٦٥ق ٨٧٩ /م) کال
ک ３ﻣ ７شﻮ ،ﻟﻪ ﻫغﻪ وروستﻪ د ده ورور عﻤرو د واﻛﻤﻨ ９ډگر تﻪ راووت .کﻪ ﻫر＇ﻮ د عﻤرو او د بغداد د
حکﻮﻣت اړﻳک ３پﻪ ﻟﻮﻣ７ي سر ک＇ ３ﻪ ﻧا ＇ﻪ ＊ ３وې او ﻫغﻪ ق５ﻤتﻲ ډاﻟ ９د خﻠﻴفﻪ ﻟپاره وروﻟ８５ﻟ ３خﻮ
دغﻪ اړﻳک ３تر ډ４رې ﻣﻮدې پات ３ﻧﻪ شﻮې دا ＄کﻪ چ ３عباسﻲ خﻼفت پﻪ اصﻞ ک ３ﻟﻪ صفارﻳاﻧﻮ سره د
زړه ﻣﻴﻨﻪ ﻧﻪ ﻟرﻟﻪ او د ﻧﻮﻣﻮړي د اطاعت پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳ ３شک درﻟﻮد＄ .کﻪ پﻪ (٢٧١ق ٨٨٤م) کا ل ک３
د بغداد خﻠﻴفﻪ د خراسان حاجﻴان ＄اﻧتﻪ وروغﻮ＊تﻞ او د ﻫغﻮى ترﻣخ ﻳ ３دغﻪ اعﻼن وک ７چ ３عﻤرو
ﻟﻴث صفاری ﻣ ３ﻟﻪ ！ﻮﻟﻮ ﻣﻘاﻣﻮﻧﻮ او ﻣﻨصبﻮﻧﻮ ＇خﻪ ﻟ５رې ک７ى دى .دغﻪ ﻣسئﻠﻪ ﻟﻪ ﻳﻮه پﻠﻮه د صفارﻳاﻧﻮ
پﻪ سﻴﻤ ３ک ３پا＇ﻮﻧﻮﻧﻪ راﻣﻨ％تﻪ ک７ل او ﻟﻪ بﻞ پﻠﻮه د صفارﻳاﻧﻮ کﻤزورۍ تﻪ ﻳ ３ﻻره اواره ک７ه .پﻪ دې ترڅ
ک ،３پﻪ ﻣاوراْﻟﻨﻬر ک ３د ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ واک چ ３د بغداد د عباسﻲ خﻼفت ﻟﻪ ﻣﻼت＇ ７خﻪ ﻫﻢ برخﻤﻦ وو،
د عﻤرو ﻟﻴث صفاري و４ره ﻳ ３ﻻزﻳاتﻪ ک７ه .ﻧﻮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ﻳ ３د ﻫغﻮی د ﻣﻘابﻠ ３ﻟپاره ترتﻴبات وﻧﻴﻮل او پﻪ
( ٢٨٧ق٩٠٠ /م) کال ک ３د دوى پﻪ وړاﻧدې جگ７ې تﻪ ووت .خﻮ بﻠخ تﻪ ﻧژدې د اسﻤاعﻴﻞ ساﻣاﻧﻲ
د ﻟ＋کرو ﻟﻪ خﻮا ﻳ ３ﻣاتﻪ وخﻮړه .اﻣﻴر اسﻤاعﻴﻞ ساﻣاﻧﻲ ﻧﻮﻣﻮړى بغداد تﻪ د خﻠﻴفﻪ ﻣعتﻤد حضﻮر تﻪ
وﻟ８５ه ﻫﻠتﻪ زﻧداﻧﻲ شﻮ او پﻪ (٢٨٩ق) کال ک ３ووژل شﻮ.
ﻟﻪ دې وروستﻪ د صفارﻳاﻧﻮ پات ３خﻠکﻮ ﻳﻮه پ７５ۍ پﻪ سﻴستان ک ３واﻛﻤﻨﻲ وک７ه او د دوى وروستی ﻣشر د
خﻠف ابﻦ احﻤد پﻪ ﻧاﻣﻪ پﻪ ( ٣٩٩ - ٣٤٤ق ١٠٠٨ -٩٥٥ /م ) کال ک ３د سﻠطان ﻣحﻤﻮد غزﻧﻮي
ﻟﻪ خﻮا ووژل شﻮ.
د طاهريانو او صفاريانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ
پﻪ ﻫغﻪ وخت ک ３زﻣﻮږ د خﻠکﻮ د اقتصاد اصﻠﻲ بﻨس کرﻧ ３تشکﻴﻼوه .او د کرﻧ ３کار تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ د
طاﻫري ﻣشراﻧﻮ ،پﻪ ت５ره بﻴا د طاﻫر د زوى عبداهلل ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻮ او ﻣثبتﻮ اقداﻣاتﻮ ＇خﻪ و.
＄کﻪ ده برس５ره پردې چ ３د ک＋تﻮﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړﻟﻮ پﻪ برخﻪ ک ３بﻪ ﻳ ３د خپﻠﻮ عسکرو ﻣخﻪ ﻧﻴﻮﻟﻪ ،د
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کرکﻴﻠ ３د ＊ﻪ واﻟﻲ ﻟپاره ﻳ＄ ３ﻴﻨ ３ارز＊تﻨاک کاروﻧﻪ ﻫﻢ ترسره ک７ل .عبداهلل بﻦ طاﻫر د اوبﻮ ﻟگﻮﻟﻮ سﻴستﻢ
د جﻮړوﻟﻮ پﻪ برخﻪ ک ３د ！ﻮﻟﻮ پﻪ سرک ３ﻳادوﻻی شﻮ .زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد ﻣشﻬﻮر تارﻳخ ﻟﻴکﻮﻧکﻰ عبداﻟحﻰ
بﻦ ضحاک گرد４زي د رپﻮرټ ﻟﻪ ﻣخ ،３ﻧﻮﻣﻮړي د خراسان ！ﻮل فﻘﻬا راغﻮﻧ６ک７ل او ﻟﻪ ﻫغﻮی ＇خﻪ ﻳ３
وغﻮ＊تﻞ چ ３د اوبﻮ ﻟگﻮﻟﻮ پﻪ برخﻪ ک ３شرعﻲ ﻣﻮازﻳﻦ وضع ک７ي او دوى د (کارﻳزکتاب) ﻳا (کتاب اﻟﻘﻨﻰ)
پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮ کتاب وﻟﻴکﻪ .دغﻪ ﻣﻮضﻮع زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３د ډ４رو کار４زوﻧﻮ او ﻫﻤدارﻧگﻪ د پر ﻣختﻠﻠﻲ اقتصاد
＊ﻮدوﻧکی دی .دغﻪ ذکر شﻮي کار４زوﻧﻪ زﻳاتره د پردﻳﻮ د ﻳرغﻠﻮﻧﻮ پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ړﻧگ شﻮل.
ﻫﻤدارﻧگﻪ د عبداهلل بﻦ طاﻫر پﻪ تﻮصﻴﻮ او سپار＊تﻨﻮ د ＊اروﻧﻮ کارگراﻧﻮ (کارپﻮﻫاﻧﻮ)تﻪ د کرﻧ ３پﻪ ﻫکﻠﻪ
سپار＊تﻨﻪ شﻮې ده .طﻠحﻪ بﻦ طاﻫر ﻫﻢ د کرﻧ ３پﻪ وده ک ３د خپﻞ ورور د سﻴاست پﻠﻮي و .پﻪ پاﻳﻠﻪ ک３
پﻪ اقتصادي برخﻪ ک ３د پام وړ ＊ﻪ واﻟﻰ راغﻰ .ب５ﻼب５ﻠ ３ﻣ５ﻮې او غﻠ ３ک５دﻟ ،３ﻫﻤدا رﻧگﻪ د ﻫرات
اﻧگﻮرو ،با داﻣﻮ او پست ،３د سﻴستان خرﻣا ،د بست زعفران او د بﻠخ او ﻣروې اﻧارو ډﻳر شﻬرت درﻟﻮد
او زﻣﻮږ ﻫ５ﻮاد تﻪ ﻳ＊ ３ﻪ شتﻤﻨﻲ برابره ک７ه .خﻮ صفارﻳاﻧﻮ د پاچاﻫ ９ډ４ر وخت پﻪ جگ７و او ﻫﻤدارﻧگﻪ د
سﻴﻤﻮ او اﻳاﻟتﻮﻧﻮ د ﻻستﻪ راوړﻟﻮ پﻪ برخﻪ ک ３ت５رشﻮ د ﻫ５ﻮاد د اقتصاد ﻟپاره ﻳ ３رو＊اﻧﻪ پروگرام ﻧﻪ درﻟﻮد
خﻮ پﻪ فرﻫﻨگﻲ برخﻪ ک ３د ﻣﻠﻲ ادبﻴاتﻮ ﻣﻴﻨﻪ وال و ،او دا ﻳ ３غﻮره گ２ﻠﻪ چ ３پارسﻲ ژبﻪ باﻳد د عربﻲ
ژب ３او ادبﻴاتﻮ ＄اى وﻧﻴسﻲ.
وﻳﻞ ک８５ي چ ３ﻳعﻘﻮب ﻟﻴث صفاري د پﻴغاﻣﻮﻧﻮ ﻣدﻳر ﻣسؤول ﻣحﻤد بﻦ وصﻴف سگزي ＇خﻪ وغﻮ＊تﻞ
چ ３د عربﻲ ژب ３پﻪ ＄اى پﻪ پارسﻲ ژبﻪ شعر وﻟﻴکﻲ .ﻧﻮﻣﻮړي د ﻳعﻘﻮب پﻪ ستاﻳﻨﻪ ک ３ﻳﻮه پارسﻲ قصﻴده
وﻟﻴکﻠﻪ .خﻮ طاﻫرﻳاﻧﻮ عربﻲ ژبﻪ وﻣﻨﻠﻪ ،د طاﻫر ﻳﻮ زوى طﻠحﻪ پخپﻠﻪ د عربﻲ ژب ３د ﻧحﻮې عاﻟﻢ و .د
طاﻫري اﻣراو ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ ﻳﻮ ＇ﻮ ﻧﻮر ﻫﻢ د پﻮﻫاﻧﻮ او ادﻳباﻧﻮ د ﻣﻼت７پﻪ برخﻪ ک ３ﻣشﻬﻮر وو.
په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې د اﻟف او ب پﻪ دوو ډﻟﻮ ک ３د طاﻫرﻳاﻧﻮ فرﻫﻨگﻲ او اقتصادي خدﻣتﻮﻧﻪ وشﻤ５ري.
پوښتنې
 -١خپﻞ اصﻠﻲ سﻴﻤ ３تﻪ د طاﻫر د راگر５＄دو ﻣﻬﻢ دﻟﻴﻞ ＇ﻪ دى؟
 -٢اﻳا د عباسﻲ خﻠﻴفﻪ پﻪ وړاﻧدې د طاﻫر سﻴاست د ده د اوﻻدوﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا وپاﻟﻞ شﻮ؟
 -٣د ﻳعﻘﻮب ﻟﻴث صفاري د کار پﻪ پﻴﻞ ک ،３د ده د شﻬرت عﻠت ＇ﻪ و؟
 -٤د طاﻫرﻳاﻧﻮ پﻪ دوره ک ３کرﻧ ３او زراعت وﻟ ３وده وک７ه؟
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې د خپﻞ ﻫ５ﻮاد تارﻳخ او فرﻫﻨگ تﻪ د طاﻫر او ﻳعﻘﻮب د خدﻣتﻮﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﻮ ﻟﻨ６
ﻣطﻠب چﻤتﻮ او پﻪ راتﻠﻮﻧکﻲ ﻟﻮست ک ３دې خپﻠﻮ ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ وړاﻧدې ک７ي.
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اتم لوست

سامانيان
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３بﻪ د ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ د واکﻤﻨ ３کﻮرﻧ ９سره أشﻨا شئ ﻫغﻪ چ ３د بغداد د عباسﻲ خﻠفا وو د
سﻴاست پﻪ ﻣﻼت ７ﻳ ３پﻪ افغاﻧستان او د ﻫغﻪ د اوسﻨﻴﻮ گاوﻧ６ﻳﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ پﻪ ساحﻪ ک ３ﻳﻮ پﻴاوړى او پراخ
حکﻮﻣت راﻣﻨ％تﻪ ک ７او پﻪ دې بﻪ ﻫﻢ وپﻮﻫ８５ئ چ ３د دوى د واکﻤﻨ ９پﻪ ﻣـﻬال وﻟ ３زﻣﻮږ ﻫ５ﻮاد ﻟﻪ عﻠﻤﻲ
او فرﻫﻨگﻲ غﻮړ４دا سره ﻣخ شﻮ؟

دو
لت

د سامانيانﻮ دولت

د

بغ

داد

ک

د

ختﻴ＃

روم

خ

سپﻴ
ﻦسﻤﻨدر－ی

خﺰر

ا نﻮ

رس

ﻼ
فت

د ارال بحيره

تﻮ

ﻤﻨد

ر－ی

د عﻤان بحﻴره

د ساﻣاﻧﻰ دوﻟت پﻮﻟ ３او سرحدﻧﻮ

د ﻫﻨد سﻤﻨدر

د غزﻧﻮﻳاﻧﻮ عروج

ساﻣاﻧﻴان د ختﻴ％ﻮ اصﻠﻲ کﻮرﻧﻴﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ دي چ ３رﻳ＋ﻪ ﻳ ３ﻟﻪ اسﻼم ＇خﻪ ﻣخک ３وختﻮﻧﻮ تﻪ
رس８５ي .دوى د عباسﻲ خﻠفاوو پﻪ پﻠﻮۍ خپﻞ سﻴاسﻲ ﻣﻮقعﻴت د افغاﻧستان ،اﻳران او ﻣرکزي أسﻴا پﻪ
اسﻼﻣﻲ ختﻴ ＃ک！ ３ﻴﻨگ ک .７سره ﻟﻪ دې چ ３ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ ﻟﻪ خﻠفاوو سره ＊ ３اړﻳک ３ﻟرﻟ ３خﻮبﻴاﻳ ３ﻫﻢ
ﻣاﻟﻴات او خراجﻮﻧﻪ بغداد تﻪ ﻧﻪ ﻟ８５ل .د دوی د حکﻮﻣت شکﻞ ((اﻣارت استکف ْا استﻴﻼ)) (ﻣعﻨا دا چ３
خﻠﻴفﻪ د عزل او ﻧصب ،د ﻣاﻟﻴاتﻮ اخﻴستﻞ ،د ＄اﻳﻨاستﻲ ！اکﻠﻮ او  ...ک ３بﻪ ﻻسﻮﻫﻨﻪ ﻧﻪ کﻮي) پﻴژﻧدل
شﻮی دى .د ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ دوره د اسﻼﻣﻲ فرﻫﻨ ，او تﻤدن د غﻮړ４دﻧ ３دوره بﻠﻠﻰ شﻮ .پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ
عﻘﻠﻲ عﻠﻮﻣﻮ د دوى پﻪ دوره ک ３ډ４ره وده وک７ه.
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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 ک ３ﻳ ３استﻮ گ２ﻪ ک７ې ده.
د ساﻣان خدات پﻠروﻧﻪ ﻟﻪ اسﻼم ＇خﻪ د ﻣخﻪ د ﻣاوراءاﻟﻨﻬر ﻟﻪ ﻣشراﻧﻮ ＇خﻪ وو .او ﻟﻪ اسﻼم ＇خﻪ
وروستﻪ ﻫﻢ پﻪ ﻣاوراءاﻟﻨﻬر ک ３د رسﻮخ او ﻧفﻮذ خاوﻧدان وو .ساﻣان خدات د اﻣﻮي ﻫشام بﻦ عبداﻟﻤﻠک
پﻪ زﻣاﻧ ３ک ３ﻣسﻠﻤان شﻮ او د اسد بﻦ عبداهلل پﻪ ﻧاﻣﻪ د خراسان د اﻣﻮي حاکﻢ تر ﻣﻼت ７ﻻﻧدې راغی.
ﻧﻮﻣﻮړي وروستﻪ د ابﻮ ﻣسﻠﻢ خراساﻧﻲ پﻪ ﻧﻬضت ک ３برخﻪ واخﻴستﻪ او د ابﻮﻣسﻠﻢ ﻟﻪ ﻣﻠگرو ＇خﻪ شﻮ.
چ ３پﻪ عباسﻲ دوﻟت ک ３ﻳ ３ﻫﻢ د ＊ﻪ ﻧﻮم ازاﻧگ ３پﻮرتﻪ شﻮې.
د دوﻳﻤ ３ﻫجري (اتﻤ ３ﻣﻴﻼدي) پ７５ۍ پﻪ پای ک ３ﻫغﻪ اختﻼف چ ３د ﻫارون اﻟرشﻴد د زاﻣﻨﻮ تر ﻣﻨ ＃د
＄اﻳﻨاست ９پﻪ ﻣسئﻠﻪ ک ３راﻣﻨ％تﻪ شﻮ ،ﻣاﻣﻮن اﻟرشﻴد سره پﻪ ﻣروه ک ３خﻠکﻮ بﻴعت وک ７ﻣاﻣﻮن اﻟرشﻴد ﻟﻪ
＄ﻴﻨﻮ باﻧفﻮذه کﻮرﻧﻴﻮ ﻟکﻪ طاﻫرﻳاﻧﻮ او ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ ＇خﻪ د ﻣرست ３غﻮ＊تﻨﻪ وک７ه او د دوى د ﻣرست ３پﻪ بدﻟﻪ
ک ３ﻳ ３بﻴا وروستﻪ ډ４ر ﻣﻬﻢ حکﻮﻣتﻲ ﻣﻘاﻣﻮﻧﻪ دوى تﻪ وسپارل .ﻟﻪ ﻫﻤدې وختﻪ وروستﻪ د عباسﻴاﻧﻮ او
ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ تر ﻣﻨ ＃اړﻳک ３سره ﻧژدې شﻮې او ＇ﻪ وخت چ ３ﻣاﻣﻮن اﻟرشﻴد ﻟﻪ ﻣروې ＇خﻪ بغداد تﻪ ﻻړ
ﻧﻮ د عباسﻲ خﻼفت پﻪ ختﻴ ＃ک ３ﻳ ３د ＇ﻠﻮرو ﻣﻬﻤﻮ ＊اروﻧﻮ ﻣشري د ساﻣان ＇ﻠﻮرو زاﻣﻨﻮ تﻪ وسپارﻟﻪ:
ﻧﻮح بﻦ اسدتﻪ ﻳ ３سﻤرقﻨد ،احﻤدبﻦ اسد تﻪ ﻳ ３فرغاﻧﻪ ،ﻳحﻴی بﻦ اسدتﻪ تاشکﻨد او اﻟﻴاس تﻪ ﻳ ３ﻫرات
وسپاره.
د صفارﻳاﻧﻮ پﻪ را ＇رگﻨد４دو سره چ ３د بغداد ﻟﻪ خﻼفت سره ﻳ ３چﻨدان ＊ ３اړﻳک ３ﻧﻪ ﻟرﻟ .３د بغداد
د خﻠفاوو او ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ اړﻳک ３ﻳﻮې ﻧﻮې ﻣرحﻠ ３تﻪ د اخﻠ ３شﻮې او د بغداد خﻼفت چ ３د ﻣخاﻟفﻴﻨﻮ د
شتﻮن ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳ ３د ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ ﻣﻼت ７تﻪ اړتﻴا ﻟرﻟﻪ ،ﻫ（ﻪ ﻳ ３کﻮﻟﻪ چ ３د دوی حکﻮﻣت تﻪ پﻪ غاړې ا＋４ﻮدو
سره ،ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ تﻪ سﻴاسﻲ ﻣشروعﻴت ورک７ي .ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ ﻫﻢ چ ３دې ډول تائﻴد تﻪ اړتﻴا ﻟرﻟﻪ ﻧﻮ د خﻼفت
پﻪ تائﻴد سره ﻳ ３د عاﻣﻮ خﻠکﻮ پﻪ ذﻫﻨﻮﻧﻮ ک ３ډ４ر ＊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 ک ３وزﻳ４８د .اﻣﻴر اسﻤاعﻴﻞ پﻪ پﻮره ډول ،پﻪ ﻣاوراءاﻟﻨﻬر ک ３ﻫغﻪ وخت واکﻤﻨﻲ ترﻻسﻪ ک７ه
چ ３د ده ورور (ﻧصر) پﻪ (٢٧٩ق ٨٩٢ ،م) ﻛال ک ３ﻣ７شﻮ خﻮ د ده شﻬرت او اعتبار ﻫغﻪ وخت
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زﻳات شﻮ چ ３صفارﻳاﻧﻮ تﻪ ﻳ ３پﻪ جگ７ه ک ３ﻣات ３ورک７ه او عﻤرو بﻦ ﻟﻴث صفاري ﻳ ３وﻧﻴﻮه .دغﻪ پ＋５ﻪ د
( ٢٨٧ق ٩٠٠ /ﻣﻴﻼدي کال د اپرﻳﻞ ١٩م) ک ３د ربﻴع اﻻول پﻪ  ١٥ق راﻣﻨ％تﻪ شﻮه .وروستﻪ ﻟﻪ دې
پ ３＋５ﻳ ３عباسﻲ خﻠﻴفﻪ ﻣعتضد تﻪ د حکﻮﻣت فرﻣان وﻟ８５ه＄ ،کﻪ چ ３د صفارﻳاﻧﻮ (د خﻼفت ﻟﻪ اواﻣرو
＇خﻪ د سرغ７ووﻧکﻮ) پﻪ ﻣات ３سره ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ پﻪ عباسﻲ خﻼفت ک ３ډ４ر ﻣحبﻮبﻴت ترﻻسﻪ ک.７
اﻣﻴر اسﻤاعﻴﻞ ساﻣاﻧﻲ د عباسﻲ خﻼفت د ﻣﻼت ７پﻪ ﻻره ک ３د ﻧﻮرو ﻣخاﻟفاﻧﻮسره ﻫﻢ جگ７ې وک７ې
ﻟکﻪ د طبرستان ﻟﻪ عﻠﻮي ساداتﻮ سره ﻳ ３جگ７ه وک７ه او د ﻫغﻮى ﻣشر ﻣحﻤد بﻦ زﻳد عﻠﻮي ﻳ ３وواژه،
طبرستان او رى (اوسﻨﻰ تﻬران) او ﻟ ８وروستﻪ ﻳ ３زﻧجان او قزوﻳﻦ ﻫﻢ وﻧﻴﻮل اوپﻪ دې ترتﻴب ﻳ ３د خپﻠﻮ
فتﻮحاتﻮ ﻟﻤﻨﻪ ﻟﻪ افغاﻧستان ＇خﻪ واړوﻟﻪ او د اوسﻨﻲ ا４ران ترﻟﻮﻳدﻳ％ﻮ ＇ﻨ６و ورس５د.
د اﻣﻴر اسﻤاعﻴﻞ ساﻣاﻧﻲ پﻪ وخت ک ،３د ساﻣاﻧﻲ دوﻟت پﻼزﻣ５ﻨ ３ﻳعﻨ ３د بخارا ＊ار ＊ﻪ پرﻣختگ وک７
او پﻪ ختﻴ ＃ک ３د اسﻼﻣﻲ ＊اروﻧﻮ پﻪ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﻣرکز بدل شﻮ .اﻣﻴر اسﻤاعﻴﻞ کابﻮ ﻟﻪ اتﻮ کﻠﻮﻧﻮ اﻣارت
وروستﻪ ،پﻪ (٢٩٥ق ٩٠٧ ،م) کال ﻣ ７شﻮ.
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د امير اسماعيل ځايناستی
د اﻣﻴر اسﻤاعﻴﻞ زوى دوﻳﻢ احﻤد د ده ＄اﻳﻨاستﻰ شﻮ .د ده د واکﻤﻨی پﻪ دورې ک ３چ ３پﻨ％ﻪ ﻧﻴﻢ کاﻟﻪ
اوږده شﻮه ،د ساﻣاﻧﻲ دوﻟت عسکرو پﻪ سﻴستان ک ３د صفارﻳاﻧﻮ د پات ３شﻮو او ﻫﻤدارﻧگﻪ پﻪ ﻣاوراءاﻟﻨﻬر
ک ３ﻳ ３ﻟﻪ ترکاﻧﻮ سره ﻧ＋ت ３وشﻮې .پﻪ دې ﻧ＋تﻮ ک ３ساﻣاﻧﻲ دوﻟت برى وگا！ﻪ خﻮ احﻤد ساﻣاﻧﻲ ډ４ر ژر
پﻪ (٣٠٠ق ٩١٤ / -م) ک ３د خپﻠﻮ ﻣرﻳﻴﻮ ﻟﻪ خﻮا ووژل شﻮ .وروستﻪ ﻟﻪ ده ＇خﻪ د ﻧﻮﻣﻮړي زوى (ﻧصر)
واکﻤﻨ ９تﻪ ورس５د .کﻪ ﻫر ＇ﻮ د ﻧﻮﻣﻮړي د پاچاﻫ ９پﻴﻞ پﻪ ﻫغﻮ وﻻﻳتﻮﻧﻮ ک ３چ ３د ساﻣاﻧﻲ دوﻟت تر وﻟک３
ﻻﻧدې وو ،ﻟﻪ شخ７و سره ﻻس 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 پاچاﻫ ９دوره ( ٣٠١ﻧﻪ تر  ٣٣١ق  ٩١٤ /ﻧﻪ تر  ٩٤٢م) ﻛﻠﻮﻧﻮ ک ３د ساﻣاﻧﻲ ﻟ７ۍ د حکﻮﻣت
د دبدب ３د اوج دوره وه.
د ﻧصر ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ ３وروستﻪ ساﻣاﻧﻲ حکﻮﻣت تر ( ٣٩٥ق  ١٠٠٥ /م )ﻛال پﻮرې پات ３شﻮ اوپﻪ دې ﻣﻮده
ک ３اوه تﻨﻪ ساﻣاﻧﻲ ﻣشران واکﻤﻨ ９تﻪ ورس５دل .خﻮ د ساﻣاﻧﻲ دوﻟت ＄ﻮړتﻴا ﻫغﻪ ﻣﻬال پﻴﻞ شﻮه چ３
زﻳات واک سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو ﻣشراﻧﻮ تﻪ پﻪ ﻻس ورغﻰ .ﻟﻪ دې ﻣشراﻧﻮ ＇خﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ اﻟپ تگﻴﻦ ﻧﻮﻣ５ده چ３
پﻪ ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ ک ３د ترک غﻼﻣاﻧﻮ ＇خﻪ و .ﻧﻮﻣﻮړي پﻪ غزﻧﻪ ک ３پﻪ ( ٣٥١ق٩٦٢ /م) ﻛا ل ک ３د ترک
ﻣرﻳﻴﻮ پﻪ ﻣﻼت ７د غزﻧﻮﻳاﻧﻮ د ﻧﻮي حکﻮﻣت بﻨس کﻴ＋ﻮد .ساﻣاﻧﻲ حکﻮﻣت او دوﻟت ﻳﻮ سﻠﻮ دوه کاﻟﻪ
او شپ ８ﻣﻴاشت ３اوږد شﻮ.
د سامانيانو په دورې کې اقتصاد او فرهنګ
د ساﻣاﻧﻴاﻧﻮدوره چ ３د ختﻴ ３％ﻧ７ۍ پﻪ تارﻳخ ک ３د اسﻼﻣﻲ 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
ک ３د پر ﻣختگ دوه عﻤده ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﻳ ３پﻪ ﻻﻧدې تﻮگﻪ بﻴاﻧﻮﻻی شﻮ:
ﻟﻮﻣ７ى د درﻧﻮ ﻣاﻟﻴاتﻮ او باجﻮﻧﻮ ﻧشتﻮاﻟی او دوﻳﻢ ﻻزم کﻮرﻧﻰ ثبات او ﻫﻤدارﻧگﻪ بﻬرﻧ ９سﻮﻟﻪ .د پﻮرتﻪ
دوه عﻮاﻣﻠﻮ پﻪ ترڅ ک＊ ３ﻪ 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 چ ３پﻪ ﻳﻮه کا ل ک ３د ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ
ﻟخﻮا د ！ﻮل ﻫ５ﻮاد ﻧﻪ ＇ﻠﻮ＋４ت ﻣ５ﻠﻴﻮﻧﻪ درﻫﻢ را！ﻮﻟ５دل.
پﻪ ﻫغﻮ کشفﻴاتﻮ ک ３چ ３بﻴا وروستﻪ د پﻮﻟﻨ ６او سکاﻧ６ﻳﻨاوې ﻫ５ﻮادوﻧﻮ پﻪ ＇ﻨ６وک ３ترسره شﻮي ،د
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ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ د وخت ﻧﻘره ﻳﻲ سک ３ﻻستﻪ راغﻠ ３او دا خبره ＇رگﻨدوي چ ３د ساﻣاﻧﻲ دوﻟت او ختﻴ％ﻲ
اروپا تر ﻣﻨ ＃د سﻮدا گرﻳزو تﻮکﻮ راک７ه ورک７ه کﻴدﻟﻪ.
ﻟﻪ بزگراﻧﻮ ＇خﻪ د ساﻣاﻧﻲ دوﻟت د ﻣﻼت ７پﻪ سﻴﻮري ک ３کرﻧ ３او زراعت ﻫﻢ ＊ﻪ وده وک７ه .او پﻪ
＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ پﻪ گ ０ﻣ５شتﻮ سﻴﻤﻮ ﻟکﻪ بادغﻴس ،ﻫرات ،پﻮشﻨگ د سﻴستان ＄ﻴﻨﻮ برخﻮ او بُست ک３
د ﻣ５ﻮو ،غﻠﻮ اوﻧباتاتﻮ بﻴﻼبﻴﻞ ډوﻟﻮﻧﻪ پﻴدا ک５دل .د ＇اروﻳﻮ پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د أساﻧﻮ او او＊اﻧﻮ د ساتﻨ３
ﻣرکزوﻧﻪ پﻪ تخارستان او بﻠخ ک ３ﻣﻮجﻮد وو او پﻪ ﻫرات او بُست ک ３ور＋４ﻢ ﻫﻢ تﻮﻟﻴدﻳدل.
کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ د ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ سﻴﻤ ３تﻪ د ترکاﻧﻮ راتگ او بﻴا ﻟﻮړو حکﻮﻣتﻲ او سﻴاسﻲ ﻣﻘاﻣﻮﻧﻮ تﻪ د دوي ﻻس
رسﻲ ،دغﻪ پروسﻪ ＇ﻪ ﻧا ＇ﻪ زﻳاﻧﻤﻨﻪ ک７ه خﻮ داس ３رپﻮټ ﻧﻪ دى ﻻستﻪ راغﻠﻰ چ ３اقتصادي وضعﻪ ﻳ ３ﻟﻪ
خطر سره ﻣخ ک７ې وي.
د فرﻫﻨ ，او تﻤدن پﻪ برخﻪ ک ３ﻣﻬﻢ ﻳﻮن راﻣﻨ％تﻪ شﻮ؛ ＄کﻪ د ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ پﻪ ﻻس د ﻳﻮه پﻴاوړي ﻧظام د
بﻨس ا＋４ﻮدو 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 ک ３ډ４ر ﻟﻮى بدﻟﻮن راﻣﻨ％تﻪ شﻮ.
د ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ پﻪ دورې ک ３د پﻮﻫﻨﻮ د پراختﻴا ﻣﻬﻢ عﻠت ،د عﻘﻴدې أزادي او ﻫﻤدارﻧگﻪ د ساﻣاﻧﻲ ﻣشراﻧﻮ
حﻮصﻠﻪ او ﻧرﻣﻲ وه .پﻪ دې دورې ک ３ﻟﻪ تعصبﻪ ډکﻪ فضا ﻣﻮجﻮده ﻧﻪ وه .د ب５ﻼ ب５ﻠﻮ فکري او دﻳﻨﻲ
ک７ﻧﻼرو او ﻫﻤدارﻧگﻪ د ﻧظر او فکر دخاوﻧداﻧﻮ ﻟپاره ﻳﻮ ډاډﻣﻦ چاپﻴرﻳال ﻣﻮجﻮد و .ساﻣاﻧﻲ ﻣشراﻧﻮ ﻫ（ﻪ
کﻮﻟﻪ چ ３ﻟﻪ ＄ان پاﻟﻨ ３او عﻘﻴدتﻲ استبداد ＇خﻪ ＄ان وژغﻮري .او ﻫﻤدا کار د ب５ﻼ ب５ﻠﻮ فکروﻧﻮ د
را＇رگﻨد４دو ﻻﻣﻞ شﻮ .ﻣحﻤدخﻮارزﻣﻲ او ابﻮ رﻳحان اﻟبﻴروﻧﻲ پﻪ ترتﻴب سره پﻪ خپﻠﻮ کتابﻮﻧﻮ (ﻣفاتﻴح
اﻟعﻠﻮم) او (أثاراﻟباقﻴﻪ) ک ３د ﻫغﻪ وخت د ب５ﻼ ب５ﻠﻮ فکري او عﻘﻴدتﻲ ＇اﻧگﻮ او ډﻟﻮ ＇خﻪ خبر راکﻮي
او پﻪ (زﻳﻦ اﻻخبار) ک ３د عبداﻟحﻰ گرد４زي پﻪ وﻳﻨا ،د ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ د پﻮه وزﻳر ابﻮ عبداهلل جﻴحاﻧﻲ پﻪ اﻣر د
ساﻣاﻧﻲ دربار د ک７ﻧﻼرو ！اکﻠﻮ او ﻫﻤدارﻧگﻪ د ﻫ５ﻮاد د ادارې ﻟپاره ،د ﻫغﻪ وخت د ﻧ７ۍ د ！ﻮﻟﻮ درباروﻧﻮ
ک７ﻧﻼرې ب ３ﻟﻪ تعصبﻪ را！ﻮﻟ ３ک７ې او د دوى ﻟﻪ ﻣﻨ＇ ＃خﻪ د ﻫغﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ قﻮاﻧﻴﻦ غﻮره ک７ي چ３
پرﻣختﻠﻠ ３اﻧساﻧﻲ ب２ﻪ وﻟري .ﻧﻮﻣﻮړي وروستﻪ اﻣر وک ７چ ３د دربار او د４ﻮان ！ﻮل غ７ي ﻧﻮﻣﻮړو ک７ﻧﻼرو
عﻤﻠﻲ کﻮﻟﻮ تﻪ غاړه ک８５دي .ﻧﻮﻟﻪ دې کبﻠﻪ ډ４ر پﻮﻫان او د فکر خاوﻧدان وﻫ（５دل تر ＇ﻮ خپﻠ ３پﻮﻫ３
او فکروﻧﻪ ！ﻮﻟﻨ ３تﻪ وړاﻧدې ک７ي.
پﻪ دې ترتﻴب د اسﻼم د تﻤدن طﻼﻳﻲ دوره و＄ﻠ５ده او ﻟﻮى اسﻼﻣﻲ 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
ﻟﻮی استاد جعفربﻦ ﻣحﻤد رودکﻲ ،شاعر ،استاد او تک７ه حکﻴﻢ ابﻮاﻟحسﻦ شﻬﻴد بﻠخﻲ ،د اﻣﻴر
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 اسﻼﻣﻪ د دري پارسﻲ ﻟﻮﻣ７ﻧ ９شاعره رابعﻪ بﻠخﻲ چ ３پﻼر ﻳ ３د (زﻳﻨت اﻟعرب) ﻟﻘب ورک７ى
و ،او ﻟسگﻮﻧﻮ ﻧﻮرو پﻮﻫاﻧﻮ او ﻫﻮ＊ﻴاراﻧﻮ پﻪ دې دورې ک ３استﻮگﻨﻪ درﻟﻮده او کتابﻮﻧﻪ ﻳ ３وړاﻧدې ک７ل.
په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ډﻟﻪ ﻳﻴزه تﻮگﻪ د ﻧﻘش ３پر ﻣخ ساﻣاﻧﻲ قﻠﻤرو او پﻮﻟ ３پﻪ گﻮتﻪ ک７ي او د دې دورې
د پﻮﻫاﻧﻮ او عاﻟﻤاﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دې وﻟﻴکﻲ.
پوښتنې
 -١زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ ＇ﻪ ډول سابﻘﻪ ﻟرﻟﻪ؟
 -٢د ساﻣان خدات اوﻻدوﻧﻮ وﻟ ３ﻟﻮړې حکﻮﻣتﻲ ＇ﻮک ９ترﻻسﻪ ک７ې؟
 -٣د ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ تر ！ﻮﻟﻮ ﻣشﻬﻮر پاچا ＇ﻪ ﻧﻮﻣ５ده او پﻪ ＇ﻪ ډول ﻳ ３ساﻣاﻧﻲ دوﻟت د د بدب ３اوج تﻪ
ورساوه؟
 -٤د بغداد د عباسﻲ خﻠفاوو او ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ ترﻣﻨ＇ ＃ﻪ ډول اړﻳکﻪ وه؟

له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې د ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ د فرﻫﻨ／ﻲ سﻴاست پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﻮه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ ،پﻪ راتﻠﻮﻧکﻲ درسﻲ
ساعت ک ３دې تر！ﻮﻟﻮ غﻮره ﻣﻘاﻟﻪ د ＊ﻮوﻧ％ﻲ پﻪ تابﻠﻮ کﻲ و７＄ول شﻲ ،چ ３ﻧﻮر زدهکﻮوﻧکﻲ ورﻧﻪ
گ＂ﻪ واخﻠﻲ.
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نهم لوست

غزنويان او سلجوقيان
ترکان د ﻫغﻮ قﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ وو چ ３پﻪ ﻣرکزي أسﻴا ک ３اوس５دل ،ﻟﻪ ﻳادو شﻮو قﻮﻣﻮﻧﻮ سره د
ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ د حکﻮﻣت پﻪ دورې ک ３ډ４رې اړﻳک！ ３ﻴﻨگ ３شﻮې ﻧﻮ ﻟﻪ دې کبﻠﻪ د ترکاﻧﻮ ＄ﻴﻨ ３ډﻟ ３د
اسﻼم پﻪ سپﻴ（ﻠﻲ دﻳﻦ ﻣشرف ３شﻮې او د ترکاﻧﻮ ＄ﻴﻨ ３سرداران او ﻣشران د ساﻣاﻧﻲ دوﻟت د چﻮپ７
پﻪ ﻻره ک ３ﻟﻮړو حکﻮﻣتﻲ ﻣﻘاﻣاتﻮ او پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ ﻧظاﻣﻲ ﻣﻨصبﻮﻧﻮ تﻪ ورس５دل.
ﻳﻮ ﻫﻢ ﻟﻪ دې ﻣشراﻧﻮ ＇خﻪ اﻟپ تگﻴﻦ ﻧﻮﻣ５ده چ ３د ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا د خراسان ﻳا افغاﻧستان د سپﻪ
ساﻻرۍ دﻧده ورتﻪ سپارل شﻮې وه .ﻧﻮﻣﻮړی د غزﻧﻮﻳاﻧﻮ د ﻟ７ۍ بﻨس＂گر بﻠﻞ ک８５ي.
زﻣﻮږ دﻫ５ﻮاد پﻪ تارﻳخ ک ３د ترکاﻧﻮ پﻪ ﻧاﻣﻪ درې ﻟ７ۍ (غزﻧﻮﻳان ،سﻠجﻮقﻴان او خﻮارزم شاﻫﻴان)
ﻣشﻬﻮر دي .پﻪ دې ﻟﻮست ک ３بﻪ د ترکاﻧﻮ دوې ﻣﻬﻤ ３کﻮرﻧﻰ (غزﻧﻮﻳان او سﻠجﻮقﻴان) وپ５ژﻧئ.

د غﺰنﻮيانﻮ دولت
ت

د ارال بحيره

د سﭙني بحيره

د قره ختاﺋيانﻮ دولت

ﻮره

يره

بح

ﻼ فت

د

عبا

ﻮ خ
سيا ن

رس

ختﻴ＃

روم

يج

خل

د ﭘا
د عﻤان بحﻴره

د ﻫﻨد سﻤﻨدر
د غزﻧﻮي اﻣپراتﻮرۍ اصﻠﻲ حدود
د غزﻧﻴاﻧﻮ تر واکﻤﻨ ９ﻻﻧدې سﻴﻤ３

غزنويان
زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３د غزﻧﻪ (غزﻧﻴﻦ ﻳا غزﻧﻲ) ＊ار پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ ﻫغﻪ وخت د اﻫﻤﻴت وړ وگر５＄د
چ ３د ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ ترکﻲ سردار اﻟپ تگﻴﻦ پﻪ ( ٣٥٠ق ٩٦١ /م) کال ک ３د اﻣﻴر عبداﻟﻤﻠک بﻦ ﻧﻮح د
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ﻣرگ پﻪ وخت ک ３پﻪ ﻫغﻪ تﻮطـئﻪ ک ３گ６ون وک ７چ ３غﻮ＊تﻞ ﻳ ３د خپﻠ ３خﻮ＊ ３شﻬزاده د واک گ６ۍ
تﻪ ورسﻮي؛ خﻮ وﻧﻪ تﻮاﻧﻴد ﻧﻮ ＄کﻪ ﻟﻪ خپﻠﻮ ﻟ＋کرو سره غزﻧﻲ تﻪ ﻻړ او دغﻪ ＊ار ﻳ ３د خپﻞ ﻣرکز پﻪ
تﻮگﻪ غﻮره ک ７خﻮ د غزﻧﻮﻳاﻧﻮ واک د سبکتگﻴﻦ پﻪ ﻧاﻣﻪ د ﻳﻮه بﻞ ترکﻲ غﻼم پﻪ واسطﻪ تثبﻴت شﻮ .دغﻪ
س７ى چ ３پﻪ اصﻞ ک ３د 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 چ ３د
ﻧﻮﻣﻮړي د ساتﻮﻧکﻮ ﻣشري ور پﻪ غاړه شﻮه او د اﻟپ تگﻴﻦ ﻟﻪ ﻟﻮر سره ﻳ ３واده ﻫﻢ وک.７
سبکتگين
پﻪ (٣٥٢ق٩٦٣/م ).کال ک ３د اﻟپ تگﻴﻦ ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ ３وروستﻪ 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 خﻼف
د ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ سره خپﻠ ３اړﻳک！ ３ﻴﻨگ ３ک７ې.
خﻮ د غزﻧﻲ ﻛﻤزورې ادارې او پﻪ غزﻧﻲ باﻧدې د ﻟﻮﻳکﻴاﻧﻮ اوﻧﻮرو ﻣخاﻟفﻴﻨﻮ احتﻤاﻟﻲ ﻻس 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 واکﻤﻨ ９ﻣﻮده پﻪ (٣٦٦ق ٩٧٦ ،م) کال ک ３پﻴﻞ او پﻪ (٣٨٧ق٩٩٧،م) کال ک ３د ده
ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ ３سره ﻳﻮ ＄اى پاى تﻪ ورس５ده او ﻧﻮﻣﻮړي پﻪ دې دورې ک ３د غزﻧﻮﻳاﻧﻮ حکﻮﻣت ＄ﻮاکﻤﻦ ک.７
سبگتگﻴﻦ بُست او قصدار پﻪ خپﻞ قﻠﻤرو ک ３دﻧﻨﻪ او ﻫﻤدارﻧگﻪ د دې حﻤﻠﻮ پﻪ ترڅ ک ３ﻳ ３د افغاﻧستان
ﻣشﻬﻮر پﻮه او ادﻳب ابﻮاﻟفتح بُستﻲ ﻫﻢ خپﻞ چﻮپ ７تﻪ حاضر ک.７
دﻫﻨدوستان پﻪ ﻟﻮر ﻳ ３ﻫﻢ ﻟ＋کر ک ９＋وک７ې .چ ３برس５ره پر دﻳﻨﻲ اعتبار غزﻧﻮﻳاﻧﻮ تﻪ ډ４ر غﻨﻴﻤتﻮﻧﻪ ﻫﻢ
پﻪ ﻻس ورغﻠﻞ .او د حکﻮﻣت ساحﻪ ﻳ ３د ﻫﻨدتر جﻴپال پﻮرې ورس５ده.
سبکتگﻴﻦ د ﻫ５ﻮاد د ادارې ﻟپاره ،اﻳاﻟتﻮﻧﻪ د خپﻠ ３کﻮرﻧ ９د غ７و ترﻣﻨ ＃وو４شﻞ چ ３ډﻳر ﻣﻬﻢ ＊ار
(ﻧﻴشاپﻮر) ﻳ ３خپﻞ زوى ابﻮاﻟﻘاسﻢ ﻣحﻤﻮد ،بُست ﻳ ３بﻞ زوى ﻧصر
او ﻫﻤدارﻧگﻪ غزﻧﻲ او بﻠخ ﻳ ３بﻞ 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 اختﻼف ﻟپاره ﻳ ３زﻣﻴﻨﻪ ﻣساعده
ک７ه .ﻧﻮ پﻪ دې تﻮگﻪ ＇ﻪ وخت چ ３پﻪ (٣٨٧ق٩٩٧/م) کال ک３
سبکتگﻴﻦ ﻣ７شﻮ ،ﻧﻮﻣﻮړي خپﻞ ورور ﻟﻪ واکﻪ ﻟ５رې ک ７او د غزﻧﻮي
سﻠطان ﻣحﻤﻮد غزﻧﻮي
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دوﻟت اداره ﻳ ３پخپﻠﻪ غاړه واخﻴستﻪ .د ﻣحﻤﻮد غزﻧﻮي ﻣﻨظﻢ سﻴاست پﻪ افغاﻧستان او د ﻫغﻪ پﻪ شاوخﻮا
ک ３د سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو حکﻮﻣتﻮﻧﻮ پﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړﻟﻮ وﻻړ و او دې کار د ده واکﻤﻨﻲ ＄ﻮاکﻤﻨﻪ ک７ه .پﻪ دې
تﻮگﻪ چ ３سﻴستان ،غرجستان (ﻫزاره جات) ،گﻮزگاﻧان (جﻮزجان) ،چﻘاﻧﻴان او خﻮارزم د غزﻧﻲ دربار
اطاعت تﻪ غاړه ک＋５ﻮده.
فتوحات
زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد پﻪ تارﻳخ ک ３ﻣحﻤﻮد غزﻧﻮي ＄کﻪ د ستر فاتح پﻪ تﻮگﻪ پ５ژﻧدل شﻮی چ ３ده زﻳات فتﻮحات
پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د ﻫﻨدوستان پﻪ ﻟﻮرې تر سره ک７ي دي .ﻧﻮﻣﻮړي د ب５ﻼب５ﻠﻮ دﻻﻳﻠﻮ ﻟﻪ ﻣخ ３پﻪ ﻫﻨدوستان
باﻧدې ﻳرغﻠﻮﻧﻪ تر سره ﻛ７ل ،د اسﻼم خپر４دل او ﻫغﻪ قﻴﻤتﻲ غﻨﻴﻤتﻮﻧﻮ چ ３د ﻫﻨدوستان پﻪ ﻣعبدوﻧﻮ او بت
خاﻧﻮ ک ３ساتﻞ ک５دل ﻻستﻪ راوړل.
د ﻣحﻤﻮد غزﻧﻮي د ﻳرغﻠﻮﻧﻮ پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ﻳ ３پﻪ ﻫﻨدوستان ک ３د اسﻼم د سپ（５ﻠﻲ دﻳﻦ ر ３＋４وغ％ﻮﻟ３
او ﻫﻤدارﻧگﻪ ډ４ر زﻳات غﻨﻴﻤتﻮﻧﻪ د غزﻧﻮي ترکاﻧﻮ سرت５روتﻪ ﻻستﻪ ورغﻠﻞ .پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د ﻫﻨدوستان پﻪ
گﻮجرات ک ３پﻪ (٤١٦ق١٠٢٥/م)کال ک ３د سﻮﻣﻨات بت فتحﻪ ک ７چ ３د ﻫﻨد د ډ４رو ﻟﻮﻳﻮ او ﻣشﻬﻮرو
بتاﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ و .د غﻪ کار د سﻠطان ﻣحﻤﻮد غزﻧﻮي او د ده د سرتﻴرو د ډ４ر شﻬرت ﻻﻣﻞ وگر５＄د.
د ﻫﻨد پﻪ ﻟﻮر د ﻟشکر ک＋ﻴﻮ پﻪ اړه د پام وړ خبره دا ده چ ３دا کار د غزﻧﻮي دوﻟت د سرت５رو ﻟپاره بﻮختﻴا
وه چ ３پﻪ دې تﻮگﻪ غزﻧﻮي دوﻟت ﻟﻪ ﻫغﻮ خطروﻧﻮ ＇خﻪ پﻪ اﻣﻦ پات ３شﻮ ﻛﻮم چ ３د سرت５رو او افسراﻧﻮ
ﻟﻪ پﻠﻮه ورتﻪ ﻣتﻮجﻪ و .پﻪ ﻫرحال ،د سﻠطان ﻣحﻤﻮد غزﻧﻮي فتﻮحات چ ３پﻪ ﻫره اﻧگ５زه تر سره شﻮي،
د ﻫﻨدوستان پﻪ سﻴﻤﻪ ک ３پﻪ ت５ره بﻴا د اسﻼم د خپر４دو پﻪ برخﻪ ک ３ډ４ر اغ５زﻣﻦ وو او د اسﻼم دﻳﻦ چ３
ﻣخک ３تر ﻣﻠتاﻧﻪ رس５دﻟﻰ و ،د غزﻧﻮﻳاﻧﻮ پﻪ دوره ک ３د ﻫﻨد تر ډ４رو ﻧﻮرو سﻴﻤﻮ پﻮرې ورس５د.
د سلطان محمود غزنوي ځايناستي
سرب５ره پر دې چ ３سﻠطان ﻣحﻤﻮد غزﻧﻮي د خپﻞ حکﻮﻣت پﻪ ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ کﻠﻮﻧﻮ ک ３د ﻣسعﻮد پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻣﻨاسب
ﻧظر درﻟﻮد او ﻧﻮﻣﻮړى ﻳ ３خپﻞ وﻟﻴعﻬد و！ا کﻪ خﻮ د ژوﻧد پﻪ وروستﻴﻮ کﻠﻮﻧﻮ ک ３پﻪ ﻣسعﻮد باﻧدې بدگﻤاﻧﻪ شﻮ
او د ده پﻪ ＄اى ﻳ ３خپﻞ بﻞ زوى (ﻣحﻤد) وﻟﻴعﻬد و！ا کﻪ ،د دې ﻟپاره چ ３د ده زړور او ﻣ７５ﻧﻰ زوى (ﻣسعﻮد)
ﻟﻪ ﻣرکز ＇خﻪ ﻟﻴرې ﻻړ شﻲ ﻧﻮ د ری او (تﻬران) او جبال (د اﻳران ﻟﻮﻳدﻳ )＃اﻳاﻟتﻮﻧﻮ ﻣشر ﻳ ３و！ا کﻪ.
سﻠطان ﻣحﻤﻮد غزﻧﻮي پﻪ ( ٤٢١ق ١٠٣٠/م) کال ک ３ﻣ７شﻮ او ﻣحﻤد د خپﻞ پﻼر پﻪ غﻮ＊تﻨﻪ پﻪ غزﻧﻲ
ک ３پر تخت ک５＋ﻨاست.
ﻣحﻤد ﻟﻪ خپﻞ ورور (ﻣسعﻮد) سره د واک د و４ش غﻮ＊تﻨﻪ رد ک７ه خﻮ ﻣسعﻮد پﻪ برﻳاﻟﻴتﻮب سره ﻟﻪ
تﻬران ＇خﻪ د ﻧﻴشاپﻮر پﻪ ﻟﻮر پرﻣختگ وک ７او د (روژې٤٢١ق /سپ＂ﻤبر  ١٠٣٠م) کال ک ３ﻫغﻪ
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پﻪ غزﻧ ３ک ３د غزﻧﻮﻳاﻧﻮ
تارﻳخﻲ ﻣﻨار
وخت چ ３د غزﻧﻲ ﻟ＋کرو خبر ترﻻسﻪ ک ７چ３

د خراسان ﻟ＋کرو ﻣسعﻮد د پاچا پﻪ تﻮگﻪ اعﻼن
ک７ي ﻧﻮ د دې خبرې پﻪ اورﻳدو سره ﻳ ３ب ３ﻟﻪ
＄ﻨ６ه ﻣحﻤد ﻟﻪ واکﻪ ﻟ５رې ک.７
ﻣسعﻮد غزﻧﻮي د خپﻠ ３پاچاﻫ ９پﻪ وخت ک３
ﻟﻪ ﻣخاﻟفﻴﻨﻮ او سرغ７ووﻧکﻮ سره زﻳات ３جگ７ې
وک７ې.
ﻧﻮﻣﻮړي د خپﻞ پﻼر ډ４ر شﻤ５ر ﻫغﻪ ﻣﻠگري
ووژل او ﻳا ﻳ ３زﻧداﻧﻲ ک７ل چ ３د ده پﻪ اﻧد د
ﻧﻮﻣﻮړي د ＄اﻳﻨاستﻲ پﻪ ﻧﻪ قبﻠﻮﻟﻮ ک ３ﻳ ３د ده
ﻟﻪ پﻼ رسره سﻼ وه .پﻪ حکﻮﻣت کﻮﻟﻮ ک ３ﻳ３
ﻫﻢ استبدادي ﻻره غﻮره ک７ه او پﻪ خﻠکﻮ ﻳ３
زﻳات ３ﻣاﻟﻴ ３و ！اکﻠ .３او ﻟﻪ بﻠ ３خﻮا د سﻠجﻮقﻲ
کﻮرﻧ ９پﻪ ﻣشرۍ د اغز د ترکﻤﻨاﻧﻮ ﻧﻮي واک
ﻧﻮﻣﻮړى ﻻکﻤزورى ک ７او پﻪ پاى ک ３پﻪ ﻫغﻪ
جگ７ه ک ３چ ３پﻪ (٤٣١ق١٠٤٠/م) ﻛال پﻪ روژې ک ３د ﻳادوشﻮو ترکﻤﻨاﻧﻮ او غزﻧﻮﻳاﻧﻮ ترﻣﻨ ＃سرخس
تﻪ ﻧژدې د دﻧداﻧﻘان پﻪ سﻴﻤﻪ ک ３وشﻮه .غزﻧﻮﻳاﻧﻮ سختﻪ ﻣاتﻪ وخﻮړه ﻣسعﻮد غزﻧﻮي ﻟﻪ دې ＄اﻳﻪ د غزﻧﻲ
پﻪ ﻟﻮر ت＋５تﻪ وک７ه او ＇رﻧگﻪ چ ３ﻧﻮﻣﻮړي فکر کاوه چ ３د ترکﻤﻨاﻧﻮ تر ＇ارﻧ ３ﻻﻧدې ﻧﻪ شﻲ ،ﻧﻮ ＄کﻪ
ﻟﻪ خپﻠ ３کﻮرﻧ ９او خزاﻧﻮ سره د ﻫﻨد پﻪ ﻟﻮر وت＋ت５د .ﻣسعﻮد پﻪ (٤٣٢ق ١٠٤١/م) ﻛال ک ３پﻪ ﻫغﻪ
تﻮطئﻪ ک ３ووژل شﻮ چ ３د ﻧﻮﻣﻮړي د ورور ﻣحﻤﻮد ﻟﻪ خﻮا ورتﻪ برابره شﻮې وه .ﻟﻪ دې وروستﻪ غزﻧﻮﻳان
د ( )١٣٠کﻠﻮﻧﻮ ﻟپاره پﻪ واک ک ３پات ３شﻮل خﻮ د دوى واکﻤﻨﻲ د افغاﻧستان پﻪ ＄ﻴﻨﻮ سﻴﻤﻮ او ﻫﻤدارﻧگﻪ
د بﻠﻮچستان او پﻨجاب پﻪ ﻳﻮې برخ ３پﻮرې ﻣحدوده شﻮه.
غزنوي پاچاهان
ﻧﻮم
اﻟپ تگﻴﻦ
سبکتگﻴﻦ
اسﻤاعﻴﻞ بﻦ سبکتگﻴﻦ
سﻠطان ﻣحﻤﻮد غزﻧﻮي
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ﻣحﻤد بﻦ ﻣحﻤﻮد
سﻠطان ﻣسعﻮد
ﻣﻮدود بﻦ ﻣسعﻮد
ﻣسعﻮد بﻦ ﻣﻮدود
بﻬااﻟدوﻟﻪ عﻠﻲ بﻦ ﻣسعﻮد
سلجوقيان
سﻠجﻮقﻴان پﻪ اصﻞ ک ３د اغز ﻟﻪ ترکﻤﻨاﻧﻮ ＇خﻪ شﻤ５رل ک８５ي چ ３د اتﻤ ３ﻫجري پﻴ７ۍ پﻪ ترڅ ک ３ﻳ３
د خﻮارزم (ارال) بحﻴرې او د سﻴر درﻳا سﻴﻤ ３تﻪ ک６ې وک７ې.
دسﻠجﻮقﻲ کﻮرﻧ９ﻟﻮى ﻧﻴکﻪ دقاق(تﻘاق)ﻧﻮﻣ５ده.ﻧﻮﻣﻮړى د ترکﻲ پاچاﻫاﻧﻮ پﻪ خدﻣت ک ３حاضر و او
سﻠجﻮق ﻫﻢ د ﻫﻤدې (دقاق) زوى د ترک پاچاﻫاﻧﻮ پﻪ خدﻣت ک ３شپ ３ور ３＄ت５روﻟ.３

د سﻠجﻮقﻲ دوﻟت د واکﻤﻨﻲ سﻴﻤ３

وﻳﻞ ک８５ي چ ３دى او کﻮرﻧ ９ﻳ ３پﻪ (٣٨٢ق ٩٩٢/.م ).کال ک ３ﻣسﻠﻤان شﻮل .د سﻠجﻮق درې
زاﻣﻦ اسرائﻴﻞ ،ﻣﻴکائﻴﻞ او ﻣﻮسﻰ پﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ د ﻣاوراءاﻟﻨﻬر ﻟﻮرتﻪ ک６وال شﻮل او ﻫﻠتﻪ ﻳ ３د ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ
خدﻣت تﻪ غاړه ک＋５ﻮده .خﻮ د سﻠطان ﻣحﻤﻮد غزﻧﻮي ﻟﻪ خﻮا د اسرائﻴﻞ ﻧﻴﻮل او د ﻫﻨدوستان کاﻟﻨجر
پﻪ زﻧدان ک ３وروستﻪ ﻟﻪ اوو کﻠﻮﻧﻮ بﻨد ＇خﻪ د ده ﻣ７ﻳﻨﻪ ،د ترکﻤﻨﻲ سﻠجﻮقﻴاﻧﻮ او ترک غزﻧﻮﻳاﻧﻮ تر ﻣﻨ＃
اړﻳک ３خراب ３ک７ﻟ ３او پﻪ ＄اﻧ７／ي تﻮ－ﻪ د سﻠطان ﻣسعﻮد غزﻧﻮي سﻴاستﻮﻧﻮ دوى تﻪ دا زﻣﻴﻨﻪ برابره ک７ه
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چ ３سﻴاسﻲ او ﻧظاﻣﻲ واکﻤﻨﻲ ترﻻسﻪ ک７ي .دوى پﻪ (٤٢٩ق١٠٣٨/م ).کال ک ３د خراسان ﻣشﻬﻮر
＊ار ﻧﻴشاپﻮر وﻧﻴﻮ .او وروستﻪ ﻳ ３د ج７／ې پﻪ ترڅ ک ３د دﻧداﻧﻘان پﻪ سﻴﻤﻪ ک ３د سﻠطان ﻣسعﻮد غزﻧﻮي
＄ﻮاکﻮﻧﻮ تﻪ سختﻪ ﻣاتﻪ ورک７ه ،پﻪ دې جگ７ه ک ３د سﻠجﻮقﻴاﻧﻮ د جگ７ې ﻣشري د ﻣ５کائﻴﻞ زوى طغرل
ب５گ پﻪ غاړه ﻟرﻟﻪ چ ３ﻧﻮﻣﻮړي سرب５ره پﻪ ﻧ５شاپﻮر د ﻣاوراءاﻟﻨﻬر ،افغاﻧستان او ا４ران ﻧﻮر ﻣﻬﻢ وﻻﻳتﻮﻧﻪ
ﻫﻢ ﻻستﻪ راوړل.
طغرل بﻴگ د سﻠجﻮقﻲ حکﻮﻣت د ﻟ７ۍ بﻨس＂گر گ２ﻞ ک８５ي او تر (٤٥٥ق ١٠٦٣/م) کا ل پﻮرې ﻳ３
واکﻤﻨﻲ وک７ه .ﻟﻪ ( )٢٦کﻠﻮﻧﻮ واکﻤﻨ ９وروستﻪ د ده ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ ３سره سﻢ د ﻧﻮﻣﻮړي وراره اﻟپ ارسﻼن
واکﻤﻨ ９تﻪ ورس５ده .ﻧﻮﻣﻮړي خﻮاجﻪ ﻧظام اﻟﻤﻠک خپﻞ وزﻳر و！اکﻪ د دې پﻮه وزﻳر پﻪ ﻫ（ﻮ سره ﻳ ３دوﻟت
او سﻠجﻮقﻲ ﻧظام ﻟﻪ ＊ﻪ کﻮرﻧﻲ ثبات ＇خﻪ برخﻤﻦ شﻮ او پﻪ بﻬرﻧ ９برخﻪ ک ３ﻳ ３پﻪ (٤٦٢ق ١٠٧٠/م)
کال ک ３د وان او ارزروم د بحﻴري پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３د ﻣﻼزجرد پﻪ ﻣشﻬﻮره جگ７ه ک ３روﻣﻴاﻧﻮ تﻪ ﻣاتﻪ ورک７ه.
د روم قﻴصر دﻳﻮژن روﻣاﻧﻮس ﻳ ３اسﻴر او کﻮچﻨی أسﻴاﻳ ３تر ﻻسﻪ ک７ه.
اﻟپ ارسﻼن پﻪ (٤٦٥ق١٠٧٣/م ).کال ک ３د خﻮارزم پﻪ ﻻره ک ３ووژل شﻮ او ﻟﻪ ده ＇خﻪ وروستﻪ د
اﻟﻤﻠک پﻪ ﻫ（ﻮ واکﻤﻨ ９تﻪ ورس５د .ﻧﻮﻣﻮړي ﻧﻪ ﻳﻮازې
ﻧﻮﻣﻮړي زوى ﻣﻠک شاه سﻠجﻮقﻲ د خﻮاجﻪ ﻧظام ُ
پﻪ کﻮرﻧﻴﻮ گ６وډﻳﻮ برﻻسﻰ شﻮ ،بﻠک ３د سﻠجﻮقﻲ دوﻟت ترواک ﻻﻧدې سﻴﻤﻪ ﻳ ３د ختﻴ ＃ﻟﻮرتﻪ ترچﻴﻨﻪ
او ﻟﻮﻳدﻳ ＃ﻟﻮرتﻪ د ﻣدﻳتراﻧ ３ترسﻤﻨدره 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 ک ３د ﻧﻮﻣﻮړي ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ ３سره سﻢ د ده د کﻮرﻧ９
د غ７و ترﻣﻨ ＃د واکﻤﻨ ９د ﻻستﻪ راوړﻟﻮ پﻪ ﻣﻮخﻪ جگ７ې پﻴﻞ شﻮې او دغﻪ جگ７ې د دې ﻻﻣﻞ شﻮې
چ ３د سﻠجﻮقﻴاﻧﻮ سﻴﻤ ３د شﻬزاده گاﻧﻮ ترﻣﻨ ＃وو４شﻞ شﻲ او ﻫر شﻬزاده د خپﻞ وزﻳر او سرپرست
چ( ３اتابک) بﻪ ورتﻪ وﻳﻞ ک５ده ،پﻪ ﻣرستﻪ وﻻﻳت اداره کاوه.
اتابکاﻧﻮ ﻫﻢ ﻟﻪ ＇ﻪ ﻣﻮدې وروستﻪ د خپﻠﻮاک ９خﻮبﻮﻧﻪ وﻟﻴدل او ﻫﻤدارﻧگﻪ د اﻳران پﻪ أذرباﻳجان او ﻟرستان
ک ３ﻳ ３خپﻠﻮاکﻪ ﻟ７ۍ راﻣﻨ％تﻪ ک７ه .د سﻠجﻮقﻴاﻧﻮ د واکﻤﻨ ９ختﻴ ３％سﻴﻤ ،３افغاﻧستان چ ３د سﻠطان
سﻨجر تر واک ﻻﻧدې راغﻰ او ﻧﻮﻣﻮړي ﻟﻪ ډ４ر اخ او ډب وروستﻪ ﻣروه خپﻠﻪ پﻼزﻣ５ﻨﻪ و！اکﻠﻪ .خﻮ ﻟﻪ
( )٤٢کﻠﻮﻧﻮ واکﻨﻤ ９وروستﻪ پﻪ (٥٥٢ق١١٥٧/م) کال ک ３د ﻧﻮﻣﻮړي ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ ３سره سﻢ ،د ختﻴ％ﻮ
سﻠجﻮقﻴاﻧﻮ کﻮرﻧ ９ﻫﻢ ک８ه ﻻره ＄اﻧتﻪ غﻮره ک７ه او ＇رﻧگﻪ چ ３سﻠطان سﻨجر ＄اﻳﻨاستی ﻧﻪ درﻟﻮد ،ﻧﻮ د
ﻧﻮﻣﻮړي خﻮري رکﻦ اﻟدﻳﻦ ﻣحﻤﻮد پﻪ (٥٥٧ق ١١٦٢/م) کا ل ک ３د افغاﻧستان او ﻣاوراءاﻟﻨﻬر پﻪ ＄ﻴﻨﻮ
برخﻮ واک وچﻼوه .خﻮ پﻪ دې کال ک ３د 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
د ﻣحﻤﻮد غزﻧﻮي فتﻮحاتﻮ پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ سر ب５ره د
اسﻼم د دﻳﻦ پﻪ خپر４دو ډ４ره شتﻤﻨﻲ ﻳ ３ﻫﻢ غزﻧﻮﻳاﻧﻮ تﻪ
ورک７ه؛ ＄کﻪ د دې ﻳرغﻠﻮﻧﻮ پﻪ ترڅ ک ３ډ４ر غﻨﻴﻤتﻮﻧﻪ د
دوى پﻪ برخﻪ شﻮل .چ ３د دې شتﻤﻨﻴﻮ پﻪ وسﻴﻠﻪ د غزﻧﻲ
＊ار ودان او أباد شﻮ ،د غزﻧﻲ پﻪ ＊ار ک ３ډ４ر جﻮﻣاتﻮﻧﻪ،
کتابتﻮﻧﻮﻧﻪ او ﻣا ９１ورغ５دې .د غزﻧﻲ جﻮﻣات د دبدب ３پﻪ
ﻫکﻠﻪ وﻳﻞ ک８５ي چ ３د بغداد ﻟﻪ جﻮﻣات سره برابر و.
د غزﻧﻮﻳاﻧﻮ پﻪ وخت ک ３د ﻣا１ﻴﻮ جﻮړول ﻫﻢ دود وو
د سﻠجﻮقﻴاﻧﻮ د دورې ﻳﻮ اثر
او وﻳﻞ ک８５ي چ ３سﻠطان ﻣسعﻮد غزﻧﻮي ﻳﻮازې د اوو
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ درﻫﻤﻮ پﻪ بﻴﻪ ﻳﻮه ﻣا ９１جﻮړه ک７ه چ ３د وداﻧ９
او جﻮړوﻟﻮ کاروﻧﻮ ﻳ＇ ３ﻠﻮرو ﻛﻠﻮﻧﻮ پﻮرې دوام وک .７د پﻠﻮﻧﻮ جﻮړوﻟﻮ پﻪ برخﻪ ک ３ﻫﻢ 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 (٤١٥-١٦ق١٠٢٤-٢٥/م) کال ک ３د زورقﻲ پﻠﻪ جﻮړول د غزﻧﻮﻳاﻧﻮ د دورې ﻟﻪ غﻮره ﻧﻮ＊تﻮﻧﻮ
＇خﻪ گ２ﻞ ک８５ي.
زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３د کرﻧ ３پﻪ برخﻪ ک ３د غزﻧﻮﻳاﻧﻮ ＇خﻪ د ﻣخکﻨﻴﻮ دورو پﻪ پرتﻠﻪ زﻳات تﻮپﻴر ترسترگﻮﻧﻪ
شﻮ خﻮ د غزﻧﻮﻳاﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا د حاصﻞ خﻴزو وﻻﻳتﻮﻧﻮ ﻻﻧدې کﻮﻟﻮ او د پرﻳﻤاﻧﻪ غﻨﻴﻤتﻮﻧﻮ ﻻستﻪ راوړﻟﻮ د
غزﻧﻮي دوﻟت د عﻮاﻳدو کچﻪ ﻟﻮړه ک７ه دغﻪ عﻮاﻳد پﻪ کا ل ک＇ ３ﻪ 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 داس ３کچﻪ
چ ３د سﻠطان ﻣحﻤﻮد غزﻧﻮي پﻪ وخت ک ３د غزﻧﻲ ＊ار د داراﻟعﻠﻢ حکﻢ ترﻻسﻪ ک ７او وﻳﻞ ک８５ي چ３
د پﻮﻫاﻧﻮ سرب５ره د ده پﻪ دربار ک＇ ３ﻠﻮر سﻮه شاعران ﻫﻢ اوس５دل.
د غزﻧﻮﻳاﻧﻮ دورې د ﻧاﻣتﻮ پﻮﻫاﻧﻮ اوشاعراﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ د ﻻﻧدې کساﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ د ﻳادوﻧ ３وړ دي .د
ﻧجﻮم＄ ،ﻤکپﻮﻫﻨ ３او عﻘاﻳدو پﻪ برخﻪ ک ３ﻧاﻣتﻮ 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 چ ３د فرﻫﻨ ，او تﻤدن ﻟﻪ پﻠﻮه بﻴرتﻪ پات ３وو او تراوسﻪ
ﻳ ３خپﻞ قبﻴﻠﻮي خﻮﻳﻮﻧﻪ ﻧﻪ وو ﻫ５ر ک７ي ،دوی ﻫﻢ د سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو وزﻳراﻧﻮ او پﻮﻫﻮ شخصﻴتﻮﻧﻮ ＇خﻪ
غﻮ＊تﻨﻪ وک７ه تر＇ﻮ د حکﻮﻣتدارۍ پﻪ برخﻪ ک ３ورسره ﻣرستﻪ وک７ى ،پﻪ دې تﻮگﻪ ﻳ ３غﻮ＊تﻞ چ ３د
قبﻴﻠﻮي ﻧظام د زﻳاﻧﻮﻧﻮ کچﻪ را！ﻴ＂ﻪ ک７ي.
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پﻪ دې دورې ک ３اﻣﻼک او کرﻧﻴزې ＄ﻤک ３د واکﻤﻨﻮ ﻟﻪ خﻮا ﻫغﻮ خﻠکﻮتﻪ ورک７ل شﻮې چ ３پﻪ
سﻠجﻮقﻲ کﻮرﻧ ９پﻮرې ﻳ ３اړه درﻟﻮده ،ﻟﻪ دې کبﻠﻪ د کرﻧ ３برخﻪ زﻳاﻧﻤﻨﻪ شﻮه .خﻮ پﻪ دې دوره ک ３د
جﻮﻣاتﻮﻧﻮ او قبروﻧﻮ بﻴا رغﻮﻧﻪ د ＄اﻧگ７ي ﻣذﻫبﻲ ارز＊ت ﻟروﻧک ３وه ،د ＊ﻮوﻧ ３او روزﻧ ３ﻟپاره د (ﻧظاﻣﻴﻪ)
پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻣدرس ３ﻫﻢ د ﻫ５ﻮاد پﻪ ب５ﻼب５ﻠﻮ برخﻮ ک ３جﻮړې شﻮې .د دوى د أبادﻳﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ د جﻮزجان
پﻪ سرپﻞ ک ３د اﻣام خرد زﻳارت ،د بﻠخ پﻪ دوﻟت أباد ک ３ﻳﻮ ﻣﻨار او پﻪ بﻠخ ک ３د بابا حاتﻢ زﻳارت ﻳادوﻻی
شﻮ .د ﻧﻮرو فرﻫﻨ／ﻲ بدﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ د ترکﻲ اداري اصطﻼحاتﻮ دود４دل ﻟکﻪ کﻮ！ﻮال (د کﻼگاﻧﻮ
سرﻣشر) ،باسﻘاق (د ﻣاﻟﻴ ３اخﻴستﻠﻮ ﻣاﻣﻮر) او ﻫﻤدا راز د رﻧگارﻧگ او ارز＊تﻤﻨﻮ جاﻣﻮ دود４دل.
ﻫﻤدارﻧگﻪ سﻠجﻮقﻴان د دري او فارسﻲ ژب ３د جدي خدﻣت کﻮوﻧکﻮ ＇خﻪ شﻤ５رﻻی شﻮ ＄کﻪ
ﻧﻮﻣﻮړې ژبﻪ د دوى پﻪ وسﻴﻠﻪ عراق ،اذرباﻳجان او کﻮچﻨ ９أسﻴا (اوسﻨ ９ترکﻴ )３تﻪ ورس５دﻟﻪ.
د سﻠجﻮقﻲ دورې د ﻣشﻬﻮرو فرﻫﻨ／ﻲ او عﻠﻤﻲ ＇５رو ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ پﻪ ﻻﻧدې تﻮگﻪ ﻳادوﻟﻰ شﻮ:
حکﻴﻢ ﻣجدود چ ３پﻪ سﻨاﻳﻲ غزﻧﻮي ﻣشﻬﻮرو ،خﻮاجﻪ عبداهلل اﻧصاري ،شﻴخ ﻣحﻤد غزاﻟﻲ او
ﻫﻤدارﻧگﻪ شاعره او ﻫﻨرﻣﻨده ﻣ５رﻣﻦ ﻣﻨﻴژه ﻣﻬستﻲ.
په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ 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 ک ３زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد د
فرﻫﻨ／ﻲ پراختﻴا د عﻠتﻮﻧﻮ پﻪ برخ ３ک ３ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره خبرې اترې وک７ي.
پوښتنې
 -١وﻟ ３سﻠطان ﻣحﻤﻮد غزﻧﻮي پﻪ ﻫﻨدوستان ک ３ﻟﻪ فتﻮحاتﻮ سره ﻣﻴﻨﻪ در ﻟﻮده؟
 -٢د سﻠطان ﻣحﻤﻮد غزﻧﻮي ＄اﻳﻨاستی ＇ﻪ ﻧﻮﻣ５ده او سﻠطان ﻣسعﻮد ＇ﻪ ډول ﻣاتﻪ ورک７ه؟
 -٣سﻠجﻮقﻴان پﻪ اصﻞ ک ３ﻟﻪ کﻮﻣﻮ خﻠکﻮ ＇خﻪ دي او پﻪ ＇ﻪ ډول ﻳ ３دوﻟتﻲ واکﻤﻨﻲ ترﻻسﻪ ک７ه؟
 -٤د سﻠجﻮقﻲ دوﻟت تر ！ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ وزﻳر ＇ﻪ ﻧﻮﻣ５ده؟
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې د ابﻮرﻳحان اﻟبﻴروﻧﻲ او خﻮاجﻪ عبداهلل اﻧصاري د أثارو پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﻮه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ
او تر راتﻠﻮﻧک ３ﻟﻮست دې ！ﻮﻟگﻲ تﻪ وړاﻧدې ک７ي.
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لسم لوست

غوريان او خوارزم شاهان
غﻮرﻳان او خﻮارزم شاﻫﻴان زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد او سﻴﻤ ３د تارﻳخ ﻫغﻪ واکﻤﻦ گ２ﻞ ک８５ي چ ３د
＄اﻧگ７ي ارز＊ت او ﻧﻘش ＇خﻪ برخﻤﻦ وو .غﻮرﻳاﻧﻮ ﻫغﻪ وخت چ ３پﻪ غﻮر ک ３د سﻠطﻨت
بﻨس ک＋５ﻮد ،ﻧﻮ ﻫﻨدوستان ﻳ ３ﻫﻢ تر خپﻠ ３وﻟک ３ﻻﻧدې راوست .خﻮارزم شاﻫﻴان سره ﻟﻪ
دې چ ３د ترکﻲ سﻠسﻠﻮ او د ﻣاور ْا ﻟﻨﻬر پﻪ شﻤال ک ３خﻮارزم تﻪ ﻣﻨسﻮب وو خﻮ زﻣﻮږ ﻫ５ﻮاد
ﻳ ３ﻫﻢ تر واک ﻻﻧدې و.
زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３د ﻳادو شﻮو ﻟ７ﻳﻮ تروﻟک ３ﻻﻧدې ،د وضع７５＇ ３ﻧﻪ د دې ﻟﻮست ﻣﻮضﻮع ده،
ورسره بﻪ أشﻨا شئ.

－ی

در

ﻤان

سﻤﻨ

د ﭘا

رس

خل

يج

قره ختايﻰ سلطنت

د خﻮارزم دولت

د کسپﻴﻦ سﻤﻨدر－ی

د غﻮريانﻮ دولت

دع

د هند سمندر

د سﻠطان غﻴاث اﻟدﻳﻦ او سﻠطان شﻬاب اﻟدﻳﻦ غﻮرى
پﻪ زﻣاﻧﻪ ک ３د افغاﻧستان د غﻮرﻳاﻧﻮ د اﻣپراتﻮرى پﻮﻟ３

غﻮرﻳان چ ３زﻣﻮﻧ ８د ﻫ５ﻮاد افغاﻧستان پﻪ ﻣرکز ک ３ﻟﻪ غﻮر ＇خﻪ پا＇５دل ،پﻪ اصﻞ ک ３ﻳ ３ر＋４ﻪ ﻣﻠک
شﻨسب تﻪ رس８５ي .ﻧﻮﻣﻮړي پﻪ غﻮر ک ３اﻣارت درﻟﻮد ،ﻣﻨﻬاج اﻟسراج جﻮزجاﻧﻲ د (طبﻘات ﻧاصري) پﻪ
کتاب ک ３د ﻣﻠک شﻨسب پﻪ اړه وﻳﻠﻲ دي :ﻧﻮﻣﻮړى د اسﻼم پﻪ ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ ک ３ژوﻧد کاوه او پﻪ داوطﻠباﻧﻪ
تﻮگﻪ ﻳ ３د حضرت عﻠﻲ پﻪ دورې ک ３د ﻧﻮﻣﻮړي پﻪ واسطﻪ د اسﻼم پﻪ سپ（５ﻠﻲ دﻳﻦ ﻣشرف شﻮ او
ﻫﻤدارﻧگﻪ د اﻣارت دوه سﻤبﻮﻟﻮﻧﻪ (عﻬد او ﻟﻮا) ده تﻪ ورک７ل شﻮل.
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غﻮري شاﻫان د ＄اﻧگ７ي جغرافﻴﻮي ﻣﻮقعﻴت او د سﻴﻤ ３د ډ４رو ﻟﻮړو ژورو پﻪ ﻟرﻟﻮ سره ،ﻟﻪ ﻫﻤاغﻪ
ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ ＇خﻪ د ﻧسبﻲ خپﻠﻮاک ９ﻟروﻧکﻲ وو ،ډﻳر پاچاﻫان او ﻫ５ﻮاد ﻧﻴﻮوﻧکﻲ و ﻧﻪ تﻮاﻧ５دل چ ３دا سﻴﻤﻪ
ﻻﻧدې ک７ي .غﻮرﻳاﻧﻮ ﻟﻪ عباسﻲ ﻧﻬضت سره فعاﻟﻪ
وﻧ６ه واخﻴستﻪ او اﻣﻴر فﻮﻻد غﻮري ﻟﻪ ابﻮﻣسﻠﻢ
خراساﻧﻲ سره ﻣرستﻪ وک７ه.
خﻮ ﻟﻮﻣ７ى کس چ ３ﻟﻪ ﻫارون اﻟرشﻴد ＇خﻪ ﻳ３
(عﻬد او ﻟﻮا) ترﻻسﻪ ک７ل ،اﻣﻴر بﻨجﻲ ﻧﻬاران
ﻧﻮﻣ５ده .ﻧﻮﻣﻮړى وروستﻪ ﻟﻪ اﻣﻴر فﻮﻻد ＇خﻪ د
غﻮر دوﻳﻢ ＄ﻮاکﻤﻦ اﻣﻴر بﻠﻞ ک５ده.
د غﻮر ﻟﻪ اﻣﻴراﻧﻮ ＇خﻪ ﻣحﻤد سﻮري د
سبکتگﻴﻦ او د ده د زوى سﻠطان ﻣحﻤﻮد
غزﻧﻮي ﻫﻢ عصره و چ ３پﻪ ﻛﻠﻜﻪ بﻪ د زوى
او پﻼر د ﻳرغﻠﻮﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې در４ده .پﻪ پاى ک３
سﻠطان ﻣحﻤﻮد غزﻧﻮي پﻪ (٤٠١ق ١٠١١/م)
ﻛا ل ک ３پﻪ ﻣحﻤد سﻮري ﻳرغﻞ وک ７او ﻫغﻪ
ﻳ ３وﻧﻴﻮه .او د سﻠطان ﻣحﻤﻮد غزﻧﻮي پﻪ بﻨد
ک ３ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻻړ؛ 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
ﻻﻧدې راغﻠﻞ .سره ﻟﻪ دې چ ３پﻪ خپﻠ ３سﻴﻤ ３ک ３خپﻠﻮاکﻪ وو ،خﻮ غزﻧﻮﻳاﻧﻮ تﻪ بﻪ ﻳ ３باج ورکاوه.
دغ ３وضع ３د سﻠطان بﻬرام شاه غزﻧﻮي او سﻠطان سﻨجر سﻠجﻮقﻲ تر پاچاﻫ ９پﻮرې دوام وک .７پﻪ دې
دورې ک ３غﻮرﻳاﻧﻮ د عﻼواﻟدﻳﻦ حسﻴﻦ تر ﻣشرۍ ﻻﻧدې پﻪ (٥٤٧ق ١١٥٢/م) ﻛال ک ３ﻟﻪ سﻠطان
سﻨجر سﻠجﻮقﻲ سره جگ７ه وک７ه .خﻮ عﻼواﻟدﻳﻦ حسﻴﻦ د سﻠطان سﻨجر سﻠجﻮقﻲ ﻟﻪ خﻮا ﻣاتﻪ
وخﻮړه ،بﻴا د غﻮر ﻣشرۍ تﻪ ورس５د.
عﻼواﻟدﻳﻦ حسﻴﻦ ﻟﻪ ＇ﻪ ﻣﻮدې وروستﻪ پر غزﻧﻲ ﻳرغﻞ وک ７او غزﻧﻲ ﻳ ３وﻧﻴﻮ ،خپﻞ ورور سﻴف اﻟدﻳﻦ ﻳ３
د بﻬرام شاه غزﻧﻮي پر ＄ای پﻪ غزﻧﻲ ک ３حاکﻢ و！اکﻪ .ﻟﻪ ＇ﻪ ﻣﻮدې وروستﻪ د غزﻧﻲ خﻠکﻮ د ﻫغﻪ پر ضد
پا ＇ﻮن وک ７او د سﻴف اﻟدﻳﻦ پﻪ وژﻟﻮ سره ﻳ ３ﻳﻮ＄ﻞ بﻴا بﻬرام شاه غزﻧﻮي د پاچاﻫﻲ پر تخت ک５ﻨاوه.
عﻼواﻟدﻳﻦ حسﻴﻦ د غزﻧﻮﻳاﻧﻮ د دې عﻤﻞ ＇خﻪ د غچ اخﻴستﻠﻮ پﻪ ﻧﻴت پﻪ (٥٥٦ق١١٦٠ ،م)ﻛا ل
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ک ３ﻫغﻪ وخت چ ３د بﻬرام شاه زوى خسرو شاه واکﻤﻦ و ،پﻪ غزﻧﻲ ﻳرغﻞ وک .７غزﻧﻲ ﻳ ３وﻧﻴﻮ او وﻳ３
سﻮزاوه ﻟﻪ دې وروستﻪ ﻧﻮﻣﻮړى پﻪ عﻼواﻟدﻳﻦ جﻬاﻧسﻮز ﻣشﻬﻮر شﻮ.
ﻟﻪ عﻼواﻟدﻳﻦ ＇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 چ ３د غزﻧﻲ حاکﻢ و ،ﻣاتﻪ ورک７ه او د
غﻮرﻳاﻧﻮ تر ﻻس ﻻﻧدې سﻴﻤﻪ ﻳ ３ﻟﻪ سﻨد
＇خﻪ تر کرﻣان پﻮرې ورسﻮﻟﻪ سﻠطان
شﻬاب اﻟدﻳﻦ پﻪ (٥٧٩ق ١١٨٤ /م)
ﻛا ل ک ３ﻻﻫﻮر ﻫﻢ وﻧﻴﻮ او د غزﻧﻮﻳاﻧﻮ
سﻠطﻨت ﻳ ３پﻪ بشپ７ه تﻮگﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮړ.
د شﻬاب اﻟدﻳﻦ د اقداﻣاتﻮ پﻪ ترڅ ک ３د
غﻮرﻳاﻧﻮ ﻫ５ﻮاد ډ４ر پراخ شﻮ .پﻪ دې ډول
د کسپﻴﻦ(خزر) سﻤﻨدر ﻟﻪ ＇ﻨ６و ＇خﻪ
ﻧﻴﻮﻟ ３بﻴا پﻪ ﻫﻨد ک ３د جﻤﻨا تر ساحﻠﻪ
او ﻟﻪ جﻴحﻮن ＇خﻪ تر بﻠﻮچستان پﻮرې
خطبﻪ د سﻠطان غﻴاث اﻟدﻳﻦ پﻪ ﻧاﻣﻪ وﻳﻞ
ک５ده.
پﻪ (٥٩٩ق١٢٠٣/م)ﻛال ک ３د سﻠطان
غﻴاث اﻟدﻳﻦ ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ ３وروستﻪ د ﻧﻮﻣﻮړي
ورور شﻬاب اﻟدﻳﻦ ﻣحﻤد چ ３د
ﻣعزاﻟدﻳﻦ پﻪ ﻟﻘب ﻣشﻬﻮر و ،پر تخت ک５ﻨاست .خﻮ دى پﻪ ﻣرکزي أسﻴا ک ３د ﻳﻮه بﻞ ＄ﻮاک سره
ﻣخاﻣخ شﻮ چ ３خﻮارزم شاﻫﻴان ﻧﻮﻣ５دل .چ ３پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ﻳ ３غﻮرﻳاﻧﻮ تﻪ ﻣاتﻪ ورک７ه او سﻠطان شﻬاب
اﻟدﻳﻦ ﻫﻢ پﻪ (٦٠٢ﻫـ١٢٠٦/م)ﻛال ک ３د ﻳﻮه ﻣخاﻟف ﻟﻪ خﻮا ووژل شﻮ.
د غﻮري حکﻮﻣت ﻛﻤزوري د غﻴاث اﻟدﻳﻦ ﻣحﻤد د زوى غﻴاث اﻟدﻳﻦ ﻣحﻤﻮد ﻟﻪ زﻣاﻧ ３راپﻴﻞ شﻮه او
اﻣپراطﻮري ﻳ ３د دوه ！ﻮ！ ３ک５دو پﻪ ﻟﻮر رواﻧﻪ شﻮه.
＇رﻧگﻪ چ ３قطب اﻟدﻳﻦ اﻳبک پﻪ ډﻫﻠﻲ او ﻧاصر اﻟدﻳﻦ پﻪ سﻨد ک ３د خپﻠﻮاک ９بﻴرغﻮﻧﻪ اوچت ک７ل ﻧﻮ
ورو ورو غﻮري دوﻟت ﻳﻮازې پﻪ غﻮر پﻮرې ﻣحدود شﻮ.

45

خوارزم شاهان
خﻮارزم چ ３پﻪ ﻟرغﻮﻧﻮ ﻣتﻨﻮﻧﻮ
ک ３ﻫﻮا زرﻣﻴا راغﻠی د ﻫغ３
سﻴﻤ ３ﻧﻮم دى چ ３د جﻴحﻮن
سﻴﻨد د ﻟﻮړې برخ ３او د کسپﻴﻦ
(خزر) د بحﻴرې شﻤاﻟﻲ ＇ﻨ６ې
ترﻣﻨ ＃پرتﻪ ده .او خﻮارزم شاﻫان
د دې سﻴﻤ ３او س５دوﻧکﻮ تﻪخﻮارزم شاﻫان
وﻳﻞ ک８５ي .دوى ﻫﻢ د سﻴﻤﻪ
ﻳﻴزو اسﻼﻣﻲ حکﻮﻣتﻮﻧﻮ د پا＇ﻮﻧﻮﻧﻮ پﻪ ﻣﻮده ﻛ ３د خپﻠﻮاک ９بﻴرغ اوچت ک ７او د ＄اﻧگ７ې حکﻤراﻧ９
ﻟ７ۍ ﻳ ３راﻣﻨ％تﻪ ک７ه.
د خﻮارزم شاﻫاﻧﻮ ﻟﻮﻣ７ﻧ５＇ ９ره اﻧﻮشتگﻴﻦ غرجﻪ ﻧﻮﻣ５ده چ ３پﻪ اصﻞ ک ３د افغاﻧستان پﻪ ﻣرکز ک ３ﻟﻪ
غرجستان (اوسﻨﻲ ﻫزاره جات) ＇خﻪ و ،ﻧﻮﻣﻮړى د ﻫغﻮ خدﻣتﻮﻧﻮ پﻪ بدل ک ３چ ３سﻠجﻮقﻲ دوﻟت
تﻪ ﻳ ３ترسره ک７ل .ﻟﻮړو ﻣﻘاﻣﻮﻧﻮ تﻪ ورس５ده چ ３پﻪ پاى ک ３حتﻰ د خﻮارزم اﻣارت ور پﻪ برخﻪ شﻮ .د
اﻧﻮشتگﻴﻦ غرجﻪ ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ ３وروستﻪ د ده زوى ﻣحﻤد پﻪ (٤٩١ق ١٠٩٨/م) کال ک ３د سﻠطان سﻠجﻮقﻲ
ﻟﻪ خﻮا د خﻮارزم حکﻤران و！اکﻞ شﻮ.

ﻣحﻤد د ﻟﻮﻣ７ي ＄ﻞ ﻟپاره پﻪ ＄ان د (خﻮارزم شاه) ﻧﻮم ک＋５ﻮد او د ！ﻮل عﻤر ﻟپاره ﻳ ３خپﻞ حکﻮﻣت
د (سﻠطان سﻨجر سﻠجﻮقﻲ) پﻪ ﻣﻼت７ۍ پر ﻣخ بﻴﻮﻟﻮ خﻮ د ده زوى (اتسز) چ ３پﻮه او د فضﻴﻠت خاوﻧد
و＇ ،ﻪ وخت چ ３پﻪ (٥٢٢ق ١١٢٨/م)ﻛال ک ３د خﻮارزم ﻣشر شﻮ ،ﻧﻮ د سﻠجﻮقﻲ حکﻮﻣت ＇خﻪ
ﻳ ３د خپﻠﻮاک ９ﻟپاره ﻫ（ ３وک７ې.
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ﻧﻮﻣﻮړي پﻪ (٥٣٥ق١١٨١/م) کال ک ３د سﻠجﻮقﻴاﻧﻮ ﻧﻮم ﻟﻪ خطب ３او سک ３اﻳستﻪ ک ،７او پﻪ بشپ７ه تﻮگﻪ
ﻳ ３خپﻠﻪ خپﻠﻮاکﻲ اعﻼن ک７ه او ﻫ（ﻪ ﻳ ３وک７ه چ ３د ﻧﻮﻳﻮ سﻴﻤﻮ پﻪ ﻻﻧدې کﻮﻟﻮ سره خپﻠﻪ تر ﻻس ﻻﻧدې
جغرافﻴاﻳﻲ سﻴﻤ ３پراخﻪ ک７ي.
د خﻮارزم شاﻫاﻧﻮ پﻴاوړي اﻣﻴران عبارت وو ﻟﻪ عﻼواﻟدﻳﻦ تکش او عﻼواﻟدﻳﻦ ﻣحﻤد ＇خﻪ و چ ３پﻪ
＄اﻧگ７ي تﻮگﻪ د عﻼواﻟدﻳﻦ د حکﻮﻣت پﻪ دورې ک ３د خﻮارزم شاﻫﻲ دوﻟت تر وﻟک ３ﻻﻧدې سﻴﻤ３
خپﻞ اعظﻤﻲ حدتﻪ ورسﻴدې .د غﻮرﻳاﻧﻮ حکﻮﻣت ﻫﻢ پﻪ (٦٠٢ق ١٢٠٦/م)ﻛا ل ک ３د عﻼواﻟدﻳﻦ 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 پات ３ﻧشﻮ＄ .کﻪ ﻟﻪ ﻳﻮه پﻠﻮه ﻳ ３ﻟﻪ عباسﻲ خﻠﻴفﻪ
سره اړﻳک ３＊ ３ﻧﻪ وې چ ３پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ﻧاصر اﻟدﻳﻦ اهلل د خﻮارزم شاﻫاﻧﻮ ﻟﻪ ﻣخاﻟفﻴﻨﻮ ＇خﻪ ﻣﻼ ت ７وک７
او ﻟﻪ بﻠﻪ پﻠﻮه ﻣغﻮﻻﻧﻮ د چﻨگ５زخان تر ﻣشرۍ ﻻﻧدې د دوى سﻴﻤﻪ پﻪ (٦١٧ق ١٢٢١/م)ﻛال ک ３تر
ﻳرغﻞ ﻻﻧدې وﻧﻴﻮه .ﻣغﻮﻟﻮ د خﻮارزم ＊ار وﻧﻴﻮه چ ３پﻪ دې ترتﻴب د خﻮارزم شاﻫﻲ دوﻟت او واکﻤﻨ ９د
ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړﻟﻮ ﻣﻮده راورس５ده.
عﻼواﻟدﻳﻦ ﻣحﻤد خﻮارزم شاه ﻟﻪ ﻣغﻮﻟﻮ ＇خﻪ وت＋ت５ده او د ﻣازﻧدران سﻴﻨد ﻳﻮې جزﻳرې تﻪ ﻳ ３پﻨاه
ﻳﻮړه .او ﻫﻤاغﻠتﻪ ﻣ ７شﻮ ،خﻮ ﻣخک ３تر ﻣ７ﻳﻨ ３ﻳ ３خپﻞ زوى جـﻼل اﻟدﻳﻦ خپﻞ ＄اﻳﻨاستﻰ و！اکﻪ.
ﻧﻮﻣﻮړي د ﻣغﻮﻟﻮ پر وړاﻧدې ډ４ر ﻣﻘاوﻣت وک ７خﻮ د پروان پﻪ جگ７ه ک ３ﻳ ３ﻟﻪ دوى ＇خﻪ ﻣات ３وخﻮړه
او سﻨد تﻪ وت＋ت５د .ﻳﻮ ＄ﻞ بﻴا ﻳ ３سﻨد تﻪ ﻧژدې د چﻨگ５زخان ﻟﻪ خﻮا ﻣات ３وخﻮړه او ډﻫﻠﻲ تﻪ ﻳ ３پﻨاه
ﻳﻮړه ،ﻳﻮ ＄ﻞ بﻴا ﻳ ３د کرﻣان او شﻴراز ﻟﻪ ﻻرې ＄ان اصفﻬان او أذرباﻳجان تﻪ ورساوه خﻮ پﻪ پاى ک ３پﻪ
(٦٢٧ق١٣٣٠/م)ﻛال ک ３د 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 پس ３ﻳرغﻠﻮﻧﻮ ،ﻟ＋کر ک＋ﻴﻮ او دواﻣداره جگ７و پﻪ دﻟﻴﻞ کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ دا سﻴﻤﻪ دوﻣره د اقتصادي ودې او
غﻮړﻳدﻧ ３ﻟپاره ﻣﻨاسبﻪ ﻧﻪ ده خﻮ بﻴا ﻫﻢ زﻣﻮږ خﻠکﻮ بﻪ پﻪ دې دورې ک ３د کرﻧ ،３زراعت او تﻮﻟﻴدول ﻟﻪ ﻻرې
خپﻠ ３ﻟﻮﻣ７ﻧ ９اړتﻴاوې پﻮره کﻮﻟ .３وربش ،３غﻨﻢ ،ورﻳج ،３پﻨبﻪ ،اﻧگﻮر ،ﻣﻤﻴز ،بادام ،پﻨﻴر ﻳ ３تﻮﻟﻴدول.
ﻫﻤدارﻧگﻪ د ﻫ５ﻮاد ﻟﻪ ＄ﻴﻨﻮ کاﻧﻮﻧﻮ ＇خﻪ سره زر ،سپﻴﻦ زر ،اوسپﻨﻪ ،ﻣس ،سرب او ﻧﻮشادر استخراج５دل.
او کﻮچﻨ ９صﻨاﻳع ،ﻟکﻪ :ﻧساجﻲ ،چرم جﻮړوﻧﻪ ،قاﻟﻴﻦ او بدﻧﻪ او وسﻠﻪ جﻮړول دود وو ،دا دوره د پﻮﻫ ３او
فرﻫﻨگ پﻪ برخ ３ک ،３د ساﻣاﻧﻲ او غزﻧﻮي دورو اداﻣﻪ بﻠﻠﻲ شﻮې ده .سره ﻟﻪ دې ！ﻮﻟﻮ ،پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ
غﻮرﻳاﻧﻮ وداﻧﻴﻮ او أبادﻳﻮ تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ وک７ه او ＄ﻨﻴ ３جﻮﻣاتﻮﻧﻪ ،کﻼگاﻧ ３او وداﻧ ９ﻳ ３جﻮړې ک７ې.
د دوى د وداﻧﻴﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ د پام وړ عﻤراﻧات ﻳﻮ ﻫﻢ د ﻫرات جاﻣع جﻮﻣات دى چ ３د غﻴاث اﻟدﻳﻦ ﻣحﻤد
غﻮري پﻪ دورې ک ３ﻳ ３کار پﻴﻞ شﻮ .بﻞ پﻪ غﻮر ک ３د جام ﻣﻨار چ ٦٤ ３ﻣتره ﻟﻮړواﻟﻰ ﻟري د ﻣحﻤد غﻮري پﻪ ﻧاﻣﻪ
د ﻳﻮه ډبرﻟﻴک پﻪ ﻟرﻟﻮ سره د غﻮر د جام پﻪ سﻴﻤ ３ک ３واقع دى چ ３د ﻧ７ۍ ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻮ ﻣﻨاروﻧﻮ ＇خﻪ گ２ﻞ ک８５ي.
47

ﻟﻪ بﻠ ３خﻮا غﻮرﻳان د ﻣذﻫبﻲ تساﻣح (أساﻧ )９پﻪ برخﻪ ک ３ﻣشﻬﻮر وو او د دوى دربار د ب５ﻼب５ﻠﻮ دﻳﻨﻲ
او ﻣذﻫبﻲ ډﻟﻮ او فرقﻮ د پﻮﻫاﻧﻮ او عاﻟﻤاﻧﻮ د ！ﻮﻟ５دو ＄اى گ２ﻞ ک５ده.ددې د پﻮﻫاﻧﻮ او عاﻟﻤاﻧﻮ د جدي
ﻣﻼت７و ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ 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 چ ３عﻼواﻟدﻳﻦ جﻬاﻧسﻮز د ﻣحﻤﻮد غزﻧﻮي او د ده د ＄اﻳﻨاستﻮ ＊اﻳستﻪ وداﻧ９
ړﻧگﻮﻟ ３پﻪ ﻫﻤغﻪ حال ﻧﻮﻣﻮړي ﻫغﻪ شعروﻧﻪ چ ３د دې ﻣا１ﻴﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ وﻳﻞ شﻮي وو！ ،ﻮل ﻳ ３پﻪ سرو زرو
واخﻴستﻞ او پﻪ خپﻞ کتابتﻮن ک ３ﻳ ３ک＋５ﻮدل.
خﻮارزم شاﻫاﻧﻮ ﻫﻢ د ادﻳباﻧﻮ او شاعراﻧﻮ د ﻣﻼت ７سﻴاست وپاﻟﻪ او دا خبره ﻣشﻬﻮره ده چ ３استز خﻮارزم
شاه ،د خپﻞ اﻧشا د د４ﻮان ﻣشرۍ ﻟپاره رشﻴد اﻟدﻳﻦ ﻣحﻤد وطﻮاط بﻠخﻲ غﻮره ک.７
او دغﻪ ﻫﻨرﻣﻨد شاعر چ ３پﻪ عربﻲ او فارسﻲ ،ﻧظﻢ او ﻧثر ک ３ﻳ ３ﻟﻮى ﻻس درﻟﻮد( ،حدائق اﻟسحر فﻲ دقاﻳق
اﻟشعر) کتاب ﻳ ３د ده پﻪ ﻻر＊ﻮوﻧ ３وﻟﻴکﻪ .دغﻪ کتاب د ﻣعاﻧﻲ ،بﻴان او د وﻳﻨا د ﻟفظﻲ او ﻣعﻨﻮي صﻨاﻳعﻮ پﻪ
برخﻪ ک ３وﻟﻴکﻞ شﻮ .ﻫﻤدارﻧگﻪ سﻴده ب５گﻢ (عﻠﻮﻳﻪ) د کـﻤال او فضﻞ خاوﻧده او د د４ﻮان ﻟروﻧک ３شاعره پﻪ
ﻫﻤدې وخت ک ３اوس５دﻟﻪ .ﻧﻮﻣﻮړې د وطﻮاط بﻠخﻲ د شعروﻧﻮ پﻪ ＄ﻮاب ک ３شعروﻧﻪ وﻳﻠﻲ دي.
عﻼواﻟدﻳﻦ ﻣحﻤد سره ﻟﻪ دې چ ３ﻳﻮ ب ３رحﻤﻪ او د تدبﻴر او سﻴاست ﻧﻪ ﻟروﻧک５＇ ３ره وه خﻮ د ﻳﻮه عﻠﻢ پال
او ادب پاﻟ５＇ ３رې پﻪ تﻮگﻪ پ５ژﻧدل شﻮى او وﻳﻞ ک８５ي چ ３ﻧﻮﻣﻮړى دﻳﻨدار او عﻠﻢ دوست پاچا و.
په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې ،ﻟﻪ جغرافﻴﻮي ﻧﻘش＇ ３خﻪ پﻪ گ＂ﻪ اخﻴستﻨ ３سره د غﻮر پﻪ تارﻳخﻲ ارز＊ت خبرې وک７ي.
پوښتنې
 -١غﻮرﻳاﻧﻮ وﻟ ３پﻪ عباسﻲ ﻧﻬضت ک ３گ６ون وک７؟
 -٢د غﻮر د ﻣﻬﻤﻮ اﻣﻴراﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠئ.
 -٣د سﻠطان سﻨجر سﻠجﻮقﻲ پﻪ ＇ﻨگ ک ３د اﻧﻮشتگﻴﻦ غرچﻪ او عﻼواﻟدﻳﻦ حسﻴﻦ د سﻴاستﻮﻧﻮ تﻮپﻴر ＇ﻪ و؟
 -٤رشﻴداﻟدﻳﻦ وطﻮاط بﻠخﻲ پﻪ کﻮﻣﻪ زﻣاﻧﻪ ک ３اوس５ده او تر！ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ کتاب ﻳ＇ ３ﻪ ﻧﻮﻣ５ده؟
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې د افغاﻧستان پﻪ تارﻳخ ک ３د غﻮرﻳاﻧﻮ وﻧ６ه (ﻧﻘش) پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ او پﻪ
راتﻠﻮﻧک ３درسﻲ ساعت ک ３دې تﻮﻟگﻲ تﻪ وړاﻧدې ک７ي.
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يوولسم ﻟﻮست

مغول او آل کرت
زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد باﻧدې د ﻣغﻮﻟﻮ ﻳرغﻠﻮﻧﻪ زﻣﻮږ د سﻴﻤ ３د تارﻳخ ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻮ پﻴ＋ﻮ ＇خﻪ گ２ﻞ ک８５ي .دغﻪ
ﻳرغﻠﻮﻧﻪ چ ３د ﻣغﻮﻟﻮ پﻪ برﻻس ９او برﻳاﻟﻴتﻮب پاى تﻪ ورس５دل زﻣﻮږ د ！ﻮﻟﻨﻴز ،سﻴاسﻲ ،اقتصادي
او فرﻫﻨگﻲ ژوﻧد پﻪ ب５ﻼب５ﻠﻮ برخﻮ ک ３ﻳ ３ب５ﻼ ب５ﻠ ３پاﻳﻠ ３راﻣﻨ％تﻪ ک７ې .د ﻣغﻮﻟﻮ د برﻻس９
＇رﻧگﻮاﻟﻰ او د دوى د واکﻤﻨ ９پﻪ دورې ک ３د کرتﻲ دوﻟت راﻣﻨ％تﻪ ک５دل ،ﻫغﻪ ﻣﻮضﻮعگاﻧ ３دي
چ ３پﻪ دې ﻟﻮست ک ３بﻪ ﻳ ３وﻟﻮﻟئ.
د مغولو د لوم７ن ９واکمن ９جوړښت
ﻣغﻮل پﻪ اصﻞ ک ３د ز ７４پﻮستﻮ قﻮﻣﻮﻧﻮ ＇خﻪ وو چ ３د ﻣرکزي ،ختﻴ ３％أسﻴا پﻪ ＄ﻴﻨﻮ برخﻮ ک ３اوس５دل.
دغﻪ قﻮم ﻟﻪ ب５ﻼب５ﻠﻮ ډﻟﻮ ＇خﻪ جﻮړ شﻮى دى او تر！ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤ ３ډﻟ ３ﻳ :３تاتار ،قﻴات ،جﻼﻳر ،قﻨﻘرات
او کرائﻴت دي .دوى قبﻴﻠﻮي او د ک６واﻟ ９ژوﻧد کاوه .او تر ﻫغﻪ پﻮرې چ ３ﻳسﻮکابﻬا در (د چﻨگﻴزخان
پﻼر) پﻪ ش８５ﻣﻪ ﻫجري /دوﻟسﻤﻪ ﻣﻴﻼدي پﻴ７ۍ ک ３دوى سره ﻣتحد ک７ي ﻧﻪ وو ،پﻪ جگ７و او شخ７و
ک＊ ３ک５ﻞ وو.
وروستﻪ د ده ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ ،３د ﻧﻮﻣﻮړي زوى (تﻤﻮچﻴﻦ) د ﻣغﻮﻟﻮ ﻣشري ترﻻسﻪ ک７ه .تﻤﻮچﻴﻦ د شپ８ﻣ ３پ７５ۍ
پﻪ پاى ک ３د ﻣغﻮﻟﻲ قﻮﻣﻮﻧﻮ پﻪ ﻟﻮﻳﻪ غﻮﻧ６ه ک ３د چﻨگ５ز خان ﻟﻘب ترﻻسﻪ ک .７ﻧﻮﻣﻮړى وتﻮاﻧ５د چ ３د
(اووﻣ ３ﻫجري /دﻳارﻟسﻤ ３ﻣﻴﻼدي) پ７５ۍ تر ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ پﻮرې پﻪ ﻣﻨ％ﻨ ９أسﻴا ک ３زﻳاتره ﻣغﻮﻟﻲ قﻮﻣﻮﻧﻪ د
＄ان تابع ک７ي.
پﻪ چﻴﻦ ک ３د ﻣغﻮﻟﻮ د پرﻣختگ او ﻻس اچﻮﻧ ３خبر د سﻠطان ﻣحﻤد خﻮارزم شاه ترغﻮږه ﻫﻢ
ورس５ده او ﻫﻤدارﻧگﻪ د چﻨگ５زخان ﻟﻪ پﻠﻮه ﻳﻮ پﻼوى ﻫﻢ د خﻮارزم شاه دوﻟت تﻪ وﻟ８５ل شﻮ چ ３پﻪ
(٦١٥ق١٢١٩ /م ).کال ک ３د چﻨگ５زخان د استازي او سﻠطان ﻣحﻤد خﻮارزم شاه ترﻣﻨ ＃ت７ون
ﻻسﻠﻴک شﻮ .خﻮ د اترار ＊ار د حکﻤران ﻟﻪ خﻮا چ ３د سﻠطان ﻣحﻤد خﻮارزم شاه ﻟﻪ خپﻠﻮاﻧﻮ ＇خﻪ
و ،د ﻣغﻮﻟﻲ سﻮداگرﻳز کاروان چﻮر کﻮل او د سﻮداگرو وژل ،چﻨگ５زخان تﻪ ＊ﻪ بﻬاﻧﻪ پﻪ ﻻس ورک７ه
چ ３پﻪ خﻮارزم شاﻫﻲ دوﻟت ﻳرغﻠﻮﻧﻪ وک７ي .ﻧﻮ پﻪ دې تﻮگﻪ پﻪ (٦١٦ق١٢٢٠/م ).کال ک ３د ﻳرغﻞ
فرﻣان ورک ７شﻮ ،او پﻪ ﻟسگﻮﻧﻮ زره ﻣغﻮﻟﻲ سرت５ري اسﻼﻣﻲ سﻴﻤﻮ تﻪ ﻧﻨﻮتﻞ .وروستﻪ د بخارا ،سﻤرقﻨد،
خﻮارزم او ﻣروې ＊اروﻧﻮ د ﻟﻮ！ﻮﻟﻮ او وژﻧﻮ ＇خﻪ زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد ＄ﻴﻨ ３ﻣﻬﻢ ＊اروﻧﻪ ،ﻟکﻪ :ﻫرات ،غزﻧﻲ،
کابﻞ او باﻣﻴان د ﻣغﻮﻟﻮ پﻪ واسطﻪ پﻪ سختﻪ تﻮگﻪ وﻳجاړ او خﻠک ﻳ ３ووژل شﻮل .چ ３پﻪ دې تﻮگﻪ ﻣغﻮﻟﻲ
قﻮﻣﻮﻧﻪ پﻪ افغاﻧستان برﻻسﻲ شﻮل او زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد پﻪ تارﻳخ ک ３ﻳﻮه تﻮره دوره راﻣﻨ％تﻪ شﻮه.
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چﻨگ５ز خان دخﻮارزم شاﻫﻲ دوﻟت تر ﻻس ﻻﻧدې سﻴﻤﻮ د ﻧﻴﻮﻟﻮ وروستﻪ ،ب５رتﻪ ﻣغﻮﻟستان تﻪ وگر＄ﻴد.
ﻧﻮﻣﻮړى پﻪ (٦٢٤ق١٢٢٧/.م ).کال ک ３د تبت د شﻤال ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ وروستﻪ د ( )٧٢کﻠﻨ ９پﻪ عﻤر
ﻣ７شﻮ .د چﻨگ５زخان د ＄اﻳﻨاستﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ ﻳﻮ ＄ﻞ بﻴا د ﻣﻨگﻮقاأن د واکﻤﻨ ９پﻪ وخت ک ３ﻫﻼکﻮخان
تﻪ دﻧده وسپارل شﻮه چ ３پﻪ اسﻼﻣﻲ ﻧ７ۍ ﻳرغﻞ وک７ي .ﻧﻮﻣﻮړي خپﻞ ﻣاﻣﻮرﻳت پﻪ (٦٥١ق١٢٥٣/
م) کا ل پﻴﻞ ک .７ﻫﻼکﻮخان پﻪ (٦٥٦ق١٢٥٨/م) کال ک ３د عباسﻲ خﻠﻴفﻪ (اﻟﻤعتصﻢ با اهلل) پﻪ وژﻟﻮ
او د بغداد پﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ سره د عباسﻴاﻧﻮ د خﻼفت ()٥٢٥کﻠﻨﻪ واکﻤﻨﻲ ختﻤﻪ ک７ه .وروستﻪ ﻟﻪ عراقﻪ ﻳ３
ﻫﻤدارﻧگﻪ گرجستان ،ارﻣﻨستان او د کﻮچﻨ ９أسﻴا (اوسﻨ ９ترکﻴ＊ )３اروﻧﻪ ﻫﻢ وﻧﻴﻮه .ﻫﻼکﻮخان پﻪ
(٦٦٣ق ١٢٥٣/م)ﻛا ل ک ３وروستﻪ ﻟﻪ دې چ ３ﻟﻪ جﻴحﻮن ﻧﻪ د ﻣصر ترپﻮﻟﻮ ﻳ ３خﻠک د ﻣغﻮﻟﻮ تابع
وگر＄ﻮل ،ﻣ７شﻮ.
ﻟﻪ دې وروستﻪ د اوسﻨﻲ اﻳران او د افغاﻧستان د ﻟﻮ４دﻳ ＃ﻳﻮه برخﻪ د ﻫﻼکﻮخان د اوﻻدوﻧﻮ ﻳعﻨ ３ﻣغﻮﻟﻲ
ا４ﻠخاﻧاﻧﻮ پﻪ ﻻس ورغﻠﻪ خﻮ ﻣاوراءاﻟﻨﻬر او افغاﻧستان (تخارستان ،بﻠخ او زابﻞ) د ﻳﻮې بﻠ ３ﻣغﻮﻟﻲ ډﻟ３
(جفائﻴاﻧﻮ) پﻪ ﻻس ک ３ورغﻠ .３د افغاﻧستان پﻪ ﻧﻮرو برخﻮ ک ３سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو ﻣشراﻧﻮ واکﻤﻨﻲ چﻠﻮﻟﻪ.
آل کرت

د آل رت دولت

د ﻣغﻮﻟﻮ پﻪ دورې ک ３ﻳﻮﻟﻪ

د کسپﻴﻦ سﻤﻨدر－ی

د ﭼغﻪ تاى دولت

ﻫغﻮ سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو حکﻮﻣتﻮ
＇خﻪ چ ３د افغاﻧستان پﻪ
ﻟﻮﻳ ３برخ ３ﻳــ ３واکﻤﻨﻲ
کﻮﻟــﻪ أل کرت ﻳــا کرتﻴان
وو .د کرتﻴاﻧــﻮ اصــﻞ او

د

لﻲ

نت

س

لط

ده

س

سيمﻪ ايﺰ شاهﺰاده ﮔان

د

يج

خل

ﭘار

د عﻤان سﻤﻨدر－ی

ﻧســب پﻪ ﻫکﻠﻪ اختﻼف
ﻣﻮجــﻮد دى＄ .ﻴﻨ ３دوى
پﻪ غﻮرﻳاﻧﻮ پــﻮرې ت７ي او
＄ﻴﻨ ３ﻧــﻮر ﻣﻮرخﻴﻦ بﻴا د
ربﻴع فﻮشﻨجﻲ د ﻫغﻪ شعر
ﻟﻪ ﻣخ ３چ ３د ﻣﻠک فخراﻟدﻳﻦ کرت پﻪ ستاﻳﻨﻪ ک ３ﻳ ３وﻳﻠی ،ﻧﻮﻣﻮړي پﻪ سﻠجﻮقﻲ او ترکﻤﻨﻲ پاچاﻫاﻧﻮ
پﻮرې ت７ي .د فﻮشﻨجﻴاﻧﻮ ﻫغﻪ شعر پﻪ ﻻﻧدې ډول دى:
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قاعـــده دوده سﻨــجر تــﻮﻳﻲ

واسطﻪ ﻣﻠک ســکﻨــدر تﻮﻳﻲ

دوده سﻨجر زتﻮ خﻮاﻫد ﻧﻮﻳد

ﻣﻠک سکﻨدر بﻪ تﻮ دارد اﻣﻴد

پﻪ ﻫر حال ،ﻣﻠک رکﻦ اﻟدﻳﻦ د دې کﻮرﻧ ９ﻟﻪ ﻣشﻬﻮرو شخصﻴتﻮﻧﻮ ＇خﻪ و .ﻧﻮﻣﻮړى د تاج اﻟدﻳﻦ
ﻣرغﻨﻲ زوی و چ ３د غﻮرﻳاﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا پﻪ قﻠعﻪ خﻴسارک ３گﻤارل شﻮى و.
د ﻣغﻮﻟﻮ د ﻳرغﻠﻮﻧﻮ پﻪ وخت ک ،３ﻫغﻪ د غﻮر او غزﻧﻲ د ＄ﻴﻨﻮ برخﻮ سر ﻟ＋کر و او ＇رﻧگﻪ چ ３د
چﻨگ５زخان د فتﻮخاتﻮ أوازه ﻳ ３واور４ده ﻧﻮ د اطاعت ﻻره ﻳ ３غﻮره ک７ه چ ３پﻪ دې تﻮگﻪ ﻧﻮﻣﻮړي تﻪ د
غﻮر وﻻﻳت او شاوخﻮا سﻴﻤﻮ حکﻮﻣت وسپارل شﻮ.
ﻣﻠک رکﻦ اﻟدﻳﻦ د خپﻠ )٢٦( ３کﻠﻨ ３واکﻤﻨ ９پﻪ ﻣﻮده (٦١٧-٦٤٣ق ١٢٤٥ -١٢٢٠ /م) ک３
د ﻟﻮر ﻟﻪ پﻠﻮه ﻟﻤسﻲ (شﻤس اﻟدﻳﻦ کرت) تﻪ ډ４ره پاﻣﻠرﻧﻪ وک７ه اوﻧﻮﻣﻮړى ﻳ ３خپﻞ ＄اﻳﻨاستﻲ و！اکﻪ .او
ﻫﻤدغﻪ شﻤس اﻟدﻳﻦ کرت چ ３وروستﻪ ﻟﻪ خپﻞ ﻧﻴکﻪ واﻛﻤﻨ ９تﻪ ورس５د ،د کرتﻲ اﻣﻴراﻧﻮ او ﻣشراﻧﻮ د
ﻟ７ۍ پﻴﻞ بﻠﻞ ک８５ي.
ﻣﻠک شﻤس اﻟدﻳﻦ ﻫﻢ دخپﻞ ﻧﻴکﻪ پﻪ ＇５ر د ﻣغﻮﻟﻮ ﻣﻼت７ى و او ﻣغﻮﻟﻮ د ﻧﻮﻣﻮړي د دې کار پﻪ بدل ک３
ده تﻪ د ﻣﻬﻤﻮ ختﻴ％ﻮ اﻳاﻟتﻮﻧﻮ ﻣشري وسپارﻟﻪ چ ３د افغاﻧستان ﻳﻮه ﻣﻬﻤﻪ برخﻪ د سﻨد تر سﻴﻨده پﻮرې پﻪ
ک ３شاﻣﻠﻪ وه.
د ﻣﻠک شــﻤس اﻟدﻳﻦ
زﻳاتــره اوﻻدوﻧــﻮ او
＄اﻳﻨاســت ３د ﻣغﻮﻟــﻮ
سره د ﻣرست ３سﻴاست
تــﻪ دوام ورکــ .７ﻣﻠک
ﻣعزاﻟدﻳﻦ حسﻴﻦ کرت
کــﻪ ﻫر ＇ــﻮ ﻟــﻪ ﻣغﻮﻟﻮ
＇خــﻪ د خپﻠﻮاکــ ９پﻪ
ﻻره ک ３گاﻣﻮﻧــﻪ پﻮرتﻪ
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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 ک ３د غﻮري حکﻮﻣت ﻟﻪ خﻮا ﻟﻪ واکﻪ وغﻮر＄ﻮل
شﻮ .د دې کﻮرﻧ ９وروستﻰ ﻣشر ﻣﻠک غﻴاث اﻟدﻳﻦ د ﻣﻠک حسﻴﻦ زوى و چ ３د اﻣﻴر تﻴﻤﻮر گﻮرکاﻧﻲ
پﻪ عصر ک ３ﻳ ３ژوﻧد کاوه .پﻪ (٧٨٤ق١٣٨٣/م) ﻛال ک ３د 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 ( )١٣٠کاﻟﻪ ﻳ ３واکﻤﻨﻲ وک７ه.
په ټولګي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې د ﻧﻘش＇ ３خﻪ پﻪ کار اخﻴستﻠﻮ ،د ﻣغﻮﻟستان ﻣﻮقعﻴت پﻴدا او د افغاﻧتسان پر ﻟﻮر د ﻣغﻮﻟﻮ
د حرکت او ﻧغﻮذ ﻻره پﻴدا ک７ي.

پوښتنې
 -١د ﻣغﻮﻟﻮ د ﻣﻬﻤﻮ قبﻴﻠﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠئ.
 -٢ﻣغﻮل د ﻟﻮﻣ７ي ＄ﻞ ﻟپاره د کﻮم تارﻳخﻲ شخصﻴت پﻪ ﻣشرۍ سره راغﻮﻧ ６شﻮل؟
 -٣د ﻣغﻮﻟﻮ او کرتﻴاﻧﻮ ترﻣﻨ＇ ＃ﻪ اړﻳک ３ﻣﻮجﻮدي وې؟
 -٤د ﻣغﻮﻟﻮ پﻪ وړاﻧدې د کرتﻴاﻧﻮ د سﻴاست پﻪ ﻫکﻠﻪ ＇ﻪ پﻮﻫ８５ئ؟ ＇رگﻨد ﻳ ３ک７ئ.
 -٥عباسﻲ خﻼفت ＇ﻪ وخت او د کﻮم ﻣغﻮﻟﻲ کس ﻟﻪ خﻮا ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻻړ؟

له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې ،د قباﻳﻠﻲ ژوﻧد د ＄اﻧگ７تﻴاوو پﻪ اړه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ او د ！ﻮﻟگﻲ پﻪ راتﻠﻮﻧک ３درسﻲ
ساعت ک ３دې ﻳ ３وړاﻧدې ک７ي.
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دو لسم لوست

تيمور گورکاني او د ده ځايناستى
تﻴﻤﻮر گﻮرکاﻧﻲ ﻫﻢ د ﻣﻨ％ﻨ ９أسﻴا د غﻮسﻪ ﻧاکﻮ ﻧ７ۍ ﻧﻴﻮوﻧکﻮ ＇خﻪ و چ ３د چﻨگ５زخان پﻪ ＇５ر
ﻳ ３پﻪ سﻠگﻮﻧﻮ زره کسان ﻣ７ه او د سﻤرقﻨد پﻪ ﻣرکزﻳت ﻳ ３ﻳﻮه پراخﻪ اﻣپراطﻮري راﻣﻨ％تﻪ ک７ه ،خﻮ
ﻫغﻪ اوﻻدوﻧﻪ ﻳ ３چ ３پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ﻳ ３واکﻤﻨﻲ وک７ه ،د پﻼر پر خﻼف عﻠﻤﻲ او
فرﻫﻨگﻲ شخصﻴتﻮﻧﻪ وو او ﻫﻤدارﻧگﻪ زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３د ب５ﻼب５ﻠﻮ پﻮﻫﻨﻮ او ﻫﻨروﻧﻮ د رواجﻮﻧکﻮ
＇خﻪ وو .پﻪ سﻴاسﻲ او ﻧظاﻣﻲ برخ ３ک ３د تﻴﻤﻮر گﻮرکاﻧﻲ ！ﻮﻟ ３کار ﻧاﻣ ３او د ﻫرات د تﻴﻤﻮري
دوﻟت راﻣﻨ％تﻪ ک５دل بﻪ د دې ﻟﻮست ﻣﻮضﻮع وي چ ３ورسره بﻪ بﻠد شئ.
ﻣﻮرخﻴﻨﻮ د تﻴﻤﻮر ﻧسب تﻮﻣﻨاى خان تﻪ رسﻮﻟﻰ چ ３ﻧﻮﻣﻮړى د چﻨگ５زخان ﻟﻪ کﻮرﻧ＇ ９خﻪ
و .تﻴﻤﻮر پﻪ (٧٣٦ق ١٣٣٦/م) کال ک ３د ازبکستان ،سﻤرقﻨد تﻪ ﻧژدې د کش پﻪ ＊ار ک３
وزﻳ４８د .تر (٧٦٢ق١٣٦١/م) کال پﻮرې د تﻴﻤﻮر د ژوﻧد پﻪ ﻫکﻠﻪ سﻤﻪ اطﻼع ﻧﻪ ﻟرو ،پرتﻪ ﻟﻪ
دې چ ３وﻳﻞ شﻮي ﻧﻮﻣﻮړي پﻪ ﻫﻠکتﻮب ک ３عﻠﻢ او ادب زده ک７ل او پﻪ غﻴشﻮ وﻳشتﻠﻮ بﻮخت شﻮ
خﻮ پﻪ ＄ﻮاﻧ ９ک ３ﻳ ３د اﻣﻴر حاجﻲ بر ﻻس پﻪ اداري دستگاه ک ３خدﻣت کاوه＇ .رﻧگﻪ چ ３اﻣﻴر
حاجﻲ پﻪ ﻣرکزي أسﻴا ک ３د داخﻠﻲ رقابتﻮﻧﻮ پﻪ ﻟ７ک ،３افغاﻧستان تﻪ وت＋ت５ده ،دى ﻫﻢ ورسره و.
تﻴﻤﻮر ډ４ر ژر ﻣاوراءاﻟﻨﻬر تﻪ راوگر５＄د او دا ＄ﻞ د کاشغر ﻟﻪ خان سره ﻳﻮ ＄اى شﻮ .ﻧﻮﻣﻮړي تﻪ
د کاشغرخان د کش ＊ار اداره وسپارﻟﻪ .ﻟﻪ دې ﻧﻴ＂ ３وروستﻪ د ده شﻬرت زﻳات شﻮ او د ﻧﻮﻣﻮړي
واکﻤﻨﻲ د ﻣاوراءاﻟﻨﻬر پﻪ ډ４رو برخﻮ ک ３پراخﻪ شﻮه .گﻮرﻛاﻧﻲ (زوم) ﻟﻘب ﻳ ３ﻫغﻪ وخت غﻮره ک７
چ ３د ﻣاوراءاﻟﻨﻬر د ﻳﻮه اﻣﻴر (اﻣﻴر حسﻴﻦ قزغﻨﻲ) خﻮر ﻳ ３پﻪ ﻧکاح ک７ه.
تﻴﻤﻮر د اﻣﻴر حسﻴﻦ قزغﻨﻲ پﻪ ﻣرستﻪ ﻟﻪ ﻣاوراءاﻟﻨﻬر ＇خﻪ د جغتاﻳﻲ ترکاﻧﻮ ﻻسﻮﻧﻪ ﻟﻨ ６ک７ل او
＇رﻧگﻪ چ ３پﻪ (٧٧١ق ١٣٧٠/م) ﻛال ک ３ﻳ ３د بﻠخ پﻪ شاوخﻮا ک ３اﻣﻴر حسﻴﻦ او د ده زوى
ووژل ﻧﻮ د ﻣاوراءاﻟﻨﻬر پﻪ ＄ﻮاکﻤﻦ ﻣشر بدل شﻮ او سﻤرقﻨد ﻳ ３خپﻠﻪ پﻼزﻣ５ﻨﻪ و！اکﻠﻪ.
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د تېمور يرغلونه
تﻴﻤﻮر د (٧٣٣ق١٣٣٣/.م .او ٧٨١ق ١٣٨٠/م ).کﻠﻮﻧﻮ پﻪ ﻣﻨ ＃ک＇ ３ﻠﻮر ＄ﻠﻪ د خﻮارزم پﻪ
ﻫ５ﻮاد پس ３ﻟ＋کرې واﻳست ３او ﻫغﻪ ﻳ ３ړﻧگ ک .７ﻣغﻮﻟستان او قبچاق د＊تﻪ ﻳ ３فتح ک７ه او خپﻞ
＇ﻮارﻟس کﻠﻦ زوى (ﻣﻴران شاه) د خراسان (افغاﻧستان) ﻻﻧدې کﻮﻟﻮ پس ３وﻟ８５ه او پﻪ خپﻠﻪ ﻫﻢ
پس ３ورغی ،ﻧﻮﻣﻮړي ﻫرات ک ３پﻪ پراخﻪ وراﻧکارﻳﻮ ﻻس پﻮرې ک .７د ＊ار ！ﻮﻟ ３وداﻧ ９ﻳ ３ړﻧگ３
ک７ې پرتﻪ د اختﻴاراﻟدﻳﻦ ﻟﻪ ارگ ＇خﻪ او د ﻳادوﻟﻮ وړ ده چ ３ډﻟ ３ډﻟ ３د ﻧاﻣﻪ او اعتبار خاوﻧدان
ﻟکﻪ عاﻟﻤان ،فﻘﻴﻬان او پﻮﻫان ﻳ ３پﻪ جبري تﻮگﻪ د سبز ＊ار تﻪ وﻟ８５ل.
ﻣﻠک غﻴاث اﻟدﻳﻦ کرتﻲ کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ پﻪ ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ ک ３د تﻴﻤﻮر ﻟﻪ غﻮس ３پﻪ اﻣان پات ３شﻮ خﻮ پﻪ
(٧٨٥ق١٣٨٣/م) کال ک ３د تﻴﻤﻮر پﻪ اﻣر ووژل شﻮ او د أل کرت د ﻟ７ۍ پا１ﻪ ﻫﻢ واو＊تﻪ.
تﻴﻤﻮر پﻪ خپﻠﻪ ( )٢٩کﻠﻨﻪ واکﻤﻨ ９ک ３د خپﻠﻮ ډ４رو سختﻮ ﻳرغﻠﻮﻧﻮ او حﻤﻠﻮ پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３پﻪ
سﻠگﻮﻧﻮ زره اﻧساﻧان ووژل او ﻟﻪ چﻴﻦ ＇خﻪ تر ﻣدﻳتراﻧ ３او ﻫﻤدارﻧگﻪ د روسﻴ ３او ﻣسکﻮ د
استپﻮﻧﻮ ＇خﻪ تر ډﻫﻠﻲ پﻮرې سﻴﻤ ３ﻳ ３وﻧﻴﻮﻟ ３او د ﻟﻮﻳ ３اﻣپراتﻮرۍ بﻨس ﻳ ３ک＋５ﻮد .د ت５ﻤﻮر
د ﻟ＋کرو اصﻠﻲ ﻫستﻪ جغتاﻳﻲ ترکاﻧﻮ تشکﻴﻠﻮﻟﻪ .د ده پﻪ ﻟ＋کرو ک＄ ３ﻴﻨ ３％＊ ３ﻫﻢ وې تﻴﻤﻮر
پﻪ (٨٠٧ق١٤٠٤ /م) کال ک ３د ( )٧١کﻠﻮﻧﻮ پﻪ عﻤر ﻣ ７شﻮ.

د تېمور ځايناستي
د ﻣ７ﻳﻨ ３پﻪ وخت ک ３ﻳ ٣٦ ３زاﻣﻦ او ﻟﻤسﻴان ﻟرل .د دې ﻟپاره چ ３د ده ﻧﻪ وروستﻪ ﻳ ３د اوﻻدوﻧﻮ
ترﻣﻨ ＃پﻪ واکﻤﻨ ９جگ７ې پ ３＋５ﻧﻪ شﻲ .پﻪ ژوﻧد ﻳ ３فتح ک７ي ﻫ５ﻮادوﻧﻪ د دوى ترﻣﻨ ＃وو４شﻞ.
سره ﻟﻪ دې ﻫﻢ ،د تﻴﻤﻮر ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ＇ ３خﻪ وروستﻪ د ده د دوو زاﻣﻨﻮ او ﻟﻤسﻴﻮ ترﻣﻨ ＃اختﻼف
راﻣﻨ％تﻪ شﻮ .او دواړو زاﻣﻨﻮ ﻳ ３ورو ورو د خپﻠﻮ ور４روﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا ﻧﻴﻮل شﻮې سﻴﻤ ３ترﻻسﻪ
ک７ې .دوى دوه ﻧسبتا ً پراخﻪ دوﻟتﻮﻧﻪ راﻣﻨ％تﻪ ک７ل .ﻳﻮ ﻳ ３د ﻣﻴران شاه او د ده د زاﻣﻨﻮ دوﻟت پﻪ
عربﻲ عراق ،د اﻳران پﻪ ﻟﻮﻳدﻳ ＃گرجستان ،ارﻣﻨستان او اﻟجزاﻳر ک ３او دوﻳﻢ دوﻟت د شاﻫرخ پﻪ
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خراسان ،افغاﻧستان او ﻣاوراءاﻟﻨﻬر ک ３راﻣﻨ％تﻪ ک ７چ ３ﻣرکز ﻳ ３د ﻫرات ＊ارو.
کﻪ ﻟﻪ ﻳﻮه پﻠﻮه د ﻣﻴران شاه دوﻟت ،د ﻧﻮﻣﻮړي د ﻟ５ﻮﻧتﻮب ،د ده د زاﻣﻨﻮ ترﻣﻨ ＃د اختﻼف او د
قراقﻮﻳﻮﻧﻠﻮ ترکﻤﻨاﻧﻮ او ﻫﻤدارﻧگﻪ د اﻳران د أل جﻼﻳر د واک ﻧﻴﻮﻟﻮ پﻪ دﻟﻴﻞ ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻻړ خﻮ ﻟﻪ بﻠﻪ
پﻠﻮه د شاﻫرخ دوﻟت د ده او د ﻧﻮﻣﻮړى د دربارﻳاﻧﻮ کفاﻳت او پﻮﻫ ３ﻟﻪ برکتﻪ دوام وک.７د ده دوره
د افغاﻧستان پﻪ تارﻳخ ک ３چ ３ﻣرکز ﻳ ３ﻫرات و ،رو＊اﻧﻪ دوره بﻠﻞ ک８５ي.
ﻧﻮﻣﻮړي ( )٤٣کاﻟﻪ واکﻤﻨﻲ وک７ه .د ده پﻪ دوره ک ３ﻫرات ﻧﻪ ﻳﻮازې د ﻟﻮى کتابتﻮن چ ３د شاﻫرخ
پﻪ اﻣر جﻮړ شﻮی و ،ﻟروﻧکﻰ شﻮ .بﻠک ３د پﻮﻫاﻧﻮ او عاﻟﻤاﻧﻮ د غﻮﻧ４６دو ﻣرکز وگر５＄د .د ده ﻟﻪ
ﻣ５رﻣﻨﻮ ＇خﻪ ﻳﻮه گﻮﻫرشاد أغا(پﻪ ترکﻲ ژبﻪ ک ３أغا د ﻣﻠک ３ﻧﻮم دی) ﻧﻮﻣ５ده .چ ３د ＊ﻮکاروﻧﻮ
پﻪ کﻮﻟﻮ او د خﻴر د أثارو پﻪ راﻣﻨ％تﻪ کﻮﻟﻮ ﻣشﻬﻮره وه.
وروستﻪ ﻟﻪ شاﻫرخ ＇خﻪ د ده زوى اﻟغ بﻴگ واکﻤﻨ ９تﻪ ورس５د .دى ﻫﻢ د پﻼر پﻪ ＇５ر عﻠﻢ
دوست او پﻮه س７ى و .خﻮ پﻪ (٨٥٢ق١٤٤٨/م)ﻛا ل ک ３د خپﻞ زوى ﻟﻪ خﻮا ووژل شﻮ .ﻟﻪ دې
وروستﻪ د شﻬزاده گاﻧﻮ ترﻣﻨ ＃اختﻼف زﻳات شﻮ .ﻟﻪ ＇ﻪ ﻣﻮدې وروستﻪ د سﻠطان حسﻴﻦ باﻳﻘرا
پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮ بﻞ تﻴﻤﻮري اﻣﻴر پﻪ ﻫرات ک ３واکﻤﻨ ９تﻪ ورس５د .ﻧﻮﻣﻮړي ،اﻣﻴر عﻠﻲ ش５ر ﻧﻮاﻳﻲ چ３
د خپﻞ وخت ﻟﻪ پﻮﻫاﻧﻮ او ادﻳباﻧﻮ ＇خﻪ گ２ﻞ ک５ده ،وزﻳر و！اکﻪ .د ده د واکﻤﻨ ９دوره ( )٣٣کاﻟﻪ
اوږده شﻮه .او د ده پﻪ وخت ک ３ﻫرات د أبادۍ او د بدب ３اوج تﻪ ورس５د.
د سﻠطان حسﻴﻦ باﻳﻘــرا ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ ３سـره ســـﻢ د تﻴﻤـﻮر د ＄ــاﻳﻨاستﻮ زوال ﻫـﻢ پﻴﻞ شﻮ او د دوی
د واکﻤﻨ ９سﻴﻤﻪ د ش５باﻧﻲ ازبکاﻧﻮ او د اﻳران د صفﻮﻳاﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا تر ﻳرغﻞ ﻻﻧدې راغﻠﻪ او پﻪ ﻫﻤدې
تﻮگﻪ دوى د تارﻳخ ﻳﻮه برخﻪ شﻮل .تﻴﻤﻮرﻳاﻧﻮ ( )١١٣کاﻟﻪ واکﻤﻨﻲ وک７ه او د دوى ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ
شپ８و اﻣ５راﻧﻮ پﻪ افغاﻧستان واکﻤﻨﻲ تر سره ک７ه.
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په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې ،ﻟﻪ ﻧﻘش＇ ３خﻪ پﻪ گ＂ﻪ اخﻴستﻨ ３سره د ت５ﻤﻮرﻳاﻧﻮ د راوﻻړ４دو ＄اى او د
اﻣپراتﻮرۍ حدودد او پﻮﻟ＇ ３رگﻨد ک７ې.

پوښتنې
 -١د تﻴﻤﻮر د گﻮرﻛاﻧﻲ ﻟﻘب ﻻﻣﻞ ＇ﻪ و؟
 -٢افغاﻧستان تﻪ د تﻴﻤﻮر د راتﻠﻮ پﻪ وخت ک ３پﻪ ﻫرات باﻧدې چا حکﻮﻣت کاوه او ﻫﻤدارﻧگﻪ
د ده برخﻠﻴک ＇ﻨگﻪ شﻮ؟
 -٣د ﻫرات د دوو ﻣشﻬﻮرو تﻴﻤﻮري پاچاﻫاﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠئ.
 -٤د ﻫرات أبادي او دبدبﻪ د کﻮم ت５ﻤﻮري واکﻤﻦ پﻪ دوره ک ３راﻣﻨ％تﻪ شﻮه او وﻟ３؟
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې ﻟﻪ تارﻳخﻲ کتابﻮﻧﻮ او سرچﻴﻨﻮ ＇خﻪ پﻪ گ＂ ３اخﻴستﻨ ３سره ،د ت５ﻤﻮرﻳاﻧﻮ پﻪ
دورې ک ３د ﻫرات د فرﻫﻨگ او تﻤدن پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﻮه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ او پﻪ راتﻠﻮﻧک ３درسﻲ
ساعت ک ３دې خپﻠﻮ ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮتﻪ وړاﻧدې ک７ي .ﻫﻤدارﻧگﻪ تر！ﻮﻟﻮ غﻮره ﻣﻘاﻟﻪ دې د ＊ﻮوﻧ％ﻲ
پﻪ تابﻠﻮ ک＄ ３ﻮړﻧده ک７ي.
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ديارلسم لوست

د مغولو او تېموريانو په دوره کې اقتصاد او فرهنګ
زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد باﻧدې د ﻣاوراءاﻟﻨﻬرد ډارووﻧکﻮ ﻳرغﻠﻮﻧﻮ پاﻳﻠ ３او اغ８５ې پﻪ اقتصادي او فرﻫﻨگﻲ برخﻮ
ک ３را＇رگﻨدې شﻮې .سر بﻴره پر دې چ ３ﻣدرس＊ ،３ﻮوﻧ％ﻲ ،کتابتﻮﻧﻮﻧﻪ او عﻠﻤﻲ ﻣرکزوﻧﻪ ﻳ３
ړﻧگ ک７ل ،ورسره ﻳ ３زﻣﻮږ د سﻴﻤ ３زﻳات شﻤ５ر پﻮﻫان او عاﻟﻤان ﻳا ﻳ ３ووژل او ﻳا ﻳ ３ﻫﻢ ﻟﻴرې او
ﻧژدې ﻫ５ﻮادوﻧﻮ تﻪ ت＋ـت ３تﻪ اړ ک７ل .پﻪ واقعﻴت ک ３ﻳﻮ در４دﻟﻰ حاﻟت ﻳا ﻳﻮ ډول پﻪ شاتگ راﻣﻨ％تﻪ
شﻮ .پﻪ دې ﻟﻮست ک ３دغﻪ وضعﻴت تر＇７５ﻧ ３ﻻﻧدې ﻧﻴﻮل ک８５ي.
د ﻣغﻮﻟﻮ د ﻳرغﻠﻮﻧﻮ تر ！ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤ ３پاﻳﻠ ،３سربﻴره پر دې چ ３پﻪ سﻠگﻮﻧﻮ زره اﻧساﻧان ووژل شﻮل،
＊اروﻧﻪ وﻳجاړ او ﻫﻤدارﻧگﻪ کار４زوﻧﻪ او کرﻧﻴزې ＄ﻤک ３ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻻړې ﻣغﻮﻻﻧﻮ د ﻧﻴﻮل شﻮو سﻴﻤﻮ
ﻫﻨرﻣﻨدان او صﻨعتگران بﻨدي کﻮل او ﻣغﻮﻟستان تﻪ بﻪ ﻳ ３ﻟ８５ل او دوى بﻪ ﻳ ３استثﻤارول .ﻳﻮه ډﻟﻪ
بﻪ چ ３پﻪ کﻠﻮ او ＊اروﻧﻮ ک ３د ﻣغﻮﻟﻮ ﻟﻪ ت５غﻪ خﻼصﻪ شﻮه ،ﻧﻮ د خان ﻳا دخان اړوﻧد کساﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا
بﻪ ترې اقتصادي گ＂ﻪ پﻮرتﻪ ک５ده .ب５ﻼب５ﻞ ﻣاﻟﻴات پﻪ خﻠکﻮ ﻟگﻮل ک５دل.
ړﻧگﻮﻧﻮ او اقتصادي وﻳجاړتﻴا پﻪ فرﻫﻨگﻲ وضع ３ﻫﻢ اغ５زه وک７ه او فرﻫﻨگﻲ زﻳاﻧﻮﻧﻪ پﻪ ﻫغﻪ کچﻪ
زﻳات وو چ ３د ﻣغﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻳرغﻠﻮﻧﻮ ＇خﻪ د ﻣخﻪ زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３زﻳاتره کتابﻮﻧﻪ او أثار چ ３پﻴدا
ک５دل ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻻړل .ﻣدرس＊ ،３ﻮوﻧ ،９％کتابتﻮﻧﻮﻧﻪ ،جﻮﻣاتﻮﻧﻪ او دﻳﻨﻲ وداﻧ ９چ ３پﻪ عﻴﻦ وخت
ک ３بﻪ د پﻮﻫاﻧﻮ کتابﻮﻧﻪ او أثار ﻫﻢ پک ３ساتﻞ ک５دل ،ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻻړل.
پﻮﻫان او عاﻟﻤان ووژل شﻮل ﻳا د ﻣغﻮﻟﻮ ﻟﻪ خﻮا اړ شﻮل چ ３ﻣغﻮﻟستان تﻪ ک６ه وک７ي .او ﻳا پخپﻠﻪ
ﻫغﻮ ＄اﻳﻮﻧﻮ تﻪ ﻻړل چ ３گﻮﻣان ﻳ ３کاوه د ﻣغﻮﻟﻮ ﻻسﻮﻧﻪ ﻫﻠتﻪ ﻧﻪ رس８５ي ،ﻟکﻪ :ﻣصر ،شاﻣات
او ﻫﻨدوستان.
پﻪ ﻫﻤدې دﻟﻴﻞ پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د عﻘﻠﻲ او فکري پﻮﻫﻨﻮ پﻪ برخﻪ ک ３ﻳﻮ وحشتﻨاک سﻘﻮط
راﻣﻨ％تﻪ شﻮ .او ﻧﻮر د ابﻦ سﻴﻨا پﻪ شان رو＊اﻧﻪ ＇５رې راﻣﻨ％تﻪ ﻧشﻮې.
ﻟﻪ بﻠﻪ پﻠﻮه فﻘر ،ب５ﻮزﻟ ،９ت５رﻳﻮ او غﻤﻮﻧﻮ د خﻠکﻮ اﻧگ５زه د گ＂ﻮرو پﻮﻫﻨﻮ پﻪ وړاﻧدې را！ﻴ＂ﻪ ک７ه او
د عﻠﻮﻣﻮ زﻳاتره اړخﻮﻧﻮ او دﻳﻨﻲ ﻟﻴﻮاﻟتﻴا تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ و ﻧﻪ شﻮه چ ３دې کاربﻪ ﻟﻪ دﻧﻴا ＇خﻪ تﻴ＋ت،３
صبر ،قﻨاعت او د ژوﻧد سخت ９قبﻠﻮﻟﻮ ﻟﻮر تﻪ تﻮصﻴﻪ کﻮﻟﻪ ﻟکﻪ تصﻮف او ﻧ７ۍ پر＋４ﻮدﻧﻪ چ ３پﻪ
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دې وخت ک ３ﻳ ３زﻳات ﻣﻴﻨﻪ وال پﻴدا شﻮل او ﻫغﻮ کساﻧﻮ تﻪ بﻪ چ ３ﻧ７ۍ ＊ﻪ وﻧﻪ بر５＋４ده ،ﻧﻮ بﻪ
ﻳ ３پﻨاه وروړﻟﻪ .کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ د ﻳﻮشﻤ５ر صﻮفﻴاﻧﻮ ک７ﻧﻪ او د فعاﻟﻴتﻮﻧﻮ پاﻳﻠ ３د ﻫغﻪ وخت د ﻣغﻮﻟﻲ
حاکﻤاﻧﻮ پﻪ گ＂ﻪ وې خﻮ پﻪ عﻴﻦ وخت ک ３د طرﻳﻘت پﻴروان او داسﻲ صﻮفﻴان ﻫﻢ اوس５دل چ３
خﻠک بﻪ ﻳ ３د پردﻳﻮ پﻪ وړاﻧدې پا＇ﻮن تﻪ را بﻠﻞ.
پﻪ ﻫر حال ،ﻟﻪ ！ﻮﻟﻮ زﻳاﻧﻮﻧﻮ سره سره چ ３د فرﻫﻨگ پﻪ برخﻪ ک ３راﻣﻨ％تﻪ شﻮل .زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد
＄ﻴﻨ ３پﻮﻫان او ادﻳبان د ﻣغﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﻨگﻮﻟﻮ ＇خﻪ خﻼص شﻮل او پﻪ ﻟﻴرې سﻴﻤﻮ ک ３ﻳ ３خپﻞ أثار
وپﻨ％ﻮل ،د دې دورې ﻳﻮ ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻮ شخصﻴتﻮﻧﻮ ＇خﻪ ﻣﻮﻻﻧا جﻼل اﻟدﻳﻦ ﻣحﻤد بﻠخﻲ و چ ３پﻼر
ﻳ ３بﻬاوﻟد ﻧﻮﻣ５ده .ﻧﻮﻣﻮړی (بﻬاوﻟد) پﻪ ﻣاوراءاﻟﻨﻬر او خراسان ک ３ډ４ر ﻣرﻳدان ﻟرل .او د ﻣغﻮﻟﻮ د
ﻳرغﻞ پﻪ سبب ﻳ ３سﻴﻤﻪ پر＋４ﻮده .د ک６واﻟ ９پﻪ وخت ک ３درې سﻮه او ＊ان د بﻬاءاﻟدﻳﻦ او د ده
د کﻮرﻧ ９پﻪ قﻴﻤتﻲ کتابﻮﻧﻮ او د کﻮر پﻪ ساﻣان بار وو.
زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد تک７ه ﻣﻮرخ قاضﻲ ﻣﻨﻬاج اﻟدﻳﻦ چ ３پﻪ ﻣﻨﻬاج اﻟسراج جﻮزجاﻧﻲ ﻣشﻬﻮر و ،پﻪ
دې وخت ک ３اوس５ده .ﻧﻮﻣﻮړي ﻫﻨد تﻪ د ﻧاصراﻟدﻳﻦ دربار تﻪ پﻨاه ﻳﻮړه او خپﻞ کتاب (طبﻘات
ﻧاصري) ﻳ ３ﻫﻠتﻪ وﻟﻴکﻪ .د جﻬاﻧگشا کتاب ﻟﻴکﻮﻧکﻰ عطا اﻟﻤﻠک جﻮﻳﻨﻲ ،اﻣﻴر حسﻴﻦ غﻮري،
سﻴفﻲ ﻫ５روي ،ربﻴعﻲ فﻮشﻨجﻲ ،بابا ﻫﻮتک ،د ده زوی ﻣﻠکﻴار ﻫﻮتک او اکبر زﻣﻴﻨداوري پﻪ
ﻫﻤدې دوره ک ３اوس５دل.
د تېموريانو په دورې کې اقتصاد او فرهنگ
د ت５ﻤﻮر اقداﻣات ﻟکﻪ د ﻧﻮرو سﻴﻤﻮ ﻻﻧدې کﻮﻟﻮ ،د ＊اروﻧﻮ او وداﻧﻴﻮ وراﻧﻮل ،د اوس５دوﻧکﻮ
وژل او ﻟﻮټ کﻮل او ﻫﻤدارﻧگﻪ ﻣاوراءاﻟﻨﻬر تﻪ د پﻮﻫاﻧﻮ ،کسبگرو ،صﻨعتگرو او ﻫﻨرﻣﻨداﻧﻮ ﻟ８５ل
د چﻨگ５زخان ک７ﻧﻼرې تﻪ ورتﻪ وو .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ وﻳﻠﻰ شﻮ چ ３د ﻧﻮﻣﻮړي دوره د ﻣرکزي أسﻴا
د پﻮوﻧده (صحراگشتان) تسﻠط د تﻮرې دورې دوام وگ２ﻮ .خﻮ د تﻴﻤﻮر پﻪ خﻼف د ده اوﻻدوﻧﻮ
فرﻫﻨگﻲ ،ﻫﻨري او ﻣعﻤاري چاروتﻪ ډ４ره پاﻣﻠرﻧﻪ کﻮﻟﻪ .د ت５ﻤﻮر د زوى شاﻫرخ ﻣﻴرزا او د ﻧﻮﻣﻮړي
د ＊ ３％گﻮﻫرشاد بﻴگﻢ أغا پﻪ ﻣﻼت ７ډ４ر رو＊اﻧﻪ او ارز＊تﻨاک أثار راﻣﻨ％تﻪ شﻮل .او د شاﻫرخ
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زوى اﻟغ ب５گ پﻪ ﻣﻼت ７پﻪ سﻤرقﻨد ک ３د اﻟغ ب５گﻲ رصدخاﻧ ３پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻧجﻮﻣﻲ رصدخاﻧﻪ
جﻮړه شﻮه چ ３ډ４ر پﻮﻫان پک ３بسﻴا وو.
د شاﻫرخ بﻞ زوی باﻳسﻨﻘر ﻫﻢ د کتاب ﻟﻪ ﻣﻠگرو ＇خﻪ گ２ﻞ ک５ده .ﻧﻮﻣﻮړي د ﻟﻮﻳ ３کتابخاﻧ３
بﻨس ک＋５ﻮد .باﻳسﻨﻘر ﻫﻢ ﻧژدې ＇ﻠﻮ＋４ت تﻨﻪ اﻧ％ﻮر گران او خطاطان د ﻫرات پﻪ شاﻫﻲ کتابتﻮن
ک ３راغﻮﻧ ６ک７ل .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 ک ７چ ３د (ﻫرات ﻣکتب) ﻧﻮم ﻳ３
＄اﻧتﻪ غﻮره ک .７د ﻫرات پﻪ ＊ﻮوﻧ％ﻲ ک ３د اﻧساﻧاﻧﻮ کﻮچﻨﻲ اﻧ％ﻮروﻧﻪ اﻧ％ﻮر شﻮي او ﻫﻤدارﻧگﻪ
پﻪ ساده کر＊ﻮ او ب ３ابزارو((ﻟﻮﻣ７ﻧ ９ابزار)) ﻣﻴﻨاتﻮري ﻳ ３راﻣﻨ％تﻪ ک７ې.
پﻪ ﻫرات ک ３پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د سﻠطان حسﻴﻦ باﻳﻘرا (٨٢٦-٩١١ق ١٤٧٠-١٥٠٦/م) ﻛﻠﻮﻧﻮ
پﻪ زﻣاﻧﻪ ک ３د تﻤدن او فرﻫﻨگ د غﻮړﻳدﻧ ３او پراختﻴا د اوج دوره وه .پﻪ دې دورې ک ３پاچا
او د ده عاﻟﻢ وزﻳر (عﻠﻲ ش５رﻧﻮاﻳﻲ) ﻟﻪ پﻮﻫاﻧﻮ ،ﻫﻨرﻣﻨداﻧﻮ ،شاعراﻧﻮ او ادﻳباﻧﻮ ＇خﻪ ﻣﻼت ７کاوه
چ ３پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ﻣﻬﻢ عﻠﻤﻲ او فرﻫﻨگﻲ ﻳﻮن راﻣﻨ％تﻪ شﻮ .پﻪ ＄اﻧگ７ي تﻮگﻪ د ﻧﻘاش ９ستر استاد
کﻤا ل اﻟدﻳﻦ بﻬزاد چ ３ډ４ر ﻧفﻴس أثار ﻳ ３وړاﻧدې ک７ل .د ﻫرات د ﻫﻨري ﻣکتب ﻧﻮم ﻳ ３ډ４ر ﻟﻮړ
ک .７دغﻪ ﻫﻨرﻣﻨد د ﻫرات ＊ﻮوﻧ％ﻲ ＄اﻧگ７ې ﻻره د کﻤال کچ ３تﻪ ورسﻮﻟﻪ.
پﻪ دې دورې ک ３د ﻫرات د ارگ ﻟﻪ بﻴارغﻮﻧ ３پرتﻪ ﻧﻮر ﻫﻢ ډ４ر ﻣﻬﻢ أثار راﻣﻨ％تﻪ شﻮل ﻟکﻪ پﻪ بﻠخ
وﻻﻳت ک ３حضرت عﻠﻲ

د ﻣﻨسﻮب زﻳارت جﻮړوﻧﻪ ،پﻪ ﻣشﻬد ک ３د گﻮﻫر شاد بﻴگﻢ أغا د

جاﻣع جﻮﻣات رغﻮﻧﻪ ،پﻪ ﻫرات ک ３د گﻮﻫرشاد او سﻠطان حسﻴﻦ باﻳﻘرا د قبروﻧﻮ رغﻮﻧﻪ سره ﻟﻪ
شپ８و ＊کﻼﻳﻴزو ﻣﻨاروﻧﻮ ،پﻪ گازرگاه ک ３د خﻮاجﻪ عبداهلل اﻧصاري د قبر ＊کﻠﻲ کﻮل ،پﻪ ﻫرات
ک ３ﻧﻮر ډ４ر جﻮﻣاتﻮﻧﻪ او زﻳارتﻮﻧﻪ ﻫﻤدارﻧگﻪ د اﻳران پﻮﻟ ３تﻪ ﻧژدې د خارگرد جﻮﻣات ﻳادوﻻی
شﻮ.
د دې دورې ﻣﻬﻢ عﻠﻤﻲ او فرﻫﻨگﻲ شخصﻴتﻮﻧﻪ عبارت وو ﻟﻪ :اﻣﻴر عﻠﻲ ش５ر ﻧﻮاﻳﻲ ،ﻣﻼ حسﻴﻦ
واعظ کاشفﻲ ،سﻠطان حسﻴﻦ باﻳﻘرا ،ش５خ عبداﻟرحﻤﻦ جاﻣﻲ ،ﻣﻴر سﻴد عﻠﻲ خطاط ،ﻣﻮﻻﻧا
حسﻴﻦ عﻠﻲ ﻫروي ،ﻣﻼ ﻣحﻤد ابراﻫﻴﻢ غبار او د فاضﻠﻮ او شاعرو ＊％ﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ د ﻻﻧدې
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＊％ﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ اخﻴستﻲ شﻮ:
سﻠطان رضﻴﻪ د اﻟتﻤش ﻟﻮر چ ３شعر بﻪ ﻳ ３ﻫﻢ واﻳﻪ ،ﻣﻬر اﻟﻨسا چ ３تخﻠص ﻳ ３ﻣﻬري و او پﻪ
ﻫرات ک ３اوس５ده .د اﻣﻴر عﻠﻲ جﻼﻳر ﻟﻮر ،أفاق جﻼﻳر چ ３د حسﻴﻦ باﻳﻘرا پﻪ زﻣاﻧﻪ ک ３اوس５د
ﻟﻪ او (ﻣاه) چ ３ﻫﻢ شاعره او ﻫﻢ ستﻮري پ５ژﻧدوﻧک ３وه.

په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ ،ﻳﻮه ډﻟﻪ دې د ﻣغﻮﻟﻮ د دورې پﻪ فرﻫﻨگﻲ وضع ３او
دوﻳﻤﻪ ډﻟﻪ دې د ت５ﻤﻮرﻳاﻧﻮ د دورې پﻪ فرﻫﻨگﻲ حاﻟت پﻪ ﻟﻨ６ه تﻮگﻪ خبرې وک７ي.

پوښتنې
 -١د پﻮﻫاﻧﻮ ،ﻫﻨرﻣﻨداﻧﻮ او صﻨعتگراﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې د ﻣغﻮﻟﻮ او تﻴﻤﻮرﻳاﻧﻮ پﻪ چﻠﻨد خبرې وک７ئ؟
 -٢ﻣﻮﻻﻧا جﻼل اﻟدﻳﻦ ﻣحﻤد بﻠخﻲ چ５رتﻪ اوس５ده او وﻟ ３ﻳ ３ک６ه وک７ه؟
 -٣د گﻮﻫرشاد بﻴگﻢ أغا پﻪ اﻣر د دوو ﻣشﻬﻮرو جﻮړو شﻮو وداﻧﻴﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠئ.
 -٤اﻣﻴر عﻠﻲ ش５ر ﻧﻮاﻳﻲ ＇ﻮک ،او پﻪ ＇ﻪ حال ک ３ﻳ ３ژوﻧد کاوه؟
 -٥پﻪ بﻠخ ک ３حضرت عﻠﻲ

تﻪ ﻣﻨسﻮب زﻳارت د کﻮم تﻴﻤﻮري پاچا پﻪ واسطﻪ جﻮړ شﻮ؟

له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې د (ﻫرات ﻫﻨري ＊ﻮﻧ％ﻲ) پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﻮه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ او پﻪ راتﻠﻮﻧک ３درسﻲ
ساعت ک ３دې ！ﻮﻟگﻲ تﻪ وړاﻧدې ک７ي ،ﻫﻤدارﻧگﻪ تر ！ﻮﻟﻮ غﻮره ﻣﻘاﻟﻪ دې د ＊ﻮوﻧ％ﻲ د
اعﻼﻧﻮﻧﻮ پﻪ ﻟﻮحﻪ باﻧدې ＄ﻮړﻧده شﻲ.
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افغانستان د کندهار له پاڅون څخه مخکې
پﻪ دې ＇پرکﻲ ک ３بﻪ د کﻨدﻫار د پا＇ﻮن پﻪ و ړاﻧدې حاﻻت پﻪ ت５ره بﻴا ﻟﻪ درو گاوﻧ６ﻳﻮ
دوﻟتﻮﻧﻮ(شﻴباﻧﻴاﻧﻮ ،صفﻮﻳاﻧﻮ او بابرﻳاﻧﻮ) سره زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد د اړﻳکﻮ ＇رﻧگﻮاﻟی ،تر
ﻣطاﻟع ３ﻻﻧدې وﻧﻴﻮل شﻲ.
دغﻪ راز زدهکﻮوﻧکﻲ بﻪ د ﻫﻮتکﻴاﻧﻮ پﻪ ﻣشرۍ پﻪ کﻨدﻫار ک ３د ﻟﻮﻣ７ﻧﻲ افغان دوﻟت
ﻟﻪ جﻮړ４دو سره أشﻨا شﻲ.

پﻪ کﻨدﻫار ک ３د حاجی ﻣﻴروﻳس ﻧﻴکﻪ أراﻣگاه
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 .١د کﻨدﻫار د خپﻠﻮاک ９ﻟﻪ پا＇ﻮن ＇خﻪ ﻣخک ３د افغاﻧستان ﻟﻪ عﻤﻮﻣﻲ وضع ３سره
د زدهکﻮوﻧکﻮ بﻠدول.
 .٢ﻟﻪ گاوﻧ６ﻳﻮ واکﻤﻨﻮ ﻟ７ﻳﻮ ﻟکﻪ شﻴباﻧﻴاﻧﻮ ،بابرﻳاﻧﻮ او صفﻮﻳاﻧﻮ سره د افغاﻧستان او د
دوى د اړﻳکﻮ پﻪ ＇رﻧگﻮاﻟﻲ د زدهکﻮوﻧکﻮ بﻠدول.
 .٣پﻪ افغاﻧستان او اﻳران ک ３د ﻫﻮتکﻲ دوﻟت ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻮ سﻴاستﻮﻧﻮ او اقداﻣاتﻮ سره د
زدهکﻮوﻧکﻮ بﻠدول.
 .٤پﻪ ﻳاده شﻮې دورې ک ３د افغاﻧستان ﻟﻪ عﻤﻮﻣﻲ اقتصادي او فرﻫﻨگﻲ وضع ３سره
د زدهکﻮوﻧکﻮ بﻠدول.
.٥زدهکﻮوﻧکﻲ دې د تارﻳخﻲ اطﻠسﻮﻧﻮ او ﻧﻘشﻮ ＇خﻪ کار واخﻴستﻼی شئ.
 .٦د اﻧحطاط او تجزﻳ ３دورې پﻪ ترڅ ک ３د ﻣﻬﻤﻮ تارﻳخﻲ او فرﻫﻨگﻲ شخصﻴتﻮﻧﻮ
او پﻮﻫاﻧﻮ سره د زدهکﻮوﻧکﻮ بﻠدول.
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د كندهار له پاڅونه مخکې د افغانستان وضعه
د ﻫرات د تﻴﻤﻮري ﻟ７ۍ ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ تﻠﻠﻮ سره سﻢ ،زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３ﻳﻮه ﻣرحﻠﻪ (تﻘرﻳبا ِ دوه
ﻧﻴﻤﻲ پ７５ۍ) راﻣﻨ％تﻪ شﻮې چ ３د افغاﻧستان سﻴاسﻲ ﻣرکزﻳت او ﻳﻮ قﻠﻤرو ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻻړ چ３
زﻣﻮږ گاوﻧ６ﻳﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ او قﻮﻣﻮﻧﻮ زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد ＄ﻴﻨ ３برخ ３ﻻﻧدې ک７ې.
د دې ډﻟ ３ﻣﻬﻢ ＄ﻮاکﻮﻧﻪ عبارت وو ﻟﻪ :ازبکﻲ ش５باﻧﻴاﻧﻮ ،د اﻳران صفﻮﻳان او د ﻫﻨد ﻣغﻮﻻﻧﻮ
＇خﻪ چ ３ﻟﻪ بخارا ،سﻤرقﻨد ،اصفﻬان او ډﻫﻠﻲ ＇خﻪ ﻳ ３زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد سﻴﻤ ３او وﻻﻳتﻮﻧﻪ
اداره کﻮل .د وضع７５＇ ３ﻧﻪ او دﻫﻮتکﻴاﻧﻮ پﻪ واسطﻪ د افغاﻧستان د بﻴارغﻮﻧ＇ ３رﻧگﻮاﻟﻰ د دې
او د ＇ﻮﻧﻮرو راتﻠﻮﻧکﻮ ﻟﻮستﻮﻧﻮ ﻣﻮضﻮع ده چ ３پﻪ ６－ه بﻪ ﻳ ３ﻟﻮﻟﻮ.
په افغانستان کې شيبانيان
ازبکان د ﻣغﻮﻟﻮ او تاتارﻳاﻧﻮ ﻟﻪ اوﻻدې ＇خﻪ شﻤ５رل ک８５ي .ازبکان خپﻞ ﻧﻮم ﻟﻪ (ازبک خان) (-٦٨١
٧٤٣ق١٣٤٢-١٢٨٢/م)ﻛﻠﻮﻧﻮ ＇خﻪ اخﻠﻲ .ﻧﻮﻣﻮړي د ﻣغﻮﻟﻮ زرﻳﻦ پﻮځ چ ３د (واﻟگا) رود
تر＇ﻨگ ﻣ５شت و ،ﻣسﻠﻤان ک .７ﻧﻮﻣﻮړى پﻮځ د ترکﻲ قﻮﻣﻮﻧﻮ ＇خﻪ جﻮړ شﻮى و ،خﻮ رﻫبران ﻳ３
ﻣغﻮﻟﻲ ﻧژاده وو.
پﻪ ﻣرکزي أسﻴا ک ３د 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 شپاړسﻤ ３ﻣ５ﻼدې پ７５ۍ پﻪ ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ ک ３د تﻴﻤﻮري ﻟ７ۍ وروستی واکﻤﻦ پﻪ سﻤرقﻨد ک３
ﻟﻪ پ＋ﻮ وغﻮر＄اوه او پﻪ دې تﻮگﻪ ﻳ ３پﻪ ﻣاوراءاﻟﻨﻬر ک ３د ازبکاﻧﻮ د واکﻤﻨ ９بﻨس ک＋５ﻮد .کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ د
شﻴباﻧﻴاﻧﻮ واکﻤﻨﻲ ﻣﻮقتا ً د بابر ﻟﻪ غﻨدﻧ ３سره ﻣخ شﻮه خﻮ پﻪ (٩١١ق ١٥٠٥/م) کا ل شﻴباﻧﻴان وتﻮاﻧ５دل
چ ３بابر او ﻣﻼت７ي ﻳ ３ﻟﻪ ﻣرکزي أسﻴا ＇خﻪ وش７ي.
شﻴباﻧﻴاﻧﻮ پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د سﻠطان حسﻴﻦ ﻣﻴرزا ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ ３وروستﻪ او د ﻧﻮﻣﻮړي د اوﻻدوﻧﻮ ترﻣﻨ ＃د
اختﻼف پﻪ سبب د افغاﻧستان ﻟﻮرتﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ وک７ه او د تﻴﻤﻮرﻳاﻧﻮ د واکﻤﻨ ９ﻣرکز ،ﻫرات د شﻴبک خان
ازبک ﻻستﻪ ورغی .پرتﻪ ﻟﻪ ﻫرات ＇خﻪ ،ﻛﻨدﻫار ﻫﻢ د شﻴباﻧﻴاﻧﻮ تر ﻳرغﻞ ﻻﻧدې راغﻰ او دا ＊ار چ３
تر اوسﻪ د بابر پاچا ﻟﻪ ورور ﻳادگار ﻧاصر ﻣﻴرزا سره و ،تر استراباده پﻮرې ﻣخک ３ﻻړل.
د شﻴباﻧﻴاﻧﻮ ＄ﻮاک تر (٩١٦ق ١٥١٠/م) ﻛال پﻮرې ،چ ３د شاه اسﻤاعﻴﻞ صفﻮي ﻳرغﻠﻮﻧﻪ پﻪ ازبکاﻧﻮ
جاري وو ،چﻠ５ده ،خﻮ پﻪ ﻫﻤدې کال ،پﻪ ﻫغ ３خﻮﻧ７ۍ جگ７ې چ ３ﻣروې تﻪ ﻧژدې را پ＋５ﻪ شﻮه.
ﻣحﻤد خان شﻴباﻧﻲ د خپﻞ ﻟسﻮزرو جﻨگﻴاﻟﻴﻮ سره د اﻳران صفﻮي قزﻟباشﻮ ﻟﻪ خﻮا ووژل شﻮ چ ３پﻪ دې
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ترتﻴب دا ＄ﻞ زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد ﻟﻮﻳدﻳ ،３％شﻤاﻟﻲ او ﻣرکزي برخ ３د صفﻮﻳاﻧﻮ ﻟخﻮا ﻻﻧدې شﻮې.
کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ پﻪ ﻣﻮقتﻪ تﻮگﻪ شﻴباﻧﻴاﻧﻮ د أﻣﻮ سﻴﻨد غاړې تﻪ پﻪ شاتگ وک ７خﻮ ﻳرغﻠﻮﻧﻪ او برﻳدوﻧﻪ ﻳ ３پﻪ
＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د افغاﻧستان پﻪ شﻤال باﻧدې وﻧﻪ در４دل او دوى د افغاﻧستان پﻪ شﻤال ک ３بدخشان تر
ﻣﻴﻤﻨ ３او بادغﻴس پﻮرې او ﻫﻤدارﻧگﻪ دﻫ５ﻮاد پﻪ ﻟﻮﻳدﻳ ＃ک ３ﻳ ３ﻫرات ＇ﻮ ＇ﻮ ＄ﻠ ３تر ﻳرغﻞ ﻻﻧدې
وﻧﻴﻮ .پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ عبﻴداهلل خان چ ３د ﻣحﻤد سﻠطان خان زوى او د ابﻮ اﻟخﻴر ﻟﻤسﻰ و ،د ازبکاﻧﻮ
＄ﻮاکﻤﻦ پاچا د ( )٣٣کﻠﻮﻧﻮ واکﻤﻨ ９پﻪ ترڅ ک ３اووه ＄ﻠﻪ زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد او پﻪ اﻳران ﻳرغﻠﻮﻧﻪ ک７ي چ３
ډ４ر زﻳات زﻳاﻧﻮﻧﻪ ﻳ ３را اړوﻟﻲ دي.
شﻴباﻧﻴاﻧﻮ تر (١٠٠٧ق١٥٩٩/م) ﻛﻠﻮﻧﻮ پﻮرې واکﻤﻨﻲ چﻠﻮﻟ ３ده .د دوی پﻼزﻣ５ﻨﻪ زﻳاتره وخت سﻤر
قﻨد او ＄ﻴﻨ ３وخت بخارا ﻫﻢ وه ،او ＇ﻪ د پاسﻪ ﻳﻮه پ７５ۍ ﻳ ３زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد شﻤاﻟﻲ او ﻟﻮﻳدﻳ ＃وﻻﻳتﻮﻧﻪ
او سﻴﻤ ３ﻳ ３تر برﻳدوﻧﻮ او ﻳرغﻠﻮﻧﻮ ﻻﻧدې ﻧﻴﻮﻟ ３وې.
د ازبکﻮ استراخاﻧﻴان ﻫﻢ پﻪ ﻣرکزي أسﻴا ک ３د شﻴباﻧﻴاﻧﻮ پر ＄ای پر تخت ک５ﻨاست .د افغاﻧستان پﻪ
وړاﻧدې ﻳ ３ﻫﻤاغﻪ د شﻴباﻧﻴاﻧﻮ سﻴاست پر ﻣخ ب５ﻮه او ＄ﻴﻨ ３وخت بﻪ ﻳ ３زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد شﻤاﻟﻲ وﻻﻳتﻮﻧﻮ
ﻟکﻪ تخار او بﻠخ او ＄ﻴﻨ ３وخت بﻪ ﻳ ３ﻫرات تﻪ ﻻس غزوﻟﻮ .د استراخاﻧﻴاﻧﻮ حکﻮﻣت تر (-١١٦٧
١٧٥٤م)کال پﻮرې دوام وﻛ.７
په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ ﻟﻪ ﻧﻘش＇ ３خﻪ پﻪ گ＂ ３اخﻴستﻨ ３سره د واﻟگا رود پﻪ شاوخﻮا ک ３د ﻣغﻮﻟﻲ زرﻳﻦ پﻮځ د
ﻣﻴشت ک５دو ﻣﻮقعﻴت او د افغاﻧستان شﻤال تﻪ د شﻴباﻧﻴاﻧﻮ د ﻻس رسﻲ ﻻرې پﻪ گﻮتﻪ ک７ي.
پوښتنې
 -١شﻴباﻧﻴان د ﻧژادي پﻠﻮه پﻪ ﻛﻮﻣ ３ډﻟ ３پﻮرې ت７ل ک８５ي؟
 -٢د شﻴباﻧﻴاﻧﻮ د ＄ﻮاک اصﻠﻲ ﻣرکز چ５رې واقع و او وﻟ ３ﻳ ３افغاﻧستان تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ وک７ه؟
 -٣شﻴبک خان (ﻣحﻤد خان شﻴباﻧﻲ) د چا پﻮاسطﻪ او چ５رتﻪ ووژل شﻮ؟
 -٤د ﻫغﻮ وﻻﻳتﻮﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠئ چ ３زﻳاتره وخت بﻪ د شﻴباﻧﻴاﻧﻮ او استراخاﻧﻴاﻧﻮ د برﻳد او ﻳرغﻠﻮﻧﻮ
ﻻﻧدې راتﻠﻞ.
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې ﻟﻪ عﻠﻤﻲ سرچﻴﻨﻮ ＇خﻪ پﻪ گ＂ ３اخﻴستﻨ ３سره د شﻴبک خان د ک７ﻧﻼرې پﻪ ﻫکﻠﻪ
ﻳﻮه ﻟﻨ６ه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ او پﻪ راتﻠﻮﻧک ３درسﻰ ساعت ک ３دې خپﻠﻮ ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ وړاﻧدې ک７ي.
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بابريان او افغانستان
ﻳﻮه بﻠﻪ سﻠسﻠﻪ چ ３د تجزﻳ ３او گ ６وډۍ پﻪ وخت ک ３ﻳ ３زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد پﻪ ＄ﻴﻨﻮ برخﻮ واکﻤﻨﻲ
چﻠﻮﻟﻪ ،بابرﻳان وو .دوى ﻫﻢ د افغاﻧستان د ډ４رو گاوﻧ６ﻳﻮ ＄ﻮاکﻮﻧﻮ سره پﻪ سﻴاﻟ ９ک ３زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد د
پرﻳشاﻧ ،９پﻪ شاتگ او د ！ﻮﻟﻨﻴزو ،سﻴاسﻲ او اقتصادي خﻨ６وﻧﻮ ﻻﻣﻞ وگر５＄دل.
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３بﻪ د افغاﻧستان د تارﻳخ پﻪ دې برخﻪ ک ３د بابرﻳاﻧﻮ ﻣﻬﻢ اقداﻣات او خﻮ＋＄تﻮﻧﻪ وﻟﻮﻟئ.
ظﻬﻴر اﻟدﻳﻦ ﻣحﻤد بابر (د ببر پﻪ ﻣعﻨا) د تﻴﻤﻮر ﻟﻪ ﻟﻤسﻴاﻧﻮ ＇خﻪ گ２ﻞ ک５ده .پﻼر ﻳ ３پﻪ ازبکستان ک ３د
اﻧدﻳجان حاکﻢ و .ﻧﻮﻣﻮړي د ازبک شﻴباﻧﻲ ＄ﻮاک د خپر４دو پﻪ ﻻر ک ３پﻪ (٩٠٦ق ١٥٠١/م) کال ﻟﻪ
ﻣرکزي أسﻴا ＇خﻪ افغاﻧستان تﻪ وت＋ت５د .او د ب５رتﻪ راستﻨ５دو پﻪ ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ ور＄ﻮ ک ３د تخارستان سﻴﻤﻪ ﻳﻴز
حکﻤران خسرو شاه ورتﻪ ＊ﻪ راغﻼست وواﻳﻪ.
خسرو شاه پﻪ دې وخت ک ３زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد پﻪ شﻤال ک ３تر بدخشان پﻮرې سﻴﻤ ３پﻪ واک ک ３درﻟﻮدې.
بابر وروستﻪ ﻟﻪ دې درې زره ﻫغﻪ ﻟ＋کرې ورسره ﻣﻠگرې ک７ې چ ３د خسرو شاه ﻟﻪ ＄ﻮاک ＇خﻪ ب５ﻠ３
شﻮې وې؛ ﻧﻮ د کابﻞ پﻪ ﻟﻮر وخﻮ５＄د .کابﻞ پﻪ دې وخت ﻛ ３د ﻫرات د تﻴﻤﻮرﻳاﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا د ﻳﻮه حاکﻢ پﻪ
واسطﻪ اداره ک５ده .بابر پﻪ (٩١٠ق ١٥٠٤/م)ﻛال ک ３کابﻞ پرتﻪ ﻟﻪ جگ７ې او ﻣﻘاوﻣتﻪ وﻧﻴﻮه .دغﻪ وخت
چ ３د تﻴﻤﻮرﻳاﻧﻮ د واﻛﻤﻨ ９ﻟ７ۍ د کﻤزورۍ او سﻘﻮط سره ﻣخاﻣخ وه .بابر ب５ﻼب５ﻠﻮ برخﻮ تﻪ پﻮ＄ﻮﻧﻪ
وﻟ８５ل او پﻪ ！ﻮﻟﻴزه تﻮگﻪ ،پرتﻪ د افغاﻧستان د ﻟﻮﻳدﻳ％ﻮ او شﻤال ﻟﻮﻳدﻳ％ﻮ وﻻﻳتﻮﻧﻮ ＇خﻪ پرتﻪ چ ３د اﻳران
د صفﻮﻳاﻧﻮ ترواک ﻻﻧدې وو ،ﻧﻮر وتﻮاﻧ５د چ ３د افغاﻧستان زﻳاتره سﻴﻤ ３ﻻﻧدې ک７ي.
بابر وروستﻪ ﻟﻪ دې چ ３زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد پﻪ ﻣﻬﻤﻮ برخﻮ ﻳ ３واک ！ﻴﻨگ ک .７د ﻫﻨد پﻪ ﻟﻮر ﻳ ３پﻮ＄ﻮﻧﻪ
وخﻮ＄ﻮل چ ３پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ﻳ ３د کابﻞ ،بدخشان او کﻨدﻫار د ＄ﻮاکﻮﻧﻮ پﻪ واسطﻪ ﻳ ３ډﻫﻠﻰ وﻧﻴﻮ چ ３پﻪ
دې ترتﻴب پﻪ ﻫﻨد ک ３د ﻳﻮې ﻧﻮې ﻟ７ۍ بﻨس ک＋５ﻮدل شﻮ چ ３تر＇ﻮ پﻴ７ﻳﻮ ﻳ ３دوام وک.７
بابر پﻪ (٩٣٥ق١٥٢٩/م)ﻛال ک ３ﻣ ７شﻮ او د خپﻞ وصﻴت ﻟﻪ ﻣخ ３پﻪ کابﻞ ک ３خاوروتﻪ وسپارل شﻮ.
وروستﻪ ﻟﻪ ده ＇خﻪ د ﻧﻮﻣﻮړي تر ！ﻮﻟﻮ ﻣشر زوى ﻧاصر اﻟدﻳﻦ ﻣحﻤد ﻫﻤاﻳﻮن چ ３پﻪ کابﻞ ک ３زﻳ４８دﻟﻰ
و ،راﻣﻨ％تﻪ شﻮ .ﻧﻮﻣﻮړى د خپﻠﻮ ورو１ﻮ او پﻪ ﻫﻨد ک ３د افغاﻧاﻧﻮ ﻟﻪ ﻣخاﻟفت سره ﻣخاﻣخ شﻮ.
ﻫﻤاﻳﻮن د افغان ش５ر شاه سﻮري د پﻮ＄ﻮﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا د قﻨﻮج پﻪ سﻴﻤﻪ ک ３ﻣات ３وخﻮړه او ＇رﻧگﻪ چ ３ورو１ﻮ
ﻳ ３ﻫﻢ ﻟﻪ ده سره ﻣرستﻪ وﻧﻪ ک７ه ،ﻧﻮ پﻪ اﻳران ک ３ﻳ ３د صفﻮي طﻬﻤاسب دربار تﻪ پﻨاه ﻳﻮړه .پﻪ دې وخت
ک ３د افغاﻧستان زﻳاتﻪ برخﻪ ﻟﻪ بدخشان ﻧﻪ تر کﻨدﻫار پﻮرې د بابر د بﻞ زوى کاﻣران ﻣﻴرزا پﻪ ﻻس ک ３وه.
خﻮ ﻫﻤاﻳﻮن دا＄ﻞ پﻪ (٩٥١ق ١٥٤٤/م) کـال ک ３افغاﻧستان تﻪ راوگر＄ﻴد او د ( )١٣زرو صفﻮي قﻮتﻮﻧﻮ
پﻪ ﻣرستﻪ ﻳ ３د افغاﻧستان زﻳات ３سﻴﻤ ３او وﻻﻳتﻮﻧﻪ ﻻستﻪ راوړل .دا＄ﻞ ﻳ ３ﻟﻪ ﻟسﻮ کﻠﻮﻧﻮ ＇خﻪ وروستﻪ
خپﻞ ﻫغﻪ ورو１ﻪ ﻟﻪ ﻣخ ３ﻟﻴرې ک７ل چ ３ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻮړي سره ﻣخاﻟف وو.
ﻫﻤاﻳﻮن پﻪ دې ﻣﻮده ک ３خپﻞ ورو１ﻪ ﻫر ﻳﻮ ﻧاصر ﻣﻴرزا ،ﻣﻴرزا ﻫﻨدال او ﻣﻴرزا عسکري ووژل او کاﻣران
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ﻣﻴرزا ﻳ ３ړوﻧد ک７ه وروستﻪ ﻫﻨد تﻪ ﻳ ３پام شﻮ او د سﻠطان ابراﻫﻴﻢ ﻟﻮدی ﻟﻪ ﻣات ３وروستﻪ؛ دوﻳﻢ ＄ﻞ د
دﻫﻠﻲ پر ６－ۍ ک５ﻨاست .د ﻫﻤاﻳﻮن ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ ３وروستﻪ د ﻫغﻪ زوى جﻼل 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 ک＊ ３ک５ﻞ و ،پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د خﻴبر ،سﻨد او ژوب پﻪ سﻴﻤﻮ ک ３د
دوی پا＇ﻮﻧﻮﻧﻪ ﻳ ３شﻨ ６ک７ل.
د جﻼل اﻟدﻳﻦ اکبر ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ ３وروستﻪ ،د ده زوى سﻠﻴﻢ شاه د جﻬاﻧگﻴر پﻪ ﻧاﻣﻪ د ﻫﻨدوستان واکﻤﻦ شﻮ.
د ﻫﻤدې واکﻤﻦ پﻪ وخت ک ３چ ３صفﻮي شاه عباس پﻪ ﻛﻨدﻫار ﻳرغﻞ وک ７او ﻧﻮﻣﻮړی ＊ار ﻳ ３وﻧﻴﻮه.
د صفﻮﻳاﻧﻮ او گﻮرکاﻧﻴاﻧﻮ د واکﻤﻨ ９پﻪ ﻣﻮده ک ３دکﻨدﻫار برخﻠﻴک د ﻳادو شﻮو دوو ﻟ７ﻳﻮ ترﻣﻨ ＃د اختﻼف
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 ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３ک７ې دي او پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د کابﻞ ،بﻠخ او بدخشان برخﻠﻴک د دوى او د
سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو ＄ﻮاکﻮﻧﻮ ترﻣﻨ ＃د اختﻼف بﻞ ﻻﻣﻞ بﻠﻞ ک８５ي .ﻟکﻪ د بﻠخ او د ﻫ５ﻮاد د شﻤاﻟﻲ سﻴﻤﻮ د
ﻻﻧدې کﻮﻟﻮ پر سر د بابر او ازبکﻮ استراخاﻧﻴاﻧﻮ ترﻣﻨ ＃جگ７ې او ﻫﻤدارﻧگﻪ د خ＂کﻮ او ﻳﻮسفزﻳﻮ سره
！کروﻧﻪ او ﻧ＋ت ３چ ３پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د اورﻧگزﻳب پﻪ ( )٥٠کﻠﻨﻪ دوره ک ３راﻣﻨ％تﻪ شﻮل او د پراخﻪ
زﻳاﻧﻮﻧﻮ سبب وگر５＄دل.
دغﻮ پ＋５ﻮ ＇رگﻨدوﻟﻪ چ ３د افغاﻧستان د تجزﻳ ３ﻣﻮده را رس５دﻟ ،３د پردﻳﻮ ﻻسﻮﻫﻨﻮ او د ＄ﻴﻨﻮ سﻴﻤﻪ
ﻳﻴزو ﻣخﻮرو ﻟﻪ خﻮا د بﻬرﻧﻴﻮ ＄ﻮاکﻮﻧﻮ ﻣﻼت ７د دې ﻻﻣﻞ وگر５＄د چ ３گ６وډي او اﻧحطاط راﻣﻨ％تﻪ شﻲ
چ ３د ډ４رې ﻣﻮدې ﻟپاره دا وضعﻪ ﻧاسﻤﻪ پات ３شﻮه.
په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې ﻫغﻪ دﻻﻳﻞ وواﻳﻲ چ ３ﻟﻪ افغاﻧستان ＇خﻪ ﻳ ３د بابر پاﻣﻠرﻧﻪ ﻫﻨدوستان تﻪ واړوﻟﻪ.
پوښتنې
 -١بابر شاه د کﻮﻣﻮ پﻮ＄ﻮﻧﻮ پﻪ ﻣرستﻪ کابﻞ او ورپس ３ﻫﻨدوستان وﻧﻴﻮه؟
 -٢ﻫﻤاﻳﻮن وﻟ ３صفﻮي دربار تﻪ پﻨاه ﻳﻮړه؟
 -٣د ﻫغﻮ اختﻼفﻲ سﻴﻤﻮﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠئ چ ３د بابرﻳاﻧﻮ او صفﻮﻳاﻧﻮ او ﻫﻤدارﻧگﻪ د بابرﻳاﻧﻮ او استراخاﻧﻴاﻧﻮ
تر ﻣﻨ ＃شخ７ې پﻪ ک ３راﻣﻨ％تﻪ ک５دې؟
 -٤وﻟ ３بابر پاچا د افغاﻧستان ﻟﻮﻳدﻳ ＃وﻻﻳاتﻮ تﻪ ﻟ＋کر ک＋ﻲ وﻧﻪ ﻛ７ه؟
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې د بابر پاچا د (بابر ﻧاﻣ )３پﻪ ﻧاﻣﻪ د خاطراتﻮ ！ﻮﻟگ ３پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﻮ ﻟﻨ ６ﻣطﻠب وﻟﻴکﻲ.
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شپاړسم لوست

افغانستان او صفويان
د ا４ران صفﻮﻳاﻧﻮ زﻣﻮږ د سﻴﻤ ３ﻧﻴﻮﻟﻮ تﻪ ﻫﻢ ﻫغﻪ وخت سترگ ３پ＂ ３ک７ې وې چ ３زﻣﻮږ د تارﻳخ ﻫغﻪ
دوره د اﻧحطاط او تجزﻳ ３پﻪ ﻧﻮم ﻳادﻳده .زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد باﻧدې د ﻳرغﻞ د ﻫ（ﻮ پﻪ درشﻞ ک ３او ﻳا د دوو
ﻫﻢ ﻣﻬاﻟﻪ کﻮرﻧﻴﻮ (ازبکاﻧﻮ او گﻮرگاﻧﻴاﻧﻮ) سره د سﻴاﻟ ９پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３زﻣﻮږ ﻫ５ﻮاد تﻪ دراﻧﻪ زﻳاﻧﻮﻧﻪ واو＊تﻞ.
کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ صفﻮﻳاﻧﻮ سره د دوى ترﻻس ﻻﻧدې ﻧﻮرو سﻴﻤﻮ ک ３ﻫﻢ ﻣخاﻟفتﻮﻧﻪ ﻣﻮجﻮد وو ،خﻮ پﻪ
＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ افغاﻧان ﻟﻪ ﻫغﻮ ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ ډﻟﻮ ＇خﻪ شﻤ５رل ک８５ي چ ３ﻟﻪ صفﻮﻳاﻧﻮ ＇خﻪ ﻳ ３خپﻠﻪ خپﻠﻮاکﻲ
ترﻻسﻪ ک７ه ،دغﻪ ﻣﻮضﻮعگاﻧ ３بﻪ پﻪ دې ﻟﻮست ک ３وﻟﻮﻟﻮ.
صفﻮﻳان پﻪ اصﻞ ک ３د شﻴخ صفﻲ اﻟدﻳﻦ اردبﻴﻠﻲ ﻟﻪ ﻧسﻠﻪ دي .شﻴخ صفﻲ اﻟدﻳﻦ اردبﻴﻠﻲ پﻪ اتﻤﻪ ﻫجري
７５４ۍ ک ３اوس５ده .چ ３پﻪ اﻳران او کﻮچﻨ ９أسﻴا ﻳا عثﻤاﻧﻲ خﻼفت ک ３ﻳ ３ډ４ر ﻣرﻳدان او پﻴروان وو،
خﻮ پﻪ ا４ران ک ３د صفﻮي ﻟ７ۍ د حکﻮﻣت بﻨس اﻳ＋ﻮدوﻧکﻲ شاه اسﻤاعﻴﻞ گ２ﻞ ک８５ي .ﻧﻮﻣﻮړي د
شﻴخ صفﻲ اﻟدﻳﻦ اردبﻴﻠﻲ ﻟﻪ ﻟﻤسﻴاﻧﻮ او پﻪ عﻴﻦ وخت
ک ３د خپﻞ عصر د صفﻮﻳﻪ طرﻳﻘت پﻴرو او ﻣرشد و .شاه
اسﻤاعﻴﻞ پﻪ خپﻠﻮ ﻣخاﻟفاﻧﻮ باﻧدې ﻟﻪ برﻻس ９وروستﻪ پﻪ
(٩٠٧ق ١٥٠١/م) کال ک ３د ا４ران د تبر４ز پﻪ ＊ار ک ３د
تاج اﻳ＋ﻮدﻟﻮ ﻣراسﻢ تر سره ک７ل .ﻧﻮﻣﻮړي د خپﻠﻮ تک７ه
ﻣرﻳداﻧﻮ او ترک ！بره ﻣﻼ ت７کﻮوﻧکﻮ (قزﻟباشﻮ) پﻪ واسطﻪ د
ا４ران پﻪ دوﻟت ک ３د حکﻮت د بﻨس ！ﻴﻨگﻮﻟﻮ ﻧﻪ وروستﻪ
پﻪ اصفﻬان ک ３د شﻴخ ﻟطف اهلل جﻮﻣات
د افغاﻧستان ﻟﻮري تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ وک７ه.
افغاﻧستان پﻪ دې وخت ک ３د ازبکﻲ شﻴباﻧﻲ ＄ﻮاکﻮﻧﻮ او بابرﻳاﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا اداره ک５ده ،سره ﻟﻪ دې چ ３د
شاه اسﻤاعﻴﻞ او بابر پاچا اړﻳک ３ډ４رې ＊ ３وې او ﻫر وخت بﻪ ﻳ ３د ﻟﻴکﻮﻧﻮ پﻪ واسطﻪ اړﻳک！ ３ﻴﻨگﻮﻟ３
خﻮ د شاه اسﻤاعﻴﻞ او شﻴبک خان اړﻳک ３ډ４رې خراب ３وې .چ ３پﻪ (٩١٦ق ١٥١٠/م) کال ک ３د
صفﻮﻳاﻧﻮ او ازبکاﻧﻮ ترﻣﻨ ＃پﻪ خﻮﻧ７ۍ جگ７ه ک ３چ ３ﻣروې تﻪ ﻧژدې پ＋５ﻪ شﻮه ،ازبکاﻧﻮ سختﻪ ﻣات３
وخﻮړه ،د ازبکاﻧﻮ پاچا شﻴبک خان ووژل شﻮ اود ( )٣٠زرو پﻪ شاوخﻮا ک＄ ３ﻮاکﻮﻧﻪ ﻳ ３ﻳا ﻣ７ه او
ﻳا بﻨدﻳان شﻮل .ﻟﻪ دې وروستﻪ ﻟﻪ ﻫرات ＇خﻪ تر بﻠخ او ﻫزاره جاتﻮ پﻮرې سﻴﻤ ３د صفﻮﻳاﻧﻮ پﻪ ﻻس
ورغﻠ ３او د اﻣﻮ سﻴﻨد د ازبکاﻧﻮ او صفﻮﻳاﻧﻮ ترﻣﻨ ＃د پﻮﻟ ３پﻪ تﻮگﻪ و！اکﻞ شﻮ.
کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ دا وضعﻴت پﻪ خپﻞ حال پات ３ﻧشﻮ زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد ﻟﻮﻳدﻳ ３％او شﻤاﻟﻲ سﻴﻤ ３ډ４ر ＄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 ک ３ﻣ ７شﻮ او ﻟﻪ ده وروستﻪ د ﻧﻮﻣﻮړي زوى طﻬﻤاسب
د ا４ران پاچاﻫ ９تﻪ ورس５د .د دې پاچا پﻪ وخت ک ３ﻫﻤاﻳﻮن گﻮرکاﻧﻲ چ ３د 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 راوگر５＄د ،کﻨدﻫار او کابﻞ ﻳ ３وﻧﻴﻮل او د کﻨدﻫار
سﻠطﻨتﻲ خزاﻧ ３ﻳ ３د ا４ران دربار تﻪ وﻟ８５ﻟ ،３ا４راﻧﻲ سرت５ري ﻟﻪ دې وروستﻪ پﻪ کﻨدﻫار ک ３ﻣ５شت شﻮل.
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د طﻬﻤاسب د ﻣ７ﻳﻨ ３ﻟﻪ 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 .چ ３پﻪ ﻟﻮﻣ７ي سرک ３ﻳ ３ﻫرات خپﻠﻪ پﻼزﻣ５ﻨﻪ و！اکﻠﻪ او وروستﻪ ﻳ！ ３ﻮل ا４ران
ﻻﻧدې ک ،７کﻨدﻫار ﻳ ３ﻫﻢ دخپﻠ ３وﻟک ３ﻻﻧدې راوست .د کﻨدﻫار برخﻠﻴک ﻫر وخت د صفﻮﻳاﻧﻮ او
گﻮرکاﻧﻴاﻧﻮ دوو ﻟ７ﻳﻮ د اختﻼف سبب و.
د دې ＄ﻮاکﻤﻦ پاچا ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ ３سره سﻢ پﻪ (١٠٣٨ق ١٦٢٩/م) ﻛال ک ３د دې کﻮرﻧﻰ ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ تﻠﻞ
ﻫﻢ پﻴﻞ شﻮ＄ ،کﻪ د ﻧﻮﻣﻮړي ﻧﻪ وروستﻪ ب ３ﻟﻪ ＄ﻨ６ه ،شاه صفﻲ ډگرتﻪ راغﻰ او کابﻮ د صفﻮي کﻮرﻧ９
！ﻮل غ７ي ﻳ ３ووژل .د ده پﻪ وخت ک ３پﻪ (١٠٤٧ق١٦٣٠/م) کا ل عثﻤاﻧﻴاﻧﻮ پﻪ ﻟﻮ４دﻳ ＃ک ３بغداد
او گﻮرکاﻧﻴاﻧﻮ پﻪ ختﻴ ＃ک ３کﻨدﻫار وﻧﻴﻮه پﻪ دې تﻮگﻪ دوﻳﻢ شاه عباس ﻳﻮ ＄ﻞ بﻴا ﻟﻪ －ﻮر کاﻧﻴاﻧﻮ ＇خﻪ د
کﻨدﻫار د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻫ（ﻪ وک７ه تر ＇ﻮ ﻳ ３خپﻠ ３وﻟک ３ﻻﻧدې راوﻟﻲ .کﻪ ﻫر ＇ﻮ د ﻫﻨدوستان د پاچا شاه
جﻬان ﻟﻪ خﻮا د کﻨدﻫار د بﻴاﻧﻴﻮﻟﻮ ﻫ（ﻪ وشﻮه او خپﻞ زوى اورﻧگزﻳب ﻳ ３د کﻨدﻫار د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟپاره وﻟ８５ه
خﻮ ﻫ（ﻮ ﻳ ３ﻧتﻴجﻪ 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 چ ３پﻪ ＊کاره تﻮگﻪ ،کﻨدﻫار د صفﻮﻳاﻧﻮ ﻟﻪ واک ﻻﻧدې و خﻮ د
صفﻮي ﻣاﻣﻮرﻳﻨﻮ د بد چﻠﻨد ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ورځ پﻪ ورځ ترې خﻠک ﻧاراضﻪ ک５دل او ＄ﻴﻨ ３وخت بﻪ د خﻠکﻮ د
پا＇ﻮﻧﻮﻧﻮ ﻻﻣﻞ گر５＄دل .پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３د دې پا＇ﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ د ﻳﻮه پا＇ﻮن پﻪ ترڅ ک ３چ ３حاجﻲ
ﻣﻴروﻳس خان ﻫﻮتک ﻟﻪ خﻮا تر سره شﻮ .افغاﻧان وتﻮاﻧ５دل .چ ３د صفﻮي حکﻮﻣت ﻟﻪ ظﻠﻤﻪ ＄ان
خﻼص او خپﻠﻪ خپﻠﻮاکﻲ ترﻻسﻪ ک７ي.
په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ！ﻮﻟگﻲ ک ３ﻟﻪ ﻧﻘش＇ ３خﻪ پﻪ گ＂ ３اخﻴتسﻨ ３سره ،ﻫغﻪ سﻴﻤ ３پﻪ ﻧ＋ﻪ ک７ي چ３
د ازبکاﻧﻮ ﻳا صفﻮﻳاﻧﻮ د برﻳد او ﻳرغﻠﻮﻧﻮ ډگرو.
پوښتنې
 -١د صفﻮي ﻟ７ۍ بﻨس اﻳ＋ﻮدوﻧکی ＇ﻮک و او ﻧﻮﻣﻮړي وﻟ ３د افغاﻧستان پﻪ ﻟﻮر ﻟ＋کر وخﻮ＄اوه؟
 -٢د صفﻮﻳاﻧﻮ سره پﻪ شخ７و ک ３ﻫغﻪ ＊ک５ﻠ ３ډﻟ＇ ３ﻪ ﻧﻮﻣ５دې ،چ ３د افغاﻧستان پﻪ گاوﻧ ６ک ３ﻳ３
＄ﻮاکﻮﻧﻪ ﻣﻴشت وو؟
 -٣ﻫﻤاﻳﻮن گﻮرکاﻧﻲ د کﻮم ا４راﻧﻲ پاچا پﻪ ﻣرستﻪ د افغاﻧستان پﻪ ﻟﻮر ﻟ＋کر ک＋ﻲ وک７ه او کﻮم وﻻﻳتﻮﻧﻪ
ﻳ ３ﻻستﻪ راوړل؟
 -٤د کﻨدﻫار برخﻠﻴک وﻟ ３د صفﻮﻳاﻧﻮ او گﻮرکاﻧﻴاﻧﻮ د اختﻼف سبب وگر５＄د؟
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې ﻟﻪ عﻠﻤﻲ سرچ５ﻨﻮ ＇خﻪ پﻪ گ＂ ３اخﻴستﻨ ،３د گﻮرکاﻧﻴاﻧﻮ او صفﻮﻳاﻧﻮ پﻪ بﻬرﻧﻲ
سﻴاست ک ３د کﻨدﻫار د اﻫﻤﻴت پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﻮه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ.
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اووه لسم لوست

د حاجي ميرويس نيکه ترمشرۍ الندې د کندهار پاڅون
پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３د ﻳﻮې اوږدې دورې گ６وډﻳﻮ ﻧﻪ وروستﻪ د ﻫﻮتکﻴاﻧﻮ تر ﻣشرۍ ﻻﻧدې پﻪ －ر－ﻴﻦ د ظﻠﻢ
＇خﻪ د خﻼصﻮن پﻪ ﻣﻮخﻪ د کﻨدﻫار د خﻠکﻮ پا＇ﻮن ﻳﻮ ﻣﻬﻢ گام گ２ﻠﻰ شﻮ .د غﻪ گام د پردﻳﻮ د
غﻼﻣ ９ک７ۍ ﻣات ３ک７ې او د سﻴﻤﻪ ﻳﻴزه خپﻠﻮاکﻪ حکﻮﻣت بﻨس ﻳ ３ک＋５ﻮد.
د ﻧﻮﻣﻮړي پا＇ﻮن د برﻳاﻟﻴتﻮب ＇رﻧگﻮاﻟی او پﻪ کﻨدﻫار ک ３د ﻫﻮتکﻲ دوﻟت جﻮړ＊ت د دې ﻟﻮست
ﻣﻮضﻮع ده چ ３تاس ３بﻪ ﻳ ３وﻟﻮﻟئ.
＇رﻧگﻪ چ ３پﻪ دوو ت５رو ﻟﻮستﻮﻧﻮ ک ３ﻣﻮوﻟﻮستﻞ ،د ﻫرات د تﻴﻤﻮرﻳاﻧﻮ دوﻟت ﻟﻪ ړﻧگ５دو وروستﻪ د دوه
ﻧﻴﻤﻮ پ７５ﻳﻮ پﻪ ترڅ ک ３د افغاﻧستان سﻴاسﻲ او ！ﻮﻟﻨﻴز ﻳﻮواﻟﻰ ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻻړ .او پرتﻪ ﻟﻪ ﻫغﻮ خاﻧاﻧﻮ او د سﻴﻤﻮ
ﻣخﻮرو ＇خﻪ چ ３د خپﻠ ３واکﻤﻨ ９ﻟﻤﻨﻪ ﻳ ３غﻮړوﻟ ３وه ،پﻪ ＄اﻧ７／ې تﻮگﻪ بابرﻳاﻧﻮ او صفﻮﻳاﻧﻮ د خپﻠﻮ
ت５رﻳﻮ او ظﻠﻤﻮﻧﻮ پﻪ واسطﻪ زﻣﻮږ خﻠک تر پزې رسﻮﻟﻲ وو .ﻫغﻪ ظﻠﻤﻮﻧﻪ او ستﻤﻮﻧﻪ چ ３د گرگﻴﻦ خان پﻪ
ﻧاﻣﻪ د ﻳﻮه گرجﻲ اﻻصﻠﻪ اﻳراﻧﻲ ﻟﻪ خﻮا پﻪ کﻨدﻫار او ددې پﻪ شاو خﻮا سﻴﻤﻮ ک ３ک５دل زﻳاتره خﻠک ﻳ３
د پردﻳﻮ پر ضد پا＇ﻮن تﻪ ﻫ（ﻮﻟﻲ وو .پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３دغﻪ پا＇ﻮن د(  ١١٢١ق١٧٠٩ /م )کال پﻪ پسرﻟﻲ ک３
راﻣﻨ％تﻪ شﻮ او ﻣﻴروﻳس خان چ ３پﻪ ((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 ک ３دواکﻤﻨ ９پﻪ
ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ کﻠﻮﻧﻮ ک ３د ﻫﻤدې ﻫ５ﻮاد پﻪ ختﻴ ＃ک ３د ﻣ５شتﻮ قﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟکﻪ براﻫﻮي ،بﻠﻮ＇اﻧﻮ ،ﻧاروﻳﻲ ،رﻳگﻲ،
رخشاﻧﻲ او افغاﻧاﻧﻮ د پا＇ﻮﻧﻮﻧﻮ د ！کﻮﻟﻮ پﻪ ﻟ＂ﻪ ک ３شﻮ .د دې ډول حرﻛتﻮﻧﻮ ﻟﻤﻨﻪ د کرﻣان ،ﻳزد او د ﻧائﻴﻦ
تر ＇ﻨ６و رس５دﻟ ３وه .ﻧژدې پﻪ ﻫﻤدې ور＄ﻮ ک ３ازبکاﻧﻮ پﻪ خراسان ک ３او کرداﻧﻮ د اﻳران پﻪ ﻟﻮﻳدﻳ＃
ک ３د صفﻮي حکﻮﻣت پﻪ ضد فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ پﻴﻞ ک７ي وو .کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ د شاه سﻠطان حسﻴﻦ د پاچاﻫ ９پﻪ
پﻴﻞ ک ３گرگﻴﻦ خان پﻪ گرجستان ک ３بغاوت ک７ی و او پﻪ ﻫﻤدې ور＄ﻮ ک ３پﻪ اصفﻬان ک ３اوس５ده 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 ک ３د گرگﻴﻦ خان برﻳاﻟﻴتﻮب د دې ﻻﻣﻞ شﻮ چ ３د صفﻮﻳاﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا د کﻨدﻫار عﻤﻮﻣﻲ حکﻤران
و！اکﻞ شﻲ＄ .کﻪ د ( ١١١٥ق١٧٠٣/م) ﻛا ل پﻪ وروستﻴﻮ ک ３بﻠﻮ＇ان د ﻣﻴرسﻤﻨدر پﻪ ﻣشرۍ کﻨدﻫار
＊ارتﻪ ﻧﻨﻮتﻲ وو او صفﻮي ﻣاﻣﻮرﻳﻨﻮ تﻪ ﻳ ３ستﻮﻧزې زﻳ８وﻟ ３وي .گرگﻴﻦ د کﻨدﻫار ＊ار تﻪ ﻟﻪ ﻧﻨﻮتﻮ وروستﻪ
د ﻫغﻪ ＄اى اداره پﻪ ﻻس ک ３وﻧﻴﻮﻟﻪ .او ＇رﻧگﻪ چ ３ﻧﻮﻣﻮړی غﻮسﻪ ﻧاک ،سخت گﻴر او خﻮﻧ７ى س７ى
و ،ﻧﻮ ＄کﻪ ﻳ ３د کﻨدﻫار پﻪ اوس５دوﻧکﻮ ﻫر ډول زور زﻳاتﻲ پﻴﻞ ک .７ﻧﻮﻣﻮړي د قﻮﻣﻮﻧﻮ او قبﻴﻠﻮ ﻣشران
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تر فشار ﻻﻧدې راوستﻞ او ＄ﻴﻨ ３خﻮﻳ ３ﻻﻣ７ه ک７ل .ﻟﻪ دې قﻮﻣﻲ ﻣشراﻧﻮ ＇خﻪ ﻳﻮ حاجﻲ ﻣﻴروﻳس خان
ﻧﻮﻣ５ده چ ３د گرگﻴﻦ خان سترگ ３پرې وﻟگ５دې.
د کندهار د پاڅون مشر حاجي ميرويس نيکه
ﻣﻴروﻳس خان چ ３پﻪ حاجﻲ ﻣﻴرﻧﻴکﻪ ﻣشﻬﻮر و د ﻳﻮو ﻟسﻤ ３پ７５ۍ
پﻪ وروستﻴﻮ ک ３د ﻧازو پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﻣﻮر ＇خﻪ وزﻳ８ﻳده .پﻼر ﻳ３
شاه عاﻟﻢ خان د ﻫﻮتکﻮ قﻮم ﻟﻪ ﻣشراﻧﻮ او ﻣﻮر ﻳ ３د سﻠطان ﻣﻠخﻲ
تﻮخﻲ ﻟﻮرو وه ،چ ３دواړه د قﻮﻣﻲ ﻣشراﻧﻮ ＇خﻪ گ２ﻞ ﻛ８５ي .پﻪ
را وروستﻪ وختﻮﻧﻮ ک＇ ３ﻪ وخت چ ３ﻣﻴروﻳس خان د جعفرخان
سدوزي ﻟﻪ ﻟﻮر سره واده وک ،７ﻧﻮ د ﻧﻮﻣﻮړي ！ﻮﻟﻨﻴز حﻴثﻴت ﻳ ３ﻧﻮر
ﻫﻢ ﻟﻮړ ک ７او ＇رﻧگﻪ چ ３ﻧﻮﻣﻮړى ﻳﻮ ﻧﻴک خﻮﻳﻪ ،فصﻴح ،ﻣدبر
او زړور س７ی و او پﻪ ＇ﻨگ ک ３ﻳ ３د سﻮداگرۍ
دﻧده ﻫﻢ پر ﻣخ ب５ﻮﻟﻪ  ،ﻧﻮ ＄کﻪ پﻪ ډ４ره اساﻧ ９سره
ﻳ ３وکﻮﻻی شﻮل چ ３د ﻫغﻪ وخت کﻨدﻫار پﻪ
خﻠکﻮ ک＊ ３ﻪ ＄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 ک ３د خﻠکﻮ او د
ﻫغﻪ وخت کﻨدﻫار د حکﻮﻣت تر ﻣﻨ ＃د واسط３
پﻪ تﻮگﻪ ﻳ ３د ﻧده تر سره کﻮﻟﻪ خﻮ پﻪ ﻫﻤدې حا
ل ک ３ﻳ ３ﻫﻢ د خﻠکﻮ ﻟﻪ ﻣﻼت＇ ７خﻪ ﻻس واﻧﻪ
خﻴست او پﻪ ﻫغﻪ ﻟﻴک ک ３چ ３د ده ﻻسﻠﻴک
پرې و د گرگﻴﻦ ﻟﻪ زور زﻳاتﻲ ＇خﻪ پﻪ ک ３شکاﻳت
شﻮی و ،او د اصفﻬان دربار تﻪ وﻟﻴ８ل شﻮ ،دا کار
د دې ﻻﻣﻞ وگر＄ﻴد چ ３ﻣﻴروﻳس خان دا ＄ﻞ د
گرگﻴﻦ ﻟﻪ خﻮا وﻧﻴﻮل شﻮ او ﻻس ﻧﻴﻮﻟﻰ اصفﻬان
تﻪ وﻟﻴ８ل شﻮ.

70

زيات وپوهي８ی:
د ( )١١١٩ﻫجري قﻤري کال د ذاﻟﻘعدې ﻣﻴاشت ３پﻪ
ﻧﻮﻟسﻢ ﻧﻴ＂ﻪ  ،کﻠﻪ چ ３زﻣﻮږ ﻣﻠﻲ قاﻳد ﻣﻴروﻳس ﻧﻴکﻪ
د ﻣﻠت پﻪ ﻣرستﻪ ،گرگﻴﻦ د ﻳرغﻠگرو قﻮﻣاﻧدان ﻳ ３پﻪ
کﻨدﻫار ک ３پﻪ قتﻞ ورساوه او پﻪ ﻫغﻪ ＄ای ک ３ﻳ３
د ﻳﻮ ﻣﻠی حکﻮﻣت بﻨس ک＋５ﻮد ،پﻪ دغﻪ ﻣﻮقع ک３
د افغاﻧان ﻣشراﻧﻮ او کشراﻧﻮ پﻪ وړاﻧدی ﻳﻮ ﻣﻠﻲ افغاﻧﻲ
جرگﻪ ک ３داس ３ووﻳﻞ((کﻪ تاسﻮ ﻟﻪ ﻣا سره ﻳﻮ ﻣﻮ！ی
شئ او زﻣا ﻣﻼ وت７ئ ،ﻧﻮ پﻪ دې صﻮرت ک ３ډﻳر ژر دا
اﻣکان شتﻪ چ ３برﻳا بﻪ تر ﻻسﻪ شﻲ؛ تر ＇ﻮ د اسارت
او ذﻟت ﻣﻨحﻮس ＄ﻨ％ﻴر ﻟﻪ خپﻠ ３غاړې ＇خﻪ ﻟرې
ک７و .او پﻪ ﻣﻘابﻞ ک ３د خپﻠﻮاک ９افتخار او د عزت
بﻴرق د ﻫ５ﻮاد پﻪ －ﻮټ －ﻮټ او د ﻧ７ۍ د أزاده ﻣﻠتﻮﻧﻮ
پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３پﻮرتﻪ ک７و او ﻫر کﻠﻪ چ ３د 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 چ ３زﻣﻮږ ﻧﻴت پاک دې ﻧﻮ د ﻟﻮی خدای
پﻪ استعاﻧت وروستﻨﻲ برﻳاﻟﻴتﻮبﻮﻧﻪ زﻣﻮږ دي))

ﻣﻴروﻳس خان ﻣخک ３ﻟﻪ دې ﻫﻢ اصفﻬان تﻪ سفروﻧﻪ ک７ي وو ،او د صفﻮي حکﻮﻣت او دربار ﻟﻪ وضع３
سره بﻠد و ﻟﻪ ﻫﻤدې ﻛبﻠﻪ ﻧﻮﻣﻮړى وتﻮاﻧﻴد چ ３ﻧﻪ ﻳﻮازې ＄ان تﻪ برائت ورک７ي ،بﻠک ３د صفﻮي پاچا،
سﻠطان حسﻴﻦ حضﻮر تﻪ ﻫﻢ ورس５د او ﻣک ３تﻪ ﻳ ３د تﻠﻠﻮ اجازه ﻫﻢ ترې واخﻴستﻪ.
ﻧﻮﻣﻮړي پﻪ ﻣک ３ﻣعظﻤ ３ک ３ﻟﻪ ﻣذﻫبﻲ عاﻟﻤاﻧﻮ ＇خﻪ د گرجﻲ گرگﻴﻦ پﻪ وړاﻧدې د پا＇ﻮن فتﻮا تر
ﻻسﻪ ک７ه.
ﻟﻪ اصفﻬان ＇خﻪ کﻨدﻫار تﻪ د حاجﻲ ﻣﻴروﻳس خان ﻟﻪ راگر５＄دو سره سﻢ د اصفﻬان د دربار وضعﻪ
د گرگﻴﻦ پﻪ وړاﻧدې بدﻟﻪ شﻮې وه ＄کﻪ داس ３گﻨگﻮسی اور４دل ک５ده چ ３د روسﻴ ３اﻣپراطﻮر پترکبﻴر
غﻮاړي ارﻣﻨستان او گرجستان ﻟﻪ خپﻞ ﻫ５ﻮاد سره وﻧ＋ﻠﻮي او داﻫﻢ وﻳﻞ ک５دل چ ３گرگﻴﻦ ﻟﻪ خپﻠﻮ
عسکرو غﻮاړي د پترکبﻴر سره ﻳﻮ＄ای شﻲ .دغﻪ گﻨگﻮسﻪ د دې ﻻﻣﻞ وگر５＄ده چ ３ﻣﻴروﻳس خان ﻟﻪ
ډﻳر واک سره کﻨدﻫار تﻪ بﻴرتﻪ وگر＄ﻲ.
ﻧﻮﻣﻮړي دا＄ﻞ پﻪ کﻨدﻫار ک ３پﻪ ډﻳرې حﻮصﻠ ３سره د پردﻳﻮ پﻪ وړاﻧدې د پا＇ﻮن ﻻرې برابرې ک７ې.
پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د(  ١١٢١ق  ١٧٠٩ /م) ﻛال پﻪ پسرﻟﻲ ک ３ﻫغﻪ وخت چ ３گرجﻲ ﻟ＋کرې د گرگﻴﻦ
د وراره اﻟکساﻧدر تر ﻣشرۍ ﻻﻧدې د کﻨدﻫار ＊ار د ارغستان اوکاک７و د ＄پﻠﻮ پﻪ ﻧﻴت وتﻠ ３وې ﻧﻮ ډﻳره
＊ﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻣساعده شﻮه ،او پﻪ دې حال ک ３ﻣﻴروﻳس خان او ﻧﻮر قﻮﻣﻲ ﻣشران د ﻣاﻧج ３پﻪ ﻧاﻣﻪ پﻪ ﻳﻮه
سﻴﻤﻪ ﻳﻴزه جرگﻪ ک ３سره را！ﻮل شﻮل او ﻟﻪ ﻣﻴروﻳس خان سره ﻳ ３ژبﻪ وک７ه ،او ﻫﻤدارﻧگﻪ د کﻨدﻫار د
اوس５دوﻧکﻮ پﻪ ﻣرستﻪ ﻳ ３گرگﻴﻦ او د صفﻮي دوﻟت ډﻳرې گرجﻲ ﻟ＋کرې د کﻨدﻫار ＊ار ﻧﻪ د ＇ﻠﻮﻳ＋تﻮ
ﻣﻴﻠﻮ پﻪ وا！ﻦ د (ده شﻴخ ) کﻠﻲ ک ３غافﻠگﻴره او بﻴا ووژﻟ.３
اﻟکساﻧدر او پﻮ＄ﻮﻧﻪ ﻳ ３ﻫﻢ چ ３د کاک７و ﻟﻪ جگ７ې ＇خﻪ راگر５＄دﻟﻲ وو ،پﻪ ډ４رې سخت ９وتﻮاﻧﻴدل
چ ３ﻟﻪ جگ７ې وت＋تﻲ او گرشک تﻪ ＄ان ورسﻮي.
پﻪ دې ترتﻴب د باﻳزﻳد اﻧصاري تر ﻣشرۍ ﻻﻧدې د رو＊اﻧﻲ
پا＇ﻮن ،د خﻮشحال خان خ＂ک تر ﻣشرۍ ﻻﻧدې د خ＂کﻮ
تر پا＇ﻮن وروستﻪ د کﻨدﻫار پا＇ﻮن د خپﻠﻮاک ９گ＂ﻠﻮ پﻪ ﻻره
ک ３درﻳﻢ گام گ２ﻠی شﻮ .چ ３د کﻨدﻫار د خﻠکﻮ پﻪ گ６ون تر
سره شﻮ ،چ ３زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３ﻳ ３د خپﻠﻮاکﻪ دوﻟت بﻨس
ک＋５ﻮد.
د صفﻮﻳاﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا د کﻨدﻫار د بﻴاﻧﻴﻮﻟﻮ پرﻟﻪ پس ３ﻫ（ﻮ＇ ،ﻪ گ＂ﻪ
وﻧﻪ ک７ه او ﻣﻴروﻳس خان ،ﻣﻠﻲ قاﻳد ترﻧاﻣﻪ ﻻﻧدې اتﻪ کاﻟﻪ د
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کﻨدﻫار واگ ３پﻪ ﻻس ک ３درﻟﻮد .حاجﻲ ﻣﻴروﻳس ﻧﻴکﻪ پﻪ(  ١١٢٧ق١٧١٥ /م) کال ک ３ﻣ７شﻮ.
ميرعبدالعزيز
ﻟﻪ ﻣﻴروﻳس ﻧﻴکﻪ وروستﻪ د ده ورور ﻣﻴر عبداﻟعزﻳز خان د کﻨدﻫار د حکﻮﻣت ﻣشري تر ﻻسﻪ ک７ه خﻮ
ﻧﻮﻣﻮړي ﻟﻪ دوو کاﻟﻮ حکﻮﻣت ＇خﻪ وروستﻪ ،د حاجﻲ ﻣﻴروﻳس خان د ک７ﻧﻼرې خﻼف ﻟﻪ صفﻮي
حکﻮﻣت سره د پخﻼﻳﻨ ３ﻻره خپﻠﻪ ک７ه .د قﻮﻣﻮﻧﻮ او قبﻴﻠﻮ ﻣشراﻧﻮ د ﻧﻮﻣﻮړي دا کار خﻮښ ﻧشﻮ او د
حاجﻲ ﻣﻴروﻳس خان زوى ﻣﻴرﻣحﻤﻮد ﻳ ３د خپﻞ کاکا وژﻟﻮ تﻪ تشﻮﻳق ک ７او ﻧﻮﻣﻮړى وروستﻪ ﻟﻪ دې کاره
پﻪ(  ١١٢٩ق١٧١٦ /م) کـال ک ３د کﻨدﻫار د حکﻮﻣت پر تخت کﻴﻨاست.
په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ب５ﻼب５ﻠﻮ ډﻟﻮک ３د تارﻳخ پﻪ ﻫﻤاغﻪ ش５بﻮ ک ３د کﻨدﻫار وﻻﻳت د کﻮرﻧﻲ او
بﻬرﻧﻲ ارز＊ت پﻪ ﻫکﻠﻪ خبرې اترې وک７ي.

پوښتنې
 )١گرگﻴﻦ ＇ﻮک و او وﻟ ３د اصفﻬان د دربار ﻟﻪ خﻮا د کﻨدﻫار حکﻤران و！اکﻞ شﻮ؟
 )٢وﻟ ３حاجﻲ ﻣﻴروﻳس د رﻫبراو ﻣشر پﻪ تﻮگﻪ د کﻨدﻫار د خﻠکﻮ د ﻣﻨﻠﻮ وړ وگر＄ﻴد؟
 )٣د صفﻮي دربار پﻪ وړاﻧدې د حاجﻲ ﻣﻴروﻳس ﻧﻴکﻪ او ﻣﻴرعبداﻟعزﻳز د سﻴاستﻮﻧﻮ تر ﻣﻨ ＃تﻮپﻴر ＇ﻪ
و؟
 )٤وﻟ ３د اﻳران دربار حاجﻲ ﻣﻴروﻳس ﻧﻴکﻪ تﻪ اجازه ورک７ه چ ３ﻟﻪ اصفﻬان ﻧﻪ کﻨدﻫار تﻪ ب５رتﻪ
وگر＄ﻲ؟

له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې د کﻨدﻫار د پا＇ﻮن پﻪ وخت ک ３د ﻫ５ﻮاد د سﻴاسﻲ او ！ﻮﻟﻨﻴزې وضع ３پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﻮ
ﻣطﻠب وﻟﻴکﻲ او د ﻟﻮست پﻪ راتﻠﻮ ﻧک ３درسی ساعت ک ３دې وړاﻧدې ک７ي.
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اته لسم لوست

په ايران کې د هوتکي دولت رامنځته کېدل
پﻪ اﻳران ک ３د 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 ﻟﻨ ６و خﻮ پﻪ ﻫﻤدې کﻢ وخت ک ３بﻴاﻫﻢ ډ４رې ﻣﻬﻤ ３پ ３＋５راﻣﻨ％تﻪ
شﻮې .ﻟکﻪ ﻟﻪ اﻳران ＇خﻪ د ＄ﻴﻨﻮ سﻴﻤﻮ د ب５ﻠﻮﻟﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ عثﻤاﻧﻲ او د روسﻴ ３ﻧﻘشﻪ ،پﻪ ختﻴ ＃ک ３د سﻴﻤﻪ
ﻳﻴزو حکﻮﻣتﻮﻧﻮ جﻮړ＊ت او ＄ﻴﻨ ３ﻧﻮرې داس ３پدﻳدې چ ３پﻪ دې ﻟﻮست ک ３بﻪ ورسره بﻠد شﻮ.
شاه محمود هوتکي

پﻪ کﻨدﻫار ک ３د حاجﻲ ﻣﻴروﻳس خان ﻣشر زوی شاه ﻣحﻤﻮد پﻪ تخت ک５＋ﻨاست
چ ３پﻪ ﻫرات ک ３د ابداﻟﻴاﻧﻮ د واک تﻪ رسﻴدو سره ﻫﻤزﻣان وو؛ ＄کﻪ چ３
پﻪ ﻫرات ک ３افغاﻧاﻧﻮ د کﻨدﻫار ﻟﻪ پا＇ﻮن ＇خﻪ پﻪ اﻟﻬام اخﻴستﻠﻮ ،ﻫرات پﻪ
( ١١٢٩ﻫـ ق ١٧١٦/م) کا ل د روژې پﻪ ﻣﻴاشت ک ３وﻧﻴﻮ .د افغاﻧاﻧﻮ ﻣشري پﻪ
دې وخت ک ３عبداهلل خان سدوزي کﻮﻟﻪ＇ .رﻧگﻪ چ ３شاه ﻣحﻤﻮد ﻫ（ﻪ وک７ه
چ ３د سﻴستان د ﻧﻴﻮﻟﻮ طرحﻪ عﻤﻠﻲ ک７ي ،پﻪ ﻟﻮﻣ７ي سرک ３ﻟﻪ ابداﻟﻴاﻧﻮ سره
ﻣخ شﻮ چ ３ﻫرات ﻳ ３پﻪ وﻟکﻪ ک ３و .پﻪ دې جگ７ې ک ３ﻫﻮتکﻴاﻧﻮ برﻳاﻟﻴتﻮب
تر ﻻسﻪ ک ７او پﻪ جگ７ې ک ３د ﻫرات د ابداﻟﻴاﻧﻮ د ﻣشرعبداهلل خان زوی اسداهلل خان ووژل شﻮ.
شاه ﻣحﻤﻮد ﻫﻮتک چ ３د اﻳران داخﻠﻲ وضعﻪ ﻳ＇ ３ارﻟﻪ ،ﻳﻮ کال وروستﻪ ﻳ ３بﻴا خپﻞ ﻟ＋کر ﻫغ３
خﻮاتﻪ وخﻮ＄اوه ،او دا ＄ﻞ ﻳ ３ﻟ＋کرې ﻟﻪ رﻳگستان ＇خﻪ پﻪ ت５ر４دو سره تر کرﻣان پﻮرې ورس５دې،
خﻮ د ﻫغﻮی حکﻤران سره ﻟﻪ پخﻼﻳﻨ ３وروستﻪ کﻨدﻫار تﻪ راوگر＄ﻴد .ﻧﻮﻣﻮړي پﻪ کﻨدﻫار ک ３د خپﻠﻮ
ﻟ＋کرو د پﻴاوړﻳتﻮب ﻟپاره ＄ﻴﻨ ３گاﻣﻮﻧﻪ اوچت ک７ل او پﻪ ( ١١٣٥ق ١٧٢٢ /م) کال ک ３ﻟﻪ ( )٢٥زره
ﻟ＋کرو سره د ﻫزاره او بﻠﻮ＇ﻮ پﻪ گ６ون د ډ４رو قﻮﻣﻮﻧﻮ سرت５رو سره ﻳﻮ ＄ﻞ بﻴا د اﻳران پﻪ ﻟﻮر ﻳﻮن پﻴﻞ ک،７
ﻧﻮﻣﻮړي دا ＄ﻞ ﻟﻪ کرﻣاﻧﻴاﻧﻮ سره سﻮﻟﻪ وک７ه ،پﻪ ﻳزد ک ３د صفﻮﻳاﻧﻮ پﻼزﻣﻴﻨ ３اصفﻬان تﻪ ﻳ＄ ３ان ورساوه
او د دواړو ﻟﻮرو ترﻣﻨ ＃د گﻠﻨاباد پﻪ سﻴﻤﻪ ک ３سختﻪ ﻧ＋تﻪ وشﻮه ،کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ پﻪ ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ ک ３صفﻮﻳاﻧﻮ ＇ﻪ
برﻳاﻟﻴتﻮب تر ﻻسﻪ ک ７خﻮ افغاﻧان وتﻮاﻧ５دل چ ３اﻳراﻧﻲ سرت５رو تﻪ سختﻪ ﻣات ３ورک７ي ،او د پﻨ％ﻮسﻮ
زرو ﻟ＋کرو ﻟﻪ ډﻟ ３ﻳ )٢٥( ３زره تﻨﻪ ورووژل .د فرح أباد ！ﻴﻨگﻪ شاﻫﻲ کﻼ ،د جﻠفا ارﻣﻨﻲ ﻣ５شتﻪ سﻴﻤﻪ
چ ３د اصفﻬان ＊ار جﻨﻮب ﻟﻮرتﻪ پﻪ ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻲ وا！ﻦ ک ３پرتﻪ ده وﻧﻴﻮﻟﻪ ،او زﻳات غﻨﻴﻤتﻮﻧﻪ د افغاﻧاﻧﻮ
ﻻستﻪ ورغﻠﻞ .پﻪ دې حاﻟت ک ３شاه ﻣحﻤﻮد د سﻮﻟ ３غﻮ＊تﻨﻪ وک７ه خﻮ صفﻮي پاچا ،شاه حسﻴﻦ د ده
ﻟﻪ غﻮ＊تﻨﻮ سره ﻣﻮافق ﻧشﻮ .پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３دا ＊ار پﻪ پﻮره ډول د افغاﻧاﻧﻮ پﻪ ﻣحاصره ک ３داخﻞ شﻮ.
د اصفﻬان ﻣحاصره ﻧﻬﻪ ﻣﻴاشت ３اوږده شﻮه او د دې پﻪ ترڅ ک ３د اصفﻬان خﻠک ﻟﻪ سخت ３ﻟﻮږې سره ﻣخ شﻮل
د اﻳران پاچا(سﻠطان حسﻴﻦ صفﻮي) پﻪ پاي ک ３تسﻠﻴﻢ شﻮ او پﻪ خپﻠﻪ ﻳ ３د شاه ﻣحﻤﻮد ﻫﻮتک پر سرتاج ک＋５ﻮد
او د اﻳران د خزاﻧﻮ کﻠ ９ﻳ ３ورتﻪ وسپارﻟ ３چ ３پﻪ 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 ＊ارک ３د غذاﻳﻲ ﻣﻮادو د قحط＇ ９خﻪ راپ＋５ﻮ شﻮو
ستﻮﻧزو د ﻣخﻨﻴﻮي او ﻧظﻢ ﻟپاره ﻻزم تدابﻴر وﻧﻴﻮل شﻮل .شاه ﻣحﻤﻮد د خﻠکﻮ د اعتﻤاد د ﻻستﻪ راوړﻟﻮ پﻪ
خاطر ﻟﻪ اوسﻴدوﻧکﻮ سره بد چﻠﻨد ﻣﻨع ک ،７اداري پﻮستﻮﻧﻪ او ﻣﻘاﻣﻮﻧﻪ ﻳ ３پخﻮاﻧﻴﻮ ﻣسؤوﻟﻴﻨﻮ تﻪ وسپارل ،د
قضاوت ﻟﻪ پست ＇خﻪ پرتﻪ چ ３ﻫغﻪ ﻳ ３ﻳﻮه افغان قضاوت پﻮه ﻣﻼ پﻴر ﻣحﻤد ﻣﻴاجﻲ تﻪ وسپاره ،ﻧﻮﻣﻮړي
پﻪ اﻳران ک ３ﻟﻪ ﻣ５شتﻮ بﻬرﻧﻴاﻧﻮ سره ﻫﻢ ＊ﻪ چﻠﻨد کاوه خﻮ دې حاﻟت تر ډ４ره دوام وﻧﻪ ک７؛ ＄کﻪ ＄ﻴﻨ３
داس ３پ ３＋５راﻣﻨ％تﻪ شﻮې چ ３شاه ﻣحﻤﻮد او ＄ﻴﻨ ３افغاﻧان ﻳ ３اړ اﻳستﻞ چ ３ﻧسبتاً تﻨده ﻻره غﻮره ک７ي.
ﻳﻮه پﻴ＋ﻪ داوه چ ３پﻪ قزوﻳﻦ ک ) ١٠٠٠( ３تﻨﻪ افغاﻧان پﻪ ب ３پرواﻳ ９سره ووژل شﻮل .بﻞ دا چ ３ﻫغﻪ ﻣاﻟﻲ
کاروان ﻫﻢ د سﻴستان پﻪ سﻴﻤﻪ ک ３چﻮرشﻮ چ ３ﻟﻪ اصفﻬان ＇خﻪ د کﻨدﻫار پﻪ ﻟﻮر روان و ،او ﻟﻪ بﻠ ３خﻮا
داس ３گﻨگﻮسی ﻫﻢ ترغﻮږو کﻴده چ ３د روسﻴ ３اﻣپراطﻮر پتر کبﻴر د اﻳران د ﻧﻴﻮﻟﻮ پﻪ ﻧﻴت راوتﻠی دى او د
ﻧﻮﻣﻮړي ﻫ５ﻮاد ＄ﻮاکﻮﻧﻪ د (  ١٧٢٢م) کال پﻪ جﻮﻻی ک ３د 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＂ ３اخﻴستﻨ３
سره د اﻳران ＇ﻮ سرحدي ＊اروﻧﻪ وﻧﻴﻮل .دغﻪ پ ３＋５د دې ﻻﻣﻞ وگر＄ﻴدې چ ３پﻪ حکﻮﻣتﻲ روﻳﻪ او د
شاه ﻣحﻤﻮد پﻪ شخصﻲ ک７ﻧﻼره ک ３بدﻟﻮن را شﻲ.
کﻪ د گﻠپاﻳگان ،خﻮاﻧسار ،کاشان او ش５راز پﻪ ＊اروﻧﻮ ک ３د 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 ترﻻسﻪ
ک７ل خﻮ پﻪ خپﻠﻪ شاه ﻣحﻤﻮد د ډ４رو بﻮختﻴاوو پﻪ سبب اوﻫﻢ د افغاﻧاﻧﻮ د خپﻠﻤﻨ％ﻴﻮ سﻴاﻟﻴﻮ او اختﻼفﻮﻧﻮ
پﻪ وجﻪ پﻪ دﻣاغﻲ ﻧاروغ ９اختﻪ شﻮ.
پﻪ دې حال ک ３قﻮﻣﻲ ﻣشراﻧﻮ د ﻣﻴر عبداﻟعزﻳز زوی شاه اشرف ﻫﻮتک د اصفﻬان د ﻫﻮتکﻲ دوﻟت ﻣشرۍ تﻪ غﻮره
ک ７او شاه ﻣحﻤﻮد ﻫﻮتک ﻳ ３ﻟﻪ واکﻪ گﻮ＊ﻪ ک .７پﻪ اصفﻬان ک ３د شاه ﻣحﻤﻮد پاچاﻫﻲ درې کاﻟﻪ دوام وک.７
شاه اشرف هوتک
شاه ﻣحﻤﻮد ﻫﻮتک پﻪ ( ١١٣٧ق ١٧٢٤/م) کال د شعبان پﻪ ﻣﻴاشت ک ３ﻣ７شﻮ او داس ３ﻫﻢ وﻳﻞ کﻴ８ي
چ ３د شاه اشرف پﻪ اﻣر د خپﻞ پﻼر د غچ پﻪ بدل ک ３ووژل شﻮ.
شاه اشرف د اصفﻬان پﻪ تخت باﻧدې ﻟﻪ ک＋ﻴﻨاستﻠﻮ وروستﻪ د ﻳﻮه ﻟﻴک پﻪ ترڅ
ک ３د ﻣخﻠﻮع سﻠطان حسﻴﻦ ﻟﻪ زوي طﻬﻤاسب ﻣﻴرزا ＇خﻪ چ ３پﻪ ﻫﻤدغﻪ
ور＄ﻮ ک ３د افغاﻧﻲ ضد ﻟ＋کر پﻪ جﻮړوﻟﻮ بﻮخت و ،وغﻮ＊تﻞ چ ３ﻟﻪ ده سره
ﻣﻠگری شﻲ تر＇ﻮ د روساﻧﻮ او عثﻤاﻧﻴاﻧﻮ ﻻسﻮﻧﻪ د اﻳران ＇خﻪ غﻮڅ ک７ي .شاه
اشرف زﻳاتره ﻟﻪ ﻻسﻪ تﻠﻠﻲ وﻻﻳتﻮﻧﻪ ﻟکﻪ ﻳزد ،کرﻣان ،قزوﻳﻦ ،تﻬران ،قﻢ او
ساوه ب５رتﻪ وﻧﻴﻮل .د ﻧﻮﻣﻮړي سپﻪ ساﻻر ،سﻴدال خان ﻧاصري ﻧﻮﻣ５ده چ ３د
اصفﻬان د افغاﻧﻲ دوﻟت د ساتﻨ ３پﻪ ﻻره ک ３د بري ﻫﻠ＄ ３ﻠ ３وک７ې.
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له بهرنيانو سره نښتې
شاه اشرف پﻪ اصفﻬان ک ３ﻫغﻪ وخت واکﻤﻨ ９تﻪ ورس５د چ ３اﻳران د عثﻤاﻧﻲ ترکﻴ ３او روس ﻟﻪ ﻧاوړه
اقداﻣاتﻮ سره ﻣخ و او ﻧﻮﻣﻮړو دوو گاوﻧ６ﻳﻮ ＄ﻮاکﻮﻧﻮ د اﻳران د ＄ﻴﻨﻮ برخﻮ ﻻﻧدې کﻮﻟﻮ ﻫ（ ３وک７ې .د
روسﻴ ３دوﻟت ＄ﻴﻨ ３سرحدي سﻴﻤ ３ﻟکﻪ دربﻨد ،رشت او باکﻮ تر ﻣازﻧدراﻧﻪ پﻮرې وﻧﻴﻮﻟ ３او عثﻤاﻧﻴاﻧﻮ
ﻫﻢ د اﻳران ﻟﻮﻳدﻳ ＃وﻻﻳتﻮﻧﻪ د سﻠطاﻧﻴ ،３ابﻬر او د کرﻣان شاﻫان پﻪ گ６ون ﻻﻧدې ک７ل .پﻪ داس ３حاﻻتﻮ
ک ،３شاه اشرف باﻳد ﻟﻮﻣ７ى خپﻞ داخﻠﻲ ﻣخاﻟفﻴﻦ پﻪ ＄اى ک５＋ﻨﻮﻟ ３وای او ﻟﻪ بﻠﻪ پﻠﻮه ﻳ ３باﻳد د اﻳران
د ＄ﻤکﻨ ９بشپ７تﻴا او خپﻠﻮاک ９ساتﻠﻮ ﻟپاره ﻟﻪ عثﻤاﻧﻴ ３او روسﻴ ３سره ډغرې وﻫﻠ ３واى.
له ترکانو سره جگ７ه
سره ﻟﻪ دې چ ３شاه اشرف د ﻳﻮه اسﻼﻣﻲ اﻣت د ﻳﻮه جز پﻪ تﻮگﻪ ﻟﻪ ترکاﻧﻮ ＇خﻪ د دوست ９غﻮ＊تﻨﻪ
وک７ه خﻮ ترکاﻧﻮ( )٦٠زره سرت５رو او ( )٧٠عرادو تﻮپﻮﻧﻮ سره د اصفﻬان پﻪ ﻟﻮر ﻣخ پﻪ وړاﻧدې ﻻړل .پﻪ
ﻫﻤدې وخت ک ３د ترکاﻧﻮ ﻫغﻪ ډﻟ＄ ３ﻮاکﻮﻧﻮ چ ３د کرد او فراﻫان ＊ار د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟپاره ﻣاﻣﻮر شﻮي وو،
شاه اشرف تﻪ پﻴغام راوﻟ８５ه چ ３اﻳران پرﻳ８دي او سﻠطان حسﻴﻦ ﻣخﻠﻮع ﻣﻮږتﻪ وسپاري خﻮ شاه اشرف
ﻫﻮتک ﻫغﻪ وړاﻧدﻳز رد ک ７او د جگ７ې ﻟپاره ﻳ ３چﻤتﻮ واﻟی وﻧﻴﻮه .ترکان او افغاﻧان د کرد پﻪ ＊ار ﻳا پﻪ بﻠﻪ
وﻳﻨا د اصفﻬان او ﻳزد ترﻣﻨ ＃سﻴﻤﻪ ک ３سره ﻣخاﻣخ شﻮل او د دې پﻪ ترڅ ک ３ترکاﻧﻮ سختﻪ ﻣات ３وخﻮړه.
د (  )١٢زرو پﻪ شاوخﻮاک ３ترکﻲ سرتﻴري ووژل شﻮل او ډ４ر غﻨﻴﻤتﻮﻧﻪ ترې پات ３شﻮل.
له روسانو سره نښته
شاه اشرف د ﻫغﻮ روساﻧﻮ سره د ﻣﻘابﻠ ３ﻟپاره چ ３د اﻳران پﻪ خاورې ک ３ﻣخ پﻪ وړاﻧدې تﻠﻠﻲ وو ،خپﻞ
سپﻪ ساﻻر ،سﻴدال خان ﻧاصري ﻳ ３سره ﻟﻪ افغاﻧﻲ ＄ﻮاکﻮﻧﻮ وروﻟ８５ه .پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３پﻪ ﻫغ ３جگ７ې ک３
چ ３پﻪ رودسر ک ３پ＋５ﻪ شﻮه ،روساﻧﻮ سختﻪ ﻣاتﻪ وخﻮړه او د روسﻲ ＄ﻮاکﻮﻧﻮ ﻣشروارﻟﻮف د سﻮﻟ３
غﻮ＊تﻮﻧکﻰ شﻮ .پﻪ دې وخت ک ３افغاﻧاﻧﻮ ﻫﻢ چ＄ ３اﻧﻮﻧﻮ تﻪ ﻳ ３د اﻳران پﻪ ختﻴ ＃ک ３سخت ３ستﻮﻧزې
ﻟﻴدﻟ ،３د سﻮﻟ ３وړاﻧدﻳز وﻣاﻧﻪ :پﻪ ﻫغﻪ ﻣعاﻫده ک ３چ ３د دواړو ﻟﻮرو ترﻣﻨ ＃د(١١٤٢ق ١٧٢٩ /م)
ﻛال پﻪ فبروري ک ３د رشت پﻪ ＊ار ک ３وشﻮه ،روساﻧﻮ د اﻳران پﻪ خاورې ک ３د ﻧﻮر پر ﻣختگ ＇خﻪ
ﻻس واخﻴست او ژﻣﻨﻪ ﻳ ３وک７ه 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 چ ３د اﻳران د واک ﻣدعﻴان او ددې ﻫ５ﻮاد سﻴﻤﻪ ﻳﻴز
＄ﻮاکﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮسﻲ .پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د اﻳران پﻪ خﻴت ＃ک ３د ﻣﻠک ﻣحﻤﻮد سﻴستاﻧﻲ حکﻮﻣت
چ ３ﻟﻪ سﻴستاﻧﻪ تر خراساﻧﻪ پﻮرې سﻴﻤ ３ﻳ ３پﻪ و ﻟکﻪ ک ３وې ،او ﻫﻤدارﻧگﻪ د ﻫرات خپﻠﻮاکﻪ ابداﻟﻲ
دوﻟت ﻫﻢ ﻫﻮتکﻴان ﻟﻪ ستﻮﻧزو سره ﻣخ کﻮل .ﻛﻨدﻫار ﻫﻢ پﻪ دې ور＄ﻮ ک ３چ ３د حاجﻲ ﻣﻴروﻳس د بﻞ
زوی (شاه حسﻴﻦ) ﻟﻪ خﻮا اداره ک５ده ،ﻟﻪ اصفﻬان سره ﻳ ３＊ ３اړﻳک ３ﻧﻪ درﻟﻮدې او حتﻰ د شاه اشرف
ﻫﻮتک د دوﻟت د ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ تﻠﻠﻮ پﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﻧاست و .پﻪ دې وخت ک ３د اﻳران پﻪ ختﻴ ＃ک ３د افشار ﻟﻪ ！بر
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＇خﻪ د ﻧادر پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮ ﻧظاﻣﻲ کس سر راپﻮرتﻪ ک ７ﻧﻮﻣﻮړي د ﻳادو شﻮو سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو ＄ﻮاکﻮﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ
وړﻟﻮ وروستﻪ ،د افغاﻧاﻧﻮ سره ﻣﻘابﻠ ３تﻪ چﻤتﻮ شﻮ او پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ﻳ ３شاه اشرف او افغاﻧﻲ ﻟ＋کرو تﻪ ﻣاتﻪ
ورک７ه .شاه اشرف ﻫﻢ کﻨدﻫار تﻪ د را گر５＄دو پﻪ ﻻره ک ３پﻪ شﻮرابک
ک ３ووژل شﻮ.
ﻧادر شاه افشار پﻪ (١١٤٩ق١٧٣٦/م ) کال ک ３ﻟﻪ ﻫﻠﻤﻨد ＇خﻪ پﻪ
تﻴر دو ﻛﻨدﻫار تر ﻣحاصرې ﻻﻧدې وﻧﻴﻮه .شاه حسﻴﻦ ﻫﻮتک د خپﻞ
ﻟ＋کر سره چ ３ﻣشري ﻳ ３د سﻴدال خان ﻧاصري ﻟﻪ خﻮا کﻴده ＇ﻪ د
پاسﻪ ﻳﻮ کا ل د ﻣﻬاجﻤاﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې ﻣﻘاوﻣت وک ７او ﻫغﻪ ﻳ ３پرﻳ＋ﻮد.
چ ３ﻛﻨدﻫار وﻧﻴسﻲ ﻧﻮ پﻪ (١١٥١ق ١٧٣٩ -م) کال ک ３د ﻫﻮتکﻴاﻧﻮ
ﻣﻘاوﻣت پاى تﻪ ورسﻴده .دا ＄کﻪ چ ３د دې ﻧﻴ＂＇ ３خﻪ ﻣخک ３سﻴدال
خان ﻧاصري او ﻣحﻤد د شاه حسﻴﻦ ﻫﻮتﻚ زوى پﻪ قﻼت ک ３د 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 ﻣ ７شﻮ.
په ټولگي کې فعاليت
د ！ﻮﻟگﻲ زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ( .اﻟف) ډﻟﻪ دې د افغان حکﻮﻣت پﻪ وخت ک３
اﻳران تﻪ د روسﻴ ３د پاﻣﻠرﻧ ３پﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ او (ب) ډﻟﻪ دې د اﻳران پﻪ خاورې ک ３د عثﻤاﻧﻲ ترکاﻧﻮ د
پرﻣختگ پﻪ پاﻳﻠﻮ خبرې وک７ي .دواړه ډﻟ ３دې پاﻳﻠ＊ ３ﻮوﻧکﻲ او زدهکﻮوﻧکﻮ تﻪ واوروي.
پوښتنې

 )١ﻟﻪ صفﻮي حکﻮﻣت سره د شاه ﻣحﻤﻮد ﻫﻮتک تر ﻣشرۍ ﻻﻧدې د افغاﻧاﻧﻮ ﻣﻬﻤﻪ جگ７ه چﻴرتﻪ پ＋５ﻪ،
او ＇ﻪ پاﻳﻠ ３ﻳ ３درﻟﻮدې؟
 )٢د کﻮﻣﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣخ ３شاه ﻣحﻤﻮد د اﻳراﻧﻴاﻧﻮ پروړاﻧدې خپﻞ ﻟﻮﻣ７ﻧﻰ سﻴاست بدل ک７؟
 )٣د شاه اشرف تر ﻣشرۍ ﻻﻧدې ＄ﻮاکﻮﻧﻮ سره د عثﻤاﻧﻴاﻧﻮ جگ７ه چﻴرتﻪ پﻴ＋ﻪ شﻮه ،او ＇ﻪ پاﻳﻠ ３ﻳ ３راﻣﻨ％تﻪ ک７ې؟
 )٤وﻟ ３روساﻧﻮ پﻪ اصفﻬان ک ３د افغاﻧاﻧﻮ د حکﻮﻣت پر ﻣﻬال د اﻳران پﻪ ﻟﻮر ﻣخﻪ ک７ه ،او ＇ﻪ ډول ﻳ ３د
ﻫغﻮی د پرﻣختگ ﻣخﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ؟
 )٥سﻴدال خان ﻧاصري د اصفﻬان د کﻮﻣﻮ افغاﻧﻲ شاﻫاﻧﻮ خدﻣت تﻪ ﻣﻼت７ﻟ ３وه؟
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې د ﻫﻮتکﻲ دوﻟت د ﻧسکﻮرﻳدو پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻟﻨ６ه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ او پﻪ راتﻠﻮﻧکﻲ درسﻲ
ساعت ک ３دې خپﻠﻮ ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ وړاﻧدې ک７ي.
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د هوتکيانو په دوره کې اقتصاد او فرهنگ
د ﻫﻮتکﻴاﻧﻮ د واکﻤﻨ ９پﻪ  ٣١کﻠﻨﻪ دوره ک ３د سﻴاسﻲ او ﻧظاﻣﻲ اړخﻮﻧﻮ سر ب５ره＄ ،ﻴﻨ ３فرﻫﻨگﻲ ﻣساﻳﻞ
ﻫﻢ شتﻪ چ ３کﻪ چ５رې پرې وپﻮﻫ８５و ﻧﻮ ﻟﻪ فرﻫﻨگﻲ چارو سره بﻪ د ﻫﻮتکﻲ شاﻫاﻧﻮ پﻪ ﻧﻴک ﻧﻴت پﻮه شﻮ.
پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د دوى د واکﻤﻨ ９پﻪ ﻣﻬال پﻪ کﻨدﻫار ک ３د عﻠﻢ او فرﻫﻨگ د پراختﻴا زﻣﻴﻨﻪ برابره شﻮه او
ﻫﻮتکﻲ دربار د عاﻟﻤاﻧﻮ د ﻣﻼت ７پﻪ ﻻره ک ３ﻫ（ ３وک７ې او د کﻢ وخت ﻟپاره فرﻫﻨگﻲ ر１ا راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮه.
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３بﻪ دپﻮرتﻴﻨﻮ ﻣساﻳﻠﻮ سره د ﻳادې شﻮې دورې ﻟﻪ اقتصادي ودې سره ﻫﻢ بﻠد شئ.
اقتصادي وضع
ﻟکﻪ ＇ﻨ／ﻪ چ ３زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد و４ش ،گ６وډي او پﻪ
＄ﻴﻨﻮ برخﻮ د گاوﻧ６ﻳﻮ واکﻤﻨ ９د ﻫرات د تﻴﻤﻮرﻳاﻧﻮ
ﻟﻪ ﻧسکﻮر４دو وروستﻪ د افغاﻧستان د وضع ３ﻟﻪ
ﻣﻬﻤﻮ ＄اﻧگ７تﻴاوو ＇خﻪ گ２ﻞ کﻴ８ي .کﻪ ﻫر ＇ﻮ
پﻪ دې دورې ک ３داس ３ﻣعﻠﻮﻣات پﻪ ﻻس ک ３ﻧﻪ
ﻟرو چ ３د خﻠکﻮ د اقتصادي ودې ＊کارﻧدوﻳﻲ
وک７ي؛ ＄کﻪ پﻪ دې دورې ک ،３زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد
ب５ﻼب５ﻠ ３برخ ３د پردﻳﻮ تر فشار او ظﻠﻢ ﻻﻧدې وې
او ﻣعﻤﻮ ًﻻ خﻠکﻮ دوو درباروﻧﻮ اصفﻬان او ډﻫﻠﻲ
تﻪ دراﻧﻪ ﻣاﻟﻴات ورکﻮل .پﻪ دې حا ل ک ３زﻣﻮږ د
ﻫ５ﻮاد ﻳﻮ شﻤ５ر خﻠکﻮ پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ ﻫغﻮ وگ７و
چ ３پﻪ ＊اروﻧﻮ ک ３اوس５دل ،د ﻫﻨد او اﻳران سره
ﻳ ３د سﻮداگرۍ چارې پر ﻣخ ب５ﻮﻟ ،３او 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 ﻻﻣﻞ گر５＄ده.
فرهنگي وضع
پﻪ ！ﻮﻟﻨﻴز ډول د ﻫرات د تﻴﻤﻮرﻳاﻧﻮ دورې ﻟﻪ ﻧسکﻮر４دو او د ﻫﻮتکﻴاﻧﻮ تر راتﻠﻮ پﻮرې زﻣﻮږ پﻪ تارﻳخ
ک ３ﻳﻮه تﻮره دوره گ２ﻞ کﻴ８ي خﻮ پﻪ دې دورې ک ３پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ وروستﻪ ﻟﻪ ﻫغ ３چ ３اصفﻬان د
افغاﻧاﻧﻮ ﻻستﻪ ورغی .پﻪ پﻮرتﻨ ９وضعﻪ ک ３بدﻟﻮن راغﻰ ＄کﻪ افغان ﻫﻮتکﻲ پاچاﻫاﻧﻮ برس５ره پردې چ３
سﻴاسﻲ او ﻧظاﻣﻲ چارې ﻳ ３پرﻣخ ب５ﻮﻟ ،３پﻪ خپﻠﻪ واکﻤﻨ ９ک ３د دواړو ژبﻮ (پ＋تﻮ او فارسﻲ) شاعراﻧﻮ
او ادﻳباﻧﻮ ﻣﻼت７ﻳ ３ﻫﻢ کاوه.
پﻪ دې دورې ک ３ﻧﻪ ﻳﻮازې دا چ ３د وخت د دودﻳزو عﻠﻮﻣﻮ چ ３د ﻣعﻘﻮﻟﻮ او ﻣﻨﻘﻮﻟﻮ پﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳادﻳدل
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ﻣخﻪ وﻧﻪ ﻧﻴﻮل شﻮه ،بﻠک ３د ﻫﻮتکﻴاﻧﻮ پﻪ افغاﻧﻲ او اﻳراﻧﻲ واکﻤﻨ ９ک ３ﻧﻮﻣﻮړو عﻠﻮﻣﻮ ژوﻧد تﻪ اداﻣﻪ
ورکﻮﻟﻪ .ﻣعﻘﻮل عﻠﻮم عبارت وو ﻟﻪ فﻠسف ، ３ﻣﻨطق  ،ﻧجﻮم رﻳاضﻴات او ﻫﻤدا رﻧگﻪ د تفسﻴر ،حدﻳث
 ،فﻘﻬ＇ ３اﻧگﻮتﻪ ﻳ ３ﻣﻨﻘﻮل عﻠﻮم وﻳﻞ.
سره ﻟﻪ دې چ ３د ﻫﻮتکﻲ دوﻟت عﻤر کﻢ و او د عﻠﻮﻣﻮ د پراختﻴا پﻪ برخﻪ ک ３ﻳ ３بﻨس＂ﻴزو کاروﻧﻮ تر سره
کﻮﻟﻮ تﻪ وخت پﻴدا ﻧﻪ ک ７خﻮ بﻴاﻫﻢ داس ３ب５ﻠگ ３پﻪ ﻻس ک ３ﻟرو چ ３د ﻫﻮتکﻴاﻧﻮ پﻪ دورې ک ３د عﻠﻢ
او فرﻫﻨگ د ﻧﻮرﻣاﻟ ３ودې ＇رگﻨدوﻧﻪ کﻮي .پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ پﻪ دې برخﻪ ک ３د شاه حسﻴﻦ ﻫﻮتک پﻪ
دورې ک ３پﻪ کﻨدﻫار ک ３د ﻟﻮﻣ７ﻧﻲ ادبﻲ بﻨ６ار جﻮړ＊ت ډﻳر ﻣﻬﻢ گ２ﻞ کﻴ８ي ＄کﻪ د ﻳاد شﻮي پاچا ﻟﻪ
خﻮا د کﻨدﻫار د ﻧارﻧج پﻪ قصر ک ３ﻳﻮ کتابتﻮن جﻮړشﻮ او پﻪ ﻫغﻪ ک ３د ادب او عﻠﻢ پ５ژﻧدل شﻮې ＇５رې
پﻪ اوﻧ ９ک ３ﻳﻮ ＄ﻞ راغﻮﻧ６ﻳدﻟ .３پخپﻠﻪ شاه حسﻴﻦ ﻫﻮتک ﻫﻢ پﻪ دواړو پ＋تﻮ او دري ژبﻮ شعروﻧﻪ وﻳﻞ
او ﻟﻪ پﻮﻫاﻧﻮاو ادﻳباتﻮ ＇خﻪ ﻳ＊ ３ﻪ ﻣﻼت ７کاوه .د بﻴﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ ﻧﻮﻣﻮړي د پ＋تﻮ ژب ３شاعر رﻳدي خان
تﻪ د ﻣحﻤﻮد ﻫﻮتک د جگ７و داستان پﻪ ﻧظﻢ وﻳﻠﻮ زر سک ３ورک７ې.
د دې دورې ﻟﻪ پﻴاوړو شاعراﻧﻮ او پﻮﻫاﻧﻮ ＇خﻪ کﻮﻻی شﻮ چ ３د ＇ﻮ تﻨﻮ ＇خﻪ ﻳادوﻧﻪ وک７و :ﻣﻼزعفران،
ﻣددخان غﻠجﻰ ،شاه حسﻴﻦ ﻫﻮتک ،داود ﻫﻮتک ،ﻣﻼﻳار ﻣحﻤد ﻫﻮتک ،بابﻮجان باب ،３سﻴدال خان
ﻧاصرى او د ＊％ﻴﻨﻪ شاعراﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ د شاه حسﻴﻦ ﻫﻮتﻚ د خﻮر زﻳﻨب ﻫﻮتک ﻧﻮم واخﻠﻮ .چ３
ډ４ره فاضﻠﻪ او پﻮﻫﻪ ＊％ﻪ وه .او برس５ره پر دې چ ３شعروﻧﻪ بﻪ ﻳ ３وﻳﻞ ﻟﻪ خپﻞ ورور(شاه حسﻴﻦ ﻫﻮتک)
سره بﻪ ﻳ ３د حکﻮﻣت کﻮﻟﻮ پﻪ چارو ک ３ﻫﻢ ﻣرستﻪ کﻮﻟﻪ.
په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې د (اﻟف) او (ب) پﻪ دوو ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ( .اﻟف) ډﻟﻪ دې د ﻫﻮتکﻴاﻧﻮ د اقتصادي
او (ب) ډﻟﻪ دې د فرﻫﻨگﻲ وضع ３پﻪ ﻫکﻠﻪ خپﻞ ﻣعﻠﻮﻣات وړاﻧدې ک７ي.
پوښتنې
 -١د کﻨدﻫار اقتصادي او سﻮداگرﻳز اﻫﻤﻴت پﻪ ﻟﻨ６ه تﻮگﻪ رو＊اﻧﻪ ک７ئ.
 -٢د ﻫﻮتکﻲ دورې د پﻨ％ﻮ تﻨﻮ پﻮﻫاﻧﻮ او عاﻟﻤاﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠﻲ.
 -٣ﻟﻪ فرﻫﻨگﻲ ＇５رو ＇خﻪ د شاه حسﻴﻦ ﻫﻮتک د ﻣﻼت ７دوې ب５ﻠگ ３ﻳادې ک７ئ.
 -٤د کﻨدﻫار د ﻧارﻧج قصر کتابتﻮن د چا پﻪ واسطﻪ جﻮړ شﻮ؟
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې د ﻫﻮتکﻴاﻧﻮ پﻪ دورې ک ３د ادبﻲ بﻨ６ار پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﻮه ﻟﻨ６ه ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻲ.
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په هند کې افغاني پاچاهان
پﻪ دې ＇پرکﻲ ک ３بﻪ پﻪ ﻫﻨد ک ３د افغاﻧﻲ کﻮرﻧ ９د واک تﻪ د رس５دو او د تارﻳخ ﻟﻪ
ﻟﻮړو او ژورو سره پﻪ ( ١٢٢٣تر ١٧٤٧م) .کﻠﻮﻧﻮ ک ３پﻪ ﻟﻨ６ه تﻮگﻪ پ５ژﻧدگﻠﻮي تر ﻻسﻪ
ک７ئ.
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ﻫﻴﻠﻪ ده چ ３د دې ＇پرکﻲ پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３زدهکﻮوﻧکﻲ ﻻﻧدې ﻣﻮخ ３تر ﻻسﻪ ک７ي:
پﻪ ﻫﻨد ک ３بﻪ ﻟﻪ ﻟﻮﻣ７ﻧﻲ اسﻼﻣﻲ دوﻟت سره پﻴژﻧدگﻠﻮي پﻴداک７ي.
پﻪ ﻫﻨد ﻛ ３بﻪ د افغاﻧﻲ شاﻫاﻧﻮ او پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د سﻠطان رضﻴﻪ او سﻮري شﻴر
شاه ﻟﻪ دوﻟتدارۍ سره أشﻨا شﻲ.
پﻪ ﻫﻨد ک ３بﻪ د افغاﻧﻲ شاﻫاﻧﻮ ＊ ３او بدې ک７ﻧ ３سره تﻮ پﻴر ک７ای شﻲ.
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په هندکې افغاني پاچاهان
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３بﻪ ﻫﻨد تﻪ د اسﻼم ورتگ او خپر４دل او ﻫﻤدارﻧگﻪ ﻫﻠتﻪ د ﻟﻮﻣ７ﻧﻲ اسﻼﻣﻲ دوﻟت
د راﻣﻨ％تﻪ ک５دو سره اشﻨا شئ .او ورسره بﻪ د ﻫﻨدوستان پﻪ دوﻟتﻲ چارو ک ３د افغاﻧﻲ ＊％ﻮ پﻪ وړتﻴا
او وﻧ６ې ﻫﻢ پﻮه شئ.
عربﻲ ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ پﻪ ( ٩٠ق ٧١٢ /م) کال ک ３ﻫﻨدوستان تﻪ پام شﻮ .ﻫﻨد تﻪ د ورتگ پﻪ وخت ک ３د
سﻨد د پاچا (داﻫر) پﻪ اﻣر د دوى ک＋ت ９وﻧﻴﻮل شﻮه او ！ﻮل سپاره ﻳ ３ووژل شﻮل.
د عراق واﻟﻲ او د فتحﻪ شﻮي افغاﻧستان ستر ﻣشر حجاج بﻦ ﻳﻮسف د ﻣحﻤد بﻦ قاسﻢ تر ﻣشرۍ
ﻻﻧدې ﻳﻮ ﻟﻮی ﻟ＋کر د سﻨد د پاچا د ＄پﻠﻮ ،او د اسﻼم د خپر４دو ﻟپاره سﻴﻤ ３تﻪ وﻟ８５ه .ﻧﻮﻣﻮړي سﻨد
او ﻣﻠتان وﻧﻴﻮل ،او غﻮ＊تﻞ ﻳ ３چ ３ﻣخ پر وړاﻧدې ﻻړ شﻲ ،خﻮ د خﻠﻴفﻪ ﻟﻪ خﻮا بﻴرتﻪ وغﻮ＊تﻞ شﻮ.
ﻟﻪ ﻫغﻪ وخت وروستﻪ عربﻲ ﻣسﻠﻤاﻧان ﻫﻨد تﻪ ﻣتﻮجﻪ ﻧﻪ شﻮل .تر ﻫغﻪ پﻮرې چ ３پﻪ (درﻳﻤﻪ ﻫجري/
ﻟسﻤﻪ ﻣ５ﻼدي پ７５ۍ) ک ３وار غزﻧﻮﻳاﻧﻮ او غﻮرﻳاﻧﻮ تﻪ ورس５د او دوى د ﻫﻨد پﻪ ﻟﻮر ﻟ＋کرکشﻲ د خپﻠﻮ
پروگراﻣﻮﻧﻮ ﻳﻮه برخﻪ وگ２ﻠﻪ.
په هند کې قطبيه پاچاهان ( ٦٨٩ -٦٠٢ق ١٣١٠ – ١٢٢٣ /م)
د سﻠطان شﻬاب اﻟدﻳﻦ غﻮري ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ٦٠٢( ３ق  ١٢٢٣ /م) وروستﻪ د غﻮرﻳاﻧﻮ ﻟﻮﻳﻪ اﻣپراتﻮري تجزﻳﻪ
شﻮه.ترک تﻮکﻤﻪ قطب اﻟدﻳﻦ اﻳبک ﻣحﻤد سام غﻮري ﻳ ３د ﻫﻨد خپﻠﻮاکﻪ پاچا اعﻼن ک .７پﻼزﻣ５ﻨﻪ ﻳ３
ﻟﻪ ﻻﻫﻮر ＇خﻪ ډﻫﻠﻲ تﻪ ﻧﻘﻞ ک７ه .ﻧﻮﻣﻮړي پﻪ ډﻫﻠﻲ ک ３د ﻣشﻬﻮر جاﻣع جﻮﻣات او دجام ﻣﻨار پﻪ ＇５رﻳ３
ﻫﻠتﻪ د قطب ﻣﻨار بﻨس ک＋５ﻮد.
قطب اﻟدﻳﻦ اﻳبک سخﻲ ،زړور او سﻴاستپﻮه س７ى و.
ﻧﻮﻣﻮړی ﻟﻪ پﻨ％ﻮ کﻠﻮﻧﻮ واکﻤﻨ ９وروستﻪ پﻪ ( ٦٠٧ﻫـ .ق/
 ١٢٢٨م) کال ک ３د چﻮگان پﻪ ﻟﻮبﻪ ک ３ﻟﻪ اس ＇خﻪ وﻟﻮ４د
او ﻣ ７شﻮ .ﻟﻪ ده وروستﻪ أرام شاه چ ３پﻪ زوي وﻟ ９ﻳ ３ﻧﻴﻮﻟﻰ
و د ډﻫﻠﻲ پﻪ تخت ک５ﻨاست .پﻪ دې وخت ک ３د سﻨد او
بﻨـگال ﻣشراﻧﻮ د خپﻠﻮاک ９بﻴرغﻮﻧﻪ پﻮرتﻪ ک７ل .د ﻧﻮﻣﻮړي
د پاچاﻫ ９ﻳﻮ کا ل ﻧﻪ و پﻮره چ ３د قطب اﻟدﻳﻦ اﻳبک زوم
او د ﻫﻨدوستان د ﻳﻮې سﻴﻤ ３ﻣشر شﻤس اﻟدﻳﻦ اﻟتﻤش
(اﻳﻠتﻤش) راپﻮر تﻪ شﻮ او دى ﻳ ３ﻟﻪ واک ＇خﻪ گﻮ＊ﻪ ک.７
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سلطان شمس الدين التمش
د قطبﻴﻪ پاچاﻫاﻧﻮ تر！ﻮﻟﻮ ＄ﻮاکﻤﻦ پاچا اﻟتﻤش ﻳا
اﻳﻠتﻤش دى چ )٢٥( ３کاﻟﻪ ﻳ ３پرﻫﻨد واکﻤﻨﻲ وک７ه.
ﻧﻮﻣﻮړي د سﻨد او بﻨگال ﻣشران اطاعت تﻪ اړ اﻳستﻞ او
د جـﻼل اﻟدﻳﻦ خﻮارزم شاه غﻮ＊تﻨﻪ ﻳ ３چ ３د ﻫﻨد د
واکﻤﻨ ９سﻮچﻮﻧﻪ ﻳ ３وﻫﻞ رد ک７ه .د اﻟتﻤش د واکﻤﻨ９
پﻪ دورې ک ３د ﻟﻮﻣ７ي ＄ﻞ ﻟپاره ﻣغﻮﻻن ﻫﻨد تﻪ ﻣتﻮجﻪ
شﻮل او چﻨگﻴز خان د جـﻼل اﻟدﻳﻦ خﻮارزم شاه پﻪ ﻟ＂ﻪ
ک ３د سﻨد د سﻴﻨد تر ＇ﻨ６و ورسﻴد او د خپﻠﻮ ﻳرغﻠﻮﻧﻮ
ﻟﻪ کبﻠﻪ د ﻫغﻪ ＄اى ﻟﻪ اوس５دوﻧکﻮ وډار شﻮ .وروستﻪ ﻟﻪ
دې چ ３وپﻮﻫ５د ﻣرستﻪ ﻧﻪ شﻲ تر ﻻسﻪ کﻮﻻی ،د باﻣﻴاﻧﻮ
پﻪ ﻟﻮر راوگر５＄د او جﻼل اﻟدﻳﻦ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻫﻨد ＇خﻪ ووت او د ا４ران پﻪ ﻟﻮر وخﻮ５＄د .پﻪ دې تﻮگﻪ اﻟتﻤش
ﻧﻪ ﻳﻮازې د چﻨگﻴزخان ﻟﻪ ＄ﻮاکﻮﻧﻮ ＇خﻪ دفاع وک７ه ،بﻠک ３پﻪ عﻴﻦ حال ک ３ﻳ ３جﻼل اﻟدﻳﻦ خﻮارزم
شاه ﻫﻢ پرې ﻧ＋ﻮد چ ３شﻤاﻟﻲ ﻫﻨد د خپﻠﻮ ﻳرغﻠﻮﻧﻮ ډگر وگر＄ﻮي ،د بغداد خﻠﻴفﻪ کﻠﻪ چ ３د ده شﻬرت
او وړتﻴا د ﻫﻨد د اسﻼﻣﻲ دوﻟت د ساتﻨ ３پﻪ ﻫکﻠﻪ واور４ده ﻧﻮ ﻳﻮ پﻼوی ﻳ ３ده تﻪ وروﻟ８５ه او ډاﻟ ９ﻳ３
ورتﻪ وړاﻧدې ک７ې.
پﻪ ٦٣٣ﻫـ  ١٢٥٤ /م)کال ک ３د اﻟتﻤش ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ３
وروستﻪ د ده زوى رکﻦ اﻟدﻳﻦ ف５روز شاه واکﻤﻦ شﻮ .خﻮ
ﻟﻪ شپ８و ﻣﻴاشتﻮ وروستﻪ د ده دربارﻳاﻧﻮ دى ﻟﻪ واکﻤﻨ９
＇خﻪ گﻮ＊ﻪ اوبﻴا ﻳ ３وواژه ،او د ده خﻮر رضﻴﻪ ﻳ ３د
واک پﻪ گدۍ ک５ﻨﻮﻟﻪ.
سلطانه رضيه
اﻟتﻤش ﻟﻪ ﻣاشﻮﻣتﻮب ＇خﻪ د خپﻠ ３ﻟﻮر د ＊ﻮوﻧ ３او
روزﻧ ３پﻪ برخﻪ ک ３زﻳاتﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ درﻟﻮده .رضﻴ ３د ＊کﻠﻲ
قرائت پﻪ ﻟرﻟﻮ سره د وخت عﻠﻮم ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻮ پﻮﻫاﻧﻮ ＇خﻪ
زده ک７ل .ﻧﻮﻣﻮړې ﻧارﻳﻨﻪ جاﻣ ３اغﻮست ３او جگ７ه ﻳﻴز
تکتﻴکﻮﻧﻪ ﻳ ３ﻫﻢ زده ک７ل .دې د خپﻞ پﻼر سره پﻪ
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اداري او سﻴاسﻲ چاروکﻲ ﻣرستﻪ کﻮﻟﻪ.
سﻠطاﻧﻪ رضﻴ ３د خپﻞ ورور رکﻦ اﻟدﻳﻦ چ ３فﻴروز شاه ﻧﻮﻣ５ده ﻟﻪ ﻫغﻪ وروستﻪ پﻪ ( ٦٣٤ﻫـ١٢٥٥ /م)
کال ک ３واکﻤﻨﻲ تر ﻻسﻪ ک７ه.د واکﻤﻨ ９پﻪ ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ ور＄ﻮ ک ３د خپﻞ پﻼر 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 ﻳ！ ３ﻴﻨگ ک .７سﻠطاﻧﻪ رضﻴ ３ﻫﻢ د خپﻞ ﻫ５ﻮاد ！ﻮﻟﻨﻴز ﻧظام پﻪ ＊ﻪ تﻮگﻪ پر ﻣخ ﻳﻮوړ .ﻧﻮﻣﻮړې
خﻮاجﻪ ﻣﻬدي غزﻧﻮي چ ３ﻳﻮ سﻴاسﻲ او عﻠﻤﻲ شخصﻴت و د خپﻞ صدراعظﻢ او ﻣﻠک سﻴف اﻟدﻳﻦ
اﻳبک ﻳ ３د ＄ﻮاکﻮﻧﻮ د ﻣشر پﻪ تﻮگﻪ و！اکﻪ.
سﻠطاﻧﻪ رضﻴ ３ﻣﻬﻢ کاروﻧﻪ پﻮﻫﻮ کساﻧﻮ تﻪ وسپارل او پﻪ خپﻠﻪ ﻳ ３د ﻫغﻮى د کاروﻧﻮ ＇ار ﻧﻪ کﻮﻟﻪ .د ساتﻞ
شﻮي ﻫ５ﻮاد پﻪ ！ﻮﻟﻮ برخﻮ ک ３ﻳ ３قﻮاﻧﻴﻦ ﻧافذ ک７ل ،ﻧﻮﻣﻮړې پﻪ خپﻠﻮاکﻪ تﻮگﻪ خﻠک خپﻞ حضﻮر تﻪ را
بﻠﻞ او د ﻫ５ﻮاد چارې ﻳ ３پرﻣخ بﻴﻮوﻟ .３خﻮ د سﻴف اﻟدﻳﻦ اﻳبک ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ ３وروستﻪ چ ３سﻠطاﻧﻪ رضﻴ３
د ده پﻪ ＄اى تﻮر پﻮستﻰ جﻼل اﻟدﻳﻦ ﻳاقﻮت حبشﻲ و！اکﻪ ،ﻧﻮ ＄ﻴﻨﻮ سرداراﻧﻮ تﻪ کﻴﻨﻪ ورغﻠﻪ ،ﻣخاﻟفت
ﻳ ３پﻴﻞ ک ،７او د ﻧﻮﻣﻮړې پﻪ وړاﻧدې ﻳ ３بغاوت وک ７تر ＇ﻮ چ ３پﻪ ( ٦٣٨ق  ١٢٥٩ /م)ﻛال ک ３ﻳ３
پاچاﻫﻲ وﻧ４７ده.
ﻟﻪ سﻠطاﻧﻪ رضﻴ ３وروستﻪ ﻣعزاﻟدﻳﻦ بﻬرام شاه او عﻼواﻟدﻳﻦ ﻣسعﻮدشاه ﻳﻮ پربﻞ پس ３واکﻤﻨ ９تﻪ
ورس５دل ،تر ＇ﻮ وار د سﻠطان رضﻴ ３کشر ورور ﻧاصراﻟدﻳﻦ ﻣحﻤدشاه تﻪ ورسﻴد ﻧﻮﻣﻮړي پﻪ ﻫﻨد ک３
( )٢١کاﻟﻪ واکﻤﻨﻲ وک７ه .دی سﻮﻟﻪ غﻮ＊تﻮﻧکﻰ ،تﻘﻮى ﻟروﻧکﻰ او پرﻫ５زگاره س７ى و .پﻪ حرﻣسرای ک３
ﻳ ３عادي ژوﻧدکاوه .وﻳﻞ ک８５ي چ ３ﻳﻮه ورځ شﻬزادگ ９د وﻳﻨ ３％غﻮ＊تﻨﻪ ترې وک７ه ،تر ＇ﻮ پﻪ پخﻠﻲ
ک ３ورسره ﻣرستﻪ وک７ي ،ده ＄ﻮاب ورک ７چ ３بﻴت اﻟﻤـال د اهلل(جﻞ جﻼﻟﻪ) د ！ﻮﻟﻮ بﻨده گان حق دى
او عذر ﻣ ３وﻣﻨﻪ.
پﻪ (٦٦٥ق  ١٢٨٦ /م) کال ک ３د سﻠطان ﻧاصراﻟدﻳﻦ ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ ３وروستﻪ ،د ده وزﻳر غﻴاث اﻟدﻳﻦ بﻠبﻦ
پﻪ تخت ک５ﻨاست .د ده دربار د پﻮﻫ ３او فﻦ ﻣرکز و＇ .رﻧگﻪ چ ３اﻣﻴر خسرو ډﻫﻠﻮي ﻫﻠتﻪ ＄اﻧگ７ې
درجﻪ درﻟﻮده .سﻠطان غﻴاث اﻟدﻳﻦ بﻠبﻦ ﻟﻪ ( )٢١کﻠﻮﻧﻮ پاچاﻫﻲ وروستﻪ پﻪ ډﻫﻠﻲ ک ３ﻣ７شﻮ ،د ده ﻟﻪ
ﻣرگﻪ وروستﻪ د قطبﻴﻪ دوﻟت ﻟ７ۍ پﻪ ﻫﻨد ک ３ﻣخ پﻪ ＄ﻮړ شﻮه .او ﻧﻮرې افغاﻧﻲ ﻟ７ﻳﻮ د غﻠ％ﻲ شاﻫاﻧﻮ،
تغﻠق شاﻫاﻧﻮ ،خضرخاﻧﻴاﻧﻮ ،ﻟﻮدﻳاﻧﻮ او سﻮرﻳاﻧﻮ پﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳﻮپربﻞ پس ３پﻪ واکﻤﻨ ９تﻪ ورس５دﻟ.３
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په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې د اﻟف او ب پﻪ دوو ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ .ﻫره ډﻟﻪ دې د ﻻﻧدﻧﻴﻮ شاﻫاﻧﻮ ＇خﻪ دوه
پاچاﻫان تر بحث ﻻﻧدې وﻧﻴسﻲ او د خبرو ﻟﻨ６ﻳز دې د ډﻟ ３ﻳﻮ غ７ى ﻧﻮرو تﻪ وړاﻧدې ک７ي.
 د سﻠطاﻧﻪ رضﻴ ３دوره د سﻠطاﻧﻪ قطب اﻟدﻳﻦ اﻳبک دوره د سﻠطاﻧﻪ شﻤس اﻟدﻳﻦ اﻟتﻤش دورهخضرخاﻧﻴاﻧﻮ ،ﻟﻮدﻳاﻧﻮ او سﻮرﻳاﻧﻮ پﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳﻮپربﻞ پس ３پﻪ ﻫﻨد ک ３واکﻤﻨ ９تﻪ ورس５دﻟ.３

پوښتنې
 -١د اسﻼم دﻳﻦ ＇ﻪ ډول پﻪ ﻫﻨدک ３خپﻮر او وده ﻳ ３وک７ه؟ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ ＇رگﻨدوﻧ ３وک７ئ.
 -٢د ﻫغﻮ افغاﻧﻲ شاﻫﻲ کﻮرﻧﻴﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠئ چ ３پﻪ ﻫﻨدک ３واکﻤﻨ ９تﻪ ورس５دې؟

له ټولگي څخه دباندې فعاليت
ستاسﻮ پﻪ أﻧد ،د سﻠطاﻧﻪ رضﻴ ３د پاچاﻫ＄ ９اﻧگ７تﻴاوې ＇ﻪ وې؟ پﻪ دې ﻫکﻠﻪ ﻳﻮ ﻣطﻠب وﻟﻴکئ
او د ＊ﻮوﻧکﻲ ﻟﻪ ﻣﻮافﻘ ３وروستﻪ ﻳ ３د ＊ﻮوﻧ％ﻲ د د４ﻮاﻟﻲ پﻪ جرﻳده ک ３را＄ﻮړﻧد ک７ئ.
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يوويشتم لوست

لوديان او سوريان
پﻪ دې ﻟﻮست ﻛ ３بﻪ پﻪ ﻫﻨد ک ３د افغاﻧﻲ ﻟﻮدﻳاﻧﻮ او سﻮرﻳاﻧﻮ واک تﻪ د رس５دو پﻪ ＇رﻧگﻮاﻟﻲ وپﻮﻫﻴ８و او پﻪ ﻟﻨ６ه
تﻮگﻪ بﻪ پﻪ ﻫغﻮ عﻠتﻮﻧﻮ ﻫﻢ پﻮه شﻮ ،چ ３د ﻫﻨدوستان پﻪ سﻴاسﻲ صحﻨﻪ ک ３د کﻤزورۍ سبب وگر５＄دل.
لوديان
د پﻨجاب د ﻧائب اﻟحکﻮﻣﻪ ﻣﻠک کاﻻ خان زوى ﻣﻠک بﻬﻠﻮل ﻟﻪ ( ٨٦٨ -٨٥٨ﻫـ.ق-١٤٧٩ /
١٤٨٩م) کﻠﻮﻧﻮ وروستﻪ د خضرخاﻧﻴﻪ دوﻟت د کﻤزورۍ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ د ﻣﻠک چارې ﻻستﻪ راوړې او پﻪ
ﻫﻨد ک ３د ﻣخ پﻪ ＄ﻮړ افغاﻧﻲ پاچاﻫ ９بﻨس ﻳ ３بﻴا پﻴاوړى ک.７
د ﻣﻠک بﻬﻠﻮل ﻟﻮدي ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ ３وروستﻪ د ﻫغﻪ زوى ﻧظام خان چ ３د سﻠطان سکﻨدر پاچا پﻪ ﻧﻮم ﻳاد４ده
واکﻤﻦ شﻮ .ﻧﻮﻣﻮړي د ﻫ５ﻮاد پﻪ رغاوﻧﻪ او د عﻠﻢ او پﻮﻫ ３پﻪ پرﻣختگ ک ３ﻫ（ ３وک７ې .پﻮﻫاﻧﻮ او
فاضﻼﻧﻮ تﻪ ﻳ ３پﻪ درﻧﻪ سترگﻪ کتﻞ .دري ژبﻪ او خط او ﻫﻤدارﻧگﻪ د اسﻼم دﻳﻦ د ده پﻪ دورې ک ３پﻪ
ﻫﻨدوستان ک ３ډ４ره پراختﻴا وﻣﻮﻧده.
پﻪ(  ٨٩٤ق١٥١٧ /م)ﻛال ک ３سﻠطان سکﻨدر ﻣ ７او د ده زوى ابراﻫﻴﻢ واکﻤﻨ ９تﻪ ورس５د .د ابراﻫﻴﻢ د
ﻧاسﻤ ３ادارې ﻟﻪ کبﻠﻪ د پاچاﻫ ９بﻨس کﻤزورى شﻮ او پﻪ ﻫﻨد باﻧدې د بابر ﻟ＋کر کش ９تﻪ زﻣﻴﻨﻪ برابره
شﻮه .د پاﻧﻲ پت پﻪ ډگر ک ３د بابر او ابراﻫﻴﻢ ترﻣﻨ ＃خﻮﻧ７ۍ جگ７ه وﻧ＋تﻪ ،بابر برى وﻣﻮﻧد او پﻪ برﻳا
ﻟﻴتﻮب سره د ډﻫﻠﻲ پﻪ تخت ک＋ﻴﻨاست او پﻪ ( ٩٣٠ﻫـ.ق١٥٢٦ /.م ).کال ک ３ﻳ ３د کﻮه ﻧﻮر ﻣشﻬﻮر
اﻟﻤاس سره ﻟﻪ ﻧﻮرو دوﻟتﻲ خزاﻧﻮ ﻻستﻪ راوړل خﻮ پﻪ ！ﻮل ﻫﻨد ﻳ ３واکﻤﻨﻲ ترﻻسﻪ ﻧﻪ ک７ه.
پﻪ ﻫر حال پﻪ ﻫﻨد ک ３د بابر پﻪ وړاﻧدې د افغاﻧاﻧﻮ د ﻣخاﻟفتﻮﻧﻮ ﻟ７ۍ رواﻧﻪ وه ،پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ ﻫغﻪ وخت
چ ３بابر ﻣ ７شﻮ ،او د ﻫغﻪ زوى ﻫﻤاﻳﻮن واکﻤﻨ ９تﻪ ورس５د ،د افغاﻧاﻧﻮ ﻣخاﻟفت ﻻ زﻳات شﻮ .ترﻫغﻪ پﻮرې
چ ３پﻪ ﻫﻨدک ３د سﻮرﻳاﻧﻮ د راتگ ﻟپاره زﻣﻴﻨﻪ چﻤتﻮ شﻮه.
سوريان
د ﻫﻨدوستان ﻟﻪ افغاﻧﻲ ＄ﻮاکﻤﻨﻮ پاچاﻫاﻧﻮ ＇خﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ فرﻳد د حسﻦ زوى دى .چ ３پﻪ ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ ک３
ﻧﻮﻣﻮړي د ﻻﻫﻮر د حاکﻢ دوﻟت خان پﻪ واسطﻪ د سﻠطان ابراﻫﻴﻢ ﻟﻮدي دربار تﻪ ﻻره وﻣﻮﻧده او شﻬرت
ﻳ ３ترﻻسﻪ ک ،７وروستﻪ د بﻬار ﻧائب اﻟحکﻮﻣﻪ و！اکﻞ شﻮ .ﻧﻮﻣﻮړي د ﻫغ ３زړورتﻴا ﻟﻪ کبﻠﻪ د ش５رخان
ﻟﻘب ترﻻسﻪ ک ،７چ ３د زﻣري د ＊کار پﻪ وخت ک ３ﻳ＊ ３ﻮدﻟ ３وه.
پﻪ سﻨد ک ３د ﻣغﻮﻟﻲ پاچا سره د ش５رخان ﻣخاﻟفت د دې ﻻﻣﻞ شﻮ چ ３ﻫﻤاﻳﻮن پر ده برﻳد وک７ي .خﻮ پﻪ
ﻟﻮﻣ７ﻧﻲ ﻳرغﻞ ک ３ﻫﻤاﻳﻮن تﻪ د ش５رخان فکري او ﻧظاﻣﻲ ﻟﻮړتﻴا ﻣعﻠﻮﻣﻪ شﻮه .وروستﻪ ﻟﻪ دې ش５رخان پﻪ
( ٩١٦ق ١٥٣٧ /م) کال ک ３بﻨـگال وﻧﻴﻮه او د دوﻳﻢ ＄ﻞ ﻟپاره بﻴا ﻫﻢ ﻟﻪ ﻫﻤاﻳﻮن سره ﻣخ شﻮ .پﻪ دې ﻣﻘابﻠﻪ
ک ３جﻼ ل خان د ش５رخان زوى د بﻬار او بﻨگال پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３ﻫﻤاﻳﻮن تﻪ ﻣات ３ورک７ه او ﻫﻤدارﻧگﻪ پﻪ (٩١٨ق
١٥٤٠ /م) کال ک ３د دوى ترﻣﻨ ＃بﻠﻪ جگ７ه وﻧ＋تﻪ ،او پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ﻫﻤاﻳﻮن ﻣات ３وخﻮړه او ﻧژدې د گﻨگا پﻪ
سﻴﻨد ک ３ډوب شﻮى و خﻮ د ﻳﻮه سﻘاو ﻟﻪ خﻮا راواﻳستﻞ شﻮ .ﻧﻮر اړشﻮ چ ３ﻫﻨد پر ８４دی .ﻟﻪ دې ＄اﻳﻪ خپﻞ
ورور عسکري خان تﻪ چ ３د کﻨدﻫار حاکﻢ و ورغﻰ خﻮ ﻟﻪ ﻫغﻪ ＇خﻪ ﻳ ３ﻫﻢ ＊ﻪ وﻧﻪ ﻟﻴدل او ا４ران تﻪ ﻻړ.
پﻪ دې تﻮگﻪ ش５رشاه سﻮري د شﻤاﻟﻲ او ﻣرکزي ﻫﻨد د ！ﻮﻟﻮ برخﻮ ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ وروستﻪ پﻪ ﻛﻮرﻧﻴﻮ اصﻼحاتﻮ پﻴﻞ وک .７د
اوبﻮ بﻨدوﻧﻪ ،کاروان سراﻳﻮﻧﻪ او جﻮﻣاتﻮﻧﻪ ﻳ ３جﻮړ ک７ل .د بـﻨگال ﻻره ﻳ ３د ا！ک ترسﻴﻨد پﻮرې ورغﻮﻟﻪ او وروستﻪ
ﻟﻪ ﻫرو پﻨ％ﻮ کروو (پﻪ ！ﻮﻟﻴزه تﻮگﻪ  ١٠٠٠گزه) ﻳ ３کاروان سراﻳﻮﻧﻪ ،د اوبﻮ ＇اه －اﻧ ３او جﻮﻣاتﻮﻧﻪ جﻮړ ک７ل.
＇ﻪ وخت چ ３ﻧﻮﻣﻮړي غﻮ＊تﻞ د کاﻟﻨجر کﻠکﻪ کﻼ وﻧﻴسﻲ ،وروستﻪ ﻟﻪ ＇ﻮارﻟسﻮ کﻠﻮﻧﻮ حکﻤراﻧﻲ او شپ８
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کﻠﻮﻧﻮ واکﻤﻨ ９پﻪ ( ٩٢٣ق  ١٥٤٤ /م) ﻛال ک ３د باروتﻮ پﻪ ﻳﻮه چاودﻧﻪ ک ３ﻣ ７شﻮ.
ش５رشاه سﻮري پﻮﻫاﻧﻮ او عاﻟﻤاﻧﻮ تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ کﻮﻟﻪ ،پخپﻠﻪ ﻳ＄ ３ﻴﻨ ３وخت شعر واﻳﻪ او د قافﻴ ３پﻪ پﻮﻫﻪ ک＊ ３ﻪ 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 ک ３د ده کشر ورور جﻼ ل خان چ ３د سﻠﻴﻢ شاه سﻮري پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد４ده واکﻤﻨ ９تﻪ ورس５د.
ﻟﻪ ﻳﻮه پﻠﻮه د ده د ورور عادل خان ﻣخاﻟفت او ﻟﻪ بﻞ پﻠﻮه د ﻫﻤاﻳﻮن ﻟ＋کر ک ９＋د دې ﻻﻣﻞ وگر５＄ده چ ３د ﻧﻮﻣﻮړي
دوﻟت کﻤزورى شﻮ تر ＇ﻮ پﻪ ( ٩٦٠ق  ١٥٨١/م) کال ک ３ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻻړ ،د ده پﻪ وخت ک ３د ﻧﻴﻼب او بﻨگال
ترﻣﻨ ＃دوه زره ﻣﻴﻠﻪ (ﻫر ﻣﻴﻞ دوه زره گاﻣﻪ) ﻻره 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 وضع＇ ３خﻪ ﻧاخﻮښ شﻮل ،او ﻫر ﻳﻮه د سﻠطان سکﻨدر او
سﻠطان ابراﻫﻴﻢ ﻟﻮدي پﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ پﻪ ＄ﻴﻨﻮ سﻴﻤﻮ ک ３د پاچاﻫ ９اعﻼن وک .７د سختﻮ اختﻼفاتﻮ د راﻣﻨ％تﻪ
ک５دو پﻪ وجﻪ ،ﻫﻤاﻳﻮن وخت غﻨﻴﻤت و－ا１ﻪ او پﻪ ( ٩٣٣ق ١٥٥٤ /م) ﻛال ک ３ﻫﻨد تﻪ ﻻړ.
کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ دې وروستﻪ افغاﻧان پﻪ پﻮره تﻮگﻪ ﻟﻪ صحﻨ＇ ３خﻪ وﻧﻪ وتﻞ او کﻠﻪ ﻧاکﻠﻪ بﻪ د ﻣغﻮﻟﻮ د سرخﻮږي ﻻﻣﻞ
ک５دل .خﻮ د احﻤد شاه بابا تر وختﻪ چ ３د ﻫﻨدوستان زﻳات ３برخ ３ﻳ ３وﻧﻴﻮﻟ ،３پﻪ ＊ﻪ تﻮگﻪ را＇رگﻨد ﻧﻪ شﻮل.
په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ＇ﻠﻮرو ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ او ﻫره ډﻟﻪ دې د ﻻﻧدې ﻳادو شﻮو پاچاﻫاﻧﻮ د کاروﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ
د ذکر شﻮې ب５ﻠگ ３پﻪ ＇５ر کار وک７ي او وروستﻪ دې د ډﻟ ３د ﻳﻮه غ７ي ﻟﻪ خﻮا ﻧﻮرو تﻪ وړاﻧدې شﻲ.
سﻠطان سکﻨدر ﻟﻮدي

د پﻮﻫاﻧﻮ او عاﻟﻤاﻧﻮ ﻫ（ﻮوﻧکﻰ ،پﻪ ﻫﻨدوستان ک ３اسﻼم او دري ژب３
تﻪ پراختﻴا ورکﻮوﻧک.９

سﻠطان بﻬﻠﻮل ﻟﻮدي

؟

اعﻠﻴحضرت ش５رشاه سﻮري ؟
سﻠﻴﻢ شاه سﻮري

؟

ﻣحﻤدشاه عدﻟﻲ

؟

پوښتنې

 -١کﻮم دﻻﻳﻞ د دې ﻻﻣﻞ وگر５＄دل چ ３ﻫﻤاﻳﻮن د دوﻳﻢ ＄ﻞ ﻟپاره پﻪ ﻫﻨدوستان ﻳرغﻞ وک７ي؟
 -٢سﻮري ش５رشاه ＇ﻪ ډول پﻪ ﻫﻨد ک ３واکﻤﻨ ９تﻪ ورس５د او وﻟ ３ده تﻪ ش５رشاه واﻳﻲ؟
 -٣پﻪ ﻫﻨد ک ３د سﻮرﻳاﻧﻮ د ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ تﻠﻠﻮ دﻻﻳﻞ وﻟﻴکئ.
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
ستاسﻮ پﻪ أﻧد کﻮم دﻻﻳﻞ پﻪ ﻫﻨد ک ３د ﻟﻮدﻳاﻧﻮ د حکﻮﻣت د ﻧسکﻮر４دو ﻻﻣﻞ شﻮل ،د دغ ３ﻣﻮضﻮع پﻪ اړه ﻫر
ﻳﻮ ﻟﻪ ＄ان سره ＇ﻪ وﻟﻴکئ او پﻪ راتﻠﻮﻧکﻲ درسﻲ ﻟﻮست ک ３ﻳ ３خپﻠﻮ ！ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ وړاﻧدې ک７ئ.
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په منځنيو او نويو پي７يو کې گاونډي هېوادونه
پﻪ دې ＇پرکﻲ ک ３بﻪ پﻪ ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ او ﻧﻮﻳﻮ پﻴ７ﻳﻮ ک ３د گاوﻧ６ﻳﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ تارﻳخ سره
پﻪ ﻟﻨ６ه تﻮگﻪ بﻠدتﻴا پﻴدا ک７و.
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د دې ＇پرکﻲ پﻪ پای ک ３ﻟﻪ زدهکﻮوﻧکﻮ ＇خﻪ ک８５ئ تر ＇ﻮ پﻪ ﻻﻧدې پاﻳﻠﻮ وپﻮﻫﻴ８ي:
پﻪ اﻳران ک ３بﻪ د سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو دوﻟتﻮﻧﻮ د راﻣﻨ％تﻪ ک５دو سره بﻠد شﻲ.
د صفﻮﻳاﻧﻮ ،افشارﻳاﻧﻮ او زﻧدﻳﻪ وو د را＇رگﻨد４دو دﻻﻣﻠﻮﻧﻮ پﻪ اړه بﻪ ﻣعﻠﻮﻣات تر ﻻسﻪ
ک７ي.
پﻪ ﻫﻨد ک ３بﻪ د بابري دوﻟت ﻟﻪ راﻣﻨ％تﻪ ک５دو سره بﻠد شﻲ.
د چﻴﻦ د ﻳﻮواﻟﻲ پﻪ ＇رﻧگﻮاﻟﻲ بﻪ پﻮه شﻲ .
پﻪ چﻴﻦ ک ３بﻪ د ﻣغﻮﻟﻮ پﻪ واکﻤﻨ ９پﻮه شﻲ.
پﻪ ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ او ﻧﻮﻳﻮ پﻴ７ﻳﻮ ک ３بﻪ د چﻴﻦ د فرﻫﻨگﻲ او اقتصادي وضع ３سره بﻠد شﻲ.
د اﻳران د سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو دوﻟتﻮﻧﻮ د ﻣﻨ％تﻪ راتﻠﻮ او ړﻧگ５دو ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ بﻪ تحﻠﻴﻞ ک７اى شﻲ.
پﻪ ﻫﻨد ک ３بﻪ د ت５ﻤﻮري دوﻟت د راﻣﻨ％تﻪ ک５دو ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ وپﻴژﻧﻲ.
د چﻴﻦ د ﻳﻮواﻟﻲ اﻧگﻴزې ﻟ ７ﻟﻴک بﻪ ډﻟبﻨدي ک７ای شﻲ.
پﻪ چﻴﻦ باﻧدې بﻪ د ﻣغﻮﻟﻮ د ﻳرغﻠﻮﻧﻮ پاﻳﻠ ３تحﻠﻴﻞ ک７اى شﻲ.
د زدهکﻮوﻧکﻮ پﻪ ذﻫﻦ ک ３بﻪ د ﻣرست ３او ＊ﻪ گاوﻧ６ﻳتﻮب روحﻴﻪ پﻴاوړې شﻲ.

88

دوه وېشتم لوست

ايران په منځنيو پې７يو کې
د افغاﻧستان او اﻳران د تارﻳخ زﻳات ３برخ ３سره ورتﻪ واﻟﻰ ﻟري .ﻫغﻮ پاچاﻫاﻧﻮ او ﻟ７ﻳﻮ چ ３پﻪ افغاﻧستان
واکﻤﻨ ９چﻠﻮﻟﻪ ،د ا４ران پﻪ خاورې ﻳ ３ﻫﻢ حکﻢ چﻼوه .ا４ران تﻪ د اسﻼم 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 ب５ﻼب５ﻠﻮ سﻴﻤﻮ
ک ３چ ３کﻮم پا＇ﻮﻧﻮﻧﻪ راﻣﻨ％تﻪ شﻮل ،پﻪ ﻫغﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３اﻣ５ران او د سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو ﻟ７ﻳﻮ ﻣشران را پﻴدا شﻮل .ﻟﻪ
دې ډﻟ＇ ３خﻪ د طبرستان د عﻠﻮﻳاﻧﻮ ،زﻳارﻳاﻧﻮ او د أل بﻮﻳﻪ ﻟ７ﻳﻮ د حکﻮﻣتﻮﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ اخﻴستﻰ شﻮ.
د طبرستان علويان
دغﻪ کﻮرﻧ ９پﻪ ﻫاشﻤﻲ سﻴداﻧﻮ پﻮرې ت７ﻟ ３ده چ ３پﻪ ( ٢٥٠ق ٨٦٤ /م) کا ل ک ３ﻳ ３د زﻳد د زوى
سﻴد حسﻦ پﻪ ﻣشرۍ د اﻳران پﻪ اوسﻨﻲ طبرستان ک ３د خپﻠﻮاکﻪ حکﻮﻣت بﻨس ک＋５ﻮد .حسﻦ زړور
س７ى و ،او ＄ان بﻪ ﻳ ３داعﻲ کبﻴر باﻟﻪ .ﻧﻮﻣﻮړي ！ﻮل طبرستان او رى (تﻬران) و ﻧﻴﻮل او عباسﻲ أﻣرﻳﻦ او
ﻣاﻣﻮرﻳﻦ ﻳ ３ﻟﻪ دې سﻴﻤﻮ ＇خﻪ وش７ل .ﻧﻮﻣﻮړي تر ( ٢٧٠ق ٨٨٣ /م) کال پﻮرې حکﻮﻣت وک ７خﻮ
ﻟﻪ حسﻦ ＇خﻪ وروستﻪ ﻧﻮرو عﻠﻮي پاچاﻫاﻧﻮ ﻫﻢ واکﻤﻨﻲ وک７ه .د عﻠﻮي ﻟ７ۍ تر ！ﻮﻟﻮ ﻣشﻬﻮر پاچا د عﻠﻲ
زوى حسﻦ گ２ﻞ کﻴ８ي چ ３پﻪ ﻧاصر کبﻴر باﻧدې ﻣشﻬﻮر و ،ﻧﻮﻣﻮړی وتﻮاﻧ５ده چ ３ساﻣاﻧﻲ ＄ﻮاکﻮﻧﻪ چ３
ﻳﻮه ﻣﻮده ﻳ ３د طبرستان واکﻤﻨﻲ تر ﻻسﻪ ک７ې وه ،کﻠکﻪ ﻣاتﻪ ورک７ي او د ( ٢٩٠ق٩٣٠ /م) کال پﻪ
ژﻣﻲ ک ３ﻳ ３د ساﻣاﻧﻲ ＄ﻮاکﻮﻧﻮ( )٧٠٠٠تﻨﻪ ووژل .پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ساﻣاﻧﻴاﻧﻮ ﻟﻪ عﻠﻮﻳاﻧﻮ سره سﻮﻟﻪ وک７ه ،او
！ﻮل طبرستان د ﻧاصر کبﻴر(د عﻠﻲ زوى حسﻦ) پﻪ وﻟکﻪ ک ３شﻮ .خﻮ ﻣخک ３ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ ３ﻳ！ ３ﻮﻟ ３حکﻮﻣتﻲ
چارې خپﻞ زوم حسﻦ بﻦ قاسﻢ تﻪ وسپارﻟ .３د ﻧﻮﻣﻮړي پﻪ زﻣاﻧﻪ ک ３د عﻠﻮي حکﻮﻣت چارې گ６ې وډې
شﻮې او پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３پﻪ ( ٣١٦ق٩٢٨/م) کال ک ３د طبرستان عﻠﻮﻳاﻧﻮ حکﻮﻣت ړﻧگ شﻮ.
زياريان
د عﻠﻮي حکﻮﻣت ﻟﻪ راپر５＄دو وروستﻪ ،د دې حکﻮﻣت ﻧظاﻣﻲ واکﻤﻨﻮ او سرداراﻧﻮ بغاوت وک ７او د
طبرستان سﻴﻤﻪ پﻪ ډ４رو سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو خپﻠﻮاکﻪ حکﻮﻣتﻮﻧﻮ وو４شﻞ شﻮه.
د دې سرداراﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ ﻳ ３ﻳﻮ ﻣشﻬﻮر د زﻳار زوی ﻣرداوﻳچ ﻧﻮﻣ５ده .ﻧﻮﻣﻮړي د خپﻠﻮاکﻪ حکﻮﻣت
د راﻣﻨ％تﻪ ک５دو ﻟپاره ،ﻟﻮﻣ７ى د طبرستان سﻴﻤ ３د واک غﻮ＊تﻮﻧکﻮ سرداراﻧﻮ پﻪ ﻣخﻪ ک ３ودر４د ،او د
طبرستان ＊ار پﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻳ ３د زﻳارﻳاﻧﻮ د حکﻮﻣت بﻨس ک＋５ﻮد .وروستﻪ ﻳ ３د گرگان او اصفﻬان ＊اروﻧﻪ
ﻫﻢ د خپﻠ ３واکﻤﻨ ９ﻳﻮه برخﻪ وگر＄ﻮﻟﻪ .ﻧﻮﻣﻮړي د خدﻣت ﻟپاره د ترکﻲ غﻼﻣاﻧﻮ پﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ سره ＄ﻮاکﻤﻦ
ﻟ＋کر راﻣﻨ％تﻪ ک ،７خﻮ ﻟﻪ ترکﻲ غﻼﻣاﻧﻮ سره د بد چﻠﻨد پﻪ سبب ،دوى بغاوت وک ７او پخپﻠﻪ ﻣرداوﻳچ
ﻳ ３ﻫﻢ وواژه.
ﻟﻪ ﻣرداوﻳچ ＇خﻪ وروستﻪ د ده ورور وشﻤگﻴر واکﻤﻨ ９تﻪ ورس５د .ﻧﻮﻣﻮړي د واکﻤﻨ！ ９ﻮﻟﻪ ﻣﻮده د
بﻮﻳﻪ ﻟﻪ زاﻣﻨﻮ سره پﻪ جگ７و او ﻣبارزو ک ３ت５ره ک７ه او پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ﻳ ３ﻟﻪ دوى ＇خﻪ ﻣات ３وخﻮړه او پﻪ
(٣٢٠ق ٩٣٢/م) کال ک ３د بﻮﻳﻪ زاﻣﻨﻮ حکﻮﻣت را ﻣﻨ％تﻪ شﻮ.
آل بويه
ﻧﻮﻣﻮړي ابﻮ شجاع پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮه س７ي تﻪ ﻣﻨسﻮب دي چ ３پﻪ ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ ک ３ﻳ ３ﻟﻪ ﻣرداوﻳچ سره ﻣرستﻪ کﻮﻟﻪ او
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درې زاﻣﻦ ﻳ ３د ﻣرداو４چ پﻪ ﻟ＋کر ک ３ﻟﻮړو
حﻮن
ﻧظاﻣﻲ ﻣﻘاﻣﻮﻧﻮ تﻪ رس５دﻟﻲ وو.
تﻮر سﻤﻨدر－ی
د سﻴ
رود
حﻮن
أل بﻮﻳﻪ د بغداد(عباسﻲ) خﻼفت د کﻤزورتﻴا
جﻴ
د
پﻪ دورې ک ،３وروستﻪ ﻟﻪ ﻫغ ３چ ３ﻟﻪ زﻳارﻳاﻧﻮ
＇خﻪ ﻳ ３د خپﻠﻮاک ９اعﻼن وک ،７پخپﻠﻪ ﻳ３
د ﻣدﻳتراﻧ ３سﻤﻨدر－ی
پﻪ اصفﻬان ک ３د خپﻠﻮاکﻪ حکﻮﻣت بﻨس
را ﻣﻨ％تﻪ ک ７او پﻪ ﻟﻨ ６وخت ک ３ﻳ ３د اﻳران
ب５ﻼب５ﻠ ３سﻴﻤ ３پﻪ خپﻠﻪ واکﻤﻨ ９ک ３شاﻣﻠ３
ک７ې .ﻧﻮﻣﻮړو پﻪ ( ٣٣٤ق٩٤٥ /م) کال
د بﻮﻳﻪ کﻮرﻧ ９د واکﻤﻨﻲ
سﻴﻤﻪ
ک ３د عباسﻲ خﻼفت د راپر５＄دو پر＄اى
ﻳﻮازې د اﻟﻤتکفﻲ پﻪ ＄اى د اﻟﻤطﻴع خﻠﻴفﻪ
پﻪ راتگ بسﻨﻪ وک７ه .پﻪ بغداد باﻧدې د أل بﻮﻳﻪ واکﻤﻨ ،９د عباسﻲ خﻠفا وو درﻳ ＃پﻪ پﻮره تﻮگﻪ ﻣتزﻟزل ک.７
د أل بﻮﻳﻪ تر！ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ ﻣشران حسﻦ رکﻦ اﻟدوﻟﻪ او احﻤد ﻫزاﻟدوﻟﻪ ﻧﻮﻣ５دل .چ ３د( ٣٢٠ق ﻧﻪ تر ٣٥٧
ق ٩٦٨-٩٣٢/م) کﻠﻮﻧﻮ پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３ﻳ ３د اﻳران پﻪ سﻮﻳﻞ ،ري(اوسﻨﻲ تﻬران) او کرﻣان واکﻤﻨﻲ کﻮﻟﻪ.
أل بﻮﻳﻪ پﻪ پاى ک ３د غزﻧﻮﻳاﻧﻮ او سﻠجﻮقﻴاﻧﻮ ﻟخﻮا چ ３د عباسﻲ خﻼفت ﻟﻪ ﻣﻼت ７کﻮوﻧکﻮ او غﻮ＊تﻮﻧکﻮ
＇خﻪ وو ،ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻻړل .پﻪ ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ ک ３پﻪ اﻳران باﻧدې ﻟﻪ غزﻧﻮﻳاﻧﻮ ،سﻠجﻮقﻴاﻧﻮ او خﻮارزم شاﻫاﻧﻮ
درو ﻟ７ﻳﻮ پرتﻪ تﻴﻤﻮرﻳاﻧﻮ ﻫﻢ واکﻤﻨﻲ ک４７ده.
رود

د خزر
سﻤﻨدر－ی

د

فار

س

خﻠ

ﻴج

په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ 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 ﻧﻘش＇ ３خﻪ پﻪ گ＂ ３اخﻴستﻨ ３سره د ډﻟﻮ استازي ﻧﻮرو تﻪ وړاﻧدې ک７ي.
پوښتنې

 -١د عﻠﻮي حکﻮﻣت د راﻣﻨ％تﻪ ک５دو او د دې ﻟرۍ د ﻣشﻬﻮرو پاچاﻫاﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ ＇ﻮﻣره پﻮﻫ８５ئ؟
 -٢ستاسﻮ پﻪ اﻧد د عﻠﻮﻳاﻧﻮ حکﻮﻣت ＇ﻪ ډول ړﻧگ شﻮ؟
 -٣د زﻳارﻳاﻧﻮ حکﻮﻣت د چا ﻟﻪ خﻮا او ＇ﻪ ډول راﻣﻨ％تﻪ شﻮ؟
 -٤ستاسﻮ پﻪ ﻧظر د أل بﻮﻳﻪ حکﻮﻣت ＇ﻪ ډول راﻣﻨ％تﻪ شﻮ؟
 -٥ال بﻮﻳان پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３د  ..............او  ................ﻟﻪ خﻮا راو پر５＄دل؟
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې د اﻳران د سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو حکﻮﻣتﻮﻧﻮ ﻟکﻪ طبرستان د عﻠﻮﻳاﻧﻮ ،زﻳارﻳاﻧﻮ او أل بﻮﻳﻪ حکﻮﻣتﻮﻧﻮ
پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻣطاﻟب راغﻮﻧ ６او ﻫغﻪ دې پﻪ راتﻠﻮﻧکﻲ درسﻲ ساعت ک！ ３ﻮﻟگﻴﻮاﻟﻮ تﻪ وړاﻧدې ک７ي.
＊ﻮوﻧکﻰ دې د عﻠﻤﻲ سرچﻴﻨﻮ او اخ％ﻠﻴکﻮﻧﻮ پﻪ برخﻪ ک ３زدهکﻮوﻧکﻮ تﻪ ﻻر＊ﻮوﻧﻪ وک７ي.
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درويشتم لوست

ايران په نويو پې７يو کې
د ا４ران پﻪ تارﻳخ ک ３د صفﻮي دوﻟت را ﻣﻨ％تﻪ ک５دل ﻣﻬﻢ ！کﻰ گ２ﻞ ک８５ي .دوی دې ﻫ５ﻮاد تﻪ داس３
سﻴاسﻲ ﻣرکزﻳت او ＄اﻧگ７ى ﻫﻮﻳت وبا＊ﻪ چ ３ﻟﻪ پخﻮاﻧﻲ حاﻟت سره ﻳ ３تﻮپﻴر درﻟﻮد .ﻟﻪ دوو پ７５ﻳﻮ ＇خﻪ
د زﻳات ３واکﻤﻨ ９پﻪ ترڅ ک ３ډ４رې ﻣﻬﻤ ３سﻴاسﻲ او ﻧظاﻣﻲ پﻴ ３＋راﻣﻨ％تﻪ شﻮې.
د افغاﻧاﻧﻮ پﻪ واسطﻪ د دوى د واکﻤﻨ ９راپر５＄دل ﻫﻢ د دې ﻻﻣﻞ و －ر５＄ده چ ３پﻪ دې ﻫ５ﻮاد ک ３د ﻧﻮي
حکﻮﻣتﻮﻧﻮ ﻟ７ۍ راﻣﻨ％تﻪ شﻲ .سر ب５ره پردې ،پﻪ دې دورې ک ３د اﻳران اړﻳک ３ﻟﻪ ﻧ７ۍ ،او پﻪ ＄اﻧگ７ي
تﻮگﻪ ﻟﻪ اروپا سره ！ﻴﻨگ ３شﻮې .پﻪ دې ﻟﻮست ک ３بﻪ د پﻮرتﻪ ﻣﻮضﻮعاتﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻣطاﻟب وﻟﻮﻟئ.
صفويان
د شاه اسﻤاعﻴﻞ صفﻮي پﻪ واسطﻪ د ﻧﻮﻳﻮ پ７５ﻳﻮ ﻳعﻨ ３پﻪ (٩٠٦ق ١٥٠١/م) کال ک ３د 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 چ ３د 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 ډﻟ＇ ３خﻪ چ ３ﻳﻮ ﻳ３
ﻟﻮﻣ７ى شاه عباس ﻧﻮﻣ８５ي .ﻧﻮﻣﻮړي د خپﻠﻮ وفاداره سﻼکاراﻧﻮ او سرت５رو پﻪ واسطﻪ د صفﻮي حکﻮﻣت
بﻨس ＄ﻮاکﻤﻦ ک .７بﻴا ﻳ ３د ﻳﻮ ﻟ ７پرﻟﻪ پس ３ﻟ＋کرکشﻴﻮ پﻪ واسطﻪ ،سﻴﻤﻪ ﻳﻴز اﻣﻴران (سرک） قزﻟباشان)
و！کﻮل ،او پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３ﻳ ３د اﻳران دوﻟت د ＇ارﻧ ３ﻟﻤﻨﻪ وغﻮړوﻟﻪ .د ﻧﻮﻣﻮړي د واکﻤﻨ ９پﻪ دورې ک ３اﻣﻦ
او اﻣﻨﻴت ！ﻴﻨگ شﻮ .د سﻮداگرۍ ،کرﻧ ３او صﻨعت چا رو پراختﻴا وﻣﻮﻧده .د اصفﻬان ＊ار د صفﻮﻳاﻧﻮ د
پﻼزﻣ５ﻨ ３پﻪ تﻮگﻪ د اﻳران پﻪ ﻳﻮه ډ４ر ＊کﻠﻲ او ﻟﻮي ＊ار بدل شﻮ.
د صفﻮﻳاﻧﻮ پﻪ دورې ک ３ﻟﻪ ﻧ７ۍ او پﻪ ＄اﻧگ７ي تﻮگﻪ ﻟﻪ اروپا سره د ا４ران ﻧﻮې اړﻳک！ ３ﻴﻨگ ３شﻮې؛ ＄کﻪ
پﻪ کﻮچﻨ ９أسﻴا ک ３د عثﻤاﻧﻲ ＄ﻮاکﻤﻨ ３اﻣپراتﻮرۍ پﻪ راﻣﻨ％تﻪ ک５دو سره ،اروپاﻳاﻧﻮ پﻪ ﻫﻮسا تﻮگﻪ ﻧشﻮاى
کﻮﻻى چ ３د ＄ﻤک ３ﻟﻪ ﻻرې ختﻴ ＃تﻪ تگ او راتگ وک７ي .ﻟﻪ دې کبﻠﻪ چ ３اروپاﻳاﻧﻮ ﻟﻪ عثﻤاﻧﻲ
اﻣپراتﻮرۍ سره د＊ﻤﻨﻲ ﻟرﻟﻪ ،ﻧﻮ د عثﻤاﻧﻴاﻧﻮ ﻟﻪ ختﻴ ＃گاوﻧ６ي اﻳران سره ﻳ ３＊ ３اړﻳک！ ３ﻴﻨگ ３ک７ې.
وروستﻪ ﻳ ３بﻴا د کسپﻴﻦ(خزر) سﻤﻨدرگﻲ ﻟﻪ ﻻرې ختﻴ％ﻮ سﻴﻤﻮ تﻪ ﻫﻢ ﻻره پﻴدا ک７ه .پﻪ دې وخت ک３
د اﻳران او عثﻤاﻧﻴاﻧﻮ اړﻳک ３ﻫﻢ س７ې شﻮې وې ،او اروپاﻳاﻧﻮ ﻟﻪ دې وضع＇ ３خﻪ گ＂ﻪ پﻮرتﻪ ک７ه .اﻳران پﻪ
ﻫﻤدې وخت ک ３د اروپاﻳاﻧﻮ ﻟﻪ پﻮ＄ﻲ پﻮﻫ＇ ３خﻪ د وسﻠﻮ جﻮړوﻟﻮ او ﻧظاﻣﻲ فﻨﻮﻧﻮ پﻪ برخﻪ ک ３ډ４ره گ＂ﻪ
واخﻴستﻪ .د دوى پﻪ ﻣرستﻪ ﻳ ３د خپﻠﻮ عسکرو د زده ک７ې او پﻮ＄ﻲ ＄ﻮاکﻮﻧﻮ د سﻤباﻟﻮﻟﻮ پﻪ برخﻪ ک３
گ＂ﻪ ترﻻسﻪ ک７ه .د أﻧتﻮﻧﻲ( )Antonyاو رابرت شرﻟﻲ ( )Robertsherlyد دوواﻧگﻠﻴسﻲ ورو１ﻮ پﻪ
ﻣرستﻪ ﻳ ３جگ７ه ﻳﻴز تﻮپﻮﻧﻪ او ﻻسﻲ تفﻨگچ ３جﻮړې شﻮې .صفﻮﻳاﻧﻮ د اﻳران دوﻟت وروستﻪ ﻟﻪ اسﻼم
＇خﻪ د شﻬرت تر！ﻮﻟﻮ ﻟﻮړو پﻮړ ﻳﻮ تﻪ ورساوه.
91

افشاريان
د صفﻮي حکﻮﻣت ﻟﻪ پر５＄دو 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 چ ３پﻪ اصﻞ ک ３د 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
ب５ﻼب５ﻠﻮ ډﻟﻮ ＇خﻪ ﻟ＋کر جﻮړ ک ،７د اﻳران د زﻳاتﻮ ＊اروﻧﻮ د فتح ３پﻪ برخ ３ک ３د پﻮ＄ﻲ وړتﻴاوو پﻪ
＊ﻮدﻟﻮ سره ﻳ ３پﻪ ！ﻮل اﻳران واکﻤﻨﻲ تر ﻻسﻪ ک７ه او دﻳﻮه ﻧﻮي حکﻮﻣت د راﻣﻨ％تﻪ ک５دو ﻟپاره ﻳ ３ﻻره
اواره ک７ه .پﻪ دې وخت ک ３د ﻧادر پﻪ وړاﻧدﻳز د أذرباﻳجان پﻪ شﻤال ختﻴ ＃د ﻣغان پﻪ سﻴﻤ ３ک ３د 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 واکﻤﻨ ９ﻟﻪ جﻮړ４دو وروستﻪ ،ﻟﻪ اﻳران ＇خﻪ د بﻬرﻧﻴاﻧﻮ د ش７ﻟﻮ ﻟپاره ﻣ＂ ３را وﻧغ＋ت .３پﻪ
دې تﻮگﻪ  ،روسان او عثﻤاﻧﻴان چ ３پﻪ اﻳران ﻳ ３ﻳرغﻞ ک７ی و ،خپﻠﻮ سﻴﻤﻮتﻪ پﻪ شا وتﻤبﻮل .وروستﻪ ﻳ３
د ﻫﻨد پرﻟﻮر ﻟ＋کر وخﻮ＄اوه ﻧﻮﻣﻮړي پﻪ ﻫﻨد ک ３د شاه جﻬان پﻪ اﻣر جﻮړ شﻮی د طاووس تخت چ３
د شاه د ＄اى ﻧاستﻲ ﻟپاره جﻮړ شﻮى و سره د ب ３شﻤ５ر و غﻨﻴﻤتﻮﻧﻮ او د کﻮه ﻧﻮر ﻣشﻬﻮر اﻟﻤاس چﻮر
ک７ل او ﻟﻪ ＄ان سره ﻳ ３اﻳران تﻪ ﻳﻮړل.
د ﻧادر شاه پﻪ زﻣاﻧ ３ک ３د ﻣشﻬد ＊ار د ﻧﻮﻣﻮړي د اوس５دو پﻪ اصﻠﻲ ﻣرکز ،او د دوﻟتﻲ خزاﻧﻮ د ساتﻠﻮ
پﻪ ＄اى بدل شﻮ.
دﻧادر افشار د ＄اﻧگ７و پﻮ＄ﻲ سﻴاستﻮﻧﻮ او اقداﻣاتﻮ پﻪ اړه ،اﻳران د ﻟ８ې ﻣﻮدې ﻟپاره وتﻮاﻧ５ده چ３
افغاﻧستان ،ﻫﻨد او د کﻮچﻨ ９أسﻴا ＄ﻴﻨ ３برخ ３ﻻﻧدې ک７ي .خﻮ د ﻧادر افشار د حکﻮﻣت وروستﻲ
کﻠﻮﻧﻪ د اﻳران د خﻠکﻮ ﻟپاره ډ４ر ستﻮﻧزﻣﻦ وو او پﻪ ( ١١٦٠ق١٧٤٧ /م) کـال ک ３د ﻧﻮﻣﻮړي ﻟﻪ وژﻟﻮ
وروستﻪ اﻳران پﻪ کﻮرﻧﻴﻮ گ６وډﻳﻮ او اختﻼفاتﻮ ک ３را＊کﻴﻞ شﻮ.
زنديه
د ﻧادر افشار پﻪ وژﻟﻮ سره د ده د حکﻮﻣت بﻨس وﻧ４７د او پﻪ ！ﻮل ا４ران ک ３کﻮرﻧ ９جگ７ې ﻟﻪ سره پﻴﻞ
شﻮې .د ﻧادر افشار ﻣاﻣﻮرﻳﻨﻮ ،خراسان د خپﻠ ３واکﻤﻨ ９ﻟپاره غﻮره ک .７د اﻳران ﻧﻮرې برخ ３ﻫﻢ د پﻮ＄ﻲ
ﻣشراﻧﻮ او د قبﻴﻠﻮ ﻣخﻮرو ﻻس تﻪ ورغﻠ ３چ ３تﻞ بﻪ ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره پﻪ جگ７و ک＊ ３کﻴﻞ وو .خﻮ پﻪ دوى
ک ３کرﻳﻢ خان زﻧد ډ４رواک پﻴدا ک .７ﻧﻮﻣﻮړى د زﻧد ﻟﻪ قبﻴﻠ＇ ３خﻪ و .کرﻳﻢ خان د خپﻠ ３قبﻴﻠ ３ﻟﻪ 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
＄ان ﻳ ３وکﻴﻞ اﻟرعا ﻳا( د خﻠکﻮ
استازي) وﻧﻮﻣاوه او د پاچاﻫ９
＇ﻮک ９ﻳ ３د صفﻮي کﻮرﻧ ９درﻳﻢ
شاه اسﻤاعﻴﻞ تﻪ پر＋４ﻮده .ﻧﻮﻣﻮړى(
در４ﻢ شاه اسﻤاعﻴﻞ) پﻪ ＊کاره تﻮگﻪ
د کرﻳﻢ خان زﻧد د رقﻴب عﻠﻲ
د کرﻳﻢ خان زﻧد ﻣا９１

ﻣردان خان پﻪ ﻣرستﻪ واکﻤﻨ ９تﻪ

رس５دﻟﻰ و .د کرﻳﻢ خان زﻧد د استازﻳتﻮب دوره ﻟﻪ ب ３شﻤ５ره کﻮرﻧﻴﻮ جگ７و سره ﻫﻤغاړې وه＄ ،کﻪ پﻪ
خراسان ک ３شاﻫرخ افشار ،پﻪ ﻣازﻧداران ک ３ﻣحﻤد حسﻦ خان قاجار او پﻪ أذر باﻳجان ک ３أزاد خان
افغان د پاچاﻫ ９غﻮ＊تﻮﻧکﻲ وو .کرﻳﻢ خان زﻧد وروستﻪ د ډ４رو جگ７و پﻪ پاى ک ３د (خشت) پﻪ جگ７ه
ک ３أزاد خان افغان تﻪ ﻣات ３ورک７ه او أذرباﻳجان ﻳ ３ﻫﻢ وﻧﻴﻮه .ﻟﻪ دې وروستﻪ پﻪ ا４ران ک ３دوې سرسخت３
سﻴاﻟ ３ډﻟ ３ﻳﻮ د بﻞ پﻪ وړاﻧدې پات ３شﻮې .ﻳعﻨ ３قاجارﻳان د اﻳران پﻪ شﻤال او زﻧدﻳان پﻪ سﻮ４ﻞ ک ،３پﻪ پاﻳﻠﻪ
ک ３پﻪ ﻳﻮه جگ７ې ک ３ﻣحﻤد حسﻦ خان قاجار ووژل شﻮ او زوى ﻳ ３أقا ﻣحﻤد خان د کرﻳﻢ خان زﻧد ﻟﻪ
ﻼ د گروگان پﻪ تﻮگﻪ پﻪ زﻧدﻳﻪ دربار ک ３پات ３شﻮ.
خﻮا بﻨدى شﻮ او عﻤ ً
ﻫغﻪ وخت چ ３ﻟﻪ 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 ک ３چ３
پﻪ اصفﻬان ک ３رابﻠﻞ شﻮې وو .د ﻧﻮﻣﻮړي د ﻟﻴاقت د ﻧﻪ ﻟرﻟﻮ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻳ ３ﻟﻪ واک ＇خﻪ د گﻮ＊ﻪ کﻮﻟﻮ پر４ک７ه
وک７ه .او پاچاﻫﻲ ﻳ ３کرﻳﻢ 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 برخ ３ک ３ﻫ（ ３وک７ې.
پﻪ ﻫﻤدې وخت ک ３اﻧگرﻳزاﻧﻮ ،ا４ران تﻪ د ورتگ پﻪ ﻻره ک ３ډ４رې ﻫ（ ３وک７ې .اﻧگرﻳزاﻧﻮ د خپﻠﻮ ＊ک５ﻼ
ک ،３فعاﻟﻴتﻮﻧﻮ د پراخﻮﻟﻮ ﻟپاره ﻟﻪ زﻧدﻳﻪ دوﻟت سره ت７ون ﻻس ﻟﻴک ک ،７چ ３د ﻫغﻪ پﻪ اساس ﻳ ３د فارس
خﻠﻴج پﻪ بﻨدرک ３سﻮداگري کﻮﻻی شﻲ.
93

پﻪ ( ١١٩٣ق١٧٧٩ /م) کال ک ３د کرﻳﻢ خان زﻧد ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ ３سره ،پﻪ ا４ران ک ３کﻮرﻧ ９جگ７ې پﻴﻞ
شﻮې .پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３د قاجار پﻪ ﻧاﻣﻪ د واک ﻳﻮ ﻟﻮري پﻪ ا４ران ک ３د حکﻮﻣت ﻣشري ﻻستﻪ راوړه .پﻪ دې
تﻮگﻪ ا４ران پﻪ خپﻞ ﻣعاصر تارﻳخ ک ３ورگ ６شﻮ.

په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ درو ﻣﻨاسبﻮ ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ .ﻟﻮﻣ７ۍ ډﻟﻪ دې د اﻳران صفﻮي ﻟ７ۍ پﻪ ﻫکﻠﻪ
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
 -١د صفﻮﻳاﻧﻮ حکﻮﻣت د چا ﻟﻪ خﻮا جﻮړ او ﻫﻢ د دې کﻮرﻧ ９تر ！ﻮﻟﻮ ﻣشﻬﻮر پاچا پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻣعﻠﻮﻣات
ورک７ئ.
 -٢ستاسﻮ پﻪ اﻧد د اﻳران او اروپاﻳاﻧﻮ ترﻣﻨ ＃اړﻳک＇ ３ﻨگﻪ ！ﻴﻨگ ３شﻮې او وﻟ３؟
 -٣ﻧادر افشار ＇ﻮک و؟
 -٤د ﻫﻨد پﻪ ﻟﻮر د ﻧادر افشار د ﻟ＋کر کشﻴﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ ＇ﻮﻣره پﻮﻫ８５ی؟
 -٥ستاسﻮ پﻪ اﻧد کرﻳﻢ خان زﻧد ＇رﻧگﻪ واکﻤﻨ ９تﻪ ورسﻴده؟ تﻮضﻴح ﻳ ３ک７ئ.
 -٦د اﻧگر４زاﻧﻮ سﻮداگري ﻟﻪ اﻳران سره پﻪ کﻮﻣﻮ ﻻﻧدې بﻨدروﻧﻮ ک ３تر سره ک５ده؟
اﻟف :د عباس بﻨدر ب د خﻠﻴج فارس بﻨدر ج :د خزر سﻤﻨدر ک３
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ﻧﻮﻳﻮ پ７５ﻳﻮ ک ３د اﻳران د وضع ３پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻟ ８تر ﻟ８ه دوه ﻣخﻪ ﻣطﻠب راتﻠﻮﻧکﻲ
درسﻲ ساعت تﻪ چﻤتﻮ ک７ي.
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هند په منځنيو پې７يو کې
د ﻫﻨد ،پاکستان او اوسﻨﻲ بﻨگﻠﻪ د４ش ﻫ５ﻮادوﻧﻪ ،پخﻮا د ﻫﻨد د شب ３قاره پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد４دل .ډﻳر وختﻮﻧﻪ ﻳ３
گ ６برخﻠﻴک او تارﻳخ درﻟﻮد خﻮ پﻪ شﻠﻤﻪ پ７５ۍ ک ３دا ﻫ５ﻮادوﻧﻪ سره ب５ﻞ شﻮل .پﻪ ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ ک ３د
دې سﻴﻤ ３تارﻳخ ،د گﻮپتاﻳاﻧﻮ د ﻟ７ۍ او سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو حکﻮﻣتﻮﻧﻮ ﻟﻪ راپر５＄دو وروستﻪ ﻟﻮى بدﻟﻮن وﻣﻮﻧد ،د
اسﻼم راتگ چ ３د افغاﻧاﻧﻮ پﻪ ﻫ（ﻮ سره پﻪ ﻫﻨد ک ３خپﻮر شﻮ ،او ﻫﻤدارﻧگﻪ د غزﻧﻮﻳاﻧﻮ او غﻮرﻳاﻧﻮ پﻪ
واسط ３د سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو حکﻮﻣتﻮﻧﻮ را ﻣﻨ％تﻪ ک５دﻟﻮ سره بﻪ چ ３د دې ﻟﻮست ﻣﻮضﻮع ده ،بﻠدتﻴا وﻣﻮﻣئ.
پﻪ ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ ک ３د ﻫﻨد ﻟﻮی ﻫ５ﻮاد د گﻮپتاﻳاﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا اداره ک５ده .دې ﻟ７ۍ تر ( ٥٥٠م) کال پﻮرې د
ﻫﻨد پﻪ شﻤال ک ３خپﻠ ３واکﻤﻨ ９تﻪ دوام ورک ７چ ３د ﻫﻨد د فرﻫﻨگ تر ！ﻮﻟﻮ رو＊اﻧﻪ دوره گ２ﻞ ک８５ي.
پﻪ دې دورې ک ３پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ رﻳاضﻲ عﻠﻮﻣﻮ تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ وشﻮه .د گﻮپتاﻳاﻧﻮ ﻟﻪ راپر５＄دو وروستﻪ د
ﻫﻨد پﻪ شﻤال ک ３ډ４ر حکﻮﻣتﻮﻧﻪ را ﻣﻨ％تﻪ شﻮل او
شاوخﻮا ( )٧٠کﻮچﻨﻴﻮ سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو حکﻮﻣتﻮﻧﻮ پﻪ دې
سﻴﻤ ３واکﻤﻨﻲ چﻠﻮﻟﻪ .دغﻪ سﻴاسﻲ و４ش ＇ﻮ پ７５ۍ
دوام وک .７د دې حکﻮﻣتﻮﻧﻮ تر ！ﻮﻟﻮ ＄ﻮاکﻤﻦ ﻳفتاﻟﻴان
وو .پﻪ ﻫﻤدې وخت د ﻫﻨد پﻪ سﻮﻳﻞ ک ３د گﻮﻳتا
پات ３شﻮﻧﻮ ﻫﻢ خپﻞ ژوﻧد تﻪ اداﻣﻪ ورک７ه .دوى ﻟﻪ
اعرابﻮ او د أسﻴا د سﻮﻳﻞ او ﻣﻨ％ﻨﻲ ختﻴ ＃خﻠکﻮ سره
راک７ه ورک７ه او سﻮدا گرﻳزې اړﻳک！ ３ﻴ２گ ３ک７ې .دې
اړﻳکﻮ د اسﻼم دﻳﻦ تر ＇رگﻨد４دو پﻮرې دوام وک.７
ﻣسﻠﻤاﻧان د ﻟﻮﻣ７ي ＄ﻞ ﻟپاره پﻪ(٩٣ق ٧١١ ،م)
کال ک ３ﻫﻨدوستان تﻪ راغﻠﻞ .ﻧﻮﻣﻮړو د سﻨد سﻴﻨد
تر ＇ﻨ６و پﻮرې سﻴﻤ ３ﻻﻧدې ک７ې .دغﻪ سﻴﻤ ３د
اوسﻨﻲ پاکستان برخﻪ ده .ﻟﻪ دې وختﻪ ( اتﻤ ３زﻳ８دﻳزې پ７５ۍ) ＇خﻪ وروستﻪ تر ﻳﻮو ﻟسﻤ ３زﻳ８د４زې
پ７５ۍ پﻮرې ،ﻟﻮﻳدﻳ ＃ﻫﻨد ﻟﻪ اسﻼﻣﻲ ﻧ７ۍ سره ﻧژدې اړﻳک！ ３ﻴﻨگ ３ک７ې پﻪ دې پ７５ۍ ک ３د اسﻼم بﻠﻨﻪ
ورﻛﻮوﻧﻜﻮ د ﻫﻨدواﻧﻮ پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３دأسﻤاﻧﻲ دﻳﻦ تبﻠﻴغ خپراوه.
ﻟﻪ بﻠﻪ پﻠﻮه پﻪ (٤٢٢-٣٨٨ق ١٠٣٠ -٩٩٨،م) کا ل ک ３د سﻠطان ﻣحﻤﻮد غزﻧﻮي ﻟﻪ خﻮا پﻪ ﻫﻨدوستان
باﻧدې واﻛﻤﻦ ﻛ５دل د اسﻼم رﻳ ３＋پﻪ ﻫﻨد ک！ ３ﻴﻨگ ３ک７ې او ＄ﻮاکﻤﻦ شﻮ .ﻟﻪ غزﻧﻮﻳاﻧﻮ وروستﻪ غﻮرﻳاﻧﻮ
ﻫﻢ پر ﻫﻨد حکﻮﻣت وک ７او سﻠطان شﻬاب اﻟدﻳﻦ ﻣحﻤد غﻮري د ﻫﻨد پﻪ شﻤال ک ３ﻧژدې د گﻨگ تر
روده سﻴﻤ ３وﻧﻴﻮﻟ .３ﻧﻮﻣﻮړي وروستﻪ ﻟﻪ ډ４رو ﻫ（ﻮ ډﻫﻠی ﻫﻢ فتح ک ７او دا ＊ار ﻳ ３د قطب اﻟدﻳﻦ اﻳبک
پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮه ترکﻲ ﻣرﻳﻲ(غﻼم) تﻪ وسپاره .غﻮرﻳان وروستﻪ د ډﻫﻠﻲ ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ وتﻮاﻧ５دل چ ３تربﻨگـال پﻮرې
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سﻴﻤ ３پﻪ خپﻞ واک ک ３راوﻟﻲ.
پﻪ (٦٠٣ق ١٢٠٦،م) کال ک ３د سﻠطان شﻬاب
اﻟدﻳﻦ ﻣحﻤد غﻮري ابﻦ سام ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ ３وروستﻪ د
قطب اﻟدﻳﻦ اﻳبک واکﻤﻨ ９تﻪ ﻻره اواره شﻮه.
اﻳبک ＄ان د ﻫﻨدوستان خپﻠﻮاکﻪ پاچا وﻧﻮﻣاوه.
ﻧﻮﻣﻮړي د ډﻫﻠﻲ ＊ار خپﻠﻪ پﻼزﻣ５ﻨﻪ و！اکﻠﻪ
ﻧﻮ ＄کﻪ ﻫغﻪ خﻠک چ ３ﻟﻪ ده ＇خﻪ وروستﻪ
واکﻤﻨ ９تﻪ ورس５دل .د ډﻫﻠﻲ پاچاﻫاﻧﻮ پﻪ ﻧﻮم ﻳاد
شﻮل .ﻫغﻪ حکﻮﻣت چ ３قطب اﻟدﻳﻦ اﻳبک پﻪ
ډﻫﻠﻲ ک ３راﻣﻨ％تﻪ ک ،７تر ډ４رې ﻣﻮدې ﻳ ３پﻪ ﻫﻨد ک ３دوام وک ７ان د تﻴﻤﻮر گﻮرگاﻧﻲ ﻳرغﻠﻮﻧﻮ ﻫﻢ وﻧشﻮى
ک７اى چ ３ﻫغﻪ حکﻮﻣت ﻟﻪ پ＋ﻮ وغﻮر＄ﻮي او ﻧﻮﻣﻮړو د (ﻟسﻤ ３ﻫجري پ７５ۍ تر وروستﻴﻮ /شپاړسﻤ３
زﻳ８د４زې پ７５ۍ) پﻮرې پﻪ ﻫﻨد ک ３واکﻤﻨﻲ وک７ه ﻟﻪ دې وروستﻪ پﻪ ﻫﻨدوستان ک ３د ﻟﻮدﻳاﻧﻮ او سﻮرﻳاﻧﻮ
افغاﻧﻲ حکﻮﻣتﻮﻧﻪ چ ３پﻪ ت５رو ﻟﻮستﻮﻧﻮ ک ３ﻣﻮ وﻟﻮستﻞ را ﻣﻨ％تﻪ شﻮل.
په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ د وو ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ .ﻟﻮﻣ７ۍ ډﻟﻪ دې پﻪ ﻫﻨد ک ３د گﻮپتاﻳاﻧﻮ د ﻟ７ۍ او
سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو واکﻤﻨﻴﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ او دوﻳﻤﻪ ډﻟﻪ دې ﻫﻨد تﻪ د اسﻼم پﻪ راتگ او د غزﻧﻮﻳاﻧﻮ او غﻮرﻳاﻧﻮ
حکﻮﻣتﻮﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ خبرې وک７ي .پاﻳﻠﻪ دې د ډﻟﻮ استازي ﻧﻮرو تﻪ وړاﻧدې ک７ي.
پوښتنې
 -١پﻪ ﻫﻨد ک ３د گﻮپتاﻳاﻧﻮ حکﻮﻣت تر کﻮم کال پﻮرې دوام وک ７او ﻟﻪ فرﻫﻨگﻲ پﻠﻮه ＇ﻪ ډول دوره وه؟
رو＊اﻧﻪ ﻳ ３ک７ئ.
 -٢ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ د ﻟﻮﻣ７ي ＄ﻞ ﻟپاره د ﻫﻨدوستان کﻮﻣ ３سﻴﻤ ３ﻻﻧدې ک７ې؟
 -٣پﻪ ﻫﻨد ک ３د غزﻧﻮﻳاﻧﻮ او غﻮرﻳاﻧﻮ د حکﻮﻣتﻮﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻟﻨ ６ﻣعﻠﻮﻣات وړاﻧدې ک７ئ.
 -٤قطب اﻟدﻳﻦ اﻳبک ＇رﻧگﻪ واکﻤﻨ ９تﻪ ورس５د؟
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ﻫﻨد ک ３د غزﻧﻮﻳاﻧﻮ او غﻮرﻳاﻧﻮ د واکﻤﻨﻴﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻣطاﻟب چﻤتﻮ او پﻪ راتﻠﻮﻧکﻲ
درسﻲ ساعت ک ３دي ﻟﻪ ＄اﻧﻪ سره راوړي.
96

پنځه ويشتم لوست

هند په نويو پې７يو کې
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３بﻪ د بابر پﻪ ﻫکﻠﻪ چ＇ ３ﻪ ډول ﻳ ３پﻪ ﻫﻨد ک ３حکﻮﻣت را ﻣﻨ％تﻪ ک ،７او ﻫﻤدارﻧگﻪ د
ﻧﻮﻣﻮړي د ＄اﻳﻨاستﻮ پﻪ اړه چ ３ﻟﻪ ده وروستﻪ ﻳ ３پﻪ ﻫﻨد ک ３حکﻮﻣت وک ،７او ﻫﻢ بﻪ د ختﻴ ＃ﻫﻨد پﻪ ﻧﻮم
اﻧگﻠﻴسﻲ کﻤپﻨ ９ﻟﻪ خﻮا د بابر ي پاچاﻫاﻧﻮ سره د اړﻳکﻮ د ！ﻴﻨگ＋ت او ﻧفﻮذ پﻪ ＇رﻧگﻮاﻟﻲ ﻣطاﻟب وﻟﻮﻟئ.
بابريان (گورکانيان)
ﻟﻮﻣ７ﻧﻰ کس چ ３پﻪ ﻫﻨدوستان ک ３ﻳ３
د بابري ﻟ７ۍ بﻨس ک＋５ﻮد ،ظﻬﻴراﻟدﻳﻦ
ﻣحﻤد بابر ﻧﻮﻣ５ده ،ﻧسب ﻳ ３ت５ﻤﻮر تﻪ رس５ده
پﻪ خپﻠﻪ ت５ﻤﻮر ﻫﻢ پﻪ ﻣغﻮﻟﻮ پﻮرې اړه ﻟرﻟﻪ او
پﻪ ﻫﻤدې دﻟﻴﻞ پﻪ تارﻳخﻲ سرچﻴﻨﻮ ک ３ﻟﻪ
بابرﻳاﻧﻮ ＇خﻪ د ﻫﻨد د گﻮرکاﻧﻴاﻧﻮ او ﻣغﻮﻟﻮ پﻪ
ﻧﻮم ﻫﻢ ﻳادوﻧﻪ شﻮې ده.
بابر واک غﻮ＊تﻮﻧکﻰ س７ى و .د افغاﻧستان د ډ４رو
سﻴﻤﻮ تر ﻧﻴﻮﻟﻮ ،وروستﻪ ﻳ ３د ﻫﻨدوستان د
ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻫﻮډ وک ７او ﻟﻪ ( ٩٢٥ق ١٥١٩م) کال
＇خﻪ ﻳ ３پﻪ ﻫغﻪ ﻫ５ﻮاد ﻳرغﻠﻮﻧﻪ پﻴﻞ او تر (٩٣٢ق١٥٢٦ /م)کا ل پﻮرې ﻳ ３پﻨ％ﻪ ＄ﻠﻪ پﻪ دې سﻴﻤﻪ
ﻳرغﻠﻮﻧﻪ وک７ل .پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３پﻪ ډﻫﻠﻲ ک ３د ابراﻫﻴﻢ ﻟﻮدي د حکﻮﻣت پﻪ ړﻧگﻮﻟﻮ ﻳ ، ３ﻫغﻪ ﻫ５ﻮاد پﻪ خپﻠﻪ
وﻟکﻪ ک ３راوست.
د ﻟﻮدﻳاﻧﻮ پﻪ ﻣات ３سره د ﻫﻨد پﻪ تارﻳخ ک ３ﻳﻮه ﻧﻮې دوره پﻴﻞ شﻮه چ) ١٨١ (３کاﻟﻪ ﻳ ３دوام وک .７پﻪ دې
ﻣﻮده ک ３شپ８و ﻟﻮﻳﻮ گﻮرگاﻧﻲ (بابري ﻳا ﻣغﻮﻟﻲ) پاچاﻫاﻧﻮ پر ﻫﻨد حکﻮﻣت وک.７
بابر باتدبﻴره پﻮه او زړور س７ی و .ﻧﻮﻣﻮړي سرب５ره پردې چ ３پﻪ ﻫﻨدوستان ک ３اوس５ده ،کابﻞ ﻫﻢ پرې
گران و .بابر ﻣخک ３ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ ３وصﻴت وک ７چ ３د کابﻞ ﻟﻪ باغﻮﻧﻮ ＇خﻪ پﻪ ﻳﻮه ک ３خ） شﻲ .پﻪ پاى ک３
وروستﻪ ﻟﻪ ＇ﻠﻮرو کﻠﻮﻧﻮ واکﻤﻨ ９د ( )٤٩کﻠﻮﻧﻮ پﻪ عﻤر ﻣ７شﻮ .او ﻣ７ى ﻳ ３ﻟﻪ ﻫﻨد ＇خﻪ کابﻞ تﻪ را اﻧتﻘال
ک ،７او پﻪ ﻫغﻪ ب ０ک ３ﻳ ３خ） ک ７چ ３تﻞ ﻳ ３خﻮ＊اوه چ ３اوس د بابر ب ０پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳادﻳ８ي.
د بابر ځايناستي
ﻫغﻪ وخت چ ３بابر ﻣ７شﻮ ،زوى ﻳ ３ﻫﻤاﻳﻮن واک تﻪ ورس５د .ﻫﻤاﻳﻮن ﻟس کاﻟﻪ پﻪ ﻫﻨد حکﻮﻣت وک.７
ﻧﻮﻣﻮړى پﻮه او فرﻫﻨگﻲ س７ى و .خﻮ د پﻼر پﻪ ＇５ر ﻳ ３پﻮ＄ﻲ پﻮﻫﻪ ﻧﻪ درﻟﻮده .پﻪ ﻫﻤدې وخت (١٥٤٠
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م) کال ک ３د ش５ر شاه سﻮري پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮه تک７ه
افغان د ﻫﻤاﻳﻮن حکﻮﻣت ﻟﻪ گ６ې وډې وضع３
＇خﻪ گ＂ﻪ واخﻴستﻪ او د ﻫﻤاﻳﻮن ＄ﻮاکﻮﻧﻮ تﻪ
ﻳ ３ﻣات ３ورک７ه ،پﻪ دې تﻮگﻪ افغاﻧان ﻳﻮ ＄ﻞ بﻴا
پﻪ ﻫﻨد ک ３واکﻤﻨ ９تﻪ ورس５دل.
ﻫﻤاﻳﻮن ﻟﻪ دې پ ３＋５وروستﻪ اړشﻮ چ ３د
اﻳران صفﻮي دربار تﻪ پﻨاه ﻳﻮسﻲ .خﻮ ﻧﻮﻣﻮړي
پﻪ ﻫﻨد ک ３د ش５رشاه د ﻣ７ﻳﻨ ３پﻪ سبب ﻟﻪ بدې او ﻧا أراﻣ ３وضع＇ ３خﻪ گ＂ﻪ واخﻴستﻪ او د اﻳران د صفﻮي
＄ﻮاکﻮﻧﻮ پﻪ ﻣرستﻪ ﻟﻪ واکﻤﻨ＇ ９خﻪ د ( )١٦کﻠﻮﻧﻮ وروستﻪ ﻳﻮ ＄ﻞ بﻴا د ﻫﻨد پﻪ تخت ک５＋ﻨاست .پﻪ دې
تﻮگﻪ ،پﻪ ﻫﻨد ک ３د افغاﻧاﻧﻮ د واکﻤﻨ ９دوره ﻫﻢ ختﻤﻪ شﻮه.
جالل الدين محمد اکبر
د ﻫﻨد پاچاﻫ ９تﻪ د ﻫﻤاﻳﻮن راگر５＄دو ،زﻳات دوام وﻧﻪ ک＄ ،７کﻪ ﻧﻮﻣﻮړي دا ＄ﻞ ﻳﻮازې شپ ８ﻣﻴاشت ３د
ﻫﻨد پر تخت پات ３شﻮ او پﻪ ( ٩٦٣ق ١٥٥٦ /م) کال ک ３ﻣ７شﻮ .ﻟﻪ ده ＇خﻪ وروستﻪ د ﻧﻮﻣﻮړي ١٣
کﻠﻦ زوى جﻼل اﻟدﻳﻦ ﻣحﻤد اکبر د ﻫﻨد د پاچاﻫ ９پر گدۍ ک５ﻨاست.
جﻼل اﻟدﻳﻦ ﻣحﻤد اکبر زړور س７ى او ﻫﻤدارﻧگﻪ ﻳﻮ تک７ه او ﻫﻮ＊ﻴار سردار و .ﻧﻮﻣﻮړي د خپﻞ پﻮه او
ﻫﻮ＊ﻴار وزﻳر ابﻮاﻟفضﻞ عﻼﻣﻲ پﻪ ﻣرستﻪ د ﻫﻨد د ﻫ５ﻮاد چارې ﻣﻨظﻤ ３پرﻣخ بﻮتﻠ ،３د خپﻠﻮ خﻠکﻮ د
ﻫﻮساﻳﻨ ３ﻟپاره ﻳ ３ډ４رې ﻫ（ ３وک７ې .اکبر د ﻫﻨدي کﻮرﻧﻴﻮ د خﻮاخﻮږۍ جﻠبﻮﻟﻮ ﻟپاره د جزﻳ ３قاﻧﻮن
ﻟغﻮه اعﻼن ک .７راجپﻮت اشراف ﻳ ３د اﻣپراتﻮرۍ ﻟﻮړو ＇ﻮکﻴﻮتﻪ ورسﻮل او پﻪ خپﻠﻪ ﻳ ３ﻟﻪ ﻳﻮې راجپﻮت３
ﻫﻨد وې سره واده وک.７
اکبر پاچا د ﻳﻮه پﻮ＄ﻲ سردار پﻪ تﻮگﻪ د تﻠپات ３پﻮځ پﻪ
جﻮړوﻟﻮ سره د خپﻞ حکﻮﻣت بﻨس ﻻ ＄ﻮاکﻤﻦ ک.７
ﻧﻮﻣﻮړي بﻴا وروستﻪ د راجپﻮتﻮ قبﻴﻠﻮ پﻪ ﻣرستﻪ کﻮچﻨﻲ
سﻴﻤﻪ ﻳﻴز حکﻮﻣتﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮړ .او ﻟﻪ سﻮﻳﻞ ﻧﻪ تر شﻤاﻟﻪ
د ﻫﻨد پﻪ پراخﻪ سﻴﻤﻮ واکﻤﻦ شﻮ .پﻪ اصﻞ ک ３د اکبر پاچا
د حکﻮﻣت پﻪ زﻣاﻧﻪ ک ３پﻪ ﻫﻨد ک ３د ﻣغﻮﻟﻮ اﻣپراتﻮري د
＄ﻮاکﻤﻨتﻴا وروستﻲ پ７او تﻪ ورس５ده .ﻧﻮﻣﻮړى وتﻮاﻧ５ده چ３
د بﻨگال  ،کشﻤﻴر او سﻨد حکﻮﻣتﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻻﻧدې ک７ي .اکبر
پاچا پﻪ پاى ک ３پﻪ ( ١٠١٤ق١٦٠٥ /م) کال ک ３ﻟﻪ پﻨ％ﻮ
سﻮکﻠﻮﻧﻮ پاچاﻫ ９وروستﻪ ﻣ７شﻮ.
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جهانگير
ﻟﻪ اکبر پاچا وروستﻪ د ده زوى سﻠﻴﻢ د جﻬاﻧگﻴر پﻪ ﻧاﻣﻪ چ ３ﻟﻪ راجپﻮت ３ﻣﻮر ＇خﻪ زﻳ４８دﻟﻰ و ،د
ﻫﻨدوستان پاچا شﻮ .ﻧﻮﻣﻮړي تر ﻳﻮه حده ﻫغﻮ اصﻼحاتﻮ تﻪ دوام ورک ７چ ３پﻼر ﻳ ３ﻣﻨ％تﻪ راوړي وو.
خﻮ د ده پﻪ زﻣاﻧ ３ک ３د اﻧگر４زاﻧﻮ د ﻧفﻮذ ﻫ（ ３پﻪ ﻫﻨد ک ３زﻳات ３شﻮې .پﻪ (١٠١٧ق١٦٠٨/م) کال ک３
د اﻧگﻠﻴس استازى د جﻬاﻧگﻴر دربار تﻪ وﻣﻨﻞ شﻮ .او وروستﻪ ﻟﻪ دې د سرتﻮﻣاس روﻧد (Sirtomos
 )Roandپﻪ ﻧاﻣﻪ اﻧگرﻳزي سفﻴر د اﻧگرﻳزاﻧﻮ ﻟپاره د سﻮداگرۍ حق واخﻴست .او پﻪ دې تﻮگﻪ د
اﻧگرﻳزاﻧﻮ استعﻤارگري ﻧفﻮذ پﻪ ﻫﻨد ک ３پﻴﻞ شﻮ .ﻫﻤدارﻧگﻪ د ده پﻪ زﻣاﻧ ３ک ３د اﻳران پاچا ،شاه عباس
صفﻮي ﻫﻢ پﻪ کﻨدﻫار ﻳرغﻞ وک .７ﻫغﻪ وخت چ ３د ﻫغﻪ ＊ار حکﻤران د ﻫﻨد ﻟﻪ پﻮ＄ﻲ ﻣرست＇ ３خﻪ
ﻧا ﻫﻴﻠی شﻮ ،کﻨدﻫار ﻳ ３بﻴا صفﻮي اﻳران تﻪ پر＋４ﻮد.
شاه جهان
ﻟﻪ جﻬاﻧگﻴر ＇خﻪ وروستﻪ د ده زوى شاه جﻬان پاچاﻫ ９تﻪ ورس５د .ﻧﻮﻣﻮړي( )٣٠کاﻟﻪ پﻪ ﻫﻨد حکﻮﻣت
وک .７شاه جﻬان د ﻫﻨد د جﻮړوﻟﻮ(ﻣعﻤارۍ) ډ４ر ﻣﻴﻨﻪ وا ل و او اﻣر ﻳ ３وک ７چ ３د طاووس تخت پﻪ ﻧاﻣﻪ
ﻟﻪ قﻴﻤتﻲ غﻤﻴﻮ ＇خﻪ ﻳﻮ تخت ورتﻪ جﻮړ ک７ي خﻮ د خﻠکﻮ د ب５ﻮزﻟ ９او ستﻮﻧزﻣﻦ ژوﻧد پروا ﻳ ３ﻧﻪ ﻟرﻟﻪ،
او تر ﻫغﻪ پﻮرې چ ３د دکﻦ او گجرات پﻪ سﻴﻤﻮ ک ３سختﻪ ﻟﻮږه راغﻠ ３وه ،ﻧﻮﻣﻮړي بﻴاﻫﻢ د خﻠکﻮ د
ﻣرست ３ﻟپاره گاﻣﻮﻧﻪ اوچت ﻧﻪ ک７ل .ﻫﻤدا رﻧگﻪ د ده پﻪ اﻣر د سکاﻧﻮ ﻣشر ووژل شﻮ او دغﻪ کار پﻪ ﻫﻨد
ک ３د 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 ( ١٠٦٩ق١٦٥٩/م) کال
ک ３وروستﻪ ﻟﻪ ﻫغﻪ پاچا شﻮ چ ３خپﻞ پﻼر شاه جﻬان ﻳ ３زﻧداﻧﻲ ک .７ﻧﻮﻣﻮړى ﻧﻪ ﻳﻮازې د ﻧﻴکﻪ (اکبر) پﻪ
＇５ر د ﻫﻨر او ادبﻴاتﻮ او ﻧﻪ د پﻼر(شاه جﻬان) پﻪ ＇５ر د ﻣعﻤارۍ ﻣﻴﻨﻪ وا ل و بﻠک ３ﻳﻮ ﻣتعصب ﻣذﻫبﻲ او
سخت درﻳ％ﻪ پاچا و .اورﻧگزﻳب راجپﻮت ﻫﻨدوان ﻟﻪ ﻟﻮړو حکﻮﻣتﻲ ＇ﻮکﻴﻮ ＇خﻪ ﻟرې ک７ل او ﻟﻪ ﻫﻨدواﻧﻮ
ﻳ ３جزﻳ ３اخﻴستﻠ ،３او د ﻫﻨدواﻧﻮ زﻳاتره ﻣعبدوﻧﻪ ﻳ ３ړﻧگ او د دوى ＄ﻤک ３ﻳ ３ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ تﻪ ورک７ې.
د ﻫﻨد د بابري حکﻮﻣت کﻤزورتﻴا د اورﻧگزﻳب ﻟﻪ زﻣاﻧ ３را پﻴﻞ شﻮه ،او پﻪ ( ١١١٩ق١٧٠٧/م) کال ک ３د ﻧﻮﻣﻮړي
ﻟﻪ ﻣ７ﻳﻨ ３سره سﻢ ﻳ ３د ﻟﻮﻣ７ي شاه عاﻟﻢ پﻪ ﻧاﻣﻪ زوى او بﻴا ﻳ ３بﻞ زوى ﻟﻮﻣ７ى بﻬادر شاه واکﻤﻨ ９تﻪ ورس５د.
ﻟﻪ دې وروستﻪ پﻪ ﻫﻨد ک ３سﻴﻤﻪ ﻳﻴز ＄ﻮاکﻮﻧﻪ واک تﻪ ورس５دل .پﻪ ﻫﻤدې وخت ک ３د برﻳتاﻧﻴا د ختﻴ＃
ﻫﻨد کﻤپﻨ ９تﻪ پﻪ ﻫﻨد ک ３د ﻻ ډﻳرو ﻻسﻮﻫﻨﻮ زﻣﻴﻨﻪ برابره شﻮه ،او پﻪ پاﻳﻠ ３ک ３د غﻪ پراخ ﻫ５ﻮاد پﻪ
( ١٢٥٥ق١٨٣٩/م) کال ک ３رسﻤاً د بر４تاﻧﻴ ３تر سﻮري ﻻﻧدې راغی.
سره ﻟﻪ دې چ ３ﻳرغﻠﻮﻧﻮ دوى کﻤزوري ک７ل خﻮ د برﻳتاﻧﻴا د ختﻴ ＃ﻫﻨد کﻤپﻨ ９چ ３د جﻬاﻧگﻴر ﻟﻪ
وختﻪ پﻪ ﻫﻨد ک ３ﻧفﻮذ پﻴﻞ ک７ى و ،د ﻧﻮﻟسﻤ ３پﻴ７ۍ پﻪ ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ ک ３د خپﻞ ﻣﻼت ７ﻻﻧدې راوستﻞ ،او پﻪ
١٩٤٧م کال ک ３خپﻠﻮاکﻰ ﻻستﻪ راوړه..
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د زياتې پوهېدنې لپاره
د خټکو نهضت
د اورﻧگزﻳب د واکﻤﻨ ９پﻪ دوره ک ،３د پ＋تﻮ ﻧخﻮا پﻪ سﻴﻤﻮ ک ３د 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
د گﻮرکاﻧﻴاﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې ﻣبارزه وک７ه .خﻮ د ﻳﻮې ج７／ې پﻪ ترڅ ک ３چ ３ﻟﻪ اورﻧ ，زﻳب سره پ＋ﻪ
شﻮه ،ډ４ر افغاﻧان پﻪ ﻫغﻪ ک ３ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻻړل او پﻪ خپﻠﻪ خﻮشحال خان خ＂ک د اورﻧ ，زﻳب پﻪ ﻻس
بﻨدي او ＇ﻠﻮرﻧﻴﻢ کاﻟﻪ ﻳ ３د اورﻧ ，زﻳب پﻪ زﻧدان ک ３ت５ر ک７ل .خﻮشحال خان خ＂ک د پ＋تﻮ ژب ３ﻟﻪ
ﻣشﻬﻮرو شاعراﻧﻮ او ﻟﻴکﻮاﻟﻮ او ﻫﻤدا رﻧگﻪ زﻣﻮږ د ﻫ５ﻮاد د زړورو پ＋تﻨﻮ سرداراﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ دى.

په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ 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 جﻼ ل اﻟدﻳﻦ اکبر د پاچاﻫ ９او 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
 -١بابر ＇ﻮک و او ＇ﻪ ډول ﻳ ３پﻪ ﻫﻨدوستان ک ３بابري ﻟ７ۍ راﻣﻨ％تﻪ ک７ه؟
 -٢د بابر حکﻮﻣت پﻪ ﻫﻨد ک＇ ３ﻮ کاﻟﻪ دوام وک ،７او وﻟ ３د ﻧﻮﻣﻮړي ﻣ７ى کابﻞ تﻪ راوړل شﻮ؟
 -٣د ﻫﻤاﻳﻮن پﻪ ﻫکﻠﻪ ＇ﻮﻣره پﻮﻫ８５ئ او وﻟ ３ﻳ ３اﻳران تﻪ پﻨاه ﻳﻮړه؟
 -٤ﻫﻤاﻳﻮن وروستﻪ ﻟﻪ ＇ﻮ کﻠﻮﻧﻮ ،او ＇ﻪ ډول پﻪ ﻫﻨد ک ３د دوﻳﻢ ＄ﻞ ﻟپاره د ﻫﻨد واکﻤﻦ شﻮ؟
 -٥جﻼل اﻟدﻳﻦ اکبر ،راجپﻮتﻮ ﻫﻨدواﻧﻮ تﻪ ＇ﻪ خدﻣتﻮﻧﻪ ترسره ک７ي ،پﻪ ﻟﻨ６ه تﻮگﻪ ﻳ ３رو＊اﻧﻪ ک７ئ.
 -٦د طاووس تخت د کﻮم پاچا پﻪ زﻣاﻧﻪ ک ３جﻮړ شﻮ؟ د پﻮ＊تﻨ ３سﻢ ＄ﻮاب پﻪ ﻧ＋ﻪ ک７ئ
اﻟف :جﻼل اﻟدﻳﻦ اکبر ب :جﻬاﻧگﻴر ج :شاه جﻬان
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ﻫﻨد ک ３د بابري ﻟ７ۍ ﻣﻬﻢ ！کﻲ پﻪ خپﻠﻮ کتابچﻮ ک ３وﻟﻴکﻲ＊ .ﻮوﻧکی دې پﻪ
راتﻠﻮﻧکﻲ درسﻲ ساعت ک ３د دوى کتابچ ３وگﻮري.
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شپ ８ويشتم لوست

د هند په بابري دوره کې علم ،فرهنگ او هنر
پﻪ ﻫﻨد ک ３د 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 ک ３بﻪ
د بابرﻳاﻧﻮ د عﻠﻢ ،فرﻫﻨگ او ﻫﻨر د وضعﻴت پﻪ اړه ﻣعﻠﻮﻣات تر ﻻسﻪ ک７ئ.

د بابرﻳاﻧﻮ پﻪ زﻣاﻧﻪ ک ３عﻠﻢ ،فرﻫﻨگ او ﻫﻨر تﻪ ډ４ره پاﻣﻠرﻧﻪ وشﻮه .پﻪ ﻫغﻪ وخت ک ３د ﻫﻨد
ﻣﻬﻤ ３سﻴﻤ ３د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ پﻪ واک ک ３وې .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 ﻳ ３ﻫﻢ ﻟﻪ ﻧﻮو عﻠﻮﻣﻮ سره ﻣﻴﻨﻪ ﻟرﻟﻪ او ﻫﻢ بﻪ ﻳ３
ﻳﻮه ډﻟﻪ کتاب ﻟﻮستﻮﻧکﻲ ﻟرل چ ３ﻧﻮﻣﻮړي تﻪ بﻪ ﻳ ３کتابﻮﻧﻪ ﻟﻮستﻞ.
د اکبر پاچا پﻪ اﻣر ډ４ر کتابﻮﻧﻪ ﻟﻪ ساﻧسکر＇ ４خﻪ دري ژب ３تﻪ وژباړل شﻮل .د ﻧﻮﻣﻮړي دا کار
د دري ژب ３د خپر４دو ﻻﻣﻞ و گر５＄د ،او د ﻫﻨد د غﻴر ﻣسﻠﻤان او س５دوﻧکﻮ ﻣﻴﻨﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ دري
ژب ３سره زﻳاتﻪ شﻮه.
د اسﻼم سپ（５ﻠﻲ دﻳﻦ ډ４ره ﻣﻮده ﻣخک ３ﻫﻨد تﻪ ﻻره پﻴدا ک７ې وه ،او بابرﻳان پﻪ ﻫﻨدواﻧﻮ ک ３د
اسﻼم دﻳﻦ پﻪ ﻧسبﻲ خپر４دو برﻳاﻟﻲ شﻮل ،او پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３ﻳ ３د قﻮﻣﻮﻧﻮ او ﻣذﻫبﻮﻧﻮ ترﻣﻨ ＃ﻳﻮواﻟﻰ
راﻣﻨ％تﻪ ک .７د اکبر پاچا د گ＂ﻮرو اقداﻣاتﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ د غﻴر اﻧساﻧﻲ دود (ساتﻲ) ﻳعﻨ ３د ﻣ７５ه ﻟﻪ
ﻣ７ﻳﻨ ３وروستﻪ د ﻣ５رﻣﻨﻮ ﻟﻪ خﻮا د ＄ان سﻮ５＄دﻧﻪ ﻣﻨعﻪ ک７ه.
د ﻣعﻤارۍ ﻫﻨر تﻪ ﻫﻢ د بابر ﻳاﻧﻮ پﻪ وخت ک＄ ３اﻧگ７ې پاﻣﻠرﻧﻪ وشﻮه او گ ０شﻤ５ر قﻮس ﻟروﻧکﻲ
او گﻨبدي وداﻧ ،９د ＊ــﻪ را غﻼســت د تاﻻروﻧﻮ پﻪ ﻟرﻟﻮ سره دود شﻮې ،چ ３د ＄اﻧگ７ې اسﻼﻣﻲ
ﻣعﻤارۍ ＊کارﻧدوی وي .ډﻳر شﻤ５ر ＊کﻠﻲ باغﻮﻧﻪ ،وداﻧ ９او ﻣا ９１جﻮړې شﻮې ،ﻟکﻪ د اگرې پﻪ
＊ارک ３تاج ﻣحﻞ ،پﻪ فتح پﻮر ک ３د اکبر ﻣا ،９１پﻪ ډﻫﻠﻲ ک ３د شاه جﻬان سره کﻼ،او د ﻫﻨدوستان
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پــﻪ ﻧﻮرو ＊ــاروﻧﻮ کــ ３ډ４رې
وداﻧ ９جﻮړې شــﻮې ،خﻮ د
ﻫﻨد گﻮرکاﻧﻴاﻧﻮ افغاﻧســتان تﻪ
ډ４ره پاﻣﻠرﻧﻪ ﻧﻪ کﻮﻟﻪ ،ﻧﻮ ＄کﻪ
زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３ارز＊تﻨاک
او باعظﻤتﻪ أثار پات ３ﻧﻪ شﻮل.
ســره ﻟــﻪ دې ﻫــﻢ＄ ،ﻴﻨــ３
أثــار راﻣﻨ％تﻪ شــﻮل ،ﻟکﻪ د
کﻨدﻫار د ســر پــﻮزې پﻪ غره
کــ ３د چﻬﻞ زﻳﻨــ ３اثر چ３

چې زيات و پوهي８ئ
تاج محل

د بابر پﻪ اﻣر جﻮړشــﻮ＄ .ﻴﻨ３

تاج ﻣحﻞ د ﻧ７ۍ ﻟﻪ ډ４رو ＊کﻠﻮ وداﻧﻴﻮ او ﻫﻤدارﻧگﻪ د اسﻼﻣﻲ
ﻣعﻤارۍ تر！ﻮﻟﻮ غﻮره ،او ﻧﻪ ﻫ５ر４دوﻧک ３ﻧﻤﻮﻧﻪ ده چ ３د اگرې پﻪ
＊ار ک ３ﻫغﻪ وخت جﻮړ شﻮي دی چ ３پﻪ (١٦٣١م) کـال ک３
د شاه جﻬان ﻣ５رﻣﻦ(ﻣﻤتاز ﻣحﻞ) ﻣ７ه شﻮه .شاه جﻬان اﻣروک７
چ ３د گراﻧ ３ﻣ５رﻣﻨ ３د قبر پر سر ﻳ ３داس ３وداﻧﻲ جﻮړه شﻲ .د
دې وداﻧ ９د جﻮړوﻟﻮ ﻟپاره ﻳ ３د ډ４رو غﻮرو ﻣعﻤاراﻧﻮ غﻮﻧ６ه را
وبﻠﻞ شﻮه ،او د غﻮﻧ６ې پﻪ پاى ک ３د استاد عﻴسﻰ ش５رازي طرحﻪ
وﻣﻨﻞ شﻮه.
د تاج ﻣحﻞ وداﻧ ９د جﻮړوﻟﻮ کار ( )٢٢کاﻟﻪ وخت وﻧﻴﻮ ،او پﻪ
دې ﻣﻮدې ک )٢٠٠٠٠( ３کارکﻮوﻧکﻲ پﻪ ک ３گﻤارل شﻮي وو.
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

طبﻴعــت ＇خــﻪ تﻘﻠﻴــد او ﻟﻪ

ﻣتره او قطر ﻳ ３ﻟﻪ ( )١٥ﻣترو ＇خﻪ زﻳات دى  .د دې وداﻧ９
ﻻﻧدې د ﻣﻴرﻣﻦ ﻣﻤتاز ﻣحﻞ قبر دى ،او د دې قبر ＇ﻨگ تﻪ شاه
جﻬان ﻫﻢ خ） شﻮى دی.

باغﻮﻧــﻪ ﻳ ３پﻪ افغاﻧســتان ک３
جﻮړ کــ７ل چ ３کﻮﻻی شــﻮ
د کﻨدﻫــار ،اســتاﻟف ،کابﻞ
او د ﻛابــﻞ شــﻤاﻟﻲ او ختﻴ＃
ﻟﻮر د عﻠﻢ گﻨج ب ،０شــﻬرأرا
ب ،０دﻟکشــا ب ،０د بابر چﻬار
باغ ،بگراﻣﻲ ب ،０صفا ب ０او
کﻮکب ب ０ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠﻮ.
د اﻧ％ﻮرگــرۍ پــﻪ ﻫﻨر ک ３ﻟﻪ
ﻟرغﻮﻧــﻮ ﻫﻨــدي ﻻروچــارو
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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
ک ３پﻪ ﻫرات ک ３اوس５ده .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 ﻳ ３پﻪ ﻫﻨد ک３
دود ک７ل او ان خپﻠﻪ اکبر پاچا پﻪ خپﻞ دربار ک ３د اﻧ％ﻮرگرۍ کارخاﻧﻪ ﻟرﻟﻪ چ ３ﻟﻪ سﻠﻮ زﻳاتﻮ
اﻧ％ﻮرگراﻧﻮ پک ３کار کاوه.
ﻣﻮسﻴﻘﻲ ﻫﻢ ﻟﻪ دﻳار ﻟسﻤ ３پ７５ۍ ＇خﻪ وروستﻪ پﻪ ﻫﻨدوستان ک ３و＄ﻠ５ده .ﻟﻪ اورﻧ ，زﻳب ＇خﻪ
پرتﻪ د ﻫﻨد ！ﻮل ﻣغﻮﻟﻲ واکﻤﻨان د ﻣﻮسﻴﻘ ９ﻣﻴﻨﻪ وا ل وو .د فﻘﻴر اهلل پﻪ ﻧاﻣﻪ د ﻫﻨد ﻳﻮ ﻣسﻠﻤان پﻪ
(١٦٦٦م) کال ک ３د راگ درپﻦ( )Rag Darpanپﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮ کتاب تآﻟﻴف او خپﻮر ک .７ﻟﻪ دې
وروستﻪ د ﻣﻮسﻴﻘ ９پﻪ برخﻪ ک ３د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ او ﻫﻨدواﻧﻮ فرﻫﻨگﻲ سبکﻮﻧﻪ سره گ ６شﻮل .پﻪ دې
دورې ک ３تر ！ﻮﻟﻮ ﻣشﻬﻮر سﻨدرغاړى تاﻧسﻦ ( )Tonceanﻧﻮﻣ５ده .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 ک ３زﻳاتره ﻫغﻮ خﻠکﻮ چ ３پﻪ ＊اروﻧﻮ ک ３ﻳ ３ژوﻧد کاوه د خﻮ＊ﻴﻮ شپﻮ او ور＄ﻮ(ﻧﻮی کا ل
او برات) او ﻫغﻮ جشﻨﻮﻧﻮ ک ３چ ３پﻪ ﻟﻮﻳﻮ ﻣذﻫبﻲ قبروﻧﻮ او زﻳارتﻮﻧﻮ ک ３جﻮړ４دل ６－ون ﻳ ３کاه
او د ﻫغﻮ ﻣدارﻳاﻧﻮ او جادو －راﻧﻮ پﻪ زړه پﻮرې ﻧﻨدارتﻮﻧﻮﻧﻮ او د ＇اروﻳﻮ ﻟﻪ ﻟ５دﻟﻮ ＇خﻪ ﻳ ３خﻮﻧد
اخﻴست .خﻮ د ﻧادر افشار ﻟﻪ خﻮا د اتﻠسﻤ ３پ７５ۍ ﻟﻪ ﻧﻴﻤاﻳﻲ وروستﻪ ،ﻳرغﻠﻮﻧﻪ د ډ４رو و４جاړﻳﻮ
ﻻﻣﻞ وگر５＄دل .د ﻫﻨد پﻼزﻣ５ﻨ ３زﻳاتره برخﻮ ﻫغﻪ پخﻮاﻧ＄ ９ﻠ５دﻧﻪ او دبدبﻪ ﻟﻪ ﻻسﻪ ورک７ه.
په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ ،ﻟﻮﻣ７ۍ ډﻟﻪ دې د بابرﻳاﻧﻮ د عﻠﻢ او فرﻫﻨگ پﻪ ﻫکﻠﻪ
خبرې وک７ي او دوﻳﻤﻪ ډﻟﻪ دې د ﻫﻨد د ﻣغﻮﻟﻮ پﻪ دوره ک ３د ﻫﻨر پﻪ ﻫکﻠﻪ وغ８ﻳ８ي او پاﻳﻠ ３دې د
ﻫرې ډﻟ ３د استازي ﻟﻪ خﻮا پﻪ پرتﻠﻴزه تﻮگﻪ وړاﻧدې شﻲ.
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پوښتنې
 -١بابر او اکبر د عﻠﻮﻣﻮ او دري ژب ３ﻟپاره کﻮم گاﻣﻮﻧﻪ اوچت ک７ل؟ ＇رگﻨد ﻳ ３ک７ئ.
 -٢د اکبر پاچا د گ＂ﻮرو اقداﻣاتﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ د غﻴر ...................دود ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړل
وو.
 -٣استاد کﻤال اﻟدﻳﻦ بﻬزاد ＇ﻮک و؟
 -٤د ﻣﻮسﻴﻘ ９پﻪ برخﻪ ک ３د راگ درپﻦ پﻪ ﻧاﻣﻪ کتاب د کﻮم ﻳﻮه ﻻﻧدﻳﻨﻲ س７ي ﻟﻪ خﻮا ﻟﻴکﻞ شﻮى
و؟
اﻟف :فﻘﻴر اهلل ب :استاد بﻬزاد ج :شاه جﻬان
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ﻫﻨد ک ３د بابرﻳاﻧﻮ د دورې د ارز＊تﻨاکﻮ أثارو پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻟ ８تر ﻟ８ه دوه ﻣخﻪ
ﻣطﻠب وﻟﻴکﻲ.
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اوه ويشتم لوست

چين په منځنيو پې７يو کې
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３بﻪ پﻪ ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ ک ３د چﻴﻦ د ﻳﻮواﻟﻲ او ﻟﻮﻳﻮاﻟﻲ پﻪ ＇رﻧگﻮاﻟﻲ او اﻧگ５زو ،د بزگراﻧﻮ
د پا＇ﻮن پﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ او د ﻫغﻮ پﻪ پاﻳﻠﻮ ،او ﻫﻤدا رﻧگﻪ پﻪ چﻴﻦ ک ３د ﻣغﻮﻟﻮ د واکﻤﻨ ９چ ３ډ４رو و４جاړﻳﻮ
او ب ３شﻤ５ره خﻠکﻮ د وژﻟﻮ ﻻﻣﻞ شﻮل ،خبرې کﻮو.
په منځنيو پې７يو کې د چين يووالى
ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ ﻣخک ３چﻴﻦ پﻪ ﻳﻮ ﻟ ７ب５ﻼ ب５ﻠﻮ سﻴﻤﻮ و４شﻞ شﻮی و .د چﻴﻦ شﻤال د ﻫغﻮ ﻳرغﻠگرو
ک６واﻟﻮ د ﻳرغﻠﻮﻧﻮ پﻪ واسطﻪ ﻻﻧدې شﻮی و ،چ ３د ﻟﻮﻳدﻳ ＃او شﻤال ﻟﻪ ﻟﻮري ﻳ ３پرې ﻳرغﻠﻮﻧﻪ ک７ي
وو.د چﻴﻦ سﻮﻳﻞ ﻫﻢ پﻪ دې وخت ک ３پﻪ
＇ﻮ سﻴﻤﻮ و４شﻞ شﻮى و .پﻪ دې تﻮگﻪ،
پﻪ چﻴﻦ ک＇ ３ﻮگﻮﻧﻮ پاچاﻫاﻧﻮ او پﻮ＄ﻲ
سرداراﻧﻮ پﻪ خپﻠﻮاکﻪ تﻮگﻪ واک چﻼوه
چ ３تﻞ بﻪ ﻳﻮ ﻟﻪ بﻞ سره پﻪ جگ７و ک３
＊کﻴﻞ وو.
پﻪ (٦١٨م) کال ک ３د چﻴﻦ خاورې ﻟﻪ
سره ﻳﻮواﻟﻰ وﻣﻮﻧد .دغﻪ ﻳﻮواﻟﻰ د ﻳﻮه زړه ور او جگ７ه ﻣار سردار چ ３کائﻮتسﻮ ( )Kaiotsoﻧﻮﻣ５ده را
ﻣﻨ ＃تﻪ شﻮ ،او د تاﻧگ ( )Tongپﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳ ３اﻣپراتﻮري جﻮړه ک７ه.
د تاﻧگ کﻮرﻧ ９اﻣپراتﻮراﻧﻮ د خﻠکﻮ پﻪ ﻣرستﻪ وکﻮﻻی شﻮل چ！ ３ﻮل سﻴﻤﻪ ﻳﻴز ﻣشران ،او پﻮ＄ﻲ
سرداران تابع ک７ي ،او پراخ ３سﻴﻤ ３تر واک ﻻﻧدې راوﻟﻲ .د ﻳﻮ ﻟ ７برﻳاﻟﻴﻮ جگ７و وروستﻪ ﻳ ３گاوﻧ６ي
ﻫ５ﻮادوﻧﻪ ﻫﻢ ﻻﻧدې ک７ل ،او چﻴﻨاﻳان ﻫﻠتﻪ ﻣ５شت شﻮل .پﻪ دې تﻮگﻪ د چﻴﻦ ﻟﻮى ﻫ５ﻮاد راﻣﻨ％تﻪ شﻮ .د
تاﻧگ د اﻣپراتﻮرۍ پﻪ زﻣاﻧﻪ ک ３د چﻴﻦ خاوره ﻟﻪ اوسﻨﻲ چﻴﻦ ＇خﻪ ﻫﻢ پراخﻪ وه .پﻪ ﻫغﻪ وخت ک ３د
ﻫﻨد د شﻤال پﻪ شاﻫزاده گاﻧﻮ ،باﻧدې د چﻴﻦ فرﻣان چﻠ５ده او دوى تﻪ بﻪ ﻳ ３خراج ورکاوه.
د تاﻧگ اﻣپراتﻮرۍ شاوخﻮا( )٢٨٨کاﻟﻪ د چﻴﻦ پﻪ پراخﻪ خاوره حکﻮﻣت وک .７پﻪ ﻫغﻪ وخت ک３
چﻴﻦ خپﻞ ＄ﻮاک ،اقتصاد او فرﻫﻨ ，ﻟﻮړو پﻮړﻳﻮ تﻪ ورساوه .چﻴﻨاﻳاﻧﻮ د تاﻧگ پﻪ ﻟ７ۍ ک ３باروت
اختراع ک７ل .د دې اﻣپراتﻮرۍ پﻼزﻣ５ﻨﻪ د چاﻧکان(＊ )Chankanار و چ ３اوس سﻴان ()Ceaion
ﻧﻮﻣ８５ي .دتاﻧگ د اﻣپراتﻮرۍ پﻪ ﻣﻬال چﻴﻦ د ﻧ７ۍ ﻳﻮ ﻟﻪ ډ４رو ＄ﻮاکﻤﻨﻮ حکﻮﻣتﻮﻧﻮ ＇خﻪ گ２ﻞ ک５ده،
خﻮ پﻪ ﻧﻬﻤﻪ زﻳ８دﻳزه پ７５ۍ ک ３چﻴﻦ 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 فﻴﻮډاﻻﻧﻮ او د پراخﻮ سﻴﻤﻮ د خاوﻧداﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا دراﻧﻪ باجﻮﻧﻪ او بدې روﻳ ３د دې ﻻﻣﻞ
وگر５＄دﻟ ،３چ ３د تاﻧ ，اﻣپراتﻮرۍ پﻪ ب５ﻼ ب５ﻠﻮ سﻴﻤﻮ ک ３پا＇ﻮﻧﻮﻧﻪ راﻣﻨ％تﻪ شﻲ .ﻳﻮ ﻟﻪ دې پا＇ﻮﻧﻮﻧﻮ
＇خﻪ پﻪ (٨٧٤م ) کال ک ３د ﻫﻮاﻧگ چائﻮ( )Hovangchoپﻪ ﻣشرۍ بزگري پا＇ﻮن و .چائﻮ چ３
ﻟﻪ جگ７ه ﻳﻴزو چارو سره پﻮره بﻠد و .ﻟﻪ بزگرو ＇خﻪ ﻳ＇ ３ﻮ زره کسﻴز ﻟ＋کر جﻮړ ک .７د دې ﻟ＋کر شﻤ５ر
ﻫره ورځ زﻳات５ده ،او د اﻣپراتﻮرۍ ﻟ＋کر د ﻫغﻪ سره د ﻣﻘابﻠ ３تﻮان ﻟﻪ ﻻسﻪ ورکاوه.
چائﻮ چ ３د بزگرو د ﻟ＋کرو پﻪ سرک ３و ،غﻮ＊تﻞ ﻳ ３چ ３ﻟﻪ ！ﻮﻟﻮ فﻴﻮډاﻻﻧﻮ او د چﻴﻦ ﻟﻪ اﻳاﻟتﻮﻧﻮ سره
حساب پاک ک７ي ،تر ＇ﻮ د بزگرو ژوﻧد ＊ﻪ او ﻧابرابري ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻻړه شﻲ.
ﻫﻮاﻧگ چائﻮ او ﻣﻠگري ﻳ ３ﻟﻪ ﻳﻮ ﻟ ７برﻳاﻟﻴﻮ جگ７و وروستﻪ پﻪ (٨٨١م) کا ل ک ３د تاﻧگ اﻣپراتﻮرۍ تﻪ
ﻧﻨﻮتﻞ .اﻣپراتﻮر وت＋ت５ده او ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻮړي سره ﻳ！ ３ﻮل ت７ﻟﻲ فﻴﻮډاﻻن ،دوﻟتﻲ کارکﻮوﻧکﻲ او پﻮ＄ﻲ ﻣخﻮر
ووژل شﻮل ،او د دوى پﻪ ＄ای بزگران پﻪ ﻟﻮړو ＇ﻮکﻴﻮ وگﻤارل شﻮل .د پﻼزﻣﻴﻨ ３شتﻤﻨﻲ ！ﻮﻟﻪ د ب ３وزﻟﻮ
ترﻣﻨ ＃وو４شﻞ شﻮه.
چائﻮ دوه ﻧﻴﻢ کاﻟﻪ پﻼزﻣ５ﻨﻪ پﻪ واک ک ３ﻟرﻟﻪ خﻮ اﻣپراتﻮر ،او فﻴﻮډاﻻن ﻟﻪ ک６واﻟﻮ ！بروﻧﻮ سره ﻣﻠگري شﻮل
او ＄اﻧﻮﻧﻪ ﻳ(３تﻮر کارغان) وبﻠﻞ .ﻫغﻮى پﻪ (٨٨٣م) کـال ک ３د ﻫﻮاﻧگ چائﻮ ﻟ＋کرو تﻪ ﻣاتﻪ ورک７ه.
زﻳاتره بزگران د اﻣپراتﻮر اجﻴران شﻮل او د بزگرو پا＇ﻮن پﻪ سختﻪ ﻣات ３خﻮړﻟﻮ سره ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻻړه ،خﻮ د
تاﻧگ اﻣپراتﻮرۍ ﻧﻮره ﻫغﻪ پخﻮاﻧ＄ ９ﻮاکﻤﻨتﻴا او ＄ﻼ ﻧﻪ ﻟرﻟﻪ .ﻧﻮﻣﻮړې اﻣپراتﻮرۍ پﻪ (٩٦٠م) کال ک３
خپﻞ ＄اى د سﻮﻧگ( )sungپﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮې بﻠ ３کﻮرﻧ ９تﻪ پر＋４ﻮد.
په چين کې د مغولو واکمني
پﻪ ﻣغﻮﻟستان ک ３د ﻣغﻮﻟﻮ پﻪ پﻮ＄ﻲ ＄ﻮاکﻤﻨتﻴا سره ،چﻨگﻴز خان د دوی د ﻣشر پﻪ تﻮگﻪ را＊کاره شﻮ.
پﻪ ﻟﻮﻣ７ي سرک ３ﻳ ３د گاوﻧ６ﻳﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ﻻﻧدې کﻮﻟﻮتﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ وک７ه چ ３پﻪ دې ډﻟﻪ ک ３چﻴﻦ ﻫﻢ و .پﻪ
ﻫغﻪ وخت ک ３د سﻮﻧگ د اﻣپراتﻮرۍ ﻟ７ۍ پﻪ چﻴﻦ ک ３واکﻤﻨﻪ وه .سره ﻟﻪ دې چ ３د چﻨگﻴز خان پﻪ
ژوﻧد ک！ ３ﻮل چﻴﻦ فتح ﻧﻪ شﻮ .خﻮ د ﻧﻮﻣﻮړي زاﻣﻦ پﻪ (١٢٣٤م) کـال ک ３وتﻮاﻧ５دل چ ３چﻴﻦ ﻻﻧدې
ک７ي.
ﻣغﻮﻟﻮ پﻪ چﻴﻦ ک ３ډ４رې و４جاړۍ راﻣﻨ％تﻪ ک７ي .د بزگراﻧﻮ ک＋تﻮﻧﻪ د ﻣغﻮﻟﻲ ＇اروﻳﻮ پﻪ ＇＄７اﻳﻮﻧﻮ
بدل شﻮل ،گ ０شﻤ５ر خﻠک ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻻړل .ﻧﻮﻣﻮړو پﻪ (١٢٧١م) کال ک ３د پ５ک５ﻨگ(بﻲ جﻴﻨگ)
106

＊ار د خپﻠ ３اﻣپراتﻮرۍ د
پﻼزﻣ５ﻨ ３پﻪ تﻮگﻪ و！اکﻪ ،او
تر ＇ﻮارﻟسﻤ ３زﻳ８دﻳزې پ７５ۍ
پﻮرې ﻳ ３د چﻴﻦ پﻪ پراخﻪ
خاوره واکﻤﻨﻲ وک７ه.
ﻣغﻮﻟﻮ د چﻴﻦ زﻳار اﻳستﻮﻧکﻲ
د ＄ان ﻟپاره غﻼﻣان ک７ل.
چﻴﻨاﻳان ﻟﻪ دوﻟتﻲ ＇ﻮکﻴﻮ او
ادارو ＇خﻪ واﻳستﻞ شﻮل.
دا کار د عاﻣﻪ وگ７و د ﻛرﻛ３
ﻻﻣﻞ وگر＄ﻴده ،پﻪ ＄اﻧگ７ي
تﻮگﻪ د چﻴﻦ زﻳار ا４ستﻮﻧکﻲ
د ﻣغﻮﻟﻮ پر ضد راپﻮرتﻪ
شﻮ او پﻪ (١٣٤٨م) کال
ک ３ﻳ ３د چﻮﻳﻮ أﻧگ چان
()Chew ang Chon
پﻪ ﻧاﻣﻪ دﻳﻮه بزگر پﻪ ﻣشرۍ د
چﻴﻦ پﻪ سﻮﻳﻞ ک ３د ﻣغﻮﻟﻮ پﻪ
وړاﻧدې پا＇ﻮن پﻴﻞ ک .７پﻪ دې
پس ３د بزگرو او عاﻣﻪ وگ７و ﻟﻪ
خﻮا پﻪ ！ﻮل چﻴﻦ ک ３پا＇ﻮن
پﻴﻞ شﻮ .د ﻣغﻮﻟﻮ د اداري او پﻮ＄ﻲ ﻣاﻣﻮرﻳﻨﻮ ډﻟﻪ ﻳﻴزې وژﻧ ３ورسره ﻣﻠگرې وې او ＊اروﻧﻪ ﻳﻮ پر بﻞ
پس ３د پا＇ﻮن کﻮوﻧکﻮ ﻻستﻪ ورغﻠﻞ .چان پﻪ ( ١٣٦٨م) کا ل ک ３د ﻧاﻧک５ﻨگ ＊ار ﻟﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ وروستﻪ
د ﻣ５ﻨگ ( )Mingپﻪ ﻧاﻣﻪ ﻧﻮې اﻣپراتﻮري پﻪ ﻫغﻪ ＊ار ک ３راﻣﻨ％تﻪ ک７ه .ﻧﻮﻣﻮړي د چﻴﻦ د خﻠکﻮ پﻪ
ﻣرستﻪ د ﻣغﻮﻟﻮ پﻼزﻣﻴﻨﻪ (پﻴکﻨگ) وﻧﻴﻮه او ﻣغﻮل ﻳ ３تر ﻣغﻮﻟستان پﻮرې پﻪ شاه وتﻤبﻮل .پﻪ دې تﻮگﻪ
پﻪ چﻴﻦ ک ３ﻟﻪ سﻠﻮ کﻠﻮﻧﻮ ＇خﻪ زﻳات ３واکﻤﻨ ９وروستﻪ ﻣغﻮﻟﻲ اﻣپراتﻮري ړﻧگﻪ شﻮه او پﻪ بدل ک ３ﻳ ３د
ﻣ５ﻨگ ﻟﻮﻳﻪ اﻣپراتﻮرۍ واکﻤﻨﻪ شﻮه ،او د دې ﻟ７ۍ واکﻤﻨﻲ ＇ﻪ د پاسﻪ ( )٣٠٠کاﻟﻪ اوږ ده شﻮه .پﻪ دې
دورې ک ３د چﻴﻦ خﻠکﻮ ﻧسبت ﻧﻮرو دورو تﻪ پﻪ ﻫﻮساﻳﻨ ３او أراﻣ ９ک ３ژوﻧد کاوه.
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په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ 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 ک ３د ﻣغﻮﻟﻮ د واکﻤﻨ ９پﻪ ﻫکﻠﻪ خبرې اترې وک７ي .پاﻳﻠ ３دې د ﻫرې ډﻟ ３د استازو ﻟﻪ
خﻮا وړاﻧدې شﻲ.
پوښتنې
 -١د چﻴﻦ وضعﻪ ﻣخک ３د ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ ﻟﻪ پﻴﻞ ＇خﻪ ＇ﻪ ډول وه؟ ﻣعﻠﻮﻣات ورک７ئ.
 -٢د چﻴﻦ ﻳﻮواﻟی ＇ﻪ وخت راﻣﻨ％تﻪ شﻮ او د تاﻧگ د اﻣپراتﻮرۍ پﻪ اړه ＇ﻮﻣره پﻮﻫ８５ئ؟
 -٤ﻣغﻮل ＇ﻪ ډول پﻪ چﻴﻦ واکﻤﻦ شﻮل؟ پﻪ دې اړه ﻣعﻠﻮﻣات ورک７ئ.
 -٥پﻪ چﻴﻦ ک ３د ﻣغﻮﻟﻮ حکﻮﻣت ＇ﻮکاﻟﻪ اوږد شﻮ؟
اﻟف ٥٠ :کاﻟﻪ

ب :ﻟﻪ سﻠﻮ ＇خﻪ زﻳات کﻠﻮﻧﻪ

ج :درې پ７５ۍ.

له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ راتﻠﻮﻧکﻲ درسﻲ ساعت ک ３د ﻣغﻮﻟﻮ او پﻪ چﻴﻦ ک ３د ﻫغﻮى د بري پﻪ ﻫکﻠﻪ
ﻳﻮ ﻣطﻠب وﻟﻴکﻲ.
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اته ويشتم لوست

چين په نويو پې７يو کې
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３بﻪ پﻪ ﻧﻮﻳﻮ پ７５ﻳﻮ ک ３د چﻴﻦ د سﻴاسﻲ او ！ﻮﻟﻨﻴزې وضعﻲ ﻟﻪ ＇رﻧ／ﻮاﻟﻲ سره أشﻨا شئ.
د ﻧﻮﻳﻮ پ７５ﻳﻮ پﻴﻞ پﻪ اصﻞ ک ３ﻟﻪ ﻟﻴرې ختﻴ( ＃ﻫﻨدو چﻴﻦ) سره د اروپاﻳاﻧﻮ د سﻮداگرﻳزو اړﻳکﻮ ﻟﻪ پﻴﻞ
سره سﻤﻮن خﻮري .پرتگاﻟﻴان چ ３ﻣا１ﻮگان وو .وروستﻪ ﻟﻪ ډﻳرو ﻫ（ﻮ وتﻮاﻧ５دل چ ３د ﻟﻮﻣ７ي ＄ﻞ ﻟپاره
د افرﻳﻘا وچ ３ﻟﻪ غاړو ＇خﻪ را تاو شﻲ او پﻪ ﻟﻮﻣ７ي سرک ３د ﻫﻨد پﻪ سﻮﻳﻞ ﻟﻮﻳدﻳ％ﻮ غاړو ک ３پﻠﻲ شﻮل.
ﻧﻮﻣﻮړي بﻴا وروستﻪ پﻪ (١٥١٣م) کـال ک ３د سﻮداگرۍ د پراختﻴا ﻟپاره د چﻴﻦ سﻮﻳﻠﻲ سﻴﻤﻮ تﻪ راغﻠﻞ ،پﻪ
ﻫغﻪ وخت ک ３چ ３د ﻣ５ﻨگ ﻟ７ۍ پﻪ چﻴﻦ ک ３واکﻤﻨﻪ وه ،د کاﻧتﻮن ( )contonبﻨدر ﻳ ３د پرتگاﻟﻴاﻧﻮ د
سﻮداگرۍ ﻟپاره خﻼص ک .７چﻴﻦ تﻪ د پرتگاﻟﻴاﻧﻮ راتگ د دې ﻻﻣﻞ و گر＄ﻴد؛ تر ＇ﻮ ﻟﻮﻣ７ى ﻫاﻟﻨ６ﻳان
او وروستﻪ اﻧگرﻳزان او فراﻧسﻮﻳان ﻫﻢ ﻟﻪ چﻴﻦ سره د سﻮداگرۍ پﻪ ﻟ＂ﻪ ک ３شﻲ .د اروپاﻳاﻧﻮ زﻳاتره فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
پﻪ سﻮﻳﻠﻲ بﻨدروﻧﻮ ک ３پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د کاﻧتﻮن پﻪ بﻨدر ک ３تر سره ک５دل .او ﻟﻪ ﻫغﻪ ＄اى ＇خﻪ ﻳ３
چاى ،ور＋４ﻢ او چﻴﻨ ９ﻟﻮ＊ﻲ راوړل ،ﻟﻪ دې وروستﻪ چﻴﻦ تﻪ د اروپاﻳاﻧﻮ تگ او راتگ ﻟﻪ شﻤ５ر عﻴسﻮي
ﻣبﻠغﻴﻨﻮ سره زﻳات شﻮ .پﻪ دې سفروﻧﻮ ک ،３عﻴسﻮي 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 ک ３د ﻣﻴﻨگ د کﻮرﻧ ９حکﻮﻣت( )٣٠٠کاﻟﻪ دوام وک ７خﻮ پﻪ (١٦٤٤م) کا ل ک ３د ﻫﻤدې
ﻫ５ﻮاد ﻟﻪ شﻤال ختﻴ ＃ﻟﻮري ＇خﻪ د ﻣﻨچﻮرﻳا د صحراﻳﻲ ！بروﻧﻮ ﻟﻪ ﻳرغﻠﻮﻧﻮ سره ﻣخ شﻮ .ﻟﻪ ﻳﻮ ﻟ ７جگ７و
وروستﻪ د ﻣﻴﻨگ اﻣپراتﻮري ړﻧگﻪ او دﻫغ ３پر ＄اى د ﻣﻨچﻮ ( )Manchuپﻪ ﻧاﻣﻪ ﻧﻮې اﻣپراتﻮري
راﻣﻨ％تﻪ شﻮه چ ３پﻼزﻣ５ﻨﻪ ﻳ ３د پک５ﻨگ (＊ )Pekingار و .پﻪ اصﻞ ک ３دوى ＄ﻴرک او جگ７ه ﻣار
خﻠک وو .د ﻣﻨچﻮ اشرافﻮ پﻪ کﻠﻮ ک ３د سختﻮ جگ７و پﻪ واسطﻪ د بزگراﻧﻮ زﻳات＄ ３ﻤک ３ﻻستﻪ راوړﻟ،３
او ﻫغﻪ ﻳ ３پﻪ خپﻞ خصﻮصﻲ شتﻤﻨﻴﻮ بدﻟﻮﻟ ،３ﻟﻪ بزگرو سره بﻪ ﻳ ３د ب ３رحﻤ ９او زورزﻳاتﻲ چﻠﻨد
کاوه .زﻳاترو چﻴﻨﻲ فﻴﻮډاﻻﻧﻮ بﻪ ﻟﻪ دوﻟت ＇خﻪ ﻣﻼت ７کاوه ،او دﻣﻨچﻮﻳاﻧﻮ د فرﻣان سره سﻢ ﻳ ３پﻪ دوﻟتﻲ
ادارو ک ３فعاﻟﻴت کاوه .ﻧﻮﻣﻮړي د جگ７و اسﻴران پﻪ خپﻠﻮ شخصﻲ غﻼﻣاﻧﻮ بدل ک７ل.
د ﻣﻨچﻮ کﻮرﻧ ９و تﻮاﻧ５دﻟﻪ چ！ ３ﻮل چﻴﻦ تر خپﻠ ３واکﻤﻨ ９ﻻﻧدې راوﻟﻲ ،او شاو خﻮا دوې ﻧﻴﻤ ３پ７５ۍ
ﻳ ３پر چﻴﻦ واکﻤﻨﻲ وک７ه .ﻧﻮﻣﻮړو د ﻣﻴﻨگاﻧﻮ پﻪ ＇５ر ﻟﻪ اروپاﻳاﻧﻮ سره خپﻠﻮ سﻮداگرﻳزو اړﻳکﻮ تﻪ دوام
ورک .７ﻟﻪ چﻴﻦ سره سﻮداگري د اورپاﻳاﻧﻮ پﻪ گ＂ﻪ ختﻤﻪ شﻮه ،او تر درﻳﻮ پ７５ﻳﻮ ﻳ ３دوام وک .７اروپاﻳﻲ
سﻮداگرو ارز＊تﻨاک غﻨﻴﻤتﻮﻧﻪ ﻻستﻪ راوړل او د خﻠکﻮ پﻪ وړاﻧدې ﻳ ３ﻟﻪ ﻫ ＆５ډول فساد ＇خﻪ ډډه وﻧﻪ
ک７ه .ﻧﻮﻣﻮړو بﻪ چ５ﻨﻲ سﻮداگر ت５راﻳستﻞ ،د چﻴﻦ خﻠکﻮ تﻪ ﻳ ３سپکاوى کاوه ،او چﻴﻨﻲ ﻣاﻣﻮرﻧﻴﻮ تﻪ بﻪ
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ﻳ ３رشﻮت 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 ﻻﻣﻞ وگر５＄ده.
دغﻪ وضعﻪ د پردﻳﻮ پﻪ ت５ره د اﻧگرﻳزاﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې د چﻴﻦ د خﻠکﻮ د کرک ３او ﻧفرت ﻻﻣﻞ وگر５＄ده؛＄کﻪ
اﻧگر４زاﻧﻮ د ﻧﻮرو اروپاﻳﻲ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ پﻪ پرتﻠﻪ ﻟﻪ چﻴﻦ ＇خﻪ ډ４ره گ＂ﻪ ترﻻسﻪ ک７ې وه .پﻪ پای ک ３د چﻴﻦ
دوﻟت ﻟﻪ اروپاﻳﻲ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ سره خپﻠﻪ سﻮداگري ﻟﻨ６ه ک７ه او پﻪ (١٧٥٧م) کال ک ３د کاﻧتﻮن بﻨدر پﻪ
گ６ون د چﻴﻦ ！ﻮﻟﻮ ＊اروﻧﻮ تﻪ د اروپاﻳاﻧﻮ تگ راتگ ﻣﻨع شﻮ او د ﻧﻮﻣﻮړو سﻮداگري او ﻣذﻫبﻲ فعاﻟﻴتﻮﻧﻪ
چﻴﻨاﻳاﻧﻮ تر ＇ارﻧ ３ﻻﻧدې وﻧﻴﻮل .پﻪ دې تﻮگﻪ د چﻴﻦ دوﻟت خپﻠ ３دروازې د بﻬرﻧﻴاﻧﻮ پرﻣخ وت７ﻟ ３او
＇ﻮکاﻟﻪ ﻳ ３د اروپاﻳاﻧﻮ د تگ او راتگ ﻣخﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ .سره ﻟﻪ دې ﻫﻢ اروپاﻳان وتﻮاﻧ５دل چ ３د درو پ７５ﻳﻮ
ﻟپاره خپﻠ ３سﻮداگرﻳزې اړﻳک ３ﻟﻪ چﻴﻦ سره ！ﻴﻨگ ３ک７ي .پﻪ دې ﻣﻮدې ک ３اﻧگر４زان ﻟﻪ چﻴﻦ ＇خﻪ د
گ＂ ３اخﻴستﻨ ３پﻪ برخﻪ ک ３تر ！ﻮﻟﻮ زﻳات برﻳاﻟﻲ وو ،او پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ﻳ ３چﻴﻦ د ترﻳاکﻮ ﻟگ＋ت تﻪ اړ ﻛ７
چ ３د اﻧگر４زاﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا بﻪ د قاچاق پﻪ تﻮگﻪ ﻟ８５دول ک５دل.
په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ .ﻟﻮﻣ７ۍ ډﻟﻪ دې پﻪ دې ﻫکﻠﻪ خبرې وک７ي چ ３اروپاﻳان
ﻟﻪ کﻮﻣ ３ﻻرې ＇خﻪ چﻴﻦ تﻪ راغﻠﻞ ،او ＇ﻪ ډول ﻳ ３د چﻴﻦ ﻟﻪ حکﻮﻣت سره خپﻠ ３سﻮداگرﻳزې
اړﻳک！ ３ﻴﻨگ ３ک７ې؟ او دوﻳﻤﻪ ډﻟﻪ دې پﻪ چﻴﻦ ک ３د ﻣﻨچﻮ کﻮرﻧ ９پﻪ برﻳاﻟﻴتﻮب او ﻟﻪ اروپاﻳاﻧﻮ سره
د دوى د اړﻳکﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ خبرې وک７ي .پاﻳﻠ ３دې د ډﻟﻮ استازي ！ﻮﻟگﻲ تﻪ وړاﻧدې ک７ي.
پوښتنې
 -١د ﻣﻴﻨگ د کﻮرﻧ ９حکﻮﻣت د چا پﻪ واسطﻪ ړﻧگ شﻮ؟
اﻟف :د ﻣﻨچﻮ صحراﻳﻲ ！بروﻧﻮ

ج :ﻫﻴ＆ ﻳﻮ

ب :اروپاﻳاﻧﻮ

 -٢پﻪ کﻠﻮ ک ３ﻟﻪ بزگراﻧﻮ سره د ﻣﻨچﻮ اشرافﻮ چﻠﻨد ＇ﻪ ډول وه؟
 -٣د چﻴﻦ حکﻮﻣت وﻟ ３کاﻧتﻮن بﻨدرتﻪ د اروپاﻳاﻧﻮ تگ او راتگ بﻨد ک７؟
د ﻻﻧدې جﻤﻠ ３تش ＄اﻳﻮﻧﻪ پﻪ ﻣﻨاسبﻮ کﻠﻤﻮ سره ډک ک７ي
-٤ﻟﻪ چﻴﻦ سره سﻮداگري د  ............پﻪ گ＂ﻪ ختﻤﻪ او شاوخﻮا ...............دوام وک.７
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نهه ويشتم لوست

د چين اقتصادي ،فرهنګي او هنري وضع
الف :اقتصادي وضع
پﻪ ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ ک ３د چﻴﻦ ﻫ５ﻮاد ﻟﻪ اقتصادي پﻠﻮه ستر برﻳاﻟﻴتﻮبﻮﻧﻪ تر ﻻسﻪ ک７ل .ﻧﻮي ﻧﻬروﻧﻪ ،ب ３شﻤﻴره
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(＊ )changanار چ ３د تاﻧگ اﻣپراتﻮرۍ پﻼزﻣ５ﻨﻪ وه ﻟﻪ ﻳﻮ
ﻣﻴﻠﻴﻮن ＇خﻪ ﻳ ３زﻳات اوس５دوﻧکﻲ ﻟرل .دغﻪ ＊ار پﻪ ﻫغﻪ وخت ک ３د ﻟﻮﻳﻮ سﻮداگرﻳزو ﻣرکزوﻧﻮ ＇خﻪ
گ２ﻞ ک５ده.
چﻴﻨاﻳاﻧﻮ ﻟﻪ گاوﻧ６ﻳﻮ او د ﻣﻨ％ﻨ ９أسﻴا ﻟﻪ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ سره پراخﻪ سﻮداگرۍ پﻴﻞ ک７ه .او چﻴﻨاﻳان ډ４ر ژر پدې
وتﻮاﻧﻴدل چ ３د چاي تﻮﻟﻴد ډﻳر او ﻫغﻪ ډ４رو ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ﻟکﻪ ﻫﻨدوستان تﻪ وﻟ ８５دوي .ﻫﻤدارﻧگﻪ عربﻮ ﻫﻢ
چ ３د سﻮداگرۍ کسب درﻟﻮد د کاﻧتﻮن پﻪ بﻨدر ک ３ﻳ ３د سﻮداگرۍ ＇اﻧگ ３پراﻧﻴستﻠ ،３او ﻟﻪ چﻴﻨاﻳاﻧﻮ
سره ﻳ ３پﻪ پراخﻪ سﻮداگرۍ ﻻس پﻮرې ک .７ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻫ５ﻮادوﻧﻮ سره د چﻴﻨاﻳاﻧﻮ اړﻳک ،３د چﻴﻨاﻳاﻧﻮ پﻪ
فرﻫﻨگ باﻧدې ډ４ره زﻳاتﻪ اغ５زه وک７ه.
ب  :فرهنګي وضع
پﻪ ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ ک ３چﻴﻨاﻳان ډ４ر فرﻫﻨگﻲ خﻠک گ２ﻞ ک５دل .د چﻴﻦ ادبﻴات د سﻠگﻮﻧﻮ کﻠﻮﻧﻮ پﻪ اﻧدازه
ﻟﻪ اروپا ＇خﻪ ﻣخک ３وو .پﻪ چﻴﻦ ک ３کاغذ د ﻧ７ۍ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ＇خﻪ د ﻣخﻪ کشف شﻮ .او د
چاپ صﻨعت ډ４ره ﻣﻮده ﻣخک ３ﻣﻨ％تﻪ راغﻠ ３و .پﻪ اتﻤﻪ ﻫجري پ７５ۍ ک ３د تاﻧگ اﻣپراتﻮرۍ پﻪ فرﻣان
د (پﻼزﻣ５ﻨ ３پﻴغام) پﻪ ﻧاﻣﻪ تر ！ﻮﻟﻮ ﻟرغﻮﻧ ３ور＄پا１ﻪ خپر４دﻟﻪ .چ ３پﻪ ﻫغﻪ ک ３بﻪ د اﻣپراتﻮر فرﻣان او د
ﻫ５ﻮاد ﻣﻬﻢ سﻴاسﻲ خبروﻧﻪ خپر４دل .د غ ３ور＄پا ３１ﻟﻪ زرو کﻠﻮﻧﻮ ＇خﻪ زﻳات دوام وک.７
چﻴﻨاﻳاﻧﻮ ﻟﻪ پخﻮا ＇خﻪ باروت او قطب ﻧﻤا اختراع ک７ي وو .ﻧﻮﻣﻮړو ﻟﻪ ستﻮرو پ５ژﻧدﻧ ３او ﻛﻠﻴزې سره
پﻮره بﻠدتﻴا ﻟرﻟﻪ ،د ﻟﻤر کسﻮف پﻪ ﻫکﻠﻪ بﻪ ﻳ ３وړاﻧدوﻳﻨ ３کﻮﻻی شﻮې .د تاﻧگ او سﻮﻧگ د اﻣپراتﻮرﻳﻮ
پﻪ زﻣاﻧﻮ ک ３عﻠﻮﻣﻮ او فﻨﻮﻧﻮ ﻟکﻪ رﻳاضﻴاتﻮ ،جغرافﻴ ３او د ک＋ت چارو تﻪ ＄اﻧگ７ې پاﻣﻠرﻧﻪ وشﻮه .تارﻳخ
ﻟﻴکﻮﻧکﻮ او فﻴﻠسﻮفاﻧﻮ تﻪ پﻪ چﻴﻦ ک ３پﻪ ډ４ره درﻧﻪ سترگﻪ کتﻞ ک５دل .د دې دورې تر ！ﻮﻟﻮ ﻣشﻬﻮر
شاعران ﻟﻰ پﻮ او تﻮفﻮ ( )Lepo-Tofouوو .پﻪ ＊اروﻧﻮ ک ３ﻟﻮى کتابتﻮﻧﻮﻧﻪ او ＊کﻠﻲ پﻮﻫﻨتﻮﻧﻮﻧﻪ جﻮړ
شﻮل چ ３پﻪ ﻫغ ３ک ３پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ تارﻳخ ،فﻠسفﻪ او ادبﻴات تدرﻳس ک５دل.
ج :هنري وضع
د ！اﻧگ د اﻣپراتﻮرۍ پر ﻣﻬال پﻪ چﻴﻦ ک ３تﻴاتر او ﻣﻮسﻴﻘﻲ پﻪ ﻧﻮي ډول سره دود شﻮل .حتی اﻣپراتﻮر
111

ﻫﻢ پﻪ خپﻞ دربار ک ３د ﻫﻨر زده کﻮﻟﻮ ＊ﻮوﻧ％ی جﻮړ ک .７تﻴاتر ﻟﻪ پخﻮا ＇خﻪ د چﻴﻦ د خﻠکﻮ د عﻼق３
وړ ساعت ت５ری گ２ﻞ ک５ده ،چ ３تر اوسﻪ ﻫﻢ پﻪ چﻴﻦ ک ３دود دى.
د سﻮﻧگ د اﻣپراتﻮرۍ پﻪ دورې ک ３اﻧ％ﻮرگري ﻫﻢ د پام وړ وگر５＄ده .چﻴﻨاﻳاﻧﻮ بﻪ خپﻞ اﻧ％ﻮروﻧﻪ زﻳاتره
پﻪ ور＋４ﻤﻴﻨﻮ ！ﻮ！ﻮ او د ﻣعبدوﻧﻮ او ﻣا１ﻴﻮ پﻪ د４ﻮاﻟﻮﻧﻮ اﻧ％ﻮرول .حجاري او ﻣجسﻤﻪ جﻮړول ﻫﻢ ﻟﻪ پخﻮا
＇خﻪ پﻪ چﻴﻦ ک ３پراختﻴا ﻣﻮﻧدﻟ ３وه .د خداﻳاﻧﻮ ،اﻣپراتﻮراﻧﻮ او د ژوو ﻫﻴکﻠﻮﻧﻪ او زﻳاتره ﻟﻮﻳ ３وداﻧ ９او
ﻣجسﻤ ３بﻪ ﻳ ３جﻮړوﻟ .３ﻣعﻤارۍ د اﻣپراتﻮراﻧﻮ او فﻴﻮډاﻻﻧﻮ د ＄اﻧگ７ې پاﻣﻠرﻧ ３ﻟﻪ کبﻠﻪ وغﻮړ４ده.
چﻴﻨﻲ ﻣعﻤاراﻧﻮ بﻪ د استﻮگﻨ ３کﻮروﻧﻪ  ،پﻠﻮﻧﻪ او ＊کﻠﻲ ﻣا ９１گاﻧ ３ﻟﻪ ﻣرﻣرﻳﻨﻮ ډبرو ＇خﻪ جﻮړوﻟ ،３او
وروستﻪ بﻪ ﻳ ３د ﻟﻮ＊ﻮ پﻪ چﻴﻨﻲ ﻣﻮادو ،سروزرو کﻴﻨدﻟﻮ سره پﻪ ﻫﻨري تﻮگﻪ ＊کﻼ ورکﻮﻟﻪ .ﻫغﻪ اروپاﻳان
چ ３پﻪ چﻴﻦ ک ３اوس５دل د ﻧﻮﻣﻮړو وداﻧﻴﻮ ﻟﻮﻳﻮاﻟﻲ او ＊کﻼ ﻫک پک ک７ي وو.
ﻫﻨر د شتﻤﻨﻮ خﻠکﻮ ور＄ﻨﻲ ژوﻧد تﻪ ژوره ﻻره پﻴدا ک７ې وه ،او ﻧژدې د دوى ！ﻮﻟ ３گ＂ ３ﻫﻨري 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
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ درو ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ .ﻟﻮﻣ７ۍ ډﻟﻪ دې د چﻴﻦ د اقتصادي وضع ３پﻪ ﻫکﻠﻪ،
دوﻳﻤﻪ ډﻟﻪ دې د چﻴﻦ فرﻫﻨگﻲ وضع ３ا و درﻳﻤﻪ ډﻟﻪ دې د چﻴﻦ د ﻫﻨري وضع ３پﻪ ﻫکﻠﻪ بحث
وﻛ７ي ،پاﻳﻠﻪ دې د ډﻟﻮ د استازو ﻟﻪ خﻮا پﻪ پرتﻠﻴزه تﻮگﻪ ﻧﻮرو تﻪ وړاﻧدې شﻲ.
پوښتنې
 -١ستاسﻮ پﻪ اﻧد ،د چﻴﻦ سﻮداگرﻳزې اړﻳک ３ﻟﻪ گاوﻧ６ﻳﻮ او ﻣﻨ％ﻨ ９أسﻴا ﻫ５ﻮادوﻧﻮ سره ＇ﻪ ډول وې؟
 -٢د (پﻼزﻣ５ﻨ ３پﻴغام) ور＄پا ３１او د چﻴﻦ ﻣشﻬﻮرو شاعراﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻣعﻠﻮﻣات ورک７ئ.
 -٣د ﻣﻮسﻴﻘ ９او تﻴاتر پﻪ ﻫکﻠﻪ چ＇ ３ﻮﻣره پﻮﻫ８５ئ خپﻞ ﻣعﻠﻮﻣات ﻧﻮرو تﻪ وړاﻧدې ک７ئ.
د ﻻﻧدې جﻤﻠ ３تش ＄اﻳﻮﻧﻪ پﻪ ﻣﻨاسبﻮ کﻠﻤﻮ سره ډک ３ک７ئ.
- ٤ﻣعﻤاري د ...........او فﻴﻮډاﻻﻧﻮ د ＄اﻧگ７ې پاﻣﻠرﻧ ３پﻮاسطﻪ  ............پراختﻴا وﻣﻮﻧده.
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې د ﻟﻮست ﻣﻬﻢ ！کﻲ پﻪ خپﻠﻮکتابچﻮ ک ３وﻟﻴکﻲ او پﻪ راتﻠﻮﻧکﻲ درسﻲ ساعت ک３
دې ＊ﻮوﻧکﻲ تﻪ د کتﻨ ３ﻟپاره وړاﻧدې ک７ي.
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اروپا او امريکا په منځنيو او نويو پي７يو کې
پﻪ دې ＇پرکﻲ ک ３ﻫ（ﻪ ک８５ي چ ３پﻪ ډ４ره ﻟﻨ６ه تﻮگﻪ پﻪ ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ اوﻧﻮﻳﻮ پﻴ７ﻳﻮ ک ３د اروپا

دباﻟ
تﻴک

سﻤﻨ
درگﻰ

او اﻣرﻳکا وضعﻴت تر ＇７５ﻧ ３ﻻﻧدې وﻧﻴﻮل شﻲ.

دشﻤال سﻤﻨدرگﻰ

ﻣﻘدسﻪ اﻣپراتﻮرۍ

تﻮر سﻤﻨدرگﻰ

د ﻣاﻧش کاﻧال

د اطﻠس سﻤﻨدر

د عثﻤاﻧﻴاﻧﻮ اﻣپراتﻮرۍ

د ﻣدﻳتراﻧ ３سﻤﻨدرگﻰ
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ﻫﻴﻠﻪ ده چ ３زدهکﻮوﻧکﻲ ددې ＇پرکﻲ پﻪ پای ک ３ﻻﻧدې پاﻳﻠ ３ترﻻسﻪ ک７ي:
 پﻪ ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ اوﻧﻮﻳﻮ پﻴ７ﻳﻮ ک ３د اروپا او اﻣرﻳکا ﻟﻪ سﻴاسﻲ او اقتصادي وضع ３سرهأشﻨاشﻲ.
 پﻪ صﻠﻴبﻲ جگ７و وپﻮﻫﻴ８ي او د ﻫغﻮ پﻪ پاﻳﻠﻮ او ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﻳ ３وپﻮﻫﻴ８ي. د رﻧساﻧس پﻪ ﻣفﻬﻮم وپﻮﻫﻴ８ي. پﻪ ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پﻴ７ﻳﻮ ک ３د اﻣرﻳکا ﻟﻪ بﻮﻣﻲ فرﻫﻨگ سره بﻠد شﻲ. د اﻣرﻳکا د کشف پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻣعﻠﻮﻣات ترﻻسﻪ ک７ي. د اﻣرﻳکا د ودې او پرﻣختگ پﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ وپﻮﻫﻴ８ي. د صﻠﻴبﻲ جگ７و ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او پاﻳﻠ ３وکﻮﻻی شﻲ وپﻴژﻧﻲ. پﻪ دې پ５ر ک ３د اروپا د عﻠﻢ ،ﻫﻨر او فرﻫﻨگ د پرﻣختگ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ پﻪ گﻮتﻪ ک７اىشﻲ.
 د ﻣتحده اﻳاﻻتﻮ د ودې او پرﻣختگ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ وپﻴژﻧﻲ او ﻟ７ﻟﻴک ﻳ ３ک７ي. د ﻧﻘشﻮ او اطﻠسﻮﻧﻮ ＇خﻪ کار واخ５ستﻼی 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 ک ３بﻪ پﻪ ﻣﻨ％ﻴﻨﻮ پﻴ７ﻳﻮ ک ３د اروپا د سﻴاسﻲ او ！ﻮﻟﻨﻴزې وضع ３ﻟﻪ ＇رﻧگﻮاﻟﻲ سره
پﻪ ﻟﻨ６ه تﻮگﻪ بﻠدشئ.
داﻳ
سﻠﻨ
دپ
ﻪﻟ
ﻮر

وﻳکﻴﻨ／ﻴان

اسﻼوﻳان

ژرﻣﻨﻴان

داﻧ
ﻤار

ﻴان

ﻴﻨ／

وﻳک

کﻴ
ان

ﻣجارﻳان

اسﻼوﻳان
کﻴﻨ
واﻳ
ان
／ﻴ

وﻳکﻴﻨ／ﻴان
ﻣجارﻳان
تﻮر سﻤﻨدرگﻰ

د بﻴزاﻧس اﻣپراتﻮرۍ

د ﻣدﻳتراﻧﻰ سﻤﻨدر گﻰ

اروپا د  ٨٠٠تر ١٠٠٠ز کﻠﻮﻧﻮ پﻮرى

د اسﻼم ﻧ７ۍ

أﻳا د ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پﻴ７ﻳﻮ ﻟﻪ اصطﻼح سره ﻛﻠﻪ ﻣخ شﻮي ﻳاست؟ ﻳا ﻣﻮ اور４دﻟﻲ چ ３دا کار ﻳا ﻫغﻪ طرز فﻜر د
ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پﻴ７ﻳﻮ د وخت دى؟ دا وﻳﻨا ﻫغﻪ وخت کارول ک８５ي چ ３ﻳﻮ کار پﻪ زړه طرﻳﻘﻪ تر سره شﻲ ﻳا ﻳﻮ
اﻧددود د ﻧﻨﻨ ９پﻮﻫ ３پر بﻨس وﻻړ ﻧﻪ وي.
ﻳﻮ وخت پﻪ اروپا ک＊ ３اري ژوﻧد دود ﻧﻪ و .د عﻠﻢ او پﻮﻫ ３زده ک７ې تﻪ خﻠکﻮ ＊ﻪ راغﻼست ﻧﻪ واﻳﻪ.
دغﻪ شراﻳط د اروپا د تارﻳخ ﻟﻪ ﻳﻮې دورې سره ت７او ﻟري.
ﻣؤرخﻴﻨﻮ د ﻟﻮ４دﻳ ＃روم ﻟﻪ پر５＄دو ( ٤٧٦م) ＇خﻪ د ختﻴ ＃روم تر را پر５＄دو (١٤٥٣م) پﻮرې
وا！ﻦ ،ﻣﻨ％ﻨ ９پ７５ۍ وﻧﻮﻣﻮﻟ .３ﻣذﻫب او کﻠﻴسا واکﻤﻨﻲ او د فﻴﻮډاﻟ５زم ﻧظﻢ د اروپا د تارﻳخ د دې دورې
ﻟﻪ ＄اﻧگ７تﻴاوو ＇خﻪ گ２ﻞ ک８５ي.
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ﻟﻪ ﻟرغﻮﻧﻮ پﻴ７ﻳﻮ ＇خﻪ وروستﻪ د ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پﻴ７ﻳﻮ دوره را ﻣﻨ％تﻪ شﻮه چ ３د اروپا د تارﻳخ زر کاﻟﻪ (-٥٠٠
)١٥٠٠راﻧغاړي.ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پﻴ７ﻳﻮ ＇خﻪ وروستﻪ ﻧﻮې پ７５ۍ راﻣﻨ％تﻪ شﻮې.
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３بﻪ د اروپا د تارﻳخ د ﻣﻨ％ﻴﻨﻮ پﻴ７ﻳﻮ چ ３پﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ ﻧﻴﻤاﻳﻲ (١٠٠٠-٥٠٠م)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 ک ３د 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 ک ３چ ３تﻘرﻳباً ！ﻮﻟﻪ اروپا ﻳ ３وﻧﻴﻮﻟﻪ او وروستﻪ تر دې چ ３د ډ４رو خﻠکﻮ ژوﻧد
ﻳ ３خراب ک ７ﻧﻮ کﻠﻮ او کﻼگاﻧﻮ تﻪ ﻳ ３ﻣخﻪ ک７ه .د دې ﻳرغﻠﻮﻧﻮ پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ډ４رې تﻤدﻧﻲ ﻻستﻪ راوړﻧ３
ﻟکﻪ ＊اري ژوﻧد ،سﻮداگ７ي او د پﻮﻫ ３او زده ک７ې ﻣرکزوﻧﻪ ﻟﻪ خاورو سره برابر شﻮل .ترﻫغ ３چ３
وروستﻪ ﻟﻪ ډ４رو پ７５ﻳﻮ ﻳعﻨ ３د ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ پﻪ پاى ک ３ﻳﻮ＄ﻞ بﻴا پﻪ اروپا ک＊ ３اري ژوﻧد ،سﻮداگري او
د زده ک７ې ﻣرکزوﻧﻪ و＄ﻠ５دل چ ３پﻪ راتﻠﻮﻧکﻮ ﻟﻮستﻮﻧﻮ ک ３بﻪ ﻳ ３وﻟﻮﻟﻮ.
پﻪ ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ ک ３پﻪ اروپا ک ３فﻴﻮډاﻟﻲ ﻧظام واکﻤﻦ و ،ﻫر فﻴﻮډال ﻳعﻨ ３ارباب د ډ４رو اﻣﻼ کﻮ ﻟروﻧکی
و .چ＄ ３ﻴﻨ ３وخت بﻪ ﻳ ３ﻳﻮ ﻟﻮى وﻻﻳت پﻪ واک ک ３و .پﻪ دې ﻟﻮﻳﻮ اﻣﻼ کﻮ ک ３بﻪ کرﻧﻴزې ＄ﻤک ،３د
＊کار＄اﻳﻮﻧﻪ＄ ،ﻨگﻠﻮﻧﻪ ،چﻴﻨ ،３واړه سﻴﻨدوﻧﻪ او کﻠﻲ شاﻣﻞ وو .چ ３پﻪ دې تﻮگﻪ دخپﻠﻮ اړتﻴا وو د پﻮره
کﻮﻟﻮ ﻟپاره پﻪ ＄ان بسﻴا وو .ﻫغﻮ خﻠکﻮ بﻪ چ ３د فﻴﻮډال د سﻴﻤ ３پﻪ حدودو ک ３ژوﻧد 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 خپﻠ ３واکﻤﻨ ９ادارې او قضاﻳﻲ چارې ﻫﻢ پﻪ غاړه
ﻟرﻟ .３پﻪ ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ ک ３د اروپاﻳاﻧﻮ ﻣﻬﻤﻪ دﻧده کرﻧﻪ گ２ﻞ ک５ده ارباب بﻪ د حاصﻼتﻮ زﻳاتﻪ برخﻪ ترﻻسﻪ
کﻮﻟﻪ ،او ﻟ８ه برخﻪ بﻪ ﻳ ３رعﻴت تﻪ ورکﻮﻟﻪ ،او رعﻴت بﻪ اړ و چ ３د کـال پﻪ اوږ دو ک ３پﻪ دې ﻟ８و
حاصﻼتﻮ گﻮزاره وک７ي.
د ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ اشراف ﻳا فﻴﻮډاﻻن پﻪ اصﻞ ک ３د ﻫغﻮ جگ７و ﻳﻴزو ډﻟﻮ ﻣشران وو ،چ ３ﻟﻪ جگ７و
وروستﻪ د اروپا پﻪ ب５ﻼب５ﻠﻮ سﻴﻤﻮ ک ３بﻪ ﻟﻪ ﻣ５شت ک５دو سره د ＄ﻤکﻮ خاوﻧدان ک５دل .خپﻞ جگ７ه
ﻣاران او د ﻫرې سﻴﻤ ３بﻮﻣﻲ اوسﻴدوﻧکﻲ ﻳ ３د خپﻞ رعﻴت پﻪ ډﻟﻪ ک ３راوستﻞ .د فﻴﻮډاﻻﻧﻮ تر！ﻮﻟﻮ
ﻣﻬﻤﻪ دﻧده دا وه چ ３د خپﻠﻮ شتﻤﻨﻴﻮ ﻧظﻢ او اﻣﻨﻴت ！ﻴﻨگ ،او پﻪ جگ７ې ک ３برخﻪ واخﻠﻲ .د ﻫﻤدې
ﻣﻮخ ３ﻟپاره ﻫر فﻴﻮډال ډ４ره ﻟﻮﻳﻪ او ﻛﻠﻜﻪ کﻼ درﻟﻮده .چ ３د جگ７ې پﻪ وخت ک ３بﻪ ﻳ ３د ＄ان او
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رعﻴت ساتﻨﻪ پک ３کﻮﻟﻪ .ﻫر فﻴﻮډال بﻪ جگ７ه ﻣاران ﻫﻢ ﻟرل ،چ ３د اړتﻴا پﻪ وخت ک ３بﻪ د د＊ﻤﻦ سره
پرې جﻨگ５ده .ارباب بﻪ ﻟﻪ خپﻞ رعﻴت ＇خﻪ دفاع خپﻠﻪ دﻧده گ２ﻠﻪ ،چ ３پﻪ بدل ک ３بﻪ رعﻴت ﻫﻢ ﻟﻪ
ﻧﻮﻣﻮړي ＇خﻪ پﻪ پﻮره ډول ﻣتابعت کﻮﻟﻮ.
فﻴﻮډال ﻳا ارباب چ ３پﻪ خپﻠﻪ سﻴﻤﻪ ک ３بﻪ خپﻠﻮاک و خﻮ بﻴا ﻫﻢ د ﻟﻮى فﻴـﻮډال ﻣتابعت بﻪ ﻳ ３کاوه
او پاچا بﻪ د فﻴﻮډاﻻﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا ！اکﻞ ک５ده .فﻴﻮډاﻻﻧﻮ بﻪ پاچا تﻪ د وفادارۍ ＊ﻮدﻟﻮ ﻟپاره ﻟﻮړه کﻮﻟﻪ＇ .ﻪ
وخت بﻪ چ ３ﻟﻪ بﻬرﻧﻴﻮ د＊ﻤﻨﻮ سره جگ７ه وﻧ＋تﻪ ،فﻴﻮډاﻻن بﻪ ﻟﻪ خپﻠﻮ سر ت５رو سره د پاچا ﻣرست ３تﻪ
ورتﻠﻞ.
پﻪ ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ ک ３د اروپا د فﻴﻮډاﻻﻧﻮ خپﻠﻤﻨ ９％جگ７ې ﻟﻪ بﻬرﻧﻴاﻧﻮ سره د جگ７و پﻪ پرتﻠﻪ زﻳات ３وې.
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 فﻴﻮډاﻻن ﻳ ３د ＄ان فرﻣان ﻣﻨﻮﻧﻜﻲ وگر＄ﻮل.
د ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ پﻪ پ５ر ک ３د ！ﻮﻟﻨ ３تر！ﻮﻟﻮ ﻣشﻬﻮره ډﻟﻪ شﻮاﻟﻴان (سپاره ﻧجﻴب زاده گان) بﻠﻞ ک５دل چ ３پﻪ
！ﻮل ژوﻧد ک ３بﻪ پﻪ جگ７و ،د جگ７و د فﻨﻮﻧﻮ پﻪ زده ک７و ،د وسﻠ ３پﻪ ﻛاروﻟﻮ ،د ＄ﻮاﻧﻤردۍ او وفادارۍ
پﻪ رعاﻳت بﻮخت وو اود زده ک７ې اوشتﻤﻨ ９سره ﻳ ３ﻣﻴﻨﻪ ﻧﻪ درﻟﻮده.
د شﻮاﻟﻴاﻧﻮ تر ﻻس ﻻﻧدې رعﻴت اوس５ده .چ ３پﻪ کروﻧدو ک ３بﻪ ﻳ ３کار کاوه ،او پﻪ غروﻧﻮ ک ３بﻪ
اوس５دل .او حاصﻞ بﻪ ﻳ ３چ３
ﻻستﻪ راوړه ،ده تﻪ بﻪ ﻫﻢ برخﻪ
رس５ده او د کروﻧدې پر＋４ﻮدﻟﻮ
حق ﻳ ３ﻧﻪ درﻟﻮد .دې ډﻟ ３تﻪ بﻪ
پاچاﻫان
سرف ﻳعﻨ ３پﻪ ＄ﻤکﻮ پﻮرې ت７ﻟ３
خﻠک وﻳﻞ ک５دل .ﻫﻤدغﻪ شراﻳط
فﻴﻮډاﻻن
بﻪ ﻟﻪ پﻼر ﻧﻪ زوى تﻪ پﻪ ﻣﻴراث پات３
ک５دل .خﻮ ＄ﻴﻨ ３داس ３ب ３ﻣشره
شﻮاﻟﻴان
رعﻴت ﻫﻢ وو چ ３دکار د ﻣﻮﻧدﻟﻮ
سرف
پﻪ ﻣﻮخﻪ بﻪ ﻟﻪ ﻳﻮ ＄ای ﻧﻪ بﻞ ＄ای
تﻪ ﻟ８５د４دل او د کار پﻪ بدل ک３
ب＄ ３ﻤکﻮ خﻠک

بﻪ دوي تﻪ دحاصﻼتﻮ ﻳﻮه برخﻪ
ورکﻮل ک５ده.

د فﻴﻮډاﻟﻲ ！ﻮﻟﻨ ３د ﻣرتبﻮ ﻟ７ۍ
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د ﻣﻨ％ﻴﻨﻮ پ７５ﻳﻮ پﻪ دوران ک ３ﻫر ＇ﻮک بﻪ چ ３د وړوکتﻮب ﻟﻪ دورې را ت５ر شﻮ ﻧﻮ کﻪ پﻪ اشرافﻮ ﻳا
فﻴﻮډاﻻﻧﻮ پﻮرې بﻪ ﻳ ３ت７او درﻟﻮد ،ﻧﻮ جﻨگﻴاﻟی بﻪ شﻮ او کﻪ د رعﻴت پﻪ ﻣشر پﻮرې بﻪ ت７ﻟﻰ و پﻪ کروﻧده
ک ３بﻪ پﻪ کار بﻮخت５ده＊ .ﻮوﻧ％ی او زده ک７ه ﻣﻮجﻮده وه .ﻳﻮازې ﻫغﻮ کساﻧﻮ بﻪ چ ３غﻮ＊تﻞ کشﻴشان شﻲ
د ＄ﻮاﻧ ９ﻟﻪ پﻴﻞ ＇خﻪ بﻪ کﻠﻴسا تﻪ تﻠﻞ ،او پﻪ ﻫغﻪ ＄اى ک ３بﻪ ﻳ ３دﻳﻨ ３عﻠﻮم ﻟﻮستﻞ.
کليسا
د فﻴﻮډاﻟﻲ واکﻤﻨ ９ﻻﻧدې سﻴﻤﻮ ک＇ ３ﻮ کﻠﻴساوې ﻣﻮجﻮدې وې .چ ３د کشﻴشاﻧﻮ پﻪ
واسط ３بﻪ اداره ک５دﻟ .３کشﻴشاﻧﻮ بﻪ د خپﻞ ژوﻧد ﻳﻮه برخﻪ ﻟﻪ ！ﻮﻟﻨ＇ ３خﻪ جﻼ پﻪ ﻳﻮه پاپ
＄اى ک ３د درس پﻪ ﻟﻮستﻠﻮ ت５روﻟﻪ .،چ ３دا ＄اى بﻪ ﻳ( ３د４ر) او ﻧﻮﻣﻮړی کس بﻪ
سراسقف
ﻳ ３راﻫب باﻟﻪ .د دوى پﻪ درسﻮﻧﻮ ک ３بﻪ ﻻتﻴﻨﻲ ژبﻪ ،فﻠسفﻪ ،ﻣﻨطق ،رﻳاضﻴات
اسقف
کشﻴش
او ﻧجﻮم شاﻣﻞ وو خﻮ ساﻳﻨسﻲ عﻠﻮﻣﻮ تﻪ ﻳ ３پاﻣﻠرﻧﻪ ﻧﻪ کﻮﻟﻪ.
ډﻳري کشﻴشان بﻪ د درسﻮﻧﻮ ﻟﻪ ختﻤﻮﻟﻮ وروستﻪ کﻠﻴسا تﻪ تﻠﻞ او ＄ﻴﻨ ３دﻧدې

د کﻠﻴسا د ﻣرتبﻮﻟ７ۍ

بﻪ ﻳ ３ﻫﻠتﻪ ترسره کﻮﻟ ،３ﻟکﻪ :د تعﻤﻴد غسﻞ (ﻣسﻴحﻴاﻧﻮ بﻪ د ﻣراسﻤﻮ پﻪ وخت ک ３خپﻠﻮ ﻣاشﻮﻣاﻧﻮ تﻪ
غسﻞ ورکﻮﻟﻮ) د دعا او عادت ﻣراسﻢ ،او د واده ﻣراسﻢ .کشﻴشاﻧﻮ بﻪ ﻟﻪ ﻟﻮړ پﻮړی کشﻴش چ ３اسﻘف
بﻪ بﻠﻞ ک５ده ،اطاعت کاوه ،اسﻘفاﻧﻮ بﻪ بﻴا تر ！ﻮﻟﻮ ﻟﻮړ پﻮړي اسﻘف چ ３سراسﻘف بﻪ بﻠﻞ ک５ده ،اطاعت
کاوه .سراسﻘف بﻪ د ！ﻮل ﻫ５ﻮاد کﻠﻴسا گاﻧ＇ ３ارﻟ .３سراسﻘف بﻪ د ﻣسﻴحﻴاﻧﻮ د ﻟﻮړپﻮړي ﻣﻘام (پاپ)
ﻟﻪ خﻮا پﻪ دﻧده گﻤارل ک５ده.
پاپ چ ３د ！ﻮﻟﻮ ﻣسﻴحﻴاﻧﻮ ﻣخک） و ،د اروپا ！ﻮﻟ ３کﻠسﻴاوې ﻳ ３ترﻻس ﻻﻧدې وې ﻧﻮ پﻪ ﻫﻤدې دﻟﻴﻞ
د دوى ﻣﻘام ﻟﻪ اروپاﻳﻲ پاچاﻫاﻧﻮ ＇خﻪ ﻟﻮړ وو .پاپ د روم پﻪ ＊ار ﻳعﻨ ３د ﻟرغﻮﻧﻲ روم د اﻣپراتﻮرۍ
پﻪ پﻼزﻣ５ﻨﻪ ک ３استﻮگﻨﻪ درﻟﻮده د ﻟﻮ４دﻳ ＃روم ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ تﻠﻮ ＇خﻪ وروستﻪ پﻪ ا＂４اﻟﻴا ک ３حکﻮﻣت ﻧﻪ و
ﻣﻮجﻮد .ﻧﻮﻟﻪ ﻫﻤدې کبﻠﻪ د روم ＊ار او ＇ﻨ６ې ﻳ ３د پاپ تر وﻟک ３ﻻﻧدې سﻴﻤ ３گ２ﻞ 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 ک ３اروپا ﻟﻪ ډ４رو ستﻮﻧزو سره
ﻻس او گر４ﻮان وه ،د اروپا پﻪ سﻮﻳﻞ ختﻴ ＃ﻳعﻨ ３د باﻟکان پﻪ شبﻪ جزﻳرې ک ３د ختﻴ ＃روم (بﻴزاﻧس)
خﻠکﻮ پﻴاوړي حکﻮﻣت جﻮړ ک７ی و او د خپﻠ ３واکﻤﻨ ９د پراختﻴا او د ﻟرغﻮﻧﻲ روم د بﻴا راﻣﻨ％تﻪ
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ک５دو پﻪ سﻮچ ک ３وو .خﻮ د بﻴزاﻧس جگ７و ﻟﻪ ساساﻧﻴاﻧﻮ او وروستﻪ بﻴا ﻟﻪ ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ سره د دوى واکﻤﻨﻲ
ﻛﻤزورې ک７ه.
د بﻴزاﻧس پﻪ ﻻﻧدې کﻮﻟﻮ برس５ره د اروپا پﻪ پات ３خاورې ﻫﻢ د ﻫغﻮ ﻳرغﻠگرو قﻮﻣﻮﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا حﻤﻠ ３کﻴدﻟ３
چ ３ﻟرغﻮﻧﻲ روم ﻳ ３ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړی و دغﻮ ﻳرغﻠﻮﻧﻮ تر ﻫغﻪ وختﻪ دوام درﻟﻮده چ ３تر＇ﻮ ﻳ ３اوس５دوﻧکﻲ
ﻣسﻴحﻲ شﻮل .ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫغﻮ قﻮﻣﻮﻧﻮ ＇خﻪ چ ３ﻣسﻴحﻲ شﻮي وو .فراﻧک ﻧﻮﻣﻴده دوى د اروپا پﻪ ﻟﻮ４دﻳ＃
ک ３ﻳ ３ﻟﻮﻳﻪ واکﻤﻨﻲ راﻣﻨ％تﻪ ک７ه چ ３د فراﻧک پﻪ پاچاﻫ ９ﻣشﻬﻮره شﻮه .پﻪ ﻧﻬﻤﻪ زﻳ８دﻳزې پ７５ۍ ک ３د
شارﻟﻤان پﻪ ﻧاﻣﻪ د فراﻧک ﻳﻮه پاچا د ﻳﻮې پﻴاوړې واکﻤﻨ ９بﻨس ک＋５ﻮد .ﻧﻮﻣﻮړى وتﻮاﻧ５ده چ ３ﻟﻪ پاپ
سره ﻳﻮ＄اى پﻪ اروپا ک ３د ﻣسحﻴت ﻟﻤﻨﻪ وغﻮړوي ،او ﻫﻤدارﻧگﻪ ﻟﻪ ﻫغﻮ ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ سره ﻳ ３ﻫﻢ جگ７ه
وک７ه چ ３د اسپاﻧﻴ ３ﻟﻪ ﻻرې اروپا تﻪ ﻧﻨﻮتﻲ وو .شارﻟﻤان ﻳﻮ پﻴاوړی پاچا و چ ３ﻫﻢ فراﻧسﻮﻳاﻧﻮ او ﻫﻢ
اﻟﻤاﻧﻴاﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮړی د خپﻞ پاچا پﻪ تﻮگﻪ ﻣﻨﻠی و.
ﻟﻪ شارﻟﻤان ＇خﻪ وروستﻪ د ﻫغﻪ د واکﻤﻨ ９سﻴﻤﻪ تجزﻳﻪ شﻮه .پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ﻳﻮ ＄ﻞ بﻴا ب５ﻼب５ﻠﻮ قﻮﻣﻮﻧﻮ د
شﻤال او ختﻴ ＃ﻟﻪ ﻟﻮرو پﻪ اروپا باﻧدې ﻳرغﻠﻮﻧﻪ پﻴﻞ ک７ل .چ ３پﻪ ﻳﻮې برخ ３ک ３اوسﻨﻰ فراﻧسﻪ او پﻪ بﻠ３
برخ ３ﻛ ３د روم ﻣﻘدسﻪ اﻣپراتﻮري راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮه چ＄ ３ان ﻳ ３د ﻟرغﻮﻧﻲ روم اﻣپراتﻮري وارث گاﻧﻪ.
د شارﻟﻤاﻧﻲ ﻟﻪ واکﻤﻨ＇ ９خﻪ وروستﻪ دوﻟتﻮﻧﻪ کﻤزوري وو ،چ ３پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ﻳﻮ ＄ﻞ بﻴا د ب５ﻼ ب５ﻠﻮ قﻮﻣﻮﻧﻮ
ﻳرغﻞ د شﻤال او ختﻴ ＃ﻟﻪ ﻟﻮري پﻪ اروپا پﻴﻞ شﻮل د اروپا پﻪ ختﻴ ＃ک ３روسان او ﻣجارﻳان ﻣﻴشت شﻮل،
د اﻧگﻞ او ساکسﻮن قﻮﻣﻮﻧﻮ د اﻧگﻠستان د حکﻮﻣت او ﻣﻠت بﻨس ک＋５ﻮد .پﻪ ﻫﻤدې تﻮگﻪ فﻴﻨاﻧﻮ د
فﻨﻼﻧد د خاورې او داﻧﻴاﻧﻮ د دﻧﻤارک ﻫ５ﻮاد راﻣﻨ％ﻪ ک７ي دي دغﻮ بدﻟﻮﻧﻮﻧﻮ او پ＋５ﻮ ＇ﻪ د پاسﻪ زر کاﻟﻪ
وخت وﻧﻴﻮه  .ﻟﻪ دې وروستﻪ د ＇ﻮ پﻴ７ﻳﻮ پﻪ ترڅ ک ３د بدﻟﻮﻧﻮﻧﻮ پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３د اروپا اوسﻨﻲ ﻫ５ﻮادوﻧﻪ
راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮل .پﻪ ﻫغﻪ وخت ک ３ﻳرغﻠﻮﻧﻪ او د سﻴﻤﻮ ﻻﻧدې 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 ک ３د ډ４رو اروپاﻳﻲ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ د راﻣﻨ％تﻪ ک５دو تارﻳخﻲ ر ３＋４و＇７５و .د صﻠﻴب ﻧ＋ﻪ چ ３د
زﻳاتره اروپاﻳﻲ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ پر بﻴرغ ﻟگﻮل شﻮې ،د ﻫﻤاغﻪ وخت ﻧ＋ﻪ ده.
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په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ＇ﻠﻮرو ډﻟﻮ وو４شﻞ شﻲ او وروستﻪ ﻟﻪ ﻣشﻮرې دې ،ﻟﻪ ﻫرې ډﻟ＇ ３خﻪ ﻳﻮ غ７ى
د ﻣطﻠب ﻟﻨ６ﻳز ﻧﻮروتﻪ وړاﻧدې ک７ي.
 -١فﻴﻮډاﻟﻴزم ﻳعﻨ＇ ３ﻪ؟
 -٢د کﻠﻴسا د ﻣراتبﻮ ﻟ７ۍ؟
 -٣د فﻴﻮډاﻟﻴزم د ﻣراتبﻮ ﻟ７ۍ؟
 -٤ﻣﻨ％ﻨ ９پ７５ۍ ﻳعﻨ＇ ３ﻪ؟
پوښتنې
 -١پﻪ اروپا ک ３فﻴﻮډاﻻﻧﻮ کﻮم واکﻮﻧﻪ ﻟرل؟ ﻟﻨ６ﻳ ３تشرﻳح ک７ئ.
 -٢شﻮاﻟﻴﻪ او سرف ﻳﻮ تر بﻠﻪ ＇ﻪ تﻮپﻴر ﻟري؟ ﻟﻨ６ﻳ ３تشرﻳح ک７ئ.
 -٣د اروپا پﻮﻫﻪ او زده ک７ه ﻟﻪ ﻣسﻠﻤاﻧ！ ３ﻮﻟﻨ ３سره پﻪ ﻟﻨ６ه تﻮگﻪ پرتﻠﻪ ک７ئ.
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
د ﻫغﻮ قﻮﻣﻮﻧﻮ دﻣﻨشا پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﻮ ﻟﻨ ６ﻣطﻠب وﻟﻴکئ چ ３پﻪ ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ ک ３اروپا 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
د شﻬادت ﻳادوﻧﻪ ده .ﻣسﻴحﻴان ﻟﻪ صﻠﻴب ＇خﻪ د بﻴرغﻮﻧﻮ او کﻠﻴساگاﻧﻮ د ＊کﻠﻲ کﻮﻟﻮ
عﻴسﻰ
ﻟپاره گ＂ﻪ اخﻠﻲ .د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ د ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ ﻣسﻴحﻲ ﻟ＋کر چ ３د بﻴت اﻟﻤﻘدس ﻟپاره ﻳ ３ﻟﻪ اروپا
＇خﻪ پﻪ شام او فﻠسطﻴﻦ ﻳرغﻞ وک ،７پﻪ خپﻠﻮ جاﻣﻮﻳ ３د صﻠﻴب اﻧ％ﻮر اﻳستﻠﻲ وو .پﻪ ﻫﻤدې دﻟﻴﻞ
دوى تﻪ صﻠﻴبان وﻳﻞ کﻴ８ي او د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ او اروپاﻳﻲ ﻣسﻴحﻴاﻧﻮ ترﻣﻨ )٢٠٠(＃کﻠﻨ ３جگ７و 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 سترگ ３ﻧﻪ شﻮ پ＂ﻮﻟﻰ .صﻠﻴبﻲ جگ７ې چ ３د ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ پﻪ
دوﻳﻤﻪ ﻧﻴﻤاﻳﻲ(ﻟﻪ  ١٠٩٩ﻧﻪ تر ١٢٩١م) ک ３راﻣﻨ％تﻪ شﻮې ،ډﻳرې سترې تارﻳخﻲ پ ３＋５بﻠﻞ کﻴ８ي
چ ３پﻪ ﻟﻨ６ه تﻮگﻪ بﻪ خبرې پرې وک７و.

د صﻠﻴبﻲ جگ７ې ﻳﻮه صحﻨﻪ

د صليبي جگ７و پيل
ﻟﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ ﻫجري پﻴ７ۍ ＇خﻪ چ ３د اووﻣ ３ﻣﻴﻼدي پ７５ۍ سره سﻤﻮن خﻮري ،اسﻼﻣﻲ ﻧ７ۍ او
ﻣسحﻴت د ﻳﻮه بﻞ پﻪ وړاﻧدې سﻨگر وﻧﻴﻮه .پﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ ﻫجرى پ７５ۍ ک ３ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ ﻟﻪ ﻣسحﻴاﻧﻮ ＇خﻪ د
شام ＇ﻨ６ې ،فﻠسطﻴﻦ ،د افرﻳﻘا شﻤال او ﻫسپاﻧﻴﻪ وﻧﻴﻮﻟ ،３او وروستﻪ ﻫﻢ د دوى او ﻣسﻴحﻴاﻧﻮ ترﻣﻨ ＃د
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ﻣﻨ％ﻨ ９أسﻴا( ترکﻴ ،３ﻣدﻳتراﻧ ３اﻳ＂اﻟﻴا او ﻫسپاﻧﻴ ３پﻪ سﻴﻨدوﻧﻮ ،او وچﻮ ک ３جگ７و دوام درﻟﻮد .د ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ
پ７５ﻳﻮ پﻪ ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ ک ３د اسﻼﻣﻲ ﻧ７ۍ او ﻣسﻴحﻴاﻧﻮ ترﻣﻨ ＃د شخ７و او تاوترﻳخﻮاﻟﻲ ﻧﻮر ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻣﻨ ＃تﻪ
راغﻠﻞ چ ３ﻟﻨ６ه ﻳادوﻧﻪ ترې کﻮو.
 .١حضرت عيسى

ته انتظار

 :ﻳﻮه ډﻟﻪ ﻣسﻴحﻴان پﻪ دې باور وو چ ３وروستﻪ ﻟﻪ زر کﻠﻮ ﻧﻮ بﻪ ﻳﻮ ＄ﻞ بﻴا حضرت

پﻪ بﻴت

اﻟﻤﻘدس ک ３را＊کاره کﻴ８ي ﻟﻪ ﻫﻤدې اﻣﻠﻪ ،ﻣسﻴحﻲ زائران پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ راﻫبان بﻪ ﻫغﻪ ＊ار
تﻪ راتﻠﻞ ،او ورځ پﻪ ورځ ﻳ ３شﻤ５ر پﻪ بﻴت اﻟﻤﻘدس ک ３زﻳات５ده .اﻟبتﻪ ،ﻫغﻪ ＇ﻪ پ ）５ﻧﻪ شﻮل چ３
ﻣسﻴحﻴاﻧﻮ ﻳ ３اﻧتظاراﻳست .خﻮدې سفروﻧﻮ ﻳﻮه ＊ﻪ پاﻳﻠﻪ ﻟرﻟﻪ چ ３اروپاﻳان ﻳ ３د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ د ژوﻧد ﻟﻪ
اقتصادي او ！ﻮﻟﻨﻴزو شراﻳطﻮ ＇خﻪ خبر ک７ل.
 .٢د 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 وچ ３اوسﻴدوﻧکﻲ ډ４ر گ ０ک７ل.
دې ک６واﻟﻴﻮ د کرﻧﻴزو ＄ﻤکﻮ د کﻤﻮاﻟﻲ ستﻮﻧزه ﻫﻢ پﻪ ＇ﻨگ ک ３ﻟرﻟﻪ.
د ＄ﻤکﻮ کﻤﻮاﻟﻰ د بﻴﻮزﻟ ９سبب گر＄ﻴده او ورو ورو ＄ﻤکﻮال رعﻴتﻮﻧﻪ کﻢ او ب＄ ３ﻤک ３رعﻴتﻮﻧﻪ
زﻳاتﻴدل .دغﻪ ستﻮﻧزه ،ﻳﻮازې پﻪ رعﻴت پﻮرې اړه ﻧﻪ ﻟرﻟﻪ ،بﻠک ３شﻮاﻟﻴﻪ ﻫﻢ ورځ پﻪ ورځ تر بﻠ ３زﻳات５دل؛
＄کﻪ د اروپا پﻪ فﻴﻮډاﻟﻲ ﻧظام ک ３دود داس ３و چ ３د فﻴﻮډال شتﻤﻨﻲ بﻪ ﻣشر زوی ترﻻسﻪ کﻮﻟﻪ .ﻟﻪ دې
اﻣﻠﻪ د فﻴﻮډال ﻧﻮر زاﻣﻦ اړ ووچ ３ﻟﻪ شﻮاﻟﻴﻪ سره ﻳﻮ ＄ای شﻲ .د شﻮاﻟﻴﻪ د شﻤ５ر زﻳاتﻮاﻟﻲ او د دوى شر
غﻮ＊تﻨﻮ پﻪ اروپا ک ３د ﻧا اﻣﻨﻴﻮ ﻟﻤﻨﻪ پراخﻪ کﻮﻟﻪ.
د ﻫﻤدې ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣخ ３فﻴﻮډاﻻن او پاچاﻫان د ﻧﻮﻳﻮ ＄ﻤکﻮ پﻪ ﻟ＂ﻪ ک ３وو .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ چ ３د اروپا وچﻪ
ﻧسبستا ً کﻮچﻨ ９او ﻟﻪ درﻳﻮ خﻮاوو بحرترې را تاو و ،د ﻫ５ﻮادوﻧﻮ د ﻻﻧدې کﻮﻟﻮ اﻣکان ﻟ ８و ،ﻧﻮ ＄کﻪ ﻳ３
د ﻣدﻳتراﻧ ３ختﻴ ＃ﻟﻮري (شام او فﻠسطﻴﻦ) تﻪ چ ３د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ پﻪ وﻟکﻪ ک ３وو پاﻣﻠرﻧﻪ وک７ه.
 .٣په اندلس (هسپانيه) کې د مسلمانانو پرمختک
د ﻟﻮﻣ７ۍ پ７５ۍ پﻪ وروستﻴﻮ ک ３اﻧدﻟس د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ تر وﻟک ３ﻻﻧدې شﻮ .دوى ﻟﻪ پ７５ﻳﻮ را پدې خﻮا د
ﻫغ ３سﻴﻤ ３ﻟﻪ ﻣسﻴحﻴاﻧﻮ سره پﻪ سﻮﻟﻪ ک ３ژوﻧد کاوه .خﻮ د فراﻧکاﻧﻮ پﻪ پﻴر ک ３اروپاﻳﻲ ﻣسﻴحﻴاﻧﻮ د
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اﻧدﻟس پﻪ ب５رتﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ！ﻴﻨگار کاوه .اﻧدﻟس سره ﻟﻪ دې چ ３ﻟﻪ پات ３اسﻼﻣﻲ ﻧ７ۍ سره ﻳ ３ﻟ８ې اړﻳک３
ﻟرﻟ ３خﻮ بﻴا ﻫﻢ ﻧﻪ ﻳﻮازې د دوى د فشار پﻪ وړاﻧدې ودرﻳدل ،بﻠک ３ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ ﻳ ３ﻳﻮ رو＊اﻧﻪ تﻤدن ﻫﻢ
راﻣﻨ％تﻪ ک .７خﻮ د خپﻠﻤﻨ％ﻴﻮ جگ７و ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ،ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ تﻪ ډ４ر تاواﻧﻮﻧﻪ ورواو＊تﻞ او د ﻫسپاﻧﻴا شﻤاﻟﻲ
＇ﻨ６ې ﻳ ３ﻟﻪ ﻻسﻪ ووت.３
پﻪ ﻫﻤدې وخت ک ３سﻠجﻮقﻴاﻧﻮ پﻪ (١٠٧١م) کال ک ３پر شرقﻲ روم(بﻴزاﻧس) د برﻳ＋ﻨا پﻪ ＇５ر برﻳاﻟﻴتﻮب
تر ﻻسﻪ ک ،７او د بﻴزاﻧس اﻣپراتﻮرۍ د کﻮچﻨ ９أسﻴا برخﻪ ﻟﻪ ﻻسﻪ ورک７ه .د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ پر ضد ﻳ ３ﻟﻪ
پاپ ＇خﻪ د ﻣرست ３غﻮ＊تﻨﻪ وک７ه ،او دا د پاپ ﻟپاره غﻮره وخت و چ ３د بﻴزاﻧس کﻠﻴسا چ ３د روم
ﻟﻪ کﻠﻴسا ＇خﻪ پﻪ (١٠٥٥م) کا ل ک ３جﻼ شﻮې وه ،ﻳﻮ ＄ﻞ بﻴا د خپﻞ اﻣرﻻﻧدې راوﻟﻲ .پﻪ پاﻳﻠﻪ ک３
د بﻴزاﻧس کﻠﻴسا چ ３پﻪ ＄ان ﻳ ３ارتﻮدوکس ﻧﻮم اﻳ＋ﻰ و او د روم کﻠﻴسا کاتﻮﻟﻴک ﻧﻮﻣﻴده .چ ３پﻪ دې
تﻮگﻪ صﻠﻴبﻲ جگ７ې پﻴﻞ شﻮې.
لوم７ن ９صليبي جگ７ې څه ډول پيل شوې؟
پاپ دوﻳﻢ اوربان پﻪ (١٠٩٦م) کال ک ３د بﻴت اﻟﻤﻘدس د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟپاره د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې د جگ７ې
اﻣر ورک .７گ ０شﻤ５ر خﻠک د اروپا ﻟﻪ ﻣرکزي او ﻟﻮﻳدﻳ％ﻮ سﻴﻤﻮ ＇خﻪ د بﻴزاﻧس پﻪ ﻟﻮر وخﻮ５＄دل تر
＇ﻮ ﻟﻪ ﻫغ ３ﻻرې ＄اﻧﻮﻧﻪ بﻴت اﻟﻤﻘدس تﻪ ورسﻮي .دغﻪ خﻠک چ ３زﻳاتره شﻮاﻟﻴﻪ او کﻠﻴﻮاﻟﻲ خﻠک
وو ،د ﻳﻮه ب ３ﻧظﻤﻪ او ب ３سره ﻟ＋کر پﻪ تﻮگﻪ ﻳ ３د ﻻرې پر سر ډ４رې سﻴﻤ ３چﻮر ک７ې＇ .ﻪ وخت
چ ３قسطﻨطﻨﻴ ３تﻪ ورسﻴدل ﻧﻮ د بﻴزاﻧس اﻣپراتﻮري د دې سرک＋ﻪ او وږي ﻟ＋کر ＇خﻪ ووﻳرﻳدل ،او
ﻧﻮﻣﻮړو تﻪ ﻳ ３د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ د پﻮﻟﻮ پﻪ ﻟﻮر ﻻر＊ﻮوﻧﻪ وک７ه .کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ زﻳاتره صﻠﻴبﻴان ﻳا پﻪ د＊تﻮک ３ورک،
او ﻳا ﻟﻪ ﻟﻮږې ＇خﻪ ﻣ７ه شﻮل ،خﻮپات ３بﻴا د ﻣدﻳتراﻧ ３ﻟﻪ ختﻴ％ﻮ ＇ﻨ６و ＇خﻪ ＄اﻧﻮﻧﻪ شام او فﻠسطﻴﻦ
تﻪ ورسﻮل او پﻪ (١٠٩٩م) کال ک ３د بﻴت اﻟﻤﻘدس پﻪ ﻻﻧدې کﻮﻟﻮ وتﻮاﻧﻴدل چ ３د صﻠﻴبﻲ جگ７و پﻪ
پﻴﻞ ک ３اسﻼﻣﻲ ﻧ７ۍ پﻪ خپﻠﻤﻨ％ﻲ جگ７و ک＊ ３کﻴﻞ ک７ي .فﻠسطﻴﻦ د ﻣصر د فاطﻤﻴاﻧﻮ پﻪ ﻻس د
کﻤزورۍ او د ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ تﻠﻮ پﻪ حاﻟت ک ،３شام د عباسﻰ خﻼفت د ﻣﻼت７و سﻠجﻮقﻴاﻧﻮ پﻪ ﻻس ک ３و.
خﻮ ﻧﻪ سﻠجﻮقﻴان سره ﻣتحد وو او ﻧﻪ عباسﻴاﻧﻮ خپﻠﻮ پﻮﻟﻮتﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ کﻮﻟﻪ .ﻟﻪ بﻠﻪ پﻠﻮه فاطﻤﻴاﻧﻮ او عباسﻴان
ﻫﻢ پﻪ خپﻠﻮ ﻣﻨ％ﻮ ک ３سره د＊ﻤﻦ وو .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ د شام ،فﻠسطﻴﻦ او بﻴت اﻟﻤﻘدس زﻳات ３برخ ３د
صﻠﻴبﻴاﻧﻮ ﻻستﻪ ورغﻠ.３
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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 ورک .７ﻧﻮ ＄کﻪ د زﻧگﻴاﻧﻮ پﻪ ﻧاﻣﻪ چ ３د شام پﻪ پﻮﻟﻮ ک ３ﻳ ３حکﻮﻣت کاوه ،د صﻠﻴبﻴاﻧﻮ
پﻪ وړاﻧدې جگ７ې تﻪ راووتﻞ او د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ ＄ﻴﻨ ３سﻴﻤ ３ﻳ ３ب５رتﻪ ترې وﻧﻴﻮﻟ .３د صﻠﻴبﻴاﻧﻮ ﻣاتﻪ د دې
ﻻﻣﻞ وگر＄ﻴده .چ ３ﻧﻮر تازه دﻣﻪ ﻳا ﻧﻮي اروپاﻳان د بﻴت اﻟﻤﻘدس پﻪ ﻟﻮر وخﻮ＄ﻴ８ي .خﻮ پﻪ دې جگ７ه
ک ３فﻴﻮډاﻻن ﻫﻢ ﻟﻪ شﻮاﻟﻴﻪ وو سره ﻣﻠگري شﻮي وو .صﻠﻴبﻴاﻧﻮ ﻣات ３وخﻮړه＄ ،کﻪ چ ３ﻣسﻠﻤاﻧان چﻤتﻮ
شﻮي وو او ﻟﻪ بﻠﻪ پﻠﻮه د ﻟﻮﻣ７ۍ صﻠﻴبﻲ جگ７ې فاتحان د ﻧﻮﻳﻮ ک６واﻟﻮ پﻪ راتگ خﻮاشﻴﻨﻲ وو.
د صﻠﻴبﻴاﻧﻮ پﻪ دوﻳﻤ ３جگ７ې ک ３پاپ ﻣاتﻪ وخﻮړه او دې تﻪ اړ شﻮ چ ３اروپاﻳﻲ پاچاﻫان ﻫﻢ د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ
پروړاﻧدې جگ７ې تﻪ وﻫ（ﻮي .پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３د اﻧگﻠستان ،فراﻧس ３او اﻟﻤان(د روم ﻣﻘدس ３اﻣپراتﻮرۍ)
پاچاﻫان د فﻠسطﻴﻦ پﻪ ﻟﻮر وخﻮ５＄دل او درﻳﻤﻪ صﻠﻴبﻲ جگ７ه راﻣﻨ％تﻪ شﻮه.
ﻫﻤدغﻪ جگ７ه وه چ ３د صﻼح اﻟدﻳﻦ اﻳﻮبﻲ پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮه ﻣسﻠﻤان ﻣشر سخت ﻣﻘاوﻣت وک .７صﻼح
اﻟدﻳﻦ چ ３د زﻧگﻲ او فاطﻤﻴاﻧﻮ د حکﻮﻣت ﻟﻪ ﻧسکﻮر４دو سره ﻳ ３پﻪ ﻣصر او شام ک ３د اﻳﻮبﻴاﻧﻮ پﻪ ﻧاﻣﻪ
حکﻮﻣت را ﻣﻨ％تﻪ ک ،７وتﻮاﻧ５د چ ３بﻴت اﻟﻤﻘدس ب５رتﻪ وﻧﻴسﻲ ،او د شام او فﻠسطﻴﻦ زﻳات ３برخ３
أزادې ک７ي .ﻳﻮازې ساحﻠﻲ سﻴﻤ ３د صﻠﻴبﻴاﻧﻮ پﻪ واک ک ３وې .د اروپا د ﻣسﻴحﻲ شاﻫاﻧﻮ ﻟپاره د دې
ﻣاتﻮ زغﻤﻞ ډ４ر سخت وو ،ﻧﻮ ＄کﻪ ﻳ ３د ﻧﻮﻳﻮ ﻟ＋کرو تﻴاری وﻧﻴﻮه.
نورې صليبي جگ７ې
＇ﻠﻮرﻣ ３صﻠﻴبﻲ جگ７ې ک ３د ډ４رو سرت５رو او زﻳاتﻮ تجﻬﻴزاتﻮ تﻪ پﻪ درﻟﻮدو صﻠﻴبﻴاﻧﻮ پﻪ بﻴت اﻟﻤﻘدس
ک ３برى او د ډ４رو غﻨﻴﻤتﻮﻧﻮ تر ﻻسﻪ کﻮل حتﻤﻲ گ２ﻞ .خﻮ کﻠﻪ چ ３د ﻣسﻴحﻴت تر ！ﻮﻟﻮ ﻟﻮی ＊ار
قسطﻨطﻨﻴ ３تﻪ ورس５دل ﻧﻮ ﻟﻪ ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ سره د جگ７ې او د بﻴت اﻟﻤﻘدس ﻻﻧدې کﻮﻟﻮ پﻪ ﻧسبت ﻳ ３د
ﻧﻮﻣﻮړي ＊ار تصرف تﻪ ترجﻴح ورک７ه.
ﻟﻪ ＇ﻠﻮرﻣ ３او پﻨ％ﻤ ３جگ７ې وروستﻪ ،د صﻠﻴبﻲ جگ７و ﻻره بدﻟﻪ شﻮه .ﻟﻪ ﻳﻮې خﻮا د بﻴزاﻧس
اﻣپراتﻮرۍ صﻠﻴبﻲ جگ７ه ﻣاراﻧﻮ تﻪ اجازه ور ﻧﻪ ک７ه چ ３د دوى د واکﻤﻨ ９ﻟﻪ سﻴﻤﻮ ＇خﻪ ت５ر شﻲ او د
ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ پﻮﻟﻮ تﻪ ورس８５ي .پﻪ ﻫﻤدې تﻮگﻪ صﻠﻴبﻴان د اﻳ＂اﻟﻴا ﻟﻪ شﻤاﻟﻲ بﻨدروﻧﻮ ＇خﻪ وخﻮ５＄دل ،ﻟﻪ
ﻣدﻳتراﻧ＇ ３خﻪ ت５ر شﻮل او د صﻠﻴباﻧﻮ ترواک ﻻﻧدې 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 شپ８ﻣ＇ ３خﻪ تر ﻧﻬﻤ３

124

！ﻮﻟ ３صﻠﻴبﻲ جگ７ې پاچاﻫاﻧﻮ د فﻴﻮډاﻻﻧﻮ او شﻮاﻟﻴﻪ پﻪ ﻣﻼت７ۍ رﻫبري کﻮﻟ .３دوى ﻧﻪ ﻳﻮازې خپﻠﻮ
گ＂ﻮ پس ３ﻟرې سﻴﻤﻮتﻪ تﻠﻞ ،بﻠک ３پﻪ دې فﻜر ﻛ ３وو چ ３صﻠﻴبﻴان ﻧﻪ شﻲ تﻮاﻧﻴدﻟﻰ چ ３د ﻣدﻳتراﻧ３
ختﻴ ３％سﻴﻤ ３ﻻﻧدې ک７ي .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ سﻴاسﻲ فعاﻟﻴتﻮﻧﻮ تﻪ ﻳ ３تر جگ７و ډﻳره پاﻣﻠرﻧﻪ وک７ه.
د صﻠﻴبﻲ جگ７و پﻪ وروستﻴﻮ ک ３چ ３کﻮم ﻣﻬﻢ بدﻟﻮن راﻣﻨ％تﻪ شﻮ ،د سﻮداگرۍ ﻟپاره ﻟﻪ ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ سره
د ﻣسﻴحﻴاﻧﻮ ﻧژدې کﻴدل وو .چ ３د ا＂４اﻟﻴا د شﻤاﻟﻲ بﻨدروﻧﻮ گر＄ﻨدوﻳاﻧﻮ وﻛﻮﻻی شﻮل ﻟﻪ دې سﻮداگرۍ
＇خﻪ ډ４ره گ＂ﻪ پﻮرتﻪ ک７ي.
پﻪ داس ３شراﻳطﻮ ک ３چ ３سﻮداگري د صﻠﻴبﻴاﻧﻮ ﻟپاره غﻮره اﻧگﻴزه گر５＄دﻟ ３وه ،ﻧﻮ ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ پﻪ دې
سﻴﻤﻮ ک ３د صﻠﻴبﻴاﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ قدرت زﻳات شﻮ .د اﻳﻮبﻴاﻧﻮ پر＄اى ＄ﻮاکﻤﻦ حکﻮﻣت
راﻣﻨ％تﻪ شﻮ چ ３د صﻠﻴبﻴاﻧﻮ وروست ９ﻫ６ې باﻧدې د پرﻟﻪ پس ３ﻳرغﻠﻮﻧﻮ پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ﻳ ３د شام ساحﻠﻲ
سﻴﻤ ３وﻧﻴﻮﻟ .３چ ３پﻪ دې ترتﻴب صﻠﻴبﻲ جگ７ې وروستﻪ ﻟﻪ ( )٢٠٠کﻠﻮﻧﻮ پﻪ ( )١٢٩١ک ３د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ
پﻪ برﻳاﻟﻴتﻮب پاى تﻪ ورس５دې.
د صليبي جگ７و پايلې
 صﻠﻴبﻲ جگ７ې د اروپاﻳاﻧﻮ پﻪ ﻣات ３سره پای تﻪ ورسﻴدې ،خﻮ ﻧﻮﻣﻮړي ﻳ ３ﻟﻪ اسﻼﻣﻲ تﻤدن سره بﻠدک７ل او ﻟﻪ ﻫغﻮ ＇خﻪ ﻳ ３گ＂ﻪ واخﻴستﻪ.
 صﻠﻴبﻲ جگ７ې د ﻫغﻪ وخت تر ！ﻮﻟﻮ پرﻣختﻠﻠﻲ تﻤدن(اسﻼﻣﻲ تﻤدن) سره د اروپاﻳاﻧﻮ د ﻧژدﻳﻮاﻟﻲﻻﻣﻞ وگر５＄دې چ ３دا پخپﻠﻪ د اروپاﻳاﻧﻮ د فکروﻧﻮ د خﻼصﻮن د ﻧ７ۍ د واقعﻴتﻮﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ د دوى د
سترگﻮ غ７وﻟﻮ او خپﻞ ﻣﻮقعﻴت تﻪ د کتﻨ ３پﻪ برخﻪ ک ３ډ４ر گ＂ﻮر وو.
 صﻠﻴبﻲ جگ７ې د ﻧﻮﻳﻮ اقتصادي برخﻮ د پراختﻴا سبب و گر５＄دې .د ﻣدﻳتراﻧ ３د ختﻴ ＃او د افرﻳﻘا دشﻤال ﻟﻪ ﻻرې اروپا ﻟﻪ ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ سره سﻮداگري پﻴﻞ ک７ه ،او د بﻮرې ،کاغذ ،قﻬﻮې ،قطب ﻧﻤا ،پﻨبﻪ
ﻳﻲ ！ﻮ！ ،３درﻣﻞ او داس ３ﻧﻮر ﻣحصﻮﻻت او شﻴان د اروپاﻳاﻧﻮ ﻻستﻪ راغﻠﻞ .دا ډول ﻣحصﻮﻻت او شﻴان
پﻪ اروپا ک ３ﻧﻪ پﻴدا ک５دل .د دې شﻴاﻧﻮ ﻻستﻪ راوړل او وروستﻪ تﻮﻟﻴدول د اروپا پﻪ وچﻪ ک ３د ژوﻧد د
کچ ،３کار او فرﻫﻨگ د ﻟﻮړﻳدو ﻻﻣﻞ وگر５＄دل.
 سرب５ره پﻪ بﻴﻼ بﻴﻠﻮ درﻣﻠﻮ چ ３اروپاﻳان ﻳ ３ډ４رغﻮ＊تﻮﻧکﻲ وو ،د طبابت اړوﻧد کتابﻮﻧﻪ ﻟکﻪ کﻴﻤﻴا ،درﻣﻞجﻮړوﻧ ،３درﻣﻞ پ５ژﻧدﻧ ،３ژوﻧد پﻴژﻧدﻧ ،３ﻣﻴخاﻧﻴک او د دې پﻪ ＇５ر ﻧﻮر ډﻳر زﻳات کتابﻮﻧﻪ د اروپاﻳاﻧﻮ
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ﻟپاره ډ４ر ＂－ﻮر وو .ﻫﻤدارﻧگﻪ ﻫغﻪ عﻠﻮم چ ３اروپا ورسره ﻣﻴﻨﻪ و＊ﻮدﻟﻪ ﻫغﻪ جغرافﻴﻪ او ﻧجﻮم وو .دغﻪ
دوو عﻠﻮﻣﻮ د سﻴﻤﻮ ،ﻻرو ،بحري گر５＄دوﻳ ９او سﻮداگرۍ پﻪ برخﻪ ک ３ډ４ره ﻣرستﻪ کﻮﻟﻪ .عﻘﻠﻲ عﻠﻮﻣﻮ
ﻟکﻪ فﻠسف ３ﻫــﻢ پﻪ اروپــــا کــ ３ډ４ــر ﻣﻴﻨﻪ وال درﻟﻮدل او د اسﻼﻣﻲ ﻧ７ۍ د ﻟﻮﻳﻮ فﻴﻠسﻮفاﻧﻮ ابﻦ سﻴﻨا او
فارابﻲ أثار پﻪ ﻻتﻴﻦ ژبﻪ وژباړل شﻮل .پﻪ دې وخت ک ３اﻧدﻟس (ﻫسپاﻧﻴﻪ) ،تﻮﻧس ،د شام سﻮاحﻞ(سﻮرﻳﻪ)
او د ﻣصر اسکﻨدرﻳﻪ ﻟﻪ اسﻼﻣﻲ ﻧ７ۍ ＇خﻪ اروپا تﻪ د اقتصادي ،فکري ،عﻠﻤﻲ او فﻨﻲ ﻻستﻪ راوړﻧﻮ د
ﻟ８５دوﻧ ３تر！ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻤ ３دروازې وې.

په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډﻟﻮ ووﻳشﻞ شﻲ او ﻫره ډﻟﻪ دې ﻳﻮه ﻟﻪ ﻻﻧد４ﻨﻴﻮ پﻮ＊تﻨﻮ ＇خﻪ ،وروستﻪ ﻟﻪ
ﻣشﻮرې د ﻳﻮه غ７ي پﻪ واسطﻪ ﻧﻮرو تﻪ وړاﻧدې ک７ي.
 .١وﻟ ３د بﻴزاﻧس حکﻮﻣت صﻠﻴبﻲ جگ７ه ﻣاراﻧﻮ تﻪ اجازه ورﻧﻪ ک７ه چ ３د دوى د واکﻤﻨ ９ﻟﻪ سﻴﻤﻮ
＇خﻪ د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ جگ７و تﻪ ور شﻲ؟
 .٢وﻟ ３د ﻟﻮﻣ７ۍ صﻠﻴبﻲ جگ７ې فاتحان د ﻧﻮﻳﻮ ک６واﻟﻴﻮ پﻪ راتگ خﻮاشﻴﻨﻲ شﻮل؟
پوښتنې
 -١د اروپا ！ﻮﻟﻨﻴزې وضع＇ ３ﻪ ډول صﻠﻴبﻲ جگ７وتﻪ زﻣﻴﻨﻪ برابره ک７ه؟
 -٢درﻳﻤﻪ صﻠﻴبﻲ جگ７ه ＇ﻪ ډول را ﻣﻨ％تﻪ شﻮه او پﻪ ＇ﻪ پای تﻪ ورسﻴده؟
 -٣پﻪ ＇ﻠﻮرﻣ ３صﻠﻴبﻲ جگ７ې ک ３د صﻠﻴبﻴاﻧﻮ ک７ﻧدود د کﻮم واقعﻴت بﻴاﻧﻮوﻧکی دى؟
 -٤پﻪ وروستﻴﻮ صﻠﻴبﻲ جگ７و ک ３د اسﻼﻣﻲ ﻧ７ۍ پﻪ وړاﻧدې د اروپاﻳاﻧﻮ پﻪ فکر ک＇ ３ﻪ 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 ﻳعﻨ＇ ３ﻪ؟ او ＇ﻪ ډول را ﻣﻨ％تﻪ شﻮ؟
د ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ پﻪ وروستﻴﻮ ک ３چ ３کﻮم فکري او فرﻫﻨگﻲ تحﻮﻻت او بدﻟﻮﻧﻮﻧﻪ را ﻣﻨ％تﻪ شﻮل
د رﻧساﻧس ﻳعﻨ ３د ﻧﻮې زﻳ８ﻳدﻧ ３پﻪ عصر شﻬرت ﻟري .او د دې ﻣفﻬﻮم د ﻟرغﻮﻧﻲ روم او ﻳﻮﻧان د
تﻤدن راژوﻧدي ک５دل دي چ ３د ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ پﻪ پﻴﻞ ک ３ﻫ５رشﻮي وو.
ﻫغﻪ ＇ﻪ چ ３د رﻧساﻧس پﻪ عصر ک ３راﻣﻨ％تﻪ شﻮل او پﻪ اروپا ک ３ﻳ ３د ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ ＇５رې تﻪ
بدﻟﻮن ورﻛ ７عبارت وو ﻟﻪ:
 -١د ＊اري ژوﻧد پراختﻴا او د ＊ارﻳاﻧﻮ ＄ﻮاکﻤﻨتﻴا.
 -٢د پاچاﻫاﻧﻮ د ＄ﻮاک زﻳاتﻴدل او د فﻴﻮډاﻻﻧﻮ ﻛﻤزورول.
 )Humanizam( -٣بشر دوستی او عﻘﻞ پاﻟﻨﻪ ( د عﻘﻞ او استعدادوﻧﻮ ورده)
 -٤د سﻮداگرۍ او ﻣسﻠک پراختﻴا.
 -٥جغرافﻴﻮي اکتشافات.
د دې ﻟﻪ پاره چ ３رﻧساﻧس د ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ پﻪ وروستﻴﻮ ک ３راﻣﻨ％تﻪ شﻮى دى ،ﻧﻮ پﻪ دې ＄اى ک３
د اروپا تارﻳخ ﻟﻪ  ١٣٠٠کال ＇خﻪ تر  ١٦٠٠م .کال پﻮرې ترکتﻨ ３ﻻﻧدې ﻧﻴسﻮ.

د شﻤال سﻤﻨدر－ﻰ
د باﻟتﻴک سﻤﻨدرگ９

د
رو
مﻣ
ﻘد
سﻪ
اﻣپ
راتﻮ
رۍ

صﻠﻴبﻲ جگ７و د اروپا د خﻠکﻮ ستﻮﻧزې حﻞ
ﻧﻪ ک７ې .پﻪ اروپا ک ３د ＄ﻤکﻮ د کﻤﻮاﻟﻲ
پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ﻳﻮ زﻳات شﻤ５ر ＄ﻤکﻮال رعﻴت
پﻪ ب＄ ３ﻤکﻮ رعﻴت بدل شﻮل .ﻳﻮ شﻤ５ر
کروﻧد گرو د فﻴﻮډاﻻﻧﻮ د ظﻠﻢ ﻟﻪ اﻣﻠﻪ شﻮرش
وک ،７ﻟﻪ کﻠﻮ ＇خﻪ ت＋ت５دل او د پا چا ﻟﻪ
رعﻴت سره ﻳﻮ ＄اى ک５دل .ﻫﻤدغﻪ ډﻟﻪ
پﻪ ب５ﻼب５ﻠﻮ کسبﻮﻧﻮ او راک７ه ورک７ه بﻮخت
شﻮل او پﻪ اروپا ک ３ﻳ ３د ﻧﻮﻳﻮ ＊اروﻧﻮ بﻨس
ک＋５ﻮد .ﻟﻪ صﻠﻴبﻲ جگ７و وروستﻪ چ ３د
سﻮداگرۍ پراختﻴا را ﻣﻨ％تﻪ شﻮه د ＊ارﻳاﻧﻮ
د اقتصادي پراختﻴا پﻪ برخﻪ ک ３ﻳ ３ﻣرستﻪ
وک７ه .د ＊ار اوس５دوﻧکﻮ تﻪ ﻳ ３بﻮرژوا وﻳﻞ
چ＊ ３اري اوس５دوﻧکﻲ ﻣعﻨا ورکﻮي＊ .ار
چ ３د پﻠﻮرﻧ ３او پ５رودﻧ ３ﻣرکز دى ،ﻟﻪ پﻴسﻮ
＇خﻪ گ＂ﻪ اخﻴستﻨﻪ پک ３زﻳاتﻪ شﻮه؛ ＄کﻪ د
راک７ې ورک７ې ﻟپاره اړﻳﻦ شﻰ پﻴس ３دي.

ددﻧاپﻞ پاچاﻫﻰ
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د ﻣدﻳتراﻧ ３سﻤﻨدرگﻰ

پﻪ ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ ک ３د ＊ار پراختﻴا زﻳاتره پﻪ ساحﻠﻲ ＇ﻨ６وک ３وه＄ .کﻪ چ ３پﻪ ﻫغﻮ ＄اﻳﻮﻧﻮ ک ３فﻴﻮډاﻻن ﻟ ８وو.
پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３پﻪ اروپا ک ３د ＊اروﻧﻮ پراختﻴا او د فﻴﻮداﻟﻴزم د سﻮداگرۍ غﻮړ４دﻧﻪ کﻤزورې شﻮه.
پاچاﻫاﻧﻮ ﻟﻪ فﻴﻮډاﻻﻧﻮ ＇خﻪ غﻮ＊تﻞ چ ３ﻣاﻟﻴات ورک７ي ،او دغﻪ ﻣاﻟﻴات ﻫﻢ باﻳد د پﻴسﻮ پﻪ ب２ﻪ تحﻮﻳﻞ
شﻲ؛ ＄کﻪ د پﻴسﻮ د ﻻستﻪ راوړﻟﻮ ﻟپاره د ＊ار باﻧکداراﻧﻮ او سﻮداگرو تﻪ ورتگ اړﻳﻦ و.
د دغﻪ حاﻟت پﻪ پاى ک ３د ＊اري ژوﻧد اقتصاد پﻪ فﻴﻮډاﻟﻲ اقتصاد غﻮره واﻟﻰ تر ﻻسﻪ ک ،７او ＊اري
اشراف ﻳ ３ﻟﻪ ＄اﻧگ７ي ﻣﻘام ＇خﻪ برخﻤﻦ ک７ل .پﻪ دې دوره ک ３فﻴﻮډاﻟﻮ اشرافﻮ ﻫ（ﻪ کﻮﻟﻪ چ ３خپﻞ
پخﻮاﻧﻰ ＄اى بﻴا تر ﻻسﻪ ک７ي .دغﻪ ！ﻮﻟﻨﻴز اخ وډب ډ４ر دوام وک ７او پﻪ پاى ک ３د بﻮرژوا پﻪ گ＂ﻪ پاى
تﻪ ورسﻴده .د اروپا ＊اروﻧﻪ او اوسﻴدوﻧکﻲ زﻳات شﻮل او ﻟرغﻮﻧﻲ روم د ＊اري ژوﻧدون ＇خﻪ پﻪ گ＂３
اخﻴستﻨ＊ ３اري ژوﻧدتﻪ قﻮاﻧﻴﻦ او ﻻرې غﻮره ک７ې چ ３د اروپاﻳاﻧﻮ د ﻧﻮي ژوﻧد بﻨس ﻳ ３ک＋５ﻮد.
د پاچاهانو ځواکمنېدل
ﻫغﻪ ﻣاﻟﻴات چ ３اروپاﻳﻲ پاچاﻫاﻧﻮ ﻟﻪ فﻴﻮډاﻻﻧﻮ ＇خﻪ اخﻴستﻞ زﻳاتره ﻳ ３د خپﻞ حکﻮﻣت د ＄ﻮاکﻤﻨتﻴا
پﻪ ﻻره ک ３ﻟگﻮل ،پاچاﻫاﻧﻮ د گ ０شﻤ５ر سرت５رو پﻪ گﻤارﻟﻮ سره ،ﻣﻨظﻢ او داﻳﻤﻲ ﻟ＋کر راﻣﻨ％تﻪ ک،７
او د وسﻠﻮ پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د تﻮپ پﻪ جﻮړوﻟﻮ ﻳ ３پﻴﻞ وک .７پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３پاچاﻫان د فﻴﻮډاﻻﻧﻮ د پﻮ＄ﻲ
＄ﻮاک ﻟﻪ ﻣرست＇ ３خﻪ ب ３ﻧﻴازه شﻮل .پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ چ ３د اړتﻴا پﻪ وخت ک ３بﻪ د تﻮپ پﻪ واسطﻪ
د فـﻴﻮډال کﻼگاﻧ ３ﻫﻢ ړﻧگ５دﻟ ３ﻧﻮ پﻪ دې ！ﻮگﻪ د فﻴﻮډاﻻﻧﻮ ＄ﻮاک د پاچاﻫاﻧﻮ پﻪ گ＂ﻪ ﻟ８ه شﻮه .د دې ﻟپاره
چ ３پاچاﻫان پﻪ اصﻞ ک ３ﻟﻪ ﻫﻤدې پﻮړ ＇خﻪ وو ،ﻟﻪ دې وروستﻪ ﻳ ３فﻴﻮډاﻟﻮ اشرافﻮ تﻪ د ＄ﻴﻨﻮ سﻴﻤﻮ
حکﻤراﻧﻲ او د حکﻮﻣت ﻣﻘاﻣﻮﻧﻪ وسپارل .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ ！ﻮل واک د پاچاﻫاﻧﻮ ﻻستﻪ 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 أساﻧ ９پﻪ برخﻪ ک ３ﻣرستﻪ کﻮﻟﻪ چ ３د بﻮرژوا ﻫﻴﻠﻪ ﻫﻢ ﻫﻤداوه.
د پاچاﻫاﻧﻮ ＄ﻮاکﻤﻨ５دل د دې ﻻﻣﻞ وگر５＄دل چ ３د کﻠﻴسا پﻪ چاروک ３ﻫﻢ ﻻسﻮﻫﻨﻪ وک７ي او وتﻮاﻧﻴدل
چ ３د پاپ د قدرت ک７ۍ کﻮچﻨ ９او خپﻞ واک زﻳات ک７ي.
سياسي بدلونونه او د مرکزي حکومتونو منځته راتلل
د رﻧساﻧس پﻪ پ５ر ک ３د ﻣرکزي حکﻮﻣتﻮﻧﻮ ﻣتحدو قﻠﻤرووﻧﻮ او ﻣﻠتﻮﻧﻮ راﻣﻨ％تﻪ ک５دل پﻪ أراﻣ ９سره تر
سره ک５دل .ﻫﻴ＆ ﻳﻮ اوسﻨی اروپاﻳﻲ ﻫ５ﻮاد ،ﻧﻨﻨ ９وضعﻪ ﻧﻪ ﻟرﻟﻪ.
د اﻧگﻠستان پﻪ پارﻟﻤان ک ３د فﻴﻮډاﻟﻮ اشرافﻮ شتﻮن ،د دې ﻫ５ﻮاد د حکﻮﻣت ب２ﻪ ﻳ ３پﻪ ﻣشروطﻪ سﻠطﻨت
بدﻟﻪ ک７ه .د اوسﻨ ９فراﻧس ３زﻳات ３برخ ３د اﻧگﻠستان د پاچاﻫاﻧﻮ پﻪ واک ک ３وې .خﻮ د فراﻧس ３پاچاﻫان
چ ３د فﻴﻮډاﻻﻧﻮ پﻪ ！کﻮﻟﻮ ک ３ډ４ر ＄ﻮاکﻤﻦ شﻮي وو ،د دې قﻠﻤرو د ترﻻسﻪ کﻮﻟﻮ ﻟپاره ډگر تﻪ راووتﻞ.
د جگ７و پاﻳﻠ ３ډﻳرې وراﻧ ３او وﻳجاړې وې＄ ،کﻪ دغﻮ جگ７و سﻞ کاﻟﻪ دوام وک .７پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３فراﻧسﻮ
ﻳاﻧﻮ د ژاﻧدارک( )Jeandearcپﻪ ﻧاﻣﻪ د ﻳﻮې جﻴﻨ ９پﻪ پا＇ﻮن برﻳاﻟﻴتﻮب تر ﻻسﻪ ک.７
پﻪ ﻫسپاﻧﻴا ک ３د ﻫسپاﻧﻴا شﻤاﻟﻲ اﻳاﻻتﻮﻧﻪ چ ３د ﻣسﻴحﻲ پاچاﻫاﻧﻮ پﻪ ﻻس ک ３وو ،د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې
ﻳ ３پﻪ سﻮﻳﻞ ک ３ﻧﻮي برﻳاﻟﻴتﻮبﻮﻧﻪ وگ＂ﻞ او وتﻮاﻧ５دل چ ３د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ وروستی ﻣﻘاوﻣت پﻪ ！پﻪ ودروي.
د اروپا پﻪ ﻣرکزي او ختﻴ％ﻮ ＇ﻨ６و ک ３د ﻳﻮه ＄ﻮاکﻤﻦ دوﻟت د جﻮړ４دو ﻟپاره  ،پﻪ ډﻳرورو حرﻛت سره د
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ﻫغﻪ ﻟﻪ ﻟﻮﻳدﻳ％ﻮ ＇ﻨ６و ﻳعﻨ ３اﻧگﻠستان ،فراﻧس ３او ﻫسپاﻧﻴا ＇خﻪ تﻴر４دل＄ .کﻪ د فﻴﻮډاﻻﻧﻮ اشرافﻴت پﻪ
دوى ک ３تر اوسﻪ ډ４ر ＄ﻮاکﻤﻦ و .پﻪ أﻟﻤان (د روم پﻪ ﻣﻘدسﻪ اﻣپراتﻮرۍ) ک ３ﻫﻤدغﻮ اشرافﻮ د اﻣپراتﻮر
ﻣﻘام پﻪ رسﻤﻲ تﻮگﻪ ﻣاﻧﻪ .پﻪ روسﻴﻪ ک ３ﻫﻢ فﻴﻮډاﻻن د ډ４رواک ﻟروﻧکﻲ وو .تر ﻫغﻪ پﻮرې چ ３پﻪ
(١٥٣٣ -١٥٨٤م) کا ل ک＇ ３ﻪ وخت چ＇ ３ﻠﻮرم اﻳﻮان ( )Ivan IVواکﻤﻨ ９تﻪ ورس５د ،اشراف
فﻴﻮډاﻻن و！کﻮل شﻮل .دوی کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وﻧﻪ اﻳستﻞ شﻮل خﻮ پﻪ روسﻴﻪ ک ３ﻳﻮ ﻣرکزي ＄ﻮاک
راﻣﻨ％تﻪ شﻮ او د ارتﻮدوکس ﻣذﻫب پراختﻴا ﻫﻢ د روساﻧﻮ د ﻳﻮواﻟﻲ پﻪ ＄ﻮاکﻤﻨتﻴا ک ３ﻣرستﻪ وک７ه.
د اروپا د سﻮﻳﻠﻲ سﻴﻤﻮ وضع ３د ﻧﻮرو سﻴﻤﻮ پﻪ وړاﻧدې د ﻣرکزي حکﻮﻣت د راﻣﻨ％تﻪ ک５دو پﻪ ﻟﻮر
گاﻣﻮﻧﻪ پﻮرتﻪ کﻮل .د باﻟکان پﻪ شبﻪ جزﻳره ک ３د بﻴزاﻧس حکﻮﻣت وروستﻪ د صﻠﻴبﻴاﻧﻮ ﻟﻪ گﻮزاروﻧﻮ ＇خﻪ
وﻧﻪ تﻮاﻧ５ده چ ３پﻪ پ＋ﻮ ودر８４ي ،او واک ﻳ ３د تﻞ ﻟپاره ﻟﻪ ﻻسﻪ ورک .７د عثﻤاﻧﻲ ترکاﻧﻮ وړاﻧدې تگ
او د صرفاﻧﻮ او ﻣجارﻳاﻧﻮ د خپﻠﻮاک ９غﻮ＊تﻨ ３روحﻴ ３د دوى زوال ﻻگ７ﻧدى ک .７د اﻳ＂اﻟﻴا پﻪ شبﻪ جزﻳره
ک ،３د دې سﻴﻤ ３شﻤاﻟﻲ ＊اروﻧﻪ او بﻨدروﻧﻪ د سﻮداگرۍ او ＊اري ژوﻧد ﻟﻪ ﻻرې د ډ４رو شتﻤﻨﻴﻮ خاوﻧدان
شﻮي وو ،خﻮ دا سﻴﻤﻪ د ﻣرکزي حکﻮﻣت ﻟﻪ شتﻮن ＇خﻪ ب ３برخ ３وه.
په اروپا کې علمي او فرهنگي رنسانس
د رﻧساﻧس دوره پﻪ اروپا ک ،３ﻟﻪ ！ﻮﻟﻨﻴزو  ،سﻴاسﻲ او اقتصادي بدﻟﻮﻧﻮﻧﻮ سره ﻫﻤغاړې او د فکر ،ﻫﻨر،
عﻠﻢ او فﻦ پﻪ برخﻪ ک ３ﻫﻢ 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 ﻻﻣﻞ
وگر＄ﻴده چ ３تر ＇ﻮ پﻪ اﻧسان او د ده پﻪ عﻘﻞ زﻳات باور وک７ي.
د رﻧساﻧس د زﻣاﻧ ３ﻟﻪ فﻠسفﻲ او اخﻼقﻲ أثارو ＇خﻪ پرتﻪ چ ３د اﻧسان پاﻟﻨ ３تﻤاﻳﻼت ﻳ ３پک ３ﻣﻨعکس
ک７ي وو ،د ﻫﻨر پﻪ برخﻪ ک ３ﻫﻢ دغﻪ عﻘاﻳد پﻪ ＊ﻪ تﻮگﻪ ﻟﻴدﻻی شﻮ .د رﻧساﻧس دورې د زﻳاتره اﻧ％ﻮروﻧﻮ
او ﻣجسﻤﻮ جﻮړوﻟﻮ ﻣﻮضﻮع اﻧسان ده .پﻪ دې أثارو ک ３چ ３د ﻟﻮﻳﻮ اﻧ％ﻮر گراﻧﻮ ﻟکﻪ داوﻳﻨچﻲ ﻟﻪ خﻮا
وپﻨ５％دل د اﻧسان احساس فکر ،عﻤﻠﻮﻧﻮ او طبﻴعت تﻪ ﻫﻢ ډ４ره پاﻣﻠرﻧﻪ شﻮ４ده.
د رﻧساﻧس پﻪ دوره ک ３د ادبﻴاتﻮ پﻪ برخﻪ ک ３ﻫﻢ بدﻟﻮﻧﻮﻧﻪ راﻣﻨ％تﻪ شﻮي دي .د ＇ﻮ پ７５ﻳﻮ ﻣخک ３بر
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 چ ３ﻣخک ３د پاﻣﻠرﻧ ３وړﻧﻪ وو ،د رﻧساﻧس پﻪ پ５ر ک ３ﻳ ３ﻣﻴﻨﻪ وا ل پﻴدا ک７ل .پﻪ
دې برخ ３ک ３اروپا تﻪ د اسﻼﻣﻲ عﻠﻮﻣﻮ ﻟ８５ﻳدل ډ４ر اغ５ز ﻣﻦ وو .پﻪ دې دورې ک ３د راجرب５کﻦ ﻫاروي
پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮه عاﻟﻢ د وﻳﻨ ３د دوران ＇رﻧگﻮاﻟی کشف ک.７
ﻫﻤدارﻧگﻪ پﻪ رﻳاضﻴاتﻮ ،ﻧجﻮم او جغرافﻴﻪ ک ３ﻫﻢ ﻧﻮي فکروﻧﻪ را ﻣﻨ％تﻪ شﻮل .کپرﻧ５ک د ＄ﻤک３
کروي واﻟی او وروستﻪ ﻟﻪ ده گاﻟﻴﻠﻪ د ﻟﻤر پﻪ شاوخﻮا د ＄ﻤک＇ ３رخ５دل کشف ک７ل.
کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ د اختراعاتﻮ پﻪ برخ ３ک ３دوﻣره 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 ک ３د ＄ﻤک ３د کُرې 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 ﻳ ３ﻫﻢ
بشپ ７ﻣعﻠﻮﻣات پﻪ ﻻس ک ３ﻧﻪ درﻟﻮدل .د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ سﻮﻳﻠﻲ ﻧﻴﻤﻪ کره کابﻮ ﻧاپ５ژﻧدل شﻮې پات ３وه.
اوﻟﻪ ﻟﻮﻳدﻳ ３％ﻧﻴﻤ ３کرې ＇خﻪ ﻫﻢ ﻣعﻠﻮﻣات ﻧﻪ وو .پﻪ داس ３حا ل ک ３چ ３دا سﻴﻤ ３ﻟﻪ اوس５دوﻧکﻮ
تش ３ﻧﻪ وې او تﻤدﻧﻮﻧﻪ ﻳ ３درﻟﻮدل .خﻮ دغﻮ تﻤدﻧﻮﻧﻮ پﻪ أسﻴا ،اروپا او افرﻳﻘا ک ３ﻟﻪ ﻧﻮرو تﻤدﻧﻮﻧﻮ سره
اړﻳک ３ﻧﻪ ﻟرﻟ.３
د صﻠﻴبﻲ جگ７و پﻪ ترڅ ک ３خبرتﻴاوې د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ او ﻧﻮرو ختﻴ％ﻮ سﻴﻤﻮ د تﻤدﻧﻮﻧﻮ فﻨﻮن او جغرافﻴﻮي
خبرتﻴاوې اروپا تﻪ ورس５دﻟ .３چﻴﻦ تﻪ د ﻣارکﻮپﻮﻟﻮ سفر د اروپاﻳاﻧﻮ د جغرافﻴﻮي پﻮﻫ ３پﻪ برخﻪ ک ３ډ４ره
ﻣرستﻪ وک７ه .ﻧﻮﻣﻮړي د اﻳ＂اﻟﻴا د وﻳﻨز ﻟﻪ ＊اره د أسﻴا ﻟﻮﻳدﻳ ＃تﻪ راغﻠﻮ او ﻟﻪ ا４ران او افغاﻧستان ＇خﻪ پﻪ
ت５رﻳدو چﻴﻦ تﻪ ﻻړ .او وروستﻪ ﻟﻪ شﻠﻮ کﻠﻮﻧﻮ ＇خﻪ د ﻫﻨد اقﻴاﻧﻮس ﻟﻪ ﻻرې وﻳﻨز تﻪ ب５رتﻪ وگر５＄د.
ﻧﻮﻣﻮړى ﻟﻮﻣ７ﻧی س７ی و چ ３اروپاﻳان ﻳ ３ﻟﻪ جاپان او أرام اقﻴاﻧﻮس ＇خﻪ خبرک７ل.
د سمندري گرځندويې پراختيا او د اکتشافاتو پيل
ﻟﻪ صﻠﻴبﻲ جگ７و ﻣخک ،３د اروپاﻳاﻧﻮ سﻤﻨدري گر＄ﻨدوﻳﻲ د اروپا پﻪ شﻤاﻟﻲ سﻤﻨدروﻧﻮ ک ３تر سره
ک５ده ،خﻮ وروستﻪ ﻟﻪ صﻠﻴبﻲ جگ７و ＇خﻪ ﻟ ８ﻟ ８اروپاﻳاﻧﻮ پﻪ ﻣدﻳتراﻧﻪ ک ３ﻫﻢ سﻮداگري پﻴﻞ ک７ه .ﻧﻮﻣﻮړو
پﻪ اروپا او اسﻼﻣﻲ سﻴﻤﻮ ک ３د ک＋تﻴﻮ جﻮړوﻟﻮ فﻦ ＇خﻪ پﻪ گ＂ ３اخﻴستﻨ ３سره ،ﻧﻮې ب７５ۍ جﻮړې ک７ې
چ ３ﻟﻪ پخﻮاﻧﻴﻮ ک＋تﻴﻮ ＇خﻪ ﻫﻢ کﻠک ３او ﻫﻢ ﻟﻮې وې او د گ７ﻧدﻳتﻮب او ﻻر＊ﻮوﻧ ３اخﻴستﻨ ３پﻪ برخﻪ
ک ３ﻫﻢ ﻟﻪ پخﻮاﻧﻴﻮ ＇خﻪ پرﻣختﻠﻠ ３وې ،قطب ﻧﻤا چ ３ﻣسﻠﻤاﻧان د چﻴﻨاﻳاﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا ورسره أشﻨا شﻮي
وو ،د اروپا ﻳاﻧﻮ ﻻستﻪ ورغﻠﻪ او پﻪ دې تﻮگﻪ د بحري سﻮداگرۍ پﻪ پراختﻴا ﻳ ３اغ５زه وک７ه.
د ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ پﻪ وروســتﻴﻮ ک ３د ﻣدﻳتراﻧ ３پﻪ سﻤﻨدر－ﻰ ک ３د سﻤﻨدري سﻮداگرۍ ﻟﻪ ﻻرې د شتﻤﻨﻴﻮ
گ＂ﻠﻮ او واک پر ســر ســﻴاﻟﻴﻮ
زور وﻧﻴــﻮه او ﻟــﻪ بﻠــ ３خﻮا
سﻴاسﻲ او ﻣذﻫبﻲ اختﻼفاتﻮ
ﻫــﻢ دې ســﻴاﻟﻴﻮتﻪ ﻟﻤﻨــﻪ
وﻫﻠــﻪ .پــﻪ ( ١٤٥٣ز) کال
ﻳکا
اﻣر
اﻟﻲ
شﻤ
د أرا سﻤﻨدر
کــ ３عثﻤاﻧﻲ ترکاﻧــﻮ چ ３د
داطﻠس سﻤﻨدر
ﻣدﻳتراﻧــ ３د شــﻤال ختﻴ％ﻮ
ﻫﻨد
دﻳ＃
ﻟﻮﻳ
ســﻮاحﻠﻮ زﻳاتــره ســﻴﻤ３
ﻳــ ３ﻻﻧــدې کــ７ې وې ،د
سﻮﻳﻠﻲ اﻣرﻳکا
قسطﻨطﻴﻨ ３پﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ وتﻮاﻧ５دل
چــ ３د بﻴزاﻧــس اﻣپراتﻮري
داسپاﻧﻴاﻧﻮ اکتشافات
دفراﻧسﻮﻳاﻧﻮ ﻣسﻴر
د پرت／اﻟﻴاﻧﻮ اکتشافات
ړﻧگــﻪ کــ７ي او د ﻣدﻳتراﻧ３
د اﻧگرﻳزاﻧﻮ ﻣسﻴر
د اسپاﻧﻴاﻧﻮ ﻣسﻴر
د پرتگاﻟﻴاﻧﻮ ﻣسﻴر
د ﻫﻠﻨدﻳاﻧﻮ ﻣسﻴر
شﻤال ختﻴ ３％برخ ３ﻟﻪ دې
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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 چ ３ﻟﻪ عثﻤاﻧﻴاﻧﻮ سره پﻪ
جگ７ه بﻮخت وو .ﻧﻮ پﻪ دې تﻮگﻪ دوى غﻮ＊تﻞ چ ３د ﻣدﻳتراﻧ ３پﻪ ＄اى د اطﻠس ﻟﻪ سﻤﻨدر ＇خﻪ گ＂ﻪ واخﻠﻲ.
پرتگاليانو د ختيځو سيمو په لور سمندري الرې کشف ک７ې
د پﻨ％ﻠسﻤ ３زﻳ８دﻳزې پﻴ７ۍ ﻟﻪ ﻧﻴﻤاﻳﻲ وروستﻪ پرتگاﻟﻴاﻧﻮ د افرﻳﻘا د ﻟﻮﻳدﻳ％ﻮ سﻮاحﻠﻮ ﻟﻪ ﻻرې د سﻮﻳﻞ
پﻪ ﻟﻮر پﻪ سﻤﻨدر ک ３پﻪ سفر پﻴﻞ وک .７پﻪ ﻫﻤاغﻪ حا ل ک ３ﻳ ３د عاج او غﻼﻣاﻧﻮ پﻪ سﻮداگرۍ ﻫﻢ پﻴﻞ
وک .７د دوى د تصﻮر خﻼف د افرﻳﻘا جﻨﻮبﻲ ﻧﻘطﻪ ډ４ره ﻟرې واقع وه .پﻪ پاى ک ３پﻪ (١٤٨٧م) کال ک３
بارتﻮﻟﻮ ﻣﻮدﻳاز وتﻮاﻧﻴده چ ３د افرﻳﻘا د وچ ３ﻟﻪ جﻨﻮبﻲ وروست＇ ９ﻨ６ې ＇خﻪ ت５ر شﻲ .چ ３دا ＇ﻨ６ه
( دﻣاغﻪ اﻣﻴد ﻧ５ک) پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد４ده او پﻪ ختﻴ％ﻮ سﻴﻤﻮ ک ３د ﻫﻨد ﻟﻪ اقﻴاﻧﻮس ＇خﻪ ت５رشﻮ .دغﻪ کشف
ډ４ر ﻣﻬﻢ و .وروستﻪ ﻟﻪ ﻫغﻮ پرتگاﻟﻲ گر＄ﻨدوى واسکﻮدوگاﻣا وتﻮاﻧ５ده چ ３د ﻫﻨد ！ﻮل اقﻴاﻧﻮس پﻠﻰ
ک７ي او د ﻫﻨد ،اﻧدوﻧﻴزﻳا او د فارس خﻠﻴج ﻻرې ﻳ ３وﻣﻮﻧدې.
ﻟﻪ اطﻠس سﻤﻨدر ＇خﻪ د ﻫﻨد سﻤﻨدر پﻪ ﻟﻮر د سﻤﻨدري ﻻروﻣﻴﻨدﻟﻮ وروستﻪ پرتگاﻟﻴاﻧﻮ د أسﻴا ﻧﻮرو
سﻮﻳﻠﻲ او ختﻴ％ﻮ سﻮاحﻠﻮتﻪ ＄اﻧﻮﻧﻪ ورسﻮل.
د امريکې وچه څنگه کشف شوه؟
ﻫغﻪ وخت چ ３پرتگاﻟﻴان ﻟﻪ افرﻳﻘا ＇خﻪ د تاوﻳدﻟﻮ پﻪ ﻧﻴت د ختﻴ ＃پﻪ ﻟﻮر وخﻮ５＄دل .ﻫسپاﻧﻮي
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 ک .７دوى تﻪ ﻻره ﻧﻪ وه ﻣعﻠﻮﻣﻪ او د ﻟرې سﻴﻤﻮ ﻟﻪ اوبﻮ او ﻫﻮا ＇خﻪ ﻧﻪ وو
خبر .پﻪ پاﻳﻠﻪ ک＄ ３ﻴﻨ ３ب７５ۍ ډوب ３شﻮې .د خﻮراکﻲ ﻣﻮادو کﻤﻮاﻟﻲ ﻫﻢ دوى ﻟﻪ ﻧاروغﻴﻮ سره ﻣخاﻣخ
ک７ي وو او ＄ﻴﻨ ３ﻳ ３ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړي وو.
پﻪ پاى ک ３کرستﻴف کﻮﻟﻤب او ﻣﻠگري ﻳ ３د ＇ﻮ ﻣﻴاشتﻮ ستﻮﻧزو ﻟﻪ زغﻤﻠﻮ وروستﻪ پﻪ (١٤٩٢م) کال
ک ３جزﻳرې تﻪ ورس５دل .کرستف کﻮﻟﻤب پﻪ دې خﻴا ل ک ３و چ ３د ﻫﻨدوستان ﻳﻮې جزﻳرې تﻪ رسﻴدﻟﻲ،
د ﻫغﻪ ＄ای سﻮر پﻮستﻲ بﻮﻣﻴان ﻳ ３ﻫﻨدﻳان وﻧﻮﻣﻮل .ﻧﻮﻣﻮړى ﻫسپاﻧﻴا تﻪ ب５رتﻪ راوگر５＄د او ﻳﻮ ＄ﻞ د ت５رو
تجربﻮ پﻪ درﻟﻮدﻟﻮ سره ،ﻧﻮﻣﻮړي پﻪ أساﻧ ９سره وکﻮﻻی شﻮل چ ３ﻧﻮﻳﻮ سﻴﻤﻮتﻪ ورس８５ي .او بﻴاﻳ ３ﻫﻢ فکر
کاوه چ ３ﻫﻨدوستان تﻪ رسﻴدﻟی دى .ﻧﻮﻣﻮړى د ژوﻧد تر پای پﻮرې پﻪ خپﻠﻪ ت５روتﻨﻪ ک ３پات ３شﻮ.
ﻟﻪ کرستف کﻮﻟﻤب وروستﻪ ﻫﻢ چ ３کﻮﻣﻮ گر＄ﻨدوﻳاﻧﻮ د سﻤﻨدري اکتشافاتﻮ او گر＄ﻨدوﻳ ９پﻪ ﻻره ک３
گاﻣﻮﻧﻪ اوچت ک７ي وو.پﻪ دې ﻧﻪ پﻮﻫ５دل چ ３ﻧﻮې وچﻪ ﻳ ３کشف ک４７ده .تر ﻫغﻪ پﻮرې چ ３د اﻣرﻳکﻮو
سپﻮچﻲ پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮ گر＄ﻨدوى و پﻮﻫ５ده چ ３ﻫغ ３سﻴﻤ ３تﻪ چ ３دی رس５دﻟﻰ دی ﻫغﻪ ﻫﻨدﻧﻪ ،بﻠک３
ﻧﻮې وچﻪ ده .دغﻪ وچﻪ ﻳ ３د ده پﻪ ﻧاﻣﻪ اﻣرﻳکا وﻧﻮﻣﻮﻟﻪ.
اﻧگﻠﻴسﻲ او فراﻧسﻮي گر＄ﻨدوﻳاﻧﻮ ،د اﻣرﻳکا د وچ ３شﻤاﻟﻲ سﻮاحﻞ کشف ک７ل چ ３اوسﻨ ９کاﻧاډا او
د اﻣرﻳک ３اﻳاﻟتﻮﻧﻪ راﻧغاړي .ﻳﻮه اﻧگﻠﻴسﻲ گر＄ﻨدوی استراﻟﻴا کشف ک７ﻟﻪ .زﻳاتره جزﻳرې او سﻮاحﻞ ﻫﻢ
پﻪ تدرﻳج سره کشف شﻮل او ورو ورو د ＄ﻤک ３دکرې ﻧﻘشﻪ ﻣشخصﻪ شﻮه .وچﻪ ،سﻤﻨدروﻧﻪ او د ﻫغﻮ
حدود او پﻮﻟ ３د بشر ﻟپاره ﻣعﻠﻮم او د ﻧ７ۍ ﻧﻘشﻪ ﻟ ８تر ﻟ８ه پﻪ اوسﻨﻲ شکﻞ وپ５ژﻧدل شﻮه.
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ﻫغﻪ سﻴﻤﻮتﻪ چ ３پرتگاﻟﻴان ،ﻫسپاﻧﻮﻳان او ﻧﻮر ورس５دل ،ﻟﻪ اوس５دوﻧکﻮ تش ﻧﻪ وو .خﻮ د دې ﻟپاره چ ３د
اروپاﻳاﻧﻮ ﻟپاره ﻧﻮي وو ﻧﻮ کشف بﻪ ﻳ ３بﻠﻞ .د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ د اﻣرﻳکا پﻪ وچﻪ ک ３د سﻮرپﻮستکﻮ تﻤدن ﻣﻮجﻮد
و .پﻪ ﻫر حا ل اروپاﻳاﻧﻮ ﻟﻪ جﻨگﻲ ب７５ﻳﻮ او تﻮپﻮﻧﻮ ＇خﻪ پﻪ گ＂ ３اخﻴستﻨ ３سره گ ０شﻤ５ر بﻮﻣﻴان چﻮر او ووژل.
د اﻟبﻮرکرک پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮه پرتگاﻟﻲ گر＄ﻨدوى پﻪ ﻫﻨد ک ３د ((گﻮا)) جزﻳره کشف ک７ه ،او ﻫغﻪ ＄اى ﻳ ３پﻪ
ختﻴ％ﻮ سﻴﻤﻮ ک ３د پرتگاﻟﻲ استعﻤار ﻣرکز و！اکﻪ .پرتگاﻟﻴاﻧﻮ پﻪ زور سره د افرﻳﻘا پﻪ ختﻴ％ﻮ او ﻟﻮﻳدﻳ％ﻮ
سﻮاحﻠﻮ او ＊اروﻧﻮ ک ３خپﻞ واک ！ﻴﻨگ ک .７د ﻫرﻣز او عدن بﻨدروﻧﻪ د دوى پﻪ واسطﻪ اشغال ،او پﻪ
چﻴﻦ ک ３ﻳ ３د ﻫﻨگ کﻨگ بﻨدر وﻧﻴﻮه او پﻪ دې تﻮگﻪ ﻳ ３د ﻟﻮﻳدﻳ％ﻮ سﻴﻤﻮ سﻮداگري خپﻠﻪ ک７ه.
＇رﻧگﻪ چ ３پﻪ ﻟﻮﻳدﻳ％ﻮ سﻴﻤﻮ ک ３د پرتگاﻟﻴاﻧﻮ سﻮداگري د ﻫسپاﻧﻮﻳاﻧﻮ ﻟﻪ خﻮا تﻬدﻳد４ده ﻧﻮ پرتـگال او
ﻫسپاﻧﻴا ت７ون ﻟﻴک تﻪ ورس５دل ،چ ３ختﻴ ＃پﻪ پرتگال او ﻟﻮﻳدﻳ ＃پﻪ ﻫسپاﻧﻴا پﻮرې وت７ل شﻮ .پﻪ دې تﻮگﻪ د
وى ＄اﻧﻮﻧﻪ د ！ﻮﻟ ３ﻧ７ۍ واکﻤﻨان گ２ﻞ.
ﻫسپاﻧﻮﻳاﻧﻮ د اﻣرﻳکا د شتﻤﻨﻴﻮ ﻻستﻪ راوړﻟﻮ ﻟﻪ پاره د پﻮ＄ﻲ ﻟ＋کرو پﻪ واسطﻪ د سﻮر پﻮستﻮ پﻪ وژﻧﻪ ﻻس
پﻮرې ک ،７او د ازتک او اﻳﻨکا تﻤدﻧﻮﻧﻪ ﻳ ３ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮړل .استعﻤار بﻪ چ ３ﻫر ＄اى تﻪ ﻻره پﻴدا کﻮﻟﻪ ،د
ﻫغﻪ ＄ای و７－و تﻪ بﻪ ﻳ ３ډ４ر زﻳاﻧﻮﻧﻪ بﻪ وراړول.
په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ 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 ک ３د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ د وﻧ６ې پﻪ ﻫکﻠﻪ؛
درﻳﻤﻪ ډﻟﻪ دې د ختﻴ％ﻮ سﻴﻤﻮ اوس５دوﻧکﻮ د کﻤزوره ک５دو د ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ او پﻪ ﻧﻮي پﻴر ک ３د اروپاﻳاﻧﻮ
د برﻻسﻴﻮ پﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ خبرې وک７ي ،او پاﻳﻠﻪ دې د ډﻟ ３د ﻳﻮه استازي ﻟﻪ خﻮا ﻧﻮرو تﻪ وړاﻧدې شﻲ او
＊ﻮوﻧکی دي پﻮره پاﻣﻠرﻧﻪ وک７ي.
پوښتنې
 -١پﻪ اروپا ک ３د رﻧساﻧس پﻪ پﻴر د ＊اري ژوﻧد د پراختﻴا ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ＇ﻪ وو؟
 -٢د کﻮﻣﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣخ ３د رﻧساﻧس پﻪ پﻴر ک ３د اروپاﻳﻲ پاچاﻫاﻧﻮ واکﻤﻨ ９زﻳاتﻪ شﻮه؟
 -٣د رﻧساﻧس پﻪ پﻴر د ﻫﻨر پﻪ بر خﻪ ک ３کﻮم بدﻟﻮﻧﻮﻧﻪ راﻣﻨ％تﻪ شﻮل؟
 -٤د رﻧساﻧس پﻪ پﻴر د طبﻴعﻲ عﻠﻮﻣﻮ پﻪ برخﻪ ک＇ ３ﻪ بدﻟﻮﻧﻮﻧﻪ راﻣﻨ％تﻪ شﻮل؟
 -٥د اروپاﻳاﻧﻮ ﻟپاره د جغرافﻴﻮي اکتشافاتﻮ پﻪ برخﻪ ک＇ ３ﻪ ډول زﻣﻴﻨﻪ برابره شﻮه؟
 -٦د اﻣرﻳکا وچ ３د کشف ب５ﻼب５ﻞ پ７اووﻧﻪ پﻪ ﻟﻨ６ه تﻮگﻪ رو＊اﻧﻪ ک７ئ.
 -٧جغرافﻴﻮي اﻧکشافاتﻮ د اروپاﻳاﻧﻮ ﻟپاره ＇ﻪ پاﻳﻠ ３درﻟﻮدې؟
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې د رﻧساﻧس پﻴر د ﻳﻮه عاﻟﻢ ،ادﻳب ﻳا ﻫﻨرﻣﻨد د خدﻣتﻮﻧﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﻮ ﻣطﻠب چﻤتﻮ ک７ي.
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په نويو پې７يو کې د اروپا علمي او فکري بدلونونه
پدې ﻟﻮست ک ３بﻪ پﻪ ﻣعاصرو پ７５ﻳﻮ ک ３د اروپا د عﻠﻤﻲ او فکري بدﻟﻮﻧﻮﻧﻮ پﻪ ＇رﻧگﻮاﻟﻲ او
ﻫﻤدارﻧگﻪ د دغ ３ﻟﻮﻳ ３وچ ３د ﻫغﻪ ﻣﻬال ﻟﻪ پﻮﻫاﻧﻮ سره اشﻨا شئ او د ﻫغﻪ پﻪ تﻮپﻴر بﻪ د اروپا د
ﻣﻨ％ﻨ ９پﻴ７ﻳﻮ د عﻠﻤﻲ او فکري بدﻟﻮﻧﻮﻧﻮ سره پﻮه شئ.
پﻪ ﻧﻮﻳﻮ پﻴ７ﻳﻮ ک ３د اروپا ！ﻮﻟﻨﻴز او ﻣذﻫبﻲ بدﻟﻮﻧﻮﻧﻮ د اروپاﻳاﻧﻮ پﻪ عﻠﻤﻲ او پﻮﻫﻨﻴز تﻤاﻳﻞ ک ３بدﻟﻮن
راووست .ﻟکﻪ ＇ﻨگﻪ چ ３فراﻧسﻴس بﻴکﻦ ﻳﻮﻟﻪ پخﻮاﻧﻴﻮ پﻮﻫاﻧﻮ ＇خﻪ داس ３وﻳﻠﻲ چ (( :３د پﻮﻫ３
ﻣﻮخﻪ د اﻧسان د ＄ﻮاک ډﻳرواﻟی دی)) د دغس ３تفکر پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ،３ﻟﻪ ﻫغﻪ وروستﻪ ﻳﻮا＄ﻲ ﻫغﻮ زده ک７و
تﻪ پاﻣﻠرﻧﻪ وشﻮه چ ３د اﻧسان ﻟپاره ﻳ ３ﻣاﻟﻲ گ＂ﻪ پﻪ ＇ﻨگ ک ３ﻟرﻟﻪ ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻤدې اﻣﻠﻪ و چ ３تر ！ﻮﻟﻮ د
ﻣخﻪ طبﻴعی عﻠﻮﻣﻮ(تجربﻲ) تﻪ پام واړول شﻮ .ﻟﻪ ﻫغﻪ ＄اﻳﻪ چ ３پاچاﻫاﻧﻮ 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 چ ３پﻪ حﻘﻴﻘت ک ３د ＄ﻮاک او شتﻤﻨﻴﻮ راوړوﻧکﻲ او تﻮﻟﻴدوﻧکﻲ وو ＄اﻧگ７ې پاﻣﻠرﻧﻪ در ﻟﻮده ،او
＄اﻧﻮﻧﻪ ﻳ ３د زده ک７ې(پﻮﻫ )３ﻣﻴﻨﻪ وا ل او د پﻮﻫاﻧﻮ ﻣﻼت７ي ＊ﻮدل.
ﻫغﻮی د پﻮﻫاﻧﻮ د ＇７５ﻧﻮ ،کشفﻴاتﻮ او ﻧﻮ＊تﻮﻧﻮ د زﻳار پاﻳﻠ ３پﻪ ډﻳر کﻢ ارز＊ت سره تر ﻻسﻪ کﻮﻟ .３د
ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ کﻪ چﻴرې کﻴﻤﻴا پﻮﻫاﻧﻮ کﻮﻻی شﻮای چ＊ ３ﻪ باروت تﻴارک７ي ،پاچاﻫاﻧﻮ بﻪ پﻪ بﻬتره
اورﻟ８وﻧکﻮ وسﻠﻮ د خپﻠﻮ تﻮپخﻮﻧﻮ د سﻤباﻟﻮﻟﻮ ﻟپاره ترې گ＂ﻪ اخﻴستﻠﻪ .او کﻠﻪ چ ３د 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 ډﻟ＇ ３خﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ ،پﻪ صﻨعت او تکﻨاﻟﻮژۍ او د تﻮﻟﻴد ﻟﻮړواﻟی د ﻫغﻮ
د بدﻟﻮن وړتﻴا ک ３وه.
متفکران او پوهان
پﻪ ﻧﻮﻳﻮ پ７５ﻳﻮ ک＇ ３ﻠﻮر پﻮﻫان د ﻧﻮﻳﻮ عﻠﻮﻣﻮ ﻣخک＋ﻦ شﻮل ،کﻮپرﻧﻴک ،کپﻠر ،گاﻟﻴﻠﻪ او ﻧﻴﻮتﻦ .دغﻮ پﻮﻫاﻧﻮ
دوه ﻣﻬﻤ＄ ３اﻧگ７ﻧ ３در ﻟﻮدې چ ３ﻳﻮ ﻳ ３صبر او ډﻳره حﻮصﻠﻪ د طبﻴعﻲ پ＋５ﻮ پﻪ پﻠ＂ﻨﻪ ،ﻟﻴدکاتﻪ او بررس９
ک ３او بﻞ ﻳ ３ډﻳره زﻳرکتﻴا او ﻫﻮ＊ﻴارتﻴا د عﻠﻤی فرضﻴﻮ پﻪ راﻣﻨ％تﻪ کﻮﻟﻮ ک ３درﻟﻮده ،چ ３ﻟﻪ ﻫﻤدې اﻣﻠﻪ د
ﻣخاﻟفﻴﻨﻮ او د پخﻮاﻧﻴﻮ(زړو) عﻠﻮﻣﻮ د ﻣﻼت ７کﻮوﻧکﻮ ﻟﻪ ډ４رو سختﻮ برﻳدوﻧﻮ او ﻧﻴﻮکﻮ ﻻﻧدې راغﻠﻞ.
پﻪ ﻧﻮﻳﻮ پﻴ７ﻳﻮ ک ３ﻻ تر اوسﻪ عﻠﻮم د ﻧﻦ ور ３＄د عﻠﻮﻣﻮ پﻪ شان تخصصی(＄اﻧگ７ي) شﻮي ﻧﻪ وو.
ﻟﻪ ﻫﻤدې اﻣﻠﻪ و چ ３ﻫر پﻮه پﻪ ＇ﻮ عﻠﻤﻲ برخﻮ ک ３کار کاوه .د ب５ﻠگ ３پﻪ ډول گاﻟﻴﻠﻪ د ستﻮرو پﻪ پﻴژﻧدﻟﻮ
ک ３او پاسکال رﻳاضی پﻮه د فزﻳک پﻪ عﻠﻢ ک ３ﻫﻢ کار کاوه .ﻧﻴﻮ！ﻦ اﻧگﻠﻴسی پﻮه ﻫﻢ رﻳاضﻲ پﻮه او ﻫﻢ
فزﻳک پﻮه و او وﻳ ３کﻮﻻی شﻮل چ ３د جاذب ３قاﻧﻮن کشف ک７ي.
پﻪ ﻧﻮﻳﻮ پﻴ７ﻳﻮ ک ３د کﻴﻤﻴا عﻠﻢ ﻫﻢ ﻧﻮﻳﻮ ﻻستﻪ راوړﻧﻮ او ﻧﻮ＊تﻮﻧﻮتﻪ ورسﻴد ،د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ فراﻧسﻮي
ﻻوازﻳﻪ وکﻮﻻی شﻮل چ ３د 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（ ３وشﻮې.
پﻪ ﻧﻮﻳﻮ پﻴ７ﻳﻮ کﻲ د اروپا فﻴﻠسﻮفان ،تﻮﻣاس ﻫابز( اﻧگﻠﻴسی) ،دﻳکارت(فراﻧسﻮي) ،اسپﻴﻨﻮز(ﻫاﻟﻨدي) او
133

ﻻﻳب ﻧﻴتس(أﻟﻤاﻧﻲ) ول چ ３خپﻞ فﻠسفﻲ افکارﻳ ３بشري 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 خپﻠﻮاک ９غﻮ＊تﻮﻧکﻲ.
پﻪ دې پﻴر ک ３د ﻣﻮرخﻴﻨﻮ پﻪ عﻘاﻳد و او فکروﻧﻮ ک ３ﻫﻢ ﻳﻮ ﻟ ７بﻨس＂ﻴز بدﻟﻮﻧﻮﻧﻪ راﻣﻨ％تﻪ شﻮل .چ ３د
تارﻳخﻲ ﻣطاﻟعاتﻮ پﻪ بﻬﻴر ک ３د ﻣﻬﻤﻮ بدﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ﻻﻣﻞ شﻮل.
لوم７ی :د اروپا د ت５رو پ５رو فرﻫﻨگﻲ او ﻣدﻧﻲ أثارو ﻟکﻪ د ﻳﻮﻧان اوﻟرغﻮﻧﻲ روم أثارو تﻪ پام واړول شﻮ،
پﻪ داس ３حال ک ３چ ３پﻪ ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پ７５ﻳﻮ ک ３ﻫغﻪ دوران تﻪ د شرک او بت پرست ９د أثارو پﻪ تﻮگﻪ کتﻞ
ک５دل ،او ﻟﻪ ﻫﻤدې اﻣﻠﻪ کﻮﻣﻪ ＄اﻧگ７ې پاﻣﻠرﻧﻪ ﻳ ３ورتﻪ ﻧﻪ درﻟﻮده.
دويم :ﻣﻮرخﻴﻨﻮ د پاچاﻫاﻧﻮ او حکﻤرواﻳاﻧﻮ د ژوﻧد د پ＋５ﻮ د ＇رگﻨدوﻟﻮ پر ＄ای ،د عاﻣﻮ وگ７و د ژوﻧد
！ﻮﻟﻨﻴز او اقتصادي حاﻻتﻮ او اړخﻮﻧﻮ تﻪ ډﻳر پام واړاوه.
دريم :د سﻴاسﻲ او ﻧظاﻣﻲ پ＋５ﻮ د بﻴاﻧﻮﻟﻮ پر ＄ای ﻫ（ﻪ وشﻮه ،چ ３د ﻫغﻮ پ＋５ﻮ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ او پاﻳﻠ ３و＇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 پ５ژﻧدﻧ ３او سکﻪ پ５ژﻧدﻧ ３ﻣﻮرخﻴﻨﻮ
سره ﻳ ３ﻣرستﻪ 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 چ ３د گﻴبﻮن اثر دی  ،د تارﻳخ ﻟﻴکﻨ ３د ﻳﻮې ﻧﻮې تگﻼرې ﻳﻮ
＊ﻪ ﻣثال دی.
په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ＇ﻮ ډﻟﻮ ووﻳشﻞ شﻲ او ﻫره ډﻟﻪ دې پﻪ ﻻﻧدې ﻣﻮضﻮع －اﻧﻮ خبرې وک７ئ:
 -١د ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پﻴ７ﻳﻮ او ﻧﻮﻳﻮ پ７５ﻳﻮ ＄اﻧگ７تﻴاوې پﻪ ﻳﻮ جدول ک ３اﻧ％ﻮر او ﻳﻮﻟﻪ بﻞ سره دې پرتﻠﻪ ک７ي.
 -٢پﻪ ﻧﻮﻳﻮ پ７５ﻳﻮ ک ３د تارﻳخ پﻮﻫاﻧﻮ پﻪ تفکر او ﻟﻴد ک＇ ３ﻪ بدﻟﻮن را ﻣﻨ％تﻪ شﻮ؟
 -٣پﻪ ﻧﻮﻳﻮ پ７５ﻳﻮ ک ３وﻟ ３پﻮﻫاﻧﻮ طبﻴعﻲ عﻠﻮﻣﻮ تﻪ ډﻳره پاﻣﻠرﻧﻪ وک７ه؟
پوښتنې
 -١د ﻧﻮﻳﻮ پ７５ﻳﻮ د پﻴژﻧدل شﻮﻳﻮ او ﻧاﻣتﻮ پﻮﻫاﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ وواﻳاست؟
 -٢د ﻧﻮﻳﻮ پ７５ﻳﻮ عﻤده ＄اﻧگ７تﻴاوې او خصﻮصﻴات پﻪ ﻟﻨ６ه تﻮگﻪ بﻴان ک７ئ؟
 -٣پﻮﻫﻪ د ﻳﻮې ！ﻮﻟﻨ ３پﻪ پرﻣختگ ک＇ ３ﻪ رول ﻟري؟
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
د اروپاﻳﻲ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ پﻪ ﻳﻮه جدول ک ３ترتﻴب ک７ئ.
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څلور ديرشم لوست

په نويو پي７يو کې د اروپا سياسي بدلونونه
د اروپا ﻧﻘش ３تﻪ وگﻮرئ .پﻪ شپاړسﻤﻪ زﻳ８دﻳزه پ７５ۍ ک ３اﻧگﻠستان او فراﻧسﻪ ＇ﻪ ﻧا＇ﻪ پﻪ اوسﻨﻲ شکﻞ
و ،او د روم ﻣﻘدسﻪ اﻣپراتﻮري د اروپا پﻪ ﻣرکز ک ３پرتﻪ وه.
ﻼ خپﻠﻮاک و ،خﻮ خپﻠﻮاکﻲ ﻳ ３پﻪ رسﻤﻴت ﻧﻪ وه
پﻪ سﻮﻳﻠﻲ برخﻪ ک ３ﻳ ３سﻮﻳس پروت و ،چ ３عﻤ ً
پ５ژﻧدل شﻮې .د اﻳ＂اﻟﻴا شﻤاﻟﻲ ＊اروﻧﻪ ﻫﻢ د ﻫغﻪ پﻪ شاو خﻮاک ３پراتﻪ وو .د روم پﻪ شاوخﻮاک ３د پاپ
دوﻟت و چ ３د ＇ﻮ اﻳاﻟتﻮﻧﻮ ﻳﻮه ！ﻮﻟگﻪ وه او پاپ پر ﻫغﻮی رﻳاست کاوه .د اروپا پﻪ ختﻴ ＃ک ３ﻟﻬستان
د ﻣﻘدس ３اﻣپراتﻮرۍ او روسﻴ ３تر ﻣﻨ ＃پروت و ،او ﻣجارستان د عثﻤاﻧﻲ اﻣپراتﻮرۍ پﻪ گاوﻧ６ﻳتﻮب
ک ３پﻪ سخت ９سره ساک＋ﻠﻪ.
پﻪ شپاړسﻤﻪ پ７５ۍ ک ３ﻫسپاﻧﻴا د ﻟﻮی ＄ﻮاک ﻟروﻧکﻲ اروپاﻳﻲ دوﻟت پﻪ تﻮگﻪ شﻤ５رل کﻴده.
پﻪ دې ﻟﻮست ک ３بﻪ پﻪ ﻧﻮﻳﻮ پﻴ７ﻳﻮ ک ３د اروپا ﻣﻬﻤﻮ سﻴاسﻲ بدﻟﻮﻧﻮﻧﻮ سره بﻠدتﻴا پﻴداک７ئ.

دباﻟ

تﻴک

سﻤﻨ

درگﻰ

په شپاړسمه پي７ۍ کې د هسپانيا برالسي
د اﻧدﻟس د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ ﻟﻪ ﻣات ３وروستﻪ پﻪ ( ١٤٩٢م)کا ل ک ３ﻫسپاﻧﻴا ﻳﻮ ＄ﻞ بﻴا د ﻣسﻴحﻴاﻧﻮ ﻻستﻪ
ورغﻠﻪ .پﻪ ﻫﻤاغﻪ کال ک ３اﻣرﻳکا ﻫﻢ کشف شﻮه.
پردې ﻣﻬال شــارﻟکﻦ و( ١٥١٩کال
＇خــﻪ تر١٥٥٦م) د ﻫســپاﻧﻴ ３پاچا
چ ３د ﻫســپاﻧﻴ ３ﻟﻪ پاچاﻫ ９ســرب５ره
د روم اﻣپراتــﻮري ﻫﻢ ﻟﻪ ﻫﻤدې اﻣﻠﻪ
د ﻫاﻟﻨــد ،بﻠجﻴــﻢ ،اترﻳــش او أﻟﻤان
ﻫ５ﻮادوﻧــﻪ د ﻫغــﻪ د قﻠﻤرو برخﻪ و .د
اﻣرﻳکا د ﻟﻮﻳ ３و چ ３پﻪ کشــف سره
پﻪ سﻮﻳﻠﻲ او ﻣرکزي اﻣرﻳکا ک ３ﻟﻮﻳ３
ﻣســتعﻤرې ﻫــﻢ د ﻫســپاﻧﻴا پﻪ ﻻس
ورغﻠ .３پﻪ دې ترتﻴب ســره ﻫســپاﻧﻴا
د ﻧﻮﻳــﻮ پﻴ７ﻳﻮ پﻪ پﻴــﻞ ک ３ﻳﻮ ＄ﻮاکﻤﻦ
اروپا د ١٨م پ７５ی پﻪ پﻴﻞ ک３
او زبر ＄ﻮاک اروپاﻳ ３ﻫ５ﻮاد و .ﻟﻪ دې
وروســتﻪ ﻫســپاﻧﻴا د پرتگال پﻪ ﻧﻮم ﻳﻮ
کﻮچﻨی ﻫ５ﻮاد اشــغال ک ７چ ３د ﻫغﻪ د ﻣســتعﻤراتﻮ پﻪ پراخﻴدو ﻫﻢ ﻫ（ ３وشــﻮې .د ﻫسپاﻧﻴ ３پاچاﻫاﻧﻮ
عﻤﻮﻣاً ﻫغﻪ ﻣتعصب کاتﻮﻟﻴکان وو چ ３د پاپ د ﻣخاﻟفﻮ(پروتستان ،ﻳﻬﻮدﻳان او ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ) سره ﻳ ３ﻧاوړه
چﻠﻨد او ﻣعاﻣﻠﻪ کﻮﻟﻪ .د پاپ ســره ﻳ ３ﻫﻢ پﻪ پراخﻪ پﻴﻤاﻧﻪ ﻣﻼت ７وک .７خﻮ د ﻫســپاﻧﻴ＄ ３ﻮاک او قدرت
تر ډ４ره وختﻪ دوام وﻧﻪ ک ７او ورو ،ورو ﻫسپاﻧﻴﻪ د اﻧحطاط او زوال خﻮاتﻪ وﻻړه.
دشﻤال سﻤﻨدرگﻰ

د ﻣاﻧش کاﻧال

تﻮر سﻤﻨدرگﻰ

د اطﻠس سﻤﻨدر

د عثﻤاﻧﻴاﻧﻮ اﻣپراتﻮرۍ

د ﻣدﻳتراﻧ ３سﻤﻨدرگﻰ
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ﻫغﻪ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ چ ３دې زوال تﻪ ﻳ ３ﻻره چﻤتﻮ ک７ه ،پﻪ اروپا ک ３د ＇ﻮ ﻣﻬﻤﻮ پ＋５ﻮ د راﻣﻨ％تﻪ کﻴدﻟﻮ ﻟکﻪ
پﻪ ﻣرکزي اروپا ک ３د 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＂ﻨ ３د
ﻣحاکﻤﻮ راﻣﻨ％تﻪ کﻮل پﻪ دې ﻫ５ﻮاد ک ３د ＇ﻪ کﻢ ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ ﻣﻴشتﻮ ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ د جبري ﻣﻬاجرت او
وتﻠﻮ ﻻﻣﻞ شﻮ.چ ３دا 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 طبﻘ ３ﻟﻪ تجربﻮ
او وړتﻴاوو ＇خﻪ ب ３برخ ３ک.７
پﻪ (١٥٦٦م) کال ک ３د ﻫاﻟﻨد ﻫ５ﻮاد وگ７ي د ﻫسپاﻧﻴﻪ د ﻧفﻮذ پر وړاﻧدې را پا＇５دل ،او وﻳ ３کﻮﻻی شﻮ
چ ３پر ﻫغﻮی برﻳاﻟﻲ شﻲ او دخپﻞ ﻫ５ﻮاد خپﻠﻮاکﻲ تر ﻻسﻪ ک７ي.
د ﻫسپاﻧﻴا پروړاﻧدې د ﻫاﻟﻨد د وگ７و برﻳا ،د دغﻪ ﻫ５ﻮاد حﻴثﻴت او ＄ﻮاک تﻪ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ضربﻪ وه.
بﻞ ﻣﻬﻢ ﻻﻣﻞ چ ３د ﻫسپاﻧﻴ ３پرﻣختگ تﻪ ﻳ ３د پای ！کی ک＋５ﻮد ،د اﻧگﻠﻴستان پر وړاﻧدې پﻪ (١٥٨٨م)
کال ک ３د دغﻪ ﻫ５ﻮاد سﻤﻨدري ＄ﻮاکﻮﻧﻮ ﻣاتﻪ وه.
فرانسه د څوارلسم لويى دواکمن ９پر مهال
پﻪ تدرﻳج سره چ ３ﻫسپاﻧﻴا خپﻞ ＄ﻮاک ﻟﻪ ﻻسﻪ ورکاوه ،او کﻤزورې کﻴده ،ﻧﻮرو اروپاﻳﻲ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ﻟکﻪ
ﻫاﻟﻨد ،فراﻧسﻪ او اﻧگﻠستان خپﻞ ＄ﻮاک ﻻ پﻴاوړی کاوه .د اوﻟسﻤ ３پﻴ７ۍ پﻪ پﻴﻞ ک ３فراﻧسﻪ د اروپا د
پﻴاوړﻳﻮ ＄ﻮاکﻮﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ وه .دغﻪ ＄ﻮاک د ﻻﻧدې ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３تر ﻻسﻪ شﻮی و:
 -١د فراﻧس＄ ３ﻮاک او شتﻤﻨ ،９د ﻫسپاﻧﻴ ３د ＄ﻮاک او شتﻤﻨﻴﻮ بر عکس چ ３د اﻣرﻳکا د ﻟﻮﻳ ３وچ ３د
باد راوړو سرو زرو او شتﻤﻨﻴﻮ ＇خﻪ راﻣﻨ％تﻪ شﻮی وه ،د تﻮﻟﻴد او سﻮداگرﻳزو چارو پربﻨس وﻻړه وه.
 -٢پادچاﻫاﻧﻮ د پﻮﻫﻮ سﻼ کاراﻧﻮ او کار پﻮه ！ﻮﻟﻮاکاﻧﻮ ﻟکﻪ رﻳشﻠﻴﻮ ،ﻣازارﻳﻦ او کﻠبر د راﻳ ３او وړاﻧدﻳزوﻧﻮ
＇خﻪ گ＂ﻪ اخﻴستﻠﻪ.
 -٣د ﻣذﻫبی خپﻠﻮاک ９سﻴاست پﻪ فراﻧسﻪ ک ،３د کاتﻮﻟﻴکاﻧﻮ او پروتستاﻧاﻧﻮ ترﻣﻨ ＃ﻣذﻫبﻲ تﻮپﻴروﻧﻪ او
ک７کﻴچﻮﻧﻪ کﻢ ک７ل.
 -٤د فراﻧس ３پاچا ادعا درﻟﻮده چ ３د ﻫغﻪ د پاچاﻫ ９سرچﻴﻨﻪ اﻟﻬی ورک７ه ده ،ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻤدې اﻣﻠﻪ ﻳ３
＄ان د اشرافﻮ ﻟﻪ ﻣﻼت ７او ﻳا د پاپ ﻟﻪ ﻫﻮک７ې ＇خﻪ ب ３ﻧﻴازه گا１ﻪ او د ﻫغﻮی د غﻮ＊تﻨﻮ پﻪ وړاﻧدې ﻳ ３د
خپﻠ ３راﻳ ３پﻪ خپﻠﻮاک！ ９ﻴﻨگار کاوه.
د فراﻧس＄ ３ﻮاک پﻪ اووه ﻟسﻤﻪ پﻴ７ۍ ک ３د ＇ﻮارﻟسﻢ ﻟﻮﻳ ３د پاچاﻫ ９پر ﻣﻬا ل چ ３اوﻳا کﻠﻮﻧﻮ پﻪ شاوخﻮا
ک ３ﻳ ３حکﻮﻣت وک ،７خپﻠﻮ ﻟﻮړو پﻮړﻳﻮ تﻪ ورس５د .کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ چ ３د ﻫغﻪ د حکﻮﻣت پﻪ وروستﻴﻮ کﻠﻮﻧﻮ
ک ３د فراﻧس ３قدرت ﻳﻮ ＇ﻪ کﻤزوری شﻮ .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ چ ３د ﻫ５ﻮاد شتﻤﻨﻲ ﻳ ３ﻳﻮازې د درباري تجﻤﻼتﻮ
او ＊کﻠﻮ وداﻧﻴﻮ پﻪ جﻮړوﻟﻮ ﻟگﻮﻟ.３
سرب５ره پردې فراﻧسﻮﻳاﻧﻮ د خپﻠﻮ گاوﻧ６ﻳﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ سره پﻪ اروپا ک ３＊ ３اړﻳک ３ﻧﻪ درﻟﻮدې او د ﻫغﻮی
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پﻪ کﻮرﻧﻴﻮ چارو ک ３ﻳ ３ﻻس
وﻫﻨ ３کﻮﻟ .３پداس ３حال ک ３چ３
د اﻧگﻠستان سره جگ７و د فراﻧس３
وگ７ي پﻪ دې زﻣاﻧ ３ک ３ډﻳر پﻪ
تﻨگ ک７ي وو ،ﻳا ﻟﻪ بﻠ ３خﻮا د
ﻧاﻧت د حکﻢ ﻟغﻮ کﻴدل چ ３د
ﻫغﻪ پر بﻨس پروتستان د ﻣذﻫبﻲ
خپﻠﻮاک＇ ９خﻪ برخﻤﻦ وو ،ﻫﻢ د
فراﻧس ３د پروتستات چ ３ډﻳرې ﻳ３
صﻨعتگر او سﻮداگر وو د ﻫغﻮی د
ﻣﻬاجرت او ک６ه کﻴدو ﻻﻣﻞ شﻮ.
د غ ３ﻣسئﻠ ３د فراﻧس ３اقتصاد
کﻤزوری ک ،７پداس ３حال ک３
چ ３د دغﻪ ﻫ５ﻮاد اصﻠﻲ سﻴال
ﻳعﻨ ３اﻧگﻠستان خپﻞ سﻤﻨدري
＄ﻮاکﻮﻧﻪ پﻴاوړي کﻮل ،او خپﻠﻮ
ﻣستعﻤراتﻮ تﻪ ﻳ ３ورځ پﻪ ورځ
پراخﻮاﻟی ورکاوه.
انگلستان خپل پاچا گيوتين
ته سپاري

ډير پوه شئ
مرکانتليسم(سوداگرۍ ښوونځی)
پﻪ  ١٦او  ١٧م ،پ７５ﻳﻮ ک ３چ ١٠ ３او  ١١سپﻮږﻣﻴزو پ７５ﻳﻮ سره سﻤﻮن
خﻮري ،اروپاﻳ ３دوﻟتﻮﻧﻮ د خپﻠﻮ شتﻤﻨﻴﻮ او ＄ﻮاک د ！ﻴﻨگﻮﻟﻮ ﻟپاره
ﻳﻮ ＄اﻧگ７ی پروگرام پﻠی کاوه ،چ ３د سﻮداگرۍ ﻳاﻣرکاﻧتﻠسﻴﻢ ﻻس
ﻟرﻟﻮ پﻪ بﻨس وﻻړ و .ﻣرکاﻧتﻠﻴستان پﻪ دې عﻘﻴده و چ ３د ﻳﻮه ﻫ５ﻮاد
ر＊تﻴﻨ ３شتﻤﻨﻲ د ﻫغﻪ د پﻴسﻮ او قﻴﻤتﻲ فﻠزاتﻮ د زﻳرﻣﻪ کﻮﻟﻮ ＇خﻪ
عبارت دي چ ３د حکﻮﻣت او ﻳا وگ７و سره اړﻳﻦ دي .پﻪ بﻞ عبارت
ﻫر ﻫ５ﻮاد بﻪ چ ３ډﻳر سره او سپﻴﻦ زر درﻟﻮده ،تر ！ﻮﻟﻮ ＄ﻮاکﻤﻦ گ２ﻞ
کﻴده .ﻟﻪ دې اﻣﻠﻪ دوﻟتﻮﻧﻮ ﻫ（ﻪ کﻮﻟﻪ چ ３ﻧﻪ ﻳﻮازې د خپﻞ قﻠﻤرو ＇خﻪ
د سرو او سپﻴﻦ زرو د اﻳستﻮﻟﻮ ﻣخﻪ وﻧﻴسﻲ بﻠک ３ﻟﻪ بﻬر ＇خﻪ بﻪ ﻳ３
خپﻞ ﻫ５ﻮاد تﻪ سره او سپﻴﻦ زره واردول .د دغﻪ چارو د تر سره کﻮﻟﻮ
ﻟپاره اړﻳﻨﻪ وه ،چ ３اقتصادي پﻮﻟ ３او گﻤرکﻲ بﻨاوې راﻣﻨ％ﻪ تﻪ ک７ي.
دوﻟتﻮﻧﻮ ﻫ（ﻪ کﻮﻟﻪ چ ３د ﻳﻮ تﻮکﻲ د صادروﻟﻮ پﻪ بدل ک ３بﻞ ارز＊تﻨاکﻪ
او قﻴﻤتﻲ تﻮکﻲ وارد ک７ي او ﻳا دخپﻠﻮ تﻮکﻮ دﻟﻴ８دوﻟﻮ پﻪ بدل ک ３پﻴس３
ترﻻسﻪ ک７ي ،او ﻳا پخپﻞ ＄ان د بسﻴا کﻴدو د سﻴاسﻴت پﻪ وړاﻧدې بﻴﻮﻟﻮ
سره خپﻞ ﻫ５ﻮاد د بﻬرﻧ ９ت７او او اړتﻴا ＇خﻪ خﻼص ک７ي.
ﻟﻪ ﻫغﻪ ＄اﻳﻪ چ ３پﻪ اروپا ک ３د ﻣرکاﻧتﻠﻴستی سﻴاست وړاﻧدې بﻴﻮل ،د
دې ﻟپاره چ！ ３ﻮل ﻫ５ﻮادوﻧﻪ د دغﻪ سﻴاست سخت غﻮ＊تﻮﻧکﻲ و ،د
اروپاﻳاﻧﻮ ﻣستعﻤراتﻮ تﻪ پام شﻮ او ﻫغﻪ ﻟﻮرتﻪ ﻳ ３ﻣخﻪ ک７ه.

د ﻧﻮﻳﻮ پﻴ７ﻳﻮ پﻪ پﻴﻞ ک ３اﻧگﻠﻴﻨ ６چ３
ﻟﻪ ﻳﻮې خﻮا ،د کاتﻮﻟﻴکاﻧﻮ او پروتستاﻧتاﻧﻮ د اخ و ډوب ډگر و ،او ﻟﻪ بﻠ ３خﻮا د پاچا او پارﻟﻤان د جگ７و ډگر
شﻮ .پﻪ دغﻪ اخ و ډب ک ３د پروتستاﻧتاﻧﻮ ﻳﻮه ډﻟﻪ پﻪ اﻧگﻠﻴﻨ ６ک ３برﻳاﻟﻴتﻮب تﻪ ورسﻴده .خﻮ د پاچا او پارﻟﻤان
تر ﻣﻨ ＃اخ وډب ضروري و چ ３پﻪ دې پ７５ﻳﻮ ک ３د اﻧگﻠستان د سﻴاسﻲ ﻧظام بدﻟﻮﻧﻮﻧﻪ ﻟﻪ بﻨس＂ﻴزو ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ
＇خﻪ شﻤﻴرل کﻴ８ي .پﻪ (١٦٢٨م) کال ک ３د اﻧگﻠﻴﻨ ６پارﻟﻤان ﻳﻮه ﻻﻳحﻪ (دعداﻟت غﻮ＊تﻨ ３حﻘﻮق)
تصﻮﻳب ک７ه چ ３د ﻫغ ３پﻪ سبب ﻟﻮﻣ７ي چارﻟزتﻪ وﻳﻞ کﻴده چ ３ﻫغﻪ د ﻣطﻠق واک خاوﻧد ﻧدی او دا واک
ﻧﻪ ﻟري چ ３د قاﻧﻮن ＇خﻪ پرتﻪ ﻟﻪ چا ＇خﻪ ﻣاﻟﻴات واخﻠﻲ او ﻳا ＇ﻮک زﻧدان تﻪ وﻟ ８５دوي.
دغﻪ ﻣسئﻠﻪ پﻪ اﻧگﻠستان ک ３د کﻮرﻧﻴﻮ جگ７و او اختﻼفاتﻮ ﻻﻣﻞ شﻮه چ ３پﻪ پای ک ３د پارﻟﻤان پﻪ
برﻳاﻟﻴتﻮب پای تﻪ ورسﻴده .د دغﻪ حرکت ﻣشري د کراﻣﻮل پﻪ ﻧﻮم د ﻳﻮ با اراده او ﻫﻮډﻣﻦ ﻧظاﻣﻲ قﻮﻣاﻧدان
او ＄ﻴرک سﻴاستﻮال پﻪ ﻻس ک ３وه چ ３ﻫغﻪ د (روﻳﻴﻦ تﻨان) پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮ ﻧﻮی پﻮځ راﻣﻨ％تﻪ ک ７او وﻳ３
کﻮﻻی شﻮ چ ３سﻠطﻨتﻲ ساتﻮﻧکﻮ(گارډ) تﻪ ﻣات ３ورک７ي .پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ﻟﻮﻣ７ی چارﻟﻴز وﻧﻴﻮل شﻮ ،ﻟﻮﻣ７ی
زﻧداﻧﻲ او بﻴا پﻪ دار و７＄ول شﻮ .وروستﻪ بﻴا کراﻣﻮل پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３جﻤﻬﻮري ﻧظام ！ﻴﻨگ ک.７
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کراﻣﻮل غﻮ＊تﻞ چ ３د اﻧگﻠﻴﻨ ６د ﻣستعﻤراتﻮ سﻮداگرۍ تﻪ ﻻ زﻳاتﻪ وده ورک７ي ،اﻳرﻟﻨدﻳ ３اشغال ک،７
ﻫاﻟﻨدﻳاﻧﻮ سره ﻳ ３جگ７ه وک７ه ،ﻫغﻮی تﻪ ﻳ ３ﻣات ３ورک７ه او ﻧﻮي سﻮداگرﻳز قﻮاﻧﻴﻦ ﻳ ３را ﻣﻨ％تﻪ ک７ل.
د کراﻣﻮل پﻪ ک７ﻧﻮ د اﻧگﻠستان سﻤﻨدري ＄ﻮاکﻮﻧﻪ پﻴاوړي شﻮل ،پﻪ اﻧگﻠستان ک ３ﻟﻮﻣ７ﻧی 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(  ١٨ز) پﻴ７ۍ پﻪ پﻴﻞ ک ３د روسﻴ ３ﻟﻪ اﻣپراتﻮراﻧﻮ ＇خﻪ د ﻟﻮی پتر پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮه اﻣپراتﻮر تصﻤﻴﻢ وﻧﻴﻮه چ３
روسﻴﻪ پر ﻳﻮه پﻴاوړي دوﻟت باﻧدې بدﻟﻪ ک７ي .د روسﻴ ３د پﻴاوړي ک５دﻟﻮ ﻟپاره د ﻫغﻪ برﻧاﻣ ３عبارت وي ،ﻟﻪ:
 -١پﻪ ﻧﻮﻳﻮ وسﻠﻮ باﻧدې د وسﻠﻮاﻟﻮ ＄ﻮاکﻮﻧﻮ سﻤباﻟﻮل ،ﻟﻪ ﻧﻮﻳﻮ جﻨگﻲ فﻨﻮﻧﻮ سره د سرتﻴرو بﻠدتﻴا.
 -٢د سﻮداگرۍ او سﻤﻨدري چﻠﻨد پراختﻴا ،او أزادو گرﻣﻮ اوبﻮ تﻪ د ﻻس رس ９ﻫ（ﻪ.
 -٣د روسﻴ ３ﻟﻮﻳدﻳ ＃کﻮل
په اتريش او پروس کې د نويو دولتونو رامنځته کېدل

د ﻧﻮﻳﻮ پﻴ７ﻳﻮ ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻮ سﻴاسﻲ بدﻟﻮﻧﻮﻧﻮ ＇خﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ پﻪ اروپا ک ３د ﻧﻮﻳﻮ پﻴاوړﻳﻮ دوﻟتﻮﻧﻮ راﻣﻨ％تﻪ ک５دل و .ﻟﻪ دغﻮ
دوﻟتﻮﻧﻮ ＇خﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ د پروس(أﻟﻤان) دوﻟت و .دغﻪ دوﻟت د روم د ﻣﻘدس ３اﻣپراتﻮرۍ پﻪ شﻤال ک ３را ﻣﻨ％تﻪ
شﻮ او د ﻟﻬستان(پﻮﻟﻨد) پﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ سره ﻳ ３قﻠﻤرو پراخ شﻮ ،او پﻪ ﻟﻨ ６وخت ک ３پﻪ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﻫ５ﻮاد بدل شﻮ.
اترﻳش ﻫﻢ چ ３د روم اﻣپراتﻮرۍ ﻳﻮ سﻮﻳﻠﻲ اﻳاﻟت و ،ورو ورو ﻳ ３خپﻞ قﻠﻤرو پراخﻪ ک ７او پﻪ ﻳﻮې اﻣپراتﻮرۍ
بدل شﻮ .د اترﻳش تر ！ﻮﻟﻮ ﻣﻬﻢ گاوﻧ６ی عثﻤاﻧﻲ ﻫ５ﻮاد و چ ３پﻪ ١٨م ١٢ /ﻟﻤرﻳز پﻴ７ی ک ３ﻳ ３دوﻟت
کﻤزوری شﻮ او د ﻣتصرفاتﻮ ﻟﻮﻳﻪ برخﻪ ﻳ ３اترﻳش تر ﻻسﻪ ک７ه او پﻪ اروپا ک ３پﻪ ﻳﻮ ستر ﻫ５ﻮاد بدل شﻮ.
په ټولگي کې فعاليت
 -١د ﻣعاصرو او ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ پﻴ７ﻳﻮ تﻮپﻴر پﻪ گﻮتﻪ ک７ئ،
 -٢ستاسﻮ پﻪ اﻧد پﻪ ﻣعاصرو پﻴ７ﻳﻮ ک ３د اروپا د پرﻣختگ ﻣﻬﻢ ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ＇ﻪ و؟
پوښتنې
 -١ﻫسپاﻧﻴﻪ پﻪ شپاړسﻤﻪ پ７５ۍ ک＇ ３رﻧگﻪ د ﻧﻮرو ﻫ５ﻮادوﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې ﻣخک＋ﻪ شﻮه؟
 -٢پﻪ اووﻟسﻤﻪ پ７５ۍ ک ３پﻪ اروپا ک ３کﻮم ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ د ﻧﻮرو ﻫ５ﻮادوﻧﻮ پﻪ پر تﻠﻪ د فراﻧس ３د سﻴاسﻲ غﻮره واﻟﻲ
سبب شﻮل؟
 -٣د اﻧگﻠستان د ﻫ５ﻮاد عداﻟت غﻮ＊تﻨ ３د حﻘﻮﻧﻮ د ﻟﻴکﻨ ３پﻪ ﻫکﻠﻪ ＇ﻪ پﻮﻫﻴ８ئ؟
 -٤د روسﻴ ３د ＄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 ک ３وﻟﻴکئ او د ＊ﻮوﻧ％ﻲ پﻪ جرﻳده ک ３ﻳ ３و ７＄وئ.
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د انگلستان صنعتي انقالب
د اﻧگﻠستان صﻨعتﻲ اﻧﻘﻼب ﻧ７ۍ تﻪ ＇رﻧگﻪ بدﻟﻮن راووست؟
د اتﻠسﻤ ３پﻴ７ۍ تر وروستﻴﻮ پﻮرې د تﻮﻟﻴد اصﻠﻲ عاﻣﻞ د اﻧسان
ﻣ او د ﻻس ＄ﻮاک و ،او ﻧﻮرو عﻮاﻣﻠﻮ ډﻳره کﻤزورې وﻧ６ه
دارتباطاتﻮ اﻧﻘﻼب
پﻪ تﻮﻟﻴد ک ３ﻟرﻟﻪ .خﻮ د دې پ７５ۍ پﻪ وروستﻴﻮ ک ３د صﻨعتﻲ
 -١د تﻠگراف اختراع
اﻧﻘﻼب پﻪ راﻣﻨ％تﻪ کﻴدو ﻟﻮﻣ７ی د اوبﻮ ﻣحرکﻪ ＄ﻮاک او
(ﻣﻮرس)
وروستﻪ د بخار ＄ﻮاک د تﻮﻟﻴد پﻪ خدﻣت ک ３ورک７ای شﻮ.
صﻨعتﻲ اﻧﻘﻼب چ ３د اﻧساﻧﻲ ＄ﻮاک پﻪ بدل ک ３د ﻣاشﻴﻦ د
پﻪ ﻟ８５د راﻟ８５د ک３
＄ﻮاک ﻟﻪ کاروﻟﻮ ＇خﻪ عبارت دى ،ﻟﻮﻣ７ی ﻟﻪ اﻧگﻠستان ＇خﻪ
اﻧﻘﻼب د پﻴ７ۍ اختراع،
پﻴﻞ شﻮ او ورو ،ورو ﻧﻮرو ﻫ５ﻮادوﻧﻮ تﻪ ﻳ ３پراختﻴا وﻣﻮﻧدﻟﻪ ،د
رﻳﻞ ((Track
(فﻠتﻮن)
بخار د ﻣاشﻴﻦ پﻪ کشفﻮﻟﻮ سره د تﻮﻟﻴد بﻬﻴر گ７ﻧدی شﻮ ،د تﻮﻟﻴد
ﻟگ＋تﻮﻧﻪ را ！ﻴ شﻮل او د عاﻣ ３ﻫﻮساﻳﻨ ３کچﻪ ﻳ ３پﻪ صﻨعتﻲ
ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ک ３ډ４ره ک７ه.
د بخار د ﻣاشﻴﻦ
د اروپاﻳﻲ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ پﻪ صﻨعتﻲ کﻴدو ﻳﻮ ﻟ ７ﻻﻣﻠﻮﻧﻮ ﻟکﻪ د کافﻲ
اختراع(جﻤزواټ)
طبﻴعﻲ زﻳرﻣﻮ شتﻮن،ارزاﻧﻪ اﻧساﻧﻲ ＄ﻮاک ،ډ４ره ﻣادي پاﻧگﻪ،
کار پﻮﻫﻪ ＄ﻮاک ،د دوﻟت ﻣﻼت ７او د خر＇ﻼو د بازار اړتﻴا پﻴدا
شﻮه ،او ﻟﻪ ﻫغﻪ ＄اﻳﻪ چ ３پﻪ دغﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ک ３ﻫغﻪ ！ﻮل عﻮاﻣﻞ
د ﻧساج ９پﻪ صﻨعت ک３
پﻪ ﻻس ک ３ﻧﻪ و ،دوﻟتﻮﻧﻮ پﻪ ﻳﻮ ﻟ ７استثﻤاري او تﻮسعﻪ غﻮ＊تﻨ３
بدﻟﻮن ،د ！ﻮکر اوبدﻟﻮ
پﻪ اقداﻣاتﻮ ﻻس پﻮرې ک .７ﻟﻪ ﻫﻤدې اﻣﻠﻪ صﻨعتﻲ اﻧﻘﻼب پﻪ
ﻣاشﻴﻦ
خپﻠﻪ د دوو اقتصادي！ -ﻮﻟﻨﻴزو پ＋５ﻮ د راپﻴداکﻴدو او پرﻣختﻴا
ﻻﻣﻞ شﻮ.
 -١پﻪ بﻬر ک ３د أسﻴاﻳﻲ او افرﻳﻘاﻳﻲ ﻣﻠتﻮﻧﻮ ﻟﻮ！ﻮل او د استعﻤار
زراعتی اﻧﻘﻼب د ﻣاشﻴﻦ
پراختﻴا.
اختراع  ،تخﻢ شﻴﻨدل
 -٢د ﻫ５ﻮاد پﻪ د ﻧﻨﻪ ک ３د کارگراﻧﻮ ＇خﻪ د گ＂ ３اخﻴستﻨ ３او
اختراع ...
استثﻤار ډﻳرواﻟی.
صﻨعتﻲ اﻧﻘﻼب پﻪ اﻧگﻠستان ک ３تر ！ﻮﻟﻮ ﻟﻮﻣ７ی پﻪ درﻳﻮ برخﻮ
ک ３راﻣﻨ％تﻪ شﻮ چ ３ﻟﻪ اوبدﻟﻮ ،ډبرو سکاره او د اوسپﻨ ３وﻳﻠ ３کﻴدو .چ ３پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ﻳ ３اﻧگﻠستان
پﻪ ﻳﻮه صﻨعتﻲ ＄ﻮاک بدل ک .７پﻪ دې ﻟ ７ک ３ﻳﻮ شﻤ５ر کارخاﻧ ３د ﻟﻮړو دود ک＋ﻮﻧﻮ او تﻮر ﻟﻮغ７ن ﻟﻮ－ﻲ
پﻪ درﻟﻮدو چ ３پﻪ ﻫﻮاک ３تﻴتﻴده ،د شﻨﻮ او ＊اﻳستﻪ کﻠﻮ او باﻧ６و ＄ای وﻧﻴﻮه چ .３د دغﻮ کار＄اﻳﻮﻧﻮ پﻪ
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شاوخﻮاک ３د کﻮم پﻼن او ﻧﻘش ３پرتﻪ استﻮ －ﻨ％ﻲ را ﻣﻨ％تﻪ کﻴدل .دغﻪ ＊اروﻧﻪ ډﻳر چ＂ﻞ او کک ７و،
او وږي او ست７ي کارگران دې تﻪ اړ و چ ３ﻟﻪ دووﻟس ساعتﻪ سخت کار ＇خﻪ وروستﻪ پﻪ ﻫغﻮ ک ３أرام
وک７ي.
د صﻨعتﻲ اﻧﻘﻼب پر ﻣﻬال ،ﻫره ﻧﻮې اختراع د دې سبب ک５ده چ ３ﻧﻮي ﻣاشﻴﻨﻮﻧﻪ دې د ﻳﻮ شﻤ５ر
کارگراﻧﻮ پر ＄ای پﻪ کار پﻴﻞ وک７ي ،او ﻳﻮ شﻤ５ر خﻠک ب５کاره ک７ي .پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３کارگران بﻴکاره شﻮل،
ﻣاشﻴﻨﻮﻧﻪ ﻳ ３د ＄ان د بدﻣرغ ９ﻣسؤول گ２ﻠﻮ او ＄ﻴﻨی وختﻮﻧﻪ ﻳ ３ﻣاشﻴﻨﻮﻧﻪ ﻣاتﻮل .کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ وروستﻪ
پﻪ دې پﻮه شﻮل چ ３ﻣاشﻴﻦ کﻮﻣﻪ گﻨاه ﻧﻠري بﻠک ３ﻧﻮی اقتصادي ﻧظام د ﻫغﻮی د ب ３وزﻟ ９او ب ３کارۍ
ﻣسؤول دي .ﻧﻮو کار ＄اﻳﻮﻧﻮ ډ４ر شﻤ５ر پخﻮاﻧﻲ ﻻسﻲ صﻨاﻳع او کﻮچﻨ ９فابرﻳک ３تسخﻴر ک７ﻟ ３او د
کسب او پخﻮاﻧﻲ ﻻسﻲ صﻨاﻳعﻮ خاوﻧدان د ﻟﻮﻳﻮ فابرﻳکﻮ اجﻴر کارگران شﻮل.
د صﻨعتﻲ اﻧﻘﻼب پﻪ ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ ک ３د کارگراﻧﻮ ﻣزدوري ډ４ره ﻟ８ه وه او کارگران د خپﻠﻮ خ＂５ﻮ د ﻣ７وﻟﻮ ﻟپاره
دې تﻪ اړ ﻧﻪ ول چ ３خپﻠ ３％＊ ３او 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 ک ３پﻪ کار کﻮﻟﻮ بﻮخت و او د شپ ３ﻟﻪ خﻮا
کﻮروﻧﻮ تﻪ راتﻠﻞ او بﻴا سﻬار وختﻲ ب５رتﻪ د ﻣعدن پﻪ ﻟﻮر رواﻧﻴدل＄ .ﻴﻨ ３وختﻮﻧﻪ ﻳ ３تر ＇ﻮ ﻣﻴاشتﻮ د
ور ３＄رو＊ﻨاﻳﻲ پﻪ سترگﻮ ﻧﻪ ﻟﻴده.
په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ＇ﻮ ډﻟﻮ ووﻳشﻞ شﻲ او ﻫره ډﻟﻪ دې پﻪ ﻻﻧدې ﻣسئﻠﻮ ﻟﻪ ﻳﻮ بﻞ سره خبرې وک７ي.
 -١د اﻧگستان د صﻨعتﻲ اﻧﻘﻼب پاﻳﻠ＇ ３ﻪ وې .پﻪ گﻮتﻪ ﻳ ３ک７ئ.
 -٢اﻧﻘﻼب ﻳعﻨ＇ ３ﻪ؟ او صﻨعتﻲ اﻧﻘﻼب ＇ﻪ ﻣعﻨا ﻟري.
پوښتنې
 -١د بخار ﻣاشﻴﻦ پﻪ تﻮﻟﻴد ک＇ ３ﻪ بدﻟﻮﻧﻮﻧﻪ را ﻣﻨ％تﻪ ک７ل؟
 -٢وﻟ ３کارگراﻧﻮ د ﻣاشﻴﻨﻮﻧﻮ پر وړاﻧدې غبرگﻮن ＊ﻮده؟
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
صﻨعت بﻪ زﻣﻮږ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک＇ ３ﻨگﻪ پرﻣختگ وک７ي .پﻪ دې ﻫکﻠﻪ ﻳﻮ ﻣطﻠب وﻟﻴکئ.
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د عثماني دولت رامنځته کېدل
پﻪ ﻣعاصرو پ７５ﻳﻮ ک ،３چ ３اروپاﻳاﻧﻮ د خپﻞ ﻧﻮي تﻤدن بﻨس اﻳ＋ﻮده ،او پﻮﻫ ３او ﻧﻮې تکﻨاﻟﻮژۍ
پﻪ ﻣرستﻪ پر ﻣخ تﻠﻞ تر ＇ﻮ پر ﻧ７ۍ ﻻس بري شﻲ ،پﻪ اسﻼﻣﻲ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ک＇ ３ﻪ تﻴر４دل؟ أﻳا
ﻫغﻮی ﻫﻢ د بدﻟﻮن پﻪ فکر ک ３وو؟ أﻳا د ﻧﻮﻳﻮ تﻤدﻧﻲ ﻻستﻪ راوړﻧﻮ ＇خﻪ ﻳ ３کﻮﻣﻪ گ＂ﻪ پﻮرتﻪ ک７ه؟
د استعﻤار ﻟﻪ پ ３＋５سره ﻳ＇ ３ﻨگﻪ ﻣعاﻣﻠﻪ وک７ه؟ پﻪ ﻣعاصرو پ７５ﻳﻮ ک ３د ﻣﻬﻤﻮ اسﻼﻣﻲ دوﻟتﻮﻧﻮ ﻟﻪ
ډﻟ＇ ３خﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ د عثﻤاﻧﻲ دوﻟت و چ ３پﻪ دغﻪ ﻟﻮست ک ３بﻪ ور سره پﻴژﻧدگﻠﻮي پﻴداک７ئ.
د سﻠجﻮقﻲ ترکاﻧﻮ برﻳا د ﻣﻼزگرد پﻪ جگ７ه ک ،３چ ３د اﻟپ ارسﻼن او د ختﻴ ＃روم د اﻣپراتﻮر تر ﻣﻨ＃
پﻴ＋ﻪ شﻮه＇ ،ﻮ پاﻳﻠ ３ﻳ ３پﻪ ＇ﻨگ ک ３ﻟرﻟ :３پﻪ کﻮچﻨ ９أسﻴا ک ３ﻟﻮﻣ７ی د اسﻼم د دﻳﻦ خپر４دل د
ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ او ﻣسﻴحﻴاﻧﻮ تر ﻣﻨ ＃دوه سﻮه کﻠﻨ ３صﻠﻴبﻲ جگ７ې ﻳ ３ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻮ پاﻳﻠﻮ ＇خﻪ دي .پﻪ ت５ره بﻴا ،د
ترکﻲ ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ د قباﻳﻠﻮ پﻪ کﻮچ５دو سره د اﻳران ﻟﻪ ختﻴ％ﻮ سﻴﻤﻮ ＇خﻪ د کﻮچﻨ ９أسﻴا پﻪ ﻟﻮر ،پﻪ دغﻪ
سﻴﻤﻪ ک ３پﻪ ورو ،ورو سﻴﻤﻪ ﻳﻴز کﻮچﻨﻲ دوﻟتﻮﻧﻪ راﻣﻨ％تﻪ شﻮل چ ３د خپﻞ پاﻳ＋ت او پراختﻴا ﻟپاره ﻟﻪ
خپﻠﻮ ﻣسﻴحﻲ گاوﻧ６ﻳاﻧﻮ سره جﻨگﻴدل .د دغﻮ قباﻳﻠﻮﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ ﻳﻮه پﻴژﻧدل شﻮې قبﻴﻠﻪ ،دقاﻳ ３قبﻴﻠﻪ وه
چ ３پﻪ اﻧﻘره او د ﻫغﻪ پﻪ شاوخﻮا ک ３ﻣﻴشت شﻮل .د دغ ３قبﻴﻠ ３ﻣشر ارطغرول و چ ３خپﻞ ＄ﻮاک تﻪ
ﻳ ３پراختﻴا ورک７ه .ﻟﻪ ﻫغﻪ وروستﻪ ﻳ ３زوی عثﻤان پﻪ  ٦٩٩قﻤري کال ک ３ﻳﻮ دوﻟت راﻣﻨ％تﻪ ک ７چ ３د
ده پﻪ ﻧﻮم(عثﻤاﻧﻲ) ﻳاد شﻮ .دغﻪ عثﻤاﻧﻲ دوﻟت چ ３د شﻠﻤ ３پ７５ﻳﻮ تر ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ پﻮرې دوام وک ،７د ختﻴ３％
ﻧ７ۍ وروستﻨ＄ ９ﻮاکﻤﻨﻪ اﻣپراتﻮري وه ،چ ３ﻧﻮم او أوازه ﻳ ３د اروپاﻳاﻧﻮ ﻟپاره د وﻳرې سبب گر＄ﻴدﻟی و،
ﻧﻮ ﻟﻪ ﻫﻤدې اﻣﻠﻪ ﻳ ３د دغﻪ دوﻟت د ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړﻟﻮ ﻟپاره ډﻳرې ﻫ（ ３وک７ې.
عثﻤاﻧﻲ ترکاﻧﻮ د خپﻞ قﻠﻤرو د پراختﻴا او دخپﻞ ＄ﻮاک د غ＋تﻠتﻴا ﻟپاره دوه ﻣﻬﻢ پﻮ＄ﻲ ＄ﻮاکﻮﻧﻪ ﻣﻨ ＃تﻪ
راوړل :ﻳﻮ ﻳ ３عثﻤاﻧﻠﻲ ﻟ＋کر و او بﻞ ﻳ ３ﻳﻨﻲ چري ،د عثﻤاﻧﻲ دوﻟت د اصﻠﻲ ＄ﻮاکﻮﻧﻮ ＇خﻪ شﻤ５رل
ک５ده چ ３د ترکﻲ قباﻳﻠﻮ او ﻧظاﻣﻲ ﻣﻼت７و ＇خﻪ را ﻣﻨ％تﻪ کﻴده ،او د خپﻠﻮ خدﻣتﻮﻧﻮ پﻪ بدل ک ３ﻳ３
＄ﻤکﻪ ﻻستﻪ راوړﻟﻪ او د غﻨﻴﻤتﻮﻧﻮ ＇خﻪ ﻳ ３گ＂ﻪ پﻮرتﻪ کﻮﻟﻪ .خﻮ دﻳﻨﻲ چرې ﻣسﻴحﻲ ﻣسﻠﻤان شﻮي
＄ﻮاﻧان وو چ ３د ﻫغﻮی وﻧ６ه د عثﻤاﻧﻲ پاچا ساتﻨﻪ وه او د خپﻠﻮ خدﻣتﻮﻧﻮ پﻪ بدل ک ３ﻳ ３پﻴس ３ترﻻسﻪ
کﻮﻟ ３چ ３د 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:
 -١سلطان محمد فاتح
سﻠطان ﻣحﻤد د عثﻤاﻧﻲ پاچاﻳاﻧﻮ تر ﻣﻨ ＃ډﻳر ﻧاﻣتﻮ پاچا و ،ﻧﻮﻣﻮړي وکﻮﻻی شﻮ چ ３د بﻴزاﻧس د
اﻣپراتﻮرۍ(ختﻴ ＃روم) زرکﻠﻦ سﻴاسﻲ ژوﻧد تﻪ د پای ！کﻰ ک８５دي .د ﻫغﻪ ＄ﻼﻧده او ﻧاﻣتﻮ فتحﻪ د قسطﻨطﻨﻴ(３د
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کستاﻧتﻴﻦ ＊ار) فتحﻪ او د ختﻴ ＃روم د اﻣپراتﻮرۍ پﻼزﻣ５ﻨﻪ وه ،چ ３ﻟﻪ ﻫغﻪ وروستﻪ د اسﻼﻣبﻮل ( د اسﻼم
＊ار) پﻪ ﻧاﻣﻪ و ﻧﻮﻣﻮل شﻮ او سﻠطان ﻣحﻤد د فاتح ﻟﻘب تر ﻻسﻪ ک .７دغﻪ فتحﻪ او سﻮبﻪ دﻧ７ۍ پﻪ تارﻳخ ک３
د ډﻳرو بدﻟﻮﻧﻮﻧﻮ سرچﻴﻨﻪ شﻮه او د اروپا پﻪ تارﻳخ ک ３د ﻧﻮﻳﻮ پ７５ﻳﻮ د پﻴﻞ پﻪ تﻮگﻪ وپ５ژﻧدل شﻮ.
 -٢سلطان سليم
دغﻪ پاچا چ ３د شاه اسﻤاعﻴﻞ صفﻮي ﻣعاصر و پﻪ خپﻠﻮ برﻳدوﻧﻮ سره د اﻳران پر پﻮﻟﻮ ﻳ ３وکﻮﻻی شﻮل
چ ３د چاﻟداران پﻪ جگ７ه ک ３پﻪ (٩٢٠ق) کا ل ک ３صفﻮي ﻟ＋کرو تﻪ د ﻫغﻮی د تﻮپخﻮﻧ ３د ＄ﻮاک
او اورﻟ８وﻧکﻮ وسﻠﻮ سره ﻣات ３ورک７ي ،ﻫغﻪ عراق او شام ﻫﻢ فتخ ک７ل ،او د ﻣصر پﻪ ﻟﻮر پﻪ ﻟ＋کر ک９＋
ک ３ﻳ ３ډﻳر ﻫ５ﻮادوﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮړل او د ﻣصري عباسﻴاﻧﻮ حاکﻤﻴت او ＄ﻮاک تﻪ ﻳ ３د پای ！کی ک＋５ﻮده.
ﻟﻪ ﻫغﻪ وروستﻪ ﻳ ３د ﻣک ３ﻣکرﻣ ３اداره ﻳ ３پﻪ ﻻس ک ３وﻧﻴﻮﻟﻪ＄ ،ان ﻳ ３د خﻠﻴفﻪ پﻪ تﻮگﻪ وﻧﻮﻣاوه او پر
！ﻮﻟﻮ ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ د حکﻮﻣت کﻮﻟﻮ غﻮ＊تﻮﻧکی شﻮ.
 -٣سلطان سليمان قانوني(لوی سليمان)
پﻪ  ١٦م ١٠/قﻤری کال ک ３سﻠطان سﻠﻴﻤان د سﻠطان سﻠﻴﻢ زوی د عثﻤاﻧﻲ پاچاﻫاﻧﻮ ﻟﻪ ډﻟ＇ ３خﻪ
پ５ژﻧدل شﻮی پاچا و .د ﻫغﻪ د پاچاﻫ ９پر ﻣﻬا ل د عثﻤاﻧﻲ اﻣپراتﻮرۍ
قﻠﻤرو زﻳاتﻪ پراختﻴا وﻣﻮﻧده ،ﻟکﻪ ＇ﻨگﻪ چ ３عثﻤاﻧﻲ ﻟ＋کرو د وﻳﻦ
＊ار د اوسﻨﻲ اترﻳش پﻼزﻣﻴﻨﻪ ﻫﻢ د خپﻠ ３ﻣحاصرې ﻻﻧدې راووستﻪ.
د عثﻤاﻧﻲ دوﻟت سﻤﻨدري ＄ﻮاکﻮﻧﻪ پﻪ دې دورې ک ３پﻪ ﻣدﻳتراﻧﻪ او
د ﻫﻨد پﻪ سﻤﻨدري ﻻرو ک ３شتﻮن درﻟﻮد .ﻫﻤدغﻪ ＄ﻮاک و چ３
پﻪ (١٥٣٨م) کال ک ３د خﻴراﻟدﻳﻦ پﻪ ﻣشرۍ د اروپاﻳﻲ ﻣتحدﻳﻨﻮ
سﻤﻨدري ＄ﻮاکﻮﻧﻮ تﻪ ﻫﻢ ﻣاتﻪ ورک７ه .ترکاﻧﻮ سﻠﻴﻤان د دې ﻟپاره چ３
ﻣﻨظﻢ اداري جﻮړ＊تﻮﻧﻪ او ﻣدﻧﻲ قﻮاﻧﻴﻦ ﻳ ３راﻣﻨ％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 ورک.７
عثماني امپراتوري ولې کمزورې شوه؟
 ١٧ز ١١ /ق پ７５ۍ کﻮﻻی شﻮ د عثﻤاﻧﻲ دوﻟت د زوا ل د پﻴﻞ دوره وگ２ﻮ .دغﻪ زوا ل چ ３د اروپا د
پر ﻣختگ او د ﻟﻮﻳدﻳ ＃د بدﻟﻮن ﻟﻪ دورې سره سﻤﻮن خﻮري ،د دې ﻻﻣﻞ شﻮ چ ３عثﻤاﻧﻲ اﻣپراتﻮرۍ
خپﻞ ！ﻮل زﻳار د خپﻞ سﻴاسﻲ درﻳ ＃او ﻣﻮقعﻴت پﻪ ساتﻨﻪ وﻟگﻮي＄ .اﻧگ７ي ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ چ ３د عثﻤاﻧﻲ دوﻟت
د وروستﻪ پات ３ک５دو او زوال ﻻﻣﻞ شﻮ ،عبارت دي ﻟﻪ:
 -١د عثﻤاﻧﻲ پاچاﻫاﻧﻮ فساد او وخت تﻴرول.
 -٢د ﻫر ډول سﻴاسﻲ او ！ﻮﻟﻨﻴزو اصﻼحاتﻮ د پﻠﻲ کﻮﻟﻮ ＇خﻪ ډډه کﻮل ،چ ３د اشرافﻮ او دربارﻳاﻧﻮ گ＂３
ﻳ ３ﻟﻪ خطر سره ﻣخاﻣخ کﻮﻟ.３
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 -٣د فتﻮحاتﻮ ودرول چ ３د عثﻤاﻧﻲ دوﻟت د ﻟﻮی پﻮځ د وزگارتﻴا ﻻﻣﻞ شﻮ ،او ﻟﻪ ﻫغﻪ وروستﻪ پﻮ＄ﻴاﻧﻮ
چ ３ډ４ر ﻳ ３د ＄ﻤکﻮ خاوﻧدان وو ،پر کﻠﻴﻮاﻟﻮ ﻳ ３ظﻠﻢ او ت５رﻳﻮ تﻪ زور ورک ،７او پﻪ سﻴاسﻲ چارو ک ３ﻳ３
ﻻس وﻫﻨﻮ ډ４رې ستﻮﻧزې را ﻣﻨ％تﻪ ک７ې.
 -٤د صفﻮي دوﻟت سره د عثﻤاﻧﻲ دوﻟت ﻣذﻫبﻲ شخ７ې ،ﻧﻪ ﻳﻮازې دا چ ３د ﻫغﻪ دوﻟت د کﻤزورتﻴا
ﻻﻣﻞ شﻮې ،بﻠک ３د ﻣسﻠﻤاﻧاﻧﻮ د ！ﻮﻟﻨﻴز اﻧحطاط سبب ﻫﻢ شﻮ ،دا پﻪ داس ３حا ل ک ３وو چ ３عثﻤاﻧﻴاﻧﻮ
د خپﻞ قﻠﻤرو ﻣﻴشتﻮ ﻣسﻴحﻲ اقﻠﻴتﻮﻧﻮتﻪ ډ４ره سﻴاسﻲ او ﻣذﻫبﻲ خپﻠﻮاکﻲ ورک７ې وه.
پﻪ  ١٨ز ١٢/ق پ７５ﻳﻮ ک ３د عثﻤاﻧﻲ دوﻟت کﻤزورتﻴا ＊کاره شﻮه .د روسﻴ ３او اترﻳش دوو ﻫ５ﻮادوﻧﻮ
عثﻤاﻧﻴان د باﻟکان ﻟﻪ سﻴﻤ ３او د تﻮرې بحﻴرې د شﻤال ＇خﻪ پﻪ شا وتﻤبﻮل .پﻪ ختﻴ ＃اړخ ک ３ﻫﻢ 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 ﻳ ３ﻫغﻮی تﻪ ور واړول.
د ﻧﻮﻟسﻤ ３پﻴ７ۍ پﻪ ﻟ ７ک ،３عثﻤاﻧﻲ اﻣپراتﻮرۍ د خپﻞ قﻠﻤرو د پراختﻴا او د خپﻞ ＄ﻼﻧده تارﻳخ باوجﻮد،
ﻟﻪ د ﻧﻨﻪ کﻤزوری شﻮی و ،کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ بﻴا وروستﻪ د ﻫغﻪ دوﻟت د واک د ژوﻧدي کﻮﻟﻮ ﻟپاره ﻫ（ ３وشﻮې،
او رغﻨده پروگراﻣﻮﻧﻪ ﻫﻢ پﻠﻲ ک７ای شﻮ ،خﻮ پﻪ دې وتﻮاﻧ５دل چ ３د ﻫغﻪ دوﻟت د زوال بﻬﻴر د ﻳﻮ ＇ﻪ
وخت ﻟپاره و＄ﻨ６وي.
په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ＇ﻮ ډﻟﻮ ووﻳشﻞ شﻲ او ﻫره ډﻟﻪ دې پﻪ ﻻﻧدې ﻣﻮضﻮعاتﻮ ﻟﻪ ﻳﻮ بﻞ سره خبرې
وک７ي او پاﻳﻠ ３دې ﻳﻮ بﻞ تﻪ وواﻳﻲ.
 ستاسﻮ پﻪ اﻧد وﻟ ３اروپاﻳان د عثﻤاﻧﻲ پاچا ﻟﻪ خﻮا د ختﻴ ＃روم پﻮ＄ﻲ ﻣاتﻪ د اروپا پﻪ تارﻳخ ک ３دﻧﻮﻳﻮ پﻴ７ﻳﻮ پﻴﻞ وگ２ﻠﻮ؟
 ستاسﻮ پﻪ اﻧد د عثﻤاﻧﻲ دوﻟت ﻣشران ،د ﻧسکﻮر４دو د عﻮاﻣﻠﻮ ＇خﻪ د خﻼصﻮن ﻟپاره کﻮﻣ３ﻫ（ ３کﻮﻻی شﻮې چ ３تر سره ﻳ ３ک７ي؟
پوښتنې
 -١د عثﻤاﻧﻲ دوﻟت د کﻤزورتﻴا ﻻﻣﻠﻮﻧﻪ ＇ﻪ وو؟
 -٢د عثﻤاﻧﻲ پاچاﻫاﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخﻠئ؟
 -٣عثﻤاﻧﻲ دوﻟت ＇رﻧگﻪ ﻣﻨ％تﻪ راغی؟
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې د عثﻤاﻧﻲ اﻣپراتﻮرۍ د واکﻤﻨ ９سﻴﻤ ３پﻪ اړه ﻣعﻠﻮﻣات را！ﻮل اود اوسﻨ ９ترک３
سره دې پرتﻠﻪ ک７ئ.
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اووه دېرشم لوست

د امريکا د متحده اياالتو د خپلواک ９انقالب
پﻪ دې ﻟﻮست ک ،３اﻣرﻳکا د ﻣتحده اﻳاﻻتﻮ د خپﻠﻮاک ９ﻟﻪ اﻧﻘﻼب سره او ﻫﻤدارﻧگﻪ د اﻣرﻳکا د
خپﻠﻮاک ９د اعﻼﻣﻴ ３ﻟﻪ ﻣﻮادو سره أشﻨاﻳﻲ.

د أرا

م سﻤﻨدر

جغرافﻴاﻳﻰ اکتشافات ،پﻪ ＄اﻧگ７ي
تﻮگﻪ د اﻣرﻳکا د وچ ３کشف ،د
شتﻤﻨﻴﻮ ﻧﻮې ﻧ７ۍ ﻳ ３د اروپاﻳ３
ﻫ５ﻮادوﻧﻮ پر ﻣخ پراﻧستﻠﻪ ،ﻳﻮ شﻤ５ر
ﻠﻴج
ﻦخ
ﻮدس
زﻳاد اروپاﻳﻲ ﻫ５ﻮادوﻧﻪ چ ３د ﻣذﻫبﻲ
دﻫ
ﻣحدودﻳتﻮﻧﻮ او کﻮرﻧ ９جگ７و ＇خﻪ
پﻪ تﻨگ راغﻠﻲ وو ،د ＊ﻪ ژوﻧداﻧﻪ
ﻟپاره د ﻳﻮه ﻧﻮي ＄ای پﻠ＂ﻨﻪ ،د طبﻴعﻲ
ش
ﻤاﻟ
اﻣکاﻧاتﻮ شتﻤﻨﻲ او د سرو زرو
ﻰ اﻣ
ر
ﻳ
ک
ا
ﻟپاره اﻣرﻳکا تﻪ ﻣﻬاجرت وک ،７د
دې ک６واﻟﻮ ډﻳره برخﻪ اﻧگﻠﻴستان
وو چ ３د اطﻠس اقﻴاﻧﻮس پﻪ د اطﻠس سﻤﻨدر
ﻟﻮﻳدﻳ％ﻮ سﻮاحﻠﻮ ک ３دﻳارﻟس اﻳاﻟتﻪ
د ﻣکزﻳک خﻠﻴج
ﻣﻬاجرﻣﻴشتﻮ جﻮړاوه او ﻟﻪ ﻫﻤدې
اﻣﻠﻪ د دې خاورې ﻳﻮه برخﻪ ﻳ ３د
د
ک
ا
ر
ا
بﻴ ﻟﻮﻳدﻳ ＃ﻫﻨد
ﻧﻴﻮاﻧگﻠﻨد ( ﻧﻮی اﻧگﻠﻴستان) پﻪ ﻧاﻣﻪ
ﻦ
سﻤ دﻨ
ر
ﻳاداوه .ﻧﻮې وچ ３تﻪ د اروپاﻳاﻧﻮ د
گﻰ
سﻮﻳﻠﻲ اﻣرﻳکا
ﻳرغﻠﻮ پﻪ ﻟ ７ک ３د ﻫغﻪ ＄ای بﻮﻣﻲ
وگ７ي چ ３سﻮر پﻮستکﻲ ﻳا د
اروپاﻳاﻧﻮ پﻪ جگ７و ک ３ووژل شﻮل
او ﻳاﻫﻢ ﻧﻮرو سﻴﻤﻮتﻪ ک６وال شﻮل.
د اﻣرﻳکا خاوره د سرو زرو او ﻧﻘرې ،د ډﻳرو زﻳاتﻮ ＄ﻨگﻠﻮﻧﻮ او کرﻧﻴزو ＄ﻤکﻮ درﻟﻮدوﻧکﻲ و.
سﻮاحﻞ ﻳ ３د کباﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﻮ او د بﻴ７ۍ چﻠﻮﻟﻮ ﻟپاره ﻣﻨاسب او د اقتصادي ودې او پراختﻴا ﻟپاره زﻣﻴﻨﻪ برابره وه.
د اﻧگﻠﻴستان دوﻟت د خپﻞ واک ﻻﻧدې سﻴﻤ ３ﻳ ３د کرﻧﻴزو تﻮﻟﻴداتﻮ ﻣرکز او د خپﻠﻮ صﻨعتﻲ ﻣحصﻮﻻتﻮ
د پﻴرودﻟﻮ ﻟپاره ！اکﻠ ３وې ،پﻪ دغﻪ ﻣﻬا ل ک ３د ﻧﻮي ﻣاﻟﻴاتﻮ وضع د ک６واﻟﻮ ﻧﻴﻮک ３ﻳ ３راﻣﻨ ＃تﻪ ک７ې،
پﻪ دې ﻣﻬا ل ک ３د فراﻧس ３دوﻟت چ ３د اﻧگﻠﻴستان پﻪ جگ７و ک ３ﻣات ３خﻮړﻟ ３وې او ﻣستعﻤرات ﻳ３
ﻫﻢ پﻪ اﻣرﻳکا ک ３ﻟﻪ ﻻسﻪ ورک７ي و ،ﻟﻪ ک６واﻟﻮ ＇خﻪ ﻳ ３ﻣﻼت ７وک .７پﻪ پاﻳﻠﻪ ک ３ک６وال پﻪ دې وتﻮاﻧﻴدل
چ ３د جﻮرج واشﻨگتﻦ پﻪ ﻣشرۍ د اﻧگرﻳزاﻧﻮ ＄ﻮاکﻮﻧﻮ تﻪ ﻣاتﻪ ورک７ي .د دغ ３ﻣات ３پﻪ تعﻘﻴب د ک６واﻟﻮ
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دﻳارﻟس اﻳاﻻتﻮ د خپﻠﻮاکی اعﻼم وک ،７او خپﻠﻪ خاوره ﻳ ３د اﻣرﻳکا د ﻣتحده اﻳاﻻتﻮ پﻪ ﻧﻮم وﻧﻮﻣﻮﻟﻪ ،او
پﻪ (١٧٧٦م )کا ل ک ３جﻮرج واشﻨگتﻦ ﻳ ３ﻫﻢ د اﻣرﻳکا د ﻟﻮﻣ７ي وﻟسﻤشر پﻪ تﻮگﻪ و！اکﻪ.
د امريکا د خپلواک ９اعالميه
پﻪ (١٧٧٦م) کال ک ３د اﻣرﻳکا ﻟﻪ روشﻨفکراﻧﻮ ＇خﻪ پﻪ ﻧاﻣﻪ د تﻮﻣاس پﻴﻦ د (سﻠﻴﻢ عﻘﻞ) پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮه
ﻣﻘاﻟﻪ وﻟﻴکﻪ چ ３ډﻳر پﻠﻮﻳان ﻳ ３پﻴداک７ه او د ﻫغﻪ ( ١٠٠زره) ﻧسخ ３پﻪ اﻣرﻳکا ک ３وپﻴرودل شﻮې .ﻧا＇اپﻪ
د تﻮﻣاس پﻴﻦ دغﻪ فکر د اﻣرﻳکا د خپﻠﻮاکﻲ پﻪ اعﻼﻣﻴﻪ ک ３د (١٧٧٦م) کا ل د جﻨﻮری پﻪ ＇ﻠﻮرﻣﻪ
ورځ ک ３خپﻮر شﻮ چ ３د خپﻠﻮاکﻲ د اعﻼﻣﻴ ３د اصﻮﻟﻮ برخﻪ ﻳ ３داسی ده:
！ -١ﻮل خﻠک ﻳﻮ د بﻞ سره برابر دي او د ﻳﻮ شان حﻘﻮﻧﻮ درﻟﻮدوﻧکﻲ دي.
！ -٢ﻮل خﻠک د ژوﻧد او د خپﻠﻮاک ９د حق درﻟﻮدوﻧکﻲ دي.
 -٣حکﻮﻣت د خﻠکﻮ د حﻘﻮﻧﻮ د تأﻣﻴﻨﻮﻟﻮ ﻟپاره ﻣﻨ％تﻪ راغﻠی دی .پﻪ داس ３حا ل ک ３کﻪ چﻴرې
حکﻮﻣت د خﻠکﻮ د حﻘﻮﻧﻮ د تاﻣﻴﻨﻮﻟﻮ تﻮان وﻧﻠري دا د خﻠکﻮ طبﻴعﻲ او قاﻧﻮﻧﻲ حق دی چ ３ﻫغﻪ ﻟري
ک７ي او د خپﻠ！ ３اکﻨ ３حکﻮﻣت ﻣﻨ ＃تﻪ راوړي.
وروستﻪ ﻟﻪ خپﻠﻮاکﻲ ،د اﻣرﻳکا خﻠک د ﻟﻮﻳدﻳ ＃پﻪ ﻟﻮر ﻟﻪ پرﻣختگ سره ،د ﻫغﻪ ＄ای زﻳاد شﻤﻴر سﻮر
پﻮستکی ﻳ ３ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮړل د ﻫغﻮی پراخﻪ ＄ﻤکی ﻳ ３ﻻستﻪ راوړې ،او د اﻣرﻳکا د اﻳاﻻتﻮ شﻤﻴر ﻟﻪ
دﻳارﻟسﻮ ＇خﻪ پﻨ％ﻮسﻮ اﻳاﻻتﻮ تﻪ ورسﻴده .پﻪ دې ترتﻴب د ﻣتحده اﻳاﻻتﻮ ﻫ５ﻮاد چ ３د اطﻠس سﻤﻨدر د
سﻮاحﻠﻮ ＇خﻪ پﻴﻞ کﻴ８ي تر أرام سﻤﻨدر سﻮاحﻠﻮتﻪ پراخﻮاﻟی پﻴدا ک.７
په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډﻟﻮ ووﻳشﻞ شﻲ او د ﻻﻧدﻧﻴﻮ ﻣطاﻟبﻮ پﻪ ﻫکﻠﻪ دې ﻳﻮ تر بﻠﻪ ﻣشﻮره وک７ي،
وروستﻪ د ډﻟ ３ﻳﻮ غ７ی دې پاﻳﻠﻪ ﻧﻮرو تﻪ وواﻳﻲ.
 ！ﻮل خﻠک ﻳﻮ بﻞ سره برابر دی ﻳعﻨ＇ ３ﻪ؟ ！ﻮل خﻠک د ژوﻧداﻧﻪ د حق در ﻟﻮدوﻧکﻲ دي ﻳعﻨ＇ ３ﻪ؟ حکﻮﻣت د خﻠکﻮ د حﻘﻮﻧﻮ د تآﻣﻴﻨﻮﻟﻮ پﻪ ﻣﻨظﻮر ﻣﻨ ＃تﻪ راغﻠی دی ﻳعﻨ＇ ３ﻪ؟پوښتنې
 -١د اﻣرﻳکا د ﻣتحده اﻳاﻻتﻮ ＄ﻤک ３د ＇ﻪ ډول ﻣعادﻧﻮ درﻟﻮدوﻧکﻲ دي؟
 -٢ﻧﻴﻮ اﻧگﻠﻨد د اﻣرﻳکا د ﻣتحده اﻳاﻻتﻮ کﻮﻣ ３برخ ３احاطﻪ ک７ې دي؟
 -٣د اروپاﻳاﻧﻮ د ﻫجﻮم دﻟﻴﻞ د اﻣرﻳکا ﻣتحده پر اﻳاﻻتﻮ باﻧدې ＇ﻪ وو؟
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
د خپﻠﻮاک ９پﻪ ﻫکﻠﻪ ﻳﻮ ﻣطﻠب وﻟﻴکئ او پﻪ راتﻠﻮﻧکﻲ ﻟﻮست ک ３پﻪ ！ﻮﻟگی ک ３وﻟﻮﻟئ.
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اته دېرشم لوست

د امريکا د متحده اياالتو د پرمختگ او لوړتيا الرې چارې
اﻣرﻳکا پﻪ اوسﻨی ﻣﻬال ک ３د ﻳﻮ شﻤﻴر سترو ＄ﻮاکﻮﻧﻮ ＇خﻪ پﻴژﻧدل کﻴ８ی ،پﻪ پﻨ％ﻠسﻤ ３ﻣﻴﻼدي پﻴ７ۍ ک３
د اروپاﻳﻲ ک６واﻟﻮ پﻪ ورتﻠﻠﻮ سره دغﻪ ﻫ５ﻮاد ﻟﻪ بﻨس＂ﻴزو بدﻟﻮﻧﻮﻧﻮ سره ﻣخ شﻮ ،د دغﻪ ﻫ５ﻮاد پرﻣختگ او اعتﻼ
د ﻫﻤدغﻮ شرطﻮﻧﻮ ﻟﻪ زﻣﻴﻨﻮ ＇خﻪ راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮى چ ３پﻪ دې ﻟﻮست ک ３بﻪ ﻳ ３ﻟﻪ ＄ﻴﻨﻮ سره أشﻨا شئ.
د اﻣرﻳکا ﻣتحده اﻳاﻻت ﻳﻮ ﻟﻮی او پراخﻪ ﻫ５ﻮاد دي ،چ ３د صﻨعت درې اصﻠی ﻣادي (سکاره،اوسپﻨﻪ
او ﻧفت) پﻪ ک ３ډﻳر زﻳات وو ،پﻪ دغﻪ ﻫ５ﻮا ک－ ３ﻦ ＇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 اﻳاﻻتﻮ ﻧفﻮس د
خاورې د پراخﻮاﻟی پﻪ کچﻪ ﻟ ８دي ،او ﻫر ＇ﻮک کﻮﻻی شﻲ چ ３د خپﻞ ＄ان ﻟپاره د کار او فعاﻟﻴت
ډ－ر پﻴدا ک７ی.
د اﻣرﻳکا ﻟﻪ کشفﻮﻟﻮ سره پﻪ(١٤٩٢م) کال ک ３دﻧ７ۍ ﻟﻪ گﻮټ گﻮټ ＇خﻪ پﻪ ت５ره بﻴا ﻟﻪ اروپا ＇خﻪ
اﻣرﻳکاتﻪ زﻳات ک６وال ورغﻠﻞ ،او ب５ﻼ بﻴﻠﻮ اروپاﻳﻲ ډﻟﻮ ﻫغﻮ ＄ﻤکﻮ تﻪ ﻣﻬاجرت پﻴﻞ وک ７او ﻳﻮ تر بﻠﻪ
سره گ ６شﻮل ،او د ﻫغﻮی ﻟﻪ اختﻼط ＇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 ＃ک ３چ ３ﻟﻪ اروپا ＇خﻪ
اﻣرﻳکا تﻪ وﻻړل ﻳﻮ شﻤ５ر پﻮﻫان او عاﻟﻤان ﻫﻢ وو ،او ﻫغﻮی دا فرصت پﻴدا ک ７تر ＇ﻮ د خپﻠ ３عﻠﻤﻲ
زده ک７ې او ک７ﻧ ９ﻟپاره ﻣﻨاسب ＄اى چﻤتﻮ او ﻣﻬﻴا ک７ي .د ب５ﻠگ ３پﻪ تﻮگﻪ ﻳﻮ برﻳتاﻧﻮۍ پﻮﻫاﻧد د سﻮﻣاﻳﻞ
سﻼتر (  )somail slatterپﻪ ﻧاﻣﻪ د ﻟﻮﻣ７ۍ ＄ﻞ ﻟپاره پﻪ (١٧٩٠م)کال ک ３پﻪ ﻫغﻪ ﻫ５ﻮاد ک(３د ！کر
！ﻮ！ی) جﻮړوﻟﻮ د فاربرﻳک ３بﻨس ک＋５ﻮد ،پﻪ اﻣرﻳکا ک ３د ﻧﻮو صﻨاﻳعﻮ د ودې چ＂کتﻴا پﻪ ﻫغﻪ کچﻪ وه
چ ３پﻪ ﻟﻨ６ه ﻣﻮده ک ３ﻫغﻪ ﻫ５ﻮاد ﻟﻪ برﻳتاﻧﻴا ＇خﻪ ﻫﻢ زﻳات پرﻣختگ وک.７
د تﻠگراف او ت５ﻠﻴفﻮن د کر＊ی راﻣﻨ ＃تﻪ کﻴدل او د اوسپﻴﻨی دﻻری جﻮړ４دل د کاﻟﻴﻮ د وړﻟﻮ او راوړو
ﻟپاره چ ３د اﻣرﻳکا ختﻴ ＃او ﻟﻮﻳدﻳ ＃ﻳ ３ﻳﻮ تر بﻠﻪ وﻧ＋ﻠﻮل ،او د بخار ﻟﻪ بﻴ７ﻳﻮ ＇خﻪ کار اخ５ستﻨﻪ پﻪ
اقتصادی پر ﻣختگ ک ３ډ４ر گ＂ﻮر وو .ﻫﻤدا رﻧگﻪ د اﻣرﻳکا د پرﻣختگ بﻠﻪ ﻻره پﻪ (١٨٣٨م) کال
ک ３د ﻣرﻳتﻮب ﻧظام ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړل ،د ختﻴ ３％اﻣرﻳک ３أزادي تر ﻻسﻪ کﻮل ＇رﻧگﻪ چ ３د ﻣرﻳتﻮب ﻧظام
ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړﻟﻮ غﻮر＄ﻨگ چ ３پﻪ اﻣرﻳکا ک ３ﻣﻨ％تﻪ راغﻠی و ،ورو ورو د خپﻠﻮاک ９غﻮ＊تﻮﻧکﻮ ﻟﻪ عﻘاﻳدو
او ﻣفکﻮرو ＇خﻪ ﻳ ３سر راپﻮرتﻪ ک ７د اﻣرﻳکا د ﻣرﻳتﻮب ضد غﻮر＄ﻨگ چ ３د وﻳﻠﻴام ﻟﻮﻳد گارسﻴﻦ
( )william lwid garsenپﻪ واسطﻪ (١٨٧٩ -١٨٠٥م) کﻠﻮﻧﻮ ک ３راﻣﻨ％تﻪ شﻮی و ،تر پﻨ％ﻮ
کﻠﻮ پﻮرې ﻳ ٢٥٠٠٠٠ ３غ７ي پﻴداک７ل.
د اﻣرﻳکا ﻣتحده اﻳاﻻتﻮ د قضاﻳﻴﻪ قﻮې چ ３رﻳاست ﻳ ３جان ﻣارشال ﻟﻪ (١٨٣٥ – ١٨٠١م) کاﻟﻮ پﻮرې
پﻪ غاړه در ﻟﻮد ،د اﻣرﻳکا د ﻣﻠﻲ ﻳﻮواﻟﻲ ﻟپاره ﻳﻮ بﻞ پﻴاوړی ＄ﻮاک و .ﻫﻤدارﻧگﻪ ﻫغﻪ دﻣﻮکراتﻴک３
ﻧظرﻳ ３چ ３د خﻠکﻮ او پرگﻨﻮ سﻴاسی قدرت ﻳ ３زﻳاتﻮﻟﻮ ،او د ﻟﻮﻣ７ي ＄ﻞ ﻟپاره د اﻧگﻠستان د کﻮرﻧﻴﻮ
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جگ７و د اووﻟسﻤ ３پﻴ７ۍ پﻪ  ٤٠ﻟسﻴزه ک ３را ﻣﻨ％تﻪ شﻮې و ،د اﻣرﻳکاﻳاﻧﻮ غﻮږوﻧﻮ تﻪ ﻫﻢ راورسﻴدې،
کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ داس ３ﻧظرﻳ＇ ３ﻪ برﻳاﻟ ９ﻧﻪ شﻮې خﻮ د ﻫغﻮ ﻟﻪ پﻴﻞ ＇خﻪ د اﻧساﻧﻲ اړﻳکﻮ د پرﻣختگ ﻟپاره ﻳ３
ﻻره ﻫﻮاره ک７ه .پﻮرتﻨﻴﻮ اﻧدوﻧﻮ او ﻧظرﻳﻮ پﻪ سﻴاسی برابرﻳﻮ او د خﻠکﻮ پﻪ اراده باﻧدې ﻳ！ ３ﻴﻨگار درﻟﻮد.
پﻪ اوسﻨﻲ عصر ک ３ﻣتحده اﻳاﻻتﻮ د ساﻟﻤ ３ادارې د راﻣﻨ ＃تﻪ ک５دو سره پﻪ ﻧﻮو شراﻳطﻮ ک ３د دﻣﻮکراسﻲ
د ﻣﻨﻠﻮ اﻣکاﻧات پﻴدا ک７ل .خﻮ پﻪ اﻣرﻳکا ک ３دﻣﻮکراسﻲ ﻫﻴ＆ کﻠﻪ ﻫﻢ أساﻧﻪ وده وﻧک７ه .بﻠک ３د اﻣرﻳکا
د دﻣﻮکراس ９ﻟﻪ ﻧظام سره د ﻫغﻮ خﻠکﻮ ﻟﻪ خﻮا ﻣخاﻟفت وشﻮ چ ３د اﻣرﻳکا د دﻣﻮکراس ９پﻪ ﻧظام ک３
د ！ﻴ＂ﻮ طبﻘﻮ ﻟﻪ شﻤﻮل سره ﻣخاﻟفتﻮﻧﻪ درﻟﻮل ،او ﻫغﻪ ﻳ ３ردول 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 ک ３ﻧﻴﻮﻟﻮ سره د
أزاد بازار د اقتصادي سﻴستﻢ پﻪ اساس ３ﻟﻪ ﻣعﻘﻮﻟﻮ اقتصادی ﻧﻤﻮﻧﻮ ＇خﻪ کار اخﻴستﻪ ،د ساﻟﻢ رقابت
را ﻣﻨ％تﻪ تﻪ کﻮل او ﻫﻤدارﻧگﻪ د اداري ،سﻴاسﻲ او فرﻫﻨگﻲ ﻻروچارو سﻤﻮن (اصﻼحات) ﻫغﻪ ﻧﻮرې
زﻣﻴﻨ ３وې چ ３د اﻣرﻳکا د ﻣتحده اﻳاﻻتﻮ د ودې او پر ﻣختگ ﻻﻣﻞ وگر＄ﻴد.
په ټولگي کې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوه ډﻟﻮ ووﻳشﻞ شﻲ ﻟﻮﻣ７ۍ ډﻟﻪ دې د ک６واﻟﻮ د فعاﻟﻴت ﻟﻪ ＇رﻧگﻮاﻟﻲ سره پﻪ
ب５ﻼب５ﻠﻮ برخﻮ ک ３او د اﻣرﻳکا د صﻨاﻳعﻮ د پر ﻣختگ پﻪ اړه خبرې وک７ي او دوﻳﻤﻪ ډﻟﻪ دې د جان
ﻣارشال او پﻪ اﻣرﻳکا ک ３دﻣﻮکراتﻴک فعاﻟﻴتﻮﻧﻮ پﻪ اړه خبری اترې وک７ي او پاﻳﻠﻪ دې بﻴا د ﻫرې ډﻟ３
استازی ﻧﻮروتﻪ وړاﻧدې ک７ي.
پوښتنې
 -١وﻟ ３ک６وال د ﻧ７ۍ ﻟﻪ ﻫر گﻮټ ＇خﻪ اﻣرﻳکا تﻪ ور ک６ه شﻮل؟
 -٢پﻪ اﻣرﻳکا ک ３د ﻣرﻳتﻮب د ﻧظام ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړل د چا پﻪ واسطﻪ او ＇رﻧگﻪ راﻣﻨ％تﻪ شﻮل؟
 -٣جان ﻣارشال ＇ﻮک و؟
 -٤دﻣﻮکراتﻴکﻮ اﻧدوﻧﻮ (وﻟسﻮاکﻲ) ＇رﻧگﻪ اﻣرﻳکا تﻪ ﻻره پﻴدا ک７ه؟
له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې د ＊ﻮوﻧکﻲ د ﻻر ＊ﻮوﻧﻮ ＇خﻪ پﻪ گ＂ ３اخﻴستﻨ ３سره د اﻣرﻳکا د ﻣتحده اﻳاﻻتﻮ د
پر ﻣختگ او پراختﻴا پﻪ اړه ﻳﻮ ﻣطﻠب وﻟﻴکﻲ او پﻪ راتﻠﻮﻧکﻲ درسﻲ ساعت ک ３دې ！ﻮﻟ／ﻴﻮاﻟﻮ تﻪ
وړاﻧدې ک７ي.
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