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

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

ملي سرود
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د پوهنې د وزير پيغام

اقرأ باسم ربک
د لوی او بښونکي خدایهلالج لج شکر په ځای کوو، چې موږ ته يې ژوند رابښلی، او د لوست او ليک 
له نعمت څخه يې برخمن کړي يو، او د اللّٰه تعالی پر وروستي پیغمرب محمد مصطفی� چې الهي 

لوستل و، درود وايو  لومړنی پیغام ورته 
څرنگه چې ټولو ته ښکاره ده ۱۳۹۷ هجري ملريز کال د پوهنې د کال په نامه ونومول شو، له دې امله 
به د گران هېواد ښوونيز نظام، د ژورو بدلونونو شاهد وي ښوونکی، زده کوونکی، کتاب، ښوونځی، 
اداره او د والدينو شوراگانې د هېواد د پوهنيز نظام شپږگوين بنسټيز عنارص بلل کيږي، چې د هېواد 
د ښوونې او روزنې په پراختيا او پرمختيا کې مهم رول لري په داسې مهم وخت کې د افغانستان د 
پوهنې وزارت د مرشتابه مقام، د هېواد په ښوونيز نظام کې د ودې او پراختیا په لور بنسټيزو بدلونونو 

ته ژمن دی
له همدې امله د ښوونيز نصاب اصالح او پراختيا، د پوهنې وزارت له مهمو لومړيتوبونو څخه دي همدارنګه 
په ښوونځيو، مدرسو او ټولو دولتي او خصويص ښوونيزو تأسيساتو کې، د دريس کتابونو محتوا، کيفيت او 
توزېع ته پاملرنه د پوهنې وزارت د چارو په رس کې ځای لري موږ په دې باور يو، چې د باکيفيته دريس 

کتابونو له شتون پرته، د ښوونې او روزنې اسايس اهدافو ته رسېدلی نشو
پورتنيو موخو ته د رسېدو او د اغېزناک ښوونيز نظام د رامنځته کولو لپاره، د راتلونکي نسل د روزونکو 
په توگه، د هېواد له ټولو زړه سواندو ښوونکو، استادانو او مسلکي مديرانو څخه په درناوي هيله کوم، 
چې د هېواد بچيانو ته دې د دريس کتابونو په تدريس، او د محتوا په لېږدولو کې، هيڅ ډول هڅه او 
هاند ونه سپموي، او د يوه فعال او په ديني، ميل او انتقادي تفکر سمبال نسل په روزنه کې، زيار او 
کوښښ وکړي هره ورځ د ژمنې په نوي کولو او د مسؤوليت په درک رسه، په دې نيت لوست پیل 
کړي، چې د نن ورځې گران زده کوونکي به سبا د يوه پرمختليل افغانستان معامران، او د ټولنې متمدن 

او گټور اوسېدونکي وي
همدا راز له خوږو زده کوونکو څخه، چې د هېواد ارزښتناکه پانگه ده، غوښتنه لرم، څو له هر فرصت 
څخه گټه پورته کړي، او د زده کړې په پروسه کې د ځريکو او فعالو گډونوالو په توګه، او ښوونکو ته 

په درناوي رسه، له تدریس څخه ښه او اغېزناکه استفاده وکړي
په پای کې د ښوونې او روزنې له ټولو پوهانو او د ښوونيز نصاب له مسلکي همکارانو څخه، چې د 
دې کتاب په ليکلو او چمتو کولو کې يې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې کړې دي، مننه کوم، او د لوی 

خدایهلالج لج له دربار څخه دوی ته په دې سپيڅلې او انسان جوړوونکې هڅې کې بريا غواړم
د معياري او پرمختليل ښوونيز نظام او د داسې ودان افغانستان په هیله چې وگړي ېې خپلواک، پوه 

او سوکاله وي
د پوهنې وزير

دکتور محمد مريويس بلخي
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لوم７ی څپرکی

د افغانستان بيا را ژوندي کول
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د څپرکي موخې

١- د احمد شاه بابا واک ته د رس５دو ＇خه وړاندې د اقتصادي، سياسي او ！ولنيز 

حالت سره پ５ژندگلوي.

٢- د افغانستان بياروغاون３ سره پ５ژندگلوي.

٣- د احمد شاه بابا د شخصيت او د هغه د پو＄ي سوقياتو په اړه معلومات الس 

ته راوړل. 

٤- د احمد شاه بابا د ＄اى ناستو او د هغوى د واکمنيو سره پ５ژندگلوي. 

٥- د انگليسانو د پاليس９ په اړه معلومات او د هغوی پ５ژندگلوي. 

٦- د خپل مين％ي شخ７و په اړه معلومات تر السه کول.

٧- د مشروطيت د خو＄＋ت سره پ５ژند－لوي.

٨- د تاريخي نقشو د رسم کولو مهارت.

٩- په نقشو پوه５دل او د هغو پر مخ د پام وړ ＄ايونه ＊ودل.

١٠- د سياسي او کلتوري  وضعيت تحليل.
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لوم７ی لوست

د احمد شاه بابا واک ته تر رسېدو څخه وړاندې د افغانستان سياسي، 
اقتصادي او ټولنيز حالت

اقتصادي،  ！ولنيز،  سياسي،  به  ک３  لوست  دې  په 
خپلواکي غو＊تونکي خو＄＋تونه او د خلکو په وي＋ونه 
ک３ د هغوی ون６ه او همدارن／ه د افغانستان د بيا رغاونی 

＇خه مخک３ معلومات درک７ل شي.

د شپاړسمي پ７５ۍ په پيل ک３ د افغانستان په ننه او گاون６يو ه５وادونو ک３ سياسي ناوړې پ５＋３ رامن＃ 
په  بايقرا د مرگ ورسته  تمام３ شوې. د سلطان حسين  زيان  په  افغانستان  د  ته شوې، چ３ دغه گ６وډۍ 
په هر گوډ ک３  او تجزيه غو＊تونکو  له السه ورک７  افغانانو خپل مرکزي دولت  )١٥٠٥ميالدي کال( ک３ 
پا＇ونونه پيل او يو له بله سره په جگ７و اخته شول. په )١٥٠١م.( کال شيباني دولت په ماورالنهر ک３ جوړ 
شو. په )١٥٠٢م.( کال ک３ په ايران ک３ صفوي دولت او په هند ک３ مغولي دولتونه من＃ ته راغلل، درې واړو 
نوي دولتونو د افغانستان په ختي＃، لو４دي＃ او شمال ک３ په يرغلونو پيل وک７ او افغانستان تجزيه شو. مرکزي 
دولت له من％ه الړ او پو＄ي سوقياتو افغانستان د جگ７و  په ډگر بدل ک７. يرغلگرو دولتونو د ډ４رو ＄مکو د 
نيولو لپاره تل يو پر بل يرغلونه کول. د هغوي د حملو له کبله زموږ لوى او ودان ＊ارونه په کن６والو بدل شول، 
اشغالگرو به ډول ډول ظلمونه کول، ورځ په ورځ د خلکو کرکه له هغوى ＇خه ډ４ر４دله او خلکو په پ＂ه د 
خپلواک９ لپاره د استعمار پر ضد مبارزه پيل ک７ه. د لوم７ي ＄ل لپاره صفويان د هرات، اندخوى، کندهار او 
بلوچستان واليتونو له پا＇ونونو سره مخامخ شول او افغانانو ډ４ر مقاومت وک７. جگ７ې دومره کلک３ وې، 
چ３ کندهار ＇و ＄له د صفويانو السونو ته لو４ده او ب５رته به افغاني مبارزينو نيوه. صفويانو ددې پا＇ونونو د 
غلي کولو لپاره له ډله ييزې وژن３ او د شتمنيو له لو！ولو ＇خه کار اخيسته، خو د مبارزينو پا＇ونونه په ！وله 
معنا غلي نه شول او کله چ３ به د خپلواک９ د مبارزينو خو＄＋ت په يوه ＄اى ک３ غلی شو، په بل ＄اى ک３ 

به ي３ بيا په مبارزه پيل وک７ همداوه چ３ د خپلواک９ خو＄＋تونه يو په بل پيس３ رامن＃ ته شول. 

بايزيد انصاري
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د روښانيانو خوځښت: د دې خو＄＋ت الر＊ود با يزيد انصاري چ３ په پير رو＊ان مشهور او 
د شيخ عبداهلل انصاري زوى و چ３ د وزيرستان په )کا１ي گرم( ک３ ز４８４دلى دی. پيررو＊ان د مغلول د 
حکومت او د هغو خانانو د ظلم او استبداد پر ضد چ３ له مغولي دولت سره ي３ مرسته کوله، خلک ي３ 
مبارزې ته رابلل، پيررو＊ان يو متصوف او د طر４قت خاوند و. لوم７ى ي３ د توچي په دره ک３ په تبليغ پيل 
وک７ او وروسته ي３ تيرا خپل مرکز و！اکه. مغولي حاکمانو د هغه پر ضد اخوند درويزه ننگرهاری تحريک 
ک７ او اخوند د رويزه د هغه تعليمات، د اسالم د مبين دين پر ضد وبلل او هغه ي３ د )پير تاريک( په نامه 
ياد ک７. په پاى ک３ پير رو＊ان له مغلو سره په يوه جگ７ه ک３ ووژل شو. د هغه تر مرگ وروسته ي３ زوى جال 

الدين رهبري پر غاړه واخيسته په )١٦٠٠( ميالدي ک３ ي３ له مغلو سره ډ４ری جگ７ې وک７ي.
په ختي＃ ک３ له خيبر ＇خه تر تيرا او په سهيل ک３ ي３ کابل او غزنى ونيو. جالل الدين هم په جگ７ه 
ک３ ووژل شو. د جالل الدين تر مرگ وروسته د پير رو＊ان لمسى )حداد( د رهبرۍ مقام ته ورس５ده او 

نوموړى د تيرا د سيم３ په يوه جگ７ه ک３ ووژل شو. وروسته )عبدالقادر( د مشرې لپاره و ！اکل شو.
 )بي بي عاليي( د خپل زوى عبدالقادر سره مرسته کوله او ډ４ر ژر ي３ پ５＋ور ونيو، خو ډ４ر وخت ال 
نه و ت５ر شوى، چ３ د قبايلو ترمن＃ ب３ اتفاقي پيدا شوه. په )١٦٣٦( ميالدي کال ک３ مغلو عبدالقادر او د 
هغه مور ونيوله او هندوستان ته ي３ تبعيد ک７ل او د رو＊ان ملي خو＄＋ت د مغلو او د سيمه ييزو حاکمانو 

د دسيسو له امله و！کول شو.
د خوشحال خان خټک تر مشرۍ الندې خوځښت

د ١٦ م.  پ７５ۍ په نيمايي ک３ د خ＂کو قبيله په تدريجي تو－ه د واک خاونده شوه او په سهيل ک３ ي３ 
د نورو قبايلو ترمن＃ مهم ＄اى تر السه ک７. په )١٥٨٠( ميالدي کال ک３ جال ل الدين محمد اکبر له ا！ک 
＇خه تر پ５＋وره د سوداگريزې الرې د امنيت چارې د خ＂کو قبيل３ ته وسپارل３ او په بدل ک３ ي３ ورته له 

کاروانونو ＇خه د مالي３ اخيستلو امتياز ورک７، همدغه امتياز د خ＂کو او 
يوسفزو ترمن＃ اختالف رامن＃ ته ک７. د شاه جهان د حکومت په وخت 
ورک７ل شوه، خوشحال  ته  قوم مشري خوشحال خان  د  د خ＂کو  ک３ 
خان د توري او سياست خاوند او هم غ＋تلي شاعر و. خوشحال خان له 
مغولي پاچاهانو سره په لوم７يو ک３ ن５ک３ اړيک３ درلودې، خو وروسته 
ي３ اړيک３ د مغولو له دربار سره خ７ې پ７ې شوې، اورنگزيب خوشحال 
خان ونيو او بندي ي３ ک７، ＇لور کاله وروسته له زندان ＇خه خوش３ شو او 
بيرته ي３ د خو＄＋ت مشري په غاړه واخستله، په ١٦٧٨ - ١٦٧٠م. 
په جگ７ه ک３  تاترې  د  افغانانو سره  له  کال ک３ ٤٠ زره مغولي پو＄يان 
ووژل شول تر دې مات３ وروسته مغولي حکمرانانو د خوشحال خان يو 
خوشحال خان خ＂کزوی هند ته تبعيد او وروسته  م７ شو او تر دې دردوونک３ پ５＋３ وروسته 
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خوشحال خان هم په )٧٨اته اويا( کلن９ ک３ م７ او د ده له وصيت سره سم د خ＂کو په غرونو ک３ د 
د＊من له سيوري ＇خه لرې خاورته وسپارل شو.

د ميرويس نيکه پاڅون
پايله ک３  په  يرغلوو  د  بهرنيانو  د  پ７５ۍ ک３  مه ميالدي  په ١٦ 
افغانستان تجزيه شو، لو４ديزې او سهيلي برخ３ د ايران صفويانو، 
ختي％３ برخ３ د هند مغولو او شمالي برخ３ د ماورالنهر شيبانيانو 
！ولن３ د  پرديو تسلط د  او د  ونيول３، د مرکزي حکومت نشتوالي 
په خلکو  شو چ３  ان６وليو)نابرابري( سبب  نا  او  ！ي＂والي  اقتصادي 
په  پياوړې ک７ه، تر ＇و چ３  او د خپلواک９ سره مينه  ک３ ي３ کرکه 
په مشرۍ خلکو  نيکه  د ميرويس  ي３  )١٧٠٩( ميالدي کال ک３ 
په خپل پا＇ون سره د صفويانو واکمن９ او د کندهار د والي گرگين 
ظلمونو ته د پاى ！کی ک５＋ود او په کندهار ک３ ي３ خپلواک دولت 
جوړ ک７، خو دغه دولت له ٣٠ کلونو ＇خه ډ４ر دوام ونه ک７، تر＇و 
په ١٨اتلسمه ميالدي پ７５ۍ ک３ يو ملي دولت د افغانستان په نامه د 

لوى احمدشاه بابا په مشرۍ جوړ شو. 

د احمد شاه بابا واک ته تر رسېدو څخه وړاندې د افغانستان ټولنيز حالت
ودې  د  ک３  افغانستان  په  دا چ３  يوازې  نه  و４ش  او  تجزي３  افغانستان  د  پورې  پ７５يو  نيمو  دوه  تر 
اوپرمختک بهير ＄ن６من ک７، بلک３ د مادي او معنوي تنزل او انحطاط دوره ي３ په ه５واد ک３ من＃ ته 
راوړه. او ه５واد له رکود سره مخامخ شو. د افغانستان تجزيه داس３ يو لوی أفت و چ３ په تدريجي 
توگه ي３ هويت، وحدت او ملي خپلواکي له من％ه وړله، په دې موده ک３ افغانستان مرکزي دولت او 
ملي خپلواکي او هم په کرنه او سوداگرۍ ک３ نسبتاً ＊ه اقتصاد له السه ورک７. د هرات مکتب چ３ د 
تيموريانو په وخت ک３ ي３ په ادب، کلتور او د علومو په پراختيا ک３ ＊ه رول درلود، له من％ه تللی و. 
مدرس３ او روزنيز مرکزونه وت７ل شول، نو ＄که د استادانو او پوهانو لپاره کوم ه）وونکى مرکز نه و، 

له دوى ＇خه ډ４ر شم５ر نورو ه５وادونو او په ＄انگ７ې توگه هند ته والړل.
د احمدشاه بابا قدرت ته تر رسېدو څخه وړاندې د افغانستان اقتصادي حالت

مخک３ له دې ＇خه چ３ افغانستان د صفويانو، شيبانيانو او د هند د مغولو تر حملو الندې راشي، 
د افغانستان اقتصادي حالت په ！ول ه５واد ک３ نسبتاً ＊ه و، که ＇ه هم خلکو ساده او بدوي ژوند درلود. 
کرن３، مالدارۍ او صنايع درې واړه د افغانستان د اقتصاد مهم３ برخ３ وې. د افغانستان خاوره او اقليم 
لپاره مناسبه وه. يو شم５ر بزگرانو خپله ＄مکه لرله خو ډ４رو له ＄مکه لرونکو ＇خه  نباتاتو د کر  د 

  ميرويس نيکه
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＄مکه په اجاره او بزگرۍ اخيسته. د بندونو او ويالو په برخه ک３ ډ４ره پاملرنه ک５دله، دولتونو د کرن３ د 
پراختيا په برخه ک３ ＄انگ７ې پاملرنه لرله، ＄که چ３ د دولت د عايداتو مهمه برخه د بزگرۍ له مالياتو 

＇خه جوړ４دله. 
مالدارۍ: د مالدارۍ په برخه ک３ هم ډ４ره پاملرنه ک５ده او ډ４رو خلکو په مالدارۍ پورې ت７او درلود او د 

＇ارويو ډولونه د خلکو په وسيله تربيه او تکثير４دل، د ＇ارويو محصوالتو د ملي اقتصاد مهمه برخه جوړوله.
صنايع: د صنايعو په برخه ک３ دولت تل صنعت کاران تشويقول، د سرو زرو، سپينو زرو، اوسپن３ ، مسو 

او سربو غير فني استخراج ک５ده او صنايعو يوه اندازه پرمختگ ک７ى و.
سره  بله  له  يو  مواصالتي الرو سيم３  درلود.  اهميت  والياتو سوداگريز  يو شم５ر ＄انگ７و  سوداگرۍ: 
ن＋لول３ او سوداگريز توکي د پ５رودلو او پلورلو لپاره انتقال５دل. د هندوستان، چين ، ايران او ماورالنهر سره 
واردات او صادرات تر سره ک５دل. يو وخت کندهار او هرات د افغانستان له غوره سوداگريزو مرکزونو ＇خه 
گ２ل ک５دل. د )١٦م３(ميالدي پ７５ۍ په لوم７يو ک３ هر کال ٣٠ زره بار او＊ان له کندهاره ت５ر４دل او گمرکي 

عوايد ي３ دولت ته ورکول ک５دل. د کندهار سوداگريز ارز＊ت له سترات５ژيک اهميت ＇خه ل８ نه و.
يو وخت کندهار د هند د دروازې په نامه ياد４ده ، په خواشين９ سره د افغانستان تر تجزي３ او نيولو وروسته 

اقتصادي حاالت ک７کيچن شول. د خلکو ستونزې ورځ په ورځ ډ４ر４دل３.
د پو＄يانو د ل＋کر ايستن３ لگ＋تونه او مالماتونک３ مالي３ چ３ د هغوى له خوا وضع شوې وې خلکو 
ي３ د ورک７ې توان نه درلود. دغ３ وضع３ تر اتلسم３ ميالدي پ７５ۍ د احمد شاه بابا د مرکزي دولت د 

جوړيدو تر مهاله دوام درلود.

  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وويشل شي. لوم７ن９ ډله دې د احمد شاه بابا واک ته رسيدو د مخه پر 

！ولنيز حالت او دويمه ډله دې پر سياسي حالت يو له بله سره خبرې وک７ي.

 پوښتنې
د پير رو＊ان د خو＄＋ت موخ３ کوم３ وې؟  .١

د پير رو＊ان تر وژلو وروسته د رو＊اني خو＄＋ت مشرې چا کوله؟  .٢
خوشحال خان خ＂ک چا زنداني ک７؟  .٣

د ميرويس خان هوتک پا＇ون په کوم کال ک３ بريالى شو او کوم３ پايل３ درلودې؟  .٤

 له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زده کوونکي دې د احمدشاه بابا واك ته تر رسيدو ＇خه وراندی د افغانستان د اقتصادي حالت په اړه 

معلومات تر السه او په ！ولگي ک３ دې ووايي.
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دويم لوست

احمدشاه بابا او د مرکزي دولت ټينگښت

الندې  په  افغانستان  کوله  ه）ه  لپاره  ！نيگ＋ت  د  دولت  مرکزي  يو  د  احمدخان  ابدالي  چ３  کله 
وضعيت ک３ پروت و. د پرديو قواو په وسيله د افغانستان نيول او تجزيه، د مرکزي حکومت نشتوالى، د 
اقتصاد رکود، ناوړه ！ولنيز حالت او په گاون６يو دولتونو ک３ سياسي بدلونونو په افغانستان ک３ د يوه مرکزي 
دولت د جوړولو لپاره الر هواره ک７ې وه، د نادر افشار تر وژلو وروسته د هغه په لوى پوځ ک３ گ６وډي 
پيدا شوه. د يادون３ وړ ده چ３ د نادر افشار د پوځ يوه برخه له افغانانو جوړه وه. د هغوی شم５ر ＇لور زره 
غلجيانو، دولس زره سدوزيانو او ازبکو ته رس５ده چ３ د عمومي قوماندان نورمحمد خان غلجي او 
احمدخان په وړانديز افغاني قطعات کندهار ته راستانه شول. وروسته نورمحمد خان د غلجيو ، ازبکو، 
ابداليو او هزاره گانو له مشرانو ＇خه د يوې قومي لوي３ جرگ３ د جوړولو غو＊تنه وک７ه، تر ＇و د جرگ３ 
له غ７يو ＇خه يو کس د مشر يا پاچا په توگه و！اکي او د افغانستان د چارو د ادارې لپاره يو حکومت جوړ 

ک７ي، د داس３ جرگ３ جوړولو ته د قومونو ！ولو مشرانو غاړه ک５＋وده.
د شير سرخ د مزار جرگه دکندهار د نادر أباد په نظامي کال ک３ جوړه شوه او نهه ور＄３ ي３ دوام وک７ه. 

د احمد شاه بابا واک ته د رس５دو 
او  نظام  اداري  هغه  د  ＇رن／والی، 
تر   ک３  لوست  دې  په  ک７ن３  مهمي 

بحث الندې نيول شوي دي.
احمد شاه بابا
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د جرگ３ غ７ي وروست９ پر４ک７ې ته نه رس５دل، ＄که چ３ هر مقتدر خان سلطنت غو＊ت او يوازې هغه 
＇وک چ３ غلى و، ابدالي احمدخان و او دا ＄که چ３ احمدخان د ابدالي قبيل３ ＇خه و او د شم５ر 
په لحاظ له نورو ＇خه کم وو. په پای ک３ په نهمه ورځ د جرگ３ غ７يو داس３ پر４ک７ه وک７ه، چ３ د جرگ３ 
غ７ي دې يو ＇وک د حکم په تو－ه معرفي ک７ي، تر ＇و يو تن د مشر يا پاچا په توگه و！اکي. ياد شوى کس 
يو روحاني س７ى و، چ３ په يوې قب５ل３ پورې ي３ ت７او نه درلود او ان د کندهار اوس５دونکى هم نه و. دا 
هماغه کابلى صابر شاه د نامتو صوفي )اليخوار( زوى و، چ３ د کندهار ！ولو خلکو پر هغه باور او هغه ته 
ي３ ارادت درلود. دغه صوفي سياستوال له خپله ＄ايه پا＇５د، ابدالي احمدخان ي３ معرفي ک７ او د غنمو 
＇و وږي ي３ د شاهي تاج پر ＄اى د هغه په پگ７ۍ ک３ و！ومبل. لويو خانانو له ناچارۍ احمد خان ته بيعت 

وک７ او هغه ي３ د افغانستان د پاچا په توگه قبول ک７.
او د دولت خان سدوزي لمسى و مور ي３ د عبدالغني خان  ابدالي زوى  احمد خان د زمان خان 
الکوزي خور وه، چ３ د نادر افشار په وخت ک３ د کندهار پخواني والى و. ابدالي احمد خان په ١٧٢٢ ميالدي 
کال په هرات ک３ وز４８４د، که ＇ه هم د هغه د ز４８４دو د ＄اى په برخه ک３ اختالف شته او هغه داس３ 
چ３ يو شم５ر تاريخ پوهان د هغه د ز４８４دو ＄اى هرات او يو شم５ر ي３ ملتان گ２ي، ＄که له ډ４رو وختونو 

راهيس３ په ملتان ک３ يو کور دى، چ３ سدوزيان ي３ هغه د احمد خان د ز４８４دو ＄اى گ２ي.
احمد خان ابدالي د ＄وان９ پر وخت د نادر افشار په پوځ ک３ داخل شو. ډ４ر ژر نادر افشار ته د هغه 
پوهه او وړتيا معلومه شوه او هغه ي３ د افغاني او ازبکي قطعاتو مشر و！اکه. د نادر افشار تر وژلو وروسته 
د ايران وضع گ６ه وډه شوه. په شمال ک３ د جنيدي دولت مخ په زوا ل شو او په هند ک３ د مره＂ه  دولت 
د "سواجي" په مشرۍ من＃ ته راغ９، چ３ د اورنگزيب تر مرگ وروسته د هند بابري دولت ددې توان 
نه درلود، چ３ د افغانستان په کورنيو چارو ک３ مداخله وک７ي، ياد شوي بدلونونه ددې سبب شول، چ３ 
احمد شاه بابا ډاډمن او خاطر جمع ک７ي او وي３ ک７اى شول چ３ له دغو حالتونو ＇خه د دولت په جوړولو 
او د افغانستان له السه تللو سيمو د الس ته راوړلو په برخه ک３ ډ４ره گ＂ه پورته ک７ي. احمد شاه بابا په دې 
پوه５ده چ３ د خپلو گ＂و د خوند４توب لپاره د لويو مالکينو او قبايلي رئيسانو شتون د يوه با ثباته دولت د 
！ينگ＋ت لپاره ＊ايي هغه ته ستونزې جوړې ک７ي، ددې لپاره چ３ پر دغو ستونزو بريالي شي، هغوي ي３ په 
دولتي او پو＄ي چارو ک３ داخل او په جرگو ک３ ي３ غ４７توب ورک７، د هغوي نظرونو ته ي３ ارز＊ت ورک７ او 
په سفرونو ک３ ي３ هم مصروف ک７ل. وروسته له هغه چ３ احمد شاه بابا سلطنت ته ورس５د الندې ！ک３ ي３ 
د يوه ！ينگ نظام د جوړولو لپاره د مهمو موخو په توگه و！اکل. لوم７ن９ موخه ي３ د يوه مرکزي حکومت د 
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جوړولو لپاره د ملي وحدت رامن＃ ته کول و. دويمه ي３ دا وه، د افغانستان طبيعي سرحدونه چ３ د أمو 
له سيند ＇خه د سند تر سينده پورې وو تامين ک７ي او در４يمه موخه ي３ د گاون６يو ه５وادونو پر وړاندې 
د دفاع ！اکل و. ددې لپاره چ３ داخلي اختالفات له من％ه يوسي او په دولتي چارو ک３ له خلکو مشوره 
واخلي، د لوم７ي ＄ل لپاره ي３ يوه دايمي جر－ه جوړه ک７ه چ３ د شير سرخ د مزار د جرگ３ ＄ين３ 

غ７ي ي３ په ک３ هم شامل ک７ل.
ياد شوي  او  ته ک７ل  او پو＄ي تشکيالت رامن＃  اداري  لپاره ي３ لوم７ى  لرلو  ادارې د  د يوې ＊３ 
بشپ７ه  طرح  ناتمامه  هغه  د  ي３  غو＊تل  چ３  و  اقتباس  تشکيالتو  د  نيکه  ميرويس  د  ي３  تشکيالت 

ک７ي.
احمد شاه بابا د ！ولو اداري، قضايي او نظامي تشکيالتو په سر ک３ د قاطع نظر واک درلود. په دې 
معنا چ３ پخپله پاچا د ！ولو چارو اداره په الس ک３ درلوده او په مرکز او واليتونو ک３ ي３ هم اداري او 
پو＄ي تشکيالت جوړ ک７ل. که ＇ه هم احمد شاه بابا د خپل ٢٦ کلن سلطنت په موده ک３ د مرکزي 
حکومت د ！ينگ＋ت، اداري اصالحاتو, او همدارن／ه پو＄ي سفرونو د هيواد په د ننه او بهر ک３ دومره 
مصروف ک７ی و چ３ وي３ نه شو ک７اى چ３ د اقتصاد د پرمختيا، ＊وون３ او روزن３ او کلتور په برخه 
ک３ ＄انگ７ې پاملرنه وک７ي، خو له دې سره سره د هغه د سلطنت په وخت ک３ ＄ين３ کارونه لکه د 
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کندهار او تاشقرغان د ＊ارونو جوړونه او د ده خپله مقبره په کندهار ک３ د مبارکي خرق３ په خوا ک３ چ３ 
د هغه وخت د معمارۍ د سبک استاز４توب کوي، تر سره شول. احمد شاه بابا له عرفان او ثقافت سره 
ډ４ره مينه درلوده چ３ يو شم５ر کتابونه د هغه د سلطنت پر وخت وليکل شول چ３ کوالى شو د کتابونو او 
ليکوالو نومونه ي３ ياد ک７و: تاريخ احمد شاهي په دوه ！وکه ک３ ، د هغه د در بار د منشي محمود الحسيني 
په وسيله، "تواريخ حافظ رحمت خاني" د مير محمد فاضل په وسيله طبي کتاب "بحر الفوايد" چ３ 
قاضي دل محمد افغان ليکلی او "خالصﾢ االنساب" د پ＋تنو د نسب په برخه ک３ چ３ حافظ رحمت 
خان ب４７خ ليکلی او همدارن／ه لوم７نى موزيم د "بيت االشرف" په نامه په کندهار ک３ جوړ شو. احمد 
شاه بابا په کندهار، هرات او پ５＋ور ک３ لوي３ مدرس３ جوړې ک７ې چ３ تر ！ولو مشهوره ي３ د "کندهار زړه 
جامع مدرسه" وه او همدا شان د احمد شاه بابا ديوان ددې استاز４توب کوي چ３ هغه له عرفان او تصوف 

سره مينه درلوده.

  په ټولگي  کې فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ن９ ډله دې قدرت ته د رس５دو په ＇رنگوالي او دويمه ډله 

دې د مرکزي حکومت پر ！ينگ＋ت يو له بل سره خبرې وک７ي.

 پوښتنې
احمدشاه بابا په کومه جرگه ک３ د مشر په توگه و！اکل شو؟  .١

احمدشاه بابا د دندو په سرته رسولو ک３ کوم اصل په پام ک３ نيوه؟  .٢
د احمدشاه بابا د معمارۍ د يو ＇و ب５لگو نومونه واخلئ.  .٣

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونكي دې د احمدشاه بابا د فرهنگي وضعيت په اړه له فرهنگي شخصيتونو او خپلو ＊وونکو 

＇خه معلومات ترالسه او په ！ولگي ک３ دې ووايي.
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د احمد شاه بابا پوځي سوقيات

کله چ３ احمدشاه بابا واک ته ورس５د، له هغه ＇خه وړاندې افغانستان د پرديو قواو په وسيله تجزيه او 
نيول شوى و. ＄که نو احمد شاه بابا د پخوانيو له السه تللو سيمو د السته راوړلو او د طبعي سرحدونو 
د ！اکلو لپاره يو ل７ سفرونه او پو＄ي سوقيات پيل ک７ل چ３ په دې لوست ک３ به په لن６ه توگه معلومات 

ترالسه ک７ئ.

لوم７ى سفر)١٧٤٧- ١٧٤٨ ميالدي( 
سپاه ساالر خان جهان خان د غزني، کابل، جالل أباد له الرې د سند تر سواحلو پورې ورس５د. ناصر 
خان د کابل او پ５＋ور والي چ３ ال په قدرت ک３ و، غو＊تل ي３ چ３ د ايماقو او هزاره قواوو په مرسته 
له افغاني قواوو سره وجن／ي８ي، خو ايماق او هزاره قواوو دا کار ونه ک７. احمد شاه بابا هم د ختي＃ په 
لور حرکت وک７ او د الرې په اوږدو ک３ د خلکو له هر کلي سره مخامخ شو. د پنجاب والي له احمد 
شاه بابا سره په جگ７ه ک３ مقاومت ونه ک７ای شو او الهور ته وت＋ت５د. احمد شاه بابا الهور ونيو، د هند 

په دې لوست ک３ به د احمد شاه بابا د واکمن９ په وخت ک３ د هغه د پو＄ي سوقياتو او د هغو 
د پايلو او السته راوړنو په اړه معلومات وړاندې ک８５ئ.

د افغانستان نقشه د احمد شاه بابا په وخت ک３

دريم لوست

ري ا پ ا ا ثــ د 

درگ ې  ا ت د د 

ن ه خان نش د خ
د خو قند خان نشين
د بخارا خان نشين

ره سمندرگ ت

ن سمندرگ
د کسپ

لې رۍ پ د دران امپراط

در ـــد  د ه

د عرب
سمندرگ

رن ان ک د قاجار

رن ان ک ل د پ
رن ان ک د صف

د عثــــــماني د واکمن９ سيم３ تر ١٩١٨ کاله پورې
انگليسانو هندوستان د ختي％ي هندي کمپنى 

لخوا په تدريجي ډول ونيوه
د مـــــــــرهـــتـــــــــــــو اتــحـــاديــــه

９ سيم３ 
 د واکمن

د انگليس

ې نيول شوي(
ه پور

١ کال
)تر ٧٩٥

د درانيانو امپراطوري )١٧٤٧-١٨٣٨ ميالدي(
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شاهنشاه د افغانانو د پر مختک ＇خه په ويره ك３ ولويده او مغولي احمدشاه خپل وليعهد, صدر اعظم 
قمرالدين د ډيرو قواو سره د مقابل３ لپاره ول８５ه او افغاني قواوې د هندي توپخان３ تر اور الندې راغل３ ، 
چ３ ډ４ر تلفات ي３ افغانانو ته واړول. احمد شاه بابا اړه شو چ３ پنجاب «م５رمنو» او ملتان زاهد خان ته 
وسپاري او پخپله د هغه شورش د غلي کولو لپاره چ３ د هغه د وراره لقمان خان ابدالي په وسيله رامن＃ 

ته شوى و، کندهار ته ستون شو.

دويم سفر
د ١٧٤٩م کال په لوم７يو ک３ احمد شاه بابا هرات ته سفر وک７. درې کسه نادرې حاکمان   احمد شاه 
بابا ته تسليم نه شول او د هغوى له ډل３ ＇خه درو４ش خان هزاره خپله پلوي له احمدشاه بابا ＇خه اعالن 
ک７ه او هرات د احمد شاه بابا په وسيله ونيول شو. احمد شاه بابا درو４ش خان د هرات والي و！اکه. احمد شاه 
بابا خپل صدراعظم شاه ولي خان ته حکم وک７ چ３  شمالي سيمو ته سفر وک７ي، د جنيدي د حکومت تر 
انحطاط وروسته مرو، فارياب، جوزجان، بلخ، خلم، بدخشان او تخارستان خپلواکه شوي وو او شاه ولى 

خان يادې شوې سيم３ يو په بل پس３ ونيول３ او له مرکزي حکومت سره ي３ يو ＄ای ک７ي.

دريم سفر
د ١٧٥٠ ميالدي کال په پسرلي ک３ «عباس قلي بيات» په نيشاپور ک３ بغاوت وک７ او احمدشاه بابا 
ن５شاپور ته مخه  وک７ه. عباس قلى بيات د احمدشاه بابا له پوځ سره په جگ７ه ک３ مات３ وخوړه او بندي 
شو. وروسته احمد شاه بابا هغه وبا＊ه او د دويم ＄ل لپاره ي３ د ن５شاپور حاکم و！اکه ، کله چ３ احمد شاه 
بابا هرات ته ورس５د، خبر شو چ３ مير علم خزيمه پر مشهد يرغل ک７ې ده «ړوند شاهرخ» د نادر افشار 
ک７وسى چ３ احمد شاه بابا د مشهد والي ！اکلی و، د مير علم خزيمه په وسيله ب３ واکه شوی و. احمدشاه 

بابا مشهد ته والړ، مير علم ته ي３ مات３ ورک７ه او د شاهرخ امنيت ي３ بيا تامين ک７.

څلورم سفر
په )١٧٥١( ميالدي کال ک３ د پنجاب والي م５رمنو چ３ مخک３ د مالياتو په ورک７ه ژمن شوى و، انكار 
وک７ او احمد شاه بابا خپل استازى هغه ته واستاوه، خو د پنجاب والي د مالي３ له ورک７ې ＇خه ډډه وک７ه، 
احمد شاه بابا ختي＃ ته سفر وک７، د پنجاب والي م５رمنو سپاه ساالر «گورامل» د احمد شاه بابا سره د 
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جگ７ې د مقابل３ لپاره ول８５ه. جگ７ه چ３ د «شاه درې» په سيمه ک３ پ５＋ه شوه ، گورامل په ک３ ووژل 
شو او ل＋کر ي３ مات３ وخوړه. م５رمنو له احمدشاه بابا ＇خه ب＋نه وغو＊ته او احمد شاه بابا هغه وبا＊ه 
او بيا ي３ م５رمنو د پنجاب والي و！اکه. م５رمنو ژمنه وک７ه چ３ د پنجاب او ملتان واليتونه به د افغانستان 
يوه برخه وي. وروسته احمد شاه بابا ياد شوى ژمنليک د خپل استازې په وسيله د مهر او تآييد لپاره د 
ډهلي دربار ته واستاوه او په دې ترتيب پنجاب، ملتان او سند په افغانستان پورې وت７ل شول. د ١٧٥١ 
ميالدي کا ل په پای ک３ احمد شاه بابا يو ل＋کر د خواجه عبداهلل په مشرۍ د «ا！ک او حسن ابدال» 
له الرې د کشمير د يو ＄اى کولو لپاره هغ３ سيمي ته واستاوه، تر ＇و د کشمير خواجه خپل مناسبات 

د هند له دولت ＇خه پرې او خپل يو ＄ايوالي له افغانستان سره اعالن ک７ي.

د ختيځ سفر ١٧٥٦- ١٧٥٧ميالدي
په )١٧٥٣( ميالدي کال ک３ د پنجاب والي م５رمنو م７ شو. احمد شاه بابا پنجاب ته سفر وک７، د 
م５رمنو نابالغه زوى محمد امين ي３ د والي په توگه و！اکه. د محمد امين مور )ب５گم مغالني( د زوى پر 
＄اى واليتي چارې پرمخ وړل３. په همدې وخت ک３ د ډهلي دربار د هند د صدراعظم )عماد الملک 
غازي الدين( د الس اله شوى و او غازي الدين د هند پاچا احمد شاه د محمد شاه زوى لرې او پر ＄اى 
ي３ دويم عالمگير د ډهلي پر تخت ک５ناوه. ب５گم مغالني ي３ بندۍ ک７ه او د پنجاب واليت ي３ ادينه 
ب５گ ته وسپاره. عالمگير )نجيب الدوله( د سهارنپور د والي په مشرۍ ل＋کر د احمدشاه د مقابل３ 
لپاره واستاوه، خو نجيب الدوله پرته له جگ７ې له احمد شاه بابا سره يو ＄اى او عالمگير اړ شو چ３ له 
ډهلي سره ن８دې له احمد شاه بابا ＇خه هر کلى وک７ي. احمدشاه بابا د اړيکو د ساتن３ لپاره د عالمگير 

وريره شهزاده تيمور ته په نکاح ک７ه او وروسته ه５واد ته ستون شو.

سويل ته شپ８م سفر
کله چ３ احمد شابابا له هند ＇خه افغانستان ته راغى، افغاني سردارانو د ابدالي دولت د غرور او 
قدرت په م د پنجاب پر بزگرانو درن３ مالي３ ک５＋ودې چ３ په دغه کار سره پا＇ونونه رامن＃ ته شول 
او ډ４ر ژر سيکانو ددې شورشونو مشري په غاړه واخيسته. په امرتسر ک３ ي３ په تشکيالتو پيل وک７ چ３ 

په پاى ک３ د افغانانو او سيکانو ترمن＃ جگ７ه رامن＃ ته شوه.
د هند سپاه ساالر نجيب اهلل يوسف زى وت＋ت５د، ج＂انو او راجپو！انو له مره＂ه وو سره اتحاد وک７.

د هند پخواني صدراعظم غازي الدين په پنجاب ک３ سيکان د افغانانو پر ضد تحريک ک７ل، ادينه ب５گ 
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د سيکانو په اتفاق په )جلندر( ک３ ډ４ر افغانان ووژل. د ١٧٥٨ م. کال د اپريل په مياشت ک３ افغاني قواوې 
له مات３ سره مخامخ او عبدالصمد ي３ بندي ک７. شهزاده تيمور او سپاه ساالر سردار جهان خان مقاومت ونه 
شو ک７اى، تر اتک پورې شاتگ ي３ وک７  پا＇ون کوونکو پرته د )اودی( د ！ول هند حکمراني ي３ ترالسه ک７ه. 
احمد شاه بابا په ب７５ن９ توگه د هند قضيه راتلونکي ته پر４＋وده. ＄که چ３ پخپله د بلوچستان په نا أراميو ک３ 
مصروف و. د شاه ولي خان په مشرۍ  ي３ پوځ بلوچستان ته ول８５ه او وروسته له جگ７ي د شورشيانو مشر 
نصير خان بلوچ مات３ وخوړه او د سول３ غو＊تنه ي３ وک７ه چ３ احمدشاه بابا وبا＊ه او بلوچستان د پخوا په 
＇５ر د افغانستان يوه برخه شوه. احمدشاه بابا د نورالدين په مشرۍ ل＋کر پنجاب ته ول８５ه او پخپله کندهار 

ته راغى، تر ＇و سيکانو او مره＂ه وو سره د حساب لپاره خپل３ قواوې را！ول３ ک７ي.

اووم سفر- د پاني پت جگ７ه ١٧٦٠- ١٧٦١ ميالدي
په ختي＃ ک３ د احمدشاه بابا دا سفر د ډ４ر اهميت وړ دى، ＄که په ١٧٥٨ ميالدي کال په هند ک３ 
ډ４رې مهم３ پ５＋３ رامن＃ ته شوې. لوم７ى د پنجاب سيکانو پا＇ون وک７. ور پس３ مره＂يان د هند مرکزي 
او شمالي برخو ته داخل شول او دريم دا چ３ اسالمي حکومت چ３ مسلمانانو جوړ ک７ى و، له من％ه 
الړ. په هغه وخت ک３ چ３ احمدشاه بابا د نصيرخان بلوچ په ！کولو مصروف و، د مره＂يانو مشر )سند 
يا( مرکزي هند ته ورس５د. راجپو！انو او ج＂انو سره ي３ اتحاد وک７ او سنديا  د پنجاب لوري ته حرکت 
وک７. ادينه ب５گ هم ور سره يو ＄اى شو او پنجاب ي３ ونيو. شهزاده تيمور او سردارجهان خان پ５＋ور ته 

شاتگ وک７.
کله چ３ احمدشاه بابا له بلوچستان ＇خه ډاډمن شو، د د４رش زره پو＄يانو سره د بوالن د درې له 
الرې سند ته ورس５د او له شهزاده تيمور او جهان خان سره يو ＄اى شو. د پنجاب لوري ته ي３ حرکت 
وک７ ، سنديا او غازي الدين چ３ ＇نگه د احمدشاه بابا له حرکت ＇خه خبر شول، له نجيب الدوله سره 
ي３ سوله وک７ه او د ډهلي لوري ته روان شول. په ډهلي ک３ ي３ دويم عالمگير وواژه او ک７وسى ي３ پاچا 
ک７. په دغه وخت ک３ احمدشاه بابا له در４و قواو سره مخامخ شو. لوم７ن９ د سنديا قوا، د ډهلي د الرې په 
اوږدو ک３، دويم３ قوې په )هولگر( پورې اړه درلوده د جمنا په کي０ لوري ک３ ＄اى پر ＄اى وه او در４يمه 

قوه د ) جن／ورا ( او غازي الدين وه.
＇نگه چ３ جگ７ه پيل شوه، درې گونه قوا وې د احمدشاهي ＄واک پر وړاندې مات３ وخوړه، کله چ３ 

غازي الدين او جن／ورا د سنديا له مات３ خبر شول ډهلى ي３ پر４＋ود او وت＋ت５دل. 
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د مره＂يانو مشر)باال باجي( د مره＂ه وو ！ولو مشرانو ته خبر ورک７ چ３ نوي ل＋کر ترتيب ک７ي او 
راجپو！انو له مره＂ه وو سره اتحاد وک７ چ３ شم５ر ي３ دوو لکو ته رس５ده، په داس３ حا ل ک３ چ３ د 
احمد شاه بابا د پو＄يانو شم５ر ٦٠ زره وو. د پاني پت په ډ－ر ک３ ډ４ره لويه جگ７ه ون＋ته. افغانان فاتح 
او مخالفو قواو مات３ وخوړه. احمدشاه بابا ډهلي ته داخل شو. د ډهلي تخت ي３ شهزاده علي گوهر، 
سياسي او اداري چارې ي３ شجاع الدوله او پو＄ي چارې ي３ نجيب الدوله ته وسپارل３ او پخپله کندهار 

ته راستون شو.

اتم سفر- ١٧٦٢-١٧٦٣ ميالدي
په ١٧٦٢ م کال ک３ د پنجاب سيکانو د «جياسينگ» په مشرۍ د دويم ＄ل لپاره په شورش الس 
پورې او امرتسر ي３ په يوه پو＄ي مرکز تبديل ک７. په کشمير ک３ ي３ افغاني ضد تبليغات پيل ک７ل او د 
الهور ＊ار ي３ ونيوه. احمدشاه بابا د پنجاب لوري ته حرکت وک７، د سيکانو اويا زره ل＋کر ي３ تارومار 

ک７ل او سردار نجيب الدوله ته ي３ الر＊وونه وک７ه چ３ د «سر هند» او کشمير امنيت ！ينگ ک７ي.

نهم سفر – ١٧٦٣ ميالدي کال
د سيکانو ترمات３ وروسته احمدشاه بابا کندهار ته راستون شو. د هغ３ ناروغتيا له امله چ３ ور پ５＋ه 
شوې وه، د نوموړي کال تر پايه ي３ د ه５واد د ننه او بهر ته سفر ونه ک７، په دې موده ک３ سيکانو له ج＂انو 
او مره＂ه وو سره اتحاد وک７. په پنجاب او سر هند  ي３ د ٤٠ زره پو＄يانو په وسيله  ي３ حمل３ پيل 
ک７ې او د ډهلي د نيولو نيت ي３ درلود. احمدشاه بابا په ١٧٦٣ م. کا ل ک３ پنجاب ته ل＋کر ول８５ه او 

شورشيانو ته ي３ مات３ ورک７ه او په غرونو ک３ ي３ خپاره ک７ل.
ته ول８５ه تر ＇و  بلخ  بابا خپل صدراعظم شاه ولي خان  پاى ک３ احمدشاه  په  د ١٧٦٣ م. کال 
د جنيدي سلسل３ له اخرني پاچا عبدالعزيز خان سره خبرې وک７ي. په مذاکراتو ک３ داس３ يو ت７ون 
السليک شو چ３ د أمو سيند د پخوا په ＇５ر د افغانستان او بخارا په من＃ ک３ سرحدي کر＊ه و！اکل 
شوه. وروسته شاه ولي خان بدخشان ته ستون شو. خرقه مبارکه يا د حضرت پيغمبر)U( کالي ي３ د 

فيض أباد له ＊ار ＇خه له ＄انه سره کندهار ته راوړه.

لسم سفر- ١٧٦٩ ميالدي کال
د ١٧٦٩ م. کال په نيمايي ک３ د نصراهلل ميرزا او نادر ميرزا د نابينا شاهرخ د زامنو ترمن＃ د قدرت 
د الس ته راوړلو پر سر اختالف پيدا شو او په خراسان ک３ حالت د خراب９ لور ته روان شو.  احمدشاه بابا 
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مشهد ته سفر وک７. نصر اهلل ميرزا د ايران له پاچا کريم خان زند سره اړيک３ ！ينگ３ ک７ې وې. د )تون او 
طبس( حاکم عليمراد شورش او سرکشي وک７ه. احمدشاه بابا مشهد محاصره ک７ او سپاه ساالر جهان 
خان او د بلوچستان والي نصير خان ي３ د عليمراد د ！کولو لپاره مؤظف ک７ل او عليمراد په جگ７ه ک３ 

ووژل شو. نصراهلل ميرزا تسليم شو او شاهرخ خپله لور د احمدشاه بابا زوى ته په نکاح ک７ه.
او دا د  ته راغى  او پخپله کندهار  ته وسپاره  په درناوي خراسان شاهرخ  افشار  نادر  بابا د  احمدشاه 

احمدشاه بابا أخرنی سفر و.
احمدشاه بابا تر ٢٦ کاله پاچاه９ وروسته د سرطان په ناروغ９ اخته شو او په پن％وس کلن９ ک３ ي３ 
له دې فاني ن７ۍ سترگ３ پ＂３ ک７ې. له وصيت سره سم په ١٧٧٣ ميالدي کال ک３ د خرق３ مبارک３ 
تر＇نگ خاورو ته وسپارل شو. احمد شاه بابا د افغانستان خاوره يو مو！ي او متحده ک７ه او خلکو د ن５کو 

اخالقو، تقوى، مهربان９ او د هغه د ن５کو خدمتونو له امله ورته د )بابا( لقب ورک７.
احمدشاه بابا په خپل سياسي او پو＄ي ژوند ک３ له لسو ＄لو ډ４ر هند، خراسان او د افغانستان شمال 
ته سفرونه وک７ل ، کله چ３ په ١٧٧٣ ميالدي کا ل ک３ ي３ له ن７ۍ سترگي پ＂ي ک７ي نو لويه امپراتوري 
ي３ په ميراث پري＋وده چ３ په ختي＃ ک３ تر سرهند، لو４دي＃ ک３ تر سبزار او مشهد په شمال ک３ د أمو تر 

سينده او په سويل ک３ ي３ د عربو تر سمندر－ي پورې پراخوالی درلود.
 

  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وويشل شي. لوم７ن９ ډله دې د پو＄ي موخو او دويمه ډله دې د احمدشاه 

بابا د پو＄ي سوقياتو د پايلو په اړه يو له بل سره خبرې وک７ي.

 پوښتنې
1. د احمدشاه بابا لوم７نى سفر په کوم کال پيل او کوم３ پايل３ ي３ درلودې؟

٢. احمدشاه بابا د هيواد لويدي＃ ته ＇و ＄له سفر ک７ى، الس ته راوړن３ ي３ وواياست؟
٣. د احمدشاه بابا هند ته پو＄ي سفر تر ！ولو مشهور سفر ＇ه نوم５ده او هم وواياست چ３ کوم３ 

پايل３ ي３ درلودئ؟

 له ټولگي څخه دباندې فعاليت

زده کوونکي دې له مشرانو او فرهنگيانو ＇خه د احمدشاه بابا د ژوند د پاى په وختونو ک３ د افغانستان 
د جغرافيوي قلمرو په اړه معلومات تر السه او په ！ولگي ک３ دې ووايي.
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د احمد شاه بابا ځايناستي
د تيمورشاه پاچاهي )١٧٧٣-١٧٩٣ ميالدي(

تيمورشاه د احمد شاه بابا زوى په ١٧٤٢ميالدي کال په مشهد ک３ ز４８４دلى دى. هغه د زده ک７و 
خاوند او د دري ژب３ شاعر و. د احمدشاه بابا د م７ين３ پر وخت ک３ ي３ د هرات د والي په توگه دنده 
درلوده. احمدشاه بابا هغه په خپل ژوند ک３ وليعهد يا ＄ايناستى ！اکلی و . د احمدشاه بابا تر م７ين３ 
وروسته شهزاده سل５مان د خپل خسر صدراعظم شاه ولي خان په مرسته د پاچاهي اعالن وک７. کله 
چ３ شهزاده تيمور له هراته کندهار ته راغى، شهزاده سليمان ي３ بندي او شاه وليخان ي３ وواژه. په 
دې تو－ه ت５مورشاه پاچاه９ ته ورس５د. تيمورشاه د خپل３ پاچاه９ په لوم７ي کال پايتخت له کندهاره 

کابل ته انتقال ک７ .
تيمور شاه ＇و داخلي او بهرني پا＇ونونه په برياليتوب سره له من％ه يووړل. تيمورشاه د خپل３ 
پاچاه９ په ٢٠ کلنه موده ک３ وک７اى شول چ３ هغه سيمي چ３ له پالره ي３ ورته په ميراث پات３ وې 
وساتي. د هغه تر مرگ وروسته د هغه د زامنو ب３ اتفاقي، د ايران السوهن３ او د روسانو او انگليسانو 
سيال９ د افغاني لوي３ امپراطورۍ د سقوط سبب شوې، تيمورشاه په ١٧٩٣م. کا ل ک３ م７ او د کابل 

په چهارباغ ک３ خاورو ته وسپارل شو.

د احمد شاه بابا ＇خه وروسته د هغه ＄ای ناستو او ورث３ وکوالی شول هغه لويه امپراتوري چ３ 
له هغه ＇خه په ميراث پات３ وه وسات３ په دې لوست ک３ به ي３ په اړه معلومات تر السه ک７ئ.

＇لورم لوست
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د زمان شاه پاچاهي )١٧٩٣- ١٨٠١ميالدي(
د تيمورشاه د زامنو ترمن＃ د ب３ اتفاق９ يو علت دا گ２ل ک８５ي چ３ تيمورشاه وليعهد نه و ！اکلى. 

شاه زمان چ３ د نورو ورونو په پرتله پالر ته ن８دې و، اليقه او با 
کفايته ＄ايناستي ي３ ＄ان گا１ه.شاه زمان له ！ولو شهزاده گانو او 
！اکلو په جر－ه  مشرانو ＇خه غو＊تنه وک７ه چ３ د نوي پاچا د 
و！اکه.  تو－ه  په  پاچا  د  زمان  ک３ －６ون وک７ي. جر－３ شهزاده 
نوموړي د دې لپاره چ３ پر حاالتو واکمن شي، د لن６ې مودې 
لپاره ي３ د جرگ３ غ７ي په باالحصار ک３ نظر بند ک７ل او يوازې 
محمود او همايون چ３ په جرگه ک３ ي３ －６ون نه درلود، د هغه 
او  محمود  ک３  جگ７و  ب５الب５لو  دوو  په  منله.  ونه  ي３  پاچاهي 
همايون مات３ وخوړه. محمود ايران ته وت＋ت５د او همايون بندي 

او ړوند ک７ای شو.
وروسته ي３ سردار پاينده محمد خان له وزارته ＇خه لرې ک７، په دې سره هغه له نورو سردارانو 
سره يو ＄اى شو او په دې ه）ه ک３ شو چ３ شاه زمان له پاچاه９ ＇خه لرې ک７ي. کله چ３ شاه زمان          
د پاينده محمد خان له طرح３ خبر شو، هغه ي３ ونيو او وي３ واژه او وزير فتح خان د خپل پالر د مرگ 

په سبب له شاه محمود سره ن８دې شو.
شاه زمان هيله درلوده چ３ د افغانستان حالت ＊ه، سوله او أرامي راشي. خو شاه د ه５واد په دننه ک３ 
د خپلو ورونو او قومي سردارانو له مخالفت او په بهر ک３ د انگليس د تحرکاتو او د ايران د السوهنو 

سره مخامخ شو.
په همدې وخت ک３ ناپيليون بناپارت خپل استازی شاه زمان ته، د ايران له الرې راول８５ه. د ناپيليون 
طرحه دا وه چ３ او يا زره فرانسوي او روسي قواوې د افغانستان له الرې پر هندوستان يرغل وک７ي، 
تر ＇و په هند ک３ د انگليسانو د پرمختگ مخه ونيسي، په داس３ حال ک３ چ３ شاه زمان يو لک او 
پن％وس زره پو＄يان درلودل او غو＊تل ي３ چ３ هند له انگليسانو ونيسي. هغه د ناپيليون طرح３ ته اعتنا 

ونه ک７ه او د هند خلکو د انگليس ＇خه د خالصون لپاره له شاه زمان ＇خه همدا هيله درلوده.
محمود د ايران د قاجاري قواوو او ت＋ت５دلو سردارانو په مرسته پرته له جگ７ې خراسان او هرات 
ونيول، پر سيستان او فراه ي３ يرغل وک７ او تر کندهاره ورس５دل، خو د شاه زمان قواوو د کندهار پر 

زمان شاه
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لور حرکت وک７. د الرې په اوږدو ک３ جنـرال احمد شاه نورزي له خپلو لس زرو پو＄يانو سره له 
محمود سره يو ＄اى شو او محمود غزني ته راورس５د. شاه زمان د دې وضع په ليدو سره له کابل 
＇خه د پ＋ور په لور شاتگ وک７ چ３ وروسته د مال عاشق شينواري لخوا ونيول شو او د خپل ورور 
الماس د مال عاشق  نور  په وسيله ړوند شو. زمان شاه د ړوندتوب ＇خه مخکي د کوه  محمود 
شينواري په کاله ک３ پت ک７. نو په دې توگه محمود د افغانستان اداره تر السه ک７ه. د انگليس د 
استعماري سياست، د ايران د الس وهن３، د محمود او د يو شم５ر سياسي شخصيتونو بى کفايت９ 

په پايله ک３ افغانستان يو وار بيا په سياسي او اقتصادي انحطاط ک３ ډوب شو.

د شاه محمود ابدالي پاچاهي )١٨٠١- ١٨٠٤ ميالدي(
د شاه زمان له خلع ک５دو وروسته شهزاده محمود د وزير فتح خان په مرسته واک ته ورس５د 
او د هغو خدمتونو له امله چ３ ک７ي ي３ وو، د «شاه دوست» لقب ي３ ورک７، خو د محمود د ب３ 
کفايت９ له امله د ه５واد په اداره ک３ سياسي بحران رامن＃ ته شو. همدارنگه د انگليسانو استعماري 
د  د خراسان  اله شوه،  انگليسانو د الس  د  قاجاري دولت  ايران  د  ونيو،  افغانستان  ！ول  فعاليتونو 

واليت د تجزي３ په ل＂ه ک３ شو او د پنجاب واليت چ３ پخوا د 
افغانستان د قلمرو يوه برخه وه، سيکانو په ک３ د خپلواک９ اعالن 
وک７. کله چ３ شاه شجاع د شاه زمان له ړند４دو او بندي ک５دو او د 
شاه محمود له پاچا ک５دو ＇خه خبر شو، نو ＇رن／ه چ３ شاه زمان 
ي３ سکه ورور و، نو د شاه زمان غچ اخيستل ي３ با نه ک７ل او د 
افغانستان د تخت و تاج د نيولو اقدام ي３ وک７. که ＇ه هم په لوم７يو 
مقابل حمايه  په  زمان  شاه  د  محمود  شاه  انگر４زانو  ک３  وختونو 
کاوه، مگر وروسته د خپلو استعماري غرضونو د پرمخ وړلو او د 
شاه زمان په وسيله پر هندوستان د ناپيليون د يرغل د خنثي کولو 

لپاره ي３ تر هغه شاه شجاع ＊ه ＇５ره پيدا ک７ه او هغه ي３ د شاه محمود پر ضد لمساوه.
شاه محمود د باالحصار په ارگ ک３ په عيش و عشرت اخته و او دولتي چارې د داس３ خلکو 
په الس ک３ وې چ３ د قدرت د الس ته راوړن３ پر سر يو له بله سره په سيال９ اخته وو، لکه فتح 
خان»شاه دوست» شيرمحمد خان )مختار الدوله( او صدراعظم محمد اکرم خان، كله چ３ وزير 
فتح خان د مالياتو د الس راوړن３ لپاره پ５＋ور ، کوهاټ او بنو ته سفر وک７. د مالياتو تر السه کولو 

شاه محمود
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وروسته ي３ شهزاده کامران ته چ３ په کندهار ک３ و والړ او له کندهاره کابل ته راوگر＄５د او د محمد 
اکرم خان پر ＄ای د صدراعظم په تو－ه ！اکل شوی و. په همدې وخت ک３ يو شم５ر لوړ دولتي خلک 
له کابل ＇خه وت＋ت５دل او له شاه شجاع سره يو ＄اى شول. د کابل خلک چ３ د شاه محمود د ادارې 
له السه په تنگ شوي وو د هغه پر ضد ي３ پا＇ون وک７ او هغه ي３ په باالحصار ک３ محاصره ک７.د شاه 
او کوهستان خلک د کابل د خلکو  تر ＇و چي د کوهدامن  ته دوام ورک７  محمود قواوو مقاومت 
مرست３ ته را ورس５دل. شاه محمود ي３ د کابل په باالحصار ک３ محاصره او وزير فتح خان ته ي３ په 

قلعه قاضي ک３ مات３ ورک７ه او په دې تو－ه د محمود لوم７ۍ واکمني پاى ته ورس５ده.
 

  په ټولگي  کې فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وويشل شي. لوم７ن９ ډله دې له کندهاره کابل ته د پايتخت د انتقال پر 
الملو او دويمه ډله دې د زمان شاه د وخت د ن７يوالو مهمو پي＋و په اړه يو له بل سره خبرې وک７ي او 

پايله دې ي３ په ！ولگي ک３ ووايي.

 پوښتنې
د تيمورشاه د شخصيت په اړه معلومات وړاندې ک７ئ.  .١

تيمورشاه په کوم کال ک３ پالزمينه له کندهاره کابل ته راوړه؟  .٢
قدرت ته د زمان شاه د رسيدو په اړه معلومات ورک７ئ.  .٣

د زمان شاه د سلطنت مهم３ ستونزې ليست ک７ئ.  .٤
٥. شاه محمود ＇رن／ه واک ته ورسيد؟

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي د منابعو او ماخذو په لرلو سره د زمان شاه د حکومت او د ده په وړاندې د ان／ليسانو 

د پاليس９ په اړه معلومات تر السه او په ！ولگي ک３ دې ووايي.
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د شاه شجاع لوم７ن９ پاچاهي ١٨٠٤-١٨٠٩ ميالدي

د شاه زمان ړند４دو د شاه محمود د ادارې کمزورتيا او له هغه ＇خه د خلکو کرکه د شاه شجاع د 

پاچاه９ لپاره زمينه مساعده ک７ې وه. په ١٨٠٤ ميالدي ک３ شاه شجاع د کابل د خلکو په غو＊تنه د 

زرمت او لوگر له الرې کابل ته ننوت او په بابر ب０ ک３ د４ره شوه او خپله دوستي ي３ له انگر４زانو سره 

＊کاره ک７ه. وزير فتح خان د مالياتو د راغون６ولو لپاره باميانو ته تللى و. کله چ３ کابل ته راورس５د، 

غو＊تل ي３ چ３ شاه محمود له محاصرې خالص او د شاه شجاع حکومت پاى ته ورسوي، نو د 

قلعه قاضي په سيمه ک３ د وزير فتح خان او شاه شجاع د قواو ترمن＃ جگ７ه ون＋ته، چ３ په پايله 

ته وت＋ت５د.وروسته شاه شجاع  ک３ وزير فتح خان مات３ وخوړه او شهزاده کامران د کندهار والي 

تر جلوس  او سلطنت ي３ اعالن ک７. د شاه شجاع کسانو  ننه ک７ل  د  ته  باالحصار  خپل ＄واکونه 

وروسته مال عاشق اهلل شينواری کابل ته راوست لوم７ى ي３ ترې د کوه نور الماس واخيست او بيا 

هغه تمه او توقع چ３ د افغانستان خلکو له شاه شجاع ＇خه در لوده د هغه له جلوس ＇خه 
وروسته تر سره شوه. په الندی متن ک３ معلومات در کول کي８ي.

پن％م لوست
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ي３ وواژه. شاه شجاع د خپل حکومت د ！ينگ＋ت په برخه ک３ له وزير فتح خان او د هغه له ورونو 

＇خه و４ره درلوده او ه）ه ي３ وک７ه چ３ له وزير فتح خان سره خپل３ اړيک３ ＊３ ک７ي، د＊مني او 

تاوتريخوالی پر８４دي. هغه و چ３ وزير فتح خان ي３ په ډ４ر درناوي کابل ته راوغو＊ت، شاه شجاع 

د دوست محمد خان لور د وزير فتح خان ور４ره ＄ان ته په نکاح ک７ه، خو له دې سره ي３ پر يو 

بل باور نه درلود. ＄که چ３ د د＊من９ اصلي ري＋ه ي３ د شاه زمان په وسيله د سردار پاينده محمد 

خان اعدامول وو چ３ د وزير فتح خان د پالر قاتل گ２ل ک５ده نو وزير فتح خان ه）ه کوله چ３ شاه 

محمود د دويم ＄ل لپاره پاچاه９ ته ورسوي. په همدې وخت ک３ شاه محمود د کابل د باال حصار 

له زندانه وت＋ت５د. هغه جگ７ه چ３ د شاه شجاع او د شاه محمود د قواوو ترمن＃ ون＋ته، په پايله ک３ 

ي３ شاه شجاع مات３ وخوړه او شاه محمود د دويم ＄ل لپاره پاچاه９ ته ورس５د.

د شاه محمود دويم ځل پاچاهي ١٨٠٩- ١٨١٨ ميالدي

شاه محمود د وزير فتح خان په مرسته دويم ＄ل پاچاه９ ته ورس５د او يو شم５ر لوړ رتبه مامورين 

لکه محمد اکرم خان امين الدوله، شيرمحمد خان ، مختار الدوله او مير علم اعدام شول، ＄که چ３ 

دوى د شاه محمود د لوم７ي حکومت پر وخت شاه شجاع ته ت＋ت５دل３ وو، د شاه شجاع د پاچاه９ پر 

وخت ي３ له هغه سره مرسته ک７ې وه.

وزير فتح خان له خپلو ورونو سره پر دولتي چارو مسلط شول او د ډ４ر واک د الس ته راوړن３ لپاره 

ي３ خپل ورونه پر مهمو دولتي دندو وگومارل چ３ د وزير فتح خان ورځ په ورځ ډ４ر４دونکي واک 

شهزاده کامران اند４＋من او کينه ک（ ک７. شاه په داسي يو حالت ک３ د مزو په ت５رولو لگيا، له دولتي 

چارو نا خبره و او د اقتدار ساحه ي３ يوازې کابل او کندهار وه ، پ５＋ور د شاه شجاع د نفوذ تر ساح３ 

په هرات  نه کاوه.  اداره کاوه چ３ د مرکزي دولت اطاعت ي３  او کشمير عطا محمد خان  الندې و 
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الدين حکمراني کوله او شاه محمود د خپل３ دويم３ پاچاه９  ک３ د شاه محمود سکه ورور فيروز 

له پيله ډ４ر وخت په پايتخت ک３ اوس５ده. هغه 

وخت چ３ افغاني قواوې په ختي＃ ک３ په جگ７ه 

اخته وې، ايرانيانو غورات ونيول، فيروز الدين 

د  ايرانيانو  د  ＇و  تر  وغو＊ته،  مرسته  مرکزه  له 

وزير  ک３  پايله  په  چ３  ونيسي  مخه  پرمختگ 

فتح خان له د４رش زره پو＄يانو سره  د هغه د 

مالت７ په موخه له کابل ＇خه حرکت وک７. وزير 

فتح خان لوم７ی شهزاده فيروز الدين له خپل３ 

کورن９ سره کندهار ته ول８５ه چ３ د كورن９ ！وله 

شتمنى او گا１ه ي３ د دوست محمد خان د س７يو 

په وسيله لوټ شوله وروسته وزير فتح خان له ايرانيانو سره جگ７ه پيل ک７ه چ３ په پايله ک３ ايراني قواوو 

مات３ وخوړه او شاتگ ي３ و ک７. شاه محمود چ３ د شهزاده فيروزالدين د کورن９ له سپکاوۍ خبر شو، 

شهزاده کامران ي３ د دوست محمد خان د ！کولو لپاره هرات ته ول８５ه. دوست محمد خان وت＋ت５د 

او کامران وزير فتح خان ونيو او ړوند ي３ ک７. د وزير فتح خان ورونه چ３ د هغه له ړند４دو ＇خه خبر 

شول، په ！ول افغانستان ک３ له کشميره تر هراته ي３ په اله گوله الس پورې ک７.

دوست محمد خان له کشمير ＇خه راغى او کابل ي３ ونيو. وزير فتح خان چ３ له شاه محمود 

سره بندي و، شاه محمود ه）ه وک７ه، چ３ وزير فتح خان راضي ک７ي چ３ ورونه ي３ له جگ７ي ＇خه 

الس واخلي، خو د فتح خان ورونو جگ７ه غوره وگ２له. ＇رنگه چ３ د شاه محمود غو＊تنه تر سره نه 

وزير فتح خان
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شوه، نو وزير فتح خان ي３ وواژه، په هرات ک３ ي３ جال حکومت جوړ ک７، خو دې حکومت تر ١٨٤٢ 

ميالدي پورې دوام وک７ او بيا افغانستان د سدوزيو، بارکزيو ورونو او د انگليس د استعماري سياست د 

سيال９ ډگر وگر＄５د.

 

  په ټولگي کې فعاليت

زده کوونکي دې پر دوو جال ډلو وويشل شي. لوم７ن９ ډله دې د شاه شجاع قدرت ته د رسيدو په  

＇رنگوالي او دويمه ډله دې دشاه محمود د وخت د مهمو پ５＋و په اړه په خپل من＃ ک３ بحث وک７ي او 

پايلي دې په ！ولگي ک３ وړاندي ک７ي. 

 پوښتنې

١- د شاه محمود د سلطنت په اعاده کولو ک３ د وزير فتح خان ون６ه بيان ک７ئ.

٢- شاه محمود دويم ＄ل لپاره ＇رنگه واك  ته ورسيد؟

٣- شاه شجاع د خپل سلطنت په لوم７ۍ ＄ل ک３ کومي ک７ن３ وک７ي؟

 له ټولگي څخه د  باندې فعاليت

 زده کوونکي دې د زمانشاه دلري کيدو وروسته د انگريزانو د نفوذ په اړوند له مشرانو او فرهنگي 

＇５رو ＇خه معلومات تر السه او بيا دې په ！ولگي ک３ وړاندي ک７ي.
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د سياليو او اختالفاتو منځ ته راتگ

محمدزي د کندهار د بارکزيو ري＋３ پورې ت７او لري. محمد بن عمر د دارو او بارک له قوم ＇خه 

وو. ＄که نو بارکزي او محمدزي په يو قوم پورې اړه لري. حاجي جمال بن حاجي يوسف بن يارو 

بن محمد د ش５ر سرخ د مزار د جرگ３ غ７ی او د احمد شاه بابا د دربار سالکار و.

سردار پاينده محمدخان د زمان شاه د سلطنت پر وخت د زمان شاه پر ضد د يوې سياسي 

توطي３ له امله ووژل شو او وزير فتح خان د پالر د غچ اخيستلو او د زمان شاه د سلطنت په 

لوم７ی  هغه  ورس５د.  ته  سلطنت  مرسته  په  هغه  د  محمود  شاه  درلوده.  ون６ه  فعاله  ک３  پر＄ولو 

لن６ې  د  نو  والړل،  ته  هرات  کامران  شهزاده  او  محمود  شاه  چ３  کله  وواژه.  ي３  بيا  او  ړوند 

وک７ه. پاچاهي  هلته  ي３  لپاره  مودې 

وزير فتح خان د شلو په شاوخوا ک３ ورونه درلودل، چ３ هر يو ي３ په ＄ان／７ې تو－ه سردارمحمد 

ول３ د سدوزيو او بارکزيو کورنيو تر من＃ سيال９ او اختالفات را 

پيدا شوې. الملونه ي３ ＇ه وو او ＇ه پايل３ ي３ درلودې؟ په دې لوست 

ک３ به په دې اړه معلومات وړاندې شي.

شپ８م لوست
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عظيم خان او سردار دوست محمد خان د واک د تر السه کولو ه）ه کول د مرکزي دولت تر سقوط 

وروسته د وزير فتح خان د ورونو تر من＃ بي اتفاق９ او ＄ان غو＊تن３ د دې سبب شوې چ３ تر من＃ ي３ 

جگ７ې رامن＃ ته شي. هغوی ونه شو ک７ای چ３ د افغانستان ملي وحدت او مرکزي دولت وژغوري. 

او د  يووړ  ته  لور  او ب３ نظميو  افغانستان د گ６وډيو  تر شلو کلونو پورې  له پس３ ج／７و  پر  د هغوی 

افغانستان خلکو ته ي３ ب５وزلي او بدبختي په ارمغان راوړه، چ３ همدې کار د ه５واد مرکزي دولت له 

من％ه يووړ او اقتصاد او کلتور ي３ کمزوری ک７.

سردار دوست محمد خان چ３ ＇نگه کابل ونيو، خپل ورور امير محمد خان ي３ د غزني والي 

و！اکه. خو کابل ته د کشمير د والي محمد عظيم خان په راتگ سره د هغوی تر من＃ اختالف ډ４ر 

په  او پخپله د وزير  ته ورسوي  له شهزادگانو ＇خه يو سلطنت  يوه غو＊تل چ３ د سدوزيو  شو. هر 

توگه کار وک７ي. چ３ په دې توگه سردار محمد عظيم خان )ايوب شاه( او سردار دوست محمد خان                  

) سلطان علي شاه( سلطنت ته ورسول او دوی د پاچاهانو په نامه وو. واک او صالحيت له دواړو ورونو 

سره و چ３ هم مهاله  په کابل ک３ دوو پاچاهانو او دوو وزيرانو واکمني کوله.

په ۱۸۱۹ ميالدي کال ک３ سردار محمد عظيم خان سلطان علي شاه له سلطنته لرې او دوست 

محمد خان ي３ له وزارته معزول ک７.

کابل ي３ سردار محمد عظيم خان، غزني ي３ سردار دوست محمد خان، پ５＋ور ي３ سردار يار محمد 

خان، کشمير ي３ سردار نواب عبدالجبار خان او ديره جات ي３ )د４ره اسماعيل خان او د４ره غازي 

خان( نواب محمد زمان خان ته ورک７ل. شمالي او مرکزي واليتونه، بدخشان، تخار، بلخ، ميمنه او 

جوزجان د ＄اي３ حاکمانو له  خوا اداره ک５دل او ملوک الطوايفي په ک３ واکمنه وه. د هرات واليت د 

شاه محمود په وسيله اداره ک５ده. په دې توگه افغانستان د موروثي ملکيت په توگه د وزير فتح خان د 

ورونو تر من＃ و４شل شوی و.

26



＇رنگه چ３ د افغانستان بهرنيو د＊منانو او د پنجاب سيکانو؛ د افغانستان له بريو او سفرونو 

＇خه ترخه خاطره درلوده، د افغانستان له ناوړه حالت او د وزير فتح خان د ورونو د خپلمن％ي 

ب３ اتفاقيو ＇خه ي３ گ＂ه واخيسته. رنجيت س５نگ د هغه قرارداد له امله چ３ له انگليسانو سره ي３ 

السليک ک７ی و، نه شو کوالی چ３ د س＂لج له سيند ＇خه رات５ر شي او نورو سيمو ته السرسی پيدا 

ک７ي، نو ＄که د افغانستان ختي％و سيمو ته متوجه شول. لکه چ３ په ＄ان ک３ ي３ دا توان ليده، 

لوم７ی ي３ ملتان، کشمير او بيا ي３ پ５＋ور تر ا！که ونيول. سردار محمد عظيم خان او امير دوست 

محمد خان د افغانستان د السه تللو سيمو د نيولو لپاره سند ته والړل، خو امير دوست محمد خان 

نا＇اپه کابل ته راستون شو او د قومي مشرانو سره تر موافق３ وروسته ي３ له سردار محمد عظيم خان 

سره مخالفت ＊کاره ک７ او په داس３ حال ک３ چ３ مخالفت دوام درلود، له کابل ＇خه غزني ته روان 

شو؛ سره له دې هم د دوی مخالفتونو دوام درلود.

سردار محمد عظيم خان پرته له جگ７ې کابل ته راغی، په دې وخت ک３ رنجيت س５نگ ＄ين３ 

نورې سيم３ هم ونيول３ او سردار محمد عظيم خان د دويم ＄ل لپاره د رنجيت س５نگ د مقابل３ 

لپاره خپل قوتونه ول８５ل او پرته له کوم３ السته راوړن３ چ３ غو＊تل ي３ کابل ته راشي، د الرې په 

اوږدو ک３ ناروغ او م７ شو، چ３ د عاشقانو او عارفانو په زيارت ک３ خاورو ته وسپارل شو. وروسته 

له دې سردار دوست محمد خان د محمد عظيم خان د زوی سردار حبيب اهلل خان له مخالفت 

سره مخامخ شو.

امير دوست محمد خان د يوه حکومت د جوړولو سريزه جوړه ک７ه، په داس３ حا ل ک３ چ３ د 

سيکانو پرمختگ دوام درلود. له دې سره جوخت شاه شجاع د انگليسانو په لمسون د کندهار د 

نيولو تياری ونيو. امير دوست محمد خان لوم７ی  جالل أباد ته سفر وک７ او هغه ي３ ونيو او وروسته 

ي３ خپل３ قواوې کندهار ته ول８５ل３. د امير دوست محمد خان او د انگليسي جنراالنو او شاشجاع 

د قواو تر من＃ تر سختی جگ７ي وروسته د د＊من قواو مات３ وخوړه او کندهار فتح شو. شاه شجاع 
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او ملگري ي３ وت＋ت５دل. شاه شجاع د خ＂کو په غرونو ک３ پ شو.

اقدام  ي３  لپاره  د ！کولو  د رنجيت س５نگ  په کندهار ک３ و،  کله  امير دوست محمد خان چ３ 

وک７، خو د کندهار سردارانو ي３ مرسته ونه ک７ه، هغه ناهيلی کابل ته ستون شو. کله چ３ د خيبر درې 

له نيولو ＇خه خبر شو، خپل زوی سردار محمد اکبر خان ي３ له ل８و قواو سره هلته واستاوه  وزير محمد 

اکبرخان يوازې دفاع کوله او نه ي３ غو＊تل چ３ تعرض وک７ي، ＄که چ３ له کابله ي３ مرستندويه قواو 

ته انتظار کاوه. نوي راغلي ＄واک له رنجيت سنگ ＇خه وغو＊تل، چ３ پ５＋ور خالي ک７ي، خوهغه 

ورته ارز＊ت ور نه ک７.

  په ټولگي کې فعاليت
بارکزيو د خپل من％ي  او  لوم７ن９ ډله دي د سدوزيو  پر دوو ډلو وويشل شي.  زده کوونکي دې 
اختالفاتو د عواملو په اړه او دويمه ډله دې د ان／ليسانو د لمسون او د اختالفاتو په زياتوالي ک３ خپل 

معلومات د خپلو ！ول／يوالو په وړاندی ووايی.

 پوښتنې
وزير فتح خان کوم３ کورن９ پورې اړه درلوده؟  .١
د سدوزيو او بارکزيو د سياليو الملونه ＇ه وو؟  .٢

د سيم３ ＄واکونو په ＄انگ７ې توگه انگليسانو د وزير فتح خان د ورونو د ب３ اتفاقيو په ډيرولو   .٣
ک３ کوم نقش ولوباوه؟

 له ټولگي څخه دباندې فعاليت
زده کوونکي دې د منابعو او ماخذو په لرلو سره د سردار دوست محمد خان او سردار عظيم خان 

دسياليو د اصلی الملونو په اړه معلومات تر السه او په ！ول／ی کى دې وواي３.

28



د واک لي８د او السوهنې )۱۸۱۸-۱۸۳۴ميالدي(

د سدوزيو سلطنت د احمدشاه بابا په مشرۍ په کال )۱۷۴۷م.( ک３ پيل او د ايوب شاه سدوزي 

په سلطنت سره پای ته رس８５ي. يوشم５رکورني او بهرني الملونه د سدوزيانو د سقوط سبب شول چ３ 

په الندى توگه د يادوني وړ دي:

د افغانستان په کورنيو چارو ک３ د انگليسانو او ايرانيانو مستقيم３ مداخل３ او توطي３، د تيمور 

شاه د زامنو او لمسيانو زياتوالی او پر خپلو رقيبانو باندې د برياليتوب لپاره خپل ＄انونه د انگليسانو 

او ايرانيانو په لمنو ک３ اچول او همدارنگه د بارکزيو سردارانو لکه د سردار پاينده محمد خان او وزير 

فتح خان وژنه د سدوزيو د سقوط له الملونو ＇خه －２ل ک８５ي.

مخک３ له دې چ３ سردار دوست محمد خان واک ته ورس８５ي، هغه  له سيکانو ＇خه د افغانستان 

له السه تلليو سيمو په برخه ک３ د خلکو د  فشار الندې و او پرته له دې چ３ له ديني عالمانو او قومي 

لـــه  ＇رن／ـــه  ل５ــ８د  واک  د 

سدوزايانو ＇خه بارکزايانو ته  سرته 

ورســيد؟ ان／ليســانو ＇ه غبر－ون 

و＊ـــود او د افغانســتان د خلکــو 

لپاره ي３ کومــ３ پايل３ درلودې؟ په 

دې لوســت ک３  به د دې پو＊ــتنو 

＄وبونه تر الســه ک７ئ.

اووم لوست
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مشرانو ＇خه د جهاد فتوی واخلي، بله الره ي３ نه درلوده. ＄که نو ديني عالمانو هغه ته مشوره ورک７ه 

چ３ خپل ＄ان امير المومنين اعالن ک７ي، تر ＇و د شرعي جهاد د اعالن صالحيت تر السه ک７ي. په 

۱۸۳۵م. ک３ امير دوست محمد خان د خپلو يو شم５ر باوري کسانو سره د عيدگاه جومات ته الړ) په 

هغه وخت ک３ عيدگاه د بگراميو سره ن８دې و(. په دې وخت ک３ مير حاجي د مير واعظ زوی چ３ د 

کابل مشهور عالم او مبارز و، د هغه په وسيله چ３ د عالمانو مشر و، د ساده مراسمو په ترڅ ک３ امير 

المومنين و！اکل شو او د هغه په نامه لوم７ن９ خطبه وويل شوه.

امير دوست محمد خان د جهاد امر اعالن ک７ او خلکو ي３ پلوي وک７ه. د ده پوځ پن％وس زره 

کسييز پلی ＄واک او لس زره ي３ داوطلب سپاره وو، په ۱۸۳۵م. ک３ د پ５＋ور حوزې ته داخل شو 

او د خيبر درې په )ش５خانو( ک３ ＄ای پر ＄ای شو. ورور ي３ سردار سلطان محمد خان د لس زره 

باجوړي مبارزو ＄وانانو مشري پر غاړه درلوده، چ３ دا هم د همدې ＄واک يوه برخه وه. د پنجاب 

حکومت ته و４ره پيدا شوه، وي３ غو＊تل چ３ د سول３ له الرې رامخک３ شي. انگليسانو يو هييت د 

) هارالن( په مشرۍ د امير دربار ته واستاوه او هارالن دا دنده درلوده، چ３ د افغاني قواو په من＃ ک３ 

ب３ اتفاقي واچوي. سلطان محمد خان ته ي３ د پ５＋ور د حکومت ورکولو وعده ورک７ه. سلطان محمد 

خان خپل لس زره کسيز ＄واک له افغاني قواو ＇خه ب５ل ک７. امير دوست محمد خان پرته له ＄ن６ه 

کابل ته راغی، چ３ د امير دې پر４ک７ې ！ول خلک حيران ک７ل.

په ت５ر ＇پرکي ک３ مو يادونه ک７ې وه، چ３ د افغانستان له الرې د ناپليون احتمالي يرغل انگليسان په 

و４ره ک３ اچولي وو. په همدې وخت ک３ په روسيه ک３ ورته پ５＋３ رامن＃ ته شوې، ＄که نو انگليسانو 

په افغانستان ک３ دلچسپي و＊وده. انگليسانو له امير دوست محمد خان ＇خه وغو＊تل چ３ ناپليون ته 

اجازه ور نه ک７ي، چ３ د افغانستان له الرې هند ته داخل شي. امير دوست محمد خان د پ５＋ور د تر 

السه کولو په صورت ک３ د انگليسانو شرط ومانه. خو انگليسانو کابل ته د روسي３ د هييت راتگ بانه 
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ک７ه او له امير سره ي３ اړيک３ پرې ک７ې. په الهور ک３ د انگليسانو، شاه شجاع او رنجيت س５نگ 

تر من＃ په ۱۸۳۸ م. ک３  د مثلث په نامه معاهده السليک شوه، چ３ د دې ت７ون ＄ين３ مواد په 

الندی ډول دي:

۱- شاه شجاع د افغانستان د ！ولو حقوقو ＇خه د افغاني واليت د اندوس د لويدي％ي غاړې 

＇خه لکه پشاور او ديره جات د سيک د دولت په －＂ه تير شي.

۲- د پنجاب امير وعده کوي چ３ د خپلو ＄واکونو په مرسته شجاع الملک بيرته د افغانستان 

د تخت او تاج ＇＋تن ک７ي.

لپاره د دوی تر من＃  په تو－ه د موخو د سر ته رسولو  بريتانيه دولت د خير غو＊تونکي  ۳- د 

مرسته کوي.

له سيند ＇خه  انگليسي پوځ د سند   پر بنس او د سلم３ د اعالمي３  يادې شوې معاهدې  د 

رات５ر شول او له شاشجاع سره يو ＄ای د بوالن درې ته ن８دې شول او کندهار ي３ ونيو. د شاشجاع 

د پاچاه９ اعالن په رسمي توگه وشو او شاشجاع په قندهار ک３ دا ژمنه وک７ه، چ３ انگليسي پوځ 

دې په افغانستان ک３ په دايمي توگه پات３ شي. د انگليسانو نورې قواوې جالل اباد ته ن８دې شوې. 

د امير دوست محمد خان د خراب حالت سره سره غازي وزير محمد اکبر خان او سردار غالم 

حيدر خان د غزني والي ته امر وک７، چ３ د د＊من په وړاندې په ！ول ＄واک سره مقاومت وک７ي. 

هغوی مقاومت ونه شو ک７ای او انگليسانو غزني ونيو او کابل ته ن８دې شول. امير دوست محمد 

خان بخارا ته پناه يووړه. که ＇ه هم په ＊کاره شاشجاع پاچا و، خو ！ول واک د مکنا！ن او ان／ليسانو 

په الس ک３ و.
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  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وويشل شي. لوم７ن９ ډله دې د ١٨١٨ او ١٨٣٤ کلونو ترمن＃ د 
سياسي او ！ولنيز وضعيت په اړه او دويمه ډله دې د انگليسانو د تيری د الملونو په اړه معلومات ترالسه 

او په ！ولگي ک３ دې ووايي.
 پوښتنې

١- امير دوست محمد خان ＇رن／ه واک ته ورسيد؟
٢- د امير دوست محمد خان خطي مشي ＇رنگه  ارزوئ ؟

٣- امير دوست محمد خان ولي ＄ان ته د اميرالمومنين لقب ورک７؟

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې د منابعو او ماخذو په لرلو سره د افغانستان په اړه د رنجيت سنگ د پاليس９ په 

برخه ک３ معلومات تر السه او په ！ولگي ک３ دې ووايي.
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شاه شجاع او ملي پاڅون

له هماغ３ ور＄３ ＇خه چ３ شاه شجاع سلطنت ته ورس５د، خلک ي３ له ！ي فطرت ＇خه خبر 
شول، د هغه او د انگليسانو له من％ه وړل ي３ له خپلو ديني او ملي وجايبو ＇خه وگ２ل او د خلکو په 
من＃ ک３ د خپلواک９، ننگ او ناموس د ساتن３ احساس پياوړی شو. لوم７ی ي３ له خطب３ ＇خه د شاه 
شجاع نوم لرې ک７ او له انگليسانو ＇خه ي３ خپله سخته کرکه ＇رگنده ک７ه. د انگليسانو هغه خزان３ 
په  او  انتقال５دې، غازيانو غنيمت ونيول３. د کابل- کندهار الره وت７ل شوه  ته  له کندهاره کابل  چ３ 
مشرقي ک３ د سيد جمال الدين افغان د کورن９ د خلکو له خوا پا＇ون پيل شو. دې حالت انگليسان 
وارخطا ک７ل، په ＄انگ７ې توگه کله چ３ روسانو امير دوست محمد خان له ډ４رو وسلو سره کابل ته 
راول８５ه او د امير ډ４ر شم５ر پلويان له هغه سره يو ＄ای شول. په کندهار او سو４لي ک３ انگليسي ضد 
شورشونه پيل شول. په ！ول ه５واد ک３ سر تا سري ناخو＊ي پيل شوه او نوره دا شون３ نه وه چ３ شاه 

شجاع خلق وغولوي.

پوهي８ئ چ３ شاه شجاع دوهم 

＄ل د کومو قوتونو په مرسته واک 

ته ورسيد، د خلکو غبر－ون، ملي 

او  تلفات  ان／ليسانو  د  او  پا＇ون 

دې  په  دي چ３  مطالب  هغه  مات３ 

لوست ک３ به ورسره أشنا شئ.

اتم لوست
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تاشقرغان ＇خه  له  لپاره  تياري  د  د جگ７ې  او  راووت  بخارا ＇خه  له  دوست محمد خان  امير 
د  و.  يرغل ک７ى  انگليسانو  پر  په مشرۍ  مير مسجدي خان  د  د کوهستان خلکو  ته الړ.  کوهستان 
يوشم５ر خاينينو د خيانت له امله نوموړى يرغل خنثی شو، نو ＄که امير دوست محمد خان کابل 
ته راغی او ＄ان ي３ ان／ليسانو ته تسليم ک７ او مکنا！ن دا ！ينگار وک７ چ３ د شاه شجاع د وزير په توگه 

دنده تر سره ک７ي، خو امير دوست محمد خان دا ونه منله او دا 
ي３ غوره وگ２له چ３ له افغانستانه وو＄ي. انگليسانو هغه له خپل３ 

کورن９ سره کلکت３ ته ول８５ه.
انگليسانو دا فکر کاوه چ３ د مخالفينو مشر ي３ له من％ه يووړ، 
خو له دې سره هم جهاد د انگليسانو د ش７لو او د شاه شجاع د 
ملي  او  اتحاد  د خلکو  نه شوه.  زمزمه غل３  پر＄ولو  د  سلطنت 

پا＇ون ثمر ته ورس５د.
نايب  دغه ملي پا＇ون له کابله پيل شو د قومي مشرانو لکه 
امين اهلل خان لوگري او عبداهلل خان ا＇کزي تر من＃ د ت７ون تر 
عقد وروسته، نورو مجاهدينو د جهاد جن６ه پورته ک７ه. لوم７ی ي３ 

)برنس( په خپل کور ک３ وواژه او وروسته ي３ د انگليسانو  ！ول３ خزان３ او د وسلو ذخيرې ونيول３. ！ول 
و－７ي، لکه: د کوهستان خلک، لوگر او وردگ له هغوی سره يو ＄ای شول چ３ انگليسي قواو ته ي３ 
ډ４ر تلفات ورک７ل او پات３ ي３ په ش５رپور ک３ کالبند شول. په همدې وخت ک３ وزير محمد اکبرخان د 
بخارا له بنده خوش３ شو او ＄ان ي３ کابل ته راورساوه. د هغه په راتلو سره د مجاهدينو روحيه ال پياوړې 
شوه. مکنا！ن له چل ＇خه کار واخيست او له کابل ＇خه ي３ د انگليسانو د وتن３ د ت７ون وړانديز وک７، 
تر＇و مجاهدين مصروف او له هند ＇خه نورې قواوې راوغواړي. مکنا！ن له وزير محمد اکبر خان 
سره دوکه کوله په مجلس ک３ ي３ وغو＊تل چ３ هغه ووژني، خو وزير محمد اکبرخان مکنا！ن په هغه 
تومانچه چ３ ي３ ورته ډال９ ک７ې وه  وويشت او په دې تو－ه د انگليسانو سياسي استازی او مختار وزير 

وزير اکبر خان
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) وليام مکنا！ن( له من％ه يووړل شول. له دې وروسته د انگليسي قواو په من＃ ک３ عجيب وحشت 
رامن＃ ته شو. خوراک３ مواد ي３ پای ته ورس５دل. قواوې ي３ چ３ شپاړس زره او پن％ه سوه کسو ته 
رس５دې، له لوږې سره مخامخ شوې. سوړ ژمی و چ３ انگليسانو له کابل ＇خه د وتلو شرايط د 

مجبوريت له امله ومنل.

د کابل د پرېښودو شرايط
د افغانستان د ！ولو سيمو پر４＋ودل د دې لپاره چ３ بيا وسل３ ته الس نه ک７ي، پرته له شپ８و توپونو 
＇خه د ！ول３ وسل３ تسليمول، خو سره له دې ان／ليسانو ه）ه وک７ه چ３ له خپلو قواو سره چ３ په 
جالل أباد ک３ وې، اړيک３ ！ينگ３ ک７ي. ＄که نو د جالل أباد د الرې په اوږدو ک３ پرې د مجاهدينو 
يرغلونه پيل شول او ډ４ر سخت ＄اني او مالي زيانونه ي３ وزغمل. له شپاړس زره پن％ه سوه پو＄يانو 
＇خه ي３ يوازې يو کس ډاکتر براي６ن په نيم ژواندي حالت ک３ پ５＋ور ته ورس５د. د لندن په سياسي 
ک７يو ک３ دې پ５＋３ حيرانوونکي غبرگونونه رامن＃ ته ک７ل. د هند  وايسرای ) الرډ اکلن６( تبديل او 

پر ＄ای ي３ ) الرد ل＂ن برون( و！اکل شو.
انگر４زان د دې لپاره چ３ خپل بايللی حيثيت ب５رته تر السه ک７ي، خپل３ دوه ډل３ قواوې ي３ د 
افغانستان لوري ته راول８５ل３. د جنرال )پالک( په مشرۍ شل زره قواو لوم７ی له شاه شجاع سره 
اړيک３ ！ينگ３ ک７ې. ＇رنگه چ３ شاه شجاع خپل ＄ان د مجاهدينو په من＃ ک３ محاصره ليده، نو د 
مجبوريت له مخ３ ي３ د انگر４زانو پر ضد جهاد اعالن ک７، خو له بلي خوا ي３ ور＄يني اطالعات 
ي３ له افغانستان ＇خه انگليسانو ته ورکول. د جنرال پالک تر رس５دو دمخه خلکو شاه شجاع وواژه 
او د شاه شجاع زوی )فتح جن，( واک ته ورس５د خو هغه هم د امير دوست محمد خان د ورونو 
له مخالفت سره مخامخ شو، انگليسانو ته ي３ پناه يووړه. تر فتح جن， وروسته ورور ي３ شهزاده 

شاهپور سلطنت ته ورس５د.
د انگليسانو د قواو دويمه ډله د جنرال )ناټ( په مشرۍ کندهار ته ورس５ده او په همدې وخت 
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ک３ امير دوست محمد خان له کلکت３ ＇خه کابل ته راغی او د حکومت چارې ي３ په الس ک３ 
واخيست３. انگر４زانو د امير دولت سمدستي په رسميت وپ５ژانده او درې اړخيز )مثلث( ت７ون چ３ د 
انگر４زانو، شاه شجاع او رنجيت س５نگ تر مين＃ الس ليک شوی و. پخپله له من％ه الړ. د دې سره 
سره انگليسانو د افغانستان په چارو ک３ السوهنه کوله او د افغانستان د سياسي يوالي لپاره ي３ د پ５＋ور، 

کندهار او هرات يو ＄ای ک５دل له کابل سره د خپل استعماري سياست په وړاندې ضد کار گا１ه.

  په ټولگي کې  فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وويشل شي. لوم７ن９ ډله دې پر افغانستان باندې د انگليسانو د لوم７ي 
يرغل په اړه او دويمه ډله دې د الهور د معاهدې په برخه ک３ معلومات ترالسه او په ！ولگي ک３ دې 

ووايي.

 پوښتنې
١. پر افغانستان باندې د انگليس لوم７ی يرغل په کوم کال ک３ او ＇رن／ه وشو؟

٣. د افغان انگليس د لوم７ۍ جگ７ې د مبارزينو نومونه ليست ک７ئ.

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې پر افغانستان باندې د انگليس د لوم７ني يرغل د پايل３ په اړه د خپلو ＊وونکو په مرسته 

معلومات ترالسه او په ！ولگي ک３ دې ووايي.
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د امير دوست محمد خان دويمه پاچاهي

امير دوست محمد خان په ۱۸۴۲م.کال ک３ د دويم ＄ل لپاره سلطنت ته ورس５د. لوم７ی ي３ د 
ه５واد د کورنيو اوضاعو په اصالح الس پورې ک７، ＄که د ملوک الطوايف９ له امله داخلي حالت 
خراب او ب３ نظمه شوی و. د سياسي او مرکزي دولت د ！ينگ＋ت لپاره ي３ ډ４رې هل３ ＄ل３ وک７ې 
او ＄ين３ هغه سيم３ چ３ له مرکزي دولته، لکه: باميان، مزار شريف او ！ول هزاره جات جال شوې 

وې، ونيول３ او له مرکزي دولت سره ي３ يو ＄ای ک７ې.
د تگاب، نجراب او خوگيا１يو بغاوتونه غلي ک７ی شول. اتل غازي محمد اکبرخان د امير دوست 
محمد خان زوی د يوه سر＊ندونکي او وطنپرست په توگه د افغانستان د ملي وحدت لپاره ډ４ر زيارونه 
وگالل، خو د ۲۹ کلن９ په عمر ک３ چ３ يو هندي  طبيب ي３ معالجه کوله، زهرجن３ گول９ ي３ ورک７ې 
او شهيد ک７ای شو چ３ دحضرت علي)رض( په روضه ک３ خاورو ته وسپارل شو. امير دوست محمد 
خان د پ５＋ور د نيولو ډ４ره ه）ه وک７ه، خو بريالی نه شو او نور ي３ نه غو＊تل چ３ له انگليسانو سره ي３ 

＄ل  دوهم  خان  محمد  دوست  امير 

ک７نو  کومو  په  راستون شو،  ته  ه５واد  ＇رن／ه 

د  ي３  معاهده  کومه  او  ک７  پورې  الس  ي３ 

ان／ليسانو سره السليک ک７ه؟ په دې لوست 

ک３ به د دې پو＊تنو ＄وابونه ترالسه ک７ئ.

نهم لوست
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اړيک３ خراب３ شي. خو په داخل ک３ ي３ ！ول３ سيم３ د مرکزي حکومت تر ولک３ الندې راوست３. 
که ＇ه هم د لوی احمد شاه بابا په سرحداتو ک３ بدلون راغی، خو مرکزي حکومت تر يو وخت 

وروسته جوړ شو.
امير دوست محمد خان د خپل３ دويم ＄ل واکمن９ ک３ د ان／ليسانو او د ختي％３ هندي کمپن９ 

سره  يو شمير ت７ونونه السليک ک７ل چ３ په الندی ډول ور＇خه يادونه کي８ي:

د جمرود ت７ونونه

انگليسانو د جمرود د ت７ونونو وروسته له امير دوست محمد خان ＇خه دوه امتيازه غو＊تل، 

وروسته  چ３  وو  الندې  ولک３  تر  سيکانو  د  پخوا  چ３  پ５ژندنه  رسميت  په  سيمو  هغو  د  لوم７ی 

انگليسانو ونيول３. دويم دا چ３ روسانو د ايرانيانو په مرسته غو＊تل چ３ د هرات واليت په خپله 

ولکه ونيسي، ＄که نو د روسانو د پرمختگ له امله ي３ خپل３ گ＂３ په خطر ک３ ليدل３. نو دا خطر 

بايد رفع شوي وای.

لوم７ى ت７ون: د هند د گورنر جنرا ل الرد الهزی په هدايت د پنجاب والي سرجان الرنس د دې 

ت７ون کولو ته موظف شوي وو، خو خپله امير دوست محمد خان په دې خبرواترو ک３ گ６ون و نه ک７ 

او په خپل ＄ای ي３ سردار غالم حيدر خان په کا ل ١٨٥٥م. ک３ جمرود  ته چ３ د پ５＋ور ＊ار ته 

نژدې پروت دی ول８５ه. له مذکرو وروسته د درې فقري ت７ون )معاهده( د همدې کال د مارچ په ٣٠ د 

دواړو لورو ترمن＃ السليک شو.

١- امير دوست محمد خان د کابل حاکم او د ختي＃ هندي کمپن９ تر من＃, هغه سيمي چ３ د ده په کن＂رول 

ک３ دي له هغه وروسته د ده د ورث３ او  د خت５＃ هندي کمپن９ تر من＃ به دايمی سوله او دوستي ！ين／ه وي. 

٢- ختي％ه هندي کمپن９ ژمنه کوي هغه سيم３ چ３ اوس د امير په تصرف ک３ دي احترام وک７ي.

38



٣- امير دوست محمد خان د کابل حاکم او د افغانستان هغه سيم３ چ３ دده په واک ک３ دي 

د خپل ＄ان او خپلي ورث３ لخوا ژمنه کوي د ختي％ي هندي کمپن９ د سيمو احترام وک７ي او هي＆ 

کله د هغوى په کورنيو چارو ک３ الس وهنه و نه ک７ي. د هندي کمپن９ د دوستانو سره دوست او د 

د＊منانو سره د＊من اوسي.

دويم ت７ون
کله چ３ انگليسان د هرات واليت له تجزي３ ＇خه تير شول په دې ل＂ه ک３ شول چ３ امير دوست 
محمد خان سره خبري اترى پيل ک７ي. امير په هند ک３ خبري اتري قبول نه ک７ې نو دا خبرې اترې 
په جمرود ک３ د امير دوست محمد خان او سرجان الرنس تر مين＃ وشوې او دغه ت７ون د محمد 

اعظم خان له خوا السليک شو. چ３ مواد ي３ په الندی ډول دي.
١- ايران د خپلو ژمنو بر عکس هرات ونيوه او انگليسان به جگ７ې ته د ايرانيانو پر خالف دوام ور 
ک７ي تر ＇و امير وکوالى شي د نورو والياتو ＇خه دفاع وک７ي د جگ７ې تر پاى پورې به انگلستان 

به هره مياشت سل زره روپ９ ))لس زره پونده(( امير ته ورکوي.
٢- ان／ليسان، امير دوست محمد خان ته سرب５ره په اوسني پوځ يو ديارلس زريز سواره او  اتلس 

زريز پلي پوځ مجهز ک７ي.
٣- د پيسو اخيستنه او ل８５ديدنه په امير دوست محمد خان پورې اړه لري.

٤- د انگليستان نور استازي به د افغانستان په دريو والياتو )کابل، قندهار او بلخ( ک３ د ＇ارن３ او 
جگ７يزو راپورونو چمتو کولو په موخه استوگن شي. دوى به په کورنيو چاروک３ د الس وهن３ حق 

نه لري خو د دوى ساتنه به د امير دوست محمد خان په غاړه وي.
٥- د کابل يو استازی به په پ５＋ورک３ استوگن شي.

٦- د ايران سره د جگ７ې له پای وروسته به د لوم７ۍ مادې مطابق پيس３ قطع شي.
٧- د پيسو د قطع کولو وروسته به انگريزي منصبداران له افغانستان ＇خه وو＄ي که چيرې غو＊تنه 

وشي يو مسلمان استازي به په کابل ک３ استوگن شي.
٨- امير دوست محمد خان به افغانستان ته د انگريزي افسرانو د راتلو او وتلو په وخت ک３ د پوره 
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ساتوونکو په وسيله د دوی محافظت او ساتنه کوي.
٩- د پيسو ورکول به د جنورۍ د مياشت３ له لوم７ۍ ني＂３ ＇خه پيل کي８ي.

١٠- درې سوه زره روپ９ په قندهار او دوه سوه زره په کابل ک３ ورکول له دې ت７ون ＇خه جال دي. 
هغه د ختي％３ هندي کمپن９ يوه ډال９ ده. د شپ８ سوه زره روپيو ورک７ه په کابل ک３ د نورو موخو لپاره 

ده او په بل ت７ون پوري اړه لري.
١١- دغه ت７ون د مخکيني ت７ون ناقض نشي ک５دلى. امير دوست محمد خان به د سول３ او جگ７ې 

په حالت کي د ايران او د هغه د متفيقينو وړانديزونه انگليسانو ته رسوي.
١٢- سرب５ره پر ＇لور زره ！وپکو نور ＇لور زره ！وپکه به د انگليس د حکومت له خوا د ！ل په سيمه 

ک３ د امير دوست محمد خان مامورينو ته وسپارل شي.

 په ټولګي کې فعاليت
اکبر  پياوړې ＇يرې وزير محمد  او  اتل  د  لوم７ۍ ډله دې  په دوه ډلو وويشل شي  زده کوونکي دې 
خان او د هغه ون６ه د امير دوست محمد خان د نظام په ！ن／＋ت ک３ او دويمه ډله دې د امير دوست 
محمد خان د کورني سياست په اړه معلومات تر السه او بيا دې په ！ول／ي ک３ پرې مباحثه او مشاجره 

وک７ي.

 پوښتنې
١- د جمرود د لوم７ي ت７ون مواد معرفي ک７ئ.

٢- د جمرود دويم ت７ون د کومو شخصيتونو تر من＃ السليک او د دغه ت７ون درې مادې بيان ک７ئ؟
٣-د جمرود د ت７ونونو الملونه توضيح ک７ئ.

 له ټولګی څخه د  باندې فعاليت
اړه  په  د خدمتونو  امير دوست محمد خان  د  فرهن／３ ＇يرو ＇خه  او  مشرانو  د  کوونکي دې  زده 

معلومات تر السه او بيا دې په ！ول／ی ک３ بيان ک７ي.
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د امير شېر علي خان لوم７نی سلطنت )۱۸٦۳ـ۱۸٦٦ ميالدي(

د افغانستان خلک د وزير فتح خان د ورونو د تسلط په دوره ک３ کابو نيمه پ７５ۍ له جگ７و او 
انگليسانو استعماري سياست  په دې ب３ نظميو ک３ د  او گر４وان وو. ＄که چ３  ناخوالو سره الس 
دخيل و. د امير ش５ر علي خان له سلطنت ＇خه مخک３ پر امير دوست محمد خان باندی يو شم５ر 
معاهدې تحميل شوې چ３ دغو معاهدو له مخ３ ترانزيتي او مواصالتي الرې د افغانستان د خلکو 

پر مخ وت７ل شوې او افغانستان ي３ په اقتصادي او سياسي محاصره ک３ ＊ک５ل ک７.
له مرگ ＇خه  ！اکل شوی و چ３ د پالر  په ژوند ک３ وليعهد  امير ش５ر علي خان د خپل پالر 
وروسته ي３ د ۱۸۶۳ کال د جون په ۱۲مه د ۴۱ کلن９ په عمر خپل سلطنت اعالن ک７. ورونو ي３ 

ظاهراً هغه ته بيعت وک７، خو په پ＂ه ک３ ي３ د هغه په وړاندې مخالفت پيل ک７.
امير ش５ر علي خان د هرات واليت د تنظيم لپاره خپل زوی شهزاده محمد يعقوب خان پر４＋ود او 
پخپله له محمد اعظم خان سره کابل ته روان شو، خو د سبزوار)شين６ن６( په برخه ک３ محمد اعظم 

سردار شير علی خان ＇رن／ه واک 
ته ورســيد. د کومــو مخالفتونو ســره 
مخامخ شــو او  ادارې  ي３ ول３ سقوط 
وکــ７؟ د دې مطلب ＄ــواب به په دې 

لوست ک３ ترالسه ک７ئ.
امير شير علي خان

لسم لوست
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خان له امير ＇خه ب５ل شو او د مرکزي سيمو له الرې د خپل سکه ورور سردار محمد حسين خان 
ته چ３ د هزاره جاتو حکمران و؛ ورغی او غو＊تل ي３ چ３ د هزاره خلکو په مرسته پر کابل يرغل 
وک７ي، خو د هزاره جاتو خلکو خپله وفاداري له امير ش５ر علي خان ＇خه اعالن ک７ه. وروسته محمد 
اعظم خان له خپلو نورو ورونو ＇خه مرسته وغو＊ته او د يوې حمل３ تياری ي３ ونيو، خو د امير ش５ر 
علي خان د ＄واکونو په وړاندې ي３ مقاومت ونه شو ک７ای، د انگليسانو دولت ته ي３ پناه يووړه. په يوه 
بل３ جگ７ې ک３ سردار عبدالرحمن خان او محمد افضل خان د هندوکش د درې د باجگاه په سيمه 
ک３ د امير ش５ر علي خان د قواو په وړاندې مات３ وخوړه. محمد افضل خان تسليم او عبدالرحمن 

خان بخارا ته تي＋ته وک７ه.
امير شير علی خان په ۱۸۶۵ م کال ک３ د کندهار د تصفي３ لپاره د يو شم５ر ډ４رو قواو سره حرکت 
وک７ او له سردار محمد امين خان سره ي３ مقابله پيل ک７ه، او د هغ３ جگ７ې په ترڅ ک３ چ３ د دواړو 
لوريو تر من＃ ون＋ته، د هغه زوی سردار محمد علي خان او تره ي３ محمد امين خان سره له اتو زرو 
عسکرو سره ووژل شول. امير په دې پ５＋ه ډ４ر غمجن شو. پر روحياتو ي３ بده اغ５زه وشوه، د اعصابو 
کنترول ي３ له السه ورک７ او په کندهار ک３ ي３ جال والی غوره ک７. چ３ دغه انزوا د امير شير علی خان 

د سلطنت د سقوط المل و－ر＄يده.

ـ ۱۸۶۷ ميالدي( د امير محمد افضل خان سلطنت )۱۸۶۶
دې سبب شو، چ３  د  والی  گو＊ه  علي خان  ش５ر  امير  د 
کابل  خان  عبدالرحمن  سردار  او  خان  اعظم  محمد  سردار 
خان  افضل  محمد  وروسته  نيولو  تر  کابل  د  چ３  ونيسي، 
سلطنت ته ورس５د او ＇نگه چ３ انگليسان په هند ک３ د امير 
محمد افضل خان له پاچاه９ خبر شول، نو سمدستي ي３ د 
سياسي  خپل  ي３  وروسته  وپ５ژانده.  رسميت  به  سلطنت  هغه 
استازی کابل ته واستاوه، په داس３ حال ک３ چ３ د افغانستان 

سردارمحمد افضل خان رسمي پاچا شتون درلود او خلکو ي３ مالت７ کاوه.
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د امير ش５ر علي خان قواوو د محمد اعظم خان او عبدالرحمن خان د قواوو په وړاندې مات３ 
وخوړه او په هرات ک３ د خپل زوی محمد يعقوب خان سره د４ره شو. وروسته د اقچ３ پخواني 
حاکم فيض محمد خان امير ش５ر علي خان ته خبر واستاوه او د مرست３ وړانديز ي３ وک７. امير ش５ر 
علي خان د ميمن３  او مزار شريف له الرې له هغه سره يو ＄ای شو. په ۱۸۶۷ميالدي کا ل ک３ 
عبدالرحمن خان د پنجش５ر په بازارک ک３ د امير ش５ر علي خان د قواوو مخه ونيوله او فيض محمد 
په جگ７ه ک３ ووژل شو او امير ش５ر علي خان بيا هرات ته ستون شو. په همدې وخت ک３ امير 
محمد افضل خان د ناروغ９ له امله م７ شو او جسد ي３ په قلعه حشمت خان ک３ له شهدا صالحين 
)ع( سره نژدې خاورو ته وسپارل شو. د هغه د سلطنت موده ډ４ره لن６ه وه او کوم مهم کار د هغه په 

وخت ک３ ونه شو.

د امير محمد اعظم خان سلطنت )۱۸۶۷- ۱۸۶۸ ميالدي(
وروسته  ＇خه  مرگ  له  خان  افضل  محمد  امير  د 
سردار محمد اعظم خان د عبدالرحمن خان په موافقه 
سلطنت ته ورس５د. امير محمد اعظم خان يو نو＊تگر 
س７ی و، غو＊تل ي３ چ３ يو شم５ر اصالحات په افغانستان 
ک３ رامن＃ ته ک７ي، خو وخت ورته پيدا نه شو. امير ش５ر 
علي خان له هراته کندهار ته ورس５د او د کندهار خلک 
چ３ د امير محمد اعظم خان د زامنو د ظلم له السه 
ډ４ر تنگ شوي وو، نو د امير ش５ر علي خان هر کلی ي３ 
وک７. په دې وخت ک３ امير عبدالرحمن خان د شمالي 
واليتونو په ايلولو بوخت و. امير ش５ر علي خان د کابل 

د نيولو تکل وک７، مخک３ له دې چ３ کابل ته ورس８５ي، د کابل خلکو د امير محمد اعظم خان 

سردار محمد اعظم خان
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په وړاندې احتجاج او له امير ش５ر علي خان ＇خه ي３ مالت７ وک７. امير محمد اعظم خان وليدل چ３ 
اوضاع د امير ش５ر علي خان په گ＂ه ده، روحيه ي３ کمزورې شوه او امير عبدالرحمن خان ته چ３ په 
تخار ک３ و، ورغی. په ۱۸۶۸ ميالدي کال ک３ امير عبدالرحمن خان او امير محمد اعظم خان قواوې 
ترتيب ک７ې او د غزني د ششگاو په سيمه ک３ د امير ش５رعلي خان د ل＋کرو سره مخامخ شول خو 
مات３ ي３ وخوړه. او دواړه وت＋ت５دل. انگليسانو هغوی ته په هندوستان ک３ د اوس５دو بلنه ورک７ه، خو 
هغوی تهران ته د سيستان له الرې روان شول امير محمد اعظم خان د الرې په اوږدو ک３ ناروغ او م７ 

شو او په بسطام ک３ خ（ شو او سردار عبدالرحمن خان بخارا ته پناه يووړه.

 په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ن９ ډله دې د امير ش５ر علي خان د شخصيت او 

دويمه ډله دې د امير د کورنيو اختالفونو په اړه خبرې اترې وک７ي.

 پوښتنې
۱ـ امير ش５ر علي خان ＇نگه واک ته ورس５د؟

۲ـ د امير ش５ر علي خان داخلي ستونزې د هغه د لوم７ي سلطنت پر وخت وليکئ.
۳ـ محمد افضل خان ＇نگه قدرت ته ورس５د؟

۴ـ امير محمد اعظم خان ＇ن／ه واک ته ورسيد؟

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې د امير ش５ر علي خان د لوم７ي سلطنت د مات３ د عواملو په اړه معلومات تر السه 

او په ！ولگي ک３ دې ووايي.
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د امير شېر علي خان دويمه پاچاهي )۱۸٦۸ـ ۱۸۷۹ ميالدي(

امير ش５ر علي خان د ۱۸۶۸ ميالدي کال په پای ک３ په ششگاو ک３ د سردار محمد اعظم خان او 
سردار عبدالرحمن خان تر مات３ وروسته کابل ته داخل او د دويم ＄ل لپاره سلطنت ته ورس５د. هغه 

لوم７ی مرکزي حکومت ！ينگ ک７.
 امير ش５ر علي خان يو رو＊انفکره او نو＊تگر س７ی و. نوموړی په افغانستان ک３ د نوي تمدن بنس
ا４＋ودونکی دی. افغانستان ته د نوي تمدن راتگ د اروپا له صنعتي انقالبه پيل８５ي. امير ش５ر علي خان 
د مشهور فيلسوف او پوه افغان سيد جمال الدين الر＊وون３ په پام ک３ ونيول３ او په اصالحاتو ک３ ي３ 

ترې گ＂ه واخيسته. 
امير ش５ر علي خان له روسي３ او ايران سره خپل３ سياسي اړيک３ د دوست９ پر بنس  پيل ک７ې 
وروسته  واستاوه.  ته  هند  برتانوي  لپاره  پ５ژندلو  رسميت  د  افغانستان  د  ي３  محمد سدوزی  عطا  او 
يو شم５ر  تمدن دی  او  تکنالوژۍ  برتانوي هند ک３  په  وک７ه.  ليدنه  برتانوي هند ＇خه  له  پخپله  ي３ 

اصالحاتو)Reform( ته وه）اوه.

برخو ک３ اصالحات  په کومو 

پايل３ ي３ ＇ه وې  ته شول،  رامن＃ 

او د ان／لسانو د دويم تيري الملونه 

او اړوندې موضوع／ان３ به په دې 

لوست ک３ ولولئ.

يوولسم لوست
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شاه  نورمحمد  سيد  ي３  ک３  راس  په  شوه.  ته  رامن＃  قوه  اجرائيه  يا  برخه: حکومت  اداري  ـ  الف 
فوشنجي صدراعظم، سپاه ساالر حسين علي د دفاع وزير، ارسال خان د بهرنيو چارو وزير، عصمت اهلل 
خان د داخل３ وزير، حبيب اهلل وردک د مالي３ وزير او محمد حسين خان د خزانو وزير و！اکل شو او کابينه 

د صدراعظم تر مشرۍ الندې جوړه او پر دولتي چارو به خبرې او پر４ک７ې ک５دې.
ب ـ پوځي برخه: امير ش５ر علي خان د ه５واد د خاورې او خپلواک９ د ساتلو لپاره يو لک کسيز 
منظم پوځ جوړ ک７ د ياد شوي پوځ غ７يو ته به تر پو＄ي زده ک７ې وروسته د هماغه وخت وسله ورکول 

ک５ده او يونيفورم به ي３ اغوسته او په اتو پو＄ي مرکزونو ک３ ＄ای پر ＄ای شوي وو. 
د وسلو جوړولو صنعت پرمختگ وک７. توپ، ！وپک، کريچ او باروت توليد４دل. همدارن／ه پو＄ی 

اصطالحات او قوماندې په پ＋تو ژبه جوړي او په پو＄ي نظام ک３ رايج３ شوې.
ج ـ اقتصادي برخه: د مالدارۍ او کرن３ په برخه ک３ ډ４ره پاملرنه وشوه او اصالحات رامن＃ ته 
شول. پخوا ماليات ډ４ر درانه وو، بزگرانو او مالکانو نه شوای کوالی چ３ هغه ورک７ي. هغوی مجبور 
وو چ３ د کا ل په لوم７يو در４و مياشتو ک３ د حاصالتو تر اخيستو دمخه د پ５شک９ په توگه ورک７ي هغه 
صنا４ع چ３ خلکو ورته اړتيا درلوده، صنعتگران ي３ ه）ول ک５دل، تر ＇و کيفيت او کميت ي３ پورته 

الړ شي. 
د- فرهنگي برخه: عنعنوي ＊وونه او روزنه چ３ پخوا به په جوماتونو او کورونو ک３ تر سره ک５ده، 
د ＊وون％يو په جوړولو سره په عصري ＊وون３ او روزن３ بدله شوه. ملکي او پو＄ي ＊وون％ي جوړ 
شول، د کابل په باالحصار ک３ مطبعه تآسيس شوه.د لوم７ي ＄ل لپاره د شمس النهار په نامه جريده 
په مياشت کي په شپاړسو مخونو ک３ دوه ＄ل３ چاپ５ده او يو شم５ر معلوماتي رسال３ او اصولنام３ هم 
چاپ５دې. پوستي ！ک چاپ شو او د پوستی خدمتونو لپاره هر ＄ای ک３ پوسته خان３ فعال３ شوې. د 
امير ش５ر علي خان د وخت اصالحات د دولتي چارو پر ！ينگ＋ت او د اقتصاد په ودې ډ４ر اغ５ز وک７ او 

د خلکو پر ژوند ي３ د پام وړ تغير راوست. 
په مخک３ لوست ک３ يادونه وشوه چ３ ام５ر شيرعلي خان د ＄ينو داليلو له مخ３ په واليتونو ک３ د 
انگليس دايمي استازى منلى نه وو او تر دې وروسته د انگليسانو سره په سياسي اړيکو ک３ محتاط و، 

خو د انگليسانو لپاره د افغانستان او روسي３ دوستي ＊ه پلمه وه چ３ پر افغانستان ت５رى وک７ي.
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سرب５ره په دې د وليعهد په توگه د شهزاده عبداهلل ！اکل، شهزاده محمد يعقوب خان ي３ دې ته اړ 
ک７ چ３ د پالر په مقابل ک３ بغاوت وک７ي، ＄که چ３ هغه د امير په سلطنت ک３ مهم رول درلود. 
بله مهمه موضوع دا وه چ３ د سيستان )د هلمند د اوبو د و４ش( او د افغانستان د شمالي سرحدونو 
د ！اکلو په برخه ک３ د انگليسانو قضاوت امير ته د منلو وړ نه و. ＄که نو د امير اړيک３ له انگليسانو 
امير شيرعلی خان سره  له  انگليسانو وغو＊تل چ３  پورته ستونزو سره سره،  د  سره خ７ې شوې. 
خبرې وک７ي، خو امير د انگليس استازى ونه مانه، خو د سلطنت په وروستيو ک３ حاضر شو چ３ له 
انگليسانو سره خبرې وک７ي، خو د وليعهد عبداهلل جان م７ينه او سوګ خبرې و＄ن６ول３، انگليسانو 
د خبرو ＄ن６تيا د روسانو سره د دوست９ له امله پلمه وگ２له. په همدې وخت ک３ روسانو )خ５وه او 
مرو( ونيوله او انگليسانو پر بلوچستان حمله وک７ه او هغه ي３ ونيوه. امير شيرعلي خان مجبور شو 
چ３ مزار شريف ته الړ شي، تر＇و له روسانو ＇خه مرسته واخلي، خو هلته ناروغ او په ٥٨ کلن９ 

ک３ م７ او هملته خ（ شو.

پر افغانستان باندې د انگليسانو دويم يرغل 
)١٨٧٨  کال نوامبر- ١٨٨٠ ميالدي کال أگسټ(

په هند ک３ د انگليسانو اوږدې خبرې د افغانستان له استازي صدراعظم سيدنور محمدشاه سره 

کوم３ پايل３ ته ونه رسيدې، ＄که چ３ انگليسانو په افغانستان ک３ پر خپلو تلپات３ استازيو ！ينگار 

کاوه چ３ مخک３ د امير شيرعلي خان له خوا نه وو منل شوی او ياد شوي صدراعظم هم دا وړانديز 

ونه مانه، تر دې وروسته انگليسي ＄واکونو جالل أباد او کندهار ونيول او امير له ناچارۍ ＇خه 

مزارشريف ته والړ، تر＇و له روسانو ＇خه مرسته وغواړي. امير محمديعقوب خان د پالر پر ضد 

د بغاوت له امله چ３ زندان ته اچول شوی و. امير شير علی خان مزارشريف ته تر تگ دمخه د هغه 

د خالصون فرمان صادر ک７. چ３ وکوالی شي د ه５واد د چارو ＇خه سرپرستي وک７ي.
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  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي. لوم７ن９ ډله دې د امير شيرعلي خان پر فرهنگي شخصيت 
او دويمه ډله دې د سلطنت د نيولو په اړه د يعقوب خان د ون６ې په برخه ک３ معلومات تر السه او په 

！ولگي ک３ دې ووايي.

 پوښتنې:
١. د افغان سيد جمال الدين اصالحي برنامه چ３ امير شيرعلي خان ته ي３ وړاندې ک７ې، کوم مطالب 

ي３ درلودل؟
٢. د شمس النهار جريدې ＇ه وخت په خپريدو پيل وک７؟

٣. د امير شيرعلي خان  پر وخت د هغه  نوي تمدن ب５ل／３ بيان ک７ئ چ３ افغانستان ته ي３ الره پيدا ک７ه.
 

                              له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې پر افغانستان باندې د انگليس د دويم يرغل د الملونو په اړه معلومات ترالسه او 

په ！ولگي ک３ دې ووايي.
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د امير محمد يعقوب خان سلطنت )مارچ – اکتوبر ۱۸۷۹ميالدي(

شهزاده محمد يعقوب خان د خپل پالر د پاچاه９ پر وخت د نيک نوم خاوند او د پالر د دويم３ 

پاچاه９ پر وخت د هرات او کندهار په خالصون ک３ مهم رول درلود. د افغانستان خلک د هغه په 

زنداني ک５دو او د وليعهد په توگه د شهزاده عبداهلل پر ！اکل ک５دو خواشيني وو، ＄که چ３ شهزاده 

او  په روحي  تر خالص５دو وروسته  د زندان  يعقوب خان ي３ خو＊اوه. سردار محمديعقوب خان 

عصبي ناروغ９ اخته شوى و.

ان／ليسانو د افغانستان د نيولو او اشغال لپاره عمًال الس په کار شوی وو او خلکو يوه پاچا يا مشر ته 

اړتيا درلوده، تر＇و پر هغه را！ول او د انگليس د يرغلونو مخه ونيسي. ＄که نو امير محمد يعقوب 

يوشم５ر  ي３  پيله  له  د سلطنت  ته ورس５د.  مياشت ک３ سلطنت  په  مارچ  د  کا ل  خان د ١٨٧٩م 

نوميالي وزيران لکه حبيب اهلل خان صدراعظم، مرزا محمد خان د بهرنيو چارو وزير او داوود شاه خان           

واک  ＇رن／ه  يعقوب  شهزاده 
ته ورسيد. د －ندمک ت７ون کوم３ 
پايل３ درلودې، په دي لوست ک３ 

به ور سره أشنا شئ.

محمد يعقوب خان 

دوولسم لوست
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سپه ساالر د انگليسانو د يوشم５ر اجيرانو په وسيله تر ＇ارن３ الندي نيول شوي وو.

خو محمد )التي( په کابل ک３ د امير پر ضد فعاليت کاوه او غو＊تل ي３ چ３ افغانستان انگليسانو 

کندهار حاکم سردار شيرعلي  د  او  ورسي８ي  ته  مرسته سلطنت  په  انگليسانو  د  او  تسليم ک７ي  ته 

خان او د جالل أباد حاکم محمدحسين له انگليسانو سره د دې لپاره چ３ په قدرت ک３ پات３ شي، 

همکاري درلوده.

انگليسانو له افغانانو سره له جگ７ې و４ره درلوده، غو＊تل ي３ چ３ له امير سره خبرې وک７ي ＄که 

ي３ نو د امير خسر سردار يحيى خان چ３ د امير د بند پر وخت ک３ ي３ کشمير ته تي＋ته ک７ې وه، د 

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

يو د درې گونو الرو کنترول )ُکرم، بوالن، خيبر( او بله دا چ３ د افغانستان پر بهرني سياست نفوذ او 

اغيز  ولري. هندي منشي بختيار او امير ته ن８دې يوشم５ر سردارانو امير دې ته اړ ک７ چ３ د ت７ون د 

السليک لپاره گندمک ته سفر وک７ي.

او  استازي)ليوکيوناري(  د  انگليس  د  معاهده  )گندمک( شرموونک３  د  ١٨٧٩ ميالدي ک３  په 

تر  کوتل  لن６ي  )ُکرم،   بنس پر  معاهدې  دې  د  ترمن＃ السليک شوه.  يعقوب خان  امير محمد 

خيبردرې پورې، سيالکوټ او ＄ين３ نور ＄ايونه( د برتانوي هند برخه وگر＄５دل３ او د انگليس 

له خپلو ساتونکو سره  او کيوناري  پر ＄اى شول  په مهمو ＊ارونو ک３ ＄اى  افغانستان  استازي د 

کابل ته داخل شو. د کابل خلکو يو＄ل بيا په هيواد ک３ د پرديو السوهنه وليده. د انگليسانو پر 

ضد ي３ پا＇ون خپله ديني او ملي فريضه وگ２له او په ولسي ب２ه ي３ د کيوناري پر کور حمله وک７ه 

تلن３ سياست )Forward Policy( په  انگليسانو د مخک３  بيا د  او يو＄ل  او هغه ي３ وواژه 

ناکام９ سره مخامخ شوه. له  افغانستان ک３ 
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عالم،  دين محمد مشک  لکه محمد جان خان وردک، مال  مبارزينو مشرانو  او  د مجاهدينو 

صاحب جان تره ك３، سردار محمد ايوب خان او محمد عثمان خان صافي په نورو سيمو ک３ د 

انگليسانو پر ضد يرغلو نه پيل ک７ل. د دغو مشهورو جگ７و ＇خه يوه هم په کندهار ک３ د ميوند 

زوى  د  خان  شيرعلي  امير  د  چ３  ده،  جگ７ه 

سر＊ندنه  په  خان  ايوب  محمد  غازي  سردار 

پک３  ٢٧مه  پر  جواليي  د  کال  ١٨٧٩م.  د 

مات３  سخته  ک３  د＊ته  په  ميوند  د  انگليسانو 

زموږ  چ３  وليدل  ي３  تلفات  درانه  او  وخوړه 

د  انگليسانو  او  وياړ  د  افغانانو  د  ک３  تاريخ  په 

شرمند－９ په نامه ثبت شوي ده.
اوږدوکي  په  تاريخ  افغانستان د  يادوني وړده د  د 
چاروکي  ！ولنيزو  ！ولو  په  ＊％و  او  پيغلو  افغانی 

جوخت له نارينه وو سره سمه ون６ه اخيستل３ ده. ＇رنگه 
په  ميوند  د  مشهوره حماسه چ３  مالل３  د ＄وان３  چ３ 
د جگ７ې  کله چ３  لود,  در  گ６ون  وړ  پام  د  ک３  جگ７ه 
ورسيد  شهادت  په  لرونکی  بيرغ  افغان  کي  ډگر  په 
چ３  پر４＋وده  ي３  نه  او  ونيو  کي  الس  په  ي３  بيرغ  ملي 
په اوچت  او دا لن６ۍ ي３  د غازيانو روحيه ضعيفه شي 
غازيانو جن／ي  د  وويله. چ３  ډگر ک３  په  غ８ د جگ７ې 
روحي３ ي３ پياوړې ک７ې، جگ７ې شدت وموند او پايله 

ک３ مجاهدين بريالي شول.

محمد جان خان وردک

سردار محمد ايوب خان د ميوند د ج／７ې فاتح
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  خــــال به ديـــار دوينو ک８５دم          چ３ شنکي باغ ک３ گل گالب و شرموينه

كه په ميوند ک３ شهيد نه شوې         خداي８و الليه ب３ ننگ９ تــــه دې ســاتينه  

تر＇و  ک７ل.  محاصره  ک３  قرارگاه  په  شيرپور  د  ＄واکونه  انگليسانو  د  خلکو  کابل  د  همدارن／ه   
ډير سخت حالت  په  انگليسان  او  راورسيد  ته  بخارا ＇خه چاريکارو  له  سردار عبدالرحمن خان 
د  مخ３  له  ناچارۍ  د  انگليسانو  وک７.  اعالن   سلطنت  خپل  د  خان  عبدالرحمن  سردار  وو.  ک３ 
امير عبدالرحمن خان سلطنت په رسميت و پيژانده او انگليسي جنرا ل )رابرتس( کابل ي３ د امير 

عبدالرحمن خان لپاره پري＋ود او دويم ＄ل په افغانستان ک３ يو مقتدر مرکزي دولت جوړ شو.

 په  ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي. لوم７ن９ ډله دې د امير شيرعلي خان واك ته د رسيدو په 
برخه ک３ او دويمه ډله دې پر افغانستان باندې د انگليس د دويم يرغل په اړه يو له بله سره خبرې وک７ي.

 پوښتنې
١. امير محمدافضل خان ＇نگه قدرت ته ورسيد؟

٢. د امير شيرعلي خان په دويمه پاچاه９ ک３ د هغه د غوره اصالحاتو  او ريفورم ＇خه يادونه 
وک７ئ؟

٣. د لوم７ي ＄ل لپاره کومه جريده چاپ شوه؟
٤. سردار محمد يعقوب خان له انگليسانو سره کومه معاهده السليک ک７ه؟

٥. د انگليس افغان په دويم３ جگ７ې ک３ د ملي مبارزينو نومونه ياد ک７ئ.
 له ټولگي څخه د باندې فعاليت

زده کوونکي دې له مشرانو او فرهنگيانو ＇خه د －ندمک د معاهدې په اړه معلومات ترالسه او په 
！ولگي ک３ دې ووايي.
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د مرکزي دولت ټينگښت )۱۸۸٠- ۱۹٠۱ميالدي(

سردار عبدالرحمن خان د امير محمد افضل خان زوى او د امير دوست محمد خان لمسى و. نوموړى 
په  کال)١٨٣٠م. کال( ک３ زي８يدلى او په پن％وس کلن９ ک３ په ١٨٨٠م. کال ک３ سلطنت ته ورس５د.

سردار عبدالرحمن په )١٨٦٨م. کال( ک３ د کابل او غزني ترمن＃ د امير شيرعلي خان د قواوو 
په وسيله مات３ وخوړه او بخارا ته والړ. په ١٨٧٩م. کال ک３ کله چ３ انگليسانو پر افغانستان د دويم 
＄ل لپاره يرغل وک７، سردار عبدالرحمن خان د انگليسانو له يرغل ＇خه خبر شو او افغانستان ته راغى 
ته  پر ضد جهاد  انگليسانو  د  او خلک ي３  له خلکو سره خبرې وک７ې  ي３  او بدخشان ک３  په قطغن 
وه）ول. ولسي ل＋کر ي３ جوړ او چاريکارو ته ور داخل شو. هلته ي３ د سلطنت اعالن وک７. ＇رنگه 
چ３ انگليسان د امير عبدالرحمن خان له پوه３ او سياست ＇خه خبر وو، نو کله چ３ عبدالرحمن خان 
واك ته ورس５د، هغوى ته تشويش او و４ره پيدا شوه، ＄که ي３ نو افغانستان ک３ خپل شتون الزم نه گا１ه، په 
＄انگ７ې توگه په ميوند ک３ د هغوى مات３ مورال کمزورى ک７ى و. په همدې وخت ک３ د جنرا ل رابرتس 

امير عبدالرحمن خان

ديارلسم لوست
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د  ک５دل،  ته  رامين＃  خان  عبدالرحمن  سردار  د   
ملوک الطوايف９ له من％ه وړل، اسالم ته د نورستان 
د خلکو رابلل، د پنجدې نيول، له افغانستان ＇خه 
د ان／ليسانو تلفات او وتل دا هغه مفاهيم دي چ３ 

په دې لوست ک３ به ور سره اشنا شئ.



قواووې په شيرپور ک３ محاصره وې. د دې لپاره چ３ هغوى ته د لوم７ۍ جگ７ې پ５＋ه تکرار نه شي، نو 
ي３ ه）ه کوله چ３ د ژمي تر رارس５دو دمخه له افغانستان ＇خه وو＄ي. ＄که ي３ نو د عبدالرحمن خان 

حکومت په رسميت وپ５ژانده، کابل ي３ امير ته تسليم او د خپلو قواوو په وتلو ي３ پيل وک７.
کله چ３ امير عبدالرحمن خان په )١٨٨٠م.( کال ک３ د دولت چارې ترالسه ک７ې، له ډ４رو سختو 
حاالتو سره مخامخ و، ＄که چ３ د افغانستان خلکو د انگليسانو د حملو له امله ډير زيانونه ليدلي وو. 
او پو＄ي  تللى و، ملکي  له من％ه  او مرکزي حکومت  اداري نظم  افغانستان ک３  په  توگه:  په  ب５لگ３  د 
جوړ＊ت له من％ه تللی وو. د افغانستان په مهمو ＊ارونو ک３ د صنعت او کسبونو، زراعت او مالدارۍ 
مرکزونه او د اوبو لگولو سيستم زيانمن شوى و او ملي اقتصاد او فرهنگ په ！وله مانا له من％ه تللى او په 
！ول ه５واد ک３ ملوک الطوايفي رامن＃ ته شوې وه. د خانانو او مالکينو له خوا درن３ او مال ماتوونک３ مالي３ 

پر بزگرانو وضع شوې وې چ３ ب５وزلو خلکو ي３ د ورکولو توان نه درلود.
امير عبدالرحمن خان د دې لپاره چ３ پر ！ولو ستونزو بريالى شي. دوه پروگرامه ي３ ترالس الندې ونيول، 
د يوه مرکزي سراسري دولت جوړول او بل په اداري او پو＄ي برخو ک３ اصالحات. امير عبدالرحمن 
خان د خپلو اصالحاتو په تطبيق ک３ دومره جدي و چ３ ه５＆ ډول خن６ ي３ د خپلو اصالحاتو په تطبيق 

ک３ په پام ک３ نه نيوه.
امير عبدالرحمن خان د خپل نوى تشکيل د جوړولو لپاره د امير شيرعلي خان د وخت د کابين３ 
تشکيل ونه مانه، ＄که چ３ پر هيچا ي３ باور نه درلود. په دولت ک３ ي３ خپلواک３ ادارې جوړې ک７ې او 
په خپله د صدارت، دفاع، داخل３، بهرنيو چارو وزارت او د ！ولو وزارتونو په راس ک３ و. دولتي مامورينو 
په خپلو چارو ک３ درانه مسؤليتونه درلودل، تر＇و خپل３ دندې ＊３ ترسره ک７ي. چ３ پرته له دې د جدي 

پو＊تن３ الندې نيول ک５دل.
امير عبدالرحمن خان د ١٨٨٥- ١٨٨٦م. كلونو تر مين＃ په اصالحاتو الس پوری ک７. په پو＄ي 
برخه ک３ ي３ ٩٦ زره کسيز وسله وال منظم پوځ جوړ ک７ چ３ سپاره او پياده قطعات ي３ درلودل او د پوځ 
د سپاهيانو تر＇نگ ي３ د خانانو له زامنو ＇خه يو بل ＄واک جوړ ک７ چ３ د شاهي گارد يا )باى بچه ها( په 
نامه ياد４دل. د مال شم５رن３، پوست３، رهدارۍ )پاسپورت( کو！والي )امنيه او پوليس( د مالياتو د حصول، 
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معاش، سکوکو او په لسگونو نورو فرعي ادارو دفترونه ي３ جوړ ک７ل، د نوموړو فعاليتو تر ＇نگ د 
امير عبدالرحمن خان پروگرامونه په الندي درې برخوک３ خالصه کي８ي.

امير  چ３  کله  شوه  ياده  ک３  لوست  مخک３  په  وړل:  منځه  له  شورشونو  کورنيو  د  الف- 
عبدالرحمن خان سلطنت ته ورس５د، افغانستان د انگليسانو تر يرغل الندې و او مرکزي دولت شتون 
نه درلود. د افغانستان په ډيرو سيمو ک３ ملوک الطوايفي وه، نو خلک په داس３ حالت ک３ اوس５دل چ３ 
په ！ولنه ک３ خونديتوب، قانون او عدالت نه و او خلک له ډ４رو ستونزو سره مخ و.   د امير عبدالرحمن 
خان يوه مهمه موخه دا وه چ３ يو مرکزي حکومت جوړ ک７ي، تر＇و قانوني دولت تشکيل او ملوک 
الطوايفي له من％ه يوړل شي، ＄که د داس３ حالت دوام خطرناک３ پايل３ درلودې، حتى د دې ويره وه 
چ３ افغانستان تجزيه شي، ＄که نو امير عبدالرحمن خان دې کار ته جدي پاملرنه وک７ه. ＇رنگه چ３ 
سيمه ييزو واکمنانو خپل３ گ＂３ په خطر ک３ ليدل３، نو ＄که نوى جوړ شوى حکومت په ！ول افغانستان 
ک３ له يول７ －وا＊ونو او مخالفتونو سره مخامخ شو. لکه د بلخ، هزاره جاتو، شينوارو، منگلو، بلو＇انو، 
ک７وخيلو، پنجشيريانو، نجرابيانو، ＄درا１و، جمشيديانو او د ميمن３ د خلکو پا＇ونونه او شورشونه چ３ 
په يادو شويو ＄ايونو ک３ د قوې په استعمال سره له من％ه الړل او ！ول واليتونه د مرکزي حکومت تر 

کن＂رول او واک الندې راغلل.
ب- نورستان: نورستان د افغانستان په شمال ختي＃ ک３ يوه صعب العبوره سيمه ده چ３ د هندوکش 
يوه ډ４ره گو＊ه لمنه ده. پخوانى نوم ي３ )بلور يا بولر( دى چ３ پخوا د کافرستان په نامه ياد４ده. د ډيورن６ 
او  )چترال(  درک７ل شي،  معلومات  اړه  په  هغ３  د  به  ک３  لوست  وروسته  په  دمخه چ３  معاهدې  تر 
)گلگت( له نورستان سره يو＄اى وو او پراخه سيمه ي３ تشکيلوله. يوناني سکندر، گورکاني امير تيمور 
او ظهيرالدين محمد بابر غو＊تل چ３ دې سيم３ ته الر پيدا ک７ي، خو د س７ې هوا، سختو درو او له 
واورو ＇خه ډکو غرونو له امله ونه توان５دل چ３ هلته الړ شي. د دې ＄اى خلک بت نمان％ونکي وو، 

د خپلو نيکونو دين او رسوم ي３ ساتلى او سيمه ييزه خپلواکي ي３ درلوده.
په ١٨٩١م. کال ک３ امير عبدالرحمن خان دې سيم３ ته ＄ير شو. سپاه ساالر غالم حيدر خان 
＇رخي ته ي３ چ３ د ننگرهار او لغمان قوماندان او والي و، هدايت ورک７ چ３ نورستان ته د تگ يوه 
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مقدمه جوړه ک７ي. لوم７ى غالم حيدر خان ＇رخي د نورستان د يو＄ايوالي لپاره د مواصالتي الرو 
د جوړولو اقدام وک７ او د نورستان خلکو ته ي３ ابالغ ک７ه چ３ حکومت ستاس３ د يوې سيم３ ＇خه 
بل３ ته تگ راتگ د اسانتيا لپاره د الرو په جوړولو سره ستاس３ ستونزې رال８وي. پخوا له دې چ３ 
سپهساالر نورستان ته تگ پيل ک７ي، خپل عسکر ي３ په بريکوټ ک３ ＄اى پر ＄اى ک７ل او د نورستان 
له خلکو سره ي３ نيک３ اړيک３ ！ين／ی ک７ې. خلکو له هغه سره تگ راتگ پيل ک７ او يو شم５ر خلک 
د اسالم په دين مشرف شول. خو د )کافور( او ＄ينو نورو سيمو خلکو اسالم ونه مانه، خو د دولت 

تابعيت ي３ قبول ک７.

په ١٨٩٦م. کال ک３ سپهساالر ＇رخي تر اسمار او د نورستان تر خول３ پورې س７ک جوړ ک７ او 

تر بدخشانه پورې بشپ７ه شوه. د س７ک تر جوړ４دو وروسته نوموړي خپل  بله الره د نورستان ＇خه 

عسکر نورستان ته داخل ک７ل. د عسکرو په رس５دو سره د نورستان خلک دوه ډل３ شول. لوم７ۍ ډل３ 

د سپهساالر اطاعت وک７ او دويم３ ډل３ په دفاع پيل وک７ او غرونو ته وختل. په هغه سخته جگ７ه ک３ 

چ３ د نورستان د ساتونکو او دولتي ＄واک ترمن＃ په )کلوم( ک３ پي＋ه شوه، ٢٠٠ کسه دولتي عسکر په 

ک３ ووژل شول او )٢٣٠٩( کسه ژوندي ونيول شول چ３ په عزت سره کابل ته يوړل شول او هغوى ته 

خوراک، پو＊اک او د اوسيدو ＄اى په پام ک３ ونيول شو. د دولت قواوو د نورستان ډير ＄ايونه ونيول، 

چ３ امنيت ي３ په ک３ ！ينگ ک７. بتخان３ وران３ شوې او پر ＄اى ي３ د جوماتونو جوړول پيل شول او 

د  ١٩ په شاو خوا ک３ د لرگيو مجسم３ او يو شم５ر غشي او ليندۍ کابل ته راوړل شول. له لوگر، 

لغمان، پروان او کاپيسا ＇خه د ديني علومو ＊وونکي نورستان ته يوړل شول، تر＇و د نورستان خلکو 

ته اسالمي زده ک７ې، زده ک７ي، د نورستان ！ول سفر او فتح３ اته مياشت３ ونيول３. ＄که چ３ په لوم７يو 

ک３ دا فکر ک５ده چ３ د نورستان نيول به ډ４ر وخت وغواړي، خو د سپهساالر غالم حيدر خان د پوه３ 

او تدبير له امله نورستان له مرکزي حکومت سره يو＄اى او خلک ي３ د اسالم په سپي）لي دين مشرف 

شول او له کافرستان ＇خه ي３ نوم په نورستان بدل شو.
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ج- د پنجدې نيول 

د افغانستان په شمال ک３ روسي امپراتورۍ، برتانوي هند په ختي＃ او سويل ک３، ايران په لويدي＃ 

ک３ موقعيت درلود. امير عبدالرحمن خان به تل د برتانوي هند او تزاري روسي３ له خوا له تهديد 

سره مخ و.

سردار محمد ايوب خان او سردار محمد اسحق خان د امير دوه د＊منان چ３ لوم７نى ي３ انگليسانو او 

دويم ي３ روسانو حمايه کاوه. که ＇ه هم د ايران دولت د امير لپاره د فشار وسيله نه وه. خو دا يو رواج 

گر＄يدلى و چ３ ناراضي سردارانو به ايران ته پناه وړله. خو امير له روسي３ سره د اړيکو په برخه ک３ 

له احتياط ＇خه کار اخيسته او ه）ه ي３ کوله چ３ له روس سره ！کر ونه ک７ي. د افغانستان دولت د 

برتانوي هند او تزاري روسي３ ترمن＃ د بفر )Bu!er( يا حايل حيثيت درلود. د مرکزي أسيا د سيمو 

تر نيولو وروسته به روسانو بهان３ جوړول３ او غو＊تل ي３ چ３ د افغانستان سيمو ته مخک３ تگ وک７ي. 

د روسانو لوم７نى حرکت )مرو( ته د شپ８ زره روسانو راوړل وو. د ١٨٨٥ م. كا ل د مارچ په مياشت 

ک３ اوضاع دومره خرابه شوه چ３ د انگليسانو ملک３ د روس له تزار سره تماس ونيو او له تزار ＇خه 

ي３ وغو＊تل چ３ د افغاني او روسي عسکرو د جگ７ي مخنيوى وک７ي او په انگليسي حکومت ک３ 

مخالفو گوندونو پر حکومت انتقاد وک７ چ３ د روسانو د مخک３ تگ مخه ول３ نه نيسي. په همدې 

وخت ک３ روسانو افغاني عسکرو ته اخطار ورک７ چ３ د )کشک( په سيمه ک３ خپل سنگرونه پري８دي. 

يرغل وک７. جنرال  پنجدې  پر  او روسانو  تفاوته ک７  ب３  په وړاندې ＄ان  يرغل  د  د روسانو  انگليسانو 

غوث الدين خان په مي７انه وجن／يده، تر هغ３ چ３ له خپل３ ل８ې قوې سره ووژل شو او پنجده روسانو 

ونيوله.

امير عبدالرحمن تر ٢١ کالو پاچاه９ د ١٩٠١ م. کال د اکتوبر په لوم７ۍ ني＂ه د ٧١ کالو په عمر د 

نقرس د ناروغ９ له امله له ن７ۍ سترگ３ پ＂３ او د کابل په بوستان سراى اوسني زرنگار پارک ک３ خاورو 

ته وسپارل شو. د هغه د حکومت پر وخت، په خواشين９ سره د ＊وون３ او روزن３، کلتور او صنعت 
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په برخه ک３ کوم کار ونه شو.د امير عبدالرحمن خان د ه）و له کبله مرکزي دولت بيا راژوندی او هغه 

ملوک الطوايف９ چ３ د شهزاده －انو د ب３ اتفاق９ او د ان／ليسانو په استعماري دسيسو سره رامن％ته شوې 

وې له من％ه يوړل شوې. خو په خواشين９ سره د ډيورن６ د معاهدې د السليک له امله افغانستان په ختي＃ 

او سويل ک３ د خپل３ ＄مک３ يوه برخه له السه ورک７ه.

  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ن９ ډله دې د امير عبدالرحمن خان د واک ته د رسيدو او 

دويمه ډله دې د نورستان د يو＄ايوالي په اړه مباحثه وک７ي.

 پوښتنې
١. روسانو پنجده ＇نگه ونيوله؟

٢. د بفر )Bu!er( پاليسي د کومو ه５وادونو له خوا په افغانستان ک３ عملي شوه؟
٣. امير عبدالرحمن خان په کوم کال ک３ سلطنت ته ورسيد؟

٤. د امير عبدالرحمن خان شخصيت په لن６ه توگه معرفي ک７ئ.

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې د امير عبدالرحمن خان د اصالحاتو او د ادارې نظام د ！ينگ＋ت په اړه معلومات ترالسه 

او په ！ولگي ک３ دې ووايي.
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د معاهدو السليک

د ډيورن６ معاهده
 مخک３ له دې چ３ انگليسان د ډيورن６ ت７ون مطرح ک７ي، د افغانستان په ختي％و او سويلي پولو 
ک３ اوضاع مغشوشه ک７ه، د قومونو او قبايلو په من＃ ک３ ي３ روپ９ او وسل３ ويشل３ خلک به ي３ په 
جگ７ې اچول او بيا به ي３ په دې بانه چ３ من％گ７يتوب کوي او تشنج له من％ه وړي، نو ＄ان به ي３ 
د يوه خيرخواه او مصلح په توگه معرفي کاوه او د امير عبدالرحمن خان او د افغانستان د دولت د 

ب３ اعتباره کولو لپاره به ي３ له ډول ډول دسيسو او پروپاگن６ ＇خه کار اخيسته.
په ١٨٩٣م. كال ک３ يو شپ８ کسيز هيئت چ３ مشري ي３ د بريتانيا د بهرنيو چارو سکرتر )مارتيمر 
ډيورن６( کوله او )اليس، ډاکتر فن، سميت، مکمهان، ډانل６ او کالرک( په ک３ شامل وو، د خيبر له 
الرې افغانستان ته راغلل. په داس３ حا ل ک３ چ３ انگليسي قواوې د افغانستان په ختي％و او سويلي 
پولو ک３ ＄اى پر ＄اى شوې وې، ياد شوى هيئت له امير عبدالرحمن خان سره د حشمت خان په 
باغ ک３ لن６ه کتنه وک７ه او د خبرو په پيل ک３ ي３ پرته له سريزې او په ډيره جدي توگه امير عبدالرحمن 
خان ته وويل: امير مجبور دى چ３ ترتيب شوى ت７ون السليک ک７ي، په بل صورت ک３ به د دواړو 
دولتونو ترمن＃ اړيک３ پرې او ＊ايي جگ７ه پيل شي. امير په ډير سخت حالت ک３ راگير شو او د امير 
ت５روتنه دا وه چ３ د مذاکراتو  او د هغه د متن په اړه ي３ د افغانستان خلکو ته معلومات ورنه ک７ل او 

د معمول په ＇５ر پرته د خلکو له راي３ او نظره ي３ ياده شوې معاهده السليک ک７ه.

د ډيورن６ د کرښې مواد
١. د افغانستان ختي＃ او سويلي سرحد له واخان ＇خه پيل شوى او د ايران تر سرحده دوام پيدا کوي 

چ３ په ترتيب شوې نقشه ک３ ＊ودل شوى او د نوموړي ت７ون سره ضميمه ده.
٢. د برتانوي هند دولت په هغو ＄مکو ک３ چ３ په افغانستان پورې اړه لري، هي＆ وخت السوهنه نه 

کوي او د افغانستان دولت هم د هندوستان په ＄مکو ک３ السوهنه نه کوي.
او د  لري  اړه  پورې  افغانستان  په  پورې(  تر سيم３  پورته سيمه ي３ د چنگ  او  )اسمار سيم３  د   .٣
د  او  کوي  نه  مداخله  ک３(  ارنوى سيمه  او  باجوړ، چترال  )سوات،  د  هي＆ وخت  دولت  افغانستان 

د  مجبوريتونو،  له  خان  عبدالرحمن  امير  د  به  ک３  لوست  دې  په 
ډيورند له معاهدې او د هغ３ له پايل３ سره پ５ژند－لوي ترالسه ک７ئ.

＇وارلسم لوست
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)برمل( بشپ７ سيمه په افغانستان پورې اړه لري او د افغانستان حکومت د )وزيرو او داوړو( په سيمو 
ادعا نه شي کوالى.

٤. ياده شوې سرحدي ليکه به د بريتانوي او افغاني هيئت په واسطه له نقش３ سره سمه په ن＋ه شي.
٥. د چمن په سيمه ک３ چاو９１ )پو＄ي مرکز( چ３ نوی جوړ شوی او د اوبو هغه برخه چ３ په )سرکي 
ننگي( ک３ چ３ افغانستان مخک３ خريداري ک７ي، له هغ３ ＇خه تير او د بريتانيا دولت ته دې وسپاري. 
په دې سيمه ک３ به د جالوالي ليکه په الندې ډول وک＋ل شي، د خواجه عمران د غره د سلسل３ له سر 
＇خه )شاه کوتل( ته ن８دې چ３ د انگريز ملکيت دى، داس３ امتداد لري چ３ )مرغه چمن( او )شيراوبه 
Shiroba( چينه مستقيماً د )نوي چمن کال( او افغاني تا３１ چ３ په )لشکروند( مشهوره ده، په من＃ 
ک３ تيري８ي. وروسته ياده شوې ليکه مستقيماً د )ريل س＂يشن او د بالک د کو＇３ په من＃ ک３ تير８４ي او 
 )Gowasha بيا د سو４ل لوري ته تاوي８ي چ３ خواجه عمران د غرونو ل７ۍ په ک３ شاملي８ي او د )گواشه
تا１ه د انگريز په ملکيت ک３ را＄ي او هغه الره چ３ د )شوراوک( په لوري د )گواشه( سويل او لويدي＃ ته 

＄ي، په افغانستان پورې اړه لري، برتانيه به د دې الرې تر نيمايي پورې مداخله نه کوي.
٦. د دې ژمنليک شرايط د برتاني３ او افغانستان ترمن＃ د قبول وړ دي، کله چ３ پر کومه فقره کوچنى 

اختالف پيدا شي، د دوستانه خبرو له الرې به حل او فصل شي.
٧. ＇رنگه چ３ د هند برتانوي دولت د جناب امير صاحب د هغه نيک نيت９ ＇خه چ３ د هند د 
برتانوي دولت په برخه ک３ لري پوره ډاډمن دى، نو هيله لري چ３ افغانستان د خپلواک９ په حالت ک３ 
وويني او کله چ３ افغانستان غواړي، چ３ وسله رانيسي، د برتاني３ دولت کوم اعتراض نه لري او هم د 
دې قرارداد د السليک له امله چ３ افغانستان ته به هر کال دولس لکه روپ９ ورکول ک５دې، د دې ت７ون 

له السليک ＇خه وروسته شپ８ لکه نورې اضافه کي８ي.
 په ټولگي  کې فعاليت

زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي او د ډيورن６ د معاهدې پر گ＂و دې يو له بله سره خبرې او 
اترې وک７ي او پايله دې د ډلو د استازو په واسطه ！ول／ي ک３ وړاندې شي.

 پوښتنې
١. د ډيورن６ معاهده د کومو شخصيتونو ترمن＃ السليک شوه؟

٢. د ډيورن６ معاهده په کوم کال ترسره شوه؟
 له ټولگي څخه د باندې فعاليت

زده کوونکي دې له مشرانو او فرهنگيانو ＇خه د ډيورن６ د معاهدې د پايلو په برخه ک３ معلومات 
ترالسه او په ！ولگي ک３ دې ووايي.
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د امير حبيب اهلل خان سلطنت )۱۹٠۱- ۱۹۱۹ميالدي(

د  ته  واك  خان  اهلل  حبيب  امير  د 
نوموړي د حکومت مهم３  د  رس５دو، 
هغه  الملونه  قتل  د  هغه  د  او  ک７ن３ 
به  ک３  لوست  دې  په  دي چ３  مطالب 

ورسره أشنا شئ.

امير عبدالرحمن خان د      امير عبدالرحمن خان زوى و. کله چ３  سردار حبيب اهلل خان د 

امير شيرعلي خان له خوا د کابل او غزني ترمن＃ په شش گاو )شپ８ قالع( ک３ مات３ وخوړه، په 

بخارا ک３ ي３ پناه واخيسته او سردار حبيب اهلل خان په ١٨٧٢م. کال په سمرقند ک３ وز４８４د. هغه 

په ٢٨ يا ٢٩ کلن９ ک３ په ١٩٠١م. کا ل د پالر له م７ين３ ＇خه وروسته واک ته ورس５د.

امير حبيب اهلل خان په طبيعي توگه أرام، هو＊يار، نو＊تگر او د پرمختگ پلوی و. که ＇ه هم 

له عيش, عشرت او له مجلل دربار سره ي３ مينه درلوده. امير حبيب اهلل خان د واکمن９ پر وخت 

په ＇و ＇５رو ک３ ＇رگند شو. په لوم７يو ک３ ي３ په خپله وينا ک３ خلکو ته وويل: افغانستان اسالمي 

！ولنه ده او اسالمي ارز＊تونه دې په ک３ رعايت شي. لکه ＇ن／ه چ３ ي３ د کابل د خرابات په سيمه 

ک３ د رقاصو په ن）ا بنديزو لگاوه او دغه عمل ي３ غير شرعي وباله او د مجرمينو په جزايي قانون 

امير حبيب اهللا خان

پن％لسم لوست
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ک３ ي３ هم بدلون راوست. د ب５لگ３ په توگه: د جرم کولو په صورت ک３ د بدن د غ７يو غو＇ول 

منع شول او په بدل ک３ ورته ب５الب５ل３ جزاوې و！اکل شوې، خو د هغوى د أزادۍ په اړه ي３ عمل 

ونه ک７. ړندول، د غالمانو او وين％و پلورل منع شول. له ＇لورو ＇خه ډيرې ＊％３ په نکاح کول 

ي３ غير شرعي حکم اعالم ک７. 

امير حبيب اهلل خان يو فرهنگي ＇５ره وه. او ！ينگار ي３ کاوه چ３ ！ولنه پرته د ＊وون３ او روزن３ 

 خه پرمختگ نه شي کوالى. هغه کار چ３ د هغه په وخت ک３ ترسره شو، د معارف بنس＇

اي＋ودنه او د نوي فرهنگ معرفي وه. په ١٩٠۳م. ک３ لوم７نى ＊وون％ى د حبيبي３ د ليس３ په نامه 

جوړ شو. چ３ په دې ＊وون％ي ک３ پر ديني مضامينو سربيره نور مضامين لکه: تاريخ، جغرافيه، 

نور  ＇و  يو  او  تدريسيدله  الصحه  او حفظ  مثلثات، حکمت  هندسه،  فزيک،  کيميا،  رياضي، 

لوم７ني ＊وون％ي د ＊ار په ＄ينو برخو ک３ هم جوړ شول.

په پو＄ي برخه ک３ هم د حربي په نامه ＊وون％ى جوړ شو، چ３ پر علمي مضامينو سربيره ارکان 

حرب په ک３ هم تدريسيده، چ３ د نوموړو مضامينو تدريس د هندي، ترکي او افغاني استادانو په 

وسيله ورکول ک５ده. 

د مطبوعاتو په برخه ک３ د کابل په ＊ار ک３ يوه مطبعه جوړه شوه چ３ ماشينونو ي３ د بخار د قوې 

په وسيله فعاليت کاوه او په نوموړې مطبعه ک３ ＄ين３ دولتي اليح３ او جريدې چاپيدل３. د لوم７ي 

＄ل لپاره دوه جريدې د )سراج االخبار( او )سراج االطفا ل( په نامه تآسيس３ شوې چ３ مسؤول 

مدير ي３ محمود طرزي و، د هغه تر نظر الندې نوموړې جريدې چاپ او خپر４دل３ چ３ د خلکو 

د وي＋５دلو او د خپلواک９ غو＊تن３ د حس په ژوندي کولو ک３ ي３ مهم رول درلود او محمود طرزي 

ته د افغانستان د مطبوعاتو د پالر لقب ورک７ل شو.

د کابل غزني او کابل جالل أباد او لغمان الره جوړه شوه او د لوم７ي ＄ل لپاره يوشم５ر مو！رې 
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د وړلو راوړلو لپاره له يوې کمپن９ ＇خه چ３ )مدلر( نوم５ده، له بمبيي ＇خه دولت خريداري 

ک７ې او هم ＇و کسه د مو！رو د ترميم د زده ک７ې لپاره هندوستان ته واستول شول.

د نساج９ په برخه ک３ د وړۍ وبدلو په نامه يوه فابريکه جوړه شوه چ３ د بخار د قوې په 

پات３  او  برابراوه  يونيفورم  ته  زره عسکرو  پن％وس  ي３  به  ک３  کال  په  کاوه.  فعاليت  ي３  وسيله 

توليدات ي３ بازار ته وړاندي ک５دل. د اوبو د بري＋نا يوه وړه فابريکه په جبل السراج ک３ جوړه 

شوه. د توليد کچه ي３ ل８ه وه چ３ يوازې ارگ ي３ رو＊انه کاوه. وروسته ي３ توربينونه ډير شول 

چ３ د کابل ＊ار ته ي３ بري＋نا ورکوله. د کرن３ په برخه ک３ د هغو ＄مکو لپاره چ３ اوبه ي３ ل８ې 

وې، يوشمير بندونه او نهرونه جوړ شول.

د امير حبيب اهلل خان د سلطنت مهم３ پي＋３ د ＄درا１و، منگلو، احمدزيو او د کندهار د 

خلکو پا＇ونونه وو، دا پا＇ونونه د دولت په لوړ تدبير سره غلي شول. ن７يواله پ５＋ه چ３ د امير 

حبيب اهلل د حکومت سره هم مهاله وه لوم７ۍ ن７يواله جگ７ه وه. د ألمان د حکومت يو هيئت 

افغانستان ته راغى او د دواړو ه５وادونو په دوست９ ي３ ！ين／ار کاوه، تر＇و په دې وسيله افغانستان د 

)محور( دولتونو يان３ له هغو دولتونو سره چ３ له ألمان سره ملگري وو يو＄اى ک７ي. او انگريزانو 

له دې ＇خه و４ره درلوده چ３ افغانستان له محور دولتونو سره يو＄اى نه شي. ＄که ي３ نو له 

روسانو سره معاهده وک７ه. د يادې شوې معاهدې پر بنس افغانستان په لوم７ۍ ن７يوال３ جگ７ې 

ک３ خپل ناپيلتوب اعالن ک７.

او مشروط غو＊تونکو  په ورستيو کلونو ک３ د خلکو, رو＊انفکرانو  امير د خپل سلطنت 

کرکه خپل ＄ان ته را وپاروله. چ３ په دې توگه د هغه د حکومت د سقوط زمينه برابره شوه. 

د ١٩١٨م. کال په پاى ک３ امير د خپلو ！ولو درباريانو سره د تفريح لپاره له جال ل أباد ＇خه د ماهيانو 

د ＊کار لپاره د لغمان )کله گوش(  سيم３ ته والړ او هلته د فبرورۍ د مياشت３ په شلمه شپه د يوه نامعلوم 
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کس له خوا د تومانچ３ په ډز ووژل شو. جسد ي３ جالل أباد ته يوړل شو او خاورو ته وسپارل شو.

  په ټولگي کې فعاليت

زده کوونکي دې په دوه ډلو وويشل شي لوم７ی ډله دې د امير حبيب اهلل خان واک ته د رسيدو 

د ＇رن／والي په اړه او دويمه ډله دې د نوموړې د شخصيت په اړه خپلو ک３ خبرې او اترې وک７ي 

او پايله دې په ！ول／ي ک３ وړاندي ک７ي.  

 پوښتنې:

امير حبيب اهلل خان په کوم کال ک３ سلطنت ته ورس５د؟  .١

لوم７ن９ جريده په کوم نامه او په کوم کال خپره شوه؟  .٢

لوم７ن９ د اوبو بري＋نايي فابريکه چ５رته او په ＇ومره ظرفيت ي３ په فعاليت پيل وک７؟  .٣

 له ټولگي څخه دباندې فعاليت:

زده کوونکي دې د امير حبيب اهلل خان د اصالحاتو په برخه ک３ له مشرانو او لويانو ＇خه 

معلومات ترالسه او په ！ولگي ک３ دې ووايي.
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د مشروطيت نهضتونه

ډول  ＇ه  او  وي  ＇ه  ي３  موخ３  شول،  ته  من＃  را  ＇رن／ه  خو＄＋تونه  مشروطيت  د 
راتلونکي سره مخ شول؟ دا هغه مطالب دي چ３ په دې لوست ک３ به ورسره پيژند－لوي 

ترالسه ک７ئ.

د امير حبيب اهلل د سلطنت په پيل ک３ د لوم７ي ＄ل لپاره معارف تاسيس او نوى فرهنگ پيل شو. 

يوشم５ر محدود ＊وون％ي جوړ او د نوي فرهنگ د خپراوي په برخه ک３ دوه ور＄پا３１ چاپ او په مطبعه 

ک３ د کتابونو چاپول پيل شول.

امير حبيب اهلل خان په كال ١٩٠٥م. ک３ له انگريزانو سره د ت７ون تر السليک وروسته خپل ＄ان 

ډاډه احساساوه، خو د هغه ت７ون له مخ３ چ３ د لوم７ۍ ن７يوا ل３ جگ７ې په پيل ک３ روس او انگليس 

ک７ى و، انگريزانو دا و４ره درلوده چ３ افغانستان د )محور( د ＄واکونو يا د هغو دولتونو سره چ３ له ألمان 

سره متحد وو، يو＄اى نه شي. ＄که نو انگريزانو افغانستان تر خپل３ حماي３ الندې راوست، چ３ له دې 

سره د افغانستان خپلواکي سلب شوه.

د امير حبيب اهلل د سلطنت په لوم７يو ک３ اداري وضع ＊ه وه او خلکو دا فکر کاوه چ３ ژر به نوره هم 

＊ه شي. خو وروسته د افغانستان اداري صالحيتونه د يو ＇و محدودو کسانو السونو ته ورغلل. ادارې 

شپاړسم لوست
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مراجع ملوث３ او اداري فساد خپل اوج ته ورسيد او امير د دربار په عيش و عشرت ک３ ډوب او د هيواد له 

حالته ناخبره و. د ！ولن３ د پرمختيا ！ي＂والی، د خپلواک９ له من％ه تلل، د اداري فساد ډ４ر４دل، ب３ عدالت９ 

او مالماتوونکو ماليو د خلکو ستونزې الپس３ ډيرې ک７ې. رو＊انفکرانو چ３ به د ه５واد بحراني حالت 

ليده، نو خوابدي به وو د دې ستونزې د حل په ل＂ه ک３ شول چ３ د افغانستان خلکو ته ＇نگه خالصون 

ورک７ي. په پاى ک３ ي３ پريک７ه وک７ه چ３ د دولت مطلق العناني په مشروطيت بدله ک７ي.

رو＊انفکران د دربار د اصالح غو＊تونکو شا اوخوا را！ول شول او په دولت ک３ د اصالحاتو غو＊تونکي 

شول. د دربار رو＊انفکران عبارت وو له، محمد ولي خان بدخشاني، ميرزمان خان، مير ياربيک خان 

دروازي، پادشاه ميرخان لوگري، نظام الدين خان ارغنديوال او لعل محمد خان کابلي. وروسته يوه ډله 

＄وانان لکه جوهرشاه خان، لعل محمد خان، پادشاه ميرخان، نظام الدين خان او ميرزمان خان له دربار 

＇خه بهر د ديموکراتانو له سياسي ک７ۍ سره يو ＄اى شول. بهرني کتابونه او جريدې به ي３ ترالسه کول３ 

او د کورنيو او بهرنيو سياسي او ！ولنيزو مسايلو سره به ي３ عالقه پيدا کوله. د حبيبي３ ليسه د رو＊انفکران 

په يوه سياسي مرکز بدل شوې وه. د رو＊انفکرانو په من＃ ک３ د راډيکال ډله، يا افراطيون هم وو، چ３ 

د کودتاه غو＊تونکي هم وو. بل３ ډل３ رو＊انفکرانو په يوازې توگه د دربار او حبيبي３ ليس３ ＇خه بهر 

فعاليت کاوه.

د دربار روشنفكرانو د حبيبي３ ليس３ ＇خه بهر، او د حبيبي３ ليس３ ＊وونکو او کاركونكو سره ائتالف 

وک７ او يو سياسي گوند ي３ د )جمعيت سري ملي( په نامه جوړ ک７، چ３ د نوموړي گوند په مرامنامه ک３ د 

مطلق العنان حکومت بدلون په مشروطيت، د خپلواک９ گ＂ل، متوازن معارف او په افغانستان ک３ د نوي 

فرهنگ خپر４دل شامل و.

ياد شوى گوند په يو لس کسيزه ډله د گوند د مؤسس او مشر په وسيله وويشل شو. د دې لپاره چ３ 

د گوند فعاليتونه ＊کاره نه شي، د گوند غ７يو يو بل حتى نه پيژندل. گوندې جلس３ به په ډيره پ＂ه توگه د 

ميلمستيا په نامه د ډلو د مشرانو له خوا جوړيدې او په جلسو ک３ به د گوند د چارو په برخه ک３ پريک７ې 
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ک５دې. عمومي جلس３ به تر اوږدې مودې وروسته ک５دې او نوې پريک７ې به په ک３ ترسره ک５دې.

د گوند د يوې غوره ک７ۍ رئيس تاج محمد خان بلوڅ پغماني و جوهرشاه خان غوربندي او مير 

سيد قاسم خان لغماني او د گوند د هندي مسلمانانو غ７ي، چ３ ！ول ي３ د حبيبي３ د ليس３ ＊وونکي 

وو، د گوند په يوې جلس３ ک３ ي３ پريک７ه وک７ه، مخک３ له دې نه چ３ امير د گوند له شتون ＇خه خبر 

شي، بايد هغه وه）ول شي چ３ پخپله د فرهنگ په خپر４دو او د سرتاسري معارف په خپراوي ک３ 

همکاري وک７ي. له تاج محمد خان سره د گوند د مرامنام３ يوه کاپي وه چ３ له نورو اسنادو سره ي３ 

په خپل كور ک３ ساتله. ورور ي３ محمد شريف چ３ د سياسي افکارو د مخالفينو له ډل３ او د دولت 

له پلويانو ＇خه گ２ل ک５ده، له تاج محمد خان سره په يو＄اى ک３ اوسيده. نوموړي هغه مصوبه د تاج 

محمد خان له اسنادو ＇خه ترالسه ک７ه او هغه ي３ امير حبيب اهلل ته وړاندې ک７ه.

د ١٩٠٩م. کال په ژمي ک３ كله چ３ امير په جالل أباد ک３ په تفريح بوخت و، محمد عظيم خان 

د حربي فابريک３ کارمند او د شهزاده کبير خان خصوصي ＊وونكی مال منهاج الدين، د گوند د ！ولو 

غ７يو فهرست ترتيب او له يو راپور سره يو＄اى امير حبيب اهلل خان ته وړاندې ک７ او په راپور ک３ داس３ 

ويل شوي وو، چ３ د )حزب سري ملي( موخه د امير وژنه او د مشروطه حکومت جوړول دي او په 

کابل ک３ داس３ أوازه خپره شوې وه چ３ دا هر＇ه د هغو هنديانو په وسيله رامن＃ ته شول چ３ د گوند 

په دننه ک３ وو. خلکو دا استدالل کاوه چ３ د گوند هندي غ７يو غو＊تل چ３ لوم７ى د مشروطيت او 

خپلواک９ غو＊تن３ نهضت له من％ه يوسي او بيا افغانستان د انگليسانو په گ＂ه وروسته پات３ ک７ي او امير 

د معارف د تاسيس او د نوي فرهنگ د خپريدو ＇خه زړه ماتى ک７ي. او په ياد شوي فهرست ک３ هغه 

مشروطه غو＊تونکي چ３ د افغانستان په تاريخ ک３ د لوم７ي ＄ل لپاره را＊کاره او ＇لوي＋ت کسه وو، 

په خواشين９ سره اعدام او ＄ين３ بنديال شول. وروسته له ＇ه وخته ＄ين３ ي３ أزاد شول، خو مشروطه 

غو＊تونکي په ！وله معنا ونه ！کول شول، بيا ي３ وړې ډل３ جوړې ک７ې چ３ په پ＂ه ي３ فعاليت کاوه.

په )١٩١٨م.( ک３ د مشروطه غو＊تونکو تر ！کولو وروسته )عبدالرحمن لودين( د سراج االخبار 
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په  په شپه  امير حبيب اهلل خان د کليزې  د  افراطي شخص و،  يا  او د گوند غ７ي چ３ راډيکال  محرر 

شوربازار ک３ د قاضي کو＇３ د يوه دوکان په بام له تومانچ３ سره کمين نيولی و او د امير د سپرل９ مو！ر ته 

ي３ انتظار کاوه ) په هغه وخت ک３ شاه معموًال د جشن او د کابل په چراغان شپو ک３ د ارگ له بازارونو او 

د شوربازار له چوک ＇خه ت５ر４ده( همدا چ３ د امير مو！ر د دې دوکان تر ＇ن， راورس５د، عبدالرحمن د 

امير په مو！ر ډز وک７، خو کارتوس د مو！ر په پورته ＄اى ولگ５د او مو！ر په چ＂ک９ ت５ر شو او امير وژغورل 

شو. په سبا شپه عبدالرحمن لودين امنيتي قواوو ونيو او په ارگ ک３ زنداني شو. امير د هغه او د ملگرو 

د اعدام مسؤوليت په غاړه وانه خيست او د ١٩١٩م. کال په سياسي او＊تون ک３ عبدالرحمن لودين له 

نورو رو＊انفکرانو سره يو＄اى له زندان ＇خه أزاد شول او د امانيه دورې په مامورينو ک３ مقرر شو.

  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي. لوم７ن９ ډله دې د مشروطيت د زمينو د رامن＃ ته ک５دو 
او دويمه ډله دې د دې نهضت د موخو په برخه ک３ يو له بل سره خبرې وک７ي او پايله دې ي３ په 

！ولگي ک３ ووايي.

 پوښتنې
١. د مشروطيت نهضت چا رهبري کاوه؟
٢. د دې نهضت مشهور غ７ي ＇وک وو؟

٣. امير حبيب اهلل خان د دې نهضت له موخ３ ＇نگه خبر شو؟

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت

زده کوونکي دې منابعو او ماخذو ته په الس رسي سره د نهضت د ناوړه ！کون３ په اړه معلومات 
ترالسه او په ！ولگي ک３ دې ووايي.
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د لوم７ي څپرکي بيا کتنه

له يوې اوږدې مودې وروسته افغانستان د بهرنيانو د السوهنو له امله تجزيه او وو４شل شو. خو په 

بابا په وسيله جوړ شو. کرنه او مالداري  ١٧٤٧م. كال ک３ د افغانستان د دولت مؤسس احمدشاه 

چ３ د افغانستان د اقتصادي منابعو ＇خه وه، ډيره زيانمن شوی وه، چ３ د مرکزي دولت تر جوړ＊ت 

وروسته ي３ يو＄ل بيا وده وک７ه او دوديزو صنايعو چ３ د خلکو ور＄ن９ اړتياوې ي３ پوره کول３، يو＄ل 

بيا په فعاليت پيل وک７. سوداگري رامن＃ ته شوه او اقتصادي وضع ＊ه شوه. عنعنوي ＊وونه او روزنه په 

مدرسو او جوماتونو ک３ ترسره ک５ده، چ３ يوشمير مدرس３ په ！ول افغانستان ک３ جوړي شوې او )٤٥( 

کاله ي３ د احمدشاه بابا او د هغه د زوى تيمورشاه د سلطنت په دوران ک３ په ！ول افغانستان ک３ رواج 

درلود. خو د نوي فرهنگ د خپراوي په برخه ک３ د ابداليانو د سلطنت تر پايه کوم گام وانه خيستل 

شو. له ١٨٣٩- ١٨٤٢ م. کاله پورې افغانستان د انگريزانو تر يرغل الندې راغى او بيا په افغانستان 

ک３ د انگريزانو تر مات３ وروسته د وزير فتح خان د ورونو د ب３ اتفاق９ له امله د امير شيرعلي خان د 

سلطنت تر پايه پورې په هيواد ک３ گ６وډي او ملوک الطوايفي حاکمه شوه. خو د امير شيرعلي خان د 

سلطنت په وخت ک３ مرکزي دولت جوړ او اجرائيه قوه چ３ صدراعظم، کابينه او نورې دولتي ادارې 

ي３ درلودې من＃ ته راغله. د زراعت، مالدارۍ، صنايعو او کلتور په برخه ک３ اصالحات رامن＃ ته 

شول. عنعنوي معارف په عصري معارف بدل شو. پوځ جوړ شو او اقتصادي حالت وده وک７ه. د امير 

محمديعقوب خان د سلطنت په وخت ک３ انگريزانو د دويم ＄ل لپاره پر افغانستان يرغل وک７ او د امير 

شيرعلي خان د وخت اداره او اصالحات له من％ه الړل. ملوک الطوايفي رامن＃ ته شوه. د ب３ نظم９ 

له امله اقتصادي منابعو زيان وليد او خلک له ډيرو ستونزو سره مخامخ شول.

په ١٨٨٠م. ک３ امير عبدالرحمن خان سلطنت ته ورسيد. هغه لوم７ى سل زره کسيز پوځ جوړ ک７ 

او د يو قوي مرکزي دولت بنس ي３ ک＋ود او ！ول افغانستان ي３ د مرکزي دولت تر ولک３ الندې راوست. 
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انگريزانو امير او د افغانستان دولت ته ډيرې دسيس３ جوړول３، تر＇و په پاى ک３ ي３ پر امير د ډيورند کر＊ه 

تحميل او السليک ک７ه، چ３ د هغ３ له امله د افغانستان له بدن ＇خه ＄ين３ برخ３ جال شوې.

د امير حبيب اهلل خان د سلطنت په موده ک３ تر يوې کچ３ پورې معارف او د نوي کلتور خپر４دو 

ته پاملرنه وشوه. اقتصاد پر مخت， وک７ مواصالتي الرې، بندونه او نهرونه جوړ شول. د وړلو راوړلو 

لپاره يوشم５ر مو！ر له يوې انگليسي کمپن９ ＇خه خريداري شول او د کابل جال ل أباد او لغمان ترمن＃ 

！يليفون جوړ شو. د نساج９ فابريک３ د بخار د قوې په وسيله په کار پيل وک７. د جبل السراج بند د 

کابل د ＊ار د رو＊انه کولو لپاره په کار پيل وک７. يوه مطبعه جوړه شوه چ３ دوه ور＄پان３ او کتابونه په 

او د حبيبي３ په ＊وون％ي ک３ را＇رگند شول چ３ موخه ي３ د  په دربار  او رو＊انفکران  ک３ چاپ５دل 

ديموکراس９ او د مشروطيت رامن＃ ته کول وو.
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دويم څپرکی

د خپلواک９ له گ＂لو ＇خه د جمهوريت د نظام تر پايه پورې

١٩١٩- ١٩٧٨ ميالدي.
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د څپرکي موخې

١- د استعمار پر وړاندې د ملي پا＇ونونو او خپلواک９د السه ته راوړلو له مفاهيمو سره أشنا ک５دل

٢- د نظامنامو او اصولنامو له ماهيت سره پيژندگلوي.

٣- د خپلواک９ په الس ته راوړلو ک３ د شاه امان اهلل خان دون６ې سره پيژند－لوي. 

٤- پر افغانستان باندې د دويم３ ن７يوال３ جگرې د ناوړه اغ５زو سره پ５ژند－لوي.

٥- د سردار محمد داوود خان د صدارت په وخت ک３ د رغاون３ له پالنو سره پيژندگلوي. 

٦- د ديموکراس９ د لسيزې او د هغ３ د السته راوړن３ سره پيژندگلوي

٧- په جمهوريت باندې د سلطنت بدليدلو الملونه.

٨- د استعمار د سياست د ماهيت په تحليل پوهيدل.

۹- د نقش３ له مخ３ هغه ＄ايونه چ３ ان／ريزان په لوم７ۍ ج／７ه ک３ هلته م５شت ول د ن＋ه کولو 

مهارت.

۱۰- د تاريخي نقشو او اطلسونو ＇خه د －＂ه پورته کولو مهارت.

۱۱ - د سياسي بدلونونو په الملونو باندى پوهيدل او درک کول.
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د هېواد په خپلواک９ کې د امان اهلل خان ون６ه
)فبروري ١٩١٩ – جنوري ١٩٢٩ميالدي(

د  ته  واک  شخصيت،  خان  اهلل  امان  د 
السه  تر  په  خپلواک９  د  ＄رن／والی،  رس５دو 
له  ت７ونونه چ３  او هغه  ون６ه  د هغه  کولو ک３ 
له  د هغه  ان／ريزانو سره السليک شول چ３ 
امله د افغانستان خپلواکي په رسميت وپيژندل 

شوه په دې لوست ک３ به ورسره أشنا شئ.

د ١٩١٩ ميالدي کال د فبرورۍ په ٢١ مه امير حبيب اهلل خان د لغمان د کله گوش په ＊کار ＄اى ک３ 
ووژل شو او د وژلو پر دويمه ورځ ورور ي３ نصر اهلل خان په جال ل أباد او زوی ي３ امان اهلل خان په کابل 
ک３ د پاچاه９ اعالن وک７. په دې توگه په يو وخت ه５واد ک３ دوه حکومتونه من＃ ته راغلل. ＇رنگه چ３ 
له امان اهلل خان سره د خلکو او در باريانو مينه او مالت７ زيات و، نو د نصراهلل خان په پرتله ي３ د هغه 
موقف پياوړی ک７، ＄که نو نصراهلل خان د پاچاه９ له ادعا الس واخيست امان اهلل خان د چاپ شويو 
اعالميو له الرې خپله پاچاهي او د ه５واد د خپلواک９ په اړه خپل３ موخ３ او ت／الرې د افغانستان خلکو 

ته داس３ ＇ر－ندې ک７ې:
«اى د افغانستان معظم ملته! د پالر د شهادت پر وخت په کابل ک３ د سلطنت وکيل وم او اوس م３ 
د خدای )ج( په توکل او د هغه پر رس９ باندې د من／ولو ل／ولو له کبله د امانت دروند پي＂ی په غاړه 
واخيست. کله چ３ زما لوى ملت د شاهي تاج زما پر سر ک５＋ود، نو ژمنه م３ وک７ه، چ３ بايد د افغانستان 
دولت د ن７ۍ د نورو خپلواکو ه５وادونو په ＇５ر په دننه او بهر ک３ يو خپلواک ه５واد وي. د افغانستان ملت 

شاه امان اهلل غازي

اوولسم لوست
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د ه５واد په داخل ک３ بشپ７ه خپلواکي ولري او له هر ډول ظلم او ت５ري ＇خه خوندي او خلک بايد يوازې 
د قانون منونکي وي او بس. بي／ار او اجباري کارونه په ！ولو برخو ک３ منع او لغوه دي، زموږ حکومت 
به داس３ اصالحات پلي ک７ي چ３ ملت او ه５واد مو وک７اى شي چ３ د ن７ۍ د پرمختللو ه５وادونو په من＃ 
ک３ مناسب ＄اى او خپل مقام تر السه ک７ي. زه به د ه５واد د چارو د سرته رسولو په برخه ک３ مشوره د شا 
ورهم في االمر د حکم په اساس خپله الر ＊ود و－ر＄وم. ))اى گرانه ملته او تميز لرونکي قومه! د خپل 
دين، دولت او ملت په ساتنه ک３ وي（ او د ه５واد د ناموس په ساتنه ک３ هو＊يار اوسئ. زه له خداي>( 

＇خه ستاس３، اهل اسالم او ！ولو انسانانو لپاره خير او ن５کمرغي غواړم...((
مخک３ له دې چ３ امان اهلل خان واک ته ورس８５ي، لوم７ى ي３ د ه５واد له ډ４ر شم５ر با رسوخو او رو＊ان 
فکرو سره اړيک３ ！ينگ３ ک７ې او دويمه دا چ３ امان اهلل خان پخپله د اصالحاتو او نو＊تونو مينه وا ل و. 
در４يم دا چ３ مخک３ له دې چ３ واک ته ورس８５ي، د پالر د واکمن９ پر وخت ي３ د سياسي او ！ولنيزو 

اړيکو لپاره الزم امکانات درلودل.
او د ＄مکن９ بشپ７تيا د ساتن３  له پرديو ＇خه د ه５واد د خپلواک９  امان اهلل  امير  په بهرني سياست ک３ 
غو＊تونکى و. هغه د خلکو لوي３ غون６ې ته چ３ د کابل خلک او د پالزمين３ پو＄يان په ک３ وو، پر أس 
سپور پرته له ساتونکو مرادخان９ ته راغى  د خلکو غون６ې ته داخل شو. په داس３ حـال ک３ چ３ ب３ تيک３ 
توره ي３ تر مال ＄４７دله، خپله مشهوره تاريخي وينا ي３ واوروله. په دې وينا ک３ له ډول ډول مسائلو ＇خه 
يادونه وشوه، د ب５لگ３ په توگه، د افغانستان بهرن９ خپلواکي او په داخل ک３  فردي أزادي، مساوات، 
ورورولي او برابري، د ملت أزادي او د عدالت او صداقت په ＇５ر مهم مسائل ي３ د نوي دولت په ک７نالره 
ک３ مطرح ک７ل. د وينا پر مهـال د خوشال９ او شاباسي چغ３ پورته او په دې توگه نوى دولت من＃ ته راغى، 

چ３ په لسو ور＄و ک３ د ه５واد د ！ولو واليتونو د خلکو مالت７ ي３ تر السه ک７.
د امان اهلل خان د مرام اعالن بزگران، مالداران، سوداگران او رو＊ان فکران د نوي حکومت پلوي ک７ل ، 

＄که د هغه مرام د ！ولو خلکو له غو＊تنو سره سمون درلود. 
د يوه کس پو＄ي تنخواه چ３ ١٢ روپ９ وه وروسته له دې ٢٠ روپ９ اعالن شوه. دولت د پو＄يانو د أرام９ 
او اړتياو دپوره کولو لپاره چ３ د خپلواک９ ساتونکي وو، ډ４ره پاملرنه وک７ه. همدا و چ３ د افغانستان شپ５ته 
زره کسيز پوځ په ！ول ه５واد ک３ له نوي دولت ＇خه مالت７ وک７. کله چ３ امان اهلل خان د خپلواک９ د گ＂لو 

لپاره جهاد اعالن ک７، د ه５واد مختلف３ طبق３ متحدې او د ١٩١٩ ميالدي کال د اپريل په ديارلسمـه 
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ي３ د خپلواک９ اعالن وک７.
امان اهلل خان انگليسانو ته د افغانستان د خپلواک９ خبر ورک７، دا چ３ د برتاني３ دولت دې ته حاضر نه 
و، چ３ له خپل استعماري نفوذ ＇خه ت５ر شي او د افغانستان خپلواکي په رسميت وپ５ژني، په ＄واب 

ک３ ي３ يوازې د پالر د م７ين３ تسليت ور ول８５ه او د خپلواک９ هي＆ يادونه ي３ ونه ک７ه.
د  افغانستان  د  چ３  لپاره  دې  د  خان  اهلل  امان   
خپلواکي د رسميت پيژندن３ موضوع پلي ک７ي، 
افغاني پو＄يان ي３ د برتانوي هند د پول３ مختلفو 
د  او  ک７ل  ي３  ＄اى  پر  ＄اى  او  ول８５ل  ته  برخو 
او  افغان  د  لپاره  خپلواک９  سياسي  د  افغانستان 
انگليس در４يمه جگ７ه پيل ک７ه. د افغاني قواوو 

او  پکتيا  په در４و جبهو )خيبر،  د ه５واد  سوقيات 
کندهار( ک３ پيل شول.

الف: د راولپن６ۍ د سولې مذاکره د اګست )١٨د ١٩١٩م. كال(
له افغانستان سره د جگ７ي وروسته انگليسانو دا غوره وگ２له چ３ د افغانستان دولت سره خپلی 
اړيک３ ＊３ ک７ي او مسئل３ د خبرو اترو له الرې حل ک７ي، ＄که نو د حکومتونو ترمن＃ تر يو شم５ر 
ليکونو وروسته د سول３ يو هيئت د علي احمد خان په مشرۍ راولپن６ۍ ته روان شو او د بر４تاني３ د 
هيئت له رئيس سرگرانSir Grant  سره ي３ په کنفرانس ک３ وليدل او وروسته له ＇و غون６و په 
پاى ک３ د دواړو دولتونو له خوا د سول３ پن％ه ماده ييزه معاهده السليک شوه. علي احمد خان په دغه 

السليک ک３ ت５روته او د سول３ ت７ون د انگليسانو په گ＂ه او د افغانستان په زيان السليک شو.
ب: د مونسوري مذاکره)١٩٢٠ميالدي كال(

＇رنگه چ３ د راولپن６ۍ د سول３ کنفرانس د افغانستان په زيان السليک شوى و، د افغانستان حکومت 
د برتاني３ له حکومت سره د دويم ＄ل لپاره د مساوي حقوقو پر بنس د يوې معاهدې غو＊تنه وک７ه، 
په پاى ک３ د ١٩٢٠م. کال د مارچ په ٩ مه انگليسي دولت له امير ＇خه غو＊تنه وک７ه چ３ يو افغاني 
هئيت منسوري ته راول８５ي. افغاني هيئت د محمود طرزى په رياست د افغانستان د بهرنيو چارو وزير، 
او د بر４تاني３ د استازې سره خپل３ غون６ې پيل ک７ې، نوموړي کنفرانس ＇ه کم درې مياشت３ دوام وک７، 

د داراالمان ما９１
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پايله ي３ ور نه ک７ه او افغاني هيئت تر ست７و او اوږدو مذاکراتو وروسته ب３ له دې چ３ قرارداد السليک 
ک７ى وي، کابل ته راستون شو.

انگليسانو وليدل چ３ افغانستان له نورو ه５وادونو سره ديپلوماتيک３ اړيک３ پيل ک７ې دي، ددې په ل＂ه ک３ 
شو تر ＇و افغانستان ته هيئت ول８５ي او خبرې بيا پيل ک７ي.

ج: د کابل معاهده د نوامبر)٢٢ د ١٩٢١ميالدي كال(
برتانوي هيئت د سرهزي دابس په مشرۍ کابل ته راغى او خپل３ خبرې ي３ د افغانستان د بهرنيو چارو له 
وزير محمود طرزي سره پيل ک７ې. خبرې ＇ه کم يو ولس مياشت３ اوږدې شوې، ＇رنگه چ３ د دواړو 
خواو غو＊تن３ يو له بل سره په تقابل ک３ وې، ن８دې و چ３ يوولس مياشتن９ اوږدې خبرې قطع شي. په 
پاى ک３ د کابل معاهده د نوامبر په ٢٢ مه په  ١٩٢١م. كال ک３ السليک شوه او د انگليس دولت د 
افغانستان خپلواکي تصديق او په رسميت وپ５ژندله. دواړو دولتونو يو بل ته د سفيرانو په ل８５لو کابل او 

لندن ته موافقه وک７ه. 
په افغانستان ك３ د يوه خپلواکه دولت جوړ４دل په بهرني سياست ک３ د ان／ليسانو په استعماري موضوع 

باندې په من％ن９ او ن８دې ختي＃  ک３ مر－ونی －وزارو او د أسيا استعماري ضد ک３ ډير ژور اثرات درلودل.

 پهټولگي  کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ن９ ډله دې د امان اهلل خان د اعالميو په اړه او دويمه ډله 

دې د افغانستان د خپلواک９ د بيا تر السه کولو په برخه ک３ يو له بل سره خبرې وک７ي.

 پوښتنې
کوم علتونه وو چ３ نصراهلل خان ي３ د سلطنت له ادعا ＇خه الس په سر ک７ او شاه امان اهلل    -١

خان ته ي３ د قدرت رس５دو الر هواره ک７ه؟  
د شاه امان اهلل خان د اعالميو په برخه ک３ لن６ معلومات ورک７ئ.  -٢

٣- د افغانستان خپلواک９ د کوم３ معاهدې پر اساس ترالسه شوه؟

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

په ！ولگي ک３ نورو ！ولگيوالو ته ووايي.
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د هېواد د خپلواک９ درې گوني  مورچلونه

په دى لوست ک３ به د افغانستان د خپلواک９ د بياالسته راوړن３، 

ددرې گونو مورچلونو ارز＊ت چ３ د ان／ليسانو د مات３ او متارک３ 

المل شو پ５ژند－لوي ترالسه ک７ي.

مخك３ تر دې چ３ د انگريزانو په وړاندې د خپلواک９ د جگ７ې د دريو لويو مورچلونو يادونه وک７و، 
د يوه مطلب ＇رگندونه اړينه ده او هغه دا چ３، د ه５واد خپلواکي يوازې د خپلواک９ د جگ７ې په همدې 
دريو مورچلونو پورې رالن６ه نه ک７و، د انگريزانو په وړاندې د خپلواک９ جگ７ې لپاره د ه５واد هره سيمه 
د خپلواک９ ساتلو سنگراو د دفاع مورچل جوړ شوی و. د ه５واد هره برخه او هر گوټ د انگريزانو په 
وړاندې د هغوی د ＄پلو سنگر گر＄５دلی و. خو بر بن６ه ماته او پر４کنده گوزار د هغو افغان شازلمو په 

توره وشوه چ３ د اماني دولت له خوا ي３ په دريو مورچلونو ک３ ＇ارنه او پالنه کوله.
اماني دولت د خپل３ واکمن９ له پيله په هند ک３ انگريزي واکمنانو ته و＊وده چ３ د افغانستان نوی 
دولت د پخوانيو ت７ونونو الندې د اړيکو دوام نه غواړي او په ＄انگ７ې توگه د اعليحضرت امان ا هلل خان 
له خوا د مارچ د مياشت３ په دريمه ني＂ه په هند ک３ انگليسي نائيب الحکومه  الرد چلسفورد ته يو ليک 
ول８５ل شو او په ليک ک３ غو＊تنه و شوه چ３ د د دواړو ه５وادونو تر من＃ د ١٩٠٥ ميالدي کال پر ت７ون 

اتلسم لوست

77



بايد له سره غور وشي او د افغانستان خپلواکي د انگليسانو له خوا ومنل شي . اماني دولت ب３ له دې 
چ３ د انگليسي لوري ＄واب ته انتظار وباسي، ورسره سم ي３ د ن７ۍ د يوشم５ر ه５وادونو او له هغ３ ډل３ 
ه５وادونو ＇خه د نوي جوړ شوي شوروي دولت سره د ديپلوماتيکو اړيکو لپاره او هم ي３ د شوروي له 
الرې ديو شم５ر اروپاي３ هيوادونو سره د اړيکو د تآمين ه）３ پيل ک７ې. د دې تر ＇نگ ي３ د انگليسانو 
سره د خپلواک９ جگ７ې لپاره تيارۍ او چمتووالی ونيوه . په دې ترڅ ک３ د ه５واد ＇خه د دفاع شورا جوړه 
او پر د＊من ي３ د غو＇و بريدونو لپاره ي３ درې ستر مورچلونه )د ه５واد ＇خه د دفاع ختي＃، سويلي او 

سويل لو４دي＃ مورچل( جوړ او د همدې مورچلونو د الر＊ون３ لپاره ي３ دولتي کسان وگمارل. 
ختيځ مورچل

 د اماني دولت د واکمن９ د پيل سره جوخت د ه５واد د خپلواک９ تر السه کولو لپاره ه）و جريان 
درلود، خو د اپريل په مياشت کي د افغاني ＄واکونو منظم３ او پرلپس３ ه）３ غ＋تل３ او گ７ندۍ شوې. د 
افغاني ＄واکونو لوم７نی خو＄＋ت د ه５واد د ختي＃ مورچل په لور هلته تر سره شو. چ３ سپهساالر صالح 
محمد خان چ３ د خپلو منظمو ＄واکونو سره جـالل أباد ته ورس５د ورسره سم د سيم３ ولسي ＄واکونه او 

د خپلواک９ جگ７ې لپاره سر سپارونکو زلمو د انگليسانو په وړاندي جگ７ې ته خپل تياری ＇رگنده ک７.
د ه５واد په ختي＃ مورچل ک３ جگ７ه د م９ مياشت３ په دريمه ني＂ه د افغاني ＄واکونو په يوه نا＇اپي يرغل 
پيل شوه. دا بريد دومره ＄واکمن او گ７ندۍ و چي د انگليسي ل＋کرو په من＃ کي ي３ د و４رې او ډار فضا 
واکمنه ک７ه. افغاني ＄واکونو د يوې اون９ جگ７و په ترځ ک３ انگليسي پو＄يان د ننگرهار د ＇ن６ونه تر 
پ５＋وره داس３ و＄پل چ３ د بيا راگر＄５دلو توان پک３ پات３ نه شو. په ډهلي او لندن ک３ د انگليس نظاميانو 
او سياسيونو د افغانانو دا نا＇اپي بريد او پرلپس３ بری په اسيا ک３ خپلو گ＂و ته ستر تهديد او مات３ و－نله، 
نو ＄که ي３ په متقابل بريد الس پورې ک７ او په خپل ！ول توان ي３ د هواي３ او ＄مکنيو ＄واکونو ＇خه گ＂ه 
واخستله او پرله پس３ درن３ هواي３ بمبارۍ ي３ تر سره ک７ې، له يوي خوا ي３ د خپلو مات３ خوړلو ＄واکونو 
مورال لوړ ک７ او له بلي خوا ي３ د افغاني ＄واکونو د پرلپس３ بريدونو مخه په درنو بمباريو سره ونيوله او د 
تورخم تر پول３ شاتگ ته اړويستل چ３ له يوې خواي３ د لوژستيکي اړينو توکو د رس５دو مخه ونيول شوه 
او له بل３ خواي３ د کابل او جالل اباد ＊ارونه تر داس３ هواي３ بمباريو الندې راوستل چ３ ب３ شم５ره ولسي 
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خلک سپين ږيري او ماشومان ي３ په شهادت ورسول . دا هوايي حمل３ دومره زيات３ پرلپس３ او درن３ 
وې چ３ د اماني دولت يوشم５ر لوړ پوړو کسانو له کابل ＇خه يوه مصؤن ＄ای ته د مرکز د ل８５لو غو＊تنه 
وک７ه، خو اعليحضرت امان اهلل خان دا وړانديز ونه مانه او د جگ７ې الر＊ونه ي３ له همدې کابل ＊ار 

＇خه د بري تر ورست５و ش５بو په غاړه واخيستله.

سويل ختيځ مورچل
 د اماني دولت د پريک７ې سره سم سپه ساالر محمد نادرخان د خپلو منظمو ＄واکونو سره د اپريل پر 

٢٤ مه ن５＂ه گرديز ته ورس５د. په گرد４زک３ داوطلب ＄وانان د نادر خان له ＄واکونو سره يو＄ای شول. 

محمد نادر خان په －رد４ز ک３ د ＄واکونو د تنظيم او تر تيب په نيت د دوو اونيو لپاره پات３ شو. د م９ د 

مياشت３ په ١٤ م３ ن５＂３ په ！وله پکتيا ک３ د خپلواک９ اخيستلو نغاره ووهل شوه او افغاني قوتونو د انگريز 

ل＋کرو ته داس３ پرله پس３ مات３ ورک７ه چ３ انگريزانو يو په بل پس３ خپل عسکر کو！ونه له السه ورکول. 

افغاني ＄واکونه د ！ل او وا３１ تر سيمو پورې د انگريزانو ！ول３ تا３１ تر السه ک７ې ، خو هغه غوڅ او هر 

اړخيزه بريد چ３ د م９ د مياشت３ په ٢٦ مه ن５＂ه تر سره شو، نور نو غليم ته توان پات３ نه شواو ناهيلي 

شو ، ＄که ي３ د جون د مياشت３ په دريمه ن５＂ه د اماني دولت سره د متارک３ او اور بند غو＊تنه وک７ه .

سويلي مورچل
د ه５واد د خپلواک９ سويل مورچل چارې د سردار عبدالقدوس خان اعتماد الدوله په مشرۍ په مخ 

تلل３. د سويل حوزې د ب５ال ب５لو سيمو اوس５دونکي د تيارۍ په حال ک３ د مرکز امر ته سترگ３ په الر 

والړ وو. اعتمادالدوله له کابل ＇خه د کندهار په لور د وتلو پر مـهال يو ＇و د گوتو په شمار کسان ورسره 

ملگري وو، خو د وردگو, ميدان او غزني تر سيمو پورې د اعتمادالدوله د ل＋کرو شمير تر زرگونو 

کسانو زيات شو. کله چ３ اعتمادالدوله کندهار ته ورس５د په زرگونو داوطلبو ＄وانانو په －６ون سره ي３ 

شم５ر لسگونو زرو کسانو ته ورس５د.

په کندهار ک３ د ＄واکونو ترتيب او تياری ال نه و بشپ７ شوی چ３ د انگريزي پو＄يانو له لوري په 

يوه نا＇اپي بريد ک３ د سپين بولدک او پ＋ين يو شم５ر افغاني ساتندويان تر حمل３ الندې راغلل او 
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په يوه نابرابره جگ７ه کي افغاني ساتندويان په شهادت ورسيدل، د دې خبر په خپر４دو سره د کندهار 

اوس５دونکو پر انگريزانو د بريد چارې دومره گ７ندۍ شوې چ３ سردار عبدالقدوس خان اعتمادالدوله 

ته ي３ د ＄واکونو د سمون او تنظيم وخت ورنه ک７ او ب３ له ＄ن６ه ي３ د م９ د مياشت３ په ٢٦ مه ن５＂ه د 

انگريزانو پر ل＋کرو بريد پيل ک７، خو انگريزي پو＄يانو پخوا تر دې چ３ د افغانانو د تورې شرنگ ته 

＄انونه ！ينگ ک７ي ال ي３ پخوا پ＋３ د خپلو عسکرکو！ونو  ＇خه سپک３ ک７ې وې ، افغاني ＄واکونو 

د انگريزانو پاخه سنگرونه يو په بل پس３ تر خپل واک الندې راوستل او تر کوي＂３ ＊اره ي３ سيمه د 

غليم له واک او ＄واکه پاکه ک７ه . کله چي افغانان کوي＂３ ＊ار ته ورس５دل نو انگريزانو اماني دولت ته د 

متارک３ او اور بندخواست وک７ او د دولتونو تر من＃ د جون د مياشت３ پر دريمه ن５＂ه د اوربند خبر خپور 

شو چ３ ورسره سم د انگريزانو له خوا د افغانستان د خپلواک９ د منلو ديپلوماتيک بهير پ５ل شو. 

 په ټولگى کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوه ډلو ويشل شي، لوم７ن９ ډله دې د درې گونو مورچلونو په اړه او دويمه ډله 

دې د افغانستان په اړوند د ان／ريزانو د پاليس９ په اړه له يو بل سره خبرې پرې وک７ي.

 پوښتنې
١- د پکتيا په محاذ ک３ د محمد نادر خان ون６ه ＇رنگه ارزوئ؟ 

٢- صالح محمد خان په کوم مورچل ک３ －مارل شوی و او ＇ه السته راوړن３ ي３ درلودې؟
٣- د ！ل کال ＇رنگه فتحه شوه؟

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

او بيا دې په ！ولگي ک３ وواي３.
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اصالحات او ريفورم۱۹2۱- ۱۹2۸ميالدي

په دې لوست ک３ به د هغو اصالحاتو او 
امان اهلل خان  امير  اړه چ３  په  سترو کارونو  

ترسره ک７ي دي معلومات ترالسه ک７ئ.

د  توگه  په  پ３＋５  تاريخي  لوي３  يوې  د  لري  سمون  سره  لمريز   ١٢٩٨ د  چ３  ک３  کال  ١٩١٩م.  په 
پروسو  اقتصادي  او  ！ولنيزو  وروستيو  په  ه５واد  د  راوړن３  ته  الس  خپلواک９  سياسي  د  افغانستان 
اهلل  امان  شاه  چ３  امله  دې  له  شو،  داخل  ته  مرحل３  نوې  يوې  افغانستان  درلودې.  اغ５زې  ژوري  ک３ 
ک７ل. ته  رامن＃  بدلونونه  مهم  ډ４ر  ي３  مالت７  په  هغوى  د  درلود،  محبوبيت  ک３  من＃  په  خلکو  د 
دغه اصالحات او بدلونونه په دوو مرحلو ک３ ترسره شول. لوم７ن９ مرحله چ３ له ١٩١٩- ١٩٢٤م. کلونو 
پورې ي３ دوام وک７. د افغانستان خلک چ３ د پرمختگ غو＊تونکي وو. له دولت سره ودريدل او ！ولو نويو 
اصالحاتو ته ي３ هرکلى ووايه. د اصالحاتو دويمه مرحله چ３ له ١٩٢٤ م. کـال ＇خه پيل شوه چ３ د اماني 
دولت تر پاي پورې ي３ دوام وک７ خو د يوشم５ر کورنيو او بهرنيو عواملو له امله ي３ عملي ب２ه پيدا نه ک７ه.
له الرې د ＊کلو،  پرو－رامونو  او اصالحي  ډير ژر د خپلو ت， الرو  امان اهلل خان غو＊تل چ３  شاه 
قصرونو، مجللو او زړه را＊کونکو ودانيو، پارکونو، تفريح ＄ايونو، لويو فابريکو په جوړولو الس پورې 
ک７ي، او صحتمنده وگ７ي ولري چ３ له نوي فرهنگ او تمدن سره أشناي３ ولري، په همدغه هيله ي３ 
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له دغو کارونو سره ډيره مينه درلوده، پرته له دې چ３ د ！ولن３ فرهنگي حالت په پام ک３ ونيسي، د دغو 
کارونو په ترسره کولو ک３ ي３ له بي７ې کار واخيست چ３ په پاى ک３ ي３ ناوړې پايل３ له ＄انه سره درلودې.
د لوم７ۍ دورې له مهمو اصالحاتو ＇خه يو هم د افغانستان د اساسي قانون تصويب و چ３ د ١٩٢٣م. 
کال د لوي３ جرگ３ په ترڅ ک３ چ３ په جالل أباد ک３ جوړه شوې وه او ٨٨٢ کسو په ک３ گ６ون ک７ى وو چ３ 
وروسته دا قانون د پغمان په لويه جرگه ک３ د ١٩٢٤م. کال د چنگاښ په مياشت ک３ تائيد او توشيح شو.
اساسي قانون چ３ د امان اهلل خان په اصالحاتو ک３ لوم７نى گام گ２ل کي８ي، د ډ４رو ＄مکو لرونکو له 
گ＂و سره په ！کر ک３ و. شاهي مشروطه نظام ي３ تثبيت ک７. ډير مهم اصالحات ي３ په اقتصادي برخه ک３ 
رامين％ته ک７ل ＇رنگه چ３ له انگليسانو سره د ١٩١٩م. کال د خپلواک９ په جگ７ې ک３ د ه５واد پان／ه 
اړينه وه چ３ د روپيو زيرم３ چ３ پرته له هغ３ په ه５واد ک３ يو بدلون هم  په بشپ７ه توگه تشه شوې وه، 
ناشونى و، رامن＃ ته شي. له همدې امله شاه امان اهلل خان د مالي او اداري اصالحاتو چارې پيل ک７ې.

مالي او اقتصادي چارې
شاه امان اهلل خان د اصالحاتو د تطبيق په لوم７ي پ７او ک３ له ستونزو سره مخامخ نشو. نوموړي پر خلکو د مالياتو فشار 
رال８ ک７. له ＄مک３ ＇خه د جنس ماليه ي３ په نقدې ماليه بدله ک７ه. او ！ولو خلکو پرته د خان او ملک له سپار＊تن３ ن５غ 
په ن５غه له مالي دفترونو سره اړيک３ پيدا ک７ې. د ＇ارويو د مالي３ د ورک７ې لپاره د ＇ارويو محصول په نامه قانون رامن＃ ته شو.
د مالي ادارو د تنظيم لپاره په کابل ک３ د )دفتري اصولو( په نامه ＊وون％ى جوړ شو چ３ فارغان ي３ د مالي３ د 
مامورينو په توگه په ه５واد ک３ مقرر شول او د دولت زړې حسابي چارې ي３ په عصري سيستم بدل３ ک７ې. د 
حاکمانو په نامه ＊وون％ى په مرکز ک３ جوړ او فارغان ي３ په سيمه ييزو حکومتونو ک３ پر دندو وگومارل شول. 
سوداگري هم پراخه شوه او د داخلي گمرکي تعرفو ډيروالى لغوه شو او د دې اصالحاتو د پايلو له امله پانگ３ 
وده وک７ه. د سوداگريزو معامالتو شرعي محاکم رامن＃ ته شول او د سوداگرۍ، شرکتونه په کابل ک３ جوړ شول.
فرانسوي شرکتونو  او  دوو جرمني  له  او  شو  ک３  په ه）ه  پ＂ليو جوړولو  د  اوسپنو  او  فابريکو  د  دولت  امانيه 
پ＂ل９  اوسپن３  د  ته  افغانستان شمال  د  له سويل ＇خه  ک３  کلونو  لسو  په  ي３  له مخ３  وشو چ３  قرارداد  سره 
جـالل  پغمان،  په  شو.  پيل  کار  غ％ولو  د  لينونو  د  تيليفون  د  او  تيليگراف  د  ته  واليتونو  مرکزي  جوړ４ده. 
جوړون３،  ！وكر  صابون،عطرو،  بيارغولو،  مو！رو  د  شو.  پيل  کار  جوړولو  د  س＂يشنونو  د  ک３  کندهار  او  أباد 
کابل،  د  شوې.  جوړې  ک３  مزارشريف  او  هرات  کندهار،  په  فابريک３  نجارۍ،  ايستلو،  غوړ  پنب３، 
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ايران او ترکي３ ترمن＃ هوايي پوست３ په پام ک３ ونيول شوې. د غازي او سراج بند  مزارشريف، شوروي، 
اوسپن３  د  او  فابريکه  يوه  ک３  برخه  په  نفتو  د  هرات  او  د الجوردو  بدخشان  د  بشپ７ شول.  ک３  غزني  په 
شول. ونيول  ک３  پام  په  پروگرامونه  ک３  برخه  په  نورو  او  تباشيرو  ابرک،  سربو،  گوگ７و،  کولو،  ويل３  د 
د دغــو اصالحاتــو پــه پايلــه کــ３ د دولــت عايــدات د تيــر پــه پرتلــه لــه دوه چنــده پورتــه شــول او 
لپــاره  وزنونــو  د  ورســ５دل.  تــه  روپيــو  ميليــون  روپيــو ＇خــه ١٨٠  ميليــون  لــه ٨٠  کــ３  ل  کا  پــه 
مي＂ريــک سيســتم رامنــ＃ تــه شــو. افغانــي پولــي واحــد لــه روپــ９ ＇خــه پــه افغانــ９ ونومــول شــو.

اداره
دولت له هر＇ه نه ډ４ره د افغانستان ملي وحدت او ثبات ته پاملرنه وک７ه. او دغه ملي وحدت ورورول９ 
هغه  ！ول  مادې سره سم  اتمي  د  قانون  اساسي  د  وه.  پر مساوي حقوقو والړه  د خلکو  افغانستان  د 
خلک چ３ په افغانستان ک３ ژوند کوي، پرته له ديني او مذهبي مسايلو د افغانستان تبعه گ２ل ک８５ي 
أزدايو ＇خه  د شخصي  دو－７و  و چ３  نظام مکلف  سياسي  دولت  د  ديني چاروک３،  او  مذهب３  په 
پرته له شرعي مجوز قانون ＇خه توقيف او مجازات ک５داى نه شي، د  پالنه وک７ي او هي）وک هم 
برابر  ته  ！ول ملت  او  يوړل شول  له مين＃  له نظره  قبيله(  او  توکم  تفريق مسئله د)مذهب،  او  تبعيض 
ودر４ده.  باندې  قواوو  قضائيه  او  مقننه  اجرائيه،  دريو  پر  هم  دستگاه  دولت  د  شول.  ورکول  حقوق 
اماني دولت د ه５واد د حريم د ژغورن３ لپاره هوايي ＄واک جوړ ک７ چ３ )١١( الوتک３ ي３ درلودې او 
٦٥ کسه زده کوونکي د دغ３ ＇انگ３ د زده ک７ې لپاره روسي３، فرانس３ او اي＂الي３ ته واستول شول. 
پياوړې  فابريکه  کابل حربيه  د  ول８５ل شول.  ته  ترکي３  او  لپاره روسي３  د پو＄ي زده ک７و  نور  يوشم５ر 
شوه. جگ７ييز مهمات لکه: دافع هوا، توپونه او زري پوش مو！رې د پو＄ي نظام په واک ک３ ورغلل.
په کابل ک３ د راډيو اداره جوړه شوه او ＊ار په بر４＋نا رو＊انه شوه. د روغتيا په برخه ک３ په کابل او 
واليتونو ک３ ملکي او پو＄ي روغتونونه جوړ او په مرکز ک３ د ＊％و روغتون او په پغمان ک３ سناتوريم 
جوړ شو. د اکسرې ماشينونه کابل ته وارد شول او د دارالمجانين او دارااليتام د جوړولو كار پيل شو.

پوهنه اوکلتوري چارې
د اساسي قانون له ٦٨م３ مادې سره سم د ليک لوست زده ک７ي وړيا او اجباري شوې. ډ４ر شم５ر 
＊وون％ي په مرکز او واليتونو ک３ جوړ شول. په پايتخت ک３ د حبيبي３ پرل５س３ سرب５ره امانيه ل５سه جوړه 

شوه. لوم７ن９ د فرانسويانو او دويمه ي３ د جرمنيانو په مرسته من＃ ته راغله.
همدارنگه په مرکز او واليتونو ک３ ٣٢٢ ＊وون％ي, او يو دارالمعلمين په هرات ک３ جوړ شو چ３ تر 
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١٩٢٧ م. کال پورې ي３ د زده کوونکو شم５ر ٥١ زرو کسو ته ورس５د. په ثانوي او مسلکي برخو ک３ 
درې زره زده کوونکو زده ک７ه کوله. په سلگونو محصلين شوروي اتحاد، جرمني، فرانس３، اي＂الي３ او 
ترکي３ ته د زده ک７و لپاره واستول شول. همدارنگه يوه ملي کتابتون جوړ شو چ３ نن ورځ په عامه کتابتون 
ياد８４ي. د دې کارونو تر＇نگ يوه سينما د کابل په ＊ار او يو تياتر په پغمان ک３ جوړ شو او ديارلس مجل３ 
او جريدې د دولت په لگ＋ت په کابل او واليتونو ک３ نشر شوې، لکه ارشاد النسوان، اتحاد مشرقي، 
روزنامه افغان، معارف مجله، امان افغان، بيداري، د حقيقت ور＇پانه او نور... مطبوعات او داخلي 
ور＇پا３１ أزادې شوې او د شخصي جريدو او ور＄پا１و د چاپ لپاره زمينه برابره شوه چ３ د ب５لگ３ په 

توگه کوالى شو چ３ انيس، نسيم سحر او د نورو نومونه ياد ک７و.
 

 په ټولگي  کې فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وويشل شي. لوم７ن９ ډله دې د شاه امان اهلل خان د مالي او اقتصادي 

اصالحاتو په اړه او دويمه ډله دې د نوموړي د اداري اصالحاتو په اړه په خپلو ک３ خبرې وک７ي.
 پوښتنې

د امان اهلل خان اصالحاتو ＇و مرحل３ درلودې؟ هره مرحله ي３ د ن５＂３ په يادون３ سره وواياست.  .١
د افغانستان لوم７نى اساسي قانون په کوم کال او چ５رته تصويب شو؟  .٢

شاه امان اهلل خان د کوم３ موخ３ لپاره اصالحات پيل ک７ل؟  .٣
د اداري جوړ＊ت له مخ３ اماني دولت پر کومو قواو والړ و؟  .٤

امان اهلل خان د پوهن３ په برخه ک３ کوم کارونه ترسره ك７ل؟ لن６ ډول ي３ وواياست.  .٥

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

کي ووايي.
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د غازي شاه امان اهلل خان اروپايي سفر)١٩٢٧ م  / ١٣٠٦ لمريز(

د شاه امان اهلل خان د سفر ضرورت، د سفر پايل３، د سفر په وړاندې غبر－ونونه او د 
شاه له غيابت ＇خه د يو شم５ر فرصت طلبو ک７يو －＂ه اخيستنه، دا هغه مفاهيم دي چ３ په 

دې لوست ک３ به ورسره أشناشئ.

غازي امان اهلل خان په )١٣٠٥ لمريز( کال د وزيرانو د شورا په عالي مجلس ک３ د افغانستان د پرمختگ 
روزن３،  او  ＊وون３  د  بايد  ويل: چ３  وي３  او  ونيوه  الندې  بحث  تر  کمى  وسايلو  او  أالتو  نويو  د  لپاره 
مطبوعاتو، رغون３، د نويو مخابراتو، صنعت او د افغانستان د کرن３ د پرمختگ په برخه ک３ له اروپايي 
ه５وادونو ＇خه ډ４ر لوی سامان أالت واخلي او تهيه ک７ای شي. او ددې کار لپاره بايد مسلکي او کارپوه 
خلک انتخاب او په مناسب وخت ک３ اروپا ته ول８５ل شي. د وزيرانو مجلس دا تصويب ک７ چ３ ددغو 
！ولو علمي او فني موخو د الس ته راوړلو لپاره دې پخپله غازي پاچا ددغه هيئت مشري پر غاړه واخلي، 
＄که چ３ هغه پخپله د پوهن３ او رو＊انفکرۍ ډ４ر لوى غو＊تونکى و او هم ＇رنگه چ３ له )١٣٠١ 
لمريز( کال ＇خه وروسته د ＄ينو ه５وادونو له خوا ＄ين３ رسمي بلنليکونه راغلي وو چ３ پاچا دې د 
هغوى له ه５وادونو ＇خه ليدنه وک７ي همدا و چ３ امان اهلل خان د ملک３ ثريا او د دولت د عالي رتبه 
غ７يو سره اروپا ته روان شو او د ١٩٢٧ ميالدي کال د )١٣٠٦لمريز( کال مطابق د ليندۍ د مياشت３ 
په لوم７يو ک３ په کابل ک３ تر اهلل پامان９ وروسته ي３ د کندهار لوري ته حرکت وک７ او په کندهار ک３ ي３ د 

شلم لوست
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خلکو تر تاوده هرکلي وروسته د چمن لوري ته مخه وک７ه او وروسته د کوي＂３ له الرې کراچ９ ته ورس５د 
او په نوموړو ＊ارونو ک３ ي３ تر تودو هر کليو ورسته د هوايي ډگر او د الوتکو د ترميم د فابريک３ تر ليدلو 
بيا د رسمي پروگرام سره سم د بمبي بندر ته روان شو. که ＇ه هم پخپله له ترکي او فرانسوي ژبو سره بلد 
و، سره له دې هم يو شم５ر ژباړونکي ور سره وو او همدارنگه په بهر ک３ د ！اکلي پروگرام د لرلو له امله 
افغاني سفيرانو او استازيو ته کومه ستونزه پيدا نه شوه. بمبي ته په رس５دو افغانان او هندوانو د هغه د هر 
کلي لپاره د سرک دواړو لوريو ته کتارونه جوړ ک７ي وو او له تودو ولولو سره چ３ )ژوندى دې وي غازي 
پاچا( استقبال شو. خلکو داس３ احساسات ِو＊ودل، چ３ انگليسان ي３ سخت وو４رول او دا له دې امله 
چ３ امان اهلل خان په اسالمي ن７ۍ ک３ له ＇ومره گران＋ت ＇خه برخمن دى او غازى پاچا هم په خپلو 
！ولو ويناوو ک３ د هند او نورو محرومو ملتونو د خپلواک９ خبرې کول３. په هند ک３ د خپل３ پات３ ک５دن３ 
پر وخت د هغه ه５واد خلکو ته داس３ وويل:»خپلواکي نه ورکول ک８５ي، بلكي د تورې په زور تر السه 
ک８５ي» د هند د مشرانو او ！ولنو تر ليدلو وروسته، امان اهلل خان عدن او له هغه ＄ايه مصر ته سفر وک７ 
چ３ د مصر د پاچا لوم７ني فواد او خلکو له خوا ي３ هر کلى وشو، د هغه ه５واد د تاريخي أبداتو تر ليدن３ 
وروسته سکندري３ ته والړ او د مديتراني３ د بحيرې له الرې اي＂الي３ ته روان شو. په روم ک３ له امان اهلل خان 
＇خه تود هرکلی وشو او د پاچا )ويکتور امانويل(، ملک３ او وليعهد سره ي３ وکتل. د اي＂الي３ پاچا په خپل３ 
وينا ک３ د امان اهلل خان نه ست７ي ک５دونکي کارونو سرته رسول وستايل او له افغانستان سره د ＊و اړيکو 
غو＊تونکى شو، شاه او هئيت له اي＂اليا ＇خه فرانس３ ته مخه وک７ه. په فرانس３ ک３ ي３ جمهور رئيس تود 
هر کلی وک７ او په هغه ＄اى ک３ د خو＊３ وړ موضوعگانو لکه: د الوتکو، ！وپکو، مهماتو، په فرانسه 
ک３ د افغاني زده کوونکو د تحصيل، د استقالل ل５س３ ته د فرانسوي اليقو ＊وونکو د راتگ د لرغون 
پوهني په برخه ک３ د فرانس３ همکاري او په نورو علمي او تخنيکي اړتياوو خبرې اترې او توافق وشو او 
هم د فرانس３ له دولت ＇خه غو＊تنه وشوه تر ＇و په کابل ک３ يو موزيم په فرانسوي سليقه جوړ شي. په 
فرانسه ک３ تر ！ولو لوى وياړ چ３ امان اهلل خان تر السه ک７ دا و چ３ د پاريس ＊اروال د هغه په اړه وويل 
«ستاس３ له شان سره داس３ ډال９ نه لرو چ３ تاس３ ته ي３ وړاندې ک７و. خو د پاريس ＊ار ستاس３ چوپ７ ته 
وړاندې کوم» او هم د ناپيليون چپرک ي３ د امان اهلل خان د استراحت لپاره ورک７. امان اهلل خان له هغه 
＄ايه بروکسل، بلژيک او سويس ته سفر وک７ او وروسته ألمان ته روان شو او د ألمان جمهور رئيس)پاول 
فن  هندنبورګ( او دولتي چارواکو ي３ هر کلى وک７، همدارنگه په ألمان ک３ د افغانستان د خپلواک９ لسمه 
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کاليزه ونمان％ل شوه او يو ＇رخي الوتکه د ألمان د دولت له خوا امان اهلل خان ته ډال９ شوه. د ألمان تر 
سفر وروسته امان اهلل خان انگلستان ته والړ او هلته ي３ د انگليستان د پاچا )پن％م جارج( او ملک３ 
له خوا هر کلى وشو، هلته ي３ د هغه ＄اى هوايى ＄واک وليد، همدارنگه ي３ د أکسفورډ له پوهنتون 
او ＄ينو نورو ＄ايونو ＇خه ليدنه وک７ه. د أکسفورډ پوهنتون له خوا ورته د حقوقو افتخاري دوکتورا 
ورک７ل شوه. دا لوم７نى افغاني شخصيت و چ３ د حقوقو په افتخاري دوکتورا ووياړل شو. د انگلستان 
تر سفر وروسته امان اهلل خان شوروي روسي３ ته سفر وک７ او انگليستان د امان اهلل خان له دې سفر سره 
مخالف وو، ددې لپاره چ３ امان اهلل خان له روسي３ سره دوستانه اړيک３ ونلري. شاه امان اهلل خان ته 
په روسيه ک３ د جمهور رئيس )کالينن( او نورو لوړو دولتي چارواکو له خوا  تو د هر کلی وشو او دا 
لوم７نى افغاني اتل و چ３ په شوروي روسيه ک３ ي３ ＊ه هر کلي وشو. دغه سفر په پايله ک３ يو ل７ سياسي، 

کلتوري او اقتصادي معاهدې السليک شول.
په ترکيه ک３ د ترکي３ د جمهور رئيس مصطفى کما ل  ته روان شو ،  امان اهلل خان ترکي３  وروسته 
)اتاترک( او د ترکي３ د صدراعظم عصمت انيونو او نورو دولتي غ７يو له خوا ي３ هر کلى وشو په دې 
سفر کر دواړه ه５وادونه د دوست９ د ！ينگ＋ت، سياسي، سوداگريز او کلتوري اړيکو غو＊تونکي شول. 
امان اهلل خان د أسيايي او اروپايي يوو لسو ه５وادونو تر ليدن３ وروسته ايران ته مخه وک７ه او هلته ي３ د 
رضا شاه پهلوي له خوا تود هر کلى وشو. شاه او د ايران ملت د امان اهلل خان هغو کارنامو ته چ３ د 
٩ کالو واکمن９ په موده ک３ ي３ تر سره ک７ي وې، په درنه سترگه کتل، هلته د دواړو ه５وادونو ترمن＃ 
معاهدې السليک شوې. همدارنگه هغه سرحدي ستونزې چ３ د ترکي３ او ايران ترمن＃ وې، د هغه په 

زيار او ه）ه حل شوې، پاچا د ايران تر سفر وروسته افغانستان ته راستون شو.
د افغانستان لپاره د امان اهلل خان د دوو اسالمي ه５وادونو )ايران او ترکي３( او اروپايي ه５وادونو ＇خه ليدن３ 
ډ４ر اهميت درلود. په پايله ک３ دافغانستان موقف ！ينگ او ن７يوا ل اعتماد ي３ لوړ شو. د اروپايي او أسيايي 
ه５وادونو له مشرانو سره د هغه اړيک３ ددې ＊کارندوۍ وې، چ３ افغانستان د يو خپلواک ه５واد په تو－ه 

کوالی شي، چ３ د ن７ۍ له ！ولو ه５وادونو سره د برابرۍ او متقابل احترام پر بنس اړيک３ ！ينگ３ ک７ې.
له شوروي اتحاد ＇خه د امان اهلل خان ليدن３ او له ترکي３ او ايران سره ت７ونونو دا ＊کاره ک７ه چ３ په 
افغانستان ک３ دا نگليسانو بيا اغ５ز له خاورو سره خاورې شو، هغه په دې سفر ک３ په دې بريالى شو 

چ３ له افغانستان سره د ＄ينو اروپايي ه５وادونو پراخه اقتصادي مرست３ را جلب ک７ي.
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ملكه ثريا د امير امان اهلل خان م５رمن او د ه５واد د نامتو ＊％و ＇خه په دې سفر ک３ له  امان اهلل خان 
سره －６ون درلود. ملکه ثريا د محمود طرزي دريمه لور وه چ３ يوه پوهه، عالمه، فاضله او د علم پلوې 
م５رمن وه. دغ３ نامتو ميرمن３ په کا ل  ۱۲۹۳لمريز کا ل د شهزاده امان اهلل خان سره واده وک７. ملکه ثريا 
د امير امان اهلل خان له مشوقينو ＇خه د نوي فرهن， او تمدن په خپر４دو، د ＊％و د حقوقو د تامينولو او 
د ه５واد د ترق９ او پرمخت， په برخه ک３ وه. يوه فرانسوۍ خبرياله او د هوهلو مجل３ استازې د امير امان 
اهلل خان د اقامت په وخت په  فرانس３ ک３ د ملک３ ثريا سره مرکه او ليدنه وک７ه او ددې په اړوند ي３ داس３ 
وليکل:(( ماد ن７ی د ډ４رو ملکونو او لوم７ۍ درجو ＊％و سره مرک３ ک７ي دي خو  په دې متانت، ذهانت 
د ملک３ ثريا غوندې ＊％ي م３ ل８ې ليدل３ دي. د دې مرک３ ＇خه ماته ثابته شوه چ３ د افغانستان خاوره 

چ３ داس３ ملکه روزلی شي، ډير ژر ترقي، وده او د ن７ۍ له نورو ه５وادونو سره سيالي کولی شي((.
د شاه امان اهلل خان سفر شپ８ مياشت３ اوږد  شو، دې سفر له يوې خوا ＊３ پايل３ درلودې، خو له بل لوري 
ي３ د پاچا د اوږد مهاله نه شتون له امله د ه５واد امنيت او اداره د گ６وډولو لوري ته  ن８دې ک７ه او د د＊من 
د پالنونو د تطبيق لپاره ي３ زمينه مساعده ک７ه، همدا علت و، چ３ دغه کار ناوړه او ډ４رې زيانمنوونک３ 

پايل３ له ＄ان سره راوړې.

 په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ن９ ډله دې اروپا ته د امان اهلل خان د سفر پر علتونو او دويمه 

ډله دې د سفر په الس ته راوړنو يو له بله سره خبرې وک７ي.

 پوښتنې 
١- د شاه امان اهلل خان اروپايي سفر ＇و مياشت３ او کومو ه５وادونو ته و؟

٢- په هند ک３ د امان اهلل خان د هرکلي په برخه ک３ لن６ معلومات ورک７ئ.
٣- د شاه امان اله خان په وړاندې د دسيسو او توطيو المل ＇ه و؟

 له ټولگي څخه باندې فعاليت
زده کوونکي دې د شاه امان اله خان د اروپايي سفر په اړوند معلومات تر  السه او بيا دې په ！ول／ي ک３ 

ووايي.
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د اصالحاتو پر وړاندې غبرگون

مخامخ شول،  غبر－ونونو سره  له  اصالحات  ولي 
کورني او بهرني الملونو پک３ ＇ومره ون６ه در لوده؟ په 
دې لوست ک３ به د دې پو＊تنو＄وابونه ترالسه ک７ئ.

د ه５واد خپلواک９ تر گ＂ن３ وروسته چ３ د غازي امان اهلل خان په مشرۍ د خلکو د قربان９ په 
پايله ک３ حاصله شوه، د انگليسي استعمارچيانو پر وړاندې ستر برياليتوب و. افغانان و توان５دل چ３ 
د افغانستان ＄وان او خپلواک دولت جوړ ک７ي. زموږ ه５واد چ３ د استعمار له جغ ＇خه خپلواکه 
شوی و، په )اقتصادي، ！ولنيزو کلتوري او نورو( برخو ک３ اصالحاتو او بدلونونو ته يی اړتيا درلوده . 
نو کله چ３ امان اهلل خان د ه５واد چارې په الس ک３ واخيست３ په اصالحاتو ي３ الس پورې ک７، تر 
＇و وک７اى شي ه５واد د پرمختللو ه５وادونو په کتار ک３ ودروي. اصالحات او ريفورمونه پيل شول. 
او ډ４رو افغانانو ي３ مالت７ وک７، خو ＄ينو خلکو د انگر４زانو په مرسته د اصالحاتو په وړاندې منفي 
غبرگونونه و＊ودل. ＄که انگليسانو غو＊تل چ３ د داخلي اړو دوړ په پيدا  کولو سره د افغانستان 

يوويشتم لوست
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＄وان دولت کمزورى او له من％ه يوسي. 

او په ＄ينو  انگر４زانو له دې سياست ＇خه چ３ )تفرقه واچوه او حکومت وک７ه( کار واخيست 

＄ايونو ک３ ي３ جاسوسي دستگاوو او شبكو په کار پيل وک７. د جزا له قانون سره د منگلو خلکو 

مخالفت ＇ر－ند ک７. د نوي قانون په وړاندې مذهبي ک７يو غبرگونونه و＊ودل. له دې امله يو شم５ر 

روحانيونو په پکتيا ک３ مخالفت ＇ر－ند ک７، په ١٣٠٤ لمريز چ３ د ١٩٢٥ م. کال سره سمون 

لري، امان اهلل خان ه）ه وک７ه چ３ د خبرو له الرې موضوع حل ک７ي هيئتونه او د جوماتونو مال 

امامان ي３ پکتيا ته ول８５ل، تر ＇و د هغه ＄اى روحانيون قانع ک７ي. خو هغوی ونه منله، هماغه و 

چ３ د مال عبداهلل په مشرۍ په پکتيا ک３ مخالفت پيل شو او تر لوگره راورس５د. دولت د هغوى په 

وړاندې مقاومت وک７ او مخالفين ي３ غلي ک７ل. 

شاه امان اهلل خان د افغانستان د پ５ژندن３ او د مرستو د راجلبولو لپاره أسيا او اروپا ته اوږد سفر 

وک７چ３ د هغه د اوږدې مودې د نه شتون ＇خه بهرني د＊من گ＂ه واخيسته او د شومو پالنونو لپاره 

ي３ ډ４ره ＊ه زمينه برابره شوه. کله چ３ امان اهلل خان له اروپا ＇خه راستون شو، له اصالحاتو او 

پرمختگ سره ي３ مينه ډ４ره شوه او د اصالحاتو او ريفورمونو عمليه ي３ چ＂که ک７ه امان اهلل خان 

له يوې خوا د ن７ۍ پرمختلل３ ه５وادو نه ليدلي وو نو غو＊تل ي３ چ３ افغانستان داس３ پرمختگ 

او پراختيا وک７ي او د نورو ه５وادونو له احتياجه خالص شي او له بل لوري وروسته پات３ ک７يو له 

بهرني لوى د＊من)انگليس( سره يو ＄اى ددغو بدلونونو د تطبيق مخه نيوله.

د اماني خپلواکه دولت پر ضد لويه توطئه جوړه شوه. د مخالفينو خواره واره گروپونو سمون پيدا ک７ 

او نظامي عمليات ي３ پيل ک７ل او د＊من په دوو جبهو )ختي＃ او شمال( ک３ په فعاليتونو مصروف 

شول. ددې پالن طرح３ داس３ وې چ３ اغتشاش لوم７ى له ختي＃ ＇خه پيل، تر ＇و دولت په دې 

90



مجبور شي چ３ پو＄يان هلته ول８５ي او پايتخت له پو＄يانو تش شي او له دې وروسته دې د 

شمال جبه３ )کوهدامن او کوهستان ، بلوا－ر کابل ته داخل شي او په چ＂ک９ سره دې دولت 

له من％ه يوسي ، او همدارن／ه د امان اهلل خان د دولت  يو شم５ر دولتي عالي رتبه مامورينو ي３ 

هم په پ＂ه د دوی مرسته کوله. 

په هغو ور＄و ک３ چ３ په ختي＃ ک３ د شينوارو بغاوت پيل شوی و په شمال ک３ د کابل الره د 

کلکاني حبيب اهلل  لخوا چ３ د سقاو د زوی په نامه مشهور و وت７ل شو. 

کلکاني حبيب اله خپل３ اړيک３ د کابل والي علي احمد خان سره چ３ د هغه وخت د دولت 

لخوا کوهدامن ته د ستونزو د حل لپاره مامور شوى و ！ينگ３ ک７ې. علي احمد خان ددې پر 

＄اى چ３ د دولت په گ＂ه کار وک７ي، د خپلو  شخصي گ＂و د ساتلو لپاره ي３ له کلکاني گروپ 

سره اړيک３ ！ينگ３ ک７ې، همدارنگه نورو فرصت طلبو کسانو له كلكاني حبيب اهلل سره مرسته 

وك７ه. 

کلکاني حبيب اهلل د ＄ينو لوړ رتبه دولتي مامورينو په مرسته د دولت پر ضد  بلوا وک７، د هغوی 

په همکارۍ د ١٩٢٨ ميالدي کال د ډسمبر په أخره پر کابل يرغل وک７. ＇رنگه چ３  امان اهلل 

خان نه غو＊تل چ３ وين３ توي３ شي، په ١٩٢٩ م.کال د جنورۍ په لوم７يو ک３ ي３ له پاچاه９ 

＇خه استعفا وک７ه او کندهار ته والړ، له هغه ＄ايه ي３ اي＂الي３ ته مخه وک７ه او د ژوند تر پايه هلته 

د４ره شو. ورور ي３ سردار عنايت اهلل خان درې ور＄３ اقتدار په الس ک３ ونيو او وروسته حبيب 

اهلل د سقاو زوى ارگ محاصره ک７ او سردار عنايت اهلل خان کندهار ته شات， وک７ او په دې تو－ه 

حبيب اهلل کلکاني پرکابل واکمن شو او د واک په السته راوړو سره ي３ د پاچاه９ اعالن وک７.
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 په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ن９ ډله دې د امان اهلل خان په وړاندې د غبرگونونو د 
الملونو په اړه او دويمه ډله دې د افغانستان پر ضد د انگر４زانو د تحريکاتو او دسيسو په اړه يو له بله سره 

خبرې وک７ي.

 پوښتنې
کوم علتونه ددې سبب شول چ３ يو شم５ر خلک د اماني دولت له اصالحاتو ＇خه ناراضه شول؟  -١

د دولت پر ضد لوم７ن９ بلوا چ５رته پيدا شوه. پايله ي３ ＇ه شوه، په لن６ ډول ي３ وواياست؟  -٢
د حبيب اهلل کلکاني د شخصيت په اړه ＇ه پوه８５ئ؟ معلومات وړاندې ک７ئ.  -٣

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې له هغو سرچينو چ３ ور سره شته، د اماني اصالحاتو پر وړاندې د يو شم５ر خلکو د 

ضديت پر الملونو يوه لکينه تياره او په ！ولگي ک３ دې نورو ！ولگيوالو ته ووايي.
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د بحران پاى او د قدرت ټينگښت )۱۹۲۹م / ۱۳0۸ لمريز(

ورس５د.  ته  واک  ＇رن／ه  شاه  نادر 
پورې  السی  ي３  اصالحاتو  کومو  په 
په  ي３ ＇رن／ه غلی ک７ل.  بلواوې  ک７، 

دې لوست ک３ به ورسره أشنا شئ.

د کلکاني حبيب اهلل ٩ مياشتن９ واکمن９ کابل له هر پلوه خراب او زيانمن ک７.ه５واد ٩ مياشت３ 

په اړو دوړک３ ت５رې ک７ې، نو ＄که د افغانستان خلک له دې نظام ＇خه ناراضه وو او د يوه مثبت 

بدلون لپاره تيار وو. هماغه و چ３ محمد نادرخان د سويل ختي％３ جبه３ يو له فاتحينو او د 

اماني دورې سپاه ساالر د خلکو په مرسته او همکارۍ د اکتوبر په ١٥  ) ١٩٢٩( ميالدي کال 

ک３ کابل ته راننوت او د سالم خان３ ما９１ ته والړ. هلته يو شم５ر د کابل معززين، مشران او قبايلو 

استازي موجود وو، محمد نادرخان  په يوه وينا ک３ هغوى ته داس３ وويل:« د خداى په فضل زه 

خپل أرمان ته ورس５دم. زما هيله د ه５واد خالصون و او دا دى نن ورځ زما هيله تر سره شوه، زه 

د قدرت هيله من نه يم. يوه لويه جرگه جوړوم، تر ＇و هغوى خپل مشر و！اکي» په دې وخت 

ک３ حاضرينو په يوه غ８ وويل: لوي３ جرگ３ ته اړتيا نشته تاس３ زموږ پاچا ياست او د مجلس غ７و 

دوه ويشتم لوست

محمد نادر شاه
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وويل: په دې غون６ه ک３ د پخوان９ لوي３ جرگ３ ډ４ر غ７ي شته ＇رنگه چ３ هغوى له سپاه ساالر 

＇خه غواړي چ３ د پاچاه９ تکليف قبول ک７ي. په دې وخت ک３ حضرت مجددى )نورالمشايخ( 

د نادرخان پر سر پ＂کى د تاج او جوغ３ په ډول ک５＋ود او محمد نادرخان د افغانستان پاچا شو. 

محمد نادرخان خپله پاچاهي پر وران او خراب کابل پيل ک７، له دې کبله چ３ نوموړى له جدي 

ننگونو سره مخامخ و، مجبور و چ３ هر قدم په احتياط سره واخلي .له يو لوري د امان اهلل خان 

رامن％ته ک７ې  ډ４رې ستونزې  په ه５واد ک３  انگر４زانو السوهن３  د  بل３ خوا  له  پلويانو مخالفت  د 

ادارې  او حکومتي  دولتي  تر ＇و  د دې المل شو  پاتي شوني  کلکانی  اهلل  د حبيب  همدارن／ه 

ويجاړې اکثر نهادونه لوټ شوي وو. د کابل ＊ار او دولتي دفترونه چ３ په نهه مياشتو حکومت 

ک３ زيانمن شوي وو، د پادشاه او د نوي دولت اراکينو پاملرنه يي ＄ان ته ورواړوله تر ＇و پادشاه له 

خپل３ کورن９ سره  په  ارګ ک３ استو－ن شي. 

د محمد نادرشاه د پاچاه９ دوره  د )امان اهلل خان او کلکاني حبيب اهلل( له دواړو پخوانيو دورو 

سره توپير درلود. دا دوره نه د امان اهلل خان د دورې د لويدي＃ ژوند او تهذيب په ＇５ر او نه هم د 

کلکاني حبيب اهلل د دورې په شكل د مدنيت د＊منه وه چ３ ماليات او دولتي عايدات ي３ خلکو 

او بيت المال ي３ سپاهيانو ته ورکاوه.

محمد نادرشاه چ３ يو هو＊يار، با تدبيره او أگاه شخصيت و د افغانستان د دولت په سر ک３ ودر４ده. 

د هغه ورور محمد هاشم خان چ３ يو ډ４ر با انضباطه شخص و، د صدراعظم په توگه توظيف شو. 

د دولت نور غ７ي د تدبير خاوندان وو چ３ په خپل چوکاټ ک３ ي３ ＄ان／７ې صالحيتونه درلودل. 

كه ＇ه هم هغه خپل حکومت د خپل ورور محمد هاشم خان په صدارت سره جوړ ک７، خو د 

اساسي کارونو کيلي ي３ له ＄ان سره ساتل３ وه. د نادر شاه د پاچاه９ پر وخت بنس＂يز اصالحات 

رامن＃ ته شول. د کابل طبي ＊وون％ي چ３ وروسته د محمد ظاهر شاه په وخت ک３ د پوهن％ي په 
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نامه ارتقآ  وک７ه،  د کابل ادبي انجمن رامن＃ ته شو، کلن９چ３ د پاچا له نو＊تونو ＇خه وه، چاپ 

شوه او پخپله پاچا به د مطبع３ له کارونو ＇خه ＇ارنه کوله او په دې توگه په هغه وخت ک３ ډ４ر 

بنس＂يز کارونه تر سره شول. د امنيت له پلوه د نادرخان په دوره ک３ ډ４رې ستونزې وې، دا ＄که 

ته ونه رس５ده،  پاى  په دومره سادگ９ سره  تر مات３ وروسته موضوع  چ３ د کلکاني حبيب اهلل 

بلک３ غبرگون ي３ درلود. لکه چ３ د ١٩٣٠ ميالدي کا ل د جون په مياشت ک３ د شمال هغه 

شم５ر قومونه چ３ د کلکاني حبيب اهلل د پاچاه９ پر وخت ي３ گ＂３ تامين شوې وې، په يوه ډ４ر 

لوى قوت سره ي３ بلوا وک７ه چ３ په لوم７ي ＄ل د نادرخان له خوا ورته توصيه وشوه  چ３ له بلوا 

＇خه الس واخلي ، خو هغوى ونه منله. وروسته محمد نادرخان مجبور شو چ３ اقدام وک７ي 

او امنيت ي３ ！ينگ ک７.

په ١٩٣٢ ميالدي کال ک３ مالل５وني د حکومت پر ضد بغاوت وک７ او نادرخان ي３ په چ＂ک９ 

سره مخه ونيوله، له بل لوري د اماني دورې يو شم５ر پلويانو د نوي حکومت لپاره ستونزې رامن＃ 

ته كول３، خو نادر خان د دولتي حاکميت او ！ينگي＋ت لپاره －６وډي غل３ او مخالف کسان ي３ 

له صحن３ ＇خه وو４ستل. 

محمد نادرشاه او صدراعظم محمد هاشم خان له هر ＇ه نه مخک３ دې ته متوجه وو چ３ له 

ديني علماوو سره ن５ک３ اړيک３ ولري، ＄که هغوى پوه５دل چ３ له ديني عالمانو سره منفي 

ي３  توگه  په همدې  باکلتوره شخص و،  يو  نادرشاه  لري.  له من％ه وړلو حکم  د  چلند د ＄ان 

وغو＊تل تر ＇و هغه زيانونه چ３ په مخکين９ دوره ک３ کلتور ته رس５دلي وو، بشپ７ ک７ي او په دې 

برخه ک３ ي３ دقدر وړ خدمتونه وک７ل. د هغه له کلتوري کارونو ＇خه يو هم دا دی چ３ پخپله 

به ي３ د زده کوونکو په سينه م６ال لگاوه.

محمدنادر شاه د خپل３ پاچاه９ په ٤ کالو ک３ وک７ای شول هغه بحران چ３ په ！ول افغانستان ک３ 
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را من＃ ته شوى و، پاى ته ورسوي او دولتي واک ！ينگ او واحد مرکزيت رامن＃ ته ک７ي.

محمد نادرشاه د ١٩٣٣م. کال د نوامبر د مياشت３ په ٨ مه ن５＂ه زده کوونکو ته د دلکشا په 

چمن ک３ م６الونه ورکول چ３ د عبدالخالق نومي محصل د تومانچ３ په ډزو سره ووژل شو. 

چ３ په همدې توگه د هغه ＇لور کلنه دوره پاى ته ورس５ده.

  په ټولگي  کې فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وويشل شي، لوم７ۍ ډله دې د نادرشاه د شخصيت او د هغه د قدرت 

ته د رس５دو پر الملونو او دويمه ډله دې د هغه د کارنامو په برخه ک３ پخپلو ک３ بحث وک７ي.

 پوښتنې
کله چ３ محمد نادرشاه واک ته ورس５د، له کومو ننگوونو سره مخ و؟  -١

د نادر شاه د سلطنت مهم３ ک７ن３ بيان ک７ئ؟  -٢

محمد نادر شاه له ＇و کالو پاچاه９ ＇خه وروسته او په ＇ه ډول ووژل شو؟  -٣

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې  په دولتي چارو ک３ ، د محمد نادر شاه د سياست او پاليس９ په اړه د ＊وونکو او 

منابعو په مرسته، يو مطلب برابر او په ！ولگي ک３ دې ووايي.
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د اصولنامې ترتيب او تدوين

اصولنامو  د  به  ک３  لوست  دې  په 
تدوين،  او  ترتيب  هغوی  د  ضرورت 
اقتصادي ک７کيچونو او د هغه له من％ه 

وړلو سره به  أشنا شئ.

کله چ３ محمد نادرشاه د ه５واد واک په الس ک３ واخيست، نو ه５واد بحراني او داس３ حالت 

درلود چ３ قانون په ک３ نافذ نه و، هماغه و چ３ د ه５واد د قانونيت په فکر ک３ شو.

 محمد نادرشاه په دې پوه５ده تر هغه يو ه５واد د قانون پر بنس والړ نه وي، هغه دولت نه يوازې 

دا چ３ پاي＋ت نه لري، بلک３ د ه５واد شتون له خطر سره مخامخ ک８５ي. هغه دا درک ک７ې وه 

چ３ د اماني دولت له حساسيت سره مخامخ و او په همدې توگه منظم پالنونه مطرح شوي وو 

تر＇و د محمد نادر خان دولت له ري＋３ ＇خه راوباسي بهرنيو السونو او داخلي اجيرانو کار 

کاوه، تر＇و بحران رامن＃ ته ک７ي. نادرخان په هو＊يارۍ سره هماغه قوانين چ３ د امان اهلل خان 

په دوره ک３ د نظامنام３ په نامه ياد４دل، په ل８ تفسير سره د اصولنام３ په نامه نافذ ک７ل. محمد 

نادرشاه د يوه با صالحيته هئيت په واسطه اصولنامه )اساسي قانون( تدوين ک７. دا هماغه اساسي 

درويشتم لوست

سردار محمد هاشم خان
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نظامنامه وه چ３ د قوانينو د مور حيثيت ي３ درلود. په اساسي اصولنامه ک３ د شاه د حقوقو فصل 

تعديل او د امان اهلل خان د نامه پر ＄اى د نادرخان نوم راوړل شو.

د دولتي شورا پر ＄اى ملي شورا او داعيانو مجلس په اصولنامه ک３ داخل شو. همدارنگه 

اصولنام３ د ملي شورا انتخابات ترتيب او دا دواړه د لوي３ جرگ３ غون６ې ته د ١٣٠٩لمريزکال 

د سنبل３)وږي( په ٢٨ مه وړاندې او تصويب شول. د همدې قانون پر بنس د ملي شورا 

انتخابات په ١٣١٠لمريز کال د سرطان )چن／اښ( په ١٤ مه د سالم خان３ په ما９１ ک３ د پاچا 

له خوا افتتاح شو او ه５واد يو قانوني پ７او ته داخل شو. دا اساسي اصولنامه تر ١٣٤٣ لمريز 

کاله پورې نافذه وه او له هغ３ سره په مطابقت ک３ ډ４رې اصولنام３ جوړې او تطبيق شوې. د 

قوانينو تطبيق د صدراعظمانو او وزيرانو په الس ک３ وي. محمد هاشم خان چ３ ١٨ کاله 

د افغانستان صدراعظم و، د شورا－انو په جوړ＊ت ک３ ي３ ډ４ره ون６ه درلوده. عبداالحد مايار 

ماموريت  د  د محمد هاشم خان  پورې چ３  کاله  تر ١٩٤٦م.  له ١٩٣٢م. ＇خه  وردگ 

وروستی کال و، په پرلپس３ توگه د ملي شورا رئيس و ＄که چ３  دا د صدراعظم د باور وړ 

س７ی و او د ＊３ پوه３ په درلودو سره ي３ شورا ＊ه اداره کوله.

 له هغه ＄ايه چ３ نادر شاه د ديني عالمانو سره د نيکو اړيکو غو＊تونکی و، نو غو＊تل ي３ چ３ 

د ديني عالمانو موقف ته عزت ورک７ي. په دې تو－ه ي３ امر وک７ چ３ د ！ولو اصولنامو په تدوين 

ک３  دې له علماو ＇خه مشوره واخيستل شي، تر ＇و قوانين له شريعت سره سم تدوين شي. 

په دې برخه ک３ له هغوى سره له مخک３ مشوره ک５دله.

 د ديني چارو د ال＊ه پرمخ ب５ولو لپاره ي３ د)جمعيت العلما( مجلس جوړ ک７ چ３ له شاهي خزان３ 

＇خه ديني علماو ته يو شم５ر امتيازات ورکول ک５دل. ورپس３ ي３ په کابل ک３ عربي دارالعلوم 
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جوړ ک７ چ３ تجربه لرونکي ماليان ي３ د مدرسينو په توگه مقرر ک７ل او سردار عبدالرحمن خان 

ي３ د رئيس په توگه و！اکه.

ک３  الس  په  چارې  افغانستان  د  ک３  وخت  اساس  ډ４ر  يوه  په  نادرخان  محمد  چ３  ＇رنگه 

واخيست３، ١٩٢٩ م. او ١٩٣٠م. کلونه د اقتصادي بحران کلونه وو او ！ول لوى شرکتونه په 

اروپا، أسيا او ان امريکا ک３ له رکود سره مخامخ شول، يوه لويه ب５وزلي په ن７ۍ ک３ خپره شوه. 

دا وضع چ３ د ن４７وال３ جگ７ې له پايل３ ＇خه را پيدا شوې وه، په هر لور ک３ ي３ تباهي خپره 

ک７ه او افغانستان هم په غير مستقيمه توگه له دې بحران ＇خه ب３ برخ３ پات３ نه شو. سرب５ره 

پر دې يو بل أفت )کورنى جگ７ه وه چ３ د افغانستان اقتصاد ي３ ＄پلى وه او د کابل خزانه تاال 

شوي وه، محمد نادرشاه غو＊تل چ３ په اقتصادي برخه ک３ يو قانوني سيستم پلی ک７ي، چ３ 

د هغ３ په اساس يو شم５ر خبير او پوه خلک چ３ کافي او مسلکي تجرب３ ولري، په دولت ک３ 

ون６ه واخلي، د کابل، مزارشريف، هرات او کندهار لوي３ ال                                                                  رې جوړې ک７ې ＄ينو شرکتونو ته 

د فعاليت اجازه ورک７ل شوه. 

پانگوالو پر دولت اعتماد وک７، په همدې توگه راکد شوې پيس３ ي３ راويست３ او په کار ولو４دې، 

چ３ په دې کار ک３ د عبدالمجيد زابلي دنده د يادولو وړ ده، په همدې توگه ي３ د محمد ظاهر شاه په 

دوره ک３ زياتره د سوداگرۍ او اقتصاد د وزير په توگه دنده سرته رسول３ وه. همدارنگه د ه５واد 

د  او  فابريک３ جوړې ک７ې  ډ４رې  نوموړي  درلود،  او مهم رول  فعال  ي３  په صنعتي ک５دو ک３ 

افغانستان لپاره ي３ ډ４ر خدمتونه تر سره ک７ي دي. د محمدنادرخان او محمد هاشم خان په ډ４رې 

پاملرن３ سره د ه５واد ډ４رې و４جاړې ترميم او د ه５واد اقتصاد پراختيا وک７ه.
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 په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ن９ ډله دې د اصولنام３ پر تدوين او دويمه ډله 

دې د محمد نادرخان پراقتصادي پرو－رامونو خبرې وک７ي.

 پوښتنې
له ديني عالمانو سره د محمد نادر شاه اړيک３ ＇ه ډول وې؟ شرح ي３ ک７ئ.  -١

معرفي  ي３  توگه  لن６ه  په  وک７ل؟  کارونه  کوم  ک３  برخه  اقتصادي  په  شاه  نادر  محمد   -٢
ک７ئ؟

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې د اصولنام３ او د محمدنادرشاه د دورې د قوانينو په برخه ک３ له مشرانو او 

پوهانو ＇خه پو＊تن３ وک７ي او يو مطلب دې ترتيب او په ！ولگي ک３ دې ووايي.

100



د محمد ظاهر شاه سلطنت 

واک  ＇ن／ه  ظاهر  محمد  شهزاده 
ن７يوال３ ج／７ې  دويم３  د  ورس５د،  ته 
ک３  افغانستان  پر  او  کلونه  بحران  د 
من％ه  له  په  بحران  دې  د  او  اغ５زې 
وړلو ک３  د صدر اعظم محمد هاشم 
خان ون６ه، دا هغه مطالب دي چ３ په 

دې لوست ک３ به ورسره أشنا شئ.

د محمد نادرشاه  تر وژلو  وروسته کورن９ شورا جوړه او د اساسي اصولو د )۵( مادې سره سم محمد ظاهر 

شاه د محمد نادر شاه زوی چ３ ۱۹ کلن و، پاچاه９ ته و！اکل شو. د اساسي اصولنام３ سره سم 

！ول ملت ي３ تابعيت وک７. نوم ي３ په خطبه ک３ ولوستل شو او په نامه ي３ سکه ووهل شوه او د 

شورا د مصلحت له مخ３ د المتوکل علی اهلل لقب هم ورک７ل شو چ３ ۴0 کاله ي３ له نامه سره 

يو ＄ای و.

دا چ３ د محمد ظاهر عمر ل８  او د کار تجربه ي３ نه درلوده، نو ！ول کارونه ي３ د مشر تره         

محمد هاشم خان په غاړه وو. کله چ３ محمد ظاهر شاه پاچا شو، نو ډ４ر ژر ي３ خپل تره                   

محمد هاشم خان  پخوانی صدراعظم يو ＄ل بيا د کابين３ مسؤول و！اکه او هغه هم خپله 

کابينه پاچا ته معرفي او په کار ي３ پيل وک７.

＇لرويشتم لوست
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د محمد ظاهر شاه سلطنت 

د محمد ظاهر شاه د پاچاه９ په لوم７يو کلونو ک３ دويمه ن７يواله ج／７ه پ５＋ه شوه دويمه ن７يواله 

ج／７ه په ۱۹۳۹ م. ک３ پيل او په ۱۹۴۵ م. ک３ پای ته ورس５ده. د دې جگ７ې لمب３ چ３ له اروپا 

＇خه راپورته شوې وې، ډ４ر ژر اسيا او د ن７ۍ نورو برخو ته ورس５دې.

ه５وادونه( د  اروپا کوچني  د ختي３％  او  اي＂اليا، جاپان  المان،   ( د دې جگ７ې گ６ون کوونکي 

محور په نامه او ) انگلستان، فرانسه، شوروي اتحاد، د امريکا متحده اياالت او يو شم５ر اروپايي 

ه５وادونه( د متفقينو په نامه ياد４دل، وو.

هغه ه５وادونه چ３ په مستقيمه توگه په دويمه ن７يواله جگ７ه ک３ ＊ک５ل وو له مالي او ＄اني پلوه ډ４ر 

زيانمن شول او همدا رنگه ناوړه اثرات ي３ ډير وو. ！ول ه５وادونه ي３ متاثره ک７ل، ددې جگ７ې په 

وخت ک３ روسيه په شمال، ايران په لويدي＃ او برتانوي هند د افغانستان په سويل ک３ زيانمن شول.

محمد ظاهر شاه او د وخت صدر اعظم محمد هاشم خان د يوې جرگ３ په جوړ４دو د يوه فرمان 

له مخ３ افغانستان ي３ ناپ５يلی اعالن ک７.

محمد هاشم خان د ＊ه تدبير په درلودو سره نه يوازې دا چ３ افغانستان د جگ７ې له لمبو او زيانه 

وژغوره، بلک３ له اقتصادي احتمالي ستونزو ＇خه ي３ هم وژغوره. د اقتصادي ستونزو سره سره 

ي３ ډ４ر اسعار ذخيره ک７ل چ３ وروسته ترې په پرمختيايي پروژو ک３ گ＂ه واخيستل شوه.

کله چ３ جگ７ه ډ４ره سخته شوه، د محور ＄واکونه د ختي％３ اروپا له الرې د روسي３ خاورې ته 

داخل شول. په افغانستان ک３ يو شم５ر الماني او اي＂الوي انجينرانو په ＄ينو پروژو ک３ کار کاوه، نو 

شوروي اتحاد او برتانوي هند ي３ په اړه اند４＋نه کوله او افغانستان ته ي３ يادگ５رن３ ورک７ې، تر ＇و 

المانيان او اي＂الويان له خپل３ خاورې وباسي. افغانستان د دغو وړانديزونو ＄ين３ برخ３ ومنل３ او 

ياد شوي کارکوونکي ي３ په درن＋ت له ه５واده بهر ک７ل.
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خو د هغه وخت مدبر صدراعظم محمد هاشم خان وتوان５د چ３ د افغانستان اوضاع نورماله 

وساتي. د جگ７ې دروندوالي پر افغانستان هم اغ５ز درلود او يو شم５ر امنيتي ستونزې ي３ رامن＃ 

ته ک７ې، چ３ د هغه وخت له حاالتو، او د محمد هاشم خان له تدبير سره سم دا ستونزې لرې 

شوې.

＄که نو ويالی شو چ３ د افغانستان د ناپيلتوب پايله دا شوه چ３ امپرياليستي قواو نه شو کوالی 

چ３ پرې ت５ری وک７ي چ３ دا  کار د افغانستان د خپلواک９ په ！ينگ＋ت، په من％ني او ن８دې ختي＃ 

ک３ د امنيت په پياوړتيا ک３ مرستندوی ثابت شو.

دويمی ن７يوال３ جگ７ې له اقتصادي پلوه هم پر افغانستان منفي اغ５زه وک７ه. پر شوروي اتحاد د 

المان يرغلونه او د بحرالکاهل پر سيم３ د جاپان د يرغلونو په پايله ک３ د افغانستان سوداگريزې 

اړيک３ د محور، اروپايي او اسيايي ه５وادونو سره چ３ د جگ７ې په ساحه ک３ وې، قطع  شوې. 

د افغانستان او شوروي اتحاد سوداگري ！ي＂３ کچ３ ته ورس５ده او يوا＄３ له هندوستان )برتانوي 

لوړې  بي３  توکو  امله د خوراکي  له  توکو د کمي  وارداتي  د  هند( سره سوداگرۍ دوام درلود. 

شوې، په ＄انگ７ې توگه په ) ۱۹۳۹ـ۱۹۴۴م.( کلونو ک３ بي３ له ＇لورو ＇خه تر پن％ه چنده 

پورې لوړې شوې. دولتي چارواکو د خوراکي او صنعتي توکو د －ران９ د مخنيوي او د بيو د 

تنظيم لپاره کلک تدبيرونه تر سره ک７ل.
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 په ټولگي کې فعاليت

زده کوونکي دې د دويم３ ن７يوال３ جگ７ې او د افغانستان د ناپييلتوب د پايلو په اړه، يو له 

بله سره خبرې وک７ي.

 پوښتنې

۱ـ د محمد ظاهر شاه د واک ته د رس５دو د ＇رنگوالي په اړه معلومات ورک７ئ؟

۲ـ په دويمه ن７يواله جگ７ه ک３ جنگي قوتونه په کوم ترتيب سره و４شل شوي وو؟

۳ـ د وخت صدراعظم محمد هاشم خان د دويم３ ن７يوال３ جگ７ې په وخت ک３ د افغانستان 

د سوکال９ لپاره کوم３ چارې سر ته ورسول３؟

۴ـ په دويم３ ن７يوال３ جگ７ې ک３ د افغانستان ناپييلتوب په سياسي برخه ک３ کوم رول تر سره ک７ای 

شو؟

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت

زده کوونکي دې له خپلو مشرانو ＇خه د محمد ظاهر شاه د شخصيت په اړه يو مطلب جوړ 

او په ！ولگي ک３ دې ووايي.
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لوم７نی پنځه کلن پالن )۱۹۵۶ ميالدي/ ۱۳۳۵لمريز(

    د لوم７ني پن％ه کلن پالن ضرورت، 

د دې  ون６ه  داود خان  د سردار محمد 

پالن په تکميل او پلي کولوک３، دا هغه 

به  ک３  لوست  په دې  مفاهيم دي چ３ 

ي３ ولولئ.

د اعليحضرت محمد ظاهر شاه د سلطنت په لوم７ي وخت ک３ محمد هاشم خان د صدارت چارې پر 
غاړه لرل３ او د خپل３ غو＊تن３ له مخ３ ي３ له دغه مقام ＇خه استعغا ورک７ه. له هغ３ وروسته ي３ کشری 
ورور سپهساالر شاه محمود خان صدارت ته غوره شو. هغه اوه کاله وروسته د ناروغ９ له امله استعفا 
ورک７ه. له دې وروسته د اعليحضرت محمد ظاهر شاه له خوا ي３ د تره زوی سردار محمد داوود خان د 

سردار محمد عزيز خان زوی د صدارت مقام ته و！اکل شو.
محمد داوود خان غو＊تل چ３ افغانستان د سياسي، اقتصادي او اجتماعي پلوه پر خپلو پ＋و والړ يو 

ه５واد اوسي. او د منظمو اقتصادي پالنونو په جوړولو سره ي３ د ودې پ７او نه پيل ک７ل.
هغه په لوم７ي سر ک３ کابينه له پوهو کسانو ＇خه جوړه ک７ه. په بهرني سياست ک３ ي３ د افغانستان مثبت 
ناپييلتوب ＄ان ته غوره ک７ چ３ بنس ي３ په ملي گ＂و او د افغانستان د خلکو پرآزاد قضاوت والړ وو او 
دا کار د دې سبب شو چ３ د ن７ۍ ه５وادونه دې ته حاضر شول چ３ پرته له قيد او شرطه ＇خه افغانستان 
سره مرسته وک７ي. په دې وخت ک３ دا يو له ډ４رو غوره کارونو ＇خه و، ＄که چ３ د امريک３ د متحده 

اياالتو او شوروي اتحاد تر من＃ سياسي موازنه ي３ ＊ه وساتله.
سردار محمد داوود خان يو مترقي او هيواد پال شخصيت و. هغه په دې ＊ه پوه５ده چ３ يو ه５واد په 
کومو وسايلو سره پر ستونزو بريالی ک５دای شي. هغه د توليدي او اقتصادي موسسو د پراختيا او پرمختيا 

سردار محمد داوود خان

پن％ه ويشتم لوست
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په برخه ک３ ډ４ره ه）ه کوله. هغه و چ３ خپل کارونه ي３ په يوه چوکاټ ک３ منظم ک７ل. لوم７نی پن％ه کلن 
پالن ي３ په ۱۹۵۶م. ک３ پيل او په ＊ه تو－ه ي３ سرته ورساوه او دويم پالن ي３ په ۱۹۶۱م. ک３ تر الس 
الندې ونيو. په لوم７ی اقتصادي پالن ک３ پرمختيايي بودجه په بنس＂يزو کارونو ک３ ولگول شوه چ３ د هغ３ 
په وسيله د س７کونو جوړول او د بر４＋نا د توليد کار ډ４ر ＊ه مخک３ الړ. په دې موده ک３ د کابل ـ کندهار 
او سپين بولدک تر من＃ س７ک، کابل ـ تورخم ـ قزل قلعه ـ د سالنگ تونل ـ کندهار ـ هرات او کشک 

نخود س７کونه اعمار شول.
همدارنگه د بر４＋نا په برخه ک３ د نغلو بر４＋نا د ۶۶ زره، ماهيپر د ۱۰ زره او د درون＂３ بند د ۱۱ زرو او 

د مزار شريف بر４＋نا ۱۰ زره کيلو وا！و ته ي３  ظرفيت لوړ شو.
د نفتو او گازو د منابعو استخراج د ه５واد په شمال ک３ پيل شو. د ډبرو سکاره په پوره اندازه توليد شول. 
د صنايعو په برخه ک３ د مزار شريف د سرې د فابريک３ توليدات په کا ل ک３ ۱۰۰ زرو ！نو ته ورس５دل، 
د غوري سمن＂و فابريکه او د مو！رو د ترميم ډ４ر شم５ر دستگاه گان３ د ه５واد په مختلفو برخو ک３ جوړې 
شوې.  د دې تر ＇نگ د کابل د جن／لک فابريکه داس３ کمپل５کس شوه چ３ نه يوا＄ي وروسته ي３ لوی 

ماشينونه  ترميمول، بلک３ د نصبولو چارې ي３ هم سر ته رسول３.
همدارنگه د ننگرهار پروژې ته زياته پاملرنه وشوه تر ＇و د هغ３ د توليداتو کچه جگه شي چ３ په ！ول 

ژمي ک３ به ي３ د ه５واد اکثرو سيمو ته م５وې او سابه ورکول.
د محمد داوود خان دويم اقتصادي پالن د وخت د کموالي او د ＄ينو نورو ستونزو له امله پلی نشو چ３ 

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

 په ټولگی  کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د محمد داوود خان پر شخصيت او بهرني 

سياست او دويمه ډله دې د هغه د پن％ه کلن پالن په اړه يو له بله سره خبرې وک７ي.

 پوښتنې
۱ـ سردار محمد داوود خان ＇رنگه د صدارت دنده تر السه ک７ه؟
۲ـ د محمد داوود خان بهرنی سياست په لن６ه توگه معرفي ک７ئ.

۳ـ په لوم７ي پن％ه کلن پالن ک３ کوم بنس＂يز کارونه تر سره شول؟ هغه وواياست.
۴ـ د سردار محمد داوود خان دويم پن％ه کلن پالن ول３ پلى نشو؟

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې د محمد داوود خان د شخصيت او پن％ه کلن پالن په برخه ک３ له منابعو، مشرانو 

او پوهانو ＇خه معلومات تر السه او بيا دې په ！ولگي ک３ ووايي.
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د دېموکراس９ لسيزه )۱۳۴۳- ۱۳۵2 لمريز (

أيا پوه８５ئ د ديموکراس９ د لسيزې 
درلودل３؟         پايل３  ＇ه  قانون  اساسي 
لوست  دې  په  ＄واب  پو＊تن３  دې  د 

ک３ به ي３ ترالسه ک７ئ.

د ظاهر شاه د سلطنت وروستي لس کلونه د ډ４موکراس９ د لسيزې )اساسي قانون( يا د مشروط３ 

شاهي په نامه يادوي. په افغانستان ک３ د د４موکراس９ دوره د سردار محمد داودخان تر استعفا يا 

د ۱۳۴۳ لمريز کال د اساسي قانون تر انفاذ وروسته پيل او تر لسو کلونو پورې ي３ دوام وک７. تر 

دې دمخه د شاه محمود خان د صدارت په دوره ک３ هم ه５واد ته د د４موکراس９ زمين３ رامن＃ 

ته شوې وې. 

په نوي اساسي قانون ک３ پر４ک７ه وشوه چ３ د شاهي کورن９ غ７ي په سياسي گوندونو ک３ برخه 

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

۱ـ د صدارت مقام.۲ـ په شورا ک３ غ７يتوب.۳ـ په ستره محکمه ک３ غ７يتوب چ３ د همدې 

پر４ک７ې له امله د ډ４موکراس９ په لسيزه ک３ پن％ه صدراعظمان چ３ د شاهي کورن９ غ７ي نه وو 

ډاک＂ر محمد يوسف

شپ８ ويشتم لوست
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) ډاک＂ر محمد يوسف، محمد هاشم ميوندوال، نور احمد اعتمادي، ډاک＂ر عبدالظاهر، محمد 

موسی شفيق( دندې تر سره ک７ې. کله چ３ سردار محمد داوود خان د صدارت له مقامه استعفا 

ورک７ه، محمد ظاهر شاه ډاک＂ر محمد يوسف د صدارت پر مقام مامور ک７، هغه هم ومنله او 

خپله کابينه ي３ د ۱۹۶۳ م. کا ل د مارچ په ١۳مه جوړه ک７ه.

ډاکتر محمد يوسف په ألمان ک３ د فزيک په رشته ک３ زده ک７ې ک７ې وې. هغه په يوې من％ن９ 

کورن９ پورې اړه درلوده. د ډاک＂ر محمد يوسف د حکومت غوره او اساسي دنده د اساسي قانون 

تدوين او د هغه د قانوني مراحلو سر ته رسول وو چ３ اعليحضرت محمد ظاهر شاه لويه جرگه 

راوغو＊ته، اساسي قانون تدوين او هغه ي３ تاييد او تصديق ک７. ډاک＂ر محمد يوسف د در４يم 

اساسي قانون په تدوين پيل وک７. د ډ４موکراس９ دغه نوی نهضت په افغاني ！ولنه ک３ د ډول ډول 

غبرگونونو سره مخامخ شو. ډ４رو افغانانو، په ＄انگ７ې توگه ＄وانانو ي３ تود هرکلی وک７، خو د 

ه５واد په لويو ＊ارونو ک３ سخت３ مظاهرې رامن＃ ته شوې.

د ډ４موکراس９ په لسيزه ک３ د مطبوعاتو قانون د تقنيني فرمان په وسيله نافذ شو او د دې قانون پر 

بنس په کابل ک３ د４رش جريدې نشر شوې چ３ د ب５لگ３ په توگه مشهورې ور＄پا１ي او جريدې 

ي３ په الندې ډول وي:

پرچم، شعله جاو４د،  ور＄پا１ه، خلق،  کاروان  ملت،  ملت،  افغان  روزگار،  مساوات،  افغان، 

گهي＃، ترجمان، مردم او داس３ نور...

په دې دوره ک３ د احزابو قانون د اساسي قانون په شورا ک３ پاس او د توش５ح لپاره د شاه حضور 

ته واستول شو، خو شاه دا قانون و＄ن６اوه او د خپل３ پاچاه９ تر پايه ي３ توش５ح نه ک７، خو له دې 
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سره هم روشنفکرانو په ＊کاره ډول خپل سياسي فعاليتونه پيل ک７ل او هر سياسي جريان د ＄ان 

لپاره يو نشراتي ارگان درلود چ３ خپل３ اعالمي３ به ي３ په ک３ خپرول３. دغو ډلو د ډيموکراس９ 

په لسيزه ک３ د خپلو فکري ک７نالرو له امله په ＊ي او کي２و －روپونو و４شل شوي وو چ３ عبارت 

وو له:

۱- د خلق ډ４موکراتيک گوند چ３ وروسته په دوو ډلو، خلق او پرچم وو４شل شو؛ 

۲- اسالمى نهضت يا د مسلمانو ＄وانانو جريان؛

۳- حزب دموکراتيک نوين )شعله جاو４د(؛

۴- مترقي ډ４موکرات گوند؛

۵- افغان ！ولنپال ولسواک －وند )افغان ملت(؛

۶- د اتحاد ملي گوند.

همدارنگه نورې لوي３ او وړې ډل３ هم وې چ３ په سياسي فعاليتونو بوخت３ وې. په عمومي 

توگه د ډ４موکراس９ په لسيزه ک３ سياسي ډلو د ډ４موکراس９ له نامه ＇خه په گ＂３ اخيستن３ سره 

په سياسي فعاليتونو الس پوري ک７.

په فرهنگي او عمراني برخو ک３ هم کار وشو. د اساسي قانون په لسيزه ک３ چ３ پن％ه صدراعظمانو 

دنده تر سره ک７ه، په ملکي او نظامي برخو ک３ تر يوې کچ３ کار وشو. د دغو فعاليتونو ＄ين３ 

بنس＂ونه چ３ د داوود خان د صدارت په وخت ک３ ا４＋ودل شوي وو، د ډ４موکراس９ په لسيزه 

ک３ پای ته ورس５دل.

د ډ４موکراس９ )اساسي قانون( په لسيزه  ک３ د قواو تفکيک هم رامن＃ ته شو او دولت پر در４و 
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قواوو) اجرايه، مقننه او قضايه( وو４شل شول او د شورا د دولسم３ او ديارلسم３ دورې لپاره په 

ه５واد ک３ أزادې ！اکن３ وشوې چ３ د افغانستان خلکو خپل استازي شورا ته واستول. په دې 

دوره ک３ پن％و حکومتونو له ولسي جرگ３ ＇خه د باور رايه واخيسته.

  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، لوم７ن９ ډله دې د ډ４موکراس９ د لسيزې د احزابو د 
قانون په اړه او دويمه ډله دې د د４موکراس９ په لسيزه ک３ د قواوو د تفکيک په برخه ک３ يو له 

بله سره خبرې وک７ي.

 پوښتني
۱ـ د ډ４موکراس９ لسيزه په افغانستان ک３ په کوم ډول من＃ ته راغله؟

۲ـ کومو صدراعظمانو د ډ４موکراس９ په لسيزه ک３ دندې تر سره ک７ې؟
۳ـ د ډ４موکراس９ په لسيزه ک３ کوم３ ور＄پا１ي او جريدې خپرې شوې؟ نومونه ي３ وواياست.

۴ـ د ډ４موکراس９ په لسيزه ک３ دولت پر ＇و قواوو وو４شل شو؟

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې د هغو کارونو او برنامو په هکله چ３ د د４موکراس９ په لسيزه ک３ تر سره شوي 

دي يو مطلب جوړ او خپلو نورو ！ولگيوالو ته دې ووايي.
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 په جمهوريت باندې د سلطنتي رژيم د بدلېدو الملونه

ول３ سلطنت))مشروطه شاهي(( په جمهوريت بدله شوه، کومو شخصيتونو پک３ لويه ون６ه 
درلوده؟په دې لوست ک３ به دغو پو＊تنو ته ＄واب ووايو.

په ترځ ک３              ن５＂ه د يوې سپين３ کودتا  مشروطه شاهى رژيم په ١٣٥٢ هـ. ش کال د چن／اښ په ٢٦ 
د سردار محمد داوود خان تر مشرۍ الندې نسکور او پر ＄اى ي３ جمهوري نظام اعالن شو.

 سردار محمد داود خان چ３ د محمدظاهرشاه د حکومت پرمهال د صدارت مقام ي３ د يول７ مسايلو پر 
اساس پر４＋ود، غو＊تل ي３ چ３ خپل３ شخصي او ملي موخ３ په خپلواکه توگه پر مخ يوسي هيله ي３ درلوده 

چ３ په سياست ک３ بيا برخه واخلي او د ه５واد په سياسي او اداري برخليک ک３ اغ５زمنه ون６ه ولري.
د ډاک＂ر محمد يوسف د صدارت په دوره ک３ د١٣٤٣ لمريز کال د اساسي قانون انفاذ د مشروطه شاهي 
نظام اساسات رامن＃ ته ک７ل، نو دغ３ موخ３ محمد ظاهر شاه ته دا انگ５رنه ورک７ه چ３ محمد داوود 
بايد د صدارت له مقامه لرې او سياسي ډگر ته ي３ بيا راتگ د تل لپاره ناشونى شي. د همدې اساسي 
قانون په يوې مادې ک３ ليکل شوي و چ３ د شاهي کورن９ غ７ي په سياسي گوندونو ک３ غ７يتوب نه شي 
اخيستلی. پورتنی محدوديت چ３ ن５غ په ن５غه محمد داوود خان ته متوجه و،  وروسته ي３ د هغه د ！ولو 

سياسي هلو ＄لو الرې بندې ک７ې.
له بل لوري وروستني حکومتونه چ３ يو په بل پس３ ناکام５دل، د ه５واد د اقتصادي او ！ولنيز پرمختگ 
په برخه ک３ ي３ د خلکو باور له السه ورکاوه. له دې امله د شاهي نظام له ادارې ＇خه د خلکو ناهيلي 

جمهور رئيس محمد داوود خان د کابين３ له غ７و سره

اووه ويشتم لوست
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او کرکه ورځ په ورځ ډ４ر４دله.
محمد داوود خان دا پر４ک７ه ک７ې وه په هر ډول چ３ امکان ولري د ه５واد په سياسي جوړ＊ت ک３ بدلون 
راوړي، تر ＇و له يوې خوا د بحران خطر له من％ه يوسي او له بل پلوه د خلکو غو＊تن３ د افغانستان د 
اقتصادي او ！ولنيز پرمختگ په اړون６ پوره ک７ي. له دې امله محمد داوود خان يو ＄ل بيا په سياسي فعاليت 

الس پورې او له شخصيتونو، سياسي گوندونو او د ه５واد له مختلفو ډلو سره ي３ اړيک３ ！ينگ３ ک７ې. 
محمد داوود خپل پالن داس３ جوړ ک７ چ３ د خپلو پلويانو د جلب و جذب دايره پراخه ک７ي او د سياسي 
قدرت د الس ته راوړن３ اصلي کيلي چ３ پوځ و مالت７ي３ تر السه ک７ي، نو په دې وخت ک３ چ３ سلطنتي 
نظام خپل محبوبيت په ！ولنه ک３ تر يو حده پوري له السه ورک７ي و خلک دې ته حاضر وو چ３ د ！ولن３ 
په سياسي جوړ＊ت ک３ يو ژور بدلون ومني او هغوی ورته هرکلی ووايي. محمد داوود او ملگرو ي３ 
وک７ای شول، چ３ له همدې حالت ＇خه په گ＂３ اخستني سره د خپل نفوذ حلقه په پوځ ک３ جوړ او د 

پو＄ي کودتا لپاره زمينه برابره ک７ي.
په دې وخت ک３ محمد ظاهر شاه د سترگ３ د عالج لپاره اروپا ته تللی و. د کودتا مقدمات له مخک３ 
جوړ شوي و. نو په دې توگه د ۱۳۵۲ لمريز کا ل د چنگاښ په ۲۶مه د محمد داوود په مشرۍ او د پوځ 
د افسرانو په مرسته د شاهي نظام په ړنگولو لوم７نی جمهوريت برياليتوب ته ورس５د او د ه５واد د تاريخ 

نوی ＇پرکی پرانيستل شو.

 په ټولگي  کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، لوم７ن９ ډله دې له سلطنته ＇خه په جمهوريت د بدل５دلو پر 

الملونو او دويمه ډله دې د شاهي او جمهوري نظام تر من＃ د توپير په هکله يو له بله سره خبرې وک７ي.

 پوښتنې

1ـ د ۱۳۵۲ کال د چنگاښ پر ۲۶مه کومه پ５＋ه رامن＃ ته شوه؟
۲ـ هغه کوم الملونه وو چ３ سردار محمد داوود ي３ دې ته اړ ک７ چ３ کودتاه وک７ي؟

۳ـ  سردار محمد داوود خان د کودتا پالن ＇نگه طرح ک７؟

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې د محمد داوود خان د کودتا د الملونو په اړه چ３ په ۱۳۵۲ لمريز کا ل ک３ رامن＃ ته 

شوه، و＇７５ي او برابر شوی مطلب دې په ！ول／ي ک３ وړاندې ک７ئ.
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د ١٣٥٢ لمريز کال د چنگاښ د ٢٦مې کودتاه 

به د کودتا د سرته  په دې لوست ک３  ت５ر لوست ک３ د کودتاه د الملونو سره أشنا شوئ،  په 
رس５دونکو، د نوي دولت د سياست او د کودتا پايلو سره پ５ژند－لوي تر السه ک７ئ.

سردار محمد داوود خان چ３ کله د صدارت له مقام ＇خه استعفاء وک７ه، او لس کاله ي３ په گو＊ه والي 
ک３ تير ک７ل، د خپل صدارت په موده ک３ ي３ د ه５واد د پرمختگ لپاره ډ４رې ه）３ ک７ې وې. د خپل３ 
لس کلن３ گو＊ه والي په موده ک３ ي３ هم عالقه درلوده چ３ ه５واد د پرمختللو ه５وادونو په کتار ک３ ودروي. 
همدا وه چ３ د ١٩٧٣م. کال د جوالى په ١٧مه چ３ د ١٣٥٢ لمريز کال د چنگاښ له ٢٦م３ ن５＂３ 

سره برابره وه، کودتا وک７ه چ３ په پايله ک３ د افغانستان شاهي نظام ملغا او جمهوريت اعالن شو.
د چنگاښ د ٢٦م３ کودتاه د ١٩٦٣م. کال د اساسي قانون لسيزې ته د پاى ！کى ک５＋ود. که ＇ه هم 
هغو پن％و حکومتونو د ډيموکراس９ دعوه کوله، خو په حقيقت ک３ پرې انارشيستي خصلت غالب و. د 
داوود خان کودتاه دې گ６ وډيو ته خاتمه ورک７ه او پر ＄اى ي３ سردار محمد داوود خان د يوه ملي رهبر 

په توگه را＇رگند شو.
د شخصيت له پلوه هغه ډير پاک، د اخالقي سجاياوو خاوند او پر ه５واد مين انسان و. د کودتاه تر پايل３ 
وروسته ي３ خپله تاريخي بيانيه  )خلکو ته خطاب( په نامه اعالن ک７ه چ３ د نوي دولت ک７نالره په ک３ 

وه.
داوود خان افغانستان د گاون６يو ه５وادونو سره د دوست９ ل５وال، د غير منسلک ه５وادونو غ７ی وباله او د 
ملگرو ملتونو ！ولن３ له منشور ＇خه ي３ خپل مالت７ اعالن ک７، يوازې د پ＋تونستان مسئله ي３ له پاکستان 

سره د اختالف د ！کي په توگه ياده ک７ه او د سول３ له الرې ي３ د هغ３ د حل غو＊تنه وک７ه.
د نوي دولت د ک７نالرې ＇خه د ه５واد خلکو په واليتونو او مرکز ک３ تود هر کلی وک７، محمدظاهر 
شاه چ３ د اي＂اليا د ناپل په ＊ار ک３ په استراحت بوخت و، په کابل ک３ د خپل３ پاچاه９ د له من％ه تللو 
＇خه خبر شو. سمدستي روم ته الړ او خپله استعفا ي３ د افغانستان د سفارت له الرې د افغانستان د 
جمهوريت د مؤسس په نامه کابل ته را ول８５له. د استعفا نام３ په رس５دلو سره چ３ د شاهي کورن９ غ７ي 

بنديان وو له بنده أزاد او اي＂الي３ ته والړل. 
يوه ورځ وروسته د نوي نظام د مرکزي کم５＂３ لوم７ۍ جلسه جوړه شوه. مرکزي کم５＂３ محمد داوود خان د 

اته ويشتم لوست
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دولت د جمهور رئيس، صدراعظم، د بهرنيو چارو او د دفاع د وزير په توگه و！اکه او نوموړي نوې کابينه معرفي 
ک７ه. د محمدداوود خان د فرمان په اساس د ۱۳۴۳ لمريز کال اساسي قانون لغوه شو او د نوي اساسي قانون 
د تصويب لپاره لويه جرگه چ３ ٣٤٩ کسه غ７ي ي３ درلودل د عزيزاهلل واصفي په مشرۍ راوغو＊تل شوه او د 

١٩٧٧م. کال د مارچ په ١٤مه نوى اساسي قانون تدوين او د محمد داوود خان له خوا توشيح او نافذ شو.
په ！ولنيزه او اقتصادي برخه ک３ هم يول７ اقدامات وشول چ３ پر بنس ي３ د ＄مکو اصالحاتو ته پاملرنه 
وشوه، د ＄مک３ د اراضي قانون ))مترقي ماليات(( تصويب شو او له هغ３ سره سم د مالکانو اضافي 
＄مک３ هغه بزگرانو ته چ３ ل８ يا ه５＆ ＄مکه ي３ نه درلوده ورک７ل شوه. د دولت له خوا د جزا او مدني 

قانون تصويب شو. ملي سرود من＃ ته راغى، د بيرغ په ن＋ان ک３ هم بدلونونه راغلل. 
د افغانستان د جمهوري دولت له ډ４رو مهمو کارونو ＇خه يو هم د اووه کلن اقتصادي پالن جوړول و. دا 

پالن په ١٩٧٦م. ک３ پيل او په  ١٩٨٣م. ک３ بايد پاى ته رس５دلی وای. 
د جمهوريت په موده ک３ په ！ول ه５واد ک３ د س７کونو د ＇ارن３ او ترميم کار پيل شو. له هراته د کندهار 
تر سپين بولدک پورې د اوسپن３ پ＂ل９، د لوگر د عينکو د مسو د کان او د حاجي گک د سروې کار تر 

السه الندې ونيول شو.
د محمد داوود خان پالنونه او پروگرامونه ډ４ر پراخ بنس＂ه ووچ３ ！ول ي３ عملي نه شول، او د ١٣٥٧ لمريز 

کال د غويي پر اوومه د يوې پو＄ي کودتاه په وسيله د محمد داوود خان جمهوري نظام ړن，  شو.

  په ټولگي  کې فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وويشل شي. لوم７ن９ ډله دې د محمد داوود خان د شخصيت په اړه او دويمه 

ډله دې د هغه د اقتصادي پالنونو په برخه ک３ په خپلو ک３ خبرې وک７ي.
 پوښتنې

١. د محمد داوود خان د کودتاه پايل３ ＇ه وې؟
٢. کومو خلکو د محمد داوود خان په کودتاه ک３ زياته ون６ه درلوده؟

٣. د ١٣٤٣لمريز کال اساسي قانون په برخه ک３ کوم اقدامات وشول؟ په لن６ه تو－ه ي３ ووايي.
٤. په اووه کلن اقتصادي پالن ک３ کوم کارونه تر سره شول؟

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې د جمهوريت د دورې د ＇رنگوالي په اړه مطلب جوړ او په ！ولگي ک３ دې ووايي.
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د دويم څپرکي بيا کتنه

د ن７ۍ د شلم３ پ７５ۍ ！ولنيز، سياسي او اقتصادي حالت د رنسانس د دورې د ١٥ مي پ７５ۍ د 
دويم３ نيمايي ＇خه تر ١٨م３ ميالدي پ７５ۍ پورې د مستقيمو اندونو، نظريو، د فرانس３ د لوى 
انقالب په١٧٨٩م. کال ک３ د بنس＂يزو اغ５زو او د ١٩م３ پ７５ۍ د يوشم５ر فيلسوفانو د افکارو 
او نظريو محصول گ２ل کي８ي. د دغو ！ولو سيستمونو او سياسي مکتبونو لوړوالى په دې تاريخي 
مرحله ک３ داس３ انگازې رامن＃ ته ک７ې چ３ بشريت ي３ په ت５رو دورو ک３ ډ４ره ل８ه ب５لگه ل５دل３ 
وه. دا ＄که چ３ د اقتصادي گ＂و او د مخالفو لوريو اختالف د خپلو تضادونو تر ！ولو لوړې کچ３ 

ته ورس５د او په ن７ۍ ک３ ډ４رو لويو ورانونکو پ５＋و ته الره هواره ک７ه.
او  )ختي＃  قطبونو  دوو د＊منو  په  ن７ۍ  ل７ ک３  په  ن７يوالو جگ７و  دوو  د  دورې ک３  په همدغ３ 
ونيو. چين  بريتانيا ＄اى  د  برخه ک３  ن７يواله  په  اياالتو  امريکا متحده  د  لو４دي＃( وو４شل شوه. 
اتومي،  توگه ＇رگند شو.  په  لرلو سره د ن７ۍ د دريم ＄واک  په  د خپل مستقل سياسي خط 
بيولوژيکي او کيمياوي وسل３ د ن７يوال３ سيال９ د پرمخ وړلو وسيله شوه، اقتصادي سيال９ خپل 

وروستی پوړ ته ورس５دې او س７ې ج／７ې چ＂ک دوام پيدا ک７.
ثباته وه، خو پرله پس３ سياليو د انسان د  که ＇ه هم د شلم３ پ７５ۍ ن７ۍ ډ４ره متشنجه او ب３ 
ژوندانه په ＇رنگوالي ک３ ستر رول ولوباوه او د پرمخت， سبب شو. خو دغو پرمختگونو ！ولنيزه 
جنبه نه درلوده او د ملتونو لويه برخه په ＄انگ７ې توگه د افريقا او أسيا په لويو وچو ک３ له دې 
اسانتياوو ب３ برخ３ پات３ شول. په دغو ！ولنو ک３ يو هم افغانستان و چ３ تر ！ولو وروسته او د نوي 

تمدن له امکاناتو او وسايلو ＇خه ب３ برخ３ پات３ شو.
د افغانستان د وروسته پات３ والي لوى المل دا و چ３ په شلمه پ７５ۍ ک３ دا ه５واد د سيم３  د 

ه５وادو د ستراتيژيو د تقاطع ！کى شو او د ن７يوالو سياليو په پايله ک３ ي３ ډ４ر زيان وليد.
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                             درېيم څپرکی

د افغانستان گاون６ي ه５وادونه

                       د درېيم څپرکي موخې

١- د پاکستان د معاصر تاريخ او پ５＋و سره پ５ژندگلوي.

٢- د ايران د معاصر تاريخ او پ５＋و سره پ５ژندگلوي.

٣- د چين د معاصر تاريخ او پ５＋و سره پ５ژندگلوي.

٤- د تاجکستان د معاصر تاريخ او پ５＋و سره پ５ژندگلوي.

٥- د ازبکستان د معاصر تاريخ او پ５＋و سره پ５ژندگلوي.

٦- د ترکمنستان د معاصر تاريخ او پ５＋و سره پ５ژندگلوي.

٧- د نقشو او اطلسونو ＇خه د کار اخ５ستلو مهارت.



د پاکستان اسالمي جمهوريت

اسالم د اووم３ ميالدي پ７５ۍ په لوم７يو ک３ د هند نيم３ وچ３ ته ورس５د. پو＄يان او مسلمان مهاجرين 
چ３ له لو４دي＃ ＇خه راغلي وو، د سند د سيند او پنجاب په سيمه ک３ چ３ د پاکستان د ＄مک３ لويه 
برخه جوړوي، م５شت شول. ＇و پ７５ۍ مخک３ د هند په نيمه لويه وچه ک３ مسلمانان د دوه لويو ！ولنو 
په توگه د هند په ختي＃ او لو４دي＃ ＇ن６و ک３ رامن＃ ته شول. د اسالم د مقدس دين سره د هند د بومى 

خلکو ل５والتيا د مسلمانانو په شم５ر ک３ زياتوالى راوست.
د بريتانيا د واکمن９ پر وخت د هند د نيم３ وچ３ په ډ４رو برخو ک３ د مسلمانانو شم５ر زيات وو، سره له 
دې هم هندوانو په هغو ＄ايونو ک３ چ３ د مسلمانانو شم５ر په ک３ ډ４ر هم و، په دولتي چارو ک３ پر هغوی 
غلبه درلوده. ＄که نو مسلمانانو د دې لپاره چ３ ＊ه ژوند ولري، داس３ ه５واد چ３ دوی ي３ خپل و－２ي، 

په هغه ک３ خپل مشران و！اکلی شي او خپل اسالمي کلتور ته وده ورک７ي، مينه درلوده.
د هند د نيم３ لوي３ وچ３ او پاکستان له مهمو تاريخي پ５＋و ＇خه يوه هم د مسلمانانو راتگ و، له أشوکا 
وروسته سياسي يووالى تر ډ４ره وخته پات３ نه شو. او په من％نيو پ７５يو ک３ د کوچنيو پاچاهانو په الس سره 

و４شلی و.

د نهم ！ول／ي په تاريخ ک３ تاس３ د پاکستان د موقعيت، نفوس او کلتوري ارز＊تونو په اړه بلد شوئ. 
په دې لوست ک３ تاس３ ته د هند د ن５م３ وچ３ د تاريخ، له هند ＇خه د پاکستان او له پاکستان ＇خه د 
بن／له د４ش د ب５لتون په هکله معلومات وړاندې ک８５ي. د پاکستان تاريخ د هغه د جوړ＊ت ＇خه وړاندې 

د افغانستان اويا د هند د شبي قارې په تاريخ مطالعه کيدای شي.

نهه ويشتم لوست
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کله چ３ د بودا دين مخ پر زوال شو، د هند سيال پاچاهان يو له بل 
سره په جگ７ې اخته شول. او دې کار مسلمانانو ته چ３ د اسالم د 

بيرغ وړونکي وو، مناسب فرصت په الس ورک７.
د هند نيمه لويه وچه د مغلو پر وخت د مسلمانانو تر واکمن９ الندې 
متحده شوه، خو ډ４رو هندو شاهانو د مسلمانانو د واکمن９ پر وړاندې 
مخالفت وک７ او د هغوی پر وړاندي ي３ مبارزه پيل ک７ه. د غزنويانو، 
وک７ه  واکمن９  لوي３ وچ３  نيم３  پر  هند  د  اسالمي سلسلو  غوريانو 
او د سختو مخالفتونو سره سره دغه نوې اسالمي ！ولن３ د هندوانو 
د پخوان９ ！ولن３ تر＇نگ کرار کرار ساه اخيسته. د نوموړې ！ولن３ 
ودونه  سره  ＊％و  هندو  له  چ３  ه）ول  پو＄يان  خپل  به  پادشاهانو 

وک７ي. د هندوانو د ！ي＂３ پوړۍ ډ４ر کسان د اسالم د جاذب３ او نياو له امله مسلمانان شول.
په ١٨٨٥م. کال ک３ هندوانو د دې لپاره چ３ د يوه بومي پارلمان د جوړولو بنس ک８５دي، د هند ملي 
کنگره ي３ جوړه ک７ه. يو شم５ر مسلمانان له کنگرې سره يو ＄اي شول، خو ل８ وروسته ＇رگنده شوه، چ３ 
مسلمانان په ک３ ل８ دي او ＊ايي گ＂ي ي３ په پام ک３ ونه نيول شي. په ١٩٠٦ ميالدي کال ک３ مسلمانان له 
کنگرې ＇خه جال شول او خلکو ته ي３ ددې بلنه ورک７ه چ３ په جال ！ول＂اکنو ک３ مسلمانان خپل استازي 
و！اکي. په همدې ترڅ ک３ ي３ د هند د ！ولو مسلمانانو انجمن )مسلم ليگ( د هندوانو د کنگرې د رقيب 
په توگه تاسيس ک７. د ١٩٤٥م. کال تر ！ول＂اکنو وروسته د مسلمانانو د يوه ملي دولت غو＊تنه الپياوړې 

شوه، که چ５رته تجزيه من＃ ته راغل３ نه واى، جگ７ه پيل５ده، خو په پايله ک３ دا دواړه پ５（ شول.
په ١٩٣٨م. کال ک３ جناح د مسلم ليک د پياوړتيا لپاره د )دوو ملتونو( نظريه وړاندې ک７ه او د يوه ب５ل 
اسالمي ه５واد د جوړولو غو＊تنه ي３ وک７ه چ３ په ١٩٤٠م. کا ل ک３ مسلم ليک د يوه پر４ک７ه ليک په 

ترڅ ك３ د پاکستان د جوړولو غو＊تونکی شو.
په ١٩٤٦م. ک３ کنگرې او هم مسلم ليگ د بريتاني３ د فدرالي حکومت د جوړولو طرح رد ک７ه او 
کنگره هم د ١٩٤٧ م. کال پورې د تجزي３ منلو ته تياره شوې وه او يوازې د سرحدونو ！اکل پات３ وو. د 
١٩٤٧م.کال د اگست په ١٤ مه پاکستان جوړ شو. تر ！ولو لوی د اسالمي او ملي وحدت ازموينه هغه 
وخت را ورس５ده چ３ کله بريتانيا دا ومنله، چ３ د هند نيمه لويه وچه دې د هند او پاکستان په ه５وادونو 
تجزيه ک７ي، يوازې هغو سيمو ته چ３ ډ４ر مسلمانان په ک３ اوس５دل دا اجازه ورک７ل شوه چ３ له پاکستان 

محمد علي جناح
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سره دې يو ＄اى شي، خو بيا هم د کشمير د ډ４ره ميشت３ مسلمان３ سيم３ پر سر خبرې او النج３ روان３ وې.
د هند د نيم３ لوې وچ３ تر تجزي３ وروسته هندوان هند ته وت＋ت５دل او مسلمانانو هندي سيم３ پر４＋ودې 
، په لکونو انسانان په فرقه ييزو ن＋تو ک３ ووژل شول. ل８ وخت وروسته دواړه ملتونه د کشمير پر سر په 
جگ７ه اخته شول، هند کشمير په دې بانه چ３ حاکم ي３ هندو دی، نيولی و، خو د مسلمانانو په دې دليل، 

چ３ ډ４ری اوس５دونک３ ي３ مسلمانان دي، بايد کشمير د پاکستان يوه 
برخه وي. د پاکستان اصلي ستونزه د ملي هويت جوړونه د سياسي 
پولو ！اکل د واقعيت پربنس او باثباته او د منلو وړ رژيم د خلکو لپاره 

د توکمي، ژبني، عقيدتي او مذهبي توپير په لرو سره و. 
د يوه مستقل ه５واد په توگه د پاکستان په من＃ ته راتگ ک３ ＄ينو رهبرانو 
لکه فيلسوف او شاعر اقبال الهوري، حقوقپوه محمد علي جناح ستر 
او ملي  لوبولي دي. خان عبدالغفار خان د پشتونخوا د سترو  رولونه 
＇５رو ＇خه دي چ３ د ان／ليس د استعمار او استبداد په وړاندى پا＇ون 

وک７ او د خپل ژوند ډ４رې شيب３ ي３ په دې الر ک３ ت５رې ک７ي دي.
کله چ３ مهتماگاندي په ١٩٣٨م. کال ک３ د پ＋تونخوا ＇خه ليدنه کوله، نو له ن８دې ＇خه ي３ پاچاخان، 
د هغه مبارزې، او د خلکو اخالص وليد نو هغه ته ي３ داسي وويل:»زما دعا داده چ３ پ＋تانه نه يوازې دا 
چ３ هندوستان خپلواک ک７ي، بلک３ د همدې خپلواک９ په برکت ！ول３ ن７ۍ ته د نه تاوتريخوالي اصول 

وروپ５ژني».
د پاکستان تر خپلواک９ وروسته  د اسالم د رول پر سر يو شم５ر قانوني مصالح３ وشي. د ١٩٥٦م. کال 
اساسي قانون پاکستان يو اسالمي ه５واد اعالن ک７ او هم ي３ پارلماني قوانين د اسالمي تحقيقاتو د انستيتيوت 
)Islamic Research Institute( د بيا کتن３ تابع ک７ل. په ١٩٥٨م. کا ل ک３ دا قانون منسوخ شو او 
د پاکستان جمهوري د اعالن سره ه）ه وشوه، د اسالمي رهبري ＄واکمنتيا محاره ک７ي د ه）و په پايله ک３ 

په ١٩٦٣م. کا ل ک３ بيا د ١٩٥٦ م. کا ل اسالمي شرايط ＇ه نا ＇ه اعاده شول.
د بنگله دېش بېلوالی

پاکستان ددې فکر پر بنس جوړ شو، چ３ د هند مسلمانان داس３ يو ملت جوړ ک７ي چ３ د ه５واد په لرلو سره 
＄انگ７ي سيم３ او قلمرو ولري. پاکستان د سند، بلوچيستان، پنجاب او د پ＋تونخوا له اياالتونو ＇خه ملت 
ا４＋ودونکو د دې نوي   پاکستان بنس توپيرونه موجود وو. د  او ژبني  او د دوى ترمن＃ ژور قومي  نه جوړاوه 
ه５واد لپاره د لويدي＃ او ختي＃ پاکستان د وحدت لپاره د اسالم دين اصلي عامل گا１ه. ژبنيو توپيرونو، ！ولنيزو 

خان عبدالغفار افغانستان ته په سفر ک３
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＄انگ７تياوو، فرهنگي ميراث او اقتصادي شرايطو مسئل３ رامن＃ ته ک７ې. ددغه ه５واد دوو لويو ډلو تر اتلس 
کلونو پورې ه）ه وک７ه چ３ يو ＄اى ژوند سره وک７ي او گ＂ور اتحاد رامن＃ ته ک７ي. خو همدې موخ３ ته ونه 

رس５دل.
د لويدي＃ او ختي＃ پاکستان فرقه ييزه اختالفات او سيال９ د دولت د کمزورولو اصلي سرچينه وه چ３ د 
ژبنيو اختالف ، په ＄انگ７ې توگه په لو４دي＃ ک３ او په ختي＃ ک３ ل８ه صنعتي پرمختيا هغه ＇ه وو چ３ د 
اختالفاتو ل７ۍ ي３ راخپرې ک７ې وې. په ختي＃ پاکستان ک３ يو بل سياسي سيال را پيدا شو. د ١٩٦٨م. 
کال په دوبي ک３ مجيب الرحمن د عوامي ليگ )خلك －وند( مشر د ٣٥ بنگاليانو په گ６ون له پاکستان 
＇خه د ب５لوالي مسؤول وگ２ل شو. دغه اختالف دې ته ورس５د چ３ په ١٩٧١م. کال ک３ د ختي＃ او 

لو４دي＃ پاکستان ترمن＃ کورن９ جگ７ه پيل شوه.
تر يوه خون７ۍ جگ７ې وروسته، ختي％３ برخ３ له مرکزي دولت سره خپل３ اړيک３ پرې ک７ې او د بنگله 

د４ش په نامه يو بل ه５واد رامن＃ ته شو.

 
  په ټولگي کې فعاليت

زده کوونکي دې پر در４و ب５الب５لو ډلو وو４شل شي، لوم７ن９ ډله دې د هند په نيمه وچه ک３ د رهبرانو او 
ملي شخصيتونو د نقش او د پاکستان د خپلواک９ په هکله او دويمه ډله دې د پاکستان پر ت５ر تاريخ او 

در４مه ډله دې له پاکستان ＇خه د بنگله ديش د جالوالي په هکله يو له بله ＇خه پو＊تن３ وک７ي.

 پوښتني
١- مسلمانان کوم وخت د هند په نيمه وچه ک３ استوگن شول؟

٢- د مسلم ليگ گوند په کوم کال کي جوړ شو؟
٣- پاکستان په کوم کال ک３ او ＇رن／ه من＃ ته راغی؟

٤- بنگله د４ش ول３ له پاکستان ＇خه ب５ل شو؟
٥- بنگه د４ش په کوم کال ک３ د خپلواک９ اعالن وک７؟

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې د مشرانو, فرهنگي شخصيتونو او منابعو په مرسته د نه تاوتريخوالي د نهضت په اړه 

معلومات تر السه او بيا دې په ！ولگي ک３ ووايي.
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د ايران اسالمي جمهوريت

اقتصادي، سياسي، فرهن／ي او ！ولنيز حاالت د قاجاري دورې په پايله ک３ مخ په خراب５دو وو چ３ د يو ل７ 
بدلونونو لپاره په ايران ک３ ي３ الره پرانيستله. په ايران ک３ د وروستنيو کلونو پ５＋３ له دوو خواوو، کورني او 
بهرني حاالتو ＇خه اغ５زمن و په بهرني برخه ک３ بايد وويل شي چ３ استعماري ه５وادونو لکه د روس او 
انگليس اغ５زه او په قاجاريه دوره ک３ د ايران د اقتصادي توان په کمزورۍ ک３ مهم رول درلود. له اروپايي 
ه５وادونو سره د ايران اقتصادي اړيک３ له صفوي دورې پيل شوې وې او نسبي ان６ول ي３ درلود، خو د 
قاجاريانو د دورې په وروستيو وختونو ک３ دغه ان６ول د اروپايي ه５وادونو په گ＂ه او د ايران په زيان تمام 
شو. د ايران کورني محصوالتو له بهرنيو توليداتو سره سيالي نه شوه کوالی، نو ＄که کورني توليدات مخ 
په ＊کته روان شول او ＄ای ي３ بهرنيو توليداتو ونيو. د ايران په مختلفو ＊ارونو ک３ د صنايعو او کسبونو 
خاوندانو په کرار کرار خپل３ دندې له السه ورک７ې، اوزگار شول او ＊ک５لتيا خپل ＄ای ب５کارۍ او ب５وزل９ 

ته پر４＋ود.
د  برخ３  يوې  تعليماتو  اسالمی  د  ورسره  او  ک３  ايران  په  جنبشونو  استبدادي ضد  غو＊تونکو  عدالت 
خپلواک９ تر السه کولو او د عدالت د راستولو لپاره اغ５زمن نقش ولوباوه چ３ د مطلق３ واکمن９، استبداد، 
ظلم او ناروا او د ＄ان غو＊تونکو واکمنانو پر ضد خلک ي３ مبارزې ته رابلل چ３ کوالی شو دغه اغ５زې 

ايران د موقعيت، ژب３ او نفوس په اړه معلومات ترالسه ک７ي وو، په دې  په ت５رو درسونو ک３ تاس３ د 
لوست ک３ به د پهلوي دورې د قدرت، مهمو پ５＋و او د اسالمي انقالب د الملونو په هکله معلومات 

وړاندې شي.

ديرشم لوست
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په قاجاريه دوره ک３ د مشروطيت په نهضت ک３ ووينو. ن７يوالو پ５＋و او واقعاتو هم پر سياسي او ！ولنيزو 
بدلونونو اغ５زي وک７ي، د لوم７ۍ ن４７وا ل３ جگ７ې ＇خه يو کـال مخک３ احمد شاه قاجار چ３ ＄وان شوی 
و، ناصر الملک ي３ د سلطنت له مرستيال９ لرې ک７ او د ملي شورا د مجلس جوړون３ لپاره ي３ د ！اکونو امر 
صادر ک７، خو يو کـال وروسته د لوم７ۍ ن４７وال３ جگ７ې په پيل سره د پرديو د ت５ر４و د ډ４ر４دو له امله مجلس 

و＄ن４６د. ايران له ناپييلتوب سره سره، د پرديو له ت５ريو او د جگ７ې د ناوړه پايلو سره مخامخ شو.

پهلوي دوره
د  ک３  روسيه  په  گ６وډۍ،  اداري  او  اقتصادي  سياسي،  ک３  ايران  په  وروسته  ن４７وال３ جگ７ې  لوم７ۍ  تر 

سوسياليستي نظام راتگ او گاون６يو ه５وادونو ته ي３ د خپراوي شتون او په 
ايران ك３ د حاکمه وضع３ ＇خه د ب５الب５لو پا＇ونو رامن＃ ته ک５دل او د ملت 
سرتاسري ناخو＊ي، د ه５واد په شاو خوا ک３، د سوداگريز الرو بنديزونه او له 
احمد شاه قاجار ＇خه د ملي او ه５واد پالو محافلو ناهيلي او نا خو＊ي هغه 
＇ه وو چ３ د کب د مياشت３ د در４م３ ن５＂３ د کودتاه لپاره ي３ الره برابره ک７ه، 

د کودتا مشر رضا خان وو.
نوموړي د تهران له نيولو وروسته هغه د سيد ضياالدين طباطبائي په مشرۍ 
مستقله کابينه جوړه ک７ه او ل８ وروسته رضاخان د دفاع وزير شو. ضياالدين 

له ايران ＇خه تبعيد شو او وروسته د قوام السلطنه په کابينه ک３ د دفاع د وزارت چارې او د ايران د پو＄ي 
پات３ شوه. په داسي وضعيت ک３ په سياسي غون６و، ناستو او  قواوو مشري هم د رضاخان په الس ک３ 

مطبوعاتو ک３ د احمدشاه قاجار پرضد د مخالفت خبرې پيل شوې. 
شو چ３  المل  دې  د  تدبير  قاطع  او  سياست  ＊ه  ＄واکمنتيا،  پو＄ي  وړ خدمتونه،  قدرت  د  رضاشاه  د 
قاجاري سلطنت راو پرزوي. رضاخان د شاه په غياب ک３ چ３ په اروپا ک３ اوس５ده، خپله ＄واکمني ورځ 
په ورځ ！ينگوله او همدارنگه ي３ دا ه）ه کوله چ３ په پراخو تبليغاتو سره دا و＊يي چ３ احمد شاه د ه５واد 

د برخليک په اړه کومه پروا نه لري. 
په پايله ك３ د ملي شورا مجلس د ١٣٠٤ لمريز کال د ل７م په مياشت ک３ د قاجاري سلطنت ړن／５دل او 
موقت حکومت ي３ د پوځ د مشر رضا شاه تر مشرۍ الندي اعالن ک７. د ملي شورا د غو＊تن３ سره سم 
د هماغه کا ل د ليندۍ په مياشت ک３ د مؤسيسان مجلس جوړ ک７ او نوموړي مجلس سلطنت رضاشاه 
پهلوي ته تفويض ک７ او د قانون هغه مواد چ３ سلطنت ي３ د قاجاريه کورن９ مختص گا１ه لغوه او پرنوي 

موادو ک３ سلطنت د پهلوي کورن９ ته ＄انگ７ې ک７.
دويمه ن７يواله جگ７ه چ３ له ١٩٣٩ – ١٩٤٥م. کال پورې ي３ دوام وک７، د ١٣٢٠لمريز کـال د سمبل３ 

مياشت３ په ٢٥ مه د شوروي اتحاد او انگلسي قواوو له ＇و لوريو په ايران يرغل وک７.

رضاشاه
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رضا خان په همدې مياشت ک３ سلطنت پر４＋ود او د ه５واد چارې ي３ خپل مشر زوي او دسلطنت وليعهد 
ته وسپارل３ او پخپله  سويلي افريق３ ته الړ. نوموړي له ه５واد ＇خه بهر له دوه کـاله، لس مياشتو او نهه 

ور＄و وروسته د زړه د در４دو له امله وفات شو.
رضا خان د خپل سلطنت د واکمن９ پر مهال ي３ مهم３ چارې سرته ورسول３: د منظم پوځ جوړول، د 
محاکمو د جوړ＊ت نوي کول، د مدني او جزايي قوانينو د مجموعي  تدوين، د وگ７و د شم５رن３ د ادارې 
پ＂ل９  گاډي  ريل  د سرتاسرى   ، ته کول  رامن＃  ادارې  د  امالکو  د  تذکرې،  يا  کارتونه  پ５ژندن３  د  جوړول، 
جوړول، د ملي بانک جوړول، د روپو چاپول، د گمرکي تعرفو وضع کول، د ＊ارونو جوړول، د فرهنگ 
پراخول، د شرکتونو رامن＃ ته کول، د پوهنتون جوړول، د ！ولنيزو اصالحاتو رامن＃ ته کول او واليتونو ته 

د هغو تعميمول.

محمد رضا شاه پهلوي
محمد رضا شاه پهلوي د رضا شاه پهلوي زوی او د پهلوي کورن９ دويم پاچا و. هغه د ١٢٩٨لمريز کال 
د ل７م په مياشت ک３ په تهران ک３ ز４８４دلى، لوم７ن９ زده ک７ې ي３ په پو＄ي ＊وون％ي ک３ او لوړې زده ک７ې 

ي３ په سويس ک３ بشپ７ې ک７ې. د ١٣٢٠لمريز كا ل د وږي )سنبل３( په 
مياشت ک３ په ايران باندې د پخوان９ شوروي اتحاد او انگليسانو د حمل３ 
له امله رضا شاه سلطنت پر４＋ود او محمد رضا شاه چ３ د سلطنت وليعهد 
و، د سلطنت واک ي３ تر السه ک７. د وږى په ٢٥ مه ي３ د شورا په مجلس 
له  تورو ور＄و ک３ چ３  په داس３  توگه  په دې  لوړه وک７ه.  ک３ د وفادارۍ 
ايران ه５واد د  د  لورې  بله  له  او  نيول３ وه  ن４７وال３ جگ７ې ن７ۍ  يوې خوا 
روس او انگليس تر اشغال الندې و، سلطنت ته ورس５د. د محمد رضا 
شاه د سلطنت د لوم７نيو کلونو ور＄３ ډ４رې بدې وې، ＄که چ３ د ه５واد 
خپلواکي له گواښ سره مخامخ وه او هم ي３ د ＄ينو برخو د تجزي３ لپاره 
دسيس３ جوړ４دل３، د تهران د کنفرانس د اعالمي３ په خپرولو سره چ３ د 

انگليس، روس او امريکا مشرانو په ک３ گ６ون درلود، تر يو حده دا پالن له من％ه الړ، چ３ له امله ي３ تر 
دويم３ ن４７وا ل３ ج／７ې وروسته اشغالي قواو ايران پر４＋ود. د محمد رضاشاه د سلطنت له مهمو کارونو 

＇خه يو هم د ايران د نفتو ملي کول دي، چ３ د ډاک＂ر محمد مصدق په مشرۍ تر سره شو.
د محمد رضا شاه د حکمران９ د دورې له مهمو کارونو ＇خه دا دي چ３ ايران ي３ د ملگرو ملتونو د ！ولن３ 
سره يو ＄ای ک７، د تهران د تاريخي کنفرانس جوړول چ３ له امله ي３ د ايران ＄مکن９ بشپ７تيا او خپلواکي 
تر السه شوه، د بغداد په نظامي ت７ون )سنتو( ک３ د ايران داخل５دل، د لوم７ي ＄ل لپاره د تلويزيون د دستگاه 
رامن＃ ته کول، د مرکزي بانک جوړول ، د نالوست９ پر وړاندې مبارزه، د سنا او شورا په مجلسونو ک３ د 

محمد رضا شاه پهلوى
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＊％و د انتخاب حق، د لويو س７کونو جوړول، د سياسي گوندونو رامن＃ ته کول، د مو！ر جوړولو کارخان３، 
د اور گاډو نوې پ＂ل９، د ايران او روس تر من＃ د گاز د نل ليکي غ％ول، د ن７ۍ 
له ه５وادونو سره د سياسي اړيکو ！ينگول، د نفتي فابريکو جوړول، له عراق 
سره د اوبو د سرحدونو ！اکل، د فرانس３ او ألمان په مرسته د هستوي انرژۍ د 

مرکز جوړول هغه ＇ه دي چ３ يادولی ي３ شو.
د  ايران  د  ک３  مياشت  په  مرغومي  د  کال  لمريز   ١٣٥٧ د  شاه  رضا  محمد 
اسالمي انقالب او پا＇ون له امله د خپل３ کورن９ له ！ولو غ７و سره مصر ته والړ 
او تر ١٨ مياشتو سرگردان９ وروسته په ١٣٥٩ کال ک３ د سرطان د ناروغ９ له 

امله په مصر ک３ م７ او هورې خاورو ته وسپارل شو.
د ايران اوضاع له ١٣٥٦ لمريز کاله را وروسته له ډ４رو چ＂کو بدلونونو سره مخ شو او هغه نهضت چ３ 
امام خميني له ١٣٤١ لمريز کال ＇خه پيل ک７ی و، پراخ３ کچ３ ته ورس５د او په انقالب واو＊ت چ３ په 
پايله ک３ د ١٣٥٧ لمريز کا ل د سلواغ３ د مياشت３ په ٢٢ مه ن５＂ه برياليتوب ته ورس５د. مصر ته د شاه له 

ت５＋ت３ ＇خه وروسته هغه نظام چ３ ٣٧ کاله پر ه５واد حاکم و، له من％ه والړ.
په پای ک３ د سلواغ３ د مياشت３ په دولسمه امام خميني ايران ته راوگر＄５د او خلکو ي３ تود هر کلی وک７. 
نوی دولت په ١٣٥٧/١١/١٥ ن５＂ه د امام خميني په حکم د مهندس بازرگان په صدارت رسميت پيدا 
ک７، بازرگان ته دنده ورک７ل شوه چ３ سرب５ره د ه５واد پر اداره کولو ددې لپاره چ３ سياسي نظام په اسالمي 

جمهوريت بدل شي، ！ول پو＊تنه وک７ي او په دې توگه د ايران د تاريخ نوى ＇پرکی پيل شو.

 په ټولگي  کې فعاليتونه
زده کوونکي دې په ！ولگي ک３ پر دوو ډلو وويشل شي، لوم７ن９ډله دې د قاجاري حکومت د سقوط د 

الملونو او دويمه ډله دې د پهلوي کورن９ په برخه ک３ يو له بل خبرې اترې وک７ي.

 پوښتني
١- د محمدشاه قاجار د سلطنت د ړنگيدو الملونه په گوته ک７ئ.

٢- د رضاشاه د سلطنت مهم３ پ５＋３ په گوته ک７ئ.
٣- د محمد رضاشاه د سلطنت د ړن／５دو الملونه کوم و؟

٤- د ايران اسالمي انقالب په کوم کال او د چا تر مشرۍ الندې بريالى شو؟

 له ټولگي څخه د باندې فعاليتونه
زده کوونکي دې د ＊وونکو او منابعو په مرسته د دويم３ ن７يوال３ جگ７ې د الملونو او پر ايران باندې د هغه 

د اغ５زو په اړه معلومات تر السه ک７ي.

أيت اهلل سيد روح اهلل خميني

124



د چين د خلکو جمهوريت

له دې کبله چ３ چين د در４وو لويو وچو اروپا ، أسيا او افريقا د تقاطع په محل ک３ موقعيت لري، نو په 
سيمه ک３ ن４７وال او د لويو قدرتونو په من＃ ک３ له سترات５ژيک اهميت ＇خه برخمند دی. چين په شمالي 
نيمه كره، د أسيا په ختي％ه برخه او د أرام سمندر په لو４دي＃ ساحل ک３ پروت دی چ３ د ٩،٦ ميليونه 

کيلومتره مربع مساحت په لرلو د ن７ۍ دري５م لوى ه５واد دى.
د چين د خلکو د جمهوريت پالزم５نه د پيکن)بى ج５نگ( ＊ار دى، چ３ له ډ４رو پخوانيو مرکزونو ＇خه 
گ２ل ک８５ي او تاريخي سابقه ي３ ٣٠٠٠ کاله مخک３ ته رس８５ي. ياد شوی ＊ار ١٠٠٠ کاله مخک３ جوړ 
شوی او اوه پ７５ۍ پخوا قوبالى خان )ب５ج５نگ( خپل دايمي پايتخت و！اکه او تر اوسه پرته له ١٩٢٨-
١٩٤٩م. كلونو گومين تانگ چ３ پايتخت ي３ نن جينگ ته انتقا ل ک７، ب５ج５نگ د چين پالزم５نه ده.

 د چين ډ４ری اوس５دونکي د خان )هان( له نژاده ＇خه دي، چ３ د مختلفو پ７５يو را په د４خوا په همدې 
＄اى ک３ اوسيدلي دي، د بني اميه د حکومت پر مهال د من％ني ختي＃ او له سند ＇خه د مديتران３ تر 
سويل او د افريق３ تر شماله پورې سيم３ د اسالم تر واحد  بيرغ الندې راغل３، خو ＇رنگه چ３ هغه 
وخت د اسالمي ن７ۍ په ＄ينو ＄ايونو ک３ کورن９ جگ７ې رامن＃ ته شوې، نو له چين سره د اړيکو د 

پراختيا په برخه ک３ پر مختگ ونشو.

په ت５رو درسونو ک３ تاس３ د چين د نفوس او ملي ل８ه کيو په برخه ک３ أشنايي تر السه ک７ې وه، په دې لوست 
ک３ د چين د تاريخي سوابقو او همدارن／ه د ۱۹۴۹ميالدي کال د پ５＋و په هکله به معلومات وړاندې شي.

يو د４رشم لوست
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د عباسي اميرانو په مهال په ＄انگ７ې توگه هغه وخت چ３ د خالفت مرکز له دمشق ＇خه بغداد ته يو 
وړل شو، د اتم３ ميالدي پ７５ۍ په نيمايي ک３، د تزيني شيانو د غو＊تن３ له کبله ددې اړتيا پيدا شوه چ３ د 
سيم３ د ه５وادونو په سوداگرۍ ک３ په ＄انگ７ې توگه له چين سره د مرکزي أسيا د ه５وادونو د ＄مک３ له 
الري نوى والى راشي. خو د فارس خليج، د عربستان له سويل، د افريقا له ختي＃، هند، د أسيا له سويل 
ختي＃ تر چين پورې د اوبو له الرې راک７ه ورک７ه د ډ４ر اهميت ＇خه برخمنه وه. په دې دوره ک３ يو قوي 
مرکزي دولت پراسالمي ن７ۍ حکومت کاوه او له چين سره د پراخو سوداگريزو اړ４کو مدافع و. په چين 

ک３ هم د تانگ سلسله د سوداگريزې الرې د امنيت ضمانت ک７ى و.
له شپاړلسم３ ميالدي پ７５ۍ ＇خه وروسته پرتگاليانو او هالن６يانو کله چ３ هرمز 
ايران، گوا په هند او د چين په جنوب ک３ د ماکائو پر بحري او سوداگريزو  په 
الرو تسلط وموند، نو د چين اړيکي د ختي＃ أسيا له نورو ه５وادونو سره سم３ 

کمزورې شوې.
د ديارلسم３ ميالدي پ７５ۍ په لوم７يو ک３ د مغلو د يرغل له امله تر چينه پورې د 
سيم３ ه５وادونه او هم د من％ني ختي＃ سيم３ په ورته برخليک اخته شوې. په 
١٢٣٠ ميالدي ک３ اوکتاى قا أن له خپلو دوو ورونو جغتاى او تولي او له خپلو 

زامنو سره د هوانگ هو د جلگ３ پر لوري حرکت وک７ او تر ١٢٣٤ ميالدي کال پورې ي３ د کاى فنگ 
＊ار ونيو. 

په معاصرو پ７５و ک３ د منچو دولت خپل سودا－ري د ان／ليس سره محدود او تر ＇ارن３ الندې ونيوله او 
د سودا－رۍ د اړيکو د کره کتنی غو＊تونکي شول. ان／ليسانو ه）ه کوله چ３ د هند له الرې د ن７ۍ سره 
خپل３ سودا－ريزې اړيک３ وساتي. د ان／ليسانو اساسي موخ３ د چين سره د ترياکو سودا－ري وه چ３ دغو 

اړيکو ناوړه پايل３ درلودې چ３ د ترياکو د ج／７ې ۱۸۴۱- ۱۸۶۰ميالدي المل و－ر＄５ده.
په شلمه ميالدي پ７５ۍ ک３ لوم７ی د امپراتورۍ حکومتونه او وروسته د چين ملي جمهوريت من＃ ته راغی. 
ډاکتر سون يات سن چ３ د چين د مدرن پالر په نامه مشهوردى، د ١٩١١ ميالدي کال د انقالب مشر د چين 

لوم７نی جمهور رئيس هم و چ３  گومين تانگ د گوند مشري تر ١٩٢١ميالدي کاله پورې پر غاړه وه. 

د ١٩٤٩ ميالدي کال انقالب 
د ١٩٢٨ ميالدي کال په پسرلي ک３ د مائو په مشرۍ هغه پات３ شون３ مات３ خوړونکي بلوا－ران )فضل 
خزان( او هغو پو＄يانو چ３ د نانچانگ په －６وډيو ک３ ي３ برخه اخيست３ وه، ژوندي پات３ شوي وو، د 
جوده په قوماندې يو له بله سره يو ＄اى شول. د دغه ناکامه －６وډي، د دواړو مشرانو کتنه د کمون５ست 

سون يات سن
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گوند قواوې له من％ه وړلو ＇خه وژغورل３ او دا پر４ک７ه ي３ وک７ه چ３ پات３ قواوې د چين په سره پوځ 
ک３ تنظيم ک７ي او لوم７ن９ ه６ه چ３ کمون５ست گوند د چين د سره پوځ د ！ينگ＋ت لپاره جوړه ک７ه 
)چنگ کانگ شن( وه. همدارنگه مائو د ١٩٣١ ميالدي کال په وروستيو ک３ د چين لوم７ن９ شورايي 
توگه دوه  په عملي  پاى ک３  په  ن４７وال جن，  په سيمه ک３ اعالن ک７. د دويم  جمهوري د گيانگسي 
چينه شتون درلود. يو هغه قلمرو و، چ３ د گوميندان تر نظارت الندې و او بل هغه أزادي سيم３ وې 
چ３ د چين کمون５ست گوند رهبري کول３. گوميندان سره د امريک３ د متحده اياالتو له خوا د وسل３ 

او مهماتو، د پو＄يانو د زده ک７ې او ل８５د ي３ ختي％و برخو ته د ارتباطي الرو 
ډيپلوماتيک مالت７ ک５ده. د چين ډ４موکرا！يک  او  نظامي  او ساتنه،  جوړونه 
پرتله  په  رژيم  شيک  چانکاى  د  پلوه  له  اړيکو  اقتصادي  پو＄ي،  له  قواوې 

وروسته پات３ و، خو د خلکو مالت７ او ملگرتيا ي３ لرله.
د چين کمون５ست گوند د مقاومت لپاره اغ５زمنه تياري نيول３ وه. په اقتصادي 
برخه ک３ د ١٩٤٦م. د م３ د مياشت３ د ٤ م３ ن５＂３ په مصوبه ک３ د چين د 

کمون５ست گوند مرکزي کم５＂３ دا پت５يل３ وه چ３ د لويو مالکانو ＄مک３ مصادره ک７ي. ددې تر ＇نگ 
ي３ د پو＄ي احضاراتو او جلب لپاره تدابير نيولي وو. کمون５ست گوند وتوان５د چ３ د مختلفو مبارزو او 

نظامي الرې خلک د گوميندان د حملو پر وړاندې چمتو ک７ي.
د ١٩٤٨م. کال په اوړي او مني ک３ أزادي غو＊تونکي پوځ په كلكو او برياليو عملياتو الس پورې 
ک７. د گوم５ندان پو＄يان د چين په شمال ختي＃ ＊ارونو ک３ محاصره او د مات３ سره مخامخ شول، د 
چين ډ４ره مهمه صنعتي سيمه چ３ د فلزاتو د ويل３ ک５دو کار خان３، د ډبرو د سکرو د را４ستلو، ماشين 

جوړون３، د انرژۍ يا د ل８５د رال８５د  پرمختلل３ شبک３ پکي وې کمون５ستي قواوو ونيول３.
د ١٩٤٨م. کال په پاى ک３ کمون５ست گوند پر ！ول شمالي او شمال ختي＃ چين واکمن شو. همدارنگه 
په ۱٩٤٩ ميالدي کال ک３ ب５ج５نگ پرته له مقاومته سقوط وک７ او د کمون５ست گوند قواوو السته 
ولو４د او د هماغه کال د نوامبر او اپريل د مياشتو ترمن＃ د چين ＊ارونه ب３ له وين３ تويون３ د کمون５ستانو 
السونو ته ولو４دل. چيکا يچ５نگ د خپلو پو＄يانو له کوچن９ ډل３ سره تايوان ته ت５＋ته وک７ه. د پيکن 
تر نيولو او د چانکاى شيک د قواو تر ماتولو وروسته کمون５ست گوند بشپ７ بريالتوب ته ورس５د او مائو 
د ١٩٤٩م. کال د اکتوبر د مياشت３ په لوم７ۍ ورځ د پکن د سول３ په ميدان ک３ د چين د خلکو 

جمهوريت اعالم ک７.
＇رنگه چ３ د چين بهرنی سياست له ١٩٤٩م. کال ＇خه وروسته د مائو پر عقايد والړ و، نو د هغه 
افکارو او غبرگونونو پر بهرنيو او كورنيو مسائلو بشپ７ اغ５ز درلود، ＄که نو د هغه ه５واد بهرني سياست 
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د ٥٠ م３ لسيزې ＇خه وروسته د چين پر كورني لوړو ژورو او ن４７والو پي＋و ک３ اغ５ز درلود. 
مائو د انقالبي جگ７و پر وخت او د قدرت د الس ته راوړن３ مخکي او وروسته ه５＆ کله له يوې ثابت３ 
ال／و د خپل د سياستونو د اجراکولو لپاره کار نه اخيسته، بلک３ د چين د اقتصادي، سياسي، پو＄ي او 

فني او ن４７وال３ اوضاع او سترات５ژيکي اصولو په پام ک３ نيولو سره به ي３ له انعطاف ＇خه کار اخيسته.
له ١٩٨٠م. کلونو را په دې خوا د چين سياستونو د سيم３ له ه５وادونو او ن７ۍ سره د پام وړ وده وک７ه او 
له دې امله چين د منطق３ په سياستونو ک３ د پام وړ ارز＊ت لري چ３ په اوس وخت ک３ په سيمه ک３ د 
چين فعاله سياسي ون６ه ډ４ر د اهميت وړ ده. پخوا چين په ن４７والو اړيکو او په ＄انگ７ې توگه د مرستو په 
برخه ک３ اعتقادي )اي６يالوژيکه( ب２ه درلوده او د ب５ج５نگ له پاليس９ سره سم د سوسياليزم او د استعماري 
ضد نهضتونو په پراختيا ك３ چ３ د ن７ۍ په مختلفو ＄ايونو ک３ تر سره کيدل له ٨٠ لسيزي راپدې خوا د 

دې په کچه او اندازې ک３ بدلون راغ３.
د چين نوى سياست او پاليسي اوس د ن４７والو مناسباتو د برابرۍ، متقابل３ گ＂３، د همکاريو په شکلونو ک３ 
د نو＊ت او د عملي او ＊و پايلو پر اساس والړه ده. ددې سياست موخه داده چ３ چين په ن４７واله ！ولنه ک３ 
اغ５زمن او لوى نقش ولري. د پرانيستو دروازو د سياست په رامن＃ ته کولو او له ن７ۍ سره د سياسي او اقتصادي 
مناسباتو په پراخولو سره چين د ن７ۍ د پرمختللو ه５وادنو لکه جاپان، امريکا او لو４دي％３ اروپا په کتار ک３ 

در４دلى دى. او نن ورځ په ن７ۍ ک３ د صنعتي ه５وادونو او مطرحه قدرتونو له ډل３ ＇خه گ２ل ک８５ي.
 

 په ټولگي کې فعاليت
د  لوم７ن９ ډله دې د چين د سوابقو، دويمه ډله دې د مائو   په جال ډلو وو４شل شي.  زده کوونکي دې 

شخصيت په برخه ک３ يو له بله پو＊تن３ وک７ي.

 پوښتني
١- د چين ه５واد چ５رې موقعيت لري او د هغه د تاريخي لرغونتوب په اړه ＇ه معلومات لرئ؟

٢- جمهوري نظام په چين ک３ ＇ه و خت جوړ، او لوم７نی جمهور رئيس ي３ ＇وک و؟
٣- د چين د کمونيست گون６ د برياليتوب الملونه ＇ه وو؟

٤- د دويم３ ن７يوال３ جگ７ې وروسته په چين ك３ له اقتصادي، سياسي او ！ولنيز پلوه ＇ه بدلون راغلی؟
٥- له اتيايم３ لسيزې وروسته د چين بدلونونه ＇رنگه ارزوئ؟

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې د فرهنگي شخصيتونو او منابعو په مرسته په چين ک３ د ١٩٤٩ ميالدي كا ل د انقالب 

د الملونو په اړه معلومات تر السه او بيا دې په ！ولگي ک３ و وايي.
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تاجکستان

د افغانستان په شمال ک３ يوه حاصلخ５زه سيمه پرته ده چ３ ډ４ر عالمان او پوهان په دي باور دي چ３ 

أريايي نژاد خپل３ د ژوندانه لوم７ن９ ور＄３ او شپ３ د هندوکش د غرونو په لمن ک３ د جيحون او 

سيحون د رودونو پر غاړو ت５رې ک７ي دي. د أرياييانو په پخواني کتاب ک３ د داس３ ＄مک３ يادونه 

شوې چ３ أب او هوا ي３ د ＄مک３ پرمخ د خلد په نوم ياد４ده او زموږ نيکونه هورې لوی شوي 

دي او په پوره ډاډ سره ويالی شو چ３ له هغ３ ＄مک３ ＇خه موخه همدا د جيحون او سيحون 

زړه وړونکي سيمه ده.

د هنري فيل６ د وينا له مخ３ )تاجکان مشهور خلک دي چ３ د ختي＃ په ！وله سيمو ک３ خواره واره 

دي، نه يوازې په ايران او پاکستان ک３، بلک３ د ماورالنهر په ＊ارونو او په هغو ه５وادونو ک３ چ３ د 

تاتاريانو تر ولک３ الندې دي، اوس８５ي او د هغوی د ＄ينو د ويناوو له مخ３ د چين تر سرحدونو يا 

تاجکستان د افغانستان يو گاون６ی ه５واد دی، د نهم ！ول／ي په درسونو ک３ تاس３ د هغوی د ژب３، 
نفوسو او په تاجکستان ک３ د م５شتو قومونو په اړه معلومات ترالسه ک７ل، په اوسني لوست ک３ تاس３ 
ته د نژادي ري＋３، تاريخي سابق３ او د هغه ＄اى د کلتوري حالت په هکله معلومات دركول ک８５ي.

دوه د４رشم لوست
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ل８ تر ل８ه تر تيبت پورې خپاره شوي دي.(

د پام وړ شم５ر تاجکان په ازبکستان او قرغزستان ک３ اوس８５ي، تاجکان د أريايانو له پخواني نژاده 

دي، دوی د ترکانو تر را ＇رگند４دو دمخه د مرکزي أسيا د ډ４ر پخواني تمدن ＊کارندوی دي.

سکندر د ميالدي ＇لورم３ پ７５ۍ دمخه د تاجکانو خاوره ونيوله او د هغه ＄ای د خلکو تر مطيع 

کولو وروسته ي３ هورې له يونانيانو او مقدونيانو ＇خه يو ل＋کر کوټ جوړ ک７ چ３ ٣٠ زره کسه 

ي３ هلته م５شت شول او د هغه ＄ای د خلکو سره يو ＄ای شول.

ميالد ＇خه  د  له ٣٩-٢٧  ونيو.  يونانيانو ＄اى  د  پ７５ۍ مخک３ سکاهانو  دوه  ميالد ＇خه  له 

امپراطوري  کوشانيانو  د  او  ونيول  قبايل  نور  چيو  ديو  )کوشان(  شانگ  گواى  ک３  کلونو  مخک３ 

ي３ جوړه ک７ه چ３ وي３ ک７اي شول چ３ په مرکزي أسيا ٢٠٠ کاله حکومت وک７ي. د کوشانيانو 

امپراطوري د در４يم３ پي７ۍ په پای ک３ کمزوري شوه او يو بل قوم چ３ روميانو هغوی )افتاليت( 

شول.  ته  رامن＃  بلل،  اهياطله  يا  هونان  سپين  يا 

تاجيکان اکثراً له نژادي پلوه سپين نژاد پورې اړه 

لري او کله کله کوالی شو چ３ د مغلو ＄انگ７ن３ 

او  هغوی  چ３  دی  دا  ي３  علت  وگورو،  ک３  په 

ترکانو يو له بله سره وده ک７ې ده.

سيمه  دا  يرغلو  پس３  له  پر  مهاجرينو  ترکي  د   

داس３ ترکي ک７ه چ３ په ١٣ مه ميالدي پ７５ۍ ک３ 

ي３ مغل يرغلگر په ＄ان ک３ مخلوط او هغوی ي３  تر خپل اغ５ز الندې راوستل. 

د نولسم３ پ７５ۍ په نيمايي ک３ چ３ د وخت په ت５ر４دو سره د روسي３ د ＄مک３ پراخولو ل７ۍ سويل 

لوري افغانستان خواته پيل شوه، د تاجکانو ستر مرکزونه لکه اورا، توبه او خجند له روسي３ سره 

امام علي رحمان
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وت７ل شول. د تاجکستان شمالي برخه د روسانو په 

قلمرو او سويلي برخه ي３ د بخارا د امير تر فرمان 

الندې راغله. په ١٩١٨ ميالدي کال ک３ د شوروي 

مخکينيو  په  أسيا  مرکزي  د  منگول３  حکومت  د 

نيول شويو سيمو ک３ ！ينگ３ شوې، د همدې کـال په 

اوږدو ک３ د تاجکستان شمالي برخه د خود مختار 

شوروي ترکستان يوه برخه شوه او په ١٩٢١ ميالدي 

ک３ سرې قواوې د بخارا شرقي برخو ته ورغل３ او د 

دوشنب３ ＊ار ي３ ونيو.

د ١٩٢٤م. کا ل د من％ني أسيا د جمهوريتونو د پولو 

！اکلو په وخت کي د تاجک شورايي جمهوريت د 

١٩٢٩م.  په  شوه.  برخه  يو  جمهوري  ازبکستان 

او  ونومول شو  نامه  په  د دوشن３  ب５رته  په ١٩٦١ ک３  او  أباد  د س＂الين  د دوشنب３ ＊ار  کال ک３ 

هم د ١٩٢٤ کال د سرحدي ！اکن３ په اساس ＄ين３ ＊ارونه لکه سمرقند، بخارا، سرخان دريا، 

قشقادريا، د فرغان３ سيم３ له تاجکستان ＇خه ب５ل３ شوې او د سرحدي ！اکن３ له هماغه ن５＂３ 

＇خه په ک３ تر اوسه کوم بدلون نه دی راغلی. 

تاجکستان خپله سياسي خپلواکي  په ١٩٩١م. كال، ک３  تر ړنگ５دو وروسته  اتحاد  د شوروي 

اعالن ک７ه او د ملگرو ملتونو د ！ولن３ او ＄ينو نورو ن４７والو ادارو غ７يتوب ي３ ترالسه ک７.
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 په ټولگي  کې فعاليت

زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ن９ ډله دې د تاجکستان د قومونو او دويمه ډله دې 

په تاجکانو باندې د روسانو د ير غل په اړه يو له بل سره مباحثه وک７ی.

 پوښتني

١- د تاجکستان اوس５دونکي په کوم نژاد پورې اړه لري؟

٢- تاجکستان په کوم کال ک３ د شوروي ترکستان خود مختاره جمهوري يو برخه و گر＄５ده؟

٣- تاجکستان په کوم کال ک３ خپله سياسي خپلواکي تر السه ک７ه؟ 

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت

اړه  په  خپر４دو  د  اسالم  د  ک３  تاجکستان  په  مرسته  په  منابعو  او  ＊وونکو  د  دې  کوونکي  زده 

معلومات تر السه او په ！ول／ي  کي دې ووايي.
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ازبکستان

ازبکستان داس３ ه５واد دى چ３ په مرکزي أسيا ک３ د دوو سيندونو أمو او سير دريا ترمن＃  پروت دی، 

په دغه ه５واد ک３ %٧١ خلک ازبک دي، په ازبکستان ک３ نور ل８ه كي، لکه روسان، تاجکان، قزاقان 

او تاتار هم اوس８５ي. په سلو ک３ ٦٣ خلک په کليو او بان６و ک３ ژوند تيروي ، رسمي ژبه ي３ ازبکي 

او روسي ده. په ازبکستان ک３ تر ميالد ＇خه دمخه انسانان اوس５دل، تر ميالدي شپ８م３ پ７５ۍ د مخه 

د دې ه５واد ډ４ره خاوره د هخامنشيانو د قلمرو يو برخه وه.

په) ٣٢٩مخک３ د ميالد( ک３ مقدوني سکندر، سمرقند او اوسني ازبکستان د باختري يونان يوه 

برخه وگر＄وله. 

د شپ８م３ ميالدي پ７５ۍ په نيمايي ک３ د ترکي خانانو تر ولک３ الندې راغی.

عربانو د اووم３ ميالدي پ７５ۍپه دويم３ نيمايي ک３ د مرکزي أسيا مهم３ برخ３ ونيول３. قتيبه بن مسلم 

لوست ک３  په دې  ک８５ي.  گ２ل  مرکزونو ＇خه  لويو  له  تمدن  او  کلتور  اسالمي  د  ازبکستان 
تاس３ د ازبکستان د موقعيت، اقتصاد، کلتور او لن６ تاريخ سره بلد８４ئ.

درې د４رشم لوست
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د خراسان عربي والي ته دنده ورک７ل شوه چ３ ماورالنهر په بشپ７ه توگه فتح ک７ي. هغه په شلو کلونو ک３ 

د چين او کاشغر تر پولو نژدې او په شمال ک３ 

تر تاشکند پورې ل＋کرې راورسول３ او په پاي 

ک３ ي３ سمرقند، تاشکند او فرغانه ونيوله.

لسمه  په  سره  خپر４دلو  او  ظهور  په  اسالم  د 

اوسن９ سيمه  ازبکستان  د  پي７ۍ ک３  ميالدي 

د سامانيانو د قلمرو يوه برخه شوه او د وخت 

سلجوقيانو،  غزنويانو،  پرې  سره  ت５ر４دو  په 

خوارزمشاهيانو، مغالنو او تيموريانو حکومت كاوه.

مغولو د خپلو يرغلو په ترڅ ک３ د من％ن９ أسيا لوي３ برخ３ ونيول３، خو په تدريج او د مغلو د واکمن９ په 

من＃ ته راتگ، په ＄انگ７ې توگه د تيمور له واکمن９ ＇خه وروسته چ３ سمرقند ي３ د خپل３ امپراتورۍ 

پالزم５نه و！اکله، ازبکانو د لوم７ي ＄ل لپاره د يوه قوم په توگه را ＇رگند شول.

ازبکانو خپل نوم له ازبک خان ＇خه ١٢٨٢-١٣٤٢م.  کال 

همدارنگه  ک７،  اقتباس  و،  شوي  مشرف  دين  په  اسالم  د  چ３ 

ابواخير خان )١٤١٢(م. کال د شبيان ＄وان ＄ايناست３ د جوجي 

زوي په مرکزي أسيا ک３ د ازبکو د قدرت بنس ک５＋ود.

د ازبکستان ٨٥ سلنه خلک مسلمانان او حنفي مذهبه دي، د 

او  ارز＊تونو والړ  او  په اسالمي سنتونو  ت５ريو سره سره  يو شم５ر 

پابند دي، په دې ه５واد ک３ اسالمي ارز＊تونه لکه: نکاح، تدفين، 
اسالم کريموف

دطال  کارۍ جومات
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خاوروته د م７ي سپارل، د هلکانو سنتول، قرباني، د 

او د صدقو  قرأن مجيد تالوت، د جوماتونو جوړول 

ورکول رعايت ک８５ي.

د ازبکستان د خلکو ملي ترکيب د ١٩ م３ پ７５ۍ له 

نيمايي او د شلم３ پ７５ۍ له پيل ＇خه بدلون موندلی 

دی. د روسي３ په وسيله د من％ن９ أسيا له اشغال وروسته، 

دې سيم３ ته د ډ４رو روسانو ورل８５ل، په ＄انگ７ې توگه د 

١٩١٧ ميالدي کا ل د )اکتوبر انقالب( ＇خه وروسته 

دې  کارگران  او  بزگران  اوکراين  او  قفقاز  روسي３،  د 

سيم３ ته راوستل شول.

په پخواني شوروي اتحاد ک３ د ١٩٩١ ميالدي کـال 

فرصت  دا  ته  مشرتابه  ازبکستان  د  بدلونونو  چ＂کو 

ن５＂ه  لوم７ۍ  په  سپ＂مبر  د  کـال  شوي  ياد  د  ورک７چ３ 

ازبکستان د يوه خپلواک ه５واد په توگه اعالن ک７ي. د ازبکستان کمونيست گوند منحل اعالن شو او 

لوم７ن９ ！ول＂اکن３ تر سره شوې او اسالم كريموف د رايو په گ＂لو سره د جمهور رئيس په توگه و！اکل 

شو. 

يو شم５ر  په  او  ترالسه  ！ولن３ غ７يتوب  د  ملتونو  د ملگرو  اعالنولو وروسته  تر  ازبکستان د خپلواک９ 

اقتصادي، ن４７والو او سيمه ييزو ！ولنو ک３ داخل شو.

د من％ن９ أسيا په ه５وادونو ک３ ازبکستان د ډ４رو ＊و اقتصادي په ت５ره بيا د کرن３ په برخه ک３ د ＊و 

امکاناتو لرونکی ه５واد دی. ازبکستان د مسو، د سکرو ډبرو او نفتو کانونه لري، د فوالدو د صنعت په 
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توليد، غذايي توكو، منسوجاتو او پنب３ په پرمختگ ک３ ي３ برياليتوبونه په برخه شوي دي. کرنه ددې 

ه５واد د اقتصاد مهمه برخه گ２ل ک８５ي چ３ په اقتصادي پرمختيا ک３ ۲۸ سلنه ون６ه لري او ٣٥ سلنه 

و－７ي په ک３ په کار بوخت دي ازبکستان په ن７ۍ ک３ د پنب３ دويم صادروونکى ه５واد دى.

 په ټولگي كې فعاليت

زده کوونکي دې په دوه ډلو وويشل شي لوم７ۍ ډله دي د ازبکستان د اسالمي ابداتو په اړه او 

دويمه ډله دي د مهمو صنايعو په اړه په خپل من＃ ک３ مباحصه وک７ي.

 پوښتنی

١- د ازبکستان موقعيت په لن６ه توگه توضيح ک７ئ.

٢- په ازبکستان ک３ کوم３ قومي ډل３ ژوند کوي؟

٣- کومو سلسلو يا کورنيو په ازبکستان ک３ واکمني ک７ې ده؟

٤- د ازبکستان خلک په کومو ژبو خبرې کوي؟

٥- د ازبکستان د مهمو صنايعو نومونه واخلئ.

 له ټولګي څخه د باندي فعاليت

ازبکستان واليتونه، صنعتي  د  پر مخ دې  د هغ３  او  نقشه رسم  ازبکستان  د  زده کوونکي دې 

＊ارونه او －اون６ی ه５وادونه په ن＋ه ک７ې.
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ترکمنستان

ترکمنستان يو لرغونى ه５واد دى. چ３ د زرگونو کلونو د پخواني تمدن زانگو بلل ک８５ي او د گوک تپه، 
نمازگاه تپه د مرو＊ار، نساء قلعه او اورگبنح غوندې لوى فرهنگي مرکزونه په ک３ شتون لري. د ＇５رې له 

مخ３ ترکمنان مغلو ته ورته دي. په نسبي توگه لوړ، د تورو و４＋تو لرونکي او نري اندامه دي.
د لرغون پوهني پل＂ني ＊يي چ３ ترکمنستان ت５روخت په منطقه ک３ د ن７ۍ د ＇ارويو او د کرنيزو مرکزونو 
＇خه يو مرکز و. د برونز په پ５رک３ ډيرو لويو تمدنونو له دې ＄اى ＇خه منشا اخيستي ده. د ترکمنستان 
د لرغونو تمدنونو ＇خه يو د ))اليتن اپ(( معماري ده چ３ د مينا او چاجا کلو تر مين＃ موقعيت لري په 
دې ＄ای ک３ يوه مقبره شتون لري چ３ د معمارۍ له پلوه د بابل أثارو ته ورته والی لري او همدا رنگه 
لرغون پوهانو ثابته ک７ې چ３ په دې سيمه ک３ ليک ژبه موجوده وه او خلک د عالي او لوړ فرهنگ 
＇خه برخمن وو.  چ３ ترکمنستان له تاريخ ＇خه مخک３ د انسانانو د استوگن３ ＄اى و. په ٦- ٤ ق- م  

پ７５يو ک３ د هخامنشايانو د امپراطورۍ يوه برخه وه او وروسته د پارتانو الس ته ولو４ده.
د ترکمنانو د نژاد د ري＋３ په برخه ک３ مختلف３ نظري３ شته، خو هغه ＄مک３ چ３ ترکمنان په ک３ اوسي، 
له ډ４رې زمان３ ＇خه د انسانانو د استوگن３ ＄اى او ډول ډول کلتورونو او تمدنونو په ک３ وده ک７ې ده. 

ترکمنستان په ن７ۍ ک３ د گازو له سترو صادروونکو ه５وادونو ＇خه دى.
د نهم ！ولگي په تاريخ ک３ تاس３ د ترکمنستان د موقعيت، نفوس او ژب３ سره أشنا شوئ. په دې لوست 
ک３ تاس３ د تاريخي پ５＋و، د ترکمنانو د اصل او نسب او د هغه ＄اى د فرهنگي او اقتصادي حالت په 

برخه ک３ تفصيلي معلومات حاصلوئ.

＇لور د４رشم لوست
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ترکمنستان د خپل جغرافيوي موقعيت له مخ３ د ور４＋مو د لوي３ الرې په برخه ک３ مهم نقش لوبولى 
او د پ７５يو په اوږدو ک３ د لو４دي＃ او ختي＃ ترمن＃ ن＋لوونک３ ک７ۍ پات３ شوې ده. په پن％مه ميالدي پ７５ۍ 
ک３ دا سيمه د هون او هپتاليانو د يرغل له امله او ساسانيانو د شانگ وروسته د هغوى السته ورغله. دا د 

لوى خراسان شمال ته د ترکي قومونو لوم７ن９ نفوذ و. 
عربو  د  د خراسان  مرو  ونيوله،  دا سيمه هم  ترڅ ک３  په  يرغل  د  پر خراسان  عربو  پ７５ۍ ک３  اوومه  په 
حکمرانانو پالزم５نه گ２ل ک５ده او پر ماورالنهر ي３ حمل３ له همدې ＄ايه کول３. مروې ته د مامون الرشيد 

او امام رضا راتگ په تاريخ ک３ هم ثبت دی.
که ＇ه هم دې سيم３ او ماورالنهر ته د ترکانو لوم７نی راتگ په پن％مه ميالدي  پ７５ۍ ک３ د هياطله د هجوم 
پر وخت و، خو د غور يا اغوز د ترکانو يرغل د مغلوستان له پولو ＇خه په لسمه ميالدي پ７５ۍ ک３ د دې 
سيم３ د خلکو جمعيتي جوړ＊ت دړې وړې ک７، سلجوق خان دمسلمانو ترکو په مرسته وتوان５ده چ３ پر 

سيحون خپله واکمني ！ينگه ک７ي او د سلجوقيانو د کورن９ بنس ي３ ک５＋ود. 
په ＇لورمه هجري پ７５ۍ ک３ مقدسي غربي تاريخ ليکونکی لوم７نى کس و، چ３ د ترکمن په نوم طايف３ 
＇خه ي３ يادونه وک７ه او پر دې ！کي ي３ ！ينگار وک７ چ３ لوم７ني مسلمان ترکان وو، نو ＄که د )ترک ايمان( 

په نامه له هغوی ＇خه يادونه شوې ده. 
د جوامع التواريخ د کتاب پر اساس د ترکمنانو نسبي سلسله داس３ تنظيم شوې ده: بافث بن نوح، ديب 

يا قوي، قراخان او غوزخان، د ترکمنانو اصلي نيکه اورخان كرخان دى. 
ترکمنستان د مرکزي أسيا د مختلفو قومونو د اوس５دو ＄اى دى، خو ډ４ر خلک ي３ ترکمنان دي او الندې 

قبيل３ په ک３ اوس８５ي:
١- عالي ايلي

٢- اتا
٣- چاودار

٤- امراى )يمرلي(
٥- ارساری

٦- ساکار )ساقار(
٧- سايور
٨- ناريق

٩- تکه اريموت
١٠- گوکالن 

د ترکمنستان د پارلمان ودان９＇رنگه چ３ زياترو ترکمنانو د تاريخ په اوږدو ک３ د ＇ارويو 
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د روزن３ له الرې ژوند ک７ى، نو ددې لپاره چ３ دغه اقتصادي فعاليت فعال وساتي، نو په کليو ک３ 
اوس８５ي. د مغلو يرغل او د خوارزمشاهانو مادي وضع سخته خرابه ک７ی وه. د مرکزي أسيا ډ４ر ودان 
＊ارونه ！ول ويجاړ او د مغولو السونو ته ولو４دل. ياده شوې سيمه په دوو برخو چ３ شمالي برخه ي３ 

مغلو او د ازبيکو خانانو او جنوبي برخه ي３ ايلخانانو ونيوله. 
له ١٥-١٧م. پ７５ۍ ＇خه دا سيمه د شيبک خان ازبک تر مات３ وروسته صفويانو ونيوله، په ١٨٥٠- 
١٨٧٣ ميالدي کلونو ک３ د روسي３ سياسي تحريکاتو د ترکمنستان پراخه سيمه د بخارا، خيوې، 
فرغان３، خو قند او قازان په حکومتونو وو４شله، روسانو په يوه منظم ＄ن％يري حرکت سره بخارا، 
خيوه او فرغانه  تر ولک３ الندې راوړل او په پاى ک３ په ١٨٨١م. کـال روسي جنـرال اسکوبلوف پر 
اخا ل باندې د يرغل او د گوک تپ３ قلع３ په نيولو سره وتوان５د چ３ پر ترکمنانو بريالى او ترکمنستان 

اشغال ک７ي، د ترکمنستان لو４دي％ه برخه په خپله خو＊ه د روسي３ سره يو ＄ای شوه.
په روسيه ک３ د ١٩١٧ ميالدي کا ل تر انقالب وروسته ترکمنستان د شوروي ترکستان د جهموريت 

يوه برخه شوه. 
 تر خپلواک９ وروسته د ترکمنستان اقتصاد د نورو نويو جمهوريتونو په ＇５ر په دولتي مالکيت والړ و. 
د خپرو شويو أثارو له مخ３ د ه５واد د ！ولو محصوالتو ٩٥ سلنه د دولتي واحدونو له خوا توليد４دل. 
بانکونه، بيم３، بهرن９ سوداگري او ！ول لوى پلورن％ي دولتي وو، دغه اقتصادي سيستم چ３ پر دولتي 
بنياد والړ و، د نو＊ت د نشتوالي، ل８ کارۍ، فلجوونک３ ب５روکراس９ او د تکنالوژۍ د نشتوالي له امله له 

سختو ستونزو سره مخ وه او د پورته ستونزو د له مين％ه وړلو لپاره دولت په دوو کارونو الس پورې ک７:
١- په مسکو او د کامنول د نورو غ７يو ه５وادونو پورې د ＄ان ت７ن３ د ري＋و پرې کول.

٢- د ملي اقتصاد بنس ا４＋ودل او د طبيعي ＄يرمو ＇خه په خپلواکه توگه گ＂ه اخيستنه د کورني اړتياوو 
د رفع کولو په منظور. چ３ د دې مامول د پوره کولو لپاره ＇و مرحله يزه ملي ستراتيژي مطرح شوه.

د ٢،٧  ک３  من＃  په  ه５وادونو  المنافع  مشترک  د  وروسته  فدارسيون ＇خه  له  روسي３  د  ترکمنستان 
تر４ليون متر مكعب گازو په در لودو سره دويم ه５واد دى. د ترکمنستان په سلو ك３ ٤٨ سلنه خلک 
په کرنيزو او د ＇ارويو په چارو بوخت دي. ددې ه５واد په سلو ک３ ٨٠ سلنه ＄مکه د اوبو د سرچينو 
له نشتوالي سره مخامخ ده. په ترکمنستان ك３ مالدارۍ نسبتاً ＊ه وده ک７ې ده. د قره قل پسونو د نرمو 
وړيو او پوستکو په لرلو سره په ک３ ډ４ر روزل ک８５ي. د ترکمنستان يو بل صنعت غال９ جوړونه ده چ３ 
د ترکمني ＊％و په من＃ ک３ رواج او ن４７وا ل شهرت لري، ترکمنستان په مرکزي أسيا ک３ له ＄انگ７ي 

جغرافيوي پلوه مناسب سترات５ژيک موقعيت لري.
�tدغه ه５واد تر ＄مک３ الندې ډ４رې لوي３ په ＄انگ７ې توگه د نفتو ذخيرې لري چ３ همدې ！کي د 

سيم３ د ه５وادونو پام ترکمنستان ته را اړولی دى.
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�tترکمنستان اروپا او ＄ينو نورو ه５وادونو ته د گاز د انتقال پوتنسيال لري او د اروپا د انرژۍ د تامينوونکو 
ه５وادونو ＇خه گ２ل ک８５ي.

�tترکمنستان د کسپين د سمندر－ي له ساحلي ه５وادونو ＇خه دی چ３ د انرژۍ ＄５رمو په لرلو سره له 
اقتصادي لوړ ارز＊ت ＇خه برخمن دی.

ترکمنستان د پخواني شوروي اتحاد د ٦٠  کلن３ واکمن９ په وخت ک３ د نورو من％ن９ أسيا د جمهوريتونو 
په ＇５ر د بدلونونو له مخ３ يو منجمد تاريخ ت５ر ک７، يوازې د يادولو مهمه پ５＋ه په ک３ د قره قوم د کانال 

جوړول و.
په پخواني شوروي اتحاد ک３ د سياسي بحرانونو په ډ４ر４دو سره کمونيست حزب منحل او د ترکمنستان 
ډيموکرا！يک گوند د ١٩٩١م. کال د اکتوبر په ٢٦ مه جوړ شو، چ３ مشري ي３ نيازاف پر غاړه لرله 
او د اکتوبر په ٢٧ مه ترکمنستان رسماً خپله خپلواکي اعالن او د يوه خپلواکه ه５واد په توگه په رسميت 
وپ５ژندل شو. يو کـال وروسته ددې ه５واد د پارلمان له خوا نوى اساسي قانون جوړ او د جمهور رئيس 

واک ي３ په ک３ ډ４ر ک７. 
تر خپلواک９ وروسته ترکمنستان د ملگرو ملتونو د ！ولن３، د خپلواکو مشترک المنافع ه５وادونو، د أسيا 
پراختيايي بانک، اسالمي پرمختيايي بانک، اسالمي کنفرانس د سازمان، د کار د ن４７وا ل سازمان او 

دلسگونو نورو ن４７والو ！ولنو غ４７توب ترالسه ک７ی دی.

  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په ＇لورو ډلو وو４شل شي. لوم７ن９ ډله دې د ترکمنستان د موقعيت په اړه، دويمه دې د ژب３، در４مه 

دې د ترک تبارانو د استوگن３ او ＇لورمه دې د ترکمنانو د نژادي ري＋３ په برخه ک３ يو له بله پو＊تن３ وک７ي.
  پوښتني

١-  د ترکمنستان د مشهورو قبايلو نومونه واخلئ؟
٢- روسانو په کوم کال ک３ ترکمنستان ونيوه؟

٣- ترکمنستان له خپلواک９ ＇خه وروسته ＇ه ډول ستراتيژي طرح ک７ه؟

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې د ترکمنستان نقشه رسم او د هغ３ پر مخ د صنعتي ＊ارونو واليتونه او －اون６ي ه５وادنه 

په ن＋ه ک７ي.
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د دريم څپرکي  بيا کتنه

د دولسم ！ولگي د تاريخ د کتاب در４يم ＇پرکی چ３ د )گاون６يو ه５وادونو( تر عنوان الندې جوړ شوی 

دی او د چين، پاکستان، ايران، تاجکستان، ترکمنستان، او ازبکستان د ه５وادونو معاصر تاريخ په ک３ 

شامل دی. د دې ＇پرکي په تاليف ک３ تر ډ４رې کچ３ ه）ه شوې چ３ زده کوونکي په لن６ه توگه د هر 

ه５واد له پ５＋و،  موقعيت، نفوسو، دوديزو ژبو، کلتوري ميراثونو، اقتصاد او صنعت سره أشنايي او 

پ５ژندگلوي پيدا ک７ي. په ＄ينو لوستونو ک３ ه）ه شوې ده چ３ د گاون６يو ه５وادونو هغه تاريخي پ３＋５ 

چ３ په ＄انگ７و دورو ک３ رامن＃ ته شوي دی، فهرست ک７ي او پ５＋３ په ک３ په مفصله توگه ＇７５ل شوي 

دي چ３ زده کوونکي د تاريخي پ５＋و ژور ته داخل او پرې پوه شي دا د دې لپاره چ３ تاريخي پ３＋５ 

ورته رو＊انه او د پوه５دو وړ شي. تاريخ له وچ سياسي چوکا！ه راوو＄ي چ３ د بشري ！ولن３ د فعاليتونو 

فرهنگي، سياسي او اقتصادي غو＊تنه ده. سره له دې چ３ په يوه ＇پرکي ک３ د گاون６يو ه５وادونو د ！ولو 

تاريخي پ５＋و او حوادثو يادونه يو ډ４ر گران کار دی، خو د توان تر کچ３ ه）ه شوې ده چ３ خپل３ دغ３ 

موخ３ ته به رس５دلي يو.
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                     څلورم څپرکی

په شلمه پ７５ۍ ک３ د ن７ۍ مهم３ پ３＋５

          د څپرکي موخې

١- په شلمه پي７ ۍ کي د ن７ى د ＄ينو مهمو پ５＋و سره بلدتيا.

٢- د لوم７ۍ ن７يوال３ جگ７ې او د هغ３ د الملونونه تحليل کول.

٣- دويمه ن７يواله جگ７ه او د هغ３ الملونه تحليل او تفسير وک７ای شي.

 ٤- د ملگرو ملتونو د جوړ＊ت ضرورت درک ک７ای شي.

 ٥- په صنعتي ＄واک باندې د جاپان د بدلون سره پ５ژند－لوي.

 ٦- د پخواني شوروي اتحاد د ！و！３ ک５دلو د الملونو تحليل او تفسير وک７ای شي.

٧-  د ألمان، فرانس３ او انگليس سياسي جوړ＊ت سره پ５ژند－لوي تر السه ک７ي.

٨-  د نقشو او اطلسونو ＇خه －＂ه پورته ک７ي.



لوم７ۍ ن７يواله جگ７ه او د هغې الملونه

لو４دي％３ ن７ۍ د شلم３ پ７５ۍ په لوم７يو ک３ پر ن７ۍ پو＄ي او اقتصادي واک تر السه ک７. په نوموړي 

پ７５ۍ ک３ اروپايي سرت５رو او مقاماتو پر هند، سويل ختي％ي أسيا او د افريقا پر ډ４رو برخو حکومت کاوه. 

د بهرني سياست مامورينو او اروپايي سوداگرو د چين، ايران او عثماني امپراتورۍ اقتصادي او سياسي 

چارې په الس ک３ درلودې. په لو４دي％ه نيمه کره ک３ متحده اياالت د لو４دي％و قدرتونو په ډله ک３ نوی 

مطرح شوی و او په ！وله ن７ۍ ک３ په يوه ＄واکمن قدرت بدل５ده.

د وضع３ او حاالتو بدلون داس３ و چ３ د عمومي جگ７ې لپاره ي３ الر هواروله. د دغه حالت په پای 

ک３ لوم７ۍ ن７يواله ج／７ه پ５＋ه شوه. لوم７ی د بازارونو پر سر اقتصادي سيال９ پيل شوې، ورپس３ د اروپا 

اتحاد، ه５وادونه يو د بل پر ضد متحد ک７ل. در４يم، ！ولو قومي ډلو قوي ملي پاله احساسات درلودل.

د اروپا صنعتي ه５وادونو د نفوذ او مستعمره کولو پر سر يو له بله سره سياسي سيال９ درلوده. انگلستان تر 

۱۸۷0 م. کاله پورې په ！وله ن７ۍ ک３ تر ！ولو مخک３ صنعتي ه５واد و. وروسته المان په صنعت پيل وک７ 

په دې لوست ک３ زده کوونکي د لوم７ۍ ن７يوال３ جگ７ې له علتونو، الملونو او دهغو د ناوړو پايلو په 
اړه معلومات تر السه کوي.

پن％ه د４رشم لوست
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او په چ＂ک９ سره صنعتي شو او د وړلو راوړلو او اړيکو نوې شبکه ي３ رامن＃ ته ک７ه. الماني سوداگرو له 

انگليسی سوداگرو سره د أسيا په ختي＃، من％ني ختي＃ او التينه امريکا ک３ بريال９ سيال９ پيل ک７ې. 

د ن７يوال واک پر سر سيال９ په سمندري وسله واله سيال９ باندى بدلون وموند. مهم ه５وادونه لکه: د امريکا 

متحده اياالت او جاپان د خپلو کشتيو د چلون３ د خونديتوب لپاره خپل سمندري ＄واک پياوړی ک７.

انگلستان په ۱۸۸۴م. کال ک３ د کشتيو او لويو سمندري توپونو جوړول پيل ک７ل. المان چ３ په اقتصادي 

برخه ک３ د هغه اصلي د＊من و، ډ４ر ژر ي３ د هغه ه５واد تقليد وک７.

د شلم３ ميالدي پ７５ۍ په لوم７يو ک３ د المان د سمندري ＄واک چ＂که پياوړتيا د انگلستان د سمندري 

＄واک ته يو گواښ و. انگليس ه）ه وک７ه چ３ د سمندري پو＄ي سيال９ د پای لپاره له المان سره يوه 

موافقه وک７ي. کله چ３ دغه ه）ه ناکامه شوه، انگلستان د متحدينو په ل＂ه ک３ شو.

فرانس３ او انگلستان د خپلو ه５وادونو په من＃ ک３ په ۱۹0۴م. کال ک３ يو ت７ون السليک ک７ انگلستان په 

۱۹0۷ م. ک３ له روسي３ سره هم متحد شو او د دې درې ه５وادونو اتحاد په )مثلث( تبديل شو.

د اروپا مهمو قدرتونو په هغه وخت ک３ په دوو اتحادونو ک３ يو د بل مخ３ ته والړ وو او دواړو خپل 

＄انونه وسله وال کول او د عمومي جگ７ې گواښ ډ４ر شو.  د بهرني سياست بدگومان９ او ب３ باورۍ سوله 

ال د خطر سره مخامخ ک７ه. تر لوم７ۍ ن７يوال３ جگ７ې دمخه د اتريش وليعهد سارايو د بوسني مرکز ک３ 

ووژل شو.

وه.  اي＂اليه  ي３  متحد  بل  وک７ي.  مالت７  اتريش ＇خه  متحد  لوی  له خپل  يوازې  درلود چ３  ن５ت  المان 

برعکس روسي３ تصميم ونيو چ３ صربستان سره مرسته وک７ي. روسي پوځ لوم７ی پوځ و چ３ د جگ７ې 

لپاره تيار شو. د المان حکومت له روسي３ ＇خه وغو＊تل چ３  له دې کاره الس واخلي. ＄که له دې ي３ 

و４ره درلوده چ３ روسيه او فرانسه به ي３ پر خاوره په يوه وخت يرغل وک７ي. روسي３ د المان غو＊تنه رد ک７ه 

او د ۱۹۱۴م. کال د اگست په لوم７ۍ ن５＂ه المان لوم７ی روسي３ ته او بيا فرانس３ ته د جگ７ې اعالن وک７.

المانيانو د بلژيک ناپييلتوب تر پ＋و الندې او د ۱۹۱۴ م. کال د اگست په دريمه ي３ پر هغه ه５واد يرغل 
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وک７. يوه ورځ وروسته انگلستان المان او اتريش ته د جگ７ې اعالن وک７. په صربستان د اتريش د يرغل 

تر پر４ک７ې وروسته په يوه اون９ ک３ د دوو لويو اتحادو ه５وادونه په جگ７ې ک３ ＊ک５ل شول.

لوم７ۍ ن７يواله جگ７ه د ۱۹۱۴ م. کال د اگست په لوم７ۍ ن５＂ه پيل شوه او د دواړو ت７ون ه５وادونو هيله 

درلوده چ３ په چ＂ک９ سره به بريالي شي، البته ！ول په دغه وړاندوينه ک３ ت５روتي وو. روسان په چ＂ک９ 

سره منسجم شول. فرانس３ فکر نه کاوه چ３ المان به د بلژيک له الرې حمله وک７ي. اي＂الي３ د المان 

او اتريش سره په اتحاد ک３ له جگ７ې سرغ７ونه  وک７ه. اتريش د خپل３ ＄ان％ان９ له امله ونه توان５د چ３ 

پر وړوکي صربستان بريالی شي.

امريکا له اروپا ＇خه د جالوالي سنت وساته. او خپله ب５طرفي ي３ اعالن ک７ه. ختي％３ او لو４دي３％ 

جبه３ د جگ７ې اصلي ميدانونه وو. لو４دي％ه جبهه د سو４س له سرحده پيل او د فرانس３ په خاوره ک３ 

د شمال تر روده ادامه درلوده. ختي％ه جبهه د لهستان په خاوره ک３ تر روسي３ پورې غ％５دل３ وه. په 

۱۹۱۶ م. کال ک３ ختي％ه جبهه په بالکان ک３ پران５ستل شوه.

متفقينو په ۱۹۱۵ م. کال ک３ ه）ه وک７ه چ３ د عثماني امپرتورۍ په ماتولو سره په دردانيل ک３ د پ＋３ 

ا４＋ودو ＄ای پيدا ک７ي. د متفقينو په زرگونو کسانو چ３ ډ４ری ي３ استرليايي ＄وانان وو، د هغو غرونو په 

لمنو ک３ چ３ عثماني ترکانو په توپونو او وسلو ترې دفاع کوله، خپل ＄انونه له السه ورک７ل. د عثماني 

امپراتورۍ عربي اتباعو په ۱۹۱۶ م. کال ک３ د ترک د حاکمانو پر ضد پا＇ون وک７. دغه پا＇ون د ملک 

فيصل په مشرۍ چ３ په هاشمي اصلي کورن９ پورې ي３ اړه درلوده، له عربستان ＇خه ي３ فلسطين او 

سوري３ ته خپور شو. انگلستان او فرانس３ دواړو د عربي پا＇ون کوونکو غو＊تن３ پوره ک７ې چ３ په پايله 

ک３ عثماني امپراتوري له مين％ه والړه د عثماني خالفت له مين＃ تللو سره مسلمانانو خپل د سياسي 

يووالى سمبول له السه ورک７.
المانيان د ۱۹۱۶م. کال په فبرورۍ ک３ له اقتصادي ستونزې سره مخ شول. د المان د قومندې مرکز 
د دې لپاره چ３ له دې ستونزې وو＄ي، وي３ غو＊تل، چ３ په فرانسه ک３ د وردن پر ＊ار يرغل وک７ي، 
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البته دا ي３ نه گ２له چ３ په جبهه ک３ به د متفقينو ＄واک لوی بری تر السه ک７ي، بلک３ دا هيله ي３ 
درلوده چ３ د دفاع په ترځ ک３ به د فرانس３ ＄واکونه په تدريجي توگه له من％ه يوسی.

ساتونکو له وردن ＇خه د فشار د له من％ه وړلو لپاره له انگليسانو او فرانسويانو ＇خه يو مرکب ＄واک 
جوړ ک７ او د سوم سيند په اوږدو ک３ ي３ يوه درنه حمله پيل ک７ه. د سوم سيند د جگ７ې په لوم７ۍ 
ورځ انگليسانو د ۶0000 په شاوخوا ک３ تلفات ورک７ل. په لوم７يو ۲۴ ساعتونو ک３ په هره دق５قه ک３ 
۱۵ انگليسان م７ه او ۳0 کسه ژوبل شول. انگليسانو د سوم)Somme()١( په جگ７ې ک３ نوې وسل３ 

واردې ک７ې. جگ７ې تر دسمبره پوري دوام وک７. په دې جگ７ه ک３ المانيانو ۳۳0000 او فرانسويانو 
۳۵0000 کسه تلفات ورک７ل. د ا４＂اليا په جبهه ک３ د تلفاتو شم５ر له ۳00000  ＇خه ډ４ر شو. په ختي％ه 

جبهه ک３ ＊ايي د ۲،۱ ميليون کسو پورې په جگ７ې ک３ وژل شوي وي. جگ７ې له يو ميليون ＇خه 
ډ４ر زخميان درلودل.

د ۱۹۱۵ کال د می په ۷مه يوه الماني تحت البحري ک＋ت９ پر لوسی تانيا اقيانوس پيما نوم３ ک＋ت９ 

چ３ د ايرل５ن６ په سيند ک３ د حرکت په حال ک３ وه، يرغل وک７ او دا ک＋ت９ په چ＂ک９ سره ډوبه شوه 

او ۱۲00 کسه په ک３ م７ه شول. له ۱00 ＇خه ډ４ر غرق شوي، امريکايان وو. لوسي تانيا انگلستان ته په 

پ＂ه وسله وړله.

تانيا غرق５دو المان او متحده اياالت د جگ７ې ډ－ر ته را＊ک５ل ک７ل. لس مياشت３ وروسته  د لوسي 

ترن％تيا ډ４ره شوه. د ۱۹۱۶م. کال د مارچ په ۲۴مه المانيانو فرانسوي والړه ک＋ت９ د مانش په سمندر－ي 

ک３ غرقه ک７ه او يو ＄ل بيا د امريکا خلک ووژل شول.

لوم７ۍ ن７يواله جگ７ه د ن７ۍ د تاريخ لوم７ن９ هوايي جگ７ه وه. د جگ７ې په لوم７يو مرحلو ک３ ډ４رو 

ه５وادونو د د＊من د واحدونو موقعيت د معلومولو لپاره له الوتکو ＇خه گ＂ه اخيسته.

متحده اياالتو او متفقينو ي３ د سمندري مراقبتي نظام په وسيله د المانيانو يرغلو ته ＄واب ورک７. يو 

شم５ر ک＋تيو د ＇ارن３ لپاره يو له بله سره حرکت کاوه.

د ۱۹۱۸م. کال په مارچ ک３ د برست ليتوفسک تر ت７ون ۱۸ ور＄３ وروسته الماني ＄واکونه دې ته اړ 
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شول چ３ له روسي３ ＇خه لو４دي％ي جبه３ ته راشي. المانيانو په لو４دي％ه جبهه ک３ وحشتناکه حمله 

پيل ک７ه. د درن３ توپخان３ په بمبارد او گازي بمونو سره ي３ حمله وک７ه. انگليسي، فرانسوي او بلژيکي 

واحدونه ي３ د سيند لوري ته په شا ک７ل.  د ۱۹۱۸م. کا ل په سپتمبر ک３ بلغارستان له موقت３ ډزبندۍ 

سره موافقه وک７ه. عثماني امپراتوري د اکتوبر تر پايه تسليم شوه. د ۱۹۱۸م. کال د نوامبر په در４يمه 

اتريش، مجارستان د ډزبندۍ منل السليک ک７ل چ３ په جگ７ې ک３ د هغوی د السوهن３ د پای معنا 

ي３ لرله.

د ۱۹۱۸م. کال د نومبر په ۱۱مه سهار سر تا سري ډزبندي وشوه او په لو４دي％ه جبهه ک３ د توپونو درزا 

غل３ شوه. په پای ک３ تر ＇لورو کلونو وروسته لوم７ۍ ن７يواله جگ７ه پای ته ورس５ده.

ميليونه   ۹،۱ قواو  او سمندري  د ＄مکنيو  ک３  ن７يواله جگ７ه  لوم７ۍ  په  مخ３  له  شم５رنو  رسمي  د 

سرتيری ووژل شول او يا ي３ له ژوبل５دو او ناروغيو له امله ژوند له السه ورک７. تر ۲۱ ميليونه ډ４ر پو＄يان 

ژوبل، ۷،۴ ميليونه کسه بنديان يا ورک شول. دغه شم５رنه د ملکي خلکو په برخه ک３ نه ده.

د جگ７ې اقتصادي پايلې
د فرانس３، لهستان)پولن６(، سربستان ډ４رې شمال ختي％３ برخ３ او د ا４＂اليا شمال ختي％３ سيم３ په 

کن６والو بدل３ شوې. يوازې په فرانسه ک３ ۴۸00 کيلو متره ＄نگلي ＄مکه وسو＄５ده او د  ۱۲۸00 

کيلو متره مربع په شاوخوا  ک３ کرنيزه ＄مکه ي３ له من％ه الړه. د وردن په شاوخوا ک３ تر جگ７ي 

وروسته تر يوه نسله پورې م５کانيزه کرنه ناشون３ وه، له دې امله چ３ ！وله ＄مکه د اوسپنو ！وتو نيول３ وه. 

مادي زيان   کليوالي او ＊اري خلک دواړه له اقتصادي ستونزو سره مخامخ ک７ل. بزگرانو تر يو ميليون 

ډ４ر ＇اروي او حيوانات له السه ورک７ل. په ＊ارونو ک３ تر ۶00000 ډ４رې ودان９ وران３ او يا زيانمن３ 

شوې. پلونه، لوي３ الرې، تونلونه، د اورگاډي پ＂لي د تلگراف او ！５ل５فون مزې له من％ه الړل.

لوم７ۍ ن７يواله جگ７ه د بشريت په تاريخ ک３ تر ！ولو ورانوونک３ او د ډ４ر لگ＋ت لرونک３ جگ７و ＇خه 

شم５رل ک８５ي. دې جگ７ې د روسي３، المان، اتريش، مجارستان او عثماني ترکي３ امپراتوري له من％ه 
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يووړه. د رومانوف، هونسولرن او هاپسبورگ ل７ې له واکه لري شوې. د اروپا او سويل لو４دي％３ اسيا د 

نقشو ډ４رى برخ３ له سره وک＋ل شوې. فرانسوي امپراتوري د فاتحينو تر من＃ وو４شل شوه.

جگ７ې فرانسه او روسيه ورانه ک７ه. المان، بلژيک او انگلستان ي３ هم زيانمن ک７ل. د امريکا متحده 

اياالت انزوا او －و＊ه والي ته ستون شو. لوږې او ناروغيو او جگ７ې ډير تلفات را من％ته ک７ل او د اروپا 

پخوان９ امپراتورۍ ي３ يو له بله سره ب５ل３ ک７ې. تر ＇لورو کلونو اوږدې جگ７ې وروسته سوله من＃ ته 

راغله.

  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په ！ولگي ک３ پر دووجال ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د جگ７ې پر علتونو او دويمه 

ډله دې د اروپايي ه５وادونو د سياليو په اړه يو له بله سره خبرې وک７ي.

  پوښتنې
۱ـ لوم７ۍ ن７يواله جگ７ه په کوم کال ک３ پ５＋ه شوه؟

۲ـ په دواړو جال اتحادونو ک３ کومو ه５وادونو گ６ون درلود؟

۳ـ  په دې جگ７ه ک３ کومو ه５وادونو ډ４ر تلفات وليدل؟

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې د جگ７ې د پايلو په اړه د منابعو په مرسته معلومات تر السه او په ！ولگي ک３ دې ووايي.
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دويمه ن７يواله جگ７ه

اقتصادي بحران او رکود د ١٩٢٩- ١٩٣٣م. کلونو تر من＃ په المان ک３ په ډيره چ＂کتيا سره پراختيا 
ومندله. او دې بحران درې کاله دوام وک７، په صنايعو ک３ پر سلو ک٤٠３ ！ي＂والی راغى. د بيکارانو شم５ر 
٧.٥ ميليونو تنو ته ورس５د، واقعي مزد له ٢٥ ＇خه تر ٤٠ په سلو ک３ را ！ي شو. کرنه د حوادثو قرباني 
شوه او يو شم５ر بانکونه له مات３ سره مخامخ شول اقتصادي  ناورين د ويمار جمهوري جوړ＊ت متزلزل 

ک７ او د هي＂لر د رامين＃ ته ک５دو لپاره ي３ په سياسي ډگر ک３ زمينه برابره ک７ه. 
اډولف هي＂لر په ١٨٨٩م. کا ل په اتريش کي زي８يدلی او د لوم７ۍ ن７يوال３ جگ７ې وروسته ي３ د نازي 
گوند جوړ او په ١٩٢٠م. کال ک３ همدې گوند مشري ي３ تر السه ک７ه چ３ ملي پالنه، افراط پالنه، نژاد 
پالنه او پر يهودو تيرى د هغه له اصولو ＇خه وو. نوموړى په لوم７ۍ ن７يواله جگ７ه ک３ ＇و وارې ！پي شوى 
و د نازيو له شعارونو ＇خه يو هم دا وه ) نن ألمان سبا جهان(، هي＂لر عقيده در لوده هر ＇وک چ３ په 

من％ن９ اروپا مسلط شي کوالى شي پر ！وله اروپا او ن７ۍ تسلط پيدا کاندي. 
د اروپا قدرت غو＊تونکي واکمنان د سول３ لپاره －واښ گ２ل ک５دل. په شوروي اتحاد ک３ س＂الين غو＊تل 

د  همدارن／ه  او  اړه  په  بحرانونو  د  مخه  د  ن７يوال３ ج／７ې ＇خه  دويم３  د  به  ک３  لوست  دې  په 
ج／７ې د الملونو او پايلو په اړوند معلومات تر السه ک７ئ.

شپ８ د４رشم لوست
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چ３ خپله واکمني پراخه ک７ي. د موسوليني په مغزو ک３ د روم د لرغون３ امپراتورۍ خيال گر＄５ده.
په ۱۹۳۶م. ک３ د ملتونو ！ولنه ب５خي ب３ باوره شوې وه. د همدې کا ل په اکتوبر ک３ ه＂لر او موسوليني 
د روم ـ برل５ن محور جوړ او هغه ي３ )پوالدي ت７ون( ونوماوه. ل８ وروسته جاپان او اي＂اليا د کمنترن ت７ون 
السليک ک７ چ３ موخه ي３ د کمون５زم د پراخوالي مخنيوی و. د جاپان امپراتورۍ د ۱۹۳۷م. کال په 
دوبي ک３ د چين پر شمال يرغل وک７. د ملتونو ！ولنه يو ＄ل بيا ونه توان５ده چ３ سوله وساتي. ه＂لر په 
ألماني سيم３ چ３ د وارسای  له ألمان سره يو ＄ای ک７ او وروسته ي３ د سودت  اتريش  ۱۹۳۸م. ک３ 

دت７ون له مخ３ د چکوسلواکي３ برخ３ گر＄５دل３ وې، ب５رته د ألمان سره يو ＄ای ک７ې. ه＂لر او موسوليني 
دډسمبر په مياشت ک３ د انگلستان او فرانس３ د لوم７يووزيرانو سره د ميونيخ په ＊ار ک３ وکتل.

د ألمان پوځ د ۱۹۳۹م. کال د ډسمبر د مياشت３ په لوم７يو ک３ پر لهستان)پولن６( يرغل وک７. د المان پوځ 
له پو＄ي تاکتيک ＇خه گ＂ه واخ５سته او په چ＂ک９ سره ي３ د لهستان پوځ دړې وړې ک７.

انگلستان او فرانس３ په ۲۴ ساعتونو ک３ ألمان ته د جگ７ي اعالن وک７ او له دې سره بيا دويمه ن７يواله 
جگ７ه پيل شوه. پخوا له دې چ３ په اروپا ک３ جگ７ه پيل شي، د اي＂اليا ديکتاتور موسوليني ايتوپيا نيولی 
و. د افريقا په شمال ک３ د مصر او سويز کانال پر سر جگ７ه ون＋ته. د سويز د کانال په نيولو چ３ هر يو 
بريالی شوی وای، له دې الرې ي３ کوالی شول چ３ په مستقيمه توگه خپل３ جن／ي ب７５ۍ د اسيا جبه３ 
ته ورسوي. هر ه５واد چ３ شمالي افريقا نيول３ وای، د من％ني ختي＃ ！ول３ د تيلو ذخ５ري３ سيم３ ي３ تر 

ولک３ الندې راتلل３. 
د متفقينو ＄واکونو د مصر په العلعين ک３ د نازيانو پرمختگ ودراوه او په ۱۹۴۲م. ک３ ي３ د هغوی پر ضد 
يرغل پيل ک７ او ۹000 ألماني پو＄يان ي３ اسير ک７ل. دويمه ن７يواله ج／７ه چ３ په اروپا ک３ پيل شوه، نو 
المانيان ورته په بشپ７ه توگه تيار وو، جگ７يز وسايل ي３ نوي او پو＄يانو ي３ ＊ه زده ک７ه ک７ې وه. د ۱۹۳۹م. 
کال په ډسمبر ک３ د المان ل＋کرو پر لهستان يرغل وک７ او د لهستان پوځ ي３ په ＇لورو اوونيو ک３ د ننه دړې 
وړې ک７. په دې وخت ک３ شورويانو د هغه پ ت７ون له مخ３ چ３ له ألمانيانو سره ي３ ک７ی و، د لهستان 
ختي＃ ي３ ونيو. له لوم７ۍ ن７يوا ل３ جگ７ې ＇خه وروسته فرانس３ له المان سره خپله پوله پياوړې ک７ې وه 
او په ختي＃ ک３ ي３ د يرغل د مخنيوي لپاره د ۳۲0 کيلو مترو په اندازه اوسپنيز استحکامات جوړ ک７ل. 
دغه استحکامات د يوه سياستوال په نامه، د ماژينو د خط په نامه ونومول شول. د دغو استحکاماتو ډ４ره 
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برخه د ＄مک３ الندې جوړه شوې وه.
المان پر لهستان يرغل وک７. فرانسوي ＄واکونه د ماژينو په خط ＄ای پر ＄ای شول او انگليسان د مانش 
له سمندر－ي ＇خه ت５ر شول او د فرانس３ په شمال ک３ د４ره شول. دانگليسانو سمندري ＄واکونو د 

المان بندرونه محاصره ک７ل.
د جگ７ې په اوږدو ک３ شورويانو په ختي＃ ک３ د التويا، استونيا او ل５توانيا دولتونه د بالتيک په حوزه 
ي３  پول３  د روسي３ پخوان９  او  مات３ ورک７ه  ته  پوځ  فنالند  د  اړ ک７ل. شوروي واحدونو  ته  اتحاد  ک３ 

پرانيست３.
د ١٩٤٠م. كال د اپريل په نهمه ألماني ＄واکونو د هوا او ＄مک３ له الرې په ډنمارک او ناروې يرغل 
وک７. ډنمارکيو پوځ نه درلود او فوراً تسليم شول. نارويژانو غو＊تل جگ７ه وک７ي خو د دريو اوونيو په 

اوږدو ک３ تسليم شول.
د ۱۹۴0م. کال د اپر４ل پر لسمه نازيانو پر بلژيک او هالن６ يرغل وک７. ألمانيانو له سمندري ＄واک، 
پياده، ！انک، بم غور＄وونکو الوتکو او کومان６ويي ＄واک ＇خه گ＂ه اخيسته او د ماژينو د خط په شاو 

خوا ک３ ＄ای پر ＄ای شول.
ألمانيانو د همدغه کال په جون ک３ د لو４دي＃ په جبهه ک３ خپل ＄واکونه ＄ای پر ＄ای ک７ل او وروسته 
ي３ د شمالي د＊تو له الرې پر فرانس３ حمله وک７ه. د ماژينو له خط ＇خه ت５ر شول او له شپ８و اونيو 

＇خه په ل８ه موده ک３ پاريس ته ورس５دل.
۲۲مه ألمان ته تسليم شوه. مارشال هانري پتن د لوم７ۍ ن７يوال３  ۱۹۴0م. کال د جون په  فرانسه د 
جگ７ې سپين ږيري او اتل نوی حکومت جوړ او له ألمان سره ي３ د ډزبندۍ ت７ون السليک ک７. د 
تسليمي د شرايطو پر بنس د فرانس３ پوځ ب３ وسل３ شو. ألمان د فرانس３ په شمال ک３ پاريس ونيو. د 

فرانس３ دولت د فرانس３ سويل ته چ３ اشغال شوی نه و، انتقا ل شو. 
د انگلستان د خلکو مشري د  و４نستون چرچل په نامه نوي صدراعظم په الس ک３ واخيسته، انگليسانو 

غو＊تل چ３ جگ７ې ته دوام ورک７ي.
د جگ７ې لمنه د بالکان شبه جزيرې ته هم ورس５ده. موسوليني د ۱۹۴0م. کا ل په مني ک３ پر يونان 
يرغل وک７. د ۱۹۴0م. کال د مني په پای ک３ مجارستان او رومانيه د محور له ＄واکونو سره يو ＄ای 
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شول. د ۱۹۴۱م. کال په لوم７يو ک３ بلغاريا له فاشيستانو سره يو ＄ای شوه. ۱۹۴۱م. په پسرلي ک３ نازيانو 
پر يوگوسالويا يرغل وک７ او پر يونان پوره بريالي شول. په افريقا ک３ په مصر او سوماليه ک３ د اي＂اليا ＄واکونه 
له انگليسانو سره وجنگ５دل. د ۱۹۴۱م. کال د پسرلي پورې ！وله شمالي افريقا د جگ７ي په صحنه بدله 

شوه.  
له انگلستان سره جگ７ه اوږده شوه. د لو４دي％３ جبه３ د برياليتوب په برخه ک３ ه＂لر ناهيلی شو، د دې 
پر ＄ای ي３ ختي＃ ته پام شو او کمون５زم ي３ خپل اصلي د＊من وگا１ه. نوموړی په دې عقيده و چ３ پر 
شوروي اتحاد برياليتوب پر ن７ۍ د تسلط يو گام دی او د جواليي پر ۲۲مه المان د روس په ضد عمليات  
بالتيک له سيند ＇خه تر تور  پيل ک７ل. د ألمان واحدونو د ۳۲00 کيلو مترو د جبه３ په اوږدوالي د 
سمندر－ي پورې پر شوروي يرغل وک７. ألمانيانو د لهستان په ختي＃، د بالتيک سيمي او وروسته ي３ پر 
روسي３ او کراين يرغل وک７ او په  ۱۹۴۱م. ک３ د ل５ننگراد ＊ار محاصره پيل شوه، چ３ سل ور＄３ اوږده 

شوه. نازيانو د اکتوبر په مياشت ک３ اوکراين ونيو او کريمه ته داخل شول.
۱۹۴۱م کال په نوامبر ک３ ألماني ＄واکونه او تدارکاتي خطوط ي３ ډ４ر پراخه شول. د ألمان په لوی  د 

جگ７يز ماشين ک３ شنيدلی حالت رامن＃ ته شو.

  په ټولګي کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وويشل شي لوم７ۍ ډله دې د ج／７ې د الملونو او دويمه ډله دې د أډولف 

هي＂لر د ون６ې په اړه په خپل من＃ ک３ مباحثه وک７ي او پايلي دې ！ول／ي ته وړاندې ک７ي.

 پوښتنې:
۱- دويمه ن７يواله ج／７ه په کوم کال ک３ پ５＋ه شوه؟

۲- محور －روپ کومو ه５وادونه ته ويل ک５دل؟

۳- ألمان په کوم کال په شوروي اتحاد ت５ری وک７؟

 له ټولګي څخه د باندې فعاليت:
زده کوونکي دې د خپلو ＊وونکو او منابعو په مرسته د محور ه５وادونو د مات３ په اړه معلومات تر السه 

او بيا دې ！ول／يوالو ته وړاندې ک７ي.
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پر هند او چين باندې د جاپان يرغل

په داس３ حال ک３ چ３ د ه＂لر پوځ په ！وله اروپا ک３ خپر４ده، جاپانيانو په ختي＃ ک３  خپلو پر مخت， ته 
دوام ورکاوه او غو＊تل ي３ چ３ پر پراخه سيمه مسلط او له ＄مک３ او منابعو ＇خه ي３ گ＂ه واخلي. جاپان 
په ۱۹۳۲م. كال ک３ منچوريا ونيوله. په ۱۹۳۷م. کال ک３ د جاپان او چين واحدونو د پيکن په شاوخوا 
ک３ يو له بله سره په جگ７ه بوخت  وو. د جاپان پوځ ＊ار ونيو او وروسته ي３ د سويل په لور حرکت وک７ 
او تر ۱۹۳۹م. کال پورې ي３ د چين ＇لورمه برخه ونيوله، خو چينايان تسليم نه شول او خپله پالزم５نه 

ي３ يانگ تسه ته يووړه او په خور وورو جگ７و ي３ الس پورې ک７.
جاپان په ۱۹۳۹م. کال ک３  د هانيان جزيره او هندوچين ساحل ته نژدې نورې کوچن９ جزيرې ونيول３. 
دغه برياليتوب د انگلستان تدارکاتي مسير له هانکانگ ＇خه تر سينگاپوره پورې په خطر ک３ واچاوه. 
دغو يرغلونو د امريکا متحده اياالت پريشانه ک７ل. د ۱۹۴۱م. کال په لوم７يو ک３ ي３ له جاپان سره خپل３ 
！ول３ اړيک３ پرې او په امريکا ک３ د دې ه５واد پانگه ضبط شوه. د همدې  کا ل په ډسمبر ک３ جاپانيانو 
په هاوايي او فلپين په جزيرو ک３ د امريکا پر مرکزونو او هم په هانگ کانگ او ماليا ک３ د انگلستان 

ن７يوال３  د دويم３  او  مات３  په جزايرو، د محور  يرغل د هندوچين  به د جاپان  په دې لوست ک３ 
ج／７ې د پايلو په اړه ورسره أشنا شئ.

اووه د４رشم لوست
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پر پو＄ي مرکزونو يرغل وک７.جاپان د امريکا پرالوتکو او هواي３  ه６و چ３ د أرام اقيانوس په پرل هاربر 
ک３ ي３ لنگر اچولی و، بمباري وک７ه. جاپاني پيلو！انو ۱۸ جگ７ييزې امريکايي کشت９ او ۱۸0 امريکايي 

الوتک３ له من％ه يووړې او د۳۵00 کسو په شاو خوا ک３ ي３ ووژل.
جاپانيانو په أرام سمندرک３ د ۱۹۴۱م. کال د ډسمبر د حملو په ترڅ ک３ ډ４ر لوی امتيازات الس ته راوړل. 
د ۱۹۴۲م. کال په لوم７يوک３ د هغو موخو د الس ته راوړلو لپاره چ３ هغه د أسيا د ختي％３ برخ３ نيول 
وو، پر مخ روان وو. دجاپان امپراتوري د برما په جگ７ې ک３ پر مخ الړه. گورم، د ويک جزيره او د فلپاين 
جزاير ي３ ونيول. هانگ کانگ، سينگاپور، او د شرقي هند جزايرو هم سقوط وک７. جاپاني ＄واکونو پر 
بريتانيوي هند يرغل ته ＄ان چمتو ک７. په استراليا، نيو زيالن６ او د هاوايي په جزيرو ک３ ي３ هم پر مختگ 
وک７. داس３ ＊کاره ک５ده چ３ ه＂لر او موسوليني برياليتوب تر السه ک７. د دې په مقابل ک３ د متفقينو د 
＄واکونو مشرانو )د انگلستان د صدراعظم چرچل، د شوروي رهبر ستالين او د امريکا د جمهور رئيس 
روزول( په مشرۍ د تهاجمي يرغل لپاره يو له بل سره يو ＄ای شول. پرل هاربر له يرغل ＇خه وروسته 
د امريکا گو＊ه والی پای ته ورس５د. د ۱۹۴۲ م. کا ل په می ک３ د امريکا او أس＂راليا هوايي او سمندري 
＄واکونو په أرام سمندر ک３ د جاپانيانو پرمختگ ودراوه. يوه مياشت وروسته د امريکا متحده اياالتو د 
جاپان لويه کشت９ چ３ ختي＃ لوري ته د ميدوي پر جزيرې د يرغل لپاره د حرکت په حال ک３ وه، ودروله. 
د امريکا متحده اياالتو او جاپان د در４و ور＄و لپاره د ميدوي د جزيرې په شمال ک３ په هوا او سمندر ک３ 

سره وجن／５دل چ３ په پای ک３ د امريکا متحده اياالت بريالی شو.
د محور ماتې

د ١٩٤٢م کال د نوامبر په مياشت د شوروي کلکو يرغلو المان شاتگ ته اړ ک７. ه＂لر خپلو پو＄ونو ته امر 
وک７ چ３ وجن／ي８ي، خو د ۱۹۴۳م. کال په جون ک３ د ألمان پو＄ونه تسليم شول.

د ۱۹۴۳م. کال په دوبي ک３ انگليسي ـ امريکايي ＄واکونو سيسلي ونيوله. د همدې کا ل په وروستيو 
مياشتو ک３ متفقينو  ورو ورو شمال ته پرمختگ کاوه. په أرام سمندر ک３ ي３ جاپانيان جزيره په جزيره 

شا تگ ته اړ ک７.
د ۱۹۴۳م. کال په نوامبر ک３ روزول، چرچل او س＂الين په تهران ک３ سره وکتل. هغوی پر فرانس３ د 
متفقينو د يرغل پر نقش３ سره خبرې وک７ې.  د دې نقش３ پر بنس د متفقينو ＄واکونه بايد د مانش له 
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سمندر＇خه ت５ر شوي او د نرماندي په سواحلو ک３ پياده شوي وای. 
په دې يرغل ک３  ＇ه د پاسه له ۱۷۵000 سرتيرو، او هم له ډ４رو تجهيزاتو ＇خه کار واخستل شو. په 
نرماندي ک３ د ＄واکونو تر پياده ک５دو ۱00 ور＄３ وروسته، د ۲ ميليونو په شاوخوا ک３ سرتيري فرانس３ 

ته داخل شول او د ۱۹۴۴م. کال د اگست په ۲۵ مه ي３ پاريس أزاد ک７. 
شوروي پوځ د۱۹۴۴م. كال په جون ک３ ستوني، ليتوانيا، ليتويا، رومانيه او بلغارستان ونيول او همدارنگه 
انگليسانو ألمانيان د يونان له خاورې وويستل. د ۱۹۴۵م. کال په فبرورۍ ک３ روزول، چرچل او 
ستالين په ا４＂اليا ک３ د تورې سمندر－ي د ＇ن６ې په أرام％ای ک３ يو له بل سره وليدل. همدارنگه مشرانو 
د دې ه）ه وک７ه چ３ په اروپا ک３ تر جگ７ې وروسته د مسايلو د حل لپاره توافق وک７ي. هغوی د ألمان 
د و４ش نقشه د نيول شوې سيم３ په توگه وک＋له.د فرانس３ سرتيرو ي３ د متفقينو د مهمو ＄واکونو لپاره 
سيمه مشخصه ک７ه. هغه اروپايي دولتونه چ３ له نازيانو ＇خه خپلواک شوي وو، بايد د ＄انونو لپاره 
ي３ حکومتونه انتخاب ک７ي وای. همدارنگه روزول دا ومنله، چ３ شوروي د ملگرو ملتونو له ！ولن３ 

سره يو ＄ای شي، نو په ختي％ه اروپا ک３ به د دې ه５واد امتيازات تضمين ک７ي.
د ۱۹۴۵ م.کال د می په لوم７يو ک３ د برلين د ＊ار په س７کو ک３ تر خون７يو جگ７و وروسته، دغه ＊ار 
د روسانو پر وړاندې سقوط وک７. د ه＂لر ژوند د هغه تر ＄مک３ الندې پ＂ن％ای ک３ پای ته ورس５د. 
د جاپان سره ال جگ７ه روانه وه. د ۱۹۴۵م. په اپر４ل ک３ روزول نا＇اپه م７ شو. هري ترومن چ３ 
جمهوري رياست ته ورس５د، د مهنتن له پ＂３ طرح３ خبر شو چ３ يو شمير پوهانو او مهندسانو د دغه 

نامه الندې د لوم７ن９ اتومي وسل３ په جوړولو لگيا وو.
متفقينو د جواليي په ۲۶مه د جاپان حکومت ته التيماتوم ورک７ او له هغه ه５واد ＇خه ي３ وغو＊تل 

چ３ تسليم شي، خو جاپان التيماتوم ونه مانه.
بم  ＊ار  پر  هيروشيما  د  جاپان  د  الوتک３  وا！ن  اوږده  د  امريکا  د  مه  په۶  اگست  د  کال  ۱۹۴۵م.  د 
وغور＄اوه. دې بم د ＊ار تر ۶0 م３ برخ３ ډ４ره  ورانه ک７ه او تر ۱۵0000 ډ４ر کسان ي３ ووژل. خو سره 
له دې بياهم جاپان تسليم نه شو. د ۱۹۴۵م. کال د اگست پر نهمه ـ ٢٩B ډول الوتک３ پر ناگاساکي 

بل بم راوغور＄اوه او ۴0000 کسان ي３ ووژل. پات３ ۷0000 کسه په ډ４ره وحشتناکه توگه سوي وو.
جاپان د ۱۹۴۵ م. کال د سپتمبر پر دويمه تسليم شو. د تسليم９ خبر ！ول３ ن７ۍ ته مخابره شو. د 
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متفقينو ډ４رو پلويانو د ډ４رو لويو غون６و په ترڅ ک３ په لويو ＊ارونو ک３ خوشحال９ او جشنونه پيل ک７ل. په 
وروستيو اوونيو ک３ روسي３ منچوريا ونيوله. په اندونيزيا او ماليا ک３ جاپاني ＄واکونه انگلستان ته تسليم 
شول. د امريکاه متحده اياالتو ＄واکونو جاپان ونيو او چين ي３ أزاد ک７ او په دې تو－ه په تاريخ ک３ د بشرتر 

！ولو خون７ۍ جگ７ه پای ته ورس５ده.
د دويمې ن７يوالې جگ７ې پايلې

دويم３ ن７يوال３ جگ７ې ډ４ر مالي او ＄اني زيانونه رامن＃ ته ک７ل. په دې جگ７ه ک３ له ۴0 ـ ۵0 ميليونو 
پورې انسانان ووژ ل شول. د امريکا متحده اياالتو خپل ۳00000 ＄واکونه له السه ورک７ل. د جگ７ې 
لگ＋ت تر يو ！ر４ليون ډالرو ډ４ر و. ۲۳0 ميليارده ډالر د محور ه５وادونو ولگول. د امريکا متحده اياالتو 
له ۳۱۷ ـ ۳۴۱ ميلياردو ډالرو پورې ولگول. لويو ＊ارونو لکه وارسا، لندن او برل５ن ډ４ر درانده زيانونه 
وليدل. ه５روشيما او ناگاساکي کابو ب５خي له من％ه الړل. د اروپا او أسيا ！ولو خلکو خپل کورونه، کروندې 
او همدارنگه دندې له السه ورک７ې. کليساگان３، کارخان３، س７کونه، د اوسپنو الرې او بندري تاسيسات د 
بمباريو او د توپونو د اور له امله وران شول. د ن７ۍ د ډ４رو ه５وادونو پرمختگ او وده د خپل اصلي مسير 

＇خه منحرف شو.

  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو ويشل شي لوم７ۍ ډله دی د رهبرانو ون６ې لکه روزولت، چرچل او ستالين 
د محور ه５وادونو په مات３ ک３ او دويمه ډله دې د ج／７ې د پايلو په اړه په خپل من＃ ک３ مباحثه وک７ي او 

پايل３ دې ！ول／يوالو ته وړاندې ک７ي.

 پوښتنې
۱ـ د امريک３ متحده اياالتو ＇رن／ه په ج／７ه ک３ －６ون وک７؟

۲- جاپان ول３ په دويمه ن７يواله ج／７ه ک３ امريک３ ته تسليم شو؟

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې د اروپا نقشه رسم او پرمخ دې د محور او متفق هيوادونه په ن＋ه ک７ي.

156



د ملگرو ملتو جوړېدنه

د ١٩٤٥م. کال په اوږدو ک３ د متفقو ه５وادونو استازو له جگ７ې ＇خه وروسته د ن７ۍ د موقعيت په 
اړه د تصميم نيولو لپاره ليدنه وک７ه. هغوی په دې توافق وک７ چ３ داس３ ن７يوا ل سازمان جوړ شي چ３ 
！ول خپل ＄انونه د ه５وادونو په من＃ ک３ د سول３ او همکارۍ لپاره متعهد وساتي او هم د هغو خلکو 
په برخه ک３ چ３ د محور ه５وادونو ＄واک ي３ جوړاوه، د سرنوشت په اړه ي３ تصميم ونيسي. متفقينو 
ملگري ملتونه جوړ ک７ل. د متفقو پن％وسو ه５وادونو استازيو په سانفرانسيسکو ک３ د ۱۹۴۵م. کا ل له 
اپر４ل ＇خه تر جونه پورې سره وليدل. هغوی د ن７يوال سازمان د منشور په برخه ک３ توافق ته ورس５دل. 
دا منشور په ۱۹ فصلونو او ۱۱۱ مادو ک３ تدوين شو او د اله３ د ن７يوال３ محکم３ د د４وان اساسنامه 
د دغو ۵0 ه５وادونو الينفک برخه شوه. غ７يو ه５وادونو په دې توافق وک７ چ３ د سول３ د ساتن３ او 
پرمختلن３ لپاره به د ！ولو ملتونو حقوق او حاکميت  په مساوي توگه په پام ک３ ساتي او ن７يواله همکاري 

ي３ هم تضمين کوي.
د ملگرو ملتونو سازمان لويه شورا لري. عمومي شورا د ！ولو غ７يو ه５وادونو له استازيو ＇خه جوړ８４ي، 

اړه  په  ضرورت  د  هغه  د  او  ک５دو  ته  رامن＃  د  سازمان  د  ملتونو  مل／رو  د  به  ک３  لوست  دې  په 
معلومات تر السه ک７ئ.

اته د４رشم لوست
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خو ر＊تنينی ＄واک د امنيت له شورا سره دی. د امريکا متحده اياالت، انگلستان، فرانسه، روسيه او 
چين په دې شورا ک３ دايمي ＇وک９ لري. شپ８ نور ه５وادونه په دوراني توگه ！اکل ک８５ي.

د امنيت د شورا رايه په اکثريت والړه وي. د پر４ک７ې د تصويب په صورت ک３ د پن％و دايمي ه５وادونو 
رايه د اکثريت راي３ يوه برخه وي. په دې توگه له دغو پن％و لويو ه５وادونو ＇خه هر يو د دې شورا د 
پر４ک７ې د و４تو حق لري. اقتصادي او اجتماعي شورا، ن７يواله محکمه او سرمنشي، د ملگرو ملتونو 
اصلي جوړ＊ت تشکيلوي. متفقينو پرته له ملگرو ملتونو، د جگ７ې د وضعيت د ژر اداره کولو او په 
راتلونک３ ک３ د پراختيا او ودې لپاره نور گ０ شم５ر سازمانونه هم جوړ ک７ل، چ３ ب５الب５ل فعاليتونه د 

ن７ۍ په مختلفو ه５وادونو ک３ تر سره کوي. 
د ملگرو ملتونو د سازمان په جوړ４دنه ک３ د ډ４رو اقداماتو الس دی، چ３ هر يو په ک３ اغ５زمنه ون６ه 
اخيست３ ده. د دې اقداماتو له جمل３ ＇خه  کوالی شو چ３ په زماني ترتيب سره د بين المتحدينو 
او تهران کنفرانسونه، د  اتالنتيک منشور، د ملگرو ملتونو اعالميه، د مسکو  د اعالمي３ خپر４دل، 

دامبارتن اوکس او بالتا کنفرانس او په پای ک３ د سانفرانسيسکو  کنفرانس ته اشاره وک７و.

  په ټولگى كې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ن９ ډله دې د ن７يوالو سازمانونو او دويمه دې د دې سازمان 

د موخو په برخه ک３ يو له بله سره خبرې او مشاجرې وک７ي او پايله دې په ！ولگي ک３ ووايي.

  پوښتنې
۱ـ د ملگرو ملتونو ！ولنه ＇نگه جوړه شوه؟

۲ـ ＇و ه５وادونه د امنيت د شورا دايمي غ７ي دي؟
۳ـ د ملگرو ملتونو ！ولنه په کوم کال ک３ جوړه شوه؟

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې د ديرشو هيوادونو ليست ترتيب ک７ي چ３ د مل／رو ملتونو غ７يتوب ولري او په ！ول／ي 

ک３ دې وواي３.
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په يوه صنعتي ځواک باندې د جاپان بدلون

پر  جاپان  د  چ３  دې  تر  پخوا 

وک７و،  خبرې  بدل５دن３  صنعتي 

ه５واد  هغه  د  وي چ３  دا  به  ＊ه 

د ت５ر تاريخ په برخه ک３ ＇ه پوه 

۶۶۰ کاله پخوا د  شو. تر ميالد 

جاپان لوم７نی امپراتور پر تخت ک５ناست. په هغه وخت ک３ د مذهبي قوانينو ) شينتو( له مخ３ امپراتور 

له فوق العاده ＄واکه برخمن و. په من％نيو پ７５يو ک３ ساموريان پر جاپان مسلط شول. پخوا د امپراتور 

د گارد کسان د ساموايي په نامه ياد４دل. په دې وخت ک３ جاپان په يوه فيوډالي، کمزوري او وروسته 

پات３ ه５واد بدل شو. 

آيا پوه８５ئ چ３ جاپان ＇رن／ه 
په  واو＊ت؟  ه５واد  صنعتي  يو  په 
پو＊تن３  دې  د  به  ک３  لوست  دې 

＄واب تر السه ک７ئ.

نهه د４رشم لوست
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د  هغه  د  پ５ل８５ي.  ＇خه  ۱۸۶۸م.  ناست３  تخت  له  )موتسوهيتو(  امپراتور  د  دوران  معاصر  جاپان  د 

امپراتورۍ مودې تر ۱۹۱۲م. پورې دوام درلود، چ３ د )ميچي( د دورې په نامه ياد８４ي. په اداري او 

پو＄ي برخه ک３ ډ４ر اصالحات رامن＃ ته شول او جاپان په يوه ن７يوال ＄واک واو＊ت. د چين او جاپان 

او جاپان او روس په جگ７ې ک３ ي３ چين او روس ته مات３ ورک７ه او په همدې وخت ک３ وتوان５د چ３ 

پر کوريا، تايوان او سخالين پر ！اپو تسلط پيدا ک７ي.

د جاپان ه５واد له يو شم５ر وړو او لويو ！اپوگانو ＇خه جوړ شوی دی او په لرې ختي＃ ک３ پروت دی. سره 

له دې چ３ ＄مکه ي３ ل８ه ده، د وگ７و شميري３ يو ۱۴۰ ميليونو ته رس８５ي. تر لوم７ۍ ن７يوال３ جگ７ې 

او د ألمان تر مات３ وروسته، جاپان د صنعتي او لوی ＄واک ک５دن３ لپاره ډ４رې هل３ ＇ل３ وک７ې او له 

ألمان او اروپايی ه５وادونو ＇خه د فني زده ک７ې په ل７ ک３  په چ＂ک９ سره له اقتصادي او پو＄ي پلوه په 

يو سيمه ييزه ＄واک  بدل شو. هغه و چ３ تر دويم ن７يوا ل جن， د مخه  د تخنيکي همکارۍ له امله 

له ألمان سره ن８دې شو او د دويم ن７يوا ل３ جگ７ې په پيل ک３ له ألمان او اي＂الي３ سره په )محور( دولتونو 

ک３ د متفقينو پر ضد شامل شو. په دويم３ ن７يوال３ ج／７ې ک３ ي３ په پاسفيک  )أرام( سمندر ک３ خپل 

ډ４ر متصرفات له السه ورک７ل او د  

) ه５روشيما او ناگاساکي( تر ا！ومي 

بمبارد وروسته پرته له کوم قيد و 

شرطه امريکا ته تسليم شو.

په  د سول３  او  وروسته  تر جگ７ې 

راتلو سره  ي３ د نويو اندونو او قوي 

مديرانو په م د صنعتي ک５دو او د 

خپل اقتصاد په جوړونه الس پورې 
د جاپان د پارلمان ودان９
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ک７ او د امريک３ متحده اياالتو ته ي３ کار پ５ژندونکي، تکنيشنان او اهل فن د زده ک７ې لپاره ول８５ل او تر 

＇نگ ي３ په ه５واد ک３  معقول３، خصوصي او نوې پروژې پل３ ک７ې. له امريکايي نويو طرحو ＇خه 

اقتباس ورځ په ورځ جاپان ته د پرمختگ الرې خالص３ ک７ې او تر اوسه ي３ دغه سياست دوام لري. 

جاپان له سلو کالو وروسته په دې وتوان５د چ３ د ن７ۍ په يوه ستر صنعتي ه５واد بدل شي. که چ５رته 

د صنعتي ک５دو  ن５＂ه د انگلستان د صنعتي انقالب د رامن＃ ته ک５دو ن５＂ه وگ２و، نو پات３ ！ول لو４دي＃ 

ه５وادونه دې مرحل３ ته دوه سوه کاله وروسته رس５دلي دي او که چ５رې وغواړو چ３ علت ي３ پيدا 

ک７و چ３ جاپان ＇نگه دا موده لن６ه ووهله چ３ په يوه صنعتي ه５واد بدل شو، نو ＄واب ي３ ＊ايي 

داس３ وي:

صنعتي ک５دنه ي３ په کرار او تدريجي ډول پيل شوه. لوم７ی ساده صنايع، وروسته ل８ې پ５چل３، سپک３ 

صنايع، من％ن９ ！کنالوژۍ، ورپس３ درن３ او لوړې ！کنالوژۍ په ک３ رامن＃ ته شوې. په ۲۰۰۵م. کا 

ل ک３ جاپان د ) ۴،۵( ！ر４ليونو ډالرو توليداتو په ارز＊ت تر امريکا وروسته د ن７ۍ په اقتصادي ＄واک 

ک３ دويم او په اسيا ک３ ي３ لوم７ی ＄ای درلود. که ＇ه هم جاپان محدودې صنا４ع لري، خو د دولت 

او  د صنعت  کوي، جاپان  اچونه  پانگه  ک３  برخه  په  ！کنالوژۍ  پرمختلل３  د  په همکارۍ سره چ３ 

تکنالوژۍ له پلوه يو مهم ه５واد گ２ل ک８５ي. امريکا د ۲۲،۷% چين ۱۳،۱% سويلي کوريا په %۷،۸ 

سره د جاپان ډ４ر مهم سوداگريز شريکان دي او اوس جاپان په لن６ه موده ک３ په چ＂ک９ سره د ن７ۍ په 

يوه پرمختللي ه５واد بدل شوی دی.

ک５م５اوي  االت،  ماشين  صنا４ع،  بر４＋نايي  مو！رې،  وسايل،  ونقل  حمل  د  صادرات،  مهم  جاپان  د 

صنايع، فوالدي صنا４ع، غير اوسپنيز فلزات، کشت９ جوړونه، نساجي او نور دي.

دا ه５واد ＇و ن７يوال مو！ر جوړونکي شرکتونه، لکه، ！وي＂ا، هن６ا، سني، نيسان، ميتسوبيشي او داسی 

نورې کمپن９ چ３ معتبر مارکونه لري، خاوند  دی.
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 په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، لوم７ن９ ډله دې دجاپان د تاريخ او دويم ډله دې د جاپان د 

صنعتي ک５دن３ پر الملونو يو له بله سره خبرې وک７ي او پايله دې په ！ولگي ک３ ووايي.

  پوښتنې
۱ـ د جاپان لوم７نی امپراتور ＇ه وخت پر تخت ک５ناست؟

۲ـ د جاپان معاصر دوران له کوم３ تاريخي پ５＋３ ＇خه پيلي８ي؟

۳ـ جاپان په دويمه ن７يواله جگ７ه ک３ د کومو ه５وادونو په گ＂ه او پلوۍ په جگ７ې ک３ داخل شو؟

۴ـ د جاپان سوداگريز شريکان کوم ه５وادونه دي؟

۵ـ د جاپان د لويو کمپنيو نومونه واخلئ؟

 له ټولگي څخه د باندی فعاليت
زده کوونکي دې د جاپان د چ＂ک３ پرمختيا په اړه د ＊وونکو او منابعو په مرسته معلومات تر السه او 

بيا دې په ！ول／ي ک３ ووايي. 

162



د شوروي اتحاد له منځه تلل

الف: کورني الملونه

د   چ３  دې  له  سره  پورې  ۱۹۹۱م.  ۱۹۱۷ـ  له  نظام  ل５نينستي  او  مارکسيستي  ک３  اتحاد  شوروي  په 

سوسيال５زم  د تحقق لپاره ورته ډ４رې ه）３ وشوې، له من％ه الړ. د هغو نظريو پر بنس چ３ د مارکس５زم 

د پلويانو او د هغوی د مخا لفينو له خوا ＇رگندې شوي، نو دا ترې جوت８５ي چ３ د شوروي اتحاد سياسي، 

اقتصادي او ！ولنيز نظام په دې ونه توان５د چ３ د روسي３ د خلکو اړتياوې پوره ک７ي. د مارکسيستي نظرياتو 

＇خه په روسي  انقالبي ب２ه او د سياسي فرهنگ د دوام له امله داس３ يو ترکيب رامن＃ ته شو چ３ يو له 

بله سره ي３ ه５＆ ډول هماهنگي نه درلوده. سره له دې چ３ روسيه ي３ په يوه لوی ＄واک بدله ک７ه، خو د 

انسانانو له فطري خصوصيت سره د توپير له امله په پای ک３ له من％ه تلو سره مخامخ شو.

د شوروي اتحاد اقتدار غو＊تونکی سياسي نظام چ３ کمون５ست گوند ي３ د کارگر د استازي په نامه پر 

يو شم５ر بهرني او داخلي عوامل چ３ د شوروي اتحاد د له من％ه تلن３ سبب شول، په الندې 
توگه به ورسره أشنا شئ.

＇لوي＋تم لوست
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ه５واد واکمن ک７ی و،  له شديد کن＂رول او د ډول ډول ！کولو او اختناق سره سره، په پای ک３ د ميليتونو د 

اعتراضاتو په وړاندې چ３ کلونه کلونه ي３ د مرکزي حکومت د واکمن９ الندې ژوند ت５ر ک７ی و، ！ينگار 

ونه شو ک７ای او هغه پراخ ！ولنيز بدلونونه، په ＄انگ７ې توگه هغه زاړه فردي روشونه او و４شنه چ３ ！ولنه 

ترې جوړه شوې وه او د کمون５ست گوند منشي تطبيقوله، د ۱۹۸۰م. د لسيزې بدلونونه ي３ چ＂ک ک７ل 

چ３ په پای ک３ د ميليتونو د زندان ور پرانيستل شو. 

پر شوروي اتحاد حاکم نظام چ３ د کمون５زم د نظريو 

تر رهبرۍ الندې په ＄انگ７ې توگه د ستالين په وسيله 

رامن＃ ته شو، پخپله د دې نظام د له من％ه تلن３ سبب 

و. داس３ نظام چ３ پر اداري او اقتصادي چارو ي３ بشپ７  

امرانه کن＂رول درلود، د ！ي＂و او من％نيو طبقو فردي گ＂３ 

له من％ه وړل３ او د انسان د فطرت ＄انگ７تياوې ي３ نه 

منل３. د شوروي اتحاد د صنعتي الس ته راوړنو سره سره 

ي３ د خلکو عادي ور＄ن９ اړتياوې نه شوې پوره کوالی او 

هغه اقتصادي او انساني منابع ي３ چ３ درلودې، له هغوی 

＇خه ي３ په پو＄ي  برخو ک３ گ＂ه واخيسته. 

د امريکايانو فشار او له پرديو ＇خه و４ره چ３ په روسي 

！ولنه ک３ ي３ ري＋ه درلوده، د داخلي ناخوالو د پ＂ولو لپاره به ي３ په افراطي توگه ورته پاملرنه کوله. ف６رالي 

په عمل ک３  نيول ک８５ي، خو  پام ک３  په  او قومونو بشپ７ حقوق  ！ولو ميليتونو  ادعا کوله چ３ د  به  نظام 

ي３ توپير درلود چ３ دغه تبعيض په ميليتونو ک３ ناخو＊ي او نارضايتي رامن＃ ته ک７ه. سره له دې چ３ 

ريگن او گورباچوف
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گورباچوف ډ４ره ه）ه وک７ه چ３ دا تبعيض له من％ه يوسي، خو بريالی نه شو، تر دې چ３ د نظام د له 

من％ه تلن３ زمينه په تدريج سره تياره شوه.

په پای ک３ په ۱۹۹۱م. کال د شوروي سياسي، اقتصادي او ！ولنيز نظام سره د دې چ３  ۷۴ کاله ي３ 

ډ４رې ه）３ وک７ې، خو د سويال５زم پر تداوم او عملي ک５دنه بريالی نه شو په پايله ك３ له من％ه الړ.

ب ـ بهرني الملونه

په دې وخت ک３  پيل شو، ＄که  ته رس５دو وروسته، سوړ جن，  پای  له  ن７يوال３ جگ７ې  د دويم３ 

کومه ن７يواله جگ７ه رامن＃ ته نه شوه. او لويو ＄واکونو يو د بل پر ضد تبليغات پيل ک７ل او تسليحاتي 

سيال９ پيل شوې او هر يوه ه）ه کوله چ３ ورانوونک３ وسله جوړه ک７ي. لو４دي％و ه５وادونو د امريکا 

په مشرۍ د کمون５زم د خپراوي پر ضد پراخه تبليغات پيل ک７ل او په شوروي اتحاد ک３ ي３ کمونيستي 

نظام تخريباوه.

فضايي سيال９ او رقابتونه هم د شوروي اتحاد د له من％ه تلن３ سبب گ２ل ک８５ي، ＄که چ３ د هرې 

فضايي ب７５ۍ لپاره په ميلياردونو امريکايي ډالر لگول ک５ده او د شوروي اتحاد لپاره د هرې مصنوعي 

سپوږم９ جوړول او توغول ورته ډ４ر گران تمام５ده.

شوروي اتحاد افغانستان په ۱۹۷۸م ک３ اشغال ک７، شوروي اتحاد دا فکر نه کاوه چ３ دا جگ７ه به اوږده 

شي او د غيرتمنو افغانانو له داس３ مقاومت سره به مخامخ شي. د روسانو تر يرغل وروسته د افغانستان 

خلکو او مبارزينو سره اسالمي او لو４دي％و دولتونو مرسته کوله او شوروي اتحاد په دې جگ７ې ک３ ډ４ر 

لگ＋تونه وک７ل چ３ د هغه کمزوری اقتصاد ي３ ال پس３ کمزوری ک７. د شوروي اتحاد په له من％ه وړن３ 

ک３ ＄اني تلفات هم له سترو عوامولو ＇خه گ２ل ک８５ي، ＄که د ＄وانانو وژنه او معيوب ک５دنه د خلکو 

د کرک３ سبب شوه او له افغانستان ＇خه د قواوو د ويستلو غو＊تونکي شول. په پای ک３ شوروي اتحاد 
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په افغانستان ک３ مات３ وخوړه او خپل ＄واکونه ي３ له افغانستان ＇خه بهر ک７ل. 

پورتنيو کورنيو او بهرنيو الملونو د شوروي اتحاد د له من％ه وړن３ لپاره مناسب شرايط برابر ک７ل چ３ 

حاکم نظام په خپلو ！ولو ه）و سره په دې ونه توان５د چ３ مخه ي３ ونيسي چ３ په پای ک３ د کمونست －وند 

تر اوږده حاکميت وروسته پر پن％لسو جمهوريتونو، شوروي اتحاد وپاشل شو. سوسياليستي نظام له من％ه 

الړ او ډ４رو جمهوريتونو خپله خپلواکي اعالن ک７ه.

  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ن９ ډله دې  د سوسياليستي نظام پر ماهيت او دويمه ډله دې 

د شووروي اتحاد د له من％ه تلو پر عواملو خبرې وک７ي او پايله دې په ！ولگي ک３ ووايي.

  پوښتنې
۱ـ د روسي３ کار－ري انقالب په کوم کال ک３ رامن＃ ته شو؟

۲ـ  شوروي سوسياليستي نظام په کوم کال ک３ له من％ه الړ؟

۳ـ په ۱۹۸۰م. لسيزه ک３ په شوروي ک３ کوم بدلونونه رامن＃ ته شول؟

۴ـ شوروي نظام ＇و کاله دوام وک７ او ＇و جمهوريتونه ي３ لرل؟

توگه ي３  لن６ه  په  نابودۍ ک３ ＇ه وړنده درلوده  په  او کمونيزم  افغانستان مسلمان ملت د شوروي  ٥- د 

ووايئ.

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې له مشرانو او فرهنگي شخصيتونو ＇خه د شوروي اتحاد په له من％ه تللو ک３ د بهرنيو 

الملونو په اړه معلوما ت تر السه او بيا دې په ！ولگي ک３ ووايي.
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د آلمان ف６رالي جمهوريت

د ألمان ف６رالي جمهوريت د ن７ۍ 

له  ه５وادونو  صنعتي  پرمختللو  د 

په  چ３  ه５واد  دا  دی.  ＇خه   ډل３ 

په شمال ک３  اروپا ک３ پروت دی، 

له ډنمارک او بالتيک سمندر－ي، ختي＃ ک３ ي３ له پولن６ او چک جمهوريت، په سويل ک３ ي３ له 

اتريش او سويس او لو４دي＃ ک３ له فرانس３، بلژيک، لوکزامبورک او هالن６ سره پول３ لري.

ألمان يو ډ４موکرات ف６رالي جمهوريت دی او شپاړس اياالتونه لري. دغه اياالت کوالی شي چ３ 

په ＄ينو چارو ک３ خپلواک عمل وک７ي. ألمان له فرانس３ او روسي３ سره د جگ７ې پر مهال په 

۱۸۷۱م. ک３ د يوه ملت په توگه متحد شو.

ألمان  د  چ３  پوه８５ئ  آيا 
＇ه  او  ايالتونه  ＇و  جمهوريت 

ډول سياسي جوړ＊ت لري؟

يو ＇لوي＋تم لوست
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)ف６رال شورا( صدراعظم  بوند سرات  وي.  ف６رالي صدراعظم سره  د  قدرت  اجرايي  دولت  د 

ايالتي استازو)بوند س＂اګ( د مساوي  او د  ناست３ د بوندسرات  ！اکي.  جمهور رئيس د يو گ６ې 

غ７و په گ６ون د پن％و کالو لپاره ！اکل ک８５ي. سره له دې چ３ په 

۱۹۹۰م. کال ک３ برل５ن پالزم５نه و！اکل شوه، خو د ألمان 

پارلمان، وزيران، جمهور رئيس او ف６رال صدراعظم د بن 

په ＊ار ک３ اوسي.

سازمان،   د  ملگروملتونو  د  جمهوريت  ف６رالي  ألمان  د 

د  ډل３،  له  ه５وادونو  اوو  د  ت７ون،  د  اتالنتيک  شمالي  د 

او  امنيت  د  اتحادي３،  د  ه５وادونو  پن％و  د  اروپا   لو４دي３％ 

همکاريو کنفرانس په اروپا ک３ د همکارۍ او هم د اروپايي 

اتحادي３ د بنس اي＋ودونکو ＇خه دی.

تر امريکا او جاپان وروسته، ألمان د ن７ۍ دريم صنعتي ＄واک دی. له دويم３ ن７يوال３ جگ７ې 

＇خه وروسته د ألمان اقتصادي ودې او پرمختگ ته د )ألمان اقتصادي معجزه( ويل شوې ده.

ألمان داس３ يو ه５واد دی چ３ گ０ شم５ر سياسي گوندونه په ک３ فعاليت کوي چ３ مهم ي３ په الندې 

ډول دي:

ـ سوسيال ډ４موکرات گوند ) سوسيال５ست(.

ـ ډ４موکرات مسيحي گوند )محافظه کار(.

ـ سوسياليستي مسيحي گوند.

ـ أزاد ډ４موکرات گوند )ل５برال(.

ـ شين گوند ) د چاپ５ريال ساتنه(.

انگال مرکل د ألمان لوم７ۍ وزيره
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ـ سوسيال５زم ډ４موکرات گوند ) د ختي＃ ألمان پخوانی کمونيستي گوند(.

ألمان په بهرني سياست ک３ يوازې لوبغاړی نه دی. د ألمان سياست د هغه بلوک تقويت دی 

چ３ )لو４دي＃( ورته ويل ک８５ي. ألمان له فرانس３ سره ＄انگ７ی ن８د４والی لري. د امريکا له متحده 

اياالتو سره د ألمان ن８د４والی او همکاري د هغه د بهرني سياست يو بل رکن دی. د ألمان بهرنی 

سياست په ！وله ن７ۍ ک３ د سول３ د ！ينگ＋ت، د در４م３ ن７ۍ سره د دوستانه اړيکو د پراختيا او 

د هغوی د اقتصاد د ودې، او د بشر د حقوقو د رعايت پر ستنو والړ دی.

ألماني ژبه د هندو جرمن د ډل３ يوه برخه ده. دا ژبه د ډنمارکي، نارو４ژي، سو６４ني، هالن６ي او 

همدارنگه د انگليسي ژب３ سره په کورن９ ک３ شريکه ده. په ألمان ک３ په مختلفو لهجو خبرې 

ک８５ي. د ألمان د خلکو له اغلبو لهجو ＇خه کوالی شو چ３ محلي مبداي３ ومومو. په لوم７يو 

بابريان  او  فرانکانو، زاکس، شوابان،  قبايل لکه،  په ＄مکه ک３ مختلف  ألمان  اوسني  د  ک３ 

اوس５دل. نن ورځ دغه قبايل په خپله لوم７ۍ ب２ه نشته، خو رواجونه او لهج３ ي３ د سيم３ په 

مختلفو ډلو ک３ ساتلي دي.

ترانسپورتي  او  غذايي  منسوجات،  مواد،  ک５مياوي  وسايل،  الک＂رونيکي  مهم صنا４ع  ألمان  د 

وسايلو ＇خه عبارت دي. همدارنگه ألمان د ډبرو د سکرو ذخيرې، د اوسپن３، مسو، قلعي، 

نکل، سپينو زرو او مالگ３ کانونه لري، خو د ألمان د صنعت لپاره بسنه نه کوي او وارداتو ته 

ي３ ډ４ره اړتيا لري.
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  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ن９ ډل３ دې د ألمان د موقعيت او دويمه ډله دې د ألمان د 

پارلماني نظام په اړه په خپلو ک３ خبرې وک７ي او پايله دې په ！ولگي ک３ ووايي.

  پوښتنې
1ـ د ألمان صدراعظم ＇نگه ！اکل ک８５ي؟

2ـ د ألمان پارلمان ＇و مجلسه لري؟
3ـ ختي＃ او لو４دي＃ ألمان په کوم کال ک３ سره يو ＄ای شول؟

4ـ د ألمان د مهمو گوندونو نومونه ياد ک７ئ؟

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې د ألمان د اقتصاد او ژبي په برخه ک３ له خپلو ＊وونکو او فرهنگي شخصيتونو ＇خه 

معلومات تر السه او بيا دې په ！ولگي ک３ ووايي.

170



د فرانسې جمهوريت

فرانسه د اروپا په لو４دي＃ ک３ پرته ده چ３ شمال لوري ته ي３ د مانش سمندر－ي، سويل ته ي３ د مديتران３ 
سمندر－ي، ختي＃ ته ي３ بلجيم، سويس، اي＂اليه، لوکزامبورگ او موناکو، لو４دي＃ ته ي３ د بيسکای خليج 

او سويل ختي＃ ته ي３ اسپانيا پروت دی.
د دې ه５واد اوس５دونکي فرانسوي سپين نژاده دي چ３ د فرانس３ ۹۳% و－７ي تشکيلوي. د دې ه５واد 
خبرې  ژبه  فرانسوي  په  ي３  اوس５دونکي   %۹۷ همدارنگه  دي.  پيروان  دين  عيسوي  د  خلک   %۹۲

کوي.                  
فرانسه داس３ يو ه５واد دی چ３ د لرغوني تاريخ په لرلو سره له ميالد ＇خه پخوا د  گل Goul  په نامه 
ياد４ده. سليتيک، باسک او جرمنيان په ک３ اوس５دل. د ۱۲۵ ق. م. په شا وخوا ک３ روميانو پر گل حمله 

وک７ه او د مديتراني３ د سمندر－ي شاوخواوې ي３ ونيول３.
په شپ８مه او اوومه زي８ديزه پ７５ۍ ک３ په گل ک３ مختلفو شاهانو واک درلود او خون７ۍ جگ７ې ي３ تر من＃ 

پ５＋３ شوې. هغه تمدن چ３ روميانو ي３ بنست اي＋ی و، له خطر سره مخامخ شو.

دی،  ه５واد  اروپايي  يو  فرانسه 
چ３ ډ４ر لرغونی او پخوانی تاريخ 
لري، چ３ په دې لوست ک３ به په 

لن６ه توگه ورسره أشنا شئ.

دوه ＇لو４＋تم لوست
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په ۷۷۱ ميالدي ک３ شارلمان د فرانس３ پاچا شو او د واکمن９ په ۵۰ کلنه موده ک３ ي３ فرانس３ ډ４ر ＄ايونه 
ونيول. په ۷۷۴م. کال ک３ ي３ اي＂اليه ونيوله، جرمني قبايل ي３ مات او د اسالم له سر＊ندونکو سره ي３ 
چ３ د فرانسى تر سويله رسيدلي و کلک３ ج／７ې وک７ې. په ۸۰۰ م. کال ک３ د مسيحيانو رهبر ) پاپ، ( 
د روم د امپراطورۍ تاج د فرانس３ د حکمران شارلمان پر سر ک５＋ود. د شارلمان د واکمن９ په پای ک３ د 
هالن６، بلجيم، المان، سويس، اتريش، چک، سلواک، هنگري، يوگوسالويا، اي＂اليا او د اسپانيا سيم３ 

د فرانس３ په واک ک３ وې.
تر لسم３ ميالدي پ７５ۍ وروسته د فرانس３ د شاهانو واک په تدريج سره ډ４ر شو. د کليسا رهبران له شاهانو 
سره يو ＄ای شول. سوداگري پراخه شوه او په صليبي جگ７و ک３ د فرانس３ ون６ه ډ４ره شوه چ３ د فرانس３ 

اعتبار ي３ په لو４دي＃ ک３ زيات ک７. 
په ۱۳مه ميالدي پ７５ۍ ک３ فرانسه په اروپا ک３ يو قدرتمند ه５واد گ２ل ک５ده، سره له ډ４رو جگ７و چ３ له 
انگلستان سره ي３ وک７ې، په فرانسه ک３ مدني او قضايي ادارې جوړې او ＇لورم فليپ د هنر، فلسف３ او 

کلتور په برخه ک３ غوره خدمتونه وک７ل.
د ＇وارلسم لوي３ واکمن９ پر وخت د فرانس３ کلتور ډ４ر پرمختگ وک７، خو د پن％لسم لويي پر وخت 

فرانسه له ناورين سره مخامخ شوه او په تدريج سره د فرانس３ لوی انقالب ته الره اواره شوه.
په ۱۷۸۹ ميالدي ک３ د فرانس３ لوی انقالب بري ته ورس５د چ３ د فرانس３ او اروپا په تاريخ ک３ نوی 
＇پرکی پرانيستل شو. د فرانس３ اساسي قانون تدوين شو. ولسي جرگ３ په کار پيل وک７. د باستيل مشهور 
زندان پرانيستل شو او انقالبيونو ونيو، بنديان أزاد او شپاړسم لويي اعدام شو. د بشر د حقوقو ن７يواله 

اعالميه اعالن شوه. شاهي نظام ړنگ او د فرانس３ د جمهوريت بنس ک５＋ودل شو.
په ۱۸۰۴ ميالدي ک３ ناپليون د فرانس３ د نظام مشر شو او د وفادارۍ لوړه ي３ وک７ه چ３ د نوموړي د 

حاکميت پر وخت فرانس３ ډ４ر ＄ايونه ونيول.
په معاصر وخت ۱۹۴۰ميالدي ک３ فرانسه الماني ＄واکونو ونيوله، خو د متفقينو د فشار له امله ي３ په 
۱۹۴۴ ميالدي کال ک３ له فرانس３ ب５رته شا تگ وک７. تر دويم３ ن７يوال３ جگ７ې ۱۹۴۵م.کال وروسته 

وروسته  ل８  ليبيا،  وروسته  لوم７ی سوريه،  ورک７ې.  له السه  مستعمرې  توگه خپل３  تدريجي  په  فرانس３ 
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تونس، المغرب، مدغاسکر، ، و４تنام، الوس، او کمبوديا تر خون７يو جگ７و په ترڅ ک３ په دې وتوان５دل 
چ３ خپلواکي تر السه ک７ي. په ۱۹۶۲ميالدي کال ک３ ورستنی افريقايي ه５واد الجزاير خپله خپلواکي 

تر السه ک７ه او د فرانس３ ＇لورم جمهوريت له من％ه والړ.
په ۱۹۶۰ م. کال ک３ فرانس３ خپل لوم７نی ا！ومي بم د افريقا په د＊ته ک３ وازمايه او په چ＂ک９ سره ي３ 
د پرمختگ الره ونيوله. نن ورځ فرانسه د جرمني او نورو اروپايي ه５وادونو تر ＇نگ د اروپا د وحدت 

او يووالي لپاره ه）ه کوي.
د فرانس３ جمهوريت ۲۲ واليتونه او ۹۶ ولسوال９ لري. د فرانس３ د نفوس ۷۵% خلک په ＊ارونو 
او ۲۵% ي３ په کليو ک３ اوس８５ي. په فرانسه ک３ جمهور رئيس د خلکو له خوا د پن％و کالو لپاره ！اکل 

ک８５ي.
په فرانسه ک３ صدراعظم د گوندونو د ائتالف له الرې چ３ په پارلمان ک３ ډ４رې چوک９ تر السه ک７ي، 
！اکل ک８５ي. د فرانس３ پارلمان دوه جرگ３ لري، لوم７ی ولسي جرگه National assembly چ３ 
۵۷۷ غ７ي لري، چ３ د خلکو له خوا ！اکل ک８５ي او د کار موده ي３ پن％ه کاله ده. دويم د مشرانو جرگه 

Senate  ده چ３ ۳۲۱ کسه غ７ي لري. د مشرانو د جرگ３ د غ７يو انتخاب د يوه انجمن له خوا چ３ 
Electoral college  نوم８５ي¸د ۹ کالو لپاره ！اکل ک８５ي. په فرانسه ک３ ولسي او مشرانو جرگه هر 
يو خپل مستقل رئيس لري. جمهور رئيس کوالی شي چ３ ولسي جرگه منحله ک７ي. د مشرانو جرگ３ 

رئيس د دې واک لري چ３ د جمهور رئيس په نه شتون ک３ د هغه چارې سر ته ورسوي.
په فرانسه ک３ گ０ شم５ر گوندونه فعاليت کوي. د ب５لگ３ په توگه د فرانس３ کمون５ست گوند، راډيکال 
اصالح  د  غور＄نگ،  ملي  جبهه،  ملي  جنبش،  فرانس３  د  غو＊تونکي،  جمهوري  گوند،  چپ 

غو＊تونکو جنبش، سوسيال５ست گوند او نور. 
 فرانسه د ن７ۍ د اوو صنعتي ه５وادونو له جمل３ ＇خه ده . پرمختللی اقتصاد لري او ！ولو اقتصادي 

سکتورونو ي３ په متوازي ډول پرمختگ ک７ی دی.
نن ورځ په فرانسه ک３ د اقتصاد په برخه ک３ د دولت ون６ه ل８４８ي، خو له دې سره هم د فرانس３ دولت 
د اوسپنو د کر＊و،بر４＋نايي تاسيساتو، هوايي کر＊و او مخابراتو په برخه ک３ پانگه اچونه کوي. غواړي 
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چ３ په بنس＂يزو اقتصادي پروژو ک３ چ３ عام المنفعه ب２ه لري، خپل شتون خوندي وساتي.
د صنعت په برخه ک３ فرانسه زراعتي ماشين االت، د اوسپن３ پ＂ل９، ميراژ، جگوار، ترانسال، کانکورد، 
ايربس، الوتک３، هيلوکپترې، مو！رې، د ترانسپورتي وسايلو پرزې، د بر４＋نا د توليد ！کنالوژي، سامان 
االت، ساختماني وسايل، کمپيو！ر، راد４و، تلو４زون، ک５مياوي مواد، ＄مکني وسايل، عطرونه او نور 

توليدوي.
فرانسه د هغه اروپايي ه５وادونو له ډل３ ＇خه ده چ３ په ۱۹۹۹ م. کال ک３ ي３ د اروپا پولي واحد )ايرو( 

د خپل ه５واد د پولي واحد په توگه منلی دی.

  په ټولگي  کې فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ن９ ډله دې د فرانس３ د تاريخي سابق３ په برخه ک３ او 
دويمه دې د فرانس３ د موقعيت، نفوس، مذهب او د فرانس３ د خلکو د ژب３ په برخه ک３ يو له بله سره 

خبرې وک７ي او پايله دې په ！ولگي ک３ ووايي.

  پوښتنې
۱ـ په ت５رو وختونو ک３ فرانسه په کوم نامه ياد４ده؟

۲ـ په اتمه ميالدي پ７５ۍ ک３ د کوم واکمن پر وخت فرانس３ ډ４ر اروپايي ه５وادونه ونيول؟
۳ـ د فرانس３ لوی انقالب په کوم کال ک３ پ５（ شو؟

۴ـ په دويم ن７يواله ج／７ه ک３ فرانسه د کوم ه５واد ＄واکونو ونيوله؟
۵ـ  د دويمي ن７يوالي ج／７ي وروسته فرانس３ خپل３ کوم３ مستعمرې له السه ورک７ې؟

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې د فرانس３ د لوی انقالب په اړه معلومات تر السه او په ！ولگي ک３ دې وړاندې ک７ي. 
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د انگلستان شاهي دولت

ان／لستان د انتالنتيک سمندر－ي په شمال ک３ پروت دی. په سويل ک３ د ان／لند له کانال، په ختي＃ ک３ 
له شمال سمندر－ي او په لو４دي＃ که له ايرلن６ سره －６ه پوله لري.د طبيعي جوړ＊ت له پلوه انگلستان پر 

در４وو برخو و４شل ک８５ي. 
لوم７ی په شمال کې د سکاټلن６ سيمه: دا سيمه د انگلستان په شمال ک３ موقعيت لري او غرن９سيمه ده. 
دويم شمالي ايرلېن６ يا اولسټر : د اولس＂ر سيمه د ايرل５ن６ د جزيرې په شمال ختي＃ ک３ واقع ده چ３ 

مرکز ي３ بلفاس نوم８５ي. 
دريم د انگلن６ او وېلز سيمه ده:  انگلن６ او و４لز د انگلستان د جزيرې سويلي برخه جوړوي.

انگلستان داس３ يوه ＄مکه ده چ３ له وړو او لويو ！اپو－انو ＇خه جوړه شوى ده او په همدې توگه ＄ين３ 
انگلستان ته د ！اپو－انو ه５واد وايي.

د انگليستان د ۷۲% خلکو دين مسيحي دی. ۲۵% خلک ي３ د نورو دينونو پيروان دي.
له اداري پلوه انگلستان په ＇لورو لويو واليتونو انگل５ن６، و４لز، سکا！ل５ن６ او شمالي ايرل５ن６ و４شل شوی 

دی.

په دي لوست ک３ به د ان／ليستان د 
تاريخ او د دې ه５واد نورو مهمو مطالبو 

سره پ５ژند－لوي تر السه ک７ئ.

درې ＇لو４＋تم لوست
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د انگليسانو ＄مکه له پخوا ＇خه د اوس５دو وړ وه. د يخچال تر دورې وروسته دوه ب５ل３ قبيل３ له خپلو 
＇ارويو سره يو ＄ای له اوسن９ اسپانيا ＇خه انگل５ن６ يا انگليستان ته مهاجرت وک７. لرغون پ５ژندونکي 

دا قبيله  د ايبري په نامه پ５ژني.
په ۶-۴ ق .م پ７５يو ک３ د سلت قومونه د ＄مکو او ＇ارويو د تر السه 
له هغه  ايبريان ي３  او  ته راغلل  انگل５ن６  له اسپاني３ ＇خه  لپاره  کولو 
＄ايه وش７ل او پر انگل５ن６ باندې د سلت د قومونو اخرنی يرغل په 

۷۵ ق.م ک３ تر سره شو. 

له ميالد ＇خه پن％ه پن％وس کاله مخک３ سزار ژويوس د ＄مکو د 
نيولو په هيله پر انگل５ن６ حمله وک７ه، خو د روميانو يرغلونه په ۴۳ 

ميالدي ک３ پر انگل５ن６ سخت３ شوې.
په پای ک３ په پن％مه ميالدي پ７５ۍ ک３ د روميانو قدرت کمزوری شو، ＄که نود جرمني له خاورې 
د انگلو او ساکسون قومونو پر انگل５ن６ يرغل وک７. د انگلو او ساکسون قومونو په ۸۲۹ ميالدي ک３ د 
انگل５ن６ يوالي تامين ک７. او اوس５دونکي ي３ پر يوه پاچا راضي شول. وروسته جرمنانو پر انگل５ن６ حمله 
وک７ه او له کلک مقاومت سره مخامخ شول او يوازې ي３ د انگل５ن６ ختي％ي او شمالي برخ３ ونيول３.

د پ７５ۍ په لوم７يو ک３ د انگل５ن６ پاچاه يو شم５ر مدني او سياسي حقوق په رسميت وپ５ژندل او داس３ 
او  فيوډاالنو  اشرافو،  درلود.  والی  ورته  ي３  سره  بنس＂ونو  مدني  نننيو  له  ک７ل چ３  ي３ صادر  فرمانونه 
روحانيونو خپل مالت７ له پاچا ＇خه اعالن ک７. د اشرافو د جرگ３ تر ＇نگ د عوامو جرگه هم جوړه 
شوه. په ۱۴۸۵ م ک３ هانري د تيودور له کورن９ ＇خه پر انگل５ن６ حاکم شو. د تيودور شاهانو پر انگل５ن６ 
۱۲۰ کاله حکومت وک７. ډ４ر ديني او ！ولنيز اصالحات ي３ رامن＃ ته ک７ل. د روم له کليسا ＇خه ي３ 

خپله کليسا جال ک７ه او ايرل５ن６ ي３ له انگليستان سره يو ＄ای ک７.
په ۱۵۵۸ م ک３ ملکه لوم７ۍ ال５زابت د انگليستان حکمرانه شوه او انگليستان ي３ د خپل وخت يو 

اقتصادي او پو＄ي ＄واک و－ر＄اوه.
انگلستان د پ７５يو په اوږدو ک３ د ډ４رو تاريخي ！ي＂و ژورو او دوه معاصرو ن７يوالو جگ７و سره مخامخ شو. 
د دويم ن７يوا ل جن， تر پای وروسته په ۱۹۴۹م. ک３ انگلستان او امريکا د کمون５ستانو د ورځ په ورځ 
ډ４ر４دونکي قدرت د مقابل３ لپاره د شمالي اتالنتيک  ) نا！و( پيمان رامن＃ ته ک７ او په ۱۹۵۷ م. ک３ ي３ 

ډيويد کمرون، د ان／لستان لوم７ی وزير
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خپل لوم７نی ا！ومي بم وازمايه او په ۱۹۷۶م. ک３ ي３ د اروپا د گ６ بازار غ７يتوب تر السه ک７.
نورو  د  ن７ۍ  د  او  دی   constitutional Monarch شاهي  مشروطه  حکومت  انگلستان  د 
ه５وادونو په ＇５ر تصويب شوی واحد قانون نه لري، خو اساسنام３، لوايح او د ولسي جرگ３ پر４ک７ې 
لري چ３ د اساسي قانون په ＇５ر کار ترې اخيستل ک８５ي. ＄که نو ويالی شو چ３ د انگليسانو اساسي 
قانون داس３ يو ！ولگه ده چ３ د سياسي شرايطو سره سم په ک３ بدلونونه راتالی شي او ولسي جرگه ي３ 

＄ين３ برخ３ لغوه يا نوې کوالی شي.
د انگليس پارلماني نظام د کوم تدوين يا ترتيب شوي قانون په وسيله من＃ ته نه دی راغلی، بلک３ د 

پ７５يو تدريجي تکامل بلل کي８ي.
په انگليستان ک３ پاچاهي ميراثي ده، سره له دې چ３ په ت５رو ＇لورو لسيزو ک３ ولسي حاکميت، د 
اولسي جرگ３ له الرې د سلطنتي  مقام امتيازات او قدرت محدود او را ل８ ک７ی، خو بيا هم شاهي 

کورن９ ډ４ر امتيازونه لري.
په ننني انگليستان ک３ ملکه د يو شم５ر صالحيتونو په لرلو سره د ملي وحدت د ساتن３، د دولت د 
رهبرۍ، د نظام د تنظيم او د نهايي پر４ک７ې سمبول گ２ل ک８５ي. د قوانينو توشيح، د سول３ او جگ７ې 
د حکم صادرول، د حکومتونو په رسميت پ５ژندل، د قراردادونو او کنوانسينونو قبلول يا رد ول، ولسي 
جرگه ＄ن６ول او د صدراعظم په مشوره ي３ رد ول، لويو او مهمو سياسي، قضيو او ملکي دندو ！اکنه، 
د اشرافي القابو توزيع او د صدراعظم ！اکل. د کابين３ وزيران د صدراعظم په غو＊تنه د ملک３ لخوا 
！اکل ک８５ي. ډ４ر انگليسي وزيران د ولسي جرگ３ غ７يتوب لري او پات３ ي３ د مشرانو جرگ３ غ７ي وي.

د انگليستان پارلمان دوه جرگ３ لري. لوم７ۍ ولسي جرگه چ３ ۶۵۹ غ７ي لري چ３ ！ول ي３ د پن％و 
کالو لپاره د ！ول＂اکنو له الرې ！اکل ک８５ي. دويم د مشرانو جرگه ده چ３ ۵۰۰ کسه اشراف مادام العمر 
Life Peers غ７ي لري. دغه ارگان درې اصلي ＇انگ３ لري. ملکه، د اشرافو جرگه او د عوامو جرگه 
چ３ هر يو ي３ خپلواک دي. د قانون د ترتيب او تدوين په وخت ک３ د درې واړو توافق الزمی او حتمی 

－２ل ک８５ي.  انگليسي پارلمان په ه５واد ک３ د قانون جوړون３ ډ４ر لوړ ارگان گ２ل ک８５ي.
په انگل５ستان ک３ مختلف سياسي گوندونه فعاليت کوي، چ３ د ب５لگ３ په توگه د متحد محافظه کار گوند
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 Party Democraticډ４موکرات متحد گوند ،Conservative and Unionist Party
Unionist، کارگر گوند Labor Partyد و４لز گوند Party of Wales او د سکا！ل５ن６ ملي 

گوند Scotland National Party نومونه يادوال ی شو.
او کوچن９  لوي３  لويو صنعتي ه５وادونو ＇خه گ２ل ک８５ي چ３ مهم３ صنايع ي３  انگليستان د ن７ۍ د 
فابريک３، مختلف ماشين االت او د هغو پرزې، اتومات سامان االت، نقليه سامان االت، الوتک３، 
لوي３ او وړې ب７５ۍ، کرنيز وسايل، د اورگاډي پ＂ل９، د انرژۍ توليد او د هغ３ تاسيسات، د مخابراتو 

وسايل، ک５مياوي او غير ک５مياوي توکي، ساختماني او نور وسايل دي.
انگليستان د ۱۹۴۵م. کال د اکتوبر په ۲۴مه د ملگرو ملتونو د امنيت شورا غ７يتوب تر السه ک７ او د 

ويتو حق لري.

  په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ن９ ډله دې په انگل５ن６ ک３ د لوم７نيو اوس５دونکو په اړه 
او دويمه ډله دې د انگليستان د اداري تشکيالتو او ！اپو－انو په اړه يو له بله سره خبرې وک７ي او د هغ３ 

پايله دې په ！ولگي ک３ ووايي.

  پوښتنې
۱ـ انگليستان په ＇و واليتونو و４شل شوی دی؟

۲ـ ۱۳مه ميالدي پ７５ۍ ک３ ان／لستان له کومو بدلونونو سره مخ شو؟
۳ـ په انگليستان ک３ ملکه کوم واک او صالحيتونه لري؟

۴ـ په انگليستان ک３ صدراعظم کوم واکونه لري؟
۵ـ د انگليستان د مهمو صنايعو نومونه ياد ک７ئ؟

 له ټولگي څخه د باندې فعاليت
زده کوونکي دې له فرهنگي شخصيتونو او منابعو ＇خه د انگليستان د پارلماني نظام په اړه معلومات 

تر السه او په ！ولگي ک３ دې ووايي.

178



د څلورم څپرکي  بياکتنه
 

د دولسم ！ولگي د تاريخ درسي کتاب په ＇لورم ＇پرکي ک３ د شلم３ پ７５ۍ د مهمو پ５＋و تر سرليک 

الندې ＄ين３ مطالب او موضوگاني تاليف شوي دي لکه: لوم７   ۍ او دويمه ن７يواله جگ７ه او د هغوى 

الملونه، د ملگرو ملتونو جوړ＊ت، په يو صنعتي ＄واک د جاپان او＊تنه د پخواني شوروي ！و！３ ک５دل، 

د ألمان، فرانس３ او انگليس سياسي جوړ＊ت چ３ په دې کتاب ک３ د امکان تر حده پورې دغه عنوانونه 

په پام ک３ نيول شوي دي چ３ د ١٩١٤- ١٩١٨  او ١٩٣٣-  ١٩٤٥ميالدي کلونو تر من＃ اقتصادي، 

سياسي ناورينونه  پک３ ＇７５ل شوي او گ＂ور معلومات وړاندې شوي دي. همدارن／ه هغه زيانونه، ناوړې 

اغ５زې، او بشري تلفات چ３ د دوو ن７يوالو جگ７و رامن＃ ته ک７ي پک３ انعکاس مومي او هم په دې 

توگه لن６ معلومات د ألمان، فرانس３ او انگليس د تاريخ، فرهنگ، ژب３ او سياسي جوړ＊تونو په اړوند 

وړاندې شوي دي. بله موضوع چ３ د زده کونکو ذهن ته وده ورکوالى شي: د پخواني شوروي ！و！３ 

ک５دل دي چ３ د قوي حاکميت په درلودو سره ！و！ه ک８５ي. بل په لن６ه موده ک３ په يو صنعتي ＄واک 

باندې د جاپان بدل５دل، همدارنگه د ملگرو ملتونو جوړ＊ت د دويم３ ن７يوال３ جگ７ې وروسته چ３ 

＇رنگه  ن７يوال３ اړيک３ تنظيم ك８５ي او له انساني فاجعو او ک８ليچونو ＇خه مخ نيوى کوي. دغه ！ول 

مطالب زده کوونکو ته د انگيزو په را مين＃ ته کولو او د مهارتونو په لوړوالي ک３ مرسته کوي.
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