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 دا عــــزت د هـــر افـغـان دى
 هر بچی ي３ قهرمـــــان دى
ازبـکــــــــو د  بـــــلـو＇ـــــــو   د 
 د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو
 پــاميــريـــان، نـورســـتانيــــان
 هـــم ايمـــاق، هم پشـه يان
 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 ه５ــــــواد به تل ＄لي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود
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ج

د پوهنې د وزير پيغام

اقرأ باسم ربک
لی، او د لوست او ليک  ای کوو، چې موږ ته يې ژوند راب ونکي خدایهلالج لج شکر په  د لوی او ب
ي يو، او د اللّٰه تعالی پر وروستي پیغمرب محمد مصطفی� چې الهي  خه يې برخمن ک له نعمت 

نی پیغام ورته (لوستل) و، درود وايو.  لوم
کاره ده ۱۳۹۷ هجري ملريز کال د پوهنې د کال په نامه ونومول شو، له دې امله به  ولو ته  رنگه چې 
ی، اداره  وون وونکی، زده کوونکی، کتاب،  وونيز نظام، د ژورو بدلونونو شاهد وي.  د گران هېواد 
وونې  ي، چې د هېواد د  يز عنارص بلل کي گو بنس او د والدينو شوراگانې د هېواد د پوهنيز نظام شپ
او روزنې په پراختيا او پرمختيا کې مهم رول لري. په داسې مهم وخت کې د افغانستان د پوهنې وزارت 

يزو بدلونونو ته ژمن دی. وونيز نظام کې د ودې او پراختیا په لور بنس د مرشتابه مقام، د هېواد په 
ه  خه دي. همدارن يتوبونو  وونيز نصاب اصالح او پراختيا، د پوهنې وزارت له مهمو لوم له همدې امله د 
وونيزو تأسيساتو کې، د دريس کتابونو محتوا، کيفيت او  ولو دولتي او خصويص  يو، مدرسو او  وون په 
ای لري. موږ په دې باور يو، چې د باکيفيته دريس  توزېع ته پاملرنه د پوهنې وزارت د چارو په رس کې 

وونې او روزنې اسايس اهدافو ته رسېدلی نشو. کتابونو له شتون پرته، د 
ته کولو لپاره، د راتلونکي نسل د روزونکو  وونيز نظام د رامن پورتنيو موخو ته د رسېدو او د اغېزناک 
خه په درناوي هيله کوم،  وونکو، استادانو او مسلکي مديرانو  ولو زړه سواندو  په توگه، د هېواد له 
ه او هاند  دولو کې، هي ډول ه چې د هېواد بچيانو ته دې د دريس کتابونو په تدريس، او د محتوا په لې
ونه سپموي، او د يوه فعال او په ديني، ميل او انتقادي تفکر سمبال نسل په روزنه کې، زيار او کو 
ي، چې  ي. هره ورځ د ژمنې په نوي کولو او د مسؤوليت په درک رسه، په دې نيت لوست پیل ک وک
ور  ولنې متمدن او گ ران، او د  ې گران زده کوونکي به سبا د يوه پرمختليل افغانستان مع د نن ور

اوسېدونکي وي.
و له هر فرصت  تنه لرم،  تناکه پانگه ده، غو خه، چې د هېواد ارز همدا راز له خوږو زده کوونکو 
وونکو ته په  ه، او  ونوالو په تو کو او فعالو گ ې په پروسه کې د  ي، او د زده ک ه پورته ک خه گ

ي. ه او اغېزناکه استفاده وک خه  درناوي رسه، له تدریس 
خه، چې د  وونيز نصاب له مسلکي همکارانو  ولو پوهانو او د  وونې او روزنې له  په پای کې د 
ې دي، مننه کوم، او د لوی  لې ک ې کېدونکې هلې  دې کتاب په ليکلو او چمتو کولو کې يې نه ست

ې کې بريا غواړم. لې او انسان جوړوونکې ه خه دوی ته په دې سپي خدایهلالج لج له دربار 
ي ېې خپلواک، پوه او  وونيز نظام او د داسې ودان افغانستان په هیله چې وگ د معياري او پرمختليل 

سوکاله وي.
د پوهنې وزير

ويس بلخي دکتور محمد م



لوم７ی څپرکى: د تاريخ بنسټونه،         ١- ١٠
د تاريخ د علم او －＂و په اړه ＇ه پوه８５ئ؟  -

د تاريخ ليکونکو سرچين３  کوم３ دي.  -
له تاريخ ＇خه وړاندې او تاريخي دورې.  -

په تاريخ ک３ د ني＂و بدلون.  -
دويم څپرکى: د افغانستان لوم７ني مدنيتونه    ١١- ٤٠

أيا د افغانستان د پن％ه زره کلن تاريخ د پيل په اړه معلومات لرئ؟  -
أيا اريائيان پيژنئ؟  -

د ويدي مدنيت په اړه مو ＇ه اوريدلي دي؟  -
د اوستايي مدنيت په اړه په ＇ه پوه８５ئ؟  -

د افغانستان اساطيري تاريخ )پيشداديان، کيانيان او اسپه( پ５ژنئ؟  -
لرغونی افغانستان او له پرديو سره ي３ اړيک３ )هخامنشيان، موريائيان او يونانيان(.  -

د يونان- باختري خپلواک دولتونه.  -
د يونان- باختري پ５ر هنري او فرهن／ي ＄ان／７تياوې.  -

أيا د کوشانيانو د کورن９ په اړه معلومات لرئ؟  -
-ب／رام د کوشانيانو د امپراطورۍ سياسي مرکز  -

ه６ه د کوشانيانو د امپراطورۍ فرهن／ي مرکز  -
باميان د کوشانيانو د امپراطورۍ عقيدتي مرکز  -

أيا يفتليان پ５ژنئ؟  -
در４م څپرکى: د ن７ۍ لرغوني مدنيتونه     ٤١- ٥٦

أيا د مصر د تمدن په اړه معلومات لرئ؟  -
د بين النهرين له پخواني تمدن سره أشنا شئ!  -

أيا د فارس د تمدن په اړه معلومات لرئ؟  -
د هند له تمدن سره أشنا شئ.  -

أيا د چين له تمدن ＇خه خبر ياست؟  -

سرليـــکــونــه

د



أيا پوه８５ئ چ３ يوناني تمدن ＇ن／ه پيل شو؟  -
أيا اوريدلي مو دي چ３ د پخواني روم امپراطورانو ته ي３ د اروپا واکمنان ويل؟  -

٥٧- ٨٠ څلورم څپرکى: د اسالم تاريخ      
أيا پوهي８ئ چ３ د عربستان اوضاع د اسالم له مبارک دين ＇خه وړاندې ＇رن／ه وه؟  -

د اسالم د ستر پيغمبر حضرت محمد� له ژوند سره به ＊ه أشنا شئ.  -
أيا د اسالم د مبارک دين د لوم７يو غزا－انو او فتوحاتو په اړه معلومات لرئ؟  -
أيا پوه８５ئ چ３ د حضرت ابوبکر صديق. خالفت ＇رن／ه پيل شو؟  -

د حضرت عمر فاروق. د خالفت په اړه ＇ه معلومات لرئ؟  -
أيا د حضرت عثمان. د خالفت د دورې د پ５＋و په اړه معلومات لرئ؟  -

د حضرت علي )کرم اهلل وجهه( د خالفت دوران ＇رن／ه ت５ر شو؟  -
أيا د امويانو د خالفت د پيل په اړه معلومات لرئ؟  -

أيا پوه８５ئ چ３ د امويانو خالفت ＇رن／ه له من％ه والړ؟  -
أيا پوه８５ئ چ３ له امويانو ＇خه عباسيانو ته واک ＇رن／ه ول８５د４د؟  -

د عباسيانو خالفت ＇رن／ه راوپر＄يد؟  -
٨١ د اووم ټولگي د تاريخ اصطالحات      

هـ
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د  تاريخ بنس＂ونه )مبادي(

- د تاريخ د علم او گ＂و په اړه ＇ه پوه８５ئ؟
- د تاريخ ليکونکو سرچين３ ＇ه شی دي؟

معلومات  ک３  تاريخ  په  اړه  په  و４ش  زماني  د  آيا   -
لرئ؟

- آيا د ن５＂و بدلون او ډولونو سره أشنايي لرئ؟

لوم７ى ＇پرکى
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په دې ＇پرکي ک３ زده کوونکي د تاريخ له تعريف او گ＂و سره آشنا ک８５ي 
د تاريخ ليکونکو سرچين３ پ５ژني او سرب５ره پردې په ه５واد او ن７ۍ ک３ له 
معمولو ن５＂و سره بلد８４ي. د تاريخي دورو و４ش زده کوي او هم د ＄ينو ن５＂و 

د بدلون په الرو چارو پوه８５ي.  

د لوم７ي ＇پرکي موخ３
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تاريخ د ت５ر مهال ه５نداره او د اوس مهال لوست دى

تاريخ هغه علم دی چ３ ت５رې شوې پ５＋３ د مهال )زمان( او ＄ای )مکان( په پام ک３ نيولو سره بيانوي. 
مهال او ＄ای ته د تاريخي پ５＋و په اړه پام کول تاريخ له کيسو او افسانو ＇خه ب５لوي.

کومه پ５＋ه چ３ په ！اکلي مهال او ＄انگ７ي ＄اى ک３ شوې وي، تاريخي پ５＋ه ده. د بيلگ３ په توگه، د 
بدر غزا چ３  په دويم هجري قمري کال ک３ د مدين３ په ١٥٠ كيلوم＂رۍ ک３ پ５＋ه شوې  يوه تاريخي 

پ５＋ه ده. دا د تاريخ د علم دنده ده چ３ د دغ３ پ５＋３ په اړه موږ ته معلومات را ک７ي.
پوه８５و چ３ انسانانو او بشري ！ولن３ ب５ال ب５ل مهالونه او پ７اوونه ت５ر ک７ي او اوسني پ７او ته رس５دلي دي. 
دغه ！ول３ پ５＋３ او پ７اوونه چ３ په ب５ال ب５لو وختونو او ب５ال ب５لو سيمو ک３ پ５（ شوي، تاريخ ليکونکو 

ليکلي دي. دغو ليکل شوو متنونو ته تاريخ وايي. 
تاريخ پوهان بشري تاريخ پر دوو دورو ويشي: تر تاريخ وړاندې دوره )قبل التاريخ( او تاريخي 
د  لوست  او  ليک  د  او  پ５ل  پيداي＋ت ＇خه  د  انسان  د  مطالعه  دورو  وړاندې  تاريخ ＇خه  له  دوره. 
رامن％ته ک５دلو پورې رس８５ي. تاريخي دورې د ليک او لوست د رامن＃ ته کيدو او لوم７نيو بشري 
مدنيتونو له پيداي＋ت ＇خه پ５ل ک８５ي او تر اوسه پورې دوام لري. له تاريخ ＇خه وړاندې دورو ک３ 

د تاريخ د علم او گ＂و په اړه ＇ه پوه８５ئ؟
لوم７ى لوست
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انسانانو ډ４ر ساده، او ستونزمن ژوند درلود. يوازې د خپل م په زور به ي３ خپل３ اړتياوې پوره کول３. 
په غرونو او سم）و ک３ اوس５دل. د ونو او ＇ارويو له پوستکو ＇خه به ي３ جام３ جوړول３. د م５وو په 

！ولولو او د وحشي ژوو د ＊کار له الرې به ي３ ژوند ت５راوه. 
＇نگه چ３ انسان اشرف المخلوقات دى، نو له دې امله د نورو ژوو په پرتله ي３ په خپل ژوند ک３ 
بدلون راوست او اوسني مدني پ７او ته ورس５د. هغه مهال چ３ انسانان د مدنيت پ７او ته ورس５دل، له 
هغه سره سم تاريخي پ７او پيل شو او تر اوسه دوام لري. تاريخ موږ له ت５رو شويو پ５＋و ＇خه خبروي. د 
پر مختللو ！ولنو د ودې الملونه راپ５ژني. لن６ه دا چ３ تاريخ د ت５ر ژوند ه５نداره او د راتلونکي انسان او 

بشري ！ولن３ لپاره  الر＊ود دی.

                                       

زده کوونکي دې همداس３ ان％ور په خپله کتابچه ک３ رسم ک７ي او بيا دې د خپل ژوند هر کال په يوه دايره ک３ 
وليکي.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې تاريخ تعريف ک７ي او دويمه ډله دې د تاريخ 

گ＂３ بيان ک７ي.
 

   پو＊تن３
١.تاريخ تعريف ک７ئ.

٢.تاريخ پوهان تاريخ په ＇و دورو و４شي؟ نومونه ي３ واخلئ.
٣.تاريخ موږ ته ＇ه را زده کوي؟

  له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د تاريخ د ＊５گ２و په اړه له خپلو مشرانو ＇خه پو＊تن３ وک７ي او السته راغلي معلومات 

دې په ！ولگي ک３ بيان ک７ي.
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د تاريخ تعريف او －＂３ مو په ت５ر لوست ک３ ولوستل３ په دې لوست ک３ به د تاريخي سرچينو په پ５ژندلو 
بحث وک７و.

تاريخ پوهان د تاريخ ليکلو لپاره سرچينو ته اړتيا لري. تاريخي سرچين３ دوه ډوله دي: يو ليکل شوي 
او خطي اسناد او تاريخي آبدات او آثار. تحريري يا ليکل شوي اسناد په آرشيفونو ک３ ساتل کي８ي 

چ３ د افغانستان ملي ارشيف هم دا ډول اسناد لري.
کار دی. دغه  ډ４ر ستونزمن  اخيستنه  گ＂ه  له هغه ＇خه  او  لوستل  اسنادو  يا خطي  ليکل شوو  د 

الخط  رسم  چ３  دا  لوم７ى  لري.  اړخونه  دوه  ستونزې 
چ３  ده  دا  ستونزه  بله  بدل８５ي،  ک３  اوږدو  په  زمان３  د 
انسان د زمان３ په اوږدو ک３ له ب５ال ب５لو ليکونو ＇خه کار 
اخيستی چ３ پوه５دل پرې －ران کار دى؛ لکه ميخي 
ليک،  يوناني  پخوانی  ليک،  هيروغليف  ليک، 

سانسکريټ ليک او داس３ نور. 
پخواني أثار هم هغه سرچين３ دي چ３ تاريخ پوهان ي３ 

د افغانستان د ملی ارشيف ان％ور

د تاريخ ليکونکو سرچين３ کوم３ دي؟
دويم لوست 

د کابل په داراالمان ک３ د افغانستان د ملي موزيم ودان９ 
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د تاريخ ليکلو لپاره کاروي دا ډول أثار په موزيمونو ک３ ساتل کي８ي. لکه ＇نگه چ３ د افغانستان 
په ملي موزيم ک３ په دې ډول ډ４ر تاريخي أثار شتون لري.

په تاريخ ليکلو ک３ له لرغونو او تاريخي آثارو ＇خه －＂ه اخيستل د خطي اسنادو په پرتله گران    
کار دى. د لرغونو او تاريخي أثارو د بيانولو او تشريح لپاره بايد د لرغونپوهانو او لرغون پ５ژندن３ له 

علم ＇خه استفاده وک７ای شي.

                     
 په ！ولگي ک３ فعاليت

او دويمه ډله دې  ليکل شوې سرچين３  لوم７ۍ ډله دې  پر دوو ډلو وو４شل شي.  زده کوونکي دې   
تاريخي أثار بيان ک７ي.

 پو＊تن３ 
١.تاريخ پوهان کوم３ سرچين３ د تاريخ ليکلو لپاره کاروي؟

٢.له خطي اسنادو ＇خه －＂ه اخيستل په تاريخ ليکلو ک３ کوم３ ستونزي را من％ته کوي؟
٣.د آرشيف او موزيم ترمن＃ توپير ووايئ.

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
که چ５رې د زده کوونکو د اوس５دو په سيمه ک３ تاريخ３ ودان９ وي، د هغه په اړه دې معلومات وليکي 

او خپلو ！ول／يوالو ته دې وړاندې ک７ي.

پي７ۍ ز８４ديزه  پن％مه  باالحصار  کابل  د 
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در４م لوست 

له تاريخ ＇خه وړاندې او تاريخي دورې

په لوم７ي لوست ک３ مو ولوستل چ３ تاريخ ليکونکي انساني ژوند پر دوو لويو دورو ويشي. تر تاريخ 
وړاندې دوره او تاريخي دوره. تر تاريخ وړاندې دوره د انسان او بشري ！ولنو له پيداي＋ت ＇خه پيل 
شوې او د لوم７نيو مدنيتونو او په ＄انگ７ې توگه، د ليک او کتابت د من％ته راتلو پورې رس８５ي. تاريخي 

دوره د ليک او کتابت ＇خه پيل او تر اوسه دوام لري. 
په زر－ونو کلونه د انسان له ژوندانه ＇خه د ＄مک３ پر مخ ت５ر شول چ３ انسان او بشري ！ولنه د ليک 
او کتابت لوم７نيو مدنيتونو پورې ورس５دل. د انسان دغه اوږد عمر او هغه انساني ！ولنه پ５ژندگلوۍ ته 
اړتيا لري.  لرغونپوهان کولی شي چ３ د ژوندانه د دغه اوږد پ５ر )دور( په رو＊انه کولو ک３ له موږ سره 

مرسته وک７ي. 
پوهانو دغه اوږد پ５ر په مختلفو دورو باندې ويشلی دی. د انسان ډ４ر پخواني پ５ر ته د ډبرې پ５ر يا س＂ون 
ايج)Stone Age( وايي. په دې اوږده مهال ک３ چ３ زرگونه کلونه نيسي، انسانانو به له ډبرو ＇خه 
له جوړو شوو توکو کار اخيست او په سم）و ک３ به ي３ ژوند کاوه. د ＇ارويو له پوستکو ＇خه به ي３ 

خپل ＄انته جام３ جوړول３. د م５وو په ！ولولو او ＊کار باندې بوخت وو.
دويم عصر د مفرغ يا برونز ايج )Bronze Age( په نامه ياد شوی دی. د لوم７ي ＄ل   
لپاره انسانانو د خپل ژوندانه د چارو د پر مخ بيولو لپاره له فلز ＇خه کار واخيست د برونز فلز د مس 

  

له تاريخ ＇خه وړاندي دورې تاريخي دورې
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او قلع３ ترکيب دی. د هغه مهال انساني ډلو د ＇ارويو د روزلو په ＇نگ ک３ د نباتانو د کرلو، د نيالگيو 
د ک＋５نولو او د م５وه لرونکو ونو له روزلو سره آشنايي درلوده. د م５شت دايمي ＄ايونه به ي３ جوړول. د 

صنعت دندې هم خپل ارز＊ت درلود.
در４م عصر د اوسپن３ د عصر )Iron Age( په نامه ياد８４ى. له اوسپن３ ＇خه گ＂ه اخيستل   
انساني ډل３ د مدنيت عصر ته رسوي. له اوسپنيزو وسايلو ＇خه کار اخيستن３ ب５ال ب５ل ＄ايونه درلودل. 
انساني ډلو د  به ي３ له اوسپن３ ＇خه جوړول.  او تفريحي او ذوقي شيان  د کار وسايل، زينتي أالت 
＇ارويو پر ساتلو سرب５ره کرن３، ب２وال９ او د صنعت حرف３ ته هم د يواز４ن９ دندې په توگه ارز＊ت ورکاوه. 
د مالونو بدلولو سوداگري ي３ د يوې ＄انگ７ې دندې په توگه ومنله چ３ يوه ډله خلک پردې دندې بوخت 

وو. 
تاريخ پوهان د لرغون پ５ژندونکو په ＇５ر تاريخي دورې د لوم７نيو پ７５يو، من％نيو پ７５يو، نويو پ７５يو او 

معاصر پي７يو په نومونو پ５ژندلي دي.
لوم７ن９ پ７５ۍ: دغه دوره د ليک او کتابت له من％ته راتلو ＇خه چ３ درې زره کاله پخوا تر ميالد زمانه 

ده، پيل８５ي او بيا تر پن％م３ ز８４ديزې پ７５ۍ پورې رس８５ي.
من％ن９ پ７５ۍ: له پن％م３ ز８４ديزې پ７５ۍ ＇خه پ５ل او تر پن％لسم３ ز８４ديزې پ７５ۍ پورې دوام کوي.

نوې پ７５ۍ: له پن％لسم３ ز８４ديزې پي７ۍ ＇خه پ５ل او تر اتلسم３ ز８４ديزې پ７５ۍ پورې رس８５ي.
معاصره پ７５ۍ: له اتلسمى پ７５ۍ )د فرانس３ له لوی انقالب( ＇خه پيل شوې او تر اوسه دوام لري. 

د يا دولو وړ ده چ３ دا د تاريخي زمانو د و４ش  يوه ب５لگه ده چ３ تاريخ پوهان ي３ کاروي. په دغه و４ش 
ک３ په زياته پيمانه اروپايي پ５＋３ په پام ک３ نيول شوي دي.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې تر تاريخ وړاندې د درې گونو زمانو نومونه واخلي او دويمه 

ډله دې د نوموړو پ５رونو ＄انگ７تياوې رو＊انه ک７ي.

 پو＊تن３
١.د ډبرې په دوره ک３ انسانانو د کار وسايل له کومو توکو ＇خه جوړول؟

٢.فلز يا برونز ＇ه شى دی؟ شرح ي３ ک７ئ.
٣.د اوسپن３ د زمان３ انسانانو کوم３ دندې درلودې؟ شرح ي３ ک７ئ. 

٤.د تاريخي دورو نومونه واخلئ.

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې په خپلو کورونو ک３ د ډبرينو، برونزي او اوسپنيزو وسايلو نومونه وليکي او په ！ولگي ک３ دې 

ووايي.



9

＇لورم لوست 

ن５＂３ او کليزې د وخت او د وخت د و４ش د پ５ژندلو غوره الره ده.
 په افغانستان ک３ درې ډوله ن５＂３ او کليزې معمول دي: سپوږميز )قمري(، لمريز )شمسي( او زي８ديز 

)ميالدي( په نومونو يادې شوې دي.
د لمريزې )هجري شمسي( او سپوږميزې )هجري قمري( کليزې پ５ل د حضرت محمد� د هجرت 
له لوم７ي کـال ＇خه پيلي８ي او ز８４ديز )ميالدي( کال د حضرت عيسى' له ز４８４دو ＇خه پيلي８ي. 
په رسمي، دولتي او اداري چارو ک３ له هجري لمريزې کليزې ＇خه کار اخيستل کي８ي. ＄ينو مهمو 
مذهبي ور＄و ک３ لکه د روژې مياشت، لوی اختر، کوچني اختر او داس３ نورو ک３ له هجري 

سپوږميز سن３ ＇خه کار اخيستل ک８５ي.  
هجري لمريزه کليزه ١٢ مياشت３ ده چ３ ٣۶٥ ور＄３ او ۶ ساعته ک８５ي. هجري سپوږميز کـال هم 
١٢ مياشت３ دي، خو د ور＄و شم５ر ي３ ٣٥٤ ته رس８５ي. همدا د ور＄و توپير د دغو کليزو په من＃ 

ک３ د ن５＂و د توپير سبب شوی دي.
که وغواړو چ３ هجري شمسي ن５＂ه په ز８４ديزه ن５＂ه او زي８ديزه ني＂ه په هجري شمسي واړوو، ساده الره 
ي３ دا ده چ３ ۶٢١ شم５ره  ور سره جمع يا ور ＇خه تفريق ک７و. په دې ډول که د محمود د ز４８４دو 
کال ١٩۶۶ز８４ديز وي او وغواړو چ３ دغه ن５＂ه په هجري شمسي بدله ک７و، نو د ۶٢١  شم５ره له 

په تاريخ ک３ د ن５＂و بدلون
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١٩۶۶ شم５رې ＇خه تفريقوو چ３ حاصل تفريق ي３ په هجري شمسي ن５＂ه د محمود د ز４８４دو 
کال ک８５ي. او که د زلمي د ز４８４دو کال ١٣٥٥  هجري شمسي وي او وغواړو چ３ دا شمسي ن５＂ه 
په ميالدي کال واړوو نو د ١٣٥٥ شم５ره له ۶٢١ شم５رې سره جمع کوو او حاصل جمع ي３ په 

ميالدي کال د زلمي د ز４８４دو کال را＊يي.
الره: 

١٩۶۶ د محمود د ز４８４دو کال
-۶٢١

١٣٤٥ هجری شمسي

الره: 
١٣٥٥ د زلمي د ز４８４دو کال

+ ۶٢١
١٩٧۶ ز８４ديز

د هجري قمري سنو بدلول په هجري شمسي او يا د هجري شمسي سنو بدلول په هجري 
قمري د نورو محاسبو له مخ３ ترسره کي８ي.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د ن５＂و نومونه واخلي او دويمه ډله دې د شمسي ن５＂و 

او＊تون په ز８４ديزې او د ز８４ديزو ن５＂و او＊تون په هجري شمسي په ！ولگي ک３ اجرا ک７ي.

 پو＊تن３ 
١- لمريز )هجري شمسي( کال ＇و ور＄３ او ＇و ساعتونه دی؟

٢- سپوږميز )هجري قمري( کال ＇و مياشت３ او ＇و ور＄３ دی؟
٣- د سپوږميز کال او لمريز کال مبدآ ＇ه ده؟

   له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې له خپلو مشرانو ＇خه د جومات او د خپل３ سيم３ د ＊وون％ي د ودان９ تاريخ وپو＊تي او هغه 

تاريخ دې په ز８４ديز کال واړوي.
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د افغانستان لوم７ني مدنيتونه
- د افغانستان د پن％ه زره کلن تاريخ د پيل په اړه معلومات لرئ؟

- آيا آريايان پ５ژنئ؟
- د ويدي مدنيت په اړه مو ＇ه اور４دلي دي؟

- د اوستايي مدنيت په اړه په ＇ه پوه８５ئ؟
- د افغانستان اساطيري تاريخ )پيشداديان، کيانيان او اسپه( پ５ژنئ؟

- لرغونى افغانستان او له پرديو سره ي３ اړيک３ )هخامنشيان، موريان او يونانيان(.
- د يونان - باختري خپلواک دولتونه.

- د يونان - باختري پ５ر هنري او فرهنگي ＄انگ７ن３.
-آيا د کوشانيانو د کورن９ په اړه معلومات لرئ؟

بگرام د کوشانيانو د امپراطورۍ سياسي مرکز
ه６ه د کوشانيانو د امپراطورۍ فرهن／ي مرکز

باميان د کوشانيانو د امپراطورۍ عقيدتي مرکز
- أيا يفتليان پ５ژنئ؟

دويم ＇پرکی
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په دې ＇پرکي ک３ به زده کوونکي د افغانستان له پن％ه زره کلن تاريخ سره آشنا  شي. 
پر دې سرب５ره  د آريايي مهاجرتونو، آريايي مدنيتونو، د افغانستان له لرغوني تاريخ، 
او د يونان-باختري خپلواکو دولتونو سره اشنا  ک８５ي او د کوشانيانو د امپراطورۍ په اړه 
معلومات پيدا کوي. د کوشانيانو عمده سياسي- فرهنگي مرکزونه پ５ژني او د کوچنيو 

کوشانيانو )کيداريانو او يفتليانو( د امپراطورۍ په اړه معلومات ترالسه  کوي.
                 

                            

د دويم ＇پرکي موخ３ دويم ＇پرکی
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د افغانستان د پن％ه زره کلن تاريخ د پيل په اړه معلومات لرئ؟
پن％م لوست 

په ت５رو لوستونو ک３ له تاريخ ＇خه وړاندې او د تاريخي دورو يادونه وشوه. افغانستان هم تر تاريخ واړندې 
دورې لري. په ب５ال ب５لو بحثونو ک３ د افغانستان له  پن％ه زره کلن تاريخ ＇خه خبرې ک８５ي. په دې 

پوه８５ئ چ３ د پن％ه زره کلن تاريخ دغه خبره د کومو آثارو او سرچينو په وسيله  ثابته شوې ده؟
لرغون پ５ژندونکو د کندهار په شمال لو４دي％ه س５مه )من６يگک( ک３ ＇７５ن３ او کيندن３ ک７ي دي. 
د دغو ＇７５نو په پای ک３ دا ثابته شوې چ３ تر ميالده درې زره کاله مخک３ د من６يگک اوس５دونکو د 
داس３ تمدن بنس ک５＋ود چ３ د افغاننستان د پن％ه زره کلن تاريخ ثبوت دی. د کيندنو په ل７ ک３ ډ４ر 
أثار او داس３ وسايل السته راغلي چ３ په دغه لرغون３ سيمه ک３ د يوه پراخ مدنيت استازيتوب کوي. 
په دغه ＄اى ک３ ډ４رې مجلل３ ودان９ ＇رگندې شوې چ３ لوی انگ７، لوی د４والونه،  کو！３ او دفاعي 
مورچل３ لري او د من６يگک د واکمنانو د پالزمين３  استازيتوب کوي. سرب５ره پر دې د خوراکي توکو 
خاورين لو＊ي، مسي او برونزي ＊کلي زينتي  په ＄ان／７ې تو－ه د غنمو ز４رمونه، ب５ال ب５ل 
وسايل او خاورين３ مجسم３ هم د کيندنو په وخت ک３ د فرانسوي لرغون پوهانو په وسيله  پيدا 

 د سيالک غون６ۍ
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شوي دي.
د من６يگک اوس５دونکو له گاون６يو مدنيتونو سره متقابل３ اړيک３ درلودې. له موندل شوو أثارو ＇خه 
لو４دي＃  په  )ترکمنستان(،  تپ３  نماز－اه  او  انو  د  په شمال ک３  من６يگک خلکو  د  دا ＊کاري چ３ 

له  )ايران(  تپ３  سيالک  د  ک３ 
وگ７و سره او په سويل ک３ د هرپه او 
موهنجودارو )هند( له مدنيتونو سره 
کلتوري او اقتصادي اړيک３ درلودې. د 
＊ايي  اوس５دونکي  لوم７ني  من６يگک 
تر ميالده ٢٥٠٠ کاله پخوا دغه سيم３ 
پري＋ودلو  د  من６يگک  د  وي.  پري＋３ 
په اړه پوهانو ب５ال ب５ل３ نظري３ وړاندې 
ک７ي دي. ＄ين３ په دې عقيده دي چ３ 
د  هلمند  د  او  وچکال９  پس３  پرله 
سيند د اوبو ل８والی ي３ بنس＂يز الملونه 
د  اوسيدونکي  من６يگک  د  چ３  دي 

هغه ＄اى پر４＋ودلو ته اړ شول. 
پر４＋ودلو  د  من６ي／ک  د  بيا  نور  ＄ين３ 

المل ج／７ې بولي چ３ په پايله ک３ مخالفان بريالي شول او مندي／ک د اوس５دونکو ميشت ＄ايونو ته ي３ 
اور ورواچاوه او هغوى ي３ د کور کلي پر４＋ودو ته اړ ک７ل.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر در４وو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د هغو أثارو په باره ک３ معلومات ورک７ي چ３ له امله 
ي３ د افغانستان پن％ه زره کلن تاريخ ثابت شوی دی. دويمه ډله دې د منديگک د خلکو اړيک３ له نورو گاون６يو 
خلکو سره ＇رگندې ک７ي او در４مه ډله دې له منديگک ＇خه د خلکو د وتلو الملونه ＇ر－ند او خپلو ！ولگيوالو 

ته دې بيان ک７ي.

 پو＊تن３
١-من６يگک چ５رته پ７وت دی؟

٢-د افغانستان د پن％ه زره کلن تاريخ ثبوت په کومو آثارو ک３ ＇رگند شوی دى؟
٣-له گاون６يو خلکو سره د من６يگک د وگ７و اړيک３ ووايئ.

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د افغانستان د تاريخ او لرغونتوب په باره ک３ يو مطلب جوړ او راتلونکي ساعت 

ک３ دي په ！ول／ي ک３ وړاندې ک７ي.

له منديگک ＇خه تر السه شوې مجسم３
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آيا ارياييان پ５ژنئ؟
شپ８م لوست 

افغانستان ته د آرياييانو راتگ تر ز８４ديز )ميالده( دوه زره او پن％ه سوه )٢٥٠٠( کاله پخوا منل 
شوى دی. آريايانو خپلو ＄انوته اصيل او د ＊و اخالقو خاوندان ويل. د هغوى د لوم７نيو تم ＄ايونو په 
اړه ډاډمن معلومات نشته. هغه ＇ه چ３ ＇رگنده دي هغه دا دي چ３ آريايان له سير دريا او آمو سيند 

＇خه د لرغوني افغانستان بخدي )بلخ( ته راغلل. 
په بخدي ک３  کله چ３  درلود  ژوند  او چوپاني  مهال ک３ کوچياني  لوم７ني  په  ژوندانه  د  آريايانو 

ميشت شول، ＊اري ژوند ته ي３ مخه ک７ه. آريايانو کورنی نظم درلود. خپل３ کورن９ ته ي３ «کوال» ويل. 
له ＇و کوال ＇خه يو قبيله او له ＇و قبيلو ＇خه يو ！بر )قوم( جوړيده. د خپلو اوس５دو ＄ای ته ي３ «پور» 
ويل３. دغه ！ول نومونه د کهول، ميرويس، بگرام او ش５رپور کلمو ک３ اوس هم معمول دي. اريايانو د 

خپلو اوسيدو سيمو ته «اريانا ويجه يا اريانا ورشو» ويل او د ورشو کلمه تر اوسه هم استعمال８５ي.
آريايانو په بخدي )بلخ( ک３ د لوم７ني اريايي مدنيت بنس ک５＋ود. د بلخ ＊ار ي３ جوړ ک７. لوی 

کورونه او جگ د４والونه ي３ ودان ک７ل. د ＊ار د ساتن３ لپاره ي３ ډ４ر ج， د４والونه او برجونه جوړ ک７ل 
چ３ په بلخ ک３ ال تر اوسه هم د پخواني بخدي أثارو پات３ شون３ ليدل ک８５ي.

اريايانو بلخ ته تر رس５دلو وړاندې کوچيانی ژوند درلود. دغه مطلب له هغو شواهدو او آثارو ＇خه 

＇رگند８４ي چ３ لرغون پ５ژندونکو د سمرقند په لرغون３ سيم３ )تالى برزو( ک３ په ١٩٣٩ ز کال ک３ 

د  لرغوني بلخ )ام البالد( د ودانيو پات３ شون３
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وموندل. په دې لرغونو آثارو ک３ يوه هم هغه مجسمه وه چ３ نيمه تنه ي３ د انسان او نيمه تنه ي３ د حيوان 
په ډول جوړه شوې وه. پوهان په دې باور دي چ３ دغه مجسمه د کيومرث پاچا په مهال ک３ جوړه شوې 

چ３ د آريايانو يو ＄واکمن ！ولواک و. 
آريايانو بخدي ته تر رس５دو وروسته د ＇ارويو د ساتلو او روزلو تر ＇نگ په کرن３ او ب２وال９ الس 
پورې ک７. ډول ډول گلونه ي３ وکرل او ميوه لرونک３ ون３ ي３ ک５نول３، د خو＊９ په محفلونو ک３ ي３ يو بل ته 
د گالنو گي６ۍ ورکول３، د نوي کال په لوم７يو ور＄و ک３ ＊％و، نارينه وو، ＄وانانو او زړو يو ＄اى د جشن 
محفلونه نيول، ساز و سرود او ات２ونه به ي３ کول. د آريايانو مشهور جشن د «سامانه» په نامه ياديده. په 
جشن ک３ ＄وانانو أسونه ＄غلول، ات２ونه به ي３ کول، د غشو او ن５زې لوب３ به ي３ کول３، د ساز، سرود او 

خو＊９ محفلونه به ي３ جوړول.
 د آريايانو ل８５د )مهاجرت(

د آرياييانو د ژوندانه او مدنيت په اړه له ＇لورو ويدي کتابونو يا سرودونو ＇خه چ３ د ويدي په نامه 
ياد８４ي، معلومات السته راغلي دي. په دغو کتابونو ک３ د آريايانو ادبي، کلتوري، اقتصادي، مذهبي او 
سياسي معلومات شته.اوس هم تاريخ پوهان د اريايانو د ژوندانه د مختلفو اړخونو په اړه د معلوماتو 
د السته راوړلو لپاره له دغو ＇لورو کتابونو ＇خه چ３ په سانسکريټ ژبه ليکل شوي، －＂ه اخلي. د 
وخت په ت５ر４دو سره د آريايانو شم５ر په بخدي ک３ ډ４ر شو او د لي８د او مهاجرت ل７ۍ ي３ پ５ل ک７ې. 
يو شم５ر اريايي ډل３ د سليمان د غرونو لمنو ته او د هندوکش سويل ته واو＊تل او هلته ي３ واړول. 
لوم７ی  ول８５د４دې. هغوی  لو４دي％３ خواته  ډل３  نورې  آريايانو  د  ته ورس５دل  هند ＄مکو  د  وروسته 
پارس )ايران( او وروسته ترکي３ او اروپاي３ ه５وادونو ته ورس５دل. هغه آريايان چ３ په افغانستان ک３ 

پات３ شول هغوى په ه５واد ک３ د ويدي او اوستايي مدنيتونو بنس ک５＋ود.

په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د بلخ د آريايانو د لوم７ني ژوندانه په اړه او دويمه ډله 

دې د اريايانو د ！ولنيز جوړ＊ت په اړه خپل معلومات وړاندې ک７ي.
 

 پو＊تن３
١. أريايانو خپل ＄ان ＇ن／ه تعريف ک７ى؟

٢. د آريايانو لوم７ن９ پالزمينه )پايتخت( ＇ه نوم５ده او چيرې وه؟
٣. آريايانو بخدي ته تر رس５دو وړاندې ............................ ژوند درلود.

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې له خپلو مشرانو ＇خه د کوچياني ژوندانه په اړه پو＊تن３ وک７ي او خپل معلومات دې په ！ولگي 

ک３ بيان ک７ي.
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د ويدي مدنيت په اړه مو ＇ه اوريدلي دي؟
اوم لوست 

د لرغوني افغانستان لوم７ى مدنيت د ويدي په نامه ياد８４ي. د دې مدنيت نوم له ويدي کتابونو ＇خه 
اخيستل شوی دی. دغه مدنيت تر ميالده ١٨٠٠ کاله پخوا پيل او تر ميالده ١٢٠٠ کاله د مخه ي３ 

دوام درلود.
د دغه مدنيت په اړه معلومات د ويدي له ＇لورو －ونو و کتابونو ＇خه السته راغلي چ３ په ويدي کتابونو 
مشهور دي. دا کتابونه پر دې سرب５ره چ３ بشپ７  سياسي، اقتصادي او ！ولنيز  معلومات  لري،  د  آريايانو 
د هغه مهال د اخالقو او عقيدو او د هغ３ زمان３ د کلتور په اړه هم اړين معلومات په ک３ شته. لکه چ３ 
د مخه مو ولوستل آريايانو ＄انگ７ی ！ولنيز نظام درلود. په آريايي ډلو ک３ شاه３ نظام  واکمن و، ！ولنه 
په ＄انگ７ي تدبير اداره ک５دله. د کورن９ په سر ک３ پالر )پاتي( و. له ＇و کورنيو يو خ５ل يا زى جوړ４ده 
چ３ د هغ３ په رآس ک３ کوترا پاتي موجود و. له ＇و خ５لونو يا زيو ＇خه يوه قبيله جوړ４ده چ３ په 
رآس ک３ ي３ گراماپاتي ＄اى درلود. د ＇و قبيلو رئيس ته ي３ ويس پاتي ويل３. ＇و ويس پاتي به د 

！ولواک له خوا چ３ راجان نوم５ده اداره ک５دل.
د آريايانو د ！ولنيزې اوضاع په اړه هم ويدي سرودونه رو＊انه معلومات لري. د ب５لگ３ په توگه، د ＊３％ 
مقام ته په ويدي مدنيت ک３ درناوى ک５ده؛ سره له دې چ３ د هلک زي８يدنه ي３ ن５کمرغي گ２له، خو د 
ويدي پ５ر ＊％و ＄انگ７ی ＄ای درلود. لکه ＇ن／ه چ３ په ريگو４دا ک３ د ډ４رو ＊％و اشعار له ＄انگ７ي 

د آريايانو مهاجرت

د آريايانو په باره ک３ مو الزم معلومات السته راوړل. اوس د آريايانو مدنيت سره آشنا ک８５و.
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هنري لطافت او صنعت سره ثبت شوي دي، له هغو ＇خه يوه شاعره ＊％ه د )گوشاه( په نامه شهرت 
درلود چ３ د هغ３ اشعار د ريگويدا په لوم７ي جلد ک３ ثبت دي. بله شاعره ＊％ه «لوپامودرا» نوم８５ي 

چ３ د هغ３ اشعار هم د ريگويدا د کتاب په لوم７ي جلد ک３ راغلي دي. 
اساسي  ژوند  د خپل  ډلو  انساني  مدنيت  ويدي  د  و.  نظام  اقتصادي  مدنيت ک３ ＄انگ７ی  ويدي  په 
اړتياوې د چوپان９ او کرن３ له الرې پوره کول３ د آريايانو شتمني د ＇ارويو لکه پسونو، وزو، غويانو او 

داس３ نورو د شم５ر له مخ３ اندازه ک５ده. 
آريايان د کرن３ او چوپان９ تر ＇نگ په سوداگرۍ هم بوخت وو. د تبادل３ واحد او تجارتي متاع ي３ 
«پيسو» ويل. د پيس３ نوم هم چ３ اوسنی پولي واحد دى ري＋ه ي３ د  غواگان３ وې چ３ هغه ته ي３ 

آريايي دورې د ويدي عصر پيسو ته رس８５ي. 
د ويدي مدنيت پر مهال به وگ７و ！وکران اوبدل. د ＇ارويو له وړيو ＇خه به ي３ ډول ډول جام３ گن６ل３. 
اوسپنيز وسايل به ي３ جوړول. له اوسپن３ ＇خه به ي３ پر ظريفو زينتي وسايلو سرب５ره د توليدي چارو 
لپاره هم د４ر کلک وسايل جوړول. د ډول، ډول خاورينو او لرگيو لو＊و جوړولو رواج درلود. د ＇＋لو 
لپاره ＄انگ７ي لو＊ي وو. د ويدي مدنيت پر مهال ！ولو کسبگرو لکه کالالنو، پ＋گرانو، نجارانو او نورو 

په ډ４ر قدر او حرمت سره ژوند کاوه. 
په ويدي عصر ک３ انسانانو په مختلفو خدايانو عقيده درلوده. له هغو ＇خه يو هم )اوشاس( وو چ３ د 
خلکو په باور هغه يوه ＊％ه وه او د سپيده دم يا د سهار خدای په نامه ياد４دله. سره له دې چ３ د ډ４رو 
خدايانو عبادت به ي３ کاوه، مگر بيا ي３ هم په خدای باندې خاصه عقيده درلوده، په ريگويدا ک３ داس３ 
راغلي دي: «پر هر ثابت او هر حرکت کوونکي او هم هر ＇ه چ３ پر الرې ＄ي او هر هغه ＇ه چ３ 

مري پر دغو ！ولو شيانو باندې يوازې يو خداى واکمني لري».

             
 په ！ولگي ک３ فعاليت

زده کوونکي دې پر دريوو ډلو وويشل شي. لوم７ۍ ډله دې د ويدي مدنيت د سياسي اوضاع په اړه، دويمه ډله 
دې د اقتصادي وضع３ په اړه او در４مه ډله دې د ويدي دورې د اعتقاداتو په اړه خپل معلومات په ！ولگي ک３  بيان 

ک７ي.

 پو＊تن３
١. لوم７نی مدنيت په افغانستان ک３ په کوم نامه يادي８ي؟ 

٢. ＊％و د ويدي مدنيت پر مهال ＇ه ډول مقام درلود؟ شرح ي３ ک７ئ.
٣. د ويدي وگ７و د عقايدو په اړه په ＇ه پوهي８ئ؟ خپل معلومات ＇رگند گ７ئ.

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې له مشرانو ＇خه د اسالم تر مبارک دين دمخه د خلکو د عقيدو په اړه پو＊تن３ وک７ي او خپل 

معلومات دې ！ولگيوالو ته بيان ک７ي.
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د اوستايي مدنيت په اړه ＇ه پوهي８ئ؟
اتم لوست 

او ستايي مدنيت د افغانستان په تاريخ ک３ دويم مدنيت دی. د دې مدنيت نوم د اوستا له کتاب ＇خه 
اخيستل شوی چ３ د زردشتيانو لپاره سپي）لى دی. اوستا د قانون، بنياد او دستور په تو－ه معنا شوې  
ده. دغه مدنيت له ز８４د ＇خه دمخه د ١٢٠٠ کالو شاوخوا ک３ پ５ل شوی او تر ز８４د دمخه  ٧٠٠ کالو 

پورې ي３ دوام ک７ى. 
د اوستايي مدنيت بنس په  بخدي ک３ ک５＋ودل شو. په دغه اړه د اوستا په کتاب ک３ داس３ راغلي 
دي: يما د اهو رامزدا په امر يوه سيمه جوړه ک７ه" چ３ د هغه پلن والي او اوږدوالي د يوه اسپرس 
)د أس ＄غلولو د يوه ميدان( په اندازه و چ３ په هغه ک３ ＄ين３ حيوانات لکه پسونه، غويان، مرغان او 
＄ين３ ＄ناور لکه سپي او داس３ نور ساتل او د اوبو ＄ای ي３ د يوې هاني )ميل( په اوږدوالي وک５نده 
او په دغه سيمه ک３ ي３ ＊ارونه، کو＇３ او خون３ جوړې ک７ې. خو دروغجنو، ليونيو او عليلو کسانو 

ته ي３ په ＊ار ک３ ＄ای ور نک７.
د  او  پن％وونکی  اوستا  د  الر＊ود،  مشر  زردشتيانو  د  ياديده  هم  نامه  په  سپينتمان  د  چ３  زردشت 
اوستايي مدنيت محرک و. نوموړي خپل نصيحتونه په سرودونو ک３ ويل. زردشت د سالم ژوند لپاره 

د اوستايی مدنيت يوه سيمه
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پر در４وو اصلونو باندې ！ينگار کاوه چ３ هغه ＊ه فکر کول، ＊ه ويل او ＊ه کار کول دي. د زردشت 
د شخصيت او ژوندانه په هکله د اوستا په کتاب ک３ ډ４رې ＇رگندون３ شته. داس３ ويل ک８５ي چ３ 

نوموړي د پخواني بلخ )بخدي( د ＊ار په شاوخوا ک３ ژوند کاوه.
اړه درلوده. نوموړي د فکري اصالحاتو  په يوې نجيب３ کورن９ پورې  افغانستان   زردشت د لرغوني 
الر＊وونه پيل ک７ه. پر همدې مـهال ي３ د يوې نوې تگالرې پر بنس د ＄ينو وزيرانو او واکمنانو سره 

د خي＋９ اړيکي جوړې او هغه ي３ وپالل３.
 ＄ين３ مؤرخان زردشت د اسپه له مشهورې کورن９ ＇خه گ２ي. د زردشت د کورن９ په اکثرو نومونو 
ک３ د اسپه کلمه په وار وار راغل３ ده. د زردشت پالر پور اسپه او نيکه ي３ ميچت اسپه نوم５ده چ３ 

د وروستي نوم معنا ي３ د قوي أسونو ＇＋تن ده.
د اوستا کتاب د زردشت له خوا وړاندې شوى دى. دغه کتاب په حقيقت ک３ د زردشتي آيين د پيروانو 
لپاره د الر＊وون３ اصول دي. اوستا د ن７ۍ د پخوانيو کتابونو له جمل３ ＇خه ده چ３ په اغلب گومان 

سره دغه کتاب ک３ له ١٢٠٠ ＇خه تر ۶٠٠ کاله پخوا تر ميالده پ５＋３ راغل３ دي. 
وو.  موجود  بزگران(  او  نظاميون  )روحانيون،  طبق３  ！ولنيزې  گوني  درې  ک３  مدنيت  اوستايي  په 
خلکو کليوالي ژوند درلود. بزگري او ب２والي د دوي اصلي دنده وه. د دې تر＇نگ، دوی په مالدارۍ 
هم بوخت وو. برونزي او اوسپنيز شيان به ي３ کارول. سرب５ره پر دې په اوستا ک３ د سياسي کورنيو 
او واکمنانو په اړه هم ＇رگندون３ شوې دي. په اوستا ک３ هغو نومونو يادونه شوې چ３ د افغانستان په 
اساطيري تاريخ ک３ لوړ ＄اى لري؛ لکه: اسپه، کيانيان او پيشداديان چ３ په راتلونکو درسونو ک３ 

به ي３ په تفصيل سره ولولو.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د اوستا په اړه او دويمه ډله دې د زردشت او 

د هغه د نصيحتونو په باره ک３ خپل معلومات ！ولگيوالو ته ووايي.
 پو＊تن３

1.د اوستايي مدنيت او د هغه د معنا په اړه ＇ه پوهي８ئ؟ 
2.زردشت ＇وک و؟ 

       3.اوستا پر ＇و برخو و４شل شوې ده؟ 
 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت

زده کوونکي له ＊ه فکر کولو، ＊ه ويلو او نيک کار کولو ＇خه ＇ه معنا اخلي؟ له خپلو دوستانو او 
خپلوانو ＇خه دې پو＊تن３ وک７ي او خپل معلومات دې ！ولگيوالو ته بيان ک７ي.
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د افغانستان اساطيري تاريخ )پيشداديان، کيانيان او اسپه(
نهم لوست

د افغانستان په اساطيري تاريخ ک３ درې مهم３ کورن９ معرفي شوې دي. 

الف- پيشداديان
ي３ واکمني درلوده.  پر هغوی  او  د４وانو سره جنگ５ده  له  پهلوان دی چ３  اوستايي  لوم７نی  هوشنگ 
له اوالدې ＇خه و چ３ د پيشداديانو ل７ۍ د ده له نسل ＇خه ده. هوشنگ د  کيومرث  هوشنگ د 
بخدي ＊ار د لوم７ني قانون جوړوونکي په تو－ه پ５ژندل شوی دی. ترهوشنگ وروسته تهمورث واک 
ته ورس５د چ３ د اوو ه５وادونو د ！ولواک په نوم پ５ژندل شوی و. له تهمورث وروسته واک جمشيد )يما( 
ته ورس５د چ３ د افغانستان په اساطيري تاريخ ک３ په زړه پورې حماسي او عشقي  کيس３ لري. د هغه 
مهال مشهورې کيس３ زيات３ دي چ３ د ب５ل／３ په تو－ه د رستم او سهراب او د کاوه آهنگر د کيسو 
يادونه کولی شو. د کاوه أهنگر کيسه د داس３ پ５＋و او واقعاتو پر بنس جوړه شوې چ３ يوه کس د کاوه 
اهنگر په نامه د خپل３ پ＋گرۍ ＇رمنه د بيرغ په ډول د نيزې پر سر وت７له او خلک ي３ را ！ول ک７ل چ３ 
د ضحاک او د هغه د ظلم او ستم پر ضد پا＇ون وک７ي چ３ په پای ک３ ضحاک له من％ه الړ او کاوه 

أهنگر بريالى شو. 
ب- کيانيان

بلخ ک３ ي３ واکمني درلوده.  په پخواني  بله کورن９ ده چ３  يوه  افغانستان د اساطيري ل７ۍ  کيانيان د 
دغ３ کورن９ ته ي３ په شاهنامه ک３ کياني ويل３ ده. د اوستا په ليکنه ک３ د دې کورن９ لوم７نی ！ولواک د 

رستم د شهنام３ مشهور پهلوان
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کيقباد په نامه ياد شوی چ３ د رستم پهلوان په غو＊تنه په بلخ ک３ پر تخت ک＋يناست او پن％لس کاله 
ي３ واکمني وک７ه. 

تر هغه وروسته، د ده زوی کيکاوس پرتخت ک＋５ناست چ３ له پرديو سره وجنگ５د او پر هغوى بريالى 
شو. تر کيکاوس وروسته سياوش واک ته ورس５د. سياوش ددې کورن９ ډ４ر ＄واکمن ！ولواک و. دغه 
واکمن د تورانيانو سره په مخامخ جگ７ه ک３ له من％ه والړ. تر ده وروسته کيخسرو واک ته ورس５د. 
نوموړي د پالر د وين３ د غچ اخيستلو لپاره له تورانيانو سره وجنگ５د. په پاى ک３ توراني افراسياب او 

د هغه ورور ي３ په زن％ير وت７ل او وي３ وژل.
ج- اسپه

له کياني کورن９ وروسته د افغانستان په اساطيري تاريخ ک３ بله ل７ۍ من＃ ته راغله چ３ د اسپه کورن９ په 
نامه ي３ شهرت وموند. ＇نگه چ３ د دغ３ کورن９ د هر ！ولواک د نامه په پای ک３ د اسپه کلمه راغل３ 
ده نو په تاريخي متنونو ک３ د اسپه د کورن９ په نوم مشهور دي. ددغ３ کورن９ لوم７نى ！ولواک لهراسپ 
نوم５ده. لهراسپ خپل مرکز له بخدي ＇خه د بلخ نوبهار ته راوست. هغه هم د تورانيانو په وسيله ووژل 

شو. نوموړي باهمته عادل او د لوړ شخصيت خاوند او د زردشت د تگالرې پيرو و.
داس３ ويل کي８ي چ３ زردشت د خپل کتاب )١٢٠٠٠( نسخ３ ليکل３ وې چ３ د وهران په اورتون 

ک３ ساتل ک５دې. دغه معبد د －شتاسپ له خوا په بلخ ک３ ودان شوى و.
له －شتاسپ ＇خه وروسته ددغ３ ل７ۍ نور پاچاهان هم واک ته ورس５دل. د ب５لگ３ په توگه اسفنديار، 
افغانستان اساطيري  بايد وويل شي د  يادوالى شو.  او د داس３ نورو  نومونه  زوی  همای  داراب د 
تاريخ پر دريو سرچينو )منابعو( والړ دی چ３ هغه اوستايي متون، د فردوسي شاهنامه او شفاهي 
کيس３ دي چ３ تر اوسه د افغانستان د وگ７و ترمن＃ سينه په سينه يو او بل ته ل８５دول ک８５ي او ال تر اوسه 

په مختلفو ډولونو پات３ شوې دي.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دريوو ډلو وويشل شي. لوم７ۍ ډله دې د افغانستان د اساطيري تاريخ د کورنيو 
نومونه واخلي، دويمه ډله دې ددې کورن９ د دريوو نامتو شخصيتونو نومونه واخلي او در４مه ډله دې د 

افغانستان د اساطيري تاريخ پر ＄ان／７و سرچينو باندې خبرې وک７ي.
 پو＊تن３

١.د افغانستان په اساطيري  تاريخ ک３ کوم３ کورن９ شامل３ دي؟
٢.لوم７ۍ کورن９ د افغانستان په اساطيري تاريخ ک３ په کوم نامه ياده شوې ده؟

٣.د افغانستان د اساطيري تاريخ درې سرچين３ کوم３ دي؟

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې له خپلو مشرانو ＇خه د تاريخي کيسو په اړه پو＊تن３ وک７ي او خپل معلومات دې 

！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي.
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لرغونى افغانستان او له پرديو سره يي اړيک３
)هخامنشيان، يونانيان او موريايان(

لسم لوست

واحده  ک３  محدوده  په  افغانستان  لرغوني  د  ک３  پ７５ۍ  شپ８مه  په  وړاندې  ＇خه  کال  ز８４ديز  له 
او خپلواکو سياسي واکمنيو حاکميت  په هر گوټ ک３ محلي حکومتونو  نه وه.  سياسي واکمني 
بنس ک５＋ودل شو چ３  امپراطورۍ  نوې  يوې  د  لو４دي＃ ک３  په  افغانستان  د  مـهال  درلود. همدا 
د پارس په تاريخ ک３ د هخامنشيانو په نامه ياده شوې ده. د دې امپراطورۍ بنس د مادانو د 

کورن９ وروستني لمسي کوروش له زي８ديز ＇خه وړاندې په ٥٥٠  کال ک３ ک５＋ود.
هخامنشيان

د کوروش تر قوماندې الندې ل＋کرو له ز８４ديز ＇خه د مـخه په ٥٤٩ کـال ک３ د افغانستان ＄ين３ 
تر کوروش وروسته د ده  تر خپل３ واکمن９ الندې راوست３.  تر لن６ې مودې پورې  شمالي سيم３ 
مصري فرعون  کمبوجيه واک ته ورس５د. هغه د پارس لو４دي％و پولو ته زيات پام وک７. د  زوی 
سره ي３ جگ７ې وک７ې او هغه ته ي３ ما ته ورک７ه او د هغه سيم３ ي３ خپل３ ک７ې. نوموړى پارس 

ته د ب５رته تگ پرمهال پر الر م７ شو.
خشايار  داريوش،  لوم７ى  ي３  واکمنان  نامتو  خو  ورس５دل  ته  واک  کسان  زيات  هخامنشيانو  د 
په  ز８４ديز ＇خه دمخه  له  امپراطوري  وو. د هخامنشيانو  دويم اردشير  او  دويم داريوش  شاه، 

٣٣١ کـال ک３ مقدوني سکندر له من％ه يووړه.

چندرا گوپتا    مقدوني سکندر      داريوش او خشايارشا
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يونانيان
مقدوني سکندر د هخامنشيانو امپراطوري له من％ه يووړه او ب３ له ＄ن６ه ي３ د ميالد ＇خه د مخه 
هرات،  د  لپاره  نيولو  د  افغانستان  د  يرغل وک７. سکندر  افغانستان  لرغوني  پر  په ٣٣٠ کال ک３ 
کندهار، کابل او  د پغمان له الرې د قفقاز  سکندري３ )بگرام( ته والړ او وروسته د افغانستان 
شمالي سيمو ته ورسيد او هلته ي３ د ای خانم د ＊ار بنس کي＋ود. د شمالي سيمو له تصفي３ 
ته ورس５د. سکندر  چـترال  له الرې  کون７  او  نورستان  د  او  ＇خه وروسته ختي％３ خواته والړ 
افغانستان په  په پ＋ه ！پي شو. د سکندر ل＋کريان پن％ه کاله د  په يوه جگ７ه ک３  يوسفزيو سره  له 

وجنگ５دل. ک３  سيمو  مختلفو 
سکندر، يونان ته د ب５رته تللو پرمهال د سند سيند له الرې د مقدوني３ پر لوري وخو＄５د. د الرې 
او تر ميالده ٣٢٣ کاله وړاندې م７ شو. له سکندر ＇خه  په اوږدو ک３ د مآلريا په مرض اخته 

وروسته دغه لويه يوناني امپراطوري د يونان د پو＄ي مشرانو تر من＃ وو４شل شوه.
موريايان

لرغوني  يرغل／رو  شان  په  پرديو  نورو  د  چندرا－وپتاو  ي３  واکمن  لوم７نی  چ３  موريايانو  هند  د 
افغانستان يوه برخه هغه مهال تر السه ک７ه چ３ په يوناني امپراطورۍ ک３ ي３ گ６وډي رامن％ته ک７ه. 

د هغوی واکمني د يونان باختري خپلواکو دولتونو د خپلواک９ د اعالن تر مهاله دوام وک７.

  

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دريوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د هخامنشيانو په اړه، دويمه ډله دې 

د يونانيانو په باره ک３ او در４مه ډله دې د هندي موريايانو په اړه خبرې وک７ي. 

  پو＊تن３
١.د هخامنشيانو په اړه ＇ه پوهي８ئ؟ بيان ي３ ک７ئ.
٢.يونانيان ＇ه ډول د افغانستان خاورې ته راورس５دل.

٣.د هند د موريايانو په باره ک３ ＇ه پوهي８ئ؟ 

  له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د هخامنشيانو، يونانيانو او موريايانو په اړه معلومات را！ول او په ！ول／ي ک３ دې 

وړاندې ک７ي.
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د يونان- باختري خپلواک دولتونه
يوولسم لوست

د مخه مو ولوستل چ３ د سکندر تر واکمن９ الندې سيم３ د يوناني قوماندانانو تر من＃ وو４شل شوې. 
يوناني سلوکيديانو د سکندر د امپراطورۍ يوه برخه هم په اختيار ک３ درلوده. هغوی شام او په هغه 
پورې ت７ل３ سيم３ اداره کول３. سلوکيديانو يو تن يوناني افسر د لوم７ي ديو ديتس په نامه د باختر د والي 
په توگه وگوماره. نوموړی چ３ کله باختر ته ورس５د، د باختر او سغديانه خپلواکي ي３ اعالن ک７ه. د 
ديو ديتس د واکمن９ پ５ر له ز８４ديز ＇خه وړاندې ٢٤٥ - ٢٣٠ کلونو پورې رس８５ي. تر هغه وروسته 
دويم ديو ديتس د باختر کن＂رول او اداره په الس ک３ ونيوله. نوموړي د خپل دولت خپلواکي اعالن 
ک７ه له اشکانيانو سره ي３ د دوست９ اړيک３ ！ينگ３ ک７ې. ＄که دواړه نوي دولتونه د شام )سوريي( د 
سلوکيديانو پر خالف وو. ايوتيديوم د يونان باختري دولت يو ډ４ر ＄واکمن ！ولواک و، چ３ د خپل３ 
واکمن９ په پ５ر ک３ ي３ د شامي سلوکيديانو يرغل پر شا وتنباوه او بيا ي３ د سول３ له الرې هغوی په شا 
ک７ل. نوموړي د هندوکش سو４لي برخ３ ب３ له کوم３ جگ７ې ＇خه د هندي دولت له سلط３ ＇خه 
وژغورل３ او په لو４دي％و برخو ک３ د توس تر سيمو پورې مخ ته والړ.په شمال ک３ ي３ کاشغرستان او 
په سو４ل ک３ ي３ بلوچستان له لرغوني افغانستان سره يو ＄ای ک７ل. په همدغه دوره ک３ باختر د زرو 

＊ارونو )هزارشهر( نوم تر السه ک７.

يونا مسکوکات
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د يونان باختري بل ！ولواک ډيميتروس نوم５ده. نوموړى تر سند او پنجاب پورې مخ ته والړ او شمالي 
هندوستان ي３ د گنگا تر ＇ن６و پورې ونيو. د يونان باختري پول３ د ايران له د＊تو )د اوسني ايران له مرکزي 
سيم３ ＇خه( د گنگا تر سيمو او بيا له سيحون او جيحون ＇خه د هند تر بحيرې پورې رس５دل３ وې. د 

يونان باختري ！ولواکانو فتوحات له ميالد ＇خه دمخه د ١٧٥ کال پورې دوام درلود.
ايوکراتيد د يونان باختري بل ！ولواک و. نوموړي داس３ واليان په خپل３ امپراطورۍ ک３ وگومارل، 
چ３ په هند ک３ ي３ د خپلواکو دولتونو لپاره  شرايط برابر ک７ل کله چ３ ايوکراتيد واکمن شو. د دولت 

پ５ل  جوړ４دل  امپراطورۍ  باختري  يونان  د  او  پر＄５دل 
په  امپراطورۍ  د  يرغل  اشکانيانو  د  يوې خوا  له  شول. 
لو４دي＃ ک３ او له بل３ خوا دننه په ه５واد ک３ ستي قبيلو د 
يونان باختري د خپلواکو دولتونو د پر＄５دلو زمينه برابره 
ک７ه. يونان باختري دولت تر ميالده ١٣٥ کاله پخوا خپل 
ته  دې  خبره  او  ول８５داوه  ته  بگرام  ＇خه  بلخ  له  مرکز 
په  لوم７ى ساکان  کاله پخوا  تر ميالده ٧٠  ورس５ده چ３ 
سويلي افغانستان ک３ واک ته ورس５دل او بيا د ستي قبايلو 
يوې ＇انگ３ چ３ د «يوچي» په نامه ي３ شهرت درلود، 
بلخ ونيو او د يونان باختري دولتونو ل７ۍ ي３ راوپر＄وله.

د  ک３  تاريخ  لرغوني  په  افغانستان  د  چ３  يوچيانو 
کوشانيانو په نامه پ５ژندل شوي، يوه لويه امپراطوري را 

من％ته ک７ه، چ３ په ديارلسم لوست ک３ به ي３ ولولو.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د باختري سيمو د خپلواک９ د اعالن او دويمه ډله دې 

ديونان-باختري دورې د نامتو واکمنانو په اړه خپل معلومات په ！ولگي ک３ ووايي.
 پو＊تن３

١.د ايوتيدوم په اړه ＇ه پوه８５ئ؟ 
٢.ديمتريوس ＇وک و او د هغه د ک７و وړو په اړه ＇ه پوه８５ئ؟

٣.د يونان باختري امپراطورۍ پر＄يدل ＇ه ډول پيل شو؟ 

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د يونان باختري دولتونو په اړه مطلب وليکي.

يوناني هرپوکرات د خو＊９ الهه د بگرام له ز４رمو ＇خه
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دولسم لوست

په دې ک３ شک نشته چ３ د سکندر له پو＄ي يرغل سره سم له يوناني ل＋کرو سره يو ＄ای هنرمندان، 
دغو  د  و.  افغانستان  يو هم  ه５وادونو ＇خه  راغلل چ３ دغو  ته  ه５وادونو  نيول شويو  او کسبگر،  پوهان 
هنرمندانو نو＊تونه د ختي％و سيمو په ت５ره بيا د لرغوني افغانستان د خلکو له کلتور سره يو ＄اى شول 

او افغاني ب２ه ي３ خپله ک７ه. 
د يونان-باختري واکمنيو پر مهال اقتصادي وضع３ مناسب پرمختگ ک７ى و. مالداري، کرنه، د کسبگرو 
ب５ال ب５ل صنعتونه او سوداگريزو اړيکو د پام وړ وده ک７ې وه. ايوتيدم له سرو او سپينو زرو ＇خه جوړې 
د  کاوه.  ي３  استازيتوب  شرايطو  اقتصادي  مناسبو  او  ＊و  د  ک７ې چ３  نوم جوړې  خپل  پر  شوې سک３ 
تلو راتلو امنيت هم نيول کيده. هغه  او ن７يوال３ الرې ي３ پرانست３ وې او د کاروانونو د  سوداگرۍ ملي 

مهال د ه５واد ب５ال ب５ل３ سيم３ شهزادگانو اداره کول３.
د يونان-باختري واکمن９ پاي＋ت کابو )١٤٠( کاله و. د نوي کلتور په رامن％ته ک５دو او دودولو ي３ خپل３ 
کلتوري  نورې  او  دود  ليک  او  ژبه  افکار  فلسفي  او  پراخوالى، هنري  د صنايعو  اغ５زې وک７ې.  پراخ３ 
خواوې يادولی شو. دغه ！ول３ کلتوري اغيزې د يونان-باختري امپراطورۍ تر ولک３ الندې د سيمه ييزو 
عناصرو سره يو＄اى شوې وې او يو ＄انگ７ی کلتور ي３ رامن％ته ک７ى و چ３ د يونان-باختري مدنيت په 

نامه په لرغوني تاريخ ک３ شهرت لري. 

د يونان باختري پاچاهانو مسکوکات

د يونان-باختري پپرهنري او فرهنگي ＄انگ７تياوې
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د يونان-باختري دورې په يوه ډبرليک ک３ چ３ په ای خانم 
ک３ د لرغون پوهانو السته راغلى و داس３ لولو.

په وړکتوب ک３ ＊ه روزنه واخله.
په ＄وان９ ک３ په خپلو غو＊تنو حاکم اوسه.

په پاخه عمر ک３ ري＋تنى اوسه.
په زړ＊ت ک３ ＊ه ناصح اوسه.

د ژوندانه په ورستنيو ور＄و ک３ به پوه ش３ چ３ ＇ه ډول 
ب３ له ارمانه مرې.

محسوس５دل３.  هم  ک３  چارو  عمراني  په  اغ５زې  يونانيانو  د 
په سيمو ک３ جوړول. د دغو  يو ＄اى ک５دو  په عمومي ډول د سيندونو د  اداري مرکزونه ي３  او  پو＄ي 
ودانيو ب５لگ３ د بگرام او ای خانم په پات３ شونو ک３ ليدلي شو. په ودانيو ک３ دفاعي الرې په پام ک３ نيول 

شوي دي. د کن＂رولي برجونو، دفاعي کندې او ډول ډول بندونو جوړولو ته پام اړول شوې و. 
د يو شم５ر تاريخ ليکونکو په باور يوناني نفوذ په افغانستان ک３ تر اووم３ ز８４دي８ې پ７５ۍ پورې دوام وک７. 
دغه اغ５زې په ت５ره بيا په ليک دود او هنر ک３ د يادون３ وړ دي يوناني ليک دود په ب５ال ب５لو ＄ايونو ک３ 
کارول شوي دي. متن او مطلب که په هره ژبه وړاندې ک５ده خو له يونانی ليک دود ＇خه کار اخيستل 
ک５ده. پردې سرب５ره د مجسم３ جوړولو هنر، رسامي، نقاشي په ＊ي＋ه يي لو＊و ک３ د يوناني ودانيو ب５ال 

ب５ل شکلونه او ＇５رې تر ډ４رو وختونو پورې په لرغوني افغانستان ک３ دود درلود. 
لن６ه دا چ３ کابو په ١٤٠ کلونو ک３ د يونان باختري واکمن９ ٣۶ تنو پاچاهانو او ددې ل７ۍ يوې ملک３ 
هم په لرغوني هند او افغانستان ک３ واکمني ک７ې ده. دغو ！ولو د يوناني فرهنگ او کلتور د پراختيا لپاره 

د هند او باختر په سيمو ک３ ه）３ ک７ې دي. 
د يادون３ وړ خبره دا ده چ３ يوناني فرهنگ په دې سيمو ک３ په سوچه ډول پات３ نه دی. ＄که د لرغوني 
افغانستان له فرهنگ او کلتور سره يو ＄اى شوی او د فرهنگ يوه نوې ب２ه رامن％ته شوې چ３ د يونان 

باختري مدنيت په نامه ياد شوی دی.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د يونان باختري د اقتصادي وضع３ په اړه خپل معلومات 

＇رگند ک７ي او دويمه ډله دې د يونان باختري دورې د دوو فرهنگونو په يو ＄اى ک５دلو خبرې وک７ي.
 پو＊تن３

1. د يونان باختري دورې د اقتصادي وضع３ په اړه په ＇ه پوه８５ئ؟
2. د يوناني ودان９ ب５لگ３ او اغ５زې په کومو سيمو ک３ ليدل کي８ي؟ 

3. کوم ډول ليک دود په يونان باختري دوره ک３ دود درلود؟
 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت

اړه  په  کيسو  د  يونانيانو  او  سکندر  د  ＇خه  مشرانو  خپلو  له  بهر  ＇خه  ！ولگي  له  دې  کوونکي  زده 
！ول／ي ک３ وړاندې ک７ي. په  ته راوړي معلومات دي  او الس  پو＊تن３ وک７ي 
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د رباتک په ډبرليک ک３ سرب５ره پر نورو مطالبو د کوشانيانو د شجرې په اړه داس３ راغلي دي: «کجوال 
كدفيسس غورنيکه، ويما تکتو نيکه او ويما كدفيسس د کنشکا پالر دی.» د رباتک په ډبرليک ک３ 
د کوشانيانو د امپراطورۍ سرحدي ＊ارونه هم راغلي دي. د ب５لگ３ په توگه د کوشانيانو د امپراطورۍ 

سويلي ＊ار د چمپا په نامه ياد شوی دی.
 

  د کوشاني دولت رامن％ته ک５دل
له ميالد ＇خه شاو خوا ٥٠ کاله مخک３ کوچي قبايلو د کورنيو مخالفانو 
په مرسته يونان-باختري دولت له من％ه يووړ. بلخ ي３ ونيو او د يوې نوې 
امپراطورۍ بنس ي３ ک５＋ود چ３ بشپ７ه افغاني ب２ه ي３ درلوده. د دې دورې 
په اړه ډ４ر ډاډمن معلومات د رباتک له ډبرليک ＇خه تر السه کولی شو. دا 
ډبرليک د کنشکا د امپراطورۍ په لوم７يو ک３ ليکل شوی دی. دغه ډبرليک 

د کوشاني امپراطورۍ په اړه گ＂ور معلومات لري.

آيا د کوشانيانو د کورن９ په اړه معلومات لرئ؟
ديارلسم لوست

د رباتک ډبرليک 

د کنشکا مجسمه
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لوی  پيل ک３ ＇لور  په  نوموړي  و.  اي＋ودونکی   بنس امپراطورۍ  د  کوشانيانو  د  کجوال کدفيسس 
واليتونه د بلخ په شاوخوا ک３ سره يو ک７ل او په ٤٠ ميالدي ک３ ي３ د کابل او غزني سيم３ ونيول３. 
کجوال کدفيسس پر لرغوني آريانا او باختر باندې ٤٠ کاله واکمن و. نوموړي په دې موده ک３ وکولى 
شول چ３ د لرغوني افغانستان په دننه ک３ د پارتي او يوناني شاهانو پات３ شون３ له من％ه يوسي. د 
کجوال کدفيسس د زمان３ زيات３ سيک３ له مسو ＇خه جوړې شوې وې. په دغو مسکوکاتو ک３ ډ４ر 

القاب لکه ديندار، شهنشاه او داس３ نور کيندل شوي دي. نوموړى د اتيا کالو په عمر م７ شو. 
له کجوال کدفيسس ＇خه وروسته واک ويما تکتو ته ورس５د. د رباتک د ليکن３ پر بنس ويما تکتو 

د کجوال كدفيسس زوی و. 
تر ويما تکتو وروسته د ده زوى ويما كدفيسس تر ١٢٧ ز８４ديز کال پورې واکمن و. ويما كدفيسس 
د کوشانيانو لوم７نى ！ولواک و چ３ د ه５واد پول３ ي３ په سو４ل ک３ د گنگا تر سيند پورې پراخ３ ک７ې. 
ويما كدفيسس له چين سره دوستانه اړيک３ درلودې. د روم د امپراتور تراجان دربار ته ي３ يو سفير 
ول８５ه. او له هغوى سره ي３ د سوداگرۍ اړيک３ ！ينگ３ ک７ې. په دغه دوره ک３ د روم د سک３ جوړولو 

هنري اغ５ز هم ＇رگند دی.

د ور４＋مو الر
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تر ويماكدفيسس وروسته د ه５واد اداره د ده زوی کنشکا ته ورس５ده. کنشکا د لرغوني افغانستان په 
تاريخ ک３ د ډ４ر واک خاوند او نامتو امپراطور و. د ده د امپراطورۍ حدود په ختي＃ ک３ د هندوستان 
تر بنارس او لو４دي＃ ک３ د پارتيانو د امپراطورۍ تر بريده او په شمال ک３ تر کاشغر او يارکند پورې 

رس５دلي وو. په ختي＃ ک３ ي３ له چين او په لو４دي＃ ک３ ي３ له روم له سره سودا－ريزې اړيک３ درلودې. 
د ور４＋مو نامتو الره د کوشانيانو، په ＄انگ７ې توگه د کنشکا د واکمن９ پر مـهال ن７يوال شهرت وموند. 
هغه د خپل３ امپراطورۍ د ادارې لپاره دوه اداري مرکزونه درلودل. چ３ په ژمي ک３ ي３ پ５＋ور او په 

اوړي ک３ ي３ بگرام ！اکلي و.
ستره  پالر  د  زامنو  هغه  د  ک７ې.  پ＂３  ن７ۍ ＇خه  له  سترگ３  ک３  کال  ميالدي  په ١٤٧  کنشکا 

امپراطوري په خپل من＃ ك３ وو４شله. په هر گوټ ک３ هر ＇وک واک ته ورسيد.
د کوشاني واکمن９ وروستنى امپراطور چ３ د کوشانيانو تر ولک３ الندې سيمو باندې پوره واکمن 
و، د واسشکا يا واسوديوا په نامه ياد４ده. نوموړي په ١٨٢ ز８４ديز کال ک３ د امپراطورۍ واگ３ تر 
السه ک７ې. سره له دې چ３ تر واسوديوا وروسته د کوشانيانو ستره امپراطوري د شهزاده گانو ترمن＃ په 
سيمه ييزو واکمنيو بدله شوه، خو د کوشانيانو واک او ＄واک په ب５ال ب５لو ډولونو تر ٢٥٠ ز８４ديز کال 

پورې دوام درلود. 
د ＄واکمن３ ادارې تر ناتوان９ وروسته سيمه ييزو واکمنانو او امرينو ته د  سرغ７ون３ موقع برابر شوه. 
په پای ک３ له يوي خوا د ساساني سلسل３ پو＄ي فشار او له بل３ خوا په ه５واد ک３ دننه د يوه غ＋تلي 
مرکزي ＄واک نشتوالي دا موقع برابره ک７ه، چ３ سيمه ييز امرين او وروسته بيا يفتلي امپراطورۍ 

واک ته ورسي８ي.
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د مهال په ترتيب د کوشانيانو مهم امپراطوران 
د هغ３ دورې ＄ان／７تياوېد واکمن９ مهالد امپراطور نومشم５رې

١
کجوال کد 

فيسيس
تر  40 ＇خه  له 

ز８４ديز  80

د کوشانيانو د امپراطورۍ بنس ا４＋ودونکى چ３ ٤٠ کاله د لرغوني أريانا او 
باختر تر ولک３ الندې سيمو باندې واکمن و.

ويما تکتو٢
له 80 ＇خه تر 105 

ز８４ديز

دغه کوشاني امپراتور د لوم７ي ＄ل لپاره د رباتک د ډبرليک  له مخ３ وپ５ژندل شو. د 
رباتک ډبرليک په١٣٧٢ لمريز کال ک３ د بغالن او سمنگان په سيمو ک３ وموندل 

شو.

ويما کد فيسيس  ٣
له 105 تر 127 

پورې ز８４ديز 
د کوشانيانو لوم７نى امپراتور و چ３ د ه５واد پول３ ي３ د گنگا تر سيند  پورې 

ورسول３ او د روم امپراتور تراجان دربار ته ي３ يو سفير واستاوه.

٤
له 127 ＇خه تر کنشکا

147 ز８４ديز پورې

د کوشانيانو د سلسل３ ستر امپراتور و. دده د امپراطورۍ پراختيا په ختي＃ او 
سو４ل ک３ د هند تر گنگا او بنارس پورې، په لو４دي＃ ک３ د پارتيانو امپراطورۍ 

پورې او په شمال ک３ د کاشغر او يارکند پورې رس５ده.

٥
واسوديوا 
)واسشکا(

له 182 ＇خه تر 
220 ز８４ديز پورې

د کوشانيانو وروستنى امپراتور و چ３ د دغ３ سترې امپراطورۍ پر ！ولو سيمو 
ي３ واکمني درلوده، تر واسوديوا وروسته سيمه ييزو امرينو مرکزي واکمني له 

خطر سره مخامخ ک７ه او سيمه ييز حکومتونه ال هم غ＋تلي شول.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د رباتک د ډبرليک په اړه او دويمه ډله دې د کوشاني 

دورې د مهمو امپراطورانو په اړه خپلو ！ولگيوالو ته معلومات ورک７ي.
  

 پو＊تن３
١. د کوشانيانو په اړه تر ！ولو ډاډمن معلومات د ............................ ډبرليک ＇خه الس ته راغلي دي.

٢. د کوشانيانو لوم７نى امپراطور د ................ په نامه ياديده.
٣. د کوشانيانو د ستر امپراطور  په اړه ＇ه پوه８５ئ.

   
 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت

زده کوونکي دې له اسالم ＇خه دمخه په افغانستان ک３ د مسکوکاتو او مجسمو ان％ورونه په خپرونو ک３ پيدا ک７ي 
او بيا دې خپل ！ولگي ته وړاندې ک７ي.
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بگرام د کوشانيانو د امپراطورۍ سياسي مرکز
＇وار لسم لوست

اوسنى بگرام چ３ د ＇لو４＋ت ميلو په وا！ن د کابل د ＊ار شمال خواته پروت دى،  دوه زره کاله  دمخه 
په اوړي ک３ به د کوشانيانو د امپراطورۍ مرکز و. د دغه ＊ار بنس د پو＄ي مرکز په توگه له ميالد 
＇خه وړاندې په در４مه پ７５ۍ ک３ د سکندر له لوري ا４＋ي و. هغه مـهال بگرام ته د قفقاز سکندريه ويل 

ک５ده. 
د بگرام په کيندنو ک３ د ودانيود پات３ شونو سرب５ره په زرگونو تاريخي انتيک آثار او شيان وموندل شول. 
 د ودانيو له پات３ شونو ＇خه دا ＇ر－ند８４ي چ３ د بگرام د ＊ار د ودان９ پالن د دفاعي سيس＂م پر بنس
جوړ شوى و. سره له دې چ３ سيمه ييزې ＄انگ７تياوې لري، د يوناني ودانيو ＄انگ７تياوې هم په ک３ ليدل 
کي８ي. د سيمه ييز ＊ار د جوړولو لپاره هغه يوناني اصول په نظر ک３ نيول شوي وو چ３ د دوو سيندونو 
د يو ＄اى ک５دلو موقعيت به ي３ د ＊ار جوړولو لپاره ！اکه، او د يونانيانو د عمراني چارو ＄انگ７تيا وو. 
پر دې سرب５ره د ＊ار ＇لورو خواو ته لوى د４والونه او دفاعي برجونه جوړ شوي وو. د ١٩٣٧ ميالدي 
کال تر کيندنو وروسته په دغه ＄اى ک３ ډ４ر ان＂يک تاريخي آثار لکه له الکو ＇خه جوړې شوې چيني 
صندوقچ３، مسي او برونزي وړې مجسم３، يوناني او رومي لو＊ي له هندي عاج ＇خه جوړې شوې 
！و！３، －چ３ ！و！３ او داس３ نور موندل شوي دي. دغو ！ولو آثارو د هنر په لحاظ ظريف او د کوشانيانو 

باميان ه６ه           بگرام     

لکه په ت５ر لوست ک３ چ３ مو ولوستل، کوشانيانو د خپل３ پراخ３ امپراطورۍ تر ولک３ الندې سيم３ 
له دوو سياسي مرکزونو، پ５＋ور او بگرام ＇خه اداره کول３. په دې لوست ک３ بگرام، د کوشانيانو د 
امپراطورۍ د سياسي مرکز په توگه، ه６ه د کوشانيانو د فرهنگي مرکز په تو－ه او باميان د بودايانو د 

عقيدتي سيم３ په توگه پ５ژنو.
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شاهي کورن９ پورې ت７او درلود.
موندل شوي آثار او شيان په ＊کاره ډول دوه مطلبونه ＇رگندوي. لوم７ى دا چ３ د کوشانيانو د سوادگرۍ 
اړيک３ له نورو ه５وادونو او لرې سيمو سره تامين شوې وي. د سوداگرۍ کاروانونه له روم ＇خه چين ته 
د ور４＋مو له الرې رس５دل او د دغ３ ن７يوال３ الرې عمده برخه د کوشانيانو له امپراطورۍ ＇خه ت５ر４ده. 
دويم دا چ３ بگرام د سياسي مرکز په توگه د هغه مهال يو له هغو سترو ن７يوالو مرکزونو  ＇خه و چ３ د 

کاروانونو په تگ او راتگ او د سياسي حاکميت په تامين ک３ ي３ ډ４ر مهم رول لوبولى دى.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د بگرام پر دفاعي سيستم باندې خبرې وک７ي 

او دويمه ډله دې د بگرام د ＊ار پر تاريخچ３ خبرې وک７ي.
 پو＊تن３

1.په ................ ميالدي کال ک３ په بگرام ک３ کيندن３ پيل شوې.
2.د بگرام د ودان９ پالن د ............... سيستم پر بنس طرح او جوړ شوى و.

3.د کوشانيانو پر مهال د سوداگرۍ د چارو په اړه په ＇ه پوه８５ئ؟ 

  له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د الرو او د لرغون３ سوداگرۍ د ＇رن／والي په اړه له خپلو مشرانو ＇خه پو＊تن３ وک７ي 

او الس ته راوړي معلومات دې په ！ول／ي ک３ وړاندې ک７ي.

عاجي مجسمه، چ３ له بگرام ＇خه 
ترالسه شوې ده د بگرام له گچ ＇خه جوړ شوى د زيوس م６ال
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ه６ه د کوشانيانو د امپراطورۍ فرهنگي مرکز
پن％لسم لوست

تاريخي ه６ه د جالل آباد د ＊ار په سو４ل لو４دي％ه برخه ک３ کابو د ١٠ کيلومترو په وا！ن پرته ده. دغه 
لرغونی ＄ای د افغانستان په تاريخ ک３ د مهمو فرهنگي مرکزونو په توگه ډ４ر ارز＊تناک رول لوبولى 
دی. دغه پخوان９ سيمه د سيالنيانو او زيارت کوونکو په تاريخي متونو ک３ په وار وار ياده شوې ده. 
چيني زيارت کوونکي فاهيان ه６ه د هيلو په نامه ياده ک７ې ده. هيونسنگ هم ه６ه د يوه فرهنگي 

مرکز په توگه ياده ک７ې ده.
د كيندنو په ل７ ک３ هغه آثار او توکي تر السه شوي چ３ د خپل مهال د حاکمو حاالتو استازيتوب  
کوي. دا اغ５زې د هغه مهال په هنر، مذهب او پر هغو مذهبي ودانيو ک３ ＇ر－ندې شوي چ３ د هغه 

مهال د خلکو د گ＂３ اخيستن３ وړ وې. 
ه６ه په لرغوني مهال ک３ د نو＊تونو نامتو ！ا！وبى و. د ه６ې د خلکو په مالت７ د بودايي مذهب نوې 
طريقه د هينايانا په نامه چ３ د لوي３ عرداې معنا لري، دود وموند. د لوم７ي ＄ل لپاره په ه６ه ک３ د 
بودايي مجسمو د جوړولو موقع برابره شوه. د ان／ليسي لرغونپوه سرجان مارشال په باور، په ه６ه ک３ 

د جوړو شويو مجسمو ＇５رې او بدني  جوړ＊تونه آريايي )کوشاني او اسکايي( وو.

په ه６ه ک３ د بودايي معبد يو ان％ور



36

دغه ډول فعاليتونو ه６ه د افغانستان په لرغوني تاريخ ک３ د فرهن／ي مرکز په تو－ه معرفي ک７ې ده. 
ه６ه د گندهارا د ＊وون％ي د مهمو هنري مرکزونو ＇خه وه. د گندهارا هنري سبک د من％ن９ اسيا 
او د لرغوني هند په ！ولو سيمو ک３ شهرت لري. په دغه سبک ک３ تر ！ولو دمخه د بودايي مجسمو 
جوړولو ته پام اوړي. د گندهارا ＊وون％ى له دوو سبکونو او هنرونو ＇خه جوړ شوی دی. د مجسمو  
د جوړ＊تي موازن３ په ساتلو ک３ ي３ له يوناني سبک ＇خه کار اخيستى و. خو ＇５ره او معنوي هويت 

ي３ له هندي بودايي دين ＇خه اخيستى و.
په ه６ه ک３ د هنر او ودانيو ب５ال ب５ل ډولونه تر السه شوي، چ３ ＄ان／７ى ارز＊ت لري. د ه６ې په 
سيمه ک３ له گچ ＇خه جوړې شوې ＇５رې د هند په حوزه ک３ له جوړو شوو هيکلونو سره ＊کاره 

توپير لري. 

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د ه６ې د نو＊ت په اړه او دويمه ډله دې د 

گندهارا د ＊وون％ي په اړه خپل معلومات په ！ولگي ک３ وړاندې ک７ي.

 پو＊تن３
1.د ه６ې لرغون３ سيمه ول３ د فرهنگي مرکز په نامه ياده شو４ده؟ 

2.د گندهارا ＊وون％ى له کوم سبک او هنر ＇خه جوړ شوی دی؟

3.ه６ه په پخوا زمانو ک３ په کوم نامه ياد４ده؟

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د ه６ې په هکله له خپلو مشرانو ＇خه پو＊تن３ وک７ي او خپل معلومات دې په ！ولگي 

ک３ بيان ک７ي.
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باميان د کوشانيانو د امپراطورۍ عقيدت３ مرکز
شپاړلسم لوست

باميان د ه５واد مهمه فرهنگي او تاريخي سيمه ده. د ډ４رو هنري او تاريخي آثارو د درلودلو له کبله 
په ۲۰۰۳ کـال ک３ د ن７ۍ د فرهنگي ميراث په اداره ک３ ثبت شوى دی. باميان اوږد تاريخ لري چ３ 
د هغه ري＋３ له ميالد ＇خه دمخه او لوم７نيو ميالدي پي７يو ته رس８５ي. په باميانو ک３ د لرغونپوهانو 
＇７５ن３ دا ＊يي چ３ انسانانو له ډ４رو پخوانيو زمانو راهيس３ له دغ３ تاريخي سيم３ ＇خه گ＂ه اخيست３ 
ده. ددغ３ ادعا لپاره ډ４ر ثبوتونه موندل شوي دي. د چيني مسافرانو ليکن３ په دې اړه زيات معلومات د 
تاريخ ليکونکو په واک ک３ ورک７ى دي. د دي زيارت کوونکو ＇خه يو هم هيونتسنگ و چ３ په شپ８مه 
ميالدي پ７５ۍ ک３ ي３ باميان ليدلى او د باميانو په اړه ي３ ډ４ر گ＂ور مطلبونه ليکلي دي. د چيني زيارت 
کوونکي په ياد＊تونو ک３ راغلي چ３ ))د باميان ＊ار د بودايي مذهب مهم مرکز دی. په دغه ＊ار ک３ په 
لس گونو بودايي مدرس３ شته چ３ زده کوونکي روزي. د دغ３ مدرس３ استادان زرهاوو تنو ته رس８５ي. 

زيارت کوونکي له ډ４رو ل５رو ＄ايونو او ب５ال ب５لو ه５وادونو ＇خه دغه مذهبي مرکز ته را＄ي.((
په باميانو ک３ د بودايي دوران ډ４رې مجسم３ پات３ دي. دغه مجسم３ په ب５ال ب５لو اندازو )لوي３ او وړې( 
جوړې شوي دي. تر ！ولو ستره مجسمه چ３ د صلصال په نامه مشهوره ده، د پن％ه پن％وس مترو په 
جگوالي د غره په بدنه ک３ جوړه شوې ده. بله مجسمه چ３ د هغ３ جگوالى پن％ه د４رش مترو ته 

د باميانو په سم）و ک３ د رن／ه ان％ور －رۍ يوه ب５ل／ه
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رسي８ي، د شمامه په نامه ياده شوې ده. دا مجسمه هم کابو د يو کيلو متر په وا！ن له صلصال ＇خه 
لري جوړه شوې ده. د هغه په ＇نگ ک３ نورې مجسم３ هم جوړې شوې، چ３ پات３ شون３ ي３ د دوو 

سترو مجسمو د سم）و په شاوخوا ک３ شته. 
ان％ور شوي چ３  هم  نقاش９  او ＊کل３  وړونک３  زړه  پر مجسمو،  سرب５ره  ک３  په سم）و  باميانو  د 
تاريخي او هنري ارز＊ت ي３ ډ４ر دی. په دغو نقاشيو ک３ د نورو رنگونو تر ＇نگ له روغني رنگونو 
＇خه هم کار اخيستل شوی دی. دغه نقش او نگار په ن７ۍ ک３ تر ！ولو لرغون３ ان％ور －رۍ شم５رل 

شوي، چ３ په هغه ک３ روغني رنگ کارول شوی دی. 
د باميانو ارز＊ت په اقتصادي تو－ه هم د پام وړ دى. په ت５رو زمانو ک３ د ور４＋مو د الرې سو４لي ＇انگه 
هم له باميانو ＇خه ت５ر４ده. د سوداگرۍ کاروانونه له هند ＇خه بلخ او له بلخ ＇خه هند ته له همدغ３ 
د  وو چ３  مل／ري  هم  کوونکي  زده  هغه  او  کوونکي  زيارت  کاروانونو سره  دغو  له  ت５ر４دل.  الرې 

مذهبي مراسمو د تر سره کولو لپاره او يا د بودايي دين د اصولو د زده کولو لپاره باميانو ته راتلل.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وويشل شي. لوم７ۍ ډله دې د باميانو د مهمو تاريخي آثارو په اړه 

او دويمه ډله دې د هيونتنسگ د ليکنو په اړه په ！ولگي ک３ توضيحات ورک７ي.
 پو＊تن３

اړه ＇ه ليکلي دي؟  په  باميانو  ١.هيونتسنگ د 
٢.د باميانو د رنگه نقاشيو په اړه ＇ه معلومات لرئ؟ 

ثبت  توگه  په  ميراثونو  کلتوري  ن７يوالو  د  لورې  له   ................................... د  ٣.باميان 
او منل شوی دی.

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
پو＊تن３ وک７ي  اړه  په  د سترو مجسمو  باميانو  د  پلرونو ＇خه  او  ميندو  له خپلو  زده کوونکي دې 

او خپل معلومات دې په ！ولگي ک３ ووايي.
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آيا يفتليان پ５ژنئ؟
اولسم لوست

مخک３ له دې چ３ يفتليان د يوه غ＋تلي دولت په توگه د لرغوني افغانستان پر اوضاع باندې واکمن شي، 
د افغانستان په لو４دي＃ ک３ د ساساني امپراطورۍ بنس اي＋ودل شوی و. د واسوديوا تر واکمن９ وروسته 
په افغانستان ک３ د کوشانيانو امپراطوري د سيمه ييزو واکمنيو او گ６وډيو سره مخامخ وه. په دغه موقع ک３ 
ساسانيانو د کوشاني امپراطورۍ ＄ين３ سيم３ د وقفه يي جگ７و په ترڅ ک３ ونيول３ او ＇ه موده وروسته د 
په  امله  له  بريدونو  پرله پس３  د  اړ شول. د ساسانيانو  ته  پايله ک３ شاتگ  په  ！ينگ＋ت  او  خلکو د مقاومت 
！ين，  په شمالي سيمو ک３ خپل واک  هندوکش  د  برابره شوه، چ３  دا موقع  ته  يفتليانو  افغانستان ک３ 

ک７ي.
يفتليان په تاريخي متونو ک３ د هفتاليان- يفتليان او خوينت به نومونو او عربانو بيا د هياطله په نامه 
ياد  ک７ي دي. د  پرکييوويس په نامه بيزانسي تاريخ ليکونکى چ３ د يفتليانو پر مـهال ي３ ژوند کاوه، 
د هغوی په اړه ليکي: هفتاليانو له ژ７４ نژاد سره توپير درلود. هغوى سپين پوستکي او په عين وخت 

ک３ مهذب مدني خلک وو. 
د يفتليانو لوم７نى ！ولواک د ايفتاليتو په نامه پ５ژندل شوی چ３ په ٤٢٥ ميالدي کال ي３ په اوسني تخار 
ک３ د ！ولواک９ خول پر سر ک５＋ود. د نوموړي د واکمن９ حدود له بدخشان ＇خه تر بلخ او سغديانه 
پورې رس５دل. تر ده وروسته د ده زوی اخشنور واک ته ورس５د. نوموړي د هرات ＊ار تر خپل３ ولک３ 
الندې راووست. له ساسانيانو سره په يوې جگ７ې ک３ بندي شو. خو فيروزشاه ساساني نوموړی د دې 

د يفتلي پاچاهانو سک３ چ３ په افغانستان ک３ موندل شوې دي د سوريا مجسمه د کابل د خير خان３ م５ن３ له کشفياتو ＇خه
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لپاره چ３ فرمانبرداره پات３ شي، وبخ＋ه. د فيروزشاه دغه کار نتيجه ورنک７ه او اخشنور ＇لور ＄ل３ نور 
هم د خپل ه５واد  د دفاع لپاره له فيروزشاه سره وجنگيد، چ３ دا ！ول３ ج／７ې د يفتليانو په گ＂ه وې. 

اخشنور د خپل３ امپراطورۍ د پراخيتا لپاره  پرله پس３ کو＊（ وک７. د هندوکش سو４لي برخ３ لکه 
کابل، غزني او هلمند ي３ تر خپل３ ولک３ الندې راوست３. له هغه وروسته ډ４ر يفتلي قبايل د هندوکش 
په سو４لي برخو ک３ م５شت شول. دغو قبيلو وروسته د زابل شاهانو په نامه د افغانستان په لرغوني 
تاريخ ک３ ستر رول ولوباوه. د تورامانا او مهراکوال نومونه د يفتليانو په تاريخ ک３ ډ４ر مهم گ２ل شوي. 
تورامانا د يفتلي امپراطورۍ سيم３ تر شمالي هند پورې ورسول３. نوموړي په هند ک３ د نورو سيمو د 
نيولو له پاره خپل ل＋کر په سيالکوټ ک３ چمتو ک７ او د سکاندا او گوپتا سيم３ ي３ ونيول３. د گواليار 
ډبر ليک ک３ ي３ د هغه نوم )تورامانا مهاراجاه زابلى پاچا( ليکلى دی. تر تورامانا وروسته دهغه زوی 
مهراکوال واک ته ورسيد. نوموړي هم د امپراطورۍ د پراختيا له پاره کو＊（ وک７ او ډ４رې سيم３ ي３ 
تر خپل３ ادارې الندې راوست３. د گوپتا پات３ شوني ي３ په مرکزي هند ک３ له من％ه يووړل. خو ＇ه موده 
ال ت５ره شوې نه وه چ３ د گوپتا پات３ شوني يو ＄ل بيا سره يو＄ای شول او په ٥٢٨ ميالدي ک３ ي３ د 

يفتليانو واکمني په مرکزي هند ک３ له خطر سره مخامخ ک７ه.
يفتليان د بودايي دين پر خالف وو. يوشم５ر بودايي عبادت ＄ايونه ي３ وران ک７ل. هغوى په ر１ا عقيده 
يفتلي  په  ډبرليک ک３ ＇رگند دی.  په  دوران  د  يفتليانو  د  لمان％ه. دغه مطلب  ي３  به  لمر  او  درلوده 
مسکوکاتو ک３ د جگ３ ون３ او لوړې پوزې لرونکي او افغاني ب３２ ＇５رې کيندل شوي دي. غوږوال９ ي３ 
درلودې او جام３ ي３ د نننيو، کوچيانو په شان وې. د هغوی په مسکوکاتو ک３ د زور او سور )زميندارو(
د عبادت ＄ايونو ＇خه يادونه شوې، چ３ د لمر لمان％ن３ په معنا و. هغوى په مسکوکاتو ک３ هم د 
اورتونونو ان％ورول منعکس ک７ي دي. د لمر د رب النوع مجسمه )سوريا مجسمه( چ３ د خيرخان３ 

م５ن３ له کوتله پيدا شوه، د هغه مهال د عقيدې ډ４ره ＊کاره ب５لگه ده.
لن６ه دا چ３ د کوشانيانو او يفتليانو پات３ شون３ لکه زابل شاهانو، کابل شاهانو، د باميان شيرانو، 

سوريانو او داس３ نورو د عربانو د ل＋کرو تر راتگ پورې د افغانستان پر ب５ال ب５لو سيمو واکمن３ درلوده.
په عربستان ک３ د اسالم د مبارک دين تر خپر４دو وروسته عربي ل＋کرې افغانستان ته ورسيدې. په دغه موده 
ک３ به کله عربان د افغانستان پر ب５ال ب５لو سيمو واکمن وو او کله به ＄ايي اميران واکمن وو. دوې پ７５ۍ وخت 

ي３ ونيو، چ３ په افغانستان ک３ د خپلواکو اسالمي حکومتونو د رامن％ته ک５دلو موقع برابره شوه.
 په ！ولگي ک３ فعاليت

زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د يفتليانو د سياسي اوضاع په اړه خبرې اترې 
 وک７ي او دويمه ډله دې د يفتليانو د مذهبي وضع３ په اړه خپلو ！ولگيوالوته معلومات ورک７ي.

 پو＊تن３
1.يفتليان په کومو نومونو ياد شوي دي؟ 

2.د مهراکوال په اړه ＇ه پوه８５ئ؟ 
3.د يفتليانو د مذهب په اړه ＇ه پوه８５ئ؟ 

 له ！ولکي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې له علماوو ＇خه د منسؤخ شويو دينونو په اړه پو＊تن３ وک７ي او خپل معلومات دې 

بيا په ！ولگي ک３ بيان ک７ي.
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د لرغوني ن７ۍ تمدنونه
 -أيا د مصر د تمدن په اړه معلومات لرئ؟

-د بين النهرين له پخواني تمدن سره آشنا شئ!
 -أيا د فارس د تمدن په اړه معلومات لرئ؟

-د هند له تمدن سره آشنا شئ.
- أيا د چين له تمدن ＇خه خبر ياست؟

-أيا پوه８５ئ چ３ يوناني تمدن ＇ن／ه پيل شو؟
أيا وريدلي مو دي چ３ د پخواني روم امپراطورانو ته ي３ د اروپا واکمنان ويل؟

در４ـــــم ＇پـرکى
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په دې ＇پرکي ک３ زده کوونکي د مصر او بين النهرين د تمدن ＄انگ７ن３ 
زده کوي. د فارس تمدن پ５ژني. د هند تمدنونه زده کوي. د چين له تمدن 
سره آشنا ک８５ي. د يونان تمدن پ５ژني او د روم د تمدن په اړه معلومات 

پيدا کوي.

د در４م ＇پــرکي مــوخ３
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ايا د مصر د تمدن په اړه معلومات لرئ؟

اتلسم لوست

د مصر هيواد په افريقا ک３ پروت دی. تاريخ ليکونکي باور لري چ３ د نيل سيند په مصر ک３ د لوم７ني 
بشري مدنيت د پيداي＋ت مهم عامل و. په پخوان９ زمانه ک３ مصري وگ７ي په لوم７ي ＄ل وتوان５دل چ３ 
ان％وريز ليک رامن＃ ته ک７ي. په دې ليک ک３ هره ن＋ه يو بيان ته ＄انگ７ې شوې وه. يونانيانو دا ليک 
د هيروغليف په نامه ياد ک７ چ３ معنا ي３ سپ５）ل３ حکاکي ده. دا ليکونه ي３ پر ډبرو، لرگيو، پو！کو او 

اوبدل شويو ！وکرانو ليکل. خو د پاپيروس کاغذونه د دې ډول ليکنو لپاره زيات کارول شوي دي.
د مصري ودانيو هنر د لرغون３ ن７ۍ په عجايبو ک３ را＄ي چ３ مصري اهرامو نه ي３ ＊３ ب５لگ３ دي په 
مصر ک３ تر ！ولو ستر هرم د کيوپس په نامه يادي８ي. دا هرم د شلو )20( کلونو په موده ک３ جوړ شوى 

دى.
په پخواني مصر ک３ تاريخي بحثونه زياتره د فرعونيانو په اړه دي. مصريانو به خپلو پاچاهانو ته فرعون 

يا لوی کهول )کورن９( وايه. 
پاچاهانو  تنو  نولس  پورې  دوران  در４م  تر  فرعونيانو  د  بيا  نه  کورن９  لرغون３  له  ک３  پخواني مصر  په 

د مصر اهرام
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واکمني درلوده. مصريانو له خپلو گاون６يانو سره سودا－ريزې اړيک３ ک７ې. ددغه مطلب ثبوت په مصر 
ک３ د افغانستان د الجوردي ډبرو شتون و چ３ تر ميالده درې زره کاله پخوا هلته رس５دل３ وې. د مصر 
وروستی فرعون د پسماتيک په نامه ياد４ده چ３ هخامنشيانو تر ميالده  525 کاله وړاندې له من％ه 
يووړ. د هخامنشيانو واکمني يونانيانو په 336 ق م کال ک３ له من％ه يووړه. مصري يونانيان روميانو په شا 

وتمبول. او روميان بيا په اومه ميالدي پ７５ۍ ک３ مسلمانانو له مات３ سره مخامخ ک７ل.

                                                 

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د ان％وريز ليک په اړه او دوهم گروپ دې د مصريانو د 

ودانيو د پرمختگ په اړه معلومات وړاندې ک７ي.
        

 پو＊تن３
١- د مصري ان％وريز ليک په اړه ＇ه پوه８５ئ؟ 

٢- د مصريانو د معمارۍ په اړه خپل معلومات وړاندې ک７ئ!
٣- د مصريانو د سودا－ريزو اړيکو په اړه ＇ه پوه８５ي؟ 

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې په خپل کلي کور ک３ د مصريانو په اړه کيس３ وپو＊تي او تر السه ک７ي معلومات دې ！ولگيوالو 

ته ووايي.

د واکمن９ دورهد کورن９ نومشم５ره

   ٣٢٠٠  تر ٢۶۶٥ تر ميالد پخوالرغون３ کورن١９

٢۶۶٤  تر ٢١٥٥ ترميالد پخواد فرعونيانو لوم７ن９ کورن９ ٢

  ٢١٥٤   تر ٢٠٥٢ تر ميالد پخواد فرعونيانو د لوم７ن９ کورن９ د واکمن９ پاى٣ 

  ٢٠٥٢   تر ١٧٨۶  تر ميالد پخواد فرعونيانو دوهمه دوره ٤

 ١٧٨٥   تر ١٥٥٤  تر ميالد پخواد فرعونيانو دوهم３ دورې پاى ته رس５دل٥ 

  ١٥٥٤    تر   ١٠٧٥ تر ميالد پخوا د فرعونيانو در４م پ５ر۶ 

مصري فرعون
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د بين النهرين له پخواني تمدن سره آشنا شئ
نولسم لوست

هغه جغرافيايي حوزه چ３ د دوو سيندونو )دجل３ او فرات( ترمن＃ پرته ده، د بين النهرين په نامه 
ياد８４ي. تاريخ ليکونکي باور لري چ３ د ن７ۍ ډ４ر پخوانی مدنيت په بين النهرين ک３ من％ته راغلی 
دی. د دجل３ او فرات: سيندونو ＇ن６و د تمدن د من％ته راتلو او ودې ډ４رې ＊３ زمين３ درلودې. ＄ين３ 

لرغون پوهان باور لري چ３ د نوح' د مهال توفان په بين النهرين ک３ پ５（ شوی دی. 
ياد８４ي. دا لرغون３ سيمه تر ميالده پن％ه  نامه  )تل حسونا( په  النهرين يو ډ４ر لرغوني ＄ای د  د بين 
زره کاله پخوا يو لوی کلی و چ３ وگ７و ي３ د غلو او دانودکرلو سره آشنايي درلوده. هغوی د خلکو 
د ډ４روالي له امله سويلي بين النهرين ته ک６وال شول. هلته ي３ د نوي تمدن زمينه برابره ک７ه چ３ د 
سومريانو د تمدن په نامه يادي８ي. د همدې تمدن وگ７و د لوم７ي ＄ل لپاره يو ＄انگ７ي ليک دود 

رامن％ته ک７ چ３ د ميخي ليک په نامه يادي８ي. 
په بين النهرين ک３ يو بل مهم تاريخي سياسي مرکز «اشور» و. په دې ＄ای ک３ ＄واکمن پاچاهان 
من％ته راغلل او ډ４رې سيم３ ي３ تر خپل واک الندې راوستل３. لوم７نی اشوري پاچا لوم７ی سارگون 
نوم５ده. نوموړي تر ميالده شاوخوا 1900 کاله پخوا د اور ＊ار تر خپل واک الندې ک７. دا سلسله تر 
اووم３ ميالدي پ７５ۍ پورې د بين النهرين په ب５ال ب５لو سيمو واکمنه وه. د اشور وروستنی پاچا اشور 

د ميخي ليک ان％ور

اشور بناپال پاچاه 
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بناپال نوم５ده چ３ زيات３ سيم３ ي３ په خپله واکمن９ ک３ شامل３ ک７ې. بناپال له اعالميانو سره جگ７ه 
وک７ه. هغوی ته ي３ ماته ورک７ه او د هغوی د واکمن９ سيم３ ي３ هم تر خپل واک الندې راوست３.

النهرين پر ！ولو سيمو واکمني  بابل واکمنانو د بين  بابل دی. د  النهرين ک３ بل تاريخي ＊ار  په بين 
درلوده. تاريخ ليکونکو د بابليانو د واکمن９ دوران پر دريوو پ７اونو و４شلی دی.

د لوم７ي پ７او ډ４ر مهم امپراتور هامورابي نوم５ده. هامورابي د خپل３ واکمن９ پر مـهال خپلو خلکو 
ته قانون جوړ ک７ چ３ د همورابي قانون په نامه ياد８４ي. په دې قانون ک３ د خلکو د ژوند ！ولو چارو ته 
پام شوی و. له مجازاتو نيول３ د کروندگرۍ او گر＄ندوي９ تر چارو او مسافرتونو پورې ！ول اړخونه ي３ 

تر سيوري الندې راوستي وو.
د بابليانو دوهم پ７او د کاسيانو د قوم د واکمن９ مهال دى. کاسيانو د هامورابي واکمني پای ته ورسوله او 
تر هغه وروسته پن％ه سوه کاله پرله پس３ د بين النهرين پر سيمه واکمن وو. د بين النهرين لوی ＊ارونه 
او نورې سيم３ ي３ هم تر خپل３ واکمن９ الندې راوستل３، د ايالم او شوش مهم ＊ارونه ي３ ونيول. د 
ايالم ＊ار اوس５دونکو له ميالده تر يوولسم３ پ７５ۍ وړاندې د يوه ＄واکمن بريد په ترڅ ک３ د کاسيانو 

واکمني پای ته ورسوله.
د بابل در４م پ７او هغه مهال پ５ل شو چ３ کلدانيان واک ته ورس５دل. پو＄ي افسر نبيوال نصر لوم７نی 
کلداني واکمن و چ３ بابل ي３ تر ميالده شپ８ پ７５ۍ وړاندې ونيو. د دې ل７ۍ وروستنى پاچا د بخت 
له بخت نصر وروسته  تر خپل واک الندې ک７ې.  ي３  يهوديه سيم３  د  ياد شوی چ３  نامه  په  نصر 
سيمو  پر  النهرين  بين  د  وروسته  هخامنشيانو  تر  يووړه.  من％ه  له  هخامنشيانو  واکمني  کلدانيانو  د 

ساسانيان واکمن شول او ساسانيان بيا په اوومه ميالدي پ７５ۍ ک３ مسلمانانو له من％ه يووړل.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر در ４وو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د تل حسونا په اړه، دويمه ډله دې د اشور 
په اړه او در４مه ډله دې د بابليانو په اړه په خپلو ډلو چ３ بحث وک７ي او معلومات دې نورو ！ول／يوالوته 

بيان ک７ي.

 پو＊تن３
- بين النهرين چ５رته دی؟

- د اور په اړه چ３ ＇ه معلومات لرئ، وې وايئ.
- د هامورابي قانون په اړه خپل معلومات وړاندې ک７ئ.

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د خپل جومات له مال امام ＇خه د نوح )ع( د توفان په اړه پو＊تن３ وک７ي او خپل 

معلومات دې په ！ولگي ک３ بيان ک７ي.
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آيا د فارس د تمدن په اړه معلومات لرئ؟

شلم لوست

＇ن／ه چ３ د ک６وال９ په برخه ک３ يادونه وشوه، په بلخ ک３ د أريايانو شم５ر زيات شو او په مهاجرت 
ي３ پيل وک７. يو شم５ر ي３ د شمالي هند پر لور، يو شم５ر ي３ د أريانا په دنننه ک３ او ＄ينو ي３ لويدي＃ پلو 
ته په ک６ه کولو پيل وک７. هغه أريايان چ３ لويدي＃ لور ته ک６ه شول، لوم７ى ايران، ورپس３ ترکي３ او په 
پاى ک３ اروپا ته ورس５دل. کوم شم５ر چ３ په ايران ک３ م５شت شول د أريانا د تمدن د ل７ۍ پر دوام ي３ 

د فارس په نامه يو بل تمدن رامن＃ ته ک７.
سيالک، جيروفت او شهر سوخته د ايران نامتو لرغون３ سيم３ دي. د سيالک وگ７و د خپلو گاون６يو سيمو 
لکه د افغانستان د من６يگک اوس５دونکو او د هند د موهنجودارو او هرپ３ له خلکو سره او هم ي３ په 

لو４دي＃ ک３ د دجل３ او فرات د سيندونو د شا او خوا له اوس５دونکو سره اړيک３ درلودې.
د ايران په لو４دي＃ ک３ تر ميالده لس پ７５ۍ وړاندې د ماد وگ７و د پخواني پارس د لوم７ني دولت زمينه 
رامن％ته ک７ه. د هيرودت په وينا «دياکو» نومي شخص د ماد قبايل تر خپل３ واکمن９ الندې راوستل. 
له هغه ＇خه وروسته د دې ل７ۍ درې پاچاهان واک ته ورس５دل. د مادانو واکمني د کوروش په الس 

له ميــالده د مخه په ٥٥٣ کال ک３ راوپر＄５ده. 
د مادانو د دولت ختم５دل په ايران ک３ د هخامنشيانو د واکمن９ پ５ل و. لوى کوروش له ميالد ＇خه ٥٥٨ 

کاله وړاندې د هخامنشيانو د دولت بنس ک５＋ود. کوروش د هخامنشيانو د دورې يو ډ４ر مشهور پاچا و.

د کوروش مقبره
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اته  هخامنشيانو  د  وروسته  هغه  له  ورس５د.  ته  واک  «کمبوجه»  زوى  هغه  د  وروسته  ＇خه  کوروش  له 
پاچاهان واکمن９ ته ورس５دل. باآلخره تر ميالده 248- ٣٣٥ کـاله پخوا د هخامنشيانو وروستنى پاچا در４م 

داريوش د مقدوني سکندر د يرغل په ترڅ ک３ مات３ وخوړه او د دې ل７ۍ واکمني هم پای ته ورس５ده.
د سکندر له م７ين３ وروسته د سلوکيديانو ل７ۍ واک ته ورس５ده، چ３ روميانو راوپر＄وله او له هغه 
وروسته روميان د فارس پر يوې خوا او اشکانيان د فارس پر بل３ خوا واکمن وو، چ３ تر ميالده دوه 

پ７５ۍ وړاندې ساسانيانو له لوري له مات３ سره مخامخ ک７ل.
 بنس کورن９  ساساني  د  وه.  ل７ۍ  وروستن９  امپراطوريو  د  وړاندې  اسالم  تر  ک３  فارس  په  ساسانيان 
اي＋ودونکي بابکان ياد شوی دی. ساسانيانو زردشتي مذهب درلود. تر بابک وروسته د هغه زامن شاپور 
او اردشير بابکان په در４مه ميالدي پ７５ۍ ک３ واک ته ورس５دل. اردشير د خپل３ واکمن９ په دوران ک３ 
د سيم３ په پراختيا ک３ ډ４رې برياوې تر السه ک７ې. د هغه ＄ای ناستي لوم７ى په خپلو من％ونو او بيا له 

گاون６يو ه５وادونو سره په جگ７و بوخت وو.
شپاړس  په  شاپور  دويم  پاچا  مشهور  يو  ساسانيانو  د 
کلن９ ک３ واک ته ورس５د او اويا کاله ي３ واکمني وک７ه. 
په  پاچا  د  پخوا  پيداي＋ت  تر  ساسانيانو  د  شاپور  دويم 
حيث منل شوی و. د ساسانيانو وروستنى پاچا در４م 
يزدگرد وچ３ د ده واکمني په ۶٤١ ميالدي کال ک３ 

مسلمانانو پاى ته ورسوله.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د هخامنشيانو په اړه او دويمه ډله دې د 

ساسانيانو په اړه خپل معلومات ووايي.

 پو＊تن３
1- د سيالک د لرغون３ سيم３ او له گاون６يو سيمو سره ي３ د اړيکو په اړه ＇ه پوه８５ۍ؟

2- د هخامنشيانو د امپراطورۍ بنس اي＋ودونکی ＇وک و؟ 
3- د فارسيانو د سلسل３ وروستني امپراطوران په کومو نومونو ياد４دل او د هغ３ ل７ۍ د وروستني پاچا 

نوم واخلئ.

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت:
زده کوونکي دې د فارس د تمدن په اړه له خپلو ＊وونکو ＇خه معلومات را！ول او په ！ول／ي ک３ دې 

وړاندې ک７ي.                 
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د هند له تمدن سره آشنا شئ

يو ويشتم لوست

تاريخ ليکونکو د هند لرغونی تمدن له هرپه او موهنجودارو ＇خه پ５ل ک７ى. تر ميالده درې زره کاله 
پخوا د هند په شمال لو４دي＃ ک３ د يوه مدنيت بنس ک５＋ودل شو چ３ په سيمه ک３ ب３ سارى ياد شوی 

دی. د هرپ３ وگ７و د غنمو کرنه زده وه. فلزي وسايل ي３ جوړول او د ＇ارويو رم３ او گل３ ي３ روزل３. 
د لرغوني هند بل ＊ار موهنجودارو و. دغه ＊ار هم د سند د سيند په ＇ن６ه أباد شوی و. ددغو وگ７و 
پات３ شوي آثار په ډاگه کوي چ３ په سل گونو زره خلکو په دې ＊ار ک３ ژوند کاوه. يو پوړيز او دوه 
پوړيز کورونه ي３ جوړول.د نهرونو او کانالونو سيستم ي３ د کورونو په جوړولو ک３ کار وه. خو د اوبو ويال３ 
ي３ هغس３ جوړې  ک７ې وې چ３ صاف３ او پاک３ اوبه له يوه مرکز ＇خه رابه５دل３. استوگن％ايونه، گدامونه 

او ز４رمتونونه ي３ لرل.
د هند ت５ر شوی لرغونى تاريخ د ماها بهاراتا او رامايانا پر سرچينو والړ دی. دغه تاريخي اسناد ډ４ر 
زيات پر هغو سيمو بحث کوي چ３ د هماليا او گنگا د سيند په سيمو پورې اړه لري. د دې سرچينو 
په بحثونو ک３ قبيلوي ژوند، ！ولنيز نظام او د غالمانو او مالکانو بحثونه مطرح شوي دي. له دې اسنادو 

＇خه په ډا－ه ک８５ي  چ３ د هند ت５ر لرغونی تاريخ له دغو سيمو راپيل８５ي.
آريايان د لرغوني هند په ＄مکه لوم７ني نوي راغلي خلک وو. د دې دورې ډ４ر زيات معلومات د 
ويدي سرودونو په منابعو ک３ شته. د هند خاورې ته د أريايانو راتلل  تر ميالده يو زرو پن％ه سوه کاله 

دغه ان％ور د موهنجودار د ＊ار پات３ شون３ ＊يي.
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پخوا －２ل ک８５ي. هغوى په سر ک３ ＇اروي ساتل. وروسته له کرن３ او ＄مکوال９ سره أشنا شول. د 
أريايانو په خوا ک３ نورو  وگ７و چ３  دراويديان نوم５دل هم ژوند کاوه. هغوى د هند ډ４ر ب５وزله خلک 
کشتريه،  د  ！ولنيزې طبق３ درلودې. چ３  ！ولن３ ＇لور  له راتگ ＇خه مخک３ هندي  آريايانو  د  وو. 

برهمن، ويسيه او شودرا په نامه ياد４دې.
په  په واسطه د هند  گوتاما )بودا(  د هندي ！ولن３ د بودايي قانون بنس له ميالده شپ８ پ７５ۍ دمخه 
شمال ک３ ک５＋ودل شو. هغه خلکو ته د عبادت، ！ولنيزو قربانيو او اخالقي او اقتصادي مسائلو په اړه 
الر＊وونه کوله. د موريايي ＄واکمن دولت له تآسيس ＇خه وروسته د بودايي دين د پرمختگ لپاره 

زياته زمينه برابر ه شوه.
د مورياني امپراطورۍ بنس اي＋ودونکى چندرا گويتا له ميالده ٣٢٢ کاله وړاندې د ناندا د کورن９ 
＇خه واک ترالسه ک７. د گوپتانيانو نوميالى امپراتور د اشوکا په نامه ياد４ده چ３ د بودايي دين پيرو و. 

ده د بودايي دين په پراختيا ک３ ډ４ر زيار وايست.
د گوپتانيانو امپراطوري په لوم７ۍ ميالدي پ７５ۍ ک３ د کوشانيانو تر يرغلونو الندې راغله او مخ په زوال 
شوه. له هغه وروسته د گوپتانيانو سيمه ييزو واکمنيو خپل حاکميت ته په ب５ال ب５لو سيمو ک３ دوام ورک７. 
تر هغه چ３ په ٥٠٠ ميالدي کال ک３ هندي قومونو له شمال لو４دي＃ ＇خه يرغل راوړ او د －وپتانيانو ！ول 
سيمه ييز حکومتونه ي３ راوپر＄ول او د )هارشا( په نامه واکمن９ ته ورس５ده. په هند ک３ تر شاوخوا ۶٠٠ 
ميالدي کال پورې درې دولتونو واکمني درلوده چ３ له هغ３ ډل３ ＇خه يوه هم راجپوتان وو چ３ د هند 
په شمال ک３ ي３ واک چل５ده. هند د دې ل７ۍ د واکمن９ په دوران ک３ د مسلمانانو د پرله پس３ يرغلونو 
الندې راغى. د هغوى يرغلونو تر هغه پورې دوام وک７، چ３  په لسم３ ميالدي پ７５ۍ ک３ د غزنويانو او 

غوريانو تر مشرتابه الندې خپلواک اسالمي دولتونه پر هند واکمن شول.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د هند د لرغوني مدنيت په اړه او دويمه ډله 

دې د موريايانو په اړه معلومات وړاندې ک７ي.

 پو＊تن３
١. کوم３ لرغون３ سيم３ د هند د لوم７نيو مدنيتونو استازيتوب کوي؟

٢. په لرغوني هند ک３ ＇و ！ولنيزې طبق３ موجودې وې؟ 
٣. د گوپتانيانو مشهور امپراطور چ３ بودايي دين ته ي３ عقيده لرله ＇ه نوم５ده؟

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د هند او د هند د تاريخ په اړه يو مطلب وليکي او خپلو ！ولگيوالو ته دې وړاندې 

ک７ي.
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آيا د چين له تمدن ＇خه خبر ياست؟
دوه ويشتم لوست

د شلم３ پ７５ۍ تر پيله پورې د چين د پخوانيو انسانانو د ژوندانه په اړه ＇７５ن３ نه وې شوې. د چين 
وگ７و باور درلود چ３ که ＇وک په تاريخي او لرغونو سيمو ک３ د سپ７نو کار وک７ي، هغه به په هغ３ 
ناروغ９ اخته شي چ３ له امله ي３ دا پخواني کسان م７ه شوي. نو ＄که ي３ د ＇７５نو او سپ７نو له چاره 
چا ته اجازه نه ورکوله. د شلم３ پ７５ۍ په سر ک３ په چين ک３ د ＄ينو لرغونو سيمو سروې پيل شوه 

چ３ په پايله ک３ د تاريخي او له تاريخه وړاندې دورو ډ４ر آثار په الس ته راغلل.
د جاوکوتيان په سم）و ک３ د چيني انسانانو نمون３ الس ته راغلي دي. دغه لرغون３ سيم３ د پکن 
＊ار ته ＇５رمه پرت３ دي. د لرغون پوهانو په باور، چيني انسانانو شاوخوا پن％ه ويشت زره کاله پخوا د 

همدې پکن په سيمو ک３ ژوند کاوه.
د چين په نورو لرغونو سيمو ک３ د يانگ شاي په نامه د انساني کلتور ب５ل／３ کشف شوي چ３ د هغه 

تاريخ له ميالده ＇لور زره کاله پخوا زمان３ ته رس８５ي.
اوولس  ميالده  له  ل７ۍ  دې  ياده شوې چ３  نامه  په  شانگانو  د  امپراطوري  لوم７ن９  د خلکو  د چين 
پ７５ۍ وړاندې بيا تر لسم３ پ７５ۍ پورې د چين پر لوى ه５واد واکمني درلوده. په چين ک３ د ستورو 

تر تاريخ وړاندي دورې د چيني مجسمو ان％ور
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د پ５ژندگلوۍ لوم７ن９ ن＋３ د شانگانو په دورې پورې اړه لري. پر دې سرب５ره ي３ د شپو او ور＄و او د 
مياشتو د و４ش سيستم هم کارولی دی.

د چين د تاريخ يوه بله پخوان９ مهمه کورن９ د چو کورن９ وه. کله چ３ له دولسم３ پ７５ۍ ＇خه وروسته 
د شانگانو دولت مخ په ړنگ５دو شو او د چو کورن９ د پيداي＋ت زمينه برابره شوه. د چو قبيل３ مشر د «او 

وانگ» په نامه تر ميالد وړاندې لسم３ پي７ۍ ک３ د شان／انو دولت ته مات３ ورک７ه.
د چو کورن９ د امپراطورۍ په پراختيا ک３ ډ４ر زيار وويست. د خپل３ شاوخوا سيمه ييزو حکومتونو 
ډ４رې سيم３ ي３ ونيول３ تر ميالده پخوا اووم３ پ７５ۍ پورې د هغوی واکمن９ دوام درلود. د چو کورن９ 
په وروستني دوران ک３ د هغوى تر واکمن９ الندې ＄مکو ک３ تر يو زر زيات سيمه ييز حکومتونه جوړ 
شول چ３ په خپلو ک３ به هر وخت سره جنگ５دل. په دې ترتيب، د چود کورن９ اوالدونو تر ميالد 
دمخه دويم３ پ７５ۍ پورې د چين په ب５ال ب５لو سيمو ک３ واکمني درلوده. د چو کورن９ له واکمن９ ＇خه 
وروسته د تسه اين کورن９ ته د واکمن９ زمينه برابره شوه. هغوى له ميالده وړاندې د٢٤۶ تر ٢٠٧ 

پورې د چو د امپراطورۍ په زياتو سيمو واکمني ترالسه ک７ه.
د «هوان ي３» په نامه د دې ل７ۍ لوم７ني پاچا واک ترالسه ک７ او نوي قوانين ي３ خپاره ک７ل. هغه چين 
په شپ８ د４رش واليتونو وو４شه. پخواني القاب ي３ له من％ه يوړل. چيني ！ولنه ي３ پر دوو برخو وويشله 
چ３ د خواصو او عوامو د طبقو په نومونو ياد４دل３. د پخوانيو او وروستيو هانانو کورن９ د تسه اين پر 
پات３ شوې امپراطورۍ تر 220 ميالدي کال پورې واکمني وک７ه چ３ د چين په تاريخ ک３ د من％نيو 

پ７５يو د دورې پيل پ５ژندل شوی دی. 

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې په چين ک３ د ډ４رو پخوانيو انسانو په اړه او 

دويمه ډله دې د چين د پخواني تاريخ د در４و مهمو کورنيو په اړه معلومات وړاندې ک７ي.

 پو＊تن３
١.په چين ک３ لرغون３ ＇７５ن３ ول３ وروسته پيل شوې؟ 

٢.د چين تر ！ولو پخوانيو انسانانو چ５رې ژوند کاوه؟
٣.د چين په پخواني تاريخ ک３ درې مهم３ کورن９ لن６ې معرفي ک７ئ.

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د چين او چيني توکو په اړه له خپلو مشرانو ＇خه وپو＊تي او خپل معلومات دې 

！ولگي ک３ ووايي.
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آيا پوه８５ئ چ３ يوناني تمدن ＇نگه پيل شو؟

باور  چ３  کاوه،  ژوند  ي３  پخوا  پ７５ۍ  ＇لور  ميالده  تر  چ３  توسيديدس  ليکونکي  تاريخ  يوناني 
درلود او د پخوانيو کليو او ＊ارونو پات３ شوني د مخکنيو قومونو د کارونو ز８４نده ده، چ３ د خلکو 
ډ４رې فولکلوريک３ کيس３ داستانونه او بحثونه په هغوی پورې اړه لري. په نولسم３ پ７５ۍ ک３ ＇７５ن３ 
د پخوانيو يوناني خلکو او د مديتران３ د ＇ن６و د وگ７و په اړه د داستانونو او ＇７５نو له مخ３ پيل شوي 

دي. 
د «مﾧسني» دوران د يوناني تمدن او پخواني کرت ＄النده تاريخ دى. دغه تمدن تر ميالده پخوا په 
شپاړسم３ پ７５ۍ ک３ پيل شو او تر لسم３ پ７５ۍ پورې ي３ دوام وک７. دغه تمدن د اخه يي ！بر پورې 
اړه درلوده چ３ د «پليپونيز» وگ７و سره ون＋تل او ډ４رې سيم３ ي３ ونيول３. هغوى بزگران وو. غنم، 
اوربش３ او جوار ي３ کرل او د برونزو له وسايلو ＇خه ي３ کار اخيسته. د ＊ارونو د دفاع لپاره به ي３ جگ 
د４والونه جوړول. دا دوران له ميالده دمخه په لسم３ پ７５ۍ ک３ د «دوريانو» د يرغل په پايله ک３ پاى 

ته ورس５د.

در ويشتم لوست

د لرغوني يونان يوه آبده
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دوريانو له ميالد ＇خه وړاندې لسمه پ５رۍ ک３ په لرغوني يونان ک３ واک تر السه ک７. ＄ين３ تاريخ 
ليکونکي دغه دوره د وپسن３ دورې پيل هم بولي. له دې سره سره چ３ دوريانو د کلتور پرمختگ ته 
پام نه درلود، خو هغه مشهورې حماسي کيس３ چ３ د «الياد او اديسه» په نامه ياد８４ي په همدې 
دوره ک３ من％ته راغلي دي. ړانده يوناني شاعر «هومر» دا حماسي داستانونه تنظيم ک７ي وو. دغو 
داستانونو تر ميالده پخوا له دولسم３ نه تر اتم３ پ７５ۍ زياتى پ５＋３ بيان ک７ې دي. د دوريانو له واکمن９ 
اسپارتانو د دولت بنس ک５＋ودل شو. د لرغوني يونان د تمدن يوه  سره جوخت په يونان ک３ د 

＊کاره ＄انگ７تيا د ډ４رو خدايانو －و！و شتون و چ３ د يوناني کيسو له الرې ي３ شهرت موندلى و.
په يونان ک３ د پراختيا غو＊تن３ خو＄＋تونه له ميالد دمخه له شپ８م３ او پن％م３ پ７５ۍ سره مصادف 
وو. د هلني مهاجرو د مهم مرکز بنس له ميالد ＇خه وړاندې د شپ８م３ پ７５ۍ په اوله نيمايي ک３ 

د تور سمندر－ي په شمال ک３ ک５＋ودل شو.
بل پس３ جگ７ې  په  يو  ترمن＃  يونانيانو  او  پارسيانو  د  په وروستيو ک３  پ７５ۍ  پن％م３ ميالدي  د 
ون＋ت３. دغو جگ７و تر هغ３ دوام درلود چ３ مقدوني سکندر تر ميالده پخوا له )٣٣۶ تر  
پورې٣٢٣ پر هخامنشيانو برى ومونده او لويه امپراطوري ي３ جوړه ک７ه. له سکندر وروسته يوناني 

امپراطوري تجزيه شوه.
د يوناني امپراطورۍ د تجزي３ پر مهال د رومي امپراطورۍ غوړ４دو او پراختيا ته زمينه برابره شوه چ３ 

تفصيل به ي３ د روم د مدنيت تر سرليک الندې ولولو.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د توسيديدس د نظرياتو په اړه او دويمه ډله 

دې د هومر په اړه خپل معلومات بيان ک７ي.

 پو＊تن３
١- توسيديدس ＇وک و؟ 

٢- ميسينيانو ＇ه ډول تمدن درلود؟ 
٣- د دوريانو په اړه ＇ه معلومات لرئ؟ 

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دي د مقدوني سکندر په اړه يو مطلب وليکي.
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ايا  اور４دلي مو دي چ３ د پخواني روم امپراطورانو ته ي３ د اروپا واکمنان ويل؟

＇لرويشتم لوست

په ت５ر درس ک３ مو ولوستل چ３ د يوناني امپراطورۍ تر پرز４دلو وروسته د روم امپراطورۍ د پراختيا 
لپاره زمينه برابره شوه.

تر ميالده لس پ７５ۍ وړاندې د روم د شا او خوا ＄ين３ م５شت قومونه سره يو شول چ３ د التينيانو 
په نامه ي３ شهرت وموند. دغو وگ７و په وروستيو ک３ له اتروسکايانو سره يو＄اى شاهي نظام رامن％ته 
ک７ چ３  له ميالده وړاندې تر ٥٠٩ کاله پورې ي３ دوام وک７. همدې قومونو تر ميالد ٢۶٥ کاله پخوا 

په روم ک３ د جمهوري نظام بنس ک５＋ود، چ３ د واک درې ＇انگ３ ي３ درلودې:
١- د مشرانو مجلس.

٢- سنتوري يا سل کسيزه شورا.
٣- قبايلي جرگه.

روميانو تر ميالد ١٤٩ کاله پخوا يو ＄ل بيا د يونان پر مرکزي سيمو يرغل وک７ او د يونان مقدوني 
＊ار ي３ تر خپل３ واکمن９ الندې راووست او د خپل３ امپراطورۍ د پراختيا لپاره ي３ له ميالده ١٣٣ 
کاله وړاندې د يونان له کر＊و ت５ر شول او اوسن９ ترکيه ي３ ونيوله. روميانو د لو４دي＃ پر لور هم پرمخ 
والړل. په همغه کال ي３ هسپانيا هم په خپل３ واکمن９ ک３ شامله ک７ه. له هغه وروسته رومي امپراطوران 

د ＄واک لوړو پوړيو ته ورس５دل.
نژدې دوه سوه کاله ک３ د روم د امپراطورۍ په سياسي او ！ولنيز وضعيت ک３ ډ４رې پ５＋３ وشوې. ب５ال ب５ل 
امپراطوران يو په بل پس３ واک ته ورس５دل. د تر ！ولو مشهورو امپراطورانو نومونه په جدول ک３ لوستلی شئ:

د لرغوني روم يوه مجسمه
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د روم وروستني امپراطور مارکوس او رلوس و چ３ له  ١۶١ ＇خه تر ١٨٠ ميالدي کال پورې 
د روم بشپ７ واکمن و.

د  ده  د  و.  ناپوه س７ى  او  فاسد  کاموديوس  ته ورس５د.  واک  تن  يو  نوم  په  کاموديوس  د  وروسته 
واکمن９ په دوران ک３ د روم د امپراطورۍ د راپرزيدلو زمينه برابره شوه.

له ٢٣٥ ميالدي کال ＇خه تر ٢٨٤ ميالدي کاله پورې شل تنه رومي شاهان واک ته ورس５دل. 
تر＇و د روم امپراطوري په 395 ميالدي کال ک３ پر دوو برخو وو４شل شوه چ３ د ختي＃ او لو４دي＃ روم 

په نومونو يادې شوې. چ３ په لوړو ！ول／يو ک３ به ي３ ولولئ.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د روم د لوم７ني جمهوريت په اړه او دويمه 

ډله دې د روم د وروستني امپراطور په اړه بحث وک７ي.
 پو＊تن３

لوم７نى رومي جمهوريت د کومو واکمنو مراجعو په وسيله اداره ک５ده؟   .١
روميانو مقدونيه په کوم کال ک３ ونيوله؟  .٢

د روم وروستنى واکمن يا امپراطور ＇وک و؟   .٣
 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت

زده کوونکي دې د خپلو معلوماتو پر بنس د روم د جمهوري نظام په اړه يو مطلب وليکي.

د هغ３ دورې ＄ان／７تياوېد واکمن９ کلونهد امپراطور نوم

تر ميالده پخوا له ٧٩ سناتور سوال
＇خه تر ٨٨ پورې

جنگي ديکتاتور او امپراطور و. يوشم５ر پاتريسانان 
ي３ ووژل.

درې کسيزه حکومت 
)سزار، پمپى او تراسوس(

تر ميالده پخوا له ۶٠ 
＇خه تر ٤٩ پورې

د خبرو اترو په پايله ک３ دغ３ درې کسيزې ډل３ گ６ 
حکومت جوړ ک７ چ３ د )تريوم ويرات( په نامه ياد４ده 

په دې موده ک３ سزار د کلوپاترا په نامه يوه مشهوره 
نجل９ د مصر پر تخت ک＋５نوله.

دوهم درې کسيزه حکومت 
)مارک، انتوان او اکتايوس(

تر ميالده پخوا له ٢٧ 
＇خه تر ٤٣ پورې

دغو درې واړو د سزار تر وژلو وروسته د دوو تنو 
پاتريسانو په وسيله واک تر السه ک７.

مقدس امپراطور يا 
اکتايوس

تر ميالده  پخوا له ٢٧ 
تر ميالده پخوا تر ١٤ 

پورې

د روم ＄واکمن امپراتور و. د هغه په زمانه ک３ د 
اي＂اليا شاهي نوم په امپراطورۍ بدل شو. هغه ته ي３ د 

اگوست سزار لقب هم ورک７ي و.
ژولن امپراطوران )تيبريوس، کالى 
کوال، کلوديوس او نرن حکومت(

له ١٤ ＇خه تر ٩٤ 
زي８ديز پورې

دغه ＇لور واړه واکمنان د ژول سزار د کورن９ وو. د روم د 
امپراطورۍ په پراختيا ک３ ي３ لوی الس درلود.

 نيکوکاره امپراطوران )نروا، تراژن،
)هادريان، مارکوس او روليوس

د ٩۶ ميالدي کال  
＇خه تر ١٣٨ ميالدي 

کاله پورې
د روم امپراطوران په دې موده ک３ د خپل３ واکمن９ لوړ 

پ７او ته رس５دلي وو.
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د اسالم تاريخ

- أيا پوه８５ئ چ３ د  عربستان اوضاع اسالم له مبارک دين ＇خه وړاندې ＇رن／ه وه؟
- د اسالم د ستر پيغمبر حضرت محمد مصطفي� له ژوند سره ＊ه اشنا  شئ. 

- أيا د اسالم د مبارک دين د لوم７يو غزاگانو او فتوحاتو په اړه معلومات لرئ؟
- أيا پوهي８ئ چ３ د حضرت ابوبکر صديقW خالفت ＇رنگه پيل شو؟

- د حضرت عمر فاروقW د خالفت په اړه ＇ه معلومات لرئ؟
- أيا د حضرت عثمانW د خالفت د دورې د پ５＋و په اړه معلومات لرئ؟

- د حضرت علي کرم اهلل وجهه د خالفت دوران ＇رنگه ت５ر شو؟
- أيا د امويانو د خالفت د پيل په اړه معلومات لرئ؟

- أيا پوهي８ئ چ３ د امويانو خالفت ＇رنگه له من％ه والړ؟
- أيا پوهي８ئ چ３ له امويانو ＇خه عباسيانو ته واک ＇رنگه ول８５ديد؟

- د عباسيانو خالفت ＇رنگه راوپر＄５د؟

＇ــــلورم ＇پرکى
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او  ژوند  په  د عربو  د مخه  اسالمه  له  زده کوونکي  په دې ＇پرکي ک３ 
حاالتو باندې پوه８５ي؛ د اسالم د ستر نبي حضرت محمد مصطفي� 
ژوند ليک لولي او زده کوي ي３؛ د اسالم د مبارک دين د پيل د کلونو 
پر مهال له ！ولنيزو سمونونو او غزاگانو سره آشنايي پيدا کوي؛ د راشدو 
خلفاوو له دوران سره آشنا ک８５ي؛ د حضرت ابوبکر صديقW د دور له 
پ５＋و خبر８４ي؛ د اسالم د دويم خليفه حضرت عمر فاروقW د زمان３ 
پ５＋３ او جريانات زده کوي؛ د حضرت عثمانW د مهال له پ５＋و سره 

اشنا کي８ي؛ د حضرت علی کرم اهلل وجهه د زمان３ له پ５＋و خبري８ي.
د  او  له ＇رنگوالي خبر８４ي  ل８５د  د  د واک  ته  اموي کورن９  راز،  همدا 
هغ３ دورې د مهمو خلفاوو په اړه معلومات ترالسه کوي او د امويانو پر 
ضد د وگ７نيزو پا＇ونونو او د هغوی له راپر＄５دو سره آشنا ک８５ي. پردې 
سرب５ره د عباسيانو د دورې د مشهورو خلفاوو له پرمختيا او ＄وړتيا سره 

بلد８４ي.

 

د ＇لورم ＇پرکي موخ３＇ــــلورم ＇پرکى
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آيا پوه８５ئ چ３ د عربستان اوضاع د اسالم له مبارک دين ＇خه وړاندې 
＇رنگه وه؟

پن％ه ويشتم لوست

د اسالم د مبارک دين له را＇رگند４دو دمخه د عربستان وگ７و او د ن７ۍ د ډ４رو ه５وادونو وگ７و په شرک 
او خرافاتو عقيده درلوده. تر اسالم وړاندې به په عربستان ک３ هرې قبيل３ ＄انته بت جوړاوه او د هغه 
عبادت به ي３ کاوه العياذ بااهلل، هغه به ي３ خپل خدای گا１ه. په خپلو عقيدو ک３ به ي３ موهوماتو او 
جادو ته ډ４ر ارز＊ت ورکاوه. په ！وليز ډول ي３ د ب３ باورۍ او ب３ عدالت９ په حالت او د جهل او ناپوه９ 
په چاپ５ريال ک３ ژوند کاوه. پر يو بل ي３ اعتماد او باور نه درلود. له خپلو مريانو سره ي３ غير انساني 
چلند درلود. ＊％３ ي３ له هر ډول انساني او بشري حقونو ب３ برخ３ ک７ې وې. ＄ينو کورنيو به نوې 

زي４８دل３ نجون３ ژوندۍ تر خاورو الندې کول３.
د شتمنو او ب６ايو کسانو ترمن＃ اخالقي فساد دود و. جواري )قمار( او شراب ＇＋ل د اشرافو د زامنو 
ور＄نی عادت شوی و. دوی د مال او شتو د تر السه کولو لپاره هر ډول غيرانساني او غيراخالقي 
عمل ترسره کاوه. قوانين يوازې او يوازې د زورواکو د حقونو د دفاع لپاره کار４دل. زورورو به قوانين 

رامن＃ ته کول او هغه به ي３ د مظلومو او ب５وزلو خلکو پر ضد کارول.
د قبايلو د مشرانو ترمن＃ السليک شوي ت７ونونه د هغ３ زمان３ دوديز قوانين و. د قبايلو غ７ي مصؤون 

د اسالم له مبارک دين ＇خه وړاندې د اعرابو د مذهبي دودونو يو ان％ور
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او خوندي و، او د السليک شويو ت７ونونو پر بنس ي３ خپل حقونه ترالسه کول. د قبايلو د غ７و ترمن＃ 
درن＋ت او ارز＊ت هم د ت７ونونو پر بنس و.کومو کسانو به چ３ د قبيل３ غ７يتوب نه درلود له ！ولو 

حقونو او امتيازاتو ب３ برخي وو. د دې ډول خلکو پر مالونو او حقونو باندې ت５ری جايز گ２ل ک５ده.
ددغو ！ولو اخالقي، ！ولنيزو انحرافاتو، ناپوهيو، ظلمونو او نابرابريو د له من％ه وړلو لپاره د اهلل> له 
لوري د اسالم مبارک دين د نبي کريم حضرت محمد مصطفى� په واسطه د ＄مک３ د مخ د ！ولو 
انسانانو لپاره نازل شو. حضرت محمد� خلک د لوی ＇＋تن د وحدانيت د منلو په لور راوبلل. 
بتانو عبادت ي３ منع ک７ او د مسلمانانو ترمن＃ ي３ ！ولنيز باور،  شرک او په خپل الس د جوړو شوو 

عدالت، برابري او ورورولي رامن％ته ک７ه.
د نجونو ژوندي ＊خول او د هغوی پر انساني او ！ولنيزو حقونو باندې ت５ری ي３ منع ک７. له مريانو سره 
ک７ه وړه ته ي３ د هغوی په گ＂ه بدل ک７ل. په عمومي توگه، ويلی شو چی د اسالم مبارک دين يو الهي 
بشپ７ دين دی چ３ د لوی ＇＋تن له لوري د ＄مک３ د مخ د ！ولو انسانانو د اصالح او رو＊انولو لپاره د 

حضرت محمد مصطفی� له خوا ابالغ شوی دی.

  په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې په عربستان ک３ د جهالت او ناپوه９ د دوران 
په اړه بحث وک７ي او دويمه ډله دې هغه تغييرات او سمونونه شرح ک７ي چ３ د اسالم د مبارک دين له 

＇رگند４دو وروسته را من％ته شول.

 پو＊تن３
١- په عربستان ک３ له اسالم ＇خه وړاندې هرې قبيل３ ＄انته ..... جوړاوه او د هغه عبادت به ي３ 

کاوه.
٢- د اسالم مبارک دين خلک ......... ته رابلل.

٣- اسالم د اهلل پاک يو بشپ７ ........ دی.
   له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت

زده کوونکي دې د خپل جومات له مال امام ＇خه وپو＊تي چ３ د اسالم مبارک دين تر نازليدو وروسته 
د انسانانو په ژوند ک３ کوم بدلونونه راغلي دي. تر السه شوي معلومات دې ！ولگيوالو ته ووايي.
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د اسالم د ستر پيغمبر حضرت محمد )ص( له مبارک ژوند سره ＊ه آشنا شئ

 شپ８ ويشتم لوست

د بشري ！ولن３ ستر الر＊ود حضرت محمد مصطفٰى� د عبداهلل زوی او د عبدالمطلب لمسی و. 
په ۵۷1 ز کال ک３ ي３ ن７ۍ په خپل راتگ سره منوره ک７ه. د ده مبارکه مور بي بي امنه او رضاعي 

مور ي３ بي بي حليمه1 نوم５ده.
د حضرت نبي کريم� پالر د ده له زي８يدو ＇خه دمخه وفات شوی دی. په شپ８ کلن９ ک３ ي３ مور وفات 

شوه او په اته کلن９ ک３ ي３ نيکه هم له السه ورک７. له دې وروسته د ده پالنه د ده د تره ابوطالب په غاړه شوه.
پتمنه  يوه  بي بي خديج1３ سره، چ３  له  ک３  کلن９  و４شت  پن％ه  په   � کريم  نبي  حضرت 
او عزتمنه م５رمن وه، واده وک７. په اسالمي ن７ۍ ک３ دا لوم７ن９ ميرمن وه چ３ ايمان ي３ راووړ او د 
اسالم په مبارک دين مشرفه شوه. د حضرت رسول اکرم� د کابو ！ولو اوالدونو مور همدا بي بي 
خديجه1 وه. يوازې حضرت ابراهيم د نبي کريم� هغه زوی و چ３ مور ي３ بي بي ماريه 

قبطيه1 نوم５ده.
د حضرت محمد مصطفي� په ژوند ک３ د ده تر بعثت دمخه ډ４رې مهم３ پ５＋３ وشوې چ３ له امله 

ي３ د هغه شخصيت د مک３ او عربو خلکو په من＃ ک３ غوره او لوړ شو.
د حضرت نبي کريم� ري＋تينولي او امين توب د دوی په شريفانه ژوند ک３ د دې المل ې شو چ３ 

په مدين３ منورې ک３ نبوي جومات
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حضرت بي بي خديجه1 ي３ د خپلو سوداگريزو چارو د سمون لپاره غوره ک７ي. په مک３ ک３ د 
کعب３ شريف３ په د４وال ک３ د حجراالسود د ډبرې ب５رته اي＋ودل او ＄ای په ＄ای کول بله هغه پ５＋ه وه 
چ３ حضرت رسول کريم� ته ي３ د يوه ډ４ر مدبر شخصيت په توگه شهرت ورک７. د حجراالسود 
نژدې شوي وو.  ته سره  لوي３ شخ７ې  اړه د عربو دوه قومونه يوې  په  په ＄ای کولو  بيا ＄ای  د  د ډبرې 
د  ک７ه.  النجه حل  دغه  سره  تدبير  او خاص  پوه３  ＄انگ７ې  خپل３  په  اکرم�  رسول  خو حضرت 
حجراالسود ډبره ي３ په يوه لوی ＇ادر ک３ ک５＋ودله او د ＊ک５لو قومونو مشرانو ته ي３ وويل چ３ هغه له 
＇لورو خواوو )پي）کو( ＇خه ونيسي او له ＄ايه ي３ اوچته ک７ي بيا په خپله حضرت نبي کريم� دغه 
مبارکه ډبره له ＇ادر ＇خه راواخيسته او د د４وال په ！اکلي ＄ای ک３ ي３ ک５＋ود په دې توگه د دوو لويو 

قومونو ترمن＃ د لوي３ النج３ مخه ونيول شوه. 
لوی  د  امانت  مبعوث شو. دغه ستر  نبوت  په  و چ３  کلن  حضرت محمد مصطفٰى� ＇لوي＋ت 

＇＋تن له لوري د حضرت جبرائيل امين' په وسيله دوی ته را ورسول شو.
حضرت محمد مصطفي� د اسالم مبارک دين ته د بلن３ په لوم７يو کلونو ک３ زيات３ ستونزې وگالل３. خو له 
دې ！ولو سره سره ي３ ب３ له ＄ن６ه د اسالم مبارک دين په خپر４دو ک３ پرله پس３ زيار وايست. د نارينه وو له ډل３ 
＇خه حضرت ابو بکر صديقW او د ماشومانو له ډل３ ＇خه حضرت علي کرم اهلل وجهه او د مريانو له ډل３ 

＇خه زيد بن حارث لوم７ني اشخاص وو چ３ د اسالم په مبارک دين مشرف شول.
حضرت محمد مصطفٰى� په 621- 622 ز８４ديز کال ک３ له مک３ معظم３ ＇خه مدين３ منورې 
ته هجرت وک７ چ３ همدغه هجرت بيا د اسالمي ن７ۍ د تاريخ پيل شو او د هجرت په لوم７ي  کال 

مدين３ منورې ک３ الهی قانون نافذ شو.
حضرت محمد مصطفٰى� په 63 کلن９ ک３ هغه مهال چ３ له حجة الوداع ＇خه راستون شو، له 

ل８ې مودې وروسته له دې فاني ن７ۍ ＇خه رحلت وک７.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وويشل شي. لوم７ۍ ډله دې د حضرت محمد� د شجرې او کورن９ په 

اړه او دويمه ډله دې د اسالمی ن７ۍ د لوم７نيو مسلمانانو په اړه بحث وک７ی.
 پو＊تن３

١- حضرت جبرائيل' د خدای> له لوري حضرت محمد� ته ＇ه پيغام راووړ؟
٢- حضرت محمد� ＇و کلن و چ３ په پيغمبرۍ مبعوث شو؟

٣- د حضرت محمد� د شجرې په اړه ＇ه معلومات لرئ؟ 

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د خپل３  سيم３ له مال امام ＇خه د حضرت محمد� د ژوند او اخالقي ＊ي／２و 

په اړه معلومات تر السه ک７ي او خپلو ！ول／يوالو ته دې وړاندې ک７ي.
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آيا د اسالم د مبارک دين د لوم７يو غزاگانو او فتوحاتو په اړه معلومات لرئ؟

 اوه ويشتم لوست

د لوی ＇＋تن د حکم او د حضرت محمد مصطفٰى� د پرله پس３ بلن３ له امله د مک３ معظم３ او 
مدين３ منورې ډ４ر وگ７ي د اسالم په مبارک دين مشرف شول. د اسالم مبارک دين له يوې ور３＄ 
＇خه بل３ ته پياوړى ک５ده. مشرکانو ه）ه کوله چ３ د اسالم د دين د پرمختگ مخه ونيسي. ډول ډول 
خن６ونه ي３ رامن％ته کول. له مسلمانانو سره ي３ اړيک３ پرې ک７ې. د مسلمانانو کورونه ي３ محاصره ک７ل 
او مسلمانان به ي３ په يوازې او ډله ييزه توگه ＄ورول. د دغه ډول بنديزونو او گوا＊ونو سره سره بيا هم 
خلکو له يوې ور＄３ ＇خه بل３ ته اسالم ته مخه کوله. مسلمانان دومره زيات شول چ３ نور ي３ له ＄انه 
دفاع کوالى شواى او هم ي３ دا توان وموند چ３ د مشرکينو د ت５ري د مخنيوي په منظور د غزاگانو ډگر 

ته ور ودانگي. ＄ين３ غزاگان３ وشوې چ３ يو ＇و ي３ په لن６ه توگه يادوو.
د بدر غزوه

د مسلمانانو او مشرکينو ترمن＃ لوم７ن９ غزا د بدر په نامه ياده شوې ده. دا غزا د هجرت په دويم کـال 
مدين３ ته نژدې د بدر په سيم３ ک３ وشوه چ３ مسلمانان پر مشرکينو بريالي شول. دا د جگ７ې په ډگر 
ک３ د مسلمانانو په گ＂ه لوم７ن９ سوبه او فتح وه. که ＇ه هم په دې جگ７ې ک３ د مسلمانانو شم５ر 313 تنه 
او د مشرکينو شم５ر کابو 1000 تنو ته رس５ده، خو د لوی ＇＋تن> په مرسته مسلمانان بريالي شول.

د احد غزا
د احد غزا د مسلمانانو يوه مشهوره غزا ده. دغه غزا په دريم هجري کال ک３ شوې، چ３ له امله ي３ د 
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مک３ مشرکينو ته ډ４ره مرگ ژوبله او＊ت３ وه.
د خندق غزا  

بله غزا چ３ د حضرت محمد رسول اهلل� په ژوند ک３ پ５＋ه شوې ده  د خندق په نامه ياد８４ي. په دې غزا 
ک３ مشرکينو په يرغلونه پيل وک７. خو بريالي نه شول دغه غزا په پن％م هجري  کال ک３ وشوه.

د موتي غزا 
د مسلمانانو او روميانو ترمن＃ يوه بله مهمه غزا د موتي غزا وه چ３ په ا تم هجري کال ک３ وشوه. په دې 

غزا ک３ حضرت خالد بن وليدW ډ４ر ارز＊تمن رول ولوباوه.
د مک３ معظم３ فتح

د مسلمانانو يوه ډ４ره ستره بريا همدا د مک３ و معظم３ فتح وه، چ３ په اتم هجري کال ک３ پ５＋ه شوه. له شک 
پرته مسلمانان پر مشرکانو برالسي وو. ＄که نو مشرکانو د ډار احساس کاوه. حضرت محمد مصطفٰى� 
وويل: هر＇وک چ３ په کور ک３ وي او ور ي３ ت７لی وي په امان ک３ دی. هر＇وک چ３ مسجد الحرام ته پناه 
يوسي په امان ک３ به وي او هرچا چ３ د ابوسفيانW کور ته پناه يوړه په امان ک３ به پات３ شي. په دې ډول، 

مسلمانان ب３ له کوم جنگ ＇خه د مک３ معظم３ سيم３ ته وردننه شول او لويه بريا ي３ په نصيب شوه.
د ُحنين غزا

دا غزا د مسلمانانو ډ４ره ستره غزا ده. په دې غزا ک３ دولس زره مسلمانانو گ６ون ک７ی و. په داس３ حال 
ک３ چ３ د مشرکانو شم５ره ＇و چنده ډ４ره وه. د لوی ＇＋تن> د مرست３ په برکت مشرکانو له سخت３ 

مات３ سره مخامخ او مسلمانان بريالي شول. دا غزا د طايف په شاواخوا سيمه ک３ پ５＋ه شوه.
پايله ک３ مسلمانانو ته د غزا－انو او برياليتوبونو له امله په ！ولنيز او سياسي ژوند ک３ مناسب او وړ  په 
شرايط را من％ته شول. د حضرت محمد مصطفٰى� له رحلت ＇خه د مخه د اسالم د مبارک دين 
نفوذ د مک３، مدين３ او د عربي ！ولن３ په سيمو او ＊ارونو ک３ خپور شو او د جزيرة العرب يووالی ي３ 
رامن％ته ک７. دغو برياليتوبونو د ن７ۍ په کچه د يوه پياوړي او ＄واکمن اسالمي حکومت د رامن％ته 

ک５دلو بنس کي＋ود، چ３ په راتلونکو لوستونو ک３ به ي３ ولولئ.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د مسلمانانو پر وړاندې د مشرکانو د ناوړه ک７و وړو 

په اړه او دويمه ډله دې د مسلمانانو د غزاگانو په اړه خپل معلومات ووايي.

 پو＊تن３
١- د کفارو او مشرکانو ک７ه وړه د مسلمانانو په وړاندې ＇نگه وو؟
٢- د مسلمانانو او مشرکانو ترمن＃ لوم７ن９ غزا .......... نوم５ده.

٣- د مشرکانو په وړاندې د مسلمانانو د ＇و غزاگانو نومونه واخلئ.

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د خپل３ سيم３ د جومات له مال امام ＇خه د غزاگانو په اړه پو＊تن３ وک７ي او بيا دې 

خپل دغه معلومات خپلو ！ولگيوالو ته واوروي.
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آيا پوهي８ئ چ３ د حضرت ابوبکر صديقW خالفت ＇رنگه پيل شو؟
 اته ويشتم لوست

د حضرت ابوبکر صديقW نوم عبداهلل و. حضرت رسول اکرم� هغه ته د صديق لقب غوره ک７، 
د جاهلت په دورې ک３ ي３ نوم عبدالکعبه و نوموړی له عام الفيل ＇خه دوه کاله وروسته په مکه ک３ 
ن７ۍ ته راغی. د ده شجره په شپ８م نيکه ک３ حضرت نبي کريم� ته رس８５ي. د حضرت محمد 
مصطفٰى� له رحلت ＇خه وروسته د ک６والو او کوربنو )مهاجرو او انصارو( د يوې پراخ３ او عام３ 
غون６ې له الرې سقيف３ بني ساعدې په سيمه ک３ د اسالمي خالفت مقام ته د لوم７ني خليفه په توگه 
غوره شو. هغه د راشدو خلفاوو له ډل３ ＇خه لوم７نی خليفه و چ３ له يوولسم ＇خه تر ديارلسم هجري 
کاله پورې د مسلمانانو په چوپ７ ک３ و. حضرت ابوبکر صديقW په خپل３ لوم７ن９ خطبه ک３ چ３ 
مسلمانانو ته ي３ وک７ه داسي وويل: ))اي خلکو! تاسو چ３ زه د خليفه په توگه غوره ک７م. زه له تاسو 
＇خه ＇ه ＄انگ７ې لوړتيا نه لرم. که ما ＊ه کارونه کول له ما سره ملتيا وک７ئ او که بد کارونه م３ کول 
منع م３ ک７ئ. ستاسو ＄واکمن زما په وړاندې ضعيف او ستاسو ضعيف ماته غ＋تلی دی تر هغه چ３ 
د ضعيف حق له ＄واکمن ＇خه واخلم او هغه ته يي ورک７م. په هر قوم ک３ چ３ ناوړه کارونه دود شي 

په بالگانو اخته ک８５ي.((
حضرت ابوبکر صديقW د خپل خالفت په دوه کلن３ دورې ک３ د ＄ينو قومونو د ارتداد مخه ونيوله. 
په دې مهال ک３ ＄ينو مرتدانو د نبوت دعوا وک７ه. له دې ډل３ کولی شو د مسيلمه کذاب نوم واخلو چ３ د 

د ثور سم）ه
هغه ＄اى دی چ３ حضرت محمد� او حضرت ابوبکرصديقW له مشرکانو ＇خه پناه وروړې وه.
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حضرت ابوبکر صديقW له خوا ووژل شو. او دده منونکي ب５رته د اسالم مبارک دين ته راوگر＄５دل.
حضرت ابوبکر صديقW مرتدانو ته په دې ！کو ک３ پيغام واستاوه:))د ب＋ونکي او مهربان ＇＋تن په 
نامه! ))د لوی ＇＋تن او د هغه د ستر استازي د خليفه له لوري د ابوبکر صديق پيغام هر چا ته خاص 
دی، که عام مسلمين دي، که مرتدان. درود دې وي پر هغه چا چ３ د هدايت په الره روان دی او له 
هدايته وروسته ي３ تيارې او ړندو الرو ته مخه نه ده ک７ې. زه واحد ＇＋تن تعالی> ستايم. او وايم چ３ 
له هغه ＇خه پرته بل خدای نشته او حضرت محمد� د هغه بنده او استازی دی. په هغه ＇ه چ３ 
راوړي ي３ دي او نازل شويدي ايمان لرم او هر＇وک چ３ ي３ له ډډه کوي، هغه کافر بولم او په وړاندې 
ي３ جهاد کوم.(( او د دې پيغام په يوې برخ３ ک３ راغلي دي چ３ ))امابعد لوی ＇＋تن جل جالله په 
حقه سره حضرت محمد� د خلکو د اصالح لپاره واستاوه. چ３ ډاروونکی او زيری ورکوونکی 
وی. د اهلل پاک په اراده او غو＊تن３ سره خلک د هغه لوري ته راوبولي او ！ول انسانان له اهلل جل جالله 
＇خه وو４روي لوی ＇＋تن> د هغه چا الره سمه ک７ه چ３ د حضرت رسول کريم� بلنه ي３ ومنله. 

او حضرت نبي کريم� هغه وگ７ي چ３ له ده ＇خه ي３ مخونه اړولي و. بيرته اسالم ته راواړول.
وروسته حضرت رسول اکرم په داس３ حال ک３ چ３ د رب العزت امر ي３ پر ＄ای ک７ی و او خپل امت 
ته ي３ الر＊وون３ تر سره ک７ې او د لوی ＇＋تن له لوري ي３ خپله دنده هغس３ چ３ ＊ايي ترسره ک７ه، له 

دې فاني ن７ۍ ＇خه ي３ رحلت وک７ ...
حضرت ابوبکر صديقW هغه وگ７ي هم اصالح ک７ل چ３ د زکات د فريض３ له ادا کولو ＇خه ي３ ډډه 
کوله. د مسلمانانو د حاکميت سيمه دحضرت ابوبکر صديقW د خالفت په دوران ک３ شام )اوسن９ 
سوري３( او عراق ته ورس５ده د بين النهرين د نيولو لپاره ي３ د حضرت خالد بن وليدW په 
د  راوست３.چ３  ک３  ولک３  په  اسالمي حاکميت  د  هم  ي３  هغه سيم３  او  واستاوه  ل＋کر  يو  مشرۍ 

مسلمانانو د حاکميت د سيمو په پراخولو ک３ حضرت خالد بن وليدW ستره ون６ه درلوده.
د حضرت ابوبکر صديقW د خالفت دوره دوه کاله او ＇و مياشت３ وه او په ديارلسم هجري کـال ک３ 

وفات شو.
 په ！ولگي ک３ فعاليت

زده کوونک３ دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د حضرت ابوبکر صديقW د خالفت د پيل په اړه 
او دويمه ډله دې د حضرت ابوبکر صديقW د لوم７ن９ وينا په اړه خپل معلومات ور ک７ي.

 پو＊تن３
١- د حضرت ابوبکر صديقW د خالفت د دورې په اړه ＇ه معلومات لرئ؟ 

٢- د حضرت ابوبکر صديقW د لوم７ن９ وينا په اړه ＇ه پوه８５ئ.
٣- د ابوبکر صديقW د خالفت په دوران ک３ کوم３ سيم３ د مسلمانانو تر ولک３ الندې راغل３؟

  له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې له خپل مال امام ＇خه د اسالم د لوم７ني خليفه حضرت ابوبکر صديقW د ژوندانه په اړه 

نور معلومات ترالسه ک７ي او هغه دې په ！ولگي ک３ وړاندې ک７ي.
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د حضرت عمرفاروق )رض( د خالفت په اړه  ＇ه معلومات لرئ؟
نه ويشتم لوست

د حضرت ابوبکر صديق/ تر وفات وروسته، خالفت حضرت عمر فاروق/ ته ورس５د نوموړی 
اتفاق د مسلمانانو په  د مدين３ منورې د ！ولو م５شتو و－７و )انصارو او مهاجرينو( له خوا په يوه خوله او 
خالفت و！اکل شو. حضرت عمر فاروق بن خطاب/ د فجارو له جگ７ې ＇خه ＇لور کاله د مخه په 
مکی مکرمی ک３ ن７ۍ ته راغی. د ده شجره کعب بن لوى قريشي او بيا د بني عدي طايف３ ته رس８５ي. 
په ماشومتوب ک３ ي３ د خپل پالر پسونه پوول. د جاهليت په دوره ک３ ي３ د قريشو د استازي په توگه د خپل 
من％ي ن＋تو د له من％ه وړلو لپاره د يوه مصلح او سفير په تو－ه دنده ترسره کوله. په فصاحت او بالغت 
ک３ ي３ ثاني نه درلوده. له همدې امله ي３ په عربو ک３ ډ４ر ن５ک او ＊ه شهرت درلود. د حضرت رسول 
اکرم� له بعثت ＇خه شپ８ کاله وروسته د اسالم په مبارک دين ُمشرف شو. د حضرت نبي کريم� 
له ډ４رو نژدې يارانو ＇خه و. کله چ３ د حضرت ابوبکر صديق/ ناروغي شديده شوه. نو مسلمانان 
د يوه خليفه په فکر ک３ شو. په دې اړه ي３  له پوهو خلکو او له خپلو دوستانو ＇خه  د حضرت عمر 
فاروق/ په اړه پو＊تن３ کول３. ！ولو له ＇ه هيل３ او غرضه پرته د زړه له کوم３ په ر＊تين３ توگه حضرت 
فاروق/ تاييداوه. يوه ورځ ي３ په همدې اړه له حضرت عثمان/ ＇خه وپو＊تل. ده په ＄واب ک３ 
وويل: تاسو له موږ ！ولو ＇خه د حضرت عمر/په اړه ډ４ر معلومات لرئ او ＊ه ي３ پ５ژنئ، سختگير 

دی. خو باطن ي３ له ＇رگندې ب３２ ډ４ر ＊ه دی. په موږ ک３ له عمر/ ＇خه بل ډ４ر ＊ه ＇وک نشته. 
د حضرت ابوبکر صديقW له وصيت سره سم، د خالفت چارې حضرت عمر فاروقW ته وسپارل 

د بصرې ＊ار  يوه  کلتوري ودان９

بصره، د هغو ＊ارونو ＇خه ده چ３ د حضرت عمر فاروق)رض( د خالفت په مهال ودانه شوه.
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د حضرت عمرفاروق )رض( د خالفت په اړه  ＇ه معلومات لرئ؟
شوې. په وصيت پا１ه ک３ راغلي وو: 

د ب＋ونکي او مهربان خدای> په نامه:
ما عمر بن خطابW پر تاسو امير و！اکه. که چ５رې ي３ نيکي وک７ه او د باور او عدالت پر الرې والړ، 
دا هغه ＇ه دي چ３ زه د هغه په اړه پوه８５م. او هغه فکر دی چ３ د هغه په اړه ي３ لرم. او که چيرې ي３ 
ظلم وک７، حق ته ي３ بدلون ورک７، زه په غيب نه پوه８５م، زما نيت ＊ه دی او د هر چا چلند په هغه 

پورې اړه لري او هغوی چ３ ت５ری او ناروا کوي، پوه به شي چ３ پايله ي３ ＇ه ده.
د حضرت عمر فاروقW د خالفت په مهال سوب３ )فتوحات(

د حضرت ابوبکر صديقW له وفات ＇خه وروسته حضرت عمر فاروقW د اسالم د دويم خليفه 
په توگه د چارو واگ３ په الس ک３ واخيست３. د مسلمانانو فاتح ل＋کر د حضرت ابوبکر صديقW په 
زمانه ک３ تر عراق او د ساسانيانو د دولت تر پولو پورې ورس５د. د حضرت عمر فاروقW د خالفت 
په دوران ک３ د ايران وضع مغشوشه او متزلزله شوې وه تر هغه وروسته چ３ روميانو د برموک په جگ７ې 
ک３ مات３ وخوړه، د مسلمانانو ＄واکونه د ايران پر لوري وخو＄５دل. د ايران د ج／７ې لپاره د مسلمانانو 
د ＄واکونو مشر حضرت سعد بن ابي وقاصW و！اکل شو. هغه په قادسي３ ک３ له ايراني پو＄ونو 
سره مخامخ شو او هغوی ته ي３ سخته مات３ ورک７ه. د قادسي３ او جلوال له سوبو ＇خه وروسته حضرت 

سعد بن ابي وقاص د کوف３ د ＊ار د جوړ４دو بنس ک５＋ود.
له يوې مودې وروسته  د مداين ＊ار چ３ در４م يزدگرد ي３ دفاع کوله، د مسلمانانو په الس فتح شو. 
ساساني دريم يزدگر تي＋ت３ ته مخه ک７ه. دغو جگ７و ＇لور کاله دوام وموند چ３ په پای ک３ د نهاوند ＊ار د 
مسلمانانو الس ته ورغی. مسلمانانو په دغ３ سوب３ باندې فتح الفتوح نوم ک５＋ود. له دې جگ７ې وروسته 

يزدگرد خراسان ته وت＋ت５د او په يو ديرشم هجري کـال ک３ د يوه خراساني ژرنده －ر لخوا ووژل شو.
لن６ه دا چ３ د حضرت عمر فاروقW د خالفت په لس نيمو کلو ک３ ډ４رې ＄مک３ د مسلمانانو له خوا 
فتح شوې، چ３ پراخوالی ي３ د مصر له لو４دي％３ برخ３ ＇خه نيول３ بيا د افغانستان تر ختي％و برخو 
پورې رس５ده. د دې دورې يوه بله مهمه چار دا وه چ３ د مسلمانانو تاريخ د حضرت نبي کريم� له 
هغه هجرته پيل شو چ３ له مک３ ＇خه ي３ د لوم７ي ＄ل لپاره په دايمي تو－ه هجرت وک７. حضرت 
ابو لؤلؤ نوم５ده، د  ايراني مجوسي مريي له خوا چ３  يوه  کال ک３   23 په  عمر فاروقW د هجرت 
لمان％ه د ادا کولو په حال ک３ په شهادت ورس５د.د ده د خالفت په دوره ک３ مسلمه امت له فوق العاده 

سوکال９ او عدالت ＇خه برخمن و.
 په ！ولگي ک３ فعاليت

زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي.  لوم７ۍ ډله دې د حضرت عمر فاروقW د ژوندانه په اړه 
او دويمه ډله دې د هغ３ دورې د فتوحاتو په اړه معلومات ورک７ي.

 پو＊تن３
١- حضرت عثمانW د حضرت عمر فاروقW په اړه حضرت ابوبکر صديقW ته ＇ه وويل؟

٢- حضرت ابوبکر صديقW په خپل وروستني وصيت ليک ک３ ＇ه ليکلي وو؟
٣- د فتح الفتوح په اړه ＇ه معلومات لرئ؟ 

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د حضرت عمر فاروقW د اخالقو او فضايلو په اړه له خپلو مال امامانو ＇خه پو＊تن３ 

وک７ي او خپل معلومات دې په ！ولگي ک３ ووايي.
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آيا د حضرت عثمان )رض( د خالفت د دورې د پ５＋و په اړه معلومات لرئ؟
د４رشم لوست

حضرت عثمانW د عفان زوی، او له عام الفيل نه پن％ه کاله د مخه په مک３ مکرم３ ک３ ز８４يدلی 
ابوبکر  و. د حضرت  مهربان شخصيت ＇＋تن  او  يوه رحيم  د  او  و  نه  ي３  د سخاوت سارى  دی. 

صديقW په واسطه د اسالم د مبارک دين منلو ته وبلل شو، او مسلمان شو.
هغه شتمن و او خپله شتمني ي３ د اسالم په الره ک３ وکاروله. د بدر له غزا ＇خه پرته په ！ولو غزاگانو 

ک３ ي３ برخه واخيسته. 
د حضرت عمر فاروقW له شهادته ＇خه وروسته د مسلمانانو له مشورې سره سم په 23 هجري کال 
ک３ د اسالم د در４م خليفه په توگه و！اکل شو. د حضرت عثمانW د خالفت په دورې ک３ د ترکي３ 
زيات３ برخ３ او د افريق３ ＄ين３ برخ３ په اسالمي واکمن９ ک３ شامل３ شوې. دغه راز، په دې دوره 
ک３ د همدان، سکندري３ او آذربايجان بغاوتونه غلي ک７ى شول. د همدې خليفه په وخت ک３ د 

حضرت معاويهW په مشرۍ د سمندري ＄واک په نامه د سرت５رو يو ＄انگ７ی ＄واک رامن％ته شو.
حضرت عثمانW په خپل يوه ليک ک３ د وسله والو پو＄ونو مشرانو ته د عدالت او له ولس سره د 
ک７و وړو په اړه داس３ وليکل: ))لوی ＇＋تن> خلک په حق سره پيدا ک７ي او له حقه پرته نور ＇ه 
نه مني. حق واخلئ او حق ورک７ئ. امانت مه خيانتوئ. د امانت بند مه شلوئ. که نه، د هغو کسانو 

د قرأن عظيم الشان يوه پا１ه
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په گناه ک３ به شريک شئ چ３ له تاسو وروسته په د همدې الرې ＄ي. په عهد او ت７ون وفا وک７ئ. په 
يتيم او په هغه چا چ３ له تاسو سره په ت７ون ک３ شريک او گ６ دي، ظلم او ناروا مه کوئ. هر ＇وک 

چ３ پر يتيم او شريک ظلم وک７ي لوی ＇＋تن > د هغه د＊من دی.((

د قرآن کريم راجمع كول
د حضرت عثمانW د خالفت د مهال له ډ４رو ستر کارونو ＇خه يو هم د قرأن عظيم الشان را ！ولول 
وه. قرأن شريف د 23 کلو په اوږدو ک３ د وخت د غو＊تن３ سره سم پر حضرت محمد� نازل شو. 
د قرأن کريم مبارک ايتونه به اصحابو کرامو خپلو حافظو ته سپارل او يا به ي３ د ونو په پوس＂کو ليکل. 
د مسلمانانو او کفارو ترمن＃ له ＇و غزاگانو او جگ７و وروسته يوشم５ر قاريان په شهادت ورس５دل. ＄که 

نو دا اړتيا احساس شوه چ３ قرأن کريم را！ول او تدوين شي.
د حضرت ابوبکر صديقW د خالفت په دورې ک３ قرأن کريم د مصحف په توگه ！ول ک７ی شوی 
و، خو د حضرت عثمانW د خالفت په دوره ک３ قرأن شريف په بشپ７ ډول د راويانو په واسطه د 
حضرت زيد بن ثابتW تر نظر الندې چ３ د وح３ د کاتبانو له ډل３ و، په پوره غور وحي３ را！ول３ او 
وليکل شو. نورو نسخو سره له مقابل３ ＇خه وروسته حضرت عثمانW حکم وک７ چ３ ！ول３  متفرقی 

پخوان９ نسخ３ دې له من％ه يوړل شي او له هغو ＇خه ＇و کاپي／ان３ د قرانکريم وليکل شي.
حضرت عثمانW په اويا کلن９ ک３ خليفه و！اکل شو. او د خلکو د ارام９ او سوکال９ لپاره ي３ ډ４رې 
ه）３ وک７ې. حضرت عثمانW دولس کاله خالفت وک７ او په 36 هجري کال په داس３ حال ک３ چ３ 

د پاک قرأن په تالوت لگيا و. د يوه تن باغي له خوا په شهادت ورس５د.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونک３ دې پر دوو ډلو وو４شل شي لوم７ۍ ډله دې د حضرت عثمان )رض( د شخصيت په اړه 

بحث وک７ي او دويمه ډله دې د هغه د دورې د سترو کارونو په اړه خبرې وک７ې.

 پو＊تن３
١- د حضرت عثمانW د شخصيت په اړه ＇ه معلومات لرئ؟ 

٢- پاک قرأن د اسالم د کوم خليفه په وخت ک３ را！ول شو؟
٣- حضرت عثمانW ＇و کاله خالفت وک７؟

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې له مال امامانو ＇خه د اسالم د در４م خليفه په اړه معلومات را！ول او هغه دې خپلو 

！ولگيوالو ته ووايي.
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د حضرت علي کرم اهلل وجهه د خالفت دوران ＇رنگه ت５ر شو؟

 
يو د４رشم لوست

حضرت علی کرم اهلل وجهه د ابي طالب زوی، د عبدالمطلب لمسی، د بني هاشم د قبيل３ او د 
قريشو له قام ＇خه و. سرب５ره پر دې چ３ د حضرت محمد مصطفی� د تره زوی و، د هغه زوم هم و. 
له هجرته يوو４شت کاله د مخه په مک３ مکرم３ ک３ وز４８４د. د قحط９ په کال ک３ حضرت علي کرم اهلل 
وجهه د يوې مودې لپاره له حضرت نبي کريم� سره و. وروسته له هغ３ چ３ حضرت رسول اکرم� 
په نبوت مبعوث شو، حضرت علي کرم اهلل وجهه لس کلن و چ３ د اسالم په مبارک دين مشرف شو.

حضرت علی کرم اهلل وجهه په خلکو ک３ په عدل، باور، انصاف او ذکاوت مشهور و. هغه وخت چ３ 
مشرکانو د حضرت محمد مصطفي� پر کور يرغل وک７، هغه مهال حضرت علي کرم اهلل وجهه 
د حضرت نبي کريم� د خوب په بستر ک３ ويده شو او په دې ترتيب مشرکان خپل３ هيل３ ته ونه 
رس５دل. د حضرت عثمان/ له شهادت ＇خه وروسته په ۳۶ هجري کـال ک３ د مسلمانانو د يوې 
غون６ې د پريک７ې پر بنس د اسالمي ن７ۍ د خليفه په توگه غوره او و！اکل شو. دی د ＄ينو مسلمانو 
مشرانو له مخالفتونو سره مخامخ شو. د همدغو مخالفتونو په پايله ک３ د مسلمانانو ترمن＃ دوه جنگونه 

پ５（ شول، چ３ يو ي３ د جمل او بل ي３ د صفين په نامه ياد شوي دي.
د جمل جگ７ه

دغه ج／７ه په بصرې ک３ پ５＋ه شوه. په دې جگ７ه ک３ د حضرت محمد مصطفي� م５رمن３ بي بي 
عايش2３ هم ون６ه اخيست３ وه. د دې لپاره چ３ نوموړې پر اوښ سپره وه، نو ＄که ي３ دغه جگ７ه 

د کوف３ جومات 
د حضرت علي کرم اهلل وجهه د خالفت مرکز
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د جمل يا اوښ په نامه نومول３ ده. 
د صفين جگ７ه

دغه ج／７ه د صفين په سيمه ک３ د حضرت علي کرم اهلل وجهه او حضرت معاويه/ ترمن＃ په 
اووه د４رشم هجري کال ک３ پ５＋ه شوه. اووه ور＄３ ي３ دوام وک７. له هغه وروسته جگ７ه س７ه شوه او 
دوه تنه د خبرو اترو لپاره و！اکل شول. حضرت علی کرم اهلل وجهه حضرت ابوموسي اشعري )رض( 
د خپل استازي په توگه و！اکه او د حضرت معاويه/ له خوا عمرو بن العاص/ غوره شو. د 
خبرو اترو په پايله ک３ دواړه لوري په دې سال شول چ３ حضرت علی کرم اهلل وجهه او حضرت معاويه 
)رض( دواړه له واکه لري شي او په عوض ي３ يو در４م تن د مسلمانانو له خوا د خالفت لپاره و！اکل 
شي. حضرت عمرو . حضرت ابو موسی اشعري/ ته وويل چ３ والړ شه او دغه پريک７ه 

اعالن ک７ه. حضرت ابوموسی اشعري/ راغی او پر４ک７ه ي３ داس３ اعالن ک７ه:
لرې  واکه  له  دواړه  معاويه/  حضرت  او  وجهه  اهلل  کرم  علی  حضرت  چ３  وک７ه  پريک７ه  موږ 
ک７و. تاس３ مسلمانان له خپله من％ه يو بل ＇وک د خالفت لپاره غوره ک７ئ. له حضرت  ابو موسی 

اشعري/ وروسته عمرو بن العاص/ پر خپل ＄ای ودريد او وي３ ويل:
اي خلکو تاسو واوريدل. چ３ حضرت ابوموسی اشعري/ خپل يار لرې ک７. زه هم د هغه يار 
لرې کوم او د هغه پر ＄ای معاويه خالفت ته منصوبوم. په دې توگه، د حضرت معاويه/ پلويانو 

خبرې اترې د ＄ان په گ＂ه اعالن ک７ې.
د خوارجو ＇رگند４دل

خوارج سياسي عقيدتي ډله  بله پ５＋ه ده چ３ د صفين له جگ７ې ＇خه وروسته واقع شوه.  يوه  دا 
وه چ３ د اسالم په سياسي او ！ولنيز تاريخ ک３ ي３ ون６ه درلوده. دوى د حضرت علي کرم اهلل وجهه 
له پلويانو ＇خه وو او پر هغه ت７ون ي３ نيوکه )اعتراض( درلوده چ３ حضرت علي کرم اهلل وجهه له 
حضرت معاويه/ سره د خبرو اترو لپاره ک７ی و. دوی له دې نيوک３ ＇خه وروسته د حضرت علی 

کرم اهلل وجهه د يارانو له ډل３ ＇خه ووتل او په همدې بنس په خوارج معروف او مشهور شول. 
حضرت علي کرم اهلل وجهه په عمومي توگه پن％ه کاله د مسلمانانو خالفت وک７. د هجرت په ＇لو４＋تم 
کال د خوارجو د طايف３ د يوه تن له لوري، چ３ عبدالرحمن بن ملجم نوم５ده، ！پي او دوه ور＄３ وروسته 

د همغو ！پونو له امله په شهادت ورس５د او په دې ډول د راشدينو خلفاوو دور هم پای ته ورس５د.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونک３ دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د حضرت علي کرم اهلل وجهه د شخصيت 

په اړه او دويمه ډله دې د صفين د جگ７ې په اړه معلومات له خپلو ！ولگيوالو سره شريک ک７ي.
 پو＊تن３

- د حضرت علی کرم اهلل وجهه د کورن９ او په خپله د ده د شخصيت په اړه ＇ه معلومات لرئ؟ بيان ي３ ک７ئ.
- د جمل د جگ７ې په اړه ＇ه معلومات لرئ؟ 

- خوارج ＇وک وو؟ 

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
اړه  په  امام ＇خه د حضرت علي کرم اهلل وجهه د شخصيت  يو له خپل مال  زده کوونکي دې هر 

معلومات ترالسه ک７ي او بيا دې خپلو ！ولگيوالو ته ووايي.
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آيا د امويانو د خالفت د پيل په اړه معلومات لرئ؟

 دوه د４رشم لوست

د حضرت علي کرم اهلل وجهه له شهادت ＇خه وروسته حضرت معاويه . په ٤١ هجري کال خالفت 
ته ورسيد.

حضرت معاويه . د ابو سفيان . زوی او د حرب لمسی و. له هجرته پن％لس کاله د 
مخه په مک３ مکرم３ ک３ وز４８４د. د ده پالر ابوسفيان، د مخه دې تر چ３ مسلمان شي، د حضرت 
� د ډ４رو کلکو مخالفانو له ډل３ شم５رل کيده.د مک３ له فتح３ ＇خه وروسته د خپل３  محمد 

کورن９ سره يو ＄ای د اسالم په سپي）لی دين مشرف شول. 
حضرت معاويه درويشت کلن و چ３ حضرت محمد � هغه د خپل کاتب په توگه و！اکه. د حضرت ابوبکر 
صديق . د خالفت په زمانه ک３ د حضرت معاويه . ورور، يزيد بن ابو سفيان، د شام سرل＋کر و. 
له هغه سره په شام ک３ ډ４ر بني اميه استوگن شول. د حضرت عمر فاروق . د خالفت په دور ک３ د شام 
اداره معاويه بن ابو سفيان . ته سپارله شوې وه. د حضرت عثمان . په زمانه ک３ ي３ هم د والي په توگه 

خپل３ دندې ته دوام ورک７. 

د امير معاويه د دورې مسکوکات
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په شپ５تم  او  امويانو د خالفت بنس ک５＋ود. شل کاله ي３ خالفت وک７  . د  حضرت معاويه 
هجري کـال ک３ م７ شو. د معاويه له م７ين３ ＇خه وروسته لويه امپراطوري په ميراث پات３ شوه، چ３ 
ختي％３ پول３ ي３ له هندوچين ＇خه پ５ل５دې او په لو４دي＃ ک３ تر فرانس３ او هسپاني３ پورې 
رس５دې. له ده ＇خه وروسته د ده زوی يزيد د چارو واگ３ په الس ک３ ونيول３. او د هغه د واکمن９ 
د دوران په يوشپ５تم هجري کال ک３ د کربال غميزه پ５＋ه شوه. په دې جنگ ک３ د حضرت محمد 
مصطفي � لمسی حضرت حسين . او د هغه ياران په شهادت ورس５دل. له يزيد ＇خه 
وروسته د دې کورن９ يوشم５ر کسانو د چارو واگ３ په الس ک３ درلودې. دغه کورن９ تر يو سلو دوه 

د４رشم هجري کاله پورې د اسالمي خالفت پر سيمو حکومت وک７.
مروان د دې ل７ۍ وروستنى حکمران و. چ３ له 127 ＇خه تر 132 هجري کاله پورې ي３ پر اسالمي 
د  پا＇ون سره  برخليک جوړوونکي  يوه  په  ابومسلم خراساني  پای ک３،  په  وک７.  قلمرو حکومت 

امويانو ل７ۍ ته د پای ！کى ک５＋ود، چ３ په راتلونکي لوست ک３ به ي３ ولولو.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونک３ دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د حضرت معاويه . د شخصيت په اره 

او دويمه ډله دې په دې کورن９ پورې د اړوند مهمو پ５＋و په اړه خبرې وک７ي.

  پو＊تن３
١- د امير معاويه د شخصيت په اړه پوه８５ئ؟

٢- د کربال خواشينوونک３ غميزه ＇ه مهال پ５＋ه شوه؟ 
٣- د امويانو پر ضد د پا＇ون په اړه ＇ه معلومات لرئ؟ 

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د کربال د پ５＋３ په اړه د خپلو جوماتونو له امامانو ＇خه پو＊تنه وک７ي او تر السه 

ک７ي معلومات دې بيا له خپلو ！ولگيوالو سره شريک ک７ي.
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  آيا پوه８５ئ چ３ دامويانو خالفت ＇رنگه له من％ته والړ؟

 دري د４رشم لوست

يوشم５ر اموي خلفاوو الهي احکامو ته پاملرنه درلوده چ３ له دې ډل３ ＇خه کولی شو حضرت عمر 
بن عبدالعزيز )رض( ته اشاره وک７و. خو يوشم５ر نورو ي３ رعاياوو ته پاملرنه نه درلوده نو په دې تو－ه د 

امويانو پر ضد پا＇ونونه پيل شول. 
د امويانو پر ضد دغه خو＄＋تونه او پا＇ونونه هغه مـهال خپل３ لوړې پوړۍ ته ورس５دل چ３ ابومسلم 
خراساني د عباسيانو په مرسته د پا＇ون زمينه برابره ک７ه. ابومسلم له هر＇ه مخک３ د عباسيانو پاملرنه 
＄ان ته راواړوله. او بيا ي３ د اسالمي خالفت پر ضد په ختي＃، په ت５ره بيا په خراسان ک３، پا＇ون وک７ 
او تر بغداد پورې ي３ د امويانو ！ولو پلويانو ته مات３ ورک７ه. د امويانو يوشم５ر پلويان ب３ له مقاومت ＇خه 

پا＇ون کوونکو ته تسليم شول.
د هرات، فوشنگ، بلخ، تالقانو او نورو سيمو خلک د ابومسلم په امر تر دمشق پورې د پرله پس３ 
بريد په حال ک３ ورس５دل. هلته ي３ د لوړو د４والونو او پياوړو برجونو پر سر تور رنگي بيرغونه ورپول. 
په دې حالت ک３ عباسيانو د ابومسلم مالت７ درلود. په دې تو－ه ابوالعباس په ١٣٢ هجري کال د 

خالفت چارې په خپل الس ک３ ونيول３.

اموي جومات په دمشق ک３
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کله چ３ خالفت ابوالعباس سفاح ته ورس５د، خپل تره عبداهلل بن علي ته ي３ دنده وسپارله چ３ د   آيا پوه８５ئ چ３ دامويانو خالفت ＇رنگه له من％ته والړ؟
اموي کورن９ وروستنی خليفه مروان تعقيب ک７ي. عبداهلل هغه تر موصل پورې و＇اره او هلته هم 
چ３ کوم جن， پ５（ شو، مروان ماته وخوړه او حران ته وت＋ت５د. بيا دمشق او فلسطين ته وت＋ت５د. 
ابوالعباس خپل تره ته الر＊وونه وک７ه چ３ د مروان د تعقيب چارې صالح ته وسپاري. صالح، مروان 
د مصر د بومير نومي کلي پورې و＇اره. هلته ي３ ونيو او وي３ واژه. په دې توگه، عباسي خالفت پيل 

شو چ３ په راتلونکو لوستونو ک３ به ي３ ولولو.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د امويانو د نيمگ７تياوو په اړه خبرې 

وک７ي او دويمه ډله دې د خراساني ابومسلم د پا＇ون په اړه الزم معلومات ور ک７ي.

 پو＊تن３
١- خراساني ابومسلم ＇وک و؟ 

٢- د امويانو په ضد پا＇ونونه له کومه ＄ايه پيل شول؟ 
٣- اموي وروستنی حاکم ＇وک و؟

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې له خپلو مشرانو ＇خه د ابومسلم په اړه پو＊تنه وک７ي او خپل معلومات دې په 

！ولگي ک３ له نورو سره شريک ک７ي.
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آيا پوهي８ئ  چ３ له امويانو ＇خه عباسيانو ته واک ＇رنگه ولي８ديد؟

＇لور د４رشم لوست

ابومسلم خراساني سرب５ره پر دې چ３ د يوشم５ر عجمو له مرست３ او مالت７ ＇خه برخمن و، يو ُمدبر 
او باخبره س７ی هم و سره له دې چ３ د تالقانو، بلخ او هرات خلک ي３ په مرو ک３ سره را！ول ک７ل. د 
دې تر＇نگ ي３ ه）ه وک７ه چ３ د عربو په ت５ره د عباسيانو، مرسته هم ترالسه ک７ي. له همدې امله ي３ 
د عباسيانو له مشرانو سره، چ３ هغوی هم د امويانو پر ضد په تبليغاتو بوخت وو، اړيک３ ！ينگ３ ک７ې. 
عباسيانو چ３ په پ＂ه د خلکو بلنه تنظيموله، ه）ه ي３ کوله چ３ نظامي ＄واک هم ولري، چ３ د امويانو 
واک پای ته ورسوي. هماغه وو چ３ د عباسيانو پاملرنه ابومسلم ته واو＊ته، د عباسيانو سره د اړيکو 
او ژمنو له امله د ابومسلم ل＋کرو په دمشق بريد وک７. د امويانو د وروستني خليفه مروان ＄واکونه ي３ 

د واک له گدۍ راوپر＄ول او د چارو واگ３ ي３ د آل عباس کورن９ ته وسپارل３. 
ابوالعباس  لوم７نی خليفه  په اسالمي سيمو حکومت وک７. د دې کورن９  پ７５ۍ  پن％ه  عباسي دولت 
)سفاح( و چ３ په 132 هجري کال ک３ ي３ د چارو واگ３ په الس ک３ ونيول３. نوموړي تر 136 هجري 

کاله پورې پر اسالمي امپراطورۍ واکمني وک７ه. 
ابوالعباس د ُجمع３ په ورځ پر منبر باندې خپله لوم７ن９ وينا خلکو ته واوروله. په دې توگه له ده ＇خه 
خلک خوښ شول او ده ته ي３ وويل چ３ د حضرت رسول اکرم� مبارک سنت دې بيا ژوندي ک７ل. 

د سامرا تاريخى ودان９ په عراق ک３، د عباسيانو د دورې يوه نامتو أبده
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ده د دې وينا په ترڅ ک３ د حضرت نبي کريم� له فضايلو ＇خه خبرې وک７ې او د امويانو له ظلمونو 
او بديو ＇خه ي３ يادونه وک７ه، چ３ له ډ４رو وگ７و، په ت５ره ت５ره د نبوت له درن３ او پتمن３ کورن９، سره ي３ 

ک７ي وو. دا ي３ هم زياته ک７ه چ３ امويانو په زور باندې اسالمي خالفت غصب ک７ی و.
پورې  کاله  هجري   656 تر  واکمني  عباسيانو  د 
کورن９  دې  د  ک３  اوږدو  په  پ７５يو  پن％و  د  وغ％５ده. 
＇و تنه د واک پر گدۍ ک５ناستل. په دې دورې ک３ 
ډ４رې پ５＋３ رامن＃ ته شوې يوه ي３ د ابومسلم وژنه 
په دورې ک３  منصور خليفه د حکومت  د  وه چ３ 

وشوه.
له منصور ＇خه وروسته کابو 36 تنه يو په بل پس３ 
خالفت ته ورس５دل، چ３ د يوشم５ر مشهورو کسانو 

نومونه ي３ په جدول ک３ لوستلی شئ:
د دې کورن９ وروستنی خليفه ابو احمد المستعصم 
بااهلل و چ３ د چنيگيزيانو د يرغلونو له امله د واک 

له گدۍ ＇خه راوپر＄５د.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې پر دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د ابومسلم خراساني په اړه او دويمه ډله دې د 

ابومسلم د وژل ک５دو په اړه خپل معلومات له نورو سره شريک ک７ي.
 پو＊تن３

١- د خراساني ابومسلم د کارونو په اړه ＇ه معلومات لرئ؟ 
٢- ابوالعباس )سفاح( ＇وک و؟ 

٣- خراساني ابومسلم ＇رنگه ووژل شو؟ 

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د خپل３ سيم３ له پوهانو او مشرانو ＇خه له امويانو ＇خه عباسيانو ته د واک د ل８５د په اړه 

معلومات ترالسه ک７ي او بيا دې خپلو ！ولگيوالو ته ووايي.

زمانه او يا د واکمن９ پ５ر )دوره(د خليفه نوم

 132 هجرى   ابوالعباس 

 136 هجرى ابو جعفر  عبداهللا منصور

158 هجرىابو عبداهللا المهدى 

 175 هجرىابو جعفر هارون الرشيد

 193 هجرىابو موسى  محمد اال امين 

198 هجرىابو جعفر عبداهللا مامون 

 218 هجرىابو اسحاق محمد معتصم باهللا 

227 هجرىابو جعفر هارون الواثق بااهللا

232 هجرىابوالفضل جعفر المتوکل على اهللا 

د عباسي خليفه  گانو نومونه او د هغوى د واکمن９ مهـال 
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راوپر＄يد؟ ＇رنگه  خالفت  عباسيانو  د 
 پن％ه د４رشم لوست

له هغه وروسته چ３ ابومسلم ووژل شو يو ډ４ر شم５ر سيمه ييز ＄واکونه په ت５ره د اسالمي امپراطورۍ 
د ختي％و برخو واکمنان پر عباسيانو ب３ باوره شول. په هرات، سيستان، بلخ او نورو ＄ايونو ک３ 
يوشم５ر محلي حاکمانو مخالفتونه وک７ه دغه مخالفتونه هغه مـهال خپل３ لوړې پوړۍ ته ورس５دل 
چ３ د هارون الرشيد د زامنو مامون او امين ترمن＃ د مخالفتونو له امله لويه ستونزه جوړه شوه. د 
هرات خلک او فوشنجي طاهر د مامون په پلوۍ راپا＇５دل. هغوی غو＊تل له يوې خوا د ابومسلم 
کسات واخلي او له بل３ خوا د بغداد په ادارې او اسالمي خالفت ک３ د غير عربو ون６ه او ارز＊ت 

زيات ک７ي.
د عباسي خلفاوو په وروستنيو مهالونو ک３ داس３ کسان واک ته ورس５دل چ３ له مزو چ７چو ي３ نور 
کار نه درلود. د دې کورن９ د راپر＄يدو په اړه کولی شو يو ل７ زيات الملونه په گوته ک７ِو د ب５لگ３ 

په توگه
- په خلکو باندې ظلم او د وعدو نه پر ＄ای کول: عباسيانو له خپل３ کورن９ ＇خه پرته له 

د عباسيانو د دورې يوه سکه
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خپلو نورو پلويانو سره وفا نه کوله چ３ يوه نمونه ي３ له ابومسلم سره ناروا چلند و.
- د عباسيانو پر ضد ＄ين３ پا＇ونونه: د عباسي خالفت په ب５الب５لو برخو ک３ د خپلواک９ لپاره د 

سيمه ييزو واکمنانو پا＇ونونو د عباسيانو دولت ضعيفه ک７.
- د عباسي خليفه گانو ب３ کفايتي: د عباسي کورن９ په وروستيو کلونو ک３ داس３ کسان واک ته 

ورسيدل چ３ د خلکو له ＄ورون３، مزو چ７چو او اخالقي فسادونو ＇خه ي３ نور ＇ه کار نه و.
- د پياوړي مرکزيت نشتوالی: عباسي خليفه گانو د خالفت د دوام لپاره نه ＇ه پوهه او نه ＇ه 

جرآت درلود. هر سيمه ييز امير کولی شول چ３ خليفه وويروي او په خپله گ＂ه ي３ وکاروي.
په دې توگه د اسالمي امپراطورۍ د و４ش او ！و！ه ک５دو غو＊تن３ زيات３ شوې. خو هغه ＇ه چ３ په 
پر４کنده توگه د عباسيانو د دولت د راپر＄５دلو المل شو، هغه بغداد ته د هالکو تر ادارې الندې د 
مغولي ل＋کرو رس５دل وو، چ３ په پايله ک３ ي３ عباسي خالفت ته تر پن％و پ７５يو واکمن９ وروسته د 

پای ！کى ک５＋ود.

 
  په ！ولگي ک３ فعاليت

اړه  په  کلونو  وروستيو  د  عباسيانو  د  دې  ډله  لوم７ۍ  وو４شل شي.  ډلو  دوو  پر  دې  کوونکي  زده 
معلومات ورک７ي او دويمه ډله دې د عباسيانو د راپر＄５دلو الملونه ووايي.

 پو＊تن３
١- په عباسي دولت ک３ لوم７ني مخالفتونه ＇نگه پ５ل شول؟

٢- د امين او مامون ترمن＃ ج／７ه ک３ طاهر فوشنجي د چا پلوي وک７ه.
٣- د عباسيانو په راپر＄５دو ک３ کوم الملونه مهم او ！اکونکي وو؟

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کوونکي دې د فوشنجي طاهر په اړه له خپلو مشرانو پو＊تنه وک７ي او خپل معلومات دې په 

！ولگي ک３ وړاندې ک７ي.
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د اووم ！ولگي د تاريخ د مضمون اصطالحات

-اورتون:د زردشتيانو معبد، هغه ＄ای دی چ３ د عبادت لپاره په ک３ اور بل８５ي.
-اساطير: داستانونه، کيس３، ))هغه تاريخ چ３ پر شفاهي رواياتو او داستانونو ډډه لگوي، همدغس３ 

اساطيري تاريخ بلل ك８５ي.((
-سکندريه: يوناني تم ＄ای، نظامي عسکري ＄ای، هغه سيمه چ３ د يونانيانو او په ＄انگ７ې توگه د 

سکندر له خوا جوړه شوې وه.
-ابداعات: نوي جوړ شوي. نوي بدلونونه. د هغه ＇ه چ３ پخوا معمول نه وو او په نوې ب２ه را＇ر－ند 

شي.
-العياذ باهلل: پناه وړو د لوی ＇＋تن حضور ته.

-انصار: په لغت ک３ د مرسته کوونکو په معنا دی او په اصطالح ک３ د مدين３ هغو وگ７و ته ويل ک８５ي 
چ３ د مک３ له ک６والو سره ي３ مرسته وک７ه او له هغوی سره ي３ تود هرکلی وک７.

له مبين دين ＇خه او＊تي وو مرتد وگ２ل  -ارتداد: له دين ＇خه او＊تنه. هغه کسان چ３ د اسالم 
شول. 

-بوديستوا: د بودا أئين منونکي
-جيحون: د أمو سيند

-جمل: اوښ. 
-حجة الوداع: د حضرت نبي کريم� وروستنی حج.

-حماسي: ه５وادني او جنگي شعرونه او داستانونه.
-خوارج: هغ３ ډل３ ته به ي３ ويل چ３ هغوی د صفين په ج／７ه ک３ د حضرت علی کرم اهلل وجهه  

او حضرت معاويه . له حکميت سره مخالفت کاوه.
-ماقبل تاريخ: له تاريخ ＇خه د مخه.

-رب النوع: د انسان له لوري جوړه شوې الهه، بُت.
-سامانه: تنظيم کول د أريايانو عمومي جشن لکه: د نوروز جشن او د بز－ر جشن.

-سيحون: د سير دريا.
-هندي عاج: د هندي پيالنو هغه غا＊ونه وو چ３ ظريف أثار ور＇خه جوړيدل.
-غزوه: هغ３ ج／７ې ته وايي چ３ حضرت محمد� په ک３ برخه اخيست３ وه.
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-قلمرو: جغرافيايي محدوده، د واک الندې سيمه، د دولتي واکمن９ حدود او سياسي واکمني.
-ډبرليک: پر ډبره ليکل شوى مطلب. هغه ليکنه چ３ په ډبرې ک３ حک او کيندل شوې وي.

-گاتها: د زردشت نصيحتونه يا د سپين تمان پندونه )نصحيتونه(.
-مسکوکات: د سکو ！ولگه، فلزي سيک３.

-مزج: يو＄ای ک５دل، گ６ ک５دل، يو له بل سره يو ک５دل د مزج تورى او کلمه په تاريخ ک３ هغو مدنيتونو 
ته استعمال شوې ده چ３ سرچينه ي３ بيله او محصول ي３ يو ډول وي. 
-مشرکان: هغه و－７ي او کسان چ３ له لوی ＇＋تن سره شريک مني.

-وحدانيت: په يوه او واحد ＇＋تن تعالي باندې ايمان او باور لرل.
-ويدي: د أريايانو د سرودونو ＇لور کتابونه دي چ３ له ريگويدا، اتهر ويدا، ساما ويدا او ويجورو ويدا 

＇خه جوړ دي. د ويدا او ويدي کلم３ د پوه３ او ت５ز هوش９ په معنا هم کارول شوې ده.


