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د پوهن ３وزارت

ملي سرود
دا وطن افغانســـتـــان دى

دا عــــزت د هـــر افـغـان دى

کور د سول ３کور د تورې

هر بچی ي ３قهرمـــــان دى

دا وطن د ټولـــو کـور دى

د بـــــلـو＇ـــــــو د ازبـکــــــــو

د پ＋ـــتــون او هـــــزاره وو

د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو

ورســـره عرب ،گوجــر دي

پــاميــريـــان ،نـورســـتانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه يان

دا ه５ــــــواد به تل ＄لي８ي

لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان

په ســـينــه ک ３د آســـيـــا به

لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان

نوم د حق مـــو دى رهبـــر

وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

د پوهنې وزارت
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١٠ -١

لوم７ی څپرکى :د تاريخ بنسټونه،
د تارﻳخ د عﻠﻢ او ＂－ﻮ پﻪ اړه ＇ﻪ پﻮﻫ８５ئ؟
د تارﻳخ ﻟﻴکﻮﻧکﻮ سرچﻴﻨ ３کﻮﻣ ３دي.
ﻟﻪ تارﻳخ ＇خﻪ وړاﻧدې او تارﻳخﻲ دورې.
پﻪ تارﻳخ ک ３د ﻧﻴ＂ﻮ بدﻟﻮن.
٤٠ -١١
دويم څپرکى :د افغانستان لوم７ني مدنيتونه
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 ﻳ ３اړﻳک( ３ﻫخاﻣﻨشﻴان ،ﻣﻮرﻳائﻴان او ﻳﻮﻧاﻧﻴان).
د ﻳﻮﻧان -باختري خپﻠﻮاک دوﻟتﻮﻧﻪ.
د ﻳﻮﻧان -باختري پ５ر ﻫﻨري او فرﻫﻨ／ﻲ ＄اﻧ７／تﻴاوې.
أﻳا د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ د کﻮرﻧ ９پﻪ اړه ﻣعﻠﻮﻣات ﻟرئ؟
ب／رام د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ د اﻣپراطﻮرۍ سﻴاسﻲ ﻣرکزﻫ６ه د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ د اﻣپراطﻮرۍ فرﻫﻨ／ﻲ ﻣرکز
باﻣﻴان د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ د اﻣپراطﻮرۍ عقﻴدتﻲ ﻣرکز
أﻳا ﻳفتﻠﻴان پ５ژﻧئ؟
٥٦ -٤١
در４م څپرکى :د ن７ۍ لرغوني مدنيتونه
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؟
د

أﻳا پﻮﻫ８５ئ چ ３ﻳﻮﻧاﻧﻲ تﻤدن ＇ﻨ／ﻪ پﻴل شﻮ؟
أﻳا اورﻳدﻟﻲ ﻣﻮ دي چ ３د پخﻮاﻧﻲ روم اﻣپراطﻮراﻧﻮ تﻪ ﻳ ３د اروپا واکﻤﻨان وﻳل؟
٨٠ -٥٧
څلورم څپرکى :د اسالم تاريخ
أﻳا پﻮﻫﻴ８ئ چ ３د عربستان اوضاع د اسﻼم ﻟﻪ ﻣبارک دﻳﻦ ＇خﻪ وړاﻧدې ＇رﻧ／ﻪ وه؟
د اسﻼم د ستر پﻴغﻤبر حضرت ﻣحﻤد ﻟﻪ ژوﻧد سره بﻪ ＊ﻪ أشﻨا شئ.
أﻳا د اسﻼم د ﻣبارک دﻳﻦ د ﻟﻮﻣ７ﻳﻮ غزا－اﻧﻮ او فتﻮحاتﻮ پﻪ اړه ﻣعﻠﻮﻣات ﻟرئ؟
خﻼفت ＇رﻧ／ﻪ پﻴل شﻮ؟
أﻳا پﻮﻫ８５ئ چ ３د حضرت ابﻮبکر صدﻳق
د خﻼفت پﻪ اړه ＇ﻪ ﻣعﻠﻮﻣات ﻟرئ؟
د حضرت عﻤر فاروق
د خﻼفت د دورې د پ＋５ﻮ پﻪ اړه ﻣعﻠﻮﻣات ﻟرئ؟
أﻳا د حضرت عثﻤان
د حضرت عﻠﻲ (کرم اهلل وجﻬﻪ) د خﻼفت دوران ＇رﻧ／ﻪ ت５ر شﻮ؟
أﻳا د اﻣﻮﻳاﻧﻮ د خﻼفت د پﻴل پﻪ اړه ﻣعﻠﻮﻣات ﻟرئ؟
أﻳا پﻮﻫ８５ئ چ ３د اﻣﻮﻳاﻧﻮ خﻼفت ＇رﻧ／ﻪ ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وﻻړ؟
أﻳا پﻮﻫ８５ئ چ ３ﻟﻪ اﻣﻮﻳاﻧﻮ ＇خﻪ عباسﻴاﻧﻮ تﻪ واک ＇رﻧ／ﻪ وﻟ８５د４د؟
د عباسﻴاﻧﻮ خﻼفت ＇رﻧ／ﻪ راوپر＄ﻴد؟
٨١
د اووم ټولگي د تاريخ اصطالحات

هـ

لوم７ى ＇پرکى

د تارﻳخ بﻨس＂ﻮﻧﻪ (ﻣبادي)
 د تارﻳخ د علﻢ او گ＂ﻮ پﻪ اړه ＇ﻪ پﻮﻫ８５ئ؟ د تارﻳخ لﻴکﻮﻧکﻮ سرچﻴﻨ＇ ３ﻪ شی دي؟ آﻳا د زﻣاﻧﻲ و４ش پﻪ اړه پﻪ تارﻳخ ک ３ﻣعلﻮﻣاتلرئ؟
 -آﻳا د ﻧ＂５ﻮ بدلﻮن او ډولﻮﻧﻮ سره أشﻨاﻳﻲ لرئ؟

1

د لوم７ي ＇پرکي موخ３

پﻪ دې ＇پرکﻲ ک ３زده کﻮوﻧکﻲ د تارﻳخ لﻪ تعرﻳف او گ＂ﻮ سره آشﻨا ک８５ي
د تارﻳخ لﻴکﻮﻧکﻮ سرچﻴﻨ ３پ５ژﻧﻲ او سرب５ره پردې پﻪ ﻫ５ﻮاد او ﻧ７ۍ ک ３لﻪ
ﻣعﻤﻮلﻮ ﻧ＂５ﻮ سره بلد８４ي .د تارﻳخﻲ دورو و４ش زده کﻮي او ﻫﻢ د ＄ﻴﻨﻮ ﻧ＂５ﻮ
د بدلﻮن پﻪ ﻻرو چارو پﻮﻫ８５ي.

2

لﻮﻣ７ى لﻮست

د تاريخ د علم او گ＂و په اړه ＇ه پوه８５ئ؟

تارﻳخ د ت５ر ﻣﻬال ﻫ５ﻨداره او د اوس ﻣﻬال لﻮست دى
تاريخ ﻫغﻪ علﻢ دی چ ３ت５رې شﻮې پ ３＋５د ﻣﻬال (زﻣان) او ＄ای (ﻣکان) پﻪ پام ک ３ﻧﻴﻮلﻮ سره بﻴاﻧﻮي.
ﻣﻬال او ＄ای تﻪ د تارﻳخﻲ پ＋５ﻮ پﻪ اړه پام کﻮل تارﻳخ لﻪ کﻴسﻮ او افساﻧﻮ ＇خﻪ ب５لﻮي.
کﻮﻣﻪ پ＋５ﻪ چ ３پﻪ ！اکلﻲ ﻣﻬال او ＄اﻧگ７ي ＄اى ک ３شﻮې وي ،تارﻳخﻲ پ＋５ﻪ ده .د بﻴلگ ３پﻪ تﻮگﻪ ،د
بدر غزا چ ３پﻪ دوﻳﻢ ﻫجري قﻤري کال ک ３د ﻣدﻳﻨ ３پﻪ  ١٥٠كﻴلﻮﻣ＂رۍ ک ３پ＋５ﻪ شﻮې ﻳﻮه تارﻳخﻲ
پ＋５ﻪ ده .دا د تارﻳخ د علﻢ دﻧده ده چ ３د دغ ３پ ３＋５پﻪ اړه ﻣﻮږ تﻪ ﻣعلﻮﻣات را ک７ي.
پﻮﻫ８５و چ ３اﻧساﻧاﻧﻮ او بشري ！ﻮلﻨ ３ب５ﻼ ب５ل ﻣﻬالﻮﻧﻪ او پ７اووﻧﻪ ت５ر ک７ي او اوسﻨﻲ پ７او تﻪ رس５دلﻲ دي.
دغﻪ ！ﻮل ３پ ３＋５او پ７اووﻧﻪ چ ３پﻪ ب５ﻼب５لﻮ وختﻮﻧﻮ او ب５ﻼب５لﻮ سﻴﻤﻮ ک ３پ ）５شﻮي ،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
دوره .لﻪ تارﻳخ ＇خﻪ وړاﻧدې دورو ﻣطالعﻪ د اﻧسان د پﻴداﻳ＋ت ＇خﻪ پ５ل او د لﻴک او لﻮست د
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
3

اﻧساﻧاﻧﻮ ډ４ر ساده ،او ستﻮﻧزﻣﻦ ژوﻧد درلﻮد .ﻳﻮازې د خپل ﻣ پﻪ زور بﻪ ﻳ ３خپل ３اړتﻴاوې پﻮره کﻮل.３
پﻪ غروﻧﻮ او سﻤ（ﻮ ک ３اوس５دل .د وﻧﻮ او ＇اروﻳﻮ لﻪ پﻮستکﻮ ＇خﻪ بﻪ ﻳ ３جاﻣ ３جﻮړول .３د ﻣ５ﻮو پﻪ
！ﻮلﻮلﻮ او د وحشﻲ ژوو د ＊کار لﻪ ﻻرې بﻪ ﻳ ３ژوﻧد ت５راوه.
＇ﻨگﻪ چ ３اﻧسان اشرف الﻤخلﻮقات دى ،ﻧﻮ لﻪ دې اﻣلﻪ د ﻧﻮرو ژوو پﻪ پرتلﻪ ﻳ ３پﻪ خپل ژوﻧد ک３
بدلﻮن راوست او اوسﻨﻲ ﻣدﻧﻲ پ７او تﻪ ورس５د .ﻫغﻪ ﻣﻬال چ ３اﻧساﻧان د ﻣدﻧﻴت پ７او تﻪ ورس５دل ،لﻪ
ﻫغﻪ سره سﻢ تارﻳخﻲ پ７او پﻴل شﻮ او تر اوسﻪ دوام لري .تارﻳخ ﻣﻮږ لﻪ ت５رو شﻮﻳﻮ پ＋５ﻮ ＇خﻪ خبروي .د
پر ﻣختللﻮ ！ﻮلﻨﻮ د ودې ﻻﻣلﻮﻧﻪ راپ５ژﻧﻲ .لﻨ６ه دا چ ３تارﻳخ د ت５ر ژوﻧد ﻫ５ﻨداره او د راتلﻮﻧکﻲ اﻧسان او
بشري ！ﻮلﻨ ３لپاره ﻻر＊ﻮد دی.

زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻫﻤداس ３اﻧ％ﻮر پﻪ خپلﻪ کتابچﻪ ک ３رسﻢ ک７ي او بﻴا دې د خپل ژوﻧد ﻫر کال پﻪ ﻳﻮه داﻳره ک３
ولﻴکﻲ.

په ！ولگي ک ３فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې پر دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮﻣ７ۍ ډلﻪ دې تارﻳخ تعرﻳف ک７ي او دوﻳﻤﻪ ډلﻪ دې د تارﻳخ
گ＂ ３بﻴان ک７ي.

پو＊تن３
.١تارﻳخ تعرﻳف ک７ئ.
.٢تارﻳخ پﻮﻫان تارﻳخ پﻪ ＇ﻮ دورو و４شﻲ؟ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ ３واخلئ.
.٣تارﻳخ 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＊تﻨ ３وک７ي او ﻻستﻪ راغلﻲ ﻣعلﻮﻣات
دې پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３بﻴان ک７ي.
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دوﻳم لﻮست

د تاريخ ليکونکو سرچين ３کوم ３دي؟

د افغاﻧستان د ﻣلی ارشﻴف اﻧ％ﻮر

د تارﻳخ تعرﻳف او  ３＂－ﻣﻮ پﻪ ت５ر لﻮست ک ３ولﻮستل ３پﻪ دې لﻮست ک ３بﻪ د تارﻳخﻲ سرچﻴﻨﻮ پﻪ پ５ژﻧدلﻮ
بحث وک７و.
تارﻳخ پﻮﻫان د تارﻳخ لﻴکلﻮ لپاره سرچﻴﻨﻮ تﻪ اړتﻴا لري .تارﻳخﻲ سرچﻴﻨ ３دوه ډولﻪ دي :ﻳﻮ لﻴکل شﻮي
او خطي اسﻨاد او تارﻳخﻲ آبدات او آثار .تحرﻳري ﻳا لﻴکل شﻮي اسﻨاد پﻪ آرشﻴفﻮﻧﻮ ک ３ساتل کﻴ８ي
چ ３د افغاﻧستان ﻣلﻲ ارشﻴف ﻫﻢ دا ډول اسﻨاد لري.
د لﻴکل شﻮو ﻳا خطﻲ اسﻨادو لﻮستل او لﻪ ﻫغﻪ ＇خﻪ گ＂ﻪ اخﻴستﻨﻪ ډ４ر ستﻮﻧزﻣﻦ کار دی .دغﻪ
ستﻮﻧزې دوه اړخﻮﻧﻪ لري .لﻮﻣ７ى دا چ ３رسﻢ الخط
د زﻣاﻧ ３پﻪ اوږدو ک ３بدل８５ي ،بلﻪ ستﻮﻧزه دا ده چ３
اﻧسان د زﻣاﻧ ３پﻪ اوږدو ک ３لﻪ ب５ﻼب５لﻮ لﻴکﻮﻧﻮ ＇خﻪ کار
اخﻴستی چ ３پﻮﻫ５دل پرې －ران کار دى؛ لکﻪ ميخي
لﻴک ،ﻫﻴروغلﻴف لﻴک ،پخﻮاﻧی يوناني لﻴک،
سانسکريټ لﻴک او داس ３ﻧﻮر.
د کابل پﻪ داراﻻﻣان ک ３د افغاﻧستان د ﻣلﻲ ﻣﻮزﻳﻢ وداﻧ９
پخﻮاﻧﻲ أثار ﻫﻢ ﻫغﻪ سرچﻴﻨ ３دي چ ３تارﻳخ پﻮﻫان ﻳ３
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د تارﻳخ لﻴکلﻮ لپاره کاروي دا ډول أثار پﻪ ﻣﻮزﻳﻤﻮﻧﻮ ک ３ساتل کﻴ８ي .لکﻪ ＇ﻨگﻪ چ ３د افغانستان

پﻪ ملي موزيم ک ３پﻪ دې ډول ډ４ر تارﻳخﻲ أثار شتﻮن لري.
پﻪ تارﻳخ لﻴکلﻮ ک ３لﻪ 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 پ５ژﻧدﻧ ３لﻪ
علﻢ ＇خﻪ استفاده وک７ای شﻲ.

د کابل باﻻحصار پﻨ％ﻤﻪ ز８４دﻳزه پﻴ７ۍ

په ！ولگي ک ３فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې پر دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮﻣ７ۍ ډلﻪ دې لﻴکل شﻮې سرچﻴﻨ ３او دوﻳﻤﻪ ډلﻪ دې
تارﻳخﻲ أثار بﻴان ک７ي.

پو＊تن３
.١تارﻳخ پﻮﻫان کﻮﻣ ３سرچﻴﻨ ３د تارﻳخ لﻴکلﻮ لپاره کاروي؟
.٢لﻪ خطﻲ اسﻨادو ＇خﻪ ＂－ﻪ اخﻴستل پﻪ تارﻳخ لﻴکلﻮ ک ３کﻮﻣ ３ستﻮﻧزي را ﻣﻨ％تﻪ کﻮي؟
.٣د آرشﻴف او ﻣﻮزﻳﻢ ترﻣﻨ ＃تﻮپﻴر وواﻳئ.

له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
کﻪ چ５رې د زده کﻮوﻧکﻮ د اوس５دو پﻪ سﻴﻤﻪ ک ３تارﻳخ ３وداﻧ ９وي ،د ﻫغﻪ پﻪ اړه دې ﻣعلﻮﻣات ولﻴکﻲ
او خپلﻮ ！ﻮل／ﻴﻮالﻮ تﻪ دې وړاﻧدې ک７ي.
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در４ﻢ لﻮست

له تاريخ ＇خه وړاندې او تاريخي دورې

تارﻳخﻲ دورې

لﻪ تارﻳخ ＇خﻪ وړاﻧدي دورې

پﻪ لﻮﻣ７ي لﻮست ک ３ﻣﻮ ولﻮستل چ ３تارﻳخ 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 ＄ﻤک ３پر ﻣخ ت５ر شﻮل چ ３اﻧسان 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 چ ３د ژوﻧداﻧﻪ د دغﻪ اوږد پ５ر (دور) پﻪ رو＊اﻧﻪ کﻮلﻮ ک ３لﻪ 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 Ageواﻳﻲ .پﻪ دې اوږده ﻣﻬال ک ３چ ３زرگﻮﻧﻪ کلﻮﻧﻪ ﻧﻴسﻲ ،اﻧساﻧاﻧﻮ بﻪ لﻪ ډبرو ＇خﻪ
لﻪ جﻮړو شﻮو تﻮکﻮ کار اخﻴست او پﻪ سﻤ（ﻮ ک ３بﻪ ﻳ ３ژوﻧد کاوه .د ＇اروﻳﻮ لﻪ پﻮستکﻮ ＇خﻪ بﻪ ﻳ３
خپل ＄اﻧتﻪ جاﻣ ３جﻮړول .３د ﻣ５ﻮو پﻪ ！ﻮلﻮلﻮ او ＊کار باﻧدې بﻮخت وو.
دوﻳﻢ عصر د مفرغ ﻳا برونز ايج ( )Bronze Ageپﻪ 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
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او قلع ３ترکﻴب دی .د ﻫغﻪ ﻣﻬال اﻧساﻧﻲ ډلﻮ د ＇اروﻳﻮ د روزلﻮ پﻪ ＇ﻨگ ک ３د ﻧباتاﻧﻮ د کرلﻮ ،د ﻧﻴالگﻴﻮ
د ک５＋ﻨﻮلﻮ او د ﻣ５ﻮه لروﻧکﻮ وﻧﻮ لﻪ روزلﻮ سره آشﻨاﻳﻲ درلﻮده .د ﻣ５شت داﻳﻤﻲ ＄اﻳﻮﻧﻪ بﻪ ﻳ ３جﻮړول .د
صﻨعت دﻧدې ﻫﻢ خپل ارز＊ت درلﻮد.
در４ﻢ عصر د اوسپن ３د عصر ( )Iron Ageپﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ى .لﻪ اوسپﻨ＇ ３خﻪ گ＂ﻪ اخﻴستل
اﻧساﻧﻲ ډل ３د ﻣدﻧﻴت عصر تﻪ رسﻮي .لﻪ اوسپﻨﻴزو وساﻳلﻮ ＇خﻪ کار اخﻴستﻨ ３ب５ﻼ ب５ل ＄اﻳﻮﻧﻪ درلﻮدل.
د کار وساﻳل ،زﻳﻨتﻲ أﻻت او تفرﻳحﻲ او ذوقﻲ شﻴان بﻪ ﻳ ３لﻪ اوسپﻨ＇ ３خﻪ جﻮړول .اﻧساﻧﻲ ډلﻮ د
＇اروﻳﻮ پر ساتلﻮ سرب５ره کرﻧ ،３ب２ﻮال ９او د صﻨعت حرف ３تﻪ ﻫﻢ د ﻳﻮاز４ﻨ ９دﻧدې پﻪ تﻮگﻪ ارز＊ت ورکاوه.
د ﻣالﻮﻧﻮ بدلﻮلﻮ سﻮداگري ﻳ ３د ﻳﻮې ＄اﻧگ７ې دﻧدې پﻪ تﻮگﻪ وﻣﻨلﻪ چ ３ﻳﻮه 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.
لوم７ن ９پ７５ۍ :دغﻪ دوره د لﻴک او کتابت لﻪ ﻣﻨ％تﻪ راتلﻮ ＇خﻪ چ ３درې زره کالﻪ پخﻮا تر ﻣﻴﻼد زﻣاﻧﻪ
ده ،پﻴل８５ي او بﻴا تر پﻨ％ﻤ ３ز８４دﻳزې پ７５ۍ پﻮرې رس８５ي.
من％ن ９پ７５ۍ :لﻪ پﻨ％ﻤ ３ز８４دﻳزې پ７５ۍ ＇خﻪ پ５ل او تر پﻨ％لسﻤ ３ز８４دﻳزې پ７５ۍ پﻮرې دوام کﻮي.
نوې پ７５ۍ :لﻪ پﻨ％لسﻤ ３ز８４دﻳزې پﻴ７ۍ ＇خﻪ پ５ل او تر اتلسﻤ ３ز８４دﻳزې پ７５ۍ پﻮرې رس８５ي.
معاصره پ７５ۍ :لﻪ اتلسﻤﻰ پ７５ۍ (د فراﻧس ３لﻪ لﻮی اﻧقﻼب) ＇خﻪ پﻴل شﻮې او تر اوسﻪ دوام لري.
د ﻳا دولﻮ وړ ده چ ３دا د تارﻳخﻲ زﻣاﻧﻮ د و４ش ﻳﻮه ب５لگﻪ ده چ ３تارﻳخ پﻮﻫان ﻳ ３کاروي .پﻪ دغﻪ و４ش
ک ３پﻪ زﻳاتﻪ پﻴﻤاﻧﻪ اروپاﻳﻲ پ ３＋５پﻪ پام ک ３ﻧﻴﻮل شﻮي دي.

په ！ولگي ک ３فعاليت
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
.١د ډبرې پﻪ دوره ک ３اﻧساﻧاﻧﻮ د کار وساﻳل لﻪ کﻮﻣﻮ تﻮکﻮ ＇خﻪ جﻮړول؟
.٢فلز ﻳا بروﻧز ＇ﻪ شﻰ دی؟ شرح ﻳ ３ک７ئ.
.٣د اوسپﻨ ３د زﻣاﻧ ３اﻧساﻧاﻧﻮ کﻮﻣ ３دﻧدې درلﻮدې؟ شرح ﻳ ３ک７ئ.
.٤د تارﻳخﻲ دورو ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخلئ.

له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپلﻮ کﻮروﻧﻮ ک ３د ډبرﻳﻨﻮ ،بروﻧزي او اوسپﻨﻴزو وساﻳلﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ولﻴکﻲ او پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３دې
وواﻳﻲ.
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＇لﻮرم لﻮست

په تاريخ ک ３د ن＂５و بدلون

ﻧ ３＂５او کلﻴزې د وخت او د وخت د و４ش د پ５ژﻧدلﻮ غﻮره ﻻره ده.
پﻪ افغاﻧستان ک ３درې ډولﻪ ﻧ ３＂５او کلﻴزې ﻣعﻤﻮل دي :سپوږميز (قﻤري) ،لمريز (شﻤسﻲ) او زي８ديز
(ﻣﻴﻼدي) پﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳادې شﻮې دي.
د لﻤرﻳزې (ﻫجري شﻤسﻲ) او سپﻮږﻣﻴزې (ﻫجري قﻤري) کلﻴزې پ５ل د حضرت محمد د ﻫجرت
لﻪ ز４８４دو ＇خﻪ پﻴلﻴ８ي.
لﻪ لﻮﻣ７ي کـال ＇خﻪ پﻴلﻴ８ي او ز８４دﻳز (ﻣﻴﻼدي) کال د حضرت عيسى
پﻪ رسﻤﻲ ،دولتﻲ او اداري چارو ک ３لﻪ ﻫجري لﻤرﻳزې کلﻴزې ＇خﻪ کار اخﻴستل کﻴ８ي＄ .ﻴﻨﻮ ﻣﻬﻤﻮ
ﻣذﻫبﻲ ور＄ﻮ ک ３لکﻪ د روژې مياشت ،لوی اختر ،کوچني اختر او داس ３ﻧﻮرو ک ３لﻪ ﻫجري
سپﻮږﻣﻴز سﻨ＇ ３خﻪ کار اخﻴستل ک８５ي.
ﻫجري لﻤرﻳزه کلﻴزه  ١٢ﻣﻴاشت ３ده چ ٣۶٥ ３ور ３＄او  ۶ساعتﻪ ک８５ي .ﻫجري سپﻮږﻣﻴز کـال ﻫﻢ
 ١٢ﻣﻴاشت ３دي ،خﻮ د ور＄ﻮ شﻤ５ر ﻳ ٣٥٤ ３تﻪ رس８５ي .ﻫﻤدا د ور＄ﻮ تﻮپﻴر د دغﻮ کلﻴزو پﻪ ﻣﻨ＃
ک ３د ﻧ＂５ﻮ د تﻮپﻴر سبب شﻮی دي.
کﻪ وغﻮاړو چ ３ﻫجري شﻤسﻲ ﻧ＂５ﻪ پﻪ ز８４دﻳزه ﻧ＂５ﻪ او زﻳ８دﻳزه ﻧﻴ＂ﻪ پﻪ ﻫجري شﻤسﻲ واړوو ،ساده ﻻره
ﻳ ３دا ده چ ۶٢١ ３شﻤ５ره ور سره جﻤع ﻳا ور ＇خﻪ تفرﻳق ک７و .پﻪ دې ډول کﻪ د محمود د ز４８４دو
کال ١٩۶۶ز８４دﻳز وي او وغﻮاړو چ ３دغﻪ ﻧ＂５ﻪ پﻪ ﻫجري شﻤسﻲ بدلﻪ ک７و ،ﻧﻮ د  ۶٢١شﻤ５ره لﻪ
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 ١٩۶۶شﻤ５رې ＇خﻪ تفرﻳقﻮو چ ３حاصل تفرﻳق ﻳ ３پﻪ ﻫجري شﻤسﻲ ﻧ＂５ﻪ د ﻣحﻤﻮد د ز４８４دو
کال ک８５ي .او کﻪ د زلمي د ز４８４دو کال  ١٣٥٥ﻫجري شﻤسﻲ وي او وغﻮاړو چ ３دا شﻤسﻲ ﻧ＂５ﻪ
پﻪ ﻣﻴﻼدي کال واړوو ﻧﻮ د  ١٣٥٥شﻤ５ره لﻪ  ۶٢١شﻤ５رې سره جﻤع کﻮو او حاصل جﻤع ﻳ ３پﻪ
ﻣﻴﻼدي کال د زلﻤﻲ د ز４８４دو کال را＊ﻴﻲ.
ﻻره:
 ١٩۶۶د ﻣحﻤﻮد د ز４８４دو کال
-۶٢١
 ١٣٤٥ﻫجری شﻤسﻲ
ﻻره:
 ١٣٥٥د زلﻤﻲ د ز４８４دو کال
+ ۶٢١
 ١٩٧۶ز８４دﻳز
د ﻫجري قﻤري سﻨﻮ بدلﻮل پﻪ ﻫجري شﻤسﻲ او ﻳا د ﻫجري شﻤسﻲ سﻨﻮ بدلﻮل پﻪ ﻫجري
قﻤري د ﻧﻮرو ﻣحاسبﻮ لﻪ ﻣخ ３ترسره کﻴ８ي.

په ！ولگي ک ３فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې پر دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮﻣ７ۍ ډلﻪ دې د ﻧ＂５ﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخلﻲ او دوﻳﻤﻪ ډلﻪ دې د شﻤسﻲ ﻧ＂５ﻮ
او＊تﻮن پﻪ ز８４دﻳزې او د ز８４دﻳزو ﻧ＂５ﻮ او＊تﻮن پﻪ ﻫجري شﻤسﻲ پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３اجرا ک７ي.

پو＊تن３
 -١لﻤرﻳز (ﻫجري شﻤسﻲ) کال ＇ﻮ ور ３＄او ＇ﻮ ساعتﻮﻧﻪ دی؟
 -٢سپﻮږﻣﻴز (ﻫجري قﻤري) کال ＇ﻮ ﻣﻴاشت ３او ＇ﻮ ور ３＄دی؟
 -٣د سپﻮږﻣﻴز کال او لﻤرﻳز کال ﻣبدآ ＇ﻪ ده؟

له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې لﻪ خپلﻮ ﻣشراﻧﻮ ＇خﻪ د جﻮﻣات او د خپل ３سﻴﻤ ３د ＊ﻮوﻧ％ﻲ د وداﻧ ９تارﻳخ وپﻮ＊تﻲ او ﻫغﻪ
تارﻳخ دې پﻪ ز８４دﻳز کال واړوي.
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دويم ＇پرکی
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 ﻳ ３اړﻳک( ３ﻫخاﻣﻨشﻴان ،ﻣﻮرﻳان او ﻳﻮﻧاﻧﻴان). د ﻳﻮﻧان  -باختري خپلﻮاک دولتﻮﻧﻪ. د ﻳﻮﻧان  -باختري پ５ر ﻫﻨري او فرﻫﻨگﻲ ＄اﻧگ７ﻧ.３آﻳا د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ د کﻮرﻧ ９پﻪ 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؟
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د دويم ＇پرکي موخ３
پﻪ دې ＇پرکﻲ ک ３بﻪ 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 ترﻻسﻪ کﻮي.
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پﻨ％ﻢ لﻮست

د افغانستان د پن％ه زره کلن تاريخ د پيل په اړه معلومات لرئ؟

د سﻴالک غﻮﻧ６ۍ

پﻪ ت５رو لﻮستﻮﻧﻮ ک ３لﻪ تارﻳخ ＇خﻪ وړاﻧدې او د تارﻳخﻲ دورو ﻳادوﻧﻪ وشﻮه .افغاﻧستان ﻫﻢ تر تارﻳخ واړﻧدې
دورې لري .پﻪ ب５ﻼب５لﻮ بحثﻮﻧﻮ ک ３د افغانستان له پن％ه زره کلن تاريخ ＇خﻪ خبرې ک８５ي .پﻪ دې
پﻮﻫ８５ئ چ ３د 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) ک７５＇ ３ﻧ ３او کﻴﻨدﻧ ３ک７ي دي.
د دغﻮ ＇７５ﻧﻮ پﻪ پای ک ３دا ثابتﻪ شﻮې چ ３تر ﻣﻴﻼده درې زره کالﻪ ﻣخک ３د ﻣﻨ６ﻳگک اوس５دوﻧکﻮ د
داس ３تﻤدن بﻨس ک＋５ﻮد چ ３د افغاﻧﻨستان د پﻨ％ﻪ زره کلﻦ تارﻳخ ثبﻮت دی .د کﻴﻨدﻧﻮ پﻪ ل ７ک ３ډ４ر
أثار او داس ３وساﻳل ﻻستﻪ راغلﻲ چ ３پﻪ دغﻪ لرغﻮﻧ ３سﻴﻤﻪ ک ３د ﻳﻮه پراخ ﻣدﻧﻴت استازﻳتﻮب کﻮي.
پﻪ دغﻪ ＄اى ک ３ډ４رې ﻣجلل ３وداﻧ＇ ９رگﻨدې شﻮې چ ３لﻮی اﻧگ ،７لﻮی د４ﻮالﻮﻧﻪ ،کﻮ！ ３او دفاعﻲ
ﻣﻮرچل ３لري او د ﻣﻨ６ﻳگک د واکﻤﻨاﻧﻮ د پﻼزﻣﻴﻨ ３استازﻳتﻮب کﻮي .سرب５ره پر دې د خﻮراکﻲ تﻮکﻮ
پﻪ ＄اﻧ７／ې تﻮ－ﻪ د غﻨﻤﻮ ز４رﻣﻮﻧﻪ ،ب５ﻼ ب５ل خاورين لو＊ي ،مسي او برونزي ＊کلﻲ زﻳﻨتﻲ
وساﻳل او خاورين ３مجسم ３ﻫﻢ د کﻴﻨدﻧﻮ پﻪ وخت ک ３د فرانسوي لرغﻮن پﻮﻫاﻧﻮ پﻪ وسﻴلﻪ پﻴدا
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شﻮي دي.
د ﻣﻨ６ﻳگک اوس５دوﻧکﻮ لﻪ گاوﻧ６ﻳﻮ ﻣدﻧﻴتﻮﻧﻮ سره ﻣتقابل ３اړﻳک ３درلﻮدې .لﻪ ﻣﻮﻧدل شﻮو أثارو ＇خﻪ
دا ＊کاري چ ３د ﻣﻨ６ﻳگک خلکﻮ پﻪ شﻤال ک ３د اﻧﻮ او ﻧﻤاز－اه تپ( ３ترکمنستان) ،پﻪ لﻮ４دﻳ＃
ک ３د سيالک تپ( ３ايران) لﻪ
وگ７و سره او پﻪ سﻮﻳل ک ３د هرپه او
موهنجودارو (ﻫﻨد) لﻪ ﻣدﻧﻴتﻮﻧﻮ سره
کلتﻮري او اقتصادي اړﻳک ３درلﻮدې .د
ﻣﻨ６ﻳگک لﻮﻣ７ﻧﻲ اوس５دوﻧکﻲ ＊اﻳﻲ
تر ﻣﻴﻼده  ٢٥٠٠کالﻪ پخﻮا دغﻪ سﻴﻤ３
پرﻳ ３＋وي .د ﻣﻨ６ﻳگک د پرﻳ＋ﻮدلﻮ
پﻪ اړه پﻮﻫاﻧﻮ ب５ﻼ ب５ل ３ﻧظرﻳ ３وړاﻧدې
ک７ي دي＄ .ﻴﻨ ３پﻪ دې عقﻴده دي چ３
پرلﻪ پس ３وچکال ９او د هلمند د
سﻴﻨد د اوبﻮ ل８والی ﻳ ３بﻨس＂ﻴز ﻻﻣلﻮﻧﻪ
دي چ ３د ﻣﻨ６ﻳگک اوسﻴدوﻧکﻲ د
لﻪ ﻣﻨدﻳگک ＇خﻪ تر ﻻسﻪ شﻮې ﻣجسﻤ３
ﻫغﻪ ＄اى پر＋４ﻮدلﻮ تﻪ اړ شﻮل.
＄ﻴﻨ ３ﻧﻮر بﻴا د ﻣﻨ６ﻳ／ک د پر＋４ﻮدلﻮ
ﻻﻣل ج７／ې بﻮلﻲ چ ３پﻪ پاﻳلﻪ ک ３ﻣخالفان برﻳالﻲ شﻮل او ﻣﻨدﻳ／ک د اوس５دوﻧکﻮ ﻣﻴشت ＄اﻳﻮﻧﻮ تﻪ ﻳ３
اور ورواچاوه او ﻫغﻮى ﻳ ３د کﻮر کلﻲ پر＋４ﻮدو تﻪ اړ ک７ل.

په ！ولگي ک ３فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې پر در４ﻮو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮﻣ７ۍ ډلﻪ دې د ﻫغﻮ أثارو پﻪ باره ک ３ﻣعلﻮﻣات ورک７ي چ ３لﻪ اﻣلﻪ
ﻳ ３د افغاﻧستان پﻨ％ﻪ زره کلﻦ تارﻳخ ثابت شﻮی دی .دوﻳﻤﻪ ډلﻪ دې د ﻣﻨدﻳگک د خلکﻮ اړﻳک ３لﻪ ﻧﻮرو گاوﻧ６ﻳﻮ
خلکﻮ سره ＇رگﻨدې ک７ي او در４ﻤﻪ ډلﻪ دې لﻪ ﻣﻨدﻳگک ＇خﻪ د خلکﻮ د وتلﻮ ﻻﻣلﻮﻧﻪ ＇ر－ﻨد او خپلﻮ ！ﻮلگﻴﻮالﻮ
تﻪ دې بﻴان ک７ي.

پو＊تن３
-١ﻣﻨ６ﻳگک چ５رتﻪ پ７وت دی؟
-٢د افغاﻧستان د پﻨ％ﻪ زره کلﻦ تارﻳخ ثبﻮت پﻪ کﻮﻣﻮ آثارو ک＇ ３رگﻨد شﻮی دى؟
-٣لﻪ گاوﻧ６ﻳﻮ خلکﻮ سره د ﻣﻨ６ﻳگک د وگ７و اړﻳک ３وواﻳئ.

له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې د افغاﻧستان د تارﻳخ او لرغﻮﻧتﻮب پﻪ باره ک ３ﻳﻮ ﻣطلب جﻮړ او راتلﻮﻧکﻲ ساعت
ک ３دي پﻪ ！ﻮل／ﻲ ک ３وړاﻧدې ک７ي.
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شپ８م لﻮست

آيا ارياييان پ５ژنئ؟

د لرغﻮﻧﻲ بلخ (ام البﻼد) د وداﻧﻴﻮ پات ３شﻮﻧ３

افغاﻧستان تﻪ د آرياييانو راتگ تر ز８４دﻳز (ﻣﻴﻼده) دوه زره او پﻨ％ﻪ سﻮه ( )٢٥٠٠کالﻪ پخﻮا ﻣﻨل
شﻮى دی .آرﻳاﻳاﻧﻮ خپلﻮ ＄اﻧﻮتﻪ اصﻴل او د ＊ﻮ اخﻼقﻮ خاوﻧدان وﻳل .د ﻫغﻮى د لﻮﻣ７ﻧﻴﻮ تﻢ ＄اﻳﻮﻧﻮ پﻪ
اړه ډاډﻣﻦ ﻣعلﻮﻣات ﻧشتﻪ .ﻫغﻪ ＇ﻪ چ＇ ３رگﻨده دي ﻫغﻪ دا دي چ ３آرﻳاﻳان لﻪ سير دريا او آمو سيند
＇خﻪ د لرغﻮﻧﻲ افغاﻧستان بخدي (بلخ) تﻪ راغلل.
آرﻳاﻳاﻧﻮ د ژوﻧداﻧﻪ پﻪ لﻮﻣ７ﻧﻲ ﻣﻬال ک ３کﻮچﻴاﻧﻲ او چﻮپاﻧﻲ ژوﻧد درلﻮد کلﻪ چ ３پﻪ بخدي ک３
ﻣﻴشت شﻮل＊ ،اري ژوﻧد تﻪ ﻳ ３ﻣخﻪ ک７ه .آرﻳاﻳاﻧﻮ کﻮرﻧی ﻧظﻢ درلﻮد .خپل ３کﻮرﻧ ９تﻪ ﻳ» ３کوال« وﻳل.
لﻪ ＇ﻮ کﻮﻻ ＇خﻪ ﻳﻮ قبﻴلﻪ او لﻪ ＇ﻮ قبﻴلﻮ ＇خﻪ ﻳﻮ ！بر (قﻮم) جﻮړﻳده .د خپلﻮ اوس５دو ＄ای تﻪ ﻳ» ３پور«
وﻳل .３دغﻪ ！ﻮل ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ د کهول ،ميرويس ،بگرام او ش５رپور کلﻤﻮ ک ３اوس 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) ک ３د لﻮﻣ７ﻧﻲ ارﻳاﻳﻲ ﻣدﻧﻴت بﻨس ک＋５ﻮد .د بلخ ＊ار ﻳ ３جﻮړ ک .７لﻮی
کﻮروﻧﻪ او جگ د４ﻮالﻮﻧﻪ ﻳ ３ودان ک７ل .د ＊ار د ساتﻨ ３لپاره ﻳ ３ډ４ر ج ，د４ﻮالﻮﻧﻪ او برجﻮﻧﻪ جﻮړ ک７ل
چ ３پﻪ بلخ ک ３ﻻ تر اوسﻪ ﻫﻢ د پخﻮاﻧﻲ بخدي أثارو پات ３شﻮﻧ ３لﻴدل ک８５ي.
ارﻳاﻳاﻧﻮ بلخ تﻪ تر رس５دلﻮ وړاﻧدې کﻮچﻴاﻧی ژوﻧد درلﻮد .دغﻪ ﻣطلب لﻪ ﻫغﻮ شﻮاﻫدو او آثارو ＇خﻪ
＇رگﻨد８４ي چ ３لرغﻮن پ５ژﻧدوﻧکﻮ د سمرقند پﻪ لرغﻮﻧ ３سﻴﻤ( ３تالى برزو) ک ３پﻪ  ١٩٣٩ز کال ک３
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وﻣﻮﻧدل .پﻪ دې لرغﻮﻧﻮ آثارو ک ３ﻳﻮه ﻫﻢ ﻫغﻪ ﻣجسﻤﻪ وه چ ３ﻧﻴﻤﻪ تﻨﻪ ﻳ ３د اﻧسان او ﻧﻴﻤﻪ تﻨﻪ ﻳ ３د حﻴﻮان
پﻪ ډول جﻮړه شﻮې وه .پﻮﻫان پﻪ دې باور دي چ ３دغﻪ ﻣجسﻤﻪ د کيومرث پاچا پﻪ ﻣﻬال ک ３جﻮړه شﻮې
چ ３د آرﻳاﻳاﻧﻮ ﻳﻮ ＄ﻮاکﻤﻦ ！ﻮلﻮاک و.
آرﻳاﻳاﻧﻮ بخدي تﻪ تر رس５دو وروستﻪ د ＇اروﻳﻮ د ساتلﻮ او روزلﻮ تر ＇ﻨگ پﻪ کرﻧ ３او ب２ﻮال ９ﻻس
پﻮرې ک .７ډول ډول گلﻮﻧﻪ ﻳ ３وکرل او ﻣﻴﻮه لروﻧک ３وﻧ ３ﻳ ３ک５ﻨﻮل ،３د خﻮ＊ ９پﻪ ﻣحفلﻮﻧﻮ ک ３ﻳ ３ﻳﻮ بل تﻪ
د گﻼﻧﻮ گﻴ６ۍ ورکﻮل ،３د ﻧﻮي کال پﻪ لﻮﻣ７ﻳﻮ ور＄ﻮ ک％＊ ３ﻮ ،ﻧارﻳﻨﻪ وو＄ ،ﻮاﻧاﻧﻮ او زړو ﻳﻮ ＄اى د جشﻦ
ﻣحفلﻮﻧﻪ ﻧﻴﻮل ،ساز و سرود او ات２ﻮﻧﻪ بﻪ ﻳ ３کﻮل .د آرﻳاﻳاﻧﻮ ﻣشﻬﻮر جشﻦ د »سامانه« پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳادﻳده .پﻪ
جشﻦ ک＄ ３ﻮاﻧاﻧﻮ أسﻮﻧﻪ ＄غلﻮل ،ات２ﻮﻧﻪ بﻪ ﻳ ３کﻮل ،د غشﻮ او ﻧ５زې لﻮب ３بﻪ ﻳ ３کﻮل ،３د ساز ،سرود او
خﻮ＊ ９ﻣحفلﻮﻧﻪ بﻪ ﻳ ３جﻮړول.
د آريايانو ل８５د (مهاجرت)
د آرﻳاﻳﻴاﻧﻮ د ژوﻧداﻧﻪ او ﻣدﻧﻴت پﻪ اړه لﻪ ＇لﻮرو ويدي کتابﻮﻧﻮ ﻳا سرودوﻧﻮ ＇خﻪ چ ３د وﻳدي پﻪ ﻧاﻣﻪ
ﻳاد８４ي ،ﻣعلﻮﻣات ﻻستﻪ راغلﻲ دي .پﻪ دغﻮ کتابﻮﻧﻮ ک ３د 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 ﻻستﻪ راوړلﻮ لپاره لﻪ دغﻮ ＇لﻮرو کتابﻮﻧﻮ ＇خﻪ چ ３پﻪ سانسکريټ ژبﻪ لﻴکل شﻮي＂－ ،ﻪ اخلﻲ .د
وخت پﻪ ت５ر４دو سره د آرﻳاﻳاﻧﻮ شﻤ５ر پﻪ بخدي ک ３ډ４ر شﻮ او د لﻴ８د او ﻣﻬاجرت ل７ۍ ﻳ ３پ５ل ک７ې.
ﻳﻮ شﻤ５ر ارﻳاﻳﻲ ډل ３د سليمان د غروﻧﻮ لﻤﻨﻮ تﻪ او د هندوکش سﻮﻳل تﻪ واو＊تل او ﻫلتﻪ ﻳ ３واړول.
وروستﻪ د هند ＄ﻤکﻮ تﻪ ورس５دل د آرﻳاﻳاﻧﻮ ﻧﻮرې ډل ３لﻮ４دﻳ ３％خﻮاتﻪ ول８５د４دې .ﻫغﻮی لﻮﻣ７ی
پارس (ايران) او وروستﻪ ترکي ３او اروپاي ３ﻫ５ﻮادوﻧﻮ تﻪ ورس５دل .ﻫغﻪ آرﻳاﻳان چ ３پﻪ افغاﻧستان ک３
پات ３شﻮل ﻫغﻮى پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３د ويدي او اوستايي ﻣدﻧﻴتﻮﻧﻮ بﻨس ک＋５ﻮد.

په ！ولگي ک ３فعاليت
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
 .١أرﻳاﻳاﻧﻮ خپل ＄ان ＇ﻨ／ﻪ تعرﻳف ک７ى؟
 .٢د آرﻳاﻳاﻧﻮ لﻮﻣ７ﻧ ９پﻼزﻣﻴﻨﻪ (پاﻳتخت) ＇ﻪ ﻧﻮﻣ５ده او چﻴرې وه؟
 .٣آرﻳاﻳاﻧﻮ 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＊تﻨ ３وک７ي او خپل ﻣعلﻮﻣات دې پﻪ ！ﻮلگﻲ
ک ３بﻴان ک７ي.
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اوم لﻮست

د ويدي مدنيت په اړه مو ＇ه اوريدلي دي؟

د آرﻳاﻳاﻧﻮ ﻣﻬاجرت

د آرﻳاﻳاﻧﻮ پﻪ باره ک ３ﻣﻮ ﻻزم ﻣعلﻮﻣات ﻻستﻪ راوړل .اوس د آرﻳاﻳاﻧﻮ ﻣدﻧﻴت سره آشﻨا ک８５و.
د لرغﻮﻧﻲ افغاﻧستان لﻮﻣ７ى ﻣدﻧﻴت د ويدي پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي .د دې ﻣدﻧﻴت ﻧﻮم لﻪ وﻳدي کتابﻮﻧﻮ ＇خﻪ
اخﻴستل شﻮی دی .دغﻪ ﻣدﻧﻴت تر ﻣﻴﻼده  ١٨٠٠کالﻪ پخﻮا پﻴل او تر ﻣﻴﻼده  ١٢٠٠کالﻪ د ﻣخﻪ ﻳ３
دوام درلﻮد.
د دغﻪ ﻣدﻧﻴت پﻪ اړه ﻣعلﻮﻣات د وﻳدي لﻪ ＇لﻮرو －ﻮﻧﻮ و کتابﻮﻧﻮ ＇خﻪ ﻻستﻪ راغلﻲ چ ３پﻪ وﻳدي کتابﻮﻧﻮ
ﻣشﻬﻮر دي .دا کتابﻮﻧﻪ پر دې سرب５ره چ ３بشپ ７سﻴاسﻲ ،اقتصادي او ！ﻮلﻨﻴز ﻣعلﻮﻣات لري ،د آرﻳاﻳاﻧﻮ
د ﻫغﻪ ﻣﻬال د اخﻼقﻮ او عقﻴدو او د ﻫغ ３زﻣاﻧ ３د کلتﻮر پﻪ اړه ﻫﻢ اړﻳﻦ ﻣعلﻮﻣات پﻪ ک ３شتﻪ .لکﻪ چ３
د ﻣخﻪ ﻣﻮ ولﻮستل آرﻳاﻳاﻧﻮ ＄اﻧگ７ی ！ﻮلﻨﻴز ﻧظام درلﻮد .پﻪ آرﻳاﻳﻲ ډلﻮ ک ３شاﻫ ３ﻧظام واکﻤﻦ و！ ،ﻮلﻨﻪ
پﻪ ＄اﻧگ７ي تدبﻴر اداره ک５دلﻪ .د کﻮرﻧ ９پﻪ سر ک ３پﻼر (پاتي) و .لﻪ ＇ﻮ کﻮرﻧﻴﻮ ﻳﻮ خ５ل ﻳا زى جﻮړ４ده
چ ３د ﻫغ ３پﻪ رآس ک ３کوترا پاتي ﻣﻮجﻮد و .لﻪ ＇ﻮ خ５لﻮﻧﻮ ﻳا زﻳﻮ ＇خﻪ ﻳﻮه قبﻴلﻪ جﻮړ４ده چ ３پﻪ
رآس ک ３ﻳ ３گراماپاتي ＄اى درلﻮد .د ＇ﻮ قبﻴلﻮ رئﻴس تﻪ ﻳ ３ويس پاتي وﻳل＇ .３ﻮ وﻳس پاتﻲ بﻪ د
！ﻮلﻮاک لﻪ خﻮا چ ３راجان ﻧﻮﻣ５ده اداره ک５دل.
د آرﻳاﻳاﻧﻮ د ！ﻮلﻨﻴزې اوضاع پﻪ اړه ﻫﻢ وﻳدي سرودوﻧﻪ رو＊اﻧﻪ ﻣعلﻮﻣات لري .د ب５لگ ３پﻪ تﻮگﻪ ،د ＊３％
ﻣقام تﻪ پﻪ وﻳدي ﻣدﻧﻴت ک ３درﻧاوى ک５ده؛ سره لﻪ دې چ ３د ﻫلک زﻳ８ﻳدﻧﻪ ﻳ ３ﻧ５کﻤرغﻲ گ２لﻪ ،خﻮ د
وﻳدي پ５ر ＊％ﻮ ＄اﻧگ７ی ＄ای درلﻮد .لکﻪ ＇ﻨ／ﻪ چ ３پﻪ ريگو４دا ک ３د ډ４رو ＊％ﻮ اشعار لﻪ ＄اﻧگ７ي
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ﻫﻨري لطافت او صﻨعت سره ثبت شﻮي دي ،لﻪ ﻫغﻮ ＇خﻪ ﻳﻮه شاعره ＊％ﻪ د (گوشاه) پﻪ ﻧاﻣﻪ شﻬرت
درلﻮد چ ３د ﻫغ ３اشعار د رﻳگﻮﻳدا پﻪ لﻮﻣ７ي جلد ک ３ثبت دي .بلﻪ شاعره ＊％ﻪ »لوپامودرا« ﻧﻮﻣ８５ي
چ ３د ﻫغ ３اشعار ﻫﻢ د رﻳگﻮﻳدا د کتاب پﻪ لﻮﻣ７ي جلد ک ３راغلﻲ دي.
پﻪ وﻳدي ﻣدﻧﻴت ک＄ ３اﻧگ７ی اقتصادي ﻧظام و .د وﻳدي ﻣدﻧﻴت اﻧساﻧﻲ ډلﻮ د خپل ژوﻧد اساسﻲ
اړتﻴاوې د چﻮپاﻧ ９او کرﻧ ３لﻪ ﻻرې پﻮره کﻮل ３د آرﻳاﻳاﻧﻮ شتﻤﻨﻲ د ＇اروﻳﻮ لکﻪ پسﻮﻧﻮ ،وزو ،غﻮﻳاﻧﻮ او
داس ３ﻧﻮرو د شﻤ５ر لﻪ ﻣخ ３اﻧدازه ک５ده.
آرﻳاﻳان د کرﻧ ３او چﻮپاﻧ ９تر ＇ﻨگ پﻪ سﻮداگرۍ ﻫﻢ بﻮخت وو .د تبادل ３واحد او تجارتﻲ ﻣتاع ﻳ３
غﻮاگاﻧ ３وې چ ３ﻫغﻪ تﻪ ﻳ» ３پيسو« وﻳل .د پﻴس ３ﻧﻮم ﻫﻢ چ ３اوسﻨی پﻮلﻲ واحد دى رﻳ＋ﻪ ﻳ ３د
آرﻳاﻳﻲ دورې د وﻳدي عصر پﻴسﻮ تﻪ رس８５ي.
د وﻳدي ﻣدﻧﻴت پر ﻣﻬال بﻪ وگ７و ！ﻮکران اوبدل .د ＇اروﻳﻮ لﻪ وړﻳﻮ ＇خﻪ بﻪ ﻳ ３ډول ډول جاﻣ ３گﻨ６ل.３
اوسپﻨﻴز وساﻳل بﻪ ﻳ ３جﻮړول .لﻪ اوسپﻨ＇ ３خﻪ بﻪ ﻳ ３پر 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 کﻼﻻﻧﻮ ،پ＋گراﻧﻮ ،ﻧجاراﻧﻮ او ﻧﻮرو
پﻪ ډ４ر قدر او حرﻣت سره ژوﻧد کاوه.
پﻪ وﻳدي عصر ک ３اﻧساﻧاﻧﻮ پﻪ ﻣختلفﻮ خداﻳاﻧﻮ عقﻴده درلﻮده .لﻪ ﻫغﻮ ＇خﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ (اوشاس) وو چ ３د
خلکﻮ پﻪ باور ﻫغﻪ ﻳﻮه ＊％ﻪ وه او د سپﻴده دم ﻳا د سﻬار خدای پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد４دلﻪ .سره لﻪ دې چ ３د ډ４رو
خداﻳاﻧﻮ عبادت بﻪ ﻳ ３کاوه ،ﻣگر بﻴا ﻳ ３ﻫﻢ پﻪ خدای باﻧدې خاصﻪ عقﻴده درلﻮده ،پﻪ رﻳگﻮﻳدا ک ３داس３
راغلﻲ دي» :پر ﻫر ثابت او ﻫر حرکت کﻮوﻧکﻲ او ﻫﻢ ﻫر ＇ﻪ چ ３پر ﻻرې ＄ﻲ او ﻫر ﻫغﻪ ＇ﻪ چ３
ﻣري پر دغﻮ ！ﻮلﻮ شﻴاﻧﻮ باﻧدې ﻳﻮازې ﻳﻮ خداى واکﻤﻨﻲ لري«.

په ！ولگي ک ３فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې پر درﻳﻮو ډلﻮ ووﻳشل شﻲ .لﻮﻣ７ۍ ډلﻪ دې د وﻳدي ﻣدﻧﻴت د سﻴاسﻲ اوضاع پﻪ اړه ،دوﻳﻤﻪ ډلﻪ
دې د اقتصادي وضع ３پﻪ اړه او در４ﻤﻪ ډلﻪ دې د وﻳدي دورې د اعتقاداتﻮ پﻪ اړه خپل ﻣعلﻮﻣات پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３بﻴان
ک７ي.

پو＊تن３
 .١لﻮﻣ７ﻧی ﻣدﻧﻴت پﻪ افغاﻧستان ک ３پﻪ کﻮم ﻧاﻣﻪ ﻳادﻳ８ي؟
％＊ .٢ﻮ د وﻳدي ﻣدﻧﻴت پر ﻣﻬال ＇ﻪ ډول ﻣقام درلﻮد؟ شرح ﻳ ３ک７ئ.
 .٣د 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 اسﻼم تر ﻣبارک دﻳﻦ دﻣخﻪ د خلکﻮ د عقﻴدو پﻪ اړه پﻮ＊تﻨ ３وک７ي او خپل
ﻣعلﻮﻣات دې ！ﻮلگﻴﻮالﻮ تﻪ بﻴان ک７ي.

18

اتم لﻮست

د اوستايي مدنيت په اړه ＇ه پوهي８ئ؟

د اوستاﻳی ﻣدﻧﻴت ﻳﻮه سﻴﻤﻪ

او ستايي ﻣدﻧﻴت د افغاﻧستان پﻪ تارﻳخ ک ３دوﻳﻢ ﻣدﻧﻴت دی .د دې ﻣدﻧﻴت ﻧﻮم د اوستا لﻪ کتاب ＇خﻪ
اخﻴستل شﻮی چ ３د زردشتيانو لپاره سپﻴ（لﻰ دی .اوستا د قاﻧﻮن ،بﻨﻴاد او دستﻮر پﻪ تﻮ－ﻪ ﻣعﻨا شﻮې
ده .دغﻪ ﻣدﻧﻴت لﻪ ز８４د ＇خﻪ دﻣخﻪ د  ١٢٠٠کالﻮ شاوخﻮا ک ３پ５ل شﻮی او تر ز８４د دﻣخﻪ  ٧٠٠کالﻮ
پﻮرې ﻳ ３دوام ک７ى.
د اوستاﻳﻲ ﻣدﻧﻴت بﻨس پﻪ بخدي ک ３ک＋５ﻮدل شﻮ .پﻪ دغﻪ اړه د اوستا پﻪ کتاب ک ３داس ３راغلﻲ
دي :يما د اهو رامزدا پﻪ اﻣر ﻳﻮه سﻴﻤﻪ جﻮړه ک７ه" چ ３د ﻫغﻪ پلﻦ والﻲ او اوږدوالﻲ د ﻳﻮه اسپرس
(د أس ＄غلﻮلﻮ د ﻳﻮه ﻣﻴدان) پﻪ اﻧدازه و چ ３پﻪ ﻫغﻪ ک＄ ３ﻴﻨ ３حﻴﻮاﻧات لکﻪ پسﻮﻧﻪ ،غﻮﻳان ،ﻣرغان او
＄ﻴﻨ＄ ３ﻨاور لکﻪ سپﻲ او داس ３ﻧﻮر ساتل او د اوبﻮ ＄ای ﻳ ３د ﻳﻮې هاني (ﻣﻴل) پﻪ اوږدوالﻲ وک５ﻨده
او پﻪ دغﻪ سﻴﻤﻪ ک ３ﻳ＊ ３اروﻧﻪ ،کﻮ＇ ３او خﻮﻧ ３جﻮړې ک７ې .خﻮ دروغجﻨﻮ ،لﻴﻮﻧﻴﻮ او علﻴلﻮ کساﻧﻮ
تﻪ ﻳ ３پﻪ ＊ار ک＄ ３ای ور ﻧک.７
زردشت چ ３د سپينتمان پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻫﻢ ﻳادﻳده د زردشتﻴاﻧﻮ ﻣشر ﻻر＊ﻮد ،د اوستا پﻨ％ﻮوﻧکی او د
اوستاﻳﻲ ﻣدﻧﻴت ﻣحرک و .ﻧﻮﻣﻮړي خپل ﻧصﻴحتﻮﻧﻪ پﻪ سرودوﻧﻮ ک ３وﻳل .زردشت د سالﻢ ژوﻧد لپاره
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پر در４ﻮو اصلﻮﻧﻮ باﻧدې ！ﻴﻨگار کاوه چ ３ﻫغﻪ ＊ه فکر کول＊ ،ه ويل او ＊ه کار کول دي .د زردشت
د شخصﻴت او ژوﻧداﻧﻪ پﻪ ﻫکلﻪ د اوستا پﻪ کتاب ک ３ډ４رې ＇رگﻨدوﻧ ３شتﻪ .داس ３وﻳل ک８５ي چ３
ﻧﻮﻣﻮړي د پخﻮاﻧﻲ بلخ (بخدي) د ＊ار پﻪ شاوخﻮا ک ３ژوﻧد کاوه.
زردشت د لرغﻮﻧﻲ افغاﻧستان پﻪ ﻳﻮې ﻧجﻴب ３کﻮرﻧ ９پﻮرې اړه درلﻮده .ﻧﻮﻣﻮړي د فکري اصﻼحاتﻮ
ﻻر＊ﻮوﻧﻪ پﻴل ک７ه .پر ﻫﻤدې ﻣـﻬال ﻳ ３د ﻳﻮې ﻧﻮې تگﻼرې پر بﻨس د ＄ﻴﻨﻮ وزﻳراﻧﻮ او واکﻤﻨاﻧﻮ سره
د خﻴ ９＋اړﻳکﻲ جﻮړې او ﻫغﻪ ﻳ ３وپالل.３
＄ﻴﻨ ３ﻣؤرخان زردشت د اسپه لﻪ ﻣشﻬﻮرې کﻮرﻧ＇ ９خﻪ گ２ﻲ .د زردشت د کﻮرﻧ ９پﻪ اکثرو ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ
ک ３د اسپﻪ کلﻤﻪ پﻪ وار وار راغل ３ده .د زردشت پﻼر پور اسپه او ﻧﻴکﻪ ﻳ ３ميچت اسپه ﻧﻮﻣ５ده چ３
د وروستﻲ ﻧﻮم ﻣعﻨا ﻳ ３د قﻮي أسﻮﻧﻮ ＇＋تﻦ ده.
د اوستا کتاب د زردشت لﻪ خﻮا وړاﻧدې شﻮى دى .دغﻪ کتاب پﻪ حقﻴقت ک ３د زردشتﻲ آﻳﻴﻦ د پﻴرواﻧﻮ
لپاره د ﻻر＊ﻮوﻧ ３اصﻮل دي .اوستا د ﻧ７ۍ د پخﻮاﻧﻴﻮ کتابﻮﻧﻮ لﻪ جﻤل＇ ３خﻪ ده چ ３پﻪ اغلب گﻮﻣان
سره دغﻪ کتاب ک ３لﻪ ＇ ١٢٠٠خﻪ تر  ۶٠٠کالﻪ پخﻮا تر ﻣﻴﻼده پ ３＋５راغل ３دي.
پﻪ اوستاﻳﻲ ﻣدﻧﻴت ک ３درې گﻮﻧﻲ ！ﻮلﻨﻴزې طبق( ３روحانيون ،نظاميون او بزگران) ﻣﻮجﻮد وو.
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 ﻳ ３کارول .سرب５ره پر دې پﻪ اوستا ک ３د سﻴاسﻲ کﻮرﻧﻴﻮ
او واکﻤﻨاﻧﻮ پﻪ اړه ﻫﻢ ＇رگﻨدوﻧ ３شﻮې دي .پﻪ اوستا ک ３ﻫغﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳادوﻧﻪ شﻮې چ ３د افغاﻧستان پﻪ
اساطﻴري تارﻳخ ک ３لﻮړ ＄اى لري؛ لکﻪ :اسپه ،کيانيان او پيشداديان چ ３پﻪ راتلﻮﻧکﻮ درسﻮﻧﻮ ک３
بﻪ ﻳ ３پﻪ تفصﻴل سره ولﻮلﻮ.

په ！ولگي ک ３فعاليت
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 ک ３خپل ﻣعلﻮﻣات ！ﻮلگﻴﻮالﻮ تﻪ وواﻳﻲ.

پو＊تن３
.1د اوستاﻳﻲ ﻣدﻧﻴت او د ﻫغﻪ د ﻣعﻨا پﻪ اړه ＇ﻪ پﻮﻫﻴ８ئ؟
.2زردشت ＇ﻮک و؟
.3اوستا 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＊تﻨ ３وک７ي او خپل ﻣعلﻮﻣات دې ！ﻮلگﻴﻮالﻮ تﻪ بﻴان ک７ي.
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نﻬم لﻮست

د افغانستان اساطيري تاريخ (پيشداديان ،کيانيان او اسپه)

رستﻢ د شﻬﻨاﻣ ３ﻣشﻬﻮر پﻬلﻮان

د افغاﻧستان پﻪ اساطﻴري تارﻳخ ک ３درې ﻣﻬﻤ ３کﻮرﻧ ９ﻣعرفﻲ شﻮې دي.
الف -پيشداديان
هوشنگ لﻮﻣ７ﻧی اوستاﻳﻲ پﻬلﻮان دی چ ３لﻪ د４ﻮاﻧﻮ سره جﻨگ５ده او پر ﻫغﻮی ﻳ ３واکﻤﻨﻲ درلﻮده.
ﻫﻮشﻨگ د کيومرث لﻪ اوﻻدې ＇خﻪ و چ ３د پﻴشدادﻳاﻧﻮ ل７ۍ د ده لﻪ ﻧسل ＇خﻪ ده .ﻫﻮشﻨگ د
بخدي ＊ار د لﻮﻣ７ﻧﻲ قاﻧﻮن جﻮړووﻧکﻲ پﻪ تﻮ－ﻪ پ５ژﻧدل شﻮی دی .ترﻫﻮشﻨگ وروستﻪ تهمورث واک
تﻪ ورس５د چ ３د اوو ﻫ５ﻮادوﻧﻮ د ！ﻮلﻮاک پﻪ ﻧﻮم پ５ژﻧدل شﻮی و .لﻪ تﻬﻤﻮرث وروستﻪ واک جﻤشﻴد (يما)

تﻪ ورس５د چ ３د افغاﻧستان پﻪ اساطﻴري تارﻳخ ک ３پﻪ زړه پﻮرې حﻤاسﻲ او عشقﻲ کﻴس ３لري .د ﻫغﻪ
ﻣﻬال ﻣشﻬﻮرې کﻴس ３زﻳات ３دي چ ３د ب５ل ３／پﻪ تﻮ－ﻪ د رستم او سهراب او د کاوه آهنگر د کﻴسﻮ
ﻳادوﻧﻪ کﻮلی شﻮ .د کاوه أﻫﻨگر کﻴسﻪ د داس ３پ＋５ﻮ او واقعاتﻮ پر بﻨس جﻮړه شﻮې چ ３ﻳﻮه کس د کاوه
اﻫﻨگر پﻪ ﻧاﻣﻪ د خپل ３پ＋گرۍ ＇رﻣﻨﻪ د بﻴرغ پﻪ ډول د ﻧﻴزې پر سر وت７لﻪ او خلک ﻳ ３را ！ﻮل ک７ل چ３
د ضحاک او د ﻫغﻪ د ظلﻢ او ستﻢ پر ضد پا＇ﻮن وک７ي چ ３پﻪ پای ک ３ضحاک لﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻻړ او کاوه
أﻫﻨگر برﻳالﻰ شﻮ.
ب -کيانيان

کﻴاﻧﻴان د افغاﻧستان د اساطﻴري ل７ۍ ﻳﻮه بلﻪ کﻮرﻧ ９ده چ ３پﻪ پخﻮاﻧﻲ بلخ ک ３ﻳ ３واکﻤﻨﻲ درلﻮده.
دغ ３کﻮرﻧ ９تﻪ ﻳ ３پﻪ شاهنامه ک ３کﻴاﻧﻲ وﻳل ３ده .د اوستا پﻪ لﻴکﻨﻪ ک ３د دې کﻮرﻧ ９لﻮﻣ７ﻧی ！ﻮلﻮاک د
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کيقباد پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد شﻮی چ ３د رستﻢ پﻬلﻮان پﻪ غﻮ＊تﻨﻪ پﻪ بلخ ک ３پر تخت ک＋ﻴﻨاست او پﻨ％لس کالﻪ
ﻳ ３واکﻤﻨﻲ وک７ه.
تر ﻫغﻪ وروستﻪ ،د ده زوی کيکاوس پرتخت ک５＋ﻨاست چ ３لﻪ پردﻳﻮ سره وجﻨگ５د او پر ﻫغﻮى برﻳالﻰ
شﻮ .تر کﻴکاوس وروستﻪ سياوش واک تﻪ ورس５د .سﻴاوش ددې کﻮرﻧ ９ډ４ر ＄ﻮاکﻤﻦ ！ﻮلﻮاک و .دغﻪ
واکﻤﻦ د تورانيانو سره پﻪ ﻣخاﻣخ جگ７ه ک ３لﻪ ﻣﻨ％ﻪ وﻻړ .تر ده وروستﻪ کيخسرو واک تﻪ ورس５د.
ﻧﻮﻣﻮړي د پﻼر د وﻳﻨ ３د غچ اخﻴستلﻮ لپاره لﻪ تﻮراﻧﻴاﻧﻮ سره وجﻨگ５د .پﻪ پاى ک ３توراني افراسياب او
د ﻫغﻪ ورور ﻳ ３پﻪ زﻧ％ﻴر وت７ل او وﻳ ３وژل.
ج -اسپه

لﻪ کﻴاﻧﻲ کﻮرﻧ ９وروستﻪ د افغاﻧستان پﻪ اساطﻴري تارﻳخ ک ３بلﻪ ل７ۍ ﻣﻨ ＃تﻪ راغلﻪ چ ３د اسپﻪ کﻮرﻧ ９پﻪ
ﻧاﻣﻪ ﻳ ３شﻬرت وﻣﻮﻧد＇ .ﻨگﻪ چ ３د دغ ３کﻮرﻧ ９د ﻫر ！ﻮلﻮاک د ﻧاﻣﻪ پﻪ پای ک ３د اسپﻪ کلﻤﻪ راغل３
ده ﻧﻮ پﻪ تارﻳخﻲ ﻣتﻨﻮﻧﻮ ک ３د اسپﻪ د کﻮرﻧ ９پﻪ ﻧﻮم ﻣشﻬﻮر دي .ددغ ３کﻮرﻧ ９لﻮﻣ７ﻧﻰ ！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 تگﻼرې پﻴرو و.
داس ３وﻳل کﻴ８ي چ ３زردشت د خپل کتاب ( )١٢٠٠٠ﻧسخ ３لﻴکل ３وې چ ３د وهران پﻪ اورتﻮن
ک ３ساتل ک５دې .دغﻪ ﻣعبد د －شتاسپ لﻪ خﻮا پﻪ بلخ ک ３ودان شﻮى و.
لﻪ －شتاسپ ＇خﻪ وروستﻪ ددغ ３ل７ۍ ﻧﻮر پاچاﻫان ﻫﻢ واک تﻪ ورس５دل .د ب５لگ ３پﻪ تﻮگﻪ اسفنديار،
داراب د همای زوی او د داس ３ﻧﻮرو ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳادوﻻى شﻮ .باﻳد ووﻳل شﻲ د افغاﻧستان اساطﻴري
تارﻳخ پر درﻳﻮ سرچﻴﻨﻮ (ﻣﻨابعﻮ) وﻻړ دی چ ３ﻫغﻪ اوستايي متون ،د فردوسي شاهنامه او شفاهي
کيس ３دي چ ３تر اوسﻪ د افغاﻧستان د وگ７و ترﻣﻨ ＃سﻴﻨﻪ پﻪ سﻴﻨﻪ ﻳﻮ او بل تﻪ ل８５دول ک８５ي او ﻻ تر اوسﻪ
پﻪ ﻣختلفﻮ ډولﻮﻧﻮ پات ３شﻮې دي.

په ！ولگي ک ３فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې پر درﻳﻮو ډلﻮ ووﻳشل شﻲ .لﻮﻣ７ۍ ډلﻪ دې د افغاﻧستان د اساطﻴري تارﻳخ د کﻮرﻧﻴﻮ
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخلﻲ ،دوﻳﻤﻪ ډلﻪ دې ددې کﻮرﻧ ９د درﻳﻮو ﻧاﻣتﻮ شخصﻴتﻮﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخلﻲ او در４ﻤﻪ ډلﻪ دې د
افغاﻧستان د اساطﻴري تارﻳخ پر ＄اﻧ７／و سرچﻴﻨﻮ باﻧدې خبرې وک７ي.

پو＊تن３
.١د افغاﻧستان پﻪ اساطﻴري تارﻳخ ک ３کﻮﻣ ３کﻮرﻧ ９شاﻣل ３دي؟
.٢لﻮﻣ７ۍ کﻮرﻧ ９د افغاﻧستان پﻪ اساطﻴري تارﻳخ ک ３پﻪ کﻮم ﻧاﻣﻪ ﻳاده شﻮې ده؟
.٣د افغاﻧستان د اساطﻴري تارﻳخ درې سرچﻴﻨ ３کﻮﻣ ３دي؟

له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې لﻪ خپلﻮ ﻣشراﻧﻮ ＇خﻪ د تارﻳخﻲ کﻴسﻮ پﻪ اړه پﻮ＊تﻨ ３وک７ي او خپل ﻣعلﻮﻣات دې
！ﻮلگﻴﻮالﻮ تﻪ وړاﻧدې ک７ي.
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لسم لﻮست

لرغونى افغانستان او له پرديو سره يي اړيک３
(هخامنشيان ،يونانيان او موريايان)

چندرا گﻮپتا

ﻣقدوﻧﻲ سکندر

دارﻳﻮش او خشاﻳارشا

لﻪ ز８４دﻳز کال ＇خﻪ وړاﻧدې پﻪ شپ８ﻣﻪ پ７５ۍ ک ３د لرغﻮﻧﻲ افغاﻧستان پﻪ ﻣحدوده ک ３واحده
سﻴاسﻲ واکﻤﻨﻲ ﻧﻪ وه .پﻪ ﻫر گﻮټ ک ３ﻣحلﻲ حکﻮﻣتﻮﻧﻮ او خپلﻮاکﻮ سﻴاسﻲ واکﻤﻨﻴﻮ حاکﻤﻴت
درلﻮد .ﻫﻤدا ﻣـﻬال د افغاﻧستان پﻪ لﻮ４دﻳ ＃ک ３د ﻳﻮې ﻧﻮې اﻣپراطﻮرۍ بﻨس ک＋５ﻮدل شﻮ چ３
د پارس پﻪ تارﻳخ ک ３د هخامنشيانو پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاده شﻮې ده .د دې اﻣپراطﻮرۍ بﻨس د مادانو د
کﻮرﻧ ９وروستﻨﻲ لﻤسﻲ کوروش لﻪ زﻳ８دﻳز ＇خﻪ وړاﻧدې پﻪ  ٥٥٠کال ک ３ک＋５ﻮد.
هخامنشيان

د کﻮروش تر قﻮﻣاﻧدې ﻻﻧدې ل＋کرو لﻪ ز８４دﻳز ＇خﻪ د ﻣـخﻪ پﻪ  ٥٤٩کـال ک ３د افغاﻧستان ＄ﻴﻨ３
شﻤالﻲ سﻴﻤ ３تر لﻨ６ې ﻣﻮدې پﻮرې تر خپل ３واکﻤﻨ ９ﻻﻧدې راوست .３تر کﻮروش وروستﻪ د ده
زوی کمبوجيه واک تﻪ ورس５د .ﻫغﻪ د پارس لﻮ４دﻳ％ﻮ پﻮلﻮ تﻪ زﻳات پام وک .７د مصري فرعون
سره ﻳ ３جگ７ې وک７ې او ﻫغﻪ تﻪ ﻳ ３ﻣا تﻪ ورک７ه او د ﻫغﻪ سﻴﻤ ３ﻳ ３خپل ３ک７ې .ﻧﻮﻣﻮړى پارس
تﻪ د ب５رتﻪ تگ پرﻣﻬال پر ﻻر ﻣ ７شﻮ.
د ﻫخاﻣﻨشﻴاﻧﻮ زﻳات کسان واک تﻪ ورس５دل خﻮ ﻧاﻣتﻮ واکﻤﻨان ﻳ ３لوم７ى داريوش ،خشايار
شاه ،دويم داريوش او دويم اردشير وو .د ﻫخاﻣﻨشﻴاﻧﻮ اﻣپراطﻮري لﻪ ز８４دﻳز ＇خﻪ دﻣخﻪ پﻪ
 ٣٣١کـال ک ３ﻣقدوﻧﻲ سکﻨدر لﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮوړه.
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يونانيان

ﻣقدوﻧﻲ سکﻨدر د ﻫخاﻣﻨشﻴاﻧﻮ اﻣپراطﻮري لﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮوړه او ب ３لﻪ ＄ﻨ６ه ﻳ ３د ﻣﻴﻼد ＇خﻪ د ﻣخﻪ
پﻪ  ٣٣٠کال ک ３پر لرغﻮﻧﻲ افغاﻧستان ﻳرغل وک .７سکﻨدر د افغاﻧستان د ﻧﻴﻮلﻮ لپاره د هرات،
کندهار ،کابل او د پغمان لﻪ ﻻرې د قفقاز سکندري( ３بگرام) تﻪ وﻻړ او وروستﻪ د افغاﻧستان
شﻤالﻲ سﻴﻤﻮ تﻪ ورسﻴد او ﻫلتﻪ ﻳ ３د ای خانم د ＊ار بﻨس کﻴ＋ﻮد .د شﻤالﻲ سﻴﻤﻮ لﻪ تصفﻴ３
＇خﻪ وروستﻪ ختﻴ ３％خﻮاتﻪ وﻻړ او د نورستان او کون ７لﻪ ﻻرې چـترال تﻪ ورس５د .سکﻨدر
لﻪ يوسفزيو سره پﻪ ﻳﻮه جگ７ه ک ３پﻪ پ＋ﻪ ！پﻲ شﻮ .د سکﻨدر ل＋کرﻳان پﻨ％ﻪ کالﻪ د افغاﻧستان پﻪ
ﻣختلفﻮ سﻴﻤﻮ ک ３وجﻨگ５دل.
سکﻨدر ،ﻳﻮﻧان تﻪ د ب５رتﻪ تللﻮ پرﻣﻬال د سند سيند لﻪ ﻻرې د ﻣقدوﻧﻴ ３پر لﻮري وخﻮ５＄د .د ﻻرې
پﻪ اوږدو ک ３د ﻣﻶرﻳا پﻪ ﻣرض اختﻪ او تر ﻣﻴﻼده  ٣٢٣کالﻪ وړاﻧدې ﻣ ７شﻮ .لﻪ سکﻨدر ＇خﻪ
وروستﻪ دغﻪ لﻮﻳﻪ ﻳﻮﻧاﻧﻲ اﻣپراطﻮري د ﻳﻮﻧان د پﻮ＄ﻲ ﻣشراﻧﻮ تر ﻣﻨ ＃وو４شل شﻮه.
موريايان

د ﻫﻨد ﻣﻮرﻳاﻳاﻧﻮ چ ３لﻮﻣ７ﻧی واکﻤﻦ ﻳ ３چﻨدرا－ﻮپتاو د ﻧﻮرو پردﻳﻮ پﻪ شان ﻳرغل／رو لرغﻮﻧﻲ
افغاﻧستان ﻳﻮه برخﻪ ﻫغﻪ ﻣﻬال تر ﻻسﻪ ک７ه چ ３پﻪ ﻳﻮﻧاﻧﻲ اﻣپراطﻮرۍ ک ３ﻳ ３گ６وډي راﻣﻨ％تﻪ ک７ه.
د ﻫغﻮی واکﻤﻨﻲ د ﻳﻮﻧان باختري خپلﻮاکﻮ دولتﻮﻧﻮ د خپلﻮاک ９د اعﻼن تر ﻣﻬالﻪ دوام وک.７

په ！ولگي ک ３فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې پر درﻳﻮو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮﻣ７ۍ ډلﻪ دې د ﻫخاﻣﻨشﻴاﻧﻮ پﻪ اړه ،دوﻳﻤﻪ ډلﻪ دې
د ﻳﻮﻧاﻧﻴاﻧﻮ پﻪ باره ک ３او در４ﻤﻪ ډلﻪ دې د ﻫﻨدي ﻣﻮرﻳاﻳاﻧﻮ پﻪ اړه خبرې وک７ي.

پو＊تن３
.١د ﻫخاﻣﻨشﻴاﻧﻮ پﻪ اړه ＇ﻪ پﻮﻫﻴ８ئ؟ بﻴان ﻳ ３ک７ئ.
.٢ﻳﻮﻧاﻧﻴان ＇ﻪ ډول د افغاﻧستان خاورې تﻪ راورس５دل.
.٣د ﻫﻨد د ﻣﻮرﻳاﻳاﻧﻮ پﻪ باره ک＇ ３ﻪ پﻮﻫﻴ８ئ؟

له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻫخاﻣﻨشﻴاﻧﻮ ،ﻳﻮﻧاﻧﻴاﻧﻮ او ﻣﻮرﻳاﻳاﻧﻮ پﻪ اړه ﻣعلﻮﻣات را！ﻮل او پﻪ ！ﻮل／ﻲ ک ３دې
وړاﻧدې ک７ي.
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ﻳﻮولسم لﻮست

د ﻳونان -باختري خپلواک دولتونﻪ

يونا مس و ات

د ﻣخﻪ ﻣﻮ ولﻮستل چ ３د سکﻨدر تر واکﻤﻨ ９ﻻﻧدې سﻴﻤ ３د ﻳﻮﻧاﻧﻲ قﻮﻣاﻧداﻧاﻧﻮ تر ﻣﻨ ＃وو４شل شﻮې.
ﻳﻮﻧاﻧﻲ سلوکيديانو د سکﻨدر د اﻣپراطﻮرۍ ﻳﻮه برخﻪ ﻫﻢ پﻪ اختﻴار ک ３درلﻮده .ﻫغﻮی شام او پﻪ ﻫغﻪ
پﻮرې ت７ل ３سﻴﻤ ３اداره کﻮل .３سلﻮکﻴدﻳاﻧﻮ ﻳﻮ تﻦ ﻳﻮﻧاﻧﻲ افسر د لﻮﻣ７ي دﻳﻮ دﻳتس پﻪ ﻧاﻣﻪ د باختر د والﻲ
پﻪ تﻮگﻪ وگﻮﻣاره .ﻧﻮﻣﻮړی چ ３کلﻪ باختر تﻪ ورس５د ،د باختر او سغديانه خپلﻮاکﻲ ﻳ ３اعﻼن ک７ه .د
ديو ديتس د واکﻤﻨ ９پ５ر لﻪ ز８４دﻳز ＇خﻪ وړاﻧدې  ٢٣٠ - ٢٤٥کلﻮﻧﻮ پﻮرې رس８５ي .تر ﻫغﻪ وروستﻪ
دوﻳﻢ دﻳﻮ دﻳتس د باختر کﻨ＂رول او اداره پﻪ ﻻس ک ３وﻧﻴﻮلﻪ .ﻧﻮﻣﻮړي د خپل دولت خپلﻮاکﻲ اعﻼن
ک７ه لﻪ اشکانيانو سره ﻳ ３د دوست ９اړﻳک！ ３ﻴﻨگ ３ک７ې＄ .کﻪ دواړه ﻧﻮي دولتﻮﻧﻪ د شام (سﻮرﻳﻲ) د
سلﻮکﻴدﻳاﻧﻮ پر خﻼف وو .ايوتيديوم د ﻳﻮﻧان باختري دولت ﻳﻮ ډ４ر ＄ﻮاکﻤﻦ ！ﻮلﻮاک و ،چ ３د خپل３
واکﻤﻨ ９پﻪ پ５ر ک ３ﻳ ３د شامي سلوکيديانو ﻳرغل پر شا وتﻨباوه او بﻴا ﻳ ３د سﻮل ３لﻪ ﻻرې ﻫغﻮی پﻪ شا
ک７ل .ﻧﻮﻣﻮړي د هندوکش سﻮ４لﻲ برخ ３ب ３لﻪ کﻮﻣ ３جگ７ې ＇خﻪ د هندي دولت لﻪ سلط＇ ３خﻪ
وژغﻮرل ３او پﻪ لﻮ４دﻳ％ﻮ برخﻮ ک ３د توس تر سﻴﻤﻮ پﻮرې ﻣخ تﻪ وﻻړ.پﻪ شﻤال ک ３ﻳ ３کاشغرستان او
پﻪ سﻮ４ل ک ３ﻳ ３بلوچستان لﻪ لرغﻮﻧﻲ افغاﻧستان سره ﻳﻮ ＄ای ک７ل .پﻪ ﻫﻤدغﻪ دوره ک ３باختر د زرو
＊ارونو (هزارشهر) ﻧﻮم تر ﻻسﻪ ک.７
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د ﻳﻮﻧان باختري بل ！ﻮلﻮاک ډيميتروس ﻧﻮﻣ５ده .ﻧﻮﻣﻮړى تر سند او پنجاب پﻮرې ﻣخ تﻪ وﻻړ او شﻤالﻲ
ﻫﻨدوستان ﻳ ３د گنگا تر ＇ﻨ６و پﻮرې وﻧﻴﻮ .د ﻳﻮﻧان باختري پﻮل ３د اﻳران لﻪ د＊تﻮ (د اوسﻨﻲ اﻳران لﻪ ﻣرکزي
سﻴﻤ＇ ３خﻪ) د گﻨگا تر سﻴﻤﻮ او بﻴا لﻪ سيحون او جيحون ＇خﻪ د هند تر بحيرې پﻮرې رس５دل ３وې .د
ﻳﻮﻧان باختري ！ﻮلﻮاکاﻧﻮ فتﻮحات لﻪ ﻣﻴﻼد ＇خﻪ دﻣخﻪ د  ١٧٥کال پﻮرې دوام درلﻮد.
ايوکراتيد د ﻳﻮﻧان باختري بل ！ﻮلﻮاک و .ﻧﻮﻣﻮړي داس ３والﻴان پﻪ خپل ３اﻣپراطﻮرۍ ک ３وگﻮﻣارل،
چ ３پﻪ ﻫﻨد ک ３ﻳ ３د خپلﻮاکﻮ دولتﻮﻧﻮ لپاره شراﻳط برابر ک７ل کلﻪ چ ３اﻳﻮکراتﻴد واکﻤﻦ شﻮ .د دولت
پر５＄دل او د ﻳﻮﻧان باختري اﻣپراطﻮرۍ جﻮړ４دل پ５ل
شﻮل .لﻪ ﻳﻮې خﻮا د اشکانيانو ﻳرغل د اﻣپراطﻮرۍ پﻪ
لﻮ４دﻳ ＃ک ３او لﻪ بل ３خﻮا دﻧﻨﻪ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３ستﻲ قبﻴلﻮ د
ﻳﻮﻧان باختري د خپلﻮاکﻮ دولتﻮﻧﻮ د پر５＄دلﻮ زﻣﻴﻨﻪ برابره
ک７ه .ﻳﻮﻧان باختري دولت تر ﻣﻴﻼده  ١٣٥کالﻪ پخﻮا خپل
ﻣرکز لﻪ بلخ ＇خﻪ بگرام تﻪ ول８５داوه او خبره دې تﻪ
ورس５ده چ ３تر ﻣﻴﻼده  ٧٠کالﻪ پخﻮا لﻮﻣ７ى ساکان پﻪ
سﻮﻳلﻲ افغاﻧستان ک ３واک تﻪ ورس５دل او بﻴا د ستﻲ قباﻳلﻮ
ﻳﻮې ＇اﻧگ ３چ ３د »ﻳﻮچﻲ« پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳ ３شﻬرت درلﻮد،
بلخ وﻧﻴﻮ او د ﻳﻮﻧان باختري دولتﻮﻧﻮ ل７ۍ ﻳ ３راوپر＄ﻮلﻪ.
يوچيانو چ ３د افغاﻧستان پﻪ لرغﻮﻧﻲ تارﻳخ ک ３د
کوشانيانو پﻪ ﻧاﻣﻪ پ５ژﻧدل شﻮي ،ﻳﻮه لﻮﻳﻪ اﻣپراطﻮري را
ﻣﻨ％تﻪ ک７ه ،چ ３پﻪ دﻳارلسﻢ لﻮست ک ３بﻪ ﻳ ３ولﻮلﻮ.

په ！ولگي ک ３فعاليت

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

زده کﻮوﻧکﻲ دې پر دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮﻣ７ۍ ډلﻪ دې د باختري سﻴﻤﻮ د خپلﻮاک ９د اعﻼن او دوﻳﻤﻪ ډلﻪ دې
دﻳﻮﻧان-باختري دورې د ﻧاﻣتﻮ واکﻤﻨاﻧﻮ پﻪ اړه خپل ﻣعلﻮﻣات پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３وواﻳﻲ.

پو＊تن３
.١د اﻳﻮتﻴدوم پﻪ اړه ＇ﻪ پﻮﻫ８５ئ؟
.٢دﻳﻤترﻳﻮس ＇ﻮک و او د ﻫغﻪ د ک７و وړو پﻪ اړه ＇ﻪ پﻮﻫ８５ئ؟
.٣د 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.
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دولسم لﻮست

د يونان-باختري پپرهنري او فرهنگي ＄انگ７تياوې

د ﻳﻮﻧان باختري پاچاﻫاﻧﻮ ﻣسکﻮکات

پﻪ دې ک ３شک ﻧشتﻪ چ ３د سکندر لﻪ پﻮ＄ﻲ ﻳرغل سره سﻢ لﻪ ﻳﻮﻧاﻧﻲ ل＋کرو سره ﻳﻮ ＄ای ﻫﻨرﻣﻨدان،
پﻮﻫان او کسبگر ،ﻧﻴﻮل شﻮﻳﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ تﻪ راغلل چ ３دغﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ＇خﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ افغاﻧستان و .د دغﻮ
ﻫﻨرﻣﻨداﻧﻮ ﻧﻮ＊تﻮﻧﻪ د ختﻴ％ﻮ سﻴﻤﻮ پﻪ ت５ره بﻴا د لرغﻮﻧﻲ افغاﻧستان د خلکﻮ لﻪ کلتﻮر سره ﻳﻮ ＄اى شﻮل
او افغاﻧﻲ ب２ﻪ ﻳ ３خپلﻪ ک７ه.
د ﻳﻮﻧان-باختري واکﻤﻨﻴﻮ پر ﻣﻬال اقتصادي وضع ３ﻣﻨاسب پرﻣختگ ک７ى و .ﻣالداري ،کرﻧﻪ ،د کسبگرو
ب５ﻼ ب５ل صﻨعتﻮﻧﻪ او سﻮداگرﻳزو اړﻳکﻮ د پام وړ وده ک７ې وه .ايوتيدم لﻪ سرو او سپﻴﻨﻮ زرو ＇خﻪ جﻮړې
شﻮې سک ３پر خپل ﻧﻮم جﻮړې ک７ې چ ３د ＊ﻮ او ﻣﻨاسبﻮ اقتصادي شراﻳطﻮ استازﻳتﻮب ﻳ ３کاوه .د
سﻮداگرۍ ﻣلﻲ او ﻧ７ﻳﻮال ３ﻻرې ﻳ ３پراﻧست ３وې او د کارواﻧﻮﻧﻮ د تلﻮ راتلﻮ اﻣﻨﻴت ﻫﻢ ﻧﻴﻮل کﻴده .ﻫغﻪ
ﻣﻬال د ﻫ５ﻮاد ب５ﻼ ب５ل ３سﻴﻤ ３شﻬزادگاﻧﻮ اداره کﻮل.３
د ﻳﻮﻧان-باختري واکﻤﻨ ９پاﻳ＋ت کابﻮ ( )١٤٠کالﻪ و .د ﻧﻮي کلتﻮر پﻪ راﻣﻨ％تﻪ ک５دو او دودولﻮ ﻳ ３خپل３
پراخ ３اغ５زې وک７ې .د صﻨاﻳعﻮ پراخﻮالﻰ ،ﻫﻨري او فلسفﻲ افکار ژبﻪ او لﻴک دود او ﻧﻮرې کلتﻮري
خﻮاوې ﻳادولی شﻮ .دغﻪ ！ﻮل ３کلتﻮري اغﻴزې د ﻳﻮﻧان-باختري اﻣپراطﻮرۍ تر ولک ３ﻻﻧدې د سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو
عﻨاصرو سره ﻳﻮ＄اى شﻮې وې او ﻳﻮ ＄اﻧگ７ی کلتﻮر ﻳ ３راﻣﻨ％تﻪ ک７ى و چ ３د ﻳﻮﻧان-باختري ﻣدﻧﻴت پﻪ
ﻧاﻣﻪ پﻪ لرغﻮﻧﻲ تارﻳخ ک ３شﻬرت لري.
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د ﻳﻮﻧان-باختري دورې پﻪ ﻳﻮه ډبرلﻴک ک ３چ ３پﻪ ای خاﻧﻢ
ک ３د لرغﻮن پﻮﻫاﻧﻮ ﻻستﻪ راغلﻰ و داس ３لﻮلﻮ.
په وړکتوب ک＊ ３ه روزنه واخله.
په ＄وان ９ک ３په خپلو غو＊تنو حاکم اوسه.
په پاخه عمر ک ３ري＋تنى اوسه.
په زړ＊ت ک＊ ３ه ناصح اوسه.
د ژوندانه په ورستنيو ور＄و ک ３به پوه ش ３چ＇ ３ه ډول
ب ３له ارمانه مرې.

د ﻳﻮﻧاﻧﻴاﻧﻮ اغ５زې پﻪ عﻤراﻧﻲ چارو ک ３ﻫﻢ ﻣحسﻮس５دل.３
پﻮ＄ﻲ او اداري ﻣرکزوﻧﻪ ﻳ ３پﻪ عﻤﻮﻣﻲ ډول د سﻴﻨدوﻧﻮ د ﻳﻮ ＄اى ک５دو پﻪ سﻴﻤﻮ ک ３جﻮړول .د دغﻮ
وداﻧﻴﻮ ب５لگ ３د بگرام او ای خاﻧﻢ پﻪ پات ３شﻮﻧﻮ ک ３لﻴدلﻲ شﻮ .پﻪ وداﻧﻴﻮ ک ３دفاعﻲ ﻻرې پﻪ پام ک ３ﻧﻴﻮل
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 ک ３تر اووﻣ ３ز８４دﻳ８ې پ７５ۍ پﻮرې دوام وک.７
دغﻪ اغ５زې پﻪ ت５ره بﻴا پﻪ لﻴک دود او ﻫﻨر ک ３د ﻳادوﻧ ３وړ دي ﻳﻮﻧاﻧﻲ لﻴک دود پﻪ ب５ﻼ 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 ﻣجسﻤ ３جﻮړولﻮ ﻫﻨر ،رساﻣﻲ ،ﻧقاشﻲ پﻪ ＊ﻴ＋ﻪ ﻳﻲ لﻮ＊ﻮ ک ３د ﻳﻮﻧاﻧﻲ وداﻧﻴﻮ ب５ﻼ
ب５ل شکلﻮﻧﻪ او ＇５رې تر ډ４رو وختﻮﻧﻮ پﻮرې پﻪ لرغﻮﻧﻲ افغاﻧستان ک ３دود درلﻮد.
لﻨ６ه دا چ ３کابﻮ پﻪ  ١٤٠کلﻮﻧﻮ ک ３د ﻳﻮﻧان باختري واکﻤﻨ ٣۶ ９تﻨﻮ پاچاﻫاﻧﻮ او ددې ل７ۍ ﻳﻮې ﻣلک３
ﻫﻢ پﻪ لرغﻮﻧﻲ ﻫﻨد او افغاﻧستان ک ３واکﻤﻨﻲ ک７ې ده .دغﻮ ！ﻮلﻮ د ﻳﻮﻧاﻧﻲ فرﻫﻨگ او کلتﻮر د پراختﻴا لپاره
د ﻫﻨد او باختر پﻪ سﻴﻤﻮ ک ３ﻫ（ ３ک７ې دي.
د ﻳادوﻧ ３وړ خبره دا ده چ ３ﻳﻮﻧاﻧﻲ فرﻫﻨگ پﻪ دې سﻴﻤﻮ ک ３پﻪ سﻮچﻪ ډول پات ３ﻧﻪ دی＄ .کﻪ د لرغﻮﻧﻲ
افغاﻧستان لﻪ فرﻫﻨگ او کلتﻮر سره ﻳﻮ ＄اى شﻮی او د فرﻫﻨگ ﻳﻮه ﻧﻮې ب２ﻪ راﻣﻨ％تﻪ شﻮې چ ３د ﻳﻮﻧان
باختري ﻣدﻧﻴت پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد شﻮی دی.
په ！ولگي ک ３فعاليت

زده کﻮوﻧکﻲ دې پر دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮﻣ７ۍ ډلﻪ دې د ﻳﻮﻧان باختري د اقتصادي وضع ３پﻪ اړه خپل ﻣعلﻮﻣات
＇رگﻨد ک７ي او دوﻳﻤﻪ ډلﻪ دې د ﻳﻮﻧان باختري دورې د دوو فرﻫﻨگﻮﻧﻮ پﻪ ﻳﻮ ＄اى ک５دلﻮ خبرې وک７ي.
پو＊تن３

 .1د ﻳﻮﻧان باختري دورې د اقتصادي وضع ３پﻪ اړه پﻪ ＇ﻪ پﻮﻫ８５ئ؟
 .2د ﻳﻮﻧاﻧﻲ وداﻧ ９ب５لگ ３او اغ５زې پﻪ کﻮﻣﻮ سﻴﻤﻮ ک ３لﻴدل کﻴ８ي؟
 .3کﻮم ډول لﻴک دود پﻪ ﻳﻮﻧان باختري دوره ک ３دود درلﻮد؟
له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت

زده کﻮوﻧکﻲ دې لﻪ ！ﻮلگﻲ ＇خﻪ بﻬر لﻪ خپلﻮ ﻣشراﻧﻮ ＇خﻪ د سکﻨدر او ﻳﻮﻧاﻧﻴاﻧﻮ د کﻴسﻮ پﻪ اړه
پﻮ＊تﻨ ３وک７ي او ﻻس تﻪ راوړي ﻣعلﻮﻣات دي پﻪ ！ﻮل／ﻲ ک ３وړاﻧدې ک７ي.
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دﻳارلسم لﻮست

آيا د کوشانيانو د کورن ９په اړه معلومات لرئ؟

د رباتک ډبرلﻴک

د رباتک پﻪ ډبرلﻴک ک ３سرب５ره پر ﻧﻮرو ﻣطالبﻮ د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ د شجرې پﻪ اړه داس ３راغلﻲ دي» :کجﻮﻻ
كدفﻴسس غﻮرﻧﻴکﻪ ،وﻳﻤا تکتﻮ ﻧﻴکﻪ او وﻳﻤا كدفﻴسس د کﻨشکا پﻼر دی «.د رباتک پﻪ ډبرلﻴک ک３
د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ د اﻣپراطﻮرۍ سرحدي ＊اروﻧﻪ ﻫﻢ راغلﻲ دي .د ب５لگ ３پﻪ تﻮگﻪ د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ د اﻣپراطﻮرۍ
سﻮﻳلﻲ ＊ار د چﻤپا پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد شﻮی دی.
د کوشاني دولت رامن％ته ک５دل
لﻪ ﻣﻴﻼد ＇خﻪ شاو خﻮا  ٥٠کالﻪ ﻣخک ３کﻮچﻲ قباﻳلﻮ د کﻮرﻧﻴﻮ ﻣخالفاﻧﻮ
پﻪ ﻣرستﻪ ﻳﻮﻧان-باختري دولت لﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮوړ .بلخ ﻳ ３وﻧﻴﻮ او د ﻳﻮې ﻧﻮې
اﻣپراطﻮرۍ بﻨس ﻳ ３ک＋５ﻮد چ ３بشپ７ه افغاﻧﻲ ب２ﻪ ﻳ ３درلﻮده .د دې دورې
پﻪ اړه ډ４ر ډاډﻣﻦ ﻣعلﻮﻣات د رباتک لﻪ ډبرلﻴک ＇خﻪ تر ﻻسﻪ کﻮلی شﻮ .دا
ډبرلﻴک د کنشکا د اﻣپراطﻮرۍ پﻪ لﻮﻣ７ﻳﻮ ک ３لﻴکل شﻮی دی .دغﻪ ډبرلﻴک
د کوشاني اﻣپراطﻮرۍ پﻪ اړه گ＂ﻮر ﻣعلﻮﻣات لري.
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د کنشکا مجسمﻪ

کجوال کدفيسس د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ د اﻣپراطﻮرۍ بﻨس اﻳ＋ﻮدوﻧکی و .ﻧﻮﻣﻮړي پﻪ پﻴل ک＇ ３لﻮر لﻮی
وﻻﻳتﻮﻧﻪ د بلخ پﻪ شاوخﻮا ک ３سره ﻳﻮ ک７ل او پﻪ  ٤٠ﻣﻴﻼدي ک ３ﻳ ３د کابل او غزني سﻴﻤ ３وﻧﻴﻮل.３
کجﻮﻻ کدفﻴسس پر لرغﻮﻧﻲ آرﻳاﻧا او باختر باﻧدې  ٤٠کالﻪ واکﻤﻦ و .ﻧﻮﻣﻮړي پﻪ دې ﻣﻮده ک ３وکﻮلﻰ
شﻮل چ ３د لرغﻮﻧﻲ افغاﻧستان پﻪ دﻧﻨﻪ ک ３د پارتي او يوناني شاﻫاﻧﻮ پات ３شﻮﻧ ３لﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮسﻲ .د
کجﻮﻻ کدفﻴسس د زﻣاﻧ ３زﻳات ３سﻴک ３لﻪ ﻣسﻮ ＇خﻪ جﻮړې شﻮې وې .پﻪ دغﻮ ﻣسکﻮکاتﻮ ک ３ډ４ر
القاب لکﻪ ديندار ،شهنشاه او داس ３ﻧﻮر کﻴﻨدل شﻮي دي .ﻧﻮﻣﻮړى د اتﻴا کالﻮ پﻪ عﻤر ﻣ ７شﻮ.
لﻪ کجﻮﻻ کدفﻴسس ＇خﻪ وروستﻪ واک وﻳﻤا تکتﻮ تﻪ ورس５د .د رباتک د لﻴکﻨ ３پر بﻨس ويما تکتو
د کجﻮﻻ كدفﻴسس زوی و.
تر وﻳﻤا تکتﻮ وروستﻪ د ده زوى وﻳﻤا كدفﻴسس تر  ١٢٧ز８４دﻳز کال پﻮرې واکﻤﻦ و .وﻳﻤا كدفﻴسس
د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ لﻮﻣ７ﻧﻰ ！ﻮلﻮاک و چ ３د ﻫ５ﻮاد پﻮل ３ﻳ ３پﻪ سﻮ４ل ک ３د گﻨگا تر سﻴﻨد پﻮرې پراخ ３ک７ې.
وﻳﻤا كدفﻴسس لﻪ چين سره دوستاﻧﻪ اړﻳک ３درلﻮدې .د روم د اﻣپراتﻮر تراجان دربار تﻪ ﻳ ３ﻳﻮ سفﻴر
ول８５ه .او لﻪ ﻫغﻮى سره ﻳ ３د سﻮداگرۍ اړﻳک！ ３ﻴﻨگ ３ک７ې .پﻪ دغﻪ دوره ک ３د روم د سک ３جﻮړولﻮ
ﻫﻨري اغ５ز ﻫﻢ ＇رگﻨد دی.

د ور＋４ﻤﻮ ﻻر
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تر وﻳﻤاكدفﻴسس وروستﻪ د ﻫ５ﻮاد اداره د ده زوی کنشکا تﻪ ورس５ده .کﻨشکا د لرغﻮﻧﻲ افغاﻧستان پﻪ
تارﻳخ ک ３د ډ４ر واک خاوﻧد او ﻧاﻣتﻮ اﻣپراطﻮر و .د ده د اﻣپراطﻮرۍ حدود پﻪ ختﻴ ＃ک ３د هندوستان

تر بنارس او لﻮ４دﻳ ＃ک ３د پارتيانو د اﻣپراطﻮرۍ تر برﻳده او پﻪ شﻤال ک ３تر کاشغر او يارکند پﻮرې
رس５دلﻲ وو .پﻪ ختﻴ ＃ک ３ﻳ ３لﻪ چﻴﻦ او پﻪ لﻮ４دﻳ ＃ک ３ﻳ ３لﻪ روم لﻪ سره سﻮدا－رﻳزې اړﻳک ３درلﻮدې.
د ور＋４مو ﻧاﻣتﻮ ﻻره د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ ،پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د کﻨشکا د واکﻤﻨ ９پر ﻣـﻬال ﻧ７ﻳﻮال شﻬرت وﻣﻮﻧد.
ﻫغﻪ د خپل ３اﻣپراطﻮرۍ د ادارې لپاره دوه اداري ﻣرکزوﻧﻪ درلﻮدل .چ ３پﻪ ژﻣﻲ ک ３ﻳ ３پ＋５ور او پﻪ
اوړي ک ３ﻳ ３بگرام ！اکلﻲ و.
کﻨشکا پﻪ  ١٤٧ﻣﻴﻼدي کال ک ３سترگ ３لﻪ ﻧ７ۍ ＇خﻪ پ＂ ３ک７ې .د ﻫغﻪ زاﻣﻨﻮ د پﻼر ستره
اﻣپراطﻮري پﻪ خپل ﻣﻨ ＃ك ３وو４شلﻪ .پﻪ ﻫر گﻮټ ک ３ﻫر ＇ﻮک واک تﻪ ورسﻴد.
د کوشاني واکﻤﻨ ９وروستﻨﻰ اﻣپراطﻮر چ ３د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ تر ولک ３ﻻﻧدې سﻴﻤﻮ باﻧدې پﻮره واکﻤﻦ
و ،د واسشکا ﻳا واسوديوا پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد４ده .ﻧﻮﻣﻮړي پﻪ  ١٨٢ز８４دﻳز کال ک ３د اﻣپراطﻮرۍ واگ ３تر
ﻻسﻪ ک７ې .سره لﻪ دې چ ３تر واسﻮدﻳﻮا وروستﻪ د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ ستره اﻣپراطﻮري د شﻬزاده گاﻧﻮ ترﻣﻨ ＃پﻪ
سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو واکﻤﻨﻴﻮ بدلﻪ شﻮه ،خﻮ د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ واک او ＄ﻮاک پﻪ ب５ﻼب５لﻮ ډولﻮﻧﻮ تر  ٢٥٠ز８４دﻳز کال
پﻮرې دوام درلﻮد.
د ＄ﻮاکﻤﻨ ３ادارې تر ﻧاتﻮاﻧ ９وروستﻪ سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو واکﻤﻨاﻧﻮ او اﻣرﻳﻨﻮ تﻪ د سرغ７وﻧ ３ﻣﻮقع برابر شﻮه.
پﻪ پای ک ３لﻪ ﻳﻮي خﻮا د ساساني سلسل ３پﻮ＄ﻲ فشار او لﻪ بل ３خﻮا پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３دﻧﻨﻪ د ﻳﻮه غ＋تلﻲ
ﻣرکزي ＄ﻮاک ﻧشتﻮالﻲ دا ﻣﻮقع برابره ک７ه ،چ ３سﻴﻤﻪ ﻳﻴز اﻣرﻳﻦ او وروستﻪ بﻴا يفتلي اﻣپراطﻮرۍ
واک تﻪ ورسﻴ８ي.
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د ﻣﻬال پﻪ ترتﻴب د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ ﻣﻬﻢ اﻣپراطﻮران
شم５رې

١

د امپراطور نوم

د واکمن ９مهال

د هغ ３دورې ＄ان７／تياوې

کجﻮﻻ کد

لﻪ ＇ 40خﻪ تر

د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ د اﻣپراطﻮرۍ بﻨس ا＋４ﻮدوﻧکﻰ چ ٤٠ ３کالﻪ د لرغﻮﻧﻲ أرﻳاﻧا او

فﻴسﻴس

 80ز８４دﻳز

باختر تر ولک ３ﻻﻧدې سﻴﻤﻮ باﻧدې واکﻤﻦ و.

٢

وﻳﻤا تکتﻮ

٣

وﻳﻤا کد فﻴسﻴس

٤

٥

کﻨشکا

لﻪ ＇ 80خﻪ تر 105
ز８４دﻳز

دغﻪ کﻮشاﻧﻲ اﻣپراتﻮر د لﻮﻣ７ي ＄ل لپاره د رباتک د ډبرلﻴک لﻪ ﻣخ ３وپ５ژﻧدل شﻮ .د
رباتک ډبرلﻴک پﻪ ١٣٧٢لﻤرﻳز کال ک ３د بغﻼن او سﻤﻨگان پﻪ سﻴﻤﻮ ک ３وﻣﻮﻧدل
شﻮ.

لﻪ  105تر 127

د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ لﻮﻣ７ﻧﻰ اﻣپراتﻮر و چ ３د ﻫ５ﻮاد پﻮل ３ﻳ ３د گﻨگا تر سﻴﻨد پﻮرې

ز８４دﻳز پﻮرې

ورسﻮل ３او د روم اﻣپراتﻮر تراجان دربار تﻪ ﻳ ３ﻳﻮ سفﻴر واستاوه.

لﻪ ＇ 127خﻪ تر
 147ز８４دﻳز پﻮرې

واسﻮدﻳﻮا

لﻪ ＇ 182خﻪ تر

(واسشکا)

 220ز８４دﻳز پﻮرې

د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ د سلسل ３ستر اﻣپراتﻮر و .دده د اﻣپراطﻮرۍ پراختﻴا پﻪ ختﻴ ＃او
سﻮ４ل ک ３د ﻫﻨد تر گﻨگا او بﻨارس پﻮرې ،پﻪ لﻮ４دﻳ ＃ک ３د پارتﻴاﻧﻮ اﻣپراطﻮرۍ
پﻮرې او پﻪ شﻤال ک ３د کاشغر او ﻳارکﻨد پﻮرې رس５ده.
د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ وروستﻨﻰ اﻣپراتﻮر و چ ３د دغ ３سترې اﻣپراطﻮرۍ پر ！ﻮلﻮ سﻴﻤﻮ
ﻳ ３واکﻤﻨﻲ درلﻮده ،تر واسﻮدﻳﻮا وروستﻪ سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو اﻣرﻳﻨﻮ ﻣرکزي واکﻤﻨﻲ لﻪ
خطر سره ﻣخاﻣخ ک７ه او سﻴﻤﻪ ﻳﻴز حکﻮﻣتﻮﻧﻪ ﻻ ﻫﻢ غ＋تلﻲ شﻮل.

په ！ولگي ک ３فعاليت
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
 .١د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ پﻪ اړه تر ！ﻮلﻮ ډاډﻣﻦ ﻣعلﻮﻣات د  ............................ډبرلﻴک ＇خﻪ ﻻس تﻪ راغلﻲ دي.
 .٢د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ لﻮﻣ７ﻧﻰ اﻣپراطﻮر د  ................پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳادﻳده.
 .٣د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ د ستر اﻣپراطﻮر پﻪ اړه ＇ﻪ پﻮﻫ８５ئ.
له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې لﻪ اسﻼم ＇خﻪ دﻣخﻪ پﻪ افغاﻧستان ک ３د ﻣسکﻮکاتﻮ او ﻣجسﻤﻮ اﻧ％ﻮروﻧﻪ پﻪ خپروﻧﻮ ک ３پﻴدا ک７ي
او بﻴا دې خپل ！ﻮلگﻲ تﻪ وړاﻧدې ک７ي.

32

＇ﻮار لسﻢ لﻮست

بگرام د کوشانيانو د امپراطورۍ سياسي مرکز

بگرام

ﻫ６ه

باﻣﻴان

لکﻪ پﻪ ت５ر لﻮست ک ３چ ３ﻣﻮ ولﻮستل ،کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ د خپل ３پراخ ３اﻣپراطﻮرۍ تر ولک ３ﻻﻧدې سﻴﻤ３
لﻪ دوو سﻴاسﻲ ﻣرکزوﻧﻮ ،پ＋５ﻮر او بگرام ＇خﻪ اداره کﻮل .３پﻪ دې لﻮست ک ３بگرام ،د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ د
اﻣپراطﻮرۍ د سﻴاسﻲ ﻣرکز پﻪ تﻮگﻪ ،ﻫ６ه د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ د فرﻫﻨگﻲ ﻣرکز پﻪ تﻮ－ﻪ او باﻣﻴان د بﻮداﻳاﻧﻮ د
عقﻴدتﻲ سﻴﻤ ３پﻪ تﻮگﻪ پ５ژﻧﻮ.
اوسﻨﻰ بگرام چ ３د ＇لﻮ＋４ت ﻣﻴلﻮ پﻪ وا！ﻦ د کابل د ＊ار شﻤال خﻮاتﻪ پروت دى ،دوه زره کالﻪ دﻣخﻪ
پﻪ اوړي ک ３بﻪ د کوشانيانو د اﻣپراطﻮرۍ ﻣرکز و .د دغﻪ ＊ار بﻨس د پﻮ＄ﻲ ﻣرکز پﻪ تﻮگﻪ لﻪ ﻣﻴﻼد
＇خﻪ وړاﻧدې پﻪ در４ﻤﻪ پ７５ۍ ک ３د سکندر لﻪ لﻮري ا＋４ﻲ و .ﻫغﻪ ﻣـﻬال بگرام تﻪ د قفقاز سکﻨدرﻳﻪ وﻳل
ک５ده.
د بگرام پﻪ کﻴﻨدﻧﻮ ک ３د وداﻧﻴﻮد پات ３شﻮﻧﻮ سرب５ره پﻪ زرگﻮﻧﻮ تارﻳخﻲ اﻧتﻴک آثار او شﻴان وﻣﻮﻧدل شﻮل.
د وداﻧﻴﻮ لﻪ پات ３شﻮﻧﻮ ＇خﻪ دا ＇ر－ﻨد８４ي چ ３د بگرام د ＊ار د وداﻧ ９پﻼن د دفاعﻲ سﻴس＂ﻢ پر بﻨس
جﻮړ شﻮى و .سره لﻪ دې چ ３سﻴﻤﻪ ﻳﻴزې ＄اﻧگ７تﻴاوې لري ،د ﻳﻮﻧاﻧﻲ وداﻧﻴﻮ ＄اﻧگ７تﻴاوې ﻫﻢ پﻪ ک ３لﻴدل
کﻴ８ي .د سﻴﻤﻪ ﻳﻴز ＊ار د جﻮړولﻮ لپاره ﻫغﻪ ﻳﻮﻧاﻧﻲ اصﻮل پﻪ ﻧظر ک ３ﻧﻴﻮل شﻮي وو چ ３د دوو سﻴﻨدوﻧﻮ
د ﻳﻮ ＄اى ک５دلﻮ ﻣﻮقعﻴت بﻪ ﻳ ３د ＊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  ١٩٣٧ﻣﻴﻼدي
کال تر کﻴﻨدﻧﻮ وروستﻪ پﻪ دغﻪ ＄اى ک ３ډ４ر اﻧ＂ﻴک تارﻳخﻲ آثار لکﻪ لﻪ ﻻکﻮ ＇خﻪ جﻮړې شﻮې چﻴﻨﻲ
صﻨدوقچ ،３ﻣسﻲ او بروﻧزي وړې ﻣجسﻤ ،３ﻳﻮﻧاﻧﻲ او روﻣﻲ لﻮ＊ﻲ لﻪ ﻫﻨدي عاج ＇خﻪ جﻮړې شﻮې
！ﻮ！－ ،３چ！ ３ﻮ！ ３او داس ３ﻧﻮر ﻣﻮﻧدل شﻮي دي .دغﻮ ！ﻮلﻮ آثارو د ﻫﻨر پﻪ لحاظ ظرﻳف او د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ
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شاﻫﻲ کﻮرﻧ ９پﻮرې ت７او درلﻮد.
ﻣﻮﻧدل شﻮي آثار او شﻴان پﻪ ＊کاره ډول دوه ﻣطلبﻮﻧﻪ ＇رگﻨدوي .لوم７ى دا چ ３د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ د سﻮادگرۍ
اړﻳک ３لﻪ ﻧﻮرو ﻫ５ﻮادوﻧﻮ او لرې سﻴﻤﻮ سره تاﻣﻴﻦ شﻮې وي .د سﻮداگرۍ کارواﻧﻮﻧﻪ لﻪ روم ＇خﻪ چين تﻪ
د ور＋４مو لﻪ ﻻرې رس５دل او د دغ ３ﻧ７ﻳﻮال ３ﻻرې عﻤده برخﻪ د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ لﻪ اﻣپراطﻮرۍ ＇خﻪ ت５ر４ده.
دويم دا چ ３بگرام د سﻴاسﻲ ﻣرکز پﻪ تﻮگﻪ د ﻫغﻪ ﻣﻬال ﻳﻮ لﻪ ﻫغﻮ سترو ﻧ７ﻳﻮالﻮ ﻣرکزوﻧﻮ ＇خﻪ و چ ３د
کارواﻧﻮﻧﻮ پﻪ تگ او راتگ او د سﻴاسﻲ حاکﻤﻴت پﻪ تاﻣﻴﻦ ک ３ﻳ ３ډ４ر ﻣﻬﻢ رول لﻮبﻮلﻰ دى.

د بگرام لﻪ گچ ＇خﻪ جﻮړ شﻮى د زﻳﻮس ﻣ６ال

عاجﻲ ﻣجسﻤﻪ ،چ ３لﻪ بگرام ＇خﻪ
ترﻻسﻪ شﻮې ده

په ！ولگي ک ３فعاليت
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 تارﻳخچ ３خبرې وک７ي.

پو＊تن３
.1پﻪ  ................ﻣﻴﻼدي کال ک ３پﻪ بگرام ک ３کﻴﻨدﻧ ３پﻴل شﻮې.
.2د بگرام د وداﻧ ９پﻼن د  ...............سﻴستﻢ پر بﻨس طرح او جﻮړ شﻮى و.
.3د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ پر ﻣﻬال د سﻮداگرۍ د چارو پﻪ اړه پﻪ ＇ﻪ پﻮﻫ８５ئ؟

له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻻرو او د لرغﻮﻧ ３سﻮداگرۍ د ＇رﻧ／ﻮالﻲ پﻪ اړه لﻪ خپلﻮ ﻣشراﻧﻮ ＇خﻪ پﻮ＊تﻨ ３وک７ي
او ﻻس تﻪ راوړي ﻣعلﻮﻣات دې پﻪ ！ﻮل／ﻲ ک ３وړاﻧدې ک７ي.
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پﻨ％لسﻢ لﻮست

ه６ه د کوشانيانو د امپراطورۍ فرهنگي مرکز

پﻪ ﻫ６ه ک ３د بﻮداﻳﻲ ﻣعبد ﻳﻮ اﻧ％ﻮر

تارﻳخﻲ ه６ه د جالل آباد د ＊ار پﻪ سﻮ４ل لﻮ４دﻳ％ﻪ برخﻪ ک ３کابﻮ د  ١٠کﻴلﻮﻣترو پﻪ وا！ﻦ پرتﻪ ده .دغﻪ
لرغﻮﻧی ＄ای د افغاﻧستان پﻪ تارﻳخ ک ３د ﻣﻬﻤﻮ فرﻫﻨگﻲ ﻣرکزوﻧﻮ پﻪ تﻮگﻪ ډ４ر ارز＊تﻨاک رول لﻮبﻮلﻰ
دی .دغﻪ پخﻮاﻧ ９سﻴﻤﻪ د سﻴﻼﻧﻴاﻧﻮ او زﻳارت کﻮوﻧکﻮ پﻪ تارﻳخﻲ ﻣتﻮﻧﻮ ک ３پﻪ 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 ل ７ک ３ﻫغﻪ آثار او تﻮکﻲ تر ﻻسﻪ شﻮي چ ３د خپل ﻣﻬال د حاکﻤﻮ حاﻻتﻮ استازﻳتﻮب
کﻮي .دا اغ５زې د ﻫغﻪ ﻣﻬال پﻪ ﻫﻨر ،ﻣذﻫب او پر ﻫغﻮ ﻣذﻫبﻲ وداﻧﻴﻮ ک＇ ３ر－ﻨدې شﻮي چ ３د ﻫغﻪ
ﻣﻬال د خلکﻮ د گ＂ ３اخﻴستﻨ ３وړ وې.
ﻫ６ه پﻪ لرغﻮﻧﻲ ﻣﻬال ک ３د ﻧﻮ＊تﻮﻧﻮ ﻧاﻣتﻮ ！ا！ﻮبﻰ و .د ﻫ６ې د خلکﻮ پﻪ ﻣﻼت ７د بودايي ﻣذﻫب ﻧﻮې
طرﻳقﻪ د هينايانا پﻪ ﻧاﻣﻪ چ ３د لﻮﻳ ３عرداې ﻣعﻨا لري ،دود وﻣﻮﻧد .د لﻮﻣ７ي ＄ل لپاره پﻪ ﻫ６ه ک ３د
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.
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دغﻪ ډول فعالﻴتﻮﻧﻮ ﻫ６ه د افغاﻧستان پﻪ لرغﻮﻧﻲ تارﻳخ ک ３د 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％ﻨ ９اسﻴا
او د لرغﻮﻧﻲ هند پﻪ ！ﻮلﻮ سﻴﻤﻮ ک ３شﻬرت لري .پﻪ دغﻪ سبک ک ３تر ！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 ﻣﻮازﻧ ３پﻪ ساتلﻮ ک ３ﻳ ３لﻪ ﻳﻮﻧاﻧﻲ سبک ＇خﻪ کار اخﻴستﻰ و .خﻮ ＇５ره او ﻣعﻨﻮي ﻫﻮﻳت
ﻳ ３لﻪ ﻫﻨدي بﻮداﻳﻲ دﻳﻦ ＇خﻪ اخﻴستﻰ و.
پﻪ ﻫ６ه ک ３د ﻫﻨر او وداﻧﻴﻮ ب５ﻼ ب５ل ډولﻮﻧﻪ تر ﻻسﻪ شﻮي ،چ＄ ３اﻧ７／ى ارز＊ت لري .د ﻫ６ې پﻪ
سﻴﻤﻪ ک ３لﻪ گچ ＇خﻪ جﻮړې شﻮې ＇５رې د ﻫﻨد پﻪ حﻮزه ک ３لﻪ جﻮړو شﻮو ﻫﻴکلﻮﻧﻮ سره ＊کاره
تﻮپﻴر لري.

په ！ولگي ک ３فعاليت

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 ک ３وړاﻧدې ک７ي.
پو＊تن３

.1د ﻫ６ې لرغﻮﻧ ３سﻴﻤﻪ ول ３د فرﻫﻨگﻲ ﻣرکز پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاده شﻮ４ده؟
.2د گﻨدﻫارا ＊ﻮوﻧ％ﻰ لﻪ کﻮم سبک او ﻫﻨر ＇خﻪ جﻮړ شﻮی دی؟
.3ﻫ６ه پﻪ پخﻮا زﻣاﻧﻮ ک ３پﻪ کﻮم ﻧاﻣﻪ ﻳاد４ده؟

له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت

زده کﻮوﻧکﻲ دې د ﻫ６ې پﻪ ﻫکلﻪ لﻪ خپلﻮ ﻣشراﻧﻮ ＇خﻪ پﻮ＊تﻨ ３وک７ي او خپل ﻣعلﻮﻣات دې پﻪ ！ﻮلگﻲ
ک ３بﻴان ک７ي.
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شپاړلسﻢ لﻮست

باميان د کوشانيانو د امپراطورۍ عقيدت ３مرکز

د باﻣﻴاﻧﻮ پﻪ سﻤ（ﻮ ک ３د رﻧ／ﻪ اﻧ％ﻮر －رۍ ﻳﻮه ب５ل／ﻪ

باميان د ﻫ５ﻮاد ﻣﻬﻤﻪ فرﻫﻨگﻲ او تارﻳخﻲ سﻴﻤﻪ ده .د ډ４رو ﻫﻨري او تارﻳخﻲ آثارو د درلﻮدلﻮ لﻪ کبلﻪ
پﻪ  ۲۰۰۳کـال ک ３د ﻧ７ۍ د فرﻫﻨگﻲ ﻣﻴراث پﻪ اداره ک ３ثبت شﻮى دی .باﻣﻴان اوږد تارﻳخ لري چ３
د ﻫغﻪ رﻳ ３＋لﻪ ﻣﻴﻼد ＇خﻪ دﻣخﻪ او لﻮﻣ７ﻧﻴﻮ ﻣﻴﻼدي پﻴ７ﻳﻮ تﻪ رس８５ي .پﻪ باﻣﻴاﻧﻮ ک ３د لرغﻮﻧپﻮﻫاﻧﻮ
＇７５ﻧ ３دا ＊ﻴﻲ چ ３اﻧساﻧاﻧﻮ لﻪ ډ４رو پخﻮاﻧﻴﻮ زﻣاﻧﻮ راﻫﻴس ３لﻪ دغ ３تارﻳخﻲ سﻴﻤ＇ ３خﻪ گ＂ﻪ اخﻴست３
ده .ددغ ３ادعا لپاره ډ４ر ثبﻮتﻮﻧﻪ ﻣﻮﻧدل شﻮي دي .د چيني ﻣسافراﻧﻮ لﻴکﻨ ３پﻪ دې اړه زﻳات ﻣعلﻮﻣات د
تارﻳخ لﻴکﻮﻧکﻮ پﻪ واک ک ３ورک７ى دي .د دي زﻳارت کﻮوﻧکﻮ ＇خﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ هيونتسنگ و چ ３پﻪ شپ８ﻣﻪ
ﻣﻴﻼدي پ７５ۍ ک ３ﻳ ３باﻣﻴان لﻴدلﻰ او د باﻣﻴاﻧﻮ پﻪ اړه ﻳ ３ډ４ر گ＂ﻮر ﻣطلبﻮﻧﻪ لﻴکلﻲ دي .د چﻴﻨﻲ زﻳارت
کﻮوﻧکﻲ پﻪ ﻳاد＊تﻮﻧﻮ ک ３راغلﻲ چ(( ３د باﻣﻴان ＊ار د بﻮداﻳﻲ ﻣذﻫب ﻣﻬﻢ ﻣرکز دی .پﻪ دغﻪ ＊ار ک ３پﻪ
لس گﻮﻧﻮ بﻮداﻳﻲ ﻣدرس ３شتﻪ چ ３زده کﻮوﻧکﻲ روزي .د دغ ３ﻣدرس ３استادان زرﻫاوو تﻨﻮ تﻪ رس８５ي.
زﻳارت کﻮوﻧکﻲ لﻪ ډ４رو ل５رو ＄اﻳﻮﻧﻮ او ب５ﻼب５لﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ＇خﻪ دغﻪ ﻣذﻫبﻲ ﻣرکز تﻪ را＄ﻲ)).
پﻪ باﻣﻴاﻧﻮ ک ３د بﻮداﻳﻲ دوران ډ４رې ﻣجسﻤ ３پات ３دي .دغﻪ ﻣجسﻤ ３پﻪ ب５ﻼب５لﻮ اﻧدازو (لﻮﻳ ３او وړې)
جﻮړې شﻮي دي .تر ！ﻮلﻮ ستره ﻣجسﻤﻪ چ ３د صلصال پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻣشﻬﻮره ده ،د پﻨ％ﻪ پﻨ％ﻮس ﻣترو پﻪ
جگﻮالﻲ د غره پﻪ بدﻧﻪ ک ３جﻮړه شﻮې ده .بلﻪ ﻣجسﻤﻪ چ ３د ﻫغ ３جگﻮالﻰ پﻨ％ﻪ د４رش ﻣترو تﻪ
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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 ک ３ﻧﻮرې ﻣجسﻤ ３ﻫﻢ جﻮړې شﻮې ،چ ３پات ３شﻮﻧ ３ﻳ ３د دوو
سترو ﻣجسﻤﻮ د سﻤ（ﻮ پﻪ شاوخﻮا ک ３شتﻪ.
د باﻣﻴاﻧﻮ پﻪ سﻤ（ﻮ ک ３سرب５ره پر ﻣجسﻤﻮ ،زړه وړوﻧک ３او ＊کل ３ﻧقاش ９ﻫﻢ اﻧ％ﻮر شﻮي چ３
تارﻳخﻲ او ﻫﻨري ارز＊ت ﻳ ３ډ４ر دی .پﻪ دغﻮ ﻧقاشﻴﻮ ک ３د ﻧﻮرو رﻧگﻮﻧﻮ تر ＇ﻨگ لﻪ روغﻨﻲ رﻧگﻮﻧﻮ
＇خﻪ ﻫﻢ کار اخﻴستل شﻮی دی .دغﻪ ﻧقش او ﻧگار پﻪ ﻧ７ۍ ک ３تر ！ﻮلﻮ لرغﻮﻧ ３اﻧ％ﻮر －رۍ شﻤ５رل
شﻮي ،چ ３پﻪ ﻫغﻪ ک ３روغﻨﻲ رﻧگ کارول شﻮی دی.
د باﻣﻴاﻧﻮ ارز＊ت پﻪ اقتصادي تﻮ－ﻪ ﻫﻢ د پام وړ دى .پﻪ ت５رو زﻣاﻧﻮ ک ３د ور＋４مو د ﻻرې سﻮ４لﻲ ＇اﻧگﻪ
ﻫﻢ لﻪ باﻣﻴاﻧﻮ ＇خﻪ ت５ر４ده .د سﻮداگرۍ کارواﻧﻮﻧﻪ لﻪ هند ＇خﻪ بلخ او لﻪ بلخ ＇خﻪ ﻫﻨد تﻪ لﻪ ﻫﻤدغ３
ﻻرې ت５ر４دل .لﻪ دغﻮ کارواﻧﻮﻧﻮ سره زﻳارت کﻮوﻧکﻲ او ﻫغﻪ زده کﻮوﻧکﻲ ﻫﻢ ﻣل／ري وو چ ３د
ﻣذﻫبﻲ ﻣراسﻤﻮ د تر سره کﻮلﻮ لپاره او ﻳا د بﻮداﻳﻲ دﻳﻦ د اصﻮلﻮ د زده کﻮلﻮ لپاره باﻣﻴاﻧﻮ تﻪ راتلل.

په ！ولگي ک ３فعاليت
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 ک ３تﻮضﻴحات ورک７ي.

پو＊تن３
.١ﻫﻴﻮﻧتسﻨگ د باﻣﻴاﻧﻮ پﻪ اړه ＇ﻪ لﻴکلﻲ دي؟
.٢د باﻣﻴاﻧﻮ د رﻧگﻪ ﻧقاشﻴﻮ پﻪ اړه ＇ﻪ ﻣعلﻮﻣات لرئ؟
.٣باﻣﻴان د  ...................................لﻪ لﻮرې د ﻧ７ﻳﻮالﻮ کلتﻮري ﻣﻴراثﻮﻧﻮ پﻪ تﻮگﻪ ثبت
او ﻣﻨل شﻮی دی.

له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې لﻪ خپلﻮ ﻣﻴﻨدو او پلروﻧﻮ ＇خﻪ د باﻣﻴاﻧﻮ د سترو ﻣجسﻤﻮ پﻪ اړه پﻮ＊تﻨ ３وک７ي
او خپل ﻣعلﻮﻣات دې پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３وواﻳﻲ.
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اولسﻢ لﻮست

آيا يفتليان پ５ژنئ؟

د سﻮرﻳا ﻣجسﻤﻪ د کابل د خﻴر خاﻧ ３ﻣ５ﻨ ３لﻪ کشفﻴاتﻮ ＇خﻪ

د ﻳفتلﻲ پاچاﻫاﻧﻮ سک ３چ ３پﻪ افغاﻧستان ک ３ﻣﻮﻧدل شﻮې دي

ﻣخک ３لﻪ دې چ ３يفتليان د ﻳﻮه غ＋تلﻲ دولت پﻪ تﻮگﻪ د لرغﻮﻧﻲ افغاﻧستان پر اوضاع باﻧدې واکﻤﻦ شﻲ،
د افغاﻧستان پﻪ لﻮ４دﻳ ＃ک ３د ساساني اﻣپراطﻮرۍ بﻨس اﻳ＋ﻮدل شﻮی و .د واسوديوا تر واکﻤﻨ ９وروستﻪ
پﻪ افغاﻧستان ک ３د کوشانيانو اﻣپراطﻮري د سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو واکﻤﻨﻴﻮ او گ６وډﻳﻮ سره ﻣخاﻣخ وه .پﻪ دغﻪ ﻣﻮقع ک３
ساساﻧﻴاﻧﻮ د کﻮشاﻧﻲ اﻣپراطﻮرۍ ＄ﻴﻨ ３سﻴﻤ ３د وقفﻪ ﻳﻲ جگ７و پﻪ ترڅ ک ３وﻧﻴﻮل ３او ＇ﻪ ﻣﻮده وروستﻪ د
خلکﻮ د ﻣقاوﻣت او ！ﻴﻨگ＋ت پﻪ پاﻳلﻪ ک ３شاتگ تﻪ اړ شﻮل .د ساساﻧﻴاﻧﻮ د پرلﻪ پس ３برﻳدوﻧﻮ لﻪ اﻣلﻪ پﻪ
افغاﻧستان ک ３ﻳفتلﻴاﻧﻮ تﻪ دا ﻣﻮقع برابره شﻮه ،چ ３د هندوکش پﻪ شﻤالﻲ سﻴﻤﻮ ک ３خپل واک ！ﻴﻨ，
ک７ي.
ﻳفتلﻴان پﻪ تارﻳخﻲ ﻣتﻮﻧﻮ ک ３د هفتاليان -يفتليان او خوينت به نومونو او عربانو بﻴا د هياطله پﻪ ﻧاﻣﻪ
ﻳاد ک７ي دي .د پرکﻴﻴﻮوﻳس پﻪ ﻧاﻣﻪ بيزانسي تارﻳخ لﻴکﻮﻧکﻰ چ ３د ﻳفتلﻴاﻧﻮ پر ﻣـﻬال ﻳ ３ژوﻧد کاوه،
د ﻫغﻮی پﻪ اړه لﻴکﻲ :ﻫفتالﻴاﻧﻮ لﻪ ژ ７４ﻧژاد سره تﻮپﻴر درلﻮد .ﻫغﻮى سپﻴﻦ پﻮستکﻲ او پﻪ عﻴﻦ وخت
ک ３ﻣﻬذب ﻣدﻧﻲ خلک وو.
د ﻳفتلﻴاﻧﻮ لﻮﻣ７ﻧﻰ ！ﻮلﻮاک د ايفتاليتو پﻪ ﻧاﻣﻪ پ５ژﻧدل شﻮی چ ３پﻪ  ٤٢٥ﻣﻴﻼدي کال ﻳ ３پﻪ اوسﻨﻲ تخار
ک ３د ！ﻮلﻮاک ９خﻮل پر سر ک＋５ﻮد .د ﻧﻮﻣﻮړي د واکﻤﻨ ９حدود لﻪ بدخشان ＇خﻪ تر بلخ او سغديانه
پﻮرې رس５دل .تر ده وروستﻪ د ده زوی اخشنور واک تﻪ ورس５د .ﻧﻮﻣﻮړي د هرات ＊ار تر خپل ３ولک３
ﻻﻧدې راووست .لﻪ ساساﻧﻴاﻧﻮ سره پﻪ ﻳﻮې جگ７ې ک ３بﻨدي شﻮ .خﻮ فيروزشاه ساساني ﻧﻮﻣﻮړی د دې
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لپاره چ ３فرﻣاﻧبرداره پات ３شﻲ ،وبخ＋ﻪ .د فﻴروزشاه دغﻪ کار ﻧتﻴجﻪ ورﻧک７ه او اخشﻨﻮر ＇لﻮر ＄ل ３ﻧﻮر
ﻫﻢ د خپل ﻫ５ﻮاد د دفاع لپاره لﻪ فﻴروزشاه سره وجﻨگﻴد ،چ ３دا ！ﻮل ３ج７／ې د ﻳفتلﻴاﻧﻮ پﻪ گ＂ﻪ وې.
اخشﻨﻮر د خپل ３اﻣپراطﻮرۍ د پراخﻴتا لپاره پرلﻪ پس ３کﻮ＊） وک .７د هندوکش سﻮ４لﻲ برخ ３لکﻪ
کابل ،غزني او هلمند ﻳ ３تر خپل ３ولک ３ﻻﻧدې راوست .３لﻪ ﻫغﻪ وروستﻪ ډ４ر ﻳفتلﻲ قباﻳل د ﻫﻨدوکش
پﻪ سﻮ４لﻲ برخﻮ ک ３ﻣ５شت شﻮل .دغﻮ قبﻴلﻮ وروستﻪ د زابل شاهانو پﻪ ﻧاﻣﻪ د افغاﻧستان پﻪ لرغﻮﻧﻲ
تارﻳخ ک ３ستر رول ولﻮباوه .د تورامانا او مهراکوال ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ د ﻳفتلﻴاﻧﻮ پﻪ تارﻳخ ک ３ډ４ر ﻣﻬﻢ گ２ل شﻮي.
تﻮراﻣاﻧا د ﻳفتلﻲ اﻣپراطﻮرۍ سﻴﻤ ３تر شمالي هند پﻮرې ورسﻮل .３ﻧﻮﻣﻮړي پﻪ ﻫﻨد ک ３د ﻧﻮرو سﻴﻤﻮ د
ﻧﻴﻮلﻮ لﻪ پاره خپل ل＋کر پﻪ سيالکوټ ک ３چﻤتﻮ ک ７او د سکاندا او گوپتا سﻴﻤ ３ﻳ ３وﻧﻴﻮل .３د گواليار
ډبر لﻴک ک ３ﻳ ３د ﻫغﻪ ﻧﻮم (تورامانا مهاراجاه زابلى پاچا) لﻴکلﻰ دی .تر تﻮراﻣاﻧا وروستﻪ دﻫغﻪ زوی
ﻣﻬراکﻮﻻ واک تﻪ ورسﻴد .ﻧﻮﻣﻮړي ﻫﻢ د اﻣپراطﻮرۍ د پراختﻴا لﻪ پاره کﻮ＊） وک ７او ډ４رې سﻴﻤ ３ﻳ３
تر خپل ３ادارې ﻻﻧدې راوست .３د گﻮپتا پات ３شﻮﻧﻲ ﻳ ３پﻪ ﻣرکزي ﻫﻨد ک ３لﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮوړل .خﻮ ＇ﻪ ﻣﻮده
ﻻ ت５ره شﻮې ﻧﻪ وه چ ３د گﻮپتا پات ３شﻮﻧﻲ ﻳﻮ ＄ل بﻴا سره ﻳﻮ＄ای شﻮل او پﻪ  ٥٢٨ﻣﻴﻼدي ک ３ﻳ ３د
ﻳفتلﻴاﻧﻮ واکﻤﻨﻲ پﻪ ﻣرکزي ﻫﻨد ک ３لﻪ خطر سره ﻣخاﻣخ ک７ه.
ﻳفتلﻴان د بﻮداﻳﻲ دﻳﻦ پر خﻼف وو .ﻳﻮشﻤ５ر بﻮداﻳﻲ عبادت ＄اﻳﻮﻧﻪ ﻳ ３وران ک７ل .ﻫغﻮى پﻪ ر１ا عقﻴده
درلﻮده او لﻤر بﻪ ﻳ ３لﻤاﻧ％ﻪ .دغﻪ ﻣطلب د ﻳفتلﻴاﻧﻮ د دوران پﻪ ډبرلﻴک ک＇ ３رگﻨد دی .پﻪ ﻳفتلﻲ
ﻣسکﻮکاتﻮ ک ３د جگ ３وﻧ ３او لﻮړې پﻮزې لروﻧکﻲ او افغاﻧﻲ ب５＇ ３２رې کﻴﻨدل شﻮي دي .غﻮږوال ９ﻳ３
درلﻮدې او جاﻣ ３ﻳ ３د ﻧﻨﻨﻴﻮ ،کﻮچﻴاﻧﻮ پﻪ شان وې .د ﻫغﻮی پﻪ ﻣسکﻮکاتﻮ ک ３د زور او سﻮر (زﻣﻴﻨدارو)
د عبادت ＄اﻳﻮﻧﻮ ＇خﻪ ﻳادوﻧﻪ شﻮې ،چ ３د لﻤر لﻤاﻧ％ﻨ ３پﻪ ﻣعﻨا و .ﻫغﻮى پﻪ ﻣسکﻮکاتﻮ ک ３ﻫﻢ د
اورتﻮﻧﻮﻧﻮ اﻧ％ﻮرول ﻣﻨعکس ک７ي دي .د لﻤر د رب الﻨﻮع ﻣجسﻤﻪ (سوريا مجسمه) چ ３د خﻴرخاﻧ３
ﻣ５ﻨ ３لﻪ کﻮتلﻪ پﻴدا شﻮه ،د ﻫغﻪ ﻣﻬال د عقﻴدې ډ４ره ＊کاره ب５لگﻪ ده.
لﻨ６ه دا چ ３د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ او ﻳفتلﻴاﻧﻮ پات ３شﻮﻧ ３لکﻪ زابل شاهانو ،کابل شاهانو ،د باميان شيرانو،
سوريانو او داس ３ﻧﻮرو د عرباﻧﻮ د ل＋کرو تر راتگ پﻮرې د افغاﻧستان پر ب５ﻼب５لﻮ سﻴﻤﻮ واکﻤﻨ ３درلﻮده.
پﻪ عربستان ک ３د اسﻼم د ﻣبارک دﻳﻦ تر خپر４دو وروستﻪ عربﻲ ل＋کرې افغاﻧستان تﻪ ورسﻴدې .پﻪ دغﻪ ﻣﻮده
ک ３بﻪ کلﻪ عربان د افغاﻧستان پر ب５ﻼب５لﻮ سﻴﻤﻮ واکﻤﻦ وو او کلﻪ بﻪ ＄اﻳﻲ اﻣﻴران واکﻤﻦ وو .دوې پ７５ۍ وخت
ﻳ ３وﻧﻴﻮ ،چ ３پﻪ افغاﻧستان ک ３د خپلﻮاکﻮ اسﻼﻣﻲ حکﻮﻣتﻮﻧﻮ د راﻣﻨ％تﻪ ک５دلﻮ ﻣﻮقع برابره شﻮه.
په ！ولگي ک ３فعاليت
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 وضع ３پﻪ اړه خپلﻮ ！ﻮلگﻴﻮالﻮتﻪ ﻣعلﻮﻣات ورک７ي.
پو＊تن３
.1ﻳفتلﻴان پﻪ کﻮﻣﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳاد شﻮي دي؟
.2د ﻣﻬراکﻮﻻ پﻪ اړه ＇ﻪ پﻮﻫ８５ئ؟
.3د 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＊تﻨ ３وک７ي او خپل ﻣعلﻮﻣات دې
بﻴا پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３بﻴان ک７ي.
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در４ـــــم ＇پـرکى
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 چ ３ﻳﻮﻧاﻧﻲ تﻤدن ＇ﻨ／ﻪ پﻴل شﻮ؟أﻳا ورﻳدلﻲ ﻣﻮ دي چ ３د پخﻮاﻧﻲ روم اﻣپراطﻮراﻧﻮ تﻪ ﻳ ３د اروپا واکﻤﻨان وﻳل؟
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د در４م ＇پــرکي مــوخ３

پﻪ دې ＇پرکﻲ ک ３زده 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.
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اتلسم لﻮست

ايا د مصر د تمدن په اړه معلومات لرئ؟

د مصر اﻫرام

د مصر ﻫﻴﻮاد پﻪ افريقا ک ３پروت دی .تارﻳخ لﻴکﻮﻧکﻲ باور لري چ ３د نيل سيند پﻪ ﻣصر ک ３د لﻮﻣ７ﻧﻲ
بشري ﻣدﻧﻴت د پﻴداﻳ＋ت ﻣﻬﻢ عاﻣل و .پﻪ پخﻮاﻧ ９زﻣاﻧﻪ ک ３ﻣصري وگ７ي پﻪ لﻮﻣ７ي ＄ل وتﻮاﻧ５دل چ３
اﻧ％ﻮرﻳز لﻴک راﻣﻨ ＃تﻪ ک７ي .پﻪ دې لﻴک ک ３ﻫره ﻧ＋ﻪ ﻳﻮ بﻴان تﻪ ＄اﻧگ７ې شﻮې وه .يونانيانو دا لﻴک
د هيروغليف پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد ک ７چ ３ﻣعﻨا ﻳ ３سپ（５ل ３حکاکﻲ ده .دا لﻴکﻮﻧﻪ ﻳ ３پر 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 لرغﻮﻧ ３ﻧ７ۍ پﻪ عجاﻳبﻮ ک ３را＄ﻲ چ ３ﻣصري اﻫراﻣﻮ ﻧﻪ ﻳ ３＊ ３ب５لگ ３دي پﻪ
ﻣصر ک ３تر ！ﻮلﻮ ستر ﻫرم د کيوپس پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳادﻳ８ي .دا ﻫرم د شلﻮ ( )20کلﻮﻧﻮ پﻪ ﻣﻮده ک ３جﻮړ شﻮى
دى.
پﻪ پخﻮاﻧﻲ ﻣصر ک ３تارﻳخﻲ بحثﻮﻧﻪ زﻳاتره د فرعونيانو پﻪ اړه دي .ﻣصرﻳاﻧﻮ بﻪ خپلﻮ پاچاﻫاﻧﻮ تﻪ فرعون

ﻳا لوی کهول (کﻮرﻧ )９واﻳﻪ.
پﻪ پخﻮاﻧﻲ ﻣصر ک ３لﻪ لرغﻮﻧ ３کﻮرﻧ ９ﻧﻪ بﻴا د فرعﻮﻧﻴاﻧﻮ تر در４ﻢ دوران پﻮرې ﻧﻮلس تﻨﻮ پاچاﻫاﻧﻮ
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واکﻤﻨﻲ درلﻮده .ﻣصرﻳاﻧﻮ لﻪ خپلﻮ گاوﻧ６ﻳاﻧﻮ سره سﻮدا－رﻳزې اړﻳک ３ک７ې .ددغﻪ ﻣطلب ثبﻮت پﻪ ﻣصر
ک ３د افغاﻧستان د ﻻجﻮردي ډبرو شتﻮن و چ ３تر ﻣﻴﻼده درې زره کالﻪ پخﻮا ﻫلتﻪ رس５دل ３وې .د ﻣصر
وروستی فرعﻮن د پسماتيک پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد４ده چ ３هخامنشيانو تر ﻣﻴﻼده  525کالﻪ وړاﻧدې لﻪ ﻣﻨ％ﻪ
ﻳﻮوړ .د ﻫخاﻣﻨشﻴاﻧﻮ واکﻤﻨﻲ ﻳﻮﻧاﻧﻴاﻧﻮ پﻪ  336ق م کال ک ３لﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮوړه .ﻣصري ﻳﻮﻧاﻧﻴان روﻣﻴاﻧﻮ پﻪ شا
وتﻤبﻮل .او روميان بﻴا پﻪ اوﻣﻪ ﻣﻴﻼدي پ７５ۍ ک ３ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ لﻪ ﻣات ３سره ﻣخاﻣخ ک７ل.

شﻤ５ره

د کﻮرﻧ ９ﻧﻮم

د واکﻤﻨ ９دوره

١

لرغﻮﻧ ３کﻮرﻧ９

 ٣٢٠٠تر  ٢۶۶٥تر ﻣﻴﻼد پخﻮا

٢

د فرعﻮﻧﻴاﻧﻮ لﻮﻣ７ﻧ ９کﻮرﻧ９

 ٢۶۶٤تر  ٢١٥٥ترﻣﻴﻼد پخﻮا

٣

د فرعﻮﻧﻴاﻧﻮ د لﻮﻣ７ﻧ ９کﻮرﻧ ９د واکﻤﻨ ９پاى

 ٢١٥٤تر  ٢٠٥٢تر ﻣﻴﻼد پخﻮا

٤

د فرعﻮﻧﻴاﻧﻮ دوﻫﻤﻪ دوره

 ٢٠٥٢تر  ١٧٨۶تر ﻣﻴﻼد پخﻮا

٥

د فرعﻮﻧﻴاﻧﻮ دوﻫﻤ ３دورې پاى تﻪ رس５دل

 ١٧٨٥تر  ١٥٥٤تر ﻣﻴﻼد پخﻮا

۶

د فرعﻮﻧﻴاﻧﻮ در４ﻢ پ５ر

 ١٥٥٤تر  ١٠٧٥تر ﻣﻴﻼد پخﻮا
مصري فرعﻮن

په ！ولگي ک ３فعاليت
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
 -١د ﻣصري اﻧ％ﻮرﻳز لﻴک پﻪ اړه ＇ﻪ پﻮﻫ８５ئ؟
 -٢د ﻣصرﻳاﻧﻮ د ﻣعﻤارۍ پﻪ اړه خپل ﻣعلﻮﻣات وړاﻧدې ک７ئ!
 -٣د ﻣصرﻳاﻧﻮ د سﻮدا－رﻳزو اړﻳکﻮ پﻪ اړه ＇ﻪ پﻮﻫ８５ي؟

له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې پﻪ خپل کلﻲ کﻮر ک ３د ﻣصرﻳاﻧﻮ پﻪ اړه کﻴس ３وپﻮ＊تﻲ او تر ﻻسﻪ ک７ي ﻣعلﻮﻣات دې ！ﻮلگﻴﻮالﻮ
تﻪ وواﻳﻲ.
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نﻮلسم لﻮست

د بين النهرين له پخواني تمدن سره آشنا شئ

د ﻣﻴخﻲ لﻴک اﻧ％ﻮر

اشﻮر بناپال پاچاه

ﻫغﻪ جغرافﻴاﻳﻲ حﻮزه چ ３د دوو سﻴﻨدوﻧﻮ (دجل ３او فرات) ترﻣﻨ ＃پرتﻪ ده ،د بين النهرين پﻪ ﻧاﻣﻪ
ﻳاد８４ي .تارﻳخ لﻴکﻮﻧکﻲ باور لري چ ３د ﻧ７ۍ ډ４ر پخﻮاﻧی ﻣدﻧﻴت پﻪ بﻴﻦ الﻨﻬرﻳﻦ ک ３ﻣﻨ％تﻪ راغلی
دی .د دجل ３او فرات :سﻴﻨدوﻧﻮ ＇ﻨ６و د تﻤدن د ﻣﻨ％تﻪ راتلﻮ او ودې ډ４رې ＊ ３زﻣﻴﻨ ３درلﻮدې＄ .ﻴﻨ３
د ﻣﻬال تﻮفان پﻪ بﻴﻦ الﻨﻬرﻳﻦ ک ３پ ）５شﻮی دی.
لرغﻮن پﻮﻫان باور لري چ ３د نوح
د بﻴﻦ الﻨﻬرﻳﻦ ﻳﻮ ډ４ر لرغﻮﻧﻲ ＄ای د (تل حسونا) پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي .دا لرغﻮﻧ ３سﻴﻤﻪ تر ﻣﻴﻼده پﻨ％ﻪ
زره کالﻪ پخﻮا ﻳﻮ لﻮی کلی و چ ３وگ７و ﻳ ３د غلﻮ او داﻧﻮدکرلﻮ سره آشﻨاﻳﻲ درلﻮده .ﻫغﻮی د خلکﻮ
د ډ４روالﻲ لﻪ اﻣلﻪ سﻮﻳلﻲ بﻴﻦ الﻨﻬرﻳﻦ تﻪ ک６وال شﻮل .ﻫلتﻪ ﻳ ３د ﻧﻮي تﻤدن زﻣﻴﻨﻪ برابره ک７ه چ ３د
سومريانو د تمدن پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳادﻳ８ي .د ﻫﻤدې تﻤدن وگ７و د لﻮﻣ７ي ＄ل لپاره ﻳﻮ ＄اﻧگ７ي لﻴک دود
راﻣﻨ％تﻪ ک ７چ ３د ﻣﻴخﻲ لﻴک پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳادﻳ８ي.
پﻪ بﻴﻦ الﻨﻬرﻳﻦ ک ３ﻳﻮ بل ﻣﻬﻢ تارﻳخﻲ سﻴاسﻲ ﻣرکز »اشور« و .پﻪ دې ＄ای ک＄ ３ﻮاکﻤﻦ پاچاﻫان
ﻣﻨ％تﻪ راغلل او ډ４رې سﻴﻤ ３ﻳ ３تر خپل واک ﻻﻧدې راوستل .３لﻮﻣ７ﻧی اشﻮري پاچا لوم７ی سارگون
ﻧﻮﻣ５ده .ﻧﻮﻣﻮړي تر ﻣﻴﻼده شاوخﻮا  1900کالﻪ پخﻮا د اور ＊ار تر خپل واک ﻻﻧدې ک .７دا سلسلﻪ تر
اووﻣ ３ﻣﻴﻼدي پ７５ۍ پﻮرې د بﻴﻦ الﻨﻬرﻳﻦ پﻪ ب５ﻼب５لﻮ سﻴﻤﻮ واکﻤﻨﻪ وه .د اشﻮر وروستﻨی پاچا اشور
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بناپال ﻧﻮﻣ５ده چ ３زﻳات ３سﻴﻤ ３ﻳ ３پﻪ خپلﻪ واکﻤﻨ ９ک ３شاﻣل ３ک７ې .بﻨاپال لﻪ اعﻼﻣﻴاﻧﻮ سره جگ７ه
وک７ه .ﻫغﻮی تﻪ ﻳ ３ﻣاتﻪ ورک７ه او د ﻫغﻮی د واکﻤﻨ ９سﻴﻤ ３ﻳ ３ﻫﻢ تر خپل واک ﻻﻧدې راوست.３
پﻪ بﻴﻦ الﻨﻬرﻳﻦ ک ３بل تارﻳخﻲ ＊ار بابل دی .د بابل واکﻤﻨاﻧﻮ د بﻴﻦ الﻨﻬرﻳﻦ پر ！ﻮلﻮ سﻴﻤﻮ واکﻤﻨﻲ
درلﻮده .تارﻳخ لﻴکﻮﻧکﻮ د بابلﻴاﻧﻮ د واکﻤﻨ ９دوران پر درﻳﻮو پ７اوﻧﻮ و４شلی دی.
د لﻮﻣ７ي پ７او ډ４ر ﻣﻬﻢ اﻣپراتﻮر هامورابي ﻧﻮﻣ５ده .ﻫاﻣﻮرابﻲ د خپل ３واکﻤﻨ ９پر ﻣـﻬال خپلﻮ خلکﻮ
تﻪ قاﻧﻮن جﻮړ ک ７چ ３د ﻫﻤﻮرابﻲ قاﻧﻮن پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي .پﻪ دې قاﻧﻮن ک ３د خلکﻮ د ژوﻧد ！ﻮلﻮ چارو تﻪ
پام شﻮی و .لﻪ ﻣجازاتﻮ ﻧﻴﻮل ３د کروﻧدگرۍ او گر＄ﻨدوﻳ ９تر چارو او ﻣسافرتﻮﻧﻮ پﻮرې ！ﻮل اړخﻮﻧﻪ ﻳ３
تر سﻴﻮري ﻻﻧدې راوستﻲ وو.
د بابلﻴاﻧﻮ دوﻫﻢ پ７او د کاسيانو د قﻮم د واکﻤﻨ ９ﻣﻬال دى .کاسﻴاﻧﻮ د ﻫاﻣﻮرابﻲ واکﻤﻨﻲ پای تﻪ ورسﻮلﻪ او
تر ﻫغﻪ وروستﻪ پﻨ％ﻪ سﻮه کالﻪ پرلﻪ پس ３د بﻴﻦ الﻨﻬرﻳﻦ پر سﻴﻤﻪ واکﻤﻦ وو .د بﻴﻦ الﻨﻬرﻳﻦ لﻮی ＊اروﻧﻪ
او ﻧﻮرې سﻴﻤ ３ﻳ ３ﻫﻢ تر خپل ３واکﻤﻨ ９ﻻﻧدې راوستل ،３د اﻳﻼم او شﻮش ﻣﻬﻢ ＊اروﻧﻪ ﻳ ３وﻧﻴﻮل .د
ايالم ＊ار اوس５دوﻧکﻮ لﻪ ﻣﻴﻼده تر ﻳﻮولسﻤ ３پ７５ۍ وړاﻧدې د ﻳﻮه ＄ﻮاکﻤﻦ برﻳد پﻪ ترڅ ک ３د کاسﻴاﻧﻮ
واکﻤﻨﻲ پای تﻪ ورسﻮلﻪ.
د بابل در４ﻢ پ７او ﻫغﻪ ﻣﻬال پ５ل شﻮ چ ３کلداﻧﻴان واک تﻪ ورس５دل .پﻮ＄ﻲ افسر ﻧبﻴﻮﻻ ﻧصر لﻮﻣ７ﻧی
کلداﻧﻲ واکﻤﻦ و چ ３بابل ﻳ ３تر ﻣﻴﻼده شپ ８پ７５ۍ وړاﻧدې وﻧﻴﻮ .د دې ل７ۍ وروستﻨﻰ پاچا د بخت
نصر پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد شﻮی چ ３د يهوديه سﻴﻤ ３ﻳ ３تر خپل واک ﻻﻧدې ک７ې .لﻪ بخت ﻧصر وروستﻪ
د کلدانيانو واکﻤﻨﻲ ﻫخاﻣﻨشﻴاﻧﻮ لﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮوړه .تر ﻫخاﻣﻨشﻴاﻧﻮ وروستﻪ د بﻴﻦ الﻨﻬرﻳﻦ پر سﻴﻤﻮ
ساسانيان واکﻤﻦ شﻮل او ساساﻧﻴان بﻴا پﻪ اووﻣﻪ ﻣﻴﻼدي پ７５ۍ ک ３ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ لﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮوړل.

په ！ولگي ک ３فعاليت
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 چ ３بحث وک７ي او ﻣعلﻮﻣات دې ﻧﻮرو ！ﻮل／ﻴﻮالﻮتﻪ
بﻴان ک７ي.

پو＊تن３
 بﻴﻦ الﻨﻬرﻳﻦ چ５رتﻪ دی؟ د اور پﻪ اړه چ＇ ３ﻪ 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 ﻣﻼ اﻣام ＇خﻪ د ﻧﻮح (ع) د تﻮفان پﻪ اړه پﻮ＊تﻨ ３وک７ي او خپل
ﻣعلﻮﻣات دې پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３بﻴان ک７ي.
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شلم لﻮست

آيا د فارس د تمدن په اړه معلومات لرئ؟

د کﻮروش مقبره

＇ﻨ／ﻪ چ ３د ک６وال ９پﻪ برخﻪ ک ３ﻳادوﻧﻪ وشﻮه ،پﻪ بلخ ک ３د أرﻳاﻳاﻧﻮ شﻤ５ر زﻳات شﻮ او پﻪ ﻣﻬاجرت
ﻳ ３پﻴل وک .７ﻳﻮ شﻤ５ر ﻳ ３د شﻤالﻲ ﻫﻨد پر لﻮر ،ﻳﻮ شﻤ５ر ﻳ ３د أرﻳاﻧا پﻪ دﻧﻨﻨﻪ ک ３او ＄ﻴﻨﻮ ﻳ ３لﻮﻳدﻳ ＃پلﻮ
تﻪ پﻪ ک６ه کﻮلﻮ پﻴل وک .７ﻫغﻪ أرﻳاﻳان چ ３لﻮﻳدﻳ ＃لﻮر تﻪ ک６ه شﻮل ،لﻮﻣ７ى اﻳران ،ورپس ３ترکﻴ ３او پﻪ
پاى ک ３اروپا تﻪ ورس５دل .کﻮم شﻤ５ر چ ３پﻪ اﻳران ک ３ﻣ５شت شﻮل د أرﻳاﻧا د تﻤدن د ل７ۍ پر دوام ﻳ３
د فارس پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮ بل تﻤدن راﻣﻨ ＃تﻪ ک.７
سيالک ،جيروفت او شهر سوخته د ايران ﻧاﻣتﻮ لرغﻮﻧ ３سﻴﻤ ３دي .د سﻴالک وگ７و د خپلﻮ گاوﻧ６ﻳﻮ سﻴﻤﻮ
لکﻪ د افغانستان د من６يگک اوس５دوﻧکﻮ او د هند د موهنجودارو او هرپ ３لﻪ خلکﻮ سره او ﻫﻢ ﻳ ３پﻪ
لﻮ４دﻳ ＃ک ３د دجل ３او فرات د سﻴﻨدوﻧﻮ د شا او خﻮا لﻪ اوس５دوﻧکﻮ سره اړﻳک ３درلﻮدې.
د اﻳران پﻪ لﻮ４دﻳ ＃ک ３تر ﻣﻴﻼده 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 خپل ３واکﻤﻨ ９ﻻﻧدې راوستل.
لﻪ ﻫغﻪ ＇خﻪ وروستﻪ د دې ل７ۍ درې پاچاﻫان واک تﻪ ورس５دل .د ﻣاداﻧﻮ واکﻤﻨﻲ د کوروش پﻪ ﻻس
لﻪ ﻣﻴــﻼده د ﻣخﻪ پﻪ  ٥٥٣کال ک ３راوپر５＄ده.
د مادانو د دولت ختﻤ５دل پﻪ اﻳران ک ３د هخامنشيانو د واکﻤﻨ ９پ５ل و .لﻮى کﻮروش لﻪ ﻣﻴﻼد ＇خﻪ ٥٥٨
کالﻪ وړاﻧدې د ﻫخاﻣﻨشﻴاﻧﻮ د دولت بﻨس ک＋５ﻮد .کﻮروش د ﻫخاﻣﻨشﻴاﻧﻮ د دورې ﻳﻮ ډ４ر ﻣشﻬﻮر پاچا و.
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لﻪ کﻮروش ＇خﻪ وروستﻪ د ﻫغﻪ زوى »کمبوجه« واک تﻪ ورس５د .لﻪ ﻫغﻪ وروستﻪ د ﻫخاﻣﻨشﻴاﻧﻮ اتﻪ
پاچاﻫان واکﻤﻨ ９تﻪ ورس５دل .باﻵخره تر ﻣﻴﻼده  ٣٣٥ -248کـالﻪ پخﻮا د ﻫخاﻣﻨشﻴاﻧﻮ وروستﻨﻰ پاچا در４م
داريوش د مقدوني سکندر د ﻳرغل پﻪ ترڅ ک ３ﻣات ３وخﻮړه او د دې ل７ۍ واکﻤﻨﻲ ﻫﻢ پای تﻪ ورس５ده.
د سکﻨدر لﻪ ﻣ７ﻳﻨ ３وروستﻪ د سلوکيديانو ل７ۍ واک تﻪ ورس５ده ،چ ３روميانو راوپر＄ﻮلﻪ او لﻪ ﻫغﻪ
وروستﻪ روﻣﻴان د فارس پر ﻳﻮې خﻮا او اشکانيان د فارس پر بل ３خﻮا واکﻤﻦ وو ،چ ３تر ﻣﻴﻼده دوه
پ７５ۍ وړاﻧدې ساسانيانو لﻪ لﻮري لﻪ ﻣات ３سره ﻣخاﻣخ ک７ل.
ساساﻧﻴان پﻪ فارس ک ３تر اسﻼم وړاﻧدې د اﻣپراطﻮرﻳﻮ وروستﻨ ９ل７ۍ وه .د ساساﻧﻲ کﻮرﻧ ９بﻨس
اﻳ＋ﻮدوﻧکﻲ بابکان ﻳاد شﻮی دی .ساساﻧﻴاﻧﻮ زردشتﻲ ﻣذﻫب درلﻮد .تر بابک وروستﻪ د ﻫغﻪ زاﻣﻦ شاپﻮر
او اردشﻴر بابکان پﻪ در４ﻤﻪ ﻣﻴﻼدي پ７５ۍ ک ３واک تﻪ ورس５دل .اردشﻴر د خپل ３واکﻤﻨ ９پﻪ دوران ک３
د سﻴﻤ ３پﻪ پراختﻴا ک ３ډ４رې برﻳاوې تر ﻻسﻪ ک７ې .د ﻫغﻪ ＄ای ﻧاستﻲ لﻮﻣ７ى پﻪ خپلﻮ ﻣﻨ％ﻮﻧﻮ او بﻴا لﻪ
گاوﻧ６ﻳﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ سره پﻪ جگ７و بﻮخت وو.
د ساساﻧﻴاﻧﻮ ﻳﻮ ﻣشﻬﻮر پاچا دويم شاپور پﻪ شپاړس
کلﻨ ９ک ３واک تﻪ ورس５د او اوﻳا کالﻪ ﻳ ３واکﻤﻨﻲ وک７ه.
دوﻳﻢ شاپﻮر د ساساﻧﻴاﻧﻮ تر پﻴداﻳ＋ت پخﻮا د پاچا پﻪ
حﻴث ﻣﻨل شﻮی و .د ساساﻧﻴاﻧﻮ وروستﻨﻰ پاچا در４م
يزدگرد وچ ３د ده واکﻤﻨﻲ پﻪ  ۶٤١ﻣﻴﻼدي کال ک３
ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ پاى تﻪ ورسﻮلﻪ.

په ！ولگي ک ３فعاليت
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
 -1د سﻴالک د لرغﻮﻧ ３سﻴﻤ ３او لﻪ گاوﻧ６ﻳﻮ سﻴﻤﻮ سره ﻳ ３د اړﻳکﻮ پﻪ اړه ＇ﻪ پﻮﻫ８５ۍ؟
 -2د ﻫخاﻣﻨشﻴاﻧﻮ د اﻣپراطﻮرۍ بﻨس اﻳ＋ﻮدوﻧکی ＇ﻮک و؟
 -3د فارسﻴاﻧﻮ د سلسل ３وروستﻨﻲ اﻣپراطﻮران پﻪ کﻮﻣﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳاد４دل او د ﻫغ ３ل７ۍ 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 ک ３دې
وړاﻧدې ک７ي.
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ﻳﻮ وﻳشتم لﻮست

د هند له تمدن سره آشنا شئ

دغﻪ اﻧ％ﻮر د ﻣﻮﻫﻨجﻮدار د ＊ار پات ３شﻮﻧ＊ ３ﻴﻲ.

تارﻳخ لﻴکﻮﻧکﻮ د هند لرغﻮﻧی تﻤدن لﻪ هرپه او موهنجودارو ＇خﻪ پ５ل ک７ى .تر ﻣﻴﻼده درې زره کالﻪ
پخﻮا د ﻫﻨد پﻪ شﻤال لﻮ４دﻳ ＃ک ３د ﻳﻮه ﻣدﻧﻴت بﻨس ک＋５ﻮدل شﻮ چ ３پﻪ سﻴﻤﻪ ک ３ب ３سارى ﻳاد شﻮی
دی .د ﻫرپ ３وگ７و د غﻨﻤﻮ کرﻧﻪ زده وه .فلزي وساﻳل ﻳ ３جﻮړول او د ＇اروﻳﻮ رﻣ ３او گل ３ﻳ ３روزل.３
د لرغﻮﻧﻲ ﻫﻨد بل ＊ار ﻣﻮﻫﻨجﻮدارو و .دغﻪ ＊ار ﻫﻢ د سند د سﻴﻨد پﻪ ＇ﻨ６ه أباد شﻮی و .ددغﻮ وگ７و
پات ３شﻮي آثار پﻪ ډاگﻪ کﻮي چ ３پﻪ سل گﻮﻧﻮ زره خلکﻮ پﻪ دې ＊ار ک ３ژوﻧد کاوه .ﻳﻮ پﻮړﻳز او دوه
پﻮړﻳز کﻮروﻧﻪ ﻳ ３جﻮړول.د ﻧﻬروﻧﻮ او کاﻧالﻮﻧﻮ سﻴستﻢ ﻳ ３د کﻮروﻧﻮ پﻪ جﻮړولﻮ ک ３کار وه .خﻮ د اوبﻮ وﻳال３
ﻳ ３ﻫغس ３جﻮړې ک７ې وې چ ３صاف ３او پاک ３اوبﻪ لﻪ ﻳﻮه ﻣرکز ＇خﻪ رابﻬ５دل .３استﻮگﻨ％اﻳﻮﻧﻪ ،گداﻣﻮﻧﻪ
او ز４رﻣتﻮﻧﻮﻧﻪ ﻳ ３لرل.
د ﻫﻨد ت５ر شﻮی لرغﻮﻧﻰ تارﻳخ د ماها بهاراتا او رامايانا پر سرچﻴﻨﻮ وﻻړ دی .دغﻪ تارﻳخﻲ اسﻨاد ډ４ر
زﻳات پر ﻫغﻮ سﻴﻤﻮ بحث کﻮي چ ３د هماليا او گنگا د سﻴﻨد پﻪ سﻴﻤﻮ پﻮرې اړه لري .د دې سرچﻴﻨﻮ
پﻪ بحثﻮﻧﻮ ک ３قبﻴلﻮي ژوﻧد！ ،ﻮلﻨﻴز ﻧظام او د غﻼﻣاﻧﻮ او ﻣالکاﻧﻮ بحثﻮﻧﻪ ﻣطرح شﻮي دي .لﻪ دې اسﻨادو
＇خﻪ پﻪ ډا－ﻪ ک８５ي چ ３د 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 ک ３شتﻪ .د ﻫﻨد خاورې تﻪ د أرﻳاﻳاﻧﻮ راتلل تر ﻣﻴﻼده ﻳﻮ زرو پﻨ％ﻪ سﻮه کالﻪ
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پخﻮا ２－ل ک８５ي .ﻫغﻮى پﻪ سر ک＇ ３اروي ساتل .وروستﻪ لﻪ کرﻧ ３او ＄ﻤکﻮال ９سره أشﻨا شﻮل .د
أرﻳاﻳاﻧﻮ پﻪ خﻮا ک ３ﻧﻮرو وگ７و چ ３دراويديان ﻧﻮﻣ５دل ﻫﻢ ژوﻧد کاوه .ﻫغﻮى د ﻫﻨد ډ４ر ب５ﻮزلﻪ خلک
وو .د آرﻳاﻳاﻧﻮ لﻪ راتگ ＇خﻪ ﻣخک ３ﻫﻨدي ！ﻮلﻨ＇ ３لﻮر ！ﻮلﻨﻴزې طبق ３درلﻮدې .چ ３د کشتريه،
برهمن ،ويسيه او شودرا پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد４دې.
د ﻫﻨدي ！ﻮلﻨ ３د بﻮداﻳﻲ قاﻧﻮن بﻨس لﻪ ﻣﻴﻼده شپ ８پ７５ۍ دﻣخﻪ گوتاما (بودا) پﻪ واسطﻪ د ﻫﻨد پﻪ
شﻤال ک ３ک＋５ﻮدل شﻮ .ﻫغﻪ خلکﻮ تﻪ د عبادت！ ،ﻮلﻨﻴزو قرباﻧﻴﻮ او اخﻼقﻲ او اقتصادي ﻣسائلﻮ پﻪ اړه
ﻻر＊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 ﻣﻴﻼده  ٣٢٢کالﻪ وړاﻧدې د ﻧاﻧدا د کﻮرﻧ９
＇خﻪ واک ترﻻسﻪ ک .７د گوپتانيانو ﻧﻮﻣﻴالﻰ اﻣپراتﻮر د اشوکا پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد４ده چ ３د بﻮداﻳﻲ دﻳﻦ پﻴرو و.
ده د بﻮداﻳﻲ دﻳﻦ پﻪ پراختﻴا ک ３ډ４ر زﻳار واﻳست.
د گﻮپتاﻧﻴاﻧﻮ اﻣپراطﻮري پﻪ لﻮﻣ７ۍ ﻣﻴﻼدي پ７５ۍ ک ３د کﻮشاﻧﻴاﻧﻮ تر ﻳرغلﻮﻧﻮ ﻻﻧدې راغلﻪ او ﻣخ پﻪ زوال
شﻮه .لﻪ ﻫغﻪ وروستﻪ د گﻮپتاﻧﻴاﻧﻮ سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو واکﻤﻨﻴﻮ خپل حاکﻤﻴت تﻪ پﻪ ب５ﻼب５لﻮ سﻴﻤﻮ ک ３دوام ورک.７
تر ﻫغﻪ چ ３پﻪ  ٥٠٠ﻣﻴﻼدي کال ک ３ﻫﻨدي قﻮﻣﻮﻧﻮ لﻪ شﻤال لﻮ４دﻳ＇ ＃خﻪ ﻳرغل راوړ او د －ﻮپتاﻧﻴاﻧﻮ ！ﻮل
سﻴﻤﻪ ﻳﻴز حکﻮﻣتﻮﻧﻪ ﻳ ３راوپر＄ﻮل او د (هارشا) پﻪ ﻧاﻣﻪ واکﻤﻨ ９تﻪ ورس５ده .پﻪ ﻫﻨد ک ３تر شاوخﻮا ۶٠٠
ﻣﻴﻼدي کال پﻮرې درې دولتﻮﻧﻮ واکﻤﻨﻲ درلﻮده چ ３لﻪ ﻫغ ３ډل＇ ３خﻪ ﻳﻮه ﻫﻢ راجپوتان وو چ ３د ﻫﻨد
پﻪ شﻤال ک ３ﻳ ３واک چل５ده .ﻫﻨد د دې ل７ۍ د واکﻤﻨ ９پﻪ دوران ک ３د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ د پرلﻪ پس ３ﻳرغلﻮﻧﻮ
ﻻﻧدې راغﻰ .د ﻫغﻮى ﻳرغلﻮﻧﻮ تر ﻫغﻪ پﻮرې دوام وک ،７چ ３پﻪ لسﻤ ３ﻣﻴﻼدي پ７５ۍ ک ３د غزنويانو او
غوريانو تر ﻣشرتابﻪ ﻻﻧدې خپلﻮاک اسﻼﻣﻲ دولتﻮﻧﻪ پر ﻫﻨد واکﻤﻦ شﻮل.

په ！ولگي ک ３فعاليت
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
 .١کﻮﻣ ３لرغﻮﻧ ３سﻴﻤ ３د ﻫﻨد د لﻮﻣ７ﻧﻴﻮ ﻣدﻧﻴتﻮﻧﻮ استازﻳتﻮب کﻮي؟
 .٢پﻪ لرغﻮﻧﻲ ﻫﻨد ک＇ ３ﻮ ！ﻮلﻨﻴزې طبق ３ﻣﻮجﻮدې وې؟
 .٣د گﻮپتاﻧﻴاﻧﻮ ﻣشﻬﻮر اﻣپراطﻮر چ ３بﻮداﻳﻲ دﻳﻦ تﻪ ﻳ ３عقﻴده 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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دوه وﻳشتم لﻮست

آيا د چين له تمدن ＇خه خبر ياست؟

تر تارﻳخ وړاﻧدي دورې د چﻴﻨﻲ ﻣجسﻤﻮ اﻧ％ﻮر

د شلﻤ ３پ７５ۍ تر پﻴلﻪ پﻮرې د چين د پخﻮاﻧﻴﻮ اﻧساﻧاﻧﻮ د ژوﻧداﻧﻪ پﻪ اړه ＇７５ﻧ ３ﻧﻪ وې شﻮې .د چﻴﻦ
وگ７و باور درلﻮد چ ３کﻪ ＇ﻮک پﻪ تارﻳخﻲ او لرغﻮﻧﻮ سﻴﻤﻮ ک ３د سپ７ﻧﻮ کار وک７ي ،ﻫغﻪ بﻪ پﻪ ﻫغ３
ﻧاروغ ９اختﻪ شﻲ چ ３لﻪ اﻣلﻪ ﻳ ３دا پخﻮاﻧﻲ کسان ﻣ７ه شﻮي .ﻧﻮ ＄کﻪ ﻳ ３د ＇７５ﻧﻮ او سپ７ﻧﻮ لﻪ چاره
چا تﻪ اجازه ﻧﻪ ورکﻮلﻪ .د شلﻤ ３پ７５ۍ پﻪ سر ک ３پﻪ چﻴﻦ ک ３د ＄ﻴﻨﻮ لرغﻮﻧﻮ سﻴﻤﻮ سروې پﻴل شﻮه
چ ３پﻪ پاﻳلﻪ ک ３د تارﻳخﻲ او لﻪ تارﻳخﻪ وړاﻧدې دورو ډ４ر آثار پﻪ ﻻس تﻪ راغلل.
د جاوکوتيان پﻪ سﻤ（ﻮ ک ３د چﻴﻨﻲ اﻧساﻧاﻧﻮ ﻧﻤﻮﻧ ３ﻻس تﻪ راغلﻲ دي .دغﻪ لرغﻮﻧ ３سﻴﻤ ３د پکن
＊ار تﻪ ＇５رﻣﻪ پرت ３دي .د لرغﻮن پﻮﻫاﻧﻮ پﻪ باور ،چﻴﻨﻲ اﻧساﻧاﻧﻮ شاوخﻮا پﻨ％ﻪ وﻳشت زره کالﻪ پخﻮا د
ﻫﻤدې پکﻦ پﻪ سﻴﻤﻮ ک ３ژوﻧد کاوه.
د چﻴﻦ پﻪ ﻧﻮرو لرغﻮﻧﻮ سﻴﻤﻮ ک ３د يانگ شاي پﻪ ﻧاﻣﻪ د اﻧساﻧﻲ کلتﻮر ب５ل ３／کشف شﻮي چ ３د ﻫغﻪ
تارﻳخ لﻪ ﻣﻴﻼده ＇لﻮر زره کالﻪ پخﻮا زﻣاﻧ ３تﻪ رس８５ي.
د چﻴﻦ د خلکﻮ لﻮﻣ７ﻧ ９اﻣپراطﻮري د شانگانو پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاده شﻮې چ ３دې ل７ۍ لﻪ ﻣﻴﻼده اوولس
پ７５ۍ وړاﻧدې بﻴا تر لسﻤ ３پ７５ۍ پﻮرې د چﻴﻦ پر لﻮى ﻫ５ﻮاد واکﻤﻨﻲ درلﻮده .پﻪ چﻴﻦ ک ３د ستﻮرو
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د پ５ژﻧدگلﻮۍ لﻮﻣ７ﻧ ９ﻧ ３＋د شاﻧگاﻧﻮ پﻪ دورې پﻮرې اړه لري .پر دې سرب５ره ﻳ ３د شپﻮ او ور＄ﻮ او د
ﻣﻴاشتﻮ د و４ش سﻴستﻢ ﻫﻢ کارولی دی.
د چﻴﻦ د تارﻳخ ﻳﻮه بلﻪ پخﻮاﻧ ９ﻣﻬﻤﻪ کﻮرﻧ ９د چو کﻮرﻧ ９وه .کلﻪ چ ３لﻪ دولسﻤ ３پ７５ۍ ＇خﻪ وروستﻪ
د شاﻧگاﻧﻮ دولت ﻣخ پﻪ ړﻧگ５دو شﻮ او د چﻮ کﻮرﻧ ９د پﻴداﻳ＋ت زﻣﻴﻨﻪ برابره شﻮه .د چﻮ قبﻴل ３ﻣشر د »او
وانگ« پﻪ ﻧاﻣﻪ تر ﻣﻴﻼد وړاﻧدې لسﻤ ３پﻴ７ۍ ک ３د شاﻧ／اﻧﻮ دولت تﻪ ﻣات ３ورک７ه.
د چﻮ کﻮرﻧ ９د اﻣپراطﻮرۍ پﻪ پراختﻴا ک ３ډ４ر زﻳار ووﻳست .د خپل ３شاوخﻮا سﻴﻤﻪ ﻳﻴزو حکﻮﻣتﻮﻧﻮ
ډ４رې سﻴﻤ ３ﻳ ３وﻧﻴﻮل ３تر ﻣﻴﻼده پخﻮا اووﻣ ３پ７５ۍ پﻮرې د ﻫغﻮی واکﻤﻨ ９دوام درلﻮد .د چﻮ کﻮرﻧ９
پﻪ وروستﻨﻲ دوران ک ３د ﻫغﻮى تر واکﻤﻨ ９ﻻﻧدې ＄ﻤکﻮ ک ３تر ﻳﻮ زر زﻳات سﻴﻤﻪ ﻳﻴز حکﻮﻣتﻮﻧﻪ جﻮړ
شﻮل چ ３پﻪ خپلﻮ ک ３بﻪ ﻫر وخت سره جﻨگ５دل .پﻪ دې ترتﻴب ،د چﻮد کﻮرﻧ ９اوﻻدوﻧﻮ تر ﻣﻴﻼد
دﻣخﻪ دوﻳﻤ ３پ７５ۍ پﻮرې د چﻴﻦ پﻪ ب５ﻼب５لﻮ سﻴﻤﻮ ک ３واکﻤﻨﻲ درلﻮده .د چﻮ کﻮرﻧ ９لﻪ واکﻤﻨ＇ ９خﻪ
وروستﻪ د تسه اين کﻮرﻧ ９تﻪ د واکﻤﻨ ９زﻣﻴﻨﻪ برابره شﻮه .ﻫغﻮى لﻪ ﻣﻴﻼده وړاﻧدې د ٢٤۶تر ٢٠٧
پﻮرې د چﻮ د اﻣپراطﻮرۍ پﻪ زﻳاتﻮ سﻴﻤﻮ واکﻤﻨﻲ ترﻻسﻪ ک７ه.
د »هوان ي «３پﻪ ﻧاﻣﻪ د دې ل７ۍ لﻮﻣ７ﻧﻲ پاچا واک ترﻻسﻪ ک ７او ﻧﻮي قﻮاﻧﻴﻦ ﻳ ３خپاره ک７ل .ﻫغﻪ چﻴﻦ
پﻪ شپ ８د４رش وﻻﻳتﻮﻧﻮ وو４شﻪ .پخﻮاﻧﻲ القاب ﻳ ３لﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮړل .چﻴﻨﻲ ！ﻮلﻨﻪ ﻳ ３پر دوو برخﻮ ووﻳشلﻪ
چ ３د خواصو او عوامو د طبقﻮ پﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳاد４دل .３د پخﻮاﻧﻴﻮ او وروستﻴﻮ هانانو کﻮرﻧ ９د تسه اين پر
پات ３شﻮې اﻣپراطﻮرۍ تر  220ﻣﻴﻼدي کال پﻮرې واکﻤﻨﻲ وک７ه چ ３د چﻴﻦ پﻪ تارﻳخ ک ３د ﻣﻨ％ﻨﻴﻮ
پ７５ﻳﻮ د دورې پﻴل پ５ژﻧدل شﻮی دی.

په ！ولگي ک ３فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې پر دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮﻣ７ۍ ډلﻪ دې پﻪ چﻴﻦ ک ３د 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
.١پﻪ چﻴﻦ ک ３لرغﻮﻧ７５＇ ３ﻧ ３ول ３وروستﻪ پﻴل شﻮې؟
.٢د چﻴﻦ تر ！ﻮلﻮ پخﻮاﻧﻴﻮ اﻧساﻧاﻧﻮ چ５رې ژوﻧد کاوه؟
.٣د چﻴﻦ پﻪ پخﻮاﻧﻲ تارﻳخ ک ３درې ﻣﻬﻤ ３کﻮرﻧ ９لﻨ６ې 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 ک ３وواﻳﻲ.
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در وﻳشتم لﻮست

آيا پوه８５ئ چ ３يوناني تمدن ＇نگه پيل شو؟

د لرغﻮﻧﻲ ﻳﻮﻧان ﻳﻮه آبده

ﻳﻮﻧاﻧﻲ تارﻳخ لﻴکﻮﻧکﻲ تﻮسﻴدﻳدس چ ３تر ﻣﻴﻼده ＇لﻮر پ７５ۍ پخﻮا ﻳ ３ژوﻧد کاوه ،چ ３باور
درلﻮد او د پخﻮاﻧﻴﻮ کلﻴﻮ او ＊اروﻧﻮ پات ３شﻮﻧﻲ د ﻣخکﻨﻴﻮ قﻮﻣﻮﻧﻮ د کاروﻧﻮ ز８４ﻧده ده ،چ ３د خلکﻮ
ډ４رې فﻮلکلﻮرﻳک ３کﻴس ３داستاﻧﻮﻧﻪ او بحثﻮﻧﻪ پﻪ ﻫغﻮی پﻮرې اړه لري .پﻪ ﻧﻮلسﻤ ３پ７５ۍ ک７５＇ ３ﻧ３
د پخﻮاﻧﻴﻮ ﻳﻮﻧاﻧﻲ خلکﻮ او د ﻣدﻳتراﻧ ３د ＇ﻨ６و د وگ７و پﻪ اړه د داستاﻧﻮﻧﻮ او ＇７５ﻧﻮ لﻪ ﻣخ ３پﻴل شﻮي
دي.
د »ﻣ سﻨﻲ« دوران د ﻳﻮﻧاﻧﻲ تﻤدن او پخﻮاﻧﻲ کرت ＄ﻼﻧده تارﻳخ دى .دغﻪ تﻤدن تر ﻣﻴﻼده پخﻮا پﻪ
شپاړسﻤ ３پ７５ۍ ک ３پﻴل شﻮ او تر لسﻤ ３پ７５ۍ پﻮرې ﻳ ３دوام وک .７دغﻪ تﻤدن د اخﻪ ﻳﻲ ！بر پﻮرې
اړه درلﻮده چ ３د »پلﻴپﻮﻧﻴز« وگ７و سره وﻧ＋تل او ډ４رې سﻴﻤ ３ﻳ ３وﻧﻴﻮل .３ﻫغﻮى بزگران وو .غﻨﻢ،
اوربش ３او جﻮار ﻳ ３کرل او د بروﻧزو لﻪ وساﻳلﻮ ＇خﻪ ﻳ ３کار اخﻴستﻪ .د ＊اروﻧﻮ د دفاع لپاره بﻪ ﻳ ３جگ
د４ﻮالﻮﻧﻪ جﻮړول .دا دوران لﻪ ﻣﻴﻼده دﻣخﻪ پﻪ لسﻤ ３پ７５ۍ ک ３د »دورﻳاﻧﻮ« د ﻳرغل پﻪ پاﻳلﻪ ک ３پاى
تﻪ ورس５د.
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دورﻳاﻧﻮ لﻪ ﻣﻴﻼد ＇خﻪ وړاﻧدې لسﻤﻪ پ５رۍ ک ３پﻪ لرغﻮﻧﻲ ﻳﻮﻧان ک ３واک تر ﻻسﻪ ک＄ .７ﻴﻨ ３تارﻳخ
لﻴکﻮﻧکﻲ دغﻪ دوره د وپسﻨ ３دورې پﻴل ﻫﻢ بﻮلﻲ .لﻪ دې سره سره چ ３دورﻳاﻧﻮ د کلتﻮر پرﻣختگ تﻪ
پام ﻧﻪ درلﻮد ،خﻮ ﻫغﻪ ﻣشﻬﻮرې حﻤاسﻲ کﻴس ３چ ３د »الياد او اديسه« پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي پﻪ ﻫﻤدې
دوره ک ３ﻣﻨ％تﻪ راغلﻲ دي .ړاﻧده ﻳﻮﻧاﻧﻲ شاعر »هومر« دا حﻤاسﻲ داستاﻧﻮﻧﻪ تﻨظﻴﻢ ک７ي وو .دغﻮ
داستاﻧﻮﻧﻮ تر ﻣﻴﻼده پخﻮا لﻪ دولسﻤ ３ﻧﻪ تر اتﻤ ３پ７５ۍ زﻳاتﻰ پ ３＋５بﻴان ک７ې دي .د دورﻳاﻧﻮ لﻪ واکﻤﻨ９
سره جﻮخت پﻪ ﻳﻮﻧان ک ３د اسپارتانو د دولت بﻨس ک＋５ﻮدل شﻮ .د لرغﻮﻧﻲ ﻳﻮﻧان د تﻤدن ﻳﻮه
＊کاره ＄اﻧگ７تﻴا د ډ４رو خداﻳاﻧﻮ －ﻮ！ﻮ شتﻮن و چ ３د ﻳﻮﻧاﻧﻲ کﻴسﻮ لﻪ ﻻرې ﻳ ３شﻬرت ﻣﻮﻧدلﻰ و.
پﻪ ﻳﻮﻧان ک ３د پراختﻴا غﻮ＊تﻨ ３خﻮ＋＄تﻮﻧﻪ لﻪ ﻣﻴﻼد دﻣخﻪ لﻪ شپ８ﻣ ３او پﻨ％ﻤ ３پ７５ۍ سره ﻣصادف
وو .د هلني ﻣﻬاجرو د ﻣﻬﻢ ﻣرکز بﻨس لﻪ ﻣﻴﻼد ＇خﻪ وړاﻧدې د شپ８ﻣ ３پ７５ۍ پﻪ اولﻪ ﻧﻴﻤاﻳﻲ ک３
د تﻮر سﻤﻨدر－ﻲ پﻪ شﻤال ک ３ک＋５ﻮدل شﻮ.
د پﻨ％ﻤ ３ﻣﻴﻼدي پ７５ۍ پﻪ وروستﻴﻮ ک ３د پارسيانو او يونانيانو ترﻣﻨ ＃ﻳﻮ پﻪ بل پس ３جگ７ې
وﻧ＋ت .３دغﻮ جگ７و تر ﻫغ ３دوام درلﻮد چ ３مقدوني سکندر تر ميالده پخوا لﻪ ( ٣٣۶تر
پﻮرې ٣٢٣پر هخامنشيانو برى وﻣﻮﻧده او لﻮﻳﻪ اﻣپراطﻮري ﻳ ３جﻮړه ک７ه .لﻪ سکﻨدر وروستﻪ ﻳﻮﻧاﻧﻲ
اﻣپراطﻮري تجزﻳﻪ شﻮه.
د ﻳﻮﻧاﻧﻲ اﻣپراطﻮرۍ د تجزﻳ ３پر ﻣﻬال د روﻣﻲ اﻣپراطﻮرۍ غﻮړ４دو او پراختﻴا تﻪ زﻣﻴﻨﻪ برابره شﻮه چ３
تفصﻴل بﻪ ﻳ ３د روم د ﻣدﻧﻴت تر سرلﻴک ﻻﻧدې ولﻮلﻮ.

په ！ولگي ک ３فعاليت
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
 -١تﻮسﻴدﻳدس ＇ﻮک و؟
 -٢ﻣﻴسﻴﻨﻴاﻧﻮ ＇ﻪ ډول تﻤدن درلﻮد؟
 -٣د 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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＇لروﻳشتﻢ لﻮست

ايا اور４دليموديچ３دپخوانيرومامپراطورانوتهي３داروپاواکمنانويل؟

د لرغﻮﻧﻲ روم ﻳﻮه ﻣجسﻤﻪ

پﻪ ت５ر درس ک ３ﻣﻮ ولﻮستل چ ３د ﻳﻮﻧاﻧﻲ اﻣپراطﻮرۍ تر پرز４دلﻮ وروستﻪ د روم اﻣپراطﻮرۍ د پراختﻴا
لپاره زﻣﻴﻨﻪ برابره شﻮه.
تر ﻣﻴﻼده لس پ７５ۍ وړاﻧدې د روم د شا او خﻮا ＄ﻴﻨ ３ﻣ５شت قﻮﻣﻮﻧﻪ سره ﻳﻮ شﻮل چ ３د التينيانو
پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳ ３شﻬرت وﻣﻮﻧد .دغﻮ وگ７و پﻪ وروستﻴﻮ ک ３لﻪ اتروسکايانو سره ﻳﻮ＄اى شاﻫﻲ ﻧظام راﻣﻨ％تﻪ
ک ７چ ３لﻪ ﻣﻴﻼده وړاﻧدې تر  ٥٠٩کالﻪ پﻮرې ﻳ ３دوام وک .７ﻫﻤدې قﻮﻣﻮﻧﻮ تر ﻣﻴﻼد  ٢۶٥کالﻪ پخﻮا
پﻪ روم ک ３د جﻤﻬﻮري ﻧظام بﻨس ک＋５ﻮد ،چ ３د واک درې ＇اﻧگ ３ﻳ ３درلﻮدې:
 -١د ﻣشراﻧﻮ ﻣجلس.
 -٢سﻨتﻮري ﻳا سل کسﻴزه شﻮرا.
 -٣قباﻳلﻲ جرگﻪ.
روﻣﻴاﻧﻮ تر ﻣﻴﻼد  ١٤٩کالﻪ پخﻮا ﻳﻮ ＄ل بﻴا د يونان پر ﻣرکزي سﻴﻤﻮ ﻳرغل وک ７او د ﻳﻮﻧان مقدوني
＊ار ﻳ ３تر خپل ３واکﻤﻨ ９ﻻﻧدې راووست او د خپل ３اﻣپراطﻮرۍ د پراختﻴا لپاره ﻳ ３لﻪ ﻣﻴﻼده ١٣٣
کالﻪ وړاﻧدې د ﻳﻮﻧان لﻪ کر＊ﻮ ت５ر شﻮل او اوسﻨ ９ترکﻴﻪ ﻳ ３وﻧﻴﻮلﻪ .روﻣﻴاﻧﻮ د لﻮ４دﻳ ＃پر لﻮر ﻫﻢ پرﻣخ
وﻻړل .پﻪ ﻫﻤغﻪ کال ﻳ ３هسپانيا ﻫﻢ پﻪ خپل ３واکﻤﻨ ９ک ３شاﻣلﻪ ک７ه .لﻪ ﻫغﻪ وروستﻪ روﻣﻲ اﻣپراطﻮران
د ＄ﻮاک لﻮړو پﻮړﻳﻮ تﻪ ورس５دل.
ﻧژدې دوه سﻮه کالﻪ ک ３د روم د اﻣپراطﻮرۍ پﻪ سﻴاسﻲ او ！ﻮلﻨﻴز وضعﻴت ک ３ډ４رې پ ３＋５وشﻮې .ب５ﻼ ب５ل
اﻣپراطﻮران ﻳﻮ پﻪ بل پس ３واک تﻪ ورس５دل .د تر ！ﻮلﻮ ﻣشﻬﻮرو اﻣپراطﻮراﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ پﻪ جدول ک ３لﻮستلی شئ:
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د امپراطور نوم

د واکﻤﻨ ９کلﻮﻧﻪ

د ﻫغ ３دورې ＄اﻧ７／تﻴاوې

سﻨاتﻮر سﻮﻻ

تر ﻣﻴﻼده پخﻮا لﻪ ٧٩
＇خﻪ تر  ٨٨پﻮرې

جﻨگﻲ دﻳکتاتﻮر او اﻣپراطﻮر و .ﻳﻮشﻤ５ر پاترﻳساﻧان
ﻳ ３ووژل.

درې کسﻴزه حکﻮﻣت
(سزار ،پﻤپﻰ او تراسﻮس)

تر ﻣﻴﻼده پخﻮا لﻪ ۶٠
＇خﻪ تر  ٤٩پﻮرې

د خبرو اترو پﻪ پاﻳلﻪ ک ３دغ ３درې کسﻴزې ډل ３گ６
حکﻮﻣت جﻮړ ک ７چ ３د (ترﻳﻮم وﻳرات) پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد４ده
پﻪ دې ﻣﻮده ک ３سزار د کلﻮپاترا پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳﻮه ﻣشﻬﻮره
ﻧجل ９د ﻣصر پر تخت ک５＋ﻨﻮلﻪ.

دوﻫﻢ درې کسﻴزه حکﻮﻣت
(ﻣارک ،اﻧتﻮان او اکتاﻳﻮس)

تر ﻣﻴﻼده پخﻮا لﻪ ٢٧
＇خﻪ تر  ٤٣پﻮرې

دغﻮ درې واړو د سزار تر وژلﻮ وروستﻪ د دوو تﻨﻮ
پاترﻳساﻧﻮ پﻪ وسﻴلﻪ واک تر ﻻسﻪ ک.７

ﻣقدس اﻣپراطﻮر ﻳا
اکتاﻳﻮس

تر ﻣﻴﻼده پخﻮا لﻪ ٢٧
تر ﻣﻴﻼده پخﻮا تر ١٤
پﻮرې

د روم ＄ﻮاکﻤﻦ اﻣپراتﻮر و .د ﻫغﻪ پﻪ زﻣاﻧﻪ ک ３د
اﻳ＂الﻴا شاﻫﻲ ﻧﻮم پﻪ اﻣپراطﻮرۍ بدل شﻮ .ﻫغﻪ تﻪ ﻳ ３د
اگﻮست سزار لقب ﻫﻢ ورک７ي و.

ژولﻦ اﻣپراطﻮران (تﻴبرﻳﻮس ،کالﻰ
کﻮﻻ ،کلﻮدﻳﻮس او ﻧرن حکﻮﻣت)

لﻪ ＇ ١٤خﻪ تر ٩٤
زﻳ８دﻳز پﻮرې

دغﻪ ＇لﻮر واړه واکﻤﻨان د ژول سزار د کﻮرﻧ ９وو .د روم د
اﻣپراطﻮرۍ پﻪ پراختﻴا ک ３ﻳ ３لﻮی ﻻس درلﻮد.

د  ٩۶ﻣﻴﻼدي کال
ﻧﻴکﻮکاره اﻣپراطﻮران (ﻧروا ،تراژن،
＇خﻪ تر  ١٣٨ﻣﻴﻼدي
(ﻫادرﻳان ،ﻣارکﻮس او رولﻴﻮس
کالﻪ پﻮرې

د روم اﻣپراطﻮران پﻪ دې ﻣﻮده ک ３د خپل ３واکﻤﻨ ９لﻮړ
پ７او تﻪ رس５دلﻲ وو.

د روم وروستﻨﻲ اﻣپراطﻮر مارکوس او رلوس و چ ３لﻪ ＇ ١۶١خﻪ تر  ١٨٠ﻣﻴﻼدي کال پﻮرې
د روم بشپ ７واکﻤﻦ و.
وروستﻪ د کاموديوس پﻪ ﻧﻮم ﻳﻮ تﻦ واک تﻪ ورس５د .کاﻣﻮدﻳﻮس فاسد او ﻧاپﻮه س７ى و .د ده د
واکﻤﻨ ９پﻪ دوران ک ３د روم د اﻣپراطﻮرۍ د راپرزﻳدلﻮ زﻣﻴﻨﻪ برابره شﻮه.
لﻪ  ٢٣٥ﻣﻴﻼدي کال ＇خﻪ تر  ٢٨٤ﻣﻴﻼدي کالﻪ پﻮرې شل تﻨﻪ روﻣﻲ شاﻫان واک تﻪ ورس５دل.
تر＇ﻮ د روم اﻣپراطﻮري پﻪ  395ﻣﻴﻼدي کال ک ３پر دوو برخﻮ وو４شل شﻮه چ ３د ختﻴ ＃او لﻮ４دﻳ ＃روم
پﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ﻳادې شﻮې .چ ３پﻪ لﻮړو ！ﻮل／ﻴﻮ ک ３بﻪ ﻳ ３ولﻮلئ.
په ！ولگي ک ３فعاليت
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
 .١لﻮﻣ７ﻧﻰ روﻣﻲ جﻤﻬﻮرﻳت د کﻮﻣﻮ واکﻤﻨﻮ ﻣراجعﻮ پﻪ وسﻴلﻪ اداره ک５ده؟
 .٢روﻣﻴاﻧﻮ ﻣقدوﻧﻴﻪ پﻪ کﻮم کال ک ３وﻧﻴﻮلﻪ؟
 .٣د روم وروستﻨﻰ واکﻤﻦ ﻳا اﻣپراطﻮر ＇ﻮک و؟
له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې د خپلﻮ ﻣعلﻮﻣاتﻮ پر بﻨس د روم د جﻤﻬﻮري ﻧظام پﻪ اړه ﻳﻮ ﻣطلب ولﻴکﻲ.
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＇ــــلورم ＇پرکى

د اسﻼم تارﻳخ

 أﻳا پﻮﻫ８５ئ چ ３د عربستان اوضاع اسﻼم لﻪ ﻣبارک دﻳﻦ ＇خﻪ وړاﻧدې ＇رﻧ／ﻪ وه؟ د اسﻼم د ستر پﻴغﻤبر حضرت ﻣحﻤد ﻣصطفﻲ لﻪ ژوﻧد سره ＊ﻪ اشﻨا شئ. أﻳا د اسﻼم د ﻣبارک دﻳﻦ د لﻮﻣ７ﻳﻮ غزاگاﻧﻮ او فتﻮحاتﻮ پﻪ اړه ﻣعلﻮﻣات لرئ؟ أﻳا پﻮﻫﻴ８ئ چ ３د حضرت ابﻮبکر صدﻳق خﻼفت ＇رﻧگﻪ پﻴل شﻮ؟ د حضرت عﻤر فاروق د خﻼفت پﻪ اړه ＇ﻪ ﻣعلﻮﻣات لرئ؟ أﻳا د حضرت عثﻤان د خﻼفت د دورې د پ＋５ﻮ پﻪ اړه ﻣعلﻮﻣات لرئ؟ د حضرت علﻲ کرم اهلل وجﻬﻪ د خﻼفت دوران ＇رﻧگﻪ ت５ر شﻮ؟ أﻳا د اﻣﻮﻳاﻧﻮ د خﻼفت د پﻴل پﻪ اړه ﻣعلﻮﻣات لرئ؟ أﻳا پﻮﻫﻴ８ئ چ ３د اﻣﻮﻳاﻧﻮ خﻼفت ＇رﻧگﻪ لﻪ ﻣﻨ％ﻪ وﻻړ؟ أﻳا پﻮﻫﻴ８ئ چ ３لﻪ اﻣﻮﻳاﻧﻮ ＇خﻪ عباسﻴاﻧﻮ تﻪ واک ＇رﻧگﻪ ول８５دﻳد؟ د عباسﻴاﻧﻮ خﻼفت ＇رﻧگﻪ راوپر５＄د؟57

د ＇لورم ＇پرکي موخ３
پﻪ دې ＇پرکﻲ ک ３زده کﻮوﻧکﻲ لﻪ اسﻼﻣﻪ د ﻣخﻪ د عربﻮ پﻪ ژوﻧد او
حاﻻتﻮ باﻧدې پﻮﻫ８５ي؛ د اسﻼم د ستر ﻧبﻲ حضرت ﻣحﻤد ﻣصطفﻲ
ژوﻧد لﻴک لﻮلﻲ او زده کﻮي ﻳ３؛ د اسﻼم 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 صدﻳق د دور لﻪ
پ＋５ﻮ خبر８４ي؛ د اسﻼم د دوﻳﻢ خلﻴفﻪ حضرت عﻤر فاروق د زﻣاﻧ３
پ ３＋５او جرﻳاﻧات زده کﻮي؛ د حضرت عثﻤان د ﻣﻬال لﻪ پ＋５ﻮ سره
اشﻨا کﻴ８ي؛ د حضرت علی کرم اهلل وجﻬﻪ د زﻣاﻧ ３لﻪ پ＋５ﻮ خبرﻳ８ي.
ﻫﻤدا راز ،اﻣﻮي کﻮرﻧ ９تﻪ د واک د ل８５د لﻪ ＇رﻧگﻮالﻲ خبر８４ي او د
ﻫغ ３دورې د ﻣﻬﻤﻮ خلفاوو پﻪ اړه ﻣعلﻮﻣات ترﻻسﻪ کﻮي او د اﻣﻮﻳاﻧﻮ پر
ضد د وگ７ﻧﻴزو پا＇ﻮﻧﻮﻧﻮ او د ﻫغﻮی لﻪ راپر５＄دو سره آشﻨا ک８５ي .پردې
سرب５ره د عباسﻴاﻧﻮ د دورې د ﻣشﻬﻮرو خلفاوو لﻪ پرﻣختﻴا او ＄ﻮړتﻴا سره
بلد８４ي.
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پﻨ％ﻪ وﻳشتﻢ لﻮست

آيا پوه８５ئ چ ３د عربستان اوضاع د اسالم له مبارک دين ＇خه وړاندې
＇رنگه وه؟

د اسﻼم لﻪ ﻣبارک دﻳﻦ ＇خﻪ وړاﻧدې د اعرابﻮ د ﻣذﻫبﻲ دودوﻧﻮ ﻳﻮ اﻧ％ﻮر

د اسﻼم د ﻣبارک دﻳﻦ لﻪ را＇رگﻨد４دو دﻣخﻪ د عربستان وگ７و او د ﻧ７ۍ د ډ４رو ﻫ５ﻮادوﻧﻮ وگ７و پﻪ شرک
او خرافاتﻮ عقﻴده درلﻮده .تر اسﻼم وړاﻧدې بﻪ پﻪ عربستان ک ３ﻫرې قبﻴل＄ ３اﻧتﻪ بت جﻮړاوه او د ﻫغﻪ
عبادت بﻪ ﻳ ３کاوه العﻴاذ بااهلل ،ﻫغﻪ بﻪ ﻳ ３خپل خدای گا１ﻪ .پﻪ خپلﻮ عقﻴدو ک ３بﻪ ﻳ ３ﻣﻮﻫﻮﻣاتﻮ او
جادو تﻪ ډ４ر ارز＊ت ورکاوه .پﻪ ！ﻮلﻴز ډول ﻳ ３د ب ３باورۍ او ب ３عدالت ９پﻪ حالت او د جﻬل او ﻧاپﻮﻫ９
پﻪ چاپ５رﻳال ک ３ژوﻧد کاوه .پر ﻳﻮ بل ﻳ ３اعتﻤاد او باور ﻧﻪ درلﻮد .لﻪ خپلﻮ ﻣرﻳاﻧﻮ سره ﻳ ３غﻴر اﻧساﻧﻲ
چلﻨد درلﻮد ３％＊ .ﻳ ３لﻪ ﻫر ډول اﻧساﻧﻲ او بشري حقﻮﻧﻮ ب ３برخ ３ک７ې وې＄ .ﻴﻨﻮ کﻮرﻧﻴﻮ بﻪ ﻧﻮې
زﻳ４８دل ３ﻧجﻮﻧ ３ژوﻧدۍ تر خاورو ﻻﻧدې کﻮل.３
د شتﻤﻨﻮ او ب６اﻳﻮ کساﻧﻮ ترﻣﻨ ＃اخﻼقﻲ فساد دود و .جﻮاري (قﻤار) او شراب ＇＋ل د اشرافﻮ د زاﻣﻨﻮ
ور＄ﻨی عادت شﻮی و .دوی د ﻣال او شتﻮ د تر ﻻسﻪ کﻮلﻮ لپاره ﻫر ډول غﻴراﻧساﻧﻲ او غﻴراخﻼقﻲ
عﻤل ترسره کاوه .قﻮاﻧﻴﻦ ﻳﻮازې او ﻳﻮازې د زورواکﻮ د حقﻮﻧﻮ د دفاع لپاره کار４دل .زورورو بﻪ قﻮاﻧﻴﻦ
راﻣﻨ ＃تﻪ کﻮل او ﻫغﻪ بﻪ ﻳ ３د ﻣظلﻮﻣﻮ او ب５ﻮزلﻮ خلکﻮ پر ضد کارول.
د قباﻳلﻮ د ﻣشراﻧﻮ ترﻣﻨ ＃ﻻسلﻴک شﻮي ت７وﻧﻮﻧﻪ د ﻫغ ３زﻣاﻧ ３دودﻳز قﻮاﻧﻴﻦ و .د قباﻳلﻮ غ７ي ﻣصؤون
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او خﻮﻧدي و ،او د ﻻسلﻴک شﻮﻳﻮ ت７وﻧﻮﻧﻮ پر بﻨس ﻳ ３خپل حقﻮﻧﻪ ترﻻسﻪ کﻮل .د قباﻳلﻮ د غ７و ترﻣﻨ＃
درﻧ＋ت او ارز＊ت ﻫﻢ د ت７وﻧﻮﻧﻮ پر بﻨس و.کﻮﻣﻮ کساﻧﻮ بﻪ چ ３د قبﻴل ３غ７ﻳتﻮب ﻧﻪ درلﻮد لﻪ ！ﻮلﻮ
حقﻮﻧﻮ او اﻣتﻴازاتﻮ ب ３برخﻲ وو .د دې ډول خلکﻮ پر ﻣالﻮﻧﻮ او حقﻮﻧﻮ باﻧدې ت５ری جاﻳز گ２ل ک５ده.
ددغﻮ ！ﻮلﻮ اخﻼقﻲ！ ،ﻮلﻨﻴزو اﻧحرافاتﻮ ،ﻧاپﻮﻫﻴﻮ ،ظلﻤﻮﻧﻮ او ﻧابرابرﻳﻮ د لﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړلﻮ لپاره د اهلل لﻪ
لﻮري د اسﻼم ﻣبارک دﻳﻦ د نبي کريم حضرت محمد مصطفى پﻪ واسطﻪ د ＄ﻤک ３د ﻣخ د ！ﻮلﻮ
اﻧساﻧاﻧﻮ لپاره ﻧازل شﻮ .حضرت ﻣحﻤد خلک د لﻮی ＇＋تﻦ د وحداﻧﻴت د ﻣﻨلﻮ پﻪ لﻮر راوبلل.
شرک او پﻪ خپل ﻻس د جﻮړو شﻮو بتاﻧﻮ عبادت ﻳ ３ﻣﻨع ک ７او د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ ترﻣﻨ ＃ﻳ！ ３ﻮلﻨﻴز باور،
عدالت ،برابري او ورورولﻲ راﻣﻨ％تﻪ ک７ه.
د ﻧجﻮﻧﻮ ژوﻧدي ＊خﻮل او د ﻫغﻮی پر اﻧساﻧﻲ او ！ﻮلﻨﻴزو حقﻮﻧﻮ باﻧدې ت５ری ﻳ ３ﻣﻨع ک .７لﻪ ﻣرﻳاﻧﻮ سره
ک７ه وړه تﻪ ﻳ ３د ﻫغﻮی پﻪ گ＂ﻪ بدل ک７ل .پﻪ عﻤﻮﻣﻲ تﻮگﻪ ،وﻳلی شﻮ چی د اسﻼم ﻣبارک دﻳﻦ ﻳﻮ الﻬﻲ
بشپ ７دﻳﻦ دی چ ３د لﻮی ＇＋تﻦ لﻪ لﻮري د ＄ﻤک ３د ﻣخ د ！ﻮلﻮ اﻧساﻧاﻧﻮ د اصﻼح او رو＊اﻧﻮلﻮ لپاره د
حضرت ﻣحﻤد ﻣصطفی لﻪ خﻮا ابﻼغ شﻮی دی.

په ！ولگي ک ３فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې پر دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮﻣ７ۍ ډلﻪ دې پﻪ عربستان ک ３د جﻬالت او ﻧاپﻮﻫ ９د دوران
پﻪ اړه بحث وک７ي او دوﻳﻤﻪ ډلﻪ دې ﻫغﻪ تغﻴﻴرات او سﻤﻮﻧﻮﻧﻪ شرح ک７ي چ ３د اسﻼم د ﻣبارک دﻳﻦ لﻪ
＇رگﻨد４دو وروستﻪ را ﻣﻨ％تﻪ شﻮل.

پو＊تن３
 -١پﻪ عربستان ک ３لﻪ اسﻼم ＇خﻪ وړاﻧدې ﻫرې قبﻴل＄ ３اﻧتﻪ  .....جﻮړاوه او د ﻫغﻪ عبادت بﻪ ﻳ３
کاوه.
 -٢د اسﻼم ﻣبارک دﻳﻦ خلک  .........تﻪ رابلل.
 -٣اسﻼم د اهلل پاک ﻳﻮ بشپ ........ ７دی.

له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې د خپل جﻮﻣات لﻪ ﻣﻼ اﻣام ＇خﻪ وپﻮ＊تﻲ چ ３د اسﻼم ﻣبارک دﻳﻦ تر ﻧازلﻴدو وروستﻪ
د اﻧساﻧاﻧﻮ پﻪ ژوﻧد ک ３کﻮم بدلﻮﻧﻮﻧﻪ راغلﻲ دي .تر ﻻسﻪ شﻮي ﻣعلﻮﻣات دې ！ﻮلگﻴﻮالﻮ تﻪ وواﻳﻲ.
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شپ ８وﻳشتﻢ لﻮست

د اسالم د ستر پيغمبر حضرت محمد (ص) له مبارک ژوند سره ＊ه آشنا شئ

پﻪ ﻣدﻳﻨ ３ﻣﻨﻮرې ک ３ﻧبﻮي جﻮﻣات

مصطفى د عبداهلل زوی او د عبدالمطلب لﻤسی و.
د بشري ！ﻮلﻨ ３ستر ﻻر＊ﻮد حضرت محمد
ٰ
پﻪ  ۵۷1ز کال ک ３ﻳ ３ﻧ７ۍ پﻪ خپل راتگ سره ﻣﻨﻮره ک７ه .د ده ﻣبارکﻪ ﻣﻮر بي بي امنه او رضاعﻲ
ﻧﻮﻣ５ده.
ﻣﻮر ﻳ ３بي بي حليمه
د حضرت ﻧبﻲ کرﻳﻢ پﻼر د ده لﻪ زﻳ８ﻳدو ＇خﻪ دﻣخﻪ وفات شﻮی دی .پﻪ شپ ８کلﻨ ９ک ３ﻳ ３ﻣﻮر وفات
شﻮه او پﻪ اتﻪ کلﻨ ９ک ３ﻳ ３ﻧﻴکﻪ ﻫﻢ لﻪ ﻻسﻪ ورک .７لﻪ دې وروستﻪ د ده پالﻨﻪ د ده د تره ابﻮطالب پﻪ غاړه شﻮه.
سره ،چ ３ﻳﻮه پتﻤﻨﻪ
پﻪ پﻨ％ﻪ و４شت کلﻨ ９ک ３لﻪ بي بي خديج３
حضرت ﻧبﻲ کرﻳﻢ
او عزتﻤﻨﻪ ﻣ５رﻣﻦ وه ،واده وک .７پﻪ اسﻼﻣﻲ ﻧ７ۍ ک ３دا لﻮﻣ７ﻧ ９ﻣﻴرﻣﻦ وه چ ３اﻳﻤان ﻳ ３راووړ او د
اسﻼم پﻪ ﻣبارک دﻳﻦ ﻣشرفﻪ شﻮه .د حضرت رسﻮل اکرم د کابﻮ ！ﻮلﻮ اوﻻدوﻧﻮ ﻣﻮر ﻫﻤدا بﻲ بﻲ
ﻫغﻪ زوی و چ ３ﻣﻮر ﻳ ３بي بي ماريه
وه .ﻳﻮازې حضرت ابراهيم د ﻧبﻲ کرﻳﻢ
خدﻳجﻪ
ﻧﻮﻣ５ده.
قبطيه
د حضرت ﻣحﻤد ﻣصطفﻲ پﻪ ژوﻧد ک ３د ده تر بعثت دﻣخﻪ ډ４رې ﻣﻬﻤ ３پ ３＋５وشﻮې چ ３لﻪ اﻣلﻪ
ﻳ ３د ﻫغﻪ شخصﻴت د ﻣک ３او عربﻮ خلکﻮ پﻪ ﻣﻨ ＃ک ３غﻮره او لﻮړ شﻮ.
د حضرت ﻧبﻲ کرﻳﻢ رﻳ＋تﻴﻨﻮلﻲ او اﻣﻴﻦ تﻮب د دوی پﻪ شرﻳفاﻧﻪ ژوﻧد ک ３د دې ﻻﻣل ې شﻮ چ３
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ﻳ ３د خپلﻮ سﻮداگرﻳزو چارو د سﻤﻮن لپاره غﻮره ک７ي .پﻪ ﻣک ３ک ３د
حضرت بﻲ بﻲ خدﻳجﻪ
کعب ３شرﻳف ３پﻪ د４ﻮال ک ３د حجراالسود د ډبرې ب５رتﻪ اﻳ＋ﻮدل او ＄ای پﻪ ＄ای کﻮل بلﻪ ﻫغﻪ پ＋５ﻪ وه
چ ３حضرت رسﻮل کرﻳﻢ تﻪ ﻳ ３د ﻳﻮه ډ４ر ﻣدبر شخصﻴت پﻪ تﻮگﻪ شﻬرت ورک .７د حجراﻻسﻮد
د ډبرې د بﻴا ＄ای پﻪ ＄ای کﻮلﻮ پﻪ اړه د عربﻮ دوه قﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳﻮې لﻮﻳ ３شخ７ې تﻪ سره ﻧژدې شﻮي وو.
خﻮ حضرت رسﻮل اکرم پﻪ خپل＄ ３اﻧگ７ې پﻮﻫ ３او خاص تدبﻴر سره دغﻪ ﻻﻧجﻪ حل ک７ه .د
حجراﻻسﻮد ډبره ﻳ ３پﻪ ﻳﻮه لﻮی ＇ادر ک ３ک＋５ﻮدلﻪ او د ＊ک５لﻮ قﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣشراﻧﻮ تﻪ ﻳ ３ووﻳل چ ３ﻫغﻪ لﻪ
＇لﻮرو خﻮاوو (پﻴ（کﻮ) ＇خﻪ وﻧﻴسﻲ او لﻪ ＄اﻳﻪ ﻳ ３اوچتﻪ ک７ي بﻴا پﻪ خپلﻪ حضرت ﻧبﻲ کرﻳﻢ دغﻪ
ﻣبارکﻪ ډبره لﻪ ＇ادر ＇خﻪ راواخﻴستﻪ او د د４ﻮال پﻪ ！اکلﻲ ＄ای ک ３ﻳ ３ک＋５ﻮد پﻪ دې تﻮگﻪ د دوو لﻮﻳﻮ
قﻮﻣﻮﻧﻮ ترﻣﻨ ＃د لﻮﻳ ３ﻻﻧج ３ﻣخﻪ وﻧﻴﻮل شﻮه.
ﻣصطفﻰ ＇لﻮﻳ＋ت کلﻦ و چ ３پﻪ ﻧبﻮت ﻣبعﻮث شﻮ .دغﻪ ستر اﻣاﻧت د لﻮی
حضرت ﻣحﻤد
ٰ
پﻪ وسﻴلﻪ دوی تﻪ را ورسﻮل شﻮ.
＇＋تﻦ لﻪ لﻮري د حضرت جبرائيل امين
حضرت ﻣحﻤد ﻣصطفﻲ د اسﻼم ﻣبارک دﻳﻦ تﻪ د بلﻨ ３پﻪ لﻮﻣ７ﻳﻮ کلﻮﻧﻮ ک ３زﻳات ３ستﻮﻧزې وگالل .３خﻮ لﻪ
دې ！ﻮلﻮ سره سره ﻳ ３ب ３لﻪ ＄ﻨ６ه د اسﻼم ﻣبارک دﻳﻦ پﻪ خپر４دو ک ３پرلﻪ پس ３زﻳار واﻳست .د ﻧارﻳﻨﻪ وو لﻪ ډل３
＇خﻪ حضرت ابو بکر صديق او د ﻣاشﻮﻣاﻧﻮ لﻪ ډل＇ ３خﻪ حضرت علي کرم اهلل وجهه او د ﻣرﻳاﻧﻮ لﻪ ډل３
＇خﻪ زﻳد بﻦ حارث لﻮﻣ７ﻧﻲ اشخاص وو چ ３د اسﻼم پﻪ ﻣبارک دﻳﻦ ﻣشرف شﻮل.
ﻣصطفﻰ پﻪ  622 -621ز８４دﻳز کال ک ３لﻪ ﻣک ３ﻣعظﻤ＇ ３خﻪ ﻣدﻳﻨ ３ﻣﻨﻮرې
حضرت ﻣحﻤد
ٰ
تﻪ ﻫجرت وک ７چ ３ﻫﻤدغﻪ ﻫجرت بﻴا د اسﻼﻣﻲ ﻧ７ۍ د تارﻳخ پﻴل شﻮ او د ﻫجرت پﻪ لﻮﻣ７ي کال
ﻣدﻳﻨ ３ﻣﻨﻮرې ک ３الﻬی قاﻧﻮن ﻧافذ شﻮ.
ﻣصطفﻰ پﻪ  63کلﻨ ９ک ３ﻫغﻪ ﻣﻬال چ ３لﻪ حجة الوداع ＇خﻪ راستﻮن شﻮ ،لﻪ
حضرت ﻣحﻤد
ٰ
ل８ې ﻣﻮدې وروستﻪ لﻪ دې فاﻧﻲ ﻧ７ۍ ＇خﻪ رحلت وک.７

په ！ولگي ک ３فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې پر دوو ډلﻮ ووﻳشل شﻲ .لﻮﻣ７ۍ ډلﻪ دې د حضرت ﻣحﻤد
اړه او دوﻳﻤﻪ ډلﻪ دې د اسﻼﻣی ﻧ７ۍ د لﻮﻣ７ﻧﻴﻮ ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ پﻪ اړه بحث وک７ی.

د شجرې او کﻮرﻧ ９پﻪ

پو＊تن３
د خدای لﻪ لﻮري حضرت ﻣحﻤد
 -١حضرت جبرائﻴل
 -٢حضرت ﻣحﻤد ＇ﻮ کلﻦ و چ ３پﻪ پﻴغﻤبرۍ ﻣبعﻮث شﻮ؟
 -٣د حضرت ﻣحﻤد د شجرې پﻪ اړه ＇ﻪ ﻣعلﻮﻣات لرئ؟

تﻪ ＇ﻪ پﻴغام راووړ؟

له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې د خپل ３سﻴﻤ ３لﻪ ﻣﻼ اﻣام ＇خﻪ د حضرت ﻣحﻤد
پﻪ اړه ﻣعلﻮﻣات تر ﻻسﻪ ک７ي او خپلﻮ ！ﻮل／ﻴﻮالﻮ تﻪ دې وړاﻧدې ک７ي.

د ژوﻧد او اخﻼقﻲ ＊ﻴ２／ﻮ
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اوه وﻳشتم لﻮست

آيا د اسالم د مبارک دين د لوم７يو غزاگانو او فتوحاتو په اړه معلومات لرئ؟

ﻣصطفﻰ د پرلﻪ پس ３بلﻨ ３لﻪ اﻣلﻪ د مک ３معظم ３او
د لﻮی ＇＋تﻦ د حکﻢ او د حضرت ﻣحﻤد
ٰ
مدين ３منورې ډ４ر وگ７ي د اسﻼم پﻪ ﻣبارک دﻳﻦ ﻣشرف شﻮل .د اسﻼم ﻣبارک دﻳﻦ لﻪ ﻳﻮې ور３＄
＇خﻪ بل ３تﻪ پﻴاوړى ک５ده .ﻣشرکاﻧﻮ ﻫ（ﻪ کﻮلﻪ چ ３د اسﻼم د دﻳﻦ د پرﻣختگ ﻣخﻪ وﻧﻴسﻲ .ډول ډول
خﻨ６وﻧﻪ ﻳ ３راﻣﻨ％تﻪ کﻮل .لﻪ ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ سره ﻳ ３اړﻳک ３پرې ک７ې .د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ کﻮروﻧﻪ ﻳ ３ﻣحاصره ک７ل
او ﻣسلﻤاﻧان بﻪ ﻳ ３پﻪ ﻳﻮازې او ډلﻪ ﻳﻴزه تﻮگﻪ ＄ﻮرول .د دغﻪ ډول بﻨدﻳزوﻧﻮ او گﻮا＊ﻮﻧﻮ سره سره بﻴا ﻫﻢ
خلکﻮ لﻪ ﻳﻮې ور＇ ３＄خﻪ بل ３تﻪ اسﻼم تﻪ ﻣخﻪ کﻮلﻪ .ﻣسلﻤاﻧان دوﻣره زﻳات شﻮل چ ３ﻧﻮر ﻳ ３لﻪ ＄اﻧﻪ
دفاع کﻮﻻى شﻮاى او ﻫﻢ ﻳ ３دا تﻮان وﻣﻮﻧد چ ３د ﻣشرکﻴﻨﻮ د ت５ري د ﻣخﻨﻴﻮي پﻪ ﻣﻨظﻮر د غزاگاﻧﻮ ډگر
تﻪ ور وداﻧگﻲ＄ .ﻴﻨ ３غزاگاﻧ ３وشﻮې چ ３ﻳﻮ ＇ﻮ ﻳ ３پﻪ لﻨ６ه تﻮگﻪ ﻳادوو.
د بدر غزوه
د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ او ﻣشرکﻴﻨﻮ ترﻣﻨ ＃لﻮﻣ７ﻧ ９غزا د بدر پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاده شﻮې ده .دا غزا د ﻫجرت پﻪ دوﻳﻢ کـال
ﻣدﻳﻨ ３تﻪ ﻧژدې د بدر پﻪ سﻴﻤ ３ک ３وشﻮه چ ３ﻣسلﻤاﻧان پر ﻣشرکﻴﻨﻮ برﻳالﻲ شﻮل .دا د جگ７ې پﻪ ډگر
ک ３د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ پﻪ گ＂ﻪ لﻮﻣ７ﻧ ９سﻮبﻪ او فتح وه .کﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ پﻪ دې جگ７ې ک ３د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ شﻤ５ر  313تﻨﻪ
او د ﻣشرکﻴﻨﻮ شﻤ５ر کابﻮ  1000تﻨﻮ 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 ک ３شﻮې ،چ ３لﻪ اﻣلﻪ ﻳ ３د
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ﻣک ３ﻣشرکﻴﻨﻮ تﻪ ډ４ره ﻣرگ ژوبلﻪ او＊ت ３وه.
د خندق غزا
بلﻪ غزا چ ３د حضرت ﻣحﻤد رسﻮل اهلل پﻪ ژوﻧد ک ３پ＋５ﻪ شﻮې ده د خندق پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد８４ي .پﻪ دې غزا
ک ３ﻣشرکﻴﻨﻮ پﻪ ﻳرغلﻮﻧﻪ پﻴل وک .７خﻮ برﻳالﻲ ﻧﻪ شﻮل دغﻪ غزا پﻪ پﻨ％ﻢ ﻫجري کال ک ３وشﻮه.
د موتي غزا
د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ او روﻣﻴاﻧﻮ ترﻣﻨ ＃ﻳﻮه بلﻪ ﻣﻬﻤﻪ غزا د موتي غزا وه چ ３پﻪ ا تﻢ ﻫجري کال ک ３وشﻮه .پﻪ دې
غزا ک ３حضرت خالد بن وليد ډ４ر ارز＊تﻤﻦ رول ولﻮباوه.
د مک ３معظم ３فتح
د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ ﻳﻮه ډ４ره ستره برﻳا ﻫﻤدا د مک ３و معظم ３فتح وه ،چ ３پﻪ اتﻢ ﻫجري کال ک ３پ＋５ﻪ شﻮه .لﻪ شک
ﻣصطفﻰ
پرتﻪ ﻣسلﻤاﻧان پر ﻣشرکاﻧﻮ برﻻسﻲ وو＄ .کﻪ ﻧﻮ ﻣشرکاﻧﻮ د ډار احساس کاوه .حضرت ﻣحﻤد
ٰ
ووﻳل :ﻫر＇ﻮک چ ３پﻪ کﻮر ک ３وي او ور ﻳ ３ت７لی وي پﻪ اﻣان ک ３دی .ﻫر＇ﻮک چ ３ﻣسجد الحرام تﻪ پﻨاه
ﻳﻮسﻲ پﻪ اﻣان ک ３بﻪ وي او ﻫرچا چ ３د ابوسفيان کﻮر تﻪ پﻨاه ﻳﻮړه پﻪ اﻣان ک ３بﻪ پات ３شﻲ .پﻪ دې ډول،
ﻣسلﻤاﻧان ب ３لﻪ کﻮم جﻨگ ＇خﻪ د ﻣک ３ﻣعظﻤ ３سﻴﻤ ３تﻪ وردﻧﻨﻪ شﻮل او لﻮﻳﻪ برﻳا ﻳ ３پﻪ ﻧصﻴب شﻮه.
د ُحنين غزا
دا غزا د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ ډ４ره ستره غزا ده .پﻪ دې غزا ک ３دولس زره ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ گ６ون ک７ی و .پﻪ داس ３حال
ک ３چ ３د ﻣشرکاﻧﻮ شﻤ５ره ＇ﻮ چﻨده ډ４ره وه .د لﻮی ＇＋تﻦ د ﻣرست ３پﻪ برکت ﻣشرکاﻧﻮ لﻪ سخت３
ﻣات ３سره ﻣخاﻣخ او ﻣسلﻤاﻧان برﻳالﻲ شﻮل .دا غزا د طاﻳف پﻪ شاواخﻮا سﻴﻤﻪ ک ３پ＋５ﻪ شﻮه.
پﻪ پاﻳلﻪ ک ３ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ تﻪ د غزا－اﻧﻮ او برﻳالﻴتﻮبﻮﻧﻮ لﻪ اﻣلﻪ پﻪ ！ﻮلﻨﻴز او سﻴاسﻲ ژوﻧد ک ３ﻣﻨاسب او وړ
ﻣصطفﻰ لﻪ رحلت ＇خﻪ د ﻣخﻪ د اسﻼم د ﻣبارک دﻳﻦ
شراﻳط را ﻣﻨ％تﻪ شﻮل .د حضرت ﻣحﻤد
ٰ
ﻧفﻮذ د ﻣک ،３ﻣدﻳﻨ ３او د عربﻲ ！ﻮلﻨ ３پﻪ سﻴﻤﻮ او ＊اروﻧﻮ ک ３خپﻮر شﻮ او د جزيرة العرب ﻳﻮوالی ﻳ３
راﻣﻨ％تﻪ ک .７دغﻮ برﻳالﻴتﻮبﻮﻧﻮ د ﻧ７ۍ پﻪ کچﻪ د ﻳﻮه پﻴاوړي او ＄ﻮاکﻤﻦ اسﻼﻣﻲ حکﻮﻣت د راﻣﻨ％تﻪ
ک５دلﻮ بﻨس کﻴ＋ﻮد ،چ ３پﻪ راتلﻮﻧکﻮ لﻮستﻮﻧﻮ ک ３بﻪ ﻳ ３ولﻮلئ.

په ！ولگي ک ３فعاليت
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
 -١د کفارو او ﻣشرکاﻧﻮ ک７ه وړه د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې ＇ﻨگﻪ وو؟
 -٢د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ او ﻣشرکاﻧﻮ ترﻣﻨ ＃لﻮﻣ７ﻧ ９غزا  ..........ﻧﻮﻣ５ده.
 -٣د ﻣشرکاﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ د ＇ﻮ غزاگاﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ واخلئ.

له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې د خپل ３سﻴﻤ ３د جﻮﻣات لﻪ ﻣﻼ اﻣام ＇خﻪ د غزاگاﻧﻮ پﻪ اړه پﻮ＊تﻨ ３وک７ي او بﻴا دې
خپل دغﻪ ﻣعلﻮﻣات خپلﻮ ！ﻮلگﻴﻮالﻮ تﻪ واوروي.
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اتﻪ وﻳشتﻢ لﻮست

آيا پوهي８ئ چ ３د حضرت ابوبکر صديق

ﻫغﻪ ＄اى دی چ ３حضرت ﻣحﻤد

خالفت ＇رنگه پيل شو؟

د ثﻮر سﻤ（ﻪ
او حضرت ابﻮبکرصدﻳق

لﻪ ﻣشرکاﻧﻮ ＇خﻪ پﻨاه وروړې وه.

د حضرت ابوبکر صديق ﻧﻮم عبداهلل و .حضرت رسﻮل اکرم ﻫغﻪ تﻪ د صديق لقب غﻮره ک،７
د جاﻫلت پﻪ دورې ک ３ﻳ ３ﻧﻮم عبدالکعبه و ﻧﻮﻣﻮړی لﻪ عام الفيل ＇خﻪ دوه کالﻪ وروستﻪ پﻪ مکه ک３
ﻧ７ۍ تﻪ راغی .د ده شجره پﻪ شپ８م ﻧﻴکﻪ ک ３حضرت ﻧبﻲ کرﻳﻢ تﻪ رس８５ي .د حضرت ﻣحﻤد
ﻣصطفﻰ لﻪ رحلت ＇خﻪ وروستﻪ د ک６والﻮ او کﻮربﻨﻮ (مهاجرو او انصارو) د ﻳﻮې پراخ ３او عاﻣ３
ٰ
غﻮﻧ６ې لﻪ ﻻرې سقﻴف ３بﻨﻲ ساعدې پﻪ سﻴﻤﻪ ک ３د اسﻼﻣﻲ خﻼفت ﻣقام تﻪ د لﻮﻣ７ﻧﻲ خلﻴفﻪ پﻪ تﻮگﻪ
غﻮره شﻮ .ﻫغﻪ د راشدو خلفاوو لﻪ ډل＇ ３خﻪ لﻮﻣ７ﻧی خلﻴفﻪ و چ ３لﻪ ﻳﻮولسﻢ ＇خﻪ تر دﻳارلسﻢ ﻫجري
کالﻪ پﻮرې د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ پﻪ چﻮپ ７ک ３و .حضرت ابﻮبکر صدﻳق پﻪ خپل ３لﻮﻣ７ﻧ ９خطبﻪ ک ３چ３
ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ تﻪ ﻳ ３وک７ه داسﻲ ووﻳل(( :اي خلکﻮ! تاسﻮ چ ３زه 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 ﻣ ３کﻮل
ﻣﻨع ﻣ ３ک７ئ .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 ک ３چ ３ﻧاوړه کاروﻧﻪ دود شﻲ
پﻪ بﻼگاﻧﻮ اختﻪ ک８５ي)).
حضرت ابﻮبکر صدﻳق د خپل خﻼفت پﻪ دوه کلﻨ ３دورې ک ３د ＄ﻴﻨﻮ قﻮﻣﻮﻧﻮ د ارتداد ﻣخﻪ وﻧﻴﻮلﻪ.
پﻪ دې ﻣﻬال ک＄ ３ﻴﻨﻮ ﻣرتداﻧﻮ د ﻧبﻮت دعﻮا وک７ه .لﻪ دې ډل ３کﻮلی شﻮ د مسيلمه کذاب ﻧﻮم واخلﻮ چ ３د
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حضرت ابﻮبکر صدﻳق لﻪ خﻮا ووژل شﻮ .او دده ﻣﻨﻮﻧکﻲ ب５رتﻪ د اسﻼم ﻣبارک دﻳﻦ تﻪ راوگر５＄دل.
حضرت ابﻮبکر صدﻳق ﻣرتداﻧﻮ تﻪ پﻪ دې ！کﻮ ک ３پﻴغام 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 چ ３د ﻫداﻳت پﻪ ﻻره روان دی او لﻪ
ﻫداﻳتﻪ وروستﻪ ﻳ ３تﻴارې او ړﻧدو ﻻرو 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 ﻳ ３دي او ﻧازل شﻮﻳدي اﻳﻤان لرم او ﻫر＇ﻮک چ ３ﻳ ３لﻪ ډډه کﻮي ،ﻫغﻪ کافر بﻮلﻢ او پﻪ وړاﻧدې
ﻳ ３جﻬاد کﻮم )).او د دې پﻴغام پﻪ ﻳﻮې برخ ３ک ３راغلﻲ دي چ(( ３اﻣابعد لﻮی ＇＋تﻦ جل جﻼلﻪ پﻪ
حقﻪ سره حضرت ﻣحﻤد د خلکﻮ د اصﻼح لپاره واستاوه .چ ３ډارووﻧکی او زﻳری ورکﻮوﻧکی
وی .د اهلل پاک پﻪ اراده او غﻮ＊تﻨ ３سره خلک د ﻫغﻪ لﻮري تﻪ راوبﻮلﻲ او ！ﻮل اﻧساﻧان لﻪ اهلل جل جﻼلﻪ
＇خﻪ وو４روي لﻮی ＇＋تﻦ د ﻫغﻪ چا ﻻره سﻤﻪ ک７ه چ ３د حضرت رسﻮل کرﻳﻢ بلﻨﻪ ﻳ ３وﻣﻨلﻪ.
او حضرت ﻧبﻲ کرﻳﻢ ﻫغﻪ وگ７ي چ ３لﻪ ده ＇خﻪ ﻳ ３ﻣخﻮﻧﻪ اړولﻲ و .بﻴرتﻪ اسﻼم تﻪ راواړول.
وروستﻪ حضرت رسﻮل اکرم پﻪ داس ３حال ک ３چ ３د رب العزت اﻣر ﻳ ３پر ＄ای ک７ی و او خپل اﻣت
تﻪ ﻳ ３ﻻر＊ﻮوﻧ ３تر سره ک７ې او د لﻮی ＇＋تﻦ لﻪ لﻮري ﻳ ３خپلﻪ دﻧده ﻫغس ３چ＊ ３اﻳﻲ ترسره ک７ه ،لﻪ
دې فاﻧﻲ ﻧ７ۍ ＇خﻪ ﻳ ３رحلت وک... ７
حضرت ابﻮبکر صدﻳق ﻫغﻪ وگ７ي ﻫﻢ اصﻼح ک７ل چ ３د زکات د فرﻳض ３لﻪ ادا کﻮلﻮ ＇خﻪ ﻳ ３ډډه
کﻮلﻪ .د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ د حاکﻤﻴت سﻴﻤﻪ دحضرت ابﻮبکر صدﻳق د خﻼفت پﻪ دوران ک ３شام (اوسﻨ９
سﻮرﻳ )３او عراق تﻪ ورس５ده د بين النهرين د ﻧﻴﻮلﻮ لپاره ﻳ ３د حضرت خالد بن وليد پﻪ
ﻣشرۍ ﻳﻮ ل＋کر واستاوه او ﻫغﻪ سﻴﻤ ３ﻳ ３ﻫﻢ د اسﻼﻣﻲ حاکﻤﻴت پﻪ ولک ３ک ３راوست.３چ ３د
ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ د حاکﻤﻴت د سﻴﻤﻮ پﻪ پراخﻮلﻮ ک ３حضرت خالد بﻦ ولﻴد ستره وﻧ６ه درلﻮده.
د حضرت ابﻮبکر صدﻳق د خﻼفت دوره دوه کالﻪ او ＇ﻮ ﻣﻴاشت ３وه او پﻪ دﻳارلسﻢ ﻫجري کـال ک３
وفات شﻮ.

په ！ولگي ک ３فعاليت
زده کﻮوﻧک ３دې پر دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮﻣ７ۍ ډلﻪ دې د حضرت ابﻮبکر صدﻳق د خﻼفت د پﻴل پﻪ اړه
او دوﻳﻤﻪ ډلﻪ دې د حضرت ابﻮبکر صدﻳق د لﻮﻣ７ﻧ ９وﻳﻨا پﻪ اړه خپل ﻣعلﻮﻣات ور ک７ي.

پو＊تن３
 -١د حضرت ابﻮبکر صدﻳق د خﻼفت د دورې پﻪ اړه ＇ﻪ ﻣعلﻮﻣات لرئ؟
 -٢د حضرت ابﻮبکر صدﻳق د لﻮﻣ７ﻧ ９وﻳﻨا پﻪ اړه ＇ﻪ پﻮﻫ８５ئ.
 -٣د ابﻮبکر صدﻳق د خﻼفت پﻪ دوران ک ３کﻮﻣ ３سﻴﻤ ３د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ تر ولک ３ﻻﻧدې راغل３؟

له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې لﻪ خپل ﻣﻼ اﻣام ＇خﻪ د اسﻼم د لﻮﻣ７ﻧﻲ خلﻴفﻪ حضرت ابﻮبکر صدﻳق
ﻧﻮر ﻣعلﻮﻣات ترﻻسﻪ ک７ي او ﻫغﻪ دې پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３وړاﻧدې ک７ي.

د ژوﻧداﻧﻪ پﻪ اړه
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د حضرت عمرفاروق (رض) د خالفت په اړه ＇ه معلومات لرئ؟

د بصرې ＊ار ﻳﻮه کلتﻮري وداﻧ９

بصره ،د ﻫغﻮ ＊اروﻧﻮ ＇خﻪ ده چ ３د حضرت عﻤر فاروق(رض) د خﻼفت پﻪ ﻣﻬال وداﻧﻪ شﻮه.

تﻪ ورس５د ﻧﻮﻣﻮړی
تر وفات وروستﻪ ،خﻼفت حضرت عمر فاروق
د حضرت ابﻮبکر صدﻳق
د ﻣدﻳﻨ ３ﻣﻨﻮرې د ！ﻮلﻮ ﻣ５شتﻮ و７－و (اﻧصارو او ﻣﻬاجرﻳﻨﻮ) لﻪ خﻮا پﻪ ﻳﻮه خﻮلﻪ او اتفاق د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ پﻪ
د فجارو لﻪ جگ７ې ＇خﻪ ＇لﻮر کالﻪ د ﻣخﻪ پﻪ
خﻼفت و！اکل شﻮ .حضرت عﻤر فاروق بﻦ خطاب
ﻣکی ﻣکرﻣی ک ３ﻧ７ۍ تﻪ راغی .د ده شجره کعب بن لوى قرﻳشﻲ او بﻴا د بني عدي طاﻳف ３تﻪ رس８５ي.
پﻪ ﻣاشﻮﻣتﻮب ک ３ﻳ ３د خپل پﻼر پسﻮﻧﻪ پﻮول .د جاﻫلﻴت پﻪ دوره ک ３ﻳ ３د 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 بﻼغت
ک ３ﻳ ３ثاﻧﻲ ﻧﻪ درلﻮده .لﻪ ﻫﻤدې اﻣلﻪ ﻳ ３پﻪ عربﻮ ک ３ډ４ر ﻧ５ک او ＊ﻪ شﻬرت درلﻮد .د حضرت رسﻮل
اکرم لﻪ بعثت ＇خﻪ شپ ８کالﻪ وروستﻪ د اسﻼم پﻪ ﻣبارک دﻳﻦ ُﻣشرف شﻮ .د حضرت ﻧبﻲ کرﻳﻢ
ﻧاروغﻲ شدﻳده شﻮه .ﻧﻮ ﻣسلﻤاﻧان
لﻪ ډ４رو ﻧژدې ﻳاراﻧﻮ ＇خﻪ و .کلﻪ چ ３د حضرت ابﻮبکر صدﻳق
د ﻳﻮه خلﻴفﻪ پﻪ فکر ک ３شﻮ .پﻪ دې اړه ﻳ ３لﻪ پﻮﻫﻮ خلکﻮ او لﻪ خپلﻮ دوستاﻧﻮ ＇خﻪ د حضرت عﻤر
پﻪ اړه پﻮ＊تﻨ ３کﻮل！ .３ﻮلﻮ لﻪ ＇ﻪ ﻫﻴل ３او غرضﻪ پرتﻪ د زړه لﻪ کﻮﻣ ３پﻪ ر＊تﻴﻨ ３تﻮگﻪ حضرت
فاروق
＇خﻪ وپﻮ＊تل .ده پﻪ ＄ﻮاب ک３
تاﻳﻴداوه .ﻳﻮه ورځ ﻳ ３پﻪ ﻫﻤدې اړه لﻪ حضرت عثﻤان
فاروق
پﻪ اړه ډ４ر ﻣعلﻮﻣات لرئ او ＊ﻪ ﻳ ３پ５ژﻧئ ،سختگﻴر
ووﻳل :تاسﻮ لﻪ ﻣﻮږ ！ﻮلﻮ ＇خﻪ د حضرت عﻤر
＇خﻪ بل ډ４ر ＊ﻪ ＇ﻮک ﻧشتﻪ.
دی .خﻮ باطﻦ ﻳ ３لﻪ ＇رگﻨدې ب ３２ډ４ر ＊ﻪ دی .پﻪ ﻣﻮږ ک ３لﻪ عﻤر
د حضرت ابﻮبکر صدﻳق لﻪ وصﻴت سره سﻢ ،د خﻼفت چارې حضرت عﻤر فاروق تﻪ وسپارل
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شﻮې .پﻪ وصﻴت پا１ﻪ ک ３راغلﻲ وو:
د ب＋ﻮﻧکﻲ او ﻣﻬربان خدای پﻪ ﻧاﻣﻪ:
ﻣا عﻤر بﻦ خطاب پر تاسﻮ اﻣﻴر و！اکﻪ .کﻪ چ５رې ﻳ ３ﻧﻴکﻲ وک７ه او د باور او عدالت پر ﻻرې وﻻړ،
دا ﻫغﻪ ＇ﻪ دي چ ３زه د ﻫغﻪ پﻪ اړه پﻮﻫ８５م .او ﻫغﻪ فکر دی چ ３د ﻫغﻪ پﻪ اړه ﻳ ３لرم .او کﻪ چﻴرې ﻳ３
ظلﻢ وک ،７حق تﻪ ﻳ ３بدلﻮن ورک ،７زه پﻪ غﻴب ﻧﻪ پﻮﻫ８５م ،زﻣا ﻧﻴت ＊ﻪ دی او د ﻫر چا چلﻨد پﻪ ﻫغﻪ
پﻮرې اړه لري او ﻫغﻮی چ ３ت５ری او ﻧاروا کﻮي ،پﻮه بﻪ شﻲ چ ３پاﻳلﻪ ﻳ＇ ３ﻪ ده.
د حضرت عمر فاروق

د خالفت په مهال سوب( ３فتوحات)

د حضرت ابﻮبکر صدﻳق لﻪ وفات ＇خﻪ وروستﻪ حضرت عﻤر فاروق د اسﻼم د دوﻳﻢ خلﻴفﻪ
پﻪ تﻮگﻪ د چارو واگ ３پﻪ ﻻس ک ３واخﻴست .３د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ فاتح ل＋کر د حضرت ابﻮبکر صدﻳق پﻪ
زﻣاﻧﻪ ک ３تر عراق او د ساسانيانو د دولت تر پﻮلﻮ پﻮرې ورس５د .د حضرت عﻤر فاروق د خﻼفت
پﻪ دوران ک ３د اﻳران وضع ﻣغشﻮشﻪ او ﻣتزلزلﻪ شﻮې وه تر ﻫغﻪ وروستﻪ چ ３روﻣﻴاﻧﻮ د برﻣﻮک پﻪ جگ７ې
ک ３ﻣات ３وخﻮړه ،د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ ＄ﻮاکﻮﻧﻪ د اﻳران پر لﻮري وخﻮ５＄دل .د اﻳران د ج７／ې لپاره د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ
د ＄ﻮاکﻮﻧﻮ ﻣشر حضرت سعد بن ابي وقاص و！اکل شﻮ .ﻫغﻪ پﻪ قادسي ３ک ３لﻪ اﻳراﻧﻲ پﻮ＄ﻮﻧﻮ
سره ﻣخاﻣخ شﻮ او ﻫغﻮی تﻪ ﻳ ３سختﻪ ﻣات ３ورک７ه .د قادسﻴ ３او جلﻮﻻ لﻪ سﻮبﻮ ＇خﻪ وروستﻪ حضرت
سعد بﻦ ابﻲ وقاص د کﻮف ３د ＊ار د جﻮړ４دو بﻨس ک＋５ﻮد.
لﻪ ﻳﻮې ﻣﻮدې وروستﻪ د مداين ＊ار چ ３در４م يزدگرد ﻳ ３دفاع کﻮلﻪ ،د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ پﻪ ﻻس فتح شﻮ.
ساساﻧﻲ درﻳﻢ ﻳزدگر تﻴ＋ت ３تﻪ ﻣخﻪ ک７ه .دغﻮ جگ７و ＇لﻮر کالﻪ دوام وﻣﻮﻧد چ ３پﻪ پای ک ３د نهاوند ＊ار د
ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ ﻻس تﻪ ورغی .ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ پﻪ دغ ３سﻮب ３باﻧدې فتح الفتوح ﻧﻮم ک＋５ﻮد .لﻪ دې جگ７ې وروستﻪ
ﻳزدگرد خراسان تﻪ وت＋ت５د او پﻪ ﻳﻮ دﻳرشﻢ ﻫجري کـال ک ３د ﻳﻮه خراساﻧﻲ ژرﻧده －ر لخﻮا ووژل شﻮ.
لﻨ６ه دا چ ３د حضرت عﻤر فاروق د خﻼفت پﻪ لس ﻧﻴﻤﻮ کلﻮ ک ３ډ４رې ＄ﻤک ３د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ لﻪ خﻮا
فتح شﻮې ،چ ３پراخﻮالی ﻳ ３د مصر لﻪ لﻮ４دﻳ ３％برخ＇ ３خﻪ ﻧﻴﻮل ３بﻴا د افغانستان تر ختﻴ％ﻮ برخﻮ
پﻮرې رس５ده .د دې دورې ﻳﻮه بلﻪ ﻣﻬﻤﻪ چار دا وه چ ３د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ تارﻳخ د حضرت ﻧبﻲ کرﻳﻢ لﻪ
ﻫغﻪ ﻫجرتﻪ پﻴل شﻮ چ ３لﻪ ﻣک＇ ３خﻪ ﻳ ３د لﻮﻣ７ي ＄ل لپاره پﻪ داﻳﻤﻲ تﻮ－ﻪ ﻫجرت وک .７حضرت
عﻤر فاروق د ﻫجرت پﻪ  23کال ک ３ﻳﻮه اﻳراﻧﻲ ﻣجﻮسﻲ ﻣرﻳﻲ لﻪ خﻮا چ ３ابو لؤلؤ ﻧﻮﻣ５ده ،د
لﻤاﻧ％ﻪ د ادا کﻮلﻮ پﻪ حال ک ３پﻪ شﻬادت ورس５د.د ده د خﻼفت پﻪ دوره ک ３ﻣسلﻤﻪ اﻣت لﻪ فﻮق العاده
سﻮکال ９او عدالت ＇خﻪ برخﻤﻦ و.

په ！ولگي ک ３فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې پر دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮﻣ７ۍ ډلﻪ دې د حضرت عﻤر فاروق
او دوﻳﻤﻪ ډلﻪ دې د ﻫغ ３دورې د فتﻮحاتﻮ پﻪ اړه ﻣعلﻮﻣات ورک７ي.

د ژوﻧداﻧﻪ پﻪ اړه

پو＊تن３
 -١حضرت عثﻤان د حضرت عﻤر فاروق پﻪ اړه حضرت ابﻮبکر صدﻳق تﻪ ＇ﻪ ووﻳل؟
 -٢حضرت ابﻮبکر صدﻳق پﻪ خپل وروستﻨﻲ وصﻴت لﻴک ک＇ ３ﻪ لﻴکلﻲ وو؟
 -٣د فتح الفتﻮح پﻪ اړه ＇ﻪ ﻣعلﻮﻣات لرئ؟

له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې د حضرت عﻤر فاروق د اخﻼقﻮ او فضاﻳلﻮ پﻪ اړه لﻪ خپلﻮ ﻣﻼ اﻣاﻣاﻧﻮ ＇خﻪ پﻮ＊تﻨ３
وک７ي او خپل ﻣعلﻮﻣات دې پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３وواﻳﻲ.
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آيا د حضرت عثمان (رض) د خالفت د دورې د پ＋５و په اړه معلومات لرئ؟

د قرأن عظﻴﻢ الشان ﻳﻮه پا１ﻪ

حضرت عثمان د عفان زوی ،او لﻪ عام الفيل ﻧﻪ پﻨ％ﻪ کالﻪ د ﻣخﻪ پﻪ مک ３مکرم ３ک ３ز８４ﻳدلی
دی .د سخاوت سارى ﻳ ３ﻧﻪ و او د ﻳﻮه رحﻴﻢ او ﻣﻬربان شخصﻴت ＇＋تﻦ و .د حضرت ابﻮبکر
صدﻳق پﻪ واسطﻪ د اسﻼم د ﻣبارک دﻳﻦ ﻣﻨلﻮ تﻪ وبلل شﻮ ،او ﻣسلﻤان شﻮ.
ﻫغﻪ شتﻤﻦ و او خپلﻪ شتﻤﻨﻲ ﻳ ３د اسﻼم پﻪ ﻻره ک ３وکارولﻪ .د بدر لﻪ غزا ＇خﻪ پرتﻪ پﻪ ！ﻮلﻮ غزاگاﻧﻮ
ک ３ﻳ ３برخﻪ واخﻴستﻪ.
د حضرت عﻤر فاروق لﻪ شﻬادتﻪ ＇خﻪ وروستﻪ د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ لﻪ ﻣشﻮرې سره سﻢ پﻪ  23ﻫجري کال
ک ３د اسﻼم د در４ﻢ خلﻴفﻪ پﻪ تﻮگﻪ و！اکل شﻮ .د حضرت عثﻤان د خﻼفت پﻪ دورې ک ３د ترکي３
زﻳات ３برخ ３او د افريق＄ ３ﻴﻨ ３برخ ３پﻪ اسﻼﻣﻲ واکﻤﻨ ９ک ３شاﻣل ３شﻮې .دغﻪ راز ،پﻪ دې دوره
ک ３د همدان ،سکندري ３او آذربايجان بغاوتﻮﻧﻪ غلﻲ ک７ى شﻮل .د ﻫﻤدې خلﻴفﻪ پﻪ وخت ک ３د
حضرت معاويه پﻪ ﻣشرۍ د سﻤﻨدري ＄ﻮاک پﻪ ﻧاﻣﻪ د سرت５رو ﻳﻮ ＄اﻧگ７ی ＄ﻮاک راﻣﻨ％تﻪ شﻮ.
حضرت عثﻤان پﻪ خپل ﻳﻮه لﻴک ک ３د وسلﻪ والﻮ پﻮ＄ﻮﻧﻮ ﻣشراﻧﻮ تﻪ د عدالت او لﻪ ولس سره د
ک７و وړو پﻪ اړه داس ３ولﻴکل(( :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
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پﻪ گﻨاه ک ３بﻪ شرﻳک شئ چ ３لﻪ تاسﻮ وروستﻪ پﻪ د ﻫﻤدې ﻻرې ＄ﻲ .پﻪ عﻬد او ت７ون وفا وک７ئ .پﻪ
ﻳتﻴﻢ او پﻪ ﻫغﻪ چا چ ３لﻪ تاسﻮ سره پﻪ ت７ون ک ３شرﻳک او گ ６دي ،ظلﻢ او ﻧاروا ﻣﻪ کﻮئ .ﻫر ＇ﻮک
چ ３پر ﻳتﻴﻢ او شرﻳک ظلﻢ وک７ي لﻮی ＇＋تﻦ د ﻫغﻪ د＊ﻤﻦ دی)).
د قرآن کريم راجمع كول
د حضرت عثﻤان د خﻼفت د ﻣﻬال لﻪ ډ４رو ستر کاروﻧﻮ ＇خﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ د قرأن عظﻴﻢ الشان را ！ﻮلﻮل
وه .قرأن شرﻳف د  23کلﻮ پﻪ اوږدو ک ３د وخت د غﻮ＊تﻨ ３سره سﻢ پر حضرت ﻣحﻤد ﻧازل شﻮ.
د قرأن کرﻳﻢ ﻣبارک اﻳتﻮﻧﻪ بﻪ اصحابﻮ کراﻣﻮ خپلﻮ حافظﻮ تﻪ سپارل او ﻳا بﻪ ﻳ ３د 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 چ ３قرأن کرﻳﻢ را！ﻮل او تدوﻳﻦ شﻲ.
د حضرت ابﻮبکر صدﻳق د خﻼفت پﻪ دورې ک ３قرأن کرﻳﻢ د ﻣصحف پﻪ تﻮگﻪ ！ﻮل ک７ی شﻮی
و ،خﻮ د حضرت عثﻤان د خﻼفت پﻪ دوره ک ３قرأن شرﻳف پﻪ بشپ ７ډول د راوﻳاﻧﻮ پﻪ واسطﻪ د
حضرت زيد بن ثابت تر ﻧظر ﻻﻧدې چ ３د وح ３د کاتباﻧﻮ لﻪ ډل ３و ،پﻪ پﻮره غﻮر وحﻴ ３را！ﻮل ３او
ولﻴکل شﻮ .ﻧﻮرو ﻧسخﻮ سره لﻪ ﻣقابل＇ ３خﻪ وروستﻪ حضرت عثﻤان حکﻢ وک ７چ！ ３ﻮل ３ﻣتفرقی
پخﻮاﻧ ９ﻧسخ ３دې لﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮړل شﻲ او لﻪ ﻫغﻮ ＇خﻪ ＇ﻮ کاپﻴ／اﻧ ３د قراﻧکرﻳﻢ ولﻴکل شﻲ.
حضرت عثﻤان پﻪ اوﻳا کلﻨ ９ک ３خلﻴفﻪ و！اکل شﻮ .او د خلکﻮ د اراﻣ ９او سﻮکال ９لپاره ﻳ ３ډ４رې
ﻫ（ ３وک７ې .حضرت عثﻤان دولس کالﻪ خﻼفت وک ７او پﻪ  36ﻫجري کال پﻪ داس ３حال ک ３چ３
د پاک قرأن پﻪ تﻼوت لگﻴا و .د ﻳﻮه تﻦ باغﻲ لﻪ خﻮا پﻪ شﻬادت ورس５د.

په ！ولگي ک ３فعاليت
زده کﻮوﻧک ３دې 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
 -١د حضرت عثﻤان د شخصﻴت پﻪ اړه ＇ﻪ ﻣعلﻮﻣات لرئ؟
 -٢پاک قرأن د اسﻼم د کﻮم خلﻴفﻪ پﻪ وخت ک ３را！ﻮل شﻮ؟
 -٣حضرت عثﻤان ＇ﻮ کالﻪ خﻼفت وک７؟

له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې لﻪ ﻣﻼ اﻣاﻣاﻧﻮ ＇خﻪ د اسﻼم 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؟

د کﻮف ３جﻮﻣات
د حضرت علﻲ کرم اهلل وجﻬﻪ د خﻼفت ﻣرکز

حضرت علی کرم اهلل وجهه د ابي طالب زوی ،د عبدالمطلب لﻤسی ،د بني هاشم د قبﻴل ３او د
قريشو لﻪ قام ＇خﻪ و .سرب５ره پر دې چ ３د حضرت ﻣحﻤد ﻣصطفی د تره زوی و ،د ﻫغﻪ زوم ﻫﻢ و.
لﻪ ﻫجرتﻪ ﻳﻮو４شت کالﻪ د ﻣخﻪ پﻪ ﻣک ３ﻣکرﻣ ３ک ３وز４８４د .د قحط ９پﻪ کال ک ３حضرت علﻲ کرم اهلل
وجﻬﻪ د ﻳﻮې ﻣﻮدې لپاره لﻪ حضرت ﻧبﻲ کرﻳﻢ سره و .وروستﻪ لﻪ ﻫغ ３چ ３حضرت رسﻮل اکرم
پﻪ ﻧبﻮت ﻣبعﻮث شﻮ ،حضرت علﻲ کرم اهلل وجﻬﻪ لس کلﻦ و چ ３د اسﻼم پﻪ ﻣبارک دﻳﻦ ﻣشرف شﻮ.
حضرت علی کرم اهلل وجﻬﻪ پﻪ خلکﻮ ک ３پﻪ عدل ،باور ،اﻧصاف او ذکاوت ﻣشﻬﻮر و .ﻫغﻪ وخت چ３
ﻣشرکاﻧﻮ د حضرت ﻣحﻤد ﻣصطفﻲ پر کﻮر ﻳرغل وک ،７ﻫغﻪ ﻣﻬال حضرت علﻲ کرم اهلل وجﻬﻪ
د حضرت ﻧبﻲ کرﻳﻢ د خﻮب پﻪ بستر ک ３وﻳده شﻮ او پﻪ دې ترتﻴب ﻣشرکان خپل ３ﻫﻴل ３تﻪ وﻧﻪ
لﻪ شﻬادت ＇خﻪ وروستﻪ پﻪ  ۳۶ﻫجري کـال ک ３د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ د ﻳﻮې
رس５دل .د حضرت عثﻤان
غﻮﻧ６ې د پرﻳک７ې پر بﻨس د اسﻼﻣﻲ 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 ک ３د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ ترﻣﻨ ＃دوه جﻨگﻮﻧﻪ
پ ）５شﻮل ،چ ３ﻳﻮ ﻳ ３د جمل او بل ﻳ ３د صفين پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻳاد شﻮي دي.
د جمل جگ７ه
ﻣ５رﻣﻨ ３بي بي
دغﻪ ج７／ه پﻪ بصرې ک ３پ＋５ﻪ شﻮه .پﻪ دې جگ７ه ک ３د حضرت ﻣحﻤد ﻣصطفﻲ
ﻫﻢ وﻧ６ه اخﻴست ３وه .د دې لپاره چ ３ﻧﻮﻣﻮړې پر اوښ سپره وه ،ﻧﻮ ＄کﻪ ﻳ ３دغﻪ جگ７ه
عايش３
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د جﻤل ﻳا اوښ پﻪ ﻧاﻣﻪ ﻧﻮﻣﻮل ３ده.
د صفين جگ７ه
دغﻪ ج７／ه د صفين پﻪ سﻴﻤﻪ ک ３د حضرت علﻲ کرم اهلل وجﻬﻪ او حضرت معاويه

ترﻣﻨ ＃پﻪ
اووه د４رشﻢ ﻫجري کال ک ３پ＋５ﻪ شﻮه .اووه ور ３＄ﻳ ３دوام وک .７لﻪ ﻫغﻪ وروستﻪ جگ７ه س７ه شﻮه او
دوه تﻨﻪ د خبرو اترو لپاره و！اکل شﻮل .حضرت علی کرم اهلل وجﻬﻪ حضرت ابوموسي اشعري (رض)
غﻮره شﻮ .د
لﻪ خﻮا عمرو بن العاص
د خپل استازي پﻪ تﻮگﻪ و！اکﻪ او د حضرت ﻣعاوﻳﻪ
خبرو اترو پﻪ پاﻳلﻪ ک ３دواړه لﻮري پﻪ دې سﻼ شﻮل چ ３حضرت علی کرم اهلل وجﻬﻪ او حضرت ﻣعاوﻳﻪ
(رض) دواړه لﻪ واکﻪ لري شﻲ او پﻪ عﻮض ﻳ ３ﻳﻮ در４ﻢ تﻦ د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ لﻪ خﻮا د خﻼفت لپاره و！اکل
تﻪ ووﻳل چ ３وﻻړ شﻪ او دغﻪ پرﻳک７ه
حضرت ابﻮ ﻣﻮسی اشعري
شﻲ .حضرت عﻤرو
راغی او پر４ک７ه ﻳ ３داس ３اعﻼن ک７ه:
اعﻼن ک７ه .حضرت ابﻮﻣﻮسی اشعري
دواړه لﻪ واکﻪ لرې
ﻣﻮږ پرﻳک７ه وک７ه چ ３حضرت علی کرم اهلل وجﻬﻪ او حضرت ﻣعاوﻳﻪ
ک７و .تاس ３ﻣسلﻤاﻧان لﻪ خپلﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮ بل ＇ﻮک د خﻼفت لپاره غﻮره ک７ئ .لﻪ حضرت ابﻮ ﻣﻮسی
پر خپل ＄ای ودرﻳد او وﻳ ３وﻳل:
وروستﻪ عﻤرو بﻦ العاص
اشعري
خپل ﻳار لرې ک .７زه ﻫﻢ د ﻫغﻪ ﻳار
اي خلکﻮ تاسﻮ واورﻳدل .چ ３حضرت ابﻮﻣﻮسی اشعري
پلﻮﻳاﻧﻮ
لرې کﻮم او د ﻫغﻪ پر ＄ای ﻣعاوﻳﻪ خﻼفت تﻪ ﻣﻨصﻮبﻮم .پﻪ دې تﻮگﻪ ،د حضرت ﻣعاوﻳﻪ
خبرې اترې د ＄ان پﻪ گ＂ﻪ اعﻼن ک７ې.
د خوارجو ＇رگند４دل

دا ﻳﻮه بلﻪ پ＋５ﻪ ده چ ３د صفﻴﻦ لﻪ جگ７ې ＇خﻪ وروستﻪ واقع شﻮه .خوارج سﻴاسﻲ عقﻴدتﻲ ډلﻪ
وه چ ３د اسﻼم پﻪ سﻴاسﻲ او ！ﻮلﻨﻴز تارﻳخ ک ３ﻳ ３وﻧ６ه درلﻮده .دوى د حضرت علﻲ کرم اهلل وجﻬﻪ
لﻪ پلﻮﻳاﻧﻮ ＇خﻪ وو او پر ﻫغﻪ ت７ون ﻳ ３ﻧﻴﻮکﻪ (اعتراض) درلﻮده چ ３حضرت علﻲ کرم اهلل وجﻬﻪ لﻪ
سره د خبرو اترو لپاره ک７ی و .دوی لﻪ دې ﻧﻴﻮک＇ ３خﻪ وروستﻪ د حضرت علی
حضرت ﻣعاوﻳﻪ
کرم اهلل وجﻬﻪ د ﻳاراﻧﻮ لﻪ ډل＇ ３خﻪ ووتل او پﻪ ﻫﻤدې بﻨس پﻪ خﻮارج ﻣعروف او ﻣشﻬﻮر شﻮل.
حضرت علﻲ کرم اهلل وجﻬﻪ پﻪ عﻤﻮﻣﻲ تﻮگﻪ پﻨ％ﻪ کالﻪ د ﻣسلﻤاﻧاﻧﻮ خﻼفت وک .７د ﻫجرت پﻪ ＇لﻮ＋４تﻢ
کال د خﻮارجﻮ د طاﻳف ３د ﻳﻮه تﻦ لﻪ لﻮري ،چ ３عبدالرحمن 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 ک ３فعاليت
زده کﻮوﻧک ３دې 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 کﻮرﻧ ９او پﻪ خپلﻪ د ده د شخصﻴت پﻪ اړه ＇ﻪ ﻣعلﻮﻣات لرئ؟ بﻴان ﻳ ３ک７ئ. د جﻤل د جگ７ې پﻪ اړه ＇ﻪ ﻣعلﻮﻣات لرئ؟ -خﻮارج ＇ﻮک وو؟

له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې ﻫر ﻳﻮ لﻪ خپل ﻣﻼ اﻣام ＇خﻪ د حضرت علﻲ کرم اهلل وجﻬﻪ د شخصﻴت پﻪ اړه
ﻣعلﻮﻣات ترﻻسﻪ ک７ي او بﻴا دې خپلﻮ ！ﻮلگﻴﻮالﻮ تﻪ وواﻳﻲ.
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دوه د４رشﻢ لﻮست

آيا د امويانو د خالفت د پيل په اړه معلومات لرئ؟

د اﻣﻴر ﻣعاوﻳﻪ د دورې ﻣسکﻮکات

د حضرت علﻲ کرم اهلل وجﻬﻪ لﻪ شﻬادت ＇خﻪ وروستﻪ حضرت ﻣعاوﻳﻪ
تﻪ ورسﻴد.

پﻪ  ٤١ﻫجري کال خﻼفت

زوی او د حرب لﻤسی و .لﻪ ﻫجرتﻪ پﻨ％لس کالﻪ د
د ابو سفيان
حضرت معاويه
ﻣخﻪ پﻪ ﻣک ３ﻣکرﻣ ３ک ３وز４８４د .د ده پﻼر ابﻮسفﻴان ،د ﻣخﻪ دې تر چ ３ﻣسلﻤان شﻲ ،د حضرت
د ډ４رو کلکﻮ ﻣخالفاﻧﻮ لﻪ ډل ３شﻤ５رل کﻴده.د ﻣک ３لﻪ فتح＇ ３خﻪ وروستﻪ د خپل３
ﻣحﻤد
کﻮرﻧ ９سره ﻳﻮ ＄ای د اسﻼم پﻪ سپﻴ（لی دﻳﻦ ﻣشرف شﻮل.
حضرت ﻣعاوﻳﻪ دروﻳشت کلﻦ و چ ３حضرت ﻣحﻤد ﻫغﻪ د خپل کاتب پﻪ تﻮگﻪ و！اکﻪ .د حضرت ابﻮبکر
ورور ،ﻳزﻳد بﻦ ابﻮ سفﻴان ،د شام سرل＋کر و.
د خﻼفت پﻪ زﻣاﻧﻪ ک ３د حضرت ﻣعاوﻳﻪ
صدﻳق
د خﻼفت پﻪ دور ک ３د شام
لﻪ ﻫغﻪ سره پﻪ شام ک ３ډ４ر بﻨﻲ اﻣﻴﻪ استﻮگﻦ شﻮل .د حضرت عﻤر فاروق
پﻪ زﻣاﻧﻪ ک ３ﻳ ３ﻫﻢ د والﻲ پﻪ تﻮگﻪ
تﻪ سپارلﻪ شﻮې وه .د حضرت عثﻤان
اداره ﻣعاوﻳﻪ بﻦ ابﻮ سفﻴان
خپل ３دﻧدې تﻪ دوام ورک.７
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د اﻣﻮﻳاﻧﻮ د خﻼفت بﻨس ک＋５ﻮد .شل کالﻪ ﻳ ３خﻼفت وک ７او پﻪ شپ５تﻢ
حضرت ﻣعاوﻳﻪ
ﻫجري کـال ک ３ﻣ ７شﻮ .د ﻣعاوﻳﻪ لﻪ ﻣ７ﻳﻨ＇ ３خﻪ وروستﻪ لﻮﻳﻪ اﻣپراطﻮري پﻪ ﻣﻴراث پات ３شﻮه ،چ３
ختﻴ ３％پﻮل ３ﻳ ３لﻪ هندوچين ＇خﻪ پ５ل５دې او پﻪ لﻮ４دﻳ ＃ک ３تر فرانس ３او هسپاني ３پﻮرې
رس５دې .لﻪ ده ＇خﻪ وروستﻪ د ده زوی يزيد د چارو واگ ３پﻪ ﻻس ک ３وﻧﻴﻮل .３او د ﻫغﻪ د واکﻤﻨ９
د دوران پﻪ ﻳﻮشپ５تﻢ ﻫجري کال ک ３د کربﻼ غﻤﻴزه پ＋５ﻪ شﻮه .پﻪ دې جﻨگ ک ３د حضرت ﻣحﻤد
او د ﻫغﻪ ﻳاران پﻪ شﻬادت ورس５دل .لﻪ ﻳزﻳد ＇خﻪ
لﻤسی حضرت حسين
ﻣصطفﻲ
وروستﻪ د دې کﻮرﻧ ９ﻳﻮشﻤ５ر کساﻧﻮ د چارو واگ ３پﻪ ﻻس ک ３درلﻮدې .دغﻪ کﻮرﻧ ９تر ﻳﻮ سلﻮ دوه
د４رشﻢ ﻫجري کالﻪ پﻮرې د اسﻼﻣﻲ خﻼفت پر سﻴﻤﻮ حکﻮﻣت وک.７
ﻣروان د دې ل７ۍ وروستﻨﻰ حکﻤران و .چ ３لﻪ ＇ 127خﻪ تر  132ﻫجري کالﻪ پﻮرې ﻳ ３پر اسﻼﻣﻲ
قلﻤرو حکﻮﻣت وک .７پﻪ پای ک ،３ابﻮﻣسلﻢ خراساﻧﻲ پﻪ ﻳﻮه برخلﻴک جﻮړووﻧکﻲ پا＇ﻮن سره د
اﻣﻮﻳاﻧﻮ ل７ۍ تﻪ د پای ！کﻰ ک＋５ﻮد ،چ ３پﻪ راتلﻮﻧکﻲ لﻮست ک ３بﻪ ﻳ ３ولﻮلﻮ.

په ！ولگي ک ３فعاليت
زده کﻮوﻧک ３دې پر دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮﻣ７ۍ ډلﻪ دې د حضرت ﻣعاوﻳﻪ
او دوﻳﻤﻪ ډلﻪ دې پﻪ دې کﻮرﻧ ９پﻮرې د اړوﻧد ﻣﻬﻤﻮ پ＋５ﻮ پﻪ اړه خبرې وک７ي.

د شخصﻴت پﻪ اره

پو＊تن３
 -١د اﻣﻴر ﻣعاوﻳﻪ د شخصﻴت پﻪ اړه پﻮﻫ８５ئ؟
 -٢د کربﻼ خﻮاشﻴﻨﻮوﻧک ３غﻤﻴزه ＇ﻪ ﻣﻬال پ＋５ﻪ شﻮه؟
 -٣د اﻣﻮﻳاﻧﻮ پر ضد د پا＇ﻮن پﻪ اړه ＇ﻪ ﻣعلﻮﻣات لرئ؟
له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې د کربﻼ د پ ３＋５پﻪ اړه د خپلﻮ جﻮﻣاتﻮﻧﻮ لﻪ اﻣاﻣاﻧﻮ ＇خﻪ پﻮ＊تﻨﻪ وک７ي او تر ﻻسﻪ
ک７ي ﻣعلﻮﻣات دې بﻴا لﻪ خپلﻮ ！ﻮلگﻴﻮالﻮ سره شرﻳک ک７ي.
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دري د４رشﻢ لﻮست

آيا پوه８５ئ چ ３دامويانو خالفت ＇رنگه له من％ته والړ؟

اﻣﻮي جﻮﻣات پﻪ دﻣشق ک３
ﻳﻮشﻤ５ر اﻣﻮي خلفاوو الﻬﻲ احکاﻣﻮ تﻪ پاﻣلرﻧﻪ درلﻮده چ ３لﻪ دې ډل＇ ３خﻪ کﻮلی شﻮ حضرت عﻤر
بﻦ عبدالعزﻳز (رض) تﻪ اشاره وک７و .خﻮ ﻳﻮشﻤ５ر ﻧﻮرو ﻳ ３رعاﻳاوو 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 خپل ３لﻮړې پﻮړۍ تﻪ ورس５دل چ ３ابومسلم
خراساني د عباسﻴاﻧﻮ پﻪ ﻣرستﻪ د پا＇ﻮن زﻣﻴﻨﻪ برابره ک７ه .ابﻮﻣسلﻢ لﻪ ﻫر＇ﻪ ﻣخک ３د عباسﻴاﻧﻮ پاﻣلرﻧﻪ
＄ان تﻪ راواړولﻪ .او بﻴا ﻳ ３د اسﻼﻣﻲ خﻼفت پر ضد پﻪ ختﻴ ،＃پﻪ ت５ره بﻴا پﻪ خراسان ک ،３پا＇ﻮن وک７
او تر بغداد پﻮرې ﻳ ３د اﻣﻮﻳاﻧﻮ ！ﻮلﻮ پلﻮﻳاﻧﻮ تﻪ ﻣات ３ورک７ه .د اﻣﻮﻳاﻧﻮ ﻳﻮشﻤ５ر پلﻮﻳان ب ３لﻪ 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 ک ３ورس５دل .ﻫلتﻪ ﻳ ３د لﻮړو د４ﻮالﻮﻧﻮ او پﻴاوړو برجﻮﻧﻮ پر سر تﻮر رﻧگﻲ بﻴرغﻮﻧﻪ ورپﻮل.
پﻪ دې حالت ک ３عباسﻴاﻧﻮ د ابﻮﻣسلﻢ ﻣﻼت ７درلﻮد .پﻪ دې تﻮ－ﻪ ابوالعباس پﻪ  ١٣٢ﻫجري کال د
خﻼفت چارې پﻪ خپل ﻻس ک ３وﻧﻴﻮل.３
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کلﻪ چ ３خﻼفت ابﻮالعباس سفاح تﻪ ورس５د ،خپل تره عبداهلل بن علي تﻪ ﻳ ３دﻧده وسپارلﻪ چ ３د
اﻣﻮي کﻮرﻧ ９وروستﻨی خلﻴفﻪ ﻣروان تعقﻴب ک７ي .عبداهلل ﻫغﻪ تر ﻣﻮصل پﻮرې و＇اره او ﻫلتﻪ ﻫﻢ
چ ３کﻮم جﻨ ，پ ）５شﻮ ،مروان ﻣاتﻪ وخﻮړه او حران تﻪ وت＋ت５د .بﻴا دمشق او فلسطين تﻪ وت＋ت５د.
ابﻮالعباس خپل تره تﻪ ﻻر＊ﻮوﻧﻪ وک７ه چ ３د ﻣروان د تعقﻴب چارې صالح تﻪ وسپاري .صالح ،ﻣروان
د مصر د بومير ﻧﻮﻣﻲ کلﻲ پﻮرې و＇اره .ﻫلتﻪ ﻳ ３وﻧﻴﻮ او وﻳ ３واژه .پﻪ دې تﻮگﻪ ،عباسﻲ خﻼفت پﻴل
شﻮ چ ３پﻪ راتلﻮﻧکﻮ لﻮستﻮﻧﻮ ک ３بﻪ ﻳ ３ولﻮلﻮ.

په ！ولگي ک ３فعاليت
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 ﻻزم ﻣعلﻮﻣات ور ک７ي.

پو＊تن３
 -١خراساﻧﻲ ابﻮﻣسلﻢ ＇ﻮک و؟
 -٢د اﻣﻮﻳاﻧﻮ پﻪ ضد پا＇ﻮﻧﻮﻧﻪ لﻪ کﻮﻣﻪ ＄اﻳﻪ پﻴل شﻮل؟
 -٣اﻣﻮي 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 ک ３لﻪ ﻧﻮرو سره شرﻳک ک７ي.
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＇لﻮر د４رشﻢ لﻮست

آيا پوهي８ئ چ ３له امويانو ＇خه عباسيانو ته واک ＇رنگه ولي８ديد؟

د ساﻣرا تارﻳخﻰ وداﻧ ９پﻪ عراق ک ،３د عباسﻴاﻧﻮ د دورې ﻳﻮه ﻧاﻣتﻮ أبده

ابومسلم خراساني سرب５ره پر دې چ ３د ﻳﻮشﻤ５ر عجﻤﻮ لﻪ ﻣرست ３او ﻣﻼت＇ ７خﻪ برخﻤﻦ و ،ﻳﻮ ُﻣدبر
او باخبره س７ی ﻫﻢ و سره لﻪ دې چ ３د تالقانو ،بلخ او هرات خلک ﻳ ３پﻪ ﻣرو ک ３سره را！ﻮل ک７ل .د
دې تر＇ﻨگ ﻳ ３ﻫ（ﻪ وک７ه چ ３د عربﻮ پﻪ ت５ره د عباسﻴاﻧﻮ ،ﻣرستﻪ ﻫﻢ ترﻻسﻪ ک７ي .لﻪ ﻫﻤدې اﻣلﻪ ﻳ３
د عباسﻴاﻧﻮ لﻪ ﻣشراﻧﻮ سره ،چ ３ﻫغﻮی ﻫﻢ د اﻣﻮﻳاﻧﻮ پر ضد پﻪ تبلﻴغاتﻮ بﻮخت وو ،اړﻳک！ ３ﻴﻨگ ３ک７ې.
عباسﻴاﻧﻮ چ ３پﻪ پ＂ﻪ د خلکﻮ بلﻨﻪ تﻨظﻴﻤﻮلﻪ ،ﻫ（ﻪ ﻳ ３کﻮلﻪ چ ３ﻧظاﻣﻲ ＄ﻮاک ﻫﻢ ولري ،چ ３د اﻣﻮﻳاﻧﻮ
واک پای تﻪ ورسﻮي .ﻫﻤاغﻪ وو چ ３د عباسﻴاﻧﻮ پاﻣلرﻧﻪ ابومسلم تﻪ واو＊تﻪ ،د عباسﻴاﻧﻮ سره د اړﻳکﻮ
او ژﻣﻨﻮ لﻪ اﻣلﻪ د ابﻮﻣسلﻢ ل＋کرو پﻪ دمشق برﻳد وک .７د اﻣﻮﻳاﻧﻮ د وروستﻨﻲ خلﻴفﻪ مروان ＄ﻮاکﻮﻧﻪ ﻳ３
د واک لﻪ گدۍ راوپر＄ﻮل او د چارو واگ ３ﻳ ３د آل عباس کﻮرﻧ ９تﻪ وسپارل.３
عباسﻲ دولت پﻨ％ﻪ پ７５ۍ پﻪ اسﻼﻣﻲ سﻴﻤﻮ حکﻮﻣت وک .７د دې کﻮرﻧ ９لﻮﻣ７ﻧی خلﻴفﻪ ابﻮالعباس
(سفاح) و چ ３پﻪ  132ﻫجري کال ک ３ﻳ ３د چارو واگ ３پﻪ ﻻس ک ３وﻧﻴﻮل .３ﻧﻮﻣﻮړي تر  136ﻫجري
کالﻪ پﻮرې پر اسﻼﻣﻲ اﻣپراطﻮرۍ واکﻤﻨﻲ وک７ه.
ابﻮالعباس د ُجﻤع ３پﻪ ورځ پر ﻣﻨبر باﻧدې خپلﻪ لﻮﻣ７ﻧ ９وﻳﻨا خلکﻮ تﻪ واورولﻪ .پﻪ دې تﻮگﻪ لﻪ ده ＇خﻪ
خلک خﻮښ شﻮل او ده تﻪ ﻳ ３ووﻳل چ ３د حضرت رسﻮل اکرم ﻣبارک سﻨت دې بﻴا ژوﻧدي ک７ل.
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ده د دې وﻳﻨا پﻪ ترڅ ک ３د حضرت ﻧبﻲ کرﻳﻢ لﻪ فضاﻳلﻮ ＇خﻪ خبرې وک７ې او د اﻣﻮﻳاﻧﻮ لﻪ ظلﻤﻮﻧﻮ
او بدﻳﻮ ＇خﻪ ﻳ ３ﻳادوﻧﻪ وک７ه ،چ ３لﻪ ډ４رو وگ７و ،پﻪ ت５ره ت５ره د ﻧبﻮت لﻪ درﻧ ３او پتﻤﻨ ３کﻮرﻧ ،９سره ﻳ３
ک７ي وو .دا ﻳ ３ﻫﻢ زﻳاتﻪ ک７ه چ ３اﻣﻮﻳاﻧﻮ پﻪ زور باﻧدې اسﻼﻣﻲ خﻼفت غصب ک７ی و.
د عباسﻴاﻧﻮ واکﻤﻨﻲ تر  656ﻫجري کالﻪ پﻮرې د عباسﻲ خلﻴفﻪ گاﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ او د ﻫغﻮى د واکﻤﻨ ９ﻣﻬـال
وغ５％ده .د پﻨ％ﻮ پ７５ﻳﻮ پﻪ اوږدو ک ３د دې کﻮرﻧ９
د خلﻴفﻪ نوم
زﻣاﻧﻪ او ﻳا د واکﻤﻨ ９پ５ر (دوره)
＇ﻮ تﻨﻪ د واک پر گدۍ ک５ﻨاستل .پﻪ دې دورې ک３
ابﻮالعباس
 132ﻫجرى
ډ４رې پ ３＋５راﻣﻨ ＃تﻪ شﻮې ﻳﻮه ﻳ ３د ابﻮﻣسلﻢ وژﻧﻪ
ابﻮ جعفر عبداﷲ منصﻮر
 136ﻫجرى
وه چ ３د منصور خلﻴفﻪ د حکﻮﻣت پﻪ دورې ک３
ابﻮ عبداﷲ المﻬدى
 158ﻫجرى
وشﻮه.
ابﻮ جعفر ﻫارون الرشﻴد
 175ﻫجرى
لﻪ ﻣﻨصﻮر ＇خﻪ وروستﻪ کابﻮ  36تﻨﻪ ﻳﻮ پﻪ بل پس３
ابﻮ مﻮسﻰ محمد اﻻ امﻴن
 193ﻫجرى
خﻼفت تﻪ ورس５دل ،چ ３د ﻳﻮشﻤ５ر ﻣشﻬﻮرو کساﻧﻮ
ابﻮ جعفر عبداﷲ مامﻮن
 198ﻫجرى
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ ３پﻪ جدول ک ３لﻮستلی شئ:
ابﻮ اسحاق محمد معتصم باﷲ
 218ﻫجرى
د دې کﻮرﻧ ９وروستﻨی خلﻴفﻪ ابو احمد المستعصم
ابﻮ جعفر ﻫارون الﻮاثق بااﷲ
 227ﻫجرى
بااهلل و چ ３د چﻨﻴگﻴزﻳاﻧﻮ د ﻳرغلﻮﻧﻮ لﻪ اﻣلﻪ د واک ابﻮالفضل جعفر المتﻮکل علﻰ اﷲ
 232ﻫجرى
لﻪ گدۍ ＇خﻪ راوپر５＄د.

په ！ولگي ک ３فعاليت
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
 -١د خراساﻧﻲ ابﻮﻣسلﻢ د کاروﻧﻮ پﻪ اړه ＇ﻪ ﻣعلﻮﻣات لرئ؟
 -٢ابﻮالعباس (سفاح) ＇ﻮک و؟
 -٣خراساﻧﻲ ابﻮﻣسلﻢ ＇رﻧگﻪ ووژل شﻮ؟

له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې د خپل ３سﻴﻤ ３لﻪ پﻮﻫاﻧﻮ او ﻣشراﻧﻮ ＇خﻪ لﻪ اﻣﻮﻳاﻧﻮ ＇خﻪ عباسﻴاﻧﻮ تﻪ د واک د ل８５د پﻪ اړه
ﻣعلﻮﻣات ترﻻسﻪ ک７ي او بﻴا دې خپلﻮ ！ﻮلگﻴﻮالﻮ تﻪ وواﻳﻲ.
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پﻨ％ﻪ د４رشﻢ لﻮست

د عباسيانو خالفت ＇رنگه راوپر＄يد؟

د عباسﻴاﻧﻮ د دورې ﻳﻮه سکﻪ

لﻪ ﻫغﻪ وروستﻪ چ ３ابومسلم ووژل شﻮ ﻳﻮ ډ４ر شﻤ５ر سﻴﻤﻪ ﻳﻴز ＄ﻮاکﻮﻧﻪ پﻪ ت５ره د اسﻼﻣﻲ اﻣپراطﻮرۍ
د ختﻴ％ﻮ برخﻮ واکﻤﻨان پر عباسيانو ب ３باوره شﻮل .پﻪ هرات ،سيستان ،بلخ او ﻧﻮرو ＄اﻳﻮﻧﻮ ک３
ﻳﻮشﻤ５ر ﻣحلﻲ حاکﻤاﻧﻮ ﻣخالفتﻮﻧﻪ وک７ه دغﻪ ﻣخالفتﻮﻧﻪ ﻫغﻪ ﻣـﻬال خپل ３لﻮړې پﻮړۍ تﻪ ورس５دل
چ ３د 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 بل ３خﻮا د بغداد پﻪ ادارې او اسﻼﻣﻲ خﻼفت ک ３د غﻴر عربﻮ وﻧ６ه او ارز＊ت
زﻳات ک７ي.
د عباسﻲ خلفاوو پﻪ وروستﻨﻴﻮ ﻣﻬالﻮﻧﻮ ک ３داس ３کسان واک تﻪ ورس５دل چ ３لﻪ ﻣزو چ７چﻮ ﻳ ３ﻧﻮر
کار ﻧﻪ درلﻮد .د دې کﻮرﻧ ９د راپر＄ﻴدو پﻪ اړه کﻮلی شﻮ ﻳﻮ ل ７زﻳات ﻻﻣلﻮﻧﻪ پﻪ گﻮتﻪ کِ ７و د ب５لگ３
په توگه
 په خلکو باندې ظلم او د وعدو نه پر ＄ای کول :عباسﻴاﻧﻮ لﻪ خپل ３کﻮرﻧ＇ ９خﻪ پرتﻪ لﻪ79

خپلﻮ ﻧﻮرو پلﻮﻳاﻧﻮ سره وفا ﻧﻪ کﻮلﻪ چ ３ﻳﻮه ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻳ ３لﻪ ابﻮﻣسلﻢ سره ﻧاروا چلﻨد و.
 د عباسيانو پر ضد ＄ين ３پا＇ونونه :د عباسﻲ خﻼفت پﻪ ب５ﻼب５لﻮ برخﻮ ک ３د خپلﻮاک ９لپاره دسﻴﻤﻪ ﻳﻴزو واکﻤﻨاﻧﻮ پا＇ﻮﻧﻮﻧﻮ د عباسﻴاﻧﻮ دولت ضعﻴفﻪ ک.７
 د عباسي خليفه گانو ب ３کفايتي :د عباسﻲ کﻮرﻧ ９پﻪ وروستﻴﻮ کلﻮﻧﻮ ک ３داس ３کسان واک تﻪورسﻴدل چ ３د خلکﻮ لﻪ ＄ﻮروﻧ ،３ﻣزو چ７چﻮ او اخﻼقﻲ فسادوﻧﻮ ＇خﻪ ﻳ ３ﻧﻮر ＇ﻪ کار ﻧﻪ و.
 د پياوړي مرکزيت نشتوالی :عباسﻲ خلﻴفﻪ گاﻧﻮ د خﻼفت د دوام لپاره ﻧﻪ ＇ﻪ پﻮﻫﻪ او ﻧﻪ ＇ﻪجرآت درلﻮد .ﻫر سﻴﻤﻪ ﻳﻴز اﻣﻴر کﻮلی شﻮل چ ３خلﻴفﻪ ووﻳروي او پﻪ خپلﻪ گ＂ﻪ ﻳ ３وکاروي.
پﻪ دې تﻮگﻪ د اسﻼﻣﻲ اﻣپراطﻮرۍ د و４ش او ！ﻮ！ﻪ ک５دو غﻮ＊تﻨ ３زﻳات ３شﻮې .خﻮ ﻫغﻪ ＇ﻪ چ ３پﻪ
پر４کﻨده تﻮگﻪ د عباسﻴاﻧﻮ د دولت د راپر５＄دلﻮ ﻻﻣل شﻮ ،ﻫغﻪ بغداد تﻪ د ﻫﻼکﻮ تر ادارې ﻻﻧدې د
ﻣغﻮلﻲ ل＋کرو رس５دل وو ،چ ３پﻪ پاﻳلﻪ ک ３ﻳ ３عباسﻲ خﻼفت تﻪ تر پﻨ％ﻮ پ７５ﻳﻮ واکﻤﻨ ９وروستﻪ د
پای ！کﻰ ک＋５ﻮد.

په ！ولگي ک ３فعاليت
زده کﻮوﻧکﻲ دې پر دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮﻣ７ۍ ډلﻪ دې د عباسﻴاﻧﻮ د وروستﻴﻮ کلﻮﻧﻮ پﻪ اړه
ﻣعلﻮﻣات ورک７ي او دوﻳﻤﻪ ډلﻪ دې د عباسﻴاﻧﻮ د راپر５＄دلﻮ ﻻﻣلﻮﻧﻪ وواﻳﻲ.

پو＊تن３
 -١پﻪ عباسﻲ دولت ک ３لﻮﻣ７ﻧﻲ ﻣخالفتﻮﻧﻪ ＇ﻨگﻪ پ５ل شﻮل؟
 -٢د اﻣﻴﻦ او ﻣاﻣﻮن ترﻣﻨ ＃ج７／ه ک ３طاﻫر فﻮشﻨجﻲ د چا پلﻮي وک７ه.
 -٣د عباسﻴاﻧﻮ پﻪ راپر５＄دو ک ３کﻮم ﻻﻣلﻮﻧﻪ 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 ک ３وړاﻧدې ک７ي.
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د اووم ！ولگي د تاريخ د مضمون اصطالحات
اورتون:د زردشتﻴاﻧﻮ ﻣعبد ،ﻫغﻪ ＄ای دی چ ３د عبادت لپاره پﻪ ک ３اور بل８５ي.اساطير :داستاﻧﻮﻧﻪ ،کﻴس(( ،３ﻫغﻪ تارﻳخ چ ３پر شفاﻫﻲ رواﻳاتﻮ او داستاﻧﻮﻧﻮ ډډه لگﻮي ،ﻫﻤدغس３اساطﻴري تارﻳخ بلل ك８５ي)).
سکندريه :ﻳﻮﻧاﻧﻲ تﻢ ＄ای ،ﻧظاﻣﻲ عسکري ＄ای ،ﻫغﻪ سﻴﻤﻪ چ ３د ﻳﻮﻧاﻧﻴاﻧﻮ او پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ دسکﻨدر لﻪ خﻮا جﻮړه شﻮې وه.
ابداعات :ﻧﻮي جﻮړ شﻮي .ﻧﻮي بدلﻮﻧﻮﻧﻪ .د ﻫغﻪ ＇ﻪ چ ３پخﻮا ﻣعﻤﻮل ﻧﻪ وو او پﻪ ﻧﻮې ب２ﻪ را＇ر－ﻨدشﻲ.
العياذ باهلل :پﻨاه وړو د لﻮی ＇＋تﻦ حضﻮر تﻪ.انصار :پﻪ لغت ک ３د ﻣرستﻪ کﻮوﻧکﻮ پﻪ ﻣعﻨا دی او پﻪ اصطﻼح ک ３د ﻣدﻳﻨ ３ﻫغﻮ وگ７و تﻪ وﻳل ک８５يچ ３د ﻣک ３لﻪ ک６والﻮ سره ﻳ ３ﻣرستﻪ وک７ه او لﻪ ﻫغﻮی سره ﻳ ３تﻮد ﻫرکلی وک.７
ارتداد :لﻪ دﻳﻦ ＇خﻪ او＊تﻨﻪ .ﻫغﻪ کسان چ ３د اسﻼم لﻪ ﻣبﻴﻦ دﻳﻦ ＇خﻪ او＊تﻲ وو ﻣرتد وگ２لشﻮل.
بوديستوا :د بﻮدا أئﻴﻦ ﻣﻨﻮﻧکﻲجيحون :د أﻣﻮ سﻴﻨدجمل :اوښ.حجة الوداع :د حضرت ﻧبﻲ کرﻳﻢ وروستﻨی حج.حماسي :ﻫ５ﻮادﻧﻲ او جﻨگﻲ شعروﻧﻪ او داستاﻧﻮﻧﻪ.خوارج :ﻫغ ３ډل ３تﻪ بﻪ ﻳ ３وﻳل چ ３ﻫغﻮی د صفﻴﻦ پﻪ ج７／ه ک ３د حضرت علی کرم اهلل وجﻬﻪلﻪ حکﻤﻴت سره ﻣخالفت کاوه.
او حضرت ﻣعاوﻳﻪ
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 پﻴﻼﻧﻮ ﻫغﻪ غا＊ﻮﻧﻪ وو چ ３ظرﻳف أثار ور＇خﻪ جﻮړﻳدل.-غزوه :ﻫغ ３ج７／ې تﻪ واﻳﻲ چ ３حضرت ﻣحﻤد پﻪ ک ３برخﻪ اخﻴست ３وه.
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قلمرو :جغرافﻴاﻳﻲ ﻣحدوده ،د واک ﻻﻧدې سﻴﻤﻪ ،د دولتﻲ واکﻤﻨ ９حدود او سﻴاسﻲ واکﻤﻨﻲ.ډبرليک :پر ډبره لﻴکل شﻮى ﻣطلب .ﻫغﻪ لﻴکﻨﻪ چ ３پﻪ ډبرې ک ３حک او کﻴﻨدل شﻮې وي.گاتها :د زردشت ﻧصﻴحتﻮﻧﻪ ﻳا د سپﻴﻦ تﻤان پﻨدوﻧﻪ (ﻧصحﻴتﻮﻧﻪ).مسکوکات :د سکﻮ ！ﻮلگﻪ ،فلزي سﻴک.３مزج :ﻳﻮ＄ای ک５دل ،گ ６ک５دل ،ﻳﻮ لﻪ بل سره ﻳﻮ ک５دل د ﻣزج تﻮرى او کلﻤﻪ پﻪ تارﻳخ ک ３ﻫغﻮ ﻣدﻧﻴتﻮﻧﻮتﻪ استعﻤال شﻮې ده چ ３سرچﻴﻨﻪ ﻳ ３بﻴلﻪ او ﻣحصﻮل ﻳ ３ﻳﻮ ډول وي.
مشرکان :ﻫغﻪ و７－ي او کسان چ ３لﻪ 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 چ ３لﻪ رﻳگﻮﻳدا ،اتﻬر وﻳدا ،ساﻣا وﻳدا او وﻳجﻮرو وﻳدا＇خﻪ جﻮړ دي .د وﻳدا او وﻳدي کلﻤ ３د پﻮﻫ ３او ت５ز ﻫﻮش ９پﻪ ﻣعﻨا ﻫﻢ کارول شﻮې ده.
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