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

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پ＋ـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا ه５ــــــواد به تل ＄لي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود
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د دريس کتابونو د چاپ، وېش او پلورلو حق د افغانستان اسالمي جمهوریت د پوهنې 

وونکو رسه  وزارت رسه محفوظ دی. په بازار کې یې پلورل او پېرودل منع دي. له رسغ

ي.    قانو چلندکی



ج

د پوهنې د وزير پيغام

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

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

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

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

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

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

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

سوکاله وي.
د پوهنې وزير

ويس بلخي دکتور محمد م



لوم７ى ＇پرکى: افغانستان او اسالم                  ١-١٢
لوم７ى لوست: افغانستان ته د اسالم راتگ

دويم لوست: د افغانستان حالت د امويانو په دورې ک３
دريم لوست: د افغانستان حالت د عباسيانو په دورې ک３

＇لورم لوست: د افغانستان د وگ７و او عربو مسلمانو متقابل３ اغ５زې
دويم ＇پرکى: د افغانستان خپلواک اسالمي حکومتونه               ١٣- ٢٨

پن％م لوست: طاهريان، صفاريان، سامانيان
شپ８م لوست: غزنويان او سلجوقيان

اووم لوست: غوريان او خوارزم شاهيان
اتم لوست: مغوالن، تيموريان او د کرت اوالده

دريم ＇پرکى: د کندهار له پا＇ون ＇خه مخک３ د افغانستان او گاون６يو ه５وادونو  اړيک٢٩３- ٣٨
نهم لوست: د ماوراء النهر شيبانيان او استراخانيان

لسم لوست: د هند بابريان
يوولسم لوست: د ايران صفويان

＇لورم ＇پرکى: د کندهار غورځنگ            ٣٩- ٤٦
دولسم لوست: د کندهار پا＇ون

ديارلسم لوست: د ميرويس خان ＄ای ناستي
پنځم ＇پرکى: د گاون６يو ه５وادونو تاريخ په منځنيو او نويو پ７５يو ک３  ٤٧- ٦٢

＇وارلسم لوست: ايران په من％نيو او نويو پ７５يو ک３
پن％لسم لوست: هند په من％نيو او نويو پ７５يو ک３

شپاړلسم لوست: روسيه په من％نيو او نويو پ７５يو ک３
اوولسم لوست: چين په من％نيو او نويو پ７５يو ک３

ليک ل７

د



شپ８م ＇پرکى: د اروپا تاريخ          ٦٣-٨٠
اتلسم لوست: په من％نيو پ７５يو ک３ د اروپا عمومي حالت

نولسم لوست: صليبي جگ７ې
شلم لوست: د اروپا رنسانس

يوويشتم لوست: په پوهه، ادب او فرهنگ ک３ بدلونونه
دوه ويشتم لوست: په اروپا ک３ لوى انقالبونه

د امريکا تاريخ         ٧٧- ٨٩ اووم ＇پرکى:  
درويشتم لوست: د مايا تمدن ＇رنگه من％ته راغی؟

＇لور ويشتم لوست: د آزتکانو تمدن په کوم ＄ای ک３ رامن％ته شو؟
پن％ه ويشتم لوست: د اينکا تمدن ＇رنگه تمدن و؟

شپ８ ويشتم لوست: د امريکا کشف او د مهاجرتونو پيل ＇رنگه ترسره شو؟
اوه ويشتم لوست: أيا د امريکا د متحده اياالتو د خپلواکي په هکله پوهي８ئ؟

هـ
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لوم７ى څپرکى

 تر پورتني سرليک الندې لوستونه راغلي دي:
١- افغانستان ته د اسالم راتگ،

٢- د افغانستان اوضاع د امويانو په دورې ک３،
٣- د افغانستان اوضاع د عباسيانو په دورې ک３،

٤- د افغانستان د خلکو او مسلمانو عربو يو پر بل باندې متقابل３ اغ５زې.

افغانستان او اسالم
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 تر پورتني سرليک الندې لوستونه راغلي دي:
١- افغانستان ته د اسالم راتگ،

٢- د افغانستان اوضاع د امويانو په دورې ک３،
٣- د افغانستان اوضاع د عباسيانو په دورې ک３،

٤- د افغانستان د خلکو او مسلمانو عربو يو پر بل باندې متقابل３ اغ５زې.

 د ＇پرکي موخ３:

١- په ه５واد ک３ د اسالم د دين د خپر４د د ＇رنگوالي او د اسالم د ＇رگند４دو په 
درشل ک３ د افغانستان له عمومي اوضاع سره د زده کوونکو آشنا کول،

د سره  اوضاع  عمومي  له  افغانستان  د  ک３  دورو  په  عباسيانو  او  امويانو  د   -٢ 
 زده کوونکو آشنا ک５دل،

او عربو مسلمانانو  د خلکو  افغانستان  د  پ７５يو ک３  لوم７نيو هجري  در４و  په   -٣
ترمن＃ له راک７ې ورک７ې سره د زده کوونکو آشنا ک５دل.
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لوم７ی لوست 

افغانستان ته د اسالم راتگ

أيا پوه８５ئ چ３ افغانستان ته اسالم ＇رنگه راغی او زموږ خلکو ول３ د اسالم اسماني دين ومانه؟

د افغانستان اوضاع د اسالم د څرگندېدو پر مهال 
د اسالم د راتگ په نژدې وختونو ک３ افغانستان د ژوند د ب５ال ب５لو اړخونو له پلوه د يوه بنس＂يز بدلون 

لپاره چمتو شوی و.
د ساري په ډول: زموږ په ه５واد ک３ يو داس３ پياوړی حکومت چ３ واليتونه او ب５ال ب５ل３ سيم３ تر خپل３ 
واکمن９ الندې ولري شتون نه درلود او هره برخه د ب５ال ب５لو واکمنانو له خوا اداره ک５دله. د ه５واد په 
شمال ک３ ترکانو حکومت کاوه او د هندوکش په سو４ل ک３ د رتبيل شاهانو واکمني وه. په لو４دي＃ 

ک３ په ساسانيانو پورې ت７لو واليانو د چارو واگ３ په الس ک３ لرل３.
له ！ولنيز پلوه د طبقاتو شتون او د وين３ او توکم په اصالت باندې باور هم خلک له ستونزو سره مخامخ 
ک７ي وو. د کورن９ جوړ＊ت هم ！ينگ او محکم بنس نه درلود، په ＊％و باندې ظلم روا گ２ل ک５ده 
او له ديني پلوه هم زموږ ه５واد وال د ب５ال ب５لو اديانو منونکي وو. په ت５ره بودايي او زردشتي اديانو 

ډ４ر منونکي او پلويان درلودل.

په کابل ک３ د شاه دوشمش５ره جومات



 4

لمر ته عبادت هم رواج درلود او له بل３ خوا د لوړ پوړو شخصيتونو او د ＄واک د خاوندانو له خوا د ظلمونو 
او ت５ريو او د عدالت د نشتوالي له کبله په خلکو ک３ يوه عمومي نارضايتي او گ６وډي تر سترگو ک５ده.

په همدې حالت ک３ د اسالم اوازه زموږ ه５واد ته راورس５ده. يعن３ هغه دين چ３ خلک ي３ يو ＇＋تن، 
خپلواک９، عدالت او برابرۍ ته رابلل. ډ４ر ژر د دې دين دعوت کوونکو او مجاهدينو ＄انونه زموږ د 

ه５واد تر پولو راورسول.
د اسالم د دين خپرېدل

عمر  حضرت  د  پرمختگ  اسالم  د  لوري  په  افغانستان  د 
فاروق. د خالفت په دوره ک３ پيل شو. له نيشاپور ＇خه 
ولک３  تر  مسلمانانو  د  چ３  و  ＊ار  لوم７نی  هرات  وروسته 
الندې راغی. وروسته نور ＊ارونه هم د اسالم د ل＋کرو الس 

ته ورغلل.
دغه وروسته،  ＇خه  کال  ز  سپوږميز/661   41 له  ت５ره   په 
او زموږ د ه５واد ډ４ر ＊ارونه  پر مختگونو ال زور واخيست 
دين  د  اسالم  د  خو  راغلل،  الندې  ولک３  تر  مسلمانانو  د 
مکمل رواج او خپر４دنه هغه مهال پيل شوه، کله چ３ دننه په 
ه５واد ک３ يو ل７ کورنيو عناصرو او ＄واکونو، لکه سيستاني 
صفاريانو د اسالم دين ته د ساتن３ او د دغه آسماني دين د 

خپر４دلو لپاره خپل３ مالوې وت７ل３.

 په ټولگي کې فعاليت
له اسالم  افغانستان اوضاع  د  لوم７ۍ ډله دې  په دوو ډلو وو４شل شي،  زده کوونکي دې 
＇خه دمخه رو＊انه ک７ي او دويمه ډله دې په افغانستان ک３ د اسالم د خپر４دو ＇رنگوالی 

بيان ک７ي.
؟ پوښتنې

١- د اسالم د راتگ پر مهال زموږ د ه５واد په شمالي او لو４دي％و برخو ک３ کوم قومونه 
واکمن وو؟

٢- د هغو اديانو نومونه واخلئ چ３ له اسالم ＇خه مخک３ زموږ په ه５واد ک３ دود وو.
٣- ستاسو په اند زموږ په ه５واد ک３ ول３ خلکو له اسالم ＇خه هرکلی وک７؟

٤- ول３ يوشم５ر خلکو د عربو واکمنانو په وړاندې پا＇ون وک７؟
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د افغانستان حالت د امويانو په دورې ک３
دويم لوست

د امويانو د کورن９ په باب ＇ه معلومات لرۍ. أيا خبر ياست چ３ د دوی په دورې ک３  اسالم ډ４ره 
پراختيا ومونده؟

اموي کورن９ د قريشو له قوم ＇خه وه. هغوى له 41 سپوږميز/ 661  ز  کال نه وروسته اسالمي 
خالفت ترالسه ک７ او 90  کاله ي３ په اسالمي ن７ۍ باندې حکومت وک７. د امويانو د واکمن９ پر مهال 

اسالم د ن７ۍ په ډ４رو سيمو ک３ خپور شو.
د دوی په زمانه ک３ د افغانستان کابو ！ول３ سيم３ د اسالم په ر１ا رو＊انه شوې او د عربو ب５ل３ ب５ل３ 

قبيل３ له جزيرة العرب ＇خه خراسان يا اوسني افغانستان ته راک６وال３ شوې.

د يحيی بن زيد پا＇ون
د افغانستان خلکو ＄ين３ وخت د اموي واکمنانو په وړاندې له پا＇ونونو ＇خه چ３ د دوی د سياسي 

مخالفينو له لوري ترسره ک５دل، مالت７ کاوه.
له دغو پا＇ونونو ＇خه يو هم د بني هاشم  د  کورن９ د يوه غ７ي يحيی د زيد د زوی پا＇ون وو چ３ په 
جوزجان ک３ رامن＃ ته شو. يحيی په 126 سپوږميز/ 744 ز کال ک３ له خپلو 120 تنو ملگرو سره ووژل شو.

د امويانو په زمانه ک３ د مسلمانانو حدود

 

د مديتران３ سمندرگی

د هند سمندر

توره سمندرگی

شمالي افريقا

د عمان سمندر

د پارس خليج

د   خزر سمندرگی

سمندرگی سره 

م و ر
ختي＃ 

س ر پا
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ابومسلم خراساني
عبدالرحمن چ３ ابومسلم يې لقب و، په 100 سپوږميز/ 719 ز کال د جوزجان په سفيد نج 

ک３ ز４８４دلی او د زيد د زوی يحيی تر شهادت وروسته ي３ د امويانو پر ضد د پا＇ون مشري په غاړه 
واخ５سته او په129 سپوږميز/ 747 ز کال ک３ ي３ د کوچني اختر په ورځ په سفيد نج ک３ د امويانو بيرغ 

راکوز ک７ او په ＄ای ي３ د عباسيانو جن６ه چ３ تور رنگ ي３ درلود، پورته ک７ه.
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ده د خلکو په مرسته د افغانستان ＄ين３ نامتو ＊ارونه يو په بل پس３ ونيول. ابومسلم په وروستيو ک３ 
اموي دولت ته مات３ ورک７ه او په 132 سپوږميز/ 750 ز کال ک３ ي３ خالفت د عباسيانو ＇انگ３ ته 
ول８５ه، خو عباسي خليفه منصور چ３ د خراسان د خلکو ترمن＃ ي３  د ده له نفوذ ＇خه و４ره درلوده، 

باالخره هغه ي３ په 137ق/755 ز ک３ په يو چل سره وواژه. ابو مسلم په دې وخت ک３ 3۸ کلن و.

امير پوالد او امير کروړ
غور له اميرانو ＇خه و . ده هم کله چ３ واور４دل چ３ د  امير پوالد د افغانستان په مرکز ک３ د 

افغانستان خلک  د ابو مسلم خراساني پر شاوخوا را！ول شوي، په عباسي نهضت ک３ ي３ گ６ون وک７. 
امير کروړ د امير پوالد زوی و. ده هم په عباسي پاڅون ک３ د پام وړ برخه لرله. او زيات３ برياوې 

ي３ ترالسه ک７ې دي.

د ابومسلم پا＇ون له تورو جن６و سره



 ۸

له راتگ ＇خه  او پوخ شاعر هم و. ويل ک８５ي چ３ د اسالم  يو ډ４ر پوه، اليق  دی د پ＋تو ژب３ 
وروسته لوم７نی پ＋تو حماسي شعر ده ويلی دی.

 په ټولگي کې فعاليت:
زده کوونکي دې په دوو الف او ب ډلو وو４شل شي. الف ډله دې د ابومسلم د پا＇ون الملونه ＇رگند ک７ي او د 
ب ډله دې له نقش３ ＇خه په گ＂３ اخيستن３ سره د امويانو د خالفت د مرکز په لوري د ابومسلم او د هغه د پلويانو 

تگ لوري و！اکي.

؟ پوښتنې
1- ول３ د افغانستان خلکو د اموي خالفت ضد پا＇ونونو ＇خه پلوي وک７ه؟

2- الندې تش ＄ايونه په خپلو کتابچو ک３ ډک ک７ئ:

ابومسلم په ............... وز４８４د او له دې ＇خه چ３ د .................... پر ضد ي３ پا＇ون وک７. خلکو له هغه 
＇خه پلوی وک７.

3- امير پوالد او امير کروړ د افغانستان په کوم ＄ای ک３ امارت درلود؟

4- ستاسو په اند امير پوالد او امير کروړ ول３ له عباسي پا＇ون او نهضت ＇خه پلوی وک７؟
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د افغانستان حالت د عباسيانو په دورې ک３
در４م لوست 

د عباسي کورن９ په هکله ＇ه معلومات لرئ؟ آيا خبر ياست چ３ هغوی د افغانستان د خلکو په مالت７ 
خالفت ته ورس５دل.   

عباسيان د اسالم د گران پيغمبر � تره )حضرت عباس. ته منسوب دی او د قريشو له هاشمي 
＇انگ３ ＇خه گ２ل ک８５ي. عباسي کورن９ د لوم７ن９ هجري پ７５ۍ ＇خه وروسته د سياست ډگر ته ودانگل. 
کله چ３ د افغانستان د هغه وخت له ناأرام３ وضع３ ＇خه خبر شول، نو په 109 سپوږميز/ 727 ز کال ک３ 

ي３ خپل داعيان او ُمبلغان زموږ ه５واد ته راواستول. 
د افغانستان يا د هغه وخت د خراسان خلکو چ３ د ＄ينو عربي واکمنانو د ک７نو په وړاندې ي３ ＊ه نظر 
نه درلود، له عباسي غور＄نگ ＇خه پلوی وک７. عباسيان زموږ د خلکو د سر＊ندنو او مبارزو له امله په 
١٣٢ سپوږميز/ ٧٥١ز８４د４ز کال ک３ خالفت ته ورس５دل. د عباسيانو د خالفت دوره 523  کاله وه او په 

پای ک３ په 656 سپوږميز/ 125۸ز. کـال ک３ د خالفت دغه ل７ۍ د مغولو په واسطه له من％ه والړه.
برمکيان

برمکيان په اصل ک３ د يوه شخص چ３ برمک نوم５ده، له اوالدې ＇خه دي. برمک د بلخ د نوبهار د 
زرد＊تي اورتون يو موبد روحاني و. د دې کورن９ نوميالی او ستر شخصيت خالد د برمک زوی دی چ３ 
د منصور عباسي د وزير او سالکار په توگه ي３ دنده ترسره کوله. له خالد ＇خه وروسته د ده زوی يحيی 
د دې کورن９ يو پوه او د نفوذ خاوند بلل ک８５ي. دی د عباسي خليفه مهدي له لوري د هارون الرشيد د 

د عباسيانو خپلواک３ ＄مک３
د عباسي خالفت حدود

سور سمندر

ختي＃ روم

د کسپين سمندرگی

د هند سمندر

د مديتران３ سمندرگی

تور سمندرگی

خزران

د  پارس خليجد عمان سمندر

پارس
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＊وون３ او روزن３ لپاره د ＊وونکي په توگه وگمارل شو.
ده وروسته بيا د هارون الرشيد د حکومت په دورې ک３ د عباسي خالفت ！ول３ چارې په خپل الس 
ک３ ونيول３ او له خپلو دوو زامنو سره ي３ هغوی ته کار کاوه. ＇ه موده وروسته هارون الرشيد پر هغوی 
باندې بدگومان شو. په 1۸7 سپوږميز/ ۸03  ز کال ک３ ي３ جعفر د يحيی زوی وواژه او په خپله يحيی او 
د ده کورن９ ي３ بندي ک７ه. د برمکيانو ！ول مالونه ي３ ضبط ک７ل. له دې پ５＋３ وروسته برمکيانو ＇خه بل 

داس３ ستر شخصيت راپورته نه شو.
په عباسي دورې کې کلتور او پوهنه

د عباسيانو په پ５ر )دورې( ک３ افغانستان د يوشم５ر سترو شخصيتونو د ＄ل５دو کتونکی او شاهد و چ３ 
د علمي او ادبي آثارو په ليکلو سره ي３ خپل نومونه تل پات３ ک７ي دي. د ساري په ډول: 

محمد، احمد او حسن د موسی بن شاکر خراساني زامن چ３ په رياضياتو ک３ ي３ له ＄انه کتابونه 
ليکلي دي. دغه راز ابومعشر جعفر بن محمد بلخي مشهور رياضي پوه چ３ 12  کتابونه ي３ تاليف ک７ي 
دي، بشار بن برد تخارستاني چ３ په عربي شعر ک３ ي３ ډ４ر نوم وتلي و؛ ابوزيد احمد بن سهل بلخي يو 
اديب، متکلم، فيلسوف او د جغرافيه پوه و، ابوزيد چ３ د جغرافي３ او فلسف３ په پوهنو ک３ ي３ کتابونه 

تآليف ک７ي دي، ابو محمد هاشم بن زيد سرواني چ３ د عربو د شعر په باره ک３ ي３ کتاب وليکه.

                            
په ټولگي کې فعاليت

زده کوونکي دې په گ６ه، د عباسيانو په دوره ک３ د افغانستان د خلکو د مهمو خدمتونو په اړه خبرې 
اترې وک７ي او هغه دې فهرست ک７ي.

؟  پوښتنې
1- الندې تش ＄ايونه په خپلو کتابچو ک３ ډک ک７ئ:

عباسيانو د خلکو د ..................... په دليل زموږ په ه５واد ک３ ＄ان ته د پ＋و د پل ＄ای وموند.
٢- د دې دورې د درې فرهنگي شخصيتونو نومونه واخلئ.

٣-  د نوبهار اورتون په دغو الندې کومو ＊ارونو ک３ شتون درلود؟
ج بلخ       د کابل ب هرات   الف کندهار 

  په بلخ ک３ د ابونصر پارسا جومات



اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي

 11

د افغانستان د وگ７و او عربو مسلمانو متقابل３ اغ５زې 
＇لورم لوست

ايا پوه８５ئ چ３ افغانستان او اسالم يوه له بل سره ډ４ر مهم خدمتونه ک７ي دي؟

زموږ  اسالم  ک５＋ود.  گام  ک３  پ７او  نوي  يوه  په  تاريخ  د خپل  ه５واد  زموږ  راتگ سره  په  اسالم  د 
خلکو يو نفري هويت ورک７  او تر دې وروسته زموږ ه５واد  
اسالمي ه５واد وبلل شو. دغه نوی هويت زموږ د خلکو د 
ال ！ينگ يووالي المل وگر＄５د، ＄که ！ول قومونه او قبايل 

د يوه دين او يوې عقيدې او فکر خاوندان شول.
د اسالم دين هغه خن６ونه چ３ د پوه３ د ترالسه کولو 
په الرې ک３ ي３ شتون درلود، له من％ه لرې ک７ل او د پوهن３ 
انحصار ي３ چ３ د ＄واکمنو خلکو، شتمنو وگ７و او حکم 
چلوونکو انسانانو په واک ک３ وو، له من％ه يووړ. په همدې 
دليل علم او پوهن３ وده وک７ه، زموږ په ه５واد ک３ د پوهانو 
او عالمانو شم５ر زيات شو او ډ４ر شم５ر خلکو د پوه３ په 

برخه ک３ مهم خدمتونه وک７ل.
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له بله پلوه، زموږ د ه５واد خلکو د  اموي دورې د ＄ينو عربو واليانو د ب３ عدالت９ په وراندې پا＇ون د افغانستان د وگ７و او عربو مسلمانو متقابل３ اغ５زې 
وک７. او په عباسي نهضت ک３ د ابومسلم خراساني تر مشری الندې را！ول شول.

دغه راز زموږ د ه５واد وگ７و د اسالم د خپرولو لپاره ډ４رې سر＊ندن３ او قر بان９ ورک７ې او ختي％و 
سيمو ته ي３ اسالم خپور ک７. 

لن６ه دا چ３ د اسالم او افغانستان اغ５زه يوه متقابله اغ５زه گ２ل ک５دای شي. اسالم دين زموږ خلکو 
ته يو نوی هويت ورک７، خلکونه ي３ يووالی او وحدت ور وبا＊ه، د علم او پوه３ درواز ه ي３ پرانيستله 
ي３. د افغانستان خلکو هم د پوهنيزو او کلتوري خدمتونو له الرې او دغه راز له سر او ＄ان ＇خه د 
ت５ر４دن３ په ذريعه ي３ د اسالمي تمدن د پرتمين３ ما９１ په ودانولو ک３ ＊ه او ډ４ره برخه واخ５سته. په ت５ره 

بيا پوهانو په دې برخه ک３ ډ４ر کو＊＋ونه او ه）３ وک７ې.

 په ټولگي کې فعاليت
  زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د اسالم خدمتونه افغانستان ته او دويمه       

ډله دې اسالم ته د افغانستان خدمتونه ＇رگند ک７ي.
؟  پوښتنې

1- ستاسو په اند د اسالم ډ４ره مهمه اغ５زه په افغانستان باندې ＇ه وه؟
2- د اسالم له راتگ ＇خه وروسته، ول３ زموږ په ه５واد ک３ پوهان ډ４ر شول؟

3- ايا اسالم په دې بريالی شو چ３ زموږ خلک متحد او يو ک７ي؟ رو＊انه ي３ ک７ئ.
4- الندې تش ＄ايونه په خپل کتابچو ک３ ډک ک７ئ.

اسالم راغی ................. ته ي３ بدلون ورک７ او مون８ ته ي３ ............................ راوبا＊ه.

        په مزار شريف ک３ د حضرت علي بن ابي طالب )رض( زيارت ＄ای
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دويم څپرکى

د افغانستان خپلواک اسالمي حکومتونه تر سرليک الندې لوستونه شامل دي:
1- طاهريان، صفاريان او سامانيان،

2- غزنويان او سلجوقيان،

3- غوريان او خوارزم شاهان،

4- مغوالن، تيموريان او د کرت کورن９.

د افغانستان خپلواک اسالمي حکومتونه

په هرات ک３ د اختيارالدين کال
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د  څپرکي موخې

په دې ＇پرکي ک３ زده کوونکي له الندې مطالبو او موضوعاتو سره آشنا ک８５ي.
1- په افغانستان ک３ د خپلواکو سيمه ييزو اسالمي حکومتونو د جوړ４دو له الرو 

چارو سره د زده کوونکو آشنا ک５دل،
2- له هغو شخصيتونو سره چ３ د لوم７ي ＄ل لپاره  ي３ د خپلواک９ په الره ک３ 

گامونه پورته ک７ل،
3- په افغانستان ک３ له اسالم ＇خه وروسته د اسالمي سيمه ييزو واکمنانو له ل７يو 

سره د زده کوونکو بلدتيا،
4- د سيمه ييزو حاکمانو د کورنيو او پاچاهانو ترمن＃ د اړيکو په ＇رنگوالي باندې 

د زده کوونکو آشنا ک５دل،
5- په افغانستان باندې د چنگيز او تيمور د ل＋کرو د يرغل ＇رنگوالي او دغه 

راز د ُمغولو او کرت د اوالدې ترمن＃ د اړيکو د جوړ４دو له ＇رنگوالي سره د زده 
کوونکو آشنا کول.
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طاهريان، صفاريان او سامانيان
پن％م لوست

آيا پوه８５ئ چ３ لوم７ني اسالمي خپلواک حکومتونه زموږ په ه５واد ک３ جوړ شول؟

طاهريان
طاهر د حسين زوی په اصل ک３ د هرات د پوشنگ او يا اوسني زنده جان له وگ７و ＇خه و. دی په 

1۵۹ سپوږميز/ 776 ز کال ک３ ز４８４دلی دی.
طاهر د ＄وان９ له پيل ＇خه د ه５واد په ！ولنيزو او سياسي چارو ک３ گ６ون کاوه. ده د دوو عباسي ورو１و 

له من％ه د مامون الرشيد پلوي کوله او په 195 سپوږميز/ ۸11 ز کال ک３ ي３ امين وواژه.
له دې وروسته مامون الرشيد د مسلمانانو خليفه شو. طاهر د خليفه له لوري د خراسان د واکمن په توگه 
وگمارل شو او د 207 سپوږميز/ ۸22 ز کال د جمع３ په ورځ منبر ته الړ او د خليفه نوم ي３ له خطب３ 
＇خه وغور＄اوه او خپله خپلواکي ي３ اعالن ک７ه، خو د همدغ３ ور＄３ په سبا هغه ووژل شو. له طاهر 

＇خه وروسته د ده زامنو 55 کاله د افغانستان په ＄ينو برخو باندې واکمني وک７ه.
د دې کورن９ وروستنی تن محمد نوم５ده چ３ په 259 سپوږميز/ ۸73 ز کال ک３ د ليث صفاري د زوی 

يعقوب صفاري له خوا ونيول شو او د سيستان په بندتون )زندان( ک３ م７ شو.

د طاهريانو دولت

.

د ارال سمندرگی

سپني بحيره
د ک

د  پارس خليج

 د عمان سمندرگی

د اويغوريانو دولت
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صفاريان
د  دی  زوی دی.  ليث صفاری  د  صفاري  يعقوب  پيلوونکی  او  اي＋ودونکی   بنس کورن９  د دې 
سيستان له خلکو ＇خه و. په 207 سپوږميز/ ۸22 ز کال ک３ د افغانستان په سو４ل لو４دي％３ سيم３ 
ک３ وز４８４د. پالر ي３ د مسگري دنده درلوده. له همدې امله يعقوب او د ده ورو１و عمرو، علي او 

طاهر ته صفاريان ويل ک８５ي.
يعقوب په ＄وان９ ک３ د عيارانو له ډل３ سره ملگری شو. دی په دې ډل３ ک３ د مشرتابه رتب３ ته 
د  د سيستان  ونيول، خو  ب５الب５ل ＊ارونه  د سيستان  په مرسته  د عيارانو  يعقوب صفاري  ورس５د. 
خلکو رسمي بيعت له ده سره د 247 سپوږميز/ ۸61 ز کال د محرم د مياشت３ په پن％ه ويشتمه 
ورځ وشو، له دې وروسته يعقوب له زنبيل شاه سره جگ７ې پيل ک７ې چ３ د دې جگ７و په پايله ک３ 
زموږ د ه５واد ر！３ او مهم３ سيم３ د يعقوب ل＋کرو وينول３، دغه راز د طاهريانو د کورن９ وروستی 

واکمن محمد هم بندي شو.
يعقوب صفاري چ３ په ＄ان ک３ ي３ د توان او ＄واک احساس کاوه، په 262 سپوږميز/ ۸67 ز کال 
ک３ د عباسي خالفت د پالزم５ن３ )مرکز( د بغداد د ادارې غو＊تونکی شو چ３ په پايله ک３ دا کار له 

عباسي خليفه معتمد بااهلل سره په جگ７ه واو＊ت، خو يعقوب ماته وخوړه او په شا شو.
يعقوب په 265 سپوږميز/ ۸79 ز کال ک３ م７شو او له ده ＇خه وروسته دده ورور عمرو پاچا شو. 
صفاري عمرو چ３ سامانيان ي３ خپل رقيبان گ２ل، په 2۸7 سپوږميز/ 900 ميالدي کال ک３ له هغوی 
سره جگ７ې ته ورغی، خو بلخ ته نژدې يوې سيم３ ک３ ي３ مات３ وخوړه او د اسماعيل ساماني له 
خوا بندي شو. له دې ＇خه وروسته، صفاري حکومت په محدوده توگه تر 300 سپوږميز/ 913 ز 

کال پورې په سيستان ک３ دوام درلود.

د صفاريانو دولت
توره سمندرگی

د خزر دولت

د  پارس خليج

د عمان بحيره

د عربو ！اپو وزمه

د قرغزانوسلطنت

د کسپین سمندرگ
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سامانيان
سامانيان د يوه شخص چ３ سامان نوم５ده له اوالدې ＇خه گ２ل ک８５ي. سامان د بلخ له خلکو ＇خه  
و چ３ د امويانو د خالفت پر مهال مسلمان شوی و. د ده زامن په حکومتي دفترونو ک３ ر！و او مهمو 

دندو ته ورس５دل. د سامانيانو د حکومت بنس اي＋ودونکی اسماعيل ساماني دی.
امير اسماعيل اته کاله ！ولواکي وک７ه. د بخارا ＊ار ي３ خپله پالزم５نه و！اکله او ودان ي３ ک７. د امير 
اسماعيل له م７ين３ وروسته، د ده زوی احمد او تر هغه وروسته نصر ！ولواک９ ته ورس５د، د نصر د 
واکمن９ په دوران ک３ د سامانيانو دولت ډ４ر ＊ه و＄ل５د. خپل اوج او لوړې پوړۍ ته ورس５د. ＄که 

د ده په زمانه ک３ ډ４ر شم５ر پوهان د سامانيانو په دربار ک３ سره راغون６ شول. 
اداره درلوده، خو له هغه ＇خه وروسته چ３ په لوم７ي سر ک３ ＊ه نظم او ＊ه   ساماني حکومت 
سيمه ييزو واکمنانو ＄واک ترالسه ک７، دغه حکومت له يول７ ستونزو سره مخامخ شو. يو له دغو 
محلي اميرانو ＇خه الپ تگين نوم５ده چ３ د سامانيانو له اوامرو ＇خه ي３ سر وغ７اوه. ده د افغانستان 

د سامانيانو دولت
د ارال بحيره

د عمان سمندرگی

د سامانى دولت سرحدات
د غزنويانو عروج

ختي＃ روم

د کسپين سمندرگی

د خزرانو دولت

بحيره توره 

د بغداد خالفت



 1۸

په شمال د خلم په سيمه ک３ ساماني ＄واکونو ته مات３ ورک７ه او له هماغه ＄ايه ي３ له خپلو پلويانو سره 
يو＄ای په 351 سپوږميز/ 962 ز کال په غزني ک３ د يوه نوي حکومت د بنس ډبره ک５＋وده.

                  

 په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په ډله ييزه توگه د سامانيانو د حکومت په راپر＄５دو او ب５واکه ک５دو باندې يو له بل 

سره خبرې اترې وک７ي.
پوښتنې ؟

1- طاهر د کوم ＄ای و او ＇رنگه حکومتي لوړو پوړيو ته ورس５د؟
2- طاهر ول３ د عباسي خليفه نوم له خطب３ ＇خه لرې ک７؟

3- په لوم７ي سر ک３ کوم３ ډل３ له يعقوب ليث صفاري ＇خه پلوی وک７؟
4- ول３ د بغداد له عباسي خليفه سره، د يعقوب ليث صفاري اړيک３ وران３ شوې؟

5- د سامانيانو پالزم５نه په کوم ＄ای ک３ موقعيت درلود؟
 6- دغه تش ＄ايونه په خپلو کتابچو کی ډک ک７ئ. د سامانيانو مهم ！ولواک ......... نوم５ده او د هغه په 

دربار ک３ ............. سره را！ول شوي وو.
7- ستاسو په اند د ساماني دولت د حالت د خراب５دو المل ＇ه و؟

د بخارا په ＊ار ک３ د ساماني امير اسماعيل قبر  
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شپ８م لوست

غزنويان او سلجوقيان

     ايا پوه８５ئ چ３ غزنويانو او سلجوقيانو په افغانستان ک３ ＄واکمن حکومتونه رامن＃ ته ک７ل؟

له ترکي  په دربار ک３  الپ تگين دی. هغه د سامانيانو  اي＋ودونکی   د غزنويانو د ل７ۍ بنس
توکمه اميرانو او سردارانو ＇خه يو تن و، خو د غزنويانو حکومت د سبکتگين په واسطه رامن＃ ته 
شو. دی د الپ تگين زوم و او د غزني له ！ولواک )لويک( ＇خه ي３ په جگ７ه ک３ بريا ترالسه ک７ه.

همدارنگه سبکتگين د غزنويانو د حکومت لمن د هند تر جيپال پورې وغزوله، له ده ＇خه 
وروسته د هغه زوی سلطان محمود غزنوي ！ولواک شو. ده په لوم７ي سر ک３ دننه په افغانستان 
ک３ خپل حکومت ！ين， ک７ او وروسته ي３ بيا د هند په لوري د عسکري سوقياتو په م د خپل 
حکومت لمن تر هغو سيمو پورې وغزوله. سلطان محمود غزنوي په دغو سوقياتو ک３ ډ４ر غنيمتونو 
ترالسه ک７ل او هغه ي３ غزني واليت ته ول８دول. په دغو غنيمتونو سره د غزني ＊ار ＇ه نا ＇ه ودان 
شو. په دغه ＄ای ک３ ډ４ر پوهان او شاعران، لکه: ابوريحان البيروني، ابومنصور دقيقي، فرخي 

سيستاني او عنصري بلخي سره راغون６ شوي وو.

د غزنويانو دولت
د قره ختائيانو دولت

خالفت عباسيانو  د 

د ارال سمندرگی

د غزنوي امپراتورۍ اصلي حدود
د غزنيانو تر واکمن９ الندې سيم３

توره سمندرگی

د پارس خليج

ختي＃ روم

د هند سمندر

د عمان سمندرگی

د کسپين سمندرگی
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له سلطان محمود څخه وروسته غزنويان
سلطان محمود غزنوي په 421 سپوږميز/ 1030 ز کـال ک３ م７ شو، له ده ＇خه وروسته د هغه زوی 
مسعود ！ولواک９ ته ورس５د. سلطان مسعود د خپل پالر په شان پوهه او ذ کاوت نه درلود، ＄که له هغه 
＇خه د غزنوي حکومت سرداران ناهيلي شول او د ده له پلوۍ ＇خه ي３ الس واخيست. په همدې 
حال ک３ په مرکزي آسيا ک３ يو بل ترک توکم ＄واک رامن＃ ته شو. دغه ＄واک سلجوقيان وو چ３ 
د مرو. نيشاپور او هرات تر نيولو وروسته له غزنويانو سره جگ７ې ته تيار شول. د دواړو لوريو ترمن＃ 
په 431 سپوږميز/ 1040 ز کـال سرخس ته نژدې د دندان قان په سيمه ک３ جگ７ه پ５＋ه شوه چ３ په 
پايله ک３ سلطان مسعود غزنوي مات３ وخوړه او هندوستان ته وت＋ت５د. له دې ＇خه وروسته د غزنويانو 
کمزوری حکومت 130 کاله دوام وک７، خو سيمه ي３ ډ４ره محدوده وه او باالخره دغه ل７ۍ د غوري 

شاهانو )！ولواکانو( په الس له من％ه الړه.

د غزني باالحصار
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سلجوقيان
سلجوقيان هم د ترکمنانو له توکم ＇خه شم５رل ک８５ي. د سلجوقي ترکمنانو نيکه سلجوق نوم５ده. 
ده ＇لور زامن درلودل، د ده يو زوی د اسرائيل په نامه د سلطان محمود غرنوي له خوا ونيول شو. 
او  بنديتوب ＇خه وروسته هملته م７شو. دغه کار د غزنويانو  په کالنجر ک３ تر٧ کلونو  د هندوستان 
سلجوقيانو تر من＃ د د＊من９ المل وگر＄５د. د سلجوقيانو د ل７ۍ بنس ا４＋ودونکی د سلجوق لمسی 
طغرل بېگ دی. ده د دندان قان په جگ７ه ک３ سلطان مسعود غزنوي ته مات３ ورک７ه، رټ او مهم 
واليتونه ي３ لکه: ماوراءالنهر، ايران او افغانستان ي３ ونيول. له طغرل بيگ ＇خه وروسته دده وراره 
الپ ارسالن واکمن９ ته ورس５د. ده د مالزجرد په جگ７ې ک３ روميانو ته مات３ ورک７ه او کوچن９ أسيا 
ي３ ونيوله. د ده زوی ملکشاه هم په ختي＃ ک３ تر چين او په لو４دي＃ ک３ د مديتران３ تر سمندرگي پورې 

وړاندې تگ وک７.
د سلجوقيانو را پرځېدل

د سلجوقيانو پراخ ه５واد هم د سلجوقي شهزادگانو ترمن＃ وو４شل شو. شهزادگانو د خپلو وزيرانو 
په مرسته چ３ اتابک نوم５دل، د حکومت چارې پرمخ ب５ول３.

همدا کار د دې المل و گر＄５د ＇و دغه سلجوقي پراخ ه５واد ！و！３ ！و！３ شي چ３ په پايله ک３ نورې ل７ۍ، 
لکه: خوارزم شاهان، قراختايان او غوريان رامن＃ ته شول او د سلجوقي ستر ه５واد سيم３ ي３  ونيول３.

د سلجوقيانو د واکمن９ سيم３ نقشه 

د خوارزم
سمندرگی

 د خزر
سمندرگی

توره سمندرگی

د مديتران３ سمندرگی

د پارس خليج

د عمان سمندرگی

راک ا

سره بحيره
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د سلجوقيانو ستر خدمت
يو له هغو سترو خدمتونو ＇خه چ３ سلجوقيانو زموږ د ه５واد کلتور او تمدن ته وک７، دا و چ３ 
دوی فارسي ادب او فرهنگ ته پاملرنه ک７ه. فارسي ادب او فرهنگ د سلجوقيانو له الرې عراق، 
آذربايجان او کوچن９ اسيا ته ول８５د４ده. هغوی د معمارۍ په برخ３ ک３ هم زموږ ه５واد ته ＇ه نا＇ه 

خدمتونه وک７ل. د سلجوقيانو په زمان３ ک３ د جوزجان په سرپل ک３ د امام خورد زيارت جوړ شو 
او همدارنگه د بلخ په دولت آباد ک３ يو منار تزئين 
وموند. همدارنگه د بلخ په لو４دي％ه برخه ک３ د بابا 

حاتم زيارت جوړ شو.

   

                 
 په ټولگي کې فعاليت

زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، يوه ډله دې د غزني د پرمختگ او دغه راز د غزنويانو په 
دورې ک３ د فارسي ژبی او کلتور د پالن３ المل و＇７５ي او دو４مه ډله دې د سلجوقيانو په دورې ک３ د 

فارسي ژب３ او ادب د غوړ４دو المل ＇رگند ک７ي.
؟ پوښتنې

١.غزنويان او سلجوقيان له کوم توکم ＇خه و؟
٢.ول３ غزنوي حکومت په دې بريالی نه شو ＇و د سلجوقيانو په وړاندې مقاومت وک７ي؟

٣.د غزنويانو او سلجوقيانو ترمن＃ د جگ７ې المل ＇ه و؟
٤.د سلجوقيانو د دوو مهمو ！ولواکانو نومونه واخلئ.
٥.الندې تش ＄ايونه په خپلو کتابچو کی ډک ک７ئ.

همدې  په  او  شو  وو４شل  ترمن＃   ........................ ه５واد  پراخه  سلجوقيانو  د 
............................... هغوی....................................... شول.

د سلجوقي د دوري يو اثر     
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اووم لوست 

غوريان او خوارزم شاهان

ايا پوه８５ئ چ３ غوري کورن９ زموږ د ه５واد ډ４ره لرغون３ او پخوان９ کورن９ ده او آيا خبر ياست چ３ خوارزم 
شاهان په افغانستان ک３ د اسالمي سيمه ييزو حکومتونو د ل７ۍ وروستنی حکومت و؟

غوريان
غوريان د غور  يوه ډ４ره لرغون３ او پخوان９ کورن９ ده. د دوی ستر نيکه ملک شنسب نوم５ده. ده د 
اسالم د ＇لورم خليفه حضرت علي . د خالفت په دورې ک３ اسالم ومانه او د غور د حکومت 
فرمان ي３ ور ＇خه ترالسه ک７. غوريان د نبي کريم� کورن９ بني هاشم ته ډ４ر وفاداره وو، ＄که خو 
ي３ په عباسي پا＇ون ک３ هم ＊ه ډ４ره ون６ه واخيسته. امير  پوالد او امير کروړ د همدې کورن９ بچيان 
وو. اميرمحمد سوري هم د غوري کورن９ له شاهانو ＇خه دی. ده هم د سلطان محمود غزنوي 
د نا أراميو په وړاندې پوره ！ينگار وک７، خو په پای ک３ د هغه له خوا بندي شو. له دې ＇خه وروسته 
غوريان د غزنويانو تر سلط３ الندې ورغلل. کله چ３ د سلجوقيانو حکومت رامن＃ ته شو، نو غوريانو 
له هغوی سره هم د واکمن９ اړيک３ درلودې. سلطان غياث الدين غوري او د هغه ورور سلطان شهاب 
الدين غوري د غوريانو د حکومت ل７ۍ تر هند پورې و غزوله. سلطان شهاب الدين غوري په ٦٠٢ 
سپوږميز/ 1206 ز کال ک３ الهور ته نژدې په يوې س５م３ ک３ د هندوانو په واسطه ووژل شو. له هغه 
＇خه وروسته غوري ل＋کرې د ستن５دو په وخت د خپه قومونو او قبايلو له خوا لوټ شوې. خوارزم 

شاهانو د دوی له ضعف او کمزورتيا ＇خه گ＂ه واخيسته او پر افغانستان باندې واکمنان شول.

د غوريانو دولت
قره ختايى سلطنت

د خوارزم دولت

د کسپين سمندرگی

د پارس خليج

پهد هند سمندر غورى  الدين  شهاب  سلطان  او  الدين  غياث  سلطان   د 
سرحدات امپراتورۍ  د  غوريانو  د  افغانستان  د  ک３  زمانه 

د عمان سمندرگی
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خوارزم شاهان
خوارزم شاهان په ماوراءالنهر ک３ د خوارزم له ＊اره را پا＇５دل. ويل ک８５ي چ３ د خوارزم لوم７نی امير 
انوشتگين غرجه نوم５ده. ده د غرجستانو يا اوسني هزاره جاتوله اوس５دونکو ＇خه و، خو لوم７نی شخص 

چ３ خوارزم شاه ونومول شو، د ده زوی قطب الدين محمد و.
طغرل  عالوالدين تکش نوم５ده. ده وروستنی سلجوقي ！ولواک  د دې کورن９ نوميالی ！ولواک 
بېگ وواژه او د ايران زيات３ س５م３ او د افغانستان ＄ين３ سيم３ ي３ ونيول３. د ده زوی عالؤالدين محمد 
تر ٦١٢ سپوږ ميز/ 1216 ز کاله پورې غوري دولت له من％ه يووړ. د ده ه５واد په هند ک３ ترسند او 
په لو４دي＃ ک３ تر عراق پورې پراخ و. د مغلو په را من＃ ته ک５دو سره عالؤالدين محمد له ډ４رو سترو 
ستونزو سره مخامخ شو، په ٦١٧ سپوږ ميز/ 1221 ز کال ک３ ي３ له مغولو ＇خه مات３ وخوړه او د 
ايران په لوري وت＋تيد او په پاى ک３ د مازندران د لوی سيند يوې ！اپو وزم３ ک３ ي３ ＄ان پ ک７ او 
هملته م７ شو. د ده زوی جـالل الدين محمد چ３ د مغولو په وړاندې ي３ د جگ７ې زيات ！ينگار کاوه، 
په ٦٢٧ سپوږميز/ 1330 ز کـال ک３ د کردانو له خوا ووژل شو په دې توگه خوارزمي حکومت په 

بشپ７ه توگه له من％ه والړ.

  

 په ټولگي کې فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي او د نقش３ په واسطه دې لوم７ۍ ډله د غوريانو او دو４مه ډله دې 

د خوارزم شاهانو د راپا＇５دلو ＄ايونه و＊يي.

؟  پوښتنې
1.د غوريانو د اسالم راوړن３ مخينه )سابقه( ＇ه وخت ته رس８５ي؟ 

2.د غوريانو د مهمو پاچاهانو او ！ولواکانو نومونه واخلئ.

3.خوارزم شاهان د کومو کسانو له خوا نسکور شول؟

د تش ＄ايونه په خپلو کتابچو ک３ ډک ک７ي.
4.سلطان محمود غزنوي په .................. يرغل وک７ او ....................... د هغه په الس بندي 

شو.

د خوارزم شاهي دولت بيرغ
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اتم لوست

مغوالن، ت５موريان او د کرت اوالده

آيا پوه８５ئ چ３ مغوالنو زموږ ه５واد په خاورو او وينو ليت پيت ک７؟ آيا پوه８５ئ چ３ د کرت اوالدې د 
مغوالنو په زمان３ ک３ حکومت جوړ ک７؟ او آيا پوه８５ئ چ３ ت５موريانو هم زموږ د ه５واد په ＄ينو برخو 

حکومت ک７ی دی؟

ُمغول
ُمغول له  مهمو أسيايي قومونو ＇خه دي. د دوی سيمه مغولستان د ترکستان او چين ترمن＃ پرته ده. د 

دې خلکو د ژوند ب２ه قبايلي وه او تل له يوه ＄ايه بل ＄اى ته ک６ه ک５دل.
مغولي قبايلو په ٦٠٢ سپوږميز/ 1206 ز کال د يوې لوي３ جرگ３ په ترڅ ک３ تموچين د خپل 
الر＊ود په توگه و！اکه او هغه ته ي３ د چنگېزخان لقب ورک７. ده مغولي قومونه او قبيلي النورې هم 
سره يو ک７ې او د خپلو خلکو د ال＊ه نظم او ثبات لپاره ي３ د "ياسا" تر سرليک الندې د مقرراتو يوه 

！ولگه جوړه ک７ه.

د ُمغولو يرغل
چنگيزخان په لوم７ي سرک３ د ماوراءالنهر په ＊ارونو بريدونه وک７ل او په ٦١٦ سپوږميز/ 1220ز 
کال ک３ ي３ د اترار ＊ار ونيو، په دې ＊ار ک３ تر دې مخک３ يو مغولي سوداگريز کاروان د دغه ＊ار د 

حاکم له خوا لوټ شوی و.

تونه
ونو سم

بريد
و د 

مغول
د 

جهيل
آرال 

د 

د کسپين سمندرگی
د پارس خليج

پارس
پي＋ور
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د بخارا، سمرقند، خوارزم او مروه ＊ارونه هم د مغولو الس ته ورغلل او د دغو ＄ايونو په زر－ونو 
خلک ووژل شول. چنگېز خان د دغو ＄ايونو تر نيولو وروسته، زموږ پر ه５واد باندې يرغل وک７ چ３ 

له امله ي３ د هرات، باميان، غزني او کابل ＊ارونه وران شول او خلک ي３ ووژل شول. 
له دې وروسته، زموږ په ه５واد ک３ يوه ډ４ره تياره تاريخي دوره پيل شوه. چنگيز په ٦٢٢ سپوږميز 

١٢٢٥ ز کال مغولستان ته ستون او هم هلته م７شو.
په ٦٥١ سپوږميز/ 1253 ز کال يو ＄ل بيا هالکو خان د اسالمي ن７ۍ پر ضد ل＋کر راوو４ست او 

په ٦٥٦ سپوږميز/ 125۸ ز کال ک３ ي３ د بغداد ＊ار ونيوه او عباسي خليفه ي３ وواژه.

د کرت کورن９
＄ين３ تاريخ پوهان د کرت کورن９ د غوري د سلسل３ او شم５ر ي３ د سلجوقي ترکمنانو له کورن９ 
＇خه گ２ي. په هرات ک３ د دې کورن９ لوم７نی بنس ا４＋ودونکی ملک شمس الدين کرت دی. ده له 
مغولو سره د روغ３ جوړې سياست ته مخه ک７ه او مغولو ته د ر４＋تيني خدمت په بدل ک３ چ３ ملک 
شمس الدين هغوی ته وک７، زموږ د ه５واد په مهمو ＊ارونو باندې د حکومت کولو فرمان ي３ له مغولو 
＇خه ترالسه ک７. ده په هرات، کندهار، کابل، بُست، هزاره جات، سند او هند باندې حکومت کاوه. 
د ده ＄اﾦناستو هم له مغولو سره د همکاری کولو سياست ته ادامه ورک７ه. په پاى ک３ د کرت کورن９ د 

تيمور له خوا له من％ه والړه.

د ال کرت دولت

د چغه تاى دولت

د پارس خليج
ډهلي سلطنت

د عمان سمندرگی

سيمه ايز شاهزاده گان

د کسپين سمندرگی
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تيمور
تيمور هم د چنگ５ز کورن９ پورې ت７او لري. دی د سمرقند د سو４ل په )شهر سبز( يا شنه ＊ار ک３ 
او د سمرقند ＊ار ي３ خپله پالزم５نه  تابع ک７ه  ته  أسيا ＄ان  لوم７ي سرک３ من％ن９  په  تيمور  وز４８４د. 
و！اکله.په دې وخت ک３ زموږ په ه５واد ک３ پياوړي حکومت شتون نه درلود، ＄که خو تيمور په اسان９ 
سره وکولى شو چ３ هغه تر خپل３ ولک３ الندې راولي. ده همدارنگه، ايران، د هند ＄ين３ برخ３، 

روسيه او د عثماني دولت ＄مک３ ونيول３، خو چ３ کله ي３ د چين د نيولو تکل وک７، م７شو.

د هرات تيموريان
کله چ３ په ٨٠٧ سپوږميز/ 14۰4 ز کال ک３ تيمور م７شو، نو ورسره سم د ده پراخه امپراتوري هم 
！و！３ ！و！３ شوه. د ده زامن او لمسيان په خپلو من％و ک３ په شخ７و لگيا شول. د تيمور کوچني زوی شاهرخ 
مرزا د خراسان حکومت تر السه ک７. ده د خپل حکومت پالزم５نه د هرات ＊ار و！ا که او ٤٣ کاله ي３ 
حکومت وک７. د تيمور په لمسيانو ک３ سلطان حسين بايقرا يو ډ４ر مهم شخصيت و. ده درې ديرش کاله 
حکومت وک７ د هغه د حکومت په زمانه ک３ هرات د خپل３ ودې، پرمختيا او غوړ４داو په ډ４رې لوړې پوړۍ 
ک３ ＄اى درلود. په هرات ک３ ډ４ر پوهان، متفکرين او صنعت کاران او د هنر خاوندان سره را ！ول شول او 

ډ４ر ادبي او هنري آثار ي３ رامن＃ ته ک７ل.



 2۸

په همدې وخت ک３ پ５ژندل شوي ان％ور گران، لکه: کمال الدين بهزاد، قاسم علي او د تصوف 
له مشرانو ＇خه سيد قاسم انوار، عبدالرحمان جامي، علي شېرنوايي او يو شم５ر نورو خپل آثار 

！ولن３ ته وړاندې ک７ل.

                            په ټولگي کې فعاليت:
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. د الف ډله دې له جغرافيايي نقش３ ＇خه په گ＂３ اخيستن３ 
سره د مغولستان ه５واد معلوم او د ب ډله دې زموږ د ه５واد هغه واليتونه چ３ د چنگيز د يرغل پرمهال 

د مغولو تر ولک３ الندې راغللي وو، په گوته ک７ي.
    پوښتنې

1. د مغولو د ژوند ب２ه ＇رن／ه وه؟
2.د چنگ５ز د مقررې ！ولگه ＇ه نوم５ده او ول３ ي３ جوړه ک７ې وه؟

3.د ال کرت سياست د مغولو په وړاندې ＇رنگه و؟ رو＊انه ي３ ک７ئ.

4.د هرات د تيموريانو د دورې د پوه３ او کلتور ډگر د در４و تنو د نامتو لويانو نومونه واخلئ.

٥. عباسی خليفه د کوم شخص په واسطه ووژل شو؟

؟

د هرات جامع جومات
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درېم څپرکى

الندې درسونه لري.
1. د ماوراءالنهر شيبانيان او استراخانيان،

2. د هند بابريان،
3. د ايران صفويان.

د کندهار له پا＇ون ＇خه مخک３ د افغانستان او گاون６ يو ه５وادونو اړيک３
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د څپرکي موخې

د گاون６يو ه５وادونو د واکمنو ل７يو سره د زده کوونکو آشنا کول، لکه:
د ماوراءالنهر شيبانيان او استراخانيان،

د هند بابريان،
د ايران صفويان،

له- افغانانو سره د نوموړو ل７يو د اړيکو له ＇رنگوالي سره د زده کوونکو اشنا کول.

په هند ک３ د اسالمي معمارۍ يوه ب５لگه
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نهم لوست

د ماوراءالنهر شيبانيان او استراخانيان

ايا پوه８５ئ چ３ ازبک شيبانيانو او استراخانيانو ول３  د افغانستان شمالي سيم３ ترخپل يرغل او ولک３ 
الندې راوست３ وې؟

په دې لوست ک３ به له الندې موضوعاتو سره آشنا شئ.

شيبانيان
د شيبانيانو د حکومت بنس ا４＋ودونکى محمدخان شيباني دی. هغه ادعا کوله چ３ د چنگ５ز 
د زوی جوجي له اوالدې ＇خه دی. شيبانيانو په لسم３ هجري پ７５ۍ ک３ ماورالنهر ته ک６ه وک７ه او په 
906 سپوږميز/ 1501 ز کـال ک３ ي３ د يوه سيمه ييز حکومت بنس ک５＋ود. ده همدا چ３ په من％ن９ 
أسيا ک３ خپل３ د واکنم９ ستن３ ！ينگ３ ک７ې، نو په 912 سپوږميز/ 1506 ميالدي کال ک３ د أمو له 
سيند ＇خه را پورې ووت او زموږ د ه５واد شمالي او لو４دي％３ سيم３ ي３ له بلخ ＇خه بيا تر هرات 

پورې ونيول３.
زمين داور  او  گرمسير  د  تسليم９ خبر ور واستاوه، خو  واکمنانو د خپل３  او کندهار  د سيستان 

خلک تر اخره تسليم نشول او خپل مقاومت ته ي３ دوام ورک７.
محمدخان شيباني په 916 سپوږميز/ 1510 ز کال ک３ له شاه اسماعيل صفوي سره په جگ７ه ک３ 
ووژل شو. له ده وروسته ازبکان ب３ سيکه شول او ب５رته ي３ ماورالنهر ته شاته تگ وک７، خو پر افغانستان 
ي３ له يرغلونو ＇خه الس وانه خيست. د شيبانيانو حکومت تر 1007 سپوږميز/ 1599 ز کاله پورې 

وغ％يد. پالزم５نه ي３ ډ４ر وختونه سمرقند او کله هم بخارا وو.
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استراخانيان
استراخانيان د ازبکانو له توکم ＇خه شم５رل ک８５ي. دوی هم ه）ه وک７ه چ３ په افغانستان ک３ خپل 
نفوذ او واک ته پراختيا ورک７ي. استراخانيانو په ＄انگ７ي توگه د افغانستان د تخار واليت تر خپل３ 
ادارې او کن＂رول الندې راوستی و او له هغه ＄ايه ي３ د هرات او بلخ په لوري يرغلونه کول. د دوی د 

دغو ناأړاميو او يرغلونو له امله زموږ ډ４ر شم５ر خلکو خپل ＄انونه له السه ورک７ل.
ازبک استراخاني حکومت له 1007 نه تر 1167 سپوږميز/ 1599 تر 1754 ز کاله پورې دوام 
سبحان  محمد خان او  بلخ ＊ار خپله پالزم５نه ！اکل３ وه. په ت５ره د  وک７. د دوی ＄ينو ！ولواکانو د 
ُقلي خان په دورو ک３ کلتوري وضع３ ته ＊ه پاملرنه شوې وه او دغه ＊ار ته ليکوالو او شاعرانو مخه 

ک７ې وه.

          
 په ټولگي  کې فعاليت

زده کوونکى دې د نقش３ پرمخ د سمرقند او بخارا ＊ارونه و＊يي او د افغانستان پر شمال باندې دې د شيبانيانو او 
استراخانيانو د احتمالي يرغل تگ لورى و＊يي.

؟ پوښتنې
١.ازبکو شيبانيانو چ５رته ژوند کاوه. او ＇رنگه ي３ ماورالنهر او افغانستان ته الره وموندله؟

٢.محمدخان په اصل ک３ د کوم شخص له اوالدې ＇خه شم５رل ک８５ي؟
٣.تش ＄ايونه په خپلو کتابچو ک３ ډک ک７ئ:

د .................... او ......................... دوې سيم３ ازبکانو ته تسليم３ نه شوې او تر پايه ي３ ！ينگار وک７.
د بلخ کلتوري حالت د ....................... او ................................ د واکمن９ په دورو ک３ ＊ه شو او 

ډ４رو شاعرانو او ليکواالنو دغه ＊ار ته مخه ک７ه.
استراخانيانو معموًال له د ....................... واليت ＇خه د هرات او بلخ په لور يرغلونه کول.
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لسم لوست 

د هند بابريان

آيا خبر ياست چ３ بابريانو په هند ک３ ＇ه ډول موقعيت درلود؟ له افغانانو سره د بابريانو د اړيکو په 
اړوند ＇ه معلومات لرئ؟

بابريان
د بابريانو د ل７ۍ بنس ا４＋ودونکى ظهيرالدين محمد بابر دی. د ده نسب تيمور گورکان ته 
رس８５ي. ظهيرالدين محمد بابر هم د مغوالنو له ډل３ ＇خه شم５رل ک５ده. له همدې کبله د هغوی ل７ۍ 

په هند ک３ په بابريانو، －ورکانيانو او مغولو مشهوره شوې ده.
ظهيرالدين محمد بابر په ۸۸۸ سپوږميز/ 14۸3 ز کال د ازبکستان په انديجان ک３ ز４８４دلی دی. 
په 12 کلن９ ک３ د فرغان３ س５م３ د امير په توگه وگمارل شو. ده په 906 سپوږميز/ 1501 ز کال ک３ د 
سمرقند ＊ار ونيوه. خو شيباني ازبکانو دی له من％ن９ أسيا ＇خه ت５＋ت３ ته اړ ک７، ＄که خو بابر کابل 
ته مخه ک７ه او دغه ＊ار ي３ په 910 سپوږميز/ 1504ز کال خپله پالزم５نه و！اکه او ＇و کاله وروسته ي３ 
کندهار هم ونيوه. بابرشاه په 932 سپوږميز/ 1526 ز کال د هندوستان په لور ل＋کرې وخو＄ول３. ده 

په هندوستان ک３ افغاني لودي دولت له من％ه يو وړ او خپل سلطنت ي３ اعالن ک７.
بابر پر کابل مين و او دلته ي３ ＄ين３ ما９１ و دان３ ک７ې. ده له م７ين３ ＇خه د مخه وصيت ک７ی و. چ３ 

دی دې د کابل په يوه ب０ ک３ خاورو ته وسپارل شي. هغه همدا اوس د کابل د بابر په ب０ ک３ ＊خ دی.

تاج محل
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د بابر زامن
له بابر ＇خه وروسته د ده زوی همايون پاچا شو، خو د ده ورورکامران ميرزا او دغه راز سوري 
شېرشاه ي３ پر وړاندې راپورته شول. ＄که نو همايون له هند ＇خه وت＋ت５د او ايراني صفويانو ته ي３ پناه 

يو وړه. ده يو ＄ل بيا د صفويانو په مرسته د افغانستان ＄ين３ سيم３، پنجاب او د هند ډهلى ونيوه.

جالل الدين محمد اکبر



اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي

 35

د همايون زوی جالل الدين اکبر نوم５ده او د هغه د حکومت په دوران ک３ د هند بابريانو ډ４ر پرمختگ 
او وده وک７ه. په دې وخت ک３ په پير رو＊ان باندې معروف، د بايزيد انصاري تر مشری الندې د افغانانو 
او گورکاني دولت ترمن＃ يو ل７ زورورې شخ７ې رامن＃ ته شوې د دغو ن＋تو په ترڅ ک３ بايزيد انصاري 

ووژل شو، خو د رو＊انيانو خو＄＋ت د نورو 65 کالو لپاره د پ＋تونخوا په ＄مکو ک３ دوام وک７.
له جالل الدين اکبر ＇خه وروسته د ده زوی جهانگير د هندوستان- پاچا شو. ده د خپل حکومت په 
وروستنيو کلونو ک３ په کابل ک３ ژوند کاوه، خو د هغه زوی شاه جهان په 1067 سپوږميز/ 1657 ز 
کال ک３ د کندهار او بلخ په لوري ل＋کرې و خوزول３ او غو＊تل ي３ چ３ دغه دوه ＊ارونه فتح ک７ي، 

خو ناکام شو.
اورنگ زيب هم چ３ له شاه جهان ＇خه وروسته د بابريانو د کورن９ پاچا شو. د افغانانو له نهضت او 

پا＇ون سره مخامخ شو. د دغه پا＇ون او نهضت مشري د خوشحال خان خ＂ک په غاړه وه.
دی د پ＋تو ژب３ د نظم او نثر د ډگر ډ４ر پياوړی او نامتو شاعر او ليکوال دی. خوشحال خان ＇لور نيم 

کاله د اورنگ زيب په زندان ک３ ت５ر ک７ل. 
1124 سپوږميز/  په  پيل شوه.  زمان３ ＇خه  له  اورنگ زيب  د  کمزورتيا  د حکومت  بابريانو  هند  د 
1712 ز کال ک３ د دې کورن９ د حکومتونو ل７ۍ ختمه شوه. له دې وروسته سيمه ييز حکومتونه د 
گورکانيانو په نامه په هند ک３ پات３ شول. که ＇ه هم نوموړي حکومتونه د نادر شاه افشار او ابدالي 
احمدشاه بابا له خوا کمزوري شول، خو په پاى ک３ د گورکانيانو پات３ شوني په 1۸39ز کال د بريتانيا 
د ختي＃ هند د کمپن９ تر مالت７ الندې راغلل. د نوموړې کمپن９ نفوذ د جهانگير پاچا له زمان３ ＇خه 

په هند ک３ پيل شوى و.

خوشحال خان خ＂ک بايزيد انصاري )پير رو＊ان(
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د کلتور او تمدن ＇رنگوالى
د بابريانو په زمان３ ک３ د هندوستان کلتور او تمدن وغوړ４د. فارسي دري د حکومت رسمي ژبه شوه.
پرتمين ب２ونه، و دان９، او ما９１ گان３، لکه تاج محل او داس３ نور ＄ايونه آثار رامن＃ ته ک７ای شول، 
خو گورکانيانو افغانستان ته ډ４ره پاملرنه نه درلوده، ＄که نو ＇ه د يادون３ وړ ارز＊تناک او له برمه ډک 
آثار ي３ جوړ نه ک７ل، خو سره له دې ＄ين３ آثار په دې وخت ک３ من＃ ته راغلل. د ب５لگ３ په ډول: 

د کندهار په سرپوزې ک３ د چهل زين３ طاق )پيش طاق( 
چ３ د بابرشاه په امر جوړ شو، دغه راز په کندهار، د کابل 
ب２ونه لکه:  او ختي％و برخو ک３ ＄ين３  استالف، شمالي 
بابر ب０، د  د عالم گنج ب０، د شهرارا ب０، دلکشا ب０، د 

بگرامي ب０ او د کوکب ب０ جوړ شول.

يه کابل ＊ار ک３ د بابرشاه مقبره

 په ！ولگى ک３ فعاليت
زده کوونکى دې له نقشي ＇خه په گ＂３ اخ５ستن３ سره هغه سيم３ و＊يي چ３ هلته د هند د کور－انيانو آثار 

پات３ دي.
؟ پو＊تن３

1.！ولواک بابر چ５رته وز４８４د او چ５رته خاوروته وسپارل شو؟
2.خوشحال خان خ＂ک په هند ک３ له کوم مغولي ！ولواک سره شخ７ه درلوده؟

3.الندې تش ＄ايونه په خپلو کتابچو ک３ ډک ک７ئ:
 بابر شاه په افغانستان ک３ د ................. په ＊ار مين و.

بايزيد انصاري )پيررو＊ان( د افغانانو د ....................... الر＊ود وواو د .........................
............. په ضد ي３ پا＇ون وک７؟

4.！ولواک همايون د الندې يا دو شوو کومو کسانو له خوا مات３ وخوړه او ايران ته ي３ وت＋تيد.
ب: جالل الدين اکبر الف: بايزيد انصاري.        

د: شيرشاه سوري ج: کامران ميرزا او خوشحال خان خ＂ک   
 له ！ولگى ＇خه بهر فعاليت

زده کوونکي دې د مشرانو په مرسته په هند ک３ د بابريانو د آثارو فهرست جوړ او په راتلونکى درسي 
ساعت ک３ دې نورو ته ووايي.
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يوولسم لوست 

د ايران صفويان

آيا پوه８５ئ چ３ د ايران صفويان، د ازبکو شيبانيانو او د هند د بابريانو پياوړي رقيبان وو؟

صفويان په اصل ک３ شيخ صفي الدين اردبيلي ته منسوب دی چ３ د تصوف له مشايخو او پيرانو 
＇خه و. ده په اتم３ پ７５ۍ ک３ ژوند کاوه. گورکاني تيمور هم د ده له مريدانو ＇خه شم５رل ک５ده.

د صفوي ل７ۍ د حکومت بنس په ايران ک３ شاه اسماعيل صفوي ک５＋ود. دی د شيخ صفي 
الدين اردبيلي له اوالدې ＇خه و. اسماعيل چ３ کله د خپل حکومت ستن３ ！ينگ３ ک７ې، نو ورسره 
سم د ازبک محمد خان شيباني جگ７ې ته ي３ ور ودانگل. شيبانيانو دا مهال د من％ن９ اسيا ډ４رې 

برخ３ او زموږ د ه５واد شمالي او لو４دي％３ سيم３ تر خپل３ ولک３ الندې لرل３.
قزلباش  ل＋کر سره چ３  له خپل  ک３  کال  1۵1۰ز  916 سپوږميز/  په  شاه اسماعيل صفوي 
نوم５ده، د ازبکانو ل＋کروته مات３ ورک７ه او محمد خان شيباني ي３ وواژه. په دې ډول زموږ د ه５واد 
شمالي او لو４دي％３ سيم３ له هرات ＇خه بيا تر بدخشان پورې د صفويانو تر ولک３ الندې راغل３ خو 
تر پايه د صفويانو په واک ک３ پات３ نه شوې، ＄که د دغو ＄ايونو د خلکو د پا＇ونونو له امله صفويان 
شاتگ ته اړ شول. شاه اسماعيل په 930 سپوږميز/ 1524 ز کال ک３ م７شو. له ده ＇خه وروسته زوی 

ي３ تهماسب د ايران ！ولواک شو. د ده په دورې ک３ همايون گورگاني د ايران دربار ته پناه يوړه.
تهماسب د ده په مالت７ د قزلباشانو يو ل＋کر ول８５ه او دوی تر کابله د همايون لپاره سيم３ ونيول３. 
له دې ＇خه وروسته صفوي ل＋کر په کندهار ک３ ＄اى په ＄اى شو. د ايراني صفويانو او د هند د 
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بابريانو ترمن＃ د کندهار اداره يوه د اختالف او شخ７ې مسئله وه، ＄که دواړو ل７يو هغ３ ته د طمع３ 
سترگ３ نيول３ وې.

د صفوي ل７ۍ پياوړي ！ولواک شاه عباس صفوي و. دی په هرات ک３ وز４８４د او هم هلته ستر 
شو. سياست او اداره ي３ په هرات ک３ زده ک７ه. د شاه عباس تر م７ين３ وروسته په 103۸ سپوږميز/ 
1629 ز کال ک３ د صفوي ل７ۍ راپر＄５دا پيل شوه او د شاه سلطان حسين په مهال ک３ دغه راپر＄５دنه 
خپل３ وروست９ پول３ ته ورس５ده. د هغه په زمانه ک３ ب５ال ب５ل پا＇ونونه رامن＃ ته شول. په پاى ک３ له 
دغو پا＇ونونو ＇خه په يوه پا＇ون ک３ چ３ په کندهار ک３ د افغانانو له خوا وشو، صفوي حکومت په 

1135 سپوږميز/ 1722 ز کال ک３ را وپر＄５د.

د شيخ لطف اهلل جومات په اصفهان ک３

 په ！ولگى ک３ فعاليت
او د گورگاني هند د  ايراني صفوي  او د دوو  پيدا  ک７ي  زده کوونکى دې د نقش３  پرمخ  کندهار  

ه５وادونو ترمن＃ دې د هغه د موقعيت او ارز＊ت په اړه خبرې اترې وک７ي.
؟ پو＊تن３

1.د هغو دوو اسالمي ل７يو چ３ له صفوي حکومت سره په يوه مهال ک３ ي３ زموږ د ه５واد په گاون６ ک３ 
شتون درلود، نوم واخلئ؟

2.محمد خان شيباني ازبک د چا په م ووژل شو؟
3. صفوي ＄واکمن ！ولواک ＇ه نوم درلود او چ５رته ز４８４دلی و؟

4.الندې تش ＄ايونه په خپلو کتابچو ک３ ډک ک７ئ:
د کندهار برخليک د دوو ه５وادونو................... او ................. د شخ７ې او اختالف المل 

و ＄که هغو دواړو ه５وادونو غو＊تل کندهار په خپل واک ک３ ولري.
د صفوي ..................... د پاچاه９ په زمان３ ک３ گورگاني همايون د هند پاچا ايران ته ت５＋ته وک７ه.
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درس 1

＇لورم ＇پرکی

په الندې دوو لوستونو شامل دی:
د کندهار د هوتکيانو پا＇ون د حاجي ميرويس خان نيکه تر مشرۍ الندې؛

د حاجي ميرويس خان هوتک ＄اﾦيناستي.

د  کندهار غور＄نگ  )پا＇ون(

د ميرويس نيکه زيارت ＄ای
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د  ＇پرکي موخ３ 

د کندهار په ارغنداب ک３ د بابا حسن ابدال )باباي ولي( م５له ＄ای

١.په کندهار ک３ د افغانانو د خپلواک９ غو＊تن３ له موخو سره آشنا ک５دل،
ته  رامن＃  د  خپلواک９ غو＊تن３ د خو＄＋ت  د  نيکه  ٢.د حاجي ميرويس خان 

ک５دو له زمينو سره د زده کوونکو آشنا ک５دل،
د  رس５دو سره  ته  پاى  له  دورې  د  هوتکيانو  او  ＄ايناستو  له  ميرويس خان   ٣.د 

زده کوونکو آشنا کول.
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دولسم لوست 

د کندهار پا＇ون

ايا پوهي８ئ کله چ３ په کندهار ک３ پا＇ون او خو＄＋ت رامن％ته ک５ده. زموږ ه５واد د گاون６يو ه５وادونو 
په من＃ ک３ و４شل شوى و؟ آيا خبر ياست چ３ د کندهار خلکو د حاجي ميرويس خان هوتک تر 

  مشرۍ الندې خپله خاوره د صفويانو له ولک３ ＇خه خالصه ک７ه؟
د هوتکيانو پا＇ون

په کندهار ک３ د خلکو د پا＇ون پر مهال زموږ ه５واد د گورگاني هند، ايراني صفويانو او ماورءالنهري 
خپل  د  واکمنانو  ييزو  سيمه  ک３  سيمو  ＄ينو  په  ه５واد  د  همدارنگه  و.  شوى  و４شل  ترمن＃  ازبکانو 
حکومت ！غر غوړولی و. دغه حالت خلک ډ４ر په تنگ ک７ي وو او غو＊تل ي３ چ３ د خپلو ＄انونو د  
خالصون لپاره يو خو＄＋ت او پا＇ون و ک７ي. په ت５ره د کندهار خلک چ３ ＊ار ي３ په دغو کلونو ک３ د 
صفويانو تر ادارې الندې و. دوى له بل هرچا ＇خه ډ４ر د پا＇ون او خالصون لپاره تيار شوي وو، ＄که 
په کندهار ک３ د صفويانو واکمن گرگين د کندهار پر خلکو ډول ډول ظلمونه کول. د کندهار خلکو د 
خپل رئيس حاجي ميرويس خان هوتك تر مشرۍ الندې چ３ يو زړور، باتدبيره او ه５واد پال مشر و، 
په آزادي ب＋وونکو اقداماتو الس پورې ک７. په ت５ره بيا کله چ３ په کندهار ک３ د صفوي واکمن گرگين 
خان له خوا تر نظر او ساتن３ الندې اصفهان ته ول８５ل شو، ه）ه ي３ وک７ه، تر＇و د افغانانو د خالصون 
زمينه برابره ک７ي، خو هلته ي３ ونه ک７ای شو چ３ خپل３ موخ３ ته ورس８５ي، له اصفهان ＇خه مک３ ته 

والړ او هلته ي３ د گرگين خان پر خالف د پا＇ون لپاره د علماوو فتوا تر السه ک７ه.
ده کندهار ته له ستن５دو ＇خه وروسته، د گرگين خان له حکومت ＇خه د خالصون نقشه عملي ک７ه او 

حاجي ميرويس خان نيکه
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ميرويس خان نيکه  د خبرو کولو په حال ک３

د قومونو او قبايلو په همکارۍ سره ي３، گرگين او د هغه سرت５ري ووژل او په 1120 سپوږميز/ 170۸ ز 
کـال ک３ ي３ د کندهار خپلواکي اعالن ک７ه. له دې وروسته په کندهار ک３ خپلواک هوتکي حکومت 
جوړ شو. حاجي ميرويس خان تر اتو کالو پورې د کندهار مشرتوب په غاړه درلود. د کندهار خلکو د 

ده تر مشرۍ الندې، د کندهار د بيا نيون３ لپاره د اصفهان دربار ！ول３ هل３ ＄ل３ ناکام３ ک７ې.

 

 په ！ولگي ک３ فعاليت
د ！ولگي زده کوونکي دې په ډله ييزه توگه د کندهار د پا＇ون په اړه خبرې اترې وک７ي.

؟ پو＊تن３
١- گرگين ＇وک و او ＇ه دنده ي３ لرله؟

٢- حاجي ميرويس خان د ＇و کلونو لپاره د افغانستان مشري وک７ه؟
٣- د افغانستان ډ４ره برخه د کندهار له پا＇ون ＇خه د مخه په کومو ه５وادونو و４شل شوې وه؟ نومونه 

ي３ واخلئ.
٤- د افغاني هوتکيانو خپلواک دولت د کوم يوه تن له خوا رامن＃ ته شو، مشخص ي３ ک７ئ؟

د- محمود ب- عبدالعزيز خان          ج- حاجي ميرويس خان   الف- گرگين 
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ديارلسم لوست 

د ميرويس خان ＄اى ناستی

أيا پوهي８ئ چ３ د محمود هوتکي تر مشرۍ الندې افغانانو اصفهان ونيو او صفوي حکومت ته ي３ 
د پاى ！کی ک５＋ود؟ آيا پوه８５ئ چ３ شاه حسين هوتکي زموږ د ه５واد په فرهنگ او ادب باندې له 

مينو ！ولواکانو ＇خه و؟

مير عبدالعزيز
د حاجي ميرويس خان له م７ين３ ＇خه وروسته. د هغه 
ورور مير عبدالعزيز د کندهار د رياست چارې په الس 
ک３ واخيست３. هغه چ３ د نرم مزاج خاوند و، غو＊تل ي３ 
چ３ د ايران له صفوي دولت سره د  سول３ او پخالين３ 
الره ونيسي، خو دغه سياست د کندهار د مشرانو د منلو 
وړ ونه گر＄５د، ＄که خو ي３ مير عبدالعزيز له کاره لرې 
ک７ او د هغه په ＄ای ي３ محمود د حاجي ميرويس خان 
مير  د  ک７.  غوره  و،  ＄وان  زړور  او  جرئته  با  چ３  زوى 

عبدالعزيز د حکومت دوره دوه کاله وه.

د  کندهار د ＊ار سرپ＂ى بازار

د کندهار د هوتکيانو دولت او د هرات د ابداليانو خپلواکه سيمه

د ماوراء النهر د جنيدى ازبکانو دولت

په ايران ک３ د افغاني هوتکيانو دولت

د کسپين سمندرگی

تور سمندرگی

د پارس خليج

د عمان سمندرگی

د کندهار هوتکيان
ديره اسماعيل خان

ديره غازى خان

د هرات ابداليان

د عثمانى متصرفات

د هند مغوالن
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شاه محمود هوتکي
نو ورسره  پرمخ وړل ک５دې،  له خوا د حکومت د چارو واگ３  په کندهار ک３ د هوتکيانو  کله چ３ 

جوخت ابداليانو په هرات ک３ يو خپلواک حکومت رامن＃ ته ک７ى و او تر فراه پورې سيم３ ي３ تر 

خپل３ ولک３ الندې درلودې.  که ＇ه هم چ３ د دغو دوو دولتونو ترمن＃ د فراه په سيمه ک３ په ١١٣٢ز 

سپوږمي８/ 1720 ز کـال ک３ يوه جگ７ه وشوه، خو د شاه محمود اصلي موخه د ايران نيول و، ＄که 

نو پرته له دې ＇خه چ３ ＄ان ال ډ４ر په هرات ک３ مصروف ک７ي، د ايران د نيولو نقشه ي３ تر الس الندې 

ونيوله.

په ايران باندې بريد
شاه محمود هوتکي چ３ د ايران کورن９ 

اوضاع ي３ له نژدې ＇ارله، په ١١٣٣ 

پر  ايران  سپوږميز/ 1721 ز کال ي３ د 

کرمان سيم３ بريد وک７، خو د هغه ＄اى 

له حاکم سره ي３ تر سول３ وروسته خپل３ 

ل＋کرې د کندهار په لور و خو＄ول３. 

شاه محمود په 1135 سپوږميز/ 1723 

ز کال ک３ يو ＄ل بيا خپل３ ل＋کرې د 

ايران په لور روان３ ک７ې. دا ＄ل３ افغانان 

په دې بريالي شول چ３ د ايران پالزم５نه 

تر  وروسته  محاصرې  اوږدې  يوې  له 

خپل３ ولک３ الندې راولي. صفوي شاه 

حسين دې ته اړ شو چ３ خپل سلطاني 

تاج د محمود هوتکي پر سر ک８５دي.
  شاه محمود هوتک   
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په ايران ک３ د هوتکي دولت جوړول
د شاه محمود په سر له تاج اي＋ودن３ سره سم په ايران ک３ رسماً د هوتکيانو حکومت پيل کي８ي. ده 
دوه نيم کاله په اصفهان ک３ د حکومت د چاروواک３ په خپل الس ک３ لرل３، خو د دماغي ناروغ９ له 
امله له کاره گو＊ه شو او کمه موده وروسته په حق ورس５د. د هغه پر ＄اى د هغه د تره زوى شاه اشرف 
هوتکي د اصفهان د حکومت چارې په خپل الس ک３ واخيست３. ده د خپل حکومت په اوږدو ک３ 

د ايران خاوره د گاون６يو ه５وادونو له يرغلونو ＇خه وساتله. شاه اشرف د عثماني ترکيې او روسيې 
نقش３ ب３ اغ５زې ک７ې. دغو دواړو ه５وادونو غو＊تل چ３ د ايران د خاورې په دننه ک３ پرمختگ وک７ي 

او يو شم５ر سيم３ ونيس３، خو د شاه اشرف په تدبير ！ول３ نقش３ ي３ شن６ې شوې.

شاه اشرف هوتک
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د هوتکي دولت پاى
په ايران ک３ د نادرشاه افشار په را ＇رگند４دو سره د افغانانو د 
حکومت کولو چارې له ＄ينوستونزو سره مخامخ３ شوې.

له بله پلوه د افغانانو په من＃ ک３ د اختالف موضوع ال نوره 
هم پيچل３ شوه، ＄که شاه اشرف او نورو افغانانو دا ＊ه وبلله 
چ３ له ايران ＇خه شاه ته تگ وک７ي. د همدې شاته تگ په 
ترڅ ک３ شاه اشرف د شورابک په اړون６ه سيمه ک３ ووژل 
شو. له دې وروسته تر ١١٥١ سپوږميز/ 1739 ميالدي کال 
پورې د هوتکيانو حکومت په کندهار ک３ محدود پات３ شو 

او شاه حسين د دغه حکومت مشري کوله.
پ＋تو  په  و،  ！ولواک  پال  فرهنگ  هوتکي  حسين  شاه 
کندهار  د  افشار  شاه  نادر  ويل.  شعرونه  ي３  به  ژبو  دري  او 

هوتکي حکومت ي３ له من％ه يووړ.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په ډله ييزه توگه د نقش３ پر مخ د اصفهان په لور د افغانانو د خو＄＋ت تگ لورى 

و＊يي.
؟ پو＊تن３

1. ول３ مير عبدالعزيز د افغانانو د مشرانو له خوا په کندهار ک３ له کاره ايسته ک７اى شو؟
2. د ايران پالزم５نه )اصفهان ＊ار( د چا له خوا فتح شو؟

3.  الندې تش ＄ايونه په خپلو کتابچو ک３ ډک ک７ئ:
شاه اشرف هوتکي له ايران ＇خه د دوو ......... او ......... ه５وادونو د ت５ري دفاع وک７ه.

4. ستاسو په اند افغانانو ول３ له ايران ＇خه شاتگ وک７؟
يوه ي３ له صفويانو سره د پخالين３ الره غوره ک７ه؟  په ډله ک３ کوم  5. د ميرويس خان د ＄ايناستي 

مشخص ي３ ک７ۍ.
ب- مير عبدالعزيز هوتکي الف- محمود هوتکئ   

د- شاه اشرف هوتکي ج- شاه حسين هوتکي   
 ول３ مير عبدالعزيز د افغانانو د مشرانو له خوا په کندهار ک３ له کاره ايسته ک７اى شو؟

2. د ايران پالزم５نه اصفهان ＊ار د چا له خوا فتح ک７اى شو؟

  شاه حسين هوتک
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فصل 1
 در مورد نیارهای اساسی چه می دانید ؟درس 1

پن％م ＇پرکى 

د الندې لوستونو لرونکى دی:
ايران
هند

روسيه
چين

د گاون６يو ه５وادونو تاريخ په من％نيو او نويو  
پ７５يو ک３

لرغون３ پ７５ۍمن％ن９ پ７５ۍنوې پ７５ۍمعاصره پ７５ۍ

                              
     ١٥مه ز８４ديزه پ７５ۍ      ٥مه ز８４ديزه پ７５ۍ                                                  ١٨ مه  ز８４ديزه پ７５ۍ



 4۸

د  ＇پرکي موخ３

د  سره  حالت  عمومي  له  ه５وادونو  گاون６يو  د  ک３  پ７５يو  نويو  او  من％نيو  ١.په 
زده کوونکو آشنا ک５دل،

د  سره  پاچاهانو  او  يو  ل７  مهمو  د  ه５وادونو  چين  او  روسي３  هند،  ايران،  ٢.د 
زده کوونکو آشنا ک５دنه؛

٣.په سيمه ک３ د تاريخي بدلون له ！ول بهير سره د زده کوونکو آشنايي.
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＇وارلسم لوست 

ايران په من％نيو او نويو پ７５يو ک３

ايا پوه８５ئ چ３ د ايران د تاريخ ډ４ره برخه زموږ د ه５واد له تاريخ سره ورته والى لري؟ ايا پوه８５ئ چ３ 
په نويو پ７５يو ک３ ايران د اروپايانو د پام وړ وگر＄５ده؟

  
    د ايران د تاريخ ډ４ره برخه زموږ د ه５واد له تاريخ سره ورته والى لري. هغو پاچاهانو او ل７يو چ３ په 
افغانستان واکمني کوله، په ايران ي３ هم واک چالوه.د اسالم له راتگ سره د دغه ه５واد تاريخ هم بدل 
شو.د ايران  لپاره اميران او واکمنان د امويانو او عباسيانو له لوري ！اکل ک５دل، خو د ايران په ＄ينوسيمو 
ک３ د پا＇ونونو له امله ＄ايي واکمن９ رامن％ته شوې چ３ د هغوى له جمل３ ＇خه الند４نيو ته اشاره 

کوو:
١- د طبرستان علويان

   دا ＇انگه د په هاشمي سيدانو پورې ت７ل３ ده چ３ د زيد د زوى، سيدحسن په مشرۍ ي３ په ٢۵۰ 
سپوږميز/ ۸64 ز ک３ د ايران په طبرستان ک３ يو خپلواک حکومت رامن＃ ته ک７.د علويانو حکومت 

تر ＇لورم３ هجري پ７５ۍ پورې دوام وک７.
٢- زياريان

  د علويانو له کمزورتيا ＇خه وروسته زياريانو ＄واک ترالسه ک７ او د طبرستان،گورگان او اصفهان په 
واليتونو ي３ واکمني وک７ه. د ال زيار حکومت بنس اي＋ودونکى مرداويج نوم５ده. زياريان تر٣٢٠ 

سپوږميز/ 932 ز کال پورې واکمن پات３ شول.
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٣-  د بويه کورن９
دغه ايراني واکمن９ په ＇لورمه هجري پ７５ۍ ک３ رامن＃ ته شوه او پالزم５نه ي３ د اصفهان ښار و. هغوى 
د بغداد د واکمنانو د کمزورۍ پرمهال د سياست په ډگر ک３ را ＇رگند شول چ３ له همدې امله ي３ 

د بغداد خالفت تر خپل اغ５ز او نفوذ الندې راوست.
له پورتنيو دريو ل７يو سرب５ره غزنويانو، سلجوقيانو، خوارزم شاهانو، مغوالنو او تيموريانو هم په 

ايران واکمني ک７ې ده.

ايران په نويو پ７５يو ک３
الف- صفويان

د لسم３ هجري پ７５ۍ په پيل )٩٠٧ سپوږميز/ 1501 ز کال( ک３ د صفوي دولت من％ته راتگ 
د ايران په نوي تاريخ ک３ يوه مهمه پ５＋ه وه. صفويانو د ايران سياسي او ！ولنيز ک７ک５چن حالت پاى ته 
ورساوه او هغه ي３ يو مو！ى ک７. د صفوي ل７ۍ له مهمو پاچاهانو ＇خه يو هم لوم７ى شاه عباس و. د 
هغه د واکمن９ پرمهال، اصفهان د ايران د پالزم５ن３ په توگه د خپل３ ＊کال او عظمت لوړې پوړۍ ته 

ورس５د.

    
  په اصفهان ک３ د امام خميني ډگر
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او  اروپا  د  پيدا ک７ه، ＄که چ３ دغه مهال  ب２ه  نوې  اړيکو  ايران  د  اروپا سره  له  په صفوي دوره ک３ 
عثماني ستر واک９ اړيک３ د＊منانه وې او د ايران او عثماني ستر واک９ اړيک３ هم س７ې وې چ３ 
له همدې امله اروپايانو له ايران سره تودې اړيک３ ！ينگ３ ک７ې. ايران د اروپايانو له پو＄ي پوه３ گ＂ه 
واخيسته او د خپلوسرت５رو په روزنه او د پو＄ي ＄واکونو په مجهزولو ک３ ي３ د هغوى له مرستو ＇خه 
گ＂ه واخيسته. صفوي ل７ۍ چ３ له اسالم ＇خه وروسته ي３ د ايران شهرت لوړې پوړې ته رسولى و، 

پاى ته ورس５ده او واکمني ي３ د افغانانو له خوا ختمه شوه.

ب ـ افشاريان
پر ايران د افغانانو واکمن９ ډ４ر دوام ونه ک７، ＄که نادر چ３ اصًال د ترکمنانو د افشار له قبيل３ ＇خه 
و، يو ＄ل بيا ي３ ايرانيان راغون６ ک７ل. هغه دا ＄ل په خپلو ＄واکونو ک３ له افغانانو او ازبکانو  هم 
کار واخيست. د نادر افشار د ＄انگ７ي پو＄ي سياست او هلو ＄لو په ترڅ ک３ ايران وکوالى شول چ３ 
په ل８ وخت ک３ افغانستان، هند او د من％ن９ أسيا ＄ين３ برخ３ ونيس３، خو د افشاري دولت د بخت 
ستورى ډ４ر ژر م７ شو، ＄که چ３ په ١١٦٠ سپوږميز/ 1747 ز ک３ نادر ووژل شو او په ايران ک３ 

گ６وډي پيل شوه.

ج ـ زنديه
د نادرشاه افشار له وژلو سره په ايران ک３ کورن９ جگ７ه پيل شوه او د نادر قومندانان له يو بل سره ون＋تل. 
د نادرشاه پات３ شونو د ايران خراسان د خپل３ واکمن９ لپاره غوره ک７. د ايران په نورو برخو قومندانانو او 

د کريم خان زند ما９１
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قبايلي مشرانو ولکه ！ينگه ک７ه، خو د دوی په من＃ ک３ کريم خان زند تر ！ولو ډ４ر ＄واک تر السه ک７.
کريم خان د زند له قبيل３ ＇خه و. هغه قاجاريانو  ته چ３ د ايران  د پاچاه９ دعوا ي３ درلوده، مات３ 
ورک７ه او د شېراز ښار ي３  خپل مرکز و！اکه. هغه مهال انگرېزانو په ايران ک３ د خپل اغ５ز لپاره ه）３ 
کول３.انگلستان د کريم خان زند له دولت سره يو ت７ون السليک ک７ چ３ له مخ３ ي３ له ايران ＇خه د 

فارس د خليج په بندرونوک３ د سوداگرۍ اجازه تر السه ک７ه.
په١١٩٣سپوږميز/ 1۷۷۹ ز. ک３ 
د کريم خان زند له م７ين３ سره سم په 
ايران ک３ يو ＄ل بيا کورن９ جگ７ه پيل 
شوه چ３ په پايله ک３ د ايران د ＄واک 
يو لوري چ３ قاجاريان نوم５دل، د دغه 
په  او  ک７ې  تر السه  واک３  ه５واد چارو 
معاصر  خپل  په  هم  ايران  ډول  دې 

تاريخ پل ک５＋ود.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د هغو ل７يو په اړه چ３ يوازې په ايران ک３ ي３ 

واکمن９ رامن＃ ته ک７ې او دويمه ډله دې د ايران او افغانستان د گ６و ل７يو په اړه بحث وک７ي.

؟ پو＊تن３
1. علويان په کوم３ اسالمي ډل３ پورې ت７لي وو او چ５رته ي３ واکمني رامن％ته ک７ه؟

2. د کريم خان په دوره ک３ انگريزانو له ايران ＇خه کوم امتيازات تر السه ک７ل؟ ＇رگند ي３ ک７ئ.
3. د هغو مشهورو ＇لورو ل７يو نومونه واخلئ چ３ پر ايران ي３ واکمني وک７ه.

4. د نادر افشار له وژن３ ＇خه وروسته په الند４نيو کسانو ک３ کوم يوه د ايران ＄واک تر السه ک７؟
الف_ محمدحسن خان قاجار            ب_ کريم خان زند                   ج _ مرداويج

د زنديه دورې د معماري هنر يوه ب５لگه
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پن％لسم لوست 

هند په من％نيو او نويو پ７５يو ک３

د هند د پراخ ه５واد په اړه معلومات لرئ؟ پوه８５ئ چ３ د افغانانو د هلو＄لو په ترځ ک３ په هند ک３ د 
اسالم دين ډ４ره پراختيا ومونده؟ پوه８５ئ چ３ افغانانو تر اوږده مهاله پر هند واکمني وک７ه؟

هند، پاکستان او بنگله د４ش ننني درې ه５وادونه په ت５ر وخت ک３ د هند په يوه نوم ياد４دل. په شلمه 
په  درلود.  برخليک  او  تاريخ  گ６  ي３  زياتره وخت  ب５ل شول، خو  بل  يو  له  پ７５ۍ ک３ هغوى  ز８４د４زه 

من％نيو پ７５يو ک３ دغه پراخ ه５واد الهم د گوپتا ل７ۍ 
له لوري اداره ک５ده. د دغ３ ل７ۍ واکمن９ د هندوستان 
په شمال ک３ تر ٥٥٠ ميالدي پورې شتون درلود. له 
گوپتا ＇خه وروسته د هند په شمال ک３ ډ４رې واکمن９ 
د  ي３  واکمني  ！ولو ＄واکمنه  تر  ته شوې چ３  رامن＃ 
يفتليانو وه. هغوى په داس３ حال ک３ پنجاب د خپل３ 
واکمن９ مرکز و！اکه چ３ د هند په سو４ل ک３ د گوپتا 
پات３ شونو خپل ژوند ته دوام ورکاوه. يفتليانو له عربانو 
او د من％ني ختي＃ او د آسيا د سو４لي سيمو له وگ７و 

سره راک７ه ورک７ه او سوداگريزې اړيک３ درلودې.
دغو اړيکو د اسالم تر راتگ پورې دوام وک７. په ٧١١ ز 

د قطب الدين ايبک مقبره     

د پاکستان، بنگله د４ش او هند جغرافيايي موقعيت

د هند سمندر

ش
بنگله دي

نيپال
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کال ک３ د لوم７ي ＄ل لپاره مسلمانان هند ته ورس５دل او د سند د رود تر غاړو ي３ سيم３ الندې ک７ې. 
دغه سيم３ اوس له پاکستان سره ت７او لري. له هغه مهاله )٨ م３ پ７５ۍ( تر يوولسم３ ز پ７５ۍ پورې 
لو４دي＃ هند له اسالمي ن７ۍ سره نژدې اړيک３ درلودې. هغه مهال اسالمي مبلغان د هندوانو په من＃ ک３ 

د اسالم أسماني دين په خپرولو او دودولو بوخت وو.
د لسم３ ز８４د４زې پ７５ۍ په وروستيو ک３ سلطان محمود غزنوي پنجاب ونيوه او په هند ک３   
د اسالم دين نور هم پياوړى شو او هر لوري ته ي３ ري＋３ و＄غلول３. غوريانو هم په هند واکمني وک７ه. 
غوري سلطان محمد د هند شمال د گنگا سيند ته تر ＇５رمه سيمو پورې ونيوه، ډهلى ي３ هم تر السه 

ک７ او خپل ترک غالم، قطب الدين ايبک  ته ي３ وسپاره. غوريانو تر بنگال پورې ولکه درلوده.
۶۰٢ سپوږميز/ ١٢٠٦ ز ک３ قطب  د غوري سلطان معزالدين محمد له م７ين３ وروسته،   
الدين ايبک ＄ان د هندوستان خپلواک پاچا وباله او ډهلى ي３ خپله پالزم５نه ک７ه چ３ له همدې امله 
لوري جوړ شوی  له  ترک  ايبک خان  د  نامه مشهور شول.  په  پاچاهانو  د  د ډهلي  پات３ کسان  د هغه 
دولت تر اوږد مهاله په هند واکمني وک７ه او ان گورکانى تيمور هم په دې بريالى نه شو چ３ هغه له پ＋و 

وغور＄وي. دغه دولت د لسم３ ز８４د４زې پ７５ۍ تر وروستيو پورې پر هند واکمن پات３ شو.

په هندوستان ک３ د افغاني لوديانو او سوريانو واکمني 
لوديان او سوريان اصًال افغانان دي. پوه８５و چ３ په هند ک３ د افغانانو د شتون مخينه لرغونو   
پ７５يو ته رس８５ي. هغوى پر هند د مسلمانانو په ل＋کر ايستلو ک３ گ６ون درلود. په هند ک３ د دغو وگ７و 

په شم５ر ک３ زياتوالى راغى او د دغه ه５واد يوه ！ولنيزه ډله شوه.

په هند ک３ د اسالمي هنر د معمارۍ يوه ب５لگه
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په ٨٥٥  و. هغه  سلطان بهلول لودي  ک７ه،  ته  رامن＃  واکمني  ي３  په هند ک３  افغان چ３  لوم７نى 
سپوږميز/ 1451 ز کال ک３ د ډهلي حکومت تر السه ک７. له بهلول لودي ＇خه وروسته د هغه زوى 
سلطان سکندر لودي دغ３ واکمن９ ته دوام ورک７، د هغه په واکمن９ ک３ افغانان ډ４ر پياوړي شول او 
د اسالم دين هم ډ４ره پراختيا ومونده، خو د سلطان سکندر لودي د زوى سلطان ابراهيم په واکمن９ 
ک３ په هند ک３ د افغانانو ترمن＃ اختالفات را پيدا شول، ＄که چ３ هغه يو مغرور او متکبر شخص 
و. بابر شاه چ３ د گورکاني تيمور له اوالدې ＇خه و او دغه مهال ي３ په کابل ک３ واک تر السه ک７ى 
و، له دغه حالت ＇خه گ＂ه واخيسته او پر هند ي３ يرغل وک７ چ３ په ترڅ ک３ ي３ سلطان ابراهيم او گ０ 

شم５ر افغانان ووژل شول.
دا ＄ل  ک７.  پيل  د خپلواک９ غو＊تن３ خو＄＋ت  بيا  يو ＄ل  افغانانو  وروسته،  م７ين３ ＇خه  له  بابر  د 
فريدخان سوري چ３ د شيرشاه په نامه مشهور و، په ٩٤٦ سپوږميز/ 1540 ز کال ک３ د بابر د زوى 
همايون گورکاني ＄واکونو ته مات３ ورک７ه او ډهلی او اړوندې سيم３ ي３ ونيول３ او د هند ډ４ر ＊ارونه 

ي３ تر السه ک７ل. شيرشاه سوري د پوه３ ل５وال او يو 
فرهنگپاله شخص و چ３ د هند لپاره ي３ ډ４ر خدمتونه 
له  ک３  کال  ز   1545 سپوږميز/   ٩٥٢ په  او  وک７ل  

من％ه والړ. 
له ش５رشاه  سوري ＇خه وروسته د هغه زامن د ډهلي 
او  نظم  دورې  د  ش５رشاه  د  خو  ک５ناستل،  تخت  پر 
گورکاني  شوي  گو＊ه  واکه  له  والړ.  من％ه  له  ！يکاو 
او  واخيسته  گ＂ه  نه  دغه حالت  له  همايون  واکمن، 
او  افغانستان  په مرسته ي３ لوم７ى  ايران د صفويانو  د 
ورپس３ په ٩٦٢ سپوږميز/ 1555 ز کال ک３ هند تر 
السه ک７ چ３ په دې ډول په هند ک３ افغاني واکمن９ 

هم پاى ته ورس５ده.

په هند ک３ د گورکانيانو واکمني
د هند د ُمغولو يا گورکانيانو په اړه مو مخک３ هم 
سياسي  هند  د  ک３  واکمن９  په  هغوى  د  وک７.  بحث 

يووالى ！ينگ شو او دغه ه５واد ډ４ر پرمختگ وک７.
د شاه جهان جومات
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په وخت ک３ دغه  پاچا  اکبر  اړه لري. د  په همدغ３ دورې پورې  آثار  او  اکثره ＊کل３ ودان９  د هند 
واکمن９ د خپل３ لوړتيا او پرمختيا لوړې پوړۍ ته ورس５ده .هند د يوه ＊ه اداري نظام ＇＋تن شو او په 
ه５واد ک３ د مذاهبو او قومونو تر من＃ يو ډول يووالی رامن＃ ته شو، خو دغه حالت دگورکاني واکمن９ په 
وروستيو ک３ بدلون وموند. د اورنگزېب په واکمن９ )١٧٠٧-١٦٥٨ز( ک３ د دغ３ ل７ۍ د کمزورتيا 
او ب３ ثبات９ ن＋３ را ＇رگندې شوې. هغه خپل پالر زنداني او درې ورو１ه ي３ له کاره گو＊ه ک７ل. د 
اورنگز４ب ＄اﾦناستو دگورکاني قلمرو د ادارې کولو وړتيا له السه ورک７ه چ３ په پايله ک３ د مسلمانانو، 
هندوانو او سکانو ＄ايي ＄واکونه راپورته شول او هند د و４ش په لور روان شو. دغه حالت د اروپايانو په 
گ＂ه تمام شو. انگر４زانو په ١٧٥٧ز ک３ د پالسي په جگ７ه ک３ گورکاني ＄واکونو ته مات３ ورک７ه. د هند 
د چارو واک３ ي３ تر السه ک７ې او گورکاني دولت ي３ د ＄ان تابع ک７. په دې ډول هند چ３ د انگر４زانو 

په منگولو ک３ راگير و، په خپل معاصر تاريخ ي３ پل ک５＋ود.
                          

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې په هند ک３ د اسالم د شتون د مخين３ په اړه او 
دويمه ډله دې په هند ک３ د افغانانو د شتون د مخين３ په اړه بحث وک７ي او همدا رنگه دې دواړه ډل３ 
په گ６ه سره د نقش３ پر مخ پنجاب او ډهلى ＊کاره ک７ي او هم دې ووايي چ３ په من％نيو پ７５يو ک３ دغه  

＊ارونه دافغانستان د کومو پاچاهانو په ولکه ک３ راغلل؟

؟ پو＊تن３
1- په من％نيو پ７５يو ک３ سو４لي هند د أسيا له کومو سيمو سره ډ４رې سوداگريزې اړيک３ درلودې؟

2- مسلمانان په کوم کال د لوم７ي ＄ل لپاره هند ته ننوتل؟ 
3- الندې تش ＄ايونه په خپلو کتابچو ک３ ډک ک７ئ.

سلطان محمد غوري په هند ک３ د............＊ار ونيو او هغه ي３.................ته وسپاره.
4- سم ＄واب د)ص(په توري سره په ن＋ه ک７ئ.

په هند ک３ دافغانانو دوه مهم پاچاهان عبارت وو له: 
الف( قطب الدين ايبک او سلطان بهلول لودي. ب (سلطان محمد غوري او ش５رشاه سوري.

ج( سلطان بهلول لودي او ش５رشاه سوري.  د(  سلطان محمود غزنوي او سلطان سکندر لودي. 

 له ！ولگي بهر فعاليت
زده کوونکي دې په هند ک３ د لودي او سوري کورن９ په اړه معلومات تر السه ک７ي او په ！ولگي ک３ 

دې ولولي.
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شپاړسم لوست

روسيه په من％نيو او نويو پ７５يو ک３ 

د روسي３ د تاريخ په اړه ＇ه پوه８５ئ؟ پوه８５ئ چ３ لوى پطر او لويه کاترينه د روسي３ له مهمو واکمنانو 
＇خه وو؟

په نهمه ز８４د８４ه پ７５ۍ ک３ د نورمن قومونو چ３ په سويډن ک３ اوس５دل، د روسيې په لور ي３ يرغل 
وک７. هغه مهال په روسي３ ک３ سالو قومونو ابتدايي ژوند درلود. هغوى د سالويانو ！ول قلمرو ونيو. د 
کيف ＊ار ي３ د خپل مرکز په توگه و！اکه او ورو ورو ي３ له ننن９ ترکيې او عراق سره سوداگريزې اړيک３ 

！ينگ３ ک７ې. هغوى د عيسوي دين پيروي کوله.
   په ديارلسمه  ز８４د４زه پ７５ۍ ک３ روسيه هم د مغولو تر بريدونو الندې راغله. مغول ٢٥٠ کاله په روسيه 
ک３ پات３ شول. هغوى روسي شهزادگان تر فشار الندې راوستل او اړ ي３ ک７ل چ３ له خلکو ＇خه 
ماليات راغون６ ک７ي او مغولي خانانو ته ي３ ول８５ي، خو په پاى ک３ د درېم ايوان په نامه د روسي３ يوه 
شهزاده مغولو ته د ماليې له ورک７ې ډډه وک７ه. هغه يو ل＋کر جوړ ک７ او له مغولو ي３ ＇و ＊ارونه ونيول. 
ايوان د خپلو واکمنيو لمنه پراخه ک７ه، کله چ３ په١٤٨٦ز کال ک３ مغولو د روسي３ خاوره پر４＋وده، 
هغه  ！وله روسيه ونيوله. په اوولسمه ز８４د４زه پ７５ۍ ک３ د روسي３ سلطنت د رومانوف کورن９ ته ورس５ده. 
د همدې کورن９ په وخت ک３ روسي３ د لو４دي＃ )اروپا(په لور پرمختگ پيل ک７ او ان له لهستان )پولنډ( 

او نورو اروپايي سيمو سره په جگ７ه ک３ ＊ک５ل شو.

لويه کاترينه لوى پطر
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د لوى پطر سلطنت
لوى پطر د رومانوف له کورن９ ＇خه و. ＇نگه چ３ واک ته ورس５ده، غو＊تل ي３ چ３ روسي３ ته بشپ７ه 
اروپايي ب２ه ورک７ي چ３ د همدي موخ３ لپاره ي３ اروپايي ه５وادونو ته لن６ مهاله سفر وک７، تر＇و د 
اروپايانو له ادابو او دودونو سره اشنايي پيدا ک７ي. هغه له خپلو خاطراتو سره روسي３ ته راستون شو 
او په يو ل７ اصالحات ي３ پيل وک７. هغه په لوم７ي گام ک３  روسانو ته اعالن وک７ چ３ د اروپايانو په ډول 

جامې واغوندي، ږيرې وخريي او خپل کالي لنډ ک７ي بياي３ ښوونځي او روغتونونه ودان ک７ل.
پطر هغه کسان چ３ د ده له سياست سره ي３ مخالفت کاوه اعدام او يا هم له ه５واد ＇خه و اېستل او 
ان د خپل سياست په پلي ک５دو ک３ ي３ د خپلو زامنو له وژن３ ＇خه هم ډډه ونه ک７ه. هغه د روسي３ د 
پراخوالي غو＊تن３ سياست ته تر هغه دوام وک７ چ３ روسيه او سويډن په جگ７ه ک３ را＊ک５ل شول. 
لوی پطر په يوه نظامي بريد سره سوي６ن ته مات３ ورک７ه. دی له دې پ５＋３ ＇خه وروسته د روسي３ په 
لو４دي＃ ک３ ديوه نوي ښار د جوړولو په فکر ک３ شو.دا مهال دغه ＊ار د پټرزبورگ په نامه ياد４ده. 
د اتلسم３ پ７５ۍ په وروستيو ک３ د روسي３ ه５واد د ＄واک لوړې پوړۍ ته ورس５ده. دغه مهال لويې 
کاترينې په روسي３ واکمني کوله. هغ３ خپل ډ４ر پام پوه３ او هنر ته اړولى و او د سترې روسي３ هيله 
ي３ درلوده چ３ د همدې موخ３ لپاره ي３ د لهستان )پولن６( يوه برخه الندې ک７ه. او ورپس３ ي３ د ننن９ 
ترکي３ دکريمه ！اپووزمه  ترالسه ک７ه او عثماني سلطان ي３ اړ ک７ چ３ روسي ب７５يو ته اجازه ورک７ي 
چ３ تور سمندرگي ته تگ او راتگ وک７ي او هماغه و چ３ خپل３ ب７５ۍ ي３ په تور سمندرگي ک３ 

＄ای په ＄ای ک７ې.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په در４و ډلو وو４شل شي، لوم７ۍ ډله دې د مغولو د يرغل او له روسي شهزادگانو سره 
د هغوی د سلوک په اړه او دويمه ډله دې د لوی پطر د واکمن９ په اړه او در４مه ډله دې د لوي３ کاترين３ 

د واکمن９ په اړه بحث وک７ي او د هرې ډل３ استازي دې پايله په ！ولگي ک３ ولولي.
؟ پو＊تن３

1.په روسي３ باندې د نورمن قوم يرغل او د دوى د سوداگريزو اړيکو په اړه معلومات وړاندې ک７ئ.
2.د مغولو او روسي شهزادگانو تر من＃ اړيک３ ＇نگه وې؟

3.اروپا ته د لوی پطر د سفر او اصالحاتو په اړه ＇و کر＊３ معلومات وليکئ.
4.د روسي３ او سوي６ن جگ７ه ول３ پيل شوه او پايله ي３ ＇ه وه؟

5.لويه کاترينه ＇وک وه؟ 
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اوولسم لوست 

چين په من％نيو او نويو پ７５يو ک３

د چين د  تاريخ په اړه ＇ه پوه８５ئ؟ پوه８５ئ چ３ چين په من％نيو پ７５يو ک３ د ＄انگ７ي فرهنگ 
او تمدن لرونکى و او په نويو پ７５يو ک３ د اروپايانو د پام وړ وگر＄５ده؟ د دې پو＊تن３ ＄واب به په دې 

لوست ک３ ترالسه ک７ئ.

      د چين ه５واد د من％نيو پ７５يو په ！وله دوره ک３ د رو＊انه تمدن لرونکى و. په دې دوره ک３ د 
پاچاهيو ＇و ل７يو د چين په خاورې واکمني وک７ه. د هغوی له جمل３ ＇خه د تانگ )Tang(، سونگ 
)Sung( او مينگ )Ming( ل７ۍ د يادون３ وړ دي. د تانگ په واکمن９ ک３ چين هر اړخيز پرمختگ 
وک７. په ت５ره بيا علومو او هنر ي３ ډ４ره پراختيا وک７ه. په دغه دوره ک３ چين د خپل３ پر مختيا لوړې پوړۍ 
ته ورس５ده.د چين ＊ارونه د منځنيو پې７يو له سترو ＊ارونو ＇خه وو. د چانگان )شانگهای( ＊ار چ３ 
د سترواک９ پالزم５نه وه، له دوو ميليونو ＇خه ډ４ر وگ７ي ي３ درلودل. دغه ＊ار په چ＂ک９ سره په يوه 
ن７يوال  ＊ار بدل شو. همدارنگه په شمالي چين ک３ د پکن ＊ار د ډ４ر ارز＊ت لرونکى و. په دغه مهال 
ک３ د اروپا ه５＆ يوه ＊ار د دغو ＊ارونو په ＇５ر ستروالى نه درلود. دغ３ ل７ۍ نژدې ٢٨٨ کاله پر چين 

واکمني وک７ه او وروسته ي３ خپل ＄اى د سونگ په نامه ل７ۍ ته پر４＋وده.
      د سونگ ل７ۍ پر مهال د چين ه５واد د شمال له لوري د مختلفو اقوامو تر بريدونو الندې راغى چ３ 
تر ！ولو مهم ي３ د مغولو  يرغل و. مغولو له مغلستان ＇خه د چين پر شمالي پولو بريدونه پيل ک７ل. د 

د چين ستر د４وال
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ديارلسم３ ز８４د４زې پ７５ۍ په لوم７يو ک３ مغول په چين ک３ ＄واک ته ورس５دل او نژدې سل کاله ي３ پر 
دغه ه５واد واکمني وک７ه، تر ＇و د مينگ ل７ۍ من＃ ته راغله.

مينگانو وکولی شول چ３ د مغولو قوم د چين له خاورې ＇خه وباسي، د مينگ په دوران ک３   
علومو او هنر ډ４ره پراختيا ومونده، له سوېلي ه５وادونو سره د چين د وگ７و سوداگرۍ پراختيا وک７ه، 
دغه مـهال د چين د ه５واد ډ４ر گاون６ي ه５وادونه د چينايي فرهنگ تر اغ５زې الندې راغلل، د مينگ 

ل７ۍ نژدې 300 کاله پر چين واکمني وک７ه.
په من％نيو پ７５يو ک３ د چين د ه５واد د وگ７و ډ４ره برخه کروندگرو جوړوله. هغوی د چين هوارې ＄مک３ د 
پرمختللو کرنيزو وسايلو په استفادې سره کرل３، خو له دغو زحمتونو سره سره دغه طبقه ډ４ره ب３ وس３ وه. 

له  اړخه وچکاليو هم ＄ين３ وخت دغه طبقه  بله  له  ترالسه کول،  ډ４ر حاصالت خانانو  د ＄مکو 
ستونزو سره مخامخ کوله. هغوی د وچکاليو په راتلو سره خپل３ کرل شوې ＄مک３ پر４＋ودې او يا ي３ 
خر＇ول３ او اړ وو چ３ د ＊و ＄مکو د السته راوړلو لپاره له يوې سيم３ ＇خه بل３ سيم３ ته ک６ه وک７ي 

او په هغه ＄ای ک３ بيا د ＄مکو په کرلو اقدام وک７ي.

 په لرغوني چين ک３ د ＊اري ژوند يوه ب５لگه
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د چين صنعت گرانو په من％نيو پ７５يو ک３ د خپلو توليداتو غوره نمون３ رامن＃ ته ک７ې. هغوی کوالی 
شول چ３ ډ４رې ＊３ پنبه يي او ور４＋مين３ ！و！３ واوبي او ډ４ر ＊کلي چيني لو＊ي چ３ د دې ه５واد 

لرغوني صنعت گ２ل ک８５ي، جوړ ک７ي.
په دې دوره ک３ چينايان بريالي شول چ３ د لوم７ي ＄ل لپاره د چاپ صنعت رامن＃ ته ک７ي   
او کاغذ، باروت او )قطب نما( لورې معلوموونکی جوړه ک７ي او ن７ۍ ته ي３ وړاندې ک７ي. په داس３ 
حال ک３ چ３ د ن７ۍ په نورو سيمو ک３ له دغو نو＊تونو ＇خه ＇وک خبر نه و. دغه ！ول اختراعات ＇و 
پ７５ۍ وروسته په اروپا ک３ دود شول. د اروپا مشهور －ر＄ندوی مارکوپولو د مغولو په واسطه د چين 
د نيولو پر مهال دې ه５واد ته والړ او خپل ！ا！وبي )وينز( ته تر رس５دو وروسته ي３ د چينايانو د فرهنگ 
او تمدن په اړه ډ４ر معلومات د اروپايانو په واک ک３ ورک７ل چ３ همدغه بيا هند او چين ته د اروپايانو د 

مهاجرت المل وگر＄５ده.

چين په نويو پې７يو کې  
کله چ３ پرتگاليانو د افريقا د لويې وچې له تاو４دو وروسته د ختي＃ په لور سمندري الرې   
کشف ک７ې، هند ته ورس５دل او له هغه ＄ايه ي３ ＄انونه چين ته ورسول. هغوی په 1۵1۳ ز کـال ک３ 
خپل３ سوداگريزې اړيک３ له چين ه５واد سره ！ينگ３ ک７ې. دغه وخت د مينگ ل７ۍ په چين واکمني 
کوله. د چين حکومت د پرتگاليانو د سوداگرۍ لپاره د کانټون )Canton( بندر پرانيسته او هم ي３ 
هغوی ته اجازه ورک７ه چ３ عيسوي تبليغ کوونکي خپل فعاليتونه پيل ک７ي. د پرتگاليانو اړيکو له 

چين سره دوام درلود چ３ د اروپايانو نور ＄واکونه د سوداگرۍ لپاره چين ته ورس５دل.
د مينگ ل７ۍ په 1644 ز کال ک３ له من％ه والړه او خپل ＄ای ي３ د منچو ل７ۍ ته پر４＋وده.   
يوې  د  بريالي شول چ３  په دې  درلود. هغوی  په شمال ختي＃ ک３ کوچياني ژوند  د چين  منچويانو 
پو＄ي حمل３ په ترڅ ک３ د چين ه５واد ونيسي او د مينگ ل７ۍ له مات３ سره مخامخ ک７ي. په واقعيت 
ک３ هغوی جگ７ه مار خلک وو. د منچو اشرافو د خپلو جنگياليو د قربانيو له امله په کليو ک３ ډ４رې 
له  منچويانو  بل３ خوا  له  کاوه.  ب３ رحمانه چلند  کروندگرو سره  له  راوړې. هغوی  ته  ＄مک３ الس 
اروپايانو په ت５ره بيا له انگر４زانو سره خپل３ اړيک３ ！ينگ３ ک７ې وې. سره له دې چ３ په دغ３ مرحله ک３ 
د چين ه５واد د خپل ＄واک لوړې پوړۍ ته رس５دلی و، خو دغه حالت د پرديو په ت５ره د انگليسانو په 
وړاندې د ولسي وگ７و کرکه ورځ تر بل３ ډ４روله. سره له دې هم پرتگاليان بريالي شول چ３ تر درې پ７５يو 
پورې د منچو حکومت سره خپلو اړيکو ته ادامه ورک７ي. اروپايان په ＄انگ７ې توگه انگليسانو وکوالی 

شول چ３ په دغو درې پ７５يو ک３ له چين ＇خه ډ４ره گ＂ه ترالسه ک７ي.
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 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې خپلو ！ولگيوالو ته د لوست لن６يز ووايي.

؟ پو＊تن３
1-په من％نيو پ７５يو ک３ د چين ＊ارونه ＇نگه وو؟

2-په چين ک３ واک ته د مغولو د رس５دو په اړه معلومات وک７ئ.
3-په من％نيو پ７５يو ک３ د چين د کروندگرو د ！ولنيز حالت په اړه ＇و کر＊３ وليکئ.

4-الندې تش ＄ايونه په خپلو کتابچو ک３ ډک ک７ئ.
ته ورسول. د  ته تر رس５دو وروسته خپل ＄انونه ...................  ＄ای غو＊تونکو پرتگاليانو هند 

چين حکومت د پرتگاليانو د سوداگرۍ لپاره د ............... بندر پرانيسته.   

              

          د کاغذ له جوړ４دو وړاندې د لرگي پر مخ چينايي ليکنه
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شپ８م ＇پرکی 

 د الندې لوستونو لرونکی دی:
1-په من％نيو پ７５يو ک３ د اروپا عمومي وضع،

2-صليبي جگ７ې،
3-په اروپا ک３ رنسانس،

4-په اروپا ک３ علمي او فرهنگي بدلونونه،
5-په اروپا ک３ ستر انقالبونه.

د اروپا تاريخ
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 د  ＇پرکي موخ３

١-په من％نيو پ７５يو ک３ د اروپا له ！ولنيز، اقتصادي او فرهنگي حالت سره د زده کوونکو آشنايي،
٢-له صليبي جگ７و سره د زده کوونکو آشنايي،

٣-له رنسانس ＇خه وروسته د اروپا له حالت سره د زده کوونکو آشنايي،
٤-له رنسانس ＇خه وروسته له اختراعاتو او علمي او ادبي بدلونونو سره د زده کوونکوآشنايي،

٥-د اروپا له سترو انقالبونو سره د زده کوونکو آشنايي.
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اتلسم لوست 

په من％نيو پ７５يو ک３ د اروپا عمومي حالت

آيا  ده؟  اور４دل３  مو  کلمه  پ７５يو  من％نيو  د  ايا 
د خلکو  اروپا  د  پ７５يو ک３  په دغو  پوه８５ئ چ３ 

حالت ک７ک５چنه و؟
وک７.  دوام  پ７５ۍ  اروپا ک３ لس  په  پ７５يو  من％نيو 
دغه دوره د فيوډال５زم د عصر په نامه هم يادي８ي. 
فيوډال５زم يو سياسي او اقتصادي نظام دی چ３ پر 
ډ４رې اروپا په ت５ره بيا په لو４دي％３ اروپا ي３ ولکه 

درلوده.

！ولنيز او اقتصادي حالت
له ！ولنيزه پلوه په دغه دوره ک３ کلکه نابرابري واکمنه وه. د اتباعو حقونه نه مراعات ک５دل.   
خلک په دوو طبقو )أربابان او الس الندې کسان( و４شل شوي وو. چ３ کروندگر هم تر الس الندې 

کسانو په ډله ک３ شامل وو. دغه کروندگران له ＄مکو سره يو＄ای اخيستل او خر＇５دل.
له اقتصادي پلوه د لوړو طبقاتو حالت ډ４ر ＊ه و. هغوی ماليات نه ورکول، خو د ！ي＂و طبقاتو   

پر خلکو باندې درانده ماليات ا４＋ودل شوي وو.
کروندگرو د اربابانو پر ＄مکو باندې کار کاوه، خو د پيداوارو ډ４ره برخه ي３ اربابانو الس ته   
راوړه او کمه برخه ي３ کروندگرو ته ورکوله. له دې امله ويلی شو چ３ د ！ولن３ د ！ي＂و طبقاتو حالت 

خراب و.
نابرابرۍ دود  توگه فرهنگي  بشپ７ه  په  وه.  نه  پ７５يو دوره دومره رو＊انه  پلوه د من％نيو  له فرهنگي 
درلود. يوازې د لوړو طبقو زامنو زده ک７و ته السرسي درلود. مذهبي زده ک７و دود درلود، خو وروسته 

د من％نيو پ７５يو د يوې کليسا ان％ور
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غير مذهبي زده ک７ې هم دود شوې.
گرامر، منطق،  ژب３،  د  په هغو ک３  او  پراخ شول  زده ک７و مرکزونه  د  پ７５يو ک３  من％نيو  په   
موسيقي، حساب، هندس３، نجوم او رياضي ＊وونه پيل شوه. د حقوقو په ＇انگه ک３ د بولوينا او د 
طبابت په ＇انگه ک３ د سالرن پوهنتونونه رامن＃ ته شول. په دغه دوره ک３ د اروپا کابو ！ولو ه５وادونو د 

کاتوليک کليسا تابعيت کاوه او مذهب د زيات ارز＊ت لرونکی و.

په من％نيو پ７５يو ک３ د اروپا د خلکو د ！ولنيز ژوند يو ان％ور    
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د لوم７ي ＄ل لپاره په فلسطين ک３ مسيحيت د حضرت عيسی' په واسطه خپور شو. په 300 ز 
کال ک３ ي３ په ميلونونو پيروان درلودل. په من％نيو پ７５يو ک３ کليسا هغه دندې ترسره کول３ چ３ اوس 
ي３ دولت په غاړه لري. زياتره پاپان، پوه او باکفايته سياست پوهان وو، لکه لئون کبير او لوی گريگور  

چ３ په شپ８مه ز８４د４زې پ７５ۍ ک３ اوس５دل.
له 119۸ نه تر 1216 ز کال پورې کليسا د خپل ＄واک لوړې مرحل３ ته ورس５ده او ان خپله   
اراده ي３ د فرانس３ او انگلستان او د جرمني او روم د امپراتوريو پر پاچاهانو وتپله. له دې معلوم８５ي چ３ 

په من％نيو پ７５يو ک３ مذهب د ＇ومره ارز＊ت لرونکی و.

په من％نيو پ７５يو ک３ سياسي اوضاع
په من％نيو پ７５يو ک３ گ０ شم５ر کورنيو واکمني درلوده چ３ د ب５لگ３ په توگه د کارولنژين د   
کورن９ نوم يادولی شو. د دې کورن９ بنس اي＋ودونکی د شارل مارتل په نامه يو غ＋تلی او باتدبيره 

شخص و.
هغه د من％نيو پ７５يو د پاچاهانو برخالف د کليسا ＄مک３ ضبط ک７ې او يو مقتدر جنگي   

＄واک ي３ رامن＃ ته ک７. د دغ３ کورن９ د واکمن９ سيمه گول يا ننن９ فرانسه وه.
د دغ３ کورن９ له غ＋تلو پاچاهانو ＇خه يو هم شارلمان و چ３ په 765 ز کال ک３ پاچا شو،   

هغه ډ４رې سيم３ ترالسه ک７ې او کليسا ته ي３ ډ４ر خدمتونه وک７ل.
 

« »  

 

په من％نيو پ７５يو ک３ د اروپا د يوه ＊ار ان％ور   



 6۸

شارلمان په ۸00 ز کال ک３ د سترواک９ امپراطور تاج پر سر ک５＋ود او ＄ان ي３ سترواک ونوماوه. 
هغه په خپلو پولو ک３ برابر قوانين وضع ک７ل او تل ي３ د اروپا د ب５الب５لو برخو پر يووالي فکر کاوه او 

د ملوک الطوايفي د پراختيا خن６ و.

                              په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د من％نيو پ７５يو د ！ولنيز حالت په اړه او دويمه 

ډله دې د اقتصادي حالت په اړه معلومات وړاندې ک７ي.

      پو＊تن３
1-په من％نيو پ７５يو ک３ له ！ولنيزه پلوه خلک په ＇و طبقو و４شل شوي وو؟

2-په من％نيو پ７５يو ک３ پاپانو کوم واک３ درلود؟
3-الندې تش ＄ايونه په خپلو کتابچو ک３ ډک ک７ئ.

د کارولنژين کورن９ بنس اي＋ودونکی ........................... و.

     د ！ولگي د باندې فعاليت
په من％نيو پ７５يو ک３ په افغانستان ک３ کومو واکمنيو شتون درلود؟ نومونه دې وليکئ.

؟

په اروپا ک３ د من％نيو پ７５يو اړونده کال
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نولسم لوست 

صليبي جگ７ې

آيا پوهي８ئ چ３ صليب ＇ه شی دی او صليبي جگ７ه ＇ه معنا لري؟

د  ن＋ه )صليب( د حضرت عيسی%  باور دغه  په  د هغوی  ده.  ن＋ه  د عيسويانو سپ５）ل３  صليب 
شهادت ＊کارونديي کوي چ３ له همدې امله ي３ په خپلو کليساگانو ک３ کاروي.

په ت５ر لوست ک３ مو ولوستل چ３ مسيحيت په چ＂ک９ سره په اروپا ک３ خپور شو او ډ４رو   
خلکو دغه دين ته مخه وک７ه. دغه مهال يوازې هسپانيا د مسلمانانو په ولکه ک３ وه.

په 1 1 ز８４د４زې پ７５ۍ ک３ د مسلمانانو او اروپايانو ترمن＃ صليبي جگ７ې پ５＋３ شوې. په دغو   
جگ７و ک３ د اروپايانو پر جامو د صليب ن＋３ وې چ３ له همدې امله صليبي جگ７ې بلل ک８５ي، خو 

ول３ دغه جگ７ې پ５＋３ شوې؟
١-د عيسويانو په اند، ختي＃ يعن３ د شتمن９ سرچينه او هغوی فکر کاوه چ３ پر ختي＃ د بريدونو په ترڅ 

ک３ به ډ４ره شتمني ترالسه ک７ي.
سوداگريز  الندې  نظر  تر  دولتونو  عيسوي  د  ک３  ختي＃   نژدې  په  چ３  وو  ل５وال  سوداگر  ٢-اي＂الوي 

مرکزونه رامن＃ ته ک７ي او له دې الرې له لرې ختي＃ سره خپله سوداگري پيل ک７ي.

صليبي جگ７ې
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٣-د اشرافو تر يرغل الندې کروندگرو فکر کاوه چ３ په صليبي جگ７و ک３ له گ６ون او اروپا ته تر 
گر＄５دو وروسته به ＊ه ژوند ولري.

د صليبي جگ７و  پايلې
د تاريخ په اوږدو ک３ اته صليبي جگ７ې پ５＋３ شوي دي چ３ لوم７ۍ جگ７ه په 1095 ز کال او وروست９ 

ي３ په 1270 ز کال ک３ پ５＋ه شوې چ３ الندې پايل３ ي３ لرل３ دي:
١-په دغو جگ７و ک３ زياتره اشراف ووژل شول او کروندگرو يو＄ل بيا خپلواکي ترالسه ک７ه چ３ له امله 

ي３ د فيوډال５زم نظام هم کمزوری شو.
٢-د لو４دي＃ او ختي＃ تر من＃ سوداگرۍ پراختيا ومونده، ＄که چ３ د صليبي جگ７و گ６ونوالو له ختي＃ 

＇خه نوي کالي لکه وري＋مين توکي، خوراکي توکي او ډول ډول درمل له ＄ان سره يووړل.
٣-＊ارونو پراختيا او پرمختگ وک７.

ډ４ر وخت  د  ادبيات چ３  او روم  يونان  ٤-د 
لپاره ه５ر شوي وو، يو＄ل بيا د ختي＃ له الرې 
اروپا ته يووړل شول او همدارنگه اروپايان د 
مسلمانانو له علومو او فنونو سره آشنا شول.

٥- د اسالمي  تمدن ډ４ری پديدې او علوم، 
له هغ３ جمل３ ＇خه د مسلمانانو په سلگونو 
زره کتابونه ي３ له ＄انه سره يووړل چ３ تر ننه 

پورې د لو４دي＃ په کتابتونونو ک３ شته.
په شام، ترکي３ او مصر ک３ په سلگونو   -٦

زره مسلمانان ي３ قتل عام ک７ل.

                            په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د صليبي جگ７و د پ５＋５دو د الملونو په اړه او 

دويمه ډله دې د صليبي جگ７و د پايلو په اړه معلومات ورک７ي.

     پو＊تن３
1-＇و ＄ل３ صليبي جگ７ې پ５＋３ شوې دي؟

2-د کومو پ７５يو ترمن＃ مسيحيت د پرمختگ په حال ک３ و؟

؟

د صليبي جگ７و يو ان％ور



اوضاع عمومي اروپا در قرن وسطي

 71

     رنسانس په لغت ک３ د فرهنگ او علومو بيا پيداي＋ت ته ويل ک８５ي.
د علومو او فرهنگ په برخه ک３ دغه بدلونونه له 14 م３ ＇خه تر 16 م３ ز８４د８４ې پ７５ۍ پورې رامن＃ 
ته شول. په اروپا  ک３ رنسانس ورو ورو او په تدريجي توگه ترسره شو او د اروپا ＇５رې ته ي３ بدلون 

ورک７. په دې دوره ک３ پوهانو خلکو ته د لرغوني يونان او روم د فرهنگ تبليغ کاوه.
      له رنسانس ＇خه وړاندې د اروپا خلکو تر ډ４ره روحي مسايلو ته پام کاوه او مادياتو ته ي３ پام نه 
درلود، خو د رنسانس په دوره ک３ د ن７ۍ چارو ته هم ＄ير شول. هنرمندانو او پوهانو نوي نظريات 
وړاندې ک７ل. د چاپ ماشين اختراع شو. سوداگرۍ او کسبونو پراختيا ومونده. ＊اري ژوند پيل شو 

او د اربابانو ＄واک د کمزورتيا په لور روان شو.

د ＊اري ژوند پراختيا
      ＊ارونو تر ډ４ره په ساحلي سيمو ک３ پراختيا ومونده، ＄که چ３ په دغو ＄ايونو ک３ کروندگر او 
فيوډاالن ل８ وو. د بندري ＊ارونو پراختيا لوم７ى په ايټاليا او وروسته په المان ک３ پيل شوه او د خلکو 
شم５ر هم زيات شو. په دغه دوره ک３ د يوه من％ني ＊ار د وگ７و شم５ر پن％ه زره تنو او د سترو ＊ارونو 
د وگ７و شم５ر شل زره تنو ته رس５ده. د ＊ار دننه منظره تل د بدلون په حال ک３ وه، فيوډاالن له دغه 

شلم لوست 

 د اروپا رنسانس

د رنسانس د دورې د معماري هنر يوه بيلگه 



 72

حالت ＇خه ناخو＊ي وو، خو د مقابل３ وس ي３ نه درلوده.
پاچاهانو له فيوډاالنو ＇خه غو＊تل چ３ ماليه ورک７ي. سوداگري او بانکداري په نوې ب２ه پيل شوه، 

چ３ دغه حالت د ＊ارونو اقتصاد پياوړی ک７.

د پاچاهانو د ＄واک زياتوالی
د ＊ارونو له جوړ４دو او ＊اري ژوند ＄خه وروسته د پاچاهانو ＄واک هم ډ４ر شو. پاچاهانو له فيوډاالنو 

＇خه ماليات اخيستل او د خپل ＄واکمنتوب لپاره ي３ ور＇خه گ＂ه اخيستله.
پاچاهانو ډ４ر شم５ر سرتيري وگمارل او يو تلپاتی پياوړی پو＄ي ＄واک ي３ برابر ک７ وسل３ او توپونه ي３ 
له جوړ ک７ل. همدغه مهال د کليسا ＄واک يو ＇ه محدود شو او د حکومت په چارو ک３ د السوهن３ 

اجازه نه ورکول ک５ده.
کليسا－انو ورو ورو د مالي３ اخيستلو، سکالرشيپ ورکولو او د ＊وون３ او روزن３ ورکولو حق له السه 
ورک７. د رنسانس په دوره ک３ اروپايي ه５وادونه له ډ４رو بدلونونو سره مخامخ شول. ه５＆ يوه ه５واد خپل 

اوسنی حالت نه درلود.
د انگلستان په ه５واد ک３ فيوډاالنو او ＄واکمنو اشرافو په پارلمان )ولسي جرگه( ک３ شتون پيدا ک７ او 
يو مشروطه سلطنتي حکومت ي３ رامن＃ ته ک７. د فرانس３ پاچاهان ل５وال وو چ３ د فيوډاالنو ＄واک 
کمزوری او په پای ک３ ي３ له من％ه يوسي. هغوی د حکومت لپاره يو مرکز جوړ ک７ او د پاريس ＊ار 

ي３ مرکز و！اکه چ３ له همدې امله سخته جگ７ه پ５＋ه شوه.
      له دې ！ولو سره سره، د فرانس３ او انگلستان خلکو خپل ملت ته 
تر هر شي ډ４ر درناوی درلود. په هسپانيا ک３ يو بل ډول بدلونونه راغلي 
وو. د هسپانيا شمالي واليتونه د عيسوي پاچاهانو او سو４لي برخ３ ي３ د 
جگ７ې  ترمن＃  مسلمانانو  او  اروپايانو  د  چ３  وې  ک３  الس  په  مسلمانانو 

پ５＋３ شوې او په پايله ک３ ملوک الطوايفي له من％ه والړه.
＄ينو سيمو چ３ يووالی نه درلود، خلک ي３ تل له يو بل سره په جگ７ه 
ک３ ＊ک５ل وو. او غو＊تل ي３ چ３ د ب５لو او خپلواکو کوچنيو دولتونو په 

توگه ژوند وک７ي.
                     

په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې له رنسانس 
＇خه وروسته د خلکو د ژوند په اړه او دويمه ډله دې د ＊اري ژوند 

او د نوو ودان شويو ＊ارونو په اړه معلومات وړاندې ک７ي.
؟ پو＊تن３

١- په اروپايي ！ولنه ک３ له رنسانس ＇خه وروسته کوم بدلونونه من＃ ته راغلل؟
٢-په هسپانيا ک３ ملوک الطوايفي نظام ＇رنگه له من％ه والړ؟

د رنسانس د دورې د معمارۍ د هنر يوه ب５لگه
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يوويشتم لوست 

په پوهه، ادب او فرهنگ ک３ بدلونونه

را＇رگند  بدلونونه  کوم  ک３  فرهنگ  او  ادب  پوهه،  په  وروسته  ＇）ه  رنسانس  له  چ３  پوه８５ئ  أيا 
شول؟

په من％نيو پ７５يو ک３ د اروپا خلکو دنيوي کارونو ته ل８ پام درلوده، خو د رنسانس په دوره ک３ د 
اروپا خلک ورو ورو ژوند او ن７ۍ ته ＄ير شول. په ب５الب５لو ＇انگو ک３ پوهان، ليکواالن او هنرمندان 

را＇رگند شول چ３ تراوسه ي３ آثار پر ＄ای پات３ دي.
له وتلو ليکواالنو ＇خه و. همدارنگه د  ولتر د دې دورې  او  مونتسکو  ژان ژاک روسو،   
ان％ورگرانو او مجسمه جوړوونکو له ډل３ ＇خه د ميکل انژ او ليونارډ ډ اوينچي نومونه يادولی شو. 
د ادبياتو په برخه ک３ بايد ووايو چ３ د ژب３ گرامر او لغت ډ４ر ارز＊ت پيدا ک７ او همدارنگه خلک د 
حقوقو د علم په مقرراتو پوه شول. د رنسانس په دوره ک３ له کليسا ＇خه د باندې ＊وون％ي جوړ شول، 

د انسان د بدن په اړه مطالعه پيل شوه او په طب او طبابت ک３ پرمختگ رامن＃ ته شو.
له پوهانو ＇خه يو تن، ويليم هاروي، د انسان په بدن ک３ د وين３ د گر＄５دو په اړه ＇７５ن３   
وک７ې. د نجومو او جغرافي３ په ＇انگو ک３ هم د پام وړ پرمختگ وشو. الماني گونټبرگ د چاپ 

ماشين او گاليله تلسکوپ اختراع ک７ل.
د اووه لسم３ پ７５ۍ په وروستيو ک３ د لوم７ي ＄ل لپاره د بخار ماشين وکارول شو. او هم يو   

د ！لسکوپ ان％ور  
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ډول درانده ！وپک جوړ شول چ３ د ويشتلو په وخت ک３ په ＄انگ７و پايو ک５＋ودل ک５دل.
اروپايانو د نوو ترالسه شوو جغرافيايي اطالعاتو په السته راوړلو سره وکوالی شول چ３ د   
افريقا سو４لي برخو او امريکا ته سفر وک７ي او حتی د ＄مکو په غاړو ک３ په سمندري چلند الس 
خپلو  په  چ３  شول  بريالي  هغوی  سره  جوړ４دو  په  نما(  )قطب  معلوموونکی  لوري  د  ک７ي.  پورې 
له  پوه３  د جغرافيايي  اروپايانو  د  مارکوپولو سفر  د  ته  ته ک７ي. چين  رامن＃  اسانتيا  مسافرتونو ک３ 

پراختيا سره ډ４ره مرسته وک７ه. 
انسانانو زيات معلومات ترالسه ک７ل. ورو ورو ي３ ډ４رې ＊３ نقش３  اړه  په  کله چ３ د جغرافي３ 

جوړې ک７ې چ３ ورسره د اروپايانو معلومات هم د الرو، ＄مکو او سمندرونو په اړه بشپ７ شو.
 

  په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د رنسانس دورې د اختراعاتو د گ＂و په اړه او 
دويمه ډله دې د ＊وون％يو له جوړ４دو ＇خه وړاندې د پوه３ او زده ک７ې د مرکزونو په اړه معلومات 

وړاندې ک７ي.

؟ پو＊تن３
1-د رنسانس په دوره ک３ په انسانانو ک３ کوم نوی احساس رامن＃ ته شو؟

2-د دې دورې دوه نوميالي ليکواالن راوپ５ژنئ.
3-د رنسانس په دوره ک３ اروپايانو د طب او طبابت په برخه ک３ کوم３ الس ته راوړن３ درلودې؟

 د ！ولگي د باندې فعاليت
اړه  په  گ＂و  د  تلسکوپ  او  ماشين  د  د چاپ  مرسته  په  مشرانو  د  کورن９  د خپل３  دې  کوونکي  زده 

معلومات وليکي او په ！ولگي ک３ دې ولولي.

 

د ماري اورواول＂ر ان％ور  د ژان ژاک روسو ان％ور
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دوه ويشتم لوست 

په اروپا ک３ لوی انقالبونه

آيا پوه８５ئ چ３ صنعتي انقالب ＇ه ته وايي؟

د انگلستان صنعتي انقالب
د صنعت په برخه ک３ بدلون يا په بل عبارت په پرمختللو ه５وادونو ک３ هغه بدلون چ３ د   

صنعتي ماشينونو د کارولو په ترڅ ک３ رامن＃ ته شوی، صنعتي انقالب بلل ک８５ي.
د اتلسم３ پ７５ۍ په دويم３ نيمايي ک３ په برتانيا ک３ چ３ د صنعتي انقالب کوم３ ن＋３ ليدل   

ک５دې، په صنعتي انقالب بدل３ شوې.
دغه انقالب تر ١٨٥٠ ز کال پورې لويه برتانيا د ن７ۍ تر ！ولو   
ب６ايه ه５واد ک７، خو په برتانيا ک３ د صنعتي انقالب لوی المل د کرنيز 
انقالب برياليتوب و. د کرن３ او مالدارۍ په برخه ک３ بدلون د دې المل 
شو چ３ د خوراکي توکو په توليد ک３ د پام وړ زياتوالى راشي او خلکو ته 
ارزانه او پر４مانه خوراکي توکي په الس ورشي. چ３ په دې اساس خلکو 

ته د صنعتي کاليو د اخيستلو زمينه برابره شوه.
د جيمز واټ په واسطه د بخار د ماشين اختراع په دغه انقالب ک３ 
مهم رول ولوباوه. د بخار ماشين له اختراع او گ＂３ اخيستن３ وروسته، 
نساجي  د  ته شوې.  رامن＃  هم  نوې الرې  ک５دو  ويل３  د  اوسپن３  د 

د ！وکر اوبدلو د ماشين ان％ور

د بخار ماشين
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صنعت هم د صنعتي انقالب پر لور يو گام و.
د صنعت وده چ３ لوم７ی په برتانيا ک３ پيل شوه، د نولسم３ پ７５ۍ په ب５ال ب５لو کلونو 
ک３ په چ＂ک９ سره د اروپا نورو ه５وادونو او امريکا ته پراختيا وک７ه. له ١٨٥٠ ز کال 
وروسته دغه وده د اروپا په نورو ه５وادونو، لکه: بلژيک، فرانس３ او المان ک３ رامن＃ ته 
شوه. په دغو ه５وادونو ک３ هم نساجي رول ولوباوه. د انگلستان د صنعتي انقالب په اړه 

چ３ پوه شو اوس را＄ئ چ３ وپوه８５و چ３ د فرانس３ لوی انقالب ＇رنگه رامن＃ ته شو؟
د فرانس３ لوی انقالب

د فرانس３ لوی انقالب په 17۸9 ز کال ک３ رامن＃ ته شو. له انقالب ＇خه وړاندې د 
فرانس３ د خلکو حالت له ＄ينو لوريو د ！ولو اروپايانو په پرتله يو ＇ه ＊ه و، خو له دې 
سرب５ره ظلم او استبداد د فرانس３ د واکمنيو له ＄انگ７نو ＇خه وو. د طبقاتو ترمن＃ توپير 

و او اقتصادي حالت هم خراب و چ３ په پايله ک３ ي３ يوشم５ر پوهان، لکه: مونټيسکو، ولټر، ژان 
ژاک روسو، ديدرو او ادام اسميټ اړ شول چ３ د ！ولن３ پر وضعيت باندې 
نيوک３ وک７ي. د دولتي خزان３ کم５دل او اقتصادي مات３ هم د انقالب د راتلو 

يو المل و. شپاړسم لويي نشواى کوالی چ３ د خلکو اداره وک７ي. 
د ！ولن３ د ！ي＂３ يا در４م３ طبق３ خلک سره راغون６ شول او د دې پر ＄اى چ３ 
د لوړو طبقاتو استازو سره يو＄ای شي، په خپله ي３ يو مجلس جوړ ک７ او ملي 
مجلس ي３ وباله او ژمنه ي３ وک７ه چ３ تر هغه به سره ب５ل نه شي، تر＇و فرانسه 
د اساسي قانون ＇＋تنه نه ک７ي. خو شور او زوږ پيدا شو چ３ پاچا غواړي 

چ３ د دوى مجلس له من％ه يوسي. له همدې امله خلکو په بلوا الس پورې ک７ او د ١٧٨٩ ز کال د 
جنوري په ١٤مه ي３ د باسټيلي په زندان بريد وک７ او زندانيان ي３ ازاد ک７ل.

شپاړسم لويي او د هغه م５رمن３ ماري انتونت له فرانس３ ＇خه د ت５＋ت３ ه）ه 
وک７ه، خو مخنيوی ي３ وشو. چ３ په پای ک３ خلکو سلب اعتماد ک７ل.

زياترو  په  اروپا  د  بلک３  ک３،  فرانسه  په  يوازې  نه  اغ５زې  انقالب  د  فرانس３  د 
ه５وادونو ک３ ليدل ک５دې چ３ له همدې امله دغه انقالب ته لوی انقالب وايي. 

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د صنعتي انقالب د گ＂و په اړه او دويمه ډله 

دې د فرانس３ حکومت د ＄انگ７نو په اړه خبرې اترې وک７ي.
؟ پو＊تن３

1.د بخار ماشين د چا په واسطه اختراع شو؟
2.صنعتي انقالب له انگلستان ＇خه وروسته په کومو ＄ايونو ک３ رامن＃ ته شو؟

3.په فرانسه ک３ ملي مجلس ＇نگه جوړ شو؟ رو＊انه ي３ ک７ئ.

لندن، د بيگبين ساعت

د فرانس３ د لوی انقالب ان％ور

 د انقالب کوونکو له لوري د باستيل زندان کالبندي
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اووم ＇پرکی 

دغه سرليک الندې درسونو لرونکى دی:
١. د مايا )Maya( تمدن،

٢.د ازتک )Aztec( تمدن،
٣.د اينکا )Aeenka( تمدن،

٤.د امريکا موندل او د مهاجرتونو پيل،
٥.د امريکا د متحده ايالتونو خپلواکي.

تاريخ امريکا  د 

 د سهیلی لوی سمندر

د استوا کر＊ه )د ＄مک３ نيمول(

د سرطان مدار راس

د هودسن خليج

د شمالی لوی سمندر
د امريکا متحده ايالتونه

د شمالي سمندر اطلس

د سهيلي سمندر اطلس

د مکزيک خليج

  د امريکا
متحده اياالتونه



 7۸

د  ＇پرکي موخ３

زده کوونکي به له آسيا ＇خه امريکا ته د خلکو له ل８５د سره آشنا شي،  .1

د امريکا له بومي خلکو سره به آشنا شي،  .2

په مرکزي امريکا ک３ به د مايا له تمدن سره آشنا شي،  .3

د ازتک تمدن د رامن＃ ته کيدو په ＇رنگوالي به وپوه８５ي،  .4

په سو４لي امريکا ک３ به د اينکا له تمدن سره آشنا شي،  .5

د امريکا له کشف او د مهاجرتونو له پيل سره به آشنا شي،  .6

بايد وپوه８５ي چ３ اروپايانو نوې ن７ۍ )امريکا( ته ول３ مهاجرت وک７،  .7

د امريکا د متحده ايالتونو د خپلواک９ له مراحلو سره به آشنا شي.  .۸
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درويشتم لوست 

د مايا تمدن ＇رنگه من％ته راغى؟

په دې لوست ک３ له اسيا ＇خه امريکا ته د هغو قومونو له ل８５د سره اشنا ک５زئ چ３ په مرکزي امريکا 
ک３ ي３ د مايا په نامه د لوم７ني تمدن بنس ک５＋ود.

 

مخک３ له دې چ３ انسانان کرن３ ته مخه ک７ي، د خپلو خوراکي توکو اړتيا ي３ د وحشي ژويو د ＊کار 
او د م５وو راغون６ولو له الرې پوره کوله. هغوی د خوراکي توکو د الس ته راوړلو لپاره اړ وو چ３ له 
له  پيدا ک７ي. د دغو مهاجرو  او شتمن３ ＄مک３   ته مهاجرت وک７ي  بل３ سيم３  يوې سيم３ ＇خه 
جمل３ ＇خه يو هم د مايا قوم و. د آسيا د شمال ختي＃ ک３ يوشم５ر قومونو امريکا ته مهاجرت وک７. 
هغوی د ＄ينو ＄انگ７تياوو او ظاهري ورته والي له مخ３ مغول توکمه وو چ３ ډ４ر پخوا ي３ په تدريجي 
االسکا له الرې شمالي  آسيا ＇خه مهاجرت پيل ک７. له دې امله چ３ سمندر کنگل و د  له   توگه 
امريکا ته ننوتل. ＇ه موده وروسته د هغوی يوې ډل３ شمالي امريکا پر４＋وده او د سو４لي سيمو په لور 

وخو＄５دل.
د مايا قومونو چ３ شل قبيل３ ي３ درلودې، د مرکزي امريکا په ！ولو سيمو ک３ ي３ ژوند کاوه. له 
ميالده شاو خوا ٦١٣ کاله وړاندې د مايا د قبيلو د ژوند په ډول ک３ يو ستر بدلون رامن＃ ته شو. لوم７نى 

ژوند ي３ پر４＋ود، کرنيز ژوند ته ي３ مخه ک７ه او ورو  ورو ي３ د يوه تمدن بنس ک５＋ود.

سهيلي امريکا
د مايانو متدن

 پخواني ＊ارونه
＊ارونه او پخواني عبادت ＄ايونه +
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د مايا خلکو د کرن３ په چارو ک３ پرمختگ وک７ او له شمالي امريکا سره ي３ په خپل３ سوداگريزې 
اړيک３ ！ينگ３ ک７ې، خو په مرکزي امريکا ک３ د وچکال９ له راتگ سره د مايا قومونه اړ شول چ３ 
شمالي سيمو ته مهاجرت وک７ي. هلته ي３ يو＄ل بيا د ＊ارونو، کورونو، عبادت ＄ايونو او اهرامونو په 
جوړولو پيل وک７. د مايا وگ７و له ب５ال ب５لو علومو، لکه ستوري پېژندنې سره أشنايي درلوده او  کليزه 
ي３ هم جوړه ک７ې وه. د مايا په قبيله ک３ کاهنانو )مذهبي الر＊وونکو( ډ４ر رول درلوده. هغوى په ستوري 
پ５ژندنه پوه５دل چ３ له همدې امله ي３ په خلکو ک３ ډ４ر درناوی ک５ده. د مايا تمدن ډ４ر أثار پات３ دي چ３ 

د هغو له جمل３ کولی شو چ３ د يو کاتان په ！اپو وزمه ک３ د )الکاستون( اهرام ته اشاره وک７و. 
                            

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په در４و ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې له أسيا ＇خه امريکا ته د مهاجرت په اړه، 
دويمه ډله دې د مايا تمدن د رامن＃ ته ک５دو د ＇رنگوالي په اړه او در４مه ډله دې د مايا د فرهنگ او 

معمارۍ په اړه خبرې اترې وک７ي او د هرې ډل３ استازى دې پايله په ！ولگي ک３ وړاندې ک７ي.

؟ پو＊تن３
1.د مايا قومونو ＇رنگه شمالي امريکا ته مهاجرت وک７؟

2.په مرکزي امريکا ک３ د مايايانو د ژوند د ډول په اړه ＇و کر＊３ وليکئ.
3.د الکاستون د اهرام په اړه ＇ه پوه８５ئ؟

لکه ＇نگه چ３ په ان％ور ک３ ليدل ک８５ي، الکاستون هرم ٢٣ متره لوړوالى لري او د هنري معمارۍ ډ４ر ارز＊ت لري چ３ هر کال 
ي３ په زرگونو ن７يوال سيالنيان ليدنه کوي.
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＇لرويشتم لوست 

د ازتکانو تمدن په کوم ＄اى ک３ رامن％ته شو؟

په ت５ر لوست ک３ له أسيا ＇خه امريکا ته د خلکو له مهاجرت او په مرکزي امريکا ک３ د مايا تمدن له من％ه 
راتلو سره اشنا شوئ.  په دې لوست ک３ د ازتک تمدن سره چ３ د مايا پر ＄ای رامن％ته شو، آشنا کي８ئ.

د مرکزي امريکا پخوانيو لوم７نيو وگ７و شل قبيل３ درلودې. له دغو قبيلو يو قوم چ３ په مکسيکو 
د ＇وارلسم３  و.  مشهور  مارۍ  او جگ７ه  زړورتوب  په  قوم  دغه  نوم５ده.  ازتک  و،  م５شت  ک３ 
ز８４د４زې پ７５ۍ په لوم７يو ک３ ازتکانو د مايا د واک ！وله سيمه ونيوله چ３ وروسته د ازتکانو سترواک９ 

د مرکزي امريکا ！ول３ سيم３ په ＄انگ７ې توگه مکسيکو په ولکه ک３ درلوده.
ازتکانو د تمدن مهم３ السته  په علم ک３ پرمختگ د  او رياضياتو  د هنر، معمارۍ، نجومو 
راوړن３ وې. د دوی ليک د ان％ور４ز ليک يو ډول و. ＄ينو ازتکانو په غوږونو ک３ د وزن په اچولو 
سره د خپلو غوږونو نرم９ اوږدول３، ＄که چ３ د غوږونو د نرميو اوږدوالى د نجيب زادگ９ ن＋ه وه. 
کاهنانو د ازتکانو په ！ولنه ک３ د مايايانو په ＇５ر مهم رول درلوده. ازتکان هو＊يار او ＄يرک خلک 
وو. هغوی له سو４لي امريکا سره خپل３ اړيک３ ！ينگ３ ک７ې وې او د السي او هنري صنايعو توليدات 

ي３ د سوېلي امريکا سيمو ته صادرول.
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ازتکانو  د  هسپانويان  وروسته،  موندنو  جغرافيايي  له  وک７.  دوام  کاله   ٢٠٠ سترواک９  ازتکانو  د 
سيم３ ته ننوتل او هغه ＄اى ي３ ونيو. د ازتکانو تاريخي آثار د ان％وريزو توکو په ب２ه موجود وو چ３ 

د اروپايانو له لوري له من％ه يوړل شول، ＄که 
چ３ د هغوی د مذهبي سليق３ او د تفکر له 

طرز سره ي３ مطابقت نه درلود.
د ازتکانو پالزم５نه چ３ د سترواک９ يو مهم 
＊ار و، له خاورو سره برابره شو او پر ＄ای ي３ 

هسپانويانو يوه ستره کليسا ودانه ک７ه.
د اروپايانو د بريدونو په پايله ک３ د ازتکانو 
له هغوی ＇خه  من％ه والړل.  له  ادبيات  ！ول 
يوازې درې کتابونه پات３ دي چ３ تر دې مهاله 

ي３ ＇وک په لوستلو نه دي بريالي شوي.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونک３ دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د واک ته د ازتکانو د رس５دو په اړه او دويمه 
ډله دې د ازتکانو د تمدن د السته راوړنو په اړه خبرې اترې وک７ي او د هرې ډل３ استازی دې د بحث 

پايله په ！ولگي ک３ ولولي.

؟ پو＊تن３
1. د مايايانو سيمه کومو وگ７و ونيوله؟

2. ازتکانو له کومو سيمو سره سوداگريزې اړيک３ ！ينگ３ ک７ې وې؟
3. د ازتکانو سترواک９ د چا په واسطه او ＇رنگه له من％ه والړه؟

 د ！ولگي دباندې فعاليت
 د ازتکانو د تمدن په اړه يو مطلب وليکئ.

د ازتک د اوږدو غوږو مجسمو ان％ور        
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د اينکا تمدن ＇رنگه تمدن و؟

په ت５ر لوست ک３ مو د ازتکانو په اړه موضوعات ولوستل. اوس د اينکا له قومونو سره چ３ په سو４لي 
امريکا ک３ ي３ د يو ستر تمدن بنس اي＋ي و، أشنا کي８ئ.

له آسيا ＇خه امريکا ته چ３ کومو خلکو مهاجرت ک７ی و، په دغه ＄ای ک３ ي３ د تمدن   
درې عمده مرکزونه رامن＃ ته ک７ل چ３ له مکسيکو، مرکزي امريکا او پيرو ＇خه عبارت دي.

اينکا هم د آسيا له مهاجرو قومونو ＇خه و. هغوی له آسيا ＇خه د االسکا له الرې د سو４لي امريکا 
سيمو ته ＄انونه ورسول. د اينکا امپراتوري قلمرو د سو４لي امريکا ！ول３ لو４دي％３ ＇ن６ې په بر ک３ 

نيول３ چ３ په شمال ک３ تر اکوادور او په سو４ل ک３ تر چيلي پورې رس５دې. 
د اينکا تمدن په دولسمه ز８４د４زه پ７５ۍ ک３ پيل شو. د ازتکانو په خالف اينکايان په دې   
بريالي شول چ３ يوه متحده او يو مو！ى ！ولنه جوړه ک７ي. سياسي ＄واک په بشپ７ه توگه د پاچا په الس 
ک３ و. د اينکا پاچا د مذهبي کاهنانو په مرسته په خپل قلمرو ک３ واک په تيزۍ سره چالوه او ＄ان ي３ 
د خدای زوی او استازۍ باله.خلکو په خپله ه５＆ واک نه درلوده او د مذهبي کاهنانو او پاچا تر امرونو 

الندې ي３ ژوند کاوه. 
اينکايان د نجوم او رياضياتو په علم ک３ له ازتکانو ＇خه وروسته پات３ وو، خو په مهندس９، معمارۍ 

پن％ه ويشتم لوست 
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؟

او السي صنايعو ک３ مخ وړاندې وو. د هغوی په واسطه جوړ شوي وا！ونه او ودان９ د ازتکانو په پرتله 
ډ４رې ＊３ وې. د هغوی ليک يو ډول ان％وريز و. اينکا خپل３ سوداگريزې اړيک３ له شمالي سيمو په 
＄انگ７ې توگه د ازتکانو له سترواک９ سره ！ينگ３ ک７ې وې. هغوى د خپلو السي صنايعو توليدات د 

ازتکانو سترواک９ ته صادرول. د مرکزي 
امريکا غل３ او د حبوباتو تخمونه په ډ４ر 
مقدار سره سو４لي امريکا ته رسول ک５دل 
چ３  دې  له  سره  ک５دل.  کرل  هلته  او 
او  ک７  ويجاړ  تمدن  اينکا  د  هسپانويانو 
سترواک９ ي９ له من％ه يوړه، خو ال تراوسه 
لکه  دي،  پات３  آثار  ډ４ر  تمدن  دغه  د 
＊کلي د سرو زرو او سپينوزرو توکي او د 
اوبو رسولو کانالونه. دغه کانالونه د اڼديز 
اوبه  د  ک３  لمنو  په  غرونو  د   )Andes(
خور لپاره جوړ شوي وو. له دې سرب５ره 
او  استوگن％ايونه  کوزکو ک３ هم ستر  په 

کالوې شتون لري چ３ د دوی په واسطه جوړې شوې دي.    

                                 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د سو４لي امريکا د پخوانيو لوم７نيو خلکو په 
اړه او دويمه ډله دې د اينکا د واک الندې سيمو په اړه بحث وک７ي او د هرې ډل３ استازى دې پايله 

خپلو ！ولگيوالو ته ووايي.

      پو＊تن３
1.د امريکا په لويه وچه ک３ ＇و تمدنونه او په کومو سيمو ک３ جوړ شوي وو؟

2.د نقش９ پر مخ د اينکا د سترواک９ قلمرو سيمه و＊اياست.
3.له سياسي پلوه د اينکا تمدن د ازتک له تمدن سره ＇ه توپير درلود؟

4.د اينکا د پات３ شويو آثارو په اړه معلومات ورک７ئ.
      د ！ولگي دباندې فعاليت

د لوست مهم ！کي په خپلو کتابچو ک３ وليکئ.

د اينکا کليزه
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شپ８ ويشتم لوست 

د امريکا کشف او د مهاجرتونو پيل ＇رنگه ترسره شو؟

تاسو د امريکا د پخوانيو لوم７نيو وگ７و د ژوند په اړه موضوعات ولوستل. په دې لوست ک３ د امريکا 
د وچه له موندلو او هغه ＄ای ته د اروپايانو د مهاجرت پيل او د امريکا له بومي خلکو سره د هغوى 

له سلوک سره اشنا ک８５ئ.

د امريکا وچه د ١٤٩٢ ز８４د４ز کال په اکتوبر ک３ د هسپانيا د پاچاه９ په مالي مرسته د يوه اي＂الوي 
ما１و له لوري چ３ کرسټيف کولمب نوم５ده کشف 
پايه پورې  شوه. کرس＂يف کولمب د خپل ژوند تر 
شوې  کشف  واسطه  په  هغه  د  چ３  و  باور  دې  په 
سيم３ د آسيا د هند، د ختي％و سواحلو يوه برخه 
ده چ３ له همدې امله د دغ３ سيم３ بومي خلک 
لوېديځ  د  سيمه  دغه  وروسته  ونومول.  هندي  ي３ 
هند په نامه شهرت ومونده. په داس３ حال ک３ چ３ 

له کومو خلکو سره هغه آشنا شوى و، د امريکا سره 
پوستي بوميان وو.

کريس＂ف کولمب   
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د شپاړسم３ ز８４د４زې پ７５ۍ په پيل ک３ د اي＂اليا ه５واد يو بل شخص چ３ امريکا وسپوچي نوم５ده، 
د سو４لي امريکا شمالي برخو ته سفر وک７. هغه وليدل چ３ دا سيمه هند نه، بلک３ يوه نوې لويه وچه 

ده چ３ له همدې امله، دغه نوې وچه د هغه په نامه )امريکا( ياده شوه.
له دې وروسته د اروپا لويو ه５وادونو د نوې ن７ۍ )امريکا( په لور مهاجرت وک７. هسپانويان   
او پرتگاليان چ３ کله د مرکزي او سو４لي امريکا سيمو ته ننوتل، له تاوتريخوالي ي３ کار واخيسته او د 

امريکا پخواني لوم７ني وگ７ي ي３ د ＄ان تابع ک７ل.

اروپايانو وکوالی شول چ３ ډ４رۍ سيم３ ونيسي او لوي３ سترواک９ په هغه ＄اى ک３ جوړې   
ک７ې. له بل３ خوا مهاجرتونه د اروپا د سترو ＄واکونو ترمن＃ د جگ７ې المل وگر＄５دل. د امريکا د 
نيول شوو سيمو پر سر د اروپايانو د جگ７و له امله د امريکا د خلکو لپاره د خپلواک９ زمينه هم برابره 

شوه.

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

دې اړه چ３ ＇رنگه دغه لويه وچه امريکا ونومول شوه خبرې اترې وک７ي.

؟ پو＊تن３
1. د امريکا لويه وچه په کوم کال او د چا په واسطه کشف شوه؟

2. د امريکا وچه ي３ ول３ په دغه نامه ياده ک７ه؟
3. د امريکا لوم７نيو کشف کوونکو د دغ３ لوي３ وچ３ په اړه ＇ه فکر کاوه؟

٤. امريکا ته د اروپايانو ننوتل ＇ه ډول بدلونونه رامنت＃ ته ک７ل؟    
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په ت５ر لوست ک３ مو د کرس＂ف کولمب په واسطه د امريکا د کشفولو او د اروپايانو د مهاجرت د پيل 
په اړه معلومات ترالسه ک７ل، اوس د امريکا د متحده ايالتونو له خپلواک９ سره آشنا ک８５ئ.

د امريکا له کشف５دو سره سم، هغه ډل３ چ３ د شتمن９ په ل＂ه ک３ وې دغ３ وچ３ ته والړې. د 
پرتگال او هسپانيې له ه５وادونو وروسته انگلستان او فرانسې د نوې ن７ۍ د زياتو شتمنيو د 

ترالسه کولو په موخه شمالي امريکا ته مخه ک７ه.
د شمالي امريکا ديارلس ايالتونه د انگليس مستعمراتي ستر واک９ تر ولک３ او سو４لي برخ３   

چ３ د شمال په پرتله وروسته پات３ وې، د فرانسې د دولت تر ولک３ الندې راغل３.
د انگلستان دولت له خپلو مستعمراتو ＇خه د پيسو د ترالسه کولو لپاره په ١٧٦٥ ز８４د４ز   
ک３ د تمبر په نامه د مالي３ اخيستلو قانون په امريکا ک３ د ديارلسو ايالتونو پر وگ７و وضع ک７. دغه عمل 
د خلکو د ناخو＊９ المل وگر＄５ده چ３ د انگر４زانو او د شمالي امريکا د وگ７و ترمن＃ د گ６وديو المل 

شو.
د مستعمراتو وگ７و د انگليسي توکو له اخيستلو چ３ لوړ گمرکي ماليات پرې وضع شوې   

اوه ويشتم لوست 

 آيا د امريکا د متحده ايالتونو د خپلواک９ په اړه پوه８５ئ؟
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وو، ډډه وک７ه او د اړتيا، چای او ＄ين３ توکي ي３ د فرانسويانو په مرسته د قاچاق په ډول خپلو ايالتونو 
ته راوړل، خو په ١٧٧٣ ز８４د４ز کال ک３ د چای درې ب７５يو د تش５دو لپاره د بوستون په بندر ک３ 
لنگر واچاوه. سره له دې چ３ خلکو ي３ مخالفت وک７، خو ب７５ۍ ب５رته ونه گر＄５دل３ چ３ په پايله ک３ 
خلکو يو بل ته السونه ورک７ل. او په پ＂ه ب７５ۍ ته ننوتل او ！ول چای ي３ سمندر ته وغور＄اوه. دغه پ５＋ه 

د امريکا د خلکو د خپلواک９ د جگ７ې د پيل پلمه شوه.
د انگليسانو پر وړاندې د منظم مقاومت د درلودلو په موخه، انقالبيانو جورج واشنگټن د   
＄واکونو د اعلى قومندان په توگه و！اکه. انقالبيانو په پيل ک３ د بوستون بندر ونيو. جگ７ې په ت５زی سره 

دوام درلوده، انقالبيانو ډ４ر ژر کنگره جوړه ک７ه او د امريکا د خپلواک９ اعالميه ي３ تصويب ک７ه.
په پای ک３ په ١٧٨٣ ز８４د４ز کال ک３ د انگلستان دولت په رسمي توگه د امريکا د   
متحده ايالتونو خپلواکي په رسميت وپ５ژندله او د فرانسې دولت ته اجازه ورک７ل شوه چ３ په 

امريکا ک３ استحکامونه جوړ ک７ي.
د امريکا په تاريخ ک３ د لوم７ي ＄ل لپاره نوى ملت من％ته راغى چ３ گ６ه اردو او ب５ال ب５ل   
خو يو مو！ي ايالتونه ي３ درلودل. له دې وروسته دغه ه５واد د امريکا متحده ايالتونه ونومول شو او د 

اساسي قانون په تصويب５دو سره ي３ جورج واشنگ＂ن د جمهور رئيس په توگه و！اکل شو.

                    

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کوونکي دې له انگلستان ＇خه د امريکا د خپلواک９ اخيستلو د ＇رنگوالي په اړه خبرې اترې 

وک７ي او پايله دې په ！ولگي ک３ ولولي.

؟ پو＊تن３
1.د امريکا له کشف５دو وروسته اروپايان ول３ هلته والړل؟

2.د انگلستان دولت د پيسو د ترالسه کولو په موخه، د امريکا پر خلکو کوم قانون وضع ک７؟

3.د بوستون بندر د پ５＋３ په اړه ＇و کر＊３ معلومات وليکئ.

4.په کوم کال ک３ د انگلستان له لوري د امريکا د متحده ايالتونو خپلواک９ په رسميت وپ５ژندل شوه؟
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اصطالحات

لوم７ى څپرکى

خالفت: هغه ＄انگ７ي سياسي نظام ته ويل ک８５ي چ３ د حضرت محمد� له رحلت ＇خه وروسته په 

مسلمانانو ک３ دود شو او تر ٤١ سپوږميز کال پورې ي３ دوام وک７.

نهضت: خو＄＋ت، ادبي، ！ولنيز او سياسي حرکت.

پاڅون: راپورته ک５دل، د واکمن سياسي نظام په وړاندې حرکت.

داعي )داعيان(: دعوت کوونکى، مبلغ

موبد: روحاني، زردشتي مال

اورتون: هغه ＄اى چ３ زردشتيان پک３ خپل سپ５）لى اور ساتي، د زردشتيانو عبادت ＄اى.

هويت: هغه ＇ه چ３ په هغه باندې يو شخص او يا يوه ！ولنه پ５ژندل ک８５ي.

قلمرو: هغه سيمه او ＄مکه چ３ د يوه حکومت يا واکمن تر فرمان الندې وي.
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دويم څپرکى

عيار )عياران(: د خلکو هغه ډله چ３ په دويمه او در４مه هجري پ７５ۍ ک３ ي３ په ＄ينو ختي％و اسالمي ＊ارونو 

ک３ فعاليت درلود. هغوی د ＄وانمردو او کاکه په نومونو ياد شوي دي.  

ياسا: هغه قانون او مقررات چ３ چنگيز د ُمغولو لپاره وضع ک７ى و.

اتابک: مربی، شهزاده او لوی وزير 

درېم څپرکى

قزلباش: د سرې خول９ په معنا ده او په اصطالح ک３ د صفويانو هغو مالت７و پو＄ي ډلو ته ويل ک８５ي چ３ 

سرې خول９ ي３ په سر کول３.


