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د پوهن ３وزارت

ملي سرود
دا وطن افغانســـتـــان دى

دا عــــزت د هـــر افـغـان دى

کور د سول ３کور د تورې

هر بچی ي ３قهرمـــــان دى

دا وطن د ټولـــو کـور دى

د بـــــلـوڅـــــــو د ازبـکــــــــو

د پ＋ـــتــون او هـــــزاره وو

د تـــرکـمنـــــــو د تـــاجـکــــــو

ورســـره عرب ،گوجــر دي

پــاميــريـــان ،نـورســـتانيــــان

براهوي دي ،قزلباش دي

هـــم ايمـــاق ،هم پشـه يان

دا ه５ــــــواد به تل ځلي８ي

لـکـه لـمــر پـر شـــنـه آســـمـان

په ســـينــه ک ３د آســـيـــا به

لـکــــه زړه وي جـــاويــــــدان

نوم د حق مـــو دى رهبـــر

وايـــو اهلل اکبر وايو اهلل اکبر

د پﻮﻫﻨ ３وزارت

تـارﻳــخ
نﻬم ！ﻮلگﻰ

الف

د کتاب ځانګ７تياوې
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د درسي کتابونو د چاپ ،و４ش او پلورلو حق د افغانستان اسالمي جمهوريت د پوهن３
وزارت سره محفوظ دی .په بازار ک ３ي ３پلورل او پ５رودل منع دي .له سرغ７وونکو سره قانوني
چلند ک８５ي.
ب

د پﻮﻫﻨ ３د وزﻳر پﻴغام
اقرأ باسم ربک

د لوی او بښونکي خدای شکر په ځای کوو ،چ ３موږ ته ي ３ژوند رابښلی ،او د لوست او ليک
له نعمت څخه ي ３برخمن ک７ي يو ،او د هٰ ّ
الل تعالی پر وروستي پيغمبر محمد مصطفی چ ３د الهي
لوم７نی پيغام ورته (لوستل) و ،درود وايو.
څرنگه چ ３ټولو ته ښکاره ده  ١٣٩٧هجري لمريز کال د پوهن ３د کال په نامه ونومول شو ،له دې امله به
د گران ه５واد ښوونيز نظام ،د ژورو بدلونونو شاهد وي .ښوونکی ،زدهکوونکی ،کتاب ،ښوونځی ،اداره
او د والدينو شوراگان ３د ه５واد د پوهنيز نظام شپ８گوني بنسټيز عناصر بلل کي８ي ،چ ３د ه５واد د ښوون３
او روزن ３په پراختيا او پرمختيا ک ３مهم رول لري .په داس ３مهم وخت ک ３د افغانستان د پوهن ３وزارت
د مشرتابه مقام ،د ه５واد په ښوونيز نظام ک ３د ودې او پراختيا په لور بنسټيزو بدلونونو ته ژمن دی.
له همدې امله د ښوونيز نصاب اصالح او پراختيا ،د پوهن ３وزارت له مهمو لوم７يتوبونو څخه دي.
همدارنګه په ښوونځيو ،مدرسو او ټولو دولتي او خصوصي ښوونيزو تأسيساتو ک ،３د درسي کتابونو
محتوا ،کيفيت او توز４ع ته پاملرنه د پوهن ３وزارت د چارو په سر ک ３ځای لري .موږ په دې باور يو،
چ ３د باکيفيته درسي کتابونو له شتون پرته ،د ښوون ３او روزن ３اساسي اهدافو ته رس５دلی نشو.
پورتنيو موخو ته د رس５دو او د اغ５زناک ښوونيز نظام د رامنځته کولو لپاره ،د راتلونکي نسل د روزونکو
په توگه ،د ه５واد له ټولو زړه سواندو ښوونکو ،استادانو او مسلکي مديرانو څخه په درناوي هيله کوم ،چ３
د ه５واد بچيانو ته دې د درسي کتابونو په تدريس ،او د محتوا په ل８５دولو ک ،３هيڅ ډول هڅه او هاند ونه
سپموي ،او د يوه فعال او په ديني ،ملي او انتقادي تفکر سمبال نسل په روزنه ک ،３زيار او کوښښ وک７ي.
هره ورځ د ژمن ３په نوي کولو او د مسؤوليت په درک سره ،په دې نيت لوست پيل ک７ي ،چ ３د نن ورځ３
گران زدهکوونکي به سبا د يوه پرمختللي افغانستان معماران ،او د ټولن ３متمدن او گټور اوس５دونکي وي.
همدا راز له خوږو زده کوونکو څخه ،چ ３د ه５واد ارزښتناکه پانگه ده ،غوښتنه لرم ،څو له هر فرصت
څخه گټه پورته ک７ي ،او د زده ک７ې په پروسه ک ３د ځيرکو او فعالو گ６ونوالو په توګه ،او ښوونکو ته په
درناوي سره ،له تدريس څخه ښه او اغ５زناکه استفاده وک７ي.
په پای ک ３د ښوون ３او روزن ３له ټولو پوهانو او د ښوونيز نصاب له مسلکي همکارانو څخه ،چ ３د
دې کتاب په ليکلو او چمتو کولو ک ３ي ３نه ست７ې ک５دونک ３هل ３ځل ３ک７ې دي ،مننه کوم ،او د لوی
خدای له دربار څخه دوی ته په دې سپيڅل ３او انسان جوړوونک ３هڅ ３ک ３بريا غواړم.
د معياري او پرمختللي ښوونيز نظام ا و د داس ３ودان افغانستان په هيله چ ３وگ７ي  ３４خپلواک ،پوه
او سوکاله وي.
د پﻮﻫﻨ ３وزﻳر
دکتﻮر محمد مﻴروﻳس بلخﻲ

ج

لﻴک ل７
لوم７ى ＇پرکى :واک ته د احمدشاه بابا تر رس５دو وړاندې د افغانستان اقتصادي！ ،ولنﻴز او
سﻴاسي حالت

()٨-١

د احمد شاه بابا له واکمن ک５دو وړاندې د افغانستان سياسي حالت .
د احمد شاه بابا له واکمن ک５دو وړاندې د افغانستان تولنيز حالت څنګه و؟
د احمد شاه بابا له واکمن ک５دو وړاندې د افغانستان اقتصادي حالت څنګه و؟
دوﻳم ＇پرکى :له  ١٧٤٧ز ＇خه تر  ١٨٧٩ز کال پورې د افغانستان پ)٤٤ -٩ ( ３＋５
احمدشاه بابا څنګه يوځل بيا افغانستان را ژوندى ک.７
د احمد شاه بابا اداري اصالحات او نظامي فعاليتونه.
د احمدشاه بابا د خصلتونو په اړڅه پوهيزئ؟
أيا پوه８５ئ تيمور شاه شل کاله واکمني وک７ه؟
أيا د شاه زمان د واکمن ９تګالرې پيژنئ؟
أيا پوه８５ئ شاه محمود لوم７ى ځل څرنګه واک ته ورس５د؟
د شاه شجاع د لوم７ي ځل واکمن ９څرنګوالی
د شاه محمود د دويم ３دورې د واکمن ９څرنګوالى
أيا د امير دوست محمد خان د لوم７ي ځل واکمن ９سره آشنا لرئ؟
أيا پر افغانستان د انګريزانو د لوم７ي يرغل په اړه معلومات لرئ؟
أيا د شاه شجاع د دويم ځل واکمن ９په اړه معلومات لرئ
أيا د امير دوست محمد خان د دويم ځل واکمن ９په اړه پوه８５ئ؟
أيا د امير شيرعلي خان د لوم７ي ځل سلطنت سره أشنايی لرئ؟
أيا د امير محمد افضل خان له شخصيت سره پ５ژند ګلوي لرئ؟
أيا د امير محمداعظم خان د شخصيت په اړه معلومات لرئ؟
أيا د امير شيرعلي خان د دويم ځل سلطنت سره پيژند ګلوي لرئ؟
أيا پر افغانستان د انګريزانو د دو يم تيرې په اړه معلومات لرئ؟
د

درﻳم ＇پرکى :له ١٨٨٠ز ١٩٧٣ -ز کال پورې د افغانستان پ)٦٢-٤٥( ３＋５
د مرکزي واکمن ９په ټنګښت ک ３د اميرعبدالرحمن ون６ه څه وه؟
د امير حبيب الل خان د پاچاه ９په اړه څه پوه８５ئ؟
د افغانستان خلکو څرنګه له انګريزانو څخه خپله خپلواکي ترالسه ک７ه؟
د امان الل خان د مسافرتونو الس ته راوړن ３څه وې؟
حبيب الل کلکانی څرنګه واک ته ورسيد؟
أيا پوه８５ئ چ ３محمد نادر شاه څرنګه واک ته ورسيد؟
أيا پوه８５ئ چ ３محمد ظاهرشاه څلو４ښت کاله پاچاهي وک７ه؟
( )٧٥ -٦٢
＇لورم ＇پرکى :د －اون６ﻳو ه５وادونو معاصر تارﻳخ
د چين يا د ن７ۍ د ترټولو زيات نفوس لرونکي ه５واد په اړه څه معلومات لرئ؟
أيا د پاکستان له تاريخ او ه５واد سره أشنايي لرئ؟
أيا د ايران د اسالمي جمهوري ه５واد له تاريخ او موقعيت سره أشنا ياست؟
أيا د ازبکستان ه５واد په اړه معلومات لرئ؟
أيا د تاجکستان له خلکو او تاريخ سره أشنايي لرئ؟
أيا د ترکمنستان له خلکو او تاريخ سره أشنايي لرئ؟
-
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لوم７ى ＇پرکى
واک تﻪ د احمدشاه بابا تر رس５دو وړاﻧدې د افغانستان اقتصادي،
！ﻮلﻨﻴز او سﻴاسﻲ حالت

١

د لوم７ي ＇پرکي موخ３
واک تﻪ د احمدشاه بابا تر رس５دو وړاﻧدې د افغاﻧستان سﻴاسﻲ ،اقتصادي او ！ﻮلﻨﻴزې اوضاع
سره د زدهکﻮوﻧکﻮ پ５ژﻧدگلﻮي.
لﻪ احمدشاه بابا وړاﻧدې ،لﻪ فکري غﻮر＄ﻨگﻮﻧﻮ سره د زدهکﻮوﻧکﻮ پ５ژﻧدگلﻮي.
د احمدشاه بابا لﻪ واکمﻨ＇ ９خﻪ وړاﻧدې د ﻫ５ﻮاد لﻪ ملﻲ او مبارزو ＇５رو سره د زدهکﻮوﻧکﻮ
پ５ژﻧدگلﻮي.

٢

لﻮم７ى لﻮست

د احمدشا بابا تر واکمن ک５دو وړاندې د افغانستان سياسي حالت ＇رنگه و؟

کسپﻴ
ﻦ بحﻴره

د کﻨدﻫار د ﻫﻮتکﻴاﻧﻮ دولت  ١٧٣٨ ،١٧٠٠ز کال پﻮرې

د

د جﻨﻴدي ازبکاﻧﻮ دولت
د ساﻧچﻮ سلسلﻪ

ولت پﻪ

کﻴاﻧﻮ د
ﻮت
د افغاﻧﻲ ﻫ ران ک３
اﻳــــــــ
د قﻨدﻫار ﻫﻮتکﻴان

د لﻮﻳﻮ

مغﻮﻻﻧﻮ

امپراط

ﻮري پﻪ

ﻫﻨد ک３

د عرب
بحﻴره

پﻪ دې لﻮست ک ３د احمدشاه بابا تر واکمﻦ ک５دو وړاﻧدې ﻻملﻮﻧﻪ تر ＇７５ﻧ ３ﻻﻧدې ﻧﻴسﻮ.
زدهکﻮوﻧکﻲ پﻪ دې پﻮﻫ８５ي چ ３پﻪ شپاړلسمﻪ زﻳ８دﻳزه پ７５ۍ ک ３زمﻮږ خاوره د ﻧاوړه سﻴاسﻲ پ＋５ﻮ قرباﻧﻲ شﻮه .د سلطان
حسين بايقرا لﻪ م７ﻳﻨ ３سره د گ６وډﻳﻮ ﻻره ﻫﻮاره شﻮه او د شيبانيانو پﻪ ﻻس د هرات تﻴمﻮري دولت لﻪ مﻨ％ﻪ ﻻړ .پﻪ
فارس ک ３د صفوي شاه اسماعيل پﻪ ﻻس د صفويانو د واکمﻨ ９بﻨس ک＋５ﻮدل شﻮ .پﻪ هند ک ３لﻪ گورگاني شﻬزادگاﻧﻮ
＇خﻪ ﻳﻮ تﻦ محمد بابر د بابري دولت بﻨس ک＋５ﻮد .پﻪ دې تﻮگﻪ پﻪ شمال ،لﻮ４دﻳ ＃او سﻮ４ل ختﻴ ＃ک ３بابري ،صفوي
او شيباني دولتﻮﻧﻪ جﻮړ شﻮل .دا ！ﻮل واکمﻨان زمﻮږ د ﻫ５ﻮاد د پرمختگ د مخﻨﻴﻮي ﻻملﻮﻧﻪ گ２ل ک５دل .د جغرافﻴاﻳﻲ س５مﻮ

و４ش ،زمﻮږ خاوره کابﻮ دوه ﻧﻴم ３پ７５ۍ لﻪ تدرﻳجﻲ ودې ل５رې وساتلﻪ .پﻪ دې مﻮده ک ３زمﻮږ ﻫ５ﻮاد د ﻧﻮرو ﻫ５ﻮادوﻧﻮ پﻪ مﻨ＃
ک ３د جگ７و ډگر و او د ﻫغﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ فرﻫﻨگﻲ ارز＊تﻮﻧﻮ پﻪ فرﻫﻨگﻲ حﻮزه ک ３پﻪ مﻮږ اغ５ز وک.７
د ل＋کر اﻳستلﻮ د لگ＋تﻮﻧﻮ لﻪ املﻪ کﻮرﻧ ９ستﻮﻧزې ورځ پﻪ ورځ زﻳات ３شﻮې خلک اړ شﻮل چ ３د سفر أساﻧتﻴاوې برابرې ک７ي.
دې ﻻملﻮﻧﻮ د ﻳرغلگرو پﻪ وړاﻧدې مساعد شراﻳط رامﻨ ＃تﻪ ک７ل .مخالفتﻮﻧﻪ ﻳ ３لﻪ کرک＇ ３خﻪ تر اﻧزجاره ورس５دل او
پﻪ پاﻳلﻪ ک ３د خپلﻮاک ９غﻮ＊تﻨ ３احساساتﻮ شدت پﻴدا ک.７

باﻳزﻳد اﻧصاري

٣

خﻮشحال خان خ＂ک

مﻴروﻳس ﻧﻴکﻪ

سﻴاسﻲ مبارزې لﻪ پ＂ﻮ ک７ﻧﻮ ＇خﻪ پﻴل او د ＊ک５ﻼ ک پر ضد ﻳ ３لمﻦ اوږده شﻮه .د خلکﻮ پا＇ﻮﻧﻮﻧﻪ د لﻮم７ي ＄ل لپاره
پﻪ هرات ،کندهار ،اندخوی او بلوچستان ک ３پﻴل شﻮل .سره لﻪ دې چ ３پا＇ﻮﻧﻮﻧﻪ پﻪ ﻳﻮ ＄ای ک ３غلﻲ ک５دل او پﻪ بل
＄اى ک ３راپﻮرتﻪ ک５دل ،خﻮ پﻪ عمﻮمﻲ ډول ﻳ ３غلﻲ ک５دل ﻧاشﻮﻧ ３وو.
پﻪ ختﻴ％ﻮ وﻻﻳاتﻮ ک ３د خپلﻮاک ９غﻮ＊تﻨ ３غﻮر＄ﻨگﻮﻧﻪ پﻴل شﻮل چ ３د ختﻴ％ﻮ کر＊ﻮ او ﻳا سرحدي س５مﻮ مﻴشتﻮ
زﻳاترو قﻮمﻮﻧﻮ پﻪ ک ３برخﻪ اخﻴست ３وه .دا رﻧگﻪ سﻴاسﻲ غﻮر＄ﻨگﻮﻧﻮ کﻪ ＇ﻪ ﻫم خپلﻮاکﻲ ترﻻسﻪ ﻧشﻮای ک７ای خﻮ د ﻫغﻮ
س５مﻮ خلکﻮ تﻪ ﻳ ３الﻬام ورک ،７چ ３د رو＊انيانو د ﻧﻬضت تر ﻧامﻪ ﻻﻧدې خﻮ＋＄ت د دې خاورې پﻪ تارﻳخ ک ３را پﻴدا او
＄اﻧگ７ې وﻧ６ه ﻳ ３ترسره ک７ه.
د رو＊اﻧﻴاﻧﻮ د ﻧﻬضت مشري د بايزيد انصاري د شيخ عبداهلل انصاري د زوی پﻪ غاړه وه .ﻫغﻪ د مغلﻲ حکﻮمت
د استبداد لﻪ ضد مبارزې تﻪ خلک راوبلل .د رو＊اﻧﻴاﻧﻮ خﻮ＋＄ت پﻪ سﻴاسﻲ او مذﻫبﻲ ＄اﻧگ７تﻴاوو وﻻړ و .ﻳﻮ تﻦ د ﻫغﻪ
ﻧﻬضت مخالفﻴﻨﻮ ＇خﻪ اخند درويزه و چ ３د پير رو＊ان پر ضد ﻳ ３تبلﻴغﻮﻧﻪ پﻪ ﻻر ه واچﻮل پﻴر رو＊ان تر ﻫغ ３مﻮدې
چ ３د مرگ تﻨده ﻧﻪ وه لﻴدل ３خپلﻮ مبارزو تﻪ ﻳ ３دوام ورک.７
د خوشحال خان خ＂ک پا＇ﻮن بل سﻴاسﻲ حرکت و چ ３زمﻮږ د خلکﻮ پﻪ راوﻳ＋ﻮلﻮ ک ３اغ５زﻧاک شﻮ او زمﻮږ پﻪ
معاصر تارﻳخ ک ３د خ＂کو غﻮر＄ﻨگ پﻪ ﻧامﻪ شﻬرت درلﻮده چ ３زمﻮږ د ﻫ５ﻮاد پﻪ تارﻳخ ک＄ ３اﻧگ７ى ＄اى لري .پﻪ خپلﻪ
خﻮشحال خان ﻳﻮ فرﻫﻨگﻲ او پﻮ＄ﻲ س７ی و .د خپل ژوﻧد ＇لﻮر کالﻪ ﻳ ３پﻪ بﻨد ک ３ت５ر ک７ل .لﻪ خﻼص５دو ＇خﻪ وروستﻪ
ﻳ ３بﻴا د خپل قﻮم مشري پﻪ ﻻس ک ３وﻧﻴﻮلﻪ .د ﻧﻮمﻮړي مبارزې تر مرگﻪ پﻮرې چ ３کابﻮ اتﻴا کلﻦ و دوام ومﻮﻧد.
کﻪ ＇ﻪ ﻫم د خپلﻮاک ９غﻮ＊تﻮﻧکﻮ مبارزې د ﻫ５ﻮاد پﻪ ختﻴ％ﻮ س５مﻮ ک ３کلﻪ ﻧاکلﻪ پﻪ وقفﻪ ﻳﻲ ډول لﻪ مﻨ％ﻪ تلل ،３خﻮ
پﻪ اتلسمه پ７５ۍ ک ３ﻳﻮ＄ل بﻴا ميرويس خان نيکه د ﻳرغلگرو د لﻪ مﻨ％ﻪ وړلﻮ پﻪ مﻮخﻪ پا＇ﻮن وک ７چ ３زمﻮږ د ﻫ５ﻮاد پﻪ
تارﻳخ ک ３د کندهار د پا＇ﻮن پﻪ ﻧﻮم ﻳاد شﻮى دى.
مﻴروﻳس خان ﻧﻴکﻪ پﻪ ( )۱۷۰۹زﻳ８دﻳز کـال ک ３د گرگين د ظلمﻮﻧﻮ او د صفﻮﻳاﻧﻮ د حاکمﻴت پﻪ وړاﻧدې د کﻨدﻫار ＊ار
د خلکﻮ پا＇ﻮن وﻫ（اوه او د دې پا＇ﻮن پﻪ پاﻳلﻪ ک ３ﻳ ،３د هوتکيانو خپلﻮاک دولت جﻮړ ک ７چ ３ﻫمدې دولت وک７ای
شﻮل د احمدشاه بابا سﻴاسﻲ اقتدار تﻪ ﻻر ﻫﻮاره ک７ي.
په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ درې ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮم７ۍ ډلﻪ دې پﻪ دې اړه چ ３د پﻴر رو＊ان غﻮر＄ﻨگ ＇رﻧگﻪ غﻮر＄ﻨگ
و او پﻪ کﻮمﻮ س５مﻮ ک ３رامﻨ ＃تﻪ شﻮ ،دوﻳمﻪ ډلﻪ دې پﻪ دې اړه چ ３د خﻮشحال خان خ＂ک پا＇ﻮن د کﻮمﻮ س５مﻮ پﻪ
سﻴاسﻲ راوﻳ＋تﻮب ک ３اغ５زﻧاک و او در４مﻪ ډلﻪ دې د ﻫﻮتکﻴاﻧﻮ د خﻮ＋＄ت پﻪ اړه پﻪ خپلﻮ مﻨ％ﻮ ک ３بحث وک７ي او
د بحثﻮﻧﻮ پاﻳل ３دې د ﻫرې ډل ３استازی پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３ولﻮلﻲ.
پو＊تن３

 -١ول ３س５مﻪ ﻳﻴزې واکمﻨ ９مﻨ ＃تﻪ راغل３؟
 -٢کﻮمﻮ دولتﻮﻧﻮ خپل فرﻫﻨگﻲ ارز＊تﻮﻧﻪ زمﻮږ د ﻫ５ﻮاد پر خلکﻮ وتپل؟
 -٣کﻮم ﻻملﻮﻧﻪ زمﻮږ د خلکﻮ د خپلﻮاک ９غﻮ＊تﻨ ３د ذﻫﻨﻴت پﻪ روزﻧﻪ ک ３اغ５زﻧاک وو؟
له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې د لﻮﻳاﻧﻮ ﻧﻪ د ﻧادر افشار پﻪ اړه معلﻮمات ترﻻسﻪ ک７ي او ﻫغﻪ دې د ابدالﻲ احمدشاه لﻪ واک سره لﻪ
ت７او ورکﻮلﻮ ＇خﻪ وروستﻪ پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３وړاﻧدې ک７ي.
٤

دوﻳم لﻮست

د احمدشاه بابا د واکمن ک５دو پر مهال د ه５واد ！ولنيز وضعيت ＇نگه و؟

پﻪ ت５ر لﻮست ک ３لﻪ احمدشاه بابا ＇خﻪ وړاﻧدې د سﻴاسﻲ شراﻳطﻮ جزئﻴاتﻮ تﻪ اشاره وشﻮه ،پﻪ اوسﻨﻲ بحث ک ３د
احمدشاه بابا د واک تر رس５دو وړاﻧدی ！ﻮلﻨﻴز حالت تر بحث ﻻﻧدې ﻧﻴسﻮ.
د شيباني ،صفوي او بابري ﻳرغلگرو ＄ﻮاکﻮﻧﻮ د ولک ３پﻪ پاﻳلﻪ ک ３د ﻫ５ﻮاد مرکزي دولت سﻮداگري او کرﻧﻪ
لﻪ ﻻسﻪ ورک７ه .د هرات د ﻫﻨري مکتب ﻧﻮر پﻪ دې باﻧدې ﻧﻪ تﻮاﻧ５ده چ ３د ادب او صﻨعت کار مخ تﻪ بﻮ＄ﻲ .د
ل＋کر اﻳستلﻮ لگ＋تﻮﻧﻪ د دې خاورې پر خلکﻮ باﻧدې تپل ک５دل .حاکماﻧﻮ او افسراﻧﻮ پﻪ پﻮ＄ﻲ کﻼوو ک ３سﻮکالﻪ
ژوﻧد درلﻮده .پﻮ＄ﻲ ل＋کر د ＊ار پﻪ د ﻧﻨﻪ عسکري بارکﻮ ک＄ ３ای پﻪ ＄ای وو .شﻨﻪ او ＊５رازه ＇＄７اﻳﻮﻧﻪ وسلﻪ
والﻮ ＄ﻮاکﻮﻧﻮ تﻪ ＄اﻧگ７ي شﻮي وو او پﻮ＄ﻴاﻧﻮ د خپلﻮ ستﻮماﻧﻴﻮد لرې کﻮلﻮ لپاره د تفرﻳح لﻪ ＄اﻳﻮﻧﻮ او ب２ﻮﻧﻮ ＇خﻪ
گ＂ﻪ پﻮرتﻪ کﻮلﻪ.
پﻮرتﻨﻴﻮ مساﻳلﻮ تﻪ پﻪ پام سره زمﻮږ ﻫ５ﻮاد مرکزي حکﻮمت ﻧﻪ درلﻮد .د اوبﻮ لگﻮلﻮ سﻴس＂مﻮﻧﻪ او بﻨدوﻧﻪ چ３
پخﻮا مﻮجﻮدوو ،د پرلﻪ پس ３جگ７و پﻪ پاﻳلﻪ ک ３وران او لﻪ مﻨ％ﻪ وﻻړل .پﻪ دې حاﻻتﻮ ک ３جدي خطر زمﻮږ
خاوره گﻮا＊لﻪ.
پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３د زﻳاترو خلکﻮ بﻮختﻴا کرنه او مالداري وه .د شﻨﻮ د＊تﻮ شتﻮن د ＇اروﻳﻮ روزﻧﻪ او زﻳاتﻮالی
ﻫ（اوه .د مالدارۍ کسب پﻪ ﻫغﻪ مﻬال ک ３د ！ﻮلﻨﻴزو کسبﻮﻧﻮ ﻳﻮه مﻬمﻪ برخﻪ جﻮړولﻪ .د ＇اروﻳﻮ پﻪ روزﻧﻪ ک３
＄اﻧگ７ې پاملرﻧﻪ اس ،اوښ او غﻮا تﻪ ک５ده .دا ＇اروي د ډ４ر شﻬرت لروﻧکﻲ وو.

٥

＇رمﻦ جﻮړول ،صابﻮن جﻮړول ،غال ９اوبدل او ！غر اوبدل ﻫم د سﻮداگرۍ بلﻪ برخﻪ او د ！ﻮلﻨﻴزو بﻮختﻴا وو
＊کاروﻧدی وه .پﻪ ！ﻮلﻨﻴز حالت ک ３اخﻴستل او پلﻮرل د جﻨس پﻪ جﻨس پﻪ ډول وه ،ول ３پﻴس ３او سک ３ﻫم د
گ＂ ３وړ وې.

پﻮرتﻨﻰ اﻧ％ﻮر د احمد شاه بابا د واک تﻪ تر رس５دو وړاﻧدې ！ﻮلﻨﻴز حالت بﻴاﻧﻮي

په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوه ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮم７ۍ ډلﻪ دې د احمدشاه بابا واک تﻪ لﻪ رس５دو ＇خﻪ وړاﻧدې د
س５مﻪ ﻳﻴزو حکﻮمتﻮﻧﻮ پﻪ اړه او دوﻳمﻪ ډلﻪ دې د خلکﻮ د بﻮختﻴا وو پﻪ اړه پﻪ خپلﻮ مﻨ％ﻮ ک ３بحث وک７ي
او د بحث پاﻳل ３دې د ﻫرې ډل ３استازو ﻧﻮرو تﻪ واوروي.
پو＊تن３

！ -١ﻮلﻨﻴزو بدلﻮﻧﻮﻧﻮ ول ３پﻪ سست ９سره حرکت کاوه؟
 -٢د ﻳرغل ＇خﻪ پاﻳلﻪ ک ３زمﻮږ پﻪ خاوره کﻮم ډول ！ﻮلﻨﻴز زﻳاﻧﻮﻧﻪ مﻨ ＃تﻪ راغلل؟ دوه ډولﻪ ﻳ ３ولﻴکئ.
له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې لﻪ لﻮﻳاﻧﻮ ＇خﻪ د سﻴل ＄اﻳﻮﻧﻮ پﻪ اړه معلﻮمات ﻻس تﻪ راوړي او پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３دې
وړاﻧدې ک７ي.
٦

در４م لﻮست

د احمدشاه بابا تر واکمن ک５دو وړاندې اقتصادي حالت ＇نگه و؟

ت５ر لﻮست ！ﻮلﻨﻴز حالت تﻪ ＄اﻧگ７ی شﻮی و ،پﻪ دې لﻮست ک ３اقتصادي حالت ＇７５و.
د ﻫ５ﻮاد اقتصادي حالت پﻪ  ١٧-١٦پﻴ７ﻳﻮ ک ３کابﻮ ＊ﻪ و .کرن ،３مالدارۍ او السي صنايعو د اقتصاد
درې مﻬم＇ ３اﻧگ ３جﻮړول .３د دې ＄مک ３اقلﻴم او خاوره د ＄ﻴﻨﻮ ﻧباتاتﻮ د ک＋ت لپاره مساعده وه .ول３
ﻳرغلﻮﻧﻮ د کرﻧ ３سﻴس＂مﻮﻧﻪ ！ﻮل لﻪ مﻴﻨ％ﻪ ﻳﻮوړل .خلک لﻪ اسﻼم ＇خﻪ پﻪ پ７５ﻳﻮ وړاﻧدې پﻪ کرﻧﻪ بﻮخت وو.
د دې ＄ای د خلکﻮ بلﻪ بﻮختﻴا مالدارۍ جﻮړولﻪ.
د پردﻳﻮ لﻪ ﻳرغلﻮﻧﻮ ＇خﻪ وړاﻧدې د ＇اروﻳﻮ پﻪ ډ４ر＊ت او روزﻧﻪ ک ３کﻮ＊＋ﻮﻧﻪ ک５دل .د ﻻسﻲ او حرفﻪ
ﻳﻲ صﻨاﻳعﻮ پﻪ برخﻪ ک ３او د پردﻳﻮ لﻪ ﻳرغلﻮﻧﻮ ＇خﻪ وړاﻧدې ﻧظامﻮﻧﻮ ،خلک ﻫ（ﻮل چ ３د سرو زرو ،سپﻴﻨﻮ
زرو ،اوسپﻨ ،３مسﻮ او سربﻮ پﻪ راوﻳستلﻮ ﻻس پﻮرې ک７ي .زرگرو ،مسگرو او د صﻨاﻳعﻮ ！ﻮلﻮ مالکاﻧﻮ ،د
خلکﻮ د اړتﻴاوو پﻪ تﻮلﻴد ک ３گام پﻮرتﻪ کاوه.
پﻪ سﻮداگرۍ ک ３ﻧ＋لﻮوﻧکﻮ وا！ﻮﻧﻮ او ﻻرو فﻮق العاده ارز＊ت درلﻮده ،د پردﻳﻮ لﻪ ﻳرغلﻮﻧﻮ ＇خﻪ پخﻮا
پﻪ  ١٧-١٦پﻴ７ۍ ک ３صادرات او واردات د هند ،چين ،ايران او ما راءالن ر لﻪ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ سره پﻪ زﻳاتﻪ
کچﻪ ک５دل .ﻫغﻪ مﻬال ک ３د کندهار او هرات ＊اروﻧﻪ سﻮداگرﻳز مرکزوﻧﻪ گ２ل ک５دل .د کﻨدﻫار د ＊ار
سﻮداگرﻳز ارز＊ت پﻪ دې ک ３و چ ３لﻪ ﻫغﻪ ＊ار ＇خﻪ سﻮداگرﻳز کارواﻧﻮ ﻧﻪ ت５رﻳدل .ﻳﻮ مﻬال د کﻨدﻫار ＊ار
د هند د دروازې پﻪ ﻧامﻪ ﻳاد４ده ،لﻪ ﻫمدې املﻪ زﻳات ３جگ７ې د وخت د ＄ﻮاکمﻨﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ پﻪ مﻨ ＃ک３
د کﻨدﻫار د پﻮره ﻧﻴﻮلﻮ پﻪ مﻮخﻪ رامﻨ ＃تﻪ ک５دې .د پردﻳﻮ د ﻳرغلﻮﻧﻮ او د ﻫ５ﻮاد لﻪ تجزﻳ＇ ３خﻪ وروستﻪ،
٧

اقتصادي مرکزوﻧﻪ لﻪ مﻨ％ﻪ ﻻړل .پﻪ ＊اروﻧﻮ ک ３اقتصادي فعالﻴتﻮﻧﻪ او د خلکﻮ کاروﻧﻪ پﻪ ！پﻪ ودر４دل او پﻪ
پاﻳلﻪ ک ３اقتصاد تﻪ ډ４ر تاوان ورس５ده چ ３دې حالت تر اتلسم ３پ７５ۍ او د ابداليانو د دولت تر رامﻨ％تﻪ
ک５دو پﻮرې دوام ومﻮﻧد.

پﻮرتﻨﻰ اﻧ％ﻮر د احمد شاه با با د واک تﻪ د رس５دو ﻧﻪ وړاﻧدې اقتصادي حالت بﻴاﻧﻮي
په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوه ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮم７ۍ ډلﻪ دې د احمدشاه بابا د واک تﻪ رس５دو ＇خﻪ وړاﻧدې د
ﻫ５ﻮاد پﻪ اقتصادي وضعﻪ او دوﻳمﻪ ډلﻪ دې د اقتصادي فعالﻴتﻮﻧﻮ پﻪ مﻬمﻮ ＇اﻧگﻮ باﻧدې بحث وک７ي او د
بحث پاﻳل ３دې د ﻫرې ډل ３استازى ﻧﻮرو تﻪ وړاﻧدې ک７ي.
پو＊تن３

 -١ولﻲ سک ３رامﻨ ＃تﻪ شﻮ؟
 -٢د احمدشاه بابا واک تﻪ لﻪ رس５دو ＇خﻪ وړاﻧدې کﻮمﻮ ＊اروﻧﻮ لﻪ اقتصادي املﻪ ＄اﻧگ７ي ارز＊تﻮﻧﻪ درلﻮدل؟
له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې لﻪ لﻮﻳاﻧﻮ ＇خﻪ د سرو زرو ،سپﻴﻨﻮ زرو ،اوسپﻨ ３او داس ３ﻧﻮرو شﻴاﻧﻮ د را اﻳستلﻮ دلﻴل
وپﻮ＊تﻲ او خپل معلﻮمات دې پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３وړاﻧدې ک７ي.

٨

دويم ＇پرکى
لﻪ  ١٧٤٧ز ＇خﻪ تر  ١٨٧۹ز کال پﻮرې د افغاﻧستان تارﻳخﻲ پ３＋５

۹

د دويم ＇پرکي موخ３
د احمدشاه بابا لﻪ شخصﻴت سره د زدهکﻮوﻧکﻮ پ５ژﻧدگلﻮي
د احمدشاه بابا د ادارې د ＇رﻧگﻮالﻲ ،اصﻼحاتﻮ او ﻧظامﻲ سفروﻧﻮ د مﻮخﻮ سره د
زدهکﻮوﻧکﻮ پ５ژﻧدگلﻮي
د احمدشاه بابا د ＄اى ﻧاستﻮ د ادارې لﻪ ＇رﻧگﻮالﻲ سره د زدهکﻮوﻧکﻮ پ５ژﻧدگلﻮي
د افغاﻧستان پﻪ وړاﻧدې د اﻧگرﻳزاﻧﻮ لﻪ ＊کﻴﻼکﻲ سﻴاست سره د زدهکﻮوﻧکﻮ پ５ژﻧدگلﻮي
پر افغاﻧستان باﻧدې د اﻧگرﻳزاﻧﻮ د ﻳرغلﻮﻧﻮ لﻪ ﻻملﻮﻧﻮ سره د زدهکﻮوﻧکﻮ پ５ژﻧدگلﻮي.

١٠

＇لﻮرم لﻮست

احمد شاه بابا ＇رنگه يو＄ل بيا افغانستان را ژوندى ک７؟

احﻤد شاه بابا

ت５ر لﻮست د احمدشاه بابا واک تﻪ تر رس５دو وړاﻧدې اقتصادي حالت و＇７５ه ،پﻪ دې لﻮست ک ３بﻪ د احمدشاه بابا پﻪ
واسطﻪ د ﻫ５ﻮاد د بﻴا را ژوﻧدي کﻮلﻮ ＇رﻧگﻮالی مطالعﻪ ک７و.
احمدخان د زمان خان زوی او د دولت خان سدوزايي لمسی ،پﻪ ۱۷۲۲زﻳ８دﻳز کال چ ３د  ۱۱۰۱ﻫجري
لمرﻳز سره برابر دی ،پﻪ هرات ک ３ز４８４دلی دی .پﻪ پﻨ％ﻪ وﻳشت کلﻨ ９ک ３د ش５ر سرخ زﻳارت پﻪ جرگﻪ ک ３واک تﻪ
ورس５د .د غﻨمﻮ وږی د کابلي صابر شاه لﻪ خﻮا چ ３ﻳﻮ دﻳﻨداره شخص و ،د ﻧﻮمﻮړي پﻪ پ＂کﻲ ک ３د شاﻫﻲ سمبﻮل پﻪ
عﻨﻮان و！ﻮمبل شﻮ .پﻪ دې تﻮگﻪ احمدشاه بابا واک تﻪ ورس５د .ﻧﻮمﻮړي لﻪ ！اکل ک５دو＇خﻪ وروستﻪ ﻻﻧدې ！کﻲ د مﻮخﻮ
پﻪ تﻮگﻪ پﻪ پام ک ３درلﻮدل:
 .١د مرکزي قدرت بﻴا جﻮړول او ﻳﻮوالی
 .٢د افغاﻧستان د طبﻴعﻲ پﻮلﻮ امﻦ چ ３لﻪ امو سيند ＇خﻪ ﻳ ３د سند او هند تر سﻴﻨده پﻮرې اوږدوالی درلﻮد،
احمدشاه بابا پﻪ ＄ﻴﻨﻮ کاروﻧﻮ ﻻس پﻮرې ک .７ﻫ５ﻮاد تﻪ ﻳ ３لﻪ سﻴاسﻲ او اقتصادي اړخﻪ ﻳﻮوالی ور وبا＊ﻪ .د قباﻳلﻮ ترمﻨ＃
اختﻼفﻮﻧﻪ ﻳ ３لﻪ مﻨ％ﻪ ﻳﻮړل .خلک ﻳ ３وﻫ（ﻮل چ ３د ﻫ５ﻮاد پﻪ گ＂ﻮ او تاواﻧﻮﻧﻮ ک ３سره شرﻳک شﻲ.
چارواکﻮ تﻪ د مشﻮرې ورکﻮلﻮ لپاره ﻳ ３د مشراﻧﻮ د تلپات ３جرگ ３بﻨس ک＋５ﻮد .د دې پروگرامﻮﻧﻮ د پلﻲ کﻮلﻮ او مﻮخﻮ
تﻪ د رس５دلﻮ پﻪ مﻮخﻪ ﻳ ،３د مذﻫبﻲ ډلﻮ مﻼت ７پﻪ پام ک ３وﻧﻴﻮه .د خپل ！ﻮلﻨﻴز درﻳ ＃د ！ﻴﻨگ＋ت لپاره ﻳ ３د خﻴ ９＋د اړﻳکﻮ
پﻪ ！ﻴﻨگ＋ت ﻻس پﻮرې ک .７احمدشاه بابا د ＊ﻪ استعداد پﻪ درلﻮدو سره پﻪ ！ﻮلﻮ برخﻮ ک ３زﻳار واﻳست او د دولت د چارو
د پرمخ بﻴﻮلﻮ پﻪ ﻻره ک ３ﻳ ３ډ４رې ستﻮﻧزې وگالل.３
١١

د درانيانو امپراطوري (١٧٤٧ز ١٨٣٨-زي８ديز)
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په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮم７ۍ ډلﻪ دې د کابلﻲ صابر شاه د شخصﻴت پﻪ اړه او دوﻳمﻪ
ډلﻪ دې د سﻴاسﻲ او اقتصادي مساﻳلﻮ پﻪ تﻨظﻴم ک ３د احمدشاه بابا د وﻧ６ې پﻪ اړه پﻪ خپلﻮ مﻨ％ﻮ ک ３سره
بحث وک７ي.
پو＊تن３

١ -١حمدشاه بابا پﻪ لﻨ６ه تﻮگﻪ راوپ５ژﻧئ؟
 -٢د احمدشا بابا مﻮخ ３کﻮم ３وې؟
 -٣د احمدشاه بابا د شخصﻴت ب５ﻼب５ل اړخﻮﻧﻪ تشر４ح ک７ئ؟
له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې د احمدشاه بابا د مﻮخﻮ پﻪ اړه لﻪ لﻮﻳاﻧﻮ ＇خﻪ معلﻮمات ﻻس تﻪ راوړي او پﻪ ！ﻮلگﻲ ک３
دې وړاﻧدې ک７ي.
١٢

پﻨ％م لﻮست

د احمدشاه بابا اداري اصﻼحات او پو＄ي فعاليتونه

د کﻨدﻫار سرپ＂ﻰ بازار

پﻪ ت５ر لﻮست ک ３د احمدشاه بابا لخﻮا د ﻫ５ﻮاد بﻴا جﻮړول ولﻮستل شﻮل ،پﻪ دې بحث ک ３د احمدشاه بابا پﻪ ﻻس
ترسره شﻮﻳﻮ اداري او پﻮ＄ﻲ اصﻼحاتﻮ باﻧدې ر１ا اچﻮو.
اداري اصﻼحات
احمدشاه بابا پﻪ اداري ،پﻮ＄ﻲ او مالﻲ جﻮړ＊ت ک ３اصﻼحات راوستل ،وزﻳران ﻳ ３و！اکل ،د مشراﻧﻮ جرگﻪ
ﻳ ３جﻮړه ک７ه ،د حکﻮمت ډول ﻳ ３د ！ﻮلﻮ اسﻼمﻲ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ پﻪ ＇５ر مطلقﻪ سلطﻨت و ،د مشراﻧﻮ پﻪ جرگﻪ ک ３ﻧﻬﻪ
پﻮﻫﻮ کساﻧﻮ غ７ﻳتﻮب درلﻮد چ ３د تصمﻴم ﻧﻴﻮلﻮ لﻮړ ＄ای و.
د ﻧظام اداري جﻮړ＊ت ﻳ ３لﻪ درې گﻮﻧﻮ قﻮاوو (اجرائيه ،مقننه او قضائيه) ＇خﻪ جﻮړک .７قضاﻳﻲ قﻮې پﻮره
خپلﻮاکﻲ درلﻮده .د ﻫ５ﻮاد عﻮاﻳد ﻳ ３د مالﻴاتﻮ د ！ﻮلﻮلﻮ ،غﻨﻴمت مالﻮﻧﻮ ،جﻨگﻲ غراماتﻮ او د پاچاﻫاﻧﻮ لﻪ سﻮغاتﻮﻧﻮ
ترﻻسﻪ کﻮل.
د احمدشاه بابا خزاﻧﻪ لﻪ سرو زرو ،گا１ﻮ او قﻴمتﻲ ډبرو ﻧﻪ ډکﻪ وه .د ﻧﻮمﻮړي د مﻬمﻮ کاروﻧﻮ ＇خﻪ د کندهار
＊ار ﻧﻮې وداﻧ ９او د خلم ＊ار جﻮړول دي .معمارۍ ،حکاک ９او د ان％ورگ７ۍ حرفﻮ پﻪ دې وخت ک ３د پام
وړ پرمختگ ک７ی و.

١٣

پو＄ي فعاليتونه
احمدشاه بابا پﻪ پﻮ＄ﻲ برخﻪ ک＄ ３اﻧگ７ی استعداد درلﻮد .د افغاﻧاﻧﻮ د ﻫ５ﻮاد پالﻨ ３احساسات ﻳ ３ﻫ（ﻮل .خلکﻮ
تﻪ ﻳ＄ ３ﻮاکمﻨتﻴا او خﻮ ＋＄ت وربا＊ﻪ .پﻪ دې تﻮگﻪ برﻳالی شﻮ چ ３سﻴاسﻲ ﻳﻮوالی ！ﻴﻨگ ک７ي او ﻫ５ﻮاد خپلﻮ طبﻴعﻲ
پﻮلﻮ تﻪ ورسﻮي .د احمدشاه بابا پﻪ پﻮځ ک ３دوه ډولﻪ سرت５ري وو ،ﻳﻮ ډول ﻳ ３منظم او بل ﻳ ３نامنظم ＄ﻮاک و چ３
د قومي ＄واک پﻪ ﻧامﻪ ﻳ ３شﻬرت درلﻮده .د احمدشاه بابا پﻪ واکمﻨ ９ک ３د عسکرو شمﻴر پﻪ مﻨ％ﻨﻲ ډول سل زره
تﻨﻮ تﻪ رس５ده .قﻮمﻲ ＄ﻮاکﻮﻧﻪ د خدمت پﻪ مـﻬال لﻪ مالﻴ ３ورکﻮلﻮ ﻧﻪ معاف ک５دل .د ﻫ５ﻮاد ！ﻮل عاﻳدات يو ديرش
ميليونه روپﻴﻮ تﻪ رس５دل چ ３لﻪ ﻧﻴﻮل شﻮﻳﻮ سﻴمﻮ ＇خﻪ ﻻس تﻪ راتلل.
احمدشاه بابا پﻪ درې گﻮﻧﻮ لﻮرو ک ３وسلﻪ وال ＄ﻮاکﻮﻧﻪ وگمارل .تر ！ﻮلﻮ مﻬمﻪ جگ７ه ﻳ ３د هند پﻪ لﻮري د پاني
پت پﻪ ﻧامﻪ شﻬرت لري چ ３پﻪ پاﻳلﻪ ک ３احمدشاه بابا د اتل پﻪ تﻮگﻪ را＇رگﻨد شﻮ .افغاﻧﻲ ＄ﻮاکﻮﻧﻮ ډ４ر زﻳات غﻨاﻳم
ﻻستﻪ راوړل .د ﻧظم مﻨ ＃تﻪ راوړلﻮ پﻪ مﻮخﻪ ،احمدشاه بابا دوه ＄لﻪ د لﻮﻳدﻳ ＃پﻪ لﻮر ل＋کر واﻳستل چ ３پﻪ پاﻳلﻪ
ک ３ﻧﻮمﻮړي تﻪ ډ４ر برﻳالﻴتﻮبﻮﻧﻪ ور پﻪ برخﻪ شﻮل .احمدشاه بابا د پﻮلﻮ د ！اکلﻮ پﻪ مﻮخﻪ د شمال پﻪ لﻮري ﻫم ل＋کر
واﻳست ،برﻳالﻴتﻮبﻮﻧﻪ ﻳ ３پﻪ ﻧصﻴب شﻮل او د امﻮ سﻴﻨد ﻳ ３د دواړو حکﻮمتﻮ ترمﻨ ＃د طبﻴعﻲ پﻮل ３پﻪ تﻮگﻪ و！اکﻪ.

په ！ولگي ک ３فعاليت

زده کﻮﻧک ３دې پﻪ دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮم７ۍ ډلﻪ دې پﻪ دې اړه چ ３احمدشاه بابا پﻪ اداري او پﻮ＄ﻲ
اړخﻮ ک ３ول ３گام پﻮرتﻪ ک ７او دوﻳمﻪ ډلﻪ دې د ﻧﻬﻪ کسﻴزې شﻮرا د دﻧدې پﻪ اړه پﻪ خپلﻮ مﻨ％ﻮ ک ３خبرې
وک７ي ،د خبرو اترو پاﻳلﻪ دې د ﻫرې ډل ３استازي ﻧﻮرو تﻪ واوروي.
پو＊تن３

 -١د احمدشاه بابا د حکﻮمت ډول پﻪ اړه ＇ﻪ پﻮﻫ８５ئ؟
 -٢د احمدشاه بابا د سلطﻨتﻲ ﻧظام ارز＊ت پﻪ ＇ﻪ ک ３و؟
 -٣د احمدشاه بابا پﻪ وسلﻪ وال پﻮځ ک＇ ３ﻮ ډولﻪ سرت５ري وو؟
 -٤د احمدشاه بابا وسلﻪ وال پﻮ＄ﻮﻧﻪ پﻪ کﻮمﻮ لﻮرو وگمارل شﻮل؟
 -٥د احمدشاه بابا د واکمﻨ ９پر مﻬال د ﻫ５ﻮاد عاﻳدات لﻪ کﻮم اړخﻪ تامﻴﻦ ک５دل؟
له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې د احمدشاه بابا د کارﻧامﻮ پﻪ اړه معلﻮمات ﻻس تﻪ راوړي او پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３دې
وړاﻧدې ک７ي.
١٤

شپ８م لﻮست

د احمدشاه بابا د نيکو خصلتونو په اړه ＇ه پوهي８ئ؟

د احمدشاه بابا مقبره پﻪ کﻨدﻫار ک３

پﻪ ت５ر لﻮست ک ３د احمدشاه بابا پﻪ اداري او پﻮ＄ﻲ اصﻼحاتﻮ ر１ا واچﻮل شﻮه ،پﻪ دې لﻮست ک ３د ﻫغﻪ د د ﻧﻴکﻮ
خصلتﻮﻧﻮ او د م７ﻳﻨ ３وخت تﻪ کتﻨﻪ کﻮو.
احمدشاه بابا د معاصر افغاﻧستان د بﻨس اﻳ＋ﻮدوﻧکﻲ پﻪ تﻮگﻪ ،د دې خاورې پﻪ جﻮړ＊ت او د قﻮمﻮﻧﻮ ترمﻨ＃
د ﻳﻮوالﻲ پﻪ رامﻨ ＃تﻪ کﻮلﻮ ک ３برﻳالی شﻮ .لﻪ ﻫمدې املﻪ ﻳ ３د خلکﻮ پﻪ مﻨ ＃ک＄ ３اﻧگ７ی ＄ای درلﻮده .ﻧﻮمﻮړی
ﻫغﻪ پاچا و چ ３تاج ﻳ ３پر سر ﻧﻪ اﻳ＋ﻮده ،تشرﻳفات ﻳ ３ﻧﻪ خﻮ＊５دل ،پ＂کی ﻳ ３تاړه او د ＄مک ３پر مخ ک＋ﻴﻨاستﻪ.
ﻫغﻪ لﻪ خلکﻮ سره ﻧ５غﻪ اړﻳکﻪ درلﻮده .د سﻮلﻪ ﻳﻴز شخصﻴت پﻪ تﻮگﻪ ﻳ ３د خلکﻮ پﻪ شخ７و ک ３پرﻳک７ې کﻮل.３
پﻪ ورﻳﻦ تﻨدي ﻳ ３لﻪ خلکﻮ سره خبرې کﻮل .３زړور او ﻫ５ﻮاد پالﻮﻧکﻰ س７ی و .پﻪ ﻧ７ﻳﻮالﻮ چارو ک ３ﻳ ３لﻪ عدالت
＇خﻪ کار اخﻴست .ک７ک５چﻮﻧﻪ ﻳ ３پﻪ سﻮلﻪ ﻳﻴز ډول حلﻮل .احمدشاه بابا پﻪ سﻴاست ک ３د ﻧرم＋ت پلﻮی و او تل بﻪ
ﻳ ３د دوست ９لﻪ ﻻرې چلﻨد کاوه .سره لﻪ دې چ ３د خاورې د پراخﻮالﻲ ﻫﻮډ ﻳ ３درلﻮد ،لﻪ وﻳﻨﻮ تﻮﻳﻮلﻮ ﻧﻪ ﻳ ３ډډه
کﻮلﻪ .د ده د ＊ﻮ او ﻧﻴکﻮ اخﻼقﻮ لﻪ املﻪ ورتﻪ د بابا لقب ورک７ل شﻮى دى.
احمدشاه بابا لﻪ شپ ８وﻳشت کالﻪ واکمﻨ＇ ９خﻪ وروستﻪ د ﻫغ ３ﻧاروغ ９لﻪ املﻪ چ ３ده تﻪ ورپ＋５ﻪ شﻮې وه د ﻳﻮ
پﻨ％ﻮس کلﻮ پﻪ عمر  ١١٥١لمرﻳز کال چ ３د ( )١٧٧٣زﻳ８دﻳز کال سره سمﻮن لري لﻪ ﻧ７ۍ ＇خﻪ سترگ ３پ＂３
ک７ې او د کندهار ＊ار د مبارک ３خرق ３پﻪ اﻧگ ７ک ３خاورو تﻪ وسپارل شﻮ.

١٥

پﻪ کﻨدﻫار ک ３د احمد شاه بابا جﻮمات

په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ.
لﻮم７ۍ ډلﻪ دې لﻪ ﻧﻴﻮل شﻮﻳﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ سره د احمدشاه بابا پﻪ ＊ﻪ چلﻨد ر１ا واچﻮي.
دوﻳمﻪ ډلﻪ دې د احمدشاه بابا د تگﻼرې او د ﻧﻮمﻮړي د مـ７ﻳﻨ ３کال پﻪ اړه بحث وک７ي.
پو＊تن３

 -١احمدشاه بابا لﻪ ＇ﻮمره مﻮدې وروستﻪ او د ＇ﻮ کلﻮ پﻪ عمر لﻪ ﻧ７ۍ ＇خﻪ سترگ ３پ＂ ３ک７ې؟
 -٢د احمدشاه بابا ＊５گ ３２چ ３د ﻫ５ﻮاد واکمﻨ ９پﻪ اړه وې تشر４ح ک７ئ.
 -٣د احمدشاه بابا ＄اﻧگ７ي صفتﻮﻧﻪ کﻮم وو؟ دوه ډولﻪ ﻳ ３ولﻴکئ.
له ！ولگي نه د باندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې د احمدشاه بابا د ＊５گ２ﻮ پﻪ اړه چ ３ﻫغﻪ پرې باور درلﻮده ،لﻪ لﻮﻳاﻧﻮ ＇خﻪ معلﻮمات ﻻس

راوړي او پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３دې وړاﻧدې ک７ي.
١٦

اووم لﻮست

آيا پوه８５ئ چ ３ت５مورشاه شل کاله واکمني وک７ه؟

ت５ر لﻮست د احمدشاه بابا د ＊ﻴگ２ﻮ او د م７ﻳﻨ ３رو＊اﻧﻮلﻮ تﻪ ＄اﻧگ７ی شﻮی و ،پﻪ دې لﻮست ک ３د ت５مﻮرشاه شل کلﻨﻪ
واکمﻨﻲ ＇７５ل ک８５ي.

ت５مورشاه چ ３پﻪ  ١١٢٠ﻫجري لمرﻳز ( ١٧٤٢زﻳ８دﻳز) کال ک ３ز４８４دلی و د پﻼر د پاچاﻫ ９پر مـﻬال د
هرات وﻻﻳت والﻲ و .ﻫغﻪ تعلﻴم لروﻧکی او د دري ژب ３شاعر ﻫم و .د ﻫغﻪ وخت لﻪ دود سره سم ت５مﻮرشاه د
پﻼر تر م７ﻳﻨ ３وروستﻪ پﻪ کندهار ک ３د پاچاﻫ ９مقام تﻪ ﻧﻮماﻧد شﻮ .د شهزاده سليمان ﻧﻪ د وزﻳر شاه ولي خان
مﻼت ７د دې ﻻمل شﻮ چ ３شﻬزاده سلﻴمان پاچاﻫ ９تﻪ ورسﻴ８ي .پدې وخت ک ３ت５مﻮرشاه کﻨدﻫار تﻪ ورس５د او د
ﻧاراضﻪ مخﻮرو لﻪ خﻮا ﻳ ３د لمسﻮلﻮ پﻪ پاﻳلﻪ ک ３وزﻳر شاه ولﻲ خان وواژه او شﻬزاده سلﻴمان لﻪ پاچاﻫ＇ ９خﻪ ﻻس
واخﻴست.
د ت５مﻮرشاه د واکمﻨ ９پﻴر پﻪ برﻳاوو او ﻫﻮساﻳﻨﻮ ک ３ت５ر شﻮ ،پﻪ دې وخت ک ３پﻪ ＄ﻴﻨﻮ سﻴمﻮ ک ３پا＇ﻮﻧﻮﻧﻪ
وشﻮل ،ﻧﻮمﻮړی برﻳالی شﻮ چ ３خپل مخالفﻴﻦ لﻪ مﻨ％ﻪ ﻳﻮسﻲ او لﻪ ﻫغﻮ پﻮلﻮ ﻧﻪ دفاع وک７ي چ ３ده تﻪ پﻪ مﻴراث
پات ３شﻮې وې .ﻳﻮا ３＄د بخارا د واکمﻦ شاه مرادب５ک سره چ ３د امو سيند پﻪ سﻮ４ل ﻳ ３د ﻳرغل قصد درلﻮده
پﻪ جﻨگ اړ شﻮ ،خﻮ د مخﻮرو مشراﻧﻮ پﻪ مﻨ％گ７ﻳتﻮب سره سﻮلﻪ وشﻮه او أمﻮ سﻴﻨد د دواړو ﻫ５ﻮادو ترمﻨ ＃پﻮلﻪ
و！اکل شﻮه .د دې مرحل＄ ３اﻧگ７تﻴا د پﻮلﻮ ساتﻨﻪ وه .ت５مﻮرشاه تﻪ چ ３کﻮم دولت پﻪ مﻴراث پات ３شﻮی و ب ３لﻪ کﻮم
بدلﻮن ＇خﻪ ﻳ ３وساتﻪ！ .ﻮلﻮ ﻧ＋تﻮ دفاعﻲ ارز＊ت درلﻮد .ﻧﻮمﻮړی لﻪ ！ﻮلﻮ گاوﻧ６ﻳاﻧﻮ سره د ＊ﻪ ژوﻧد کﻮلﻮ پلﻮی و.
د ت５مﻮرشاه ت５ر وتﻨﻪ دا وه چ ３محلﻲ سﻴم ３ﻳ ３د خپلﻮ زامﻨﻮ تر مﻨ ＃وو４شل.３
ت５مﻮرشاه لﻪ خپل ３شل کلﻨ ３واکمﻨ＇ ９خﻪ وروستﻪ پﻪ  ١٧٩٣زﻳ８دﻳز کال پﻪ کابل ک ３لﻪ دې ﻧ７ۍ ＇خﻪ
١٧

سترگ ３پ＂ ３ک７ې او د کابل پﻪ مرکز ک ３د کابل سﻴﻨد سﻮﻳلﻲ خﻮا تﻪ ＇５رمﻪ خاورو تﻪ وسپارل شﻮ.

پﻪ کابل ک ３د تﻴمﻮرشاه مقبره

په ！ولگي ک ３فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮم７ۍ ډلﻪ دې فرﻫﻨگﻲ پرمختﻴا و＇７５ي ،دوﻳمﻪ ډلﻪ دې د ت５مورشاه

د قلمرو د و４ش ﻻملﻮﻧﻪ د ده د زامﻨﻮ ترمﻨ ＃مطالعﻪ ک７ي او پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３دې وړاﻧدې ک７ي.
پو＊تن３

 -١پﻪ کﻨدﻫار ک ３د چا مﻼت ７د شهزاده سليمان د واک تﻪ رس５دو ﻻمل وگر５＄د؟
 -٢د احمدشاه بابا پﻪ پاچاﻫ ９ک ３د ولﻴعﻬد پﻪ اړه ＇ﻪ دود او دستﻮر و؟
 -٣د ت５مﻮرشاه د واکمﻨ ９سﻴاسﻲ ＄اﻧگ７تﻴا ＇ﻪ وه؟
 -٤د ت５مﻮرشاه کﻮم ３ت５روتﻨ ３د ﻫغﻪ د امپراتﻮرۍ د مات ３د چ＂کﻮالﻲ ﻻمل وگر５＄د؟
له ！ولگي نه د باندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې د ت５مﻮرشاه د شخصﻴت او کارﻧامﻮ پﻪ اړه لﻪ خپلﻮ مشراﻧﻮ ＇خﻪ وپﻮ＊تﻲ او خپل معلﻮمات

دې پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３وړاﻧدې ک７ي.
١٨

اتم لﻮست

آيا د شاه زمان د واکمن ９تگﻼرې پ５ژنئ؟

ت５ر لﻮست د ت５مﻮرشاه واکمﻨ ９تﻪ ＄اﻧگ７ی شﻮی و ،پﻪ دې لﻮست ک ３ﻫ（ﻪ ک８５ي چ ３د شاه زمان د واکمﻨ９
کﻮرﻧ ９او بﻬرﻧ ９ک７ﻧﻼرې و＇７５ل شﻲ.
شاه زمان د پﻼر لﻪ م７ﻳﻨ ３سره سم ！ﻮل ورو１ﻪ د کابل ＊ار تﻪ راوبلل .د سردار پاينده محمد خان پﻪ مﻼت７
ﻳ ３چ ３د بارکزيو د قﻮم مشر و ،د تاج او تخت غﻮ＊تﻮﻧکﻲ بﻨدﻳان او پﻪ خپلﻪ ﻳ ３پﻪ  ۱۷۹۳ز８４دﻳز کال ک ３چ３
لﻪ  ۱۱۷۱لمرﻳز کـال سره سمﻮن لري د واکمﻨ ９اعﻼن وک .７د ﻧﻮمﻮړي د واکمﻨ ９پر مﻬال د ﻧ７ۍ لﻮﻳﻪ سﻴاسﻲ
پ＋５ﻪ (د فرانس ３لوى انقﻼب) رامﻨ ＃تﻪ شﻮ چ ３ﻻس تﻪ راوړﻧﻪ ﻳ ３ﻳﻮازې د فراﻧس ３ﻫ５ﻮاد تﻪ محدوده ﻧﻪ شﻮه
بلک！ ３ﻮلﻪ ﻧ７ۍ ﻳ ３وﻧﻴﻮلﻪ.
کﻮرﻧﻲ او بﻬرﻧﻲ تارﻳخ لﻴکﻮﻧکﻲ ،شاه زمان ﻳﻮ ﻫﻮ＊ﻴار ،فعـال ،زړور او حﻮصلﻪ لروﻧکی س７ی بﻮلﻲ .د ﻳﻮې
جگ７ې پﻪ پای سره بﻪ ﻳ ３بل ３تﻪ ورداﻧگل .خلکﻮ د ت５مورشاه د ﻧﻮرو زامﻨﻮ پﻪ پرتلﻪ شاه زمان تﻪ ډ４ر درﻧاوی کاوه.
ﻧﻮمﻮړي کابﻮ د ﻧﻴماﻳﻲ پ７５ۍ امﻨﻴت پﻪ پای ک ３سﻴاسﻲ واک ﻻس تﻪ راوړ .د امﻨﻴت د ！ﻴﻨگﻮلﻮ پﻪ مﻮخﻪ ﻳ ３ﻫﻮډ
درلﻮد چ ３مرکزﻳت پﻴاوړی ک７ي .د دې مﻮخﻮ پﻪ پلﻲ کﻮلﻮ ک ３د ﻫ５ﻮاد دﻧﻨﻪ او بﻬر لﻪ ستﻮﻧزو سره مخامخ شﻮ.
کﻮرﻧﻴﻮ سﻴالﻲ کﻮوﻧکﻮ او د واک غﻮ＊تﻮﻧکﻮ لﻪ ﻳﻮې خﻮا او قبﻴلﻮي مشراﻧﻮ او مخﻮرو لﻪ بل ３خﻮا پﻪ سﻴمﻪ ک３
پﻪ ＊کاره او پ＂ﻪ ﻻسﻮﻫﻨ ３پ５ل ک７ې او د بﻬرﻧﻴﻮ د＊مﻨاﻧﻮ استخباراتﻲ شبکﻮ پرو پاگﻨد پﻪ ！ﻮل زور او ＄ﻮاک سره
١۹

د شاه زمان پر ضد پﻴل شﻮې .رنجيت سنگ او پردي پلﻮو شاه زمان تﻪ پﻪ کﻮرﻧﻴﻮ چارو ک ３د پام وړ ستﻮﻧزې پﻴدا
ک７ې .پﻪ لﻮ４دﻳ ＃ک ３قاجار فتح علی شاه ﻫم د شاه زمان د ورو１ﻮ ترمﻨ ＃لﻪ مخالفتﻮﻧﻮ او ب５لتﻮن ﻧﻪ گ＂ﻪ پﻮرتﻪ ک７ه
او پﻪ مالﻲ او پﻮ＄ﻲ مرستﻮ ﻳ ３شهزاده محمود پﻪ هرات ک ３وﻫ（اوه.
د مخﻮرو او باﻧفﻮذه خلکﻮ خپﻪ کﻮل ،پﻪ سﻴمﻪ ک＊ ３کاره او پ＂ﻮ ﻻسﻮﻫﻨﻮ او کﻮرﻧﻴﻮ خپل مﻨ％ﻲ مخالفتﻮﻧﻮ ،د
وزير فتح خان پﻪ ﻧ８دې ملتﻴا سره د شاه محمود واک تﻪ د رس５دو لپاره حاﻻت چمتﻮ ک７ل.
لﻪ ل＇ ８ﻪ مقاومت ＇خﻪ وروستﻪ شاه زمان کابل د پ＋５ور پﻪ تکل پر＋４ﻮد ،خﻮ د ﻻرې پﻪ اوږدو ک ３لﻪ ﻧﻮرو
ملگرو سره د مﻼ عاشق اهلل شينواري لﻪ خﻮا وﻧﻴﻮل شﻮ او ړوﻧد ک７ى شﻮ ،وروستﻪ تر ＇ارﻧ ３ﻻﻧدې د کابل ＊ار
تﻪ راوستل شﻮ پﻪ دې تﻮگﻪ د شاه زمان واکمﻨﻲ پاى تﻪ ورس５ده او شهزاده محمود واک تﻪ ورس５د.

په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮم７ۍ ډلﻪ دې د شاه زمان د واکمﻨ ９د ＇رﻧگﻮالﻲ او دوﻳمﻪ ډلﻪ
دې د کﻮرﻧﻴﻮ بغاوتﻮ پﻪ اړه خبرې اترې وک７ي.
پو＊تن３

 -١د شاه زمان د شخصﻴت پﻪ اړه ＇ﻪ پﻮﻫ８５ئ؟ وﻳﻲ لﻴکئ.
 -٢د شاه زمان واکمﻨ ９د ﻧ７ۍ لﻪ کﻮم ３پ ３＋５سره سمﻮن درلﻮد؟
 -٣د شاه زمان د واکمﻨ ９کﻮرﻧ ９ستﻮﻧزې کﻮم ３وې؟
 -٤د سﻴم ３د ﻫ５ﻮادو د پ＂ﻮ او ＊کاره ﻻسﻮﻫﻨﻮ مﻮخ ３وواﻳاست؟
له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې د سﻴم ３د ﻫ５ﻮادو د ﻻسﻮﻫﻨﻮ او ک７ﻧﻼرو پﻪ اړه لﻪ مشراﻧﻮ پﻮ＊تﻨﻪ وک７ي او د معلﻮماتﻮ لﻪ
ﻻس تﻪ راوړلﻮ ﻧﻪ وروستﻪ دې پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３وړاﻧدې ک７ي.
٢٠

ﻧﻬم لﻮست

آيا پوهي８ئ شاه محمود لوم７ى ＄ل ＇نگه واک ته ورس５د؟

پﻪ ت５ر لﻮست ک ３مﻮ شاه زمان د واکمﻨ ９پﻪ اړه زده ک７ل .پﻪ دې لﻮست کی بﻪ شا محمﻮد د حکﻮمت د
＇رﻧگﻮلﻲ سره أشﻨاﻳﻲ پﻴدا ک７ئ؟
شاه زمان د ＊کﻴﻼ کگرو اصلﻲ سﻴال بلل ک５ده .پﻪ دې تﻮگﻪ اﻧگر４زاﻧﻮ پﻪ ﻫغﻪ وخت ک( ３د نفاق واچوه

او حکومت وک７ه) د سﻴاست ﻧﻪ پﻪ کار اخﻴستلﻮ سره د سدوزﻳﻮ ترمﻨ ＃د سﻴال ９ﻧﻪ گ＂ﻪ پﻮرتﻪ ک７ه ،غﻮ＊تل ﻳ ３چ３
شاه زمان لﻪ مﻨ％ﻪ ﻳﻮسﻲ.
د ﻫغﻮی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزي سردار فتح خان تﻪ چ ３ايران تﻪ ت＋ت５دلﻲ وو،
راوگر５＄د.
د اﻧگر４زاﻧﻮ پﻪ واسطﻪ د تﻮطﻴﻮ پﻪ ﻻر اچﻮل او ！ﻮل سﻴمﻪ ﻳﻴز ＄ﻮاکﻮﻧﻪ لﻪ ﻳﻮ اړخﻪ ،د شاه زمان د ورو１ﻮ ترمﻨ＃
ﻧفاق لﻪ بلﻪ اړخﻪ د دې زمﻴﻨﻪ برابره ک７ه چ ３شاه محمود واک تﻪ ورسﻴ８ي .پﻪ ﻫمدې حالت ک ３د انگليس

استعماري سﻴاست پراخﻮالی مﻮﻧده ،د ﻫ５ﻮاد پﻪ لﻮ４دﻳ ＃ک ３ﻫم د هرات د و４ش ل５ﻮالتﻴا د قاجاري دولت لﻪ
لﻮري ＇رگﻨد４ده .پر دې سرب５ره شاه شجاع د افغاﻧستان پﻪ ختﻴ ＃ک ３او د پنجاب د سکانو حکﻮمت پﻪ پ＋５ور

ک ３د ﻧﻮمﻮړي پر ضد پﻪ جگ７ه ﻻس پﻮرې ک.７
د دې تر＇ﻨگ د شاه محمﻮد د دولت د مات ３پﻪ مﻮخﻪ د عبدالرحيم خان غلجايي پﻪ مشرۍ ستر ＄ﻮاک د
غزني پﻪ لﻮري حرکت وک ７چ ３د شاه محمﻮد د ＄ﻮاکﻮﻧﻮ لﻪ خﻮا د مات ３سره مخامخ شﻮ .د دې لپاره چ ３پﻪ کابل

٢١

ک ３خلک د شاه محمﻮد لﻪ ادارې ＇خﻪ خپﻪ وو ،پﻪ پا＇ﻮن ﻳ ３ﻻس پﻮرې ک ７او ﻧﻮمﻮړى ﻳ ３د کابل پﻪ باالحصار
ک ３محاصره ک ،７شجاع الملک کابل تﻪ راﻧﻨﻮت او د بابر پﻪ ب ０ک ３استﻮگﻦ شﻮ .پﻪ ﻫمدې وخت ک ３وزير فتح

خان لﻪ خپل ل＋کر سره د شاه محمﻮد د خﻼصﻮن لپاره لﻪ باميانو ﻧﻪ راورس５د ،خﻮ د مختارالدوله پﻪ مشرۍ د
شجاع الملک ل＋کر پﻪ قاضي کﻼ ک ３د ﻫغﻮ مخﻪ وﻧﻴﻮلﻪ او فتح خان لﻪ مات ３وروستﻪ د کندهار پﻪ لﻮر شاتگ تﻪ
اړ او د شاه محمﻮد لﻪ زوی کامران سره ﻳﻮ＄ای شﻮ .د شاه محمﻮد لﻪ مات ３او تسلمﻴدو ﻧﻪ وروستﻪ شجاع الملک
باﻻحصار تﻪ ﻧﻨﻮت او خپلﻪ واکمﻨﻲ ﻳ ３اعﻼن ک７ه.

وزﻳر فتح خان

په ！ولگي ک ３فعاليت

زده کﻮﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮم７ۍ ډلﻪ دې پدې اړه خبرې وک７ي چ ３اﻧگر４زاﻧﻮ (د ﻧفاق
واچﻮه ،حکﻮمت وک７ه) لﻪ سﻴاست ＇خﻪ ＇ﻨگﻪ گ＂ﻪ پﻮرتﻪ کﻮلﻪ؟ او دوﻳمﻪ ډلﻪ دې پﻪ دې اړه بحث وک７ي
چ ３خپل مﻨ％ﻲ ﻧفاق ،افغاﻧستان کﻮم لﻮر تﻪ راکاږه.
پو＊تن３

 -١کﻮم ﻻملﻮﻧﻪ سره ﻳﻮ شﻮل او د شاه محمﻮد د واک تﻪ رس５دو ﻻره ﻳ ３ﻫﻮاره ک７ه؟
 -٢شاه محمﻮد د خپل ３واکمﻨ ９پﻪ وخت لﻪ کﻮمﻮ ستﻮﻧزو سره مخامخ وو؟
 -٣شجاع الملک ＇ﻨگﻪ واک تﻪ ورس５د؟ تﻮض５ح ﻳ ３ک７ئ.
له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې د شجاع الملک د شخصﻴت پﻪ اړه لﻪ لﻮﻳاﻧﻮ ＇خﻪ معلﻮمات ﻻس تﻪ راوړي او پﻪ ！ﻮلگﻲ
ک ３دې وړاﻧدې ک７ي.
٢٢

لسم لﻮست

د شاه شجاع د لوم７ي ＄ل واکمن＇ ９رنگوالى

پﻪ ت５ر لﻮست ک ３مﻮ د شاه محمﻮد د واکمﻨ＇ ９رﻧگﻮالی او ستﻮﻧزې مطالعﻪ ک７ې ،پﻪ دې لﻮست ک ３بﻪ د شاه
شجاع پﻪ ک７ﻧﻮ باﻧدې چ ３پﻪ لﻮم７ي ＄ل واکمﻨ ９ک ３تر سره ک７ې او د ﻫﻨد د واکمﻨ ９پﻪ دوره ک ３د داخلﻲ ستﻮﻧزو
پﻪ اړه بﻪ معلﻮمات پﻴدا ک７ئ.

کلﻪ چ ３د شاه محمود پﻪ ﻻس شاه زمان ړوﻧد شﻮ ،د خلکﻮ زړه بدوالی د شاه محمﻮد پﻪ وړاﻧدې
ډ４ر شﻮ او د شاه شجاع د فعالﻴتﻮﻧﻮ لپاره ﻻر خﻼصﻪ شﻮه .ﻫماغﻪ و چ ３ﻧﻮمﻮړى د کابل د خلکﻮ پﻪ
بلﻨﻪ پﻼزمﻴﻨ ３تﻪ راﻧﻨﻮت او د ﻫ５ﻮاد چارې ﻳ ３پﻪ ﻻس ک ３واخﻴست .３لﻪ کﻮمﻪ ＄اﻳﻪ چ ３د افغاﻧستان خلک
د کﻮرﻧﻴﻮ جگ７و ﻧﻪ پﻪ تﻨگ شﻮي وو ،د ﻫ５ﻮاد د امﻨﻴت غﻮ＊تﻮﻧکﻲ وو .شاه شجاع پﻪ ﻳﻮ ل ７کاروﻧﻮ ﻻس
پﻮرې ک ،７تر ＇ﻮ چ ３د خلکﻮ ﻫﻴل ３پﻮره ک７ي ،د ب５لگ ３پﻪ تﻮگﻪ خپل ورور شاه زمان ﻳ ３خﻮش ３ک .７د
خپل ورور مخالفﻴﻦ ﻳ ３و＄پل او د ﻫغﻮ لﻪ ډل ３ﻳ ３عاشق شينوارى پﻪ دار و７＄اوه.
ﻫغﻪ د بارکزيو ورو１ﻮ پﻪ پخﻼ ک５دو ﻻس پﻮرې ک ７او د اړﻳکﻮ د ！ﻴﻨگﻮلﻮ لپاره ﻳ ３د دوست محمد
خان خﻮر ＄اﻧتﻪ واده ک７ه .وزير فتح خان تﻪ ﻳ ３د ﻫ５ﻮاد پﻪ اداري چارو ک ３برخﻪ ورک７ه ،خﻮ بﻴا ﻫم
دې کار تر ډ４رې مﻮدې دوام وﻧک .７وزﻳر فتح خان د شاه شجاع پر ضد د ﻫ５ﻮاد پﻪ بﻴﻼبﻴلﻮ سﻴمﻮ ک ３پﻪ
لمسﻮن ﻻس پﻮرې ک ،７خﻮ گ＂ﻮره پاﻳلﻪ ﻳ ３ﻧﻪ درلﻮده .پﻪ پای ک ３ﻫغﻪ مـﻬال چ ３شاه شجاع پﻪ کشمير او
٢٣

پ＋５ور ک ３و ،شاه محمﻮد د خپلﻮ پلﻮﻳاﻧﻮ پﻪ مﻼت ７لﻪ بﻨد ﻧﻪ وت＋ت５ده او د شاه شجاع پﻪ ضد ﻳ＄ ３ﻮاکﻮﻧﻪ
را！ﻮل ک７ه او پﻪ پاﻳلﻪ ک ３شاه شجاع پﻪ گندمک ک ３لﻪ مات ３سره مخامخ او پﻪ دې تﻮگﻪ شامحمﻮد د دوﻳم
＄ل لپاره پر تخت ک＋ﻴﻨاست.
شاه شجاع ﻳﻮ فرﻫﻨگﻲ س７ى او د دري ژب ３شاعر ﻫم و چ ３د کﻼم ب５لگﻪ ﻳ ３پﻪ ﻻﻧدې ＇لﻮرﻳزه ک ３تر سترگﻮ
ک８５ي.
مرغ دلم بـﻪ ﻳـاد وطـﻦ گرﻳـﻪ مﻰ کﻨد

اﻳﻦ بلبل از فراق چمﻦ گرﻳﻪ مﻰ کﻨد

تا دل سفر گزﻳد بﻪ چﻴﻦ دو زلف او

غربت کشﻴده بﻬر وطﻦ گرﻳﻪ مﻰ کﻨد

په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３پﻪ دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮم７ۍ ډلﻪ دې د شاه شجاع د مﻬمﻮ گامﻮﻧﻮ
پﻪ اړه او دوﻳمﻪ ډلﻪ دې د شاه شجاع د مات ３پﻪ ﻻملﻮﻧﻮ خبرې اترې وک７ي او پاﻳلﻪ دې پﻪ ！ﻮلگﻲ ک３
وړاﻧدې ک７ي.
پو＊تن３

 -١د شاه شجاع د واک تﻪ رس５دو ﻻملﻮﻧﻪ وواﻳاست؟
 -٢د بارکزﻳﻮ ورو１ﻮ سره د شاه شجاع د سﻮل ３پاﻳلﻪ ＇ﻪ وه؟
 -٣وزﻳر فتح خان د شاه شجاع پﻪ وړاﻧدې پﻪ کﻮمﻮ کاروﻧﻮ ﻻس پﻮرې ک７؟
له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زده کﻮﻧکﻲ دې لﻪ لﻮﻳاﻧﻮ ＇خﻪ د پخﻼﻳﻨ ３د گ＂ﻮ پﻪ اړه معلﻮمات ﻻس تﻪ راوړي او پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３دې وړاﻧدې
ک７ي.
٢٤

ﻳﻮولسم لﻮست

د شاه محمود د دويم ３دورې واکمن＇ ９رنگوالی

پﻪ ت５ر لﻮست ک ３مﻮ د شاه شجاع د لﻮم７ۍ دورې واکمﻨ ９د مﻬمﻮ پ＋５ﻮ پﻪ اړه معلﻮمات پﻴدا ک７ل اوس بﻪ د
شاه محمﻮد د دوﻳم ＄ل واک تﻪ رسﻴدو ＇رﻧگﻮالﻰ أشﻨا شﻮ.
شاه محمود پﻪ دې برﻳالﻰ شﻮ چ ３د وزير فتح خان پﻪ مرستﻪ د دوﻳم ＄ل لپاره د ملک ！ﻮل واک ﻻس تﻪ
راوړي .وزﻳر فتح خان د شاه محمﻮد لﻪ اعتماد ＇خﻪ گ＂ﻪ واخﻴستلﻪ او د خپل واک د ！ﻴﻨگﻮالﻲ لپاره ﻳ ３د ورو１ﻮ ترمﻨ＃
د ﻫ５ﻮاد د وﻻﻳتﻮﻧﻮ پﻪ و４ش ﻻس پﻮرې ک .７دغﻪ کار د شاه محمﻮد د زوی کامران د ﻧاخﻮ＊ ９ﻻمل وگر５＄ده.
دغﻪ مﻬال شاه محمﻮد ﻳﻮا ３＄پﻪ کابل او کندهار ک ３واک درلﻮد او د ﻫ５ﻮاد لﻮ４دﻳ％ﻮ پﻮلﻮ ک ３ﻧاامﻨﻲ او
گ６وډي وه .شاه شجاع د ﻫ５ﻮاد پﻪ ختﻴ％ﻮ پﻮلﻮ ک ３خﻮرا ﻧفﻮذ او ＄ﻮاک درلﻮده .د سدوزيو او بارکزيو ترمﻨ＃
سﻴاسﻲ کشال ،３قدرت تﻪ لﻪ رس５دو ﻧﻪ پرتﻪ ﻧﻮرې ！ﻮلﻨﻴزې مسال ３ﻫم وې چ ３دغﻪ راز خبرې اترې د شاه محمﻮد
د اﻧد＋４ﻨ ３ﻻمل وگر５＄دې او خپل زوی کامران ﻳ ３هرات تﻪ واستاوه .ﻧﻮمﻮړي پﻪ ﻫرات ک ３د وزﻳر فتح خان د
ورو１ﻮ پر ضد پﻪ غچ اخﻴستلﻮ ﻻس پﻮرې ک ７چ ３دده دا کار پﻪ ！ﻮل ﻫ５ﻮاد ک( ３لﻪ ﻫرات ﻧﻪ تر کشمﻴره پﻮرې) د
تاوترﻳخﻮالﻲ ﻻمل وگر５＄د .د دغ ３بلﻮا لﻪ مﻬمﻮ محرکﻴﻨﻮ او عاملﻴﻨﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻫم دوست محمد خان و.
ﻧﻮمﻮړى لﻪ کشميره کابل تﻪ راغی او د کابل پﻪ ＊ار ک ３ﻳ ３شاه محمﻮد د غزني پﻪ لﻮر شاتگ تﻪ اړ ک .７لﻪ
دې پ＋５ﻮ سره جﻮخت د وزﻳر فتح خان د ورو１ﻮ لﻪ خﻮا د ده د مرگ د غچ اخﻴستلﻮ پﻪ مﻮخﻪ تاوترﻳخﻮالی زﻳات
شﻮ او د شاه محمﻮد د مات ３ﻻمل وگر５＄د .پﻪ دې سره د شاه محمﻮد د واکمﻨ ９دوﻳم دور پﻪ  ۱۸۱۸زﻳ８دﻳز کال
ک ３پای تﻪ ورس５ده.
٢٥

پﻮرتﻨﻰ اﻧ％ﻮر د ﻫغﻪ وخت د ＊اري ژوﻧد ﻳﻮه برخﻪ ＇رگﻨدوي
په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮم７ۍ ډلﻪ دې پﻪ دې اړه چ ３د شاه محمﻮد واکمﻨﻲ تر کﻮمﻪ ＄اﻳﻪ
پﻮرې غ％ﻴدل ３وه خبرې اترې وک７ي او دوﻳمﻪ ډلﻪ دې د خپل مﻨ％ﻲ تاوترﻳخﻮالﻲ پﻪ اړه خبرې اترې وک７ي
او پاﻳلﻪ دې ！ﻮلگﻴﻮالﻮ تﻪ وړاﻧدې ک７ي.
پو＊تن３

 -١وزﻳر فتح خان د شاه محمﻮد لﻪ اعتماده ＇ﻨگﻪ گ＂ﻪ واخﻴستلﻪ؟
 -٢د سدوزﻳﻮ او بارکزﻳﻮ د کﻮرﻧﻴﻮ ترمﻨ ＃تاوترﻳخﻮالﻲ لﻪ کﻮمﻪ ＄اﻳﻪ سرچﻴﻨﻪ واخﻴستﻪ؟
له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې د مشراﻧﻮ ﻧﻪ پﻪ دې اړه چ ３د سدوزﻳﻮ پﻪ ل７ۍ ک ３کﻮمﻮ کساﻧﻮ پر افغاﻧستان حکﻮمت ک７ی،
معلﻮمات واخلﻲ او پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３دې وړاﻧدې ک７ي.

٢٦

دولسم لﻮست

آيا د امير دوست محمد خان د لوم７ي ＄ل واکمن ９سره آشنايي لرئ؟

د امﻴر دوست محمد خان اﻧ％ﻮر
پﻪ ت５ر لﻮست ک ３مﻮ د شا محمﻮد دوﻳم ＄ل واکمﻨ ９او د سدوزﻳﻮ او بارکزﻳﻮ د خپل مﻨ％ﻲ شخ７و او جگ７و
پﻪ اړه معلﻮمات ترﻻسﻪ ک７ل ،پﻪ دې لﻮست ک ３بﻪ د امﻴر دوست محمد خان د لﻮم７ي ＄ل واکمﻨ ９لﻪ ＇رﻧگﻮالﻲ
سره آشﻨا شئ.
وروستﻪ لﻪ دې چ ３دوست محمد خان پﻪ تدرﻳجﻲ ډول خپل مﻮقعﻴت پﻪ کابل ک！ ３ﻴﻨگ ک ،７د پاچاﻫ９
او امارت شراﻳط ﻳ＄ ３اﻧتﻪ چمتﻮ ک７ل ،تر دې چ ３پﻪ  ۱۸۳۵زﻳ８دﻳز کـال ک ３د ده پﻪ سر د تاج اﻳ＋ﻮدلﻮ مراسم
پﻪ ډ４ره ساده تﻮگﻪ پﻪ کابل ک ３ترسره شﻮل او ﻧﻮمﻮړي تﻪ د اميرالمؤمنين لقب ورک７ل شﻮ.
امﻴر پﻪ لﻮم７ي گام ک ３ب ３اعتماده کسان لﻪ واک ﻧﻪ گﻮ＊ﻪ او پر ＄ای ﻳ ３خپل زامﻦ وگﻮمارل ،وروستﻪ ﻳ ３د سکانو
پر ضد جگ７ې تﻪ ＄ان چمتﻮ ک .７د دې جگ７ې د ترسره کﻮلﻮ لپاره ﻳ ３مخک ３د سﻮداگرو ،ﻫ＂ ９والﻮ او ﻧﻮرو قشروﻧﻮ
ﻧﻪ اعاﻧﻪ را！ﻮلﻪ ک７ې وه .د خپل ３خﻮ＊ ３پﻨ％ﻮس زره پلﻲ او لس زره سپاره سرت５ري ﻳ ３پﻪ ( )۱۸۳۵زﻳ８دﻳز کال د
پ＋５ور پر لﻮر وخﻮ＄ﻮل .سلطان محمد خان د لس زره باجﻮړي سرت５رو پﻪ درلﻮدو سره د امير د اردو ﻳﻮه برخﻪ
وه .ددغﻮ ＄ﻮاکﻮﻧﻮ خﻮ５＄دو د رنجيت سنگ پﻪ ＄ﻮاکﻮ ک ３لﻮﻳﻪ و４ره پﻴدا ک７ه .رﻧجﻴت سﻨگ حاضر شﻮ چ ３لﻪ
تازه دمﻮ افغاﻧاﻧﻮ سره د روغ ３جﻮړې ﻻره خپلﻪ ک７ي ﻧﻮ ﻳﻮ پﻼوى ﻳ ３د هارالن پﻪ مشرۍ د امﻴر حضﻮر تﻪ واستاوه.
ﻫارﻻن دﻧده درلﻮده چ ３پﻪ ﻫره تﻮگﻪ وي پﻪ افغاﻧﻲ ل＋کرو ک ３ﻧفاق او درزوﻧﻪ واچﻮي .د ﻧﻮمﻮړي پﻼوي تر ﻫر＇ﻪ
دمخﻪ د امﻴر ورور سلطان محمد خان تﻪ پام شﻮ او د پ＋５ﻮر د حکﻮمت د وعدې پﻪ ورکﻮلﻮ سره ﻳ ３پر سکاﻧﻮ د
ﻳرغل او جگ７ې ﻧﻪ مخ وگر＄اوه .سردار سلطان محمد خان د لس زره سرت５رو پﻪ گ６ون د شپ ３لﻪ خﻮا د امﻴر د
٢٧

ل＋کرو ﻧﻪ ب５ل او لﻪ د＊مﻦ سره ﻳﻮ＄ای شﻮ .امﻴر دوست محمد خان د دې وضعﻴت پﻪ لﻴدو شاتگ تﻪ اړ او کابل

تﻪ راستﻮن شﻮ.
پﻪ  ١٨٣٦زﻳ８دﻳز کال ک ３د هند د ﻧﻮي واﻳسرا پﻪ تﻮگﻪ د الرد اکلن ６د ！اکل ک５دو ﻧﻪ وروستﻪ امﻴر دوست محمدخان
دده پﻪ ﻧﻮم مکتﻮب ولﻴکﻪ او پﻪ ضمﻦ ک ３ﻳ ３د پ＋５ﻮر پﻪ مسال！ ３ﻴﻨگار وک ،７پﻪ دې ﻻره ک ３د انگر４زانو د دولت
د مرست ３غﻮ＊تﻮﻧکﻰ شﻮ .ﻧﻮي واﻳسرا د امﻴر د لﻴک پﻪ ＄ﻮاب ک ３ولﻴکل چ ３د برتاني ３حکﻮمت د دې ﻫﻴلﻪ
مﻨد دی چ ３د افغان او سک دولتﻮﻧﻪ دې د سﻮل ３لﻪ ﻻرې خپل ３مسال ３ﻫﻮارې ک７ې او برتاﻧﻴا د ﻧﻮرو ﻫ５ﻮادو پﻪ
کﻮرﻧﻴﻮ چارو ک ３ﻻسﻮﻫﻨﻪ ﻧﻪ کﻮي .تر ＇ﻨگ ﻳ ３د (الکساندر برنس) پﻪ مشرۍ ﻳﻮ پﻼوى پﻪ ＊کاره د سﻮداگرﻳزو
مسالﻮ د ＇７５لﻮ پﻪ ﻧامﻪ کابل تﻪ ول８５ه .امﻴر دوست محمد خان کابل تﻪ د انگليسي پﻼوي پﻪ راتگ ډ４ر خﻮښ شﻮ
او ﻫﻴلﻪ مﻦ و چ ３ﻳﻮ ل ７مسال ３د پ＋５ﻮر د مسال ３پﻪ گ６ون د خبرو اترو لﻪ ﻻرې حل ک７ي ،خﻮ د امﻴر د غﻮ＊تﻨﻮ پﻪ
خﻼف ﻳ ３د اﻧگر４زاﻧﻮ د پﻼوي ﻧﻪ د پام وړ ＄ﻮاب ﻻس تﻪ را ﻧﻪ وړ.
د دې لپاره چ ３برتاﻧﻴا د افغاﻧستان پﻪ اړه د روسي ３او ناپليون د پالﻴس ９او مﻮخﻮ ﻧﻪ پﻪ و４ره ک ３و لﻪ افغاﻧستان
سره ﻳ ３خپلﻪ مﻴﻨﻪ و＊ﻮدلﻪ .امﻴر دوست محمد خان د اﻧگر４زاﻧﻮ د دې سﻴاست سره چ ３پ＋５ﻮر د رﻧجﻴت سﻨگ
لﻪ ＄ﻮاکﻮﻧﻮ ＇خﻪ تش شﻲ ﻫﻮک７ه وک７ه ،خﻮ اﻧگر４زاﻧﻮ افغاﻧستان تﻪ د روسﻲ پﻼوي راتگ بﻬاﻧﻪ ک７ه او لﻪ امﻴر
دوست محمد خان سره ﻳ ３اړﻳک ３وشلﻮل ３او لﻪ شاه شجاع او رنجيت سنگ سره ﻳ ３خپل ３اړﻳک！ ３ﻴﻨگ ３ک７ې.
شاه شجاع چ ３پﻪ لﻮدﻳاﻧﻪ ک ３د اﻧگر４زاﻧﻮ تر سﻴﻮري ﻻﻧدې ژوﻧد کاوه ،د ﻫغﻮی سره پﻪ خبرو اترو بﻮخت شﻮ او
اﻧگر４زاﻧﻮ دی د خپل ﻳرغل مخک） وگر＄اوه او پﻪ  ١٨٣٩زﻳ８دﻳز کال ﻳ ３زمﻮږ پر خاوره ﻳرغل وک.７

په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮم７ۍ ډلﻪ دې د امﻴر دوست محمد خان د واک تﻪ رس５دو د
＇رﻧگﻮالﻲ پﻪ اړه او دوﻳمﻪ ډلﻪ دې پﻪ افغاﻧستان ک ３د اﻧگرﻳزاﻧﻮ د سﻴاست پﻪ اړه ،پﻪ خپلﻮ مﻨ％ﻮ ک ３بحث
وک７ي او پاﻳلﻪ دې پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３وړاﻧدې ک７ي.
پو＊تن３

 -١د اﻧگر４زاﻧﻮ استازى ﻫارﻻن ＇ﻨگﻪ برﻳالﻰ شﻮ چ ３د امﻴر دوست محمد خان پﻪ پﻮځ ک ３درز واچﻮي؟
 -٢اﻧگر４زاﻧﻮ ول ３پر افغاﻧستان ﻳرغل وک７؟
د ！ولگي نه د باندې فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې د خپلﻮ مشراﻧﻮ ＇خﻪ د افغاﻧستان پﻪ وړاﻧدې د فراﻧس ３او روسﻴ ３د پال５سﻴﻮ پﻪ اړه معلﻮمات
ﻻستﻪ راوړي او پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３دې وړاﻧدې ک７ي.
٢٨

دﻳارلسم لﻮست

آيا پر افغانستان د انگر４زانو د لوم７ي يرغل په اړه معلومات لرئ؟

پﻪ ت５ر لﻮست ک ３تاسﻮ د امﻴر دوست محمد خان د لﻮم７ي ＄ل واکمﻨ ９د ＇رﻧگﻮالی پﻪ اړه معلﻮمات تر ﻻسﻪ
ک７ل ،پﻪ دې لﻮست ک ３بﻪ پر افغاﻧستان د اﻧگر４زاﻧﻮ د مستقﻴم ﻳرغل پﻪ اړه معلﻮمات ترﻻسﻪ ک７ئ.
پر افغانستان د انگر４زانو لﻮم７ی ﻳرغل د تارﻳخ لﻪ ﻧظره د ﻫﻨد پﻪ ﻧﻴمﻪ لﻮﻳﻪ وچﻪ ک ３د سرو زرو تاج ساتﻨ３
مفکﻮره وه .دغ ３مفکﻮرې د اﻧگر４زاﻧﻮ د سﻴاسﻲ او پﻮ＄ﻲ تگﻼرې بﻨس＂ﻴزه مﻮخﻪ جﻮړولﻪ .اﻧگر４زان د خپلﻮ
استعماري پﻼﻧﻮﻧﻮ د پلﻲ ک５دو لپاره د ﻳﻮې پلم ３پﻪ ل＂ﻪ ک ３وو .مکنا！ن د برتانوي هند د استازي پﻪ تﻮگﻪ لﻪ شاه
شجاع او رنجيت سنگ سره اړﻳکﻪ ！ﻴﻨگﻪ ک７ه .د  ١٨٣٨زﻳ８دﻳز کال د جﻮﻻی پﻪ ٢٥مﻪ د دوی ترمﻨ ＃د الهور

درې اړخﻴز ت７ون ﻻسلﻴک شﻮ .پﻪ دغﻪ ت７ون ک ３مکﻨا！ﻦ او رﻧجﻴت سﻨگ ډ４ر واک درلﻮد ،خﻮ شاه شجاع د ﻳﻮ
فراري س７ي پﻪ تﻮگﻪ ب ３واکﻪ و.
اﻧگر４زاﻧﻮ د دې پﻪ بدل ک ３چ ３شاه شجاع د افغاﻧستان پر تخت ک＋ﻴﻨﻮي ،ﻫغﻪ ﻳ ３د سند پﻪ شاو خﻮا ک ３د
افغاﻧﻲ خاورې لﻪ ﻳﻮې برخ ３ﻧﻪ لکﻪ کشمير ،پ＋５ور ،ديره جات او خيبر چ ３د دوست محمد خان د واکمﻨ９
حدود وو ،د رﻧجﻴت سﻨگ پﻪ گ＂ﻪ مﻨصرف ک ７او ﻫم ﻳ ３پرې ومﻨلﻪ چ ３لﻪ ﻫ ＆５دولت سره بﻪ چ ３د اﻧگر４زاﻧﻮ
د دولت مخالف وي سﻴاسﻲ اړﻳک ３ﻧﻪ ساتﻲ .د هرات خپلﻮاکﻲ چ ３د ﻫغﻪ د وراره پﻪ ﻻس ک ３و ،ومﻨﻲ او د
ﻫغﻪ ＄ای پﻪ چارو ک ３بﻪ ﻻسﻮﻫﻨﻪ ﻧﻪ کﻮي.
د ﻫمدغﻮ شراﻳطﻮ او ت７وﻧﻮﻧﻮ لﻪ مخ ،３اﻧگلﻴسﻲ ＄ﻮاکﻮﻧﻮ د سرجان کين تر قﻮماﻧدې ﻻﻧدې چ ３د اﻧگلﻴس
٢۹

＄اﻧگ７ى استازى (مکﻨا！ﻦ) او شاه شجاع ﻫم ورسره و .د  ١٨٣٩زﻳ８دﻳز کال پﻪ فبروري ک ３د بلوچستان او بوالن

درې لﻪ ﻻرې پر کندهار ﻳرغل وک .７کندهاري ورو１و د روسي ３لﻪ استازي ﻧﻪ د مرست ３غﻮ＊تﻨﻪ وک７ه ،خﻮ روساﻧﻮ
مرستﻪ ورسره وﻧﻪ ک７ه .د روساﻧﻮ د دې کار لﻪ املﻪ کﻨدﻫاري ورو１ﻪ ماﻳﻮس شﻮل او ب ３لﻪ جگ７ې ﻳ ３پﻪ شاتگ وک７
او ايران تﻪ وت＋ت５دل .شاه شجاع کﻨدﻫار تﻪ راﻧﻨﻮت .پﻪ کﻨدﻫار ک ３مکﻨا！ﻦ لﻪ شاه شجاع سره ﻳﻮ بل ت７ون ﻻسلﻴک
ک ７او لﻪ ﻫغﻪ ﻳ ３ژمﻨﻪ واخﻴستﻪ چ ３پﻪ افغاﻧستان ک ３د اﻧگر４زاﻧﻮ تلپات＄ ３ﻮاکﻮﻧﻪ او ﻳﻮ سﻴاسﻲ استازى ＄اى پﻪ ＄اى
شﻲ .پﻪ دې ډول اﻧگلﻴسﻲ ＄ﻮاکﻮﻧﻪ لﻪ شاه شجاع سره د غزني لﻪ ﻻرې او کپ＂ان وي ６د شاه شجاع لﻪ زوی شﻬزاده
ت５مور سره د خيبر درې او جﻼل اباد لﻪ ﻻرې پر کابل ﻳرغل وک .７امﻴر دوست محمد خان چ ３د لﻮﻳدﻳ％ﻮ او
ختﻴ％ﻮ جبﻬﻮ ترمﻨ ＃را اﻳسار و او جﻨگﻲ تﻴاری ﻳ ３ﻫم ﻧﻪ درلﻮده ،د د＊مﻦ لﻪ ＄ﻮاکﻮﻧﻮ سره لﻪ مخامخ ک５دو وړاﻧدې
ﻳ ３ت＋５تﻪ وک７ه او پﻪ بخارا ک ３ﻳ ３پﻨاه واخﻴستﻪ او پﻪ دې تﻮگﻪ د د＊مﻦ ＄ﻮاکﻮﻧﻪ کابل تﻪ ﻧﻨﻮتل.
امﻴر دوست محمد خان وﻧﻪ شﻮ کﻮلی چ ３لﻪ روسﻴ ３ﻧﻪ ﻫغﻪ مرست ３ترﻻسﻪ ک７ې چ ３پﻪ بخارا ک ３ﻳ ３ورتﻪ
اﻧتظار درلﻮد ،لﻪ ﻫمدې املﻪ خپﻪ او ﻧﻬﻴلﻰ بﻴرتﻪ افغاﻧستان تﻪ راستﻮن شﻮ＄ ،ان ﻳ ３اﻧگر４زاﻧﻮ تﻪ وسپاره او ﻫغﻮی بﻴا
کلکت ３تﻪ واستاوه.

په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮم７ۍ ډلﻪ دې د افغاﻧستان لپاره د اﻧگر４زاﻧﻮ د پالﻴس ９او سﻴاست
پﻪ اړه او دو ﻳمﻪ ډلﻪ دې د ﻻﻫﻮر د درې اړخﻴز ت７ون پﻪ اړه خبرې اترې وک７ې او پاﻳلﻪ ﻳ ３د ﻫرې ډل ３استازى
پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３وړاﻧدې ک７ې.
پو＊تن３

 -١کﻮمﻮ مساﻳلﻮ پر افغاﻧستان د اﻧگر４زاﻧﻮ د برﻳد سﻴاسﻲ او پﻮ＄ﻲ تگﻼره جﻮړولﻪ؟
-٢د ﻻﻫﻮر ت７ون ＇ﻪ وخت او د کﻮمﻮ اشخاصﻮ ترمﻨ ＃ﻻسلﻴک شﻮ؟
-٣اﻧگر４زاﻧﻮ لﻪ کﻮمﻮ لﻮرو او د کﻮمﻮ اشخاصﻮ تر قﻮماﻧدې ﻻﻧدې پر افغاﻧستان ﻳرغل وک７؟
-٤د کﻨدﻫار پﻪ ت７ون ک ３مکﻨا！ﻦ لﻪ شاه شجاع ﻧﻪ کﻮمﻪ ژمﻨﻪ واخﻴستﻪ؟ وﻳ ３واﻳاست.
له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې د خپلﻮ مشراﻧﻮ پﻪ مرستﻪ پﻪ افغاﻧستان د اﻧگر４زاﻧﻮ د لﻮم７ي ﻳرغل او د ﻫغﻪ د ﻧاوړو پاﻳلﻮ پﻪ
اړه معلﻮمات ترﻻسﻪ ک７ي او پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３دې ولﻮلﻲ.
٣٠

＇ﻮارلسم لﻮست

آيا د شاه شجاع د دويم ＄ل واکمن ９په اړه معلومات لرئ؟

پﻪ ت５رو لﻮستﻮﻧﻮ ک ３مﻮ پﻪ ﻫ５ﻮاد د اﻧگر４زاﻧﻮ د لﻮم７ي ﻳرغل ،د ﻫغﻮی مﻮخ ３او د امﻴر دوست محمد خان د واکمﻨ ９پﻪ اړه
معلﻮمات ﻻس تﻪ راوړي ،اوس پﻪ دې لﻮست ک ３بﻪ د شاه شجاع د حکﻮمت لﻪ ＇رﻧگﻮالﻲ سره أشﻨاا شئ.
وروستﻪ لﻪ دې چ ３انگر４زان او شاه شجاع ﻳﻮ ＄اى کابل تﻪ راﻧﻨﻮتل ،ﻧﻮمﻮړي د اﻧگر４زاﻧﻮ پﻪ تکﻴﻪ د کابل پﻪ
باالحصار ک＇ ３لﻮر کالﻪ پاچاﻫﻲ وک７ه .اﻧگرﻳزي سفﻴر (مکنا！ن) د لﻮم７ي وزﻳر او ﻧاﻳب السلطﻨﻪ پﻪ تﻮگﻪ دﻧده ترسره
کﻮلﻪ .الکسا１در برنس د کﻮرﻧﻴﻮ چارو د وزﻳر حﻴثﻴت درلﻮد .موهن الل د ضبط او حﻮاﻻتﻮ مسﻮولﻴت پر غاړه درلﻮده.
د اﻧگر４زاﻧﻮ ＄ﻴﻨ ３سﻴاسﻲ او پﻮ＄ﻲ مامﻮرﻳﻦ د ﻫ５ﻮاد پﻪ بﻴﻼ بﻴلﻮ سﻴمﻮ ک ３د چارو سﻼکاران بلل ک５دل .دا ＄کﻪ چ３
پﻪ افغاﻧستان ک ３ﻳ ３د تلپات ３استﻮگﻨ ３ﻫﻮډ درلﻮد .خپل ＄ﻮاکﻮﻧﻪ ﻳ ３پﻪ کابل ،کندهار ،کﻼت ،غزني ،وردگ،
چاريکار ،باميان او جﻼل آباد ک＄ ３ای پﻪ ＄ای ک７ل.
اﻧگر４زان پﻪ دې فکر ک ３وو چ ３خپلﻪ ست７ﻳا وباسﻲ ،خﻮ دا گمان ﻳ ３ب＄ ３اﻳﻪ و .د ﻫغﻮی ظلم او زﻳاتﻰ ،د خلکﻮ
ﻧاخﻮ＊ﻲ ،د پﻮ＄ﻲ لگ＋تﻮﻧﻮ زﻳاتﻮالی ،د ﻫ５ﻮاد د عﻮاﻳدو کمﻮالی ،د مالﻴﻮ تحمﻴلﻮل ،د ﻧرخﻮﻧﻮ لﻮړوالﻰ ،د وخت لﻪ
واکمﻦ ﻧﻪ د خلکﻮ کرکﻪ ،دا ！ﻮل ﻫغﻪ ﻻملﻮﻧﻪ وو چ ３ﻳﻮ لﻮی ملﻲ پا＇ﻮن تﻪ ﻳ ３ﻻره ﻫﻮاره ک７ه.ﻫماغﻪ و چ ３د غلجيو،
زرمتو ،خوگيا１و ،کوهدامن او کوهستان م７５ﻧﻴﻮ خلکﻮ د سرکش ９ﻧ＋اﻧ ３رو＊اﻧﻪ شﻮې چ ３ملﻲ مشراﻧﻮ د ملﻲ
خﻮ＋＄تﻮﻧﻮ ﻫست ３تﻪ وده او پراختﻴا ورک７ه .د نواب باغ پﻪ کﻮ＇ﻪ ک ３د ا＇کزي عبداهلل خان پﻪ کﻮر ک ３د ﻳرغل پﻼن
جﻮړ شﻮ او ﻳﻮه دولس کسﻴزه شﻮرا جﻮړه شﻮه چ ３پﻪ ﻫغ ３ک ３نواب زمان خان د رﻳس او امين اهلل خان لوگري د
مرستﻴال پﻪ تﻮگﻪ و！اکل شﻮل ،تر ＇ﻮ د سﻮل ３او جگ７ې چارې پﻪ غاړه واخلﻲ.
د  ١٨٤١زﻳ８دﻳز کال د ﻧﻮامبر دوﻳمﻪ د افغاﻧاﻧﻮ لپاره د ملﻲ پا＇ﻮن او برﻳالﻴتﻮبﻮﻧﻮ لﻮﻳﻪ ورځ او د برتاﻧﻴ ３لﻮﻳ ３امپراتﻮرۍ
د مات ３ورځ بلل ک８５ي .پﻪ دې معﻨا چ ３لﻪ جﻮړ شﻮي پﻼن سره سم ﻳ ３د کابل د باﻻحصار پﻪ لمﻨﻮ چ ３د اﻧگلﻴسﻲ
٣١

مامﻮرﻳﻨﻮ او مﻨصبداراﻧﻮ قرارگاه وه ﻳرغل وک .７د برﻧس کﻮر تﻪ ﻳ ３اور واچاوه او دی ﻳ ３پﻪ خپلﻪ لﻪ ت５غﻪ ت５ر ک .７مبارزﻳﻨﻮ پﻪ
دوﻳمﻪ ورځ د اﻧگر４زاﻧﻮ پﻪ ﻧﻮرو کﻼ گاﻧﻮ باﻧدې چ ３د کابل پﻪ ＊ار ک ３وې ﻳرغل وک .７پﻪ دې اړو دوړ ک ３د جﻬاد غ ８د کابل
شپ ８کروه ９تﻪ ورس５ده او خلکﻮ ډلﻪ ډلﻪ پﻪ دې ملﻲ جﻬاد ک ３گ６ون وک .７لﻪ ﻧ５کﻪ مرغﻪ چ ３سردار وزير محمداکبر خان
کابل تﻪ راغﻰ او د ﻧﻮاب زمان خان پﻪ ＄ای ﻳ ３د جﻬاد مشري پﻪ ﻻس ک ３واخﻴستﻪ .اﻧگر４زاﻧﻮ چ ３خپل حالت ستﻮﻧزمﻦ
ولﻴده لﻪ سردار محمد اکبر خان سره خبرو اترو تﻪ ک５＋ﻨاستل ،اﻧگر４زاﻧﻮ غﻮ＊تل چ ３پﻪ دې
خبرو ک ３سردار محمد اکبر خان ووژﻧﻲ ،خﻮ محمد اکبر خان لﻪ فرصت ﻧﻪ پﻪ گ＂ﻪ اخﻴستﻨ３
پر مکﻨا！ﻦ ﻳرغل وک ７او د تفﻨگچ ３پﻪ ډز ﻳ ３وواژه.
د جگ７ې پﻪ ترڅ ک ３ډ４ر شم５ر اﻧگرﻳزان ووژل شﻮل او د دوی پﻪ خپلﻪ وﻳﻨا لﻪ ۱۶۵۰۰
تﻨﻮ ﻧﻪ ﻳﻮا ３＄ﻳﻮ کس (ډاک＂ر براي６ن) پﻪ ﻧﻴم ژواﻧدي حالت ک ３جﻼل آباد تﻪ ورس５د او
د خپلﻮ ل＋کرو د تباﻫ ９کﻴسﻪ ﻳ ３وک７ه .اﻧگر４زاﻧﻮ پﻪ کابل ک ３د خپل ل＋کر لﻪ مات＇ ３خﻪ
وروستﻪ پﻪ غچ اخﻴستﻮ ﻻس پﻮرې ک ７او تازه دمﻪ ل＋کر ﻳ ３د ﻳرغل لپاره چمتﻮ ک.７
وزﻳر اکبر خان د کابل پﻪ لﻮر د جنرال پالک پﻪ مشرۍ د اﻧگر４زي ＄ﻮاکﻮﻧﻮ لﻪ حرکت
ﻧﻪ خبر شﻮ او مقابل ３تﻪ ﻳ ３وروداﻧگل ،خﻮ د امﻴر دوست محمد خان لﻪ ﻻر＊ﻮوﻧ ３سره ﻳ３
سم د تاشقرغان پﻪ لﻮر شاتگ وک .７د پالک او سيل ＄ﻮاکﻮﻧﻪ لﻪ جﻼل اباد ﻧﻪ کابل تﻪ ﻧﻨﻮتل
وزﻳر اکبر خان
او د خپل د ﻻسﻪ تللﻲ حﻴثﻴت د بﻴا راگر＄ﻮلﻮ لپاره ﻳ ３د کابل چﻬار چت ３بازار او ＊کلﻲ
ستالف تﻪ اور واچاوه .ﻧا＇اپﻪ د اﻧگر４زاﻧﻮ لﻪ ذﻫﻨﻪ د افغاﻧستان د ﻧﻴﻮلﻮ مفکﻮره ووتﻪ .دوست
محمد خان ﻳ ３لﻪ بﻨده ازاد ک ７چ ３افغاﻧستان تﻪ ستﻮن او ﻳﻮ＄ل بﻴا د کابل پﻪ تخت ک＋ﻴﻨﻲ .پﻪ دې تﻮگﻪ د اﻧگر４زاﻧﻮ د ﻳرغل
لمﻦ ！ﻮلﻪ شﻮه .پﻪ دې مات ３سره د اﻧگر４زاﻧﻮ حﻴثﻴت پﻪ ！ﻮلﻪ اسﻴا ان پﻪ ！ﻮلﻪ ﻧ７ۍ ک！ ３ﻴ شﻮ .د اﻧگر４زاﻧﻮ کابﻴﻨﻪ بدلﻪ شﻮه،
لﻪ دې ＇خﻪ وروستﻪ اﻧگر４زاﻧﻮ د افغاﻧستان پﻪ اړه خپل ３ک７ﻧﻼرې تﻪ بدلﻮن ورک ７او تر ډ４رې مﻮدې پﻮرې ﻳ ３زمﻮږ ﻫ５ﻮاد پر
خپل حال پرﻳ＋ﻮد ،پﻪ بدل ک ３ﻳ ３د افغاﻧاﻧﻮ ستر وﻳاړوﻧﻪ پﻪ برخﻪ شﻮل.
په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮم７ۍ ډلﻪ دې د شاه شجاع د واک تﻪ رس５دو پﻪ ＇رﻧگﻮالﻲ ،دوﻳمﻪ ډلﻪ
دې د اﻧگر４زاﻧﻮ د مات ３پﻪ اړه بحث وک７ي او خپل ﻧظروﻧﻪ دې لﻪ ﻧﻮرو ！ﻮلگﻴﻮالﻮ سره شرﻳک ک７ي.
پو＊تن３

 -١اﻧگر４زاﻧﻮ د خپل اوږد مﻬال شتﻮن پﻪ مﻮخﻪ خپل ＄ﻮاکﻮﻧﻪ د افغاﻧستان پﻪ کﻮمﻮ سﻴمﻮ ک ３م５شت ک７ل؟
 -٢د اﻧگر４زاﻧﻮ پر ضد د افغاﻧاﻧﻮ د ملﻲ پا＇ﻮن او خﻮ＋＄تﻮﻧﻮ ﻻملﻮﻧﻪ کﻮم وو؟ رو＊اﻧﻪ ﻳ ３ک７ئ.
-٣پﻪ افغاﻧستان ک ３د اﻧگر４زاﻧﻮ مات ３د اﻧگلﻴسﻲ سﻴاست پﻮﻫاﻧﻮ پﻪ افکارو ک＇ ３ﻪ بدلﻮن مﻨ ＃تﻪ راوړ او پﻪ کﻮمﻮ مساﻳلﻮ
ﻳ ３اعتراف وک７؟
له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې د خپلﻮ مشراﻧﻮ پﻪ مرستﻪ د ﻫغﻮ ملﻲ مبارزﻳﻨﻮ او غازﻳاﻧﻮ پﻪ اړه چ ３اﻧگر４زاﻧﻮ تﻪ ﻳ ３مات３
ورک７ې ،معلﻮمات ترﻻسﻪ ک７ي او پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３دې وواﻳﻲ.

٣٢

پﻨ％لسم لﻮست

آيا د امير دوست محمد خان د دويم ＄ل واکمن ９په اړه پوه８５ئ؟

د مزار شرﻳف پﻪ روضﻪ ک ３د وزﻳر محمد اکبر خان د زﻳارت اﻧ％ﻮر

پﻪ ت５ر لﻮست ک ３مﻮ د شاه شجاع د دوﻳم ＄ل واکمﻨ ９او د اﻧگر４زاﻧﻮ د لﻮم７ي ﻳرغل د اﻧگ５زو او مﻮخﻮ پﻪ اړه معلﻮمات
ﻻس تﻪ راوړل ،پﻪ دې لﻮست ک ３بﻪ د امﻴر دوست محمد خان د دوﻳم ＄ل واکمﻨ ９پﻪ ارز＊ت پﻮﻫ８５ئ.
＇ﻨگﻪ چ ３پﻪ ت５ر لﻮست ک ３ووﻳل شﻮل ،اﻧگر４زاﻧﻮ د خپل＇ ３لﻮر کلﻨ ９ولک ３ترخ ３تجرب＇ ３خﻪ زده ک７ل
چ ３پﻪ افغاﻧستان ک ３پات ３ک５دای ﻧﻪ شﻲ ،لﻪ ﻫمدې املﻪ د حل ﻻرې د پﻴدا کﻮلﻮ او ﻧﻮﻳﻮ اړﻳکﻮ ！ﻴﻨگﻮلﻮ پﻪ فکر
ک ３شﻮل .ﻫغﻮى د امير دوست محمد خان د دوﻳم ＄ل واک تﻪ رس５دو تﻪ راضﻲ شﻮل ،لﻪ دې املﻪ چ ３زﻧداﻧﻲ
امﻴر لﻪ ！ﻮلﻮ پ＋５ﻮ ﻧﻪ ب ３خبره پات ３شﻮى و ،افغاﻧستان تﻪ پﻪ ب５رتﻪ راستﻨ５دو ک ３ﻳ ３پﻪ اﻧگر４زاﻧﻮ ﻫ ＆５ډول قﻴد و
شرط ک５＋ﻨ＋ﻮد ،لﻪ ﻫمدې املﻪ چ ３د برتانوي هند دولت عمﻼ افغاﻧستان پﻪ ملﻮک الطﻮاﻳفﻴﻮ باﻧدې و４شلی وي
او ﻫم پﻪ افغاﻧستان ک ３د ﻧفاق زﻳاتﻮالی راوړي ،امﻴر دوست محمد خان ﻳ ３د درې گﻮﻧﻮ وﻵﻳاتﻮ (کابل ،غزني
او جﻼل اباد) د امﻴر پﻪ تﻮگﻪ وماﻧﻪ.
وروستﻪ لﻪ دې چ ３امﻴر دوست محمد خان پاچا شﻮ لﻮم７ی ﻳ ３د ﻫ５ﻮاد د کﻮرﻧ ９وضع ３پﻪ سمﻮن کﻮلﻮ
ﻻس پﻮرې ک .７د دې لپاره چ ３د ملﻮک الطﻮاﻳفﻴﻮ پﻪ رامﻨ ＃تﻪ ک５دو او د جگ７و پﻪ پ＋５ﻴدو سره ،د ﻫ５ﻮاد وضعﻴت
پﻪ عمﻮمﻲ ډول خراب شﻮی و ،بﻴا ﻳ ３د سﻴاسﻲ ﻳﻮوالﻲ او د مرکزي دولت د ！ﻴﻨگ＋ت لپاره ﻫ（ ３وک７ې ،د ！ﻮلﻮ
قﻮماﻧداﻧاﻧﻮ پﻪ ت５ره بﻴا د وزير محمد اکبر خان پﻪ م７５اﻧﻪ ﻳ ３لﻪ باميان ＇خﻪ تر مزار او هراته پﻮرې سﻴم ３فتح
ک７ې ،وروستﻪ ﻳ ３د تگاب او نجراب د خلکﻮ بغاوتﻮﻧﻪ لﻪ مﻨ％ﻪ ﻳﻮړل او د خوگيا１يو د خلکﻮ خﻮ＋＄تﻮﻧﻪ ﻳ３
غلﻲ ک７ل.
٣٣

لﻨ６ه دا چ ３وزﻳر محمد اکبر خان د ﻳﻮه فاتح ،ﻫ５ﻮادپالﻪ او سر＊ﻨدوﻧکﻲ س７ي پﻪ تﻮگﻪ د افغاﻧستان پﻪ سﻴاسﻲ ﻳﻮوالﻲ
ک ３ډ４ر زﻳار واﻳستﻪ .ﻧﻮمﻮړى پﻪ پاى ک ３د ﻧﻬﻪ وﻳشت کلﻮ پﻪ عمر پﻪ  ١٨٤٦زﻳ８دﻳز کال ک ３ﻳﻮه هندي ډاک＂ر پﻪ
زﻫر لروﻧکﻮ گﻮلﻴﻮ پﻪ شﻬادت ورساوه او د مزار شريف پﻪ روضه ک ３خاورو تﻪ وسپارل شﻮ .امﻴر دوست محمدخان
د وزﻳر محمد اکبرخان لﻪ مﻴ７مﻨ＇ ３خﻪ وروستﻪ خپل بل زوی شﻬزاده غﻼم حﻴدرخان خپل ＄ای ﻧاستی و！اکﻪ.
د وزﻳر اکبر خان م７ﻳﻨ ３د افغاﻧستان ！ﻮل ﻫ５ﻮاد پالﻮﻧکﻲ خلک خﻮاشﻴﻨﻲ ک７ل .لﻪ دې سره جﻮخت د سکانو
حکﻮمت د رنجيت سنگ تر م７ﻳﻨ ３وروستﻪ کمزوى شﻮی و ،اﻧگر４زاﻧﻮ پﻪ پنجاب ک ３پرمختگ وک ７او د پﻨجاب
زﻳاتره سﻴم ３ﻳ ３وﻧﻴﻮل ،３امﻴر دوست محمد خان د پ＋５ور او د ﻫغﻪ شاوخﻮا سﻴمﻮ د ﻻس تﻪ راوړلﻮ لپاره ﻫ（ﻪ
وک７ه ،خﻮ ＄ای ﻳ ３وﻧﻪ ﻧﻴﻮه ،لﻪ بل ３خﻮا ﻳ ３د هندوکش د شمال ！ﻮل وﻻﻳتﻮﻧﻪ ﻫم ﻻس تﻪ راوړل ،د ملﻮک
الطﻮاﻳفﻴﻮ د لﻪ مﻨ％ﻪ وړلﻮ پﻪ مﻮخﻪ ﻳ ３د پام وړ گام واخﻴست او ＄ﻼﻧده برﻳالﻴتﻮبﻮﻧﻪ ﻳ ３پﻪ برخﻪ شﻮل.
امﻴر دوست محمد خان بﻴا خپل پام د هرات او کندهار لﻮر تﻪ وگر＄اوه .کﻨدﻫار پﻪ  ۱۸۵۵زﻳ８دﻳز کال ک３
د کندهاري سردارانو ترمﻨ ＃د مخالفتﻮﻧﻮ لﻪ املﻪ د امير دوست محمد خان ﻻس تﻪ ورغی او د مرکزي دولت
تر ادارې ﻻﻧدې راغی .د ﻫرات وضعﻴت ﻫم دا مﻬال ＊ﻪ ﻧﻪ و .ايرانيانو د ﻫغﻪ د ﻻس تﻪ راوړلﻮ لپاره ﻫ（ ３کﻮل.３
کلﻪ چ ３يار محمد خان الکوزی م ７شﻮ ،اﻳراﻧﻴاﻧﻮ برﻳالﻴتﻮبﻮﻧﻪ ﻫم ﻻس تﻪ راوړل .امﻴر دوست محمد خان دا ＊ار
وروستﻪ لﻪ سخت ３جگ７ې ＇خﻪ د  ۱۸۶۳زﻳ８دﻳز کال د مﻲ پﻪ مﻴاشت ک ３وﻧﻴﻮ ،پﻪ افغانستان ک ３ﻳ ３د روسي３
د پرمختگ مخﻪ وﻧﻴﻮلﻪ او پﻪ دې تﻮگﻪ د اوسﻨﻲ افغاﻧستان سﻴاسﻲ ﻳﻮوالﻰ بشپ ７شﻮ.
امﻴر دوست محمد خان تر شل کالﻪ واکمﻨ ９وروستﻪ د  ١٨٦٣زﻳ８دﻳز کال د جﻮن پﻪ مﻴاشت ک ３پﻪ ﻫرات ＊ار
ک ３م ７او د خواجه عبداهلل انصاري (رح) د مقبرې تر＇ﻨگ ＊خ شﻮ.
په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮم７ۍ ډلﻪ دې د سﻴمﻪ ﻳﻴزو حکﻮمتﻮﻧﻮ د لﻪ مﻨ％ﻪ وړلﻮ پﻪ
＇رﻧگﻮالﻲ او دوﻳمﻪ ډلﻪ دې د امﻴر دوست محمد خان د شخصﻴت پﻪ اړه د دوﻳم ＄ل پاچاﻫ ９پﻪ وخت
ک ３پﻪ خپلﻮ ک ３خبرې اترې وک７ي او پاﻳلﻪ دې پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３وړاﻧدې ک７ي.
پو＊تن３

 -١د امﻴر دوست محمد خان د دوﻳم دور واکمﻨ ９مﻬم ３ک７ﻧ ３پﻪ گﻮتﻪ ک７ئ؟
 -٢د مرکزي دولت پﻪ ！ﻴﻨگﻮلﻮ ک ３د وزﻳر محمد اکبر خان رول رو＊اﻧﻪ ک７ئ؟
 -٣اﻧگر４زاﻧﻮ د امﻴر دوست محمد خان د حکﻮمت پﻪ وړاﻧدې ＇ﻪ درﻳ ＃ﻧﻴﻮلﻰ و؟
له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زده کﻮﻧکﻲ دې د لﻮﻳاﻧﻮ او مشراﻧﻮ ＇خﻪ د وزﻳر محمد اکبر خان د سﻴاسﻲ او ！ﻮلﻨﻴز شخصﻴت پﻪ اړه
معلﻮمات ﻻس تﻪ راوړي او پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３دې وړاﻧدې ک７ي.
٣٤

شپاړلسم لﻮست

آيا د امير ش５رعلي خان له لوم７ي ＄ل سلطنت سره اشنايي لرئ؟

پﻪ ت５ر لﻮست ک ３د امﻴر دوست محمد خان د دوﻳم ＄ل سلطﻨت سره بلد شﻮئ .پﻪ دې لﻮست ک ３بﻪ د امﻴر
ش５رعلﻲ خان د شخصﻴت او د ﻧﻮمﻮړي د اداري ﻧظام د ستﻮﻧزو پﻪ اړه بﻪ معلﻮمات پﻴدا ک７ئ.
د امير دوست محمد خان لﻪ م７ﻳﻨ＇ ３خﻪ وروستﻪ شهزاده ش５رعلي خان د ﻫغﻪ ＄ای ﻧاستی چ ３د تاج
او تخت وارث و ،د فاتح ３لﻪ مراسمﻮ ＇خﻪ وورستﻪ پﻪ  ١٨٦٣زﻳ８دﻳز کال د  ۴۱کلﻨ ９پﻪ عمر ،خپلﻪ پاچاﻫﻲ
اعﻼن ک７ه او د دې مﻮضﻮع خبر ﻳ ３خپلﻮ ورو１ﻮ تﻪ چ ３د ﻫ５ﻮاد پﻪ ﻫر گﻮټ ک ３وو ورساوه .پﻪ ＊کاره ！ﻮلﻮ ورو１ﻮ
د محمداعظم خان پﻪ گ６ون لﻪ ﻫغﻪ سره خپل بﻴعت اعﻼن ک .７ش５رعلي خان خپل زوی محمد يعقوب خان

د هرات د چارو د سمبالﻮلﻮ لپاره وگﻮماره او پﻪ خپلﻪ د کﻮرﻧ ９لﻪ ﻧﻮرو غ７و سره د کابل پﻪ لﻮري روان شﻮ.
محمداعظم خان چ＄ ３ان غﻮ＊تﻮﻧکی س７ی و ،د کابل پﻪ لﻮر د امير ش５رعلي خان د سفر ملگری و ،خﻮ د
شين６ن ６پﻪ سﻴمﻪ ک ３د امﻴر ﻧﻪ بﻴل شﻮ او د ﻫزاره جات پر لﻮر خپل سکﻨﻲ ورور محمد حسين خان تﻪ چ ３د
ﻫزاره جاتﻮ حاکم و ورغﻰ او ﻫﻴلﻪ ﻳ ３درلﻮده چ ３د خپل ورور او ﻫزاره جاتﻮ د خلکﻮ پﻪ مرستﻪ د سلطﻨت واگﻲ
تر ﻻسﻪ ک７ي ،بﻼخره محمد اعظم خان د خپلﻮ ورو１ﻮ پﻪ مرستﻪ ﻳﻮ ل＋کر جﻮړ او د امﻴرش５رعلﻲ خان سره ﻳ３
مقابلﻪ وک７ه ،خﻮ د امﻴر د ل＋کرو سره ﻳ ３د جگ７ې تﻮان ﻧﻪ درلﻮد ،د اﻧگر４ز دولت تﻪ ﻳ ３پﻨاه ﻳﻮړه .لﻪ بل ３خﻮا

٣٥

عبدالرحمن خان ﻫم د امﻴر ش５رعلﻲ خان د حکﻮمت پر ضد پﻪ پا＇ﻮن ﻻس پﻮرې ک ７او د هندوکش د باجگاه

پﻪ دره ک ３جگ７ه پ＋５ﻪ شﻮه .عبدالرحمﻦ خان لﻪ مات ３سره مخامخ او بخارا تﻪ ﻳ ３پﻨاه ﻳﻮړه.
امﻴر ش５رعلﻲ خان تمﻪ درلﻮده چ ３دﻧﻨﻪ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３مرکزي دولت ！ﻴﻨگ او د ﻧﻮي تمدن پﻪ رواجﻮلﻮ او پرمختﻴا
ک ３فـعالﻪ وﻧ６ه واخلﻲ ،امﻴر پﻪ بﻬرﻧﻲ سﻴاست ک ３د افغاﻧستان د خپلﻮاک ９د ＄ﻮاکمﻨتﻴا غﻮ＊تﻮﻧکی و .خﻮ د خپلﻮ
ورو１ﻮ د مخالفت او د کﻮرﻧ ９جگ７ې لﻪ املﻪ ﻳ ３وﻧشﻮ کﻮﻻی چ ３د خپل سلطﻨت پﻪ لﻮم７ۍ دوره ک ３د خپلﻮ
پﻼﻧﻮ پﻪ پلﻲ کﻮلﻮ برﻳالﻲ شﻲ.
ﻫغﻪ مﻮضﻮع چ ３امﻴرش５رعلﻲ خان ﻳ ３ب ３اﻧدازې خﻮاشﻴﻨﻲ او گﻮ＊ﻪ گﻴر ک ،７د ﻫغﻪ د زوی شهزاده محمد

علي خان م７ﻳﻨﻪ وه چ ３د سردار محمد امين خان سره پﻪ جگ７ه ک ３پﻪ کندهار ک ３ووژل شﻮ .دغ ３گﻮ＊ﻪ
گﻴرۍ او ﻳﻮاز４تﻮب عبدالرحمﻦ خان پﻪ بخارا ک ３وﻫ（اوه چ ３د محمداعظم خان پﻪ ملتﻴا پر کابل ﻳرغل وک７ي
او پﻪ خپلﻪ ولکﻪ ک ３ﻳ ３راولﻲ.

په ！ولگي ک ３فعاليت

زده کﻮﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮم７ۍ ډلﻪ دې د امﻴر ش５رعلی خان د ورو１ﻮ د ب ３اتفاق ９پﻪ اړه او
دو ﻳمﻪ ډلﻪ دې د امﻴرش５رعلﻲ خان د گﻮ＊ﻪ گﻴرۍ او ﻳﻮازﻳتﻮب پﻪ اړه پﻪ خپل مﻨ ＃ک ３خبرې اترې وک７ي او
پاﻳلﻪ دې پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３وړاﻧدې ک７ي.
پو＊تن３

 -١د امﻴرش５رعلﻲ خان د واک تﻪ رسﻴدو ＇رﻧگﻮالﻰ بﻴان ک７ئ؟
 -٢ول ３محمداعظم خان اﻧگر４زاﻧﻮ تﻪ پﻨاه ﻳﻮړه؟
 -٣ول ３امﻴر ش５رعلﻲ خان وﻧشﻮ کﻮﻻی چ ３خپل ３تگﻼرې پلﻲ ک７ي؟
له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې د امﻴرش５رعلﻲ خان د شخصﻴت پﻪ اړه د مشراﻧﻮ ＇خﻪ معلﻮمات ﻻس تﻪ راوړي او پﻪ
！ﻮلگﻲ ک ３دې وړاﻧدې ک７ي.
٣٦

اوولسم لﻮست

آيا د امير محمدافضل خان د شخصيت سره پ５ژندگلوي لرئ؟

ت５ر لﻮست د امﻴر ش５ر علﻲ خان اداري ستﻮﻧزو تﻪ ＄اﻧگ７ی شﻮی و ،پﻪ دې لﻮست ک ３بﻪ د امﻴر محمد اعظم خان
لﻨ６ې واکمﻨ ９تﻪ ﻳﻮه کتﻨﻪ وک７و.
کلﻪ چ ３محمداعظم خان او عبدالرحمن خان کابل پﻪ خپلﻪ ولکﻪ ک ３راوست ،محمدافضل خان ﻳ３
پاچا و！اکﻪ او د امﻴر د پاچاﻫ ９خبر ﻳ ３ﻫغﻮ اﻧگر４زاﻧﻮ تﻪ ورک ７چ ３پﻪ هند ک ３م５شت وو .اﻧگر４زاﻧﻮ پرتﻪ لﻪ ＄ﻨ６ه
د امﻴر محمدافضل خان حکﻮمت پﻪ رسمﻴت وپ５ژاﻧده او بﻴا ﻳ ３خپل سﻴاسﻲ استازی پﻪ کابل ک ３استﻮگﻦ ک.７
＇رﻧگﻪ چ ３برحالﻪ پادشاه پﻪ کابل ک ３د واک ＇＋تﻦ و او د خلکﻮ لﻪ خﻮا مﻨل شﻮی و ،امير ش５رعلی خان د
خپل ３واکمﻨ ９د ساتلﻮ پﻪ مﻮخﻪ لﻪ کندهار ＇خﻪ د کابل پر لﻮري ل＋کر ووﻳست ،خﻮ پﻪ کﻼت ک ３ﻳ ３د سردار
محمدافضل خان او عبدالرحمﻦ خان د ＄ﻮاکﻮﻧﻮ لﻪ ﻻسﻪ ماتﻪ وخﻮړه او د هرات پﻪ لﻮري د خپل زوی محمد
يعقوب خان خﻮا تﻪ پر شا شﻮ.
کلﻪ چ ３امﻴر ش５رعلﻲ خان پﻪ ﻫرات ک ３استﻮگﻦ شﻮ ،د اقچ ３پخﻮاﻧﻲ حاکم فيض محمد خان د ﻧﻮمﻮړي
سره اړﻳک！ ３ﻴﻨگ ３ک７ې او ﻫغﻪ تﻪ ﻳ ３د مرست ３وعده ورک７ه چ ３دواړو پﻪ گ６ه د ميمن ３او مزار لﻪ خﻮا پﻪ ۱۸۶۷
زﻳ８دﻳز کال ک ３د کابل پر لﻮري حرکت وک .７خﻮ د سردار عبدالرحمﻦ خان لﻪ خﻮا د پنجش５ر د بازارک پﻪ سﻴمﻪ
ک ３د ش５رعلﻲ خان د پرمختگ مخ ﻧﻴﻮی وشﻮ چ ３پﻪ پاﻳلﻪ ک ３فﻴض محمد خان م ７او ش５رعلﻲ خان د ﻫرات
لﻮر تﻪ پر شا وﻻړ .پﻪ دې وخت ک ３امﻴر محمدافضل خان تﻪ ﻧاروغﻲ ورپ＋５ﻪ او لﻪ ﻧ７ۍ ＇خﻪ ﻳ ３سترگ ３پ＂３
ک７ې ،پﻪ دې ډول ﻳ ３ﻳﻮ کلﻨﻪ واکمﻨﻲ ﻳ ３پای تﻪ ورس５ده.

٣٧

پﻪ ﻫرات ک ３د ﻳﻮ جﻮمات وداﻧ９

په ！ولگي ک ３فعاليت :زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ او ﻳﻮ تر بلﻪ دې د امﻴر
شﻴرعلی خان د ورو１ﻮ ترمﻨ ＃د اخ و ډب د ﻻملﻮﻧﻮ پﻪ اړه بحث وک７ي او ﻫغﻪ دې پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３وړاﻧدې
ک７ي.
پو＊تن３

 -١امﻴر محمدافضل خان ＇ﻨگﻪ واک تﻪ ورس５د؟
 -٢امﻴر محمدافضل خان پﻪ خپلﻪ لﻨ６ه واکمﻨ ９ک ３لﻪ کﻮمﻮ ستﻮﻧزو سره مخامخ و؟
٣٨

اتلسم لﻮست

آيا د امير محمد اعظم خان د شخصيت په اړه معلومات لرئ؟

پﻪ ت５ر لﻮست ک ３مﻮ د امﻴر محمد افضل خان لﻨ ６مﻬالﻪ واکمﻨ ９و＇７５لﻪ ،پﻪ دې لﻮست ک ３بﻪ د امﻴر محمد
افضل خان د واکمﻨ ９پﻪ اړه معلﻮمات ترﻻسﻪ ک７ئ.
محمد اعظم خان ﻫم د امير عبدالرحمن خان د تﻮرې پﻪ زور سلطﻨت تﻪ ورس５د خﻮ محمداعظم خان

＄ان غﻮ＊تﻮﻧکی او جاه طلبﻪ س７ی و ،واک تﻪ تر رس５دو وروستﻪ ﻳ ３وغﻮ＊تل چ ３عبدالرحمﻦ خان لﻪ مرکز ﻧﻪ لرې
ک７ي .ﻧﻮ ＄کﻪ ﻳ ３ﻫغﻪ پﻪ دې پلمﻪ د ﻫ５ﻮاد شمالﻲ برخﻮ تﻪ ول８５ه تر＇ﻮ پﻪ بلخ ک ３امير ش５رعلي خان تر ＇ارﻧ３
ﻻﻧدې وﻧﻴسﻲ.
امﻴر عبدالرحمﻦ خان سره لﻪ دې چ ３ﻧﻪ ﻳ ３غﻮ＊تل لﻪ مرکز ＇خﻪ لرې شﻲ ،دا امر ﻳ ３وماﻧﻪ ،ﻫغﻪ وﻻﻳت تﻪ
وﻻړ او ﻫلتﻪ ﻳ ３د ايبکو ،تاشقرغان ،سرپل ،شبرغان او اقچ ３خاﻧان او امﻴران تر ＇ارﻧ ３ﻻﻧدې وﻧﻴﻮل ،ﻫغﻮی ﻳ３
مرکزي حکﻮمت تﻪ تابع ک ،７وروستﻪ د ميمن ３پر لﻮري وﻻړ او ﻫغﻪ ＄ای ﻳ ３ﻫم محاصره ک.７
امﻴر ش５رعلی خان د امﻴر عبدالرحمﻦ خان د بﻮختﻴا پﻪ شمالﻲ برخﻮ ک ３خبر شﻮ .د خپل زوی سردار محمد

يعقوب خان سره ﻳ ３د کندهار پر لﻮر ﻫﻮډ وک ،７د کﻨدﻫار ﻧاﻳب الحکﻮمﻪ چ ３د محمداعظم خان زوی و ،ﻫغﻪ تﻪ ﻳ３
ورک７ه او د غزني پﻪ لﻮر ﻳ ３پرمختگ وک ،７محمد اعظم خان چ ３خپل ＄ان پﻪ خطر ک ３ولﻴد ،عبدالرحمﻦ خان تﻪ
ﻳ ３خبر واستاوه او د ﻧﻮمﻮړي اطاعت ﻳ ３وک ７او کابل تﻪ ﻧﻨﻮت او د محمد اعظم خان پﻪ ملتﻴا د غزﻧﻲ پر لﻮري وﻻړل .پﻪ
٣۹

 ۱۸۶۸زﻳ８دﻳز کـال ک ３د شش گاو پﻪ سﻴمﻪ ک ３د عبدالرحمﻦ خان او د امﻴر ش５رعلی خان د ل＋کرو تر مﻨ ＃سختﻪ جگ７ه
پ＋５ﻪ شﻮه ،د عبدالرحمﻦ خان ل＋کرو ماتﻪ وخﻮړه او امﻴر ش５رعلی خان پﻪ برﻳالﻲ تﻮگﻪ کابل تﻪ ﻧﻨﻮت .امﻴرمحمداعظم
خان ايران تﻪ وت＋ت５د ،ﻫلتﻪ ﻧاروغﻪ او بﻴا م ７شﻮ .امﻴر عبدالرحمﻦ خان د بخارا پر لﻮري شاتگ وک ７او د روسﻴ ３حکﻮمت
د ﻫغﻪ ﻫرکلی وک.７
امﻴر محمداعظم خان د خپل سلطﻨت پﻪ لﻨ６ه
مﻮده ک ３د پﻮه وزﻳر سيد جمال الدين افغان پﻪ
مرستﻪ گ ０شم５ر عرفاﻧﻲ او عمراﻧﻲ پﻼﻧﻮﻧﻪ پلﻲ ک７ل
چ ３د ﻫغﻮ لﻪ ډل＇ ３خﻪ د افغاﻧستان لﻮم７ﻧ ９مجلﻪ
چ ３د کابل پﻪ ﻧﻮم ﻳاد４ده ،خپره شﻮه.

افغان سﻴد جﻤال الدﻳﻦ

په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ او پﻪ خپلﻮ ک ３دې د محمداعظم خان د دورې د مﻬمﻮ اقداماتﻮ
پﻪ اړه پﻮ＊تﻨ ３وک７ي او پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３دې ＄ﻮابﻮﻧﻪ وواﻳﻲ.
پو＊تن３

 -١د محمداعظم خان د واک تﻪ د رس５دو ＇رﻧگﻮالﻰ تﻮضﻴح ک７ئ.
 -٢محمداعظم خان د رغاوﻧ ３کﻮم پروگرامﻮﻧﻪ پﻪ پام ک ３درلﻮدل؟ ＇رگﻨد ﻳ ３ک７ئ.
له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې د امﻴر محمداعظم خان د شخصﻴت پﻪ اړه لﻪ مشراﻧﻮ ＇خﻪ معلﻮمات ترﻻسﻪ ک７ي او پﻪ
！ﻮلگﻲ ک ３دې ولﻮلﻲ.
٤٠

ﻧﻮلسم لﻮست

آيا د امير ش５رعلي خان د دويم ＄ل سلطنت سره پيژندگلوي لرئ؟

پﻪ ت５ر لﻮست ک ３تاسﻮ د امﻴر محمد اعظم خان د سﻴاسﻲ شخصﻴت سره اشﻨاﻳﻲ پﻴدا ک７ه .پﻪ ﻻﻧدې لﻮست ک ３بﻪ د امﻴر
ش５ر علﻲ خان د دوﻳم ３دورې واکمﻨ ９رغﻨﻴزو او پراختﻴاﻳﻲ تگﻼرو سره بلد شئ.
امير ش５ر علي خان د  ۱۸۶۸زﻳ８دﻳز کال پﻪ پای ک ３پﻪ شش گاو ک ３د امير محمداعظم خان او عبدالرحمنخان

لﻪ مات＇ ３خﻪ وروستﻪ بﻴا کابل تﻪ راغی او پﻪ تخت باﻧدې ک＋ﻴﻨاست .امﻴر ش５رعلﻲ خان ﻳﻮ پﻮه او ﻫ５ﻮاد پالﻮﻧکی پاچا
و ،دی پﻪ افغاﻧستان ک ３د ﻧﻮي تمدن رامﻨ ＃تﻪ کﻮوﻧکی پ５ژﻧدل ک８５ي .پﻪ  ١٨٦٩زﻳ８دﻳز کال ک ３ﻳ ３لﻪ برتانوي هند
ﻧﻪ لﻴدﻧﻪ وک７ه ،مﻴﻨﻪ ﻳ ３د لﻮ４دﻳ ＃تمدن او ！کﻨالﻮژۍ پﻪ برخﻪ ک ３ډ４ره شﻮه او ﻫغﻪ ﻳ ３وﻫ（اوه چ ３پﻪ ﻳﻮ شم５ر کﻮرﻧﻴﻮ
اصﻼحاتﻮ باﻧدې ﻻس پﻮرې ک７ي او د افغاﻧستان سﻴاسﻲ ﻳﻮوالﻲ تﻪ ﻧﻮی رﻧگ او ＇５ره ورک７ي.
د نوي تمدن پ５ژندنه
امﻴر ش５رعلﻲ خان د لﻮی مدﻧﻴت بﻨس اﻳ＋ﻮدوﻧکی او د ﻫ５ﻮاد د فرﻫﻨگﻲ او صﻨعتﻲ وضع ３بدلﻮوﻧکی پ５ژﻧدل
شﻮی ،د اروپا لﻪ صنعتي انقﻼب سره سم ،پﻪ افغاﻧستان ک ３د اصﻼحاتﻮ ﻻره ﻫﻮاره شﻮه .د دې ﻻرې لﻪ مخک＋اﻧﻮ ＇خﻪ
ﻳﻮ ﻫم سيدجمال الدين افغان و چ ３د ﻫ５ﻮاد د عصري کﻮلﻮ تگﻼرې ﻳ ３پﻴل ک７ې .امﻴر ش５ر علﻲ خان د خپلﻮاک９
د ساتلﻮ او د پردﻳﻮ د ت５ري د مخﻨﻴﻮي لپاره سل زره کسﻴز ل＋کر جﻮړ ک ７او ﻫغﻪ ﻳ ３پﻪ ا تﻮ پﻮ＄ﻲ مرکزوﻧﻮ وو４شﻪ .د شمس
النهار جرﻳده ﻳ ３خپره ک７ه او چاپ خﻮﻧ ３ﻳ ３ﻫ５ﻮاد تﻪ راوړې .د تﻮپﻮﻧﻮ او ！ﻮپکﻮ جﻮړولﻮ لپاره ﻳ ３کارخاﻧ ３جﻮړې ک７ې.
لﻮم７ﻧﻰ ！ﻮلﻨﻴز ＊ﻮوﻧ％ﻰ ﻳ ３پراﻧﻴست چ ３ملکﻲ او پﻮ＄ﻲ ＇اﻧگ ３ﻳ ３درلﻮدې .پﻪ دې خﻮ＋＄ت سره ﻳ ３د پﻮﻫﻨ ３د کچ３
٤١

را！ﻴ＂５دو مخﻨﻴﻮی وک .７پﻮستﻪ خاﻧ ３ﻳ ３جﻮړې ک７ې ،د کابل پﻪ اوسﻨﻲ ش５رپور ک ３ﻳ ３د پﻮ＄ﻴاﻧﻮ لپاره د ﻧﻮي ＊ار بﻨس
ک＋５ﻮد .د مالﻴاتﻮ ورکﻮل لﻪ وج ３ﻧﻪ پﻪ ﻧقدو بدل شﻮل ،د عدالت رامﻨ ＃تﻪ کﻮلﻮ لپاره ﻳ ３پﻪ غﻮ＇ﻮ اقداماتﻮ ﻻس پﻮرې ک.７
ظالماﻧﻪ او چپاولگر حکام ﻳ ３لﻪ مﻨ％ﻪ ﻳﻮړل .د ﻫ５ﻮاد اداري تشکﻴﻼت ﻳ ３پﻪ ﻧﻮي ب２ﻪ بدل او د افغاﻧستان لﻮم７ﻧ ９کابﻴﻨﻪ ﻳ３
د وخت صدراعظم سيد نور محمدشاه پﻪ مشرتابﻪ جﻮړه ک７ه .ﻫغﻪ مخالفتﻮﻧﻪ چ ３د ﻫ５ﻮاد پﻪ شاوخﻮا ک ３مﻮجﻮد وو لﻪ
مﻨ％ﻪ ﻳ ３ﻳﻮړل او وروستﻪ ﻳ ３وغﻮ＊تل چ ３انگر４زان د خپل دولت د پ５ژﻧدﻧ ３لپاره اړ ک７ي.
اﻧگر４زاﻧﻮ د دوست ９شراﻳط د خپلﻮ استعماري مقصدوﻧﻮ لپاره طرح ک７ل .ﻫغﻮی ﻫﻴلﻪ درلﻮده چ ３خپل استازي پﻪ
کابل ،کندهار او هرات ک ３د تل لپاره پات ３ک７ي چ ３د روسانو حرکات لﻪ ﻧ８دې ＇خﻪ و＇اري .سرب５ره پر دې ﻳ３
وغﻮ＊تل امﻴر دې تﻪ اړ ک７ي چ ３د اﻧگر４زاﻧﻮ دولت د خپل ＄ان مﻼ ت７ی ومﻨﻲ .خﻮ امﻴرش５رعلﻲ خان د دوی د غرض ﻧﻪ
ډکﻮ فکروﻧﻮ تﻪ ارز＊ت ورﻧﻪ ک ７او د اﻧگر４زاﻧﻮ پﻪ ＄ﻮاب ک ３ﻳ ３ووﻳل :زه د افغاﻧستان خاورې تﻪ ستاسﻮ د سﻴاسﻲ او پﻮ＄ﻲ
استازو پﻪ راتگ پر تاسﻮ اعتماد ﻧلرم ،د دې طرح ３پﻪ پلمﻪ بﻪ ﻳﻮه ورځ زما پر ﻫ５ﻮاد ت５ری وک７ئ.
امﻴر ش５ر علﻲ خان د اﻧگر４زاﻧﻮ سره پﻪ معمﻮلﻲ ډول خپل ３اړﻳک ３وساتل .３لﻪ روسي ３سره چ ３پﻪ مﻨ％ﻨ ９آسﻴا ک ３ﻳ３
د پرمختگ پﻪ تمﻪ وو د افغاﻧستان ﻧ８دې ک５دو ،وضع ﻳ ３ک７کﻴچﻨﻪ ک７ه او د افغان او انگليس د دويم ３جگ７ې پلمﻪ برابره
شﻮه ،ﻫغﻪ ＇ﻪ چ ３د دې جگ７ې اور تﻪ ﻳ ３ډ４ر قﻮت وروبا＊ﻪ د شﻴر علﻲ خان لﻪ خﻮا د ولﻴعﻬد پﻪ تﻮگﻪ د خپل کمکﻲ زوی
شهزاده عبداهلل ！اکﻨﻪ وه .دې مﻮضﻮع شهزاده يعقوب خان ب ３اﻧدازې خﻮاشﻴﻨی ک ،７ﻧﻮ پﻪ بلﻮاگاﻧﻮ او سرغ７وﻧﻮ ﻳ ３پﻴل
وک ،７خﻮ امﻴر ش５ر علﻲ خان دغﻪ سرغ７وﻧ ３ارام ３ک７ې .اﻧگر４زاﻧﻮ لﻪ ﻳﻮې خﻮا لﻪ دې مﻮضﻮع ﻧﻪ گ＂ﻪ واخﻴستلﻪ او لﻪ بل３
خﻮا د روساﻧﻮ پرمختگ مﻨ％ﻨ ９اسﻴا تﻪ پﻪ ت５ره بﻴا د ﻫغﻮى لﻪ خﻮا د خ５وې او مروې ﻧﻴﻮلﻮ ،د اﻧگر４زاﻧﻮ پاملرﻧﻪ د افغاﻧستان
پر لﻮري ډ４ره ک７ه .ﻫغﻮی پﻪ خپل وار سره بلوچستان چ ３د افغاﻧستان ﻳﻮه برخﻪ وه ﻻس تﻪ راوړه چ ３دې ت５ري د امﻴر کرکﻪ
د اﻧگر４زاﻧﻮ پﻪ وړاﻧدې دوه برابره ک７ه او پﻪ دې تﻮگﻪ پر افغاﻧستان د اﻧگر４زاﻧﻮ دوﻳم ﻳرغل پﻴل شﻮ.
په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ باﻧدې وو４شل شﻲ .لﻮم７ۍ ډلﻪ دې د سﻴد جمال الدﻳﻦ افغان د شخصﻴت او د ﻧﻮي
تمدن د پﻴژﻧدگلﻮي پﻪ اړه او دوﻳمﻪ ډلﻪ دې د امﻴر ش５رعلﻲ خان د اصﻼحﻲ تگﻼرو پﻪ اړه خبرې وک７ي او پاﻳلﻪ دې
پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３بﻴان ک７ي.
پو＊تن３

 -١امﻴر ش５ر علﻲ خان پﻪ کﻮم کال ک ３واک تﻪ ورس５د او د ﻫغﻪ واکمﻨ ９لﻪ کﻮم ３ﻧ７ﻳﻮال ３پ ３＋５سره سمﻮن درلﻮد؟
 -٢امﻴر ش５ر علﻲ خان د کﻮمﻮ کساﻧﻮ پﻪ مرستﻪ د لﻮم７ي ＄ل لپاره عصري تگﻼرې پلﻲ ک７ې؟
 -٣د امﻴر ش５ر علﻲ خان د ﻧﻮي تمدن رامﻨ ＃تﻪ کﻮلﻮ او کﻮرﻧﻴﻮ اصﻼحاتﻮ پﻪ اړه چ＇ ３ﻪ پﻮﻫ８５ئ وﻳ ３لﻴکئ.
له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې د خپلﻮ مشراﻧﻮ ＇خﻪ د امﻴر ش５رعلﻲ خان د ﻧﻮي تمدن مﻮخ ３او د ﻫغﻪ د تگﻼرو پﻪ اړه معلﻮمات
ترﻻسﻪ ک７ي او بﻴا دې پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３وړاﻧدې ک７ي.
٤٢

شلم لﻮست

آيا پر افغانستان د انگر４زانو د دويم ت５ري په اړه معلومات لرئ؟

ت５ر لﻮست د امﻴر ش５رعلی خان دوﻳم ＄ل سلطﻨت تﻪ ＄اﻧگ７ی شﻮی و ،پﻪ دې لﻮست ک ３بﻪ پر افغاﻧستان د اﻧگر４زاﻧﻮ د
دوﻳم ＄ل ت５ري پﻪ اړه معلﻮمات تر ﻻسﻪ ک７ئ.
د ت５ري لﻪ پﻴل ＇خﻪ وړاﻧدې امﻴر شﻴرعلی خان ﻳﻮ ﻫئﻴت د سﻴد ﻧﻮرمحمدشاه بﻪ مشرۍ د پ＋ﻮر کﻨفراﻧس تﻪ واستاوه،
خﻮ د پ＋５ور پﻪ کﻨفراﻧس ک ３د صدراعظم سيد نور محمد شاه اوږدې مذاکرې سرتﻪ وﻧﻪ رس５دل ،３خپلﻪ صدراعظم ﻫم د
کﻨفراﻧس پﻪ بﻬﻴر ک ３ﻧاروغ او پﻪ پ＋５ﻮر ک ３م ７شﻮ .پﻪ دې وخت ک ３روسﻴ ３ﻳﻮ سفﻴر چ ３جﻨرال ستيﻼتوف ﻧﻮم５ده کابل تﻪ
راواستاوه .د دې سفﻴر را تگ ،د هند سﻴاستﻮال ډ４ر اﻧد＋４مﻦ ک７ه ،د برتانوي هند چارواکﻮ د خپلﻮ گ＂ﻮ د خﻮﻧدي ساتلﻮ
ﻳﻮا＄ﻴﻨ ９ﻻر پر افغاﻧستان ت５رى وبالﻪ او دوﻳم ＄ل ﻳ ３پﻪ ت５ري ﻻس پﻮرې ک .７د اﻧگر４ز عسکرو لﻪ بشپ７و تجﻬﻴزاتﻮ سره د
 ۱۸۷۸زﻳ８دﻳز کال د ﻧﻮامبر پﻪ ٢٠مﻪ ﻧ＂５ﻪ د خيبر د درې لﻪ ﻻرې پﻪ کرمه او بوالن د افغاﻧستان پﻪ پﻮلﻮ باﻧدې ت５ری وک.７
امير ش５ر علی خان د خفگان پﻪ حـال ک ３کابل پر＋４ﻮد ،د روس د مرست ３پﻪ تمﻪ مزار شريف تﻪ وﻻړ او پﻪ ﻫغﻪ ＄ای
ک ３ﻳ ３د  ۵۸کلﻮ پﻪ عمر پﻪ  ۱۸۷۹زﻳ８دﻳز ک ３د ﻧاروغ ９لﻪ املﻪ لﻪ ﻧ７ۍ ＇خﻪ سترگ ３پ＂ ３ک７ې .د ده تر م７ﻳﻨ ３وروستﻪ پﻪ
کابل ک ３حاﻻت خ ７پ ７شﻮل .ﻫ５ﻮاد او خلک پﻪ ﻳﻮه سﻴاسﻲ تشﻪ ک ３پات ３شﻮل .اﻧگر４زاﻧﻮ او د ﻫ５ﻮاد د＊مﻨاﻧﻮ پرمختگ
وک .７پﻪ دې وخت ک＄ ３ﻴﻨ ３سرداراﻧﻮ ،شهزاده محمد يعقوب د پاچا پﻪ تﻮگﻪ و！ا کﻪ.
د امير محمد يعقوب خان واکمني
امير محمد يعقوب خان پﻪ داس ３مﻬال ک ３پاچاﻫ ９تﻪ ورس５د چ ３د اﻧگر４زاﻧﻮ ل＋کر پﻪ عصري وسلﻮ سمبال و
او افغاﻧستان ﻳ ３د ﻳرغل پﻪ پاﻳلﻪ ک ３تر خپل ３ولک ３ﻻﻧدې راووست .ﻧﻮمﻮړی ﻳ ３گندمک تﻪ چ ３د اﻧگر４زي ل＋کر ＄ای
و بﻮتﻪ او د گﻨدمک ت７ون ﻳ ３پﻪ  ١٨٧٩کال د مﻰ پﻪ  ۲۶ﻧ＂５ﻪ لﻪ اﻧگر４زاﻧﻮ سره ﻻسلﻴک ک.７
٤٣

د گﻨدمک ت７ون پﻪ داس ３حال ک ３ﻻسلﻴک شﻮ چ ３پﻪ ！ﻮل ﻫ５ﻮاد ک ３گ６وډي رواﻧﻪ وه او
امﻴر محمد ﻳعقﻮب خان ﻫم د کابل پﻪ ＊ار ک ３د ﻧﻮرو کساﻧﻮ تر سﻴﻮري ﻻﻧدې ژوﻧد کاوه .ﻫغﻪ
پﻪ ！ﻮل ﻫ５ﻮاد ک ３د پاچا پﻪ تﻮگﻪ پ５ژﻧدل شﻮی ﻧﻪ و ،ﻧﻮ لﻪ دې املﻪ دغﻪ ت７ون حقﻮقﻲ ارز＊ت ﻧﻪ
درلﻮد .د ﻫمدې ت７ون پﻪ بﻨس خيبر ،کورمه ،پ＋ين او سيالکوټ لﻪ افغاﻧستان ﻧﻪ ب５ل او د
بريتانوي هند برخﻪ وگر５＄ده .د افغاﻧستان سﻴاسﻲ خپلﻮاکﻲ ﻫم لﻪ خطر سره مخامخ شﻮه.
اﻧگر４زاﻧﻮ ﻳﻮ کس چ ３د سرلويس کيوناري پﻪ ﻧامﻪ ﻳاد４ده او د گﻨدمک ت７ون د ﻻسلﻴک کﻮلﻮ
پر مﻬال ﻳ ３د اﻧگر４زاﻧﻮ استازﻳتﻮب کاوه ،پﻪ کابل ک ３د اﻧگر４زاﻧﻮ د استازي پﻪ تﻮگﻪ و！اکﻪ او د
امﻴر محمد ﻳعقﻮب خان
اﻧگر４زاﻧﻮ ﻧﻮر استازي د افغاﻧستان پﻪ مﻬمﻮ ＊اروﻧﻮ ک＄ ３ای پر＄ای شﻮل .د افغاﻧستان خلکﻮ
د ﻫمدې حال پﻪ لﻴدو سره د ﻳرغلگرو پﻪ وړاﻧدې پا＇ﻮن وک ،７د کﻴﻮﻧاري پﻪ کﻮر باﻧدې ﻳ ３ﻳرغل وروړ او ﻫغﻪ ﻳ ３وواژه .پﻪ
ﻫمدې تﻮگﻪ ﻳﻮ＄ل بﻴا د افغاﻧستان د ﻧﻴﻮلﻮ پﻪ اړه د ﻳرغلگرو فتﻨﻪ شﻨ６ه شﻮه.
د مجاﻫدﻳﻨﻮ مخک＋اﻧﻮ لکﻪ محمدجان خان وردگ ،مﻼ مشک عالم ،صاحب جان تره کي ،سردار محمد ايوب
خان ،محمدعثمان خان صاپي او ﻧﻮرو پﻪ ب５ﻼب５لﻮ سﻴمﻮ ک ３پﻪ ت５ري کﻮوﻧکﻮ باﻧدې ﻳرغلﻮﻧﻪ وک７ل .د ﻫغﻮ جگ７و لﻪ ډل３
＇خﻪ ﻳﻮه چ ３د اﻧگر４زاﻧﻮ ل＋کر ﻳ ３ډ４ر خﻮاشﻴﻨ ３ک７ی وه ،د ميوند جگ７ه وه .پﻪ دې جگ７ه ک ３د افغاﻧﻲ ＄ﻮاکﻮﻧﻮ مشري
د امﻴر ش５رعلﻲ خان د زوی سردار محمد ايوب خان پﻪ غاړه وه .پﻪ  ۱۸۸۰زﻳ８دﻳز کال د جﻮﻻی پﻪ٢٧مﻪ ﻧ＂５ﻪ د مﻴﻮﻧد
پﻪ ډگر ک ３سختﻪ جگ７ه پ＋５ﻪ شﻮه چ ３د مبارزﻳﻨﻮ پﻪ بري او د اﻧگر４زاﻧﻮ پﻪ سخت ３مات ３سره پای تﻪ ورس５ده.
پﻪ دې مشﻬﻮره جگ７ه ک ３چ ３د اﻧگر４زاﻧﻮ حکﻮمت ﻳ ３پﻪ ﻫﻨد ک ３ول７زاوه ،د افغاﻧاﻧﻮ ＊％ﻮﻫم برخﻪ اخﻴست ３وه.
پ５غل ３مﻼل ３د مﻴﻮﻧد د جگ７ې پﻪ ډگر ک ３د ملﻲ ل＋کر د شﻬﻴد شﻮي بﻴرغچﻲ پر ＄ای ملﻲ بﻴرغ پﻪ خپلﻪ اوږه راپﻮرتﻪ ک７
او د دې لن６ۍ پﻪ وﻳلﻮ ﻳ ３د افغاﻧﻲ ل＋کر وﻳﻨ ３د جگ７ې پﻪ ډگر ک ３پﻪ جﻮش راوست.３
خداي８و الليه ب ３ننگ ９ته دې ساتينه

که په ميـــوند ک ３شهيــــد نه شوې
د کابل خلکﻮ د پا＇ﻮن پﻪ پاﻳلﻪ ک ３د ش５رپور پﻪ سﻴمﻪ ک ３د اﻧگر４زاﻧﻮ قﻮاوې کﻼبﻨدې ک７ې ،تردې چ ３سردار
عبدالرحمﻦ خان چاريکارو تﻪ راورس５د او اﻧگر４زاﻧﻮ چ ３خپل ＄ان ﻳ ３پﻪ تﻨگسﻴا ک ３ولﻴد ﻧﻮ د مجبﻮرﻳت لﻪ املﻪ ﻳ ３د
ﻫغﻪ ﻫرکلﻰ وک ７او ﻧﻮمﻮړي امﻴر ＄ان د پاچاپﻪ تﻮگﻪ اعﻼن ک .７پدې تﻮگﻪ جنرال رابرتس کابل پر＋４ﻮد او امﻴر عبدالرحمﻦ

خان د کابل پﻪ گدۍ ک５＋ﻨاست.
په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮم７ۍ ډلﻪ دې پر افغاﻧستان د اﻧگر４زاﻧﻮ د ت５ري د ﻻملﻮﻧﻮ پﻪ اړه او دوﻳمﻪ ډلﻪ دې
د مﻴﻮﻧد د جگ７ې د پاﻳل ３پﻪ اړه خبرې اترې وک７ي ،وروستﻪ دې د خپلﻮ خبرو لﻨ６ﻳز ！ﻮلگﻴﻮالﻮ تﻪ وړاﻧدې ک７ي.
پو＊تن３

 -١اﻧگر４زاﻧﻮ ＇ﻪ پلمﻪ ک７ل او پﻪ افغاﻧستان ﻳ ３دوﻳم ＄ل ت５ري وک７؟
 -٢د گﻨدمک ت７ون پﻪ کﻮم کال ک ３ﻻسلﻴک شﻮ او کﻮم ３سﻴم ３د افغاﻧستان لﻪ خاورې ﻧﻪ ب５ل ３شﻮې؟
 -٣د مﻴﻮﻧد د جگ７ې پﻪ اړه لﻨ ６معلﻮمات ورک７ئ.
له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې د گﻨدمک د ت７ون پﻪ اړه د کﻮرﻧ ９لﻪ مشراﻧﻮ ﻧﻪ معلﻮمات ترﻻسﻪ او پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３دې بﻴان ک７ي.
٤٤

دريم ＇پرکى
لﻪ ( )١٨٨٠ز ＇خﻪ تر ( )١٩٧٣ز کلﻮﻧﻮ پﻮرې د افغاﻧستان تارﻳخﻲ
پ３＋５

٤٥

د دريم ＇پرکي موخ３
پﻪ افغاﻧستان ک ３د مرکزي ＄ﻮاک لﻪ ！ﻴﻨگ＋ت سره د زدهکﻮوﻧکﻮ
پ５ژﻧدگلﻮي
د مشروطﻴت د غﻮر＄ﻨگ لﻪ تگﻼرو سره د زدهکﻮوﻧکﻮ پ５ژﻧدگلﻮي
د خپلﻮاک ９لﻪ بﻴا اخﻴستلﻮ سره د زدهکﻮوﻧکﻮ پ５ژﻧدگلﻮي
د ډمﻮکراس ９د لسﻴزې د تگﻼرو سره د زدهکﻮوﻧکﻮ پ５ژﻧدگلﻮي.

٤٦

ﻳﻮوﻳشتم لﻮست

د مرکزي واکمن ９په ！ينگ＋ت ک ３د امير عبدالرحمن خان ون６ه ＇ه وه؟
افغانستان په  ١٩٠٠ ،١٨٥٠ ،١٨٠٠زکلونو او له هغه ＇خه وروسته
ﻴﻨد

ﻮس

آم
د

اسماعﻴل خان
دﻳره
غازي خان
دﻳره
د افغاﻧستان سرحدوﻧﻪ پﻪ ١٨٠٠
د افغاﻧستان سرحدوﻧﻪ پﻪ ١٨٥٠
د افغاﻧستان سرحدوﻧﻪ پﻪ ١٩٠٠
او لﻪ ﻫغﻪ ＇خﻪ وروستﻪ تر ﻧﻨﻪ پﻮرې
د اﻧتزاع شﻮي کشمﻴر برخﻪ د چﻴﻦ پﻪ واسطﻪ
د ﻧﻮي تشکﻴل شﻮي دولت سرحدوﻧﻪ
د افغان او ﻫﻨد خاوره پﻪ کال (١٩٤٧م)( .پاکستان)

د فارس خلﻴج

اﻧتزاع شﻮي کشمﻴر برخﻪ د پاکستان
پﻪ واسطﻪ

د عمان خلﻴج

د عــــرب سمﻨدرگی

پﻪ ت５ر لﻮست ک ３مﻮ د امﻴر محمد ﻳعقﻮب خان او د گدمک ت７ون پﻪ اړه معلﻮمات ترﻻسﻪ ک７ل .پﻪ دې لﻮست ک ３بﻪ د
امﻴر عبدالرحمﻦ خان د واکمﻨ ９پﻪ اړه معلﻮمات وړاﻧدې شﻲ
پﻪ ١٨٨٠م کال چ ３پﻪ افغاﻧستان ک ３د اﻧگلﻴساﻧﻮ د مات ３ورست ９وور ３＄وې .اﻧگلﻴسان دې تﻪ اړشﻮل تر＇ﻮ
امير عبدالرحمن خان تﻪ لﻴکﻨ ３راواستﻮي .د دغﻮ اړﻳکﻮ پﻪ ل ７ک ３د اﻧگلﻴساﻧﻮ لﻪ خﻮا د
عبدالرحمﻦ خان سلطﻨت پﻪ رسمﻴت وپﻴژﻧدل شﻮ .افغاﻧستان ﻫم د دغﻮ اړﻳکﻮ د ！ﻴﻨگ＋ت او
دوام لپاره ﻳﻮ پﻼوی و！اکﻪ .د افغاﻧﻲ پﻼوي پﻪ ﻳﻮه وﻳﻨا ک ３راغلﻲ چ :３افغان ملت لﻪ پخﻮا ＇خﻪ
عبدالرحمﻦ خان د خپل پاچا پﻪ تﻮگﻪ ！اکلﻰ و .لﻪ دې چ ３د اﻧگلﻴس دولت دغﻪ سلطﻨت پﻪ
رسمﻴت وپﻴژﻧﻲ ،مﻨﻨﻪ.
امﻴر عبدالرحمﻦ خان کلﻪ چ ３د پاچاﻫﻲ اعﻼن وک ７د اﻧگرﻳزاﻧﻮ تﻴرﻳﻮ پر افغاﻧستان باﻧدې
ډ４رې ستﻮﻧزې رامﻨ％تﻪ ک７ې وې ،کابل خپل ارز＊ت د پﻼزم５ﻨ ３پﻪ تﻮگﻪ لﻪ ﻻسﻪ ورک７ى و،
امﻴر عبدالرحمﻦ خان
پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３ادارې تشکﻴﻼت لﻪ مﻨ％ﻪ تللی و .د مرکز او سﻴمﻮ ترمﻨ ＃اداري او سﻴاسﻲ اړﻳک３
مﻮجﻮدې ﻧﻪ وې .د پﻮځ او امﻨﻴتﻲ ＄ﻮاکﻮﻧﻮ سﻴس＂م پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３لﻪ مﻨ％ﻪ تللﻰ و .اقتصادي وضع ﻧاسمﻪ او دولتﻲ خزاﻧ ３تش３
وې .د اﻧگر４زاﻧﻮ پرضد د جﻨگ لﻪ املﻪ د ﻫ５ﻮاد صﻨعتﻲ او کرﻧﻴزې چارې زﻳاﻧمﻨ ３شﻮې وې .پﻪ داس ３حاﻻتﻮ او شراﻳطﻮ
ک ３امﻴر عبدالرحمﻦ خان ＄ان د دوو دﻧدو پﻪ سرتﻪ رسﻮلﻮ مسﻮول گا１ﻪ.
لﻮم７ی د مرکزي ＄ﻮاکمﻦ او خپلﻮاک دولت جﻮړول او دوﻳم ！ﻮلﻨﻴز اصﻼحات .امﻴر عبدالرحمﻦ خان د دغﻮ دوو دﻧدو
د سرتﻪ رسﻮلﻮ لپاره لﻪ ﻫ ＆５ډول اغ５زﻧاک عمل ﻧﻪ مخ وا ﻧﻪ ړاوه .د دولتﻲ ادارو د جﻮړ＊ت او بﻴارغﻮﻧ ３د بﻬﻴر ＇ارﻧﻪ ﻳ３
پخپلﻪ کﻮلﻪ .ﻧاضروري ادارې ﻳ ３لغﻮه ک７ې چ ３د تشکﻴﻼتﻲ گ ３２گﻮ ３１ﻻمل شﻮې وې .دولتﻲ چارواکﻲ ﻳ ３د ورسپارل
٤٧

شﻮﻳﻮ دﻧدو مسﻮول گ２ل .مامﻮرﻳﻨﻮ باﻳد لﻪ ﻫر ډول اشتباه ﻧﻪ ﻻس اخﻴستﻰ وای .د دولت حاکمان د امﻴر پﻪ فرمان پﻮرې ت７لﻲ
وو چ ３پﻪ حقﻴقت ک ３ﻳ ３د قاﻧﻮن ب２ﻪ درلﻮده .ﻫر ډول ډلﻪ ﻳﻴز او پﻪ ﻳﻮازې ！ﻮگﻪ مقاومت د ﻫ５ﻮاد پﻪ ﻫره گﻮ＊ﻪ ک ３لﻪ مﻨ％ﻪ
ﻳﻮړل شﻮ .د مرکزي حکﻮمت د احکامﻮ او اوامرو د پلﻲ کﻮلﻮ پﻪ ﻻره ک ３ﻳ ３لﻪ ﻫﻴ＆ ډول ﻧرم＋ت ＇خﻪ کار ﻧﻪ اخﻴست.
افغاﻧستان پﻮ＄ﻲ تشکﻴﻼتﻮ تﻪ سخت اړ و .امﻴر عبدالرحمﻦ خان تر ډ４ره حده د پﻮځ پﻪ سمبالﻮلﻮ او جﻮړ＊ت ک３
کﻮ＊） وک＇ .７ﻪ د پاسﻪ ﻧﻮي زره کسﻴز مﻨظم پﻮځ ﻳ ３جﻮړ ک .７د دغﻪ پﻮځ پﻪ واسطﻪ ﻳ ３وکﻮﻻى شﻮل چ ３ﻳﻮ ＄ﻮاکمﻦ،
غ＋تلﻰ مرکزي دولت رامﻨ％تﻪ او پﻪ ！ﻮل ﻫ５ﻮاد ک ３امﻨﻴت ！ﻴﻨگ ک７ي .استخباراتﻲ اداره د امﻨﻴتﻲ پﻮ＄ﻮﻧﻮ لﻪ ﻳﻮې سترې او
مﻬم ３ادارې ＇خﻪ گ２ل ک５ده چ ３د امﻴر پﻪ واسطﻪ اداره ک５دلﻪ.
امﻴر عبدالرحمﻦ خان د پﻮ＄ﻲ مﻮخﻮ او د مرکزي دولت د غ＋تلتﻴا لپاره پﻴسﻮ تﻪ اړتﻴا درلﻮده .د لگ＋تﻮﻧﻮ د پﻮره کﻮلﻮ ﻳﻮه
ﻻره ﻫم د مالﻴﻮ زﻳاتﻮل وو ،مالﻴات ﻳ ３وضع او زﻳات ک７ل او پﻪ مستقﻴمﻪ او ﻧامستقﻴمﻪ تﻮگﻪ ﻳ ３ترﻻسﻪ کﻮل.
د امﻴر عبدالرحمﻦ خان لﻪ مﻬمﻮ کاروﻧﻮ ＇خﻪ ﻳﻮ ﻫم د کافرستان د خلکﻮ مسلماﻧﻮل او پﻪ نورستان باﻧدې ﻳ ３د ﻧامﻪ
بدلﻮل وو .د لﻮم７ي ＄ل لپاره د اسﻼم سپ（５لﻰ دﻳﻦ پﻪ  ١٨٩١زﻳ８دﻳز کال ﻧﻮرستان تﻪ ورس５د .غﻼم حيدرخان چ ３د
ننگرهار والﻲ و ،خلکﻮ تﻪ ﻳ ３ووﻳل چ ３د دولت مﻮخﻪ دا ده چ ３لﻪ ﻧﻮرستان ＇خﻪ بدخشان تﻪ ﻻره جﻮړه ک７ي .د دغﻪ
خبر لﻪ خپرولﻮ سره سم د اسﻼم د مبارک دﻳﻦ د تبلﻴغ چارې پﻪ ﻧﻮرستان ک ３پﻴل شﻮې .د اتﻮ مﻴاشتﻮ پﻪ مﻮده ک ３د اسﻼم
مبارک دﻳﻦ پﻪ ﻧﻮرستان ک ３خپﻮر او د دغ ３سﻴم ３پخﻮاﻧﻰ ﻧﻮم (کافرستان) پﻪ (ﻧﻮرستان) واړول شﻮ.
امﻴر عبدالرحمﻦ خان لﻪ اروپاﻳﻲ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ سره پﻪ اړﻳکﻮ ک ３پر تزاري دولت باوري ﻧﻪ و او لﻪ اﻳران سره ﻳ ３پﻪ سﻴاسﻲ
اړﻳکﻮ ک ３د ب５طرف ９درﻳ ＃غﻮره ک .７پﻪ  ١٨٨٨زﻳ８دﻳز کال ک ３د سرحدي کر＊ﻮ ！اکلﻮ پﻪ وخت ک ３اﻧگلﻴساﻧﻮ د ايران
پلﻮي وک７ه ،دغﻪ کار د دې ﻻمل شﻮ چ ３د افغاﻧستان او اﻳران ترمﻨ ＃اړﻳک ３س７ې شﻲ.
د امﻴر عبدالرحمﻦ خان پﻪ بﻬرﻧﻲ سﻴاست ک ３د ﻫغﻪ ﻳﻮه لﻮﻳﻪ ت５روتﻨﻪ لﻪ اﻧگلﻴساﻧﻮ سره د ختﻴ％ﻮ او سﻮﻳلﻲ سرحدي
کر＊ﻮ ！اکل وه.
د دغ ３دورې د ﻧاخﻮالﻮ پﻴ＋ﻮ ＇خﻪ ﻳﻮه ﻫم د افغاﻧستان د ختﻴ ＃او سﻮﻳلﻲ پﻮلﻮ ！اکل د ډيورن ６کر＊ﻪ قبلﻮل و.
مارتيمر ډيورن ６پﻪ  ١٨٩٣زﻳ８دﻳز کال د اﻧگرﻳزاﻧﻮ لﻪ خﻮا د ﻳﻮ پﻼوي پﻪ مشرۍ د بريتانوي هند او افغانستان تر مﻴﻨ ＃د پﻮلﻮ
د ！اکلﻮ لپاره ！اکل شﻮى و .ﻧﻮمﻮړي د برﻳتاﻧﻮي ﻫﻨد او افغاﻧستان تر مﻴﻨ ＃پﻮلﻪ پﻪ خپلﻪ گ＂ﻪ و！اکلﻪ او د سﻴاسﻲ ،پﻮ＄ﻲ او اقتصادي
فشاروﻧﻮ لﻪ ﻻرې دغﻪ کر＊ﻪ پر افغاﻧستان تپل شﻮه .چ ３ﻫ（５کلﻪ د افغاﻧستان د خلکﻮ لﻪ خﻮا دغﻪ پﻮلﻪ مﻨل شﻮې ﻧﻪ ده.
په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ ،لﻮم７ۍ ډلﻪ دې پﻪ افغاﻧستان ک ３د دولتﻲ ＄ﻮاک د غ＋تلتﻴا پﻪ اړه او دوﻳمﻪ
ډلﻪ دې د امﻴر عبدالرحمﻦ خان پﻪ دوره ک ３د افغاﻧستان د سرحدي کر＊ﻮ ！اکلﻮ پﻪ اړه خپل ﻧظرﻳات او وړاﻧدﻳزوﻧﻪ
！ﻮلگﻴﻮالﻮ تﻪ وړاﻧدې ک７ي.
پو＊تن３

 – ١سلطﻨت تﻪ د امﻴر عبدالرحمﻦ خان د رس５دو پﻪ اړه خپل معلﻮمات وړاﻧدې ک７ئ.
 –٢امﻴر عبدالرحمﻦ خان خپلﻪ اداره ＇ﻨگﻪ سمبال ک７ې وه؟
 –٣د ډﻳﻮرﻧ ６د کر＊ ３پﻪ اړه ＇ﻪ معلﻮمات لرئ؟
له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې لﻪ خپلﻮ مشراﻧﻮ ＇خﻪ د امﻴر عبدالرحمﻦ خان د دورې پﻪ اړه وپﻮ＊تﻲ او خپل معلﻮمات دې
！ﻮلگﻴﻮالﻮ تﻪ وړاﻧدې ک７ي.
٤٨

دوه وﻳشتم لﻮست

د امير حبيب اهلل خان د پاچاه ９په اړه ＇ه پوه８５ئ؟

حبﻴب اﷲ خان

پﻪ ت５رلﻮست ک ３مﻮ د مرکزي واکمﻨ ９پﻪ غ＋تلتﻴا ک ３د امﻴر عبدالرحمﻦ خان رول او د ﻫغﻪ د پاﻳلﻮ پﻪ اړه معلﻮمات ترﻻسﻪ
ک７ل پﻪ دې لﻮست ک ３بﻪ د امﻴر حبﻴب اهلل خان سﻴاسﻲ واکمﻨﻲ تر ＇７５ﻧ ３ﻻﻧدې ﻧﻴسﻮ.
امير حبيب اهلل خان د واک ترﻻسﻪ کﻮلﻮ وروستﻪ اتلس کالﻪ واکمﻨﻲ وک７ه .د ﻫغﻪ پﻪ وخت ک ３افغاﻧستان ﻳﻮ
غ＋تلی پﻮځ درلﻮد او مرکزي حکﻮمت پﻪ ！ﻮل ﻫ５ﻮاد باﻧدې واکمﻨﻲ لرلﻪ .بشپ７ه ارامﻲ او امﻨﻴت مﻮجﻮد او د دولتﻲ ﻧظام
بﻨس ا＋４ﻮدل شﻮی و .د دربار پﻪ اداري تشکﻴﻼتﻮ ک ３درې ډولﻪ مﻨشﻴان مﻮجﻮد وو چ ３د حضور منشي ،بهرنى منشي
او کورنى منشي ﻧﻮم５دل .د (دارالعدالت) پﻪ ﻧامﻪ ﻳﻮه اداره ﻫم مﻮجﻮده وه .مالﻲ چارې د مستوفي الممالک لﻪ خﻮا
اداره ک５دې او پﻮ＄ﻲ چارې پﻪ خپلﻪ امﻴر کﻨ＂رولﻮل.３
امﻴر حبﻴب اهلل خان د خپل ３پاچاﻫ ９پﻪ لﻮم７ي پ７او ک ３پﻪ مذﻫبﻲ ＇５ره ک ３را＊کاره شﻮ .د ＊％ﻮ ب＄ ３اﻳﻪ تگ
راتگ ﻳ ３پﻪ سپ（５لﻮ ＄اﻳﻮﻧﻮ ک ３مﻨع ک .７د خرابات پﻪ سﻴمﻪ ک ３ﻳ ３لﻪ ＊％ﻴﻨﻪ ﻧ（اگرو ＇خﻪ وغﻮ＊تل چ ３لﻪ دې کار
＇خﻪ ﻻس واخلﻲ.
د روژې پﻪ مبارکﻪ مﻴاشت ک ３ﻳ ３ب５ﻮزلﻮ خلکﻮ تﻪ روژه ماتﻰ ورکاوه .ﻧﻮمﻮړي پﻪ  ١٩٠٢زﻳ８دﻳز کال ک ３د (سراج
الملة والدين) لقب وگا！ﻪ.
امﻴر حبﻴب اهلل خان پاچاﻫ ９تﻪ تر رس５دو وروستﻪ پﻪ کﻮرﻧﻴﻮ چارو ک ３پﻪ ﻳﻮل ７اصﻼحاتﻮ ﻻس پﻮرې ک .７د مرﻳاﻧﻮ د
خر＇ﻮلﻮ او اخﻴستلﻮ مﻨع کﻮلﻮ امر ﻳ ３خپﻮر ک ７او د زﻧداﻧﻴاﻧﻮ د دوسﻴﻮ پﻪ ＇７５لﻮ کار پﻴل شﻮ .ﻧﻮمﻮړي ﻻر＊ﻮوﻧﻪ وک７ه،
چ ３د تعذﻳب پر ＄ای دې شرعﻲ مجازات حبس پلﻲ ک７ل شﻲ.
امﻴر حبﻴب اهلل خان د ما１ﻴﻮ لﻪ وداﻧﻮلﻮ سره مﻴﻨﻪ درلﻮده ،د ﻫغﻪ وخت ډ４رې جﻮړه شﻮې ما ９１د ﻫغﻪ پﻪ ﻧامﻪ ﻧﻮمﻮل
٤۹

شﻮې دي چ ３د سراج رباطونه ،قلعه السراج پﻪ لغمان ک ،３سراج العمارة پﻪ ننگرهار ک ３او سراج المصار

پﻪ جبل السراج ک ３ﻧﻮمﻮﻧﻪ ﻳادوﻻی شﻮ.
امﻴر حبﻴب اهلل خان پﻪ ﻳﻮه عام مجلس ک ３داس ３وﻳلﻲ وو" :د دولت پرمختگ د علم لﻪ پرمختگ پرتﻪ ﻧاشﻮﻧﻰ
دی ،زه قصد لرم ،چ ３پﻪ ﻫ５ﻮاد ک＊ ３ﻮوﻧ％ﻲ جﻮړ ک７م ،ﻧﻮ پﻪ دې اړه د ﻧظر د خاوﻧداﻧﻮ وړاﻧد４زوﻧﻪ او ﻧظرﻳ ３پﻪ
لﻴکل ３تﻮگﻪ غﻮاړم" .پﻪ  ١٩٠٣زﻳ８دﻳز کال د حبيب ３ل５س ３پﻪ بﻨس اﻳ＋ﻮدلﻮ سره د فرﻫﻨگﻲ مساﻳلﻮ او ﻧﻮې پﻮﻫﻨ３
بﻨس ﻫم ک＋５ﻮدل شﻮ .دغ ３ل５س ３درې دورې درلﻮدې ﻳعﻨ ３لوم７ن ،９رشديه او اعداديه دورو ＇خﻪ عبارت
دي .د حربي ＊ﻮوﻧ％ﻲ بﻨس ﻫم پﻪ  ١۹٠۹زﻳ８دﻳز کال ک ３ک＋５ﻮدل شﻮ ،چ ３درې اعداديه او درې حربي
！ﻮلگﻲ ﻳ ３لرل .پﻪ دغﻪ ＊ﻮوﻧ％ﻲ ک ３ﻧظري او عملﻲ ＊ﻮوﻧ ３د ﻧصاب ﻳﻮه برخﻪ گ２ل ک５ده او د ＊ﻮوﻧ ３چارې ﻳ３
د افغاني او ترکي ＊ﻮوﻧکﻮ لﻪ خﻮا پرمخ بﻴﻮل ک５دې.
د امﻴر حبﻴب اهلل خان پﻪ دوره ک ３صﻨعت تﻪ ﻫم پاملرﻧﻪ وشﻮه .د ＇رمگرۍ فابرﻳکﻪ جﻮړه او پﻪ کار ﻳ ３پﻴل
وک ７چ ３د وسلﻪ والﻮ پﻮ＄ﻮﻧﻮ د اړتﻴا وړ تﻮکﻲ ﻳ ３تﻴارول .پﻪ  ١٩١٣زﻳ８دﻳز کال ک ３د وړيو اوبدلو د کارخاﻧ３
بﻨس ک＋５ﻮدل شﻮ .د دې کارخاﻧ ３لﻪ تﻮلﻴداتﻮ ＇خﻪ د پﻨ％ﻮسﻮ زرو پﻮ＄ﻴاﻧﻮ د پﻮ＄ﻲ جامﻮ اړتﻴا پﻮره ک５ده .پو＄ي
روغتﻮن ﻫم د حبﻴب اهلل خان پﻪ دوره ک ３پﻪ کار پﻴل وک ７چ ３تر ملکي روغتﻮن کﻮچﻨﻰ و .دغﻪ پﻮ＄ﻲ روغتﻮن د
هندي ډاک＂راﻧﻮ تر ＇ارﻧ ３ﻻﻧدې خپل کاروﻧﻪ سرتﻪ رسﻮل.
امﻴر حبﻴب اهلل خان پﻪ  ١٩١٩زﻳ８دﻳز کال د لغمان د کله گوش پﻪ سﻴمﻪ ک ３پﻪ مرمﻮز ډول ووژل شﻮ .د ﻫغﻪ
تر مرگ وروستﻪ د ﻫغﻪ ورور نصراهلل خان سمﻼسﻲ ،پﻪ جﻼل اباد ک ３د پاچاﻫ ９اعﻼن وک ،７خﻮ د امﻴر زوی
"امان اهلل خان" چ ３ﻫغﻪ مﻬال پﻪ کابل ک ３و د ＄ﻴﻨﻮ عالماﻧﻮ او مشراﻧﻮ پﻪ مرستﻪ پﻪ کابل ک ３پر تخت ک５＋ﻨاست
او د ﻫ５ﻮاد چارې ﻳ ３پﻪ خپل ﻻس ک ３واخﻴست.３

په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ ،لﻮم７ۍ ډلﻪ دې د امﻴر حبﻴب اهلل خان د اداري جﻮړ＊ت پﻪ اړه
او دوﻳمﻪ ډلﻪ دې د ﻫغﻪ وخت د صﻨعت پﻪ اړه معلﻮمات ورک７ي.
پو＊تن３

 – ١د امﻴر حبﻴب اهلل خان د دولتﻲ جﻮړ＊ت پﻪ اړه ＇ﻪ معلﻮمات لرئ؟
 – ٢د امﻴر حبﻴب اهلل خان وﻳﻨا د ﻫ５ﻮاد د پرمختگ پﻪ اړه ＇ﻪ وه؟
 – ٣د امﻴر حبﻴب اهلل خان پﻪ دوره ک ３د صﻨعت پﻪ اړه ＇ﻪ معلﻮمات لرئ؟
له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې د ﻫغﻮ وداﻧﻴﻮ اﻧ％ﻮروﻧﻪ را！ﻮل ک７ي چ ３د امﻴر حبﻴب اهلل خان پﻪ دوره ک ３جﻮړې شﻮې دي او بﻴا دې
！ﻮلگﻲ تﻪ لﻪ ＄اﻧﻪ سره راوړي.
٥٠

دروﻳشتم لﻮست

دافغانستانخلکو＇رنگهلهانگريزانو＇خهخپلهخپلواکيترالسهک７ه؟

پﻪ ت５ر لﻮست ک ３مﻮ د امﻴر حبﻴب اهلل خان د پاچاﻫ ９پﻪ اړه او د لغمان د کلﻪ گﻮش پﻪ سﻴمﻪ ک ３پﻪ ﻧامعلﻮم ډول د ﻫغﻪ دوژلﻮ پﻪ

اړه مﻮ معلﻮمات ترﻻسﻪ ک７ل .پﻪ دې لﻮست ک ３بﻪ د خپلﻮاک ９پﻪ ﻻره ک ３د افغاﻧاﻧﻮ برﻳالﻴتﻮب تر ＇７５ﻧ ３ﻻﻧدې وﻧﻴسﻮ.
شﻬزاده امان اهلل خان د خلکﻮ د مﻼت ７پﻪ ترﻻسﻪ کﻮلﻮ سره وکﻮﻻی شﻮ چ ３پﻪ  ١٩١٩زﻳ８دﻳز کال ک ３چ ３لﻪ
 ۱۲۹۸ﻫجري لمرﻳز کال سره سمﻮن خﻮري خپل سلطﻨت اعﻼن ک７ي.
امان اهلل خان د افغاﻧستان خلک د خپلﻮ اعﻼمﻴ ３پﻪ وسﻴلﻪ واک تﻪ لﻪ خپلﻮ رس５دلﻮ ﻧﻪ خبر ک７ل .د دغ３
اعﻼمﻴ ３پﻪ ﻳﻮه برخﻪ ک ３راغلﻲ دي ":کلﻪ چ ３د افغاﻧستان لﻮی ولس د پاچاﻫ ９تاج زما پر سر ک＋５ﻮد ﻧﻮ ما لﻪ
＄اﻧﻪ سره ﻫﻮډ وک ７چ ３د افغاﻧستان دولت باﻳد لکﻪ د ﻧﻮرو دولتﻮﻧﻮ پﻪ ＇５ر پﻪ دﻧﻨﻪ او بﻬرک ３خپلﻮاک او غ＋تلﻰ
وي ،د دې خاورې اوس５دوﻧکﻲ لﻪ ﻫر ډول ﻳرغل ＇خﻪ پﻪ امﻦ او د قاﻧﻮن او مقرراتﻮ پابﻨد اوسﻲ .زمﻮږ ﻫ５ﻮاد او
وگ７ي ﻳ ３د ﻧ７ۍ د ﻧﻮرو وگ７و ترمﻨ ＃خپل ＄ای بﻴا ومﻮﻧد .ای غﻴرتمﻨد او ﻫﻮ＊ﻴار ولسﻪ! د خپل دﻳﻦ ،دولت او
ولس پﻪ ساتلﻮ ک ３وﻳ） اوسئ او د ﻫ５ﻮاد پﻪ ساتﻨﻪ ک ３ﻫ（ﻪ وک７ئ".
امﻴر امان اهلل خان پﻪ  ١٩١٩زﻳ８دﻳز کال د عدالت د رامﻨ ＃تﻪ کﻮلﻮ پﻪ شعار ورکﻮلﻮ سره د خلکﻮ مﻼت ７ترﻻسﻪ
ک .７د لسﻮ شپﻮاو ور＄ﻮ پﻪ مﻮده ک！ ３ﻮلﻮ وﻻﻳتﻮﻧﻮ لﻪ پاچا سره تعﻬد وک ７او د خپلﻮاک ９غﻮ＊تﻨ ３ﻧعرې پﻪ ！ﻮل
افغاﻧستان ک ３پﻮرتﻪ شﻮې.
٥١

د امان اهلل خان ادارې د اﻧگلﻴسﻲ پﻮ＄ﻮﻧﻮ د احتمالﻲ خطروﻧﻮ د مخﻨﻴﻮي لپاره خپل پﻮ＄ﻮﻧﻪ پﻪ سرحدي سﻴمﻮ
ک＄ ３ای پر ＄ای ک７ل .سره لﻪ دې چ ３د قﻮمﻨداﻧ ９او ادارې لﻮی مرکز پﻪ ﻫ５ﻮاد ک＇ ３رﻧگﻪ چ ３ورتﻪ اړتﻴا وه
شتﻮن ﻧﻪ درلﻮد او استعماري ＄ﻮاکﻮﻧﻮ لﻪ مالﻲ او تخﻨﻴکﻲ اړخﻪ ﻫم برﻻسﻲ لرلﻪ ،پﻪ جﻨگﻲ مﻮضﻮعاتﻮ ک ３ﻳ３
ﻫم سره سمﻮن ﻧﻪ درلﻮد.
د افغاﻧستان خلک د خپلﻮاک ９تر ﻻسﻪ کﻮلﻮ لپاره پﻪ درې گﻮﻧﻮ جبﻬﻮ ک ３د سردار اعتماد الدوله سردار
عبدالقدوس خان پﻪ مشرى د قندهار ،جنرال صالح محمد خان ،د ننگرهار او سپه ساالر سردار محمد

نادر خان د پکتيا پﻪ وﻻﻳت ک ３خلک سره را！ﻮل او ﻳﻮ ＄اى ک７ل او د کلکﻮ جگ７و پﻪ ترڅ ک ３پر اﻧگرﻳزاﻧﻮ ﻳرغل
وک ،７اﻧگرﻳزان د افغاﻧستان د خپلﻮاک ９تصدﻳق کﻮلﻮ تﻪ اړ شﻮل .د متارک ３د اعﻼمﻮلﻮ وروستﻪ علی احمد خان

چ ３د کﻮرﻧﻴﻮ چارو وزﻳر و ،پﻪ  ١٩١٩زﻳ８دﻳز کال ک ３هند تﻪ وﻻړ .او پﻪ راولپين６ۍ ک ３اﻧگلﻴسﻲ پﻼوي لﻪ مشر
هملتن گرانت سره خبرې اترې پﻴل ک７ې او ﻳﻮ ت７ون ﻻسلﻴک ک ７چ ３دﻫغﻪ پﻪ اساس د افغاﻧستان خپلﻮاکﻲ د
اﻧگرﻳزاﻧﻮ لﻪ خﻮا پﻪ رسمﻴت و پ５ژﻧدل شﻮ.
امان اهلل خان واک تﻪ لﻪ رس５دو سره سم پﻪ ﻳﻮ شم５ر اصﻼحاتﻮ ﻻس پﻮرې ک .７دغﻮ اصﻼحاتﻮ دوه پ７اووﻧﻪ درلﻮدل،
لﻮم７ی پ７او ﻳ ３د  ١٩١٩او  ١٩٢٤زﻳ８دﻳز کلﻮﻧﻮ ترمﻨ ＃او دوﻳم پ７او ﻳ ３تر  ١٩٢٨ز کال پﻮرې اوږد شﻮ.

په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ ،لﻮم７ۍ ډلﻪ دې د خپلﻮاک ９د کﻮرﻧﻴﻮ او بﻬرﻧﻴﻮ ﻻملﻮﻧﻮ او دوﻳمﻪ
ډلﻪ دې د امان اهلل خان د کﻮرﻧﻴﻮ او بﻬرﻧﻴﻮ تگﻼرو پﻪ اړه معلﻮمات ورک７ي.
پو＊تن３

 -١امان اهلل خان ＇ﻨگﻪ واک تﻪ ورس５د ،بﻴان ﻳ ３ک７ئ؟
 -٢د امان اهلل خان د اعﻼمﻴ ３د جزئﻴاتﻮ پﻪ اړه خپل معلﻮمات ولﻴکئ؟
 -٣د امان اهلل خان د پاچاﻫ ９پﻪ دوره ک ３پﻪ ＇ﻮ پ７اووﻧﻮ ک ３اصﻼحات ترسره شﻮل؟
له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې لﻪ مﻮر ،پﻼر او لﻮﻳاﻧﻮ ＇خﻪ د ﻫ５ﻮاد د خپلﻮاک ９پﻪ اړه معلﻮمات ترﻻسﻪ او بﻴا دې
！ﻮلگﻴﻮالﻮ تﻪ وړاﻧدې ک７ي.

٥٢

＇لﻮروﻳشتم لﻮست

د امان اهلل خان د مسافرتونو الس ته راوړن＇ ３ه وې؟

پﻪ ت５ر لﻮست ک ３مﻮ د اﻧگلﻴسﻲ ﻳرغل پر وړاﻧدې د ﻫ５ﻮاد خلکﻮ برﻳاوې چ ３پﻪ پای ک ３د خپلﻮاک ９او
اصﻼحاتﻮ د رامﻨ％تﻪ ک５دو ﻻمل شﻮې ولﻮستل ،３پﻪ دې لﻮست ک ３بﻪ د امان اهلل خان د سفروﻧﻮ برﻳاوې
و＇７５و.
د ﻧ７ۍ اسيايي او اروپايي ﻫ５ﻮادوﻧﻮ تﻪ د امان اهلل خان سفروﻧﻮ اتﻪ مﻴاشت ３وخت وﻧﻴﻮه .پﻪ دې وخت ک３
پاچا  ۳۸کلﻦ و .پاچا د کندهار او چمن لﻪ ﻻرې بريتانوي هند تﻪ وﻻړ او تﻮد ﻫرکلﻰ ﻳ ３وشﻮ .وروستﻪ بﻴا امﻴر
امان اهلل خان ﻫلتﻪ خپلﻪ وﻳﻨا وک７ه چ ３د ﻫغ ３وﻳﻨا پﻪ ترڅ ک ３د استعماري ضد احساس ＊کاره و او خلک ﻳ３
د ﻳﻮوالﻲ ارز＊ت تﻪ رابلل .امﻴر امان اهلل خان د خپلﻮاک ９پﻪ اړه داس ３وﻳل» :خپلواکي نه ورکول کي８ي ،بلک３

اخيستل کي８ي« .امﻴر امان اهلل خان مصر تﻪ ﻫم سفر وک ،７د قاهرې ＊ارﻳاﻧﻮ ﻳ ３ﻫرکلﻰ وک .７د مصر س７کﻮﻧﻪ،
علمﻲ او تارﻳخﻲ ادارې ﻳ ３ولﻴدې ،لﻪ مصر ＇خﻪ اي＂اليا تﻪ وﻻړ او ﻫلتﻪ ﻳ ３د اﻳ＂الﻮي ﻫﻮابازاﻧﻮ سره خبرې اترې
وک７ې.
امﻴر امان اهلل خان پﻪ فرانسه ک ３د لرغﻮﻧپﻮﻫاﻧﻮ او ختﻴ％پﻮﻫاﻧﻮ لﻪ اﻧجمﻦ سره ولﻴدل او ﻳﻮ فرﻫﻨگﻲ ت７ون ﻳ３
ﻫم ﻻسلﻴک ک ،７وروستﻪ المان تﻪ وﻻړ .پﻪ المان ک ３د صﻨاﻳعﻮ خاوﻧداﻧﻮ د امان اهلل خان ﻫرکلی وک .７د ﻫ５ﻮاد د
خپلﻮاک ９لسمﻪ کلﻴزه ﻳ ３پﻪ المان ک ３وﻧماﻧ％لﻪ .پﻪ آلمان ک ３د تم ک５دو پر مﻬال ﻳ ３شپ ８مﻴلﻴﻮﻧﻪ مارکﻪ د پﻮر پﻪ ډول
ترﻻسﻪ ک７ل او ﻫغﻪ ﻳ ３د تخﻨﻴکﻲ کمپﻨﻴﻮ د سامان اﻻتﻮ پﻪ اخﻴستلﻮ او دجﻨگﻲ تجﻬﻴزاتﻮ پﻪ پ５رودلﻮ ولگﻮل.
٥٣

امﻴر امان اهلل خان لﻪ آلمان ＇خﻪ وروستﻪ اﻧگلستان تﻪ سفر ک ７چ ３اﻧگلﻴساﻧﻮ ﻫم د امان اهلل خان تﻮر ﻫرکلی
وک ،７امان اهلل خان د اﻧگلﻴساﻧﻮ علمﻲ مرکزوﻧﻪ ولﻴدل ،دغﻮ ادارو امان اهلل خان تﻪ د حقﻮقﻮد افتخاري ډاک＂رۍ
علمﻲ لقب ورک.７وروستﻪ بﻴا ﻧﻮمﻮړي او د شﻮروي اتحاد مرکز مسکﻮ تﻪ وﻻړ او ﻫلتﻪ چ ３دﻫغﻪ ﻫﻴﻮاد پﻮ＄ﻲ او
صﻨعتﻲ ＊ﻮوﻧ％ﻲ وکتل او امان اهلل خان تﻪ لﻪ شﻮروي اتحاد ＇خﻪ وروستﻪ ترکﻴ ３تﻪ سفر وک .７ﻫلتﻪ ﻧﻮمﻮړي تﻪ د
مصطفی کمال اتاترک لﻪ خﻮا د »ختي％و ولسونو د خپلواک ９د مشر« لقب ورک７ل شﻮ.امان اهلل خان لﻪ ترکﻴ３
＇خﻪ اﻳران تﻪ ﻻړ ،د ﻧﻮمﻮړي دا سفر د دواړو ﻫ５ﻮادوﻧﻮ د دوست ９د ！ﻴﻨگ５دو ﻻمل وگر５＄د.
افغاﻧستان تﻪ د راتگ پر مﻬال امان اهلل خان ووﻳل» :زمﻮږ ﻫ５ﻮاد ډ４رې ارز＊تﻨاک ３شتمﻨ ９لري او ﻫغﻪ ＇ﻪ چ３
ﻧﻪ لري ﻫغﻪ ﻳﻮازې پﻮﻫﻪ ده چ ３باﻳد ترﻻسﻪ ﻳ ３ک７ي«.
د امان اهلل خان د سفروﻧﻮد برﻳاوو لﻪ جمل＇ ３خﻪ د ﻧ７ۍ لﻪ ﻧﻮرو ﻫ５ﻮادوﻧﻮ سره د اړﻳکﻮ ！ﻴﻨگﻮل ،د دفاعﻲ
مﻬارتﻮﻧﻮ د کﻴفﻴت لﻮړوالی ،د ﻧﻮﻳﻮ وسلﻮ پ５رودﻧﻪ ،د صﻨاﻳعﻮ د پرمختگ د ﻻرو چارو برابرول ،لﻪ ！کﻨالﻮژۍ ＇خﻪ
پﻪ سمﻪ تﻮگﻪ گ＂ﻪ اخﻴستﻨﻪ او د امان اهلل خان د ﻧ７ﻳﻮال اعتبار ډ４روالﻰ ﻳادوﻻی شﻮ.
امان اهلل خان ،لﻪ سفر وروستﻪ خپلﻮ اصﻼحاتﻮ تﻪ دوام ورک ،７ولﻲ دغﻮ اصﻼحاتﻮ د ﻳﻮشم５ر کﻮرﻧﻴﻮ او بﻬرﻧﻴﻮ
ک７ﻳﻮ لﻪ گ＂ﻮ سره سمﻮن ﻧﻪ درلﻮد .ﻫمداوه چ ３پﻪ عملﻲ ډگر ک ３د ﻫ５ﻮاد پﻪ گﻮټ ،گﻮټ ک ３د معﻴﻨﻮ بﻬرﻧﻴﻮ ک７ﻳﻮ پﻪ
لمسﻮن خلک د اماﻧﻲ اصﻼحاتﻮ پر ضد راپا＇ﻮل＄ .ﻴﻨ ３ډل ３سره ﻳﻮ شﻮې او پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３ﻳ ３د اماﻧﻲ اصﻼحاتﻮ
مخﻪ وﻧﻴﻮلﻪ چ ３پﻪ پاﻳلﻪ ک ３د ﻫ５ﻮاد پﻪ برخﻪ لﻴک ک ３اړ او دوړ مسلط شﻮل.
په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ ،لﻮم７ۍ ډلﻪ دې خپلﻮاک ９تﻪ د رس５دو پر ﻻملﻮﻧﻮ او دوﻳمﻪ ډلﻪ دې
د امان اهلل خان د اصﻼحﻲ تگﻼرو پﻪ اړه خبرې وک７ي.
پو＊تن３

 -١پﻪ برتاﻧﻴﻮی ﻫﻨد ک ３د امان اهلل خان دوﻳﻨا محتﻮا ＇ﻪ وه؟
 -٢پﻪ فراﻧسﻪ ک ３فرﻫﻨگﻲ ت７ون د چا لﻪ خﻮا ﻻسلﻴک شﻮ؟
-٣پاچا امان اهلل خان تﻪ د کﻮم مشر لﻪ خﻮا د "ختﻴ％ﻮ ولسﻮﻧﻮ د خپلﻮاک ９د مشر" لقب ورک ７شﻮ؟
له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې د امان اهلل خان د دورې د فرﻫﻨگﻲ مساﻳلﻮ او برﻳاوو پﻪ اړه لﻪ خپلﻮ لﻮﻳاﻧﻮ ﻧﻪ پﻮ＊تﻨ ３وک７ي
او بﻴا دې خپل معلﻮمات ﻧﻮرو زدهکﻮوﻧکﻮ تﻪ وړاﻧدې ک７ي.

٥٤

پﻨ％ﻪ وﻳشتم لﻮست

حبيب اهلل کلکانى ＇رنگه واک ته ورس５د؟

پﻪ ت５ر لﻮست ک ３مﻮ امان اهلل خان تﻪ د ﻧ７ۍ د ﻫ５ﻮادوﻧﻮ د مشراﻧﻮ د ﻫرکلﻲ پﻪ اړه ولﻮستل ،پﻪ دې لﻮست ک ３بﻪ د
حﻴبب اهلل کلکاﻧﻲ تﻪ د رس５دلﻮ ＇رﻧگﻮالﻲ ولﻮلﻮ.

پﻪ عمﻮمﻲ تﻮگﻪ تارﻳخ پﻮﻫان د مخالفتﻮﻧﻮ ﻻملﻮﻧﻪ د ！ﻮلﻨ ３بﻴرتﻪ والی او د سﻴاسﻲ او فرﻫﻨگﻲ شعﻮر ！＂５ﻪ
گ２ﻲ ،د اماﻧﻲ ！ﻮلﻨﻴز او اقتصادي اصﻼحاتﻮ بﻬﻴر چ ３پر دﻳﻨﻲ عالماﻧﻮ باﻧدې د مقررۍ بﻨدﻳزوﻧﻪ ،د کالﻴﻮ
بدلﻮن ،او داسﻲ ﻧﻮر د خلکﻮ د غﻮس ３ﻻمل وگر＄ﻴدل.
حبﻴب اهلل کلکاﻧی چ ３د سقاو زوی پﻪ ﻧامﻪ مشﻬﻮر دی ،د ﻳﻮ شم５ر کساﻧﻮ لﻪ خﻮا ﻳ ３مﻼت ７ک５ده او ده
تﻪ ﻳ ３د (خادم دين رسول اهلل) لقب ورک .７ﻫمدارﻧگﻪ ﻳﻮ شم５ر کساﻧﻮ چ ３لﻪ اماﻧﻲ اصﻼحاتﻮ سره ﻳ３
مخالفت درلﻮد لﻪ حبﻴب اهلل کلکاﻧﻲ ＇خﻪ ﻳ ３مﻼت ７وک.７
حبﻴب اهلل کلکاﻧﻰ پﻪ  ١٩٢٩ز ( ١٣٠٧ﻫـ.ش کال) کابل ＊ار تﻪ راﻧﻨﻮت او د ﻧﻮي جﻮړ شﻮي
حکﻮمت د مشروعﻴت لپاره ﻳ ３اعﻼمﻴﻪ خپره ک７ه چ ３د اماﻧﻲ دوري د اصﻼحاتﻮ پر ضد و.
د ﻫغﻪ پ７او ＄اﻧگ７تﻴاوې د امﻨﻴت اخﻼل ،د دولتﻲ شتمﻨﻴﻮ لﻮ！ﻮل او د تجارت وروستﻪ پات ３ک５دل وو.
٥٥

پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３اړدوړ ( )٩مﻴاشت ３دوام وک ７او ﻫ５ﻮاد ﻳ ３د جدي گﻮاښ سره مخامخ ک ،７پﻪ پای ک ３د حبﻴب
اهلل کلکاﻧﻲ حکﻮمت د ماتﻲ سره مخامخ شﻮ او د محمد نادر خان د سلطﻨت لپاره ﻻره ﻫﻮاره شﻮه.

په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮم７ۍ ډلﻪ دې د خﻮ＋＄تﻮﻧﻮ د پﻴل او دوﻳمﻪ ډلﻪ دې پﻪ دې اړه
معلﻮمات ورک７ي چ ３دغﻪ بغاوتﻮﻧﻪ او خﻮ＋＄تﻮﻧﻪ د کﻮمﻮ گروپﻮﻧﻮ پﻪ گ＂ﻪ پای تﻪ ورس５دل.
پو＊تن３

 -١د لﻮﻳ ３جرگ ３پر４ک７ې ＇رﻧگﻪ او د دې مﻮضﻮع پﻪ اړه د استازو چلﻨد ＇ﻪ و؟
 -٢د دغﻪ پ７او پا＇ﻮﻧﻮﻧﻪ د کﻮمﻮ ډلﻮ پﻪ گ＂ﻪ وو؟
له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې د دﻳﻨﻲ عالماﻧﻮ او خپلﻮ مشراﻧﻮ＇خﻪ د حبﻴب اهلل کلکاﻧﻲ او د ﻫغﻪ پﻪ دوره ک ３د ！ﻮلﻨﻴزو
ډلﻮ د رول پﻪ اړه معلﻮمات ترﻻسﻪ ک７ي او بﻴا دې لﻪ ﻧﻮرو ！ﻮلگﻴﻮالﻮ سره شرﻳک ک７ي.

٥٦

شپ ８وﻳشتم لﻮست

آيا پوه８５ئ چ ３محمد نادر شاه ＇رنگه واک ته ورس５د؟

محﻤد ﻧادر شاه

پﻪ ت５ر لﻮست ک ３مﻮ د ﻫغﻮ عﻮاملﻮ پﻪ اړه معلﻮمات ترﻻسﻪ ک７ل چ ３د حبﻴب اهلل کلکاﻧﻲ واک تﻪ د رسﻴدلﻮ ﻻمل
شﻮل ،پﻪ دې لﻮست ک ３بﻪ د محمد ﻧادرخان د واکمﻨ＇ ９رﻧگﻮالی ولﻮلﻮ.
محمد نادرخان

د امان اهلل خان پﻪ وخت ک ３د سپﻪ ساﻻرۍ دﻧده درلﻮده .د افغاﻧستان د خپلﻮاک９

پﻪ جگ７ه ک ３ﻳ ３د سﻮ４لﻲ سﻴمﻮ د ادارې دﻧده پﻪ غاړه درلﻮده ،چ ３اﻧگلﻴسﻲ پﻮ＄ﻮﻧﻮ تﻪ ﻳ ３سختﻪ مات３
ورک７ه .لﻪ ﻫمدې بري وروستﻪ محمدﻧادر خان د افغاﻧاﻧﻮ پﻪ مﻨ ＃ک ３د شﻬرت ＇＋تﻦ شﻮ .د اماﻧﻲ دولت
تر ﻧسکﻮر４دو وروستﻪ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３اړو دوړ پﻴل شﻮ .محمد ﻧادر خان چ ３د ＊ﻪ شﻬرت خــاوﻧد و ،د امان
اهلل خان پاچا پﻪ ﻧامﻪ ﻳ ３خلک د واک د ﻻستﻪ راوړلﻮ لپاره پﻪ ＄ان را！ﻮل ک７ل او پکتيا ﻳ ３د سﻴاسﻲ او پﻮ＄ﻲ
چارو پﻪ مرکز بدلﻪ ک７ه او لﻪ ب５ﻼ ب５لﻮ قبﻴلﻮ او قﻮمﻮﻧﻮ ＇خﻪ ﻳ ３دولس زره کسﻪ ﻳﻮمﻮ！ﻰ او متحد ک７ل.
مـحمد ﻧادر خان پﻪ کال  ١٩٢٩ک ３د کابل پﻪ لﻮر حرکت وک ７او کابل ﻳ ３د مخالفﻴﻨﻮ ＇خﻪ وژغﻮره.
مـحمد ﻧادر خان د ﻫماغﻪ وخت د مخﻮرو کساﻧﻮ د خپلﻮلﻮ سﻴاست خپل ک .７د دغﻮ مخﻮرو خلکﻮ د
خپلﻮلﻮ ﻧﻪ ﻳ ３مﻮخﻪ د خپل مﻨ％ﻲ گ６وډﻳﻮ لﻪ مﻨ％ﻪ وړل وو چ ３د ﻧﻬﻪ مﻴاشتﻨﻴﻮ ک７ک５چﻮﻧﻮ او گ６وډﻳﻮ پر
مﻬال پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３پﻪ سﻴمﻪ ﻳﻴزو ＄ﻮاکﻮﻧﻮ او＊تﻲ وو.

٥٧

محمد ﻧادرخان د ﻫ５ﻮاد اداري چارې لﻪ خپلﻮ ورو１ﻮ سره ووﻳشل ３او سردار محمد هاشم خان ﻳ ３د
لﻮم７ي وزﻳر پﻪ تﻮگﻪ و！اکﻪ .د ﻧﻮمﻮړي د صدارت پر مﻬال ﻳﻮل ７تدرﻳجﻲ بدلﻮﻧﻮﻧﻪ رامﻨ％تﻪ شﻮل .د دغ３
دورې ＄اﻧگ７تﻴاوې د سﻴاسﻲ واک ！ﻴﻨگ＋ت پﻪ کﻮرﻧ ９ک ３و.
د محمد ﻧادر خان د پاچاﻫ ９پﻪ مﻮده ک ３چ＇ ３لﻮر کالﻪ وه ،د ﻫ５ﻮاد امﻨﻴتﻲ حاﻻت مخ پﻪ ＊ﻪ ک５دو
شﻮل او د مرکزي دولت واک ﻫ５ﻮاد تﻪ پﻪ تدرﻳجﻲ تﻮگﻪ پراخﻪ شﻮ .د ﻫ５ﻮاد پﻪ اداري  -دولتﻲ جﻮړ＊ت ک３
ﻳﻮ＄ل بﻴا ﻫ（ﻪ وشﻮه چ ３د اماﻧﻲ گﻮﻧد د پلﻮﻳاﻧﻮ مﻼت ７ترﻻسﻪ شﻲ چ ３لﻪ شتﻪ حاﻻتﻮ＇خﻪ خﻮښ ﻧﻪ وو.
اصﻼحاتﻮ دوام ومﻮﻧد خﻮ ل７ۍ ﻳ ３پﻪ پ（ﻪ تﻮگﻪ پرمخ تللﻪ.
محمد ﻧادر خان پﻪ  ١٩٣٣زﻳ８دﻳز کال ک ３د پﻮﻫﻨ ３د جشﻦ د ﻧماﻧ％لﻮ پر مﻬال د نجات د عالﻲ ل５س３
د ﻳﻮه زدهکﻮوﻧکﻲ لﻪ خﻮا چ ３عبدالخالق ﻧﻮم５ده ،ووژل شﻮ.

په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ ،لﻮم７ۍ ډلﻪ دې واک تﻪ د محمدﻧادرخان لﻪ رس５دو ＇خﻪ مخک３
د ﻫغﻪ مﻬمﻮ کاروﻧﻮ او دوﻳمﻪ ډلﻪ دې د ﻫغ ３دورې د مﻬمﻮ ＄اﻧگ７تﻴاوو پﻪ اړه معلﻮمات ورک７ي.
پو＊تن３

 -١محمد ﻧادرخان د خپلﻮاک ９پﻪ جگ７ه ک ３کﻮمﻪ دﻧده درلﻮده؟
 -٢محمد ﻧادرشاه ول ３د مخﻮرو خلکﻮ د خپلﻮلﻮ ﻫ（ﻪ وک７ه؟
 -٣محمد ﻧادر شاه ＇ﻨگﻪ ووژل شﻮ؟
له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې د محمد ﻧادرخان د کﻮرﻧ ９پﻪ اړه لﻪ خپلﻮ لﻮﻳاﻧﻮ ＇خﻪ وپﻮ＊تﻲ او خپل معلﻮمات دې پﻪ
！ﻮلگﻲ ک ３بﻴان ک７ي.
٥٨

اوه وﻳشتم لﻮست

آيا پوه８５ئ چ ３محمد ظاهر شاه ＇لو＋４ت کاله پاچاهي وک７ه؟

محﻤدظاﻫرشاه

پﻪ ت５ر لﻮست ک ３مﻮ واک تﻪ د محمد ﻧادر شاه د رس５دلﻮ د ＇رﻧگﻮالﻲ پﻪ اړه ولﻮستل ،پﻪ دې لﻮست ک ３بﻪ د محمد ظاﻫر
شاه د پاچاﻫ ９دوره و＇７５و.
د محمد نادر شاه د م７ﻳﻨ ３وروستﻪ د ﻫغﻪ زوی محمد ظاهر چ ３عمر ﻳ ３تر  ١٩کلﻮ ډ４ر ﻧﻪ و ،د افغاﻧستان د پاچا پﻪ تﻮگﻪ
اعﻼن شﻮ .د ده د پاچاﻫ ９پﻪ پﻴل ک ３د ﻫ５ﻮاد ！ﻮل ３دولتﻲ چارې د محمد هاشم خان او د ده د ورو１ﻮ پﻪ ﻻس ک ３وې.
د سردار ﻣحﻤد ﻫاشﻢ خان د صدارت دوره
سردار محمد ﻫاشم خان د محمد ﻧادر شاه پﻪ پاچاﻫ ９ک ３د لﻮم７ي وزﻳر پﻪ تﻮگﻪ و！اکل شﻮ او د محمد ﻧادرخان تر
م７ﻳﻨ ３وروستﻪ ﻳ ３ﻫم ﻫمدغﻪ دﻧده لرلﻪ.
ﻧﻮمﻮړى د اداري سﻴس＂م د ﻧﻮي کﻮلﻮ پﻪ ﻫﻴلﻪ ﻫ（ﻪ وک７ه چ ３ملکﻲ جﻮړ＊ت ﻳﻮ＄ل بﻴا اصﻼح ک７ي .اداري جﻮړ＊ت ﻳ３
پﻪ ﻧائب الحکﻮمﻪ او اعلی حکﻮمتﻮﻧﻮ باﻧدې وو４شﻪ او خپل اعتباري خلک ﻳ ３پﻪ ادارو او وﻻﻳتﻮﻧﻮ ک ３پﻪ دﻧدو وگﻮمارل.
د محمد ﻫاشم خان د صدارت پﻪ دوره ک ３د افغاﻧستان معارف تﻪ پاملرﻧﻪ وشﻮه .کﻪ ＇ﻪ ﻫم دغﻪ کاروﻧﻪ د ＇ﻮمره والﻲ او
＇رﻧگﻮالﻲ لﻪ پلﻮه د پام وړ ﻧﻪ و ،خﻮ سره لﻪ دې ﻫم کﻮﻻی شﻮ د ﻫغﻪ د خدمتﻮﻧﻮ لﻪ ډل ３ﻧﻪ د افغاﻧستان د ＊ﻮوﻧ ３د وزارت
پﻪ چﻮکاټ ک ３د طب ،حقوقو او ادبياتو د پﻮﻫﻨ％ﻴﻮ او ＄ﻴﻨﻮ ＊ﻮوﻧ％ﻴﻮ بﻨس اﻳ＋ﻮدﻧ ３تﻪ ﻧغﻮتﻪ (اشاره) وک７و.
د محمد ﻫاشم خان د صدارت پﻪ دوره ک ３د ﻫ５ﻮاد اقتصادي حاﻻت سم ﻧﻪ شﻮل او خلکﻮ پﻪ ﻳﻮ ک７ک５چﻦ او بد حالت
ک ３شپ ３ور ３＄ت５رول .３د ﻫ５ﻮاد پﻪ سلﻮ ک ３ﻧﻮي سلﻨﻪ وگ７ي بزگران وو چ ３د کرﻧ ３او ＇اروي روزﻧ ３پﻪ چارو بﻮخت وو
او د ﻫغﻮى کاري وساﻳل ！ﻮل ﻫماغﻪ پخﻮاﻧﻲ وساﻳل او اﻻت وو.
٥۹

د شاه ﻣحﻤﻮد خان د صدارت دوره
تر دوهم ３ن７يوال ３جگ７ې وروستﻪ محمد ﻫاشم خان د صدارت دﻧده شاه محمود
خان تﻪ وسپارلﻪ .ﻧﻮمﻮړی د دمﻮکراس ９د پﻼر پﻪ ﻧامﻪ وپ５ژﻧدل شﻮ .ﻫغﻪ پﻪ کﻮرﻧﻴﻮ چارو
ک ３د ！ﻮلﻨﻴزو ،اقتصادي او سﻴاسﻲ بدلﻮﻧﻮﻧﻮ پﻪ رامﻨ ＃تﻪ کﻮلﻮ سره پﻪ بﻬرﻧﻲ سﻴاست ک３
ﻫم بدلﻮن را مﻨ％تﻪ ک.７
د سردار شاه محمﻮد خان حکﻮمت د ﻧ７ۍ د ﻫ５ﻮادوﻧﻮ پﻪ ＄اﻧگ７ې تﻮگﻪ د امريک ３لﻪ
متحده اياالتو ،هند ،مصر او ﻧﻮرو ﻫ５ﻮادوﻧﻮ سره اړﻳک！ ３ﻴﻨگ ３ک７ې .د (ملگرو ملتونو
د تخنيکي مرستو او اړيکو اداره) پﻪ ﻧامﻪ د ملگرو ملتﻮﻧﻮ ﻳﻮه اداره پراﻧﻴستل شﻮه چ ３د
ملگرو ملتﻮﻧﻮ د کارپﻮﻫاﻧﻮ د پﻼﻧﻮﻧﻮ د طرح ３لپاره ﻳ ３مﻨاسب ３ک７ﻧﻼرې پﻪ ﻻس ک ３وﻧﻴﻮل
لﻮم７ى وزﻳر شاه محمﻮد خان
شﻮې.
د شاه محمﻮد د صدارت پر مﻬال د ازادو ！ﻮل＂اکﻨﻮ د ترسره ک５دو ،د مطبﻮعاتﻮ خپلﻮاک،９
د شﻮراگاﻧﻮ او سﻴاسﻲ گﻮﻧدوﻧﻮ د جﻮړوﻧ ３لپاره ﻻزم سﻴاسﻲ اقدامات پﻴل شﻮل.
پﻪ  ١٩٤٩زﻳ８دﻳز کال ！ﻮل＂اکﻨ ３ترسره شﻮې چ ３پﻪ پاﻳلﻪ ک ３ﻳ ３د خلکﻮ لخﻮا ﻳﻮ شم５ر سﻴاسﻲ ＇５رو د ﻫ５ﻮاد پارلمان
تﻪ ﻻره ومﻮﻧدلﻪ.
دغﻪ مﻬال ولسﻲ جرگ ３د حکﻮمت ک７ﻧ＇ ３ارل .３د خلکﻮ د حقﻮقﻮ او خپلﻮاکﻴﻮ خﻮﻧدي کﻮل او د ﻧﻮﻳﻮ قﻮاﻧﻴﻨﻮ بشپ７
ول د وکﻴﻼﻧﻮ لﻪ برﻳاوو ＇خﻪ شم５رل ک５ده .د کاروﻧﻮ د ＊ﻪ پرمختگ لپاره پﻪ ＄ﻴﻨﻮ ادارو ک ،３اصﻮلﻨام( ３قاﻧﻮن) جﻮړې
شﻮې ،د ساري پﻪ تﻮگﻪ د کار او کارگر لپاره د صﻨعتﻲ مؤسسﻮ اصﻮلﻨامﻪ ﻳادوﻻى شﻮ چ ３د عبدالمجيد زابلي پﻪ ﻧﻮ＊ت
جﻮړه او عملﻲ شﻮه.
د ﻣحﻤد داودخان د صدارت دوره
سردار محمد داود ،پﻪ اداري چارو ک ３د پﻮﻫﻮ او لﻮړو زده ک７و لروﻧکﻮ کسان
وگمارل .د  ١٩٥٥زﻳ８دﻳز کال چ ３د  ١٣٣٤لمرﻳز کال سره سمﻮن لري تر لﻮﻳ ３جرگ３
وروستﻪ د محافظﻪ کارو ک７ﻳﻮ رول کمزوری شﻮ .پﻪ دې وخت ک ３افغاﻧستان د ﻧ７ۍ
د خپلﻮاکﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ پﻪ مﻨ ＃ک＄ ３اﻧگ７ی ＄ای ترﻻسﻪ ک .７محمد داود خان د خپل
صدارت پﻪ وخت ک ３د ﻧاپ５ﻴلﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ مﻼ ت ７وک ７او افغاﻧستان د دغﻪ غﻮر＄ﻨگ د
بﻨس اﻳ＋ﻮدوﻧکﻮ د ﻳﻮ غ７ي پﻪ تﻮگﻪ وپ５ژﻧدل شﻮ .محمد داودخان د افغاﻧستان د
صدراعظم پﻪ تﻮگﻪ لکﻪ جمال عبدالناصر ،جواهر لعل نهرو او عبدالرحيم سکارنو

لﻮم７ى وزﻳر محمد داود

پﻪ دغﻪ غﻮر＄ﻨگ ک＄ ３اﻧگ７ی مقام درلﻮد .پﻪ دې پ７او ک ３افغاﻧستان د ملگرو
ملتﻮﻧﻮ پﻪ سازمان ک ３ﻫم پرمختگ وک .７د ﻫغﻮ ک７ﻧﻮ ﻧﻪ ﻳﻮ ﻫم پﻪ بﻬرﻧﻲ سﻴاست د پﻮﻫﻮ کساﻧﻮ مﻼت ７د دولت ＇خﻪ
د پاکستان پﻪ وړاﻧدې د ﻫغﻪ پالﻴس＇ ９ارل وو چ ３د ډيورن ６د کر＊ ３د تارﻳخﻲ مسال ３پﻪ حل باﻧدې ﻳ！ ３ﻴﻨگار کاوه.
د دغ ３دورې د اغ５زﻧاکﻮ کاروﻧﻮ ＇خﻪ ﻳﻮ ﻫم د لﻮم７ي او دوﻳم پﻨ％ﻪ کلﻦ پﻼن عملﻲ کﻮل وو.
د محمد داود د صدارت پﻪ دوره ک ３اقتصادي پرمختﻴاﻳﻲ پﻼﻧﻮﻧﻪ طرح او عملﻲ شﻮل .ډ４ر شم５ر لﻮﻳ ３ﻻرې
جﻮړې شﻮې او ﻫﻮاﻳﻲ کر＊ ３او ډگروﻧﻮ ډ４روالﻰ پﻴدا ک .７پﻪ فرﻫﻨگﻲ او ！ﻮلﻨﻴز ډول ﻫم بدلﻮﻧﻮﻧﻪ رامﻨ％تﻪ شﻮل .پﻪ
٦٠

！ﻮلﻨﻴزو چارو ک ３د ＊％ﻮ برخﻪ اخﻴستﻨﻪ معمﻮل شﻮه چ ３پر ！ﻮلﻨﻴزو او تﻮلﻴدي چارو ﻳ ３لﻮی اغ５ز وک.７
محمد داود خان د ﻧ７ۍ د ﻧﻮرو ﻫ５ﻮادوﻧﻮ سره د سﻮداگرﻳزو اړﻳکﻮ ！ﻴﻨگﻮلﻮ او دوام ﻫ（ﻪ وک７ه .پﻪ  ١٣٤٠ﻫجري
لمرﻳز کال ک ３د ﻫ５ﻮاد د خپلﻮاک ９لﻪ جشﻦ ﻧماﻧ％لﻮ سره جﻮخت پﻪ کابل ک ３ﻳﻮ ﻧﻨدارتﻮن پراﻧﻴستل شﻮ ،پﻪ دې
ﻧﻨدارتﻮن ک ３د ﻧ７ۍ ＇لﻮ＋４تﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ سﻮداگرﻳز او تﻮلﻴدي تﻮکﻲ ﻧﻨدارې تﻪ وړاﻧدې شﻮل.
د ډاک＂ر محمد يوسف د صدارت دوره
د ﻫ５ﻮاد اساسﻲ قاﻧﻮن تر تصﻮﻳب وروستﻪ پﻪ  ۱۳٤۳ﻫجري لمرﻳز ( ۱۹۶۵زﻳ８دﻳز) کال ک ３د صدارت ＇ﻮک９
د کاﻧﻮ او صﻨاﻳعﻮ د پخﻮاﻧﻲ وزﻳر ډاک＂ر محمد يوسف د ﻧﻮماﻧد ک５دو لپاره ﻻره ﻫﻮاره ک７ه او حکﻮمت د اساسﻲ قاﻧﻮن
پر بﻨس د سلطﻨتﻲ کﻮرﻧ ９ﻧﻪ ب５ل ک７ای شﻮ.
لﻪ ！ﻮلﻨﻴز او سﻴاسﻲ اړخﻪ ﻫم پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３ژور بدلﻮﻧﻮﻧﻪ رامﻨ％تﻪ شﻮل او د اساسﻲ قاﻧﻮن پر بﻨس د بﻴان د ازادۍ
لپاره ﻻره ﻫﻮاره شﻮه .د سﻴاسﻲ گﻮﻧدوﻧﻮ قاﻧﻮن اعﻼن شﻮ ،خﻮ پلﻰ ﻧﻪ شﻮ .لﻪ دې ！ﻮلﻮ سره سره ﻳﻮشم５ر گﻮﻧدوﻧﻮ د
کﻴ ０او ＊ﻲ افکارو پﻪ درلﻮدو سره پ او ＊کاره فعالﻴتﻮﻧﻪ کﻮل .پﻪ دغﻮ سﻴاسﻲ خﻮ＋＄تﻮﻧﻮ ک ３د کابل او وﻵﻳاتﻮ
＊ﻮوﻧ％ﻴﻮ او پﻮﻫﻨتﻮﻧﻮﻧﻮ د پام وړ وﻧ６ه درلﻮده .ملﻲ شﻮرا پﻪ خپلﻮ جلسﻮ ک ３پر مﻬمﻮ ！ﻮلﻨﻴزو او فرﻫﻨگﻲ مسالﻮ
بحث کاوه .قﻮاﻧﻴﻦ ﻳ ３د ملﻲ گ＂ﻮ او ﻧ７ﻳﻮالﻮ حاﻻتﻮ پﻪ ﻧظر ک ３ﻧﻴﻮلﻮ سره تصﻮﻳبﻮل .کار پﻪ ورځ ک ３لﻪ دولس ساعتﻮ
＇خﻪ اتﻮ ساعتﻮ تﻪ را！ﻴ ک７ای شﻮ .د ＊％ﻮ حقﻮقﻮ تﻪ پاملرﻧﻪ وشﻮه او د ﻫ５ﻮاد اتباعﻮ لپاره د کار حق تسجﻴل شﻮ.
د ډاکتر ﻳﻮسف د صدارت تر ختم５دو وروستﻪ حکﻮمتﻮﻧﻪ ﻳﻮ پﻪ بل پس ３رامﻨ％تﻪ شﻮل چ ３ﻫر حکﻮمت بﻴل
پروگراومﻮﻧﻪ تر سره کﻮل .د محمد هاشم ميوندوال ،نوراحمد اعتمادي ،ډاک＂ر عبدالظاهر او محمد موسی
شفيق پﻪ دورو ک ３د رغاوﻧﻮ ،پرمختﻴاﻳﻲ ،فرﻫﻨگﻲ او ！ﻮلﻨﻴزې پروژې پلﻲ ک７ای شﻮې.
د  ۱۳۵۲ﻫجري لمرﻳز کال د چﻨگاښ پﻪ مﻴاشت چ ３د  ۱۹۷۳زﻳ８دﻳز لﻪ جﻮﻻی سره سمﻮن خﻮري د ﻳﻮې
سپﻴﻨ ３کﻮدتا لﻪ ﻻرې ،پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３شاﻫﻲ ﻧظام ﻧسکﻮر او پر ＄ای ﻳ ３پﻪ افغاﻧستان ک ３د سردار محمد داودخان پﻪ
مشرۍ لﻮم７ﻧﻰ جمﻬﻮري حکﻮمت جﻮړ شﻮ.
په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ ،لﻮم７ۍ ډلﻪ دې د محمد ظاﻫر شاه د سلطﻨت د وروستﻴﻮ لسﻮ کلﻮﻧﻮ پﻪ
ک７ﻧﻮ او دوﻳمﻪ ډلﻪ دې د سلطﻨت پﻪ لﻮم７ﻧﻴﻮ کلﻮﻧﻮ ک ３د حکﻮمت فعالﻴت پﻪ گﻮتﻪ ک７ي.
پو＊تن３

 – ١محمد ظاﻫر ＇رﻧگﻪ واک تﻪ ورس５د؟
 –٢محمد ﻫاشم خان ول ３د ملکﻲ جﻮړ＊ت پﻪ سمﻮن ﻻس پﻮرې ک７؟
 –٣شاه محمﻮد خان تﻪ د صدارت پر مﻬال کﻮم لقب ورک ７شﻮ؟
 –٤د ﻧاپ５ﻴلﻮ غﻮر＄ﻨگ ک ３کﻮمﻮ مﻬمﻮ شخصﻴتﻮﻧﻮ و１ده در لﻮده ﻧﻮمﻮﻧﻪ ﻳ ３واخلئ؟
له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې د خپلﻮ مشراﻧﻮ ＇خﻪ د ډاک＂ر محمد ﻳﻮسف د صدارت پﻪ دوره ک ３د ډمﻮکراس ９پﻪ اړه وپﻮ＊تﻲ
او خپل معلﻮمات دې پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３وواﻳﻲ.
٦١

＇لورم ＇پرکى
د گاوﻧ６ﻳﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ معاصر تارﻳخ

د ＇لورم ＇پرکي موخ３
د گاوﻧ６ﻳﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ د جغرافﻴاﻳﻲ مﻮقعﻴت سره د زدهکﻮوﻧکﻮ پ５ژﻧدگلﻮي
د گاوﻧ６ﻳﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ د کلتﻮري ارز＊تﻮﻧﻮ سره د زدهکﻮوﻧکﻮ پ５ژﻧدگلﻮي
د گاوﻧ６ﻳﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ د معاصر سﻴاسﻲ بدلﻮﻧﻮﻧﻮ سره د زدهکﻮوﻧکﻮ پ５ژﻧدگلﻮي.

٦٢

اتﻪ وﻳشتم لﻮست

د چين يا د ن７ۍ تر ！ولو زيات نفوس لرونکي ه５واد په اړه ＇ه معلومات لرئ؟
ژﻳ ７سمﻨدرگی

کﻮرﻧ

د ختﻴ ＃چﻴﻦ سمﻨدرگی
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لکﻪ ＇ﻨگﻪ چ ３پﻮﻫ８５ئ زمﻮږ ﻳﻮگاوﻧ６ى ﻫ５ﻮاد چﻴﻦ دی .مخک！ ３ﻮلگﻲ مﻮ د لﻮم７ﻧﻴﻮ ،مﻨ％ﻨﻴﻮ او ﻧﻮو پ７５ﻳﻮ پﻪ تارﻳخ ک ３لﻪ
چﻴﻦ سره پ５ژﻧدگلﻮي پﻴدا ک７ه .پﻪ دې لﻮست ک ３بﻪ د دې ﻫ５ﻮاد معاصر تارﻳخ و＇７５و.
لکﻪ ＇ﻨگﻪ چ ３پﻪ ﻧقشﻪ ک ３وﻳﻨی ،چﻴﻦ پﻪ شمالﻲ ﻧﻴمﻪ کره ک ３د اسيا د وچ ３پﻪ ختﻴ％ﻪ برخﻪ او د ارام سمندرگي

پﻪ لﻮ４دﻳ ＃ساحل ک ３پروت دی او پﻪ ﻧ７ۍ ک ３درﻳم لﻮی ﻫ５ﻮاد دی .د خاورې پراخﻮالﻰ ﻳ ３تر ﻧﻬﻮ مﻴلﻴﻮﻧﻮ کﻴلﻮوم＂رو مربعﻮ
＇خﻪ زﻳات دی .د وگ７و شم５ر ﻳ ３د  ٢٠٠٦ز کـال د سرشم５رﻧ ３لﻪ مخ ３ﻳﻮ مﻴلﻴارد او درې سﻮه مﻴلﻴﻮﻧﻮ کسﻮ تﻪ رس５دلﻰ
و چ ３د ﻧ７ۍ  ٢٢پﻪ سلﻮ ک ３ﻧفﻮس جﻮړوي .پﻪ دې شم５ر ک ３د هانگ کانگ او ！ايوان اوس５دوﻧکﻲ شامل ﻧﻪ دي ،د
چﻴﻦ ﻫ５ﻮاد  ٥٦ملﻲ اقلﻴاتﻮﻧﻮ وک７ي لري چ ３د چﻴﻦ  ۸پﻪ سلﻮ ک ３وگ７ي تشکﻴلﻮي .پات ٩٢ ３پﻪ سلﻮ ک ３د خان (هان)
ﻧژاد دی چ ３لﻪ پ７５و پ７５ﻳﻮ راﻫﻴس ３پﻪ دې ﻫ５ﻮاد ک ３استﻮگﻦ دي.
پﻪ معاصرو پ４７５ﻮ ک ３د منچو دولت د انگليس سره سﻮداگري ل８ه او تر ＇７５ﻧ ３ﻻﻧدې وﻧﻴﻮلﻪ او سﻮداگرﻳزو مقرراتﻮ د ﻧﻮي
کﻮلﻮ غﻮ＊تﻮﻧکﻲ وو .اﻧگلﻴساﻧﻮ ﻫ（ﻪ کﻮلﻪ چ ３د ﻧ７ۍ سره د هندوستان لﻪ ﻻرې خپل ３سﻮداگرۍ تﻪ پراخﻮالی ورک７ي.
ﻧﻮ لﻪ ﻫمدې املﻪ د اﻧگلﻴس سﻮداگري د چﻴﻦ سره پﻪ ﻫمدغﻮ ﻻملﻮﻧﻮ وﻻړه وه او اساسﻲ مﻮخﻪ ﻳ ３د ترﻳاکﻮ سﻮداگري وه.
ﻫمدارﻧگﻪ سﻮداگرﻳزو اړﻳکﻮ د چﻴﻦ لپاره ＊ ３پاﻳل ３ﻧﻪ درلﻮدې او پﻪ ١٨٦٠ -١٨٤١ز د ترﻳاکﻮ د جگ７ې ﻻمل وگر５＄د.
ډاک＂ر سون يات سن :چ ３د ﻧﻮي (م６رن) چﻴﻦ د پﻼر پﻪ ﻧامﻪ مشﻬﻮر دی ،د چﻴﻦ لﻮم７ی ولسمشر و او د گومين
تانگ د گﻮﻧد مشري ﻳ ３پﻪ غاړه وه ،ﻫغﻪ وکﻮﻻي شﻮ چ ３د مﻨچﻮ د رژﻳم وروست ９جرړې وباسﻲ او پﻪ چﻴﻦ ک ３جمﻬﻮري
ﻧظام رامﻨ％تﻪ ک７ي .ﻧﻮمﻮړي د چﻴﻦ وگ７ي پﻪ پﻨ％ﻮ ﻧژادي ډلﻮ وو４شل:
 -٤تبتي

 -٣مغولي
 -٢منچو
 -١خان
د چﻴﻦ ﻫ５ﻮاد پاﻳتخت د پکن ＊ار (بيج５نگ) دی چ ３تارﻳخ ﻳ ３لرغﻮﻧﻮ زماﻧﻮ تﻪ رس８５ي او  ٣٠٠٠کلﻦ لرغﻮﻧﻰ تارﻳخ لري.
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 -٥خويي

دغﻪ ＊ار  ۱۰۰۰کالﻪ پخﻮا جﻮړ شﻮی دی او اوه پ７５ۍ مخک ،３قوبﻼي خان د پکﻦ ＊ار د خپل ３داﻳمﻲ پﻼزمﻴﻨ３
پﻪ تﻮگﻪ و！اکﻪ او د  ۱۹۴۹ -۱۹۲۸زﻳ８دﻳز کلﻮﻧﻮ پرتﻪ چ ３گﻮمﻴﻦ ！اﻧگ خپل پﻼزم５ﻨﻪ ﻧﻦ بﻴج５ﻨگ تﻪ اﻧتقال ک ،７تراوسﻪ
د ﻫ５ﻮاد سﻴاسی مرکز دی.
مائو او د  ۱۹۴۹کال پا＇ون

د  ١۹٤٨زﻳ８دﻳز کال پﻪ وروستﻴﻮ ک ３د کمﻮﻧستﻲ گﻮﻧد ＄ﻮاکﻮﻧﻪ د چﻴﻦ پﻪ شمال او شمال
ختﻴ％ﻮ سﻴمﻮ باﻧدې واکمﻦ شﻮل .د ١۹٤۹زﻳ８دﻳز کال د جﻮن پﻪ مﻴاشت ک ３د پکﻦ ＊ار پرتﻪ
لﻪ کﻮم مقاومتﻪ وﻧﻴﻮل شﻮ او د کمﻮﻧست گﻮﻧد د ＄ﻮاکﻮﻧﻮ پﻪ کﻨ＂رول ک ３راغﻰ .د ﻫمدې کال د
مائﻮ
اپرﻳل او ﻧﻮامبر د مﻴاشتﻮ ترمﻨ ＃د چﻴﻦ ډ４ر ＊اروﻧﻪ پرتﻪ لﻪ وﻳﻨﻮ تﻮﻳ５دو او مقاومتﻪ د کمﻮﻧستاﻧﻮ تر
واک ﻻﻧدې راغلل .چيانکايچک لﻪ خپلﻮ ＄ﻮاکﻮﻧﻮ سره ！اﻳﻮان تﻪ وت＋ت５د .د پکﻦ لﻪ ﻧﻴﻮلﻮ او د
چﻴاﻧکاﻳچک د ＄ﻮاکﻮﻧﻮلﻪ مات ３وروستﻪ کمﻮﻧستﻲ گﻮﻧد پﻪ بشپ７ه تﻮگﻪ برﻳالﻰ شﻮ مائﻮ پﻪ  ١۹٤۹کال زﻳ８دﻳز د اکتﻮبر مﻴاشت３
پﻪ لﻮم７ۍ ﻧ＂５ﻪ د پکﻦ ＊ار د اسماني سول ３پﻪ سﻴمﻪ ک ３د چﻴﻦ د خلکﻮ جمﻬﻮري دولت اعﻼن ک .７د چﻴﻦ پﻪ ﻫ５ﻮاد
ک ３د کنفوسيزم ،تائويزم او بوديزم پر مذﻫبﻮﻧﻮ سرب５ره د ﻧﻮرو ادﻳاﻧﻮ پﻴروان ﻫم استﻮگﻦ دي .ډ４ر شم５ر خلک د ﻳﻮ دﻳﻦ
پﻴروان ﻧﻪ دي ،تر＇ﻮ ﻫغﻪ دﻳﻦ پﻪ دې ﻫ５ﻮاد ک ３رسمﻲ ب２ﻪ پﻴدا ک７ي .تر  ١۹۹٠زﻳ８دﻳز کال وروستﻪ د مذﻫبﻲ مقدساتﻮ او
شعائرو د ﻧماﻧ％لﻮ لپاره اړﻳﻨ ３اساﻧتﻴاوې برابرې او تدابﻴر وﻧﻴﻮل شﻮل .د بﻴﻼبﻴلﻮ مذاﻫبﻮ پﻴرواﻧﻮ تﻪ اجازه ورک７ای شﻮه چ３
خپل مذﻫبﻲ مراسم پرتﻪ لﻪ دې چ ３ﻧﻮرو ادﻳاﻧﻮ تﻪ ضرر ورسﻮي ،ترسره ک７ي .پﻪ اوس وخت ک ３د چﻴﻦ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک٤٧ ３
مذ ﻫبﻲ مﻮسس ３لکﻪ د بﻮدﻳزم د زده ک７و مرکز ،اسﻼمﻲ الﻬﻴات ،د پروتستاﻧت کلﻴسا ＊ﻮوﻧﻴز مرکز ،کاتﻮلﻴک او ﻧﻮرې شتﻪ
او ＇ﻪ د پاسﻪ دوه سﻮه زره مذﻫبﻲ کارپﻮﻫان لﻪ ب５ﻼب５لﻮ خپروﻧﻮ سره پﻪ کار بﻮخت دي.
چﻴﻨاﻳﻲ ژبﻪ د ﻧﻮرو ！ﻮلﻮ ژبﻮ برعکس د الفبا تﻮري ﻧﻪ لري ،بلک ３د معﻨﻰ او مفاﻫﻴمﻮ ﻳﻮه ！ﻮلگﻪ ده .ﻧﻦ ورځ چﻴﻨاﻳﻲ ژبﻪ پﻪ
＇ﻮ ！ﻮلﻨﻴزو لﻬجﻮ و４شل شﻮې ده ،لکﻪ :پکني ،کانتوني ،شانگهای .د ماندارين ژبﻪ د ﻫ５ﻮاد د رسمﻲ ژب ３پﻪ تﻮگﻪ پﻴژﻧدل
شﻮې ده .د چﻴﻦ پﻪ ﻫ５ﻮاد ک ３د  ١۹٤٨کال را پﻪ دې خﻮا ＇لﻮر ＄ل ３اساسﻲ قاﻧﻮن بدلﻮن مﻮﻧدلی او د وروستﻲ ＄ل لپاره پﻪ کال
 ١٩٩٩زﻳ８دﻳز ک ３د چﻴﻦ اساسﻲ قاﻧﻮن پﻪ ＇ ۴پرکﻮ او  ١٣٨مادو ک ３د چﻴﻦ د ملﻲ کﻨگرې لﻪ خﻮا تاﻳﻴد او تصﻮﻳب شﻮ.
په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوه ډلﻮ وو４شل شﻲ ،لﻮم７ۍ ډلﻪ دې د چﻴﻦ د مﻮقعﻴت او پﻼزم５ﻨ ３او دوﻳمﻪ ډلﻪ دې د چﻴﻦ د
مذﻫبﻮﻧﻮ او مروجﻮ ژبﻮ پﻪ اړه خپل معلﻮمات ！ﻮلگﻴﻮالﻮ تﻪ وړاﻧدې ک７ي.
پو＊تن３

 -١چﻴﻦ د ﻧفﻮس او مساحت لﻪ مخ ３پﻪ ﻧ７ۍ ک＇ ３ﻮﻳم مقام لري؟
 -٢د چﻴﻦ د جمﻬﻮري دولت لﻴک ＇ﻪ ډول دی؟
 -٣پﻪ چﻴﻦ ک ３رسمﻲ ژبﻪ پﻪ کﻮم ﻧﻮم ﻳاد８４ي؟
 -٤د چﻴﻦ ﻫ５ﻮاد معمﻮل او مشﻬﻮر مذﻫبﻮﻧﻪ کﻮم دي؟
له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې د چﻴﻦ د تجارت او صﻨعت پﻪ اړه معلﻮمات تر ﻻسﻪ او بﻴا دې ﻧﻮرو زدهکﻮوﻧکﻮ تﻪ وړاﻧدې ک７ي.
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ﻧﻬﻪ وﻳشتم لﻮست

آيا د پاکستان له ه５واد او تاريخ سره اشنايي لرئ

لکﻪ ＄ﻨگﻪ چ ３پﻮﻫ８５ئ د پاکستان اسﻼمﻲ جمﻬﻮري دولت ﻳﻮ لﻪ ﻫغﻪ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ＇خﻪ دی چ ３زمﻮږ لﻪ ﻫ５ﻮاد
سره گ６ه پﻮلﻪ لري .پﻪ دې لﻮست ک ３بﻪ د پاکستان تارﻳخ سره پﻪ لﻨ ６ډول آشﻨا شئ.

پاکستان د اسﻴا پﻪ سﻮ４ل ک ３پروت دی .پﻼزمﻴﻨﻪ ﻳ ３د اسﻼم اباد ＊ار دی .دغﻪ ﻫ５ﻮاد پﻪ سﻮ４لﻲ برخﻪ ک３
د عربو لﻪ سمﻨدرگﻲ سره زر کﻴلﻮم＂ره سمﻨدري پﻮلﻪ لري .د دې ﻫ５ﻮاد سﻴاسﻲ جﻮړ＊ت ف６رالي جمهوري
دی او لﻪ ＇لﻮرو اﻳالتﻮﻧﻮ (پنجاب ،سند ،بلوچستان) او پ＋تونخوا

＇خﻪ جﻮړ شﻮی دی .د دې ﻫ５ﻮاد رسمﻲ دﻳﻦ اسﻼم ،رسمﻲ ژبﻪ
ﻳ ３اردو او د پﻴسﻮ واحد ﻳ ３پاکستان ９روپ ９ده .د ﻧفﻮس لﻪ پلﻮه
د ﻧ７ۍ پﻪ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ک ３اتمﻪ درجﻪ لري .ﻧفﻮس ﻳ ３د  ٢٠٠٦زﻳ８دﻳز
کـال د سرشمﻴرﻧ ３لﻪ مخ＇ ３ﻪ د پاسﻪ ﻳﻮ سلﻮ پﻨ％ﻪ شپ５تﻪ مﻴلﻴﻮﻧﻮکسﻮ
تﻪ رس８５ي.
پاکستان ﻳﻮ ﻧﻮی تشکﻴل شﻮی ﻫ５ﻮاد دی چ ３ﻧ８دی ＇ﻪ دپاسﻪ
ﻧﻴمﻪ پ７５ۍ عمر لري .کلﻪ چ ３دوﻳمﻪ ﻧ７ﻳﻮالﻪ جگ７ه پای تﻪ ورس５ده،
محمد علی جناح د پاکستان د خپلﻮاک ９لپاره ډ４رې ﻫ（ ３وک７ې او
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محﻤد علﻰ جﻨاح

د بريتانيا دولت ﻫم د ﻫﻨد د ﻧﻴم ３وچ ３و４ش سره مﻮافقﻪ درلﻮده ،ﻧﻮ د ﻫﻨد لﻮﻳﻪ وچﻪ ﻳ ３پﻪ دوو ﻫ５ﻮادوﻧﻮ (هند

او پاکستان) وو４شلﻪ.
د  ١٩٤٧زﻳ８دﻳز کال د اگست پﻪ مﻴاشت ک ３ﻫﻨد او پاکستان دواړو خپلﻪ خپلﻮاکﻲ ترﻻسﻪ ک７ه .محمدعلی
جﻨاح پﻪ دې ﻧﻪ و برﻳالی شﻮی چ ３ترخپلﻮاک ９وروستﻪ مسلم ليگ د ﻳﻮ فـعال او گ＂ﻮر سﻴاسﻲ گﻮﻧد پﻪ تﻮگﻪ وروزي،
لﻪ ﻫمدې املﻪ حالت ورځ پﻪ ورځ ک７ک５چﻦ شﻮ.
سﻴاستﻮالﻮ ﻧﻪ ﻳﻮازې د خپلﻮ شخصﻲ گ＂ﻮ او واک تﻪ د رس５دو لپاره فعالﻴت کاوه ،بلک ３د ﻫ５ﻮاد د ختﻴ％ﻮ او
لﻮ４دﻳ％ﻮ سﻴمﻪ ﻳﻴزو ډلگﻴﻮ خپلمﻨ ３％ډلﻪ ﻳﻴزې سﻴال ９او اختﻼفﻮﻧﻪ د پاکستان د دولت د کمزورۍ ﻳﻮ اساسﻲ ﻻمل
شﻮ .د کشمﻴر پر سر اختﻼفات ﻻ د حاﻻتﻮ د خ ７پ７تﻴا ﻻمل وگر＄ﻴدل او اقتصادي حالت ﻧﻮر ﻫم ک７ک５چﻦ او
خراب شﻮ.
خان عبدالغفار خان ﻳﻮ لﻪ ﻫغﻮ کساﻧﻮ ＇خﻪ
و چ ３د نه تاوتريخوالي د خو＋＄ت بﻨس
ﻳ ３ک＋５ﻮد او ﻫم ﻳﻮه پ５ژﻧدل شﻮې سﻴاسﻲ ＇５ره
او د ﻫﻨد د ﻧﻴم ３وچ ３ﻳﻮ ملﻲ اتل و چ ３د ﻫﻨد
د خپلﻮاک ９پﻪ ﻻره ک ３د ＊ک５ﻼگرو د ت５ري پر
وړاﻧدې مقاومت وک ７او ﻳﻮ مﻬمﻪ او حﻴاتﻲ دﻧده
ﻳ ３ترسره ک７ه .ﻧﻮمﻮړي د خپل ３زماﻧ ３د ﻧﻮرو
مشراﻧﻮ لکﻪ مﻬاتما گاﻧدي او محمد علﻲ جﻨاح
پﻪ ＇５ر د خپلﻮ خلکﻮ د وﻳ５＋دو او د خلکﻮ پﻪ
ﻳﻮ مﻮ！ﻲ کﻮلﻮ ،د خپلﻮاک ９گ＂لﻮ پﻪ ﻻره ک ３فعالﻪ
وﻧ６ه درلﻮده .او خپل ملﻲ او تارﻳخﻲ مسﻮولﻴت

پاچا خان (خان عبدالغفار خان )

ترسره ک.７
د ختي ＃پاکستان ب５لتون
مجيب الرحمن د بنگال د عوامي ليگ مشر پﻪ  ١٩٦٨زﻳ８دﻳز کال د اوړي پﻪ مﻮسم ک ３لﻪ  ٣٥ﻧﻮرو
بﻨگالﻴﻮ سره ﻳﻮ＄ای د ده پﻪ مشرۍ د ختﻴ ＃پاکستان پﻪ ب５لﻮلﻮ تﻮرن شﻮ .يحيى خان او بﻮ！ﻮ د مجﻴب الرحمﻦ پر
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ﻫغﻪ غﻮ＊تﻨﻪ اعتراض وک ７چ ３د ختﻴ ＃لﻮري پر ب５لﻮلﻮ او خپلﻮاک ９ﻳ！ ３ﻴﻨگار کاوه .د ملﻲ مجلس فعال５دل چ３
د پﻼن لﻪ مخ ３باﻳد د  ۱۹۷۱زﻳ８دﻳز کال د مارچ پﻪ مﻴاشت ک ３پلﻲ شﻮي وای و＄ﻨ４６دل .تر دې پ ３＋５وروستﻪ
مجﻴب الرحمﻦ د اعتصاب اعﻼن وک ７او عﻮامﻲ لﻴگ گﻮﻧد د ختﻴ ＃پاکستان د حکﻮمت د تر ﻻسﻪ کﻮلﻮ ﻫ（ﻪ
وک７ه .ولس مشر ﻳحﻴی خان د مجﻴب الرحمﻦ سره د خبرو اترو لپاره د ختﻴ ＃پاکستان مرکز »ډاک ３تﻪ« ﻻړ.
مجﻴب الرحمﻦ داس ３کس ﻧﻪ و چ ３پﻪ اساﻧ ９سره تسلﻴم شﻲ .ﻫغﻪ د پاکستان د رامﻨ％تﻪ ک５دو پﻪ لﻮم７ۍ
لسﻴزه ک ３د دوو ډمﻮکراتﻴکﻮ حکﻮمتﻮﻧﻮ پر مﻬال د کابﻴﻨ ３وزﻳر و او لﻪ دې املﻪ چ ３د ختﻴ ＃پاکستان د خپلﻮاک９
لپاره ﻳ ３مبارزه کﻮلﻪ ﻧﻮ ＄کﻪ د پاکستان حکﻮمت ﻫغﻪ بﻨدي ک.７
ﻳحﻴی خان پﻪ  ١۹٧١زﻳ８دﻳز کال د مارچ پﻪ مﻴاشت ک ３د ﻫغ ３ستﻮﻧزې پﻪ اړه چ ３مجلس ورسره مخامخ و،
پﻪ دې ﻫ（ﻪ ک ３شﻮ چ ３د مجﻴب الرحمﻦ د غﻮ＊تﻨ＇ ３خﻪ ل＇ ８ﻪ کم ک７ي ،خﻮ ﻫ ＆５ﻳﻮه اړخ ﻧﻪ غﻮ＊تل چ３
خپل چاﻧس لﻪ ﻻسﻪ ورک７ي .د مارچ پﻪ  ٢٥ﻧ＂５ﻪ خبرې اترې پای تﻪ ورس５دې.
ﻳحﻴی خان تر خبرو اترو وروستﻪ د مجﻴب الرحمﻦ د بﻨدي کﻮلﻮ امر ورک .７مجﻴب الرحمﻦ لﻮ４دﻳ ＃پاکستان
تﻪ ﻳﻮړل شﻮ ،ﻳﻮه ورځ وروستﻪ ختﻴ ＃پاکستان خپلﻪ خپلﻮاکﻲ اعﻼن ک７ه او دغﻪ خپلﻮاکﻪ سﻴمﻪ ﻳ ３د بنگله د４ش پﻪ
ﻧامﻪ وﻧﻮمﻮلﻪ.د پاکستان پﻮځ لﻪ لﻮ４دﻳ ＃لﻮري د پا＇ﻮن د ！کﻮلﻮ لپاره ﻫﻮاﻳﻲ عملﻴات پﻴل ک７ل ،پﻪ زرگﻮﻧﻮ بﻨگالﻴان
ووژل شﻮل او د لسﻮ مﻴلﻴﻮﻧﻮ پﻪ شم５ر بﻨگالﻴان هند تﻪ ک６وال شﻮه .پﻪ پا４لﻪ ک ３د  ۱۹۷۳زﻳ８دﻳز کـال د جﻮﻻی
پﻪ پای ک ３د پاکستان ملﻲ مجلس ذوالفقار علﻲ بو！و تﻪ اجازه ورک７ه چ ３د بﻨگلﻪ د４ش خپلﻮاکﻲ پﻪ رسمﻴت
وپ５ژﻧﻲ ،پﻪ دې ډول د  ١۹٧٤زﻳ８دﻳز کال د فبرورۍ پﻪ مﻴاشت ک ３د پاکستان دولت ،بﻨگلﻪ د４ش د خپلﻮاک دولت
پﻪ تﻮگﻪ پﻪ رسمﻴت وپ５ژﻧده.
وروستﻪ لﻪ دې چ ３پاکستان پﻪ دوو ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ﻳعﻨ ３پاکستان او بﻨگلﻪ د４ش وو４شل شﻮ ،د دوه ب５لﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ
پﻪ تﻮگﻪ ﻳ＄ ３اﻧگ７ې تگﻼرې غﻮره ک７ې .د ﻳحﻴی خان لﻪ حکﻮمت وروستﻪ د پاکستان ﻧﻮر سﻴاسﻲ مشران لکﻪ
ايوب خان ،ضياءالحق ،ب５نظير بو！و ،نوازشريف ،پرويز مشرف او اصف زرداري ﻳﻮ پﻪ بل پس ３واک تﻪ
ورس５دل او د پاکستان پﻪ سﻴاسﻲ！ ،ﻮلﻨﻴز او اقتصادي ژوﻧداﻧﻪ ک ３ﻳ ３فعال رول ولﻮباوه.

٦٧

مﻬاتما گاﻧدي او خان عبدالغفار خان

په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډولﻮ وو４شل شﻲ .لﻮم７ۍ ډلﻪ دې د پاکستان د خپلﻮاک ９پﻪ اړه خپل معلﻮمات پﻪ ！ﻮلگﻲ
ک ３وړاﻧدې او دوﻳمﻪ ډلﻪ دې د پاکستان د خپلﻮاک ９غﻮ＊تﻮﻧکﻮ وتلﻮ ＇５رو پﻪ اړه خبرې وک７ي.
پو＊تن３

 – ١پاکستان پﻪ کﻮم کال لﻪ برﻳتاﻧﻴا ＇خﻪ خپلﻪ خپلﻮاکﻲ ترﻻسﻪ ک７ه؟
 –٢د پاکستان ﻫ５ﻮاد لﻪ ＇ﻮ اﻳالتﻮﻧﻮ ﻧﻪ جﻮړ دی؟ ﻧﻮمﻮﻧﻪ ﻳ ３واخل.９
 –٣د بﻨگلﻪ د４ش ﻫ５ﻮاد ول ３لﻪ پاکستان ＇خﻪ خپلﻮاکﻲ واخﻴستﻪ؟
له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې د پاکستان د تارﻳخ پﻪ اړه معلﻮمات را！ﻮل او پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３دي وړاﻧدې ک７ي.

٦٨

دﻳرشم لﻮست

آيا د ايران د اسﻼمي جمهوري ه５واد له تاريخ او موقعيت سره آشنا ياست؟
سمندرگی
پﻼزمﻴﻨﻪ
د وﻻﻳت مرکز
د ＊ار مرکز

ﻧ７ﻳﻮال سرحد
د وﻻﻳت سرحد
د ＊ار سرحد

ا

لکﻪ ＇ﻨگﻪ چ ３پﻮﻫ８５ئ د اﻳران اسﻼمﻲ جمﻬﻮرﻳت د افغاﻧستان ﻳﻮ گاوﻧ６ي ﻫ５ﻮاد او لﻮﻳدﻳ ＃لﻮری تﻪ ترون دی .اﻳران د اسﻴا
پﻪ لﻮﻳﻪ وچﻪ ک ３مﻮقعﻴت لري او د خاورې پراخﻮالی ﻳ )١٦٤٨١۹٠( ３کﻴلﻮ م＂ر مربع دی .د وگ７و شم５ر ﻳ ３شاوخﻮا اوﻳا
مﻴلﻴﻮﻧﻮ ( )٧٠،٠٠٠،٠٠٠تﻨﻮ تﻪ رسﻴ８ي .د دې ﻫ５ﻮاد رسمﻲ دﻳﻦ اسﻼم او ژبﻪ ﻳ ３فارسﻲ ده.
ايران د پهلوي په پ５ر ک３
تر لﻮم７ۍ ﻧ７ﻳﻮال ３جگ７ې وروستﻪ د ايران د سﻴاسﻲ！ ،ﻮلﻨﻴزې او اقتصادي وضع ３خرابﻮالی ،پﻪ روسيه ک ３د
سﻮسﻴالﻴستﻲ ﻧظام ！ﻴﻨگ＋ت ،گاوﻧ６ﻳﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ تﻪ د دې ډول افکارو پراختﻴا ،لﻪ ﻧا امﻨ＇９خﻪ د اﻳران د وگ７و ﻧاخﻮ＊ ９او
ﻧﻬﻴل ،９د احمدشاه قاجار پﻪ واکمﻨ ９ک ３د امﻨﻴت ﻧشتﻮالﻲ ،د رضاخان پهلوي پﻪ مشرۍ کﻮدتا تﻪ ﻻره ﻫﻮاره ک７ه.
کلﻪ چ ３رضاشاه پﻬلﻮي د اﻧگر４زاﻧﻮ پﻪ مرستﻪ د سلطﻨت پر گدۍ ک５＋ﻨاست ،ﻧ７ۍ د دوو ﻧ７ﻳﻮالﻮ جگ７و ترمﻨ＊ ＃ک５ل وه.
رضاشاه پﻬلﻮي د ﻫ５ﻮاد د اداري او اقتصادي چارو د سمﻮن لپاره ﻳﻮ پراخﻪ تگﻼره تر کار ﻻﻧدې وﻧﻴﻮلﻪ .اﻳران ﻳﻮ واحد اداري
ﻧظام ،مﻨظم پﻮځ او پرمختللﻰ باﻧکﻲ او اقتصادي سﻴستم ﻧﻪ درلﻮد .ﻧ７ﻳﻮال حاﻻت ﻫم ＊ﻪ ﻧﻪ وو .اﻳران د شمال لﻪ لﻮري د
روسي ３او د سﻮ４ل لﻪ لﻮري د بريتانيا لخﻮا محاصره و .برﻳتاﻧﻴا ﻫ（ﻪ کﻮلﻪ د اﻳران د تسلط لﻪ ﻻرې پﻪ ﻫﻨد او ل５رې ختﻴ ＃ک３
گ＂ﻪ واخلﻲ .رضاشاه د خپل ３واکمﻨ ９پر مﻬال ＄ﻮاکمﻨﻪ پادشاﻫﻲ وک７ه چ ３د ﻫ５ﻮاد ！ﻮل ３چارې ﻳ ３پﻪ خپلﻪ اداره کﻮل.３
د رضاشاه د دورې مﻬم کاروﻧﻪ دا دي :د ﻳﻮ واحد او مﻨظم پﻮځ جﻮړول ،د قضاﻳﻲ سﻴس＂م ﻧﻮي کﻮل ،د ！ﻮلﻨﻴزو او جزاﻳﻲ قﻮاﻧﻴﻨﻮ
ترتﻴبﻮل ،د وگ７و د ﻧفﻮس او احﻮالﻮ د ساتﻨ ３د ادارې بﻨس اﻳ＋ﻮدل ،د پ５ژﻧدگلﻮۍ د پا１ﻮ و４شل ،د ملکﻴتﻮﻧﻮ د ثبت د ادارې بﻨس
اﻳ＋ﻮدل ،د ر４ل د پ＂ل ９غ％ﻮل ،د ！ﻮکراﻧﻮ د فابرﻳکﻮ جﻮړول ،د ملﻲ باﻧک بﻨس اﻳ＋ﻮدل ،د پﻴسﻮ چاپﻮل ،د کمپﻨﻴﻮ تاسﻴسﻮل ،د
＊اروﻧﻮ جﻮړول ،د تهران د پﻮﻫﻨتﻮن بﻨس اﻳ＋ﻮدل او د ﻫجري کلﻴزې پر ＄ای د شمسﻲ کلﻴزې استعمالﻮل .لﻪ دې ！ﻮلﻮ سره سره
ﻫم ،ده پﻪ ډ４ره استبدادي تﻮگﻪ سلطﻨت وک .７د ده د سلطﻨت پﻪ پﻴر ک ３ډ４ر خپلﻮاکﻲ غﻮ＊تﻮﻧکﻲ زﻧداﻧﻲ او ﻳا اعدام شﻮل .د ＊％ﻮ
حجاب مﻨع شﻮ او دﻳﻨﻲ علماء و＄ﻮرول شﻮل .رضاشاه پﻪ  ١٣٢٠لمرﻳز کـال د متحدﻳﻨﻮ تر حمل ３وروستﻪ لﻪ پاچاﻫ ９گﻮ＊ﻪ شﻮ او
د ﻫ５ﻮاد حکﻮمتﻲ چارې ﻳ ３خپل زوی محمد رضا تﻪ وسپارل ３چ ３د سلطﻨت ＄ای ﻧاستی و او خپلﻪ د سﻮ４لﻲ افرﻳقا پر لﻮر ﻻړ.
٦۹

محمد رضاشاه پﻬلﻮي د رضاشاه زوی د پﻬلﻮي کﻮرﻧ ９دوﻳم پاچا دی چ ３د پﻼر تر استعفا وروستﻪ
پﻪ رسمﻲ تﻮگﻪ واک تﻪ ورس５د.
محمدرضاه شاه د خپل سلطﻨت پﻪ لﻮم７ﻳﻮ کلﻮﻧﻮ ک ３لﻪ ډ４رو ستﻮﻧزو اوک７ک５چﻮﻧﻮ سره مخامخ و،
خﻮ ﻫغﻪ برﻳالی شﻮ چ ３ﻳﻮل ７مﻬم ３چارې پﻴل ک７ي .د ب５لگ ３پﻪ تﻮگﻪ د تﻬران کﻨفراﻧس ،د ！لﻮ４زﻳﻮن د
دستگاه بﻨس اﻳ＋ﻮدل ،د مرکزي باﻧک تاسﻴس ،ولسﻲ جرگ ３او ملﻲ شﻮرا تﻪ د ＊％ﻮ د ！اکلﻮ حق ،د
بﻨدوﻧﻮ جﻮړول ،د گازو د پاﻳپﻮﻧﻮ جﻮړول ،د روسﻴ ،３اﻳران او ﻧﻮرو ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ترمﻨ ＃د ډﻳپلﻮما！ﻴکﻮ اړﻳکﻮ
محمد رضا شاه پﻬلﻮي
پراخﻮالﻰ او ！ﻴﻨگ＋ت ،د ﻫستﻪ ﻳﻲ تاسﻴساتﻮ رامﻨ％تﻪ کﻮل او د مﻮ！ر جﻮړوﻧ ３د فابرﻳکﻮ بﻨس اﻳ＋ﻮدل
ﻳادوﻻی شﻮ .خﻮ د لﻮ４دﻳ ＃سره د ﻫغﻪ اړﻳک ،３د ﻧامذﻫبﻲ سﻴاستﻮﻧﻮ پلﻲ کﻮل او د سﻴاسﻲ خپلﻮاک ９محدودول د اﻳران د
رو＊اﻧفکرو او روحاﻧﻴاﻧﻮ د ﻧاخﻮ＊ ９ﻻمل شﻮل .د ﻫغﻪ پﻪ دوره ک ３ﻫم بﻨدي خاﻧ ３پﻪ خپلﻮاک ９غﻮ＊تﻮﻧکﻴﻮ ډک ３وې او د ﻫغﻮی
اعدام او ＄ﻮروﻧ ３جاري ساتل شﻮې وې چ ３پﻪ پای ک ３د ﻧاخﻮ＊ﻴﻮ د دوام لﻪ املﻪ د  ١٣٥٧لمرﻳز کـال د جدي پﻪ مﻴاشت ک ３د
اﻳران خلکﻮ پا＇ﻮن وک ،７محمدرضاشاه لﻪ واکﻪ لﻴرې او لﻪ خپل！ ３ﻮل ３کﻮرﻧ ９سره مصر تﻪ ﻻړ.
د اﻳران د  ١٣٥٧کال پا＇ﻮن چ ３د اسﻼمي پا＇ون (انقﻼب) پﻪ ﻧامﻪ ﻫم ﻳاد８４ي ،د ايت اهلل
خميني پﻪ مشرۍ او د اﻳران د ډ４رو وگ７و ،سﻴاسﻲ گﻮﻧدوﻧﻮ او د اﻳران د عالماﻧﻮ او رو＊اﻧفکرو پﻪ
گ６ون ﻳﻮ پا＇ﻮن و چ ３شاﻫﻲ ﻧظام ﻳ ３راﻧسکﻮر او د اسﻼمي جمهوري ﻧظام د پلﻲ کﻮلﻮ لپاره ﻳ３
ﻻره ﻫﻮاره ک７ه.
د اﻳران خلکﻮ د  ١٣٥٧کال د غﻮﻳﻲ پﻪ مﻴاشت ک ３د ！ﻮل＂اکﻨﻮ پﻪ ترڅ ک ３پﻪ سلﻮ ک ３د  ۹۸پر４کﻨده
اکثرﻳت د اسﻼمﻲ جمﻬﻮري حکﻮمت پﻪ تﻮگﻪ د خپل راتلﻮﻧکﻲ حکﻮمتﻲ ﻧظام سره ﻫﻮک７ه وک７ه او د
اﻳران پادشاﻫﻲ پﻪ رسمﻲ تﻮگﻪ د اﻳران پﻪ اسﻼمﻲ جمﻬﻮري بدلﻪ شﻮه.
اﻳت اهلل سﻴد روح اهلل خمﻴﻨﻲ
د اسﻼمﻲ اﻧقﻼب مشراﻧﻮ لﻪ ﻫر＇ﻪ دمخﻪ پر در４ﻮ ！کﻮ ！ﻴﻨگار کاوه ،پر استبداد برﻻسﻲ ،د بﻬرﻧﻴﻮ
دولتﻮﻧﻮ د ﻻس وﻫﻨ ３مخﻨﻴﻮی او د بﻬرﻧﻴﻮ فرﻫﻨگﻮﻧﻮ د ت５رﻳﻮ پر وړاﻧدې مقاومت .ﻫمدغﻪ درې ﻻملﻮﻧﻪ وو چ ３د گﻮﻧدوﻧﻮ او
ب５ﻼب５لﻮ ډلﻮ د ﻳﻮوالﻲ لپاره ﻳ ３مﻨاسبﻪ ﻻره برابره ک７ه ،پﻪ دې ډول ﻳ ３اسﻼمﻲ اﻧقﻼب برﻳا تﻪ ورساوه.
اﻳت اهلل سﻴد روح اهلل خمﻴﻨﻲ د اﻳران مذﻫبﻲ مشر د پﻨ％لس کلﻮ جﻼ والﻲ ＇خﻪ وروستﻪ ب５رتﻪ اﻳران تﻪ راستﻮن شﻮ او
ابﻮالحسﻦ بﻨﻲ صدر د اﻳران د لﻮم７ي ولسمشر پﻪ تﻮگﻪ و！اکل شﻮ .پﻪ  ١٣٦٨لمرﻳز کال ک ３امام خمﻴﻨﻲ م ７او د خبره گاﻧﻮ
جرگ ،３أﻳت اهلل خامﻨﻪ ای د اﻳران د اﻧقﻼب مشر و！اکﻪ.
په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ ،لﻮم７ۍ ډلﻪ دې د پﻬلﻮي دورې د ！ﻮلﻨﻴزو او سﻴاسﻲ حاﻻتﻮ او دوﻳمﻪ ډلﻪ دې
د اسﻼمﻲ اﻧقﻼب دﻻملﻮﻧﻮ پﻪ اړه معلﻮمات ورک７ي.
پو＊تن３

 -١پﻬلﻮي کﻮرﻧ＇ ９رﻧگﻪ واک تﻪ ورس５ده؟
 -٢د رضاشاه پﻬلﻮي مﻬم فعالﻴتﻮﻧﻪ پﻪ گﻮتﻪ ک７ئ؟
له ！ولگي نه د باندې فعاليت
زدهکﻮوﻧکﻲ دې لﻪ خپلﻮ مشراﻧﻮ او لﻮﻳاﻧﻮ ＇خﻪ د اسﻼمﻲ اﻧقﻼب د پ５＋５دو پﻪ اړه معلﻮمات ترﻻسﻪ او بﻴا دې خپلﻮ ！ﻮلگﻴﻮالﻮ تﻪ وواﻳﻲ.

٧٠

ﻳﻮدﻳرشم لﻮست

آيا د ازبکستان ه５واد په اړه معلومات لرئ؟

د اُرال
جﻬﻴل

لکﻪ ＇ﻨگﻪ چ ３پﻮﻫﻴ８ئ د ازبکستان جمﻬﻮرﻳت ﻳﻮ لﻪ ﻫغﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ ＇خﻪ دی چ ３لﻪ افغاﻧستان سره گ６ه پﻮلﻪ
لري ،پﻪ دې لﻮست ک ３بﻪ د دې ﻫ５ﻮاد تارﻳخ پﻪ لﻨ６ه تﻮگﻪ ولﻮلﻮ.
د ازبکستان جمﻬﻮرﻳت پﻪ مرکزي اسيا ک ３پروت دی چ ３د افغانستان ،تاجکستان ،ترکمنستان،
قرغ５زستان او قزاقستان لﻪ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ سره گ６ه پﻮلﻪ لري .د ازبکستان پﻼزم５ﻨﻪ د تاشکند ＊ار دی .د ازبکستان د
＄مک ３پراخﻮالی ٤٠٠٤٤٧کﻴلﻮم＂ره مربع او د وگ７و شمﻴر ﻳ ３د  ٢٠٠٦زﻳ８دﻳز کال د سرشم５رﻧ ３لﻪ مخ＇ ３ﻪ
دپاسﻪ اوه وﻳشت مﻴلﻴﻮﻧﻪ درې سﻮه زره کسﻮ تﻪ رس８５ي .رسمﻲ ژبﻪ ﻳ ３ازبکي او روسي ده.
پﻪ لرغﻮﻧﻮ زماﻧﻮ ک ３پﻪ ＄اﻧگ７ي ډول تر شپ８م ３زﻳ８دﻳزې پ７５ۍ وروستﻪ پﻪ ډ４ره کچﻪ ترکﻲ کﻮچﻴان د مرکزي
اسﻴا ابادو سﻴمﻮ تﻪ وکﻮچ５دل او د فرغان ３پﻪ صحرا ک ３استﻮگﻦ شﻮل چ ３د وخت پﻪ ت５رﻳدو سره ،د ﻫغﻪ ＄ای
اصلﻲ اوس５دوﻧکﻮ ترکي عادتﻮﻧﻪ خپل ک７ل .ترکان پﻪ کلﻴﻮ ،باﻧ６و او ＊اروﻧﻮ ک ３استﻮگﻦ شﻮل ،خﻮ دې سﻴم ３تﻪ
د ترکاﻧﻮ د مﻬاجرت د تارﻳخﻲ بﻬﻴر پرخﻼف ،گ ０شم５ر خلکﻮ د مﻨ％ﻨﻲ اسﻴا پﻪ ب５ﻼب５لﻮ برخﻮ ک ３خپل پخﻮاﻧﻰ
ﻫﻮﻳت وساتﻪ.
پﻪ لسمﻪ زﻳ８دﻳزې پ７５ۍ ک ３د اسﻼم پﻪ راتگ او خپر４دو سره ،د اوسﻨﻲ ازبکستان سﻴمﻪ د سامانيانو د قلمرو
ﻳﻮه برخﻪ وه .د وخت پﻪ ت５رﻳدو دغﻪ سﻴمﻪ پﻪ ترتﻴب سره د غزنويانو ،سلجوقيانو ،خوارزمشاهانو ،مغوالنو،
ت５موريانو تر واکمﻨ ９ﻻﻧدې راغلﻪ .پﻪ اوسﻨﻲ وخت ک ３ازبکستان ﻳﻮخپلﻮاک جمﻬﻮرﻳت او  ۱۲وﻻﻳتﻮﻧﻪ لري
چ ３ﻧﻮمﻮﻧﻪ ﻳ ３دا دی:
 -۱تاشکﻨد -۲ .اﻧدﻳجان -۳ .بخارا -۴ .فرغاﻧﻪ -۵ .جﻴزک -۶ .ﻧمﻨگان -۷ .ﻧﻮاﻳﻲ -۸ .قشقﻪ درﻳا.
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-۹سمرقﻨد -۱۰ .سردرﻳا -۱۱ .سرخان درﻳا -۱۲ .خﻮارزم -۱۳ .د قره قالﻴاقستان خپلﻮاکﻪ جمﻬﻮرﻳت.
د ازبکستان ﻫ５ﻮاد د مسو ،ډبرو سکرو او نفتو کاﻧﻮﻧﻪ لري .د پوالدو ،نساجي او غذايي موادو د صﻨعت پﻪ
تﻮلﻴد ک ３ﻳ ３ډ４ر پرمختگ ک７ی دی.
پﻪ ﻧﻮولسمﻪ پ７５ۍ ک ،３د ازبکستان لﻮ４دﻳ ３％او شمالﻲ برخ ３د خوارزم د خاﻧاﻧﻮ او د ازبکستان سﻮ４لﻲ
برخ ３د بخارا د خاﻧاﻧﻮ تر ولک ３ﻻﻧدې وې .د
بخارا او خﻮارزم خاﻧان پﻪ ۱۸۶۶کال زﻳ８دﻳز ک３
د روسي ３تر ولک ３ﻻﻧدې شﻮل.
پﻪ روسﻴ ３ک ３د  ۱۹۱۷زﻳ８دﻳز د اکتﻮبر د
مﻴاشت ３تر اﻧقﻼب وروستﻪ ،ازبکستان ﻫم د
روسﻴ ３لﻪ متحده سﻮسﻴالﻴستﻲ جمﻬﻮرﻳتﻮﻧﻮ
＇خﻪ وگ２ل شﻮ .د پخﻮاﻧ ９روسﻴ ３تر تجزﻳﻪ
ک５دو وروستﻪ ازبکستان ﻫم پﻪ  ۱۹۹۱زﻳ８دﻳز
کال ک ３خپلﻪ سﻴاسﻲ خپلﻮاکﻲ ترﻻسﻪ ک７ه او
اسﻼم کريموف ﻳ ３د حکﻮمت د مشر پﻪ تﻮگﻪ
وپ５ژﻧدل شﻮ.

د امﻴر تﻴمﻮر گﻮرگاﻧﻲ مقبره

په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ .لﻮم７ۍ ډلﻪ دې د ازبکستان د وﻻﻳتﻮﻧﻮ او دوﻳمﻪ ډلﻪ دې د ﻫغﻪ
ﻫ５ﻮاد د صﻨعت پﻪ اړه ﻳﻮ لﻪ بلﻪ پﻮ＊تﻨ ３وک７ي.
پو＊تن３

 -١ترکان ＇ﻪ وخت پﻪ مرکزي اسﻴا ک ３م５شت شﻮل؟
 -٢اوسﻨﻰ ازبکستان ＇ﻮ وﻻﻳتﻮﻧﻪ لري؟
 -٣د ازبکستان صﻨعتﻲ تﻮلﻴدات پﻪ گﻮتﻪ ک７ئ؟
له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې لﻪ خپلﻮ مشراﻧﻮ ＇خﻪ د اکتﻮبر د مﻴاشت ３د اﻧقﻼب ،او د اسﻼمﻲ فرﻫﻨگ او تمدن د ﻳﻮه
مﻬم مرکز بخارا پﻪ اړه معلﻮمات ترﻻسﻪ ک７ي او بﻴا دې ！ﻮلگﻴﻮالﻮ تﻪ واوروي.

٧٢

دوه د４رشم لﻮست

آﻳا د تاجکستان لﻪ خلکﻮ او تارﻳخ سره اشﻨا ﻳﻲ لرئ؟

د چﻴﻦ خلکﻮ جﻤﻬﻮرﻳت

بﻴشکک قرغﻴزستان

پﻮﻫ８５ئ چ ３د شمال لﻮر تﻪ د تاجکستان جمﻬﻮرﻳت زمﻮږ لﻪ ﻫ５ﻮاد سره گ６ه پﻮلﻪ لري .پﻪ دې لﻮست ک ３بﻪ د تاجکستان
تارﻳخ تﻪ ﻳﻮه لﻨ６ه کتﻨﻪ وک７و.
تاجکستان داس ３ﻳﻮ ﻫ５ﻮاد دی چ ３پﻪ مرکزي اسﻴا ک ３د افغاﻧستان شمال تﻪ پروت دی .پﻼزم５ﻨﻪ ﻳ ３د دوشنب＊ ３ار،
رسمﻲ ژبﻪ ﻳ ３تاجکي فارسي او روسي ژبﻪ ﻫم پﻪ سﻮداگرۍ او حکﻮمتﻲ چارو ک ３کاروي .د پﻴسﻮ واحد ﻳ ３ساماني
دی.
د پﻮرتﻨ ９ﻧقش ３پﻪ پام ک ３ﻧﻴﻮلﻮ سره پﻮﻫﻴ８ئ چ ３تاجکستان لﻪ کﻮمﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ سره گ６ه پﻮلﻪ لري.
د تاجکستان د خاورې پراخﻮالی ﻳﻮ سل او درې ＇لﻮﻳ＋ت زره  ١٤٣١٠٠کﻴلﻮم＂ره مربع دی .د وگ７و شم５ر ﻳ ３د ٢٠٠٦
زﻳ８دﻳز کال د سرشمﻴرﻧ ３لﻪ مخ＇ ３ﻪ دپاسﻪ اووه مﻴلﻴﻮﻧﻪ او درې سﻮه شل زره تﻨﻮ تﻪ رسﻴ８ي.
د اوسﻨﻲ تاجکستان سﻴمﻪ چ ３پخﻮا د سغد پﻪ ﻧامﻪ ﻳادﻳده ،د لوم７ي داريوش پﻪ وخت ک ３د هخامنشيانو د امپراطﻮرۍ
د قلمرو ﻳﻮه برخﻪ گ２ل ک５دلﻪ او د مقدوني سکندر وروستﻪ ،د تاجکستان ﻫ５ﻮاد د سلوکي ،پارتي ،کوشاني او ساساني
امپراطﻮرﻳﻮ ﻳﻮه برخﻪ وه .پﻪ  ٧١٥زﻳ８دﻳز کـال د امﻮﻳاﻧﻮ تر ولک ３ﻻﻧدې راغی او د تاجکستان خلکﻮ د اسﻼم سپ（لﻲ دﻳﻦ
تﻪ مخ راواړوه .پﻪ لسمﻪ زﻳ８دﻳزه پ７５ۍ ک ３د سامانيانو د قلمرو ﻳﻮه برخﻪ وه او لﻪ ساماﻧﻴاﻧﻮ لﻪ ＇خﻪ وروستﻪ پﻪ ترتﻴب سره
غوريانو ،سلجوقيانو ،خوارزمشاهيانو ،مغوالنو ،ت５موريانو او ازبک واکمﻨﻮ پر دې ﻫ５ﻮاد حکﻮمت ک７ی دی.
پﻪ ﻧﻮلسمﻪ زﻳ８دﻳزه پ７５ۍ ک ３د تاجکستان شمال (خجند) د خوقند د خاﻧاﻧﻮ سﻮ４لﻲ سﻴمﻪ ﻳ ３د بخارا د خاﻧاﻧﻮ ﻳﻮه برخﻪ گ２ل
ک５ده .د بخارا خاﻧان پﻪ  ١٨٦٦زﻳ８دﻳز کـال او د خﻮقﻨد خاﻧان پﻪ  ١٨٦٨زﻳ８دﻳز کـال ک ３د روسﻴ ３تر ولک ３ﻻﻧدې راغلل.
د اکتﻮبر د مﻴاشت ３لﻪ اﻧقﻼب وروستﻪ ،پﻪ  ١۹٢٨زﻳ８دﻳز کـال ک ３د تاجکستان ﻫ５ﻮاد د روسﻴ ３متحده سﻮسﻴالﻴستﻲ
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جمﻬﻮرﻳتﻮﻧﻮ لﻪ ډل ３ﻳﻮه جمﻬﻮرﻳت وگ２ل شﻮ چ ３تر  ۱۹۹۱زﻳ８دﻳز کـال پﻮرې ﻳ ３د روسﻴ ３متحده جمﻬﻮرﻳتﻮﻧﻮ د
اتحاد غ７ﻳتﻮب درلﻮد .د روسﻴ ３د سﻮسﻴالﻴستﻲ ﻧظام تر ﻧسکﻮر４دو وروستﻪ ﻳ ３پﻪ  ۱۹۹۱زﻳ８دﻳز کال خپلﻪ سﻴاسﻲ
خپلﻮاکﻲ ترﻻسﻪ ک７ه.
لﻪ خپلﻮاک ９اخﻴستلﻮ وروستﻪ ،د تاجکستان د دولت او د ﻫغﻪ اسﻼم پلﻮه مخالفﻴﻨﻮ ترمﻨ ＃کﻮرﻧ ９جگ７ې پﻴل
شﻮې چ ３د مخالفﻴﻨﻮ مشري د عبداهلل نوري پر غاړه وه .پﻪ دې جگ７و ک ３د پﻨ％ﻮس زره خلکﻮ ＇خﻪ زﻳات
م７ه او د اووه سﻮه زره کساﻧﻮ زﻳات وگ７ي د خپلﻮ کﻮروﻧﻮ پر＋４ﻮدلﻮ تﻪ اړ شﻮل .چ ３پﻪ پاﻳلﻪ ک ３د ملگرو ملتﻮﻧﻮ پﻪ
مﻨ％گ７ﻳتﻮب د سﻮل ３ت７ون د ＊ک５لﻮ ډلﻮ ترمﻨ ＃ﻻسلﻴک شﻮه.
د تاجکستان ﻫ５ﻮاد درې اﻳالتﻮﻧﻪ او ﻳﻮه خپلﻮاکﻪ سﻴمﻪ لري چ ３عبارت
دي لﻪ:
 .١د ختﻼن وﻻﻳت چ ３مرکز ﻳ ３قرغان تپﻪ دی.
 .٢د سغد وﻻﻳت چ ３مرکز ﻳ ３خجﻨد دی.
 .٣د قراتگﻴﻦ اﻳالت چ ３مرکز ﻳ ３کافرﻧﻬان دی.
 .٤د کﻮﻫستان بدخشان خپلﻮاکﻪ سﻴمﻪ چ ３مرکز ﻳ ３خاروغ دی.
تاجکستان د پخﻮاﻧﻲ شوروي اتحاد د جمﻬﻮرﻳتﻮﻧﻮ لﻪ ډل ３ﻳﻮ وروستﻪ
پات ３جمﻬﻮرﻳت دی .د زﻳات شمﻴر خلکﻮ دﻳﻦ ﻳ ３اسﻼم دی .ازبکان،
روسان او ﻳﻮشم５ر اوکرايني ،چينايي او تاتاري وگ７ي ﻫم پﻪ دې ﻫ５ﻮاد ک３
اوس８５ي .د تاجکستان مﻬم صﻨاﻳع بر＋４نا او د ډبرو سکرو تﻮلﻴد دی.
د شاه اسﻤاعﻴل مقبره
په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې پﻪ دوو ډلﻮ وو４شل شﻲ ،لﻮم７ۍ ډلﻪ دې د ژب ３او دوﻳمﻪ ډلﻪ دې د اسﻼم د تارﻳخ پﻪ اړه ﻳﻮ
لﻪ بل ＇خﻪ پﻮ＊تﻨ ３ورک７ي.
پو＊تن３

 -١د ﻧقش ３پرمخ و＊اﻳاست چ ３د تاجکستان ﻫ５ﻮاد د مﻨ％ﻨ ９اسﻴا پﻪ کﻮمﻪ برخﻪ ک ３پروت دی؟
 -٢د پخﻮاﻧﻲ شﻮروي اتحاد تر ﻧسکﻮر４دو وروستﻪ پﻪ تاجکستان ک ３کﻮم بدلﻮﻧﻮﻧﻪ مﻨ％تﻪ راغلل؟
 -٣کﻮمﻮ مشﻬﻮرو کﻮرﻧﻴﻮ پر تاجکستان واکمﻨﻲ ک７ې ده؟
له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې د اکتﻮبر د مﻴاشت ３د اﻧقﻼب او پر تاجکستان د ﻫغﻪ د اغ５ز پﻪ اړه لﻪ مشراﻧﻮ ﻧﻪ معلﻮمات
ترﻻسﻪ ک７ي او پﻪ ！ﻮلگﻲ ک ３دې وواﻳﻲ.
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درې د４رشم لﻮست

آﻳا د ترکﻤﻨستان لﻪ خلکﻮ او تارﻳخ سره آشﻨاﻳﻲ لرئ؟
د ترکمﻨستان جمﻬﻮرﻳت د افغاﻧستان د گاوﻧ６ﻳﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ لﻪ ډل＇ ３خﻪ دی .پﻪ دې لﻮست ک ３بﻪ د دې ﻫ５ﻮاد تارﻳخ پﻪ لﻨ６
ډول و＇７５و.

أمﻮ

سﻴﻨد

د ترکمنستان ﻫ５ﻮاد د ﻫغﻮ ﻫ５ﻮادوﻧﻮ لﻪ ډل＇ ３خﻪ
دی چ ３پﻪ دې وروستﻴﻮ وختﻮک ３ﻳ ３لﻪ پخﻮاﻧ ９روسي３
ﻧﻪ خپلﻮاکﻲ ترﻻسﻪ ک７ې ده .اوس ﻧقش ３تﻪ وگﻮرئ او د
د کسپﻴﻦ
سمﻨدرگی
ترکمﻨستان گاوﻧ６ي ﻫ５ﻮادوﻧﻪ و＊اﻳاست.
د دې ﻫ５ﻮاد د خلکﻮ دﻳﻦ اسﻼم ،ژبﻪ ﻳ ３ترکمني او
روسي ده .د ترکمﻨستان د خاورې پراخﻮالی ١٠٠٤٨٨
کﻴلﻮم＂ره مربع دی .د وگ７و شم５ر ﻳ ３د  ٢٠٠٦کال د
سرشم５رﻧ ３لﻪ مخ ３پﻨ％ﻪ مﻴلﻴﻮﻧﻪ او اوه سﻮه ﻧﻪ وشت زرو
دی ۷۲ .پﻪ سلﻮ ک ３وگ７ي ﻳ ３پﻪ ترکمﻨﻲ ژبﻪ خبرې کﻮي
او ﻧ８دې  ٩٠پﻪ سلﻮ ک ３وگ７ي ﻳ ３ترکمﻨان دي .ﻳﻮشم５ر روسان ،ازبکان او قزاقان ﻫم پﻪ دې ﻫ５ﻮاد ک ３م５شت دي.
ترکمﻨستان لﻪ اقتصادي اړخﻪ د ودې او پرمختگ پﻪ لﻮر گام اخلﻲ .د پنب ،３نفتو او گازو د صﻨعت پﻪ تﻮلﻴد ک３
مخک） دی او د ﻧ７ۍ ﻳﻮ پر در４مﻪ برخﻪ گاز لري ،ﻳﻮازې د گازو د تﻮلﻴد او روسي ،３اوکراين او ﻳﻮشم５ر ﻧﻮرو ﻫ５ﻮادوﻧﻮ تﻪ
د صادرولﻮ لﻪ ﻻرې ډ４ر زﻳات عاﻳد ترﻻسﻪ کﻮي.
د ترکمﻨستان جمﻬﻮرﻳت د  ١۹۹١زﻳ８دﻳزکال د اکتﻮبر پﻪ مﻴاشت ک ３د ！ﻮل پﻮ＊تﻨ ３پﻪ پاﻳلﻪ ک ３خپلﻪ سﻴاسﻲ خپلﻮاکﻲ
اعﻼن ک７ه .ﻧﻮى اساسﻲ قاﻧﻮن ﻳ ３پﻪ  ١۹۹٢زﻳ８دﻳز کال د ترکمﻨستان د مجلس لﻪ خﻮا تصﻮﻳب شﻮ.
د ﻧﻮي اساسﻲ قاﻧﻮن پر بﻨس ،ترکمﻨستان ﻳﻮ جمﻬﻮري ﻧظام لروﻧکﻰ ﻫ５ﻮاد دی .پﻪ دې ﻫ５ﻮاد ک ３ولسمشر واک لري
چ ３د قضائﻴﻪ او اجرائﻴﻪ قﻮاوو مسﻮولﻴﻦ او ﻫم د مجلس د ！ﻮل＂اکﻨﻮ ﻧﻮماﻧدان و！اکﻲ .د ترکمﻨستان د اساسﻲ قاﻧﻮن پر بﻨس
ولسمشر د وزﻳراﻧﻮ د شﻮرا مشر ﻫم دی .پﻪ بﻬرﻧﻲ سﻴاست ک ３ترکمﻨستان ﻫغﻪ ﻫ５ﻮاد دی چ ３دﻧاپ５ﻴلتﻮب درﻳ ＃ﻳ ３غﻮره
ک７ی دی .د ترکمﻨستان دغﻪ درﻳ ＃پﻪ  ١۹۹٥زﻳ８دﻳز کـال د ملگرو ملتﻮﻧﻮ د عمﻮمﻲ مجلس لﻪ خﻮا تصﻮﻳب شﻮ.
ترکمﻨستان ﻧ７ۍ تﻪ د أسﻴا پﻪ دغ ３پ５چل ３سﻴم ３ک ３لﻪ پرمختگ سره ﻳﻮ＄ای د سﻮل ３او کرارۍ وړاﻧدﻳز ک７ی دی .د
ﻧاپ５ﻴلتﻮب د درﻳ ＃تر تصﻮﻳب وروستﻪ پﻪ ﻧ７ﻳﻮالﻪ ！ﻮلﻨﻪ ک ３د ترکمﻨستان د ملﻲ گ＂ﻮ سترات５ژﻳک مﻮضﻮعات حل ک７ی شﻮل.
د ډسمبر دولسمﻪ د دغﻪ ﻫ５ﻮاد د ملﻲ ور ３＄پﻪ تﻮگﻪ ！اکل شﻮې ده.
ترکمﻨستان د س５مﻪ ﻳﻴزو ﻫمکارﻳﻮ فعالﻪ پراختﻴاوو تﻪ ژمﻦ دی چ ３دا کار ﻳ ３د ايکو دسازمان پﻪ فعالﻴتﻮﻧﻮ ک ３لﻴدﻻی شﻮ .د
اﻳکﻮغ７ي ﻫ５ﻮادوﻧﻪ چ＇ ３ﻪ دپاسﻪ  ٣١٠مﻴلﻴﻮﻧﻪ وگ７ي لري ،پﻪ ﻧ７ﻳﻮالﻮ اړﻳکﻮ ک ３ﻳ ３د ﻳﻮې اغ５زﻧاک ３ادارې پﻪ تﻮگﻪ ＄ان ＇رگﻨد
ک７ی دی چ ３دا کارد ＄اﻧگ７و تارﻳخﻲ او فرﻫﻨگﻲ ＄اﻧگ７تﻴاوو پﻪ لرلﻮ سره د ﻧﻮي س５مﻪ ﻳﻴزې ！ﻮلﻨ ３د رامﻨ％تﻪ ک５دو ﻧ＋ﻪ ده.
په ！ولگي ک ３فعاليت

زدهکﻮوﻧکﻲ دې د ترکمﻨستان د مﻮقعﻴت ،ژبﻮ او ﻧﻮرو م５شتﻮ ملﻴتﻮﻧﻮ پﻪ اړه لﻪ ﻳﻮبل ＇خﻪ پﻮ＊تﻨ ３وک７ي.
پو＊تن３

 -١د ترکمﻨستان ﻫ５ﻮاد د أسﻴا پﻪ کﻮمﻪ برخﻪ ک ３پروت دی؟
 -٢د ترکمﻨستان ﻫ５ﻮاد پﻪ کﻮم کال ک ３خپلﻮاکﻲ ترﻻسﻪ ک７ه؟
٧٥

د قردبغاز
خلﻴج

