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

افغانســـتـــان دى  دا وطن 
 کور د سول３ کور د تورې
 دا وطن د ټولـــو کـور دى
 د پ＋ـــتــون  او هـــــزاره وو
 ورســـره عرب، گوجــر دي
 براهوي دي، قزلباش دي
 دا ه５ــــــواد به تل ځلي８ي
 په ســـينــه ک３ د آســـيـــا به
 نوم د حق مـــو دى رهبـــر

ملي سرود
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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 ک３ ي３ پلورل او پ５رودل منع دي. له سرغ７وونکو سره قانوني 

چلند ک８５ي.   



ج

د پوهن３ د  وزير پيغام
اقرأ باسم ربک

د لوی او بښونکي خدای> شکر په ځای کوو، چ３ موږ ته ي３ ژوند رابښلی، او د لوست او ليک 
له نعمت څخه ي３ برخمن ک７ي يو، او د الّلهٰ تعالی پر وروستي پيغمبر محمد مصطفیU چ３ د الهي 

لوم７نی پيغام ورته )لوستل( و، درود وايو. 
څرنگه چ３ ټولو ته ښکاره ده ١٣٩٧ هجري لمريز کال د پوهن３ د کال په نامه ونومول شو، له دې امله به 
د گران ه５واد ښوونيز نظام، د ژورو بدلونونو شاهد وي. ښوونکی، زده کوونکی، کتاب، ښوونځی، اداره 
او د والدينو شوراگان３ د ه５واد د پوهنيز نظام شپ８گوني بنسټيز عناصر بلل کي８ي، چ３ د ه５واد د ښوون３ 
او روزن３ په پراختيا او پرمختيا ک３ مهم رول لري. په داس３ مهم وخت ک３ د افغانستان د پوهن３ وزارت 

د مشرتابه مقام، د ه５واد په ښوونيز نظام ک３ د ودې او پراختيا په لور بنسټيزو بدلونونو ته ژمن دی.
له همدې امله د ښوونيز نصاب اصالح او پراختيا، د پوهن３ وزارت له مهمو لوم７يتوبونو څخه دي. 
همدارنګه په ښوونځيو، مدرسو او ټولو دولتي او خصوصي ښوونيزو تأسيساتو ک３، د درسي کتابونو 
محتوا، کيفيت او توز４ع ته پاملرنه د پوهن３ وزارت د چارو په سر ک３ ځای لري. موږ په دې باور يو، 

چ３ د باکيفيته درسي کتابونو له شتون پرته، د ښوون３ او روزن３ اساسي 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 ک３، هيڅ ډول هڅه او هاند ونه 
سپموي، او د يوه فعال او په ديني، ملي او انتقادي تفکر سمبال نسل په روزنه ک３، زيار او کوښښ وک７ي. 
هره ورځ د ژمن３ په نوي کولو او د مسؤوليت په درک سره، په دې نيت لوست پيل ک７ي، چ３ د نن ورځ３ 
گران زده کوونکي به سبا د يوه پرمختللي افغانستان معماران، او د ټولن３ متمدن او گټور اوس５دونکي وي.

همدا راز له خوږو زده کوونکو څخه، چ３ د ه５واد ارزښتناکه پانگه ده، غوښتنه لرم، څو له هر فرصت 
څخه گټه پورته ک７ي، او د زده ک７ې په پروسه ک３ د ځيرکو او فعالو گ６ونوالو په توګه، او ښوونکو ته په 

درناوي سره، له تدريس څخه ښه او اغ５زناکه استفاده وک７ي.
په پای ک３ د ښوون３ او روزن３ له ټولو پوهانو او د ښوونيز نصاب له مسلکي همکارانو څخه، چ３ د 
دې کتاب په ليکلو او چمتو کولو ک３ ي３ نه ست７ې ک５دونک３ هل３ ځل３ ک７ې دي، مننه کوم، او د لوی 

خدای> له دربار څخه دوی ته په دې سپيڅل３ او انسان جوړوونک３ هڅ３ ک３ بريا غواړم.
د معياري او پرمختللي ښوونيز نظام ا و د  داس３ ودان افغانستان په هيله چ３ وگ７ي ３４ خپلواک، پوه 

او سوکاله وي.
د پوهن３ وزير

دکتور محمد ميرويس بلخي



لوم７ى ＇پرکى: واک ته د احمدشاه بابا تر رس５دو وړاندې د افغانستان اقتصادي، ！ولنيز او 
سياسي حالت                            )١-٨(

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 ١٧٤٧ ز ＇خه تر ١٨٧٩ ز کال پورې د افغانستان پ３＋５  ) ٩- ٤٤(

احمدشاه بابا څنګه يوځل بيا افغانستان را ژوندى ک７.  -
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 واکمن９ تګالرې پيژنئ؟  -
أيا پوه８５ئ شاه محمود لوم７ى ځل څرنګه واک ته ورس５د؟  -

د شاه شجاع د لوم７ي ځل واکمن９ څرنګوالی  -
د شاه محمود د دويم３ دورې د واکمن９ څرنګوالى  -

أيا د امير دوست محمد خان د لوم７ي ځل واکمن９ سره آشنايي لرئ؟  -
أيا پر افغانستان د انګريزانو د لوم７ي يرغل په اړه معلومات لرئ؟  -

أيا د شاه شجاع د دويم ځل واکمن９ په اړه معلومات لرئ  -
أيا د امير دوست محمد خان د دويم ځل واکمن９ په 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؟  -

ليک ل７

د



دريم ＇پرکى: له ١٨٨٠ز- ١٩٧٣ ز کال پورې د افغانستان پ３＋５ )٤٥-٦٢(
د مرکزي واکمن９ په ټنګښت ک３ د اميرعبدالرحمن ون６ه څه وه؟  -

د امير حبيب الل خان د پاچاه９ په اړه څه پوه８５ئ؟  -
د افغانستان خلکو څرنګه له انګريزانو څخه خپله خپلواکي ترالسه ک７ه؟  -

د امان الل خان د مسافرتونو الس ته راوړن３ څه وې؟  -
حبيب الل کلکانی څرنګه واک ته ورسيد؟  -

أيا پوه８５ئ چ３ محمد نادر شاه څرنګه واک ته ورسيد؟  -
أيا پوه８５ئ چ３ محمد ظاهرشاه څلو４ښت کاله پاچاهي وک７ه؟  -

＇لورم ＇پرکى: د －اون６يو ه５وادونو معاصر تاريخ           ) ٦٢- ٧٥(
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؟  -

هـ



لوم７ى ＇پرکى

واک ته د احمدشاه بابا تر رس５دو وړاندې د افغانستان اقتصادي،
 ！ولنيز او سياسي حالت

١



د لوم７ي ＇پرکي موخ３

�tواک ته د احمدشاه بابا تر رس５دو وړاندې د افغانستان سياسي، اقتصادي او ！ولنيزې اوضاع 
سره د زده  کوونکو پ５ژندگلوي.

�tله احمدشاه بابا وړاندې، له فکري غور＄نگونو سره د زده  کوونکو پ５ژندگلوي.
�tد احمدشاه بابا له واکمن９ ＇خه وړاندې د ه５واد له ملي او مبارزو ＇５رو سره د زده  کوونکو 

پ５ژندگلوي.

٢



لوم７ى لوست
د احمدشا بابا  تر واکمن ک５دو  وړاندې د افغانستان  سياسي حالت ＇رنگه و؟

په دې  لوست ک３ د احمدشاه بابا تر واکمن ک５دو وړاندې الملونه تر ＇７５ن３ الندې نيسو.

زده  کوونکي په دې پوه８５ي چ３ په شپاړلسمه زي８ديزه پ７５ۍ ک３ زموږ خاوره د ناوړه سياسي پ５＋و قرباني شوه. د سلطان 
حسين بايقرا له م７ين３ سره د گ６وډيو الره هواره شوه او د شيبانيانو په الس د هرات تيموري دولت  له من％ه الړ. په 
فارس ک３ د صفوي شاه اسماعيل په الس د صفويانو د واکمن９ بنس ک５＋ودل شو. په هند ک３ له گورگاني شهزادگانو  
＇خه يو تن محمد بابر د بابري دولت بنس ک５＋ود. په دې توگه په شمال، لو４دي＃ او سو４ل ختي＃ ک３ بابري، صفوي 
او شيباني دولتونه جوړ شول. دا ！ول واکمنان زموږ د ه５واد د پرمختگ د مخنيوي الملونه گ２ل ک５دل. د جغرافيايي س５مو 
و４ش، زموږ خاوره کابو دوه نيم３ پ７５ۍ له تدريجي ودې ل５رې وساتله. په دې موده ک３ زموږ ه５واد د نورو ه５وادونو په من＃ 

ک３ د جگ７و ډگر و او د هغو ه５وادونو فرهنگي ارز＊تونو په فرهنگي حوزه ک３ په موږ اغ５ز وک７.
د ل＋کر ايستلو د لگ＋تونو له امله کورن９ ستونزې ورځ په ورځ زيات３ شوې خلک اړ شول چ３ د سفر أسانتياوې برابرې ک７ي.

 دې الملونو د يرغلگرو په وړاندې مساعد شرايط رامن＃ ته ک７ل. مخالفتونه ي３ له کرک３ ＇خه تر انزجاره ورس５دل او 
په پايله ک３ د خپلواک９ غو＊تن３ احساساتو شدت پيدا ک７. 

  ميرويس نيکهخوشحال خان خ＂کبايزيد انصاري

٣

د کندهار د هوتکيانو دولت ١٧٠٠، ١٧٣٨ ز کال پورې

د جنيدي ازبکانو دولت

د سانچو سلسله

د قندهار هوتکيان

ايــــــــران ک３د افغاني هوتکيانو دولت په 

د کسپين بحيره

د عرب
بحيره

د لويو مغوالنو امپراطوري په هند ک３



سياسي مبارزې له پ＂و ک７نو ＇خه پيل او د ＊ک５ال ک پر ضد ي３ لمن اوږده شوه. د خلکو پا＇ونونه د لوم７ي ＄ل لپاره 
په هرات، کندهار، اندخوی او بلوچستان ک３ پيل شول. سره له دې چ３ پا＇ونونه په يو ＄ای ک３ غلي ک５دل او  په  بل 

＄اى ک３ راپورته ک５دل، خو په عمومي ډول ي３ غلي ک５دل ناشون３ وو.
په ختي％و والياتو ک３ د خپلواک９ غو＊تن３ غور＄نگونه پيل شول چ３ د ختي％و کر＊و او يا سرحدي س５مو ميشتو 
زياترو قومونو په ک３ برخه اخيست３ وه. دا رنگه سياسي غور＄نگونو که ＇ه هم خپلواکي  ترالسه نشوای ک７ای خو د هغو 
س５مو خلکو ته ي３ الهام ورک７، چ３ د رو＊انيانو د نهضت تر نامه الندې خو＄＋ت د دې خاورې په تاريخ ک３ را پيدا او 

＄انگ７ې ون６ه ي３ ترسره 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 والړ و. يو تن د هغه 
نهضت مخالفينو ＇خه اخند درويزه و چ３ د پير رو＊ان پر ضد ي３ تبليغونه په الر ه واچول پير رو＊ان تر هغ３ مودې 

چ３ د مرگ تنده نه وه ليدل３ خپلو مبارزو ته ي３ دوام ورک７.
د خوشحال خان خ＂ک پا＇ون بل سياسي حرکت و چ３ زموږ د خلکو په راوي＋ولو ک３ اغ５زناک شو او زموږ په 
معاصر تاريخ ک３ د خ＂کو غور＄نگ په نامه شهرت درلوده چ３ زموږ د ه５واد په تاريخ ک３ ＄انگ７ى ＄اى لري. په خپله 
خوشحال خان يو فرهنگي او پو＄ي س７ی و. د خپل ژوند ＇لور کاله ي３ په بند ک３ ت５ر ک７ل. له خالص５دو ＇خه وروسته 

ي３ بيا د خپل قوم مشري په الس ک３ ونيوله. د نوموړي مبارزې تر مرگه پورې چ３  کابو اتيا کلن و دوام وموند.
که ＇ه هم د خپلواک９ غو＊تونکو مبارزې د ه５واد په ختي％و س５مو ک３ کله ناکله په وقفه يي ډول له من％ه تلل３، خو 
په اتلسمه پ７５ۍ ک３ يو＄ل بيا ميرويس خان نيکه د يرغلگرو د له من％ه وړلو په موخه پا＇ون وک７ چ３ زموږ د ه５واد په 

تاريخ ک３ د کندهار د پا＇ون په نوم ياد شوى دى.
ميرويس خان نيکه په )۱۷۰۹( زي８ديز کـال ک３ د 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 ک３ ي３، د هوتکيانو خپلواک دولت جوړ ک７ چ３ همدې دولت وک７ای 

شول د احمدشاه بابا سياسي اقتدار ته الر هواره ک７ي.                 

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده  کوونکي دې په درې ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې په دې اړه چ３ د پير رو＊ان غور＄نگ ＇رنگه غور＄نگ 
و او په کومو س５مو ک３ رامن＃ ته شو، دويمه ډله دې په دې اړه چ３ د خوشحال خان خ＂ک پا＇ون د کومو س５مو په 
سياسي راوي＋توب ک３ اغ５زناک و او در４مه ډله دې د هوتکيانو د خو＄＋ت په اړه په خپلو من％و ک３ بحث وک７ي او 

د بحثونو پايل３ دې د هرې ډل３ استازی په ！ولگي ک３ ولولي.
پو＊تن３

١-  ول３ س５مه ييزې واکمن９ من＃ ته راغل３؟
٢- کومو دولتونو خپل فرهنگي ارز＊تونه زموږ د ه５واد پر خلکو وتپل؟

٣- کوم الملونه زموږ د خلکو د خپلواک９ غو＊تن３ د ذهنيت په روزنه ک３ اغ５زناک وو؟

 له ！ولگي نه د باندې فعاليت
زده  کوونکي دې د لويانو نه د نادر افشار په اړه معلومات ترالسه ک７ي او هغه دې د ابدالي احمدشاه له واک سره له 

ت７او ورکولو  ＇خه وروسته په ！ولگي ک３ وړاندې ک７ي. 

٤



 
 

په ت５ر لوست ک３ له احمدشاه بابا ＇خه وړاندې د سياسي شرايطو جزئياتو ته اشاره وشوه، په اوسني بحث ک３ د 
احمدشاه بابا د واک تر رس５دو وړاندی ！ولنيز حالت تر بحث الندې نيسو. 

د شيباني، صفوي او بابري يرغلگرو ＄واکونو د ولک３ په پايله ک３  د ه５واد مرکزي دولت سوداگري او کرنه 
له السه ورک７ه. د هرات د هنري مکتب نور په دې باندې نه توان５ده چ３ د 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 کالوو ک３ سوکاله 
ژوند درلوده. پو＄ي ل＋کر د ＊ار په د ننه عسکري بارکو ک３ ＄ای په ＄ای وو. شنه او ＊５رازه ＇７＄ايونه 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 پس３ جگ７و په پايله ک３ وران او له من％ه والړل. په دې حاالتو ک３ جدي خطر زموږ 

خاوره گوا＊له.
په ه５واد ک３ د 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 ک３ د ！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.

دويم لوست

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

٥



＇رمن جوړول، صابون جوړول، غال９ اوبدل او ！غر اوبدل هم د سوداگرۍ بله برخه او د ！ولنيزو بوختيا وو 
＊کاروندی وه. په ！ولنيز حالت ک３ اخيستل او پلورل د جنس په جنس په ډول وه، ول３ پيس３ او سک３ هم د  

گ＂３ وړ وې. 

                               په ！ولگي ک３ فعاليت
زده  کوونکي 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 ک３ بحث وک７ي 

او د بحث پايل３ دې د هرې ډل３ استازو نورو ته واوروي.
                                     پو＊تن３

١- ！ولنيزو بدلونونو ول３ په سست９ سره حرکت کاوه؟
٢- د يرغل ＇خه پايله ک３ زموږ په خاوره کوم ډول ！ولنيز زيانونه من＃ ته راغلل؟ دوه ډوله ي３ وليکئ.

                   
                                له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زده  کوونکي دې له لويانو ＇خه د سيل ＄ايونو په اړه معلومات الس ته راوړي او په ！ولگي ک３ دې 
وړاندې ک７ي.

٦

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



 

ت５ر لوست ！ولنيز حالت ته ＄انگ７ی شوی و، په دې لوست ک３ اقتصادي حالت ＇７５و.

د ه５واد اقتصادي حالت په ١٦-١٧ پي７يو ک３ کابو ＊ه و. کرن３، مالدارۍ او السي صنايعو د اقتصاد 
درې مهم３ ＇انگ３ جوړول３. د دې ＄مک３ اقليم او خاوره د ＄ينو نباتاتو د ک＋ت لپاره مساعده وه. ول３ 
يرغلونو د کرن３ سيس＂مونه ！ول له مين％ه يووړل. خلک له اسالم ＇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 ک３ کو＊＋ونه ک５دل. د السي او حرفه 
يي صنايعو په برخه ک３ او د پرديو له يرغلونو ＇خه وړاندې نظامونو، خلک ه）ول چ３ د سرو زرو، سپينو 
د  مالکانو،  ！ولو  د صنايعو  او  زرگرو، مسگرو  پورې ک７ي.  راويستلو الس  په  او سربو  اوسپن３، مسو  زرو، 

خلکو د اړتياوو په توليد ک３ گام پورته کاوه. 
يرغلونو ＇خه پخوا  له  پرديو  د  ارز＊ت درلوده،  العاده  او الرو فوق  وا！ونو  ن＋لوونکو  په سوداگرۍ ک３ 
په زياته  ماوراءالنهر له ه５وادونو سره  او  هند، چين، ايران  په ١٦-١٧ پي７ۍ ک３ صادرات او واردات د 
＊ار  د  کندهار  د  ک５دل.  گ２ل  مرکزونه  سوداگريز  ＊ارونه  هرات  او  کندهار  د  ک３  مهال  هغه  ک５دل.  کچه 
سوداگريز ارز＊ت په دې ک３ و چ３ له هغه ＊ار ＇خه سوداگريز کاروانو نه ت５ريدل. يو مهال د کندهار ＊ار 
د هند د دروازې په نامه ياد４ده، له همدې امله زيات３ جگ７ې د وخت د ＄واکمنو ه５وادونو په من＃ ک３ 
وروسته،  تجزي３ ＇خه  له  ه５واد  د  او  يرغلونو  د  پرديو  د  ک５دې.  ته  رامن＃  موخه  په  نيولو  پوره  د  کندهار  د 

در４م لوست
اقتصادي حالت ＇نگه و؟ وړاندې  واکمن ک５دو  تر  بابا  د احمدشاه 

٧



په  او  ！په ودر４دل  په  کارونه  او د خلکو  فعاليتونه  اقتصادي  په ＊ارونو ک３  له من％ه الړل.  اقتصادي مرکزونه 
پايله ک３ اقتصاد ته ډ４ر تاوان ورس５ده چ３ دې حالت تر اتلسم３ پ７５ۍ 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 ک３ فعاليت
زده  کوونکي 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 پايل３ دې د هرې ډل３ استازى نورو ته وړاندې ک７ي.

                                پو＊تن３
١- ولي سک３ رامن＃ ته شو؟

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

زده  کوونکي دې له لويانو ＇خه د سرو زرو، سپينو زرو، اوسپن３ او داس３ نورو شيانو د را ايستلو دليل 
وپو＊تي او خپل معلومات دې په ！ولگي ک３ وړاندې ک７ي.

٨



دويم ＇پرکى

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

۹



د دويم ＇پرکي موخ３

��tد احمدشاه بابا له شخصيت سره د زده  کوونکو پ５ژندگلوي
د  سره  موخو  د  سفرونو  نظامي  او  اصالحاتو  ＇رنگوالي،  د  ادارې  د  بابا  احمدشاه  د  � �t

زده  کوونکو پ５ژندگلوي
��tد احمدشاه بابا د ＄اى ناستو د ادارې له ＇رنگوالي سره د زده  کوونکو پ５ژندگلوي

��tد افغانستان په وړاندې د انگريزانو له ＊کيالکي سياست سره د زده  کوونکو پ５ژندگلوي
��tپر افغانستان باندې د انگريزانو د يرغلونو له الملونو سره د زده  کوونکو پ５ژندگلوي.

١٠



＇لورم لوست

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

احمد شاه بابا

١١

 ت５ر لوست د احمدشاه بابا واک ته تر رس５دو وړاندې اقتصادي حالت و＇７５ه، په دې  لوست ک３ به 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 چ３ د ۱۱۰۱ هجري 
لمريز سره برابر دی، په هرات ک３ ز４８４دلی دی. په پن％ه ويشت کلن９ ک３ د ش５ر سرخ زيارت په جرگه ک３ واک ته 
ورس５د. د غنمو وږی د کابلي صابر شاه له خوا چ３ يو دينداره شخص و، د نوموړي په پ＂کي ک３ د شاهي سمبول په 
عنوان و！ومبل شو. په دې توگه احمدشاه بابا واک ته ورس５د. نوموړي له ！اکل ک５دو＇خه وروسته الندې ！کي د موخو 

په توگه په پام ک３ درلودل:
د مرکزي قدرت بيا جوړول او يووالی  .١

د افغانستان د طبيعي پولو امن چ３ له امو سيند ＇خه ي３ د سند او هند تر سينده پورې اوږدوالی درلود،  .٢
احمدشاه بابا په ＄ينو کارونو الس پورې ک７. ه５واد ته ي３ له سياسي او اقتصادي اړخه يووالی ور وبا＊ه. د قبايلو ترمن＃ 

اختالفونه ي３ له من％ه يوړل. خلک ي３ وه）ول چ３ د ه５واد په گ＂و او تاوانونو ک３ سره شريک شي.
چارواکو ته د مشورې ورکولو لپاره ي３ د مشرانو د تلپات３ جرگ３ بنس ک５＋ود. د دې پروگرامونو د پلي کولو او موخو 
ته د رس５دلو په موخه ي３، د مذهبي ډلو مالت７ په پام ک３ ونيوه. د خپل ！ولنيز دري＃ د ！ينگ＋ت لپاره ي３ د خي＋９ د اړيکو 
په ！ينگ＋ت الس پورې ک７.  احمدشاه بابا د ＊ه استعداد په درلودو سره په ！ولو برخو ک３ زيار وايست او د دولت د چارو 

د پرمخ بيولو په الره ک３ ي３ ډ４رې ستونزې وگالل３.
 



                             په ！ولگي ک３ فعاليت
زده  کوونکي 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 ک３ د احمدشاه بابا د ون６ې په اړه په خپلو من％و ک３ سره 

بحث وک７ي.
                             پو＊تن３

١- ١حمدشاه بابا په لن６ه توگه راوپ５ژنئ؟
٢-  د احمدشا بابا موخ３ کوم３ وې؟

٣- د احمدشاه بابا د شخصيت ب５الب５ل اړخونه تشر４ح ک７ئ؟

                                 له ！ولگي نه د باندې فعاليت
زده  کوونکي دې د احمدشاه بابا د موخو په اړه له لويانو ＇خه معلومات الس ته راوړي او په ！ولگي ک３ 

دې وړاندې ک７ي.

١٢

د عثــماني امپراطوري

د مدیترانې سمندرگی

د خیوه خان نشین
د خو قند خان نشين
د بخارا خان نشين

توره سمندرگی

د کسپین بحیره

د دراني امپراطورۍ پولې

د هنـــد سمندر

د عرب
سمندرگی 

د قاجاریانو کورن

د پھلویانو کورن
د صفویانو کورن

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

لخوا په تدريجي ډول ونيوه
د مـــــــــرهـــتـــــــــــــو اتــحـــاديــــه

صرفات
س مت

د انگلي

ې نيول شوي(
ه پور

١ کال
)تر ٧٩٥

د درانيانو امپراطوري )١٧٤٧ز-١٨٣٨ زي８ديز(



پن％م لوست
د احمدشاه بابا اداري اصالحات او پو＄ي فعاليتونه

 
په ت５ر لوست ک３ د احمدشاه بابا لخوا د ه５واد بيا جوړول ولوستل شول، په دې بحث ک３ د احمدشاه بابا په الس 

ترسره شويو اداري او پو＄ي اصالحاتو باندې ر１ا اچوو.

اداري اصالحات
احمدشاه بابا په اداري، پو＄ي او مالي جوړ＊ت ک３ اصالحات راوستل، وزيران ي３ و！اکل، د مشرانو جرگه 
ي３ جوړه ک７ه، د حکومت ډول ي３ د ！ولو اسالمي ه５وادونو په ＇５ر مطلقه سلطنت و، د مشرانو په جرگه ک３ نهه 

پوهو کسانو غ７يتوب درلود چ３ د تصميم نيولو لوړ ＄ای و.
د نظام اداري جوړ＊ت ي３ له درې گونو قواوو )اجرائيه، مقننه او قضائيه( ＇خه جوړک７. قضايي قوې پوره 
خپلواکي درلوده. د ه５واد عوايد ي３ د مالياتو د ！ولولو، غنيمت مالونو، جنگي غراماتو او د پاچاهانو له سوغاتونو 

ترالسه 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 ودان９ او د خلم ＊ار جوړول دي. معمارۍ، حکاک９ او د ان％ورگ７ۍ حرفو په دې وخت ک３ د پام 

وړ پرمختگ ک７ی و.
 

د کندهار سرپ＂ى بازار

١٣



پو＄ي فعاليتونه
احمدشاه بابا په پو＄ي برخه ک３ ＄انگ７ی استعداد درلود. د افغانانو د ه５واد پالن３ احساسات ي３ ه）ول. خلکو 
ته ي３ ＄واکمنتيا او خو ＄＋ت وربا＊ه. په دې توگه بريالی شو چ３ سياسي يووالی ！ينگ ک７ي او ه５واد خپلو طبيعي 
پولو ته ورسوي. د احمدشاه بابا په پوځ ک３ دوه ډوله سرت５ري وو، يو ډول ي３ منظم او بل ي３ نامنظم ＄واک و چ３ 
د قومي ＄واک په نامه ي３ شهرت درلوده. د احمدشاه بابا په واکمن９ ک３ د عسکرو شمير په من％ني ډول سل زره 
تنو ته رس５ده. قومي ＄واکونه د خدمت په مـهال له مالي３ ورکولو نه معاف ک５دل. د ه５واد ！ول عايدات يو ديرش 

ميليونه روپيو ته رس５دل چ３ له نيول شويو سيمو ＇خه الس ته راتلل.
احمدشاه بابا په درې گونو لورو ک３ وسله وال ＄واکونه وگمارل. تر ！ولو مهمه جگ７ه ي３ د هند په لوري د پاني 
پت په نامه شهرت لري چ３ په پايله ک３ احمدشاه بابا د اتل په توگه را＇رگند شو. افغاني ＄واکونو ډ４ر زيات غنايم 
السته راوړل. د نظم من＃ ته راوړلو په موخه، احمدشاه بابا دوه ＄له د لويدي＃ په لور ل＋کر وايستل چ３ په پايله 
ک３ نوموړي ته ډ４ر برياليتوبونه ور په برخه شول. احمدشاه بابا د پولو د ！اکلو په موخه د شمال په لوري هم ل＋کر 

وايست، برياليتوبونه ي３ په نصيب شول او د امو سيند ي３ د دواړو حکومتو ترمن＃ د طبيعي پول３ په توگه و！اکه.

                      
                         

                                په ！ولگي ک３ فعاليت
زده کونک３ دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې په دې اړه چ３ احمدشاه بابا په اداري او پو＄ي 
اړخو ک３ ول３ گام پورته ک７ او دويمه ډله دې د نهه کسيزې شورا د دندې په اړه په خپلو من％و ک３ خبرې 

وک７ي، د خبرو اترو پايله دې د هرې ډل３ استازي نورو ته واوروي.

                                پو＊تن３
١- د احمدشاه بابا د حکومت ډول په اړه ＇ه پوه８５ئ؟

٢- د احمدشاه بابا د سلطنتي نظام ارز＊ت په ＇ه ک３ و؟
٣- د احمدشاه بابا په وسله وال پوځ ک３ ＇و ډوله سرت５ري وو؟

٤- د احمدشاه بابا وسله وال پو＄ونه په کومو لورو وگمارل شول؟
٥- د احمدشاه بابا د واکمن９ پر مهال د ه５واد عايدات له کوم اړخه تامين ک５دل؟

 
                                      له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زده  کوونکي دې د احمدشاه بابا د کارنامو په اړه معلومات الس ته راوړي او په ！ولگي ک３ دې 
وړاندې ک７ي.

د کندهار سرپ＂ى بازار

١٤



شپ８م لوست
               د احمدشاه بابا د نيکو خصلتونو په اړه ＇ه پوهي８ئ؟

په ت５ر لوست ک３ د احمدشاه بابا په اداري او پو＄ي اصالحاتو ر１ا واچول شوه، په دې لوست ک３ د هغه د د نيکو 
خصلتونو او د م７ين３ وخت 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 ک３ بريالی شو. له همدې امله ي３ د خلکو په من＃ ک３ ＄انگ７ی ＄ای درلوده. نوموړی 
هغه پاچا و چ３ تاج ي３ پر سر نه اي＋وده، تشريفات ي３ نه خو＊５دل، پ＂کی ي３ تاړه او د ＄مک３ پر مخ ک＋يناسته. 
هغه له خلکو سره ن５غه اړيکه درلوده. د سوله ييز شخصيت په توگه ي３ د خلکو په شخ７و ک３ پريک７ې کول３. 
په ورين تندي ي３ له خلکو سره خبرې کول３. زړور او ه５واد پالونکى س７ی و. په ن７يوالو چارو ک３ ي３ له عدالت 
＇خه کار اخيست. ک７ک５چونه ي３ په سوله ييز ډول حلول. احمدشاه بابا په سياست ک３ د نرم＋ت پلوی و او تل به 
ي３ د دوست９ له الرې چلند کاوه. سره له دې چ３ د خاورې د پراخوالي هوډ ي３ درلود، له وينو تويولو نه ي３ ډډه 

کوله. د ده د ＊و او نيکو اخالقو له امله ورته د بابا لقب ورک７ل شوى دى.
احمدشاه بابا له شپ８ ويشت کاله واکمن９ ＇خه وروسته د هغ３ ناروغ９ له امله چ３ ده ته ورپ５＋ه شوې وه د يو 
پن％وس کلو په عمر ١١٥١ لمريز کال چ３ د )١٧٧٣( زي８ديز کال سره سمون لري له ن７ۍ ＇خه سترگ３ پ＂３ 

ک７ې او د کندهار ＊ار د مبارک３ خرق３ په انگ７ ک３ خاورو ته وسپارل شو.

د احمدشاه بابا مقبره په کندهار ک３

١٥



                                 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده  کوونکي 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 تگالرې او د نوموړي د مـ７ين３ کال په اړه بحث وک７ي.

                                 پو＊تن３
١- احمدشاه بابا له ＇ومره مودې وروسته او د ＇و کلو په عمر له ن７ۍ ＇خه سترگ３ پ＂３ ک７ې؟

٢- د احمدشاه بابا ＊５گ３２ چ３ د ه５واد واکمن９ په اړه وې تشر４ح ک７ئ.
٣- د احمدشاه بابا ＄انگ７ي صفتونه کوم وو؟ دوه ډوله ي３ وليکئ.

                                 له ！ولگي نه د باندې فعاليت
زده  کوونکي دې د احمدشاه بابا د ＊５گ２و په اړه چ３ هغه پرې باور درلوده، له لويانو ＇خه معلومات الس 

راوړي او په ！ولگي ک３ دې وړاندې ک７ي. 

١٦

په کندهار ک３ د احمد شاه بابا جومات



اووم لوست

                   آيا پوه８５ئ چ３ ت５مورشاه شل کاله واکمني وک７ه؟

ت５ر لوست د احمدشاه بابا د ＊يگ２و او د م７ين３ رو＊انولو ته ＄انگ７ی شوی و، په دې لوست ک３ د ت５مورشاه شل کلنه 
واکمني ＇７５ل ک８５ي.     

ت５مورشاه چ３ په ١١٢٠ هجري لمريز )١٧٤٢ زي８ديز( کال ک３ ز４８４دلی و د پالر د پاچاه９ پر مـهال د 
هرات واليت والي و. هغه  تعليم لرونکی او د دري ژب３ شاعر هم و. د هغه وخت له دود سره سم ت５مورشاه د 
پالر تر م７ين３ وروسته په کندهار ک３ د پاچاه９ مقام ته نوماند شو. د شهزاده سليمان نه د وزير شاه ولي خان 
مالت７ د دې المل شو چ３ شهزاده سليمان پاچاه９ ته ورسي８ي. پدې وخت ک３ ت５مورشاه کندهار ته ورس５د او د 
ناراضه مخورو له خوا ي３ د لمسولو په پايله ک３ وزير شاه ولي خان وواژه او شهزاده سليمان له پاچاه９ ＇خه الس 

واخيست.
د ت５مورشاه د واکمن９ پير په برياوو او هوساينو ک３ ت５ر شو، په دې وخت ک３ په ＄ينو سيمو ک３ پا＇ونونه 
وشول، نوموړی بريالی شو چ３ خپل مخالفين له من％ه يوسي او له هغو پولو نه دفاع وک７ي چ３ ده ته په ميراث 
پات３ شوې وې. يوا＄３ د بخارا د واکمن شاه مرادب５ک سره چ３ د امو سيند په سو４ل ي３ د 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 مرحل３ ＄انگ７تيا د پولو ساتنه وه. ت５مورشاه ته چ３ کوم دولت په ميراث پات３ شوی و ب３ له کوم 
بدلون ＇خه ي３ وساته. ！ولو ن＋تو دفاعي ارز＊ت درلود. نوموړی له ！ولو گاون６يانو سره د ＊ه ژوند کولو پلوی و. 

د ت５مورشاه ت５ر وتنه دا وه چ３ محلي سيم３ ي３ د خپلو زامنو تر من＃ وو４شل３.
ت５مورشاه له خپل３ شل کلن３ واکمن９ ＇خه وروسته  په ١٧٩٣ زي８ديز کال په کابل ک３ له دې ن７ۍ ＇خه 

١٧



سترگ３ پ＂３ ک７ې او د کابل په مرکز ک３ د کابل سيند سويلي خوا ته ＇５رمه خاورو ته وسپارل شو.

                                 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده  کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې فرهنگي پرمختيا و＇７５ي، دويمه ډله دې د ت５مورشاه 

د قلمرو د و４ش الملونه د ده د زامنو ترمن＃ مطالعه ک７ي او په ！ولگي ک３ دې وړاندې ک７ي.

                                پو＊تن３
١- په کندهار ک３ د چا مالت７ د شهزاده سليمان د واک ته رس５دو المل وگر＄５د؟

٢- د احمدشاه بابا په پاچاه９ ک３ د وليعهد په اړه ＇ه دود او دستور و؟
٣- د ت５مورشاه د واکمن９ سياسي ＄انگ７تيا ＇ه وه؟

٤- د ت５مورشاه کوم３ ت５روتن３ د هغه د امپراتورۍ د مات３ د چ＂کوالي المل وگر＄５د؟

                                له ！ولگي نه د باندې فعاليت
زده  کوونکي دې د ت５مورشاه د شخصيت او کارنامو په اړه له خپلو مشرانو  ＇خه وپو＊تي او خپل معلومات 

دې په ！ولگي ک３ وړاندې ک７ي. 

په کابل ک３ د تيمورشاه مقبره

١٨



اتم لوست

                              آيا د شاه زمان د واکمن９ تگالرې پ５ژنئ؟

ت５ر لوست د ت５مورشاه واکمن９ ته ＄انگ７ی شوی و، په دې لوست ک３ ه）ه ک８５ي چ３ د شاه زمان د واکمن９ 
کورن９ او بهرن９ ک７نالرې و＇７５ل شي.

شاه زمان د پالر له م７ين３ سره سم ！ول ورو１ه د کابل ＊ار ته راوبلل. د سردار پاينده محمد خان په مالت７ 

ي３ چ３ د بارکزيو د قوم مشر و، د تاج او تخت غو＊تونکي بنديان او په خپله ي３ په ۱۷۹۳ ز８４ديز کال ک３ چ３ 
له ۱۱۷۱ لمريز کـال سره سمون لري د واکمن９ اعالن وک７. د نوموړي د واکمن９ پر مهال د ن７ۍ لويه سياسي 
پ５＋ه )د فرانس３ لوى انقالب( رامن＃ ته شو چ３ الس ته راوړنه ي３ يوازې د فرانس３ ه５واد ته محدوده نه شوه 

بلک３ ！وله ن７ۍ ي３ ونيوله.
کورني او بهرني تاريخ ليکونکي، شاه زمان يو هو＊يار، فعـال، زړور او حوصله لرونکی س７ی بولي. د يوې 
جگ７ې په پای سره به ي３ بل３ ته وردانگل. خلکو د ت５مورشاه د نورو زامنو په پرتله شاه زمان ته ډ４ر درناوی کاوه. 
نوموړي کابو د نيمايي پ７５ۍ امنيت په پای ک３ سياسي واک الس ته راوړ. د امنيت د ！ينگولو په موخه ي３ هوډ 

درلود چ３ مرکزيت پياوړی ک７ي. د دې موخو په پلي کولو ک３ د 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 بل３ خوا په سيمه ک３ 
په ＊کاره او پ＂ه السوهن３ پ５ل 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 ک３ د پام وړ ستونزې پيدا 
ک７ې. په لو４دي＃ ک３ قاجار 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 ي３ شهزاده محمود په هرات ک３ وه）اوه.
د مخورو او بانفوذه خلکو خپه کول، په سيمه ک３ ＊کاره او پ＂و السوهنو او کورنيو خپل من％ي مخالفتونو، د 

وزير فتح خان په ن８دې ملتيا سره د شاه محمود واک ته د رس５دو لپاره حاالت چمتو ک７ل.

له ل８ ＇ه مقاومت ＇خه وروسته شاه زمان کابل د پ５＋ور په تکل پر４＋ود، خو د الرې په اوږدو ک３ له نورو 
ملگرو سره د مال عاشق اهلل شينواري له خوا ونيول شو او ړوند ک７ى شو، وروسته تر ＇ارن３ الندې د کابل ＊ار 

ته راوستل شو په دې توگه د شاه زمان واکمني پاى ته ورس５ده او شهزاده محمود واک ته ورس５د.

                            

        په ！ولگي ک３ فعاليت
زده  کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د شاه زمان د واکمن９ د ＇رنگوالي او دويمه ډله 

دې د کورنيو بغاوتو په اړه خبرې اترې وک７ي.

                                پو＊تن３
١- د شاه زمان د شخصيت په اړه ＇ه پوه８５ئ؟ ويي ليکئ.

٢- د شاه زمان واکمن９ د ن７ۍ له کوم３ پ５＋３ سره سمون درلود؟
٣- د شاه زمان د واکمن９ کورن９ ستونزې کوم３ وې؟

٤- د سيم３ د ه５وادو د پ＂و او ＊کاره السوهنو موخ３ وواياست؟

                                   له ！ولگي نه د باندې فعاليت
زده  کوونکي دې د سيم３ د ه５وادو د السوهنو او ک７نالرو په اړه له مشرانو پو＊تنه وک７ي او د معلوماتو له 

الس ته راوړلو نه وروسته دې په ！ولگي ک３ وړاندې ک７ي. 

٢٠



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

به شا محمود د حکومت د  په دې لوست کی  اړه زده ک７ل.  په  ت５ر لوست ک３ مو شاه زمان د واکمن９  په 
＇رنگولي سره أشنايي پيدا ک７ئ؟

شاه زمان د  ＊کيال کگرو اصلي سيال بلل ک５ده. په دې توگه انگر４زانو په هغه وخت ک３ )د نفاق واچوه 

او حکومت وک７ه( د سياست نه په کار اخيستلو سره د سدوزيو ترمن＃ د سيال９ نه گ＂ه پورته ک７ه، غو＊تل ي３ چ３ 

شاه زمان له من％ه يوسي.
د هغوی پام د شاه زمان ورور شهزاده محمود او بارکزي سردار فتح خان ته چ３ ايران ته ت＋ت５دلي وو، 

راوگر＄５د.
د انگر４زانو په واسطه د توطيو په الر اچول او ！ول سيمه ييز ＄واکونه له يو اړخه، د شاه زمان د ورو１و ترمن＃ 
نفاق له بله اړخه د دې زمينه برابره ک７ه چ３ شاه محمود واک ته ورسي８ي. په همدې حالت ک３ د انگليس 
استعماري سياست پراخوالی مونده، د ه５واد په لو４دي＃ ک３ هم د هرات د و４ش ل５والتيا د قاجاري دولت له 
لوري ＇رگند４ده. پر دې سرب５ره شاه شجاع د افغانستان په ختي＃ ک３ او د پنجاب د سکانو حکومت په پ５＋ور 

ک３ د نوموړي پر ضد په جگ７ه الس پورې ک７.
د دې تر＇نگ د شاه محمود د دولت د مات３ په موخه د عبدالرحيم خان غلجايي په مشرۍ ستر ＄واک د 
غزني په لوري حرکت وک７ چ３ د شاه محمود د ＄واکونو له خوا د مات３ سره مخامخ شو. د دې لپاره چ３ په کابل 

نهم لوست
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ک３ خلک د شاه محمود له ادارې ＇خه خپه وو، په پا＇ون ي３ الس پورې ک７ او نوموړى ي３ د کابل په باالحصار 
ک３ محاصره ک７، شجاع الملک کابل ته راننوت او د بابر په ب０ ک３ استوگن شو. په همدې وخت ک３ وزير فتح 
خان له خپل ل＋کر سره د شاه محمود د خالصون لپاره له باميانو نه راورس５د، خو د مختارالدوله په مشرۍ د 

شجاع الملک ل＋کر په قاضي کال ک３ د هغو مخه ونيوله او فتح خان له مات３ وروسته د کندهار په لور شاتگ ته 
اړ او د شاه محمود له زوی کامران سره يو＄ای شو. د شاه محمود له مات３ او تسلميدو نه وروسته شجاع الملک 

باالحصار ته ننوت او خپله واکمني ي３ اعالن ک７ه.

                            

                                په ！ولگي ک３ فعاليت
نفاق  انگر４زانو )د  اړه خبرې وک７ي چ３  په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې پدې  زده کونکي دې 
واچوه، حکومت وک７ه( له سياست ＇خه ＇نگه گ＂ه پورته کوله؟ او دويمه ډله دې په دې اړه بحث وک７ي 

چ３ خپل من％ي نفاق، افغانستان کوم لور ته راکاږه. 

                                 پو＊تن３
١- کوم الملونه سره يو شول او د شاه محمود د واک ته رس５دو الره ي３ هواره ک７ه؟

٢- شاه محمود د خپل３ واکمن９ په وخت له کومو ستونزو سره مخامخ وو؟
٣- شجاع الملک ＇نگه واک ته ورس５د؟ توض５ح ي３ ک７ئ.

                                      له ！ولگي نه د باندې فعاليت
زده  کوونکي دې د شجاع الملک د شخصيت په اړه له لويانو ＇خه معلومات الس ته راوړي او په ！ولگي 

ک３ دې وړاندې ک７ي. 

وزير فتح خان
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لسم لوست

د شاه شجاع د لوم７ي ＄ل واکمن９ ＇رنگوالى  

 په ت５ر لوست ک３ مو د شاه محمود د واکمن９ ＇رنگوالی او ستونزې مطالعه ک７ې، په دې لوست ک３ به د شاه 
شجاع په ک７نو باندې چ３ په لوم７ي ＄ل واکمن９ ک３ تر سره ک７ې او د هند د واکمن９ په دوره ک３ د داخلي ستونزو 

په اړه به معلومات پيدا ک７ئ.

کله چ３ د شاه محمود په الس شاه زمان ړوند شو، د خلکو زړه بدوالی د شاه محمود په وړاندې 
ډ４ر شو او د شاه شجاع د فعاليتونو لپاره الر خالصه شوه. هماغه و چ３ نوموړى د کابل د خلکو په 
بلنه پالزمين３ ته راننوت او د ه５واد چارې ي３ په الس ک３ واخيست３. له کومه ＄ايه چ３ د افغانستان خلک 
د کورنيو جگ７و نه په تنگ شوي وو، د ه５واد د امنيت غو＊تونکي وو. شاه شجاع په يو ل７ کارونو الس 
پورې ک７، تر ＇و چ３ د خلکو هيل３ پوره ک７ي، د ب５لگ３ په توگه خپل ورور شاه زمان ي３ خوش３ ک７. د 

خپل ورور مخالفين ي３ و＄پل او د هغو له ډل３  ي３ عاشق شينوارى په دار و＄７اوه.
هغه د بارکزيو ورو１و په پخال ک５دو الس پورې ک７ او د اړيکو د ！ينگولو لپاره ي３ د دوست محمد 
خان خور ＄انته واده ک７ه. وزير فتح خان ته ي３ د ه５واد په اداري چارو ک３ برخه ورک７ه، خو بيا هم 
دې کار تر ډ４رې مودې دوام ونک７. وزير فتح خان د شاه شجاع پر ضد د ه５واد په بيالبيلو سيمو ک３ په 
لمسون الس پورې ک７، خو گ＂وره پايله ي３ نه درلوده. په پای ک３ هغه مـهال چ３ شاه شجاع په کشمير او 
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پ５＋ور ک３ و، شاه محمود د خپلو پلويانو په مالت７ له بند نه وت＋ت５ده او د شاه شجاع  په ضد ي３ ＄واکونه 
را！ول ک７ه او په پايله ک３ شاه شجاع په گندمک ک３ له مات３ سره مخامخ او په دې توگه شامحمود د دويم 

＄ل لپاره پر تخت ک＋يناست.

شاه شجاع يو فرهنگي س７ى او د دري ژب３ شاعر هم و چ３ د کالم ب５لگه ي３ په الندې ＇لوريزه ک３ تر سترگو 
ک８５ي.

اين بلبل از فراق چمن گريه مى کند مرغ دلم بـه يـاد وطـن گريـه مى کند   

غربت کشيده بهر وطن گريه مى کند تا دل سفر گزيد به چين دو زلف او   

                                      په ！ولگي ک３ فعاليت
زده  کوونکي دې په ！ولگي ک３ په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د شاه شجاع د مهمو گامونو 
په اړه او دويمه ډله دې د شاه شجاع د مات３ په الملونو خبرې اترې وک７ي او پايله دې په ！ولگي ک３ 

وړاندې ک７ي.

                                پو＊تن３
١- د شاه شجاع د واک ته رس５دو الملونه وواياست؟

٢- د بارکزيو ورو１و سره د شاه شجاع د سول３ پايله ＇ه وه؟
٣- وزير فتح خان د شاه شجاع په وړاندې په کومو کارونو الس پورې ک７؟

                                 له ！ولگي نه د باندې فعاليت
زده کونکي دې له لويانو ＇خه د پخالين３ د گ＂و په اړه معلومات الس ته راوړي او په ！ولگي ک３ دې وړاندې 

ک７ي.
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يوولسم لوست

د شاه محمود د دويم３ دورې واکمن９ ＇رنگوالی  

په ت５ر لوست ک３ مو د شاه شجاع د لوم７ۍ دورې واکمن９ د مهمو پ５＋و 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 چ３ د وزير فتح خان په مرسته د دويم ＄ل لپاره د ملک ！ول واک الس ته 
راوړي. وزير فتح خان د شاه محمود له اعتماد ＇خه گ＂ه واخيستله او د خپل واک د ！ينگوالي لپاره ي３ د ورو１و ترمن＃ 

د ه５واد د واليتونو په و４ش الس پورې ک７. دغه کار د شاه محمود د زوی کامران د ناخو＊９ المل وگر＄５ده.
دغه مهال شاه محمود يوا＄３ په کابل او کندهار ک３ واک درلود او د ه５واد لو４دي％و پولو ک３ ناامني او 
گ６وډي وه. شاه شجاع د ه５واد په ختي％و پولو ک３ خورا نفوذ او ＄واک درلوده. د سدوزيو او بارکزيو ترمن＃ 
سياسي کشال３، قدرت ته له رس５دو نه پرته نورې ！ولنيزې مسال３ هم وې چ３ دغه راز خبرې اترې د شاه محمود 
د اند４＋ن３ المل وگر＄５دې او خپل زوی کامران ي３ هرات ته واستاوه. نوموړي په هرات ک３ د وزير فتح خان د 
ورو１و پر ضد په غچ اخيستلو الس پورې ک７ چ３ دده دا کار په ！ول ه５واد ک３ )له هرات نه تر کشميره پورې( د 

تاوتريخوالي المل وگر＄５د. د دغ３ بلوا له مهمو محرکينو او عاملينو نه يو هم دوست محمد خان و.
نوموړى له کشميره کابل ته راغی او د کابل په ＊ار ک３ ي３ شاه محمود د غزني په لور شاتگ ته اړ ک７. له 
دې پ５＋و 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 مات３ المل وگر＄５د. په دې سره د شاه محمود د واکمن９ دويم دور په  ۱۸۱۸ زي８ديز کال 

ک３ پای ته ورس５ده.
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پورتنى ان％ور د هغه وخت د ＊اري ژوند يوه برخه ＇رگندوي
                   

                        په ！ولگي ک３ فعاليت
زده  کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې په دې اړه چ３ د شاه محمود واکمني تر کومه ＄ايه 
پورې غ％يدل３ وه 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
١- وزير فتح خان د شاه محمود له اعتماده ＇نگه گ＂ه واخيستله؟

٢- د سدوزيو او بارکزيو د کورنيو ترمن＃ تاوتريخوالي له کومه ＄ايه سرچينه واخيسته؟

                                 له ！ولگي نه د باندې فعاليت
زده  کوونکي دې د مشرانو نه په دې اړه چ３ د سدوزيو په ل７ۍ ک３ کومو کسانو پر افغانستان حکومت ک７ی، 

معلومات واخلي او په ！ولگي ک３ دې وړاندې ک７ي. 
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دولسم لوست

آيا د امير دوست محمد خان د لوم７ي ＄ل واکمن９ سره آشنايي لرئ؟

په ت５ر لوست ک３ مو د شا محمود دويم ＄ل واکمن９ او د سدوزيو او بارکزيو د خپل من％ي شخ７و او جگ７و 
په اړه معلومات ترالسه ک７ل، په دې لوست ک３ به د امير دوست محمد خان د لوم７ي ＄ل واکمن９ له ＇رنگوالي 

سره آشنا شئ.

 وروسته له دې چ３ دوست محمد خان په تدريجي ډول خپل موقعيت په کابل ک３ ！ينگ ک７، د پاچاه９ 

او امارت شرايط ي３ ＄انته چمتو ک７ل، تر دې چ３ په ۱۸۳۵ زي８ديز کـال ک３ د ده په سر د تاج اي＋ودلو مراسم 
په ډ４ره ساده توگه په کابل ک３ ترسره شول او نوموړي ته د اميرالمؤمنين لقب ورک７ل شو.

امير په لوم７ي گام ک３ ب３ اعتماده کسان له واک نه گو＊ه او پر ＄ای ي３ خپل زامن وگومارل، وروسته ي３ د سکانو 
پر ضد جگ７ې ته ＄ان چمتو ک７. د دې جگ７ې د ترسره کولو لپاره ي３ مخک３ د سوداگرو، ه＂９ والو او نورو قشرونو 
نه اعانه را！وله ک７ې وه. د خپل３ خو＊３ پن％وس زره پلي او لس زره سپاره سرت５ري ي３ په )۱۸۳۵( زي８ديز کال د 
پ５＋ور پر لور وخو＄ول. سلطان محمد خان د لس زره باجوړي سرت５رو په درلودو سره د امير د اردو يوه برخه 
وه. ددغو ＄واکونو خو＄５دو د رنجيت سنگ په ＄واکو ک３ لويه و４ره پيدا ک７ه. رنجيت سنگ حاضر شو چ３ له 
تازه دمو افغانانو سره د روغ３ جوړې الره خپله ک７ي نو يو پالوى ي３ د هارالن په مشرۍ د امير حضور ته واستاوه. 
هارالن دنده درلوده چ３ په هره توگه وي په افغاني ل＋کرو ک３ نفاق او درزونه واچوي. د نوموړي پالوي تر هر＇ه 
دمخه د امير ورور سلطان محمد خان ته پام شو او د پ５＋ور د حکومت د وعدې په ورکولو سره ي３ پر سکانو د 
يرغل او جگ７ې نه مخ وگر＄اوه. سردار سلطان محمد خان د لس زره سرت５رو په گ６ون د شپ３ له خوا د امير د 
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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 ١٨٣٦ زي８ديز کال ک３ د هند د نوي وايسرا په توگه د الرد اکلن６ د ！اکل ک５دو نه وروسته امير دوست محمدخان 
دده په نوم مکتوب وليکه او په ضمن ک３ ي３ د پ５＋ور په مسال３ ！ينگار وک７، په دې الره ک３ د انگر４زانو د دولت 
د مرست３ غو＊تونکى شو. نوي وايسرا د امير د ليک په ＄واب ک３ وليکل چ３ د برتاني３ حکومت د دې هيله 
مند دی چ３ د افغان او سک دولتونه دې د سول３ له الرې خپل３ مسال３ هوارې ک７ې او برتانيا د نورو ه５وادو په 
کورنيو چارو ک３ السوهنه نه کوي. تر ＇نگ ي３ د )الکساندر برنس( په مشرۍ يو پالوى په ＊کاره د سوداگريزو 
مسالو د ＇７５لو په نامه کابل ته ول８５ه. امير دوست محمد خان کابل ته د انگليسي پالوي په راتگ ډ４ر خوښ شو 
او هيله من و چ３ يو ل７ مسال３ د پ５＋ور د مسال３ په گ６ون د خبرو اترو له الرې حل ک７ي، خو د امير د غو＊تنو په 

خالف ي３ د انگر４زانو د پالوي نه د پام وړ ＄واب الس ته را نه وړ.
د دې لپاره چ３ برتانيا د افغانستان په اړه د روسي３ او ناپليون د پاليس９ او موخو نه په و４ره ک３ و له افغانستان 
سره ي３ خپله مينه و＊ودله. امير دوست محمد خان د انگر４زانو د دې سياست سره چ３ پ５＋ور د رنجيت سنگ 
له ＄واکونو ＇خه تش شي هوک７ه وک７ه، خو انگر４زانو افغانستان ته د روسي پالوي راتگ بهانه ک７ه او له امير 
دوست محمد خان سره ي３ اړيک３ وشلول３ او له شاه شجاع او رنجيت سنگ سره ي３ خپل３ اړيک３ ！ينگ３ ک７ې. 
شاه شجاع چ３ په لوديانه ک３ د انگر４زانو تر سيوري الندې ژوند کاوه، د هغوی سره په خبرو اترو بوخت شو او 

انگر４زانو دی د خپل يرغل مخک（ وگر＄اوه او په ١٨٣٩ زي８ديز کال ي３ زموږ پر خاوره يرغل وک７.

                                په ！ولگي ک３ فعاليت
زده  کوونکي 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 ک３ د انگريزانو د سياست په اړه، په خپلو من％و ک３ بحث 

وک７ي او پايله دې په ！ولگي ک３ وړاندې ک７ي.

                                پو＊تن３
١- د انگر４زانو استازى هارالن ＇نگه بريالى شو چ３ د امير دوست محمد خان په پوځ ک３ درز واچوي؟

٢- انگر４زانو ول３ پر افغانستان يرغل وک７؟

                                 د ！ولگي نه د باندې فعاليت
زده  کوونکي دې د خپلو مشرانو ＇خه د افغانستان په وړاندې د فرانس３ او روسي３ د پال５سيو په اړه معلومات 

السته راوړي او په ！ولگي ک３ دې وړاندې ک７ي.
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ديارلسم لوست

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

په ت５ر لوست ک３ تاسو د امير دوست محمد خان د لوم７ي ＄ل واکمن９ د ＇رنگوالی په اړه معلومات تر السه 
ک７ل، په دې لوست ک３ به پر افغانستان د انگر４زانو د مستقيم يرغل په اړه معلومات ترالسه ک７ئ.

پر افغانستان د انگر４زانو لوم７ی يرغل د تاريخ له نظره د هند په نيمه لويه وچه ک３ د سرو زرو تاج ساتن３ 
مفکوره وه. دغ３ مفکورې د انگر４زانو د سياسي او پو＄ي  تگالرې بنس＂يزه موخه جوړوله. انگر４زان د خپلو 
استعماري پالنونو د پلي ک５دو لپاره د يوې پلم３ په ل＂ه ک３ وو. مکنا！ن د برتانوي هند د استازي په توگه له شاه 
شجاع او رنجيت سنگ سره اړيکه ！ينگه ک７ه. د ١٨٣٨ زي８ديز کال د جوالی په ٢٥مه د دوی ترمن＃ د الهور 

درې اړخيز ت７ون السليک شو. په دغه ت７ون ک３ مکنا！ن او رنجيت سنگ ډ４ر واک درلود، خو شاه شجاع د يو 
فراري س７ي په توگه ب３ واکه و.

 انگر４زانو د دې په بدل ک３ چ３ شاه شجاع د افغانستان پر تخت ک＋ينوي، هغه ي３ د سند په شاو خوا ک３ د 
افغاني خاورې له يوې برخ３ نه لکه کشمير، پ５＋ور، ديره جات او خيبر چ３ د دوست محمد خان د واکمن９ 
حدود وو، د رنجيت سنگ په گ＂ه منصرف ک７ او هم ي３ پرې ومنله چ３ له ه５＆ دولت سره به چ３ د انگر４زانو 
د دولت مخالف وي سياسي اړيک３ نه ساتي. د هرات خپلواکي چ３ د هغه د وراره په الس ک３ و، ومني او د 

هغه ＄ای په چارو ک３ به السوهنه نه کوي.
د همدغو شرايطو او ت７ونونو له مخ３، انگليسي ＄واکونو د سرجان کين تر قوماندې الندې چ３ د انگليس 

٢۹



＄انگ７ى استازى )مکنا！ن( او شاه شجاع هم ورسره و. د ١٨٣٩ زي８ديز کال په فبروري ک３ د بلوچستان او بوالن 
درې له الرې پر کندهار يرغل وک７. کندهاري ورو１و د روسي３ له استازي نه د مرست３ غو＊تنه وک７ه، خو روسانو 
مرسته ورسره ونه ک７ه. د روسانو د دې کار له امله کندهاري ورو１ه مايوس شول او ب３ له جگ７ې ي３ په شاتگ وک７ 
او ايران ته وت＋ت５دل. شاه شجاع کندهار ته راننوت. په کندهار ک３ مکنا！ن له شاه شجاع سره يو بل ت７ون السليک 
ک７ او له هغه ي３ ژمنه واخيسته چ３ په افغانستان ک３ د انگر４زانو تلپات３ ＄واکونه او يو سياسي استازى ＄اى په ＄اى 
شي. په دې ډول انگليسي ＄واکونه له شاه شجاع سره د غزني له الرې او کپ＂ان وي６ د شاه شجاع له زوی شهزاده 
ت５مور سره د خيبر درې او جالل اباد له الرې پر کابل يرغل وک７. امير دوست محمد خان چ３ د لويدي％و او 

ختي％و جبهو ترمن＃ را ايسار و او جنگي تياری ي３ هم نه درلوده، د د＊من له ＄واکونو سره له مخامخ ک５دو وړاندې 
ي３ ت５＋ته وک７ه او په بخارا ک３ ي３ پناه واخيسته او په دې توگه د د＊من ＄واکونه کابل ته ننوتل.

امير دوست محمد خان ونه شو کولی چ３ له روسي３ نه هغه مرست３ ترالسه ک７ې چ３ په بخارا ک３ ي３ ورته 
انتظار درلود، له همدې امله خپه او نهيلى بيرته افغانستان ته راستون شو، ＄ان ي３ انگر４زانو ته وسپاره او هغوی بيا 

کلکت３ ته واستاوه.
 

                              
         په ！ولگي ک３ فعاليت

زده  کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د افغانستان لپاره د انگر４زانو د پاليس９ او سياست 
په اړه او دو يمه ډله دې د الهور د درې اړخيز ت７ون په اړه خبرې اترې وک７ې او پايله ي３ د هرې ډل３ استازى 

په ！ولگي ک３ وړاندې ک７ې.

                                      پو＊تن３
١- کومو مسايلو پر افغانستان د انگر４زانو د بريد سياسي او پو＄ي تگالره جوړوله؟

٢-د الهور ت７ون ＇ه وخت او د کومو اشخاصو ترمن＃ السليک شو؟
٣-انگر４زانو له کومو لورو او د کومو اشخاصو تر قوماندې الندې پر افغانستان يرغل وک７؟

٤-د کندهار په ت７ون ک３ مکنا！ن له شاه شجاع نه کومه ژمنه واخيسته؟ وي３ واياست.

                                له ！ولگي نه د باندې فعاليت
زده  کوونکي دې د خپلو مشرانو په مرسته په افغانستان د انگر４زانو د لوم７ي يرغل او د هغه د ناوړو پايلو په 

اړه معلومات ترالسه ک７ي او په ！ولگي ک３ دې ولولي.

٣٠



＇وارلسم لوست

آيا د شاه شجاع د دويم ＄ل واکمن９ په اړه معلومات لرئ؟

په ت５رو لوستونو ک３ مو په ه５واد د انگر４زانو د لوم７ي يرغل، د هغوی موخ３ او د امير دوست محمد خان د واکمن９ په اړه 
معلومات الس ته راوړي، اوس په دې لوست ک３ به د شاه شجاع د حکومت له ＇رنگوالي سره أشناا شئ.

کابل په  شاه شجاع يو ＄اى کابل ته راننوتل، نوموړي د انگر４زانو په تکيه د  انگر４زان او  وروسته له دې چ３ 
باالحصار ک３ ＇لور 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 حواالتو مسووليت پر غاړه درلوده. 
د انگر４زانو ＄ين３ سياسي او پو＄ي مامورين د ه５واد په بيال بيلو سيمو ک３ د چارو سالکاران بلل ک５دل. دا ＄که چ３ 
کابل، کندهار، کالت، غزني، وردگ،  په  تلپات３ استوگن３ هوډ درلود. خپل ＄واکونه ي３  افغانستان ک３ ي３ د  په 

چاريکار، باميان او جالل آباد ک３ ＄ای په ＄ای ک７ل.
انگر４زان په دې فکر ک３ وو چ３ خپله ست７يا وباسي، خو دا گمان ي３ ب３ ＄ايه 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 الملونه وو چ３ يو لوی ملي پا＇ون ته ي３ الره هواره ک７ه.هماغه و چ３ د غلجيو، 
کوهستان م７５نيو خلکو د سرکش９ ن＋ان３ رو＊انه شوې چ３ ملي مشرانو د ملي  او  زرمتو، خوگيا１و، کوهدامن 
خو＄＋تونو هست３ ته وده او پراختيا ورک７ه. د نواب باغ په کو＇ه ک３ د ا＇کزي عبداهلل خان په کور ک３ د يرغل پالن 
جوړ شو او يوه دولس کسيزه شورا جوړه شوه چ３ په هغ３ ک３ نواب زمان خان د ريس او امين اهلل خان لوگري د 

مرستيال په توگه و！اکل شول، تر ＇و د سول３ او جگ７ې چارې په غاړه واخلي.
د ١٨٤١ زي８ديز کال د نوامبر دويمه د افغانانو لپاره د ملي پا＇ون او برياليتوبونو لويه ورځ او د برتاني３ لوي３ امپراتورۍ 
د مات３ ورځ بلل ک８５ي. په دې معنا چ３ له جوړ شوي پالن سره سم ي３ د کابل د باالحصار په لمنو چ３ د انگليسي 
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مامورينو او منصبدارانو قرارگاه وه يرغل وک７. د برنس کور ته ي３ اور واچاوه او دی ي３ په خپله له ت５غه ت５ر ک７. مبارزينو په 
دويمه ورځ د انگر４زانو په نورو کال گانو باندې چ３ د کابل په ＊ار ک３ وې يرغل وک７. په دې اړو دوړ ک３ د جهاد غ８ د کابل 
شپ８ کروه９ ته ورس５ده او خلکو ډله ډله په دې ملي جهاد ک３ گ６ون وک７. له ن５که مرغه چ３ سردار وزير محمداکبر خان 
کابل ته راغى او د نواب زمان خان په ＄ای ي３ د جهاد مشري په الس ک３ واخيسته. انگر４زانو چ３ خپل حالت ستونزمن 

وليده له سردار محمد اکبر خان سره خبرو اترو ته ک＋５ناستل،  انگر４زانو غو＊تل چ３ په دې 
خبرو ک３ سردار محمد اکبر خان ووژني، خو محمد اکبر خان له فرصت نه په گ＂ه اخيستن３ 

پر مکنا！ن يرغل وک７ او د تفنگچ３ په ډز ي３ وواژه. 
د جگ７ې په ترڅ ک３ ډ４ر 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 ک３ جالل آباد ته ورس５د او 
د خپلو ل＋کرو د تباه９ کيسه ي３ وک７ه. انگر４زانو په کابل ک３ د خپل ل＋کر له مات３ ＇خه  

وروسته په غچ اخيستو الس پورې ک７ او تازه دمه ل＋کر ي３ د يرغل لپاره چمتو ک７.
وزير اکبر خان د کابل په لور د جنرال پالک په مشرۍ د انگر４زي ＄واکونو له حرکت 
نه خبر شو او مقابل３ ته ي３ ورودانگل، خو د امير دوست محمد خان له الر＊وون３ سره ي３ 
سم د تاشقرغان په لور شاتگ وک７. د پالک او سيل ＄واکونه له جالل اباد نه کابل ته ننوتل 
او د خپل د السه تللي حيثيت د بيا راگر＄ولو لپاره ي３ د کابل چهار چت３ بازار او ＊کلي 
ستالف ته اور واچاوه. نا＇اپه د انگر４زانو له ذهنه د افغانستان د نيولو مفکوره ووته. دوست 

محمد خان ي３ له بنده ازاد ک７ چ３ افغانستان ته ستون او يو＄ل بيا د کابل په تخت ک＋يني. په دې توگه د انگر４زانو د يرغل 
لمن ！وله شوه. په دې مات３ سره د انگر４زانو حيثيت په ！وله اسيا ان په ！وله ن７ۍ ک３ ！ي شو. د انگر４زانو کابينه بدله شوه، 
له دې ＇خه وروسته انگر４زانو د افغانستان په اړه خپل３ ک７نالرې ته بدلون ورک７ او تر ډ４رې مودې پورې ي３ زموږ ه５واد پر 

خپل حال پري＋ود، په بدل ک３ ي３ د افغانانو ستر وياړونه په برخه شول.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده  کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د شاه شجاع د واک ته رس５دو په ＇رنگوالي، دويمه ډله 

دې د انگر４زانو د مات３ په اړه بحث وک７ي او خپل نظرونه دې له نورو ！ولگيوالو سره شريک ک７ي.
 پو＊تن３

١- انگر４زانو د خپل اوږد مهال شتون په موخه خپل ＄واکونه د افغانستان په کومو سيمو ک３ م５شت ک７ل؟
٢- د انگر４زانو پر ضد د افغانانو د ملي پا＇ون او خو＄＋تونو الملونه کوم وو؟ رو＊انه ي３ ک７ئ.

٣-په افغانستان ک３ د انگر４زانو مات３ د انگليسي سياست پوهانو په افکارو ک３ ＇ه بدلون من＃ ته راوړ او په کومو مسايلو 
ي３ اعتراف وک７؟

 له ！ولگي نه د باندې فعاليت
زده  کوونکي دې د خپلو مشرانو په مرسته د هغو ملي مبارزينو او غازيانو په اړه چ３ انگر４زانو ته ي３ مات３         

ورک７ې، معلومات ترالسه ک７ي او په ！ولگي ک３ دې ووايي.  

٣٢

وزير اکبر خان



پن％لسم لوست

آيا د امير دوست محمد خان د دويم ＄ل واکمن９ په اړه پوه８５ئ؟

       ＇نگه چ３ په ت５ر لوست ک３ وويل شول، انگر４زانو د خپل３ ＇لور کلن９ ولک３ ترخ３ تجرب３ ＇خه زده ک７ل 
چ３ په افغانستان ک３ پات３ ک５دای نه شي، له همدې امله د حل الرې د پيدا کولو او نويو اړيکو ！ينگولو په فکر 
ک３ شول. هغوى د امير دوست محمد خان د دويم ＄ل واک ته رس５دو ته راضي شول، له دې امله چ３ زنداني 
امير له ！ولو پ５＋و نه ب３ خبره پات３ شوى و، افغانستان ته په ب５رته راستن５دو ک３ ي３ په انگر４زانو ه５＆ ډول قيد و 
شرط ک＋５ن＋ود، له همدې امله چ３ د برتانوي هند دولت عمال افغانستان په ملوک الطوايفيو باندې و４شلی وي 
او هم په افغانستان ک３ د نفاق زياتوالی راوړي، امير دوست محمد خان ي３ د درې گونو وآلياتو )کابل، غزني 

او جالل اباد( د امير په توگه ومانه.
        وروسته له دې چ３ امير دوست محمد خان پاچا شو لوم７ی ي３ د ه５واد د کورن９ وضع３ په سمون کولو 
الس پورې ک７. د دې لپاره چ３ د ملوک الطوايفيو په رامن＃ ته ک５دو او د جگ７و په پ５＋يدو سره، د ه５واد وضعيت 
په عمومي ډول خراب شوی و، بيا ي３ د سياسي يووالي او د مرکزي دولت د ！ينگ＋ت لپاره ه）３ وک７ې، د ！ولو 
قوماندانانو په ت５ره بيا د وزير محمد اکبر خان په م７５انه ي３ له باميان ＇خه تر مزار او هراته پورې سيم３ فتح 
ک７ې، وروسته ي３ د تگاب او نجراب د خلکو بغاوتونه له من％ه يوړل او د خوگيا１يو د خلکو خو＄＋تونه ي３ 

غلي ک７ل. 

٣٣

  په ت５ر لوست ک３ مو د شاه شجاع د دويم ＄ل واکمن９ او د انگر４زانو د لوم７ي يرغل د انگ５زو او موخو په  اړه معلومات 
الس ته راوړل، په دې لوست ک３  به د امير دوست محمد خان د دويم ＄ل واکمن９ په ارز＊ت پوه８５ئ. 

د مزار شريف په روضه ک３ د وزير محمد اکبر خان د زيارت ان％ور



لن６ه دا چ３ وزير محمد اکبر خان د يوه فاتح، ه５وادپاله او سر＊ندونکي س７ي په توگه د افغانستان په سياسي يووالي 
ک３ ډ４ر زيار وايسته. نوموړى په پاى ک３ د نهه ويشت کلو په عمر په ١٨٤٦ زي８ديز کال ک３ يوه هندي ډاک＂ر په 
زهر لرونکو گوليو په شهادت ورساوه او د مزار شريف په روضه ک３ خاورو ته وسپارل شو. امير دوست محمدخان 

د وزير محمد اکبرخان له مي７من３ ＇خه وروسته خپل بل زوی شهزاده غالم حيدرخان خپل ＄ای ناستی و！اکه.
    د وزير اکبر خان م７ين３ د افغانستان ！ول ه５واد پالونکي خلک خواشيني ک７ل. له دې سره جوخت د سکانو 
حکومت د رنجيت سنگ تر م７ين３ وروسته کمزوى شوی و، انگر４زانو په پنجاب ک３ پرمختگ وک７ او د پنجاب 
زياتره سيم３ ي３ ونيول３، امير دوست محمد خان د پ５＋ور او د هغه شاوخوا سيمو د الس ته راوړلو لپاره ه）ه 
ته راوړل، د ملوک  ！ول واليتونه هم الس  هندوکش د شمال  د  ي３  بل３ خوا  له  نيوه،  ونه  ي３  وک７ه، خو ＄ای 

الطوايفيو د له من％ه وړلو په موخه ي３ د پام وړ گام واخيست او ＄النده برياليتوبونه ي３ په برخه شول.
     امير دوست محمد خان بيا خپل پام د هرات او کندهار لور ته وگر＄اوه. کندهار په ۱۸۵۵ زي８ديز کال ک３ 
د کندهاري سردارانو ترمن＃ د مخالفتونو له امله د امير دوست محمد خان الس ته ورغی او د مرکزي دولت 
تر ادارې الندې راغی. د هرات وضعيت هم دا مهال ＊ه نه و. ايرانيانو د هغه د الس ته راوړلو لپاره ه）３ کول３. 
کله چ３ يار محمد خان الکوزی م７ شو، ايرانيانو برياليتوبونه هم الس ته راوړل. امير دوست محمد خان دا ＊ار 
وروسته له سخت３ جگ７ې ＇خه د ۱۸۶۳ زي８ديز کال د مي په مياشت ک３ ونيو، په افغانستان ک３ ي３ د روسي３ 

د پرمختگ مخه ونيوله او په دې توگه د اوسني افغانستان سياسي يووالى بشپ７ شو. 
   امير دوست محمد خان تر شل کاله واکمن９ وروسته د ١٨٦٣ زي８ديز کال د جون په مياشت ک３ په هرات ＊ار 

ک３ م７ او د خواجه عبداهلل انصاري )رح( د مقبرې تر＇نگ ＊خ شو. 

                                      په ！ولگي ک３ فعاليت
په  وړلو  من％ه  له  د  ييزو حکومتونو  سيمه  د  دې  ډله  لوم７ۍ  وو４شل شي.  ډلو  دوو  په  دې  زده  کوونکي 
＇رنگوالي او دويمه ډله دې د امير دوست محمد خان د شخصيت په اړه د دويم ＄ل پاچاه９ په وخت 

ک３ په خپلو ک３ خبرې اترې وک７ي او پايله دې په ！ولگي ک３ وړاندې ک７ي.

                                پو＊تن３
١-  د امير دوست محمد خان د دويم دور واکمن９ مهم３ ک７ن３ په گوته ک７ئ؟
٢- د مرکزي دولت په ！ينگولو ک３ د وزير محمد اکبر خان رول رو＊انه ک７ئ؟

٣- انگر４زانو د امير دوست محمد خان د حکومت په وړاندې ＇ه دري＃ نيولى و؟

                                له ！ولگي نه د باندې فعاليت
اړه  په  ！ولنيز شخصيت  او  اکبر خان د سياسي  او مشرانو ＇خه د وزير محمد  لويانو  زده کونکي دې د 

معلومات الس ته راوړي او په ！ولگي ک３ دې وړاندې ک７ي.

٣٤



شپاړلسم لوست

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

په ت５ر لوست ک３ د امير دوست محمد خان د دويم ＄ل سلطنت سره بلد شوئ. په دې لوست ک３ به 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 م７ين３ ＇خه وروسته شهزاده ش５رعلي خان د هغه ＄ای ناستی چ３ د تاج 
او تخت وارث و، د فاتح３ له مراسمو ＇خه وورسته په ١٨٦٣ زي８ديز کال د ۴۱ کلن９ په عمر، خپله پاچاهي 
اعالن ک７ه او د دې موضوع خبر ي３ خپلو ورو１و ته چ３ د ه５واد په هر گوټ ک３ وو ورساوه. په ＊کاره ！ولو ورو１و 
د محمداعظم خان په گ６ون له هغه سره خپل بيعت اعالن ک７. ش５رعلي خان خپل زوی محمد يعقوب خان 

د هرات د چارو د سمبالولو لپاره وگوماره او په خپله د کورن９ له نورو غ７و سره د کابل په لوري روان شو.
محمداعظم خان چ３ ＄ان غو＊تونکی س７ی و، د کابل په لور د امير ش５رعلي خان د سفر ملگری و، خو د 
شين６ن６  په سيمه ک３ د امير نه بيل شو او د هزاره جات پر لور خپل سکني ورور محمد حسين خان ته چ３ د 

هزاره جاتو حاکم و ورغى او هيله ي３ درلوده چ３ د خپل ورور او هزاره جاتو د خلکو په مرسته د سلطنت واگي 
تر السه ک７ي، بالخره 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 ي３ د جگ７ې توان نه درلود، د انگر４ز دولت ته ي３ پناه يوړه. له بل３ خوا 

٣٥



عبدالرحمن خان هم د امير ش５رعلي خان د حکومت پر ضد په پا＇ون الس پورې ک７ او د هندوکش د باجگاه 

په دره ک３ جگ７ه پ５＋ه شوه. عبدالرحمن خان له مات３ سره مخامخ او بخارا ته ي３ پناه يوړه.
امير ش５رعلي خان تمه درلوده چ３ دننه په ه５واد ک３ مرکزي دولت ！ينگ او د نوي تمدن په رواجولو او پرمختيا 
ک３ فـعاله ون６ه واخلي،  امير په بهرني سياست ک３ د افغانستان د خپلواک９ د ＄واکمنتيا غو＊تونکی و. خو د خپلو 
ورو１و د مخالفت او د کورن９ جگ７ې له امله ي３ ونشو کوالی چ３ د خپل سلطنت په لوم７ۍ دوره ک３ د خپلو 

پالنو په پلي کولو بريالي شي. 
هغه موضوع چ３ اميرش５رعلي خان ي３ ب３ اندازې خواشيني او گو＊ه گير ک７، د هغه د زوی شهزاده محمد 
علي خان م７ينه وه چ３ د سردار محمد امين خان سره په جگ７ه ک３ په کندهار ک３ ووژل شو. دغ３ گو＊ه 

گيرۍ او يواز４توب عبدالرحمن خان په بخارا ک３ وه）اوه چ３ د محمداعظم خان په ملتيا پر کابل يرغل وک７ي 
او په خپله ولکه ک３ ي３ راولي.

                                     په ！ولگي ک３ فعاليت
 زده کونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د امير ش５رعلی خان د ورو１و د ب３ اتفاق９ په اړه او 
دو يمه ډله دې د اميرش５رعلي خان د گو＊ه گيرۍ او يوازيتوب په اړه په خپل من＃ ک３ خبرې اترې وک７ي او 

پايله دې په ！ولگي ک３ وړاندې ک７ي.
                                 پو＊تن３

١- د اميرش５رعلي خان د واک ته رسيدو ＇رنگوالى بيان ک７ئ؟
٢- ول３ محمداعظم خان انگر４زانو ته پناه يوړه؟

٣- ول３ امير ش５رعلي خان ونشو کوالی چ３ خپل３ تگالرې پلي ک７ي؟
   

        له ！ولگي نه د باندې فعاليت
زده  کوونکي دې د اميرش５رعلي خان د شخصيت په اړه د مشرانو ＇خه معلومات الس ته راوړي او په  

  ！ولگي ک３ دې 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 ک３ به د امير محمد اعظم خان 
لن６ې واکمن９ ته يوه کتنه  وک７و.

   کله چ３ محمداعظم خان او عبدالرحمن خان کابل په خپله ولکه ک３ راوست، محمدافضل خان ي３ 
پاچا و！اکه او د امير د پاچاه９ خبر ي３ هغو انگر４زانو ته ورک７ چ３ په هند ک３ م５شت وو. انگر４زانو پرته له ＄ن６ه 
د امير محمدافضل خان حکومت په رسميت وپ５ژانده او بيا ي３ خپل سياسي استازی په کابل ک３ استوگن ک７. 
＇رنگه چ３ برحاله پادشاه په کابل ک３ د واک ＇＋تن و او د خلکو له خوا منل شوی و، امير ش５رعلی خان د 
خپل３ واکمن９ د ساتلو په موخه له کندهار ＇خه د کابل پر لوري ل＋کر وويست، خو په کالت ک３ ي３ د سردار 
محمدافضل خان او عبدالرحمن خان د ＄واکونو له السه ماته وخوړه او د هرات په لوري د خپل زوی محمد 

يعقوب خان خوا ته پر شا شو.
کله چ３ امير ش５رعلي خان په هرات ک３ استوگن شو، د اقچ３ پخواني حاکم فيض محمد خان د نوموړي 
سره اړيک３ ！ينگ３ ک７ې او هغه ته ي３ د مرست３ وعده ورک７ه چ３ دواړو په گ６ه د ميمن３ او مزار له خوا په ۱۸۶۷ 
زي８ديز کال ک３ د کابل پر لوري حرکت وک７. خو د سردار عبدالرحمن خان له خوا د پنجش５ر د بازارک په سيمه 
ک３ د ش５رعلي خان د پرمختگ مخ نيوی وشو چ３ په پايله ک３ فيض محمد خان م７ او ش５رعلي خان د هرات 
لور ته پر شا والړ. په دې وخت ک３ امير محمدافضل خان ته ناروغي ورپ５＋ه او له ن７ۍ ＇خه ي３ سترگ３ پ＂３ 

ک７ې، په دې ډول ي３ يو کلنه واکمني ي３ پای ته ورس５ده.

٣٧



په هرات ک３ د يو جومات ودان９

امير  بله دې د  تر  يو  او  په دوو ډلو وو４شل شي          په ！ولگي ک３ فعاليت: زده  کوونکي دې 
شيرعلی خان د ورو１و ترمن＃ د اخ و ډب د الملونو په اړه بحث وک７ي او هغه دې په ！ولگي ک３ وړاندې 

ک７ي.
                                پو＊تن３

١- امير محمدافضل خان ＇نگه واک ته ورس５د؟
٢- امير محمدافضل خان په خپله لن６ه واکمن９ ک３ له کومو ستونزو سره مخامخ و؟

٣٨



اتلسم لوست

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

په ت５ر لوست ک３ مو د امير محمد افضل خان لن６ مهاله واکمن９ و＇７５له، په دې لوست ک３ به د امير محمد 
افضل خان د واکمن９ په اړه معلومات ترالسه 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 ي３ وغو＊تل چ３ عبدالرحمن خان له مرکز نه لرې 
ک７ي. نو ＄که ي３ هغه په دې پلمه د ه５واد شمالي برخو ته ول８５ه تر＇و په بلخ ک３ امير ش５رعلي خان تر ＇ارن３ 

الندې ونيسي. 
امير عبدالرحمن خان سره له دې چ３ نه ي３ غو＊تل له مرکز ＇خه لرې شي، دا امر ي３ ومانه، هغه واليت ته 
والړ او هلته ي３ د ايبکو، تاشقرغان، سرپل، شبرغان او اقچ３ خانان او اميران تر ＇ارن３ الندې ونيول، هغوی ي３ 

مرکزي حکومت ته تابع ک７، وروسته د ميمن３ پر لوري والړ او هغه ＄ای ي３  هم محاصره ک７.
امير ش５رعلی خان د امير عبدالرحمن خان د بوختيا په شمالي برخو ک３ خبر شو. د خپل زوی سردار محمد 
يعقوب خان سره ي３ د کندهار پر لور هوډ وک７، د کندهار نايب الحکومه چ３ د محمداعظم خان زوی و، هغه ته ي３ 

ورک７ه او د غزني په لور ي３ پرمختگ وک７، محمد اعظم خان چ３ خپل ＄ان په خطر ک３ وليد، عبدالرحمن خان ته 
ي３ خبر واستاوه او د نوموړي اطاعت ي３ وک７ او کابل ته ننوت او د محمد اعظم خان په ملتيا د غزني پر لوري والړل. په 

٣۹



۱۸۶۸ زي８ديز کـال ک３ د شش گاو  په سيمه ک３ د عبدالرحمن خان او د امير ش５رعلی خان د ل＋کرو تر من＃ سخته جگ７ه 
پ５＋ه 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 م７ شو. امير عبدالرحمن خان د بخارا پر لوري شاتگ وک７ او د روسي３ حکومت 

د هغه هرکلی وک７.
لن６ه  په  سلطنت  خپل  د  خان  محمداعظم  امير 
په  افغان  الدين  سيد جمال  وزير  پوه  د  ک３  موده 
مرسته گ０ شم５ر عرفاني او عمراني پالنونه پلي ک７ل 
مجله  لوم７ن９  افغانستان  د  ډل３ ＇خه  له  هغو  د  چ３ 

چ３ د کابل په نوم ياد４ده، خپره شوه. 

                              
                                په ！ولگي ک３ فعاليت

زده  کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي او په خپلو ک３ دې د محمداعظم خان د دورې د مهمو اقداماتو 
په اړه پو＊تن３ وک７ي او په ！ولگي ک３ دې ＄وابونه ووايي.

                            پو＊تن３
١- د محمداعظم خان د واک ته د رس５دو ＇رنگوالى توضيح ک７ئ.

٢- محمداعظم خان د رغاون３ کوم پروگرامونه په پام ک３ درلودل؟ ＇رگند ي３ ک７ئ.
   

        له ！ولگي نه د باندې فعاليت
زده  کوونکي دې د امير محمداعظم خان د شخصيت په اړه له مشرانو ＇خه معلومات ترالسه ک７ي او په 

！ولگي ک３ دې ولولي.

افغان سيد جمال الدين

٤٠



نولسم لوست

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

په ت５ر لوست ک３ تاسو د امير محمد اعظم خان د سياسي شخصيت سره اشنايي پيدا ک７ه. په الندې لوست ک３ به د امير 
ش５ر علي خان د دويم３ دورې واکمن９ رغنيزو او پراختيايي تگالرو سره بلد شئ.

امير ش５ر علي خان د ۱۸۶۸ زي８ديز کال په پای ک３ په شش گاو ک３ د امير محمداعظم خان او عبدالرحمن خان 
له مات３ ＇خه وروسته بيا کابل ته راغی او په تخت باندې ک＋يناست. امير ش５رعلي خان يو پوه او ه５واد پالونکی پاچا 
و، دی په افغانستان ک３ د نوي تمدن رامن＃ ته کوونکی پ５ژندل ک８５ي. په ١٨٦٩ زي８ديز کال ک３ ي３ له برتانوي هند 
نه ليدنه وک７ه، مينه ي３ د لو４دي＃ تمدن او ！کنالوژۍ په برخه ک３ ډ４ره شوه او هغه ي３ وه）اوه چ３ په يو شم５ر کورنيو 

اصالحاتو باندې الس پورې ک７ي او د افغانستان سياسي يووالي ته نوی رنگ او ＇５ره ورک７ي.

د نوي تمدن پ５ژندنه
پ５ژندل  امير ش５رعلي خان د لوی مدنيت بنس اي＋ودونکی او د ه５واد د فرهنگي او صنعتي وضع３ بدلوونکی 
شوی، د اروپا له صنعتي انقالب سره سم، په افغانستان ک３ د اصالحاتو الره هواره شوه. د دې الرې له مخک＋انو ＇خه 
يو هم سيدجمال الدين افغان و چ３ د  ه５واد  د عصري کولو تگالرې  ي３  پيل ک７ې. امير ش５ر علي خان د خپلواک９ 
د ساتلو او د پرديو د ت５ري د مخنيوي لپاره سل زره کسيز ل＋کر جوړ ک７ او هغه ي３ په ا تو پو＄ي مرکزونو وو４شه. د شمس 
النهار جريده ي３ خپره ک７ه او چاپ خون３ ي３ ه５واد ته راوړې. د توپونو او  ！وپکو جوړولو لپاره ي３ کارخان３ جوړې ک７ې. 
لوم７نى ！ولنيز ＊وون％ى ي３ پرانيست چ３ ملکي او  پو＄ي ＇انگ３ ي３ درلودې. په دې خو＄＋ت سره ي３ د پوهن３ د کچ３ 

٤١



 را！ي＂５دو مخنيوی وک７. پوسته خان３ ي３ جوړې ک７ې، د کابل په اوسني ش５رپور ک３ ي３ د پو＄يانو لپاره د نوي ＊ار بنس
ک５＋ود. د مالياتو ورکول له وج３ نه په نقدو بدل شول، د عدالت رامن＃ ته کولو لپاره ي３ په غو＇و اقداماتو الس پورې ک７. 
ظالمانه او چپاولگر حکام ي３ له من％ه يوړل. د ه５واد اداري تشکيالت ي３ په نوي ب２ه بدل او د افغانستان لوم７ن９ کابينه ي３ 
د وخت صدراعظم سيد نور محمدشاه په مشرتابه جوړه ک７ه. هغه مخالفتونه چ３ د ه５واد په شاوخوا ک３ موجود وو له 

من％ه ي３ يوړل او وروسته ي３ وغو＊تل چ３ انگر４زان د خپل دولت د پ５ژندن３ لپاره اړ ک７ي. 
په  استازي  درلوده چ３ خپل  لپاره طرح ک７ل. هغوی هيله  استعماري مقصدونو  د خپلو  د دوست９ شرايط  انگر４زانو 
ي３  پر دې  ن８دې ＇خه و＇اري. سرب５ره  له  روسانو حرکات  د  پات３ ک７ي چ３  لپاره  تل  د  هرات ک３  او  کابل، کندهار 
وغو＊تل امير دې ته اړ ک７ي چ３ د انگر４زانو دولت د خپل ＄ان مال ت７ی ومني. خو اميرش５رعلي خان د دوی د غرض نه 
ډکو فکرونو ته ارز＊ت ورنه ک７ او د انگر４زانو په ＄واب ک３ ي３ وويل: زه د افغانستان خاورې ته ستاسو د سياسي او پو＄ي 

استازو په راتگ پر تاسو اعتماد نلرم، د دې طرح３ په پلمه به يوه ورځ زما پر ه５واد ت５ری وک７ئ.
امير ش５ر علي خان د انگر４زانو سره په معمولي ډول خپل３ اړيک３ وساتل３. له روسي３ سره چ３ په من％ن９ آسيا  ک３ ي３ 
د پرمختگ په تمه وو د افغانستان ن８دې ک５دو، وضع ي３ ک７کيچنه ک７ه او د افغان او انگليس د دويم３ جگ７ې پلمه برابره 
شوه، هغه ＇ه چ３ د دې جگ７ې اور ته ي３ ډ４ر 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 ب３ اندازې خواشينی ک７، نو په بلواگانو او سرغ７ونو ي３ پيل 
وک７، خو امير ش５ر علي خان دغه سرغ７ون３ ارام３ ک７ې. انگر４زانو له يوې خوا له دې موضوع نه گ＂ه واخيستله او له بل３ 
خوا د روسانو پرمختگ من％ن９ اسيا 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 چ３ د افغانستان يوه برخه وه الس ته راوړه چ３ دې 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 ک３ فعاليت
زده  کوونکي 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 اصالحي تگالرو په اړه خبرې وک７ي او پايله دې 

په ！ولگي ک３ بيان ک７ي.

 پو＊تن３
١- امير ش５ر علي خان په کوم کال ک３ واک ته ورس５د او د هغه واکمن９ له کوم３ ن７يوال３ پ５＋３ سره سمون درلود؟

٢- امير ش５ر علي خان د کومو کسانو په مرسته د لوم７ي ＄ل لپاره عصري تگالرې پلي ک７ې؟
٣- د امير ش５ر علي خان د نوي تمدن رامن＃ ته کولو او کورنيو اصالحاتو په اړه چ３ ＇ه پوه８５ئ وي３ ليکئ.

 له ！ولگي نه د باندې فعاليت
زده  کوونکي دې د خپلو مشرانو ＇خه د امير ش５رعلي خان د نوي تمدن موخ３ او د هغه د تگالرو په اړه معلومات 

ترالسه ک７ي او بيا دې په ！ولگي ک３ وړاندې 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 ک３ به پر افغانستان د انگر４زانو د 
دويم ＄ل ت５ري په اړه معلومات  تر السه 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 پ５＋ور په کنفرانس ک３ د صدراعظم سيد نور محمد شاه اوږدې مذاکرې سرته ونه رس５دل３، خپله صدراعظم هم د 
کنفرانس په بهير ک３ ناروغ او په پ５＋ور ک３ م７ شو. په دې وخت ک３ روسي３ يو سفير چ３ جنرال ستيالتوف نوم５ده کابل ته 
راواستاوه. د دې سفير را تگ، د هند سياستوال ډ４ر اند４＋من ک７ه، د برتانوي هند چارواکو د خپلو گ＂و د خوندي ساتلو 
يوا＄ين９ الر پر افغانستان ت５رى وباله او دويم ＄ل ي３ په ت５ري الس پورې ک７. د انگر４ز عسکرو له بشپ７و تجهيزاتو سره د 
۱۸۷۸ زي８ديز کال د نوامبر په ٢٠مه ن５＂ه د خيبر د درې له الرې په کرمه او بوالن د افغانستان په پولو باندې ت５ری وک７. 
امير ش５ر علی خان د خفگان په حـال ک３ کابل پر４＋ود، د روس د مرست３ په تمه مزار شريف ته والړ او په هغه ＄ای 
ک３ ي３ د ۵۸ کلو په عمر په ۱۸۷۹ زي８ديز ک３ د ناروغ９ له امله له ن７ۍ ＇خه سترگ３ پ＂３ ک７ې. د ده تر م７ين３ وروسته په 
کابل ک３ حاالت خ７ پ７ شول. ه５واد او خلک په يوه سياسي تشه ک３ پات３ شول. انگر４زانو او د ه５واد د＊منانو پرمختگ 

وک７. په دې وخت ک３ ＄ين３ سردارانو، شهزاده محمد يعقوب د پاچا په توگه و！ا که.

د امير محمد يعقوب خان واکمني
       امير محمد يعقوب خان په داس３ مهال ک３ پاچاه９ ته ورس５د چ３ د انگر４زانو ل＋کر په عصري وسلو سمبال و 
او افغانستان ي３ د يرغل په پايله ک３ تر خپل３ ولک３ الندې راووست. نوموړی ي３ گندمک ته چ３ د انگر４زي ل＋کر ＄ای 

و بوته او د گندمک ت７ون ي３ په ١٨٧٩ کال د مى په ۲۶ ن５＂ه له انگر４زانو سره السليک ک７.

٤٣



د گندمک ت７ون په داس３ حال ک３ السليک شو چ３ په ！ول ه５واد ک３ گ６وډي روانه وه او 
امير محمد يعقوب خان هم د کابل په ＊ار ک３ د نورو کسانو تر سيوري الندې ژوند کاوه. هغه 
په ！ول ه５واد ک３ د 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 وگر＄５ده. د افغانستان سياسي خپلواکي هم له خطر سره مخامخ شوه.  
انگر４زانو يو کس چ３ د سرلويس کيوناري په نامه ياد４ده  او د گندمک ت７ون د السليک کولو 
پر مهال ي３ د انگر４زانو استازيتوب کاوه، په کابل ک３ د انگر４زانو د استازي په توگه و！اکه او د 
انگر４زانو نور استازي د افغانستان په مهمو ＊ارونو ک３ ＄ای پر＄ای شول. د افغانستان خلکو 

د همدې حال په ليدو سره د يرغلگرو په وړاندې پا＇ون وک７، د کيوناري په کور باندې ي３ يرغل وروړ او هغه ي３ وواژه. 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، مال مشک عالم، صاحب جان تره کي، سردار محمد ايوب 
خان، محمدعثمان خان صاپي او نورو په ب５الب５لو سيمو ک３ په ت５ري کوونکو باندې يرغلونه وک７ل. د هغو جگ７و له ډل３ 
＇خه يوه چ３ د انگر４زانو ل＋کر ي３ ډ４ر خواشين３ ک７ی وه،  د ميوند جگ７ه وه. په دې جگ７ه ک３ د افغاني ＄واکونو مشري 
د امير ش５رعلي خان  د زوی سردار محمد ايوب خان په غاړه وه. په ۱۸۸۰ زي８ديز کال د جوالی په٢٧مه  ن５＂ه د ميوند 

په ډگر ک３ سخته جگ７ه پ５＋ه شوه چ３ د مبارزينو په بري او د انگر４زانو په سخت３ مات３ سره پای ته ورس５ده.
په دې مشهوره جگ７ه ک３ چ３ د انگر４زانو حکومت ي３ په هند ک３ ول７زاوه، د افغانانو ＊％وهم برخه اخيست３ وه.  
پ５غل３ مالل３ د ميوند د جگ７ې په ډگر ک３ د ملي ل＋کر د شهيد شوي بيرغچي پر ＄ای ملي بيرغ په خپله اوږه راپورته ک７ 

او د دې لن６ۍ په ويلو ي３ د افغاني ل＋کر وين３ د جگ７ې په ډگر ک３ په جوش راوست３.
که په ميـــوند ک３ شهيــــد نه شوې                      خداي８و الليه ب３ ننگ９ ته دې ساتينه

     د کابل خلکو د پا＇ون په پايله ک３ د ش５رپور په سيمه ک３ د انگر４زانو قواوې کالبندې  ک７ې، تردې چ３ سردار 
عبدالرحمن خان چاريکارو ته راورس５د او انگر４زانو چ３ خپل ＄ان ي３ په تنگسيا ک３ وليد نو د مجبوريت له امله ي３ د 
هغه هرکلى وک７ او نوموړي امير ＄ان د پاچاپه توگه اعالن ک７. پدې توگه جنرال رابرتس کابل پر４＋ود او امير عبدالرحمن 

خان د کابل په گدۍ ک＋５ناست.
                             

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده  کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې پر افغانستان د انگر４زانو د ت５ري د الملونو په اړه او دويمه ډله دې 

د ميوند د جگ７ې د پايل３ په اړه خبرې اترې وک７ي،  وروسته دې د خپلو خبرو لن６يز ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي.
 پو＊تن３

١- انگر４زانو ＇ه پلمه ک７ل او په افغانستان  ي３ دويم ＄ل ت５ري وک７؟
٢- د گندمک ت７ون په کوم کال ک３ السليک شو او کوم３ سيم３ د افغانستان له خاورې نه ب５ل３ شوې؟

٣- د ميوند د جگ７ې په اړه لن６ معلومات ورک７ئ.
 له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زده  کوونکي دې د گندمک د ت７ون په اړه د کورن９ له مشرانو نه معلومات ترالسه او په ！ولگي ک３ دې بيان ک７ي.

٤٤

امير محمد يعقوب خان



دريم ＇پرکى

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

٤٥



د دريم ＇پرکي موخ３

زده  کوونکو  د  سره  ！ينگ＋ت  له  ＄واک  مرکزي  د  ک３  افغانستان  په  �t
پ５ژندگلوي

�tد مشروطيت د غور＄نگ له تگالرو سره د زده  کوونکو پ５ژندگلوي
�tد خپلواک９ له بيا اخيستلو سره د زده  کوونکو پ５ژندگلوي

�tد ډموکراس９ د لسيزې د تگالرو سره د زده  کوونکو پ５ژندگلوي.

٤٦



 يوويشتم لوست

د مرکزي واکمن９ په ！ينگ＋ت ک３ د امير عبدالرحمن خان ون６ه ＇ه وه؟

په ت５ر لوست ک３ مو د امير محمد يعقوب خان او د گدمک ت７ون په اړه معلومات ترالسه ک７ل. په دې لوست ک３ به د 
امير عبدالرحمن خان د واکمن９ په اړه معلومات وړاندې شي

تر＇و  اړشول  ته  دې  انگليسان  وې.  وور３＄  ورست９  مات３  د  انگليسانو  د  ک３  افغانستان  په  چ３  کال  ١٨٨٠م  په 
له خوا د  انگليسانو  ل７ ک３ د  په  اړيکو  ته ليکن３ راواستوي. د دغو  امير عبدالرحمن خان 
عبدالرحمن خان سلطنت په رسميت وپيژندل شو. افغانستان هم د دغو اړيکو د ！ينگ＋ت او 
دوام لپاره يو پالوی و！اکه. د افغاني پالوي په يوه وينا  ک３ راغلي چ３: افغان ملت له پخوا ＇خه 
عبدالرحمن خان د خپل پاچا په توگه ！اکلى و. له دې چ３ د انگليس دولت دغه سلطنت په 

رسميت وپيژني، مننه.
امير عبدالرحمن خان کله چ３ د پاچاهي اعالن وک７ د انگريزانو تيريو پر افغانستان باندې 
ډ４رې ستونزې رامن％ته ک７ې وې، کابل خپل ارز＊ت د پالزم５ن３ په توگه له السه ورک７ى و، 
په ه５واد ک３ ادارې تشکيالت 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 ک３ له من％ه تللى و. اقتصادي وضع ناسمه او دولتي خزان３ تش３ 
وې. د انگر４زانو پرضد د جنگ له امله د ه５واد صنعتي او کرنيزې چارې زيانمن３ شوې وې. په داس３ حاالتو او شرايطو 

ک３ امير عبدالرحمن خان ＄ان د دوو دندو په سرته رسولو مسوول گا１ه. 
لوم７ی د مرکزي ＄واکمن او خپلواک دولت جوړول او دويم ！ولنيز اصالحات. امير عبدالرحمن خان د دغو دوو دندو 
د سرته رسولو لپاره له ه５＆ ډول اغ５زناک عمل نه مخ وا نه ړاوه. د دولتي ادارو د جوړ＊ت او بيارغون３ د بهير ＇ارنه ي３ 
پخپله کوله. ناضروري ادارې ي３ لغوه ک７ې چ３ د تشکيالتي گ３２ گو３１ المل شوې وې. دولتي چارواکي ي３ د ورسپارل 

٤٧

امير عبدالرحمن خان

افغانستان په ١٨٠٠، ١٨٥٠، ١٩٠٠ زکلونو او له هغه ＇خه وروسته
د آمو سيند

د فارس خليج

د عــــرب سمندرگی

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
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شويو دندو مسوول گ２ل. مامورينو بايد له هر ډول اشتباه نه الس اخيستى وای. د دولت حاکمان د امير  په فرمان پورې ت７لي 
وو چ３ په حقيقت ک３ ي３ د قانون ب２ه درلوده. هر ډول ډله ييز او په يوازې ！وگه مقاومت د ه５واد په هره گو＊ه ک３ له من％ه 

يوړل شو. د مرکزي حکومت د احکامو او اوامرو د پلي کولو په الره ک３ ي３ له هي＆ ډول نرم＋ت ＇خه کار نه اخيست.
تر ډ４ره حده د پوځ په سمبالولو او جوړ＊ت ک３  امير عبدالرحمن خان  اړ و.  افغانستان پو＄ي تشکيالتو ته سخت 
کو＊（ وک７. ＇ه د پاسه نوي زره کسيز منظم پوځ ي３ جوړ ک７.  د دغه پوځ په واسطه ي３ وکوالى شول چ３ يو ＄واکمن، 
غ＋تلى مرکزي دولت رامن％ته او په ！ول ه５واد ک３ امنيت ！ينگ ک７ي. استخباراتي اداره د امنيتي پو＄ونو له يوې سترې او 

مهم３ ادارې ＇خه گ２ل ک５ده چ３ د 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 

الره هم د ماليو زياتول وو، ماليات ي３ وضع او زيات ک７ل او په مستقيمه او نامستقيمه توگه ي３ ترالسه کول.
د امير عبدالرحمن خان له مهمو کارونو ＇خه يو هم د کافرستان  د خلکو مسلمانول او په نورستان باندې ي３ د نامه 
بدلول وو. د لوم７ي ＄ل لپاره د اسالم سپ５）لى دين په ١٨٩١ زي８ديز کال نورستان ته ورس５د. غالم حيدرخان چ３ د 
ننگرهار والي و، خلکو ته ي３ وويل چ３ د دولت موخه دا ده چ３ له نورستان ＇خه بدخشان ته الره جوړه ک７ي. د دغه 
خبر له خپرولو سره سم د اسالم د مبارک دين د تبليغ چارې په نورستان ک３ پيل شوې. د اتو مياشتو په موده ک３ د اسالم 

مبارک دين په نورستان ک３ خپور او د دغ３ سيم３ پخوانى نوم )کافرستان( په )نورستان( واړول شو.
امير عبدالرحمن خان له اروپايي ه５وادونو سره په اړيکو ک３ پر تزاري دولت باوري نه و او له ايران سره ي３ په سياسي 
اړيکو ک３ د ب５طرف９ دري＃ غوره ک７. په ١٨٨٨ زي８ديز کال ک３ د سرحدي کر＊و ！اکلو په وخت ک３ انگليسانو د ايران 

پلوي وک７ه، دغه کار د دې المل شو چ３ د افغانستان او ايران ترمن＃ اړيک３ س７ې شي.
د امير عبدالرحمن خان په بهرني سياست ک３ د هغه يوه لويه ت５روتنه له انگليسانو سره د ختي％و او سويلي سرحدي 

کر＊و ！اکل وه. 
د دغ３ دورې د ناخوالو پي＋و ＇خه يوه هم د افغانستان د ختي＃ او سويلي پولو ！اکل د ډيورن６ کر＊ه قبلول و.

مارتيمر ډيورن６ په ١٨٩٣ زي８ديز کال د انگريزانو له خوا د يو پالوي 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 الرې دغه کر＊ه پر افغانستان تپل شوه. چ３ ه５）کله د افغانستان د خلکو له خوا دغه پوله منل شوې نه ده. 
 په ！ولگي ک３ فعاليت

 زده  کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، لوم７ۍ ډله دې په افغانستان ک３ د دولتي ＄واک د غ＋تلتيا په اړه او دويمه 
ډله دې د امير عبدالرحمن خان په دوره ک３ د افغانستان د سرحدي کر＊و ！اکلو په اړه خپل نظريات او وړانديزونه 

！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي.
 پو＊تن３

١ – سلطنت ته د امير عبدالرحمن خان د رس５دو په اړه خپل معلومات وړاندې ک７ئ.
٢– امير عبدالرحمن خان خپله اداره ＇نگه سمبال ک７ې وه؟

٣– د ډيورن６ د کر＊３ په اړه ＇ه معلومات لرئ؟ 
 له ！ولگي نه د باندې فعاليت

دې  معلومات  او خپل  وپو＊تي  اړه  په  دورې  د  عبدالرحمن خان  امير  د  مشرانو ＇خه  له خپلو  دې  زده  کوونکي 
！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي.
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 دوه ويشتم لوست

د امير حبيب اهلل خان د پاچاه９ په اړه ＇ه پوه８５ئ؟

په ت５رلوست ک３ مو د مرکزي واکمن９ په غ＋تلتيا ک３ د امير عبدالرحمن خان رول او د هغه د پايلو په اړه معلومات ترالسه 
ک７ل په دې لوست ک３ به د امير حبيب اهلل خان سياسي واکمني تر ＇７５ن３ الندې نيسو.

افغانستان يو  اتلس کاله  واکمني وک７ه. د هغه په وخت ک３  امير حبيب اهلل خان د واک ترالسه کولو وروسته 
غ＋تلی پوځ درلود او مرکزي حکومت په ！ول ه５واد باندې واکمني لرله. بشپ７ه ارامي او امنيت موجود او د دولتي نظام 
بنس ا４＋ودل شوی و. د دربار په اداري تشکيالتو ک３ درې ډوله منشيان موجود وو چ３ د 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＂رولول３.
امير حبيب اهلل خان د خپل３ پاچاه９ په لوم７ي پ７او ک３ په مذهبي ＇５ره ک３ را＊کاره شو. د ＊％و ب３ ＄ايه تگ 
راتگ ي３ په سپ５）لو ＄ايونو ک３ منع ک７. د خرابات په سيمه ک３  ي３  له ＊％ينه ن）اگرو ＇خه وغو＊تل چ３ له دې کار 

＇خه الس واخلي.
د روژې په مبارکه مياشت ک３ ي３ ب５وزلو خلکو ته روژه ماتى ورکاوه. نوموړي په ١٩٠٢ زي８ديز کال ک３ د )سراج 

الملة والدين( لقب وگا！ه.
امير حبيب اهلل خان پاچاه９ ته تر رس５دو وروسته په کورنيو چارو ک３ په يول７ اصالحاتو الس پورې ک７. د مريانو د 
خر＇ولو او اخيستلو منع کولو امر ي３ خپور ک７ او د زندانيانو د دوسيو په ＇７５لو کار پيل شو. نوموړي الر＊وونه وک７ه، 

چ３ د 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 ما９１ د هغه په نامه نومول 

حبيب اهللا خان
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شوې دي چ３ د  سراج رباطونه، قلعه السراج په لغمان ک３، سراج العمارة په ننگرهار ک３ او سراج المصار 
په جبل السراج ک３ نومونه يادوالی شو.

امير حبيب اهلل خان په يوه عام مجلس ک３ داس３ ويلي وو: "د دولت پرمختگ د علم له پرمختگ پرته ناشونى 
دی، زه قصد لرم، چ３ په ه５واد ک３ ＊وون％ي جوړ ک７م، نو په دې اړه د نظر د خاوندانو وړاند４زونه او نظري３ په 
ليکل３ توگه غواړم". په ١٩٠٣ زي８ديز کال د حبيب３ ل５س３ په بنس اي＋ودلو سره د فرهنگي مسايلو او نوې پوهن３ 
بنس هم ک５＋ودل شو. دغ３ ل５س３  درې دورې درلودې يعن３ لوم７ن９، رشديه او اعداديه دورو ＇خه عبارت 
دي. د حربي ＊وون％ي بنس هم په ١۹٠۹ زي８ديز کال ک３ ک５＋ودل شو، چ３ درې اعداديه او درې حربي 
！ولگي ي３ لرل. په دغه ＊وون％ي ک３ نظري او عملي ＊وون３ د نصاب يوه برخه گ２ل ک５ده او د ＊وون３ چارې ي３ 

د افغاني او ترکي ＊وونکو له خوا پرمخ بيول ک５دې.
د امير حبيب اهلل خان په دوره ک３ صنعت ته هم پاملرنه وشوه. د ＇رمگرۍ فابريکه جوړه او په کار ي３ پيل 
وک７ چ３ د وسله والو پو＄ونو د اړتيا وړ توکي ي３ تيارول. په ١٩١٣ زي８ديز کال ک３ د وړيو اوبدلو د کارخان３ 
بنس ک５＋ودل شو. د دې کارخان３ له 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 ک３ په کار پيل وک７ چ３ تر ملکي روغتون کوچنى و. دغه پو＄ي روغتون د 

هندي ډاک＂رانو تر ＇ارن３ الندې خپل کارونه سرته رسول.
امير حبيب اهلل خان په ١٩١٩ زي８ديز کال د لغمان د کله گوش په سيمه ک３ په مرموز ډول ووژل شو. د هغه 
تر مرگ وروسته د هغه ورور نصراهلل خان سمالسي، په جالل اباد ک３ د پاچاه９ اعالن وک７، خو د امير زوی 
"امان اهلل خان" چ３ هغه مهال په کابل ک３ و د ＄ينو عالمانو او مشرانو په مرسته په کابل ک３ پر تخت ک＋５ناست 

او د ه５واد چارې ي３ په خپل الس ک３ واخيست３.

                                په ！ولگي ک３ فعاليت
 زده  کوونکي 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
١ – د امير حبيب اهلل خان د دولتي جوړ＊ت په اړه ＇ه معلومات لرئ؟ 

٢ – د امير حبيب اهلل خان وينا د ه５واد د پرمختگ په اړه ＇ه وه؟
٣ – د امير حبيب اهلل خان په دوره ک３ د صنعت په اړه ＇ه معلومات لرئ؟ 

                                له ！ولگي نه د باندې فعاليت
زده  کوونکي دې د هغو ودانيو ان％ورونه را！ول ک７ي چ３ د امير حبيب اهلل خان په دوره ک３ جوړې شوې دي او بيا دې 

！ولگي ته له ＄انه سره راوړي.
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 درويشتم لوست

د افغانستان خلکو ＇رنگه له انگريزانو ＇خه خپله خپلواکي ترالسه ک７ه؟

په ت５ر لوست ک３ مو د امير حبيب اهلل خان د پاچاه９ په اړه او د لغمان د کله گوش په سيمه ک３ په نامعلوم ډول د هغه دوژلو په 
اړه مو معلومات ترالسه ک７ل. په دې لوست ک３ به د خپلواک９ په الره ک３ د افغانانو برياليتوب تر ＇７５ن３ الندې ونيسو. 

شهزاده امان اهلل خان د خلکو د مالت７ په ترالسه کولو سره وکوالی شو چ３ په ١٩١٩ زي８ديز کال ک３ چ３ له 
۱۲۹۸ هجري لمريز کال سره سمون خوري خپل سلطنت اعالن ک７ي.

امان اهلل خان د افغانستان خلک د خپلو اعالمي３ په وسيله واک ته له خپلو رس５دلو نه خبر ک７ل. د دغ３ 
اعالمي３ په يوه برخه ک３ راغلي دي:" کله چ３ د افغانستان لوی ولس د پاچاه９ تاج زما پر سر ک５＋ود نو ما له 
＄انه سره هوډ وک７ چ３ د افغانستان دولت بايد لکه د نورو دولتونو په ＇５ر په دننه او بهرک３ خپلواک 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 ي３ د ن７ۍ د نورو وگ７و ترمن＃ خپل ＄ای بيا وموند. ای غيرتمند او هو＊يار ولسه! د خپل دين، دولت او 

ولس په ساتلو ک３ وي（ اوسئ او د ه５واد په ساتنه ک３ ه）ه وک７ئ".
امير امان اهلل خان په ١٩١٩ زي８ديز کال د عدالت د رامن＃ ته کولو په شعار ورکولو سره د خلکو مالت７ ترالسه 
ک７. د لسو شپواو ور＄و په موده ک３ ！ولو واليتونو له پاچا سره تعهد وک７ او د خپلواک９ غو＊تن３ نعرې په ！ول 

افغانستان ک３ پورته شوې.
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د امان اهلل خان ادارې د انگليسي پو＄ونو د احتمالي خطرونو د مخنيوي لپاره خپل پو＄ونه په سرحدي سيمو 
ک３ ＄ای پر ＄ای ک７ل.  سره له دې چ３ د قومندان９ او ادارې لوی مرکز په ه５واد ک３ ＇رنگه چ３ ورته اړتيا وه 
شتون نه درلود او استعماري ＄واکونو له مالي او تخنيکي اړخه هم برالسي لرله، په جنگي موضوعاتو ک３ ي３ 

هم سره سمون نه درلود.
سردار  الدوله  اعتماد  سردار  د  ک３  جبهو  گونو  درې  په  لپاره  کولو  السه  تر  خپلواک９  د  افغانستان خلک  د   
عبدالقدوس خان په مشرى د قندهار، جنرال صالح محمد خان، د ننگرهار او سپه ساالر سردار محمد 

نادر خان د پکتيا په واليت ک３ خلک سره را！ول او يو ＄اى ک７ل او د کلکو جگ７و په ترڅ ک３ پر انگريزانو يرغل 

وک７، انگريزان د افغانستان د خپلواک９ تصديق کولو ته اړ شول. د متارک３ د اعالمولو وروسته علی احمد خان 
چ３ د کورنيو چارو وزير و، په ١٩١٩ زي８ديز کال ک３ هند ته والړ. او په راولپين６ۍ ک３  انگليسي پالوي له مشر 
هملتن گرانت  سره خبرې اترې پيل ک７ې او يو ت７ون السليک ک７ چ３ دهغه 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 اصالحاتو الس پورې ک７. دغو اصالحاتو دوه پ７اوونه درلودل، 

لوم７ی پ７او ي３ د ١٩١٩  او ١٩٢٤ زي８ديز کلونو ترمن＃ او دويم پ７او ي３  تر ١٩٢٨ ز کال پورې اوږد شو.

                                     په ！ولگي ک３ فعاليت
 زده  کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، لوم７ۍ ډله دې د خپلواک９ د کورنيو او بهرنيو الملونو او دويمه 

ډله دې د امان اهلل خان د کورنيو او بهرنيو تگالرو په اړه معلومات ورک７ي.

                                پو＊تن３
١-  امان اهلل خان ＇نگه واک ته ورس５د، بيان ي３ ک７ئ؟

٢- د امان اهلل خان د اعالمي３ د جزئياتو په اړه خپل معلومات وليکئ؟
٣- د امان اهلل خان د پاچاه９ په دوره ک３ په ＇و پ７اوونو ک３ اصالحات ترسره شول؟

                                له ！ولگي نه د باندې فعاليت
بيا دې  او  اړه معلومات ترالسه  په  لويانو ＇خه د ه５واد د خپلواک９  او  له مور، پالر  زده  کوونکي دې 

ته وړاندې ک７ي. ！ولگيوالو 

٥٢



 ＇لورويشتم لوست

      د امان اهلل خان د مسافرتونو الس ته راوړن３ ＇ه وې؟

په ت５ر لوست ک３ مو د انگليسي يرغل پر وړاندې د ه５واد خلکو برياوې چ３ په پای ک３ د خپلواک９ او 
اصالحاتو د رامن％ته ک５دو المل شوې ولوستل３، په دې لوست ک３ به د امان اهلل خان د سفرونو برياوې 

و＇７５و.

د ن７ۍ اسيايي او اروپايي ه５وادونو ته د امان اهلل خان سفرونو اته مياشت３ وخت ونيوه. په دې وخت ک３ 
پاچا ۳۸ کلن و. پاچا د کندهار او چمن له الرې بريتانوي هند ته والړ او تود هرکلى ي３ وشو. وروسته بيا امير 
امان اهلل خان هلته خپله وينا وک７ه چ３ د هغ３ وينا په ترڅ ک３ د استعماري ضد احساس ＊کاره و او خلک ي３ 
د يووالي ارز＊ت ته رابلل. امير امان اهلل خان د خپلواک９ په اړه داس３ ويل: «خپلواکي نه ورکول کي８ي، بلک３ 
اخيستل کي８ي». امير امان اهلل خان مصر ته هم سفر وک７، د قاهرې ＊اريانو ي３ هرکلى وک７. د مصر س７کونه، 

علمي او تاريخي ادارې ي３ وليدې، له مصر ＇خه اي＂اليا ته والړ او هلته ي３ د اي＂الوي هوابازانو سره خبرې اترې 
وک７ې.

امير امان اهلل خان په فرانسه ک３ د لرغونپوهانو او ختي％پوهانو له انجمن سره وليدل او يو فرهنگي ت７ون ي３ 
هم السليک ک７، وروسته المان ته والړ. په المان ک３ د صنايعو خاوندانو د امان اهلل خان هرکلی وک７. د ه５واد د 
خپلواک９ لسمه کليزه ي３ په المان ک３ ونمان％له. په آلمان ک３ د تم ک５دو پر مهال ي３ شپ８ ميليونه مارکه د پور په ډول 

ترالسه ک７ل او هغه ي３ د تخنيکي کمپنيو د سامان االتو په اخيستلو او دجنگي تجهيزاتو په پ５رودلو ولگول. 

٥٣



امير امان اهلل خان له آلمان ＇خه وروسته انگلستان ته سفر ک７ چ３ انگليسانو هم د امان اهلل خان تور هرکلی 
وک７، امان اهلل خان د انگليسانو علمي مرکزونه وليدل، دغو ادارو امان اهلل خان ته د حقوقود افتخاري ډاک＂رۍ 
علمي لقب ورک７.وروسته بيا نوموړي او د شوروي اتحاد مرکز مسکو ته والړ او هلته چ３ دهغه هيواد پو＄ي او 
صنعتي ＊وون％ي وکتل او امان اهلل خان ته له شوروي اتحاد ＇خه وروسته ترکي３ ته سفر وک７. هلته نوموړي ته د 
مصطفی کمال اتاترک له خوا د «ختي％و ولسونو د خپلواک９ د مشر» لقب ورک７ل شو.امان اهلل خان له ترکي３ 

＇خه ايران ته الړ، د نوموړي دا سفر د دواړو ه５وادونو د دوست９ د ！ينگ５دو المل وگر＄５د. 
افغانستان ته د راتگ پر مهال امان اهلل خان وويل: «زموږ ه５واد ډ４رې ارز＊تناک３ شتمن９ لري او هغه ＇ه چ３ 

نه لري هغه  يوازې پوهه ده چ３ بايد ترالسه  ي３ ک７ي». 
د امان اهلل خان د سفرونود برياوو له جمل３ ＇خه د ن７ۍ له نورو ه５وادونو سره د اړيکو ！ينگول، د دفاعي 
مهارتونو د کيفيت لوړوالی، د نويو وسلو پ５رودنه، د صنايعو د پرمختگ د الرو چارو برابرول، له ！کنالوژۍ ＇خه 

په سمه توگه گ＂ه اخيستنه او د امان اهلل خان د ن７يوال اعتبار ډ４روالى يادوالی شو.
امان اهلل خان، له سفر وروسته خپلو اصالحاتو ته دوام ورک７، ولي دغو اصالحاتو د يوشم５ر کورنيو او بهرنيو 
ک７يو له گ＂و سره سمون نه درلود. همداوه چ３ په عملي ډگر ک３ د ه５واد په گوټ، گوټ ک３ د معينو بهرنيو ک７يو په 
لمسون خلک د اماني اصالحاتو پر ضد راپا＇ول. ＄ين３ ډل３ سره يو شوې او په ه５واد ک３  ي３ د اماني اصالحاتو 

مخه ونيوله چ３ په پايله ک３ د ه５واد په برخه ليک ک３ اړ او دوړ مسلط شول. 

                                په ！ولگي ک３ فعاليت
زده  کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، لوم７ۍ ډله دې خپلواک９ ته د رس５دو پر الملونو او دويمه ډله دې 

د امان اهلل خان د اصالحي تگالرو په اړه خبرې وک７ي.

                                پو＊تن３

١- په برتانيوی هند ک３ د امان اهلل خان دوينا محتوا ＇ه وه؟
٢- په فرانسه ک３ فرهنگي ت７ون د چا له خوا السليک شو؟

٣-پاچا امان اهلل خان ته د کوم مشر له خوا د "ختي％و ولسونو د خپلواک９ د مشر" لقب ورک７ شو؟ 

                                له ！ولگي نه د باندې فعاليت
زده  کوونکي دې د امان اهلل خان د دورې د فرهنگي مسايلو او برياوو په اړه له خپلو لويانو نه پو＊تن３ وک７ي 

او بيا دې خپل معلومات نورو زده  کوونکو ته وړاندې ک７ي.

٥٤



 پن％ه ويشتم لوست
                       حبيب اهلل کلکانى ＇رنگه واک ته ورس５د؟

په ت５ر لوست ک３ مو امان اهلل خان ته د ن７ۍ د ه５وادونو د مشرانو د هرکلي په اړه ولوستل، په دې لوست ک３ به د 
حيبب اهلل کلکاني ته د رس５دلو ＇رنگوالي ولولو.

په عمومي توگه تاريخ پوهان د مخالفتونو الملونه د ！ولن３ بيرته والی او د سياسي او فرهنگي شعور ！５＂ه 

گ２ي، د اماني ！ولنيز او اقتصادي اصالحاتو بهير چ３ پر ديني عالمانو باندې د مقررۍ بنديزونه، د کاليو 

بدلون، او داسي نور د خلکو د غوس３ المل وگر＄يدل.

حبيب اهلل کلکانی چ３ د سقاو زوی په نامه مشهور دی، د يو شم５ر کسانو له خوا ي３ مالت７ ک５ده او ده 

ته ي３ د )خادم دين رسول اهلل( لقب ورک７. همدارنگه يو شم５ر کسانو چ３ له اماني اصالحاتو سره ي３ 

مخالفت درلود له حبيب اهلل کلکاني ＇خه ي３ مالت７ وک７.

نوي جوړ شوي  د  او  راننوت  ته  ＊ار  کابل  کال(  هـ.ش  ز )١٣٠٧  په ١٩٢٩  کلکانى  اهلل  حبيب 

حکومت د مشروعيت لپاره ي３ اعالميه خپره ک７ه چ３ د اماني دوري د اصالحاتو پر ضد و.

 د هغه پ７او ＄انگ７تياوې د امنيت اخالل، د دولتي شتمنيو لو！ول او د تجارت وروسته پات３ ک５دل وو. 

٥٥



په ه５واد ک３ اړدوړ )٩( مياشت３ دوام وک７ او ه５واد ي３ د جدي گواښ سره مخامخ ک７، په پای ک３ د حبيب 

اهلل کلکاني حکومت د ماتي سره مخامخ شو او د محمد نادر خان د سلطنت لپاره الره هواره شوه. 

                                په ！ولگي ک３ فعاليت

زده  کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د خو＄＋تونو د پيل او دويمه ډله دې په دې اړه 
معلومات ورک７ي چ３ دغه بغاوتونه او خو＄＋تونه د کومو گروپونو په گ＂ه پای ته ورس５دل.

                                پو＊تن３

١- د لوي３ جرگ３ پر４ک７ې ＇رنگه او د دې موضوع په اړه د استازو چلند ＇ه و؟
٢- د دغه پ７او پا＇ونونه د کومو ډلو په گ＂ه وو؟

                                له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زده  کوونکي دې د ديني عالمانو او خپلو مشرانو＇خه د حبيب اهلل کلکاني او د هغه په دوره ک３ د ！ولنيزو 
ډلو د رول په اړه معلومات ترالسه ک７ي او بيا دې  له نورو ！ولگيوالو سره شريک ک７ي.

٥٦



شپ８ ويشتم لوست
       آيا پوه８５ئ چ３ محمد نادر شاه ＇رنگه واک ته ورس５د؟

    

  

محمد نادر شاه        

په ت５ر لوست ک３ مو د هغو عواملو په اړه  معلومات ترالسه ک７ل چ３ د حبيب اهلل کلکاني واک ته د رسيدلو المل 
شول، په دې لوست ک３ به د محمد نادرخان د واکمن９ ＇رنگوالی ولولو.

محمد نادرخان  د امان اهلل خان په وخت ک３ د سپه ساالرۍ دنده درلوده. د افغانستان د خپلواک９ 

په جگ７ه ک３ ي３ د سو４لي سيمو د ادارې دنده په غاړه درلوده، چ３ انگليسي پو＄ونو ته ي３ سخته مات３ 
ورک７ه. له همدې بري وروسته  محمدنادر خان د افغانانو په من＃ ک３ د شهرت ＇＋تن شو. د اماني دولت 
تر نسکور４دو وروسته په ه５واد ک３ اړو دوړ پيل شو.  محمد نادر خان چ３ د ＊ه شهرت خــاوند و، د امان 
اهلل خان پاچا په نامه ي３ خلک د واک د السته راوړلو لپاره په ＄ان را！ول ک７ل او پکتيا ي３ د سياسي او پو＄ي 

چارو په مرکز بدله ک７ه او له ب５ال ب５لو قبيلو او قومونو ＇خه ي３ دولس زره کسه يومو！ى او متحد ک７ل.
مـحمد نادر خان په کال ١٩٢٩ ک３ د کابل په لور حرکت وک７ او کابل ي３ د مخالفينو ＇خه وژغوره. 
مـحمد نادر خان د هماغه وخت د مخورو کسانو د خپلولو سياست خپل ک７. د دغو مخورو خلکو د 
خپلولو نه ي３ موخه د خپل من％ي گ６وډيو له من％ه وړل وو چ３ د نهه مياشتنيو ک７ک５چونو او گ６وډيو پر 

مهال په ه５واد ک３ په سيمه ييزو ＄واکونو او＊تي وو.

٥٧



محمد نادرخان د ه５واد اداري چارې له خپلو ورو１و سره وويشل３ او سردار محمد هاشم خان ي３ د 
لوم７ي وزير په توگه و！اکه. د نوموړي د صدارت پر مهال يول７ تدريجي بدلونونه رامن％ته شول. د دغ３ 

دورې ＄انگ７تياوې د سياسي واک ！ينگ＋ت په کورن９ ک３ و.
د محمد نادر خان د پاچاه９ په موده ک３ چ３ ＇لور کاله وه، د ه５واد امنيتي حاالت 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 چ３ د اماني گوند د پلويانو مالت７ ترالسه شي چ３ له شته حاالتو＇خه خوښ نه وو. 

اصالحاتو دوام  وموند خو ل７ۍ ي３ په پ）ه توگه پرمخ تلله.
محمد نادر خان په ١٩٣٣ زي８ديز کال ک３ د پوهن３ د جشن د نمان％لو پر مهال د نجات د عالي ل５س３ 

د يوه زده  کوونکي له خوا چ３ عبدالخالق نوم５ده، ووژل شو.

                                په ！ولگي ک３ فعاليت
زده  کوونکي 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 هغ３ دورې د مهمو ＄انگ７تياوو په اړه معلومات ورک７ي.   
                      

                                پو＊تن３
١- محمد نادرخان د خپلواک９ په جگ７ه ک３ کومه دنده درلوده؟
٢- محمد نادرشاه ول３ د مخورو خلکو د خپلولو ه）ه وک７ه؟

٣- محمد نادر شاه ＇نگه ووژل شو؟

                                له ！ولگي نه د باندې فعاليت
زده  کوونکي دې د محمد نادرخان د کورن９ په اړه له خپلو لويانو ＇خه وپو＊تي او خپل معلومات دې په 

！ولگي ک３ بيان ک７ي.

٥٨



 اوه ويشتم لوست

     آيا پوه８５ئ چ３ محمد ظاهر شاه ＇لو４＋ت کاله پاچاهي وک７ه؟

محمدظاهرشاه           

په ت５ر لوست ک３ مو واک ته د محمد نادر شاه د رس５دلو د ＇رنگوالي په اړه ولوستل، په دې لوست ک３ به د محمد ظاهر 
شاه د پاچاه９ دوره و＇７５و.

د محمد نادر شاه د م７ين３ وروسته د هغه زوی محمد ظاهر چ３ عمر  ي３ تر ١٩ کلو ډ４ر نه و، د افغانستان د پاچا په توگه 
اعالن شو. د ده د پاچاه９ په پيل ک３ د ه５واد ！ول３ دولتي چارې د محمد هاشم خان او د ده د ورو１و په الس ک３ وې.

د سردار محمد هاشم خان د صدارت دوره
 سردار محمد هاشم خان د محمد نادر شاه په پاچاه９ ک３ د لوم７ي وزير په توگه و！اکل شو او د محمد نادرخان تر 

م７ين３ وروسته ي３ هم همدغه دنده لرله. 
نوموړى د اداري سيس＂م د نوي کولو په هيله ه）ه وک７ه چ３ ملکي جوړ＊ت يو＄ل بيا اصالح ک７ي. اداري جوړ＊ت ي３ 

په نائب الحکومه او اعلی حکومتونو باندې وو４شه او خپل اعتباري خلک ي３ په ادارو او واليتونو ک３ په دندو وگومارل.
د محمد هاشم خان د صدارت په دوره ک３ د 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 کوالی شو د هغه د خدمتونو له ډل３ نه د افغانستان د ＊وون３ د وزارت 

په چوکاټ ک３ د طب، حقوقو او ادبياتو د پوهن％يو او ＄ينو ＊وون％يو بنس اي＋ودن３ ته نغوته )اشاره( وک７و.
د محمد هاشم خان د صدارت په دوره ک３ د ه５واد اقتصادي حاالت سم نه شول او خلکو په يو ک７ک５چن او بد حالت 
ک３ شپ３ ور＄３ ت５رول３. د ه５واد په سلو ک３ نوي سلنه وگ７ي بزگران وو چ３ د کرن３ او ＇اروي روزن３ په چارو بوخت وو 

او د هغوى کاري وسايل ！ول هماغه پخواني وسايل او االت وو.

٥۹



 د شاه محمود خان د صدارت دوره

تر دوهم３ ن７يوال３ جگ７ې وروسته محمد هاشم خان د صدارت دنده شاه محمود 
خان ته وسپارله. نوموړی د دموکراس９ د پالر په نامه وپ５ژندل شو. هغه په کورنيو چارو 
ک３ د ！ولنيزو، اقتصادي او سياسي بدلونونو په رامن＃ ته کولو سره په بهرني سياست ک３ 

هم بدلون را من％ته ک７.
د سردار شاه محمود خان حکومت د ن７ۍ د ه５وادونو په ＄انگ７ې توگه د امريک３  له 
متحده اياالتو، هند، مصر او نورو ه５وادونو سره اړيک３ ！ينگ３ ک７ې. د )ملگرو ملتونو 
د تخنيکي مرستو او اړيکو اداره( په نامه د ملگرو ملتونو يوه اداره پرانيستل شوه چ３ د 
ملگرو ملتونو د کارپوهانو د پالنونو د طرح３ لپاره ي３ مناسب３ ک７نالرې په الس ک３ ونيول 

شوې.
د شاه محمود د صدارت پر مهال د ازادو ！ول＂اکنو د ترسره ک５دو، د مطبوعاتو خپلواک９، 

د شوراگانو او سياسي گوندونو د جوړون３ لپاره الزم سياسي اقدامات پيل شول.
په ١٩٤٩ زي８ديز کال ！ول＂اکن３ ترسره شوې چ３ په پايله ک３  ي３ د خلکو لخوا يو شم５ر سياسي ＇５رو د ه５واد پارلمان 

ته الره وموندله.
 دغه  مهال ولسي جرگ３ د حکومت ک７ن３ ＇ارل３. د خلکو د حقوقو او خپلواکيو خوندي کول او د نويو قوانينو بشپ７ 
ول د وکيالنو  له برياوو ＇خه شم５رل ک５ده. د کارونو د ＊ه پرمختگ لپاره په ＄ينو ادارو ک３، اصولنام３ )قانون( جوړې  
شوې، د ساري په توگه د کار او کارگر لپاره د صنعتي مؤسسو اصولنامه يادوالى شو چ３ د عبدالمجيد زابلي په نو＊ت 

جوړه او عملي شوه.
د محمد داودخان د صدارت دوره

کسان  لرونکو  ک７و  زده  لوړو  او  پوهو  د  ک３  چارو  اداري  په  داود،  محمد  سردار 
وگمارل. د ١٩٥٥ زي８ديز کال چ３ د ١٣٣٤ لمريز کال سره سمون لري تر لوي３ جرگ３ 
ن７ۍ  د  افغانستان  ک３  وخت  دې  په  شو.  کمزوری  رول  ک７يو  کارو  محافظه  د  وروسته 
د خپل  داود خان  محمد  ک７.  ترالسه  ک３ ＄انگ７ی ＄ای  من＃  په  ه５وادونو  خپلواکو  د 
افغانستان د دغه غور＄نگ د  او  ت７ وک７  ناپ５يلو ه５وادونو مال  په وخت ک３ د  صدارت 
د  افغانستان  د  داودخان  شو.  محمد  وپ５ژندل  توگه  په  غ７ي  يو  د  اي＋ودونکو   بنس
صدراعظم په توگه لکه جمال عبدالناصر، جواهر لعل نهرو او عبدالرحيم سکارنو  
افغانستان د ملگرو  پ７او ک３  په دې  په دغه غور＄نگ ک３ ＄انگ７ی مقام درلود. 

ملتونو په سازمان ک３ هم پرمختگ وک７. د هغو ک７نو نه يو هم په بهرني سياست د پوهو کسانو مالت７ د دولت ＇خه 
د پاکستان په وړاندې د هغه پاليس９ ＇ارل وو چ３ د ډيورن６ د کر＊３ د تاريخي مسال３ په حل باندې ي３ ！ينگار کاوه. 

د دغ３ دورې د اغ５زناکو کارونو ＇خه يو هم د لوم７ي او دويم پن％ه کلن پالن عملي کول وو. 
د محمد داود د صدارت په دوره ک３ اقتصادي پرمختيايي پالنونه طرح او عملي  شول. ډ４ر شم５ر لوي３ الرې 
جوړې شوې او هوايي کر＊３ او ډگرونو ډ４روالى پيدا ک７. په فرهنگي او ！ولنيز ډول هم بدلونونه رامن％ته شول. په 

لوم７ى وزير شاه محمود خان

٦٠

لوم７ى وزير محمد داود



！ولنيزو چارو ک３ د ＊％و برخه اخيستنه معمول شوه چ３ پر ！ولنيزو او توليدي چارو ي３ لوی اغ５ز وک７.
محمد داود خان د ن７ۍ د نورو ه５وادونو سره د سوداگريزو اړيکو ！ينگولو او دوام ه）ه وک７ه. په ١٣٤٠ هجري 
لمريز کال ک３ د ه５واد د خپلواک９ له جشن نمان％لو سره جوخت په کابل ک３ يو نندارتون پرانيستل شو، په دې 

نندارتون ک３ د ن７ۍ ＇لو４＋تو 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 ۱۳٤۳ هجري لمريز )۱۹۶۵ زي８ديز( کال ک３ د صدارت ＇وک９ 
د کانو او صنايعو د پخواني وزير ډاک＂ر محمد يوسف د نوماند ک５دو لپاره الره هواره ک７ه او حکومت د اساسي قانون 

پر بنس د سلطنتي کورن９ نه ب５ل ک７ای شو.
له ！ولنيز او سياسي اړخه هم په ه５واد ک３ ژور بدلونونه رامن％ته شول او د اساسي قانون پر بنس د بيان د ازادۍ 
لپاره الره هواره شوه. د سياسي گوندونو قانون اعالن شو، خو پلى نه شو. له دې ！ولو سره سره يوشم５ر گوندونو د 
کي０ او ＊ي افکارو په درلودو سره پ او ＊کاره فعاليتونه کول. په دغو سياسي خو＄＋تونو ک３ د کابل او وآلياتو 
＊وون％يو او پوهنتونونو د پام وړ ون６ه درلوده. ملي شورا په خپلو جلسو ک３ پر مهمو ！ولنيزو او فرهنگي مسالو 
بحث کاوه. قوانين ي３ د ملي گ＂و او ن７يوالو حاالتو په نظر ک３ نيولو سره تصويبول. کار په ورځ ک３ له 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 پس３ رامن％ته شول چ３ هر حکومت بيل 
محمد موسی  او  ډاک＂ر عبدالظاهر  اعتمادي،  نوراحمد  محمد هاشم ميوندوال،  د  کول.  تر سره  پروگراومونه 

شفيق په دورو ک３ د رغاونو، پرمختيايي، فرهنگي او ！ولنيزې پروژې پلي ک７ای شوې.
د ۱۳۵۲ هجري لمريز کال د چنگاښ په مياشت چ３ د ۱۹۷۳ زي８ديز له جوالی  سره سمون خوري د يوې 
سپين３ کودتا له الرې، په ه５واد ک３ شاهي نظام نسکور او پر ＄ای ي３ په افغانستان ک３ د سردار محمد داودخان په 

مشرۍ لوم７نى جمهوري حکومت جوړ شو.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
 زده  کوونکي 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 ک３ د حکومت فعاليت په گوته ک７ي.
 پو＊تن３

١ – محمد ظاهر ＇رنگه واک ته ورس５د؟
٢– محمد هاشم خان ول３ د ملکي جوړ＊ت په سمون الس پورې ک７؟

٣– شاه محمود خان ته د صدارت پر مهال کوم لقب ورک７ شو؟
٤– د ناپ５يلو غور＄نگ ک３ کومو مهمو شخصيتونو و１ده در لوده نومونه ي３ واخلئ؟  

 له ！ولگي نه د باندې فعاليت
 زده  کوونکي دې د خپلو مشرانو ＇خه د ډاک＂ر محمد يوسف د صدارت په دوره ک３ د ډموکراس９ په اړه وپو＊تي 

او خپل معلومات دې په ！ولگي ک３ ووايي.

٦١



٦٢

＇لورم ＇پرکى

د گاون６يو ه５وادونو معاصر تاريخ

د ＇لورم ＇پرکي موخ３

��tد گاون６يو هيوادونو د جغرافيايي موقعيت سره د زده  کوونکو پ５ژندگلوي

��tد گاون６يو ه５وادونو د کلتوري ارز＊تونو سره د زده  کوونکو پ５ژندگلوي

��tد گاون６يو هيوادونو د معاصر سياسي بدلونونو سره د زده  کوونکو پ５ژندگلوي.



 اته ويشتم لوست

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

لکه ＇نگه چ３ پوه８５ئ زموږ يوگاون６ى ه５واد چين دی. مخک３ ！ولگي مو د لوم７نيو، من％نيو او نوو پ７５يو په تاريخ ک３ له 
چين سره پ５ژندگلوي پيدا ک７ه. په دې لوست ک３ به د دې ه５واد معاصر تاريخ و＇７５و.

لکه ＇نگه چ３ په نقشه ک３ وينی، چين په شمالي نيمه کره ک３ د اسيا د وچ３ په ختي％ه برخه او د ارام سمندرگي 
په لو４دي＃ ساحل ک３ پروت دی او په ن７ۍ ک３ دريم لوی ه５واد دی. د خاورې پراخوالى ي３ تر نهو ميليونو کيلووم＂رو مربعو 
＇خه زيات دی. د وگ７و شم５ر ي３ د ٢٠٠٦ ز کـال د سرشم５رن３ له مخ３ يو ميليارد او درې سوه ميليونو کسو ته رس５دلى 
و چ３ د ن７ۍ ٢٢ په سلو ک３ نفوس جوړوي. په دې شم５ر ک３ د هانگ کانگ او ！ايوان اوس５دونکي شامل نه دي، د 
چين ه５واد ٥٦ ملي اقلياتونو وک７ي لري چ３ د چين ۸ په سلو ک３ وگ７ي تشکيلوي. پات３ ٩٢ په سلو ک３ د خان )هان( 

نژاد دی چ３ له پ７５و پ７５يو راهيس３ په دې ه５واد ک３ استوگن دي.
په معاصرو پ４７５و ک３ د منچو دولت د انگليس سره سوداگري ل８ه او تر ＇７５ن３ الندې ونيوله او سوداگريزو مقرراتو د نوي 
کولو غو＊تونکي وو. انگليسانو ه）ه کوله چ３ د ن７ۍ سره د هندوستان له الرې خپل３ سوداگرۍ ته پراخوالی ورک７ي. 
نو له همدې امله د انگليس سوداگري د چين سره په همدغو الملونو والړه وه او اساسي موخه ي３ د ترياکو سوداگري وه. 

همدارنگه سوداگريزو اړيکو د چين لپاره ＊３ پايل３ نه درلودې او په ١٨٤١- ١٨٦٠ز د ترياکو د جگ７ې المل وگر＄５د.
ډاک＂ر سون يات سن: چ３ د نوي )م６رن( چين د پالر په نامه مشهور دی، د چين لوم７ی ولسمشر و او د گومين 
تانگ د گوند مشري ي３ په غاړه وه، هغه وکوالي شو چ３ د منچو د رژيم وروست９ جرړې وباسي او په چين ک３ جمهوري 

نظام رامن％ته ک７ي. نوموړي د چين وگ７ي په پن％و نژادي ډلو وو４شل:
٥- خويي ٤- تبتي   ٣- مغولي  ٢- منچو   ١- خان 

د چين ه５واد پايتخت د پکن ＊ار )بيج５نگ( دی چ３ تاريخ ي３ لرغونو زمانو ته رس８５ي او ٣٠٠٠ کلن لرغونى تاريخ لري.

٦٣

کورني مغولستان

جامو او کشمير
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د چين خلکو جمهوريت



دغه ＊ار ۱۰۰۰ کاله پخوا جوړ شوی دی او اوه پ７５ۍ مخک３، قوبالي خان د پکن ＊ار د خپل３ دايمي پالزمين３ 
په توگه و！اکه او د ۱۹۲۸- ۱۹۴۹ زي８ديز کلونو پرته چ３ گومين ！انگ خپل پالزم５نه نن بيج５نگ ته انتقال ک７، تراوسه 

د ه５واد سياسی مرکز دی.

مائو او د ۱۹۴۹ کال پا＇ون
او شمال  په شمال  په وروستيو ک３ د کمونستي گوند ＄واکونه د چين  ١۹٤٨ زي８ديز کال  د 
پرته  په مياشت ک３ د پکن ＊ار  ١۹٤۹زي８ديز کال د جون  باندې واکمن شول. د  ختي％و سيمو 
له کوم مقاومته ونيول شو او د کمونست گوند د ＄واکونو په کن＂رول ک３ راغى. د همدې کال د 
اپريل او نوامبر د مياشتو ترمن＃ د چين ډ４ر ＊ارونه پرته له وينو توي５دو او مقاومته د کمونستانو تر 
واک الندې راغلل. چيانکايچک له خپلو ＄واکونو سره ！ايوان ته وت＋ت５د. د پکن له نيولو او د 

چيانکايچک د ＄واکونوله مات３ وروسته کمونستي گوند په بشپ７ه توگه بريالى شو مائو په ١۹٤۹ کال زي８ديز د اکتوبر مياشت３ 
په لوم７ۍ ن５＂ه د پکن ＊ار د اسماني سول３ په سيمه ک３ د چين د خلکو جمهوري دولت اعالن ک７. د چين په ه５واد 
ک３ د 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 ک３ رسمي ب２ه پيدا ک７ي. تر ١۹۹٠ زي８ديز کال وروسته د مذهبي مقدساتو او 
شعائرو د نمان％لو لپاره اړين３ اسانتياوې برابرې او تدابير ونيول شول. د بيالبيلو مذاهبو پيروانو ته اجازه ورک７ای شوه چ３ 
خپل مذهبي مراسم پرته له دې چ３ نورو اديانو ته ضرر ورسوي، ترسره ک７ي. په اوس وخت ک３ د چين په ه５واد ک３ ٤٧ 
مذ هبي موسس３ لکه د بوديزم د زده ک７و مرکز، اسالمي الهيات، د پروتستانت کليسا ＊وونيز مرکز، کاتوليک او نورې شته 

او ＇ه د پاسه دوه سوه زره مذهبي کارپوهان له ب５الب５لو  خپرونو سره په کار بوخت دي. 
چينايي ژبه د نورو ！ولو ژبو برعکس د الفبا توري نه لري، بلک３ د 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 ژب３ په توگه پيژندل 
شوې ده. د چين په ه５واد ک３ د ١۹٤٨ کال را په دې خوا ＇لور ＄ل３ اساسي قانون بدلون موندلی او د وروستي ＄ل لپاره په کال 

١٩٩٩ زي８ديز ک３ د چين اساسي قانون په ۴ ＇پرکو او ١٣٨ مادو ک３ د چين د ملي کنگرې له خوا تاييد او تصويب شو.

 په ！ولگي ک３ فعاليت 
 زده  کوونکي دې په دوه ډلو وو４شل شي، لوم７ۍ ډله دې د چين د موقعيت او پالزم５ن３ او دويمه ډله دې د چين د 

مذهبونو او مروجو ژبو په اړه خپل معلومات ！ولگيوالو ته وړاندې ک７ي.
 پو＊تن３

١- چين د نفوس او مساحت له مخ３ په ن７ۍ ک３ ＇ويم مقام لري؟
٢- د چين د جمهوري دولت ليک ＇ه ډول دی؟ 

٣- په چين ک３ رسمي ژبه په کوم نوم ياد８４ي؟
٤- د چين ه５واد معمول او مشهور مذهبونه کوم دي؟

 له ！ولگي ＇خه بهر فعاليت 
زده  کوونکي دې د چين د تجارت او صنعت په اړه معلومات تر السه او بيا دې نورو زده  کوونکو ته وړاندې ک７ي.

٦٤

مائو



 نهه ويشتم لوست

آيا د پاکستان له ه５واد او  تاريخ سره اشنايي لرئ

لکه ＄نگه چ３ پوه８５ئ د پاکستان اسالمي جمهوري دولت يو له هغه ه５وادونو ＇خه دی چ３ زموږ له ه５واد 
سره گ６ه پوله لري. په دې لوست ک３ به د پاکستان تاريخ سره په لن６ ډول آشنا شئ. 

پاکستان د اسيا په سو４ل ک３ پروت دی. پالزمينه ي３ د اسالم 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 
اسالم، رسمي ژبه  ＇خه جوړ شوی دی. د دې ه５واد رسمي دين 
ي３ اردو او د پيسو واحد  ي３ پاکستان９ روپ９ ده. د نفوس له پلوه 
د ن７ۍ په هيوادونو ک３ اتمه درجه لري. نفوس ي３ د ٢٠٠٦ زي８ديز 
کـال د سرشميرن３ له مخ３ ＇ه د پاسه يو سلو پن％ه شپ５ته ميليونوکسو 

ته رس８５ي.
دپاسه  ＇ه  ن８دی  دی چ３  ه５واد  تشکيل شوی  نوی  يو  پاکستان 
نيمه پ７５ۍ عمر لري. کله چ３ دويمه ن７يواله جگ７ه پای ته ورس５ده، 
محمد علی جناح د پاکستان د خپلواک９ لپاره ډ４رې ه）３ وک７ې او 

محمد على جناح
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د بريتانيا دولت هم د هند د نيم３ وچ３ و４ش سره موافقه درلوده، نو د هند لويه وچه ي３ په دوو ه５وادونو )هند 
او پاکستان( وو４شله.

د ١٩٤٧ زي８ديز کال د اگست په مياشت ک３ هند او پاکستان دواړو خپله خپلواکي ترالسه ک７ه. محمدعلی 
جناح په دې نه و بريالی شوی چ３ ترخپلواک９ وروسته 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، بلک３ د ه５واد د ختي％و او 
لو４دي％و سيمه ييزو ډلگيو خپلمن％３ ډله ييزې سيال９ او اختالفونه د پاکستان د دولت د کمزورۍ يو اساسي المل 
شو. د کشمير پر سر اختالفات ال د حاالتو د خ７ پ７تيا المل وگر＄يدل او اقتصادي حالت نور هم ک７ک５چن او 

خراب شو.
خان عبدالغفار خان يو له هغو کسانو ＇خه 
 نه تاوتريخوالي د خو＄＋ت بنس و چ３ د 
ي３ ک５＋ود او هم يوه پ５ژندل شوې سياسي ＇５ره 
او د هند د نيم３ وچ３ يو ملي اتل و چ３ د هند 
د خپلواک９ په الره ک３ د ＊ک５الگرو د ت５ري پر 
وړاندې مقاومت وک７ او يو مهمه او حياتي دنده 
نورو  د  زمان３  د خپل３  نوموړي  ک７ه.  ترسره  ي３ 
مشرانو لکه مهاتما گاندي او محمد علي جناح 
په ＇５ر د خپلو خلکو د وي＋５دو او د خلکو په 
يو مو！ي کولو، د خپلواک９ گ＂لو په الره ک３ فعاله 
ون６ه درلوده. او خپل ملي او تاريخي مسووليت 

ترسره ک７.
  

د ختي＃ پاکستان ب５لتون
عوامي ليگ مشر په ١٩٦٨ زي８ديز کال د اوړي په موسم ک３ له ٣٥ نورو  بنگال د  مجيب الرحمن د 

بنگاليو سره يو＄ای د ده په مشرۍ د ختي＃ پاکستان په ب５لولو تورن شو. يحيى خان او بو！و د مجيب الرحمن پر 

٦٦

پاچا خان )خان عبدالغفار خان (



هغه غو＊تنه اعتراض وک７ چ３ د ختي＃ لوري پر ب５لولو او خپلواک９ ي３ ！ينگار کاوه. د ملي مجلس فعال５دل چ３ 
د پالن له مخ３ بايد د ۱۹۷۱ زي８ديز کال د مارچ په مياشت ک３ پلي شوي وای و＄ن４６دل. تر دې پ５＋３ وروسته 
مجيب الرحمن د اعتصاب اعالن وک７ او عوامي ليگ گوند د ختي＃ پاکستان د حکومت د تر السه کولو ه）ه 

وک７ه. ولس مشر  يحيی خان د مجيب الرحمن سره د خبرو اترو لپاره د ختي＃ پاکستان مرکز «ډاک３ ته» الړ.
مجيب الرحمن داس３ کس نه و چ３ په اسان９ سره تسليم شي. هغه د پاکستان د رامن％ته ک５دو په لوم７ۍ 
لسيزه ک３ د دوو ډموکراتيکو حکومتونو پر مهال د کابين３ وزير و او له دې امله چ３ د ختي＃ پاکستان د خپلواک９ 

لپاره ي３ مبارزه کوله نو ＄که د پاکستان حکومت هغه بندي ک７.
يحيی خان په ١۹٧١ زي８ديز کال د مارچ په مياشت ک３ د هغ３ ستونزې په اړه چ３ مجلس ورسره مخامخ و، 
په دې ه）ه ک３ شو چ３ د مجيب الرحمن د غو＊تن３ ＇خه ل８ ＇ه کم ک７ي، خو ه５＆ يوه اړخ نه غو＊تل چ３ 

خپل چانس له السه ورک７ي. د مارچ په ٢٥ ن５＂ه خبرې اترې پای ته ورس５دې.
يحيی خان تر خبرو اترو وروسته د مجيب الرحمن د بندي کولو امر ورک７. مجيب الرحمن لو４دي＃ پاکستان 
ته يوړل شو، يوه ورځ وروسته ختي＃ پاکستان خپله خپلواکي اعالن ک７ه او دغه خپلواکه سيمه ي３ د بنگله د４ش په 
نامه ونوموله.د پاکستان پوځ له لو４دي＃ لوري د پا＇ون د ！کولو لپاره هوايي عمليات پيل ک     ７ل، په زرگونو  بنگاليان 
ووژل شول او د لسو ميليونو په شم５ر بنگاليان هند ته ک６وال شوه. په پا４له ک３ د ۱۹۷۳ زي８ديز کـال د جوالی 
په پای ک３ د پاکستان ملي مجلس ذوالفقار علي بو！و ته اجازه ورک７ه چ３ د بنگله د４ش خپلواکي په رسميت 
وپ５ژني، په دې ډول د ١۹٧٤ زي８ديز کال د فبرورۍ په مياشت ک３ د پاکستان دولت، بنگله د４ش د خپلواک دولت 

په توگه په رسميت وپ５ژنده.
 وروسته له دې چ３ پاکستان په دوو ه５وادونو يعن３ پاکستان او بنگله د４ش وو４شل شو، د دوه ب５لو ه５وادونو 
په توگه ي３ ＄انگ７ې تگالرې 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 پس３ واک ته 

ورس５دل او د پاکستان په سياسي، ！ولنيز او اقتصادي ژوندانه ک３ ي３ فعال رول ولوباوه.
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                                 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده  کوونکي دې په دوو ډولو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د پاکستان د خپلواک９ په اړه خپل معلومات په ！ولگي 

ک３ وړاندې او دويمه ډله دې د پاکستان د خپلواک９ غو＊تونکو وتلو ＇５رو په اړه خبرې وک７ي.

                                 پو＊تن３
١ – پاکستان په کوم کال له بريتانيا ＇خه خپله خپلواکي ترالسه ک７ه؟
٢– د پاکستان ه５واد له ＇و ايالتونو نه جوړ دی؟ نومونه ي３ واخل９.
٣– د بنگله د４ش ه５واد ول３ له پاکستان ＇خه خپلواکي واخيسته؟

                                له ！ولگي نه د باندې فعاليت 
زده  کوونکي دې د پاکستان د تاريخ په اړه معلومات را！ول او  په ！ولگي ک３ دي وړاندې ک７ي.
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 ديرشم لوست

آيا د ايران د اسالمي جمهوري ه５واد له تاريخ او موقعيت سره آشنا ياست؟

لکه ＇نگه چ３ پوه８５ئ د ايران اسالمي جمهوريت د افغانستان يو گاون６ي ه５واد او لويدي＃ لوری ته ترون دی. ايران د اسيا 
په لويه وچه ک３ موقعيت لري او د خاورې پراخوالی ي３ )١٦٤٨١۹٠( کيلو م＂ر مربع دی. د وگ７و شم５ر ي３ شاوخوا اويا 

ميليونو )٧٠،٠٠٠،٠٠٠( تنو ته رسي８ي. د دې ه５واد رسمي دين اسالم او ژبه ي３ فارسي ده.

ايران د پهلوي په پ５ر ک３
د  ک３  روسيه  په  خرابوالی،  وضع３  اقتصادي  او  ！ولنيزې  سياسي،  د  ايران  د  وروسته  جگ７ې  ن７يوال３  لوم７ۍ  تر 
سوسياليستي نظام ！ينگ＋ت، گاون６يو ه５وادونو ته د دې ډول افکارو پراختيا، له نا امن９＇خه د ايران د وگ７و ناخو＊９ او 

نهيل９، د احمدشاه قاجار په واکمن９ ک３ د امنيت نشتوالي، د رضاخان پهلوي په مشرۍ کودتا ته الره هواره ک７ه.
کله چ３ رضاشاه پهلوي د انگر４زانو په مرسته د سلطنت پر گدۍ ک＋５ناست، ن７ۍ د دوو ن７يوالو جگ７و ترمن＃ ＊ک５ل وه. 
رضاشاه پهلوي د ه５واد د اداري او اقتصادي چارو د سمون لپاره يو پراخه تگالره تر کار الندې ونيوله. ايران يو واحد اداري 
نظام، منظم پوځ او پرمختللى بانکي او اقتصادي سيستم نه درلود. ن７يوال حاالت هم ＊ه نه وو. ايران د شمال له لوري د 
روسي３ او د سو４ل له لوري د بريتانيا لخوا محاصره و. بريتانيا ه）ه کوله د ايران  د تسلط له الرې په هند او ل５رې ختي＃ ک３ 

گ＂ه واخلي. رضاشاه د خپل３ واکمن９ پر مهال ＄واکمنه پادشاهي وک７ه چ３ د ه５واد ！ول３ چارې ي３ په خپله اداره کول３.
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 
 اي＋ودل، د پ５ژندگلوۍ د پا１و و４شل، د ملکيتونو د ثبت د ادارې بنس ترتيبول، د وگ７و د نفوس او احوالو د ساتن３ د ادارې بنس
اي＋ودل، د ر４ل د پ＂ل９ غ％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 وک７. د ده د سلطنت په پير ک３ ډ４ر خپلواکي غو＊تونکي زنداني او يا اعدام شول. د ＊％و 
حجاب منع شو او ديني علماء و＄ورول شول. رضاشاه په ١٣٢٠ لمريز کـال د متحدينو تر حمل３ وروسته له پاچاه９ گو＊ه شو او 
د ه５واد حکومتي چارې ي３ خپل زوی محمد رضا ته وسپارل３ چ３ د سلطنت ＄ای ناستی و او خپله د سو４لي افريقا پر لور الړ.
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پالزمينه
د واليت مرکز
د ＊ار مرکز

ن７يوال سرحد
د واليت سرحد
د ＊ار سرحد

ا

سمندرگی
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محمد رضاشاه پهلوي د رضاشاه زوی د پهلوي کورن９ دويم پاچا دی چ３ د پالر تر استعفا وروسته 
په رسمي توگه واک ته ورس５د.

محمدرضاه شاه د خپل سلطنت په لوم７يو کلونو ک３ له ډ４رو ستونزو اوک７ک５چونو سره مخامخ و، 
خو هغه بريالی شو چ３ يول７ مهم３ چارې پيل ک７ي. د ب５لگ３ په توگه د تهران کنفرانس، د ！لو４زيون د 
دستگاه بنس اي＋ودل، د مرکزي بانک تاسيس، ولسي جرگ３ او ملي شورا ته د ＊％و د ！اکلو حق، د 
بندونو جوړول، د گازو د پايپونو جوړول، د روسي３، ايران او نورو ه５وادونو ترمن＃ د ډيپلوما！يکو اړيکو 
پراخوالى او ！ينگ＋ت، د هسته يي تاسيساتو رامن％ته کول او د مو！ر جوړون３ د فابريکو بنس اي＋ودل 

د  ايران  د  او د سياسي خپلواک９ محدودول  پلي کول  نامذهبي سياستونو  د  اړيک３،  لو４دي＃ سره د هغه  د  يادوالی شو. خو 
رو＊انفکرو او روحانيانو د ناخو＊９ المل شول. د هغه په دوره ک３ هم بندي خان３ په خپلواک９ غو＊تونکيو ډک３ وې او د هغوی 
اعدام او ＄ورون３ جاري ساتل شوې وې چ３ په پای ک３ د ناخو＊يو د دوام له امله د ١٣٥٧ لمريز کـال د جدي په مياشت ک３ د 

ايران خلکو پا＇ون وک７، محمدرضاشاه له واکه ليرې او له خپل３ ！ول３ کورن９ سره مصر ته الړ.
ايت اهلل  ياد８４ي، د  نامه هم  په  اسالمي پا＇ون )انقالب(  ١٣٥٧ کال پا＇ون چ３ د  ايران د  د 
په  ايران د عالمانو او رو＊انفکرو  او د  ايران د ډ４رو وگ７و، سياسي گوندونو  او د  خميني په مشرۍ 
گ６ون يو پا＇ون و چ３ شاهي نظام ي３ رانسکور او د اسالمي جمهوري نظام د پلي کولو لپاره ي３ 

الره هواره ک７ه.
د ايران خلکو د ١٣٥٧ کال د غويي په مياشت ک３ د ！ول＂اکنو په ترڅ ک３ په س لو ک３ د ۹۸ پر４کنده 
اکثريت د اسالمي جمهوري حکومت په توگه د خپل راتلونکي حکومتي نظام سره هوک７ه وک７ه او د 

ايران پادشاهي په رسمي توگه د ايران په اسالمي جمهوري بدله شوه.
د اسالمي انقالب مشرانو له هر＇ه دمخه پر در４و ！کو ！ينگار کاوه، پر استبداد برالسي، د بهرنيو 

دولتونو  د الس وهن３ مخنيوی او د بهرنيو فرهنگونو د ت５ريو پر وړاندې مقاومت. همدغه درې الملونه وو چ３ د گوندونو او 
ب５الب５لو ډلو د يووالي لپاره ي３ مناسبه الره برابره ک７ه، په دې ډول ي３ اسالمي انقالب بريا ته ورساوه.

ايت اهلل سيد روح اهلل خميني د ايران مذهبي مشر د پن％لس کلو جال والي ＇خه وروسته ب５رته ايران ته راستون شو او 
ابوالحسن بني صدر د ايران د لوم７ي ولسمشر په توگه و！اکل شو. په ١٣٦٨ لمريز کال ک３ امام خميني م７ او د خبره گانو 

جرگ３، أيت اهلل خامنه ای د ايران د انقالب مشر و！اکه.

 په ！ولگي ک３ فعاليت
زده  کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، لوم７ۍ ډله دې د پهلوي دورې د ！ولنيزو او سياسي حاالتو او دويمه ډله دې 

د اسالمي انقالب دالملونو په اړه معلومات ورک７ي.
  پو＊تن３

١- پهلوي کورن９ ＇رنگه واک ته ورس５ده؟
٢- د رضاشاه پهلوي مهم فعاليتونه په گوته ک７ئ؟
 له ！ولگي نه د باندې فعاليت

زده  کوونکي دې له خپلو مشرانو او لويانو ＇خه د اسالمي انقالب د پ５＋５دو په اړه معلومات ترالسه او بيا دې خپلو ！ولگيوالو ته ووايي.

ايت اهلل سيد روح اهلل خميني

محمد رضا شاه پهلوي



آيا د ازبکستان ه５واد په اړه معلومات لرئ؟

 لکه ＇نگه چ３ پوهي８ئ د ازبکستان جمهوريت يو له هغو ه５وادونو ＇خه دی چ３ له افغانستان سره گ６ه پوله 
لري، په دې لوست ک３ به د دې ه５واد تاريخ په لن６ه توگه ولولو.

ترکمنستان،  تاجکستان،  افغانستان،  د  چ３  دی  پروت  ک３  اسيا  مرکزي  په  جمهوريت  ازبکستان  د 
قرغ５زستان او قزاقستان له ه５وادونو سره گ６ه پوله لري. د ازبکستان پالزم５نه د تاشکند ＊ار دی. د ازبکستان د 
＄مک３ پراخوالی٤٠٠٤٤٧ کيلوم＂ره مربع او د وگ７و شمير ي３ د ٢٠٠٦ زي８ديز کال د سرشم５رن３ له مخ３ ＇ه 

دپاسه اوه ويشت ميليونه درې سوه زره کسو ته رس８５ي. رسمي ژبه ي３ ازبکي او روسي ده.
په لرغونو زمانو ک３ په ＄انگ７ي ډول تر شپ８م３ زي８ديزې پ７５ۍ وروسته په ډ４ره کچه ترکي کوچيان د مرکزي 
اسيا ابادو سيمو ته وکوچ５دل او د فرغان３ په صحرا  ک３ استوگن شول چ３ د وخت په ت５ريدو سره، د هغه ＄ای 
اصلي اوس５دونکو ترکي عادتونه خپل ک７ل. ترکان په کليو، بان６و او ＊ارونو ک３ استوگن شول، خو دې سيم３ ته 
د ترکانو د مهاجرت د تاريخي بهير پرخالف، گ０ شم５ر خلکو د من％ني اسيا په ب５الب５لو برخو ک３ خپل پخوانى 

هويت وساته.
په لسمه زي８ديزې پ７５ۍ ک３ د اسالم 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 واکمن９ الندې راغله. په اوسني وخت ک３ ازبکستان يوخپلواک جمهوريت او ۱۲ واليتونه لري 

چ３ نومونه ي３ دا دی:
۱- تاشکند. ۲- انديجان. ۳- بخارا. ۴- فرغانه. ۵- جيزک. ۶- نمنگان. ۷- نوايي. ۸- قشقه دريا.

 يوديرشم لوست

٧١

د اُرال 
جهيل



۹-سمرقند. 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 ک３ ي３ ډ４ر پرمختگ ک７ی دی.
ازبکستان سو４لي  او د  خوارزم د خانانو  د  او شمالي برخ３  لو４دي３％  ازبکستان  پ７５ۍ ک３، د  نوولسمه  په 

برخ３ د بخارا د خانانو تر ولک３ الندې وې. د 
بخارا او خوارزم خانان په ۱۸۶۶کال زي８ديز ک３ 

د روسي３ تر ولک３ الندې شول.
د  اکتوبر  د  زي８ديز   ۱۹۱۷ د  په روسي３ ک３ 
د  هم  ازبکستان  وروسته،  انقالب  تر  مياشت３ 
جمهوريتونو  سوسياليستي  متحده  له  روسي３ 
تجزيه  تر  روسي３  پخوان９  د  شو.  وگ２ل  ＇خه 
زي８ديز   ۱۹۹۱ په  هم  ازبکستان  وروسته  ک５دو 
او  ک７ه  ترالسه  خپلواکي  سياسي  خپله  ک３  کال 
اسالم کريموف ي３ د حکومت د مشر په توگه 

وپ５ژندل شو.

                               په ！ولگي ک３ فعاليت
زده  کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي. لوم７ۍ ډله دې د ازبکستان د واليتونو او دويمه ډله دې د هغه 

ه５واد د صنعت په اړه يو له بله پو＊تن３ وک７ي.

                                پو＊تن３
١- ترکان ＇ه وخت په مرکزي اسيا ک３ م５شت شول؟

٢- اوسنى ازبکستان ＇و واليتونه لري؟
٣- د ازبکستان صنعتي توليدات په گوته ک７ئ؟

                                له ！ولگي نه د باندې فعاليت
زده  کوونکي دې له خپلو مشرانو ＇خه د اکتوبر د مياشت３ د انقالب، او د اسالمي فرهنگ او تمدن د يوه 

مهم مرکز بخارا په اړه معلومات ترالسه ک７ي او بيا دې ！ولگيوالو ته واوروي. 

٧٢

د امير تيمور گورگاني مقبره



دوه د４رشم لوست
آيا د تاجکستان له خلکو او تاريخ سره اشنا يي لرئ؟

پوه８５ئ چ３ د شمال لور ته د تاجکستان جمهوريت زموږ له ه５واد سره گ６ه پوله لري. په دې لوست ک３ به د تاجکستان 
تاريخ ته يوه لن６ه کتنه وک７و.

تاجکستان داس３ يو ه５واد دی چ３ په مرکزي اسيا ک３ د افغانستان شمال ته پروت دی. پالزم５نه ي３ د دوشنب３ ＊ار، 
رسمي ژبه ي３ تاجکي فارسي او روسي ژبه هم په سوداگرۍ او حکومتي چارو ک３ کاروي. د پيسو واحد ي３ ساماني 

دی. 
د پورتن９ نقش３ په پام ک３ نيولو سره پوهي８ئ چ３ تاجکستان له کومو ه５وادونو سره گ６ه پوله لري.

د تاجکستان د خاورې پراخوالی يو سل او درې ＇لوي＋ت زره ١٤٣١٠٠ کيلوم＂ره مربع دی. د وگ７و شم５ر ي３ د ٢٠٠٦ 
زي８ديز کال د سرشميرن３ له مخ３ ＇ه دپاسه اووه ميليونه او درې سوه شل زره تنو ته رسي８ي.

د اوسني تاجکستان سيمه چ３ پخوا د سغد په نامه ياديده، د لوم７ي داريوش په وخت ک３ د 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 ٧١٥ زي８ديز کـال د امويانو تر ولک３ الندې راغی او د تاجکستان خلکو د اسالم سپ）لي دين 
ته مخ راواړوه. په لسمه زي８ديزه پ７５ۍ ک３ د 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 ک３ د تاجکستان شمال )خجند( د خوقند د خانانو سو４لي سيمه ي３ د بخارا د خانانو يوه برخه گ２ل 

ک５ده. د بخارا خانان په ١٨٦٦ زي８ديز کـال او د خوقند خانان په ١٨٦٨ زي８ديز کـال ک３ د روسي３ تر ولک３ الندې راغلل.
د اکتوبر د مياشت３ له انقالب وروسته، په ١۹٢٨ زي８ديز کـال ک３ د تاجکستان ه５واد د روسي３ متحده سوسياليستي 

٧٣

بيشکک قرغيزستان

ت
د چين خلکو جمهوري



جمهوريتونو له ډل３ يوه جمهوريت وگ２ل شو چ３ تر ۱۹۹۱ زي８ديز کـال پورې ي３ د روسي３ متحده جمهوريتونو د 
اتحاد غ７يتوب درلود. د روسي３ د سوسياليستي نظام تر نسکور４دو وروسته ي３ په ۱۹۹۱ زي８ديز کال خپله سياسي 

خپلواکي ترالسه ک７ه.
له خپلواک９ اخيستلو وروسته، د تاجکستان د دولت او د هغه اسالم پلوه مخالفينو ترمن＃ کورن９ جگ７ې پيل 
شوې چ３ د مخالفينو مشري د عبداهلل نوري پر غاړه وه. په دې جگ７و ک３ د پن％وس زره خلکو ＇خه زيات 
م７ه او د اووه سوه زره کسانو زيات وگ７ي د خپلو کورونو پر４＋ودلو ته اړ شول. چ３ په پايله ک３ د ملگرو ملتونو په 

من％گ７يتوب د سول３ ت７ون د ＊ک５لو ډلو ترمن＃ السليک شوه.

د تاجکستان ه５واد درې ايالتونه او يوه خپلواکه سيمه لري چ３ عبارت 
دي له:

١. د ختالن واليت چ３ مرکز ي３ قرغان تپه دی.
٢. د سغد واليت چ３ مرکز ي３ خجند دی.

٣. د قراتگين ايالت چ３ مرکز ي３ کافرنهان دی.
٤. د کوهستان بدخشان خپلواکه سيمه چ３ مرکز ي３ خاروغ دی.

تاجکستان د پخواني شوروي اتحاد د جمهوريتونو له ډل３ يو وروسته 
ازبکان،  پات３ جمهوريت دی. د زيات شمير خلکو دين ي３ اسالم دی. 
روسان او يوشم５ر اوکرايني، چينايي او تاتاري وگ７ي هم په دې ه５واد ک３ 

اوس８５ي. د تاجکستان مهم صنايع بر４＋نا او د ډبرو  سکرو  توليد دی.
د شاه اسماعيل مقبره      

                               په ！ولگي ک３ فعاليت 
زده  کوونکي دې په دوو ډلو وو４شل شي، لوم７ۍ ډله دې د ژب３ او دويمه ډله دې د اسالم د تاريخ په اړه يو 

له بل ＇خه پو＊تن３ ورک７ي.

                               پو＊تن３
١- د نقش３ پرمخ و＊اياست چ３ د تاجکستان ه５واد د من％ن９ اسيا په کومه برخه ک３ پروت دی؟
٢- د پخواني شوروي اتحاد تر نسکور４دو وروسته په تاجکستان ک３ کوم بدلونونه من％ته راغلل؟

٣- کومو مشهورو کورنيو پر تاجکستان واکمني ک７ې ده؟

                               له ！ولگي نه د باندې فعاليت
زده  کوونکي دې د اکتوبر د مياشت３ د انقالب او پر تاجکستان د هغه د اغ５ز په اړه له مشرانو نه معلومات 

ترالسه ک７ي او په ！ولگي ک３ دې ووايي.

٧٤



 د ترکمنستان جمهوريت د افغانستان د گاون６يو ه５وادونو له ډل３ ＇خه دی. په دې لوست ک３ به د دې ه５واد تاريخ په لن６ 
ډول و＇７５و.

＇خه  ډل３  له  ه５وادونو  هغو  د  ه５واد  ترکمنستان  د 
دی چ３ په دې وروستيو وختوک３ ي３ له پخوان９ روسي３ 
د  او  وگورئ  ته  نقش３  اوس  ده.  ترالسه ک７ې  نه خپلواکي 

ترکمنستان گاون６ي ه５وادونه و＊اياست.
ترکمني او  د دې ه５واد د خلکو دين اسالم، ژبه ي３ 
پراخوالی ١٠٠٤٨٨  ترکمنستان د خاورې  د  ده.  روسي 
د  کال   ٢٠٠٦ د  ي３  شم５ر  وگ７و  د  دی.  مربع  کيلوم＂ره 
سرشم５رن３ له مخ３ پن％ه ميليونه او اوه سوه نه وشت زرو 
دی. ۷۲ په سلو ک３ وگ７ي ي３ په ترکمني ژبه خبرې کوي 

او ن８دې ٩٠ په سلو ک３ وگ７ي ي３ ترکمنان دي. يوشم５ر روسان، ازبکان او قزاقان هم په دې ه５واد ک３ م５شت دي.
توليد ک３  په  گازو د صنعت  او  نفتو  پنب３،  د  لور گام اخلي.  په  او پرمختگ  اقتصادي اړخه د ودې  له  ترکمنستان 
مخک（ دی او د ن７ۍ يو پر در４مه برخه گاز لري، يوازې د گازو د توليد او روسي３، اوکراين او يوشم５ر نورو ه５وادونو ته 

د صادرولو له الرې ډ４ر زيات عايد ترالسه کوي.
د ترکمنستان جمهوريت د ١۹۹١ زي８ديزکال د اکتوبر په مياشت ک３ د ！ول پو＊تن３ په پايله ک３ خپله سياسي خپلواکي 

اعالن ک７ه. نوى اساسي قانون ي３ په ١۹۹٢ زي８ديز 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 ک３ ولسمشر واک لري 
 چ３ د 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 ک３ ترکمنستان هغه ه５واد دی چ３ دناپ５يلتوب دري＃ ي３ غوره 

ک７ی دی. د ترکمنستان دغه دري＃ په ١۹۹٥ زي８ديز کـال د ملگرو ملتونو د عمومي مجلس له خوا تصويب شو.
ترکمنستان ن７ۍ ته د أسيا په دغ３ پ５چل３ سيم３ ک３ له پرمختگ سره يو＄ای د سول３ او کرارۍ وړانديز ک７ی دی. د 
ناپ５يلتوب د دري＃ تر تصويب وروسته په ن７يواله ！ولنه ک３ د 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 چ３ دا کار ي３ د ايکو دسازمان په فعاليتونو ک３ ليدالی شو. د 
ايکوغ７ي ه５وادونه چ３ ＇ه دپاسه ٣١٠ ميليونه وگ７ي لري، په ن７يوالو اړيکو ک３ ي３ د يوې اغ５زناک３ ادارې په توگه ＄ان ＇رگند 

ک７ی دی چ３ دا کارد ＄انگ７و تاريخي او فرهنگي ＄انگ７تياوو په لرلو سره د نوي س５مه ييزې ！ولن３ د رامن％ته ک５دو ن＋ه ده.
 په ！ولگي ک３ فعاليت

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

١- د ترکمنستان ه５واد د أسيا په کومه برخه ک３ پروت دی؟
٢- د ترکمنستان ه５واد په کوم کال ک３ خپلواکي ترالسه ک７ه؟

 درې د４رشم لوست

آيا د ترکمنستان له خلکو او تاريخ سره آشنايي لرئ؟
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سمندرگی

أمو سيند

د قردبغاز 
خليج


