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 تر  پيل  د  مخه  ＇ه  خبري
  

  لکه  ＇ن／ه  چي  تاسي  ته  معلومه  ده   په  سوي６ن  کي  د  خارجيانو  او  مهاجرو  کورنيو اوالدونه  د  خپلي       
 مورن９  ژبي  او  کلتور  د  دغه  زده ک７ي  او  ساتني  د .  مورن９  ژبي  او  کلتور  د  زده ک７ي  او  ساتني  حق  لري

＋ي  د  نورو  مضمونو  په  ＇ن，  ک＋ي  د  مورن９  ژبي  او  کلتور  د  پاره  سوي６ني  مقاماتو  په  ＊وون％يو  ک
تدريس   هم  شامل  ک７ئ  دئ  چي  نومرې  ي３  د  ＊وون％ي  د نورو  مضمونو  په  شان  ارزش  لري،  ＄که  ي３  نو  

 شان  د  د  دغه  تدريس  تعليمي  نصاب  او  د  نومرو  ور  کولو  سيس＂م  د  ＊وون％يو  د  نورو  مضمونو  په 
وروسته  تر  دې  نو  بيا  د  اړونده  مورنيو  ژبو  د    .   ＊وون％يو  د  وزارت  د  خوا  ＇خه  ترتيب  ک７ئ   دئ

＊وونکو  له  خوا د  کار  پالن  جوړي８ي  چي  دغه  د  کار  پالن  په  دواړو  ژبو  ياني  مورن９  ژبه  او  سوي６ني  
  .   ژبه  ليکل  کي８ي

 
  ！ول／ي  د  پاره  د  ＊وونکو  و  زده  کوونکو  د  لسم  کتاب  مضمونونه  په  سوي６ن  کي  د  پ＋تو  ژب        د  دغه

  .     د  کار  د  پالن  سره  برابر  را  ！ول  سوي  دي
  

       دغه  کتاب   به  د  ازمويني  په  تو－ه  د  يو  ＇ه  مودې  د  پاره  تدريس  سي  او  د  دغه  تدريس  په  جريان
  .ک＋ي  به  د  ＊اغلو  ＊وونکو،  ميندو،  پلرو  او  زده کوونکو  نظر ي３  د  قدر  وړ  و  －２ل  سي

  
  . د دې  کتاب  مضمونونه  د  افغانستان  د  اوسنيو،  پخوانيو  او  ＄ني  نورو  کتابو  ＇خه  را！ول  سوي  دي     

  داسي  مانا  سوي  دي  چي  په  هغه  مضمون  کي       د دې  کتاب  په  پای  کي  د  ！ولو  مضمونونو  لغاتونه 
د  .  مانا  ورک７ي  نه  داسي  چي  د  قاموس  په  شان  د  هغه  لغات  نوري  مترادفي  کلم３  ي３  هم  راغلي  وي 
نا  د  بلي  خوا  د  يو  شم５ر  لغاتو  مانا  زده کوونکو  ته  پخپله  يو  نوئ  لغات  وي  نو  که  د  ＄ينو  لغاتو  ما

د  نورو  کتابونو  د  پاره   .  لغاتو   سره  سل  په  سل  کي  سر  نه  خوري  دليل  به  ي３  هم  دغه  وي 
se.pashto.www  پا１ه  کي  و      

    .－ورئ  
  

 په  درن＋ت    
   Abdul Ali Rasulzada  
   Sunnan  vägen  271      
    216 17  Malmö 
    Tel: 040- 156753 
    alirasulzada@hotmail.com 

  
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 



 بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  د ژوند الري چاري

  
يا رسول اهللا  ” :و عرض ي３ وک７ته راغئ ا) ص ( يوه ورځ يو 請حرايي س７ی حضرت محمد        

  ” ؟واي３   وايه ＇ه ”. رسول اهللا جواب ورک７. زه غواړم چي يو ＇و پو＊تني وک７م
  

    پدغه وخت ک＋ي په دربار ک＋ي حضرت خالد بن وليد هم حاضر وواو دغه حديث مبارک ي３ 
برخه  ي３  وليکه او له ＄انه سره ي３ ک＋５＋ود او تر هغه وروسته پدې ډول وليکل سو  چي  يوه  

  :دلته  راوړو 
  

  .”سم ) خان ( يا رسول اهللا غواړم چي شتمن ”:پو＊تنه 
   !”  قناعت خپل ک７ه، شتمن به س３”:جواب 

  .” غواړم چي ستر عالم سم ”:پو＊تنه 
  ! ” خپله ک７ه عالم به س３) پره５ز－اري (  تقوی ”:جواب 

  .” غواړم چي عزتمندسم ”:پو＊تنه 
  ! ”عزتمند به س３ چاته الس مه غزوه ، ”:جواب 

  .” غواړم چي ＊ه س７ی سم ”:پو＊تنه 
  !”  خلکو ته －＂ه رسوه”:جواب 

   .” غواړم چي عادل سم”:پو＊تنه 
   !” ＇ه چي د ＄ان د پاره ＊ه －３２، د نورو د پاره ي３ هم ＊ه و－２ه”:جواب 

  .” د رزق پراخي غواړم ”:پو＊تنه 
  .”  په اوداسه －رزهه هم５ش”:جواب 

   
 
 
  
 
  

١  



   .”  دعا  قبوليت  غواړم د”: پو＊تنه 
  .”  حرام  خوړل  پر８４ده”: جواب 

   .”کي  والړ  يم)  ر１ا (   غواړم  چي  د  قيامت  په  ورځ  په  نور ”:پو＊تنه 
  .”  ظلم  مه  کوه”:جواب 

  .” زما  پرده  و  ساتي)  ج (  غواړم  چي  اهللا ”:پو＊تنه 
   .”  د  خلکو  پرده  و  ساته”:جواب 

  
    

  
  ريـــــــنتمـــــــ

   .” د  دعا  قبوليت  غواړم”: پو＊تنه  ــ  ١
  .”  حرام  خوړل  پر８４ده”: جواب        

  ＇ه  ته  وايي ؟  يو  يا  دوه  مثاله  د  حرام  او  حالل  و    حرامايا  پوه８５ئ  چي
  !ليکئ 

   .” غواړم چي عادل سم”:پو＊تنه  ــ  ٢
   !”و د پاره ي３ هم ＊ه و－２ه ＇ه چي د ＄ان د پاره ＊ه －３２، د نور”:جواب 

     !    د  پورتن９  پو＊تني  د  جواب  ＇خه  مو  ＇ه  زده  ک７ه  و  ي３  ليکئ 
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 کــــــــيسه

  
د  شپ３  د  .  يوه  س７ي  يوه  جوړه  کالي  يوه  －ن６ونکي  ته  د  －ن６لو  د  پاره  يوړه        

  پدې  پ５＋ه  ډ４ر  خوا  －ن６ونکی.  م  يوړه   کالي   ي３  ه－ن６ونکي  دکان  غلو  وواهه  او  د  س７ي
که  ته  ماته  دغه  غل  را     ”:شينی  شو  نو  ژر  يوه  پال  کتونکي  ته  ورغئ  او  ورته  وي３  ويل 

  .   ”و＊ي３  زه  به  تاته  پيس３  در  ک７م 
  

   ” .ا  غل  فالنی  نفر  دئ ست ” :       پال  کتونکي  چي  پال  و  کوت  نو  ي３  ورته   وويل 
  

 زما  د دکان  ＇خه  دي   ”:  سمدستي  راغئ  غل  ي３  پيدا  ک７  او  ور  ته  وي３  ويل       －ن６ونکی
  ”.  شيان  غال  ک７ي  دي  را  ي３  ک７ه  که  نه  حکومت  ته  عرض کوم

  
  راغئ  پال  کتونکي  ته  کی－ن６ون.  کي  شيان  ي３  ور  ک７ه          غل  هم  و  ډار４د  او  د  －ن６ون

کله  چي  د  کالو  ＇＋تن  راغئ  چي  د  خپلو  کالو  تپوس  وک７ي ،  .  ي３  ＇ه پيس３  ور  ک７ې 
     ”وروره  ＇ه  غواړې ؟ ”:－ن６ونکي  ورته  وويل 

  
    ”  زما  کالي  ＇رن／ه  سوه ؟ ”:       س７ي  ور  ته  وويل 

  
 نيمي  پيس３  مي  پال  ، ک７ه مي    خرڅ  ،  جوړ  ک７ه  کالي  چي  مي”:        －ن６ونکي  وويل 

        .” کي  و－رزول３)  مزدوري ( کتونکي  ته  ور  ک７ې  او  نيمي  ي３  ما  په  اجوره 

  
 
 
  
  
 

  تمـــــــريـــــــن
    ! يوه  تبصره  و  ليکئ   د  پورتن９  کيس３  په  باره  کي  ــ١

   
 
  

٣ 



  اختراع  او  کشف
  

  داده  چي  که  يو  ＇وک  يو  داسي  شی  جوړ  يا  من＃  ته  راوړي  یختراع  د  لغات  معن      د  ا
ياني  پخوا  تر  .  اختراع  ک７ ه )  برق ( چي  پخوا  تر  دې  نه  وو  موجود  لکه  اډيسن  چي  بر４＋نا 

  .دې  برق  هي＆  موجود  نه  وو 
  

اسي  شی  پيدا  ک７ي  چي  پخوا  موجود  وو  خو    ته  وايي  چي  يو  ＇وک  يو  د      کشف  هغه
＇وک  نه  وه  په  خبر  لکه  د  امريکا د  لويي  وچي  پيدا  کول  چي  پخوا  موجوده  وه  اما د  

  .نورو  لويو  وچو  خلکو  ته  نه  وه  ور  معلومه 
  

تي  دي  چي  خلکو       په  ن７ۍ  کي  ډ４ر  داسي  انسانان  پيدا  سوي  دي  چي  هم５شه  ي３  غو＊
انسانان  وک７ای  سي  د  هغه    ته  د  خدمت  د  پاره  يا  کوم  شی  اختراع  او  يا  کشف  ک７ي  ＇و

خو  يو  شم５ر  انسانانو  بيا  د  دغي  اختراع  يا  کشف  ＇خه  د  انسانانو  د  .  ＇خه  －＂ه  واخلي 
ي６نی  مختريع    د  الفر６４  نوبل  چي  يو  سوچي  يو  مثال  ي３.  تباهي  د  پاره  کار  اخيستئ  دئ 

  اختراع  کول  دي  چي  د  الرو  او  س７کونو  د  جوړول  د  پاره  په  کار  لوي８ي دئ  د  ډينامي  .
م／ر  ＄ينو  نورو  بيا  د  ده  دغه  اختراع  د  توپو  او  توپکونو  په  مرميو  کي  په  کار  واچول  

  .هي  د  پاره  په  کار  لوي８ي چي  د  انسانانو  د  تبا
         

       او  يا  د  اډيسون  د  برق  اختراع  ＇ومره  زموږ  او  ستاسي  انسانانو  مشکالت  را  حل  
ک７ي  دي  حال  دا  چي  يو  شم５ر  نور  انسانان  بيا  په  بنديخانو  کي  د  اقرار  کولو  د  پاره  د  

  د  انسان  د  عذاب    کوي  چي  دا  کار  پخپلهسو  او  پ＋و  ته  ورانو  البر４＋نا  جريان  د  بندي
  .  او  داسي  نور  نور سبب  کي８ي 

                                                                
  
  
  
  

 
  

٤ 

  تمـــــــريـــــــن
 ـ  الفر６４  نوبل  مختر４ع  وو  او  که  کاشف  د  هغه  د  کارو  په  هکله  ١

  !خپل  معلومات  و  ليکئ 
   



  ب３  پته  خويونه
  

         بـــل  چي  ډ４ـــــر  کـــوي  پورونه          يو  چي  ډ４ر  خوري  سو－ندونه      
  ـــونه      دا  بـــ３  پـــــته  دي  خـــــويـ          اشــــنايـــي  ور  ســـــره  مـــه  ک７ه       

  )خوشحال خان (                                                                                                                  
  

  پ＋تو  متلونه
  

اکثره وختونه  د  يوې  پي＋ي  لن６  بيان  .  متل  يوه  لن６ه  جمله  ده  چي  ډ４ره  لويه  مانا  لري        
 خلک  اکثره  وخت  په  خپلو  خبرو  کي  متلونه،  شعرونه  او يا  لن６ي  کيس３  راوړي ،  . وي 

هغه  هم  د دې  د  پاره  چي  خبري  ي３  خوندوري  او  دلچسپي  وي  او  خلک  ＊ه  غوږ  ور  ته  و  
  .  نيسي 

  
  ＄يني  ي３  په  شفايي        يو  ډول  متلونه  په  ليکلي  ډول  په  کتابو  کي  ليکل  سوي  وي  او

  .ډول  د  خلکو  په  من＃  کي  رواج  لري 
  

  :       دلته  به  يو  شم５ر  هغه  متلونه  چي  په  کتابو  کي  ليکل  سوي  وي  تاسي  ته  را  وړو 
  . ــ هر  چا  ته  خپل  وطن  کشمير  دئ ١    
  . ＊و   تلوار  پر  بدو  تامل  ــ  پر  ٢    
  . د  وږي  په  حال  ＇ه  خبر  دئ  ــ  موړ ٣   
  . ــ  سپور  د  پلي  په  حال  ＇ه  خبر  دئ ٤  
  . ــ  نا  پوه  دونه  په  بل  نه  کوي  لکه  په  خپل  ＄ان ٥  
  . ــ  خپل  مال  ساته  او  همسايه  غل  مه  نيسه ٦  
  . ــ  هر  ＇وک  خپل  شی  ＊اغلی  بولي ٧  
  . ري  ＊ه  ده  ــ  تر  ب３  کاري  ب３  －ا٨  
  . ــ  د  لوږي  م７  سه  د  منت  خواړه  مه  خوره ٩  
  . ــ  پوره  ورک  دي  ک７ه  دوه  کوره ١٠  

٥  



     . ــ  خدايه  لوی  مي  ک７ې  لويي  را  مه  ک７ې ١١  
  . ــ  د  اورغوي  ت２اکه  مرغلره  ده ١٢  
  . ــ  د  درواغو  مزل  لن６  دئ ١٣  

  . ناپوه  وزر  دي  ــ  درواغ   د ١٤   
  . ــ  درواغجن  دي  درواغ  وايي ،  ر＊تيا  －وی  دي  قياس  کوي ١٥  

  . ــ  يا  خپل  کور  يا  خپل  －ور ١٦   
  . ــ  مه  کوه  په  چا  چي  و  نه  سي  په  تا ١٧  

  . ــ  ل８  خوره  هوسا  اوسه ١٨   
  .خلي   ا)تي８ه  (  ــ  چي  جن， نه  کوي  هغه  لو  ډبره١٩  

       
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
 
  

  
٦  

  تمـــــــريـــــــن
 ــ  د  مخه  تر  دې  چي  دغه  متلونه  و  لولئ  ايا  ستاسي  پخوا  متلونه  زده  وه ؟  ١

  که  مو  زده  وه  هغه  کوم  دي ؟
   ــ  د  خوشحال  خان  مقصد  د  الندني  شعر  ＇خه  ＇ه  دئ ؟٢

     بـــل  چي  ډ４ـــــر  کـــوي  پورونه              يو  چي  ډ４ر  خوري  سو－ندونه      
        دا  بـــ３  پـــــته  دي  خـــــويــــونه          اشــــنايـــي  ور  ســـــره  مـــه  ک７ه       

         



  ！ـــــــوکه

  
 خواړه  پخول  او  پر  پدې  رستوران  کي  ي３  ډول  ډول .         يوه  س７ي  يو  رستوران  درلود

هر＇ومره  خوړه  چي  و  خورئ  :  د  رستوران  په  دننه  کي  ي３  ليکلي  وه .  م５لمنو  ي３  خر＇ول  
  .پيس３  ي３  ستاسي  لمسيان  او  ک７وسيان  ور  کوي 

  
د  .         پدې  وخت  کي  يو  م５لمه  راغئ  نا  ＇اپه  ي３  ستر－ي  پر  هغه  ليکنه  و  م＋ت３ 

دا  ر＊تيا  ده  چي  پيس３  ي３  زما  لمسيان  او    ”: وران  د  ＇＋تن  ＇خه  ي３  پو＊تنه  و  ک７ه رست
  ؟  ” ک７وسيان  ور  کوي 

       
  !” هو  ”       د  رستوران  ＇＋تن  جواب  ور  ک７ ، 

  
ه  ډوډۍ         م５لمه  په  ډاډه  زړه  په  خوړلو  پيل  و  ک７ ،  ＇ومره  چي  ي３  خوړالی  سوه  هغومر

  د  خدای  په  ”: کله  چي  د  رستوران  ＇خه  واته  نو  ي３  دخل  چي  ته  و  ويل .  ي３  و  خوړه 
   .”امان  

      .”  پيس３  راک７ه  ”:        هغه  ورته  و  ويل 
  ؟ ”  پر  هغه  تخته  دي  ＇ه  ليکلي  دي  ”:        س７ي  و  ويل 

  
هغه  چي  ستا  نيکه －انو  او  ور  نيکه －انو  .    هغه  ر＊تيا  ده ”:        ＇＋تن  ور  ته  و  ويل 

   .  ”خوړلي  دي  ته  ي３  لمسی  يا  ک７وسی  ي３  د  هغو  پيس３  راک７ه 

     
  
 
  

  
  
  
  
  
  
  

  
٧  

  تمـــــــريـــــــن
ايا  تاسي  کوالی  .   ـ  دغه  کيسه  په  انساني  ！ولنه  کي  هم  پ５＋ي８ي ١

      سئ  چي  و  واياست  ＇رن／ه ؟
   



  هد افغانستان جغرافي
  

.  زموږ －ران هيواد افغانستان  چي د اسيا په لويه وچه کي پروت دئ ډ４ر غرونه لري        
  عرض البلد  ٣٨  او  ٣٠د  .  داهيواد  په  وچه  کي  پروت  دئ  او  بحر  ته  کومه  الره  نه  لري 

.   مربع کيلومتره دئ   ٦٥٠٠٠٠ي３ ) ي پراخوالئ دم％ک( مساحت  . درجو  تر  من＃  پروت  دئ 
دين ي３ اسالم او دپيسو واحد ي３ .   ميليونو په شاو خوا کي تخمين سوي دئ ٢٤نفوس ي３ د 
  .افغان９ دئ 

 
 غرب ته ي３  .افغانستان شمال ته  د تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان هيوادونه پراته ديد 

３ پاکستان  پروت دئ او په  شرق کي يو ＇و کيلومتره د  جنوب او شرق ته ي.ايران پروت دئ 
  .چين سره سرحد  لري 

  
د افغانستان  د  سرحدونو  اوږدوالئ  د  
－اون６يو  هيوادونو  سره  په  الندي  ډول  

  :دئ 
  

    کيلو  متره٧٦ ــ  د  چين  سره  ١     
   کيلومتره١٢٠٦ ــ  د  تاجکستان  سره  ٢     
    کيلو  متره١٣٧ستان  سره   ــ  د  ازبک٣     
  کيلو  ٧٤٤ ــ  د  ترکمنستان  سره  ٤     

  متره
    کيلو  متره٩٣٦ ــ  د  ايران  سره   ٥     
    کيلو  متره٢٤٣٠ ــ  د  پاکستان  سره  ٦     

  :واليتونو  نومونه الندي ليکل سوي دي   ٣٤   د افغانستان د 
   
  
  
  
  
  
  
  
  

٨ 



  هرات                    کندهار                                       کابل                     
  لو－ر                غزنی                          بلخ                                             

  کن７                 نن／رهار                      پکتيا                                      
   پروان                کاپيسا                                  لغمان                           
     هلمند                زابل                                   وردک                             
  بادغيس                                            فراه          نيمروز                             
  جوزجان                   روز－ان                   غور                                           

  کندوز        سمن／ان                                     پکتيکا                            
  بغالن       بدخشان                                                  تخار                      
  پنجشير     نورستان                                                              باميان        
  سرپل     فارياب                                   دايکندي                                 

                                   خوست       
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١٠  



 :د  افغانستان  مشهور  غرونه 
ددې .  د هندوکش د غرو سلسله د مملکت د شمال شرق ＇خه د جنوب غرب خوا ته پرته  ده      

متره  ٧٧٥٠په نامه يادي８ي او ) تير اجمير ( ر کي پرته ده دغرو لوړترينه ＇وکه چي په پامي
 .لوړوالئ لري 

  

  :د افغانستان نور غرونه لکه 
        
                                                    د بابا غر          

  سفيد  کوه        
                                                 فيروز  کوه         

                                               سياه  کوه         
                                              سپين غر         

 تور غر          

  
  

١١  



  :د افغانستان  مشهور  رودونه 
  :مو رودآد          
وروسته تر دې چي  د تاجکستان،  . دا رود د پامير د لوړو ＇وکو ＇خه سر چينه اخلي         

په جهيل ) ارال ( کيلومتره سرحد تشکيل کي د ١٢٠٠ازبکستان او افغانستان د هيوادو تر من＃ 
  .کي توي８ي 

  
  :دهلمند رود        
دا رود د من％ني افغانستان د غرو ＇خه سرچينه اخلي وروسته تر دې چي د هلمند په          

 د  سيستان  په  جهيل  کي  تويي８ي  او  تر  هغه  م％که اوبه ک７ې وي واليت کي ي３ په زرو جريبه 
  .وروسته  د  ايران  په  خاوره  کي  ډيري  م％کي  اوبه  کوي 

  
  :   د مرغاب رود   
 . په لوم７ي سر کي دوه کوچني رودونه سره يو＄ای کي８ي او دا رود جوړوي         

  
  : رودو د ارغندا   
ني افغانستان د غرو ＇خه سرچينه اخلي او د کندهار په واليت کي په زرو  دا رود هم دمن％      

  . جريبه م％که اوبه کوي په پای کي د هلمند په رود －６ي８ي 
  
  :د کابل رود        
دا رود هغه .   دا رود د پغمان دغرو ＇خه سرچينه اخلي او د کابل د＊ار په مابين کي تيري８ي       

  .ه ويلي کي８ي وخت اوبه لري کله چي واور
   

  :  هري رود     
  .   په لوم７ي سر کي دوه نور سيندونه سره يو＄اي کي８ي ＇و هري رود ＄يني جوړ سي      
  
افغانستان د ＄ينو دغو . ترنک، ډورۍ او نور: افغانستان نور کوچني رودونه هم لري لکه         

  .ا فابريک３ جوړي ک７ي دي رودو ＇خه د بر４＋نا د توليدولو کار اخلي او هلته ي３ د بر４＋ن
  
  
  

١٢  



     : د  افغانستان  اقليم   
 ＄که ي３ هوا وچه ده م／ر یله مخي د کوم بحر سره نه دئ  م＋ت   افغانستان د موقعيت     

  ژمي  ي３  .دمختلفو منطقو دلوړ او ک＋ته موقعيت په نسبت ي３ د －رم９ درجه ډ４ر تفاوت لري 
 شپ３  او  ور＄ي  د  تودوخي  درجه  ي３  يو  د  بله  زيات  توپير  د .  ساړه  او  تاوده  اوړي  لري 

  .لري 
  

 :د  افغانستان  پيداوار   
د افغانستان طبعي پيداوار لکه طبعي غاز، ت５ل، اوسپنه،        

  .مس، دډبري سکاره، قيمتي ډبري لکه الجورد، ياقوت  او نور
  

  
 او     الجورد  چي  يوه  قيمتي  ډبره  ده       

په  ز４وراتو  کي  په  کار  لوي８ي  په  ن７ۍ  ک＋ي  ډ４ر  ارز＊ت  لري  په  
کي２ي  خوا  ته  د  بدخشان  د  .  بدخشان  کي  ډ４ر  زيات  پيدا  کي８ي 

  .  الجوردو  د  کان  يوه  برخه  ＊ودل  سوې  ده 
  

ان／ور، انار، زردالو، :  افغانستان ډول ډول م５وې لري لکه     
    .ت، خ＂کي، هندوان３ او نورشفتالو، تو

    
  .غنم، اوربشي، جواري او نور: غل３ ي３ لکه          
  
  . د السي 請نعت په برخه کي افغاني غال９ جهاني شهرت لري        
  

د ور４＋مو 請نعت هم د هيواد په ＄ينو ＊ارو کي د يادولو وړ دئ          
ور４＋م د . ور４＋مين ！کران، ور４＋مين دسمالونه او لون／９ : لکه 

 .ور４＋مو دچينجيانو ＇خه په الس راوړي 

  
پوستينچ３ او د قرقل پوستکي د پسو د پوستکو ＇خه جوړوي او بهرنيو هيوادو ته ي３ د        

  .تجارت دپاره ل８５ي 
  

١٣  



کورني حيوانات ي３ لکه . په افغانستان کي ډول ډول کورني او وحشي حيوانات پيدا کي８ي        
  .، او＊ان، اسان، خره او نورغوايي، پسونه، وزې: 
  
  .  پ７ان，، اي８، شکوڼ، ل５وه، －يدړه، چغال او نور: وحشي حيوانات ي３ لکه        

         
－ل －الب،پالکس، ،پتني، شبوی، انتري : په افغانستان کي ډول ډول －الن پيدا کي８ي لکه        

  .نر－س، سنبل، چنب５لي او داسي نور چي نومونه ي３ دلته نه ＄اي８ي 
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

١٤  

  تمـــــــريـــــــن
 افغانستان  د  دنيا  په  کومه  لويه  وچه  کي  پروت  دئ  او  د  کومو   ـ ١

  هيوادو  سره  سرحد  لري ؟
 ــ  د  افغانستان  د  مشهورو  غرو  نومونه  و  ليکئ  او  و  واياست  چي  ٢

  غرونه  دې  هيواد  ته  ＇ه  －＂ه  لري ؟
  مشهورو  رودو  نومونه  و  واياست  او  و  ليکئ  چي   ــ  د  افغانستان  د٣

  دې  هيواد  ته  ＇ه  －＂ه  لري ؟
  ! ــ  د  افغانستان  د  پيداوارو  نومونه  و  ليکئ ٤
 ــ  که  افغانستان  بحر  ته  الره  درلودای  نو  ＇ه  －＂ه  به  ي３  ور  ته  ٥

      رسول３  وای ؟



  جغرافيهد  سوي６ن  
  

  ٩  د  سوي６ن  د  نفوسو  شم５ر   .سوي６ن  د  اروپا  په  لويه  وچه  کي  يو  لوی  هيواد  دئ     
  .  کوم  چي  د  خاوري  د  لويوالي  په  نسبت  ډ４ر  کم  دئ مليونه  دئ 

  
د  وخت  غه  وخت  د  يخي  ه.    کاله  پخوا  د  سوي６ن  خاوره  تر  پن６  يخي  الندي  وه ٣٠٠٠٠     

دا چي  .  واوري  ډيري  اور４دل３ .  د  يخي  په  وخت  کي  هوا  ډ４ره  س７ه  وه .  په  نامه  يادي８ي 
په  .    واوري  نه  ويلي  ک５دل３  او  د  يخي  پن６والئ  به  ي３  نور  هم  زياتاوه  ،هوا  ډ４ره  س７ه  وه

دغه  يخي  .  کيلو  متره  ته  و  رس５دئ کراره  کراره  د  يخي  پن６والئ  دومره  زيات  سو  چي  ＇و 
ميده  کول３  او  )  تي８ي ( حرکت  په  نتيجه  کي  ي３  ډبري   کرار حرکت  کاوه ،  چي  د  دغه

د  هوا  د  تود４دو  په  سبب  يخی  په  کراره  کراره  ＇ه  ويلي  سو  او  ＇ه  د  .  م％که  ي３  توږله 
ت   په  نتيجه  کي  وړې  وړې  ډبري  او  خ＂ه  د  م％کي  يخي  د  حرک.  شمال  خوا  ته  کش  سو 

 .چي  هغه  نن  د  ک＋ت  او  کرلو  د  پاره  ډ４ره  ＊ه  خاوره  ده   پر  مخ  پر４＋وده

  
  ه  دهخاورد  درياب  پخوان９  م％که  اوس  د  کره２ي  ＊ه  

له  م％که  نه  ＊کاره    د  سوي６ن  ！وبيا  هم کله  چي  د  م％کي  د  مخ  يخی  ويلي  سو ،       
دا  ＄که  چي  هغه  يخی  چي  پخوا  د  م％کي  .   وه   د  م％کي  يوه  برخه  تر  اوبو  الندي .  ک５ده 

پر  مخ  پروت  وو ،  دومره  دروند  وو  چي  پر  م％کي  ي３  فشار  راوړئ  وو  او  هغه  ي３  د  
  .بحر  تر  سطحي  ک＋ته  ک７ې  وه 

  
و   ي  فشار  د  م％کي  ＇خه  ايسته  سو  نو  د  سوي６ن  م％که  د  اوبو  ＇خه  را     کله  چي  د  يخ

  . هغه  م％که  چي  پخوا  د  درياب  م％که  وه  اوس  د  ک＋ت  د  پاره  ډ４ره  ＊ه  خاوره  ده .  وتله 
  

  شمال  م％که  تر  اوسه  ال  را  پورته  کي８ي ،  چي  دا  کار  زياتره  د  سوي６ن  پهد  سوي６ن       
  .د  سوي６ن  په  شمال  کي  م％که  په  هر  کال  کي  يو  سانتي  متر  را  پورته  کي８ي .  کي  کي８ي 

  
 
 
  

١٥  



     لوم７ني  انسانان  چي  په  زرو  کلونه  د  مخه  د  سوي６ن  خاوري  ته  راغله  ＊کاريان  او  
  .            ＇خه  يخی  ويلي  او  يا  ！ول  سو دا  هغه  وخت  وو  چي  د  سوي６ن  د  خاوري.  ران  وه يماهي／

  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

١٦  

  تمـــــــريـــــــن
 سوي６ن  د  دنيا  په  کومه  لويه  وچه  کي  پروت  دئ  او  د  نفوسو   ـ ١

  شم５ر  ي３  ＇و  دئ ؟
   ــ  سوي６ن  چي  پخوا  تر  يخي  الندي  وو  هغه  يخی  ي３  ＇ه  سو ؟  ٢
د  يخي  ＇خه  خال請ه  سوه  لوم７ني  انسانان   ــ  د  سوي６ن  م％که  چي  ٣

  ＇وک  ور  ته  راغله ؟
 ــ  اوس  ولي  د  سوي６ن  په  شمال  کي  م％که  د  کاله  يو  سانتي  متر  ٤

  را   پورته  کي８ي ؟       



    او  اسالممانــاي
  

م／ر  د  عقايدو  د  علم  له  مخي  دې  .  ل  دي   يقين  او  باور  درلودغات  معنی       د  ايمان  د  ل
مومن  هغه  .  ته  وايي  چي  س７ی  په  خوله  وايي  او  په  زړه  کي  په  هغه  باور  او  يقين  ولري 

د  طرفه  راوړي  دي  په  خوله  )  ج  ( د  خدای ) ص ( ＇وک  دئ  چي  هغه  ＇ه  چي  حضرت  محمد 
  . په  و  لري ووايي  او  په  زړه  باور 

  
که  يو  ＇وک  په  خوله  د  اسالم  کلمه  و  وايي  او  په  زړه  کي  په  هغه  باور  ونه  لري  نو         

  .مومن  نه  دئ  او  منافق  بلل  کي８ي 
  

چي  س７ی  د  خدای  تعالی  و  امر  )  يعني ( ياني .    تسليم５دل  دي       د  اسالم  د  لغات  معنی
  .يم  وي ته  تسل

  
   

  په  خوله  اقرار  او  په  زړه  تصديق
  

       امنت  باهللا  و  مالئکته  و  کتبه  و  رسوله  واليوم االخر  و  لقدر  
  .خيره  و  شره  من اهللا  تعالی  والبعث  بعدالموت 

  
   :  دا  ده  چي        د دې  معنی

  
ر   ماليکو  باندي  د  اهللا  پاک  او  پر  کتابو  باندي  ايمان  مي  راوړئ  دئ  پر  اهللا پاک  او  پ       

د  اهللا  پاک  او  پر  رسوالنو  باندي  د  اهللا  پاک او  پر  دې  چي  د  قيامت  ورځ  سته  او  پر  دې  
چي  خير  او  شر  ！وله  د  اهللا  پاک  په  قدرت  او  اراده  کي  دي  او  پر  دې  چي  پسله  مر－ه  د  

  .  په  ورځ  د  خير  او  شر  د  حساب  د  پاره  بيرته  راپا＇５ده  سته قيامت
  

١٧  



        د  مومن  مسلمان  عقيده  بايد  داسي  وي  چي  دغه  امنت  باهللا  په  خوله  ووايي  او  په  
  .زړه  باور  په  ولري  او  تصديق  ي３  ک７ي 

  
！ول  انسانان ،  حيوانان ، اسمانونه ،         خدای  تعالی  هغه  ذات  دئ  چي  م％کي ،  

  .موجودات  او  کاينات  ي３   پيدا  ک７ي  دي  او  هي＆  شريک  او   ساری  نه  لري 
  

  ماليکي  هي＆  کله  د  .  ماليکي  پيدا  ک７ي  دي )  ج ( خدای :       ماليکي 
دغه  ＇لور  ماليکي  و  لولئ د  ماليکو  د  جمل３  ＇خه  .  د  امر  ＇خه  سر  نه غ７وي )  ج ( خدای  

:  
  

 :   عليه السالم  جبرائل حضرت ــ  ١
  .      چي  وظيفه  ي３  پيغمبرانو  ته  د  وحو  راوړل  وه      

  
 : حضرت  ميکائل  عليه السالم  ــ  ٢   

  .      چي  وظيفه  ي３  د  خدای  تعالی  و  مخلوقاتو  ته  د  روزي  رسول  ده   
  

  : عزرائل  عليه السالم حضرت ــ  ٣  
  .       چي  وظيفه  ي３  د  خدای  تعالی  د  مخلوقاتو  روح  قبض  کول  ده   
  

  :حضرت  اسرافيل  عليه السالم  ــ  ٤
  د ！ولو کله  چي  د  請ور  شپ５ل９  ووهي.       چي  وظيفه  ي３  د  請ور  شپ５ل９  ږغول  ده     

ول  مخلوقات  بيرته  له  چي  بيا  د  請ور  شپ５ل９  ووهي  ！مخلوقاتو  روحونه  قبض  کي８ي  او  ک
  .پاره   راژوندي  کي８ي د  حساب  د 

  
:    اسماني  کتابونه    

     موږ  ايمان  لرو  پر  ！ولو  هغو  کتابو  او  請حيفو  چي  د  حضرت  جبرائيل   عليه السالم  په    
  اول  請حيف３.  نو  باندي  را  نازل  سوي  دي له  طرفه  پر  پيغمبرا)  ج ( واسطه  د  خدای 

    
١٨  



مبارکي  چي  شم５ر  ي３  سل  دئ  او  بيا  کتابونه  چي  شم５ر  ي３  ＇لور  دئ  را  نازل  سوي  دي  
  :لکه 

  
   . لس  請حيف３  پر  ادم  عليه السالم  را  نازلي  سوي  دي ــ  ١     

  
  .م  را  نازلي  سوي  دي  عليه السال％وس  請حيف３  پر  شيث پن ــ  ٢    
  
  .４رش  請حيف３  پر  ادريس  عليه السالم  را  نازلي  سوي  دي  ــ  د٣   
  
  . ــ  لس  請حيف３  پر  ابراهيم  عليه السالم  را  نازلي  سوي  دي ٤  
  
  . ــ  لوم７ی  کتاب  زبور  دئ  چي  پر  داود  عليه السالم  را  نازل  سوئ  دئ ٥  
  
  .اب  تورات  دئ  چي  پر  موسی  عليه السالم  را  نازل  سوئ  دئ ــ  دوهم  کت٦  
  
  .ــ  دريم  کتاب  انجيل  دئ  چي  پر  عيسی  عليه السالم  را  نازل  سوئ  دئ  ٧  
  
               .دئ  چي  پر  محمد عليه السالم  را  نازل  سوئ  دئ )  قران ( ＇لرم  کتاب  فرقان  ــ  ٨   
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  

١٩  

  ــــــنتمـــــــريـ
ايا  تاسي  کوالی  .   ـ  دغه  کيسه  په  انساني  ！ولنه  کي  هم  پ５＋ي８ي ١

  سئ  چي  و  واياست  ＇رن／ه ؟    
   



  اسالم  سوله  خو＊وي
  

د  اسالم  پيغمبر  )  ص (حضرت  محمد .  اسالم  د  ورور  －لوۍ ،  عدالت  او  امن  دين  دئ        
سوله  ي３  تر  .  مشهور  وو )  ک７و ( د  ډ４ر  کوچني  والي  ＇خه  په  ＊و  اعمالو او  رهبر  دئ  چي  

د  دې  د  پاره  چي  دا  و  ＊يو  .  د  غريبانو  سره  ي３  ＊ه  کول .  جن，  او  عداوت  خو＊ه  وه 
 تر  جن，  سوله  خو＊وله  نو  ＊ه  به  دا  وي  چي  د  حديب３  د  سولي )  ص ( چي  حضرت  محمد 

  .قرارداد  و  لولو 
  

  د  حديب３  د  ســولــي  قرارداد
  

په  مکه  معظمه  کي  د  مخالفينو  د  السه  ډ４ر  په  عذاب  )  ص ( کله  چي  حضرت  محمد        
( په  بلنه  او  غو＊تنه  و مدين３  شريفي  ته  هجرت )  انصارو ( سو  نو  ي３  د  مدين３  د  خلکو 

  .  و  ک７ )  کوچ 
  
د  يو  )  ص (    کله  چي  په  مدينه  کي  د  مسلمانانو  شم５ر  زيات  سو  نو  حضرت  محمد    

زيات  شم５ر  مسلمانانو  سره  په  －６ه  و  غو＊تل  چي  د  حج  د  فريض３  د  ادا  کولو  د  پاره  و  
جازه  نه  ور  خو  د  مک３  قريشو  مک３  شريفي  ته  د  ننوتلو  ا.  مک３  شريفي  ته  سفر  وک７ي 

  .کول 
   

و  )  ص ( را  نژدې  سو  محمد )  وخت  (        د  هجرت  په  شپ８م  کال  چي  د  حج  موسم 
هغه  کسان  چي  غواړي  له  ما  سره  حج  ته  والړ  سي  ＄انونه  دي  ”: مسلمانانو  ته  وويل 

او  د  مک３  پر  لور  را  رهي    وله مسلمانانو  د  حج  د  پاره  تياري  و  ني ١٤٠٠ . ” چمتو  ک７ي 
ته  و  رس５دل ،  هلته  و  در４دل  او  يو  )  مک３  ته  نژدې  يو  ＄ای  دئ ( کله  چي  حديب３ .  سوه 

خو  .  س７ی  ي３  د  مک３  مشرانو  ته  ور  واستاوه  چي  دوی  ته  اجازه  ور  ک７ي  چي  حج  وک７ي 
پدې  سبب  نو  د  مسلمانانو  او  د  مک３  .  ازه  ور  نه  ک７ه هغو  دوی  ته  د  مک３  د  داخل５دو  اج

دوی  په  حديبه  کي  ＇و  ور＄ي  تيري  .  د  قريشو  تر  من＃  ＇و  ور＄ي  بحث  او  خبري  و  سوې 
  مسلمانانو  به  ويل  چي  د  دوی  شم５ر  اوس  ډ４ر  زيات  دئ  کوالی  سي  چي  د  مک３  د.  ک７ې 

  
٢٠  



دوی  ته  د  جن，  کولو  اجازه  نه  ور  )  ص ( جن，  وک７ي  م／ر  حضرت  محمد قريشو  سره  
کول   ＇و  په  پای  کي  د  مسلمانانو  او  قريشو  تر  من＃  د  سولي  يو  قرارداد  الس  ليک  سو  

  .  چي  د  حديب３  د  سولي  د  قرار  داد  په  نامه  يادي８ي 
  

.  م  ويل  سوي  وه  چي  دواړي  خواوي  به  بيا  جن，  نه  سره  کوي دې  قراداد کي  دا   هه  پ       
دا  کال  دي  مسلمانان  ب５له  دې  چي  حج  وکي  بيرته  مدين３  ته  والړ  سي ،  په  راتلونکي  کال  

دا  چي  د  حضرت  .  کي  دي  راسي  او  درې  ور＄ي  دي  په  مکه  کي  پاته  سي  حج  دي  وک７ي
سوله  تر  جن，  او  ج／７ې  خو＊ه  وه  دا  قرارداد  ي３  الس  ليک  ک７ ،  که  ＇ه  هم   ) ص( محمد 

  .ډ４ر  مسلمانان  پدې  قرارداد  راضي  نه  وه ＄که  چي  شرطونه  ي３  ډ４ر  سخت  وه 
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  

٢١  

  تمـــــــريـــــــن
ايا  تاسي  کوالی  .   ـ  دغه  کيسه  په  انساني  ！ولنه  کي  هم  پ５＋ي８ي ١

  سئ  چي  و  واياست  ＇رن／ه ؟    
   



  د  تاريخ  مبدا 
  

خ  د  شم５رلو  ترتيب    ＊ه  به  دا  وي  چي  د  تاري  چي  په  تاريخ  پيل  و  ک７ود  مخه  تر  دې       
  .  ک７و  ＄که  چي  په  دغه  ليکنه  کي  مختلفي  ن５＂３  په  کار  وړلي  سوي  دي دلته  زده

  
کله  چي  کوم  ＇ه  پ５＋ي８ي  نو  خلک  ي３  ليکي  او  يا  ي３  په  ياد  کي  نيسي  چي  ＇ه         

دغه  وخت  ＇وک  د  تاريخ  او  ＇وک  د  ن５＂３  په  نوم  يادوي   چي  په  .  وخت  دا  کار  وسو 
  . هم  وايي )  کال ( عربي  ژبه  کي  ورته  سنه 

  
زه  غواړم  چي  د هغو  د  .    ن５＂ه  په  مختلفو  ډولونو  سره  ليکي      انسانان  په  ن７ۍ  کي  دغه 

  . ډولونو  په  برخه  کي   تاسي  ته  ＇ه  معلومات  درک７م ٢جمل３  ＇خه  د  دا  الندي  
  

  کال ) سنه (  ــ  هجري  ١     
  کال)  سنه (  ــ  ميالدي  يا  عيسوي ٢     

  
  :  ــ  هجري  سنه ١     

په  مکه  شريفه  کي  د  خپلي  پيغمبرۍ  اعالن  وک７  نو  يو  )  ص ( چي  حضرت  محمد       کله  
پيغمبري  ي３  و  )  ص ( چي  حضرت  د  محمد   دغه  ډله  .شم５ر  خلکو  دی  په  پيغمبري  و  مانه 

تر  .   وک７ و  يو  شم５ر  خلکو  د  ده  په  مخ  کي  دريز خ .  په  نامه  ياد  سول د  مسلمانانومنله  
.  او  مسلمانانو  ته  ازار  ور  کاوه )   ص ( دې  ورسته  به  هم５شه  د  مک３  خلکو  حضرت  محمد

او  د  ده  تر  ＇ن，  نورو  )  ص ( پدغه  وخت  کي  د  مدين３  مسلمانانو  حضرت  محمد 
  کيلو  ٦٠٠نيژدې    مسلمانانو  ته  بلنه  ور  ک７ه  چي  مکه  پري８دي  او  مدين３  منورې  ته  چي

چي  تر  جن，  )  ص ( د  حضرت  محمد  .   متره  د  مک３  و  شمال  ته  پرته  ده  کوچ  ور  وک７ي 
＇خه  ي３  مدين３  ته  هجرت   سوله  خو＊ه  وه  نو  ي３  د  مدين３  د  خلکو  بلنه  ومنله  او  د  مک３

  ډوله  دئ  ٢  را  پيل  کي８ي   چي  دا  پر  د  دغه  وخته  ＇خه  هجري  سنه  يا  کال.  و  ک７ )  کوچ ( 
  ) .لمريز ( او  هجري  شمسي )   سپوږميز( لکه  هجري  قمري 

  
 
  
  

٢٢  



  ) : کال ( سنه  )  سپوږميزه (      الف ــ  هجري  قمري 
سپوږم９  تر  .  ه  د  سپوږم９  د  －ر＄５دو  ＇خه  د  م％کي  پر  شا  و  خوا شم５رل  کي８ي      دا  سن

ونيو  په  ＇ه  زيات  وخت  کي  د  م％کي  پر  شا  و  خوا  را－ر＄ي  چي  دغي  يوې  دورې  ته  و  ا٤
زموږ  خلک  دغه  مياشتي  د  خدايي  مياشتو  .  ي３  يوه  هجري  سپوږميزه  مياشت  ويل  کي８ي 

ميز    ور＄ي  لري  او  سپوږ٣٠  او  ＄يني  ٢٩سپوږميزي  مياشتي  ＄يني  . په  نامه  هم  بولي 
  ور＄ي  لري  د  دې  کبله  نو  روژه ،  اخترونه  او  نوري  ور＄ي  د  کال  په  مختلفو  ٣٥٤کال  

  ٢٠٠٧د  دې  سن３  په  اساس  د  هجرت  ＇خه  تر  نن  پوري  چي  د  .فصلونو  کي  را＄ي 
  .    کلونه  ت５ر  سوي  دي ١٤٢٧عيسوي  کال  د مارچ  د  مياشتي  لوم７ۍ  ن５＂ه  ده  

         
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

٢٣  

  تمـــــــريـــــــن
  ١٣٨٩  او  په  ＄ينو  هيوادو  کي  ٢٠١٠ ولي  په  ＄ينو  هيوادو  کي  ـ  ـ١

  او  په  ＄ينو  نورو  کي  بيا  کلونه  په  بل  ډول  شم５رل  کي８ي ؟
 ــ  د  هجري  شمسي  او  ميالدي  يا  عيسوي  سنو  تر  من＃  ＇ه  فرق  دئ ٢
  ؟
  ي  او  هجري  شمسي  سنو  تر  من＃  ＇ه  فرق  دئ ؟ ــ  د  هجري  قور٣
   ــ    ٤



  د  افغانستان  تــاريخ
  

دا  هيواد  د تاريخ  .  افغانستان  د  اسيا د  لويي  وچي  په  زړه  کي  يو  لرغونی  هيواد  دئ        
دي  ارزش  له  نظره  ډ４ر  مهم  په  اوږدو  کي  د  اجتماعي ،  سياسي ،  نظامي  او  اقتصا

  د  دې  م％کي  د  لوم７نيو اوس５دونکو  د  تاريخ  په  ېسرب５ره  پر  د .  ودلئ  دئلدرموقعيت  
م／ر  د  تاريخ  او  لرغونپوهني  پوهان  د  هغه  .  هکله  دقيق  معلومات  تر  السه  نه  دي  راغلي 
ي  د  غزني  د  ناور  په  منطقه  کي  د  کيندنو  په  سامانونو  د  ＇７５نو  او  تحليلونو  له  مخي  چ

  زره  ١٥٠  ＇خه  تر  ٢٠٠نتيجه  کي  الس  ته  راغلي  دي  داسي  ＊کاره  کوي  چي  ل８  تر  ل８ه  د  
کاله  پخوا  د  ننني  افغانستان  په  خاوره  کي  داسي  انسانانو  ژوند  ک７ئ  دئ  کوم  چي  په  

            .     ＊کار  بوخت  وه 
  

په  سمن／ان  کي  د  قره کمر  او  هزارسم  د         
غارونو  د  کيندنو  ＇خه  داسي  سامان  او  االت  
الس  ته  راغلي  دي  چي  د  ډبري  او  د  حيواناتو  

دا  سامان  .  کو  ＇خه  جوړ  سوي  دي ود  ه６
  ١٠٠االت  ＊کاره  کوي  چي  پدې  م％که  کي  د  

  زره  کاله  د  مخه  انسانانو  ژوند  ٧٠＇خه  تر  
 .ک７ئ  دئ 

  
لرغون پ５ژندونکي  په  دې  باور  لري  چي         

  زره  کاله  مخکي  له  ٢٠٠تر پدې  م％که  کي  
نن  ＇خه  خلکو  ژوند  پيل  ک７ئ  دئ  او  تر  نن  ور＄ي  پوري  ي３  د  تکامل  مختلفي  مرحل３  

  موږ  په  ډ４ر  لن６  ډول  د  اريايانو  د  زمان３  ＇خه  بيا  تر  نن  تيري  ک７ي  دي  خو  دلته  ي３
 .ور＄ي  پوري  لولو 

  
  
  
  
  
  
  

٢۴ 



  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

٢۵  

  تمـــــــريـــــــن
     د  ن７ۍ  خلکو  ته  د  ＇ه  په  خاطر  افغانستان  دومره  ارزش  لري ؟   ـ  ـ١
وم   ــ  ＇ه  فکر  کوئ  چي  زموږ  په  －ران  هيواد  افغانستان  چي  ک٢

  سامانونه  پيدا  سوي  دي  ＇و  زره  کلن  زوړ  تاريخ  لري ؟
 ــ  په  سمن／ان  کي  چي  کوم  سامان  االت  په  الس  راغلي  دي  ＇و  کلن  ٣

  تاريخ  لري ؟     
     



  آريــــايــــــان
  

مو  د  رود  په  شمالي  برخه  کي  د  سپين  پوستو  آ  د    کاله  د  مخه  تر  ميالد٢٥٠٠تقريبا         
دوی  په  ک＋ت  او  کره２ه  بوخت  وه  ＄که  ي３  ＄انونه  .  خلکو  يو  لوی  جمعيت  ژوند  کاوه 

دې  خلکو کوچي  . ا請يل  او  نجيب  بلله 
دوی  خپل  د  اوس５دو  م％که  . درلود  ژوند  

  دوی  خبري  د  اريانا  و４جه  او  هغه  ژبه  چي
غه  په  نامه  بلله  او  دآريک   په  کول３  د  

آريايانو  دا  چي  د  .  ريايان  وه آ  خلک
شم５ر  زيات  سو  نو  د  آمو  د  سيند  جنوبي  

ته  راغله  او  )  اوسنی  بلخ ( برخو  او  باختر 
د  هندوکش  د  غرو  په  شمالي  او  جنوبي  

   خلکو ددغه.  لمنو کي  استو－ن سوه
د  زياتوالي  له  کبله  د  شرق  خوا ته  هجرت  وک７ ،  د  سيند  تر  رود  ور  واو＊تل  او  د    نفوسو

 اريايانو  دوه  مدنيتونه  من＃  ته  راوړل  .شمالي  هند  په  پراخو  اورشو－انو  کي  استو－ن  سوه 
  :چي  دلته  الندي  به  ي３  و  لولئ 

  

  :ويدي  مدنيت  

ی  د  شرق  خوا  ته  مهاجر  سوه ،  د  سيند  تر  رود  ت５ر  سوه  او  د  چ  هغه  ډله  وند  آريايا       
هلته  ي３  يو  نوی  مدنيت  جوړ  ک７  چي  .  شمالي  هند  و  پراخو  م％کو  ته  ي３  ＄ان  و  رساوه 

  ＇لور  کتابونه  لري  ويدي  مدنيت.  ق م   )  ١٤٠٠( ويدي  په  نامه  يادي８ي   دا  مدنيت  ي３  د
  زياتره  په  شعر  ليکل  سوي  دي ،  ري， ويدا  ي３  تر  ！ولو  زوړ  او چي  د  سانسکري  په  ژبه  

  .  کتاب  دئ 
  

   يا  آريه    ورته     هغه  ډلي  آريايانو  چي  هند  ته  کوچ  وک７  هلته  ي３  خپله  م％که  د  آريه
  وه  خبرپتر  اوسه  پوري  په  پ＋تو  کي  ورشو  د م％کي  په  مانا ورشه  په  نامه  و  بلله  چي   

    .＄ي  رايک
  
  

٢۶  



    :اويستايي  مدنيت  

او  د  هندوکش  په  شمالي  برخو  )  بلخ ( د  آريايانو  دوهم  مدنيت  د  افغانستان  په  بخدي        
ستا  په  نامه  او  ي کتاب  ي３  د  او  ق م  کي  شروع  سوئ  دئ  ، ١٢٠٠دا  مدنيت  په  . کي  وو 

  .مدنيت  ي３  د  اوستايي  مدنيت  په  نامه  يادي８ي 
  

کي  ډ４ر  ＊کلئ  )  بلخ  (   اوستا  ＇خه  داسي  معلومي８ي   چي  آريايي  قومونو  په  بخدي  د     
  پر  ＄ای  مدنيت  جوړ  ک７  او  د  مالدارۍ ،  ＊کار  کولو ،  کوچي  توب  ،  ک＋ت  او  کروندې 

  .  ي３  ＊اري  او  مدني  ژوند  پيل  ک７   او  د  استو－ني  ＊کلي  ＄ايونه  ي３  جوړ  ک７ل 
  

 (پدې  دوره  کي  د  لوم７ي  ＄ل  د  پاره  په  بلخ  کي  د  پاچاه９  سازمان  من＃  ته  راغئ  چي        
 خلکو  کي  يو  معين  دين  من＃  پدې .  ي３  لوم７نی  پاچا  وو  چي  د  بلخ  ＊ار  ي３  جوړ  ک７ )  يما

  . ته  راغئ  چي  ＄انته  ي３  مدني  او  روحي  قوانين  او  الر＊ودني  درلودې 
  

خدای  وجود  ته  )  يوه (  زردشت  د.   د  دې  دين  اساس  اي＋ودونکئ  زردشت  نوم５دئ       
يوه  خدای  عبادت  ته  را  و  عقيده  درلوده  او  خلک  ي３  د  نورو  خدايانو  د  پرستش  ＇خه  د  

بلل  او  د  حيواناتو  قرباني  کول  او  د  سوما  د  بو！ي  د  شرابو  چي＋ل  چي  په   آریایانو  کي  
  .   زردشت  درې  ＊％ي  درلودې . يوړه  ي３  رواج  درلودل   د  من％ه 

  

   :   د  تاريخ  په  اوږدو  کي  د  افغانستان  نومونه 

په  خو  په  هر  請ورت  .  ستان  د  تاريخ  په  اوږدو  کي  پدغه  اوسني  شکل  نه  وو افغان       
  بلل  سوئ  دئ  چي  کله  د  دې  )آريانا ،  خراسان  او  افغانستان ( دغه  الندي  درو  نومونو 

  .  خاوري  يوه  برخه  او  کله  ي３  بله  برخه  پک＋ي  شامله  وه 
  

  .   ور  کوي ینعريانا  وو چي  د  آريايانو  د  ！ا！وبي  مآ  لوم７ی  نوم  ي３       
  
د دې  تاريخي  م％کي  دوهم  نوم  خراسان  دئ  چي  د  دريمي  ميالدي  پ７５ۍ  ＇خه  د         
  ودل  سو او  بيا  ي３  په  کراره  کراره  د  يفتليانو  د  امپراتورۍ＋ريانا  پر  ＄ينو  م％کو  ک＋５آ

  
 
 
  

٢٧  



  .  پ７５ۍ  پوري  ي３  دوام  درلود م ４١٦ر  شهرت  پيدا  ک７  او  تر  ＇خه  ډ) الدي  پ７５ۍ  پن％مه  مي(
  

  ميالدي  پ７５ۍ  په  پای  ١٦دا  نوم   د  .  زموږ  د  هيواد  بل  تاريخي  نوم  افغانستان  دئ        
دورې  سره  يو  ＄ای  ته  سو  او  د  هوتکيانو  د      ميالدي  پ７５ۍ  په  پيل  کي  را  من＃١٧او  د  

  .ي３  زيات  شهرت  و  موند چي   تر  اوسه  پوري  دوام  لري  
                

  
  
  
  
  
 

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
٢٨ 

  تمـــــــريـــــــن
  ريايان  ＇وک  وه ،  چيري  ي３  ژوند  کاوه  او  ＇ه  وخت ؟آ ـ  ١
ريايان  د  خپل  اضلي  ！ا！وبي  ＇خه  پر  کومه  خوا  والړه  او  هلته   آ ــ  ٢

    و  ک７ه ؟ي３  ＇ه
   ــ  ويدي  مدنيت  د  چا  د  خوا  من＃  ته  راغئ  او  چيري  وو؟٣
  !  ــ  د  اويستايي  مدنيت  په  هکله  خپل  معلومات  و  ليکئ ٤
   ــ  د  تاريخ  په  اوږدو  کي  افغانستان  کوم  کوم  نومونه  درلودلي  دي ؟٥

       



  هوتکيان 
  

 د  پ＋تنو  د  پخوانيو  نيکه  －انو  ＇خه  يو  د  بي＂ني  په  نامه  ياد４دئ ،  چي  د  ده  د  لور           
  .  غرزي  په  نوم  مشهور  وو  کوم  چي  د  غلجيو  د  قوم  لوی  نيکه  دئ =  يو  زوی  د  غلجي  

  
د  دې  قوم  يو  س７ی  .  وتلئ  وي ＇خه  را  )  په  غره  کي  پيدا سوئ (      دغه  نوم  به  د  غرزي 

کالت  کي  اوس５دئ  او    چي  هوتک  نوم５دئ  د  هوتکو  د  قوم  لوم７ی  نيکه  دئ  کوم  چي  په
د  هوتکو  د سلطنت  د  .  د  پ＂ي  خزان３  د  ليکونکي  له  قوله  ده  خواږه  پ＋تو  شعرونه  ويل 

اتم  پالر  و  نوموړي  هوتک  ته  رسي８ي  پدې  ستر  مشر  ميرويس  خان  پالر  ＊الم  خان  په  
  :ډول 

  
   بي＂ني

  

  ) غرزی (  غلجی 
  د بي＂ني د لور زوی  دئ 

           هوتـــــــک 
  د غلجي د کورن９ يو غ７ی 

   ميرويس خان   
   د هوتکو د قوم  يو مشر 

  

  
  زوی ، جالل الدين  زوی ، هغه  د  عمر  زوی ، هغه  د  مند  زوی ، هغه  د  کرم  د  ＊الم     

  زوی  او  ملکيار    زوی ، هغه  دحسين  زوی ، هغه  د  اسحاق  زوی ، هغه  د  قطبهغه  د  
  .  زوی هوتکهغه  د  

   
     د  هوتکو  کورن９  د  ترنک  او  ارغنداو  د  رودونو  په  سرچينو  کي  محلي  حکم ران９  

د  دې  کورن９  د  حال  شرحه  چنداني  زموږ   الس  ته  نه  ده  راغل３  خو  تر  ميرويس  .  کول３ 
راني  او  رياست  د  جلدک  ＇خه  تر  غزني  پوري  د خان  د  مخه  د  غلجيو  د  قومونو  حکم

د  ميرويس  خان  پالر  .    وو  په  الس  کي  وو نيکه  توخي  چي  د  ميرويس  خان  سلطان  ملخي
＊الم  خان  د  سلطان  ملخي  د  لور  نازو  سره  واده  ک７ئ  وو  او  د  هغ３  ＇خه  ＇لور  زامن  دنيا  

  عبدالقادر  او  يحيی  خان  مونه  ي３  حاجي  ميرويس  خان ،  عبدالعزيز ،ته  راغلي  وه  چي  نو
د  دوی  د  جمل３  ＇خه  ميرويس  خان  د  قوم  مشري  پر  غاړه  واخيسته  او  هيواد  ي３  د  .  دي 

  . ب５／انوو  د  السه  خالص  ک７ 
  
  
  

٢٩  
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  تمـــــــريـــــــن
   ژوند  کاوه ؟ ـ  هوتکيان  ＇وک  وه  او  ＇يري  ي３ ١
   ــ  د  هوتکيانو  د  کورن９  لوی  نيکه  ＇وک  وو ؟٢
   ــ  د  حاجي  ميرويس  خان  مور  د  چا  لور  وه  او  نوم  ي３  ＇ه  وو ؟      ٣



  حاجي  ميرويس  خان  نيکه
           

 زوی  او  په  قوم   هوتک وو   خان  نيکه د ＊الم  خان حاجي   ميرويس       
 حاجي   د  پالر  تر  مرګ  وروسته .  پالر  ي３  د  هوتکو  مشر  وو  . 

 غاړه واخيست  او  د  هوتکو  د   پر  مشر  توب  خان   د  قوم   ميرويس  
 مير  ويس  خان  درې  ورو１ه  درلودل . نو ＇خه  يو  نوميالی  مشر وو مشرا

چي  نومونه  ي３  عبدالعزيز  خان، عبدالقادر  خان  او يحيی  خان  وه ،  
خو په  دوی  کي   ميرويس  خان  و  کوالی  سوای  چي  د  قوم  مشر  توب  

                                                                                                                                 . پر  غاړه  واخلي 
                                                                                                                                    

مشر  توب    دمخه  تر  دې  چي  ميرويس  خان  د  قوم       
راني  او  په  الس  کي  واخلي  د  غلجيو  د  قوم  حکم

رياست  د  کندهار  د  جلدک  ＇خه  تر  غزني  پوري  د  
             . ملخي  توخي  په  الس  کي  وو   سلطان

  
خان  پالر  ＊الم  خان  د  سلطان  ملخي  د   د  ميرويس         

  .    وو  لور  نازو  سره  واده  ک７ئ
  

  چي  د يوولسمي  هجري  لمريزي  پ７５ۍ  په  اخر  کي       
له  خوا  ) 請فوي  دولت( زموږ  د  هيواد  پر غربي  ＇ن６و باندي  زموږ  د  －اون６ي  هيواد ايران 

(  دولت  د  ل＋کرو  مشر   ي  د  請فويت５ری  سوئ  وو او  زموږ  د  هيواد  د کندهار  په  ＊ار  ک
  .  حکمراني  کوله  او   د  دې  ＊ار  پر  خلکو ي３  ظلمونه  کول ) ر－ين و－
  
پدې  وخت  کي  زموږ  توريالی  پ＋تون  قوم  چي  هي）کله  ي３  د  چا  ت５ری ،  د  بل  تر  الس         

غليمانو  دغه  راز  الس  اچولو  ته  ي３  په  بده  ستر－ه   الندي  والئ  او  ظلم  نه  دئ  منلئ  او  د
سره  را  ！ول  سو  اولس    کتلي  دي ، د  －اون６يانو  د  دې  سلوک  ＇خه  ډ４ر  خواشينئ  سو ،  نو
   . م ١٧٠٩او  ＊اغلئ  حاجي  ميرويس  خان  ي３  د  قوم  د  مشر  په  تو－ه  و  ！اکه  

  
 
  

٣١  

  

  حاجي ميرويس خان     



  چيميرويس  خان  ＇لور  واره  د  شا  حسين  請فوي  و  دربار  ته  والړ         
３  غو＊تل چي  د  شاه  شکايت  و  ک７ي  او  هم  ي  هلته  د  －ور－ين  له   السه

)  請فوي شاه  حسين(請فوي  پاچا.   ＇خه  مطالعه  ک７ي حسين  دربار  د  نيژدې
  زه  هم  د  －ور－ين  ＇خه  ب５ره  لرم  ،   ”: ميرويس  خان  ته  داسي  ويلي  وه 

   .”هغه  زما  خبره  هم  نه  مني 
  

هلته  ي３  د  .  د  هغه  ＄ايه  حج   ته  والړ ميرويس  خان  د  هغه  درباره  ＇خه  مايوس  سو  نو         
  .  عربو  د  عالمانو  ＇خه  د  請فوي  دولت  پر  ضد  د  جهاد  فتوا  واخيسته  او  هيواد  ته  راغئ 

  
     په  کوکران  کي  ي３  يوه  لويه  ملي  جر－ه  جوړه  ک７ه  او  په  هغه  کي  ي３  د  ا請فهان  د  دربار  

د  خلکو  ＇خه   د  ي３   عالمانو  د  فتوا  په  هکله  معلومات  ور  ک７  او  هم  حال  او  د  عربي 
هغوی  و  منله  چي  د  ده  سره  د  هيواد  په  ازادي  کي  د  ويني  .  ملي  يو والي  غو＊تنه  وک７ه 

دهار  هغه  وو  چي  ميرويس  خان  د  قوم  په  مرسته  په  کن. تر  اخري  ＇ا＇کي  پوري  والړ  دي 
هـ ق او  ملت  ي３  د  هغه  له  جنجاله   )  ١١١٩ ( ٢٩کي  －ور－ين  له  من％ه  يووړ  د  ذيقعدې  

  .  خالص  ک７ 
  

د  .       حاجي  ميرويس  خان  خپل  ！ول  ژوند د  ملت  د  پت  په  ساتلواو  لوړتيا  کي  ت５ر  ک７ 
او  هي＆  کار  به  ي３  د  ملت  ب３  مشورې  هيواد  په  چارو  کي  به  ي３  هر  وخت  جر－３  جوړول３  

کله  قوم   په  ډ４ره  م７５انه  د  پردو  د  السه  و  ژغوره  چي  حاجي  ميرويس  خان  نيکه  . نه   کاوه 
م／ر  قوم  دا  قبوله  نه  ک７ه  او  و  . مشر  ته  و  سپاري   و  غو＊تل  چي د  هيواد  چاري   کوم  بل

د  پاچا  په  تو－ه      نيکه  د  هيوادي３  غو＊تل  چي  ميرويس
       . و  ！اکي 

  
ه  چي  د  پاچا  په  تو－ه  لميرويس  نيکه  ونه غو＊تخو        
چي  د  قوم  د  مشر  په  وو    ته  دوام  ور  ک７ي نو  هغه  کار

ميرويس  خان  د  .  تو－ه  ي３  د  قوم  خدمت  ته  دوام  ور  ک７ 
جهانه    د  دې)   م ١٧١٥  هـ ق  ــ  ١١٢٨(   د ٢٨ذيحج３  پر  

                                                                                                              .  سو   والړ  او  د  کندهار  په  کوکران  کي  ＊خ
                                                                                                                     

  
  
٣٢  

 

 請فوي شاه حسين



ميرويس  خان  تر  مرګ  وروسته  د  ده  مشر  ورور  عبدالعزيز  خان  د  ده  پر  ＄ای   د      
کله  چي  ي３  .  مشر  ورور په  شان  د  لوړ  همت   ＇＋تن  نه  وو  دا س７ی  د  خپل.  ک＋５نوست 

７  نو  سمدستي  ي３  لويه  جر－ه  را！وله  ک７ه  او  د  هغو  ＇خه  ي３  د  請فوي  اقتدار  پيدا  ک
م／ر  عبدالعزيز  .   ملي  جر－３  دغه  دروند  بار  قبول  نه  ک７.  دولت  د  اطاعت  غو＊تنه  وک７ه 

خان  بيا  هم  請فوي  دولت  ته  د  اطاعت  پيشنهاد  و  ک７  چي  په  هغه  کي  ي３  درې  شرطونه  
  :ليکلي  وه 

  
چي  د  －ور－ين  په  وخت  کي  د  افغانانو  ＇خه  اخيستل  )  باج  او  خراج (  ــ  هغه  ججه ١     

  .ک５ده  هغه  دي  معاف  سي 
  . ــ  د  請فوي  ل＋کرو  نماينده  دي  کندهار  ته  نه  را＄ي ٢     
 .ري  ــ  پاچاهي  دي  د  عبدالعزيز  په  کورن９  کي  دوام  و  ل٣    

  
     کله  چي  افغانان  د  ده  د  دې  ناوړه  کار  ＇خه  خبر  سول  نو ＇لو４＋ت  زره  نفره  د  ميرويس  

  هـ  ق  ١١٢٩خان  د  مشر  زوی  محمود  سره  يو  ＄ای  سول  او  عبدالعزيز  ي３  له  من％ه  يووړ  
   . م    او  شاه  محمود  ي３  د  پاچاه９  پر  تخت  ک＋５ناوه١٧١٦يا  
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  تمـــــــريـــــــن
  حاجي  ميرويس  خان  ＇و  ورو１ه  درلودل  او  نومونه  ي３  ＇ه  وه ؟   ــ ١
 ــ  د  مخه  تر  دې  چي  حاجي  ميرويس  خان  د  قوم  مشر  سي  د  قوم  ٢

  مشرتوب  د  چا  پر  غاړه  او  او  هغه  چيري  وو ؟ 
  زموږ  پر  هيواد  چا  ت５ری   ــ  د  يوولسمي  هجري  پ７５ۍ  په  اخر  کي٣

  ک７ئ  وو  او  هغه  ＇وک  وه ؟ 
 ــ  حاجي  ميرويس  خان  ＇ه  غو＊ته  چي  ＇و  ＄لي  د  請فوي  شاه  ٤

  حسين  دربار  ته  والړ ؟  
   ــ  حاجي  ميرويس  خان  ولي  حج  ته  والړ  او  هلته  ي３  ＇ه  و  ک７ه ؟٥
  ／７ه  و  ک７ه ؟ ــ  حاجي  ميرويس  خان  د  چا  سره  ج٦
 ــ  کله  چي  د  حاجي  ميرويس  خان  تر  مرګ  وروسته  د  ده  ورور  ٧

  عبدالعزيز  خان  پاچا  سو  ＇ه  ي３  و  ک７ه ؟
 ــ  ولي  خلکو  عبدالعزيز  خان  م７  ک７  او  پر  ＄ای  ي３  د  حاجي  ٨

  ميرويس  خان  زوی  محمود  پاچا  ک７ ؟   
   



   افشارنادر 
    هـ  ق١١٦٠＇خه  تر   ١١٥٠

  
کله  چي  .  پالر  ي３  پوستينونه  －ن６ل .  نادر  افشار  د  امام  قلي   زوی  وو  

ا請فهان  کي  د  شاه  اشرف  پاچاهي  ړن／ه  ک７ه  نو  ي３  مخ    نادر  افشار  په
  .پر  کندهار  را  و  نيوئ 

  
کر  کندهار  ته  را  و  رس５دل ،  په  کندهار  کي  کله  چي  د  نادر  افشار  ل＋

د  .   ک７  نادر  افشار  شاه  حسين  محا請ره .  شاه  حسين  مقاومت  و  ک７ 
  په  کندهار  کي  د  نادر  اباد  په  نامه  د  يوه محا請رې  په  وخت  کي  ي３ 

و  ن７اوه  او  په  خپل  نامه     د کندهار  پخوانی  ＊ار  ي３ .＊ار  د  ابادولو  بنا  ک＋５＋وده   نوي
.     مياشتو  محا請رې  ＇خه  شاه  حسين  تسليم  سو ١١هغه  وو  چي  پسله  .  ي３  سکه  و  وهله 

  شپ８  مياشتي  وروسته  ي３  نادر  افشار  شاه  حسين  او  د  ده  کورن９  مازندران  ته  و  ل８５ل  ＇و
   . حسين  په  زهرو  م７  ک７شاه  

  
ذوالفقار  خان  او  احمد  خان چي  بيا  احمد  شاه ( افشار  د  ابدالي  زمان خان  زامن   نادر       

چي  هوتکي  شاه  حسين  بنديان  ک７ي  وه  د  بنده  را  خالص  ک７ه  او په   مازندران  )   سوبابا 
  .هـ  ق ١١٥١  کي  ي３  ＄ای  ور  ک７

  
خپلو  قواوو  کي  ＄ای  ور  ک７  او  په  پ＋تنو  ي３  نادر  افشار  د  پ＋تنو  عسکرو  ته  په         

  .باور  او  اعتماد  و  ک７ 
  

کله  چي  نادر  افشار  په  افغانستان  کي  ډ４ر  ＄ايونه  و  نيول  نو  ي３  پر هندوستان  حمله         
  نيم  ٨٧  دهلی  ي３  و  نيوئ  تر  ډ４ر  چور  او  چپاول  وروسته  ي３  د  هغه  ＄ايه  ＇خه.  و  ک７ه 

  .ميليونه  ان／ليسي  پون６ه ،  جواهرات  او  د  کوه  نور  لوی  الماس  د  ＄ان  سره  راوړل 
  

ژدې  او  شا و خوا   ينادر  افشار  خوی  تر  ډ４رو  فتوحاتو  وروسته  تغير  وک７  او  د  خپلو  ند        
  هـ  ق  کال  کي  د  خپلو  نيژدې  ١١٦٠خلکو  په  وژلو  ي３  شروع  و  ک７ه ،  ＇و  هغه  وو  چي  په  

  .خلکو  له  خوا  ووژل  سو  
  

٣۴  

 

 نادر  افشار



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
٣۵  

  تمـــــــريـــــــن
 ــ   نادر  افشار  د  کومه  ＄ايه  ＇خه  پر  افغانستان  حمل３  کول３ ،  ١

  ＇رن／ه  او  ولي ؟
 ــ  نادر  افشار  په  افغانستان  کي  د  کوم  پاچا  تخت  ور  و  ن７اوه  او  ٢

  ؟＇رن／ه 
 ــ  کله  چي  نادر  افشار  په  افغانستان  کي  قدرت  په  الس  کي  و  نيو  ٣

  بيا  ي３  نو  کوم  کوم  کارونه  و  ک７ه ؟
 ــ  نادر  افشار  ولي  د  خپلو  نژدې  خلکو  له  خوا  و  وژل  سو  او  د  ده  ٤

  تر  وژلو  وروسته  ＇ه  پ５＋ه  سوه ؟      
   



  ســـــــــدوزيان
    هـ  ق١٢٥٨  ــ   ١١٦٠

  
     د  سدوزو  د  کورن９  لوم７نی  پيل  د  ابدالي  کورن９  ＇خه  دئ  کوم  چي  دغه  ابدالي  

د  دې  کورن９  ا請لي  ري＋ه  .  کورن９  د  افغانستان  او  هند  د  تاريخ  يوه  مشهوره  کورن９  ده 
را  شروع  ايي  قبيله  ده  يا  هپتالي  سره  چي  يوه  سپين  پوست３  اري)  پتل ا(   م  کي  د  ٤٠٠په  

   .       دې  کورن９  په  تخارستان  او  باختر  کي  يو  لوی  دولت  جوړ  ک７ .  کي８ي
  

تر  اسالم  د  مخه  د  دغه  قوم  .      اروپايان  دغه  هپتاليان  د  سپينو  هونانو  په  نامه  بولي 
داسي  معلومي８ي  چي  دا کورن９  د  افغانستان  خاوري  ته  .  کوله ا  په زړه  کي  حکمراني اسي

  .سره  －６ه  سوې  ده )  پ＋تنو  (   د  پخوانيو  خلکووروسته  د  دې  خاوري  تر  راتلو
  

  د  د  ترين  زوی)  اودل = ابدال ( د  اسالمي  دورې  په  تاريخ  کي  لوم７نی  مشهور  س７ی        
د  دوی  نوم  د   .شرخبون  زوی  د  سره ب０  زوی  دئ  کوم  چي  د  پ＋تنو  مشهور  نيکه  دئ 

 م  په  شا  ١٠٤٨ابدال  راغلئ  دئ  کوم  چي  د =  پ＋تو  په  پخوانيو  ادبياتو  کي  اودل  ــ  اودلي 
  . و  خوا  کي  ي３  د  پ＋تنو  کورن９  پر  ＄ان  را  ！ولي  ک７ي  وې 

  
＇ه  موده  وروسته  د  دې  کورن９  يو غ７ی  چي  ملک  سدو  نوم５دئ  او  د  سدوزيانو  د         

 م  کال  کي  پيدا  سوئ  وو  په  يوه  جر－ه  کي  د  کندهار  د  ١٥٥٧کورن９  لوی  نيکه  چي  په  
 .    جوړ  ک７کي ) ارغستان ( ده  خپل  مرکز  په  ارغسان  .  ريس  او  مشر  په  تو－ه  و  ！اکل  سو 

ملک  سدو  د  بارکزيو  د  ريس  محمد  په  زمانه  کي  چي  د  محمد زيانو  د  کورن９  لوم７نی  
  .د  دې  کورن９  لوم７ی  پاچا  احمد  شاه  بابا  دئ . نيکه  وو  ژوند  کاوه 

  
  
  
  
  
  

  
  

٣۶  

  تمـــــــريـــــــن
  دي ؟ ــ  ابداليان  ＇وک  وه  او  په  کومو  نومو  ياد  سوي  ١ ـ   ١
   ــ  ملک  سدو  ＇وک  وو ؟٢
   ــ  د  سدوزو  د  کورن９  لوم７ی  پاچا  ＇وک  وو ؟٣



   احمد  شاه  بابا
  م )١٧٧٣ ــ  ١٧٤٧(هـ ق  )  ١١٨٦  ــ  ١١٦٠(

  
     احمد  شاه  بابا  په  ا請ل  سدوزی  او  د  پالر  نوم  ي３  محمد  زمان  

کال  کي  ز４８４دلئ     م١٧٢٢  هـ  ق ١١٣٥د  شاه  بابا  په  احم.  خان  وو 
د مور  نوم  ي３  زرغونه  انا وو  چي  .  پالر  ي３  د  هرات  مشر  وو .  دئ 

مور  ي３   په  پ＋تونولي   د  خپل  زوی  روزنه  .  په  خ＂ه  الوکوزۍ  وه 
  .  وک７ه  او  نن／يالی  ي３  لوی  ک７

                                                                                                                                            
نادر        د  نادر  افشار  د  وژل  ک５دو  په  وخت  کي  احمد  شاه  بابا  د

احمد  شاه  بابا  د  نادر  افشار  .  افشار  په  عسکرو  کي  افسر  وو 
د  نادر  افشار  کورن９  هغه  لوی  هغه  وو  چي  .  رن９  د  ＊ور＊يانو  د  حملو  ＇خه  و  ساتله کو

  د  هندوستان  ＇خه  راوړئ  وو ،  احمد  شاه  بابا  ته  ور  و   افشاراو  مشهور  الماس  چي  نادر 
  .    کلن  وو ٢٥احمد  شاه  بابا  پدغه  وخت  کي  . باخ＋ه 

  
 پ＋تنو  يوه  . کي  په  افغانستان  کي  يو  سم  منظم  حکومت  وجود  نه  در  لود     پدغه  وخت 

اړتيا  در  لوده  ＇و  هغه  وو  چي  د  کندهار  د  شير  سرخ  بابا  په    ！ين，  او  زورور  حکومت  ته
  ١١٦٠ه  مشران  سره  را  ！ول  سوه  او  يوه  لويه  جر－ه  ي３  جوړه  ک７  زيارت  کي   دپ＋تنو

                                                     .  م  کال  د  اوکتوبر  مياشت  ١٧٤٧هجري  د  
  

 د  احمد  شاه  په   －６ون    سره  را  ！ول   ومونو  مشرانقپدې  جر－ه  کي   د  کندهار د  ډيرو          
(  ، د سهاکزو) محبت  خان( لزو  مشر، د  پوپ)  نور  محمد  خان  (د  غلجو  مشر:  سوي  وه  لکه  

حاجي  جمال  ( ، د  بارکزو  مشر) نصراهللا  خان ( ، د  نورزو  مشر) موسی  خان (مشر )  اسحاق زو 
(.   

  
 په  نهمه  ورځ   د .     جر－３  نهه  ور＄ي  وخت  و  نيوئ  ب５له  دې  چي  کومه  نتيجه  معلومه  سي 

ن，  ته  چي  ا請ال  د  کابل  وو  او  خلکو  د  يوه  روحاني  مجلس  －６ون  کوونکو  請ابر شاه  مل
دی  هم  را  . په  ستر－ه  ور  ته  کتل  اختيار  ور  ک７  چي  دی  دي    کوم  ＇وک  انتخاب  ک７ي 

وږی   ور  ج，  ک７  او  احمد شاه والړ  سو د  احمد  شاه  بابا  په  لن／و！ه  کي  ي３  د  غنمو  يو  
  .چاهي  و  ！اکئ بابا  ي３  په  پا

٣٧  

 

 احمد شاه با با



دا  چي  احمد  شاه  بابا  يو  ډ４ر  مهربانه  س７ی  وو  د  خپل  زوی  او  يوه  غريب  س７ي  فرق       
  .ي３  نه  کاوه  نو  ډ４ر  زيات  د  خلکو  د  باور  او  اعتماد  وړ  و－رز４دئ 

  
ک７ه  تشکيالت  جوړ  دنيم او  ل＋کري ،  مالي  کي اداري ،  افغانستان   په  احمد  شاه  بابا    

پر  هند  ي３  حمل３  .  د  کندهار  او  تاشقرغان  ＊ارونه  ي３  جوړ  ک７ل .  او  وزيران  ي３  مقرر  ک７ه 
د  سرو  زرو ،  .  د  حيدر  اباد  ＊ار  ي３  هلته  جوړ  ک７ .  وک７ې  او  ډ４ر ＄ايونه  ي３  و  نيول 
  .  جوړي  ک７ې  سپينو  زرو  او  مسو  ＇خه  ي３  سک３

  
کلني  عايدات  ي３  د  پنجاب ،  .       د سل  زرو  په  شاو  و  خوا  کي  ي３  عسکر  درلودل 

  ميليونه  ٣١کشمير  او  سيند  ＇خه  د  امو  تر  رود  ،  مشهد  او  د  عربو  تر  بحيرې  پوري  
راوړل  پدې  کي  م／ر  ＇ه  چي  به  ي３  په  جن，  کي  غنيمت  د  ＄ان  سره  . روپيو  ته  رس５ده 

  .         شمار  نه  دي 
  

په  زرو  بيتونه  لري  او  ي３       احمد  شاه  بابا  د  پ＋تو  ژبي  تک７ه  شاعر  وو ،  د  شعر  ديوان  
  .  کاوه  عالمانو  ډ４ر  مراعت  هم  ي３  په  خپل  دربار  کي  د  پوهانو  او

  
  د  هغو  د  جمل３  ＇خه   جن／ي  سفرونه  و  ک７ل  چي     د  خپلي  پاچاه９  په  وخت  کي  ي３  ډ４ر 

  . ي３  يو  د  پاني  پت  سفر  دئ  چي  په  هغه  کي  د  احمد  شاه  بابا  لوی  بری  په  برخه  سو 
  

     احمد  شاه  بابا  پسله  ډيرو  جن／ي  سفرونو  ＇خه  ناروغه  سو  
ره  ته  چي  ＊ه  غ)  کوږک ( او  د  کندهار  د  ＊ار  ＇خه  د  توب３ 

  ٢٦هوا  لري  يوړه  سو  او  هلته  پسله  ＇و  مياشتو  ＇خه  تر 
  هـ ق  کال  کي  د  رجب  د  ١١٨٦کاله  پاچاه９  وروسته  په  

ناروغ９    د) آکل３ (  کالو  په  عمر  د ٥١  ن５＂ه  د  ٢٠مياشتي  پر  
ار  ته  راوړه  او  په  هغه  ＄ای  کي  چي  له  امله  م７  سو او  جنازه  ي３  وزير  شاه  ولي  خان  کنده

  .ک７ئ  وو  ＊خ  ک７   پخپله  ي３  خوښ
  

  .          احمدشاه  بابا  اته  زامن  درلوده 
ل３  ناروغي  يوه  داسي  ناروغي  ده  چي  په  بدن  کي  دان３  پيدا  کي８ي  او  د  آکد  :  يادونه      

  .  ړل  کي８ي هغه  په  واسطه  د  بدن  نوري  غو＊ي  خو
  

٣٨  



سته  د  ده  مشر  زوی  تيمورشاه  پاچا  سو  د  احمد  شاه  بابا  تر  مرګ  ورو       
.  

  
       د  تيمور  شاه  تر  مرګ  وروسته  د  افغانستان  چاري  د  تيمور  شاه  

 ج／７و  دوی  په  خپلو  من％و  کي  په  جن／و  او .  اوالدې  ته  ور  پاته  سوې 
د  دې  جن／و  په  نتيجه  کي  د  افغانستان  هغه  لوی  نوم  او  .  اخته  سوه 

  .  قدرت  چي  احمد  شاه  بابا  په  الس  را  وړئ  وو  د  من％ه  والړ 
  

       په  دغه  وخت  کي  ان／ر４زانو  په  دې  منطقه  کي   د  مستعمرو  د  السته  
.  وړو  کار  پيل  ک７ئ   او  تازه  ي３  افغانستان  ته  الس  را  اوږد  ک７ئ  وو را

چي  د  تيمور  ) شاه  شجاع  (  په  دغه  وخت  کي  د  ابدالي  کورن９  يو  پاچا 
شاه  زوی  وو  د  افغانستان  په  تاريخ  کي  ي３  تر  ！ولو  خرابترين  کار  و  

تر  من＃  د  برخالفيو  په  سبب  ي３  ＄ان  او  هغه  دا  چي  د  ورو１و  .  ک７  
.  ان／ر４زانو   دی  را  وستئ  او  پاچا  ي３  ک７ .  هيواد  ان／ر４زانو  تسليم  ک７  

.  دی  تش  په  نامه  پاچا  وو  او  په  ا請ل  کي  قدرت  ！وله  د  ان／ر４زانو  په  الس  کي  وو 
تر  .  ي＆  وخت  نه  دئ  قبول  ک７ئ  دی  ي３  و  واژه افغانانو  چي  د  بل  تر  الس  الندي  ژوند  ه

  .           دې  وروسته  پاچاهي  د  محمدزو  کورن９  ته  و  رس５ده 
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  تيمور شاه

  

 جاعــــاه  شــــــــش

  تمـــــــريـــــــن
  احمد  شاه  بابا  ＇رن／ه  پاچا  سو ؟ ـ   ١
   ـ  کله  چي  احمد  شاه  بابا  پاچا  سو  کوم  کوم  کارونه  ي３  و  ک７ه ؟٢
  حمد  شاه  بابا ＇رن／ه  م７  سو ؟ـ  ا ٣
  ــ  د  احمد  شاه  بابا  تر  مرګ  وروسته  ＇وک  او  ＇رن／ه  پاچا  سو ؟ ۴
 ــ  د  احمد  شاه  بابا  په  کورن９  کي  چا  د  افغانستان  سره  لوی  ۵

        خيانت  و ک７ ؟
   



  د  محمدزو  دوره
   هـ١٣٥٧ هـ   ــــ   ١٢١٦

  
  ＇انکه  ده ،  چي  محمد  نيکه  د  دې  ه     محمد  زي  د  کندهار  د  درانو  د  بارکزي  قوم  يو

 م  په  شاو  خوا  کي  ي３   په  ارغسان  کي  ١٥٩١ هـ  ق  يا ١٠٠٠کورن９  موسس  دئ   چي  د  
ه  او  د  ملک  سدو  هم  چي  د  کندهار  د  ＊ار  په  جنوب  شرقي  خوا  کي  پروت  دئ  ژوند  کاو

محمد  نيکه  تر  مرګ  وروسته  په  هغه  . وخته  وو کوم  چي  د  ابداليانو  د  قبيلو  حکمران  وو 
  .کلي  کي  ＊خ  سو 

  
چي  د  پاچا  د  کله  په  جر－ه  کي  بابا  د  شير  سرخ  )  حاجي  جمال (      د  دې  کورن９  يو  غ７ی 

  د احمد  شاه  بابا  تر  پاچا  ک５دو وروسته د  ده  سوې  وه  －６ون  درلوانتخابولو  د  پاره  جوړ
تر  ده  .  هغه  د دربار  مشاور  سو ،  تر  مرګ  وروسته  د  کندهار  د  ذاکر  په  کلي  کي  ＊خ  سو 

  وروسته  د  ده  زوی  سردار  پاينده  محمد  خان  د  ارغسان  ＇خه  تر  هلمند  پوري  د  بارکزيو  د
او  د  ت５مور  شاه  په  وخت  کي  په  لوړه  ستر－ه  ور  . قبيلو  د  ريس  په  تو－ه  شهرت  و  موند 

 .  ته  و  کتل  سوه  او  هغه  ته  ي３  لوړ  خدمتونه  و  ک７ه 
 

 هـ ق  کال  کي  د  ١٢١٦د  محمد  زو  د  کورن９  لوم７ی  س７ی  وزير  فتح  خان  وو  چي  په       
تر  ده  . ه  محمود  د  پاچه９  په  وخت   کي  ي３  د  وزير  په  تو－ه  دنده  پيل  ک７ه سدوزي  شا

    .د  دې  کورن９  لوم７ی  پاچا  امير  دوست محمد  خان  دئ وروسته  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

۴٠ 



  د  امير دوست  محمد  خان  پاچاهي
  م)١٨٣٩ــ   ١٨٣٨ (    ق هـ)١٢٥٥ــ  ١٢٥٤(

  
وزير  فتح  خان    ړوند  ک７  په  دا  )  کامران (د  شاه  محمود  زوی      کله  چي  

  غ＋تلي  ورو１ه  د  شاه  محمود  په   مقابل  کي  و  د  وزير  فتح  خانکار  
و  خ .کمبله  ور  ！وله  ک７ه     د  سدوزو  د  کورن９در４دل  او  په  نتيجه  کي  ي３

  ي  تر  من＃  کش  مکش  جوړ  سو  ＇و  په  پایباند  پاچاهي پخپله  ي３  پر
د  خپلي  پاچاه９    عيد－اه  کي  دوست  محمد  خان  د  کابل  په کي  سردار

امير  د  .  م ١٨٣٨ هـ  ١٢٥٤اعالن  و  ک７  او  د  ده  په نامه  خطبه  و  ويل  سوه 
  زيات افغانستان  پدغه  دوره  کي  د  ده  ور１و  ددوست  محمد  خان  

کوم  . هر  يو  په  خپله  منطقه  کي  د  ！ول  قدرت  ＇＋تن  وو.    و  و４شل ومن％  تر  خپلو واليتونه
ماليات  چي  به  ي３  را！ولول پخپله  به  ي３  په  کار  اچول  او  مرکزي  حکومت  ته  به  ي３ ＇ه نه  

  .ورکول 0
  

 ) د  سکانو  مشر ( رنجت  سن，    پدې  وخت  کي .  د  هيواد  حال  ورځ  په  ورځ  خراب５دئ      
！ول  پنجاب  تر  پ５＋ور  پوري  نيولئ  وو  او  په  پ５＋ور  کي  هم  سردار  سلطان  محمد  خان  د  
امير  دوست  محمد  خان  ورور  ډ４ر  کمزورئ  وو  او  دا  ب５ره  وه  چي  رنجت  سن， پر  خيبر  

زانو  ＇خه  د  پ５＋ور  د  بيا  اخيستلو  د  پاره  امير  دوست  محمد  خان  د  ان／ر４.  حمله  وک７ي 
  هلته  ي３  ماته  و  والړ  زرو  عسکرو  سره  پ５＋ور  ته  ٦٠＊ته  او  په  خپله  د  ١مرسته  و  غو

  . ک７ه  او  بيرته  کابل  ته  راغئ 
  

او  روس  د      امير  دوست  محمد  خان  د  رنجت  سن，  د  ماتولو  د  پاره  د  ان／ر４ز ،  ايران  
  .  ＇خه  مرسته  و  غو＊تل  ونودولت

  
ي  هيئت  کابل  ته  را       پدغه  وخت  کي  ان／ر４زانو  خپل  لوم７نی سياسي  او  اقتصاد

د  روسي３  يو  هيئت  هم  د  ويکو ويچ  په  نامه  کابل  ته  راغلئ  وو چي  د  کابل    .واستاوه 
امير  دوست  محمد  .   ضد تحريک  کول ر  ان／ر４زانو  پدربار  او  د  کندهار  حکمرانان  ي３  د

خان  د  ان／ر４ز  د  نمايده  سره  خبري  و  ک７ې  او  د  هغه  سره  ي３  و  منل  چي  که  ان／ر４زان  امير  
    توپکان  او  د  سند  د  رود  لو４ديزي  م％کي  ور  ک７ي  نو  تل  به  د  ان／ر４زانو  همکار ٢٠٠٠ته  

  
۴١  

 

 امير دوست محمد خان



  .ست  وي  او  دو
  

مخته    ان／ر４زانو  د  هند  د  ساتني  د  پاره  او  د  روس  د  احتمالي  خو       
  ＇خه  ت＋ت５دلئ  افغانستان  د  مخنيوي  د  پاره  شاه  شجاع  چي  د  را  ت，

و  د  ＄که  نو  ان／ر４زان.  وو  او  په  هند  کي  اوس５دئ  په  نظر  کي  نيولئ  وو 
 م  کال  کي  د  افغان  او  ان／ر４ز  لوم７ۍ  ١٨٣٨  په  اکتوبر  پر  لوم７ۍ  ن５＂ه 

ج／７ه  پيل  ک７ه  او  د  امير  دوست  محمد  خان  د  له  من％ه  وړلو  ته  ي３  
  .مال  و  ت７له 

  
 په  ا－ست   کال   م١٨٣٩       شاه  شجاع  لوم７ی  د  اپريل  په  مياشت  کي  په  کندهار  کي   او د  

  په  الس  پاچا  سو  او  امير  دوست  محمد  خان  د  وان／ر４زان کي  په  کابل  کي  تش  په  نامه  د
  .زامنو  سره  بخارا  ته  والړ  

  
 :د افغان  او  ان／ر４ز  لوم７ۍ  ج／７ه    

افغانان  چي  پدې  .   ننوتل د  ان／ر４ز  عسکر  د  شاه  شجاع  سره  يو  ＄ای  افغانستان  ته  را       
و  پوه５دل  چي  افغانستان  ان／ر４زانو  نيولئ  دئ  نو  ملي  پا＇ون  ي３  و  ک７ او  په  غزا  ي３  

اونايب  امين اهللا  خان  لو－ري  په   په  کابل  کي  د  غازي  عبداهللا  خان  ا＇کزي  . پيل  وک７ 
د    د  دوی  په  قومنده.   و مخالفت  جهاد  پيل  س  په  د  ان／ر４زانو  مشرۍ 
 افغانان  په   . م  کال  د  نوومبر په  دوهمه  ن５＂ه  عمومي  پا＇ون  وسو ١٨٤١

دغه  اوله  ورځ  ي３  د  ان／ر４ز  نماينده  ه  پ .تش  الس  پر  ان／ر４زانو  ورغلل 
  .و  واژه     ن５＂ه  ي３  مکنا！ن٢٣د  ډيسمبر  پر  .  برنس  و  واژه 

  
 م  ١٨٤٣چي  د  خپل  هيواد  سره  ي３  خيانت  ک７ئ  وو  د    شاه  شجاع       

او  ＇رن／ه  چي  د  دغه  کال  په  ژمي  .    ن５＂ه  و  وژل  سو ٣کال  د  اپريل  پر  
کي  د  ان／ر４زانو  عسکر  د  کابل  د  الري  ＇خه  جالل اباد ته  تلل  ！وله  د  

  .  وژل  سوه نو  له  خوا  واغازي
  
 نفره  ي３  و  و زره  ٣٠  ان／ر４زانو  پدې  جن，  کي  ډ４ر  تاوانونه  و  ليدل ،       

په  دغه  جن，  .   ميليونه  هندۍ  روپ９  ي３  مصرف  سوې ٢١٠ژل  سوه  او  
  کي  چي  د  ان／ر４زانو  ＇وک  افغانستان  ته  راغلي  وه  ب５له  يوه  نفر  ډاکتر

  
۴٢  

 
  

 اه  شجاعــــــــش

 

 مکنا！ن

 

اکبر خانوزير محمد 



／ر４زانو  تر  ند  شاه  شجاه  تر  وژلو  او  د  ا.   نور  ＇وک  ژوندي  پاته  نه  سول   بري６ن  ＇خه 
امير  دوست  محمد خان  راووست  او  د  خپل  مجاهد  زوی  وزير  اکبر  ماتولو  وروسته  خلکو 

  .اوهد  کابل  پر  تخت  ک＋５ني３  خان  په  مرسته  
                                                                                                                                                

  

  :د  افغان  او  ان／ر４ز  دوهمه  ج／７ه 
 م  کال  د  نوويمبر  په  مياشت  کي  ان／ر４زان  د  بوالن ، ١٨٧٨د        

  عسکرو  سره  ٣٥٠٠٠درن３  توپخان３  او     ري  دتورخم  او  کورم   له  ال
امير  شيرعلي  خان  مزار  ته  حرکت وک７  ＇و  د  روسانو  .  را  مخ  ته  سوه  

روسانو  مرسته  ور  سره  و  نه  ک７ه  او  امير  په  .  ＇خه  مرسته  و  غواړي 
  .مزار  کي  م７  سو 

  
ته  د  کابل  حالت  ډ４ر  خراب    وروسمرګ     د  امير  شير  علي  خان  تر  

سردار  محمد  يعقوب  د  ده  زوی  سردارانو  ي３  وو  ان／ر４زان  مخته  راتله  ＇و  په  اخر  کي  
 م  ١٨٧٩د    (   کالو  بند ＇خه  د  بنديخان３  ＇خه   را  و  ايست  او  پاچا  ي３  ک７ ٨خان  پسله  

  .) کال  د  مارچ  ＇خه  تر  اکتوبر  پوري 
  

امير  محمد  يعقوب  خان  چي  يو  ب３  تجرب３  س７ی  وو  ان／ر４زانو  و  نيوئ       
او  －ندمک  ته  چي  د  کابل  او  جالل اباد  تر  من＃  يو  ＄ای  دئ  بوت  او  

.  هلته  ي３  د  افغانستان  په  تاريخ  کي  خرابترينه  معاهده  په  امضا  ک７ه 
 جمادي  (م％کي  له  السه  ورک７ې نوري  افغانستان  ډيري   کيپدې  معاهده  

  دغه  معاهده  د  －ندمک  د  معاهدې  . )  م ١٨٧٩ م３  ٢٦ هـ ق  ١٢٩٦الثاني 
  .  په  نامه  يادي８ي 

                                                                                                                           
     د  －ندمک  د  معاهدې  له  مخي  افغانستان  پ＋ين ، کورم  

مخي  د  له  او  خيبر  له  السه  ورک７ه  او  هم  د  دې  قرارداد  
   .  ＄ای  پر  ＄ای  سوان／ر４ز  نماينده  په  کابل  کي  

  
  
  
  

۴٣  

 

 امير شير علي خان

 

 محمد يعقوب خان

 

  مالل９  د  ميوند  په  جن，  کی



７انه  ５مجاهدينو  په مدا  کار  د  افغان  ملت  د  منلو  وړ  نه  وو  ＄که  نو        
 ي３  د  ！ولو  )  کيوناري (د  ان／ر４ز  نماينده . جن，  پيل  ک７   د  ان／ر４ز  سره

خوا  د  کندهار    په  باال حصار  کي  م７  ک７  او  د  بلي مل／رو  سره  د  کابل 
پ＋تن３   شير  علي  خان  زوی  او ان  د  امير په  ميوند  کي  غازي  ايوب  خ

  د  جوالی  ٢٧و  ل＋کر  ته  سخته  ماته  ورک７ه   پ５غلي  مالل９  د  ان／ر４ز
  . م ١٨٨٠

ان／ر４زانو  چي  د  دې  وار  بيا  ماته  و  خوړه  او  نه  ي３  سوای  کوالی         
بدالرحمن  د  سردار  محمد  افضل  چي  په  افغانستان  کي  ＄ان  ！ين，  ک７ي  نو  ي３  سردار  ع

      د   جوالی ٢٧خان  زوی  د  تاشکند  ＇خه  راو  غو＊ت  او  په  کابل  کي  ي３  پر  تخت  ک＋５ناوه  
   . م  ١٨٨٠

  
   

  امان اهللا  خان
  م) ١٩٢٩ــ ١٩١٩(هـ ل ) ١٣٠٧ــ ١٢٩٧(

 پالر  تر     دی  د.    خان  زوی  وو امان  اهللا  خان  د  امير  حبيب اهللا     
ن５＂ه  پاچا   لوم７ۍپه    م  کال  د  مارچ  د  مياشتي ١٩١٩مرګ  وروسته  د  

ووژل  سو  نو  ورور  ي３  سردار    خان  کله  چي  امير  حبيب اهللا.  سو 
پاچاهي  اعالن  ک７ه  او    کي  جالل ابادپه    خان  د  ＄ان  د  پاره   نصراهللا
 .زانو  ته  ي３ د  خپل  ورور  په  شان  د  ＊و  روابطو  اطمنان  ور  ک７ ان／ر４

چي  يوه  ډله  ترقي غو＊تونکي  د  ده  پدې  کار مشروطيت  غو＊تونکي  
د  ده  پر  ＄ای  ي３  امان  اهللا   خان  ډ４ر  خواشيني  سوه  هغه  وو  چي  وه  

  .پاچا  ک７  
  

مان اهللا  خان  د  کابل  په  عيد－اه  کي  
！ول  عسکر  ،  مامورين  او  خلک  
راغون６  ک７ل ،  لوم７ی  ي３  خلک  د  
پالر  د  م７يني  د  پي＋ي  ＇خه  خبر  ک７ه  

 .ک７ه   او  بيا  ي３  د  کابل  په  عيد－ا  کي  خپله  پاچاهي  اعالن  

  
  

۴۴ 

00 

  محمد ايوب  خان

 

 امير  امان اهللا  خان

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  د  کابل  عيد－ا



  درشي  ي３  اغوست３  وه  عسکري خان  پداسي  حال  کي  چي  امان اهللا 
  :خلکو  ته  ي３  داسي  بيانيه  ورک７ه 

                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                                                         

د  ＄ان  زه  به  دغه  د  عسکرۍ  درشي  !    اې  زما  －ران  ملته ” 
و  نه  باسم  ＇و  د  هيواد  مور  ته  مي  د  ازادۍ  کالي  نه  ＇خه  

  .يوي  ور  په  تن  ک７

د  خپل  －ران  ملت  د  حقوقو  ت５ري  زه  به  دغه  توره  تيکي  ته  دننه  نه  ک７م  ＇و   
 .کوونکي  مي  پر  ＄ای  نه  دي  ک＋５نولي 

راوړئ  چي  خپله  اخري  هستي  د  !  اې  زما  －ران  ملته  او  سر  ＊ندونکو  عسکرو  
خپل  هيواد  د  ساتني  د  پاره ،  راسئ  چي  خپل  د  نن／ه  ډک  سرونه  مو  د  خپل  

  .”اره  قربان  ک７وهيواد  د  خال請ون   د  پ

       
د  ده  د  پاچاه９  د  پيل  سره  .       دا  ي３  و  ويل  او  د  افغانستان  بشپ７ه  ازادي  ي３  اعالن ک７ه 

د  ده  د  پالر  او  نيکه  د  ان／ر４زانو  د  پلوي  سياست  پای  ته  و  رس５د  او  نوموړي  د  
  . افغانستان  پوره  خپلواکي  اعالن  ک７ه  

       
  عيسوي  کال  د  می  پر  پن％مه  ن５＂ه  ي３  د  ان／ريزانو  پر  پوستو  باندي  په  درو  ١٩١٩     د 

  . جبهو  کي  حمل３  وک７ې  چي  دغه  نو  د  افغان  او  ان／ريزانو  دريم  جن，  دئ 
  

  . د جن，  د  ډ４ر  شدت  په  نتيجه  کي  دواړو  خواوو  سوله  سره  وک７ه 
  

 اهللا  خان  د  خپل  نيکه  امير  عبدا لرحمن  خان  د  سياست  په  خالف  د  خپل  شمالي       امان
په  هيواد  کي  ي３ ډ４ر  اجتماعي  او سياسي  . واچاوه   دوست９  ته  الس  )  روسي３ ( －اون６ي 

اهللا  ا請الحات  پيل  ک７ه  چي  د  يوې  خوا  د  شوروي  سره  دوستي  او دبلي  خوا  ＇خه  د  امان 
خان   دغه  ژر  ا請الحات ،  اجتماعي  پر  مخ  ت／ونه   او د  ان／ر４زانو  پروپا－نده سبب  سوه  چي  

هغه  وو  چي  د  کابل  چاري  حبيب .  خلک  دده  په  مخ  کي  و  در４دل  او  ＊ور＊ونه  ي３  وک７ه 
  .   کي  بندي  وو  و  رس５دې اهللا  کلکاني  ته  چي  د  سقاو  د  زوی  په  نامه  مشهور  او  په  هند 

  
او  دا  چي  په  .        حبيب اهللا  پدغه  وخت  کي  تر  خپل  وخت  د  مخه  له  بنده  را  خالص  سو 

  هيواد  کي  د  امان اهللا  خان  په  مخ  کي  د  ان／ريزانو  د  الس  وهنو  په  سبب  نا  ارامي  راغله  

۴۵  



انسانان  دي  ووژل  سي  نو  ي３  دغه  ＇و  جمل３  پر  يوه  سپينه  او  امان اهللا  نه  غو＊ته  چي  
اخلم ، ＄که  د  کار  ＇خه  الس  ودې  کي  دئ  چي  بايد ه  د  هيواد  خير  پ ”ا１ه  ليکلي  وې پ

   .”دي  زما  سره  د  برخالف９  په  سبب  دي ！ولي  ويني  تويوني او انقالبونه  چي  په  هيواد  کي 
  عيسوي  کال  د  جنوري  په  مياشت  ١٩٢٩پسله  لسو  کالو  پاچاه９  ＇خه   د  ان  امان اهللا  خ

کي  د  کندهار  د  الري   د  افغانستان  ＇خه  ووت،  اي＂ال３  ته  ي３  ＄ان  و  رساوه  او  د  ژوند  
طه  کله  چي  وفات  سو  نو  جنازه  ي３  د  الوتکي  په  واس. تر  اخره  پوري  هلته  پاته  سو 

  . افغانستان  ته  راوړه  سوه  او  هلته  ＊خ  سو 
  

  حمد  ظاهر  خانم
                

  م)١٩٧٣ــ ١٩٣٣  ( هـ ل)١٣٥٢ ـــ  ١٣١٢    (            
يحضرت  محمد ظاهر  شاه   د  اعليحضرت  محمد  نادر خان  زوی  ل     اع

د  کابل  .  ل  په  کابل  کي  ز４８４دلئ  دئ  م   کا١٩١٤ هـ ل  ١٢٩٣دئ  چي  په  
بيا  د  پالر  .  د  حبيبي３  او  استقالل  په  ل５سو  کي  ي３  زده ک７ي  و  ک７ې 

  .  سره  فرانس３  ته  والړ  او  هلته  ي３  په  زده  ک７و  پيل  و  ک７
                                                                                                                                                                                                         

 هـ ل  کال  کي  بيرته  د  فرانس３  ＇خه  هيواد  ته  راغئ  او  په  ١٣٠٩په  
  .ور  ک７ عسکري  ＇ان／ه  کي  ي３  خپلو  زده ک７و  ته  دوام  

  
 يو  ＄ل  ي３  د  دفاع  د  وزارت  د  وکيل  او  بيا  ي３  د  پوهني  د  وزارت  د  

  . وکيل  په  تو－ه  کار  ک７ئ  دئ 
  

 هـ ١٣٥٢ هـ ل  کال  کي  پاچا  سو  او  د  ١٣١٢     د  پالر  تر  م７ني  وروسته  په  
  .  چا  وو   ن５＂３  پوري  د  افغانستان  پا٢٥ل  کال  د  سرطان  تر  

  
  

     ＇رن／ه  چي  ظاهر  خان  د پاچه９  تجربه  نه  درلوده  نو  زياتره  چاري  د  ده  
د  ده  د  حکومت  請در  اعظم  وو د  تره  محمد  هاشم  خان  له  خوا  چي  

 م  ١٩٤٦ م  کال  ＇خه  تر  ١٩٣٣سردار  محمد  هاشم  خان  د  . سرته  رس５دل３ 
  .  請دراعظم  وو پوري

۴۶  

 

 محمد  ظاهر خان

 

  محمد هاشم خان



                                       . م  ١٩٥٣  ـــ   ١٩٤٦  請دراعظم  سو د  ده  ورور  شاه  محمود خان ي３    تر  ده  وروسته  
                                                                                                                                                                                                                      

.  دوهم  ن７يوال  جن，  وروسته  افغانستان  د  لويو  پروژو  په  من＃  ته  راوړو  پيل  و  ک７      تر  
د  هلمند  او  ارغندداو  د  بندونو  جوړول  د  امريکا  د  متحده  اياالتو  د  تخنيکي   او  

  .اقتصادي  همکاريو  ＇خه  دي 
  

  په  وخت  کي  د  اقتصادي   د  ده.    سو م  کال  کي  سردار  محمد  داود  請دراعظم١٩٥٣     په  
دا درې  هيوادونه  د  ن７ۍ  .  پر  مختيا  قرارداد  د  جرمني ،  جاپان  او  اي＂الي３  سره  امضا   سو 

دا  ＄که  چي  افغانستان  د  ان／ر４زانو  سره  په  دغه  وختونو  .  د  دوهمي  ج／７ې  مل／ري  وه 
  . کي  ＊ه  دوستي  نه  درلوده 

  
     د  دوهمي  ن７يوالي   ج／７ې  په  پيل  کي  ال  محمد  هاشم  خان  د  هيواد  ب３  طرفي  اعالن  

دغه  د  ب３  طرف９  سياست  ظاهر  خان  تر  اخره  .  ک７ه  چي  دا  کار  د  افغانستان  په  －＂ه  وو 
  . پوري  و   ساتئ 

  
نتيجه   د  دغي  ازادۍ  په .  دي  واخيستله م  کال  کي  هند  د  ان／ر４زانو  ＇خه  ازا١٩٤٧     په  

او  يوه  برخه  د  هند  خاوره  يوه  برخه  دغه  . کي  هند  د  خپلي  خاوري  يوه  برخه  د  السه  ورک７ه 
(  چي  ان／ر４زانو  پخوا   د  افغانستان  د خاوري  ＇خه  －رزولي  وې  د  يوه  نوي  هيواد 

  .    سوه من＃  ته  راتلو  سبب )  پاکستان 
  

     کله  چي  داود  خان  請دراعظم  سو  نو  ي３  د  پاکستان  ＇خه  د  افغانستان  د  هغو خاورو  د  
.  ازادولو  غو＊تنه  وک７ه  کوم  چي  د  ډيورن６  د  خط  په  نتيجه  کي  ي３  له  السه  ورک７ي  وې 

  پ＋تونستان  په  نامه  ي３  يادول   هغه  برخي  وې  چي  پ＋تانه  پک＋ي  اوس５دل   او  دزياترهدا  
  .دې  خبري  د  افغانستان  او  پاکستان  تر  من＃  ج／７ې  او  مشکالت  من＃  ته  راوستل .  
    

د  .   هـ ل  کال  کي  د  افغانستان  نوی  اساسي  قانون  من＃  ته  راووست ١٣٤٣     ظاهر  خان  په  
 چي  په  نتيجه  کي  تونه  په  هيواد  کي  ازاد  سوه دغه  اساسي  قانون  له  مخي  سياسي  فعالي

خلکو  تر  يوې  اندازې  پوري  د  خبرو  .    يو  زيات  شم５ر  سياسي  －وندونه  من＃  ته  راغلل ي３
تر  دغه  وروسته  په  هيواد  کي  د  فارسي  ژبي  نوم  په  دري  .  او  ليکنو  ازادي  پيدا   ک７ه 

  .  واو＊ت 
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  ن５＂ه  سردار  محمد  داود  د  يوې  کودتا  په  نتيجه  ٢٦ کال  د  سرطان  پر  هـ ل  ١٣٥٢ه       پ
 د  کودتا  په  خان ظاهر  خان  چي  د  داود .  کي  د  افغانستان  لوم７ی  جمهوريت  اعالن  ک７ 

  ته  يو  ليک  داود  خاني３    ن５＂ه  ٢١  کال  د   اسد  پر  ١٣٥٢اي＂اليا  کي  وو  د   وخت  کي  په
  .را  و  ل８５ه  چي  په  هغه  کي  ي３  نوي  رژيم  ته  بيعت  ور  ک７ 

  
  

   محمد  داود  خان
  

     پوري٧  د ثور  تر ١٣٥٧  ＇خه  د  ٢٦ د  سرطان  ١٣٥٢
  

د  سردار  محمد  عزيز  خان  زوی  او  د  اعليحضرت  محمد  خان       داود  
 کال  کي  په  کابل  کي  مريز لجري ه١٢٨٧په  .  ره  زوی  دئ ظاهر  خان  د  ت

  ي３  خپلي  زده ک７ي  د  حبيبي３  په  ل５سه  کي  ک７ي  یلوم７.  ز４８４دلئ  دئ 
  .    دئ ئ  بيا  د  لوړو  زده ک７و  د  پاره  فرانس３  ته  تللو دي  ا

                                                                                                                                                                                                 
د  نادر  خان  په  وخت  کي  د  يو  ＇ه  مودې  د  پاره  د  خارجه  چارو  د  وزير  

 هـ ل  کال  کي  د  کندهار  د  والي  او  عسکري  قواوو  د  مشر  ١٣١٤په  .  په  تو－ه  موظف  سو 
هـ ١٣٣٢  په  کال  کي  د  حربي３  د  وزير  په  تو－ه  او  بيا ل هـ  ١٣٢٦   په .   په  تو－ه  و  ！اکل  سو 

  کال  کي  ي３  د  請دراعظم９  ＇خه  ١٣٤١په  .    کال  کي  د  請دراعظم  په  تو－ه  و  ！اکل  سو ل 
  .   وک７ه یاستعف

  
   ن５＂ه  ي３  د  يوې  کودتا  په  نتيجه  کي  لوم７ی ٢٦  کال  د  سرطان  پر  هـ ل١٣٥٢     د  

نامه  ياد４ده  د  خپلي  جمهوري   په    داود  خان  چي  د  انقالب  د  رهبر.  جمهوريت  اعالن  ک７ 
دورې  د  دولت  د  ريس ،  請دراعظم ،  خارجه  چارو  د  وزير ،  د  ملي  دفاع  د  وزير  په  تو－ه  

  . کاوه  کاري３  
   

م５ر  غ７و  ته  په  خپل حکومت  کي  ＄ای  په  لوم７ي  سر  کي  ي３  د  پرچم  د  －وند  يو  ش     
پدغه  وخت  کي  محمد  هاشم  ميوندوال  چي  د  مساوات  د  －وند  مشر  او  پخوانی  .  ورک７ 

請در  اعظم  وو  بندي  ک７ه  سو  او  د  هغه  ＄ای ＇خه  ي３  م７ی  د  ＄ان  وژني  په  نامه  من＃  را  و  
  .ايستئ 
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  د خانمحمد داو



د  .     سو    کلن  پالن  جوړ  او  تر  کار  الندي  و   نيول  ٧ره  کي  لوم７ی  د  ده  په  دغه  دو       
  ٢٠٠من＃  ته  راغی  او  د  هغه  په  نتيجه  کي  يوې  کورن９  ته  تر   م％کو  د  ا請الحاتو  قانون 

 پوري  د  کره２ي  م％که  ور  پر４＋ودل  ک５ده  او  نوره  ي３  د  هيواد  ب３ م％کو  او   جريبه
داود  .  ددې  کار  په  سر  ته  رس５دو  دی  بريالی  نه  سو .  وارانو  بز－رو  ته  ور  کول  ک５ده خ

خان  د  مترقي  ماليات  سس＂م  من＃ ته  راووست،  هغه  دا  وو   چي  په  هره  اندازه  به  عايدات  
 اساسي  قانون  د  پاره     نويد  يوه.  او  －＂ه  ډ４ر４ده  په  هغه  اندازه  به  ي３  ماليات  پورته  تله 

  .               يو  کميسون  جوړ  سو 
  

     د  داود  خان  په  وخت  کي  د  پخوا  په  شان  د  هيواد  په  عسکري  چارو  کي  د  －اون６ي  
دا  ＄که  چي  افغانستان  د  ډ４ر  وخت  راهيسي   . هيواد  شوروي  اتحاد  مشاورينو  کار  کاوه 

 ) .امريکا (  هشوروي  اتحاد  او  لو４ديز  هيوادون: پروت  وو  لکه  لويو  قوتونو  تر  من＃   د  دوو 
  ＇خه  کوم   هيواد پدې  منطقه  جمل３  د  نو چي  د  لو４ديزو  هيوادو غو＊تل  نه واو  شورويان

 په  کار  بوخت  کي  فعاليت  و  لري  او  د  بلي  خوا  ي３  دغه  مشاورين  په  ډ４ر  ل８  مصرف  دلته 
  .وه 

  
     داود  خان  ＇ه  موده  وروسته  يو  －وند  د  ملي  غور＄ن，   په  نامه  من＃  ته  راوړ او  يو  
－ونده  سياست  ي３  اعالن  ک７  چي  ب５له  دغه  －وند  ＇خه  بل  کوم  －وند  من＃  ته  نه  سوای  

  .ه   دا  وه  چي  ډيموکراسي  نه  وعنید  دې  م.  راتلالی 
  

     د  ده  د  جمهوريت  په  دوره  کي  يو  شم５ر  سياسي  نا  ارام９  من＃  ته  راغل３  چي  د  هغو  
د  خلق  د  په  نتيجه  کي  داود  خان  نور  محمد  ترکي ،  حفيظ اهللا  امين ،  ببرک  کارمل   او  

 ي３  د  هغو  د  مل／رو  د  يو  شم５ر  نو  سياسي  کسان  بنديان  ک７ه  چي  په  نتيجه  کي －وند  
په  نتيجه  کي  ي３  داود  خان  د  خپلي  کورن９  د  غ７و  سره  په  .  خوا  يوه  کودتا  پيل  سوه 

موکراتيک  حکومت  من＃  ته  ي  و  وژل  سو او  د  خلق  ده  ن５＂٧ ل  کال  کي  د  ثور  پر   هـ١٣٥٧
  .   ي３  مشر  وو یراغئ  چي  نور  محمد  ترک
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  نور  محمد  ترکی
  م )١٩٧٩ــ١٩٧٨(هـ ل ) ١٣٥٨ــ ١٣٥٧(

  
  .ئ  دئ   ن５＂ه  ز４８４دل١٥د  جوالی  پر    کال  م ١٩١٣  د       نور  محمد  ترکی

  .      دی  د  وي＋و  زلميانو  د  ډلي  غ７ی  وو 
  

 د  هغه  وخت  د  .      دی  د  ډ４ره  وخته  ＇خه  د  انقالبي  فکر  ＇＋تن  وو 
اساس  اي＋ی  )  حزب ( حکومت  په  پ＂ه  ي３  د  خلق  د  ديموکراتيک  －وند 

                                       . －وندي  غون６ي  ي３  کول３   وو ،  －وند  ته  ي３  غ７ي  را  بلل  او
  

  کي  د  لوم７ي  ＄ل  د    هـ  ل  کال  د  اعليحضرت  محمد  ظاهر  په  وخت١٣٤٣     کله  چي  په  
پاره  ديمو  کراسي  اعالن  سوه  او  سياسي  －وندونو  په  ازادي  سره  و  کوالی  سوه  چي  

  ن５＂ه  د  خلق  ديموکراتيک  －وند  د  نور  ١١ هـ ل  کال د  جدي  پر  ١٣٤٣فعاليت  و  ک７ي  نو  د  
  ٢٢  کال  د  حمل  پر  ١٣٤٥د  .    و  ک７ محمد  ترکي  په  مشري  په  رسمي  تو－ه  په  فعاليت  پيل

د  دغه  －وند  دوه  نور  لوړ  غ７ي  حفيظ اهللا  امين  او  .  ن５＂ه  د  خلق  اخبار  په  چاپ  پيل  و  ک７ 
  .  ببرک  کارمل وه 

  
ببرک  کارمل  د  .       تر  ＇ه  فعاليت  وروسته  د  －وند  د  مشرانو  تر  من＃  مخالفت  پيدا  سو 

ق  د  ديمو  کراتيک  －وند  ＇خه  جال  سو  او  د  پرچم  په  نوم  ي３  يوبل  －وند  چي  مرام  ي３  خل
دا  دواړه   ) .  ١٣٤٦ د  ثور  ١٤( هغه  د  خلق  د  ديموکراتيک  －وند  مرام  وو، پيل  ک７  ن５＂ه 

  مرسته  ورسره  ک５ده －وندونه  د  هغه  وخت  شوروي  اتحاد  ته  وفاداره  وه  او  د  هغو  له  خوا
  .  
  

     د  سردار  محمد  داود د  جمهوريت  په  وخت  کي  د  سياسي  －وندونو  فعاليتونه  منع  سوه  
  . او  ＇ه  موده  وروسته  ي３  خپل  －وند  د  ملي  غور＄ن，  په  نامه  اعالن  ک７ 

  
  د  ١٣٥٦کال  ،سره  يو  ＄ای  سوه      تر  دې  وروسته  په  پ＂ه  د  خلق  او  پرچم  －وندونه  بيا  

داود  خان  چي  دغه  کار  نه  سو  قبلوالی  نو  .  او  بيا  ي３  په  فعاليت  پيل  و  ک７   ١٢سرطان  
  ي３  نورمحمد  ترکی ،  ببرک  کارمل ،  حفيظ اهللا  امين  او  د  خلق  او  پرچم  د  －وندونو  يو

  
۵٠  

 

 نور  محمد  ترکی



  ن５＂ه  د  اسلم  ٧  هـ ل  کال  د  ثور  پر ١٣٥٧هغه  وو  چي  د  .   شم５ر  نور  غ７ي   بنديان  ک７ه 
  يوه  کودتا  پيل  سوه  او  داود  خان  ي３  په  خپل  له  خوا )يو  عسکري  س７ی  ووچي  ( وطنجار 

داود  خان  ال  محا請ره  وو  چي  نور  محمد  ترکی  او  مل／ري  ي３  د  .  کور  کي  محا請ره  ک７ 
حفيظ اهللا  امين  د  کابل  راډيو  له  الري  د  انقالبي  شورا  بيانيه  او  خالص  سول  بند  ＇خه  را 
 ه ،  نور  محمد  ترکی  د  له  من％ه  يووړ او  د  ده  د  کورن９  غ７ي  ي３    داود  خان پيل  ک７ه ،

ه  هيواد  ته  د  افغانستان  د  انقالبي  شورا  د  ريس  په  تو－ه  و  ！اکل  سو چي  له  دې  ＄ايه  ＇خ
 . بد  بخت９  دروازه  خال請ه  سوه 

 
نور  محمد  ترکي  د  هغه  وخت  د  شوروي  اتحاد  په  مرسته  په  ډيرو  ژر  تغيراتو  الس       

ډ４ر  ژر  ي３  د  هيواد  پخوانی  بيرغ  له  من％ه  يووړ  او  پر  ＄ای  ي３  د  خلق  سور  .  پوري  ک７  
د  ډيري  نا    وړ   چي  دا  کار  د  افغانستان  د  خلکوبيرغ  من＃  ته  راو

  .راض９  سبب  و  －ر＄５د 
  

مخالفت  پيل  سو  د  چوکيو  پر  سر      ډ４ر  ژر  د  خلق  او  پرچم  د  －وندونو  تر  من＃  د حکومت 
 و  ل８５ل  ته  د  سفير  په  تو－ه )  چکوسلواکيا ( د  دې  کار  په  نتيجه  کي  ببرک کارمل پراګ  . 

دا  مخالفت  .  سو  چي  د  دغه  ＄ای  ＇خه  د  خلق  او  پرچم  تر من＃  ډ４ر مخالفت  پيل  سو 
  .دومره  شديد  وو  لکه   د  خلقيانو  او  مجاهدينو  تر  من＃   چي  مخالفت  وو 

   
  ＇و  ي３  په       د  نور  محمد  ترکي  په  مخ  کي  د حکومت  د  ناکام９  سببونه   ډ４ر  وه  خو  يو

  :الندي  ډول  دي 
   ــ  د  خلق  او  پرچم  د  －وندونو  تر  من＃  بيا  مخالفت ١     
غ７و   او  نورو  خلکو  بندي    ــ  په  هيوواد کي  د  خانانو ،  ماليانو ،  د  نورو  －وندونو  د  ٢     
  ،  وژل  او  د  شوروي  اتحاد  پلوي  کول کول

  ه  نظر  د   ډ４ر  ژر  ا請الحي  فرمانونه  يو  په  بل  پس３  را  ايستل  ــ  د  ده  پ٣     
   ــ  د  خلق  د  －وند  د  غ７و  پر  خپل  سر  کارونه  کول ٤     
 ــ  د  سرمايه  دارو  هيوادونو  له  خوا  د  خلکو  لمسول  د  دوی  په  مخالفت ، دا  ＄که   چي  ٥     

  ه  راتلو  په  سبب  په  ب５ره  کي  وه هغوی  د  شوروي  اتحاد  د  مخت
 ــ  د  ترکي  او  امين  تر  من＃  مخالفت ، د  ترکي  او  حفيظ اهللا  امين  تر  من＃  مخالفت  تر  ٦     

دې  اندازې  پوري  و  رس５د  چي  د  يو  او  بل  د  وژلو  تصميم  ي３  سره  و  نيو  تر  ＇و  حفيظ 
  . ترکی  د  من％ه  يوسي  او  په  خپله  د  انقالبي  شورا  ريس  سي اهللا  امين  بريالی  سو  چي  
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يوه  ډله  د  امين  پلويان  .  پدې  کار  د  خلق  په  －وند  کي  په  ＊کاره  مخالفتونه  من＃  ته  راغله 
 که  ＇ه  هم  د دې  مخالفت  نتيجه  به  هغه  وخت .  سوه  او  بله  ډله  د  ترکي  پلويان  سوه 

  .    ＊کاره  سوې  وای  که  امين  د  ډ４ر  وخت  د  پاره  د  قدرت  پر  سر  پاته  سوئ    وای 
                    

  

  دعـــــــا
  

  خدايه  دا  توري  تيارې  پـــــــر  موږ  ر１ا  ک７ه   
  غه  توره  شپه  يـــــو  ＄ـــل  پر  موږ  سبا  ک７ه                                                                                 د
     پر  اسمان  مو  تــــوري  ل７ي  چي  خورې  دي

                                                                                   خدايه  تــــــه  لـــــــه  دغو  وري％و  امان  راک７ه
    سره  يو  ＄ای  سي   دا  خواره  واره  چي  بـيا

                                                                                   په  هيواد  ک＋ي  مو  پيــدا  هسي  فضــا  ک７ه
     مرګ  او  ژوبلي  مو  وطــن  پر  سر  اخيستئ

                 سوله ييز  ژوند  مو  وطــن  کي  را  پيدا  ک７ه                                                                   
     چـــــي  کــــــورونه  ورانـــــــوي  انسانان  وژني

                                                                                   دا  د＊ــــــمن  د  بـــــــشريت  تـــــــــه  پوپنا  ک７ه
  چي  د  نورو  په  نيستي  کي  هستي  غواړي   

                                                                                   دا  پــــــر  ＄ان  باندي  مين  خدايه  رسوا  ک７ه
     د  خپل  پــــاک  حبيب  سپ５）لي  مخ ته  －وره

                                        له  مرګ  ژوبلي  ＄يني  خال請ه  مو  دنيا  ک７ه                                         
  د  غـــــــروال  پر  وطن  سرې  سکرو！ي  اوري
  لــــــــــــه  دې  اوره  په  امان  د＊تي  ب５ديا  ک７ه
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  غوره  دعا
  

شپه  چي  پخه  .  مسافر  سره  شپه  سوه       يووه  شپه  مي  په  يوه  کو！ه  کي  د  يوه  نا  اشنا  
 غوږ  سو ،  چي  غوږ  مي  و  سوه  خپلو  چرتونو  د  خوبه  را  وي（  ک７م ،  ＇ه  اواز  مي  تر  

  :،  د  کو！３  د  －وټ  نه  مي  د  نا  اشنا  مسافر  له  خول３  دا  دعا  تر  غوږ  سوه  نيوئ
  

  :خدايه  قوت  راک３  چي ”      
  .ه  تياره  وي ، هلته  ر１ا  راولم       چ５رت

  .      چ５رته  ظلم  وي ، هلته  عدل  او  انصاف  راولم 
        چ５رته  غم  وي ،  هلته  ＊ادي  او  خو＊ي  راولم ،

  .       چ５رته  نا  اميدي  وي ،  هلته  اميد  پيدا  ک７م 
  .       چ５رته  نفاق  وي ،  هلته  اتفاق  راولم 

  .کرکه  او  کينه  وي ،  هلته  مينه  او  محبت  راولم        چ５رته  
 نه  لري    مرستيال         ما  ته  د  هغه  چا  سره  د  مرستي  قوت  او  توان  راک７ې  چي  مال  ت７  او

 .”    
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  ＊３  مشورې
  

اره  ورغئ  چي  د  چا  يو  س７ی  په  سفر  روان５ده ،  يوه  هو＊يار  س７ي  ته  د  مشورې  د  پ      
  سره  مل／رتيا  وک７م  او  د  چا  ＇خه  ＄ان  وساتم ؟

 ”:هو＊يار  س７ي  ورته  وويل 

 ”! د  اتو  کسانو  ＇خه  ＄ان  ساته       
 

  . ــ چي  احسان  دي  نه  مني ١     
  .３  ＄ايه  قهر  ور＄ي  ــ  چي  ب٢      
  . ــ  چي  اخرت  ته  ب３  پروا  وي ٣     
  . ــ  چي  ！，  او  غولوونکئ  وي ٤     
  . ــ  چي  حوسي  او  حر請ناک  وي ٥     
  . ــ  چي  درواغجن  وي  ٦     
   . ــ  چي  ب３  حيا  وي ٧     

  .چي  بد  －ومانه  وي  ــ ٨      
  

  :او  د  دغسي  اتو  کسانو  په  ل＂ه  کي  اوسه 
  
  .＊ه  دي  مني  ــ چي  نيکي  او  ١     

  .ـ  چي  په  سختي  کي  دي  د  اشنايي  ＇خه  الس  نه  اخلي ـ٢     
  . ــ  چي  وينا  او  ک７ه  ي３  دواړه  ＊ه  وي ٣     
  . ــ  چي  ب３  کبره  وي ٤     
  .ــ  چي  عقل  ي３  تر  قهر  ډ４ر  وي  ٥    
  . ــ  چي  ب３  تمي  وي ٦    
  . ــ  چي  با  ادبه  وي ٧    
       .انو  مل／رئ  وي  ــ  چي  د  ن５ک٨    
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  ＊ه  م５رمن
  

.          يوه  س７ي  يو  سپين  ږيری  او  بوډا  س７ی  په  شا  ډاکتر  ته  د  معالج３  د  پاره  راوړ 
    دا  پالر  دي  د  ＇و  کالو ”: ډاکتر  د  روغ  س７ي  ＇خه  پو＊تنه  وک７ه  چي 

 ” دئ ؟ 
 

  ډاکتر  په  ډ４ر تعجب  و  ”.مي  پالر  نه  دئ  دا  مي  زوی  دئ   دا  ”:   روغ  س７ي  ورته  وويل     
  ”  ته  ولي  داسي  ＄وان  ي３  او  زوی  دي  داسي  سپين  ږيری  او  بوډا  دئ؟”: پو＊ته  چي 

  
 دا  ＄که  چي  زه  په  کور  ک＋ي  يوه  ن５ک  کرداره ، په  ژبه  ”:          روغ  س７ي  جواب  ور  ک７ 

ره  او  ډ４ره  خوشاله  م５رمن  لرم ،  کله  چي  د  کور  ＇خه  د  باندي  يم  نو  په  ډ４ر  پوه ،  کاري／
ډاډه  او  قوي  زړه  کار  کوم  او  کله  چي  په  کور  کي  يم ،  د  دې  په  خندا  ！وله  ست７يا  او  

ره   وويني  د  خو  د  زوی  مي  داسي  ＊％ه  ده  چي  هر  کله  س.  غمونه  را  ＇خه  ليري  کي８ي 
 شي ،  ＄که  چي  تر  من＃  ي３  روحي  توافق  نه  سته  او  بل  دا  چي    دواړو  روحي  رن＃  زيات

＊％ه  ي３  ډ４ره  عصبي ،  ب５کاره  او  ناپوهه  ده ،  نو  هم  دا  سبب  دئ  چي  زما  زوی  دې  حال  
 ”.ته  رس５دلئ  دئ 
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