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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 اوﻻدوﻧﻪ د ﺧﭙﻠﻲ
ﻣﻮرﻧ ９ژﺑﻲ او ﮐﻠﺘﻮر د زده ﮐ７ي او ﺳﺎﺗﻨﻲ ﺣﻖ ﻟﺮي  .د ﻣﻮرﻧ ９ژﺑﻲ او ﮐﻠﺘﻮر د دﻏﻪ زده ﮐ７ي او ﺳﺎﺗﻨﻲ
د ﭘﺎره ﺳﻮﻳ６ﻧﻲ ﻣﻘﺎﻣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ＊ﻮوﻧ％ﻴﻮ ﮐ＋ﻲ د ﻧﻮرو ﻣﻀﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ＇ﻨ ，ﮐ＋ﻲ د ﻣﻮرﻧ ９ژﺑﻲ او ﮐﻠﺘﻮر
ﺗﺪرﻳﺲ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ ﮐ７ئ دئ ﭼﻲ ﻧﻮﻣﺮې ﻳ ３د ＊ﻮوﻧ％ﻲ د ﻧﻮرو ﻣﻀﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ارزش ﻟﺮي＄ ،ﮑﻪ ﻳ ３ﻧﻮ
د دﻏﻪ ﺗﺪرﻳﺲ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ ﻧﺼﺎب او د ﻧﻮﻣﺮو ور ﮐﻮﻟﻮ ﺳﻴﺴ＂ﻢ د ＊ﻮوﻧ％ﻴﻮ د ﻧﻮرو ﻣﻀﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د
＊ﻮوﻧ％ﻴﻮ د وزارت د ﺧﻮا ＇ﺨﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﮐ７ئ دئ  .وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ دې ﻧﻮ ﺑﻴﺎ د اړوﻧﺪه ﻣﻮرﻧﻴﻮ ژﺑﻮ د
＊ﻮوﻧﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﮐﺎر ﭘﻼن ﺟﻮړﻳ８ي ﭼﻲ دﻏﻪ د ﮐﺎر ﭘﻼن ﭘﻪ دواړو ژﺑﻮ ﻳﺎﻧﻲ ﻣﻮرﻧ ９ژﺑﻪ او ﺳﻮﻳ６ﻧﻲ
ژﺑﻪ ﻟﻴﮑﻞ ﮐﻴ８ي .
د دﻏﻪ ﮐﺘﺎب ﻣﻀﻤﻮﻧﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻮﻳ６ن ﮐﻲ د ﭘ＋ﺘﻮ ژﺑﻮ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ د ﻟﺴﻢ ！ﻮﻟ／ﻲ د ﭘﺎره د ＊ﻮوﻧﮑﻮ
د ﮐﺎر د ﭘﻼن 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 ﻳ ３د ﻗﺪر وړ و ２－ﻞ ﺳﻲ.
د دې ﮐﺘﺎب ﻣﻀﻤﻮﻧﻮﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اوﺳﻨﻴﻮ ،ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ او ＄ﻨﻲ ﻧﻮرو ﮐﺘﺎﺑﻮ ＇ﺨﻪ را！ﻮل ﺳﻮي دي .
د دې ﮐﺘﺎب ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﻲ د ！ﻮﻟﻮ ﻣﻀﻤﻮﻧﻮﻧﻮ ﻟﻐﺎﺗﻮﻧﻪ داﺳﻲ ﻣﺎﻧﺎ ﺳﻮي دي ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻲ
ﻣﺎﻧﺎ ورﮐ７ي ﻧﻪ داﺳﻲ ﭼﻲ د ﻗﺎﻣﻮس ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻫﻐﻪ ﻟﻐﺎت ﻧﻮري ﻣﺘﺮادﻓﻲ ﮐﻠﻤ ３ﻳ ３ﻫﻢ راﻏﻠﻲ وي  .د
ﺑﻠﻲ ﺧﻮا د ﻳﻮ ﺷﻤ５ﺮ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﻣﺎﻧﺎ زده ﮐﻮوﻧﮑﻮ ﺗﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻳﻮ ﻧﻮئ ﻟﻐﺎت وي ﻧﻮ ﮐﻪ د ＄ﻴﻨﻮ ﻟﻐﺎﺗﻮ ﻣﺎﻧﺎ د
ﻟﻐﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﺳﻞ ﭘﻪ ﺳﻞ ﮐﻲ ﺳﺮ ﻧﻪ ﺧﻮري دﻟﻴﻞ ﺑﻪ ﻳ ３ﻫﻢ دﻏﻪ وي  .د ﻧﻮرو ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻮ د ﭘﺎره
 www.pashto.seﭘﺎ１ﻪ ﮐﻲ و
－ﻮرئ .
ﭘﻪ درﻧ＋ﺖ
Abdul Ali Rasulzada
Sunnan vägen 271
216 17 Malmö
Tel: 040- 156753
alirasulzada@hotmail.com

ﺑﺴﻢ اﷲ اﻟﺮﺣﻤﻦ اﻟﺮﺣﻴﻢ

د ژوﻧﺪ ﻻري ﭼﺎري
ﻳﻮه ورځ ﻳﻮ 請ﺤﺮاﻳﻲ ﺳ７ی ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ) ص ( ﺗﻪ راﻏﺊ او ﻋﺮض ﻳ ３وﮐ ” :７ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ
زه ﻏﻮاړم ﭼﻲ ﻳﻮ ＇ﻮ ﭘﻮ＊ﺘﻨﻲ وﮐ７م .رﺳﻮل اﷲ ﺟﻮاب ورﮐ ” .７واﻳﻪ ＇ﻪ واﻳ ３؟ ”
ﭘﺪﻏﻪ وﺧﺖ ﮐ＋ﻲ ﭘﻪ درﺑﺎر ﮐ＋ﻲ ﺣﻀﺮت ﺧﺎﻟﺪ ﺑﻦ وﻟﻴﺪ ﻫﻢ ﺣﺎﺿﺮ وواو دﻏﻪ ﺣﺪﻳﺚ ﻣﺒﺎرک ﻳ３
وﻟﻴﮑﻪ او ﻟﻪ ＄ﺎﻧﻪ ﺳﺮه ﻳ ３ﮐ＋５＋ﻮد او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﺪې ډول وﻟﻴﮑﻞ ﺳﻮ ﭼﻲ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﻳ３
دﻟﺘﻪ راوړو :
ﭘﻮ＊ﺘﻨﻪ  ”:ﻳﺎ رﺳﻮل اﷲ ﻏﻮاړم ﭼﻲ ﺷﺘﻤﻦ )ﺧﺎن ( ﺳﻢ ”.
ﺟﻮاب  ”:ﻗﻨﺎﻋﺖ ﺧﭙﻞ ﮐ７ه ،ﺷﺘﻤﻦ ﺑﻪ ﺳ! ” ３
ﭘﻮ＊ﺘﻨﻪ  ”:ﻏﻮاړم ﭼﻲ ﺳﺘﺮ ﻋﺎﻟﻢ ﺳﻢ ”.
ﺟﻮاب  ”:ﺗﻘﻮی ) ﭘﺮﻫ５ﺰ－ﺎري ( ﺧﭙﻠﻪ ﮐ７ه ﻋﺎﻟﻢ ﺑﻪ ﺳ! ” ３
ﭘﻮ＊ﺘﻨﻪ  ”:ﻏﻮاړم ﭼﻲ ﻋﺰﺗﻤﻨﺪﺳﻢ ”.
ﺟﻮاب  ”:ﭼﺎﺗﻪ ﻻس ﻣﻪ ﻏﺰوه  ،ﻋﺰﺗﻤﻨﺪ ﺑﻪ ﺳ! ”３
ﭘﻮ＊ﺘﻨﻪ  ”:ﻏﻮاړم ﭼﻲ ＊ﻪ ﺳ７ی ﺳﻢ ”.
ﺟﻮاب  ”:ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ＂－ﻪ رﺳﻮه ”!
ﭘﻮ＊ﺘﻨﻪ  ”:ﻏﻮاړم ﭼﻲ ﻋﺎدل ﺳﻢ” .
ﺟﻮاب ＇ ”:ﻪ ﭼﻲ د ＄ﺎن د ﭘﺎره ＊ﻪ  ،３２－د ﻧﻮرو د ﭘﺎره ﻳ ３ﻫﻢ ＊ﻪ و２－ﻪ” !
ﭘﻮ＊ﺘﻨﻪ  ”:د رزق ﭘﺮاﺧﻲ ﻏﻮاړم ”.
ﺟﻮاب  ”:ﻫﻤ５ﺸﻪ ﭘﻪ اوداﺳﻪ －ﺮزه” .
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ﭘﻮ＊ﺘﻨﻪ  ” :د دﻋﺎ ﻗﺒﻮﻟﻴﺖ ﻏﻮاړم” .
ﺟﻮاب  ” :ﺣﺮام ﺧﻮړل ﭘﺮ８４ده” .
ﭘﻮ＊ﺘﻨﻪ  ”:ﻏﻮاړم ﭼﻲ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ورځ ﭘﻪ ﻧﻮر ) ر１ﺎ ( ﮐﻲ وﻻړ ﻳﻢ” .
ﺟﻮاب  ”:ﻇﻠﻢ ﻣﻪ ﮐﻮه”.
ﭘﻮ＊ﺘﻨﻪ  ”:ﻏﻮاړم ﭼﻲ اﷲ ) ج ( زﻣﺎ ﭘﺮده و ﺳﺎﺗﻲ” .
ﺟﻮاب  ”:د ﺧﻠﮑﻮ ﭘﺮده و ﺳﺎﺗﻪ” .

ﺗﻤـــــــﺮﻳـــــــﻦ
 ١ــ ﭘﻮ＊ﺘﻨﻪ  ” :د دﻋﺎ ﻗﺒﻮﻟﻴﺖ ﻏﻮاړم” .
ﺟﻮاب  ” :ﺣﺮام ﺧﻮړل ﭘﺮ８４ده” .
اﻳﺎ ﭘﻮﻫ８５ئ ﭼﻲ ﺣﺮام ＇ﻪ ﺗﻪ واﻳﻲ ؟ ﻳﻮ ﻳﺎ دوه ﻣﺜﺎﻟﻪ د ﺣﺮام او ﺣﻼل و
ﻟﻴﮑﺊ !

 ٢ــ ﭘﻮ＊ﺘﻨﻪ  ”:ﻏﻮاړم ﭼﻲ ﻋﺎدل ﺳﻢ” .
ﺟﻮاب ＇ ”:ﻪ ﭼﻲ د ＄ﺎن د ﭘﺎره ＊ﻪ  ،３２－د ﻧﻮرو د ﭘﺎره ﻳ ３ﻫﻢ ＊ﻪ و２－ﻪ” !
د ﭘﻮرﺗﻨ ９ﭘﻮ＊ﺘﻨﻲ د ﺟﻮاب ＇ﺨﻪ ﻣﻮ ＇ﻪ زده ﮐ７ه و ﻳ ３ﻟﻴﮑﺊ !
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ﮐــــــــﻴﺴﻪ
ﻳﻮه ﺳ７ي ﻳﻮه ﺟﻮړه ﮐﺎﻟﻲ ﻳﻮه －ﻨ６وﻧﮑﻲ ﺗﻪ د －ﻨ６ﻟﻮ د ﭘﺎره ﻳﻮړه  .د ﺷﭙ ３د
－ﻨ６وﻧﮑﻲ دﮐﺎن ﻏﻠﻮ وواﻫﻪ او د ﺳ７ي ﮐﺎﻟﻲ ﻳ ３ﻫﻢ ﻳﻮړه － .ﻨ６وﻧﮑﯽ ﭘﺪې ﭘ＋５ﻪ ډ４ﺮ ﺧﻮا
ﺷﻴﻨﯽ ﺷﻮ ﻧﻮ ژر ﻳﻮه ﭘﺎل ﮐﺘﻮﻧﮑﻲ ﺗﻪ ورﻏﺊ او ورﺗﻪ وﻳ ３وﻳﻞ  ” :ﮐﻪ ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ دﻏﻪ ﻏﻞ را
و＊ﻴ ３زه ﺑﻪ ﺗﺎﺗﻪ ﭘﻴﺴ ３در ﮐ７م ” .
ﭘﺎل ﮐﺘﻮﻧﮑﻲ ﭼﻲ ﭘﺎل و ﮐﻮت ﻧﻮ ﻳ ３ورﺗﻪ ووﻳﻞ  ” :ﺳﺘﺎ ﻏﻞ ﻓﻼﻧﯽ ﻧﻔﺮ دئ ”.
－ﻨ６وﻧﮑﯽ ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ راﻏﺊ ﻏﻞ ﻳ ３ﭘﻴﺪا ﮐ ７او ور ﺗﻪ وﻳ ３وﻳﻞ  ” :زﻣﺎ د دﮐﺎن ＇ﺨﻪ دي
ﺷﻴﺎن ﻏﻼ ﮐ７ي دي را ﻳ ３ﮐ７ه ﮐﻪ ﻧﻪ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ ﻋﺮض ﮐﻮم ” .
ﻏﻞ ﻫﻢ و ډار４ﺪ او د －ﻨ６وﻧﮑﻲ ﺷﻴﺎن ﻳ ３ور ﮐ７ه － .ﻨ６وﻧﮑﯽ راﻏﺊ ﭘﺎل ﮐﺘﻮﻧﮑﻲ ﺗﻪ
ﻳ＇ ３ﻪ ﭘﻴﺴ ３ور ﮐ７ې  .ﮐﻠﻪ ﭼﻲ د ﮐﺎﻟﻮ ＇＋ﺘﻦ راﻏﺊ ﭼﻲ د ﺧﭙﻠﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﺗﭙﻮس وﮐ７ي ،
－ﻨ６وﻧﮑﻲ ورﺗﻪ ووﻳﻞ ” :وروره ＇ﻪ ﻏﻮاړې ؟”
ﺳ７ي ور ﺗﻪ ووﻳﻞ ” :زﻣﺎ ﮐﺎﻟﻲ ＇ﺮﻧ／ﻪ ﺳﻮه ؟”
－ﻨ６وﻧﮑﻲ ووﻳﻞ  ” :ﮐﺎﻟﻲ ﭼﻲ ﻣﻲ ﺟﻮړ ﮐ７ه  ،ﺧﺮڅ ﻣﻲ ﮐ７ه  ،ﻧﻴﻤﻲ ﭘﻴﺴ ３ﻣﻲ ﭘﺎل
ﮐﺘﻮﻧﮑﻲ ﺗﻪ ور ﮐ７ې او ﻧﻴﻤﻲ ﻳ ３ﻣﺎ ﭘﻪ اﺟﻮره ) ﻣﺰدوري ( ﮐﻲ و－ﺮزوﻟ. ” ３

ﺗﻤـــــــﺮﻳـــــــﻦ
 ١ــ د ﭘﻮرﺗﻨ ９ﮐﻴﺴ ３ﭘﻪ ﺑﺎره ﮐﻲ ﻳﻮه ﺗﺒﺼﺮه و ﻟﻴﮑﺊ !
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اﺧﺘﺮاع او ﮐﺸﻒ

د اﺧﺘﺮاع د ﻟﻐﺎت ﻣﻌﻨﯽ داده ﭼﻲ ﮐﻪ ﻳﻮ ＇ﻮک ﻳﻮ داﺳﻲ ﺷﯽ ﺟﻮړ ﻳﺎ ﻣﻨ ＃ﺗﻪ راوړي
ﭼﻲ ﭘﺨﻮا ﺗﺮ دې ﻧﻪ وو ﻣﻮﺟﻮد ﻟﮑﻪ اډﻳﺴﻦ ﭼﻲ ﺑﺮ＋４ﻨﺎ ) ﺑﺮق ( اﺧﺘﺮاع ﮐ ７ه  .ﻳﺎﻧﻲ ﭘﺨﻮا ﺗﺮ
دې ﺑﺮق ﻫﻴ＆ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻪ وو .
ﮐﺸﻒ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ واﻳﻲ ﭼﻲ ﻳﻮ ＇ﻮک ﻳﻮ داﺳﻲ ﺷﯽ ﭘﻴﺪا ﮐ７ي ﭼﻲ ﭘﺨﻮا ﻣﻮﺟﻮد وو ﺧﻮ
＇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 .
ﭘﻪ ﻧ７ۍ ﮐﻲ ډ４ﺮ داﺳﻲ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﭘﻴﺪا ﺳﻮي دي ﭼﻲ ﻫﻤ５ﺸﻪ ﻳ ３ﻏﻮ＊ﺘﻲ دي ﭼﻲ ﺧﻠﮑﻮ
ﺗﻪ د ﺧﺪﻣﺖ د ﭘﺎره ﻳﺎ ﮐﻮم ﺷﯽ اﺧﺘﺮاع او ﻳﺎ ﮐﺸﻒ ﮐ７ي ＇ﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎن وﮐ７ای ﺳﻲ د ﻫﻐﻪ
＇ﺨﻪ ＂－ﻪ واﺧﻠﻲ  .ﺧﻮ ﻳﻮ ﺷﻤ５ﺮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎ د دﻏﻲ اﺧﺘﺮاع ﻳﺎ ﮐﺸﻒ ＇ﺨﻪ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د
ﺗﺒﺎﻫﻲ د ﭘﺎره ﮐﺎر اﺧﻴﺴﺘﺊ دئ  .ﭼﻲ ﻳﻮ ﻣﺜﺎل ﻳ ３د اﻟﻔﺮ ６４ﻧﻮﺑﻞ ﭼﻲ ﻳﻮ ﺳﻮﻳ６ﻧﯽ ﻣﺨﺘﺮﻳﻊ
دئ د ډﻳﻨﺎﻣﻴ اﺧﺘﺮاع ﮐﻮل دي ﭼﻲ د ﻻرو او ﺳ７ﮐﻮﻧﻮ د ﺟﻮړول د ﭘﺎره ﭘﻪ ﮐﺎر ﻟﻮﻳ８ي .
ﻣ／ﺮ ＄ﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ﺑﻴﺎ د ده دﻏﻪ اﺧﺘﺮاع د ﺗﻮﭘﻮ او ﺗﻮﭘﮑﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﻣﻴﻮ ﮐﻲ ﭘﻪ ﮐﺎر واﭼﻮل
ﭼﻲ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺗﺒﺎﻫﻲ د ﭘﺎره ﭘﻪ ﮐﺎر ﻟﻮﻳ８ي .
او ﻳﺎ د اډﻳﺴﻮن د ﺑﺮق اﺧﺘﺮاع ＇ﻮﻣﺮه زﻣﻮږ او ﺳﺘﺎﺳﻲ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﺸﮑﻼت را ﺣﻞ
ﮐ７ي دي ﺣﺎل دا ﭼﻲ ﻳﻮ ﺷﻤ５ﺮ ﻧﻮر اﻧﺴﺎﻧﺎن ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﻨﺪﻳﺨﺎﻧﻮ ﮐﻲ د اﻗﺮار ﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺎره د
ﺑﺮ＋４ﻨﺎ ﺟﺮﻳﺎن د ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮ ﻻﺳﻮ او ﭘ＋ﻮ ﺗﻪ ور ﮐﻮي ﭼﻲ دا ﮐﺎر ﭘﺨﭙﻠﻪ د اﻧﺴﺎن د ﻋﺬاب
ﺳﺒﺐ ﮐﻴ８ي او داﺳﻲ ﻧﻮر ﻧﻮر .
ﺗﻤـــــــﺮﻳـــــــﻦ
 ١ـ اﻟﻔﺮ ６４ﻧﻮﺑﻞ ﻣﺨﺘﺮ４ﻊ وو او ﮐﻪ ﮐﺎﺷﻒ د ﻫﻐﻪ د ﮐﺎرو ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ
ﺧﭙﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻟﻴﮑﺊ !

٤

ﺑ ３ﭘﺘﻪ ﺧﻮﻳﻮﻧﻪ

ﻳﻮ ﭼﻲ ډ４ﺮ ﺧﻮري ﺳﻮ－ﻨﺪوﻧﻪ

ﺑـــﻞ ﭼﻲ ډ４ـــــﺮ ﮐـــﻮي ﭘﻮروﻧﻪ

اﺷــــﻨﺎﻳـــﻲ ور ﺳـــــﺮه ﻣـــﻪ ﮐ７ه

دا ﺑـــ ３ﭘـــــﺘﻪ دي ﺧـــــﻮﻳــــﻮﻧﻪ
) ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن (

ﭘ＋ﺘﻮ ﻣﺘﻠﻮﻧﻪ

ﻣﺘﻞ ﻳﻮه ﻟﻨ６ه ﺟﻤﻠﻪ ده ﭼﻲ ډ４ﺮه ﻟﻮﻳﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﻟﺮي  .اﮐﺜﺮه وﺧﺘﻮﻧﻪ د ﻳﻮې ﭘﻴ＋ﻲ ﻟﻨ ６ﺑﻴﺎن
وي  .ﺧﻠﮏ اﮐﺜﺮه وﺧﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﺧﺒﺮو ﮐﻲ ﻣﺘﻠﻮﻧﻪ ،ﺷﻌﺮوﻧﻪ او ﻳﺎ ﻟﻨ６ي ﮐﻴﺴ ３راوړي ،
ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د دې د ﭘﺎره ﭼﻲ ﺧﺒﺮي ﻳ ３ﺧﻮﻧﺪوري او دﻟﭽﺴﭙﻲ وي او ﺧﻠﮏ ＊ﻪ ﻏﻮږ ور ﺗﻪ و
ﻧﻴﺴﻲ .
ﻳﻮ ډول ﻣﺘﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻟﻴﮑﻠﻲ ډول ﭘﻪ ﮐﺘﺎﺑﻮ ﮐﻲ ﻟﻴﮑﻞ ﺳﻮي وي او ＄ﻴﻨﻲ ﻳ ３ﭘﻪ ﺷﻔﺎﻳﻲ
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 :
 ١ــ ﻫﺮ ﭼﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﻞ وﻃﻦ ﮐﺸﻤﻴﺮ دئ .
 ٢ــ ﭘﺮ ＊ﻮ ﺗﻠﻮار ﭘﺮ ﺑﺪو ﺗﺎﻣﻞ .
 ٣ــ ﻣﻮړ د وږي ﭘﻪ ﺣﺎل ＇ﻪ ﺧﺒﺮ دئ .
 ٤ــ ﺳﭙﻮر د ﭘﻠﻲ ﭘﻪ ﺣﺎل ＇ﻪ ﺧﺒﺮ دئ .
 ٥ــ ﻧﺎ ﭘﻮه دوﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ ﻧﻪ ﮐﻮي ﻟﮑﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ＄ﺎن .
 ٦ــ ﺧﭙﻞ ﻣﺎل ﺳﺎﺗﻪ او ﻫﻤﺴﺎﻳﻪ ﻏﻞ ﻣﻪ ﻧﻴﺴﻪ .
 ٧ــ ﻫﺮ ＇ﻮک ﺧﭙﻞ ﺷﯽ ＊ﺎﻏﻠﯽ ﺑﻮﻟﻲ .
 ٨ــ ﺗﺮ ﺑ ３ﮐﺎري ﺑ－ ３ﺎري ＊ﻪ ده .
 ٩ــ د ﻟﻮږي ﻣ ７ﺳﻪ د ﻣﻨﺖ ﺧﻮاړه ﻣﻪ ﺧﻮره .
 ١٠ــ ﭘﻮره ورک دي ﮐ７ه دوه ﮐﻮره .
٥

 ١١ــ ﺧﺪاﻳﻪ ﻟﻮی ﻣﻲ ﮐ７ې ﻟﻮﻳﻲ را ﻣﻪ ﮐ７ې .
 ١٢ــ د اورﻏﻮي ﺗ２ﺎﮐﻪ ﻣﺮﻏﻠﺮه ده .
 ١٣ــ د درواﻏﻮ ﻣﺰل ﻟﻨ ６دئ .
 ١٤ــ درواغ د ﻧﺎﭘﻮه وزر دي .
 ١٥ــ درواﻏﺠﻦ دي درواغ واﻳﻲ  ،ر＊ﺘﻴﺎ －ﻮی دي ﻗﻴﺎس ﮐﻮي .
 ١٦ــ ﻳﺎ ﺧﭙﻞ ﮐﻮر ﻳﺎ ﺧﭙﻞ －ﻮر .
 ١٧ــ ﻣﻪ ﮐﻮه ﭘﻪ ﭼﺎ ﭼﻲ و ﻧﻪ ﺳﻲ ﭘﻪ ﺗﺎ .
 ١٨ــ ﻟ ８ﺧﻮره ﻫﻮﺳﺎ اوﺳﻪ .
 ١٩ــ ﭼﻲ ﺟﻨ ，ﻧﻪ ﮐﻮي ﻫﻐﻪ ﻟﻮ ډﺑﺮه ) ﺗﻴ８ه ( اﺧﻠﻲ .

ﺗﻤـــــــﺮﻳـــــــﻦ
 ١ــ د ﻣﺨﻪ ﺗﺮ دې ﭼﻲ دﻏﻪ ﻣﺘﻠﻮﻧﻪ و ﻟﻮﻟﺊ اﻳﺎ ﺳﺘﺎﺳﻲ ﭘﺨﻮا ﻣﺘﻠﻮﻧﻪ زده وه ؟
ﮐﻪ ﻣﻮ زده وه ﻫﻐﻪ ﮐﻮم دي ؟
 ٢ــ د ﺧﻮﺷﺤﺎل ﺧﺎن ﻣﻘﺼﺪ د ﻻﻧﺪﻧﻲ ﺷﻌﺮ ＇ﺨﻪ ＇ﻪ دئ ؟
ﻳﻮ ﭼﻲ ډ４ﺮ ﺧﻮري ﺳﻮ－ﻨﺪوﻧﻪ

ﺑـــﻞ ﭼﻲ ډ４ـــــﺮ ﮐـــﻮي ﭘﻮروﻧﻪ

اﺷــــﻨﺎﻳـــﻲ ور ﺳـــــﺮه ﻣـــﻪ ﮐ７ه

دا ﺑـــ ３ﭘـــــﺘﻪ دي ﺧـــــﻮﻳــــﻮﻧﻪ

٦

！ـــــــﻮﮐﻪ
ﻳﻮه ﺳ７ي ﻳﻮ رﺳﺘﻮران درﻟﻮد .ﭘﺪې رﺳﺘﻮران ﮐﻲ ﻳ ３ډول ډول ﺧﻮاړه ﭘﺨﻮل او ﭘﺮ
ﻣ５ﻠﻤﻨﻮ ﻳ ３ﺧﺮ＇ﻮل  .د رﺳﺘﻮران ﭘﻪ دﻧﻨﻪ ﮐﻲ ﻳ ３ﻟﻴﮑﻠﻲ وه  :ﻫﺮ＇ﻮﻣﺮه ﺧﻮړه ﭼﻲ و ﺧﻮرئ
ﭘﻴﺴ ３ﻳ ３ﺳﺘﺎﺳﻲ ﻟﻤﺴﻴﺎن او ﮐ７وﺳﻴﺎن ور ﮐﻮي .
ﭘﺪې وﺧﺖ ﮐﻲ ﻳﻮ ﻣ５ﻠﻤﻪ راﻏﺊ ﻧﺎ ＇ﺎﭘﻪ ﻳ ３ﺳﺘﺮ－ﻲ ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ و ﻣ＋ﺘ . ３د
رﺳﺘﻮران د ＇＋ﺘﻦ ＇ﺨﻪ ﻳ ３ﭘﻮ＊ﺘﻨﻪ و ﮐ７ه  ” :دا ر＊ﺘﻴﺎ ده ﭼﻲ ﭘﻴﺴ ３ﻳ ３زﻣﺎ ﻟﻤﺴﻴﺎن او
ﮐ７وﺳﻴﺎن ور ﮐﻮي ”؟
د رﺳﺘﻮران ＇＋ﺘﻦ ﺟﻮاب ور ﮐ ” ، ７ﻫﻮ ”!
ﻣ５ﻠﻤﻪ ﭘﻪ ډاډه زړه ﭘﻪ ﺧﻮړﻟﻮ ﭘﻴﻞ و ﮐ＇ ، ７ﻮﻣﺮه ﭼﻲ ﻳ ３ﺧﻮړﻻی ﺳﻮه ﻫﻐﻮﻣﺮه ډوډۍ
ﻳ ３و ﺧﻮړه  .ﮐﻠﻪ ﭼﻲ د رﺳﺘﻮران ＇ﺨﻪ واﺗﻪ ﻧﻮ ﻳ ３دﺧﻞ ﭼﻲ ﺗﻪ و وﻳﻞ  ” :د ﺧﺪای ﭘﻪ
اﻣﺎن ” .
ﻫﻐﻪ ورﺗﻪ و وﻳﻞ  ” :ﭘﻴﺴ ３راﮐ７ه ” .
ﺳ７ي و وﻳﻞ  ” :ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺗﺨﺘﻪ دي ＇ﻪ ﻟﻴﮑﻠﻲ دي ”؟
＇＋ﺘﻦ ور ﺗﻪ و وﻳﻞ  ” :ﻫﻐﻪ ر＊ﺘﻴﺎ ده  .ﻫﻐﻪ ﭼﻲ ﺳﺘﺎ ﻧﻴﮑﻪ －ﺎﻧﻮ او ور ﻧﻴﮑﻪ －ﺎﻧﻮ
ﺧﻮړﻟﻲ دي ﺗﻪ ﻳ ３ﻟﻤﺴﯽ ﻳﺎ ﮐ７وﺳﯽ ﻳ ３د ﻫﻐﻮ ﭘﻴﺴ ３راﮐ７ه ” .

ﺗﻤـــــــﺮﻳـــــــﻦ
 ١ـ دﻏﻪ ﮐﻴﺴﻪ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐﻲ ﻫﻢ ﭘ＋５ﻴ８ي  .اﻳﺎ ﺗﺎﺳﻲ ﮐﻮﻻی
ﺳﺊ ﭼﻲ و واﻳﺎﺳﺖ ＇ﺮﻧ／ﻪ ؟

٧

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻐﺮاﻓﻴﻪ
زﻣﻮږ －ﺮان ﻫﻴﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻲ د اﺳﻴﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ وﭼﻪ ﮐﻲ ﭘﺮوت دئ ډ４ﺮ ﻏﺮوﻧﻪ ﻟﺮي .
داﻫﻴﻮاد ﭘﻪ وﭼﻪ ﮐﻲ ﭘﺮوت دئ او ﺑﺤﺮ ﺗﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻻره ﻧﻪ ﻟﺮي  .د  ٣٠او  ٣٨ﻋﺮض اﻟﺒﻠﺪ
درﺟﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ＃ﭘﺮوت دئ  .ﻣﺴﺎﺣﺖ ) دﻣ％ﮑﻲ ﭘﺮاﺧﻮاﻟﺊ ( ﻳ ٦٥٠٠٠٠ ３ﻣﺮﺑﻊ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮه دئ .
ﻧﻔﻮس ﻳ ３د  ٢٤ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎو ﺧﻮا ﮐﻲ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﺳﻮي دئ  .دﻳﻦ ﻳ ３اﺳﻼم او دﭘﻴﺴﻮ واﺣﺪ ﻳ３
اﻓﻐﺎﻧ ９دئ .
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﻤﺎل ﺗﻪ د ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن ،ازﺑﮑﺴﺘﺎن او ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ﭘﺮاﺗﻪ دي  .ﻏﺮب ﺗﻪ ﻳ３
اﻳﺮان ﭘﺮوت دئ  .ﺟﻨﻮب او ﺷﺮق ﺗﻪ ﻳ ３ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﭘﺮوت دئ او ﭘﻪ ﺷﺮق ﮐﻲ ﻳﻮ ＇ﻮ ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮه د
ﭼﻴﻦ ﺳﺮه ﺳﺮﺣﺪ ﻟﺮي .
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﺮﺣﺪوﻧﻮ اوږدواﻟﺊ د
－ﺎوﻧ６ﻳﻮ ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻻﻧﺪي ډول
دئ :
 ١ــ د ﭼﻴﻦ ﺳﺮه  ٧٦ﮐﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮه
 ٢ــ د ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن ﺳﺮه  ١٢٠٦ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮه
 ٣ــ د ازﺑﮑﺴﺘﺎن ﺳﺮه  ١٣٧ﮐﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮه
 ٤ــ د ﺗﺮﮐﻤﻨﺴﺘﺎن ﺳﺮه  ٧٤٤ﮐﻴﻠﻮ
ﻣﺘﺮه
 ٥ــ د اﻳﺮان ﺳﺮه  ٩٣٦ﮐﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮه
 ٦ــ د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺳﺮه  ٢٤٣٠ﮐﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮه
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د  ٣٤وﻻﻳﺘﻮﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻻﻧﺪي ﻟﻴﮑﻞ ﺳﻮي دي :

٨

ﮐﺎﺑﻞ

ﮐﻨﺪﻫﺎر

ﻫﺮات

ﺑﻠﺦ

ﻏﺰﻧﯽ

ﻟﻮ－ﺮ

ﭘﮑﺘﻴﺎ

ﻧﻨ／ﺮﻫﺎر

ﮐﻨ７

ﻟﻐﻤﺎن

ﮐﺎﭘﻴﺴﺎ

ﭘﺮوان

وردک

زاﺑﻞ

ﻫﻠﻤﻨﺪ

ﻧﻴﻤﺮوز

ﻓﺮاه

ﺑﺎدﻏﻴﺲ

ﻏﻮر

روز－ﺎن

ﺟﻮزﺟﺎن

ﭘﮑﺘﻴﮑﺎ

ﺳﻤﻨ／ﺎن

ﮐﻨﺪوز

ﺗﺨﺎر

ﺑﺪﺧﺸﺎن

ﺑﻐﻼن

ﺑﺎﻣﻴﺎن

ﻧﻮرﺳﺘﺎن

ﭘﻨﺠﺸﻴﺮ

داﻳﮑﻨﺪي

ﻓﺎرﻳﺎب

ﺳﺮﭘﻞ

ﺧﻮﺳﺖ

٩

١٠

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺸﻬﻮر ﻏﺮوﻧﻪ :
د ﻫﻨﺪوﮐﺶ د ﻏﺮو ﺳﻠﺴﻠﻪ د ﻣﻤﻠﮑﺖ د ﺷﻤﺎل ﺷﺮق ＇ﺨﻪ د ﺟﻨﻮب ﻏﺮب ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﺮﺗﻪ ده  .ددې
ﻏﺮو ﻟﻮړﺗﺮﻳﻨﻪ ＇ﻮﮐﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺎﻣﻴﺮ ﮐﻲ ﭘﺮﺗﻪ ده د) ﺗﻴﺮ اﺟﻤﻴﺮ ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳ８ي او  ٧٧٥٠ﻣﺘﺮه
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 :
د آﻣﻮ رود:
دا رود د ﭘﺎﻣﻴﺮ د ﻟﻮړو ＇ﻮﮐﻮ ＇ﺨﻪ ﺳﺮ ﭼﻴﻨﻪ اﺧﻠﻲ  .وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ دې ﭼﻲ د ﺗﺎﺟﮑﺴﺘﺎن،
ازﺑﮑﺴﺘﺎن او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻫﻴﻮادو ﺗﺮ ﻣﻨ ١٢٠٠ ＃ﮐﻴﻠﻮﻣﺘﺮه ﺳﺮﺣﺪ ﺗﺸﮑﻴﻞ ﮐﻲ د) ارال ( ﭘﻪ ﺟﻬﻴﻞ
ﮐﻲ ﺗﻮﻳ８ي .

دﻫﻠﻤﻨﺪ رود:
دا رود د ﻣﻨ％ﻨﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻏﺮو ＇ﺨﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ اﺧﻠﻲ وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ دې ﭼﻲ د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﭘﻪ
وﻻﻳﺖ ﮐﻲ ﻳ ３ﭘﻪ زرو ﺟﺮﻳﺒﻪ ﻣ％ﮑﻪ اوﺑﻪ ﮐ７ې وي د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟﻬﻴﻞ ﮐﻲ ﺗﻮﻳﻴ８ي او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ
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 .

د ارﻏﻨﺪاو رود:
دا رود ﻫﻢ دﻣﻨ％ﻨﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻏﺮو ＇ﺨﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ اﺧﻠﻲ او د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﮐﻲ ﭘﻪ زرو
ﺟﺮﻳﺒﻪ ﻣ％ﮑﻪ اوﺑﻪ ﮐﻮي ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﻲ د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﭘﻪ رود ６－ﻳ８ي .

د ﮐﺎﺑﻞ رود:
دا رود د ﭘﻐﻤﺎن دﻏﺮو ＇ﺨﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ اﺧﻠﻲ او د ﮐﺎﺑﻞ د＊ﺎر ﭘﻪ ﻣﺎﺑﻴﻦ ﮐﻲ ﺗﻴﺮﻳ８ي  .دا رود ﻫﻐﻪ
وﺧﺖ اوﺑﻪ ﻟﺮي ﮐﻠﻪ ﭼﻲ واوره وﻳﻠﻲ ﮐﻴ８ي .

ﻫﺮي رود:
ﭘﻪ ﻟﻮﻣ７ي ﺳﺮ ﮐﻲ دوه ﻧﻮر ﺳﻴﻨﺪوﻧﻪ ﺳﺮه ﻳﻮ＄ﺎي ﮐﻴ８ي ＇ﻮ ﻫﺮي رود ＄ﻴﻨﻲ ﺟﻮړ ﺳﻲ .
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮر ﮐﻮﭼﻨﻲ رودوﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﺮي ﻟﮑﻪ  :ﺗﺮﻧﮏ ،ډورۍ او ﻧﻮر .اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ＄ﻴﻨﻮ دﻏﻮ
رودو ＇ﺨﻪ د ﺑﺮ＋４ﻨﺎ د ﺗﻮﻟﻴﺪوﻟﻮ ﮐﺎر اﺧﻠﻲ او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ３د ﺑﺮ＋４ﻨﺎ ﻓﺎﺑﺮﻳﮑ ３ﺟﻮړي ﮐ７ي دي .

١٢

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻗﻠﻴﻢ :
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د ﮐﻮم ﺑﺤﺮ ﺳﺮه ﻧﻪ دئ ﻣ＋ﺘﯽ ＄ﮑﻪ ﻳ ３ﻫﻮا وﭼﻪ ده ﻣ／ﺮ
دﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻣﻨﻄﻘﻮ دﻟﻮړ او ﮐ＋ﺘﻪ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﻳ ３د －ﺮﻣ ９درﺟﻪ ډ４ﺮ ﺗﻔﺎوت ﻟﺮي  .ژﻣﻲ ﻳ３
ﺳﺎړه او ﺗﺎوده اوړي ﻟﺮي  .د ﺷﭙ ３او ور＄ﻲ د ﺗﻮدوﺧﻲ درﺟﻪ ﻳ ３ﻳﻮ د ﺑﻠﻪ زﻳﺎت ﺗﻮﭘﻴﺮ
ﻟﺮي .

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻴﺪاوار :
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻃﺒﻌﻲ ﭘﻴﺪاوار ﻟﮑﻪ ﻃﺒﻌﻲ ﻏﺎز ،ﺗ５ﻞ ،اوﺳﭙﻨﻪ،
ﻣﺲ ،دډﺑﺮي ﺳﮑﺎره ،ﻗﻴﻤﺘﻲ ډﺑﺮي ﻟﮑﻪ ﻻﺟﻮرد ،ﻳﺎﻗﻮت او ﻧﻮر.

ﻻﺟﻮرد ﭼﻲ ﻳﻮه ﻗﻴﻤﺘﻲ ډﺑﺮه ده او
ﭘﻪ ز４ﻮراﺗﻮ ﮐﻲ ﭘﻪ ﮐﺎر ﻟﻮﻳ８ي ﭘﻪ ﻧ７ۍ ﮐ＋ﻲ ډ４ﺮ ارز＊ﺖ ﻟﺮي ﭘﻪ
ﺑﺪﺧﺸﺎن ﮐﻲ ډ４ﺮ زﻳﺎت ﭘﻴﺪا ﮐﻴ８ي  .ﮐﻴ２ﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ د ﺑﺪﺧﺸﺎن د
ﻻﺟﻮردو د ﮐﺎن ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ＊ﻮدل ﺳﻮې ده .
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ډول ډول ﻣ５ﻮې ﻟﺮي ﻟﮑﻪ  :اﻧ／ﻮر ،اﻧﺎر ،زرداﻟﻮ،
ﺷﻔﺘﺎﻟﻮ ،ﺗﻮت ،ﺧ＂ﮑﻲ ،ﻫﻨﺪواﻧ ３او ﻧﻮر .
ﻏﻠ ３ﻳ ３ﻟﮑﻪ  :ﻏﻨﻢ ،اورﺑﺸﻲ ،ﺟﻮاري او ﻧﻮر.
د ﻻﺳﻲ 請ﻨﻌﺖ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻲ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻏﺎﻟ ９ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮت ﻟﺮي .
د ور＋４ﻤﻮ 請ﻨﻌﺖ ﻫﻢ د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ＄ﻴﻨﻮ ＊ﺎرو ﮐﻲ د ﻳﺎدوﻟﻮ وړ دئ
ﻟﮑﻪ  :ور＋４ﻤﻴﻦ ！ﮑﺮان ،ور＋４ﻤﻴﻦ دﺳﻤﺎﻟﻮﻧﻪ او ﻟﻮﻧ . ９／ور＋４ﻢ د
ور＋４ﻤﻮ دﭼﻴﻨﺠﻴﺎﻧﻮ ＇ﺨﻪ ﭘﻪ ﻻس راوړي .
ﭘﻮﺳﺘﻴﻨﭽ ３او د ﻗﺮﻗﻞ ﭘﻮﺳﺘﮑﻲ د ﭘﺴﻮ د ﭘﻮﺳﺘﮑﻮ ＇ﺨﻪ ﺟﻮړوي او ﺑﻬﺮﻧﻴﻮ ﻫﻴﻮادو ﺗﻪ ﻳ ３د
ﺗﺠﺎرت دﭘﺎره ﻟ８５ي .
١٣

ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ ډول ډول ﮐﻮرﻧﻲ او وﺣﺸﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﭘﻴﺪا ﮐﻴ８ي  .ﮐﻮرﻧﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻳ ３ﻟﮑﻪ
 :ﻏﻮاﻳﻲ ،ﭘﺴﻮﻧﻪ ،وزې ،او＊ﺎن ،اﺳﺎن ،ﺧﺮه او ﻧﻮر.
وﺣﺸﻲ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻳ ３ﻟﮑﻪ  :ﭘ７اﻧ ،，اﻳ ،８ﺷﮑﻮڼ ،ﻟ５ﻮه－ ،ﻴﺪړه ،ﭼﻐﺎل او ﻧﻮر.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ ډول ډول －ﻼن ﭘﻴﺪا ﮐﻴ８ي ﻟﮑﻪ  :ﭘﺘﻨﻲ ،ﺷﺒﻮی ،اﻧﺘﺮي －،ﻞ －ﻼب،ﭘﻼﮐﺲ،
ﻧﺮ－ﺲ ،ﺳﻨﺒﻞ ،ﭼﻨﺒ５ﻠﻲ او داﺳﻲ ﻧﻮر ﭼﻲ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ ３دﻟﺘﻪ ﻧﻪ ＄ﺎﻳ８ي .

ﺗﻤـــــــﺮﻳـــــــﻦ
 ١ـ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻟﻮﻳﻪ وﭼﻪ ﮐﻲ ﭘﺮوت دئ او د ﮐﻮﻣﻮ
ﻫﻴﻮادو ﺳﺮه ﺳﺮﺣﺪ ﻟﺮي ؟
 ٢ــ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺸﻬﻮرو ﻏﺮو ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ و ﻟﻴﮑﺊ او و واﻳﺎﺳﺖ ﭼﻲ
ﻏﺮوﻧﻪ دې ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ ＇ﻪ ＂－ﻪ ﻟﺮي ؟
 ٣ــ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻣﺸﻬﻮرو رودو ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ و واﻳﺎﺳﺖ او و ﻟﻴﮑﺊ ﭼﻲ
دې ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ ＇ﻪ ＂－ﻪ ﻟﺮي ؟
 ٤ــ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﭘﻴﺪاوارو ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ و ﻟﻴﮑﺊ !
 ٥ــ ﮐﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺤﺮ ﺗﻪ ﻻره درﻟﻮدای ﻧﻮ ＇ﻪ ＂－ﻪ ﺑﻪ ﻳ ３ور ﺗﻪ
رﺳﻮﻟ ３وای ؟

١٤

د ﺳﻮﻳ６ن ﺟﻐﺮاﻓﻴﻪ

ﺳﻮﻳ６ن د اروﭘﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻪ وﭼﻪ ﮐﻲ ﻳﻮ ﻟﻮی ﻫﻴﻮاد دئ  .د ﺳﻮﻳ６ن د ﻧﻔﻮﺳﻮ ﺷﻤ５ﺮ ٩
ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ دئ ﮐﻮم ﭼﻲ د ﺧﺎوري د ﻟﻮﻳﻮاﻟﻲ ﭘﻪ ﻧﺴﺒﺖ ډ４ﺮ ﮐﻢ دئ .
 ٣٠٠٠٠ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺨﻮا د ﺳﻮﻳ６ن ﺧﺎوره ﺗﺮ ﭘﻨ ６ﻳﺨﻲ ﻻﻧﺪي وه  .ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﻳﺨﻲ د وﺧﺖ
ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳ８ي  .د ﻳﺨﻲ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ ﻫﻮا ډ４ﺮه ﺳ７ه وه  .واوري ډﻳﺮي اور４ﺪﻟ . ３دا ﭼﻲ
ﻫﻮا ډ４ﺮه ﺳ７ه وه  ،واوري ﻧﻪ وﻳﻠﻲ ﮐ５ﺪﻟ ３او د ﻳﺨﻲ ﭘﻨ６واﻟﺊ ﺑﻪ ﻳ ３ﻧﻮر ﻫﻢ زﻳﺎﺗﺎوه  .ﭘﻪ
ﮐﺮاره ﮐﺮاره د ﻳﺨﻲ ﭘﻨ６واﻟﺊ دوﻣﺮه زﻳﺎت ﺳﻮ ﭼﻲ ＇ﻮ ﮐﻴﻠﻮ ﻣﺘﺮه ﺗﻪ و رﺳ５ﺪئ  .دﻏﻪ ﻳﺨﻲ
ﮐﺮار ﺣﺮﮐﺖ ﮐﺎوه  ،ﭼﻲ د دﻏﻪ ﺣﺮﮐﺖ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻲ ﻳ ３ډﺑﺮي ) ﺗﻴ８ي ( ﻣﻴﺪه ﮐﻮﻟ ３او
ﻣ％ﮑﻪ ﻳ ３ﺗﻮږﻟﻪ  .د ﻫﻮا د ﺗﻮد４ﺪو ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﻳﺨﯽ ﭘﻪ ﮐﺮاره ﮐﺮاره ＇ﻪ وﻳﻠﻲ ﺳﻮ او ＇ﻪ د
ﺷﻤﺎل ﺧﻮا ﺗﻪ ﮐﺶ ﺳﻮ  .ﻳﺨﻲ د ﺣﺮﮐﺖ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻲ وړې وړې ډﺑﺮي او ﺧ＂ﻪ د ﻣ％ﮑﻲ
ﭘﺮ ﻣﺦ ﭘﺮ＋４ﻮده ﭼﻲ ﻫﻐﻪ ﻧﻦ د ﮐ＋ﺖ او ﮐﺮﻟﻮ د ﭘﺎره ډ４ﺮه ＊ﻪ ﺧﺎوره ده .

د درﻳﺎب ﭘﺨﻮاﻧ ９ﻣ％ﮑﻪ اوس د ﮐﺮﻫ２ﻲ ＊ﻪ ﺧﺎوره ده
ﮐﻠﻪ ﭼﻲ د ﻣ％ﮑﻲ د ﻣﺦ ﻳﺨﯽ وﻳﻠﻲ ﺳﻮ  ،ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﺳﻮﻳ６ن ！ﻮﻟﻪ ﻣ％ﮑﻪ ﻧﻪ ＊ﮑﺎره
ﮐ５ﺪه  .د ﻣ％ﮑﻲ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﺗﺮ اوﺑﻮ ﻻﻧﺪي وه  .دا ＄ﮑﻪ ﭼﻲ ﻫﻐﻪ ﻳﺨﯽ ﭼﻲ ﭘﺨﻮا د ﻣ％ﮑﻲ
ﭘﺮ ﻣﺦ ﭘﺮوت وو  ،دوﻣﺮه دروﻧﺪ وو ﭼﻲ ﭘﺮ ﻣ％ﮑﻲ ﻳ ３ﻓﺸﺎر راوړئ وو او ﻫﻐﻪ ﻳ ３د
ﺑﺤﺮ ﺗﺮ ﺳﻄﺤﻲ ﮐ＋ﺘﻪ ﮐ７ې وه .
ﮐﻠﻪ ﭼﻲ د ﻳﺨﻲ ﻓﺸﺎر د ﻣ％ﮑﻲ ＇ﺨﻪ اﻳﺴﺘﻪ ﺳﻮ ﻧﻮ د ﺳﻮﻳ６ن ﻣ％ﮑﻪ د اوﺑﻮ ＇ﺨﻪ را و
وﺗﻠﻪ  .ﻫﻐﻪ ﻣ％ﮑﻪ ﭼﻲ ﭘﺨﻮا د درﻳﺎب ﻣ％ﮑﻪ وه اوس د ﮐ＋ﺖ د ﭘﺎره ډ４ﺮه ＊ﻪ ﺧﺎوره ده .
د ﺳﻮﻳ６ن ﻣ％ﮑﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻻ را ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴ８ي  ،ﭼﻲ دا ﮐﺎر زﻳﺎﺗﺮه د ﺳﻮﻳ６ن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل
ﮐﻲ ﮐﻴ８ي  .د ﺳﻮﻳ６ن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﻲ ﻣ％ﮑﻪ ﭘﻪ ﻫﺮ ﮐﺎل ﮐﻲ ﻳﻮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ را ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴ８ي .
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ﻟﻮﻣ７ﻧﻲ اﻧﺴﺎﻧﺎن ﭼﻲ ﭘﻪ زرو ﮐﻠﻮﻧﻪ د ﻣﺨﻪ د ﺳﻮﻳ６ن ﺧﺎوري ﺗﻪ راﻏﻠﻪ ＊ﮑﺎرﻳﺎن او
ﻣﺎﻫﻴ／ﻴﺮان وه  .دا ﻫﻐﻪ وﺧﺖ وو ﭼﻲ د ﺳﻮﻳ６ن د ﺧﺎوري ＇ﺨﻪ ﻳﺨﯽ وﻳﻠﻲ او ﻳﺎ ！ﻮل ﺳﻮ .

ﺗﻤـــــــﺮﻳـــــــﻦ
 ١ـ ﺳﻮﻳ６ن د دﻧﻴﺎ ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻪ ﻟﻮﻳﻪ وﭼﻪ ﮐﻲ ﭘﺮوت دئ او د ﻧﻔﻮﺳﻮ
ﺷﻤ５ﺮ ﻳ＇ ３ﻮ دئ ؟
 ٢ــ ﺳﻮﻳ６ن ﭼﻲ ﭘﺨﻮا ﺗﺮ ﻳﺨﻲ ﻻﻧﺪي وو ﻫﻐﻪ ﻳﺨﯽ ﻳ＇ ３ﻪ ﺳﻮ ؟
 ٣ــ د ﺳﻮﻳ６ن ﻣ％ﮑﻪ ﭼﻲ د ﻳﺨﻲ ＇ﺨﻪ ﺧﻼ請ﻪ ﺳﻮه ﻟﻮﻣ７ﻧﻲ اﻧﺴﺎﻧﺎن
＇ﻮک ور ﺗﻪ راﻏﻠﻪ ؟
 ٤ــ اوس وﻟﻲ د ﺳﻮﻳ６ن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﮐﻲ ﻣ％ﮑﻪ د ﮐﺎﻟﻪ ﻳﻮ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ
را ﭘﻮرﺗﻪ ﮐﻴ８ي ؟
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اﻳــﻤﺎن او اﺳﻼم

د اﻳﻤﺎن د ﻟﻐﺎت ﻣﻌﻨﯽ ﻳﻘﻴﻦ او ﺑﺎور درﻟﻮدل دي  .ﻣ／ﺮ د ﻋﻘﺎﻳﺪو د ﻋﻠﻢ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ دې
ﺗﻪ واﻳﻲ ﭼﻲ ﺳ７ی ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ واﻳﻲ او ﭘﻪ زړه ﮐﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎور او ﻳﻘﻴﻦ وﻟﺮي  .ﻣﻮﻣﻦ ﻫﻐﻪ
＇ﻮک دئ ﭼﻲ ﻫﻐﻪ ＇ﻪ ﭼﻲ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ) ص ( د ﺧﺪای ) ج ( د ﻃﺮﻓﻪ راوړي دي ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ
وواﻳﻲ او ﭘﻪ زړه ﺑﺎور ﭘﻪ و ﻟﺮي .
ﮐﻪ ﻳﻮ ＇ﻮک ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ د اﺳﻼم ﮐﻠﻤﻪ و واﻳﻲ او ﭘﻪ زړه ﮐﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺎور وﻧﻪ ﻟﺮي ﻧﻮ
ﻣﻮﻣﻦ ﻧﻪ دئ او ﻣﻨﺎﻓﻖ ﺑﻠﻞ ﮐﻴ８ي .
د اﺳﻼم د ﻟﻐﺎت ﻣﻌﻨﯽ ﺗﺴﻠﻴﻤ５ﺪل دي  .ﻳﺎﻧﻲ ) ﻳﻌﻨﻲ ( ﭼﻲ ﺳ７ی د ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ و اﻣﺮ
ﺗﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ وي .

ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ اﻗﺮار او ﭘﻪ زړه ﺗﺼﺪﻳﻖ

اﻣﻨﺖ ﺑﺎﷲ و ﻣﻼﺋﮑﺘﻪ و ﮐﺘﺒﻪ و رﺳﻮﻟﻪ واﻟﻴﻮم اﻻﺧﺮ و ﻟﻘﺪر
ﺧﻴﺮه و ﺷﺮه ﻣﻦ اﷲ ﺗﻌﺎﻟﯽ واﻟﺒﻌﺚ ﺑﻌﺪاﻟﻤﻮت .
د دې ﻣﻌﻨﯽ دا ده ﭼﻲ :
اﻳﻤﺎن ﻣﻲ راوړئ دئ ﭘﺮ اﷲ ﭘﺎک او ﭘﺮ ﻣﻼﻳﮑﻮ ﺑﺎﻧﺪي د اﷲ ﭘﺎک او ﭘﺮ ﮐﺘﺎﺑﻮ ﺑﺎﻧﺪي
د اﷲ ﭘﺎک او ﭘﺮ رﺳﻮﻻﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي د اﷲ ﭘﺎک او ﭘﺮ دې ﭼﻲ د ﻗﻴﺎﻣﺖ ورځ ﺳﺘﻪ او ﭘﺮ دې
ﭼﻲ ﺧﻴﺮ او ﺷﺮ ！ﻮﻟﻪ د اﷲ ﭘﺎک ﭘﻪ ﻗﺪرت او اراده ﮐﻲ دي او ﭘﺮ دې ﭼﻲ ﭘﺴﻠﻪ ﻣﺮ－ﻪ د
ﻗﻴﺎﻣﺖ ﭘﻪ ورځ د ﺧﻴﺮ او ﺷﺮ د ﺣﺴﺎب د ﭘﺎره ﺑﻴﺮﺗﻪ راﭘﺎ＇５ﺪه ﺳﺘﻪ .
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د ﻣﻮﻣﻦ ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻋﻘﻴﺪه ﺑﺎﻳﺪ داﺳﻲ وي ﭼﻲ دﻏﻪ اﻣﻨﺖ ﺑﺎﷲ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻪ وواﻳﻲ او ﭘﻪ
زړه ﺑﺎور ﭘﻪ وﻟﺮي او ﺗﺼﺪﻳﻖ ﻳ ３ﮐ７ي .
ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ ﻫﻐﻪ ذات دئ ﭼﻲ ﻣ％ﮑﻲ  ،اﺳﻤﺎﻧﻮﻧﻪ  ،اﻧﺴﺎﻧﺎن  ،ﺣﻴﻮاﻧﺎن ！ ،ﻮل
ﻣﻮﺟﻮدات او ﮐﺎﻳﻨﺎت ﻳ ３ﭘﻴﺪا ﮐ７ي دي او ﻫﻴ＆ ﺷﺮﻳﮏ او ﺳﺎری ﻧﻪ ﻟﺮي .
ﻣﻼﻳﮑﻲ  :ﺧﺪای ) ج ( ﻣﻼﻳﮑﻲ ﭘﻴﺪا ﮐ７ي دي  .ﻣﻼﻳﮑﻲ ﻫﻴ＆ ﮐﻠﻪ د
ﺧﺪای ) ج ( د اﻣﺮ ＇ﺨﻪ ﺳﺮ ﻧﻪ ﻏ７وي  .د ﻣﻼﻳﮑﻮ د ﺟﻤﻠ＇ ３ﺨﻪ دﻏﻪ ＇ﻠﻮر ﻣﻼﻳﮑﻲ و ﻟﻮﻟﺊ
:

 ١ــ ﺣﻀﺮت ﺟﺒﺮاﺋﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :
ﭼﻲ وﻇﻴﻔﻪ ﻳ ３ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﺗﻪ د وﺣﻮ راوړل وه .

 ٢ــ ﺣﻀﺮت ﻣﻴﮑﺎﺋﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :
ﭼﻲ وﻇﻴﻔﻪ ﻳ ３د ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ و ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻮ ﺗﻪ د روزي رﺳﻮل ده .

٣ــ ﺣﻀﺮت ﻋﺰراﺋﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :
ﭼﻲ وﻇﻴﻔﻪ ﻳ ３د ﺧﺪای ﺗﻌﺎﻟﯽ د ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻮ روح ﻗﺒﺾ ﮐﻮل ده .

 ٤ــ ﺣﻀﺮت اﺳﺮاﻓﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم :
ﭼﻲ وﻇﻴﻔﻪ ﻳ ３د 請ﻮر ﺷﭙ５ﻠ ９ږﻏﻮل ده  .ﮐﻠﻪ ﭼﻲ د 請ﻮر ﺷﭙ５ﻠ ９ووﻫﻲ د ！ﻮﻟﻮ
ﻣﺨﻠﻮﻗﺎﺗﻮ روﺣﻮﻧﻪ ﻗﺒﺾ ﮐﻴ８ي او ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ﺑﻴﺎ د 請ﻮر ﺷﭙ５ﻠ ９ووﻫﻲ ！ﻮل ﻣﺨﻠﻮﻗﺎت ﺑﻴﺮﺗﻪ
د ﺣﺴﺎب د ﭘﺎره راژوﻧﺪي ﮐﻴ８ي .

اﺳﻤﺎﻧﻲ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ :
ﻣﻮږ اﻳﻤﺎن ﻟﺮو ﭘﺮ ！ﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ﮐﺘﺎﺑﻮ او 請ﺤﻴﻔﻮ ﭼﻲ د ﺣﻀﺮت ﺟﺒﺮاﺋﻴﻞ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم ﭘﻪ
واﺳﻄﻪ د ﺧﺪای ) ج ( ﻟﻪ ﻃﺮﻓﻪ ﭘﺮ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮاﻧﻮ ﺑﺎﻧﺪي را ﻧﺎزل ﺳﻮي دي  .اول 請ﺤﻴﻔ３
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ﻣﺒﺎرﮐﻲ ﭼﻲ ﺷﻤ５ﺮ ﻳ ３ﺳﻞ دئ او ﺑﻴﺎ ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﭼﻲ ﺷﻤ５ﺮ ﻳ＇ ３ﻠﻮر دئ را ﻧﺎزل ﺳﻮي دي
ﻟﮑﻪ :
 ١ــ ﻟﺲ 請ﺤﻴﻔ ３ﭘﺮ ادم ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را ﻧﺎزﻟﻲ ﺳﻮي دي .
 ٢ــ ﭘﻨ％ﻮس 請ﺤﻴﻔ ３ﭘﺮ ﺷﻴﺚ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را ﻧﺎزﻟﻲ ﺳﻮي دي .
 ٣ــ د４ﺮش 請ﺤﻴﻔ ３ﭘﺮ ادرﻳﺲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را ﻧﺎزﻟﻲ ﺳﻮي دي .
 ٤ــ ﻟﺲ 請ﺤﻴﻔ ３ﭘﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را ﻧﺎزﻟﻲ ﺳﻮي دي .
 ٥ــ ﻟﻮﻣ７ی ﮐﺘﺎب زﺑﻮر دئ ﭼﻲ ﭘﺮ داود ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را ﻧﺎزل ﺳﻮئ دئ .
 ٦ــ دوﻫﻢ ﮐﺘﺎب ﺗﻮرات دئ ﭼﻲ ﭘﺮ ﻣﻮﺳﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را ﻧﺎزل ﺳﻮئ دئ.
 ٧ــ درﻳﻢ ﮐﺘﺎب اﻧﺠﻴﻞ دئ ﭼﻲ ﭘﺮ ﻋﻴﺴﯽ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را ﻧﺎزل ﺳﻮئ دئ .
 ٨ــ ＇ﻠﺮم ﮐﺘﺎب ﻓﺮﻗﺎن ) ﻗﺮان ( دئ ﭼﻲ ﭘﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺴﻼم را ﻧﺎزل ﺳﻮئ دئ .

ﺗﻤـــــــﺮﻳـــــــﻦ
 ١ـ دﻏﻪ ﮐﻴﺴﻪ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐﻲ ﻫﻢ ﭘ＋５ﻴ８ي  .اﻳﺎ ﺗﺎﺳﻲ ﮐﻮﻻی
ﺳﺊ ﭼﻲ و واﻳﺎﺳﺖ ＇ﺮﻧ／ﻪ ؟
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اﺳﻼم ﺳﻮﻟﻪ ﺧﻮ＊ﻮي
اﺳﻼم د ورور －ﻠﻮۍ  ،ﻋﺪاﻟﺖ او اﻣﻦ دﻳﻦ دئ  .ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ )ص ( د اﺳﻼم ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ
او رﻫﺒﺮ دئ ﭼﻲ د ډ４ﺮ ﮐﻮﭼﻨﻲ واﻟﻲ ＇ﺨﻪ ﭘﻪ ＊ﻮ اﻋﻤﺎﻟﻮ ) ﮐ７و ( ﻣﺸﻬﻮر وو  .ﺳﻮﻟﻪ ﻳ ３ﺗﺮ
ﺟﻨ ，او ﻋﺪاوت ﺧﻮ＊ﻪ وه  .د ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻳ＊ ３ﻪ ﮐﻮل  .د دې د ﭘﺎره ﭼﻲ دا و ＊ﻴﻮ
ﭼﻲ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ) ص ( ﺗﺮ ﺟﻨ ，ﺳﻮﻟﻪ ﺧﻮ＊ﻮﻟﻪ ﻧﻮ ＊ﻪ ﺑﻪ دا وي ﭼﻲ د ﺣﺪﻳﺒ ３د ﺳﻮﻟﻲ
ﻗﺮارداد و ﻟﻮﻟﻮ .

د ﺣﺪﻳﺒ ３د ﺳــﻮﻟــﻲ ﻗﺮارداد
ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ) ص ( ﭘﻪ ﻣﮑﻪ ﻣﻌﻈﻤﻪ ﮐﻲ د ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ د ﻻﺳﻪ ډ４ﺮ ﭘﻪ ﻋﺬاب
ﺳﻮ ﻧﻮ ﻳ ３د ﻣﺪﻳﻨ ３د ﺧﻠﮑﻮ ) اﻧﺼﺎرو ( ﭘﻪ ﺑﻠﻨﻪ او ﻏﻮ＊ﺘﻨﻪ و ﻣﺪﻳﻨ ３ﺷﺮﻳﻔﻲ ﺗﻪ ﻫﺠﺮت )
ﮐﻮچ ( و ﮐ. ７
ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻣﺪﻳﻨﻪ ﮐﻲ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺷﻤ５ﺮ زﻳﺎت ﺳﻮ ﻧﻮ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ) ص ( د ﻳﻮ
زﻳﺎت ﺷﻤ５ﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ６－ه و ﻏﻮ＊ﺘﻞ ﭼﻲ د ﺣﺞ د ﻓﺮﻳﻀ ３د ادا ﮐﻮﻟﻮ د ﭘﺎره و
ﻣﮑ ３ﺷﺮﻳﻔﻲ ﺗﻪ ﺳﻔﺮ وﮐ７ي  .ﺧﻮ د ﻣﮑ ３ﻗﺮﻳﺸﻮ ﻣﮑ ３ﺷﺮﻳﻔﻲ ﺗﻪ د ﻧﻨﻮﺗﻠﻮ اﺟﺎزه ﻧﻪ ور
ﮐﻮل .
د ﻫﺠﺮت ﭘﻪ ﺷﭙ８م ﮐﺎل ﭼﻲ د ﺣﺞ ﻣﻮﺳﻢ ) وﺧﺖ ( را ﻧﮋدې ﺳﻮ ﻣﺤﻤﺪ ) ص ( و
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ووﻳﻞ ” :ﻫﻐﻪ ﮐﺴﺎن ﭼﻲ ﻏﻮاړي ﻟﻪ ﻣﺎ ﺳﺮه ﺣﺞ ﺗﻪ وﻻړ ﺳﻲ ＄ﺎﻧﻮﻧﻪ دي
ﭼﻤﺘﻮ ﮐ７ي ”  ١٤٠٠ .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﺣﺞ د ﭘﺎره ﺗﻴﺎري و ﻧﻴﻮﻟﻪ او د ﻣﮑ ３ﭘﺮ ﻟﻮر را رﻫﻲ
ﺳﻮه  .ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ﺣﺪﻳﺒ ) ３ﻣﮑ ３ﺗﻪ ﻧﮋدې ﻳﻮ ＄ﺎی دئ ( ﺗﻪ و رﺳ５ﺪل  ،ﻫﻠﺘﻪ و در４ﺪل او ﻳﻮ
ﺳ７ی ﻳ ３د ﻣﮑ ３ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﻪ ور واﺳﺘﺎوه ﭼﻲ دوی ﺗﻪ اﺟﺎزه ور ﮐ７ي ﭼﻲ ﺣﺞ وﮐ７ي  .ﺧﻮ
ﻫﻐﻮ دوی ﺗﻪ د ﻣﮑ ３د داﺧﻠ５ﺪو اﺟﺎزه ور ﻧﻪ ﮐ７ه  .ﭘﺪې ﺳﺒﺐ ﻧﻮ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ او د ﻣﮑ３
د ﻗﺮﻳﺸﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ＇ ＃ﻮ ور＄ﻲ ﺑﺤﺚ او ﺧﺒﺮي و ﺳﻮې  .دوی ﭘﻪ ﺣﺪﻳﺒﻪ ﮐﻲ ＇ﻮ ور＄ﻲ ﺗﻴﺮي
ﮐ７ې  .ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺑﻪ وﻳﻞ ﭼﻲ د دوی ﺷﻤ５ﺮ اوس ډ４ﺮ زﻳﺎت دئ ﮐﻮﻻی ﺳﻲ ﭼﻲ د ﻣﮑ ３د
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ﻗﺮﻳﺸﻮ ﺳﺮه ﺟﻨ ，وﮐ７ي ﻣ／ﺮ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ) ص ( دوی ﺗﻪ د ﺟﻨ ，ﮐﻮﻟﻮ اﺟﺎزه ﻧﻪ ور
ﮐﻮل ＇ﻮ ﭘﻪ ﭘﺎی ﮐﻲ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ او ﻗﺮﻳﺸﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ＃د ﺳﻮﻟﻲ ﻳﻮ ﻗﺮارداد ﻻس ﻟﻴﮏ ﺳﻮ
ﭼﻲ د ﺣﺪﻳﺒ ３د ﺳﻮﻟﻲ د ﻗﺮار داد ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳ８ي .
ﭘﻪ دې ﻗﺮاداد ﮐﻲ دا ﻫﻢ وﻳﻞ ﺳﻮي وه ﭼﻲ دواړي ﺧﻮاوي ﺑﻪ ﺑﻴﺎ ﺟﻨ ，ﻧﻪ ﺳﺮه ﮐﻮي .
دا ﮐﺎل دي ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑ５ﻠﻪ دې ﭼﻲ ﺣﺞ وﮐﻲ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻣﺪﻳﻨ ３ﺗﻪ وﻻړ ﺳﻲ  ،ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﮑﻲ ﮐﺎل
ﮐﻲ دي راﺳﻲ او درې ور＄ﻲ دي ﭘﻪ ﻣﮑﻪ ﮐﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻲ ﺣﺞ دي وﮐ７ي .دا ﭼﻲ د ﺣﻀﺮت
ﻣﺤﻤﺪ ) ص ( ﺳﻮﻟﻪ ﺗﺮ ﺟﻨ ，او ﺟ７／ې ﺧﻮ＊ﻪ وه دا ﻗﺮارداد ﻳ ３ﻻس ﻟﻴﮏ ﮐ ، ７ﮐﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ
ډ４ﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺪې ﻗﺮارداد راﺿﻲ ﻧﻪ وه ＄ﮑﻪ ﭼﻲ ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ ﻳ ３ډ４ﺮ ﺳﺨﺖ وه .

ﺗﻤـــــــﺮﻳـــــــﻦ
 ١ـ دﻏﻪ ﮐﻴﺴﻪ ﭘﻪ اﻧﺴﺎﻧﻲ ！ﻮﻟﻨﻪ ﮐﻲ ﻫﻢ ﭘ＋５ﻴ８ي  .اﻳﺎ ﺗﺎﺳﻲ ﮐﻮﻻی
ﺳﺊ ﭼﻲ و واﻳﺎﺳﺖ ＇ﺮﻧ／ﻪ ؟

٢١

د ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺒﺪا
د ﻣﺨﻪ ﺗﺮ دې ﭼﻲ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻴﻞ و ﮐ７و ＊ﻪ ﺑﻪ دا وي ﭼﻲ د ﺗﺎرﻳﺦ د ﺷﻤ５ﺮﻟﻮ ﺗﺮﺗﻴﺐ
دﻟﺘﻪ زده ﮐ７و ＄ﮑﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ دﻏﻪ ﻟﻴﮑﻨﻪ ﮐﻲ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻧ ３＂５ﭘﻪ ﮐﺎر وړﻟﻲ ﺳﻮي دي .
ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ﮐﻮم ＇ﻪ ﭘ＋５ﻴ８ي ﻧﻮ ﺧﻠﮏ ﻳ ３ﻟﻴﮑﻲ او ﻳﺎ ﻳ ３ﭘﻪ ﻳﺎد ﮐﻲ ﻧﻴﺴﻲ ﭼﻲ ＇ﻪ
وﺧﺖ دا ﮐﺎر وﺳﻮ  .دﻏﻪ وﺧﺖ ＇ﻮک د ﺗﺎرﻳﺦ او ＇ﻮک د ﻧ ３＂５ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳﺎدوي ﭼﻲ ﭘﻪ
ﻋﺮﺑﻲ ژﺑﻪ ﮐﻲ ورﺗﻪ ﺳﻨﻪ ) ﮐﺎل ( ﻫﻢ واﻳﻲ .
اﻧﺴﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﻧ７ۍ ﮐﻲ دﻏﻪ ﻧ＂５ﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ډوﻟﻮﻧﻮ ﺳﺮه ﻟﻴﮑﻲ  .زه ﻏﻮاړم ﭼﻲ د ﻫﻐﻮ د
ﺟﻤﻠ＇ ３ﺨﻪ د دا ﻻﻧﺪي  ٢ډوﻟﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻲ ﺗﺎﺳﻲ ﺗﻪ ＇ﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت درﮐ７م .
 ١ــ ﻫﺠﺮي ) ﺳﻨﻪ ( ﮐﺎل
 ٢ــ ﻣﻴﻼدي ﻳﺎ ﻋﻴﺴﻮي ) ﺳﻨﻪ ( ﮐﺎل
 ١ــ ﻫﺠﺮي ﺳﻨﻪ :
ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ) ص ( ﭘﻪ ﻣﮑﻪ ﺷﺮﻳﻔﻪ ﮐﻲ د ﺧﭙﻠﻲ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮۍ اﻋﻼن وﮐ ７ﻧﻮ ﻳﻮ
ﺷﻤ５ﺮ ﺧﻠﮑﻮ دی ﭘﻪ ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي و ﻣﺎﻧﻪ  .دﻏﻪ ډﻟﻪ ﭼﻲ ﺣﻀﺮت د ﻣﺤﻤﺪ ) ص ( ﭘﻴﻐﻤﺒﺮي ﻳ ３و
ﻣﻨﻠﻪ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎد ﺳﻮل  .ﺧﻮ ﻳﻮ ﺷﻤ５ﺮ ﺧﻠﮑﻮ د ده ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﻲ درﻳﺰ وﮐ . ７ﺗﺮ
دې ورﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﻫﻤ５ﺸﻪ د ﻣﮑ ３ﺧﻠﮑﻮ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ) ص ( او ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ازار ور ﮐﺎوه .
ﭘﺪﻏﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ د ﻣﺪﻳﻨ ３ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ) ص ( او د ده ﺗﺮ ＇ﻨ ，ﻧﻮرو
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺑﻠﻨﻪ ور ﮐ７ه ﭼﻲ ﻣﮑﻪ ﭘﺮﻳ８دي او ﻣﺪﻳﻨ ３ﻣﻨﻮرې ﺗﻪ ﭼﻲ ﻧﻴﮋدې  ٦٠٠ﮐﻴﻠﻮ
ﻣﺘﺮه د ﻣﮑ ３و ﺷﻤﺎل ﺗﻪ ﭘﺮﺗﻪ ده ﮐﻮچ ور وﮐ７ي  .د ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ) ص ( ﭼﻲ ﺗﺮ ﺟﻨ，
ﺳﻮﻟﻪ ﺧﻮ＊ﻪ وه ﻧﻮ ﻳ ３د ﻣﺪﻳﻨ ３د ﺧﻠﮑﻮ ﺑﻠﻨﻪ وﻣﻨﻠﻪ او د ﻣﮑ＇ ３ﺨﻪ ﻳ ３ﻣﺪﻳﻨ ３ﺗﻪ ﻫﺠﺮت
) ﮐﻮچ ( و ﮐ . ７د دﻏﻪ وﺧﺘﻪ ＇ﺨﻪ ﻫﺠﺮي ﺳﻨﻪ ﻳﺎ ﮐﺎل را ﭘﻴﻞ ﮐﻴ８ي ﭼﻲ دا ﭘﺮ  ٢ډوﻟﻪ دئ
ﻟﮑﻪ ﻫﺠﺮي ﻗﻤﺮي ) ﺳﭙﻮږﻣﻴﺰ( او ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ ) ﻟﻤﺮﻳﺰ ( .

٢٢

اﻟﻒ ــ ﻫﺠﺮي ﻗﻤﺮي ) ﺳﭙﻮږﻣﻴﺰه ( ﺳﻨﻪ ) ﮐﺎل ( :
دا ﺳﻨﻪ د ﺳﭙﻮږﻣ ９د －ﺮ５＄ﺪو ＇ﺨﻪ د ﻣ％ﮑﻲ ﭘﺮ ﺷﺎ و ﺧﻮا ﺷﻤ５ﺮل ﮐﻴ８ي  .ﺳﭙﻮږﻣ ９ﺗﺮ
 ٤اووﻧﻴﻮ ﭘﻪ ＇ﻪ زﻳﺎت وﺧﺖ ﮐﻲ د ﻣ％ﮑﻲ ﭘﺮ ﺷﺎ و ﺧﻮا را－ﺮ＄ﻲ ﭼﻲ دﻏﻲ ﻳﻮې دورې ﺗﻪ
ﻳ ３ﻳﻮه ﻫﺠﺮي ﺳﭙﻮږﻣﻴﺰه ﻣﻴﺎﺷﺖ وﻳﻞ ﮐﻴ８ي  .زﻣﻮږ ﺧﻠﮏ دﻏﻪ ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ د ﺧﺪاﻳﻲ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ
ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﺑﻮﻟﻲ  .ﺳﭙﻮږﻣﻴﺰي ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ＄ﻴﻨﻲ  ٢٩او ＄ﻴﻨﻲ  ٣٠ور＄ﻲ ﻟﺮي او ﺳﭙﻮږﻣﻴﺰ
ﮐﺎل  ٣٥٤ور＄ﻲ ﻟﺮي د دې ﮐﺒﻠﻪ ﻧﻮ روژه  ،اﺧﺘﺮوﻧﻪ او ﻧﻮري ور＄ﻲ د ﮐﺎل ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ
ﻓﺼﻠﻮﻧﻮ ﮐﻲ را＄ﻲ .د دې ﺳﻨ ３ﭘﻪ اﺳﺎس د ﻫﺠﺮت ＇ﺨﻪ ﺗﺮ ﻧﻦ ﭘﻮري ﭼﻲ د ٢٠٠٧
ﻋﻴﺴﻮي ﮐﺎل د ﻣﺎرچ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﻟﻮﻣ７ۍ ﻧ＂５ﻪ ده  ١٤٢٧ﮐﻠﻮﻧﻪ ﺗ５ﺮ ﺳﻮي دي .

ﺗﻤـــــــﺮﻳـــــــﻦ
 ١ــ وﻟﻲ ﭘﻪ ＄ﻴﻨﻮ ﻫﻴﻮادو ﮐﻲ  ٢٠١٠او ﭘﻪ ＄ﻴﻨﻮ ﻫﻴﻮادو ﮐﻲ ١٣٨٩
او ﭘﻪ ＄ﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ﮐﻲ ﺑﻴﺎ ﮐﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺑﻞ ډول ﺷﻤ５ﺮل ﮐﻴ８ي ؟
 ٢ــ د ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ او ﻣﻴﻼدي ﻳﺎ ﻋﻴﺴﻮي ﺳﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ＇ ＃ﻪ ﻓﺮق دئ
؟
 ٣ــ د ﻫﺠﺮي ﻗﻮري او ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴﻲ ﺳﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ＇ ＃ﻪ ﻓﺮق دئ ؟
 ٤ــ

٢٣

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗــﺎرﻳﺦ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻴﺎ د ﻟﻮﻳﻲ وﭼﻲ ﭘﻪ زړه ﮐﻲ ﻳﻮ ﻟﺮﻏﻮﻧﯽ ﻫﻴﻮاد دئ  .دا ﻫﻴﻮاد د ﺗﺎرﻳﺦ
ﭘﻪ اوږدو ﮐﻲ د اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ  ،ﺳﻴﺎﺳﻲ  ،ﻧﻈﺎﻣﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ارزش ﻟﻪ ﻧﻈﺮه ډ４ﺮ ﻣﻬﻢ
ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ درﻟﻮدﻟﺊ دئ  .ﺳﺮﺑ５ﺮه ﭘﺮ دې د دې ﻣ％ﮑﻲ د ﻟﻮﻣ７ﻧﻴﻮ اوﺳ５ﺪوﻧﮑﻮ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ
ﻫﮑﻠﻪ دﻗﻴﻖ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﻧﻪ دي راﻏﻠﻲ  .ﻣ／ﺮ د ﺗﺎرﻳﺦ او ﻟﺮﻏﻮﻧﭙﻮﻫﻨﻲ ﭘﻮﻫﺎن د ﻫﻐﻪ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻮ د ＇７５ﻧﻮ او ﺗﺤﻠﻴﻠﻮﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﭼﻲ د ﻏﺰﻧﻲ د ﻧﺎور ﭘﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻲ د ﮐﻴﻨﺪﻧﻮ ﭘﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻲ ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﻲ دي داﺳﻲ ＊ﮑﺎره ﮐﻮي ﭼﻲ ﻟ ８ﺗﺮ ﻟ８ه د ＇ ٢٠٠ﺨﻪ ﺗﺮ  ١٥٠زره
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 اﻻت
ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﻲ دي ﭼﻲ د ډﺑﺮي او د ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻮ
د ﻫ６وﮐﻮ ＇ﺨﻪ ﺟﻮړ ﺳﻮي دي  .دا ﺳﺎﻣﺎن
اﻻت ＊ﮑﺎره ﮐﻮي ﭼﻲ ﭘﺪې ﻣ％ﮑﻪ ﮐﻲ د ١٠٠
＇ﺨﻪ ﺗﺮ  ٧٠زره ﮐﺎﻟﻪ د ﻣﺨﻪ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ژوﻧﺪ
ﮐ７ئ دئ .
ﻟﺮﻏﻮن ﭘ５ﮋﻧﺪوﻧﮑﻲ ﭘﻪ دې ﺑﺎور ﻟﺮي ﭼﻲ
ﭘﺪې ﻣ％ﮑﻪ ﮐﻲ ﺗﺮ  ٢٠٠زره ﮐﺎﻟﻪ ﻣﺨﮑﻲ ﻟﻪ
ﻧﻦ ＇ﺨﻪ ﺧﻠﮑﻮ ژوﻧﺪ ﭘﻴﻞ ﮐ７ئ دئ او ﺗﺮ ﻧﻦ ور＄ﻲ ﭘﻮري ﻳ ３د ﺗﮑﺎﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺮﺣﻠ３
ﺗﻴﺮي ﮐ７ي دي ﺧﻮ دﻟﺘﻪ ﻳ ３ﻣﻮږ ﭘﻪ ډ４ﺮ ﻟﻨ ６ډول د ارﻳﺎﻳﺎﻧﻮ د زﻣﺎﻧ＇ ３ﺨﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﻧﻦ
ور＄ﻲ ﭘﻮري ﻟﻮﻟﻮ .

٢۴

ﺗﻤـــــــﺮﻳـــــــﻦ
 ١ــ د ﻧ７ۍ ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ د ＇ﻪ ﭘﻪ ﺧﺎﻃﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دوﻣﺮه ارزش ﻟﺮي ؟
 ٢ــ ＇ﻪ ﻓﮑﺮ ﮐﻮئ ﭼﻲ زﻣﻮږ ﭘﻪ －ﺮان ﻫﻴﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﻲ ﮐﻮم
ﺳﺎﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﺳﻮي دي ＇ﻮ زره ﮐﻠﻦ زوړ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﺮي ؟
 ٣ــ ﭘﻪ ﺳﻤﻨ／ﺎن ﮐﻲ ﭼﻲ ﮐﻮم ﺳﺎﻣﺎن اﻻت ﭘﻪ ﻻس راﻏﻠﻲ دي ＇ﻮ ﮐﻠﻦ
ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﺮي ؟

٢۵

آرﻳــــﺎﻳــــــﺎن
ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ  ٢٥٠٠ﮐﺎﻟﻪ د ﻣﺨﻪ ﺗﺮ ﻣﻴﻼد د آﻣﻮ د رود ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﮐﻲ د ﺳﭙﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻮ
ﺧﻠﮑﻮ ﻳﻮ ﻟﻮی ﺟﻤﻌﻴﺖ ژوﻧﺪ ﮐﺎوه  .دوی ﭘﻪ ﮐ＋ﺖ او ﮐﺮﻫ２ﻪ ﺑﻮﺧﺖ وه ＄ﮑﻪ ﻳ＄ ３ﺎﻧﻮﻧﻪ
ا請ﻴﻞ او ﻧﺠﻴﺐ ﺑﻠﻠﻪ  .دې ﺧﻠﮑﻮ ﮐﻮﭼﻲ
ژوﻧﺪ درﻟﻮد  .دوی ﺧﭙﻞ د اوﺳ５ﺪو ﻣ％ﮑﻪ
د ارﻳﺎﻧﺎ و４ﺠﻪ او ﻫﻐﻪ ژﺑﻪ ﭼﻲ دوی ﺧﺒﺮي
ﭘﻪ ﮐﻮﻟ ３د آرﻳﮏ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻠﻪ او دﻏﻪ
ﺧﻠﮏ آرﻳﺎﻳﺎن وه  .دا ﭼﻲ د آرﻳﺎﻳﺎﻧﻮ
ﺷﻤ５ﺮ زﻳﺎت ﺳﻮ ﻧﻮ د آﻣﻮ د ﺳﻴﻨﺪ ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﺑﺮﺧﻮ او ﺑﺎﺧﺘﺮ ) اوﺳﻨﯽ ﺑﻠﺦ ( ﺗﻪ راﻏﻠﻪ او
د ﻫﻨﺪوﮐﺶ د ﻏﺮو ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ او ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﻟﻤﻨﻮ ﮐﻲ اﺳﺘﻮ－ﻦ ﺳﻮه  .دﻏﻪ ﺧﻠﮑﻮ د
ﻧﻔﻮﺳﻮ د زﻳﺎﺗﻮاﻟﻲ ﻟﻪ ﮐﺒﻠﻪ د ﺷﺮق ﺧﻮا ﺗﻪ ﻫﺠﺮت وﮐ ، ７د ﺳﻴﻨﺪ ﺗﺮ رود ور واو＊ﺘﻞ او د
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﭘﺮاﺧﻮ اورﺷﻮ－ﺎﻧﻮ ﮐﻲ اﺳﺘﻮ－ﻦ ﺳﻮه  .ارﻳﺎﻳﺎﻧﻮ دوه ﻣﺪﻧﻴﺘﻮﻧﻪ ﻣﻨ ＃ﺗﻪ راوړل
ﭼﻲ دﻟﺘﻪ ﻻﻧﺪي ﺑﻪ ﻳ ３و ﻟﻮﻟﺊ :

وﻳﺪي ﻣﺪﻧﻴﺖ :
د آرﻳﺎﻳﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ ډﻟﻪ ﭼﯽ د ﺷﺮق ﺧﻮا ﺗﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﺳﻮه  ،د ﺳﻴﻨﺪ ﺗﺮ رود ﺗ５ﺮ ﺳﻮه او د
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻫﻨﺪ و ﭘﺮاﺧﻮ ﻣ％ﮑﻮ ﺗﻪ ﻳ＄ ３ﺎن و رﺳﺎوه  .ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ３ﻳﻮ ﻧﻮی ﻣﺪﻧﻴﺖ ﺟﻮړ ﮐ ７ﭼﻲ
دا ﻣﺪﻧﻴﺖ ﻳ ３د وﻳﺪي ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳ８ي )  ( ١٤٠٠ق م  .وﻳﺪي ﻣﺪﻧﻴﺖ ＇ﻠﻮر ﮐﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﻟﺮي
ﭼﻲ د ﺳﺎﻧﺴﮑﺮﻳ ﭘﻪ ژﺑﻪ او زﻳﺎﺗﺮه ﭘﻪ ﺷﻌﺮ ﻟﻴﮑﻞ ﺳﻮي دي  ،رﻳ ，وﻳﺪا ﻳ ３ﺗﺮ ！ﻮﻟﻮ زوړ
ﮐﺘﺎب دئ .
ﻫﻐﻪ ډﻟﻲ آرﻳﺎﻳﺎﻧﻮ ﭼﻲ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﮐﻮچ وﮐ ７ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ３ﺧﭙﻠﻪ ﻣ％ﮑﻪ د آرﻳﻪ ورﺗﻪ ﻳﺎ آرﻳﻪ
ورﺷﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻠﻠﻪ ﭼﻲ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮري ﭘﻪ ﭘ＋ﺘﻮ ﮐﻲ ورﺷﻮ د ﻣ％ﮑﻲ ﭘﻪ ﻣﺎﻧﺎ ﭘﻪ ﺧﺒﺮو
ﮐﻲ را＄ﻲ .

٢۶

اوﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﻣﺪﻧﻴﺖ :
د آرﻳﺎﻳﺎﻧﻮ دوﻫﻢ ﻣﺪﻧﻴﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺑﺨﺪي ) ﺑﻠﺦ ( او د ﻫﻨﺪوﮐﺶ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮ
ﮐﻲ وو  .دا ﻣﺪﻧﻴﺖ ﭘﻪ  ١٢٠٠ق م ﮐﻲ ﺷﺮوع ﺳﻮئ دئ  ،ﮐﺘﺎب ﻳ ３د اوﻳﺴﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ او
ﻣﺪﻧﻴﺖ ﻳ ３د اوﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺪﻧﻴﺖ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳ８ي .
د اوﺳﺘﺎ ＇ﺨﻪ داﺳﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴ８ي ﭼﻲ آرﻳﺎﻳﻲ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺨﺪي ) ﺑﻠﺦ ( ﮐﻲ ډ４ﺮ ＊ﮑﻠﺊ
ﻣﺪﻧﻴﺖ ﺟﻮړ ﮐ ７او د ﻣﺎﻟﺪارۍ ＊ ،ﮑﺎر ﮐﻮﻟﻮ  ،ﮐﻮﭼﻲ ﺗﻮب  ،ﮐ＋ﺖ او ﮐﺮوﻧﺪې ﭘﺮ ＄ﺎی
ﻳ＊ ３ﺎري او ﻣﺪﻧﻲ ژوﻧﺪ ﭘﻴﻞ ﮐ ７او د اﺳﺘﻮ－ﻨﻲ ＊ﮑﻠﻲ ＄ﺎﻳﻮﻧﻪ ﻳ ３ﺟﻮړ ﮐ７ل .
ﭘﺪې دوره ﮐﻲ د ﻟﻮﻣ７ي ＄ﻞ د ﭘﺎره ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﮐﻲ د ﭘﺎﭼﺎﻫ ９ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻨ ＃ﺗﻪ راﻏﺊ ﭼﻲ )
ﻳﻤﺎ( ﻳ ３ﻟﻮﻣ７ﻧﯽ ﭘﺎﭼﺎ وو ﭼﻲ د ﺑﻠﺦ ＊ﺎر ﻳ ３ﺟﻮړ ﮐ . ７ﭘﺪې ﺧﻠﮑﻮ ﮐﻲ ﻳﻮ ﻣﻌﻴﻦ دﻳﻦ ﻣﻨ＃
ﺗﻪ راﻏﺊ ﭼﻲ ＄ﺎﻧﺘﻪ ﻳ ３ﻣﺪﻧﻲ او روﺣﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ او ﻻر＊ﻮدﻧﻲ درﻟﻮدې .
د دې دﻳﻦ اﺳﺎس اﻳ＋ﻮدوﻧﮑﺊ زردﺷﺖ ﻧﻮﻣ５ﺪئ  .زردﺷﺖ د ) ﻳﻮه ( ﺧﺪای وﺟﻮد ﺗﻪ
ﻋﻘﻴﺪه درﻟﻮده او ﺧﻠﮏ ﻳ ３د ﻧﻮرو ﺧﺪاﻳﺎﻧﻮ د ﭘﺮﺳﺘﺶ ＇ﺨﻪ د ﻳﻮه ﺧﺪای ﻋﺒﺎدت ﺗﻪ را و
ﺑﻠﻞ او د ﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﮐﻮل او د ﺳﻮﻣﺎ د ﺑﻮ！ﻲ د ﺷﺮاﺑﻮ ﭼﻴ＋ﻞ ﭼﻲ ﭘﻪ آریﺎیﺎﻧﻮ ﮐﻲ
ﻳ ３رواج درﻟﻮدل د ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮړه  .زردﺷﺖ درې ＊％ﻲ درﻟﻮدې .

د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ اوږدو ﮐﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ :
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ اوږدو ﮐﻲ ﭘﺪﻏﻪ اوﺳﻨﻲ ﺷﮑﻞ ﻧﻪ وو  .ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﺮ 請ﻮرت ﭘﻪ
دﻏﻪ ﻻﻧﺪي درو ﻧﻮﻣﻮﻧﻮ ) آرﻳﺎﻧﺎ  ،ﺧﺮاﺳﺎن او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ( ﺑﻠﻞ ﺳﻮئ دئ ﭼﻲ ﮐﻠﻪ د دې
ﺧﺎوري ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ او ﮐﻠﻪ ﻳ ３ﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﮑ＋ﻲ ﺷﺎﻣﻠﻪ وه .
ﻟﻮﻣ７ی ﻧﻮم ﻳ ３آرﻳﺎﻧﺎ وو ﭼﻲ د آرﻳﺎﻳﺎﻧﻮ د ！ﺎ！ﻮﺑﻲ ﻣﻌﻨﯽ ور ﮐﻮي .
د دې ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣ％ﮑﻲ دوﻫﻢ ﻧﻮم ﺧﺮاﺳﺎن دئ ﭼﻲ د درﻳﻤﻲ ﻣﻴﻼدي ﭘ７５ۍ ＇ﺨﻪ د
آرﻳﺎﻧﺎ ﭘﺮ ＄ﻴﻨﻮ ﻣ％ﮑﻮ ﮐ＋５＋ﻮدل ﺳﻮ او ﺑﻴﺎ ﻳ ３ﭘﻪ ﮐﺮاره ﮐﺮاره د ﻳﻔﺘﻠﻴﺎﻧﻮ د اﻣﭙﺮاﺗﻮرۍ

٢٧

) ﭘﻨ％ﻤﻪ ﻣﻴﻼدي ﭘ７５ۍ ( ＇ﺨﻪ ډ４ﺮ ﺷﻬﺮت ﭘﻴﺪا ﮐ ７او ﺗﺮ  ١٦م ﭘ７５ۍ ﭘﻮري ﻳ ３دوام درﻟﻮد .
زﻣﻮږ د ﻫﻴﻮاد ﺑﻞ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻧﻮم اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دئ  .دا ﻧﻮم د  ١٦ﻣﻴﻼدي ﭘ７５ۍ ﭘﻪ ﭘﺎی
او د  ١٧ﻣﻴﻼدي ﭘ７５ۍ ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﮐﻲ را ﻣﻨ ＃ﺗﻪ ﺳﻮ او د ﻫﻮﺗﮑﻴﺎﻧﻮ د دورې ﺳﺮه ﻳﻮ ＄ﺎی
ﻳ ３زﻳﺎت ﺷﻬﺮت و ﻣﻮﻧﺪ ﭼﻲ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮري دوام ﻟﺮي .

ﺗﻤـــــــﺮﻳـــــــﻦ
 ١ـ آرﻳﺎﻳﺎن ＇ﻮک وه  ،ﭼﻴﺮي ﻳ ３ژوﻧﺪ ﮐﺎوه او ＇ﻪ وﺧﺖ ؟
 ٢ــ آرﻳﺎﻳﺎن د ﺧﭙﻞ اﺿﻠﻲ ！ﺎ！ﻮﺑﻲ ＇ﺨﻪ ﭘﺮ ﮐﻮﻣﻪ ﺧﻮا وﻻړه او ﻫﻠﺘﻪ
ﻳ＇ ３ﻪ و ﮐ７ه ؟
 ٣ــ وﻳﺪي ﻣﺪﻧﻴﺖ د ﭼﺎ د ﺧﻮا ﻣﻨ ＃ﺗﻪ راﻏﺊ او ﭼﻴﺮي وو؟
 ٤ــ د اوﻳﺴﺘﺎﻳﻲ ﻣﺪﻧﻴﺖ ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت و ﻟﻴﮑﺊ !
 ٥ــ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ اوږدو ﮐﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻮم ﮐﻮم ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ درﻟﻮدﻟﻲ دي ؟

٢٨

ﻫﻮﺗﮑﻴﺎن
د ﭘ＋ﺘﻨﻮ د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﻧﻴﮑﻪ －ﺎﻧﻮ ＇ﺨﻪ ﻳﻮ د ﺑﻴ＂ﻨﻲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎد４ﺪئ  ،ﭼﻲ د ده د ﻟﻮر
ﻳﻮ زوی د ﻏﻠﺠﻲ = ﻏﺮزي ﭘﻪ ﻧﻮم ﻣﺸﻬﻮر وو ﮐﻮم ﭼﻲ د ﻏﻠﺠﻴﻮ د ﻗﻮم ﻟﻮی ﻧﻴﮑﻪ دئ .
دﻏﻪ ﻧﻮم ﺑﻪ د ﻏﺮزي ) ﭘﻪ ﻏﺮه ﮐﻲ ﭘﻴﺪا ﺳﻮئ ( ＇ﺨﻪ را وﺗﻠﺊ وي  .د دې ﻗﻮم ﻳﻮ ﺳ７ی
ﭼﻲ ﻫﻮﺗﮏ ﻧﻮﻣ５ﺪئ د ﻫﻮﺗﮑﻮ د ﻗﻮم ﻟﻮﻣ７ی ﻧﻴﮑﻪ دئ ﮐﻮم ﭼﻲ ﭘﻪ ﮐﻼت ﮐﻲ اوﺳ５ﺪئ او
د ﭘ＂ﻲ ﺧﺰاﻧ ３د ﻟﻴﮑﻮﻧﮑﻲ ﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ ده ﺧﻮاږه ﭘ＋ﺘﻮ ﺷﻌﺮوﻧﻪ وﻳﻞ  .د ﻫﻮﺗﮑﻮ د ﺳﻠﻄﻨﺖ د
ﺳﺘﺮ ﻣﺸﺮ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن ﭘﻼر ＊ﺎﻟﻢ ﺧﺎن ﭘﻪ اﺗﻢ ﭘﻼر و ﻧﻮﻣﻮړي ﻫﻮﺗﮏ ﺗﻪ رﺳﻴ８ي ﭘﺪې
ډول :
ﺑﻴ＂ﻨﻲ

ﻏﻠﺠﯽ ) ﻏﺮزی (

ﻫﻮﺗـــــــﮏ

ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن

د ﺑﻴ＂ﻨﻲ د ﻟﻮر زوی دئ

د ﻏﻠﺠﻲ د ﮐﻮرﻧ ９ﻳﻮ ﻏ７ی

د ﻫﻮﺗﮑﻮ د ﻗﻮم ﻳﻮ ﻣﺸﺮ

＊ﺎﻟﻢ د ﮐﺮم زوی  ،ﻫﻐﻪ د ﻣﻨﺪ زوی  ،ﻫﻐﻪ د ﻋﻤﺮ زوی  ،ﻫﻐﻪ د ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ زوی ،
ﻫﻐﻪ د ﻗﻄﺐ زوی  ،ﻫﻐﻪ د اﺳﺤﺎق زوی  ،ﻫﻐﻪ د ﺣﺴﻴﻦ زوی  ،ﻫﻐﻪ د ﻣﻠﮑﻴﺎر زوی او
ﻫﻐﻪ د ﻫﻮﺗﮏ زوی .
د ﻫﻮﺗﮑﻮ ﮐﻮرﻧ ９د ﺗﺮﻧﮏ او ارﻏﻨﺪاو د رودوﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﺮﭼﻴﻨﻮ ﮐﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﺣﮑﻢ راﻧ９
ﮐﻮﻟ . ３د دې ﮐﻮرﻧ ９د ﺣﺎل ﺷﺮﺣﻪ ﭼﻨﺪاﻧﻲ زﻣﻮږ ﻻس ﺗﻪ ﻧﻪ ده راﻏﻠ ３ﺧﻮ ﺗﺮ ﻣﻴﺮوﻳﺲ
ﺧﺎن د ﻣﺨﻪ د ﻏﻠﺠﻴﻮ د ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﺣﮑﻤﺮاﻧﻲ او رﻳﺎﺳﺖ د ﺟﻠﺪک ＇ﺨﻪ ﺗﺮ ﻏﺰﻧﻲ ﭘﻮري د
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻠﺨﻲ ﺗﻮﺧﻲ ﭼﻲ د ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن ﻧﻴﮑﻪ وو ﭘﻪ ﻻس ﮐﻲ وو  .د ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن ﭘﻼر
＊ﺎﻟﻢ ﺧﺎن د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻠﺨﻲ د ﻟﻮر ﻧﺎزو ﺳﺮه واده ﮐ７ئ وو او د ﻫﻐ＇ ３ﺨﻪ ＇ﻠﻮر زاﻣﻦ دﻧﻴﺎ
ﺗﻪ راﻏﻠﻲ وه ﭼﻲ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ ３ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن  ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ  ،ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر او ﻳﺤﻴﯽ ﺧﺎن
دي  .د دوی د ﺟﻤﻠ＇ ３ﺨﻪ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن د ﻗﻮم ﻣﺸﺮي ﭘﺮ ﻏﺎړه واﺧﻴﺴﺘﻪ او ﻫﻴﻮاد ﻳ ３د
ﺑ／５ﺎﻧﻮو د ﻻﺳﻪ ﺧﻼص ﮐ. ７

٢٩

ﺗﻤـــــــﺮﻳـــــــﻦ
 ١ـ ﻫﻮﺗﮑﻴﺎن ＇ﻮک وه او ＇ﻴﺮي ﻳ ３ژوﻧﺪ ﮐﺎوه ؟
 ٢ــ د ﻫﻮﺗﮑﻴﺎﻧﻮ د ﮐﻮرﻧ ９ﻟﻮی ﻧﻴﮑﻪ ＇ﻮک وو ؟
 ٣ــ د ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن ﻣﻮر د ﭼﺎ ﻟﻮر وه او ﻧﻮم ﻳ＇ ３ﻪ وو ؟

٣٠

ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن ﻧﻴﮑﻪ
ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن ﻧﻴﮑﻪ د ＊ﺎﻟﻢ ﺧﺎن زوی او ﭘﻪ ﻗﻮم ﻫﻮﺗﮏ وو
 .ﭘﻼر ﻳ ３د ﻫﻮﺗﮑﻮ ﻣﺸﺮ وو  .د ﭘﻼر ﺗﺮ ﻣﺮګ وروﺳﺘﻪ ﺣﺎﺟﻲ
ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن د ﻗﻮم ﻣﺸﺮ ﺗﻮب ﭘﺮ ﻏﺎړه واﺧﻴﺴﺖ او د ﻫﻮﺗﮑﻮ د
ﻣﺸﺮاﻧﻮ ＇ﺨﻪ ﻳﻮ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﯽ ﻣﺸﺮ وو  .ﻣﻴﺮ وﻳﺲ ﺧﺎن درې ورو１ﻪ درﻟﻮدل
ﭼﻲ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ ３ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺧﺎن ،ﻋﺒﺪاﻟﻘﺎدر ﺧﺎن او ﻳﺤﻴﯽ ﺧﺎن وه ،

ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن

ﺧﻮ ﭘﻪ دوی ﮐﻲ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن و ﮐﻮﻻی ﺳﻮای ﭼﻲ د ﻗﻮم ﻣﺸﺮ ﺗﻮب
ﭘﺮ ﻏﺎړه واﺧﻠﻲ .
دﻣﺨﻪ ﺗﺮ دې ﭼﻲ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن د ﻗﻮم ﻣﺸﺮ ﺗﻮب
ﭘﻪ ﻻس ﮐﻲ واﺧﻠﻲ د ﻏﻠﺠﻴﻮ د ﻗﻮم ﺣﮑﻤﺮاﻧﻲ او
رﻳﺎﺳﺖ د ﮐﻨﺪﻫﺎر د ﺟﻠﺪک ＇ﺨﻪ ﺗﺮ ﻏﺰﻧﻲ ﭘﻮري د
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻠﺨﻲ ﺗﻮﺧﻲ ﭘﻪ ﻻس ﮐﻲ وو .
د ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن ﭘﻼر ＊ﺎﻟﻢ ﺧﺎن د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻠﺨﻲ د
ﻟﻮر ﻧﺎزو ﺳﺮه واده ﮐ７ئ وو .
د ﻳﻮوﻟﺴﻤﻲ ﻫﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰي ﭘ７５ۍ ﭘﻪ اﺧﺮ ﮐﻲ ﭼﻲ
زﻣﻮږ د ﻫﻴﻮاد ﭘﺮ ﻏﺮﺑﻲ ＇ﻨ６و ﺑﺎﻧﺪي زﻣﻮږ د －ﺎوﻧ６ي ﻫﻴﻮاد اﻳﺮان ) 請ﻔﻮي دوﻟﺖ( ﻟﻪ ﺧﻮا
ﺗ５ﺮی ﺳﻮئ وو او زﻣﻮږ د ﻫﻴﻮاد د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ＊ﺎر ﮐﻲ د 請ﻔﻮي دوﻟﺖ د ﻟ＋ﮑﺮو ﻣﺸﺮ )
－ﻮر－ﻴﻦ ( ﺣﮑﻤﺮاﻧﻲ ﮐﻮﻟﻪ او د دې ＊ﺎر ﭘﺮ ﺧﻠﮑﻮ ﻳ ３ﻇﻠﻤﻮﻧﻪ ﮐﻮل .
ﭘﺪې وﺧﺖ ﮐﻲ زﻣﻮږ ﺗﻮرﻳﺎﻟﯽ ﭘ＋ﺘﻮن ﻗﻮم ﭼﻲ ﻫﻴ（ﮑﻠﻪ ﻳ ３د ﭼﺎ ﺗ５ﺮی  ،د ﺑﻞ ﺗﺮ ﻻس
ﻻﻧﺪي واﻟﺊ او ﻇﻠﻢ ﻧﻪ دئ ﻣﻨﻠﺊ او د ﻏﻠﻴﻤﺎﻧﻮ دﻏﻪ راز ﻻس اﭼﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻳ ３ﭘﻪ ﺑﺪه ﺳﺘﺮ－ﻪ
ﮐﺘﻠﻲ دي  ،د －ﺎوﻧ６ﻳﺎﻧﻮ د دې ﺳﻠﻮک ＇ﺨﻪ ډ４ﺮ ﺧﻮاﺷﻴﻨﺊ ﺳﻮ  ،ﻧﻮ اوﻟﺲ ﺳﺮه را ！ﻮل ﺳﻮ
او ＊ﺎﻏﻠﺊ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن ﻳ ３د ﻗﻮم د ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ و ！ﺎﮐﻪ  ١٧٠٩م .

٣١

ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن ＇ﻠﻮر واره د ﺷﺎ ﺣﺴﻴﻦ 請ﻔﻮي و درﺑﺎر ﺗﻪ وﻻړ ﭼﻲ
ﻫﻠﺘﻪ د －ﻮر－ﻴﻦ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﺷﮑﺎﻳﺖ و ﮐ７ي او ﻫﻢ ﻳ ３ﻏﻮ＊ﺘﻞ ﭼﻲ د ﺷﺎه
ﺣﺴﻴﻦ درﺑﺎر د ﻧﻴﮋدې ＇ﺨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﮐ７ي 請 .ﻔﻮي ﭘﺎﭼﺎ)請ﻔﻮي ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ(
ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن ﺗﻪ داﺳﻲ وﻳﻠﻲ وه  ” :زه ﻫﻢ د －ﻮر－ﻴﻦ ＇ﺨﻪ ﺑ５ﺮه ﻟﺮم ،
ﻫﻐﻪ زﻣﺎ ﺧﺒﺮه ﻫﻢ ﻧﻪ ﻣﻨﻲ ” .

請ﻔﻮي ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ

ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن د ﻫﻐﻪ درﺑﺎره ＇ﺨﻪ ﻣﺎﻳﻮس ﺳﻮ ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ＄ﺎﻳﻪ ﺣﺞ ﺗﻪ وﻻړ  .ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ３د
ﻋﺮﺑﻮ د ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ＇ﺨﻪ د 請ﻔﻮي دوﻟﺖ ﭘﺮ ﺿﺪ د ﺟﻬﺎد ﻓﺘﻮا واﺧﻴﺴﺘﻪ او ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ راﻏﺊ .
ﭘﻪ ﮐﻮﮐﺮان ﮐﻲ ﻳ ３ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻣﻠﻲ ﺟﺮ－ﻪ ﺟﻮړه ﮐ７ه او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻲ ﻳ ３د ا請ﻔﻬﺎن د درﺑﺎر
ﺣﺎل او د ﻋﺮﺑﻲ ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ د ﻓﺘﻮا ﭘﻪ ﻫﮑﻠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ور ﮐ ７او ﻫﻢ ﻳ ３د ﺧﻠﮑﻮ ＇ﺨﻪ د
ﻣﻠﻲ ﻳﻮ واﻟﻲ ﻏﻮ＊ﺘﻨﻪ وﮐ７ه  .ﻫﻐﻮی و ﻣﻨﻠﻪ ﭼﻲ د ده ﺳﺮه د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ازادي ﮐﻲ د وﻳﻨﻲ
ﺗﺮ اﺧﺮي ＇ﺎ＇ﮑﻲ ﭘﻮري وﻻړ دي  .ﻫﻐﻪ وو ﭼﻲ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن د ﻗﻮم ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر
ﮐﻲ －ﻮر－ﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮوړ د ذﻳﻘﻌﺪې  ( ١١١٩ ) ٢٩ﻫـ ق او ﻣﻠﺖ ﻳ ３د ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺟﻨﺠﺎﻟﻪ
ﺧﻼص ﮐ. ７
ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن ﺧﭙﻞ ！ﻮل ژوﻧﺪ د ﻣﻠﺖ د ﭘﺖ ﭘﻪ ﺳﺎﺗﻠﻮاو ﻟﻮړﺗﻴﺎ ﮐﻲ ﺗ５ﺮ ﮐ . ７د
ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﭼﺎرو ﮐﻲ ﺑﻪ ﻳ ３ﻫﺮ وﺧﺖ ﺟﺮ ３－ﺟﻮړوﻟ ３او ﻫﻴ＆ ﮐﺎر ﺑﻪ ﻳ ３د ﻣﻠﺖ ﺑ ３ﻣﺸﻮرې
ﻧﻪ ﮐﺎوه  .ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن ﻧﻴﮑﻪ ﭼﻲ ﮐﻠﻪ ﻗﻮم ﭘﻪ ډ４ﺮه ﻣ７５اﻧﻪ د ﭘﺮدو د ﻻﺳﻪ و ژﻏﻮره
و ﻏﻮ＊ﺘﻞ ﭼﻲ د ﻫﻴﻮاد ﭼﺎري ﮐﻮم ﺑﻞ ﻣﺸﺮ ﺗﻪ و ﺳﭙﺎري  .ﻣ／ﺮ ﻗﻮم دا ﻗﺒﻮﻟﻪ ﻧﻪ ﮐ７ه او و
ﻳ ３ﻏﻮ＊ﺘﻞ ﭼﻲ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﻧﻴﮑﻪ د ﻫﻴﻮاد د ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ
و ！ﺎﮐﻲ .
ﺧﻮ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﻧﻴﮑﻪ وﻧﻪ ﻏﻮ＊ﺘﻠﻪ ﭼﻲ د ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ
ﮐﺎر ﺗﻪ دوام ور ﮐ７ي ﻧﻮ ﻫﻐﻪ وو ﭼﻲ د ﻗﻮم د ﻣﺸﺮ ﭘﻪ
ﺗﻮ－ﻪ ﻳ ３د ﻗﻮم ﺧﺪﻣﺖ ﺗﻪ دوام ور ﮐ . ７ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن د
ذﻳﺤﺠ ３ﭘﺮ  ٢٨د )  ١١٢٨ﻫـ ق ــ  ١٧١٥م ( د دې ﺟﻬﺎﻧﻪ
وﻻړ او د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﮐﻮﮐﺮان ﮐﻲ ＊ﺦ ﺳﻮ .

٣٢

د ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن ﺗﺮ ﻣﺮګ وروﺳﺘﻪ د ده ﻣﺸﺮ ورور ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺧﺎن د ده ﭘﺮ ＄ﺎی
ﮐ５＋ﻨﻮﺳﺖ  .دا ﺳ７ی د ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮ ورور ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻟﻮړ ﻫﻤﺖ ＇＋ﺘﻦ ﻧﻪ وو .ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ﻳ３
اﻗﺘﺪار ﭘﻴﺪا ﮐ ７ﻧﻮ ﺳﻤﺪﺳﺘﻲ ﻳ ３ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮ－ﻪ را！ﻮﻟﻪ ﮐ７ه او د ﻫﻐﻮ ＇ﺨﻪ ﻳ ３د 請ﻔﻮي
دوﻟﺖ د اﻃﺎﻋﺖ ﻏﻮ＊ﺘﻨﻪ وﮐ７ه  .ﻣﻠﻲ ﺟﺮ ３－دﻏﻪ دروﻧﺪ ﺑﺎر ﻗﺒﻮل ﻧﻪ ﮐ . ７ﻣ／ﺮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ
ﺧﺎن ﺑﻴﺎ ﻫﻢ 請ﻔﻮي دوﻟﺖ ﺗﻪ د اﻃﺎﻋﺖ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد و ﮐ ７ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻲ ﻳ ３درې ﺷﺮﻃﻮﻧﻪ
ﻟﻴﮑﻠﻲ وه :
 ١ــ ﻫﻐﻪ ﺟﺠﻪ ) ﺑﺎج او ﺧﺮاج ( ﭼﻲ د －ﻮر－ﻴﻦ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ＇ﺨﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ
ﮐ５ﺪه ﻫﻐﻪ دي ﻣﻌﺎف ﺳﻲ .
 ٢ــ د 請ﻔﻮي ﻟ＋ﮑﺮو ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه دي ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﻧﻪ را＄ﻲ .
 ٣ــ ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ دي د ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﭘﻪ ﮐﻮرﻧ ９ﮐﻲ دوام و ﻟﺮي .
ﮐﻠﻪ ﭼﻲ اﻓﻐﺎﻧﺎن د ده د دې ﻧﺎوړه ﮐﺎر ＇ﺨﻪ ﺧﺒﺮ ﺳﻮل ﻧﻮ ＇ﻠﻮ＋４ﺖ زره ﻧﻔﺮه د ﻣﻴﺮوﻳﺲ
ﺧﺎن د ﻣﺸﺮ زوی ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺮه ﻳﻮ ＄ﺎی ﺳﻮل او ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﻳ ３ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮوړ  ١١٢٩ﻫـ ق
ﻳﺎ  ١٧١٦م او ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﻳ ３د ﭘﺎﭼﺎﻫ ９ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﮐ５＋ﻨﺎوه .

ﺗﻤـــــــﺮﻳـــــــﻦ
 ١ــ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن ＇ﻮ ورو１ﻪ درﻟﻮدل او ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳ＇ ３ﻪ وه ؟
 ٢ــ د ﻣﺨﻪ ﺗﺮ دې ﭼﻲ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن د ﻗﻮم ﻣﺸﺮ ﺳﻲ د ﻗﻮم
ﻣﺸﺮﺗﻮب د ﭼﺎ ﭘﺮ ﻏﺎړه او او ﻫﻐﻪ ﭼﻴﺮي وو ؟
 ٣ــ د ﻳﻮوﻟﺴﻤﻲ ﻫﺠﺮي ﭘ７５ۍ ﭘﻪ اﺧﺮ ﮐﻲ زﻣﻮږ ﭘﺮ ﻫﻴﻮاد ﭼﺎ ﺗ５ﺮی
ﮐ７ئ وو او ﻫﻐﻪ ＇ﻮک وه ؟
 ٤ــ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن ＇ﻪ ﻏﻮ＊ﺘﻪ ﭼﻲ ＇ﻮ ＄ﻠﻲ د 請ﻔﻮي ﺷﺎه
ﺣﺴﻴﻦ درﺑﺎر ﺗﻪ وﻻړ ؟
 ٥ــ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن وﻟﻲ ﺣﺞ ﺗﻪ وﻻړ او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ＇ ３ﻪ و ﮐ７ه ؟
 ٦ــ ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن د ﭼﺎ ﺳﺮه ﺟ７／ه و ﮐ７ه ؟
 ٧ــ ﮐﻠﻪ ﭼﻲ د ﺣﺎﺟﻲ ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن ﺗﺮ ﻣﺮګ وروﺳﺘﻪ د ده ورور
ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺧﺎن ﭘﺎﭼﺎ ﺳﻮ ＇ﻪ ﻳ ３و ﮐ７ه ؟
 ٨ــ وﻟﻲ ﺧﻠﮑﻮ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ ﺧﺎن ﻣ ７ﮐ ７او ﭘﺮ ＄ﺎی ﻳ ３د ﺣﺎﺟﻲ
ﻣﻴﺮوﻳﺲ ﺧﺎن زوی ﻣﺤﻤﻮد ﭘﺎﭼﺎ ﮐ ７؟

٣٣

ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر
＇ ١١٥٠ﺨﻪ ﺗﺮ  ١١٦٠ﻫـ ق
ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر د اﻣﺎم ﻗﻠﻲ زوی وو  .ﭘﻼر ﻳ ３ﭘﻮﺳﺘﻴﻨﻮﻧﻪ －ﻨ６ل  .ﮐﻠﻪ ﭼﻲ
ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر ﭘﻪ ا請ﻔﻬﺎن ﮐﻲ د ﺷﺎه اﺷﺮف ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ ړﻧ／ﻪ ﮐ７ه ﻧﻮ ﻳ ３ﻣﺦ
ﭘﺮ ﮐﻨﺪﻫﺎر را و ﻧﻴﻮئ .
ﮐﻠﻪ ﭼﻲ د ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر ﻟ＋ﮑﺮ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ را و رﺳ５ﺪل  ،ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﻲ
ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ ﻣﻘﺎوﻣﺖ و ﮐ . ７ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ ﻣﺤﺎ請ﺮه ﮐ . ７د

ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر

ﻣﺤﺎ請ﺮې ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ ﻳ ３ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﻲ د ﻧﺎدر اﺑﺎد ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻳﻮه
ﻧﻮي ＊ﺎر د اﺑﺎدوﻟﻮ ﺑﻨﺎ ﮐ＋５＋ﻮده  .د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﭘﺨﻮاﻧﯽ ＊ﺎر ﻳ ３و ﻧ７اوه او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﺎﻣﻪ
ﻳ ３ﺳﮑﻪ و وﻫﻠﻪ  .ﻫﻐﻪ وو ﭼﻲ ﭘﺴﻠﻪ  ١١ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻣﺤﺎ請ﺮې ＇ﺨﻪ ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻮ .
ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ او د ده ﮐﻮرﻧ ９ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻪ و ﻟ８５ل ＇ﻮ ﺷﭙ ８ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ وروﺳﺘﻪ ﻳ３
ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻪ زﻫﺮو ﻣ ７ﮐ. ７
ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر د اﺑﺪاﻟﻲ زﻣﺎن ﺧﺎن زاﻣﻦ ) ذواﻟﻔﻘﺎر ﺧﺎن او اﺣﻤﺪ ﺧﺎن ﭼﻲ ﺑﻴﺎ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه
ﺑﺎﺑﺎ ﺳﻮ ( ﭼﻲ ﻫﻮﺗﮑﻲ ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻨﺪﻳﺎن ﮐ７ي وه د ﺑﻨﺪه را ﺧﻼص ﮐ７ه او ﭘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران
ﮐﻲ ﻳ＄ ３ﺎی ور ﮐ١١٥١ ７ﻫـ ق .
ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر د ﭘ＋ﺘﻨﻮ ﻋﺴﮑﺮو ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻗﻮاوو ﮐﻲ ＄ﺎی ور ﮐ ７او ﭘﻪ ﭘ＋ﺘﻨﻮ ﻳ３
ﺑﺎور او اﻋﺘﻤﺎد و ﮐ. ７
ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ ډ４ﺮ ＄ﺎﻳﻮﻧﻪ و ﻧﻴﻮل ﻧﻮ ﻳ ３ﭘﺮ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺣﻤﻠﻪ
و ﮐ７ه  .دﻫﻠﯽ ﻳ ３و ﻧﻴﻮئ ﺗﺮ ډ４ﺮ ﭼﻮر او ﭼﭙﺎول وروﺳﺘﻪ ﻳ ３د ﻫﻐﻪ ＄ﺎﻳﻪ ＇ﺨﻪ  ٨٧ﻧﻴﻢ
ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ اﻧ／ﻠﻴﺴﻲ ﭘﻮﻧ６ه  ،ﺟﻮاﻫﺮات او د ﮐﻮه ﻧﻮر ﻟﻮی اﻟﻤﺎس د ＄ﺎن ﺳﺮه راوړل .
د ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر ﺧﻮی ﺗﺮ ډ４ﺮو ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ وروﺳﺘﻪ ﺗﻐﻴﺮ وﮐ ７او د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻴﮋدې او ﺷﺎ و ﺧﻮا
ﺧﻠﮑﻮ ﭘﻪ وژﻟﻮ ﻳ ３ﺷﺮوع و ﮐ７ه ＇ ،ﻮ ﻫﻐﻪ وو ﭼﻲ ﭘﻪ  ١١٦٠ﻫـ ق ﮐﺎل ﮐﻲ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻴﮋدې
ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ووژل ﺳﻮ .
٣۴

ﺗﻤـــــــﺮﻳـــــــﻦ
 ١ــ ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر د ﮐﻮﻣﻪ ＄ﺎﻳﻪ ＇ﺨﻪ ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺣﻤﻠ ３ﮐﻮﻟ، ３
＇ﺮﻧ／ﻪ او وﻟﻲ ؟
 ٢ــ ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ د ﮐﻮم ﭘﺎﭼﺎ ﺗﺨﺖ ور و ﻧ７اوه او
＇ﺮﻧ／ﻪ ؟
 ٣ــ ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ ﻗﺪرت ﭘﻪ ﻻس ﮐﻲ و ﻧﻴﻮ
ﺑﻴﺎ ﻳ ３ﻧﻮ ﮐﻮم ﮐﻮم ﮐﺎروﻧﻪ و ﮐ７ه ؟
 ٤ــ ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر وﻟﻲ د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﮋدې ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا و وژل ﺳﻮ او د ده
ﺗﺮ وژﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ＇ﻪ ﭘ＋５ﻪ ﺳﻮه ؟

٣۵

ﺳـــــــــﺪوزﻳﺎن
 ١١٦٠ــ  ١٢٥٨ﻫـ ق
د ﺳﺪوزو د ﮐﻮرﻧ ９ﻟﻮﻣ７ﻧﯽ ﭘﻴﻞ د اﺑﺪاﻟﻲ ﮐﻮرﻧ＇ ９ﺨﻪ دئ ﮐﻮم ﭼﻲ دﻏﻪ اﺑﺪاﻟﻲ
ﮐﻮرﻧ ９د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻫﻨﺪ د ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻮه ﻣﺸﻬﻮره ﮐﻮرﻧ ９ده  .د دې ﮐﻮرﻧ ９ا請ﻠﻲ رﻳ＋ﻪ
ﭘﻪ  ٤٠٠م ﮐﻲ د ) اﭘﺘﻞ ( ﻳﺎ ﻫﭙﺘﺎﻟﻲ ﺳﺮه ﭼﻲ ﻳﻮه ﺳﭙﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘ ３ارﻳﺎﻳﻲ ﻗﺒﻴﻠﻪ ده را ﺷﺮوع
ﮐﻴ８ي  .دې ﮐﻮرﻧ ９ﭘﻪ ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن او ﺑﺎﺧﺘﺮ ﮐﻲ ﻳﻮ ﻟﻮی دوﻟﺖ ﺟﻮړ ﮐ. ７
اروﭘﺎﻳﺎن دﻏﻪ ﻫﭙﺘﺎﻟﻴﺎن د ﺳﭙﻴﻨﻮ ﻫﻮﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻮﻟﻲ  .دﻏﻪ ﻗﻮم ﺗﺮ اﺳﻼم د ﻣﺨﻪ د
اﺳﻴﺎ ﭘﻪ زړه ﮐﻲ ﺣﮑﻤﺮاﻧﻲ ﮐﻮﻟﻪ  .داﺳﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﻴ８ي ﭼﻲ دا ﮐﻮرﻧ ９د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎوري ﺗﻪ
ﺗﺮ راﺗﻠﻮ وروﺳﺘﻪ د دې ﺧﺎوري د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﺧﻠﮑﻮ ) ﭘ＋ﺘﻨﻮ ( ﺳﺮه ６－ه ﺳﻮې ده .
د اﺳﻼﻣﻲ دورې ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﻲ ﻟﻮﻣ７ﻧﯽ ﻣﺸﻬﻮر ﺳ７ی ) اﺑﺪال = اودل ( د ﺗﺮﻳﻦ زوی د
ﺷﺮﺧﺒﻮن زوی د ﺳﺮه ﺑ ０زوی دئ ﮐﻮم ﭼﻲ د ﭘ＋ﺘﻨﻮ ﻣﺸﻬﻮر ﻧﻴﮑﻪ دئ  .د دوی ﻧﻮم د
ﭘ＋ﺘﻮ ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ادﺑﻴﺎﺗﻮ ﮐﻲ اودل ــ اودﻟﻲ = اﺑﺪال راﻏﻠﺊ دئ ﮐﻮم ﭼﻲ د  ١٠٤٨م ﭘﻪ ﺷﺎ
و ﺧﻮا ﮐﻲ ﻳ ３د ﭘ＋ﺘﻨﻮ ﮐﻮرﻧ ９ﭘﺮ ＄ﺎن را ！ﻮﻟﻲ ﮐ７ي وې .
＇ﻪ ﻣﻮده وروﺳﺘﻪ د دې ﮐﻮرﻧ ９ﻳﻮ ﻏ７ی ﭼﻲ ﻣﻠﮏ ﺳﺪو ﻧﻮﻣ５ﺪئ او د ﺳﺪوزﻳﺎﻧﻮ د
ﮐﻮرﻧ ９ﻟﻮی ﻧﻴﮑﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ  ١٥٥٧م ﮐﺎل ﮐﻲ ﭘﻴﺪا ﺳﻮئ وو ﭘﻪ ﻳﻮه ﺟﺮ－ﻪ ﮐﻲ د ﮐﻨﺪﻫﺎر د
رﻳﺲ او ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ و ！ﺎﮐﻞ ﺳﻮ  .ده ﺧﭙﻞ ﻣﺮﮐﺰ ﭘﻪ ارﻏﺴﺎن ) ارﻏﺴﺘﺎن ( ﮐﻲ ﺟﻮړ ﮐ. ７
ﻣﻠﮏ ﺳﺪو د ﺑﺎرﮐﺰﻳﻮ د رﻳﺲ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﮐﻲ ﭼﻲ د ﻣﺤﻤﺪ زﻳﺎﻧﻮ د ﮐﻮرﻧ ９ﻟﻮﻣ７ﻧﯽ
ﻧﻴﮑﻪ وو ژوﻧﺪ ﮐﺎوه  .د دې ﮐﻮرﻧ ９ﻟﻮﻣ７ی ﭘﺎﭼﺎ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ دئ .

ﺗﻤـــــــﺮﻳـــــــﻦ
 ١ـ  ١ــ اﺑﺪاﻟﻴﺎن ＇ﻮک وه او ﭘﻪ ﮐﻮﻣﻮ ﻧﻮﻣﻮ ﻳﺎد ﺳﻮي دي ؟
 ٢ــ ﻣﻠﮏ ﺳﺪو ＇ﻮک وو ؟
 ٣ــ د ﺳﺪوزو د ﮐﻮرﻧ ９ﻟﻮﻣ７ی ﭘﺎﭼﺎ ＇ﻮک وو ؟

٣۶

اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ
) ١١٦٠ــ  ( ١١٨٦ﻫـ ق ) ١٧٤٧ــ  (١٧٧٣م
اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻪ ا請ﻞ ﺳﺪوزی او د ﭘﻼر ﻧﻮم ﻳ ３ﻣﺤﻤﺪ زﻣﺎن
ﺧﺎن وو  .اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻪ  ١١٣٥ﻫـ ق  ١٧٢٢م ﮐﺎل ﮐﻲ ز４８４ﺪﻟﺊ
دئ  .ﭘﻼر ﻳ ３د ﻫﺮات ﻣﺸﺮ وو  .د ﻣﻮر ﻧﻮم ﻳ ３زرﻏﻮﻧﻪ اﻧﺎ وو ﭼﻲ
ﭘﻪ ﺧ＂ﻪ اﻟﻮﮐﻮزۍ وه  .ﻣﻮر ﻳ ３ﭘﻪ ﭘ＋ﺘﻮﻧﻮﻟﻲ د ﺧﭙﻞ زوی روزﻧﻪ
وﮐ７ه او ﻧﻨ／ﻴﺎﻟﯽ ﻳ ３ﻟﻮی ﮐ. ７
د ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر د وژل ﮐ５ﺪو ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ د ﻧﺎدر

اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎ ﺑﺎ

اﻓﺸﺎر ﭘﻪ ﻋﺴﮑﺮو ﮐﻲ اﻓﺴﺮ وو  .اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ د ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر
ﮐﻮرﻧ ９د ＊ﻮر＊ﻴﺎﻧﻮ د ﺣﻤﻠﻮ ＇ﺨﻪ و ﺳﺎﺗﻠﻪ  .ﻫﻐﻪ وو ﭼﻲ د ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر ﮐﻮرﻧ ９ﻫﻐﻪ ﻟﻮی
او ﻣﺸﻬﻮر اﻟﻤﺎس ﭼﻲ ﻧﺎدر اﻓﺸﺎر د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ＇ﺨﻪ راوړئ وو  ،اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﺗﻪ ور و
ﺑﺎﺧ＋ﻪ  .اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﭘﺪﻏﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ  ٢٥ﮐﻠﻦ وو .
ﭘﺪﻏﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ ﻳﻮ ﺳﻢ ﻣﻨﻈﻢ ﺣﮑﻮﻣﺖ وﺟﻮد ﻧﻪ در ﻟﻮد .ﭘ＋ﺘﻨﻮ ﻳﻮه
！ﻴﻨ ，او زورور ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ اړﺗﻴﺎ در ﻟﻮده ＇ﻮ ﻫﻐﻪ وو ﭼﻲ د ﮐﻨﺪﻫﺎر د ﺷﻴﺮ ﺳﺮخ ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻪ
زﻳﺎرت ﮐﻲ دﭘ＋ﺘﻨﻮ

ﻣﺸﺮان ﺳﺮه را ！ﻮل ﺳﻮه او ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮ－ﻪ ﻳ ３ﺟﻮړه ﮐ７ه١١٦٠

ﻫﺠﺮي د  ١٧٤٧م ﮐﺎل د اوﮐﺘﻮﺑﺮ ﻣﻴﺎﺷﺖ .
ﭘﺪې ﺟﺮ－ﻪ ﮐﻲ د ﮐﻨﺪﻫﺎر د ډﻳﺮو ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻣﺸﺮان د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﭘﻪ ６－ون ﺳﺮه را ！ﻮل
ﺳﻮي وه ﻟﮑﻪ  :د ﻏﻠﺠﻮ ﻣﺸﺮ ) ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ( ،د ﭘﻮﭘﻠﺰو ﻣﺸﺮ ) ﻣﺤﺒﺖ ﺧﺎن( ،د ﺳﻬﺎﮐﺰو )
اﺳﺤﺎق زو ( ﻣﺸﺮ ) ﻣﻮﺳﯽ ﺧﺎن ( ،د ﻧﻮرزو ﻣﺸﺮ ) ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن ( ،د ﺑﺎرﮐﺰو ﻣﺸﺮ ) ﺣﺎﺟﻲ ﺟﻤﺎل
(.
ﺟﺮ ３－ﻧﻬﻪ ور＄ﻲ وﺧﺖ و ﻧﻴﻮئ ﺑ５ﻠﻪ دې ﭼﻲ ﮐﻮﻣﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﺳﻲ  .ﭘﻪ ﻧﻬﻤﻪ ورځ د
ﻣﺠﻠﺲ ６－ون ﮐﻮوﻧﮑﻮ 請ﺎﺑﺮ ﺷﺎه ﻣﻠﻨ ，ﺗﻪ ﭼﻲ ا請ﻼ د ﮐﺎﺑﻞ وو او ﺧﻠﮑﻮ د ﻳﻮه روﺣﺎﻧﻲ
ﭘﻪ ﺳﺘﺮ－ﻪ ور ﺗﻪ ﮐﺘﻞ اﺧﺘﻴﺎر ور ﮐ ７ﭼﻲ دی دي ﮐﻮم ＇ﻮک اﻧﺘﺨﺎب ﮐ７ي  .دی ﻫﻢ را
وﻻړ ﺳﻮ د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻪ ﻟﻨ／ﻮ！ﻪ ﮐﻲ ﻳ ３د ﻏﻨﻤﻮ ﻳﻮ وږی ور ﺟ ，ﮐ ７او اﺣﻤﺪ ﺷﺎه
ﺑﺎﺑﺎ ﻳ ３ﭘﻪ ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ و ！ﺎﮐﺊ .
٣٧

دا ﭼﻲ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﻳﻮ ډ４ﺮ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻪ ﺳ７ی وو د ﺧﭙﻞ زوی او ﻳﻮه ﻏﺮﻳﺐ ﺳ７ي ﻓﺮق
ﻳ ３ﻧﻪ ﮐﺎوه ﻧﻮ ډ４ﺮ زﻳﺎت د ﺧﻠﮑﻮ د ﺑﺎور او اﻋﺘﻤﺎد وړ و－ﺮز４ﺪئ .
اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ اداري  ،ﻟ＋ﮑﺮي  ،ﻣﺎﻟﻲ او ﻣﺪﻧﻲ ﺗﺸﮑﻴﻼت ﺟﻮړ ﮐ７ه
او وزﻳﺮان ﻳ ３ﻣﻘﺮر ﮐ７ه  .د ﮐﻨﺪﻫﺎر او ﺗﺎﺷﻘﺮﻏﺎن ＊ﺎروﻧﻪ ﻳ ３ﺟﻮړ ﮐ７ل  .ﭘﺮ ﻫﻨﺪ ﻳ ３ﺣﻤﻠ３
وﮐ７ې او ډ４ﺮ ＄ﺎﻳﻮﻧﻪ ﻳ ３و ﻧﻴﻮل  .د ﺣﻴﺪر اﺑﺎد ＊ﺎر ﻳ ３ﻫﻠﺘﻪ ﺟﻮړ ﮐ . ７د ﺳﺮو زرو ،
ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو او ﻣﺴﻮ ＇ﺨﻪ ﻳ ３ﺳﮑ ３ﺟﻮړي ﮐ７ې .
د ﺳﻞ زرو ﭘﻪ ﺷﺎو و ﺧﻮا ﮐﻲ ﻳ ３ﻋﺴﮑﺮ درﻟﻮدل  .ﮐﻠﻨﻲ ﻋﺎﻳﺪات ﻳ ３د ﭘﻨﺠﺎب ،
ﮐﺸﻤﻴﺮ او ﺳﻴﻨﺪ ＇ﺨﻪ د اﻣﻮ ﺗﺮ رود  ،ﻣﺸﻬﺪ او د ﻋﺮﺑﻮ ﺗﺮ ﺑﺤﻴﺮې ﭘﻮري  ٣١ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ
روﭘﻴﻮ ﺗﻪ رﺳ５ﺪه  .ﻣ／ﺮ ＇ﻪ ﭼﻲ ﺑﻪ ﻳ ３ﭘﻪ ﺟﻨ ，ﮐﻲ ﻏﻨﻴﻤﺖ د ＄ﺎن ﺳﺮه راوړل ﭘﺪې ﮐﻲ
ﺷﻤﺎر ﻧﻪ دي .
اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ د ﭘ＋ﺘﻮ ژﺑﻲ ﺗﮑ７ه ﺷﺎﻋﺮ وو  ،د ﺷﻌﺮ دﻳﻮان ﻳ ３ﭘﻪ زرو ﺑﻴﺘﻮﻧﻪ ﻟﺮي او
ﻫﻢ ﻳ ３ﭘﻪ ﺧﭙﻞ درﺑﺎر ﮐﻲ د ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ او ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ډ４ﺮ ﻣﺮاﻋﺖ ﮐﺎوه .
د ﺧﭙﻠﻲ ﭘﺎﭼﺎﻫ ９ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ ﻳ ３ډ４ﺮ ﺟﻨ／ﻲ ﺳﻔﺮوﻧﻪ و ﮐ７ل ﭼﻲ د ﻫﻐﻮ د ﺟﻤﻠ＇ ３ﺨﻪ
ﻳ ３ﻳﻮ 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
او د ﮐﻨﺪﻫﺎر د ＊ﺎر ＇ﺨﻪ د ﺗﻮﺑ ) ３ﮐﻮږک ( ﻏﺮه ﺗﻪ ﭼﻲ ＊ﻪ
ﻫﻮا ﻟﺮي ﻳﻮړه ﺳﻮ او ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺴﻠﻪ ＇ﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ＇ﺨﻪ ﺗﺮ ٢٦
ﮐﺎﻟﻪ ﭘﺎﭼﺎﻫ ９وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ  ١١٨٦ﻫـ ق ﮐﺎل ﮐﻲ د رﺟﺐ د
ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﺮ  ٢٠ﻧ＂５ﻪ د  ٥١ﮐﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ د ) آﮐﻠ ( ３د ﻧﺎروﻏ９
ﻟﻪ اﻣﻠﻪ ﻣ ７ﺳﻮ او ﺟﻨﺎزه ﻳ ３وزﻳﺮ ﺷﺎه وﻟﻲ ﺧﺎن ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ راوړه او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ＄ﺎی ﮐﻲ ﭼﻲ
ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻳ ３ﺧﻮښ ﮐ７ئ وو ＊ﺦ ﮐ. ７
اﺣﻤﺪﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ اﺗﻪ زاﻣﻦ درﻟﻮده .
ﻳﺎدوﻧﻪ  :د آﮐﻠ ３ﻧﺎروﻏﻲ ﻳﻮه داﺳﻲ ﻧﺎروﻏﻲ ده ﭼﻲ ﭘﻪ ﺑﺪن ﮐﻲ داﻧ ３ﭘﻴﺪا ﮐﻴ８ي او د
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ د ﺑﺪن ﻧﻮري ﻏﻮ＊ﻲ ﺧﻮړل ﮐﻴ８ي .
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د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﺗﺮ ﻣﺮګ وروﺳﺘﻪ د ده ﻣﺸﺮ زوی ﺗﻴﻤﻮرﺷﺎه ﭘﺎﭼﺎ ﺳﻮ
.
د ﺗﻴﻤﻮر ﺷﺎه ﺗﺮ ﻣﺮګ وروﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭼﺎري د ﺗﻴﻤﻮر ﺷﺎه
اوﻻدې ﺗﻪ ور ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮې  .دوی ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻨ％ﻮ ﮐﻲ ﭘﻪ ﺟﻨ／ﻮ او ﺟ７／و
اﺧﺘﻪ ﺳﻮه  .د دې ﺟﻨ／ﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻐﻪ ﻟﻮی ﻧﻮم او

ﺗﻴﻤﻮر ﺷﺎه

ﻗﺪرت ﭼﻲ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻪ ﻻس را وړئ وو د ﻣﻨ％ﻪ وﻻړ .
ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ ﭘﻪ دې ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻲ د ﻣﺴﺘﻌﻤﺮو د ﻻﺳﺘﻪ
راوړو ﮐﺎر ﭘﻴﻞ ﮐ７ئ او ﺗﺎزه ﻳ ３اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻻس را اوږد ﮐ７ئ وو .
ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ د اﺑﺪاﻟﻲ ﮐﻮرﻧ ９ﻳﻮ ﭘﺎﭼﺎ ) ﺷﺎه ﺷﺠﺎع ( ﭼﻲ د ﺗﻴﻤﻮر
ﺷﺎه زوی وو د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﻲ ﻳ ３ﺗﺮ ！ﻮﻟﻮ ﺧﺮاﺑﺘﺮﻳﻦ ﮐﺎر و
ﮐ . ７ﻫﻐﻪ دا ﭼﻲ د ورو１ﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ＃د ﺑﺮﺧﻼﻓﻴﻮ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﻳ＄ ３ﺎن او
ﻫﻴﻮاد اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﮐ . ７اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ دی را وﺳﺘﺊ او ﭘﺎﭼﺎ ﻳ ３ﮐ. ７

ﺷــــــــﺎه ﺷــــﺠﺎع

دی ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﭼﺎ وو او ﭘﻪ ا請ﻞ ﮐﻲ ﻗﺪرت ！ﻮﻟﻪ د اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﮐﻲ وو .
اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﭼﻲ د ﺑﻞ ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪي ژوﻧﺪ ﻫﻴ＆ وﺧﺖ ﻧﻪ دئ ﻗﺒﻮل ﮐ７ئ دی ﻳ ３و واژه  .ﺗﺮ
دې وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ د ﻣﺤﻤﺪزو ﮐﻮرﻧ ９ﺗﻪ و رﺳ５ﺪه .

ﺗﻤـــــــﺮﻳـــــــﻦ
 ١ـ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ＇ﺮﻧ／ﻪ ﭘﺎﭼﺎ ﺳﻮ ؟
 ٢ـ ﮐﻠﻪ ﭼﻲ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﭘﺎﭼﺎ ﺳﻮ ﮐﻮم ﮐﻮم ﮐﺎروﻧﻪ ﻳ ３و ﮐ７ه ؟
 ٣ـ اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ＇ﺮﻧ／ﻪ ﻣ ７ﺳﻮ ؟
 ۴ــ د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﺗﺮ ﻣﺮګ وروﺳﺘﻪ ＇ﻮک او ＇ﺮﻧ／ﻪ ﭘﺎﭼﺎ ﺳﻮ ؟
 ۵ــ د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻪ ﮐﻮرﻧ ９ﮐﻲ ﭼﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه ﻟﻮی
ﺧﻴﺎﻧﺖ و ﮐ ７؟

٣٩

د ﻣﺤﻤﺪزو دوره
 ١٢١٦ﻫـ ــــ  ١٣٥٧ﻫـ
ﻣﺤﻤﺪ زي د ﮐﻨﺪﻫﺎر د دراﻧﻮ د ﺑﺎرﮐﺰي ﻗﻮم ﻳﻮه ＇ﺎﻧﮑﻪ ده  ،ﭼﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﮑﻪ د دې
ﮐﻮرﻧ ９ﻣﻮﺳﺲ دئ ﭼﻲ د  ١٠٠٠ﻫـ ق ﻳﺎ  ١٥٩١م ﭘﻪ ﺷﺎو ﺧﻮا ﮐﻲ ﻳ ３ﭘﻪ ارﻏﺴﺎن ﮐﻲ
ﭼﻲ د ﮐﻨﺪﻫﺎر د ＊ﺎر ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻮا ﮐﻲ ﭘﺮوت دئ ژوﻧﺪ ﮐﺎوه او د ﻣﻠﮏ ﺳﺪو ﻫﻢ
وﺧﺘﻪ وو ﮐﻮم ﭼﻲ د اﺑﺪاﻟﻴﺎﻧﻮ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺣﮑﻤﺮان وو  .ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻴﮑﻪ ﺗﺮ ﻣﺮګ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ
ﮐﻠﻲ ﮐﻲ ＊ﺦ ﺳﻮ .
د دې ﮐﻮرﻧ ９ﻳﻮ ﻏ７ی ) ﺣﺎﺟﻲ ﺟﻤﺎل ( د ﺷﻴﺮ ﺳﺮخ ﺑﺎﺑﺎ ﭘﻪ ﺟﺮ－ﻪ ﮐﻲ ﮐﻠﻪ ﭼﻲ د ﭘﺎﭼﺎ د
اﻧﺘﺨﺎﺑﻮﻟﻮ د ﭘﺎره ﺟﻮړه ﺳﻮې وه ６－ون درﻟﻮد د اﺣﻤﺪ ﺷﺎه ﺑﺎﺑﺎ ﺗﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﮐ５ﺪو وروﺳﺘﻪ د
ﻫﻐﻪ د درﺑﺎر ﻣﺸﺎور ﺳﻮ  ،ﺗﺮ ﻣﺮګ وروﺳﺘﻪ د ﮐﻨﺪﻫﺎر د ذاﮐﺮ ﭘﻪ ﮐﻠﻲ ﮐﻲ ＊ﺦ ﺳﻮ  .ﺗﺮ ده
وروﺳﺘﻪ د ده زوی ﺳﺮدار ﭘﺎﻳﻨﺪه ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ارﻏﺴﺎن ＇ﺨﻪ ﺗﺮ ﻫﻠﻤﻨﺪ ﭘﻮري د ﺑﺎرﮐﺰﻳﻮ د
ﻗﺒﻴﻠﻮ د رﻳﺲ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﺷﻬﺮت و ﻣﻮﻧﺪ  .او د ﺗ５ﻤﻮر ﺷﺎه ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ ﭘﻪ ﻟﻮړه ﺳﺘﺮ－ﻪ ور
ﺗﻪ و ﮐﺘﻞ ﺳﻮه او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﻳ ３ﻟﻮړ ﺧﺪﻣﺘﻮﻧﻪ و ﮐ７ه .
د ﻣﺤﻤﺪ زو د ﮐﻮرﻧ ９ﻟﻮﻣ７ی ﺳ７ی وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن وو ﭼﻲ ﭘﻪ  ١٢١٦ﻫـ ق ﮐﺎل ﮐﻲ د
ﺳﺪوزي ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد د ﭘﺎﭼﻬ ９ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ ﻳ ３د وزﻳﺮ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ دﻧﺪه ﭘﻴﻞ ﮐ７ه  .ﺗﺮ ده
وروﺳﺘﻪ د دې ﮐﻮرﻧ ９ﻟﻮﻣ７ی ﭘﺎﭼﺎ اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن دئ .
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د اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ
)١٢٥٤ــ (١٢٥٥ﻫـ ق )  ١٨٣٨ــ (١٨٣٩م
ﮐﻠﻪ ﭼﻲ د ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد زوی )ﮐﺎﻣﺮان ( وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ړوﻧﺪ ﮐ ７ﭘﻪ دا
ﮐﺎر د وزﻳﺮ ﻓﺘﺢ ﺧﺎن ﻏ＋ﺘﻠﻲ ورو１ﻪ د ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﮐﻲ و
در４ﺪل او ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻲ ﻳ ３د ﺳﺪوزو د ﮐﻮرﻧ ９ﮐﻤﺒﻠﻪ ور ！ﻮﻟﻪ ﮐ７ه  .ﺧﻮ
ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻳ ３ﭘﺮ ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ ﺑﺎﻧﺪي ﺗﺮ ﻣﻨ ＃ﮐﺶ ﻣﮑﺶ ﺟﻮړ ﺳﻮ ＇ﻮ ﭘﻪ ﭘﺎی
ﮐﻲ ﺳﺮدار دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻋﻴﺪ－ﺎه ﮐﻲ د ﺧﭙﻠﻲ ﭘﺎﭼﺎﻫ９
اﻋﻼن و ﮐ ７او د ده ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻄﺒﻪ و وﻳﻞ ﺳﻮه  ١٢٥٤ﻫـ ١٨٣٨م  .د اﻣﻴﺮ

اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن

دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ﭘﺪﻏﻪ دوره ﮐﻲ د ده ور１ﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن زﻳﺎت
وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻨ％ﻮ و و４ﺸﻞ  .ﻫﺮ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮐﻲ د ！ﻮل ﻗﺪرت ＇＋ﺘﻦ وو .ﮐﻮم
ﻣﺎﻟﻴﺎت ﭼﻲ ﺑﻪ ﻳ ３را！ﻮﻟﻮل ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺑﻪ ﻳ ３ﭘﻪ ﮐﺎر اﭼﻮل او ﻣﺮﮐﺰي ﺣﮑﻮﻣﺖ ﺗﻪ ﺑﻪ ﻳ＇ ３ﻪ ﻧﻪ
0ورﮐﻮل .
د ﻫﻴﻮاد ﺣﺎل ورځ ﭘﻪ ورځ ﺧﺮاﺑ５ﺪئ  .ﭘﺪې وﺧﺖ ﮐﻲ رﻧﺠﺖ ﺳﻨ ) ，د ﺳﮑﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ (
！ﻮل ﭘﻨﺠﺎب ﺗﺮ ﭘ＋５ﻮر ﭘﻮري ﻧﻴﻮﻟﺊ وو او ﭘﻪ ﭘ＋５ﻮر ﮐﻲ ﻫﻢ ﺳﺮدار ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د
اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن ورور ډ４ﺮ ﮐﻤﺰورئ وو او دا ﺑ５ﺮه وه ﭼﻲ رﻧﺠﺖ ﺳﻨ ，ﭘﺮ ﺧﻴﺒﺮ
ﺣﻤﻠﻪ وﮐ７ي  .اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ ＇ﺨﻪ د ﭘ＋５ﻮر د ﺑﻴﺎ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ د ﭘﺎره
ﻣﺮﺳﺘﻪ و ﻏﻮ＊١ﺘﻪ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د  ٦٠زرو ﻋﺴﮑﺮو ﺳﺮه ﭘ＋５ﻮر ﺗﻪ وﻻړ ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ３ﻣﺎﺗﻪ و
ﮐ７ه او ﺑﻴﺮﺗﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﺊ .
اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د رﻧﺠﺖ ﺳﻨ ，د ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ د ﭘﺎره د اﻧ／ﺮ４ﺰ  ،اﻳﺮان او روس د
دوﻟﺘﻮﻧﻮ ＇ﺨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ و ﻏﻮ＊ﺘﻞ .
ﭘﺪﻏﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻟﻮﻣ７ﻧﯽ ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻴﺌﺖ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ را
واﺳﺘﺎوه  .د روﺳﻴ ３ﻳﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻫﻢ د وﻳﮑﻮ وﻳﭻ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻠﺊ وو ﭼﻲ د ﮐﺎﺑﻞ
درﺑﺎر او د ﮐﻨﺪﻫﺎر ﺣﮑﻤﺮاﻧﺎن ﻳ ３د اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﺗﺤﺮﻳﮏ ﮐﻮل  .اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﺎن د اﻧ／ﺮ４ﺰ د ﻧﻤﺎﻳﺪه ﺳﺮه ﺧﺒﺮي و ﮐ７ې او د ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﻳ ３و ﻣﻨﻞ ﭼﻲ ﮐﻪ اﻧ／ﺮ４ﺰان اﻣﻴﺮ
ﺗﻪ  ٢٠٠٠ﺗﻮﭘﮑﺎن او د ﺳﻨﺪ د رود ﻟﻮ４ﺪﻳﺰي ﻣ％ﮑﻲ ور ﮐ７ي ﻧﻮ ﺗﻞ ﺑﻪ د اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ ﻫﻤﮑﺎر
۴١

او دوﺳﺖ وي .
ﺧﻮ اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ د ﻫﻨﺪ د ﺳﺎﺗﻨﻲ د ﭘﺎره او د روس د اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﻣﺨﺘﻪ
را ﺗ ，د ﻣﺨﻨﻴﻮي د ﭘﺎره ﺷﺎه ﺷﺠﺎع ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ＇ﺨﻪ ﺗ＋ﺘ５ﺪﻟﺊ
وو او ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﻲ اوﺳ５ﺪئ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﮐﻲ ﻧﻴﻮﻟﺊ وو ＄ .ﮑﻪ ﻧﻮ اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ د
اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﺮ ﻟﻮﻣ７ۍ ﻧ＂５ﻪ ﭘﻪ  ١٨٣٨م ﮐﺎل ﮐﻲ د اﻓﻐﺎن او اﻧ／ﺮ４ﺰ ﻟﻮﻣ７ۍ
ﺟ７／ه ﭘﻴﻞ ﮐ７ه او د اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ وړﻟﻮ ﺗﻪ ﻳ３

ﺷــــــــﺎه ﺷﺠﺎع

ﻣﻼ و ﺗ７ﻟﻪ .
ﺷﺎه ﺷﺠﺎع ﻟﻮﻣ７ی د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﻲ ﭘﻪ ﮐﻨﺪﻫﺎر ﮐﻲ او د  ١٨٣٩م ﮐﺎل ﭘﻪ ا－ﺴﺖ
ﮐﻲ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻲ ﺗﺶ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﭘﺎﭼﺎ ﺳﻮ او اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن د
زاﻣﻨﻮ ﺳﺮه ﺑﺨﺎرا ﺗﻪ وﻻړ .

د اﻓﻐﺎن او اﻧ／ﺮ４ﺰ ﻟﻮﻣ７ۍ ﺟ７／ه :
د اﻧ／ﺮ４ﺰ ﻋﺴﮑﺮ د ﺷﺎه ﺷﺠﺎع ﺳﺮه ﻳﻮ ＄ﺎی اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ را ﻧﻨﻮﺗﻞ  .اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭼﻲ ﭘﺪې
و ﭘﻮﻫ５ﺪل ﭼﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ ﻧﻴﻮﻟﺊ دئ ﻧﻮ ﻣﻠﻲ ﭘﺎ＇ﻮن ﻳ ３و ﮐ ７او ﭘﻪ ﻏﺰا ﻳ３
ﭘﻴﻞ وﮐ . ７ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻲ د ﻏﺎزي ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﺎن ا＇ﮑﺰي

اوﻧﺎﻳﺐ اﻣﻴﻦ اﷲ ﺧﺎن ﻟﻮ－ﺮي ﭘﻪ

ﻣﺸﺮۍ د اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺟﻬﺎد ﭘﻴﻞ ﺳﻮ  .د دوی ﭘﻪ ﻗﻮﻣﻨﺪه د
 ١٨٤١م ﮐﺎل د ﻧﻮوﻣﺒﺮ ﭘﻪ دوﻫﻤﻪ ﻧ＂５ﻪ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﭘﺎ＇ﻮن وﺳﻮ  .اﻓﻐﺎﻧﺎن ﭘﻪ
ﺗﺶ ﻻس ﭘﺮ اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ ورﻏﻠﻞ  .ﭘﻪ دﻏﻪ اوﻟﻪ ورځ ﻳ ３د اﻧ／ﺮ４ﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه
ﺑﺮﻧﺲ و واژه  .د ډﻳﺴﻤﺒﺮ ﭘﺮ  ٢٣ﻧ＂５ﻪ ﻳ ３ﻣﮑﻨﺎ！ﻦ و واژه .
ﺷﺎه ﺷﺠﺎع ﭼﻲ د ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد ﺳﺮه ﻳ ３ﺧﻴﺎﻧﺖ ﮐ７ئ وو د  ١٨٤٣م

ﻣﮑﻨﺎ！ﻦ

ﮐﺎل د اﭘﺮﻳﻞ ﭘﺮ  ٣ﻧ＂５ﻪ و وژل ﺳﻮ  .او ＇ﺮﻧ／ﻪ ﭼﻲ د دﻏﻪ ﮐﺎل ﭘﻪ ژﻣﻲ
ﮐﻲ د اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ ﻋﺴﮑﺮ د ﮐﺎﺑﻞ د ﻻري ＇ﺨﻪ ﺟﻼل اﺑﺎد ﺗﻪ ﺗﻠﻞ ！ﻮﻟﻪ د
ﻏﺎزﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا و وژل ﺳﻮه .
اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ ﭘﺪې ﺟﻨ ，ﮐﻲ ډ４ﺮ ﺗﺎواﻧﻮﻧﻪ و ﻟﻴﺪل  ٣٠ ،زره ﻧﻔﺮه ﻳ ３و و
ژل ﺳﻮه او  ٢١٠ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻪ ﻫﻨﺪۍ روﭘ ９ﻳ ３ﻣﺼﺮف ﺳﻮې  .ﭘﻪ دﻏﻪ ﺟﻨ，
ﮐﻲ ﭼﻲ د اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ ＇ﻮک اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راﻏﻠﻲ وه ﺑ５ﻠﻪ ﻳﻮه ﻧﻔﺮ ډاﮐﺘﺮ
۴٢

وزﻳﺮ ﻣﺤﻤﺪ اﮐﺒﺮ ﺧﺎن

ﺑﺮﻳ６ن ＇ﺨﻪ ﻧﻮر ＇ﻮک ژوﻧﺪي ﭘﺎﺗﻪ ﻧﻪ ﺳﻮل  .د ﺷﺎه ﺷﺠﺎه ﺗﺮ وژﻟﻮ او د اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ ﺗﺮ
ﻣﺎﺗﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﺧﻠﮑﻮ اﻣﻴﺮ دوﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺎن راووﺳﺖ او د ﺧﭙﻞ ﻣﺠﺎﻫﺪ زوی وزﻳﺮ اﮐﺒﺮ
ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻳ ３د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﮐ５＋ﻨﺎوه .

د اﻓﻐﺎن او اﻧ／ﺮ４ﺰ دوﻫﻤﻪ ﺟ７／ه :
د  ١٨٧٨م ﮐﺎل د ﻧﻮوﻳﻤﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﮐﻲ اﻧ／ﺮ４ﺰان د ﺑﻮﻻن ،
ﺗﻮرﺧﻢ او ﮐﻮرم ﻟﻪ ﻻري د درﻧ ３ﺗﻮﭘﺨﺎﻧ ３او  ٣٥٠٠٠ﻋﺴﮑﺮو ﺳﺮه
را ﻣﺦ ﺗﻪ ﺳﻮه  .اﻣﻴﺮ ﺷﻴﺮﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﻣﺰار ﺗﻪ ﺣﺮﮐﺖ وﮐ＇ ７ﻮ د روﺳﺎﻧﻮ
＇ﺨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ و ﻏﻮاړي  .روﺳﺎﻧﻮ ﻣﺮﺳﺘﻪ ور ﺳﺮه و ﻧﻪ ﮐ７ه او اﻣﻴﺮ ﭘﻪ
ﻣﺰار ﮐﻲ ﻣ ７ﺳﻮ .
د اﻣﻴﺮ ﺷﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن ﺗﺮ ﻣﺮګ وروﺳﺘﻪ د ﮐﺎﺑﻞ ﺣﺎﻟﺖ ډ４ﺮ ﺧﺮاب

اﻣﻴﺮ ﺷﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن

وو اﻧ／ﺮ４ﺰان ﻣﺨﺘﻪ راﺗﻠﻪ ＇ﻮ ﭘﻪ اﺧﺮ ﮐﻲ ﻳ ３ﺳﺮداراﻧﻮ د ده زوی ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮب
ﺧﺎن ﭘﺴﻠﻪ  ٨ﮐﺎﻟﻮ ﺑﻨﺪ ＇ﺨﻪ د ﺑﻨﺪﻳﺨﺎﻧ＇ ３ﺨﻪ را و اﻳﺴﺖ او ﭘﺎﭼﺎ ﻳ ３ﮐ ) ７د  ١٨٧٩م
ﮐﺎل د ﻣﺎرچ ＇ﺨﻪ ﺗﺮ اﮐﺘﻮﺑﺮ ﭘﻮري ( .
اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن ﭼﻲ ﻳﻮ ﺑ ３ﺗﺠﺮﺑ ３ﺳ７ی وو اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ و ﻧﻴﻮئ
او －ﻨﺪﻣﮏ ﺗﻪ ﭼﻲ د ﮐﺎﺑﻞ او ﺟﻼل اﺑﺎد ﺗﺮ ﻣﻨ ＃ﻳﻮ ＄ﺎی دئ ﺑﻮت او
ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ３د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮐﻲ ﺧﺮاﺑﺘﺮﻳﻨﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه ﭘﻪ اﻣﻀﺎ ﮐ７ه .
ﭘﺪې ﻣﻌﺎﻫﺪه ﮐﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ډﻳﺮي ﻧﻮري ﻣ％ﮑﻲ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ７ې ) ﺟﻤﺎدي
اﻟﺜﺎﻧﻲ  ١٢٩٦ﻫـ ق  ٢٦ﻣ ١٨٧٩ ３م (  .دﻏﻪ ﻣﻌﺎﻫﺪه د －ﻨﺪﻣﮏ د ﻣﻌﺎﻫﺪې

ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻌﻘﻮب ﺧﺎن

ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﻳ８ي .
د －ﻨﺪﻣﮏ د ﻣﻌﺎﻫﺪې ﻟﻪ ﻣﺨﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘ＋ﻴﻦ  ،ﮐﻮرم
او ﺧﻴﺒﺮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ７ه او ﻫﻢ د دې ﻗﺮارداد ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د
اﻧ／ﺮ４ﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻲ ＄ﺎی ﭘﺮ ＄ﺎی ﺳﻮ .

ﻣﻼﻟ ９د ﻣﻴﻮﻧﺪ ﭘﻪ ﺟﻨ ，ﮐﯽ

۴٣

دا ﮐﺎر د اﻓﻐﺎن ﻣﻠﺖ د ﻣﻨﻠﻮ وړ ﻧﻪ وو ＄ﮑﻪ ﻧﻮ ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﭘﻪ ﻣ７５اﻧﻪ
د اﻧ／ﺮ４ﺰ ﺳﺮه ﺟﻨ ，ﭘﻴﻞ ﮐ . ７د اﻧ／ﺮ４ﺰ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه ) ﮐﻴﻮﻧﺎري ( ﻳ ３د ！ﻮﻟﻮ
ﻣﻠ／ﺮو ﺳﺮه د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺑﺎﻻ ﺣﺼﺎر ﮐﻲ ﻣ ７ﮐ ７او د ﺑﻠﻲ ﺧﻮا د ﮐﻨﺪﻫﺎر
ﭘﻪ ﻣﻴﻮﻧﺪ ﮐﻲ ﻏﺎزي اﻳﻮب ﺧﺎن د اﻣﻴﺮ ﺷﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﺧﺎن زوی او ﭘ＋ﺘﻨ３
ﭘ５ﻐﻠﻲ ﻣﻼﻟ ９د اﻧ／ﺮ４ﺰ و ﻟ＋ﮑﺮ ﺗﻪ ﺳﺨﺘﻪ ﻣﺎﺗﻪ ورﮐ７ه  ٢٧د ﺟﻮﻻی
00

ﻣﺤﻤﺪ اﻳﻮب ﺧﺎن

 ١٨٨٠م .
اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ ﭼﻲ د دې وار ﺑﻴﺎ ﻣﺎﺗﻪ و ﺧﻮړه او ﻧﻪ ﻳ ３ﺳﻮای ﮐﻮﻻی

ﭼﻲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮐﻲ ＄ﺎن ！ﻴﻨ ，ﮐ７ي ﻧﻮ ﻳ ３ﺳﺮدار ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ د ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ اﻓﻀﻞ
ﺧﺎن زوی د ﺗﺎﺷﮑﻨﺪ ＇ﺨﻪ راو ﻏﻮ＊ﺖ او ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻲ ﻳ ３ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﮐ５＋ﻨﺎوه  ٢٧د ﺟﻮﻻی
 ١٨٨٠م .

اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن
)١٢٩٧ــ  (١٣٠٧ﻫـ ل )١٩١٩ــ  (١٩٢٩م
اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن زوی وو  .دی د

ﭘﻼر ﺗﺮ

ﻣﺮګ وروﺳﺘﻪ د  ١٩١٩م ﮐﺎل د ﻣﺎرچ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ ﻟﻮﻣ７ۍ ﻧ＂５ﻪ ﭘﺎﭼﺎ
ﺳﻮ  .ﮐﻠﻪ ﭼﻲ اﻣﻴﺮ ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ووژل ﺳﻮ ﻧﻮ ورور ﻳ ３ﺳﺮدار
ﻧﺼﺮاﷲ ﺧﺎن د ＄ﺎن د ﭘﺎره ﭘﻪ ﺟﻼل اﺑﺎد ﮐﻲ ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ اﻋﻼن ﮐ７ه او
اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ ﺗﻪ ﻳ ３د ﺧﭙﻞ ورور ﭘﻪ ﺷﺎن د ＊ﻮ رواﺑﻄﻮ اﻃﻤﻨﺎن ور ﮐ. ７
د ده ﭘﺪې ﮐﺎر ﻣﺸﺮوﻃﻴﺖ ﻏﻮ＊ﺘﻮﻧﮑﻲ ﭼﻲ ﻳﻮه ډﻟﻪ ﺗﺮﻗﻲ ﻏﻮ＊ﺘﻮﻧﮑﻲ
وه ډ４ﺮ ﺧﻮاﺷﻴﻨﻲ ﺳﻮه ﻫﻐﻪ وو ﭼﻲ د ده ﭘﺮ ＄ﺎی ﻳ ３اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن

اﻣﻴﺮ اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن

ﭘﺎﭼﺎ ﮐ. ７
ﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻋﻴﺪ－ﺎه ﮐﻲ
！ﻮل ﻋﺴﮑﺮ  ،ﻣﺎﻣﻮرﻳﻦ او ﺧﻠﮏ
راﻏﻮﻧ ６ﮐ７ل  ،ﻟﻮﻣ７ی ﻳ ３ﺧﻠﮏ د
ﭘﻼر د ﻣ７ﻳﻨﻲ د ﭘﻴ＋ﻲ ＇ﺨﻪ ﺧﺒﺮ ﮐ７ه
او ﺑﻴﺎ ﻳ ３د ﮐﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻋﻴﺪ－ﺎ ﮐﻲ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺎﭼﺎﻫﻲ اﻋﻼن ﮐ７ه .

۴۴

د ﮐﺎﺑﻞ ﻋﻴﺪ－ﺎ

اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﺪاﺳﻲ ﺣﺎل ﮐﻲ ﭼﻲ ﻋﺴﮑﺮي درﺷﻲ ﻳ ３اﻏﻮﺳﺘ ３وه
ﺧﻠﮑﻮ ﺗﻪ ﻳ ３داﺳﻲ ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ ورﮐ７ه :

 ” اې زﻣﺎ －ﺮان ﻣﻠﺘﻪ ! زه ﺑﻪ دﻏﻪ د ﻋﺴﮑﺮۍ درﺷﻲ د ＄ﺎن
＇ﺨﻪ و ﻧﻪ ﺑﺎﺳﻢ ＇ﻮ د ﻫﻴﻮاد ﻣﻮر ﺗﻪ ﻣﻲ د ازادۍ ﮐﺎﻟﻲ ﻧﻪ
وي ور ﭘﻪ ﺗﻦ ﮐ７ي .
 زه ﺑﻪ دﻏﻪ ﺗﻮره ﺗﻴﮑﻲ ﺗﻪ دﻧﻨﻪ ﻧﻪ ﮐ７م ＇ﻮ د ﺧﭙﻞ －ﺮان ﻣﻠﺖ د ﺣﻘﻮﻗﻮ ﺗ５ﺮي
ﮐﻮوﻧﮑﻲ ﻣﻲ ﭘﺮ ＄ﺎی ﻧﻪ دي ﮐ５＋ﻨﻮﻟﻲ .
 اې زﻣﺎ －ﺮان ﻣﻠﺘﻪ او ﺳﺮ ＊ﻨﺪوﻧﮑﻮ ﻋﺴﮑﺮو ! راوړئ ﭼﻲ ﺧﭙﻠﻪ اﺧﺮي ﻫﺴﺘﻲ د
ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد د ﺳﺎﺗﻨﻲ د ﭘﺎره  ،راﺳﺊ ﭼﻲ ﺧﭙﻞ د ﻧﻨ／ﻪ ډک ﺳﺮوﻧﻪ ﻣﻮ د ﺧﭙﻞ
ﻫﻴﻮاد د ﺧﻼ請ﻮن د ﭘﺎره ﻗﺮﺑﺎن ﮐ７و” .
دا ﻳ ３و وﻳﻞ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﺸﭙ７ه ازادي ﻳ ３اﻋﻼن ﮐ７ه  .د ده د ﭘﺎﭼﺎﻫ ９د ﭘﻴﻞ ﺳﺮه
د ده د ﭘﻼر او ﻧﻴﮑﻪ د اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ د ﭘﻠﻮي ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﺎی ﺗﻪ و رﺳ５ﺪ او ﻧﻮﻣﻮړي د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻮره ﺧﭙﻠﻮاﮐﻲ اﻋﻼن ﮐ７ه .
د  ١٩١٩ﻋﻴﺴﻮي ﮐﺎل د ﻣﯽ ﭘﺮ ﭘﻨ％ﻤﻪ ﻧ＂５ﻪ ﻳ ３د اﻧ／ﺮﻳﺰاﻧﻮ ﭘﺮ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ درو
ﺟﺒﻬﻮ ﮐﻲ ﺣﻤﻠ ３وﮐ７ې ﭼﻲ دﻏﻪ ﻧﻮ د اﻓﻐﺎن او اﻧ／ﺮﻳﺰاﻧﻮ درﻳﻢ ﺟﻨ ，دئ .
د ﺟﻨ ，د ډ４ﺮ ﺷﺪت ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻲ دواړو ﺧﻮاوو ﺳﻮﻟﻪ ﺳﺮه وﮐ７ه .
اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن د ﺧﭙﻞ ﻧﻴﮑﻪ اﻣﻴﺮ ﻋﺒﺪا ﻟﺮﺣﻤﻦ ﺧﺎن د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﭘﻪ ﺧﻼف د ﺧﭙﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ
－ﺎوﻧ６ي ) روﺳﻴ ( ３دوﺳﺘ ９ﺗﻪ ﻻس واﭼﺎوه  .ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﮐﻲ ﻳ ３ډ４ﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ
ا請ﻼﺣﺎت ﭘﻴﻞ ﮐ７ه ﭼﻲ د ﻳﻮې ﺧﻮا د ﺷﻮروي ﺳﺮه دوﺳﺘﻲ او دﺑﻠﻲ ﺧﻮا ＇ﺨﻪ د اﻣﺎن اﷲ
ﺧﺎن دﻏﻪ ژر ا請ﻼﺣﺎت  ،اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺗ／ﻮﻧﻪ او د اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ ﭘﺮوﭘﺎ－ﻨﺪه ﺳﺒﺐ ﺳﻮه ﭼﻲ
ﺧﻠﮏ دده ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﻲ و در４ﺪل او ＊ﻮر＊ﻮﻧﻪ ﻳ ３وﮐ７ه  .ﻫﻐﻪ وو ﭼﻲ د ﮐﺎﺑﻞ ﭼﺎري ﺣﺒﻴﺐ
اﷲ ﮐﻠﮑﺎﻧﻲ ﺗﻪ ﭼﻲ د ﺳﻘﺎو د زوی ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻬﻮر او ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﮐﻲ ﺑﻨﺪي وو و رﺳ５ﺪې .
ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﭘﺪﻏﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ وﺧﺖ د ﻣﺨﻪ ﻟﻪ ﺑﻨﺪه را ﺧﻼص ﺳﻮ  .او دا ﭼﻲ ﭘﻪ
ﻫﻴﻮاد ﮐﻲ د اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﻲ د اﻧ／ﺮﻳﺰاﻧﻮ د ﻻس وﻫﻨﻮ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﻧﺎ اراﻣﻲ راﻏﻠﻪ
۴۵

او اﻣﺎن اﷲ ﻧﻪ ﻏﻮ＊ﺘﻪ ﭼﻲ اﻧﺴﺎﻧﺎن دي ووژل ﺳﻲ ﻧﻮ ﻳ ３دﻏﻪ ＇ﻮ ﺟﻤﻠ ３ﭘﺮ ﻳﻮه ﺳﭙﻴﻨﻪ
ﭘﺎ１ﻪ ﻟﻴﮑﻠﻲ وې ” د ﻫﻴﻮاد ﺧﻴﺮ ﭘﻪ دې ﮐﻲ دئ ﭼﻲ ﺑﺎﻳﺪ د ﮐﺎر ＇ﺨﻪ ﻻس واﺧﻠﻢ ＄ ،ﮑﻪ
！ﻮﻟﻲ وﻳﻨﻲ ﺗﻮﻳﻮﻧﻲ او اﻧﻘﻼﺑﻮﻧﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﮐﻲ دي زﻣﺎ ﺳﺮه د ﺑﺮﺧﻼﻓ ９ﭘﻪ ﺳﺒﺐ دي ” .
اﻣﺎن اﷲ ﺧﺎن ﭘﺴﻠﻪ ﻟﺴﻮ ﮐﺎﻟﻮ ﭘﺎﭼﺎﻫ＇ ９ﺨﻪ د  ١٩٢٩ﻋﻴﺴﻮي ﮐﺎل د ﺟﻨﻮري ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ
ﮐﻲ د ﮐﻨﺪﻫﺎر د ﻻري د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ＇ﺨﻪ ووت ،اﻳ＂ﺎﻟ ３ﺗﻪ ﻳ＄ ３ﺎن و رﺳﺎوه او د ژوﻧﺪ
ﺗﺮ اﺧﺮه ﭘﻮري ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ  .ﮐﻠﻪ ﭼﻲ وﻓﺎت ﺳﻮ ﻧﻮ ﺟﻨﺎزه ﻳ ３د اﻟﻮﺗﮑﻲ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راوړه ﺳﻮه او ﻫﻠﺘﻪ ＊ﺦ ﺳﻮ .

ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﺎن
) ١٣١٢ـــ  (١٣٥٢ﻫـ ل )١٩٣٣ــ (١٩٧٣م
اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺎه د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎدر ﺧﺎن زوی
دئ ﭼﻲ ﭘﻪ  ١٢٩٣ﻫـ ل  ١٩١٤م ﮐﺎل ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻲ ز４８４ﺪﻟﺊ دئ  .د ﮐﺎﺑﻞ
د ﺣﺒﻴﺒﻴ ３او اﺳﺘﻘﻼل ﭘﻪ ﻟ５ﺴﻮ ﮐﻲ ﻳ ３زده ﮐ７ي و ﮐ７ې  .ﺑﻴﺎ د ﭘﻼر
ﺳﺮه ﻓﺮاﻧﺴ ３ﺗﻪ وﻻړ او ﻫﻠﺘﻪ ﻳ ３ﭘﻪ زده ﮐ７و ﭘﻴﻞ و ﮐ.７
ﭘﻪ  ١٣٠٩ﻫـ ل ﮐﺎل ﮐﻲ ﺑﻴﺮﺗﻪ د ﻓﺮاﻧﺴ＇ ３ﺨﻪ ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ راﻏﺊ او ﭘﻪ
ﻋﺴﮑﺮي ＇ﺎﻧ／ﻪ ﮐﻲ ﻳ ３ﺧﭙﻠﻮ زده ﮐ７و ﺗﻪ دوام ور ﮐ. ７

ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﺎن

ﻳﻮ ＄ﻞ ﻳ ３د دﻓﺎع د وزارت د وﮐﻴﻞ او ﺑﻴﺎ ﻳ ３د ﭘﻮﻫﻨﻲ د وزارت د
وﮐﻴﻞ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﮐﺎر ﮐ７ئ دئ .
د ﭘﻼر ﺗﺮ ﻣ７ﻧﻲ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ  ١٣١٢ﻫـ ل ﮐﺎل ﮐﻲ ﭘﺎﭼﺎ ﺳﻮ او د  ١٣٥٢ﻫـ
ل ﮐﺎل د ﺳﺮﻃﺎن ﺗﺮ  ٢٥ﻧ ３＂５ﭘﻮري د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺎﭼﺎ وو .

＇ﺮﻧ／ﻪ ﭼﻲ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﺎن د ﭘﺎﭼﻬ ９ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻧﻪ درﻟﻮده ﻧﻮ زﻳﺎﺗﺮه ﭼﺎري د ده
د ﺗﺮه ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﻲ د ده د ﺣﮑﻮﻣﺖ 請ﺪر اﻋﻈﻢ وو
ﺳﺮﺗﻪ رﺳ５ﺪﻟ . ３ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن د  ١٩٣٣م ﮐﺎل ＇ﺨﻪ ﺗﺮ  ١٩٤٦م
ﭘﻮري 請ﺪراﻋﻈﻢ وو .

ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن

۴۶

ﺗﺮ ده وروﺳﺘﻪ ﻳ ３د ده ورور ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن 請ﺪراﻋﻈﻢ ﺳﻮ  ١٩٤٦ـــ  ١٩٥٣م .
ﺗﺮ دوﻫﻢ ﻧ７ﻳﻮال ﺟﻨ ，وروﺳﺘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﻮﻳﻮ ﭘﺮوژو ﭘﻪ ﻣﻨ ＃ﺗﻪ راوړو ﭘﻴﻞ و ﮐ. ７
د ﻫﻠﻤﻨﺪ او ارﻏﻨﺪداو د ﺑﻨﺪوﻧﻮ ﺟﻮړول د اﻣﺮﻳﮑﺎ د ﻣﺘﺤﺪه اﻳﺎﻻﺗﻮ د ﺗﺨﻨﻴﮑﻲ او
اﻗﺘﺼﺎدي ﻫﻤﮑﺎرﻳﻮ ＇ﺨﻪ دي .
ﭘﻪ ١٩٥٣م ﮐﺎل ﮐﻲ ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ داود 請ﺪراﻋﻈﻢ ﺳﻮ  .د ده ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ د اﻗﺘﺼﺎدي
ﭘﺮ ﻣﺨﺘﻴﺎ ﻗﺮارداد د ﺟﺮﻣﻨﻲ  ،ﺟﺎﭘﺎن او اﻳ＂ﺎﻟﻴ ３ﺳﺮه اﻣﻀﺎ ﺳﻮ  .دا درې ﻫﻴﻮادوﻧﻪ د ﻧ７ۍ
د دوﻫﻤﻲ ﺟ７／ې ﻣﻠ／ﺮي وه  .دا ＄ﮑﻪ ﭼﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺘﻮﻧﻮ
ﮐﻲ ＊ﻪ دوﺳﺘﻲ ﻧﻪ درﻟﻮده .
د دوﻫﻤﻲ ﻧ７ﻳﻮاﻟﻲ ﺟ７／ې ﭘﻪ ﭘﻴﻞ ﮐﻲ ﻻ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﺧﺎن د ﻫﻴﻮاد ﺑ ３ﻃﺮﻓﻲ اﻋﻼن
ﮐ７ه ﭼﻲ دا ﮐﺎر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ＂－ﻪ وو  .دﻏﻪ د ﺑ ３ﻃﺮﻓ ９ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻇﺎﻫﺮ ﺧﺎن ﺗﺮ اﺧﺮه
ﭘﻮري و ﺳﺎﺗﺊ .
ﭘﻪ ١٩٤٧م ﮐﺎل ﮐﻲ ﻫﻨﺪ د اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ ＇ﺨﻪ ازادي واﺧﻴﺴﺘﻠﻪ  .د دﻏﻲ ازادۍ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮐﻲ ﻫﻨﺪ د ﺧﭙﻠﻲ ﺧﺎوري ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ د ﻻﺳﻪ ورﮐ７ه  .ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ دﻏﻪ د ﻫﻨﺪ ﺧﺎوره او ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ
ﭼﻲ اﻧ／ﺮ４ﺰاﻧﻮ ﭘﺨﻮا د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﺎوري ＇ﺨﻪ －ﺮزوﻟﻲ وې د ﻳﻮه ﻧﻮي ﻫﻴﻮاد )
ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ( ﻣﻨ ＃ﺗﻪ راﺗﻠﻮ ﺳﺒﺐ ﺳﻮه .
ﮐﻠﻪ ﭼﻲ داود ﺧﺎن 請ﺪراﻋﻈﻢ ﺳﻮ ﻧﻮ ﻳ ３د ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ＇ﺨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻫﻐﻮ ﺧﺎورو د
ازادوﻟﻮ ﻏﻮ＊ﺘﻨﻪ وﮐ７ه ﮐﻮم ﭼﻲ د ډﻳﻮرﻧ ６د ﺧﻂ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻲ ﻳ ３ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ورﮐ７ي وې .
دا زﻳﺎﺗﺮه ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺧﻲ وې ﭼﻲ ﭘ＋ﺘﺎﻧﻪ ﭘﮑ＋ﻲ اوﺳ５ﺪل او د ﭘ＋ﺘﻮﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳ ３ﻳﺎدول
 .دې ﺧﺒﺮي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﺎﮐﺴﺘﺎن ﺗﺮ ﻣﻨ ＃ﺟ７／ې او ﻣﺸﮑﻼت ﻣﻨ ＃ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ .
ﻇﺎﻫﺮ ﺧﺎن ﭘﻪ  ١٣٤٣ﻫـ ل ﮐﺎل ﮐﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻧﻮی اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨ ＃ﺗﻪ راووﺳﺖ  .د
دﻏﻪ اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﮐﻲ ازاد ﺳﻮه ﭼﻲ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻲ
ﻳ ３ﻳﻮ زﻳﺎت ﺷﻤ５ﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ －ﻮﻧﺪوﻧﻪ ﻣﻨ ＃ﺗﻪ راﻏﻠﻞ  .ﺧﻠﮑﻮ ﺗﺮ ﻳﻮې اﻧﺪازې ﭘﻮري د ﺧﺒﺮو
او ﻟﻴﮑﻨﻮ ازادي ﭘﻴﺪا ﮐ７ه  .ﺗﺮ دﻏﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﮐﻲ د ﻓﺎرﺳﻲ ژﺑﻲ ﻧﻮم ﭘﻪ دري
واو＊ﺖ .
۴٧

ﭘﻪ  ١٣٥٢ﻫـ ل ﮐﺎل د ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮ  ٢٦ﻧ＂５ﻪ ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ داود د ﻳﻮې ﮐﻮدﺗﺎ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﮐﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻮﻣ７ی ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ اﻋﻼن ﮐ . ７ﻇﺎﻫﺮ ﺧﺎن ﭼﻲ د داود ﺧﺎن د ﮐﻮدﺗﺎ ﭘﻪ
وﺧﺖ ﮐﻲ ﭘﻪ اﻳ＂ﺎﻟﻴﺎ ﮐﻲ وو د  ١٣٥٢ﮐﺎل د اﺳﺪ ﭘﺮ  ٢١ﻧ＂５ﻪ ﻳ ３داود ﺧﺎن ﺗﻪ ﻳﻮ ﻟﻴﮏ
را و ﻟ８５ه ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﮐﻲ ﻳ ３ﻧﻮي رژﻳﻢ ﺗﻪ ﺑﻴﻌﺖ ور ﮐ. ７

ﻣﺤﻤﺪ داود ﺧﺎن
 ١٣٥٢د ﺳﺮﻃﺎن ＇ ٢٦ﺨﻪ د  ١٣٥٧د ﺛﻮر ﺗﺮ  ٧ﭘﻮري
داود ﺧﺎن د ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ ﻋﺰﻳﺰ ﺧﺎن زوی او د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ
ﻇﺎﻫﺮ ﺧﺎن د ﺗﺮه زوی دئ  .ﭘﻪ  ١٢٨٧ﻫﺠﺮي ﻟﻤﺮﻳﺰ ﮐﺎل ﮐﻲ ﭘﻪ ﮐﺎﺑﻞ ﮐﻲ
ز４８４ﺪﻟﺊ دئ  .ﻟﻮﻣ７ی ﻳ ３ﺧﭙﻠﻲ زده ﮐ７ي د ﺣﺒﻴﺒﻴ ３ﭘﻪ ﻟ５ﺴﻪ ﮐﻲ ﮐ７ي
دي او ﺑﻴﺎ د ﻟﻮړو زده ﮐ７و د ﭘﺎره ﻓﺮاﻧﺴ ３ﺗﻪ ﺗﻠﻠﺊ دئ .
د ﻧﺎدر ﺧﺎن ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ د ﻳﻮ ＇ﻪ ﻣﻮدې د ﭘﺎره د ﺧﺎرﺟﻪ ﭼﺎرو د وزﻳﺮ

ﻣﺤﻤﺪ داود ﺧﺎن

ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ ﻣﻮﻇﻒ ﺳﻮ  .ﭘﻪ  ١٣١٤ﻫـ ل ﮐﺎل ﮐﻲ د ﮐﻨﺪﻫﺎر د واﻟﻲ او ﻋﺴﮑﺮي ﻗﻮاوو د ﻣﺸﺮ
ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ و ！ﺎﮐﻞ ﺳﻮ  .ﭘﻪ  ١٣٢٦ﻫـ ل ﮐﺎل ﮐﻲ د ﺣﺮﺑﻴ ３د وزﻳﺮ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ١٣٣٢ﻫـ
ل ﮐﺎل ﮐﻲ د 請ﺪراﻋﻈﻢ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ و ！ﺎﮐﻞ ﺳﻮ  .ﭘﻪ  ١٣٤١ﮐﺎل ﮐﻲ ﻳ ３د 請ﺪراﻋﻈﻤ＇ ９ﺨﻪ
اﺳﺘﻌﻔﯽ وﮐ７ه .
د ١٣٥٢ﻫـ ل ﮐﺎل د ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺮ  ٢٦ﻧ＂５ﻪ ﻳ ３د ﻳﻮې ﮐﻮدﺗﺎ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻲ ﻟﻮﻣ７ی
ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ اﻋﻼن ﮐ . ７داود ﺧﺎن ﭼﻲ د اﻧﻘﻼب د رﻫﺒﺮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎد４ﺪه د ﺧﭙﻠﻲ ﺟﻤﻬﻮري
دورې د دوﻟﺖ د رﻳﺲ 請 ،ﺪراﻋﻈﻢ  ،ﺧﺎرﺟﻪ ﭼﺎرو د وزﻳﺮ  ،د ﻣﻠﻲ دﻓﺎع د وزﻳﺮ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ
ﻳ ３ﮐﺎر ﮐﺎوه .
ﭘﻪ ﻟﻮﻣ７ي ﺳﺮ ﮐﻲ ﻳ ３د ﭘﺮﭼﻢ د －ﻮﻧﺪ ﻳﻮ ﺷﻤ５ﺮ ﻏ７و ﺗﻪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﮐﻲ ＄ﺎی
ورﮐ . ７ﭘﺪﻏﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎﺷﻢ ﻣﻴﻮﻧﺪوال ﭼﻲ د ﻣﺴﺎوات د －ﻮﻧﺪ ﻣﺸﺮ او ﭘﺨﻮاﻧﯽ
請ﺪر اﻋﻈﻢ وو ﺑﻨﺪي ﮐ７ه ﺳﻮ او د ﻫﻐﻪ ＄ﺎی ＇ﺨﻪ ﻳ ３ﻣ７ی د ＄ﺎن وژﻧﻲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨ ＃را و
اﻳﺴﺘﺊ .
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د ده ﭘﻪ دﻏﻪ دوره ﮐﻲ ﻟﻮﻣ７ی  ٧ﮐﻠﻦ ﭘﻼن ﺟﻮړ او ﺗﺮ ﮐﺎر ﻻﻧﺪي و ﻧﻴﻮل ﺳﻮ  .د
ﻣ％ﮑﻮ د ا請ﻼﺣﺎﺗﻮ ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻨ ＃ﺗﻪ راﻏﯽ او د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻲ ﻳﻮې ﮐﻮرﻧ ９ﺗﻪ ﺗﺮ ٢٠٠
ﺟﺮﻳﺒﻪ ﭘﻮري د ﮐﺮﻫ２ﻲ ﻣ％ﮑﻪ ور ﭘﺮ＋４ﻮدل ﮐ５ﺪه او ﻧﻮره ﻳ ３د ﻫﻴﻮاد ﺑ ３ﻣ％ﮑﻮ او
ﺧﻮاراﻧﻮ ﺑﺰ－ﺮو ﺗﻪ ور ﮐﻮل ﮐ５ﺪه  .ددې ﮐﺎر ﭘﻪ ﺳﺮ ﺗﻪ رﺳ５ﺪو دی ﺑﺮﻳﺎﻟﯽ ﻧﻪ ﺳﻮ  .داود
ﺧﺎن د ﻣﺘﺮﻗﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎت ﺳﺴ＂ﻢ ﻣﻨ ＃ﺗﻪ راووﺳﺖ ،ﻫﻐﻪ دا وو ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﺮه اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻋﺎﻳﺪات
او ＂－ﻪ ډ４ﺮ４ﺪه ﭘﻪ ﻫﻐﻪ اﻧﺪازه ﺑﻪ ﻳ ３ﻣﺎﻟﻴﺎت ﭘﻮرﺗﻪ ﺗﻠﻪ  .د ﻳﻮه ﻧﻮي اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺎﻧﻮن د ﭘﺎره
ﻳﻮ ﮐﻤﻴﺴﻮن ﺟﻮړ ﺳﻮ .
د داود ﺧﺎن ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ د ﭘﺨﻮا ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﻋﺴﮑﺮي ﭼﺎرو ﮐﻲ د －ﺎوﻧ６ي
ﻫﻴﻮاد ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﻣﺸﺎورﻳﻨﻮ ﮐﺎر ﮐﺎوه  .دا ＄ﮑﻪ ﭼﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ډ４ﺮ وﺧﺖ راﻫﻴﺴﻲ
د دوو ﻟﻮﻳﻮ ﻗﻮﺗﻮﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ＃ﭘﺮوت وو ﻟﮑﻪ  :ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد او ﻟﻮ４ﺪﻳﺰ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ) اﻣﺮﻳﮑﺎ ( .
او ﺷﻮروﻳﺎﻧﻮ ﻧﻪ ﻏﻮ＊ﺘﻞ ﭼﻲ د ﻟﻮ４ﺪﻳﺰو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ د ﺟﻤﻠ＇ ３ﺨﻪ ﮐﻮم ﻫﻴﻮاد ﭘﺪې ﻣﻨﻄﻘﻪ
ﮐﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﻟﺮي او د ﺑﻠﻲ ﺧﻮا ﻳ ３دﻏﻪ ﻣﺸﺎورﻳﻦ ﭘﻪ ډ４ﺮ ﻟ ８ﻣﺼﺮف دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﮐﺎر ﺑﻮﺧﺖ
وه .
داود ﺧﺎن ＇ﻪ ﻣﻮده وروﺳﺘﻪ ﻳﻮ －ﻮﻧﺪ د ﻣﻠﻲ ﻏﻮر＄ﻨ ，ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨ ＃ﺗﻪ راوړ او ﻳﻮ
－ﻮﻧﺪه ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻳ ３اﻋﻼن ﮐ ７ﭼﻲ ﺑ５ﻠﻪ دﻏﻪ －ﻮﻧﺪ ＇ﺨﻪ ﺑﻞ ﮐﻮم －ﻮﻧﺪ ﻣﻨ ＃ﺗﻪ ﻧﻪ ﺳﻮای
راﺗﻠﻼی  .د دې ﻣﻌﻨﯽ دا وه ﭼﻲ ډﻳﻤﻮﮐﺮاﺳﻲ ﻧﻪ وه .
د ده د ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﭘﻪ دوره ﮐﻲ ﻳﻮ ﺷﻤ５ﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﺎ اراﻣ ９ﻣﻨ ＃ﺗﻪ راﻏﻠ ３ﭼﻲ د ﻫﻐﻮ
ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻲ داود ﺧﺎن ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﮐﻲ  ،ﺣﻔﻴﻆ اﷲ اﻣﻴﻦ  ،ﺑﺒﺮک ﮐﺎرﻣﻞ او د ﺧﻠﻖ د
－ﻮﻧﺪ ﻳﻮ ﺷﻤ５ﺮ ﻧﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﮐﺴﺎن ﺑﻨﺪﻳﺎن ﮐ７ه ﭼﻲ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻲ ﻳ ３د ﻫﻐﻮ د ﻣﻠ／ﺮو د
ﺧﻮا ﻳﻮه ﮐﻮدﺗﺎ ﭘﻴﻞ ﺳﻮه  .ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻲ ﻳ ３داود ﺧﺎن د ﺧﭙﻠﻲ ﮐﻮرﻧ ９د ﻏ７و ﺳﺮه ﭘﻪ
 ١٣٥٧ﻫـ ل ﮐﺎل ﮐﻲ د ﺛﻮر ﭘﺮ  ٧ﻧ＂５ﻪ و وژل ﺳﻮ او د ﺧﻠﻖ دﻳﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ ﺣﮑﻮﻣﺖ ﻣﻨ ＃ﺗﻪ
راﻏﺊ ﭼﻲ ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﮐﯽ ﻳ ３ﻣﺸﺮ وو .
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ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﮐﯽ
)١٣٥٧ــ  (١٣٥٨ﻫـ ل )١٩٧٨ــ(١٩٧٩م
ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﮐﯽ د ١٩١٣م ﮐﺎل د ﺟﻮﻻی ﭘﺮ  ١٥ﻧ＂５ﻪ ز４８４ﺪﻟﺊ دئ .
دی د وﻳ＋ﻮ زﻟﻤﻴﺎﻧﻮ د ډﻟﻲ ﻏ７ی وو .
دی د ډ４ﺮه وﺧﺘﻪ ＇ﺨﻪ د اﻧﻘﻼﺑﻲ ﻓﮑﺮ ＇＋ﺘﻦ وو  .د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د
ﺣﮑﻮﻣﺖ ﭘﻪ ﭘ＂ﻪ ﻳ ３د ﺧﻠﻖ د دﻳﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ －ﻮﻧﺪ ) ﺣﺰب ( اﺳﺎس اﻳ＋ﯽ
وو － ،ﻮﻧﺪ ﺗﻪ ﻳ ３ﻏ７ي را ﺑﻠﻞ او －ﻮﻧﺪي ﻏﻮﻧ６ي ﻳ ３ﮐﻮﻟ. ３

ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﮐﯽ

ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ  ١٣٤٣ﻫـ ل ﮐﺎل د اﻋﻠﻴﺤﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ﻇﺎﻫﺮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ د ﻟﻮﻣ７ي ＄ﻞ د
ﭘﺎره دﻳﻤﻮ ﮐﺮاﺳﻲ اﻋﻼن ﺳﻮه او ﺳﻴﺎﺳﻲ －ﻮﻧﺪوﻧﻮ ﭘﻪ ازادي ﺳﺮه و ﮐﻮﻻی ﺳﻮه ﭼﻲ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ و ﮐ７ي ﻧﻮ د  ١٣٤٣ﻫـ ل ﮐﺎل د ﺟﺪي ﭘﺮ  ١١ﻧ＂５ﻪ د ﺧﻠﻖ دﻳﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ －ﻮﻧﺪ د ﻧﻮر
ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﮐﻲ ﭘﻪ ﻣﺸﺮي ﭘﻪ رﺳﻤﻲ ﺗﻮ－ﻪ ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﻞ و ﮐ . ７د  ١٣٤٥ﮐﺎل د ﺣﻤﻞ ﭘﺮ ٢٢
ﻧ＂５ﻪ د ﺧﻠﻖ اﺧﺒﺎر ﭘﻪ ﭼﺎپ ﭘﻴﻞ و ﮐ . ７د دﻏﻪ －ﻮﻧﺪ دوه ﻧﻮر ﻟﻮړ ﻏ７ي ﺣﻔﻴﻆ اﷲ اﻣﻴﻦ او
ﺑﺒﺮک ﮐﺎرﻣﻞ وه .
ﺗﺮ ＇ﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وروﺳﺘﻪ د －ﻮﻧﺪ د ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ＃ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﻴﺪا ﺳﻮ  .ﺑﺒﺮک ﮐﺎرﻣﻞ د
ﺧﻠﻖ د دﻳﻤﻮ ﮐﺮاﺗﻴﮏ －ﻮﻧﺪ ＇ﺨﻪ ﺟﻼ ﺳﻮ او د ﭘﺮﭼﻢ ﭘﻪ ﻧﻮم ﻳ ３ﻳﻮﺑﻞ －ﻮﻧﺪ ﭼﻲ ﻣﺮام ﻳ３
ﻫﻐﻪ د ﺧﻠﻖ د دﻳﻤﻮﮐﺮاﺗﻴﮏ －ﻮﻧﺪ ﻣﺮام وو ،ﭘﻴﻞ ﮐ ７ﻧ＂５ﻪ )  ١٤د ﺛﻮر  . ( ١٣٤٦دا دواړه
－ﻮﻧﺪوﻧﻪ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﺗﻪ وﻓﺎداره وه او د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﺮﺳﺘﻪ ورﺳﺮه ﮐ５ﺪه
.
د ﺳﺮدار ﻣﺤﻤﺪ داود د ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ﮐﻲ د ﺳﻴﺎﺳﻲ －ﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻮﻧﻪ ﻣﻨﻊ ﺳﻮه
او ＇ﻪ ﻣﻮده وروﺳﺘﻪ ﻳ ３ﺧﭙﻞ －ﻮﻧﺪ د ﻣﻠﻲ ﻏﻮر＄ﻨ ，ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اﻋﻼن ﮐ. ７
ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﭘ＂ﻪ د ﺧﻠﻖ او ﭘﺮﭼﻢ －ﻮﻧﺪوﻧﻪ ﺑﻴﺎ ﺳﺮه ﻳﻮ ＄ﺎی ﺳﻮه ،ﮐﺎل  ١٣٥٦د
ﺳﺮﻃﺎن  ١٢او ﺑﻴﺎ ﻳ ３ﭘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﭘﻴﻞ و ﮐ . ７داود ﺧﺎن ﭼﻲ دﻏﻪ ﮐﺎر ﻧﻪ ﺳﻮ ﻗﺒﻠﻮﻻی ﻧﻮ
ﻳ ３ﻧﻮرﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﮐﯽ  ،ﺑﺒﺮک ﮐﺎرﻣﻞ  ،ﺣﻔﻴﻆ اﷲ اﻣﻴﻦ او د ﺧﻠﻖ او ﭘﺮﭼﻢ د －ﻮﻧﺪوﻧﻮ ﻳﻮ
۵٠

ﺷﻤ５ﺮ ﻧﻮر ﻏ７ي ﺑﻨﺪﻳﺎن ﮐ７ه  .ﻫﻐﻪ وو ﭼﻲ د  ١٣٥٧ﻫـ ل ﮐﺎل د ﺛﻮر ﭘﺮ  ٧ﻧ＂５ﻪ د اﺳﻠﻢ
وﻃﻨﺠﺎر ) ﭼﻲ ﻳﻮ ﻋﺴﮑﺮي ﺳ７ی وو( ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﻮه ﮐﻮدﺗﺎ ﭘﻴﻞ ﺳﻮه او داود ﺧﺎن ﻳ ３ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﮐﻮر ﮐﻲ ﻣﺤﺎ請ﺮه ﮐ . ７داود ﺧﺎن ﻻ ﻣﺤﺎ請ﺮه وو ﭼﻲ ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﮐﯽ او ﻣﻠ／ﺮي ﻳ ３د
ﺑﻨﺪ ＇ﺨﻪ را ﺧﻼص ﺳﻮل او ﺣﻔﻴﻆ اﷲ اﻣﻴﻦ د ﮐﺎﺑﻞ راډﻳﻮ ﻟﻪ ﻻري د اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺷﻮرا ﺑﻴﺎﻧﻴﻪ
ﭘﻴﻞ ﮐ７ه  ،داود ﺧﺎن او د ده د ﮐﻮرﻧ ９ﻏ７ي ﻳ ３ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮوړ ه  ،ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﮐﯽ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺷﻮرا د رﻳﺲ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ و ！ﺎﮐﻞ ﺳﻮ ﭼﻲ ﻟﻪ دې ＄ﺎﻳﻪ ＇ﺨﻪ ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ د
ﺑﺪ ﺑﺨﺘ ９دروازه ﺧﻼ請ﻪ ﺳﻮه .
ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﮐﻲ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﻪ ډﻳﺮو ژر ﺗﻐﻴﺮاﺗﻮ ﻻس
ﭘﻮري ﮐ . ７ډ４ﺮ ژر ﻳ ３د ﻫﻴﻮاد ﭘﺨﻮاﻧﯽ ﺑﻴﺮغ ﻟﻪ ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮوړ او ﭘﺮ ＄ﺎی ﻳ ３د ﺧﻠﻖ ﺳﻮر
ﺑﻴﺮغ ﻣﻨ ＃ﺗﻪ راووړ ﭼﻲ دا ﮐﺎر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﮑﻮ د ډﻳﺮي ﻧﺎ
راﺿ ９ﺳﺒﺐ و －ﺮ５＄ﺪ .
ډ４ﺮ ژر د ﺧﻠﻖ او ﭘﺮﭼﻢ د －ﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ＃د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﭼﻮﮐﻴﻮ ﭘﺮ ﺳﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﻴﻞ ﺳﻮ
 .د دې ﮐﺎر ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮐﻲ ﺑﺒﺮک ﮐﺎرﻣﻞ ﭘﺮاګ ) ﭼﮑﻮﺳﻠﻮاﮐﻴﺎ ( ﺗﻪ د ﺳﻔﻴﺮ ﭘﻪ ﺗﻮ－ﻪ و ﻟ８５ل
ﺳﻮ ﭼﻲ د دﻏﻪ ＄ﺎی ＇ﺨﻪ د ﺧﻠﻖ او ﭘﺮﭼﻢ ﺗﺮ ﻣﻨ ＃ډ４ﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﭘﻴﻞ ﺳﻮ  .دا ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
دوﻣﺮه ﺷﺪﻳﺪ وو ﻟﮑﻪ د ﺧﻠﻘﻴﺎﻧﻮ او ﻣﺠﺎﻫﺪﻳﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ＃ﭼﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وو .
د ﻧﻮر ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮﮐﻲ ﭘﻪ ﻣﺦ ﮐﻲ د ﺣﮑﻮﻣﺖ د ﻧﺎﮐﺎﻣ ９ﺳﺒﺒﻮﻧﻪ ډ４ﺮ وه ﺧﻮ ﻳﻮ ＇ﻮ ﻳ ３ﭘﻪ
ﻻﻧﺪي ډول دي :
 ١ــ د ﺧﻠﻖ او ﭘﺮﭼﻢ د －ﻮﻧﺪوﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨ ＃ﺑﻴﺎ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ
 ٢ــ ﭘﻪ ﻫﻴﻮواد ﮐﻲ د ﺧﺎﻧﺎﻧﻮ  ،ﻣﻼﻳﺎﻧﻮ  ،د ﻧﻮرو －ﻮﻧﺪوﻧﻮ د ﻏ７و او ﻧﻮرو ﺧﻠﮑﻮ ﺑﻨﺪي
ﮐﻮل ،وژل او د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﭘﻠﻮي ﮐﻮل
 ٣ــ د ده ﭘﻪ ﻧﻈﺮ د ډ４ﺮ ژر ا請ﻼﺣﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ ﻳﻮ ﭘﻪ ﺑﻞ ﭘﺴ ３را اﻳﺴﺘﻞ
 ٤ــ د ﺧﻠﻖ د －ﻮﻧﺪ د ﻏ７و ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﮐﺎروﻧﻪ ﮐﻮل
 ٥ــ د ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ دارو ﻫﻴﻮادوﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺧﻠﮑﻮ ﻟﻤﺴﻮل د دوی ﭘﻪ ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ  ،دا ＄ﮑﻪ ﭼﻲ
ﻫﻐﻮی د ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد د ﻣﺨﺘﻪ راﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﭘﻪ ﺑ５ﺮه ﮐﻲ وه
 ٦ــ د ﺗﺮﮐﻲ او اﻣﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻨ ＃ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ  ،د ﺗﺮﮐﻲ او ﺣﻔﻴﻆ اﷲ اﻣﻴﻦ ﺗﺮ ﻣﻨ ＃ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﺗﺮ
دې اﻧﺪازې ﭘﻮري و رﺳ５ﺪ ﭼﻲ د ﻳﻮ او ﺑﻞ د وژﻟﻮ ﺗﺼﻤﻴﻢ ﻳ ３ﺳﺮه و ﻧﻴﻮ ﺗﺮ ＇ﻮ ﺣﻔﻴﻆ
اﷲ اﻣﻴﻦ ﺑﺮﻳﺎﻟﯽ ﺳﻮ ﭼﻲ ﺗﺮﮐﯽ د ﻣﻨ％ﻪ ﻳﻮﺳﻲ او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ د اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺷﻮرا رﻳﺲ ﺳﻲ .
۵١

ﭘﺪې ﮐﺎر د ﺧﻠﻖ ﭘﻪ －ﻮﻧﺪ ﮐﻲ ﭘﻪ ＊ﮑﺎره ﻣﺨﺎﻟﻔﺘﻮﻧﻪ ﻣﻨ ＃ﺗﻪ راﻏﻠﻪ  .ﻳﻮه ډﻟﻪ د اﻣﻴﻦ ﭘﻠﻮﻳﺎن
ﺳﻮه او ﺑﻠﻪ ډﻟﻪ د ﺗﺮﮐﻲ ﭘﻠﻮﻳﺎن ﺳﻮه  .ﮐﻪ ＇ﻪ ﻫﻢ د دې ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
＊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
دﻏﻪ ﺗﻮره ﺷﭙﻪ ﻳـــــﻮ ＄ـــﻞ ﭘﺮ ﻣﻮږ ﺳﺒﺎ ﮐ７ه
ﭘﺮ اﺳﻤﺎن ﻣﻮ ﺗــــﻮري ﻟ７ي ﭼﻲ ﺧﻮرې دي
ﺧﺪاﻳﻪ ﺗــــــﻪ ﻟـــــــﻪ دﻏﻮ ورﻳ％ﻮ اﻣﺎن راﮐ７ه
دا ﺧﻮاره واره ﭼﻲ ﺑـﻴﺎ ﺳﺮه ﻳﻮ ＄ﺎی ﺳﻲ
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 ﺳﭙ（５ﻠﻲ ﻣﺦ ﺗﻪ －ﻮره
ﻟﻪ ﻣﺮګ ژوﺑﻠﻲ ＄ﻴﻨﻲ ﺧﻼ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

ﻳﻮوه ﺷﭙﻪ ﻣﻲ ﭘﻪ ﻳﻮه ﮐﻮ！ﻪ ﮐﻲ د ﻳﻮه ﻧﺎ اﺷﻨﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﺳﺮه ﺷﭙﻪ ﺳﻮه  .ﺷﭙﻪ ﭼﻲ ﭘﺨﻪ
ﺳﻮه ﺧﭙﻠﻮ ﭼﺮﺗﻮﻧﻮ د ﺧﻮﺑﻪ را وﻳ） ﮐ７م ＇ ،ﻪ اواز ﻣﻲ ﺗﺮ ﻏﻮږ ﺳﻮ  ،ﭼﻲ ﻏﻮږ ﻣﻲ و
ﻧﻴﻮئ  ،د ﮐﻮ！ ３د －ﻮټ ﻧﻪ ﻣﻲ د ﻧﺎ اﺷﻨﺎ ﻣﺴﺎﻓﺮ ﻟﻪ ﺧﻮﻟ ３دا دﻋﺎ ﺗﺮ ﻏﻮږ ﺳﻮه :
”ﺧﺪاﻳﻪ ﻗﻮت راﮐ ３ﭼﻲ :
ﭼ５ﺮﺗﻪ ﺗﻴﺎره وي  ،ﻫﻠﺘﻪ ر１ﺎ راوﻟﻢ .
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 .
ﭼ５ﺮﺗﻪ ﮐﺮﮐﻪ او ﮐﻴﻨﻪ وي  ،ﻫﻠﺘﻪ ﻣﻴﻨﻪ او ﻣﺤﺒﺖ راوﻟﻢ .
ﻣﺎ ﺗﻪ د ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺳﺮه د ﻣﺮﺳﺘﻲ ﻗﻮت او ﺗﻮان راﮐ７ې ﭼﻲ ﻣﻼ ﺗ ７او ﻣﺮﺳﺘﻴﺎل ﻧﻪ ﻟﺮي
”.
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＊ ３ﻣﺸﻮرې
ﻳﻮ ﺳ７ی ﭘﻪ ﺳﻔﺮ رواﻧ５ﺪه  ،ﻳﻮه ﻫﻮ＊ﻴﺎر ﺳ７ي ﺗﻪ د ﻣﺸﻮرې د ﭘﺎره ورﻏﺊ ﭼﻲ د ﭼﺎ
ﺳﺮه ﻣﻠ／ﺮﺗﻴﺎ وﮐ７م او د ﭼﺎ ＇ﺨﻪ ＄ﺎن وﺳﺎﺗﻢ ؟
ﻫﻮ＊ﻴﺎر ﺳ７ي ورﺗﻪ ووﻳﻞ ”:
د اﺗﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ＇ﺨﻪ ＄ﺎن ﺳﺎﺗﻪ ! ”
 ١ــ ﭼﻲ اﺣﺴﺎن دي ﻧﻪ ﻣﻨﻲ .
 ٢ــ ﭼﻲ ﺑ＄ ３ﺎﻳﻪ ﻗﻬﺮ ور＄ﻲ .
 ٣ــ ﭼﻲ اﺧﺮت ﺗﻪ ﺑ ３ﭘﺮوا وي .
 ٤ــ ﭼﻲ ！ ，او ﻏﻮﻟﻮوﻧﮑﺊ وي .
 ٥ــ ﭼﻲ ﺣﻮﺳﻲ او ﺣﺮ請ﻨﺎک وي .
 ٦ــ ﭼﻲ درواﻏﺠﻦ وي .
 ٧ــ ﭼﻲ ﺑ ３ﺣﻴﺎ وي .
 ٨ــ ﭼﻲ ﺑﺪ －ﻮﻣﺎﻧﻪ وي .
او د دﻏﺴﻲ اﺗﻮ ﮐﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟ＂ﻪ ﮐﻲ اوﺳﻪ :
 ١ــ ﭼﻲ ﻧﻴﮑﻲ او ＊ﻪ دي ﻣﻨﻲ .
٢ــ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺳﺨﺘﻲ ﮐﻲ دي د اﺷﻨﺎﻳﻲ ＇ﺨﻪ ﻻس ﻧﻪ اﺧﻠﻲ .
 ٣ــ ﭼﻲ وﻳﻨﺎ او ﮐ７ه ﻳ ３دواړه ＊ﻪ وي .
 ٤ــ ﭼﻲ ﺑ ３ﮐﺒﺮه وي .
 ٥ــ ﭼﻲ ﻋﻘﻞ ﻳ ３ﺗﺮ ﻗﻬﺮ ډ４ﺮ وي .
 ٦ــ ﭼﻲ ﺑ ３ﺗﻤﻲ وي .
 ٧ــ ﭼﻲ ﺑﺎ ادﺑﻪ وي .
 ٨ــ ﭼﻲ د ﻧ５ﮑﺎﻧﻮ ﻣﻠ／ﺮئ وي .
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＊ﻪ ﻣ５ﺮﻣﻦ

ﻳﻮه ﺳ７ي ﻳﻮ ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮی او ﺑﻮډا ﺳ７ی ﭘﻪ ﺷﺎ ډاﮐﺘﺮ ﺗﻪ د ﻣﻌﺎﻟﺠ ３د ﭘﺎره راوړ .
ډاﮐﺘﺮ د روغ ﺳ７ي ＇ﺨﻪ ﭘﻮ＊ﺘﻨﻪ وﮐ７ه ﭼﻲ  ” :دا ﭘﻼر دي د ＇ﻮ ﮐﺎﻟﻮ
دئ ؟ ”
روغ ﺳ７ي ورﺗﻪ ووﻳﻞ  ” :دا ﻣﻲ ﭘﻼر ﻧﻪ دئ دا ﻣﻲ زوی دئ  ”.ډاﮐﺘﺮ ﭘﻪ ډ４ﺮ ﺗﻌﺠﺐ و
ﭘﻮ＊ﺘﻪ ﭼﻲ  ” :ﺗﻪ وﻟﻲ داﺳﻲ ＄ﻮان ﻳ ３او زوی دي داﺳﻲ ﺳﭙﻴﻦ ږﻳﺮی او ﺑﻮډا دئ؟”
روغ ﺳ７ي ﺟﻮاب ور ﮐ ” : ７دا ＄ﮑﻪ ﭼﻲ زه ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐ＋ﻲ ﻳﻮه ﻧ５ﮏ ﮐﺮداره  ،ﭘﻪ ژﺑﻪ
ﭘﻮه  ،ﮐﺎرﻳ／ﺮه او ډ４ﺮه ﺧﻮﺷﺎﻟﻪ ﻣ５ﺮﻣﻦ ﻟﺮم  ،ﮐﻠﻪ ﭼﻲ د ﮐﻮر ＇ﺨﻪ د ﺑﺎﻧﺪي ﻳﻢ ﻧﻮ ﭘﻪ ډ４ﺮ
ډاډه او ﻗﻮي زړه ﮐﺎر ﮐﻮم او ﮐﻠﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﮐﻮر ﮐﻲ ﻳﻢ  ،د دې ﭘﻪ ﺧﻨﺪا ！ﻮﻟﻪ ﺳﺘ７ﻳﺎ او
ﻏﻤﻮﻧﻪ را ＇ﺨﻪ ﻟﻴﺮي ﮐﻴ８ي  .ﺧﻮ د زوی ﻣﻲ داﺳﻲ ＊％ﻪ ده ﭼﻲ ﻫﺮ ﮐﻠﻪ ﺳﺮه ووﻳﻨﻲ د
دواړو روﺣﻲ رﻧ ＃زﻳﺎت ﺷﻲ ＄ ،ﮑﻪ ﭼﻲ ﺗﺮ ﻣﻨ ＃ﻳ ３روﺣﻲ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﻪ ﺳﺘﻪ او ﺑﻞ دا ﭼﻲ
＊％ﻪ ﻳ ３ډ４ﺮه ﻋﺼﺒﻲ  ،ﺑ５ﮑﺎره او ﻧﺎﭘﻮﻫﻪ ده  ،ﻧﻮ ﻫﻢ دا ﺳﺒﺐ دئ ﭼﻲ زﻣﺎ زوی دې ﺣﺎل
ﺗﻪ رﺳ５ﺪﻟﺊ دئ ”.
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