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 هیواد لنډه پیژندنهد بلجیم شاهي 
 برخهۍ ړلم

 

 :د بلجیم لنډه تا ریچه – 1
هغه نوم دی چې رومیانو د اوسني ه بیلګاییو قبیلی په نوم یادیده ،  د بلجیم هیواد د خپلواکۍ نه مخکی دبیلګایه د

بولي. د لوی مهاجرت یی بلجیم  ، کوم چې دویوو وسیدونکو ته ورکړیبلجیم او ګاونډیو سیمو سیلټیک او جرمنی ا
ً نه وروسته کلتور له  میانوفرهنګ اوسیلټیک نفوس د نوي آلماني نفوس سره یوځای شو او زوړ رولو د ټو ، تقریبا

)د تورني  ژوند ژوندی پاتې شو. که څه هم د ریمس کلیسا والیت میانورو -؛ یوازې په والونیا کې د ګالو ووتالسه 
او د په نوم یادیدلی، بلجیم او کمبرای ماتحت ارواحونو په ګډون( هم په روم کې د التین په نوم پیژندل شوی چې د 

 .هدرلودبلجیم نوم په نورو پیړیو کی وجود نه 
دغه له ، . د فیوډال سیستم له اماداره کیدلاوسیدونکي د فرانک )میرووینګین او کیرولینګیان( لخوا بلجیم د  وروسته

ښار کی سقوط ن یواو د لو شی، لکه د فلینډر ښار، د برانت دوامپراطوریګانی په بعضی مستقلو او ازادو برخو 
چې وروسته ( برخه وه  Germania Inferior  په اصل کی د چې Prince of Liege )چې وروسته بیاوکړ 
 نیمه برخه ده.  نو ، چې په اصل کې د آلمانیاوتړل شوه له سلطنت سره  لیجبیا د 

سره مشترکه پوله درلوده هم د بلجیم پوری  Rhineد  چېپه شمال کی  چې یوه برخهلنډ په تیرو وختونو کې د ها
په التینی  جمهورید هالنډ اوه متحده  . وروستهکیدهبلل  بیلګا یهاړه درلوده ، او د هالنډ ډیر شمیر خلک هم تړلی او

 په نوم ونمول شو.فدراسیون  د د بلجیم په اصلي معنی چې ژبه هم دفویدراتا
د برا بانت انقالب وروسته  چېایاالت   ، دهالنډ متحدهنوم بیا څرګند شوبلجیمیانو د اتلسمې پیړۍ په پای کې د 

مشهور شو او دا دبلجیم کلمه د ناپلیون په زمانه کی  "Les États belgiques unis" فرانسوی په اعالن شواو
پکی د کاتولیکوخلک موجود دی نو په فرانسوي  چېاوس د جنوبی هالنډ ساحه کی  چېپه کار واچول شوه 

 )والونی( او هالنډی ژبو خبری کوي. 
په فرانسوي ژبه کی ورته بلژیک او په فالندر )فالمیس( ژبه ورته  چېاوس بلجیم دوه رسمي نو مونه لري ،  چې

 بلجیم وایي.
دنن  چېنیټی راپدی خوا شروع کیږي خو سره لدی  4د اکتوبر د 1830د بلجیم اصلی او واقعي تاریخ د کال  چېدا

ورځی د بلجیم په ساحه کی خلکو د تیږو راهیسی ژوند درلوده اود اوږدی مودی لپاره ډیرو شهزاده ګانو د مختفو 
 ښارونوپدی سیمه کی واکمن وو یواځی دمینځنی پیړی په پای کی داد شمالي هالنډ سره د هاسبورګ دایوان واک

 الندی متحد وه او سویلی ټیټ هیوادونه هم داتریش نیدرلند په نامه یادیدل. 
بلجیم ځمکه دژول سزار په وخت کی د روم په شتمنی کی شمیرل کیده او له هغه وروسته د مختلفو قومونو په واک 

فرانسویانود بلجیم  ېچکی وه لکه ، نورسها ، فرانکونو ، بورګاندیانو ، او اسپانویانو ووتر هغه وخته پوری کله 
 چېکاله د فرانسی د خاوری یوه برخه ګنل کیده تر هغه وخته پوری کله  18خاوره په ولکه کی راوستله او پوره 

په همدی کال  چېکی د پاریس تړون په اساس بلجیم هالنډ ته ورکړل شو البته ددی علت داوو  1815په کال 
 پورتنی تړون په اساس بلجیم نیدرلند شمال ته وسپارل شو . ناپلیون بروسل )واټرلو( ته ماته وخوړله نو د

د شمالي او سویلی تر مینځ ، سیاسي ، ټوکمیز  چېبلجیم له یو څو مودی پوری د هالنډ په واک وو خو کله  چېګر
کی په لوکزامبورګ ، په بروسل او نورو سویلي ښارونو کی شورش 1830شول او په کال  او ژبني تو پیرونه پیدا

شو نو پدی وخت کی ویلیام اول په مقابل کی یی قیام وکړ او د خپلواکۍ اعالن یی وکړاو خپله خپلواکۍ یی د  پیل
 کی د هالنډ نه تر السه کړه. 1830په کال  4اکتوبر په 
کی د بلجیم لمړی مشروطه پاچا ) ساسي کوبرګ ګوته لیوپولد اول ( د اساسۍ قانون په  1831په کال  21دجوالی 
د بلجیم د ملي ورځی په نوم یادیږی او په  1831د جوالی کال  21پاچاهی لوړه وکړه نو پدی اساس اساس د 

همدی ورځ عمومی رخصتی وي او همداسی رنګه په همدی کال د کانګو مستعمره یی هم په الس راوړه ، او د 
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ه وخت کی بلجیم په تیزي ده پ دسلطنت واګی په الس کی واخیستی او د 1865هغه وروسته لیوپولد دوهم په کال 
کی البرت اول د لیوپولد دوهم د مرګ نه وروسته د بلجیم د سلطنت واګی په  1909سره صنعتي شو، او په کال 

 الس کی واخیستی .
 

 :(1918-1914دلمړي نړیوالی جګړی اغیزه پر بلجیم ) 
یانودحملی الندی راغی بالخره بلجیم پدی جنګ کی خپله بی طرفي اعالن کړه خو بیا هم د الما ن چېدی  سره د

ی د جنګ اعالن وکړ او المانیا نو بلجیم په خپله قبضه کی راووست پدی حالت کی البرت اول د المانیا نو په مقابل ک
شاتګ ته مجبور  تیریوبر په میاشت کی د بلجیم سرد متجاوزینو په مقابل کی وجنګیدل اما د اکت رتیروبلجیمی س

دوی نشوای کوالی  چېډیرفالمس سربازان بی فایدی مړه شول ځکه او علت یی داوو  دبلجیم چېشول پدی خاطر 
په بی معنی بریدونو کی د خپلو سرتیرودقربانی  چېد فرانسوی ژبو په دستوراو قومانده ښه پوه شي ،پا چا البرت 

سی ته یوړخو په کال اما حکومت یی لیهاورفران پاچاخپله په بلجیم کی پاتی شو کولو څخه ډډه او انکار وکړ نو
کال  1919کم شو او وروسته د همدی کال په نوامبر کی اوربند صورت وموند ، او په  ستونځهکی یوڅه  1918

د روندا ، اورنډی واکمني وکړي خو  چېکی د وارسا تړون د بلجیم غیر جانبداري ختمه کړه او اجازه یی ورکړه 
 هالنډ ته وتښتیدل .په لمړی نړیواله جګړه کی زیات شمیر بلجیمیان 

کی د غره په ختنه ) کوهنوردي ( کی یی خپل ژوند له السه ورکړ وروسته له هغه زوی  1934البرت اول په کال 
 یی دریم لیوپولد پاچا شو.

 

 (، 1945-1940دویمی نړیوالی جګړی اغیزه پر بلجیم )  د
ن څخه په بلجیم باندی برید وکړاو د می په کی الماني سرتیرو پرته د جنګ د اعال 1940نیټه په کال  10د می په 

 نیټه یی د بلجیم ښار ونیوه پدی وخت دریم پاچا لیوپولد په بلجیم کی پاتی شو مګر وزیران یی لمړی فرانسی او 28
نیانو بلجیم په بشپړه تو ګه اشغال کړاو پوځی اداره یی تر السه کړه نو ه لندن ته ولیږل پدی وخت کی الماوروست

نیا نو په الس کی ولویده او د المانیانو له ی ولیده او دبلجیم اقتصاد د المای بلجیم یو څه خساره او زیان یپدی جنګ ک
نیټه به کال  3خوا د جبری کار خدمت شروع شوخو د متحدینو د بر یالیتوب نه وروسته بروسل د سپتامبرپه 

بلجیم زیات زیا ن وموند دبیلګی په توګه د کی ازاد شو اوبالخره جګړه پای ته ورسیده خو پدی جګړه کی  1944
نیانو په نفرو د الما 50000په بل اور کی  کتابونه وسوزیدل او 900000په نتیجه  چېبلجیم د کتابتون سوزیدل 

 اردو خانه کی خپل ژوند له السه ور کړ.
 

 :Beneluxد بینلوکس اقتصادی اتحا دیه 
 ؟د بینلوکس اقتصادی اتحادیه څه شی ده

دویمی نړیوالی جګړی په دوران  د چېهالنډ او لوکزامبورګ هیوادونو ګډه اقتصادی همکاری ته وایی  –م بلجی د
د ګمرکی یوالی او اقتصادی همکاري په نا  چېد پورتنیو دری هیوادو نو له خوا صورت وموند  1944کی په کال 

اروپا د یو ځای کیدو په طرف رهبري مو نه د تنی دری واړو هیوادو نو لمړنی ګامه په کار شروع وکړه او پور
دیه کی ور ګډ شول اود کی جرمنی، فرانسه او ایټالیا هم پدی اقتصادی اتحا 1952وروسته په کال  چې وکړه

کی د  1960کی ګمرکي تړون الس لیک کړاو د نوامبر په لمړی نیټه په کال  1958په دریمه نیټه په کال فبروری 
بلجیم په  کی د بینلوکس نوی تړون هم الس لیک شو، 2008نیټه په کال  17ه اجرا وړ وګرځیده. او د جنوری پ

 کی د ناتو غړی هم شو . 1949کال 
( په ګټه او د سوسیالست د مخالفت په  boudewijnکی دریم لیوپولد د خپل مشر زوی بودوین ) 1951په کال 

یم د خپلی کانګو مستعمری ته ازادی کی بلج 1960 کال ، 30د جون په  اساس د خپل سلطنت نه صرف نظر وکړ.
 پایي دوره د بلجیم استعمارلدی وروسته  چې،  لخپلواک شوهم . برونڈی او روانډا کی 1962ورکړه او په کال 

 . ته ورسیده
 

 :بلجیم هیواد دمستعمرو تاریخ د
ه او فقیر هیوادونه تر ځینی واړ چېډیرو اروپا یی هیوادونه په شان غوښتل   هیواد د خپلواکۍ نه وروسته  د بلجیم

پر افریقا کی قایم کړنو پدی وخت کی د بلجیم په فکرونو  المان خپل تمرکز چېخپلی ولکی الندی راولي خو کله 
په حال کی وو او   له یوی خوا د بلجیم صنعت د پرمختګ چېکی هم د مستعمرو غوښتنه پیداشوه علت یی داوو 

پدی هیواد کی بیکاری او اقتصادی ضعف  چېیده ، بل علت یی داوو موادو ته ضروت پیدا ک خامونوی بازار او 
 چېدی قیام مخنوی وشي، اوبل دا په هیواد کی یو قیام مینځ ته راشی او د چېموجود وو او دا احتمال موجود وو

یه منطقه ټوله افریقا د اروپا یی هیوادونو په مینځ کی ویشل شوی وه مګر بیا هم په مرکزی افریقا کی ال هم یوه لو
د   بلجیم پوځیان او بډایان ) ثروتمندان( اروندی په نامه ال پاتی وه ، نو پدی وخت کی د -د کانګو او روندا چې
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د هغی منطقی د نیولو او یوځای کولو په   خپل نماینده ) هنری مورتون ( چېبلجیم پاچا لیو پولد نه غوښتل 
د ازادی کانګو دولت یی تر خپلی ولکی الندی  1908 نه 1985بالخره د کال  چېخاطرهلته ولیږي هغه وو 

 راوسته او دبلجیمی کانګو په نامه ونمول شوه.
 اروندی یی هم خپله مستعمره وګرځوله . –کی رواندا  1924او په کال 

کانګو  چېخود شلمی پیړی په نیمایی کی په کانګو کی یو ازادي غورځنګ پیداشو او دا غورځنګ ددی سبب شو 
 کی خپله ازادي تر السه کړه او دبلجیم استعمار په کانګو کی ختم شو. 1960په 

اروندی هم خپلواکه شو او په دوه خپلواکو هیوادونو یعنی رواندا او بورندي وویشل  –کی رواندا  1962او په کال 
   شو او دبلجیم استعمار دلته هم ختم شو .

 د غربی هیوادونو په جمله کی راځي . بلجیم د شاهی بلجیم هیواد په نوم یادیږي او د اروپا
 ۱۵په  د اپریلچې . دی(  Phillippe Leopold louis Marieکال را پدی خوا د بلجیم پاچا پلیپ )  2013د 
 کاله عمر لري . 60کی زیږیدلی دی او  1960 په

نیټه  20په د جنوري د میاشتی  چې دی  Mathilde Marie christine Ghislaineد اوسنی پاچا د ښځي نوم ،
د بلجیم اوسنی پاچا ، دوه زامن او دوه لورګانی لري.  کاله عمر لري، 47کی زیږیدلی ده او  1973او کال 

Gabriel van belgie اوEmmanuel van belgie  زامن دی  Elisabeth  اوEleonore  یی لور ګانی
پاچا د پالر نوم البرت دوهم او د مور نوم دبلجیم د اوسنی  د بلجیم اوسنی پاچا ، یو ورور او دوه خوندی لري.دي

( صوفي (Sophie wilmes( 2020کال  بلجیم اوسنی لمړی وزیره ) د Albert II   ،Paolaیی پاوال دی ،
او نوموړی د اصالح  کاله عمر لري 45کی زیږیدلی ده او  1975نیټه کال  15جنوری په  د چېویلمیس نومیږي.

 غړی ده MRغوښتونکی غورځنګ 
 + دی.32جیم پالزمینه ، په نیدر لندی ژبه بروسل او په فرانسوي ژبه ورته بروکسل وایی .د بلجیم هیواد کود ، بل د

کال نه مخکی فرانک وو او له هغه کال  2002د بلجیم د حکومت نوع شاهی مشروطه دی او پولی واحدی یی د 
 د هالنډ نه ده. 1830 کال 4د اکتوبر   دبلجیم د خپلواکۍ ورځ = وروسته په ایرو بدل شو

 په پورتنۍ لیکنه کی دی ورځی ته په بشپړه توګه اشاره وشوه.  چېجوالی ده . لکه څنګه  21د بلجیم ملي ورځ = 
کی یی په اساسي قانون کی بعضی  1980او په کال   1831نیټه کال  7اساسي قا نون جوړښت = د فیبروري 

 . %99یصدی تقریبآ په بلجیم کی د باسوادانو ف اصالحات را وستل.
 

د  یی د فالندر منطقی پوری اړه لري او پنځه والیتونه یی پنځه وال یتونه چېوالیتونه لري  د بلجیم هیواد یولس
د  چېپالزمینه ده مستقل او د کوم والیت پوری تړلی نده  چېوالون منطقی پوری اړه لري اود بلجیم بروسل منطقه 

 اټکل شوی دی. یت ، نوم ، مرکز ، نفوس او مساحت په الندی ډول هر وال ی له مخی دئکال د احصا 2019
 

 دی . 1857986کیلو متره مربع ، نفوس یی  2876انتویرپن ) انتویرپن ( مساحت  -1
 دي.1515064 کیلومتره مربع ، نفوس یی  3007اوست فالندرن ) ګینت ( مساحت  -2
 دی.1146175بع ، نفوس یی کیلو متره مر 2118فالمس برابانت ) لیون ( مساحت  -3
 دی. 874048کیلو متره مربع نفوس یی  2427لیمبورخ ) هاسلت ( مساحت  -4
 دی. 1195796کیلو متره مربع ، نفوس یی  3197ویست فالندرن ) بروخ( مساحت  -5
 دی. 1344241کیلو متره مربع ، نفوس یی  3813هینوخوین ) مونس ( مساحت یی  -6
 دی. 1106992کیلو متره مربع ، نفوس یی  3857یی  لیوک ) لیژه ( مساحت -7
 دی. 284638کیلو متره مربع ، نفوس یی  4459لیکزامبورګ ) ارلون ( مساحت یی  -8
 دی.  494325کیلو متره مربع ، نفوس یی  3675نامین ) نامور ( مساحت یی  -9

 دی. 403599کیلو متره مربع و نفوس یی  1097فالمس برابات ( واوره ( مساحت یی  -10
 دی. 1208542کیلومتره مربع ، نفوس یی  1624بروسل ) بروسل ( مساحت یی  -

 بروسل ، انتویرپن ، ګینت ، شارولوا ، لیژ دي  د بلجیم مشهور ښارونه =
 

 :دبلجیم فدرالي حکومت سیا ست
امبورګ اقتصادي اتحادیې ، لوګز -بلجیم د بلجیم  بلجیم د څلورو ایالتي اصالحاتو له الرې په فدرالي دولت بدل شو
بلجیم د ملګرو ملتونو د غړي په توګه او د نړۍ  .بینیلکس او اروپایي اتحادیې په جوړولو کې ستر رول لوبولی دی

 او خپل سر تیری لیږي.د سولې په خدمت کې ، په منظم ډول د سولې په نړیوال ماموریتونو کې برخه اخلي 
ده او یو دیموکراتیکه پارلمانی جوړښت لري اود دوه ګونی فدرالي پارلمان  بلجیم یوفدرالي مشهورمشروطه پاچا هی

سناتورانوڅخه جوړ  50لمړی د  چېپدی اساس د مشران جرګی او استازو خونی څخه جوړ شویدی  چېخاوند دی 
کال  2014می مجلس او منطقو له خوا انتخاب شوي دی . اما د سناتوران یی په ګده توګه د عمو 10 چېشوی دی 
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حوزونه د یوی متناسبی رای ګیری  11غړی د 150د مجلس  چېیدل انتخاب اً مخکی زیاتره د سنا غړي مستقیم نه
پدی اساس په ټول نړی کی  چېسیستم په اساس انتخاب کیدل او په بلجیم کی د رایو ورکولو سیستم اجباري دی 

 درایو د ګډون اندازه ساتلی ده .
وزیرانوشورا په مساوي توګه  ما به غیر د لمړی وزیرنه . او دا داته نه جوړیږي اغړو نه زی 15دوزیرانو شوراد 

 د هالنډي ژبو او فرانسوي ژبو د غړو نه جوړیږي .
اخلي او د سزاورکولو  هیننون څخه سرچد بلجیم قضایی سیستم د مدني قانون په اساس تړلي دی او د ناپلیونی قا

   محکمه یی اخیري محکمه ده.
 

 جغرافیه  د بلجیم
د شمال سمندر سره ګډه پوله لري ، او د فرانسی  په لودیزه اروپا کی موقعیت لري ، چېبلجیم یو فدرالي هیواد دی 

 450  کلیومتره او د هالنډ سره  148  کلیومتره د لوکزامبورګ سره 167کلیو متره ، د جرمني سره  600سره 
د فالندر، والونیا او بروسل په نوم یادیږي .  چې یمي موجود دي،کلیومتره ګډه پوله لري او په بلجیم کی دری س

 د شرق خواته موقعیت لري . چېدبلجیم یو پر دریمه حصه خاوره د شته ده 
 دبلجیم دری جغرافیی اصلی سیمی په الندی ډول دي .

 

 .شمال لویدیځ کی ساحلي میدان -1
 د اوبوله الری خړوبه کیږي چېحاصل خیزه سیمه ده  دبلجیم په دننه کی پرته ده او چېمرکزی سیمه  -2
په عمومي توګه د شګو، ډنډونو او تیږو څخه  چې  غورونه ، ځنګلونه ، چېسویل ختیځ کی داردنس سیمه ده  -3

د ایفیل  چېدا سیمه شمالي فرانسی او جرمني ته غزیدلی ده  چېدکښت لپاره مساعده نده کوم  چې  جوړه شوی ده
 . په نوم یادیږي

مترو پوری لوړوالۍ  694یواځی  چېد سیګنل ډی بوتریج په نامه یادیږي  چېد بلجیم تر ټولو لوړه څوکه )ټکۍ( 
د بلجیم مساحت ټوله سطحه د اوبو د ساحی په ګډون ،  د احصایی له مخی ، 2019د نوامبر د میاشتی کال  لري.

   تنو ته رسیدلی دی 11515793مخی ټول ټال  دبلجیم نفوس د پورتنی احصایی له کلیو متره مربع ده ، 30689

 :سیاسي کلتور
د بلجیم سیاسي نهادونه پیچلي دي او یو سیا سی ځواک د اصلي کلتوری ټولنواستازیتوب کولو لپاره تنظیم شوي دي 

ی د هری ټولنی سیاسي او ژبن چېکال راپدیخوادبلجیم مهم ملي ګوندونه په بیال بیلو برخو ویشل شویدي  1970. د
په اصل کی دا ګوندونه په لمړیو وختوکی په دریو ډلو ویشل شوي وو ، لکه ، کریشن دیموکرات ،  چېګټی ښی 

 وروسته بیا ځینی نور واړه سیا سي ګوندونو شتون پیداکړ. چېلیبراالن او سوسیال دیموکرات ، 

 .سیاسي ګوندونه په الندی ډول دی په بلجیم کی موجوده :سیاسي ګوندونه

 ،د فالمس ) فلیمیش ( سیمي عمده سیاسي ګوندونه . الف
  CD&V کریشن دیموکرات او فالمس ، -1
 Groenخرون .  -2
  N-VAنوی فالمس اتحاد . -3

 OPEN VLDاوپن فالمس لیبرال او د یموکرات .
 SP-Aلست ګوند په مختلف ډول .سوسیا -5
 . VLAAMS BELANGفالمس بالنګ ، -6

 اصلی ګوندونه . ب ، د فرانسوي ژبی سیمی
 .ECOLOایکلو،  -1
  FDF فرانسیفون دیموکرات فدرالیستان ،  -2
  CDHد بشری حقوقود یموکرات مرکز . -3
  PSسوسیا لست ګوند ،   -4
 MRاصالح غوښتونکی غورځنګ  -5

 ج ، د جرمنی ژبی سیمي سیا سی ګوندونه .
 CSPد عیسوی ټولنیزګوند  -1
 .PFFدازاد او پرمختګ ګوند ،  -2

 مذهب .
د قوي فکرغورځنګونو سره مخالف وو نو د بلجیم په سیاست کی  چېد بلجیم د خپلواکۍ راهیسی رومي کا تولیک 

دین  یی مهم رول لوبولی دی په هر صورت بلجیم په لویه کچه یو سیکولر هیواد دی نو ځکه په اساسي قانون کی د
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کولو کی دی حق ته در  لیپه عمومي توګه ددی عمل په پعده کړی ده نو پدی اساس دولت ازادي ته یی زمینه مسا
 لیک ژور شهرت در لوده.ناوی لري دالبرت اول او بودوین د واکمني پرمهال د بلجیم شاهی کورنی د کاتو

 2009او په فالندرن کی قوي دی په هر صورت د  روم کاتولیک په سنتي توګه د اکثریت بلجیمیا نو مذهب وو د
فیصده په فالندر  4،5فیصده وواو  3فیصده وو او په بروسل کی  5وی حاضریدل په کلیسا کی دد چېکال ترمینځ 

د یکشنبی په ورځ به په کلیسا کی حاضریدل خو وروسته ددوی حضور په کلیسا کی کم شو خو بیا هم د  چېکی وو 
 بلجیم یو مهم فرهنګ پاتی دی .

فیصده  31خدای وجود لري او  چېاو پدی باوروو فیصده د بلجیم خلکو ځواب ورکړ  37کال کی  2010په 
دوی  چېفیصدو خلکو ځواب ورنکړ 27ژوند ځواک شتون لري او یو څه روح یا د چې وو نورخلک پدی باور

فیصده نوروخلکو هیځ ځواب 5ځواک شتون لري او  هیڅ ډول ، روح ، خدای او د ژوند چېپدی باور لري 
 ورنکړ.

پدی صورت کی  چېفیصده خلک په مسیحیت پا بند وو 60اساس د بلجیم کال کی دیوروبارو میترپه  2015په 
فیصده  32فیصد ارتودکس مسیحان وو  6،1فیصد پروتستان  1،2یو فرقه وه او  چېفیصده  9،52رومی کاتولیک 

 غیر دیني خلک وو.
 بلجیم په رسمي ډول دری مذهبونه په رسمیت پیژنی . چېلنډه دا

 ان ، اورتودکس او انګلیکا نیزم (عسویت ) کاتولیک ، پروتست -1
 اسالم . -2
 یهودیت . -3

لدی جملی نه یو اځی  چېیهودیان موجود وو  42000کی په بلجیم کی ټول ټال  2000پدی اساس په کال  چې
 یهودیان د انتویرپن په ښار کی ژوند کاوه  18000

نان په انتویرپن ، زیا تره مسلما چې نان ژوند کوي.مسلما 628751کال دسروی په اساس په بلجیم کی  2008د 
 بروسل او شارلوا کی ژوند کوي

 :د بلجیم ټولنی اوسیمی
 

 الف ، ټولنی ، 
 فالمس ټولنه = هالنډی ژبه -1
 فالمس او فرنسوي ټولنه = دوه ژبی ژبه -2
 دفرانسوي ټولنه = فرانسوي ژبه -3
 الما نی ټولنه = جرمني ژبه -3

 ب ، سیمی یا حوزی ، 
 مس سیمه = هالنډی ژبهفال -1
 دبروسل پال زمینه = دوه ګونی سیمه -2
 د والون سیمه = فرانسوي او جرمني ژبی سیمه. -3

د  چېباید په فرانسوي ژبه خبری وشي  چېپیړی کی داسی اټکل او الزم ګڼل شوی وه  19په  چېد یادولووړده 
ددویمی درجی اتباع ګڼل  ی ژبه خبری کولییواځی په هالنډ چېحاکمیت لوړو طبقو پوری اړه لري او هغه څوک 

ما دشلمی پیړی په دوران کی فالمس خوځښتونو مبارزی ددی وضعیت په مقابل کی پر مختګ وکړ پداسی کیدل ، ا
بروسل فرانسویانو د خپلی  د په سویلي بلجیم کی فرانسوي خلکو په فرانسوي ژبه خبری کولی او چېحال کی 

فالمیا نولدی کار سره مخالفت وښوده او بالخره په تدریجی ډول دزده کړی په  لمړۍ ژبی په توګه منلی وه اما
دویم نړیوال جنګ نه وروسته دبلجیم سیاست  سیستم کی هالنډی ژبه د مساوي ژبی په جوړولو کی بریالي شوه ، د

ینی په زیاتیدونکی توګه د خپلو دوه اصلي ژبوپوهنیزو ټولنوپه خپلوکی واکمن شول مګر پدی وخت کی ځ
او  1962په کال    نو پدی وخت  د شخړی د احتمال مخنوی وشي چېددی دپاره   تاوتریخوالي رامینځ ته شول

پدی صورت کی بلجیم په څلورو ژبو حوزو  چېپه اساسی قانون کی تعدیالت صورت وموند  کی  1963کال 
 1970او په کال  نظر کی ونیول شو  ، فرانسوي او الماني ژبه په  تقسیم شو لکه ، هالنډی ژبی حوزه ، دوه ژبی

کال پوری دغه انفرادی منحصر شکل یو فدرالي هیواد یی په یو جداګانه سیاسي قدرت یی مینځ ته  1993نه تر 
په نتیجه کی د ژبودری ټولنی پالندی توګه مینځته  چېفدرالي حکومت به بروسل کی میشت وي  چېراووړ 
 ؟راغلي

 وي.فالمسه ټولنه = هالنډی خبری ک
 فرانوسي ټولنه= فرانسوي خبری کوی.

 

 ابینور 
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