
1 
  
  
  
  
  

  د افغانستان لنډ تاريخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  :ليكوال
  عالمه عبدالحى حبيبي

  
  :مترجم

  استاد عبدالرؤف بېنوا



2 

  
  

H  
  

  د كتاب ټول حقوق په خپروونكي اړه لري

  
  

  د افغانستان لنډ تاريخ �
 عالمه عبدالحى حبيبي :ليكوال �

  استاد عبدالرؤف بېنوا: مترجم �

  

  هټولن عالمه رشاد خپرندويه :خپروونكى �

   افغانستان–كندهار  �

  ۰۷۰۰۳۲6۰۱۱: تليفون  �

 mrohyal@yahoo.com: ايميل �

 
 

 عالمه حبيبي د څېړنو مركز :مالي لګښت �

  روهيال كمپيوټر اداره :كمپوز او ډيزاين �

   ع۲۰۱۲ – ش ۱۳۹1: چاپكال �

   سانتي متره۲۱ × ۱۳/۵۰: كچه �

 زر ټوكه: چاپ شمېر �

  488: د مخونو شمېر �

  70: د خپرونو لړ �



3 

  
  

  :تان د لنډ تاريخ داستانفغانسد ا
  

  يو كتاب درې ژباړونكي
  

 د افغانستان د تاريخ په باب خورا مفصل او مشرح آثار �عالمه حبيبي   
ئې هغه اثر دئ چي په لنډ ډول د افغانستان " تاريخ مختصر افغانستان"خو . ليكلي دي
و تر مطالعې عالمه صاحب دغه دوه ټوكيز اثر د څو سوو ټوكو آثار.  اچويروڼاپر تاريخ 

د دې اثر اهميت په دې كي دئ چي لوستونكى په خورا لږ . او ويلو وروسته ليكلى دئ
وخت كي د افغانستان د تاريخ او په دې سيمه كي د لويو پېښو سوو حوادثو سره آشنا 

  .كوي
ش كال په كابل كي د كتاب 1346لومړى ټوك په " تاريخ مختصر افغانستان"د   

ش كال د 1349دوهم ټوك ئې تر درې كلن ځنډ وروسته په . چاپولو مؤسسې خپور كړ
  . افغانستان د تاريخ ټولني له خوا چاپ سو

ش كال 1356د دغه اثر پښتو ترجمه د ارواښاد استاد عبدالرؤف بېنوا له خوا په   
تر سره سوه او په دوو وروستيو پېړيو كي د پښتو د چاپ سوو آثارو د سيمينار په 

 څپركى ترجمه سوى نه دئ، دغسي  محمدزيوه پښتو ترجمه كې دپ. مناسبت خپره سوه
  .مسايلو ته نه توجه د هغه مهال د حاكم دولت د دولتي پاليسۍ ښكارندويي كوي

 ثور تر اولي پاچاگښتۍش كال د 1357د ) پښتو ترجمه(د افغانستان لنډ تاريخ   
 دوه ويشت ش كال پوري ئې پر چاپ تقريبا1378ًڅو مياشتي مخكي چاپ سو او تر 

په دغه دوه ويشت كلن زماني واټن كي د كتاب چاپي نسخې كميابه . كاله اوښتي ول
دا چي له يوې خوا كتاب . سوي وې او په بازار كي ئې د پيدا كېدو چانس خورا كم وو

خورا ارزښتمن وو او له بلي خوا په بازار كي نه پيدا كېدى، نو د دې ضرورت احساس 
خو د دې پر ځاى چي د كتاب هماغه پخوانۍ ترجمه يو .  سيسو چي كتاب دوباره چاپ

كتاب له (!) دوو ښاغلو مترجمينو كي) ش1378(وار بيا چاپ سوې واى، په يوه كال 
  .سره ترجمه كړ او په همدغه كال چاپ سو
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له دغو ښاغلو څخه يو هم الحاج عبدالودود كرزى دئ او دوهم هغه ئې داود وفا   
 جملې څخه به كوم يوه لومړى په دې اړه خواري كښلې وي، د دا چي د دغو دوو له. دئ

تر " خپلي خبري"كتاب له چاپكاله معلومېږي، د ښاغلي كرزي صاحب په ترجمه كي د 
د دې مطلب دا دئ چي ښاغلي . كال نېټه ليكل سوې ده) ش1376(عنوان الندي د 

(!)  په تصادفيكرزي دغه ترجمه تر ښاغلي وفا دوه كاله وړاندي كړېده، خو چاپ ئې
تر دې په ها خوا يوه بله د . ډول د ښاغلي وفا له هغې سره په يوه كال تر سره سوى دئ

ش كال په غبرګولي كي چاپ 1378يادوني وړ خبره دا ده چي د ښاغلي كرزي ترجمه د 
  .سوې ده
د ښاغلي عبدالودود كرزي د كتاب سموونكى او كتونكى هم ښاغلى داود وفا   

  .لميټډ كوئټه كي تر سره سوى دئ) پرائيويټ(ې په سپين زر پرنټرز د چاپ كار ئ. دئ
په ) اسد(ش كال ترجمه كړ او د همدې كال د 1378خو ښاغلي وفا دا اثر په   

د كتاب د وقايې پر دوهم او دريم . مياشت كي د دانش خپرندويي ټولني له خوا چاپ سو
همدا سلف او همدا "ت د مخ باندي د استاد محمدآصف صميم په قلم يو لنډكى يادښ

په دې يادښت كي ئې خپل شاګرد ښاغلي وفا ته . تر عنوان الندي ليكل سوى دئ" خلف
چي په كم سن ئې د ارواښاد استاد بېنوا غوندي دروند بار ته اوږه  دئشاباسى وركړى 

  .وركړېده او په پوره كاميابي ئې دغه بار سرمنزل ته رسولى دئ
ورا ډېري دي، له دغو بدمرغيو څخه ئې يوه د دغه د بدمرغه پښتنو بدنصيبۍ خ  

دغه كتاب چي دوې لسيزي وړاندي ئې فاضل استاد بېنوا د . كتاب دوباره ترجمه ده
ترجمې له پاره خوارۍ ګاللي وې او زحمت ئې په كښلى وو، د دې پر ځاى چي هغه 

، په  څپركى پر اضافه سوى او چاپ سوى واىمحمدزيوترجمه پيدا سوې او يوازي د 
عوض كي ئې د هغه مرحوم ټولي خوارۍ عبث او پورته يادو دوو ښاغلو په جال جال 

  .ډول ترجمه او چاپ كړ
. ش كال دانش خپرندويي ټولني د افغانستان لنډ تاريخ دوباره چاپ كړ1382په   

. خو دا ځل ئې د پخواني ژباړن داود وفا پر ځاى د استاد عبدالرؤف بېنوا نوم ليكلى وو
ويي ټولني په يادښت كي ئې دې پېښي ته اشاره كړې ده او خپله دغه لويه سهوه د خپرند

ښه به دا وي، چې خبره رالنډه كړو او : "ئې په يوه كوچنۍ جمله په دې ډول جبران كړېده
حال دا چې . كتاب د داود وفا په نامه چاپ شوى و) د افغانستان لنډ تاريخ(هغه دا چې 
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ې ژباړلى داود وفا يوازې پكې د پښتو د نوي ليكدود ك1356ارواښاد بېنوا صيب په 
مخه يې ژباړلي، چې بيا يې كتاب په خپل نامه ) 26(زياتونې او كمونې كړي او يوازې 

  ".كړ
تر عنوان " د افغانستان لنډ تاريخ او يو مخروڼى"تر دې لنډي يادښت وروسته   

 صميم صاحب هم د الندي د استاد محمدآصف صميم لنډه ليكنه چاپ سوې ده، ښاغلي
داود وفا سهوي ته اشاره كړې او د خپل پخواني يادښت د ليكلو په باب ئې د خپلو 

  .استادانو عالمه حبيبي او استاد بېنوا له اروا بخښه غوښتې ده
د ارواښاد ) د افغانستان لنډ تاريخ(تر دې وروسته نو د دانش خپرندويي ټولني   

خو د تعجب وړ خبره دا ده چي د ښاغلي . د وفابېنوا صاحب ترجمه ده نه د ښاغلي داو
په نامه په اوسنيو چاپونو كي (!) داود وفا ليكدودي ځانګړتياوي او سموني د معيار

هم را رواني دي، د دغو ليكدودي زياتونو او سمونو په لرلو سره هيڅ وخت داسي فكر 
ه په ترجمه كي ځكه د هغ. نه سي كېداى چي دغه ترجمه دي د ارواښاد استاد بېنوا وي

السوهنه سوې ده او په هيڅ وجه داسي داليل وجود نه لري چي د يوه مرحوم استاد په 
ترجمه كي دي په دغه كميت او كيفيت څوك السوهنه وكړي او يوه بله خپرندويه ټولنه، 
په داسي حال كي چي د دغو ټولو اصولو څخه باخبره او آګاه وي دغسي يو كتاب چاپ 

  .كړي
ت پورته ټولي خبري فقط او فقط د فاضل استاد ارواښاد بېنوا په حق په هر صور  

، خداى دي داسي نه پېښوي چي زموږ د نورو حقدارو استادانو آثار هم په جفا دهكي 
زموږ د . دغه شكل په يوه او بل نامه لومړى چاپ او وروسته ئې اصلي ترجمه مسخه سي

خ كندي ته اچوي، چي بيا به مو نه اسالفو له آثارو سره دغه ډول بازۍ موږ د تاري
  .مرحومو استادانو ته د ښهاني ورځ پاته وي او نه د هغوى څخه راپاته ميراث ته

 څپركى د محمدزيوحاضر متن د ارواښاد استاد عبدالرؤف بېنوا ترجمه ده، خو د   
  . ښاغلي عبدالودود كرزي له ترجمه كړي نسخې څخه پر اضافه سوى دئ

پله وسه كوښښ سوى چي د استاد ترجمه كړى امانت تر په دې متن كي تر خ  
دا چي په دې كتاب كي خورا زياتي نسبي شجرې، جدولونه . لوستونكو پوري ورسوو

او عكسونه راغلي دي، موږ كوښښ كړى دئ، چي دغه نسبي شجرې او جدولونه تر 
 باب د عكسو په. خپله وسه كمپيوټري كړو، تر څو ئې لوستنه لوستونكو ته آسانه سي
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بايد يادونه وكړو چي د امكان تر حده مو نوي او د ښه كيفيت لرونكي عكسونه ورته 
پارسي (پيدا كړي دي، كوم عكسونه چي بالكل نه پيدا كېدل هغه مو د اصل متن 

  .څخه سكين كړي او د دې متن سره مل كړي دي) نسخې
اندي كوي، چي عالمه رشاد خپرندويه ټولنه دغه ترجمه په دې نيامت ټولني ته وړ  

زموږ نوي څېړونكي او د تاريخ مينان د دغي ترجمې له اصلي كيفيت څخه خوند 
په نامه زموږ د (!) واخلي، خداى دي ټولو هغو ښاغلو ته انصاف وركړي چي د معيار

دغه ډول ګوتوهني نه ديني جواز لري او نه هم . اسالفو په ليكنو او آثارو كي ګوتي وهي
نورو بې شمېرو مصيبتو په څنګ كي د ت كوو چي زموږ د قانوني، خداى ته خواس

په همدې . پخوانيو آثارو د مسخه كولو له مصيبت څخه هم د نجات يوه الره راوښيي
  .هيله، دا ئې تاسي او دا ئې د ارواښاد بېنوا امانت

  
  مطيع اهللا روهيال

  د عالمه رشاد خپرندويه ټولني مشر
  ش1391 – مه 17د روژې 
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  د لوى خداى په نامه
  

اريخ دمخه له لرغونو دورو ران هيواد افغانستان هغه خاوره ده چي تر تگزموږ   
و د تېرېدو الره او د انساني فكر او تهذيب گڅخه بيا تر اوسه د مدنيتو چينه، د فرهن

 زېږوونكي خاوري څخه ښه غښتلي گو وه او د تاريخ په لمنه كي له دې فرهنگزان
دولتونه راپاڅېدلي دي او هم د دې خاوري خلكو په تاريخي كشمكشو كي تل خپله 

له ډېره وخته زموږ په محيط كي دې ته خورا زياته اړتيا . لي بڼه ساتلې دهآزادي او م
حس كېدله چي د افغانستان د تاريخ لنډيز په يوه دوو ټوكو كي له لرغوني زمانې څخه 

و هم پر ه وليكل سي چي هم بشپړ وي او هم لنډ اگبيا تر اوسني عصره په داسي تو
چي . نه، نقشې، جدولونه او رسمونه ولري تاريخي تصويروتاريخي پېښو سربېره الزم

زموږ د ښوونځيو زده كوونكي او عام خلك په آساني سره وكوالى سي چي په هغه كي د 
څو كاله دمخه نو ما هم دستي د افغانستان دغه . خپل هيواد تېري تاريخي پېښي ولولي

  .لنډ تاريخ په دوو ټوكو كي وليكه
كه تاريخي كتابونه په شرقي او غربي ژبو د دې كتاب په ليكلو كي مي څو سوه ټو  

وكتل او د ټولو مطالبو حواله مي د كتاب د پاڼو په پاى كي وركړه، خو د چاپ پر وخت 
يو مشكل راپېښ سو، چي ناچاره سوم هغه پاورقۍ مي ايسته كړې او د الزمه مراجعو 

ټولو مراجعو نومونه مي د څو بابو په آخر كي وليكل او هم د دې ټوك په پاى كي به د 
په دې يادونه كي زما مطلب دا دئ چي د دې كتاب ټول مطالب . نومونه راوړه سي

  .مستند دي او موثوق منابع لري
پر دې كتاب مي يو شمېر تصويرونه او رسمونه او توضيحي جدولونه له خارجي   

نو رانو وطنوالو او هغو كساگاو داخلي موثوقو كتابو څخه هم زيات كړه، هيله لرم چي 
  .ه ولوليگټور سي چي غواړي د افغانستان تاريخ په لنډه توگته 
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د دې كتاب د مطالبو په تدوين كي زيار ايستل سوى دئ چي بشپړ وي خو لنډ او   

تر (ټور چي په راتلونكي وخت كي د مفصل تاريخ ليكلو الره سمه سي او نمونه ئې گ
خپور سوى دئ ليده  پخوا په لومړي ټوك كي چي) اسالم وروسته د افغانستان تاريخ

په هغه كي مي د افغانستان د اسالمي دورې د لومړيو دوو سوو كالو مفصل . كېږي
  .تاريخ په زرو مخو كي ليكلى دئ

  
  پوهاند عبدالحى حبيبي

   جمال مېنه–كابل 
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  :لومړۍ برخه

  

  د افغانستان تر تاريخ دمخه دورې ته يوه كتنه
  

په كشف بريالى سوى نه ) ليك( چي انسان د د مؤرخانو په اصطالح هغه دوره  
 نومېږي او تر هغه وروسته چي رسم الخط Pre Historicوو، تر تاريخ دمخه دوره 

دئ، خو په دې شرط چي د لرغونيو قومو پاته ليكلي ) تاريخي عصر(منځته راغلى 
 سوي آثار لوستلي سوي وي او ځكه چي تر اوسه ال داسي ليكني سته چي نه دي لوستلي
سوي، نو ځكه پوهان هغه تر تاريخ په دمخه دورو پوري تړلي بولي او كه يو وخت 

  .ولوستلي سي نو بيا به په تاريخي مرحله كي داخلي سي
كالو په ) 2500(د شرقي هيوادو تاريخي دورې ئې عموماً تر ميالد دمخه د   

 سوي دي ڼلي دي، دا ځكه چي د مصر او بين النهرين ليكني چي لوستليگشاوخوا كي 
هم دوني عمر لري، خو په سند او هړپه كي د موهن جوديرو كشفي سوي ليكني ال تر 

  .اوسه نه دي لوستلي سوي، او په تاريخي مرحله كي داخلي نه دي
م كال څخه د اروپايي 1936په افغانستان كي تر تاريخ دمخه آثارو لټوني له   

د دورې ) حجر(ريخ دمخه د ډبري علمي هيئتو له خوا شروع سوي او په نتيجه كي تر تا
آثار الس ته راغله چي د ډبري د استعمال په دريمي دورې يعني د توږلي سوي ډبري او د 
خاورينو لوښو او فلز د استعمال په دورې اړه لري، چي هغې ته د كلكولي تيك دوره 

  .وايي
د افغانستان او د : له دې علمي لټوونو څخه دا نتيجه الس ته راځي، چي  

كالو په شاوخوا كي دمخه ) 6000(اونډيو هيوادو په خاورو كي د گفغانستان د ا
په سيمه كي د مس د ) انو(انسانانو مدنيت درلود، ځكه چي همهغه وخت مرو ته نژدې د 

  .استعمال آثار كشف سوي دي
اونډ په دې ځايو كي موندلي گتر تاريخي دورو دمخه آثار ئې د افغانستان د   
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  :دي
  :ب په هړپه كي د پنجا– 1

و كي، چي هلته د ودانۍ او ښار آثار گيعني د افغانستان د غرو په لمر ختيځو ډا  
  .ليده كېږي

  : موهن جوډيرو– 2
د افغانستان لمر ختيځي جنوبي خوا ته په سند كي، د ښار كوڅې او د بازار   

ښتو نخشې او حتى پاخه ابروونه او په هره كوڅه كي د فضله موادو له پاره د پخو خ
  .كوچني خاكدانونه هم ليدل كېږي

په دې لرغوني ښار كي د مور د ربة النوع مجسمې، پاخه خاورين لوښي، د سرو   
ېڼې او د هغه عصر د نورو فلزاتو صنعتي نمونې او فلزي بتان گاو سپينو زرو راز راز 

په الس ته راغلي دي، چي د هغه لرغوني ښار په مربوطه موزه كي خوندي پراته دي، او 
هغو ښكلو آثارو كي له عاجو څخه د پيل كوچنۍ مجسمې او د غټو غښتلو غويو 
انځورونه سته چي پر ځينو انځورو توري او ليكني هم ليدلي كېږي، خو تر اوسه ئې ال 

د سند د ناوې تر تاريخ دمخه مدنيت چي د . څوك په لوستلو بريالي سوي نه دي
د بابل د (و موهن جوډيرو تر منځ يو زر ميله افغانستان په لمر ختيځه خوا كي د هړپه ا

په يوه شكل او يوه ) تمدن د ساحې څلور برابره او د مصر د تمدن د پراختيا دوه برابره
ډول خپور سوى وو، د ودانيو د تعمير طرز او د خاورينو لوښو او د كار د سامان او 

  : اخيستې ده چيوسايلو په جوړښت كي بېخي سره ورته دي او پوهانو دا نتيجه ځني
دا مدنيت د افغانستان د خاوري په لمر ختيځه خوا كي د سند د ناوې له سره بيا تر   

دوه ) موهن جوډيرو(او ) هړپه(پايه خپور سوى، شمالي او جنوبي پايتختونه ئې 
 او تر بابل پوري ئې د لمر لوېديځو خاورو د تمدن سره روابط درلودل او حتى ښارونه وه

كالو په شاوخوا كي د هندي تاجرانو په بابل كي يوه محله ) 2000( د تر ميالد دمخه
  .موجوده وه

ندېږي گله هغو آثارو څخه چي د بين النهرين په كيندونو كي ئې موندلي دي څر  
د هغه ښار له آثارو . رقام او اوزان او پيمانې پېژندلچي د سند د ناوې خلكو اعشاري ا

نده ده چي معتبرو خلكو په دوه پوړيزو كورو گڅرڅخه چي په هړپه كي ښكاره سوي دي 
ي د زياتو ځايو د اوبو څاهان، حمامونه او تر مځكي الندي گكي ژوند كاوه او د استو
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ران په دوه اطاقي كوچنيو گران او كسبگدامونه درلودل، حال دا چي عامه طبقه كارگ
 بېلېده او تر تاريخ كورو كي اوسېدل، هر كور د يوه كوچني غولي په واسطه له بله كوره

  .دامونه ولگ خلكو ښارو ته نژدې ځيني كالوي وې، چي غالباً د غلې دمخه د دې
ي كوي، د هغه گهغه كنډوالې چي د هړپه د تمدن له وروستيو مرحلو څخه نمايند  

ځاى د اوسېدونكو بېوزلي او انحطاط راښيي، چي زياترو كورو د سمڅو بڼه پيدا كړې 
ډوډ سوى دئ او پوهانو گچي پخوا ئې نظم او ترتيب درلود بېخي ده او د ښارو جوړښت 

  :له دې څخه داسي نتيجه اخيستې ده، چي
 د دې ودانيو پر خلكو د غربي آريائيانو يرغلونه شروع سوي او د دوى مدنيت – 1  

   .ئې راټيټ كړى وو
سم كه څه هم د هړپه د ليكنو الفبا لوستلې سوې نه ده، خو دا ثابته ده چي دا ر  

  .الخط تر آريائي مهاجرت په دمخه دوره پوري اړه لري
هغو ارابو چي اسانو كشولې په هغو خلكو پوري اړه درلودله، چي په   

اډۍ غټو گر د موهن جوډيرو او هړپه د خلكو گهندواروپايي ژبو ئې خبري كولې، م
  او د دې ښكلو غټو غويو چي پلن اوږده ښكران به ئې درلودلغښتلو غويو كشولې

لومړى او دوهم (شكلونه د موهن جوډيرو پر كشف سوي مهرو او آثارو نقش سوي دي 
  ).نمبر عكس دي وكتل سي

 دې مدنيت ته ورته دا سلسله د افغانستان په جنوب كي د بلوچستان په نال او – 2  
جاله وان او لوراليي او همداراز د سيستان په نادعلي او د ايران په ځينو جنوبي برخو 

ې تر بين النهرين پوري هم رسېدلي او په هغو خلكو اړه ئ كړۍ ينيل كېږي چي ځكي ليد
ه چي د دوى په گ اوسېدل او څني د آرائيانو تر هجرت دمخه په هغو سيمو كيلري چ

لرغونيو آثارو كي د مور د ربة النوع په څېر مجسمې پيدا كېږي، ځكه نو ممكنه ده چي 
  . وي ئې هم سره ورتهگدين، عقايد او فرهن

ل گهغه آثار چي د بلوچستان د كوټي د لمر لوېديځ شمال په څو ميلي كي ئې د   
محمد په كال كي موندلي دي پر دې داللت كوي چي د هغې سيمي پخواني اوسېدونكي 
ال تر هغه وخته د خاورينو لوښو په جوړولو نه پوهېدل او د ډبرو له چړو او د هډوكو له 

انيو او كورو نېزو په څېر آالتو څخه ئې كار اخيست او د ودستنو او د تېرو څوكو لرونكو 
   او په راوروسته وختو كي جوړول هم رواج نه ول او خلك څاروي روزونكي كوچيان ول
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  لمبر عكس– 1د موهن جوديرو د آثارو يوه منظره، 
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  لمبر عكس - 2د موهن جوديرو ځيني ليكونه او نخښي، 
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د ږوب د ناوې (دونكي ئې ئې خاورين لوښي او ودانۍ جوړي كړي دي چي لرغون پېژن
بولي او پر هغو باندي ځيني توري او هندسي شكلونه او د هوسۍ او بوك ) لوښي

لرونكي غوايي تصويرونه او په كورو كي ئې د بزو ډېر هډوكي ليدل كېږي چي د دوى پر 
ونه درلودل، حال گډېرو غوښو خوړلو داللت كوي او د غلې د كوټلو له پاره ئې ډبرين اون

د هغه عصر په كشف سوو آثارو كي د اوسپني اوزار نه ليده كېږي او پر ځينو دا چي 
 ته ورته شكلونه سته، چي د هغو په څېر بل ځاى نه دي T – A – W.Vخاورينو لوښو 

ليدل سوي، ځكه نو لرغون پېژندونكي د هغو په پېژندنه كي پټه خوله دي او د دې 
  .و كي اټكل سوى دئلرغوني مدنيت عمر د شپږو زرو كالو په حدود

ه د هړپه د سيمي دا تر تاريخ دمخه مدنيت د هندوستان د كچهه تر جزيره گهمدارن  
م كي د هغه ځاى له زياتو غونډيو څخه 1965 – 1954نما پوري هم غځېدلى دئ او په 

داسي آثار مونده سوي دي، چي د هړپه د مدنيت آثارو ته بېخي ورته دي او د كشفياتو 
  .خوا ته پرته ده كوټ د ښار جنوبيدا ساحه د راج

ر د افغانستان په خاوره كي تر اوسه تر تاريخ دمخه څو مهم ځايونه كشف گم  
  :سوي او كتل سوي دي

يرشمن او هاكن د سيستان د نادعلي گم كال سراورل ستين او موسيو1936 په – 1  
 لوښي او راز  په كال كي كيندني وكړې، چي په هغه كي ډبرينگاو زرنج د سروتار او كن
ه ښايسته سوي كودري او د سپينو زرو غوږ والي او د هډوكو گراز وسلې او غشي او رن

او په غرب كي د ) انو(څخه جوړ سوي شيان كشف سوي او پوهانو هغه په مرو كي د 
كاشان او په لمر ختيځ جنوب كي د سند كشف سوي آثارو ته ورته بللي دي او له هغو 

 د انساني مدنيت د دې دورې لويه صحنه د سند له ناوې څخه څخه دا نتيجه اخلي چي
  .نيولې بيا د نيل تر سيمي پوري د افغانستان په شمول غوړېدلې وه

 متره ژوره 12غونډۍ چي دېرش متره لوړه ده ) سرخ داغ(يرشمن د گموسيو  
  :وكيندله او يو زر كاله تر ميالد دمخه ئې د مدنيت نخښي وموندلې، دى وايي

ويشت متره نور هم وكيني، ممكنه ده تر ميالد د څلور زرو كالو دمخه آثار كه يو  
وموندل سي، چي د سند، بين النهرين او مصر پخوانيو مدنيتو ته نژدې دي او په دې 

  .خاوره كي داسي پخوانۍ غونډۍ ډېري دي
 تر تاريخ دمخه آثار چي تر اوسه په افغانستان كي لټول سوي دي، د كندهار – 2  
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ه كي د بدوان د غره له سمڅو او د او ارغنداو په ناولوېديځي خوا ته د پنجوايي لمر 
ديمراسي له غونډۍ څخه هم تر تاريخ دمخه آثار كشف سوي دي، چي د سند او پنجاب 
او د بلوڅانو د خاوري تر تاريخ دمخه په مدنيتو پوري اړه لري او د مور د ربة النوع 

  .مجسمې موندلي سوي دي
 كيلومتره ليري د 66ـ ش كال د كندهار لمر لوېديځي شمالي خوا ته ه1344په   
ك په غونډۍ كي علمي پلټني وسوې، چي د ارغنداو په ناوه كي تر تاريخ گمونډي

ي كوي او پوهان وايي چي د گدمخه د پنځو زرو كالو پخوا د مدنيت د آثارو نمايند
زياته برخه وچه ده، درې زره كندهار لمر لوېديځي خوا ته د كشكنخود ناوه چي اوس ئې 

  .كاله پخوا د كشكنخود له روده چي اوس وچ سوى دئ اوبېدله او شين ډنډ وو
دا غونډۍ چي درې زره كاله پخوا د وروستۍ پال له پاره د اوسېدو ځاى وو او   

اوس د جوي پېښو په اثر يو مخروط شكل لري، د هغي الري پر سر پرته وه چي د رخد 
ن او سند د ناوې خوا ته د هرات او فراه او هلمند د ها خوا خلكو د او پښي) ارغنداو(

تېرېدو الره وه او همدا راز دا الر د ترنك او غزني او د هندوكش جنوبي سيمو ته 
  .رسېدله، يعني د هلمند ناوه ئې د ارغنداو او ترنك د ناوې سره مښلوله

خرو څخه د لومړي زرم ك غونډۍ تر ميالد دمخه د څلور زرم كال له اواگد مونډي  
تنۍ مرحله كال تر شروع پوري د ودانۍ پنځلس مرحلې تېري كړي دي او په آخره او پور

دامو گ او د غلې د ي په داى وهلي دېوالونه ئې درلودل چدامونه ولگكي ئې د غلې 
دامو ته بېخي گ سوو آثارو ، چي د هړپه د كشفايونه د يوه اوږده غولي په شكل ولځ

 او په كښته پوړ كي ئې د څارويو د ساتني له لودامو كوچني گ د هړپه تر ، خوورته ول
  .پاره خوني وې

دامو ودانۍ د نوموړي غونډۍ له درو مختلفو طبقو څخه راوتلي گه چي د گڅن  
ره په مختلفو دامونه د هغه وخت د انسانانو د استعمال له پاگدي، ځكه نو وايي چي دا 

  .زمانو كي جوړ سوي ول
دامو د ساتندوى له پاره ليده كېږي، چي په گ پوړ كي يوه كوچنۍ خونه د په لوړ  

 او د ياو مچلوغز) پكانونه(ن او د مفرع توبرې يهغه كي يو څه خاورين لوښي، ډبر
دامو ساتونكو دا گندېږي چي د گ او دا ځني څري ديولۍ كشف سوگمچلوغزو د خټو 

دې دفاعي آالتو عمر له اوس څخه د دامو د ساتني له پاره استعمالول او د گوسايل د 



19 

  .درو زرو كالو په شاوخوا كي ټاكل سوى دئ
دامو تر ودانيو پخوا له معكبو ډبرو څخه چت لرونكي خوني جوړي گد غلې د   

  .سوي وې چي د ودانيو په شمالي برخه كي د خښتو ودانۍ هم سته
 سته او د د ودانيو مخ ته يو ارت غولى دئ چي شاوخوا ئې يو څه كوچنۍ خوني  

لويي ماڼۍ نخښي هم ښكاره دي چي له اومو خښتو څخه په نيم مخروطي شكل ودانه 
ر سوي او اوس هم د  آميزي انځوگسوې ده او د خښتو لويي ستني لري چي په سپينه رن

نۍ منظره له برمه ډكه ښكاري، په دې ستره وداني كي يو د مفرغ چاقو او دې ستنو دباند
د خير او بركت د ربة )  مور–ادي (لو كودرو ټوټې او د اديتا د هډوكي الستى او د ښك

النوع يوه ماته مجسمه چي د بلوچستان او سند كشف سوو مجسمو ته بېخي ورته دي د 
  .راز راز وسلو سره كشف سوي دي

ي د ځايو نخښي سته، چي پورتنۍ گپه نورو غونډيو كي د هغو خلكو د استو  
دې ودانيو كي د نغري نخښي د نغري د اسبابو سره غونډۍ ئې د عبادت ځاى وو او په 

و دستې الس ته راغلي دي، چي په غالب اټكل د دوا گونه او د اونگاو يو څو اون
په نورو خونو كي د پخو خښتو تنور او نيم كاره توبرې . خرڅولو دكان بلل كېداى سي

  .ليدل كېږي) پيكانونه(
ه دباندنيو دېوالو كي مستعمل ي لري او پگد زياتو خونو د بام شاوي شېوه   
او مسي سرنېزې ايښودل سوي او په هغه هديره كي چي په دې ) پيكانونه(توبرې 

  .پيدا سوي دي) اسكلټه(ودانيو اړه لري په يوه قبر كي اووه كالبوتونه 
له  :ك د غونډۍ مختلفي طبقې له كښتي څخه لوړي خوا ته داسي ديگد مونډي  

هم پوړ پوري د نيم كوچيتوب د ژوندانه نخښي ليدلي څخه لوړي خوا ته تر نمځكي 
 تر څه وخته كېږي او د هغو له مخي ويل كېداى سي چي د هغه ځاى لومړني اوسېدونكي

 او د كورو ودانۍ ئې هم په دايو وې، تر هغه وروسته تر درو نيم كوچي مالداران ول
ښي ئې په كښتو پوړو پوري ودانۍ له اومو خښتو څخه جوړي سوي دي، چي خاورين لو

طبقاتو كي ساده او ابتدايي دي او وروسته تر هغه د لوښو كودري ښه او ښكلي كېږي، 
چي پر پايو ) جامو(څو چي د خټو انځور سوي لوښي منځ ته راځي او پر هغو كټوريو 

) كبك زري(ه او تنځري و ښكرو لرونكي مږگالنو او د جگوالړ دي د څارويو، مرغانو، 
د خټو دا انځور سوي . د پاڼو شكلونه ليدل كېږي) عشق پيچان(پيروتي  او د او پيل مرغ
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د شاوخوا كشف سوو لوښو ته ورته ) كوټي(لوښي تر اتم پوړ وروسته زيات دي چي د 
مفرغي فلزات او مس له شپږم پوړ څخه شروع كېږي او هغه وخت چي د پنځم پوړ . دي

ق م په شاوخوا 2625ړ نېټه ئې د  كاربون له الري وازمويل نو د دې پو14سكاره ئې د 
كي وټاكله او د موسيوكزال د قبل التاريخ د دورو د متخصص په قول دا غونډۍ تر 

 3(. پنځو زرو كالو ډېر عمر لري نو ځكه د سند تر موهن جوډيرو پخوانۍ او لرغونې ده
  .) نمبر عكس دي وكتل سي4 –

ه د مدنيت آثار كشف سوي  د افغانستان په شمالي برخو كي هم تر تاريخ دمخ– 3  
وټ كي د مرو په انو كي تر تاريخ دمخه د گدي، په دې معنا چي په شمالي لمر لوېديز 

وټ كي د گمدنيت نخښي الس ته راغلي دي او همدا راز د افغانستان په شمال لمر ختيځ 
 ي لرغون پېژندونكو لهم كال په اكتوبر كي د ايټالو1962تاريخي آثارو بقايا سته چي د 

  .خوا كشف سول
فټو په لوړوالي او د ) 3300(د هزارسُم دښت د هندوكش په شمالي لمنو كي د   

ان لمر لوېديځي شمالي خوا ته پروت دئ، چي گشپاړسو كيلومترو په اوږدوالي د سمن
په پخوانۍ زمانه كي هم د هند، كابل، بغالن، كندوز، بدخشان او چين الره له همدې 

ارو كي هغه طبيعي سمڅي سته، چي پخواني گدلته د غره په ناوې څخه تېرېدله او هم
ټك سامان او ډېري توږلي سوي ډبري كښې اوسېدل، او هلته د ډبرين اورانسانان پ

كشف سوي دي او ځيني ودانۍ ئې هم په هغه زمانه اړه لري، چي انسان تر سمڅو او 
 متره لوړوالي جوړ 20/1ارو دباندي ژوند تېراوه او بې ډوله ابتدايي دېوالونه ئې په گ

 متره د ودانۍ بالكونه ليده كېږي او 37 څخه تر 20، چي د هغو په منځ كي له ي ديكړ
هكتاره مځكه نيولې ده او د هزارسم له سينده د اوبو د كانال د ) 335(دې ټولو ودانيو 

  .ندي ديگمتره دېوال سره د اوبو رسولو نخښي هم څر) 125(غاړي د 
ه سمڅو كي مثلث ډوله خوني ليدلي كېږي، چي لويي تاخچې ارو پگد دې ځاى د   

نجه چوكۍ توږلي سوي دي او د دېوالو په جوړولو لري او دننه ئې له ډبرو څخه درې كُ
  .كي ئې د ډبرو له شاځو څخه كار اخيستى دئ او د نغريو نخښي هم پكښې ښكاره دي

ه ليده كېږي چي شكلونه او رسمون) منقوره( سوي د هزارسم په سمڅو كي كيندل  
د ايټالوي لرغون پېژندونكي هيئت د راپور ليكونكي په قول داسي شكلونه د غربي 
  اروپا تر تاريخ په دمخه آثارو كي هم ليده سوي، خو د هزارسم د آثارو شكلونه څلور ډوله 
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  لمبر عكس– 3د كندهار لوېديځ برخي منډيګ د ودانيو بقايا، 
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  رونه منډيګك څخه پر تر السه سوو لوښو كښل سوي انځوله
   لمبر عكس– 4
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لومړي انساني شكلونه، دوهم رسم سوي السونه، دريم د څارويو شكلونه، څلرم د : دي
 لمبر 6 – 5(. ندي سوي نه ديگچي معناوي ئې هم څر) اختالط(ډون گراز راز شكلو 

  .)عكسونه دي وكتل سي
ته او تر تاريخ د دمخه زمانو پوهان د هزارسم د سمڅو دا شكلونه هغو شكلو ته ور  
ڼي چي په هسپانيا، ايټاليا، سويس او ايرلينډ كي ئې موندلي دي او داسي گنژدې 

نتيجه اخلي چي تر تاريخ دمخه د دې راز شكلو رسمول د انسانانو په منځ كي رواج 
  : هگدرلود د مثال په تو

د هزارسم د سمڅو له شكلو څخه د پوڅكۍ يو شكل دئ چي نيمه دايره ئې   
 دايره بيا يوه عمودي خط پرې كړې ده او له هغه څخه د انسان بدن تشكيل كړې او هغه
ئې ښوولي سوي دي او هغو شكلو ته ) ستون فقرات(ان او شمزۍ گمراد دئ، چي بازو

ورته دي چي تر تاريخ دمخه د هسپانيا، ايټاليا او ايرلينډ په آثارو كي هم ليدلي سوي 
  .) نمبر عكس دي وكتل سي7(دي 

ارو كي دا ډول مشابه شكلونه ډېر دي، چي د اروپا تر تاريخ دمخه د هزارسم په آث  
  . له لرغونيو آثارو څخه په پاته شكلو كي ښوول كېداى سي

تر تاريخ دمخه په كلكولي تيك او د توږلو ډبرو د استعمال په دوره كي د   
بدخشان الجورد هم د يادوني وړ دي، ځكه چي د كاشان د سيالك په غونډۍ او د سومر 
او بين النهرين په مځكو او د مصر د فرعون توتن خامن په هديره او هم په عيالم كي د 

ندوي چي د بدخشان د گالجورد د ډبري راز راز نمونې موندلي سوي دي او دا څر
الجوردو ډبري شپږ زره كاله پخوا شهرت درلود او استعمال ئې تر مصر پوري هم 

شرقي او غربي هيوادو سره لرغونې مدني رسېدلى وو او د دې هيواد خلكو د نورو 
  .) نمبر عكس دي وكتل سي8(. رابطه درلودله
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سړي مړوندونه وندي شكلونه چي د يوه تر تاريخ دمخه د سمنګان په هزارسُم پوڅكۍ غ
  .او شمزۍ ښيي، داسي شكلونه په اسپانيا او ايټاليا كي هم پيدا سوي دي

  

   لمبر عكس– 7
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  د منځنۍ آسيا د كلتوري دورو مقايسه له افغانستانه سره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

جدول لمبر – 8
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  د ډبرو او ژړو د دورې د آثارو مقايسه چي په 
  نستان او تركمنستان كي كشف سوي ديافغا

   لمبر عكس– 8
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  د افغانستان لرغوني كلتوري دورې

  تر تاريخ دمخه كلتوري دورې

1-
ك 

 آق كپرو
)

اژدها
(  

2 –
ك 

 آق كپرو
)

اسپ
(  

3 –
ك 

 آق كپرو
)

خالء
(  

4 –
ك 

 آق كپرو
)

جمجمه
ۍ  )

ديمراسي غونډ
  

ك
منډيګ

نادعلى  
  

د سيستان نور ځايونه
  

دره دادل 
–

 دره چخ
اخ

  
قره كمر

هزارسُم  
دره كور  
  

  د لرغوني مفرغ او اوسپني عصر
          ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ×  ) م–ق ( كاله 100

  )1(د ډبري نوى عصر او بزپرستي

  )كوليچن()2( كاله تر اوسه دمخه130 + 3780
  )كاربونيت( "         "        "  كاله 125 + 3425

                      ×  

  د مفرغ عصر 
          ×    ×  ×  ×    ×  ×  مخه كاله د2500 – 5000

  كلكونتيك عصر
  ښويه ډبره، خاورين لوښي او فلز

  )3( دمخه100 + 7270
×        ×  ×    

×  
          ؟

  د ډبري نوى عصر او خاورين لوښي
  )4( كاله دمخه100 + 7220

×  ×                      

  د ډبري نوى عصر بې له خاورينو لوښو
  )5( كاله دمخه100 + 8600

×  ×                      

  نى عصرد ډبري منځ
  )6( كاله دمخه720 + 10580

                  ×      

  د لوړي طبقې د ډبري لرغونى عصر
  )تېره كوچنۍ ډبره(

  )7( كاله دمخه34000
                        

  د منځنۍ طبقې د ډبري لرغونى عصر
د فرانس جنوبي لي ماو ( ماوستيرين –بكرۍ 

   كاله دمخه50000) سټير ته منسوب
                ×    ×  ×  

                                                 
)1( 14 /Cد امريكا جيوكرون ليبارټري ئې عمر ټاكلى دئ  .)14 )3(. م دمخه كلونه مراد دي1950 تر )2 /C د 

ندني  د جرمني د مځكپېژHV .)4( 14 /C 429نمبر . جرمني د مځكپېژندني مؤسسې ئې عمر ټاكلى دئ

 د جرمني د مځكپېژندني مؤسسې ئې عمر ټاكلى HV .)5( 14 /C 428نمبر . مؤسسې ئې عمر ټاكلى دئ

 د پنسلوانيا پوهنتون ئې C/ 14 )7(.  د پنسلوانيا پوهنتون ئې عمر ټاكلى دئ14 /C )HV .)6 425نمبر . دئ
  ) دوپري له مقالې څخه اخيستنهد امريكايي انتروپولوجي پروفيسر لوئي.                   (عمر ټاكلى دئ

  جدول لمبر– 8
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  دمخه تاريخي افغانستانتر اسالم 
  

كم وخت چي تاريخي افغانستان يادېږي، موږ ټولي هغه مځكي په نظر كي نيسو   
ي حوادثو په گچي د افغانستان سره ئې په تاريخي پېښو او د سياسي او مدني او فرهن

ډو عواملو تر اغېزې الندي ئې اوضاع يو بل ته گډون درلود او د تاريخي گجريان كي 
  .سره ورته وه

 د سند له سينده بيا د ،په دې جغرافي سيمه كي د ايران د فالت لمر ختيځه برخه  
پوري شرقاً او غرباً شامله ده او په شمال كي هم د آمو شمالي ) دامغان(خراسان تر پايه 

 او په جنوب كي پر بحيره عرب او د پامير د غرو لمني پكښې راځيبرخي تر سمرقنده 
  .ډ تاريخ لريگدا سيمي عموماً . تمامېږي

  
  :آريائيان

په شاوخوا كي د آريائي سپين پوستو انسانانو يو لوى جمعيت په ) ق م2500(د   
آريانا ويجه نومي هيواد او د آمو په شمالي غاړو كي د كوچيتوب او مالدارۍ ژوند 
تېراوه او چي شمېر ئې زيات سو، نو د آمو جنوبي سيمو او د باختر ورشو ته راوختل او د 

  .كش په شمالي او جنوبي لمنو كي مېشته سولهندو
دې خلكو د نفوسو او قبيلو د زياتوالي په سبب لمر ختيځي خوا ته هجرت وكى او   

د سند له سينده د هند شمالي ارتو سيمو ته تېر سول او په هغه مځكه كي ئې يو مدنيت 
او له همدې  رو كتابو كي ئې انعكاس ليده كېږيپه پخوانيو څلو) ويدا(جوړ كى چي د 

په شاوخوا كي موجود وو او په همدې )  ق م1400(بولو چي د ) ويدي مدنيت(جهته ئې 
د لغمان او (، الينا )پښتون(كتابو كي د افغاني لويو قبيلو يوه برخه نومونه لكه پكت 

او نور راغلي دي او موږ له دې كتابو څخه د لرغوني ) )1(نورستان د شمالي خلك

                                                 
  .دا نوم د اليشنګ او الينګار د درو په نومو كي څرګند دئ )1(
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څلور ويده . ي وضع معلوموالى سوگوند او ژبه او مدني او فرهنافغانستان د خلكو ژ
  :دا دي
 گري(چي تر ټولو پخوانى ويد .  يجور ويد– اتهرواويد – سام ويد – ويد گري  

اليو خلكو، غرو او جغرافي ځايو يم كي د افغاني قبيلو، پاچهانو، نودئ او په هغه) ويد
  .ډېر نومونه راغلي دي

  
  :ارينه ويجه

ني د مځكي په گد ټاټوبي او د استو) اوېجه(يجه چي په پښتو كي تر اوسه ارينه و  
معنا مستعمله ده، د تاريخ د پوهانو په قول د پامير سيمي او يا د خوارزم شاوخوا او د 
خزر د درياچې غاړو ته ويل كېده، چي د هغه جغرافي سيمي سره نښتې ده چي اوس موږ 

  .پكښې څېړنه كوو
 د ژوندون د دې دورې آثار ال تر اوسه كشف سوي نه دي )1(كوه چي د آرين خلگڅن  

او تر تاريخ د دمخي زمانې برخه ده، ځكه نو د دوى د ژبي، د ژوندون د ډول، د دين او 
وستاولوبون هغه آريائي لرغونۍ ژبه چي په گهنر په باره كي معلوماست نسته او دكتر 

  .ه كړې دهپه نامه ياد) آريك(ارينه ويجه كي ويله كېدله د 
  

  :ويدي مدنيت
د آرين خلكو تاريخي دوره د ويدي سرودو سره شروع كېږي او له همدې تاريخي   

منبع څخه د آرين خلكو افكار، عقايد، د ژوندون طرز او د افغانستان له خاوري څخه د 
ندوو او د ژبپوهني له مقايسو څخه هم دا ښكارېږي چي د افغانستان گدوى مهاجرت څر

  . ويدي او سنسكريت د ژبو تر منځ ډېر ژبني مشتركات ستهد ژبو او د
ه له يوې گ سوي دي او په شفاهي توسرودونه په مختلفو زمانو كي ترتيبويدي   

خولې بلي خولې ته او له يوه نسله بل نسل ته رانقل سوي دي او لكه چي اوسني ويد 
ره يوه برخه نور د پورتنيو ذكر سوو كتابو پر سرودو سربې: پېژندونكي پوهان وايي

يعني ) پخوانيو ريشيانو(لرغوني سرودونه ورك سوي دي چي د ويد په خپل تعبير 
نوې بڼه وركړه سوې ده پخوانيو پوهانو به ويل او يا د ا چي ځيني لرغوني سرودونه چي 

                                                 
  .د نجيب او كښتګر او زارع په معنا دئ: آرين )1(
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، چي غالباً ئې د افغانستان په ورشو او د آرين خلكو په هغه ژبه  اړه هم موجود ول
  .وى ال د هند د شمال د اوو سيندو ها خوا ته مهاجرت نه وو كړىدرلودله، چي د

ه چي ويدي كتابونه، ويدي ژبه او مضامين، اوستايي سرودو ته چي د سند گڅن  
، بېخي ورته دي او بشپړه نژدېوالى ورسره يپه لمر لوېديځه ارته ورشو كي پيدا سو

و همدا د گ سرودو زانلري، ځكه نو ويل كېداى سي چي د ويدي د لرغونيو وركو سوو
افغانستان او د باختر ورشو ده، چي د دې اوسنيو موجوده سرودو يوه برخه به د هغو 

  .وركو سوو سرودو نوې بڼه وي
ه رابطه له دې څخه گد لرغوني افغانستان د خاوري سره د ويدي مدنيت ډېره ټين  

 ژبو كي ندېږي چي د ويدي او سنسكريت پخوانۍ ډېري كلمې په پښتو او دريگڅر
 آريايي ژبو نه د لرغوني آريايي اسالفو څخه دېريښې لري او بايد چي دا ژبني ميراثو

  .ته پاته سوي وي
  :كلمه دوه علمي توجيه لري) آريا(مثالً د   
او ) زارع(و ځينو په كړې ده ا) نجيب(او ) اصيل(ځينو د دې كلمې معنا په   

په معنا راغلې ده او هم كله ) اصيل( د كلمه) آره(ه چي په پښتو كي د گ څن).رگكرونده (
په ) ن(مفهوم لري نو ځكه ويل كېداى سي چي د نسبتي ) رۍگبز(او ) كرهڼي(كله د 

ر په معنا وي گد كرونده ) شمشيري او نور= پياده، تورن = لكه پلن )  (آرين(اتېدو يز
تر هغه كي يو شريف كار او كسب وو نو ښايي چي ه چي كرهڼه د خلكو په منځ گاو څن

  .مفهوم مجازاً وركړه سوى وي) شريف(او ) نجيب(وروسته د 
وويل ) آريه ورشه(يا ) آريه ورته(ارين خلك چي هند ته والړه هغې ورشو ته ئې   

ني د مځكي او گپه شكل د ټاټوبي او د استو) ورشو(او دا كلمه تر اوسه په پښتو كي د 
  .مرتع په معنا سته

) سندهو(ه سيند وايي، او دا كلمه په ويدي ژبه كي ت) سند(په پښتو كي تر اوسه   
  .ده

 ويد په سرودو كي د افغاني خاوري د ډېرو سيندو يادونه سوې ده، لكه گد ري  
او سويتي ) كورم(او كرومو ) وملگ(وماني گاو ) كابل(او د كوبها ) سند(سندهو 

سره سوتي  = يتي او هره و) د كابل مجرا(ندهاره گرودونه، او ) كونړ(او وركه ) سوات(
ارغنداو يا اراكوزي چي اوس ئې د پخواني نامه ريښه په دهراوت كي ساتلې سوې (
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  ).د بوالن دره(او بهاالنه ) ده
په شكل ياد سوى دئ، چي وروسته د ) بهليكه(په اتهرواويد كي د بلخ نوم د   

 –ه بهلي ې لئسو او ريښه ) بهليكه(مهابهارته په كتاب او د سنسكريت په ادبياتو كي 
  .بخدي څخه راوتلې ده

ه د گتر څن) ندهارا اوسېدونكيگد (نداريس گهمدا شان په اتهرواويد كي د   
منجوان غره ذكر سوى چي همدا د منجان اوسنى غر دئ، چي د نورستان او بدخشان تر 

  .منځ پروت دئ
ړه ياده سوې ده، چي د ويدا د كتاب گپه ويدي سرودو كي د لسو آريايي قبيلو ج  

پر غاړه سوې وه او په دې قبيلو كي د ) پنجاب(دمخه د راوي )  ق م1400(تر ليكلو 
 او گد اليشن(لكه الينا . افغانستان او د افغانستان د شاوخوا خلكو هم ډېر نومونه سته

او ) د سند د غاړي خلك(، او شيوا )د بوالن د درې خلك(او بهاالنه ) ار خلكگالين
  ).پښتون(پكتهه 
 ويد په دوهم ټوك كي د پكتهه د قبيلو او د هغو گې څخه د ريله دې جمل  
هه نامتو دونه سوې ده چي يو له هغو څخه پكتو كسانو او پاچهانو څو څو واره يانوميالي

) هره ويتي(نومېده او د ارغنداو او دهراوت ) شمشېربار = تورو هونى(پاچا توروينه 
ونه راغلې ده، چي اوس په افغاني قبيلو  ياد د پني، ډسه، پراوټه، او بريسهپه ناوه كي

كي بړيڅ او پني د كندهار په جنوب او د سيوۍ په ناوه كي سته او همدا راز پخوانيو 
  .د قبيلو نسبت ال پاته دئ) الكوزي(او پروټ ) سليمانخېل(نومو ته د ډاسو 

او جنوبي هغه آريائي نژاده خلك چي له آريانه ويجه څخه د هندوكش شمالي   
  .  او د چوپانۍ ژوند ئې درلودته راغلل كوچيان ولسيمو 
ي پر خاورين لوښي يو تصوير ك) تل برزو(م كي سمرقند ته نژدې په 1939په   

د يو پخواني آريائي پاچا ) وپت شاهگ يا –ومرد گ(يومرث موندل سوى دئ چي هغه د ك
وه برخه يويشت د اوستا په گتصوير بولي، چي نيمى سړى او نيمى نر غويى دئ او په 

ندېږي چي دې خلكو د كوچيتوب او گكي ئې چوپان پاچا بللى دئ او له دې څخه څر
او كورنۍ د دوى د ژوند اساس ) كهول(چوپانۍ په وخت كي هم پاچهان درلودل او كوال 
په نامه ئې مشر درلود او بيا چي ) پتي(وو، چي له هغو څخه بيا طايفې پيدا كېدلې او د 

ځني جوړېده او شاهي ټاټوبي ) ويسه(يا ) رامهگ( يو ځاى كېدل سره) كهوله(څو كوال 
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: ي سته لكهدا درې سره كلمې تر اوسه د سړو او ځايو په نومو كوايه او ) پور(ې ئته 
  .رپوررام، ميرويس، شېگب

لومړنيو آريائي نژادو خلكو دمخه تر هغه چي هند ته هجرت وكي، كاسټ يعني   
له، خو هغه وخت چي په هند كي د هغه هيواد د پخوانيو اجتماعي طبقه بندي ئې نه پېژند

، كشتريه )روحاني(تور نژادو اوسېدونكو سره مخامخ سول، نو پر څلورو طبقو برهمن 
ووېشل سوه، چي دې ) ناملموس(او سودرا ) ښاريان او كسبه(، ويسيه )ړنگج(

نده گڅراجتماعي طبقه بندۍ د دوى په وروستنيو تاريخي او اجتماعي اوضاعو كي 
  .اغېزه درلودله

پاچهي د : په ويدي كتابو او د آريائي نژاد په نورو آثارو كي داسي ليده كېږي چي  
مهاجرت له لومړنيو وختو څخه د دوى په منځ كي وه او راز راز ارباب انواع ئې پرستل 

. په نامه ئې مېلې درلودلې) سامانه(ې او د گپه نومو ئې جر) سميتي(او ) سبها(او د 
غلو د زلميانو سره او ښځو د نارينه وو سره مينه كوله او د واده دودونه ئې هم درلودل پې

او د كورنيو افرادو د ډېرښت له پاره ئې تل دعاوي كولې او د ښځو په طبقه كي 
 ويد په لومړي كتاب كي ساتل سوي گشاعراني هم وې، چي ځيني سرودونه ئې د ري

كرهڼه و، اتڼ، نڅا او موزيك هم درلود او په دې خلكو ورزشي لوبي، د آس سپرل. دي
 او كالي ئې له وړيو او يا د څارويو له پوټكو جوړول، د پسو او او مالدارۍ بوخت ول

ئې د څارويو رمې ) دارايي(لې  ئې درلودلې او د كورنيو شتمني گبزو رمې او د غويو 
  .او په تېره بيا د شيدو لرونكو غواوو درلودل وو

له پاره ) پېرودلو(د بوټي د رانيولو ) سوما( د افغانستان غرو ته د او كله چي به  
ه راوستل چي هغه ته به ئې پاسو گراتله، خپل غوايي به ئې د خريدارۍ د واحد په تو

Pasu كلمه له هغه څخه راوتلې ده) پولي واحد( ويل چي د پيسې.  
اودنه ) بوريا(پوزي و تراشنه، فلز كاري او د ټوكرانو او گله صنايعو څخه ئې د لر  

  .زئينات او د اربو جوړول ئې زده ولاو د خاورينو لوښو جوړونه، فلزي ت
خوراك او څښاك ئې د غلو دانې، شيدې او نور لبنيات، د ښكار غوښي او د   

  .سوما او سوريا شيره وه
د (، اندرا )د آسمان رب النوع(د طبيعي عناصرو پرستش ئې كاوه لكه ارونا   

ني واښه چي له هغه څخه ئې رغ(، سوما )اور(ني گ، ا)لمر(، سوريا )عړې رب النوگج
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او د هر يوه په نامه ئې قربانۍ درلوولې، ... او نور ) باد(، ماروت )مشروب جوړول
ويل، چي په پښتو كي اوس د دې كلمې له ريښې څخه د ) ريشي(خپلو پوهانو ته ئې 

  .كلمه د خوى، خلق او پوهي په معنا لرو) رشه(
  
  :ستائي مدنيتاو

او د هندوكش په ) بلخ(د افغانستان د آريائي خلكو دوهم مدنيت په بخدي   
په شاوخوا كي )  ق م1200(شمالي او جنوبي سيمو او د هلمند په ناوه كي وو، چي د 

  .شروع سوى او له هغې دورې څخه يو كتاب د اوستا په نامه پاته دئ چي پنځه بابه لري
زموږ د معلوماتو منبع د اوستا د كتاب پاته برخه ده، نو ه چي په دې باره كي گڅن  

 په بخدي او گ ته اوستايي وايو او ځكه چي دا فرهنگځكه دې مدنيت او فرهن
افغانستان كي زېږېدلى دئ ځكه نو د دې هيواد په تاريخ كي خورا زيات اهميت لري او 

ي اوضاع په ښه گد اوستا كتاب د افغانستان د لرغونيو خلكو مدني، فكري او فرهن
  .ندويگه څرگتو

ندېږي چي آريايي خلك د كوچي توب، مالدارۍ او له كډي گد اوستا له كتابه څر  
په شا ژونده مدنيت ته رسېدلي، په كليو او ښارو كي ميشته سوي دي او د اقتصادي او 

  .اجتماعي ژوند په مراحلو كي ئې يوه نوې دوره شروع كړې ده
په ) جم) (يمه(په بلخ كي پاچهي منځته راغله او د په دې دوره كي لومړى ځل   

نامه يو پاچا د بلخ ښار ودان كړى دئ او هم په دې خلكو كي يو ټاكلى آيين د مزده يسنه 
په نامه منځته راغى، چي مدني او روحي قوانين او ) د خداى ستاينه(مزديسنا = 

د كورنۍ په نامه زردشت وو، چي = هدايتونه ئې درلودل او مؤسس ئې زره توشتره 
يا ] تمه[او ] سپين[ې كلمې چي دا نوم په پښتو كي دو(يادېده ) سپينتمان(يا ) سپنتمه(
  ). د نژاد په معنا دئ]تمان[

 نمبر 9(او سيستان دئ ) بلخ(د زردشت د تبليغ او منځته راتلو ځاى بخدي   
  .)عكس
او د پالر له ) دوغدو(او مور ئې ) د زاړه آس خاوند(د زردشت پالر پورو شاسپه   

  :د څلورو وروڼو نومونه ئې دا ول. هنومېد) تراسپهگپتير(خوا نيكه ئې 
  .وشتر، نوتريكا، نى وتيشگرتوشتر، رن  
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مور وه او درې لوڼي ئې ) ايست واستره(د ده لومړۍ ماندينه چي نوم ئې معلوم نه دئ د 
مور ) اوروتت نره(او ) هوره چيتره( زردشت دوهمه ماندينه د دوو زامنو د. درلودلې

ه ورشو او د بخدي په سيمو كې كړې وه، د ې چي په لمرختيځوه، دريمه ماندينه ئ
د ده . نومېدله) هووي(لور وه او ) فره شه وشتره(د ورور ) شتاسپ د وزيرگد (جاماسپ 

رانو گد بز) اوروتت نره(شر وو او د روحانيانو م) ايست واتسره(له زامنو څخه 
وني طبقې گياليو افسر باله كېده او د پيروانو درې گد جن) هوره چيتره(الرښوونكى او 

ده درې لوڼي هم درلودلې چي . د زردشت د دې درو زامنو له خوا منځته راغلي دي
  .فريني، ثريتي، پئورو چيستي نومېدلې

معلومه نه ده، خو د زردشتي كتابو د ه گد زردشت د ژوندون زمانه په يقيني تو  
) ق م640(په شاوخوا كي زېږېدلى او په شل كلني يعني په )  ق م660(روايتو له مخي د 

كي ئې د الرښووني ادعا كړې ده ) ق م630(كي منزوي سوي او په دېرش كلني يعني په 
ه عقيده روهېد او د ده پگپه ده و) شتاسپگكي(كي ) ق م 618( كلني يعني په 42او په 

د يرغل پر وخت د بلخ په ) ارجاسپ(په اووه اويا كلني د توراني ) ق م583(سو او په 
ر څېړونكي پوهان دا گ ووژل سو، مهله الس) براتركرش(كي د توراني ) آتشكده(دوهه 

  .ڼلې دهگپه شاوخوا كي ) ق م558(كلونه صحيح نه بولي او د ده زېږېدنه ئې د 
نو څخه دئ چي په لرغوني افغانستان كي ئې پر نوي زردشت له هغو لرغونيو كسا  

په )  دومزيل.ژ(رم بنسټ ايښى دئ او د اقتصادي بنياد باندي د يو اساسي او زوړ رف
  :قول

ده خپل اقتصادي سيسټم په داسي وخت كي منځته راوړى دئ، چي د آرينانو "  
  ".يوه ډله د كوچيتوب له حاله راوتل او كليوالي ژوند ئې غوره كاوه

په دې ترتيب چي د څارويو د څړ نامعلومه ځايونه ئې د هر ټبر او قوم له پاره د څړ   
په ټاكلو ځايو اليش كړه او په همدې دليل ئې غويي او غوا ته چي د خوراك او كرهڼي 

ني سري په كليوالي تشكيالتو او كرهڼه يواه كتل او حگيوازنۍ وسيله وه په درنه ستر
  .كي خاص اهميت موندلى وو

په وحدت او بې ساري عظمت )  يوه بادار–اهوره مزده (زردشت د يوه خداى   
قايل سو او له پخوانيو خدايانو څخه ئې چي اريائيانو ورته عقيده درلودله مخ 

  :دى وايي چي. رزاوهگو
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تر يوه خداى وروسته د نړۍ له ابتدا څخه دوه روحه سته، چي يو پر ښه الر او بل "  

ړه ده چي د شر د قوتو پر ضد ادامه لري او په گول ژوند يوه باطني جپر بده الر ځي، او ټ
  ".ړه كي رڼا او تياره عقل او اهريمن يو د بل سره مقابل ديگدې دايمي ج

زردشت پخپل آئين كي د څارويو قرباني او د سوما نشه راوستونكي شراب چي   
  .لرغونيو آريائيانو درلوده له منځه وړي دي

ه د نېكۍ سره كومك گكثيف نشه كوونكي شراب څن) اسوم(د : "دى وايي  
ټوره دا ده چي د خپل گر سړي غويي تر دې چي قرباني سي، ښه او گكوالى سي، د بز

  ".خاوند په الس كي وي
 د اعمالو پر محاسبې او د رشتيا پر بري او ،د زردشت په آئين كي د آخرت پر ورځ  

د پله او مالئكو پر وجود ) صراط (اتماته او د جنت او دوږخ او د چنود درواغو پر 
چي د ټولو موجوداتو په كمون او د . ڼلى دئگئې هم مقدس ) اور(عقيده سته او آذر 

د ژوندون جوهر او ) جانورانو(طبيعت په مواليدو كي په وديعت ايښود سوى او د ژويو 
 له پاره انو د آذر د نمانځنيد باطني او غريزي تودښت نغرى دئ، نو ځكه د زردشت پيرو

  .درلودلې) آتشكدې (دوهې
يعني همېشه سپين او (د زردشت په آئين كي د نېكۍ قوتونه د اميشه سپينه   
په نامه سته، چي له هغې جملې څخه شپږ عامل ) د ستايني وړ(او ايزدان ) مقدس
دي، چي هر يو قوت د خپل صالحيت په دائره كي د نړۍ د چارو ) موكلي ملكي(قوتونه 

د يوه ) هرمزد( او هر يو قوت د اهوره مزده  پاره د بل قوت سره همكاري كويلهد ادارې 
  :صفت مظهر او جاويدان بلل سوى دئ

لو او رمو او نورو ژويو گيا د )  نېكه مننه–ېرنه گښه ان(بهمن = وهو منه / 1  
  .ساتندويه پريښته) ژوندويو موجوداتو(

  .تهد اور پريښ) ښه نظم(اردي بهشت = اشه وهيشه / 2  
  .تسلط د فلزاتو او ښكلو ډبرو ساتندويه پريښته(شهريور = خشتره وئيريه / 3  
د مځكي ) د روح سپېلتوب او تواضع(سپيدار مذ = سپينته ارمئيتي / 4  

  .ساتندويه پريښته
  .د غښتلتوب او كورو او اوبو موكله پريښته) روغتيا(خرداد = هئوروتات / 5  
د كرهڼو، وښو او د څړ د ځايو ) د او بقاابدي ژون(امرداد = اميريتات / 6  
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  .پريښته
د مزده يسنا د پيدايښت په سر كي د دې شپږو مالئكو پر سر يوه ملكه د سپينته   
او ) اهوره مزده(په نامه والړه وه، چي تر هغې وروسته ئې پر ځاى ) سپين عقل(مينيو 
  .درېدله] د خير هاتف= سروش ) [سره اوشه(كله هم 
بدۍ او تاريكۍ قوتونه هم ۍ او رڼا د قوتو په مقابل كي د شر او د خير او نېك  

وو او په اوستا ] اهريمن) [ره مينيوگان(، چي د ټولو مفاسدو او شرارتو مشر موجود ول
په نامه ياد كړي او د خير د مالئكو په ) ديوه(كي ئې د شر او تاريكۍ دا ټول قوتونه د 
  : كاريكان په نامه داسي تصوير كړي ديمقابل كي ئې د شر او بدۍ شپږ مؤكالن د

په معنا د شرارت ) يا منني(ېرني گد هومنه په مقابل كي د ناپاكي ان: اكه منه/ 1  
  .او نفاق او بدۍ ښكارندوى

مراه كوونكى گد اردي بهشت په مقابل كي د بدعت، دروه او د خلكو : ايندره/ 2  
  .روح

  .ړبړديوگ ښكارندوى او د د شهريور په مقابل كي د بې نظمۍ: سئوروه/ 3  
  .د سپيندارمذ په مقابل كي د تور او نافرمانۍ ښكارندوى: نااونك هئي ثيا/ 4  
  .د خرداد په مقابل كي د ورانۍ، فساد، لوږي او تندي ديو: تئوروى/ 5  
  .مقابل كي چي د تئوروى شريك دئ هد امرداد پ: زيي ريش/ 6  
ل كي د هغو دېبانو اووم عدد ديو د سروش په مقاب) خشم(كله هم ايشمه د   

  .بشپړوي، چي د ناشكرۍ او عصيان ښكارندوى دئ
  :زردشت خپل آئين پر درو اخالقي او حياتي بنسټو بنا كړى دئ او هغه دا دي  
او په دې ډول د ) ښه كول(، هوورشته )ښه ويل(، هوخته )ښه منل(هومته   

ېرنه، گرزاوه او خپله انگس زردشت پيروانو ښه منل، ښه ويل او ښه كول د خپل عمل اسا
د . خپله ژبه او خپل عمر ئې په يو شان له معنوي او مادي ككړتيا څخه خوندي ساتل

بدني او روحي پاكوالي، د رشتيا، سموالي، مړاني، سخاوت او ټولو ښو اخالقو 
ڼل كېده گ او د مزديسنا هر پيرو په دې مامور درواغ او تور منع ول. عات ئې كاوهمرا

 اوبه او مځكه د ناپاكيو له ككړتيا څخه وساتي، ځكه نو دوى مځكه د مړو د چي اور،
وا كي ئې پر هبلكي په آزاده . جسدو د ككړتيا څخه ساتله او خپل مړي ئې نه ښخول

  .لوړو ځايو باندي ايښوول چي د هوا مرغان ئې وخوري او له منځه والړ سي
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 دنيا ډېر لرغونى پايتخت د زردشت آئين چي د پيدا كېدو او روزني ځاى ئې د  
) زند(بلخ وو، د اوستا د كتاب په وسيله تبليغ سو، چي تفسير ئې په پهلوي = بخدي 

نژدېوالى لري ژبه راغلى دئ او هغه ژبه چي اوستا په ليكلې سوې  د ويدي ژبي سره ډېر 
نسكه يا كتابه درلوده ) 21(فصله او ) 815(سكندر تر يرغل دمخه او د اوستا كتاب د 

پوستونه چي پر هغو د اوستا كتاب ليكلى وو وسوځل او ) 1200(خو سكندر د غوايي 
غله، چي پر فصله الس ته ور) 348(اب راټول كى يا هغه كتته چي ئې بتر سكندر وروس

ريزي عالم په حساب دې ټولو گنومي ان) ويسټ(نسكو ووېشل سوه او د ) 21(همهغو 
) 83000( اوس له هغو څخه يوازي كلمې درلودلې، چي) 3457000(نسكو ) 21(

رېزي مستشرق براون كړې ده داسي گكلمې سته او له هغې شرحي څخه چي ان
ندېږي چي د اوستا باختري اصل له منځه تللى او هغه څه چي اوس پاته دي يوازي گڅر

  :څلرمه برخه ئې ده په دې تفصيل
  .لريفصله ) 72(چي ديني سرودونه دي او ): پرسته او جشن(يسنا / 1  
څخه تر ) 23(د دعا او اورادو مجموعه ده، چي له ): سروران(ويسپريد / 2  

  .پوري فصلونه لري) 27(
استغفار، توبې او نور ديني د اودس، ): د شيطانانو دفع كوونكى(ونديداد / 3  
  .دي) بابونه(رد گفر) 22( لري او احكام
  .بابه لري) 21(او د خداى او مالئكو ستاينه ده ): نمونځ او ستاينه(يشت / 4  
په شاوخوا كي ) م350(چي د ): كوچنۍ اوستا(اوستا خورده / 5  

  .آذربدمهراسپند تاليف كړې ده او دعاوي، نمنځونه او مناجاتونه پكښې دي
څخه شروع سوې ده، لومړى وار )  ق م1200(د اوستايي مدنيت په دوره كي چي له   

د اهوره مزده په امر " يمه: "يي چيپه بخدي كي شاهي نظام منځته راغى او اوستا وا
په ) آس ځغلولو د ميدان(ودانه كړه، چي اوږده او پسور ئې د يوه اسپريس " واره"يوه 

اندازه وو، او په هغه كي ئې راز راز ځناوران لكه پسونه، غوايان، سپي، مرغان او نور 
ه وكيندله، او هم ئې په په انداز) ميل(وساتل او د اوبو له پاره ئې هم يوه واله د يوه هاتره 

 هغه ښار هغه واره كي په مخصوص ترتيب بازارونه، كوڅې او كورونه جوړ كړه، خو په
  ".جنانو، بد خويو، پيسانو او لېونيانو ته ځاى ور نه كړهكي ئې ناروغانو، دوراغ

په دې ترتيب د بخدي په واره كي د آريايي مدنيت لومړى ښار ودان او لومړى   
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) وهاره(اوستايي كلمه ده چي په سنسكريت كي ) واره( او همدا د مركز تاسيس سو
ځني جوړ سوى دئ، چي پر هغه ځاى تر اسالمي لومړۍ ) بهار(سوې ده او په دري كي 

  .ودان وو) د بلخ نوبهار(پېړۍ پوري 
د اوستايي مدنيت په زمانه كي چي آريايي خلكو د هندوكش په شمالي لمنو كي   

ورته كى، كلي او ښارونه ئې ودان كړه او د كوچيتوب له دورې كليوالي ژوند ته الس 
مدني مراحلو د  ام وو چي دگدا هغه . څخه په كورو كي د تل اوسېدو حال ته راواوښتل

لوړتيا او اقتصادي تحول په الر كي واخيست سو او په دې وخت كي وو چي شاهي نظام 
په نامه ياد ) پره ذاته(شتو كي د هم منځته راغلى او د بخدي پاچهانو چي د اوستا په ي

منځته ) عدل(په خپل سلطنتي نظام كي نظم، داد او نياو ) يعني پېشداديانو(سوي دي 
راوستل، او د اوستا په تعبير د بخدي دې پاچهانو د رب النوعۍ مقام هم درلود او 

ه چي په ويدي سرودو كي هم د دې پاچهانو يادونه سوې ده، ځكه نو د دې شاهي گڅن
كورنيو زمانه تر تاريخ دمخه عصر ته چي آرين خلكو د هندوكش له شمالي سيمو هجرت 

  .نه وو كړى رسېداى سي
ه گچي هئوشين) يومرث له اوالد څخهگد (ر په اوستا كي يو لوى پهلوان گم  

ذار او دا د دري ادبياتو گملقب وو، يعني لومړى قانون ) پيشداد= پره ذاته (نومېده په 
د ربة النوع له پاره ) اناهيتا(دئ چي د البزر په غره كي ئې د ناهيد  گهمهغه هوشن

  .ېده او پر اوو هيوادو ئې پاچهي كولهگقربانۍ كولې او د ديبانو سره جن
= د كرهڼي او دهكانيه : "د دينكرد په دريم كتاب كي داسي راغلي دي چي  

او بيا وروسته دهقانۍ دود او د مالكيت اصل همدې پېشداديانو منځته راوړى دئ 
يعني د حكومت او پاچهۍ او د خلكو ) د البيروني په قول دهوفذيه( ديهوپتيه گهوشن

او له دې روايت څخه پوهېداى سو، چي د اوستايي " د ساتني اصل ايجاد كړى دئ
په دې معنا چي دا وخت . دورې مدنيت د ويدي د اوايلو او كوچيتوب سره توپير درلود

رهڼه او آبادۍ او د كليو او ښارو په ودانۍ الس پوري كړى د ښكلي بخدي خلكو په ك
وو او د كوچيتوب او بدويت د ژوند له اقتصادي مرحلې څخه دهكانيه او د مځكي 

] د حكومت او سلطنت ايجاد) [دهيوپتيه(مالكيت ته او حتى تر هغه يوې لوړي مرتبې 
بانو او كاوه او د دېتي ورشو او مځكي حكم  پر يوې خورا ارگته رسېدلى وو او هوشن

 دښمنان ولرو گ او د كليوالو كروند بدذاتو سره چي د مدنيت ورانوونكيرو اوگكوډ
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  .ېدهگجن
تخمه (دئ چي په اوستا كي د ) تهمورث( وروسته بل پيشدادي پاچا گتر هوشن  

ملقب وو او دى ئې د اوو هيوادو ) وسله وال(په نامه ياد سوى او په ازينه ونت ) او روپه
ڼلى دئ، چي گ كړوسى گلمسى او د هوشن) هتگاين(زوى د ) هانگويون( د پاچا

او انصاف حكومت ) عدل(په كومك په نياو ) شيدسپ(دېرش كاله ئې د خپل وزير 
 او هم ئې كه چي ديبان او اهريمن ئې بند كړي ولهم وايي، دا ځ) ديوبند(وكى او ده ته 

ي مرحله كي ورته اړتيا وه، لكه د ځيني داسي مدني كارونه وكړه، چي په نوي اقتصاد
نډل، د څارويو اهلي كول او له آس، غاتري، اوښ، گوړيو ورېشل، د كالو سكښتل او 

  .ټه اخيستل او ليك او لوست منځته راوړلگغوايي او خره څخه 
تر تهمورث وروسته ئې ورور جمشيد پاچا سو او : "د كريستن سين په قول  

وو، ) لو خاوندگد ښو (دى د اوستا په تعبير ى او لومړى ځل ئې د نوروز جشن جوړ ك
  .راغلى دئ) گپه پهلوي كي هورم(چي دا لقب په اوستا كي هوثوه 

په (په نومو درلودلې ) هوكگسن(او ) اري نوك(او ) گيم(ده درې خوندي د   
  ).ارنواز، او شهرناز: شهنامه كي

يو كسانو او  نوميال شاهي كورنيو اويي مدنيت دورې او د آريايي نژادود اوستا  
تر اسالم دمخه او وروسته د پخوانيو كتابونو روايتو د زمانې په پهلوانانو په باب 

تېرېدو يوه داستاني بڼه پيدا كړې ده او په دغو كتابو كي دا اساطير په مختلفو ډولو 
راوړه سوي دي، خو موږ دلته زيار باسو چي تر خپله وسه د نوموړو داستانو تاريخي 

  . ولټوواړخونه
) ييمه( او په اوستا كي Yama) يمه(په ويدا كي د پيشدادي ستر پاچا نوم   
Yima يم( او په پهلوي كي (Yam او په دري كي )دئ، چي صفت ئې په اوستا كي ) جم
) جمشيد(راغلى او ) شيد( او په دري كي Shet او په پهلوي كي شيت Xshaetaخشيته 

  دئ، چي Vivavantالر په اوستا كي ويوهونت د جم پ. ئې بولي، يعني ځلېدونكى جم
جم د = هان په ويونجهان معرب سو او زوى ئې يمه گويون= هونت گوروسته بيا ويون

اهوره مزده له خوا د خلكو ساتندوى او پاچا وټاكل سو چي د خلكو د ودانۍ او 
او د ) جام (هوسائۍ له پاره زيار وباسي او ده ته يوه لكړه، يو غمى، يوه توره، يو كټورى

وركړ سو، چي د ده د شاهۍ لومړى نښان وي او له نيش څخه د ) غاښور(يوي زرين نېش 
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مځكي په كرلو او كرهڼه كي كار واخلي او د خلكو او څارويو د نسل په ډېرولو كي زيار 
وړو بيرغو د ل"ودانه كړي او هغه ځاى چي په اوستا كي ) واره(وباسي او د بخدي 

  . سوى د خپل ځان او نورو ښاري خلكو ټاټوبى وټاكي بلل"لرونكى ښكلى بخدي
لومړى پاچا دئ چي د مدنيت او ښاري توب بنسټ ئې ايښى ) يمه(د بخدي پاچا   

  .او اجتماعي ژوند ئې ترتيب كړى دئ
كرهڼه، خاوري روزنه، كسب، د اوسپني ويلول، د كالو اودل، د وسلو او جواهرو   

 او د فلزاتو او دواوو استعمال ئې )معماري(ري گلښكري طبقې ټاكل، خټاستعمال، د 
رواج كړه او په خپل شاهي لومړي پايتخت ښكلي بخدي كي ئې مدنيت جوړ او خپور 

دى هغه آريايي شخصيت دئ چي د اسالم تر : كى او د فرانسوي محقق بنونيست په قول
عو  ارباب انوا په نامه تر ټولوImra) ايمرا(ستان د خلكو په منځ كي د رمنلو دمخه د نو

 او د هغې سيمي په مركزي معبد كي چي هلته ئې د ڼل كېدىگلوړ او ستر رب النوع 
  .قربانيو دودونه پر ځاى كول د ده مجسمې ئې درولي وې

د جم د پاچهۍ په وخت كي تودوالى، : " فقرې پوري وايي5 تر 3 يسنا كي له 9په   
  ". نه ولپه دنيا كي) رشك(نه او رخه سړوالى، زوړوالى، مړي

د جم په سلطنت كي د : " فقرو كي داسي راغلي دي چي38 – 31 يشت په 19او د   
په ". اثر نه وو) آسيب(نړۍ ژوندون په خوښي او خوشحالي تېرېده، د رنځ او ناورين 

اوستا او د عرب او عجم په نورو تاريخي كتابو كي د جم او پېشدادي پاچهانو كيسه 
ه چي ئې د جم گه سبب افسانوي بڼه غوره كړې ده او څند ډېر پخوانيتوب پ) داستان(

ڼي سرچينه بللې ده ځكه ئې نو گاو ښې) داد(پاچهي د هر راز هوسايۍ او آرامۍ، نياو 
ڼي، د دې سرچينې د ورانولو وسيله سوى اژي گهغه څوك چي د خير، خوښۍ او ښې

زوى د ) پاروند اس(د ) بيوراسپ(بللى دئ او دا سړى )  ښامار–اژدها (دهاكه 
د جم خور وه ) ودك(له اوالدې څخه وو، چي مور ئې ذاك ) غرشاه= رشاه گ(كيومرث 

ه چي ئې آسان تېز ځغلول او گاو بيوراسپ د لسو زرو اسانو د خاوند په معنا دئ او څن
ويلي دي، چي په ) تازي(تازنده سړى وو او هم ئې تازنده اسان درلودل نو ځكه ئې ورته 

  .ڼلى دئگخانو دى تازي او له عربي نژاده همدې سبب ځينو مؤر
له مځكي راوالړ سوى دئ او په دې نامه تر اوسه يو ځاى ) بوري(وايي چي دى د   

  .د افغانستان شرقي جنوب ته په ږوب كي سته
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ه چي عربو دا نوم معرب كړى او ضحاك ئې ورته ويلي دي ځكه ئې نو دى گڅن  
نژادو د آريائيانو سره رقابت درلود ځكه نو ه چي سامي گعربي نژاده بللى دئ او هم څن

ېښاوه هغه ئې هر عنصر چي دې نوي تشكيل سوي مدنيت او د بخدي پاچهۍ ته خطر پ
ڼلى گ او لكه آريايي نژاده تورانيان، ضحاك بيوراسپ ئې عربي نژاده له پردي نژاده باله

و ضحاك عربي عربان: حال دا چي ځيني دقيق مؤرخان لكه طبري او البيروني وايي. دئ
  .ېرلى دئگنژاده او عجميانو عجمي ان

لكه د غوري (ه چي د افغاني تاريخي ښار، ځايو او سړيو په نومو كي گڅن  
د دې نامه ريښه ) شاهانو د كورنۍ ستر نيكه ضحاك او په باميان كي د ضحاك ښار

 يومرث ته رسوي او دى د جمگسته او مؤرخان هم د ده د نسب سلسله آريايي نژاده 
  .خوريى بولي نو دا خبره چي دى عربي نژاده وو له منلو څخه ليري ښكاري

په هر صورت د اوستا د اشارو له مخي بيوراسپ اژي دهاكه د ښكلي بخدي پر   
د برياليتوب د مرغه په ) د سلطنت پرتم يا ځال(ه چي ايزدي فر گمدنيت يرغل وكى او څن

برى وموند او د ده هيواد ئې ونيو او دى شكل له جم څخه بېله سوې وه اژي دهاكه پر ده 
  .ئې په اره دوه ځايه كى

 فقرې له مخي د كوى رينتا په نامه يوه 19ضحاك د رام يشت د  )تازنده(دې تازي   
ه ماڼۍ او شاهي تخت او زرتنه چترۍ درلوده او د اسالمي دورې په دري ادبياتو گټين

  .سوي ديويلي ) اژدها= مار دوش = ضحاك ماران (كي ده ته 
په ) [ترايتنه(پر ) د سلطنت ځال(وروسته ايزدي فر ) جم(د اوستا له مخي تر   

پر زوى چي د جم له اوالدې څخه وو ) اوگپور(د پورتورا ) فريدون= پهلوي كي فريتون 
په نامه هم ياد سوى دئ او د دې كورنۍ ) اتبين= اثفيان (وځلېده چي پالر ئې د اثويه 

راغلې ) ئوگپه اوستا كي (او كلمه گ د زياترو د نومو سره د ران وه چيگخلك كرونده 
  .ده

غوايي او لس زره له پاره سل اسان او زر ) اناهيتا(فريدون د اوبو د ربة النوع   
 څو چي پر شرير اژي دهاكه بريالى سو او هغه ئې وواژه او د جمشيد پسونه قرباني كړل

ياني كړي وې الس ته ئې چي ضحاك بند) هوكگسن(او ) اري نوك(دوې خوندي 
  .راوستلې

د اژي دهاكه په مقابل كي د خلكو د غاو داستان چي د فردوسي په شهنامه كي د   
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 داسي ته سوى چي تر اسالمي دورې دمخه وېهغو خداى نامو له روايته څخه را اخيس
رۍ څرمن د نېزې پر گنومېده، د خپلي آهن) كاوه(چي كاوك ) رگآهن(يوه پښ : دئ چي
 بيرغ په شان وتړله او خلك ئې پر ځان راغونډ كړه او د اژي دهاكه په مقابل كي څوكه د

وپارېدل او د هغه د تېريو پر ضد پورته سوه او دا همغه د كاويان بيرغ دئ چي وروسته تر 
  .ډېري مودې پوري د آريايي خلكو د بري سمبول وو

ه پر ضحاك باندي فريدون په دې هڅه او جنبش كي د پارېدلو خلكو مشر وو او د  
بان ئې دېاساس كښېښود، ) ان د جشنگمهر(د خپل بري په ياد د نوروز د جشن په څېر د 

  .پر سر وټكول او جهان ئې ونيو
فريدون د : د آريايي اولسو په داستانو كي يو بل ته ورته روايات سته، چي وايي  
) تور(او توچ ) ايرج (رج توئيرينه او سئيريم ينه هيوادونه پر خپلو درو زامنو ا–ايرينه 

درلوده او دى ئې په ) رشك(ووېشل، خو سلم او تور د ايرج سره رخه ) سلم(او سرم 
په نامه د ايرج زوى پيدا سو او د ) منوجهر(ه وواژه، څو چي د منوش چيثره گنامردانه تو

  .ايرج كسات ئې وكيښ
 د درو زامنو دې داستان ته ورته د دوو زامنو كيسې نوري هم سته لكه د زردشت  

غرغښت، بېټني، سړه (ايي د دوو زامنو او د درو پښتني وروڼو گاو د تارژي تائوس س
لزدوفرانس د استاد ژر ژدومزيل په قول پخوانۍ آريايي ټولنه له درو گكيسې چي د ) بن

ړنو او ثروت پيدا كوونكو څخه جوړېده او د پخواني هند اساسي گروحانيونو، ج: ډلو
، او د زردشت ران ولگ او څاروي پالونكي كرونده ړن نجيبانگنان، جكاسټونه هم برهم

وو ) پونده(ړن، او دريم چوپان گله درو زامنو څخه هم مشر زوى روحاني، دوهم زوى ج
  .رده كيسې په آريايي قديمو قومونو كي سره ورته ديگاو دا 

ريايي په هر صورت منوچهر د ايرج كسات واخيست، سرم او تور ئې ووژل او د آ  
نژادو صحرانشينو توراني يرغل كوونكو خلكو مخه ئې ونيوله او د ده په وخت كي لوى 

اوه زوى او نريمان او زال و رستم منځته راغله چي د آرينه مځكه گپهلوانان لكه قارن د 
  .ئې د دښمنانو له شره ساتله

راني د ده زوى پاچا سو، چي تو) نوذر(تر ده وروسته د اوستا په قول نئوتره   
= ړو وروسته هغه ونيو او وئې واژه، خو له هغه څخه د نئوتريان گافراسياب تر درو ج

  .نوذربان په نامه لوى كهول پاته سو، چي داستانونه ئې په اوستا كي راغلي دي
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د توهماسي زوى = زاب = زو (د توماسپه زوى ) اوزوه(د نوذر تر وژني وروسته   
ه تر پنځو كالو حكومت وكى چي هوښيار او عادل د فريدون له اوالدې څخ) تهماسپ= 

ده د پهلوانانو په مرسته د ) كي سته] زابل او ږوب[د دې نامه ريښه په (سړى وو 
) سرحد(ونه وكړه، څو په پاى كي ئې د آمو سيند تر خپل منځ وېش گتورانيانو سره جن

  .وټاكه
ر آس گ د ډنيعني (Kershaspaرشاسپه گد زاب تر مړيني وروسته د هغه زوى   
پر تخت كښېنوست، چي لسم پېشدادي پاچا وو او نه كاله ئې حكومت وكى او ) خاوند

 په فرمان د هغه پر هيواد يرغل وكى گده تر مړيني وروسته افراسياب د توراني پشن د
  .او د كرشاسپه د داستان د ختمه سره د پېشداديانو داستاني تاريخ هم پاى ته ورسېد

 سي چي دا كرشاسپه د زاب زوى له اوستايي نامتو پهلوان خو دلته بايد وويل  
زوى ) اثرط= ثريت (ځكه چي كرشاسپه نريمان د ثريته . كرشاسپه نريمان څخه جال دئ

د سيستاني سام له كهول څخه وو چي د فريدون د پاچهۍ په پاى او د منوچهر د كار په 
څخه دئ، نه له پېشدادي شاهانو شروع كي زوړ او بوډا وو، او هم اصالً يو له پهلوانانو 

  .څخه
  

  :كيان كهول= د كاوي 
په معنا )  امير– پاچا –پوه (په ويدي ژبه او هم اوستا كي د ) كاوي(يا ) كوي(  

د بلخ د اوسني افغانستان د شاوخوا د ) كي(د پهلوي ) كوي(دئ چي د اوستا له مخي 
ي خوا ته نه مر لوېديځځاى وو، خو د دې هيواد لپخوانيو پاچهانو د لقب سره يو 

  .استعمالېده
كي كلمه د بلخ د هغو پاچهانو د نومو په سر كي وينو، چي د پېشداديانو = د كوي   

د كوئنم ) شاهي فر(تر كهول وروسته پاچهۍ ته رسېدلي دي او د دې مځكي شاهي پرتم 
  . په نامه په دوى اړه درلودلې دهKavaenem-xvrenoخورنو 
جمعه كړى دئ او دا كهول ئې په شاهنامه او ) كيان(په ) يك(په دري ژبه كي ئې   

  .ياد كړى دئ) كيانيان او كياني= كيان (نورو كتابو كي 
 او ده ته ئې كوى  نومېدKavataد اوستا له مخي د دې كهول لومړى پاچا كواته   
وايه، چي د سيستاني پهلوان رستم د پالر په غوښتنه د البرز په غره ) كى قباد(كواته 
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پر تخت كښېنوست او دى د خلكو د هوسايۍ، آرامۍ او ) د بلخ جنوب ته(كي 
نېكمرغۍ سبب او عادل پاچا وو او پنځلس كاله ئې پاچهي وكړه او فردوسي دى د 

  .ڼلى دئگفريدون له توكم څخه 
د بخدي پر ] كيكاوس) [ اوسنKavi-usanكوي (تر كيقباد وروسته ئې زوى   

  .عنا هيله يا خوښي دهم) اوسن(تخت كښېنوست، چي د 
ده د غير آريايي پرديو عناصرو سره چي د حماسي رواياتو له مخي د اوسني ايران   

. ونه وكړه او پر هغو ئې بريد وموندگلو كي اوسېدل جنگپه شمال كي د مازندران په ځن
  .ويل سوي دي) ديبان(په اوستا كي هغو خلكو ته 

 د Erexifyaد ارزيفيه ) كيكاوس(ور كوى اوسن اوستا وايي چي غښتلي او زور  
له پاره سل اسان او زر غوايي او لس زره پسونه ) د اوبو د ربة النوع(غره پر سر د اناهيتا 

  .د دې له پاره خيرات كړه چي د پاچهانو ستر پاچا سي
ه چي دا غر د پوهانو د څېړني له مخي د خراسان د لمر ختو شمالي خوا ته په گڅن  

س پر هغه اووه هسكي ماڼۍ وداني كړي وې، ځكه نو د ده داستان بلخ كي وو او كيكاو
  .هم سر تر پايه د افغانستان په تاريخ او خاوره پوري اړه لري

پر اوو ) د هغه وخت د كشف سوي دنيا(دى له سترو پاچهانو څخه سو، چي   
 په نامه ئې يو پوه وزير درلود، چي په Oshnarهيوادو ئې حكومت كاوه او د اوشنر 

په ( په صفت ياد كړى دئ يعني ډېر پوه او هوښيار Pura-jiraوستا كي ئې د پورو جيره ا
  ). كامل دقيق=ځير + پوره : پښتو كي

په اوستا كي كيكاوس ته ځيني خطاوي هم نسبت سوي دي، لكه د همدې پوره   
وزير وژل او د مځكي د ساتندوى غوايي له منځه وړل او آسمان ته د ختو هڅه او په 

رزېد او توراني افراسياب ورباندي گله ده څخه و) كياني فر(ې سبب كياني پرتم همد
) رستم (Rot-staxmakغالب سو او د ده هيواد ئې وران كى، څو چي روت ستخمك 

  .سيستاني پهلوان لښكر جوړ كى او افراسياب ئې وشاړه
) رسياه ن (Syavarshan) كوى سياورشن(د بلخ له كياني پاچهانو څخه يو بل   

وو، چي تر كيكاوس وروسته پاچا سو، او د بلخ واكمن پاچا وو او د آمو له ها خوا 
ړه كي وژلى سوى دئ او دى د كيكاوس گرو قبيلو سره په يوه جگد آريايي يرغل) توران(

  .سياوش په نامه شهرت لري= زوى بولي، چي په پهلوي او دري ادبياتو كي د سياوخش 
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 په Kanghaد اوستا ) =  دژگكن( يوه لويه كال د سياوش ايرينه ويجه ته نژدې  
نامه ودانه كړه چي د جمكرد د واره په څېر دوهم آريايي مركز وو او ده په توران كي د 

يس نومېدله ماندينه كړه او له هغې څخه هئوسره وه گتوراني پاچا افراسياب لور چي فرن
Hausravah =) پاچهۍ تخت ونيو او د وزېږېد، چي تر پالر وروسته ئې د ) سروكيخ

يالي سپه ساالر هئومه گپالر د خون اخيستلو په غرض د تورانيانو سره او د خپل نن
Haomaچي په شاهنمامه كي(رتيا ئې افراسياب او د هغه وروس كيريسه وزده گ په مل :

  .په ځنيځرو كي وپېچل او وئې وژل) كرسيوز راغلى
 په خسرو پوري اړه وموندله نو د )كياني فر(كله چي كياني پرتم : اوستا وايي  

هغه په مرسته ئې لوى كارونه وكړه، زور او قوت، مينه، ښكال، برم او پرتم د ده په برخه 
وو او د كياني شاهنشاهۍ هيوادونه ئې بيرته سره ومښلول چي په همدې سبب په اوستا 

او  يعني د هيوادو سره مښلوونكي Xshathrai-Hankeremoكي د خششري هن كريمو 
  .يو كوونكي او د شاهنشاهۍ د منځته راوستونكي په صفت ياد سوى دئ

تر كيخسرو وروسته په بخدي كي يوه ډله پاچهان منځته راغلي دي، چي د نومو   
ځكه چي د بلخ ورشو . كلمه راځي او دا بېخي باختري نسبت دئ) اسپه(په پاى كي ئې د 

 او د و، په يرغلوگادو سپرو په جنيي نژد آس لرغونى روزنتون وو او د دې مځكي آريا
دښمنانو په مخ نيوي كي تل له دې اهلي څاروي څخه كار اخيست او د دې سيمي د 
خلكو په منځ كي له پخوانيو زمانو څخه بيا تر اوسه د آسانو د كلو روزنه او د سپرلو 
ورزش رواج لري او حتى ځينو پوهو مؤرخانو لكه دينكر په خپل پخواني تاريخ كي د 

په نامه ياد كړى دئ، خو په حقيقت كي دا ) اسپه پاچهانو(بلخ د پاچهانو يو كهول د 
  .پاچهان د همهغو كيانيانو پايڅوړ دي

له همدې ډلي پاچهانو څخه هغه څوك چي تر كيخسرو وروسته د بلخ د پاچهۍ پر   
ياد سوى ) كى لهراسپ (= Aurvat-Aspaتخت كښېنستلى په اوستا كي ائوروث اسپه 

ړندي آس په معنا دئ او نسبت ئې كيقباد او منوچهر ته رسېږي او د فردوسي گچي د دئ 
ئې د پاچهۍ خول پر سر كښېښود ) 16د مېزان په (په قول د مهر د مياشتي د مهر په ورځ 

جوړه كړه او د ساساني وختو ) آتشكده(په نامه يوه دوهه ) آذر برزين(او په بلخ كي ئې د 
بخت : معرب ئې(ده د خپل يو سپه ساالر بوخت نرسيه : ي چيپه نورو روايتو كي واي

 او د ه او هغه ئې وران كى او جهودان ئې تيت كړرغلرتيا پر اورشليم ويگپه مل) النصر
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ته ) )1(شتاسپگ (=Vishtaspaژوند په پاى كي ئې پاچهي خپل زوى ويشتاسپه 

ول او د خداى په ستاينه  او پخپله د بلخ په نوبهار ننووت، ورېښتان ئې پرېښوپرېښووله
بوخت سو او د زردشت دين ئې ومانه، خو په پاى كي د توراني ارجاسپ په يوه حمله كي 

ړنديو آسانو خاوند، د زردشت گلوړ همته پاچا د ) شتاسپگ(ووژل سو، ويشتاسپه 
 كياني فر لرونكى راست كاره او پاك تومنه سړى وو او ومؤيد او پيرو او مزدا پرست ا

 توراني دښمنانو ئې برى وموند او هم ئې وزير جاماسپه د اوستا له مخي پر خپلو
شريف، بډاى او هيوادوال او پوه بريالى او د زردشت د لور مېړه وو، چي د زردشتي آيين 
تر منلو وروسته ئې د هغه په خپرولو كي زيار ايستلى وو او د ده زوى سپينتوداته 

Spento-Data =) اسفنديار ( چي تخمهTaxma =)  او د ئې صفت وو) زړه ور= تهم 
نومېد، هم هغه كسان دي چي د ) زرير (Zairi-Vairiويشتاسپه ورور چي زئيري وئيري 

زردشتي آيين په خپرولو كي ئې زيار ايستلى دئ او د اوستا په هغه نسخه كي چي په 
ې ده اتمه ميالدي پېړۍ كي په پهلوي ژبه ليكلې سوې او په سمرقند كي الس ته راغل

شتاسپ په امر د خپل كتاب دوولس زره نسخې د سرو زرو گزردشت د : داسي وايي چي
په آتشكده كي ئې كښېښوولې، چي دا معبد ) ورهران(پر څپركو وليكلې او د 

د موبدانو (ه په آذر فربغ گاسفنديار د بلخ باميك په نوازك كي ودان كړى وو او همدارن
شتاسپه ته منسوبي دي، چي گهم ) رو آتشكدهگه د كروند(او آذربرزين مهر ) آتشكده

 غره Roshnدا دوهمه آتشكده ئې د ده په وخت كي له خوارزم څخه د كابلستان د روشن 
  .پوري ال هم پاته وه) هـ171(ته راوړه او د عربو تر فتوحاتو 

 د بست ښار ودان كى او هلته ئې ډېر Bastawairiد زرير زوى بستوئيري   
  .و هم ئې د سلطنت مخالفان چي هلته وه له منځه يووړهخيراتونه وكړه ا

تر اسفنديار وروسته له دې كهول څخه د ځينو نورو پاچهانو نومونه اخيسته   
) داراب(او ) هماى(او لور ئې ] بهمن اسفندياري) [وهومن سپينداتان(سوي دي لكه 

لري او ځينو سيستان او هلمند په ناوه كي داستانونه د د هماى زوى او دا پاچهان 
  .ډ كړي ديگمؤرخانو دا پاچهان د هخامنشي پاچهانو سره 

  :اوستايي پهلوانان
دغو شاهي كورنيو چي دمخه يادي  په دوره كي سربېره پر گد اوستايي فرهن  

                                                 
  .ګشتاسپ د تورېدلي آس په معنا دئ )1(
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 د ځينو لويو پهلوانانو كهولونه هم په دې تاريخي زمانه كي راغلي دي، چي د سوې
 او دا كهولونه زياتره په  خاص كتابونه ولي حماسي روايتو كيمه آريايادوى په ن

اوسني افغانستان او يا د خراسان په خاوره اړه لري، خو د زمانو او نسلو په تېرېدو د 
دوى تاريخي پېښو داستاني بڼه موندلې ده او په دې پهلوانانو پوري ئې فوق العاده 

خي واقعيتونه لكه د كارونه تړلي دي، چي د دې افسانوي روايتو له منځه يوه برخه تاري
  .پاچهانو د كورنيو تاريخي پېښي الس ته راتالى سي

ډېر نامتو او ستر پهلوانان د سيستان له خاوري څخه پورته سوي دي چي د اوستا   
= جم = يمه (د روايتو او پهلوي د نورو كتابو له مخي د دوى نژاد دبخدي همهغه 

 لور ماندينه كړه او له همدې گ كورنپاچا ته رسېده او ده د زابلستان د پاچا) جمشيد
) زال زر(نژاد څخه سام نريمان پيدا سو، چي زوى ئې د ورېښتو د سپين والي په سبب د 

په نامه ياد سو او د پالر له خوا د سيستان پاچهي وركړه سوه او دى د كابل د مهراب شاه 
كړه او له هغې څخه مين سو او هغه ئې ماندينه ) چي د ضحاك له نسله وه(پر لور رودابه 

ك كوهزاد كرستم وزېږېد، چي د خپل وخت تر ټولو پهلوانانو غښتلى او زورور وو او 
په ئې چي له زال څخه ئې خراج اخيست وواژه خو په پاى كي د بهمن ) غلجى= غرزى (

ه او چم څا ته ولوېد او د خپل آس رخش سره په همغه وروختو كي د خپل ورور شغاد په د
  .څا كي مړ سو

په نامه هم درلود، چي لوى ) زواره(زال سربېره پر رستم او شغاد يو بل زوى د   
  . مشهور دي) تخوار(پهلوان وو او د هغه دوه زامن فرهاد او تخار 

شسپ بانو او زربانو پيدا سول او گير او گله رستم څخه فرامرز او سهراب او جهان  
په نامه يو زوى پاته سو، تر ) رزوب(ر د السه وژل سوى وو د الله سهراب څخه چي د پ

برزو وروسته شهريار وزېږېد چي د دې پهلوانانو په نامه بېل بېل كتابونه سته، لكه 
. ير نامه او سام نامهگشسپ نامه، جهانگفرامرزنامه، برزونامه، شهريارنامه، بانو 

  .همدا راز د فردوسي په شهنامه كي هم د دوى داستانونه راغلي دي
 او تخوار داستان په افغانستان كي تر اسالم دمخه له پخوا زمانو څخه د رستم زال  

د رستم ) ان كيگپه سمن(شهرت درلود او تر اوسه يو څو ځايونه د تخت رستم په نامه 
سته چي ) په فراه كي(، د كك كوهزاد كال د رستم آخور )تخارستان(غونډۍ، د زال كال 

 كي هم راغلي دي او حتى ه د عربو په تاريخ فتوحاتو وروستځيني دا نومونه تر اسالمي
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 م پېړۍ 8 تر 5له (د نورو ملتو په تاريخو كي لكه د موسى خورني ارمني په تاريخ كي 
  .هم د رستم نوم راوړه سوى دئ) پوري
) كاوه(د دې دورې بل كهول چي په زړه ورتوب او پهلواني ئې شهرت درلود د   

 د ضحاك د ظلمو او ستمو په مقابل كي ئې د كهول دئ چي دمخه ئې يادونه سوې ده او
) انگاوگقارن ( منځته راوستلى وو او له هغه څخه يو زوى د گخلكو يو ټولنى غورځن

په نامه پاته سو چي د فريدون او ايرج او موچر په وختو كي ئې د افراسياب سره د كيقباد 
و ساسانيانو تر و كي ډېري مړاني ښكاره كړي دي او دا كهول د اشكانيانو اگپه جن

په نامه پاته وو او حتى تر دريمي هجري پېړۍ پوري ئې خپل برم ) كارن(عصره پوري د 
  .او قوت ساتلى وو

هر د زوى كهول دئ چي نوذريان د منوچ) نوذريانو(د پهلوانانو بل كهول د   
 ويل Naotairyanaدې كهول ته په اوستا كي نئوتئيريانه . له اوالدې څخه ول) نوتر(

د ښار په نامه كي ) طون(د نوتر زوى چي نوم ئې د خراسان د ) طوس( دي او توسه سوي
 پر زامنو ئې Vaesakaپاته دئ د كياني وخت له لويو پهلوانانو څخه وو چي دوايسه كه 

  .د توراني افراسياب اكا وو) ويسه. (برى وموند
لوي كي او په په (Vistauruد نوتر بل زوى چي په اوستا كي د ويسته يؤور   

ياد سوى دئ د مزد يسنا آيين ډېر دښمنان ئې وژلي دي ) ستهمگپه دري كي = ويستخم 
  .ڼل سوى دئگاو زراسپ هم د طوس د زوى له دې كهاله څخه 

او د لهراسپ زوى زرير ) په پهلوي كي برزي فره(ه د كاوس زوى فريبرز گهمدارن  
شتاسپ زوى اسفنديار او د گ او د) بسته وئيره: په اوستا كي(او د زرير زوى بستور 

ان گد دې دورې هغه شهزاد) راميك كرتگ: په پهلوي كي(رامي گوزير جاماسپ زوى 
سوي دي او د روايتي ان دي چي په داستانو كي د پهلوانانو په ډول ياد گاو نجيب زاد

ه د دوى تاريخي وجود پېژندل كېداى سي، او هر يو د بخدي او خراسان افسانو له ترځ
  .ونو تاريخي داستانو كي نوم او نښان لريپه لرغ

  
  :افغانستان او اوستايي سيمي

د اوستا په دريم كتاب ونديداد كي د هغه وخت د معلومي مځكي شپاړس سيمي   
همدا شان د . يادي سوي چي ځيني ئې په اوسني افغانستان يا پخواني خراسان كي دي
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چي ټول په دې هيواد كي دي، لي اوستا په يشتو  كي د هغو غرو او سيندو نومونه راغ
  :مثالً

م زد مځكي هغه سيمه چي په پامير يا آمو ته نژدې په خوار(ايرينه ويجو  .1
 .)كي

 )د آمو په شمال كي سغد(سغده  .2

 )د مرغاب مجرا مرو(مورو  .3

 )بلخ(بخدي  .4

 )په شمالي خراسان كي نسا(نيسايا  .5

 )هرات(هراى وه  .6

 )كابل(وايكرته  .7

 ) او د سليمان غر پختيا واليت–روه (اوروه  .8

 )ارنداو او ده هراوت(هري ويتي  .9

 )هلمند(اى تومنه  .10

 )رغه: د پښتو= د بدخشان راغ (ه گره  .11

 )سند(هپته هندو  .12

  .اونډ كي پرتې ديگچي دا ټولي سيمي په افغانستان او يا د افغانستان په 
وربت د گد (يو پاري سينه ) تورغر= سياه كوه (ه گه په اوستا كي سيامگهمدارن  

او نور غرونه او ) سپين غر(يري گونه گ هندوكش سپيته –تر الوتني هسك غر ) قابع
سندونه ياد سوي دي چي د دې هيواد سره د اوستا كتاب د ترتيبوونكو آشنايي 

  .ندويگڅر
  

  :ايزدان او ارباب انواع
سره له دې چي زردشت يو نوى سم سوى آيين منځته راوړ او لكه چي دمخه وويل   

ڼي شپږ ملكي وټاكلې، خو بيا هم د گمقابل له پاره ئې د خير او ښېد  قوتو سوه د شريرو
هغو ارباب انواعو اغېزه چي د ويدي د وخت لرغونيو آريائيانو درلوده بېخي له منځه نه 

ودرېد چي معنا ) اهوره مزده(پر ځاى ) وارونه(والړه، يوازي د ويدي د  لوى رب النوع 
له پاره وټاكه او هغه آريايي ) يوه خداى( نوم زردشت د وو او دا) سرور(ئې پوه بادار 
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چي تر هغه وخته ئې ال په هندوستان كي د خدايۍ مقام درلود د ) ديوان(خدايان 
كلمه چي تر ) ديو(زردشت په آيين كي متروك او پرېښوول سوه او په همدې سبب د 

معنى پيدا كړه ) يمراه كوونكگ او – غول –بال (په معنا وه د ) خداى(زردشت دمخه د 
) ديويسنا(او مشرك او د باطل دين پيرو ته ) مزديسنا(او له هغه وخته خداى پرست ته 

بې له (كلمې په ټولو آريايي اولسو كي ) ديو(وويل سوه، خو سره له هغه هم د 
د خداى ) ديوه(خپله اصلي معنا ساتلې ده او د هندوانو په نزد تر اوسه هم ) زردشتيانو
  .په معنا ده

او فرانسوي ) ډيوس(ار نوم وو، چي التيني گد يوناني لوى پرورد) زيوس(  
  . له دې ريښې څخه دي) د څراغ او روڼا په معنا) (ډېوه(او د پښتو ) ډيو(

) قاصد(د اور رب النوع او خدايي ځرى ) كنى(د ويدي دورې په آريائيانو كي   
= اذر (او په دري كي ) اتر= تور ا(او په پهلوي ) اترش(او ) اترو(وو، چي په اوستا كي 

دئ او په زردشتي آيين كي يو عنصري ايزد او د اهوره مزده ) اور(او په پښتو كي ) آتش
ڼلې كېده او د گ) نماينده(ڼل كېږي، چي لمبه ئې د خدايي روڼا ښكارندويه گزوى 

  .لجوړ كړي و) آتش دانونه( اورغالى پرستني په ځايو كي ئې د محراب پر ځاى ځالنده
د اوبو ) (اپام نپات(اوستايي بله ربة النوع اوبه دي چي په ويدي دوره كي هم   
ه چي د بخدي آريايي نژادانو د خپل هيواد په زړه كي د لوى گياد سوى دئ او څن) زوى

په نامه ربة النوع ) اناهيتا(ټي اخيستي وې، نو ځكه د اوبو له پاره د گسيند څخه ډېري 
 ويل، چي د اوستا آبان Ardvi-Sura سوره –ند ته ئې اردوى پېژندله او پخپله دې سي

 اديتا په ربة النوع –يشت د همدې ربة النوع ستاينه ده او څېړونكي دا ربة النوع د مور 
پوري تړي، چي د هغي مجسمې مو تر تاريخ په دمخه آثارو كي وليدلې او په راوروستو 

يد په مجرد صورت پاته سوى چي د ناه= زمانو كي د دې نامه وروستۍ برخه اناهيته 
اوستا په آبان يشت كي د يوې ښكلي نجلۍ په بڼه راغلې ده، چي طاليي خول او زرين 
كميس لري او په باختر نومي كتاب كي د راولنسن په قول د باختر په ښار كي د اناهيتا 

 وو مشهور معبد وو، چي د اوستا په پنځم يشت كي دا ښكلې ښځنۍ ربة النوع د نارينه
د نطفې او د ښځو د رحمو د تصفيه كوونكو او د زېږېدني د روزونكي او مندو ته د ښو 

  .) عكس دي وكتل سي10(شيدو د بخښونكي په صفت ستايلې سوې ده 
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  په كندهار او كوټه كي د قبل التاريخ د رب النوع مختلفي مجسمې
  عكس لمبر – 10

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  تو رب النوعد اوبو او حاصال

  )دوهمه پېړۍ ق م(په ګريكو باختري صنعت پوري مربوط  
   لمبر عكس– 10
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ړندي وو او دا كلمه په گملقب په غښتلي او ) واته(د اوستا يو بل عنصر ايزد 
 وه، چي د دښمن د سپايانو Vayu) وايو(او په ويدي دوره كي ) باد(دري او پښتو كي 

رانو او گر تهذيب او دين باندي د پرديو خوني ستمړې په اړودوړ كي او يا پگسره د ج
رفتارۍ په وخت كي چي په دروه او گد يوه سړي د رو د تېري په وخت كي او يا گيرغل

نوع څخه مرسته غوښتله كېده، او خيانت د دښمن په الس كښېوتى له دې عنصري رب ال
 او رسا نظر څښتن  او د سم پر ځاى والړ، د ارت ټټر خاوندگنړن او ټيگ او جدى غښتلى

پر د دغه كوشاني پاچا ) م په شاوخوا كي125د (وو او دا رب النوع د كنيشكا تر عصره 
يرور سړي په بڼه كيندل كېده، چي هغه ئې په كوشاني سكو د ځغستا په حال كي د يوه ږ

ر يوه ډله اوستايي ارباب انواع د ستور گيگالمانى څېړونكى . بللى دئ) واد(دري ژبه 
 د نور او روڼا ښكارندوى Mithraو په نامه ياد كړي دي چي يو له هغو څخه ميثره و ديزت

 نړۍ نظام او د ي حيثيت ئې درلود او په اتفاق ئې دگرب النوع د ستر) وارونه(وو او د 
په پخوانۍ دري او [مير = مهر = دا مثيره : " او د دومزيل په قولراستۍ قانون ساته

انو خاوند او د رشتينو گداى او د څړ د ارتو ورشوخ) پيمان(د تړون ] پښتو كي
رحمه او پر ستايونكو  ساتندوى بلل سوى دئ، چي پر شريرانو او تړون ماتوونكو بې

  ".د څارويو او د كرهڼي د محصول او د باران او بركت زياتوالى له ده دئ. مهربان دئ
ډېوه او د اهوره د اهريمنانو سخت رقيب او د آسمان . مهر چي روڼا زېږوي= لمر   

د غره پر ) البرز يا پامير(اهوره مزده د هره بزرتي : "ه ده، چي د اوستا له مخيگمزده ستر
ۍ چي څلور سپين گڅوكه هغه ته ټاټوبى جوړ كړى، چي هره ورځ پر ځالنده او روڼه ب

جنتي آسان ئې كشوي، له مشرقه راخېژي او د مهر د رب النوع دا اوستايي تصوير، د 
ۍ سره كټ مټ د باميان د پنځه درش متري بت د طاق پر چت انځور گسانو او بسپينو آ

 را وروسته زمانو كي د سوى او تر اوسه سته او د دې لرغونو آريايي عقيدو اغېزې په
ورو پرستنه د او ناهيد او ن) مهر(ي آسيا تر پايه خپرې سوې او د لمر لمر لوېديځ

  . څخه هري خوا ته خپره سوې دهز د بخدي له سيموكراوستايي ثقافت له م
هم د شپې ډېوه او وښو ته وده ) هگماو(سربېره سپوږمۍ ) هور(مهر  پر  

-Gaoئوچيتره گڼله كېده، چي هغې ته ئې د څارويو د روزني په سبب گوركوونكې 

Chitrsويل .  
ستورى د باران ) سرطان= تير (په دې عنصري يزتو او ستورو كي د تشتريه   
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آسماني چينو پرانيستونكى وو، چي د چينو، ولو او سيندو اوبه ئې شيندونكى او د 
  .زياتولې

په اوستايي آئين كي بې له شپږو روحاني امشا سپندانو چي دمخه مو ياد كړه، د   
  :انو نومونه هم ياد سوي دي چي څو ئې دا ديگنورو مؤكلو پريښت

، ) د بري پرېښته=بهرام (، ورتره غنه )د عدل او نياو پرېښته(رشن = ارشتات   
، اشهي )د اطاعت او فرمانبردارۍ او قانون پريښته= سروش  (Sraoshaسره اوشه 

  ).ارۍ ساتندويهگد اخالقي نظم او پرهېز(هوى گو
  

  :ادبيات او ژبي او د هغو رابطه د افغاني ژبو سره
تر تاريخ دمخه، (په تېرو مخو كي مو د افغانستان د لرغوني مدنيت پر درو دورو   

چي د :  ويلوموباندي ډېره لنډه توضيح وليكله او ) ي دوره، او اوستايي عصرويد
  .پاته دي)  اوستا–ويدا : (تاريخي دورې له سره يوازي دوه ليكلي سوي آثار

د مقايسوي ژبپوهني له مخي د دې دواړو ژبو اثرونه په افغاني ژبو او د   
 كلمې اوس هم په همهغه غونيند دي او زياتره لرگومو كي څرافغانستان په ځايو او ن

تو ژبي او د افغانستان خپلو تاريخي معناوو مستعملي او ژوندۍ دي او په تېره بيا پښ
 شمال د غرو ځينو لهجو داسي تاريخي مواد زياتره ساتلي دي، د مثال په د لمر ختيځ

  :ه فقط د څو كلمو شرحه راوړوگتو
ر په معناوو په گا كرونده له ريښې څخه چي د اصيل او نجيب ي) آر( د :ارين  

د اصل او بنسټ يا كرهڼي په معنا راغلې، چي په پاى كي د نسبتي ) آره(پښتو ادب كي 
ر معنا ئې موندلې گځني جوړ سوى او د اصيل يا شريف كرونده ) آرين (وپه مښلول) ن(

  .ده
د هندوكش د شمال سيمو ته تر هجرت دمخه د آرين لرغونى : ارينه ويجه  

 او د اويجه كلمه د كندهار په پښتو و مځكه دهمعنا ئې د شريفانو ټاټوبى اټاټوبى چي 
  .كي تر اوسه د مځكي او ټاټوبي په معنا مستعمله ده

 هندي مهاجرو آريائيانو خپلي پخوانۍ مځكي ته ارته ورشه :اريه ورشه  
وايي، چي د ) ورشو(وويل او په كندهار كي تر اوسه د څړ ارتي مځكي ته ) ورته(

  .ونو آريائيانو د څاروي پالني او كوچي توب د ژوند سره بيخي زياته اړه لريلرغ



59 

په اوستا كي د باد رب النوع وو، چي شرحه ئې دمخه تېره سوه، دا توري په : واته  
حال دا چي د اېران په . دئ) واد= باد (او په پښتو او دري كي ) وات(يغنوبي لهجه كي 

: او په سمناني كي) باد= وا (دي شكل ته نژدې نائيني او سيوندي لهجه كي خپل وي
  .دئ) وايه(او په زازا كي ) ويه(

په پښتو كي د .  ويدي كلمه د ستايونكي او ژبور او وياند په معنا ده:ريشي  
  .اخالق ريښه لري) رشه(او ) خبر(، )وراشه(

  . ويدي كلمه چي په پښتو كي تر اوسه د سيند كلمه سته:سيندهو  
  .په بڼه كي سته) اومه(مشهور واښه چي په پښتو د  : هومه–سومه   
د نظم په معنا، چي د پښتو په پخواني ادب كي كټ مټ : چهند او اشلوك  

  .پخپله ويدي معنا راغلى دئ
  ).جالل خاوند= د برم ( په پښتو كي برمن :برهمن  
د شمشېر باز په معنا چي په خيرالبيان كي ) تورى+ كښ ( په پښتو كي :كشتري  

  . راغلى دئ)كښ+تور(
  .د اعتماد په معنا راغلى) ويسا( په پښتو كي :ويسيه  
  .د بې تهذيب او وحشي، ناپوه په معنا دئ) سوډر( په پښتو كي :شودره  
ه گاو داسي ډېري ويدي كلمې په پښتو كي مستعملي او ژوندۍ لرو او همدا رن  

ه او غښتلې گسره ټينتاسي د اوستايي دورې په مباحثو كي ولوستل، چي دا ژبه د پښتو 
  .رابطه لري

نو ځكه موږ پښتو ژبه د سنسكريت او اوستا خور بولو، چي په ږغو او قواعدو او   
ر پخوانۍ دري ژبه ښايي چي پخپله د افغانستان گډه ده، مگتورو كي د دواړو ژبو سره 

په خاوره كي له اوستا څخه راپيدا سوې وي چي موږ به دا موضوع په راتلونكو بحثو 
  .ي په تفصيل سره وڅېړوك

په ويدي سرودو كي چي د هغه عصر يوازنى لرغونى ادبي اثر دئ، د هغه عصر د   
پوهو ريشيانو او ژبورو خبري او سرودونه رانقل سوي، چي په هغو كي يوه ډله آريايي 

 سرود 117 ويد د لومړي كتاب په گژبوري او شاعراني ښځي هم شاملي دي، مثالً د ري
 سرودونه رانقل سوي Ghochaهو چه گ سرود كي د شهزادو 40 – 39اب په او د شپږم كت

 او اپاله او انداني او ساسي او Mamata او ماماته Lopamudraدي او هم د لوپامودره 
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 ويد كي ليده كېږي، چي د  هغه وخت شاعراني وې او موږ گويشو وره سرودونه په ري
 ويد د لومړي گندولو له پاره د ريگرز د څردلته د هغه وخت د تخيل او بيان او خبرو د ط

  :)1()رانقلوو ( دئهو چه ويلىگريفت  چي شهزادو گسرود د  117كتاب 
ړندي آسان گړندۍ ده او زړه ور گۍ چي تر خيال گستاسي ب! اې د سهار ستورو"  

  .نو ټاټوبى ولټوي د خلكو خوا ته راځغلي، چي د پاكائې كشوي
تاسي اې د ! دلته زموږ ټاټوبي ته راسئ! نوچيري ځي؟ اې زړه ورو پهلوانا  
ونده نه مو راويوست چي د بري او برم څښتن لكه خالص زر !  كارنامو خاوندانووعجيب

چي ښخ وي لكه هغه څوك چي د تباهۍ او فنا په غېږ كي پروت وي، لكه هغه لمر چي په 
  .تور تم كي پټ وي

ه هغه لرغوني ميره شيه وانه خپلو زياتو قوتو په مرستدتاسي ! اې د سهار ستورو  
مارئ چي د لمر لور گۍ وگخپلي ب! تاسي دي ناستيانو! مو د زلميتوب غېږي ته وسپاره

د ! ى اې هغو كسانو چي تل زلميان ياستستا. د ټول هغه برم سره چي لږ ئې پورته كي
و آسانو چي په گدرياد كئ، او په خپلو غنم رن) اگتور(خپل لرغوني دود سره سم مو 

  .مو د سيند د څپو له منځه راويوست) بهوجيو(نديو وزرو الوزي ړگ
مځكه مو يوې كړه او اوربشي مو وكرلې، انسان ! اې د عجبو كارنامو خاوندانو  

له منځه يووړه، او ليري مو ) كرنا(ه برغو ته مو د غذا شيره وركړه او دښمنان مو په خپل
  .د آسمان پر څنډو خپره سوهول آريه ته مو زياته رڼا او ځال وركړه چي وغورځ
د زما نيازو ته ! زه ستاسي څخه مرسته غواړم، اې د سهار ستورو! اې سترو  

ما ته له اوالده سره زياته بډايي او ثروت ! ورئ اې ناستيه يانوگو وگ په سترمهربانۍ
    .راكئ

خلكو ته ستاسي د زړه ورتوب لويي كارنامې چي په لرغونو زمانو كي مو كړي 
زما دعاوي به هغه وخت تاسي ! هيله كوم اې د سېك او قوت خاوندانو.  ديدي ښكاره

  .ته وويلي سي، چي زړه ور او غښتلي زامن مي شاوخوا ته والړ وي
زه سوما ته خطاب كوم، چي تر ټولو ما ته نژدې دئ، د هغه ځاى زموږ په اروا كي   

  ".ناهونه وبخښيگه غواړم چي زما ټول له هغه څخ. دئ

                                                 
 كال له انګريزي ترجمه كړى او د 1322دا سرود ګران فاضل عبدالرحمن پژواك په ) 1(

 . ګڼه كي خپور سوى دئ6ې په آرياناد مجل
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ني په ستاينه كي يو سرود چي مدوچندس د وشوه متره زوى د گر د رب النوع اد او  
  : بيتو كي ويلى دئ سته، چي څو بيته ئې دا دي9ايتري په بحر كي په گ

دى د نمانځني په وخت كي روڼ دئ . ني چي روحاني ښكارندوى دئ ستايمگزه ا"  
  .كي بډايي بخښي) پاداش(او د نمانځني په بدله 

وان ځاى ته  چي ده دېونو او اوسنيو پوهانو د ستايني وړ دئ، ځكهني د لرغگا  
  .راوستل
يوازي هغه ستاينه چي په هغو كي مانع پېښ نه سي او ته ئې هم له هري ! نيگاې ا  

  .خوا خوندي وساتې، داسي ستاينه نو خداى مني
ره ڼي له پاره زموږ سگپه آسانه رسېږه لكه پالر زوى ته، او زموږ د ښې! نيگاې ا  
  ".اوسه

���  
 كي د اوستا څو سروده چي د زردشت له خبرو څخه گاوس د ويدي سرود په څن  

  : يسنا كي وايي30دي راوړو، په 
) درواغ او رښتيا(ورئ، د گسترو خبرو ته غوږ ونيسئ، په روڼه اندېښنه ورته و"  

دي د دوو آئينو تر منځ توپير وكئ، تر هغه دمخه چي د آخرت ورځ راورسېږي هر څوك 
هغه دوې . پخپله خپل دين غوره كي، و دي سي چي په پاى كي به مراد ته ورسېږو

 –ندي سوي يوه ئې په اندېښنه گهمزولي توكي چي په شروع كي د تصور په عالم كي څر
 او په دې دوو كي بايد پوه سړى ه وه او بله ئې د بدۍگ د نېكۍ توويلو او كولو كي

 نو ژوند او همدا دوې توكي سره يو ځاى سوېي هغه وخت چ. نېكي غوره كړي نه بدي
او ) دوږخ(مړينه ځني پيدا سوه، همدا سبب دئ چي په پاى كي د درواغجنانو ډېر ځاى 

  ".په برخه كېږي) جنت(د رشتينانو ډېر ښه ځاى 
دا دئ درښيم او ! او اې زومانو! اې مېړه كوونكو نجونو" : يسنا كي وايي53په   

  .ړه ومنئخبروم مو نصيحت مي په ز
د سپېڅلتوب او پاكۍ په ژوندون پسي د غيرت مال وتړئ او ورپسې زيار   

ه خپل گوباسئ، تاسي هر يو بايد په ښه كار كي يو تر بل دمخه سئ او په همدې تو
  ".ژوندون خوښ او خوشحاله تېر كئ
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  د پرديو هخامنشيانو سلطه
  

ولي هغه پېښي دي چي د هغه څه چي مو تر اوسه وليكل زموږ د هيواد د تاريخ ټ  
 يوه برخه ده او په گډي سوي، خو د دې خاوري د فرهنگزمانو په تېرېدو د افسانو سره 

  .هغو زمانو اړه لري چي تر مځكي الندي لټوني ال د هغو په تحقق بريالۍ سوي نه دي
ر په ديني كتابو كي لكه ويدا و اوستا او نوري خداى نامې او په ملي روايتو گم  

  . پسې رانقل سوي ديكي پرله
د آريايي نژادو ملتو په منځ كي چي له باختري لمر ختو او لمر لوېدو خواوو ته   

تر خاوري دباندي ئې مدنيتونه او ) لرغوني افغانستان(هجرت كړى دئ او د آريانه 
حكومتونه جوړ كړي دي، د دوى يوه برخه سره د تاريخ او سياست له مخي لري، په دې 

ي نفوذ دونه غوړېدلى وو چي اغېزه ئې د افغانستان گسياسي او فرهنمعنا چي د دوى 
  .تر خاوري پورې رارسېدلې وه

ت ئې تر تاريخ دمخه په لمر ا يالم آريايي نژاده خلك چي مدنيد ه گد مثال  په تو  
ي ډ سوي دي زموږ په لرغونگي آسيا اړه لري او په پاى كي د سامي نژاد سره لوېديځ

 او هم ميتاني ټبرونو چي د مدنيت آثار ئې د كوچنۍ اغېزه نه لري كي مستقيمه گفرهن
په )  ق م1400(په پايتخت كي موندل سوي او د ) پتريوم(آسيا په بوغازكوى د هيتي 

غربي آريائيانو اړه لري، دوى د افغانستان پر اوسېدونكو آريائيانو مستقيماً اغېزه نه 
قوم چي آريائي نژاده او آريايي ژبى ټبر وو ) ماد(درلودله خو په اوومه ق م پېړۍ كي د 

په نامه ياد سوى د اوسني ايران د ) اماداى(او په آسوري كتيبو كي د دوى هيواد د 
) اتانگد هيرودوت ا(متان گخاوري په شمال كي پيدا سو چي د دوى شهنشاهي مركز ه

لورو مادي كال پوري څ)  ق م550(كال څخه تر )  ق م701(همدان وو او د هيرودوت له 
  .پاچهانو حكومت كړى دئ

 5د ) ق م655 – 708(د هكان د فرورتنس زوى = دهياكو  = Deicesديوكس / 1  
  .كالو په شاوخوا كي



63 

: د داريوش د كتيبې( كاله 22)  ق م633 – 655(فره اورتس د ديوكس زوى / 2  
  ).فرورتيش

  . كاله48) ق م585 – 633) (سياكزار يونانى= كواكزار (= هووخ شتر / 3  
چي تر ) ق م550 – 585(د هووختشر زوى ) ازدهاك (Asteyagesس گآستيا/ 4  

دولت پاى ته ورسېد او ځاى ) ماد(پنځه دېرش كاله پاچهۍ وروسته د ده په وخت كي د 
  .ئې هخامنشيانو ونيو

د افغانستان په تاريخ كي د مادي شاهانو دوره او د دوى مدنيت ځكه اهميت لري   
په قول فرورتيش د ماد دوهم پاچا د آرين اوسېدونكو ټولي شرقي چي د هيرودوت 

مځكي تر باختر او جيحون تر غاړو پوري نيولي وې او له همدې سببه د دوى د تمدن 
آثارو، تشكيالتو، معمارۍ، ژبي، حجارۍ، مجسمه جوړولو، مهر او روڼا پرستۍ، 

 د آريانه په دې زه كړې وهه چي ئې د هخامنشي د دورې پر تمدن باندي اغېگڅن
ه برخه كي به ئې هم اثر پرې ايښى وي او حتى ډارمستتر د فرانس لوى عالم د لمرختيځ

د ماد خلكو سپي ته : پښتو ژبه هم مادي ژبي ته نژدې بولي او هيرودوت وايي چي
 ده چي د تانيثي تصغير سره ورته سپى(ل، چي دا كلمه په اوسنۍ پښتو وي) سپاكو(
، او هم يوه ډله څېړونكي پوهان وايي چي زردشت له ماد )سيويل كېداى ) سپيكو(

 د لمر پرستۍ، و روحانيونه چي د مغ طايفې د ماديانگڅخه باختر ته تللى وو او څن
 زردشت وغوښته چي اصالحات راولي، نو ل ووليلړرۍ گ كوډو او جادومذهب په

  .باختر ته والړ او دلته ئې برياليتوب په برخه سو
 سي چي هخامنشي پاچهانو له ماد څخه ډېر څه زده كړه او د دا بايد وويل  

هخامنشي دورې زيات ترتيبات مادي دورې ته ورته او د هغې دورې بشپړېده وه او چي 
  .د ماد دولت له منځه والړ په سياست او ژوندون كي كم اساسي بدلون رانغى

ي او حتى په ځينو مواردو كي په صراحت ويل كېداى سي چي د هخامنش  
ه هيرودوت او سترابو ليكلي دي چي گپارسيانو اقتباس د ماد له خلكو وو د مثال په تو

  .له خلكو څخه اخستى دئ) ماد(پارسه خلكو د كاليو شكل د 
د كراستي خولۍ او لستوڼي لرونكې چوخه او تېز ارغواني او تك تور او سره   

 گړ پرتوو د څرمني لونو پوري اگتر زن) يبتنز( لستوڼي د څرمني كوټ گكالي او تن
ردۍ خولۍ او تر گي څوكي ئې درلودلې او د كراستي گاو تنې لرونكي كوښي چي ج
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او خنجر له تېكي سره او د لېندۍ پوښ، ) كمربند(انه پوري كميس او مالوستونى گزن
له خلكو څخه اقتباس سوي ) ماد(خول او زيره او راز راز وسلې هغه شيان دي چي د 

  .دي
په وخت كي خپل اوج ته رسېدلى وو ) هووخشتر(دولت د ) ماد (په هر صورت د  

ملكه وه ) ماد(لور د ) اليات(او د عربي دولتو سره ئې روابط درلوده او د ليدي د پاچا 
  .ڼله كېدهگه د اژدهاك خور د بابل ملكه گاو همدارن

نومېده له شمال څخه ) پارسوا(په عصر كي د آريايي خلكو يو ټبر چي ) ماد(د   
نوب ته والړ او په هغه مځكه كي مېشت سو، چي وروسته د همدې ټبر د نامه په ج

)  ق م600 تر 700(ندېږي چي له گوباله سو او له آسوري كتيبو څخه څر) پارس(مناسبت 
، او د مادي پاچهانو له كهول څخه فرورتيش ي د پارسوا اميران د آسور تابع ولپور

  .پارس د ماد تابع كى)  ق م633 – 655(
وه ) ادگپارسا( قبيلو په منځ كي چي په ښار كي اوسېدل، يوه قبيله ود پارسي شپږ  

نومېده او د ده له نسله د هخامنشيانو په نامه )  ق م675 – 700(چي مشر ئې هخامنشي 
  :)په مقابل مخ كي ئې چارټ وګورئ( پاچهان پيدا سول په دې تفصيل

 چي ځينو ئې يو څو نومونه نه دي د دې تابلو په ترتيب كي مؤرخان اختالف لري  
، تر نورو معقول ښكاري، چي ف ترتيب كړيراوړي، خو هغه څه چي د ايران باستان مؤل

  .دلته د ځينو زياتو تشريحاتو سره راوړه سوه
ه د مادي پاچهانو گڅخه د ايالتي اميرانو په تو)  ق م700(هخامنشي پاچهانو له   

س چي گوروستنى پاچا ستيا) ماد(اوه او د تر ادارې الندي په ايالم كي حكومت ك
 ئې دوهم هخامنشي كمبوجيه ته وركړې وه Mandaneنااليقه سړى وو خپله لور ماندانه 
س پر ضد پاڅېد او گپيدا سو او هغه د ستيا) سيروس(چي د هغې له نسه لوى كوروش 

 ق م كال ئې د يوې لويي شاهنشاهۍ بنسټ 559هغه ئې له منځه ورك كى او په 
  .ښېښود چي د ايران د فالت ټولي مځكي پكښي شاملي وېك

ڼل كېږي، خو د دې كهول گكه څه هم كوروش د هخامنشي كورنۍ اووم پاچا   
دئ، چي وروسته تر هغه چي د لمر لوېدو خوا ته ئې د ) فاتح(لومړنى لوى بريمن 

كړه او مديترانې تر غاړو پوري هيوادونه ونيول، د پارس د لمر ختو خوا ته ئې مخه و
  تخت ئې ارته كنه يچي پا) هريوهرات(او اريا ) پارت(او پرثوه ) انگرگ(ورنه كانه 
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  په تېر مخ پوري اړوند چارټ
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Artacana (= د اتيماندروس ) اوسنى سيستان= يانه گه درنگدرن(=  وو او زرنكه
) ارغنداو= اراكوزي  = هرووتي(= د سيند پر غاړه او هاوروتيش ) هلمند= هيتومنت 
) هندوكش= پاروپاميزاد (= د سيند ناوه او د اوپيري سينه ) كابل= كوبهه (او د كوفن 
او ) تر غاړي پوريرهاره د سند گله نن(او د كندهار واليتونه ) غزنه(زكه گغرونه، دو

 ه ئې د آموگتر غرو پوري او همدارن) پامير(ا گد سكاهومه ور) بلخ= بكتريه (باخترش 
) خوارزم( او د خيوه او هوارزمه )سير دريا (سغد تر اوركسارتس(ودو گها خوا ته سو

  .ي هيواد كي شامل كړلونه او دښتونه په هخامنشگډا) مرو(يانا گاو مر
ندهارا په ناوه كي د خيبر د درې لمر ختيزي خوا ته د سيروس له آثارو څخه د گد   

له مخي د آتشكدې دا ) چاپ1931د (تير زيگيوې آتشكدې پاته برخه ده چي د پېښور د 
 ميله ليري د 12ړۍ لمر ختيز شمال ته گپاته برخه په سوابي كي د مردان ضلع د شهباز

اسوټه په كلي كي د يوولسو فټو په لوړوالي په يوه دايره كي چي شپېته فټه پريړوالى 
د هرو دوو لري پرته ده او بنسټ ئې پر شنو ډبرينو پايو ايښوول سوى دئ، چي ) قطر(

پايو تر منځ يو تش ځاى سته او پوهان وايي چي د اورپرستو دې معبد دېرش دروازې 
درلودلې او په يوه مياشت كي هره ورځ له يوې دروازې څخه ورننوتل چي ټولي دېرش 

  .دروازې كېدلې او هره دروازه د دوو ډبرينو پايو تر منځ وه
ه كي وژل سوى او يا په طبيعي ړگكال په يوه ج)  ق م529(په ) كوروش(سيروس   

وست د ده فتوحات ئې پسي تعقيب مړينه مړ دئ او دريم كمبوجيه چي د ده پر ځاى كښېن
 او د مړيني پر وخت د هغه هيواد د هغه وخت له خورا لويو او ارتو هيوادو څخه وو كړل

كي پر تخت )  ق م522(او تر هغه وروسته لومړى داريوش د دې كهول نهم پاچا په 
 او له يونان څخه تر  كمبوجيه پر ټول هيواد برى وموند او په يوه كال كي ئې دښېنوستك

 او د مدنيت په خپرولو او لوړو كاوههند پوري ئې پر دې لويه پراخه مځكه حكومت 
د اصولو په وضع كولو او د الرو په ) مملكت دارۍ(ماڼيو ودانولو او د هيوادوالي 
 په دې ق م كال مړ سو او486 كي ئې زيار ويوست او په جوړولو او د لښكر په سمبالولو
 هم  آثار په افغانستان كيگسلطنت د مدنيت او فرهنوخت كي وو چي د هخامنشي 

 او نورو ځايو كي د داريوش  او شوش او مصر او د الوند په غرهپه پارس. خپاره سوه
رس او ايالمي او ځيني ليكني او كتيبې پاته دي، چي په ميخي رسم الخط په پخواني ف

 او د پخواني فرس ميخي خط  بابلي او شوشي ژبو ليكلي سوي ديآسوري او مصري او
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  . نخښي درلودې42
او د دې لرغوني آثارو ډېري مهمي هغه ليكني دي چي د پارس په نقش رستم او   

بيستون كي له داريوش څخه پاته دي او په هغو كي داريوش د هغو هيوادو نومونه 
 او هغه څه چي زموږ د هيواد په تاريخ اړه لري دا ي د ده تر تسلط الندي وليكلي دي چل

  :دي
 )انگرگخراسان او  (Parthavaپرثوه  .1

ويه گچي شمال ته ئې آمو او لمر لوېدو ته ئې مر) بلخ (Baxtrishباختريش  .2
او لمر ختو ته ئې د سيتي له قومو څخه يو قوم د ماساژث په نامه وو او ) مرو(

 .زري اسپه ښايي چي اوسنى بلخ ووپايتخت ئې 

 .د اوسني سمرقند سيمي) سغد (Sughudaسوغوده  .3

 ).درزي او پرثوه تر منځگد پارسه او = كرمان  (Karmaniaكرمانيه  .4

 ).د افغانستان جنوبي سيمي تر بحره پوري (Gedrosieدزري گ .5

 ).سيستان= زرنج  (Zarankaه گزرن .6

 ).هرات (Haraivaهره يوه  .7

 )خوارزم (Uvarazmiyاوارزميه  .8

 ).د كابل رود او پېښور (Gadaraداره گ .9

 )سند (Hindushهيندوش  .10

شيتك د كوهاټ او بنو او = يد گد هرودوت سته  (Thattagushوش گته ته  .11
 ).خټكو سيمي

د هومه راكښته كوونكي ساكه يان  (Saka-Homa-Varkaسكه هومه وركه  .12
 ). غالباً د پامير په شاوخوا كي–

 ).د تيره خول خاوندان ساكه يان(ر خئوده گسكه تي .13

 ).د سيند ها خوا ته ساكه يان(سكه تيه تر دريا  .14

 ).مكران(مكه  .15

 ).ارغنداب= اراكوزي  (Harauvatishهراووتيش  .16

درلوده، چي په هغو كي ) واليتونه(ساتراپي ) 31(د داريوش ارت هيواد ټوله 
نداره گ او د مل دياونډيو مځكو شاگفغانستان او پورتني واليتونه د ټول اوسني ا
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يعني د غرو ها خوا ) پاره او پره ازانه(كي ) كتيبو(واليت ته په بابلي ايالمي ليكنو 
ند گايالت ويلي سوي دي خو د هغه وختو د وضعيت جزئيات تر اوسه په تفصيل سره څر

يعني د داريوش له راتلو څخه بيا )  ق م550(نه دي او دوني قدر ويل كېداى سي چي له 
پوري چي هخامنشي شاهنشاهي د سكندر په الس له منځه تله، د ) ق م331(تر 

افغانستان خاوره د هخامنشي د لويي شاهنشهۍ برخه وه او حتى د سند د ها خوا 
 هندي مدنيت په وښتې وه او په همدې سبب د هخامنشي اپنجاب يوه برخه هم ورپوري م

خه خروشتهي رسم الخط د دې يو ځاى كېدو كي د هخامنشيانو له رسمي آرامي خط څ
ډون څخه منځته راغى او د گسند د ناوې د خلكو په ژبه كي د فاتح او مفتوح كلتور له 

د هخامنشي صنعت او د معمارۍ د )  ق م190 – 323(هند د موريه كهول پاچهانو 
  .سبك پيروي كړې وه

ه د افغانستان په لمر ختيځ) ي مړ دئ ق م په شاوخوا ك425چي د (هيرودوت   
چي له هغې . مځكه كي د داريوش د پاچهۍ د دورې په باب كي ښه اطالعات راكړي دي

  : كتاب كي ليكي444جملې څخه په 
ډېدو د ځاى د كشفولو له پاره يو يونانى گداريوش درياب ته د سند د رود د "  

د ملك وو د څو باوري كسانو سره ) كارياندار(اميرالبحر چي سكيالكس نومېده او د 
 كي كښېناوه او د هغه كار له پاره ئې واستاوه، دا ډله د كسپاتورس له مځكي په بېړۍ

  ". له مځكي وخوځېده او درياب ته ورسېدلهPakuikeښاره او د پكتويك 
 كتاب كي د كسپاتورس ښار د 102 – 3ه دې لرغوني مؤلف په گهمدارن  

تور كي باكتريانو ي چي دا خلك د ژوند په دود او دسيپكتويك په هيواد كي بللى او وا
  .ړن خلك ديگته ورته او ډېر ج

زياتو څېړونكو پوهانو د هيرودوت كسپارتورس او پكتويك د اوسني پېښور او   
پښتون سره تطبيق كړي دي، دا ځكه چي تر هيرودوت دمخه هم مشهور جغرافي 

په شاوخوا كي كسپاتورس په )  ق م500( د Hecataeusپېژندونكي هيكاتايوس 
  .ندهارا دئگى وو چي همدا پېښور او ي بللندهاره كگ

ړنو فهرست گ كي د خشيارشا د ج85 – 67 – 66هيرودوت د اووم كتاب په   
 چي د باكتر Dadikai او داديكاى Gandarioiنداريوي گراوړى او په هغه كي ئې 

د پوستين اغوستونكو لېندۍ اخيستونكو او (وسلې ئې درلودلې او هم ئې پكتويس 
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 د كوچي قبيلو Sagartioiارتيوى گپه نامه ياد كړي دي او هم ئې د سا) خنجر لرونكو
  .يادونه كړې ده

 وه او اته Paktuanچي ژبه ئې پارسي او كالي ئې نيمى پارسي او نيمى پكتوان   
ندهارا خلك او داديكا تاجيك گنداريوي د گزره سپاره ئې لښكر ته وركوله، مؤرخانو 

ارتيوى همهغه د داريوش گ او زه د هيرودوت سالي دي پكتويس او پكتوان پښتون بلاو
 ساغر سره تطبيقېږي، او ځينو –ساخر ) د غور د جنوبي(ارتي بولم، چي گد بهستون سا

د = د مطلع السعدين خشرواني = خرشبون (= بيا په سپك احتمال هغه شرخبون 
  .بللې ده) قندهار د پښتنو يوه قبيله

څخه د ده په عصر كي د دې هيواد د ) تيبېك(د داريوش د بهستون له ليكني   
اوضاعو په باب كي ډېر ښه معلومات الس ته راځي او له دې څخه چي د بهستون په 

 معلومېږي چي كله كله به د  دئ31 او په نورو كتيبو كي 23مېر كتيبه كي د واليتو ش
ادو سره به  او د نورو تر الس الندي هيوالس الندي ځينو هيوادو بلوا كولههخامنشي تر 

ارتيوى د واليت نوم يوازي د پارس د بهستون په كتيبه كي گډېدل، لكه چي د ساگنه 
  .راغلى او په نورو كتيبو كي نسته

  :كي وايي)  بند– ستون 2(د بهستون د كتيبې په   
ش او وگته ـمرو او ت) خراسان(هغه وخت چي داريوش په بابل كي وو، بارت "  

، د پارت بلوا د داريوش پالر ويشتاسپ آرامه كړه او د ولسكائيه بلوا كړې ياغي سوي 
په . ېد او هغه ته ئې ماته وركړهگنومي ځاى كي وجن) ويش پااوزات(فروتيش سره په 

 په Chitataxmهم د چيتره خم ) كه ئي ځاى د خراسان خوا ته ټاكل سوى(ارتي كي گسا
الري يو لښكر  په ساTexmspadaمشرۍ بلوا سوې وه چي داريوش د تخمسپاده 

رواستاوه او چيتره تخم ئې ونيو او چي داريوش ته ئې راووست د هغه غوږ او پزه ئې و
د خراسان په ).  بند14 ستون 2(غړه ئې كى ې او په غري ئې وايستلگپرې كړه او ستر

) دادرشيش( نومي سړي بلوا وكړه، چي داريوش د باختر والي Fradaمرو كي هم فراده 
 3 ستون 3(ماره او دادرشيش مرويان رعيت كړه او ټول باختر آرام سو وگد هغه دفع ته و

  ).بند
رخج (ياغي سوى وو نو ده يو لښكر د ) وهي يزداب(هغه وخت چي په پارس كي   

 ئې وشاړه، Vivanaته واستاوه او د رخج والي ويوانه ) د ارغنداو ناوې= هره خواتيش 
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د ) وهي يزداب(ره يو ځاى سو او د خو دا والي په كندهار كي د داريوش د لښكر س
 ورځ د كاپيش 13ړه كي چي دانامكه د مياشتي پر گلښكر مقابلې ته ووت او په هغه ج

كي وسوه، د ياغيانو لښكر مات سو او تر هغه وروسته ئې ) كال(په كوټ ) كاپيشكانه(
 په سيمه كي دويخن د مياشتي په اومه ورځ بيا همدې Gandumندوم گد ) كندهار(د 

ياغي سوي لښكر ته ماته وركړه او د ياغيانو مشر له څو لږ سپرو سره وتښتېد او د 
وژل سو او په دې ډول د ود ارشاده په كال كي د ويوانه په الس كښېووت او ) كندهار(

  ). بند3 ستون 3(رخج ايالت د داريوش د هيواد برخه سوه 
چ تر لسمي پوري پېښي ق م د مار520 څخه د 29ق م د سپتامبر له 522دا پېښي د   

  .سوي وې
  :ي سفر بيان داسي ليكلى دئ، چيگد هند د نيولو له پاره د داريوش د جن  
دى د سند له سينده پوري ووت، سند او پنجاب ئې ونيول او يوناني سكيالكس   

ئې د عمان سيند ته واستاوه او هر كال ډېر سره زر له هنده پارس ته رسېدل او د هند او 
 360 سول او له همدې شلم ايالت څخه د كاله گ تر منځ تجارتي روابط ټينغربي هيوادو
  . ه هخامنشي دربار ته رسېدلگد باج په تو)  مليونه افغانۍ25تخميناً (تاالنه سره زر 

ت د تابع سوو دول داريوش په هديره كي د هخامنشي د پارس د تخت جمشيد د  
ملتو په جمله كي دا نومونه هم  سوي دي، چي د نورو دېرشو خلكو تصويرونه ليكل

، )سيستاني(ي گ، هراتي، باختري، سغدي، خوارزمي، زرن)خراساني(بارتي : سته
ندهاري، هندي، گ) پختيا د سند تر غاړي پوري(وشي گ، ته ته )قندهاري(رخجي 

ني ښكاره كېږي چي د اوسني افغانستان خلكو د پنځمي ق او دا خبره هم ځ .ارتيگاوسا
  .) لمبر عكس11(خوا كي د خپلو ځايو او واليتو په نومو شهرت درلود م پېړۍ په شاو

داريوش په خپل پايتخت شوش كي يوه ماڼۍ جوړه كړې وه، چي كتيبه ئې په درو   
ژبو پارسي، ايالمي، او بابلي كشف سوې او په هغې كي هم د افغانستان د والياتو د 

  .خلكو يادونه سوې ده
 له باختره او د الجورد  ئېنداره او طالگي له گلرد دې ماڼۍ د چندڼ : دى وايي  

ئې له هند او رخجه او د ) عاج(ډبري ئې له سغده او فيروزه ئې له خوارزمه او پيلغاښ 
وړه سوي دي، چي دا ټول ځايونه په نداره څخه راگي ئې له گلر) بلوط(څيړۍ 

  .افغانستان او د افغانستان په شاوخوا كي دي



71 
  
  
   

  
  
  
  

  ګنداريان 
  
  
  
  
  
  
  

  بلخيان
  
  
  
  
  
  
  

  ساكان
   لمبر عكس– 11



72 

 خلك د  ډوله48ادو څخه داريوش خپل ارت هيواد چي په هغه كي له راز راز نژ  
، چي وېشلي ول) واليتو(راز راز ژبو، اديانو او اخالقو سره اوسېدل په دېرشو ستراپي 

 او هر واليت د لو عقايدو د آزادۍ سره ژوند كاوهپه هغه كي محلي حكمرانانو هم د خپ
په نامه يو اعلى حاكم درلود، چي د هخامنشي ) يعني د واليت د ساتندوى(خشترپاون 

. درباره مقررېدى او واليت ئې د يوه دبير او يو لښكري ساالر په مرسته اداره كاوه
ځرى .  پت ووگسردبير به تل مستقيماً مركز ته اطالع وركوله، د امنيت مسئول ار

په هر واليت . ئې درلودلې) مهمانخانې(الري او مېلمستونونه ) ېچاپارخان(تونونه 
كي خشترپاون ماليې ټولولې، او پلي او سپاره لښكر ئې درلودل، اووه لس زره تنه 

هيرودوت د هر واليت د ماليې اندازه هم . په نامه وو) جاويدان(دولتي غښتلى لښكر د 
  : داسي وههډيو واليتو مالياونگليكلې ده، چي له هغې جملې څخه د افغاني او 

ندهاره، داديك، اپريدي پكښې گيدي، گچي ستا: د هخامنشي اووم ايالت/ 1  
  ).د لسو مليونو افغانيو په شاوخوا كي( تاالن 170وه 

  ). مليونو افغانيو پوري18تر ( تاالن 300 ر ځايونه ولدوولسم ايالت باختر ورسره مښتى نو/ 2  
پكښي اوسېدل د عمان د ) سيستاني(ي گي زرنارتگڅوارلسم ايالت چي سا/ 3  

  ).د دېرشو مليونو افغانيو په شاوخوا كي( تاالن 600جزايرو د غاړو تر خلكو پوري 
اوس د افغاني سيستان وېش ته نژدې يو لرغونى ښار كشف سوى دئ چي د   

ندېږي چي سيستان په گهخامنشي دورې په مدنيت اړه لري او له دې څخه هم څر
  .) عكس12(واد كي داخل وو هخامنشي هي

  ). مليونو افغانيو په شاوخوا كي18د ( تاالن 300 هرات – سغد – خوارزم –پارت / 4  
). د يو سل او شپېتو مليونو افغانيو په شاوخوا كي( تاالن 4680هند او سند / 5  

و واليتو د ماليو اندازه وه خو د داريوش د وخت د دولت ټوله ماليه ئې  د لمر ختيځدا
  . مليونه افغانۍ بللې ده450= ه گ تاالن، نوي مليونه طاليي فرن14560
د هخامنشي له كهول كوروش، لومړي داريوش، خشيارشا : د اولف كرو په قول  

و ايالتو  دئ چي د لمر ختيځندهارا كي مستقيماً حكم چلولىگاو دوهم داريوش په 
 يدو لكه سر داووو ا) چارسده(وكيالوتس او پي) پېښور(پايتخت كسپارتورس 

ړه كي چي د دريم داريوش او گپه هغه ج: "رث چي د سكندر په كتاب كي واييگهو
سكندر تر منځ پېښه سوه، د يوناني مؤرخ آريان د فهرست سره سم پښتانه او د هندوكش 

چي له دې څخه هم د دې هيواد سره د " وش په لښكرو كي شامل ولد غرو خلك د داري
  .دېږينگهخامنشيانو رابطه څر
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  لمبر عكس– 12په سيستان كي د هخامنشي ښار بقايا، 
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  د سكندر يرغلونه
  

 او د گد هغو لويو تاريخي جريانو په سلسله كي چي تر ويدي او اوستايي فرهن  
 په جوړولو او زموږ په هنر او گهخامنشي مدنيت تر اغېزو وروسته ئې د افغاني فرهن

ند اثر كړى دئ، هغه د افغانستان په خاوره گپخواني فكري جوړښت كي ډېر زيات او څر
 او ژوندون گد سكندر مقدوني لښكركشۍ او يرغلونه دي چي د دې هيواد د فرهنكي 

نده اوښتنه او نوې بڼه وركړې ده او د گاو فكر او مدنيت لرغوني جريان ته ئې څر
دا . افغانستان په تاريخ كي دا اغېزه ناكه پېښه خاص اهميت او ډېري ژوري اغېزې لري

 گ طرز او پر فكر او ادب او هنر او زموږ د فرهنځكه چي زموږ پر سياست او د ژوندون پر
ثير كړى دئ چي پخوانۍ أپر ټوله مجموعه باندي ئې دوني ژور او تغير وركوونكى ت

  .الره ئې بېخي اليشه كړې ده
ق م 356سكندر د يونان په شمال كي د مقدوني پاچا دوهم فليپ زوى وو، چي په   

پ د دريم امين تاس زوى او مور ئې المپياس كال د پال په ښار كي زېږېدلى، پالر ئې فلي
د مولوس د پاچا ني اوپ تولم لور وه، چي د يوناني اساطيرو له مخي سكندر د پالر له 

ه چي گخوا هركولس او د مور له خوا اشيل د يونان افسانوي پهلوانانو ته رسېږي او څن
خوا ووژل سو، نو په كي د يوه يوناني له ) جشن(كال په يوه مېله ) ق م336(ئې پالر د 

  .هم هغه كال په شل كلني عمر د يونان پر شاهي تخت كښېنوست
ته رسېدلى ) كدمان (شپه دې وخت كي د هخامنشي د كهول تخت دريم داريو  

په الس كي وې او پخپله )  واسگبا(ېزه وزير گوو، چي د هيواد چاري د ده د فتنه ان
سته سړى وو، ځكه نو سكندر ته چي د  بېكاره او نارا،كدمان هم استراحت غوښتونكى

 زره 80جهان نيولو اراده ئې درلوده د هخامنشي د ارت هيواد نيول آسانه ښكارېده او د 
  .ي بېړيو سره د اردانل تر آبنا راپوريووت او پر آسيا ئې حمله وكړهگلښكر او جن

 او د ي يو څه ئې يوناني اجير سپايان ول زره عسكر درلوده چ80دريم داريوش هم   
مل په گوگك، ايسوس او ر د كرانيگنامى وو، م) ميمنين(دوى قوماندان هم يونانى 
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تخت ( سختي ماتي وكړې او سكندر د هخامنشي ښكلي پايتخت ړو كېگدرو ج
كال په )  ق م330(ته وتښتېد او د ) خراسان(ته اور واچاوه او داريوش پارت ) جمشيد

او د رخج ) بسوس(ته نژدې د باختر د والي جواليي كي د پنځوس كالو په عمر دامغان 
  .له خوا ووژل سو) برسنتس(د حكمران ) كندهار او سيستان(يانا گاو درن
ژلى سكندر د داريوش د نيولو له پاره پر خراسان يرغل وكى او چي هغه ئې و  

  .غړه كړ او د شرقي سيمو فتحي ته ئې مخه وكړهوموند د هغه وژونكى ئې غر
تر ته ورسېد، هلته ئې د پاچهۍ اعالن وكى او د سكندر د دا وخت بسوس باخ  

مقابلې له پاره ئې په هڅو الس پوري كى او برسنتس هم ځان سيستان ته ورساوه، او 
ډون وكى، خو چي سكندر گپه دې دفاعي اتحاديه كي ) هراته(ساتي بارزانس له آريا 

ل، بيا نو د بسوس د ته ورسېد د هرات حكمران هغه ته ښه راغلې ووي) طوس(سوزيان 
ترټلو او نيولو له پاره باختر ته وخوځېده چي د ده په غياب كي د هرات خلك د همهغه 
بارزنس په مشرۍ پاڅېدل، او د يوناني لښكرو مشر اناكسيب ئې په هرات كي وواژه، 
سكندر چي د هراتيانو له دې ملي قيام څخه خبر سو ژر د ارتاوكوانا ښار ته ستون سو او 

له كي ئې مورچه گي بارزانس او د هغه د فداكار لښكر مقاومت ئې چي په يوه ځند سات
له ته د اور اچولو سبب له منځه يووى او د يوناني لښكر د ساتلو او گنيولې وه ځن

اوسېدلو له پاره ئې د آريا سكندريه ښار ودان كى چي همدا اوسنى هرات دئ او د هغه 
  .لهته وسپار) ارشك(حكمراني ئې ارزانس 

يرغل ) سيستان (گهرات چي د سكندر الس ته ورغى نو د فراه له الري ئې پر زرن  
 ق م كال د اكتوبر په مياشت ئې په سيستان كي د خپل لښكر ستر 330وكى او د 

ارډ سردار گقوماندان فيلوتاس د پارمن يو زوى چي ځني بېرېدى او هم د خپل 
د غاړي د ) هلمند(خوا ته د ايتي ماندر ديمتريوس ئې ووژل او له هغه ځايه لمر خاته 

هغه . د نيولو له پاره وخوځېد چي تيري داتس ئې حكمران وو) رمسيرگ(يتي گاور
 او د هغه ځاى پايتخت چي آرياسپ نومېد سره ونيو) بلوچستان(ډروزيه گې د هيواد ئ

  .فتح ئې كى
ق م په 329 د ناوې ته والړ او) ارغنداو(سكندر د هلمند له ناوې څخه د اراكوزي   

دوبي كي ئې اوسني كندهار ته نژدې د اراكوزي سكندريه ښار ودان كى او دغه 
اه كړه، او هم ئې د هغه ځاى له خلكو عسكر گعسكري كوټ ئې د يوناني سپايانو قرار
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  .ئې د هغه واليت والي وټاكه) ممنن(واخيسته او 
يانه گ، درن)هرات(دا وخت كه څه هم سكندر درې لوى واليتونه لكه آريا   

، خو د هراتيانو ملي مشر ساتي بارزانس د نيولي ول) كندهار(او اراكوزي ) انسيست(
كي ئې د ) هرات(باختر له پاچا بسوس څخه دوه زره عسكر كومك واخيست، او په آريا 

خپلواكۍ بيرغ پورته كى، سكندر خپله يوه لويه نظامي قوه د ارته باز يوس او ايري 
ه مشرۍ د هرات د مليونو د مقابلې له پاره واستوله او د پارت  پژيوس او كارانوس

والي چي فراتافرون نومېده د دې ساالرانو سره يو ځاى سو او د هرات ملي قواوي ئې له 
ړه كي ساتي بارزانس د ايري ژيوس له گهري خوا محاصره كړې، څو چي په يوه سخته ج

  .السه ووژل سو او د هرات مقاومت هم پاى ته ورسېد
تر هغه وروسته سكندر د كابل او پاروپاميزاد د غرو د نيولو خوا ته مخه كړه او د   
ق م د نوامبر په مياشت د ژمي په سر كي كابل ته راغى، او بيا د كابل د شمال خوا 329

  .او چاريكار ته نژدې ئې په هوپيان كي د قفقاز سكندريه ښار ودان كىكاپيسا ته وخوځېد 
 په پاى كي سكندر د خپل لښكر سره د قفقاز له سكندريې ق م د پسرلي329د   

تېر ) په يوناني د قفقاز تر غرو(څخه وخوځېد او د اندراب له الري د هندوكش تر غرو 
 يرغل چي اته زره باختري وسله وال ولسو او د باختر د حكمران بسوس پر لښكر ئې 

ر سيمي ئې وراني كړې وكى، خو بسوس په لښكر كي د مقاومت سېك و نه ليد، د باخت
او خوراكي شيان ئې له منځه يووړه او د آمو له سينده د سغد خوا ته تېر سو او باختر د 
سكندر الس ته ورغى چي ارته بازيوس ئې د هغه حكمران وټاكه، او ازچيالس ئې د 
ساتندويو عسكرو سره هلته پرېښو او پخپله كيليف ته نژدې د آمو تر سيند پوري ووت 

يا اوسني شهرسبز په شاوخوا كي ئې بسوس الس ته ورغى او ماراكنده شي او د قر
  .ئې ونيو، او هلته ئې د تانائيس سكندريه ښار ودان كى چي اوسنى خجند دئ) سمرقند(

لې وسوې، نو ځكه سكندر په سغديانه كي هم د سكندر پر لښكرو سختي حم  
رځېد او چي گو باختر ته راوكوالئوس د درو زرو سپايانو سره هلته پرېښو امقدوني پر

دلته راورسېد د هرات والي ستازانور ئې دربار ته راغى او د هرات پخوانى والي 
 د اوسپني په ځنځيرو انس ئې چي د بسوس له خوا مقرر سوي ولارزامس او د پارت والي بر

  ). ق م328(كي پېچلى راوستل، او بسوس ئې په مجلس كي محاكمه كى او وې واژه 
نه د سكندر د لښكر سره يو وخت كي نونس زره هوسا او نوي عسكر له يوناپه دې   
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په ناوه كي د هغه ځاى وطني حكمران اريميازيس له ) مرغاب(يان گ او ده د مرځاى سول
منځه يووى او په دار ئې وځړاوه، د مرو په سيمو كي ئې د سرخس او مرو چاق كالوي 

پر سر ئې په ميمنه، اندخوى، شبرغان او سرپل رزېد او د الري گوداني كړې او بلخ ته راو
جوړ كړه او بيا تر آمو پوري ووت او په مراكنده ) حصارونه(كي څلور نظامي كوټونه 

  .كي د خپلو لښكرو سره يو ځاى سو) سمرقند(
يالى او زړه ور مېړه چي په هغه سيمو كي ئې د سكندر گد سپيامنش د باختر يو جن  
ر ته گوخت له پاره له ميدانه وتلى وو، بيا په باختر كي ډړې كړي وې او د څه گسره ج

راووت او د يونان په عسكري مركز زرياسپه كي ئې د سكندر د لښكر مشر پيتون 
Petton بندي ونيو، خو د سكندر له خوا كراتيروس د سپيامنش سره ونښت او هغه ئې له 

زېد، همدغه رگر لږ وروسته چي سكندر له سغديانه څخه راوگځايه ويوست، م
سپيتامنش د درو زرو سغدي او باختري سپرو سره د ده مخ ته ودرېد، سكندر د دې 
توريالي له مړاني څخه په عذاب سو او د باختر والي ارته بازيوس ئې چي د سپيتامنش 

 وټاكه Amyntasرۍ تومتي وو عزل كى او د هغه پر ځاى ئې مقدوني امينتاس گپه مل
 په مالت باختر وساتي خو بيا هم د باختر سپيتامنش چي د عسكري جنرال كوانوس

او په دې ) ق م327(رو د خيانت په اثر ووژل سو گر د خپلو ملگورباندي يرغل وكى م
ترتيب د وطندوستو باختريانو مقاومت پاى ته ورسېد او زيات ملي مشران د سكندر له 

 نومېد، چي د  Oxyartesالسه نېست او نابود سول يو له هغو مشرانو څخه هوخيارتس 
خپلي كورنۍ سره غره ته ختلى وو خو مقدوني لښكرو ورباندي يرغل وكى او دى ئې د 

 سره چي يونانيانو پخپل تلفظ ركسانه  بللې ده Roxanaخپلي خورا ښكلي لور روښاني 
ق م په پسرلي كي ماندينه كړه، 327سكندر ته راووست او ده دا ښكلې باختري پېغله د 

وښۍ  يوناني لښكرو سرداران د باختري پېغلي سره د يونان د پاچا په مړحال دا چي د
ق م په پسرلي د 327 او يو له هغو څخه ستر نظامي سردار كليتوس وو چي د راضي نه ول

  .مستۍ په يوه مجلس كي چي په باختر كي جوړ سوى وو د سكندر له السه ووژل سو
ړې پاى ته گندر دوه كلنۍ جه چي د باختر او سغديانه په سيمو كي د سكگڅن  

ورسېدلې، نو هند ته د سفر فكر ورپيدا سو، او دېرش زره باختري زلميان ئې پخپل 
و  زرو سپر15 زرو پليو او 120ق م په پسرلي كي د خپلو 327لښكر كي واخيستل او د 

 د هندوكش له الري ئې د هند خوا ته مخه وكړه او  زره ئې آسيايي خلك ول70سره چي 
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  .س ئې له لسو زرو پليو او درې زره او پنځه سوو سپرو سره په باختر كي پرېښوامينتا
سكندر د پاروپاميزاد د خاواك له درې څخه كاپيسا ته تېر سو او نيكاتور ئې د   

 ته Tyriaspesهغه ځاى حكمران وټاكه او د كابل د ناوې حكمراني ئې تيرياسپ 
ه ورغى او له هغه ځايه اسمار او باجوړ او وسپارله او د درونټې له الري د كونړ ناوې ت

ړې او مقابلې گجندول ته والړى، او د الري په هره برخه كي د خلكو له خوا ورسره ج
خلكو سره ئې وكړه ) غالباً اوسني يوسفزي(ړه كي چي د اسپيزۍ گوسوې او په هغه ج

نيول او هغو څلوېښت زره بنديان او دوه سوه او دېرش زره غوايي ئې په چور او چپاو و
 د تكسيال لښكرو چي د هفستيون او پرديكاس په مشرۍ د كابل د سيند د مجرا له الري

وونه د پېښور او چارسدې او ويهند د سيمو د نيولو له پاره په الرښ) امپهي(د پاچا 
  .استولي سوي وې هغه سيمي ئې تر سنده ونيولې

خورا سخت مقاومت سره سكندر د كونړ په سيمو كي تر باجوړ پوري د پښتنو د   
ړو كي دوه واره ټپي سو او ده هم تر بري وروسته گمخامخ سو او د هغو سيمو په ج

) سوات(ه چي د اسپيزي امير د سواست گښارونه وران او بنديان ئې تر تېغ تېر كړه او څن
ۍ تېر سو او د گد ناوې په يوه ښار كي مقاومت كاوه، نو تر سركاڼيو او چمركنډ او ناو

له الري چكدرې او د سوات ناوې ته ورسېد او څو ښاره ئې ونيول او ) ورهگبنج (وريگ
په قول د ) م شاوخوا175د (ډېري قبيلې ئې ايلي كړې او دلته د يوناني مؤرخ آريان 

 Massagaه گ په نامه خلك اوسېدل او مركزي ښار ئې مساAssakenosاساكي نوس 
ه چي گړ تر منځ كنډوالې ليده كېږي او څنله د درې او وچ خوگنومېد، چي اوس ئې د كت

 زره هوسا او تازه دمه ملي لښكر د مدافعينو مالتړ ته راورسېد خورا سخته 75دلته 
ړه ونښته او سكندر دوى د مساكه په ښار كي څلور ورځي كالبند كړه څو چي ټول ئې گج

رونه هم ونيول ښا) اوسنى بريكوټ(له منځه يووړه او تر هغه وروسته ئې داور او بازيرا 
د غره لمنو ته وخوت چي د اټك د شمال په دېرش ميلي كي پرتې ) اورنوس(او د مهابن 

دي اوس سي كوستوس ئې د هغې سيمي والي وټاكه او مقدوني نيكاتور د انډوس د 
  .ي ناوې حكمران سويځلمر لوېد

 ق م په فروري كي سكندر پر هغه پله تېر سو، چي غالباً ئې د اټك په326د   
شاوخوا كي پر سند تړلى وو او د تكسيال تر ښاره چي د دې هيواد لوى دارالعلم وو او د 

له د كوتل په لمنه كي پروت وو پر گراولپنډۍ د لمر لوېديز شمال په لس ميلي كي د مر
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 ئې چي د سكندر سره ئې روغه وكړه بيرته په Omphisمخ والړ او د تكسيال پاچا امپهي 
ړن گپه حيث وټاكه او له هغه څخه ئې پنځه زره ج) والي(راب هغه ښار كي د خپل ست

ق م د مى تر مياشتي د جيلم غاړي ته ورسېد او د همدې كال په 326واخيستل او د 
سره ونښت، هغه تسليم سو او ده هم بيرته هغه پر ) فور(جوالى كي د هند د پاچا پوروس 

خو د ده لښكرو بلوا وكړه او د هند خپل ځاى پرېښو او پخپله د بياس تر غاړي پر مخ والړ 
رزېدو ته گ څخه غاړه وپېچله او سكندر ئې بيرته راگپه توده خاوره كي ئې د نور پرمخت

لومړۍ برخه ئې د كراتيروس : مجبور كى او ده هم خپلي لښكري پر درو برخو ووېشلې
  .او د لښكر د ناروغانو سره د بوالن او كندهار او سيستان له الري واستوله

ان وه د نياركس په مشرۍ د سلو گ زره سپايان او دوه زره ماڼو12دوهمه برخه چي   
كښتيو سره د درياب له الري واستول سوه او دريمه برخه چي پخپله سكندر ورسره وو د 
 سند پر لمر لوېديزه غاړه ملتان ته ورسېدله او د هغه ځاى خلكو خورا سخته دفاع وكړه

كندر ټپي سو خو په نتيجه كي ئې ټول ووژل او قتل عام ړه كي پخپله سگحتي په يوه ج
ئې كړه او هم د سند د ناوې په پاى كي د اتيا زرو په شاوخوا كي خلك ووژل سول او د 

د (رو سره د اوسني كراچي شاوخوا گق م د جوالى مياشت وه چي سكندر د خپلو مل325
ئې هلته كښېښو او له ته ورسېد او د يوې بحري سكندريې بنسټ ) اسالمي دورې ديبل

له الري پارس ته والړ او چي ) بلوچستان د افغانستان د جنوب(دروزيا گهغه ځايه د 
 كلنۍ د مالريا له ناروغۍ څخه مړ سو، 32 شپه په 13ق م د جون په 323بابل ته ورسېد 

د ده د يرغلونو او لښكركښيو موده د آريانه په خاوره كي او د دې ځاى د خلكو د 
  .) عكس13(ق م پوري څلور كاله وو 326 تر 330وخت له مقاومتو 

ه برخه كي يعني د انډوس لمر لوېدو ته تر نيكاتور وروسته يو د آريانا په لمرختيځ  
ق م كال د يوناني عسكرو له 324ه چي هغه په گڅوك د فيلپس په نامه والي سو او څن

مالتړ د انډوس له غرب السه ووژل سو تر هغه وروسته ايوداموس د تكسيال د خلكو په 
د ) فور(څخه د خپل اتحاد رسۍ وشلوله او چي سكندر مړ سو د هند پاچا پوروس 

ق م كي د ايواداموس له خوا ووژل سو، او پخپله 317انډوس بره نۍ ناوه ونيوله، خو په 
 سره په شرقي هند كي د يوناني حكومت كمبله گايواداموس هم هند پرېښو او د ده د ت

  .ټوله سوه
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 لمبر عكس13 –مقدوني سكندر 
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  په آريانا كي د موريا موقتي واكمني 
  

  او بودايي لويه اغېزه
  

 د ده لويو .اخه امپراتوري هم سره وپاشله سوهد سكندر د مړيني سره د ده پر  
 هيواد په خپلو افسرانو د شام په طرابلس كي يوه غونډه وكړه او په هغه كي ئې د سكندر

او ) د ارغنداو ناوه(د آريانه جنوبي واليتونه يعني اراكوزي . منځو كي سره ووېشه
) د هريرود په ناوه( ته وسپارل سوه او په آريا Sibyrtiasسيبيرتياس ) مكران(دروزي گ

 حكمران سو او Stasandarكي قبرسي سستاندار ) د همند په ناوه(يانه گاو په درن
 ته وركړه سوه، او Srasanorستاسانور ) سغد(او سغديانه ) ترباخ(بكتريانه 

 د سكندر د ماندينې روښاني پالر د آريانه د مركزي سيمي يعني Oxyartesهوخيارتس 
  .پاروپاميزاد او د كابل د واليت حكمران سو

 واليتونه چي حدود ئې تر تكسيال پوري رسېدل د هندي ر د آريانه لمر ختيځگم  
ه چي گد يوناني جنراالنو تر منځ د كشمكش په حال كي پاته سوه او څنانو او گشهزاد

 او په باختر كي د هغو د پاتو كسانو پاچهي دوام، گدې هيواد ته د يوناني لښكرو رات
 او هنر او فكر او عقايدو اغېزه پرې ايښې وه او دا اغېزه چي د دې گدلته د يوناني فرهن

ډه سوې وه د شرق له خوا له يوې بلي گو سره ي بقاياوگهيواد د وطني خلكو د فرهن
  .ډېري مهمي پېښي سره مخامخ سو او هغه په هند كي د موريا د لوى سلطنت جوړېده وو

و برخو كي د موريا واكمني له سياسي پلوه ډېر دوام كه څه هم د آريانه په لمر ختيځ  
 دې لنډه موده كي سيس سو، خو پهواك سلطنت تأنه درلود او دلته د يونانو باختري خپل

د موريا پاچهانو او د بودا د دين مبلغانو دا ديانت د آريانه په شرق كي خپور كى، چي 
ځاى كي الس او د ثقافت او عقيدې د يو ځاى كېدو په گي آيزوگدلته بيا په يوه فرهن

 په تاريخ كي ئې يو مهم باب چي د گ او د دې هيواد د فرهنډ سوهگدرې مهم عنصره سره 
انت او هنر په افغانستان كي زر  نامه مشهور دئ پرانيست او دا دي بوديك پهريكوگ



83 

  :ري پاته سو چي مهم عناصر ئې دا ول پوگكاله نور د اسالم تر رات
 .ي او هنري او عقيدوي عناصرگباختري يا د دې هيواد خپل داخلي فرهن .1

سره شروع  ق م په شاوخوا كي د سكندر 330يوناني صنعت او عقيده او فكر چي د  .2
 .سوي وه

 او دين د خپلو هندي آثارو سره چي د موريا د واكمنۍ سره گبودايي هنر او فرهن .3
  .يو ځاى راغله

دئ چي ) سندروكتس: يوناني(وپتا گپه هند كي د موريا د سلطنت مؤسس چندرا
نومېدله منسوب وو او دى د ) طاوس(د بنداشاهي كهول يوې شهزادو ته چي ميوره 

 ق م كي پاچا 324له ټبر څخه وو، چي په ) انوگشهزاد(او د راجپوت كشتريانو طبقې 
ق م كي مړ سو او زوى ئې بيندوساره 300ۍ وروسته په ه كاله پاچ24سو او تر 

Bindusara ملكې له نسه وو د ده پر ځاى كښېنوست او د موريانو ) وردهرا( چي د
  .ښار وو) پټنه(پايتخت د هند د پتالي پترا 

ر چانه كيه مش نندا سپه ساالر وو، ده د تكسيال د برهمنانو يو وپتا دگچندرا  
Chanakya)  په سياست او اجتماعياتو او اقتصادياتو كي د ارتهه شاستره د كتاب

ده پاچا او پاچهي ئې گرى كى او د مگچي وروسته د ده وزير سو له ځانه سره مل) مؤلف
وى سلطنت بنسټ كښېښود، چي ه لا او سند تر منځ ئې د يوگنگله منځه يووړه او د 

اداري او مدني منظم تشكيالت ئې درلوده، ځكه نو دى يوازي يو بريالى سپاهي نه 
وپتا د خپل هيواد د گراچند .ڼي، بلكي يو هوښيار او زيرك سياست مدار هم بلل كېږيگ

د سكندر پر ځاى ناستو يونانيانو غوښته .  حدود د سند تر غاړو اوږده كړهلمر لوېديځ
د سكندر نيولي مځكي بيرته الس ته راولي، نو هغه وخت چي سيليوكوس ملقب په چي 

 ق م كي ئې 311نيكاتور يعني بريالى د بابل حكمران سو پارس او پارت ئې ونيول او په 
ق م كي د كابل له الري د لمر ختو خوا ته والړ او د سند 305آريا بكتريا هم فتح كړه او په 

وپتا د لښكرو گو غاړو باندي د چندراغه سيند په لمر ختيځري ووت نو د هتر رود پو
ډېر غښتلى وليد نو روغه ئې ) حريف(ه چي نيكاتور خپل بډه گسره مخامخ سو، خو څن

راكوزيه، ندهاره، اگ  پيالنو په بدل كې500 وركړه او د ورسره وكړه، خپله لور ئې
تر كي ئې هم د يودوتس وپتا ته پرېښوول او په باخگ چندرادروزيه او پاروپاميزادگ

  .حكمران وټاكه
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وپتا اوسيليوكوس تر روغي وروسته د هند او باختر روابط پراخ سوه او گد چندرا  
د هند تجارتي مالونه تر پخوا ډېر د كابل او بلخ له الري د خزر د بحيرې بندرو ته يووړه 

ر ته د  د موريا درباMegastenesاستينيس گسوه، سيليوكوس خپل يو پوه جنرال مي
سفير په ډول واستاوه او هغه يو كتاب د هند د حاالتو او د موريا د پاچهۍ په باب كي 

 كتابو كي د بو او د يونان نورو مؤرخانو پخپلور ستراگليكلى وو، چي اوس نسته، م
وپتا شپږ گهغه كتاب ځيني مطالب راوړي او ساتلي دي او د دې سفير په وينا چندرا

 شاهي كمپ كي څلور ره سپاره او نه زره پيالن درلوده او د ده پهسوه زره پلي او دېرش ز
 او په دې ترتيب د آريانه د خاوري نيمي برخي د هندوكش تر جنوبي لمنو سوه زره تنه ول

ي او سياسي گپوري په ده اړه درلوده او دا لومړى وار دئ چي د هندي آريائيانو فرهن
وري ته د هندوكش تر غره پوري رسېدلې ي خارق څخه د انډوس لمر لوېديځاغېزه له ش

هاته گ ق م كال مړ سو، د ده زوى بيندوساره د اميتره 300وپتا په گكله چي چندرا. ده
Amitraghata) په لقب د پالر پر ځاى پر تخت كښېنوست او ده د ) دښمن وژونكي

 ندهاره او پاروپاميزاد اوگيوناني اميرانو سره دوستانه سياست راواخيست، او د 
 كړه او كله گاراكوزي له الرو ئې د سيليوكيدانو د هيواد سره زيات تجارتي روابط ټين

 كلنۍ په عمر مړ سوى وو او د ده زوى 78ق م كي د 280چي سيليوكوس نيكاتور په 
 ق م په شاوخوا 301 د ده پر ځاى كښېنوست نو ده د Antiachs-Soterانتياكوس سوتر 

  .ساره دربار ته د سفير په حيث واستاوهپټنې ته د بيندو) دي ماكوس(كي 
ي روابط له همدې وخته پراخ سوي گد موريا د پاچهۍ او د يونانيانو تر منځ فرهن  

رزېده او سربېره پر دې د هند گسيس مبدا وډ مدنيت د تأگه د هند او يونان د  او دا هڅول
 د Partrokles موجود وو، لكه چي پتروكليس گ او راتگسره د سمندر له الري هم ت

سيليوكوس افسر او د هغه زوى د هند د سمندر له الري سفر وكى او ښه جغرافي 
د . معلومات ئې راغونډ كړه چي وروسته ورځني پليني او استرابو استفاده كړې وه

موريا پاچهانو د يوناني سيليوكيديانو سره دوني د خپلوۍ رابطه درلودله چي د هند د 
بيندوساره انتياكوس ته وليكل چي ما ته يو حكيم : يكيپخواني سياسي تاريخ مؤلف ل

انتياكوس په جواب كي ورته . او خواږه شراب او وچ انځر رانيسي او راوائې ستوه
زه به انځر او شراب درواستوم خو د يونان په قانون كي د پوهانو خرڅول ممنوع : وليكل

  (!).دي



85 

 او د ده په وخت كي اښ وونان علومو او ادب ته ډېر سردا موريايي پاچا د يو  
وراهه ميهرا  هنديانو د يوناني هومر اشعار پخپله ژبه ترجمه كړي او ويل به ئې او

Varahamihira پخپل كتاب بريهت سمهيته Brihat-Samhita كي د يوناني آسمان 
 بوديك د –ريكو گه چي دا اوضاع د گوري او څنگه گپېژندني معلوماتو ته په درنه ستر

ريكو گه راوړو، چي د افغانستان د گروع رڼا اچوي، موږ ئې دلته په لنډه تومدنيت پر ش
  . بوديك مدنيت آغاز ښه وپېژندل سي–

 كاله پاچهۍ 27ق م كي تر 273د هند دا يوناني دوسته پاچا يعني بيندوساره په   
وروسته مړ سو او زوى ئې چي اشوكا نومېد د خپل وزير رادهاكوپتا په مرسته پر خپلو 

ڼو بريالى سو او د موريا د پاچهۍ پر تخت كښېنوست او دى بېشكه د هند ستر پاچا ورو
وو، چي پر هغه ټول برعظيم او د افغانستان د خاوري پر يوه برخه د ارغنداو تر غاړو 

  .پوري ئې سلطنت كړى دئ
ال د گړن او ويني تويوونكى سړى وو چي د بنگاشوكا په لومړي سر كي يو ج  

 زره ئې بنديان ونيول، 150ړه كي ئې يو لك تنه ووژل او گه په جگكالنخليج پر غاړه د 
و وليدل او تر گړه كي د سر په سترگخو هغه زړه لړزوونكي فجايع چي ده په دې خونړۍ ج

سلو زرو پوري انسانان له لوږي مړه سول د ده پر روحيه او شخصيت باندي سخته اغېزه 
ق م 260سالمتۍ د فلسفې پر خوا كى، چي په وكړه او دى ئې د بودا د دين د روغي او 

كال ئې د بودا دين رسماً ومانه او د هغه دين تبليغ او خپرولو ته ئې مال وتړله، او تر هغه 
تاريخ وروسته د ده د پاچهۍ دوره د روغي او امن او د ديني ودانيو او د خيريه چارو د 

رخانو ودانولو او د مذهبي او الرو او مساف) معابدو(پراخوالي، د بودايي بودتونو 
دساتيرو د خپرولو دوره وه او دى چي د خپل ارت هيواد هر ځاى ته ورسېد هلته ئې پر 

مختلفو ژبو او مختلفو رسم الخطو د نوع پالني او حتى د ځناورانو او ژويو د نه په ډبرو 
 د هغي آزارولو نصيحتونه وكيندل چي تر اوسني وخته هم پاته دي او دا ډبرين فرمانونه

  .دورې پر اوضاعو ښه ډېره رڼا اچوي
ه برخه كي چي جنوباً تر كندهاره رسېږي د دهارا او د افغانستان په لمر ختيځنگپه   

بودايي ستوپو زيات آثار سته، چي د هغو تاريخي ودانيو يوه برخه تر اوسه پېژندل سوې 
  .ده او د ټولو شمېر مشكل دئ

ل كي څلور لويي ستوپې وداني كړې چي يوه وايي چي اشوكا د خپل هيواد په شما  
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 تر عصره پوري هم گد هيون تسن) هـ كال9(ئې د پېښور د باالحصار پر غونډۍ پرته او 
 په وينا دا وداني ئې له ښكلو ډبرو او انځور گپه همهغه خپل برم پاته وه او د هيون تسن

رو زرو ښكلې سوې وه و څخه ودانه كړې وه، چي د فاهيان په قول په سپينو او سگسوو لر
نومېدله او بودايانو ) ي سوغاتگد ستر(او موسيوفوشه وايي چي دا هغه ستوپه ده چي 

  .ه قرباني كړې وهگعقيده درلوده چي دلته بودا خپله ستر
پر غونډۍ باندي د ) كنيزكه(ي خوا ته د همدا راز د اوسنۍ چارسدې لمرختيځ  

تر وخته هم په همدې نامه مشهوره وه او  گاشوكا ودانه كړې ستوپه وه چي د هيون تسن
انو د قوانينو د تبليغ ځاى گدى وايي چي دا ستوپه په پرله پسې عصرو كي د څلورو بودا

  .وو
  

   په افغانستان كي د هغه خپرېدلد بودا دين او
  

د افغانستان خلكو ته سره له دې چي د ويدي او برهمني د پخوانيو او زړو عقيدو   
هيواد په شمال او  په لمر ختيزو سيمو كي رواج درلود ورپاته وو، د پايڅوړ چي د هيواد

و سيمو كي د زردشت آيين او اوستايي مزديسنا هم رواج درلود خو هغه لمر لوېديځ
وتړله، دې عقيدو ق م كي اشوكا د بودا د دين تبليغ او خپرولو ته مال 260وخت چي په 

و او شمالي سيمو كي پوره رواج  لمر ختيځله وروسته هم د هيواد په كااو دين حتى تر زر
 له گو سوه چي د فكر، هنر او فرهنگزاندرلود او د هيواد دا خوا د دې ديانت د ودي 

  .پلوه ئې د دې خاوري د خلكو په ژوندانه كي ژوري اغېزې وكړې
ړني طبقې څخه يو شهزاده گبودا د دې دين مؤسس د ساكيا د ټبر له كشتريه او ج  

ق م كال د 563په نامه معروف سو او په ) د ساكيا د ټبر پوه(ياموني يعني وو، چي د ساك
 كلنۍ ئې خپله كورنۍ او د 29نيپال د كپي الواستو په ښار كي زېږېدلى وو او په 

  .ۍ ژوند پرېښووهگشهزاد
وروسته يوه شپه چي ډېره روڼه وه ) انزوا(وښه كښېنستلو گ كالو 6 – 5او تر   

ښ وباله سو او د خپل دين په تبليغ كي ئې زيار ويوست او د هند يعني رون او وي) بدهـ(
 د هند زيات خلك ئې بودايي كړي پاچهان ئې خپل دين ته راوبلل او وروسته تر هغه چي

ه چي د گڅن. ) عكس14(ره كي مړ سوگق م د اتيا كالو په عمر په كوچي ن483 په ول
  ره كي د بودا د گمړيني په كال په باجابودا دين يوه تياره فلسفه نه درلودله، نو د ده د 
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  د بودا مجسمه
   لمبر عكس– 14
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  د لمر رب النوع
   لمبر عكس– 15
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رو انانده، يوپالي او كاسياپه گپيروانو يوه مذهبي غونډه وسوه او د ده درو تنو نامتو مل
درې  (Tripitkaراټولي كړې او له هغو څخه ئې د تري پيتكه د ده خبري او ويناوي 

  .په نامه د بودايي قوانينو مجموعه جوړه كړه) النگټوكرۍ 
بودايي ديانت د اشوكا د سلطې د نفوذ په اثر د هندوكش له جنوبه تر كندهاره   

لي اگمو( او د لوى عالم ته د اشوكا په قيادگخپور سو او د بودايي دين دريمه لويه جر
په مشرتوب جوړه سوه، چي په هغه كي د مذهبي احكامو پر ترتيب او تدوين ) پوتاتيسا

سربېره داسي فيصله وسوه چي يوه بودايي ډله مبلغان دي ليري هيوادو ته واستول سي، 
 اشوكا د خپل ادو نومونه چي دا مبلغان وراستول سوي ولد دې مبلغانو او د هغو هيو

 لمبر ډبرين فرمان كي كيندلي دي او له هغه څخه 13په ) ق م256( كال 14جلوس په 
ندېږي چي څو تنه بودايي مبلغان چي مجهان تيكه، مدهيان تيكه، دهه مراكهيهته گڅر

 دا .ندهاره او د آريانه لمر ختيځو سيمو ته را استول سوي ديگېدل او مهاركهيته نوم
كي د بودايي دين په  شاوخوا په) ق م258( په نامه بلل كېده د Doutaمبلغان چي د دوتا 

 او په همدې وختو كي انتياكوس د سيليوكوس زوى د باختر پاچا وو، تبليغ بوخت ول
  . ليكلى دئ) انتياكه(چي د ده نوم د اشوكا په ډبرينو فرمانو كي 

د موريا وروستى حكمران چي په دغه وخت كي ئې پر كابل حكومت كاوه،   
 ايوتيديموس د واكمنۍ د دورې تر ابتدا پوري ئې ازنس وو، چي د باختر د پاچاگسوفا
ه سيمه كي نفوذ درلود، او چي ايوتيديموس په ندهاره او د كابل په لمر لوېديځگ هم په

باختر كي خپلواك پاچا سو ده د هندوكش جنوبي خوا ته لښكر ويوست، د هندوكش د 
  .جنوب سيمي هم د باختري يونانيانو د خپلواك سلطنت برخي سوې

ق م 232افغانستان په خاوره كي د موريا سياسي نفوذ ډېر لنډ وو، اشوكا په د   
ه چي د ده په كهول گكال تر څلوېښتو كالو پاچهۍ وروسته په تكسيال كي مړ سو او څن

كي يو مقتدر پاچا نه وو، چي د ده پر ځاى كښېني او د ده د سلطنت ارت حدود وساتي، 
وى د نفوذ ځنځير هم وشلېد، خو  هغه دين چي نو ځكه د افغانستان په خاوره كي د د

ي آثارو سره تر يو زر كاله گاشوكا د ځان سره راوړى وو د هغه فكري، هنري او فرهن
پوري پاته سو، ومو ويل چي بودا ځان په فلسفي مسايلو كي نه وو پېچلى، خو پيروانو 

 لوى مذهبونه ځني جوړ ئې د ده ويناوو ته د الهياتو بڼه وركړه څو د زمانې په تېرېدو دوه
  :سوه
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، رفتار او گپه پښتو كي د ت= يانه = يون (يعني لوى مذهب : لومړى مهايانه  
چي د هند په شمال او تبت او چين كي تر جاپانه خپور سو او د ځاى د ) مذهب معنا لري

ويل پكښې پېښ سو او د دې مذهب و د قوتو د ډېروالي په سبب ډېر تأپراخوالي ا
هر فرد د كل چي انسان نومېږي جزو دئ او بيا دغه انسان د :  باله او ويل ئېپيروانو مهم

نو څوك . او عمل تر قانون الندي راغلى دئ) دين(هغه لوى كل جزو دئ چي د دهرمه 
چي غواړي چي د شر له لومي ځان وژغوري له نورو دي نه بېلېږي، زيار ايستل بايد 

 مقام ته Bodhisattvaانسان د بودي ستوه مجموعي وي نه انفرادي، او دا ډول زيار 
رسوي او د دې كلمې معنا د ژوندون هغه دانشمندانه حالت دئ چي د نورو په خدمت 

نو انسان دوه مقصده لري، يو د پوهي او علم زده كړه او بل بې له خپل ځانه . كي تېر سي
  .پر بل مهرباني او د بل خدمت

نومېږي، چي تابعان ئې په ) ى مذهبكوچن (Hina-Yanaدوهم مذهب هينه يانه   
دوى پر فردي زيار تكيه كوي او د دوى كتابونه زياتره په پالي ژبه . جنوبي هند كي دي

دي، حال دا چي د لوى مذهب كتابونه په سانسكريت ژبه ليكل سوي او لكه چي چيني 
 زايرانو د مسيحي عصر تر شروع وروسته په افغانستان كي ليدلي دي، د دې ځاى په

  .ي د بودايي دواړو مذهبو تابعان ولبودايي معبدو او ښارو ك
پېڅلې اراده، سپېڅلې وينا، سپېڅلې عقيده، س: بودا خپل دين پر اووه اصله  

  : رفتار، سپېڅلې روزي، سپېڅلي زيار او سپېڅلي توجه بنا كړى وو او ويل ئېسپېڅلي
 خپل فكر په يوه هر چا چي په دې اوو اصلو عمل وكى له قيودو منزه كېږي او  

مخصوص ټكي كي چي د خواهشو له ځنځيره بشپړه آزادي ده متمركز كوي، هغه وخت 
  .نو تر څلورو نورو مقامو تېرېږي

 .د رشتيا د پوهېدلو په الر كي څېړنه .1

 .د حقايقو په پوهېدلو كي تفكر .2

 .ژور تفكر او سكون .3

 .نومېږي يعني فنا) نروانه(بشپړ سكون او توازن چي  .4

د :  باب كي واييامتو محقق فوشه د بودا د دين د خپرېدو د سببو پهد فرانس ن
د (رو تر پښو الندي ژوبلېدل گو سيمو خلكو چي تل د بېرحمو يرغلآريانا د لمرختيځ

د يرغلو تر ليدو وروسته دا دين چي له وينو ) وپتاگهخامنشي او د سكندر او چندرا
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ه ئې كوله د خپلي سليقې سره سم ذرۍ او ښه نيت توصيگتويولو بېزاره وو او د خود

  .رو خلكو هغه په آساني ومانهگرو يا كسبگومونده او كرونده 
د بودا د ديانت پراختيا د اشوكا په توجه دې درجې ته رسېدلې وه چي دې پاچا   

جوړي كړي وې، ) توپ افغاني مقامي كلمه(مذهبي ودانۍ يعني ستوپې ) 84000(
اپيسا كي توپير پيدا كړى او لوړي سوي دي، يعني چي د دې ستوپو شكل په كابل او ك

څلوركنجه شكل موندلى او لوى والى ئې زيات سوى او هم د ) سكو(اچه گد ستوپې تن
نبدي لوړه څوكه د گاچې تر منځ يوه استوانه يي برخه اضافه سوې ده او د گنبد او تنگ

صيات درلوده خو د اشوكا د عصر ستوپو چي هندي خصو. شيرواني په شكل ليده كېږي
  .د آريانه خاورو ته لږ سرايت كړى دئ

د اشوكا د وخت پاته ليكني چي د بودايي نصيحتو له مجموعې څخه دي د   
تكسيال تر كتيبو وروسته پر دوو ډبرو ليكني پاته دي، چي يوه له مانسهري څخه لس 

 پر لويه الر ميله ليري د ايبټ آباد شمال ته د پكهلي د ناوې په مدخل كي او بله د سوابي
رهي كي پرته ده چي دواړي گد هوتي مردان لمر ختو خوا ته اته ميله ليري په شهباز 

ه پراكريت ژبه او خروشتهي رسم الخط دي، حال دا چي د اشوكا نوري ټولي كني پلي
ي رسم الخطو ط دي چي د لرغوني هند د نورو محلليكني په هند كي په براهمو رسم الخ

  .مبدا ده
رهار تر منځ د درونټې گد همدې اخالقي فرمانو بله كتيبه د لغمان او نند اشوكا   

ي كي وه، چي پر درې كنجه شانته ډبره په آرامي ژبه ده او اوس د كابل په موزه كي گپه تن
  .سته، ډېر تاوان ور رسېدلى او څو ليكي ئې د څارويو د نه وژلو په باب كي پاته دي

ليكي د لغمان د قرغه يي دشله تك په درې يوه بله كتيبه په آرامي خط شپږ   
او تر اوسه دا كيلومترۍ كي پر غره كينلې سوې ده، چي د اشوكا نوم پكښې ليدل كېږي 

 سوې، خو داسي ښكاري چي دغه به هم د اشوكا د ډبرينو مذهبي نوشته نه ده لوستل
  ). لمبر عكس16(فرمانو څخه وي چي د درونټې له ډبرليك سره شباهت لري 

دا . ش كال له خاوري څخه راووتله1337ر د همدې پاچا يوه بله مهمه كتيبه په گم  
ليكنه د كندهار په زاړه ښار كي چهل زينو ته نژدې د غره پر يوه كاڼي په يوناني او آرامي 

 نيمي 13دوو ژبو او دوو رسم الخطو كشف سوېده، چي پورتنۍ برخه ئې په يوناني ژبه 
 نيمي ليكي دي، چي د ټولي كتيبې اوږدوالى 7رامي ژبه ليكي او كښته برخه ئې په آ
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 سانتيو پوري دئ او په هغې كي د ځينو نورو 50 څخه تر 45 سانتۍ او پسور ئې له 55
  ). عكس16( سوى دئ  په څېر د اشوكا نوم پيوداس ليكلكتيبو
لسم كال يعني د دې كتيبې له كتني څخه پوهېږو چي د اشوكا د بودايي كېدلو په   

 سوې ده او په دې وخت كي د موريا نفوذ او بودايي ديانت تر  ق م كي ليكل250په 
، حال دا چي په نورو زياتره اخالقي مبادي تطبيق سوي ولكندهاره خپور وو او د ده 

د كندهار د كتيبې د يوناني . كتيبو كي د همدې مباديو د عملي كولو توصيه كوي
  :ليكني ترجمه داسي ده

ر زده په پاى كي انسان ته اخالقي اصول ولسو كالو زيار ايستلو پيوداس پاچا د "  
ېكمرغه كړه او پاچا كړه او له هغه وخته ئې د ټولي مځكي خلك ال ښه دينداره او ال ښه ن

لو څخه ځان وژغوره، او نورو ښكاريانو او كب نيوونكو خلكو له ښكار ژود څارويو له 
پالر په نمانځنه ئې الس پوري كى او تر دې او كب نيولو څخه الس واخيست او د مور او 
  ".وروسته به په دې ډول ډېر ښه ژوندون ولري

ندېږي چي تر ميالد دمخه د دريمي پېړۍ په منځ كي په گله دې كتيبې څخه څر  
افغانستان كي يوناني او آرامي دواړو ژبو او دواړو رسم الخطو رواج درلود او د 

يوناني ژبي او  چي په كتيبو كي ئې لومړى ځاى يوناني ثقافت اغېزه دوني غښتلې وه
 باختر كي يونان او باختري  پهرسم الخط ته وركړى وو او دا هغه عصر ته نژدې وو چي

 د اراكوزي تر گخپلواك دولت جوړېده، حال دا چي د بودا د دين اغېزه او يوناني فرهن
و كي د پوري رسېدلى وو، خو په كټ مټ همدې وخت) زاړه كندهار(سكندريې 

  .هخامنشيانو له بقاياوو څخه آرامي رسم الخط هم په دې هيواد كي وو
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  په كندهار كي د اشوكا يوناني او آرامي كتيبه 
 لمبر عكس– 16



94 

  
  
  

  يونان او باختري خپلواك سلطنت
  

هغه وخت چي سكندر باختر ونيو، نو پارسي ارته بازيوس ئې پخپل ژوند د دې   
دى تر لنډي مودې وروسته مړ  سو او د ده ځاى امين تاس د . ځاى حكمران وټاكه
د آريانان په قول د سكندر تر مړيني وروسته قبرسي ستاسانور د . نيكوالوس زوى ونيو

وپتا سره روغه گباختر او سغد حكمران وو او كله چي سيليوكوس په هند كي د چندرا
ه ته د اطاعت غاړه كښېښووه او هغه وخت چي د باختر حكمران هم د)  ق م302(وكړه 

سيليوكوس بابل ته ستون سو باختر تر پنځوسو كالو پوري د ده د كهول تر الس الندي 
ايي پاته سو چي په باختر او بخارا كي ئې ډېري سكې كشف سوي دي او هم ده د باختر ځ

  .خلك په خپل لښكر كي اخيستي ول
وختو كي چي دوهم انتيوكوس نومېده د د سيليدوكي كورنۍ د دريم پاچا په   

ړو اخته وو د ده له اطاعته سر گشاوخوا حكمرانانو هغه وخت چي دى د مصر په ج
وغړاوه او له هغه جملې څخه د باختر خلكو د هغو يونانيانو سره الس يو كى چي په دې 

. ى او د خپلواكۍ اعالن ئې وك سره آشنا سوي ولگي آدابو او فرهنهيواد كي د باختر
 حكمران وو او ده د Diodotos تهيودوتوس - =دا وخت په باختر كي ديودوتوس 

ق م په شاوخوا كي د آزادي غوښتونكو باختريانو په مالتړ په باختر كي د خپلواكي 256
پاچهۍ اعالن وكى او د ده د پاچهۍ حدود تر سغد او مرو او د هندوكش د غره تر لمنو 

 او داخلي آزاد يان د نورو له تسلط څخه ژغورليختره چي ده باگپوري رسېدل او څن
  .لقب وركړه سو) منجي(حكومت ئې جوړ كړى وو نو ځكه ده ته 

ره او پر بل پر يوې خوا ئې د دوهم انتيوكوس څېد ديودوتوس يوه سكه سته چي   
مخ ئې د ده د كهول د ساتندوى رب النوع زيوس د دوو وزو سره ليده كېږي او له دې 

 چي ده د باختر د خپلواكۍ تر اعالن دمخه د انتيوكوس سيليوكي په ندېږيگڅخه څر
نامه د سپينو زرو سكه خپره كړې او بيا تر خپلواكۍ وروسته ئې د باختر په دارالضرب 

سرو زرو سكه چي په د كي خپله سكه د پاچا په حيث پر سرو زرو باندي وهلې ده او دا 
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د آسمان، ( او پر بل مخ ئې د جوپيتر رهكي ده پر يوه مخ ئې د ديودوتوس څېپاريس 
ربته گو كي يوه لڅ لغړ شكل دئ چي په پښ) ټكي، تالندي او برېښنا د رومي رب النوع

ليكل سوى دئ يعني ) بازيليوزديودوتوس( او د سكې پر څنډه هم كښل سوې) عقاب(
  .) عكس17(ديودوتوس پاچا 

م ديودوتوس نومېد د د لومړي ديودوتوس له كهاله څخه يوازي يو زوى چي دوه  
په باختر كي حكومت كړى )  ق م په شاوخوا كي230 تر 250د (پالر تر مړيني وروسته 

د پارت د دولت سره ښه روابط او هم  دئ چي ده د شامي سيليوكيانو د اقتدار پر خالف
ه چي د پارت د دولت مؤسس ارساس هم د باختر له خلكو څخه وو گي درلوده او څنگآهن

ودوتوس د ده سره د دوستۍ تړون او ښه روابط درلوده او د ده د پاچهۍ په نو دوهم دي
وخت كي د هريرود ناوه او د هرات ښار هم د باختر په قلمرو كي شامل سو او سغديانې 

  .ته هم له باختره حكمران استول كېده
د لومړي ديودوتوس د كهول پاچهي ډېره و نه پائېده او د دوهم ديودوتوس يو   

 نومېد او د سغديانې حكمران وو ياغي سو او د Euthydemus ايوتيديموس امير چي
 17()  ق م شاوخوا220د (باختر پاچا ئې وواژه او دى په پخپله د باختر خپلواك پاچا سو 

  .)لمبر عكس
د باختري ايوتيديموس په وختو كي د شام يوناني پاچا دريم انتيوكوس د لمر   

رغل وكى او پارتي پاچا تيري داد ئې مغلوب كى او د لوېدو له خوا د پارت پر دولت ي
خه وكړه، له دې خوا ايوتيديموس د لسو مق م په شاوخوا كي ئې د باختر خوا ته 208

پر غاړه د انتيوكوس سره ونښت او ځكه چي ) هريرود(اريوس  زرو باختري سپرو سره د
په پايتخت زرياسپ كي تر د مقاومت توان ئې نه درلود بيرته باختر ته راغى، او د باختر 

ڼل سوى گد دې ښار موقع د مرو او اندخوى تر منځ (دوو كالو پوري كالبند پاته سو 
ه چي ئې گيانه او اراكوزيه هم ونيول، خو څنگپه دې موده كي دريم انتيوكوس درن) دئ

زرياسپ و نه نيوالى سو او دواړي خواوي ستړي سوي وې نو هغه وخت چي د باختر 
تريوس د روغي د خبرو له پاره ده ته راغى ده خپله لور وركړه او تر روغي شهزاده ديم

وروسته د كابل او اراكوزيه له الري د لمر لوېدو خوا ته د خپل سلطنت د قلمرو لوري ته 
  ).  ق م205(وخوځېده 

  ايوتيديموس تر هغه وروسته د هيواد د ادارې په يووالي او توحيد كي زيار   
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                              ايوتيديموس          ودوتس دوهم دي      

   لمبر شكل– 17
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ازتوس ئې د ځان تابع كى او د شمال خوا ته تر گويوست او د كابل د ناوې حكمران سوفا
پامير ها خوا ته او تر چيني تركستانه او ختن پوري پر مخ والړ او لمر لوېدو ته ئې مرو 

 طوس ونيو او خپل زوى انتي ماكوس ئې د هغو سيمو حكمران وټاكه او رود او هرات او
يانه پوري يعني د آريانه ټوله خاوره د ده د پاچهۍ د گد جنوب له خوا تر اراكوزيه او درن

قلمرو برخه سوه او بل زوى ئې ديمتريوس د دې واليت حكمران وو چي دې ټول ارت 
اره درلوده او په دې عصر كي د باختري هيواد د يوناني جغرافيونو په اصطالح زر ښ

 او  ولگبط د هند او غربي چين سره ټيني او تجارتي رواگيونانيانو د دولت فرهن
ايوتيديموس لومړى پاچا دئ چي د ده په عصر كي باختري هنرمندانو او صنعت كارانو 

ې ل له خروشتهي يووق ته سوغات يووى او د راولنسن په د دې ځاى هنر او صنعت هند
ندېږي چي يوناني باختري هنرمندان په دې عصر كي هند ته تللي او د گكتيبې څخه څر

د باختري ايدتيديموس د پاچهۍ . هند په هنري آثارو كي ئې خپله هنري اغېزه پرېښې ده
 سوې ده چي د ده تر مړيني وروسته د ده زوى ڼلگق م پوري 190 څخه تر 220ه له دور

 او دى د هند په خاوره كي د تكسيال تر ) عكس18(و  پاچا سDemetriusديميتريوس 
جرات تر كڅو او كاتياوار او د موريا تر پايتخت پتنه پوري پر مخ گنيولو وروسته د 

 د ده د دوو لويو جنراالنو اپولودوتوس او مناندر د زيار نتيجه وه گوالړى چي دا پرمخت
 ق م تر شاوخوا پوري په 100ئې د او مناندر د كابل په اوپيان كي زېږېدلى وو او اوالدو 

  .هند كي پاچهي كوله
رزېد او خپل دريم گق م په شاوخوا كي له هند څخه باختر ته راو175ديمتريوس د   

 ئې د اراكوزي او سيستان حكمران وټاكه او بل دوهم زوى Pantaleonزوى پانتالئون 
  .ئې د باختر حكمران وو

ان مړ سو، ځاى ئې د ده څلرم ورور هغه وخت چي پانتالئون د اراكوزي حكمر  
  .) لمبر عكس19( ونيو Agathoclesاتوكليس گا

ديمتريوس او د ده پر ځاى ناستو حكمرانانو پخپل قلمرو كي ډېري سكې وهلي   
او د سند ) سيالكوټ(او ايوتيدميا ) كالت(دي او همدې پاچا د اراكوزي ديمترماس 

ښارونه ودان كړه چي دوهم ښار د ده ) ه لتا كيد سند پ(او ته اوفبنيا ) پټياله(ديمترياس 
  .د پالر په نامه او څلرم ښار ئې د مور په نامه نومړى سوى دئ

  ه چي ديمتريوس د خپل ژوند په پاى كي د خپلو لښكرو سره په هند كيگڅن  
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   لمبر شكل– 18ديميتريوس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   لمبر شكل– 19اګاتوكليس 
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 ق م كال د باختر له يونانيانو څخه يو سړى چي 181و نو ځكه په مشغول پاته س
 نومېد په باختر كي پورته سو او د پاچهۍ اعالن ئې وكى، Eukratidesايوكراتيديس 

هندي = لوى پاچا (اليوس گاو سكه ئې ووهله، چي په هغه كي ئې ځان بازياوزمي
 تخت د بيرته نيولو له پاره  او چي ديمتريوس د خپل تاج او) عكس20(وباله  ) مهاراجه

 ايوكراتيديس په باختر كي د يوناني پاچهانو د .زيار ويوست ځاى ئې و نه نيو او مړ سو
ي سيمي د حكمران ق م پوري د آريانه د ختيځ186و تر دريمي سلسلې بنسټ كښېښود ا

 ي خواله خاوره ونيوله، خو د لمر لوېديځېد، څو چي ئې د آريانه ټوگمناندر سره وجن
څخه د پارت پاچا د ده د هيواد غربي ايالتونه ونيوله او هغه اختالف چي د ديمتريوس او 

ق 135ايواكراتيديس د كورنيو تر منځ پيدا سوى وو، د باختر سلطنت كمزورى كى او د 
م په شاوخوا كي د هغه سلطنت مركز د هندوكش له شماله څخه كاپيسا ته رانقل كړه سو 

ق م په شاوخوا كي پاچا 147 د ايوكراتيديس زوى چي د Helioklesاو هيليوكليس 
ڼل كېږي، چي د هندوكش د شمال د سيمو تر گسوى وو، د باختر وروستى يوناني پاچا 

ندهارا د واليت تر پايه يعني تر تكسيال او جيلم گپرېښوولو وروسته ئې خپله پاچهي د 
  .) عكس21(پوري غځولي وه 

 نورو د ده پر ځاى ناستو حكمرانانو په كابل او تر هيليوكليس وروسته لسو تنو   
 ق م په شاوخوا كي د كابل له 30ندهارا او پنجاب كي حكمراني كړې ده چي د گ

 هرمايوس زيات شهرت لري –وروستنيو يوناني پاچهانو څخه انتيال كيداس امين تاس 
 او سيتي  او د باختر د يوناني پاچهانو د سقوط علت د ساكا) عكسونه24 – 23 – 22(

م د لومړۍ پېړۍ په لومړۍ نيمايي كي . قبيلو منځته راتلل دي، چي دا پاچهي ئې د ق
پاى ته ورسوله او په دې ترتيب د دوى واكمني تر دوه نيم سوو كالو وروسته ختمه سوه 

 پاچهانو 36 ق م تر شاوخوا پوري د دوى 100او په دې موده كي د ديودوتوس له وخته د 
 او هنر ئې په گافغانستان او هند كي حكمراني كړې ده او يوناني فرهناو يوې ملكې په 

آريانه او هند كي خپور كړى دئ، چي په دې موده كي د ارباب انواعو پرستنه او يوناني 
ي مظاهر د آريانه په ټوله گصنعت او افكار او فلسفه او ژبه او رسم الخط او نور فرهن

ډ سوه او د يونانو باختري او گناصرو سره ي عگخاوره كي د محلي او بودايي فرهن
  . منځته راغى چي د اسالم تر راتلو پوري ئې اغېزه درلودهگريكو بوديك خاص فرهنگ

  په قول د) په افغانستان كي د لرغون پېژندني فرانسوى مشر(د دانيل شلوم برژه   
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   لمبر عكس– 21هيليوكليس 



101 

ايوسهرم  
  لمبر شكل– 22

 ميناندر
  لمبر شكل– 23

 انتيال كيداس
  لمبر شكل– 22



102 

هيلنسم نفوذ په افغانستان كي تر اوومي پېړۍ پوري دوام درلود چي اثرونه ئې په دوه 
د اسالم تر . لومړى د هنر له الري او دوهم د رسم الخط له الري: ډوله ليدل كېداى سي

ريكو بوديك د مشهور هنر يوه گراتلو دمخه په اوومه پېړۍ كي د دې هيواد هنر ال د 
هغه وخت چي د چين : خو د رسم الخط په باب كي بايد وويل سي. ه وهگ څانوروستنۍ

م كال يعني په عربو كي د اسالم د لمر راختو پر وخت له 630 په گنامتو زاير هيون تسن
 او  توري ئې بې شكه يوناني توري ول24 چي  توري ول25تېرېدى، دلته د الفباء باختره 

 او په يوناني كي نه وو پر زيات كړى وو او وكي وږغ ئې چي په پخوانۍ دري ) ښ(يو د 
  .ښ دئ= خ مجموعه تورى +  تورى يعني د ش PXهغه د 
م كلو په كندهار كي كشف سوي 1963 او – 1958هغه دوې يوناني كتيبې چي په   

د اشوكا هغه اخالقي موعظې دي چي په ټول هند كي په هندي ژبو كيندلي سوي دي، 
 دې كي دئ چي د ارغنداو په ناوه كي آرامي ژبه او رسم الخط خو د دې كتيبو اهميت په

 پوري ثابتوي او لكه چي يونان پېژندونكي ) ق م شاوخوا250(د اشوكا تر وختو د 
پوهان وايي د دې دوو كتيبو يوناني متنونه د يوناني ادب ممتازي ټوټې دي او د ژبي د 

فالطون او ارسطو د ژبي ساري جوړښت له مخي د يوناني فيلسوفانو او خطيبانو لكه ا
ڼل كېږي او وينو چي د ق م د دريمي پېړۍ په كندهار كي د تفكر او ليكني ژبه همهغه گ

ژبه ده چي په آتن يا د ميليت په ښارو كي رواج وه او حتى د كتيبو د كيندني ډول هم د 
د ندېږي چي دا ځاى د يوه يوناني مؤرخ په قول گيوناني كلتور يووالى ښيي او څر

 لمبر عكس ته 16د كندهار د كتيبې (مسيحي عصر په شروع كي د يونانيانو ټاټوبى وو 
م كال وروسته فرانسوي لرغون پېژندونكو د 1961سربېره پر دې تر . )دي رجوع وسي
په كنډوالو كي د همدې يوناني ) سپوږمۍ مخې مېرمن= آى خانم (يوه يوناني ښار 

ي او دا ښار د افغانستان او شوروي اتحاد پر باختري مدنيت ډېر ښه آثار موندلي د
وېش د افغانستان د خاوري په هغه برخه كي پروت دئ چي هلته د آمو او كوكچي 

 پر ډېږي او ډېري كنډوالې لري، چي دا كنډوالې د دواړو سيندو پر غاړهگسيندونه سره 
له پلوه د يوې خوا ته يوه لوړه غونډۍ ده چي دجنوب :  سوي ديدوو ټاكلو برخو وېشل

كوكچي پر سيند حاكمه ده او د دې شل متري غونډۍ بلي خوا ته د آمو سيند بهېږي او 
هم د دې غونډۍ پر سر لوى استحكامات سته چي د دې ښار باالحصار دئ او يو حصار 
ئې د برج او خندك سره د لېندۍ په شكل درلود او د ښار په منځ كي ئې له شمالي 
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متره واټن ايستل سوى وو چي كوڅې ئې هم 1600ې خوا ته دروازې څخه د جنوبي درواز
  .) د ښار نقشه– لمبر عكس 25(ليده كېږي 

ريكو گد (په دې لرغوني ښار كي ئې د مدنيت نخښي موندلي دي، چي هغه بايد   
خاص مدنيت په نامه ياد كړه سي، چي د مركزي آسيا د صحرا نشينو د يرغل په ) باختري

 خښتو او و كنډوالې د لوړي معمارۍ طرز راښيي چي په پخوخ. سبب له منځه تللى دئ
 جوړي سوي دي او دا ماڼۍ يو اوږد غولى ډبرينو ستنو د مركزي لويي ماڼۍ ودانۍ

 آمېزۍ نخښي سته او هغه گلري او هم په ماڼۍ كي د شنې، ژړي، سرې او توري رن
 12ئې له  او پنډوالى  سانتۍ45خښتي چي په دې ماڼۍ كي كار سوي دي هره ضلع 

و برخو او انتيو پوري دئ او د دې ښار اوبه د ويالې له الري د كوڅو لوړ س15څخه تر 
 كيلومتره واټن څخه رابهيدلي او 20 چي د كوكچي د سيند له حتى باالحصار ته رسېدلي

دې ښار درې برخي درلودلې، چي يوه برخه باالحصار، بله برخه تر حصار راكښته او 
 په غربي جنوبي برخو كي د خلكو د اوسېدو ځاى او د ورزش . دئگدريمه برخه ار

ه مخي هغه يوه يوناني ودانۍ او مجسمه الس ته راغلې ده، چي د كشف سوي كتيبې ل
  . نومي هرمس او هركول وقف كړې وهتريباه كوس

بله ليكنه چي د دې ښار د خلكو د فكر او فلسفې ښكارندويه كېداى سي هغه د   
 دايي فراديوس زوى گد قبر د اوږده سندوخ كتيبه ده چي كال ار) آسكي نه (يوه يوناني 

  :په آى خانم كي پر هغه سندوخ كينلې او پر هغه قبر ئې ايښې ده او مفهوم ئې داسي دئ
په زلميتوب كي خپلي غوښتني ! په كوچنيوالي كي ښه روزنه واخله"  

او د ! الي ښه ناصح سهپه زوړو! په پاخه سن كي سم كاره اوسه! اداره كړه) خواهشات(
  !".ه بې افسوسه مړ سېگژوندون په وروستيو ورځو كي پوه سه چي څن

  .او دا قيمت بها وجيزه د هغه وخت د خلكو د فكر او اخالقو ښه ښكارندويه ده  



104 

     
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 لمبر عكس– 25د آى خانم ښار نقشه، 
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  د آى خانم ښار د نقشې شرحه
  

  A –سفلى ښار   
  B –عليا ښار   
  C –ارګ يا اګروپول   
  D –د آى خانم اوسنى كلى   
  E –كروندې   
  I – د سفلى ښار هغه ځاى چي د كودركو او خاورينو لوښو د پيدا كېدو اټكل 

  .پكښې سوى دئ
  II –هغه ځاى چي د هستوګني اټكل پكښې سوى دئ .  
  III –د پهره دار ځاى اټكل سوى دئ .  
  IV – كي يو محل اټكل سوى دئ) ونچهلست( په پرويله.  
  V –د تياتر د محل ګومان پر سوى دئ .  
  VI – د عليا ښار يو ځاى چي د كودركو او خاورينو لوښو د پيدا كېدو په منظور 

  .اټكل سوى دئ
   مركزي جاده– 1  
  )كال( د سفلى ښار د شمال ختيځي برخي دېوال – 2  
   د ښار لويه دروازه– 3  
   د ښار فرعي دروازه– 4  
  )كنده( خندق – 5  
   د سفلى ښار د كال پاته برخي– 6  
   پخوانۍ الره– 8 – 7  
   د سفلى او عليا ښارونو تر منځ د ګاډۍ الره– 9  
   د عيال ښار كال- 10  
   دېوال– 12 – 11  
  )مانده( پخوانى كانال – 13  
   د ښار څخه دباندي خرابې او مامتې– 14  
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  ساكان، پارتيان او پهلوايان
  

 پاچهانو په كتيبو كي وليده سوه، چي د ساكه قبيلې د آمو ها غاړي خامنشيد ه  
ړنديو ساكانو په نومو د هغو پاچهانو گته د پامير په شاوخوا كي د هومه راوړونكو ياد 

يانه مځكي ته گدرن= ه گله الري د زرن) خراسان(تر ادارې الندي اوسېدلې او د پارت 
سيستان ته وركړى وو او هم ئې د هندوكش په  = راتېري سوې او خپل نوم ئې سكستان

شمالي سيمو او باختر كي ژوند كاوه چي بيا له دې ځايه د لمر لوېدو او لمر ختو خوا ته 
  .ڼل كېږيگخپرې سوې او د دوى پېښي د آريانه د تاريخ برخه 

په افغانستان كي د فرانسې د لس كلنو (موسيوهاكن پخپل كتاب كي چي   
صحرانشينه ساكان تر عمومي مهاجرت دمخه په باختر : "نومېږي وايي) كيندنو نتيجه

 كي يونانيانو ته راتله او د سرتېرو په ډول نوكران كېدل او د دوى ځيني مشران لوړو
 د Heraius، چي د هغو له جملې څخه هرايوس ملكي او عسكري رتبو ته رسېدلي ول

لې او دا سكه ئې هاكن په خلم كي يونانو باختري د وروستيو پاچهانو په تقليد سكه وه
رود ناوې او له هغه ځايه د هلمند او ارغنداو دا قبيلې له باختر څخه د هري. وهموندلې 

ناوو ته راشوه سولې او د پاچهۍ په جوړولو ئې الس پوري كى چي د دوى د هيواد وېش 
 –كي (و هغه ئې د لمر ختو پلو ته د بوالن ها خوا ته د سند تر ناوې پوري هم رسېدلى وو ا

اوو ن بللى دئ او د ساكه له دې قبيلو څخه چي د ارغنداو كښته سند په (Ki – pin)) پن
ق م په شاوخوا كي د 72 نومېد د Mayosكي اوسېدل يوه سړي چي مايوس 

سكه ) لوى شهنشاه مايوس(په عنوان يعني ) اليوس مليوسگبازيليوزبازيليون مي(
 تر تكسيال پوري رسولى دئ، چي يوه كتيبه ئې په وهلې ده او د خپل هيواد وېش ئې

 نېټه لري، له دې څخه)  ق م78(تكسيال كي پر مسي غاب باندي كشف سوې ده او د 
 پنجاب د يوناني پاچهانو نفوذ د مايوس په الس پرې سوى او معلومېږي چي د ختيځ

ف سوي پاى ته رسېدلى دئ او اووه رازه سكې ئې په يوناني او خروشتهي ليكنو كش
  .دي
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تر مايوس نامي وروسته د ده له پاتو كسانو څخه دوه نور هم د سكو له مخي   
او بل ازيليسيس )  ق م په شاوخوا كي50د  (Azesپېژندل سوي چي يو ئې ازيس 

Azilisesدوى په يوه عصر كي اوسېدل او د دواړو پر سكو باندي په يوناني خط .  دئ
كې هم ليدلي سوي دي چي د دواړو پاچهانو داسي س. ليكل سوى دئ) لوى شاهنشاه(

  .) لمبر عكس دي وكتل سي26( سوى دئ يوناني خط او بل په خروشتهي ليكلنومونه يو په 
رزوندويي كوچي قبيلې د آمو د بهېدو جنوب ته د باختر په گهغه وخت چي دا   

ډي سوې د ساكه نوم ئې په دې پښتنو كي گپښت او پښتنو سره = سيمو كي د پكهت 
پرېښوو، چي په زابل او كابل كي د پښتنو د سهاك قبيله او په هلمند كي ساكزي 

تر اوسه د دې نامه ريښه لري او د دوى نوري قبيلې په خراسان كي د هريرود له ) زيگس(
شته سوې او د دوى مځكه هم مېناوې څخه د خزر د بحيرې تر كڅو پوري د پارت په نامه 

ه چي له خپل اصلي ټاټوبي باختر څخه د هريرود ناوې ته گند دوى په نامه ياده سوه، او څ
پوري تللي وې نو ځكه د ژوستن په قول د پارت په ) د خراسان وروسته برخه(تر دامغان 

نامه مشهوري سوې چي پارت په سكائي ژبه تبعيد سوي ته وايي او دوى هم له باختره 
  .هجرت كړى وو

ندهاره د ساكانو حكمرانانو په نومو گرېز افغان پېژندونكى د گسراولف كرو ان  
كي د پښتو سره ډېر شباهتونه موندلي او ليكي چي د ساكي حكمرانانو نومونه پښتو ته 

 د تجليلي تصغير –كه ) + (سپاه= سپاله  (Spalaka-Damaسپاله كه دمه : نژدې دي
  .په معنا ده) مجلل سپاهي(چي ټوله جمله د ) برم= جالل = دمه ) + (نخښه
د اور د ) اور= هوره + سپاه = سپاله : ( دئSpala-Huraنوم سپاله هوره بل   

  .سپاهي يا د لمر د سپاهي او يا د روڼا د سپاهي په معنا
د مالك او خاوند په ) څښتن( نوم همدا د پښتنو Chastanaه د چستنه گهمدارن  

  .معنا دئ
وبولو نو ) هجورم(او ) تبعيد سوى(پارثهوه د ژوستن په قول = او كه موږ پارت   

  .انه او مهاجر دئگ يعني بېPradiaپه پښتو كي ئې اوسنى شكل پردى 
چي دغه هم د ليري معنا ) د دريم حرف په زوركي( وي Prata) پرته(يا به د پښتو   

وايي يعني له يا پالنى پرتي . له مخه مي پرته سه يعني ليري سه: لري لكه چي وايي
  .عقله ليري خبري كوي
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  ازيليسيس
  لمبر شكل-  26
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ښكاري چي سيستان ته د ساكه قبيلو لومړني مهاجرتونه تر دې وختو ډېر داسي   
د سيستان د ) ق م540د (پخوا پېښ سوي دي او د موسيوفوشه په قول لوى كوروش 

) نېكوكردار= ښه كړوني (د دوى د ښو خدمتو په سبب ) ساكان(نيولو په وخت كي دا 
په شاوخوا كي پر )  ق م330 (او همدا خلك د) Evergetesت گپه يوناني ايوير(وبلل 

 او ښه نرمه رويه ئې ورسره اوسېدل چي سكندر هم دوى نازولي ولهمدې مځكه 
  ).د تمدن ايراني كتاب ته دي رجوع وسي(درلودله 

زوى د ) فري ياپت(اشك د = ارشك =  ق م په شاوخوا كي بلخي ارساس 25د   
 پارت يونانى حكمران فريكليس سره د لمر لوېدو خوا ته والړ او د) تيرداد(خپل وررو 

ئې وواژه او د اشكاني سلطنت بنسټ ئې كښېښوو، او په يوناني او خروشتهي دواړو 
وباله، چي منځته راتله ) شهنشاه(ژبو ئې سكه ووهله او خپل ځان ئې بازيليوزبازيليون 

 دامغان ته څېرمه وو او د اشكاني  په شاوخوا كي او پايتخت ئې اوسنيق م249ئې د 
ه د و وروستگاچهانو سلسله ده ته منسوب ده او دى د سترابو په قول تر دوو داخلي جنپ

ق م كال 248ق م كال مړ سو او په 247 او د هغه ټپ څخه په خپل نېزه وال له السه ټپي سو
د ده زوى تيرداد د دوهم اشك په نامه پر تخت كښېنوست او ښه غښتلى مدير پاچا وو، 

ړه او د لمر ختو خوا ته د باختر شاوخوا ته ورسېد، خو د باختر تر بابل پوري ئې فتح وك
يوناني پاچا دوهم ديودوتوس سره ئې د سيليوكي دولت په مقابل كي روغه وكړه او د 

ق م 214څخه تر 248يووالي الس ئې وركى، دى چي زوړ سو مړ سو او پاچهي ئې له 
  .پوري وه

  
  :نور اشكاني نامتو پاچهان دا دي

د تيرداد زوى چي د ده په وختو كي دريم ) ق م196 تر 214(اردوان : ارتبان/ 3  
  .انتيوكوس پر پارت حمله وكړه او باختر ته راتېر سو

  ). ق م181 تر 196(فري ياپت د اردوان زوى / 4  
د باختري ديمتريوس )  ق م174 تر 181(لومړى فرهاد د فري ياپت زوى / 5  
  .معاصر
لوى او هوښيار پاچا وو، چي ) ق م136 تر 174(ر مهرداد د لومړي فرهاد ورو/ 6  

د باختري يونانيانو غربي واليتونه او مرو ئې ونيول، اراكوزي او كابل او سند ئې خپل 
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خو سره له دې هم . الس ته راوستل، او د پارت د هيواد وېش ئې د سند تر سينده ورساوه
 د دوى پر غوښت ئې د ده حكومت مشروطه وو، د شورا دوه مجلسونه ئې درلودل چي

  .كار كاوه
ده د ساكه قبيلې خپلي مرستي ) ق م127 – 136(دوهم فرهاد د مهرداد زوى / 7  

 كي د ده سره كومك وكي، خو گته وبللې چي د انتيوكوس د يوناني دولت سره په جن
ېد، څو چي فرهاد گساكانو په چور او چپاو الس پوري كى او فرهاد د دوى سره وجن

  .ارتيانو ماته وكړهووژل سو او پ
دى د دوهم فراد اكا او د فري ياپت )  ق م124 – 127) (دوهم اردوان(ارتبان / 8  

زوى وو، چي د دوهم فرهاد تر مړيني وروسته د پارت پر تخت كښېنوست دى د تخاري 
 كي د الس پر موټ ټپي او له گخلكو سره چي د باختر يوه برخه وه ونښت او په يوه جن

يانه گ، او پارتيان تر شا سول او همدا وخت وو چي ساكانو درنهغه څخه مړ سو
وباله او حتى د ) معرب سجستان(= ستان گونيو او هغه ئې په خپل نامه س) سيستان(

كابل تر نيولو وروسته د هند خوا ته هم تېر سوه او هلته ئې د هندوساكه يا هندوسيتهين 
د ) هون(وستو آريائي قبيلو رزندو صحرايائي سپين پگه گهمدارن. دولت جوړ كى

 ق م په شاوخوا كي ئې باختر او تخار ونيو او د هغه 127شمال له خوا يرغل وكى او د 
ځاى يونان ئې لمرخاته جنوب د كابل او سند خوا ته پر شا وشړل، او دا ټولي صحرائي 

د شمالي آريائي خلكو څخه وې چي د ژړ پوستو له توكم ) ساكه، تخار، هون(قبيلې 
څخه نه وې، بلكي د دوى ژبه، څهرې، بڼې بېخي آريايي دي چي د تورفان كشف ) ژادن(

  .ندويگسوي آثار دا مطلب ښه څر
 48لوى پاچا وو، چي پخپل ) ق م76 – 124(دوهم مهرداد د ارتبان زوى / 9  

كلني سلطنت كي پر ساكانو او سركښو قبيلو باندي بريالى سو او د باختر او سيستان 
  . ونيوله او د خپل سلطنت وېش ئې د هماليه غرو ته ورساوهيوه برخه ئې

خو لوى مهرداد د پارت د دولت پايتخت له خراسانه د دجلې غاړي ته يووى، او د   
د پارت د و بوخت پاته سو، نو ځكه تر هغه وروسته گارمنستان او روم د دولت سره په جن

ه نه ده او د اشكانيانو له سلسلې دولت پېښي په آريانه اړه نه لري او زموږ د تاريخ برخ
ي آسيا په يران او ارمنستان او د لمر لوېديځڅخه تر پنځمي ميالدي پېړۍ پوري په ا

مختلفو برخو كي ډېر پاچهان پاچهۍ ته رسدلي دي، خو زموږ د هيواد او زموږ د هيواد 
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ق م كال  33په ) څلرم فرهاد(ر دا چي څلرم اشك گد خلكو سره ئې اړه نه ده درلودلې، م

ظلم او تېرى وكى او خلكو پر هغه بلوا وكړه، دى د لمر ختو خوا ته وتښتېد او هغو 
ساكانو ته راغى چي په باختر او سيستان او رخج او نورو ځايو كي اوسېدل، او له دې 

  .ځايه بيرته خپل هيواد ته والړ
ربي هند و څخه چي په جنوبي افغانستان او غگډو څانگد ساكانو او پارتيانو له   

ي د گ څانه ده چي د دېگپهلوا څان= ه هم د پرتهوا گكي ئې پاچهي كړې ده، يوه څان
ستان او اراكوزي يعني د هلمند او گې لومړى ځاى سسياسي تشكيالتو او ادار

ي د خلكو واكمني د ميالد په لومړۍ پېړۍ كي تر گدې څان ارغنداو ناوه ده او د
 م كال د 44 – 43 په Apolloniosپولونيوس تكسيال پوري رسېده او هغه وخت چي ا

تكسيال د ليدو له پاره راغى هلته له دې خلكو څخه يوه يوويشت كلن پاچا د فراوتيس 
Phraotes) په نامه پاچهي كوله) فرهاد.  

ر د سيستان او اراكوزي د پهلوا د خپلواكو پاچهانو د سلسلې مؤسس گم  
 ق 120ى شهنشاه په عنوان ياد سوى او د  نومېده او په سكو كي د لوVononesونونيس 

م په شاوخوا كي ئې پاچهي جوړه كړې ده او سكې ئې په يوناني او خروشتهي خط دي او 
سپه له (ه چي پر ځينو سكو ئې د خپلوانو او تابعانو نومونه هم ليكل سوي لكه گڅن

ي ريزا  وراره ئې او سپه لSpalagadmaادمه گ ورور ئې او سپه له Spalahora) هوره
Spalirisa بل ورور ئې، نو ځكه ويل كېداى سي چي د ساكه پهلوا د كورنيو افرادو په 

ډه حكمراني كوله او د ونونيس دا گدې خاوره كي يو بل ته سره نژدې په يوه عصر كي په 
 ق م په شاوخوا 110د  (ان ولگځايو كي د ده نائب السلطنه خپلوان د هيواد په مختلفو 

 يا Gandopharesندوفاريس گد دې سلسلې بل لوى پاچا . ) عكس27() كي
 نه ماتېدونكى او ، ژغورونكى–دى په سكو كي شهنشاه )  م48 – 19(اندوفريس دئ 

دينداره معرفي سوى دئ او هم د پېښور د لمر ختيز شمال د تخت بايي په كتيبو كي 
تر سند او ڼل سوى دئ چي له سيستانه گ هم دا پاچا Guduvharaودوهره گ)  م103(

ندوفار ده ته گپنجاب پوري واك درلود او ځينو مؤرخانو د اوسني كندهار نوم پخوانى 
تاريخي كلمه د برم او جالل په معنا سته او ) فر(منسوب بللى دئ چي په دې نامه كي د 

د اساسي ) ونده فرگ(دئ او كه موږ دا نوم په پښتو واړوو نو ) ټونكىگبرم (معنا ئې 
) فر(عنا وركوي او موږ وينو چي د آريانه د كوشاني پاچهانو پر سكو ئې د جالل او برم م
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  .توري هم ليكلي دي
ندو گد لرغوني هند د سياسي تاريخ ليكونكي د تخت بايي د كتيبې له مخي د   

 م كال ټاكلى دئ او وايي چي دا كال د مسيحي رواياتو سره 47فاريس د پاچهۍ وخت 
دين درلود، خو د حضرت مسيح ) زردشتي(ې پاچا مزدي هم سم دئ او په دې اساس نو د

رد او په هند كي د هغه د دين مبلغ سنت توماس د ده دربار ته واستول سو او پاچا د گشا
ندوفوروس په نامه ياد سوى دئ او له گمسيح دين ومانه چي په مسيحي روايتو كي د 

 صفت يعني Deva-Vrataهمدې سببه ده په ځينو سكو كي د خپل نامه سره د ديوه ورته 
  .دين دار هم ليكلى دئ

ندوفاريس سره هم د ده ځيني گد : د لرغوني هند په سياسي تاريخ كي ليكي چي  
اسيس گډون درلود، چي يو له هغو څخه د ده وراره ابداگخپلوانو په حكمراني كي 

Abdagases د افغانستان په جنوب كي، او له جنراالنو څخه ئې اسپاورمن 
Aspaverman او له حكمرانانو څخه ئې سپيدنه ) چچ( اوسسهSpedana او سته وستره 

Satavastraپه تكسيال كي وو .  
ندوفاريس تر مړيني وروسته د ده ارت هيواد د ده د پر ځاى ناستو كسانو تر گد   

چي د هغو له جملې څخه سنه باريس )  م شاوخوا50د (منځ پر كوچنيو برخو ووېشل سو 
Sanabaresستان كي او پاكوريس  په سيPakores نداره او لمر لوېديځ گ او سسه په

، د دوى سكې په يوناني او خروشتي رسم الخطو له تكسيال پنجاب كي حكمرانان ول
نس هم د سكو له گانو څخه اورتاگڅخه الس ته راغلي دي او د پهلوا له همدې شاهزاد

فاريس ورور بللى دئ، چي ندو گاد د گ –ودا گمخي پېژندل سوى دئ چي دى ئې همهغه 
 نيمي كي ئې حكمراني كوله او د چارسدې په هد ميالد د لومړۍ پېړۍ په دوهم

ندوفاريس د قبيلې نوم هم گدئ چي ځينو دا نوم د ) ادساگ(خروشتهي كتيبو كي ئې نوم 
د قبيلې نوم هم را په ) دونگ(ڼلى دئ او په دې صورت كي نو د مهابڼ د لمنو د پښتنو گ

د مځكي په شمال كي پرته ده او عربي مؤرخانو دا نوم ) همهغه سسه( د چچ يادوي چي
  .) لمبر عكس ته دي رجوع وسي28(معرب كړى وو ) صصه(په 
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  كوشانيان
  

 ساكانو او سيتانو سره په  په شاوخوا كي هغه قبيلې چي د آريايي)ق م165(د   
 ژبنيو ندو اوگرې او اوږدو پزو او نورو څرډي وې او د بڼې او څېگ) نژاد(وكم وينه او ت

 او چينيانو دوى ڼلي كېږيگال له آريايي نژاد څخه  شمخصوصيتو له مخي د لمر ختيځ
  بللي دي له خپل پخواني ټاټوبي څخه چي د شرقي چين خوا ته وو Yueh-Chiيوچي 

وتلې او د آمو د سيند شمالي سيمو ته راغلې، دوى د هغه ځاى ساكان په باختر كي د راو
 وروسته تر )ق م127(و سيمو او د هندوكش جنوب ته وشړل حتى تر  لمر ختيځآريانه

  .هنده پوري هم تر شا سول او ځاى ئې يوچيانو ونيو
 گد هيوان) ق م140 – 87( Wou-ti كي چي د چين امپراتور ووتي )ق م138(په   

-Tchang كين گلو له يرغلو او حملو څخه وربړېده، نو خپل يو سفير ئې د چاننو د قبي

kien په نامه يوچيانو ته واستاوه چي د ده سره مرسته وكي، خو هغو كومك ور نه كى او 
) تخار(د دې سفير په قول د آمو په جنوبي سيمو يعني باختر او بدخشان كي د تاهيا 

 ق م 90د  (Seu-Matsien ماتسين - چين د يوه بل مؤرخ سيوخلك اوسېدل او د
پوري ال د آمو په )  ق م125(ندېږي چي يوچيانو تر گله ليكني څخه هم څر) شاوخوا

  .جنوبي خوا ته ال را شوه سوي نه ولشمالي سيمو كي ژوند كاوه او د آمو 
) تاهيا(نو و د تخارياپه شاوخوا كي تر آمو راپوري وتل ا) ق م70(يوچي خلك د   

ډون راغى او يو گپه كومك ئې باختر ونيو او تر هغه وروسته د يوچي او تخار تر منځ 
 = گ كوى شانKushiئې منځته راووست چي د كوشي ) عرق(غښتلى او ممتاز تكم 

اوسنۍ كلمه په ) كوچي(ونو قبيلو څخه وه او د گكوشان نامتو قبيله د دې خلكو له پنځ
د چين د يوه مؤرخ د يادوني . ي كويگكي د دې ريښې نمايندپښتو او دري دواړو ژبو 

 نومېد د نورو څلورو Kieu-Tsiu-Kiu كيو – تسيو –په اساس د كوشيانو مشر چي كيو 
په نامه وپېژانده سو )  پاچاگد كوى شان(قبيلو مشران ئې د ځان تابع كړه او پخپله دى 

 او د دې ټبر لومړى  كي ونيولمې د يوچي ځاى په تاريخاو له همدې وخته د كوشان ك
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كوجوله كره كدفيزيس (=  كيو – تسيو –نامتو پاچا د چين د ليكونكو په وينا همدا كيو 
Kujula-kara-Kadphises)  او كابل ) خراسان(وو، چي پارتيا )  م په شاوخوا كي40د

 كړه  خلك هم د ځان تابعPautaاو كاپيسا ئې ونيول او د غزني په شاوخوا كي ئې د پوتا 
  .ه دوپوسن په قول دا خلك پښتانه ولچي د فرانسوي وال

دې كوشان شاه د خپلي پاچهۍ په اوږده موده كي وكوالى سوه چي د يوناني او   
له منځه يوسي او د آريانه په ټوله خاوره كي خپل نفوذ ) بقايا(پارتي پاچهانو پايڅوړ 

م په 78دى د . كښېږدي كړي او د افغانستان د خورا ستري امپراتورۍ بنسټ گټين
 كالو پاچهۍ وروسته مړ سوى دئ او تر اوسه پوري 38 كلنۍ كي تر 80شاوخوا كي په 

يوازي د ده راز راز مسي سكې پيدا سوي دي، چي يوناني او خروشتهي ليكني لري او د 
، د آسمان زوى، ديندار(دئ چي د ده القاب ئې ) كوزوالكده فيس(ده نوم په يوناني كي 

  .) لمبر عكس دي وكتل سي29(  ليكلي دي)شاهنشاه
د ستر كوشانشاه لومړى كده فيزيس تر مړيني وروسته ئې زوى دوهم ويمه   

 كلنۍ 80 م تر شاوخوا پوري حكمراني وكړه او په 110 د Wema-Kadphisesكدفيزيس 
 او دى لومړى كوشاني شهنشاه دئ چي د خپل هيواد وېش ) عكس30(كي وفات سو 

ه چي ئې د چين د پاچا گخو څن. ا تر غاړو پوري رسولى ووگنگوا ته د ئې د لمر ختو خ
وښتنه واستاوه او د هغه لور ئې ځانته وغوښتله او دا غ) سفير(دربار ته خپل استازى 

په مشرۍ د پامير له ) Siسي (ې اويا زره سپاره د خپل نايب  م كال ئ90ئې رد سوه نو په 
 چاو څخه ئې ماته –ه ولېږل چي له چيني جنرال پان  چين ته د يرغل له پارالري لمر ختيځ

ر تر هغه وروسته گم. وركى) باج( گي ته ئې كلنت – هو Ho-Tiوكړه او د چين امپراتور 
ان د گم كال ئې خپل نمايند99 كړل او په گن د امپراتور سره خپل روابط ټينئې د روم
ي گاد سره ئې تجارتي او فرهن او د هغه هيوپراتور تراجان دربار ته استولي ولروما د ام

) تقليد(روابط درلودل چي د ده د عصر په سكو كي د رومن د سكو جوړولو د هنر پېښې 
 يعني Deva-Putraند دئ او پر هغو باندي د ستر كوشانشاه ديوه پوتره گڅر
م 110د ده مړينه د . د لقب معنا ده) فغفور( پور القاب ليده كېږي چي د فغ) وندزادهخدا(

 كاله خال سته چي په 20ڼلې سوې ده او تر ده وروسته په تاريخ كي گپه شاوخوا كي كال 
ند سوى گدې موده كي له لرغوني آثارو او سكو څخه تر اوسه د يو پاچا وجود نه دئ څر

  سكې په دې خال كي ځايوي، خو غالب ) لوى ژغورونكي(اس گاو ځيني د سوترمي
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   مبر شكل ل– 29كوروالكده فيس 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   لمبر شكل– 30ويمه كدفيزيس 
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  .اټكل دا دئ چي دا سړى په هند كي دويمه نايب السلطنه وو
م په شاوخوا كي يو 144م يا د 125په هر صورت د لويو كوشانيانو شهنشاهي د   

 نومېد او ښايي چي كدفيزيس د كورنۍ سره ئې Kanishkaچا ته ورسېدله چي كنيشكه 
 خېښۍ روابط هم درلوده، خو دى د يو لوى كهول مؤسس دئ چي د ميالد د د خپلوۍ او

دريمي پېړۍ تر منځ پوري ئې زموږ په هيواد كي پاچهي كړې او خپله واكمني ئې په هند 
  .كي هم پراخه كړې ده

او په دوبي كي ) پېښور(د كنيشكه د شهنشاهۍ مركز په ژمي كي پوروشاپوره   
 وېش ئې د هند تر بنارس پوري رسېده او د د د لمر ختيځرام وو، چي د هيواگ بكاپيسه

لمر لوېدو خوا ته په پارت پوري نښتى وو او د شمال لوري ته ئې كاشغر او ياركند او 
ختن هم ونيول او د چين له امپراتوره ئې يرغمل واخيستل او بودايي دين ئې ومانه، او د 

 او د بودائيانو څلرمه لويه ال وتړلهن تبليغ او خپرېدلو ته مآشوكا غوندي ئې د هغه دي
ر كي د گه ئې چي پنځو سوو پوهانو پكښي برخه اخيستې وه د كشمير په سرينگديني جر

هغو اختالفاتو د ليري كولو له پاره جوړه كړه چي د هغه دين د روحاني طبقو تر منځ پيدا 
 او پر خپل كي بدعتونه او فسادونه پېښ سوي وله چي په بودايي دين گسوي وه او څن

ه كي چي د گاصالت پاته نه وو او هر پلو ته بېلي بېلي ډلي منځته راغلي وې نو په دې جر
 او د اووم بودايي پېشوا د ندهاره علماء هم پكښې ولگان او د كنيشكه د دربار پوه

 په مشرتوب جوړه سوې وه داسي فيصله Vasumitraندهاره د لوى عالم واسوميتره گ
لرغوني مذهب )  كوچني مذهب–ۍ گد كوچنۍ ب (Hina-Yanaانه وسوه چي د هينه ي

چي د بودا تر مړيني پنځه پېړۍ رواج وو تعديل او اصالح سي او دا مذهب چي د 
 په لوى Maha-Yanaسپېڅلي تقوا او د نفس د تهذيب سپارښتنه ئې كوله د مهايانه 

په . تيب سوى وو نومي عالم له خوا ترNagarjunaارجونه گمذهب تعديل سو، چي د نا
ه آريانه كي هم رواج وموند د  مذهب كي چي وروسته ئې په لمرختيځبودايي لوى

كوچني مذهب د اخالقي سپېڅلو دساتيرو پر ځاى داسي ښوول كېده چي يو سړى بايد د 
 روښانه سوي راتلونكي بودا مقام ته لوړ سي او هم د بودا پښې Bodhisattraبوديستره 

پر ځاى بايد د ده ټوله او بشپړه مجسمه لكه د آريانه نور ارباب يا نورو نخښو ښوولو 
 وپرستله سي او د هند د جنوبي ژبي يونانو باختري په صنعت كي رواج ولانواع چي د 

پر ځاى دي د سنسكريت ژبه مذهبي ژبه سي او په همدې سبب پخوانى كوچنى ) پالي(
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 او هغه وخت چي لوى ڼل كېږيگمذهب جنوبي مذهب، او مهايانه د شمال مذهب 
كوشانشاه بودايي دين ومانه نو پر خپلو سكو ئې چي پخوا د آريانه نور ارباب انواع 
كښل د بودا بشپړ صورت وكښى او په دې صورت نو د لوى مذهب طرفدارانو وكوالى 
سوه چي خپل ځانونه د كوچني مذهب څخه بېل كړي او په مارواء الطبيعه مسئلو كي 

ودائيت په عالم كي د ژوندانه دساتير خپاره او د خپلو نويو عقيدو خپل عقايد او د ب
  .تفسيرونه ترتيب كړي

په هغه زمانه كي د كنيشكه تر دربار پرته بل داسي دربار چي په متبحرو پوهانو او   
ارجونه گعالمانو ډك واى نه سو پيدا كېدالى چي په هغه كي د لوى مذهب پر مؤسس نا

 د حماسياتو او Asvaghoshaهوشا گ لكه اسوه نشمندان هم ولېره نور پوهان او داسرب
 پوټره او پره كره نه او د طبي ونكى او د بوده چريته مؤلف او سارىكهسكو ډرامو لي

هه ركشه او سدره گمو ستر ليكونكى چره كه او د دربار ديني مشاور پارسوا، او سنولع
  .سنه هغه مبلغ چي كنيشكه ئې بودايي دين ته واړاوه

ه په وختو كي د ده په ټول ارت هيواد كي خورا ډېر بودايي معبدونه او گد كنيش  
 – لو –شا ( په قول يو د گهارامې وداني سوې چي له هغې جملې څخه د هيون تسنگسن
معبد وو چي چيني يرغمالنو ودان كړى وو او په هغه كي ئې د مهاكاله د لوى بت ) كيا

هارامه ورانه سي بيرته ئې په هغو پيسو گ كه دا سنپه پښو كي خزانه هم ښخه كړې وه چي
رام ته دوه كيلومتره ورڅېرمه د گودانه كړي او اوس د دې لوى بودايي معبد آثار ب

كي ښكاره سوي او هلته انځور سوي ودانۍ او ښكلي ) پوزه شترك(شترك په لبوزي 
  .مجسمې له مځكي راوتلي دي

ې ودان كړى ژمي ټاټوبى پېښور ته نژدد دوهم لوى معبد آثار چي كنيشكه خپل د   
 معبد كنډوالې دي او هغه ئې په گ فټه ج150 جنوب ته د وو د شهرشاهي لمر ختيځ

 كړى وو، د دې معبد  د ساتني له پاره ودانPatra-Chityخورا عظمت د بودا د كچكول 
په مربوطو ودانيو كي د اوو سوو په شاوخوا كي بودايي راهبان اوسېدل او د هيون 

ش كال د كابل 1304چي په ( په قول دا كچكول وروسته كندهار ته وړل سوى وو گتسن
ږمي ميالدي پېړۍ كي هغه پاو وايي چي د بودا دا كچكول په ش) موزيم ته راوړل سو
  .ندهاره ونيو كندهار ته يووړه سوگ) كابل(وخت چي شاه كيپين 

 هغه وخت د خلكو په ه د پيپل ونه والړه وه چي دگدې معبد ته نژدې سل فټه ج  
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 او همدلته ئې د بودايي دين د  وني تر سيوري الندي كښېنستلى ووعقيده بودا د هغې
ه كنيشكه د دې گهمدارن. ويي كړې وهگروزونكي شهنشاه كنيشكه د زېږېدو پېش

فټو په 470مقدسي وني جنوب ته يوه لويه ستوپه جوړه كړه چي د فاهيان په قول د 
 په قيمتي جواهرو ښكلې سوې وه، چي اوس ئې آثار د پېښور شاوخوا كي لوړه وه او

زه غولي كي پيدا سوي دي او گ په شپږ) شاه جي دهيري(جنوب ته نيم ميل ليري د 
م كال د هغې ستوپې له كنډوالې څخه يو فلزي انځور سوې 1909دكتور سپونر په 

په  او  پر هغې د كنيشكه والړ تصوير كښل سوى ووسندوخچه كشف كړه، چي
، چي د الرډ كرزن له خوا د برما بودايانو ته وركړه آثار ولسندوخچه كي د بودا مقدس 

  :سوه او د هغې سندوخچې يوه مهمه ليكنه داسي ترجمه سوې ده
هارامه كي د كنيشكه د ويهارې گار د مهاسينه په سنگ خدمتAgisalaيسله گد آ"  

كوشانيانو له سترو پاچهانو په هر صورت كنيشكه د افغانستان د ". د كار څارندوى
 چي د ده د راتلو سره په دې خاوره كي د ،) لمبر عكس ته دي رجوع وسي31(څخه دئ 

ه چي د ده گادارې يو مركزي واك او د مدنيت او فكر پيدا كېده منځته راغله او څن
م په شاوخوا كي اټكلېداى 151ڼل سوې ده نو ځكه د ده مړينه د گ كاله 22شهنشاهي 

ه دغه وخت كي به دى د ختن په سيمو او د چين او سغد تر منځ په غرو كي مړ سي چي پ
  .وي

د كنيشكه تر مړيني وروسته د ده هيواد د ده د زامنو تر منځ ووېشل سو او   
 زوى ئې چي د هند په ماتوره كي نايب السلطنه وو د ده پر ځاى Vasishkaواسيشكه 

 ده راغلې خو ماتوره ته نژدې په يوه كتيبه كښېنوست، كه څه هم د ده كمه سكه الس ته نه
 كال ليكلې سوې ده او هم په دوو نورو ليكنو كي چي 24كي چي د كنيشكه د سلطنت په 

 كلو پوري اړه لري د ده د زوى نوم ليكل سوى دئ او له دې څخه 29 – 26د ده د جلوس په 
و زوى ئې هم د م پوري په هند كي حكمران وو ا160 څخه تر 145ندېږي چي دى د گڅر

كنيشكه په نامه يادېده او ده ته ئې دوهم كنيشكه وايه او اباسيند ته نژدې د آريه كتبيه 
يعني ) واجشكه بوتره كنيشكه(ند ډول په خروشتهي رسم الخط گكي د ده نوم په څر

  .واسيشكه د كنيشكه زوى ليكل سوى دئ
 هم درلود چي د  په نامهHuvishkaوى د هوويشكه زه كنيشكه يو بل گهمدارن  

   كال په شاوخوا كي د ده د شاهنشاهۍ د شرقي واليت حكمران 33كنيشكه د جلوس د 
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   ستر كنشكا–د افغانستان مقتدر كوشاني امپراتور، كوشانشاه 
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اده خداونده ز(د مهاراجه ديوه پوتره ) م169( كال په شاوخوا كي 40وو، خو د جلوس د 

نده ده چي تر دې دمخه ئې بشپړه خپلواكي نه درلوده، گپه نامه ياد سو او څر) شهنشاه
خو وروسته ئې سكه وهلې ده او داسي معلومېږي چي ده په هند كي او د ده وراره دوهم 

د ) م په شاوخوا كي180د ( كال 51ر د پاچهۍ په گكنيشكه په آريانه كي پاچهي كوله، م
و په خوات گل پوري رسېده، لكه چي په هغه كتيبه كي چي د وردهوويشكه نفوذ تر كاب

رامه هم د گپه عنوان باله سوى دئ او له ب) شهنشاه(كي الس ته راغلې ده دى د مهاراجه 
ه د ده د هيواد وېش د لمر ختو خوا ته تر گده ډېري سكې كشف سوي دي او په دې تو

په ماتوره كي يو شاندار معبد په خپل كشميره او د هند تر ماتوره پوري رسېده او هم ده 
شانن شا او ويشكي ( د ده پر سكو په يوناني رسم الخط نامه ودان كړى وو او هم

يعني شاهنشاه هويشكه كوشان ليكل سوى او په كشمير كي ئې د هوشكه ) كوشان
  .م په شاوخوا كي ليكلى دئ182پوره ښار ودان كړى دئ او د ده د مړيني كال ئې د 

 دئ چي په هندي آثارو كي ئې Vasushkaهول بل شهزاده واسوشكه د دې ك  
م په شاوخوا كي پاچهي كوله، 182 بللى دئ او ده په هند كي د Vasu-Divaواسوديوه 

 –شاناناشا (خو آريانه ته ئې نفوذ نه وو رارسېدلى او پر سكه ئې په يوناني رسم الخط د 
روسته مو د دې كهول بل پاچا نه دئ عنوان سته او تر ده و) شهنشاه= شانن شاه  يا

  .پېژندلى
م په شاوخوا كي د كنيشكه له جلوسه شروع او د 125د لويو كوشانيانو دوره د   

م په شاوخوا كي پرواسوشكه ختمېږي، چي په اټكلي ډول يوه پېړۍ او د پېړۍ 250
ي گپه دې دوره كي زموږ د هيواد ويدي او اوستايي لرغوني فكري او فرهن. څلرمه سي

ډ سوي او د شمالي گمدنيتو د آثارو سره امنشي، يوناني، هندي او بودايي مبادي د هخ
توراني آريائيانو د ساكانو او سيتي تهذيبي عناصر هم پكښې داخل سوي دي او يو ډېر 

 ئې منځته راووړ، چي د دين او پرستني له مخي ئې بشپړه آزادي گغښتلى افغاني فرهن
ې چي په زديسنايي آتشكدو سره بودايي ستوپې والړي ودرلودله، د مقدس اور د م

 او متبركات نمانځل او ساتل كېده او هم يوناني او هندي هغو كي بودايي مقدس آثار
 او سره له دې چي كنيشكه او زامن ئې د ع په معبدو كي او پر سكو باندي ولارباب انوا

وشانيو په ټول ارت هيواد  خو بيا هم د ك روزونكي او نمانځونكي ولگدين ټينبودايي 
مثالً د بغالن د مهادژ په معبد كي چي . ديانو معبدونه او نمانځونكي هم ولكي د نورو ا
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م په شاوخوا 160د كشف سوي كتيبې له مخي د كنيشكه په وخت كي جوړ سوى او بيا د 
 كال په پسرلي كي ئې ترميم كړى دئ د مقدس اور او 31كي يعني د كنيشكه د جلوس د 

زردشتي معبد آثار پيدا سوي دي او د هغه معبد ترميم كوونكي نوكونزيكي نومېد او د 
 له كورنۍ څخه وو او د فرانسوي محقق مريك په قول دا فاميلي نوم د Mariqد ماريك 

و د خوات په خروشتهي كتيبه كي هم راغلى دئ، حال دا گدوو وروڼو د نامه سره د ورد
ايي  د اور نمانځني آثار او د خوات په كتيبه كي د بودچي د بغالن د مهادژ په معبد كي

م په شاوخوا 180د ( كال 15د د كنيشكه د جلوس په ندي دي او دا معبگدين نخښي څر
  . كاله فاصله راغلې ده20ودان سوى چي د دواړو تر منځ بس ) كي

په تكسيال كي چي د : په هغه عصر كي د ديني عقايدو د آزادۍ بل مهر دا دئ  
 فټه اوږدوالى او 158يي تهذيب مركز وو، د آتشكدې د ودانۍ دېوالونه سته چي بودا
 فټه پلنوالى لري او د ستنو د جوړښت او معمارۍ سليقه ئې يوناني ده او دا 85
ته جوړه سوې ده او پر دې سوانو د باختري مدنيت تر خپرېدو ورندېږي د يونانيگڅر

رهمني بودتون هم وو چي البته د هر دين سربېره هلته آتشكده، بودايي معبدونه او ب
  .پيروانو په آزادي سره د خپل دين مناسك پر ځاى كول

 ځكه غني وو، چي په سكو او د گد ژبي او رسم الخط له مخي هم كوشاني فرهن  
 او خروشتهي رسم الخط استعماالوه او معبدو په كتيبو كي ئې يوناني او برهمني 

 پخوانۍ تخاري دري ژبه داسي مطالب ليكل سوي دي بغالن د مهادژ په كتبيه كي په
چي پښتو ته ډېر نژدې دي، خو په خروشتهي رسم الخط كي ئې د سنسكريت او 

ه د هغه وخت په افغانستان كي د برهمني خط گپراكريتو ژبي هم استعمالولې او همدا رن
 الفبا له نخښي هم ليده كېږي او هغه رسم الخط چي د كوشانيانو په عصر كي د يوناني

 9خط بللى چي تر ) يونانو كوشاني(تغيره منځ ته راغلى ځينو څېړونكو پوهانو هغه 
توري ئې ) 25(ميالدي پېړۍ پوري ال وو او د كيڼي خوا څخه ښي خوا ته ليكل كېده او 

  .) لمبر عكس دي وكتل سي32(درلوده 
م د 130 د(په هغو اسنادو كي چي د بغالن د سره كوتل د كوشاني او كنيشكه   

ندېږي چي كوشانيانو د دې گد معبد له كيندنو څخه الس ته راغلي داسي څر) شاوخوا
ريكو بوديك تر گ او صنعت په جوړښت كي چي هغه ته د گهيواد د افكارو او فرهن

  يوه ټاكلې او خاصه دوره ويل كېداى سي، ښې ) گافغاني فرهن(دورې وروسته د 
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ندي كړي دي، او له هغه جملې څخه د شاه پرستۍ مخصوص آيين دئ چي گكارنامې څر
پاتو عناصرو سره ئې پخپلو معبدو كي د د افكارو ) د مقدس اور(د بودايي او زردشتي 

د اسالمي ) بقايا(پاچهانو مجسمې او بتان هم ايښي دي او موږ د دې آيين پايڅوړ 
ورو چي د لويك د كهول گت كي گدورې په سر كي د غزني د باميان د دروازې په مز

وروستنى پاچا د خپل لوى نيكه لويك مجسمه د بت ماتوونكو مسلمانانو له بېري د 
ت كي چي پخوا د شاه پرستۍ خاص معبد گپينو زرو په تابوت كي ايښې او په هغه مزس

  .وو په مځكه كي ښخه كړې ده او دا مطلب د غزني په تاريخ كي راوړه سوى وو
كوشاني صنعت د دې دورې له ابتكارو څخه : "فرانسوي موسيوفوشه وايي چي  

شوكا د زمانې له ودانيو څخه بلل كېداى سي، ځكه چي د دې دورې د ستوپو نوعيت د آ
په ډېره آساني بېلېږي او د آشوكا ستوپې د ايران د فالټ لوړو ته نه دي راغلي، خو د 
كنيشكه او د ده پر ځاى ناستو كسانو ستوپو په آسانۍ سره هند ته الره پيدا كړې ده او 

ن د لمرخاته جنوب په شاوخوا كي د كوشا) پېښور(حتى د نوي پايتخت پوروشاپوره 
  ".امپراتور خورا لوى بودتون ودان كړى دئ

ويتز چي د هند په باب كي د څېړنو المانى استاد دئ د كوشاني گدكتور هرمان   
  :دورې د هنر په باره كي وايي

ندهارا د مدرسې د آرت بڼه گيوناني هنر د هندي هنرو شكل ته تغير وركى او د "  
او بودايي طرز پراخوالى وويل سي، بلكي ئې پيدا كړه، خو دې هنر ته بايد لږ د يوناني 

د طرز پراخوالى دئ چي ورسره سم ئې د شرق ) آريانه(اصالً د ايران د لمرختو خوا 
 او حتى تر حكمرانۍ الندي پراختيا موندلې دهجنوب د ساكانو د قبيلو او كوشانيانو تر 

 بېخي خالص شمير دهروان په معبدو كي چي ليده كېږي يوك م پېړۍ پوري لكه د 4 – 3
هنر پاته سوى او د دې خلكو يرغل د يونان او بلخ او هند دولتونه له منځه وړي دي او 

 دئ چي د اېران د فالت په لمرختيځ شمال اړه لري او د لمر داسي هنر ئې منځته راوړى
  ". ايران او هخامنشي له هنر څخه اخيستل سوى نه دئلوېديځ
 دورې مدنيت د دې خاوري يو خاص تمدن په دې ډول نو د افغانستان د كوشاني  

 دئ چي د ودانۍ جوړولو، هيكل توږلو، مجسمه گاو په دې هيواد كي زېږېدلى فرهن
جوړولو، ژبي، سكې وهلو او كالو اغوستلو د هنرو له مخي بېخي افغاني خصوصيت 

ه د دې پاچهانو پر سكو سره له دې چي په يوناني يا خروشتهي او گلري، د مثال په تو
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ندي ژبو او رسم الخطو ليكني سوي دي خو بيا هم د دري تخاري ژبي كلمات چي د ه
او ) شهنشاه(= او شاناناشا ) شاه (=همدې اوسنۍ ژبي مور ده هم ليده كېږي لكه شاه 

چي د پخوانۍ دري ژبي كلمات دي او د كوشاني مدنيت ډېر ښه ) برم او عظمت(= فر 
كنډوالې دي چي په سره كوتل  كي ) معبد(در ښكارندوى د بغالن د نوشاد د مهادژ من
د مقدس اور د نمانځني خورا لوى ځاى وو او له مځكي څخه راوتلي دي او د زردشت 

آثار كشف ) اهگآتش(هلته ليكني او مجسمې او سكې او د پخوانيو ودانيو او دوهې 
  .سوي دي

سخې  د يوه مضمون درې ني معبد كي پر ډبره باندي ليكل سوىپه دې لرغون  
الس ته راغلي، چي اصلي او يقيني نسخه ئې د معبد د پورتنيو كنډوالو له خاورو څخه 

 سانتي متره او راسته اړخ 127راوايستله سوه او دا يوه هواره شاخه ده چي چپه اړخ ئې 
 سانتي متره دئ او پر هغې باندي 125 او الندينى اړخ ئې 132 او پورتنى اړخ ئې 110ئې 

كلمې لري ليكلي سوي دي ) 160(شكسته يوناني توري او ) 947(ليكي چي ) 25(
  .) لمبر عكس دي وكتل سي33(

د معبد په كښته پوړ كي ئې د يوه لوى څاه كنده موندلې ده چي دېوالونه ئې په   
منظم ډول په ډبرو راپورته سوي او د دېوال د دې ډبرو تر منځ د مسطحو ډبرو ټوټې پيدا 

ه چي گ همهغه شكسته يوناني رسم الخط ليكني وې او څنسوي دي چي پر هري ټوټې په
نده سوه چي د دې ټوټو گ سره كښېښوولې سوې نو څرگ پر څنگد ډبرو دا ټوټې څن

ليكني د ځينو كلمو په لږ اماليي اختالف همهغه د پورتنۍ شاځې مضمون وو او د ډبرو 
نسخه ځني جوړېږي  ټوټې وې چي په مختلف بر او اوږدوالي د كتيبې دوهمه 21دا ټوټې 

ڼل كېږي، خو دريمه گ ليكي لري، چي د خط او امال د ښكال له مخي دوهمه درجه 27او 
ليكو كي ليكلې سوې ده، چي رسم الخط  ئې ډېر بې ) 27( ټوټو په 32نسخه د ډبرو پر 

تناسبه او ناوړه دئ او په امال كي هم ځيني كلمات د هغو دوو نورو نسخو سره توپير لري 
ليك لرونكي د ډبرو ټوټې ئې ولي د څاه په دېوال كي كار كړي دي؟ ) 53(ي دا او دا چ

ند سوى نه دئ او دا درې سره نسخې د كابل په موزيم گد دې پوښتني جواب تر اوسه څر
  .كي سته
اصلي باني كنيشكه ) بغالن (گ لنگندېږي چي د بگد كتيبې له مضمون څخه څر  

د بغالن ماليز ) لوى پاچا( شاه گتو راوبريمن باو دې نام) م په شاوخوا كي130د (وو 
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ودان كړى وو، چي هغه ئې نوشاد هم باله، خو د كنيشكه تر ) معبد) (مهادژ او مندر(
د دې معبد اوبه وچي سوې، نو ځكه د مقدس ) م په شاوخوا كي151د (مړيني وروسته 

 31ه د عهد د اور نمانځونكي له دې ځايه والړه او معبد ئې پرېښوو، څو چي د كنيشك
هغه وخت چي شاه ) م په شاوخوا كي160د (په مياشت ) نيسان(كال د پسرلي د حمل 

زوى د كوشاني شهنشاهۍ تر اثر ) مرحوم( ارواښاد گرگلويك بوسر د شپږو  بغپور
نوكونزوك نومېد او د الندي په دې هيواد كي حكومت كاوه د هغه وخت يو سړى چي 

 د كورنۍ د گپه فرمان ئې د ماري)  او د هغه د وزيرپاچا(من نو بخت ويخداوند او ا
د اوبو رسولو (ي منصب درلود او د نوموړي لويك بوسر له خوا فريستار آب گكنارن

 ته راغى او د هغه نوشاد او مندر د بيرته ودانولو په غرض ئې څاه گ لنگ وو، ب)مامور
پوري ئې يو ارت غولى وكينده او د هغه بنسټ ئې په ډبرينو خښتو كښېښوو او په هغه 

ن او ودان سو، او گهم ومښالوه، چي تر اوبو پيدا كېدو وروسته د نوشاد معبد بيا استو
  .د اور پرستونكي هلته راغونډ سول

د كتيبې په پاى كي څو تنو چي د هغه مندر په بيرته ودانولو كي ئې برخه اخيتسې   
  :وه السليك كړى دئ چي نومونه ئې دا دي

 ايمن نوبخت، مهره گ ماريگاشكي پور، نوكونزيكي كنارنگزبورزومهر، كو  
  .من، بورزومهر پورا مهره من

هغه ژبه چي په يوناني رسم الخط د دې مهمي تاريخي ډبري په ليكنه كي كار ځني   
ډو گاخيست سوى دئ بې له شكه د همدې اوسنۍ دري ژبي پخوانى شكل دئ چي د 

د مثال په . ښتنو سره خورا زيات نژدېوالى لريرامر د استعمال له مخي د پگډ گتورو او 
 گ، ب)بغالن (گ لنگ، ب)شاه(، شا )د اوبو رسولو مامور( فريستار آب –آب : هگتو

، )څا(، ساد )تو كي د بهره ور په معناپه پښ(، انند )مهادژ(، ماليز )شاهلوى (شاه 
در څخه د  كړني له مص–ر د كردن د كاف په زې(، كرد )نامور= وموړى ن (گناموبر

په پښتو كي د تلوار (، تادى )پوره كړ، تمام كرد= پوره كرد (رد گ، فرو)ودانولو په معنا
اه په معنا چي په گد آتش(، اير )ايستاد= د لومړي توري په سكون (، ستا د )په معنا

فري ، )په معنا دئ او ايرې خاكستر ته وايي] اور[د ] اير[وزيري پښتو كي هم تر اوسه 
 او دوهيرس گ، ايو)په پښتو كي اروا(، الو )فغفور( پوهر گ، ب)خداى(دى ، خو)فرا(

په پښتو كي مهال د وخت په (، مال )مياشت= ماه (، ما )حمل(، نيسان )يوديرش(= 
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د لومړي (، فرومان )نوشاد(، نوشال )كيندل مطلقه ماضي= د كندن (كند ) معنا دئ
  ).فرمان= توري په سكون 

دا لوى او له برمه ډك معبد په : دنو پوهان وايي چيد فرانسوي هيئت د كين  
ېدو په اثر نړېدلى دئ لكه چي د ودانۍ په گوروسته زمانو كي د خورا مدهش اور ل

مركزي شبستان او كوشكنو او برنډه كي د ايرو پنډي طبقې سته او هم د نوشاد په دواړو 
) م240(يد دا اور د ېدو نخښي ليدلي كېږي او باگآتشكدو اصلي او فرعي كي د اور ل

په شاوخوا كي د ساساني لومړي شاپور د فتوحاتو په وختو كي په قصدي او عمدي 
  .ېدلى ويگه لگتو

د نوموړي كتيبې له كتني او څېړني څخه دې نتيجې ته رسېږو چي په لومړۍ او   
دوهمه ميالدي پېړۍ كي دري ژبه په همهغه لرغوني شكل په تخارستان او كوشاني 

د ليكلو او دفتر ژبه وه، حال دا چي په همدغو وختو كي په لمر لوېديز او دربار كي 
په يوه وخت . شمالي ايران كي په پهلوي ژبه خبري كېدلې او هم ديني او درباري ژبه وه

او د شرق او غرب په دوو دربارو كي د دوو ژبو له دې نژدېوالي څخه پوهېږو چي دري 
ه او له غرب څخه شرق ته نه ده راغلې، بلكي د ژبه له پهلوي ژبي څخه زېږېدلې نه د

  .افغانستان وطني ژبه ده او د پښتو سره ئې ريښه يوه او نژدې ده
ه نه دي نو بايد گه چي د يوې ژبي د پيدايښت مرحلې په آني او ارتجالي توگڅن  

وويل سي چي پخوانۍ دري ژبه د ساكانو او كوشانيانو تر مهاجرت دمخه هم په 
وه، خو د يونانيانو د تسلط سره يوناني ژبه پر دمخه سوه او د سكندر د تخارستان كي 

اخالفو د دربار او دفتر او سكې ژبه وه او هغه وخت شمالي آريايي نژاده قبيلې د آمو له 
سينده راپوري وتلې او په تخارستان او باختر كي مېشته سولې او بيا ئې ټوله آريانه تر 

ېدلې وي، چي همدا رځگدري ژبه د دربار او ليكني ژبه و الس الندي كړه، دغه وخت به ن
  .كتيبه د هغې رسمي موقعيت او شهرت ثابتوي
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  د كوشانيانو پايڅوړ او د هپتاليانو منځته راتله
  

م تر شاوخوا پوري حكومت وكى او بودايي دين هم 225د كنيشكه پاته كسانو د   
خو د دې دين منفي او . پرېدو ووپه دې دوو پېړيو كي بېخي رواج سو او زيات پر خ

فنايي روحيې د كوشانيانو د عسكري توب او د هغه قوت سره جوړښت و نه كى چي د 
لښكرو پر موټو او فتوحاتو ئې تكيه درلوده او همدا روحيه د ساساني قواوو په مقابل 

 او بيرته خپل كي د كوشانيانو د ماتي سبب سوه، ځكه نو خلك له دې دين څخه واوښتل
ني پورانه په قول هندو مفكرانو د كوشانيانو له گېدل او حتى د ارځگبرهمني دين ته و

  .پاره بودايي دين منل د هغو د پاچهۍ د زوال موجب بللى وو
م كال اردشير بايكان د ساسان لمسي په پارس كي يو ډېر غښتلى سلطنت 226په   

ر ځاى كښنېوست او داسي م پ240جوړ كى او د ده تر مړيني وروسته ئې زوى شاپور په 
م په 230ر د معلومېږي چي د ساساني سلطنت وېش تر پېښوره رسېدلى او دا ښار اردشي

  .شاوخوا كي نيولى وو
م تر منځ د پارس په نقش رستم كي كينلې 273 – 260د شاپور په كتيبه كي چي د   

هم د ښار د ساساني پاچهۍ شرقي وېش بلل سوى او ) پېښور(سوې ده د پشكي باوره 
. څخه به بل څه نه وي) افغان( سوې ده چي بې له همدې اوسني ه كلمه يادAbganان گاب
م كال كتيبه هم الس ته راغلې او دا د هغه پر برهمنۍ داللت 226ه چي دواسوديوه د گڅن

 او بيرته برهمني دين ته اوښتي ول) يابقا(نده ده چي د كوشانيانو پايڅوړ گنو څر. كوي
 ساساني نفوذ تر پېښوره رسېدلى وو چي د دوى په تعبير هغه وخت په همدې وختو كي

وايه او د ) كوشان شهر(ئې د افغانستان هغو سيمو ته چي تر ساساني نفوذ الندي وې 
م په شاوخوا كي دې ساساني حكومت تر هغه وخته دوام درلود چي سپينو هونانو 265

  . خپاره كړهه او كشمير او تر سندهندوكش جنوب ته تر زابلله تخارستانه خپل فتوحات د 
 145 د واسوديوه  د كوشاني نسل پايڅوړ ته منسوب ولانو چيگر هغو شهزادگم  

م تر عصر وروسته د آريانه په ليري غرو او رغو كي حكمراني كوله، چي ځينو د 176 –
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اسالمي دورې تر درو سوو كلو پوري هم په دې هيواد كي خپل موجوديت ساتلى وو او 
م ورماندينه كړې وه او د 309 – 301ه دوى څخه خپله لور دوهم ساساني هرمزد ته يوه ل

 د هندي منابعو سره سم ديوه پوتره، شاه شاهانو شاهي كوشاني خورا ښكلي سوغاتونه
د كوشاني پايڅوړ له دې ). م په شاوخوا كي325د  (وپتا ته استولي ولگهند سمودره 

 نومېد د څلرمي ميالدي پېړۍ په منځ Kidara انو څخه يو شهزاده چي كيدارهگشهزاد
 چي په همدې نامه څو نور ،) لمبر عكس34(ندهاره تر كشميره حكومت كاوه گكي پر 

كسان هم پېژندل سوي دي او د چيني منابعو په اساس د هغو پايتخت هم پېښور وو او 
ړه درلوده گ ئې جبلل كېده او د ژوان ژوان د قبيلو سره)  لو– نو –كي (دوى په چيني نامه 

ندهاره كي ئې يو سلطنت جوړ كړى وو او د دوى په وختو گاو له باختره وتلي په كابل او 
  .رو په واسطه په چين كي ترقي كړې وهگكي د ښيښې جوړولو صنت د آريانه د سودا

 سر كي تر ساساني اغېزې ندېږي چي په لومړيگد كيداره له سكو څخه داسي څر  
نومېد چي د ) پيرو(خپلواك سوى دئ او د دې سلسلې دوهم پاچا  او وروسته الندي وو

زوى وو او د ساساني واكمنۍ تر اغېزې الندي ئې سكه وهله او د ده سكې په ) كيداره(
برهمي او پهلوي دواړو خطو سته او له دې څخه معلومېږي چي په همدې وختو كي د 

  . خط رواج درلودساساني مدنيت نفوذ خپور سوى وو او د ساساني وخت پهلوي
ساساني : ي د رومن د يو منصبدار په حواله وايي چيكماركوارټ الماني څېړون  

م تر منځ د خيونيانو او كوشانيانو سره چي په كابل او زابل 358 م او 350دوهم شاپور د 
ورمباتس گړې كړي دي او د دې قبيلو مشر گاو تخار او باختر كي اوسېدل نښتي او ج

Grumbatesم كي ورسره روغه وكړه او دې قبيلو د رومنيانو په 358 شاپور په  وو چي 
م په شاوخوا 356ړه كي د شاپور سره مرسته كوله، او داسي اټكل كېداى سي چي د گج

كي كابل د شاپور الس ته ورغلى وو، ځكه چي په همدې كال د كابل قاضي القضاة 
 شاپور دي ي دعا كوي چيپه تخت جمشيد كي يوه كتيبه ليكلې او په هغه ك) سلوك(

ندېږي چي په دې كال ساساني شاپور د گي او له دې څخه څررځگكابل ته روغ رمټ راو
م پخوا نيولې وه 356ېده چي دا سيمه ئې تر گندهاره په واليت كي د كيداريانو سره جنگ

م په 367 كال د 239ندهاره كي سكه وهلې ده، چي د كنيشكه د عهد په گاو كيداره په 
  .ا كي وهشاوخو
دلى وو چي په دې ځاى ېد كيداريانو نفوذ تر تالقانه او مرو رود تر ناوې پوري رس  
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ړه وكړه گساني پاچا وو، جم چي سا457 – 439رد سره گكي ئې د بهرام د زوى دوهم يزد
ړه كي اخته پاته سو او تر گاو شا ته ئې وشاړه او دا پاچا د خپل ژوند تر پايه په همدغه ج

زيار ويوست چي كيداريان د ځان تابع كي، ) م484 – 459(ې زوى پيروز ده وروسته ئ
 د كيداره زوى Kangkhas خاس گ سوه، په دې وخت كي پاچهي كنگخو دوى ورته ټين

ته رسېدلې وه چي ساساني پاچا د خپلي خور د وركړي سره هغه ته د روغي پېشنهاد 
ېد او د كيداريانو پايتخت په رځگندهاره ته راوگخاس هم گ، او كنوكى خو بريالى نه سو

اول كي كاپيسا وو چي بيا وروسته د نورو قبيلو د فشار په اغېزه پېښور ته يووړه سوه او 
د دوى د سپينو زرو او مسو سكې الس ته راغلي دي چي د كيداره پر خول نوې مياشت 

اندي بره نه لري، غوږوالي ئې په غوږ دي او په برهمي رسم الخط ور او ږيده كېږيلي
ليكلى دئ او د سكې پر بل مخ يوه آتشكده د دوو ساتندويو سره ) كيداره كوشان شاه(

  .چي د هر يوه توره په الس كي ده ښكارېږي
م په شاوخوا كي په پېښور كي د پاچهۍ پر تخت 375د كيداري بل پاچا چي د   

د نخښي دئ چي د ده په سكه كي نيم تنه تصوير او د پاچهۍ ) پيرو(كښېنوست همهغه 
فيته د دوو ښكرو سره چي ښي او كيڼي خوا ته كاږه دي ليده كېږي، كوچني بريتونه لري 

ۍ او غوږوالي لري او پر اوږو ئې گاو د ږيري په ورېښتانو ئې مرغلري ځړېږي، غاړ
 او د سكې پر شا ليكلي دي) پيروشا(م الخط ورباندي دوپټه هم سته او په برهمي رس

لرونكو ساتندويو سره ليده كېږي او د كيداريانو له ټولو كشف يوه آتشكده د دوو توره 
، بلكي د اور پرستۍ دين ئې درلود ندېږي چي دوى بودايان نه ولگڅرسوو سكو څخه 

له كلماتو څخه ښكاره ده چي د دوى ژبه همهغه د بغالن له معبد څخه د ) پيروشاه(او د 
  .)نه دي وكتل سي لمبر تصويرو35(كشف سوي كتيبې پخوانۍ دري ژبه وه 

هم حكومت ) بهراء (Varahranتر پيروشاه وروسته بل كيداري پاچا ورهران   
كړى دئ چي سكې ئې كټ مټ د پيروشاه سكو ته ورته دي او قوي احتمال دا دئ چي د 
باميان شيران او د غرجستان شاران چي تر اسالمي عصره پوري ئې د افغانستان په زړه 

كيداري كهول پايڅوړ دي وي، چي ناصر خسرو كي حكومت كړى دئ د همدې 
  :قبادياني هم د غزنويانو په عصر كي ويل
  يرىــــيان شــبه بام استاده بد

  بنشسته بعز در بشين شارى
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كيداره، د ګنداري 
 خاندان مؤسس

  لمبر شكل– 34

 ورهران كيداري

 شير باميان
  لمبر شكل– 35
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  هپتاليان
  

د پنځمي ميالدي پېړۍ په سر كي د كوشانيانو او كيداريانو پايڅوړ خپل قوت د   
وپتايانو امپراتوري او لمر لوېده گته ته د هندي دوو لويو امپراتوريو تر منځ چي لمرخا

ته د پارس د ساسانيانو شهنشاهي وه بايلود، خو د خپلي ازادۍ او ملي موقعيت د 
  .ساتني له پاره ئې د دې دواړو قوتو تر منځ خپل موجوديت په غرو كي ساته

 لي –ئې تي (و قبيلو چي چينيانو گم په شاوخوا كي د آريايي نژاد سپين رن425د   
 او Chionites يا خيونيت Ephthalitesاو يونانيانو او روميانو افتهاليت )  دو–

 او په پهلوي او عربي او دري ژبو كي ئې هيتال يا Hun يا Hionپارسيانو خيون يا هون 
سپين (هيطل يا هيفتال يا هياطله او د سنسكريت په هندي منابعو كي ئې شوته هونه 

 آسيا له مځكو څخه د هندوكش شمالي سيمو تخار او باختر بللي دي، د مركزي) هونان
 نو څخه بېخي جال – گته د آمو تر سيند راپوري وتلي چي چينيان دوى له پردوهيون

م كال مړ 562بولي او هم بيزانسي مؤرخ پروكوپيوس ئې چي د هپتاليانو معاصر او په 
ى بڼه سپينه او هم تر  دودئ دوى په دې سبب له ژړ پوستو وحشيانو څخه بېل بولي چي د

 او حتى د چيني مؤرخانو په قول د دوى ژبه هم مغولي يا تركي نه وه او هغو مهذب ول
هون نوم ئې له = ډه ژبه وي چي د خان گښايي چي د تركي او آريانه له لهجو څخه يوه 

  . چي دي–ډون څخه اخيستى وي او اصالً همهغه يو گهمدې 
ه گ له شماله د جنوب خوا ته حركت كړى وو او څنم كال360دې هپتالي خلكو په   

چي كوشاني كيداريان د دوى د حملې په خطر پوه سوه نو د ساسانيانو څخه ئې مرسته 
. نداره سيمو ته پر شا سولگه چي وويل سوه د گ نه سوه او څنگوغوښتله خو ورته ټين

فتاله كي تر اوسه خو هپتاليانو چي نوم ئې د بدخشان په يفتل او د غزني د چغتو په ه
م پوري باختر ټول ونيو او له دې ځايه ئې د لمر لوېدو خوا ته ساساني 425پاته دئ تر 

ندهاره او زابل سيمي گدولت ته خطر پېښ كى او د جنوب شرق پلو ته ئې د كابل او 
  .ونيولې او د افغانستان غښتلي هپتالي دولت ئې جوړ كى
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ان او ساكيان د دې هيواد د نورو آريايي هپتاليان هم لكه كوشانيان او كيداري  
ه چي دوى په خپله هم سپين نژاده آريائيان او گډ سول او څنگنژادو خلكو او پښتنو سره 

 نو په افغانسان كي ئې يو غښتلى او واكمن  خاونده ولگ ژبي او د آريايي فرهنآريايي
پښتنو قبيلو ي پزي او بڼې كټ مټ د گنژاد منځته راووست چي د دوى د پاچهانو ج

زلميانو ته ورته دي او د دې نامه ريښې په تاريخ كي په الندي ډولو په مختلفو ژبو كي 
  :پاته دي، چي داسي اوښتني لري

  )يوناني(افتهاليت = هپتل   
  ابدل= هبتل   
  )پښتو(اودل = هوتل   

  )پښتو(اتل ) = دري(هيتال = هيتل 
  هيطال) = معرب(هيطل 

  )جمع معرب(هياطله 
ان په ټول افغانستان كي له مرو څخه تر كشميره خپاره سول او دلته ئې ډېر هفتلي  

  .قوت وموند
دوې برخي ووېشله سوه، م په شاوخوا كي د هفتاليانو لويه امپراتوري پر 515د   

ه برخه ئې له كابله تر مرو لمر لوېديځندهارا كي وه او گه برخه ئې په هنداو چي لمر ختيځ
م كي د پارس د 427ي د غربي هپتالي لښكرو لومړۍ نښته په انه اوږده وه، چگرگاو 

ور سره وه او هپتالي خاقان د خپل دوه سوه پنځوس زره لښكر سره گساساني پاچا بهرام 
ړه كي ئې ماته گېد، چي په دې جگد مرغاب او مرو رود په سيمو كي د هغه سره وجن

د آذربايجان آتشكدې ته اهداء ور د هغه مرصع او زرين خول گوژل سو او بهرام ووكړه او 
  .كى او خپل ورور نرسي ئې د غربي آريانه د سيمي نائب السلطنه وټاكه

رد پر ساساني تخت كښېنوست او دى گور زوى دوهم يزدگم كال د بهرام 438په   
ان د شمال په چول او په تالقان كي اوسېدل گرگڅو واره د هغو هفتاليانو سره چي د 

ومړى م كال مړ سو او تر ده وروسته چي ل457ئې ماته وكړه او په ونښت، خو په پاى كي 
پاچا سو، د هياطله وو مشرتوب هغه چا ته رسېدلى وو چي ) م484 – 457(فېروز 

يا اخشوان نومېد او دا وروستۍ كلمه تخاري كتبيو او سغدي ) خشنواز(اخشونوار 
تونه د خراسان په شمال كي او ساساني دول) يفتلي(هپتالي . متنو كي د پاچا په معنا ده
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ښتل چي په نتيجه كي فېروز مات سو او د تالقان سيمه ئې دوى ته پرېښووه او د نسره و
ش تېرى نه كوي او تر دوو ن وكى چي د پارس دولت به تر دې وېاشخوان سره ئې تړو

وركوي او د پارس د يدشاه ) خراج (گكالو پوري به پارس هپتاليانو ته خورا زيات كلن
  .ه وركيگبه هم د يرغمل په تو) قباد( كواذ زوى

خو پېروز د دې تړون پر خالف تر څه مودې وروسته پر هپتاليانو يرغل وكى او په   
دې حركت كي شپهبدبهرام ورسره موافق نه وو هغه وو چي د پارس سپايان د خراسان د 

ر ئې د اخشوان او لو) م484(شمال په بيابانو كي تباه سول او پخپله پېروز هم ووژل سو 
الس ته ورغله چي هغه ئې ماندينه كړه او د هپتاليانو واكمني له مرو روده تر هراته خپره 

  .سوه او ساساني دولت ئې باج ته غاړه كښېښووه
ووالى د هريرود له مجرا يه اخشوان وكوالى سوه د آريانه د خاوري گپه دې تو  

يو داسي غښتلى دولت منځته راولي  كړي او گڅخه د كابل او هلمند تر ناوو پوري ټين
  .چي د پارس ساسانيانو ئې خراج ته غاړه ايښې وي

ه سوه، د دوى قبيلې په گهغه وخت چي د هپتاليانو پاچهي په ټوله آريانه كي ټين  
زابل كي رايوځاى سوې نو د زابلي پاچهانو په كتيبو كي هپتاليانو ځانته جابوله 

Jabula يا جيووله Jauvlaلي ويلي دي يعني زاب.  
پاچا سو، خو تر څلورو كالو ) بالش(د پېروز تر وژلو وروسته ئې ورور والش   

وروسته د ده د وزير زرمهر په زيار د پاچهۍ له تخته راپرېووت او ړوند كړه سو او په 
ۍ په دوره كي د هپتاليانو سره د گد پېروز زوى چي د شهزاد) قباد(م كال كواذ 488

و او د دوى سره ئې دوستانه روابط درلوده د ساسانيانو پر تخت ه پاته وگيرغمل په تو
والش او كواذ او  كښېنوست او د ايران دولت هپتالي دولت ته خراج وركاوه لكه چي د

لومړي خسرو پر كشف سوو طاليي سكو باندي په كوشاني هپتالي رسم الخط ليكني 
 خاص هپتاليانو ته د خراج د دا سكې)  كي62په اېران شهر (سته او د ماركوارټ په قول 
  .وركولو له پاره وهلي كېدلې

 او حتى هغه پېغله چي د هپتالي يانو روابط د كواذ سره دوستانه ولد هپتال  
ه چي د كواذ گاخشوان له مال او د پېروز د لور له نسه وه د كواذ ماندينه سوه، او څن

لو په سبب خلع كى او د ده پاچهي مخالفو عناصرو وربړوله او دى ئې د مزدكي دين د من
ورور زمياسپ ئې په پاچهۍ ومانه نو كواذ د افغانستان هپتالي دولت ته پناه راوړه او 
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  .م كال د هپتالي لښكر په مرسته بيرته د پارس پر تخت كښېنوست499په 
م وروسته د خپلي پاچهۍ په نيمي پړۍ كي چي 460لوى هپتالي اخشوان تر   

و د پارس له مځكو څخه نيولې د ختن او چين او هند پوري خپره ايالته ئې درلوده ا) 40(
وه د لمر لوېدو خوا ته ئې د ساسانيانو غښتلې پاچهي تر الس الندي كړه او لمرخاته پلو 

 او ساساني پاچهان بالش كواذ او نور ئې د ځان وپتايان پر سر ټكولي ولگ ئې د هندته
 وروسته هپتالي مشهور پاچا توره منه تابع كړي او خراج ئې ځني اخيست، تر اخشوان

Turamana توره من په پښتو د توري او من د كلمو څخه جوړ سوى چي توره د ( نومېد
چي د هند نيولو ته )  تورمن يعني شمشيري–شمشېر په معنا او من د فاعليت تورى دئ 

كه وپتا دولت ئې ورېږداوه او خپل هندي پايتخت ئې په سگئې هڅه وكړه او د هندي 
Sakala) كي وټاكه) د پنجاب په اوسني سيالكوټ.  
توره من نوم ياد كړى، يوې په سكهر ) زاولي(په هند كي دوو كتيبو د دې هپتالي   

" شهنشاه توره من زاولي: "يعني) مهاراجه توره منه ساه جاوله(او بلي په كور كي چي 
وا كي د توره من د  م په شاوخ500ندېږي چي د گئې بللى دئ او له دې كتيبې څخه څر

  .پاچهۍ په لومړيو كلو كي د ده واكمني په هند كي خپره سوې ده
 م په شاوخوا كي اټكل سوې ده چي تر ده وروسته ئې زوى 520د توره من مړينه د   

 د زابلي هپتاليانو د شهنشاهۍ پر تخت كښېنوست او د ده د Mihirakulaميهيره كوله 
واليار په كتيبه كي گد ده نوم د هند د ) شاوخوا كيم په 517د (پاچهۍ په پنځلسم كال 

مير : نوم ئې خالص پښتو دئرسولي او ياد سوى دئ او ده خپل فتوحات د هند تر منځه 
يعني د لمر له كهوله چي د بدخشان په يوه خطي تذكره ) خاندان( كهول = كول  + لمر= 

وپتا د گان او د گشهزادكي ئې نوم په دري مهرپور ترجمه سوى دئ او ده د هند محلي 
دى هغه پاچا . كورنۍ پايڅوړ د ځان تابع كړه او باج ئې ځني اخيست او كشمير ئې ونيو

 په Gollossوالس گد ) م په شاوخوا كي547( په كتاب Cosmasدئ چي د كاسماس 
ړنو پيالنو سره پر هند يرغل كړى او بلخ گنامه ياد سوى دئ چي لښكرو ئې د دوو زرو ج

  . او بادغيس ئې نظامي مركزونه ولاناو بامي
ړو او وينو بهېدو گم تر شاوخوا پوري د هولناكو ج542د ميهيره كوله پاچهۍ د   

سره دوام درلود او د هندي او چيني بودائيانو او د بيزانتي راهب په آثارو كي چي په دې 
ه، تر عصر كي ئې شمالي هند ليدلى وو د ده د دې دهشت او وينو بهولو يادونه سوې د
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وپه راجه او نورو گال محلي امير دگوپتا د بنگانو لكه بهانه گدې حده چي د هند شهزاد
ړه كي ميهيره كوله ته ماته گم كال ئې په يوه سخته ج510اميرانو سره الس يو كى او په 

م په شاوخوا كي د 528وركړه او د كشمير خوا ته ئې پر شا كى او تر هغه وروسته د 
انو په مالتړ هپتالي لښكر له هنده ويوست، گاسودهارمن د نورو راجمركزي هند راجه و

ميهيره كوله مړ سو او د ده نكلونه تر ) م په شاوخوا كي550يا د (م كال 542څو چي په 
  .ي زمانې پوري په كشمير كي پاته ولډېر

شروان  انود ميهيره كوله تر مړيني وروسته هپتالي دولت كمزورى سو او د خسرو  
په عصر كي ساساني لښكرو د لمر لوېدو له خوا او تركي قبيلې د شمال ) م579 – 531(

ړه كي چي دې متحدو قوتو په سغد كي د گله پلوه پر هپتاليانو يرغل وكى او په هغه ج
م كال ئې دوى له پښو واچول چي فردوسي هم پخپله 568هپتاليانو سره وكړه په 

و مراد همدا هپتاليان دي او په دې وخت شاهنامه كي د هپتال د ماتي شرح راوړې ده ا
كي وو چي هپتالي دولت رسماً سقوط وكى او په افغانستان كي د كوشاني، هپتالي او 
تركي كورنيو محلي امارتونه تر اسالمي عصره پوري پاته سوه، چي وروسته به بيان 

  .سي
كي پاته دي  دري او نورو – آثار په افغاني ژبو پښتو گد هپتاليانو د ژبي او فرهن  

لقب تر اوسه پوري د هر افغان د نامه سره تړلى وو او په ) خان(چي له هغه جملې څخه د 
ل هم په پښتنو كي ډېر مروج گهند كي هر افغان په دې نامه يادېږي او تورخان او مهر

) ايلغار(او يرغل ) د شورا مجلس(ه گاو جر) ملت(ه د اولس گهمدارن. نومونه دي
(= او ابدالي ) غلجي(=او خلجي ) ساكه(= و دري كي او د سهاك لغتونه په پښتو ا

د لمر له =  مهره كوله –مهرويسه (= او ميرويس ) كوشاني(= او كشاڼي ) هپتالي
او نور نومونه په افغانستان كي د ساكيانو او كوشانيانو او هپتاليانو له عصره ) كوله

  .پاته دي
 او د خپلو فتوحاتو په ن پيروان نه ولتاليان د بودايي ديندېږي چي هپگداسي څر  

 او هغه وخت كړي او د هغه دين پيروان ئې ووژلوختو كي ئې ډېر بودايي معبدونه وران 
ندهاره په واليت كي ئې ډېر گ هـ كال كي افغانستان ته راغى، د 9 په گچي هيون تسن

نه د ي معبدو او دا بودايي د خپلو معبدو په ترميم اخته ولان وليدل چگخلك او شهزاد
 يون چيني زاير ماوراء النهر – گ م سان520، كله چي په  دمخه وران سوي ولگده تر ارت
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ته ورسېد هلته ئې وليده چي هپتالي پاچا د كراستي تر كږدۍ الندي د سرو زرو پر تخت 
ندوكش په جنوب كي د بودا ناست او د خپلو څلوېښتو هيوادو سوغاتونه ئې منل او د ه

  .او ورانوونكى مهره كوله وومن د دين دښ
د هپتاليانو پر سكو چي له هډې، كابل، غوربند او نورو ځايو څخه كشف سوي د   

يو او د مرغلرو د غوږواليو او تاجو سره گو پزو او غاړگدوى د پاچهانو څېرې د ج
ښكاري چي د كوچيانو بڼو ته ورته دي او هم يوناني، پهلوي، سنسكريت ليكني 

كې پر بل مخ د آتشكدې شكل د دوو نېزه لرونكو ساتندويو سره ليده ورباندي سته د س
ندېږي چي دوى آتشكدې او روڼا ته احترام درلود او گكېږي، او له دې څخه پخپله څر

د معابدو آثار د خيرخانې په كوتل كي هم ) لمر(ه چي په دې وختو كي د سوريا گڅن
مند ها خوا ته په زمينداور كي د او زون لوى معبد د هل) سور(كشف سوي دي او د زور 

اسالمي فتوحاتو تر عصره پوري هم وو نو ويل كېداى سي چي هپتاليانو نور او روڼا څه 
 15(په اور او څه په لمر كي نمانځله او پرستش ئې كاوه او بودائيت ئې له منځه وړى 

  .)لمبر عكس دي وكتل سي
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  افغانستان د اسالم د پيدايښت په وخت كي
  

يالدي اوومي پېړۍ په لومړۍ نيمايي كي چي د اسالم لمر د بطحا له څنډي د م  
څخه راڅرك وهل، د افغانستان هيواد د محلي حكمرانانو تر ادارې او د شرقي او غربي 

ه سيمه سيستان، هرات او د هغو د هيواد لمر لوېديځ. ېزې الندي وواديانو تر اغ
اري او ديني نفوذ الندي وه چي ژبه ئې دورې تر سياسي او ادد شاوخوا د ساسانيانو 

خو په مركزي غريزه سيمه او زابلستان او د كابل د سيند . پهلوي او دين ئې زردشتي وو
ندهارا او د ارغنداو او ترنك په ناوو كي د هندوكش د غرو تر لمنو او د هغه گد ناوې په 

څوړ د داخلي حكمرانانو شمال ته او د سند تر غاړو پوري د كوشانيانو او يفتليانو د پاي
دايي او برهمني دينونه ئې كورنيو او د دې هيواد نورو خلكو حكومت كاوه، چي بو

 او د دوى ثقافت او دين او آئين بېخي محلي بڼه موندلې وه او داسي ښكاري چي درلوده
د ميالدي پېړيو له سره څخه په دې هيواد كي د عقيدې او پرستش آزادي وه او هري خوا 

ريكو گ او په ميالدي لومړنيو پنځو پېړيو كي د راز راز ديانتو معبدونه ودان ولد ته 
ډ تمدن او اديان د خپل تقاطع او نښتون په ځاي كي يعني گبوديك صنعت او مدنيت او 

 بلخ او تخارستان پوري موجود د تكسيال او د هلمند د ناوې د سيمو تر منځ او شماالً تر
ډ مدنيت په پيدا كولو كي الس درلود او تر اوومي گدې  او د افغانستان خلكو د ول

پېړۍ او د اسالم د دين تر راتلو پوري په هيواد كي بودايي، زردشتي، لمرپرستي، 
شيوائي، مسيحي، نسطوري ديانتو او د ځينو ارباب انواعو محلي معبودانو پرستلو 

  .او نمانځلو رواج درلود
ري، گ شره داناي، پهلوي،د هغي زمانې مروج رسم الخطونه خروشته  

  .، چي د دې هر يوه رسم الخط نخښي له مځكي څخه راوتلي ديسنسكريت، يوناني ول
، پښتو، پهلوي او پراكريت ژبي وې )تخاري(د همدغه عصر له ژبو څخه دري   

چي د هغو د تاريخي رواياتو او آثارو د كتني له مخي ئې په افغانستان كي څرك 
  .موندالى سو
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هـ كال افغانستان ته راغلى 9ى او چيني بودايي زاير چي په وندرزگ گهيون تسن  
وو، د دې هيواد د شرقي او شمالي سيمو د خلكو اجتماعي او سياسي او فكري اوضاع 

په دې سيمو كي د بودايي د لوى مذهب او كوچني : په تفصيل سره ليكي او وايي چي
ي د دې دوو مذهبو معبدونه رو ك او په زياتو ښامذهب د دواړو پيروان خورا زيات ول

، هري سيمي يو حكمران درلود چي د عدم مركزيت او تشتت په سبب او د ودان ول
ملوك الطوايفۍ د اغېزې له كبله د دې سيمو اجتماعي، سياسي، اقتصادي، فكري 

  .ډ سوي ولگارو كي اوهام او خرافات اوضاع چنداني ښه نه وه او په ديني چ
 هډې، لغمان، كاپيسا، باميان، غزنه، بلخ او د هندوكش د  د پېښور،گهيون تسن  

هـ كال 24 نورو شمالي ښارو د بودايي معبدو په تفصيل سره نوم اخلي، حال دا چي په
 ميلي كي ئې د ارونا په غره كي د 23ېد د كاپيسا د جنوب په رځگچي له هنده بيرته را

ير ته وړل گ زابلستان سونامعبد ليدلى او وايي چي دا معبد د) سونا(آسماني روح 
وو چي د ) اهگپرستش(د غره بودتون ) زون(سوى وو او دا همهغه د زمينداور زور 

هـ كال د اسالمي فاتح عبدالرحمن بن سمره له خوا تسخير او د 30البالذري په قول په 
  .و سره مات كړه سوى ووگسرو زرو بت ئې د ياقوتي ستر

 د گل د شاه بهار بودتون وو چي هيون تسند دې دورې بل مشهور بودتون د كاب  
كابل د شمال د يو څو شاهي معبدو يادونه كړې ده او د كابلستان يو لوى بودتون غالباً د 

چي عرب ) شيبر هم د شابهار مخفف دئ(هندوكش د اوسنى شيبر په شاوخوا كي وو 
 ياد كړى او په سلسله كي) سارخود(مؤرخ يعقوبي هغه د غوربند او د باميان د سرخ پد 

  .هـ كال د فضل بن يحيى برمكي له خوا تسخير او بت ئې وسوځل سو176وايي چي په 
د دې دورې د معلوماتو مهمه چينه د چيني بودايي زايرانو ليكني دي چي د   

م كال شي 399د زيارت له پاره راتله او له هغه جملې څخه په ) معابدو(بودايي بودتونو 
 او په گهيون تسن) م645 څخه تر 629له ( ين او گ كال سونم518 – 517فاهيان او په 

 د گكي ووكن751م كي هيون تچاو او په 664 تسو سفير او په –م كي وانك هيون 660
  .افغانستان مځكه ليدلې ده او ښه معلومات ئې راټول كړي او ليكلي دي

د  چي د هجري د لومړنۍ پېړۍ په لومړۍ نيمايي كي د افغانستان گهيون تسن  
ښارو اوضاع په دقت او بصيرت سره ليكلې په هر واليت كي ئې له ملوك طوايف څخه د 

 او تر هغه وروسته د عربو نو له طبقې څخه يو لښكر ښوولى دئيوه پاچا او د كشتريا
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  كي په بېل نامه حكمرانان ولمؤرخانو او جغرافيا ليكونكي هم وايي چي په هره سيمه

تان شاه، مروشاه، قفص شاه، مكران شاه، كابالن سجس: چي له هغې جملې څخه دي
شاه، قيقان شاه، داوران شاه، قشميران شاه، نخشبان شاه، كنارنشاپور، د مرو ماهويه، 
د سرخس راذويه، د ابيورد بهمنه، د نسا ابراز، د غرجستان برازينده، د مرو رود كيالن، 

د فرغانې اخشيد، ريوشار، د زابلستان فيروز، ترمزشاه، شېر باميان، د سغد فيروز، 
ان خذاه، ختالن شاه يا شيرختالن، بخارا خداه، د سمرقند طرخان، د سيستان او گوزگ

 او بادغيس برازان، د ماوراء النهر كوشان شاه، گرخج او داور رتبيل، د هرات او پوشن
د غو، د سور او غور جهان پهلوان،  او تخار نيزك، د تخار يبد غرجستان شار، د بادغيس

رديز لويك، چي فردوسي د مهراب كابلي او سام او زال زابلي د كهول خواږه گغزنه او 
  .نكلونه لري

د غزنه لويكان لرغوني كهول وو، چي د يوه نيكه نوم ئې د بغالن په ډبرينه ليكنه   
د اوبو (م په شاوخوا كي د كوشانيانو فريستار آب 160كي لويك بوسر راغلى دئ او د 

ردېز او د غزنه په دربار كي د يعقوب ليث او گو او د دې كهول پايڅوړ په و) رسولو وزير
  .)1(سلطان مسعود تر وختو موجود وو

بل مشهور كهول د زابلي رتبيالنو دئ چي د كابلشاهانو سره ئې خپلوي او خېښي   
درلوده او پر زابل ئې له غزنه څخه تر سيستانه حكومت كاوه او د بيهقي په قول 

بيل د ارغنداو پر غاړه په كوهك كي وو چي د ډبرليكونو او عربو او هندي شهرستان رت
او چيني مؤرخانو د يادوني له مخي د دې كهول ډېر شاهان پېژندل سوي دي او دوى 

ړې او مقاومتونه گ پر وخت د اعرابو سره جگافغانستان ته د اسالمي لښكرو د رات
  .ث صفاري له خوا له منځه والړههـ په شاوخوا كي د يعقوب لي258، څو چي د هوكړ

بل غښتلى او نامتو كهول د كابل شاهانو وو، چي په لومړۍ اسالمي پېړۍ او د   
عربو د فتوحاتو په وختو كي ئې له كابله تر پنجابه حكم كاوه او د البيروني په قول د 

ين له اوالدې څخه دئ چي د دې كهول د وروستني پاچا لكتورمان د پاچهۍ په گبرهت
ت كي د هغه وزير كلر د دوى تاج او تخت ونيوه او سامند او كملو او بهيم او جيپال او وخ

  .انندپال او تروجنپال د ده له اوالدې څخه برهمني پاچهان دي

                                                 
 او رسالۀ لويكان غزنه د كابل 31/ 1د تفصيل له پاره دي افغانستان بعد از اسالم ) 1(

 .چاپ ته رجوع وسي
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د البيروني پر روايت سربېره د كابلشاهانو ځيني نومونه د دوى له هغو سكو څخه   

د تاريخ  .  پتي، پدمه، ونكه ديواندېږي لكه خودويه كه، سپالهگچي الس ته راغلي څر
هـ په شاوخوا كي د كابلشاهانو د دوو نورو پاچهانو نومونه يادوي 36سيستان مؤلف د 

چي لوى كابلشاه د كوچني كابلشاه تر ماتي وروسته د عبدالرحمن ابن سمره په مقابل 
  . زره وسله وال او پيل لرونكى لښكر ئې درلود28كي مقاومت كاوه او 

ي عربي مؤرخ د يوه كابلشاه خنجل نوم اخلي، چي د المهدي عباسي اليعقوب  
ر له مسكوكاتو څخه ښكاري چي په كابل گهـ په شاوخوا كي معاصر وو، م164خليفه د 

ندهاراه كي تر كشميره يوې كورنۍ د خنجل په نامه حكومت كاوه، چي د دوى گاو 
ي دي او دا د كابلشاهانو ل له كورنۍ څخه ليكل سوگنومونه پر مسكوكاتو باندي د خن

خنجل وو او دا نوم په هندي = ل گخان= كهول + يوه كورنۍ وه چي د نامه اصل ئې خان 
م څخه د دوى 565خان خيل دئ، چي له كابله تر كشميره پسله = رسم الخط خن خيله 

  .شاهي وه او د غزنويانو تر عصره پوري پنځه پېړۍ ئې دوام وكى
فتوحاتو پر وخت له كابله پېښور او ويهند او تكسيال دغه كابلشاهان د اسالمي   

هـ 290ته پر شا سول او سلطان محمود دوى د اباسين د غاړي له ويهنده هم وايستل او په 
وپاله ورمن ځني ونيولې او د دوى گكال د سوات او مردان مځكي هم د كشمير پاچا 

بلل كېده او كله چي ) ناگشهزاد(هـ پوري په كشمير كي شاهي پوتره 490پاته سړي تر 
  .)1(پوري رسېږي) 20(موږ په تاريخ كي د دوى نومونه او يادوني شمېرو نو ئې عدد تر 

له دې مقامي پاچهانو څخه بله كورنۍ د تركي خاقان ده چي د چيني نوشتو سره   
ندهارا او د هندوكش شمالي سيمي گم پوري كابل او 630 م څخه تر 620سم دوى له 
 چي تركشاهي كورنۍ ئې بولي، ل كي هم دوى د دغو سيمو خلك ول اصونيولې، په

ونه وكړل او تر سغد گم جن616م او 589م او 569دوى له ساساني پاچهانو سره په 
  .پوري سيمي د دوى وې

له تركشاهانو څخه په تاريخ كي د نيزك او شاد او جبغويه د كورنيو نومونه له   
ين شاهان هم له دوى څخه گ ياد سوي دي او تندهارا او تخارستانه تر بادغيس پوريگ

  .ښكاري
م پوري يوه مشهوره تركي كورنۍ د نيزك طرخان په نامه د 709 تر 651له   

                                                 
 .71/ 1، افغانستان بعد از اسالم 3330/ 8راجه ترنګيني : د تفصيل له پاره وګورئ) 1(



142 

افغانستان په تاريخ كي يادېږي چي د دوى مسكوكات ډېر په غزني او د كابل په شمالي 
 كال يوه هـ91سيمو كي پيدا سوي دي او پاچهي ئې تر مرو او بادغيسه رسېده او په 

  .ونه كړي ديگآخرني نيزك قنيبه عربي فاتح سره سخت جن
 په نامه سته چي دغه نوم پوهانو Nycky-mlkد دې كورنۍ سكې د نيزك شاه   

په چيني منابعو كي دا . )1( نيزكي وي–نپكي ملك هم ويلى دئ، خو صحيح به نيچكي 
 يو وفد د چين دربار ته م ئې719 دئ چي د كاپيسه پادشاه وو او په No-Se سي –نوم نو 

په شاوخوا كي د اسالمي فتوحاتو ) هـ100(واستاوه او داسي ښكاري چي دغه كورنۍ د 
  . سره ختمه سوې وي

 705ين خراسان شاه په نامه سته چي په گهم له دغو تركشاهانو څخه يوه سكه د ت  
 تي –سن  –م كال وهله سوې ده او دا هغه پاچا دئ چي په چيني نوشتو كي هو 725يا 

ايي چي د كندهار  پن پاچا سوى وو او ښ–م د كي 719 شاهي راغلى دئ او دى په –كين 
ين اباد ښار هم ده ودان كړى وي چي اوس وران سوى او گه كي تد ارغنداو په ناو

  .نامعلوم دئ
 د گهـ كال د هيون تسن9د باميان شيران هم د دې عصر مقامي شاهان دي چي په   

 او لومړى شېرباميان د منصور عباسي خليفه په وخت  حكمرانان ولسفر پر وخت هم دلې
هـ په شاوخوا كي د باميان 176مسلمان سو او د ده زوى حسن د ) هـ158 – 136(كي 

دغسي هم په غرجستان  .حكمران وو، چي په عربي تاريخو كي ئې يادونه سوې ده
 كورنۍ په جوزجان كي ، د فريغونيانوكي د شار كورنۍ مقتدر حكمرانان ول) غرستان(

او آل بانيجور په تخارستان كي او د اندراب او چغانيان اميران د يادولو وړ دي، چي د 
  .م په لمړيو درو پېړيو كي پاته ولكوشاني هپتالي يا تركي كورنيو څخه د اسال

ان په درۀ شالي كي د هغه ځاى د زاول شاه نوشتې پر ډبرو باندي په يوناني گد روز  
يمه دري پاته دي چي په دغه ځاى كي د زاول شاهانو حكمراني راښيي او خط او قد

داسي ښكاري چي د كوشانيانو او هپتاليانو تر امپراتورۍ وروسته د دغو كورنيو پاته 
، لكه چي د  پاته ولانو په نامهگان د مملكت په هره خوا كي د هغو ځايو د شهزادگشهزاد

يمه شاه الغ يو ډبرليك په يوناني خط سته او غزني په جغتو كي د دې ځاى د شاه پورو
هلته يو ) شهزاده(ومل بغپور گهم د وزيرستان په ټوچي كي يو بل ډبرليك سته چي د 

                                                 
 .م1969 هنګري –اكتاانتيكوا ) 1(
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ومل شهزاده په گدغه د . م جوړ كړى وو862هـ 249لوى معبد د نوبخت بهار په نامه په 
+ ماه = چندره (نومېد، چي په سنسكريت ئې نوم چندره بهوپه وو ) ماه شاه(دري ژبه 

ومل بغپور په سنسكريت نوشته كي كهوجڼه پتره يعني د كوشان گدا ). شاه= بهوپه 
  .اڼهگزوى بلل سوى دئ چي ځان ئې د كوشانيانو له لمسو څخه 

په هم دغه ټوچي كي يوه بله ليكلې ډبره هم په يوناني خط پيدا سوې ده چي په   
ومل بغپورخاقان گپس يوه بل كوشان م يعني تر پخواني ډبرليك درې كاله 865هـ 251

جوړه كړې وه او له دې كورنۍ څخه د لويكانو ) رخانهگسودا(خپل هلته يو ساهوسراى 
 ردېز او غزني كي پاته ولگاهير په په نامه د سلطان محمود تر وخته پوري ال هم ډېر مش

  .)1(لچي د سلطان محمود د دربار سياسي خلك او سفيران و
هـ په 164بي يو كابلشاه د خنجل په نامه يادوي، چي د عربي مؤرخ اليعقو  

  .شاوخوا كي د المهدي بن منصور عباسي معاصر وو
دا كابلشاهان د كابل تر پرېښودو وروسته د اسالمي فتوحاتو په اثر د پېښور،   

ويهند، تكسيال او پنجاب خوا ته پر شا سول او سلطان محمود دوى د سند د سيند له 
وپاله ورمن هم گهـ په شاوخوا كي د كشمير پاچا 290شا ته وشړل او د غاړي ويهند څخه 

د سوات د پېښور د شمال د مردان مځكي له دوى څخه ونيولې او د دوى پايڅوړ تر 
  .)2(په نامه اوسېدل) شهزاده(هـ پوري په كشمير كي د شاهي پوتره 490

نپكي = لكا پكي مپه همدې دوره كي د افغاني محلي اميرانو يوه كورنۍ د ن  
 سوې ده چي له غزنه څخه الس ته راغلي شاهانو په نامه هم د هغو سكو له مخي پېژندل

  .دي او د يفتلي او كوشاني محلي اميرانو پايڅوړ به وي
، چي نيزك او شاد ينانو په نامه ولگځيني پاچهان د تد هندوكش په شمال كي هم   

 هـ كال د عربي 91 او عربي مؤرخان په او جبغويه له تخارستانه تر بادغيسه حكومت كاوه
  .فاتح قتيبه په مقابل كي د نيزك سخت مقاومت په تفصيل سره راوړى دئ

                                                 
افغانستان بعد از اسالم د : يح له پاره دغه كتابونه وګورئد دغو كورنيو د تشر) 1(

حبيبي ليك، هفت كتيبۀ قديم د حبيبي ليك، تاريخ افغانستان دوهم ټوك د كهزاد 
ليك، يك تحقيق نوين دربارۀ كابلشاهان، د حبيبي ليك، بقاياى حكمرانان كوشانى 

 . ګيرشمن ليكدر افغانستان د حبيبي ليك، هپتاليت او خيونيت په فرانسوي د
 . د تفصيل له پاره دي افغانستان بعد از اسالم ته رجوع وسي3330/ 8راجه ترنګيني ) 2(
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 هـ وروسته د هيون 9د باميان شيران هم د دې عصر حكمرانه كورنۍ وه چي تر   
هـ كال ئې هم حكمراني درلودله او په 164 د سفر په وختو كي او بيا ورپسې په گتسن

 حكومت كاوه، چي و كهول چي د هغې سيمي ځايي خلك ولد سوريانغور كي هم 
هـ په شاوخوا 36هـ په شاوخوا كي د حضرت علي معاصر وو او د 35سوري ماهوي د 

هـ 154څخه تر 139هـ په شاوخوا كي امير پوالد او له 130كي شنسب د خرنك زوى او د 
ـ په شاوخوا كي امير ناصر د ه160پوري جهان پهلوان امير كروړ د امير پوالد زوى او د 

هـ په 253هـ په شاوخوا كي اميربنجى د نهاران زوى او د 170امير كروړ زوى او د 
او د  )1(شاوخوا كي امير سوري د محمد زوى د دې كهول له قدماوو څخه بلل سوي دي

  .غور د پاچهانو كورنۍ هم دې كهول ته منسوب ده
د پيدايښت په وخت كي د دغو پاچهانو ه د افغانستان خلكو د اسالم گپه دې تو  

و تر منځ تيت و پرك ژوند كاوه، كه گډو اديانو، افكارو او فرهنگتر حكمرانۍ الندي د 
څه هم د دوى ديني ژوندون وروست او په چټياتو ككړ وو، خو د خپلي ملي بڼې او 

  . سره ئې مينه او عالقه درلودهگآزادۍ او فرهن

                                                 
، او طبقات ناصري او تاريخ 109/ 1د دې كورنۍ تفصيل په افغانستان بعد از اسالم ) 1(

 .فرشته كي وګورئ
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  بادي تاريخي مگد افغاني فرهن
  

  تر اسالم دمخه او وروسته
  

په دې معنا . دا عنوان د تاريخ له مخي خوندور تحليل او په زړه پوري شرحه لري  
چي موږ ټول هغه فكري او مدني حركتونه چي د تاريخ په لمنه كي د افغانستان په خاوره 

يو  د افغانستان د تاريخ له لرغونگبولو او دا فرهن) گافغاني فرهن(كي راغلي دي 
ق م په شاوخوا كي له ويدي دورې څخه شروع او بيا تر هغه وروسته 1400وختو يعني د 

ق م په شاوخوا كي ادامه لري او په دې دوره كي دئ 1200د اوستا په دوره كي يعني د 
چي آريائي خلك په بلخ كي له بدوي او كوچيتوب له ژونده ښاري ژوند او مدنيت ته 

 په همدې هيواد كي د مزديسنا د دين او د ژوند د درو )زردشت(رسېږي او زره تشتره 
په تبليغ خوله پوري كوي او د پېشداديانو او " ېرل، ښه كول، ښه ويلگښه ان: "بنسټو

و ښكلي بخدي كي د خپل سلطنت او گكيان شاهي كورنۍ د انساني مدنيت په زان
  .بنسټ ږدي) فر(شاهي برم 

و سيمو كي د آريايي خلكو ديځروسته زموږ د هيواد په لمر لوېتر دې و  
هخامنشانو او اشكانيانو او ساسانيانو مدنيتونه منځته راځي او خپل خاص او 

ي مبادي په دې سيمو كي هم خپروي څو چي د هخامنشي دورې په پاى كي گفرهن
 ق م پوري د ايران له الري پر افغانستان يرغل 323 څخه تر 331يوناني لوى سكندر له 

ي گد يوناني ژبي، ادارې، سياست، هنر، رسم الخط او نورو فرهنكوي او دا فتح 
 ق م كال د يودوت په باختر كي د 250مظاهرو اغېزه افغانستان ته راننه باسي او په 

يوناني باختري سلطنت بنسټ ږدي چي د ميالدي عصر تر سره ئې دوام وكى او د 
وړښت كي ئې چي لرغوني  او مدنيت په جگافغانستان د يوناني و باختري د خاص فرهن
  .نده اغېزه وكړهگويدي او اوستايي ريښې ئې درلودلې څر

په دوهمه ميالدي پېړۍ كي د افغانستان كوشاني لوى پاچا كنشكا د لويو   
كوشانيانو د سلسلې بنسټ كښېښود او د بودايي دين په منلو او خپرولو او تبليغولو 
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  .بڼه او مرتبه وركړه ته يوه خاصه گئې د افغانستان مدنيت او فرهن
د كانيشكا پايتخت په دوبي كي د كابل په شمال كي كاپيسا او په ژمي كي پېښور   

او ده د مهايانه بودايي لوى مذهب په ټول افغانستان او د آمو په شمالي سيمو او هند 
  .كي رواج كى او لويه كوشاني شهنشاهي ئې جوړه كړه

يالدي پېړۍ پوري ئې دوام درلود د د كوشانيانو په دوره كي چي تر څلرمي م  
 خاصه بڼه له يوې خوا د زردشتي له پخوانيو گافغانستان د داخلي مدنيت او فرهن

وطني عناصرو څخه او له بلي خواد هندي له بودايي آثارو او يوناني مواريثو څخه جوړه 
  .سوې وه
 كوشاني له هغو اسنادو څخه چي په دې وروستيو وختو كي د بغالن د سره كوتل د  

ندېږي چي كوشانيانو د دې هيواد د گمعبد له كيندنو څخه الس ته راغلي داسي څر
ريكو بوديك په نامه گ په پيدايښت كي چي وروسته ورته د گخاصو افكارو او فرهن

  . ندي كارنامې پاى ته رسولي ديگيوه خاصه افغاني دوره ويل كېداى سي څر
وفوشه كوشاني صنعت د كوشاني فرانسوي لرغون پېژاند او څېړونكي موسي  

د دې دورې د ستوپو ډول د آشوكا د زمانې له : دورې له ابتكاراتو څخه بللي او وايي
ودانيو څخه په ډېري آسانۍ بېلېداى سي، كه وغواړو چي دا نوى سبك د اروپا د 

 پېړۍ 10په فرانسه كي له (مذهبي ودانيو سره بيان كړو بايد ووايو چي د آشوكا سبك 
وتيك سبك دئ چي گد ستوپو رومي سبك او د كانيشكا سبك د )  پوري12تر څخه 

د آشوكا ستوپې د .  ميالدي پېړۍ پوري موجود وو15 پېړۍ څخه تر 12په فرانسه كي له 
ايران فالت ته هيڅ وخت نه دي راغلي، خو د كانيشكا او د هغه پر ځاى ناستو پاچهانو 

ندلې ده او حتى د كوشان امپراتور د نوي ستوپې په ډېري آسانۍ سره هند ته الر مو
) معبد(جنوب شرقي خوا ته خورا لوى بودتون ) اوسني پېښور(پايتخت پوروشاپوره 

  .ودان كړى دئ
خو موږ د چيني . تى وو او اوس يوه كنډواله دهسدې بودتون څو واره اور اخي  

ئې وپېژنو، چي والى سوه اصلي خطونه يادداشتو د لوستلو په نتيجه كي وكمسافرانو د 
ه د بودايي له مقدسو شيانو څخه يو شى گد دې كنډوالې په آثارو كي د معجزې په تو

  .چي د كانيشكا تصوير او السليك ورباندي سته راپاته او كشف سوى دئ
ويتزچي د هند په باره كي د څېړنو استاد دى د كوشاني گآلماني دكتر هرمان   
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هنر په  هندي هنرو د شكل په بدلون شروع وكړه او يوناني : دورې د هنر په باب كي وايي
ندهارا بڼه ئې وموندله، خو ډېر څېړونكي په دې عقيده دي چي نوموړى سبك بايد گد 

د يوناني او بودايي طرز پراخوالي ته لږ منسوب وباله سي بلكي دا د آريانا د شرق 
نو او كوشان د د هغه طرز پراختيا ده چي د جنوب شرق د سكايا) يعني افغانستان(

 3(وپتا تر دورې گقبيلو تر واكمنۍ الندي خپور سوى دئ او په دې ډول په كشمير كي د 
له كنډوالو څخه ) معبدو(پوري لكه چي دهروان د بودايي بودتونو )  ميالدي پېړۍ4 –

ندېږي يو بېخي خالص هنر پر ځاى پاته سو او د دې خلكو يرغل د يونان او بلخ او د گڅر
هند دولتونه له منځه يووړه او هند ته ئې تازه عناصر راوستل چي نور ئې نو په يونان او 

غربي ايران او د هخامنشي په نفوذ اړه نه درلوده او د ايران د فالت په شمال پوري تړلى 
  ).153: ميراث ايران(وو 

د كوشاني دورې كلتور او تمدن او هنر د خپل بشپړتوب او انحطاط مرتبې تېري   
د اسالمي دورې تر شروع او د عربو د لښكرو تر نفوذ پوري راورسېدل چي بيا كړې او 

ډ مدنيت او گم په شاوخوا كي خپل ځاى يو بل 650ئې په اسالمي لومړۍ پېړۍ او د 
  . وايوگ ته پرېښو، چي هغه ته د افغانستان د لومړۍ اسالمي دورې فرهنگفرهن

 كي گاسالمي او عربي عناصر چي د قبل االسالم په پخواني مدنيت او فرهن  
ډ سوه هغو ته ئې بېخي يوه نوې تازه بڼه وركړه چي وروسته بيا دوى د همدې گور

خراسان او افغانستان له خاوري څخه د شمال او لمرختو خوا ته تر چين او هند پوري 
  .خپاره سول

 د جغرافي اقليم او وضع له مخي بايد په په همدې سبب د افغانستان خاوره  
و د پيدايښت ځاى وباله سي او له همدې گډو سوو فرهنگپخوانيو پېړيو او وختو كي د 

د اكسوس (رېز فيلسوف پخپل نوي كتاب كي چي گجهته پروفيسور تاينبي د تاريخ ان
-Roundنومېږي دې نتيجې ته رسېدلى چي د افغانستان خاوره يو ) او جمنا تر منځ

Aboutو د انشعاب ټكى او د تشعشع مركز او څلور الرى وو، چي د څو گ يعني د فرهن
 څه چي له دباندي ورته رارسېدلي ولزرو كالو په تېرېدو ئې څه چي ئې پخپله درلوده او 

  .خپل شاوخوا هند، ايران، ماوراء النهر او مركزي آسيا ته خپاره كړي دي
په شاوخوا كي د عربي برياليو ) هـ24د (رمه  د لومړۍ پېړۍ په لومړۍ څلد اسالم  

ارغنداو تر ناوې پوري لښكرو فتوحات د خراسان او مرو تر منځ له سيستانه د 
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 او همدا وخت دئ چي افغانستان په تېره بيا په جنوبي جبهه كي د اسالمي رارسېدلي ول
رزېده گالره وبرياليو عسكرو او د عربي نوي دين او افكارو او ثقافت او ژبي د تېرېدو 

ي مهم عناصر په افغانستان كي دوې پېړۍ د پخوانۍ تهذيبي او گاو دا ټول فرهن
د مهران  تر څنډو پوري پر مخ والړه او دا ) سند(ډه د گډ سوه او بيا په گثقافتي بڼې سره 

 ريت ژبو پر يوه ډبره ليكلمطلب له هغي ليكني څخه ثابتېږي چي په عربي او سنسك
د شمالي وزيرستان په توچي كي الس ته راغلې ده چي د ليكني نېټه ئې سوې او دا ډبره 

  .د جمادى االولى مياشت ده) م857= هـ 243(د 
ردېز څخه د هند خوا ته د فاتحانو او د تجارتي كاروانو گد توچي ناوه له غزني او   

اوخوا په ش) م815= هـ 200(د تېرېدو الره وه او معلومه ده چي اسالمي ژبه او ثقافت د 
  .كي هغه ځاى ته رسېدلى وو

اء راشدينو او امويانو په ف خاص عربي عناصر درلوده چي د خلگاسالمي فرهن  
: نا سوى وو او مهم اجزا ئې داسي ولوختو كي پر همهغو خالصو عربي مباديو باندي ب

خالص عربي عنعنات او د ود و دستور، او د قرآن او د اسالم د حضرت پيغمبر ښووني 
دريم هغه . ندولگحيد او ښه اخالق او د افرادو او ټولني اجتماعي فرايض ئې څرچي تو

نوى عناصر چي مسلمانانو د مصر او روم او پارس او خراسان څخه د لښكركښيو او 
هـ كال 132 او په تېره بيا تر ي روابطو په ترڅ كي اخيستي ولگرهنريو او ادبي او فگسودا

ه ټوله سوه او خراسانيانو په بغداد كي د آل عباس وروسته چي د امويانو د واك كمبل
 ځانته نوې بڼه وموندله او گخالفت جوړ كى او له دې انقالبي حركت سره اسالمي فرهن

 كي ډېر خراساني عناصر ننوتل او ډېر ژر ئې په گد عباسيانو د دورې په مدنيت او فرهن
ه په عربي ثقافت كي ځاى ي او فكري او عقلي مباديو تگډېر قوت د خراسان ټولو فرهن

  .وركى
 تشكيل سو، يعني تر گدا وخت په افغانستان كي يو خاص اسالمي افغاني فرهن  

 پر پخوانيو مباديو اوس يوه نوې مبدا زياته سوه او هغه د گاسالم د دمخه دورو د فرهن
د هند ه گاه په توگذرگقرآن او اسالم اغېزه وه چي د افغانستان له هيواده د مدنيتو د يوې 

  .او ماوراء النهر او چين خوا ته هم تېره سوه
 يوه خاصه بڼه موندلې وه په دې معنا چي گاوس خراساني اسالمي فرهن  

 د اسالمي مدنيت مبادي هم ي پخوانيو عنعناتو سره سرهگخراسانيانو د خپلو فرهن
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اري ، دې خراسانيانو د خراسان او د عباسي خالفت سياسي او اجتماعي او ادمنلي ول
ي برخو كي ئې ښه گاو علمي مركزو ته په تېره بيا بغداد ته مخه وكړه او په ټولو فرهن

 په گد بلخ د برمكيانو نامتو كهول چي د خراساني او افغاني فرهن. ند فعاليت وكىگڅر
ي په الس گ واگو كي روزل سوى وو په عباسي هيواد كي د ادارې او علم او فرهنگزان

كو په زيار اسالمي نقلي او عقلي علومو رونق وموند او د كي ونيولې او د دې خل
خراسان مشهور ښارونه له نيشاپور او مرو څخه نيولې تر هرات او زرنج او بلخ او بست 

 د روزني ځايونه گاو بغشور او نورو پوري د اسالمي علومو او افكارو او فرهن
 افكار او ثقافتي روايتونه رځېده، ډېر خراساني موالي عربي كورنيو ته ننوتل او خپلگو

 اغېزه د بغداد د عباسيانو په گئې د عربو دنيا ته نقل كړه او د خراساني او عجمي فرهن
دربار او د عباسي ارت هيواد په نورو ښارو كي تر دې درجې وه چي ځينو خلفاوو 
خراساني ښځي په نكاح كړې او د بغداد د څو تنو غښتلو خلفاوو مندي له همدې خلكو 

  .ه وېڅخ
 سوى ې افغاني ښارو او خراسان كي روزل چي په همدگاسالمي خراساني فرهن  

وو دوني وده وموندله او دومره لوړ سو چي حتى عربي ژبو شاعرانو هم خراساني 
ه چي خراسان د منځنۍ گمضامين او افكار او كلمات خپلي ژبي ته ور ننه ايستل او څن

رب ته د افكارو د انتقال  شرق ته او له شرقه غآسيا پر څلور الري پروت وو نو له غربه
او د هغو د پېشوا بوذاسف د حاالتو د ) بودائيانو(ېد، مثالً ابن نديم د سمنيه رځگځاى و

بيانولو په وخت كي له يوه كتابه نقل كوي چي هغه يوه خراساني ليكلى وو او له دې څخه 
 خلك عربو ته د ونډيو خاورواگندېږي خراسانيان او د افغانستان او د هغه د گهم څر

ه وويل سي چي زموږ په دې گځكه نو بايد په لنډه تو. لو وسيله وههندي افكارو د وړ
 موجود وو كه څه هم د زمانې په تېرېدو سره ئې بڼې او گهيواد كي تل افغاني فرهن

اه افكارو او اندېښنو او مدنيت تل خپل افغاني گذرگصبغې تغير كړى دئ خو د دې 
  .) لمبر36د دې مخ مربوطي نقشې ته دي رجوع وسي، (شخص ساتلى دئ هويت ت

  

  :خذونهأم
نا انتيكوا، تاريخ افغانستان لومړى ياافغانستان بعد از اسالم لومړى ټوك، آر  

، )د اولف كيرو(، پټانان )د سرپرسي سايكس(او دوهم ټوك، تاريخ افغانستان 
  .، مادر زبان درى)د ستين كونو(خروشتهي كتيبې 
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  له ډېر پخوا څخه د اسالم تر نشره پوري د افغانستان څخه او افغانستان ته د فرهنګ څپې
 لمبر عكس– 36
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  د افغانستان او ايران تاريخي سنې
  د بخدي پيشدادي لرغونې دوره

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 لمبر جدول– 37
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 لمبر جدول– 38



153 

  
  

  :دوهمه برخه

  

  گافغانستان ته د اسالم رات
  

  او د خلفاوو دوره
  

د اسالم له پيدايښت څخه ال د يوې پېړۍ څلرمه برخه تېره سوې نه وه او ستر خليفه   
حضرت عمر د اسالمي خالفت پر مسند ناست وو، چي د عربو زړه ور او جهان نيوونكى 

چوله او ساساني وروستنى پاچا لښكر د پارس د ساسانيانو زړه شهنشاهي له پښو وا
وروسته ) هـ كال20 (گاو د نهاوند تر جن) هـ كال16(ړې گرد د جلوال تر جگدريم يزد

خراسان ته راغى او د ماوراء النهر له خاقان څخه ئې مرسته وغوښتله خو څه كومك ئې 
  .و نه ليد
احنف وماره او گرد پسي وگد اسالم خليفه حضرت عمر، احنف د قيس زوى په يزد  

و سيمو او غور  دا وخت د افغانستان د لمر لوېديځ.د خراسان مځكه په روغه ونيوله
ساتندوى په مرو كي ماهوى سوري وو، چي د فردوسي او طبري په قول د خراسان 

و كي رد په مرگرد پسي وو او يزدگد عربو حكمدار احنف چي په يزد. ڼل كېدهگحكمران 
رد د گوى د ماوراى آمويه د حكمدارانو سره د يزدوري ته پناه يووړه نو ماهماهوى س

 - هـ 31(ړي په الس وواژه گرد ئې د يوه ژرندگېدو څخه وبېرېده او يزدگروابطو د ټين
او خپله حكمراني ئې د فردوسي په قول تر بلخ او هرات او بخارا پوري پراخه كړه ) م651

ي كورنۍ د محلي اميرانو او د ده د لښكر سپه ساالر كرسيون بخارا ونيوه او دا سور
خو احنف، ماهوي سوري هم له خراسان او مرو څخه د جيحون ها . خورا نامتو كهول دئ

ۍ كي ئې د خالفت له خوا د گخوا ته وشاړه او د ژوند تر پايه د مروالرود په څلور فرسن
ر د ماهوى د ماتي سره د سوري اميرانو كهول گخراسان پر يوه برخه حكمداري كوله، م

  . منځه والړ، چي وروسته به ئې مفصل ذكر راسيله
د جنوب له خوا هم د عربو بريالى لښكر د البالذري په قول د خراسان تر دروازو   
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تان د اوسني پوري رسېدلى وو چي د افغانس) د طبس تر كال او د كرين تر كال(طبسين 
يل خزاعي  پوري نښتى دئ او د هغه لښكر مشر عبداهللا د بدرمسير په غربي سرحدگ

  .زوى وو
د عربو د لښكر يوې برخي د عبداهللا ) هـ كال23 – 22(د فاروقي عهد په پاى كي   

باندي هم يرغل ) سيستان(بن عامر په مشرۍ د كرمان تر نيولو وروسته پر سجستان 
په ښار كي چي د سيستان مركز ) معرب ئې زرنج (گوكى او د سيستان ساتندوى د زرن

تر شاوخوا ) سند(ه چي د اسالم لښكر د كندهار او هند گر څنگوو ځان كالبند كى، م
 د مسلمانانو الس ته گ ساتندوى روغه وكړه، او زرنگپوري پر مخ والړ، نو ځكه د زرن

ورغى او هغه لښكر چي له سيستانه د شرق خوا ته پر مخ تللى وو، د ارغنداو په ناوه كي 
ونښت او هغه ئې وواژه، چي ) چي دمخه ئې يادونه سوې ده(د رتبيل د لښكر سره 

  ).م633 -هـ 24(په نامه تر هراته يادوي ) هياطله(البالذري ئې د هيواد ارتوالى د 
  

  عثماني خالفت
  )هـ35 – 25(

كال وروسته اسالمي فتوحات د افغانستان په ) هـ25(په عثماني وخت كي تر   
تر كابله ورسېد او دا ښار خاوره كي پر مخ والړه او د عربو د لښكر مشر عبداهللا بن عامر 

و د لښكر تر سته ئې ونيو خو د كابل خلكو د عربړې وروگئې كالبند كى او تر سختي ج
 وروسته بيا د خپلواكۍ بيرغ پورته كى او تر نورو پنځو كالو پوري ئې د محلي گت

  .پاچهانو تر واكمنۍ الندي خپلواك ژوند كاوه
مرو كي تر هراته او خبيب د قرة د حضرت عثمان له خوا احنف د قيس زوى په   

اليربوعي زوى په بلخ او تخارستان كي او عبداهللا د عمير ليثي زوى په سيستان كي 
حكمرانان ول، چي په ټول افغانستان كي د عربو د لښكرو پر خالف بلوا شروع سوه، خو 

شع د په كابل كي د سيستان حكمران ياغيان له منځه يووړه او كابل ئې بيا ونيو او مجا
لو قبي) كفچ او اوسني كوچي= كوچ د (مسعود زوى چي د كرمان حكمدار وو د قفص 

ړو وروسته ئې گرمسير د بلوڅو سره ونښت او تر خونړيو جگاو د افغانستان د جنوب د
 د شمالي له خوا هم احنف د قيس زوى او د هغه .)م شاوخوا649= هـ 29د (هغه تابع كړه 

ان پوري له گل پوري ټول بلخ او تخارستان تر سمنكا) ع653=  هـ 32تر (رو گمل
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د (انان او تالقان گوزگياغيانو پاك كى او ډېره موده ئې په بلخ او مرو الرود او 
ړې وكړې او په همدې كال ئې د مروالرود د گكي ج) افغانستان په شمالي والياتو

ړه گ احنف كي جېده په قصرگمحلي شهزاده بازان سره چي د دېرش زره لښكر په مالتړ جن
و بادغيس او غور او وكړه او هغه ئې له منځه يووړ او هم خالد د عبداهللا زوى هرات ا

 او د سرخس محلي ساتندوى راذويه پناه وغوښته او د هرات او بادغيس خراسان ونيول
او فوشنج د اسالمي حكمدار سره تر جزئې او يو ميليون درهمو منلو وروسته ئې روغه 

كال كي هراتي قارن د څلوېښتو زرو تنو سره د عربو پر خالف ) هـ32 (وكړه او هم په
حكمران عبداهللا د خازم د زوى له خوا تر پورته سو، خو دا سړى هم د نيشاپور د عربي 

  .ړو وروسته پر سر وټكول سوگسختو ج
كال په شاوخوا كي د خليفه له خوا ربيع د زياد زوى سيستان ته ) م650= هـ 30(د   

تر نيولو وروسته تر هلمند پوريووت او د زرنج ) جالق(، زالق )فهرج( د پهره راغى او
ړه وكړه او د سيستان ساتندوى يا دهقان گكي سخته ج) زوشت(درې ميلۍ ته ئې په 

د روغي له الري ور وړاندي سو، او زرنج ئې مسلمانانو ) يا ايران د رستم زوى(اپرويز 
د او قرنين پوري ئې د رستم د آس آخورو  سنا رو، خو ربيع پر مخ والړ او دته وسپاره

ر سيستانيان تر هغه گاو بست پوري ورسېد، م) خاشرود(ونيول او همداسي تر خواش 
 چي ربيع هلته وو، دوه كاله وروسته چي له هغه ځايه ووت، د سيستان وخته تابع ول

دي وشاړه، ځكه خلك بيا وښورېدل او د ربيع نايب چي په زرنج كي وو له هغه ځايه دبان
 له نامتو اصحابو څخه يو تن چي عبدالرحمن �نو د خالفت له خوا دا وار د پيغمبر 

 د سمره زوى نومېد د حسن بصري  او ډېرو فقهاوو سره زرنج ته واستول سو او ده په 
) ايران(كال كي هغه ښار بند كى او د هغه ځاى ساتندوى اپرويز ) م653= هـ 33(

ووه او دوه مليونه درهمه او دوه زره نابالغه مريان ئې ومنل، اطاعت ته غاړه كښېښ
 عبدالرحمن د اسالمي فقهاوو په مرسته د اسالم په خپرولو الس پوري كى، خو په دې

 وخت د حضرت عثمان د شهادت خبر سيستان ته ورسېد، نو عبدالرحمن له خپلي كي
 خوا ته والړ، دا وخت د خوا امير د احمر زوى په زرنج كي پرېښوو او پخپله د بصرې

ټه واخيسته او پر امير ئې بلوا وكړه او دى ئې گسيستان خلكو بيا د عبدالرحمن له غيابه 
ه سيستانيانو بيا وكوالى سوه چي د عربي حاكمانو د گله هغه ځايه وشاړه او په دې تو

  .اطاعت له كړۍ څخه خپلي غاړي وباسي
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   د خالفت وختد علي 

  )هـ40 – 35(
 په خپل خالفت كي عبدالرحمن د جروالطايي زوى د سيستان علي حضرت   

كال ئې سيستان ته واستاوه، چي دا سړى په يوه ) م656= هـ 36(حاكم وټاكه او په 
ړه كي چي د حسكه بن عتاب سره ئې وكړه ووژل سو او عبداهللا د عباس زوى چي د گج

ه مشرتوب د ابن عتاب د بصرې والي وو څلور زره تنه لښكر د ربعي بن كاس عنبري پ
  .سركوبۍ له پاره راولېږه

ربعي بن عتاب ئې وواژه او سيستان ئې ونيو او د ثاغر بن دعور او حارث بن مره   
  .پوري پر مخ والړه) د بلوڅو اوسنى كالت(په مشرتوب تر قيقان 

ړو او كالبندۍ وروسته په گړه وكړه او تر خونړيو جگشلو زرو قيقانانو سخته ج  
 نور تيت او پرك  د مسلمانانو په الس كي بنديان ولال كي چي په زرو تنه ئېداسي ح

هـ كال د عربو يو لښكر د عبدالرحمن بن سمره په 36په ) م كال658=  هـ 38(سول 
مشرتوب د سيستان او ارغنداو د ناوې له الري پر مخ والړ او كابل ئې ونيو، په دې 

  .په پاى كي ئې د عربو لښكر ته ځان وسپارهډون درلود، خو گړه كي پخپله كابلشاه گج
 د خالفت په وخت كي د مرو ساتندوى ماهوي همدا راز د حضرت علي   

 ده ته فرمان وركى كوفې ته والړ او د اطاعت غاړه ئې كښېښووه، حضرت علي 
ده ساالران دي ده ته جزيه وركي، خو خراسانيانو بلوا وكړه د خراسان دهقانان او : چي

د دوى د ) چي مور ئې هاني د ابو طالب لور وه(عده د هبيرۀ مخزومي زوى څو چي ج
  .ر دې سړي هم خراسان فتح نه كړاى سوگسركوبۍ له پاره راغى، م

  
  اموي دوره

  )هـ132 – 41(
كال چي حضرت معاويه د ابو سفيان زوى د حجاز له بني اميه ) ع660= هـ 40(په   

اسالمي لښكر د خراسان شمالي او جنوبي څخه پر اسالمي هيواد برى وموند نو ده 
خواوو ته پر دوو جبهو راوخوځاوه، په شمالي جبهه كي د هرات خوا ته قيس بن الهيثم 

) معبد(نوبهار بودتون سلمى بادغيس او فوشنج ونيول بلخ ته ورسېد او د هغه ځاى د 



157 

درې پلونه  او د ده تر الس الندي حاكم عطا خشك د بلخ پر درو سيندو ئې ئې وران كى
ع كال پوري د 665=  هـ  45 او تر هغه وروسته تر وړ كړه، چي د عطا په پلو مشهور ولج

بلخ په شاوخوا كي عبداهللا د خازم زوى او په هرات او بادغيس او فوشنج او قادس كي 
نافع د خالد زوى او په تالقان او فارياب او مروالرود كي قيس د الهيثم زوى او په مرو 

 احمر زوى او د خراسان په نورو برخو كي حكم د عمرالغفاري زوى د اموي كي امير د
كال چي ربيع د زياد حارثي زوى د خراسان ) ع671=  هـ 51دربار له خوا اميران ول او په 

والي سو، پنځوس زره عرب ئې د آمو پر دې غاړه ميشته كړه او تر هغه وروسته سعيد د 
اره د  پسو، چي د عربو لښكر ئې د لومړي ځل له زوى د خراسان والي وټاكه عثمان 

آمو پوري غاړي ته وخوځول او تر سعيد وروسته عبدالرحمن د زياد زوى د خراسان 
  .حكمران سو چي د معاويه تر مړيني پوري همدلته وو

 خراسان په اميرۍ د معاويه تر مړيني وروسته د يزيد له خوا اسلم د زياد زوى د  
زيد تر مړيني وروسته مهلب د خراسان امير كى، خو چي دى له دې  او ده د يومارل سوگو

ځايه ووت خلكو پر مهلب بلوا وكړه، ځكه نو سليمان د يزيد زوى پر مرو او تالقان او 
خو په دې وخت . ان او عبداهللا د خازم زوى د خراسان پر نورو برخو اميري وموندلهگوزگ

عبداهللا خپل زوى موسى پر خپل ځاى كي د عربو مشرانو تر منځ شخړه پېښه سوه او 
ړې گكښېناوه او پخپله ده په هرات كي بني ربيعه او بني تميم كالبند كړه او تر يوه كال ج

تر (وروسته چي اته زره تنه ووژل سوه هرات ئې په زور ونيو او خپل زوى ته ئې وسپاره 
تو پوري په  عبداهللا د خازم زوى د عبدالملك اموي تر وخ.)م وروسته683=  هـ 64

كال وكيع د عميره زوى د خليفه له خوا ) م691= هـ 72(خراسان كي پاته سو او په 
ومارل سو چي عبداهللا ووژني، ده د عبداهللا سر پرې كى او پر خراسان مسلط سو، گو
كال خراسان د عراق د والي حجاج له خوا مهلب ته وسپاره سو ) م697=  هـ 78(ر په گم

 له هغه ځايه تر آمو پوري ووت او ترراتېر سو تر بلخه پر مخ والړ او او مهلب تر مروالرود 
  .رزېدگرته بلخ ته راوړه بوخت وو او بيا بيگنهر كي په جدوو كالو پوري په ماوراء ال

هـ كال چي مهلب د مروالرود په زاغول كي مړ سو حجاج د ده زوى يزيد بن 82په   
غه وروسته ئې ورور مفضل د ابي صفره وماره او تر هگمهلب د خراسان په حكمرانۍ و
ع 705=  هـ 86م كال بادغيس ونيو، او په 703=  هـ 85زوى د خراسان امير وو او ده په 

ېد او حجاج خليفه رځگيبه د مسلم زوى له سيستانه راوكال د عربو نامتو بريالى قت
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 ته راغى عبدالملك ته واسطه سو څو چي قتيبه ئې د خراسان حكمران وټاكه، قتيبه مرو
ول ينړه او له بلخ څخه ئې ډېر مريان واو له هغه ځايه ئې بلخ او تالقان او تخارستان فتح ك

قتيبه . او تر هغه وروسته ئې په ماوراء النهر كي په خپلو فتوحاتو الس پوري كى
خراسان او تخارستان او بلخ د خپلو لويو لښكري سوقياتو مركز وټاكه او هر وخت چي د 

ېد په بلخ او مرو او خراسان كي ئې خپل رځگهر له پرله پسې يرغلو څخه رالنماوراء ا
قتيبه كلك او كروړ سړى وو، چي د خراسان په ) هـ پوري96 تر 86(قوت نوى كاوه 

 زرو تنو لښكر په 53واليت كي ئې د تخارستان تر پايه پوري ټول مخالف عناصر د 
مدافعينو نستان د شمالي سيمو له واسطه له پښو واچول او پر سر ئې وټكول، د افغا

). هـ84(څخه يو هم بادغيسى نېزك دئ چي د تخارستان د يبغو امير له خوا حكمران وو 
 رى وو خو چي د بلخگ كي د قتيبه ملدى څه وخت د آمويه د دواړو غاړو په فتوحاتو

او نوبهار ته ورسېد د خپلواكۍ بيرغ ئې پورته كى او د بلخ او مروالرود او تالقان 
خلك ئې د قتيبه پر خالف پر ځان ) اوسنى سرپل(انان گوزگاو ) اوسنۍ ميمنه(پارياب 

  .راټول كړه او له كابلشاه څخه ئې هم د مرستي وعده واخيسته
په پسرلي كي له بلخ څخه پر تخارستان يرغل وكى او په ) هـ91(قتيبه د دا بل كال   

ك ماته وكړه او قتيبه د ده لښكر پوپنا ړه وكړه، نېزگتالقان كي ئې د نېزك د لښكر سره ج
ري ئې تر څلورو فرسخو پوري په دار وځړول، او د نيزك دوه زامن ئې گكى او د نيزك مل

ان ونيو او تر دوو گووژل، پخپله نېزك په بغالن كي خپل مركز ته راغى او قتيبه سمن
چي په پاى كي سو، څو كي كالبند كى، خو وئې نه نيوالى ) دژكزر(مياشتو ئې نيزك په 

 د روغي له پاره نېزك ته ولېږه او نېزك ئې په بې ځايه وعدو قتيبه ته بوت، ئې سليم نامى
رو ووژل او په دې گ زرو مل12خو قتيبه نېزك او د ده دوه ورېرونه سول او عثمان سره له 

خو ). م709=  هـ 91(ه ئې د افغانستان ټول شمالي واليات له اغتشاشه پاك كړه گتو
ه د اموي سلطنت د مركز او وليد بن عبدالملك مخالف سو او په خراسان كي ئې په قتيب

اموي دربار تر ډېر زيار وروسته دى د خپل لښكر د يوه مشر . بغاوت الس پوري كى
تر قتيبه وروسته تر ډېري مودې پوري څه ) م714=  هـ 96(وكيع نامي په واسطه وواژه 
ني اميه مخالف ول او غوښتل ئې چي خالفت بيرته  تل د بگمهمه پېښه و نه سوه، خو خل

ه چي بني اميه د بني هاشم او د امامت له كورنۍ سره گآل رسالت ته په الس ورسي، څن
له كوفې )  له اوالدېد علي (دښمني درلوده، ځكه نو حضرت يحيى د زيد زوى 
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او نوم ئې ومارلى سړى گڅخه د بلخ په نيت راوخوځېد، د بلخ امير چي د اموي دربار 
) ع723=  هـ 105(عقيل د مفضل زوى وو دى ونيو او بندي ئې كى، خو په دې وخت كي 

سيار ته ليك واستاوه چي اموي هشام مړ سو، او وليد د يزيد زوى د خراسان امير نصر 
انان كي د اويا تنو سره د اموي گوزگر يحيى تر ايله كېدو وروسته په گيحيى ايله كي، م

د (ړې وروسته شهيد سو گو په الس كښېووت او تر يوې سختي جومارل سوو كسانگ
  .او د ده مړى د ابو مسلم تر منځ ته راتلو پوري په دار وو) هـ د برات مياشت125

وخوا پوري له نورو پېښو څخه په غور او غرجستان كي اشتر ) ع725= هـ 107(د   
رجستان د محلي  او د غگد خراسان د عربي حكمران اسد د عبداهللا د زوى پرمخت

ړه كي د دې سيمي گړه وه، چي په دې جگاو د غور د خلكو سره د ده ج) نمرون(حكمدار 
  .ښورښت آرام او نمرون ئې د اسالم په دين كي داخل كى

  :خو په جنوبي جبهه كي
كال معاويه بيا عبدالرحمن بن سمره د دوهم ځل له پاره د ) ع663=  هـ 43(په   

هـ كال پوري د دې سيمي ټولي 44راواستاوه او نوموړى تر سيستان د حكمدار په حيث 
او داور ) د كندهار كشك نخود(او كش امي كړې او تر هغه وروسته د بست ناآرامۍ آر

خوا ته پر مخ والړ او ) اراخوزيا، د ارغنداو د ناوې(او رخج ) هلمند پر غاړه زمينداور(
ه ځاى لوى بودتون ته ورسېد او هغه او د هغ) د زمينداور او غور تر منځ(د زور غره ته 

ي ئې د ياقوت وې د عبدالرحمن په الس مات كړه سو، تر گلوى د سرو زرو بت چي ستر
هغه وروسته عبدالرحمن د زابل او ترنك ناوې ته تر غزني او كابل پوري والړ او دا ښار 

.  پاته سوئې تر كالبندۍ وروسته د منجنيق د ډبرو په ويشتو ونيو او تر څه مودې هلته
هـ كال يو فاضل صحابي ابو رفاعه عبداهللا عدوي تميم د اسيد 44ړو كي په گپه دې ج

په كابل كي شهيد سو، چي قبر ئې په كابل كي ) او په بل روايت ابو قتادة العدوى(زوى 
  .مشهور دئ

په همدې كال ابن سمره يو لښكر د فارس الفرسان مهلب د ابي صفره د زوى په   
وماره، مهلب له كابله پېښور ته پر مخ والړ او كابلشاه ئې گوالياتو ته ومشرتوب شرقي 

شخصاً ) چي د هر پيل سره څلور زره سپاره ول(چي په الر كي ئې د اوو ژنده پيلو په قوت 
دفاع كوله مات كى او بنه او الهور ئې د سند د سيند راسته غاړي ته د مردان په ناوه كي 

مهلب د سپه ساالرۍ په منصب سرلوړى كى او ده د سند ها ونيول، بيا نو عبدالرحمن، 
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ندهابهيل د بلوچستان د كالت په گ(ام واخيست او تر ملتان تېر سو، قندابيل گغاړي ته 
ئې ونيول او دا ) كالت(او قيقان ) شاوخوا كي د قصدار په پنځه فرسخي كي پروت دئ

  .ي وهد خيبر ها خوا ته د كابل له الري د عربو لومړۍ لښكركښ
هـ كي ئې پر بست او رخج 46هـ كال ربيع الحارثي د سيستان والي سو او په 46په   

. سره ونښت، او هغه ئې مات كى) د زابلستان د پاچا(يرغل وكى او د رتبيل ) رخذ(
ربيع په زابلستان او د ارغنداو په ناوه او سيستان كي د خراج او محاسبې دېوان جوړ كى 

بصري په مرسته تر اسالمي ادارې او قوانينو الندي راووست، او دا هيواد ئې د حسن 
ان ته راغى او د هغه تسع كي عبداهللا د ابي بكرة زوى سي671=  هـ 51تر هغه وروسته په 

سره ونښت او بيا تر بست او رخج او كابل پوري پر مخ والړ ) زردشتيانو(انو گبرگځاى د 
ونه درهمه ئې ورسره روغه وكړه او رتبيل ړه وكړه او په دوه مليگاو د رتبيل سره ئې ج

  .ورتسليم سو، دى بيرته سيستان ته والړ
ع كال د معاويه له خوا عباد د زياد زوى د سيستان حكمران 679=  هـ 59په   

وټاكل سو، دى هم له هلمنده تېر او تر كندهار او كابله ورسېد او دا عباد د معاويه د 
 هغه وخت چي يزيد د شاهۍ پر تخت كښېنوست وختو تر پايه د سيستان حكمران وو،

  مليونه درهمو او نورو مالو سره چي د كابل له غنايمو څخه ئې د سيستان په20عباد د 
ع كال په لومړيو مياشتو كي 681=  هـ 62خزانه كي راټول كړي ول، بصرې ته والړ او د 

 په سپاه ساالرۍ يزيد د زياد زوى د سيستان په اميرۍ او ابو عبيده د زياد زوى ئې
ومارل سوه او سيستان ته راغله، په دې وخت كي بيا د افغانستان خلكو د كابل د گو

ومارل سوو بلوا وكړه او د خپلواكۍ د بيرته اخيستلو له پاره گپاچا په مشرۍ پر عربي 
خت مقاومت سره مخامخ او پاڅېدل، يزيد او ابو عبيده پر كابل يرغل وكى خو د ډېر س

 د ډېرو مسلمانانو سره ووژل سو او سپه ساالر ابو عبيده په كابل كي بندي ديپخپله يز
سو، نو ځكه د اموي له درباره طلحة الطلحات او ورور ئې عمر د سيستان د تنظيم له 

ي په الس گپاره راغله او د عربو هر يو سردار د افغانستان د يوې يوې غربي ناحيې وا
لحكم په شام كي د اموي پاچهۍ پر تخت كي واخسيتلې او هغه وخت چي مروان ا

كښېنوست، عبدالعزيز د عبداهللا عامر زوى ئې چي د پالر او نيكه څخه ئې د سيستان په 
هـ وروسته په سيستان كي د 64چارو كي تجربه درلوده د سيستان حكمران كى او ده تر 

 اطاعت ه چي د افغانستان خلكو د عربي حكمرانانو لهگطلحه لښكر راغونډ كى او څن



161 
څخه غاړه غړولې وه نو د بست او كابل خوا ته ئې مخه كړه او د زابل د پاچا رتبيل سره 

ياتو بيا ونښت او هغه ئې مات كى او د كابل او زابل تر نيولو وروسته د ډېرو ولجو او ز
ع كال او اموي عبدالملك تر 692=  هـ 72ېد او دى تر رځگمريانو سره سيستان ته راو

دې كال حجاج د  سيستان كي امير پاته سو، څو چي عبدالملك په هموختو پوري په
 او حجاج له خپلي خوا اميه د عبداهللا زوى سيستان ته واستاوه، ده سيستان امير وټاكه

ړه وكړه او دى ئې په گهـ كال پر بست يرغل وكى او د زابل د پاچا رتبيل سره ئې ج74په 
ر كى او هم ئې له هغه څخه د ځان له پاره درې يو خروار زرو او دوه ميليونو درهمو مجبو

م كال كي عبدالملك اموي عبداهللا د 694=  هـ 75سوه زره درهمه واخيستل، په 
سيستان له اميرۍ څخه معزول كى او د ده پر ځاى ئې موسى د طلحه زوى واستاوه، خو 

 ډي وډي سوي، بيا همهغه عبيداهللا د ابي بكره زوىگه چي د سيستان چاري گڅن
ده . ومارل سوگچي د سيستان په چارو ښه خبر وو د نيمروز چارو ته و) عبيده بن بكره(

هـ كال يو لوى لښكر د حريش بن بسطام په سپه ساالرۍ سيستان ته راووست او د 78په 
زرنج ښار ئې ونيو او د بكوا د دښت له الري ئې پر بست او زابل او كابل يرغل وكى، خو 

 زرو 700 يووى او د جيش الفنا په نامه ياد سو، او عبيداهللا ئې د رتبيل دا لښكر له منځه
ه چي عبيداهللا د دې گڅن). هـ79(درهمو په وركولو مجبور كى او روغه ئې ورسره وكړه 

ماتي له ويره په بست كي مړ سو نو د ده زوى بوبر دعه د رتبيل سره ونښت او له هغه څخه 
ه والړ او له هغې خوا حجاج لس زره مجهز  زره درهمه واخيسته او سيستان ت700ئې 

م كال 700=  هـ 80د عبدالرحمن بن اشعث په اميري په ) جيش الطواويس(سپاره 
  .سيستان ته راولېږل

ستان ته راورسېد، د خوارجو ستر ساالر هميان د عدى زوى د عبدالرحمن چي سي  
ات سو او ړه وكړه، خو هميان مگغښتلي لښكر سره په سيستان كي له ده سره ج

عبدالرحمن د خوارجو زيات مشران ووژل او بيا ئې پر بست حمله وكړه او تر هغه 
 وكى او د زياتو اولجو سره سيستان ته والړ گوروسته ئې د زابل د رتبيل سره سخت جن

ه چي عبدالرحمن ته په سيستان او زابل او كابل او سند كي لوى قوت په الس گاو څن
خو ماته ئې ). هـ82( له پاره عراق ته والړ گاج سره د جنورغى نو ياغي سو او د حج

وكړه او بيرته د سيستان زرنج ته راغى، په دې وخت كي حجاج د شمالي خراسان امير 
مهلب ته ليك واستاوه او هغه مفضل د لوى لښكر سره د عبدالرحمن د سر كوټلو له پاره 
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ا سو، او د مفضل لښكر وماره، عبدالرحمن له سيستان څخه د بست خوا ته پر شگو
ړه وكړه، عبدالرحمن مات سو او د گورپسې والړ او د بست او رخد تر منځ ئې سخته ج

زابلستان رتبيل ته ئې پناه يووړه، خو حجاج، عماره بن تميم رتبيل ته استازى واستاوه 
.  د دوستۍ وعده وركړهاو ټول مالي تكليفونه ئې هغه ته وبخښل او د تل له پاره ئې

رى ابوالعنبر ئې ونيول او غوښتل ئې چي د حجاج گرحمن او د هغه ملل عبدالرتبي
دا پېښي د . استازي ته ئې وسپاري، خو هغو دواړو ځانونه له بامه راواچول او مړه سول

  .كال پوري پېښي سوې) هـ85 -   84(كي تر ) رخد(كندهار د ارغنداو د ناوې په رخج 
ومارل گمسمع د مالك زوى سيستان ته وع كال 705=  هـ 86تر دې وروسته په   

ه چي مسمع په گړې وكړې او هغه ئې ونيو، خو څنگسو، ده د ابو خلده خارجي سره ج
همدې كال مړ سو د ده پر ځاى قتيبه د مسلم زوى راغى او چي قتيبه شمالي خراسان ته 

په ع كال 706=  هـ 88مخه وكړه، اشعث د بشر زوى ئې په سيستان كي پرېښوو، ده په 
) د قتيبه ورور(ړه وكړه او تر ده وروسته عمرو د مسلم زوى گبست كي د رتبيل سره ج

هـ 94همدغه كار تكرار كى او په اته سوه زره درهمه ئې روغه وكړه، څو كاله وروسته په 
كي قتيبه د مسلم زوى له خراسانه سيستان ته مخه وكړه او رتبيل له ده څخه وبېرېد او د 

  .ن درهمه خراج ومانهكاله ئې يو ميليو
ع كال پوري يو شمېر كسان د سيستان په اميرۍ 726= هـ 108تر دې وروسته تر   

وټاكل سوه خو تر سيستان پر مخ نه والړه، د هشام اموي په وخت كي اصفح د عبداهللا 
هـ كال له سيستانه وووت 109زوى د محمد بن جحش په سپه ساالرۍ دلته راغى، دى په 

ړې وكړې، چي په هغو كي پخپله اصفح او نور ډېر گل سره ئې سختي جاو د زابلي رتبي
مسلمانان ووژل سوه او تر هغه وروسته په سيستان كي د عربي قبيلو تر منځ نزاع ولوېده 

ع پوري ئې دوام وكى او د اموي دولت له مركزه هم ډېر خلك د دې 747= هـ 130او تر 
 سيستان كي د اموي دولت تر سقوطه په ځاى د اميرانو په صفت راغله او دا دوره په

ر اسالمي لښكرو د درياب له الري د سند پر مځكه گو كي تېره سوه، مگكورنيو جن
ع كال پوري د هغه ځاى مشهور 714=  هـ 96يرغل وكى او د اموي په عصر كي ئې تر 

) روهرى(ښارونه لكه ارمابيل، ديبل، نيرون، سيوستان، اشبهار، برهمن آباد، ارور 
ابيه، ملتان او نور د لوى فاتح محمد بن قاسم په مشرۍ ونيول او تر هغه وروسته هم د ب

سند مځكه د ملتان تر پايه او د پېښور تر شاوخوا پوري د اسالمي ساالرانو تر اميري 
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ه مسلمانانو د افغانستان د جبهې شا ته هم خپلو فتوحاتو گالندي پاته سوه او په دې تو
و لكه پورته چي مو وليدل د افغانستان خلكو له مرو او سيستان ته دوام وركړى وو، خ

څخه نيولې تر كابل او پېښور پوري څه دپاسه يو سل كاله د عربو د برياليو لښكرو په 
ر وو او هغه وخت چي رتابله گړو ډگمقابل كي مقاومت وكى او دا غرونه تل د خونړيو ج

اليو څخه ماته كوله، د جبهې شاته يعني او كابلشاهانو په زابل او كابل كي د عربي بري
رديز او پېښور او ويهند ته پناه وړه او د خپل قوت تر نوي كولو وروسته ئې بيرته پر گ

ان ئې پوپنا كول، څو چي يوه پېړۍ په دې گكابل او زابل يرغل كاوه او د عربو ساخلو
ره مړانه له خپلي يرودار كي تېره سوه او د افغانستان خلكو په دې مقاومتو كي په ډېگ

خپلواكۍ څخه دفاع وكړه، خو د اسالم دين ئې هم ورو ورو ومانه، په دې وختو كي د 
ريكو گندهارا واليت له كابله تر پېښور او ويهند، كندر، سند او تكسيال پوري د گ

ي لوى بوديك د مدنيت او صنعت مركز وو او په دې هيواد كي بودايي او برهمن
  .جود ولمو) معابد(بودتونونه 

د البالذري فتوح البلدان، طبري، چچ نامه، تاريخ سيستان، االصابه، : مآخذ  
افغانستان به يك نظر، جغرافياى تاريخى ايران، دائرة المعارف اسالمى فتوحات 
عرب در آسياى ميانه، خالفت د ميور په قلم، معجم االنساب زمباور، تاريخ يعقوبى، د 

 يو –رديزي زين االخبار، مجمل فصيحى، سى گبلدان، د ابن اثير الكامل، د يعقوبي ال
، 2- 1، د ايليت د هند تاريخ، د افغانستان يني د كلهنهگ، راجه ترنگ كي د هيون تسن–

  .كتاب الهند، مروج الذهب، مادر زبان درى، طبقات ناصرى، د ندوى د سند تاريخ
  

  د عباسيانو زمانه
  )هـ205 – 132(

 خالفت او د اموي امارت يو سل او دېرش كاله په افغانستان كي د راشده  
ړو تېره سوه او د دې هيواد خلك لومړى د عربي دولت گاسالمي دوره په كشمكش او ج

د سياسي او لښكري واك د خپرېدو سره مخالف ول او دوهم دا چي د بني هاشم او بني 
اسالم ئې ومانه اميه تر منځ په اختالف كي د آل هاشم پر خوا ول او وروسته تر هغو چي 

او وسله ئې له السه كښېښووه تل ئې دا فرصت لټاوه چي خالفت دي بيرته بني هاشم ته 
وركړه سي او د دې انقالب په ترځ كي ئې زيار ويوست چي خپله خپلواكي او واكمني بيا 
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ه كړي او د همدې مقصد له پاره د خراسان يو نامتو نوميالى عبدالرحمن مشهور په گټين
د بنداد هرمز د زوى له مرو څخه درې ) هـ كي زېږېدلى100چي په (مروزي ابومسلم 

= هـ 124( او په سو) پېشوا(و څخه د دې بلني مخكښ فرسخه ليري د ماخان له خلك
 كلنۍ كي  كوفې ته والړ او په مكه كي ئې د امام ابراهيم عباسي سره 23كال په ) ع741

 ته راوبلل چي له هغه سفره بيرته وطن ته وكتل، او خلك ئې د آل عباس د بلني تايدولو
ع كال ئې د افغانستان په شمالي سيمو كي له مرو څخه نيولې 749=  هـ 129راغى، په 

تر تخارستان پوري خلك پر ځان راټول كړه او د آل عباس خالفت ئې اعالن كى او تور 
وى اور لمبې بيرغ ئې چي د دې بلني نخښه وه ورپاوه او پخپله لښكري چوڼۍ كي ئې د ل

د خراسان د اموي حكمران . په لقب ياد كى) شهنشاه(پورته كړې، او خپل ځان ئې د 
 131(نصر د سيار د زوى او ابو مسلم تر منځ سخته دښمني پېښه سوه او مروان اموي په 

بنۍ كي وپېچه او هغه ئې وواژه او ورور آهكو په  د كال د امام ابراهيم سر) ع748= هـ 
فاح كوفې ته وتښتېد، خو ابو مسلم تر خراسان پر مخ والړ او د خراساني ئې عبداهللا س

هـ كال ئې د كوفې په مسجد جامع كي د عباسي 132لښكرو سره په كوفه ورننووت او په 
عبداهللا سفاح په نامه خطبه وويله او د امويانو د دولت له منځه تله ئې اعالن كړه او د 

ده تر . تر بنسټ ايښوولو وروسته بيرته مرو ته راغىدې مهم كار او د آل عباس د خالفت 
هـ كال 136پوري خراسان منظم كى او ماوراء النهر ئې هم ونيو او په ) ع752=  هـ 135(

وانيقي و، خو د سفاح ورور خليفه منصور دپه ډېر شاهانه جبروت او برم مكې ته رهي س
 37كال په ) م755 = هـ137(د ابومسلم له ستر شخصيت څخه وبېرېد او دى ئې په 

خو په همدې كال . كلنۍ وواژه او خراسان ئې د عباسيانو په امپراتورۍ كي دننه وساته
د ابو مسلم د سكروټو له ډك نغري څخه بيا لمبې پورته سوې او د هرات د لمر لوېدو 
خوا ته د اهرواته له كلي څخه زردشتي فيروز سنباد د سلو زرو تنو لښكرو سره د ابو 

انو پر ضد پورته سو او د  خون او د خپلي خپلواكۍ د اخيستلو له پاره د عباسيمسلم د
رب او تبرستان خوا ته پر مخ والړ، عباسي خليفه منصور، جهور د مرارعجلي تاري د غ
ړه كي د خپلو گتاوه او سنباد په دې جسا ته د لوى لښكري قوت سره راوگ جنزوى د ده

هـ كال د برازبنده په 141 خراسانيانو بله هڅه په شپېتو زرو پيروانو سره ووژل سو، د
مشرۍ تر سپين بيرغ الندي وه، چي خليفه منصور خپل زوى المهدي د هغه دفع ته 

ر كي گړې په ډگوماره، او د برازبنده قواوي ئې له منځه يووړې او پخپله ئې هغه د جگو
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  .ورځ وه د دوشنبې په 6هـ كال د ربيع االول په 142وواژه او دا ماته د 
كال د بست او كندهار خلك هم د منصور پر خالف ) ع761=  هـ 144(په   

ړه وكړه گوښورېدل او د سيستان د حكمران زهير د محمدازدي د زوى سره ئې سخته ج
ع كال د استاد سيس هروي له بادغيسه د حريش سيستاني په 767=  هـ 150او بيا په 

ازم بن خزيمه سره د دوى مقابلې ته راواستول،  زره تنه لښكر د خ24مالتړ پاڅېد، خليفه 
و عمرو او ابي عون د قتيبه زامنو هم د خليفه په امر له تخارستانه پر دوى يرغل وكى او 

په شاوخوا كي ئې د سيس پيروان ووژل او پخپله دى ئې بندي كى چي په )  زرو70(د 
هـ 151مون مور وه، په هارون وكړه چي د ما) مرجيله(بغداد كي ووژل سو، او د ده لور 

كال د زرنج ښار هم بلوا وكړه او د سيستان خلك د خپلو محلي مشرانو محمد د شداد د 
ېدل او د گزوى او آذرويه د مرزبان زردشتي د زوى په مشرۍ د خليفه منصور پر ضد وجن

= هـ 161سيستان والي يزيد د منصور خليفه زوى ئې مغلوب كى، تر هغه وروسته په 
 يو بل سړى مشهور په مقنع د هاشم بن حكيم په نامه د مرو له ديه كازه څخه م كال777

په نامه ) انگسپيدجام(پورته سو او په هرات او بادغيس او مرو كي ئې د سپين كاليو 
تنو )  زرو30(يوه ډله پر ځان راټوله كړه او تر آمو ها خوا ته پوري وتل او همهلته د خپلو 

په ) م776=  هـ 160(او هم د ) هـ163(ه خوا پوپنا سول سره د عباسيانو د لښكرو ل
شاوخوا كي په خراسان كي يوسف البرم پورته سو او په ميمنه او مرغاب او پوشنج كي 

ړه كي د خراسان د حكمدار يزيد بن مزيد له خوا گئې د بلوا بيرغ ورپاوه، خو په يوه ج
  .بندي او په بغداد كي ووژل سو

د سفاح په وختو كي يوه بستي سړي چي بوعاصم نومېد د د سيستان په جبهه كي   
سيستان امير سو، دا وخت د عباسي دربار له خوا سليمان كندي له خراسانه راغى او 

ړه وكړه او هغه ئې مات گبوعاصم ئې له منځه يووى او په بست كي ئې هم د رتبيل سره ج
= هـ 141(په مشرۍ په ، خو بيا د سيستان خلك د حضين بن رقاد )ع775= هـ 138(كى 

كال كي بلوا وكړه، چي لومړى د عباسي منصور له خوا هنادي السرى وو تر ) ع758
كي د المهدي ماما يزيد د منصور زوى د سيستان د ) ع763= هـ 146(هغه وروسته په 

= هـ 151(حكمران په حيث راغى، خو تر څو مودې وروسته بيرته والړ او د ده پر ځاى په 
پر مخ ) د ارغنداو تر ناوې(عن د زايده زوى سيستان ته راغى او تر رخج كال م) ع768

) ماوند يا ماويد(ړه كي چي د رتبيل سره ئې وكړه د هغه زوم ئې چي گوالړ او په هغه ج
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هـ 152نومېد د دېرشو زرو تنو لښكرو سره بندي ونيو او بغداد ته ئې واستاوه، خو په 
ى، په دې وخت كي په سيستان كي د خوارجو كال د سيستان خلكو د معن نس څيري ك

ع كال د حمزه د مالك زوى د مهدي 775=  هـ 159ښورښت ډېر شدت درلود او په 
خليفه له خوا سيستان ته راغى او سيستانى خارجي نوح ئې له پښو واچاوه، د سيستان 
 له نورو مهمو پېښو څخه د تميم د سعيد د زوى اميري وه، چي دمهدي له درباره په

كال سيستان ته راغى او د بست او رخج خوا ته ئې لښكر ويوست او ) ع785= هـ 169(
  .ړه وكړه او د هغه ورور ئې بندي كى او عراق ته ئې واستاوهگد رتبيل سره ئې ج

كال څخه جعفر د محمد ) ع787= هـ 171(خو د هارون الرشيد په وختو كي له   
كال د خراسان حكمرانان ) هـ173(ى په طوسي زوى او تر هغه وروسته عباس د جعفر زو

هـ كال حمزه د مالك زوى د خراسان 176كال خالد الغطريف او په ) هـ174(ول او بيا په 
كال فضل د يحيى برمكي بلخي زوى د بغداد د ) هـ177(په اميرۍ وټاكل سوه او په 

اسان د دربار له خوا د خراسان حكمران سو او په دې ځاى كي ئې يو غښتلى لښكر د خر
لښكر په نامه جوړ كى، چي شمېر ئې يو نيم ميليون تنو ته رسېده او ډېر نفوذ ئې پيدا 

رزېد، دى د خراسان د خلكو په گكال له خراسانه بغداد ته و) ع795= هـ 179(كى، او په 
قوت د عباسي د دربار له سپين روبو نومياليو څخه سو او همدا د بلخي برمكيانو نامتو 

 بن خالد برمكي له اوالدې څخه وه، چي د هارون الرشيد په وختو كي ئې كورنۍ د يحيى
دوه زامن فضل او جعفر په عباسي دربار كي وزارت ته ورسېدل، خو په پاى كي د 

ه چي خراسانيانو تل د خپلي گخالفت دربار د دوى له ډېر نفوذ څخه وبېرېده او څن
الرشيد دا ستره كورنۍ چي د خپلواكۍ د اخيستلو له پاره هڅي كولې، ځكه هارون 

عباسي دولت ټول واك ئې په الس كي اخيستى وو د قتل عام په واسطه پوپنا كړه 
د فضل برمكي تر امارت وروسته علي د عيسى زوى او ماهان ). ع803= هـ 187(

هـ كال او عباس د جعفر زوى په 191هـ كال او بيا هرثمه د اعين زوى په 180نمسي په 
اسان اميران ول، خو په سيستان كي د هارون د جلوس په كال بلوا وسوه، هـ كال د خر193

او كثير د سالم زوى د هغه ځاى عربي حكمران بغداد ته وتښتېد، تر هغه وروسته عمثان 
ړه وكړه، او د گد عماره زوى سيستان د ځان تابع كى، او د رتبيل سره ئې په رخج كي ج

سره چي د خپلو سپرو سره په بست او سيستان بشر د فرقد د زوى او د سيستاني حصين 
كال ) ع792= هـ 176(ړې وكړې او تر هغه وروسته په گكي ياغي سوي ول سختي ج
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داود د بشر سيستاني زوى د سيستان امير سو او د خالفت دربار مجبور سو چي د 
 داودسيستان د ښورښتو د آرامولو له پاره پخپله له سيستاني لياقت څخه كار واخلي، 

لومړى حصين له منځه واخيست، او سيستان ئې آرام كى خو د دې له پاره چي داود په 
هـ كال يزيد د جرير 178نيمروز كي نفوذ پيدا نه كي ژر ئې موقوفه كى او د ده پر ځاى په 

ومارل سو، دې سړي پر زابل او كابل يرغل وكى او تر گزوى د سيستان په حكمراني و
  .د سيستان حكمران عيسى نامي تر كابله پر مخ والړهـ كال 182هغه وروسته په 

هـ كال په سيستان كي 182د دې عصر له خورا مهموپېښو څخه يوه هم دا ده چي په   
وو، ) د زوطهماسپ له نسله(يو نامتو پهلوان چي اميرحمزه د عبداهللا سيستاني  زوى 

ۍ غوښتونكو او دې نابغ او اتل شخصيت د خراسان د پخوانيو آزاد. ميدان ته راووت
استقالل طلبو نومياليو په پيروۍ په سيمه كي د آزادۍ ولوله توده كړه او عيسى د على 
زوى د هارون الرشيد حكمران ئې وشاړه او پر زرنج ئې برى وموند او په عيسى پسي تر 
هرات او پوشنج پوري پر مخ والړ، خو عيسى بيرته دى د سيستان خوا ته پر شا كى، 

ړې گوز كي تازه قوت واخيست او بيا ئې پر نشاپور يرغل وكى او سختي جحمزه په نيمر
ه چي د دې نيمروزي پهلوان گڅن. رزېدگهـ كال بيرته سيستان ته و188ئې وكړې او په 

و ميدان ته راتله د عباسيانو د واكمنۍ بنسټ رېږدولى وو، او خراسانيانو او نيمروزيان
= هـ 193(نارې پورته كړي وې، ځكه په ان لړزوونكي مسبيا د خپلواكۍ غوښتلو آ

كال خليفه هارون الرشيد پخپله خراسان ته راغى او حمزه د دېرش زره جرار ) ع808
هـ كال د دوهمي خور په 193ه چي د گلښكر سره د نشاپور خوا ته وخوځېد، خو څن

مياشت خليفه د خراسان په طوس كي مړ سو، حمزه د عباسيانو د وير ژړلو پاته كسانو 
 مارش  ئېړه و نه كړه او بيرته سيستان ته والړ او د بلوچستان او سند خوا تهگسره ج

كال له دې سفره بيرته راغى ) ع814=  هـ 199(وكى او په ډېرو فتوحاتو بريالى سو او په 
خو د ده د مړاني او پهلوانۍ نكلونه تر ډېرو پېړيو پوري د . هـ كال ووژل سو213او په 

ل او د ملي پهلوان په حيث پېژاند كېده او د ده په پيروۍ حرب د خلكو په خولو كي و
 هـ پوري ئې 99عميده زوى له بسته پاڅېد، دى د سيستان د خاش له خلكو څخه وو او تر 

ړې وكړې او د آزادۍ غوښتلو نغرى ئې تود وساته او تر گد عباسي حكمرانانو سره ج
حقيقي واك د آل طاهر په الس كي هغه وروسته عباسي حاكمان سيستان ته راتله، خو 

  .وو



168 

ر د افغانستان له هغو واكمنو كورنيو څخه چي د آل عباس د خالفت په گم  
ري وكړه د غور د سوريانو كورنۍ وه، چي گجوړښت كي ئې د ابو مسلم خراساني سره مل

د ماهوي د همهغه كهول پايڅوړ وو چي دمخه ئې يادونه وسوه، له دې كهاله څخه د 
د دورې په پاى كي شنسب د خرنك زوى د غور په غرو كي امارت درلود، او امويانو 

په شاوخوا كي د خراسان په هڅو كي د ابو ) ع747=  هـ 130(زوى ئې امير پوالد د 
  .مسلم پر خوا وو، چي تفصيل به ئې د غوريانو د حاالتو په شرح كي راوړه سي

ي، پټه خزانه، يعقوبي، ستان، طبقات ناصر البالذري، تاريخ سيطبري،: ماخذ  
تاريخ برامكه، البرامكه، انسيكلوپيډى اسالمى، ابن اثير، مروج الذهب، معجم 

 لومړى ټوك، الكامل ابن –رديزى، افغانستان بعد از اسالم گاالنساب، زين االخبار 
  .اثير، مجمل فصيحى، ابن خلدون
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  په اموي او عباسي دوره كي
  

  احوالد افغانستان اجتماعي او مدني 
  

لكه په تېرو فصلو كي چي مو وويل د خلفاى راشدينو او امويانو په وختو كي څو   
څو واره د خراسان خلكو له هرات او مرو او سيستان څخه نيولې تر زابل او كابل او 
تخارستان پوري د عربو د سياسي واك د خپرېدو پر خالف وښورېدل، برهمني 

 كالو په شاوخوا كي هم په كابل 180 وروسته د كابلشاهانو او رتبيالنو حتى تر هجرت
او زابل كي مقاومت كاوه او د بودايي او برهمني مدنيت اغېزه په كابل او زابل او 

و سيمو لكه سيستان  افغانستان د هيواد په لمر لوېديځتخارستان او بلخ كي پاته وه او د
  .لي كېدلېانان او مرو كي هم د زردشتي ثقافت نخښي ليدگوزگاو هرات او 

خو د خلكو مقاومت كه بودايي ول او كه زردشتي ډېر كلك او سخت وو او د دې   
د امويانو په . هيواد خلكو نه غوښته چي د نورو د اطاعت رسۍ په غاړه كي پرېږدي

په دې معنا چي د . وخت كي د خراسان مشرانو دې مقاومت ته اسالمي بڼه وركړه
آل هاشم په طرفدارۍ وسلې ته الس واچاوه او امويانو د امپراتورۍ برخالف ئې د 

خو دا نكته بايد هېره نه سي چي دې . خراسان د آل هاشم د پناه غوښتونكو ټاټوبى سو
ې ر په حقيقت كي د دگمقاومت كه څه هم د هاشميانو د طرفدارۍ بڼه پيدا كړې وه م

خلكو د  والړ وو او دليل ئې دا دئ چي همدې خلكو د خپلواكۍ غوښتنو پر پټ حس
امويانو د امپراتورۍ بنسټ له بېخه ويوست او د عباسيانو د امپراتورۍ بنسټ هم د 
خراسانيانو په الس كښېښود سو او يو مسلم خراساني ابراهيم امام او سفاح د بغداد 

ه چي ومو ليدل په خراسان كي پرله پسې ښورښتونه او گمنبر او تخت ته ورسول، خو څن
ېدلي ول د آل عباس گاو خراسانيان لكه چي د امويانو سره جناضطرابونه آرام نه سوه 

ټلو له پاره په دې هيواد كي ملي پهلوانان پيدا گړه وكړه او د خپلواكۍ د گسره ئې ج
ړې يوازي د آل هاشم په طرفدارۍ پوري گسوي دي او كه د امويانو سره د خراسانيانو ج



170 

 تر استقرار وروسته بايد په دې هيواد تړلي واى نو په بغداد كي د آل هاشم او عباسيانو 
  .ړو د اور لمبې مړې سوي واىگكي د خونړيو ج

خو خراسانيانو او د افغانستان خلكو يو وخت له پخوانيو اديانو څخه د دفاع په   
نامه او بل وخت د شعوبيه په نوم او كله د آل هاشم د دوستۍ په نامه او يو زمانه بيا د 

يوازي يو مقصد پر مخ بېوه چي هغه د پردۍ سلطې له منځه وړل خوارجو او نورو په نامه 
ټل وه، چي وروسته ئې د آل طاهر او آل سامان او نورو محلي واكمنانو گاو د خپلواكۍ 

  .په واسطه هغه ستر مقصد الس ته راووست
ټوره وه، په دې معنا چي د گړه گد افغانستان د خلكو له پاره دا دوه سوه كلنۍ ج  

ئې د هغه د نوي ترقۍ خوښوونكي روح سره ومانه، خو د پرله پسې جهاد په اسالم دين 
نتيجه كي د محلي حكومتو خاوندان هم سوه او خراساني ثقافت ئې د اسالمي او عربي 

ډ كى او راتلونكي وخت ته د اسالم د خپرولو او دفاع له پاره قوي او گرواياتو سره 
زاړه سوي او له خرافاتو او اوهامو نه ئې حال دا چي پخواني دينو. غښتلي عناصر سول

  .ټه اخيستل ممكن نه ووگډك ول او په هغه عصر كي ورځني 
په لومړيو دوه سوه هجري كلو كي د اسالم ديانت د زردشتي او بودايي او برهمني   

اديانو ځاى په افغانستان كي ونيو او عربي ژبه هم د خپل رسم الخط سره په ټول 
و  پوري هم د افغانستان په لمر ختيځسوه او تر دوه نيم سوه كالوافغانستان كي خپره 

، ربي كوفي ليك سره يو ځاى موجود ولسيمو كي د سنسكريت ژبه او رسم الخط د ع
=  هـ 243(كي )  افغانستانلمر ختيځ(خوانۍ كتيبه چي په توچي لكه چي هغه ډېره پ

بي او سنسكريت دواړو ژبو ده پر يوه ډبره الس ته راغلې په عر)  جمادى االولى–ع 857
  .او اوس د پېښور په موزيم كي خوندي ده

په خراسان او هرات او سيستان كي هم پهلوي ژبي خپل ځاى په همدې وخت كي   
دري ژبي ته پرېښوو او اسالمي علومو تفسير، حديث، رجال او سير هم په افغانستان 

 نورو كي لويي اسالمي مدرسې كي رواج وموند او په زرنج او بلخ او هرات او مرو او
منځ ته راغلې او هم لوى اسالمي پوهان او نامتو زاهدان لكه امام اعظم ابو حنيفه د 

او ابن المبارك مروزي او محمد د كرام ) د كابل د شمال(ثابت زوى او د زوطي نمسى 
) هراتي(، او ابراهيم بن طهمان باشاني )د كرامي مذهب مؤسس(سيستاني زوى 

 ابو اسحق ابراهيم بن يعقوب جوزجاني محدث او ابراهيم ادهم بلخي صوفي محدث او
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او ابو سليمان موسى جوزجاني حنفي فقيه او ابراهيم بن رستم مروي د بو حنيفه له 

روڅخه او ابو داود سجستاني د مشهور سنن خاوند او ابو حاتم سهل بن محمد گمل
يبه مروزي مؤرخ، او بشار بن برد سيستاني محدث او ابو جعفر بلخي منجم او ابو قت

تخارستاني عربي شاعر او علي بن الجهم خراساني عربي شاعر او نور له دې هيواده 
پاڅېدل او د عباسي خالفت دربار ته عجمي مدنيت، آداب او د ادارې اصول هم د 

ډ او دا گيان او نورو يووړه او د عربي ژبي كلمات په دري ژبه كخراسان خلكو لكه برم
ډ مدنيت منځته گسنۍ پاړسي ځني جوړه سوه او په دې مځكه كي عربي او خراساني او

راغى او يو زيات شمېر بريالي عربان د دې مځكي په لويو ښارو كي لكه هرات او زرنج 
ه د افغانستان د آريايي نژاد سره د گاو بلخ او مرو او نورو كي مېشته سول او په دې تو

دې هيواد كي د عربي آدابو او دود او دستور خپرېدل ډون او په گنسل ) سامي(عربي 
شروع سوه، د دې ځاى پر اوسېدونكو عربانو سربېره خورا ډېر عربي وسله وال عسكر 

ړه اخته ول، چي د ابن اثير په قول د اموي په وختو كي د قتيبه په گهم په خراسان كي په ج
زره د تميم له قبيلې څخه او مشرۍ نه زره د بصرې خلك، لس زره د بكر له ټبره او لس 

څلور زره له عبد قيسه او لس زره له ازد څخه او اووه زره د كوفې له خلكو ول، چي ټوله 
اووه څلوېښت زره خالص عربي نژاده لښكر او اووه زره هم موالي د حيان بنطي تر 
 مشرۍ الندي ول، قتيبه له وطني خلكو څخه هم تل لښكر جوړاوه، لكه چي د خراسان له
خلكو څخه ئې هم له لسو څخه نيولې تر شلو زرو تنو پوري لښكر راغونډ كړى وو چي د 

ندېږي چي په خراسان كي د عربي گعربي لښكرو سره ئې خدمت كاوه، او له دې څخه څر
دولت وسله وال عسكر تر سلو زرو زيات نه ول او همدې شمېر اسالمي فتوحات په 

  .ي رسولي ولماوراء النهر كي د چين تر حدودو پور
په اموي او عباسي عصر كي اسالمي فتوحات د سند او غربي هند زياترو ښارو   

ته رسېدلي ول، ځكه نو د هند زياتره پيداوار لكه دواوي او عقاقير او اودلي شيان او 
او قندابيل ) رهري(هندي مصنوعات د ملتان او ديبل او منصوره او ويهند او ارور 

ودانو ښارو له او د توران او د سند د ناوې د نورو ) نى خضداراوس(او قزدار ) نداويگ(
 پوري د زابل د مهران د سيند تر مجرى) سند(ې د تجارتي مركزو څخه له كشميره نيول

او سيستان او هرات له الري ايران او عراق او عربي متمدنو ښارو ته لكه بغداد او 
اصطخري او ابن حوقل په وينا د ه وړل كېده او د گدمشق او نورو ته د تجارت په تو
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تجارت په ټول ) سپيني  شكري(د فانيذ ) اوسني بلوچستان(قزدار او مكران او توران 
خراسان او عراق كي كېده او لكه البشاري مقدسي چي وايي په توران كي د دانه داري 
سپيني شكري د اعلى ډول لويي كارخانې وې، همدا راز د پنجاب تجارتي كاروانونه د 
اوسني پښتونستان له الري كابل او غزنه او خراسان او بخارا او ماوراء النهر ته هم تله 

د خراسان او مرو ورېښمين ټوكران د تجارت . او له هغې خوا ئې چيني مالونه هند ته وړه
نه ول چي كاروانونه به ئې چين ته هم تله او د هيد په وينا دې تجارت په ومشهور مال

ړه پراختيا موندلې وه، چي هندي لوښي او د خراسان وسپنه او د عباسي عصر كي بشپ
 له الري د هند او سند عود او قرنفل او ناركيل او د سپڼسو كالي او پيالن د افغانستان

ه چي په خراسان كي د اسالمي گو سيمو ته وړل كېده، څنعربي هيواد لمر لوېديځ
امانيانو په ښارو كي د چين  وو نو ځكه د سگښت په سبب امنيت ټينگحكومت د ټين

ه چي د سلطان محمود فتوحاتو د هند ارت گتجارت هم زيات سو او هم له بلي خوا څن
هيواد د عربي هيوادو سره ونښالوه نو د منځنۍ آسيا د هيوادو او ټول خراسان تجارتي 

  . وكىگند پرمختگاوضاع هم څر
انونه خراسان ته او له له هندوستانه پرله پسې كارو: ابو زيد سيرافي وايي چي  

 كاروانو الر پر زابلستان ده چي له همدې ځايه ځايه هند ته ځي او راځي، د دې لويوهغه 
او بوالن د درې او سيبۍ ) كويته(او مكران ته تله، او د شال ) قالت(قزدار او كيزكان 

شيانو له الري ئې د سند سره تجارت كاوه او د ابن اثير په قول د هرات اودلو ) سيوۍ(
) هراء(ر ته گډېر شهرت درلود، چي په همدې سبب ئې په عربي ژبه د هراتي كالو سودا

وايه او هغه وخت چي مقريزي د مصر د مشهورو منسوجاتو د ډولو نومونه اخلي يوه 
لو او نورو ټوټو په رديف امه هم د هغو ښكلو زربفتو او مخمټوټه د خراساني ټوټې په ن

رانو هم په همغه گندېږي چي په مصر كي عربي صنعتگڅركي يادوي او له دې څخه 
  .خراساني نامه او جنسيت د خراساني منسوجاتو تقليد كاوه

ي هم د هند له تجارتي مركزو څخه وو، چي هلته د هند ربلها: د جوزجاني په قول  
ري ئې مشهوره وه او همدا راز جلوت او گر اوسېدل او د مشكو سوداگاو خراسان سودا

 لمغان او دينور او ويهند د هند او خراسان تجارتي مركزونه ول، چي د لومړي بلوت او
او غوايي او پسونه او د وروستي ياد سوي ) نيشكر(نى گياد سوي ښار تجارتي مالونه 

  .ران قيمته كالي ولگښار تجارتي مالونه مشك او مرغلري او 



173 

او د نعمتو ډك خو د حدودالعالم د مؤلف جوزجاني په قول خراسان يو ودان   
ملك وو چي د سرو او سيپنو زرو او جواهرو كانونه پكښې ول او د اسانو او جامو او 

انو او ورېښمو او مالوچو د پيدا كېدو ځاى او تجارتي لوى مركز ئې گپېروژو او دارو
له هراته كرباس او شيرخشت او : نيشاپور وو، خو د خراسان د ښارو نامتو پيداوار دا ول

، له كروخه كشمش، له مرو څخه اعلى مالوچ )مويز(مالن څخه طايفي وڅكي دوښا، له 
ونه گانان څخه ښه آسان او كراستي او د آس تانگوزگاو قزين جامونه او سركه، له ) پنبه(

او زيلو او پالس، له تالقانه وڅكي او كراسته، له كندرمه كراسته، له بلخه ترنج او نارنج 
انه گله تخارستانه پسونه او غله او راز راز مېوې، له سمناو نيلوفر، ) نيشكر(نى گاو 
سره زر او سپين زر، له ) اوسني پنجشېره(وڅكي او مېوه، له بنجهيره ) اوسني ايبكه(

غوره پرده او زغره او ډال او ښه وسله، له سيستانه فرشونه او زيلو او خرما او انكوزه، له 
او صابون، له درغشه ) كرباس( خمتا وچي مېوې او)  لوى تجارتي مركزهندد (بسته 

  .زعفران، له بدخشانه سپين زر او سره زر او بيجاده او الجورد) زمينداور(
توري د عباسيانو په ) اوسنى شبورغان(د شبرقان :  فون كريمر وايي چيالمانى  

تجارت هم له دې الري كېده، د ) مهند(هيواد كي ډېري مشهوري وې او د هندي تورو 
استي او نور د اوارېدو وړين شيانو او قالينو شهرت درلود او د هغه ځاى تالقان كر

تاوده اودلي شيان په تېره بيا چوخه او پټو ډېر مستعمل ول، هغه لوى ښارونه چي په 
خراسان او سيستان او زابل كي د تجارت مركزونه ول د دې هيواد د كرهڼي او تجارت او 

  . داللت كويگصنعت پر پرمخت
ندېږي د بغداد اموي او د آل عباس دولت له گځايه چي د تاريخ له پاڼو څرتر كمه   

دې سيمو څخه دا الندي عايدات د خراج، جزيې، زكاة، د غنايمو د خمس او د دولتي 
  :مځكو د عايداتو او عشور په نامه درلودل

  :د جهشياري او ابن خلدون په قول  
) 1000(غاتري، ) 4000(ټوټې، د زرو ) 2000(درهمه، ) 28000000: (له خراسانه  
  .رطله هريړه) 30000(كالي، ) 20000(مريان، 
سپينه (زره رطله فانيذ ) 20(كالي، ) 300(درهمه، ) 4000000(: له سيستانه  
  ).شكره
درهمه، خو د قدامه بن جعفر په قول د روغي ) 400000: (له توران او مكران څخه  
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  :ه ولگپه وخت كي د عباسي دولت عايدات په دې تو
  .درهمه) 37000000: (له خراسانه  
  .درهمه) 1000000: (له سيستانه  
خو د سيستان د تاريخ مؤلف تر . درهمه) 1000000: (له توران او مكران څخه  

  :اسالم وروسته د سيستان عمل د پخوانۍ روغي په اساس داسي ليكي
اسفزار، بست، رخد، كابل، زابل، نوزاد، زمينداور، : د سيستان له كورتانو  

  ).يو مليون(همه رخجستان، زر زر د
اته دېرش مليونه : هـ په شاوخوا كي200د خراسان عمل د اسالم د حد تر پايه د   
  .درهمه
د سيستان ټوله ماليه : بيا همدا مؤلف د سيستان د خراج په شرح كي وايي چي  

و درهمه خالص عايدات ا) 85000(درهمه دي، چي له هغې جملې څخه ) 5397000(
  . ډولونه ديدرهمه د خراج) 5312000( او پاته جزيه،
په شاوخوا كي له معتبرو رسمي اسنادو څخه مهم ) هـ232(خو ابن خرداذبه د   

معلومات راټول كړي دي چي د خالفت اداري او مالياتي نظام همهغه وو، چي په 
  .خراسان كي تر اسالم دمخه رواج درلود

طال ئې درلوده او د سپينو زرو پيسې درهم  4، 25د طال پيسې دينار وې، چي   
د (په جنسي مالياتو كي كيلى رواج وو، چي كر .  سپين زر ئې درلوده2، 97وې چي 

  .ئې ورته ويل او د شپږ خروارو سره برابر وو) لومړي توري په پېښ
  :ابن خرداذبه د خالفت د شرقي مځكو حاصالت داسي ليكي  
  .درهمه) 6776000: (سيستان  
  .درهمه) 147000(و زابلستان او زمينداور تر تخارستان پوري رخج ا  
  .درهمه) 307400: (سرخس  
  .درهمه) 1147000: (مروشاهجان  
  .درهمه) 420400: (رود مرو  
  .درهمه) 440000: (بادغيس  
  .درهمه) 1159000: (هرات او اسفزار او كنج رستاق  
  .درهمه) 559350: (گپوشن  
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  .درهمه) 21300: (تر منځتالقان د مروالرود او بلخ   
  :غرجستان د هرات او مرو رود او غزنه تر منځ  
  .درهمه او دوه زره پسونه) 100000(  
  :د تخارستان سيمي د بلخ او جيحون تر منځ  
  .درهمه) 106600: (زم  
  .درهمه) 55000: (فارياب  
  .درهمه) 4000): (قته غن؟(قبروغن   
  .درهمه) 154000: (انانگكوز  
  .درهمه) 2000: (بونذه  
  .درهمه) 206500: (برمخان او بنجار  
  .درهمه) 193300: (ختالن او بلخ او غرونه ئې  
  .درهمه) 2000: (مندجان  
  .درهمه) 12300: (خلم  
  .درهمه) 12600: (انگروب او سمن  
  .درهمه) 5000: (باميان  
درهمه نغد او دوه زره مينځي د شپږ سوه زرو درهمو په ) 2000500: (كابل  

  ).تقيم
  .درهمه) 10000: (ريوشاران  
  .درهمه) 1000000: (مكران  
  . درهمه) 40000: (شغنان  
  .درهمه) 20000: (وخان  
  .درهمه) 10000): (خوست(كست   
  .درهمه) 32000: (اخرون  
په دې عايداتو كي هغه پيسې چي له جزيې څخه الس ته ورتلې له هندوانو او بې   

ه خاوندانو څخه اخيستلي كېدې، او د امام ابو يوسف له اسالمه د نورو آسماني اديانو ل
ېوزلي  په قول په خراسان كي د هر يوه سړي پر سر درې ديناره ټاكل سوي ول، چي ب

 او دا مبلغ د اموي عبدالملك په وختو كي ټاكل سوى او غريبان پكښې شامل نه ول
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كستاني يو جريب وو، خو د خراج په ډول كي د مقريزي په قول په اموي عصر كي له تا
له كښت څخه شپږ ) نيشكر(نيو گڅخه لس درهمه او له نخلستان څخه اته درهمه او د 

درهمه او له مېوه لرونكي مځكي څخه پنځه درهمه او د غنمو د كښت له مځكو څخه 
  .څلور درهمه او د اوربشو له مځكي څخه دوه درهمه اخيستل كېدل

وه نتيجه راباسو، او هغه دا چي د اوس موږ له پورتنيو تاريخي كتنو څخه ي  
خراسان له مځكو څخه له نيشاپوره نيولې د سند تر سينده او له جيحونه تر بحيرۀ عرب 
پوري د عربي دولت ټوله مالي عوايد د قدامه او د سيستان د تاريخ د نامعلوم مؤلف په 

ونو درهمو په  ملي45 مليونو درهمو په شاوخوا كي او د ابن خرداذبه په قول د 44قول د 
 7 څخه تر 6شاوخوا كي ول او كه د مقريزي د قول په اساس د هرو لسو درهمو وزن له 

 225ڼو او هر مثقال پنځه افغانۍ قيمت ولري نو ټوله به گمثقالو پوري سپين زر و
  .ڼل سيگمليونو افغانيو په شاوخوا كي و

، خو د مصارفو د عربي دولتو د مالي درامد په باب كي راز راز معلومات سته  
څخه ئې خبر نه يو، يوازي د سيستان د تاريخ نامعلومه مؤلف په سيستان كي د دولت د 
مصارفو يو دقيق فهرست ليكلى دئ چي له هغه څخه په هغه وخت كي د حكومت د 

 څو چي د عربي حكومت ومصارفو ډولونه او اندازه معلومېداى سي، او موږ هغه راوړ
كي د دولتي عوايدو او مصارفو څه نه څه يوه كوچنۍ موازنه د د والياتو په يوه واليت 

  :اوسني عصر د مروجو بودجو پر اساس الس ته راسي
درهمو په شاوخوا كي ) 5397000(د خراج عمل د  نوموړى مؤلف د سيستان  

  :ليكي او مصارف ئې داسي بيانوي
  .درهمه) 2000000: (خاص د سلطان له پاره  
  ).ښايي چي د هلمند د رود بند وي(درهمه ) 2000000: (د تيموق؟ جوړول  
  ).د ښار د كال جوړول مقصد دي(درهمه ) 12000: (د باړې جوړول  
  .درهمه) 50000: (د نورو كالوو جوړول  
  .درهمه) 30000: (د بنديانو له پاره  
هر قاري او د مسجد (درهمه ) 30000: (په جامع جومات كي د روژې مصارف  

  ). درهمه20ياشت خادم ته د روژې په م
  .درهمه) 20000: (د مؤذنانو له پاره  
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  ). درهمه500: (په هر كال كي د سلو مريانو آزادول  
  .درهمه) 10000: (د روغتون له پاره  
  .درهمه) 25000: (د بندو تړل  
  .درهمه) 25000: (له پاره) پوليس(د شرط   
  .درهمه) 50000: (هاو د هغه د منشيانو له پار) د ماليې رئيس(د خراج د بندار   
  .درهمه) 20000: (له پاره) عدليه(د صاحب مظالم   
  .درهمه) 30000: (و د تړلو له پارهگو او شگد ري  
  .درهمه) 50000): (د رودو د خاورين بند له پاره(پرت   
  .درهمه) 30000(د هلمند د پلو، الرو او كښتو د ويالو له پاره   
د سيستان د تاريخ مؤلف دا اشاره هم كوي پر پورتنيو ټاكل سوو مصارفو سربېره   

 او ضعيفانو او غريبانو د كالو او نفقې او نورو يلچي نور پاته عايدات ئې د ابناء سب
  .هغو مصارفو له پاره سپمول او ساتل چي د والي په اختيار ول

سربېره پر هغو سكو چي په اموي او عباسي دولتو كي د خلفاوو په نامه په ټولو   
الياتو كي وهلي كېدلې په خراسان كي د سند تر سينده د پخوانيو غير اسالمي و

ندهارا او پنجاب او باختر د گاسالمي دولتو ځيني سكې هم رايجي وې او كله هم د 
ساساني پاچهانو يا بودايي شاهانو پر پخوانيو سكو د خليفه نوم او كلمۀ طيبه هم وهل 

  .كېده
 دوى حق درلود چي په خپل نامه سكه د خالفت واليان چي خراسان ته راتله  
د (او عبدالملك د يزيد زوى )  هـ په شاوخوا كي151د (لكه حميد د قحبه زوى . ووهي
، او علي د )هـ په شاوخوا كي171د (او جعفر د محمد زوى ) هـ په شاوخوا كي159

 )هـ په شاوخوا كي191د (او هرثمه د اعين زوى )  هـ په شاوخوا كي180د (عيسى زوى 
  ).هـ په شاوخوا كي202د (او غسان د عباد زوى 

د بغداد د عباسيانو د وخت هغه واليان ول چي په نيشاپور كي ئې په خپلو نومو   
) هـ په حدودو كي132(سكې وهلي دي، چي نومونه ئې سته او هم ابو مسلم خراساني د 

  . اوسه ستهد ابو مسلم عبدالرحمن بن مسلم په نامه په مرو كي سكه وهلې ده چي تر
د اسالمي لښكرو د فتوحاتو سره سم طبعاً د عربي دولت سكې په ټولو مفتوحه   

هيوادو كي رواج سوې او لكه مقريزي چي ليكي په اسالمي عصر كي حضرت عمر 
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كسروي درهمو په وزن او شكل او صورت ) ساساني(  د لومړي ځل له پاره د فاورق 
له اال اهللا وحده و محمد رسول اهللا وليكه، د دې سكې خپرې كړې او پر هغو باندي ئې الا

 پر هغو باندي اهللا درهمو وزن هر لس درهمه شپږ مثقاله سپين زر او حضرت عثمان 
اكبر وليكه، د امير معاويه په وخت كي زياد د ابو سفيان زوى په بصره او كوفه كي 

زر وزن درلود او پر داسي درهمونه رواج كړل چي هرو لسو درهمو ئې اووه مثقاله سپين 
هغه سكه چي په دمشق كي د امير معاويه له خوا وهلې سوې د داسي انسان بڼه ليده 
كېږي چي توره ئې په غاړه ده، په اموي عصر كي مصعب د زبير زوى هم په عراق كي د 
اموي درهمو پر اساس سكه ووهله او عبدالملك اموي هم په عراق كي د حجاج په 

وو او پر )  دوانيق (گو رواج درلود چي د هر درهم وزن شپږ دانذريعه مصورو درهمون
  .هغو باندي ئې قل هو اهللا احد هم ليكلې وه

وروسته په خراسان كي د دې ځاى د داخلي پاچهانو سلسله منځ ته ) هـ200(تر   
راغله، او د خراسان پاچهانو لكه طاهريانو او سامانيانو او صفاريانو او غزنويانو چي د 

انو معاصران ول، يوه په نشاپور، طوس، هرات، زرنج، بست، غزنه، گ خليفه عباسي
بخارا، سمرقند، مرو، بلخ، ري او د خپلو هيوادو په نورو ښارو كي دارالضرب درلود او 
د سپينو او سرو زرو سكې ئې په كوفي رسم الخط رواج كړي وې چي د پاچا او خليفه 

ان محمود ځيني سكې د سنسكريت په رسم دواړه نومونه ورباندي وهل كېده، د سلط
الخط وهلي سوي دي او ښايي چي دا سكې د هند په هغو ښارو كي وهلي سوي وي چي 

  .سلطان محمود فتح كړي ول
و سيمو كي تر سنده ل په وينا د افغانستان په لمرختيځد اصطخري او ابن حوق  

ابل او راولپنډۍ تر په نامه وه چي د ك) ندهاريگ(پوري يوه سكه د قنهري قنهريات 
ته منسوبه وه او اسماعيليه او لوديه حكمرانانو په ملتان كي وهلې وه، ) ندهاراگ(منځ 

دا سكه د عراقي پنځو درهمو سره برابره وه، او همدا شان د خالصو سرو زرو سكه د 
  .هندي درو درهمو سره مساوي وه

) من(او توران كي د هار لكه مقدسي چي اشاره كوي په منصوره او ملتان او كند  
ويل چي په كيج او توران كي ) كيجي( منه سره يو وو او بلي پيمانې ته ئې تول د مكي

  .ئې تول د څلوېښتو منو سره برابر وو
د خراسان او ماوراء النهر ټولو : خو د اموي هيواد سياسي وېش داسي وو چي  
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ه درلوده، او د عراق د مفتوحه مځكو تر كابل او پنجاب او سنده په عراق عجم پوري اړ
والي له خوا دوه تنه غالمان را استول كېده چي د يوه مركز د خراسان له پاره مرو او بل 
مركز د كابل او پنجاب او سند له پاره وو، خو دې وېش په عباسي دوره كي چي په 
افغانستان كي اسالمي فتوحات پراخ سوه تغير وموند او پر څو نورو مهمو او اساسي 

لومړى د خراسان واليت چي له مرو او هرات څخه تر بلخ او : تو ووېشل سووالي
  .)د خراسان نقشه دي وكتله سي -  39(تخارستان پوري پروت وو 

  .دوهم د سجستان واليت چي تر كابله پوري رسېده  
دريم د توران واليت چي تر مكران او سند پوري رسېده او په دې واليتو كي مالي   

 د اخيستلو دفترونه د هغه وخت د خاصو اداري اصطالحاتو سره موجود نظام او د ماليو
ټوره شرح ليكلې ده او د مځكو خراج ئې هم پر درې گول او خوارزمي په دې باب كي يوه 

  :ډوله
  ).نغدي يا جنسي(لومړۍ محاسبه   
  ).پر پيداوار ماليه(دوهم مقاسمه   
حكومت ) تر منځ ټاكله كېدهيردار گهغه ماليه چي د حكومت او جا(دريم مقاطعه   

) عسكر(او جيوش ) پوسته(او بريد ) مالياتو(ته وركاوه او په ټولو والياتو كي د خراج 
او صدقات او مصادرات او اوقاف او روانب ) مكاتبات(او نفقاتو دېوانونه او رسايل 

او نور موجود ول او د ابن خلدون په قول كاتب ) عدل(، قضا )پيولس(شرط ) تنخواه(
مهمه عهده درلوده چي د عربي حكمدارانو خاص باوري سړى او صاحب السر وو او څو 

ومارل، رسمي فرمانونه او اسناد ټول د كاتبانو له گتنه ئې په يوه وخت كي دې كار ته 
او سكرتري كوي هغه وخت  رول كېده او هغه كار چي نن ئې وزيخوا ليكل كېده او است

ب وروسته حاجب د وزير دربار وظيفه درلودله، چي كاتبانو ته سپارل كېده، تر كات
زياتي چاري د حاجب په واسطه اجرا كېدلې، او عساكر چي د ديوان الجند يا ديوان 

يو گپر ټول) پلي(او الرجاله ) سپاره(الجيش له خوا اداره كېدل عموماً د الفرسان 
ق، دبابه او وېشلي سوي او وسله ئې توري، زغره، خول، نېزه، غشى، لېندۍ، منجني

لكه د غرو د ( او څپلۍ گول، د عسكرو كالي كميس او لنډ پرتو) يو ډول ټانك(ضبور 
  :ول او د لښكر كتارونه پر پنځه ډوله ول) پښتنو كالي

  .چي په هغه كي لوى مشر او قايد وو): منځ(لومړى قلب   
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   لمبر نقشه– 39
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  ).ښۍ خوا(دوهم ميمنه 

  ).كيڼه خوا(م ميسره دري  
  .له برياليو سپرو) دمخه خوا(څلرم كتيبه يا مقدمه   
  .پنځم ساقه تر لښكر وروسته او د لښكرو مشران هم زياتره عربان ول  
  :قضا نظام خود
    :په اموي عصر كي داسي وو، چي  
د صحابه وو او تابعينو، عالمان او صالحان د خليفه له حضوره او يا د واليت د   

ارو او مركزو كي د قاضيانو په حيث مقررېدل او دې ښانو له خوا په مهمو حكمران
ونو ادله وو سره سم د خلكو گقاضيانو د قرآن او سنت او اجماع او قياس يعني د څلور 

تر منځ شخړي حلولې او په خپل اجتهاد كي آزاد او د شريعت د احكامو په نافذولو كي د 
  په قول واك ول او د خليفه عمر بن عبدالعزيز اميرانو د سياست له اغېزې څخه خپل

، په آئيمه پسي اقتدا او د پوهي او ]حلم[پوهه، بې تمه والى، زغم (ئې دا پنځه صفات 
درلود او پر مدونو سجلو ئې د قضا فيصلې ليكلې او ځينو ) ډونگرايي د خاوند سره 

له تر زرو دينارو او د قاضيانو د حكومت تنخا نه اخيستله او هغه چا چي اخيستله د كا
همدا راز د امر معروف او نهي منكر او د تول او . مياشتي تر لسو ديناور پوري رسېدل

رانۍ او د ديني احكامو د تبليغ له پاره محتسبان مقرر ول گوزن او د بازار د معاملو د ن
خراسان او په تېره بيا عربي پوهان او د امت صالحان د اسالم د دين د تبليغ له پاره د 

هـ په شاوخوا كي 47مفتوحه هيوادو او په هغو پوري تړلو سيمو ته راتله، لكه چي د 
د خپل وخت د (ربيع الحارثي عربي حكمران په سيستان او زابلستان كي د حسن بصري 

  .په مرسته اسالمي قوانين نافذ كړي ول) لوى عالم
  
  :خذونهأم

 درې ټوكه، البشاري –  عربي–حدودالعالم، د السيايي تاريخ االسالم   
اصطخري، د البالذري فتوح، كتاب الوزراء والكتاب، د ابن خلدون مقدمه، د سيرافي 
سفرنامه، د اموي عصر د تجارت تاريخ، ابن حوقل، حضارة االسالم كتاب الخراج ابن 
قدامه، كتاب الهند والسند، د امير علي مختصر تاريخ عرب، فتوحات عرب در آسياى 

مل ابن اثير، تاريخ ادبيات فارسى د صفا، د ابن نديم الفهرست، د پېښور د ميانه، الكا
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 ساسانى د نفيسي، د امام ابو يوسف  تاريخ سيستان، تاريخ تمدن ايرانموزيم كتيبې،
، معجم االنساب زمباور، )اردو(كتاب الخراج، د خلفاوو په عصر كي د مشرق تهذيب 

مى د جرجي زيدان، تهذيب و سالمدن اال مفاتيح العلوم، تاريخ التطبقات ناصرى،
 اردو، نفوذ االسالميه د مقريزي، شرق در تحت ادارۀ – درې ټوكه –تمدن اسالمى 

  .وستاولوبون تاريخ تمدن عربگخالفت، تاريخ عرب د حتى، د 
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  :دريمه برخه

  

  اسالمي خپلواكه دوره
  

  طاهريان
  

  )هـ259 – 205(
  

 زوى د مصعب نمسى د رزيق كړوسى او د د دې كهول لومړى سړى طاهر د حسين  
له مقتدرو ) د هرات لمر لوېدو خوا ته نننى زنده جان (گماهان كوسى دئ چي د پوشن

مصعب د رزيق زوى د بالغت او ادب له نامتو پوهانو څخه تېر سوى . كورنيو څخه وو
د  حاكم وو او تر هغه وروسته ئې زوى حسين ته گچي د عباسيانو په وخت كي د پوشن

هـ كال په 159په شاوخوا كي د پوشنج حكومت ورسېد، حسين چي په ) ع796= هـ 180(
 شام او بغداد حكمراني هم ورسپارلپوشنج كي زېږېدلى وو او د آل عباس له درباره د 

هـ كال مړ سو او د ده زوى طاهر د خراسان له آزادي غوښتونكو زړورانو 199سوې وه په 
ي خراسان كي ئې د لومړي ملي حكومت بنسټ كښېښوو څخه منځته راغى او په اسالم

يالي په مړانه سر ته گاو د خپلواكۍ د الري د هغو تېرو فداكارانو ستر مقصد د همدې نن
  :ورسېد چي دوه سوه كاله ئې د دې ستر مقصد له پاره زيار ويوست، په دې تفصيل

مون تر منځ دوو زامنو امين او ماد د هارون الرشيد تر مړيني وروسته د ده   
 60اختالف پيدا سو او امين چي په بغداد كي خليفه سوى وو علي د ماهان زوى ئې د 

ر مامون چي په خراسان گ، م)هـ198( ته واستاوه گزرو تنو لښكرو سره د خپل ورور جن
ۍ ولېږل او د بغداد د  لښكر د همدې طاهر پوشنجي په مشركي وو څلور خراساني

س ووژل سو او د امين لښكر ماته وكړه، طاهر پر بغداد لښكر مشر علي د طاهر په ال
يرغل وكى او د امين سر ئې پرې كى او مامون ئې د بغداد پر تخت كښېناوه او ستر برم 

 د شام حكومت او د بغداد كوټوالي  دې خدمتو په عوض كي لومړىئې وموند، چي د
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=  هـ 199(ه سره وركړه سووروسپارله سوه او بيا د خراسان حكمراني د ذواليمنين د لقب 
  ).م814

ښت او د گطاهر چي خراسان ته راورسېد لومړى ئې د خراسان د مركزيت په ټين  
ادارې په يووالي كي زيار ويوست او په دوو درو كالو كي ئې كرمان، سيستان، هرات، 
نشاپور، مرو، جوزجان، بلخ او تخارستان په خپل مركز پوري وتړل او له دې مهمو 

پوري فارغه سو او د خپلواكۍ نقشه ئې طرح كړه او ) ع820=  هـ 205( څخه تر فتوحاتو
خراسانيانو ته ئې د زاړه برم نكلونه وكړه، وروسته تر هغه چي د والياتو له مركز څخه 

كال د څلرمي خور ) ع822= هـ 207(ډاډه سو او د خراسان خلك ئې پر ځان راټول كړه د 
ان د خپلواكۍ اعالن وكى او د جمعې په خطبه كي ئې  د جمعې په ورځ ئې د خراس24پر 

  .د مامون نوم ياد نه كى
ټلو په الر گدا تاريخي ورځ د خراسان په تاريخ كي لومړۍ ورځ ده چي د آزادۍ   

 او په ار وروسته د دوى آرزو تر سره سوهكي د دې سيمي د خلكو د دوو پېړيو تر زي
 پوشنجي په الس كښېښوو سو خو له خراسان كي د ملي حكومت لومړى بنسټ د طاهر

بده مرغه دا زړور او آزادي غوښتونكى طاهر په همدې شپه وفات سو او د ده زوى طلحه 
چي يو فاضل سړى او د پالر له خوا د سيستان امارت ورسپارل سوى وو د پالر د 
خپلواكۍ پر مسند كښېنوست او شپږ كاله ئې په عدالت حكومت وكى او خلك ئې 

د بغداد د خالفت دربار هم د ده حكومت په رسميت وپېژاند او د خراسان د وروزل او 
  .خپلواكۍ غوښتونكو خلكو له هيجان څخه وبېرېد

كال په سيستان كي د خارجي حمزه سره ونښت خو په ) ع828= هـ 213(طلحه په   
په (همدې كال دا فاضل، متدين او عادل امير مړ سو او ورور ئې عبداهللا د طاهر زوى 

چي څه موده په شام او مصر كي حكمران وو او تر هغه وروسته ئې د ) هـ كي زېږېدلى182
ېده، امير سو او د بغداد گبغداد د دربار له خوا په پارس كي د بابك خرمي پر خالف جن

دربار دى رسماً د خراسان امير وپېژاند، د عبداهللا روابط د بغداد د دربار سره ډېر 
ېده او د عربي دولت خطرناك عناصر گفت د دښمنانو سره جنصميمانه ول او تل د خال

 امام زاده محمد د  كيكال چي ئې په تالقان) ع834= هـ 219(لكه په . ئې له منځه يووړه
كي ئې مازيار د ) ع835= هـ 224(قاسم زوى بندي كى او خليفه ته ئې واستاوه او په 

 ماته وركړه او د ده حكمدارانو قارن زوى د طبرستان حكمران ته د خالفت په طرفدارۍ
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عبداهللا اووه لس كاله پر ټول . په سيستان كي څو واره د هغه واليت ښورښونه آرام كړه
ع كال 844= هـ 230و سيمو حكومت وكى او په سان او د افغانستان پر لمر لوېديځخرا

ه دى هم اديب او عالم او عمران خوښوونكى پاچا وو او د ده په وختو كي پ. مړ سو
) ع835= هـ 220( زلزله وسوه او په كال په خراسان كي خورا مدهشه) ع838= هـ 224(

  .كال په سيستان كي سخته وچ كالي راغله او د هلمند اوبه وچي سوي وې
 كالو پوري حكومت وكى، د ده په 18تر عبداهللا وروسته ئې زوى دوهم طاهر تر   

ب ليث په مشرۍ پورته سول او د وخت كي د سيستان خلك د صالح د نضر زوى او يقعو
آل صفار د امارت بنسټ كښېښوو سو، په دې معنا چي د طاهر له خوا ابراهيم د حضين 
زوى د سيستان حكمران وو، ابراهيم خپل نا اهله زوى احمد نامى د بست والي وټاكه، 
احمد د عثمان بن نصر او احمد بستي او بشار بستي سره چي د هغه واليت نامتو كسان 

هـ كال ئې 238رزاوه، او په گول ونښت، د بست او سيستان خلكو له طاهريانو څخه مخ و
په بست كي د صالح سره بيعت وكى او په دې بحران او فتور كي يعقوب ليث صفاري 

كال ئې سيستان د طاهر له واكمنۍ څخه ويوست ) ع860= هـ 246(قوت وموند او په 
  . مړ سوكال) ع862= هـ 248(او پخپله طاهر په 

د طاهريانو كهول د بغداد د خالفت د مركز سره دوستانه روابط ساتل او د دوى   
درباري او ادبي ژبه عربي وه او په افغانستان كي ئې د زردشتي دين د پايڅوړ پر خالف 

كال چي عبداهللا زردشتي كتابونه وسوځل، دا ) ع828= هـ 213(زيار ويوست، لكه په 
  :نو نومونهدي د افغانستان د طاهريا

 �)هـ207 – 205(طاهر د حسين پوشنجي زوى  .1

 � )هـ213 – 207(طلحه د طاهر زوى  .2

 � )هـ330 – 213(عبداهللا د طاهر زوى  .3

 � )هـ248 – 230(دوهم طاهر د عبداهللا زوى  .4

 )هـ259 – 248(محمد د دوهم طاهر زوى  .5

 )هـ295(دريم طاهر محمد  .6

  :نوټ
  . لمبر ده40 مخ مخامخ ته د طاهريانو د ټول كهول شجره د دې: الف  
  .دا نخښه د هغو پاچهانو د نومو سره ايښوولې سوې ده چي سكې ئې سته �: ب  
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  :خذونهأم

طبري، زين االخبار، تاريخ سيستان، روضة الصفا، ابن اثير، طبقات ناصري،   
تاريخ ايران دورۀ طاهريان، طبقات سالطين اسالم، معجم االنساب زمباور، تاريخ 

ان د دوكتور صفا، تاريخ اجتماعى ايران، تاريخ ادبيات فارسى د سعيد ادبيات اير
  .نفيسي
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  )هـ259 – 205(طاهريان پوشنګي 
  

  

  زريق اسعد بن بادان بن ماى خسرو بن بهرام) 275/ 1ابن خلكان (بن مصعب بن رزيق بن ماهان پوشنګى ) هـ199مړ (حسين 
  

  )د پارس والي(                             ابراهيم    )207هـ مړ 159متولد ( لومړى طاهر – 1                 ) طبرستان-هـ 231مړ (    حسن 
  )هـ236 – 232                        (                )هـ205هـ سلطنت 198(والى شام )                                                                    هـ231 – 224                                           (

  
  )هـ213(علي                           )213 – 207( طلحه – 2                                       )230 – 213( عبداهللا – 3                        

    )هـ210والى مصر / 206والي شام / 182متولد (      
  )هـ250رى (محمد                                                        )برخه وګورئدوهمه                         

  
  )د بغداد والي(                              محمد     )هـ214 –د بغداد والي (اسحق                                                    اسماعيل      
  )هـ236 – 210        (                    
  )هـ235 –د بغداد والي (          محمد     )هـ250(                                               حسين          

  لومړۍ برخه   لمبر- 40
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  )هـ259 – 205(طاهريان پوشنګي 
  

  

  )هـ230 – 213(      عبداهللا 
  

  
  هـ237بغداد (                    محمد     )هـ248 – 230(            دوهم طاهر                )هـ248 –هراة (                         حسين   )هـ248 –طبرستان (          سليمان 
  )هـ253 – 248                                                                                                              حرمين                   هـ265 مړ - هـ 255             بغداد 

  هـ233متولد (   ابو احمد عبيداهللا     )هـ258 –بادغيس (                        مسعب   ) هـ248 –نشاپور (                                             طلحه         
  )هـ265 والي بغداد -هـ 300             مړ 

  )هـ253 –بغداد (طاهر                                                                                                         )هـ248 سرخس –مرو ( منصور                     محمد           
  )هـ269 –ائب د بغداد ن(                                                                                                                        محمد                   
  )هـ278 له خجستاني څخه ماته 268مرو (ابراهيم 
  )هـ259 – 248( محمد – 5  )            هـ261 –خراسان (حسين                                   
  )هـ237د بغداد حاكم (هـ 269                                                      متوفى                                                                                                                                  
            
  )هـ282 – 259 –نشاپور ( دريم طاهر – 6                  )هـ267 –خوارزم (احمد                       

  
  كان، ـــعارف، ابن خلــــالم دائرة المـــــ طبري، ابن اثير، د اس:ذونهـــخأم
  .300/ 2: ، معجم االنساب، زامباور172: بقات ناصري، دول اسالميهط

  دوهمه برخه   لمبر- 40
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  صفاريان
  

  )هـ393 – 247(
  

امويانو او عباسيانو په وختو كي سيستان تل د سياسي هيجانو مركز وو او په د   
د فتوت د (تېره بيا د خوارجو فرقې په دې واليت كي مركز نيولى وو او د عيارانو 

نننيو سياسي او اجتماعي پارټيو په شان يوه ډله وه، هم په ډلي چي د ) خاوندانو
ث زوى يعقوب وو سيستان كي قوت وموند، له دې ډلي څخه يو سيستاني مېړه چي د لي

ين په كلي كي زېږېدلى منځته راووت او د خپل ورور عمرو ليث سره د او د سيستان د قرن
سو او د درهم بن نضر سره سيستان د حكمران صالح د نضر د زوى په خدمت كي داخل 

چي د صالح له خوا د سيستان ) د ابن خلكان په قول درهم د حسين زوى د مطوعه زعيم(
حكمدار وو، سپه ساالر وو، يعقوب زړور او داعيه طلبه سړى وو او غوښته ئې په 
خراسان او سيستان كي يو غښتلى حكومت جوړ كى، ځكه چي په دې وخت كي 

 او د بغداد د مقتدر خالفت سره ئې د مقاومت توان نه طاهريان كمزوري سوي ول
 د دوشنبې په ورځ 25كال د محرمي په ) ع861= هـ 247(هغه وو چي يعقوب د . درلود

د خپلو وسله والو عيارانو په مرسته درهم بن نضر او خوارجو ته ماته وركړه او د 
 مرسته وغوښته خو سيستان له خلكو ئې بيعت واخيست، صالح له زاول شاه رتبيل څخه

ړه كي شپږ زره تنه ووژل سوه او دېرش گيعقوب رتبيل وواژه او بست ئې ونيو، په دې ج
زره بنديان او خورا ډېر پيالن او زيات غنيمت مالونه د يعقوب الس ته ورغلل، صالح د 

خوا ته پر شا سو، او زابل ته ئې پناه يووړه، خو ) د كندهار د شمال(نضر زوى د والشتان 
ړه كي د گپه دې ج. اى كي د يعقوب الس ته ورغى او په بنديخانه كي ووژل سوپه پ

او په ) ع865=  هـ 251(ه سيستان ته بوتلل سوه گرتبيل ورور او خپلوان د بنديانو په تو
هـ كي صالح 252ار خارجي د سيستان په نيشك كي قلع كى او په همدې كال كي ئې عم

كي ياغي سو، يعقوب هغه تر ) كوهك(ج په كوهژ بن حجر د رتبيل د كاكا زوى د رخ
هـ پوري وواژه او په همدې كال ئې والشتان او زمينداور او بست هم تصفيه كړه او 253



190 

امير ئې وواهه او تر هغه وروسته په هرات كي د ) اوسني كندهار ته نژدې(ين آباد گد ت
په شاوخوا كي ئې ) ـه254(طاهريانو د حكمران سره ونښت او هرات ئې هم ونيو، او د 

هـ كال بيا ئې د رتبيل د زوى سره چي له زندانه 257كرمان هم الس ته راووست او په 
ړه وكړه، خو د رتبيل زوى كابل ته وتښتېد، څو چي په گتښتېدلى وو په رخج كي ج

ردېز پر كال ئې گپنجوايي ونيول او د ) كندهار(هـ كال يعقوب رخج او زابل او د 258
صور افلح د محمد د زوى او د لويكي خاقان د نمسي په الس كي وه يرغل چي د ابو من

وكى، افلح د كاله لس زره درمه خراج ومانه او يعقوب له هغه ځايه باميان او تخارستان 
او بست ئې ) د كندهار په شاوخوا كي(او بلخ ونيو، پر كابلشاه په قهر سو او پيروزوند 

كي ئې په پنج ) ع872= هـ 260(سكې څخه چي په ونيول، سيستان ته والړ او له هغې 
ندېږي چي ټول كابلستان گكي وهلې وه څر) د كابل په شمال كي اوسنى پنجشېر(هير 

  .ئې نيولى وو
هـ كال يعقوب د خارجي عبدالرحمن د سركوبۍ له پاره د هرات كروخ ته 259په    

زي گ زوى او د صالح سوالړ او هغه واليت ئې تصفيه كى، په همدې كال عبداهللا د محمد
د ) زي نومېږيگاوس هم د سيستان په شاوخوا كي د پښتنو يوه طايفه سا(نمسى 

يعقوب پر خالف په سيستان كي پورته سو، خو يعقوب مات كى او د نيشاپور خوا ته 
زى ئې له منځه يووړه گوتښتېد او آل طاهر ته ورغى، يعقوب ورپسې سو آل طاهر او س

د شاوخوا ټول ملكان لكه د : ه چي ابن خلكان واييگاو څن) يهـ پور263هـ تر 259(
ملتان ملك، د رخج ملك، د طبسين ملك، د زابلستان ملك، د سند او مكران ملكان 

  .ئې د ځان تابع كړه
كال د ) ع878= هـ 265(ړې وكړې او د گتر هغه وروسته يعقوب په پارس كي ج  

  .ۍ وروسته د قولنج په ناروغۍ مړ سو كالو پاچه17 د دوشنبې په ورځ تر 14شوال پر 
په اسالمي دوره كي يعقوب لومړنى عادل، واكمن او بخښونكى حكمران وو،   

چي د افغانستان ټول هيواد ئې د آمو له سينده تر سيستان او مكرانه او له بادغيسه او 
او د ردېز او زابلستانه ونيو او د عسكرو او وسلو په تنظيم گمرو او هراته تر كابل او 

خزانو په ډكولو كي ئې زيار ويوست، ځكه نو مسعودي دى د جهان له سترو پاچهانو 
ڼلى او يو لوى فصل ئې د ده د ښه سياست او ښه تدبير په ستاينه كي ليكلى دئ گڅخه 

د ده په لښكر كي پنځه زره بختي اوښان او لس زره صفاري غاتري وې او د : او وايي چي
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 اتيا مليونه ديناره تان په خزانه كي پنځوس مليونه درهمه اوده تر مړيني وروسته د سيس

 عجمي نژاد وياړل او په هغه منظوم ليك كي چي د بغداد خليفه المعتمد ول، ده پخپل
ته ئې ولېږه د عباسيانو كهول ته ئې اخطار وركى چي له دې هيواده ووزي، او كه نه وي 

  .د توري او قلم په زور به وايستل سي
دا چي د يعقوب تر مړيني وروسته عمرو ليث د ده ورور ئې پر ځاى لنډه ئې   

كښېنوست او د خالفت دربار هم هغه د خراسان او سيستان او فارس او كرمان او هند او 
سند او ماوراء النهر په پاچهي ومانه او په اولو وختو كي د ده سياسي مناسبات د 

ته المعتمد خليفه د ده عزل اعالن او عباسيانو سره دوستانه ول، خو تر لږي مودې وروس
  .د ده قلع او لعن ئې د خراسان د يوې ډلي حاجيانو په مخ كي بيان كى

وا كي د طاهري پاچهانو د اميرانوله پايڅوړ كال په شاوخ) ع879= هـ 226(د   
څخه يو سړي په خراسان كي شورش وكى او دا سړى احمد د خجستاني عبداهللا زوى وو 

هـ 267(خو عمرو ليث هغه مات كى . يستان تر حدودو پوري پر مخ والړاو د هرات او س
او تر دې وروسته رافع د هرثمه زوى چي د ابن خلكان په قول د معتمد خليفه ) ع880= 

 او هرات او فراه ئې ونيول او د اسان كي د عمرو پر خالف پورته سوله خوا لمسېده په خر
ېده استفاده وكړه، خو بيا هم گاو عراق كي جنعمرو له ليري والي څخه ئې چي په فارس 

عمرو پر هغه برى وموند او رافع ماوراء النهر ته والړ او له ساساني پاچا نصر بن احمد 
ري سول، خو عمرو دى گ مرسته وغوښتله او د خراسانيانو زيات ياغيان د ده مل ئېڅخه

كال د عمرو ليث ) ع896 =هـ 283( او هلته په له خراسانه تر خوارزم پوري پر شا وشاړه
د خراسان تر تصفيې وروسته . د حكمران محمد بن عمرو خوارزمي په الس ووژل سو

محمد بن حمدان د عمرو ليث له خوا د زابلستان والي سو او برد عالي د غزني عامل وو، 
) كذا په تاريخ سيستان كي(ندهارا دوو تنو پاچهانو ناسد او المان گپه دې وخت كي د 

زرو نيزه دارو سپرو په ) 70(ي حمله وكړه، حال دا چي عمرو ليث په بلخ كي د پر غزن
= هـ 278(مرسته د ساماني اسماعيل بن احمد د لښكر سره په مقابله بوخت وو او په 

= هـ 289(رفتار او بغداد ته واستول سو، څو چي هلته د گړه كي گكال په يوه ج) ع900
هم عادل او عمران خوښوونكى پاچا وو، چي زر عمرو . په شاوخوا كي ووژل سو) ع901

رباطونه او پنځه سوه جامع مسجدونه او يو زيات شمېر پلونه او الري ئې جوړي كړې او 
د ابن خلكان په قول د هيواد د چارو په ښه تدبير او ښه سياست كي ئې سارى نه درلود او 
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د لښكر د افسرانو په ندوي د خپل هيواد او د خپل لښكر او گلكه ابن اثير چي ئې څر
  .احوال ډېر ښه خبر وو او هيچا نه سواى كوالى چي د عمرو بې اجازې چا ته سزا وركي

تر عمرو ليث وروسته د صفاريانو دولت كمزورى سو او بلخي سامانيانو پر   
شمالي افغانستان او هرات باندي د سيستان تر حدودو برى وموند او د صفاريانو پاته 

كال ) ع903= هـ 289( پوري په سيستان كي حكمرانان ول، لكه په كسان تر څه مودې
چي د عمرو نمسيانو طاهر د محمد زوى او د هغه ورور يعقوب د امارت خاوندان ول او 

كال تر بست او رخج ) ع903= هـ 291( اخته ول، او په گيو څه موده په فارس كي په جن
ليث د علي زوى د ليث نمسى له دې كال ) ع908= هـ 296(پوري پر مخ والړه څو چي په 

كهوله ميدان ته راووت او طاهر او يعقوب ئې د عمروليث د مريي سبكري په كومك 
په نامه پر سيستان امير سو، او تر ) شيرلباده(ونيول او بغداد ته ئې واستول، او پخپله د 

 زابلستان بست او كش او فراه پوري خطبه د ده په نامه وويله سوه، ليث خپل ورور معدل
او كابل پوري مال ) رخد(كال ئې تر بست  او رخج ) ع909= هـ 297(ته واستاوه او په 

  .هـ كال ئې په بست كي پخپل نامه سكه ووهله298واخيست او په 
ړه كي د سبكري په الس چي گكال په يوه ج) ع910= هـ 298(خو په آخر كي ليث په   

ورغى او په بغداد كي بندي سو او د سيستان د المقتدر خليفه له خوا ئې مالتړ سوى وو 
خلكو له دې كورنۍ څخه علي يا ابو علي محمد د محمد د زوى او د لومړي ليث د 

هـ كال بيعت وكى او تر بست او غزني او كابل پوري ئې هم د ده په 298نمسي سره په 
 څو نامه خطبه وويله، خو محمد د سيستان ساماني حكمران مات كى او بست ته والړ

هـ كال په رخج كي ونيو او 298چي د ساماني احمد د اسمعيل د زوى لښكريانو دى په 
 همدې بست ته ئې راووست او دى ئې د نوموړي سبكري سره بغداد ته واستاوه، او د

ه پر آل سامان وويله سوه او د صفاريانو كورنۍ پاى ته كال په پاى كي د سيستان خطب
يستان خلكو د ساماني حكمران منصور اسحق په مقابل هـ كال د س299خو په . ورسېده

كي بلوا وكړه او ابو حفص عمرو د يعقوب زوى د محمد نمسي او عمرو ليث كړوسي د 
صفاري كورنۍ لس كلن هلك ئې ميدان ته راويوست او د مولى سندلي په مشرۍ ئې 

ارانو په چي د صفاريانو له مواليو څخه وو ساماني حكمران ونيو او د سيستان د عي
 خو ساماني دربار حسين د علي .مرسته ئې د نوموړي ابو حفص په نامه خطبه وويله

مروزي زوى سيستان ته ولېږه او بو منصور جيهاني د سامانيانو وزير بيا سيستان تر 
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ه د ساماني دربار گپه دې تو). ع915= هـ 303(زمينداور او زابلستان پوري تصفيه كى 
ښايي چي د رتابيل (نداو تر ناوې سيمي ونيولې او د طرابيل اميرانو تر رخج او ارغ

د پخواني زمامدارانو پايڅوړ ئې په زابلستان كي له پښو واچاوه، په ) مصحف وي
ن ول، يز د عبداهللا زوى د سيستان اميراكال احمد د قدام زوى او عز) ع922= هـ 310(

 جعفر احمد د محمد زوى د هـ كال بيا د سيستان خلك وپارېدل او امير ابو311چي په 
خلف نمسى او د ليث كړوسى ئې د صفاريانو له كورنۍ څخه راويوست او د سيستان د 

ي ئې وروسپارلې او په رخد كي هم خطبه د ده په نامه وويله سوه، د ده له خوا گاميرۍ وا
بيا حمك د رخج او محمد د بست حكمرانان وټاكل سوه او هيواد ئې تر رخج او د هرات 

خپلواك حكومت كاوه او ئې كال پوري ) ع963= هـ 352( شاوخوا پوري ونيو او تر تر
د ښو اخالقو خاوند او مدبر سړى وو، د ده د حكومت ورځي تر څلوېښتو كالو پوري په 

هـ كال په سيستان كي ووژل سو 252سيستان كي ډېري ښې تېري سوې څو په پاى كي په 
نو پر ځاى كښېنوست، خو د ده او د امير طاهر او تر ده وروسته ئې زوى امير خلف با

بوعلي تر منځ چي د يعقوب ليث د نيكه د ورور له اوالدې څخه وو د سيستان پر امارت 
كي مړ سو، زوى ئې امير ) ع969= هـ 359(اختالف پيدا سو، او چي نوموړى طاهر په 

ين څخه چي گهـ كال ئې له امير سبكت373ېده او په گحسين د امير خلف بانو سره جن
ين خلف ته مرسته گغزنه ئې تر بست پوري نيولى وو كومك وغوښت، خو امير سبكت

وركړه او په همدې كال ئې په منځ كي روغه وسوه، حسين چي مړ سو د سيستان امارت 
ه گپوري ښه خپلواك حكومت وكى، څن) ع999= هـ 390(امير خلف ته پاته سو، ده تر 

ود له غزني څخه د سيستان امارت تهديداوه، ځكه چي په همدې وختو كي سلطان محم
  .نو خلف د هغه اطاعت ومانه چي له كاله به د غزني خزانې ته سل زره ديناره وركوي

= هـ 393(خو سلطان محمود سيستان له خپله هيواده جال پرې نه ښو او په   
 كى، كال ئې پر هغه مځكه يرغل وكى او خلف ئې د سپهبد په طاق كي كالبند) ع1002

انان ته تبعيد كى او سيستان د آل گوزگدى سلطان ته ورغى خو سلطان دى د خراسان 
تر ) ع1480= هـ 885(ين د پاچهۍ برخه سوه او د همدې خلف بانو له نسله د گسبكت

شاوخوا او حتى د صفويانو تر وختو پوري په سيستان كي محلي اميران د ملوكو په نامه 
  .ې د غزنويانو او نورو تر اطاعت الندي حكمداري كولهموجود ول چي په سيستان كي ئ

په افغانستان كي صفاري ملوك د اسالمي دورې لومړنى علم دوسته، عمران   
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خوښوونكي او عادل پاچهان ول، چي په هيواد كي ئې سياسي او ديني يووالى 
 بن راووست، د همدې صفاريانو په وختو كي دري ژبه درباري او ادبي ژبه سوه او محمد

دې زي لومړۍ دري قصيده د صفاري پاچا په ستاينه كي وويله او هم په گوصيف س
ردېز د كابل شاهانو له السه گي سيمي لكه كابل او زمانه كي د افغانستان لمر ختيځ

  .ووتل او له افغانستانه د رتبيالنو او كابلشاهانو كمبله ټوله سوه
  . لمبر41 – ده خد دې مخ مخامصفاريانو او د سيستان د ملوكو بشپړه شجره د   
 � )هـ265 – 247(يعقوب د ليث زوى  .1

 �هـ289وژل ئې په بغداد كي ) هـ287 – 265(عمرو د ليث زوى  .2

 )هـ296 – 289(طاهر د محمد زوى د عمروليث نمسى او ورور ئې يعقوب د  .3
� 

 )هـ298 – 296) (مشهور په شيرلباده(ليث د علي زوى د لومړي ليث نمسى  .4
� 

 )هـ299(معدل د علي زوى د لومړي ليث نمسى ابو علي  .5

ابو حفص عمرو د يعقوب زوى د محمد نمسى او د عمروليث كړوسى  .6
 )هـ300(

 – 311(امير ابو جعفر احمد د محمد زوى د خلف نمسي د ليث كړوسى  .7
 � )هـ352

 �ابن بانو) هـ399 مړ په –هـ شاوخوا 344د (ابو احمد خلف بن احمد  .8

) د مور له خوا صفاري(مد زوى د طاهر نمسى امير طاهر بو علي د مح .9
 )هـ359 - هـ 352(

 )هـ373 – 359(امير حسين د طاهر زوى  .10

 )هـ480(بهاء الدين طاهر د نصر زوى د احمد نمسى  .11

هـ په شاوخوا كي مړ په 482د (تاج الدين نصر د طاهر زوى د محمد نمسى  .12
559(� 

 )هـ559(شمس الدين ابوالفتح احمد د نصر زوى  .13

 وك محمد د نصر زوى ؟عزالمل .14

 � )هـ612 – 562( د محمد زوى ج الدين حربتا .15

 )هـ612(شمس الدين يمين الدوله بهرامشاه د عثمان زوى  .16
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 � )هـ618(تاج الدين نصر د بهرامشاه زوى  .17

 � )هـ618(ركن الدين ابو منصور د بهرامشاه زوى  .18

 )هـ619(شهاب الدين محمود د عثمان زوى  .19

 )هـ622(علي د عثمان زوى  .20

شمس الدين علي د مسعود زوى د خلف نمسى د مهربان كړوسى د طاهر  .21
 )هـ626(كوسى 

 � )هـ652(نصرالدين د ابو الفتح زوى د مسعود نمسى  .22

 )هـ728(شاه نصرت د نصرالدين زوى  .23

 � )هـ731(قطب الدين محمود ركن الدين د محمود زوى  .24

 )هـ747(تاج الدين د محمد زوى  .25

 )هـ747(سلطان محمود د شاه علي زوى  .26

 � )هـ733(عزالدين د ركن الدين محمود زوى  .27

 )هـ784(قطب الدين د عزالدين زوى  .28

 )هـ788(شاه شاهان تاج الدين د قطب الدين زوى  .29

 � )هـ788(قطب الدين د تاج الدين زوى د قطب الدين  نمسى  .30

 � )هـ822(شاه شاهان شمس الدين د قطب زوى  .31

 )هـ842(نظام الدين يحيى د شمس الدين زوى  .32

 )هـ885(شمس الدين محمد د يحيى زوى  .33

 سلطان محمود؟ .34

 )هـ شاوخوا845د (امير محمد مبارزالدين  .35

 )هـ842 – 822(قطب الدين علي  .36

شاه حسين د ملك غياث الدين محمد زوى د احياء الملوك مؤلف په  .37
 .كي) هـ1027(

  
  :خذونهأم

الم، ابن رديزي، تاريخ سيستان، تاريخ ادبيات د براون، طبقات سالطين اسگ  
ري، ابن خلكان، تاريخ االسالم السياسي، مروج الذهب، صابقات ناثير، طبري، ط
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زيده، معجم البلدان، معجم االدباء، تاريخ گتاريخ عرب، روضة الصفا، لب التواريخ، 
تمدن اسالم جرجي زيدان، احياء الملوك د تهران چاپ،  تاريخ ادبيات د دكتور صفا، 

يد نفيسي، په سيستان كي د صفاريانو د ماڼيو د كنډوالو تاريخ ادبيات فارسي د سع
  .) لمبر عكس42(منظر 
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  )هـ885 – 254(صفاريان سيستانى 
  

  )تاريخ سيستان(بن معدل بن حاتم ماهان بن كيخسرو بن اردشير بن قباد بن خسرو اپرويز بن هرمز بن خسرو انوشروان ) هـ200حدود (ليث صفار 
  
  

       علي   معدل؟        ×) هـ289/ 265(                 عمرو   )هـ268 –د پارس والي (                محمد  )هـ265/ 254(×  يعقوب –       1
                            

  بانو=                   محمد 
  

  )هـ290 – 289(×  طاهر – 3)           هـ301(يعقوب             احمد نيا )                           هـ311 –هراة (           شاه ملك 
  

  )هـ299(معدل ) 2 (ماعيل            اس)          هـ298(ابو علي محمد                   ابوالحسن              )هـ299 -296(× ليث ) 1(                                                     
  محمد                    )؟322 – 300(عمرو ) 3 (

  

  )هـ352 – 309(بن محمد بن خلف بن ابو جعفر بن طاهر؟ × ابو جعفر احمد ) 4(                              هعايش                        
  

  )هـ352(   طاهر بوعلي                  )د احمد بن محمد ماينه(بانو        
  نصر                                                      ـه326متولد ) هـ392/ 344(× خلف بانو ) 5(                                 

  

  )هـ481/ 480(بهاء الدين طاهر ] 2[        )هـ392(طاهر                      ابو حفص                   )هـ382مړ (عمرو             
    

  مهربان                                               حسين؟                    )هـ400حدود (محمد                     
  

  خلف                  )هـ د نيمروز ملك480/ 460(طاهر ] 1  [                
  )دريمه برخه وګورئ(                                   )دوهمه برخه وګورئ(                                              

   برخهلومړۍ   لمبر-  41
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  )هـ885 – 254(صفاريان سيستاني 
  

  طاهر] 1      [
  

  )هـ481(فالن؟ ] 3          [                )هـ559 – 482(× تاج الدين ابوالفضل نصر ] 4[    
  

  )هـ560حدود (عزالملوك محمد ] 6          [    )احمد(شمس الدين ابوالفتح محمد ] 5         [      )؟(فالن                 
   د اتلسو وروڼو لرونكى-هـ 559                         
  )هـ612 – 562(× محمد تاج حرب ] 7            [                             عمر نوحي    

  
  )هـ604 –مړ (     ناصرالدين عثمان             )هـ619(ابوالمظفر حرب           )هـ620(امير علي ] 12[

  
  )هـ620مقتول (                       عالء الدين احمد  شهاب الدين محمود] 11[           ملكشاه      شمس الدين يمين الدوله] 8[

  )هـ622 – 619           (                      )هـ618 – 612(    بهرامشاه 
 
  )هـ618(× ركن الدين ابو منصور ] 10    [            )هـ618(× نصرة الدين يا تاج الدين نصربهرامشاه ] 9[

  دوهمه برخه   لمبر-  41
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  )هـ885 – 254(صفاريان سيستاني 
  

  خلف           
  

   مسعود                                              شجاع الدين نصر سپه ساالر                 
  

  )هـ636(ابوالفتح مبارزالدين                          )؟694 – 626( شمس الدين علي – 1            
  

  ) ؟726 – 652(×  نصيرالدين محمد – 2                                                        
  

  شاه علي                                              )هـ700(ركن الدين محمود                                 )هـ728(الدين  نصرة – 3                      
  

  )هـ753 – 751( سلطان محمود – 6                                                     
  

  )هـ784 – 753(× الدين  عز– 7                                     )هـ747 – 731(×  قطب الدين محمد – 4                      
  

  )هـ788 – 784( دوهم قطب الدين – 8                                )ـه751 – 747( تاج الدين – 5                             
  

  )هـ842 – 822(× س الدين  شاه شاهان شم– 11                                          )هـ805 – 788( شاه شاهان تاج الدين – 9                       
  

  )هـ885 – 842( نظام الدين يحيى – 12                                                                    ) هـ حدود810د (×  قطب الدين – 10                             
  

  ) ؟885( شمس الدين محمود – 13                                                                                                                                        
ابن اثير، طبقات ناصري، د اسالم دائرة المعارف، تاريخ يمينى، مير خوند، تاريخ سالجقه، خاندانهاى اسالمى بارتولد، نولدكى، :د درو سرو برخو ماخذونه
  .، تاريخ سيستان، احياء الملوك302/ 2عجم االنساب، ، م175سخاو، جستى، دول اسالميه 

  دريمه برخه   لمبر-  41
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 لمبر عكس– 42ان د صفاريانو د ودانيو دوې منظرې، د سيست
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  سامانيان
  

  )هـ389 – 279(
  

له اوالدې څخه وه او سامان خداء يو نجيب ) سامان خداء(د سامانيانو كورنۍ د   
رديزي گدى د . الي سيمو كي حكمران او په دين زردشتي ووسړى وو چي د بلخ په كليو

په شاوخوا كي د مامون الرشيد پر الس مسلمان سو او اسد ) ع812=  هـ 197(په وينا د 
نوح، احمد، : دې اسد څلور زامن درلوده. د سامان زوى د مامون حضور ته الر پيدا كړه

زوى له خوا سمرقند او سغد غسان د عباد د ى، الياس، چي د خراسان د حكمران يحي
د . نوح ته او فرغانه احمد ته او چاچ او اسروشنه يحيى ته او هرات الياس ته وسپارل سو

كال د معتمد خليفه له ) ع874= هـ 261(احمد بن سامان زوى چي امير نصر نومېد په 
 خوا د ماوراء النهر په امارت وپېژاند سو، ده د بخارا حكومت خپل ورور اسماعيل د

كال په بخارا كي د دوو وروڼو تر ) ع888=  هـ 275(احمد زوى ته پرېښوو، څو چي په 
زوى په الس ورغى او سمرقند ته د ړه پېښه سوه او نصر د اسماعيل گمنځ سخته ج

كال مړ سو او ټول ماوراء النهر او خراسان د ) ع892= هـ 279(واستول سو او په 
انو دربار هم دى رسماً په گمكتفى خليفه اسمعيل په الس كښېووت او د معتضد او 

كال ئې ) ع900= هـ 287(دى  د آل سامان د سلسلې مؤسس دئ چي په . پاچهي وپېژاند
قوت وموند او د بغداد د خالفت دربار هم دى د سيستان د آل صفار په مقابل كي چي د 

ري خپلواكۍ ږغ ئې تر خولې يوست تقويه كى او په همدې كال ئې په بلخ كي صفا
عمروليث بندي كى او شمالي او غربي افغانستان ئې له تخارستانه تر مرو او هرات او د 

 او د مجمل ونه ئې د ساماني هيواد ضميمه كړهايران شمال او ماوراء النهر هيواد
و سيمو هم د اسمعيل الس بر سوى وو، چي  په قول د هند پر ځينو لمر لوېديځفصيحي

محمد د محمد زوى د عبداهللا بلعمي نمسى په . ويندهارا گښايي د فصيحي مقصد 
) ع907= هـ 295(دري ژبه د تاريخ طبري مترجم د دې پاچا فاضل وزير وو، اسمعيل په 

  د اسماعيل تر مړيني . ) لمبر43 –د اسمعيل ساماني د قبر عكس (كال وفات سو 
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  بر عكس لم– 43په بخارا كي د اسماعيل ساماني مقبره، 
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كال هرات ته راغى ) ع909= هـ 297(وروسته ئې زوى احمد پر ځاى كښېنوست، دى په 
او حسين د علي مروزي زوى ئې سيستان ته ولېږه، څو چي صفاري حكمرانان معدل او 
بوعلي چي تر بست او رخجه پوري ئې السونه اوږده سوي ول له منځه يووړه او سيستان 

ى ته وركى، خو د سيستان خلكو لكه دمخه چي وويل ئې منصور د ساماني اسحاق زو
  ).ع912= هـ 300(سوه د سندلي په مشرۍ هغه ونيوى 

هـ كال د خپلو مريانو په الس ووژل سو او خلكو د هغه اته كلن زوى 301احمد په   
نصر بن احمد پر تخت كښېناوه، او د هيواد چاري د هغه پوه وزير ابو عبداهللا محمد د 

  . زوى اداره كولېاحمد الجيهاني
كال په خراسان كي منصور د ساماني اسحاق زوى ياغي سو ) ع914= هـ 302(په   

  .او له سيستان او هراته حسين علي مروزي هم ورسره يو ځاى سو
ه چي گخو له ساماني درباره سپه ساالر احمد د سهل زوى هرات ته راغى، څن  

ړو وروسته گكال تر سختو ج) ع918= هـ 306(منصور په نيشاپور كي مړ سو، حسين په 
د نصر په وخت كي لكه چي دمخه وليكل سوه د سيستان واليت د . تسليم او عفو سو

رزېده، د دې عصر نوري گساماني محلي حكمرانانو او اميرانو تر منځ الس په الس 
  .پېښي د افغانستان په تاريخ اړه نه لري

هۍ وروسته مړ سو، او لومړى كال تر دېرشو كالو پاچ) ع942= هـ 331(نصر په   
  .نوح د ده زوى پر ساماني تخت كښېنوست

د ده د وخت له مهمو پېښو څخه د افغانستان په شمالي سيمو او خراسان كي د   
بوعلي چغاني د محتاج د زوى چي د هغو سيمو حكمران وو ياغي كېدل وه او د ختالن د 

 تخارستان كي لښكر راغونډ كى ان اوگانان او سمنگوزگامير په مرسته ئې په بلخ او 
كال بيا د ساماني دربار له خوا ) ع952= هـ 341(خو د امير نوح لښكر ماته وركړه او په 

كال مړ سو او زوى ئې ) ع954= هـ 343(نوح په . د خراسان په امارت وپېژاند سو
كال ) ع956= هـ 345(د ده په وخت كي په . لومړى عبدالملك پر تخت كښېنوست

ن سيمجور د خراسان په سپه ساالرۍ وټاكل سو، خو له هغه څخه خلكو ابوالحس
= هـ 349(شكايت وكى او په عوض كي ئې ابو منصور عبدالرزاق خراسان ته راغى 

ين حاجب الحجاب د خراسان په سپه ساالرۍ گاو تر هغه وروسته هم الپت) ع960
د ابن مسكويه په قول ومارل سو او ابو علي محمد بلعمي د هغه ځاى حكمران وو او گو
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د بوعلي محتاج له منځه وړلو له پاره بكر د مالك زوى وټاكل سو، چي هغه له خراسانه 
هـ 350(ورك كي، بكر هم هغه د خراسان تر پايه وځغالوه، څو چي لومړى عبدالملك په 

ده . پر ځاى كښېنوستكال مړ سو، او ورور ئې منصور د لومړي نوح زوى د ده ) ع961= 
ين د مخنيوي له پاره گصور عبدالرزاق د خراسان په حكمدارۍ او د الپتابو من

كال له نيشاپوره پر شا سو، بلخ او خلم او ) ع961= هـ 350(دا سړى په . ومارهگو
  .تخارستان او غزنه ته راغى او د غزنوي دولت بنسټ ئې كښېښوو

 تولك  ابو علي محمد د عباس زوى د هرات دگكال سرهن) ع964= هـ 353(په   
په حصار كي ياغي سو، د ابوالحسن سيمجور له خوا چي د خراسان حكمران وو بوجعفر 

وماره سو، چي د تولك تر حصار نيولو وروسته ئې د گنامى د هغه د مخنيوي له پاره و
د منصور په عصر كي د سيستان حكمران خلف د احمد . غور ځيني كالوي هم ونيولې

قويه سو، خو تر هغه وروسته نوموړي خلف په سيستان زوى هم د ساماني دولت له خوا ت
 وكى، چي گكي د سامانيانو له اطاعته سر ورغړاوه او منصور د هغه سره اووه كاله جن

خو همدا پېښي د ابن اثير په قول د ). هـ373(په نتيجه كي ئې روغه ورسره وكړه 
ركز په باب كي ساماني دولت د كمزورتيا سبب سوې او د شاوخوا حكمرانانو ته د م

  . توزنه هيله پيدا سوه
كال مړ سو او پر ځاى ئې دوهم نوح د منصور زوى ) ع976= هـ 366(منصور په   

د خراسان حكمراني په ) ع988= هـ 378(كښېنوست، د ده په عصر كي د ده تر مړيني 
ين له دنيا تللى او د هغه ځاى ئې زوى گابوالحسن سيمجور اړه درلودله، دا وخت الپت

ي په الس كي نيولي وې او ابو علي سيمجور چي د خپل گين د غزني د چارو واگبكتس
پالر ابوالحسن تر مړيني وروسته ئې خراسان تر الس الندي وو د بلخ د حكمران فايق 
خاصه سره ئې الس يو كى او پر خپل سر سو، نو د دوى د سر ټكولو او د خراسان د چارو 

 سړى چي ابوالعباس تاش نومېد خراسان ته واستاوه او د سمولو له پاره د خپل دربار يو
ين د خپل زوى محمود سره د دوهم نوح مالتړ گينه ئې مرسته وغوښتله، سبكتگله سبكت

كال ئې د هرات ښار ته نژدې ابوعلي مات كى او هغه ) ع994= هـ 384(ته ورغى او په 
لقب ) ناصرالدين(ته د ين گد ديمليانو دربار ته پناه يووړه او دوهم امير نوح سبكت

وركى او د خراسان د حكمدار په حيث ئې تر غزنه او كابل او بلخ پوري وپېژاند او د هغه 
 او دوهم امير نوح. په لقب د نشاپور حكمدار وټاكه) سيف الدوله(زوى محمود ئې د 
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كال مړه سول او دوهم منصور د دوهم نوح نابالغه زوى پر ) هـ387(ين دواړه په گسبكت
ماني تخت كښېنول سو، خو د آل سامان د كهول د نظام رسۍ وشلېدله او ايلك خان سا

او ورور ئې دوهم ) ع998= هـ 389(بخارا ونيوله او بكتوزن دوهم منصور ړوند كى 
خو سلطان محمود د هغه ړانده پاچا د . عبدالملك د دوهم نوح زوى پر تخت كښېناوه

ه پاى كي ئې د بكتوز او فايق سره داسي وكړه كسات اخيستلو له پاره مرو ته والړ او پ
دي د محمود وي او نيشاپور او مرو دي د ) يعني افغانستان تر كابله(هرات او بلخ : چي

رزېد او په همدې كال ايلك خان بخارا گه راوگكال له دې جن) هـ389(محمود په . دوى
. همهلته ئې وواژهند كي بندي كى او گونيوله، او دوهم ساماني عبدالملك ئې په اوز

ابو نصر ابراهيم منتصر د دوهم نوح زوى د سامانيانو وروستني شهزاده په ډېر 
 كاوه څو په پاى كي د محمود په گزړورتوب د محمود د ورور نصر او ايلك سره جن

  .كال ووژل سو او د سامانيانو د سلسلې كمبله ټوله سوه) ع1001= هـ 395(تحريك په 
 اداري نومياليو څخه دوه نامتو وزيران يو محمد د احمد د دې عصر له علمي او  

په دري (او بل محمد د محمد بلعمي زوى ) د وركي جغرافيا ټولوونكى(جيهاني زوى 
او د دري له پخوانيو شاعرانو څخه هم ابو شكور بلخي او ) ژبه د طبري د تاريخ مترجم

هـ كي 297 شاعر چي په په بست كي د پښتو(رودكي او دقيقي بلخي او ابو محمدهاشم 
  .او نور ول) مړ دئ
د سامانيانو په عصر كي د اسالم دين او اسالمي مدنيت د عربي ژبي او ادب سره   

رهار، لغمان، د گو سرحدو كي لكه ننسېدلى وو، خو د هيواد په لمر ختيځتر كابله راور
نيت پاته ول او ل غرونه پر خپلو پخوانيو اديانو او ژبو او مدگكونړ درې، د خوست او من
  .) لمبر كي44د آل سامان شجره په (دري ادبياتو ښه وده وكړه 

 )هـ279 – 261(لومړى نصر د احمد ساماني زوى  .1

 �)هـ295 – 279(اسمعيل د احمد زوى  .2

 � )هـ301 – 295(احمد د اسمعيل زوى  .3

 � )هـ331 – 301(دوهم نصر د احمد زوى  .4

 � )هـ343 – 331(لومړى نوح د نصر زوى  .5

 � )هـ350 – 343(ړى عبدالملك د نوح زوى لوم .6

 � )هـ366 – 350(لومړى منصور د نوح زوى  .7
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 � )هـ387 – 387(دوهم نوح د منصور زوى  .8

 � )هـ389 – 387(دوهم منصور د دوهم نوح زوى  .9

 � )هـ389(دوهم عبدالملك د دوهم نوح زوى  .10

) هـ395(د ده تر وژلو پوري په ) هـ390(ابو ابراهيم منتصر د دوهم نوح زوى  .11
 .كي

  
  :خذونهأم

رديزي، ابن اثير، طبقات ناصري، دائرة المعارف اسالمى، تاريخ سيستان، گ  
تجارب االمم، تاريخ االسالم السياسي، مختصر تاريخ ايران د پاول هورن، روضة 
الصفا، طبقات سالطين اسالم، معجم االنساب د زمباور، تاريخ بخارا، لب التواريخ، 

  .ان د بارتولد، حبيب السيرتاريخ يميني، تركست
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  هـ389 – 291 سامانيان
  

  )ګرديزي(بن بهرام چوبين ... بن نوشن ) جثمان(هـ حدود بن خامتا 160د ) د بلخ د سامان كلي ته منسوب(اسد د سامان خداة زوى 
  

  )سكه لري(    حارث ؟   )هرات(      الياس     ) اسروشهچاچ،(       يحيى     )هـ204 –سمرقند (نوح                          ) هـ204 –فرغانه (× احمد 
            

  ابو اسحاق محمد                                      
  

   بكر                                                      
  

                           منصور  يحيى ×                                                 اسحاق                     اسماعيل                        اسد      لومړى نصر- 1            حميد                                     ابراهيم            يعقوب
  )هـ301)                  (خراسان)         ( فرغانه–سمرقند (هـ            295 – 279                        (                              )هـ279 – 261                                              (                                                    

  )هـ320 – 314)                 (هـ301     ()                     هـ234                                                                   حمويه؟                    متولد                        سلوق 
  

  حسين    )هـ301(      الياس                   ابو صالح منصور      
  )هـ302 – 301 –خراسان       (                     

  هـ        محمد356     ابو علي محمد متوفى                      
  )هـ321 –كرمان  (                                                

                محمد                × احمد – 2
  )هـ301 – 295             (                                           

  )راتلونكى مخ(                                              

  لومړۍ برخه   لمبر-  44
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  سامانيان

  

   احمد-  2
  

  )هـ317(         منصور  )هـ ړوند كړه سو337په (                               ابراهيم   )هـ331 – 301( دوهم نصر – 4  )318 -په خراسان كي والړ سو (يحيى   × 
  

               احمد      )بخارا(                             اسماعيل   ) هـ343 – 331( لومړى نوح – 5  )هـ320ړوند كړه سو (    ابو جعفر محمد 
  
            محمد      )هـ366 - هـ 350(×  لومړى منصور – 7                       )هـ350 – 343(× بدالملك  لومړى ع– 6                 

      
  )هـ389(               ابو سليمان   )هـ387 – 366(×  دوهم نوح – 8     )      هـ389(ابو زكريا يحيى   )د يوې ورځي پاچا(                                نصر   
  )هـ350(    

  
                    ابراهيم المنتصر   عبدالملك ثانى– 10    دوهم منصور  × -  9                                 ابو يعقوب           ابو ابراهيم اسماعيل

  )هـ395 –مړ                      (    )هـ389               (    )هـ389 – 381       (    )هـ389                              (    )هـ389                     (
  

  يميني، د اسالم دائرة المعارف، طبقات ناصرى، مير خوند،  تركستان بارتولد، : خذأم
  هـ308/ 2، معجم زامباور 177نامهاى ايرانى، زين االخبار، دول اسالميه 

  دوهمه برخه   لمبر-  44
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  پښتانه حكمرانان
  

  ) هـ شاوخوا300د (
  

په غره او د غور په غرو او د ) سليمان(كسي له هغه ډېر پخواني كهول څخه چي د   
هغو سيمو په شاوخوا كي ئې په پښتنو كي حكمراني او الرښوونه كوله د كيس 

غرغښت او بېټنى او سړبن : درې زامن مشهور دي چي) پټان(عبدالرشيد پښتون 
د دې پښتانه كهول په باب كي ډېري محلي افسانې سته، خو هغه څه چي د . نومېدل
په شاوخوا كي پخپله تذكره كي ) 1215=  هـ 612(خواني مؤرخ سليمان ماكو د پښتنو پ

 په آئين اكبري كي نورو مؤرخانو لكه ابوالفضل عالميليكلي او تر هغه وروسته 
په تذكرة ) ع كي مړ دئ1628= هـ 1048چي په (او اخون دروېزه ) ع1597= هـ 1006(

) ع1609= هـ 1018( په مخزن افغاني كي االبرار او مخزن اسالم كي او نعمت اهللا هروي
په تاريخ افغاني كي تائيد كړي دي ) هـ كي مړ دئ1060چي په (او شيخ امام الدين خليل 

هـ 300 تر 250(درو وروڼو د ندېږي چي دې گاو تاريخي حقايق دي له هغو څخه څر
په افغانستان كي د غور له غرو څخه د سليمان تر غره پوري واكمني ) پوري

او روحاني او قبيلوي نفوذ درلود او د شيخ بېټني ځيني پښتو مناجاتونه ) مانرواييفر(
په پښتو ادبياتو كي منقول او په الس كي سته او تر هغه وروسته د سړبن زوى خرښبون د 
سليمان له غره څخه د غلځو د كالت د غونډان تر غره پوري واك او اقتدار درلود او په 

ه گسليمان د غره په جنوبي لمنه مرغه كي وفات سو، همدارنكال د ) ع1020= هـ 411(
اسمعيل د بېټني زوى د سليمان په غره كي واكمني او روحاني نفوذ درلود او د ده د 

 پلو ته له وازي خوا څخه تر غزني پوري رسېدله، ر لمنه د سليمان د غره لمر لوېديځاقتدا
ع په 1009=  هـ 400د (انقل سوي دي او له دې دوو تنو څخه هم د پښتو پخواني اشعار ر

كند، زمند او كاسي د پښتنو د ټبرو نوميالي نيكه : د خرښبون درې زامن). شاوخوا كي
  .ان دي، چي د دوى د اوالد سلسله په افغاني نسب نامو كي شرح سوې دهگ

و پښتانه د افغانستان په لمر لوېديځدا هم بايد پټ پاته نه سي چي خرښبوني   
افغان (اره واره ول، لكه عبدالرزاق سمرقندي چي په غزنين او برمل كي د سيمو كي خپ
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ع سعدين د لمط(په شاوخوا كي وه ) هـ820(په نامه د هغو يادونه كوي او دا د ) خرشواني
  ). مخ د الهور چاپ359دوهم ټوك لومړۍ برخه، 

پښتنو د  انسابو په كتابو كي دا درې وروڼه غرغښت، بېټني او سړه بن د د افغاني  
ڼل سوي دي چي په دې ځاى كي د دوى د نسب د شجرې مهمي گټبرو د سلسلې سرونه 

  .) لمبر د نسب شجره دي وكتل سي45(ي ليكل كېږي گڅان
ه هم سته چي دوى له هغو گكرالڼي يوه بله څان= په پښتني نسب نامه كي د كرالڼ   

  .و سره خپلوي لري او سوچه پښتانه ديگدرو نورو څان
ر تاسي گو كي تر اسالمي دورې دمخه نه دي، مگو روايات خو په دې څاند پښتن  

پښتون او افغان ذكر په قديمو كتابو او تاريخو كي له درو = پخت = وليدل چي د پښت 
څلورو زرو كالو را په دې خوا راغلى دئ، نو ځكه موږ د هغو قديمو اسنادو څخه داسي 

وستيو خواني اوسېدونكي دي چي په ورواد پويالى سواى چي پښتانه قبايل د دې هي
ر هغه ټول د دوى په مدنيت گډ سوي دي، مگزمانو كي له دوى سره نور آريايي قبايل هم 

او ملي جوړښت كي داسي ويلي سوي دي چي اوس ئې بېلونه نه سې كېداى او يو ملت 
  .ځني جوړ سوى دئ

  :خذونهأم
ى ټوك، ائين اكبري، مخزن د سليمان ماكو تذكرة االولياء، پښتانه شعراء لومړ  

 ټوك، مطلع 2افغاني، تذكرة االبرار د دروېزه، پټه خزانه، د پښتو د ادبياتو تاريخ 
 ټوك، حيات افغاني، شوكت افغاني، صولت افغاني، خورشيد جهان، د 2سعدين 

زنټير، تاريخ گزنټير، افغانستان گسراولف كيرو پټانان، د صوبۀ سرحد او بلوچستان 
  .سلطاني
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  )پښتون(كيس 

  
  

  سړبن                   �         كرالڼ                 غرغښت    ىبېټن                            
   

               خرښبون                     شرخبون
  

             مياڼه                        اورمړ                     ترين       شېراڼي                بړېڅ
  ) لواڼي و غيره–غرشين (                                              

  ) بابړ و غيره– مروت –جلواڼي (
 

                       تور  )دراني(                                              اودل              سپين  
  

                                               پنج پاى           ځيرك
  

   علي زي-                          نورزي             باركزي           الكوزي    پوپلزي  
     ماكـــو–                                                            ســـاكــــزي           بامي زي 
              خوګياڼي                      محمدزي            و غيره                      اڅكزيسدوزي  
  

            كاسي                       زمند                       كند  
               

  ) محمدزي و غيره–خيشكي (                                                                        
              

   زمرياڼي و غيره–شينواري            غورياخېل                                                        خښي
   داودزي–خلــــيل       اتمانزي–    يوسفزي 
   زيړاني–څمكني      مـــــــندڼ–    راڼي زي 

  مهمــــــند و غــــيره        تركالڼي و غــــــــــيره
  
  

                                                 
  . د بېټني، غرغښت او كرالڼي تفصيل په راتلونكي مخ كي وګورئ�

 لومړۍ برخه  لمبر-  45
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–
ت افغاني 
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–

 شوكت افغاني
  

ت افــــغاني 
صول

–
 آيين اكــــبري 

–
 تذكــــرۀ سليمان مــاكو

  

45
  -

 لمبر
 

دوهمه برخه  

 – اوركزى – وردګ – هنى – توري – منګل – دالزاك –ككي 
 – دوَړ – مسيد – وزير – ځدراڼ – بوالق – يشتك – خټك –اپريدي 

 . بنوڅي– بنګښ –ي  ګاړ–سترياڼي 

 – توخي – سليمانخېل – تره كي –سهاك : ټول غلجي قومونه
 – تري – احمدزي – بختيار – خروټي – ناسر – اكاخېل –هوتك 
  سرواڼي- سور – نيازي – لودي – تارڼ –دوتاڼي 

  مشواڼي- صافي – موسى خېل –ګدون 

 ) خوندي و غيره– هُمړ –دُومړ (
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  فريغونيان
  

  )هـ شاوخوا410 تر 250د (
  

انان كي حكمراني گوزگاو غزنويانو په وختو كي په دې كهول د سامانيانو   
درلوده او د دواړو سلطنتي كورنيو سره ئې دوستانه روابط ساتل او علم روزونكي او 

د دوى د حكومت شمالي وېش د آمو سيند او جنوبي . صلح خوښووني پوهان پاچهان ول
اور او هلمند تر د زميند) د كروان رباط ته نژدې(وېش ئې غرستان او غور او تالقان 

ت ساونيانو تر الس الندي يو حكمران نشاوخوا پوري رسېده، چي په غور كي هم د فريغ
انان د سرپل شاوخوا ته ويل كېده، او دا كهول تر گوزگوو او غورشاه نومېد، پخپله 

د پاچهانو له نسله وو چي د فريغون په رباط ئې اړه ) ان خداةگوزگ(اسالم دمخه د 
او كركي څخه د يوې ) اوسني اندخوى( رباط د مقدسي په وينا د اندخو د درلودله او دا

فريغ كلمه د دې هيواد په لرغونيو نومو كي تر خوارزمه ليده  اورځي د الري واټن وو او د
. كېږي، خو پخپله د فريغون د دې كهول د سلسلې د مشر په باب كي څه معلومات نه لرو

فريغون رباط ته ي پېړۍ په شاوخوا كي د ايمي هجردر بې له دې چي د العتبي په قول د
ر د ده زوى احمد بن فريغون د اسالمي دورې په تاريخ كي د دې كهول گنژدې اوسېد، م

  :لومړى سړى دئ چي موږ ئې پېژنو، نرشخي وايي
كال چي امير اسمعيل ساماني د عمروليث صفاري سره ) ع900= هـ 287(په   

. مروليث له خوا هم د بلخ حكمران وپېژانده سوېده امير احمد فريغوني د عگجن
ڼي چي د ورځي ئې زر ارزق بهاڼان راوړه او گلو خاوند گقابوسنامه دى د آسانو د ډېرو 

لو ساتلو او روزلو گدا خبره مبالغه نه ده، ځكه چي د دې سيمو خلك تر اوسه د آسانو په 
  .مشهور دي

مد زوى دئ چي موږ هغه د د دې كهول يو بل حكمدار ابوالحارث محمد د اح  
دري ژبي د پخواني جغرافي كتاب حدودالعالم له مخي پېژنو، دى علم دوسته حكمران 

 او د دې كورنۍ د ډېر ووكال ده ته وړاندي سوى ) ع982= هـ 372(وو او دا كتاب په 
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په شاوخوا كي هغه ) ع951= هـ 340(اقتدار په وخت كي حكمران وو او اصطخري د 
كال ئې خپله لور ساماني زلمي ) ع975= هـ 365(و د بارتولد په وينا په ياد كړى دئ ا

كال وروسته ) ع990= هـ 380(پاچا نوح د منصور زوى ته وركړه او د العتبي په قول تر 
ابن اثير وايي چي . ړې ته راوغوښت خو ماته ئې وكړهگنوح د منصور زوى دى د فايق ج

ان ته راغى او ابوالحارث ورسره يو ځاى سو او انگوزگكال نوح له خراسانه ) هـ383(په 
ين د مالتړ له پاره گېده ابوالحارث د سبكتگين د فايق سره جنگهـ كال چي سبكت385په 

ين زوى گهرات ته راغى او د العتبي په قول ئې په همدې وختو كي خپله بله لور د سبكت
حمد د محمد زوى ته په ين يوه لور ئې خپل زوى ابوالنصر اگمحمود ته وركړه او د سبكت

ين مړ سو همدې ابوالحارث د گكال چي سبكت) ع996= هـ 386(نكاح كړه او په 
محمود او د هغه د ورور اسمعيل تر منځ روغه وكړه او د محمود سره غزني ته والړ او په 

كال محمود د اسمعيل نيول هم ابوالحارث ته وسپاره او دا د تاريخ ) ع998= هـ 389(
  .د ابوالحارث وروستنۍ يادونه دهپه پاڼو كي 

كال د فريغون بن محمد په نامه يو تن يادوي چي ) ع1003= هـ 394(العتبي په   
محمود هغه له بلخ څخه چي وروستنى ساماني شهزاده منتصر پسي د اندخود او 

ر د دې كورنۍ يو بل گمرورود خوا ته استولى وو خو د ده پوره احوال الس ته رانغى، م
رديزي په وينا د گنصر احمد د محمد ابوالحارث زوى دئ چي د العتبي او سړى ابو 

ړه كي چي د قراخانيان او د محمود گكال په هغه ج) ع1007= هـ 398(انان وو، په گوزگ
مشر وو او په ) قلب(د ورور تر منځ په پل چرخيان كي وسوه د محمودي لښكر د منځ 

كال په پېښو كي ليكي چي په ) ع1010= ـ ه410(بيهقي د . كال مړ سو) ع1010= هـ 410(
ان مسعود او محمد په گو ته والړ، خو د ده شهزاده گهمدې كال محمود د غور جن

انان د زوى حسن نامي سره گوزگڅورلس كلنۍ كي په زمينداور كي د امير فريغون  
 ه چي په همدې كال امير ابوالحارث مړ وو، ځكه نو د ده زلمي زوى حسن دگاوسېدل، څن

انان د تاج و تخت نامزد وو، خو دا په يقين معلومه نه ده گوزگين د لور له نسه د گسبكت
ر په دې خبر يو چي گچي دا حسن د همهغه فريغون بن محمد زوى وو يا د ابو نصر؟ م

سلطان محمود د العتبي او عوفي په قول د ابو نصر فريغوني لور خپل زوى محمد ته 
ې بيرته ابو نصر ته وركى او ابو محمد حسن د مهران زوى انان واليت ئگوزگوكړه او د 

= هـ 408(ان سيمه په گوزگواكي د گوماره، گئې د هغه ځاى د چارو په كفالت د ده سره و
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كال بشپړه د غزنويانو تر واكمني الندي راغلې وه او ناصر خسرو علوي په دې ) ع1017
  :بيت كي ورته اشاره كړې ده

  هيبت اوكجاست آنكه فريغونيان ز
  انان راگوزگزدست خويش بدادند 

و شمالي سيمو نو كهول د افغانستان د لمر لوېديځه نو د فريغونياگپه دې تو  
محلي پاچهان ول، چي په عدالت او نېكنامي او د علومو په روزنه ئې شهرت درلود او د 
ه فريغون په دربار كي نامتو پوهان او ليكونكي روزل سوي دي چي له هغې جملې څخ

بديع الزمان همداني، ابوالفتح بستي، د مفاتيح العلوم خاوند خوارزمي او د : دي
  .حدودالعالم نامعلوم مؤلف

  :د دې كهول نوميالي  
 )هـ250(امير فريغون  .1

 )هـ حدود337 د – 279(امير احمد د فريغون زوى  .2

 )هـ389 – 337(ابو حارث محمد د احمد زوى  .3

 )اهـ شاوخو394د (فريغون د محمد زوى  .4

 � )هـ410 – 390(ابو نصر احمد د محمد زوى  .5

 )هـ410(حسن د ابو نصر زوى؟  .6

  
  :خذونهمأ

رديزي، اصطخري، نرشخي، مقدسي، بيهقي، قابوسنامه، عوفي، ابن گالعتبي،   
اثير، مينورسكي د حدودالعالم پر حواشي، د بارتولد جغرافياى تاريخى ايران، معجم 

  .چاپاالنساب، د مينورسكي مقالې د لندن 
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  د ملتان لوديان
  

  ) هـ شاوخوا401 – 370د (
  

ين په غزني كي د واك خاوند سو او گپه شاوخوا كي سبكت) ع976=  هـ 366(د   
ساماني حكمداران بې واكه او كمزوري سوه ځكه نو د افغانستان ښارونه له تخارستان 

 پوري د غزني په ردېزگانان او هرات او سيستان او بست او كابل تر گوزگاو بلخه تر 
  ).ع978= هـ 368(پايتخت پوري وتړل سوه 

و سيمو تر ماوراى سند او ملتانه د ملتان د ه دې وخت كي د افغانستان لمر ختيځپ  
لوديانو په نامتو كهول پوري اړه درلوده او له الهوره تر خيبره جيه پاله كابلشاه حكم 

ل وكى جيه پاله مخي ته ورغى رهار يرغگين پر كابل او ننگهغه وخت چي سبكت. كاوه
ړې د تاوان تر گړه وكړه او مات سو او د جگاو د غزنه په شاوخوا كي ئې ورسره ج

ان ئې گرزېد او د قنوج، ډهلي، اجمير او كالنجر راجه گوركولو وروسته بيرته الهور ته و
غاړه ري كړه د يو لك چمتو سپرو سره تر خيبر راتېر سو او د كابل د سيند پر گد ځان مل

 وكى او په زرو خلك ئې ځني ووژل او گين د هغه سره جنگسبكت. لغمان ته راورسېد
نور ئې پر شا وشړل او د سند تر سينده پسي والړ او په پېښور كي ئې خپل يو امير د دوو 

په دې وخت كي ). ع991=  هـ 381(زرو سپرو سره پرېښووه او پخپله غزني ته راغى 
 الس كي وو چي لودي د پښتنو يو نامتو ټبر دئ او دې ملتان د لودي شيخ حميد په

ين واك ورځ په ورځ پر زياتېدو وليد د هغه سره ئې روغه وكړه او گلوديانو چي د سبكت
ين سره گچي جيه پاله ماته وكړه شيخ حميد په ملتان كي پر خپل حال پاته سو او د سبكت

اللودي كي د احمد لودي په او د ده وراره شيخ رضي په اخبار) هـ382(ئې تړون وكى 
قول د پښتو ژبي له شاعرانو څخه وو، چي د حميد لودي په وختو كي ئې د پښتنو په غرو 

ندېږي چي د سند او غزني تر گكي د اسالم تبليغ كاوه او له دې څخه څر) سليمان غره(
هـ كال د 382منځ ځينو پښتنو ال تر دغه وخته د اسالم دين منلى نه وو، لكه چي په 

د برهمنانو او بتانو ) د اندس پر غاړه(جغرافياى حدودالعالم ليكونكى د قندهار ښار 
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د بت پرستو هندوانو او افغانانو ځايونه ) بنير(او بنيهار ) بتكدو(او لغمان د بودتونو 
بولي، حال دا چي په همدې وخت كي بست او غور او رخد اسالمي ښارونه ول  او كابل 

  .ان او نيمى ئې هندوان ولى ئې مسلمانيو داسي ښار وو چي نيم
د شيخ حميد د مړيني خبر په تاريخ كي نسته خو دوني ښكاري چي په ملتان كي د   

ده واكمني د سند تر غاړو د سليمان تر غره پوري محصوره وه او الهور تر تكسيال او 
 خو په په جيه پاله پوري اړه درلوده،) د سند د سيند پر غاړه(ويهند او تر قندهاره 

كال چي ئې پر ) ع1005= هـ 396(كال محمود ويهند ونيو او په ) ع1001= هـ 392(
نده سوه گملتان لومړى يرغل وكى د ملتان حكمران ابوالفتح داود د نصر زوى وو، نو څر

په شاوخوا كي ) ع999= هـ 390(چي نصر د شيخ حميد زوى د لوديانو دوهم حكمران د 
وروسته د هغه پر ځاى كښېنوست او د غزنويانو سره د حكومت كاوه او دى تر حميد 

لوديانو د كورنۍ په سياسي رقابت كي د سلطان محمود له خوا په بده عقيده او د 
ر د پښتو له وطني ماخذو گم. روهېدلو متهم سوى ووگ و دين ته په هاسمعيلي مالحد

ط وو او دى ملحد او ندېږي چي دا اتهام غلگلكه پټه خزانه او د ده له پښتو شعر څخه څر
  .بې دينه نه وو

) ع1004= هـ 395(ابوالفتح داود تر نصر وروسته د ملتان تخت ته ورسېد او په   
 داود څه اعتنا باندي يرغل وكى، ) بجي راو(كال سلطان محمود د بهاتيه پر حكمران 

الري رهار له گورته و نه كړه، ځكه نو په دا بل كال محمود د تازه دمه لښكر سره د نن
ورغى، لومړى ئې راجه اننده پاله په پېښور كي مات كى او بيا ملتان ته ورسېد او تر اوو 
ورځو كالبندۍ وروسته داود لودي د كاله دوه لكه او په بل روايت دوه كروړه درهمه 

ړې تاوان وركى او د محمود سره ئې د روغي گخراج ومانه او شل زره درهمه ئې هم د ج
و ملتان او د افغانستان پر لمر ختيځكال پوري ئې پر ) ع1010= هـ 401(تړون وتاړه او تر 

سيمو حكومت وكى، څو چي په همدې كال محمود پر ملتان حمله وكړه او هغه ئې ونيو 
د داود په . د غورك په كال كي ئې بندي كى او همهلته مړ سو) د كندهار د شمال(او 

منځه والړ، د داود اوالده تر هغه وروسته هم مړيني كه څه هم د پخوانيو لوديانو كهول له 
په ملتان كي وه او د فخر مدبر په قول  د داود زوى شيخ د سلطان مسعود تر مړيني 
وروسته په ملتان كي بلوا وكړه، چي د سلطان مودود له خوا يو لښكر د لوى حاجب 

ه گارل سو، څنومگاحمد محمد او فقيه سليطي په سپه ساالرۍ د ده د سر كوټلو له پاره و



218 

رو سره منصوره ته والړ او د گچي لښكر د وايوه كال ته ورسېد نوموړي شيخ د خپلو مل
تنۍ يادونه سغزني لښكريانو ملتان ونيو او دا په ملتان كي د لودي كهاله د پايڅوړ ورو

  .ده
دا كهول  په هند كي د اسالمي او افغاني ثقافت لومړنى ممثل دئ او د دې كهاله   

حميد وراره او نصر د حميد زوى د پښتو ژبي شاعران ول او د د شيخ رضي او دوه تنه 
دوى شعرونه او د ژوند پېښي د پښتنو شاعرانو تذكرې پټي خزانې د شيخ احمد ابن 

په حواله ) ع1287= هـ 686(سعيد اللودي د كتاب اعالم اللوذعي فى اخبار اللودي 
دئ او موږ وينو چي لوديانو په راوړي دي او فرشتې هم د هغو افغانيت ليكلى 

كال بيا د بهلول لودي په مشرۍ په هند كي د سلطنت دوهمه كورنۍ جوړه ) هـ855(
خو د لوديانو لومړى كهول د ). هـ932(كړې ده او يو سل كاله ئې حكومت كړى دئ 

  .افغانستان په تاريخ اړه لري او د بهلول كورنۍ په هند كي پاچهي كړې ده
  :نومياليد لومړي كهاله   
 )هـ شاوخوا370د (شيخ حميد لودي  .1

 )هـ شاوخوا380د (شيخ رضي د حميد وراره  .2

 )هـ شاوخوا390د (نصر د حميد زوى  .3

 )هـ401 – 395(ابوالفتح داود د نصر زوى  .4

 )هـ شاوخوا432د (د داود زوى ... شيخ  .5

  
  :خذونهمأ

شوكت  ټوك، 2تعلقات هند و عرب، زين االخبار، د پښتو د ادبياتو تاريخ   
افغاني، تاريخ يميني، فرشته، طبقات اكبري، حدودالعالم، تاريخ سند، ابن اثير، 

  .حيات افغاني، خورشيد جهان، پټه خزانه، آداب الحرب
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  د تخارستان آل باينجور
  

  )هـ372 – 232(
  

دې سلسلې اميرانو په تخارستان او بلخ او خلم او ترمذ او اندراب او پنجهير او   
خش كي حكمراني كوله او هغه باينجور ته منسوب دي چي د عباسي خليفه باميان او و

ين شاهانو پايڅوړ گانو منصور او مهدي معاصر وو او غالباً به تر اسالم دمخه د تگ
  .وي

  :له هغې جملې څخه  
 هـ په شاوخوا كي ئې سكه وهلې ده او په 232داود د الياس زوى چي د / �1  
هـ 258كال څخه تر  233دى له . ه ده څخه بلخ ونيوهـ كال يعقوب ليث صفاري ل258

  .هـ كال مړ سو259پوري د بلخ حكمران وو او په 
هـ په شاوخوا 260ابو داود محمد د احمد زوى او د باينجور نمسى، چي د / �2  

هـ پوري د 279هـ پوري د بلخ او تر 265 كال څخه تر 260دى له . كي ئې سكه وهلې ده
  .الن او ترمذ حكمران ووتخار او جوزجان او خت

هـ له شاوخوا څخه 279ابو جعفر احمد د محمد زوى او د احمد نمسى چي د / �3  
  . هـ كال ئې په اندراب كي سكه وهلې ده288حكمران وو او په 

هـ وروسته ئې حكومت كاوه 310جعفر د احمد زوى او د محمد نمسى چي تر / �4  
  .ه وهلې ده چي اوس هم سته هـ ئې په ختل كي سك313، 312، 310او په 

هـ په شاوخوا كي حكمران وو 372احمد د جعفر زوى او د احمد نمسى چي د / 5  
  .رو څخه ووگرديزي په قول د چغانيانو د ابي علي احمد د محتاج د زوى له ملگاو د 

د دې كورنۍ ځيني نور كسان هم حكمرانان ول، لكه داود د باينجور زوى چي په   
ې عامل وو او هاشم د باينجور زوى چي د وخش او هالورد حكمران هـ كال د بصر306

 د عباس زوى او د باينجور نمسى د ختل خاوند او گهـ كي مړ دئ او بې243وو او په 
هـ پوري د ختل حكمران وو او سكه ئې هم وهلې ده او 293 څخه تر 272حارث چي له 
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اوخوا كي ژوندى وو او حاتم د هـ په ش272داود د ابو داود زوى او د عباس نمسى چي د 
هـ په شاوخوا كي د جوزكرمان حاكم وو، او 251داود زوى او د باينجور نمسى چي د 

  . هـ كال د مصر سرلښكر وو211الياس د هاشم زوى چي په 
  .) لمبر46(ورئ گاوس د دې كورنۍ د نسب شجره و  
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  د باينجور كورنۍ
  

  )هـ حدود140(باينجور 
  

  )هـ243مړ (هاشم              احمد           اس؟عب        هـ206داود  
  )د وخش حكمران(                                  )د بصرې حاكم                  (

     ابو داود محمد– 2      ×          ابو داود           )ختل(بيګ           
            الياس)             هـ279هـ تخار تا ترمذ 265 – 260بلخ   (                 ) هـ251(حاتم            
  هـ211         د مصر سپه ساالر                                 داود          اسد                
   ابو جعفر احمد– 3×   )هـ272حدود (                
   داود– 1                       ×   )هـ288په اندراب كې سكه ووهله    (              حارث              

  )هـ258 – 232بلخ              (                        د ختل او انديجارغ حكمران                                
  )هـ259مړ        (                          جعفر– 4                      ) هـ292 – 272(                      
  )هـ313 تر 310په ختل كې سكه ووهله   (                     
  
  )هـ372د ختل، حدو( احمد – 5                           

  

  )307معجم االنساب زامباور : خذأم(
  د سكې خاوند پاچا× 

  لمبر-  46
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  د غرستان شاران
  

  )هـ550 – 289(
  

او ) شير(كلمه د ) شار(نده كړې ده د گكوارت چي په ايرانشهر كي څرلكه مار  
سره شريكه ريښه لري او دا د مركزي افغانستان د سيمي د يو شمېر حكمرانانو ) شاه(

وى د حكمرانۍ سيمي د لمرختو خوا ته د باميان د شيرانو د هيواد لقب وو چي د د
اونډى وو او لكه د دې كتاب په لومړيو بحثو كي چي مو وويل دا شاهي كهولونه د دې گ

هيواد د هپتالي كوشاني عناصرو پايڅوړ دي او د حكمرانۍ مركز ئې په بشين كي وو 
د دې هيواد اصل نوم په اوستايي چي شورمين او بغشور هم د هغه ځاى ښارونه ول او 

او . دئ) ستان+ په پښتو غر ) (غرستان (او په طبقات ناصري كي هم ) غرستانه(تلفظ 
په نامه يادوي او معرب ئې غرجستان يا ) انگغرچ(فردوسي ئې په شاهنامه كي د 

او داد مشهور ول او ناصر ) عدل(د دې سيمي شاران حكمرانان په نياو . غرشستان دئ
 قبادياني په دې بيت كي د دې كورنيو او د دوى د حكمرانۍ د مركزو داسي خسرو

  :يادونه كړې ده
  يرىـــيان شـــــتاده بدبه بامـــــــاس

  )12(بنشسته بعز دربشين شارى
داسي معلومېږي چي د غرستان شاران تر اسالم دمخه هم د دې سيمي حكمرانان   

= هياطله (ته راغلى دئ كټ مټ د هپتالي انو يو تصوير چي الس گول او د دوى د نيكه 
  .د پاچهانو بڼو او څهرو  ته ورته دئ) هون

په اسالمي عصر كي د غرستان د شارانو يادونه د سلطان محمود د فتوحاتو او د   
غزني د سلطنت تر ادارې الندي د هيواد د اداري تمركز سره منځته راځي، چي يو له دې 

هـ كال د سلطان محمود سياسي مشرتوب او 380 په )شار رشيد(غرستاني شارانو څخه 

                                                 
  . مخ كي دا بيت غلط چاپ سوى، دلته سم سو468 خسرو په ديوان د ناصر )12(
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بل شا ابو نصر محمد د اسد زوى دئ چي په . د هيواد اداري توحيد ته غاړه ايښې وه
  . كال په هرات كي مړ سو406هـ كال سلطان محمود بندي كى او په 405

شارشاه ابو محمد د محمد زوى وو چي د پالر په ژوند د پالر پر ځاى / 3  
هـ كال پخوا 406ېد او تر گو د سلطان محمود او ابوعلي سيمجور سره وجنكښېنوست ا

  .مړ سو
  .شاراردشير/ 4  
  .شار ابراهيم د اردشير زوى/ 5  
شارشاه د ابراهيم زوى چي لور ئې حور ملكه د سلطان حسين جهانسور غوري / 6  

  .ماندينه وه
زنه او غور تر هغو شارانو چي د سلطان محمود تر وخت وروسته تېر سوي دي د غ  

  .مركزي سلطې الندي ژوند كاوه، خو پوهان او علم پالونكي خلك ول
  
  :خذونهمأ

ابن اثير، تاريخي يميني عتبي، دايرة المعارف اسالمي، د غرجستان ماده،   
زيده، معجم االنساب زمباور، ابن گنامهاى ايرانى يوستى، روضة الصفا، تاريخ 

  .785/ 3، معجم البلدان 39خرداذبه 
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  د اندراب اميران
  

دا اميران هم د هپتالي كوشانيانو د پخوانيو حكمرانانو له پايڅوړ څخه ښكاري   
ه گچي په اسالمي عصر كي ئې اسالم منلى او د اندراب په غرو كي پاته سوي دي او څن

يرانو له گذارو غرو په منځ كي وه نو ځكه د جهانگچي د دوى د حكمرانۍ سيمه د دشوار 
  .ندي پاته ولتسلطه خو

له دې اميرانو څخه يوازي د دوو تنو نومونه د دوى له سكو څخه الس ته راغلي   
  :دي او دا سكې د ارميتاژ په موزه كي سته

  )هـ په شاوخوا كي359د (مكتوم د حرب زوى / �1  
  )هـ پوري374 له شاوخوا څخه تر 365د (سهالن د مكتوم زوى / �2  

  
  :خذونهمأ

  .ر، د ماركوف د ارميتاژ فهرستمعجم االنساب زمباو  
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   آل محتاج–چغانيان اميران 
  

د آمو ها خوا ته يو ځاى دئ چي اوس د شوروي ) معرب ئې صغان(چغان   
په دې ځاى كي له پخوانيو زمانو څخه يوه . تاجكستان د جمهوريت جنوبي برخه ده

كو عناصرو جيپه نامه حكومت كاوه چي له آريايي تا) چغان خدات(سلطنتي كهول د 
 دريمي پېړۍ په سر كي امير محتاج نامي هلته حكمران او چغان څخه وو او د اسالمي

په نامه ) آل محتاج(خدات ته منسوب وو، چي تر هغه وروسته ئې كورنۍ په تاريخ كي د 
مشهوره سوه او له دې كورنۍ څخه عادالن او پوهان اميران منځ ته راووتل او د 

په وختو كي ئې د آمو د سيند پر دواړو غاړو او بلخ او تخار سامانيانو او غزنويانو 
د محتاج پالر دا يادونه چي . باندي د هندوكش تر شمالي لمنو پوري حكومت كړى دئ

هـ كي اټكل 250احمد نومېد د ياقوت په معجم االدباء كي راغلې ده او ژوند ئې په 
  :د دې كورنۍ نور كسان دا دي. كېداى سي

هـ په شاوخوا كي 300يو زوى د ابو سعد مظفر په نامه پاته سو چي د له محتاجه / 1  
ئې ژوند او حكومت كاوه او زوى ئې ابوبكر محمد بن مظفر د ساماني نصر بن احمد د 

هـ كال د خراسان او د خراسان د ټولو عسكرو سپه ساالر وو او تر 321دربار امير او په 
اماني د زوى احمد له درباره د سيستان د هـ په محرمه كي د اسمعيل س298هغه دمخه د 

ان كي حاكم سو، په خراسان كي د ده د گرگفتح له پاره استول سوى وو او بيا په 
دې سړي د . هـ پوري وې329هـ كاله د ده د مړيني تر كال 321حكمرانۍ ورځي له 

ه خراسان په پېښو كي تل د يوه غښتلي او اغېزه ناك حكمران په حيث الس درلود او پ
  .چغانيان كي ښخ دئ

هـ كال د پالر د ناروغۍ په 327ابو علي د محمد زوى او د مظفر نمسى چي په / 2  
هـ كال په جرجان او ري كي د 329وخت كي د خراسان سپه ساالر او حكمران وو او په 

هـ كال چي د امير نوح بن نصر 333ېد او هغه ئې وواژه، خو په گماكان بن كاكي سره وجن
دربار له خوا د خراسان له حكمرانۍ څخه معزول سو نو سر ئې له اطاعته ساماني د 



226 

ي په الس كي ونيولې او د گوغړاوه او نوح ئې خلع كى او پخپله ئې د خراسان د چارو وا
هـ كال د برات 344ژوند تر پايه ئې د سامانيانو له دربار سره اخ او ډب درلود، څو چي د 

  . سومه مړ او په چغانيان كي ښخ29پر 
هـ كال د خپل ورور 333ابو العباس فضل د محمد زوى او د مظفر نمسى په / 3  

په حكومت مامور سو او تر هغه وروسته د ) عراق عجم(ابو علي له خوا د بالد جبل 
ونه وكړه او په گساماني عسكرو لوى سپه ساالر وو، چي د خپل ورور سره ئې هم جن

  .هـ كال په بخارا كي بندي سو336
هـ 337ابوالمظفر عبداهللا د احمد زوى د محمد بن مظفر نمسى چي تر / 4  

هـ كال له آسه 340ه اوسېده، او په گوروسته د ساماني امير نوح په دربار كي د رهين په تو
  .ولوېد مړ سو او په چغانيان كي ښخ دئ

هـ كال د چغانيان د 340ابو منصور د احمد زوى د محمد نمسى چي په / 5  
  .ب ووحكمرانۍ ناي

ابوالمظفر طاهر د فضل زوى د محمد نمسى د مظفر كړوسى د چغانيان والي / 6  
څخه وو او په ) مداحانو(منجيك ترمذي د ده له ستايونكو . او ادب پالونكى سړى وو

  .هـ مړ دئ377
فخرالدوله ابوالمظفر احمد د محمد زوى ادب پالونكى والي او د دقيقي او / �7  

ون بر روى پوشد گ پرند نيلات"اه مشهوره قصيده گرخي د داغفرخي ممدوح وو، چي د ف
  .د ده په ستاينه كي ده او سكه ئې هم وهلې وه" مرغزار
د آل محتاج اميرانو عموماً د ساسانيانو او غزنويانو د سلطنتي كورنيو سره خپل   

ښه روابط ساتل او د هغو د ساتني او حمايې په سيوري كي ئې د هندوكش د شمالي 
اتو حكمراني له بدخشان او تخاره نيولې تر بلخ او جوزجان پوري كوله او دا كورنۍ والي

  .) لمبر47 –د نسب شجره دي وكتل سي (ڼله كېږي گد دري ادب له پالونكو څخه 
  
  :خذونهمأ

تعليقات چهار مقاله د دوكتور معين، معجم االنساب زمباور، ابن اثير، تاريخ   
 سعيد نفيسي، ابن خلدون، روضة الصفا، دايرة يميني، معجم االدباء، رودكي د

  .المعارف اسالمي، ديوان فرخي، د عروضي سمرقندي چهارمقاله
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  د چغانيان د محتاج كورنۍ
  

  چغان خدات
  

  مظفر
  
  )هـ329مړ (ابوبكر محمد 
  

  )هـ344مړ (ابو علي احمد                    ×       )هـ333(ابوالعباس 
  

          ابوالمظفر               ابو منصور    
  )هـ340مړ (                                              )هـ340د چغانيان حكمران (  

  
  ، د الكامل او د بارتولد د تركستان310د زمباور معجم : مأخذونه

  لمبر – 47
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  سيمجوريان
  

+ سيم (ورخر گكي د زرين ) نامهاى ايرانى(د سيمجور كلمه د يوستي په قول په   
ا دئ او دا د خراسان د يوه سردار ابو عمران سيمجور نوم دئ چي د ساماني په معن) خر

وظيفه درلوده ) دولت دار(اسمعيل د احمد د زوى په دربار كي ئې د سرمنشي 
  .باله چي د خراسان يوه لويه كورنۍ وه) دواتي(، نو ځكه ئې دى )هـ287(

ل د زوى احمد له ساماني اسمعي هـ كال د298ابو عمران سيمجور دواتي په / 1  
سيستانيانو د ) هـ301(ومارل سو، خو يو كال وروسته گدرباره د سيستان په حكمراني و

  . نصر بن احمد سره مخالفت وكى او سيمجور له هغه ځايه ووت
هـ كال چي امير نصر د احمد زوى ري ونيو د هغه ځاى حكومت ئې 314په   

او لښكركشانو څخه وو، چي په سيمجور ته وركى او دى د خپل وخت له زړه ورانو 
ېدلى گاطروش د زوى سره هم جن اصرراسان په څنډو كي د ابوالحسن د نهـ كال د خ316
  .دئ

ابو علي ابراهيم د سيمجور زوى تر خپل پالر وروسته د مرو او هرات او / 2  
او نوح د نصر زوى د ابو علي احمد ) هـ335 – 333(نيشاپور او قهستان حاكم وو 

ان والي وو او گرگعزل وروسته د خراسان په حكمرانۍ وټاكه او څه موده هم د چغاني تر 
  .هـ كي مړ دئ336په 

ابوالحسن محمد د ابراهيم زوى او د سيمجور نمسى د پالر تر مړيني / �3  
هـ كال د يوه لښكر 356وروسته د خراسان سپه ساالر او لقب ئې ناصرالدوله وو او په 

  .هـ كال په ذيحجه كي مړ دئ378ل سو او د ومارگسره د ري نيولو ته و
ابو علي محمد مظفر د محمد زوى د ابراهيم نمسى د پالر تر مړيني وروسته / �4  

څه موده هم د پالر په ژوند كي د هرات . د هغه پر ځاى كښېنوست او حاجب الباب وو
. ټاكل سوحاكم وو، خو تر هغه وروسته په نيشاپور كي د خراسان واكدار او سپه ساالر و

سكه ئې هم وهلې ده او د خپلواكۍ دعوه ئې كوله، څو چي د بلخ د حكمران سره ئې الس 
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ين او زوى ئې گيو كى او د ساماني امير نوح په مقابل كي ياغيان سول، خو امير سبكت
 ورځ ئې په طوس كي دوى 15هـ كال د روژې په 384ېدل او د گمحمود د دوى سره وجن
هـ كال په روژه كي ونيول سو او په 386رزم ته وتښتېد او هلته د مات كړه، ابو علي خوا

ردېز په كال كي بندي وو، څو چي په گين ته په الس وركى او د گپاى كي ئې سبكت
  .هـ كال مړ سو388

هـ 386د هرات والي وو او په : ابوالقاسم د محمد زوى او د ابراهيم نمسى/ 5  
ربار د خلكو سره يو ځاى سو او د قهستان ين د دگكال نيشاپور ته والړ او د سبكت

حكمراني ئې وموندله او د ټيټوالي او پاسوالي تر ليدو وروسته د ساماني منتصر سره 
ړه وكړه او گين د زوى نصر سره جگاو په سرخس كي ئې د سبكت) هـ391(يو ځاى سو 

  .ونيول سو او غزنه ته ئې واستاوه
هـ كال چي ئې پالر مغلوب سو 385ه پ: ابوالحسن د ابو علي سيمجوري زوى/ 6  

دى ري ته والړ، خو په نيشاپور كي د امير محمود الس ته ورغى او غزني ته واستول سو 
  .ردېز كي بندي ووگاو په 

هـ په شاوخوا كي ئې 388د : ابوسهل د ابوالقاسم علي زوى او د محمد نمسى  
  .ژوند كاوه

د وخت او د غزنوي دورې د ابتدا د دې كورنۍ نومياليو په خراسان كي د ساماني   
ه او ډېره موده ئې په بشپړ قوت او خپلواكي حكومت كړى په پېښو كي لويه برخه درلودل

دئ او كله ئې هم د پاچا په عنوان سكه وهلې ده، چي د ابوالحسن محمد ناصرالدوله 
 يوه لور ئې د نوحهـ پوري حكومت كړى دئ او 377هـ څخه ئې تر 372سكه سته چي له 

ه ابو علي محمد مظفر عمادالدوله گهمدارن. ن منصور ساماني پاچا ماندينه وهب
 لمبر د نسب پاڼه دي 48(هم سكه وهلې وه او خپلواكي ئې درلوده ) هـ387 – 377(

  .)وكتل سي
  
  :خذونهمأ

الكامل، تاريخ يميني، طبقات ناصري، نامنامۀ يوستى، د بارتولد تركستان، د   
  .310: زمباور معجم
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  سيمجوريان

  
  ابو عمر سيمجور دواتي حكمران سيستان

  
  )هـ336 – 333( ابو علي ابراهيم – 1

  
   ابوالحسن محمد ناصرالدوله– 2× 

   هـ377 – 372
  

   ابو علي محمد مظفر– 3×  ابوالقاسم علي              - 4                   لور       
  )هـ387 – 377(عماد الدوله   (       )تان كيپه قهس(           )د دوهم نوح ساماني ماينه( 

                               
   ابوالحسن– 5                                                                 

  
  الكامل، تاريخ يميني، طبقات ناصري، : مراجع

   310نامهاي ايرانى،  تركستان بارتولد، معجم زامباور 
  

لمبر -  48  
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  غزنويان
  

)351 – 583(  
  

كال د ساماني ) م960=  هـ 349( سامانيانو په يادونه كي مو ولوستل چي په د  
ومارل گين د خراسان په سپه ساالرۍ گلومړي عبدالملك له درباره امير حاجب الپت

ين د ساماني نوح له زوى منصور گسوى وو، خو د عبدالملك تر مړيني وروسته الپت
په دې وخت كي د غزنه د ). هـ350(څخه سر واخيست او غزنه او زابلستان ته والړ 

شاوخوا حكمران د لويك له كورنۍ څخه يو سړى وو چي د دې كورنۍ يادونه د كتاب 
په سر كي تېره سوه او ښايي چي د افغانستان د هپتالي كوشانو د اميرانو پايڅوړ وي، 

 ين او د هغه پر ځاى كښېنستلي كسان چي د نومو په پاى كي ئې دگځكه چي پخپله الپت
ډ گين شاهي سلطنتي كهول ته منسوب دي چي يو گكلمه راغلې ده هم د ت) ينگت(

 په شهادت د Wou-Kong گرزندوى وكونگافغاني او تركي عنصر دئ او د چيني 
و او د هندوكش پر جنوب وا كي ئې د افغانستان پر لمر ختيځع كال په شاوخ760

وري هم د حمود د اخالفو تر وخت پين آباد ښار د دوى په نامه د مگحكمراني كوله او د ت
 شمال ته والړ وو او سكې ئې چي د اسالمي عصر په اوايلو اوسني كندهار لمر لوېديځ

  .پوري اړه لري د هندوكش په شاوخوا كي پيدا كېږي
او تر ) هـ351(څخه الس ته راووست ) انوك(ين غزنه له لويك گپه هر حال الپت  

هـ كال په 352ي او زابلستان حكومت وكى او په خپلي مړيني پوري ئې يو كال پر غزن
  .غزني كي مړ سو او اسحاق زوى ئې پر ځاى كښېنوست

په دې وخت كي بيا امير لويك د غزني د نيولو په غرض راغى اسحاق بخارا ته   
منډه كړه او د منصور بن نوح څخه ئې مرسته وغوښتله او بيرته ئې غزني ونيو او تر درو 

ين وروسته د ده يو گتر الپت. كال مړ سو) ع965=  هـ 355(ته په كالو حكمرانۍ وروس
په غالب اټكل (ين نومېد گاره، مبارز او عادل سړى وو او بلكاتگرى چي ښه پرهېزگمل

د ده پر ځاى كښېنوست، دى لس كاله په ) ين شاهانو ته منسوب ويگبه همهغو افغاني ت
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هـ 365 غزني كي سكه وهلې ده او د ئې پهشاوخوا كي هـ په 359غزني كي امير وو او د 
ين چي يو مفسد سړى او گردېز په كالبندي كي مړ سو او امير پيري تگپه شاوخوا كي د 

رى وو پر غزني مستولي سو، خلك له هغه څخه خوابدي او په عذاب گين ملگد الپت
 ردېز پخوانى امير لويك ئې راوباله، لويك د كابلشاه د زوى پهگسول، نو د غزني او 

د (ين گامير سبكت. د څرخ پر شاوخوا يرغل وكى) رگد كابل جنوبي خوا ته د لو(مرسته 
هغه مات كړه او لس پيالن ئې ځني ونيول او غزني ته راغى، ) رىگين زوم او ملگالپت
ين له ظلمه په عذاب سوي ول نو په اتفاق ئې امير گه چي د غزني خلك د پير تگڅن

ين شاهيانو ته گغالباً ت(د قرارسالن نمسى ين د جوق قرابجكم زوى او گسبكت
  ).27ع كال د شعبان 976=  هـ 366د (ئې د غزنه په امارت ومانه ) منسوب
ين نوى مسلمان سوى او زړور سړى وو او د نظام الملك په قول په گامير سبكت  

زيده كي ده د زاول د يوه مشر لور گسياست نامه كي او د حمداهللا په وينا په تاريخ 
ه چي له دې الري د پښتنو زوم سوى وو ځكه نو د ده په لښكر كي ټول گتې وه او څنغوښ

او ) بلوچستان د كالت جنوب ته اوسنى خضدار(ېدل او بست او قصدار گپښتانه جن
ين نامي د گزمينداور او باميان او تخارستان او غور او زابلستان او كابل ئې چي د قرات

ونيول او د كابل شمالي خوا ته په پروان كي ئې سكه ومارل سوو كسانو په الس كي ول گ
ووهله او لكه چي مو د لوديانو په حاالتو كي وويل په لغمان كي ئې د كابل د سيند پر 

ړه وكړه او د هغه سل زره لښكر ئې مات كى او گغاړه د ويهند د جيپاله كابل شاه سره ج
 381( اسالم د دين تبليغ وكاوه لغمان ئې تر پېښوره ونيو او د هغه سيمو خلكو ته ئې د

ين ته ډېره ولجه په الس ورغله او ډېر غښتلى سو گړو كي سبكتگپه دې ج). م991= هـ 
تر هغه وروسته د ده تابع ) ننني غلجيان(او د عتبي او ابن اثير په قول افاغنه او خلج 

  .سول
 كي چي ين له نورو مهمو كارو څخه لكه د دوهم ساماني نوح په حاالتوگد سبكت  

ين او د هغه د زوى محمود گد سبكت) م994= هـ 384(ړه كي گمو وويل د هرات په ج
مرسته ده، چي په نتيجه كي د ساماني دربار مخالفان له پښو ولوېدل، دا نوميالى، عادل 

هـ كال د بلخ 387 كلنۍ په 56 كالو حكمرانۍ وروسته په 21او زړور او رښتين پاچا تر 
حال دا چي د آمو له . مدرموى په كلي كي مړ او په غزني كي ښخ سواو باميان تر منځ د 

پوري او د سند له سينده تر نيشاپور او سيستان پوري ئې ) بلوچستان(سينده تر قصدار 
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لي حكمرانان د غزنه تر مركزيت الندي يو هيواد تشكيل كړى وو او د وطني كورنيو مح
ان كي د آل فريغون گوزگانو او په ته پاته كسسولكه په سيستان كي د صفاريانو ور

  .اميرانو د هيواد په لمرخاته كي د ملتان لودي پاچهانو ئې مشرتوب منلى وو
ين تر مړيني وروسته د ده د شپږو زامنو له جملې څخه اسمعيل گد امير سبكت  

ه چي ئې كفايت نه درلود شورشيانو گخو څن. غزني ته راغى او د ده پر ځاى كښېنوست
او د ده مشر ورور امير محمود چي په نيشاپور كي د خراسان حكمران وو سر واخيست 
هـ له خراسانه لښكر راووست او د غزنين په وره كي ئې د خپل ورور 387په همدې كال 

ه چي د محمود مور زاولۍ وه او فردوسي هم هغه زابلۍ بللې ده گړه وكړه، څنگسره ج
ك ئې اسمعيل او د  د خلكو په كومنو د زابل) درياسته محمود زابلى گخجسته در(

  .هغه لښكر مات كى او اسمعيل تر اوو مياشتو پاچهۍ وروسته په زندان كي مړ سو
محمود چي غزنه ونيو د بلخ خوا ته ئې مخه كړه او په همدې كال ئې شمالي   

افغانستان هم ونيو او په بلخ كي د پاچهۍ پر تخت كښېنوست او د مرو خوا ته پر مخ 
ړه وكړي، خو په پاى كي ئې روغه ورسره گد نوح د زوى عبدالملك سره جوالړ، چي 

وكړه او له ساماني درباره محمود د خراسان په پاچهي له تخارستانه تر بلخ او هراته 
، او هغه وخت چي ئې وغوښته له مرو څخه بلخ ته )ع998= هـ 388(وپېژاند سوه 

 عهد او لوا خلعت ورته راورسېد او د ده رزي د بغداد د خليفه القادر باهللا له خوا دگراو
د ) يمين الدوله او امين المله ولى اميرالمؤمنين(پاچهۍ پر خراسان باندي رسماً د 

امير محمود په سكو كي د نظام ). م ديقعده998= هـ 389د (القابو سره تصديق سوه 
) شاه(دى الدين او ملك الممالك او ملوك الملوك په القابو هم ياد سوى او فردوسي 

ليكي او د غزنوي دورې نور مؤرخين لكه بيهقي او ) سلطان(او العتبي ئې احياناً 
وايي، خو نظام الملك په سياست نامه او ابن اثير په الكامل او ) امير(رديزي ورته گ

په لقب ) سلطان(محمود لومړى وار د : منهاج سراج په طبقات ناصري كي ويلي دي چي
د مؤلف په قول دا لقب محمود ) د تهران چاپ(واريخ والقصص ملقب سو او د مجمل الت

د امير خلف صفاري له قوله واخيست او هغه وخت چي خلف وويل محمود سلطان دئ تر 
  ).مخ406(هغه وروسته محمود په دې لقب مشهور سو 

كه څه هم دا لقب د ده او د ده د اخالفو پر سكو نسته او لومړى وار د ابراهيم   
كال پر تخت كښېنوست خو په ) م1059= هـ 451(كه وهل سوى چي په غزنوي پر س
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غزني كي د سلطان محمود د قبر پر شناخته په كوفي غوندي پخواني ليك د ده د مړيني 
االمير االجل السيد نظام الدين ابى القاسم محمود بن : "ورځو ته نژدې ليكلي سوي دي

  . سند ډېر پخوانى دئگاو دا ټين" ينگسبكت
هـ كال د ساماني منصور او عبدالملك خاصه اميران 389ن محمود په سلطا  

يكتوزون او فايق او وروستنى ساماني شهزاده المنتصر ئې لكه چي دمخه وليكل سوه 
تر منځ ئې اووه لس واره پر هند ) هـ416هـ  او 392(مغلوب كړه او په نور پاته ژوند كي د 
پوري ئې د ويهند په واليت ) هـ392څخه تر هـ 390(لوى او كوچني يرغلونه وكړه او له 

ېد او پېښور گاو لغمان او پېښور كي د جيپاله سره وجن) د اټك پر غاړه اوسنى هونډ(
  .په لقب مشهور سو) غازي(ئې ونيو او د 

م كال ئې د احمد صفاري زوى خلف لكه د صفاريانو په احوال كي 1002 هـ 393په   
جي حاجب او كدخداى بوعلي شاد ته وسپاره، خو چي تېر سوه ونيو او سيستان ئې قب

 او بوالحسن حاجب پر دوى بلوا وكړه څو بوبكر عبداهللا چي د خلف د لور نبيره وو
  .هـ كال بيا سيستان ته راغى او هغه بلوا ئې سړه كړه394سلطان په 

 م كال د سند تر سيند پوريووت او لكه د لوديانو په بحث كي 1005= هـ 396په   
كال ئې د تركستان ايلك خان ) م1006= هـ 397(ل سوه ملتان ئې ونيو او په چي ووي

م كال ئې 1008= هـ 399چي پر بلخ او هرات ئې تر نيشاپوره قبضه كړې وه مات كى او په 
هـ تر منځ ئې په 403 – 402ان په ويهند كي د اننده پاله سره مات كړه او د گد هند راج

د غور (م كي ئې غرجستان 1012= هـ 403 او په پنجاب او كشمير كي فتوحات وكړه
كال د بست له الري پر ) ع1014= هـ 405( هم ونيو او د بيهقي په قول ئې په )شمال ته

غور يرغل وكى او د غور حكمران امير محمد سوري د لسو زرو تنو لښكر سره د 
كي ئې پر په شاوخوا ) ع1016= هـ 407(ران په كال كي كالبند او بندي سو او د گآهن

پنجاب او كشمير حملې وكړې او يو كال وروسته د خوارزم خلكو پر مامون خوارزمشاه 
بلوا وكړه او هغه ئې وواژه خو محمود خوارزم ونيو او ) د سلطان محمود د خور پر مېړه(

كال ئې په هند كي قنوج او د ) هـ410 - 409(په ). هـ408(التونتاش ئې هلته ودراوه 
و بنديانو او ولجو سره ونيو او د درو مليونو درهمو سره غزني ته  كڅونه د ډېرگنگ

راغى او د ابن اثير په قول په الره كي د افغانانو سره ونښت ځكه چي دوى تل د هند او 
هـ د 412كال د غور فتح او په ) م1020= هـ 411(په . غزنه په الره كي د محمود مخه نيوله
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هـ 414واليار او كالنجرو او په گهـ كي د 413په كشمير د لوهركوټ د حصار محاصره او 
كال ماوراء النهر ته ) هـ416 – 415(د سليمان د غرو او پښتنو فتوحات بشپړ سول او په 

والړ او د بلخ او د آمو د غاړي اميران ئې د ځان تابع كړه او د كاشغري قدرخان سره ئې 
هـ كي محمود د 416په . لتړون وتاړه او څلور زره سلجوقيان ئې خراسان ته راوست

ئې ) معبد(جنوبي هند د كاتيا وار پر سومنات حمله وكړه او د هغه ځاى مشهور بودتون 
  .جرات ئې هم ونيوگغله او رووران كى او ډېره ولجه ئې الس ته 

ملتان د جتانو د طايفې د كال د ) م1028= هـ 418(د محمود وروستنى يرغل په   
 ژوند كي پر دې بريالى سو چي له اصفهانه نيولې تر عراق او  له پاره وو او په خپلتأديب

ا تر څنډو او شماالً تر خوارزمه، او جنوباً گنگهمدان او طبرستانه او د لمر ختو خوا ته د 
د بلوچستان تر كڅو او كاتياوار پوري ئې يوه لويه شهنشاهي جوړه كړه او خپل زوى 

ا څخه گنگاو دا لوى هيواد ئې له ) م1029= هـ 420(مسعود ئې په اصفهان كي كښېناوه 
پوري د غزنه د مركزيت تر اداې الندي راووست او ) سواحلو(د دجلې او فرات تر كڅو 

ده په غزنه، پروان، نشاپور، هرات، . په آسيا كي ئې خورا لويه امپراتوري جوړه كړه
يواد په نورو او د ه) د محمود پور په نامه(، الهور )تخارستان(جوزجان، بلخ، ولوالج 

ښارو كي سكه ووهله او دربار ئې تل د دري سترو شاعرانو لكه فردوسي، فرخي، 
منوچهري، عنصري او لويو پوهانو لكه البيروني او ابن سينا او ثعالبي او خمار او 

دى ستر، باكفايته، زړور، سخي او د جهاندارۍ په . العتبي او نورو د ټولېدو ځاى وو
 د العتبي په قول ئې د تركي او افغاني او تاجيكو او غلجو چارو پوه پاچا وو، چي

) غلجو چي د اصطخري او ياقوت په وينا په خراسان او سيستان او كابل كي اوسېدل(
ډ لوى لښكر جوړ كړى او د افغانانو طايفې ئې د غور په غرو او گاو هندو عناصرو څخه 

 او په اسالم ئې مشرفي كړې او د د سليمان په غره او سپين غره او نورو كي د ځان تابع
ابن اثير په وينا د معتزله او باطنيه او جهميه او مشبهه او روافضو فرقې ئې ويستلې او 

د ابن خلكان په قول ده هر كال په هند كي غزا پر ځان فرض كړې . كتابونه ئې وروسوځل
د سلطان  (وه او په مذهب شافعي وو او ابن خلكان د امام الحرمين عبدالملك جويني

محمود د : له كتابه چي مغيث الخلق فى اختيار االحق نومېږي نقل كوي چي) معاصر
امام ابو حنيفه په مذهب وو او د حديثو سره ئې خورا زياته مينه درلودله، او تل به ئې 

خو د قفال مروزي نامتو شافعي په تلقين د امام . هغه د لويو شيخانو څخه اروېده
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  .وښتشافعي مذهب ته راوا
لنډه دا چي سلطان محمود كروړ او زړور پاچا وو او د ابن اثير په قول ښه مخ او   

ي ئې كوچنۍ او ورېښتان ئې سره ول او د ابن خلكان په وينا گجذابه بڼه ئې درلوده، ستر
هـ كال د عاشورا په شپه زېږېدلى وو او د آسيا په زړه كي د يو لوى دولت تر 361د 

كالو پاچهۍ  33 كلنۍ كي تر 61ه ناروغۍ اخته سو او په جوړولو وروسته د سل پ
مه د پنجشنبې په 23پر ) ربيع االخر(كال د دوهمي خور ) م1030 - هـ 421(وروسته د 

وزه رېاوس كه څه هم په غزني كي د ف. سوورځ مړ او د غزنه په فيروزه ماڼۍ كي ښخ 
پاته ده او پر هغې )  لوحهډبرينه(ماڼۍ څه اثر نسته خو يوازي د سلطان د مزار شناخته 

  : ئې په كوفي غوندي ليك داسي ليكلي دي
ين گغفراناً من اهللا االمير االجل السيد نظام الدين ابى القاسم محمود بن سبكت"  

غفرله، توفى رحمة اهللا عليه و نور حفرته و بيض وجهه عشية يوم الحمير لسبع يقين من 
  ".ائةشهر ربيع االخر سنه احدى و عشرين و اربعم

هـ ق كال د امير 1324نبده چي نن  د سلطان پر مزار ودانه ده په گهغه كوچنۍ   
  .) عكسونه50 – 49(حبيب اهللا خان په امر جوړه سوې ده 

انان څخه راغى او په غزني كي د پالر گوزگتر محمود وروسته ئې زوى محمد له   
 سپه ساالر او ين زوى ئې خپلگپر ځاى كښېنوست او خپل اكا امير يوسف د سبكت

 50خواجه ابو سهل احمد حمدوي ئې وزير او علي قريب ئې لوى حاجب وټاكه، خو تر 
ورځو وروسته ابو النجم امير اياز ايماق او علي دايه له غزني څخه د دې له پاره راووتل 
چي د سلطان مشر زوى امير مسعود ته چي په ري او اصفهان كي حكمران وو ورسي او 

محمد د هندوانو د لښكر سپه ساالر سوند هراى . خوا غزني ته راوبوليهغه د خلكو له 
وماره، خو د سراى مريانو سوندهراى وواژه او په نشاپور كي امير گپه هغو پسي و

مسعود ته ورغلل، په دې وخت كي د بغداد خليفه القادرباهللا د امارت لوا او عهد د 
ود ته ولېږل، او ده ته ئې د اسالمي رديزي په الس امير مسعگل بن منصور بن افلح سمر

دايرة المعارف په قول د ناصرالدين اهللا او حافظ  عباداهللا او ظهير خليفة اهللا لقب 
وركى، چي ابن اثير دا لقب سيد الملوك او السالطين هم ليكلى دئ او په دې صورت 

  .ئې مسعود رسماً د خراسان پاچا وپېژاند
  د هلمند او (ين آباد گى او محمد له غزنه څخه تامير مسعود له هراته بست ته راغ  
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ت حدود

د سلطن
محروسه مځكي  
مشهور ښارونه  
  

  لمبر نقشه– 49 – د ايدنبرګ چاپ 1963 د –د غزنويانو له كتاب څخه .  م1030 –د غزنويانو د سلطنت نقشه 
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  لمبر عكس– 50په غزني كي د سلطان محمود قبر او د هغه كتيبه 
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لښكر راووست، خو تر اوو مياشتو پاچهۍ وروسته امير يوسف او ) ارغنداو تر منځ
هغه پر ځاى ين آباد كي ونيو او ړوند ئې كى او امير مسعود ئې د گعلي قريب هغه په ت

  ).هـ د كوچني اختر مياشت421د (كښېناوه 
د ) هـ كي مړ دئ424چي په (سلطان مسعود خواجه احمد د حسن ميمندي زوى   

وزير مشهور په امير (هند له زندانه راويوست او هغه ئې خپل وزير كى او حسن ميكالي 
زانه داره چي ئې د قرمطي والي په تور په بلخ كي غړغړه كى او د محمود له خ) حسنك

هـ كال 422ين نومېد خورا ډېر مال واخيست او دى ئې هند ته واستاوه او په گاحمدينا لت
م كال هرات ته والړ او سپه ساالر 1031= هـ 423ئې كرمان او مكران ونيول او په 

هـ كال 424وماره او په گعبدوس ئې د خراسان د تركمانانو د فساد د مخنيوي له پاره و
م كال ئې پر آمل او ساري 1033=  هـ 425پر سرستي لښكر ويوست او په ئې د كشمير 

و گاو طبرستان برى وموند، او امير بكتغدى ئې د لوى لښكر سره د خراسان د شمالي ډا
) م1034= هـ 426(رزېد، او په گوي له پاره واستاوه، خو ناكامه راويد تركمانانو د مخن

ين د گ جهلن د زوى په مشري د احمدينا لتكال ئې يو لښكر د هندو سپهساالر تلك د
مقابلې له پاره چي په هند كي ياغي سوى وو ولېږه، احمد مات سو او منصوره ته 

او په همدې كال ئې پر ) م1053= هـ 427(وتښتېد او د سند په اوبو كي ډوب سو 
هانسي او د هند پر نورو كالوو يرغل وكى، تر فتوحاتو وروسته ئې خپل زوى امير 

پوري بيرته غزني ته ) م1036= هـ 428(دد په الهور كي حكمران پرېښوو او تر مج
  .راغى
ه چي په خراسان كي سلجوقي تركمانانو تل فتنې جوړولې ځكه نو په همدې گڅن  

كال ئې د بلخ له الري ماوراء النهر ته مخه وكړه، خو پر بلخ باندي داود تركمان يرغل 
هـ كال ئې په 429ېد داود مرو ته پر شا سو او په وكى او چي امير مسعود بلخ ته ورس

ئې د څړ د ځايو انانو كي مسعود علي كندزى له پښو واچاوه او ځيني سلجوقيان گوزگ
ړه وكړه او گهـ كال په شمالي سيمو كي ج430په وركولو راضي كړه او د ځينو سره ئې په 

غى او لوى حاجب سباشي كاله د هرات او غور له الري غزني ته را) م1039= هـ 431(تر 
ړو كي ئې نافرماني كړې وه مصادره او په هند كي گاو حاجب بكتغدى چي په دې ج

 خراسان له گپه دې وخت كي د سلجوقي ميكائيل زامنو طغرل او چغري بي. معزول كړه
نشاپوره تر هرات او بلخ او سيستان پوري ونيو او مسعود ئې د مرو او سرخس تر منځ د 
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هـ كال مسعود خپله وروستنۍ سكه ووهله چي 431ړه كي مات كى او په گجدندانقان په 
  .هـ كال سلجوقي طغرل په هغه ښار كي سكه وهلې ده433تر هغه وروسته په 

ډوډي وليدله، خپل زوى مودود ئې په گامير مسعود چي د هيواد په اوضاع كي   
ده ورور محمد سره ئې غزنه كي پرېښو او پخپله د محمودي خزانو او لښكر او د خپل ړان

كي د ده ) د اوسني حسن ابدال په شرقي برخه(له گهندوستان ته مخه كړه خو په ماري
لښكريانو پر ده بلوا وكړه او ړوند امير محمد ئې خپل پاچا وټاكه، او امير مسعود ئې د 

د (په كال كي بندي كى او بيا ئې د طاهر بن محمد په واسطه وواژه ) هريگ(يري گ
  ).11م كال د جمادى االولى 1040 =هـ 432

په دې وخت كي امير مودود په غزنه كي پر تخت كښېنوست او د خپل لښكر سره   
د بابر په = اوسني جالل آباد ته نژدې (رهار په دنپور گئې هندوستان ته مخه وكړه او د نن

رك و د خپل پالر وژونكي ئې كه تت اكي د خپل اكا محمد د لښكر سره ونښ) آدينه پور
 ووژل او هم ئې محمد د هغه د زوى طاهر سره ونيو او وئې وژل ول كه تاجيك ول

په نامه ودان كى چي تر اوسه په همدې نامه ) فتح آباد(او هلته ئې يو ښار د ) هـ432(
  .پاته دئ
سلطان مودود د سلجوقي تركانو سره چي نفوذ ئې ورځ په ورځ په مارواء النهر او   

 لور گولو كي زيار يوست، او د جغري بيگدوستانه روابطو په ټينخراسان كي زياتېده د 
ئې وكړه، خو سره له  هغه هم د هغه له شره خوندي پاته نه سو او له همدې سببه غزنويانو 
تر خراسان پر خپلو هندي مستملكاتو باور پيدا كى او دا كار لومړى د مودود په سكو 

 د غوايي صورت د سري سمنته ديوه Sivaكي ليده كېږي، چي پر خپله سكه ئې د سيوا 
Sri Samanta Diva سره نقش كړى وو چي دا رويه د ويهند د كابل ) كتيبې( د ليكني

 كلنۍ 39 كالو پاچهۍ وروسته په 9مودود تر . شاهانو له سكو څخه اخيسته سوې وه
د د كال مړ سو،  او د غزني پاچهي تر دوو مياشتو پوري د امير مودو) م1049= هـ 441(

زوى دوهم مسعود او اكا ئې علي د لومړي مسعود د زوى په نامه وه، څو چي د سلطان 
هـ كي د غزني پر تخت 441محمود زوى عبدالرشيد پر دوى غالب سو او په همهغه كال 

  .كښېنوست
خو سلجوقي داود چي د خراسان حكمدار وو د سيستان له الري پر بست او   

ر د گلپ ارسالن له تخارستانه پر غزنه راغى، مزمينداور يرغل وكى او زوى ئې ا
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عبدالرشيد د لښكر ساالر چي طغرل نومېد او د سلطان محمود له مريانو څخه وو، الپ 

مات كى، او هم ئې ) يښايي د اوسني ميدان په كهنه خمار ك(ارسالن د خمار په دره كي 
 يبغو هم مات كى او  ته ماته وركړه او په سيستان كي ئې د داود  اكاوداپه بست كي د

د (انو سره وواژه گوروسته بيا غزنه ته راغى، عبدالرشيد ئې د آل محمود د ځينو شهزاد
ين نامي دى گخو د غزنه خلكو پر طغرل بلوا وكړه او نوشت). م شاوخوا1050= هـ 443

وواژه او سلطان فرخزاد د مسعود زوى او د محمود نمسى ئې د غزنه پر تخت كښېناوه 
 ده د زابلستان د خلكو له اوږو څخه د درنو ماليو بار ايسته كى، ځكه نو په ).هـ444(

خلكو كي محبوب سو، فرخزاد د هيواد اداره لوى حاجب خرخيز ته وسپارله او دې 
حاجب د سلجوقيانو د مقابلې له پاره لوى لښكر خراسان ته ولېږه، او د ابن اثير په قول په 

فرخزاد ځينو مخالفينو دسيسه جوړه كړه او غوښته خو د . ړو كي بريالى سوگزياتو ج
رو په مرسته له دې مهلكې گهـ كال د خپلو مل450ر په گئې دى په حمام كي ووژني، م
هـ كال د صفر په مياشت كي مړ 451كالو پاچهۍ وروسته د څخه وژغورل سو، او تر اوو 

ي داود او الپ ده د سلجوق. سو او ورور ئې ابراهيم د مسعود زوى پاچهۍ ته ورسېد
ي برخي تر الهور پوري د ده په الس كي وغه وكړه او د افغانستان لمر ختيځارسالن سره ر

پاته سوې او څو واره ئې هند ته لښكر ويوست، او د خيرآباد او ايمن آباد كالوي او ډېر 
 كاله ئې په آرامي او هوسايي سره 42مسجدونه او مدرسې او ماڼۍ ئې وداني كړې او 

م كال په شپېته كلنۍ مړ سو او زوى ئې عالء الدين 1098= هـ 492وكى او په حكومت 
دريم مسعود د ده پر ځاى كښېنوست او امير عضدالدوله ته ئې د هند امارت وركى او 

ه چي د سلطان سنجر خور مهد عراق ئې ماندينه وه نو ځكه ئې د سلجوقيانو سره گڅن
 د هند فتوحاتو ته توجه وكړه، څو چي د ده روغه او دوستي درلوده او په همدې سبب ئې

  .ت تر اوبو پوريووگنگين په هندوستان كي د گسپه ساالر طغات
كال په شاوخوا كي وفات سو، او زوى ئې ) م1115= هـ 509(سلطان ابراهيم د   

زاد ئې وواژه او خپله رارسالن شاه په غزنه كي پر تخت كښېنوست، او خپل ورور شي
سلطان سنجر خور وه توهين كړه، ځكه نو د ده بل ورور بهرامشاه له ده  د لوى  چيميره ئې

څخه د سنجر دربار ته وتښتېد، سنجر د بهرامشاه سره مرسته وكړه څو چي په غزني كي 
= هـ 511ئې ارسالنشاه مات كى او هندوستان ته ئې په تېښته مجبور كى او همهلته په 

د سلجوقي سنجر په مالتړ پر تخت كښېنوست م كال مړ سو او د ده پر ځاى بهرامشاه 117
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او خپله سكه ئې د سلطان سنجر په نامه ووهله، ده هندوستان ته لښكر ويوست او په 
كال ئې په ملتان كي محمد باهيلم د لسو زامنو سره له منځه يووى او ) م1118=  هـ 512(

  .ور كال جوړه كړهگپه سوالك ئې د نا
ړه گطان عالء الدين جهانسوز غوري سره په جهغه وخت چي غزني ته راغى د سل  

ړه كي د ده زوى دولتشاه ووژل سو او پخپله بهرامشاه هندوستان گاخته سو او په هغه ج
رزېده دى غزنه ته گخو چي غوريان بيرته و. ته پر شا سو او غزنه د غوريانو الس ته ورغى

شاه د بهرامشاه زوى كال مړ سو او تر ده وروسته خسرو) م1157= هـ 552(راغى او په 
په غزنه او الهور ) هـ583 – 557(او خسرو ملك د خسروشاه زوى ) هـ557 – 552(

كي پر تخت كښېناستل، خو خسرو له غزانو څخه ماته وكړه او غزانو غزنه ونيو او دى 
هـ كال سلطان معزالدين محمد سام غوري په الهور كي 583الهور ته والړ او بيا په 

هـ كال ئې وواژه 587غرجستان د بلوران په كال كي ئې بندي كى او په خسرو ونيو او د 
  .ين د كهول كمبله ټوله سوهگاو د ده د مړيني سره د غزنويانو د آل سبكت

د غزنويان دولت په افغانستان او ايران او هندوستان او ماوراء النهر كي د دجلې   
او غزنه او بلخ او الهور او  پوري دوې پېړۍ دوام وكى گنگڅخه تر ) سواحلو(له كڅو 

په دې عصر كي اسالمي مدنيت او دري ژبي ډېره ترقي وكړه، په . بست ئې پايتختونه ول
هيواد كي د اسالم دين بشپړ خپور سو او هند هم د هغه په تورو روښانه سو او د هيواد له 
لمرخاته څخه د كابل شاهۍ د حكومت او ديانت نخښي وركي سوې او د غزنويانو 

امتو وزيران ابوالعباس اسفرايني، احمد بن حسن ميمندي، حسن بن محمد ميكالي، ن
ستان او  او د افغانستان او هندوصمد خواجه طاهر مستوفي او نور ولخواجه عبدال

نامتو پوهان او . رونه ودان ول او تجارت ئې ښه رونق درلودماوراء النهر او ايران ښا
بوالفتح بستي، ثعالبي، عبدالجبار العتبي، بونصر ليكونكي ئې البيروني، ابن سينا، ا

د (ه خاوند نصراهللا، ابو منصور موفق هروي ، ابوالفضل بيهقي، د كليه او دمنمشكان
رديزي، د آداب الحرب گ، عبدالحى )كتاب االبنيه عن حقايق االدويه ليكونكى

و ليكونكى او نامتوالشجاعه ليكونكى فخر مدبر مباركشاه، د كشف المحجوب 
  .صوفي ابوالحسن هجويري غزنوي دي

فردوسي، فرخي، عنصري، عسجدي، منوچهري، سنايي، : له شاعرانو څخه  
مسعود سعد سلمان، ناصر خسرو بلخي، اسد طوسي، سيد حسن غزنوي، ابوالفرج 
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  .روني، مختاري غزنوي د دې عصر نوميالي تېر سوي دي
نو او د فن د خاوندانو د پالني په آسيا كي د غزنويانو دربار د شاعرانو او عالما  

ځاى وو، او پخپله سلطان محمود عالم او اديب پالونكى پاچا وو، ځيني پوهان په فقه 
كي يو كتاب ده ته نسبتوي او د ده ځيني اشعار او قطعات رانقلوي د غزنويانو په عصر 

ار يرغل د كي نفيسه صنايع او د عمران فن هم د ستايلو وړ ترقي كړې وه، كه څه هم د تات
له منځه وړي دي خو د ) بقايا(افغانستان په لويو ښارو كي د صنعت ټول پايڅوړ 

ين او سلطان محمود گت څخه د سبكتعمراني او د ډبرو توږلو  او خطاطۍ له صنع
ي او د دريم مسعود د ماڼۍ كنډوالې په غزني كي د زمانې له قبرونه او د غزني دوه څل

اه د آثارو له بقاياوو څخه گ، او د بست د ښار د لښكرالس وهلو څخه خوندي پاته دي
م كال په افغانستان كي د فرانسوي لرغون پېژندونكو له خوا كيندلي سوي 1950چي په 

ينه نقاشيو هنري نخښي موندلي دي چي د غزنوي دورې گد هغه ځاى پر دېوالو ئې د رن
  .د هنر او صنايعو طراوت ځني ښكارېږي

هيواد اداره په والياتو كي د حكمرانانو په واسطه كېدله چي په غزنوي دوره كي د   
د غزني د پاچهانو د دربار له خوا د ملكي او لښكري چارو له پاره له سپه ساالرانو او د 

ومارل كېده او د گانو او د پاچا له خپلوانو څخه گدربار له لويو حاجبانو او يا شهزاد
د ماليې د (قول يو د دېوان وزير او لوى خواجه غزني د پاچهۍ په مركز كي به د بيهقي په 

د سپه ساالر تر امر الندي د حرب د (او يو دېوان عرض ) وزير او صدراعظم په حيث
د لوى دبير تر امر الندي د پاچهۍ د ليكنو (او يو د رسالت ديوان ) وزارت د چارو له پاره

 امر الندي د دربار د وزارت د لوى حاجب تر(او يو د وكالت دېوان ) دفتر د چارو له پاره
نديم، وزير، خازن او (وو او هم د پاچهۍ په دربار كي ځيني مشران د ) د چارو له پاره

 وو، گه چي هيواد په خپل مركز پوري نښتى او امنيت هم ټينگپه نامه ول او څن) كوټوال
اوايلو ه چي مو د عباسي دورې د گنو ځكه د دولتي ماليو زياتوالى هم يقيني دئ او څن

مليونو په شاوخوا كي ) 45(د مؤرخانو په قول د خراسان ماليات په متوسط ډول د 
د ټول خراسان او د غزنه او زابل او ) مقياس(واټكلول اوس هم كوالى سو په همدې مېچ 

تخارستان او پېښور او الهور او ملتان او سند او ماوراء النهر او خوارزم د والياتو 
په خزانه كي تر سل مليونو درهمو زيات واټكلوو، البته هغه عايدات د غزني دولت 

ړو كي الس ته راتله له دې گزياتي ولجې او ډېر جواهر او سره زر چي د هندوستان په ج
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  .حسابه مستثنى دي
) د لښكر مشر( دېوان، او ساالر او د جاسوسۍ)  چلوونكىگد ډا(بريد صاحب   

په زياتو لويو ښارو كي د حكومت )  ساتندوىد پوليسو مشر او د ښار د كال(او كوټوال 
چاري اجراء كولې او عدلي چاري قاضي ته سپارلي سوي وې، لكه چي د محمود په 
عصر كي قاضي ابوالحسن د قاضي ابو محمد الفزاري له پارس څخه د رسول په ډول 

نه اري او ورع وليده د غزگغزنه ته راغى او سلطان چي د ده علمي مقام او د ده پرهېز
  .قضا ئې ده ته وركړه او د هغه اوالده تر ډېرو وختو پوري په هغه پايتخت كي قاضيان ول

خو د غزنويانو سياسي روابط د بغداد د خالفت د دربار او د ماوراء النهر د   
او د ماوراء النهر اميران د ) سفيران(خانانو سره تل دوستانه ول او تل د خالفت رسل 

له خوا په ډېر احترام ) د تشريفاتو د رئيس(ه راتله، او د رسولدار غزنه د پاچهانو دربار ت
د غزنوي دولت په مامورينو كي د غزنوي تر پاچهۍ الندي ټول . ورته هركلى وايه كېده

خلك شامل ول، او حتى د غزنه د دربار په لويو لښكري خلكو او نظامي منصبدارانو 
ر زيات پښتانه ول چي د هند په فتوحاتو كي هندوان هم ول او هم د غزنه په لښكر كي ډې

  .كې لويه برخه درلوده
  :د غزنه پاچهان  
 )هـ352 – 351(ين گامير الپت� .1

 )هـ355 – 352(ين زوى گامير اسحاق د الپت .2

 )هـ365 – 355(ين گامير بلكات .3

 )هـ366 – 365(ين گامير پيري ت .4

 )هـ387 – 366(ين گامير سبكت� .5

 )هـ387(ين زوى گامير اسماعيل د سبكت� .6

 )هـ421 – 387(ين زوى گسلطان محمود د سبكت� .7

 )هـ421(امير محمد د محمود زوى � .8

 )هـ432 – 421(سلطان مسعود د محمود زوى � .9

 )هـ432( دوهم وار –محمد  .10

 )هـ441 – 432(سلطان مودود د مسعود زوى � .11

 )هـ441(دوهم مسعود د مودود زوى � .12
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 )هـ441(علي د لومړي مسعود زوى  .13

 )هـ444 – 441(حمود زوى عبدالرشيد د م� .14

 )هـ444) (د محمود مريى(طغرل  .15

 )هـ451 – 444(فرخزاد د لومړي مسعود زوى � .16

 )هـ492 – 451(سلطان ابراهيم د لومړي مسعود زوى � .17

 )هـ509 – 492(عالء الدين دريم مسعود � .18

 )هـ509(شيرزاد د دريم مسعود زوى  .19

 )هـ511 – 509(ارسالن شاه د دريم مسعود زوى � .20

 )هـ552 – 511(شاه د دريم مسعود زوى بهرام� .21

 )هـ557 – 552(خسروشاه د بهرامشاه زوى � .22

 58 لمبر شجرې او 51(، )هـ583 – 557(خسرو ملك د خسروشاه زوى � .23
 .)نقشې ته دي رجوع وسي

  :خذونهمأ
تاريخ سيستان، بيهقي، طبقات ناصري، ابن اثير، طبقات سالطين اسالم،   

تصر تاريخ ايران، آداب الحرب، دائرة المعارف رديزي، العتبي، پاول هورن مخگ
اسالمي، تاريخ ايران رازي، راهنماى افغانستان، سياست نامه، ابن خلكان، ابن 

زيده، مجمل گخلدون، تجارب االمم، فرشته، روضة الصفا، حبيب السير، تاريخ 
 لباب التواريخ والقصص، تاريخ االسالم السياسي، تاريخ االسالم ذهبي، مجلۀ آريانا،

االلباب، معجم االنساب، زمباور، د سراولف كيرو پټانز، اخبارالدولة السلجوقيه، 
 لومړى ټوك، مادر زبان درى، فتوح –راحة الصدور، افغانستان بعد از اسالم 

  .السالطين، غزنويان بوسورت
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  )هـ582 – 351(غزنويان 
  

  )د تخارستان، خراسان او زاولستان حكمراند سامانيانو له خوا (امير حاجب ) هـ351(× الپ تګين ) 1(
  

  امير پيري) 4               (    بلكاتګين) 3        (    ابو اسحاق ابراهيم) 2                    ( ×ناصرالدين سبكتګين ) 1 (         بغراجق؟
  )هـ387 – 366(                                              بن قرابجكم جوق   

  
  يوسف  هـ360 سلطان محمود متولد -3                       ×اسمعيل ) 2           (  خراسان و (نصر                 حسن  حسين  زن علي بن(             حُره      

  )                             هـ421 – 387               (       )هـ387                  (  )هـ389 –                                و سيستان     )              مامون خوارزمشاه
                يعقوب                                        

   محمد- 4                   زن (                    دختر   × عبدالرشيد – 9اسمعيل         ×              نصر           سليمان   اول مسعود– 5  زن محمود               (      زينب 
  )هـ432 و 471   (  )منوچهر زياري)                  هـ444 – 441        (            )هـ432 – 421                 (  )                   بغراخان

  
                         احمد       عبدالرحمن    عبدالرحيم         نامي                         
    
  )هـ492 – 452( ابراهيم – 11مجدود            ايزديار  × فرخزاد – 10             سعيد        محمد           علي– 8          مردانشاه    × مودود – 6                

  )الهور(          )هـ451 – 444)                (هـ423خوارزم )   (هـ441         (    )هـ441 – 432(
  ×يم مسعود  در– 12          و ملتان                                

  ) هـ508 – 492         (                              هـ441صبي ×  دوهم مسعود – 7                                            لور
    )دوهمه برخه وګورئ(                                             

  لومړۍ برخه   لمبر-  51
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  )هـ582 – 351(غزنويان 
  

  ) وروڼو لرونكى39د (دريم مسعود 
  

  )هـ512 – 509(×        ارسالن شاه      – 14   شېرزاد– 13         فرخزاد        سلطان ملك              طاهر      جمشيد ملك           
  × بهرامشاه – 15                          بهاء الدين محمد  )هـ508(            ملك چهر                                 محمود                     ملك زاد          علي    

  

    )هـ511(                                  خطيرالدين محمد                  خورشيد    تورانشاه
  

                                            حسن        ارسالن ملك                 اميرنوك
        

                          على                                                   ايران ملك          شاهزاد
  

  × )  هـ555 – 547(  خسروشاه – 16         )د قطب الدين محمود بن حسين غوري ماينه(       لور   )هـ544 –وژلى (دولت شاه                    فرخشاه
  )خسروشاه د اووه لسو وروڼو لرونكى      (

         سيدالدوله
  محمود    هـ579 – 555(ملكشاه يا ×  خسرو ملك – 17              كيخسرو                   

  
           محمودشاه    بهرامشاه               خسروشاه             ملك شاه                      معسودشاه              جهانشاه

  
  ، طبقات ناصري454: ، دول اسالميه417/ 2معجم زامباور : ماخذونه

  دوهمه برخه   لمبر-  51
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  د سلجوقيانو او خوارزم شاهيانو نفوذ 
  

   ملكانو لنډه يادونهاو د سيستان د
  

  )هـ632 – 429(
  

سلجوقيان د سيحون او د ارال د رود د شمال د تركمنانو يو ټبر وو، چي د   
لي او او ماوراء النهر ته راغ) اوسني نوراتا(سامانيانو په وختو كي د بخارا شمالي  نور  

لو له پاره لو روزنه وه ځكه نو د څړ د ځايو د موندگل د اسالم ئې منلى وو، د دوى شغ
 زامن په جند كي د دې ټبر مشر سلجوق د توقاق باديقان تېمور زوى څلور. رزانده ولگ

  . په اسرائيل، او ميكائيل او يونس او موسىيبغور ارسالن مشهور: درلوده
سلطان محمود سهواً د سلجوق د ټبر څلور زره كورنۍ له جيحون څخه راپوري   

زوى اسرائيل ره د څړ ځايونه وركړه او د سلجوق يستل او په خراسان كي ئې تر نيشاپو
ي كى ته ورته وو كالنجر كي بند) برق جهند او شيردمنده(ه قول ئې چي د منهاج سراج پ

 گ او داود او چغري بېگد ميكائيل زامنو طغرل بېخو ) م شاوخوا1025= هـ 416د (
خ او نشاپور او ډېر ژر خپل ټبر راغونډ كى او خراسان ئې تر غزني او سيستان او بل

لكه چي د مسعود غزنوي په حاالتو كي تېر ) هـ455 – 429(كرمان پوري ونيو، طغرل 
كال ) م1037= هـ 429(ړه كي ئې سلطان محمود مات كى او په گسوه د دندانقان په ج

ئې په نيشاپور كي د پاچهۍ خول پر سر كښېښود او خپل ورور يبغور ئې د غربي 
 كال تر 432وماره او په گرات او سيستان په حكمداري وافغانستان او پوشنج او ه

 د افغانستان په شمالي سيمو كي له گبسته پر مخ والړ او وروڼو ئې داود او چغري بې
مرو او سرخس څخه نيولې تر بلخ او شبورقان پوري ونيول او د بلخ په علياباد كي ئې د 

ړه كي گته د دندانقان په جر تر هغه وروسگسلطان مسعود له لښكر څخه ماته وكړه، م
هـ د سلجوقيانو ټولو قواوو مسعود ته وروستنۍ ماته وركړه او داود خپل نفوذ تر 431

كه څه هم سلطان مودود له غزنه څخه . سيستانه او شماالً تر بلخ او تخارستانه وغوړاوه
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ړې ته گخپل وزير عبدالرزاق د احمد ميمندي زوى په سيستان كي د سلجوقيانو ج
خو څه كار ئې پر مخ نه بوت او تخارستان او بلخ ).  شاوخوا1048= هـ 440د (اوه واست

هـ 465 – 455( زوى الپ ارسالن گاو ترمذ او قباديان او وخش او ولوالج د چغري بي
= هـ 485 – 465(په الس كي وو او پخپله ده او د ده زوى ملكشاه ) م1072 – 1063= 

 او نوي سره دوستانه روابط وساتل او زابلستانسلطان ابراهيم غزد ) م1092 – 1072
كابل ئې تر الهوره پوري غزنوي دولت ته پرېښوو، په دې وخت كي د ملكشاه ورور 

هـ كال هغه په ترمذ كي ونيو او ړوند ئې 477تكش په بلخ كي ياغي سو او ملكشاه په 
چي د ) م1157 – 1117= هـ 552 -هـ 511(كى، د ملكشاه زوى سلطان سنجر 

ه نامتو پاچهانو څخه وو، لكه چي د غزنويانو په احوال كي تېر سو، لجوقيانو د كهول لس
د بهرامشاه غزنوي سره ئې د ارسالنشاه په مقابل كي مرسته وكړه او هغه ئې تر خپل 

واكي د سنجري هيواد وېش گاو ) هـ511(سيوري الندي تر الهوره د غزني پاچا كى 
لكه چي د غوريانو په احوال كي (ه سلطان سنجر گا رنهمد. بالواسطه تر الهوره ورسېد

د هرات د غرو د ناب نومي ځاى په درې كنجۍ كي د عالء الدين حسين ) به ئې راوړو
د (ړه وكړه او عالء الدين ئې ونيو او بيرته ئې غور ته واستاوه گجهانسوز غوري سره ج

انو نيمي وحشي قبيلې تر هغه وروسته د قراخطائيانو او غز) م شاوخوا1155= هـ 550
=  هـ 552(تلې او سنجري دولت ئې له منځه يووى ود ايشيا د منځ له غرو څخه راو

او د افغانستان پر سيمو ئې له غزني څخه تر زابل او سيستان پوري ) م شاوخوا1158
يرغل وكى او خسروشاه غزنوي ئې د الهور خوا ته پر شا وشاړه، خو د غز فساد ډېر ژر د 

و خوارزم شاهيانو له خوا له منځه يووړه سو او د سلجوقيانو په وختو كي د غوريانو ا
خوارزم شاهيانو د كورنۍ الس هم پر خراسان او د افغانستان په شمالي او غربي سيمو 

  .بر سوه چي شرح به ئې وروسته راسي
د خوارزميانو په وختو كي چي يوه لويه پېښه پېښه سوه هغه د خوارزمشاهيانو او   

وري كهول چي له ډېرو وختو ئې په غور او باميان كي په خپلواكي حكم كاوه سره د غ
ه چي به د غوريانو او خوارزميانو په احوال كي راسي عالء الدين گنښتل وه، او څن

په شاوخوا كي غور او فيروزكوه او هرات تر غزني پوري ) م1214= هـ 611د (محمد 
 جالل پښو واچاوه او تر هغه وروسته سلطانونيول، او غوري كهول ئې په غور كي له 

ړې گېز د لښكر سره جگ پاچا په افغانستان كي د چنالدين د خوارزميانو وروستني
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    .وكړې چي په وروستۍ برخه كي به ئې تفصيل راسي
 سوى وو، شمالي انستان هيواد پر څلورو برخو وېشلپه دې وخت كي د افغ  

ار اړه درلوده، د قيماً په سنجري او سلجوقي درب مستواليتونه د تخارستان تر مرو پوري
انان سيمي د هرات تر شاوخوا پوري د غوريانو د كهول تر الس گوزگغور او باميان او 

رهار او پېښور او الهور پوري گالندي وې، د زابل واليت له هلمنده تر غزنه او كابل او نن
 له بست او زمينداوره تر زرنج  او د سيستان واليت غزني د آل محمود په واكمني كي ولد

او فراه او نيه پوري د سيستان په ملكانو اړه درلوده چي دې ملكانو د سلجوقيانو، 
يزيانو سره هم ښه روابط ساتل او د صفاريانو او د گغوريانو او غزنويانو او حتى د چن

څخه ول چي د دوى د نومو تفصيل د ) بقاياو(نيمروز د وطني اميرانو له پايڅوړ 
صفاريانو په مبحث كي تېر سو او هم د آل كرت ملكانو چي شرح به ئې وروسته راسي د 

د .  او هرات او سيستان ئې تر الس الندي كړي ولرانو سره الس يو كړىگاري يرغلتات
سيستان د ملكانو او صفاريانو له پايڅوړ څخه لكه چي د صفاريانو په برخه كي چي مو 

، د دې سړي له نسله په سيستان كي )هـ شاوخوا482د  (وويل يو هم ملك تاج الدين وو
ملك جالل الدين كال ) هـ1028(تر زرو كالو پوري اميران پاته ول، چي د ريو په قول په 

پښته عمروليث صفاري ته رسېږي او هم شاه حسين ) 16(محمود خان د سيستان امير په 
پخوانۍ زمانې څخه تر د ملك غياث الدين محمد زوى چي د صفاريانو تاريخ ئې له 

  .خپل عصره پوري د كتاب احياء الملوك په نامه ليكلى دئ صفاريانو ته منسوب دئ
  
  :ونهخذمأ

طبقات ناصري، اخبارالدوله السلجوقيه، لب التواريخ، تاريخ سيستان، ابن   
اثير، د پاول هورن تاريخ مختصر ايران، د خليل ادهم دول اسالميه، د زمباور معجم 

  .) لمبر شجرې ته دي رجوع وسي52(راحة الصدور االنساب، 
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  سلجوقيان خراسان
  

  )هـ400حدود (سلجوق 
  

  موسى                       اسرائيل               ميكائيل
    

  ف   يوس                            ارسال يبغو              )            هـ455 – 432( طغرل بګ – 1                             جغرى بګ داود 
  
  قتلمش         )د كرمان سلجوقيان(قاروت                        سليمان )                       هـ465 – 455( الپ ارسالن – 2

                              
  )اناطول سلجوقياند (                                    )د شام سلجوقيان(تتش                              )هـ485 – 465( ملكشاه – 3

    
   سنجر– 8                           محمد– 7                               بركيارق– 5                                           محمود– 4     

  )هـ552 – 511(                                )هـ511 – 498(                          )هـ498 – 487(                                 )هـ487 – 485(                        
  

  )د عراق سلجوقيان(             )        هـ498( ملكشاه ثانى – 6                    
  

218: راحة الصدور، دول اسالميه: مأخذونه

  لمبر- 52
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  غوريان
  

  )هـ612 – 40(
  

 اوسه هم د هرات د لمر ي ترسوريان د خراسان او غور د افغانانو يو ټبر وو چ  
په نامه ) زوري(په شاوخوا كي د )  ياقوت–زورابد ( شمال د بادغيس د زورآباد لوېديځ

تر اسالم دمخه هم دې كهول د تخارستان او غور او هرات او خراسان په غرو كي .  سته
ا او د) كلمه پښتو ده] غر[په دې لقب كي د (په لقب يادېدل ) غرشاه(حكمراني كوله او د 

] ضحاك[دا نوم فردوسي  (وني افسانوي شخصيت ضحاك ته منسوب دئكهول لرغ
دئ او طبري او البيروني ] سهاك[بللى او په پښتو منابعو كي د تاريخ سوري په حواله 

راغلى چي د ] ده اك[يادوي او په مسعودي كي ] بيوراسپ ازدهاق[او ابن بلخي ئې 
ياد سوى ] اژي دها= دهاك [ه اوستا كي دئ، پ] ازدهاق[طبري په قول معرب شكل ئې 

ه په خراساني نومو كي گدئ او همدارن] اژدهار[ ياو په پښتو ك] اژدها[ په دري كي چي
رديزي د پالر نوم گي عبدالحي كدا نوم ډېر مستعمل دئ لكه د زين االخبار د ليكون

فقيه او ظاهري ] هـ شاوخوا287د [او ضحاك شيباني ]  هـ په شاوخوا كي400د [ضحاك 
مشهوره پخوانۍ آريايي قبيله چي ] سهاكا[نومى ښار او د ] ضحاك[باميان ته نژدې 

د افغاني قبيلو ] سهاكزي[او ] سهاك[سكستان د دوى په نامه دئ او مفغن صورت ئې 
دا ټوله دا ښيي چي دا نوم د لرغوني افغانستان په نومو كي پخوانۍ ريښه ). نومونه دي

  .لري
وستهم د = ستهم گچي د (دئ ] بسطام[ورو نومو كي يو نوم هم د دې كهول  په ن  

او فردوسي هم هغه يادوي، دې سړي په شغنان او ) پهلوان په معنا معرب صورت دئ
باميان او تخارستان او غور كي حكمراني كړې ده او تر هغه وروسته په غور كي د دې 

ساالر سام وو او د سوري ټبر ټبر څخه دوو وروڼو الس درلود چي يو امير سور او بل سپه 
) ماهوى سوري نژاد(اميران دې نامه ته منسوب دي چي فردوسي او نورو مؤرخينو د 

 په گاو د هغه ځاى د مشهور بت چي هيون تسن) جبل زور(په نامه ياد كړي او بالذري د 
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 په نامه ليدلى يادونه كوي او ابن فندق هم په تاريخ بيهق كي د) شونا(كال د ) ع603(
سلطان مسعود د وختو د خراسان عميد سوري يادوي او په را وروسته وختو كي نامتو 

  .شېرشاه سوري هم په هند كي له دې افغاني ټبر څخه راوتلى او پاڅېدلى دئ
د سوري كهول له نومياليو څخه يو هم شنسب د خرنك زوى دئ چي د فخرالدين   

ر او د صا مع د حضرت علي مباركشاه د نسب نامې څخه د منهاج سراج په روايت
هغه په حضور ئې ايمان راوړى وو او عهد او لوا ئې ځني اخيستې وه او له هغه كهول 

 هغه عهد او لوا به هغه ته څخه چي به هر څوك پر تخت كښېنوست د حضرت علي 
وركول كېدله او دا چي په اسالمي دوره كي د غور لومړى حكمران دئ چي موږ په خبر 

 پوالد غوري د ده له زامنو څخه وو چي د غور د غرو شاوخوا ئې تر تصرف يو او امير
الندي وه او د خپلو پلرو نوم ئې ژوندى كى او چي صاحب الدعوت العباسيه ابو مسلم 
مروزي منځ ته راووت نو امير پوالد د غور لښكر د ابو مسلم مالتړ ته ورووست او د آل 

وكړه او د امير پوالد د حكمرانۍ مركز د غور عباس د تقويې له پاره ئې ډېر كارونه 
م 747=  هـ 130د (مندېش وو او د غور پر ټولو غرو او پر شاوخوا ئې حكمراني كوله 

دهار د خلكو د عنعنې او د ند امير پوالد يو زوى چي امير كروړ نومېد د ك). شاوخوا
كتاب د متن له ټي خزانې د احمد بن علي بستي د كتاب تاريخ سوري په حواله ئې د پ

جهان (كال د غور په مندېش كي امير وو او د ) م856= هـ 139(پېژنو چي په مخي 
  .په نامه ئې چي د فردوسي د پهلوانانو له القابو څخه دئ شهرت درلود) پهلوان
د غور (او خيسار او تمران او بركوشك ) د كندهار د شمال والشتان(بالشتان   

 وې او دى داسي غښتلى پهلوان وو چي يوازي د د ده په الس كي) مشهوري كالوي
چي په پښتو كي د كلك او سخت (ېده او په همدې سبب ئې كروړ باله گلسو تنو سره جن

، د دې كهول واكمني تر زمينداور او بست او والشتان پوري رسېدله، له )په معنا دئ
 ابو مسلم ړو كي دى هم دگنقالب په جاموي كهول څخه عباسي كهول ته د خالفت د ا

رى وو او پټه خزانه د تاريخ سوري په حواله د ده يوه پښتو حماسه رانقلوي او دى د گمل
ښې وينا خاوند بولي، په خپلي دې پخوانۍ حماسه كي امير كروړ جهان پهلوان د خپل 

ڼي او گاو غرج او تخار پوري ) رمسيرگ(حكومت سيمه له مرو او هرات څخه تر جروم 
  .مي په تېره توره ونيو) تانسيس(وايي چي زرنج 

د ده دا حماسي شعر د خراسان او پښتو له لرغونيو حماسي آثارو څخه دئ  او د ده   
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 او جهانكشايۍ څخه حكايه كوي او د پښتو يرۍگښتلي روح او ملي غرور او جهاند غ
هغه زاړه لغات او كلمات پكښې دي چي اوس په پښتو ژبه كي مستعمل او ژوندي نه 

  .دي
 په گد پوشن) د هرات لمر لوېدو خوا ته(كال ) م770= هـ 154( كروړ په امير  

ړو كي ووژل سو او تر ده وروسته ئې زوى امير ناصر پر غور او بست او زمينداور گج
  ).م شاوخوا776= هـ 160د (حكومت كاوه 

د دې تاريخي، لساني او ادبي په زړه پوري موضوع د تفصيل له پاره دي د پټي (  
  ).اب د كابل چاپ او د پښتو د ادبياتو د تاريخ دوهم ټوك وكتل سيخزانې كت

) م786= هـ 170د (منهاج سراج تر امير پوالد وروسته د هارون الرشيد تر وختو   
تر شاوخوا پوري د دې كهول د حكمرانانو څخه يادونه نه كوي او له ښه مرغه دا خال پټي 

ه كړې ده او په لږ تفصيل سره د امير خزانې د محمد بستي د تاريخ سوري په حواله ډك
كروړ او امير ناصر يادونه كوي او بيا منهاج سراج د دې كهول يو بل امير بنجى د نهاران 

ڼي او ليكي چي د خپل يوه معاصر غوري گشنسبي زوى د غور له لويو اميرانو څخه 
 امير بنجى د امير سره چي شيش د بهرام زوى نومېده د هارون الرشيد دربار ته ورغلل او

د لقب سره د غور امير او امير شيش د غور د لښكر پهلوان وټاكل ) قسيم اميرالمؤمنين(
  ).م شاوخوا786= هـ 170د (سو 

د غور اميران د همدې بنجي له نسله او د غور سپه ساالر د شيش له تكم څخه دي،   
ي امير سوري چي د صفاريانو په وختو كي له آل شنسب څخه د غور امارت په مندېش ك

په ) م967=  هـ 253( د ،ته رسېدلى وو، لكه د صفاريانو په احوال كي چي مو ولوستل
ين آباد او رخج گشاوخوا كي يعقوب صفاري د نيمروز او بست او داور ښارونه تر ت

پوري ونيول، د هغه ځاى امير ئې له پښو واچاوه، په دې وخت كي امير سوري د غور د 
غه وخته ال د غور نيمي خلك مسلمانان نه ول او تر دې وروسته امير غرو امير وو او تر ه

ين هم پر غور حملې وكړې، چي د سوري كهول خپلواكۍ ته ئې څه صدمه و نه گسبكت
وال كي چي مو ولوستل سلطان محمود هم پر ى سوه او لكه چي د غزنويانو په احرسوال

سوري وو كله به ئې اطاعت غور يرغل وكى خو د غور امير چي په دې وخت كي محمد 
هـ 405په (كاوه او كله به ئې د تمرد الره اخيسته څو چي سلطان محمود د بيهقي په قول 

 او كال د غور د جنوب له خوا د بست) هـ401(كال او د ابن اثير په قول په ) م1014= 
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 خوابين له الري د لوى لښكر سره غور ته ورغى چي د لښكر په مخ كي د هرات حكمران
ړه كي د گالتونتاش او د طوس حكمران ارسالن جاذب وو او امير محمد ئې په يوه ج

ران په كال كي كالبند كى، محمد تر ډېري مودې گلسو زرو تنو لښكر په مرسته د آهن
وروسته له كال راووت او سلطان ته تسليم سو، سلطان دى، د ده د كشر زوى شيش سره 

يالن په شاوخوا كي پر الره هغه زهر وخوړل چي گ د) غزني ته نژدې(غزني ته بوت، خو 
  .ر د اسارت ذلت ئې و نه مانهگوتمۍ كي ئې تعبيه كړي وه، ځان ئې وواژه مگپه خپله 
د پښتو ژبي وطني رواياتو چي د لرغوني پښتانه او تاريخ سوري د كتابو په   

 د مرثيې د حواله په پټه خزانه كي راغلى پورتنى تاريخي اجمال تائيدوي او د محمد
هـ د زمينداور 425چي په (پښتو قصيده هم راوړي چي شيخ اسعد د محمد سوري زوى 

دا . ران كي د ده په دربار كي ووگويلې ده، او همدا شاعر په آهن) په بغني كي مړ دئ
قصيده چي د ژبي د بالغت او فصاحت له مخي ډېره پخه ده د محمد د مقام لوړوالى او 

رت شرح گړې او د محمود له خولې د محمد د بنديگرانو د جگنزړورتوب ښيي او د آه
بيانوي او دى د سور د كهول وياړ او افتخار بولي، چي د خپل كهول د پت ساتلو په الره 
كي ئې ځان قربان كى او د شيخ اسعد دا قصيده د پښتو د لرغوني ادب له خورا مهمو 

  .آثارو څخه ده
حمود له خوا امير بوعلي د محمد سوري د محمد تر مړيني وروسته د سلطان م  

زوى د غور د مندېش په غرو كي د پالر پر ځاى كښېنوست او د سلطان تابع وو او په غور 
كي ئې په مدرسو او مسجدو او ماڼيو جوړولو الس پوري كى او علم دوسته سړى وو، 

= هـ 425(ده د محمودي عهد تر پايه حكمراني وكړه، خو د مسعود په وختو كي د 
عباس د شيش زوى پورته سو، او خپل اكا ئې ) د بوعلي وراره(په شاوخوا كي ) م1033

عباس ظالم او بېباكه سړى وو او د نجوم . بندي كى او د غور پاچهۍ پر تخت كښېنوست
ه كال كي ئې يوه رصدخانه ودانه گد علم سره ئې ذوق درلود، د مندېش د واليت په سن

 سلطان ابراهيم غزنوي دربار ته شكايت وكى، ابراهيم هم كړه، خو خلكو د ده له جوره د
غور ته لښكر ويوست او امير عباس ئې غزني ته بندي بوت او د غور امارت ئې د ده 
زوى امير محمد ته چي د غزنه دربار ته مطيع او عالم پالونكى، عادل او د ښو اخالقو 

حمد وروسته ئې زوى او تر م) م شاوخوا1058= هـ 450د (خاوند سړى وو وسپاره 
قطب الدين حسن د محمد زوى او د عباس نمسى چي ستر پاچا او د غور د پاچهانو 
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ړه گاو ده د غور ياغيان په ج) م شاوخوا1058= هـ 460د (نيكه وو پر تخت كښېنوست 
د وجيرستان )  جنوب تهلوېديځد غزنه لمر (ړه كي چي گكي د ځان تابع كړه او په هغه ج

او د ده زوى ) هـ شاوخوا493د ( كي ئې د ياغيانو سره وكړه ووژل سو او كوشك په پاى
ملك عزالدين حسين د غور پر تخت كښېنوست، ده د سنجري دولت سره دوستانه 

 او عالم پالونكى ښه پاچا وو، چي او د ښو اخالقو څښتن پر عهد والړروابط درلوده 
ان او تخارستان پخپلي پاچهۍ كي اوو زامنو ئې خراسان او غور او زابل او غزنه او بامي

  :شامل كړه او هر يوه پر يوې برخي حكومت كاوه په دې تفصيل
ئې رسماً په عربي ) اهغرش(قطب الدين محمد چي خپل لرغونى وطني لقب / 1  

واړاوه او ځان ته ئې غوره كى او فيروزكوه د ښار كال ئې ودانه كړه او د ) ملك الجبال(
كي ئې چي د ده سيمه وه د خپلو وروڼو سره شخړي جوړي په واليت ) ورساد(ورشاد 

) م1146=  هـ 541(كړې او غزني ته والړ، او هلته د بهرامشاه غزنوي له خوا ووژل سو 
  .او همدا وژل د غوري او غزنوي د كهولو تر منځ د اختالف سبب سو

ه چي سلطان سوري گه كي وو، څنگبهاء الدين سام د غور د مندېش په سن/ 2  
كال په فيروزكوه ) م1149= هـ 524(ني ته والړ فيروزكوه ئې هم ده ته پرېښوو او په غز

رمسير كي گكي پر تخت كښېنوست او د غرجستان د شارانو سره ئې دوستي وكړه او په 
او د هرات په غرو كي ئې د ) د كندهار او غور تر منځ اوسنى كجران(ئې د كجوران كال 

 ئې د بندراو كال او د غرجستان او مادين تر منځ ئې د  كال او په غرجستان كيگشيرسن
ئې چي د ) يالن ملكهگد (ملك بدرالدين لور د يالن گفيوار كال جوړه كړه او د 

شسبانيانو له نسبه وه په نكاح كړه، چي د دوو نامتو زامنو سلطان معزالدين محمد سام 
د خپل ورور سلطان سوري سلطان بهاء الدين . او سلطان غياث الدين محمد سام مور ده

د خون اخيستلو په غرض په جروم او غرجستان كي لښكري راغونډي كړې او پر غزني 
يالن كي مړ سو، ده د غزني د سفر په وخت كي لښكري گپه ) د غزني(ئې يرغل وكى، خو 

يالن كي مړ سو، ده د غزني گپه ) د غزني(راغونډي كړې او پر غزني ئې يرغل وكى، خو 
وخت كي د غور او جبال  تخت سلطان عالء الدين حسين خپل ورور ته پرېښى د سفر په 

  .وو
ملك شهاب الدين محمد خرنك د حسين زوى چي د مادين سيمي په ده اړه / 3  

= هـ 618(درلوده او دا سيمه د غور يو واليت وو او د ده زوى ملك ناصرالدين ابوبكر د 
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حكمران وو ) د كندهار شمالي خوا ته(يت زيو او تمران د والگپه شاوخوا كي د ) م1221
هـ 620يز تر يرغل وروسته ډهلي ته په هند كي د التتمش دربار ته والړ او هلته د گاو د چن

  .په شاوخوا كي مړ سو
ملك شجاع الدين علي د حسين زوى چي د غور د جرماس د واليت حكمران / 4  

غور كي د ده پر ځاى كښېنوست او وو او تر هغه وروسته ئې زوى عالء الدين ابو علي په 
رمسير او درمشان او گد سلطان غياث الدين په وختو كي د غور او بست او وجير او 

ان او غزني سيمي ته ده ته وسپارلي سوې او د خراسان تر نيولو وروسته په گروز
نيشاپور كي حكمران وو او سلطان معزالدين دى بوت او د غرجستان او زمينداور 

هـ كال ئې د قهستان د مالحده و، د جناياد ماڼۍ ونيوله، 601 وټاكه او په حكمران ئې
  .خو د سلطان معزالدين تر شهادت وروسته د غرجستان د اشيار په كال كي بندي سو

عالء الدين حسين د حسين زوى د غور په وجيرستان كي حكمران وو او د خپل / 5  
روزكوه كي د غور پر تخت كښېنوست او ورور سلطان بهاء الدين تر مړيني وروسته په في

د غور او غرجستان لښكري ئې راغونډي كړې او غزنه ته ئې مخه كړه، سلطان بهرام 
ين آباد له گرمسير او تگشاه له غزنه څخه د غزنه او هندوستان د لښكر سره راووت او د 

خيستلو له ړه د خپلو دوو وروڼو د خون اگعالء الدين چي دا ج. الري زمينداور ته والړ
ين آباد ته نژدې ئې د بهرامشاه د لښكر سره الس واچاوه، او تر هغه وروسته گپاره كوله ت

ئې د غزني په شاوخوا كي دوه واره د غزنويانو مقاومت مات كى او د غزني دولت 
ده هغه لوى ښار د خاورو سره برابر كى او ). هـ546 - هـ 545(پايتخت ئې ونيو 

 قتل عام كړه او له هغه ځايه ئې بست او زمينداور ته مخه اوسېدونكي ئې اته ورځي
وكړه او د بست ښار ئې د محمودي ماڼيو او ښكلو ودانيو سره چي په خپل وخت كي ئې 

  .سارى نه وو هم وران كى نو ځكه په جهانسوز مشهور سو
 وروسته تخارستان د غور په مركزي دولت پوري وتاړه او خپل يده تر دې فتح  

الدين ته ئې وسپاره، عالء الدين تر دې وروسته د سلجوقي سنجري دولت ورور فخر
ه گړه وكړه او څنگسره ونښت، سلطان سنجر د هريوالرود د ناب په سيمه كي د ده سره ج

چي خلك له عالء الدين څخه خواشيني ول د ده شپږ زره خلجي او تركي سپاره لښكريان 
ه گخو څن.  د سنجر الس ته ورغى بندي سوسنجر ته تسليم سوه او په خپله عالء الدين

ونازاوه، مرسته ئې ورسره چي سنجر د غزانو له السه د پښو لوېدلى وو، عالء الدين ئې 
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ه چي خلكو د ده په غياب كي ملك ناصرالدين گرته ئې غور ته واستاوه او څنيوكړه او ب
ښېنولى وو حسين د محمد زوى له مادين څخه راوستلى او د فيروزكوه پر تخت ئې ك

رزېدو خبر واروېد ناصرالدين ئې وواژه او عالء گهغه وخت چي ئې د عالء الدين د را
  .الدين ته تسليم سول

او داور او بست او د هرات د جبال د ) رمسيرگ(ده باميان او تخارستان او د جروم   
تولك او غرجستان او مرغاب ښارونه هم د غور د پاچهۍ تر اطاعت الندي راوستل او 

په ) م1156= هـ 551(د مالحده الموت رسل ته ئې هم د غور په غرو كي الر وركړه او د 
  .ه كي مړ سوگشاوخوا كي د غور په سن

ه چي تر ده وروسته ئې زوى سيف الدين محمد د فيروزكوه پر تخت گڅن  
كښېنوست او د مالحده و رسل ئې وواژه او د غزانو د فتنې د مخنيوي له پاره ئې مال 

 چي د هرات او قادس شاخوا ته رسېدلې وه خو تر يو كال زيات ژوندى پاته نه سو وتړله
م 1163= هـ 558د (ړه كي د غوري سپه ساالر شيش په الس ووژل سو گاو د غزانو په ج

  ).شاوخوا
عالء الدين جهانسوز د غور لومړى ستر سلطان دئ چي د افغانستان هيواد ئې تر   

  . فيروزكوه په مركز پور ئې وتاړهيوې ادارې الندي راووست او د
د غوريانو ) م1149 – 1148= هـ 554 – 543(سلطان سيف الدين سوري / 6  

د ده د پاچهۍ مركز د غور د استيه . لومړى پاچا دئ چي د سلطان لقب ئې واخيست
هغه وخت چي ئې ورور قطب الدين ملك الجبال په غزني كي ووژل سو نو . حصار وو

ړه وكړه او هغه ئې د كورم ناوې ته وځغالوه او گمشاه غزنوي سره جسلطان سوري د بهرا
پخپله دى پر تخت كښېنوست او غور ئې خپل ورور سلطان بهاءالدين ته پرېښوو، خو د 
ژمي په وخت كي چي ئې ورور عالء الدين حسين له غزني څخه غور ته والړ بهرامشاه د 

وا پر غزني يرغل وكى او سلطان پښتنو د لښكرو سره د لمر ختو له خ) غلجي(خلجي 
سوري ئې د هغه د وزير سيد مجدالدين موسوي سره ونيو او د غزني د طاق د پله پر سر 

  .ئې غړغړه كى، څو چي ورور ئې جهانسوز د هغه په كسات كي غزني وران كى
ملك فخرالدين مسعود تر ټولو وروڼو مشر وو او د غور په كاسي كي امير / 7  

ان عالء الدين جهانسوز د غزنه تر فتح وروسته تخارستان هم د ځان ه چي سلطگڅن. سو
د باميان حكمران وټاكه، ده د تابع كى، نو خپل مشر ورور ملك فخرالدين مسعود ئې 
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شغنان او تخارستان غرو ته تر دروازو او بلور او وخش او بدخشان پوري ونيول او لكه 
ړه كي د خپلو ورېرونو په گ راغ زر په جچي د غياث الدين محمد په احوال كي ئې لولى د

م 1155= هـ 550د (الس كي بندي سو او بيرته باميان ته واستول سو او هلته مړ سو 
تر ده وروسته ئې مشر زوى شمس الدين محمد په باميان كي امير او د ). شاوخوا

ه بلخ د. فيروزكوه له دربار او سلطان غياث الدين له حضوره هم په رسميت وپېژانده سو
او بدخشان او د شغنان غرونه الس ته راوستل ) رمسيرگ(او چغانيان او وخش او جروم 

لښكر سره يو ځاى د مرو  او د سلطانشاه خوارزمشاهي د مخنيوي له پاره ئې د غور د
ډون كړى وو او د سلطان لقب ئې وموند او د ده تر مړيني وروسته گړه كي گرود بار په ج

م چي لوى او علمدوسته پاچا وو د باميان پر تخت كښېنوست ئې زوى بهاء الدين سا
د ده دربار د پوهانو د غونډي ځاى وو، امام  فخرالدين رازي او ). م1189= هـ 587(

شيخ االسالم جالل الدين او رساد او افصح العجم موالنا سراج الدين د ده په دربار كي 
بلخه پوري او جنوباً د غور او د ده پاچهي له كشميره تر كاشغره او ترمذه او . ول

هغه . غرجستان تر پايه پوري رسېدله او غور او غزنه او باميان د ده تر فرمان الندي ول
نو د هيواد اميرانو دى غزنه ته ) م1205= هـ 602(وخت چي سلطان معزالدين شهيد سو 

اى  كالو پاچهۍ وروسته مړ سو او زوى ئې جالل الدين علي پر ځ14وروغوښت خو تر 
او خپل ورور عالء الدين ئې د غزنه پر تخت كښېناوه، ) م1205= هـ 602(كښېنوست 

ه چي د غور او غز او تاج الدين يلدوز لښكرو د كرمان د درې د كورم د شاوخوا گڅن
څخه پر عالء الدين يرغل وكى نو دى له باميانه د خپل ورور د مالتړ له پاره راغى او د ده 

ء الدين مسعود د شمس الدين محمد زوى د باميان تخت ونيو په غياب كي ئې اكا عال
خو جالل الدين د غزنه تر تصفيې وروسته ژر . او وزارت ئې صاحب وزير ته وركى

وز دوهم لدبيا چي تاج الدين ي. باميان ته ورغى او خپل اكا ئې د هغه د وزير سره وواژه
په رباط كي مات ) شنغران(ران وار پر غزني يرغل وكى او د عالء الدين  لښكر ئې د سنق

كى او دى ئې په غزني كي كالبند كى نو جالل الدين له باميانه د خپل ورور د مالتړ له 
پاره ورغى خو دواړه وروڼه د يلدوز الس ته ورغله او بيرته باميان ته واستول سوه او 

 د غور غوري وروڼو لنډه يادونه چيدا وو د هغو ). م1215= هـ 612د (هلته مړه سوه 
وسته سلطان غياث الدين بن محمد سام بهاء شهنشاهي ئې جوړه كړه او تر هغو ور

الدين قسيم اميرالمؤمنين چي د غور له لويو پاچهانو څخه دئ پاچا سو، دى د خپل 
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ورور معزالدين سره د خپل اكا عالء الدين په امر د وجيرستان په كال كي بندي وو، خو 
ړه كي گدين زوى دوى ايله كړه او غياث الدين د غزان په جسلطان سيف الدين د عالء ال

بيا چي سيف الدين د خپل سپه ساالر له السه ووژل سو، همدې شيش سپه . ورسره وو
ساالر د غور او غرجستان لښكر راوستل او د غياث الدين سره ئې بيعت وكى او دى ئې 

 معزالدين د سرجاندار ده خپل ورور). م1162= هـ 558(د فيروزكوه پر تخت كښېناوه 
په رتبه د استيه او كجوران حكمران وټاكه او ابوالعباس شيش ئې چي د سلطان سيف 

په دې وخت كي د غياث الدين . الدين تر وژلو وروسته ئې ښه قوت موندلى وو وواژه
اكا يعني ملك فخرالدين مسعود د باميان حكمران له ملك عالء الدين قماج سنجري د 

ن او له تاج الدين يلدوز د هرات له حكمران څخه مرسته وغوښتله او د بلخ له حكمرا
باميان او بلخ او د هرات د لښكرو سره ئې پر فيروزكوه يرغل وكى او په راغ زر نومي 

ړې ته چمتو سول، خو په لومړي سر كي د غور پهلوانان ملك گځاى كي يو د بل سره ج
بيا . كي وواژه او هراتيان ئې سره تيت كړهيلدوز د هرات حكمران د هغه د لښكر په منځ 

ان ملك فخرالدين ته ئې ئې د بلخ لښكر هم مات او د قماج سر ئې پرې كى او د بامي
 او په خپله ئې هغه كالبند كى، او خپل اكا معزالدين او غياث الدين ئې ورواستاوه

هغه وروسته سلطان غياث الدين تر . محترمانه ونيول او بيرته ئې باميان ته واستول
رمسير او زمينداور ونيو او قادس او كاليون او قيوار او سيفرود او غرجستان او گ

رزوان ئې هم د غور په سلطنت پوري وتړل او خپل ورور معزالدين ئې له جروم گتالقان او 
ين آباد او سيستان څخه د غزنه او زاول او كابل خوا ته واستاوه، دى د گاو ت) رمسيرگ(

كال له غزنه ) م1173= هـ 569( چي په دغه وخت كي ئې غزنه نيولى وو په غزانو لښكر
تاړه او هم ئې د هرات ئې هم په غور پوري وڅخه بيرته وشړل او د غزنويانو پايتخت 

 مال وتړله او بهاء الدين طغرل د سنجر يو مريى چي پر هرات ئې الس بر سوى وو نيولو ته
هـ كال كي هرات او تر هغه وروسته په 571ړ او په د سلطان تر لښكر دمخه خوارزم ته وال

  .كال كي فوشنج هم د غور د مركز ضميمه سول) م1177= هـ 573(
هم د اطاعت غاړه ) چي شرح ئې تېره سوه(په دې وخت كي د سيستان ملكانو   

كښېښووه او شمالي ښارونه لكه تالقان، اندخود، ميمنه، فارياب، پنجده، مرو، دزق او 
 زوى د هه چي جالل الدين محمود د ايل ارسالن خوارزمشاگڅن. تح سولخلم هم ف

خطائيانو په مرسته د هيواد شمالي شاوخوا ته ئې زحمت پېښاوه، ځكه نو غياث الدين 



261 
م كال د غزنه لښكر د معزالدين په مشرۍ او د باميان لښكر د ملك 1192= هـ 588په 

دين حرب په الرښوونه د مرو په رود شمس الدين په مشرۍ او د سيستان لښكر د تاج ال
كي ئې خوارزمشاهيان مات كړه او ) سواحلو(بار كي راغونډ كړه او د مرغاب په كڅو 

كال ئې خراسان صفا كى او تر نشاپوره پر مخ والړ او هغه ئې ) م1199=  هـ 596(په 
لك ملك ضياء الدين ابو علي شنسباني ته وسپاره او مروشاه جهان ئې هم ونيوه او م

وماره، او د سرخس ايالت ئې گنصرالدين محمد خرنك ئې د هغه ځاى په حكمراني و
ه چي غياث الدين گڅن. ي د فخرالدين مسعود بامياني زوى ته وسپارهگتاج الدين زن

بيا هيواد ته مركزيت وركى او د منځنۍ آسيا ټولي سيمي ئې له هندوستانه تر عراقه او 
ينده پوري د غور د فيروزكوه تر بيرغ الندي راوستلې او له چينه او جيحونه د هرمز تر س

ڼل كېده نو د بغداد خليفه الناصر الدين اهللا هم خپل گد خراسان ستر او يوازينى شهنشاه 
سفيران ابن ربيع او قاضي مجدالدين قدوه او ابن الخطيب د فيروزكوه دربار ته واستول 

له درباره هم سراج الدين محمد او غوري سلطنت ئې په رسميت وپېژاند او د غور 
ه بغداد ته والړ او په دې ډول د فيروزكوه او بغداد د دوو گجوزجاني د سفير په تو

  . سوهگشهنشاهيو تر منځ سياسي نېك روابط ټين
سلطان غياث الدين غوري د شرق او غور له خورا سترو پاچهانو څخه دئ چي هم   

دى . ه دربار كي پوهان او عالمان راغونډ ولد ده پ. علمدوست او مهربان او هم عادل وو
 ورځ د 27په ) جمادى االولى(كال د دريمي خور ) م1202= هـ 599( كلنۍ د 63په 

هرات په ښار كي وفات سو او په هغه لوى مسجد جامع كي چي ده پخپله جوړه كړې وه 
 خپلو دى په لومړي سر كي د. ښخ دئ او دا مسجد جامع تر اوسه په هرات كي ودان دئ

اسالفو په شان د محمد كرام سيستاني په مذهب وو، خو وروسته ئې شافعي مذهب 
د ده د دربار له نومياليو پوهانو څخه قاضي وحيدالدين شافعي مرورودي او . ومانه

 قاضيان قاضي القضات معزالدين هروي  كرامي نيشاپوري او د ده د هيوادصدرالدين
يالني او گزيران ئې شمس الملك او عبدالجبار او واو قاضي شهاب الدين هرمابادي 

فخرالملك شرف الدين قزداري او مجدالملك ريوشاري او عين الملك سورياني او 
په دوبي كي ئې دارالملك فيروز كوه . ظهيرالملك سجزي او جالل الدين ريوشاري ول

 53(ل ليك) حسبى اهللا وحده(او په ژمي كي ئې زمينداور وو، د خپل الس ليك سره ئې 
  .)لمبر تصوير دي وكتل سي
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محمود د سلطان غياث الدين محمد سام تر مړيني وروسته ئې زوى غياث الدين   
چي يو عياش سړى وو د معزالدين اكا له خوا ئې د بست او فراه او اسفزار په حكمرانۍ 

ومارل سو، ده لښكر راټول كړ او تر مرو شاهجان پوري پر مخ والړ او د معزالدين تر گو
هـ كال ئې له بست څخه د زمينداور له الري پر غور يرغل وكى 602شهادت وروسته په 

او فيروزكوه ئې له ملك عالء الدين ابو علي څخه واخيست او غور ئې د غرجستان او 
رمسير سره الس ته راوستل او د خپل پالر او اكا د ملك گرزوان او قادس او گتالقان او 
  .وارث سو

وز ته چي د معزالدين محمد له خادمانو څخه وو د غزني د ده تاج الدين يلد  
كال ) م1208= هـ 605(حكمرانۍ چتر او مثال د سند تر سينده پوري ور واستاوه او په 

ه ئې د گئې د هندوستان د هيوادو مثال سلطان قطب الدين ايبك ته وركى او په دې تو
  .ه كړهگغور پاچهي د هند تر پايه بالواسطه ټين

كال ملك ركن الدين ايرانشاه محمود د ملك عالء الدين ) ع1210= هـ 607(په   
ابو علي زوى د پنځوسو زرو غزنوي او كاسي لښكر سره پر غور او فيروزكوه يرغل 
وكى، خو غياث الدين محمود د ده سر پرې كى او د ميمنې او فارياب تر منځ په سالوره 

ن محمود خوارزمشاه په  سلطاكي ئې د عالء الدين آتسز حسين شنسبي سره چي د
كرو سره ئې د تالقان له الري پر غور يرغل مرسته د بلخ او مرو او سرخس او رودبار د لښ

ړه وكړه او د خوارزمشاه او آتسز لښكر ئې مات كى، او تر هغه وروسته گكړى وو ج
ه چي عليشاه د تكش خوارزمشاه زوى د خپل ورور له درباره غور ته وتښتېد او گڅن

ث الدين محمود دى د بركوشك په ماڼۍ كي بندي كى، د عليشاه نوكرانو دى په غيا
كال وواژه، دى سخي، بخښونكى، عادل او حليم پاچا وو چي د پالر ) م1210= هـ 607(
  .زرعين سندوخه خزانې چي د څلورو سوو اوښانو بار كېده خلكو ته وبخښلې) 800(

 زوى بهاء الدين سام د  څورلس كلند غياث الدين محمود تر مړيني وروسته د ده  
نو له خوا د فيروز كوه پر تخت كښېنول سو، درې مياشتي وروسته سلطان ارغور د امي

عالء الدين اتسز شنسبي د سلطان محمود خوارزمشاه او د هرات امين حاجب ملك 
) جمادى االولى(هـ كال په دريمه خور 607خان په مرسته پر فيروزكوه يرغل وكى او د 

ه ښار ونيو او بهاء الدين ئې د شاهي كورنۍ د ښځمنو سره خوارزم ته فرار كړ او تر هغ
هغه وروسته عالء الدين اتسز د عالء الدين حسين جهانسوز زوى د فيروز كوه پر تخت 
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يالن كي د ملك تاج الدين گكښېنوست او تر څلورو كالو پوري ئې حكومت وكى او په 
ړه كي گداهللا سيستاني  زوى د غزنه د وزير سره په جيلدوز او مويد الملك محمد د عب

مات سو او تر هغه وروسته ملك نصيرالدين حسين امير شكار له غزني څخه پر غور 
يرغل وكى او په جرماس كي ئې عالء الدين اتسز وواژه او غور ئې د غزني د پاچهۍ تر 

ن يلدوز له غزني په شاوخوا كي تاج الدي) ع1214= هـ 611(اثر الندي راووست او د 
هـ 612څخه عالء الدين درغور بيرته د فيروز كوه تخت ته واستاوه، خو عالء الدين په 

كال د سلطان محمود خوارزمشاه الس ته ورغى او په خوارزم كي مړ سو، او ټول غور د 
  .ۍ تر الس الندي سوهخوارزمشا

د بن سام خو د سلطان غياث الدين محمد بل ورور ابوالمظفر معزالدين محم  
سيم امير المؤمنين هم د شرق او آل شنسب له سترو پاچهانو څخه وو چي د خپل ورور ق

وو او تر هغه وروسته د غور د كجوران  او ) ارډ قوماندانگد شاهي (سره سرجاندار 
ين آباد گرمسير ښارونه ئې تر تگاو د ) م1162= هـ 855(استيه د واليت حكمران سو 

 ده په غزني كي د غزانو دوولس كلنۍ واكمني او سلطه ختمه پوري الس ته وروستل او
= هـ 569(كړه او د سلطان غياث الدين محمد په امر د غزني پر تخت كښېنوست 

رديز فتح كى او ملتان ئې له قرامطه څخه ونيو او په گهـ كال ئې 570په ). م1177
كال د بهيم  574ه پ. كال ئې د سنقران د ياغيانو غوږونه تاو كړل) ع1177 -هـ 573(

او په ) پېښور(هـ كال ئې فرشور 575رزېد او په گړې څخه ناكامه راوگديو نهرواله له ج
كال ئې الهور ونيو او تر هغه وروسته د خپل ژوند تر پايه ئې ټول ) 1181= هـ 577(

  .هندوستان ونيو او د اسالم په نور ئې روښانه كى
ېښو څخه په اندخود كي د خطا د كفارو په افغانستان كي د ده د وختو له مهمو پ  

ړه وكړه، چي ساالر حسين خرميل گاو تركستان د ملوكو سره سلطان معزالدين محمد ج
ه چي د غوريانو لښكر  څه كار پر گرزيوان ملك د ده د لښكر په مخ كي وو، خو څنگد 

كانو مخه بوتالى نه سو، نو ملك عثمان سمرقندي چي د تركستان د آل افراسياب له مل
ه چي په گرزېد او څنگړى سو او روغه ئې وكړه او سلطان غزنين ته وگڅخه وو منځ

، ځكه نو سلطان محمد هغو هپنجاب كي د كوكهران ډله او د جود د غره قبايل ياغيان سو
غزا ته وووت او د هغو تر سر كوټلو وروسته د غزنه په الر د مالحده د يوه فدايي له السه 

= هـ 602(د ) چي د اوسني پنجاب د جهلم په سيمه كي دئ(ي په دميك نومي ځاى ك
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  . شهيد سو3كال د برات پر ) م1205
د معزالدين غوري هم د خپل ورور په شان د آسيا په زړه كي يو لوى سلطان محم  

ا تر سواحلو گنگهيواد وساته او د غور د شهنشاهۍ حدود ئې په هندوستان كي د 
ا تر گنگد ده هيواد لمرخاته خوا ته د .  نور روښانه كىورسول او هم ئې هند د اسالم په

پوري او لمر لوېدو پلو ته د خراسان او خوارزم او نسا او باورد تر پايه ) سواحلو(كڅو 
ځايو پوري غځېدلى وو او جنوب ته د بحيرۀ عرب سره نښت، د ده حكمداران په الندي 

ي گميان كي ملك تاج الدين زنپه غور كي ملك ضياء الدين او په با: كي دا كسان ول
او په ملتان كي ملك حسام الدين علي كرماج او په الهور كي ملك قطب الدين ايبك 
او په غزنه او كرمان كي ملك تاج الدين يلدوز او په سند هواچه كي ملك ناصرالدين 

ن قباچه، او په باميان كي سلطان بهاء الدين سام، او په فيروز كوه كي سلطان غياث الدي
محمود او په سيستان كي ملك تاج الدين حرب او په مكران كي ملك تاج الدين او په 

  .وخش كي ملكشاه
د ده نوميالي وزيران ضياء الملك درمشي او مؤيد الملك محمد عبداهللا سجزى   

 او م الدين ابوبكرد ده قاضيان صدر شهيد نظا. يالني ديگاو شمس الملك عبدالجبار 
كر او د صدر شهيد زوى او د لښكر قاضي ئې شمس الدين بلخي سيد شرف الدين ابوب

منهاج سراج د . د پاچهۍ بيرغونه ئې پر راسته الس سور او پر چپه الس تور وو. وو
سلطان په شاهي خزانه كي د ډېر ثروت يادونه كوي چي د خواجه اسماعيل خزانه دار په 

  . او پنځه سوه منه موجود ولقول د غزني په خزانه كي يوازي د الماس له جنسه يو زر
د پټي خزانې په كتاب كي د پښتو ژبي محلي روايتونه د پخوانيو كتابو په حواله   
ندوي چي د محمد غوري په دربار كي د پښتو ژبي شاعران ول، چي يو له هغو گدا څر

څخه ښكارندوى د فيروزكوه د كوټوال احمد زوى دئ چي په هند كي د محمد د 
نه كي ئې يوه ډېره ښه او خوندوره قصيده ويلې او په پټه خزانه كي فتوحاتو په ستاي

 54(ڼل كېږي گرانقل سوې ده او د پښتو ژبي له خورا مهمو ادبي، تاريخي آثارو څخه 
  .)لمبر تصوير دي وكتل سي

و، د د معزالدين محمد غوري تر شهادت وروسته هغه لوى هيواد ټوټې ټوټې س  
ي څخه تر سنده پوري د تاج الدين يلدوز الس ته ورغله افغانستان شرقي برخه له غزن

  .ارانو څخه وو او د محمد خدمت ئې كاوهگچي د غور د دربار له خدمت
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  سلطان معزالدين محمد غوري
ر عكس لمب– 54
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ته او بله لور ئې ) د هند حكمران(له يوه لور ملك قطب الدين ايبك دې تاج الدين خپ
ته وركړې وه او غزنه ئې د سند تر سينده ونيوه، ) د سند حكمران(هم ناصرالدين قباچه 

خو هغه وخت چي قطب الدين ايبك له الهور څخه پر غزني يرغل وكى يلدوز د سند په 
ناوې ته والړ او له هغه ) كورم( وكړه او مات سو او د كرمان د ړهگپنج آب كي ورسره ج

ځايه ئې په غزني كي پر قطب الدين حمله وكړه، او قطب الدين په غزني كي تر څلوېښتو 
ورځو پاچهۍ وروسته بيرته هند ته والړ او غزني د يلدوز په الس كي پاته سو او لكه چي 

ړه كي د سلطان محمد گتړ د هرات په جوويل سوه د سلطان غياث الدين محمود په مال
خوارزمشاه په مقابل كي ودرېد او پر سيستان ئې هم لښكر ويوست او د تاج الدين حرب 

ده نه كاله د معزالدين محمد په نامه ). هـ602(سره چي د سيستان ملك وو روغه وكړه 
اه شمرزه چي د سلطان محمد خواگڅن. يكلول) عبده(سكه ووهله او پر هغې باندي ئې 

و تاج الدين يلدوز ردېزه ئې ونيول نگ پر غزني راغلل او تر هلښكريان له تخارستان
ړه كي چي په تراين كي ئې د سلطان التتمش گهور ته والړ او په هغه جهندوستان او ال

د غوريانو د ). م شاوخوا1214= هـ 611د (سره وكړه ونيول سو او په بدوان كي ووژل سو 
خوارزمشاهيانو شمالي واليت او غور ) هـ شاوخوا612( وخت كي سلسلې د شلېدلو په

ين آباد او زابلستان پوري د سيستان د محلي گاو هرات ونيول او سيستان تر بست او ت
ملكانو الس ته ورغى او د غزني واليت او كابل او شرقي سيمي تر سنده پوري په تاج 

خوارزمشاهي له درباره ملك كربر په الدين يلدوز پوري اړه وموندله او تر ده وروسته د 
غزنه كي او امين ملك په هرات كي او اختيارالدين محمد خرپوست په پېښور كي حكم 

  ).يز د راوتلو په شرح كي راوړه كېږيگد آل شنسب وروستنۍ پېښي د چن(كاوه 
ته ورسېد، د د غوريانو په وخت كي  دغزنويانو د دورې مدنيت د كمال درجې   

يات د غوري فاتحينو په واسطه تر ډهلي پوري خپاره سوه او پښتو ژبه هم د دري ژبي ادب
د اسالم دين ئې په ټول . سوريانو په كهاله كي پاللې سوې او د شعر او ادب ژبه سوه

نې ئې د ومي خپور كى او صنعت او عمران چي نافغانستان او د هند په زياته برخه ك
 لمبر عكسونه دي وكتل 56 – 55( )نارم(سجد او د غور د جام څلى هرات جامع م

 او د ډهلي قطب منار دي ډېره ترقي وكړه او علوم او فنون د غوريانو په لوى هيواد )سي
اسالمي مدنيت چي ) افغان او هند(كي د نامتو پوهانو او شاعرانو سره وپالل سوه او د 

  .لوديانو او غزنويانو ئې بنسټ ايښى وو د پخوالي مرتبو ته ورسېد
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  په غور كي د جام منار
  د سلطان غياث الدين غوري يادګار
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امام فخرالدين رازي، نظامي : د غوريانو د دورې نوميالي پوهان او شاعران دا ول
د دمية (، علي باخرزى )د مجمع االمثال خاوند(سمرقندي، احمد ميداني نيشاپوري 

، قاضي )د طبقات ناصري خاوند(، قاضي منهاج سراج جوزجاني )القصر خاوند
وحيدالدين شافعي مرورودي، صدرالدين كرامي نيشاپوري، معزالدين هروي، شيخ 
االسالم جالل الدين ورساد، موالنا سراج الدين جوزجاني، ابو نصر فراهي، محمد 

 شيخ تيمن، تايمني، ملكيار غرشين، ، اسعد سعوري،)د لباب االلباب خاوند(عوفي 
د (ملك الكالم فخرالدين مباركشاه ) پښتو شاعران(قطب الدين بختيار، ښكارندوى 

  .او نور) غوريانو د منظومي نسب نامې خاوند
ه چي غوريان د پښتنو له سوري ټبر گد غوريانو درباري ژبه پښتو او دري وه، څن  

ه د غور او سليمان له غرو څخه د ترنك او څخه ول نو ځكه د دوى په وختو كي پښتان
ارغنداو او هلمند او كابل او هريرود ناوو ته راشوه سول او د هند په فتوحاتو كي ئې د 

ډون وكى او د پښتنو د قبيلو زيات خلك او مشران په هند گپاچهانو په لښكرو كي هم 
د هغو پايڅوړ تر كي د شهنشاهانو او د هغو پر ځاى ناستو كسانو سره پاته سول، چي 

لوديان، سوريان، نيازيان، مومندان، شيرانيان، : اوسه هم په ټول هند كي ډېر سته، لكه
چي زياتره ئې په هند كي د روهيله يا پټان په نومو يادېږي او دا ) بړېڅان(بهريچان 

خلك حتى تر اوسه هم د هند په مختلفو سيمو كي خاص حكومتونه او د رياست او نفوذ 
  .يسيمي لر

  :د غور د شاهي كهول نوميالي  
 ) هـ شاوخوا80 – 40د (شنسب د خرنك زوى  .1

 )هـ شاوخوا130د (امير پوالد د شنسب زوى  .2

 )هـ154 – 139(امير كروړ د پوالد زوى  .3

 )هـ شاوخوا160د (امير ناصر د كروړ زوى  .4

 )هـ شاوخوا170د (امير بنجى د نهاران زوى  .5

 )هـ شاوخوا253د (امير سوري د ؟ زوى  .6

 )هـ شاوخوا405د (امير محمد سوري  .7

 )هـ شاوخوا425د (امير بوعلي د محمد سوري زوى  .8

 )هـ شاوخوا450د (عباس دشيش زوى او د بوعلي وراره  .9
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 )هـ شاوخوا405د (امير محمد د عباس زوى  .10

 )هـ شاوخوا460د (قطب الدين حسن د محمد زوى  .11

 )ـ شاوخواه510د (ملك الجبال عزالدين حسين د قطب الدين حسن زوى  .12

 )هـ كي وژل سوى541په (قطب الدين محمد د عزالدين زوى  .13

 )هـ554 – 544(بهاء الدين سام د عزالدين زوى  .14

 )هـ شاوخوا550د (ملك شهاب الدين خرنك  د عزالدين زوى  .15

 )هـ شاوخوا550د (ملك شجاع الدين د عزالدين زوى  .16

 )هـ551 – 554(سلطان عالء الدين حسين جهانسوز د عزالدين زوى  .17

 )هـ544 – 543(سلطان سيف الدين د عزالدين زوى  .18

 )هـ شاوخوا540د (ملك فخرالدين مسعود د عزالدين زوى  .19

 )هـ551(سيف الدين محمد د جهانسوز زوى  .20

 )هـ599 – 558(سلطان غياث الدين محمد سام  .21

 )هـ602 – 569(سلطان معزالدين محمد سام  .22

 )هـ607 – 599(ى سلطان غياث الدين محمود د غياث الدين محمد زو .23

 )هـ607(سلطان بهاء الدين سام د محمود زوى  .24

 )هـ611 – 607(عالء الدين اتسز د جهانسوز زوى  .25

 )هـ612 – 599(عالء الدين درغور  .26

 )هـ شاوخوا618د (زيو د شهاب الدين خرنك زوى گملك ناصرالدين  .27

 )هـ شاوخوا650د (سلطان شمس الدين محمد د فخرالدين مسعود زوى  .28

 )هـ602 – 587(هاء الدين سام د شمس الدين محمد زوى سلطان ب .29

 )هـ612 – 602(جالل الدين ابو علي د بهاء الدين سام زوى  .30

 )هـ612 – 602(عالء الدين مسعود د بهاء الدين سام زوى  .31

  )هـ حدود610د (عالء الدين مسعود د شمس الدين محمد زوى  .32
  :خذونهمأ

ه خزانه، آداب الحرب، دايرة المعارف طبقات ناصري، ابن اثير، دول اسالميه، پټ  
زيده، لب التواريخ، فتوح گاسالمي، فرشته، شوكت افغاني، معجم االنساب، 

  .) دي وكتله سيې لمبر شجر58 -  57(السالطين عصامي 
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  )هـ612 – 493(غوريان 
  

  )هـ170حدود (بنجى نهاران ) ... هـ260حدود (امير سوري ) ... هـ400حدود (امير محمد 
  

  )هـ493(بن قطب الدين حسن           بن عزالدين حسين )           هـ450حدود (       شيث بن                    عباس                 بن محمد     )هـ410حدود (           ابو علي     
  

                                       دوهمه برخه وګورئ     هـ غور544     بهاء الدين سام   ×                عالء الدين حسين – 3      سيف الدين سوري– 2             قطب الدين محمد
  )هـ551 – 544(                   جهانسوز   )مقتول در غزنه                       (                  ملك الجبار

  )هـ544                            (  )هـ541مقتول           (
  × معزالدين محمد – 6                   ملكه خراسان         غياث الدين محمد-5                                 
  )هـ602 – 569                                              (        )هـ599 – 558                   (                                   

  
  × غياث الدين محمود – 7                                       ماه ملك                     جوهر ملك   عالء الدين اُتسز– 9         ×       سيف الدين محمد– 4              

  )هـ609 – 599                    (  )ماينهد عالء الدين محمد     ( )د ملك غياث الدين ماينه)              (هـ610 – 607                      (  )هـ558 – 551                      (
  

               فخرالدين                      ناصرالدين محمد     جمشيد    )لور                                      (
                         مسعود غرستان                                                بندار                            د عالء الدين محمد ماينه

  
  )هـ599متولد (                                  شمس الدين محمد   لور  ) هـ609 – 607( بهاء الدين سام – 8                

  

  لومړۍ برخه   لمبر-  57
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  )هـ612 – 493(غوريان 
  

  عزالدين حسين
  

  باميان×  فخرالدين مسعود – 1                                     جاع الدين علي خرماس                                          ش  شهاب الدين محمد خرنك مادين
  )هـ558 – 540(                                                     

                  ناصرالدين حسين                سيف الدين سوري
  )هـ558( شمس الدين محمد – 2                        هـ547         سوري مقتول                                 

  
              ناصرالدين غازي                   عالء الدين مسعود                           ناصرالدين ابوبكر                   شهاب الدين علي                        لور

  × بهاء الدين سام - 3                                                            )هـ په دهلي كي مړ620په                                             (    د شهاب الدين    (
  )هـ602 – 587          (                       عالء الدين محمد– 10                                                                 )    محمد سام ماينه

  )هـ612 – 599غور                                                                     (                     
   جالل الدين علي– 4      عالء الدين     عباس                            
   د خوارزمشاه– 602 ( )هـ603 – 602غزنه                            (       ركن الدين ايرانشاه                                  
  )هـ612    په امر مړ سو               )هـ606: مړ              (                                     

  

  م، طبـــــقات ناصري،1871لندن :  د دهلي افــــغان شــــــاهان، د تومـــــاس تاليف:ماخذونه
  .460/ 2: معجم زمباور. 458: ، دول اسالميه155: دائرة المعارف اسالم، اېراني نومونه

  دوهمه برخه   لمبر-  58
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  خوارزمشاهيان
  

خوارزم يو سرسبز او ودان مشهور واليت وو چي د امو له سينده اوبېده او د اتيا   
فرسخو په شاوخوا كي ئې اوږدوالى درلود، ښارونه ئې له بازارو ډك او كلي ئې يو بل 

انج گرگته سره نژدې ول، هم ئې ماڼۍ درلودلې او هم د كرهڼي مځكي، پايتخت ئې 
 او له ډېرو پخوانيو زمانو څخه ئې د افغانستان د شمالي او مادون نومېده) جرجانيه(

ي روابط درلوده او د ماركوارت په قول گالنهر د ښارو سره اقتصادي او سياسي او فرهن
همدا ځاى وو او دا ) باختر ته تر هجرت دمخه د آريائيانو اصلي ټاټوبى(ايريانم ويجو 

وو او خوارزمي ) هوارزميش( فرس كي  او په پخوانيXVARIZEMنوم په اوستا كي 
ژبه نورو آريايي ژبو ته نژدې يوه ژبه وه چي په وروستنيو كيندنو كي ئې آثار راوتلي دي 

ڼلې ده او د هغې د مياشتو گاو البيروني هم دا ژبه په آثارالباقيه كي يوه مستقله ژبه 
هـ په 32د . وايي) خوارزم شاه(نومونه ئې ليكلي دي او وايي چي د خوارزم ملكانو ته 

شاوخوا كي احنف د قيس زوى عربي فاتح مادون النهر سيمي له تخارستانه تر تالقان او 
فارياب او جوزجان پوري ونيولې او د آمو له غاړو خوارزم ته پرېووت خو هغه ئې و نه 
نيوالى سو او د معاويه د زوى يزيد په وختو كي هم سلم د زياد زوى د خوارزم د خلكو 

ه چي يزيد د مهلب زوى د حجاج له خوا گپه څلور سوه زره درهمه روغه وكړه او څنسره 
هـ 86(او د ) هـ په شاوخوا كي82د (ېد گخراسان ته راغى دى هم د خوارزميانو سره وجن

  .قتيبه د مسلم باهلي زوى هغه فتح كى) په شاوخوا كي
سرو وو او د د البيروني په قول د خوارزمشاهيانو د كهول لومړى مؤسس كيخ  

  :اسالم له اوايلو څخه خوارزم د حكومت له حيثه پر دوو برخو ووېشل سو
وو معموالً د عربي اميرانو له خوا ) انجگرگ(شمالي برخه ئې چي پايتخت ئې   

وو د خوازرمشاهيانو سيمه وه او د ) كات(اداره كېده او جنوبي برخه چي مركز ئې 
دمخه او وروسته مامونيان ول چي په اسالمي خوارزمشاهانو مشهوره كورنۍ تر اسالم 

ئې ) هـ په شاوخوا كي340(دوره كي ئې مؤسس ابو سعيد احمد د محمد زوى وو چي د 
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هـ كال سكې سته او له دې كورنۍ څخه ارثموخ خوارزمشاه وو 366ژوند كاوه او د ده د 
افريغ ته چي د هجري سنې د سر په شاوخوا كي اوسېد او نسب ئې د البيروني په قول 

رسېده او چي قتيبه دوهم وار پر خوارزم برى وموند، خوارزمشاه اسكجموك د 
ازكاجوار زوى د سبري نمسى د سخر كړوسى او د نوموړي ارثموخ كوسى ئې په 

چي د احمدد نسب سلسله ده ته په دې ترتيب ) هـ شاوخوا86(خوارزمشاهي وپېژند د 
نصور كړوسى د عبداهللا كوسى چي هغه احمد د محمد زوى د عراق نمسى د م: رسېدله

  . اثه زوى او د شاوشفر نمسى او د اسكجموك كړوسى ووببيا د تركس
  .هـ كال مړ دئ385ابو عبداهللا محمد د احمد زوى چي د ابن اثير په قول په : دوهم  
يادېږي د ) ماموني(مامون د محمد زوى چي كورنۍ ئې د ده په نامه : دريم  

انج كي او د ابو عبداهللا خوارزمشاه سره گرگوارزم والي وو په سامانيانو له خوا د خ
هـ كي خپلي كورنۍ ته 385ېد او بريالى سو او د خوارزمشاهي لقب ئې په گوجن

  .هـ وفات سوى او يوه لور ئې د سلطان محمود ماندينه وه387واړاوه، په 
 هـ كي پر تخت كښېنوست او د387ابوالحسن علي د مامون زوى په : څلرم  
ين لور حره ئې وكړه او په خوارزم كي ئې ابن سينا ته ښه راغلى وويل او سكه ئې گسبكت
  .سته

  .هـ كي390ابوالعباس مامون د مامون زوى په : پنځم  
هـ كال ئې 407ابوالحارث محمد د علي زوى او د مامون نمسى چي په : شپږم  

غزنه له درباره ئې لوى هـ كال سلطان محمود له منځه يووى او د 408سكه ووهله او په 
وماره او د خوارزمشاه لقب ئې وركى او د گحاجب لتونتاش د خوارزم په حكومت و

هـ او 423مامونيانو د كورنۍ كمبله ټوله سوه او تر التونتاش وروسته ئې زوى هارون 
په خوارزم كي ) هـ429(او شاه ملك ) هـ425(اسماعيل خندان د التونتاش زوى 

  . سلجوقي له منځه يووړلگكال طغرل بې) هـ434(حكومت كاوه چي په 
ين په الس كښېښود سو چي گد خوارزمشاهيانو د دوهمي كورنۍ بنسټ د انوشت  

ي ئې د سلجوقي دولت په وختو هـ په شاوخوا ك470ين له مريانو څخه وو او د گاتگد بل
هـ كي اكنجي 490ه چي په گڅنلقب ئې واخيست، ) غرشاه( شهرت وموند او د كي

ومارل سوى حكمران ووژل سو، نو د خراسان والي امير داد حبشي گجقار د بركياروق ق
ين زوى په خوارزمشاهي وټاكه او تر گد بركياروق په تصويب قطب الدين محمد د انوش
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ېز تر راتلو پوري په دې كورنۍ كي پاته سو، چي يو وخت ئې گهغه وروسته دا لقب د چن
هـ كي وروستنى خوارزمشاه جالل 617رسېدله او په د واكمنۍ سيمه تر زمينداوره هم 

ېز د لښكريانو سره زيات مقاومتونه گالدين منكبرني د افغانستان په خاوره كي د چن
  .وكړه

  :د دې كهول نور كسان چي خوارزمشاهۍ ته رسېدلي دي  
هـ 533هـ كال پاچا سو او سكه ئې ووهله، په 521اتسز د محمد زوى چي په / 3  

  .هـ كي ئې بيا د خوارزم تخت ده ته وركى535طان سنجره ماته وكړه خو په كي ئې له سل
د ده په وختو كي علي چتري په هرات كي پورته سو، خو اتسز د سنجر ټول ملكونه   

ونيول، او دربار ئې د فاضالنو د راغونډېدو ځاى سو او رشيدالدين وطواط خپل كتاب 
كي مړ ) جمادى االخر(ـ كال په دريمه خور ه551حدايق السحر ئې د ده په نامه وليكه، د 

  .دئ
د پالر تر مړيني وروسته پر خوارزمشاهي تخت : ايل ارسالن د اتسز زوى/ 4  

كښېنوست او د قراخطا او قفچاق د قبيلو سره ئې روغه وكړه او د سنجري ملكانو 
  .هـ مړ سو658پايڅوړ ئې له خراسانه وشاړه او يا ئې روغه ورسره وكړه او په 

چي د ) هـ589 – 568(سلطان شاه ابوالقاسم محمود د ايل ارسالن زوى / 5  
ورور سره د دښمنۍ په سبب ئې د غور د سلطان غياث الدين دربار ته پناه يووړه، خو 

ه چي د غور دربار د سلطان تكش سره تړون درلود څه مرسته ئې ورسره و نه كړه او گڅن
 خانه ئې كومك واخيست او خراسان ئې د غز د محمود ماوراء النهر ته والړ او د خطا له

اميرانو له جوره او السه وژغوره او په مرو كي ئې دارالملك جوړ كى او د هرات ملك 
بهاء الدين طغرل هم ورسره يو ځاى سو او د غور سرحدو ته ئې زحمت پېښاوه، خو 

ي سلطان غياث الدين غوري په مرو رود كي د غور او باميان او سيستان لښكر
ړه وكړه، څو په پاى كي د غور د سلطان گراغونډي كړې او تر شپږو مياشتو ئې ج

لښكري له مرغابه پورېوتلې او بهاء الدين ئې وواژه او محمود د ماتي په حال كي په 
  ).هـ589(رزېد او زهر ئې وخوړل او مړ سو گهـ كال مرو ته و588

ـ كال د لومړۍ خور ه589د :  ارسالن زوىابوالمظفر سلطان تكش د ايل/ 6  
دى لوى عالم او هنرور پاچا وو، چي نيم . مه پر تخت كښېنوست12پر ) ربيع االول(

خراسان ئې په خپل قوت تر الس الندي كى او د ده د هيواد وېش د هلمند تر غاړو 
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كي وهلي سوي او له هغه ځايه ) زمينداور(لكه چي د ده زياتي سكې په داور . رسېده
 د قفچاق او خطا د قبيلو سره روغه كړې وه او مازندران او د عراق تكش. الس ته راځي

بغداد د خالفت  او د نجر وراره سلطان طغرل ئې بندي كىيوه برخه ئې ونيوله او د س
 القصاب ئې مات كى، د خالفت دربار خپل دوه  او د بغداد وزير ابندربار ئې تهديداوه

ر د فيروز كوه دربار ته واستول چي د سلطان تنه سفيران ابن الربيع او ابن الخطيب د غو
هـ 596غياث الدين غوري حضور ته د تكش له تېري استغاثه وكي، خو سلطان تكش د 

  .كال د روژې پر نهمه مړ سو
عالء الدين محمد د تكش زوى د پالر تر مړيني وروسته خوارزمشاهي ته / 7  

وركى او د غور او )  وژل سوىهـ609چي په (ورسېد او نشاپور ئې خپل ورور عليشاه ته 
غزنه دربارو ته ئې سفيران واستول او روغه ئې وغوښته او د غور تر پاچهانو وروسته 
ئې خراسان ونيو او ملك عزالدين خرميل غوري د ده سره يو ځاى سو او تر يوولسو 
مياشتو كالبندۍ وروسته ئې هرات ونيو او بلخ ئې هم فتح كى او د ده د هيواد 

ورخان گتر بالساغون او كاشغر او خطا پوري ورسېدل او تاينكو طراز او سرحدونه 
خانان په تركستان كي د ده اطاعت ته غاړه كښېښوده او تاج الدين يلدوز ئې د هند خوا 
ته وشاړه او د ده د هيواد وېش د سند تر سينده ورسېد او خپل زوى جالل الدين بن 

يز لښكر د گهـ كال د چن617ماره، خو په وگمنكبرني ئې د افغانستان په حكمرانۍ و
لمرخاته له خوا د ده پر هيواد يرغل وكى او دى د مغلوبۍ په حال كي د آبسكون جزيرې 

  .ته فراري سو، او په همهغه كال مړ سو
د عالء الدين له وروڼو څخه يو يونس خان د تكش زوى د عراق حكمران او بل   

 دريم علي شاه د عراق او اصفهان  حكمران ملك خان د نشاپور او خراسان حكمدار او
هـ كال د پالر تر 617وو او څه موده هم د عالء الدين محمد له زامنو څخه ارزلوشاه په 

  .ېز لښكريانو خوارزم ونيوگفرار وروسته پر تخت كښېنوست، خو د چن
 څه موده د عراق انستي د عالء الدين محمد زوىه ركن الدين غوريشگهمدارن  

يز لښكر دى همهلته وواژه او آق سلطان د گهـ كال د چن617 چي په وكړه، څوحكمراني 
عالء الدين محمد بل زوى هم څه موده په كرمان كي پاچا وو څو چي د خطائي براق 

  .حاجب په الس ووژل سو
د سلطان محمد خوارزمشاه مشر زوى او وروستنى زړور پاچا جالل الدين / 8  
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ېز د گد خپل فراري پالر پر ځاى كښېنوست او د چنهـ كال 617منكبرني دئ چي په 
  .لښكريانو سره ئې په مړانه مقاومتونه وكړه

دى د پالر په ژوند د خراسان او غور او غزنه نايب السلطنه او وزير ئې شهاب   
الدين الپ سرخسي وو، چي له خپلي خوا ئې غزنه ملك كربر او فيروزكوه ئې 

او بوبكر پور ئې ) پېښور(ئې ملك االمراء او برشور مبارزالدين سبزواري ته او كرمان 
  .ملك اختيارالدين محمد علي خرپوست ته وسپارل

يز له حملې وتښتېد، په نشاپور او د گهـ كال د چن617هغه وخت چي ئې پالر په   
خراسان او كرمان په بيابانو او د نيمروز او بست او داور په ښارو كې مقاومتونه وكړه 

 كي ملك خان امين حاجب د هرات مات سوى حكمران هم د ده سره يو څو چي په غزني
وماره او د كابل د پروان په گيز خپل زوم قوتو قونوين ئې په دوى پسي وگځاى سو، چن

يز د خراسان گړه وكړه او قوتوقو ئې مات كى، څو چي چنگشاوخوا كي ئې درې واره ج
خوا ته پر شا سو او ) پېښور(رشور ړې ته راغى او جالل الدين د پگله تالقانه د ده ج

ړه كي چي د سند د اوبو پر غاړه ئې گېز د سند د سيند تر غاړو پسي والړ او په هغه جگچن
وكړه مات سو او ځان ئې اوبو ته واچاوه او د اوچه او ملتان او كرمان له الري پارس ته 

 ووژل سو او د ده د مه د كردانو د السه15هـ كال د شوال پر 628، څو چي د )هـ621(والړ 
ېز خان د گمړيني سره د دې كهول كمبله هم ټوله سوه او د دې پېښو تفصيل به د چن

  .) لمبر شجرې ته دي رجوع وسي59د دې مخ مخامخ (حاالتو په شرح كي راسي 
  
  :خذونهمأ

طبقات ناصري، ابن اثير، معجم االنساب، د پاول هورن د ايران مختصر تاريخ،   
ان كشاى جويني، سيره جالل الدين منكبرني، نفثة المصدور، د زيده، جهگتاريخ 

  .بارتولد تركستان، د عباس اقبال تاريخ مغول
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  )هـ628 – 300(خوارزمشاهيان 

  

 دوهمه كورنۍ           لومړۍ كورنۍ                  
  

  هـ408 – التونتاش د سلطان محمود لوى حاجب – 1                      ) هـ حدود300( محمد            
  
  )هـ425د ده استقالل (هـ 423 هارون  – 2       )هـ425( اسمعيل خندان – 3    )هـ حدود340(×  ابو سعيد احمد -1                     

  )هـ366 –سكه لري (                                            
  د سلطان مسعود له خوا د ( شاه ملك – 4                                

  هـ د سلجوقيانو په جنګ 429جند والي                                     )هـ385مړ  ( ابو عبداهللا محمد – 2                         
  )هـ434 –كي ومړ                                 

  )پخوا د سامانيانو عامل وو(هـ 385 مامون –        3
  ،316/ 2د ابن اثير په حواله د زمباور معجم : ماخذ                            

    .طبقات ناصرى، جستي، سخاو                    لور                                  ابوالعباس– 5              )   هـ387(×  ابو الحسن على – 4       
  )د سلطان محمود ماينه)           (هـ390(مامون          )       حره د سبكتګين لور ئې ماينه وه(    
  

  )316/ 2: معجم االنساب زامباور(                      )هـ ئې التونتاش وګوماره408سلطان محمود دى عزل كى او په (الحارث محمد  ابو – 6              

  لومړۍ برخه   لمبر-  59
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  )هـ628 – 470(دريمه خوارزمشاهي كورنۍ 
  

  په خېوه كي د ملكشاه سلجوقي والي وو) هـ491 – 470( انوشتګين غرچه يا غرشاه – 1
  

  )هـ522 – 491 ( قطب الدين محمد– 2
  

  )هـ551 – 522( آتسز – 3                        فالن ؟        
  

  )هـ568 – 551( ايل ارسالن - 4                                     سليمان    )هـ ماينه549د سليمان بن محمد سلجوقي (لور 
  

  )هـ596 – 568(×  عالء الدين تكش – 6            )هـ589 مړ -هـ 568( سلطان شاه محمود – 5                 
  

  )خراسان(    تاج الدين عليشاه               ناصرالدين ملكشاه      عالء الدين محمد– 7                  يونس خان  علي شير
  )هـ593 –مړ                   (    )كردستان             (                         )هـ617 – 596                     (  )رى                   (  په اوزګند كې سكه            (

    )راتلونكى مخ وګورئ           (                )هـ610 –                   ووهله 
          هندوخان                                   ارسالنشاه                          
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  )هـ628 – 470(دريمه خوارزمشاهي كورنۍ 
  

  )هـ617 – 596(عالء الدين محمد 
  

  )د عثمان ايلك ماينه(خان ملك         

  )لور(اغول ملك         

  )هـ628 – 617( جالل الدين منكبرنى – 8        

  آق سلطان        

  هـ په كرمان كي627: مقتول) شېرشاه(غياث الدين         

  كوجاتګين        

  يحيى خورشاه        

  )هـ619: مړ(غورسانجي ) غورشانستى(ركن الدين         

  )ارزلو؟ –ازالغ (قطب  الدين         

  
  318/ 2: ، زمباور259: ابن اثير، طبقات ناصري، دول اسالميه: ماخذونه
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