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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﻨډ ﺗﺎرﻳﺦ داﺳﺘﺎن:

ﻳﻮ ﻛﺘﺎب درې ژﺑﺎړوﻧﻜﻲ
ﻋﻼﻣﻪ ﺣﺒﻴﺒﻲ  د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﺑﺎب ﺧﻮرا ﻣﻔﺼﻞ او ﻣﺸﺮح آﺛﺎر
ﻟﻴﻜﻠﻲ دي .ﺧﻮ "ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن" ﺋﯥ ﻫﻐﻪ اﺛﺮ دئ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻟﻨډ ډول د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﭘﺮ ﺗﺎرﻳﺦ روڼﺎ اﭼﻮي .ﻋﻼﻣﻪ ﺻﺎﺣﺐ دﻏﻪ دوه ټﻮﻛﻴﺰ اﺛﺮ د څﻮ ﺳﻮو ټﻮﻛﻮ آﺛﺎرو ﺗﺮ ﻣﻄﺎﻟﻌﯥ
او وﻳﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ﻟﻴﻜﻠﻰ دئ .د دې اﺛﺮ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻪ دې ﻛﻲ دئ ﭼﻲ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻰ ﭘﻪ ﺧﻮرا ﻟږ
وﺧﺖ ﻛﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺎرﻳﺦ او ﭘﻪ دې ﺳﻴﻤﻪ ﻛﻲ د ﻟﻮﻳﻮ ﭘﯧښﻮ ﺳﻮو ﺣﻮادﺛﻮ ﺳﺮه آﺷﻨﺎ
ﻛﻮي.
د "ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن" ﻟﻮﻣړى ټﻮك ﭘﻪ 1346ش ﻛﺎل ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ د ﻛﺘﺎب
ﭼﺎﭘﻮﻟﻮ ﻣﺆﺳﺴﯥ ﺧﭙﻮر ﻛړ .دوﻫﻢ ټﻮك ﺋﯥ ﺗﺮ درې ﻛﻠﻦ ځﻨډ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ 1349ش ﻛﺎل د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺎرﻳﺦ ټﻮﻟﻨﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﺎپ ﺳﻮ.
د دﻏﻪ اﺛﺮ ﭘښﺘﻮ ﺗﺮﺟﻤﻪ د ارواښﺎد اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮؤف ﺑﯧﻨﻮا ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ 1356ش ﻛﺎل
ﺗﺮ ﺳﺮه ﺳﻮه او ﭘﻪ دوو وروﺳﺘﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﻲ د ﭘښﺘﻮ د ﭼﺎپ ﺳﻮو آﺛﺎرو د ﺳﻴﻤﻴﻨﺎر ﭘﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ ﺧﭙﺮه ﺳﻮه .ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﯥ د ﻣﺤﻤﺪزﻳﻮ څﭙﺮﻛﻰ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻮى ﻧﻪ دئ ،دﻏﺴﻲ
ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﺗﻪ ﻧﻪ ﺗﻮﺟﻪ د ﻫﻐﻪ ﻣﻬﺎل د ﺣﺎﻛﻢ دوﻟﺖ د دوﻟﺘﻲ ﭘﺎﻟﻴﺴۍ ښﻜﺎرﻧﺪوﻳﻲ ﻛﻮي.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻨډ ﺗﺎرﻳﺦ )ﭘښﺘﻮ ﺗﺮﺟﻤﻪ( د 1357ش ﻛﺎل د ﺛﻮر ﺗﺮ اوﻟﻲ ﭘﺎﭼﺎﮔښﺘۍ
څﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﻣﺨﻜﻲ ﭼﺎپ ﺳﻮ او ﺗﺮ 1378ش ﻛﺎل ﭘﻮري ﺋﯥ ﭘﺮ ﭼﺎپ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً دوه وﻳﺸﺖ
ﻛﺎﻟﻪ اوښﺘﻲ ول .ﭘﻪ دﻏﻪ دوه وﻳﺸﺖ ﻛﻠﻦ زﻣﺎﻧﻲ واټﻦ ﻛﻲ د ﻛﺘﺎب ﭼﺎﭘﻲ ﻧﺴﺨﯥ ﻛﻤﻴﺎﺑﻪ
ﺳﻮي وې او ﭘﻪ ﺑﺎزار ﻛﻲ ﺋﯥ د ﭘﻴﺪا ﻛﯧﺪو ﭼﺎﻧﺲ ﺧﻮرا ﻛﻢ وو .دا ﭼﻲ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا ﻛﺘﺎب
ﺧﻮرا ارزښﺘﻤﻦ وو او ﻟﻪ ﺑﻠﻲ ﺧﻮا ﭘﻪ ﺑﺎزار ﻛﻲ ﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﯧﺪى ،ﻧﻮ د دې ﺿﺮورت اﺣﺴﺎس
ﺳﻮ ﭼﻲ ﻛﺘﺎب دوﺑﺎره ﭼﺎپ ﺳﻲ .ﺧﻮ د دې ﭘﺮ ځﺎى ﭼﻲ د ﻛﺘﺎب ﻫﻤﺎﻏﻪ ﭘﺨﻮاﻧۍ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻳﻮ
وار ﺑﻴﺎ ﭼﺎپ ﺳﻮې واى ،ﭘﻪ ﻳﻮه ﻛﺎل )1378ش( ﻛﻲ دوو ښﺎﻏﻠﻮ ﻣﺘﺮﺟﻤﻴﻨﻮ)!( ﻛﺘﺎب ﻟﻪ
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
دئ .دا ﭼﻲ د دﻏﻮ دوو ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﺑﻪ ﻛﻮم ﻳﻮه ﻟﻮﻣړى ﭘﻪ دې اړه ﺧﻮاري ﻛښﻠﯥ وي ،د
ﻛﺘﺎب ﻟﻪ ﭼﺎﭘﻜﺎﻟﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﯧږي ،د ښﺎﻏﻠﻲ ﻛﺮزي ﺻﺎﺣﺐ ﭘﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻲ د "ﺧﭙﻠﻲ ﺧﺒﺮي" ﺗﺮ
ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪي د )1376ش( ﻛﺎل ﻧﯧټﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮې ده .د دې ﻣﻄﻠﺐ دا دئ ﭼﻲ ښﺎﻏﻠﻲ
ﻛﺮزي دﻏﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺗﺮ ښﺎﻏﻠﻲ وﻓﺎ دوه ﻛﺎﻟﻪ وړاﻧﺪي ﻛړﯦﺪه ،ﺧﻮ ﭼﺎپ ﺋﯥ ﭘﻪ ﺗﺼﺎدﻓﻲ)!(
ډول د ښﺎﻏﻠﻲ وﻓﺎ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﻮه ﻛﺎل ﺗﺮ ﺳﺮه ﺳﻮى دئ .ﺗﺮ دې ﭘﻪ ﻫﺎ ﺧﻮا ﻳﻮه ﺑﻠﻪ د
ﻳﺎدوﻧﻲ وړ ﺧﺒﺮه دا ده ﭼﻲ د ښﺎﻏﻠﻲ ﻛﺮزي ﺗﺮﺟﻤﻪ د 1378ش ﻛﺎل ﭘﻪ ﻏﺒﺮګﻮﻟﻲ ﻛﻲ ﭼﺎپ
ﺳﻮې ده.
د ښﺎﻏﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻮدود ﻛﺮزي د ﻛﺘﺎب ﺳﻤﻮوﻧﻜﻰ او ﻛﺘﻮﻧﻜﻰ ﻫﻢ ښﺎﻏﻠﻰ داود وﻓﺎ
دئ .د ﭼﺎپ ﻛﺎر ﺋﯥ ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻦ زر ﭘﺮﻧټﺮز )ﭘﺮاﺋﻴﻮﻳټ( ﻟﻤﻴټډ ﻛﻮﺋټﻪ ﻛﻲ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺳﻮى دئ.
ﺧﻮ ښﺎﻏﻠﻲ وﻓﺎ دا اﺛﺮ ﭘﻪ 1378ش ﻛﺎل ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛړ او د ﻫﻤﺪې ﻛﺎل د )اﺳﺪ( ﭘﻪ
ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﻲ د داﻧﺶ ﺧﭙﺮﻧﺪوﻳﻲ ټﻮﻟﻨﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﺎپ ﺳﻮ .د ﻛﺘﺎب د وﻗﺎﻳﯥ ﭘﺮ دوﻫﻢ او درﻳﻢ
ﻣﺦ ﺑﺎﻧﺪي د اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪآﺻﻒ ﺻﻤﻴﻢ ﭘﻪ ﻗﻠﻢ ﻳﻮ ﻟﻨډﻛﻰ ﻳﺎدښﺖ د "ﻫﻤﺪا ﺳﻠﻒ او ﻫﻤﺪا
ﺧﻠﻒ" ﺗﺮ ﻋﻨﻮان ﻻﻧﺪي ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮى دئ .ﭘﻪ دې ﻳﺎدښﺖ ﻛﻲ ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ﺷﺎګﺮد ښﺎﻏﻠﻲ وﻓﺎ ﺗﻪ
ﺷﺎﺑﺎﺳﻰ ورﻛړى دئ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻛﻢ ﺳﻦ ﺋﯥ د ارواښﺎد اﺳﺘﺎد ﺑﯧﻨﻮا ﻏﻮﻧﺪي دروﻧﺪ ﺑﺎر ﺗﻪ اوږه
ورﻛړﯦﺪه او ﭘﻪ ﭘﻮره ﻛﺎﻣﻴﺎﺑﻲ ﺋﯥ دﻏﻪ ﺑﺎر ﺳﺮﻣﻨﺰل ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻰ دئ.
د ﺑﺪﻣﺮﻏﻪ ﭘښﺘﻨﻮ ﺑﺪﻧﺼﻴﺒۍ ﺧﻮرا ډﯦﺮي دي ،ﻟﻪ دﻏﻮ ﺑﺪﻣﺮﻏﻴﻮ څﺨﻪ ﺋﯥ ﻳﻮه د دﻏﻪ
ﻛﺘﺎب دوﺑﺎره ﺗﺮﺟﻤﻪ ده .دﻏﻪ ﻛﺘﺎب ﭼﻲ دوې ﻟﺴﻴﺰي وړاﻧﺪي ﺋﯥ ﻓﺎﺿﻞ اﺳﺘﺎد ﺑﯧﻨﻮا د
ﺗﺮﺟﻤﯥ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺧﻮارۍ ګﺎﻟﻠﻲ وې او زﺣﻤﺖ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻛښﻠﻰ وو ،د دې ﭘﺮ ځﺎى ﭼﻲ ﻫﻐﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﻴﺪا ﺳﻮې او ﻳﻮازي د ﻣﺤﻤﺪزﻳﻮ څﭙﺮﻛﻰ ﭘﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺳﻮى او ﭼﺎپ ﺳﻮى واى ،ﭘﻪ
ﻋﻮض ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻫﻐﻪ ﻣﺮﺣﻮم ټﻮﻟﻲ ﺧﻮارۍ ﻋﺒﺚ او ﭘﻮرﺗﻪ ﻳﺎدو دوو ښﺎﻏﻠﻮ ﭘﻪ ﺟﻼ ﺟﻼ
ډول ﺗﺮﺟﻤﻪ او ﭼﺎپ ﻛړ.
ﭘﻪ 1382ش ﻛﺎل داﻧﺶ ﺧﭙﺮﻧﺪوﻳﻲ ټﻮﻟﻨﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻨډ ﺗﺎرﻳﺦ دوﺑﺎره ﭼﺎپ ﻛړ.
ﺧﻮ دا ځﻞ ﺋﯥ د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ژﺑﺎړن داود وﻓﺎ ﭘﺮ ځﺎى د اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮؤف ﺑﯧﻨﻮا ﻧﻮم ﻟﻴﻜﻠﻰ وو.
د ﺧﭙﺮﻧﺪوﻳﻲ ټﻮﻟﻨﻲ ﭘﻪ ﻳﺎدښﺖ ﻛﻲ ﺋﯥ دې ﭘﯧښﻲ ﺗﻪ اﺷﺎره ﻛړې ده او ﺧﭙﻠﻪ دﻏﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﺳﻬﻮه
ﺋﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻛﻮﭼﻨۍ ﺟﻤﻠﻪ ﭘﻪ دې ډول ﺟﺒﺮان ﻛړﯦﺪه" :ښﻪ ﺑﻪ دا وي ،ﭼﯥ ﺧﺒﺮه راﻟﻨډه ﻛړو او
ﻫﻐﻪ دا ﭼﯥ )د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻨډ ﺗﺎرﻳﺦ( ﻛﺘﺎب د داود وﻓﺎ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭼﺎپ ﺷﻮى و .ﺣﺎل دا ﭼﯥ
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ارواښﺎد ﺑﯧﻨﻮا ﺻﻴﺐ ﭘﻪ 1356ﻛﯥ ژﺑﺎړﻟﻰ داود وﻓﺎ ﻳﻮازې ﭘﻜﯥ د ﭘښﺘﻮ د ﻧﻮي ﻟﻴﻜﺪود
زﻳﺎﺗﻮﻧﯥ او ﻛﻤﻮﻧﯥ ﻛړي او ﻳﻮازې ) (26ﻣﺨﻪ ﻳﯥ ژﺑﺎړﻟﻲ ،ﭼﯥ ﺑﻴﺎ ﻳﯥ ﻛﺘﺎب ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﺎﻣﻪ
ﻛړ".
ﺗﺮ دې ﻟﻨډي ﻳﺎدښﺖ وروﺳﺘﻪ "د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻨډ ﺗﺎرﻳﺦ او ﻳﻮ ﻣﺨﺮوڼﻰ" ﺗﺮ ﻋﻨﻮان
ﻻﻧﺪي د اﺳﺘﺎد ﻣﺤﻤﺪآﺻﻒ ﺻﻤﻴﻢ ﻟﻨډه ﻟﻴﻜﻨﻪ ﭼﺎپ ﺳﻮې ده ،ښﺎﻏﻠﻲ ﺻﻤﻴﻢ ﺻﺎﺣﺐ ﻫﻢ د
داود وﻓﺎ ﺳﻬﻮي ﺗﻪ اﺷﺎره ﻛړې او د ﺧﭙﻞ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻳﺎدښﺖ د ﻟﻴﻜﻠﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﺋﯥ د ﺧﭙﻠﻮ
اﺳﺘﺎداﻧﻮ ﻋﻼﻣﻪ ﺣﺒﻴﺒﻲ او اﺳﺘﺎد ﺑﯧﻨﻮا ﻟﻪ اروا ﺑﺨښﻪ ﻏﻮښﺘﯥ ده.
ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ ﻧﻮ د داﻧﺶ ﺧﭙﺮﻧﺪوﻳﻲ ټﻮﻟﻨﻲ )د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻨډ ﺗﺎرﻳﺦ( د ارواښﺎد
ﺑﯧﻨﻮا ﺻﺎﺣﺐ ﺗﺮﺟﻤﻪ ده ﻧﻪ د ښﺎﻏﻠﻲ داود وﻓﺎ .ﺧﻮ د ﺗﻌﺠﺐ وړ ﺧﺒﺮه دا ده ﭼﻲ د ښﺎﻏﻠﻲ
داود وﻓﺎ ﻟﻴﻜﺪودي ځﺎﻧګړﺗﻴﺎوي او ﺳﻤﻮﻧﻲ د ﻣﻌﻴﺎر)!( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ اوﺳﻨﻴﻮ ﭼﺎﭘﻮﻧﻮ ﻛﻲ
ﻫﻢ را رواﻧﻲ دي ،د دﻏﻮ ﻟﻴﻜﺪودي زﻳﺎﺗﻮﻧﻮ او ﺳﻤﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﺮﻟﻮ ﺳﺮه ﻫﻴڅ وﺧﺖ داﺳﻲ ﻓﻜﺮ
ﻧﻪ ﺳﻲ ﻛﯧﺪاى ﭼﻲ دﻏﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ دي د ارواښﺎد اﺳﺘﺎد ﺑﯧﻨﻮا وي .ځﻜﻪ د ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻲ
ﻻﺳﻮﻫﻨﻪ ﺳﻮې ده او ﭘﻪ ﻫﻴڅ وﺟﻪ داﺳﻲ دﻻﻳﻞ وﺟﻮد ﻧﻪ ﻟﺮي ﭼﻲ د ﻳﻮه ﻣﺮﺣﻮم اﺳﺘﺎد ﭘﻪ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛﻲ دي ﭘﻪ دﻏﻪ ﻛﻤﻴﺖ او ﻛﻴﻔﻴﺖ څﻮك ﻻﺳﻮﻫﻨﻪ 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.
ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﭘﻮرﺗﻪ ټﻮﻟﻲ ﺧﺒﺮي ﻓﻘﻂ او ﻓﻘﻂ د ﻓﺎﺿﻞ اﺳﺘﺎد ارواښﺎد ﺑﯧﻨﻮا ﭘﻪ ﺣﻖ
ﻛﻲ ﺟﻔﺎ ده ،ﺧﺪاى دي داﺳﻲ ﻧﻪ ﭘﯧښﻮي ﭼﻲ زﻣﻮږ د ﻧﻮرو ﺣﻘﺪارو اﺳﺘﺎداﻧﻮ آﺛﺎر ﻫﻢ ﭘﻪ
دﻏﻪ ﺷﻜﻞ ﭘﻪ ﻳﻮه او ﺑﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻮﻣړى ﭼﺎپ او وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ اﺻﻠﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﺴﺨﻪ ﺳﻲ .زﻣﻮږ د
اﺳﻼﻓﻮ ﻟﻪ آﺛﺎرو ﺳﺮه دﻏﻪ ډول ﺑﺎزۍ ﻣﻮږ د ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻨﺪي ﺗﻪ اﭼﻮي ،ﭼﻲ ﺑﻴﺎ ﺑﻪ ﻣﻮ ﻧﻪ
ﻣﺮﺣﻮﻣﻮ اﺳﺘﺎداﻧﻮ ﺗﻪ د ښﻬﺎﻧﻲ ورځ ﭘﺎﺗﻪ وي او ﻧﻪ د ﻫﻐﻮى څﺨﻪ راﭘﺎﺗﻪ ﻣﻴﺮاث ﺗﻪ.
ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺘﻦ د ارواښﺎد اﺳﺘﺎد ﻋﺒﺪاﻟﺮؤف ﺑﯧﻨﻮا ﺗﺮﺟﻤﻪ ده ،ﺧﻮ د ﻣﺤﻤﺪزﻳﻮ څﭙﺮﻛﻰ د
ښﺎﻏﻠﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻮدود ﻛﺮزي ﻟﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛړي ﻧﺴﺨﯥ څﺨﻪ ﭘﺮ اﺿﺎﻓﻪ ﺳﻮى دئ.
ﭘﻪ دې ﻣﺘﻦ ﻛﻲ ﺗﺮ ﺧﭙﻠﻪ وﺳﻪ ﻛﻮښښ ﺳﻮى ﭼﻲ د اﺳﺘﺎد ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛړى اﻣﺎﻧﺖ ﺗﺮ
ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻮ ﭘﻮري ورﺳﻮو .دا ﭼﻲ ﭘﻪ دې ﻛﺘﺎب ﻛﻲ ﺧﻮرا زﻳﺎﺗﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺠﺮې ،ﺟﺪوﻟﻮﻧﻪ
او ﻋﻜﺴﻮﻧﻪ راﻏﻠﻲ دي ،ﻣﻮږ ﻛﻮښښ ﻛړى دئ ،ﭼﻲ دﻏﻪ ﻧﺴﺒﻲ ﺷﺠﺮې او ﺟﺪوﻟﻮﻧﻪ ﺗﺮ
ﺧﭙﻠﻪ وﺳﻪ ﻛﻤﭙﻴﻮټﺮي ﻛړو ،ﺗﺮ څﻮ ﺋﯥ ﻟﻮﺳﺘﻨﻪ ﻟﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻮ ﺗﻪ آﺳﺎﻧﻪ ﺳﻲ .د ﻋﻜﺴﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب
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ﺑﺎﻳﺪ ﻳﺎدوﻧﻪ وﻛړو ﭼﻲ د اﻣﻜﺎن ﺗﺮ ﺣﺪه ﻣﻮ ﻧﻮي او د ښﻪ ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻲ ﻋﻜﺴﻮﻧﻪ ورﺗﻪ
ﭘﻴﺪا ﻛړي دي ،ﻛﻮم ﻋﻜﺴﻮﻧﻪ ﭼﻲ ﺑﺎﻟﻜﻞ ﻧﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﯧﺪل ﻫﻐﻪ ﻣﻮ د اﺻﻞ ﻣﺘﻦ )ﭘﺎرﺳﻲ
ﻧﺴﺨﯥ( څﺨﻪ ﺳﻜﻴﻦ ﻛړي او د دې ﻣﺘﻦ ﺳﺮه ﻣﻞ ﻛړي دي.
ﻋﻼﻣﻪ رﺷﺎد ﺧﭙﺮﻧﺪوﻳﻪ ټﻮﻟﻨﻪ دﻏﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﭘﻪ دې ﻧﻴﺎﻣﺖ ټﻮﻟﻨﻲ ﺗﻪ وړاﻧﺪي ﻛﻮي ،ﭼﻲ
زﻣﻮږ ﻧﻮي څﯧړوﻧﻜﻲ او د ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻴﻨﺎن د دﻏﻲ ﺗﺮﺟﻤﯥ ﻟﻪ اﺻﻠﻲ ﻛﻴﻔﻴﺖ څﺨﻪ ﺧﻮﻧﺪ
واﺧﻠﻲ ،ﺧﺪاى دي ټﻮﻟﻮ ﻫﻐﻮ ښﺎﻏﻠﻮ ﺗﻪ اﻧﺼﺎف ورﻛړي ﭼﻲ د ﻣﻌﻴﺎر)!( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ زﻣﻮږ د
اﺳﻼﻓﻮ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻨﻮ او آﺛﺎرو ﻛﻲ ګﻮﺗﻲ وﻫﻲ .دﻏﻪ ډول ګﻮﺗﻮﻫﻨﻲ ﻧﻪ دﻳﻨﻲ ﺟﻮاز ﻟﺮي او ﻧﻪ ﻫﻢ
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ،ﺧﺪاى ﺗﻪ ﺧﻮاﺳﺖ ﻛﻮو ﭼﻲ زﻣﻮږ د ﻧﻮرو ﺑﯥ ﺷﻤﯧﺮو ﻣﺼﻴﺒﺘﻮ ﭘﻪ څﻨګ ﻛﻲ د
ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ آﺛﺎرو د ﻣﺴﺨﻪ ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﻣﺼﻴﺒﺖ څﺨﻪ ﻫﻢ د ﻧﺠﺎت ﻳﻮه ﻻره راوښﻴﻲ .ﭘﻪ ﻫﻤﺪې
ﻫﻴﻠﻪ ،دا ﺋﯥ ﺗﺎﺳﻲ او دا ﺋﯥ د ارواښﺎد ﺑﯧﻨﻮا اﻣﺎﻧﺖ.
ﻣﻄﻴﻊ اﷲ روﻫﻴﺎل
د ﻋﻼﻣﻪ رﺷﺎد ﺧﭙﺮﻧﺪوﻳﻪ ټﻮﻟﻨﻲ ﻣﺸﺮ
د روژې  17ﻣﻪ – 1391ش
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د ﻟﻮى ﺧﺪاى ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
زﻣﻮږ ﮔﺮان ﻫﻴﻮاد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻐﻪ ﺧﺎوره ده ﭼﻲ ﺗﺮ ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺨﻪ ﻟﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ دورو
څﺨﻪ ﺑﻴﺎ ﺗﺮ اوﺳﻪ د ﻣﺪﻧﻴﺘﻮ ﭼﻴﻨﻪ ،د ﻓﺮﻫﻨﮕﻮ د ﺗﯧﺮﯦﺪو ﻻره او د اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻓﻜﺮ او ﺗﻬﺬﻳﺐ
زاﻧﮕﻮ وه او د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﻟﻤﻨﻪ ﻛﻲ ﻟﻪ دې ﻓﺮﻫﻨﮓ زﯦږووﻧﻜﻲ ﺧﺎوري څﺨﻪ ښﻪ ﻏښﺘﻠﻲ
دوﻟﺘﻮﻧﻪ راﭘﺎڅﯧﺪﻟﻲ دي او ﻫﻢ د دې ﺧﺎوري ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﺸﻤﻜﺸﻮ ﻛﻲ ﺗﻞ ﺧﭙﻠﻪ
آزادي او ﻣﻠﻲ ﺑڼﻪ ﺳﺎﺗﻠﯥ ده .ﻟﻪ ډﯦﺮه وﺧﺘﻪ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻣﺤﻴﻂ ﻛﻲ دې ﺗﻪ ﺧﻮرا زﻳﺎﺗﻪ اړﺗﻴﺎ
ﺣﺲ ﻛﯧﺪﻟﻪ ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻨډﻳﺰ ﭘﻪ ﻳﻮه دوو ټﻮﻛﻮ ﻛﻲ ﻟﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ زﻣﺎﻧﯥ څﺨﻪ
ﺑﻴﺎ ﺗﺮ اوﺳﻨﻲ ﻋﺼﺮه ﭘﻪ داﺳﻲ ﺗﻮﮔﻪ وﻟﻴﻜﻞ ﺳﻲ ﭼﻲ ﻫﻢ ﺑﺸﭙړ وي او ﻫﻢ ﻟﻨډ او ﻫﻢ ﭘﺮ
ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭘﯧښﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه ﻻزم ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻪ ،ﻧﻘﺸﯥ ،ﺟﺪوﻟﻮﻧﻪ او رﺳﻤﻮﻧﻪ وﻟﺮي .ﭼﻲ
زﻣﻮږ د ښﻮوﻧځﻴﻮ زده ﻛﻮوﻧﻜﻲ او ﻋﺎم ﺧﻠﻚ ﭘﻪ آﺳﺎﻧﻲ ﺳﺮه وﻛﻮﻻى ﺳﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻲ د
ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد ﺗﯧﺮي ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭘﯧښﻲ وﻟﻮﻟﻲ .څﻮ ﻛﺎﻟﻪ دﻣﺨﻪ ﻧﻮ ﻣﺎ ﻫﻢ دﺳﺘﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن دﻏﻪ
ﻟﻨډ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ دوو ټﻮﻛﻮ ﻛﻲ وﻟﻴﻜﻪ.
د دې ﻛﺘﺎب ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻠﻮ ﻛﻲ ﻣﻲ څﻮ ﺳﻮه ټﻮﻛﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﺮﻗﻲ او ﻏﺮﺑﻲ ژﺑﻮ
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 ﻻزﻣﻪ ﻣﺮاﺟﻌﻮ
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻣﻲ د څﻮ ﺑﺎﺑﻮ ﭘﻪ آﺧﺮ ﻛﻲ وﻟﻴﻜﻞ او ﻫﻢ د دې ټﻮك ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﺑﻪ د ټﻮﻟﻮ ﻣﺮاﺟﻌﻮ
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ راوړه ﺳﻲ .ﭘﻪ دې ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛﻲ زﻣﺎ ﻣﻄﻠﺐ دا دئ ﭼﻲ د دې ﻛﺘﺎب ټﻮل ﻣﻄﺎﻟﺐ
ﻣﺴﺘﻨﺪ دي او ﻣﻮﺛﻮق ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻟﺮي.
ﭘﺮ دې ﻛﺘﺎب ﻣﻲ ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻪ او رﺳﻤﻮﻧﻪ او ﺗﻮﺿﻴﺤﻲ ﺟﺪوﻟﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﺧﺎرﺟﻲ
او داﺧﻠﻲ ﻣﻮﺛﻮﻗﻮ ﻛﺘﺎﺑﻮ څﺨﻪ ﻫﻢ زﻳﺎت ﻛړه ،ﻫﻴﻠﻪ ﻟﺮم ﭼﻲ ﮔﺮاﻧﻮ وﻃﻨﻮاﻟﻮ او ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ
ﺗﻪ ﮔټﻮر ﺳﻲ ﭼﻲ ﻏﻮاړي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﻟﻨډه ﺗﻮﮔﻪ وﻟﻮﻟﻲ.
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د دې ﻛﺘﺎب د ﻣﻄﺎﻟﺒﻮ ﭘﻪ ﺗﺪوﻳﻦ ﻛﻲ زﻳﺎر اﻳﺴﺘﻞ ﺳﻮى دئ ﭼﻲ ﺑﺸﭙړ وي ﺧﻮ ﻟﻨډ او
ﮔټﻮر ﭼﻲ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ وﺧﺖ ﻛﻲ د ﻣﻔﺼﻞ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻠﻮ ﻻره ﺳﻤﻪ ﺳﻲ او ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺋﯥ )ﺗﺮ
اﺳﻼم وروﺳﺘﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺎرﻳﺦ( ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ټﻮك ﻛﻲ ﭼﻲ ﭘﺨﻮا ﺧﭙﻮر ﺳﻮى دئ ﻟﻴﺪه
ﻛﯧږي .ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻲ ﻣﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼﻣﻲ دورې د ﻟﻮﻣړﻳﻮ دوو ﺳﻮو ﻛﺎﻟﻮ ﻣﻔﺼﻞ
ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ زرو ﻣﺨﻮ ﻛﻲ ﻟﻴﻜﻠﻰ دئ.
ﭘﻮﻫﺎﻧﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻰ ﺣﺒﻴﺒﻲ
ﻛﺎﺑﻞ – ﺟﻤﺎل ﻣﯧﻨﻪ
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ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ:

د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮ ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺨﻪ دورې ﺗﻪ ﻳﻮه ﻛﺘﻨﻪ
د ﻣﺆرﺧﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺻﻄﻼح ﻫﻐﻪ دوره ﭼﻲ اﻧﺴﺎن د )ﻟﻴﻚ( ﭘﻪ ﻛﺸﻒ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺳﻮى ﻧﻪ
وو ،ﺗﺮ ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺨﻪ دوره  Pre Historicﻧﻮﻣﯧږي او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﻲ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ
ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻠﻰ )ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻋﺼﺮ( دئ ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﺷﺮط ﭼﻲ د ﻟﺮﻏﻮﻧﻴﻮ ﻗﻮﻣﻮ ﭘﺎﺗﻪ ﻟﻴﻜﻠﻲ
ﺳﻮي آﺛﺎر ﻟﻮﺳﺘﻠﻲ ﺳﻮي وي او ځﻜﻪ ﭼﻲ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻻ 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.
د ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻴﻮادو ﺗﺎرﻳﺨﻲ دورې ﺋﯥ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﺗﺮ ﻣﻴﻼد دﻣﺨﻪ د ) (2500ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﮔڼﻠﻲ دي ،دا ځﻜﻪ ﭼﻲ د ﻣﺼﺮ او ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﻟﻴﻜﻨﻲ ﭼﻲ ﻟﻮﺳﺘﻠﻲ ﺳﻮي دي
ﻫﻢ دوﻧﻲ ﻋﻤﺮ ﻟﺮي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺳﻨﺪ او ﻫړﭘﻪ ﻛﻲ د ﻣﻮﻫﻦ ﺟﻮدﻳﺮو ﻛﺸﻔﻲ ﺳﻮي ﻟﻴﻜﻨﻲ ﻻ ﺗﺮ
اوﺳﻪ ﻧﻪ دي ﻟﻮﺳﺘﻠﻲ ﺳﻮي ،او ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻲ داﺧﻠﻲ ﻧﻪ دي.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﺗﺮ ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺨﻪ آﺛﺎرو ﻟټﻮﻧﻲ ﻟﻪ 1936م ﻛﺎل څﺨﻪ د اروﭘﺎﻳﻲ
ﻋﻠﻤﻲ ﻫﻴﺌﺘﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺷﺮوع ﺳﻮي او ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻲ ﺗﺮ ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺨﻪ د ډﺑﺮي )ﺣﺠﺮ( د دورې
آﺛﺎر ﻻس 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.
ﻟﻪ دې ﻋﻠﻤﻲ ﻟټﻮوﻧﻮ څﺨﻪ دا ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻻس ﺗﻪ راځﻲ ،ﭼﻲ :د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮔﺎوﻧډﻳﻮ ﻫﻴﻮادو ﭘﻪ ﺧﺎورو ﻛﻲ د ) (6000ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ دﻣﺨﻪ
اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻣﺪﻧﻴﺖ درﻟﻮد ،ځﻜﻪ ﭼﻲ ﻫﻤﻬﻐﻪ وﺧﺖ ﻣﺮو ﺗﻪ ﻧﮋدې د )اﻧﻮ( ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﻲ د ﻣﺲ د
اﺳﺘﻌﻤﺎل آﺛﺎر ﻛﺸﻒ ﺳﻮي دي.
ﺗﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ دورو دﻣﺨﻪ آﺛﺎر ﺋﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮔﺎوﻧډ ﭘﻪ دې ځﺎﻳﻮ ﻛﻲ ﻣﻮﻧﺪﻟﻲ
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دي:
 – 1د ﭘﻨﺠﺎب ﭘﻪ ﻫړﭘﻪ ﻛﻲ:
ﻳﻌﻨﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻏﺮو ﭘﻪ ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﻮ ډاﮔﻮ ﻛﻲ ،ﭼﻲ ﻫﻠﺘﻪ د وداﻧۍ او ښﺎر آﺛﺎر
ﻟﻴﺪه ﻛﯧږي.
 – 2ﻣﻮﻫﻦ ﺟﻮډﻳﺮو:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﻨﺪ ﻛﻲ ،د ښﺎر ﻛﻮڅﯥ او د ﺑﺎزار
ﻧﺨﺸﯥ او ﺣﺘﻰ ﭘﺎﺧﻪ اﺑﺮووﻧﻪ او ﭘﻪ ﻫﺮه ﻛﻮڅﻪ ﻛﻲ د ﻓﻀﻠﻪ ﻣﻮادو ﻟﻪ ﭘﺎره د ﭘﺨﻮ ﺧښﺘﻮ
ﻛﻮﭼﻨﻲ ﺧﺎﻛﺪاﻧﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﻴﺪل ﻛﯧږي.
ﭘﻪ دې ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ښﺎر ﻛﻲ د ﻣﻮر د رﺑﺔ اﻟﻨﻮع ﻣﺠﺴﻤﯥ ،ﭘﺎﺧﻪ ﺧﺎورﻳﻦ ﻟﻮښﻲ ،د ﺳﺮو
او ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو راز راز ﮔﯧڼﯥ او د ﻫﻐﻪ ﻋﺼﺮ د ﻧﻮرو ﻓﻠﺰاﺗﻮ ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻧﻤﻮﻧﯥ او ﻓﻠﺰي ﺑﺘﺎن
ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﻲ دي ،ﭼﻲ د ﻫﻐﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ښﺎر ﭘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﻣﻮزه ﻛﻲ ﺧﻮﻧﺪي ﭘﺮاﺗﻪ دي ،او ﭘﻪ
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 ﻻ
څﻮك ﭘﻪ ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﺳﻮي ﻧﻪ دي .د ﺳﻨﺪ د ﻧﺎوې ﺗﺮ ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺨﻪ ﻣﺪﻧﻴﺖ ﭼﻲ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﻪ ﺧﻮا ﻛﻲ د ﻫړﭘﻪ او ﻣﻮﻫﻦ ﺟﻮډﻳﺮو ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻳﻮ زر ﻣﻴﻠﻪ )د ﺑﺎﺑﻞ د
ﺗﻤﺪن د ﺳﺎﺣﯥ څﻠﻮر ﺑﺮاﺑﺮه او د ﻣﺼﺮ د ﺗﻤﺪن د ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ دوه ﺑﺮاﺑﺮه( ﭘﻪ ﻳﻮه ﺷﻜﻞ او ﻳﻮه
ډول ﺧﭙﻮر ﺳﻮى وو ،د وداﻧﻴﻮ د ﺗﻌﻤﻴﺮ ﻃﺮز او د ﺧﺎورﻳﻨﻮ ﻟﻮښﻮ او د ﻛﺎر د ﺳﺎﻣﺎن او
وﺳﺎﻳﻠﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړښﺖ ﻛﻲ ﺑﯧﺨﻲ ﺳﺮه ورﺗﻪ دي او ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ دا ﻧﺘﻴﺠﻪ ځﻨﻲ اﺧﻴﺴﺘﯥ ده ﭼﻲ:
دا ﻣﺪﻧﻴﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﺎوري ﭘﻪ ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﻪ ﺧﻮا ﻛﻲ د ﺳﻨﺪ د ﻧﺎوې ﻟﻪ ﺳﺮه ﺑﻴﺎ ﺗﺮ
ﭘﺎﻳﻪ ﺧﭙﻮر ﺳﻮى ،ﺷﻤﺎﻟﻲ او ﺟﻨﻮﺑﻲ ﭘﺎﻳﺘﺨﺘﻮﻧﻪ ﺋﯥ )ﻫړﭘﻪ( او )ﻣﻮﻫﻦ ﺟﻮډﻳﺮو( دوه
ښﺎروﻧﻪ وه او ﺗﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﭘﻮري ﺋﯥ د ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځﻮ ﺧﺎورو د ﺗﻤﺪن ﺳﺮه رواﺑﻂ درﻟﻮدل او ﺣﺘﻰ
ﺗﺮ ﻣﻴﻼد دﻣﺨﻪ د ) (2000ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﻫﻨﺪي ﺗﺎﺟﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﻳﻮه ﻣﺤﻠﻪ
ﻣﻮﺟﻮده وه.
ﻟﻪ ﻫﻐﻮ آﺛﺎرو څﺨﻪ ﭼﻲ د ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﭘﻪ ﻛﻴﻨﺪوﻧﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻣﻮﻧﺪﻟﻲ دي څﺮﮔﻨﺪﯦږي
ﭼﻲ د ﺳﻨﺪ د ﻧﺎوې ﺧﻠﻜﻮ اﻋﺸﺎري ارﻗﺎم او اوزان او ﭘﻴﻤﺎﻧﯥ ﭘﯧﮋﻧﺪل .د ﻫﻐﻪ ښﺎر ﻟﻪ آﺛﺎرو
څﺨﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫړﭘﻪ ﻛﻲ ښﻜﺎره ﺳﻮي دي څﺮﮔﻨﺪه ده ﭼﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮو ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ دوه ﭘﻮړﻳﺰو ﻛﻮرو
ﻛﻲ ژوﻧﺪ ﻛﺎوه او د اﺳﺘﻮﮔﻲ د زﻳﺎﺗﻮ ځﺎﻳﻮ د اوﺑﻮ څﺎﻫﺎن ،ﺣﻤﺎﻣﻮﻧﻪ او ﺗﺮ ﻣځﻜﻲ ﻻﻧﺪي
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ﮔﺪاﻣﻮﻧﻪ درﻟﻮدل ،ﺣﺎل دا ﭼﻲ ﻋﺎﻣﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﺎرﮔﺮان او ﻛﺴﺒﮕﺮان ﭘﻪ دوه اﻃﺎﻗﻲ ﻛﻮﭼﻨﻴﻮ
ﻛﻮرو ﻛﻲ اوﺳﯧﺪل ،ﻫﺮ ﻛﻮر د ﻳﻮه ﻛﻮﭼﻨﻲ ﻏﻮﻟﻲ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻟﻪ ﺑﻠﻪ ﻛﻮره ﺑﯧﻠﯧﺪه او ﺗﺮ ﺗﺎرﻳﺦ
دﻣﺨﻪ د دې ﺧﻠﻜﻮ ښﺎرو ﺗﻪ ﻧﮋدې ځﻴﻨﻲ ﻛﻼوي وې ،ﭼﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً د ﻏﻠﯥ ﮔﺪاﻣﻮﻧﻪ ول.
ﻫﻐﻪ ﻛﻨډواﻟﯥ ﭼﻲ د ﻫړﭘﻪ د ﺗﻤﺪن ﻟﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ﻣﺮﺣﻠﻮ څﺨﻪ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻛﻮي ،د ﻫﻐﻪ
ځﺎى د اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ ﺑﯧﻮزﻟﻲ او اﻧﺤﻄﺎط راښﻴﻲ ،ﭼﻲ زﻳﺎﺗﺮو ﻛﻮرو د ﺳﻤڅﻮ ﺑڼﻪ ﭘﻴﺪا ﻛړې
ده او د ښﺎرو ﺟﻮړښﺖ ﭼﻲ ﭘﺨﻮا ﺋﯥ ﻧﻈﻢ او ﺗﺮﺗﻴﺐ درﻟﻮد ﺑﯧﺨﻲ ﮔډوډ ﺳﻮى دئ او ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ
ﻟﻪ دې څﺨﻪ داﺳﻲ ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺧﻴﺴﺘﯥ ده ،ﭼﻲ:
 – 1د دې وداﻧﻴﻮ ﭘﺮ ﺧﻠﻜﻮ د ﻏﺮﺑﻲ آرﻳﺎﺋﻴﺎﻧﻮ ﻳﺮﻏﻠﻮﻧﻪ ﺷﺮوع ﺳﻮي او د دوى ﻣﺪﻧﻴﺖ
ﺋﯥ راټﻴټ ﻛړى وو.
ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﻫړﭘﻪ د ﻟﻴﻜﻨﻮ اﻟﻔﺒﺎ ﻟﻮﺳﺘﻠﯥ ﺳﻮې ﻧﻪ ده ،ﺧﻮ دا ﺛﺎﺑﺘﻪ ده ﭼﻲ دا رﺳﻢ
اﻟﺨﻂ ﺗﺮ آرﻳﺎﺋﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﻪ دﻣﺨﻪ دوره ﭘﻮري اړه ﻟﺮي.
ﻫﻐﻮ اراﺑﻮ ﭼﻲ اﺳﺎﻧﻮ ﻛﺸﻮﻟﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻮري اړه درﻟﻮدﻟﻪ ،ﭼﻲ ﭘﻪ
ﻫﻨﺪواروﭘﺎﻳﻲ ژﺑﻮ ﺋﯥ ﺧﺒﺮي ﻛﻮﻟﯥ ،ﻣﮕﺮ د ﻣﻮﻫﻦ ﺟﻮډﻳﺮو او ﻫړﭘﻪ د ﺧﻠﻜﻮ ﮔﺎډۍ ﻏټﻮ
ﻏښﺘﻠﻮ ﻏﻮﻳﻮ ﻛﺸﻮﻟﯥ ﭼﻲ ﭘﻠﻦ اوږده ښﻜﺮان ﺑﻪ ﺋﯥ درﻟﻮدل او د دې ښﻜﻠﻮ ﻏټﻮ ﻏﻮﻳﻮ
ﺷﻜﻠﻮﻧﻪ د ﻣﻮﻫﻦ ﺟﻮډﻳﺮو ﭘﺮ ﻛﺸﻒ ﺳﻮي ﻣﻬﺮو او آﺛﺎرو ﻧﻘﺶ ﺳﻮي دي )ﻟﻮﻣړى او دوﻫﻢ
ﻧﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ دي وﻛﺘﻞ ﺳﻲ(.
 – 2دې ﻣﺪﻧﻴﺖ ﺗﻪ ورﺗﻪ دا ﺳﻠﺴﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﻛﻲ د ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﺎل او
ﺟﺎﻟﻪ وان او ﻟﻮرﻻﻳﻲ او ﻫﻤﺪاراز د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﺎدﻋﻠﻲ او د اﻳﺮان ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮ
ﻛﻲ ﻟﻴﺪل ﻛﯧږي ﭼﻲ ځﻴﻨﻲ ﻛړۍ ﺋﯥ ﺗﺮ ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ ﭘﻮري ﻫﻢ رﺳﯧﺪﻟﻲ او ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺧﻠﻜﻮ اړه
ﻟﺮي ﭼﻲ د آراﺋﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻫﺠﺮت دﻣﺨﻪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ اوﺳﯧﺪل او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د دوى ﭘﻪ
ﻟﺮﻏﻮﻧﻴﻮ آﺛﺎرو ﻛﻲ د ﻣﻮر د رﺑﺔ اﻟﻨﻮع ﭘﻪ څﯧﺮ ﻣﺠﺴﻤﯥ ﭘﻴﺪا ﻛﯧږي ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﻣﻤﻜﻨﻪ ده ﭼﻲ
دﻳﻦ ،ﻋﻘﺎﻳﺪ او ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺋﯥ ﻫﻢ ﺳﺮه ورﺗﻪ وي.
ﻫﻐﻪ آﺛﺎر ﭼﻲ د ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن د ﻛﻮټﻲ د ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﺷﻤﺎل ﭘﻪ څﻮ ﻣﻴﻠﻲ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﮔﻞ
ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ ﻛﻼ ﻛﻲ ﻣﻮﻧﺪﻟﻲ دي ﭘﺮ دې دﻻﻟﺖ ﻛﻮي ﭼﻲ د ﻫﻐﯥ ﺳﻴﻤﻲ ﭘﺨﻮاﻧﻲ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻲ
ﻻ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ د ﺧﺎورﻳﻨﻮ ﻟﻮښﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻧﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪل او د ډﺑﺮو ﻟﻪ ﭼړو او د ﻫډوﻛﻮ ﻟﻪ
ﺳﺘﻨﻮ او د ﺗﯧﺮو څﻮﻛﻮ ﻟﺮوﻧﻜﻮ ﻧﯧﺰو ﭘﻪ څﯧﺮ آﻻﺗﻮ څﺨﻪ ﺋﯥ ﻛﺎر اﺧﻴﺴﺖ او د وداﻧﻴﻮ او ﻛﻮرو
ﺟﻮړول ﻫﻢ رواج ﻧﻪ ول او ﺧﻠﻚ څﺎروي روزوﻧﻜﻲ ﻛﻮﭼﻴﺎن ول او ﭘﻪ راوروﺳﺘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ
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د ﻣﻮﻫﻦ ﺟﻮدﻳﺮو د آﺛﺎرو ﻳﻮه ﻣﻨﻈﺮه – 1 ،ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ
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د ﻣﻮﻫﻦ ﺟﻮدﻳﺮو ځﻴﻨﻲ ﻟﻴﻜﻮﻧﻪ او ﻧﺨښﻲ - 2 ،ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ
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ﺋﯥ ﺧﺎورﻳﻦ ﻟﻮښﻲ او وداﻧۍ ﺟﻮړي ﻛړي دي ﭼﻲ ﻟﺮﻏﻮن ﭘﯧﮋﻧﺪوﻧﻜﻲ ﺋﯥ )د ږوب د ﻧﺎوې
ﻟﻮښﻲ( ﺑﻮﻟﻲ او ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﺑﺎﻧﺪي ځﻴﻨﻲ ﺗﻮري او ﻫﻨﺪﺳﻲ ﺷﻜﻠﻮﻧﻪ او د ﻫﻮﺳۍ او ﺑﻮك
ﻟﺮوﻧﻜﻲ ﻏﻮاﻳﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻪ او ﭘﻪ ﻛﻮرو ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺑﺰو ډﯦﺮ ﻫډوﻛﻲ ﻟﻴﺪل ﻛﯧږي ﭼﻲ د دوى ﭘﺮ
ډﯦﺮو ﻏﻮښﻮ ﺧﻮړﻟﻮ دﻻﻟﺖ ﻛﻮي او د ﻏﻠﯥ د ﻛﻮټﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺋﯥ ډﺑﺮﻳﻦ اوﻧﮕﻮﻧﻪ درﻟﻮدل ،ﺣﺎل
دا ﭼﻲ د ﻫﻐﻪ ﻋﺼﺮ ﭘﻪ ﻛﺸﻒ ﺳﻮو آﺛﺎرو ﻛﻲ د اوﺳﭙﻨﻲ اوزار ﻧﻪ ﻟﻴﺪه ﻛﯧږي او ﭘﺮ ځﻴﻨﻮ
ﺧﺎورﻳﻨﻮ ﻟﻮښﻮ  T – A – W.Vﺗﻪ ورﺗﻪ ﺷﻜﻠﻮﻧﻪ ﺳﺘﻪ ،ﭼﻲ د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ ﺑﻞ ځﺎى ﻧﻪ دي
ﻟﻴﺪل ﺳﻮي ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﻟﺮﻏﻮن ﭘﯧﮋﻧﺪوﻧﻜﻲ د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻪ ﻛﻲ ﭘټﻪ ﺧﻮﻟﻪ دي او د دې
ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻣﺪﻧﻴﺖ ﻋﻤﺮ د ﺷﭙږو زرو ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﺣﺪودو ﻛﻲ اټﻜﻞ ﺳﻮى دئ.
ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ د ﻫړﭘﻪ د ﺳﻴﻤﻲ دا ﺗﺮ ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺨﻪ ﻣﺪﻧﻴﺖ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن د ﻛﭽﻬﻪ ﺗﺮ ﺟﺰﻳﺮه
ﻧﻤﺎ ﭘﻮري ﻫﻢ ﻏځﯧﺪﻟﻰ دئ او ﭘﻪ 1965 – 1954م ﻛﻲ د ﻫﻐﻪ ځﺎى ﻟﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﻏﻮﻧډﻳﻮ څﺨﻪ
داﺳﻲ آﺛﺎر ﻣﻮﻧﺪه ﺳﻮي دي ،ﭼﻲ د ﻫړﭘﻪ د ﻣﺪﻧﻴﺖ آﺛﺎرو ﺗﻪ ﺑﯧﺨﻲ ورﺗﻪ دي او د ﻛﺸﻔﻴﺎﺗﻮ
دا ﺳﺎﺣﻪ د راﺟﻜﻮټ د ښﺎر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﺮﺗﻪ ده.
ﻣﮕﺮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﺎوره ﻛﻲ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺗﺮ ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺨﻪ څﻮ ﻣﻬﻢ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﻛﺸﻒ
ﺳﻮي او ﻛﺘﻞ ﺳﻮي دي:
 – 1ﭘﻪ 1936م ﻛﺎل ﺳﺮاورل ﺳﺘﻴﻦ او ﻣﻮﺳﻴﻮﮔﻴﺮﺷﻤﻦ او ﻫﺎﻛﻦ د ﺳﻴﺴﺘﺎن د ﻧﺎدﻋﻠﻲ
او زرﻧﺞ د ﺳﺮوﺗﺎر او ﻛﻨﮓ ﭘﻪ ﻛﻼ ﻛﻲ ﻛﻴﻨﺪﻧﻲ وﻛړې ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻲ ډﺑﺮﻳﻦ ﻟﻮښﻲ او راز
راز وﺳﻠﯥ او ﻏﺸﻲ او رﻧﮕﻪ ښﺎﻳﺴﺘﻪ ﺳﻮي ﻛﻮدري او د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﻏﻮږ واﻟﻲ او د ﻫډوﻛﻮ
څﺨﻪ ﺟﻮړ ﺳﻮي ﺷﻴﺎن ﻛﺸﻒ ﺳﻮي او ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺮو ﻛﻲ د )اﻧﻮ( او ﭘﻪ ﻏﺮب ﻛﻲ د
ﻛﺎﺷﺎن او ﭘﻪ ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځ ﺟﻨﻮب ﻛﻲ د ﺳﻨﺪ ﻛﺸﻒ ﺳﻮي آﺛﺎرو ﺗﻪ ورﺗﻪ ﺑﻠﻠﻲ دي او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ
څﺨﻪ دا ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺧﻠﻲ ﭼﻲ د اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺪﻧﻴﺖ د دې دورې ﻟﻮﻳﻪ ﺻﺤﻨﻪ د ﺳﻨﺪ ﻟﻪ ﻧﺎوې څﺨﻪ
ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺑﻴﺎ د ﻧﻴﻞ ﺗﺮ ﺳﻴﻤﻲ ﭘﻮري د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﻮل ﻏﻮړﯦﺪﻟﯥ وه.
ﻣﻮﺳﻴﻮﮔﻴﺮﺷﻤﻦ د )ﺳﺮخ داغ( ﻏﻮﻧډۍ ﭼﻲ دﯦﺮش ﻣﺘﺮه ﻟﻮړه ده  12ﻣﺘﺮه ژوره
وﻛﻴﻨﺪﻟﻪ او ﻳﻮ زر ﻛﺎﻟﻪ ﺗﺮ ﻣﻴﻼد دﻣﺨﻪ ﺋﯥ د ﻣﺪﻧﻴﺖ ﻧﺨښﻲ وﻣﻮﻧﺪﻟﯥ ،دى واﻳﻲ:
ﻛﻪ ﻳﻮوﻳﺸﺖ ﻣﺘﺮه ﻧﻮر ﻫﻢ وﻛﻴﻨﻲ ،ﻣﻤﻜﻨﻪ ده ﺗﺮ ﻣﻴﻼد د څﻠﻮر زرو ﻛﺎﻟﻮ دﻣﺨﻪ آﺛﺎر
وﻣﻮﻧﺪل ﺳﻲ ،ﭼﻲ د ﺳﻨﺪ ،ﺑﻴﻦ اﻟﻨﻬﺮﻳﻦ او ﻣﺼﺮ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﻣﺪﻧﻴﺘﻮ ﺗﻪ ﻧﮋدې دي او ﭘﻪ دې
ﺧﺎوره ﻛﻲ داﺳﻲ ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻏﻮﻧډۍ ډﯦﺮي دي.
 – 2ﺗﺮ ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺨﻪ آﺛﺎر ﭼﻲ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﻟټﻮل ﺳﻮي دي ،د ﻛﻨﺪﻫﺎر
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ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ د ﭘﻨﺠﻮاﻳﻲ او ارﻏﻨﺪاو ﭘﻪ ﻧﺎوه ﻛﻲ د ﺑﺪوان د ﻏﺮه ﻟﻪ ﺳﻤڅﻮ او د
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.
ﭘﻪ 1344ﻫـ ش ﻛﺎل د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ  66ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮه ﻟﻴﺮي د
ﻣﻮﻧډﻳﮕﻚ ﭘﻪ ﻏﻮﻧډۍ ﻛﻲ ﻋﻠﻤﻲ ﭘﻠټﻨﻲ وﺳﻮې ،ﭼﻲ د ارﻏﻨﺪاو ﭘﻪ ﻧﺎوه ﻛﻲ ﺗﺮ ﺗﺎرﻳﺦ
دﻣﺨﻪ د ﭘﻨځﻮ زرو ﻛﺎﻟﻮ ﭘﺨﻮا د ﻣﺪﻧﻴﺖ د آﺛﺎرو ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻛﻮي او ﭘﻮﻫﺎن واﻳﻲ ﭼﻲ د
ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ د ﻛﺸﻜﻨﺨﻮد ﻧﺎوه ﭼﻲ اوس ﺋﯥ زﻳﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ وﭼﻪ ده ،درې زره
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 ﭘﻼ ﻟﻪ ﭘﺎره د اوﺳﯧﺪو ځﺎى وو او
اوس د ﺟﻮي ﭘﯧښﻮ ﭘﻪ اﺛﺮ ﻳﻮ ﻣﺨﺮوط ﺷﻜﻞ ﻟﺮي ،د ﻫﻐﻲ ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ ﭘﺮﺗﻪ وه ﭼﻲ د رﺧﺪ
)ارﻏﻨﺪاو( او ﭘښﻴﻦ او ﺳﻨﺪ د ﻧﺎوې ﺧﻮا ﺗﻪ د ﻫﺮات او ﻓﺮاه او ﻫﻠﻤﻨﺪ د ﻫﺎ ﺧﻮا ﺧﻠﻜﻮ د
ﺗﯧﺮﯦﺪو ﻻره وه او ﻫﻤﺪا راز دا ﻻر د ﺗﺮﻧﻚ او ﻏﺰﻧﻲ او د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ
رﺳﯧﺪﻟﻪ ،ﻳﻌﻨﻲ د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﻧﺎوه ﺋﯥ د ارﻏﻨﺪاو او ﺗﺮﻧﻚ د ﻧﺎوې ﺳﺮه ﻣښﻠﻮﻟﻪ.
د ﻣﻮﻧډﻳﮕﻚ ﻏﻮﻧډۍ ﺗﺮ ﻣﻴﻼد دﻣﺨﻪ د څﻠﻮر زرم ﻛﺎل ﻟﻪ اواﺧﺮو څﺨﻪ د ﻟﻮﻣړي زرم
ﻛﺎل ﺗﺮ ﺷﺮوع ﭘﻮري د وداﻧۍ ﭘﻨځﻠﺲ ﻣﺮﺣﻠﯥ ﺗﯧﺮي ﻛړي دي او ﭘﻪ آﺧﺮه او ﭘﻮرﺗﻨۍ ﻣﺮﺣﻠﻪ
ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻏﻠﯥ ﮔﺪاﻣﻮﻧﻪ ول ﭼﻲ ﭘﻪ داى وﻫﻠﻲ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺋﯥ درﻟﻮدل او د ﻏﻠﯥ د ﮔﺪاﻣﻮ
ځﺎﻳﻮﻧﻪ د ﻳﻮه اوږده ﻏﻮﻟﻲ ﭘﻪ ﺷﻜﻞ ول ،ﭼﻲ د ﻫړﭘﻪ د ﻛﺸﻒ ﺳﻮو آﺛﺎرو ﮔﺪاﻣﻮ ﺗﻪ ﺑﯧﺨﻲ
ورﺗﻪ ول ،ﺧﻮ د ﻫړﭘﻪ ﺗﺮ ﮔﺪاﻣﻮ ﻛﻮﭼﻨﻲ ول او ﭘﻪ ﻛښﺘﻪ ﭘﻮړ ﻛﻲ ﺋﯥ د څﺎروﻳﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﻟﻪ
ﭘﺎره ﺧﻮﻧﻲ وې.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﮔﺪاﻣﻮ وداﻧۍ د ﻧﻮﻣﻮړي ﻏﻮﻧډۍ ﻟﻪ درو ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﻃﺒﻘﻮ څﺨﻪ راوﺗﻠﻲ
دي ،ځﻜﻪ ﻧﻮ واﻳﻲ ﭼﻲ دا ﮔﺪاﻣﻮﻧﻪ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ د اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻪ ﭘﺎره ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ
زﻣﺎﻧﻮ ﻛﻲ ﺟﻮړ ﺳﻮي ول.
ﭘﻪ ﻟﻮړ ﭘﻮړ ﻛﻲ ﻳﻮه ﻛﻮﭼﻨۍ ﺧﻮﻧﻪ د ﮔﺪاﻣﻮ د ﺳﺎﺗﻨﺪوى ﻟﻪ ﭘﺎره ﻟﻴﺪه ﻛﯧږي ،ﭼﻲ ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ﻛﻲ ﻳﻮ څﻪ ﺧﺎورﻳﻦ ﻟﻮښﻲ ،ډﺑﺮﻳﻦ او د ﻣﻔﺮع ﺗﻮﺑﺮې )ﭘﻜﺎﻧﻮﻧﻪ( او ﻣﭽﻠﻮﻏﺰي او د
ﻣﭽﻠﻮﻏﺰو د ﺧټﻮ ﮔﻮﻟۍ ﻛﺸﻒ ﺳﻮي دي او دا ځﻨﻲ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ د ﮔﺪاﻣﻮ ﺳﺎﺗﻮﻧﻜﻮ دا
وﺳﺎﻳﻞ د ﮔﺪاﻣﻮ د ﺳﺎﺗﻨﻲ ﻟﻪ ﭘﺎره اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮل او د دې دﻓﺎﻋﻲ آﻻﺗﻮ ﻋﻤﺮ ﻟﻪ اوس څﺨﻪ د
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درو زرو ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ټﺎﻛﻞ ﺳﻮى دئ.
د ﻏﻠﯥ د ﮔﺪاﻣﻮ ﺗﺮ وداﻧﻴﻮ ﭘﺨﻮا ﻟﻪ ﻣﻌﻜﺒﻮ ډﺑﺮو څﺨﻪ ﭼﺖ ﻟﺮوﻧﻜﻲ ﺧﻮﻧﻲ ﺟﻮړي
ﺳﻮي وې ﭼﻲ د وداﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻲ د ﺧښﺘﻮ وداﻧۍ ﻫﻢ ﺳﺘﻪ.
د وداﻧﻴﻮ ﻣﺦ ﺗﻪ ﻳﻮ ارت ﻏﻮﻟﻰ دئ ﭼﻲ ﺷﺎوﺧﻮا ﺋﯥ ﻳﻮ څﻪ ﻛﻮﭼﻨۍ ﺧﻮﻧﻲ ﺳﺘﻪ او د
ﻟﻮﻳﻲ ﻣﺎڼۍ ﻧﺨښﻲ ﻫﻢ ښﻜﺎره دي ﭼﻲ ﻟﻪ اوﻣﻮ ﺧښﺘﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻧﻴﻢ ﻣﺨﺮوﻃﻲ ﺷﻜﻞ وداﻧﻪ
ﺳﻮې ده او د ﺧښﺘﻮ ﻟﻮﻳﻲ ﺳﺘﻨﻲ ﻟﺮي ﭼﻲ ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻪ رﻧﮓ آﻣﻴﺰي اﻧځﻮر ﺳﻮي او اوس ﻫﻢ د
دې ﺳﺘﻨﻮ دﺑﺎﻧﺪﻧۍ ﻣﻨﻈﺮه ﻟﻪ ﺑﺮﻣﻪ ډﻛﻪ ښﻜﺎري ،ﭘﻪ دې ﺳﺘﺮه وداﻧﻲ ﻛﻲ ﻳﻮ د ﻣﻔﺮغ ﭼﺎﻗﻮ او
د ﻫډوﻛﻲ ﻻﺳﺘﻰ او د ښﻜﻠﻮ ﻛﻮدرو ټﻮټﯥ او د ادﻳﺘﺎ )ادي – ﻣﻮر( د ﺧﻴﺮ او ﺑﺮﻛﺖ د رﺑﺔ
اﻟﻨﻮع ﻳﻮه ﻣﺎﺗﻪ ﻣﺠﺴﻤﻪ ﭼﻲ د ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن او ﺳﻨﺪ ﻛﺸﻒ ﺳﻮو ﻣﺠﺴﻤﻮ ﺗﻪ ﺑﯧﺨﻲ ورﺗﻪ دي د
راز راز وﺳﻠﻮ ﺳﺮه ﻛﺸﻒ ﺳﻮي دي.
ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻏﻮﻧډﻳﻮ ﻛﻲ د ﻫﻐﻮ ﺧﻠﻜﻮ د اﺳﺘﻮﮔﻲ د ځﺎﻳﻮ ﻧﺨښﻲ ﺳﺘﻪ ،ﭼﻲ ﭘﻮرﺗﻨۍ
ﻏﻮﻧډۍ ﺋﯥ د ﻋﺒﺎدت ځﺎى وو او ﭘﻪ دې وداﻧﻴﻮ ﻛﻲ د ﻧﻐﺮي ﻧﺨښﻲ د ﻧﻐﺮي د اﺳﺒﺎﺑﻮ ﺳﺮه
او ﻳﻮ څﻮ اوﻧﮕﻮﻧﻪ او د اوﻧﮕﻮ دﺳﺘﯥ ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﻲ دي ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻏﺎﻟﺐ اټﻜﻞ د دوا
ﺧﺮڅﻮﻟﻮ دﻛﺎن ﺑﻠﻞ ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ .ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺧﻮﻧﻮ ﻛﻲ د ﭘﺨﻮ ﺧښﺘﻮ ﺗﻨﻮر او ﻧﻴﻢ ﻛﺎره ﺗﻮﺑﺮې
)ﭘﻴﻜﺎﻧﻮﻧﻪ( ﻟﻴﺪل ﻛﯧږي.
د زﻳﺎﺗﻮ ﺧﻮﻧﻮ د ﺑﺎم ﺷﺎوي ﺷﯧﻮه ﮔﻲ ﻟﺮي او ﭘﻪ دﺑﺎﻧﺪﻧﻴﻮ دﯦﻮاﻟﻮ ﻛﻲ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ
ﺗﻮﺑﺮې )ﭘﻴﻜﺎﻧﻮﻧﻪ( او ﻣﺴﻲ ﺳﺮﻧﯧﺰې اﻳښﻮدل ﺳﻮي او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﺪﻳﺮه ﻛﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ دې
وداﻧﻴﻮ اړه ﻟﺮي ﭘﻪ ﻳﻮه ﻗﺒﺮ ﻛﻲ اووه ﻛﺎﻟﺒﻮﺗﻮﻧﻪ )اﺳﻜﻠټﻪ( ﭘﻴﺪا ﺳﻮي دي.
د ﻣﻮﻧډﻳﮕﻚ د ﻏﻮﻧډۍ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻃﺒﻘﯥ ﻟﻪ ﻛښﺘﻲ څﺨﻪ ﻟﻮړي ﺧﻮا ﺗﻪ داﺳﻲ دي :ﻟﻪ
ﻣځﻜﻲ څﺨﻪ ﻟﻮړي ﺧﻮا ﺗﻪ ﺗﺮ ﻧﻬﻢ ﭘﻮړ ﭘﻮري د ﻧﻴﻢ ﻛﻮﭼﻴﺘﻮب د ژوﻧﺪاﻧﻪ ﻧﺨښﻲ ﻟﻴﺪﻟﻲ
ﻛﯧږي او د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ وﻳﻞ ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ ﭼﻲ د ﻫﻐﻪ ځﺎى ﻟﻮﻣړﻧﻲ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻲ ﺗﺮ څﻪ وﺧﺘﻪ
ﻧﻴﻢ ﻛﻮﭼﻲ ﻣﺎﻟﺪاران ول او د ﻛﻮرو وداﻧۍ ﺋﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ داﻳﻮ وې ،ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ درو
ﭘﻮړو ﭘﻮري وداﻧۍ ﻟﻪ اوﻣﻮ ﺧښﺘﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړي ﺳﻮي دي ،ﭼﻲ ﺧﺎورﻳﻦ ﻟﻮښﻲ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻛښﺘﻮ
ﻃﺒﻘﺎﺗﻮ ﻛﻲ ﺳﺎده او اﺑﺘﺪاﻳﻲ دي او وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ د ﻟﻮښﻮ ﻛﻮدري ښﻪ او ښﻜﻠﻲ ﻛﯧږي،
څﻮ ﭼﻲ د ﺧټﻮ اﻧځﻮر ﺳﻮي ﻟﻮښﻲ ﻣﻨځ ﺗﻪ راځﻲ او ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﻛټﻮرﻳﻮ )ﺟﺎﻣﻮ( ﭼﻲ ﭘﺮ ﭘﺎﻳﻮ
وﻻړ دي د څﺎروﻳﻮ ،ﻣﺮﻏﺎﻧﻮ ،ﮔﻼﻧﻮ او د ﺟﮕﻮ ښﻜﺮو ﻟﺮوﻧﻜﻲ ﻣږه او ﺗﻨځﺮي )ﻛﺒﻚ زري(
او ﭘﻴﻞ ﻣﺮغ او د ﭘﻴﺮوﺗﻲ )ﻋﺸﻖ ﭘﻴﭽﺎن( د ﭘﺎڼﻮ ﺷﻜﻠﻮﻧﻪ ﻟﻴﺪل ﻛﯧږي .د ﺧټﻮ دا اﻧځﻮر ﺳﻮي
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ﻟﻮښﻲ ﺗﺮ اﺗﻢ ﭘﻮړ وروﺳﺘﻪ زﻳﺎت دي ﭼﻲ د )ﻛﻮټﻲ( د ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﺸﻒ ﺳﻮو ﻟﻮښﻮ ﺗﻪ ورﺗﻪ
دي .ﻣﻔﺮﻏﻲ ﻓﻠﺰات او ﻣﺲ ﻟﻪ ﺷﭙږم ﭘﻮړ څﺨﻪ ﺷﺮوع ﻛﯧږي او ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ د ﭘﻨځﻢ ﭘﻮړ
ﺳﻜﺎره ﺋﯥ د  14ﻛﺎرﺑﻮن ﻟﻪ ﻻري وازﻣﻮﻳﻞ ﻧﻮ د دې ﭘﻮړ ﻧﯧټﻪ ﺋﯥ د 2625ق م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا
ﻛﻲ وټﺎﻛﻠﻪ او د ﻣﻮﺳﻴﻮﻛﺰال د ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ د دورو د ﻣﺘﺨﺼﺺ ﭘﻪ ﻗﻮل دا ﻏﻮﻧډۍ ﺗﺮ
ﭘﻨځﻮ زرو ﻛﺎﻟﻮ ډﯦﺮ ﻋﻤﺮ ﻟﺮي ﻧﻮ ځﻜﻪ د ﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﻮﻫﻦ ﺟﻮډﻳﺮو ﭘﺨﻮاﻧۍ او ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ ده3) .
–  4ﻧﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ دي وﻛﺘﻞ ﺳﻲ(.
 – 3د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﻲ ﻫﻢ ﺗﺮ ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺨﻪ د ﻣﺪﻧﻴﺖ آﺛﺎر ﻛﺸﻒ ﺳﻮي
دي ،ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﮔﻮټ ﻛﻲ د ﻣﺮو ﭘﻪ اﻧﻮ ﻛﻲ ﺗﺮ ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺨﻪ د
ﻣﺪﻧﻴﺖ ﻧﺨښﻲ ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﻲ دي او ﻫﻤﺪا راز د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځ ﮔﻮټ ﻛﻲ د
ﺗﺎرﻳﺨﻲ آﺛﺎرو ﺑﻘﺎﻳﺎ ﺳﺘﻪ ﭼﻲ د 1962م ﻛﺎل ﭘﻪ اﻛﺘﻮﺑﺮ ﻛﻲ د اﻳټﺎﻟﻮي ﻟﺮﻏﻮن ﭘﯧﮋﻧﺪوﻧﻜﻮ ﻟﻪ
ﺧﻮا ﻛﺸﻒ ﺳﻮل.
د ﻫﺰارﺳُﻢ دښﺖ د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻨﻮ ﻛﻲ د ) (3300ﻓټﻮ ﭘﻪ ﻟﻮړواﻟﻲ او د
ﺷﭙﺎړﺳﻮ ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮو ﭘﻪ اوږدواﻟﻲ د ﺳﻤﻨﮕﺎن ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﺮوت دئ ،ﭼﻲ
ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧۍ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﻲ ﻫﻢ د ﻫﻨﺪ ،ﻛﺎﺑﻞ ،ﺑﻐﻼن ،ﻛﻨﺪوز ،ﺑﺪﺧﺸﺎن او ﭼﻴﻦ ﻻره ﻟﻪ ﻫﻤﺪې
ﻧﺎوې څﺨﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪﻟﻪ او ﻫﻤﺪﻟﺘﻪ د ﻏﺮه ﭘﻪ ﮔﺎرو ﻛﻲ ﻫﻐﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺳﻤڅﻲ ﺳﺘﻪ ،ﭼﻲ ﭘﺨﻮاﻧﻲ
اﻧﺴﺎﻧﺎن ﭘﻜښﯥ اوﺳﯧﺪل ،او ﻫﻠﺘﻪ د ډﺑﺮﻳﻦ اورټﻚ ﺳﺎﻣﺎن او ډﯦﺮي ﺗﻮږﻟﻲ ﺳﻮي ډﺑﺮي
ﻛﺸﻒ ﺳﻮي دي او ځﻴﻨﻲ وداﻧۍ ﺋﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﺎﻧﻪ اړه ﻟﺮي ،ﭼﻲ اﻧﺴﺎن ﺗﺮ ﺳﻤڅﻮ او
ﮔﺎرو دﺑﺎﻧﺪي ژوﻧﺪ ﺗﯧﺮاوه او ﺑﯥ ډوﻟﻪ اﺑﺘﺪاﻳﻲ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ  1/20ﻣﺘﺮه ﻟﻮړواﻟﻲ ﺟﻮړ
ﻛړي دي ،ﭼﻲ د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﻲ ﻟﻪ  20څﺨﻪ ﺗﺮ  37ﻣﺘﺮه د وداﻧۍ ﺑﻼﻛﻮﻧﻪ ﻟﻴﺪه ﻛﯧږي او
دې ټﻮﻟﻮ وداﻧﻴﻮ ) (335ﻫﻜﺘﺎره ﻣځﻜﻪ ﻧﻴﻮﻟﯥ ده او د ﻫﺰارﺳﻢ ﻟﻪ ﺳﻴﻨﺪه د اوﺑﻮ د ﻛﺎﻧﺎل د
ﻏﺎړي د ) (125ﻣﺘﺮه دﯦﻮال ﺳﺮه د اوﺑﻮ رﺳﻮﻟﻮ ﻧﺨښﻲ ﻫﻢ څﺮﮔﻨﺪي دي.
د دې ځﺎى د ﮔﺎرو ﭘﻪ ﺳﻤڅﻮ ﻛﻲ ﻣﺜﻠﺚ ډوﻟﻪ ﺧﻮﻧﻲ ﻟﻴﺪﻟﻲ ﻛﯧږي ،ﭼﻲ ﻟﻮﻳﻲ ﺗﺎﺧﭽﯥ
ﻟﺮي او دﻧﻨﻪ ﺋﯥ ﻟﻪ ډﺑﺮو څﺨﻪ درې ﻛُﻨﺠﻪ ﭼﻮﻛۍ ﺗﻮږﻟﻲ ﺳﻮي دي او د دﯦﻮاﻟﻮ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ
ﻛﻲ ﺋﯥ د ډﺑﺮو ﻟﻪ ﺷﺎځﻮ څﺨﻪ ﻛﺎر اﺧﻴﺴﺘﻰ دئ او د ﻧﻐﺮﻳﻮ ﻧﺨښﻲ ﻫﻢ ﭘﻜښﯥ ښﻜﺎره دي.
د ﻫﺰارﺳﻢ ﭘﻪ ﺳﻤڅﻮ ﻛﻲ ﻛﻴﻨﺪل ﺳﻮي )ﻣﻨﻘﻮره( ﺷﻜﻠﻮﻧﻪ او رﺳﻤﻮﻧﻪ ﻟﻴﺪه ﻛﯧږي ﭼﻲ
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

21

د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻨډﻳګ د وداﻧﻴﻮ ﺑﻘﺎﻳﺎ – 3 ،ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ

22

ﻟﻪ ﻣﻨډﻳګﻚ څﺨﻪ ﭘﺮ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺳﻮو ﻟﻮښﻮ ﻛښﻞ ﺳﻮي اﻧځﻮروﻧﻪ
 – 4ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ
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دي :ﻟﻮﻣړي اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺷﻜﻠﻮﻧﻪ ،دوﻫﻢ رﺳﻢ ﺳﻮي ﻻﺳﻮﻧﻪ ،درﻳﻢ د څﺎروﻳﻮ ﺷﻜﻠﻮﻧﻪ ،څﻠﺮم د
راز راز ﺷﻜﻠﻮ ﮔډون )اﺧﺘﻼط( ﭼﻲ ﻣﻌﻨﺎوي ﺋﯥ ﻫﻢ څﺮﮔﻨﺪي ﺳﻮي ﻧﻪ دي 6 – 5) .ﻟﻤﺒﺮ
ﻋﻜﺴﻮﻧﻪ دي وﻛﺘﻞ ﺳﻲ(.
ﺗﺮ ﺗﺎرﻳﺦ د دﻣﺨﻪ زﻣﺎﻧﻮ ﭘﻮﻫﺎن د ﻫﺰارﺳﻢ د ﺳﻤڅﻮ دا ﺷﻜﻠﻮﻧﻪ ﻫﻐﻮ ﺷﻜﻠﻮ ﺗﻪ ورﺗﻪ او
ﻧﮋدې ﮔڼﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﺴﭙﺎﻧﻴﺎ ،اﻳټﺎﻟﻴﺎ ،ﺳﻮﻳﺲ او اﻳﺮﻟﻴﻨډ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻣﻮﻧﺪﻟﻲ دي او داﺳﻲ
ﻧﺘﻴﺠﻪ اﺧﻠﻲ ﭼﻲ ﺗﺮ ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺨﻪ د دې راز ﺷﻜﻠﻮ رﺳﻤﻮل د اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﻲ رواج
درﻟﻮد د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ:
د ﻫﺰارﺳﻢ د ﺳﻤڅﻮ ﻟﻪ ﺷﻜﻠﻮ څﺨﻪ د ﭘﻮڅﻜۍ ﻳﻮ ﺷﻜﻞ دئ ﭼﻲ ﻧﻴﻤﻪ داﻳﺮه ﺋﯥ
ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛړې او ﻫﻐﻪ داﻳﺮه ﺑﻴﺎ ﻳﻮه ﻋﻤﻮدي ﺧﻂ ﭘﺮې ﻛړې ده او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ د اﻧﺴﺎن ﺑﺪن
ﻣﺮاد دئ ،ﭼﻲ ﺑﺎزوﮔﺎن او ﺷﻤﺰۍ )ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات( ﺋﯥ ښﻮوﻟﻲ ﺳﻮي دي او ﻫﻐﻮ ﺷﻜﻠﻮ ﺗﻪ
ورﺗﻪ دي ﭼﻲ ﺗﺮ ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺨﻪ د ﻫﺴﭙﺎﻧﻴﺎ ،اﻳټﺎﻟﻴﺎ او اﻳﺮﻟﻴﻨډ ﭘﻪ آﺛﺎرو ﻛﻲ ﻫﻢ ﻟﻴﺪﻟﻲ ﺳﻮي
دي ) 7ﻧﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ دي وﻛﺘﻞ ﺳﻲ(.
د ﻫﺰارﺳﻢ ﭘﻪ آﺛﺎرو ﻛﻲ دا ډول ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺷﻜﻠﻮﻧﻪ ډﯦﺮ دي ،ﭼﻲ د اروﭘﺎ ﺗﺮ ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺨﻪ
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 ﻻﺟﻮرد 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 ﻋﻴﻼم ﻛﻲ د
ﻻﺟﻮرد د ډﺑﺮي راز راز ﻧﻤﻮﻧﯥ ﻣﻮﻧﺪﻟﻲ ﺳﻮي دي او دا څﺮﮔﻨﺪوي ﭼﻲ د ﺑﺪﺧﺸﺎن د
ﻻﺟﻮردو ډﺑﺮي ﺷﭙږ زره ﻛﺎﻟﻪ ﭘﺨﻮا ﺷﻬﺮت درﻟﻮد او اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺋﯥ ﺗﺮ ﻣﺼﺮ ﭘﻮري ﻫﻢ
رﺳﯧﺪﻟﻰ وو او د دې ﻫﻴﻮاد ﺧﻠﻜﻮ د ﻧﻮرو ﺷﺮﻗﻲ او ﻏﺮﺑﻲ ﻫﻴﻮادو ﺳﺮه ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ ﻣﺪﻧﻲ
راﺑﻄﻪ درﻟﻮدﻟﻪ 8) .ﻧﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ دي وﻛﺘﻞ ﺳﻲ(.
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 – 5ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ

25

 – 6ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ
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ﺗﺮ ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺨﻪ د ﺳﻤﻨګﺎن ﭘﻪ ﻫﺰارﺳُﻢ ﭘﻮڅﻜۍ ﻏﻮﻧﺪي ﺷﻜﻠﻮﻧﻪ ﭼﻲ د ﻳﻮه ﺳړي ﻣړوﻧﺪوﻧﻪ
او ﺷﻤﺰۍ ښﻴﻲ ،داﺳﻲ ﺷﻜﻠﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﺳﭙﺎﻧﻴﺎ او اﻳټﺎﻟﻴﺎ ﻛﻲ ﻫﻢ ﭘﻴﺪا ﺳﻮي دي.
 – 7ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ

27
د ﻣﻨځﻨۍ آﺳﻴﺎ د ﻛﻠﺘﻮري دورو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ ﺳﺮه

 – 8ﻟﻤﺒﺮ ﺟﺪول

28

د ډﺑﺮو او ژړو د دورې د آﺛﺎرو ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺗﺮﻛﻤﻨﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﻛﺸﻒ ﺳﻮي دي
 – 8ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻛﻠﺘﻮري دورې
 -1آق ﻛﭙﺮوك )اژدﻫﺎ(

 – 2آق ﻛﭙﺮوك )اﺳﭗ(

 – 3آق ﻛﭙﺮوك )ﺧﻼء(

 – 4آق ﻛﭙﺮوك )ﺟﻤﺠﻤﻪ(

دﻳﻤﺮاﺳﻲ ﻏﻮﻧډۍ

ﻣﻨډﻳګﻚ

ﻗﺮه ﻛﻤﺮ

دره دادل – دره ﭼﺨﺎخ

ﻫﺰارﺳُﻢ

ﻧﺎدﻋﻠﻰ

 100ﻛﺎﻟﻪ )ق – م(

د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻧﻮر ځﺎﻳﻮﻧﻪ

د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻣﻔﺮغ او اوﺳﭙﻨﻲ ﻋﺼﺮ

×

×

×

×

×

×

×

×

دره ﻛﻮر

ﺗﺮ ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺨﻪ ﻛﻠﺘﻮري دورې

 – 8ﻟﻤﺒﺮ ﺟﺪول

) (1

د ډﺑﺮي ﻧﻮى ﻋﺼﺮ او ﺑﺰﭘﺮﺳﺘﻲ

×

 130 + 3780ﻛﺎﻟﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ دﻣﺨﻪ))(2ﻛﻮﻟﻴﭽﻦ(
 125 + 3425ﻛﺎﻟﻪ "

"

" )ﻛﺎرﺑﻮﻧﻴﺖ(

د ﻣﻔﺮغ ﻋﺼﺮ
 2500 – 5000ﻛﺎﻟﻪ دﻣﺨﻪ

×

×

×

×

×

×

×

ﻛﻠﻜﻮﻧﺘﻴﻚ ﻋﺼﺮ
ښﻮﻳﻪ ډﺑﺮه ،ﺧﺎورﻳﻦ ﻟﻮښﻲ او ﻓﻠﺰ
)(3

×

 100 + 7270دﻣﺨﻪ

د ډﺑﺮي ﻧﻮى ﻋﺼﺮ او ﺧﺎورﻳﻦ ﻟﻮښﻲ
)(4

 100 + 7220ﻛﺎﻟﻪ دﻣﺨﻪ

د ډﺑﺮي ﻧﻮى ﻋﺼﺮ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺧﺎورﻳﻨﻮ ﻟﻮښﻮ
) (5

 100 + 8600ﻛﺎﻟﻪ دﻣﺨﻪ

×

×

×

×

×
×
؟

د ډﺑﺮي ﻣﻨځﻨﻰ ﻋﺼﺮ

×

)( 6

 720 + 10580ﻛﺎﻟﻪ دﻣﺨﻪ

د ﻟﻮړي ﻃﺒﻘﯥ د ډﺑﺮي ﻟﺮﻏﻮﻧﻰ ﻋﺼﺮ
)ﺗﯧﺮه ﻛﻮﭼﻨۍ ډﺑﺮه(
)(7

 34000ﻛﺎﻟﻪ دﻣﺨﻪ

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

×

×

ﺳټﻴﺮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب(  50000ﻛﺎﻟﻪ دﻣﺨﻪ
)1

(  C /14د اﻣﺮﻳﻜﺎ ﺟﻴﻮﻛﺮون ﻟﻴﺒﺎرټﺮي ﺋﯥ ﻋﻤﺮ ټﺎﻛﻠﻰ دئ (2) .ﺗﺮ 1950م دﻣﺨﻪ ﻛﻠﻮﻧﻪ ﻣﺮاد دي C /14 (3) .د

ﺟﺮﻣﻨﻲ د ﻣځﻜﭙﯧﮋﻧﺪﻧﻲ ﻣﺆﺳﺴﯥ ﺋﯥ ﻋﻤﺮ ټﺎﻛﻠﻰ دئ .ﻧﻤﺒﺮ  C /14 (4) .HV 429د ﺟﺮﻣﻨﻲ د ﻣځﻜﭙﯧﮋﻧﺪﻧﻲ
ﻣﺆﺳﺴﯥ ﺋﯥ ﻋﻤﺮ ټﺎﻛﻠﻰ دئ .ﻧﻤﺒﺮ  C /14 (5) .HV 428د ﺟﺮﻣﻨﻲ د ﻣځﻜﭙﯧﮋﻧﺪﻧﻲ ﻣﺆﺳﺴﯥ ﺋﯥ ﻋﻤﺮ ټﺎﻛﻠﻰ
دئ .ﻧﻤﺒﺮ  C /14 (6) .HV 425د ﭘﻨﺴﻠﻮاﻧﻴﺎ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﺋﯥ ﻋﻤﺮ ټﺎﻛﻠﻰ دئ C /14 (7) .د ﭘﻨﺴﻠﻮاﻧﻴﺎ ﭘﻮﻫﻨﺘﻮن ﺋﯥ
ﻋﻤﺮ ټﺎﻛﻠﻰ دئ.

)د اﻣﺮﻳﻜﺎﻳﻲ اﻧﺘﺮوﭘﻮﻟﻮﺟﻲ ﭘﺮوﻓﻴﺴﺮ ﻟﻮﺋﻲ دوﭘﺮي ﻟﻪ ﻣﻘﺎﻟﯥ څﺨﻪ اﺧﻴﺴﺘﻨﻪ(

×
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ﺗﺮ اﺳﻼم دﻣﺨﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻛﻢ وﺧﺖ ﭼﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﺎدﯦږي ،ﻣﻮږ ټﻮﻟﻲ ﻫﻐﻪ ﻣځﻜﻲ ﭘﻪ ﻧﻈﺮ ﻛﻲ ﻧﻴﺴﻮ
ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺳﺮه ﺋﯥ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭘﯧښﻮ او د ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻣﺪﻧﻲ او ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺣﻮادﺛﻮ ﭘﻪ
ﺟﺮﻳﺎن ﻛﻲ ﮔډون درﻟﻮد او د ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﮔډو ﻋﻮاﻣﻠﻮ ﺗﺮ اﻏﯧﺰې ﻻﻧﺪي ﺋﯥ اوﺿﺎع ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ
ﺳﺮه ورﺗﻪ وه.
ﭘﻪ دې ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﻲ د اﻳﺮان د ﻓﻼت ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﻪ ﺑﺮﺧﻪ ،د ﺳﻨﺪ ﻟﻪ ﺳﻴﻨﺪه ﺑﻴﺎ د
ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ )داﻣﻐﺎن( ﭘﻮري ﺷﺮﻗﺎً او ﻏﺮﺑﺎً ﺷﺎﻣﻠﻪ ده او ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﻲ ﻫﻢ د آﻣﻮ ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪه او د ﭘﺎﻣﻴﺮ د ﻏﺮو ﻟﻤﻨﻲ ﭘﻜښﯥ راځﻲ او ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﻛﻲ ﭘﺮ ﺑﺤﻴﺮه ﻋﺮب
ﺗﻤﺎﻣﯧږي .دا ﺳﻴﻤﻲ ﻋﻤﻮﻣﺎً ﮔډ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﺮي.
آرﻳﺎﺋﻴﺎن:
د )2500ق م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د آرﻳﺎﺋﻲ ﺳﭙﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻮ اﻧﺴﺎﻧﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﻟﻮى ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﻪ
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
ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ او ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻟﻤﻨﻮ ﻛﻲ ﻣﯧﺸﺘﻪ ﺳﻮل.
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
ﺟﻮړ ﻛﻰ ﭼﻲ د )وﻳﺪا( ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ څﻠﻮرو ﻛﺘﺎﺑﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ اﻧﻌﻜﺎس ﻟﻴﺪه ﻛﯧږي او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې
ﺟﻬﺘﻪ ﺋﯥ )وﻳﺪي ﻣﺪﻧﻴﺖ( ﺑﻮﻟﻮ ﭼﻲ د ) 1400ق م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻣﻮﺟﻮد وو او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې
ﻛﺘﺎﺑﻮ ﻛﻲ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻟﻮﻳﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻟﻜﻪ ﭘﻜﺖ )ﭘښﺘﻮن( ،اﻟﻴﻨﺎ )د ﻟﻐﻤﺎن او
)(1

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

) (1دا ﻧﻮم د اﻟﻴﺸﻨګ او اﻟﻴﻨګﺎر د درو ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮ ﻛﻲ څﺮګﻨﺪ دئ.
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اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻜﻮ ژوﻧﺪ او ژﺑﻪ او ﻣﺪﻧﻲ او ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ وﺿﻊ ﻣﻌﻠﻮﻣﻮﻻى ﺳﻮ .څﻠﻮر وﻳﺪه
دا دي:
رﻳﮓ وﻳﺪ – ﺳﺎم وﻳﺪ – اﺗﻬﺮواوﻳﺪ – ﻳﺠﻮر وﻳﺪ .ﭼﻲ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﭘﺨﻮاﻧﻰ وﻳﺪ )رﻳﮓ
وﻳﺪ( دئ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻲ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻗﺒﻴﻠﻮ ،ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ،ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻴﻮ ﺧﻠﻜﻮ ،ﻏﺮو او ﺟﻐﺮاﻓﻲ ځﺎﻳﻮ
ډﯦﺮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ راﻏﻠﻲ دي.
ارﻳﻨﻪ وﻳﺠﻪ:
ارﻳﻨﻪ وﻳﺠﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ ﺗﺮ اوﺳﻪ )اوﯦﺠﻪ( د ټﺎټﻮﺑﻲ او د اﺳﺘﻮﮔﻨﻲ د ﻣځﻜﻲ ﭘﻪ
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.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د آرﻳﻦ ﺧﻠﻜﻮ

)(1

د ژوﻧﺪون د دې دورې آﺛﺎر ﻻ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻛﺸﻒ ﺳﻮي ﻧﻪ دي

او ﺗﺮ ﺗﺎرﻳﺦ د دﻣﺨﻲ زﻣﺎﻧﯥ ﺑﺮﺧﻪ ده ،ځﻜﻪ ﻧﻮ د دوى د ژﺑﻲ ،د ژوﻧﺪون د ډول ،د دﻳﻦ او
ﻫﻨﺮ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺳﺖ ﻧﺴﺘﻪ او دﻛﺘﺮ ﮔﻮﺳﺘﺎوﻟﻮﺑﻮن ﻫﻐﻪ آرﻳﺎﺋﻲ ﻟﺮﻏﻮﻧۍ ژﺑﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ
ارﻳﻨﻪ وﻳﺠﻪ ﻛﻲ وﻳﻠﻪ ﻛﯧﺪﻟﻪ د )آرﻳﻚ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎده ﻛړې ده.
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
دوى ﻣﻬﺎﺟﺮت څﺮﮔﻨﺪوو او د ژﺑﭙﻮﻫﻨﻲ ﻟﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻮ څﺨﻪ ﻫﻢ دا ښﻜﺎرﯦږي ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د ژﺑﻮ او د وﻳﺪي او ﺳﻨﺴﻜﺮﻳﺖ د ژﺑﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ډﯦﺮ ژﺑﻨﻲ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎت ﺳﺘﻪ.
وﻳﺪي ﺳﺮودوﻧﻪ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ زﻣﺎﻧﻮ ﻛﻲ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻮي دي او ﭘﻪ ﺷﻔﺎﻫﻲ ﺗﻮﮔﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې
ﺧﻮﻟﯥ ﺑﻠﻲ ﺧﻮﻟﯥ ﺗﻪ او ﻟﻪ ﻳﻮه ﻧﺴﻠﻪ ﺑﻞ ﻧﺴﻞ ﺗﻪ راﻧﻘﻞ ﺳﻮي دي او ﻟﻜﻪ ﭼﻲ اوﺳﻨﻲ وﻳﺪ
ﭘﯧﮋﻧﺪوﻧﻜﻲ ﭘﻮﻫﺎن واﻳﻲ :د ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ذﻛﺮ ﺳﻮو ﻛﺘﺎﺑﻮ ﭘﺮ ﺳﺮودو ﺳﺮﺑﯧﺮه ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻮر
ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﺳﺮودوﻧﻪ ورك ﺳﻮي دي ﭼﻲ د وﻳﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺗﻌﺒﻴﺮ )ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ رﻳﺸﻴﺎﻧﻮ( ﻳﻌﻨﻲ
ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﺑﻪ وﻳﻞ او ﻳﺎ د ا ﭼﻲ ځﻴﻨﻲ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﺳﺮودوﻧﻪ ﭼﻲ ﻧﻮې ﺑڼﻪ ورﻛړه ﺳﻮې ده
) (1آرﻳﻦ :د ﻧﺠﻴﺐ او ﻛښﺘګﺮ او زارع ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ دئ.
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ﻫﻢ ﻣﻮﺟﻮد ول ،ﭼﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺋﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ورﺷﻮ او د آرﻳﻦ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ژﺑﻪ اړه
درﻟﻮدﻟﻪ ،ﭼﻲ دوى ﻻ د ﻫﻨﺪ د ﺷﻤﺎل د اوو ﺳﻴﻨﺪو ﻫﺎ ﺧﻮا ﺗﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻪ وو ﻛړى.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ وﻳﺪي ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ،وﻳﺪي ژﺑﻪ او ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ،اوﺳﺘﺎﻳﻲ ﺳﺮودو ﺗﻪ ﭼﻲ د ﺳﻨﺪ
ﭘﻪ ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځﻪ ارﺗﻪ ورﺷﻮ ﻛﻲ ﭘﻴﺪا ﺳﻮي ،ﺑﯧﺨﻲ ورﺗﻪ دي او ﺑﺸﭙړه ﻧﮋدﯦﻮاﻟﻰ ورﺳﺮه
ﻟﺮي ،ځﻜﻪ ﻧﻮ وﻳﻞ ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ ﭼﻲ د وﻳﺪي د ﻟﺮﻏﻮﻧﻴﻮ ورﻛﻮ ﺳﻮو ﺳﺮودو زاﻧﮕﻮ ﻫﻤﺪا د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د ﺑﺎﺧﺘﺮ ورﺷﻮ ده ،ﭼﻲ د دې اوﺳﻨﻴﻮ ﻣﻮﺟﻮده ﺳﺮودو ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﺑﻪ د ﻫﻐﻮ
ورﻛﻮ ﺳﻮو ﺳﺮودو ﻧﻮې ﺑڼﻪ وي.
د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﺎوري ﺳﺮه د وﻳﺪي ﻣﺪﻧﻴﺖ ډﯦﺮه ټﻴﻨﮕﻪ راﺑﻄﻪ ﻟﻪ دې څﺨﻪ
څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ د وﻳﺪي او ﺳﻨﺴﻜﺮﻳﺖ ﭘﺨﻮاﻧۍ ډﯦﺮي ﻛﻠﻤﯥ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ او دري ژﺑﻮ ﻛﻲ
رﻳښﯥ ﻟﺮي او ﺑﺎﻳﺪ ﭼﻲ دا ژﺑﻨﻲ ﻣﻴﺮاﺛﻮﻧﻪ د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ آرﻳﺎﻳﻲ اﺳﻼﻓﻮ څﺨﻪ دې آرﻳﺎﻳﻲ ژﺑﻮ
ﺗﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮي وي.
ﻣﺜﻼً د )آرﻳﺎ( ﻛﻠﻤﻪ دوه ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻮﺟﻴﻪ ﻟﺮي:
ځﻴﻨﻮ د دې ﻛﻠﻤﯥ ﻣﻌﻨﺎ ﭘﻪ )اﺻﻴﻞ( او )ﻧﺠﻴﺐ( ﻛړې ده او ځﻴﻨﻮ ﭘﻪ )زارع( او
)ﻛﺮوﻧﺪه ﮔﺮ( .څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ د )آره( ﻛﻠﻤﻪ د )اﺻﻴﻞ( ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ راﻏﻠﯥ ده او ﻫﻢ ﻛﻠﻪ
ﻛﻠﻪ د )ﻛﺮﻫڼﻲ( او )ﺑﺰﮔﺮۍ( ﻣﻔﻬﻮم ﻟﺮي ﻧﻮ ځﻜﻪ وﻳﻞ ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ ﭼﻲ د ﻧﺴﺒﺘﻲ )ن( ﭘﻪ
زﻳﺎﺗﯧﺪو )آرﻳﻦ( )ﻟﻜﻪ ﭘﻠﻦ = ﭘﻴﺎده ،ﺗﻮرن = ﺷﻤﺸﻴﺮي او ﻧﻮر( د ﻛﺮوﻧﺪه ﮔﺮ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ وي
او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﻛﺮﻫڼﻪ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﻲ ﻳﻮ ﺷﺮﻳﻒ ﻛﺎر او ﻛﺴﺐ وو ﻧﻮ ښﺎﻳﻲ ﭼﻲ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ
وروﺳﺘﻪ د )ﻧﺠﻴﺐ( او )ﺷﺮﻳﻒ( ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺠﺎزاً ورﻛړه ﺳﻮى وي.
ارﻳﻦ ﺧﻠﻚ ﭼﻲ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ وﻻړه ﻫﻐﯥ ورﺷﻮ ﺗﻪ ﺋﯥ )آرﻳﻪ ورﺗﻪ( ﻳﺎ )آرﻳﻪ ورﺷﻪ( ووﻳﻞ
او دا ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ د )ورﺷﻮ( ﭘﻪ ﺷﻜﻞ د ټﺎټﻮﺑﻲ او د اﺳﺘﻮﮔﻨﻲ د ﻣځﻜﻲ او
ﻣﺮﺗﻊ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺳﺘﻪ.
ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ ﺗﺮ اوﺳﻪ )ﺳﻨﺪ( ﺗﻪ ﺳﻴﻨﺪ واﻳﻲ ،او دا ﻛﻠﻤﻪ ﭘﻪ وﻳﺪي ژﺑﻪ ﻛﻲ )ﺳﻨﺪﻫﻮ(
ده.
د رﻳﮓ وﻳﺪ ﭘﻪ ﺳﺮودو ﻛﻲ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺧﺎوري د ډﯦﺮو ﺳﻴﻨﺪو ﻳﺎدوﻧﻪ ﺳﻮې ده ،ﻟﻜﻪ
ﺳﻨﺪﻫﻮ )ﺳﻨﺪ( او د ﻛﻮﺑﻬﺎ )ﻛﺎﺑﻞ( او ﮔﻮﻣﺎﻧﻲ )ﮔﻮﻣﻞ( او ﻛﺮوﻣﻮ )ﻛﻮرم( او ﺳﻮﻳﺘﻲ
)ﺳﻮات( او ورﻛﻪ )ﻛﻮﻧړ( رودوﻧﻪ ،او ﮔﻨﺪﻫﺎره )د ﻛﺎﺑﻞ ﻣﺠﺮا( او ﻫﺮه وﻳﺘﻲ = ﺳﺮه ﺳﻮﺗﻲ
)ارﻏﻨﺪاو ﻳﺎ اراﻛﻮزي ﭼﻲ اوس ﺋﯥ د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺎﻣﻪ رﻳښﻪ ﭘﻪ دﻫﺮاوت ﻛﻲ ﺳﺎﺗﻠﯥ ﺳﻮې
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ده( او ﺑﻬﺎﻻﻧﻪ )د ﺑﻮﻻن دره(.
ﭘﻪ اﺗﻬﺮواوﻳﺪ ﻛﻲ د ﺑﻠﺦ ﻧﻮم د )ﺑﻬﻠﻴﻜﻪ( ﭘﻪ ﺷﻜﻞ ﻳﺎد ﺳﻮى دئ ،ﭼﻲ وروﺳﺘﻪ د
ﻣﻬﺎﺑﻬﺎرﺗﻪ ﭘﻪ ﻛﺘﺎب او د ﺳﻨﺴﻜﺮﻳﺖ ﭘﻪ ادﺑﻴﺎﺗﻮ ﻛﻲ )ﺑﻬﻠﻴﻜﻪ( ﺳﻮ او رﻳښﻪ ﺋﯥ ﻟﻪ ﺑﻬﻠﻲ –
ﺑﺨﺪي څﺨﻪ راوﺗﻠﯥ ده.
ﻫﻤﺪا ﺷﺎن ﭘﻪ اﺗﻬﺮواوﻳﺪ ﻛﻲ د ﮔﻨﺪارﻳﺲ )د ﮔﻨﺪﻫﺎرا اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻲ( ﺗﺮ څﻨﮕﻪ د
ﻣﻨﺠﻮان ﻏﺮه ذﻛﺮ ﺳﻮى ﭼﻲ ﻫﻤﺪا د ﻣﻨﺠﺎن اوﺳﻨﻰ ﻏﺮ دئ ،ﭼﻲ د ﻧﻮرﺳﺘﺎن او ﺑﺪﺧﺸﺎن ﺗﺮ
ﻣﻨځ ﭘﺮوت دئ.
ﭘﻪ وﻳﺪي ﺳﺮودو ﻛﻲ د ﻟﺴﻮ آرﻳﺎﻳﻲ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺟﮕړه ﻳﺎده ﺳﻮې ده ،ﭼﻲ د وﻳﺪا د ﻛﺘﺎب
ﺗﺮ ﻟﻴﻜﻠﻮ ) 1400ق م( دﻣﺨﻪ د راوي )ﭘﻨﺠﺎب( ﭘﺮ ﻏﺎړه ﺳﻮې وه او ﭘﻪ دې ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻛﻲ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﺎوﺧﻮا ﺧﻠﻜﻮ ﻫﻢ ډﯦﺮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺳﺘﻪ .ﻟﻜﻪ اﻟﻴﻨﺎ )د اﻟﻴﺸﻨﮓ او
اﻟﻴﻨﮕﺎر ﺧﻠﻚ( او ﺑﻬﺎﻻﻧﻪ )د ﺑﻮﻻن د درې ﺧﻠﻚ( ،او ﺷﻴﻮا )د ﺳﻨﺪ د ﻏﺎړي ﺧﻠﻚ( او
ﭘﻜﺘﻬﻪ )ﭘښﺘﻮن(.
ﻟﻪ دې ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ د رﻳﮓ وﻳﺪ ﭘﻪ دوﻫﻢ ټﻮك ﻛﻲ د ﭘﻜﺘﻬﻪ د ﻗﺒﻴﻠﻮ او د ﻫﻐﻮ
ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻴﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ او ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ څﻮ څﻮ واره ﻳﺎدوﻧﻪ ﺳﻮې ده ﭼﻲ ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﭘﻜﺘﻬﻪ ﻧﺎﻣﺘﻮ
ﭘﺎﭼﺎ ﺗﻮروﻳﻨﻪ )ﺗﻮرو ﻫﻮﻧﻰ = ﺷﻤﺸﯧﺮﺑﺎر( ﻧﻮﻣﯧﺪه او د ارﻏﻨﺪاو او دﻫﺮاوت )ﻫﺮه وﻳﺘﻲ(
ﭘﻪ ﻧﺎوه ﻛﻲ د ﭘﻨﻲ ،ډﺳﻪ ،ﭘﺮاوټﻪ ،او ﺑﺮﻳﺴﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ راﻏﻠﯥ ده ،ﭼﻲ اوس ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻗﺒﻴﻠﻮ
ﻛﻲ ﺑړﻳڅ او ﭘﻨﻲ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﺟﻨﻮب او د ﺳﻴﻮۍ ﭘﻪ ﻧﺎوه ﻛﻲ ﺳﺘﻪ او ﻫﻤﺪا راز ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ
ﻧﻮﻣﻮ ﺗﻪ د ډاﺳﻮ )ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﺨﯧﻞ( او ﭘﺮوټ )اﻟﻜﻮزي( د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﻻ ﭘﺎﺗﻪ دئ.
ﻫﻐﻪ آرﻳﺎﺋﻲ ﻧﮋاده ﺧﻠﻚ ﭼﻲ ﻟﻪ آرﻳﺎﻧﻪ وﻳﺠﻪ څﺨﻪ د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ او ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ راﻏﻠﻞ ﻛﻮﭼﻴﺎن ول او د ﭼﻮﭘﺎﻧۍ ژوﻧﺪ ﺋﯥ درﻟﻮد.
ﭘﻪ 1939م ﻛﻲ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺗﻪ ﻧﮋدې ﭘﻪ )ﺗﻞ ﺑﺮزو( ﻛﻲ ﭘﺮ ﺧﺎورﻳﻦ ﻟﻮښﻲ ﻳﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮ
ﻣﻮﻧﺪل ﺳﻮى دئ ﭼﻲ ﻫﻐﻪ د ﻛﻴﻮﻣﺮث )ﮔﻮﻣﺮد – ﻳﺎ ﮔﻮﭘﺖ ﺷﺎه( د ﻳﻮ ﭘﺨﻮاﻧﻲ آرﻳﺎﺋﻲ ﭘﺎﭼﺎ
ﺗﺼﻮﻳﺮ ﺑﻮﻟﻲ ،ﭼﻲ ﻧﻴﻤﻰ ﺳړى او ﻧﻴﻤﻰ ﻧﺮ ﻏﻮﻳﻰ دئ او ﭘﻪ ﮔﻮﻳﺸﺖ د اوﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ
ﻛﻲ ﺋﯥ ﭼﻮﭘﺎن ﭘﺎﭼﺎ ﺑﻠﻠﻰ دئ او ﻟﻪ دې څﺨﻪ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ دې ﺧﻠﻜﻮ د ﻛﻮﭼﻴﺘﻮب او
ﭼﻮﭘﺎﻧۍ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﻫﻢ ﭘﺎﭼﻬﺎن درﻟﻮدل او ﻛﻮﻻ )ﻛﻬﻮل( او ﻛﻮرﻧۍ د دوى د ژوﻧﺪ اﺳﺎس
وو ،ﭼﻲ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﺑﻴﺎ ﻃﺎﻳﻔﯥ ﭘﻴﺪا ﻛﯧﺪﻟﯥ او د )ﭘﺘﻲ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺋﯥ ﻣﺸﺮ درﻟﻮد او ﺑﻴﺎ ﭼﻲ
څﻮ ﻛﻮﻻ )ﻛﻬﻮﻟﻪ( ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﻛﯧﺪل )ﮔﺮاﻣﻪ( ﻳﺎ )وﻳﺴﻪ( ځﻨﻲ ﺟﻮړﯦﺪه او ﺷﺎﻫﻲ ټﺎټﻮﺑﻲ
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ﺗﻪ ﺋﯥ )ﭘﻮر( واﻳﻪ او دا درې ﺳﺮه ﻛﻠﻤﯥ ﺗﺮ اوﺳﻪ د ﺳړو او ځﺎﻳﻮ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮ ﻛﻲ ﺳﺘﻪ ﻟﻜﻪ:
ﺑﮕﺮام ،ﻣﻴﺮوﻳﺲ ،ﺷﯧﺮﭘﻮر.
ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ آرﻳﺎﺋﻲ ﻧﮋادو ﺧﻠﻜﻮ دﻣﺨﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﻲ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﻫﺠﺮت وﻛﻲ ،ﻛﺎﺳټ ﻳﻌﻨﻲ
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺋﯥ ﻧﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻪ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ د ﻫﻐﻪ ﻫﻴﻮاد د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ
ﺗﻮر ﻧﮋادو اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﻮل ،ﻧﻮ ﭘﺮ څﻠﻮرو ﻃﺒﻘﻮ ﺑﺮﻫﻤﻦ )روﺣﺎﻧﻲ( ،ﻛﺸﺘﺮﻳﻪ
)ﺟﮕړن( ،وﻳﺴﻴﻪ )ښﺎرﻳﺎن او ﻛﺴﺒﻪ( او ﺳﻮدرا )ﻧﺎﻣﻠﻤﻮس( ووﯦﺸﻞ ﺳﻮه ،ﭼﻲ دې
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪۍ د دوى ﭘﻪ وروﺳﺘﻨﻴﻮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اوﺿﺎﻋﻮ ﻛﻲ څﺮﮔﻨﺪه
اﻏﯧﺰه درﻟﻮدﻟﻪ.
ﭘﻪ وﻳﺪي ﻛﺘﺎﺑﻮ او د آرﻳﺎﺋﻲ ﻧﮋاد ﭘﻪ ﻧﻮرو آﺛﺎرو ﻛﻲ داﺳﻲ ﻟﻴﺪه ﻛﯧږي ﭼﻲ :ﭘﺎﭼﻬﻲ د
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻟﻪ ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ وﺧﺘﻮ څﺨﻪ د دوى ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﻲ وه او راز راز ارﺑﺎب اﻧﻮاع ﺋﯥ ﭘﺮﺳﺘﻞ
او د )ﺳﺒﻬﺎ( او )ﺳﻤﻴﺘﻲ( ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮ ﺋﯥ ﺟﺮﮔﯥ او د )ﺳﺎﻣﺎﻧﻪ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺋﯥ ﻣﯧﻠﯥ درﻟﻮدﻟﯥ.
ﭘﯧﻐﻠﻮ د زﻟﻤﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه او ښځﻮ د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو ﺳﺮه ﻣﻴﻨﻪ ﻛﻮﻟﻪ او د واده دودوﻧﻪ ﺋﯥ ﻫﻢ درﻟﻮدل
او د ﻛﻮرﻧﻴﻮ اﻓﺮادو د ډﯦﺮښﺖ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺋﯥ ﺗﻞ دﻋﺎوي ﻛﻮﻟﯥ او د ښځﻮ ﭘﻪ ﻃﺒﻘﻪ ﻛﻲ
ﺷﺎﻋﺮاﻧﻲ ﻫﻢ وې ،ﭼﻲ ځﻴﻨﻲ ﺳﺮودوﻧﻪ ﺋﯥ د رﻳﮓ وﻳﺪ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﻛﺘﺎب ﻛﻲ ﺳﺎﺗﻞ ﺳﻮي
دي .دې ﺧﻠﻜﻮ ورزﺷﻲ ﻟﻮﺑﻲ ،د آس ﺳﭙﺮﻟﻮ ،اﺗڼ ،ﻧڅﺎ او ﻣﻮزﻳﻚ ﻫﻢ درﻟﻮد او ﭘﻪ ﻛﺮﻫڼﻪ
او ﻣﺎﻟﺪارۍ ﺑﻮﺧﺖ ول او ﻛﺎﻟﻲ ﺋﯥ ﻟﻪ وړﻳﻮ او ﻳﺎ د څﺎروﻳﻮ ﻟﻪ ﭘﻮټﻜﻮ ﺟﻮړول ،د ﭘﺴﻮ او
ﺑﺰو رﻣﯥ او د ﻏﻮﻳﻮ ﮔﻠﯥ ﺋﯥ درﻟﻮدﻟﯥ او د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺷﺘﻤﻨﻲ )داراﻳﻲ( ﺋﯥ د څﺎروﻳﻮ رﻣﯥ
او ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ د ﺷﻴﺪو ﻟﺮوﻧﻜﻮ ﻏﻮاوو درﻟﻮدل وو.
او ﻛﻠﻪ ﭼﻲ ﺑﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻏﺮو ﺗﻪ د )ﺳﻮﻣﺎ( د ﺑﻮټﻲ د راﻧﻴﻮﻟﻮ )ﭘﯧﺮودﻟﻮ( ﻟﻪ ﭘﺎره
راﺗﻠﻪ ،ﺧﭙﻞ ﻏﻮاﻳﻲ ﺑﻪ ﺋﯥ د ﺧﺮﻳﺪارۍ د واﺣﺪ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ راوﺳﺘﻞ ﭼﻲ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺑﻪ ﺋﯥ ﭘﺎﺳﻮ
 Pasuوﻳﻞ ﭼﻲ د ﭘﻴﺴﯥ )ﭘﻮﻟﻲ واﺣﺪ( ﻛﻠﻤﻪ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ راوﺗﻠﯥ ده.
ﻟﻪ ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ څﺨﻪ ﺋﯥ د ﻟﺮﮔﻮ ﺗﺮاﺷﻨﻪ ،ﻓﻠﺰ ﻛﺎري او د ټﻮﻛﺮاﻧﻮ او ﭘﻮزي )ﺑﻮرﻳﺎ( اودﻧﻪ
او د ﺧﺎورﻳﻨﻮ ﻟﻮښﻮ ﺟﻮړوﻧﻪ ،ﻓﻠﺰي ﺗﺰﺋﻴﻨﺎت او د ارﺑﻮ ﺟﻮړول ﺋﯥ زده ول.
ﺧﻮراك او څښﺎك ﺋﯥ د ﻏﻠﻮ داﻧﯥ ،ﺷﻴﺪې او ﻧﻮر ﻟﺒﻨﻴﺎت ،د ښﻜﺎر ﻏﻮښﻲ او د
ﺳﻮﻣﺎ او ﺳﻮرﻳﺎ ﺷﻴﺮه وه.
د ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺋﯥ ﻛﺎوه ﻟﻜﻪ اروﻧﺎ )د آﺳﻤﺎن رب اﻟﻨﻮع( ،اﻧﺪرا )د
ﺟﮕړې رب اﻟﻨﻮع( ،ﺳﻮرﻳﺎ )ﻟﻤﺮ( ،اﮔﻨﻲ )اور( ،ﺳﻮﻣﺎ )ﻏﺮﻧﻲ واښﻪ ﭼﻲ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﺋﯥ

37
ﻣﺸﺮوب ﺟﻮړول( ،ﻣﺎروت )ﺑﺎد( او ﻧﻮر  ...او د ﻫﺮ ﻳﻮه ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺋﯥ ﻗﺮﺑﺎﻧۍ درﻟﻮوﻟﯥ،
ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺋﯥ )رﻳﺸﻲ( وﻳﻞ ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ اوس د دې ﻛﻠﻤﯥ ﻟﻪ رﻳښﯥ څﺨﻪ د
)رﺷﻪ( ﻛﻠﻤﻪ د ﺧﻮى ،ﺧﻠﻖ او ﭘﻮﻫﻲ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻟﺮو.
اوﺳﺘﺎﺋﻲ ﻣﺪﻧﻴﺖ:
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د آرﻳﺎﺋﻲ ﺧﻠﻜﻮ دوﻫﻢ ﻣﺪﻧﻴﺖ ﭘﻪ ﺑﺨﺪي )ﺑﻠﺦ( او د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﭘﻪ
ﺷﻤﺎﻟﻲ او ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻴﻤﻮ او د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﭘﻪ ﻧﺎوه ﻛﻲ وو ،ﭼﻲ د ) 1200ق م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ
ﺷﺮوع ﺳﻮى او ﻟﻪ ﻫﻐﯥ دورې څﺨﻪ ﻳﻮ ﻛﺘﺎب د اوﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺗﻪ دئ ﭼﻲ ﭘﻨځﻪ ﺑﺎﺑﻪ ﻟﺮي.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ دې ﺑﺎره ﻛﻲ زﻣﻮږ د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻣﻨﺒﻊ د اوﺳﺘﺎ د ﻛﺘﺎب ﭘﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ ده ،ﻧﻮ
ځﻜﻪ دې ﻣﺪﻧﻴﺖ او ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻪ اوﺳﺘﺎﻳﻲ واﻳﻮ او ځﻜﻪ ﭼﻲ دا ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﻪ ﺑﺨﺪي او
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ زﯦږﯦﺪﻟﻰ دئ ځﻜﻪ ﻧﻮ د دې ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ ﺧﻮرا زﻳﺎت اﻫﻤﻴﺖ ﻟﺮي او
د اوﺳﺘﺎ ﻛﺘﺎب د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﺮﻏﻮﻧﻴﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﻣﺪﻧﻲ ،ﻓﻜﺮي او ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اوﺿﺎع ﭘﻪ ښﻪ
ﺗﻮﮔﻪ څﺮﮔﻨﺪوي.
د اوﺳﺘﺎ ﻟﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ آرﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻚ د ﻛﻮﭼﻲ ﺗﻮب ،ﻣﺎﻟﺪارۍ او ﻟﻪ ﻛډي
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 دې دوره ﻛﻲ ﻟﻮﻣړى ځﻞ ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﻛﻲ ﭘﺎﭼﻬﻲ ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻠﻪ او د )ﻳﻤﻪ( )ﺟﻢ( ﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻮ ﭘﺎﭼﺎ د ﺑﻠﺦ ښﺎر ودان ﻛړى دئ او ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﺧﻠﻜﻮ ﻛﻲ ﻳﻮ ټﺎﻛﻠﻰ آﻳﻴﻦ د ﻣﺰده ﻳﺴﻨﻪ
= ﻣﺰدﻳﺴﻨﺎ )د ﺧﺪاى ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻰ ،ﭼﻲ ﻣﺪﻧﻲ او روﺣﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ او
ﻫﺪاﻳﺘﻮﻧﻪ ﺋﯥ درﻟﻮدل او ﻣﺆﺳﺲ ﺋﯥ زره ﺗﻮﺷﺘﺮه = زردﺷﺖ وو ،ﭼﻲ د ﻛﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
)ﺳﭙﻨﺘﻤﻪ( ﻳﺎ )ﺳﭙﻴﻨﺘﻤﺎن( ﻳﺎدﯦﺪه )ﭼﻲ دا ﻧﻮم ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ دوې ﻛﻠﻤﯥ ]ﺳﭙﻴﻦ[ او ]ﺗﻤﻪ[ ﻳﺎ
]ﺗﻤﺎن[ د ﻧﮋاد ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ دئ(.
د زردﺷﺖ د ﺗﺒﻠﻴﻎ او ﻣﻨځﺘﻪ راﺗﻠﻮ ځﺎى ﺑﺨﺪي )ﺑﻠﺦ( او ﺳﻴﺴﺘﺎن دئ ) 9ﻧﻤﺒﺮ
ﻋﻜﺲ(.
د زردﺷﺖ ﭘﻼر ﭘﻮرو ﺷﺎﺳﭙﻪ )د زاړه آس ﺧﺎوﻧﺪ( او ﻣﻮر ﺋﯥ )دوﻏﺪو( او د ﭘﻼر ﻟﻪ
ﺧﻮا ﻧﻴﻜﻪ ﺋﯥ )ﭘﺘﻴﺮﮔﺘﺮاﺳﭙﻪ( ﻧﻮﻣﯧﺪه .د څﻠﻮرو وروڼﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺋﯥ دا ول:
رﺗﻮﺷﺘﺮ ،رﻧﮕﻮﺷﺘﺮ ،ﻧﻮﺗﺮﻳﻜﺎ ،ﻧﻰ وﺗﻴﺶ.
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د ده ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺎﻧﺪﻳﻨﻪ ﭼﻲ ﻧﻮم ﺋﯥ ﻣﻌﻠﻮم ﻧﻪ دئ د )اﻳﺴﺖ واﺳﺘﺮه( ﻣﻮر وه او درې ﻟﻮڼﻲ ﺋﯥ
درﻟﻮدﻟﯥ .د زردﺷﺖ دوﻫﻤﻪ ﻣﺎﻧﺪﻳﻨﻪ د دوو زاﻣﻨﻮ )ﻫﻮره ﭼﻴﺘﺮه( او )اوروﺗﺖ ﻧﺮه( ﻣﻮر
وه ،درﻳﻤﻪ ﻣﺎﻧﺪﻳﻨﻪ ﺋﯥ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻟﻤﺮﺧﺘﻴځﻪ ورﺷﻮ او د ﺑﺨﺪي ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﯥ ﻛړې وه ،د
ﺟﺎﻣﺎﺳﭗ )د ﮔﺸﺘﺎﺳﭗ د وزﻳﺮ( د ورور )ﻓﺮه ﺷﻪ وﺷﺘﺮه( ﻟﻮر وه او )ﻫﻮوي( ﻧﻮﻣﯧﺪﻟﻪ .د ده
ﻟﻪ زاﻣﻨﻮ څﺨﻪ )اﻳﺴﺖ واﺗﺴﺮه( د روﺣﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ وو او )اوروﺗﺖ ﻧﺮه( د ﺑﺰﮔﺮاﻧﻮ
ﻻرښﻮوﻧﻜﻰ او )ﻫﻮره ﭼﻴﺘﺮه( د ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻴﻮ اﻓﺴﺮ ﺑﺎﻟﻪ ﻛﯧﺪه او د ﭘﻴﺮواﻧﻮ درې ﮔﻮﻧﻲ ﻃﺒﻘﯥ
د زردﺷﺖ د دې درو زاﻣﻨﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻠﻲ دي .ده درې ﻟﻮڼﻲ ﻫﻢ درﻟﻮدﻟﯥ ﭼﻲ
ﻓﺮﻳﻨﻲ ،ﺛﺮﻳﺘﻲ ،ﭘﺌﻮرو ﭼﻴﺴﺘﻲ ﻧﻮﻣﯧﺪﻟﯥ.
د زردﺷﺖ د ژوﻧﺪون زﻣﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻨﻲ ﺗﻮﮔﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻧﻪ ده ،ﺧﻮ د زردﺷﺘﻲ ﻛﺘﺎﺑﻮ د
رواﻳﺘﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د ) 660ق م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ زﯦږﯦﺪﻟﻰ او ﭘﻪ ﺷﻞ ﻛﻠﻨﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻪ )640ق م(
ﻛﻲ ﻣﻨﺰوي ﺳﻮي او ﭘﻪ دﯦﺮش ﻛﻠﻨﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻪ )630ق م( ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻻرښﻮوﻧﻲ ادﻋﺎ ﻛړې ده
او ﭘﻪ  42ﻛﻠﻨﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻪ )618ق م ( ﻛﻲ )ﻛﻴﮕﺸﺘﺎﺳﭗ( ﭘﻪ ده وﮔﺮوﻫﯧﺪ او د ده ﭘﻪ ﻋﻘﻴﺪه
ﺳﻮ او ﭘﻪ )583ق م( ﭘﻪ اووه اوﻳﺎ ﻛﻠﻨﻲ د ﺗﻮراﻧﻲ )ارﺟﺎﺳﭗ( د ﻳﺮﻏﻞ ﭘﺮ وﺧﺖ د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ
دوﻫﻪ )آﺗﺸﻜﺪه( ﻛﻲ د ﺗﻮراﻧﻲ )ﺑﺮاﺗﺮﻛﺮش( ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ووژل ﺳﻮ ،ﻣﮕﺮ څﯧړوﻧﻜﻲ ﭘﻮﻫﺎن دا
ﻛﻠﻮﻧﻪ ﺻﺤﻴﺢ ﻧﻪ ﺑﻮﻟﻲ او د ده زﯦږﯦﺪﻧﻪ ﺋﯥ د )558ق م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﮔڼﻠﯥ ده.
زردﺷﺖ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻟﺮﻏﻮﻧﻴﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ دئ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﺋﯥ ﭘﺮ ﻧﻮي
اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﻨﻴﺎد ﺑﺎﻧﺪي د ﻳﻮ اﺳﺎﺳﻲ او زوړ رﻓﺮم ﺑﻨﺴټ اﻳښﻰ دئ او د )ژ .دوﻣﺰﻳﻞ( ﭘﻪ
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
ﻳﻮازﻧۍ وﺳﻴﻠﻪ وه ﭘﻪ درﻧﻪ ﺳﺘﺮﮔﻪ ﻛﺘﻞ او ﺣﻴﻮاﻧﻲ ﺳﺮي ﭘﻪ ﻛﻠﻴﻮاﻟﻲ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ او ﻛﺮﻫڼﻪ
ﻛﻲ ﺧﺎص اﻫﻤﻴﺖ ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ وو.
زردﺷﺖ د ﻳﻮه ﺧﺪاى )اﻫﻮره ﻣﺰده – ﻳﻮه ﺑﺎدار( ﭘﻪ وﺣﺪت او ﺑﯥ ﺳﺎري ﻋﻈﻤﺖ
ﻗﺎﻳﻞ ﺳﻮ او ﻟﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﺧﺪاﻳﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﺋﯥ ﭼﻲ ارﻳﺎﺋﻴﺎﻧﻮ ورﺗﻪ ﻋﻘﻴﺪه درﻟﻮدﻟﻪ ﻣﺦ
وﮔﺮزاوه .دى واﻳﻲ ﭼﻲ:
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"ﺗﺮ ﻳﻮه ﺧﺪاى وروﺳﺘﻪ د ﻧړۍ ﻟﻪ اﺑﺘﺪا څﺨﻪ دوه روﺣﻪ ﺳﺘﻪ ،ﭼﻲ ﻳﻮ ﭘﺮ ښﻪ ﻻر او ﺑﻞ
ﭘﺮ ﺑﺪه ﻻر ځﻲ ،او ټﻮل ژوﻧﺪ ﻳﻮه ﺑﺎﻃﻨﻲ ﺟﮕړه ده ﭼﻲ د ﺷﺮ د ﻗﻮﺗﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ اداﻣﻪ ﻟﺮي او ﭘﻪ
دې داﻳﻤﻲ ﺟﮕړه ﻛﻲ رڼﺎ او ﺗﻴﺎره ﻋﻘﻞ او اﻫﺮﻳﻤﻦ ﻳﻮ د ﺑﻞ ﺳﺮه ﻣﻘﺎﺑﻞ دي".
زردﺷﺖ ﭘﺨﭙﻞ آﺋﻴﻦ ﻛﻲ د څﺎروﻳﻮ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ او د ﺳﻮﻣﺎ ﻧﺸﻪ راوﺳﺘﻮﻧﻜﻲ ﺷﺮاب ﭼﻲ
ﻟﺮﻏﻮﻧﻴﻮ آرﻳﺎﺋﻴﺎﻧﻮ درﻟﻮده ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړي دي.
دى واﻳﻲ" :د )ﺳﻮﻣﺎ( ﻛﺜﻴﻒ ﻧﺸﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﺷﺮاب څﻨﮕﻪ د ﻧﯧﻜۍ ﺳﺮه ﻛﻮﻣﻚ
ﻛﻮﻻى ﺳﻲ ،د ﺑﺰﮔﺮ ﺳړي ﻏﻮﻳﻲ ﺗﺮ دې ﭼﻲ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﺳﻲ ،ښﻪ او ﮔټﻮره دا ده ﭼﻲ د ﺧﭙﻞ
ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ وي".
د زردﺷﺖ ﭘﻪ آﺋﻴﻦ ﻛﻲ د آﺧﺮت ﭘﺮ ورځ ،د اﻋﻤﺎﻟﻮ ﭘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﯥ او د رﺷﺘﻴﺎ ﭘﺮ ﺑﺮي او
د درواﻏﻮ ﭘﺮ ﻣﺎﺗﻪ او د ﺟﻨﺖ او دوږخ او د ﭼﻨﻮات )ﺻﺮاط( د ﭘﻠﻪ او ﻣﻼﺋﻜﻮ ﭘﺮ وﺟﻮد
ﻋﻘﻴﺪه ﺳﺘﻪ او آذر )اور( ﺋﯥ ﻫﻢ ﻣﻘﺪس ﮔڼﻠﻰ دئ .ﭼﻲ د ټﻮﻟﻮ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻮ ﭘﻪ ﻛﻤﻮن او د
ﻃﺒﻴﻌﺖ ﭘﻪ ﻣﻮاﻟﻴﺪو ﻛﻲ ﭘﻪ ودﻳﻌﺖ اﻳښﻮد ﺳﻮى او د ژوﻳﻮ )ﺟﺎﻧﻮراﻧﻮ( د ژوﻧﺪون ﺟﻮﻫﺮ او
د ﺑﺎﻃﻨﻲ او ﻏﺮﻳﺰي ﺗﻮدښﺖ ﻧﻐﺮى دئ ،ﻧﻮ ځﻜﻪ د زردﺷﺖ ﭘﻴﺮواﻧﻮ د آذر د ﻧﻤﺎﻧځﻨﻲ ﻟﻪ ﭘﺎره
دوﻫﯥ )آﺗﺸﻜﺪې( درﻟﻮدﻟﯥ.
د زردﺷﺖ ﭘﻪ آﺋﻴﻦ ﻛﻲ د ﻧﯧﻜۍ ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ د اﻣﻴﺸﻪ ﺳﭙﻴﻨﻪ )ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻤﯧﺸﻪ ﺳﭙﻴﻦ او
ﻣﻘﺪس( او اﻳﺰدان )د ﺳﺘﺎﻳﻨﻲ وړ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﻪ ،ﭼﻲ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﺷﭙږ ﻋﺎﻣﻞ
ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ )ﻣﻮﻛﻠﻲ ﻣﻠﻜﻲ( دي ،ﭼﻲ ﻫﺮ ﻳﻮ ﻗﻮت د ﺧﭙﻞ ﺻﻼﺣﻴﺖ ﭘﻪ داﺋﺮه ﻛﻲ د ﻧړۍ د ﭼﺎرو
د ادارې ﻟﻪ ﭘﺎره د ﺑﻞ ﻗﻮت ﺳﺮه ﻫﻤﻜﺎري ﻛﻮي او ﻫﺮ ﻳﻮ ﻗﻮت د اﻫﻮره ﻣﺰده )ﻫﺮﻣﺰد( د ﻳﻮه
ﺻﻔﺖ ﻣﻈﻬﺮ او ﺟﺎوﻳﺪان ﺑﻠﻞ ﺳﻮى دئ:
 /1وﻫﻮ ﻣﻨﻪ = ﺑﻬﻤﻦ )ښﻪ اﻧﮕﯧﺮﻧﻪ – ﻧﯧﻜﻪ ﻣﻨﻨﻪ( ﻳﺎ د ﮔﻠﻮ او رﻣﻮ او ﻧﻮرو ژوﻳﻮ
)ژوﻧﺪوﻳﻮ ﻣﻮﺟﻮداﺗﻮ( ﺳﺎﺗﻨﺪوﻳﻪ ﭘﺮﻳښﺘﻪ.
 /2اﺷﻪ وﻫﻴﺸﻪ = اردي ﺑﻬﺸﺖ )ښﻪ ﻧﻈﻢ( د اور ﭘﺮﻳښﺘﻪ.
 /3ﺧﺸﺘﺮه وﺋﻴﺮﻳﻪ = ﺷﻬﺮﻳﻮر )ﺗﺴﻠﻂ د ﻓﻠﺰاﺗﻮ او ښﻜﻠﻮ ډﺑﺮو ﺳﺎﺗﻨﺪوﻳﻪ ﭘﺮﻳښﺘﻪ.
 /4ﺳﭙﻴﻨﺘﻪ ارﻣﺌﻴﺘﻲ = ﺳﭙﻴﺪار ﻣﺬ )د روح ﺳﭙﯧﻠﺘﻮب او ﺗﻮاﺿﻊ( د ﻣځﻜﻲ
ﺳﺎﺗﻨﺪوﻳﻪ ﭘﺮﻳښﺘﻪ.
 /5ﻫﺌﻮروﺗﺎت = ﺧﺮداد )روﻏﺘﻴﺎ( د ﻏښﺘﻠﺘﻮب او ﻛﻮرو او اوﺑﻮ ﻣﻮﻛﻠﻪ ﭘﺮﻳښﺘﻪ.
 /6اﻣﻴﺮﻳﺘﺎت = اﻣﺮداد )اﺑﺪي ژوﻧﺪ او ﺑﻘﺎ( د ﻛﺮﻫڼﻮ ،وښﻮ او د څړ د ځﺎﻳﻮ
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ﭘﺮﻳښﺘﻪ.
د ﻣﺰده ﻳﺴﻨﺎ د ﭘﻴﺪاﻳښﺖ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﻲ د دې ﺷﭙږو ﻣﻼﺋﻜﻮ ﭘﺮ ﺳﺮ ﻳﻮه ﻣﻠﻜﻪ د ﺳﭙﻴﻨﺘﻪ
ﻣﻴﻨﻴﻮ )ﺳﭙﻴﻦ ﻋﻘﻞ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﻻړه وه ،ﭼﻲ ﺗﺮ ﻫﻐﯥ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﭘﺮ ځﺎى )اﻫﻮره ﻣﺰده( او
ﻛﻠﻪ ﻫﻢ )ﺳﺮه اوﺷﻪ( ]ﺳﺮوش = د ﺧﻴﺮ ﻫﺎﺗﻒ[ درﯦﺪﻟﻪ.
د ﺧﻴﺮ او ﻧﯧﻜۍ او رڼﺎ د ﻗﻮﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ د ﺷﺮ او ﺑﺪۍ او ﺗﺎرﻳﻜۍ ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ ﻫﻢ
ﻣﻮﺟﻮد ول ،ﭼﻲ د ټﻮﻟﻮ ﻣﻔﺎﺳﺪو او ﺷﺮارﺗﻮ ﻣﺸﺮ )اﻧﮕﺮه ﻣﻴﻨﻴﻮ( ]اﻫﺮﻳﻤﻦ[ وو او ﭘﻪ اوﺳﺘﺎ
ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺷﺮ او ﺗﺎرﻳﻜۍ دا ټﻮل ﻗﻮﺗﻮﻧﻪ د )دﻳﻮه( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎد ﻛړي او د ﺧﻴﺮ د ﻣﻼﺋﻜﻮ ﭘﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺷﺮ او ﺑﺪۍ ﺷﭙږ ﻣﺆﻛﻼن د ﻛﺎرﻳﻜﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ داﺳﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛړي دي:
 /1اﻛﻪ ﻣﻨﻪ :د ﻫﻮﻣﻨﻪ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ د ﻧﺎﭘﺎﻛﻲ اﻧﮕﯧﺮﻧﻲ )ﻳﺎ ﻣﻨﻨﻲ( ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ د ﺷﺮارت
او ﻧﻔﺎق او ﺑﺪۍ ښﻜﺎرﻧﺪوى.
 /2اﻳﻨﺪره :د اردي ﺑﻬﺸﺖ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ د ﺑﺪﻋﺖ ،دروه او د ﺧﻠﻜﻮ ﮔﻤﺮاه ﻛﻮوﻧﻜﻰ
روح.
 /3ﺳﺌﻮروه :د ﺷﻬﺮﻳﻮر ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ د ﺑﯥ ﻧﻈﻤۍ ښﻜﺎرﻧﺪوى او د ﮔړﺑړدﻳﻮ.
 /4ﻧﺎاوﻧﻚ ﻫﺌﻲ ﺛﻴﺎ :د ﺳﭙﻴﻨﺪارﻣﺬ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ د ﺗﻮر او ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧۍ ښﻜﺎرﻧﺪوى.
 /5ﺗﺌﻮروى :د ﺧﺮداد ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ د وراﻧۍ ،ﻓﺴﺎد ،ﻟﻮږي او ﺗﻨﺪي دﻳﻮ.
 /6زﻳﻲ رﻳﺶ :د اﻣﺮداد ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﭼﻲ د ﺗﺌﻮروى ﺷﺮﻳﻚ دئ.
ﻛﻠﻪ ﻫﻢ اﻳﺸﻤﻪ د )ﺧﺸﻢ( دﻳﻮ د ﺳﺮوش ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ د ﻫﻐﻮ دﯦﺒﺎﻧﻮ اووم ﻋﺪد
ﺑﺸﭙړوي ،ﭼﻲ د ﻧﺎﺷﻜﺮۍ او ﻋﺼﻴﺎن ښﻜﺎرﻧﺪوى دئ.
زردﺷﺖ ﺧﭙﻞ آﺋﻴﻦ ﭘﺮ درو اﺧﻼﻗﻲ او ﺣﻴﺎﺗﻲ ﺑﻨﺴټﻮ ﺑﻨﺎ ﻛړى دئ او ﻫﻐﻪ دا دي:
ﻫﻮﻣﺘﻪ )ښﻪ ﻣﻨﻞ( ،ﻫﻮﺧﺘﻪ )ښﻪ وﻳﻞ( ،ﻫﻮورﺷﺘﻪ )ښﻪ ﻛﻮل( او ﭘﻪ دې ډول د
زردﺷﺖ ﭘﻴﺮواﻧﻮ ښﻪ ﻣﻨﻞ ،ښﻪ وﻳﻞ او ښﻪ ﻛﻮل د ﺧﭙﻞ ﻋﻤﻞ اﺳﺎس ﮔﺮزاوه او ﺧﭙﻠﻪ اﻧﮕﯧﺮﻧﻪ،
ﺧﭙﻠﻪ ژﺑﻪ او ﺧﭙﻞ ﻋﻤﺮ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻳﻮ ﺷﺎن ﻟﻪ ﻣﻌﻨﻮي او ﻣﺎدي ﻛﻜړﺗﻴﺎ څﺨﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﺳﺎﺗﻞ .د
ﺑﺪﻧﻲ او روﺣﻲ ﭘﺎﻛﻮاﻟﻲ ،د رﺷﺘﻴﺎ ،ﺳﻤﻮاﻟﻲ ،ﻣړاﻧﻲ ،ﺳﺨﺎوت او ټﻮﻟﻮ ښﻮ اﺧﻼﻗﻮ
ﻣﺮاﻋﺎت ﺋﯥ ﻛﺎوه .درواغ او ﺗﻮر ﻣﻨﻊ ول او د ﻣﺰدﻳﺴﻨﺎ ﻫﺮ ﭘﻴﺮو ﭘﻪ دې ﻣﺎﻣﻮر ﮔڼﻞ ﻛﯧﺪه
ﭼﻲ اور ،اوﺑﻪ او ﻣځﻜﻪ د ﻧﺎﭘﺎﻛﻴﻮ ﻟﻪ ﻛﻜړﺗﻴﺎ څﺨﻪ وﺳﺎﺗﻲ ،ځﻜﻪ ﻧﻮ دوى ﻣځﻜﻪ د ﻣړو د
ﺟﺴﺪو د ﻛﻜړﺗﻴﺎ څﺨﻪ ﺳﺎﺗﻠﻪ او ﺧﭙﻞ ﻣړي ﺋﯥ ﻧﻪ ښﺨﻮل .ﺑﻠﻜﻲ ﭘﻪ آزاده ﻫﻮا ﻛﻲ ﺋﯥ ﭘﺮ
ﻟﻮړو ځﺎﻳﻮ ﺑﺎﻧﺪي اﻳښﻮول ﭼﻲ د ﻫﻮا ﻣﺮﻏﺎن ﺋﯥ وﺧﻮري او ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړ ﺳﻲ.
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د زردﺷﺖ آﺋﻴﻦ ﭼﻲ د ﭘﻴﺪا ﻛﯧﺪو او روزﻧﻲ ځﺎى ﺋﯥ د دﻧﻴﺎ ډﯦﺮ ﻟﺮﻏﻮﻧﻰ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ
ﺑﺨﺪي = ﺑﻠﺦ وو ،د اوﺳﺘﺎ د ﻛﺘﺎب ﭘﻪ وﺳﻴﻠﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺳﻮ ،ﭼﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮ ﺋﯥ ﭘﻪ ﭘﻬﻠﻮي )زﻧﺪ(
ژﺑﻪ راﻏﻠﻰ دئ او ﻫﻐﻪ ژﺑﻪ ﭼﻲ اوﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻠﯥ ﺳﻮې د وﻳﺪي ژﺑﻲ ﺳﺮه ډﯦﺮ ﻧﮋدﯦﻮاﻟﻰ ﻟﺮي
او د اوﺳﺘﺎ ﻛﺘﺎب د ﺳﻜﻨﺪر ﺗﺮ ﻳﺮﻏﻞ دﻣﺨﻪ ) (815ﻓﺼﻠﻪ او ) (21ﻧﺴﻜﻪ ﻳﺎ ﻛﺘﺎﺑﻪ درﻟﻮده
ﺧﻮ ﺳﻜﻨﺪر د ﻏﻮاﻳﻲ ) (1200ﭘﻮﺳﺘﻮﻧﻪ ﭼﻲ ﭘﺮ ﻫﻐﻮ د اوﺳﺘﺎ ﻛﺘﺎب ﻟﻴﻜﻠﻰ وو وﺳﻮځﻞ او
ﺗﺮ ﺳﻜﻨﺪر وروﺳﺘﻪ ﭼﻲ ﺋﯥ ﺑﻴﺎ ﻫﻐﻪ ﻛﺘﺎب راټﻮل ﻛﻰ ) (348ﻓﺼﻠﻪ ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻠﻪ ،ﭼﻲ ﭘﺮ
ﻫﻤﻬﻐﻮ ) (21ﻧﺴﻜﻮ ووﯦﺸﻞ ﺳﻮه او د )وﻳﺴټ( ﻧﻮﻣﻲ اﻧﮕﺮﻳﺰي ﻋﺎﻟﻢ ﭘﻪ ﺣﺴﺎب دې ټﻮﻟﻮ
) (21ﻧﺴﻜﻮ ) (3457000ﻛﻠﻤﯥ درﻟﻮدﻟﯥ ،ﭼﻲ اوس ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﻳﻮازي )(83000
ﻛﻠﻤﯥ ﺳﺘﻪ او ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺷﺮﺣﻲ څﺨﻪ ﭼﻲ اﻧﮕﺮﯦﺰي ﻣﺴﺘﺸﺮق ﺑﺮاون ﻛړې ده داﺳﻲ
څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ د اوﺳﺘﺎ ﺑﺎﺧﺘﺮي اﺻﻞ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻠﻰ او ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﻲ اوس ﭘﺎﺗﻪ دي ﻳﻮازي
څﻠﺮﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺋﯥ ده ﭘﻪ دې ﺗﻔﺼﻴﻞ:
 /1ﻳﺴﻨﺎ )ﭘﺮﺳﺘﻪ او ﺟﺸﻦ( :ﭼﻲ دﻳﻨﻲ ﺳﺮودوﻧﻪ دي او ) (72ﻓﺼﻠﻪ ﻟﺮي.
 /2وﻳﺴﭙﺮﻳﺪ )ﺳﺮوران( :د دﻋﺎ او اورادو ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ده ،ﭼﻲ ﻟﻪ ) (23څﺨﻪ ﺗﺮ
) (27ﭘﻮري ﻓﺼﻠﻮﻧﻪ ﻟﺮي.
 /3وﻧﺪﻳﺪاد )د ﺷﻴﻄﺎﻧﺎﻧﻮ دﻓﻊ ﻛﻮوﻧﻜﻰ( :د اودس ،اﺳﺘﻐﻔﺎر ،ﺗﻮﺑﯥ او ﻧﻮر دﻳﻨﻲ
اﺣﻜﺎم ﻟﺮي او ) (22ﻓﺮﮔﺮد )ﺑﺎﺑﻮﻧﻪ( دي.
 /4ﻳﺸﺖ )ﻧﻤﻮﻧځ او ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ( :د ﺧﺪاى او ﻣﻼﺋﻜﻮ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ده او ) (21ﺑﺎﺑﻪ ﻟﺮي.
 /5ﺧﻮرده اوﺳﺘﺎ )ﻛﻮﭼﻨۍ اوﺳﺘﺎ( :ﭼﻲ د )350م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ
آذرﺑﺪﻣﻬﺮاﺳﭙﻨﺪ ﺗﺎﻟﻴﻒ ﻛړې ده او دﻋﺎوي ،ﻧﻤﻨځﻮﻧﻪ او ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﻮﻧﻪ ﭘﻜښﯥ دي.
د اوﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺪﻧﻴﺖ ﭘﻪ دوره ﻛﻲ ﭼﻲ ﻟﻪ ) 1200ق م( څﺨﻪ ﺷﺮوع ﺳﻮې ده ،ﻟﻮﻣړى وار
ﭘﻪ ﺑﺨﺪي ﻛﻲ ﺷﺎﻫﻲ ﻧﻈﺎم ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻰ او اوﺳﺘﺎ واﻳﻲ ﭼﻲ" :ﻳﻤﻪ" د اﻫﻮره ﻣﺰده ﭘﻪ اﻣﺮ
ﻳﻮه "واره" وداﻧﻪ ﻛړه ،ﭼﻲ اوږده او ﭘﺴﻮر ﺋﯥ د ﻳﻮه اﺳﭙﺮﻳﺲ )آس ځﻐﻠﻮﻟﻮ د ﻣﻴﺪان( ﭘﻪ
اﻧﺪازه وو ،او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻲ ﺋﯥ راز راز ځﻨﺎوران ﻟﻜﻪ ﭘﺴﻮﻧﻪ ،ﻏﻮاﻳﺎن ،ﺳﭙﻲ ،ﻣﺮﻏﺎن او ﻧﻮر
وﺳﺎﺗﻞ او د اوﺑﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺋﯥ ﻫﻢ ﻳﻮه واﻟﻪ د ﻳﻮه ﻫﺎﺗﺮه )ﻣﻴﻞ( ﭘﻪ اﻧﺪازه وﻛﻴﻨﺪﻟﻪ ،او ﻫﻢ ﺋﯥ ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ واره ﻛﻲ ﭘﻪ ﻣﺨﺼﻮص ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎزاروﻧﻪ ،ﻛﻮڅﯥ او ﻛﻮروﻧﻪ ﺟﻮړ ﻛړه ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ښﺎر
ﻛﻲ ﺋﯥ ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ ،دوراﻏﺠﻨﺎﻧﻮ ،ﺑﺪ ﺧﻮﻳﻮ ،ﭘﻴﺴﺎﻧﻮ او ﻟﯧﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ځﺎى ور ﻧﻪ ﻛړه".
ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﻴﺐ د ﺑﺨﺪي ﭘﻪ واره ﻛﻲ د آرﻳﺎﻳﻲ ﻣﺪﻧﻴﺖ ﻟﻮﻣړى ښﺎر ودان او ﻟﻮﻣړى
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ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺎﺳﻴﺲ ﺳﻮ او ﻫﻤﺪا د )واره( اوﺳﺘﺎﻳﻲ ﻛﻠﻤﻪ ده ﭼﻲ ﭘﻪ ﺳﻨﺴﻜﺮﻳﺖ ﻛﻲ )وﻫﺎره(
ﺳﻮې ده او ﭘﻪ دري ﻛﻲ )ﺑﻬﺎر( ځﻨﻲ ﺟﻮړ ﺳﻮى دئ ،ﭼﻲ ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ځﺎى ﺗﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﻟﻮﻣړۍ
ﭘﯧړۍ ﭘﻮري )د ﺑﻠﺦ ﻧﻮﺑﻬﺎر( ودان وو.
د اوﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺪﻧﻴﺖ ﭘﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﻲ ﭼﻲ آرﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻜﻮ د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻨﻮ ﻛﻲ
ﻛﻠﻴﻮاﻟﻲ ژوﻧﺪ ﺗﻪ ﻻس ورﺗﻪ ﻛﻰ ،ﻛﻠﻲ او ښﺎروﻧﻪ ﺋﯥ ودان ﻛړه او د ﻛﻮﭼﻴﺘﻮب ﻟﻪ دورې
څﺨﻪ ﭘﻪ ﻛﻮرو ﻛﻲ د ﺗﻞ اوﺳﯧﺪو ﺣﺎل ﺗﻪ راواوښﺘﻞ .دا ﻫﻐﻪ ﮔﺎم وو ﭼﻲ د ﻣﺪﻧﻲ ﻣﺮاﺣﻠﻮ د
ﻟﻮړﺗﻴﺎ او اﻗﺘﺼﺎدي ﺗﺤﻮل ﭘﻪ ﻻر ﻛﻲ واﺧﻴﺴﺖ ﺳﻮ او ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ وو ﭼﻲ ﺷﺎﻫﻲ ﻧﻈﺎم
ﻫﻢ ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻠﻰ او د ﺑﺨﺪي ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﭼﻲ د اوﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻳﺸﺘﻮ ﻛﻲ د )ﭘﺮه ذاﺗﻪ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎد
ﺳﻮي دي )ﻳﻌﻨﻲ ﭘﯧﺸﺪادﻳﺎﻧﻮ( ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻧﻈﺎم ﻛﻲ ﻧﻈﻢ ،داد او ﻧﻴﺎو )ﻋﺪل( ﻣﻨځﺘﻪ
راوﺳﺘﻞ ،او د اوﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ د ﺑﺨﺪي دې ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ د رب اﻟﻨﻮﻋۍ ﻣﻘﺎم ﻫﻢ درﻟﻮد او
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ وﻳﺪي ﺳﺮودو ﻛﻲ ﻫﻢ د دې ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺳﻮې ده ،ځﻜﻪ ﻧﻮ د دې ﺷﺎﻫﻲ
ﻛﻮرﻧﻴﻮ زﻣﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺨﻪ ﻋﺼﺮ ﺗﻪ ﭼﻲ آرﻳﻦ ﺧﻠﻜﻮ د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﻟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﻫﺠﺮت
ﻧﻪ وو ﻛړى رﺳﯧﺪاى ﺳﻲ.
ﻣﮕﺮ ﭘﻪ اوﺳﺘﺎ ﻛﻲ ﻳﻮ ﻟﻮى ﭘﻬﻠﻮان )د ﮔﻴﻮﻣﺮث ﻟﻪ اوﻻد څﺨﻪ( ﭼﻲ ﻫﺌﻮﺷﻴﻨﮕﻪ
ﻧﻮﻣﯧﺪه ﭘﻪ )ﭘﺮه ذاﺗﻪ = ﭘﻴﺸﺪاد( ﻣﻠﻘﺐ وو ،ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻮﻣړى ﻗﺎﻧﻮن ﮔﺬار او دا د دري ادﺑﻴﺎﺗﻮ
ﻫﻤﻬﻐﻪ ﻫﻮﺷﻨﮓ دئ ﭼﻲ د اﻟﺒﺰر ﭘﻪ ﻏﺮه ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻧﺎﻫﻴﺪ )اﻧﺎﻫﻴﺘﺎ( د رﺑﺔ اﻟﻨﻮع ﻟﻪ ﭘﺎره
ﻗﺮﺑﺎﻧۍ ﻛﻮﻟﯥ او د دﻳﺒﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻨﮕﯧﺪه او ﭘﺮ اوو ﻫﻴﻮادو ﺋﯥ ﭘﺎﭼﻬﻲ ﻛﻮﻟﻪ.
د دﻳﻨﻜﺮد ﭘﻪ درﻳﻢ ﻛﺘﺎب ﻛﻲ داﺳﻲ راﻏﻠﻲ دي ﭼﻲ" :د ﻛﺮﻫڼﻲ او دﻫﻜﺎﻧﻴﻪ =
دﻫﻘﺎﻧۍ دود او د ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ اﺻﻞ ﻫﻤﺪې ﭘﯧﺸﺪادﻳﺎﻧﻮ ﻣﻨځﺘﻪ راوړى دئ او ﺑﻴﺎ وروﺳﺘﻪ
ﻫﻮﺷﻨﮓ دﻳﻬﻮﭘﺘﻴﻪ )د اﻟﺒﻴﺮوﻧﻲ ﭘﻪ ﻗﻮل دﻫﻮﻓﺬﻳﻪ( ﻳﻌﻨﻲ د ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﭘﺎﭼﻬۍ او د ﺧﻠﻜﻮ
د ﺳﺎﺗﻨﻲ اﺻﻞ اﻳﺠﺎد ﻛړى دئ" او ﻟﻪ دې رواﻳﺖ څﺨﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪاى ﺳﻮ ،ﭼﻲ د اوﺳﺘﺎﻳﻲ
دورې ﻣﺪﻧﻴﺖ د وﻳﺪي د اواﻳﻠﻮ او ﻛﻮﭼﻴﺘﻮب ﺳﺮه ﺗﻮﭘﻴﺮ درﻟﻮد .ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻲ دا وﺧﺖ
د ښﻜﻠﻲ ﺑﺨﺪي ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻛﺮﻫڼﻪ او آﺑﺎدۍ او د ﻛﻠﻴﻮ او ښﺎرو ﭘﻪ وداﻧۍ ﻻس ﭘﻮري ﻛړى
وو او د ﻛﻮﭼﻴﺘﻮب او ﺑﺪوﻳﺖ د ژوﻧﺪ ﻟﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺣﻠﯥ څﺨﻪ دﻫﻜﺎﻧﻴﻪ او د ﻣځﻜﻲ
ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ ﺗﻪ او ﺣﺘﻰ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﻳﻮې ﻟﻮړي ﻣﺮﺗﺒﯥ )دﻫﻴﻮﭘﺘﻴﻪ( ]د ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﺳﻠﻄﻨﺖ اﻳﺠﺎد[
ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻰ وو او ﻫﻮﺷﻨﮓ ﭘﺮ ﻳﻮې ﺧﻮرا ارﺗﻲ ورﺷﻮ او ﻣځﻜﻲ ﺣﻜﻢ ﻛﺎوه او د دﯦﺒﺎﻧﻮ او
ﻛﻮډﮔﺮو او ﺑﺪذاﺗﻮ ﺳﺮه ﭼﻲ د ﻣﺪﻧﻴﺖ وراﻧﻮوﻧﻜﻲ او د ﻛﻠﻴﻮاﻟﻮ ﻛﺮوﻧﺪﮔﺮو دښﻤﻨﺎن ول
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ﺟﻨﮕﯧﺪه.
ﺗﺮ ﻫﻮﺷﻨﮓ وروﺳﺘﻪ ﺑﻞ ﭘﻴﺸﺪادي ﭘﺎﭼﺎ )ﺗﻬﻤﻮرث( دئ ﭼﻲ ﭘﻪ اوﺳﺘﺎ ﻛﻲ د )ﺗﺨﻤﻪ
او روﭘﻪ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎد ﺳﻮى او ﭘﻪ ازﻳﻨﻪ وﻧﺖ )وﺳﻠﻪ وال( ﻣﻠﻘﺐ وو او دى ﺋﯥ د اوو ﻫﻴﻮادو
ﭘﺎﭼﺎ د )وﻳﻮﻧﮕﻬﺎن( زوى د )اﻳﻨﮕﻬﺖ( ﻟﻤﺴﻰ او د ﻫﻮﺷﻨﮓ ﻛړوﺳﻰ ﮔڼﻠﻰ دئ ،ﭼﻲ
دﯦﺮش ﻛﺎﻟﻪ ﺋﯥ د ﺧﭙﻞ وزﻳﺮ )ﺷﻴﺪﺳﭗ( ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻚ ﭘﻪ ﻧﻴﺎو )ﻋﺪل( او اﻧﺼﺎف ﺣﻜﻮﻣﺖ
وﻛﻰ او ده ﺗﻪ )دﻳﻮﺑﻨﺪ( ﻫﻢ واﻳﻲ ،دا ځﻜﻪ ﭼﻲ دﻳﺒﺎن او اﻫﺮﻳﻤﻦ ﺋﯥ ﺑﻨﺪ ﻛړي ول او ﻫﻢ ﺋﯥ
ځﻴﻨﻲ داﺳﻲ ﻣﺪﻧﻲ ﻛﺎروﻧﻪ وﻛړه ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻧﻮي اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻛﻲ ورﺗﻪ اړﺗﻴﺎ وه ،ﻟﻜﻪ د
وړﻳﻮ ورﯦﺸﻞ ،د ﻛﺎﻟﻮ ﺳﻜښﺘﻞ او ﮔﻨډل ،د څﺎروﻳﻮ اﻫﻠﻲ ﻛﻮل او ﻟﻪ آس ،ﻏﺎﺗﺮي ،اوښ،
ﻏﻮاﻳﻲ او ﺧﺮه څﺨﻪ ﮔټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ او ﻟﻴﻚ او ﻟﻮﺳﺖ ﻣﻨځﺘﻪ راوړل.
د ﻛﺮﻳﺴﺘﻦ ﺳﻴﻦ ﭘﻪ ﻗﻮل" :ﺗﺮ ﺗﻬﻤﻮرث وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ورور ﺟﻤﺸﻴﺪ ﭘﺎﭼﺎ ﺳﻮ او
ﻟﻮﻣړى ځﻞ ﺋﯥ د ﻧﻮروز ﺟﺸﻦ ﺟﻮړ ﻛﻰ او دى د اوﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ )د ښﻮ ﮔﻠﻮ ﺧﺎوﻧﺪ( وو،
ﭼﻲ دا ﻟﻘﺐ ﭘﻪ اوﺳﺘﺎ ﻛﻲ ﻫﻮﺛﻮه )ﭘﻪ ﭘﻬﻠﻮي ﻛﻲ ﻫﻮرﻣﮓ( راﻏﻠﻰ دئ.
ده درې ﺧﻮﻧﺪي د )ﻳﻤﮓ( او )اري ﻧﻮك( او )ﺳﻨﮕﻬﻮك( ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮ درﻟﻮدﻟﯥ )ﭘﻪ
ﺷﻬﻨﺎﻣﻪ ﻛﻲ :ارﻧﻮاز ،او ﺷﻬﺮﻧﺎز(.
د اوﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺪﻧﻴﺖ دورې او د آرﻳﺎﻳﻲ ﻧﮋادو ﺷﺎﻫﻲ ﻛﻮرﻧﻴﻮ او ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻴﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ او
ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﺗﺮ اﺳﻼم دﻣﺨﻪ او وروﺳﺘﻪ د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻮ رواﻳﺘﻮ د زﻣﺎﻧﯥ ﭘﻪ
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
اړﺧﻮﻧﻪ وﻟټﻮو.
ﭘﻪ وﻳﺪا ﻛﻲ د ﭘﻴﺸﺪادي ﺳﺘﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﻧﻮم )ﻳﻤﻪ(  Yamaاو ﭘﻪ اوﺳﺘﺎ ﻛﻲ )ﻳﻴﻤﻪ(
 Yimaاو ﭘﻪ ﭘﻬﻠﻮي ﻛﻲ )ﻳﻢ(  Yamاو ﭘﻪ دري ﻛﻲ )ﺟﻢ( دئ ،ﭼﻲ ﺻﻔﺖ ﺋﯥ ﭘﻪ اوﺳﺘﺎ ﻛﻲ
ﺧﺸﻴﺘﻪ  Xshaetaاو ﭘﻪ ﭘﻬﻠﻮي ﻛﻲ ﺷﻴﺖ  Shetاو ﭘﻪ دري ﻛﻲ )ﺷﻴﺪ( راﻏﻠﻰ او )ﺟﻤﺸﻴﺪ(
ﺋﯥ ﺑﻮﻟﻲ ،ﻳﻌﻨﻲ ځﻠﯧﺪوﻧﻜﻰ ﺟﻢ .د ﺟﻢ ﭘﻼر ﭘﻪ اوﺳﺘﺎ ﻛﻲ وﻳﻮﻫﻮﻧﺖ  Vivavantدئ ،ﭼﻲ
وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ وﻳﻮﻧﮕﻬﻮﻧﺖ = وﻳﻮﻧﮕﻬﺎن ﭘﻪ وﻳﻮﻧﺠﻬﺎن ﻣﻌﺮب ﺳﻮ او زوى ﺋﯥ ﻳﻤﻪ = ﺟﻢ د
اﻫﻮره ﻣﺰده ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺎﺗﻨﺪوى او ﭘﺎﭼﺎ وټﺎﻛﻞ ﺳﻮ ﭼﻲ د ﺧﻠﻜﻮ د وداﻧۍ او
ﻫﻮﺳﺎﺋۍ ﻟﻪ ﭘﺎره زﻳﺎر وﺑﺎﺳﻲ او ده ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻜړه ،ﻳﻮ ﻏﻤﻰ ،ﻳﻮه ﺗﻮره ،ﻳﻮ ﻛټﻮرى )ﺟﺎم( او د
ﻳﻮي زرﻳﻦ ﻧﯧﺶ )ﻏﺎښﻮر( ورﻛړ ﺳﻮ ،ﭼﻲ د ده د ﺷﺎﻫۍ ﻟﻮﻣړى ﻧښﺎن وي او ﻟﻪ ﻧﻴﺶ څﺨﻪ د
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ﻣځﻜﻲ ﭘﻪ ﻛﺮﻟﻮ او ﻛﺮﻫڼﻪ ﻛﻲ ﻛﺎر واﺧﻠﻲ او د ﺧﻠﻜﻮ او څﺎروﻳﻮ د ﻧﺴﻞ ﭘﻪ ډﯦﺮوﻟﻮ ﻛﻲ زﻳﺎر
وﺑﺎﺳﻲ او د ﺑﺨﺪي )واره( وداﻧﻪ ﻛړي او ﻫﻐﻪ ځﺎى ﭼﻲ ﭘﻪ اوﺳﺘﺎ ﻛﻲ "د ﻟﻮړو ﺑﻴﺮﻏﻮ
ﻟﺮوﻧﻜﻰ ښﻜﻠﻰ ﺑﺨﺪي" ﺑﻠﻞ ﺳﻮى د ﺧﭙﻞ ځﺎن او ﻧﻮرو ښﺎري ﺧﻠﻜﻮ ټﺎټﻮﺑﻰ وټﺎﻛﻲ.
د ﺑﺨﺪي ﭘﺎﭼﺎ )ﻳﻤﻪ( ﻟﻮﻣړى ﭘﺎﭼﺎ دئ ﭼﻲ د ﻣﺪﻧﻴﺖ او ښﺎري ﺗﻮب ﺑﻨﺴټ ﺋﯥ اﻳښﻰ
او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ژوﻧﺪ ﺋﯥ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛړى دئ.
ﻛﺮﻫڼﻪ ،ﺧﺎوري روزﻧﻪ ،ﻛﺴﺐ ،د اوﺳﭙﻨﻲ وﻳﻠﻮل ،د ﻛﺎﻟﻮ اودل ،د وﺳﻠﻮ او ﺟﻮاﻫﺮو
اﺳﺘﻌﻤﺎل ،د ﻟښﻜﺮي ﻃﺒﻘﯥ ټﺎﻛﻞ ،ﺧټﮕﺮي )ﻣﻌﻤﺎري( او د ﻓﻠﺰاﺗﻮ او دواوو اﺳﺘﻌﻤﺎل ﺋﯥ
رواج ﻛړه او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺷﺎﻫﻲ ﻟﻮﻣړي ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ښﻜﻠﻲ ﺑﺨﺪي ﻛﻲ ﺋﯥ ﻣﺪﻧﻴﺖ ﺟﻮړ او ﺧﭙﻮر
ﻛﻰ او د ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻣﺤﻘﻖ ﺑﻨﻮﻧﻴﺴﺖ ﭘﻪ ﻗﻮل :دى ﻫﻐﻪ آرﻳﺎﻳﻲ ﺷﺨﺼﻴﺖ دئ ﭼﻲ د اﺳﻼم ﺗﺮ
ﻣﻨﻠﻮ دﻣﺨﻪ د ﻧﻮرﺳﺘﺎن د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﻲ د )اﻳﻤﺮا(  Imraﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ارﺑﺎب اﻧﻮاﻋﻮ
ﻟﻮړ او ﺳﺘﺮ رب اﻟﻨﻮع ﮔڼﻞ ﻛﯧﺪى او د ﻫﻐﯥ ﺳﻴﻤﻲ ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻣﻌﺒﺪ ﻛﻲ ﭼﻲ ﻫﻠﺘﻪ ﺋﯥ د
ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﻮ دودوﻧﻪ ﭘﺮ ځﺎى ﻛﻮل د ده ﻣﺠﺴﻤﯥ ﺋﯥ دروﻟﻲ وې.
ﭘﻪ  9ﻳﺴﻨﺎ ﻛﻲ ﻟﻪ  3ﺗﺮ  5ﻓﻘﺮې ﭘﻮري واﻳﻲ" :د ﺟﻢ د ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﺗﻮدواﻟﻰ،
ﺳړواﻟﻰ ،زوړواﻟﻰ ،ﻣړﻳﻨﻪ او رﺧﻪ )رﺷﻚ( ﭘﻪ دﻧﻴﺎ ﻛﻲ ﻧﻪ ول".
او د  19ﻳﺸﺖ ﭘﻪ  38 – 31ﻓﻘﺮو ﻛﻲ داﺳﻲ راﻏﻠﻲ دي ﭼﻲ" :د ﺟﻢ ﭘﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻛﻲ د
ﻧړۍ ژوﻧﺪون ﭘﻪ ﺧﻮښﻲ او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻲ ﺗﯧﺮﯦﺪه ،د رﻧځ او ﻧﺎورﻳﻦ )آﺳﻴﺐ( اﺛﺮ ﻧﻪ وو" .ﭘﻪ
اوﺳﺘﺎ او د ﻋﺮب او ﻋﺠﻢ ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﺘﺎﺑﻮ ﻛﻲ د ﺟﻢ او ﭘﯧﺸﺪادي ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﻛﻴﺴﻪ
)داﺳﺘﺎن( د ډﯦﺮ ﭘﺨﻮاﻧﻴﺘﻮب ﭘﻪ ﺳﺒﺐ اﻓﺴﺎﻧﻮي ﺑڼﻪ ﻏﻮره ﻛړې ده او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺋﯥ د ﺟﻢ
ﭘﺎﭼﻬﻲ د ﻫﺮ راز ﻫﻮﺳﺎﻳۍ او آراﻣۍ ،ﻧﻴﺎو )داد( او ښﯧﮕڼﻲ ﺳﺮﭼﻴﻨﻪ ﺑﻠﻠﯥ ده ځﻜﻪ ﺋﯥ ﻧﻮ
ﻫﻐﻪ څﻮك ﭼﻲ د ﺧﻴﺮ ،ﺧﻮښۍ او ښﯧﮕڼﻲ ،د دې ﺳﺮﭼﻴﻨﯥ د وراﻧﻮﻟﻮ وﺳﻴﻠﻪ ﺳﻮى اژي
دﻫﺎﻛﻪ )اژدﻫﺎ – ښﺎﻣﺎر( ﺑﻠﻠﻰ دئ او دا ﺳړى )ﺑﻴﻮراﺳﭗ( د )اروﻧﺪ اﺳﭗ( زوى د
ﻛﻴﻮﻣﺮث )ﮔﺮﺷﺎه = ﻏﺮﺷﺎه( ﻟﻪ اوﻻدې څﺨﻪ وو ،ﭼﻲ ﻣﻮر ﺋﯥ ذاك )ودك( د ﺟﻢ ﺧﻮر وه
او ﺑﻴﻮراﺳﭗ د ﻟﺴﻮ زرو اﺳﺎﻧﻮ د ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ دئ او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺋﯥ آﺳﺎن ﺗﯧﺰ ځﻐﻠﻮل او
ﺗﺎزﻧﺪه ﺳړى وو او ﻫﻢ ﺋﯥ ﺗﺎزﻧﺪه اﺳﺎن درﻟﻮدل ﻧﻮ ځﻜﻪ ﺋﯥ ورﺗﻪ )ﺗﺎزي( وﻳﻠﻲ دي ،ﭼﻲ ﭘﻪ
ﻫﻤﺪې ﺳﺒﺐ ځﻴﻨﻮ ﻣﺆرﺧﺎﻧﻮ دى ﺗﺎزي او ﻟﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﻧﮋاده ﮔڼﻠﻰ دئ.
واﻳﻲ ﭼﻲ دى د )ﺑﻮري( ﻟﻪ ﻣځﻜﻲ راوﻻړ ﺳﻮى دئ او ﭘﻪ دې ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻳﻮ ځﺎى
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﺟﻨﻮب ﺗﻪ ﭘﻪ ږوب ﻛﻲ ﺳﺘﻪ.
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څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﻋﺮﺑﻮ دا ﻧﻮم ﻣﻌﺮب ﻛړى او ﺿﺤﺎك ﺋﯥ ورﺗﻪ وﻳﻠﻲ دي ځﻜﻪ ﺋﯥ ﻧﻮ دى
ﻋﺮﺑﻲ ﻧﮋاده ﺑﻠﻠﻰ دئ او ﻫﻢ څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺳﺎﻣﻲ ﻧﮋادو د آرﻳﺎﺋﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه رﻗﺎﺑﺖ درﻟﻮد ځﻜﻪ ﻧﻮ
ﻫﺮ ﻋﻨﺼﺮ ﭼﻲ دې ﻧﻮي ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻮي ﻣﺪﻧﻴﺖ او د ﺑﺨﺪي ﭘﺎﭼﻬۍ ﺗﻪ ﺧﻄﺮ ﭘﯧښﺎوه ﻫﻐﻪ ﺋﯥ
ﻟﻪ ﭘﺮدي ﻧﮋاده ﺑﺎﻟﻪ او ﻟﻜﻪ آرﻳﺎﻳﻲ ﻧﮋاده ﺗﻮراﻧﻴﺎن ،ﺿﺤﺎك ﺑﻴﻮراﺳﭗ ﺋﯥ ﻋﺮﺑﻲ ﻧﮋاده ﮔڼﻠﻰ
دئ .ﺣﺎل دا ﭼﻲ ځﻴﻨﻲ دﻗﻴﻖ ﻣﺆرﺧﺎن ﻟﻜﻪ ﻃﺒﺮي او اﻟﺒﻴﺮوﻧﻲ واﻳﻲ :ﻋﺮﺑﺎﻧﻮ ﺿﺤﺎك ﻋﺮﺑﻲ
ﻧﮋاده او ﻋﺠﻤﻴﺎﻧﻮ ﻋﺠﻤﻲ اﻧﮕﯧﺮﻟﻰ دئ.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ښﺎر ،ځﺎﻳﻮ او ﺳړﻳﻮ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮ ﻛﻲ )ﻟﻜﻪ د ﻏﻮري
ﺷﺎﻫﺎﻧﻮ د ﻛﻮرﻧۍ ﺳﺘﺮ ﻧﻴﻜﻪ ﺿﺤﺎك او ﭘﻪ ﺑﺎﻣﻴﺎن ﻛﻲ د ﺿﺤﺎك ښﺎر( د دې ﻧﺎﻣﻪ رﻳښﻪ
ﺳﺘﻪ او ﻣﺆرﺧﺎن ﻫﻢ د ده د ﻧﺴﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ آرﻳﺎﻳﻲ ﻧﮋاده ﮔﻴﻮﻣﺮث ﺗﻪ رﺳﻮي او دى د ﺟﻢ
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
ﻣﺪﻧﻴﺖ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ اﻳﺰدي ﻓﺮ )د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﺮﺗﻢ ﻳﺎ ځﻼ( د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب د ﻣﺮﻏﻪ ﭘﻪ
ﺷﻜﻞ ﻟﻪ ﺟﻢ څﺨﻪ ﺑﯧﻠﻪ ﺳﻮې وه اژي دﻫﺎﻛﻪ ﭘﺮ ده ﺑﺮى وﻣﻮﻧﺪ او د ده ﻫﻴﻮاد ﺋﯥ وﻧﻴﻮ او دى
ﺋﯥ ﭘﻪ اره دوه ځﺎﻳﻪ ﻛﻰ.
دې ﺗﺎزي )ﺗﺎزﻧﺪه( ﺿﺤﺎك د رام ﻳﺸﺖ د  19ﻓﻘﺮې ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د ﻛﻮى رﻳﻨﺘﺎ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻮه
ټﻴﻨﮕﻪ ﻣﺎڼۍ او ﺷﺎﻫﻲ ﺗﺨﺖ او زرﺗﻨﻪ ﭼﺘﺮۍ درﻟﻮده او د اﺳﻼﻣﻲ دورې ﭘﻪ دري ادﺑﻴﺎﺗﻮ
ﻛﻲ ده ﺗﻪ )ﺿﺤﺎك ﻣﺎران = ﻣﺎر دوش = اژدﻫﺎ( وﻳﻠﻲ ﺳﻮي دي.
د اوﺳﺘﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﺗﺮ )ﺟﻢ( وروﺳﺘﻪ اﻳﺰدي ﻓﺮ )د ﺳﻠﻄﻨﺖ ځﻼ( ﭘﺮ )ﺗﺮاﻳﺘﻨﻪ( ]ﭘﻪ
ﭘﻬﻠﻮي ﻛﻲ ﻓﺮﻳﺘﻮن = ﻓﺮﻳﺪون( د ﭘﻮرﺗﻮرا )ﭘﻮرﮔﺎو( ﭘﺮ زوى ﭼﻲ د ﺟﻢ ﻟﻪ اوﻻدې څﺨﻪ وو
وځﻠﯧﺪه ﭼﻲ ﭘﻼر ﺋﯥ د اﺛﻮﻳﻪ )اﺛﻔﻴﺎن = اﺗﺒﻴﻦ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ ﻳﺎد ﺳﻮى دئ او د دې ﻛﻮرﻧۍ
ﺧﻠﻚ ﻛﺮوﻧﺪه ﮔﺮان وه ﭼﻲ د زﻳﺎﺗﺮو د ﻧﻮﻣﻮ ﺳﺮه د ﮔﺎو ﻛﻠﻤﻪ )ﭘﻪ اوﺳﺘﺎ ﻛﻲ ﮔﺌﻮ( راﻏﻠﯥ
ده.
ﻓﺮﻳﺪون د اوﺑﻮ د رﺑﺔ اﻟﻨﻮع )اﻧﺎﻫﻴﺘﺎ( ﻟﻪ ﭘﺎره ﺳﻞ اﺳﺎن او زر ﻏﻮاﻳﻲ او ﻟﺲ زره
ﭘﺴﻮﻧﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛړل څﻮ ﭼﻲ ﭘﺮ ﺷﺮﻳﺮ اژي دﻫﺎﻛﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺳﻮ او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ وواژه او د ﺟﻤﺸﻴﺪ
دوې ﺧﻮﻧﺪي )اري ﻧﻮك( او )ﺳﻨﮕﻬﻮك( ﭼﻲ ﺿﺤﺎك ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻲ ﻛړي وې ﻻس ﺗﻪ ﺋﯥ
راوﺳﺘﻠﯥ.
د اژي دﻫﺎﻛﻪ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ د ﺧﻠﻜﻮ د ﻏﺎو داﺳﺘﺎن ﭼﻲ د ﻓﺮدوﺳﻲ ﭘﻪ ﺷﻬﻨﺎﻣﻪ ﻛﻲ د
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ﻫﻐﻮ ﺧﺪاى ﻧﺎﻣﻮ ﻟﻪ رواﻳﺘﻪ څﺨﻪ را اﺧﻴﺴﺘﻪ ﺳﻮى ﭼﻲ ﺗﺮ اﺳﻼﻣﻲ دورې دﻣﺨﻪ وې داﺳﻲ
دئ ﭼﻲ :ﻳﻮه ﭘښ )آﻫﻨﮕﺮ( ﭼﻲ ﻛﺎوك )ﻛﺎوه( ﻧﻮﻣﯧﺪه ،د ﺧﭙﻠﻲ آﻫﻨﮕﺮۍ څﺮﻣﻦ د ﻧﯧﺰې ﭘﺮ
څﻮﻛﻪ د ﺑﻴﺮغ ﭘﻪ ﺷﺎن وﺗړﻟﻪ او ﺧﻠﻚ ﺋﯥ ﭘﺮ ځﺎن راﻏﻮﻧډ ﻛړه او د اژي دﻫﺎﻛﻪ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ
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.
ﻓﺮﻳﺪون ﭘﻪ دې ﻫڅﻪ او ﺟﻨﺒﺶ ﻛﻲ د ﭘﺎرﯦﺪﻟﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﻣﺸﺮ وو او ده ﭘﺮ ﺿﺤﺎك ﺑﺎﻧﺪي
د ﺧﭙﻞ ﺑﺮي ﭘﻪ ﻳﺎد د ﻧﻮروز د ﺟﺸﻦ ﭘﻪ څﯧﺮ د )ﻣﻬﺮﮔﺎن د ﺟﺸﻦ( اﺳﺎس ﻛښﯧښﻮد ،دﯦﺒﺎن ﺋﯥ
ﭘﺮ ﺳﺮ وټﻜﻮل او ﺟﻬﺎن ﺋﯥ وﻧﻴﻮ.
د آرﻳﺎﻳﻲ اوﻟﺴﻮ ﭘﻪ داﺳﺘﺎﻧﻮ ﻛﻲ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ورﺗﻪ رواﻳﺎت ﺳﺘﻪ ،ﭼﻲ واﻳﻲ :ﻓﺮﻳﺪون د
اﻳﺮﻳﻨﻪ – ﺗﻮﺋﻴﺮﻳﻨﻪ او ﺳﺌﻴﺮﻳﻢ ﻳﻨﻪ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ درو زاﻣﻨﻮ ارج )اﻳﺮج( او ﺗﻮچ )ﺗﻮر(
او ﺳﺮم )ﺳﻠﻢ( ووﯦﺸﻞ ،ﺧﻮ ﺳﻠﻢ او ﺗﻮر د اﻳﺮج ﺳﺮه رﺧﻪ )رﺷﻚ( درﻟﻮده او دى ﺋﯥ ﭘﻪ
ﻧﺎﻣﺮداﻧﻪ ﺗﻮﮔﻪ وواژه ،څﻮ ﭼﻲ د ﻣﻨﻮش ﭼﻴﺜﺮه )ﻣﻨﻮﺟﻬﺮ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د اﻳﺮج زوى ﭘﻴﺪا ﺳﻮ او د
اﻳﺮج ﻛﺴﺎت ﺋﯥ وﻛﻴښ.
دې داﺳﺘﺎن ﺗﻪ ورﺗﻪ د دوو زاﻣﻨﻮ ﻛﻴﺴﯥ ﻧﻮري ﻫﻢ ﺳﺘﻪ ﻟﻜﻪ د زردﺷﺖ د درو زاﻣﻨﻮ
او د ﺗﺎرژي ﺗﺎﺋﻮس ﺳﮕﺎﻳﻲ د دوو زاﻣﻨﻮ او د درو ﭘښﺘﻨﻲ وروڼﻮ )ﻏﺮﻏښﺖ ،ﺑﯧټﻨﻲ ،ﺳړه
ﺑﻦ( ﻛﻴﺴﯥ ﭼﻲ د ﮔﻠﺰدوﻓﺮاﻧﺲ د اﺳﺘﺎد ژر ژدوﻣﺰﻳﻞ ﭘﻪ ﻗﻮل ﭘﺨﻮاﻧۍ آرﻳﺎﻳﻲ ټﻮﻟﻨﻪ ﻟﻪ درو
ډﻟﻮ :روﺣﺎﻧﻴﻮﻧﻮ ،ﺟﮕړﻧﻮ او ﺛﺮوت ﭘﻴﺪا ﻛﻮوﻧﻜﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړﯦﺪه او د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻫﻨﺪ اﺳﺎﺳﻲ
ﻛﺎﺳټﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﺑﺮﻫﻤﻨﺎن ،ﺟﮕړن ﻧﺠﻴﺒﺎن او څﺎروي ﭘﺎﻟﻮﻧﻜﻲ ﻛﺮوﻧﺪه ﮔﺮان ول ،او د زردﺷﺖ
ﻟﻪ درو زاﻣﻨﻮ څﺨﻪ ﻫﻢ ﻣﺸﺮ زوى روﺣﺎﻧﻲ ،دوﻫﻢ زوى ﺟﮕړن ،او درﻳﻢ ﭼﻮﭘﺎن )ﭘﻮﻧﺪه( وو
او دا ﮔﺮده ﻛﻴﺴﯥ ﭘﻪ آرﻳﺎﻳﻲ ﻗﺪﻳﻤﻮ ﻗﻮﻣﻮﻧﻮ ﻛﻲ ﺳﺮه ورﺗﻪ دي.
ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ د اﻳﺮج ﻛﺴﺎت واﺧﻴﺴﺖ ،ﺳﺮم او ﺗﻮر ﺋﯥ ووژل او د آرﻳﺎﻳﻲ
ﻧﮋادو ﺻﺤﺮاﻧﺸﻴﻨﻮ ﺗﻮراﻧﻲ ﻳﺮﻏﻞ ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﻣﺨﻪ ﺋﯥ وﻧﻴﻮﻟﻪ او د ده ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﻟﻮى
ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن ﻟﻜﻪ ﻗﺎرن د ﮔﺎوه زوى او ﻧﺮﻳﻤﺎن او زال و رﺳﺘﻢ ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻠﻪ ﭼﻲ د آرﻳﻨﻪ ﻣځﻜﻪ
ﺋﯥ د دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺷﺮه ﺳﺎﺗﻠﻪ.
ﺗﺮ ده وروﺳﺘﻪ د اوﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻗﻮل ﻧﺌﻮﺗﺮه )ﻧﻮذر( د ده زوى ﭘﺎﭼﺎ ﺳﻮ ،ﭼﻲ ﺗﻮراﻧﻲ
اﻓﺮاﺳﻴﺎب ﺗﺮ درو ﺟﮕړو وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ وﻧﻴﻮ او وﺋﯥ واژه ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ د ﻧﺌﻮﺗﺮﻳﺎن =
ﻧﻮذرﺑﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻮى ﻛﻬﻮل ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ ،ﭼﻲ داﺳﺘﺎﻧﻮﻧﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ اوﺳﺘﺎ ﻛﻲ راﻏﻠﻲ دي.
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د ﻧﻮذر ﺗﺮ وژﻧﻲ وروﺳﺘﻪ )اوزوه( د ﺗﻮﻣﺎﺳﭙﻪ زوى )زو = زاب = د ﺗﻮﻫﻤﺎﺳﻲ زوى
= ﺗﻬﻤﺎﺳﭗ( د ﻓﺮﻳﺪون ﻟﻪ اوﻻدې څﺨﻪ ﺗﺮ ﭘﻨځﻮ ﻛﺎﻟﻮ ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻛﻰ ﭼﻲ ﻫﻮښﻴﺎر او ﻋﺎدل
ﺳړى وو )د دې ﻧﺎﻣﻪ رﻳښﻪ ﭘﻪ ]زاﺑﻞ او ږوب[ ﻛﻲ ﺳﺘﻪ( ده د ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د
ﺗﻮراﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻨﮕﻮﻧﻪ وﻛړه ،څﻮ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﺋﯥ د آﻣﻮ ﺳﻴﻨﺪ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﻣﻨځ وﯦﺶ )ﺳﺮﺣﺪ(
وټﺎﻛﻪ.
د زاب ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ د ﻫﻐﻪ زوى ﮔﺮﺷﺎﺳﭙﻪ ) Kershaspaﻳﻌﻨﻲ د ډﻧﮕﺮ آس
ﺧﺎوﻧﺪ( ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ ،ﭼﻲ ﻟﺴﻢ ﭘﯧﺸﺪادي ﭘﺎﭼﺎ وو او ﻧﻪ ﻛﺎﻟﻪ ﺋﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻛﻰ او
د ده ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ اﻓﺮاﺳﻴﺎب د ﺗﻮراﻧﻲ ﭘﺸﻨﮓ ﭘﻪ ﻓﺮﻣﺎن د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﻫﻴﻮاد ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ
او د ﻛﺮﺷﺎﺳﭙﻪ د داﺳﺘﺎن د ﺧﺘﻤﻪ ﺳﺮه د ﭘﯧﺸﺪادﻳﺎﻧﻮ داﺳﺘﺎﻧﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻫﻢ ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ.
ﺧﻮ دﻟﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ووﻳﻞ ﺳﻲ ﭼﻲ دا ﻛﺮﺷﺎﺳﭙﻪ د زاب زوى ﻟﻪ اوﺳﺘﺎﻳﻲ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﭘﻬﻠﻮان
ﻛﺮﺷﺎﺳﭙﻪ ﻧﺮﻳﻤﺎن څﺨﻪ ﺟﻼ دئ .ځﻜﻪ ﭼﻲ ﻛﺮﺷﺎﺳﭙﻪ ﻧﺮﻳﻤﺎن د ﺛﺮﻳﺘﻪ )ﺛﺮﻳﺖ = اﺛﺮط( زوى
د ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﺳﺎم ﻟﻪ ﻛﻬﻮل څﺨﻪ وو ﭼﻲ د ﻓﺮﻳﺪون د ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﻪ ﭘﺎى او د ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ د ﻛﺎر ﭘﻪ
ﺷﺮوع ﻛﻲ زوړ او ﺑﻮډا وو ،او ﻫﻢ اﺻﻼً ﻳﻮ ﻟﻪ ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎﻧﻮ څﺨﻪ دئ ،ﻧﻪ ﻟﻪ ﭘﯧﺸﺪادي ﺷﺎﻫﺎﻧﻮ
څﺨﻪ.
د ﻛﺎوي = ﻛﻴﺎن ﻛﻬﻮل:
)ﻛﻮي( ﻳﺎ )ﻛﺎوي( ﭘﻪ وﻳﺪي ژﺑﻪ او ﻫﻢ اوﺳﺘﺎ ﻛﻲ د )ﭘﻮه – ﭘﺎﭼﺎ – اﻣﻴﺮ( ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ
دئ ﭼﻲ د اوﺳﺘﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ )ﻛﻮي( د ﭘﻬﻠﻮي )ﻛﻲ( د ﺑﻠﺦ د اوﺳﻨﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﺎوﺧﻮا د
ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ د ﻟﻘﺐ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى وو ،ﺧﻮ د دې ﻫﻴﻮاد ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ ﻧﻪ
اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﯧﺪه.
د ﻛﻮي = ﻛﻲ ﻛﻠﻤﻪ د ﺑﻠﺦ د ﻫﻐﻮ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ د ﻧﻮﻣﻮ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﻲ وﻳﻨﻮ ،ﭼﻲ د ﭘﯧﺸﺪادﻳﺎﻧﻮ
ﺗﺮ ﻛﻬﻮل وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﭼﻬۍ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻲ دي او د دې ﻣځﻜﻲ ﺷﺎﻫﻲ ﭘﺮﺗﻢ )ﺷﺎﻫﻲ ﻓﺮ( د ﻛﻮﺋﻨﻢ
ﺧﻮرﻧﻮ  Kavaenem-xvrenoﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ دوى اړه درﻟﻮدﻟﯥ ده.
ﭘﻪ دري ژﺑﻪ ﻛﻲ ﺋﯥ )ﻛﻲ( ﭘﻪ )ﻛﻴﺎن( ﺟﻤﻌﻪ ﻛړى دئ او دا ﻛﻬﻮل ﺋﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ او
ﻧﻮرو ﻛﺘﺎﺑﻮ ﻛﻲ )ﻛﻴﺎن = ﻛﻴﺎﻧﻴﺎن او ﻛﻴﺎﻧﻲ( ﻳﺎد ﻛړى دئ.
د اوﺳﺘﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د دې ﻛﻬﻮل ﻟﻮﻣړى ﭘﺎﭼﺎ ﻛﻮاﺗﻪ  Kavataﻧﻮﻣﯧﺪ او ده ﺗﻪ ﺋﯥ ﻛﻮى
ﻛﻮاﺗﻪ )ﻛﻰ ﻗﺒﺎد( واﻳﻪ ،ﭼﻲ د ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﭘﻬﻠﻮان رﺳﺘﻢ د ﭘﻼر ﭘﻪ ﻏﻮښﺘﻨﻪ د اﻟﺒﺮز ﭘﻪ ﻏﺮه
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ﻛﻲ )د ﺑﻠﺦ ﺟﻨﻮب ﺗﻪ( ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او دى د ﺧﻠﻜﻮ د ﻫﻮﺳﺎﻳۍ ،آراﻣۍ او
ﻧﯧﻜﻤﺮﻏۍ ﺳﺒﺐ او ﻋﺎدل ﭘﺎﭼﺎ وو او ﭘﻨځﻠﺲ ﻛﺎﻟﻪ ﺋﯥ ﭘﺎﭼﻬﻲ وﻛړه او ﻓﺮدوﺳﻲ دى د
ﻓﺮﻳﺪون ﻟﻪ ﺗﻮﻛﻢ څﺨﻪ ﮔڼﻠﻰ دئ.
ﺗﺮ ﻛﻴﻘﺒﺎد وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ زوى )ﻛﻮي  Kavi-usanاوﺳﻦ( ]ﻛﻴﻜﺎوس[ د ﺑﺨﺪي ﭘﺮ
ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ ،ﭼﻲ د )اوﺳﻦ( ﻣﻌﻨﺎ ﻫﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﺧﻮښﻲ ده.
ده د ﻏﻴﺮ آرﻳﺎﻳﻲ ﭘﺮدﻳﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺳﺮه ﭼﻲ د ﺣﻤﺎﺳﻲ رواﻳﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د اوﺳﻨﻲ اﻳﺮان
ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﻲ د ﻣﺎزﻧﺪران ﭘﻪ ځﻨﮕﻠﻮ ﻛﻲ اوﺳﯧﺪل ﺟﻨﮕﻮﻧﻪ وﻛړه او ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﺋﯥ ﺑﺮﻳﺪ وﻣﻮﻧﺪ.
ﭘﻪ اوﺳﺘﺎ ﻛﻲ ﻫﻐﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ )دﻳﺒﺎن( وﻳﻞ ﺳﻮي دي.
اوﺳﺘﺎ واﻳﻲ ﭼﻲ ﻏښﺘﻠﻲ او زورور ﻛﻮى اوﺳﻦ )ﻛﻴﻜﺎوس( د ارزﻳﻔﻴﻪ  Erexifyaد
ﻏﺮه ﭘﺮ ﺳﺮ د اﻧﺎﻫﻴﺘﺎ )د اوﺑﻮ د رﺑﺔ اﻟﻨﻮع( ﻟﻪ ﭘﺎره ﺳﻞ اﺳﺎن او زر ﻏﻮاﻳﻲ او ﻟﺲ زره ﭘﺴﻮﻧﻪ
د دې ﻟﻪ ﭘﺎره ﺧﻴﺮات ﻛړه ﭼﻲ د ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﺳﺘﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﺳﻲ.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ دا ﻏﺮ د ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ د څﯧړﻧﻲ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د ﺧﺮاﺳﺎن د ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻮ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﻪ
ﺑﻠﺦ ﻛﻲ وو او ﻛﻴﻜﺎوس ﭘﺮ ﻫﻐﻪ اووه ﻫﺴﻜﻲ ﻣﺎڼۍ وداﻧﻲ ﻛړي وې ،ځﻜﻪ ﻧﻮ د ده داﺳﺘﺎن
ﻫﻢ ﺳﺮ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ او ﺧﺎوره ﭘﻮري اړه ﻟﺮي.
دى ﻟﻪ ﺳﺘﺮو ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﺳﻮ ،ﭼﻲ )د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﻛﺸﻒ ﺳﻮي دﻧﻴﺎ( ﭘﺮ اوو
ﻫﻴﻮادو ﺋﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه او د اوﺷﻨﺮ  Oshnarﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺋﯥ ﻳﻮ ﭘﻮه وزﻳﺮ درﻟﻮد ،ﭼﻲ ﭘﻪ
اوﺳﺘﺎ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﭘﻮرو ﺟﻴﺮه  Pura-jiraﭘﻪ ﺻﻔﺖ ﻳﺎد ﻛړى دئ ﻳﻌﻨﻲ ډﯦﺮ ﭘﻮه او ﻫﻮښﻴﺎر )ﭘﻪ
ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ :ﭘﻮره  +ځﻴﺮ = ﻛﺎﻣﻞ دﻗﻴﻖ(.
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
ﻫﻤﺪې ﺳﺒﺐ ﻛﻴﺎﻧﻲ ﭘﺮﺗﻢ )ﻛﻴﺎﻧﻲ ﻓﺮ( ﻟﻪ ده څﺨﻪ وﮔﺮزﯦﺪ او ﺗﻮراﻧﻲ اﻓﺮاﺳﻴﺎب ورﺑﺎﻧﺪي
ﻏﺎﻟﺐ ﺳﻮ او د ده ﻫﻴﻮاد ﺋﯥ وران ﻛﻰ ،څﻮ ﭼﻲ روت ﺳﺘﺨﻤﻚ ) Rot-staxmakرﺳﺘﻢ(
ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﭘﻬﻠﻮان ﻟښﻜﺮ ﺟﻮړ ﻛﻰ او اﻓﺮاﺳﻴﺎب ﺋﯥ وﺷﺎړه.
د ﺑﻠﺦ ﻟﻪ ﻛﻴﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ )ﻛﻮى ﺳﻴﺎورﺷﻦ( ) Syavarshanﺳﻴﺎه ﻧﺮ(
وو ،ﭼﻲ ﺗﺮ ﻛﻴﻜﺎوس وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﭼﺎ ﺳﻮ ،او د ﺑﻠﺦ واﻛﻤﻦ ﭘﺎﭼﺎ وو او د آﻣﻮ ﻟﻪ ﻫﺎ ﺧﻮا
)ﺗﻮران( د آرﻳﺎﻳﻲ ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻳﻮه ﺟﮕړه ﻛﻲ وژﻟﻰ ﺳﻮى دئ او دى د ﻛﻴﻜﺎوس
زوى ﺑﻮﻟﻲ ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﻬﻠﻮي او دري ادﺑﻴﺎﺗﻮ ﻛﻲ د ﺳﻴﺎوﺧﺶ = ﺳﻴﺎوش ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺷﻬﺮت ﻟﺮي.
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ﺳﻴﺎوش اﻳﺮﻳﻨﻪ وﻳﺠﻪ ﺗﻪ ﻧﮋدې ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻛﻼ د )ﻛﻨﮓ دژ( = د اوﺳﺘﺎ  Kanghaﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ وداﻧﻪ ﻛړه ﭼﻲ د ﺟﻤﻜﺮد د واره ﭘﻪ څﯧﺮ دوﻫﻢ آرﻳﺎﻳﻲ ﻣﺮﻛﺰ وو او ده ﭘﻪ ﺗﻮران ﻛﻲ د
ﺗﻮراﻧﻲ ﭘﺎﭼﺎ اﻓﺮاﺳﻴﺎب ﻟﻮر ﭼﻲ ﻓﺮﻧﮕﻴﺲ ﻧﻮﻣﯧﺪﻟﻪ ﻣﺎﻧﺪﻳﻨﻪ ﻛړه او ﻟﻪ ﻫﻐﯥ څﺨﻪ ﻫﺌﻮﺳﺮه وه
 =) Hausravahﻛﻴﺨﺴﺮو( وزﯦږﯦﺪ ،ﭼﻲ ﺗﺮ ﭘﻼر وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ د ﭘﺎﭼﻬۍ ﺗﺨﺖ وﻧﻴﻮ او د
ﭘﻼر د ﺧﻮن اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻏﺮض د ﺗﻮراﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه او د ﺧﭙﻞ ﻧﻨﮕﻴﺎﻟﻲ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﻫﺌﻮﻣﻪ
 Haomaﭘﻪ ﻣﻠﮕﺮﺗﻴﺎ ﺋﯥ اﻓﺮاﺳﻴﺎب او د ﻫﻐﻪ وروس ﻛﻴﺮﻳﺴﻪ وزده )ﭼﻲ ﭘﻪ ﺷﺎﻫﻨﻤﺎﻣﻪ ﻛﻲ:
ﻛﺮﺳﻴﻮز راﻏﻠﻰ( ﭘﻪ ځﻨﻴځﺮو ﻛﻲ وﭘﯧﭽﻞ او وﺋﯥ وژل.
اوﺳﺘﺎ واﻳﻲ :ﻛﻠﻪ ﭼﻲ ﻛﻴﺎﻧﻲ ﭘﺮﺗﻢ )ﻛﻴﺎﻧﻲ ﻓﺮ( ﭘﻪ ﺧﺴﺮو ﭘﻮري اړه وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ﻧﻮ د
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﻟﻮى ﻛﺎروﻧﻪ وﻛړه ،زور او ﻗﻮت ،ﻣﻴﻨﻪ ،ښﻜﻼ ،ﺑﺮم او ﭘﺮﺗﻢ د ده ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ
وو او د ﻛﻴﺎﻧﻲ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫۍ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ﺋﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺳﺮه وﻣښﻠﻮل ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺳﺒﺐ ﭘﻪ اوﺳﺘﺎ
ﻛﻲ د ﺧﺸﺸﺮي ﻫﻦ ﻛﺮﻳﻤﻮ  Xshathrai-Hankeremoﻳﻌﻨﻲ د ﻫﻴﻮادو ﺳﺮه ﻣښﻠﻮوﻧﻜﻲ او
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
ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﺋﯥ د )اﺳﭙﻪ( ﻛﻠﻤﻪ راځﻲ او دا ﺑﯧﺨﻲ ﺑﺎﺧﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ دئ .ځﻜﻪ ﭼﻲ د ﺑﻠﺦ ورﺷﻮ
د آس ﻟﺮﻏﻮﻧﻰ روزﻧﺘﻮن وو او د دې ﻣځﻜﻲ آرﻳﺎﻳﻲ ﻧﮋادو ﺳﭙﺮو ﭘﻪ ﺟﻨﮕﻮ ،ﭘﻪ ﻳﺮﻏﻠﻮ او د
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
ﺑﻠﺦ د ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﻛﻬﻮل د )اﺳﭙﻪ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎد ﻛړى دئ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻲ دا
ﭘﺎﭼﻬﺎن د ﻫﻤﻬﻐﻮ ﻛﻴﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﺎﻳڅﻮړ دي.
ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ډﻟﻲ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻫﻐﻪ څﻮك ﭼﻲ ﺗﺮ ﻛﻴﺨﺴﺮو وروﺳﺘﻪ د ﺑﻠﺦ د ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﺮ
ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﺴﺘﻠﻰ ﭘﻪ اوﺳﺘﺎ ﻛﻲ اﺋﻮروث اﺳﭙﻪ  =) Aurvat-Aspaﻛﻰ ﻟﻬﺮاﺳﭗ( ﻳﺎد ﺳﻮى
دئ ﭼﻲ د ﮔړﻧﺪي آس ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ دئ او ﻧﺴﺒﺖ ﺋﯥ ﻛﻴﻘﺒﺎد او ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ ﺗﻪ رﺳﯧږي او د ﻓﺮدوﺳﻲ
ﭘﻪ ﻗﻮل د ﻣﻬﺮ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ د ﻣﻬﺮ ﭘﻪ ورځ )د ﻣﯧﺰان ﭘﻪ  (16ﺋﯥ د ﭘﺎﭼﻬۍ ﺧﻮل ﭘﺮ ﺳﺮ ﻛښﯧښﻮد
او ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﻛﻲ ﺋﯥ د )آذر ﺑﺮزﻳﻦ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻮه دوﻫﻪ )آﺗﺸﻜﺪه( ﺟﻮړه ﻛړه او د ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ وﺧﺘﻮ
ﭘﻪ ﻧﻮرو رواﻳﺘﻮ ﻛﻲ واﻳﻲ ﭼﻲ :ده د ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﺑﻮﺧﺖ ﻧﺮﺳﻴﻪ )ﻣﻌﺮب ﺋﯥ :ﺑﺨﺖ
اﻟﻨﺼﺮ( ﭘﻪ ﻣﻠﮕﺮﺗﻴﺎ ﭘﺮ اورﺷﻠﻴﻢ وﻳﺮﻏﻞ او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ وران ﻛﻰ او ﺟﻬﻮدان ﺋﯥ ﺗﻴﺖ ﻛړه او د
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ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﺋﯥ ﭘﺎﭼﻬﻲ ﺧﭙﻞ زوى وﻳﺸﺘﺎﺳﭙﻪ =) Vishtaspaﮔﺸﺘﺎﺳﭗ ( ﺗﻪ
ﭘﺮﯦښﻮوﻟﻪ او ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ ﻧﻮﺑﻬﺎر ﻧﻨﻮوت ،ورﯦښﺘﺎن ﺋﯥ ﭘﺮﯦښﻮول او د ﺧﺪاى ﭘﻪ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ
ﺑﻮﺧﺖ ﺳﻮ او د زردﺷﺖ دﻳﻦ ﺋﯥ وﻣﺎﻧﻪ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ د ﺗﻮراﻧﻲ ارﺟﺎﺳﭗ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺣﻤﻠﻪ ﻛﻲ
ووژل ﺳﻮ ،وﻳﺸﺘﺎﺳﭙﻪ )ﮔﺸﺘﺎﺳﭗ( ﻟﻮړ ﻫﻤﺘﻪ ﭘﺎﭼﺎ د ﮔړﻧﺪﻳﻮ آﺳﺎﻧﻮ ﺧﺎوﻧﺪ ،د زردﺷﺖ
ﻣﺆﻳﺪ او ﭘﻴﺮو او ﻣﺰدا ﭘﺮﺳﺖ او ﻛﻴﺎﻧﻲ ﻓﺮ ﻟﺮوﻧﻜﻰ راﺳﺖ ﻛﺎره او ﭘﺎك ﺗﻮﻣﻨﻪ ﺳړى وو او
ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﺗﻮراﻧﻲ دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﺋﯥ ﺑﺮى وﻣﻮﻧﺪ او ﻫﻢ ﺋﯥ وزﻳﺮ ﺟﺎﻣﺎﺳﭙﻪ د اوﺳﺘﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ
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-Dataاﺳﻔﻨﺪﻳﺎر( ﭼﻲ ﺗﺨﻤﻪ  =) Taxmaﺗﻬﻢ = زړه ور( ﺋﯥ ﺻﻔﺖ وو او د
وﻳﺸﺘﺎﺳﭙﻪ ورور ﭼﻲ زﺋﻴﺮي وﺋﻴﺮي ) Zairi-Vairiزرﻳﺮ( ﻧﻮﻣﯧﺪ ،ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻛﺴﺎن دي ﭼﻲ د
زردﺷﺘﻲ آﻳﻴﻦ ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ زﻳﺎر اﻳﺴﺘﻠﻰ دئ او د اوﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻧﺴﺨﻪ ﻛﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ
اﺗﻤﻪ ﻣﻴﻼدي ﭘﯧړۍ ﻛﻲ ﭘﻪ ﭘﻬﻠﻮي ژﺑﻪ ﻟﻴﻜﻠﯥ ﺳﻮې او ﭘﻪ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻛﻲ ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﯥ ده
داﺳﻲ واﻳﻲ ﭼﻲ :زردﺷﺖ د ﮔﺸﺘﺎﺳﭗ ﭘﻪ اﻣﺮ د ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب دووﻟﺲ زره ﻧﺴﺨﯥ د ﺳﺮو زرو
ﭘﺮ څﭙﺮﻛﻮ وﻟﻴﻜﻠﯥ او د )ورﻫﺮان( ﭘﻪ آﺗﺸﻜﺪه ﻛﻲ ﺋﯥ ﻛښﯧښﻮوﻟﯥ ،ﭼﻲ دا ﻣﻌﺒﺪ
اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر د ﺑﻠﺦ ﺑﺎﻣﻴﻚ ﭘﻪ ﻧﻮازك ﻛﻲ ودان ﻛړى وو او ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ ﭘﻪ آذر ﻓﺮﺑﻎ )د ﻣﻮﺑﺪاﻧﻮ
آﺗﺸﻜﺪه( او آذرﺑﺮزﻳﻦ ﻣﻬﺮ )د ﻛﺮوﻧﺪه ﮔﺮو آﺗﺸﻜﺪه( ﻫﻢ ﮔﺸﺘﺎﺳﭙﻪ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﻲ دي ،ﭼﻲ
دا دوﻫﻤﻪ آﺗﺸﻜﺪه ﺋﯥ د ده ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﻟﻪ ﺧﻮارزم څﺨﻪ د ﻛﺎﺑﻠﺴﺘﺎن د روﺷﻦ  Roshnﻏﺮه
ﺗﻪ راوړه او د ﻋﺮﺑﻮ ﺗﺮ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ )171ﻫـ( ﭘﻮري ﻻ ﻫﻢ ﭘﺎﺗﻪ وه.
د زرﻳﺮ زوى ﺑﺴﺘﻮﺋﻴﺮي  Bastawairiد ﺑﺴﺖ ښﺎر ودان ﻛﻰ او ﻫﻠﺘﻪ ﺋﯥ ډﯦﺮ
ﺧﻴﺮاﺗﻮﻧﻪ وﻛړه او ﻫﻢ ﺋﯥ د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﭼﻲ ﻫﻠﺘﻪ وه ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوړه.
ﺗﺮ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ دې ﻛﻬﻮل څﺨﻪ د ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻪ
ﺳﻮي دي ﻟﻜﻪ )وﻫﻮﻣﻦ ﺳﭙﻴﻨﺪاﺗﺎن( ]ﺑﻬﻤﻦ اﺳﻔﻨﺪﻳﺎري[ او ﻟﻮر ﺋﯥ )ﻫﻤﺎى( او )داراب(
د ﻫﻤﺎى زوى او دا ﭘﺎﭼﻬﺎن د ﺳﻴﺴﺘﺎن او ﻫﻠﻤﻨﺪ ﭘﻪ ﻧﺎوه ﻛﻲ داﺳﺘﺎﻧﻮﻧﻪ ﻟﺮي او ځﻴﻨﻮ
ﻣﺆرﺧﺎﻧﻮ دا ﭘﺎﭼﻬﺎن د ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﮔډ ﻛړي دي.
اوﺳﺘﺎﻳﻲ ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن:
د اوﺳﺘﺎﻳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﻪ دوره ﻛﻲ ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دﻏﻮ ﺷﺎﻫﻲ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭼﻲ دﻣﺨﻪ ﻳﺎدي
) (1ګﺸﺘﺎﺳﭗ د ﺗﻮرﯦﺪﻟﻲ آس ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ دئ.
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ﺳﻮې د ځﻴﻨﻮ ﻟﻮﻳﻮ ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻛﻬﻮﻟﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﺗﺎرﻳﺨﻲ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﻲ راﻏﻠﻲ دي ،ﭼﻲ د
دوى ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ آرﻳﺎﻳﻲ ﺣﻤﺎﺳﻲ رواﻳﺘﻮ ﻛﻲ ﺧﺎص ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ول او دا ﻛﻬﻮﻟﻮﻧﻪ زﻳﺎﺗﺮه ﭘﻪ
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
ﻛﺎروﻧﻪ ﺗړﻟﻲ دي ،ﭼﻲ د دې اﻓﺴﺎﻧﻮي رواﻳﺘﻮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻲ واﻗﻌﻴﺘﻮﻧﻪ ﻟﻜﻪ د
ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﭘﯧښﻲ ﻻس ﺗﻪ راﺗﻼى ﺳﻲ.
ډﯦﺮ ﻧﺎﻣﺘﻮ او ﺳﺘﺮ ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺧﺎوري څﺨﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺳﻮي دي ﭼﻲ د اوﺳﺘﺎ
د رواﻳﺘﻮ او ﭘﻬﻠﻮي د ﻧﻮرو ﻛﺘﺎﺑﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د دوى ﻧﮋاد دﺑﺨﺪي ﻫﻤﻬﻐﻪ )ﻳﻤﻪ = ﺟﻢ =
ﺟﻤﺸﻴﺪ( ﭘﺎﭼﺎ ﺗﻪ رﺳﯧﺪه او ده د زاﺑﻠﺴﺘﺎن د ﭘﺎﭼﺎ ﻛﻮرﻧﮓ ﻟﻮر ﻣﺎﻧﺪﻳﻨﻪ ﻛړه او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې
ﻧﮋاد څﺨﻪ ﺳﺎم ﻧﺮﻳﻤﺎن ﭘﻴﺪا ﺳﻮ ،ﭼﻲ زوى ﺋﯥ د ورﯦښﺘﻮ د ﺳﭙﻴﻦ واﻟﻲ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ د )زال زر(
ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎد ﺳﻮ او د ﭘﻼر ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﭘﺎﭼﻬﻲ ورﻛړه ﺳﻮه او دى د ﻛﺎﺑﻞ د ﻣﻬﺮاب ﺷﺎه
ﭘﺮ ﻟﻮر روداﺑﻪ )ﭼﻲ د ﺿﺤﺎك ﻟﻪ ﻧﺴﻠﻪ وه( ﻣﻴﻦ ﺳﻮ او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ ﻣﺎﻧﺪﻳﻨﻪ ﻛړه او ﻟﻪ ﻫﻐﯥ څﺨﻪ
رﺳﺘﻢ وزﯦږﯦﺪ ،ﭼﻲ د ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻏښﺘﻠﻰ او زورور وو او ﻛﻚ ﻛﻮﻫﺰاد
)ﻏﺮزى = ﻏﻠﺠﻰ( ﺋﯥ ﭼﻲ ﻟﻪ زال څﺨﻪ ﺋﯥ ﺧﺮاج اﺧﻴﺴﺖ وواژه ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ د ﺑﻬﻤﻦ ﭘﻪ
وﺧﺘﻮ ﻛﻲ د ﺧﭙﻞ ورور ﺷﻐﺎد ﭘﻪ دروه او ﭼﻢ څﺎ ﺗﻪ وﻟﻮﯦﺪ او د ﺧﭙﻞ آس رﺧﺶ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ
څﺎ ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ.
زال ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ رﺳﺘﻢ او ﺷﻐﺎد ﻳﻮ ﺑﻞ زوى د )زواره( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ درﻟﻮد ،ﭼﻲ ﻟﻮى
ﭘﻬﻠﻮان وو او د ﻫﻐﻪ دوه زاﻣﻦ ﻓﺮﻫﺎد او ﺗﺨﺎر )ﺗﺨﻮار( ﻣﺸﻬﻮر دي.
ﻟﻪ رﺳﺘﻢ څﺨﻪ ﻓﺮاﻣﺮز او ﺳﻬﺮاب او ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ او ﮔﺸﺴﭗ ﺑﺎﻧﻮ او زرﺑﺎﻧﻮ ﭘﻴﺪا ﺳﻮل او
ﻟﻪ ﺳﻬﺮاب څﺨﻪ ﭼﻲ د ﭘﻼر د ﻻﺳﻪ وژل ﺳﻮى وو د )ﺑﺮزو( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻮ زوى ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ ،ﺗﺮ
ﺑﺮزو وروﺳﺘﻪ ﺷﻬﺮﻳﺎر وزﯦږﯦﺪ ﭼﻲ د دې ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﯧﻞ ﺑﯧﻞ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﺳﺘﻪ ،ﻟﻜﻪ
ﻓﺮاﻣﺮزﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺮزوﻧﺎﻣﻪ ،ﺷﻬﺮﻳﺎرﻧﺎﻣﻪ ،ﺑﺎﻧﻮ ﮔﺸﺴﭗ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮ ﻧﺎﻣﻪ او ﺳﺎم ﻧﺎﻣﻪ.
ﻫﻤﺪا راز د ﻓﺮدوﺳﻲ ﭘﻪ ﺷﻬﻨﺎﻣﻪ ﻛﻲ ﻫﻢ د دوى داﺳﺘﺎﻧﻮﻧﻪ راﻏﻠﻲ دي.
د رﺳﺘﻢ زال او ﺗﺨﻮار داﺳﺘﺎن ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﺗﺮ اﺳﻼم دﻣﺨﻪ ﻟﻪ ﭘﺨﻮا زﻣﺎﻧﻮ څﺨﻪ
ﺷﻬﺮت درﻟﻮد او ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻳﻮ څﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻪ د ﺗﺨﺖ رﺳﺘﻢ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ )ﭘﻪ ﺳﻤﻨﮕﺎن ﻛﻲ( د رﺳﺘﻢ
ﻏﻮﻧډۍ ،د زال ﻛﻼ )ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن( ،د ﻛﻚ ﻛﻮﻫﺰاد ﻛﻼ د رﺳﺘﻢ آﺧﻮر )ﭘﻪ ﻓﺮاه ﻛﻲ( ﺳﺘﻪ ﭼﻲ
ځﻴﻨﻲ دا ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺗﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ وروﺳﺘﻪ د ﻋﺮﺑﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ ﻫﻢ راﻏﻠﻲ دي او ﺣﺘﻰ
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د ﻧﻮرو ﻣﻠﺘﻮ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺨﻮ ﻛﻲ ﻟﻜﻪ د ﻣﻮﺳﻰ ﺧﻮرﻧﻲ ارﻣﻨﻲ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ )ﻟﻪ  5ﺗﺮ  8م ﭘﯧړۍ
ﭘﻮري( ﻫﻢ د رﺳﺘﻢ ﻧﻮم راوړه ﺳﻮى دئ.
د دې دورې ﺑﻞ ﻛﻬﻮل ﭼﻲ ﭘﻪ زړه ورﺗﻮب او ﭘﻬﻠﻮاﻧﻲ ﺋﯥ ﺷﻬﺮت درﻟﻮد د )ﻛﺎوه(
ﻛﻬﻮل دئ ﭼﻲ دﻣﺨﻪ ﺋﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺳﻮې ده او د ﺿﺤﺎك د ﻇﻠﻤﻮ او ﺳﺘﻤﻮ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﺋﯥ د
ﺧﻠﻜﻮ ﻳﻮ ټﻮﻟﻨﻰ ﻏﻮرځﻨﮓ ﻣﻨځﺘﻪ راوﺳﺘﻠﻰ وو او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﻳﻮ زوى د )ﻗﺎرن ﮔﺎوﮔﺎن(
ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ ﭼﻲ د ﻓﺮﻳﺪون او اﻳﺮج او ﻣﻮﭼﺮ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ د اﻓﺮاﺳﻴﺎب ﺳﺮه د ﻛﻴﻘﺒﺎد
ﭘﻪ ﺟﻨﮕﻮ ﻛﻲ ډﯦﺮي ﻣړاﻧﻲ ښﻜﺎره ﻛړي دي او دا ﻛﻬﻮل د اﺷﻜﺎﻧﻴﺎﻧﻮ او ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ
ﻋﺼﺮه ﭘﻮري د )ﻛﺎرن( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺗﻪ وو او ﺣﺘﻰ ﺗﺮ درﻳﻤﻲ ﻫﺠﺮي ﭘﯧړۍ ﭘﻮري ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ﺑﺮم
او ﻗﻮت ﺳﺎﺗﻠﻰ وو.
د ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺑﻞ ﻛﻬﻮل د )ﻧﻮذرﻳﺎﻧﻮ( ﻛﻬﻮل دئ ﭼﻲ ﻧﻮذرﻳﺎن د ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ د زوى
)ﻧﻮﺗﺮ( ﻟﻪ اوﻻدې څﺨﻪ ول .دې ﻛﻬﻮل ﺗﻪ ﭘﻪ اوﺳﺘﺎ ﻛﻲ ﻧﺌﻮﺗﺌﻴﺮﻳﺎﻧﻪ  Naotairyanaوﻳﻞ
ﺳﻮي دي او ﺗﻮﺳﻪ )ﻃﻮس( د ﻧﻮﺗﺮ زوى ﭼﻲ ﻧﻮم ﺋﯥ د ﺧﺮاﺳﺎن د )ﻃﻮن( د ښﺎر ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻲ
ﭘﺎﺗﻪ دئ د ﻛﻴﺎﻧﻲ وﺧﺖ ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻮ ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎﻧﻮ څﺨﻪ وو ﭼﻲ دواﻳﺴﻪ ﻛﻪ  Vaesakaﭘﺮ زاﻣﻨﻮ ﺋﯥ
ﺑﺮى وﻣﻮﻧﺪ) .وﻳﺴﻪ( د ﺗﻮراﻧﻲ اﻓﺮاﺳﻴﺎب اﻛﺎ وو.
د ﻧﻮﺗﺮ ﺑﻞ زوى ﭼﻲ ﭘﻪ اوﺳﺘﺎ ﻛﻲ د وﻳﺴﺘﻪ ﻳﺆور ) Vistauruاو ﭘﻪ ﭘﻬﻠﻮي ﻛﻲ
وﻳﺴﺘﺨﻢ = ﭘﻪ دري ﻛﻲ ﮔﺴﺘﻬﻢ( ﻳﺎد ﺳﻮى دئ د ﻣﺰد ﻳﺴﻨﺎ آﻳﻴﻦ ډﯦﺮ دښﻤﻨﺎن ﺋﯥ وژﻟﻲ دي
او زراﺳﭗ ﻫﻢ د ﻃﻮس د زوى ﻟﻪ دې ﻛﻬﺎﻟﻪ څﺨﻪ ﮔڼﻞ ﺳﻮى دئ.
ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ د ﻛﺎوس زوى ﻓﺮﻳﺒﺮز )ﭘﻪ ﭘﻬﻠﻮي ﻛﻲ ﺑﺮزي ﻓﺮه( او د ﻟﻬﺮاﺳﭗ زوى زرﻳﺮ
او د زرﻳﺮ زوى ﺑﺴﺘﻮر )ﭘﻪ اوﺳﺘﺎ ﻛﻲ :ﺑﺴﺘﻪ وﺋﻴﺮه( او د ﮔﺸﺘﺎﺳﭗ زوى اﺳﻔﻨﺪﻳﺎر او د
وزﻳﺮ ﺟﺎﻣﺎﺳﭗ زوى ﮔﺮاﻣﻲ )ﭘﻪ ﭘﻬﻠﻮي ﻛﻲ :ﮔﺮاﻣﻴﻚ ﻛﺮت( د دې دورې ﻫﻐﻪ ﺷﻬﺰادﮔﺎن
او ﻧﺠﻴﺐ زادﮔﺎن دي ﭼﻲ ﭘﻪ داﺳﺘﺎﻧﻮ ﻛﻲ د ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ډول ﻳﺎد ﺳﻮي دي او د رواﻳﺘﻲ
اﻓﺴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺗﺮځﻪ د دوى ﺗﺎرﻳﺨﻲ وﺟﻮد ﭘﯧﮋﻧﺪل ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ ،او ﻫﺮ ﻳﻮ د ﺑﺨﺪي او ﺧﺮاﺳﺎن
ﭘﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ داﺳﺘﺎﻧﻮ ﻛﻲ ﻧﻮم او ﻧښﺎن ﻟﺮي.
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او اوﺳﺘﺎﻳﻲ ﺳﻴﻤﻲ:
د اوﺳﺘﺎ ﭘﻪ درﻳﻢ ﻛﺘﺎب وﻧﺪﻳﺪاد ﻛﻲ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﻣﻌﻠﻮﻣﻲ ﻣځﻜﻲ ﺷﭙﺎړس ﺳﻴﻤﻲ
ﻳﺎدي ﺳﻮي ﭼﻲ ځﻴﻨﻲ ﺋﯥ ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﺎ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ دي .ﻫﻤﺪا ﺷﺎن د
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اوﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﻳﺸﺘﻮ ﻛﻲ د ﻫﻐﻮ ﻏﺮو او ﺳﻴﻨﺪو ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ راﻏﻠﻲ ﭼﻲ ټﻮل ﭘﻪ دې ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ دي،
ﻣﺜﻼً:
.1

اﻳﺮﻳﻨﻪ وﻳﺠﻮ )د ﻣځﻜﻲ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺎﻣﻴﺮ ﻳﺎ آﻣﻮ ﺗﻪ ﻧﮋدې ﭘﻪ ﺧﻮارزم
ﻛﻲ(.

 .2ﺳﻐﺪه )د آﻣﻮ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﻲ ﺳﻐﺪ(
 .3ﻣﻮرو )د ﻣﺮﻏﺎب ﻣﺠﺮا ﻣﺮو(
 .4ﺑﺨﺪي )ﺑﻠﺦ(
 .5ﻧﻴﺴﺎﻳﺎ )ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ ﻧﺴﺎ(
 .6ﻫﺮاى وه )ﻫﺮات(
 .7واﻳﻜﺮﺗﻪ )ﻛﺎﺑﻞ(
 .8اوروه )روه – ﭘﺨﺘﻴﺎ وﻻﻳﺖ او د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻏﺮ(
 .9ﻫﺮي وﻳﺘﻲ )ارﻧﺪاو او ده ﻫﺮاوت(
 .10اى ﺗﻮﻣﻨﻪ )ﻫﻠﻤﻨﺪ(
 .11ره ﮔﻪ )د ﺑﺪﺧﺸﺎن راغ = د ﭘښﺘﻮ :رﻏﻪ(
 .12ﻫﭙﺘﻪ ﻫﻨﺪو )ﺳﻨﺪ(
ﭼﻲ دا ټﻮﻟﻲ ﺳﻴﻤﻲ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻳﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﮔﺎوﻧډ ﻛﻲ ﭘﺮﺗﯥ دي.
ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ ﭘﻪ اوﺳﺘﺎ ﻛﻲ ﺳﻴﺎﻣﮕﻪ )ﺳﻴﺎه ﻛﻮه = ﺗﻮرﻏﺮ( ﻳﻮ ﭘﺎري ﺳﻴﻨﻪ )د ﮔﻮرﺑﺖ د
ﻋﻘﺎب( ﺗﺮ اﻟﻮﺗﻨﻲ ﻫﺴﻚ ﻏﺮ – ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﺳﭙﻴﺘﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﻴﺮي )ﺳﭙﻴﻦ ﻏﺮ( او ﻧﻮر ﻏﺮوﻧﻪ او
ﺳﻨﺪوﻧﻪ ﻳﺎد ﺳﻮي دي ﭼﻲ د دې ﻫﻴﻮاد ﺳﺮه د اوﺳﺘﺎ ﻛﺘﺎب د ﺗﺮﺗﻴﺒﻮوﻧﻜﻮ آﺷﻨﺎﻳﻲ
څﺮﮔﻨﺪوي.
اﻳﺰدان او ارﺑﺎب اﻧﻮاع:
ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼﻲ زردﺷﺖ ﻳﻮ ﻧﻮى ﺳﻢ ﺳﻮى آﻳﻴﻦ ﻣﻨځﺘﻪ راوړ او ﻟﻜﻪ ﭼﻲ دﻣﺨﻪ ووﻳﻞ
ﺳﻮه د ﺷﺮﻳﺮو ﻗﻮﺗﻮ د ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺋﯥ د ﺧﻴﺮ او ښﯧﮕڼﻲ ﺷﭙږ ﻣﻠﻜﻲ وټﺎﻛﻠﯥ ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د
ﻫﻐﻮ ارﺑﺎب اﻧﻮاﻋﻮ اﻏﯧﺰه ﭼﻲ د وﻳﺪي د وﺧﺖ ﻟﺮﻏﻮﻧﻴﻮ آرﻳﺎﺋﻴﺎﻧﻮ درﻟﻮده ﺑﯧﺨﻲ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻧﻪ
وﻻړه ،ﻳﻮازي د وﻳﺪي د ﻟﻮى رب اﻟﻨﻮع )واروﻧﻪ( ﭘﺮ ځﺎى )اﻫﻮره ﻣﺰده( ودرﯦﺪ ﭼﻲ ﻣﻌﻨﺎ
ﺋﯥ ﭘﻮه ﺑﺎدار )ﺳﺮور( وو او دا ﻧﻮم زردﺷﺖ د )ﻳﻮه ﺧﺪاى( ﻟﻪ ﭘﺎره وټﺎﻛﻪ او ﻫﻐﻪ آرﻳﺎﻳﻲ
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ﺧﺪاﻳﺎن )دﻳﻮان( ﭼﻲ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﺋﯥ ﻻ ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﻲ د ﺧﺪاﻳۍ ﻣﻘﺎم درﻟﻮد د
زردﺷﺖ ﭘﻪ آﻳﻴﻦ ﻛﻲ ﻣﺘﺮوك او ﭘﺮﯦښﻮول ﺳﻮه او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺳﺒﺐ د )دﻳﻮ( ﻛﻠﻤﻪ ﭼﻲ ﺗﺮ
زردﺷﺖ دﻣﺨﻪ د )ﺧﺪاى( ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ وه د )ﺑﻼ – ﻏﻮل – او ﮔﻤﺮاه ﻛﻮوﻧﻜﻲ( ﻣﻌﻨﻰ ﭘﻴﺪا ﻛړه
او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﺧﺪاى ﭘﺮﺳﺖ ﺗﻪ )ﻣﺰدﻳﺴﻨﺎ( او ﻣﺸﺮك او د ﺑﺎﻃﻞ دﻳﻦ ﭘﻴﺮو ﺗﻪ )دﻳﻮﻳﺴﻨﺎ(
ووﻳﻞ ﺳﻮه ،ﺧﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻫﻢ د )دﻳﻮ( ﻛﻠﻤﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ آرﻳﺎﻳﻲ اوﻟﺴﻮ ﻛﻲ )ﺑﯥ ﻟﻪ
زردﺷﺘﻴﺎﻧﻮ( ﺧﭙﻠﻪ اﺻﻠﻲ ﻣﻌﻨﺎ ﺳﺎﺗﻠﯥ ده او د ﻫﻨﺪواﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺰد ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻫﻢ )دﻳﻮه( د ﺧﺪاى
ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ده.
)زﻳﻮس( د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻟﻮى ﭘﺮوردﮔﺎر ﻧﻮم وو ،ﭼﻲ ﻻﺗﻴﻨﻲ )ډﻳﻮس( او ﻓﺮاﻧﺴﻮي
)ډﻳﻮ( او د ﭘښﺘﻮ )ډﯦﻮه( )د څﺮاغ او روڼﺎ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ( ﻟﻪ دې رﻳښﯥ څﺨﻪ دي.
د وﻳﺪي دورې ﭘﻪ آرﻳﺎﺋﻴﺎﻧﻮ ﻛﻲ )ﻛﻨﻰ( د اور رب اﻟﻨﻮع او ﺧﺪاﻳﻲ ځﺮى )ﻗﺎﺻﺪ(
وو ،ﭼﻲ ﭘﻪ اوﺳﺘﺎ ﻛﻲ )اﺗﺮو( او )اﺗﺮش( او ﭘﻪ ﭘﻬﻠﻮي )اﺗﻮر = اﺗﺮ( او ﭘﻪ دري ﻛﻲ )اذر =
آﺗﺶ( او ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ )اور( دئ او ﭘﻪ زردﺷﺘﻲ آﻳﻴﻦ ﻛﻲ ﻳﻮ ﻋﻨﺼﺮي اﻳﺰد او د اﻫﻮره ﻣﺰده
زوى ﮔڼﻞ ﻛﯧږي ،ﭼﻲ ﻟﻤﺒﻪ ﺋﯥ د ﺧﺪاﻳﻲ روڼﺎ ښﻜﺎرﻧﺪوﻳﻪ )ﻧﻤﺎﻳﻨﺪه( ﮔڼﻠﯥ ﻛﯧﺪه او د
ﭘﺮﺳﺘﻨﻲ ﭘﻪ ځﺎﻳﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻣﺤﺮاب ﭘﺮ ځﺎى ځﻼﻧﺪه اورﻏﺎﻟﻰ )آﺗﺶ داﻧﻮﻧﻪ( ﺟﻮړ ﻛړي ول.
اوﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﻠﻪ رﺑﺔ اﻟﻨﻮع اوﺑﻪ دي ﭼﻲ ﭘﻪ وﻳﺪي دوره ﻛﻲ ﻫﻢ )اﭘﺎم ﻧﭙﺎت( )د اوﺑﻮ
زوى( ﻳﺎد ﺳﻮى دئ او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﺑﺨﺪي آرﻳﺎﻳﻲ ﻧﮋاداﻧﻮ د ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ زړه ﻛﻲ د ﻟﻮى
ﺳﻴﻨﺪ څﺨﻪ ډﯦﺮي ﮔټﻲ اﺧﻴﺴﺘﻲ وې ،ﻧﻮ ځﻜﻪ د اوﺑﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د )اﻧﺎﻫﻴﺘﺎ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ رﺑﺔ اﻟﻨﻮع
ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻪ او ﭘﺨﭙﻠﻪ دې ﺳﻴﻨﺪ ﺗﻪ ﺋﯥ اردوى – ﺳﻮره  Ardvi-Suraوﻳﻞ ،ﭼﻲ د اوﺳﺘﺎ آﺑﺎن
ﻳﺸﺖ د ﻫﻤﺪې رﺑﺔ اﻟﻨﻮع ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ده او څﯧړوﻧﻜﻲ دا رﺑﺔ اﻟﻨﻮع د ﻣﻮر – ادﻳﺘﺎ ﭘﻪ رﺑﺔ اﻟﻨﻮع
ﭘﻮري ﺗړي ،ﭼﻲ د ﻫﻐﻲ ﻣﺠﺴﻤﯥ ﻣﻮ ﺗﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ دﻣﺨﻪ آﺛﺎرو ﻛﻲ وﻟﻴﺪﻟﯥ او ﭘﻪ راوروﺳﺘﻮ
زﻣﺎﻧﻮ ﻛﻲ د دې ﻧﺎﻣﻪ وروﺳﺘۍ ﺑﺮﺧﻪ اﻧﺎﻫﻴﺘﻪ = ﻧﺎﻫﻴﺪ ﭘﻪ ﻣﺠﺮد ﺻﻮرت ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮى ﭼﻲ د
اوﺳﺘﺎ ﭘﻪ آﺑﺎن ﻳﺸﺖ ﻛﻲ د ﻳﻮې ښﻜﻠﻲ ﻧﺠﻠۍ ﭘﻪ ﺑڼﻪ راﻏﻠﯥ ده ،ﭼﻲ ﻃﻼﻳﻲ ﺧﻮل او زرﻳﻦ
ﻛﻤﻴﺲ ﻟﺮي او ﭘﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻧﻮﻣﻲ ﻛﺘﺎب ﻛﻲ د راوﻟﻨﺴﻦ ﭘﻪ ﻗﻮل د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﭘﻪ ښﺎر ﻛﻲ د اﻧﺎﻫﻴﺘﺎ
ﻣﺸﻬﻮر ﻣﻌﺒﺪ وو ،ﭼﻲ د اوﺳﺘﺎ ﭘﻪ ﭘﻨځﻢ ﻳﺸﺖ ﻛﻲ دا ښﻜﻠﯥ ښځﻨۍ رﺑﺔ اﻟﻨﻮع د ﻧﺎرﻳﻨﻪ وو
د ﻧﻄﻔﯥ او د ښځﻮ د رﺣﻤﻮ د ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻮ او د زﯦږﯦﺪﻧﻲ د روزوﻧﻜﻲ او ﻣﻨﺪو ﺗﻪ د ښﻮ
ﺷﻴﺪو د ﺑﺨښﻮﻧﻜﻲ ﭘﻪ ﺻﻔﺖ ﺳﺘﺎﻳﻠﯥ ﺳﻮې ده ) 10ﻋﻜﺲ دي وﻛﺘﻞ ﺳﻲ(.
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ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﻛﻮټﻪ ﻛﻲ د ﻗﺒﻞ اﻟﺘﺎرﻳﺦ د رب اﻟﻨﻮع ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺠﺴﻤﯥ
 – 10ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ

د اوﺑﻮ او ﺣﺎﺻﻼﺗﻮ رب اﻟﻨﻮع
ﭘﻪ ګﺮﻳﻜﻮ ﺑﺎﺧﺘﺮي ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻮري ﻣﺮﺑﻮط )دوﻫﻤﻪ ﭘﯧړۍ ق م(
 – 10ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ
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د اوﺳﺘﺎ ﻳﻮ ﺑﻞ ﻋﻨﺼﺮ اﻳﺰد )واﺗﻪ( ﻣﻠﻘﺐ ﭘﻪ ﻏښﺘﻠﻲ او ﮔړﻧﺪي وو او دا ﻛﻠﻤﻪ ﭘﻪ
دري او ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ )ﺑﺎد( او ﭘﻪ وﻳﺪي دوره ﻛﻲ )واﻳﻮ(  Vayuوه ،ﭼﻲ د دښﻤﻦ د ﺳﭙﺎﻳﺎﻧﻮ
ﺳﺮه د ﺟﮕړې ﭘﻪ اړودوړ ﻛﻲ او ﻳﺎ ﭘﺮ ﺗﻬﺬﻳﺐ او دﻳﻦ ﺑﺎﻧﺪي د ﭘﺮدﻳﻮ ﺧﻮﻧﻲ ﺳﺘﻤﮕﺮاﻧﻮ او
ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو د ﺗﯧﺮي ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ او ﻳﺎ د ﻳﻮه ﺳړي د ﮔﺮﻓﺘﺎرۍ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ دروه او
ﺧﻴﺎﻧﺖ د دښﻤﻦ ﭘﻪ ﻻس ﻛښﯧﻮﺗﻰ ﻟﻪ دې ﻋﻨﺼﺮي رب اﻟﻨﻮع څﺨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻏﻮښﺘﻠﻪ ﻛﯧﺪه ،او
دى ﻏښﺘﻠﻰ او ﺟﮕړن او ټﻴﻨﮓ ﭘﺮ ځﺎى وﻻړ ،د ارت ټټﺮ ﺧﺎوﻧﺪ او د ﺳﻢ او رﺳﺎ ﻧﻈﺮ څښﺘﻦ
وو او دا رب اﻟﻨﻮع د ﻛﻨﻴﺸﻜﺎ ﺗﺮ ﻋﺼﺮه )د 125م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( د دﻏﻪ ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﺎ ﭘﺮ
ﺳﻜﻮ د ځﻐﺴﺘﺎ ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﻲ د ﻳﻮه ږﻳﺮور ﺳړي ﭘﻪ ﺑڼﻪ ﻛﻴﻨﺪل ﻛﯧﺪه ،ﭼﻲ ﻫﻐﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ
دري ژﺑﻪ )واد( ﺑﻠﻠﻰ دئ .اﻟﻤﺎﻧﻰ څﯧړوﻧﻜﻰ ﮔﻴﮕﺮ ﻳﻮه ډﻟﻪ اوﺳﺘﺎﻳﻲ ارﺑﺎب اﻧﻮاع د ﺳﺘﻮر
و دﻳﺰﺗﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎد ﻛړي دي ﭼﻲ ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﻣﻴﺜﺮه  Mithraد ﻧﻮر او روڼﺎ ښﻜﺎرﻧﺪوى
وو او د )واروﻧﻪ( رب اﻟﻨﻮع د ﺳﺘﺮﮔﻲ ﺣﻴﺜﻴﺖ ﺋﯥ درﻟﻮد او ﭘﻪ اﺗﻔﺎق ﺋﯥ د ﻧړۍ ﻧﻈﺎم او د
راﺳﺘۍ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺗﻪ او د دوﻣﺰﻳﻞ ﭘﻪ ﻗﻮل" :دا ﻣﺜﻴﺮه = ﻣﻬﺮ = ﻣﻴﺮ ]ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧۍ دري او
ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ[ د ﺗړون )ﭘﻴﻤﺎن( ﺧﺪاى او د څړ د ارﺗﻮ ورﺷﻮﮔﺎﻧﻮ ﺧﺎوﻧﺪ او د رﺷﺘﻴﻨﻮ
ﺳﺎﺗﻨﺪوى ﺑﻠﻞ ﺳﻮى دئ ،ﭼﻲ ﭘﺮ ﺷﺮﻳﺮاﻧﻮ او ﺗړون ﻣﺎﺗﻮوﻧﻜﻮ ﺑﯥ رﺣﻤﻪ او ﭘﺮ ﺳﺘﺎﻳﻮﻧﻜﻮ
ﻣﻬﺮﺑﺎن دئ .د څﺎروﻳﻮ او د ﻛﺮﻫڼﻲ د ﻣﺤﺼﻮل او د ﺑﺎران او ﺑﺮﻛﺖ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ ﻟﻪ ده دئ".
ﻟﻤﺮ = ﻣﻬﺮ ﭼﻲ روڼﺎ زﯦږوي .د اﻫﺮﻳﻤﻨﺎﻧﻮ ﺳﺨﺖ رﻗﻴﺐ او د آﺳﻤﺎن ډﯦﻮه او د اﻫﻮره
ﻣﺰده ﺳﺘﺮﮔﻪ ده ،ﭼﻲ د اوﺳﺘﺎ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ" :اﻫﻮره ﻣﺰده د ﻫﺮه ﺑﺰرﺗﻲ )اﻟﺒﺮز ﻳﺎ ﭘﺎﻣﻴﺮ( د ﻏﺮه ﭘﺮ
څﻮﻛﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ټﺎټﻮﺑﻰ ﺟﻮړ ﻛړى ،ﭼﻲ ﻫﺮه ورځ ﭘﺮ ځﻼﻧﺪه او روڼﻪ ﺑﮕۍ ﭼﻲ څﻠﻮر ﺳﭙﻴﻦ
ﺟﻨﺘﻲ آﺳﺎن ﺋﯥ ﻛﺸﻮي ،ﻟﻪ ﻣﺸﺮﻗﻪ راﺧﯧﮋي او د ﻣﻬﺮ د رب اﻟﻨﻮع دا اوﺳﺘﺎﻳﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮ ،د
ﺳﭙﻴﻨﻮ آﺳﺎﻧﻮ او ﺑﮕۍ ﺳﺮه ﻛټ ﻣټ د ﺑﺎﻣﻴﺎن د ﭘﻨځﻪ درش ﻣﺘﺮي ﺑﺖ د ﻃﺎق ﭘﺮ ﭼﺖ اﻧځﻮر
ﺳﻮى او ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺳﺘﻪ او د دې ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ آرﻳﺎﻳﻲ ﻋﻘﻴﺪو اﻏﯧﺰې ﭘﻪ را وروﺳﺘﻪ زﻣﺎﻧﻮ ﻛﻲ د
ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځﻲ آﺳﻴﺎ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺧﭙﺮې ﺳﻮې او د ﻟﻤﺮ )ﻣﻬﺮ( او ﻧﺎﻫﻴﺪ او ﻧﻮرو ﭘﺮﺳﺘﻨﻪ د
اوﺳﺘﺎﻳﻲ ﺛﻘﺎﻓﺖ ﻟﻪ ﻣﺮﻛﺰ د ﺑﺨﺪي ﻟﻪ ﺳﻴﻤﻮ څﺨﻪ ﻫﺮي ﺧﻮا ﺗﻪ ﺧﭙﺮه ﺳﻮې ده.
ﭘﺮ ﻣﻬﺮ )ﻫﻮر( ﺳﺮﺑﯧﺮه ﺳﭙﻮږﻣۍ )ﻣﺎوﮔﻪ( ﻫﻢ د ﺷﭙﯥ ډﯦﻮه او وښﻮ ﺗﻪ وده
ورﻛﻮوﻧﻜﯥ ﮔڼﻠﻪ ﻛﯧﺪه ،ﭼﻲ ﻫﻐﯥ ﺗﻪ ﺋﯥ د څﺎروﻳﻮ د روزﻧﻲ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﮔﺌﻮﭼﻴﺘﺮه Gao-
 Chitrsوﻳﻞ.
ﭘﻪ دې ﻋﻨﺼﺮي ﻳﺰﺗﻮ او ﺳﺘﻮرو ﻛﻲ د ﺗﺸﺘﺮﻳﻪ )ﺗﻴﺮ = ﺳﺮﻃﺎن( ﺳﺘﻮرى د ﺑﺎران
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ﺷﻴﻨﺪوﻧﻜﻰ او د آﺳﻤﺎﻧﻲ ﭼﻴﻨﻮ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺘﻮﻧﻜﻰ وو ،ﭼﻲ د ﭼﻴﻨﻮ ،وﻟﻮ او ﺳﻴﻨﺪو اوﺑﻪ ﺋﯥ
زﻳﺎﺗﻮﻟﯥ.
ﭘﻪ اوﺳﺘﺎﻳﻲ آﺋﻴﻦ ﻛﻲ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺷﭙږو روﺣﺎﻧﻲ اﻣﺸﺎ ﺳﭙﻨﺪاﻧﻮ ﭼﻲ دﻣﺨﻪ ﻣﻮ ﻳﺎد ﻛړه ،د
ﻧﻮرو ﻣﺆﻛﻠﻮ ﭘﺮﻳښﺘﮕﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻳﺎد ﺳﻮي دي ﭼﻲ څﻮ ﺋﯥ دا دي:
ارﺷﺘﺎت = رﺷﻦ )د ﻋﺪل او ﻧﻴﺎو ﭘﺮﯦښﺘﻪ( ،ورﺗﺮه ﻏﻨﻪ )ﺑﻬﺮام = د ﺑﺮي ﭘﺮﯦښﺘﻪ(،
ﺳﺮه اوﺷﻪ ) Sraoshaﺳﺮوش = د اﻃﺎﻋﺖ او ﻓﺮﻣﺎﻧﺒﺮدارۍ او ﻗﺎﻧﻮن ﭘﺮﻳښﺘﻪ( ،اﺷﻬﻲ
وﮔﻬﻮى )د اﺧﻼﻗﻲ ﻧﻈﻢ او ﭘﺮﻫﯧﺰﮔﺎرۍ ﺳﺎﺗﻨﺪوﻳﻪ(.
ادﺑﻴﺎت او ژﺑﻲ او د ﻫﻐﻮ راﺑﻄﻪ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ژﺑﻮ ﺳﺮه:
ﭘﻪ ﺗﯧﺮو ﻣﺨﻮ ﻛﻲ ﻣﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻣﺪﻧﻴﺖ ﭘﺮ درو دورو )ﺗﺮ ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺨﻪ،
وﻳﺪي دوره ،او اوﺳﺘﺎﻳﻲ ﻋﺼﺮ( ﺑﺎﻧﺪي ډﯦﺮه ﻟﻨډه ﺗﻮﺿﻴﺢ وﻟﻴﻜﻠﻪ او وﻣﻮ وﻳﻞ :ﭼﻲ د
ﺗﺎرﻳﺨﻲ دورې ﻟﻪ ﺳﺮه ﻳﻮازي دوه ﻟﻴﻜﻠﻲ ﺳﻮي آﺛﺎر) :وﻳﺪا – اوﺳﺘﺎ( ﭘﺎﺗﻪ دي.
د ﻣﻘﺎﻳﺴﻮي ژﺑﭙﻮﻫﻨﻲ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د دې دواړو ژﺑﻮ اﺛﺮوﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ژﺑﻮ او د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ځﺎﻳﻮ او ﻧﻮﻣﻮ ﻛﻲ څﺮﮔﻨﺪ دي او زﻳﺎﺗﺮه ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻛﻠﻤﯥ اوس ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻤﻬﻐﻪ
ﺧﭙﻠﻮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻌﻨﺎوو ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ او ژوﻧﺪۍ دي او ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ ﭘښﺘﻮ ژﺑﻲ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
د ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځ ﺷﻤﺎل د ﻏﺮو ځﻴﻨﻮ ﻟﻬﺠﻮ داﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﻮاد زﻳﺎﺗﺮه ﺳﺎﺗﻠﻲ دي ،د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ
ﺗﻮﮔﻪ ﻓﻘﻂ د څﻮ ﻛﻠﻤﻮ ﺷﺮﺣﻪ راوړو:
ارﻳﻦ :د )آر( ﻟﻪ رﻳښﯥ څﺨﻪ ﭼﻲ د اﺻﻴﻞ او ﻧﺠﻴﺐ ﻳﺎ ﻛﺮوﻧﺪه ﮔﺮ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎوو ﭘﻪ
ﭘښﺘﻮ ادب ﻛﻲ )آره( د اﺻﻞ او ﺑﻨﺴټ ﻳﺎ ﻛﺮﻫڼﻲ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ راﻏﻠﯥ ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ د ﻧﺴﺒﺘﻲ
)ن( ﭘﻪ ﻣښﻠﻮﻟﻮ )آرﻳﻦ( ځﻨﻲ ﺟﻮړ ﺳﻮى او د اﺻﻴﻞ ﻳﺎ ﺷﺮﻳﻒ ﻛﺮوﻧﺪه ﮔﺮ ﻣﻌﻨﺎ ﺋﯥ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ
ده.
ارﻳﻨﻪ وﻳﺠﻪ :د ﻫﻨﺪوﻛﺶ د ﺷﻤﺎل ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ ﺗﺮ ﻫﺠﺮت دﻣﺨﻪ د آرﻳﻦ ﻟﺮﻏﻮﻧﻰ
ټﺎټﻮﺑﻰ ﭼﻲ ﻣﻌﻨﺎ ﺋﯥ د ﺷﺮﻳﻔﺎﻧﻮ ټﺎټﻮﺑﻰ او ﻣځﻜﻪ ده او د اوﻳﺠﻪ ﻛﻠﻤﻪ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ
ﻛﻲ ﺗﺮ اوﺳﻪ د ﻣځﻜﻲ او ټﺎټﻮﺑﻲ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻪ ده.
ارﻳﻪ ورﺷﻪ :ﻫﻨﺪي ﻣﻬﺎﺟﺮو آرﻳﺎﺋﻴﺎﻧﻮ ﺧﭙﻠﻲ ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻣځﻜﻲ ﺗﻪ ارﺗﻪ ورﺷﻪ
)ورﺗﻪ( ووﻳﻞ او ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﺗﺮ اوﺳﻪ د څړ ارﺗﻲ ﻣځﻜﻲ ﺗﻪ )ورﺷﻮ( واﻳﻲ ،ﭼﻲ د
ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ آرﻳﺎﺋﻴﺎﻧﻮ د څﺎروي ﭘﺎﻟﻨﻲ او ﻛﻮﭼﻲ ﺗﻮب د ژوﻧﺪ ﺳﺮه ﺑﻴﺨﻲ زﻳﺎﺗﻪ اړه ﻟﺮي.
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واﺗﻪ :ﭘﻪ اوﺳﺘﺎ ﻛﻲ د ﺑﺎد رب اﻟﻨﻮع وو ،ﭼﻲ ﺷﺮﺣﻪ ﺋﯥ دﻣﺨﻪ ﺗﯧﺮه ﺳﻮه ،دا ﺗﻮري ﭘﻪ
ﻳﻐﻨﻮﺑﻲ ﻟﻬﺠﻪ ﻛﻲ )وات( او ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ او دري ﻛﻲ )ﺑﺎد = واد( دئ .ﺣﺎل دا ﭼﻲ د اﯦﺮان ﭘﻪ
ﻧﺎﺋﻴﻨﻲ او ﺳﻴﻮﻧﺪي ﻟﻬﺠﻪ ﻛﻲ ﺧﭙﻞ وﻳﺪي ﺷﻜﻞ ﺗﻪ ﻧﮋدې )وا = ﺑﺎد( او ﭘﻪ ﺳﻤﻨﺎﻧﻲ ﻛﻲ:
)وﻳﻪ( او ﭘﻪ زازا ﻛﻲ )واﻳﻪ( دئ.
رﻳﺸﻲ :وﻳﺪي ﻛﻠﻤﻪ د ﺳﺘﺎﻳﻮﻧﻜﻲ او ژﺑﻮر او وﻳﺎﻧﺪ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ده .ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ د
)وراﺷﻪ() ،ﺧﺒﺮ( او )رﺷﻪ( اﺧﻼق رﻳښﻪ ﻟﺮي.
ﺳﻴﻨﺪﻫﻮ :وﻳﺪي ﻛﻠﻤﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ ﺗﺮ اوﺳﻪ د ﺳﻴﻨﺪ ﻛﻠﻤﻪ ﺳﺘﻪ.
ﺳﻮﻣﻪ – ﻫﻮﻣﻪ :ﻣﺸﻬﻮر واښﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ د )اوﻣﻪ( ﭘﻪ ﺑڼﻪ ﻛﻲ ﺳﺘﻪ.
ﭼﻬﻨﺪ او اﺷﻠﻮك :د ﻧﻈﻢ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ،ﭼﻲ د ﭘښﺘﻮ ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ادب ﻛﻲ ﻛټ ﻣټ
ﭘﺨﭙﻠﻪ وﻳﺪي ﻣﻌﻨﺎ راﻏﻠﻰ دئ.
ﺑﺮﻫﻤﻦ :ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ ﺑﺮﻣﻦ )د ﺑﺮم = ﺟﻼل ﺧﺎوﻧﺪ(.
ﻛﺸﺘﺮي :ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ )ﻛښ  +ﺗﻮرى( د ﺷﻤﺸﯧﺮ ﺑﺎز ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧﻴﺮاﻟﺒﻴﺎن ﻛﻲ
)ﺗﻮر+ﻛښ( راﻏﻠﻰ دئ.
وﻳﺴﻴﻪ :ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ )وﻳﺴﺎ( د اﻋﺘﻤﺎد ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ راﻏﻠﻰ.
ﺷﻮدره :ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ )ﺳﻮډر( د ﺑﯥ ﺗﻬﺬﻳﺐ او وﺣﺸﻲ ،ﻧﺎﭘﻮه ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ دئ.
او داﺳﻲ ډﯦﺮي وﻳﺪي ﻛﻠﻤﯥ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ ﻣﺴﺘﻌﻤﻠﻲ او ژوﻧﺪۍ ﻟﺮو او ﻫﻤﺪا رﻧﮕﻪ
ﺗﺎﺳﻲ د اوﺳﺘﺎﻳﻲ دورې ﭘﻪ ﻣﺒﺎﺣﺜﻮ ﻛﻲ وﻟﻮﺳﺘﻞ ،ﭼﻲ دا ژﺑﻪ د ﭘښﺘﻮ ﺳﺮه ټﻴﻨﮕﻪ او ﻏښﺘﻠﯥ
راﺑﻄﻪ ﻟﺮي.
ﻧﻮ ځﻜﻪ ﻣﻮږ ﭘښﺘﻮ ژﺑﻪ د ﺳﻨﺴﻜﺮﻳﺖ او اوﺳﺘﺎ ﺧﻮر ﺑﻮﻟﻮ ،ﭼﻲ ﭘﻪ ږﻏﻮ او ﻗﻮاﻋﺪو او
ﺗﻮرو ﻛﻲ د دواړو ژﺑﻮ ﺳﺮه ﮔډه ده ،ﻣﮕﺮ ﭘﺨﻮاﻧۍ دري ژﺑﻪ ښﺎﻳﻲ ﭼﻲ ﭘﺨﭙﻠﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﭘﻪ ﺧﺎوره ﻛﻲ ﻟﻪ اوﺳﺘﺎ څﺨﻪ راﭘﻴﺪا ﺳﻮې وي ﭼﻲ ﻣﻮږ ﺑﻪ دا ﻣﻮﺿﻮع ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻮ ﺑﺤﺜﻮ
ﻛﻲ ﭘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺮه وڅﯧړو.
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
ژﺑﻮري او ﺷﺎﻋﺮاﻧﻲ ښځﻲ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻠﻲ دي ،ﻣﺜﻼً د رﻳﮓ وﻳﺪ د ﻟﻮﻣړي ﻛﺘﺎب ﭘﻪ  117ﺳﺮود
او د ﺷﭙږم ﻛﺘﺎب ﭘﻪ  40 – 39ﺳﺮود ﻛﻲ د ﺷﻬﺰادو ﮔﻬﻮ ﭼﻪ  Ghochaﺳﺮودوﻧﻪ راﻧﻘﻞ ﺳﻮي
دي او ﻫﻢ د ﻟﻮﭘﺎﻣﻮدره  Lopamudraاو ﻣﺎﻣﺎﺗﻪ  Mamataاو اﭘﺎﻟﻪ او اﻧﺪاﻧﻲ او ﺳﺎﺳﻲ او
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وﻳﺸﻮ وره ﺳﺮودوﻧﻪ ﭘﻪ رﻳﮓ وﻳﺪ ﻛﻲ ﻟﻴﺪه ﻛﯧږي ،ﭼﻲ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻲ وې او ﻣﻮږ
دﻟﺘﻪ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﺗﺨﻴﻞ او ﺑﻴﺎن او ﺧﺒﺮو د ﻃﺮز د څﺮﮔﻨﺪوﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د رﻳﮓ وﻳﺪ د ﻟﻮﻣړي
)(1

ﻛﺘﺎب  117ﺳﺮود د ﮔﺮﻳﻔﺖ ﭼﻲ ﺷﻬﺰادو ﮔﻬﻮ ﭼﻪ وﻳﻠﻰ دئ )راﻧﻘﻠﻮو( :
"اې د ﺳﻬﺎر ﺳﺘﻮرو! ﺳﺘﺎﺳﻲ ﺑﮕۍ ﭼﻲ ﺗﺮ ﺧﻴﺎل ﮔړﻧﺪۍ ده او زړه ور ﮔړﻧﺪي آﺳﺎن
ﺋﯥ ﻛﺸﻮي د ﺧﻠﻜﻮ ﺧﻮا ﺗﻪ راځﻐﻠﻲ ،ﭼﻲ د ﭘﺎﻛﺎﻧﻮ ټﺎټﻮﺑﻰ وﻟټﻮي.
ﭼﻴﺮي ځﻲ؟ اې زړه ورو ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎﻧﻮ! دﻟﺘﻪ زﻣﻮږ ټﺎټﻮﺑﻲ ﺗﻪ راﺳﺊ! ﺗﺎﺳﻲ اې د
ﻋﺠﻴﺒﻮ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻮ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ! وﻧﺪه ﻧﻪ ﻣﻮ راوﻳﻮﺳﺖ ﭼﻲ د ﺑﺮي او ﺑﺮم څښﺘﻦ ﻟﻜﻪ ﺧﺎﻟﺺ زر
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.
اې د ﺳﻬﺎر ﺳﺘﻮرو! ﺗﺎﺳﻲ دﺧﭙﻠﻮ زﻳﺎﺗﻮ ﻗﻮﺗﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻣﻴﺮه ﺷﻴﻪ واﻧﻪ
ﻣﻮ د زﻟﻤﻴﺘﻮب ﻏﯧږي ﺗﻪ وﺳﭙﺎره! ﺗﺎﺳﻲ دي ﻧﺎﺳﺘﻴﺎﻧﻮ! ﺧﭙﻠﻲ ﺑﮕۍ وﮔﻤﺎرئ ﭼﻲ د ﻟﻤﺮ ﻟﻮر
د ټﻮل ﻫﻐﻪ ﺑﺮم ﺳﺮه ﭼﻲ ﻟږ ﺋﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻲ .ﺗﺎﺳﻰ اې ﻫﻐﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭼﻲ ﺗﻞ زﻟﻤﻴﺎن ﻳﺎﺳﺖ! د
ﺧﭙﻞ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ دود ﺳﺮه ﺳﻢ ﻣﻮ )ﺗﻮرﮔﺎ( درﻳﺎد ﻛﺊ ،او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻏﻨﻢ رﻧﮕﻮ آﺳﺎﻧﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ
ﮔړﻧﺪﻳﻮ وزرو اﻟﻮزي )ﺑﻬﻮﺟﻴﻮ( ﻣﻮ د ﺳﻴﻨﺪ د څﭙﻮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ راوﻳﻮﺳﺖ.
اې د ﻋﺠﺒﻮ ﻛﺎرﻧﺎﻣﻮ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ! ﻣځﻜﻪ ﻣﻮ ﻳﻮې ﻛړه او اورﺑﺸﻲ ﻣﻮ وﻛﺮﻟﯥ ،اﻧﺴﺎن
ﺗﻪ ﻣﻮ د ﻏﺬا ﺷﻴﺮه ورﻛړه او دښﻤﻨﺎن ﻣﻮ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﺮﻏﻮ )ﻛﺮﻧﺎ( ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوړه ،او ﻟﻴﺮي ﻣﻮ
وﻏﻮرځﻮل آرﻳﻪ ﺗﻪ ﻣﻮ زﻳﺎﺗﻪ رڼﺎ او ځﻼ ورﻛړه ﭼﻲ د آﺳﻤﺎن ﭘﺮ څﻨډو ﺧﭙﺮه ﺳﻮه.
اې ﺳﺘﺮو! زه ﺳﺘﺎﺳﻲ څﺨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻏﻮاړم ،اې د ﺳﻬﺎر ﺳﺘﻮرو! زﻣﺎ ﻧﻴﺎزو ﺗﻪ د
ﻣﻬﺮﺑﺎﻧۍ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﮔﻮ وﮔﻮرئ اې ﻧﺎﺳﺘﻴﻪ ﻳﺎﻧﻮ! ﻣﺎ ﺗﻪ ﻟﻪ اوﻻده ﺳﺮه زﻳﺎﺗﻪ ﺑډاﻳﻲ او ﺛﺮوت
راﻛﺊ.
ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﺳﺘﺎﺳﻲ د زړه ورﺗﻮب ﻟﻮﻳﻲ ﻛﺎرﻧﺎﻣﯥ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ زﻣﺎﻧﻮ ﻛﻲ ﻣﻮ ﻛړي
دي ښﻜﺎره دي .ﻫﻴﻠﻪ ﻛﻮم اې د ﺳﯧﻚ او ﻗﻮت ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ! زﻣﺎ دﻋﺎوي ﺑﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﺗﺎﺳﻲ
ﺗﻪ ووﻳﻠﻲ ﺳﻲ ،ﭼﻲ زړه ور او ﻏښﺘﻠﻲ زاﻣﻦ ﻣﻲ ﺷﺎوﺧﻮا ﺗﻪ وﻻړ وي.
زه ﺳﻮﻣﺎ ﺗﻪ ﺧﻄﺎب ﻛﻮم ،ﭼﻲ ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻧﮋدې دئ ،د ﻫﻐﻪ ځﺎى زﻣﻮږ ﭘﻪ اروا ﻛﻲ
دئ .ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﻏﻮاړم ﭼﻲ زﻣﺎ ټﻮل ﮔﻨﺎﻫﻮﻧﻪ وﺑﺨښﻲ".
) (1دا ﺳﺮود ګﺮان ﻓﺎﺿﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﭘﮋواك ﭘﻪ  1322ﻛﺎل ﻟﻪ اﻧګﺮﻳﺰي ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛړى او د
آرﻳﺎﻧﺎد ﻣﺠﻠﯥ ﭘﻪ  6ګڼﻪ ﻛﻲ ﺧﭙﻮر ﺳﻮى دئ.
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د اور د رب اﻟﻨﻮع اﮔﻨﻲ ﭘﻪ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻛﻲ ﻳﻮ ﺳﺮود ﭼﻲ ﻣﺪوﭼﻨﺪس د وﺷﻮه ﻣﺘﺮه زوى د
ﮔﺎﻳﺘﺮي ﭘﻪ ﺑﺤﺮ ﻛﻲ ﭘﻪ  9ﺑﻴﺘﻮ ﻛﻲ وﻳﻠﻰ دئ ﺳﺘﻪ ،ﭼﻲ څﻮ ﺑﻴﺘﻪ ﺋﯥ دا دي:
"زه اﮔﻨﻲ ﭼﻲ روﺣﺎﻧﻲ ښﻜﺎرﻧﺪوى دئ ﺳﺘﺎﻳﻢ .دى د ﻧﻤﺎﻧځﻨﻲ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ روڼ دئ
او د ﻧﻤﺎﻧځﻨﻲ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻪ )ﭘﺎداش( ﻛﻲ ﺑډاﻳﻲ ﺑﺨښﻲ.
اﮔﻨﻲ د ﻟﺮﻏﻮﻧﻮ او اوﺳﻨﻴﻮ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ د ﺳﺘﺎﻳﻨﻲ وړ دئ ،ځﻜﻪ ﭼﻲ ده دﯦﻮان ځﺎى ﺗﻪ
راوﺳﺘﻞ.
اې اﮔﻨﻲ! ﻳﻮازي ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﻲ ﻣﺎﻧﻊ ﭘﯧښ ﻧﻪ ﺳﻲ او ﺗﻪ ﺋﯥ ﻫﻢ ﻟﻪ ﻫﺮي
ﺧﻮا ﺧﻮﻧﺪي وﺳﺎﺗﯥ ،داﺳﻲ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻧﻮ ﺧﺪاى ﻣﻨﻲ.
اې اﮔﻨﻲ! ﭘﻪ آﺳﺎﻧﻪ رﺳﯧږه ﻟﻜﻪ ﭘﻼر زوى ﺗﻪ ،او زﻣﻮږ د ښﯧﮕڼﻲ ﻟﻪ ﭘﺎره زﻣﻮږ ﺳﺮه
اوﺳﻪ".

اوس د وﻳﺪي ﺳﺮود ﭘﻪ څﻨﮓ ﻛﻲ د اوﺳﺘﺎ څﻮ ﺳﺮوده ﭼﻲ د زردﺷﺖ ﻟﻪ ﺧﺒﺮو څﺨﻪ
دي راوړو ،ﭘﻪ  30ﻳﺴﻨﺎ ﻛﻲ واﻳﻲ:
"ﺳﺘﺮو ﺧﺒﺮو ﺗﻪ ﻏﻮږ وﻧﻴﺴﺊ ،ﭘﻪ روڼﻪ اﻧﺪﯦښﻨﻪ ورﺗﻪ وﮔﻮرئ ،د )درواغ او رښﺘﻴﺎ(
د دوو آﺋﻴﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻮﭘﻴﺮ وﻛﺊ ،ﺗﺮ ﻫﻐﻪ دﻣﺨﻪ ﭼﻲ د آﺧﺮت ورځ راورﺳﯧږي ﻫﺮ څﻮك دي
ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﭙﻞ دﻳﻦ ﻏﻮره ﻛﻲ ،و دي ﺳﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﺑﻪ ﻣﺮاد ﺗﻪ ورﺳﯧږو .ﻫﻐﻪ دوې
ﻫﻤﺰوﻟﻲ ﺗﻮﻛﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺷﺮوع ﻛﻲ د ﺗﺼﻮر ﭘﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻲ څﺮﮔﻨﺪي ﺳﻮي ﻳﻮه ﺋﯥ ﭘﻪ اﻧﺪﯦښﻨﻪ –
وﻳﻠﻮ او ﻛﻮﻟﻮ ﻛﻲ د ﻧﯧﻜۍ ﺗﻮﮔﻪ وه او ﺑﻠﻪ ﺋﯥ د ﺑﺪۍ او ﭘﻪ دې دوو ﻛﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻮه ﺳړى
ﻧﯧﻜﻲ ﻏﻮره ﻛړي ﻧﻪ ﺑﺪي .ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﻫﻤﺪا دوې ﺗﻮﻛﻲ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﺳﻮې ﻧﻮ ژوﻧﺪ او
ﻣړﻳﻨﻪ ځﻨﻲ ﭘﻴﺪا ﺳﻮه ،ﻫﻤﺪا ﺳﺒﺐ دئ ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ د درواﻏﺠﻨﺎﻧﻮ ډﯦﺮ ځﺎى )دوږخ( او
د رﺷﺘﻴﻨﺎﻧﻮ ډﯦﺮ ښﻪ ځﺎى )ﺟﻨﺖ( ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﯧږي".
ﭘﻪ  53ﻳﺴﻨﺎ ﻛﻲ واﻳﻲ" :اې ﻣﯧړه ﻛﻮوﻧﻜﻮ ﻧﺠﻮﻧﻮ! او اې زوﻣﺎﻧﻮ! دا دئ درښﻴﻢ او
ﺧﺒﺮوم ﻣﻮ ﻧﺼﻴﺤﺖ ﻣﻲ ﭘﻪ زړه وﻣﻨﺊ.
د ﺳﭙﯧڅﻠﺘﻮب او ﭘﺎﻛۍ ﭘﻪ ژوﻧﺪون ﭘﺴﻲ د ﻏﻴﺮت ﻣﻼ وﺗړئ او ورﭘﺴﯥ زﻳﺎر
وﺑﺎﺳﺊ ،ﺗﺎﺳﻲ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ښﻪ ﻛﺎر ﻛﻲ ﻳﻮ ﺗﺮ ﺑﻞ دﻣﺨﻪ ﺳﺊ او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺗﻮﮔﻪ ﺧﭙﻞ
ژوﻧﺪون ﺧﻮښ او ﺧﻮﺷﺤﺎﻟﻪ ﺗﯧﺮ ﻛﺊ".
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د ﭘﺮدﻳﻮ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﺳﻠﻄﻪ
ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﻲ ﻣﻮ ﺗﺮ اوﺳﻪ وﻟﻴﻜﻞ زﻣﻮږ د ﻫﻴﻮاد د ﺗﺎرﻳﺦ ټﻮﻟﻲ ﻫﻐﻪ ﭘﯧښﻲ دي ﭼﻲ د
زﻣﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو د اﻓﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﮔډي ﺳﻮي ،ﺧﻮ د دې ﺧﺎوري د ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ده او ﭘﻪ
ﻫﻐﻮ زﻣﺎﻧﻮ اړه ﻟﺮي ﭼﻲ ﺗﺮ ﻣځﻜﻲ ﻻﻧﺪي ﻟټﻮﻧﻲ ﻻ د ﻫﻐﻮ ﭘﻪ ﺗﺤﻘﻖ ﺑﺮﻳﺎﻟۍ ﺳﻮي ﻧﻪ دي.
ﻣﮕﺮ ﭘﻪ دﻳﻨﻲ ﻛﺘﺎﺑﻮ ﻛﻲ ﻟﻜﻪ وﻳﺪا و اوﺳﺘﺎ او ﻧﻮري ﺧﺪاى ﻧﺎﻣﯥ او ﭘﻪ ﻣﻠﻲ رواﻳﺘﻮ
ﻛﻲ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ راﻧﻘﻞ ﺳﻮي دي.
د آرﻳﺎﻳﻲ ﻧﮋادو ﻣﻠﺘﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﻲ ﭼﻲ ﻟﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮي ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻮ او ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪو ﺧﻮاوو ﺗﻪ
ﻫﺠﺮت ﻛړى دئ او د آرﻳﺎﻧﻪ )ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ﺗﺮ ﺧﺎوري دﺑﺎﻧﺪي ﺋﯥ ﻣﺪﻧﻴﺘﻮﻧﻪ او
ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ ﺟﻮړ ﻛړي دي ،د دوى ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﺳﺮه د ﺗﺎرﻳﺦ او ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﻟﺮي ،ﭘﻪ دې
ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻲ د دوى ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻧﻔﻮذ دوﻧﻪ ﻏﻮړﯦﺪﻟﻰ وو ﭼﻲ اﻏﯧﺰه ﺋﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﺗﺮ ﺧﺎوري ﭘﻮرې رارﺳﯧﺪﻟﯥ وه.
د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ا ﻳﻼم آرﻳﺎﻳﻲ ﻧﮋاده ﺧﻠﻚ ﭼﻲ ﻣﺪﻧﻴﺖ ﺋﯥ ﺗﺮ ﺗﺎرﻳﺦ دﻣﺨﻪ ﭘﻪ ﻟﻤﺮ
ﻟﻮﯦﺪﻳځﻲ آﺳﻴﺎ اړه ﻟﺮي او ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ د ﺳﺎﻣﻲ ﻧﮋاد ﺳﺮه ﮔډ ﺳﻮي دي زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻪ اﻏﯧﺰه ﻧﻪ ﻟﺮي او ﻫﻢ ﻣﻴﺘﺎﻧﻲ ټﺒﺮوﻧﻮ ﭼﻲ د ﻣﺪﻧﻴﺖ آﺛﺎر ﺋﯥ د ﻛﻮﭼﻨۍ
آﺳﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﻮﻏﺎزﻛﻮى د ﻫﻴﺘﻲ )ﭘﺘﺮﻳﻮم( ﭘﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻛﻲ ﻣﻮﻧﺪل ﺳﻮي او د ) 1400ق م( ﭘﻪ
ﻏﺮﺑﻲ آرﻳﺎﺋﻴﺎﻧﻮ اړه ﻟﺮي ،دوى د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ آرﻳﺎﺋﻴﺎﻧﻮ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً اﻏﯧﺰه ﻧﻪ
درﻟﻮدﻟﻪ ﺧﻮ ﭘﻪ اووﻣﻪ ق م ﭘﯧړۍ ﻛﻲ د )ﻣﺎد( ﻗﻮم ﭼﻲ آرﻳﺎﺋﻲ ﻧﮋاده او آرﻳﺎﻳﻲ ژﺑﻰ ټﺒﺮ وو
او ﭘﻪ آﺳﻮري ﻛﺘﻴﺒﻮ ﻛﻲ د دوى ﻫﻴﻮاد د )اﻣﺎداى( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎد ﺳﻮى د اوﺳﻨﻲ اﻳﺮان د
ﺧﺎوري ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﻲ ﭘﻴﺪا ﺳﻮ ﭼﻲ د دوى ﺷﻬﻨﺸﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻫﮕﻤﺘﺎن )د ﻫﻴﺮودوت اﮔﺎﺗﺎن(
ﻫﻤﺪان وو او د ﻫﻴﺮودوت ﻟﻪ ) 701ق م( ﻛﺎل څﺨﻪ ﺗﺮ ) 550ق م( ﻛﺎل ﭘﻮري څﻠﻮرو ﻣﺎدي
ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛړى دئ.
 /1دﻳﻮﻛﺲ  = Deicesدﻫﻴﺎﻛﻮ = د ﻫﻜﺎن د ﻓﺮورﺗﻨﺲ زوى )655 – 708ق م( د 5
ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ.
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 /2ﻓﺮه اورﺗﺲ د دﻳﻮﻛﺲ زوى ) 633 – 655ق م(  22ﻛﺎﻟﻪ )د دارﻳﻮش د ﻛﺘﻴﺒﯥ:
ﻓﺮورﺗﻴﺶ(.
 /3ﻫﻮوخ ﺷﺘﺮ )= ﻛﻮاﻛﺰار = ﺳﻴﺎﻛﺰار ﻳﻮﻧﺎﻧﻰ( )585 – 633ق م(  48ﻛﺎﻟﻪ.
 /4آﺳﺘﻴﺎﮔﺲ ) Asteyagesازدﻫﺎك( د ﻫﻮوﺧﺘﺸﺮ زوى )550 – 585ق م( ﭼﻲ ﺗﺮ
ﭘﻨځﻪ دﯦﺮش ﻛﺎﻟﻪ ﭘﺎﭼﻬۍ وروﺳﺘﻪ د ده ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ د )ﻣﺎد( دوﻟﺖ ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ او ځﺎى
ﺋﯥ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ وﻧﻴﻮ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ د ﻣﺎدي ﺷﺎﻫﺎﻧﻮ دوره او د دوى ﻣﺪﻧﻴﺖ ځﻜﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻟﺮي
ﭼﻲ د ﻫﻴﺮودوت ﭘﻪ ﻗﻮل ﻓﺮورﺗﻴﺶ د ﻣﺎد دوﻫﻢ ﭘﺎﭼﺎ د آرﻳﻦ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ ټﻮﻟﻲ ﺷﺮﻗﻲ
ﻣځﻜﻲ ﺗﺮ ﺑﺎﺧﺘﺮ او ﺟﻴﺤﻮن ﺗﺮ ﻏﺎړو ﭘﻮري ﻧﻴﻮﻟﻲ وې او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﺳﺒﺒﻪ د دوى د ﺗﻤﺪن
آﺛﺎرو ،ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ ،ﻣﻌﻤﺎرۍ ،ژﺑﻲ ،ﺣﺠﺎرۍ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ،ﻣﻬﺮ او روڼﺎ ﭘﺮﺳﺘۍ،
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺋﯥ د ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ د دورې ﭘﺮ ﺗﻤﺪن ﺑﺎﻧﺪي اﻏﯧﺰه ﻛړې وه د آرﻳﺎﻧﻪ ﭘﻪ دې
ﻟﻤﺮﺧﺘﻴځﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻲ ﺑﻪ ﺋﯥ ﻫﻢ اﺛﺮ ﭘﺮې اﻳښﻰ وي او ﺣﺘﻰ ډارﻣﺴﺘﺘﺮ د ﻓﺮاﻧﺲ ﻟﻮى ﻋﺎﻟﻢ د
ﭘښﺘﻮ ژﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﺎدي ژﺑﻲ ﺗﻪ ﻧﮋدې ﺑﻮﻟﻲ او ﻫﻴﺮودوت واﻳﻲ ﭼﻲ :د ﻣﺎد ﺧﻠﻜﻮ ﺳﭙﻲ ﺗﻪ
)ﺳﭙﺎﻛﻮ( وﻳﻞ ،ﭼﻲ دا ﻛﻠﻤﻪ ﭘﻪ اوﺳﻨۍ ﭘښﺘﻮ )ﺳﭙﻰ ده ﭼﻲ د ﺗﺎﻧﻴﺜﻲ ﺗﺼﻐﻴﺮ ﺳﺮه ورﺗﻪ
)ﺳﭙﻴﻜﻮ( وﻳﻞ ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ( ،او ﻫﻢ ﻳﻮه ډﻟﻪ څﯧړوﻧﻜﻲ ﭘﻮﻫﺎن واﻳﻲ ﭼﻲ زردﺷﺖ ﻟﻪ ﻣﺎد
څﺨﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻰ وو او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﻣﻎ ﻃﺎﻳﻔﯥ د ﻣﺎدﻳﺎﻧﻮ روﺣﺎﻧﻴﻮن د ﻟﻤﺮ ﭘﺮﺳﺘۍ،
ﻣﺬﻫﺐ ﭘﻪ ﻛﻮډو او ﺟﺎدوﮔﺮۍ ﻟړﻟﻲ وول زردﺷﺖ وﻏﻮښﺘﻪ ﭼﻲ اﺻﻼﺣﺎت راوﻟﻲ ،ﻧﻮ
ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺗﻪ وﻻړ او دﻟﺘﻪ ﺋﯥ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﺘﻮب ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺳﻮ.
دا ﺑﺎﻳﺪ ووﻳﻞ ﺳﻲ ﭼﻲ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﺎد څﺨﻪ ډﯦﺮ څﻪ زده ﻛړه او د
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ دورې زﻳﺎت ﺗﺮﺗﻴﺒﺎت ﻣﺎدي دورې ﺗﻪ ورﺗﻪ او د ﻫﻐﯥ دورې ﺑﺸﭙړﯦﺪه وه او ﭼﻲ
د ﻣﺎد دوﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ او ژوﻧﺪون ﻛﻲ ﻛﻢ اﺳﺎﺳﻲ ﺑﺪﻟﻮن راﻧﻐﻰ.
او ﺣﺘﻰ ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﻣﻮاردو ﻛﻲ ﭘﻪ ﺻﺮاﺣﺖ وﻳﻞ ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ ﭼﻲ د ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ
ﭘﺎرﺳﻴﺎﻧﻮ اﻗﺘﺒﺎس د ﻣﺎد ﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ وو د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻫﻴﺮودوت او ﺳﺘﺮاﺑﻮ ﻟﻴﻜﻠﻲ دي ﭼﻲ
ﭘﺎرﺳﻪ ﺧﻠﻜﻮ د ﻛﺎﻟﻴﻮ ﺷﻜﻞ د )ﻣﺎد( ﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ څﺨﻪ اﺧﺴﺘﻰ دئ.
د ﻛﺮاﺳﺘﻲ ﺧﻮﻟۍ او ﻟﺴﺘﻮڼﻲ ﻟﺮوﻧﻜﯥ ﭼﻮﺧﻪ او ﺗﯧﺰ ارﻏﻮاﻧﻲ او ﺗﻚ ﺗﻮر او ﺳﺮه
ﻛﺎﻟﻲ او ﺗﻨﮓ ﻟﺴﺘﻮڼﻲ د څﺮﻣﻨﻲ ﻛﻮټ )ﺗﻨﺰﻳﺐ( ﺗﺮ زﻧﮕﻨﻮ ﭘﻮري او د څﺮﻣﻨﻲ ﻟﻮړ ﭘﺮﺗﻮگ
او ﺗﻨﯥ ﻟﺮوﻧﻜﻲ ﻛﻮښﻲ ﭼﻲ ﺟﮕﻲ څﻮﻛﻲ ﺋﯥ درﻟﻮدﻟﯥ او د ﻛﺮاﺳﺘﻲ ﮔﺮدۍ ﺧﻮﻟۍ او ﺗﺮ
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زﻧﮕﺎﻧﻪ ﭘﻮري ﻛﻤﻴﺲ او ﻣﻼوﺳﺘﻮﻧﻰ )ﻛﻤﺮﺑﻨﺪ( او ﺧﻨﺠﺮ ﻟﻪ ﺗﯧﻜﻲ ﺳﺮه او د ﻟﯧﻨﺪۍ ﭘﻮښ،
ﺧﻮل او زﻳﺮه او راز راز وﺳﻠﯥ ﻫﻐﻪ ﺷﻴﺎن دي ﭼﻲ د )ﻣﺎد( ﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ څﺨﻪ اﻗﺘﺒﺎس ﺳﻮي
دي.
ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت د )ﻣﺎد( دوﻟﺖ د )ﻫﻮوﺧﺸﺘﺮ( ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﺧﭙﻞ اوج ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻰ وو
او د ﻋﺮﺑﻲ دوﻟﺘﻮ ﺳﺮه ﺋﯥ رواﺑﻂ درﻟﻮده او د ﻟﻴﺪي د ﭘﺎﭼﺎ )اﻟﻴﺎت( ﻟﻮر د )ﻣﺎد( ﻣﻠﻜﻪ وه
او ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ د اژدﻫﺎك ﺧﻮر د ﺑﺎﺑﻞ ﻣﻠﻜﻪ ﮔڼﻠﻪ ﻛﯧﺪه.
د )ﻣﺎد( ﭘﻪ ﻋﺼﺮ ﻛﻲ د آرﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻜﻮ ﻳﻮ ټﺒﺮ ﭼﻲ )ﭘﺎرﺳﻮا( ﻧﻮﻣﯧﺪه ﻟﻪ ﺷﻤﺎل څﺨﻪ
ﺟﻨﻮب ﺗﻪ وﻻړ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣځﻜﻪ ﻛﻲ ﻣﯧﺸﺖ ﺳﻮ ،ﭼﻲ وروﺳﺘﻪ د ﻫﻤﺪې ټﺒﺮ د ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ
ﻣﻨﺎﺳﺒﺖ )ﭘﺎرس( وﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮ او ﻟﻪ آﺳﻮري ﻛﺘﻴﺒﻮ څﺨﻪ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ ﻟﻪ ) 700ﺗﺮ  600ق م(
ﭘﻮري د ﭘﺎرﺳﻮا اﻣﻴﺮان د آﺳﻮر ﺗﺎﺑﻊ ول ،او د ﻣﺎدي ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻛﻬﻮل څﺨﻪ ﻓﺮورﺗﻴﺶ
) 633 – 655ق م( ﭘﺎرس د ﻣﺎد ﺗﺎﺑﻊ ﻛﻰ.
د ﭘﺎرﺳﻲ ﺷﭙږو ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ ښﺎر ﻛﻲ اوﺳﯧﺪل ،ﻳﻮه ﻗﺒﻴﻠﻪ )ﭘﺎرﺳﺎﮔﺎد( وه
ﭼﻲ ﻣﺸﺮ ﺋﯥ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ) 675 – 700ق م( ﻧﻮﻣﯧﺪه او د ده ﻟﻪ ﻧﺴﻠﻪ د ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺎﭼﻬﺎن ﭘﻴﺪا ﺳﻮل ﭘﻪ دې ﺗﻔﺼﻴﻞ )ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻣﺦ ﻛﻲ ﺋﯥ ﭼﺎرټ وګﻮرئ(:
د دې ﺗﺎﺑﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻲ ﻣﺆرﺧﺎن اﺧﺘﻼف ﻟﺮي ﭼﻲ ځﻴﻨﻮ ﺋﯥ ﻳﻮ څﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻧﻪ دي
راوړي ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﻲ د اﻳﺮان ﺑﺎﺳﺘﺎن ﻣﺆﻟﻒ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛړي ،ﺗﺮ ﻧﻮرو ﻣﻌﻘﻮل ښﻜﺎري ،ﭼﻲ
دﻟﺘﻪ د ځﻴﻨﻮ زﻳﺎﺗﻮ ﺗﺸﺮﻳﺤﺎﺗﻮ ﺳﺮه راوړه ﺳﻮه.
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﻟﻪ ) 700ق م( څﺨﻪ د اﻳﺎﻟﺘﻲ اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﻣﺎدي ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ
ﺗﺮ ادارې ﻻﻧﺪي ﭘﻪ اﻳﻼم ﻛﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه او د )ﻣﺎد( وروﺳﺘﻨﻰ ﭘﺎﭼﺎ ﺳﺘﻴﺎﮔﺲ ﭼﻲ
ﻧﺎﻻﻳﻘﻪ ﺳړى وو ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر ﻣﺎﻧﺪاﻧﻪ  Mandaneﺋﯥ دوﻫﻢ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﻛﻤﺒﻮﺟﻴﻪ ﺗﻪ ورﻛړې وه
ﭼﻲ د ﻫﻐﯥ ﻟﻪ ﻧﺴﻪ ﻟﻮى ﻛﻮروش )ﺳﻴﺮوس( ﭘﻴﺪا ﺳﻮ او ﻫﻐﻪ د ﺳﺘﻴﺎﮔﺲ ﭘﺮ ﺿﺪ ﭘﺎڅﯧﺪ او
ﻫﻐﻪ ﺋﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ورك ﻛﻰ او ﭘﻪ  559ق م ﻛﺎل ﺋﯥ د ﻳﻮې ﻟﻮﻳﻲ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫۍ ﺑﻨﺴټ
ﻛښﯧښﻮد ﭼﻲ د اﻳﺮان د ﻓﻼت ټﻮﻟﻲ ﻣځﻜﻲ ﭘﻜښﻲ ﺷﺎﻣﻠﻲ وې.
ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﻛﻮروش د ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﻛﻮرﻧۍ اووم ﭘﺎﭼﺎ ﮔڼﻞ ﻛﯧږي ،ﺧﻮ د دې ﻛﻬﻮل
ﻟﻮﻣړﻧﻰ ﻟﻮى ﺑﺮﻳﻤﻦ )ﻓﺎﺗﺢ( دئ ،ﭼﻲ وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﻲ د ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪو ﺧﻮا ﺗﻪ ﺋﯥ د
ﻣﺪﻳﺘﺮاﻧﯥ ﺗﺮ ﻏﺎړو ﭘﻮري ﻫﻴﻮادوﻧﻪ وﻧﻴﻮل ،د ﭘﺎرس د ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻮ ﺧﻮا ﺗﻪ ﺋﯥ ﻣﺨﻪ وﻛړه او
ورﻧﻪ ﻛﺎﻧﻪ )ﮔﺮﮔﺎن( او ﭘﺮﺛﻮه )ﭘﺎرت( او ارﻳﺎ )ﻫﺮﻳﻮﻫﺮات( ﭼﻲ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺋﯥ ارﺗﻪ ﻛﻨﻪ
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 Artacanaوو او زرﻧﻜﻪ )= درﻧﮕﻪ درﻧﮕﻴﺎﻧﻪ = اوﺳﻨﻰ ﺳﻴﺴﺘﺎن( د اﺗﻴﻤﺎﻧﺪروس )=
ﻫﻴﺘﻮﻣﻨﺖ = ﻫﻠﻤﻨﺪ( د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﺮ ﻏﺎړه او ﻫﺎوروﺗﻴﺶ )= ﻫﺮووﺗﻲ = اراﻛﻮزي = ارﻏﻨﺪاو(
او د ﻛﻮﻓﻦ )ﻛﻮﺑﻬﻪ = ﻛﺎﺑﻞ( د ﺳﻴﻨﺪ ﻧﺎوه او د اوﭘﻴﺮي ﺳﻴﻨﻪ )= ﭘﺎروﭘﺎﻣﻴﺰاد = ﻫﻨﺪوﻛﺶ(
ﻏﺮوﻧﻪ ،دوﮔﺰﻛﻪ )ﻏﺰﻧﻪ( او د ﻛﻨﺪﻫﺎر وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ )ﻟﻪ ﻧﻨﮕﺮﻫﺎره د ﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﻏﺎړي ﭘﻮري( او
ﺑﺎﺧﺘﺮش )ﺑﻜﺘﺮﻳﻪ = ﺑﻠﺦ( د ﺳﻜﺎﻫﻮﻣﻪ ورﮔﺎ )ﭘﺎﻣﻴﺮ( ﺗﺮ ﻏﺮو ﭘﻮري او ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ ﺋﯥ د آﻣﻮ
ﻫﺎ ﺧﻮا ﺗﻪ ﺳﻮﮔﻮدو )ﺳﻐﺪ ﺗﺮ اورﻛﺴﺎرﺗﺲ )ﺳﻴﺮ درﻳﺎ( او د ﺧﻴﻮه او ﻫﻮارزﻣﻪ )ﺧﻮارزم(
او ﻣﺮﮔﻴﺎﻧﺎ )ﻣﺮو( ډاﮔﻮﻧﻪ او دښﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻛړل.
د ﮔﻨﺪﻫﺎرا ﭘﻪ ﻧﺎوه ﻛﻲ د ﺧﻴﺒﺮ د درې ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴﺰي ﺧﻮا ﺗﻪ د ﺳﻴﺮوس ﻟﻪ آﺛﺎرو څﺨﻪ د
ﻳﻮې آﺗﺸﻜﺪې ﭘﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ ده ﭼﻲ د ﭘﯧښﻮر د ﮔﺰﻳﺘﻴﺮ )د 1931ﭼﺎپ( ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د آﺗﺸﻜﺪې دا
ﭘﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭘﻪ ﺳﻮاﺑﻲ ﻛﻲ د ﻣﺮدان ﺿﻠﻊ د ﺷﻬﺒﺎزﮔړۍ ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴﺰ ﺷﻤﺎل ﺗﻪ  12ﻣﻴﻠﻪ ﻟﻴﺮي د
اﺳﻮټﻪ ﭘﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﻲ د ﻳﻮوﻟﺴﻮ ﻓټﻮ ﭘﻪ ﻟﻮړواﻟﻲ ﭘﻪ ﻳﻮه داﻳﺮه ﻛﻲ ﭼﻲ ﺷﭙﯧﺘﻪ ﻓټﻪ ﭘﺮﻳړواﻟﻰ
)ﻗﻄﺮ( ﻟﺮي ﭘﺮﺗﻪ ده او ﺑﻨﺴټ ﺋﯥ ﭘﺮ ﺷﻨﻮ ډﺑﺮﻳﻨﻮ ﭘﺎﻳﻮ اﻳښﻮول ﺳﻮى دئ ،ﭼﻲ د ﻫﺮو دوو
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.
ﺳﻴﺮوس )ﻛﻮروش( ﭘﻪ ) 529ق م( ﻛﺎل ﭘﻪ ﻳﻮه ﺟﮕړه ﻛﻲ وژل ﺳﻮى او ﻳﺎ ﭘﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ
ﻣړﻳﻨﻪ ﻣړ دئ او درﻳﻢ ﻛﻤﺒﻮﺟﻴﻪ ﭼﻲ د ده ﭘﺮ ځﺎى ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ د ده ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺋﯥ ﭘﺴﻲ ﺗﻌﻘﻴﺐ
ﻛړل او د ﻣړﻳﻨﻲ ﭘﺮ وﺧﺖ د ﻫﻐﻪ ﻫﻴﻮاد د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻟﻪ ﺧﻮرا ﻟﻮﻳﻮ او ارﺗﻮ ﻫﻴﻮادو څﺨﻪ وو
او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻟﻮﻣړى دارﻳﻮش د دې ﻛﻬﻮل ﻧﻬﻢ ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ) 522ق م( ﻛﻲ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ
ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او ﭘﻪ ﻳﻮه ﻛﺎل ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻛﻤﺒﻮﺟﻴﻪ ﭘﺮ ټﻮل ﻫﻴﻮاد ﺑﺮى وﻣﻮﻧﺪ او ﻟﻪ ﻳﻮﻧﺎن څﺨﻪ ﺗﺮ
ﻫﻨﺪ ﭘﻮري ﺋﯥ ﭘﺮ دې ﻟﻮﻳﻪ ﭘﺮاﺧﻪ ﻣځﻜﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه او د ﻣﺪﻧﻴﺖ ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ او ﻟﻮړو
ﻣﺎڼﻴﻮ وداﻧﻮﻟﻮ او د ﻫﻴﻮادواﻟﻲ )ﻣﻤﻠﻜﺖ دارۍ( د اﺻﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺿﻊ ﻛﻮﻟﻮ او د ﻻرو ﭘﻪ
ﺟﻮړوﻟﻮ او د ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ ﺳﻤﺒﺎﻟﻮﻟﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ زﻳﺎر وﻳﻮﺳﺖ او ﭘﻪ 486ق م ﻛﺎل ﻣړ ﺳﻮ او ﭘﻪ دې
وﺧﺖ ﻛﻲ وو ﭼﻲ د ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﺳﻠﻄﻨﺖ د ﻣﺪﻧﻴﺖ او ﻓﺮﻫﻨﮓ آﺛﺎر ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﻫﻢ
ﺧﭙﺎره ﺳﻮه .ﭘﻪ ﭘﺎرس او ﺷﻮش او ﻣﺼﺮ او د اﻟﻮﻧﺪ ﭘﻪ ﻏﺮه او ﻧﻮرو ځﺎﻳﻮ ﻛﻲ د دارﻳﻮش
ځﻴﻨﻲ ﻟﻴﻜﻨﻲ او ﻛﺘﻴﺒﯥ ﭘﺎﺗﻪ دي ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻣﻴﺨﻲ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻓﺮس او اﻳﻼﻣﻲ او
آﺳﻮري او ﻣﺼﺮي او ﺑﺎﺑﻠﻲ او ﺷﻮﺷﻲ ژﺑﻮ ﻟﻴﻜﻠﻲ ﺳﻮي دي او د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻓﺮس ﻣﻴﺨﻲ ﺧﻂ
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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
ﻟﻴﻜﻠﻲ دي ﭼﻲ د ده ﺗﺮ ﺗﺴﻠﻂ ﻻﻧﺪي ول او ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﻲ زﻣﻮږ د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اړه ﻟﺮي دا
دي:
.1

ﭘﺮﺛﻮه ) Parthavaﺧﺮاﺳﺎن او ﮔﺮﮔﺎن(

 .2ﺑﺎﺧﺘﺮﻳﺶ ) Baxtrishﺑﻠﺦ( ﭼﻲ ﺷﻤﺎل ﺗﻪ ﺋﯥ آﻣﻮ او ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪو ﺗﻪ ﺋﯥ ﻣﺮﮔﻮﻳﻪ
)ﻣﺮو( او ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻮ ﺗﻪ ﺋﯥ د ﺳﻴﺘﻲ ﻟﻪ ﻗﻮﻣﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ ﻗﻮم د ﻣﺎﺳﺎژث ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وو او
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺋﯥ زري اﺳﭙﻪ ښﺎﻳﻲ ﭼﻲ اوﺳﻨﻰ ﺑﻠﺦ وو.
 .3ﺳﻮﻏﻮده ) Sughudaﺳﻐﺪ( د اوﺳﻨﻲ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺳﻴﻤﻲ.
 .4ﻛﺮﻣﺎﻧﻴﻪ ) Karmaniaﻛﺮﻣﺎن = د ﭘﺎرﺳﻪ او ﮔﺪرزي او ﭘﺮﺛﻮه ﺗﺮ ﻣﻨځ(.
 .5ﮔﺪزري ) Gedrosieد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻴﻤﻲ ﺗﺮ ﺑﺤﺮه ﭘﻮري(.
 .6زرﻧﮕﻪ ) Zarankaزرﻧﺞ = ﺳﻴﺴﺘﺎن(.
 .7ﻫﺮه ﻳﻮه ) Haraivaﻫﺮات(.
 .8اوارزﻣﻴﻪ ) Uvarazmiyﺧﻮارزم(
 .9ﮔﺪاره ) Gadaraد ﻛﺎﺑﻞ رود او ﭘﯧښﻮر(.
 .10ﻫﻴﻨﺪوش ) Hindushﺳﻨﺪ(
 .11ﺗﻪ ﺗﻪ ﮔﻮش ) Thattagushد ﻫﺮودوت ﺳﺘﻪ ﮔﻴﺪ = ﺷﻴﺘﻚ د ﻛﻮﻫﺎټ او ﺑﻨﻮ او
ﺧټﻜﻮ ﺳﻴﻤﻲ(.
 .12ﺳﻜﻪ ﻫﻮﻣﻪ ورﻛﻪ ) Saka-Homa-Varkaد ﻫﻮﻣﻪ راﻛښﺘﻪ ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﺳﺎﻛﻪ ﻳﺎن
– ﻏﺎﻟﺒﺎً د ﭘﺎﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ(.
 .13ﺳﻜﻪ ﺗﻴﮕﺮ ﺧﺌﻮده )د ﺗﻴﺮه ﺧﻮل ﺧﺎوﻧﺪان ﺳﺎﻛﻪ ﻳﺎن(.
 .14ﺳﻜﻪ ﺗﻴﻪ ﺗﺮ درﻳﺎ )د ﺳﻴﻨﺪ ﻫﺎ ﺧﻮا ﺗﻪ ﺳﺎﻛﻪ ﻳﺎن(.
 .15ﻣﻜﻪ )ﻣﻜﺮان(.
 .16ﻫﺮاووﺗﻴﺶ ) Harauvatishاراﻛﻮزي = ارﻏﻨﺪاب(.
د دارﻳﻮش ارت ﻫﻴﻮاد ټﻮﻟﻪ ) (31ﺳﺎﺗﺮاﭘﻲ )وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ( درﻟﻮده ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﻲ
ﭘﻮرﺗﻨﻲ وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ د ټﻮل اوﺳﻨﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﮔﺎوﻧډﻳﻮ ﻣځﻜﻮ ﺷﺎﻣﻞ دي او د ﮔﻨﺪاره
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وﻻﻳﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻠﻲ اﻳﻼﻣﻲ ﻟﻴﻜﻨﻮ )ﻛﺘﻴﺒﻮ( ﻛﻲ )ﭘﺎره او ﭘﺮه ازاﻧﻪ( ﻳﻌﻨﻲ د ﻏﺮو ﻫﺎ ﺧﻮا
اﻳﺎﻟﺖ وﻳﻠﻲ ﺳﻮي دي ﺧﻮ د ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻮ د وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺰﺋﻴﺎت ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺮه څﺮﮔﻨﺪ
ﻧﻪ دي او دوﻧﻲ ﻗﺪر وﻳﻞ ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ ﭼﻲ ﻟﻪ ) 550ق م( ﻳﻌﻨﻲ د دارﻳﻮش ﻟﻪ راﺗﻠﻮ څﺨﻪ ﺑﻴﺎ
ﺗﺮ )331ق م( ﭘﻮري ﭼﻲ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫﻲ د ﺳﻜﻨﺪر ﭘﻪ ﻻس ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻪ ،د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎوره د ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ د ﻟﻮﻳﻲ ﺷﺎﻫﻨﺸﻬۍ ﺑﺮﺧﻪ وه او ﺣﺘﻰ د ﺳﻨﺪ د ﻫﺎ ﺧﻮا
ﭘﻨﺠﺎب ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﻫﻢ ورﭘﻮري ﻣښﺘﯥ وه او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺳﺒﺐ د ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ او ﻫﻨﺪي ﻣﺪﻧﻴﺖ ﭘﻪ
دې ﻳﻮ ځﺎى ﻛﯧﺪو ﻛﻲ د ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ رﺳﻤﻲ آراﻣﻲ ﺧﻂ څﺨﻪ ﺧﺮوﺷﺘﻬﻲ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ د
ﺳﻨﺪ د ﻧﺎوې د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ژﺑﻪ ﻛﻲ د ﻓﺎﺗﺢ او ﻣﻔﺘﻮح ﻛﻠﺘﻮر ﻟﻪ ﮔډون څﺨﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻰ او د
ﻫﻨﺪ د ﻣﻮرﻳﻪ ﻛﻬﻮل ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ) 190 – 323ق م( د ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﺻﻨﻌﺖ او د ﻣﻌﻤﺎرۍ د
ﺳﺒﻚ ﭘﻴﺮوي ﻛړې وه.
ﻫﻴﺮودوت )ﭼﻲ د  425ق م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻣړ دئ( د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﻪ
ﻣځﻜﻪ ﻛﻲ د دارﻳﻮش د ﭘﺎﭼﻬۍ د دورې ﭘﻪ ﺑﺎب ﻛﻲ ښﻪ اﻃﻼﻋﺎت راﻛړي دي .ﭼﻲ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ
ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ  444ﻛﺘﺎب ﻛﻲ ﻟﻴﻜﻲ:
"دارﻳﻮش درﻳﺎب ﺗﻪ د ﺳﻨﺪ د رود د ﮔډﯦﺪو د ځﺎى د ﻛﺸﻔﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻳﻮ ﻳﻮﻧﺎﻧﻰ
اﻣﻴﺮاﻟﺒﺤﺮ ﭼﻲ ﺳﻜﻴﻼﻛﺲ ﻧﻮﻣﯧﺪه او د )ﻛﺎرﻳﺎﻧﺪار( د ﻣﻠﻚ وو د څﻮ ﺑﺎوري ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه
ﭘﻪ ﺑﯧړۍ ﻛﻲ ﻛښﯧﻨﺎوه او د ﻫﻐﻪ ﻛﺎر ﻟﻪ ﭘﺎره ﺋﯥ واﺳﺘﺎوه ،دا ډﻟﻪ د ﻛﺴﭙﺎﺗﻮرس ﻟﻪ ﻣځﻜﻲ
ښﺎره او د ﭘﻜﺘﻮﻳﻚ  Pakuikeﻟﻪ ﻣځﻜﻲ وﺧﻮځﯧﺪه او درﻳﺎب ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟﻪ".
ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ دې ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻣﺆﻟﻒ ﭘﻪ  102 – 3ﻛﺘﺎب ﻛﻲ د ﻛﺴﭙﺎﺗﻮرس ښﺎر د
ﭘﻜﺘﻮﻳﻚ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ ﺑﻠﻠﻰ او واﻳﻲ ﭼﻲ دا ﺧﻠﻚ د ژوﻧﺪ ﭘﻪ دود او دﺳﺘﻮر ﻛﻲ ﺑﺎﻛﺘﺮﻳﺎﻧﻮ
ﺗﻪ ورﺗﻪ او ډﯦﺮ ﺟﮕړن ﺧﻠﻚ دي.
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
ﭘﯧﮋﻧﺪوﻧﻜﻲ ﻫﻴﻜﺎﺗﺎﻳﻮس  Hecataeusد ) 500ق م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻛﺴﭙﺎﺗﻮرس ﭘﻪ
ﮔﻨﺪﻫﺎره ﻛﻲ ﺑﻠﻠﻰ وو ﭼﻲ ﻫﻤﺪا ﭘﯧښﻮر او ﮔﻨﺪﻫﺎرا دئ.
ﻫﻴﺮودوت د اووم ﻛﺘﺎب ﭘﻪ  85 – 67 – 66ﻛﻲ د ﺧﺸﻴﺎرﺷﺎ د ﺟﮕړﻧﻮ ﻓﻬﺮﺳﺖ
راوړى او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻲ ﺋﯥ ﮔﻨﺪارﻳﻮي  Gandarioiاو دادﻳﻜﺎى  Dadikaiﭼﻲ د ﺑﺎﻛﺘﺮ
وﺳﻠﯥ ﺋﯥ درﻟﻮدﻟﯥ او ﻫﻢ ﺋﯥ ﭘﻜﺘﻮﻳﺲ )د ﭘﻮﺳﺘﻴﻦ اﻏﻮﺳﺘﻮﻧﻜﻮ ﻟﯧﻨﺪۍ اﺧﻴﺴﺘﻮﻧﻜﻮ او
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ﺧﻨﺠﺮ ﻟﺮوﻧﻜﻮ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎد ﻛړي دي او ﻫﻢ ﺋﯥ د ﺳﺎﮔﺎرﺗﻴﻮى  Sagartioiد ﻛﻮﭼﻲ ﻗﺒﻴﻠﻮ
ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛړې ده.
ﭼﻲ ژﺑﻪ ﺋﯥ ﭘﺎرﺳﻲ او ﻛﺎﻟﻲ ﺋﯥ ﻧﻴﻤﻰ ﭘﺎرﺳﻲ او ﻧﻴﻤﻰ ﭘﻜﺘﻮان  Paktuanوه او اﺗﻪ
زره ﺳﭙﺎره ﺋﯥ ﻟښﻜﺮ ﺗﻪ ورﻛﻮﻟﻪ ،ﻣﺆرﺧﺎﻧﻮ ﮔﻨﺪارﻳﻮي د ﮔﻨﺪﻫﺎرا ﺧﻠﻚ او دادﻳﻜﺎ ﺗﺎﺟﻴﻚ
او ﭘﻜﺘﻮﻳﺲ او ﭘﻜﺘﻮان ﭘښﺘﻮن ﺑﻠﻠﻲ دي او زه د ﻫﻴﺮودوت ﺳﺎﮔﺎرﺗﻴﻮى ﻫﻤﻬﻐﻪ د دارﻳﻮش
د ﺑﻬﺴﺘﻮن ﺳﺎﮔﺎرﺗﻲ ﺑﻮﻟﻢ ،ﭼﻲ )د ﻏﻮر د ﺟﻨﻮﺑﻲ( ﺳﺎﺧﺮ – ﺳﺎﻏﺮ ﺳﺮه ﺗﻄﺒﻴﻘﯧږي ،او ځﻴﻨﻮ
ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺳﭙﻚ اﺣﺘﻤﺎل ﻫﻐﻪ ﺷﺮﺧﺒﻮن )= ﺧﺮﺷﺒﻮن = د ﻣﻄﻠﻊ اﻟﺴﻌﺪﻳﻦ ﺧﺸﺮواﻧﻲ = د
ﻗﻨﺪﻫﺎر د ﭘښﺘﻨﻮ ﻳﻮه ﻗﺒﻴﻠﻪ( ﺑﻠﻠﯥ ده.
د دارﻳﻮش د ﺑﻬﺴﺘﻮن ﻟﻪ ﻟﻴﻜﻨﻲ )ﻛﺘﻴﺒﯥ( څﺨﻪ د ده ﭘﻪ ﻋﺼﺮ ﻛﻲ د دې ﻫﻴﻮاد د
اوﺿﺎﻋﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻛﻲ ډﯦﺮ ښﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻس ﺗﻪ راځﻲ او ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﭼﻲ د ﺑﻬﺴﺘﻮن ﭘﻪ
ﻛﺘﻴﺒﻪ ﻛﻲ د وﻻﻳﺘﻮ ﺷﻤﯧﺮ  23او ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻛﺘﻴﺒﻮ ﻛﻲ  31دئ ﻣﻌﻠﻮﻣﯧږي ﭼﻲ ﻛﻠﻪ ﻛﻠﻪ ﺑﻪ د
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪي ځﻴﻨﻮ ﻫﻴﻮادو ﺑﻠﻮا ﻛﻮﻟﻪ او د ﻧﻮرو ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪي ﻫﻴﻮادو ﺳﺮه ﺑﻪ
ﻧﻪ ﮔډﯦﺪل ،ﻟﻜﻪ ﭼﻲ د ﺳﺎﮔﺎرﺗﻴﻮى د وﻻﻳﺖ ﻧﻮم ﻳﻮازي د ﭘﺎرس د ﺑﻬﺴﺘﻮن ﭘﻪ ﻛﺘﻴﺒﻪ ﻛﻲ
راﻏﻠﻰ او ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻛﺘﻴﺒﻮ ﻛﻲ ﻧﺴﺘﻪ.
د ﺑﻬﺴﺘﻮن د ﻛﺘﻴﺒﯥ ﭘﻪ ) 2ﺳﺘﻮن – ﺑﻨﺪ( ﻛﻲ واﻳﻲ:
"ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ دارﻳﻮش ﭘﻪ ﺑﺎﺑﻞ ﻛﻲ وو ،ﺑﺎرت )ﺧﺮاﺳﺎن( ﻣﺮو او ﺗـﺘﻪ ﮔﻮش او
ﺳﻜﺎﺋﻴﻪ ﺑﻠﻮا ﻛړې ﻳﺎﻏﻲ ﺳﻮي ول ،د ﭘﺎرت ﺑﻠﻮا د دارﻳﻮش ﭘﻼر وﻳﺸﺘﺎﺳﭗ آراﻣﻪ ﻛړه او د
ﻓﺮوﺗﻴﺶ ﺳﺮه ﭘﻪ )وﻳﺶ ﭘﺎاوزات( ﻧﻮﻣﻲ ځﺎى ﻛﻲ وﺟﻨﮕﯧﺪ او ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ﺋﯥ ﻣﺎﺗﻪ ورﻛړه .ﭘﻪ
ﺳﺎﮔﺎرﺗﻲ ﻛﻲ )ﻛﻪ ﺋﻲ ځﺎى د ﺧﺮاﺳﺎن ﺧﻮا ﺗﻪ ټﺎﻛﻞ ﺳﻮى( ﻫﻢ د ﭼﻴﺘﺮه ﺧﻢ  Chitataxmﭘﻪ
ﻣﺸﺮۍ ﺑﻠﻮا ﺳﻮې وه ﭼﻲ دارﻳﻮش د ﺗﺨﻤﺴﭙﺎده  Texmspadaﭘﻪ ﺳﺎﻻري ﻳﻮ ﻟښﻜﺮ
ورواﺳﺘﺎوه او ﭼﻴﺘﺮه ﺗﺨﻢ ﺋﯥ وﻧﻴﻮ او ﭼﻲ دارﻳﻮش ﺗﻪ ﺋﯥ راووﺳﺖ د ﻫﻐﻪ ﻏﻮږ او ﭘﺰه ﺋﯥ
ﭘﺮې ﻛړه او ﺳﺘﺮﮔﻲ ﺋﯥ واﻳﺴﺘﻠﯥ او ﭘﻪ ﻏﺮﻏړه ﺋﯥ ﻛﻰ ) 2ﺳﺘﻮن  14ﺑﻨﺪ( .د ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻪ
ﻣﺮو ﻛﻲ ﻫﻢ ﻓﺮاده  Fradaﻧﻮﻣﻲ ﺳړي ﺑﻠﻮا وﻛړه ،ﭼﻲ دارﻳﻮش د ﺑﺎﺧﺘﺮ واﻟﻲ )دادرﺷﻴﺶ(
د ﻫﻐﻪ دﻓﻊ ﺗﻪ وﮔﻮﻣﺎره او دادرﺷﻴﺶ ﻣﺮوﻳﺎن رﻋﻴﺖ ﻛړه او ټﻮل ﺑﺎﺧﺘﺮ آرام ﺳﻮ ) 3ﺳﺘﻮن 3
ﺑﻨﺪ(.
ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺎرس ﻛﻲ )وﻫﻲ ﻳﺰداب( ﻳﺎﻏﻲ ﺳﻮى وو ﻧﻮ ده ﻳﻮ ﻟښﻜﺮ د )رﺧﺞ
ﻫﺮه ﺧﻮاﺗﻴﺶ = د ارﻏﻨﺪاو ﻧﺎوې( ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه او د رﺧﺞ واﻟﻲ وﻳﻮاﻧﻪ  Vivanaﺋﯥ وﺷﺎړه،
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ﺧﻮ دا واﻟﻲ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ د دارﻳﻮش د ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﺳﻮ او د )وﻫﻲ ﻳﺰداب( د
ﻟښﻜﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﺗﻪ ووت او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ ﭼﻲ داﻧﺎﻣﻜﻪ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﺮ  13ورځ د ﻛﺎﭘﻴﺶ
)ﻛﺎﭘﻴﺸﻜﺎﻧﻪ( ﭘﻪ ﻛﻮټ )ﻛﻼ( ﻛﻲ وﺳﻮه ،د ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﻟښﻜﺮ ﻣﺎت ﺳﻮ او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ
د )ﻛﻨﺪﻫﺎر( د ﮔﻨﺪوم  Gandumﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﻲ دوﻳﺨﻦ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﭘﻪ اوﻣﻪ ورځ ﺑﻴﺎ ﻫﻤﺪې
ﻳﺎﻏﻲ ﺳﻮي ﻟښﻜﺮ ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ ورﻛړه او د ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ ﻟﻪ څﻮ ﻟږ ﺳﭙﺮو ﺳﺮه وﺗښﺘﯧﺪ او د
)ﻛﻨﺪﻫﺎر( د ارﺷﺎده ﭘﻪ ﻛﻼ ﻛﻲ د وﻳﻮاﻧﻪ ﭘﻪ ﻻس ﻛښﯧﻮوت او ووژل ﺳﻮ او ﭘﻪ دې ډول د
رﺧﺞ اﻳﺎﻟﺖ د دارﻳﻮش د ﻫﻴﻮاد ﺑﺮﺧﻪ ﺳﻮه ) 3ﺳﺘﻮن  3ﺑﻨﺪ(.
دا ﭘﯧښﻲ د 522ق م د ﺳﭙﺘﺎﻣﺒﺮ ﻟﻪ  29څﺨﻪ د 520ق م د ﻣﺎرچ ﺗﺮ ﻟﺴﻤﻲ ﭘﻮري ﭘﯧښﻲ
ﺳﻮي وې.
د ﻫﻨﺪ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د دارﻳﻮش د ﺟﻨﮕﻲ ﺳﻔﺮ ﺑﻴﺎن داﺳﻲ ﻟﻴﻜﻠﻰ دئ ،ﭼﻲ:
دى د ﺳﻨﺪ ﻟﻪ ﺳﻴﻨﺪه ﭘﻮري ووت ،ﺳﻨﺪ او ﭘﻨﺠﺎب ﺋﯥ وﻧﻴﻮل او ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺳﻜﻴﻼﻛﺲ
ﺋﯥ د ﻋﻤﺎن ﺳﻴﻨﺪ ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه او ﻫﺮ ﻛﺎل ډﯦﺮ ﺳﺮه زر ﻟﻪ ﻫﻨﺪه ﭘﺎرس ﺗﻪ رﺳﯧﺪل او د ﻫﻨﺪ او
ﻏﺮﺑﻲ ﻫﻴﻮادو ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﺠﺎرﺗﻲ رواﺑﻂ ټﻴﻨﮓ ﺳﻮل او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﺷﻠﻢ اﻳﺎﻟﺖ څﺨﻪ د ﻛﺎﻟﻪ 360
ﺗﺎﻻﻧﻪ ﺳﺮه زر )ﺗﺨﻤﻴﻨﺎً  25ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧۍ( د ﺑﺎج ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ درﺑﺎر ﺗﻪ رﺳﯧﺪل.
د ﭘﺎرس د ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ د دارﻳﻮش ﭘﻪ ﻫﺪﻳﺮه ﻛﻲ د ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ دوﻟﺖ د ﺗﺎﺑﻊ ﺳﻮو
ﺧﻠﻜﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮي دي ،ﭼﻲ د ﻧﻮرو دﯦﺮﺷﻮ ﻣﻠﺘﻮ ﭘﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻲ دا ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻫﻢ
ﺳﺘﻪ :ﺑﺎرﺗﻲ )ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ( ،ﻫﺮاﺗﻲ ،ﺑﺎﺧﺘﺮي ،ﺳﻐﺪي ،ﺧﻮارزﻣﻲ ،زرﻧﮕﻲ )ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ(،
رﺧﺠﻲ )ﻗﻨﺪﻫﺎري( ،ﺗﻪ ﺗﻪ ﮔﻮﺷﻲ )ﭘﺨﺘﻴﺎ د ﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﻏﺎړي ﭘﻮري( ﮔﻨﺪﻫﺎري ،ﻫﻨﺪي،
اوﺳﺎﮔﺎرﺗﻲ .او دا ﺧﺒﺮه ﻫﻢ ځﻨﻲ ښﻜﺎره ﻛﯧږي ﭼﻲ د اوﺳﻨﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻜﻮ د ﭘﻨځﻤﻲ ق
م ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﺧﭙﻠﻮ ځﺎﻳﻮ او وﻻﻳﺘﻮ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮ ﺷﻬﺮت درﻟﻮد ) 11ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ(.
دارﻳﻮش ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺷﻮش ﻛﻲ ﻳﻮه ﻣﺎڼۍ ﺟﻮړه ﻛړې وه ،ﭼﻲ ﻛﺘﻴﺒﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ درو
ژﺑﻮ ﭘﺎرﺳﻲ ،اﻳﻼﻣﻲ ،او ﺑﺎﺑﻠﻲ ﻛﺸﻒ ﺳﻮې او ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﻛﻲ ﻫﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د وﻻﻳﺎﺗﻮ د
ﺧﻠﻜﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺳﻮې ده.
دى واﻳﻲ :د دې ﻣﺎڼۍ د ﭼﻨﺪڼ ﻟﺮﮔﻲ ﻟﻪ ﮔﻨﺪاره او ﻃﻼ ﺋﯥ ﻟﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮه او د ﻻﺟﻮرد
ډﺑﺮي ﺋﯥ ﻟﻪ ﺳﻐﺪه او ﻓﻴﺮوزه ﺋﯥ ﻟﻪ ﺧﻮارزﻣﻪ او ﭘﻴﻠﻐﺎښ )ﻋﺎج( ﺋﯥ ﻟﻪ ﻫﻨﺪ او رﺧﺠﻪ او د
څﻴړۍ )ﺑﻠﻮط( ﻟﺮﮔﻲ ﺋﯥ ﻟﻪ ﮔﻨﺪاره څﺨﻪ راوړه ﺳﻮي دي ،ﭼﻲ دا ټﻮل ځﺎﻳﻮﻧﻪ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ دي.
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دارﻳﻮش ﺧﭙﻞ ارت ﻫﻴﻮاد ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻲ ﻟﻪ راز راز ﻧﮋادو څﺨﻪ  48ډوﻟﻪ ﺧﻠﻚ د
راز راز ژﺑﻮ ،ادﻳﺎﻧﻮ او اﺧﻼﻗﻮ ﺳﺮه اوﺳﯧﺪل ﭘﻪ دﯦﺮﺷﻮ ﺳﺘﺮاﭘﻲ )وﻻﻳﺘﻮ( وﯦﺸﻠﻲ ول ،ﭼﻲ
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﻫﻢ د ﺧﭙﻠﻮ ﻋﻘﺎﻳﺪو د آزادۍ ﺳﺮه ژوﻧﺪ ﻛﺎوه او ﻫﺮ وﻻﻳﺖ د
ﺧﺸﺘﺮﭘﺎون )ﻳﻌﻨﻲ د وﻻﻳﺖ د ﺳﺎﺗﻨﺪوى( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻮ اﻋﻠﻰ ﺣﺎﻛﻢ درﻟﻮد ،ﭼﻲ د ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ
درﺑﺎره ﻣﻘﺮرﯦﺪى او وﻻﻳﺖ ﺋﯥ د ﻳﻮه دﺑﻴﺮ او ﻳﻮ ﻟښﻜﺮي ﺳﺎﻻر ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ اداره ﻛﺎوه.
ﺳﺮدﺑﻴﺮ ﺑﻪ ﺗﻞ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻪ اﻃﻼع ورﻛﻮﻟﻪ ،د اﻣﻨﻴﺖ ﻣﺴﺌﻮل ارگ ﭘﺖ وو .ځﺮى
ﺗﻮﻧﻮﻧﻪ )ﭼﺎﭘﺎرﺧﺎﻧﯥ( ﻻري او ﻣﯧﻠﻤﺴﺘﻮﻧﻮﻧﻪ )ﻣﻬﻤﺎﻧﺨﺎﻧﯥ( ﺋﯥ درﻟﻮدﻟﯥ .ﭘﻪ ﻫﺮ وﻻﻳﺖ
ﻛﻲ ﺧﺸﺘﺮﭘﺎون ﻣﺎﻟﻴﯥ ټﻮﻟﻮﻟﯥ ،او ﭘﻠﻲ او ﺳﭙﺎره ﻟښﻜﺮ ﺋﯥ درﻟﻮدل ،اووه ﻟﺲ زره ﺗﻨﻪ
دوﻟﺘﻲ ﻏښﺘﻠﻰ ﻟښﻜﺮ د )ﺟﺎوﻳﺪان( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وو .ﻫﻴﺮودوت د ﻫﺮ وﻻﻳﺖ د ﻣﺎﻟﻴﯥ اﻧﺪازه ﻫﻢ
ﻟﻴﻜﻠﯥ ده ،ﭼﻲ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ د اﻓﻐﺎﻧﻲ او ﮔﺎوﻧډﻳﻮ وﻻﻳﺘﻮ ﻣﺎﻟﻴﻪ داﺳﻲ وه:
 /1د ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ اووم اﻳﺎﻟﺖ :ﭼﻲ ﺳﺘﺎﮔﻴﺪي ،ﮔﻨﺪﻫﺎره ،دادﻳﻚ ،اﭘﺮﻳﺪي ﭘﻜښﯥ
وه  170ﺗﺎﻻن )د ﻟﺴﻮ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ(.
/2دووﻟﺴﻢاﻳﺎﻟﺖﺑﺎﺧﺘﺮورﺳﺮهﻣښﺘﻰﻧﻮرځﺎﻳﻮﻧﻪول300ﺗﺎﻻن)ﺗﺮ18ﻣﻠﻴﻮﻧﻮاﻓﻐﺎﻧﻴﻮﭘﻮري(.
 /3څﻮارﻟﺴﻢ اﻳﺎﻟﺖ ﭼﻲ ﺳﺎﮔﺎرﺗﻲ زرﻧﮕﻲ )ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ( ﭘﻜښﻲ اوﺳﯧﺪل د ﻋﻤﺎن د
ﺟﺰاﻳﺮو د ﻏﺎړو ﺗﺮ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻮري  600ﺗﺎﻻن )د دﯦﺮﺷﻮ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ(.
اوس د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺳﻴﺴﺘﺎن وﯦﺶ ﺗﻪ ﻧﮋدې ﻳﻮ ﻟﺮﻏﻮﻧﻰ ښﺎر ﻛﺸﻒ ﺳﻮى دئ ﭼﻲ د
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ دورې ﭘﻪ ﻣﺪﻧﻴﺖ اړه ﻟﺮي او ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﻫﻢ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﭘﻪ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ داﺧﻞ وو ) 12ﻋﻜﺲ(.
 /4ﭘﺎرت – ﺧﻮارزم – ﺳﻐﺪ – ﻫﺮات  300ﺗﺎﻻن )د  18ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ(.
 /5ﻫﻨﺪ او ﺳﻨﺪ  4680ﺗﺎﻻن )د ﻳﻮ ﺳﻞ او ﺷﭙﯧﺘﻮ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ(.
دا د ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﻮ وﻻﻳﺘﻮ د ﻣﺎﻟﻴﻮ اﻧﺪازه وه ﺧﻮ د دارﻳﻮش د وﺧﺖ د دوﻟﺖ ټﻮﻟﻪ ﻣﺎﻟﻴﻪ ﺋﯥ
 14560ﺗﺎﻻن ،ﻧﻮي ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ ﻃﻼﻳﻲ ﻓﺮﻧﮕﻪ =  450ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ اﻓﻐﺎﻧۍ ﺑﻠﻠﯥ ده.
د اوﻟﻒ ﻛﺮو ﭘﻪ ﻗﻮل :د ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﻟﻪ ﻛﻬﻮل ﻛﻮروش ،ﻟﻮﻣړي دارﻳﻮش ،ﺧﺸﻴﺎرﺷﺎ
او دوﻫﻢ دارﻳﻮش ﭘﻪ ﮔﻨﺪﻫﺎرا ﻛﻲ ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﺣﻜﻢ ﭼﻠﻮﻟﻰ دئ ﭼﻲ د ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﻮ اﻳﺎﻟﺘﻮ
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻛﺴﭙﺎرﺗﻮرس )ﭘﯧښﻮر( او ﭘﻴﻮﻛﻴﻼوﺗﺲ )ﭼﺎرﺳﺪه( وو او ﻟﻜﻪ ﺳﺮ داوﻳﺪ
ﻫﻮﮔﺮث ﭼﻲ د ﺳﻜﻨﺪر ﭘﻪ ﻛﺘﺎب ﻛﻲ واﻳﻲ" :ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ ﭼﻲ د درﻳﻢ دارﻳﻮش او
ﺳﻜﻨﺪر ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﯧښﻪ ﺳﻮه ،د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻣﺆرخ آرﻳﺎن د ﻓﻬﺮﺳﺖ ﺳﺮه ﺳﻢ ﭘښﺘﺎﻧﻪ او د ﻫﻨﺪوﻛﺶ
د ﻏﺮو ﺧﻠﻚ د دارﻳﻮش ﭘﻪ ﻟښﻜﺮو ﻛﻲ ﺷﺎﻣﻞ ول" ﭼﻲ ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﻫﻢ د دې ﻫﻴﻮاد ﺳﺮه د
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ راﺑﻄﻪ څﺮﮔﻨﺪﯦږي.
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د ﺳﻜﻨﺪر ﻳﺮﻏﻠﻮﻧﻪ
د ﻫﻐﻮ ﻟﻮﻳﻮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺟﺮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻛﻲ ﭼﻲ ﺗﺮ وﻳﺪي او اوﺳﺘﺎﻳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ او د
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﻣﺪﻧﻴﺖ ﺗﺮ اﻏﯧﺰو وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ او زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻫﻨﺮ او
ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻓﻜﺮي ﺟﻮړښﺖ ﻛﻲ ډﯦﺮ زﻳﺎت او څﺮﮔﻨﺪ اﺛﺮ ﻛړى دئ ،ﻫﻐﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﺎوره
ﻛﻲ د ﺳﻜﻨﺪر ﻣﻘﺪوﻧﻲ ﻟښﻜﺮﻛﺸۍ او ﻳﺮﻏﻠﻮﻧﻪ دي ﭼﻲ د دې ﻫﻴﻮاد د ﻓﺮﻫﻨﮓ او ژوﻧﺪون
او ﻓﻜﺮ او ﻣﺪﻧﻴﺖ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﺟﺮﻳﺎن ﺗﻪ ﺋﯥ څﺮﮔﻨﺪه اوښﺘﻨﻪ او ﻧﻮې ﺑڼﻪ ورﻛړې ده او د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ دا اﻏﯧﺰه ﻧﺎﻛﻪ ﭘﯧښﻪ ﺧﺎص اﻫﻤﻴﺖ او ډﯦﺮي ژوري اﻏﯧﺰې ﻟﺮي .دا
ځﻜﻪ ﭼﻲ زﻣﻮږ ﭘﺮ ﺳﻴﺎﺳﺖ او د ژوﻧﺪون ﭘﺮ ﻃﺮز او ﭘﺮ ﻓﻜﺮ او ادب او ﻫﻨﺮ او زﻣﻮږ د ﻓﺮﻫﻨﮓ
ﭘﺮ ټﻮﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺑﺎﻧﺪي ﺋﯥ دوﻧﻲ ژور او ﺗﻐﻴﺮ ورﻛﻮوﻧﻜﻰ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻛړى دئ ﭼﻲ ﭘﺨﻮاﻧۍ
ﻻره ﺋﯥ ﺑﯧﺨﻲ اﻟﻴﺸﻪ ﻛړې ده.
ﺳﻜﻨﺪر د ﻳﻮﻧﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﻲ د ﻣﻘﺪوﻧﻲ ﭘﺎﭼﺎ دوﻫﻢ ﻓﻠﻴﭗ زوى وو ،ﭼﻲ ﭘﻪ 356ق م
ﻛﺎل د ﭘﻼ ﭘﻪ ښﺎر ﻛﻲ زﯦږﯦﺪﻟﻰ ،ﭘﻼر ﺋﯥ ﻓﻠﻴﭗ د درﻳﻢ اﻣﻴﻦ ﺗﺎس زوى او ﻣﻮر ﺋﯥ اﻟﻤﭙﻴﺎس
د ﻣﻮﻟﻮس د ﭘﺎﭼﺎ ﻧﻲ اوپ ﺗﻮﻟﻢ ﻟﻮر وه ،ﭼﻲ د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ اﺳﺎﻃﻴﺮو ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﺳﻜﻨﺪر د ﭘﻼر ﻟﻪ
ﺧﻮا ﻫﺮﻛﻮﻟﺲ او د ﻣﻮر ﻟﻪ ﺧﻮا اﺷﻴﻞ د ﻳﻮﻧﺎن اﻓﺴﺎﻧﻮي ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ رﺳﯧږي او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ
ﺋﯥ ﭘﻼر د )336ق م( ﻛﺎل ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣﯧﻠﻪ )ﺟﺸﻦ( ﻛﻲ د ﻳﻮه ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا ووژل ﺳﻮ ،ﻧﻮ ﭘﻪ
ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻛﺎل ﭘﻪ ﺷﻞ ﻛﻠﻨﻲ ﻋﻤﺮ د ﻳﻮﻧﺎن ﭘﺮ ﺷﺎﻫﻲ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ.
ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ د ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ د ﻛﻬﻮل ﺗﺨﺖ درﻳﻢ دارﻳﻮش )ﻛﺪﻣﺎن( ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻰ
وو ،ﭼﻲ د ﻫﻴﻮاد ﭼﺎري د ده د ﻓﺘﻨﻪ اﻧﮕﯧﺰه وزﻳﺮ )ﺑﺎﮔﻮاس( ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ وې او ﭘﺨﭙﻠﻪ
ﻛﺪﻣﺎن ﻫﻢ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻰ ،ﺑﯧﻜﺎره او ﻧﺎراﺳﺘﻪ ﺳړى وو ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﺳﻜﻨﺪر ﺗﻪ ﭼﻲ د
ﺟﻬﺎن ﻧﻴﻮﻟﻮ اراده ﺋﯥ درﻟﻮده د ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ د ارت ﻫﻴﻮاد ﻧﻴﻮل آﺳﺎﻧﻪ ښﻜﺎرﯦﺪه او د  80زره
ﻟښﻜﺮ او ﺟﻨﮕﻲ ﺑﯧړﻳﻮ ﺳﺮه د ارداﻧﻞ ﺗﺮ آﺑﻨﺎ راﭘﻮرﻳﻮوت او ﭘﺮ آﺳﻴﺎ ﺋﯥ ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه.
درﻳﻢ دارﻳﻮش ﻫﻢ  80زره ﻋﺴﻜﺮ درﻟﻮده ﭼﻲ ﻳﻮ څﻪ ﺋﯥ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ اﺟﻴﺮ ﺳﭙﺎﻳﺎن ول او د
دوى ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻫﻢ ﻳﻮﻧﺎﻧﻰ )ﻣﻴﻤﻨﻴﻦ( ﻧﺎﻣﻰ وو ،ﻣﮕﺮ د ﻛﺮاﻧﻴﻚ ،اﻳﺴﻮس او ﮔﻮﮔﻤﻞ ﭘﻪ

75
درو ﺟﮕړو ﻛﯥ ﺳﺨﺘﻲ ﻣﺎﺗﻲ وﻛړې او ﺳﻜﻨﺪر د ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ښﻜﻠﻲ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ )ﺗﺨﺖ
ﺟﻤﺸﻴﺪ( ﺗﻪ اور واﭼﺎوه او دارﻳﻮش ﭘﺎرت )ﺧﺮاﺳﺎن( ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪ او د ) 330ق م( ﻛﺎل ﭘﻪ
ﺟﻮﻻﻳﻲ ﻛﻲ د ﭘﻨځﻮس ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ داﻣﻐﺎن ﺗﻪ ﻧﮋدې د ﺑﺎﺧﺘﺮ د واﻟﻲ )ﺑﺴﻮس( او د رﺧﺞ
او درﻧﮕﻴﺎﻧﺎ )ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﺳﻴﺴﺘﺎن( د ﺣﻜﻤﺮان )ﺑﺮﺳﻨﺘﺲ( ﻟﻪ ﺧﻮا ووژل ﺳﻮ.
ﺳﻜﻨﺪر د دارﻳﻮش د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﭘﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او ﭼﻲ ﻫﻐﻪ ﺋﯥ وژﻟﻰ
وﻣﻮﻧﺪ د ﻫﻐﻪ وژوﻧﻜﻰ ﺋﯥ ﻏﺮﻏړه ﻛړ او د ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﻓﺘﺤﻲ ﺗﻪ ﺋﯥ ﻣﺨﻪ وﻛړه.
دا وﺧﺖ ﺑﺴﻮس ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ،ﻫﻠﺘﻪ ﺋﯥ د ﭘﺎﭼﻬۍ اﻋﻼن وﻛﻰ او د ﺳﻜﻨﺪر د
ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺋﯥ ﭘﻪ ﻫڅﻮ ﻻس ﭘﻮري ﻛﻰ او ﺑﺮﺳﻨﺘﺲ ﻫﻢ ځﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ ورﺳﺎوه ،او
ﺳﺎﺗﻲ ﺑﺎرزاﻧﺲ ﻟﻪ آرﻳﺎ )ﻫﺮاﺗﻪ( ﭘﻪ دې دﻓﺎﻋﻲ اﺗﺤﺎدﻳﻪ ﻛﻲ ﮔډون وﻛﻰ ،ﺧﻮ ﭼﻲ ﺳﻜﻨﺪر
ﺳﻮزﻳﺎن )ﻃﻮس( ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ د ﻫﺮات ﺣﻜﻤﺮان ﻫﻐﻪ ﺗﻪ ښﻪ راﻏﻠﯥ ووﻳﻞ ،ﺑﻴﺎ ﻧﻮ د ﺑﺴﻮس د
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
د ﺳﺎﺗﻲ ﺑﺎرزاﻧﺲ او د ﻫﻐﻪ د ﻓﺪاﻛﺎر ﻟښﻜﺮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺋﯥ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻳﻮه ځﻨﮕﻠﻪ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻣﻮرﭼﻪ
ﻧﻴﻮﻟﯥ وه ځﻨﮕﻠﻪ ﺗﻪ د اور اﭼﻮﻟﻮ ﺳﺒﺐ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوى او د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻟښﻜﺮ د ﺳﺎﺗﻠﻮ او
اوﺳﯧﺪﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺋﯥ د آرﻳﺎ ﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ ښﺎر ودان ﻛﻰ ﭼﻲ ﻫﻤﺪا اوﺳﻨﻰ ﻫﺮات دئ او د ﻫﻐﻪ
ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺋﯥ ارزاﻧﺲ )ارﺷﻚ( ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﻪ.
ﻫﺮات ﭼﻲ د ﺳﻜﻨﺪر ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻰ ﻧﻮ د ﻓﺮاه ﻟﻪ ﻻري ﺋﯥ ﭘﺮ زرﻧﮓ )ﺳﻴﺴﺘﺎن( ﻳﺮﻏﻞ
وﻛﻰ او د  330ق م ﻛﺎل د اﻛﺘﻮﺑﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﺋﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﺧﭙﻞ ﻟښﻜﺮ ﺳﺘﺮ
ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان ﻓﻴﻠﻮﺗﺎس د ﭘﺎرﻣﻦ ﻳﻮ زوى ﭼﻲ ځﻨﻲ ﺑﯧﺮﯦﺪى او ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ﮔﺎرډ ﺳﺮدار
دﻳﻤﺘﺮﻳﻮس ﺋﯥ ووژل او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﻟﻤﺮ ﺧﺎﺗﻪ ﺧﻮا ﺗﻪ د اﻳﺘﻲ ﻣﺎﻧﺪر )ﻫﻠﻤﻨﺪ( د ﻏﺎړي د
اورﮔﻴﺘﻲ )ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ( د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره وﺧﻮځﯧﺪ ﭼﻲ ﺗﻴﺮي داﺗﺲ ﺋﯥ ﺣﻜﻤﺮان وو .ﻫﻐﻪ
ﻫﻴﻮاد ﺋﯥ د ﮔډروزﻳﻪ )ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن( ﺳﺮه وﻧﻴﻮ او د ﻫﻐﻪ ځﺎى ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﭼﻲ آرﻳﺎﺳﭗ ﻧﻮﻣﯧﺪ
ﻓﺘﺢ ﺋﯥ ﻛﻰ.
ﺳﻜﻨﺪر د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﻟﻪ ﻧﺎوې څﺨﻪ د اراﻛﻮزي )ارﻏﻨﺪاو( ﻧﺎوې ﺗﻪ وﻻړ او د 329ق م ﭘﻪ
دوﺑﻲ ﻛﻲ ﺋﯥ اوﺳﻨﻲ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﻧﮋدې د اراﻛﻮزي ﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ ښﺎر ودان ﻛﻰ او دﻏﻪ
ﻋﺴﻜﺮي ﻛﻮټ ﺋﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺳﭙﺎﻳﺎﻧﻮ ﻗﺮارﮔﺎه ﻛړه ،او ﻫﻢ ﺋﯥ د ﻫﻐﻪ ځﺎى ﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﻋﺴﻜﺮ
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واﺧﻴﺴﺘﻪ او )ﻣﻤﻨﻦ( ﺋﯥ د ﻫﻐﻪ وﻻﻳﺖ واﻟﻲ وټﺎﻛﻪ.
دا وﺧﺖ ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﺳﻜﻨﺪر درې ﻟﻮى وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﻟﻜﻪ آرﻳﺎ )ﻫﺮات( ،درﻧﮕﻴﺎﻧﻪ
)ﺳﻴﺴﺘﺎن( او اراﻛﻮزي )ﻛﻨﺪﻫﺎر( ﻧﻴﻮﻟﻲ ول ،ﺧﻮ د ﻫﺮاﺗﻴﺎﻧﻮ ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺮ ﺳﺎﺗﻲ ﺑﺎرزاﻧﺲ د
ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻟﻪ ﭘﺎﭼﺎ ﺑﺴﻮس څﺨﻪ دوه زره ﻋﺴﻜﺮ ﻛﻮﻣﻚ واﺧﻴﺴﺖ ،او ﭘﻪ آرﻳﺎ )ﻫﺮات( ﻛﻲ ﺋﯥ د
ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺑﻴﺮغ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻰ ،ﺳﻜﻨﺪر ﺧﭙﻠﻪ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻗﻮه د ارﺗﻪ ﺑﺎز ﻳﻮس او اﻳﺮي
ژﻳﻮس او ﻛﺎراﻧﻮس ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د ﻫﺮات د ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ د ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﻪ ﭘﺎره واﺳﺘﻮﻟﻪ او د ﭘﺎرت
واﻟﻲ ﭼﻲ ﻓﺮاﺗﺎﻓﺮون ﻧﻮﻣﯧﺪه د دې ﺳﺎﻻراﻧﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﺳﻮ او د ﻫﺮات ﻣﻠﻲ ﻗﻮاوي ﺋﯥ ﻟﻪ
ﻫﺮي ﺧﻮا ﻣﺤﺎﺻﺮه ﻛړې ،څﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳﺨﺘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ ﺳﺎﺗﻲ ﺑﺎرزاﻧﺲ د اﻳﺮي ژﻳﻮس ﻟﻪ
ﻻﺳﻪ 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
329ق م د ﻧﻮاﻣﺒﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ د ژﻣﻲ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﻲ ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ راﻏﻰ ،او ﺑﻴﺎ د ﻛﺎﺑﻞ د ﺷﻤﺎل ﺧﻮا
ﻛﺎﭘﻴﺴﺎ ﺗﻪ وﺧﻮځﯧﺪ او ﭼﺎرﻳﻜﺎر ﺗﻪ ﻧﮋدې ﺋﯥ ﭘﻪ ﻫﻮﭘﻴﺎن ﻛﻲ د ﻗﻔﻘﺎز ﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ ښﺎر ودان ﻛﻰ.
د 329ق م د ﭘﺴﺮﻟﻲ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﺳﻜﻨﺪر د ﺧﭙﻞ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه د ﻗﻔﻘﺎز ﻟﻪ ﺳﻜﻨﺪرﻳﯥ
څﺨﻪ وﺧﻮځﯧﺪ او د اﻧﺪراب ﻟﻪ ﻻري د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﺗﺮ ﻏﺮو )ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ د ﻗﻔﻘﺎز ﺗﺮ ﻏﺮو( ﺗﯧﺮ
ﺳﻮ او د ﺑﺎﺧﺘﺮ د ﺣﻜﻤﺮان ﺑﺴﻮس ﭘﺮ ﻟښﻜﺮ ﺋﯥ ﭼﻲ اﺗﻪ زره ﺑﺎﺧﺘﺮي وﺳﻠﻪ وال ول ﻳﺮﻏﻞ
وﻛﻰ ،ﺧﻮ ﺑﺴﻮس ﭘﻪ ﻟښﻜﺮ ﻛﻲ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﯧﻚ و ﻧﻪ ﻟﻴﺪ ،د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺳﻴﻤﻲ ﺋﯥ وراﻧﻲ ﻛړې
او ﺧﻮراﻛﻲ ﺷﻴﺎن ﺋﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوړه او د آﻣﻮ ﻟﻪ ﺳﻴﻨﺪه د ﺳﻐﺪ ﺧﻮا ﺗﻪ ﺗﯧﺮ ﺳﻮ او ﺑﺎﺧﺘﺮ د
ﺳﻜﻨﺪر ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻰ ﭼﻲ ارﺗﻪ ﺑﺎزﻳﻮس ﺋﯥ د ﻫﻐﻪ ﺣﻜﻤﺮان وټﺎﻛﻪ ،او ازﭼﻴﻼس ﺋﯥ د
ﺳﺎﺗﻨﺪوﻳﻮ ﻋﺴﻜﺮو ﺳﺮه ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺮﯦښﻮ او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻛﻴﻠﻴﻒ ﺗﻪ ﻧﮋدې د آﻣﻮ ﺗﺮ ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻮري ووت
او د ﻗﺮﺷﻲ ﻳﺎ اوﺳﻨﻲ ﺷﻬﺮﺳﺒﺰ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺋﯥ ﺑﺴﻮس ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻰ او ﻣﺎراﻛﻨﺪه
)ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ( ﺋﯥ وﻧﻴﻮ ،او ﻫﻠﺘﻪ ﺋﯥ د ﺗﺎﻧﺎﺋﻴﺲ ﺳﻜﻨﺪرﻳﻪ ښﺎر ودان ﻛﻰ ﭼﻲ اوﺳﻨﻰ ﺧﺠﻨﺪ دئ.
ﭘﻪ ﺳﻐﺪﻳﺎﻧﻪ ﻛﻲ ﻫﻢ د ﺳﻜﻨﺪر ﭘﺮ ﻟښﻜﺮو ﺳﺨﺘﻲ ﺣﻤﻠﯥ وﺳﻮې ،ﻧﻮ ځﻜﻪ ﺳﻜﻨﺪر
ﻣﻘﺪوﻧﻲ ﭘﺮﻛﻮﻻﺋﻮس د درو زرو ﺳﭙﺎﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺮﯦښﻮ او ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺗﻪ راوﮔﺮځﯧﺪ او ﭼﻲ
دﻟﺘﻪ راورﺳﯧﺪ د ﻫﺮات واﻟﻲ ﺳﺘﺎزاﻧﻮر ﺋﯥ درﺑﺎر ﺗﻪ راﻏﻰ او د ﻫﺮات ﭘﺨﻮاﻧﻰ واﻟﻲ
ارزاﻣﺲ او د ﭘﺎرت واﻟﻲ ﺑﺮاﻧﺲ ﺋﯥ ﭼﻲ د ﺑﺴﻮس ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﻘﺮر ﺳﻮي ول د اوﺳﭙﻨﻲ ﭘﻪ ځﻨځﻴﺮو
ﻛﻲ ﭘﯧﭽﻠﻰ راوﺳﺘﻞ ،او ﺑﺴﻮس ﺋﯥ ﭘﻪ ﻣﺠﻠﺲ ﻛﻲ ﻣﺤﺎﻛﻤﻪ ﻛﻰ او وې واژه ) 328ق م(.
ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ ﻧﻮﻧﺲ زره ﻫﻮﺳﺎ او ﻧﻮي ﻋﺴﻜﺮ ﻟﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻪ د ﺳﻜﻨﺪر د ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﻳﻮ
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ځﺎى ﺳﻮل او ده د ﻣﺮﮔﻴﺎن )ﻣﺮﻏﺎب( ﭘﻪ ﻧﺎوه ﻛﻲ د ﻫﻐﻪ ځﺎى وﻃﻨﻲ ﺣﻜﻤﺮان ارﻳﻤﻴﺎزﻳﺲ ﻟﻪ
ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوى او ﭘﻪ دار ﺋﯥ وځړاوه ،د ﻣﺮو ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺳﺮﺧﺲ او ﻣﺮو ﭼﺎق ﻛﻼوي
وداﻧﻲ ﻛړې او ﺑﻠﺦ ﺗﻪ راوﮔﺮزﯦﺪ او د ﻻري ﭘﺮ ﺳﺮ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻣﻴﻤﻨﻪ ،اﻧﺪﺧﻮى ،ﺷﺒﺮﻏﺎن او ﺳﺮﭘﻞ
ﻛﻲ څﻠﻮر ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻛﻮټﻮﻧﻪ )ﺣﺼﺎروﻧﻪ( ﺟﻮړ ﻛړه او ﺑﻴﺎ ﺗﺮ آﻣﻮ ﭘﻮري ووت او ﭘﻪ ﻣﺮاﻛﻨﺪه
)ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ( ﻛﻲ د ﺧﭙﻠﻮ ﻟښﻜﺮو ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﺳﻮ.
د ﺳﭙﻴﺎﻣﻨﺶ د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻳﻮ ﺟﻨﮕﻴﺎﻟﻰ او زړه ور ﻣﯧړه ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺳﻜﻨﺪر
ﺳﺮه ﺟﮕړې ﻛړي وې او د څﻪ وﺧﺖ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻟﻪ ﻣﻴﺪاﻧﻪ وﺗﻠﻰ وو ،ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻛﻲ ډﮔﺮ ﺗﻪ
راووت او د ﻳﻮﻧﺎن ﭘﻪ ﻋﺴﻜﺮي ﻣﺮﻛﺰ زرﻳﺎﺳﭙﻪ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺳﻜﻨﺪر د ﻟښﻜﺮ ﻣﺸﺮ ﭘﻴﺘﻮن
 Pettonﺑﻨﺪي وﻧﻴﻮ ،ﺧﻮ د ﺳﻜﻨﺪر ﻟﻪ ﺧﻮا ﻛﺮاﺗﻴﺮوس د ﺳﭙﻴﺎﻣﻨﺶ ﺳﺮه وﻧښﺖ او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ ﻟﻪ
ځﺎﻳﻪ وﻳﻮﺳﺖ ،ﻣﮕﺮ ﻟږ وروﺳﺘﻪ ﭼﻲ ﺳﻜﻨﺪر ﻟﻪ ﺳﻐﺪﻳﺎﻧﻪ څﺨﻪ راوﮔﺮزﯦﺪ ،ﻫﻤﺪﻏﻪ
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
ﭘﻪ ﻣﻠﮕﺮۍ ﺗﻮﻣﺘﻲ وو ﻋﺰل ﻛﻰ او د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ځﺎى ﺋﯥ ﻣﻘﺪوﻧﻲ اﻣﻴﻨﺘﺎس  Amyntasوټﺎﻛﻪ
ﭼﻲ د ﻋﺴﻜﺮي ﺟﻨﺮال ﻛﻮاﻧﻮس ﭘﻪ ﻣﻼت ﺑﺎﺧﺘﺮ وﺳﺎﺗﻲ ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺳﭙﻴﺘﺎﻣﻨﺶ
ورﺑﺎﻧﺪي ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ ﻣﮕﺮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﮕﺮو د ﺧﻴﺎﻧﺖ ﭘﻪ اﺛﺮ ووژل ﺳﻮ )327ق م( او ﭘﻪ دې
ﺗﺮﺗﻴﺐ د وﻃﻨﺪوﺳﺘﻮ ﺑﺎﺧﺘﺮﻳﺎﻧﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ او زﻳﺎت ﻣﻠﻲ ﻣﺸﺮان د ﺳﻜﻨﺪر ﻟﻪ
ﻻﺳﻪ ﻧﯧﺴﺖ او ﻧﺎﺑﻮد ﺳﻮل ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ څﺨﻪ ﻫﻮﺧﻴﺎرﺗﺲ  Oxyartesﻧﻮﻣﯧﺪ ،ﭼﻲ د
ﺧﭙﻠﻲ ﻛﻮرﻧۍ ﺳﺮه ﻏﺮه ﺗﻪ ﺧﺘﻠﻰ وو ﺧﻮ ﻣﻘﺪوﻧﻲ ﻟښﻜﺮو ورﺑﺎﻧﺪي ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او دى ﺋﯥ د
ﺧﭙﻠﻲ ﺧﻮرا ښﻜﻠﻲ ﻟﻮر روښﺎﻧﻲ  Roxanaﺳﺮه ﭼﻲ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﺨﭙﻞ ﺗﻠﻔﻆ رﻛﺴﺎﻧﻪ ﺑﻠﻠﯥ ده
ﺳﻜﻨﺪر ﺗﻪ راووﺳﺖ او ده دا ښﻜﻠﯥ ﺑﺎﺧﺘﺮي ﭘﯧﻐﻠﻪ د 327ق م ﭘﻪ ﭘﺴﺮﻟﻲ ﻛﻲ ﻣﺎﻧﺪﻳﻨﻪ ﻛړه،
ﺣﺎل دا ﭼﻲ د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻟښﻜﺮو ﺳﺮداران د ﺑﺎﺧﺘﺮي ﭘﯧﻐﻠﻲ ﺳﺮه د ﻳﻮﻧﺎن د ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﻣړوښۍ
راﺿﻲ ﻧﻪ ول او ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﺳﺘﺮ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﺳﺮدار ﻛﻠﻴﺘﻮس وو ﭼﻲ د 327ق م ﭘﻪ ﭘﺴﺮﻟﻲ د
ﻣﺴﺘۍ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻣﺠﻠﺲ ﻛﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻛﻲ ﺟﻮړ ﺳﻮى وو د ﺳﻜﻨﺪر ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ووژل ﺳﻮ.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﺑﺎﺧﺘﺮ او ﺳﻐﺪﻳﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ د ﺳﻜﻨﺪر دوه ﻛﻠﻨۍ ﺟﮕړې ﭘﺎى ﺗﻪ
ورﺳﯧﺪﻟﯥ ،ﻧﻮ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ د ﺳﻔﺮ ﻓﻜﺮ ورﭘﻴﺪا ﺳﻮ ،او دﯦﺮش زره ﺑﺎﺧﺘﺮي زﻟﻤﻴﺎن ﺋﯥ ﭘﺨﭙﻞ
ﻟښﻜﺮ ﻛﻲ واﺧﻴﺴﺘﻞ او د 327ق م ﭘﻪ ﭘﺴﺮﻟﻲ ﻛﻲ د ﺧﭙﻠﻮ  120زرو ﭘﻠﻴﻮ او  15زرو ﺳﭙﺮو
ﺳﺮه ﭼﻲ  70زره ﺋﯥ آﺳﻴﺎﻳﻲ ﺧﻠﻚ ول د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﻟﻪ ﻻري ﺋﯥ د ﻫﻨﺪ ﺧﻮا ﺗﻪ ﻣﺨﻪ وﻛړه او
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اﻣﻴﻨﺘﺎس ﺋﯥ ﻟﻪ ﻟﺴﻮ زرو ﭘﻠﻴﻮ او درې زره او ﭘﻨځﻪ ﺳﻮو ﺳﭙﺮو ﺳﺮه ﭘﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻛﻲ ﭘﺮﯦښﻮ.
ﺳﻜﻨﺪر د ﭘﺎروﭘﺎﻣﻴﺰاد د ﺧﺎواك ﻟﻪ درې څﺨﻪ ﻛﺎﭘﻴﺴﺎ ﺗﻪ ﺗﯧﺮ ﺳﻮ او ﻧﻴﻜﺎﺗﻮر ﺋﯥ د
ﻫﻐﻪ ځﺎى ﺣﻜﻤﺮان وټﺎﻛﻪ او د ﻛﺎﺑﻞ د ﻧﺎوې ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺋﯥ ﺗﻴﺮﻳﺎﺳﭗ  Tyriaspesﺗﻪ
وﺳﭙﺎرﻟﻪ او د دروﻧټﯥ ﻟﻪ ﻻري د ﻛﻮﻧړ ﻧﺎوې ﺗﻪ ورﻏﻰ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ اﺳﻤﺎر او ﺑﺎﺟﻮړ او
ﺟﻨﺪول ﺗﻪ وﻻړى ،او د ﻻري ﭘﻪ ﻫﺮه ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻲ د ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ورﺳﺮه ﺟﮕړې او ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ
وﺳﻮې او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ ﭼﻲ د اﺳﭙﻴﺰۍ )ﻏﺎﻟﺒﺎً اوﺳﻨﻲ ﻳﻮﺳﻔﺰي( ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه ﺋﯥ وﻛړه
څﻠﻮﯦښﺖ زره ﺑﻨﺪﻳﺎن او دوه ﺳﻮه او دﯦﺮش زره ﻏﻮاﻳﻲ ﺋﯥ ﭘﻪ ﭼﻮر او ﭼﭙﺎو وﻧﻴﻮل او ﻫﻐﻮ
ﻟښﻜﺮو ﭼﻲ د ﻫﻔﺴﺘﻴﻮن او ﭘﺮدﻳﻜﺎس ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د ﻛﺎﺑﻞ د ﺳﻴﻨﺪ د ﻣﺠﺮا ﻟﻪ ﻻري د ﺗﻜﺴﻴﻼ
د ﭘﺎﭼﺎ )اﻣﭙﻬﻲ( ﭘﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ د ﭘﯧښﻮر او ﭼﺎرﺳﺪې او وﻳﻬﻨﺪ د ﺳﻴﻤﻮ د ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره
اﺳﺘﻮﻟﻲ ﺳﻮي وې ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﻲ ﺋﯥ ﺗﺮ ﺳﻨﺪه وﻧﻴﻮﻟﯥ.
ﺳﻜﻨﺪر د ﻛﻮﻧړ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ ﺗﺮ ﺑﺎﺟﻮړ ﭘﻮري د ﭘښﺘﻨﻮ د ﺧﻮرا ﺳﺨﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮه
ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﻮ او د ﻫﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻪ ﺟﮕړو ﻛﻲ دوه واره ټﭙﻲ ﺳﻮ او ده ﻫﻢ ﺗﺮ ﺑﺮي وروﺳﺘﻪ
ښﺎروﻧﻪ وران او ﺑﻨﺪﻳﺎن ﺋﯥ ﺗﺮ ﺗﯧﻎ ﺗﯧﺮ ﻛړه او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د اﺳﭙﻴﺰي اﻣﻴﺮ د ﺳﻮاﺳﺖ )ﺳﻮات(
د ﻧﺎوې ﭘﻪ ﻳﻮه ښﺎر ﻛﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺎوه ،ﻧﻮ ﺗﺮ ﺳﺮﻛﺎڼﻴﻮ او ﭼﻤﺮﻛﻨډ او ﻧﺎوﮔۍ ﺗﯧﺮ ﺳﻮ او د
ﮔﻮري )ﺑﻨﺠﮕﻮره( ﻟﻪ ﻻري ﭼﻜﺪرې او د ﺳﻮات ﻧﺎوې ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ او څﻮ ښﺎره ﺋﯥ وﻧﻴﻮل او
ډﯦﺮي ﻗﺒﻴﻠﯥ ﺋﯥ اﻳﻠﻲ ﻛړې او دﻟﺘﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻣﺆرخ آرﻳﺎن )د 175م ﺷﺎوﺧﻮا( ﭘﻪ ﻗﻮل د
اﺳﺎﻛﻲ ﻧﻮس  Assakenosﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻠﻚ اوﺳﯧﺪل او ﻣﺮﻛﺰي ښﺎر ﺋﯥ ﻣﺴﺎﮔﻪ Massaga
ﻧﻮﻣﯧﺪ ،ﭼﻲ اوس ﺋﯥ د ﻛﺘﮕﻠﻪ د درې او وچ ﺧﻮړ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻛﻨډواﻟﯥ ﻟﻴﺪه ﻛﯧږي او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ
دﻟﺘﻪ  75زره ﻫﻮﺳﺎ او ﺗﺎزه دﻣﻪ ﻣﻠﻲ ﻟښﻜﺮ د ﻣﺪاﻓﻌﻴﻨﻮ ﻣﻼﺗړ ﺗﻪ راورﺳﯧﺪ ﺧﻮرا ﺳﺨﺘﻪ
ﺟﮕړه وﻧښﺘﻪ او ﺳﻜﻨﺪر دوى د ﻣﺴﺎﻛﻪ ﭘﻪ ښﺎر ﻛﻲ څﻠﻮر ورځﻲ ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛړه څﻮ ﭼﻲ ټﻮل ﺋﯥ
ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوړه او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ داور او ﺑﺎزﻳﺮا )اوﺳﻨﻰ ﺑﺮﻳﻜﻮټ( ښﺎروﻧﻪ ﻫﻢ وﻧﻴﻮل
او د ﻣﻬﺎﺑﻦ )اورﻧﻮس( د ﻏﺮه ﻟﻤﻨﻮ ﺗﻪ وﺧﻮت ﭼﻲ د اټﻚ د ﺷﻤﺎل ﭘﻪ دﯦﺮش ﻣﻴﻠﻲ ﻛﻲ ﭘﺮﺗﯥ
دي اوس ﺳﻲ ﻛﻮﺳﺘﻮس ﺋﯥ د ﻫﻐﯥ ﺳﻴﻤﻲ واﻟﻲ وټﺎﻛﻪ او ﻣﻘﺪوﻧﻲ ﻧﻴﻜﺎﺗﻮر د اﻧډوس د
ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځﻲ ﻧﺎوې ﺣﻜﻤﺮان ﺳﻮ.
د 326ق م ﭘﻪ ﻓﺮوري ﻛﻲ ﺳﻜﻨﺪر ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﭘﻠﻪ ﺗﯧﺮ ﺳﻮ ،ﭼﻲ ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺋﯥ د اټﻚ ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﭘﺮ ﺳﻨﺪ ﺗړﻟﻰ وو او د ﺗﻜﺴﻴﻼ ﺗﺮ ښﺎره ﭼﻲ د دې ﻫﻴﻮاد ﻟﻮى داراﻟﻌﻠﻢ وو او د
راوﻟﭙﻨډۍ د ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ ﺷﻤﺎل ﭘﻪ ﻟﺲ ﻣﻴﻠﻲ ﻛﻲ د ﻣﺮﮔﻠﻪ د ﻛﻮﺗﻞ ﭘﻪ ﻟﻤﻨﻪ ﻛﻲ ﭘﺮوت وو ﭘﺮ
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ﻣﺦ وﻻړ او د ﺗﻜﺴﻴﻼ ﭘﺎﭼﺎ اﻣﭙﻬﻲ  Omphisﺋﯥ ﭼﻲ د ﺳﻜﻨﺪر ﺳﺮه ﺋﯥ روﻏﻪ وﻛړه ﺑﻴﺮﺗﻪ ﭘﻪ
ﻫﻐﻪ ښﺎر ﻛﻲ د ﺧﭙﻞ ﺳﺘﺮاب )واﻟﻲ( ﭘﻪ ﺣﻴﺚ وټﺎﻛﻪ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﺋﯥ ﭘﻨځﻪ زره ﺟﮕړن
واﺧﻴﺴﺘﻞ او د 326ق م د ﻣﻰ ﺗﺮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ د ﺟﻴﻠﻢ ﻏﺎړي ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ او د ﻫﻤﺪې ﻛﺎل ﭘﻪ
ﺟﻮﻻى ﻛﻲ د ﻫﻨﺪ د ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻮروس )ﻓﻮر( ﺳﺮه وﻧښﺖ ،ﻫﻐﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻮ او ده ﻫﻢ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺮ
ﺧﭙﻞ ځﺎى ﭘﺮﯦښﻮ او ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﺑﻴﺎس ﺗﺮ ﻏﺎړي ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړ ﺧﻮ د ده ﻟښﻜﺮو ﺑﻠﻮا وﻛړه او د ﻫﻨﺪ
ﭘﻪ ﺗﻮده ﺧﺎوره ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻧﻮر ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ څﺨﻪ ﻏﺎړه وﭘﯧﭽﻠﻪ او ﺳﻜﻨﺪر ﺋﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ راﮔﺮزﯦﺪو ﺗﻪ
ﻣﺠﺒﻮر ﻛﻰ او ده ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻲ ﻟښﻜﺮي ﭘﺮ درو ﺑﺮﺧﻮ ووﯦﺸﻠﯥ :ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ ﺋﯥ د ﻛﺮاﺗﻴﺮوس
او د ﻟښﻜﺮ د ﻧﺎروﻏﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﺑﻮﻻن او ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻻري واﺳﺘﻮﻟﻪ.
دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﭼﻲ  12زره ﺳﭙﺎﻳﺎن او دوه زره ﻣﺎڼﻮﮔﺎن وه د ﻧﻴﺎرﻛﺲ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د ﺳﻠﻮ
ﻛښﺘﻴﻮ ﺳﺮه د درﻳﺎب ﻟﻪ ﻻري 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
ﺣﺘﻲ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺟﮕړه ﻛﻲ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺳﻜﻨﺪر ټﭙﻲ ﺳﻮ ﺧﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻲ ﺋﯥ ټﻮل ووژل او ﻗﺘﻞ ﻋﺎم
ﺋﯥ ﻛړه او ﻫﻢ د ﺳﻨﺪ د ﻧﺎوې ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ د اﺗﻴﺎ زرو ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺧﻠﻚ ووژل ﺳﻮل او د
325ق م د ﺟﻮﻻى ﻣﻴﺎﺷﺖ وه ﭼﻲ ﺳﻜﻨﺪر د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﮕﺮو ﺳﺮه د اوﺳﻨﻲ ﻛﺮاﭼﻲ ﺷﺎوﺧﻮا )د
اﺳﻼﻣﻲ دورې دﻳﺒﻞ( ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ او د ﻳﻮې ﺑﺤﺮي ﺳﻜﻨﺪرﻳﯥ ﺑﻨﺴټ ﺋﯥ ﻫﻠﺘﻪ ﻛښﯧښﻮ او ﻟﻪ
ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ د ﮔﺪروزﻳﺎ )ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻨﻮب( ﻟﻪ ﻻري ﭘﺎرس ﺗﻪ وﻻړ او ﭼﻲ
ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ 323ق م د ﺟﻮن ﭘﻪ  13ﺷﭙﻪ ﭘﻪ  32ﻛﻠﻨۍ د ﻣﻼرﻳﺎ ﻟﻪ ﻧﺎروﻏۍ څﺨﻪ ﻣړ ﺳﻮ،
د ده د ﻳﺮﻏﻠﻮﻧﻮ او ﻟښﻜﺮﻛښﻴﻮ ﻣﻮده د آرﻳﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﺧﺎوره ﻛﻲ او د دې ځﺎى د ﺧﻠﻜﻮ د
ﻣﻘﺎوﻣﺘﻮ وﺧﺖ ﻟﻪ  330ﺗﺮ 326ق م ﭘﻮري څﻠﻮر ﻛﺎﻟﻪ وو ) 13ﻋﻜﺲ(.
د آرﻳﺎﻧﺎ ﭘﻪ ﻟﻤﺮﺧﺘﻴځﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻲ ﻳﻌﻨﻲ د اﻧډوس ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪو ﺗﻪ ﺗﺮ ﻧﻴﻜﺎﺗﻮر وروﺳﺘﻪ ﻳﻮ
څﻮك د ﻓﻴﻠﭙﺲ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ واﻟﻲ ﺳﻮ او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ 324ق م ﻛﺎل د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻋﺴﻜﺮو ﻟﻪ
ﻻﺳﻪ ووژل ﺳﻮ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ اﻳﻮداﻣﻮس د ﺗﻜﺴﻴﻼ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ د اﻧډوس ﻟﻪ ﻏﺮب
څﺨﻪ د ﺧﭙﻞ اﺗﺤﺎد رﺳۍ وﺷﻠﻮﻟﻪ او ﭼﻲ ﺳﻜﻨﺪر ﻣړ ﺳﻮ د ﻫﻨﺪ ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻮروس )ﻓﻮر( د
اﻧډوس ﺑﺮه ﻧۍ ﻧﺎوه وﻧﻴﻮﻟﻪ ،ﺧﻮ ﭘﻪ 317ق م ﻛﻲ د اﻳﻮاداﻣﻮس ﻟﻪ ﺧﻮا ووژل ﺳﻮ ،او ﭘﺨﭙﻠﻪ
اﻳﻮاداﻣﻮس ﻫﻢ ﻫﻨﺪ ﭘﺮﯦښﻮ او د ده د ﺗﮓ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﻤﺒﻠﻪ
ټﻮﻟﻪ ﺳﻮه.
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ﭘﻪ آرﻳﺎﻧﺎ ﻛﻲ د ﻣﻮرﻳﺎ ﻣﻮﻗﺘﻲ واﻛﻤﻨﻲ
او ﺑﻮداﻳﻲ ﻟﻮﻳﻪ اﻏﯧﺰه
د ﺳﻜﻨﺪر د ﻣړﻳﻨﻲ ﺳﺮه د ده ﭘﺮاﺧﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮري ﻫﻢ ﺳﺮه وﭘﺎﺷﻠﻪ ﺳﻮه .د ده ﻟﻮﻳﻮ
اﻓﺴﺮاﻧﻮ د ﺷﺎم ﭘﻪ ﻃﺮاﺑﻠﺲ ﻛﻲ ﻳﻮه ﻏﻮﻧډه وﻛړه او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺳﻜﻨﺪر ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ
ﻣﻨځﻮ ﻛﻲ ﺳﺮه ووﯦﺸﻪ .د آرﻳﺎﻧﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﻳﻌﻨﻲ اراﻛﻮزي )د ارﻏﻨﺪاو ﻧﺎوه( او
ﮔﺪروزي )ﻣﻜﺮان( ﺳﻴﺒﻴﺮﺗﻴﺎس  Sibyrtiasﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺳﻮه او ﭘﻪ آرﻳﺎ )د ﻫﺮﻳﺮود ﭘﻪ ﻧﺎوه(
او ﭘﻪ درﻧﮕﻴﺎﻧﻪ )د ﻫﻤﻨﺪ ﭘﻪ ﻧﺎوه( ﻛﻲ ﻗﺒﺮﺳﻲ ﺳﺴﺘﺎﻧﺪار  Stasandarﺣﻜﻤﺮان ﺳﻮ او
ﺑﻜﺘﺮﻳﺎﻧﻪ )ﺑﺎﺧﺘﺮ( او ﺳﻐﺪﻳﺎﻧﻪ )ﺳﻐﺪ( ﺳﺘﺎﺳﺎﻧﻮر  Srasanorﺗﻪ ورﻛړه ﺳﻮه ،او
ﻫﻮﺧﻴﺎرﺗﺲ  Oxyartesد ﺳﻜﻨﺪر د ﻣﺎﻧﺪﻳﻨﯥ روښﺎﻧﻲ ﭘﻼر د آرﻳﺎﻧﻪ د ﻣﺮﻛﺰي ﺳﻴﻤﻲ ﻳﻌﻨﻲ
ﭘﺎروﭘﺎﻣﻴﺰاد او د ﻛﺎﺑﻞ د وﻻﻳﺖ ﺣﻜﻤﺮان ﺳﻮ.
ﻣﮕﺮ د آرﻳﺎﻧﻪ ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځ وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ ﭼﻲ ﺣﺪود ﺋﯥ ﺗﺮ ﺗﻜﺴﻴﻼ ﭘﻮري رﺳﯧﺪل د ﻫﻨﺪي
ﺷﻬﺰادﮔﺎﻧﻮ او د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺟﻨﺮاﻻﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻛﺸﻤﻜﺶ ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮه او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ
دې ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻟښﻜﺮو راﺗﮓ او ﭘﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻛﻲ د ﻫﻐﻮ د ﭘﺎﺗﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﺎﭼﻬﻲ دوام،
دﻟﺘﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ او ﻫﻨﺮ او ﻓﻜﺮ او ﻋﻘﺎﻳﺪو اﻏﯧﺰه ﭘﺮې اﻳښﯥ وه او دا اﻏﯧﺰه ﭼﻲ د دې
ﻫﻴﻮاد د وﻃﻨﻲ ﺧﻠﻜﻮ د ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻘﺎﻳﺎوو ﺳﺮه ﮔډه ﺳﻮې وه د ﺷﺮق ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ ﻳﻮې ﺑﻠﻲ
ډﯦﺮي ﻣﻬﻤﻲ ﭘﯧښﻲ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﻮ او ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ د ﻣﻮرﻳﺎ د ﻟﻮى ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺟﻮړﯦﺪه وو.
ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د آرﻳﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﻲ د ﻣﻮرﻳﺎ واﻛﻤﻨﻲ ﻟﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﭘﻠﻮه ډﯦﺮ دوام
ﻧﻪ درﻟﻮد او دﻟﺘﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎﺧﺘﺮي ﺧﭙﻠﻮاك ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﺄﺳﻴﺲ ﺳﻮ ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې ﻟﻨډه ﻣﻮده ﻛﻲ
د ﻣﻮرﻳﺎ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ او د ﺑﻮدا د دﻳﻦ ﻣﺒﻠﻐﺎﻧﻮ دا دﻳﺎﻧﺖ د آرﻳﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﺮق ﻛﻲ ﺧﭙﻮر ﻛﻰ ،ﭼﻲ
دﻟﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﻳﻮه ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آﻳﺰوﮔﻼس او د ﺛﻘﺎﻓﺖ او ﻋﻘﻴﺪې د ﻳﻮ ځﺎى ﻛﯧﺪو ﭘﻪ ځﺎى ﻛﻲ
درې ﻣﻬﻢ ﻋﻨﺼﺮه ﺳﺮه ﮔډ ﺳﻮه او د دې ﻫﻴﻮاد د ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻳﻮ ﻣﻬﻢ ﺑﺎب ﭼﻲ د
ﮔﺮﻳﻜﻮ ﺑﻮدﻳﻚ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻬﻮر دئ ﭘﺮاﻧﻴﺴﺖ او دا دﻳﺎﻧﺖ او ﻫﻨﺮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ زر
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ﻛﺎﻟﻪ ﻧﻮر د اﺳﻼم ﺗﺮ راﺗﮓ ﭘﻮري ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ ﭼﻲ ﻣﻬﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺋﯥ دا ول:
.1

ﺑﺎﺧﺘﺮي ﻳﺎ د دې ﻫﻴﻮاد ﺧﭙﻞ داﺧﻠﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ او ﻫﻨﺮي او ﻋﻘﻴﺪوي ﻋﻨﺎﺻﺮ.

 .2ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺻﻨﻌﺖ او ﻋﻘﻴﺪه او ﻓﻜﺮ ﭼﻲ د  330ق م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﺳﻜﻨﺪر ﺳﺮه ﺷﺮوع
ﺳﻮي وه.
 .3ﺑﻮداﻳﻲ ﻫﻨﺮ او ﻓﺮﻫﻨﮓ او دﻳﻦ د ﺧﭙﻠﻮ ﻫﻨﺪي آﺛﺎرو ﺳﺮه ﭼﻲ د ﻣﻮرﻳﺎ د واﻛﻤﻨۍ ﺳﺮه
ﻳﻮ ځﺎى راﻏﻠﻪ.
ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ د ﻣﻮرﻳﺎ د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺆﺳﺲ ﭼﻨﺪراﮔﻮﭘﺘﺎ )ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ :ﺳﻨﺪروﻛﺘﺲ( دئ ﭼﻲ
د ﺑﻨﺪاﺷﺎﻫﻲ ﻛﻬﻮل ﻳﻮې ﺷﻬﺰادو ﺗﻪ ﭼﻲ ﻣﻴﻮره )ﻃﺎوس( ﻧﻮﻣﯧﺪﻟﻪ ﻣﻨﺴﻮب وو او دى د
ﻛﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻮ ﻃﺒﻘﯥ او د راﺟﭙﻮت )ﺷﻬﺰادﮔﺎﻧﻮ( ﻟﻪ ټﺒﺮ څﺨﻪ وو ،ﭼﻲ ﭘﻪ  324ق م ﻛﻲ ﭘﺎﭼﺎ
ﺳﻮ او ﺗﺮ  24ﻛﺎﻟﻪ ﭘﺎﭼﻬۍ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ 300ق م ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ او زوى ﺋﯥ ﺑﻴﻨﺪوﺳﺎره
 Bindusaraﭼﻲ د )وردﻫﺮا( ﻣﻠﻜﯥ ﻟﻪ ﻧﺴﻪ وو د ده ﭘﺮ ځﺎى ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او د ﻣﻮرﻳﺎﻧﻮ
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ د ﻫﻨﺪ د ﭘﺘﺎﻟﻲ ﭘﺘﺮا )ﭘټﻨﻪ( ښﺎر وو.
ﭼﻨﺪراﮔﻮﭘﺘﺎ د ﻧﻨﺪا ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر وو ،ده د ﺗﻜﺴﻴﻼ د ﺑﺮﻫﻤﻨﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﻣﺸﺮ ﭼﺎﻧﻪ ﻛﻴﻪ
) Chanakyaﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻴﺎﺗﻮ او اﻗﺘﺼﺎدﻳﺎﺗﻮ ﻛﻲ د ارﺗﻬﻪ ﺷﺎﺳﺘﺮه د ﻛﺘﺎب
ﻣﺆﻟﻒ( ﭼﻲ وروﺳﺘﻪ د ده وزﻳﺮ ﺳﻮ ﻟﻪ ځﺎﻧﻪ ﺳﺮه ﻣﻠﮕﺮى ﻛﻰ او د ﻣﮕﺪه ﭘﺎﭼﺎ او ﭘﺎﭼﻬﻲ ﺋﯥ
ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوړه او د ﮔﻨﮕﺎ او ﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺋﯥ د ﻳﻮه ﻟﻮى ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﺴټ ﻛښﯧښﻮد ،ﭼﻲ
اداري او ﻣﺪﻧﻲ ﻣﻨﻈﻢ ﺗﺸﻜﻴﻼت ﺋﯥ درﻟﻮده ،ځﻜﻪ ﻧﻮ دى ﻳﻮازي ﻳﻮ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺳﭙﺎﻫﻲ ﻧﻪ
ﮔڼﻲ ،ﺑﻠﻜﻲ ﻳﻮ ﻫﻮښﻴﺎر او زﻳﺮك ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻣﺪار ﻫﻢ ﺑﻠﻞ ﻛﯧږي .ﭼﻨﺪراﮔﻮﭘﺘﺎ د ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد د
ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﺣﺪود د ﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﻏﺎړو اوږده ﻛړه .د ﺳﻜﻨﺪر ﭘﺮ ځﺎى ﻧﺎﺳﺘﻮ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻏﻮښﺘﻪ
ﭼﻲ د ﺳﻜﻨﺪر ﻧﻴﻮﻟﻲ ﻣځﻜﻲ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻻس ﺗﻪ راوﻟﻲ ،ﻧﻮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮﻛﻮس ﻣﻠﻘﺐ ﭘﻪ
ﻧﻴﻜﺎﺗﻮر ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ د ﺑﺎﺑﻞ ﺣﻜﻤﺮان ﺳﻮ ﭘﺎرس او ﭘﺎرت ﺋﯥ وﻧﻴﻮل او ﭘﻪ  311ق م ﻛﻲ ﺋﯥ
آرﻳﺎ ﺑﻜﺘﺮﻳﺎ ﻫﻢ ﻓﺘﺢ ﻛړه او ﭘﻪ 305ق م ﻛﻲ د ﻛﺎﺑﻞ ﻟﻪ ﻻري د ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻮ ﺧﻮا ﺗﻪ وﻻړ او د ﺳﻨﺪ
ﺗﺮ رود ﭘﻮري ووت ﻧﻮ د ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻪ ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﻮ ﻏﺎړو ﺑﺎﻧﺪي د ﭼﻨﺪراﮔﻮﭘﺘﺎ د ﻟښﻜﺮو
ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺳﻮ ،ﺧﻮ څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﻧﻴﻜﺎﺗﻮر ﺧﭙﻞ ﺑډه )ﺣﺮﻳﻒ( ډﯦﺮ ﻏښﺘﻠﻰ وﻟﻴﺪ ﻧﻮ روﻏﻪ ﺋﯥ
ورﺳﺮه وﻛړه ،ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر ﺋﯥ ورﻛړه او د  500ﭘﻴﻼﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺪل ﻛﯥ ﮔﻨﺪﻫﺎره ،اراﻛﻮزﻳﻪ،
ﮔﺪروزﻳﻪ او ﭘﺎروﭘﺎﻣﻴﺰاد ﭼﻨﺪراﮔﻮﭘﺘﺎ ﺗﻪ ﭘﺮﯦښﻮول او ﭘﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻫﻢ د ﻳﻮدوﺗﺲ
ﺣﻜﻤﺮان وټﺎﻛﻪ.
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د ﭼﻨﺪراﮔﻮﭘﺘﺎ اوﺳﻴﻠﻴﻮﻛﻮس ﺗﺮ روﻏﻲ وروﺳﺘﻪ د ﻫﻨﺪ او ﺑﺎﺧﺘﺮ رواﺑﻂ ﭘﺮاخ ﺳﻮه او
د ﻫﻨﺪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﺗﺮ ﭘﺨﻮا ډﯦﺮ د ﻛﺎﺑﻞ او ﺑﻠﺦ ﻟﻪ ﻻري د ﺧﺰر د ﺑﺤﻴﺮې ﺑﻨﺪرو ﺗﻪ ﻳﻮوړه
ﺳﻮه ،ﺳﻴﻠﻴﻮﻛﻮس ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﭘﻮه ﺟﻨﺮال ﻣﻴﮕﺎﺳﺘﻴﻨﻴﺲ  Megastenesد ﻣﻮرﻳﺎ درﺑﺎر ﺗﻪ د
ﺳﻔﻴﺮ ﭘﻪ ډول واﺳﺘﺎوه او ﻫﻐﻪ ﻳﻮ ﻛﺘﺎب د ﻫﻨﺪ د ﺣﺎﻻﺗﻮ او د ﻣﻮرﻳﺎ د ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻛﻲ
ﻟﻴﻜﻠﻰ وو ،ﭼﻲ اوس ﻧﺴﺘﻪ ،ﻣﮕﺮ ﺳﺘﺮاﺑﻮ او د ﻳﻮﻧﺎن ﻧﻮرو ﻣﺆرﺧﺎﻧﻮ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﻛﺘﺎﺑﻮ ﻛﻲ د
ﻫﻐﻪ ﻛﺘﺎب ځﻴﻨﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ راوړي او ﺳﺎﺗﻠﻲ دي او د دې ﺳﻔﻴﺮ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﭼﻨﺪراﮔﻮﭘﺘﺎ ﺷﭙږ
ﺳﻮه زره ﭘﻠﻲ او دﯦﺮش زره ﺳﭙﺎره او ﻧﻪ زره ﭘﻴﻼن درﻟﻮده او د ده ﭘﻪ ﺷﺎﻫﻲ ﻛﻤﭗ ﻛﻲ څﻠﻮر
ﺳﻮه زره ﺗﻨﻪ ول او ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﻴﺐ د آرﻳﺎﻧﻪ د ﺧﺎوري ﻧﻴﻤﻲ ﺑﺮﺧﻲ د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﺗﺮ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻟﻤﻨﻮ
ﭘﻮري ﭘﻪ ده اړه درﻟﻮده او دا ﻟﻮﻣړى وار دئ ﭼﻲ د ﻫﻨﺪي آرﻳﺎﺋﻴﺎﻧﻮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ
اﻏﯧﺰه ﻟﻪ ﺷﺮق څﺨﻪ د اﻧډوس ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځﻲ ﺧﺎوري ﺗﻪ د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﺗﺮ ﻏﺮه ﭘﻮري رﺳﯧﺪﻟﯥ
ده .ﻛﻠﻪ ﭼﻲ ﭼﻨﺪراﮔﻮﭘﺘﺎ ﭘﻪ  300ق م ﻛﺎل ﻣړ ﺳﻮ ،د ده زوى ﺑﻴﻨﺪوﺳﺎره د اﻣﻴﺘﺮه ﮔﻬﺎﺗﻪ
) Amitraghataدښﻤﻦ وژوﻧﻜﻲ( ﭘﻪ ﻟﻘﺐ د ﭘﻼر ﭘﺮ ځﺎى ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او ده د
ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﺳﺮه دوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ راواﺧﻴﺴﺖ ،او د ﮔﻨﺪﻫﺎره او ﭘﺎروﭘﺎﻣﻴﺰاد او
اراﻛﻮزي ﻟﻪ ﻻرو ﺋﯥ د ﺳﻴﻠﻴﻮﻛﻴﺪاﻧﻮ د ﻫﻴﻮاد ﺳﺮه زﻳﺎت ﺗﺠﺎرﺗﻲ رواﺑﻂ ټﻴﻨﮓ ﻛړه او ﻛﻠﻪ
ﭼﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮﻛﻮس ﻧﻴﻜﺎﺗﻮر ﭘﻪ 280ق م ﻛﻲ د  78ﻛﻠﻨۍ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﻣړ ﺳﻮى وو او د ده زوى
اﻧﺘﻴﺎﻛﻮس ﺳﻮﺗﺮ  Antiachs-Soterد ده ﭘﺮ ځﺎى ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ ﻧﻮ ده د  301ق م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا
ﻛﻲ )دي ﻣﺎﻛﻮس( ﭘټﻨﯥ ﺗﻪ د ﺑﻴﻨﺪوﺳﺎره درﺑﺎر ﺗﻪ د ﺳﻔﻴﺮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ واﺳﺘﺎوه.
د ﻣﻮرﻳﺎ د ﭘﺎﭼﻬۍ او د ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ رواﺑﻂ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺘﻪ ﭘﺮاخ ﺳﻮي
ول او دا ﻫڅﻪ د ﻫﻨﺪ او ﻳﻮﻧﺎن د ﮔډ ﻣﺪﻧﻴﺖ د ﺗﺄﺳﻴﺲ ﻣﺒﺪا وﮔﺮزﯦﺪه او ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې د ﻫﻨﺪ
ﺳﺮه د ﺳﻤﻨﺪر ﻟﻪ ﻻري ﻫﻢ ﺗﮓ او راﺗﮓ ﻣﻮﺟﻮد وو ،ﻟﻜﻪ ﭼﻲ ﭘﺘﺮوﻛﻠﻴﺲ  Partroklesد
ﺳﻴﻠﻴﻮﻛﻮس اﻓﺴﺮ او د ﻫﻐﻪ زوى د ﻫﻨﺪ د ﺳﻤﻨﺪر ﻟﻪ ﻻري ﺳﻔﺮ وﻛﻰ او ښﻪ ﺟﻐﺮاﻓﻲ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺋﯥ راﻏﻮﻧډ ﻛړه ﭼﻲ وروﺳﺘﻪ ورځﻨﻲ ﭘﻠﻴﻨﻲ او اﺳﺘﺮاﺑﻮ اﺳﺘﻔﺎده ﻛړې وه .د
ﻣﻮرﻳﺎ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮﻛﻴﺪﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه دوﻧﻲ د ﺧﭙﻠﻮۍ راﺑﻄﻪ درﻟﻮدﻟﻪ ﭼﻲ د ﻫﻨﺪ د
ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺆﻟﻒ ﻟﻴﻜﻲ :ﺑﻴﻨﺪوﺳﺎره اﻧﺘﻴﺎﻛﻮس ﺗﻪ وﻟﻴﻜﻞ ﭼﻲ ﻣﺎ ﺗﻪ ﻳﻮ ﺣﻜﻴﻢ
او ﺧﻮاږه ﺷﺮاب او وچ اﻧځﺮ راﻧﻴﺴﻲ او راواﺋﯥ ﺳﺘﻮه .اﻧﺘﻴﺎﻛﻮس ﭘﻪ ﺟﻮاب ﻛﻲ ورﺗﻪ
وﻟﻴﻜﻞ :زه ﺑﻪ اﻧځﺮ او ﺷﺮاب درواﺳﺘﻮم ﺧﻮ د ﻳﻮﻧﺎن ﭘﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻲ د ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﺧﺮڅﻮل ﻣﻤﻨﻮع
دي)!(.
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دا ﻣﻮرﻳﺎﻳﻲ ﭘﺎﭼﺎ د ﻳﻮﻧﺎن ﻋﻠﻮﻣﻮ او ادب ﺗﻪ ډﯦﺮ ﺳﺮاښ وو او د ده ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ
ﻫﻨﺪﻳﺎﻧﻮ د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻫﻮﻣﺮ اﺷﻌﺎر ﭘﺨﭙﻠﻪ ژﺑﻪ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻛړي او وﻳﻞ ﺑﻪ ﺋﯥ او وراﻫﻪ ﻣﻴﻬﺮا
 Varahamihiraﭘﺨﭙﻞ ﻛﺘﺎب ﺑﺮﻳﻬﺖ ﺳﻤﻬﻴﺘﻪ  Brihat-Samhitaﻛﻲ د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ آﺳﻤﺎن
ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ درﻧﻪ ﺳﺘﺮﮔﻪ ﮔﻮري او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ دا اوﺿﺎع د ﮔﺮﻳﻜﻮ – ﺑﻮدﻳﻚ د
ﻣﺪﻧﻴﺖ ﭘﺮ ﺷﺮوع رڼﺎ اﭼﻮي ،ﻣﻮږ ﺋﯥ دﻟﺘﻪ ﭘﻪ ﻟﻨډه ﺗﻮﮔﻪ راوړو ،ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﮔﺮﻳﻜﻮ
– ﺑﻮدﻳﻚ ﻣﺪﻧﻴﺖ آﻏﺎز ښﻪ وﭘﯧﮋﻧﺪل ﺳﻲ.
د ﻫﻨﺪ دا ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ دوﺳﺘﻪ ﭘﺎﭼﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﻴﻨﺪوﺳﺎره ﭘﻪ 273ق م ﻛﻲ ﺗﺮ  27ﻛﺎﻟﻪ ﭘﺎﭼﻬۍ
وروﺳﺘﻪ ﻣړ ﺳﻮ او زوى ﺋﯥ ﭼﻲ اﺷﻮﻛﺎ ﻧﻮﻣﯧﺪ د ﺧﭙﻞ وزﻳﺮ رادﻫﺎﻛﻮﭘﺘﺎ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ
وروڼﻮ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺳﻮ او د ﻣﻮرﻳﺎ د ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او دى ﺑﯧﺸﻜﻪ د ﻫﻨﺪ ﺳﺘﺮ ﭘﺎﭼﺎ
وو ،ﭼﻲ ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ټﻮل ﺑﺮﻋﻈﻴﻢ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﺎوري ﭘﺮ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ د ارﻏﻨﺪاو ﺗﺮ ﻏﺎړو
ﭘﻮري ﺋﯥ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻛړى دئ.
اﺷﻮﻛﺎ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮ ﻛﻲ ﻳﻮ ﺟﮕړن او وﻳﻨﻲ ﺗﻮﻳﻮوﻧﻜﻰ ﺳړى وو ﭼﻲ د ﺑﻨﮕﺎل د
ﺧﻠﻴﺞ ﭘﺮ ﻏﺎړه د ﻛﺎﻟﻨﮕﻪ ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ ﺋﯥ ﻳﻮ ﻟﻚ ﺗﻨﻪ ووژل او  150زره ﺋﯥ ﺑﻨﺪﻳﺎن وﻧﻴﻮل،
ﺧﻮ ﻫﻐﻪ زړه ﻟړزووﻧﻜﻲ ﻓﺠﺎﻳﻊ ﭼﻲ ده ﭘﻪ دې ﺧﻮﻧړۍ ﺟﮕړه ﻛﻲ د ﺳﺮ ﭘﻪ ﺳﺘﺮﮔﻮ وﻟﻴﺪل او ﺗﺮ
ﺳﻠﻮ زرو ﭘﻮري اﻧﺴﺎﻧﺎن ﻟﻪ ﻟﻮږي ﻣړه ﺳﻮل د ده ﭘﺮ روﺣﻴﻪ او ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺑﺎﻧﺪي ﺳﺨﺘﻪ اﻏﯧﺰه
وﻛړه او دى ﺋﯥ د ﺑﻮدا د دﻳﻦ د روﻏﻲ او ﺳﻼﻣﺘۍ د ﻓﻠﺴﻔﯥ ﭘﺮ ﺧﻮا ﻛﻰ ،ﭼﻲ ﭘﻪ 260ق م
ﻛﺎل ﺋﯥ د ﺑﻮدا دﻳﻦ رﺳﻤﺎً وﻣﺎﻧﻪ او د ﻫﻐﻪ دﻳﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ او ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﺗﻪ ﺋﯥ ﻣﻼ وﺗړﻟﻪ ،او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ
ﺗﺎرﻳﺦ وروﺳﺘﻪ د ده د ﭘﺎﭼﻬۍ دوره د روﻏﻲ او اﻣﻦ او د دﻳﻨﻲ وداﻧﻴﻮ او د ﺧﻴﺮﻳﻪ ﭼﺎرو د
ﭘﺮاﺧﻮاﻟﻲ ،د ﺑﻮداﻳﻲ ﺑﻮدﺗﻮﻧﻮ )ﻣﻌﺎﺑﺪو( او ﻻرو او ﻣﺴﺎﻓﺮﺧﺎﻧﻮ وداﻧﻮﻟﻮ او د ﻣﺬﻫﺒﻲ
دﺳﺎﺗﻴﺮو د ﺧﭙﺮوﻟﻮ دوره وه او دى ﭼﻲ د ﺧﭙﻞ ارت ﻫﻴﻮاد ﻫﺮ ځﺎى ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ﻫﻠﺘﻪ ﺋﯥ ﭘﺮ
ډﺑﺮو ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ژﺑﻮ او ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ رﺳﻢ اﻟﺨﻄﻮ د ﻧﻮع ﭘﺎﻟﻨﻲ او ﺣﺘﻰ د ځﻨﺎوراﻧﻮ او ژوﻳﻮ د ﻧﻪ
آزاروﻟﻮ ﻧﺼﻴﺤﺘﻮﻧﻪ وﻛﻴﻨﺪل ﭼﻲ ﺗﺮ اوﺳﻨﻲ وﺧﺘﻪ ﻫﻢ ﭘﺎﺗﻪ دي او دا ډﺑﺮﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ د ﻫﻐﻲ
دورې ﭘﺮ اوﺿﺎﻋﻮ ښﻪ ډﯦﺮه رڼﺎ اﭼﻮي.
ﭘﻪ ﮔﻨﺪﻫﺎرا او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻲ ﭼﻲ ﺟﻨﻮﺑﺎً ﺗﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎره رﺳﯧږي د
ﺑﻮداﻳﻲ ﺳﺘﻮﭘﻮ زﻳﺎت آﺛﺎر ﺳﺘﻪ ،ﭼﻲ د ﻫﻐﻮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ وداﻧﻴﻮ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺳﻮې
ده او د ټﻮﻟﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻣﺸﻜﻞ دئ.
واﻳﻲ ﭼﻲ اﺷﻮﻛﺎ د ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﻲ څﻠﻮر ﻟﻮﻳﻲ ﺳﺘﻮﭘﯥ وداﻧﻲ ﻛړې ﭼﻲ ﻳﻮه
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ﺋﯥ د ﭘﯧښﻮر د ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر ﭘﺮ ﻏﻮﻧډۍ ﭘﺮﺗﻪ او )9ﻫـ ﻛﺎل( د ﻫﻴﻮن ﺗﺴﻨﮓ ﺗﺮ ﻋﺼﺮه ﭘﻮري ﻫﻢ
ﭘﻪ ﻫﻤﻬﻐﻪ ﺧﭙﻞ ﺑﺮم ﭘﺎﺗﻪ وه او د ﻫﻴﻮن ﺗﺴﻨﮓ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ دا وداﻧﻲ ﺋﯥ ﻟﻪ ښﻜﻠﻮ ډﺑﺮو او اﻧځﻮر
ﺳﻮو ﻟﺮﮔﻮ څﺨﻪ وداﻧﻪ ﻛړې وه ،ﭼﻲ د ﻓﺎﻫﻴﺎن ﭘﻪ ﻗﻮل ﭘﻪ ﺳﭙﻴﻨﻮ او ﺳﺮو زرو ښﻜﻠﯥ ﺳﻮې وه
او ﻣﻮﺳﻴﻮﻓﻮﺷﻪ واﻳﻲ ﭼﻲ دا ﻫﻐﻪ ﺳﺘﻮﭘﻪ ده ﭼﻲ )د ﺳﺘﺮﮔﻲ ﺳﻮﻏﺎت( ﻧﻮﻣﯧﺪﻟﻪ او ﺑﻮداﻳﺎﻧﻮ
ﻋﻘﻴﺪه درﻟﻮده ﭼﻲ دﻟﺘﻪ ﺑﻮدا ﺧﭙﻠﻪ ﺳﺘﺮﮔﻪ ﻗﺮﺑﺎﻧﻲ ﻛړې وه.
ﻫﻤﺪا راز د اوﺳﻨۍ ﭼﺎرﺳﺪې ﻟﻤﺮﺧﺘﻴځﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ د )ﻛﻨﻴﺰﻛﻪ( ﭘﺮ ﻏﻮﻧډۍ ﺑﺎﻧﺪي د
اﺷﻮﻛﺎ وداﻧﻪ ﻛړې ﺳﺘﻮﭘﻪ وه ﭼﻲ د ﻫﻴﻮن ﺗﺴﻨﮓ ﺗﺮ وﺧﺘﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻬﻮره وه او
دى واﻳﻲ ﭼﻲ دا ﺳﺘﻮﭘﻪ ﭘﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﻋﺼﺮو ﻛﻲ د څﻠﻮرو ﺑﻮداﮔﺎﻧﻮ د ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ د ﺗﺒﻠﻴﻎ ځﺎى
وو.

د ﺑﻮدا دﻳﻦ او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﻫﻐﻪ ﺧﭙﺮﯦﺪل
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼﻲ د وﻳﺪي او ﺑﺮﻫﻤﻨﻲ د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ او زړو ﻋﻘﻴﺪو
ﭘﺎﻳڅﻮړ ﭼﻲ د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴﺰو ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ رواج درﻟﻮد ورﭘﺎﺗﻪ وو ،د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﺷﻤﺎل او
ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ د زردﺷﺖ آﻳﻴﻦ او اوﺳﺘﺎﻳﻲ ﻣﺰدﻳﺴﻨﺎ ﻫﻢ رواج درﻟﻮد ﺧﻮ ﻫﻐﻪ
وﺧﺖ ﭼﻲ ﭘﻪ 260ق م ﻛﻲ اﺷﻮﻛﺎ د ﺑﻮدا د دﻳﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ او ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﻼ وﺗړﻟﻪ ،دې ﻋﻘﻴﺪو
او دﻳﻦ ﺣﺘﻰ ﺗﺮ زر ﻛﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﻫﻢ د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﻮ او ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ ﭘﻮره رواج
درﻟﻮد او د ﻫﻴﻮاد دا ﺧﻮا د دې دﻳﺎﻧﺖ د ودي زاﻧﮕﻮ ﺳﻮه ﭼﻲ د ﻓﻜﺮ ،ﻫﻨﺮ او ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻟﻪ
ﭘﻠﻮه ﺋﯥ د دې ﺧﺎوري د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ژوﻧﺪاﻧﻪ ﻛﻲ ژوري اﻏﯧﺰې وﻛړې.
ﺑﻮدا د دې دﻳﻦ ﻣﺆﺳﺲ د ﺳﺎﻛﻴﺎ د ټﺒﺮ ﻟﻪ ﻛﺸﺘﺮﻳﻪ او ﺟﮕړﻧﻲ ﻃﺒﻘﯥ څﺨﻪ ﻳﻮ ﺷﻬﺰاده
وو ،ﭼﻲ د ﺳﺎﻛﻴﺎﻣﻮﻧﻲ ﻳﻌﻨﻲ )د ﺳﺎﻛﻴﺎ د ټﺒﺮ ﭘﻮه( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﻌﺮوف ﺳﻮ او ﭘﻪ 563ق م ﻛﺎل د
ﻧﻴﭙﺎل د ﻛﭙﻲ ﻻواﺳﺘﻮ ﭘﻪ ښﺎر ﻛﻲ زﯦږﯦﺪﻟﻰ وو او ﭘﻪ  29ﻛﻠﻨۍ ﺋﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻛﻮرﻧۍ او د
ﺷﻬﺰادﮔۍ ژوﻧﺪ ﭘﺮﯦښﻮوه.
او ﺗﺮ  6 – 5ﻛﺎﻟﻮ ﮔﻮښﻪ ﻛښﯧﻨﺴﺘﻠﻮ )اﻧﺰوا( وروﺳﺘﻪ ﻳﻮه ﺷﭙﻪ ﭼﻲ ډﯦﺮه روڼﻪ وه
)ﺑﺪﻫـ( ﻳﻌﻨﻲ رون او وﻳښ وﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮ او د ﺧﭙﻞ دﻳﻦ ﭘﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﻲ ﺋﯥ زﻳﺎر وﻳﻮﺳﺖ او د ﻫﻨﺪ
ﭘﺎﭼﻬﺎن ﺋﯥ ﺧﭙﻞ دﻳﻦ ﺗﻪ راوﺑﻠﻞ او وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﻲ د ﻫﻨﺪ زﻳﺎت ﺧﻠﻚ ﺋﯥ ﺑﻮداﻳﻲ ﻛړي
ول ﭘﻪ 483ق م د اﺗﻴﺎ ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﻋﻤﺮ ﭘﻪ ﻛﻮﭼﻲ ﻧﮕﺮه ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ) 14ﻋﻜﺲ( .څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د
ﺑﻮدا دﻳﻦ ﻳﻮه ﺗﻴﺎره ﻓﻠﺴﻔﻪ ﻧﻪ درﻟﻮدﻟﻪ ،ﻧﻮ د ده د ﻣړﻳﻨﻲ ﭘﻪ ﻛﺎل ﭘﻪ ﺑﺎﺟﺎﮔﺮه ﻛﻲ د ﺑﻮدا د
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د ﺑﻮدا ﻣﺠﺴﻤﻪ
 – 14ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ

88
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ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﻳﻮه ﻣﺬﻫﺒﻲ ﻏﻮﻧډه وﺳﻮه او د ده درو ﺗﻨﻮ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻣﻠﮕﺮو اﻧﺎﻧﺪه ،ﻳﻮﭘﺎﻟﻲ او ﻛﺎﺳﻴﺎﭘﻪ
د ده ﺧﺒﺮي او وﻳﻨﺎوي راټﻮﻟﻲ ﻛړې او ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ ﺋﯥ د ﺗﺮي ﭘﻴﺘﻜﻪ ) Tripitkaدرې
ټﻮﻛﺮۍ ﮔﻼن( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﺑﻮداﻳﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺟﻮړه ﻛړه.
ﺑﻮداﻳﻲ دﻳﺎﻧﺖ د اﺷﻮﻛﺎ د ﺳﻠﻄﯥ د ﻧﻔﻮذ ﭘﻪ اﺛﺮ د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﻟﻪ ﺟﻨﻮﺑﻪ ﺗﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎره
ﺧﭙﻮر ﺳﻮ او د ﺑﻮداﻳﻲ دﻳﻦ درﻳﻤﻪ ﻟﻮﻳﻪ ﺟﺮﮔﻪ د اﺷﻮﻛﺎ ﭘﻪ ﻗﻴﺎدت او د ﻟﻮى ﻋﺎﻟﻢ )ﻣﻮﮔﺎﻟﻲ
ﭘﻮﺗﺎﺗﻴﺴﺎ( ﭘﻪ ﻣﺸﺮﺗﻮب ﺟﻮړه ﺳﻮه ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻲ د ﻣﺬﻫﺒﻲ اﺣﻜﺎﻣﻮ ﭘﺮ ﺗﺮﺗﻴﺐ او ﺗﺪوﻳﻦ
ﺳﺮﺑﯧﺮه داﺳﻲ ﻓﻴﺼﻠﻪ وﺳﻮه ﭼﻲ ﻳﻮه ﺑﻮداﻳﻲ ډﻟﻪ ﻣﺒﻠﻐﺎن دي ﻟﻴﺮي ﻫﻴﻮادو ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺳﻲ،
د دې ﻣﺒﻠﻐﺎﻧﻮ او د ﻫﻐﻮ ﻫﻴﻮادو ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭼﻲ دا ﻣﺒﻠﻐﺎن وراﺳﺘﻮل ﺳﻮي ول اﺷﻮﻛﺎ د ﺧﭙﻞ
ﺟﻠﻮس ﭘﻪ  14ﻛﺎل )256ق م( ﭘﻪ  13ﻟﻤﺒﺮ ډﺑﺮﻳﻦ ﻓﺮﻣﺎن ﻛﻲ ﻛﻴﻨﺪﻟﻲ دي او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ
څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ څﻮ ﺗﻨﻪ ﺑﻮداﻳﻲ ﻣﺒﻠﻐﺎن ﭼﻲ ﻣﺠﻬﺎن ﺗﻴﻜﻪ ،ﻣﺪﻫﻴﺎن ﺗﻴﻜﻪ ،دﻫﻪ ﻣﺮاﻛﻬﻴﻬﺘﻪ
او ﻣﻬﺎرﻛﻬﻴﺘﻪ ﻧﻮﻣﯧﺪل ﮔﻨﺪﻫﺎره او د آرﻳﺎﻧﻪ ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ را اﺳﺘﻮل ﺳﻮي دي .دا
ﻣﺒﻠﻐﺎن ﭼﻲ د دوﺗﺎ  Doutaﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺑﻠﻞ ﻛﯧﺪه د )258ق م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﺑﻮداﻳﻲ دﻳﻦ ﭘﻪ
ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﻮﺧﺖ ول او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺘﻮ ﻛﻲ اﻧﺘﻴﺎﻛﻮس د ﺳﻴﻠﻴﻮﻛﻮس زوى د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﭘﺎﭼﺎ وو،
ﭼﻲ د ده ﻧﻮم د اﺷﻮﻛﺎ ﭘﻪ ډﺑﺮﻳﻨﻮ ﻓﺮﻣﺎﻧﻮ ﻛﻲ )اﻧﺘﻴﺎﻛﻪ( ﻟﻴﻜﻠﻰ دئ.
د ﻣﻮرﻳﺎ وروﺳﺘﻰ ﺣﻜﻤﺮان ﭼﻲ ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﺋﯥ ﭘﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه،
ﺳﻮﻓﺎﮔﺎزﻧﺲ وو ،ﭼﻲ د ﺑﺎﺧﺘﺮ د ﭘﺎﭼﺎ اﻳﻮﺗﻴﺪﻳﻤﻮس د واﻛﻤﻨۍ د دورې ﺗﺮ اﺑﺘﺪا ﭘﻮري ﺋﯥ
ﻫﻢ ﭘﻪ ﮔﻨﺪﻫﺎره او د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﻲ ﻧﻔﻮذ درﻟﻮد ،او ﭼﻲ اﻳﻮﺗﻴﺪﻳﻤﻮس 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.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﺎوره ﻛﻲ د ﻣﻮرﻳﺎ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﻔﻮذ ډﯦﺮ ﻟﻨډ وو ،اﺷﻮﻛﺎ ﭘﻪ 232ق م
ﻛﺎل ﺗﺮ څﻠﻮﯦښﺘﻮ ﻛﺎﻟﻮ ﭘﺎﭼﻬۍ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺗﻜﺴﻴﻼ ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ده ﭘﻪ ﻛﻬﻮل
ﻛﻲ ﻳﻮ ﻣﻘﺘﺪر ﭘﺎﭼﺎ ﻧﻪ وو ،ﭼﻲ د ده ﭘﺮ ځﺎى ﻛښﯧﻨﻲ او د ده د ﺳﻠﻄﻨﺖ ارت ﺣﺪود وﺳﺎﺗﻲ،
ﻧﻮ ځﻜﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﺎوره ﻛﻲ د دوى د ﻧﻔﻮذ ځﻨځﻴﺮ ﻫﻢ وﺷﻠﯧﺪ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ دﻳﻦ ﭼﻲ
اﺷﻮﻛﺎ د ځﺎن ﺳﺮه راوړى وو د ﻫﻐﻪ ﻓﻜﺮي ،ﻫﻨﺮي او ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ آﺛﺎرو ﺳﺮه ﺗﺮ ﻳﻮ زر ﻛﺎﻟﻪ
ﭘﻮري ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ ،وﻣﻮ وﻳﻞ ﭼﻲ ﺑﻮدا ځﺎن ﭘﻪ ﻓﻠﺴﻔﻲ ﻣﺴﺎﻳﻠﻮ ﻛﻲ ﻧﻪ وو ﭘﯧﭽﻠﻰ ،ﺧﻮ ﭘﻴﺮواﻧﻮ
ﺋﯥ د ده وﻳﻨﺎوو ﺗﻪ د اﻟﻬﻴﺎﺗﻮ ﺑڼﻪ ورﻛړه څﻮ د زﻣﺎﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو دوه ﻟﻮى ﻣﺬﻫﺒﻮﻧﻪ ځﻨﻲ ﺟﻮړ
ﺳﻮه:
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ﻟﻮﻣړى ﻣﻬﺎﻳﺎﻧﻪ :ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻮى ﻣﺬﻫﺐ )ﻳﻮن = ﻳﺎﻧﻪ = ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ د ﺗﮓ ،رﻓﺘﺎر او
ﻣﺬﻫﺐ ﻣﻌﻨﺎ ﻟﺮي( ﭼﻲ د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل او ﺗﺒﺖ او ﭼﻴﻦ ﻛﻲ ﺗﺮ ﺟﺎﭘﺎﻧﻪ ﺧﭙﻮر ﺳﻮ او د ځﺎى د
ﭘﺮاﺧﻮاﻟﻲ او د ﻗﻮﺗﻮ د ډﯦﺮواﻟﻲ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ډﯦﺮ ﺗﺄوﻳﻞ ﭘﻜښﯥ ﭘﯧښ ﺳﻮ او د دې ﻣﺬﻫﺐ
ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﻣﻬﻢ ﺑﺎﻟﻪ او وﻳﻞ ﺋﯥ :ﻫﺮ ﻓﺮد د ﻛﻞ ﭼﻲ اﻧﺴﺎن ﻧﻮﻣﯧږي ﺟﺰو دئ او ﺑﻴﺎ دﻏﻪ اﻧﺴﺎن د
ﻫﻐﻪ ﻟﻮى ﻛﻞ ﺟﺰو دئ ﭼﻲ د دﻫﺮﻣﻪ )دﻳﻦ( او ﻋﻤﻞ ﺗﺮ ﻗﺎﻧﻮن ﻻﻧﺪي راﻏﻠﻰ دئ .ﻧﻮ څﻮك
ﭼﻲ ﻏﻮاړي ﭼﻲ د ﺷﺮ ﻟﻪ ﻟﻮﻣﻲ ځﺎن وژﻏﻮري ﻟﻪ ﻧﻮرو دي ﻧﻪ ﺑﯧﻠﯧږي ،زﻳﺎر اﻳﺴﺘﻞ ﺑﺎﻳﺪ
ﻣﺠﻤﻮﻋﻲ وي ﻧﻪ اﻧﻔﺮادي ،او دا ډول زﻳﺎر اﻧﺴﺎن د ﺑﻮدي ﺳﺘﻮه  Bodhisattvaﻣﻘﺎم ﺗﻪ
رﺳﻮي او د دې ﻛﻠﻤﯥ ﻣﻌﻨﺎ د ژوﻧﺪون ﻫﻐﻪ داﻧﺸﻤﻨﺪاﻧﻪ ﺣﺎﻟﺖ دئ ﭼﻲ د ﻧﻮرو ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ
ﻛﻲ ﺗﯧﺮ ﺳﻲ .ﻧﻮ اﻧﺴﺎن دوه ﻣﻘﺼﺪه ﻟﺮي ،ﻳﻮ د ﭘﻮﻫﻲ او ﻋﻠﻢ زده ﻛړه او ﺑﻞ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻪ
ﭘﺮ ﺑﻞ ﻣﻬﺮﺑﺎﻧﻲ او د ﺑﻞ ﺧﺪﻣﺖ.
دوﻫﻢ ﻣﺬﻫﺐ ﻫﻴﻨﻪ ﻳﺎﻧﻪ ) Hina-Yanaﻛﻮﭼﻨﻰ ﻣﺬﻫﺐ( ﻧﻮﻣﯧږي ،ﭼﻲ ﺗﺎﺑﻌﺎن ﺋﯥ ﭘﻪ
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ دي .دوى ﭘﺮ ﻓﺮدي زﻳﺎر ﺗﻜﻴﻪ ﻛﻮي او د دوى ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ زﻳﺎﺗﺮه ﭘﻪ ﭘﺎﻟﻲ ژﺑﻪ
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
ﺑﻮداﻳﻲ ﻣﻌﺒﺪو او ښﺎرو ﻛﻲ د ﺑﻮداﻳﻲ دواړو ﻣﺬﻫﺒﻮ ﺗﺎﺑﻌﺎن ول.
ﺑﻮدا ﺧﭙﻞ دﻳﻦ ﭘﺮ اووه اﺻﻠﻪ :ﺳﭙﯧڅﻠﯥ ﻋﻘﻴﺪه ،ﺳﭙﯧڅﻠﯥ اراده ،ﺳﭙﯧڅﻠﯥ وﻳﻨﺎ،
ﺳﭙﯧڅﻠﻲ رﻓﺘﺎر ،ﺳﭙﯧڅﻠﯥ روزي ،ﺳﭙﯧڅﻠﻲ زﻳﺎر او ﺳﭙﯧڅﻠﻲ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻨﺎ ﻛړى وو او وﻳﻞ ﺋﯥ:
ﻫﺮ ﭼﺎ ﭼﻲ ﭘﻪ دې اوو اﺻﻠﻮ ﻋﻤﻞ وﻛﻰ ﻟﻪ ﻗﻴﻮدو ﻣﻨﺰه ﻛﯧږي او ﺧﭙﻞ ﻓﻜﺮ ﭘﻪ ﻳﻮه
ﻣﺨﺼﻮص ټﻜﻲ ﻛﻲ ﭼﻲ د ﺧﻮاﻫﺸﻮ ﻟﻪ ځﻨځﻴﺮه ﺑﺸﭙړه آزادي ده ﻣﺘﻤﺮﻛﺰ ﻛﻮي ،ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
ﻧﻮ ﺗﺮ څﻠﻮرو ﻧﻮرو ﻣﻘﺎﻣﻮ ﺗﯧﺮﯦږي.
.1

د رﺷﺘﻴﺎ د ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻻر ﻛﻲ څﯧړﻧﻪ.

 .2د ﺣﻘﺎﻳﻘﻮ ﭘﻪ ﭘﻮﻫﯧﺪﻟﻮ ﻛﻲ ﺗﻔﻜﺮ.
 .3ژور ﺗﻔﻜﺮ او ﺳﻜﻮن.
 .4ﺑﺸﭙړ ﺳﻜﻮن او ﺗﻮازن ﭼﻲ )ﻧﺮواﻧﻪ( ﻧﻮﻣﯧږي ﻳﻌﻨﻲ ﻓﻨﺎ.
د ﻓﺮاﻧﺲ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻣﺤﻘﻖ ﻓﻮﺷﻪ د ﺑﻮدا د دﻳﻦ د ﺧﭙﺮﯦﺪو د ﺳﺒﺒﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻛﻲ واﻳﻲ :د
آرﻳﺎﻧﺎ د ﻟﻤﺮﺧﺘﻴځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﭼﻲ ﺗﻞ د ﺑﯧﺮﺣﻤﻮ ﻳﺮﻏﻠﮕﺮو ﺗﺮ ﭘښﻮ ﻻﻧﺪي ژوﺑﻠﯧﺪل )د
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ او د ﺳﻜﻨﺪر او ﭼﻨﺪراﮔﻮﭘﺘﺎ( د ﻳﺮﻏﻠﻮ ﺗﺮ ﻟﻴﺪو وروﺳﺘﻪ دا دﻳﻦ ﭼﻲ ﻟﻪ وﻳﻨﻮ
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ﺗﻮﻳﻮﻟﻮ ﺑﯧﺰاره وو او د ﺧﻮدﮔﺬرۍ او ښﻪ ﻧﻴﺖ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﺋﯥ ﻛﻮﻟﻪ د ﺧﭙﻠﻲ ﺳﻠﻴﻘﯥ ﺳﺮه ﺳﻢ
وﻣﻮﻧﺪه او ﻛﺮوﻧﺪه ﮔﺮو ﻳﺎ ﻛﺴﺒﮕﺮو ﺧﻠﻜﻮ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ آﺳﺎﻧﻲ وﻣﺎﻧﻪ.
د ﺑﻮدا د دﻳﺎﻧﺖ ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ د اﺷﻮﻛﺎ ﭘﻪ ﺗﻮﺟﻪ دې درﺟﯥ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ وه ﭼﻲ دې ﭘﺎﭼﺎ
) (84000ﻣﺬﻫﺒﻲ وداﻧۍ ﻳﻌﻨﻲ ﺳﺘﻮﭘﯥ )ﺗﻮپ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﻛﻠﻤﻪ( ﺟﻮړي ﻛړي وې،
ﭼﻲ د دې ﺳﺘﻮﭘﻮ ﺷﻜﻞ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ او ﻛﺎﭘﻴﺴﺎ ﻛﻲ ﺗﻮﭘﻴﺮ ﭘﻴﺪا ﻛړى او ﻟﻮړي ﺳﻮي دي ،ﻳﻌﻨﻲ
د ﺳﺘﻮﭘﯥ ﺗﻨﮕﺎﭼﻪ )ﺳﻜﻮ( څﻠﻮرﻛﻨﺠﻪ ﺷﻜﻞ ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ او ﻟﻮى واﻟﻰ ﺋﯥ زﻳﺎت ﺳﻮى او ﻫﻢ د
ﮔﻨﺒﺪ او ﺗﻨﮕﺎﭼﯥ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻳﻮه اﺳﺘﻮاﻧﻪ ﻳﻲ ﺑﺮﺧﻪ اﺿﺎﻓﻪ ﺳﻮې ده او د ﮔﻨﺒﺪي ﻟﻮړه څﻮﻛﻪ د
ﺷﻴﺮواﻧﻲ ﭘﻪ ﺷﻜﻞ ﻟﻴﺪه ﻛﯧږي .ﺧﻮ د اﺷﻮﻛﺎ د ﻋﺼﺮ ﺳﺘﻮﭘﻮ ﭼﻲ ﻫﻨﺪي ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت درﻟﻮده
د آرﻳﺎﻧﻪ ﺧﺎورو ﺗﻪ ﻟږ ﺳﺮاﻳﺖ ﻛړى دئ.
د اﺷﻮﻛﺎ د وﺧﺖ ﭘﺎﺗﻪ ﻟﻴﻜﻨﻲ ﭼﻲ د ﺑﻮداﻳﻲ ﻧﺼﻴﺤﺘﻮ ﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﯥ څﺨﻪ دي د
ﺗﻜﺴﻴﻼ ﺗﺮ ﻛﺘﻴﺒﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﺮ دوو ډﺑﺮو ﻟﻴﻜﻨﻲ ﭘﺎﺗﻪ دي ،ﭼﻲ ﻳﻮه ﻟﻪ ﻣﺎﻧﺴﻬﺮي څﺨﻪ ﻟﺲ
ﻣﻴﻠﻪ ﻟﻴﺮي د اﻳﺒټ آﺑﺎد ﺷﻤﺎل ﺗﻪ د ﭘﻜﻬﻠﻲ د ﻧﺎوې ﭘﻪ ﻣﺪﺧﻞ ﻛﻲ او ﺑﻠﻪ د ﺳﻮاﺑﻲ ﭘﺮ ﻟﻮﻳﻪ ﻻر
د ﻫﻮﺗﻲ ﻣﺮدان ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻮ ﺧﻮا ﺗﻪ اﺗﻪ ﻣﻴﻠﻪ ﻟﻴﺮي ﭘﻪ ﺷﻬﺒﺎز ﮔﺮﻫﻲ ﻛﻲ ﭘﺮﺗﻪ ده ﭼﻲ دواړي
ﻟﻴﻜﻨﻲ ﭘﻪ ﭘﺮاﻛﺮﻳﺖ ژﺑﻪ او ﺧﺮوﺷﺘﻬﻲ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ دي ،ﺣﺎل دا ﭼﻲ د اﺷﻮﻛﺎ ﻧﻮري ټﻮﻟﻲ
ﻟﻴﻜﻨﻲ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ ﭘﻪ ﺑﺮاﻫﻤﻮ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ دي ﭼﻲ د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻫﻨﺪ د ﻧﻮرو ﻣﺤﻠﻲ رﺳﻢ اﻟﺨﻄﻮ
ﻣﺒﺪا ده.
د اﺷﻮﻛﺎ د ﻫﻤﺪې اﺧﻼﻗﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﻮ ﺑﻠﻪ ﻛﺘﻴﺒﻪ د ﻟﻐﻤﺎن او ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﺗﺮ ﻣﻨځ د دروﻧټﯥ
ﭘﻪ ﺗﻨﮕﻲ ﻛﻲ وه ،ﭼﻲ ﭘﺮ درې ﻛﻨﺠﻪ ﺷﺎﻧﺘﻪ ډﺑﺮه ﭘﻪ آراﻣﻲ ژﺑﻪ ده او اوس د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻣﻮزه ﻛﻲ
ﺳﺘﻪ ،ډﯦﺮ ﺗﺎوان ور رﺳﯧﺪﻟﻰ او څﻮ ﻟﻴﻜﻲ ﺋﯥ د څﺎروﻳﻮ د ﻧﻪ وژﻟﻮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻛﻲ ﭘﺎﺗﻪ دي.
ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﻛﺘﻴﺒﻪ ﭘﻪ آراﻣﻲ ﺧﻂ ﺷﭙږ ﻟﻴﻜﻲ د ﻟﻐﻤﺎن د ﻗﺮﻏﻪ ﻳﻲ دﺷﻠﻪ ﺗﻚ ﭘﻪ درې
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮۍ ﻛﻲ ﭘﺮ ﻏﺮه ﻛﻴﻨﻠﯥ ﺳﻮې ده ،ﭼﻲ د اﺷﻮﻛﺎ ﻧﻮم ﭘﻜښﯥ ﻟﻴﺪل ﻛﯧږي او ﺗﺮ اوﺳﻪ دا
ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻧﻪ ده ﻟﻮﺳﺘﻞ ﺳﻮې ،ﺧﻮ داﺳﻲ ښﻜﺎري ﭼﻲ دﻏﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ د اﺷﻮﻛﺎ د ډﺑﺮﻳﻨﻮ ﻣﺬﻫﺒﻲ
ﻓﺮﻣﺎﻧﻮ څﺨﻪ وي ﭼﻲ د دروﻧټﯥ ﻟﻪ ډﺑﺮﻟﻴﻚ ﺳﺮه ﺷﺒﺎﻫﺖ ﻟﺮي ) 16ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ(.
ﻣﮕﺮ د ﻫﻤﺪې ﭘﺎﭼﺎ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﻣﻬﻤﻪ ﻛﺘﻴﺒﻪ ﭘﻪ 1337ش ﻛﺎل ﻟﻪ ﺧﺎوري څﺨﻪ راووﺗﻠﻪ .دا
ﻟﻴﻜﻨﻪ د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ زاړه ښﺎر ﻛﻲ ﭼﻬﻞ زﻳﻨﻮ ﺗﻪ ﻧﮋدې د ﻏﺮه ﭘﺮ ﻳﻮه ﻛﺎڼﻲ ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ او آراﻣﻲ
دوو ژﺑﻮ او دوو رﺳﻢ اﻟﺨﻄﻮ ﻛﺸﻒ ﺳﻮﯦﺪه ،ﭼﻲ ﭘﻮرﺗﻨۍ ﺑﺮﺧﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ژﺑﻪ  13ﻧﻴﻤﻲ
ﻟﻴﻜﻲ او ﻛښﺘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ آراﻣﻲ ژﺑﻪ  7ﻧﻴﻤﻲ ﻟﻴﻜﻲ دي ،ﭼﻲ د ټﻮﻟﻲ ﻛﺘﻴﺒﯥ اوږدواﻟﻰ
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 55ﺳﺎﻧﺘۍ او ﭘﺴﻮر ﺋﯥ ﻟﻪ  45څﺨﻪ ﺗﺮ  50ﺳﺎﻧﺘﻴﻮ ﭘﻮري دئ او ﭘﻪ ﻫﻐﯥ ﻛﻲ د ځﻴﻨﻮ ﻧﻮرو
ﻛﺘﻴﺒﻮ ﭘﻪ څﯧﺮ د اﺷﻮﻛﺎ ﻧﻮم ﭘﻴﻮداس ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮى دئ ) 16ﻋﻜﺲ(.
د دې ﻛﺘﻴﺒﯥ ﻟﻪ ﻛﺘﻨﻲ څﺨﻪ ﭘﻮﻫﯧږو ﭼﻲ د اﺷﻮﻛﺎ د ﺑﻮداﻳﻲ ﻛﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ ﻟﺴﻢ ﻛﺎل ﻳﻌﻨﻲ
ﭘﻪ  250ق م ﻛﻲ ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮې ده او ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ د ﻣﻮرﻳﺎ ﻧﻔﻮذ او ﺑﻮداﻳﻲ دﻳﺎﻧﺖ ﺗﺮ
ﻛﻨﺪﻫﺎره ﺧﭙﻮر وو او د ده زﻳﺎﺗﺮه اﺧﻼﻗﻲ ﻣﺒﺎدي ﺗﻄﺒﻴﻖ ﺳﻮي ول ،ﺣﺎل دا ﭼﻲ ﭘﻪ ﻧﻮرو
ﻛﺘﻴﺒﻮ ﻛﻲ د ﻫﻤﺪې ﻣﺒﺎدﻳﻮ د ﻋﻤﻠﻲ ﻛﻮﻟﻮ ﺗﻮﺻﻴﻪ ﻛﻮي .د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﻛﺘﻴﺒﯥ د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ
ﻟﻴﻜﻨﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ داﺳﻲ ده:
"ﭘﻴﻮداس ﭘﺎﭼﺎ د ﻟﺴﻮ ﻛﺎﻟﻮ زﻳﺎر اﻳﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ اﻧﺴﺎن ﺗﻪ اﺧﻼﻗﻲ اﺻﻮل ور زده
ﻛړه او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﺋﯥ د ټﻮﻟﻲ ﻣځﻜﻲ ﺧﻠﻚ ﻻ ښﻪ دﻳﻨﺪاره او ﻻ ښﻪ ﻧﯧﻜﻤﺮﻏﻪ ﻛړه او ﭘﺎﭼﺎ
د څﺎروﻳﻮ ﻟﻪ وژﻟﻮ څﺨﻪ ځﺎن وژﻏﻮره ،او ﻧﻮرو ښﻜﺎرﻳﺎﻧﻮ او ﻛﺐ ﻧﻴﻮوﻧﻜﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ښﻜﺎر
او ﻛﺐ ﻧﻴﻮﻟﻮ څﺨﻪ ﻻس واﺧﻴﺴﺖ او د ﻣﻮر او ﭘﻼر ﭘﻪ ﻧﻤﺎﻧځﻨﻪ ﺋﯥ ﻻس ﭘﻮري ﻛﻰ او ﺗﺮ دې
وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﭘﻪ دې ډول ډﯦﺮ ښﻪ ژوﻧﺪون وﻟﺮي".
ﻟﻪ دې ﻛﺘﻴﺒﯥ څﺨﻪ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ ﺗﺮ ﻣﻴﻼد دﻣﺨﻪ د درﻳﻤﻲ ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﻲ ﭘﻪ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ او آراﻣﻲ دواړو ژﺑﻮ او دواړو رﺳﻢ اﻟﺨﻄﻮ رواج درﻟﻮد او د
ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺛﻘﺎﻓﺖ اﻏﯧﺰه دوﻧﻲ ﻏښﺘﻠﯥ وه ﭼﻲ ﭘﻪ ﻛﺘﻴﺒﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻟﻮﻣړى ځﺎى ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ژﺑﻲ او
رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﺗﻪ ورﻛړى وو او دا ﻫﻐﻪ ﻋﺼﺮ ﺗﻪ ﻧﮋدې وو ﭼﻲ ﭘﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻛﻲ ﻳﻮﻧﺎن او ﺑﺎﺧﺘﺮي
ﺧﭙﻠﻮاك دوﻟﺖ ﺟﻮړﯦﺪه ،ﺣﺎل دا ﭼﻲ د ﺑﻮدا د دﻳﻦ اﻏﯧﺰه او ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ د اراﻛﻮزي ﺗﺮ
ﺳﻜﻨﺪرﻳﯥ )زاړه ﻛﻨﺪﻫﺎر( ﭘﻮري رﺳﯧﺪﻟﻰ وو ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻛټ ﻣټ ﻫﻤﺪې وﺧﺘﻮ ﻛﻲ د
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎوو څﺨﻪ آراﻣﻲ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ وو.
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ﻳﻮﻧﺎن او ﺑﺎﺧﺘﺮي ﺧﭙﻠﻮاك ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﺳﻜﻨﺪر ﺑﺎﺧﺘﺮ وﻧﻴﻮ ،ﻧﻮ ﭘﺎرﺳﻲ ارﺗﻪ ﺑﺎزﻳﻮس ﺋﯥ ﭘﺨﭙﻞ ژوﻧﺪ د دې
ځﺎى ﺣﻜﻤﺮان وټﺎﻛﻪ .دى ﺗﺮ ﻟﻨډي ﻣﻮدې وروﺳﺘﻪ ﻣړ ﺳﻮ او د ده ځﺎى اﻣﻴﻦ ﺗﺎس د
ﻧﻴﻜﻮﻻوس زوى وﻧﻴﻮ .د آرﻳﺎﻧﺎن ﭘﻪ ﻗﻮل د ﺳﻜﻨﺪر ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ ﻗﺒﺮﺳﻲ ﺳﺘﺎﺳﺎﻧﻮر د
ﺑﺎﺧﺘﺮ او ﺳﻐﺪ ﺣﻜﻤﺮان وو او ﻛﻠﻪ ﭼﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮﻛﻮس ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ د ﭼﻨﺪراﮔﻮﭘﺘﺎ ﺳﺮه روﻏﻪ
وﻛړه ) 302ق م( د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺣﻜﻤﺮان ﻫﻢ ده ﺗﻪ د اﻃﺎﻋﺖ ﻏﺎړه ﻛښﯧښﻮوه او ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ
ﺳﻴﻠﻴﻮﻛﻮس ﺑﺎﺑﻞ ﺗﻪ ﺳﺘﻮن ﺳﻮ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺗﺮ ﭘﻨځﻮﺳﻮ ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻮري د ده د ﻛﻬﻮل ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪي
ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ او ﺑﺨﺎرا ﻛﻲ ﺋﯥ ډﯦﺮي ﺳﻜﯥ ﻛﺸﻒ ﺳﻮي دي او ﻫﻢ ده د ﺑﺎﺧﺘﺮ ځﺎﻳﻲ
ﺧﻠﻚ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻟښﻜﺮ ﻛﻲ اﺧﻴﺴﺘﻲ ول.
د ﺳﻴﻠﻴﺪوﻛﻲ ﻛﻮرﻧۍ د درﻳﻢ ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﭼﻲ دوﻫﻢ اﻧﺘﻴﻮﻛﻮس ﻧﻮﻣﯧﺪه د
ﺷﺎوﺧﻮا ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ دى د ﻣﺼﺮ ﭘﻪ ﺟﮕړو اﺧﺘﻪ وو د ده ﻟﻪ اﻃﺎﻋﺘﻪ ﺳﺮ
وﻏړاوه او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺧﻠﻜﻮ د ﻫﻐﻮ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻻس ﻳﻮ ﻛﻰ ﭼﻲ ﭘﻪ دې
ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ د ﺑﺎﺧﺘﺮي آداﺑﻮ او ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮه آﺷﻨﺎ ﺳﻮي ول او د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ اﻋﻼن ﺋﯥ وﻛﻰ.
دا وﺧﺖ ﭘﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻛﻲ دﻳﻮدوﺗﻮس = -ﺗﻬﻴﻮدوﺗﻮس  Diodotosﺣﻜﻤﺮان وو او ده د
256ق م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د آزادي ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ ﺑﺎﺧﺘﺮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﭘﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻛﻲ د ﺧﭙﻠﻮاﻛﻲ
ﭘﺎﭼﻬۍ اﻋﻼن وﻛﻰ او د ده د ﭘﺎﭼﻬۍ ﺣﺪود ﺗﺮ ﺳﻐﺪ او ﻣﺮو او د ﻫﻨﺪوﻛﺶ د ﻏﺮه ﺗﺮ ﻟﻤﻨﻮ
ﭘﻮري رﺳﯧﺪل او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ده ﺑﺎﺧﺘﺮﻳﺎن د ﻧﻮرو ﻟﻪ ﺗﺴﻠﻂ څﺨﻪ ژﻏﻮرﻟﻲ او داﺧﻠﻲ آزاد
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺋﯥ ﺟﻮړ ﻛړى وو ﻧﻮ ځﻜﻪ ده ﺗﻪ )ﻣﻨﺠﻲ( ﻟﻘﺐ ورﻛړه ﺳﻮ.
د دﻳﻮدوﺗﻮس ﻳﻮه ﺳﻜﻪ ﺳﺘﻪ ﭼﻲ ﭘﺮ ﻳﻮې ﺧﻮا ﺋﯥ د دوﻫﻢ اﻧﺘﻴﻮﻛﻮس څﯧﺮه او ﭘﺮ ﺑﻞ
ﻣﺦ ﺋﯥ د ده د ﻛﻬﻮل د ﺳﺎﺗﻨﺪوى رب اﻟﻨﻮع زﻳﻮس د دوو وزو ﺳﺮه ﻟﻴﺪه ﻛﯧږي او ﻟﻪ دې
څﺨﻪ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ ده د ﺑﺎﺧﺘﺮ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺗﺮ اﻋﻼن دﻣﺨﻪ د اﻧﺘﻴﻮﻛﻮس ﺳﻴﻠﻴﻮﻛﻲ ﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﺳﻜﻪ ﺧﭙﺮه ﻛړې او ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﭘﻪ داراﻟﻀﺮب
ﻛﻲ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﻜﻪ د ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﭘﺮ ﺳﺮو زرو ﺑﺎﻧﺪي وﻫﻠﯥ ده او دا د ﺳﺮو زرو ﺳﻜﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ
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ﭘﺎرﻳﺲ ﻛﻲ ده ﭘﺮ ﻳﻮه ﻣﺦ ﺋﯥ د دﻳﻮدوﺗﻮس څﯧﺮه او ﭘﺮ ﺑﻞ ﻣﺦ ﺋﯥ د ﺟﻮﭘﻴﺘﺮ )د آﺳﻤﺎن،
ټﻜﻲ ،ﺗﺎﻟﻨﺪي او ﺑﺮﯦښﻨﺎ د روﻣﻲ رب اﻟﻨﻮع( ﻟڅ ﻟﻐړ ﺷﻜﻞ دئ ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘښﻮ ﻛﻲ ﻳﻮه ﮔﺮﺑﺘﻪ
)ﻋﻘﺎب( ﻫﻢ ﻛښﻞ ﺳﻮې او د ﺳﻜﯥ ﭘﺮ څﻨډه )ﺑﺎزﻳﻠﻴﻮزدﻳﻮدوﺗﻮس( ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮى دئ ﻳﻌﻨﻲ
دﻳﻮدوﺗﻮس ﭘﺎﭼﺎ ) 17ﻋﻜﺲ(.
د ﻟﻮﻣړي دﻳﻮدوﺗﻮس ﻟﻪ ﻛﻬﺎﻟﻪ څﺨﻪ ﻳﻮازي ﻳﻮ زوى ﭼﻲ دوﻫﻢ دﻳﻮدوﺗﻮس ﻧﻮﻣﯧﺪ د
ﭘﻼر ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ )د  250ﺗﺮ  230ق م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( ﭘﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻛﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛړى
دئ ﭼﻲ ده د ﺷﺎﻣﻲ ﺳﻴﻠﻴﻮﻛﻴﺎﻧﻮ د اﻗﺘﺪار ﭘﺮ ﺧﻼف د ﭘﺎرت د دوﻟﺖ ﺳﺮه ښﻪ رواﺑﻂ او ﻫﻢ
آﻫﻨﮕﻲ درﻟﻮده او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﭘﺎرت د دوﻟﺖ ﻣﺆﺳﺲ ارﺳﺎس ﻫﻢ د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ څﺨﻪ وو
ﻧﻮ دوﻫﻢ دﻳﻮدوﺗﻮس د ده ﺳﺮه د دوﺳﺘۍ ﺗړون او ښﻪ رواﺑﻂ درﻟﻮده او د ده د ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﻪ
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
اﻣﻴﺮ ﭼﻲ اﻳﻮﺗﻴﺪﻳﻤﻮس  Euthydemusﻧﻮﻣﯧﺪ او د ﺳﻐﺪﻳﺎﻧﯥ ﺣﻜﻤﺮان وو ﻳﺎﻏﻲ ﺳﻮ او د
ﺑﺎﺧﺘﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﺋﯥ وواژه او دى ﭘﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺧﭙﻠﻮاك ﭘﺎﭼﺎ ﺳﻮ )د  220ق م ﺷﺎوﺧﻮا( )17
ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ(.
د ﺑﺎﺧﺘﺮي اﻳﻮﺗﻴﺪﻳﻤﻮس ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ د ﺷﺎم ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﺎ درﻳﻢ اﻧﺘﻴﻮﻛﻮس د ﻟﻤﺮ
ﻟﻮﯦﺪو ﻟﻪ ﺧﻮا د ﭘﺎرت ﭘﺮ دوﻟﺖ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او ﭘﺎرﺗﻲ ﭘﺎﭼﺎ ﺗﻴﺮي داد ﺋﯥ ﻣﻐﻠﻮب ﻛﻰ او د
208ق م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺧﻮا ﺗﻪ ﻣﺨﻪ وﻛړه ،ﻟﻪ دې ﺧﻮا اﻳﻮﺗﻴﺪﻳﻤﻮس د ﻟﺴﻮ
زرو ﺑﺎﺧﺘﺮي ﺳﭙﺮو ﺳﺮه د ارﻳﻮس )ﻫﺮﻳﺮود( ﭘﺮ ﻏﺎړه د اﻧﺘﻴﻮﻛﻮس ﺳﺮه وﻧښﺖ او ځﻜﻪ ﭼﻲ
د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻮان ﺋﯥ ﻧﻪ درﻟﻮد ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺗﻪ راﻏﻰ ،او د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﭘﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ زرﻳﺎﺳﭗ ﻛﻲ ﺗﺮ
دوو ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻮري ﻛﻼﺑﻨﺪ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ )د دې ښﺎر ﻣﻮﻗﻊ د ﻣﺮو او اﻧﺪﺧﻮى ﺗﺮ ﻣﻨځ ﮔڼﻞ ﺳﻮى
دئ( ﭘﻪ دې ﻣﻮده ﻛﻲ درﻳﻢ اﻧﺘﻴﻮﻛﻮس درﻧﮕﻴﺎﻧﻪ او اراﻛﻮزﻳﻪ ﻫﻢ وﻧﻴﻮل ،ﺧﻮ څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺋﯥ
زرﻳﺎﺳﭗ و ﻧﻪ ﻧﻴﻮﻻى ﺳﻮ او دواړي ﺧﻮاوي ﺳﺘړي ﺳﻮي وې ﻧﻮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ د ﺑﺎﺧﺘﺮ
ﺷﻬﺰاده دﻳﻤﺘﺮﻳﻮس د روﻏﻲ د ﺧﺒﺮو ﻟﻪ ﭘﺎره ده ﺗﻪ راﻏﻰ ده ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر ورﻛړه او ﺗﺮ روﻏﻲ
وروﺳﺘﻪ د ﻛﺎﺑﻞ او اراﻛﻮزﻳﻪ ﻟﻪ ﻻري د ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪو ﺧﻮا ﺗﻪ د ﺧﭙﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ د ﻗﻠﻤﺮو ﻟﻮري ﺗﻪ
وﺧﻮځﯧﺪه ) 205ق م(.
اﻳﻮﺗﻴﺪﻳﻤﻮس ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻫﻴﻮاد د ادارې ﭘﻪ ﻳﻮواﻟﻲ او ﺗﻮﺣﻴﺪ ﻛﻲ زﻳﺎر
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وﻳﻮﺳﺖ او د ﻛﺎﺑﻞ د ﻧﺎوې ﺣﻜﻤﺮان ﺳﻮﻓﺎﮔﺎزﺗﻮس ﺋﯥ د ځﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻛﻰ او د ﺷﻤﺎل ﺧﻮا ﺗﻪ ﺗﺮ
ﭘﺎﻣﻴﺮ ﻫﺎ ﺧﻮا ﺗﻪ او ﺗﺮ ﭼﻴﻨﻲ ﺗﺮﻛﺴﺘﺎﻧﻪ او ﺧﺘﻦ ﭘﻮري ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړ او ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪو ﺗﻪ ﺋﯥ ﻣﺮو
رود او ﻫﺮات او ﻃﻮس وﻧﻴﻮ او ﺧﭙﻞ زوى اﻧﺘﻲ ﻣﺎﻛﻮس ﺋﯥ د ﻫﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺣﻜﻤﺮان وټﺎﻛﻪ او
د ﺟﻨﻮب ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ اراﻛﻮزﻳﻪ او درﻧﮕﻴﺎﻧﻪ ﭘﻮري ﻳﻌﻨﻲ د آرﻳﺎﻧﻪ ټﻮﻟﻪ ﺧﺎوره د ده د ﭘﺎﭼﻬۍ د
ﻗﻠﻤﺮو ﺑﺮﺧﻪ ﺳﻮه او ﺑﻞ زوى ﺋﯥ دﻳﻤﺘﺮﻳﻮس د دې وﻻﻳﺖ ﺣﻜﻤﺮان وو ﭼﻲ دې ټﻮل ارت
ﻫﻴﻮاد د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﻮﻧﻮ ﭘﻪ اﺻﻄﻼح زر ښﺎره درﻟﻮده او ﭘﻪ دې ﻋﺼﺮ ﻛﻲ د ﺑﺎﺧﺘﺮي
ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د دوﻟﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ او ﺗﺠﺎرﺗﻲ رواﺑﻂ د ﻫﻨﺪ او ﻏﺮﺑﻲ ﭼﻴﻦ ﺳﺮه ټﻴﻨﮓ ول او
اﻳﻮﺗﻴﺪﻳﻤﻮس ﻟﻮﻣړى ﭘﺎﭼﺎ دئ ﭼﻲ د ده ﭘﻪ ﻋﺼﺮ ﻛﻲ ﺑﺎﺧﺘﺮي ﻫﻨﺮﻣﻨﺪاﻧﻮ او ﺻﻨﻌﺖ ﻛﺎراﻧﻮ
د دې ځﺎى ﻫﻨﺮ او ﺻﻨﻌﺖ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﺳﻮﻏﺎت ﻳﻮوى او د راوﻟﻨﺴﻦ ﭘﻪ ﻗﻮل ﻟﻪ ﺧﺮوﺷﺘﻬﻲ ﻳﻮې
ﻛﺘﻴﺒﯥ څﺨﻪ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺑﺎﺧﺘﺮي ﻫﻨﺮﻣﻨﺪان ﭘﻪ دې ﻋﺼﺮ ﻛﻲ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﺗﻠﻠﻲ او د
ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﻫﻨﺮي آﺛﺎرو ﻛﻲ ﺋﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻨﺮي اﻏﯧﺰه ﭘﺮﯦښﯥ ده .د ﺑﺎﺧﺘﺮي اﻳﺪﺗﻴﺪﻳﻤﻮس د ﭘﺎﭼﻬۍ
دوره ﻟﻪ  220څﺨﻪ ﺗﺮ 190ق م ﭘﻮري ﮔڼﻞ ﺳﻮې ده ﭼﻲ د ده ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ د ده زوى
دﻳﻤﻴﺘﺮﻳﻮس  Demetriusﭘﺎﭼﺎ ﺳﻮ ) 18ﻋﻜﺲ( او دى د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﺧﺎوره ﻛﻲ د ﺗﻜﺴﻴﻼ ﺗﺮ
ﻧﻴﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ د ﮔﺠﺮات ﺗﺮ ﻛڅﻮ او ﻛﺎﺗﻴﺎوار او د ﻣﻮرﻳﺎ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﭘﺘﻨﻪ ﭘﻮري ﭘﺮ ﻣﺦ
وﻻړى ﭼﻲ دا ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ د ده د دوو ﻟﻮﻳﻮ ﺟﻨﺮاﻻﻧﻮ اﭘﻮﻟﻮدوﺗﻮس او ﻣﻨﺎﻧﺪر د زﻳﺎر ﻧﺘﻴﺠﻪ وه
او ﻣﻨﺎﻧﺪر د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ اوﭘﻴﺎن ﻛﻲ زﯦږﯦﺪﻟﻰ وو او اوﻻدو ﺋﯥ د  100ق م ﺗﺮ ﺷﺎوﺧﻮا ﭘﻮري ﭘﻪ
ﻫﻨﺪ ﻛﻲ ﭘﺎﭼﻬﻲ ﻛﻮﻟﻪ.
دﻳﻤﺘﺮﻳﻮس د 175ق م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻟﻪ ﻫﻨﺪ څﺨﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺗﻪ راوﮔﺮزﯦﺪ او ﺧﭙﻞ درﻳﻢ
زوى ﭘﺎﻧﺘﺎﻟﺌﻮن  Pantaleonﺋﯥ د اراﻛﻮزي او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺣﻜﻤﺮان وټﺎﻛﻪ او ﺑﻞ دوﻫﻢ زوى
ﺋﯥ د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺣﻜﻤﺮان وو.
ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﭘﺎﻧﺘﺎﻟﺌﻮن د اراﻛﻮزي ﺣﻜﻤﺮان ﻣړ ﺳﻮ ،ځﺎى ﺋﯥ د ده څﻠﺮم ورور
اﮔﺎﺗﻮﻛﻠﻴﺲ  Agathoclesوﻧﻴﻮ ) 19ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ(.
دﻳﻤﺘﺮﻳﻮس او د ده ﭘﺮ ځﺎى ﻧﺎﺳﺘﻮ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﺨﭙﻞ ﻗﻠﻤﺮو ﻛﻲ ډﯦﺮي ﺳﻜﯥ وﻫﻠﻲ
دي او ﻫﻤﺪې ﭘﺎﭼﺎ د اراﻛﻮزي دﻳﻤﺘﺮﻣﺎس )ﻛﻼت( او اﻳﻮﺗﻴﺪﻣﻴﺎ )ﺳﻴﺎﻟﻜﻮټ( او د ﺳﻨﺪ
دﻳﻤﺘﺮﻳﺎس )ﭘټﻴﺎﻟﻪ( او ﺗﻪ اوﻓﺒﻨﻴﺎ )د ﺳﻨﺪ ﭘﻪ ﻟﺘﺎ ﻛﻲ( ښﺎروﻧﻪ ودان ﻛړه ﭼﻲ دوﻫﻢ ښﺎر د ده
د ﭘﻼر ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ او څﻠﺮم ښﺎر ﺋﯥ د ﻣﻮر ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻧﻮﻣړى ﺳﻮى دئ.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ دﻳﻤﺘﺮﻳﻮس د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ د ﺧﭙﻠﻮ ﻟښﻜﺮو ﺳﺮه ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ
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ﻣﺸﻐﻮل ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ ﻧﻮ ځﻜﻪ ﭘﻪ  181ق م ﻛﺎل د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻟﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ ﺳړى ﭼﻲ
اﻳﻮﻛﺮاﺗﻴﺪﻳﺲ  Eukratidesﻧﻮﻣﯧﺪ ﭘﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻛﻲ ﭘﻮرﺗﻪ ﺳﻮ او د ﭘﺎﭼﻬۍ اﻋﻼن ﺋﯥ وﻛﻰ،
او ﺳﻜﻪ ﺋﯥ ووﻫﻠﻪ ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻲ ﺋﯥ ځﺎن ﺑﺎزﻳﺎوزﻣﻴﮕﺎﻟﻴﻮس )ﻟﻮى ﭘﺎﭼﺎ = ﻫﻨﺪي
ﻣﻬﺎراﺟﻪ( وﺑﺎﻟﻪ ) 20ﻋﻜﺲ( او ﭼﻲ دﻳﻤﺘﺮﻳﻮس د ﺧﭙﻞ ﺗﺎج او ﺗﺨﺖ د ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره
زﻳﺎر وﻳﻮﺳﺖ ځﺎى ﺋﯥ و ﻧﻪ ﻧﻴﻮ او ﻣړ ﺳﻮ .اﻳﻮﻛﺮاﺗﻴﺪﻳﺲ ﭘﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻛﻲ د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ د
درﻳﻤﻲ ﺳﻠﺴﻠﯥ ﺑﻨﺴټ ﻛښﯧښﻮد او ﺗﺮ 186ق م ﭘﻮري د آرﻳﺎﻧﻪ د ﺧﺘﻴځﻲ ﺳﻴﻤﻲ د ﺣﻜﻤﺮان
ﻣﻨﺎﻧﺪر ﺳﺮه وﺟﻨﮕﯧﺪ ،څﻮ ﭼﻲ ﺋﯥ د آرﻳﺎﻧﻪ ټﻮﻟﻪ ﺧﺎوره وﻧﻴﻮﻟﻪ ،ﺧﻮ د ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځﻲ ﺧﻮا
څﺨﻪ د ﭘﺎرت ﭘﺎﭼﺎ د ده د ﻫﻴﻮاد ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺎﻟﺘﻮﻧﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ او ﻫﻐﻪ اﺧﺘﻼف ﭼﻲ د دﻳﻤﺘﺮﻳﻮس او
اﻳﻮاﻛﺮاﺗﻴﺪﻳﺲ د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻴﺪا ﺳﻮى وو ،د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻛﻤﺰورى ﻛﻰ او د 135ق
م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﻫﻐﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻣﺮﻛﺰ د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﻟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻪ څﺨﻪ ﻛﺎﭘﻴﺴﺎ ﺗﻪ راﻧﻘﻞ ﻛړه ﺳﻮ
او ﻫﻴﻠﻴﻮﻛﻠﻴﺲ  Helioklesد اﻳﻮﻛﺮاﺗﻴﺪﻳﺲ زوى ﭼﻲ د 147ق م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﭘﺎﭼﺎ
ﺳﻮى وو ،د ﺑﺎﺧﺘﺮ وروﺳﺘﻰ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﺎ ﮔڼﻞ ﻛﯧږي ،ﭼﻲ د ﻫﻨﺪوﻛﺶ د ﺷﻤﺎل د ﺳﻴﻤﻮ ﺗﺮ
ﭘﺮﯦښﻮوﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﭘﺎﭼﻬﻲ د ﮔﻨﺪﻫﺎرا د وﻻﻳﺖ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮ ﺗﻜﺴﻴﻼ او ﺟﻴﻠﻢ
ﭘﻮري ﻏځﻮﻟﻲ وه ) 21ﻋﻜﺲ(.
ﺗﺮ ﻫﻴﻠﻴﻮﻛﻠﻴﺲ وروﺳﺘﻪ ﻟﺴﻮ ﺗﻨﻮ ﻧﻮرو د ده ﭘﺮ ځﺎى ﻧﺎﺳﺘﻮ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ او
ﮔﻨﺪﻫﺎرا او ﭘﻨﺠﺎب ﻛﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻛړې ده ﭼﻲ د  30ق م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﻛﺎﺑﻞ ﻟﻪ
وروﺳﺘﻨﻴﻮ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ څﺨﻪ اﻧﺘﻴﺎل ﻛﻴﺪاس اﻣﻴﻦ ﺗﺎس – ﻫﺮﻣﺎﻳﻮس زﻳﺎت ﺷﻬﺮت ﻟﺮي
) 24 – 23 – 22ﻋﻜﺴﻮﻧﻪ( او د ﺑﺎﺧﺘﺮ د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ د ﺳﻘﻮط ﻋﻠﺖ د ﺳﺎﻛﺎ او ﺳﻴﺘﻲ
ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻣﻨځﺘﻪ راﺗﻠﻞ دي ،ﭼﻲ دا ﭘﺎﭼﻬﻲ ﺋﯥ د ق .م د ﻟﻮﻣړۍ ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﻲ
ﭘﺎى ﺗﻪ ورﺳﻮﻟﻪ او ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﻴﺐ د دوى واﻛﻤﻨﻲ ﺗﺮ دوه ﻧﻴﻢ ﺳﻮو ﻛﺎﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﺧﺘﻤﻪ ﺳﻮه
او ﭘﻪ دې ﻣﻮده ﻛﻲ د دﻳﻮدوﺗﻮس ﻟﻪ وﺧﺘﻪ د  100ق م ﺗﺮ ﺷﺎوﺧﻮا ﭘﻮري د دوى  36ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ
او ﻳﻮې ﻣﻠﻜﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻫﻨﺪ ﻛﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻛړې ده او ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ او ﻫﻨﺮ ﺋﯥ ﭘﻪ
آرﻳﺎﻧﻪ او ﻫﻨﺪ ﻛﻲ ﺧﭙﻮر ﻛړى دئ ،ﭼﻲ ﭘﻪ دې ﻣﻮده ﻛﻲ د ارﺑﺎب اﻧﻮاﻋﻮ ﭘﺮﺳﺘﻨﻪ او ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ
ﺻﻨﻌﺖ او اﻓﻜﺎر او ﻓﻠﺴﻔﻪ او ژﺑﻪ او رﺳﻢ اﻟﺨﻂ او ﻧﻮر ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻈﺎﻫﺮ د آرﻳﺎﻧﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ
ﺧﺎوره ﻛﻲ د ﻣﺤﻠﻲ او ﺑﻮداﻳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺳﺮه ﮔډ ﺳﻮه او د ﻳﻮﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎﺧﺘﺮي او
ﮔﺮﻳﻜﻮ ﺑﻮدﻳﻚ ﺧﺎص ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻰ ﭼﻲ د اﺳﻼم ﺗﺮ راﺗﻠﻮ ﭘﻮري ﺋﯥ اﻏﯧﺰه درﻟﻮده.
د داﻧﻴﻞ ﺷﻠﻮم ﺑﺮژه )ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﻟﺮﻏﻮن ﭘﯧﮋﻧﺪﻧﻲ ﻓﺮاﻧﺴﻮى ﻣﺸﺮ( ﭘﻪ ﻗﻮل د
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ﻫﻴﻠﻨﺴﻢ ﻧﻔﻮذ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﺗﺮ اووﻣﻲ ﭘﯧړۍ ﭘﻮري دوام درﻟﻮد ﭼﻲ اﺛﺮوﻧﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ دوه
ډوﻟﻪ ﻟﻴﺪل ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ :ﻟﻮﻣړى د ﻫﻨﺮ ﻟﻪ ﻻري او دوﻫﻢ د رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﻟﻪ ﻻري .د اﺳﻼم ﺗﺮ
راﺗﻠﻮ دﻣﺨﻪ ﭘﻪ اووﻣﻪ ﭘﯧړۍ ﻛﻲ د دې ﻫﻴﻮاد ﻫﻨﺮ ﻻ د ﮔﺮﻳﻜﻮ ﺑﻮدﻳﻚ د ﻣﺸﻬﻮر ﻫﻨﺮ ﻳﻮه
وروﺳﺘﻨۍ څﺎﻧﮕﻪ وه .ﺧﻮ د رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻛﻲ ﺑﺎﻳﺪ ووﻳﻞ ﺳﻲ :ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ د ﭼﻴﻦ
ﻧﺎﻣﺘﻮ زاﻳﺮ ﻫﻴﻮن ﺗﺴﻨﮓ ﭘﻪ 630م ﻛﺎل ﻳﻌﻨﻲ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻮ ﻛﻲ د اﺳﻼم د ﻟﻤﺮ راﺧﺘﻮ ﭘﺮ وﺧﺖ ﻟﻪ
ﺑﺎﺧﺘﺮه ﺗﯧﺮﯦﺪى ،دﻟﺘﻪ د اﻟﻔﺒﺎء  25ﺗﻮري ول ﭼﻲ  24ﺗﻮري ﺋﯥ ﺑﯥ ﺷﻜﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺗﻮري ول او
ﻳﻮ د )ښ( ږغ ﺋﯥ ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧۍ دري ﻛﻲ وو او ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻛﻲ ﻧﻪ وو ﭘﺮ زﻳﺎت ﻛړى وو او
ﻫﻐﻪ د  PXﺗﻮرى ﻳﻌﻨﻲ د ش  +خ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ ﺗﻮرى = ښ دئ.
ﻫﻐﻪ دوې ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻛﺘﻴﺒﯥ ﭼﻲ ﭘﻪ  – 1958او 1963م ﻛﻠﻮ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ ﻛﺸﻒ ﺳﻮي
د اﺷﻮﻛﺎ ﻫﻐﻪ اﺧﻼﻗﻲ ﻣﻮﻋﻈﯥ دي ﭼﻲ ﭘﻪ ټﻮل ﻫﻨﺪ ﻛﻲ ﭘﻪ ﻫﻨﺪي ژﺑﻮ ﻛﻴﻨﺪﻟﻲ ﺳﻮي دي،
ﺧﻮ د دې ﻛﺘﻴﺒﻮ اﻫﻤﻴﺖ ﭘﻪ دې ﻛﻲ دئ ﭼﻲ د ارﻏﻨﺪاو ﭘﻪ ﻧﺎوه ﻛﻲ آراﻣﻲ ژﺑﻪ او رﺳﻢ اﻟﺨﻂ
د اﺷﻮﻛﺎ ﺗﺮ وﺧﺘﻮ د ) 250ق م ﺷﺎوﺧﻮا( ﭘﻮري ﺛﺎﺑﺘﻮي او ﻟﻜﻪ ﭼﻲ ﻳﻮﻧﺎن ﭘﯧﮋﻧﺪوﻧﻜﻲ
ﭘﻮﻫﺎن واﻳﻲ د دې دوو ﻛﺘﻴﺒﻮ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻣﺘﻨﻮﻧﻪ د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ادب ﻣﻤﺘﺎزي ټﻮټﯥ دي او د ژﺑﻲ د
ﺟﻮړښﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻓﻴﻠﺴﻮﻓﺎﻧﻮ او ﺧﻄﻴﺒﺎﻧﻮ ﻟﻜﻪ اﻓﻼﻃﻮن او ارﺳﻄﻮ د ژﺑﻲ ﺳﺎري
ﮔڼﻞ ﻛﯧږي او وﻳﻨﻮ ﭼﻲ د ق م د درﻳﻤﻲ ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﻲ د ﺗﻔﻜﺮ او ﻟﻴﻜﻨﻲ ژﺑﻪ ﻫﻤﻬﻐﻪ
ژﺑﻪ ده ﭼﻲ ﭘﻪ آﺗﻦ ﻳﺎ د ﻣﻴﻠﻴﺖ ﭘﻪ ښﺎرو ﻛﻲ رواج وه او ﺣﺘﻰ د ﻛﺘﻴﺒﻮ د ﻛﻴﻨﺪﻧﻲ ډول ﻫﻢ د
ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻛﻠﺘﻮر ﻳﻮواﻟﻰ ښﻴﻲ او څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ دا ځﺎى د ﻳﻮه ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻣﺆرخ ﭘﻪ ﻗﻮل د
ﻣﺴﻴﺤﻲ ﻋﺼﺮ ﭘﻪ ﺷﺮوع ﻛﻲ د ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ټﺎټﻮﺑﻰ وو )د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﻛﺘﻴﺒﯥ  16ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ ﺗﻪ
دي رﺟﻮع وﺳﻲ( .ﺳﺮﺑﯧﺮه ﭘﺮ دې ﺗﺮ 1961م ﻛﺎل وروﺳﺘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻟﺮﻏﻮن ﭘﯧﮋﻧﺪوﻧﻜﻮ د
ﻳﻮه ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ښﺎر )آى ﺧﺎﻧﻢ = ﺳﭙﻮږﻣۍ ﻣﺨﯥ ﻣﯧﺮﻣﻦ( ﭘﻪ ﻛﻨډواﻟﻮ ﻛﻲ د ﻫﻤﺪې ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ
ﺑﺎﺧﺘﺮي ﻣﺪﻧﻴﺖ ډﯦﺮ ښﻪ آﺛﺎر ﻣﻮﻧﺪﻟﻲ دي او دا ښﺎر د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﺷﻮروي اﺗﺤﺎد ﭘﺮ
وﯦﺶ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﺎوري ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻲ ﭘﺮوت دئ ﭼﻲ ﻫﻠﺘﻪ د آﻣﻮ او ﻛﻮﻛﭽﻲ
ﺳﻴﻨﺪوﻧﻪ ﺳﺮه ﮔډﯦږي او ډﯦﺮي ﻛﻨډواﻟﯥ ﻟﺮي ،ﭼﻲ دا ﻛﻨډواﻟﯥ د دواړو ﺳﻴﻨﺪو ﭘﺮ ﻏﺎړه ﭘﺮ
دوو ټﺎﻛﻠﻮ ﺑﺮﺧﻮ وﯦﺸﻞ ﺳﻮي دي :ﻳﻮې ﺧﻮا ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻮړه ﻏﻮﻧډۍ ده ﭼﻲ دﺟﻨﻮب ﻟﻪ ﭘﻠﻮه د
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 ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر 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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دروازې څﺨﻪ د ﺟﻨﻮﺑﻲ دروازې ﺧﻮا ﺗﻪ 1600ﻣﺘﺮه واټﻦ اﻳﺴﺘﻞ ﺳﻮى وو ﭼﻲ ﻛﻮڅﯥ ﺋﯥ ﻫﻢ
ﻟﻴﺪه ﻛﯧږي ) 25ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ – د ښﺎر ﻧﻘﺸﻪ(.
ﭘﻪ دې ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ښﺎر ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻣﺪﻧﻴﺖ ﻧﺨښﻲ ﻣﻮﻧﺪﻟﻲ دي ،ﭼﻲ ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﺪ )د ﮔﺮﻳﻜﻮ
ﺑﺎﺧﺘﺮي( ﺧﺎص ﻣﺪﻧﻴﺖ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎد ﻛړه ﺳﻲ ،ﭼﻲ د ﻣﺮﻛﺰي آﺳﻴﺎ د ﺻﺤﺮا ﻧﺸﻴﻨﻮ د ﻳﺮﻏﻞ ﭘﻪ
ﺳﺒﺐ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻠﻰ دئ .ﺧﻮ ﻛﻨډواﻟﯥ د ﻟﻮړي ﻣﻌﻤﺎرۍ ﻃﺮز راښﻴﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺨﻮ ﺧښﺘﻮ او
ډﺑﺮﻳﻨﻮ ﺳﺘﻨﻮ د ﻣﺮﻛﺰي ﻟﻮﻳﻲ ﻣﺎڼۍ وداﻧۍ ﺟﻮړي ﺳﻮي دي او دا ﻣﺎڼۍ ﻳﻮ اوږد ﻏﻮﻟﻰ
ﻟﺮي او ﻫﻢ ﭘﻪ ﻣﺎڼۍ ﻛﻲ د ﺷﻨﯥ ،ژړي ،ﺳﺮې او ﺗﻮري رﻧﮓ آﻣﯧﺰۍ ﻧﺨښﻲ ﺳﺘﻪ او ﻫﻐﻪ
ﺧښﺘﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ دې ﻣﺎڼۍ ﻛﻲ ﻛﺎر ﺳﻮي دي ﻫﺮه ﺿﻠﻊ  45ﺳﺎﻧﺘۍ او ﭘﻨډواﻟﻰ ﺋﯥ ﻟﻪ 12
څﺨﻪ ﺗﺮ  15ﺳﺎﻧﺘﻴﻮ ﭘﻮري دئ او د دې ښﺎر اوﺑﻪ د وﻳﺎﻟﯥ ﻟﻪ ﻻري د ﻛﻮڅﻮ ﻟﻮړو ﺑﺮﺧﻮ او
ﺣﺘﻰ ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻲ ﭼﻲ د ﻛﻮﻛﭽﻲ د ﺳﻴﻨﺪ ﻟﻪ  20ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮه واټﻦ څﺨﻪ راﺑﻬﻴﺪﻟﻲ او
دې ښﺎر درې ﺑﺮﺧﻲ درﻟﻮدﻟﯥ ،ﭼﻲ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﺑﺎﻻﺣﺼﺎر ،ﺑﻠﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺗﺮ ﺣﺼﺎر راﻛښﺘﻪ او
درﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ ارگ دئ .ﭘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﻲ د ﺧﻠﻜﻮ د اوﺳﯧﺪو ځﺎى او د ورزش
وداﻧۍ او ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﯥ ده ،ﭼﻲ د ﻛﺸﻒ ﺳﻮي ﻛﺘﻴﺒﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﻫﻐﻪ ﻳﻮه ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ
ﺗﺮﻳﺒﺎه ﻛﻮس ﻧﻮﻣﻲ ﻫﺮﻣﺲ او ﻫﺮﻛﻮل وﻗﻒ ﻛړې وه.
ﺑﻠﻪ ﻟﻴﻜﻨﻪ ﭼﻲ د دې ښﺎر د ﺧﻠﻜﻮ د ﻓﻜﺮ او ﻓﻠﺴﻔﯥ ښﻜﺎرﻧﺪوﻳﻪ ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ ﻫﻐﻪ د
ﻳﻮه ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ )ﻛﻲ ﻧﻪ آس( د ﻗﺒﺮ د اوږده ﺳﻨﺪوخ ﻛﺘﻴﺒﻪ ده ﭼﻲ ﻛﻼ ارگ داﻳﻲ ﻓﺮادﻳﻮس زوى
ﭘﻪ آى ﺧﺎﻧﻢ ﻛﻲ ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺳﻨﺪوخ ﻛﻴﻨﻠﯥ او ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﻗﺒﺮ ﺋﯥ اﻳښﯥ ده او ﻣﻔﻬﻮم ﺋﯥ داﺳﻲ دئ:
"ﭘﻪ ﻛﻮﭼﻨﻴﻮاﻟﻲ ﻛﻲ ښﻪ روزﻧﻪ واﺧﻠﻪ! ﭘﻪ زﻟﻤﻴﺘﻮب ﻛﻲ ﺧﭙﻠﻲ ﻏﻮښﺘﻨﻲ
)ﺧﻮاﻫﺸﺎت( اداره ﻛړه! ﭘﻪ ﭘﺎﺧﻪ ﺳﻦ ﻛﻲ ﺳﻢ ﻛﺎره اوﺳﻪ! ﭘﻪ زوړواﻟﻲ ښﻪ ﻧﺎﺻﺢ ﺳﻪ! او د
ژوﻧﺪون ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ ورځﻮ ﻛﻲ ﭘﻮه ﺳﻪ ﭼﻲ څﻨﮕﻪ ﺑﯥ اﻓﺴﻮﺳﻪ ﻣړ ﺳﯥ!".
او دا ﻗﻴﻤﺖ ﺑﻬﺎ وﺟﻴﺰه د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﺧﻠﻜﻮ د ﻓﻜﺮ او اﺧﻼﻗﻮ ښﻪ ښﻜﺎرﻧﺪوﻳﻪ ده.
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د آى ﺧﺎﻧﻢ ښﺎر د ﻧﻘﺸﯥ ﺷﺮﺣﻪ
 – Aﺳﻔﻠﻰ ښﺎر
 – Bﻋﻠﻴﺎ ښﺎر
 – Cارګ ﻳﺎ اګﺮوﭘﻮل
 – Dد آى ﺧﺎﻧﻢ اوﺳﻨﻰ ﻛﻠﻰ
 – Eﻛﺮوﻧﺪې
 – Iد ﺳﻔﻠﻰ ښﺎر ﻫﻐﻪ ځﺎى ﭼﻲ د ﻛﻮدرﻛﻮ او ﺧﺎورﻳﻨﻮ ﻟﻮښﻮ د ﭘﻴﺪا ﻛﯧﺪو اټﻜﻞ
ﭘﻜښﯥ ﺳﻮى دئ.
 – IIﻫﻐﻪ ځﺎى ﭼﻲ د ﻫﺴﺘﻮګﻨﻲ اټﻜﻞ ﭘﻜښﯥ ﺳﻮى دئ.
 – IIIد ﭘﻬﺮه دار ځﺎى اټﻜﻞ ﺳﻮى دئ.
 – IVﭘﻪ ﭘﺮوﻳﻠﻪ )ﭼﻬﻠﺴﺘﻮن( ﻛﻲ ﻳﻮ ﻣﺤﻞ اټﻜﻞ ﺳﻮى دئ.
 – Vد ﺗﻴﺎﺗﺮ د ﻣﺤﻞ ګﻮﻣﺎن ﭘﺮ ﺳﻮى دئ.
 – VIد ﻋﻠﻴﺎ ښﺎر ﻳﻮ ځﺎى ﭼﻲ د ﻛﻮدرﻛﻮ او ﺧﺎورﻳﻨﻮ ﻟﻮښﻮ د ﭘﻴﺪا ﻛﯧﺪو ﭘﻪ ﻣﻨﻈﻮر
اټﻜﻞ ﺳﻮى دئ.
 – 1ﻣﺮﻛﺰي ﺟﺎده
 – 2د ﺳﻔﻠﻰ ښﺎر د ﺷﻤﺎل ﺧﺘﻴځﻲ ﺑﺮﺧﻲ دﯦﻮال )ﻛﻼ(
 – 3د ښﺎر ﻟﻮﻳﻪ دروازه
 – 4د ښﺎر ﻓﺮﻋﻲ دروازه
 – 5ﺧﻨﺪق )ﻛﻨﺪه(
 – 6د ﺳﻔﻠﻰ ښﺎر د ﻛﻼ ﭘﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻲ
 – 8 – 7ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻻره
 – 9د ﺳﻔﻠﻰ او ﻋﻠﻴﺎ ښﺎروﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د ګﺎډۍ ﻻره
 - 10د ﻋﻴﺎل ښﺎر ﻛﻼ
 – 12 – 11دﯦﻮال
 – 13ﭘﺨﻮاﻧﻰ ﻛﺎﻧﺎل )ﻣﺎﻧﺪه(
 – 14د ښﺎر څﺨﻪ دﺑﺎﻧﺪي ﺧﺮاﺑﯥ او ﻣﺎﻣﺘﯥ
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ﺳﺎﻛﺎن ،ﭘﺎرﺗﻴﺎن او ﭘﻬﻠﻮاﻳﺎن
د ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﺘﻴﺒﻮ ﻛﻲ وﻟﻴﺪه ﺳﻮه ،ﭼﻲ د ﺳﺎﻛﻪ ﻗﺒﻴﻠﯥ د آﻣﻮ ﻫﺎ ﻏﺎړي
ﺗﻪ د ﭘﺎﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﻫﻮﻣﻪ راوړوﻧﻜﻮ ﻳﺎد ﮔړﻧﺪﻳﻮ ﺳﺎﻛﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮ د ﻫﻐﻮ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ
ﺗﺮ ادارې ﻻﻧﺪي اوﺳﯧﺪﻟﯥ او د ﭘﺎرت )ﺧﺮاﺳﺎن( ﻟﻪ ﻻري د زرﻧﮕﻪ = درﻧﮕﻴﺎﻧﻪ ﻣځﻜﻲ ﺗﻪ
راﺗﯧﺮي ﺳﻮې او ﺧﭙﻞ ﻧﻮم ﺋﯥ ﺳﻜﺴﺘﺎن = ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ ورﻛړى وو او ﻫﻢ ﺋﯥ د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﭘﻪ
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ او ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻛﻲ ژوﻧﺪ ﻛﺎوه ﭼﻲ ﺑﻴﺎ ﻟﻪ دې ځﺎﻳﻪ د ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪو او ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻮ ﺧﻮا ﺗﻪ
ﺧﭙﺮې ﺳﻮې او د دوى ﭘﯧښﻲ د آرﻳﺎﻧﻪ د ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﺧﻪ ﮔڼﻞ ﻛﯧږي.
ﻣﻮﺳﻴﻮﻫﺎﻛﻦ ﭘﺨﭙﻞ ﻛﺘﺎب ﻛﻲ ﭼﻲ )ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﻓﺮاﻧﺴﯥ د ﻟﺲ ﻛﻠﻨﻮ
ﻛﻴﻨﺪﻧﻮ ﻧﺘﻴﺠﻪ( ﻧﻮﻣﯧږي واﻳﻲ" :ﺻﺤﺮاﻧﺸﻴﻨﻪ ﺳﺎﻛﺎن ﺗﺮ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت دﻣﺨﻪ ﭘﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ
ﻛﻲ ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ راﺗﻠﻪ او د ﺳﺮﺗﯧﺮو ﭘﻪ ډول ﻧﻮﻛﺮان ﻛﯧﺪل او د دوى ځﻴﻨﻲ ﻣﺸﺮان ﻟﻮړو
ﻣﻠﻜﻲ او ﻋﺴﻜﺮي رﺗﺒﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻲ ول ،ﭼﻲ د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﻫﺮاﻳﻮس  Heraiusد
ﻳﻮﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎﺧﺘﺮي د وروﺳﺘﻴﻮ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﺳﻜﻪ وﻫﻠﯥ او دا ﺳﻜﻪ ﺋﯥ ﻫﺎﻛﻦ ﭘﻪ ﺧﻠﻢ ﻛﻲ
ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ وه .دا ﻗﺒﻴﻠﯥ ﻟﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ څﺨﻪ د ﻫﺮﻳﺮود ﻧﺎوې او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ د ﻫﻠﻤﻨﺪ او ارﻏﻨﺪاو
ﻧﺎوو ﺗﻪ راﺷﻮه ﺳﻮﻟﯥ او د ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﻪ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺋﯥ ﻻس ﭘﻮري ﻛﻰ ﭼﻲ د دوى د ﻫﻴﻮاد وﯦﺶ
د ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻮ ﭘﻠﻮ ﺗﻪ د ﺑﻮﻻن ﻫﺎ ﺧﻮا ﺗﻪ د ﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﻧﺎوې ﭘﻮري ﻫﻢ رﺳﯧﺪﻟﻰ وو او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ )ﻛﻲ –
ﭘﻦ( ) (Ki – pinﺑﻠﻠﻰ دئ او د ﺳﺎﻛﻪ ﻟﻪ دې ﻗﺒﻴﻠﻮ څﺨﻪ ﭼﻲ د ارﻏﻨﺪاو ﻛښﺘﻪ ﺳﻨﺪ ﭘﻪ ﻧﺎوو
ﻛﻲ اوﺳﯧﺪل ﻳﻮه ﺳړي ﭼﻲ ﻣﺎﻳﻮس  Mayosﻧﻮﻣﯧﺪ د 72ق م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د
)ﺑﺎزﻳﻠﻴﻮزﺑﺎزﻳﻠﻴﻮن ﻣﻴﮕﺎﻟﻴﻮس ﻣﻠﻴﻮس( ﭘﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻌﻨﻲ )ﻟﻮى ﺷﻬﻨﺸﺎه ﻣﺎﻳﻮس( ﺳﻜﻪ
وﻫﻠﯥ ده او د ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد وﯦﺶ ﺋﯥ ﺗﺮ ﺗﻜﺴﻴﻼ ﭘﻮري رﺳﻮﻟﻰ دئ ،ﭼﻲ ﻳﻮه ﻛﺘﻴﺒﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ
ﺗﻜﺴﻴﻼ ﻛﻲ ﭘﺮ ﻣﺴﻲ ﻏﺎب ﺑﺎﻧﺪي ﻛﺸﻒ ﺳﻮې ده او د ) 78ق م( ﻧﯧټﻪ ﻟﺮي ،ﻟﻪ دې څﺨﻪ
ﻣﻌﻠﻮﻣﯧږي ﭼﻲ د ﺧﺘﻴځ ﭘﻨﺠﺎب د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﻧﻔﻮذ د ﻣﺎﻳﻮس ﭘﻪ ﻻس ﭘﺮې ﺳﻮى او
ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻰ دئ او اووه رازه ﺳﻜﯥ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ او ﺧﺮوﺷﺘﻬﻲ ﻟﻴﻜﻨﻮ ﻛﺸﻒ ﺳﻮي
دي.
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ﺗﺮ ﻣﺎﻳﻮس ﻧﺎﻣﻲ وروﺳﺘﻪ د ده ﻟﻪ ﭘﺎﺗﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ څﺨﻪ دوه ﻧﻮر ﻫﻢ د ﺳﻜﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ
ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺳﻮي ﭼﻲ ﻳﻮ ﺋﯥ ازﻳﺲ ) Azesد  50ق م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( او ﺑﻞ ازﻳﻠﻴﺴﻴﺲ
 Azilisesدئ .دوى ﭘﻪ ﻳﻮه ﻋﺼﺮ ﻛﻲ اوﺳﯧﺪل او د دواړو ﭘﺮ ﺳﻜﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺧﻂ
)ﻟﻮى ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه( ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮى دئ .داﺳﻲ ﺳﻜﯥ ﻫﻢ ﻟﻴﺪﻟﻲ ﺳﻮي دي ﭼﻲ د دواړو ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳﻮ ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺧﻂ او ﺑﻞ ﭘﻪ ﺧﺮوﺷﺘﻬﻲ ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮى دئ ) 26ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ دي وﻛﺘﻞ ﺳﻲ(.

ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ دا ﮔﺮزوﻧﺪوﻳﻲ ﻛﻮﭼﻲ ﻗﺒﻴﻠﯥ د آﻣﻮ د ﺑﻬﯧﺪو ﺟﻨﻮب ﺗﻪ د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﭘﻪ
ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ د ﭘﻜﻬﺖ = ﭘښﺖ او ﭘښﺘﻨﻮ ﺳﺮه ﮔډي ﺳﻮې د ﺳﺎﻛﻪ ﻧﻮم ﺋﯥ ﭘﻪ دې ﭘښﺘﻨﻮ ﻛﻲ
ﭘﺮﯦښﻮو ،ﭼﻲ ﭘﻪ زاﺑﻞ او ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ د ﭘښﺘﻨﻮ د ﺳﻬﺎك ﻗﺒﻴﻠﻪ او ﭘﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪ ﻛﻲ ﺳﺎﻛﺰي
)ﺳﮕﺰي( ﺗﺮ اوﺳﻪ د دې ﻧﺎﻣﻪ رﻳښﻪ ﻟﺮي او د دوى ﻧﻮري ﻗﺒﻴﻠﯥ ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ د ﻫﺮﻳﺮود ﻟﻪ
ﻧﺎوې څﺨﻪ د ﺧﺰر د ﺑﺤﻴﺮې ﺗﺮ ﻛڅﻮ ﭘﻮري د ﭘﺎرت ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻣﯧﺸﺘﻪ ﺳﻮې او د دوى ﻣځﻜﻪ ﻫﻢ
د دوى ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎده ﺳﻮه ،او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﻟﻪ ﺧﭙﻞ اﺻﻠﻲ ټﺎټﻮﺑﻲ ﺑﺎﺧﺘﺮ څﺨﻪ د ﻫﺮﻳﺮود ﻧﺎوې ﺗﻪ
ﺗﺮ داﻣﻐﺎن )د ﺧﺮاﺳﺎن وروﺳﺘﻪ ﺑﺮﺧﻪ( ﭘﻮري ﺗﻠﻠﻲ وې ﻧﻮ ځﻜﻪ د ژوﺳﺘﻦ ﭘﻪ ﻗﻮل د ﭘﺎرت ﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﻣﺸﻬﻮري ﺳﻮې ﭼﻲ ﭘﺎرت ﭘﻪ ﺳﻜﺎﺋﻲ ژﺑﻪ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺳﻮي ﺗﻪ واﻳﻲ او دوى ﻫﻢ ﻟﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮه
ﻫﺠﺮت ﻛړى وو.
ﺳﺮاوﻟﻒ ﻛﺮو اﻧﮕﺮﯦﺰ اﻓﻐﺎن ﭘﯧﮋﻧﺪوﻧﻜﻰ د ﮔﻨﺪﻫﺎره د ﺳﺎﻛﺎﻧﻮ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮ
ﻛﻲ د ﭘښﺘﻮ ﺳﺮه ډﯦﺮ ﺷﺒﺎﻫﺘﻮﻧﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟﻲ او ﻟﻴﻜﻲ ﭼﻲ د ﺳﺎﻛﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘښﺘﻮ ﺗﻪ
ﻧﮋدې دي :ﺳﭙﺎﻟﻪ ﻛﻪ دﻣﻪ ) Spalaka-Damaﺳﭙﺎﻟﻪ = ﺳﭙﺎه( ) +ﻛﻪ – د ﺗﺠﻠﻴﻠﻲ ﺗﺼﻐﻴﺮ
ﻧﺨښﻪ( ) +دﻣﻪ = ﺟﻼل = ﺑﺮم( ﭼﻲ ټﻮﻟﻪ ﺟﻤﻠﻪ د )ﻣﺠﻠﻞ ﺳﭙﺎﻫﻲ( ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ده.
ﺑﻞ ﻧﻮم ﺳﭙﺎﻟﻪ ﻫﻮره  Spala-Huraدئ) :ﺳﭙﺎﻟﻪ = ﺳﭙﺎه  +ﻫﻮره = اور( د اور د
ﺳﭙﺎﻫﻲ ﻳﺎ د ﻟﻤﺮ د ﺳﭙﺎﻫﻲ او ﻳﺎ د روڼﺎ د ﺳﭙﺎﻫﻲ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ.
ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ د ﭼﺴﺘﻨﻪ  Chastanaﻧﻮم ﻫﻤﺪا د ﭘښﺘﻨﻮ )څښﺘﻦ( د ﻣﺎﻟﻚ او ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﻪ
ﻣﻌﻨﺎ دئ.
او ﻛﻪ ﻣﻮږ ﭘﺎرت = ﭘﺎرﺛﻬﻮه د ژوﺳﺘﻦ ﭘﻪ ﻗﻮل )ﺗﺒﻌﻴﺪ ﺳﻮى( او )ﻣﻬﺠﻮر( وﺑﻮﻟﻮ ﻧﻮ
ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ اوﺳﻨﻰ ﺷﻜﻞ ﭘﺮدى  Pradiaﻳﻌﻨﻲ ﺑﯧﮕﺎﻧﻪ او ﻣﻬﺎﺟﺮ دئ.
ﻳﺎ ﺑﻪ د ﭘښﺘﻮ )ﭘﺮﺗﻪ(  Prataوي )د درﻳﻢ ﺣﺮف ﭘﻪ زورﻛﻲ( ﭼﻲ دﻏﻪ ﻫﻢ د ﻟﻴﺮي ﻣﻌﻨﺎ
ﻟﺮي ﻟﻜﻪ ﭼﻲ واﻳﻲ :ﻟﻪ ﻣﺨﻪ ﻣﻲ ﭘﺮﺗﻪ ﺳﻪ ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻴﺮي ﺳﻪ .ﻳﺎ ﭘﻼﻧﻰ ﭘﺮﺗﻲ واﻳﻲ ﻳﻌﻨﻲ ﻟﻪ
ﻋﻘﻠﻪ ﻟﻴﺮي ﺧﺒﺮي ﻛﻮي.
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داﺳﻲ ښﻜﺎري ﭼﻲ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﺳﺎﻛﻪ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻟﻮﻣړﻧﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻮﻧﻪ ﺗﺮ دې وﺧﺘﻮ ډﯦﺮ
ﭘﺨﻮا ﭘﯧښ ﺳﻮي دي او د ﻣﻮﺳﻴﻮﻓﻮﺷﻪ ﭘﻪ ﻗﻮل ﻟﻮى ﻛﻮروش )د 540ق م( د ﺳﻴﺴﺘﺎن د
ﻧﻴﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ دا )ﺳﺎﻛﺎن( د دوى د ښﻮ ﺧﺪﻣﺘﻮ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ )ښﻪ ﻛړوﻧﻲ = ﻧﯧﻜﻮﻛﺮدار(
وﺑﻠﻞ )ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ اﻳﻮﻳﺮﮔﺖ  (Evergetesاو ﻫﻤﺪا ﺧﻠﻚ د ) 330ق م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﭘﺮ
ﻫﻤﺪې ﻣځﻜﻪ اوﺳﯧﺪل ﭼﻲ ﺳﻜﻨﺪر ﻫﻢ دوى ﻧﺎزوﻟﻲ ول او ښﻪ ﻧﺮﻣﻪ روﻳﻪ ﺋﯥ ورﺳﺮه
درﻟﻮدﻟﻪ )د ﺗﻤﺪن اﻳﺮاﻧﻲ ﻛﺘﺎب ﺗﻪ دي رﺟﻮع وﺳﻲ(.
د  25ق م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺑﻠﺨﻲ ارﺳﺎس = ارﺷﻚ = اﺷﻚ د )ﻓﺮي ﻳﺎﭘﺖ( زوى د
ﺧﭙﻞ وررو )ﺗﻴﺮداد( ﺳﺮه د ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪو ﺧﻮا ﺗﻪ وﻻړ او د ﭘﺎرت ﻳﻮﻧﺎﻧﻰ ﺣﻜﻤﺮان ﻓﺮﻳﻜﻠﻴﺲ
ﺋﯥ وواژه او د اﺷﻜﺎﻧﻲ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﺴټ ﺋﯥ ﻛښﯧښﻮو ،او ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ او ﺧﺮوﺷﺘﻬﻲ دواړو
ژﺑﻮ ﺋﯥ ﺳﻜﻪ ووﻫﻠﻪ او ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺋﯥ ﺑﺎزﻳﻠﻴﻮزﺑﺎزﻳﻠﻴﻮن )ﺷﻬﻨﺸﺎه( وﺑﺎﻟﻪ ،ﭼﻲ ﻣﻨځﺘﻪ راﺗﻠﻪ
ﺋﯥ د 249ق م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ او ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺋﯥ اوﺳﻨﻲ داﻣﻐﺎن ﺗﻪ څﯧﺮﻣﻪ وو او د اﺷﻜﺎﻧﻲ
ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ده ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ده او دى د ﺳﺘﺮاﺑﻮ ﭘﻪ ﻗﻮل ﺗﺮ دوو داﺧﻠﻲ ﺟﻨﮕﻮ وروﺳﺘﻪ د
ﺧﭙﻞ ﻧﯧﺰه وال ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ټﭙﻲ ﺳﻮ او د ﻫﻐﻪ ټﭗ څﺨﻪ ﭘﻪ 247ق م ﻛﺎل ﻣړ ﺳﻮ او ﭘﻪ 248ق م ﻛﺎل
د ده زوى ﺗﻴﺮداد د دوﻫﻢ اﺷﻚ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او ښﻪ ﻏښﺘﻠﻰ ﻣﺪﻳﺮ ﭘﺎﭼﺎ وو،
ﺗﺮ ﺑﺎﺑﻞ ﭘﻮري ﺋﯥ ﻓﺘﺢ وﻛړه او د ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻮ ﺧﻮا ﺗﻪ د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺷﺎوﺧﻮا ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ،ﺧﻮ د ﺑﺎﺧﺘﺮ
ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﺎ دوﻫﻢ دﻳﻮدوﺗﻮس ﺳﺮه ﺋﯥ د ﺳﻴﻠﻴﻮﻛﻲ دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ روﻏﻪ وﻛړه او د
ﻳﻮواﻟﻲ ﻻس ﺋﯥ ورﻛﻰ ،دى ﭼﻲ زوړ ﺳﻮ ﻣړ ﺳﻮ او ﭘﺎﭼﻬﻲ ﺋﯥ ﻟﻪ 248څﺨﻪ ﺗﺮ 214ق م
ﭘﻮري وه.
ﻧﻮر اﺷﻜﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﭘﺎﭼﻬﺎن دا دي:
 /3ارﺗﺒﺎن :اردوان ) 214ﺗﺮ 196ق م( د ﺗﻴﺮداد زوى ﭼﻲ د ده ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ درﻳﻢ
اﻧﺘﻴﻮﻛﻮس ﭘﺮ ﭘﺎرت ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه او ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺗﻪ راﺗﯧﺮ ﺳﻮ.
 /4ﻓﺮي ﻳﺎﭘﺖ د اردوان زوى ) 196ﺗﺮ  181ق م(.
 /5ﻟﻮﻣړى ﻓﺮﻫﺎد د ﻓﺮي ﻳﺎﭘﺖ زوى ) 181ﺗﺮ  174ق م( د ﺑﺎﺧﺘﺮي دﻳﻤﺘﺮﻳﻮس
ﻣﻌﺎﺻﺮ.
 /6ﻣﻬﺮداد د ﻟﻮﻣړي ﻓﺮﻫﺎد ورور ) 174ﺗﺮ 136ق م( ﻟﻮى او ﻫﻮښﻴﺎر ﭘﺎﭼﺎ وو ،ﭼﻲ
د ﺑﺎﺧﺘﺮي ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻏﺮﺑﻲ وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ او ﻣﺮو ﺋﯥ وﻧﻴﻮل ،اراﻛﻮزي او ﻛﺎﺑﻞ او ﺳﻨﺪ ﺋﯥ ﺧﭙﻞ
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ﻻس ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ ،او د ﭘﺎرت د ﻫﻴﻮاد وﯦﺶ ﺋﯥ د ﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﺳﻴﻨﺪه ورﺳﺎوه .ﺧﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﻫﻢ
د ده ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺸﺮوﻃﻪ وو ،د ﺷﻮرا دوه ﻣﺠﻠﺴﻮﻧﻪ ﺋﯥ درﻟﻮدل ﭼﻲ د دوى ﭘﺮ ﻏﻮښﺖ ﺋﯥ
ﻛﺎر ﻛﺎوه.
 /7دوﻫﻢ ﻓﺮﻫﺎد د ﻣﻬﺮداد زوى )127 – 136ق م( ده د ﺳﺎﻛﻪ ﻗﺒﻴﻠﯥ ﺧﭙﻠﻲ ﻣﺮﺳﺘﻲ
ﺗﻪ وﺑﻠﻠﯥ ﭼﻲ د اﻧﺘﻴﻮﻛﻮس د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ دوﻟﺖ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﻨﮓ ﻛﻲ د ده ﺳﺮه ﻛﻮﻣﻚ وﻛﻲ ،ﺧﻮ
ﺳﺎﻛﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﭼﻮر او ﭼﭙﺎو ﻻس ﭘﻮري ﻛﻰ او ﻓﺮﻫﺎد د دوى ﺳﺮه وﺟﻨﮕﯧﺪ ،څﻮ ﭼﻲ ﻓﺮﻫﺎد
ووژل ﺳﻮ او ﭘﺎرﺗﻴﺎﻧﻮ ﻣﺎﺗﻪ وﻛړه.
 /8ارﺗﺒﺎن )دوﻫﻢ اردوان( ) 124 – 127ق م( دى د دوﻫﻢ ﻓﺮاد اﻛﺎ او د ﻓﺮي ﻳﺎﭘﺖ
زوى وو ،ﭼﻲ د دوﻫﻢ ﻓﺮﻫﺎد ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ د ﭘﺎرت ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ دى د ﺗﺨﺎري
ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه ﭼﻲ د ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ وه وﻧښﺖ او ﭘﻪ ﻳﻮه ﺟﻨﮓ ﻛﻲ د ﻻس ﭘﺮ ﻣﻮټ ټﭙﻲ او ﻟﻪ
ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﻣړ ﺳﻮ ،او ﭘﺎرﺗﻴﺎن ﺗﺮ ﺷﺎ ﺳﻮل او ﻫﻤﺪا وﺧﺖ وو ﭼﻲ ﺳﺎﻛﺎﻧﻮ درﻧﮕﻴﺎﻧﻪ
)ﺳﻴﺴﺘﺎن( وﻧﻴﻮ او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﮕﺴﺘﺎن )= ﻣﻌﺮب ﺳﺠﺴﺘﺎن( وﺑﺎﻟﻪ او ﺣﺘﻰ د
ﻛﺎﺑﻞ ﺗﺮ ﻧﻴﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ د ﻫﻨﺪ ﺧﻮا ﺗﻪ ﻫﻢ ﺗﯧﺮ ﺳﻮه او ﻫﻠﺘﻪ ﺋﯥ د ﻫﻨﺪوﺳﺎﻛﻪ ﻳﺎ ﻫﻨﺪوﺳﻴﺘﻬﻴﻦ
دوﻟﺖ ﺟﻮړ ﻛﻰ .ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ ﮔﺮزﻧﺪو ﺻﺤﺮاﻳﺎﺋﻲ ﺳﭙﻴﻦ ﭘﻮﺳﺘﻮ آرﻳﺎﺋﻲ ﻗﺒﻴﻠﻮ )ﻫﻮن( د
ﺷﻤﺎل ﻟﻪ ﺧﻮا ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او د  127ق م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺋﯥ ﺑﺎﺧﺘﺮ او ﺗﺨﺎر وﻧﻴﻮ او د ﻫﻐﻪ
ځﺎى ﻳﻮﻧﺎن ﺋﯥ ﻟﻤﺮﺧﺎﺗﻪ ﺟﻨﻮب د ﻛﺎﺑﻞ او ﺳﻨﺪ ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ وﺷړل ،او دا ټﻮﻟﻲ ﺻﺤﺮاﺋﻲ
ﻗﺒﻴﻠﯥ )ﺳﺎﻛﻪ ،ﺗﺨﺎر ،ﻫﻮن( د ﺷﻤﺎﻟﻲ آرﻳﺎﺋﻲ ﺧﻠﻜﻮ څﺨﻪ وې ﭼﻲ د ژړ ﭘﻮﺳﺘﻮ ﻟﻪ ﺗﻮﻛﻢ
)ﻧﮋاد( څﺨﻪ ﻧﻪ وې ،ﺑﻠﻜﻲ د دوى ژﺑﻪ ،څﻬﺮې ،ﺑڼﯥ ﺑﯧﺨﻲ آرﻳﺎﻳﻲ دي ﭼﻲ د ﺗﻮرﻓﺎن ﻛﺸﻒ
ﺳﻮي آﺛﺎر دا ﻣﻄﻠﺐ ښﻪ څﺮﮔﻨﺪوي.
 /9دوﻫﻢ ﻣﻬﺮداد د ارﺗﺒﺎن زوى )76 – 124ق م( ﻟﻮى ﭘﺎﭼﺎ وو ،ﭼﻲ ﭘﺨﭙﻞ 48
ﻛﻠﻨﻲ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻛﻲ ﭘﺮ ﺳﺎﻛﺎﻧﻮ او ﺳﺮﻛښﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺳﻮ او د ﺑﺎﺧﺘﺮ او ﺳﻴﺴﺘﺎن
ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﺋﯥ وﻧﻴﻮﻟﻪ او د ﺧﭙﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ وﯦﺶ ﺋﯥ د ﻫﻤﺎﻟﻴﻪ ﻏﺮو ﺗﻪ ورﺳﺎوه.
ﺧﻮ ﻟﻮى ﻣﻬﺮداد د ﭘﺎرت د دوﻟﺖ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻟﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻪ د دﺟﻠﯥ ﻏﺎړي ﺗﻪ ﻳﻮوى ،او د
ارﻣﻨﺴﺘﺎن او روم د دوﻟﺖ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﻨﮕﻮ ﺑﻮﺧﺖ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ ،ﻧﻮ ځﻜﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د ﭘﺎرت د
دوﻟﺖ ﭘﯧښﻲ ﭘﻪ آرﻳﺎﻧﻪ اړه ﻧﻪ ﻟﺮي او زﻣﻮږ د ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮﺧﻪ ﻧﻪ ده او د اﺷﻜﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﻠﺴﻠﯥ
څﺨﻪ ﺗﺮ ﭘﻨځﻤﻲ ﻣﻴﻼدي ﭘﯧړۍ ﭘﻮري ﭘﻪ اﻳﺮان او ارﻣﻨﺴﺘﺎن او د ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځﻲ آﺳﻴﺎ ﭘﻪ
ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﻲ ډﯦﺮ ﭘﺎﭼﻬﺎن ﭘﺎﭼﻬۍ ﺗﻪ رﺳﺪﻟﻲ دي ،ﺧﻮ زﻣﻮږ د ﻫﻴﻮاد او زﻣﻮږ د ﻫﻴﻮاد
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د ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه ﺋﯥ اړه ﻧﻪ ده درﻟﻮدﻟﯥ ،ﻣﮕﺮ دا ﭼﻲ څﻠﺮم اﺷﻚ )څﻠﺮم ﻓﺮﻫﺎد( ﭘﻪ  33ق م ﻛﺎل
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 وﻻړ.
د ﺳﺎﻛﺎﻧﻮ او ﭘﺎرﺗﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﮔډو څﺎﻧﮕﻮ څﺨﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻏﺮﺑﻲ ﻫﻨﺪ
ﻛﻲ ﺋﯥ ﭘﺎﭼﻬﻲ ﻛړې ده ،ﻳﻮه څﺎﻧﮕﻪ ﻫﻢ د ﭘﺮﺗﻬﻮا = ﭘﻬﻠﻮا څﺎﻧﮕﻪ ده ﭼﻲ د دې څﺎﻧﮕﻲ د
ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻼﺗﻮ او ادارې ﻟﻮﻣړى ځﺎى ﺳﮕﺴﺘﺎن او اراﻛﻮزي ﻳﻌﻨﻲ د ﻫﻠﻤﻨﺪ او
ارﻏﻨﺪاو ﻧﺎوه ده او د دې څﺎﻧﮕﻲ د ﺧﻠﻜﻮ واﻛﻤﻨﻲ د ﻣﻴﻼد ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﭘﯧړۍ ﻛﻲ ﺗﺮ
ﺗﻜﺴﻴﻼ ﭘﻮري رﺳﯧﺪه او ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ اﭘﻮﻟﻮﻧﻴﻮس  Apolloniosﭘﻪ  44 – 43م ﻛﺎل د
ﺗﻜﺴﻴﻼ د ﻟﻴﺪو ﻟﻪ ﭘﺎره راﻏﻰ ﻫﻠﺘﻪ ﻟﻪ دې ﺧﻠﻜﻮ څﺨﻪ ﻳﻮه ﻳﻮوﻳﺸﺖ ﻛﻠﻦ ﭘﺎﭼﺎ د ﻓﺮاوﺗﻴﺲ
) Phraotesﻓﺮﻫﺎد( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﭼﻬﻲ ﻛﻮﻟﻪ.
ﻣﮕﺮ د ﺳﻴﺴﺘﺎن او اراﻛﻮزي د ﭘﻬﻠﻮا د ﺧﭙﻠﻮاﻛﻮ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ د ﺳﻠﺴﻠﯥ ﻣﺆﺳﺲ
وﻧﻮﻧﻴﺲ  Vononesﻧﻮﻣﯧﺪه او ﭘﻪ ﺳﻜﻮ ﻛﻲ د ﻟﻮى ﺷﻬﻨﺸﺎه ﭘﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﺎد ﺳﻮى او د  120ق
م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺋﯥ ﭘﺎﭼﻬﻲ ﺟﻮړه ﻛړې ده او ﺳﻜﯥ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ او ﺧﺮوﺷﺘﻬﻲ ﺧﻂ دي او
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﭘﺮ ځﻴﻨﻮ ﺳﻜﻮ ﺋﯥ د ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ او ﺗﺎﺑﻌﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻫﻢ ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮي ﻟﻜﻪ )ﺳﭙﻪ ﻟﻪ
ﻫﻮره(  Spalahoraورور ﺋﯥ او ﺳﭙﻪ ﻟﻪ ﮔﺎدﻣﻪ  Spalagadmaوراره ﺋﯥ او ﺳﭙﻪ ﻟﻲ رﻳﺰا
 Spalirisaﺑﻞ ورور ﺋﯥ ،ﻧﻮ ځﻜﻪ وﻳﻞ ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ ﭼﻲ د ﺳﺎﻛﻪ ﭘﻬﻠﻮا د ﻛﻮرﻧﻴﻮ اﻓﺮادو ﭘﻪ
دې ﺧﺎوره ﻛﻲ ﻳﻮ ﺑﻞ ﺗﻪ ﺳﺮه ﻧﮋدې ﭘﻪ ﻳﻮه ﻋﺼﺮ ﻛﻲ ﭘﻪ ﮔډه ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻛﻮﻟﻪ او د وﻧﻮﻧﻴﺲ دا
ﺧﭙﻠﻮان د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ځﺎﻳﻮ ﻛﻲ د ده ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ ﮔﺎن ول )د  110ق م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا
ﻛﻲ( ) 27ﻋﻜﺲ( .د دې ﺳﻠﺴﻠﯥ ﺑﻞ ﻟﻮى ﭘﺎﭼﺎ ﮔﻨﺪوﻓﺎرﻳﺲ  Gandopharesﻳﺎ
اﻧﺪوﻓﺮﻳﺲ دئ ) 48 – 19م( دى ﭘﻪ ﺳﻜﻮ ﻛﻲ ﺷﻬﻨﺸﺎه – ژﻏﻮروﻧﻜﻰ ،ﻧﻪ ﻣﺎﺗﯧﺪوﻧﻜﻰ او
دﻳﻨﺪاره ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺳﻮى دئ او ﻫﻢ د ﭘﯧښﻮر د ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴﺰ ﺷﻤﺎل د ﺗﺨﺖ ﺑﺎﻳﻲ ﭘﻪ ﻛﺘﻴﺒﻮ ﻛﻲ
) 103م( ﮔﻮدوﻫﺮه  Guduvharaﻫﻢ دا ﭘﺎﭼﺎ ﮔڼﻞ ﺳﻮى دئ ﭼﻲ ﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺳﻨﺪ او
ﭘﻨﺠﺎب ﭘﻮري واك درﻟﻮد او ځﻴﻨﻮ ﻣﺆرﺧﺎﻧﻮ د اوﺳﻨﻲ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻧﻮم ﭘﺨﻮاﻧﻰ ﮔﻨﺪوﻓﺎر ده ﺗﻪ
ﻣﻨﺴﻮب ﺑﻠﻠﻰ دئ ﭼﻲ ﭘﻪ دې ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻲ د )ﻓﺮ( ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﻠﻤﻪ د ﺑﺮم او ﺟﻼل ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﺳﺘﻪ او
ﻣﻌﻨﺎ ﺋﯥ )ﺑﺮم ﮔټﻮﻧﻜﻰ( دئ او ﻛﻪ ﻣﻮږ دا ﻧﻮم ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ واړوو ﻧﻮ )ﮔﻮﻧﺪه ﻓﺮ( د اﺳﺎﺳﻲ
ﺟﻼل او ﺑﺮم ﻣﻌﻨﺎ ورﻛﻮي او ﻣﻮږ وﻳﻨﻮ ﭼﻲ د آرﻳﺎﻧﻪ د ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺳﻜﻮ ﺋﯥ د )ﻓﺮ(
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ﺗﻮري ﻫﻢ ﻟﻴﻜﻠﻲ دي.
د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻫﻨﺪ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻲ د ﺗﺨﺖ ﺑﺎﻳﻲ د ﻛﺘﻴﺒﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د ﮔﻨﺪو
ﻓﺎرﻳﺲ د ﭘﺎﭼﻬۍ وﺧﺖ  47م ﻛﺎل ټﺎﻛﻠﻰ دئ او واﻳﻲ ﭼﻲ دا ﻛﺎل د ﻣﺴﻴﺤﻲ رواﻳﺎﺗﻮ ﺳﺮه
ﻫﻢ ﺳﻢ دئ او ﭘﻪ دې اﺳﺎس ﻧﻮ دې ﭘﺎﭼﺎ ﻣﺰدي )زردﺷﺘﻲ( دﻳﻦ درﻟﻮد ،ﺧﻮ د ﺣﻀﺮت ﻣﺴﻴﺢ
ﺷﺎﮔﺮد او ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ د ﻫﻐﻪ د دﻳﻦ ﻣﺒﻠﻎ ﺳﻨﺖ ﺗﻮﻣﺎس د ده درﺑﺎر ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺳﻮ او ﭘﺎﭼﺎ د
ﻣﺴﻴﺢ دﻳﻦ وﻣﺎﻧﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻣﺴﻴﺤﻲ رواﻳﺘﻮ ﻛﻲ د ﮔﻨﺪوﻓﻮروس ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎد ﺳﻮى دئ او ﻟﻪ
ﻫﻤﺪې ﺳﺒﺒﻪ ده ﭘﻪ ځﻴﻨﻮ ﺳﻜﻮ ﻛﻲ د ﺧﭙﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮه د دﻳﻮه ورﺗﻪ  Deva-Vrataﺻﻔﺖ ﻳﻌﻨﻲ
دﻳﻦ دار ﻫﻢ ﻟﻴﻜﻠﻰ دئ.
د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﻲ :د ﮔﻨﺪوﻓﺎرﻳﺲ ﺳﺮه ﻫﻢ د ده ځﻴﻨﻲ
ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻛﻲ ﮔډون درﻟﻮد ،ﭼﻲ ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ د ده وراره اﺑﺪاﮔﺎﺳﻴﺲ
 Abdagasesد اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﻛﻲ ،او ﻟﻪ ﺟﻨﺮاﻻﻧﻮ څﺨﻪ ﺋﯥ اﺳﭙﺎورﻣﻦ
 Aspavermanاوﺳﺴﻪ )ﭼﭻ( او ﻟﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﺋﯥ ﺳﭙﻴﺪﻧﻪ  Spedanaاو ﺳﺘﻪ وﺳﺘﺮه
 Satavastraﭘﻪ ﺗﻜﺴﻴﻼ ﻛﻲ وو.
د ﮔﻨﺪوﻓﺎرﻳﺲ ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ د ده ارت ﻫﻴﻮاد د ده د ﭘﺮ ځﺎى ﻧﺎﺳﺘﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺗﺮ
ﻣﻨځ ﭘﺮ ﻛﻮﭼﻨﻴﻮ ﺑﺮﺧﻮ ووﯦﺸﻞ ﺳﻮ )د  50م ﺷﺎوﺧﻮا( ﭼﻲ د ﻫﻐﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﺳﻨﻪ ﺑﺎرﻳﺲ
 Sanabaresﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ او ﭘﺎﻛﻮرﻳﺲ  Pakoresاو ﺳﺴﻪ ﭘﻪ ﮔﻨﺪاره او ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځ
ﭘﻨﺠﺎب ﻛﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن ول ،د دوى ﺳﻜﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ او ﺧﺮوﺷﺘﻲ رﺳﻢ اﻟﺨﻄﻮ ﻟﻪ ﺗﻜﺴﻴﻼ
څﺨﻪ ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﻲ دي او د ﭘﻬﻠﻮا ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ﺷﺎﻫﺰادﮔﺎﻧﻮ څﺨﻪ اورﺗﺎﮔﻨﺲ ﻫﻢ د ﺳﻜﻮ ﻟﻪ
ﻣﺨﻲ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺳﻮى دئ ﭼﻲ دى ﺋﯥ ﻫﻤﻬﻐﻪ ﮔﻮدا – ﮔﺎد د ﮔﻨﺪو ﻓﺎرﻳﺲ ورور ﺑﻠﻠﻰ دئ ،ﭼﻲ
د ﻣﻴﻼد د ﻟﻮﻣړۍ ﭘﯧړۍ ﭘﻪ دوﻫﻤﻪ ﻧﻴﻤﻲ ﻛﻲ ﺋﯥ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻛﻮﻟﻪ او د ﭼﺎرﺳﺪې ﭘﻪ
ﺧﺮوﺷﺘﻬﻲ ﻛﺘﻴﺒﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻧﻮم )ﮔﺎدﺳﺎ( دئ ﭼﻲ ځﻴﻨﻮ دا ﻧﻮم د ﮔﻨﺪوﻓﺎرﻳﺲ د ﻗﺒﻴﻠﯥ ﻧﻮم ﻫﻢ
ﮔڼﻠﻰ دئ او ﭘﻪ دې ﺻﻮرت ﻛﻲ ﻧﻮ د ﻣﻬﺎﺑڼ د ﻟﻤﻨﻮ د ﭘښﺘﻨﻮ )ﮔﺪون( د ﻗﺒﻴﻠﯥ ﻧﻮم ﻫﻢ را ﭘﻪ
ﻳﺎدوي ﭼﻲ د ﭼﭻ )ﻫﻤﻬﻐﻪ ﺳﺴﻪ( د ﻣځﻜﻲ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﻲ ﭘﺮﺗﻪ ده او ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺆرﺧﺎﻧﻮ دا ﻧﻮم
ﭘﻪ )ﺻﺼﻪ( ﻣﻌﺮب ﻛړى وو ) 28ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ ﺗﻪ دي رﺟﻮع وﺳﻲ(.
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ﺳﻴﺎﻟﻲ رﻳﺮس  – 27ﻟﻤﺒﺮ ﺷﻜﻞ

ګﻨﺪوﻓﺎرس  – 28ﻟﻤﺒﺮ ﺷﻜﻞ
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ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎن
د )165ق م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻫﻐﻪ ﻗﺒﻴﻠﯥ ﭼﻲ د آرﻳﺎﻳﻲ ﺳﺎﻛﺎﻧﻮ او ﺳﻴﺘﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ
وﻳﻨﻪ او ﺗﻮﻛﻢ )ﻧﮋاد( ﮔډي وې او د ﺑڼﯥ او څﯧﺮې او اوږدو ﭘﺰو او ﻧﻮرو څﺮﮔﻨﺪو او ژﺑﻨﻴﻮ
ﺧﺼﻮﺻﻴﺘﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځ ﺷﻤﺎل ﻟﻪ آرﻳﺎﻳﻲ ﻧﮋاد څﺨﻪ ﮔڼﻠﻲ ﻛﯧږي او ﭼﻴﻨﻴﺎﻧﻮ دوى
ﻳﻮﭼﻲ  Yueh-Chiﺑﻠﻠﻲ دي ﻟﻪ ﺧﭙﻞ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ټﺎټﻮﺑﻲ څﺨﻪ ﭼﻲ د ﺷﺮﻗﻲ ﭼﻴﻦ ﺧﻮا ﺗﻪ وو
راووﺗﻠﯥ او د آﻣﻮ د ﺳﻴﻨﺪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ راﻏﻠﯥ ،دوى د ﻫﻐﻪ ځﺎى ﺳﺎﻛﺎن ﭘﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻛﻲ د
آرﻳﺎﻧﻪ ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﻮ ﺳﻴﻤﻮ او د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﺟﻨﻮب ﺗﻪ وﺷړل ﺣﺘﻰ ﺗﺮ )127ق م( وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ
ﻫﻨﺪه ﭘﻮري ﻫﻢ ﺗﺮ ﺷﺎ ﺳﻮل او ځﺎى ﺋﯥ ﻳﻮﭼﻴﺎﻧﻮ وﻧﻴﻮ.
ﭘﻪ )138ق م( ﻛﻲ ﭼﻲ د ﭼﻴﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮر ووﺗﻲ 87 – 140) Wou-tiق م( د ﻫﻴﻮاﻧﮓ
ﻧﻮ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻟﻪ ﻳﺮﻏﻠﻮ او ﺣﻤﻠﻮ څﺨﻪ ورﺑړﯦﺪه ،ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻳﻮ ﺳﻔﻴﺮ ﺋﯥ د ﭼﺎﻧﮓ ﻛﻴﻦ Tchang-
 kienﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه ﭼﻲ د ده ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛﻲ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮ ﻛﻮﻣﻚ ور ﻧﻪ ﻛﻰ او
د دې ﺳﻔﻴﺮ ﭘﻪ ﻗﻮل د آﻣﻮ ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﻳﻌﻨﻲ ﺑﺎﺧﺘﺮ او ﺑﺪﺧﺸﺎن ﻛﻲ د ﺗﺎﻫﻴﺎ )ﺗﺨﺎر(
ﺧﻠﻚ اوﺳﯧﺪل او د ﭼﻴﻦ د ﻳﻮه ﺑﻞ ﻣﺆرخ ﺳﻴﻮ -ﻣﺎﺗﺴﻴﻦ ) Seu-Matsienد  90ق م
ﺷﺎوﺧﻮا( ﻟﻪ ﻟﻴﻜﻨﻲ څﺨﻪ ﻫﻢ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ ﻳﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ) 125ق م( ﭘﻮري ﻻ د آﻣﻮ ﭘﻪ
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ ژوﻧﺪ ﻛﺎوه او د آﻣﻮ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ ﻻ را ﺷﻮه ﺳﻮي ﻧﻪ ول.
ﻳﻮﭼﻲ ﺧﻠﻚ د )70ق م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺗﺮ آﻣﻮ راﭘﻮري وﺗﻞ او د ﺗﺨﺎرﻳﺎﻧﻮ )ﺗﺎﻫﻴﺎ(
ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻚ ﺋﯥ ﺑﺎﺧﺘﺮ وﻧﻴﻮ او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻳﻮﭼﻲ او ﺗﺨﺎر ﺗﺮ ﻣﻨځ ﮔډون راﻏﻰ او ﻳﻮ
ﻏښﺘﻠﻰ او ﻣﻤﺘﺎز ﺗﻜﻢ )ﻋﺮق( ﺋﯥ ﻣﻨځﺘﻪ راووﺳﺖ ﭼﻲ د ﻛﻮﺷﻲ  Kushiﻛﻮى ﺷﺎﻧﮓ =
ﻛﻮﺷﺎن ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻗﺒﻴﻠﻪ د دې ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ﭘﻨځﮕﻮﻧﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ څﺨﻪ وه او د )ﻛﻮﭼﻲ( اوﺳﻨۍ ﻛﻠﻤﻪ ﭘﻪ
ﭘښﺘﻮ او دري دواړو ژﺑﻮ ﻛﻲ د دې رﻳښﯥ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﻲ ﻛﻮي .د ﭼﻴﻦ د ﻳﻮه ﻣﺆرخ د ﻳﺎدوﻧﻲ
ﭘﻪ اﺳﺎس د ﻛﻮﺷﻴﺎﻧﻮ ﻣﺸﺮ ﭼﻲ ﻛﻴﻮ – ﺗﺴﻴﻮ – ﻛﻴﻮ  Kieu-Tsiu-Kiuﻧﻮﻣﯧﺪ د ﻧﻮرو څﻠﻮرو
ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮان ﺋﯥ د ځﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻛړه او ﭘﺨﭙﻠﻪ دى )د ﻛﻮى ﺷﺎﻧﮓ ﭘﺎﭼﺎ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﭘﯧﮋاﻧﺪه ﺳﻮ
او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺘﻪ د ﻛﻮﺷﺎن ﻛﻠﻤﯥ د ﻳﻮﭼﻲ ځﺎى ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ وﻧﻴﻮ او د دې ټﺒﺮ ﻟﻮﻣړى
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ﻧﺎﻣﺘﻮ ﭘﺎﭼﺎ د ﭼﻴﻦ د ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻮ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﻫﻤﺪا ﻛﻴﻮ – ﺗﺴﻴﻮ – ﻛﻴﻮ )= ﻛﻮﺟﻮﻟﻪ ﻛﺮه ﻛﺪﻓﻴﺰﻳﺲ
) Kujula-kara-Kadphisesد  40م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( وو ،ﭼﻲ ﭘﺎرﺗﻴﺎ )ﺧﺮاﺳﺎن( او ﻛﺎﺑﻞ
او ﻛﺎﭘﻴﺴﺎ ﺋﯥ وﻧﻴﻮل او د ﻏﺰﻧﻲ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺋﯥ د ﭘﻮﺗﺎ  Pautaﺧﻠﻚ ﻫﻢ د ځﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻛړه
ﭼﻲ د ﻓﺮاﻧﺴﻮي واﻟﻪ دوﭘﻮﺳﻦ ﭘﻪ ﻗﻮل دا ﺧﻠﻚ ﭘښﺘﺎﻧﻪ ول.
دې ﻛﻮﺷﺎن ﺷﺎه د ﺧﭙﻠﻲ ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﻪ اوږده ﻣﻮده ﻛﻲ وﻛﻮﻻى ﺳﻮه ﭼﻲ د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ او
ﭘﺎرﺗﻲ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﭘﺎﻳڅﻮړ )ﺑﻘﺎﻳﺎ( ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮﺳﻲ او د آرﻳﺎﻧﻪ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ ﺧﺎوره ﻛﻲ ﺧﭙﻞ ﻧﻔﻮذ
ټﻴﻨﮓ ﻛړي او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻮرا ﺳﺘﺮي اﻣﭙﺮاﺗﻮرۍ ﺑﻨﺴټ ﻛښﯧږدي .دى د 78م ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﭘﻪ  80ﻛﻠﻨۍ ﻛﻲ ﺗﺮ  38ﻛﺎﻟﻮ ﭘﺎﭼﻬۍ وروﺳﺘﻪ ﻣړ ﺳﻮى دئ او ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮري
ﻳﻮازي د ده راز راز ﻣﺴﻲ ﺳﻜﯥ ﭘﻴﺪا ﺳﻮي دي ،ﭼﻲ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ او ﺧﺮوﺷﺘﻬﻲ ﻟﻴﻜﻨﻲ ﻟﺮي او د
ده ﻧﻮم ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻛﻲ )ﻛﻮزوﻻﻛﺪه ﻓﻴﺲ( دئ ﭼﻲ د ده اﻟﻘﺎب ﺋﯥ )دﻳﻨﺪار ،د آﺳﻤﺎن زوى،
ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه( ﻟﻴﻜﻠﻲ دي ) 29ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ دي وﻛﺘﻞ ﺳﻲ(.
د ﺳﺘﺮ ﻛﻮﺷﺎﻧﺸﺎه ﻟﻮﻣړى ﻛﺪه ﻓﻴﺰﻳﺲ ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ زوى دوﻫﻢ وﻳﻤﻪ
ﻛﺪﻓﻴﺰﻳﺲ  Wema-Kadphisesد  110م ﺗﺮ ﺷﺎوﺧﻮا ﭘﻮري ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ وﻛړه او ﭘﻪ  80ﻛﻠﻨۍ
ﻛﻲ وﻓﺎت ﺳﻮ ) 30ﻋﻜﺲ( او دى ﻟﻮﻣړى ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ ﺷﻬﻨﺸﺎه دئ ﭼﻲ د ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد وﯦﺶ
ﺋﯥ د ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻮ ﺧﻮا ﺗﻪ د ﮔﻨﮕﺎ ﺗﺮ ﻏﺎړو ﭘﻮري رﺳﻮﻟﻰ وو .ﺧﻮ څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺋﯥ د ﭼﻴﻦ د ﭘﺎﭼﺎ
درﺑﺎر ﺗﻪ ﺧﭙﻞ اﺳﺘﺎزى )ﺳﻔﻴﺮ( واﺳﺘﺎوه او د ﻫﻐﻪ ﻟﻮر ﺋﯥ ځﺎﻧﺘﻪ وﻏﻮښﺘﻠﻪ او دا ﻏﻮښﺘﻨﻪ
ﺋﯥ رد ﺳﻮه ﻧﻮ ﭘﻪ  90م ﻛﺎل ﺋﯥ اوﻳﺎ زره ﺳﭙﺎره د ﺧﭙﻞ ﻧﺎﻳﺐ )ﺳﻲ  (Siﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د ﭘﺎﻣﻴﺮ ﻟﻪ
ﻻري ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځ ﭼﻴﻦ ﺗﻪ د ﻳﺮﻏﻞ ﻟﻪ ﭘﺎره وﻟﯧږل ﭼﻲ ﻟﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﺟﻨﺮال ﭘﺎن – ﭼﺎو څﺨﻪ ﺋﯥ ﻣﺎﺗﻪ
وﻛړه او د ﭼﻴﻦ اﻣﭙﺮاﺗﻮر  Ho-Tiﻫﻮ – ﺗﻲ ﺗﻪ ﺋﯥ ﻛﻠﻨﮓ )ﺑﺎج( ورﻛﻰ .ﻣﮕﺮ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ
ﺋﯥ د روﻣﻦ د اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺳﺮه ﺧﭙﻞ رواﺑﻂ ټﻴﻨﮓ ﻛړل او ﭘﻪ 99م ﻛﺎل ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن د
روﻣﺎ د اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺗﺮاﺟﺎن درﺑﺎر ﺗﻪ اﺳﺘﻮﻟﻲ ول او د ﻫﻐﻪ ﻫﻴﻮاد ﺳﺮه ﺋﯥ ﺗﺠﺎرﺗﻲ او ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
رواﺑﻂ درﻟﻮدل ﭼﻲ د ده د ﻋﺼﺮ ﭘﻪ ﺳﻜﻮ ﻛﻲ د روﻣﻦ د ﺳﻜﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ د ﻫﻨﺮ ﭘﯧښﯥ )ﺗﻘﻠﻴﺪ(
څﺮﮔﻨﺪ دئ او ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ﺳﺘﺮ ﻛﻮﺷﺎﻧﺸﺎه دﻳﻮه ﭘﻮﺗﺮه  Deva-Putraﻳﻌﻨﻲ
)ﺧﺪاوﻧﺪزاده( اﻟﻘﺎب ﻟﻴﺪه ﻛﯧږي ﭼﻲ د ﻓﻎ ﭘﻮر )ﻓﻐﻔﻮر( د ﻟﻘﺐ ﻣﻌﻨﺎ ده .د ده ﻣړﻳﻨﻪ د 110م
ﻛﺎل ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﮔڼﻠﯥ ﺳﻮې ده او ﺗﺮ ده وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ  20ﻛﺎﻟﻪ ﺧﻼ ﺳﺘﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ
دې ﻣﻮده ﻛﻲ ﻟﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ آﺛﺎرو او ﺳﻜﻮ څﺨﻪ ﺗﺮ اوﺳﻪ د ﻳﻮ ﭘﺎﭼﺎ وﺟﻮد ﻧﻪ دئ څﺮﮔﻨﺪ ﺳﻮى
او ځﻴﻨﻲ د ﺳﻮﺗﺮﻣﻴﮕﺎس )ﻟﻮى ژﻏﻮروﻧﻜﻲ( ﺳﻜﯥ ﭘﻪ دې ﺧﻼ ﻛﻲ ځﺎﻳﻮي ،ﺧﻮ ﻏﺎﻟﺐ
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ﻛﻮروﻻﻛﺪه ﻓﻴﺲ  – 29ﻟﻤﺒﺮ ﺷﻜﻞ

وﻳﻤﻪ ﻛﺪﻓﻴﺰﻳﺲ  – 30ﻟﻤﺒﺮ ﺷﻜﻞ
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اټﻜﻞ دا دئ ﭼﻲ دا ﺳړى ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ دوﻳﻤﻪ ﻧﺎﻳﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ وو.
ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت د ﻟﻮﻳﻮ ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺷﻬﻨﺸﺎﻫﻲ د 125م ﻳﺎ د 144م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻳﻮ
ﭼﺎ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪﻟﻪ ﭼﻲ ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ  Kanishkaﻧﻮﻣﯧﺪ او ښﺎﻳﻲ ﭼﻲ ﻛﺪﻓﻴﺰﻳﺲ د ﻛﻮرﻧۍ ﺳﺮه ﺋﯥ
د ﺧﭙﻠﻮۍ او ﺧﯧښۍ رواﺑﻂ ﻫﻢ درﻟﻮده ،ﺧﻮ دى د ﻳﻮ ﻟﻮى ﻛﻬﻮل ﻣﺆﺳﺲ دئ ﭼﻲ د ﻣﻴﻼد د
درﻳﻤﻲ ﭘﯧړۍ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻮري ﺋﯥ زﻣﻮږ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ ﭘﺎﭼﻬﻲ ﻛړې او ﺧﭙﻠﻪ واﻛﻤﻨﻲ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ
ﻛﻲ ﻫﻢ ﭘﺮاﺧﻪ ﻛړې ده.
د ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ د ﺷﻬﻨﺸﺎﻫۍ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻪ ژﻣﻲ ﻛﻲ ﭘﻮروﺷﺎﭘﻮره )ﭘﯧښﻮر( او ﭘﻪ دوﺑﻲ ﻛﻲ
ﻛﺎﭘﻴﺴﻪ ﺑﮕﺮام وو ،ﭼﻲ د ﻫﻴﻮاد د ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځ وﯦﺶ ﺋﯥ د ﻫﻨﺪ ﺗﺮ ﺑﻨﺎرس ﭘﻮري رﺳﯧﺪه او د
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
آﺷﻮﻛﺎ ﻏﻮﻧﺪي ﺋﯥ د ﻫﻐﻪ دﻳﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ او ﺧﭙﺮﯦﺪﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﻼ وﺗړﻟﻪ او د ﺑﻮداﺋﻴﺎﻧﻮ څﻠﺮﻣﻪ ﻟﻮﻳﻪ
دﻳﻨﻲ ﺟﺮﮔﻪ ﺋﯥ ﭼﻲ ﭘﻨځﻮ ﺳﻮو ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﭘﻜښﻲ ﺑﺮﺧﻪ اﺧﻴﺴﺘﯥ وه د ﻛﺸﻤﻴﺮ ﭘﻪ ﺳﺮﻳﻨﮕﺮ ﻛﻲ د
ﻫﻐﻮ اﺧﺘﻼﻓﺎﺗﻮ د ﻟﻴﺮي ﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺟﻮړه ﻛړه ﭼﻲ د ﻫﻐﻪ دﻳﻦ د روﺣﺎﻧﻲ ﻃﺒﻘﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻴﺪا
ﺳﻮي وه او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺑﻮداﻳﻲ دﻳﻦ ﻛﻲ ﺑﺪﻋﺘﻮﻧﻪ او ﻓﺴﺎدوﻧﻪ ﭘﯧښ ﺳﻮي ول او ﭘﺮ ﺧﭙﻞ
اﺻﺎﻟﺖ ﭘﺎﺗﻪ ﻧﻪ وو او ﻫﺮ ﭘﻠﻮ ﺗﻪ ﺑﯧﻠﻲ ﺑﯧﻠﻲ ډﻟﻲ ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻠﻲ وې ﻧﻮ ﭘﻪ دې ﺟﺮﮔﻪ ﻛﻲ ﭼﻲ د
ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ د درﺑﺎر ﭘﻮﻫﺎن او د ﮔﻨﺪﻫﺎره ﻋﻠﻤﺎء ﻫﻢ ﭘﻜښﯥ ول او د اووم ﺑﻮداﻳﻲ ﭘﯧﺸﻮا د
ﮔﻨﺪﻫﺎره د ﻟﻮى ﻋﺎﻟﻢ واﺳﻮﻣﻴﺘﺮه  Vasumitraﭘﻪ ﻣﺸﺮﺗﻮب ﺟﻮړه ﺳﻮې وه داﺳﻲ ﻓﻴﺼﻠﻪ
وﺳﻮه ﭼﻲ د ﻫﻴﻨﻪ ﻳﺎﻧﻪ ) Hina-Yanaد ﻛﻮﭼﻨۍ ﺑﮕۍ – ﻛﻮﭼﻨﻲ ﻣﺬﻫﺐ( ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻣﺬﻫﺐ
ﭼﻲ د ﺑﻮدا ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ ﭘﻨځﻪ ﭘﯧړۍ رواج وو ﺗﻌﺪﻳﻞ او اﺻﻼح ﺳﻲ او دا ﻣﺬﻫﺐ ﭼﻲ د
ﺳﭙﯧڅﻠﻲ ﺗﻘﻮا او د ﻧﻔﺲ د ﺗﻬﺬﻳﺐ ﺳﭙﺎرښﺘﻨﻪ ﺋﯥ ﻛﻮﻟﻪ د ﻣﻬﺎﻳﺎﻧﻪ  Maha-Yanaﭘﻪ ﻟﻮى
ﻣﺬﻫﺐ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﺳﻮ ،ﭼﻲ د ﻧﺎﮔﺎرﺟﻮﻧﻪ  Nagarjunaﻧﻮﻣﻲ ﻋﺎﻟﻢ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺳﻮى وو .ﭘﻪ
ﺑﻮداﻳﻲ ﻟﻮى ﻣﺬﻫﺐ ﻛﻲ ﭼﻲ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻟﻤﺮﺧﺘﻴځﻪ آرﻳﺎﻧﻪ ﻛﻲ ﻫﻢ رواج وﻣﻮﻧﺪ د
ﻛﻮﭼﻨﻲ ﻣﺬﻫﺐ د اﺧﻼﻗﻲ ﺳﭙﯧڅﻠﻮ دﺳﺎﺗﻴﺮو ﭘﺮ ځﺎى داﺳﻲ ښﻮول ﻛﯧﺪه ﭼﻲ ﻳﻮ ﺳړى ﺑﺎﻳﺪ د
ﺑﻮدﻳﺴﺘﺮه  Bodhisattraروښﺎﻧﻪ ﺳﻮي راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﺑﻮدا ﻣﻘﺎم ﺗﻪ ﻟﻮړ ﺳﻲ او ﻫﻢ د ﺑﻮدا ﭘښﯥ
ﻳﺎ ﻧﻮرو ﻧﺨښﻮ ښﻮوﻟﻮ ﭘﺮ ځﺎى ﺑﺎﻳﺪ د ده ټﻮﻟﻪ او ﺑﺸﭙړه ﻣﺠﺴﻤﻪ ﻟﻜﻪ د آرﻳﺎﻧﻪ ﻧﻮر ارﺑﺎب
اﻧﻮاع ﭼﻲ د ﻳﻮﻧﺎﻧﻮ ﺑﺎﺧﺘﺮي ﭘﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﻛﻲ رواج ول وﭘﺮﺳﺘﻠﻪ ﺳﻲ او د ﻫﻨﺪ د ﺟﻨﻮﺑﻲ ژﺑﻲ
)ﭘﺎﻟﻲ( ﭘﺮ ځﺎى دي د ﺳﻨﺴﻜﺮﻳﺖ ژﺑﻪ ﻣﺬﻫﺒﻲ ژﺑﻪ ﺳﻲ او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺳﺒﺐ ﭘﺨﻮاﻧﻰ ﻛﻮﭼﻨﻰ
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ﻣﺬﻫﺐ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺬﻫﺐ ،او ﻣﻬﺎﻳﺎﻧﻪ د ﺷﻤﺎل ﻣﺬﻫﺐ ﮔڼﻞ ﻛﯧږي او ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﻟﻮى
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 وﻛﻮﻻى
ﺳﻮه ﭼﻲ ﺧﭙﻞ ځﺎﻧﻮﻧﻪ د ﻛﻮﭼﻨﻲ ﻣﺬﻫﺐ څﺨﻪ ﺑﯧﻞ ﻛړي او ﭘﻪ ﻣﺎرواء اﻟﻄﺒﻴﻌﻪ ﻣﺴﺌﻠﻮ ﻛﻲ
ﺧﭙﻞ ﻋﻘﺎﻳﺪ او د ﺑﻮداﺋﻴﺖ ﭘﻪ ﻋﺎﻟﻢ ﻛﻲ د ژوﻧﺪاﻧﻪ دﺳﺎﺗﻴﺮ ﺧﭙﺎره او د ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮﻳﻮ ﻋﻘﻴﺪو
ﺗﻔﺴﻴﺮوﻧﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛړي.
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ زﻣﺎﻧﻪ ﻛﻲ د ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ ﺗﺮ درﺑﺎر ﭘﺮﺗﻪ ﺑﻞ داﺳﻲ درﺑﺎر ﭼﻲ ﭘﻪ ﻣﺘﺒﺤﺮو ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ او
ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ ډك واى ﻧﻪ ﺳﻮ ﭘﻴﺪا ﻛﯧﺪﻻى ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻲ د ﻟﻮى ﻣﺬﻫﺐ ﭘﺮ ﻣﺆﺳﺲ ﻧﺎﮔﺎرﺟﻮﻧﻪ
ﺳﺮﺑﯧﺮه ﻧﻮر ﭘﻮﻫﺎن او داﻧﺸﻤﻨﺪان ﻫﻢ ول ﻟﻜﻪ اﺳﻮه ﮔﻬﻮﺷﺎ  Asvaghoshaد ﺣﻤﺎﺳﻴﺎﺗﻮ او
ﻫﺴﻜﻮ ډراﻣﻮ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ او د ﺑﻮده ﭼﺮﻳﺘﻪ ﻣﺆﻟﻒ او ﺳﺎرى ﭘﻮټﺮه او ﭘﺮه ﻛﺮه ﻧﻪ او د ﻃﺒﻲ
ﻋﻠﻮﻣﻮ ﺳﺘﺮ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ ﭼﺮه ﻛﻪ او د درﺑﺎر دﻳﻨﻲ ﻣﺸﺎور ﭘﺎرﺳﻮا ،او ﺳﻨﮕﻬﻪ رﻛﺸﻪ او ﺳﺪره
ﺳﻨﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺒﻠﻎ ﭼﻲ ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ ﺋﯥ ﺑﻮداﻳﻲ دﻳﻦ ﺗﻪ واړاوه.
د ﻛﻨﻴﺸﮕﻪ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ د ده ﭘﻪ ټﻮل ارت ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ ﺧﻮرا ډﯦﺮ ﺑﻮداﻳﻲ ﻣﻌﺒﺪوﻧﻪ او
ﺳﻨﮕﻬﺎراﻣﯥ وداﻧﻲ ﺳﻮې ﭼﻲ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ د ﻫﻴﻮن ﺗﺴﻨﮓ ﭘﻪ ﻗﻮل ﻳﻮ د )ﺷﺎ – ﻟﻮ –
ﻛﻴﺎ( ﻣﻌﺒﺪ وو ﭼﻲ ﭼﻴﻨﻲ ﻳﺮﻏﻤﻼﻧﻮ ودان ﻛړى وو او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻣﻬﺎﻛﺎﻟﻪ د ﻟﻮى ﺑﺖ
ﭘﻪ ﭘښﻮ ﻛﻲ ﺧﺰاﻧﻪ ﻫﻢ ښﺨﻪ ﻛړې وه ﭼﻲ ﻛﻪ دا ﺳﻨﮕﻬﺎراﻣﻪ وراﻧﻪ ﺳﻲ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﭘﻴﺴﻮ
وداﻧﻪ ﻛړي او اوس د دې ﻟﻮى ﺑﻮداﻳﻲ ﻣﻌﺒﺪ آﺛﺎر ﺑﮕﺮام ﺗﻪ دوه ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮه ورڅﯧﺮﻣﻪ د
ﺷﺘﺮك ﭘﻪ ﻟﺒﻮزي )ﭘﻮزه ﺷﺘﺮك( ﻛﻲ ښﻜﺎره ﺳﻮي او ﻫﻠﺘﻪ اﻧځﻮر ﺳﻮي وداﻧۍ او ښﻜﻠﻲ
ﻣﺠﺴﻤﯥ ﻟﻪ ﻣځﻜﻲ راوﺗﻠﻲ دي.
د دوﻫﻢ ﻟﻮى ﻣﻌﺒﺪ آﺛﺎر ﭼﻲ ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ ﺧﭙﻞ د ژﻣﻲ ټﺎټﻮﺑﻰ ﭘﯧښﻮر ﺗﻪ ﻧﮋدې ودان ﻛړى
وو د ﺷﻬﺮﺷﺎﻫﻲ ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځ ﺟﻨﻮب ﺗﻪ د  150ﻓټﻪ ﺟﮓ ﻣﻌﺒﺪ ﻛﻨډواﻟﯥ دي او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ
ﺧﻮرا ﻋﻈﻤﺖ د ﺑﻮدا د ﻛﭽﻜﻮل  Patra-Chityد ﺳﺎﺗﻨﻲ ﻟﻪ ﭘﺎره ودان ﻛړى وو ،د دې ﻣﻌﺒﺪ
ﭘﻪ ﻣﺮﺑﻮﻃﻮ وداﻧﻴﻮ ﻛﻲ د اوو ﺳﻮو ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺑﻮداﻳﻲ راﻫﺒﺎن اوﺳﯧﺪل او د ﻫﻴﻮن
ﺗﺴﻨﮓ ﭘﻪ ﻗﻮل دا ﻛﭽﻜﻮل وروﺳﺘﻪ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ وړل ﺳﻮى وو )ﭼﻲ ﭘﻪ 1304ش ﻛﺎل د ﻛﺎﺑﻞ
ﻣﻮزﻳﻢ ﺗﻪ راوړل ﺳﻮ( او واﻳﻲ ﭼﻲ د ﺑﻮدا دا ﻛﭽﻜﻮل ﭘﻪ ﺷﭙږﻣﻲ ﻣﻴﻼدي ﭘﯧړۍ ﻛﻲ ﻫﻐﻪ
وﺧﺖ ﭼﻲ ﺷﺎه ﻛﻴﭙﻴﻦ )ﻛﺎﺑﻞ( ﮔﻨﺪﻫﺎره وﻧﻴﻮ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﻳﻮوړه ﺳﻮ.
دې ﻣﻌﺒﺪ ﺗﻪ ﻧﮋدې ﺳﻞ ﻓټﻪ ﺟﮕﻪ د ﭘﻴﭙﻞ وﻧﻪ وﻻړه وه ﭼﻲ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ
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ﻋﻘﻴﺪه ﺑﻮدا د ﻫﻐﯥ وﻧﻲ ﺗﺮ ﺳﻴﻮري ﻻﻧﺪي ﻛښﯧﻨﺴﺘﻠﻰ وو او ﻫﻤﺪﻟﺘﻪ ﺋﯥ د ﺑﻮداﻳﻲ دﻳﻦ د
روزوﻧﻜﻲ ﺷﻬﻨﺸﺎه ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ د زﯦږﯦﺪو ﭘﯧﺸﮕﻮﻳﻲ ﻛړې وه .ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ د دې
ﻣﻘﺪﺳﻲ وﻧﻲ ﺟﻨﻮب ﺗﻪ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﺳﺘﻮﭘﻪ ﺟﻮړه ﻛړه ﭼﻲ د ﻓﺎﻫﻴﺎن ﭘﻪ ﻗﻮل د 470ﻓټﻮ ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻟﻮړه وه او ﭘﻪ ﻗﻴﻤﺘﻲ ﺟﻮاﻫﺮو ښﻜﻠﯥ ﺳﻮې وه ،ﭼﻲ اوس ﺋﯥ آﺛﺎر د ﭘﯧښﻮر
ﺟﻨﻮب ﺗﻪ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻞ ﻟﻴﺮي د )ﺷﺎه ﺟﻲ دﻫﻴﺮي( ﭘﻪ ﺷﭙږ ﮔﺰه ﻏﻮﻟﻲ ﻛﻲ ﭘﻴﺪا ﺳﻮي دي او
دﻛﺘﻮر ﺳﭙﻮﻧﺮ ﭘﻪ 1909م ﻛﺎل د ﻫﻐﯥ ﺳﺘﻮﭘﯥ ﻟﻪ ﻛﻨډواﻟﯥ څﺨﻪ ﻳﻮ ﻓﻠﺰي اﻧځﻮر ﺳﻮې
ﺳﻨﺪوﺧﭽﻪ ﻛﺸﻒ ﻛړه ،ﭼﻲ ﭘﺮ ﻫﻐﯥ د ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ وﻻړ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻛښﻞ ﺳﻮى وو او ﭘﻪ
ﺳﻨﺪوﺧﭽﻪ ﻛﻲ د ﺑﻮدا ﻣﻘﺪس آﺛﺎر ول ،ﭼﻲ د ﻻرډ ﻛﺮزن ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺑﺮﻣﺎ ﺑﻮداﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﻛړه
ﺳﻮه او د ﻫﻐﯥ ﺳﻨﺪوﺧﭽﯥ ﻳﻮه ﻣﻬﻤﻪ ﻟﻴﻜﻨﻪ داﺳﻲ ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻮې ده:
"د آﮔﻴﺴﻠﻪ  Agisalaﺧﺪﻣﺘﮕﺎر د ﻣﻬﺎﺳﻴﻨﻪ ﭘﻪ ﺳﻨﮕﻬﺎراﻣﻪ ﻛﻲ د ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ د وﻳﻬﺎرې
د ﻛﺎر څﺎرﻧﺪوى" .ﭘﻪ ﻫﺮ ﺻﻮرت ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﺘﺮو ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ
څﺨﻪ دئ ) 31ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ ﺗﻪ دي رﺟﻮع وﺳﻲ( ،ﭼﻲ د ده د راﺗﻠﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ دې ﺧﺎوره ﻛﻲ د
ادارې ﻳﻮ ﻣﺮﻛﺰي واك او د ﻣﺪﻧﻴﺖ او ﻓﻜﺮ ﭘﻴﺪا ﻛﯧﺪه ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻠﻪ او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ده
ﺷﻬﻨﺸﺎﻫﻲ  22ﻛﺎﻟﻪ ﮔڼﻞ ﺳﻮې ده ﻧﻮ ځﻜﻪ د ده ﻣړﻳﻨﻪ د 151م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ اټﻜﻠﯧﺪاى
ﺳﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﺑﻪ دى د ﺧﺘﻦ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ او د ﭼﻴﻦ او ﺳﻐﺪ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻪ ﻏﺮو ﻛﻲ ﻣړ
وي.
د ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ د ده ﻫﻴﻮاد د ده د زاﻣﻨﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ووﯦﺸﻞ ﺳﻮ او
واﺳﻴﺸﻜﻪ  Vasishkaزوى ﺋﯥ ﭼﻲ د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﻣﺎﺗﻮره ﻛﻲ ﻧﺎﻳﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ وو د ده ﭘﺮ ځﺎى
ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ ،ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ده ﻛﻤﻪ ﺳﻜﻪ ﻻس ﺗﻪ ﻧﻪ ده راﻏﻠﯥ ﺧﻮ ﻣﺎﺗﻮره ﺗﻪ ﻧﮋدې ﭘﻪ ﻳﻮه ﻛﺘﻴﺒﻪ
ﻛﻲ ﭼﻲ د ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻪ  24ﻛﺎل ﻟﻴﻜﻠﯥ ﺳﻮې ده او ﻫﻢ ﭘﻪ دوو ﻧﻮرو ﻟﻴﻜﻨﻮ ﻛﻲ ﭼﻲ
د ده د ﺟﻠﻮس ﭘﻪ  29 – 26ﻛﻠﻮ ﭘﻮري اړه ﻟﺮي د ده د زوى ﻧﻮم ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮى دئ او ﻟﻪ دې څﺨﻪ
څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ دى د  145څﺨﻪ ﺗﺮ 160م ﭘﻮري ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ ﺣﻜﻤﺮان وو او زوى ﺋﯥ ﻫﻢ د
ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﯦﺪه او ده ﺗﻪ ﺋﯥ دوﻫﻢ ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ واﻳﻪ او اﺑﺎﺳﻴﻨﺪ ﺗﻪ ﻧﮋدې د آرﻳﻪ ﻛﺘﺒﻴﻪ
ﻛﻲ د ده ﻧﻮم ﭘﻪ څﺮﮔﻨﺪ ډول ﭘﻪ ﺧﺮوﺷﺘﻬﻲ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ )واﺟﺸﻜﻪ ﺑﻮﺗﺮه ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ( ﻳﻌﻨﻲ
واﺳﻴﺸﻜﻪ د ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ زوى ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮى دئ.
ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ ﻳﻮ ﺑﻞ زوى د ﻫﻮوﻳﺸﻜﻪ  Huvishkaﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ درﻟﻮد ﭼﻲ د
ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ د ﺟﻠﻮس د  33ﻛﺎل ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ده د ﺷﺎﻫﻨﺸﺎﻫۍ د ﺷﺮﻗﻲ وﻻﻳﺖ ﺣﻜﻤﺮان
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وو ،ﺧﻮ د ﺟﻠﻮس د  40ﻛﺎل ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ )169م( د ﻣﻬﺎراﺟﻪ دﻳﻮه ﭘﻮﺗﺮه )ﺧﺪاوﻧﺪه زاده
ﺷﻬﻨﺸﺎه( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎد ﺳﻮ او څﺮﮔﻨﺪه ده ﭼﻲ ﺗﺮ دې دﻣﺨﻪ ﺋﯥ ﺑﺸﭙړه ﺧﭙﻠﻮاﻛﻲ ﻧﻪ درﻟﻮده،
ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﺳﻜﻪ وﻫﻠﯥ ده او داﺳﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﯧږي ﭼﻲ ده ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ او د ده وراره دوﻫﻢ
ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ ﭘﻪ آرﻳﺎﻧﻪ ﻛﻲ ﭘﺎﭼﻬﻲ ﻛﻮﻟﻪ ،ﻣﮕﺮ د ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﻪ  51ﻛﺎل )د 180م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( د
ﻫﻮوﻳﺸﻜﻪ ﻧﻔﻮذ ﺗﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻮري رﺳﯧﺪه ،ﻟﻜﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﺘﻴﺒﻪ ﻛﻲ ﭼﻲ د وردﮔﻮ ﭘﻪ ﺧﻮات
ﻛﻲ ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﯥ ده دى د ﻣﻬﺎراﺟﻪ )ﺷﻬﻨﺸﺎه( ﭘﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻮى دئ او ﻟﻪ ﺑﮕﺮاﻣﻪ ﻫﻢ د
ده ډﯦﺮي ﺳﻜﯥ ﻛﺸﻒ ﺳﻮي دي او ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ د ده د ﻫﻴﻮاد وﯦﺶ د ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻮ ﺧﻮا ﺗﻪ ﺗﺮ
ﻛﺸﻤﻴﺮه او د ﻫﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﺎﺗﻮره ﭘﻮري رﺳﯧﺪه او ﻫﻢ ده ﭘﻪ ﻣﺎﺗﻮره ﻛﻲ ﻳﻮ ﺷﺎﻧﺪار ﻣﻌﺒﺪ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ
ﻧﺎﻣﻪ ودان ﻛړى وو او ﻫﻢ د ده ﭘﺮ ﺳﻜﻮ ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ )ﺷﺎﻧﻦ ﺷﺎ او وﻳﺸﻜﻲ
ﻛﻮﺷﺎن( ﻳﻌﻨﻲ ﺷﺎﻫﻨﺸﺎه ﻫﻮﻳﺸﻜﻪ ﻛﻮﺷﺎن ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮى او ﭘﻪ ﻛﺸﻤﻴﺮ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻫﻮﺷﻜﻪ
ﭘﻮره ښﺎر ودان ﻛړى دئ او د ده د ﻣړﻳﻨﻲ ﻛﺎل ﺋﯥ د 182م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻟﻴﻜﻠﻰ دئ.
د دې ﻛﻬﻮل ﺑﻞ ﺷﻬﺰاده واﺳﻮﺷﻜﻪ  Vasushkaدئ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻨﺪي آﺛﺎرو ﻛﻲ ﺋﯥ
واﺳﻮدﻳﻮه  Vasu-Divaﺑﻠﻠﻰ دئ او ده ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ د 182م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﭘﺎﭼﻬﻲ ﻛﻮﻟﻪ،
ﺧﻮ آرﻳﺎﻧﻪ ﺗﻪ ﺋﯥ ﻧﻔﻮذ ﻧﻪ وو رارﺳﯧﺪﻟﻰ او ﭘﺮ ﺳﻜﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ د )ﺷﺎﻧﺎﻧﺎﺷﺎ –
ﻳﺎ ﺷﺎﻧﻦ ﺷﺎه = ﺷﻬﻨﺸﺎه( ﻋﻨﻮان ﺳﺘﻪ او ﺗﺮ ده وروﺳﺘﻪ ﻣﻮ د دې ﻛﻬﻮل ﺑﻞ ﭘﺎﭼﺎ ﻧﻪ دئ
ﭘﯧﮋﻧﺪﻟﻰ.
د ﻟﻮﻳﻮ ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎﻧﻮ دوره د 125م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ ﻟﻪ ﺟﻠﻮﺳﻪ ﺷﺮوع او د
250م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﭘﺮواﺳﻮﺷﻜﻪ ﺧﺘﻤﯧږي ،ﭼﻲ ﭘﻪ اټﻜﻠﻲ ډول ﻳﻮه ﭘﯧړۍ او د ﭘﯧړۍ
څﻠﺮﻣﻪ ﺳﻲ .ﭘﻪ دې دوره ﻛﻲ زﻣﻮږ د ﻫﻴﻮاد وﻳﺪي او اوﺳﺘﺎﻳﻲ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻓﻜﺮي او ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻣﺒﺎدي د ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ،ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ،ﻫﻨﺪي او ﺑﻮداﻳﻲ ﻣﺪﻧﻴﺘﻮ د آﺛﺎرو ﺳﺮه ﮔډ ﺳﻮي او د ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﺗﻮراﻧﻲ آرﻳﺎﺋﻴﺎﻧﻮ د ﺳﺎﻛﺎﻧﻮ او ﺳﻴﺘﻲ ﺗﻬﺬﻳﺒﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻫﻢ ﭘﻜښﯥ داﺧﻞ ﺳﻮي دي او ﻳﻮ ډﯦﺮ
ﻏښﺘﻠﻰ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺋﯥ ﻣﻨځﺘﻪ راووړ ،ﭼﻲ د دﻳﻦ او ﭘﺮﺳﺘﻨﻲ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﺋﯥ ﺑﺸﭙړه آزادي
درﻟﻮدﻟﻪ ،د ﻣﻘﺪس اور د ﻣﺰدﻳﺴﻨﺎﻳﻲ آﺗﺸﻜﺪو ﺳﺮه ﺑﻮداﻳﻲ ﺳﺘﻮﭘﯥ وﻻړي وې ﭼﻲ ﭘﻪ
ﻫﻐﻮ ﻛﻲ ﺑﻮداﻳﻲ ﻣﻘﺪس آﺛﺎر او ﻣﺘﺒﺮﻛﺎت ﻧﻤﺎﻧځﻞ او ﺳﺎﺗﻞ ﻛﯧﺪه او ﻫﻢ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ او ﻫﻨﺪي
ارﺑﺎب اﻧﻮاع ﭘﻪ ﻣﻌﺒﺪو ﻛﻲ او ﭘﺮ ﺳﻜﻮ ﺑﺎﻧﺪي ول او ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼﻲ ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ او زاﻣﻦ ﺋﯥ د
ﺑﻮداﻳﻲ دﻳﻦ ټﻴﻨﮓ روزوﻧﻜﻲ او ﻧﻤﺎﻧځﻮﻧﻜﻲ ول ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﻮ ﭘﻪ ټﻮل ارت ﻫﻴﻮاد
ﻛﻲ د ﻧﻮرو ادﻳﺎﻧﻮ ﻣﻌﺒﺪوﻧﻪ او ﻧﻤﺎﻧځﻮﻧﻜﻲ ﻫﻢ ول .ﻣﺜﻼً د ﺑﻐﻼن د ﻣﻬﺎدژ ﭘﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﻛﻲ ﭼﻲ

122
د ﻛﺸﻒ ﺳﻮي ﻛﺘﻴﺒﯥ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﺟﻮړ ﺳﻮى او ﺑﻴﺎ د 160م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا
ﻛﻲ ﻳﻌﻨﻲ د ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ د ﺟﻠﻮس د  31ﻛﺎل ﭘﻪ ﭘﺴﺮﻟﻲ ﻛﻲ ﺋﯥ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻛړى دئ د ﻣﻘﺪس اور او
د زردﺷﺘﻲ ﻣﻌﺒﺪ آﺛﺎر ﭘﻴﺪا ﺳﻮي دي او د ﻫﻐﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻛﻮوﻧﻜﻲ ﻧﻮﻛﻮﻧﺰﻳﻜﻲ ﻧﻮﻣﯧﺪ او
د ﻣﺎرﻳﻚ  Mariqﻟﻪ ﻛﻮرﻧۍ څﺨﻪ وو او د ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻣﺤﻘﻖ ﻣﺮﻳﻚ ﭘﻪ ﻗﻮل دا ﻓﺎﻣﻴﻠﻲ ﻧﻮم د
دوو وروڼﻮ د ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮه د وردﮔﻮ د ﺧﻮات ﭘﻪ ﺧﺮوﺷﺘﻬﻲ ﻛﺘﻴﺒﻪ ﻛﻲ ﻫﻢ راﻏﻠﻰ دئ ،ﺣﺎل دا
ﭼﻲ د ﺑﻐﻼن د ﻣﻬﺎدژ ﭘﻪ ﻣﻌﺒﺪ ﻛﻲ د اور ﻧﻤﺎﻧځﻨﻲ آﺛﺎر او د ﺧﻮات ﭘﻪ ﻛﺘﻴﺒﻪ ﻛﻲ د ﺑﻮداﻳﻲ
دﻳﻦ ﻧﺨښﻲ څﺮﮔﻨﺪي دي او دا ﻣﻌﺒﺪ د ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ د ﺟﻠﻮس ﭘﻪ  15ﻛﺎل )د 180م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا
ﻛﻲ( ودان ﺳﻮى ﭼﻲ د دواړو ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺑﺲ  20ﻛﺎﻟﻪ ﻓﺎﺻﻠﻪ راﻏﻠﯥ ده.
ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻋﺼﺮ ﻛﻲ د دﻳﻨﻲ ﻋﻘﺎﻳﺪو د آزادۍ ﺑﻞ ﻣﻬﺮ دا دئ :ﭘﻪ ﺗﻜﺴﻴﻼ ﻛﻲ ﭼﻲ د
ﺑﻮداﻳﻲ ﺗﻬﺬﻳﺐ ﻣﺮﻛﺰ وو ،د آﺗﺸﻜﺪې د وداﻧۍ دﯦﻮاﻟﻮﻧﻪ ﺳﺘﻪ ﭼﻲ  158ﻓټﻪ اوږدواﻟﻰ او
 85ﻓټﻪ ﭘﻠﻨﻮاﻟﻰ ﻟﺮي او د ﺳﺘﻨﻮ د ﺟﻮړښﺖ او ﻣﻌﻤﺎرۍ ﺳﻠﻴﻘﻪ ﺋﯥ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ده او دا
څﺮﮔﻨﺪﯦږي د ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د ﺑﺎﺧﺘﺮي ﻣﺪﻧﻴﺖ ﺗﺮ ﺧﭙﺮﯦﺪو وروﺳﺘﻪ ﺟﻮړه ﺳﻮې ده او ﭘﺮ دې
ﺳﺮﺑﯧﺮه ﻫﻠﺘﻪ آﺗﺸﻜﺪه ،ﺑﻮداﻳﻲ ﻣﻌﺒﺪوﻧﻪ او ﺑﺮﻫﻤﻨﻲ ﺑﻮدﺗﻮن ﻫﻢ وو ﭼﻲ اﻟﺒﺘﻪ د ﻫﺮ دﻳﻦ
ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﭘﻪ آزادي ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ دﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﭘﺮ ځﺎى ﻛﻮل.
د ژﺑﻲ او رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﻫﻢ ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ځﻜﻪ ﻏﻨﻲ وو ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﺳﻜﻮ او د
ﻣﻌﺒﺪو ﭘﻪ ﻛﺘﻴﺒﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ او ﺑﺮﻫﻤﻨﻲ او ﺧﺮوﺷﺘﻬﻲ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ اﺳﺘﻌﻤﺎﻻوه او
ﺑﻐﻼن د ﻣﻬﺎدژ ﭘﻪ ﻛﺘﺒﻴﻪ ﻛﻲ ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧۍ ﺗﺨﺎري دري ژﺑﻪ داﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮي دي
ﭼﻲ ﭘښﺘﻮ ﺗﻪ ډﯦﺮ ﻧﮋدې دي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺧﺮوﺷﺘﻬﻲ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺳﻨﺴﻜﺮﻳﺖ او
ﭘﺮاﻛﺮﻳﺘﻮ ژﺑﻲ ﻫﻢ اﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻮﻟﯥ او ﻫﻤﺪا رﻧﮕﻪ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﺑﺮﻫﻤﻨﻲ ﺧﻂ
ﻧﺨښﻲ ﻫﻢ ﻟﻴﺪه ﻛﯧږي او ﻫﻐﻪ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﭼﻲ د ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﺼﺮ ﻛﻲ د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ اﻟﻔﺒﺎ ﻟﻪ
ﺗﻐﻴﺮه ﻣﻨځ ﺗﻪ راﻏﻠﻰ ځﻴﻨﻮ څﯧړوﻧﻜﻮ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ ﻫﻐﻪ )ﻳﻮﻧﺎﻧﻮ ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ( ﺧﻂ ﺑﻠﻠﻰ ﭼﻲ ﺗﺮ 9
ﻣﻴﻼدي ﭘﯧړۍ ﭘﻮري ﻻ وو او د ﻛﻴڼﻲ ﺧﻮا څﺨﻪ ښﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﯧﺪه او ) (25ﺗﻮري ﺋﯥ
درﻟﻮده ) 32ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ دي وﻛﺘﻞ ﺳﻲ(.
ﭘﻪ ﻫﻐﻮ اﺳﻨﺎدو ﻛﻲ ﭼﻲ د ﺑﻐﻼن د ﺳﺮه ﻛﻮﺗﻞ د ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ او ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ )د 130م د
ﺷﺎوﺧﻮا( د ﻣﻌﺒﺪ ﻟﻪ ﻛﻴﻨﺪﻧﻮ څﺨﻪ ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﻲ داﺳﻲ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د دې
ﻫﻴﻮاد د اﻓﻜﺎرو او ﻓﺮﻫﻨﮓ او ﺻﻨﻌﺖ ﭘﻪ ﺟﻮړښﺖ ﻛﻲ ﭼﻲ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د ﮔﺮﻳﻜﻮ ﺑﻮدﻳﻚ ﺗﺮ
دورې وروﺳﺘﻪ د )اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ( ﻳﻮه ټﺎﻛﻠﯥ او ﺧﺎﺻﻪ دوره وﻳﻞ ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ ،ښﯥ
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د ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ ﻋﺼﺮ ﻟﻴﻜﻠﯥ ﻛﺘﻴﺒﻪ ،ﺳﺮخ ﻛﻮﺗﻞ – ﺑﻐﻼن
 – 33ﻟﻤﺒﺮ ﺷﻜﻞ

د ﺗﺨﺎري دري ژﺑﻲ ﺗﻮري ،ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﻲ د ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ ﻟﻴﻜﻠﻮ آﺛﺎرو څﺨﻪ ﺗﺮ ﻻﺳﻪ ﺳﻮي دي
 – 32ﻟﻤﺒﺮ ﺷﻜﻞ
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ﻛﺎرﻧﺎﻣﯥ څﺮﮔﻨﺪي ﻛړي دي ،او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ د ﺷﺎه ﭘﺮﺳﺘۍ ﻣﺨﺼﻮص آﻳﻴﻦ دئ ﭼﻲ
د ﺑﻮداﻳﻲ او زردﺷﺘﻲ )د ﻣﻘﺪس اور( د اﻓﻜﺎرو ﭘﺎﺗﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﺳﺮه ﺋﯥ ﭘﺨﭙﻠﻮ ﻣﻌﺒﺪو ﻛﻲ د
ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﻣﺠﺴﻤﯥ او ﺑﺘﺎن ﻫﻢ اﻳښﻲ دي او ﻣﻮږ د دې آﻳﻴﻦ ﭘﺎﻳڅﻮړ )ﺑﻘﺎﻳﺎ( د اﺳﻼﻣﻲ
دورې ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﻲ د ﻏﺰﻧﻲ د ﺑﺎﻣﻴﺎن د دروازې ﭘﻪ ﻣﺰﮔﺖ ﻛﻲ ﮔﻮرو ﭼﻲ د ﻟﻮﻳﻚ د ﻛﻬﻮل
وروﺳﺘﻨﻰ ﭘﺎﭼﺎ د ﺧﭙﻞ ﻟﻮى ﻧﻴﻜﻪ ﻟﻮﻳﻚ ﻣﺠﺴﻤﻪ د ﺑﺖ ﻣﺎﺗﻮوﻧﻜﻮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺑﯧﺮي د
ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﭘﻪ ﺗﺎﺑﻮت ﻛﻲ اﻳښﯥ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﺰﮔﺖ ﻛﻲ ﭼﻲ ﭘﺨﻮا د ﺷﺎه ﭘﺮﺳﺘۍ ﺧﺎص ﻣﻌﺒﺪ
وو ﭘﻪ ﻣځﻜﻪ ﻛﻲ ښﺨﻪ ﻛړې ده او دا ﻣﻄﻠﺐ د ﻏﺰﻧﻲ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ راوړه ﺳﻮى وو.
ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻣﻮﺳﻴﻮﻓﻮﺷﻪ واﻳﻲ ﭼﻲ" :ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ ﺻﻨﻌﺖ د دې دورې ﻟﻪ اﺑﺘﻜﺎرو څﺨﻪ
ﺑﻠﻞ ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ ،ځﻜﻪ ﭼﻲ د دې دورې د ﺳﺘﻮﭘﻮ ﻧﻮﻋﻴﺖ د آﺷﻮﻛﺎ د زﻣﺎﻧﯥ ﻟﻪ وداﻧﻴﻮ څﺨﻪ
ﭘﻪ ډﯦﺮه آﺳﺎﻧﻲ ﺑﯧﻠﯧږي او د آﺷﻮﻛﺎ ﺳﺘﻮﭘﯥ د اﻳﺮان د ﻓﻼټ ﻟﻮړو ﺗﻪ ﻧﻪ دي راﻏﻠﻲ ،ﺧﻮ د
ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ او د ده ﭘﺮ ځﺎى ﻧﺎﺳﺘﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺳﺘﻮﭘﻮ ﭘﻪ آﺳﺎﻧۍ ﺳﺮه ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﻻره ﭘﻴﺪا ﻛړې ده او
ﺣﺘﻰ د ﻧﻮي ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﭘﻮروﺷﺎﭘﻮره )ﭘﯧښﻮر( د ﻟﻤﺮﺧﺎﺗﻪ ﺟﻨﻮب ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﻛﻮﺷﺎن
اﻣﭙﺮاﺗﻮر ﺧﻮرا ﻟﻮى ﺑﻮدﺗﻮن ودان ﻛړى دئ".
دﻛﺘﻮر ﻫﺮﻣﺎن ﮔﻮﻳﺘﺰ ﭼﻲ د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻛﻲ د څﯧړﻧﻮ اﻟﻤﺎﻧﻰ اﺳﺘﺎد دئ د ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ
دورې د ﻫﻨﺮ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﻲ واﻳﻲ:
"ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻫﻨﺮ د ﻫﻨﺪي ﻫﻨﺮو ﺷﻜﻞ ﺗﻪ ﺗﻐﻴﺮ ورﻛﻰ او د ﮔﻨﺪﻫﺎرا د ﻣﺪرﺳﯥ د آرت ﺑڼﻪ
ﺋﯥ ﭘﻴﺪا ﻛړه ،ﺧﻮ دې ﻫﻨﺮ ﺗﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻟږ د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ او ﺑﻮداﻳﻲ ﻃﺮز ﭘﺮاﺧﻮاﻟﻰ ووﻳﻞ ﺳﻲ ،ﺑﻠﻜﻲ
اﺻﻼً د اﻳﺮان د ﻟﻤﺮﺧﺘﻮ ﺧﻮا )آرﻳﺎﻧﻪ( د ﻃﺮز ﭘﺮاﺧﻮاﻟﻰ دئ ﭼﻲ ورﺳﺮه ﺳﻢ ﺋﯥ د ﺷﺮق
ﺟﻨﻮب د ﺳﺎﻛﺎﻧﻮ د ﻗﺒﻴﻠﻮ او ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ ﻻﻧﺪي ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ ده او ﺣﺘﻰ ﺗﺮ
 4 – 3م ﭘﯧړۍ ﭘﻮري ﻟﻜﻪ د ﻛﺸﻤﻴﺮ دﻫﺮوان ﭘﻪ ﻣﻌﺒﺪو ﻛﻲ ﭼﻲ ﻟﻴﺪه ﻛﯧږي ﻳﻮ ﺑﯧﺨﻲ ﺧﺎﻟﺺ
ﻫﻨﺮ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮى او د دې ﺧﻠﻜﻮ ﻳﺮﻏﻞ د ﻳﻮﻧﺎن او ﺑﻠﺦ او ﻫﻨﺪ دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړي دي او
داﺳﻲ ﻫﻨﺮ ﺋﯥ ﻣﻨځﺘﻪ راوړى دئ ﭼﻲ د اﯦﺮان د ﻓﻼت ﭘﻪ ﻟﻤﺮﺧﺘﻴځ ﺷﻤﺎل اړه ﻟﺮي او د ﻟﻤﺮ
ﻟﻮﯦﺪﻳځ اﻳﺮان او ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﻟﻪ ﻫﻨﺮ څﺨﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﺳﻮى ﻧﻪ دئ".
ﭘﻪ دې ډول ﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ دورې ﻣﺪﻧﻴﺖ د دې ﺧﺎوري ﻳﻮ ﺧﺎص ﺗﻤﺪن
او ﭘﻪ دې ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ زﯦږﯦﺪﻟﻰ ﻓﺮﻫﻨﮓ دئ ﭼﻲ د وداﻧۍ ﺟﻮړوﻟﻮ ،ﻫﻴﻜﻞ ﺗﻮږﻟﻮ ،ﻣﺠﺴﻤﻪ
ﺟﻮړوﻟﻮ ،ژﺑﻲ ،ﺳﻜﯥ وﻫﻠﻮ او ﻛﺎﻟﻮ اﻏﻮﺳﺘﻠﻮ د ﻫﻨﺮو ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﺑﯧﺨﻲ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺖ
ﻟﺮي ،د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د دې ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺳﻜﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ دې ﭼﻲ ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻳﺎ ﺧﺮوﺷﺘﻬﻲ او
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ﻫﻨﺪي ژﺑﻮ او رﺳﻢ اﻟﺨﻄﻮ ﻟﻴﻜﻨﻲ ﺳﻮي دي ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ د دري ﺗﺨﺎري ژﺑﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﭼﻲ د
ﻫﻤﺪې اوﺳﻨۍ ژﺑﻲ ﻣﻮر ده ﻫﻢ ﻟﻴﺪه ﻛﯧږي ﻟﻜﻪ ﺷﺎه )= ﺷﺎه( او ﺷﺎﻧﺎﻧﺎﺷﺎ )= ﺷﻬﻨﺸﺎه( او
ﻓﺮ )= ﺑﺮم او ﻋﻈﻤﺖ( ﭼﻲ د ﭘﺨﻮاﻧۍ دري ژﺑﻲ ﻛﻠﻤﺎت دي او د ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ ﻣﺪﻧﻴﺖ ډﯦﺮ ښﻪ
ښﻜﺎرﻧﺪوى د ﺑﻐﻼن د ﻧﻮﺷﺎد د ﻣﻬﺎدژ ﻣﻨﺪر )ﻣﻌﺒﺪ( ﻛﻨډواﻟﯥ دي ﭼﻲ ﭘﻪ ﺳﺮه ﻛﻮﺗﻞ ﻛﻲ
ﻟﻪ ﻣځﻜﻲ څﺨﻪ راوﺗﻠﻲ دي او د زردﺷﺖ د ﻣﻘﺪس اور د ﻧﻤﺎﻧځﻨﻲ ﺧﻮرا ﻟﻮى ځﺎى وو او
ﻫﻠﺘﻪ ﻟﻴﻜﻨﻲ او ﻣﺠﺴﻤﯥ او ﺳﻜﯥ او د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ وداﻧﻴﻮ او دوﻫﯥ )آﺗﺸﮕﺎه( آﺛﺎر ﻛﺸﻒ
ﺳﻮي دي.
ﭘﻪ دې ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻣﻌﺒﺪ ﻛﻲ ﭘﺮ ډﺑﺮه ﺑﺎﻧﺪي ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮى د ﻳﻮه ﻣﻀﻤﻮن درې ﻧﺴﺨﯥ
ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﻲ ،ﭼﻲ اﺻﻠﻲ او ﻳﻘﻴﻨﻲ ﻧﺴﺨﻪ ﺋﯥ د ﻣﻌﺒﺪ د ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ﻛﻨډواﻟﻮ ﻟﻪ ﺧﺎورو څﺨﻪ
راواﻳﺴﺘﻠﻪ ﺳﻮه او دا ﻳﻮه ﻫﻮاره ﺷﺎﺧﻪ ده ﭼﻲ ﭼﭙﻪ اړخ ﺋﯥ  127ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮه او راﺳﺘﻪ اړخ
ﺋﯥ  110او ﭘﻮرﺗﻨﻰ اړخ ﺋﯥ  132او ﻻﻧﺪﻳﻨﻰ اړخ ﺋﯥ  125ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮه دئ او ﭘﺮ ﻫﻐﯥ ﺑﺎﻧﺪي
) (25ﻟﻴﻜﻲ ﭼﻲ ) (947ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺗﻮري او ) (160ﻛﻠﻤﯥ ﻟﺮي ﻟﻴﻜﻠﻲ ﺳﻮي دي
) 33ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ دي وﻛﺘﻞ ﺳﻲ(.
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
ﺳﻮي دي ﭼﻲ ﭘﺮ ﻫﺮي ټﻮټﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﻬﻐﻪ ﺷﻜﺴﺘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﻟﻴﻜﻨﻲ وې او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ
د ډﺑﺮو دا ټﻮټﯥ څﻨﮓ ﭘﺮ څﻨﮓ ﺳﺮه ﻛښﯧښﻮوﻟﯥ ﺳﻮې ﻧﻮ څﺮﮔﻨﺪه ﺳﻮه ﭼﻲ د دې ټﻮټﻮ
ﻟﻴﻜﻨﻲ د ځﻴﻨﻮ ﻛﻠﻤﻮ ﭘﻪ ﻟږ اﻣﻼﻳﻲ اﺧﺘﻼف ﻫﻤﻬﻐﻪ د ﭘﻮرﺗﻨۍ ﺷﺎځﯥ ﻣﻀﻤﻮن وو او د ډﺑﺮو
دا ټﻮټﯥ  21ټﻮټﯥ وې ﭼﻲ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮ او اوږدواﻟﻲ د ﻛﺘﻴﺒﯥ دوﻫﻤﻪ ﻧﺴﺨﻪ ځﻨﻲ ﺟﻮړﯦږي
او  27ﻟﻴﻜﻲ ﻟﺮي ،ﭼﻲ د ﺧﻂ او اﻣﻼ د ښﻜﻼ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ دوﻫﻤﻪ درﺟﻪ ﮔڼﻞ ﻛﯧږي ،ﺧﻮ درﻳﻤﻪ
ﻧﺴﺨﻪ د ډﺑﺮو ﭘﺮ  32ټﻮټﻮ ﭘﻪ ) (27ﻟﻴﻜﻮ ﻛﻲ ﻟﻴﻜﻠﯥ ﺳﻮې ده ،ﭼﻲ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﺋﯥ ډﯦﺮ ﺑﯥ
ﺗﻨﺎﺳﺒﻪ او ﻧﺎوړه دئ او ﭘﻪ اﻣﻼ ﻛﻲ ﻫﻢ ځﻴﻨﻲ ﻛﻠﻤﺎت د ﻫﻐﻮ دوو ﻧﻮرو ﻧﺴﺨﻮ ﺳﺮه ﺗﻮﭘﻴﺮ ﻟﺮي
او دا ﭼﻲ دا ) (53ﻟﻴﻚ ﻟﺮوﻧﻜﻲ د ډﺑﺮو ټﻮټﯥ ﺋﯥ وﻟﻲ د څﺎه ﭘﻪ دﯦﻮال ﻛﻲ ﻛﺎر ﻛړي دي؟
د دې ﭘﻮښﺘﻨﻲ ﺟﻮاب ﺗﺮ اوﺳﻪ څﺮﮔﻨﺪ ﺳﻮى ﻧﻪ دئ او دا درې ﺳﺮه ﻧﺴﺨﯥ د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﻣﻮزﻳﻢ
ﻛﻲ ﺳﺘﻪ.
د ﻛﺘﻴﺒﯥ ﻟﻪ ﻣﻀﻤﻮن څﺨﻪ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ د ﺑﮓ ﻟﻨﮓ )ﺑﻐﻼن( اﺻﻠﻲ ﺑﺎﻧﻲ ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ
وو )د 130م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( او دې ﻧﺎﻣﺘﻮ راوﺑﺮﻳﻤﻦ ﺑﮓ ﺷﺎه )ﻟﻮى ﭘﺎﭼﺎ( د ﺑﻐﻼن ﻣﺎﻟﻴﺰ
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)ﻣﻬﺎدژ او ﻣﻨﺪر( )ﻣﻌﺒﺪ( ودان ﻛړى وو ،ﭼﻲ ﻫﻐﻪ ﺋﯥ ﻧﻮﺷﺎد ﻫﻢ ﺑﺎﻟﻪ ،ﺧﻮ د ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ ﺗﺮ
ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ )د 151م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( د دې ﻣﻌﺒﺪ اوﺑﻪ وﭼﻲ ﺳﻮې ،ﻧﻮ ځﻜﻪ د ﻣﻘﺪس
اور ﻧﻤﺎﻧځﻮﻧﻜﻲ ﻟﻪ دې ځﺎﻳﻪ وﻻړه او ﻣﻌﺒﺪ ﺋﯥ ﭘﺮﯦښﻮو ،څﻮ ﭼﻲ د ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ د ﻋﻬﺪ د 31
ﻛﺎل د ﭘﺴﺮﻟﻲ د ﺣﻤﻞ )ﻧﻴﺴﺎن( ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ )د 160م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﺷﺎه
ﺑﻐﭙﻮر ﻟﻮﻳﻚ ﺑﻮﺳﺮ د ﺷﭙږو ﮔﺮگ ارواښﺎد )ﻣﺮﺣﻮم( زوى د ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ ﺷﻬﻨﺸﺎﻫۍ ﺗﺮ اﺛﺮ
ﻻﻧﺪي ﭘﻪ دې ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﻳﻮ ﺳړى ﭼﻲ ﻧﻮﻛﻮﻧﺰوك ﻧﻮﻣﯧﺪ او د
ﺧﺪاوﻧﺪ او اﻳﻮﻣﻦ ﻧﻮ ﺑﺨﺖ )ﭘﺎﭼﺎ او د ﻫﻐﻪ د وزﻳﺮ( ﭘﻪ ﻓﺮﻣﺎن ﺋﯥ د ﻣﺎرﻳﮓ د ﻛﻮرﻧۍ د
ﻛﻨﺎرﻧﮕﻲ ﻣﻨﺼﺐ درﻟﻮد او د ﻧﻮﻣﻮړي ﻟﻮﻳﻚ ﺑﻮﺳﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻓﺮﻳﺴﺘﺎر آب )د اوﺑﻮ رﺳﻮﻟﻮ
ﻣﺎﻣﻮر( وو ،ﺑﮓ ﻟﻨﮓ ﺗﻪ راﻏﻰ او د ﻫﻐﻪ ﻧﻮﺷﺎد او ﻣﻨﺪر د ﺑﻴﺮﺗﻪ وداﻧﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻏﺮض ﺋﯥ څﺎه
وﻛﻴﻨﺪه او د ﻫﻐﻪ ﺑﻨﺴټ ﺋﯥ ﭘﻪ ډﺑﺮﻳﻨﻮ ﺧښﺘﻮ ﻛښﯧښﻮو او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﻮري ﺋﯥ ﻳﻮ ارت ﻏﻮﻟﻰ
ﻫﻢ وﻣښﻼوه ،ﭼﻲ ﺗﺮ اوﺑﻮ ﭘﻴﺪا ﻛﯧﺪو وروﺳﺘﻪ د ﻧﻮﺷﺎد ﻣﻌﺒﺪ ﺑﻴﺎ اﺳﺘﻮﮔﻦ او ودان ﺳﻮ ،او
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 ﻻﺳﻠﻴﻚ ﻛړى دئ ﭼﻲ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺋﯥ دا دي:
ﺑﻮرزوﻣﻬﺮ ،ﻛﻮزﮔﺎﺷﻜﻲ ﭘﻮر ،ﻧﻮﻛﻮﻧﺰﻳﻜﻲ ﻛﻨﺎرﻧﮓ ﻣﺎرﻳﮓ اﻳﻤﻦ ﻧﻮﺑﺨﺖ ،ﻣﻬﺮه
ﻣﻦ ،ﺑﻮرزوﻣﻬﺮ ﭘﻮرا ﻣﻬﺮه ﻣﻦ.
ﻫﻐﻪ ژﺑﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ د دې ﻣﻬﻤﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ډﺑﺮي ﭘﻪ ﻟﻴﻜﻨﻪ ﻛﻲ ﻛﺎر ځﻨﻲ
اﺧﻴﺴﺖ ﺳﻮى دئ ﺑﯥ ﻟﻪ ﺷﻜﻪ د ﻫﻤﺪې اوﺳﻨۍ دري ژﺑﻲ ﭘﺨﻮاﻧﻰ ﺷﻜﻞ دئ ﭼﻲ د ﮔډو
ﺗﻮرو او ﮔډ ﮔﺮاﻣﺮ د اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د ﭘښﺘﻨﻮ ﺳﺮه ﺧﻮرا زﻳﺎت ﻧﮋدﯦﻮاﻟﻰ ﻟﺮي .د ﻣﺜﺎل ﭘﻪ
ﺗﻮﮔﻪ :آب – ﻓﺮﻳﺴﺘﺎر آب )د اوﺑﻮ رﺳﻮﻟﻮ ﻣﺎﻣﻮر( ،ﺷﺎ )ﺷﺎه( ،ﺑﮓ ﻟﻨﮓ )ﺑﻐﻼن( ،ﺑﮓ
ﺷﺎه )ﻟﻮى ﺷﺎه( ،ﻣﺎﻟﻴﺰ )ﻣﻬﺎدژ( ،اﻧﻨﺪ )ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ د ﺑﻬﺮه ور ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ( ،ﺳﺎد )څﺎ(،
ﻧﺎﻣﻮﺑﺮگ )ﻧﻮﻣﻮړى = ﻧﺎﻣﻮر( ،ﻛﺮد )د ﻛﺎف ﭘﻪ زﯦﺮ د ﻛﺮدن – ﻛړﻧﻲ ﻟﻪ ﻣﺼﺪر څﺨﻪ د
وداﻧﻮﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ( ،ﻓﺮوﮔﺮد )ﭘﻮره ﻛﺮد = ﭘﻮره ﻛړ ،ﺗﻤﺎم ﻛﺮد( ،ﺗﺎدى )ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ د ﺗﻠﻮار
ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ( ،ﺳﺘﺎ د )د ﻟﻮﻣړي ﺗﻮري ﭘﻪ ﺳﻜﻮن = اﻳﺴﺘﺎد( ،اﻳﺮ )د آﺗﺸﮕﺎه ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻲ ﭘﻪ
وزﻳﺮي ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ ﻫﻢ ﺗﺮ اوﺳﻪ ]اﻳﺮ[ د ]اور[ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ دئ او اﻳﺮې ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺗﻪ واﻳﻲ( ،ﻓﺮي
)ﻓﺮا( ،ﺧﻮدى )ﺧﺪاى( ،ﺑﮓ ﭘﻮﻫﺮ )ﻓﻐﻔﻮر( ،اﻟﻮ )ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ اروا( ،اﻳﻮگ او دوﻫﻴﺮس
)= ﻳﻮدﻳﺮش( ،ﻧﻴﺴﺎن )ﺣﻤﻞ( ،ﻣﺎ )ﻣﺎه = ﻣﻴﺎﺷﺖ( ،ﻣﺎل )ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ ﻣﻬﺎل د وﺧﺖ ﭘﻪ
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ﻣﻌﻨﺎ دئ( ﻛﻨﺪ )د ﻛﻨﺪن = ﻛﻴﻨﺪل ﻣﻄﻠﻘﻪ ﻣﺎﺿﻲ( ،ﻧﻮﺷﺎل )ﻧﻮﺷﺎد( ،ﻓﺮوﻣﺎن )د ﻟﻮﻣړي
ﺗﻮري ﭘﻪ ﺳﻜﻮن = ﻓﺮﻣﺎن(.
د ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻫﻴﺌﺖ د ﻛﻴﻨﺪﻧﻮ ﭘﻮﻫﺎن واﻳﻲ ﭼﻲ :دا ﻟﻮى او ﻟﻪ ﺑﺮﻣﻪ ډك ﻣﻌﺒﺪ ﭘﻪ
وروﺳﺘﻪ زﻣﺎﻧﻮ ﻛﻲ د ﺧﻮرا ﻣﺪﻫﺶ اور ﻟﮕﯧﺪو ﭘﻪ اﺛﺮ ﻧړﯦﺪﻟﻰ دئ ﻟﻜﻪ ﭼﻲ د وداﻧۍ ﭘﻪ
ﻣﺮﻛﺰي ﺷﺒﺴﺘﺎن او ﻛﻮﺷﻜﻨﻮ او ﺑﺮﻧډه ﻛﻲ د اﻳﺮو ﭘﻨډي ﻃﺒﻘﯥ ﺳﺘﻪ او ﻫﻢ د ﻧﻮﺷﺎد ﭘﻪ دواړو
آﺗﺸﻜﺪو اﺻﻠﻲ او ﻓﺮﻋﻲ ﻛﻲ د اور ﻟﮕﯧﺪو ﻧﺨښﻲ ﻟﻴﺪﻟﻲ ﻛﯧږي او ﺑﺎﻳﺪ دا اور د )240م(
ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﻟﻮﻣړي ﺷﺎﭘﻮر د ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﭘﻪ ﻗﺼﺪي او ﻋﻤﺪي
ﺗﻮﮔﻪ ﻟﮕﯧﺪﻟﻰ وي.
د ﻧﻮﻣﻮړي ﻛﺘﻴﺒﯥ ﻟﻪ ﻛﺘﻨﻲ او څﯧړﻧﻲ څﺨﻪ دې ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ رﺳﯧږو ﭼﻲ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ او
دوﻫﻤﻪ ﻣﻴﻼدي ﭘﯧړۍ ﻛﻲ دري ژﺑﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﻬﻐﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﺷﻜﻞ ﭘﻪ ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن او ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ
درﺑﺎر ﻛﻲ د ﻟﻴﻜﻠﻮ او دﻓﺘﺮ ژﺑﻪ وه ،ﺣﺎل دا ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻮ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﭘﻪ ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳﺰ او
ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮان ﻛﻲ ﭘﻪ ﭘﻬﻠﻮي ژﺑﻪ ﺧﺒﺮي ﻛﯧﺪﻟﯥ او ﻫﻢ دﻳﻨﻲ او درﺑﺎري ژﺑﻪ وه .ﭘﻪ ﻳﻮه وﺧﺖ
او د ﺷﺮق او ﻏﺮب ﭘﻪ دوو درﺑﺎرو ﻛﻲ د دوو ژﺑﻮ ﻟﻪ دې ﻧﮋدﯦﻮاﻟﻲ څﺨﻪ ﭘﻮﻫﯧږو ﭼﻲ دري
ژﺑﻪ ﻟﻪ ﭘﻬﻠﻮي ژﺑﻲ څﺨﻪ زﯦږﯦﺪﻟﯥ ﻧﻪ ده او ﻟﻪ ﻏﺮب څﺨﻪ ﺷﺮق ﺗﻪ ﻧﻪ ده راﻏﻠﯥ ،ﺑﻠﻜﻲ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن وﻃﻨﻲ ژﺑﻪ ده او د ﭘښﺘﻮ ﺳﺮه ﺋﯥ رﻳښﻪ ﻳﻮه او ﻧﮋدې ده.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﻳﻮې ژﺑﻲ د ﭘﻴﺪاﻳښﺖ ﻣﺮﺣﻠﯥ ﭘﻪ آﻧﻲ او ارﺗﺠﺎﻟﻲ ﺗﻮﮔﻪ ﻧﻪ دي ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ
ووﻳﻞ ﺳﻲ ﭼﻲ ﭘﺨﻮاﻧۍ دري ژﺑﻪ د ﺳﺎﻛﺎﻧﻮ او ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻬﺎﺟﺮت دﻣﺨﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ
ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻲ وه ،ﺧﻮ د ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د ﺗﺴﻠﻂ ﺳﺮه ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ژﺑﻪ ﭘﺮ دﻣﺨﻪ ﺳﻮه او د ﺳﻜﻨﺪر د
اﺧﻼﻓﻮ 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
ﻻس ﻻﻧﺪي ﻛړه ،دﻏﻪ وﺧﺖ ﺑﻪ ﻧﻮ دري ژﺑﻪ د درﺑﺎر او ﻟﻴﻜﻨﻲ ژﺑﻪ ﮔﺮځﯧﺪﻟﯥ وي ،ﭼﻲ ﻫﻤﺪا
ﻛﺘﻴﺒﻪ د ﻫﻐﯥ رﺳﻤﻲ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ او ﺷﻬﺮت ﺛﺎﺑﺘﻮي.
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د ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﺎﻳڅﻮړ او د ﻫﭙﺘﺎﻟﻴﺎﻧﻮ ﻣﻨځﺘﻪ راﺗﻠﻪ
د ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ د 225م ﺗﺮ ﺷﺎوﺧﻮا ﭘﻮري ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻛﻰ او ﺑﻮداﻳﻲ دﻳﻦ ﻫﻢ
ﭘﻪ دې دوو ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﻲ ﺑﯧﺨﻲ رواج ﺳﻮ او زﻳﺎت ﭘﺮ ﺧﭙﺮﯦﺪو وو .ﺧﻮ د دې دﻳﻦ ﻣﻨﻔﻲ او
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
ﻛﻲ د ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د ﻣﺎﺗﻲ ﺳﺒﺐ ﺳﻮه ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﺧﻠﻚ ﻟﻪ دې دﻳﻦ څﺨﻪ واوښﺘﻞ او ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺧﭙﻞ
ﺑﺮﻫﻤﻨﻲ دﻳﻦ ﺗﻪ وﮔﺮځﯧﺪل او ﺣﺘﻰ د اﮔﻨﻲ ﭘﻮراﻧﻪ ﭘﻪ ﻗﻮل ﻫﻨﺪو ﻣﻔﻜﺮاﻧﻮ د ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ
ﭘﺎره ﺑﻮداﻳﻲ دﻳﻦ ﻣﻨﻞ د ﻫﻐﻮ د ﭘﺎﭼﻬۍ د زوال ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻠﻠﻰ وو.
ﭘﻪ 226م ﻛﺎل اردﺷﻴﺮ ﺑﺎﻳﻜﺎن د ﺳﺎﺳﺎن ﻟﻤﺴﻲ ﭘﻪ ﭘﺎرس ﻛﻲ ﻳﻮ ډﯦﺮ ﻏښﺘﻠﻰ ﺳﻠﻄﻨﺖ
ﺟﻮړ ﻛﻰ او د ده ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ زوى ﺷﺎﭘﻮر ﭘﻪ 240م ﭘﺮ ځﺎى ﻛښﻨﯧﻮﺳﺖ او داﺳﻲ
ﻣﻌﻠﻮﻣﯧږي ﭼﻲ د ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﺳﻠﻄﻨﺖ وﯦﺶ ﺗﺮ ﭘﯧښﻮره رﺳﯧﺪﻟﻰ او دا ښﺎر اردﺷﻴﺮ د 230م ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻧﻴﻮﻟﻰ وو.
د ﺷﺎﭘﻮر ﭘﻪ ﻛﺘﻴﺒﻪ ﻛﻲ ﭼﻲ د 273 – 260م ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﭘﺎرس ﭘﻪ ﻧﻘﺶ رﺳﺘﻢ ﻛﻲ ﻛﻴﻨﻠﯥ
ﺳﻮې ده د ﭘﺸﻜﻲ ﺑﺎوره )ﭘﯧښﻮر( ښﺎر د ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﻬۍ ﺷﺮﻗﻲ وﯦﺶ ﺑﻠﻞ ﺳﻮى او ﻫﻢ د
اﺑﮕﺎن  Abganﻛﻠﻤﻪ ﻳﺎده ﺳﻮې ده ﭼﻲ ﺑﯥ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې اوﺳﻨﻲ )اﻓﻐﺎن( څﺨﻪ ﺑﻪ ﺑﻞ څﻪ ﻧﻪ وي.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ دواﺳﻮدﻳﻮه د 226م ﻛﺎل ﻛﺘﻴﺒﻪ ﻫﻢ ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﯥ او دا د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ﺑﺮﻫﻤﻨۍ دﻻﻟﺖ
ﻛﻮي .ﻧﻮ څﺮﮔﻨﺪه ده ﭼﻲ د ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﺎﻳڅﻮړ )ﺑﻘﺎﻳﺎ( ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺑﺮﻫﻤﻨﻲ دﻳﻦ ﺗﻪ اوښﺘﻲ ول او
ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﻧﻔﻮذ ﺗﺮ ﭘﯧښﻮره رﺳﯧﺪﻟﻰ وو ﭼﻲ د دوى ﭘﻪ ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
ﺋﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ ﭼﻲ ﺗﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﻧﻔﻮذ ﻻﻧﺪي وې )ﻛﻮﺷﺎن ﺷﻬﺮ( واﻳﻪ او د
265م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ دې ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ دوام درﻟﻮد ﭼﻲ ﺳﭙﻴﻨﻮ ﻫﻮﻧﺎﻧﻮ
ﻟﻪ ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎﻧﻪ ﺧﭙﻞ ﻓﺘﻮﺣﺎت د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﺟﻨﻮب ﺗﻪ ﺗﺮ زاﺑﻞ او ﺗﺮ ﺳﻨﺪ او ﻛﺸﻤﻴﺮه ﺧﭙﺎره ﻛړه.
ﻣﮕﺮ ﻫﻐﻮ ﺷﻬﺰادﮔﺎﻧﻮ ﭼﻲ د ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ ﻧﺴﻞ ﭘﺎﻳڅﻮړ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ول د واﺳﻮدﻳﻮه 145
– 176م ﺗﺮ ﻋﺼﺮ وروﺳﺘﻪ د آرﻳﺎﻧﻪ ﭘﻪ ﻟﻴﺮي ﻏﺮو او رﻏﻮ ﻛﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻛﻮﻟﻪ ،ﭼﻲ ځﻴﻨﻮ د

129
اﺳﻼﻣﻲ دورې ﺗﺮ درو ﺳﻮو ﻛﻠﻮ ﭘﻮري ﻫﻢ ﭘﻪ دې ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ ﺧﭙﻞ ﻣﻮﺟﻮدﻳﺖ ﺳﺎﺗﻠﻰ وو او
ﻳﻮه ﻟﻪ دوى څﺨﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر دوﻫﻢ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﻫﺮﻣﺰد ﺗﻪ 309 – 301م ورﻣﺎﻧﺪﻳﻨﻪ ﻛړې وه او د
ﻫﻨﺪي ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ دﻳﻮه ﭘﻮﺗﺮه ،ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺷﺎﻫﻲ ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ ﺧﻮرا ښﻜﻠﻲ ﺳﻮﻏﺎﺗﻮﻧﻪ د
ﻫﻨﺪ ﺳﻤﻮدره ﮔﻮﭘﺘﺎ ﺗﻪ اﺳﺘﻮﻟﻲ ول )د 325م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( .د ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ ﭘﺎﻳڅﻮړ ﻟﻪ دې
ﺷﻬﺰادﮔﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ ﺷﻬﺰاده ﭼﻲ ﻛﻴﺪاره  Kidaraﻧﻮﻣﯧﺪ د څﻠﺮﻣﻲ ﻣﻴﻼدي ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﻣﻨځ
ﻛﻲ ﭘﺮ ﮔﻨﺪﻫﺎره ﺗﺮ ﻛﺸﻤﻴﺮه ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه ) 34ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ( ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻧﺎﻣﻪ څﻮ ﻧﻮر
ﻛﺴﺎن ﻫﻢ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺳﻮي دي او د ﭼﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﭘﻪ اﺳﺎس د ﻫﻐﻮ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻫﻢ ﭘﯧښﻮر وو او
دوى ﭘﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﻧﺎﻣﻪ )ﻛﻲ – ﻧﻮ – ﻟﻮ( ﺑﻠﻞ ﻛﯧﺪه او د ژوان ژوان د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﺋﯥ ﺟﮕړه درﻟﻮده
او ﻟﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮه وﺗﻠﻲ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ او ﮔﻨﺪﻫﺎره ﻛﻲ ﺋﯥ ﻳﻮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺟﻮړ ﻛړى وو او د دوى ﭘﻪ وﺧﺘﻮ
ﻛﻲ د ښﻴښﯥ ﺟﻮړوﻟﻮ ﺻﻨﺖ د آرﻳﺎﻧﻪ د ﺳﻮداﮔﺮو ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﻪ ﭼﻴﻦ ﻛﻲ ﺗﺮﻗﻲ ﻛړې وه.
د ﻛﻴﺪاره ﻟﻪ ﺳﻜﻮ څﺨﻪ داﺳﻲ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮ ﻛﻲ ﺗﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ اﻏﯧﺰې
ﻻﻧﺪي وو او وروﺳﺘﻪ ﺧﭙﻠﻮاك ﺳﻮى دئ او د دې ﺳﻠﺴﻠﯥ دوﻫﻢ ﭘﺎﭼﺎ )ﭘﻴﺮو( ﻧﻮﻣﯧﺪ ﭼﻲ د
)ﻛﻴﺪاره( زوى وو او د ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ واﻛﻤﻨۍ ﺗﺮ اﻏﯧﺰې ﻻﻧﺪي ﺋﯥ ﺳﻜﻪ وﻫﻠﻪ او د ده ﺳﻜﯥ ﭘﻪ
ﺑﺮﻫﻤﻲ او ﭘﻬﻠﻮي دواړو ﺧﻄﻮ ﺳﺘﻪ او ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﯧږي ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺘﻮ ﻛﻲ د
ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﻣﺪﻧﻴﺖ ﻧﻔﻮذ ﺧﭙﻮر ﺳﻮى وو او د ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ وﺧﺖ ﭘﻬﻠﻮي ﺧﻂ رواج درﻟﻮد.
ﻣﺎرﻛﻮارټ اﻟﻤﺎﻧﻲ څﯧړوﻧﻜﻲ د روﻣﻦ د ﻳﻮ ﻣﻨﺼﺒﺪار ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ واﻳﻲ ﭼﻲ :ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ
دوﻫﻢ ﺷﺎﭘﻮر د  350م او 358م ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﺧﻴﻮﻧﻴﺎﻧﻮ او ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭼﻲ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ او زاﺑﻞ
او ﺗﺨﺎر او ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻛﻲ اوﺳﯧﺪل ﻧښﺘﻲ او ﺟﮕړې ﻛړي دي او د دې ﻗﺒﻴﻠﻮ ﻣﺸﺮ ﮔﻮرﻣﺒﺎﺗﺲ
 Grumbatesوو ﭼﻲ ﺷﺎﭘﻮر ﭘﻪ  358م ﻛﻲ ورﺳﺮه روﻏﻪ وﻛړه او دې ﻗﺒﻴﻠﻮ د روﻣﻨﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﺟﮕړه ﻛﻲ د ﺷﺎﭘﻮر ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻛﻮﻟﻪ ،او داﺳﻲ اټﻜﻞ ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ ﭼﻲ د 356م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا
ﻛﻲ ﻛﺎﺑﻞ د ﺷﺎﭘﻮر ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻠﻰ وو ،ځﻜﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺎل د ﻛﺎﺑﻞ ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎة
)ﺳﻠﻮك( ﭘﻪ ﺗﺨﺖ ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻛﻲ ﻳﻮه ﻛﺘﻴﺒﻪ ﻟﻴﻜﻠﯥ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻲ دﻋﺎ ﻛﻮي ﭼﻲ ﺷﺎﭘﻮر دي
ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ روغ رﻣټ راوﮔﺮځﻲ او ﻟﻪ دې څﺨﻪ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ ﭘﻪ دې ﻛﺎل ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﺷﺎﭘﻮر د
ﮔﻨﺪﻫﺎره ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﻲ د ﻛﻴﺪارﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻨﮕﯧﺪه ﭼﻲ دا ﺳﻴﻤﻪ ﺋﯥ ﺗﺮ 356م ﭘﺨﻮا ﻧﻴﻮﻟﯥ وه
او ﻛﻴﺪاره ﭘﻪ ﮔﻨﺪﻫﺎره ﻛﻲ ﺳﻜﻪ وﻫﻠﯥ ده ،ﭼﻲ د ﻛﻨﻴﺸﻜﻪ د ﻋﻬﺪ ﭘﻪ  239ﻛﺎل د 367م ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ وه.
د ﻛﻴﺪارﻳﺎﻧﻮ ﻧﻔﻮذ ﺗﺮ ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻪ او ﻣﺮو رود ﺗﺮ ﻧﺎوې ﭘﻮري رﺳﯧﺪﻟﻰ وو ﭼﻲ ﭘﻪ دې ځﺎى
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ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺑﻬﺮام د زوى دوﻫﻢ ﻳﺰدﮔﺮد ﺳﺮه 457 – 439م ﭼﻲ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﺎ وو ،ﺟﮕړه وﻛړه
او ﺷﺎ ﺗﻪ ﺋﯥ وﺷﺎړه او دا ﭘﺎﭼﺎ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪﻏﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ اﺧﺘﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ او ﺗﺮ
ده وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ زوى ﭘﻴﺮوز )484 – 459م( زﻳﺎر وﻳﻮﺳﺖ ﭼﻲ ﻛﻴﺪارﻳﺎن د ځﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻛﻲ،
ﺧﻮ دوى ورﺗﻪ ټﻴﻨﮓ ﺳﻮه ،ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ ﭘﺎﭼﻬﻲ ﻛﻨﮓ ﺧﺎس  Kangkhasد ﻛﻴﺪاره زوى
ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ وه ﭼﻲ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﺎ د ﺧﭙﻠﻲ ﺧﻮر د ورﻛړي ﺳﺮه ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د روﻏﻲ ﭘﯧﺸﻨﻬﺎد
وﻛﻰ ﺧﻮ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﻧﻪ ﺳﻮ ،او ﻛﻨﮕﺨﺎس ﻫﻢ ﮔﻨﺪﻫﺎره ﺗﻪ راوﮔﺮځﯧﺪ او د ﻛﻴﺪارﻳﺎﻧﻮ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﭘﻪ
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 ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﻲ دي ﭼﻲ د ﻛﻴﺪاره ﭘﺮ ﺧﻮل ﻧﻮې ﻣﻴﺎﺷﺖ
ﻟﻴﺪه ﻛﯧږي او ږﻳﺮه ﻧﻪ ﻟﺮي ،ﻏﻮږواﻟﻲ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻏﻮږ دي او ﭘﻪ ﺑﺮﻫﻤﻲ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ورﺑﺎﻧﺪي
)ﻛﻴﺪاره ﻛﻮﺷﺎن ﺷﺎه( ﻟﻴﻜﻠﻰ دئ او د ﺳﻜﯥ ﭘﺮ ﺑﻞ ﻣﺦ ﻳﻮه آﺗﺸﻜﺪه د دوو ﺳﺎﺗﻨﺪوﻳﻮ ﺳﺮه
ﭼﻲ د ﻫﺮ ﻳﻮه ﺗﻮره ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ ده ښﻜﺎرﯦږي.
د ﻛﻴﺪاري ﺑﻞ ﭘﺎﭼﺎ ﭼﻲ د 375م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﭘﻪ ﭘﯧښﻮر ﻛﻲ د ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ
ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ ﻫﻤﻬﻐﻪ )ﭘﻴﺮو( دئ ﭼﻲ د ده ﭘﻪ ﺳﻜﻪ ﻛﻲ ﻧﻴﻢ ﺗﻨﻪ ﺗﺼﻮﻳﺮ او د ﭘﺎﭼﻬۍ د ﻧﺨښﻲ
ﻓﻴﺘﻪ د دوو ښﻜﺮو ﺳﺮه ﭼﻲ ښﻲ او ﻛﻴڼﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ ﻛﺎږه دي ﻟﻴﺪه ﻛﯧږي ،ﻛﻮﭼﻨﻲ ﺑﺮﻳﺘﻮﻧﻪ ﻟﺮي
او د ږﻳﺮي ﭘﻪ ورﯦښﺘﺎﻧﻮ ﺋﯥ ﻣﺮﻏﻠﺮي ځړﯦږي ،ﻏﺎړﮔۍ او ﻏﻮږواﻟﻲ ﻟﺮي او ﭘﺮ اوږو ﺋﯥ
دوﭘټﻪ ﻫﻢ ﺳﺘﻪ او ﭘﻪ ﺑﺮﻫﻤﻲ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ورﺑﺎﻧﺪي )ﭘﻴﺮوﺷﺎ( ﻟﻴﻜﻠﻲ دي او د ﺳﻜﯥ ﭘﺮ ﺷﺎ
ﻳﻮه آﺗﺸﻜﺪه د دوو ﺗﻮره ﻟﺮوﻧﻜﻮ ﺳﺎﺗﻨﺪوﻳﻮ ﺳﺮه ﻟﻴﺪه ﻛﯧږي او د ﻛﻴﺪارﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ټﻮﻟﻮ ﻛﺸﻒ
ﺳﻮو ﺳﻜﻮ څﺨﻪ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ دوى ﺑﻮداﻳﺎن ﻧﻪ ول ،ﺑﻠﻜﻲ د اور ﭘﺮﺳﺘۍ دﻳﻦ ﺋﯥ درﻟﻮد
او د )ﭘﻴﺮوﺷﺎه( ﻟﻪ ﻛﻠﻤﺎﺗﻮ څﺨﻪ ښﻜﺎره ده ﭼﻲ د دوى ژﺑﻪ ﻫﻤﻬﻐﻪ د ﺑﻐﻼن ﻟﻪ ﻣﻌﺒﺪ څﺨﻪ د
ﻛﺸﻒ ﺳﻮي ﻛﺘﻴﺒﯥ ﭘﺨﻮاﻧۍ دري ژﺑﻪ وه ) 35ﻟﻤﺒﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮوﻧﻪ دي وﻛﺘﻞ ﺳﻲ(.
ﺗﺮ ﭘﻴﺮوﺷﺎه وروﺳﺘﻪ ﺑﻞ ﻛﻴﺪاري ﭘﺎﭼﺎ ورﻫﺮان ) Varahranﺑﻬﺮاء( ﻫﻢ ﺣﻜﻮﻣﺖ
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 اﺳﻼﻣﻲ ﻋﺼﺮه ﭘﻮري ﺋﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ زړه
ﻛﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛړى دئ د ﻫﻤﺪې ﻛﻴﺪاري ﻛﻬﻮل ﭘﺎﻳڅﻮړ دي وي ،ﭼﻲ ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو
ﻗﺒﺎدﻳﺎﻧﻲ ﻫﻢ د ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﺼﺮ ﻛﻲ وﻳﻞ:
اﺳﺘﺎده ﺑﺪ ﺑﻪ ﺑﺎﻣــﻴﺎن ﺷــــﻴﺮى
ﺑﻨﺸﺴﺘﻪ ﺑﻌﺰ در ﺑﺸﻴﻦ ﺷﺎرى
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ﻛﻴﺪاره ،د ګﻨﺪاري

ﺧﺎﻧﺪان ﻣﺆﺳﺲ
 – 34ﻟﻤﺒﺮ ﺷﻜﻞ

ورﻫﺮان ﻛﻴﺪاري

ﺷﻴﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن

 – 35ﻟﻤﺒﺮ ﺷﻜﻞ
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ﻫﭙﺘﺎﻟﻴﺎن
د ﭘﻨځﻤﻲ ﻣﻴﻼدي ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﻲ د ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎﻧﻮ او ﻛﻴﺪارﻳﺎﻧﻮ ﭘﺎﻳڅﻮړ ﺧﭙﻞ ﻗﻮت د
دوو ﻟﻮﻳﻮ اﻣﭙﺮاﺗﻮرﻳﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭼﻲ ﻟﻤﺮﺧﺎﺗﻪ ﺗﻪ د ﻫﻨﺪي ﮔﻮﭘﺘﺎﻳﺎﻧﻮ اﻣﭙﺮاﺗﻮري او ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪه
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.
د 425م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د آرﻳﺎﻳﻲ ﻧﮋاد ﺳﭙﻴﻦ رﻧﮕﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﭼﻲ ﭼﻴﻨﻴﺎﻧﻮ )ﺋﯥ ﺗﻲ – ﻟﻲ
– دو( او ﻳﻮﻧﺎﻧﻴﺎﻧﻮ او روﻣﻴﺎﻧﻮ اﻓﺘﻬﺎﻟﻴﺖ  Ephthalitesﻳﺎ ﺧﻴﻮﻧﻴﺖ  Chionitesاو
ﭘﺎرﺳﻴﺎﻧﻮ ﺧﻴﻮن ﻳﺎ ﻫﻮن  Hionﻳﺎ  Hunاو ﭘﻪ ﭘﻬﻠﻮي او ﻋﺮﺑﻲ او دري ژﺑﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻫﻴﺘﺎل ﻳﺎ
ﻫﻴﻄﻞ ﻳﺎ ﻫﻴﻔﺘﺎل ﻳﺎ ﻫﻴﺎﻃﻠﻪ او د ﺳﻨﺴﻜﺮﻳﺖ ﭘﻪ ﻫﻨﺪي ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ ﺷﻮﺗﻪ ﻫﻮﻧﻪ )ﺳﭙﻴﻦ
ﻫﻮﻧﺎن( ﺑﻠﻠﻲ دي ،د ﻣﺮﻛﺰي آﺳﻴﺎ ﻟﻪ ﻣځﻜﻮ څﺨﻪ د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﺨﺎر او ﺑﺎﺧﺘﺮ
ﺗﻪ د آﻣﻮ ﺗﺮ ﺳﻴﻨﺪ راﭘﻮري وﺗﻠﻲ ﭼﻲ ﭼﻴﻨﻴﺎن دوى ﻟﻪ ﭘﺮدوﻫﻴﻮﻧﮓ – ﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﯧﺨﻲ ﺟﻼ
ﺑﻮﻟﻲ او ﻫﻢ ﺑﻴﺰاﻧﺴﻲ ﻣﺆرخ ﭘﺮوﻛﻮﭘﻴﻮس ﺋﯥ ﭼﻲ د ﻫﭙﺘﺎﻟﻴﺎﻧﻮ ﻣﻌﺎﺻﺮ او ﭘﻪ 562م ﻛﺎل ﻣړ
دئ دوى ﭘﻪ دې ﺳﺒﺐ ﻟﻪ ژړ ﭘﻮﺳﺘﻮ وﺣﺸﻴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﯧﻞ ﺑﻮﻟﻲ ﭼﻲ د دوى ﺑڼﻪ ﺳﭙﻴﻨﻪ او ﻫﻢ ﺗﺮ
ﻫﻐﻮ ﻣﻬﺬب ول او ﺣﺘﻰ د ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺆرﺧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﻮل د دوى ژﺑﻪ ﻫﻢ ﻣﻐﻮﻟﻲ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻲ ﻧﻪ وه او
ښﺎﻳﻲ ﭼﻲ د ﺗﺮﻛﻲ او آرﻳﺎﻧﻪ ﻟﻪ ﻟﻬﺠﻮ څﺨﻪ ﻳﻮه ﮔډه ژﺑﻪ وي ﭼﻲ د ﺧﺎن = ﻫﻮن ﻧﻮم ﺋﯥ ﻟﻪ
ﻫﻤﺪې ﮔډون څﺨﻪ اﺧﻴﺴﺘﻰ وي او اﺻﻼً ﻫﻤﻬﻐﻪ ﻳﻮ – ﭼﻲ دي.
دې ﻫﭙﺘﺎﻟﻲ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ 360م ﻛﺎل ﻟﻪ ﺷﻤﺎﻟﻪ د ﺟﻨﻮب ﺧﻮا ﺗﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﻛړى وو او څﻨﮕﻪ
ﭼﻲ ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ ﻛﻴﺪارﻳﺎن د دوى د ﺣﻤﻠﯥ ﭘﻪ ﺧﻄﺮ ﭘﻮه ﺳﻮه ﻧﻮ د ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﺋﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ
وﻏﻮښﺘﻠﻪ ﺧﻮ ورﺗﻪ ټﻴﻨﮓ ﻧﻪ ﺳﻮه او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ووﻳﻞ ﺳﻮه د ﮔﻨﺪاره ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ ﺳﻮل.
ﺧﻮ ﻫﭙﺘﺎﻟﻴﺎﻧﻮ ﭼﻲ ﻧﻮم ﺋﯥ د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﭘﻪ ﻳﻔﺘﻞ او د ﻏﺰﻧﻲ د ﭼﻐﺘﻮ ﭘﻪ ﻫﻔﺘﺎﻟﻪ ﻛﻲ ﺗﺮ اوﺳﻪ
ﭘﺎﺗﻪ دئ ﺗﺮ 425م ﭘﻮري ﺑﺎﺧﺘﺮ ټﻮل وﻧﻴﻮ او ﻟﻪ دې ځﺎﻳﻪ ﺋﯥ د ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪو ﺧﻮا ﺗﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ
دوﻟﺖ ﺗﻪ ﺧﻄﺮ ﭘﯧښ ﻛﻰ او د ﺟﻨﻮب ﺷﺮق ﭘﻠﻮ ﺗﻪ ﺋﯥ د ﻛﺎﺑﻞ او ﮔﻨﺪﻫﺎره او زاﺑﻞ ﺳﻴﻤﻲ
وﻧﻴﻮﻟﯥ او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻏښﺘﻠﻲ ﻫﭙﺘﺎﻟﻲ دوﻟﺖ ﺋﯥ ﺟﻮړ ﻛﻰ.
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ﻫﭙﺘﺎﻟﻴﺎن ﻫﻢ ﻟﻜﻪ ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎن او ﻛﻴﺪارﻳﺎن او ﺳﺎﻛﻴﺎن د دې ﻫﻴﻮاد د ﻧﻮرو آرﻳﺎﻳﻲ
ﻧﮋادو ﺧﻠﻜﻮ او ﭘښﺘﻨﻮ ﺳﺮه ﮔډ ﺳﻮل او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ دوى ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻢ ﺳﭙﻴﻦ ﻧﮋاده آرﻳﺎﺋﻴﺎن او
آرﻳﺎﻳﻲ ژﺑﻲ او د آرﻳﺎﻳﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎوﻧﺪه ول ﻧﻮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺎن ﻛﻲ ﺋﯥ ﻳﻮ ﻏښﺘﻠﻰ او واﻛﻤﻦ
ﻧﮋاد ﻣﻨځﺘﻪ راووﺳﺖ ﭼﻲ د دوى د ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﺟﮕﻲ ﭘﺰي او ﺑڼﯥ ﻛټ ﻣټ د ﭘښﺘﻨﻮ ﻗﺒﻴﻠﻮ
زﻟﻤﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ورﺗﻪ دي او د دې ﻧﺎﻣﻪ رﻳښﯥ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ ﭘﻪ ﻻﻧﺪي ډوﻟﻮ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ژﺑﻮ ﻛﻲ
ﭘﺎﺗﻪ دي ،ﭼﻲ داﺳﻲ اوښﺘﻨﻲ ﻟﺮي:
ﻫﭙﺘﻞ = اﻓﺘﻬﺎﻟﻴﺖ )ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ(
ﻫﺒﺘﻞ = اﺑﺪل
ﻫﻮﺗﻞ = اودل )ﭘښﺘﻮ(
ﻫﻴﺘﻞ = ﻫﻴﺘﺎل )دري( = اﺗﻞ )ﭘښﺘﻮ(
ﻫﻴﻄﻞ )ﻣﻌﺮب( = ﻫﻴﻄﺎل
ﻫﻴﺎﻃﻠﻪ )ﺟﻤﻊ ﻣﻌﺮب(
ﻫﻔﺘﻠﻴﺎن ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﻟﻪ ﻣﺮو څﺨﻪ ﺗﺮ ﻛﺸﻤﻴﺮه ﺧﭙﺎره ﺳﻮل او دﻟﺘﻪ ﺋﯥ ډﯦﺮ
ﻗﻮت وﻣﻮﻧﺪ.
د 515م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﻫﻔﺘﺎﻟﻴﺎﻧﻮ ﻟﻮﻳﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮري ﭘﺮ دوې ﺑﺮﺧﻲ ووﯦﺸﻠﻪ ﺳﻮه،
ﭼﻲ ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺪاو ﮔﻨﺪﻫﺎرا ﻛﻲ وه او ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺋﯥ ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻠﻪ ﺗﺮ ﻣﺮو
او ﮔﺮﮔﺎﻧﻪ اوږده وه ،ﭼﻲ د ﻏﺮﺑﻲ ﻫﭙﺘﺎﻟﻲ ﻟښﻜﺮو ﻟﻮﻣړۍ ﻧښﺘﻪ ﭘﻪ 427م ﻛﻲ د ﭘﺎرس د
ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﺎ ﺑﻬﺮام ﮔﻮر ﺳﺮه وه او ﻫﭙﺘﺎﻟﻲ ﺧﺎﻗﺎن د ﺧﭙﻞ دوه ﺳﻮه ﭘﻨځﻮس زره ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه
د ﻣﺮﻏﺎب او ﻣﺮو رود ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ د ﻫﻐﻪ ﺳﺮه وﺟﻨﮕﯧﺪ ،ﭼﻲ ﭘﻪ دې ﺟﮕړه ﻛﻲ ﺋﯥ ﻣﺎﺗﻪ
وﻛړه او ووژل ﺳﻮ او ﺑﻬﺮام ﮔﻮر د ﻫﻐﻪ ﻣﺮﺻﻊ او زرﻳﻦ ﺧﻮل د آذرﺑﺎﻳﺠﺎن آﺗﺸﻜﺪې ﺗﻪ اﻫﺪاء
ﻛﻰ او ﺧﭙﻞ ورور ﻧﺮﺳﻲ ﺋﯥ د ﻏﺮﺑﻲ آرﻳﺎﻧﻪ د ﺳﻴﻤﻲ ﻧﺎﺋﺐ اﻟﺴﻠﻄﻨﻪ وټﺎﻛﻪ.
ﭘﻪ 438م ﻛﺎل د ﺑﻬﺮام ﮔﻮر زوى دوﻫﻢ ﻳﺰدﮔﺮد ﭘﺮ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او دى
څﻮ واره د ﻫﻐﻮ ﻫﻔﺘﺎﻟﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭼﻲ د ﮔﺮﮔﺎن د ﺷﻤﺎل ﭘﻪ ﭼﻮل او ﭘﻪ ﺗﺎﻟﻘﺎن ﻛﻲ اوﺳﯧﺪل
وﻧښﺖ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﺋﯥ ﻣﺎﺗﻪ وﻛړه او ﭘﻪ 457م ﻛﺎل ﻣړ ﺳﻮ او ﺗﺮ ده وروﺳﺘﻪ ﭼﻲ ﻟﻮﻣړى
ﻓﯧﺮوز )484 – 457م( ﭘﺎﭼﺎ ﺳﻮ ،د ﻫﻴﺎﻃﻠﻪ وو ﻣﺸﺮﺗﻮب ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻰ وو ﭼﻲ
اﺧﺸﻮﻧﻮار )ﺧﺸﻨﻮاز( ﻳﺎ اﺧﺸﻮان ﻧﻮﻣﯧﺪ او دا وروﺳﺘۍ ﻛﻠﻤﻪ ﺗﺨﺎري ﻛﺘﺒﻴﻮ او ﺳﻐﺪي
ﻣﺘﻨﻮ ﻛﻲ د ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ده .ﻫﭙﺘﺎﻟﻲ )ﻳﻔﺘﻠﻲ( او ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ دوﻟﺘﻮﻧﻪ د ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﻲ
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ﺳﺮه وﻧښﺘﻞ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻲ ﻓﯧﺮوز ﻣﺎت ﺳﻮ او د ﺗﺎﻟﻘﺎن ﺳﻴﻤﻪ ﺋﯥ دوى ﺗﻪ ﭘﺮﯦښﻮوه او د
اﺷﺨﻮان ﺳﺮه ﺋﯥ ﺗړون وﻛﻰ ﭼﻲ د ﭘﺎرس دوﻟﺖ ﺑﻪ ﺗﺮ دې وﯦﺶ ﺗﯧﺮى ﻧﻪ ﻛﻮي او ﺗﺮ دوو
ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻮري ﺑﻪ ﭘﺎرس ﻫﭙﺘﺎﻟﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺧﻮرا زﻳﺎت ﻛﻠﻨﮓ )ﺧﺮاج( ورﻛﻮي او د ﭘﺎرس د ﻳﺪﺷﺎه
زوى ﻛﻮاذ )ﻗﺒﺎد( ﺑﻪ ﻫﻢ د ﻳﺮﻏﻤﻞ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ورﻛﻲ.
ﺧﻮ ﭘﯧﺮوز د دې ﺗړون ﭘﺮ ﺧﻼف 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
ﺷﻤﺎل ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻮ ﻛﻲ ﺗﺒﺎه ﺳﻮل او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﭘﯧﺮوز ﻫﻢ ووژل ﺳﻮ )484م( او ﻟﻮر ﺋﯥ د اﺧﺸﻮان
ﻻس 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.
ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ اﺧﺸﻮان وﻛﻮﻻى ﺳﻮه د آرﻳﺎﻧﻪ د ﺧﺎوري ﻳﻮواﻟﻰ د ﻫﺮﻳﺮود ﻟﻪ ﻣﺠﺮا
څﺨﻪ د ﻛﺎﺑﻞ او ﻫﻠﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﻧﺎوو ﭘﻮري ټﻴﻨﮓ ﻛړي او ﻳﻮ داﺳﻲ ﻏښﺘﻠﻰ دوﻟﺖ ﻣﻨځﺘﻪ راوﻟﻲ
ﭼﻲ د ﭘﺎرس ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺋﯥ ﺧﺮاج ﺗﻪ ﻏﺎړه اﻳښﯥ وي.
ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ د ﻫﭙﺘﺎﻟﻴﺎﻧﻮ ﭘﺎﭼﻬﻲ ﭘﻪ ټﻮﻟﻪ آرﻳﺎﻧﻪ ﻛﻲ ټﻴﻨﮕﻪ ﺳﻮه ،د دوى ﻗﺒﻴﻠﯥ ﭘﻪ
زاﺑﻞ ﻛﻲ راﻳﻮځﺎى ﺳﻮې ﻧﻮ د زاﺑﻠﻲ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﺘﻴﺒﻮ ﻛﻲ ﻫﭙﺘﺎﻟﻴﺎﻧﻮ ځﺎﻧﺘﻪ ﺟﺎﺑﻮﻟﻪ
 Jabulaﻳﺎ ﺟﻴﻮوﻟﻪ  Jauvlaﻳﻌﻨﻲ زاﺑﻠﻲ وﻳﻠﻲ دي.
د ﭘﯧﺮوز ﺗﺮ وژﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ورور وﻻش )ﺑﻼش( ﭘﺎﭼﺎ ﺳﻮ ،ﺧﻮ ﺗﺮ څﻠﻮرو ﻛﺎﻟﻮ
وروﺳﺘﻪ د ده د وزﻳﺮ زرﻣﻬﺮ ﭘﻪ زﻳﺎر د ﭘﺎﭼﻬۍ ﻟﻪ ﺗﺨﺘﻪ راﭘﺮﯦﻮوت او ړوﻧﺪ ﻛړه ﺳﻮ او ﭘﻪ
488م ﻛﺎل ﻛﻮاذ )ﻗﺒﺎد( د ﭘﯧﺮوز زوى ﭼﻲ د ﺷﻬﺰادﮔۍ ﭘﻪ دوره ﻛﻲ د ﻫﭙﺘﺎﻟﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه د
ﻳﺮﻏﻤﻞ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﭘﺎﺗﻪ وو او د دوى ﺳﺮه ﺋﯥ دوﺳﺘﺎﻧﻪ رواﺑﻂ درﻟﻮده د ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ
ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او د اﻳﺮان دوﻟﺖ ﻫﭙﺘﺎﻟﻲ دوﻟﺖ ﺗﻪ ﺧﺮاج ورﻛﺎوه ﻟﻜﻪ ﭼﻲ د وﻻش او ﻛﻮاذ او
ﻟﻮﻣړي ﺧﺴﺮو ﭘﺮ ﻛﺸﻒ ﺳﻮو ﻃﻼﻳﻲ ﺳﻜﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ ﻫﭙﺘﺎﻟﻲ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﻟﻴﻜﻨﻲ
ﺳﺘﻪ او د ﻣﺎرﻛﻮارټ ﭘﻪ ﻗﻮل )ﭘﻪ اﯦﺮان ﺷﻬﺮ  62ﻛﻲ( دا ﺳﻜﯥ ﺧﺎص ﻫﭙﺘﺎﻟﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﺧﺮاج د
ورﻛﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره وﻫﻠﻲ ﻛﯧﺪﻟﯥ.
د ﻫﭙﺘﺎﻟﻴﺎﻧﻮ رواﺑﻂ د ﻛﻮاذ ﺳﺮه دوﺳﺘﺎﻧﻪ ول او ﺣﺘﻰ ﻫﻐﻪ ﭘﯧﻐﻠﻪ ﭼﻲ د ﻫﭙﺘﺎﻟﻲ
اﺧﺸﻮان ﻟﻪ ﻣﻼ او د ﭘﯧﺮوز د ﻟﻮر ﻟﻪ ﻧﺴﻪ وه د ﻛﻮاذ ﻣﺎﻧﺪﻳﻨﻪ ﺳﻮه ،او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﻛﻮاذ
ﭘﺎﭼﻬﻲ ﻣﺨﺎﻟﻔﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮو ورﺑړوﻟﻪ او دى ﺋﯥ د ﻣﺰدﻛﻲ دﻳﻦ د ﻣﻨﻠﻮ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﺧﻠﻊ ﻛﻰ او د ده
ورور زﻣﻴﺎﺳﭗ ﺋﯥ ﭘﻪ ﭘﺎﭼﻬۍ وﻣﺎﻧﻪ ﻧﻮ ﻛﻮاذ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﭙﺘﺎﻟﻲ دوﻟﺖ ﺗﻪ ﭘﻨﺎه راوړه او
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ﭘﻪ 499م ﻛﺎل د ﻫﭙﺘﺎﻟﻲ ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ د ﭘﺎرس ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ.
ﻟﻮى ﻫﭙﺘﺎﻟﻲ اﺧﺸﻮان ﺗﺮ 460م وروﺳﺘﻪ د ﺧﭙﻠﻲ ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﻪ ﻧﻴﻤﻲ ﭘړۍ ﻛﻲ ﭼﻲ
) (40اﻳﺎﻟﺘﻪ ﺋﯥ درﻟﻮده او د ﭘﺎرس ﻟﻪ ﻣځﻜﻮ څﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟﯥ د ﺧﺘﻦ او ﭼﻴﻦ او ﻫﻨﺪ ﭘﻮري ﺧﭙﺮه
وه د ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪو ﺧﻮا ﺗﻪ ﺋﯥ د ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻏښﺘﻠﯥ ﭘﺎﭼﻬﻲ ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪي ﻛړه او ﻟﻤﺮﺧﺎﺗﻪ ﭘﻠﻮ
ﺗﻪ ﺋﯥ د ﻫﻨﺪﮔﻮﭘﺘﺎﻳﺎن ﭘﺮ ﺳﺮ ټﻜﻮﻟﻲ ول او ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﻬﺎن ﺑﻼش ﻛﻮاذ او ﻧﻮر ﺋﯥ د ځﺎن
ﺗﺎﺑﻊ ﻛړي او ﺧﺮاج ﺋﯥ ځﻨﻲ اﺧﻴﺴﺖ ،ﺗﺮ اﺧﺸﻮان وروﺳﺘﻪ ﻫﭙﺘﺎﻟﻲ ﻣﺸﻬﻮر ﭘﺎﭼﺎ ﺗﻮره ﻣﻨﻪ
 Turamanaﻧﻮﻣﯧﺪ )ﺗﻮره ﻣﻦ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ د ﺗﻮري او ﻣﻦ د ﻛﻠﻤﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړ ﺳﻮى ﭼﻲ ﺗﻮره د
ﺷﻤﺸﯧﺮ ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ او ﻣﻦ د ﻓﺎﻋﻠﻴﺖ ﺗﻮرى دئ – ﺗﻮرﻣﻦ ﻳﻌﻨﻲ ﺷﻤﺸﻴﺮي( ﭼﻲ د ﻫﻨﺪ ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺗﻪ
ﺋﯥ ﻫڅﻪ وﻛړه او د ﻫﻨﺪي ﮔﻮﭘﺘﺎ دوﻟﺖ ﺋﯥ ورﯦږداوه او ﺧﭙﻞ ﻫﻨﺪي ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺋﯥ ﭘﻪ ﺳﻜﻪ
) Sakalaد ﭘﻨﺠﺎب ﭘﻪ اوﺳﻨﻲ ﺳﻴﺎﻟﻜﻮټ( ﻛﻲ وټﺎﻛﻪ.
ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ دوو ﻛﺘﻴﺒﻮ د دې ﻫﭙﺘﺎﻟﻲ )زاوﻟﻲ( ﺗﻮره ﻣﻦ ﻧﻮم ﻳﺎد ﻛړى ،ﻳﻮې ﭘﻪ ﺳﻜﻬﺮ
او ﺑﻠﻲ ﭘﻪ ﻛﻮر ﻛﻲ ﭼﻲ )ﻣﻬﺎراﺟﻪ ﺗﻮره ﻣﻨﻪ ﺳﺎه ﺟﺎوﻟﻪ( ﻳﻌﻨﻲ" :ﺷﻬﻨﺸﺎه ﺗﻮره ﻣﻦ زاوﻟﻲ"
ﺋﯥ ﺑﻠﻠﻰ دئ او ﻟﻪ دې ﻛﺘﻴﺒﯥ څﺨﻪ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ د  500م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﺗﻮره ﻣﻦ د
ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﻛﻠﻮ ﻛﻲ د ده واﻛﻤﻨﻲ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ ﺧﭙﺮه ﺳﻮې ده.
د ﺗﻮره ﻣﻦ ﻣړﻳﻨﻪ د  520م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ اټﻜﻞ ﺳﻮې ده ﭼﻲ ﺗﺮ ده وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ زوى
ﻣﻴﻬﻴﺮه ﻛﻮﻟﻪ  Mihirakulaد زاﺑﻠﻲ ﻫﭙﺘﺎﻟﻴﺎﻧﻮ د ﺷﻬﻨﺸﺎﻫۍ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او د ده د
ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﻪ ﭘﻨځﻠﺴﻢ ﻛﺎل )د 517م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( د ده ﻧﻮم د ﻫﻨﺪ د ﮔﻮاﻟﻴﺎر ﭘﻪ ﻛﺘﻴﺒﻪ ﻛﻲ
ﻳﺎد ﺳﻮى دئ او ده ﺧﭙﻞ ﻓﺘﻮﺣﺎت د ﻫﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﻨځﻪ رﺳﻮﻟﻲ او ﻧﻮم ﺋﯥ ﺧﺎﻟﺺ ﭘښﺘﻮ دئ :ﻣﻴﺮ
= ﻟﻤﺮ  +ﻛﻮل = ﻛﻬﻮل ) ﺧﺎﻧﺪان( ﻳﻌﻨﻲ د ﻟﻤﺮ ﻟﻪ ﻛﻬﻮﻟﻪ ﭼﻲ د ﺑﺪﺧﺸﺎن ﭘﻪ ﻳﻮه ﺧﻄﻲ ﺗﺬﻛﺮه
ﻛﻲ ﺋﯥ ﻧﻮم ﭘﻪ دري ﻣﻬﺮﭘﻮر ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺳﻮى دئ او ده د ﻫﻨﺪ ﻣﺤﻠﻲ ﺷﻬﺰادﮔﺎن او د ﮔﻮﭘﺘﺎ د
ﻛﻮرﻧۍ ﭘﺎﻳڅﻮړ د ځﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻛړه او ﺑﺎج ﺋﯥ ځﻨﻲ اﺧﻴﺴﺖ او ﻛﺸﻤﻴﺮ ﺋﯥ وﻧﻴﻮ .دى ﻫﻐﻪ ﭘﺎﭼﺎ
دئ ﭼﻲ د ﻛﺎﺳﻤﺎس  Cosmasﭘﻪ ﻛﺘﺎب )547م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( د ﮔﻮﻻس  Gollossﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎد ﺳﻮى دئ ﭼﻲ ﻟښﻜﺮو ﺋﯥ د دوو زرو ﺟﮕړﻧﻮ ﭘﻴﻼﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﺮ ﻫﻨﺪ ﻳﺮﻏﻞ ﻛړى او ﺑﻠﺦ
او ﺑﺎﻣﻴﺎن او ﺑﺎدﻏﻴﺲ ﺋﯥ ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﺮﻛﺰوﻧﻪ ول.
د ﻣﻴﻬﻴﺮه ﻛﻮﻟﻪ ﭘﺎﭼﻬۍ د 542م ﺗﺮ ﺷﺎوﺧﻮا ﭘﻮري د ﻫﻮﻟﻨﺎﻛﻮ ﺟﮕړو او وﻳﻨﻮ ﺑﻬﯧﺪو
ﺳﺮه دوام درﻟﻮد او د ﻫﻨﺪي او ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻮداﺋﻴﺎﻧﻮ او د ﺑﻴﺰاﻧﺘﻲ راﻫﺐ ﭘﻪ آﺛﺎرو ﻛﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ دې
ﻋﺼﺮ ﻛﻲ ﺋﯥ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻫﻨﺪ ﻟﻴﺪﻟﻰ وو د ده د دې دﻫﺸﺖ او وﻳﻨﻮ ﺑﻬﻮﻟﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺳﻮې ده ،ﺗﺮ
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دې ﺣﺪه ﭼﻲ د ﻫﻨﺪ ﺷﻬﺰادﮔﺎﻧﻮ ﻟﻜﻪ ﺑﻬﺎﻧﻪ ﮔﻮﭘﺘﺎ د ﺑﻨﮕﺎل ﻣﺤﻠﻲ اﻣﻴﺮ دﮔﻮﭘﻪ راﺟﻪ او ﻧﻮرو
اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻻس ﻳﻮ ﻛﻰ او ﭘﻪ 510م ﻛﺎل ﺋﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺳﺨﺘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ ﻣﻴﻬﻴﺮه ﻛﻮﻟﻪ ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ
ورﻛړه او د ﻛﺸﻤﻴﺮ ﺧﻮا ﺗﻪ ﺋﯥ ﭘﺮ ﺷﺎ ﻛﻰ او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د 528م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د
ﻣﺮﻛﺰي ﻫﻨﺪ راﺟﻪ واﺳﻮدﻫﺎرﻣﻦ د ﻧﻮرو راﺟﮕﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﻫﭙﺘﺎﻟﻲ ﻟښﻜﺮ ﻟﻪ ﻫﻨﺪه وﻳﻮﺳﺖ،
څﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ 542م ﻛﺎل )ﻳﺎ د 550م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( ﻣﻴﻬﻴﺮه ﻛﻮﻟﻪ ﻣړ ﺳﻮ او د ده ﻧﻜﻠﻮﻧﻪ ﺗﺮ
ډﯦﺮي زﻣﺎﻧﯥ ﭘﻮري ﭘﻪ ﻛﺸﻤﻴﺮ ﻛﻲ ﭘﺎﺗﻪ ول.
د ﻣﻴﻬﻴﺮه ﻛﻮﻟﻪ ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ ﻫﭙﺘﺎﻟﻲ دوﻟﺖ ﻛﻤﺰورى ﺳﻮ او د ﺧﺴﺮو اﻧﻮﺷﺮوان
)579 – 531م( ﭘﻪ ﻋﺼﺮ ﻛﻲ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﻟښﻜﺮو د ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪو ﻟﻪ ﺧﻮا او ﺗﺮﻛﻲ ﻗﺒﻴﻠﯥ د ﺷﻤﺎل
ﻟﻪ ﭘﻠﻮه ﭘﺮ ﻫﭙﺘﺎﻟﻴﺎﻧﻮ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ ﭼﻲ دې ﻣﺘﺤﺪو ﻗﻮﺗﻮ ﭘﻪ ﺳﻐﺪ ﻛﻲ د
ﻫﭙﺘﺎﻟﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه وﻛړه ﭘﻪ 568م ﻛﺎل ﺋﯥ دوى ﻟﻪ ﭘښﻮ واﭼﻮل ﭼﻲ ﻓﺮدوﺳﻲ ﻫﻢ ﭘﺨﭙﻠﻪ
ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻛﻲ د ﻫﭙﺘﺎل د ﻣﺎﺗﻲ ﺷﺮح راوړې ده او ﻣﺮاد ﻫﻤﺪا ﻫﭙﺘﺎﻟﻴﺎن دي او ﭘﻪ دې وﺧﺖ
ﻛﻲ وو ﭼﻲ ﻫﭙﺘﺎﻟﻲ دوﻟﺖ رﺳﻤﺎً ﺳﻘﻮط وﻛﻰ او ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ ،ﻫﭙﺘﺎﻟﻲ او
ﺗﺮﻛﻲ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻣﺤﻠﻲ اﻣﺎرﺗﻮﻧﻪ ﺗﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﻋﺼﺮه ﭘﻮري ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮه ،ﭼﻲ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺑﻴﺎن
ﺳﻲ.
د ﻫﭙﺘﺎﻟﻴﺎﻧﻮ د ژﺑﻲ او ﻓﺮﻫﻨﮓ آﺛﺎر ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ژﺑﻮ ﭘښﺘﻮ – دري او ﻧﻮرو ﻛﻲ ﭘﺎﺗﻪ دي
ﭼﻲ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ د )ﺧﺎن( ﻟﻘﺐ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻮري د ﻫﺮ اﻓﻐﺎن د ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺮه ﺗړﻟﻰ وو او ﭘﻪ
ﻫﻨﺪ ﻛﻲ ﻫﺮ اﻓﻐﺎن ﭘﻪ دې ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدﯦږي او ﺗﻮرﺧﺎن او ﻣﻬﺮﮔﻞ ﻫﻢ ﭘﻪ ﭘښﺘﻨﻮ ﻛﻲ ډﯦﺮ ﻣﺮوج
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دي .ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ د اوﻟﺲ )ﻣﻠﺖ( او ﺟﺮﮔﻪ )د ﺷﻮرا ﻣﺠﻠﺲ( او ﻳﺮﻏﻞ )اﻳﻠﻐﺎر(
ﻟﻐﺘﻮﻧﻪ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ او دري ﻛﻲ او د ﺳﻬﺎك )= ﺳﺎﻛﻪ( او ﺧﻠﺠﻲ )=ﻏﻠﺠﻲ( او اﺑﺪاﻟﻲ )=
ﻫﭙﺘﺎﻟﻲ( او ﻛﺸﺎڼﻲ )= ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ( او ﻣﻴﺮوﻳﺲ )= ﻣﻬﺮوﻳﺴﻪ – ﻣﻬﺮه ﻛﻮﻟﻪ = د ﻟﻤﺮ ﻟﻪ
ﻛﻮﻟﻪ( او ﻧﻮر ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﺳﺎﻛﻴﺎﻧﻮ او ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎﻧﻮ او ﻫﭙﺘﺎﻟﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻋﺼﺮه
ﭘﺎﺗﻪ دي.
داﺳﻲ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ ﻫﭙﺘﺎﻟﻴﺎن د ﺑﻮداﻳﻲ دﻳﻦ ﭘﻴﺮوان ﻧﻪ ول او د ﺧﭙﻠﻮ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ
وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ ډﯦﺮ ﺑﻮداﻳﻲ ﻣﻌﺒﺪوﻧﻪ وران ﻛړي او د ﻫﻐﻪ دﻳﻦ ﭘﻴﺮوان ﺋﯥ ووژل او ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
ﭼﻲ ﻫﻴﻮن ﺗﺴﻨﮓ ﭘﻪ  9ﻫـ ﻛﺎل ﻛﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راﻏﻰ ،د ﮔﻨﺪﻫﺎره ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﻲ ﺋﯥ ډﯦﺮ
ﺧﻠﻚ او ﺷﻬﺰادﮔﺎن وﻟﻴﺪل ﭼﻲ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻌﺒﺪو ﭘﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢ اﺧﺘﻪ ول او دا ﺑﻮداﻳﻲ ﻣﻌﺒﺪوﻧﻪ د
ده ﺗﺮ ارﺗﮓ دﻣﺨﻪ وران ﺳﻮي ول ،ﻛﻠﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ  520م ﺳﺎﻧﮓ – ﻳﻮن ﭼﻴﻨﻲ زاﻳﺮ ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ
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ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ﻫﻠﺘﻪ ﺋﯥ وﻟﻴﺪه ﭼﻲ ﻫﭙﺘﺎﻟﻲ ﭘﺎﭼﺎ د ﻛﺮاﺳﺘﻲ ﺗﺮ ﻛږدۍ ﻻﻧﺪي د ﺳﺮو زرو ﭘﺮ ﺗﺨﺖ
ﻧﺎﺳﺖ او د ﺧﭙﻠﻮ څﻠﻮﯦښﺘﻮ ﻫﻴﻮادو ﺳﻮﻏﺎﺗﻮﻧﻪ ﺋﯥ ﻣﻨﻞ او د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﭘﻪ ﺟﻨﻮب ﻛﻲ د ﺑﻮدا
د دﻳﻦ دښﻤﻦ او وراﻧﻮوﻧﻜﻰ ﻣﻬﺮه ﻛﻮﻟﻪ وو.
د ﻫﭙﺘﺎﻟﻴﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺳﻜﻮ ﭼﻲ ﻟﻪ ﻫډې ،ﻛﺎﺑﻞ ،ﻏﻮرﺑﻨﺪ او ﻧﻮرو ځﺎﻳﻮ څﺨﻪ ﻛﺸﻒ ﺳﻮي د
دوى د ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ څﯧﺮې د ﺟﮕﻮ ﭘﺰو او ﻏﺎړﮔﻴﻮ او د ﻣﺮﻏﻠﺮو د ﻏﻮږواﻟﻴﻮ او ﺗﺎﺟﻮ ﺳﺮه
ښﻜﺎري ﭼﻲ د ﻛﻮﭼﻴﺎﻧﻮ ﺑڼﻮ ﺗﻪ ورﺗﻪ دي او ﻫﻢ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ،ﭘﻬﻠﻮي ،ﺳﻨﺴﻜﺮﻳﺖ ﻟﻴﻜﻨﻲ
ورﺑﺎﻧﺪي ﺳﺘﻪ د ﺳﻜﯥ ﭘﺮ ﺑﻞ ﻣﺦ د آﺗﺸﻜﺪې ﺷﻜﻞ د دوو ﻧﯧﺰه ﻟﺮوﻧﻜﻮ ﺳﺎﺗﻨﺪوﻳﻮ ﺳﺮه ﻟﻴﺪه
ﻛﯧږي ،او ﻟﻪ دې څﺨﻪ ﭘﺨﭙﻠﻪ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ دوى آﺗﺸﻜﺪې او روڼﺎ ﺗﻪ اﺣﺘﺮام درﻟﻮد او
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ دې وﺧﺘﻮ ﻛﻲ د ﺳﻮرﻳﺎ )ﻟﻤﺮ( د ﻣﻌﺎﺑﺪو آﺛﺎر د ﺧﻴﺮﺧﺎﻧﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﺗﻞ ﻛﻲ ﻫﻢ
ﻛﺸﻒ ﺳﻮي دي او د زور )ﺳﻮر( او زون ﻟﻮى ﻣﻌﺒﺪ د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﻫﺎ ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﻪ زﻣﻴﻨﺪاور ﻛﻲ د
اﺳﻼﻣﻲ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ ﺗﺮ ﻋﺼﺮه ﭘﻮري ﻫﻢ وو ﻧﻮ وﻳﻞ ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ ﭼﻲ ﻫﭙﺘﺎﻟﻴﺎﻧﻮ ﻧﻮر او روڼﺎ څﻪ
ﭘﻪ اور او څﻪ ﭘﻪ ﻟﻤﺮ ﻛﻲ ﻧﻤﺎﻧځﻠﻪ او ﭘﺮﺳﺘﺶ ﺋﯥ ﻛﺎوه او ﺑﻮداﺋﻴﺖ ﺋﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړى )15
ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ دي وﻛﺘﻞ ﺳﻲ(.
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اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اﺳﻼم د ﭘﻴﺪاﻳښﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ
د ﻣﻴﻼدي اووﻣﻲ ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﻲ ﭼﻲ د اﺳﻼم ﻟﻤﺮ د ﺑﻄﺤﺎ ﻟﻪ څﻨډي
څﺨﻪ راڅﺮك وﻫﻞ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻴﻮاد د ﻣﺤﻠﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﺗﺮ ادارې او د ﺷﺮﻗﻲ او ﻏﺮﺑﻲ
ادﻳﺎﻧﻮ ﺗﺮ اﻏﯧﺰې ﻻﻧﺪي وو .د ﻫﻴﻮاد ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ،ﻫﺮات او د ﻫﻐﻮ
ﺷﺎوﺧﻮا د ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د دورې ﺗﺮ ﺳﻴﺎﺳﻲ او اداري او دﻳﻨﻲ ﻧﻔﻮذ ﻻﻧﺪي وه ﭼﻲ ژﺑﻪ ﺋﯥ
ﭘﻬﻠﻮي او دﻳﻦ ﺋﯥ زردﺷﺘﻲ وو .ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰي ﻏﺮﻳﺰه ﺳﻴﻤﻪ او زاﺑﻠﺴﺘﺎن او د ﻛﺎﺑﻞ د ﺳﻴﻨﺪ
د ﻧﺎوې ﭘﻪ ﮔﻨﺪﻫﺎرا او د ارﻏﻨﺪاو او ﺗﺮﻧﻚ ﭘﻪ ﻧﺎوو ﻛﻲ د ﻫﻨﺪوﻛﺶ د ﻏﺮو ﺗﺮ ﻟﻤﻨﻮ او د ﻫﻐﻪ
ﺷﻤﺎل ﺗﻪ او د ﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﻏﺎړو ﭘﻮري د ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎﻧﻮ او ﻳﻔﺘﻠﻴﺎﻧﻮ د ﭘﺎﻳڅﻮړ د داﺧﻠﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ
ﻛﻮرﻧﻴﻮ او د دې ﻫﻴﻮاد ﻧﻮرو ﺧﻠﻜﻮ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه ،ﭼﻲ ﺑﻮداﻳﻲ او ﺑﺮﻫﻤﻨﻲ دﻳﻨﻮﻧﻪ ﺋﯥ
درﻟﻮده او د دوى ﺛﻘﺎﻓﺖ او دﻳﻦ او آﺋﻴﻦ ﺑﯧﺨﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﺑڼﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ وه او داﺳﻲ ښﻜﺎري ﭼﻲ
د ﻣﻴﻼدي ﭘﯧړﻳﻮ ﻟﻪ ﺳﺮه څﺨﻪ ﭘﻪ دې ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ د ﻋﻘﻴﺪې او ﭘﺮﺳﺘﺶ آزادي وه او ﻫﺮي ﺧﻮا
ﺗﻪ د راز راز دﻳﺎﻧﺘﻮ ﻣﻌﺒﺪوﻧﻪ ودان ول او ﭘﻪ ﻣﻴﻼدي ﻟﻮﻣړﻧﻴﻮ ﭘﻨځﻮ ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﻲ د ﮔﺮﻳﻜﻮ
ﺑﻮدﻳﻚ ﺻﻨﻌﺖ او ﻣﺪﻧﻴﺖ او ﮔډ ﺗﻤﺪن او ادﻳﺎن د ﺧﭙﻞ ﺗﻘﺎﻃﻊ او ﻧښﺘﻮن ﭘﻪ ځﺎي ﻛﻲ ﻳﻌﻨﻲ
د ﺗﻜﺴﻴﻼ او د ﻫﻠﻤﻨﺪ د ﻧﺎوې د ﺳﻴﻤﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ او ﺷﻤﺎﻻً ﺗﺮ ﺑﻠﺦ او ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن ﭘﻮري ﻣﻮﺟﻮد
ول او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻜﻮ د دې ﮔډ ﻣﺪﻧﻴﺖ ﭘﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﻮﻟﻮ ﻛﻲ ﻻس درﻟﻮد او ﺗﺮ اووﻣﻲ
ﭘﯧړۍ او د اﺳﻼم 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.
د ﻫﻐﻲ زﻣﺎﻧﯥ ﻣﺮوج رﺳﻢ اﻟﺨﻄﻮﻧﻪ ﺧﺮوﺷﺘﻬﻲ ،ﭘﻬﻠﻮي ،ﺷﺮه داﻧﺎﮔﺮي،
ﺳﻨﺴﻜﺮﻳﺖ ،ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ول ،ﭼﻲ د دې ﻫﺮ ﻳﻮه رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﻧﺨښﻲ ﻟﻪ ﻣځﻜﻲ څﺨﻪ راوﺗﻠﻲ دي.
د ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻋﺼﺮ ﻟﻪ ژﺑﻮ څﺨﻪ دري )ﺗﺨﺎري( ،ﭘښﺘﻮ ،ﭘﻬﻠﻮي او ﭘﺮاﻛﺮﻳﺖ ژﺑﻲ وې
ﭼﻲ د ﻫﻐﻮ د ﺗﺎرﻳﺨﻲ رواﻳﺎﺗﻮ او آﺛﺎرو د ﻛﺘﻨﻲ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﺋﯥ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ څﺮك
ﻣﻮﻧﺪﻻى ﺳﻮ.
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ﻫﻴﻮن ﺗﺴﻨﮓ ﮔﺮزﻧﺪوى او ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻮداﻳﻲ زاﻳﺮ ﭼﻲ ﭘﻪ 9ﻫـ ﻛﺎل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راﻏﻠﻰ
وو ،د دې ﻫﻴﻮاد د ﺷﺮﻗﻲ او ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ د ﺧﻠﻜﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻓﻜﺮي اوﺿﺎع
ﭘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺮه ﻟﻴﻜﻲ او واﻳﻲ ﭼﻲ :ﭘﻪ دې ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ د ﺑﻮداﻳﻲ د ﻟﻮى ﻣﺬﻫﺐ او ﻛﻮﭼﻨﻲ
ﻣﺬﻫﺐ د دواړو ﭘﻴﺮوان ﺧﻮرا زﻳﺎت ول او ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮ ښﺎرو ﻛﻲ د دې دوو ﻣﺬﻫﺒﻮ ﻣﻌﺒﺪوﻧﻪ
ودان ول ،ﻫﺮي ﺳﻴﻤﻲ ﻳﻮ ﺣﻜﻤﺮان درﻟﻮد ﭼﻲ د ﻋﺪم ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ او ﺗﺸﺘﺖ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ او د
ﻣﻠﻮك اﻟﻄﻮاﻳﻔۍ د اﻏﯧﺰې ﻟﻪ ﻛﺒﻠﻪ د دې ﺳﻴﻤﻮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ،ﺳﻴﺎﺳﻲ ،اﻗﺘﺼﺎدي ،ﻓﻜﺮي
اوﺿﺎع ﭼﻨﺪاﻧﻲ ښﻪ ﻧﻪ وه او ﭘﻪ دﻳﻨﻲ ﭼﺎرو ﻛﻲ اوﻫﺎم او ﺧﺮاﻓﺎت ﮔډ ﺳﻮي ول.
ﻫﻴﻮن ﺗﺴﻨﮓ د ﭘﯧښﻮر ،ﻫډې ،ﻟﻐﻤﺎن ،ﻛﺎﭘﻴﺴﺎ ،ﺑﺎﻣﻴﺎن ،ﻏﺰﻧﻪ ،ﺑﻠﺦ او د ﻫﻨﺪوﻛﺶ د
ﻧﻮرو ﺷﻤﺎﻟﻲ ښﺎرو د ﺑﻮداﻳﻲ ﻣﻌﺒﺪو ﭘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺮه ﻧﻮم اﺧﻠﻲ ،ﺣﺎل دا ﭼﻲ ﭘﻪ 24ﻫـ ﻛﺎل
ﭼﻲ ﻟﻪ ﻫﻨﺪه ﺑﻴﺮﺗﻪ راﮔﺮځﯧﺪ د ﻛﺎﭘﻴﺴﺎ د ﺟﻨﻮب ﭘﻪ  23ﻣﻴﻠﻲ ﻛﻲ ﺋﯥ د اروﻧﺎ ﭘﻪ ﻏﺮه ﻛﻲ د
آﺳﻤﺎﻧﻲ روح )ﺳﻮﻧﺎ( ﻣﻌﺒﺪ ﻟﻴﺪﻟﻰ او واﻳﻲ ﭼﻲ دا ﻣﻌﺒﺪ د زاﺑﻠﺴﺘﺎن ﺳﻮﻧﺎﮔﻴﺮ ﺗﻪ وړل
ﺳﻮى وو او دا ﻫﻤﻬﻐﻪ د زﻣﻴﻨﺪاور زور )زون( د ﻏﺮه ﺑﻮدﺗﻮن )ﭘﺮﺳﺘﺸﮕﺎه( وو ﭼﻲ د
اﻟﺒﻼذري ﭘﻪ ﻗﻮل ﭘﻪ 30ﻫـ ﻛﺎل د اﺳﻼﻣﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻤﺮه ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺴﺨﻴﺮ او د
ﺳﺮو زرو ﺑﺖ ﺋﯥ د ﻳﺎﻗﻮﺗﻲ ﺳﺘﺮﮔﻮ ﺳﺮه ﻣﺎت ﻛړه ﺳﻮى وو.
د دې دورې ﺑﻞ ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮدﺗﻮن د ﻛﺎﺑﻞ د ﺷﺎه ﺑﻬﺎر ﺑﻮدﺗﻮن وو ﭼﻲ ﻫﻴﻮن ﺗﺴﻨﮓ د
ﻛﺎﺑﻞ د ﺷﻤﺎل د ﻳﻮ څﻮ ﺷﺎﻫﻲ ﻣﻌﺒﺪو ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛړې ده او د ﻛﺎﺑﻠﺴﺘﺎن ﻳﻮ ﻟﻮى ﺑﻮدﺗﻮن ﻏﺎﻟﺒﺎً د
ﻫﻨﺪوﻛﺶ د اوﺳﻨﻰ ﺷﻴﺒﺮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ وو )ﺷﻴﺒﺮ ﻫﻢ د ﺷﺎﺑﻬﺎر ﻣﺨﻔﻒ دئ( ﭼﻲ ﻋﺮب
ﻣﺆرخ ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ ﻫﻐﻪ د ﻏﻮرﺑﻨﺪ او د ﺑﺎﻣﻴﺎن د ﺳﺮخ ﭘﺪ )ﺳﺎرﺧﻮد( ﭘﻪ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻛﻲ ﻳﺎد ﻛړى او
واﻳﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ 176ﻫـ ﻛﺎل د ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﻳﺤﻴﻰ ﺑﺮﻣﻜﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺴﺨﻴﺮ او ﺑﺖ ﺋﯥ وﺳﻮځﻞ ﺳﻮ.
د دې دورې د ﻣﻌﻠﻮﻣﺎﺗﻮ ﻣﻬﻤﻪ ﭼﻴﻨﻪ د ﭼﻴﻨﻲ ﺑﻮداﻳﻲ زاﻳﺮاﻧﻮ ﻟﻴﻜﻨﻲ دي ﭼﻲ د
ﺑﻮداﻳﻲ ﺑﻮدﺗﻮﻧﻮ )ﻣﻌﺎﺑﺪو( د زﻳﺎرت ﻟﻪ ﭘﺎره راﺗﻠﻪ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ﭘﻪ 399م ﻛﺎل ﺷﻲ
ﻓﺎﻫﻴﺎن او ﭘﻪ 518 – 517م ﻛﺎل ﺳﻮﻧﮓ ﻳﻦ او )ﻟﻪ  629څﺨﻪ ﺗﺮ 645م( ﻫﻴﻮن ﺗﺴﻨﮓ او ﭘﻪ
660م ﻛﻲ واﻧﻚ ﻫﻴﻮن – ﺗﺴﻮ ﺳﻔﻴﺮ او ﭘﻪ 664م ﻛﻲ ﻫﻴﻮن ﺗﭽﺎو او ﭘﻪ 751ﻛﻲ ووﻛﻨﮓ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣځﻜﻪ ﻟﻴﺪﻟﯥ ده او ښﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺋﯥ راټﻮل ﻛړي او ﻟﻴﻜﻠﻲ دي.
ﻫﻴﻮن ﺗﺴﻨﮓ ﭼﻲ د ﻫﺠﺮي د ﻟﻮﻣړﻧۍ ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ ﻧﻴﻤﺎﻳﻲ ﻛﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د
ښﺎرو اوﺿﺎع ﭘﻪ دﻗﺖ او ﺑﺼﻴﺮت ﺳﺮه ﻟﻴﻜﻠﯥ ﭘﻪ ﻫﺮ وﻻﻳﺖ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻟﻪ ﻣﻠﻮك ﻃﻮاﻳﻒ څﺨﻪ د
ﻳﻮه ﭘﺎﭼﺎ او د ﻛﺸﺘﺮﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻃﺒﻘﯥ څﺨﻪ ﻳﻮ ﻟښﻜﺮ ښﻮوﻟﻰ دئ او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻋﺮﺑﻮ
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ﻣﺆرﺧﺎﻧﻮ او ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻲ ﻫﻢ واﻳﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﺮه ﺳﻴﻤﻪ ﻛﻲ ﭘﻪ ﺑﯧﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن ول
ﭼﻲ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ دي :ﺳﺠﺴﺘﺎن ﺷﺎه ،ﻣﺮوﺷﺎه ،ﻗﻔﺺ ﺷﺎه ،ﻣﻜﺮان ﺷﺎه ،ﻛﺎﺑﻼن
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 ﻛﻴﻼن،
د زاﺑﻠﺴﺘﺎن ﻓﻴﺮوز ،ﺗﺮﻣﺰﺷﺎه ،ﺷﯧﺮ ﺑﺎﻣﻴﺎن ،د ﺳﻐﺪ ﻓﻴﺮوز ،د ﻓﺮﻏﺎﻧﯥ اﺧﺸﻴﺪ ،رﻳﻮﺷﺎر،
ﮔﻮزﮔﺎن ﺧﺬاه ،ﺧﺘﻼن ﺷﺎه ﻳﺎ ﺷﻴﺮﺧﺘﻼن ،ﺑﺨﺎرا ﺧﺪاه ،د ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﻃﺮﺧﺎن ،د ﺳﻴﺴﺘﺎن او
رﺧﺞ او داور رﺗﺒﻴﻞ ،د ﻫﺮات او ﭘﻮﺷﻨﮓ او ﺑﺎدﻏﻴﺲ ﺑﺮازان ،د ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﻛﻮﺷﺎن ﺷﺎه،
د ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن ﺷﺎر ،د ﺑﺎدﻏﻴﺲ او ﺗﺨﺎر ﻧﻴﺰك ،د ﺗﺨﺎر ﻳﺒﻐﻮ ،د ﺳﻮر او ﻏﻮر ﺟﻬﺎن ﭘﻬﻠﻮان ،د
ﻏﺰﻧﻪ او ﮔﺮدﻳﺰ ﻟﻮﻳﻚ ،ﭼﻲ ﻓﺮدوﺳﻲ د ﻣﻬﺮاب ﻛﺎﺑﻠﻲ او ﺳﺎم او زال زاﺑﻠﻲ د ﻛﻬﻮل ﺧﻮاږه
ﻧﻜﻠﻮﻧﻪ ﻟﺮي.
د ﻏﺰﻧﻪ ﻟﻮﻳﻜﺎن ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﻛﻬﻮل وو ،ﭼﻲ د ﻳﻮه ﻧﻴﻜﻪ ﻧﻮم ﺋﯥ د ﺑﻐﻼن ﭘﻪ ډﺑﺮﻳﻨﻪ ﻟﻴﻜﻨﻪ
ﻛﻲ ﻟﻮﻳﻚ ﺑﻮﺳﺮ راﻏﻠﻰ دئ او د 160م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻓﺮﻳﺴﺘﺎر آب )د اوﺑﻮ
رﺳﻮﻟﻮ وزﻳﺮ( وو او د دې ﻛﻬﻮل ﭘﺎﻳڅﻮړ ﭘﻪ ﮔﺮدﯦﺰ او د ﻏﺰﻧﻪ ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﻲ د ﻳﻌﻘﻮب ﻟﻴﺚ او
)(1

ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﻌﻮد ﺗﺮ وﺧﺘﻮ ﻣﻮﺟﻮد وو .
ﺑﻞ ﻣﺸﻬﻮر ﻛﻬﻮل د زاﺑﻠﻲ رﺗﺒﻴﻼﻧﻮ 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
ﺷﻬﺮﺳﺘﺎن رﺗﺒﻴﻞ د ارﻏﻨﺪاو ﭘﺮ ﻏﺎړه ﭘﻪ ﻛﻮﻫﻚ ﻛﻲ وو ﭼﻲ د ډﺑﺮﻟﻴﻜﻮﻧﻮ او ﻋﺮﺑﻮ او ﻫﻨﺪي
او ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺆرﺧﺎﻧﻮ د ﻳﺎدوﻧﻲ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ د دې ﻛﻬﻮل ډﯦﺮ ﺷﺎﻫﺎن ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺳﻮي دي او دوى
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د اﺳﻼﻣﻲ ﻟښﻜﺮو د راﺗﮓ ﭘﺮ وﺧﺖ د اﻋﺮاﺑﻮ ﺳﺮه ﺟﮕړې او ﻣﻘﺎوﻣﺘﻮﻧﻪ
وﻛړه ،څﻮ ﭼﻲ د 258ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﻳﻌﻘﻮب ﻟﻴﺚ ﺻﻔﺎري ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړه.
ﺑﻞ ﻏښﺘﻠﻰ او ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻛﻬﻮل د ﻛﺎﺑﻞ ﺷﺎﻫﺎﻧﻮ وو ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ اﺳﻼﻣﻲ ﭘﯧړۍ او د
ﻋﺮﺑﻮ د ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻠﻪ ﺗﺮ ﭘﻨﺠﺎﺑﻪ ﺣﻜﻢ ﻛﺎوه او د اﻟﺒﻴﺮوﻧﻲ ﭘﻪ ﻗﻮل د
ﺑﺮﻫﺘﮕﻴﻦ ﻟﻪ اوﻻدې څﺨﻪ دئ ﭼﻲ د دې ﻛﻬﻮل د وروﺳﺘﻨﻲ ﭘﺎﭼﺎ ﻟﻜﺘﻮرﻣﺎن د ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﻪ
وﺧﺖ ﻛﻲ د ﻫﻐﻪ وزﻳﺮ ﻛﻠﺮ د دوى ﺗﺎج او ﺗﺨﺖ وﻧﻴﻮه او ﺳﺎﻣﻨﺪ او ﻛﻤﻠﻮ او ﺑﻬﻴﻢ او ﺟﻴﭙﺎل او
اﻧﻨﺪﭘﺎل او ﺗﺮوﺟﻨﭙﺎل د ده ﻟﻪ اوﻻدې څﺨﻪ ﺑﺮﻫﻤﻨﻲ ﭘﺎﭼﻬﺎن دي.
) (1د ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﻪ ﭘﺎره دي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم  31 /1او رﺳﺎﻟﮥ ﻟﻮﻳﻜﺎن ﻏﺰﻧﻪ د ﻛﺎﺑﻞ
ﭼﺎپ ﺗﻪ رﺟﻮع وﺳﻲ.
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د اﻟﺒﻴﺮوﻧﻲ ﭘﺮ رواﻳﺖ ﺳﺮﺑﯧﺮه د ﻛﺎﺑﻠﺸﺎﻫﺎﻧﻮ ځﻴﻨﻲ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ د دوى ﻟﻪ ﻫﻐﻮ ﺳﻜﻮ څﺨﻪ
ﭼﻲ ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﻲ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﻟﻜﻪ ﺧﻮدوﻳﻪ ﻛﻪ ،ﺳﭙﺎﻟﻪ ﭘﺘﻲ ،ﭘﺪﻣﻪ ،وﻧﻜﻪ دﻳﻮا .د ﺗﺎرﻳﺦ
ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻣﺆﻟﻒ د 36ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﻛﺎﺑﻠﺸﺎﻫﺎﻧﻮ د دوو ﻧﻮرو ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻳﺎدوي
ﭼﻲ ﻟﻮى ﻛﺎﺑﻠﺸﺎه د ﻛﻮﭼﻨﻲ ﻛﺎﺑﻠﺸﺎه ﺗﺮ ﻣﺎﺗﻲ وروﺳﺘﻪ د ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ اﺑﻦ ﺳﻤﺮه ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
ﻛﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺎوه او  28زره وﺳﻠﻪ وال او ﭘﻴﻞ ﻟﺮوﻧﻜﻰ ﻟښﻜﺮ ﺋﯥ درﻟﻮد.
اﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻲ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺆرخ د ﻳﻮه ﻛﺎﺑﻠﺸﺎه ﺧﻨﺠﻞ ﻧﻮم اﺧﻠﻲ ،ﭼﻲ د اﻟﻤﻬﺪي ﻋﺒﺎﺳﻲ
ﺧﻠﻴﻔﻪ د 164ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ وو ،ﻣﮕﺮ ﻟﻪ ﻣﺴﻜﻮﻛﺎﺗﻮ څﺨﻪ ښﻜﺎري ﭼﻲ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ
او ﮔﻨﺪﻫﺎراه ﻛﻲ ﺗﺮ ﻛﺸﻤﻴﺮه ﻳﻮې ﻛﻮرﻧۍ د ﺧﻨﺠﻞ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه ،ﭼﻲ د دوى
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﭘﺮ ﻣﺴﻜﻮﻛﺎﺗﻮ ﺑﺎﻧﺪي د ﺧﻨﮕﻞ ﻟﻪ ﻛﻮرﻧۍ څﺨﻪ ﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮي دي او دا د ﻛﺎﺑﻠﺸﺎﻫﺎﻧﻮ
ﻳﻮه ﻛﻮرﻧۍ وه ﭼﻲ د ﻧﺎﻣﻪ اﺻﻞ ﺋﯥ ﺧﺎن  +ﻛﻬﻮل = ﺧﺎﻧﮕﻞ = ﺧﻨﺠﻞ وو او دا ﻧﻮم ﭘﻪ ﻫﻨﺪي
رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﺧﻦ ﺧﻴﻠﻪ = ﺧﺎن ﺧﻴﻞ دئ ،ﭼﻲ ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻠﻪ ﺗﺮ ﻛﺸﻤﻴﺮه ﭘﺴﻠﻪ 565م څﺨﻪ د دوى
ﺷﺎﻫﻲ وه او د ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻋﺼﺮه ﭘﻮري ﭘﻨځﻪ ﭘﯧړۍ ﺋﯥ دوام وﻛﻰ.
دﻏﻪ ﻛﺎﺑﻠﺸﺎﻫﺎن د اﺳﻼﻣﻲ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ ﭘﺮ وﺧﺖ ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻠﻪ ﭘﯧښﻮر او وﻳﻬﻨﺪ او ﺗﻜﺴﻴﻼ
ﺗﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ ﺳﻮل او ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد دوى د اﺑﺎﺳﻴﻦ د ﻏﺎړي ﻟﻪ وﻳﻬﻨﺪه ﻫﻢ واﻳﺴﺘﻞ او ﭘﻪ 290ﻫـ
ﻛﺎل د ﺳﻮات او ﻣﺮدان ﻣځﻜﻲ ﻫﻢ د ﻛﺸﻤﻴﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﮔﻮﭘﺎﻟﻪ ورﻣﻦ ځﻨﻲ وﻧﻴﻮﻟﯥ او د دوى
ﭘﺎﺗﻪ ﺳړي ﺗﺮ 490ﻫـ ﭘﻮري ﭘﻪ ﻛﺸﻤﻴﺮ ﻛﻲ ﺷﺎﻫﻲ ﭘﻮﺗﺮه )ﺷﻬﺰادﮔﺎن( ﺑﻠﻞ ﻛﯧﺪه او ﻛﻠﻪ ﭼﻲ
)(1

ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ د دوى ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ او ﻳﺎدوﻧﻲ ﺷﻤﯧﺮو ﻧﻮ ﺋﯥ ﻋﺪد ﺗﺮ ) (20ﭘﻮري رﺳﯧږي .
ﻟﻪ دې ﻣﻘﺎﻣﻲ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﺑﻠﻪ ﻛﻮرﻧۍ د ﺗﺮﻛﻲ ﺧﺎﻗﺎن ده ﭼﻲ د ﭼﻴﻨﻲ ﻧﻮﺷﺘﻮ ﺳﺮه
ﺳﻢ دوى ﻟﻪ  620م څﺨﻪ ﺗﺮ 630م ﭘﻮري ﻛﺎﺑﻞ او ﮔﻨﺪﻫﺎرا او د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻲ
وﻧﻴﻮﻟﯥ ،ﭘﻪ اﺻﻞ ﻛﻲ ﻫﻢ دوى د دﻏﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺧﻠﻚ ول ﭼﻲ ﺗﺮﻛﺸﺎﻫﻲ ﻛﻮرﻧۍ ﺋﯥ ﺑﻮﻟﻲ،
دوى ﻟﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﻪ 569م او 589م او 616م ﺟﻨﮕﻮﻧﻪ وﻛړل او ﺗﺮ ﺳﻐﺪ
ﭘﻮري ﺳﻴﻤﻲ د دوى وې.
ﻟﻪ ﺗﺮﻛﺸﺎﻫﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ د ﻧﻴﺰك او ﺷﺎد او ﺟﺒﻐﻮﻳﻪ د ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﻟﻪ
ﮔﻨﺪﻫﺎرا او ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺎدﻏﻴﺲ ﭘﻮري ﻳﺎد ﺳﻮي دي او ﺗﮕﻴﻦ ﺷﺎﻫﺎن ﻫﻢ ﻟﻪ دوى څﺨﻪ
ښﻜﺎري.
ﻟﻪ  651ﺗﺮ 709م ﭘﻮري ﻳﻮه ﻣﺸﻬﻮره ﺗﺮﻛﻲ ﻛﻮرﻧۍ د ﻧﻴﺰك ﻃﺮﺧﺎن ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د
) (1د ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﻪ ﭘﺎره وګﻮرئ :راﺟﻪ ﺗﺮﻧګﻴﻨﻲ  ،3330 /8اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم .71 /1
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اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ ﻳﺎدﯦږي ﭼﻲ د دوى ﻣﺴﻜﻮﻛﺎت ډﯦﺮ ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ او د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ
ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ ﭘﻴﺪا ﺳﻮي دي او ﭘﺎﭼﻬﻲ ﺋﯥ ﺗﺮ ﻣﺮو او ﺑﺎدﻏﻴﺴﻪ رﺳﯧﺪه او ﭘﻪ 91ﻫـ ﻛﺎل ﻳﻮه
آﺧﺮﻧﻲ ﻧﻴﺰك ﻗﻨﻴﺒﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﻓﺎﺗﺢ ﺳﺮه ﺳﺨﺖ ﺟﻨﮕﻮﻧﻪ ﻛړي دي.
د دې ﻛﻮرﻧۍ ﺳﻜﯥ د ﻧﻴﺰك ﺷﺎه  Nycky-mlkﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﻪ ﭼﻲ دﻏﻪ ﻧﻮم ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ
)(1

ﻧﭙﻜﻲ ﻣﻠﻚ ﻫﻢ وﻳﻠﻰ دئ ،ﺧﻮ ﺻﺤﻴﺢ ﺑﻪ ﻧﻴﭽﻜﻲ – ﻧﻴﺰﻛﻲ وي  .ﭘﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﻛﻲ دا
ﻧﻮم ﻧﻮ – ﺳﻲ  No-Seدئ ﭼﻲ د ﻛﺎﭘﻴﺴﻪ ﭘﺎدﺷﺎه وو او ﭘﻪ 719م ﺋﯥ ﻳﻮ وﻓﺪ د ﭼﻴﻦ درﺑﺎر ﺗﻪ
واﺳﺘﺎوه او داﺳﻲ ښﻜﺎري ﭼﻲ دﻏﻪ ﻛﻮرﻧۍ د )100ﻫـ( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د اﺳﻼﻣﻲ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ
ﺳﺮه ﺧﺘﻤﻪ ﺳﻮې وي.
ﻫﻢ ﻟﻪ دﻏﻮ ﺗﺮﻛﺸﺎﻫﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮه ﺳﻜﻪ د ﺗﮕﻴﻦ ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﺎه ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﺘﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ 705
ﻳﺎ 725م ﻛﺎل وﻫﻠﻪ ﺳﻮې ده او دا ﻫﻐﻪ ﭘﺎﭼﺎ دئ ﭼﻲ ﭘﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﻧﻮﺷﺘﻮ ﻛﻲ ﻫﻮ – ﺳﻦ – ﺗﻲ
ﻛﻴﻦ – ﺷﺎﻫﻲ راﻏﻠﻰ دئ او دى ﭘﻪ 719م د ﻛﻲ – ﭘﻦ ﭘﺎﭼﺎ ﺳﻮى وو او ښﺎﻳﻲ ﭼﻲ د ﻛﻨﺪﻫﺎر
د ارﻏﻨﺪاو ﭘﻪ ﻧﺎوه ﻛﻲ ﺗﮕﻴﻦ اﺑﺎد ښﺎر ﻫﻢ ده ودان ﻛړى وي ﭼﻲ اوس وران ﺳﻮى او
ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم دئ.
د ﺑﺎﻣﻴﺎن ﺷﻴﺮان ﻫﻢ د دې ﻋﺼﺮ ﻣﻘﺎﻣﻲ ﺷﺎﻫﺎن دي ﭼﻲ ﭘﻪ 9ﻫـ ﻛﺎل د ﻫﻴﻮن ﺗﺴﻨﮓ د
ﺳﻔﺮ ﭘﺮ وﺧﺖ ﻫﻢ دﻟﯥ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن ول او ﻟﻮﻣړى ﺷﯧﺮﺑﺎﻣﻴﺎن د ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﭘﻪ وﺧﺖ
ﻛﻲ )158 – 136ﻫـ( ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻮ او د ده زوى ﺣﺴﻦ د 176ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﺑﺎﻣﻴﺎن
ﺣﻜﻤﺮان وو ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﺗﺎرﻳﺨﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺳﻮې ده .دﻏﺴﻲ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن
)ﻏﺮﺳﺘﺎن( ﻛﻲ د ﺷﺎر ﻛﻮرﻧۍ ﻣﻘﺘﺪر ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن ول ،د ﻓﺮﻳﻐﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﻛﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﺟﻮزﺟﺎن ﻛﻲ
او آل ﺑﺎﻧﻴﺠﻮر ﭘﻪ ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻲ او د اﻧﺪراب او ﭼﻐﺎﻧﻴﺎن اﻣﻴﺮان د ﻳﺎدوﻟﻮ وړ دي ،ﭼﻲ د
ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ ﻫﭙﺘﺎﻟﻲ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻲ ﻛﻮرﻧﻴﻮ څﺨﻪ د اﺳﻼم ﭘﻪ ﻟﻤړﻳﻮ درو ﭘﯧړﻳﻮ ﻛﻲ ﭘﺎﺗﻪ ول.
د روزﮔﺎن ﭘﻪ درۀ ﺷﺎﻟﻲ ﻛﻲ د ﻫﻐﻪ ځﺎى د زاول ﺷﺎه ﻧﻮﺷﺘﯥ ﭘﺮ ډﺑﺮو ﺑﺎﻧﺪي ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ
ﺧﻂ او ﻗﺪﻳﻤﻪ دري ﭘﺎﺗﻪ دي ﭼﻲ ﭘﻪ دﻏﻪ ځﺎى ﻛﻲ د زاول ﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ راښﻴﻲ او
داﺳﻲ ښﻜﺎري ﭼﻲ د ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎﻧﻮ او ﻫﭙﺘﺎﻟﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ اﻣﭙﺮاﺗﻮرۍ وروﺳﺘﻪ د دﻏﻮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﭘﺎﺗﻪ
ﺷﻬﺰادﮔﺎن د ﻣﻤﻠﻜﺖ ﭘﻪ ﻫﺮه ﺧﻮا ﻛﻲ د ﻫﻐﻮ ځﺎﻳﻮ د ﺷﻬﺰادﮔﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺗﻪ ول ،ﻟﻜﻪ ﭼﻲ د
ﻏﺰﻧﻲ ﭘﻪ ﺟﻐﺘﻮ ﻛﻲ د دې ځﺎى د ﺷﺎه ﭘﻮروﻳﻤﻪ ﺷﺎه اﻟﻎ ﻳﻮ ډﺑﺮﻟﻴﻚ ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺧﻂ ﺳﺘﻪ او
ﻫﻢ د وزﻳﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ټﻮﭼﻲ ﻛﻲ ﻳﻮ ﺑﻞ ډﺑﺮﻟﻴﻚ ﺳﺘﻪ ﭼﻲ د ﮔﻮﻣﻞ ﺑﻐﭙﻮر )ﺷﻬﺰاده( ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮ
) (1اﻛﺘﺎاﻧﺘﻴﻜﻮا – ﻫﻨګﺮي 1969م.
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ﻟﻮى ﻣﻌﺒﺪ د ﻧﻮﺑﺨﺖ ﺑﻬﺎر ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ 249ﻫـ 862م ﺟﻮړ ﻛړى وو .دﻏﻪ د ﮔﻮﻣﻞ ﺷﻬﺰاده ﭘﻪ
دري ژﺑﻪ )ﻣﺎه ﺷﺎه( ﻧﻮﻣﯧﺪ ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﺳﻨﺴﻜﺮﻳﺖ ﺋﯥ ﻧﻮم ﭼﻨﺪره ﺑﻬﻮﭘﻪ وو )ﭼﻨﺪره = ﻣﺎه +
ﺑﻬﻮﭘﻪ = ﺷﺎه( .دا ﮔﻮﻣﻞ ﺑﻐﭙﻮر ﭘﻪ ﺳﻨﺴﻜﺮﻳﺖ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﻛﻲ ﻛﻬﻮﺟڼﻪ ﭘﺘﺮه ﻳﻌﻨﻲ د ﻛﻮﺷﺎن
زوى ﺑﻠﻞ ﺳﻮى دئ ﭼﻲ ځﺎن ﺋﯥ د ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻟﻤﺴﻮ څﺨﻪ ﮔﺎڼﻪ.
ﭘﻪ ﻫﻢ دﻏﻪ ټﻮﭼﻲ ﻛﻲ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ ﻟﻴﻜﻠﯥ ډﺑﺮه ﻫﻢ ﭘﻪ ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺧﻂ ﭘﻴﺪا ﺳﻮې ده ﭼﻲ ﭘﻪ
251ﻫـ 865م ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ډﺑﺮﻟﻴﻚ درې ﻛﺎﻟﻪ ﭘﺲ ﻳﻮه ﺑﻞ ﻛﻮﺷﺎن ﮔﻮﻣﻞ ﺑﻐﭙﻮرﺧﺎﻗﺎن
ﺧﭙﻞ ﻫﻠﺘﻪ ﻳﻮ ﺳﺎﻫﻮﺳﺮاى )ﺳﻮداﮔﺮﺧﺎﻧﻪ( ﺟﻮړه ﻛړې وه او ﻟﻪ دې ﻛﻮرﻧۍ څﺨﻪ د ﻟﻮﻳﻜﺎﻧﻮ
ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺗﺮ وﺧﺘﻪ ﭘﻮري ﻻ ﻫﻢ ډﯦﺮ ﻣﺸﺎﻫﻴﺮ ﭘﻪ ﮔﺮدﯦﺰ او ﻏﺰﻧﻲ ﻛﻲ ﭘﺎﺗﻪ ول
)(1

ﭼﻲ د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد د درﺑﺎر ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺧﻠﻚ او ﺳﻔﻴﺮان ول .
ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺆرخ اﻟﻴﻌﻘﻮﺑﻲ ﻳﻮ ﻛﺎﺑﻠﺸﺎه د ﺧﻨﺠﻞ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدوي ،ﭼﻲ د 164ﻫـ ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د اﻟﻤﻬﺪي ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ وو.
دا ﻛﺎﺑﻠﺸﺎﻫﺎن د ﻛﺎﺑﻞ ﺗﺮ ﭘﺮﯦښﻮدو وروﺳﺘﻪ د اﺳﻼﻣﻲ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ اﺛﺮ د ﭘﯧښﻮر،
وﻳﻬﻨﺪ ،ﺗﻜﺴﻴﻼ او ﭘﻨﺠﺎب ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ ﺳﻮل او ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد دوى د ﺳﻨﺪ د ﺳﻴﻨﺪ ﻟﻪ
ﻏﺎړي وﻳﻬﻨﺪ څﺨﻪ ﺷﺎ ﺗﻪ وﺷړل او د 290ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﻛﺸﻤﻴﺮ ﭘﺎﭼﺎ ﮔﻮﭘﺎﻟﻪ ورﻣﻦ ﻫﻢ
د ﺳﻮات د ﭘﯧښﻮر د ﺷﻤﺎل د ﻣﺮدان ﻣځﻜﻲ ﻟﻪ دوى څﺨﻪ وﻧﻴﻮﻟﯥ او د دوى ﭘﺎﻳڅﻮړ ﺗﺮ
)(2

490ﻫـ ﭘﻮري ﭘﻪ ﻛﺸﻤﻴﺮ ﻛﻲ د ﺷﺎﻫﻲ ﭘﻮﺗﺮه )ﺷﻬﺰاده( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ اوﺳﯧﺪل .
ﭘﻪ ﻫﻤﺪې دوره ﻛﻲ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻣﺤﻠﻲ اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﻳﻮه ﻛﻮرﻧۍ د ﻧﭙﻜﻲ ﻣﻠﻜﺎ = ﻧﭙﻜﻲ
ﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮ ﺳﻜﻮ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﭘﯧﮋﻧﺪل ﺳﻮې ده ﭼﻲ ﻟﻪ ﻏﺰﻧﻪ څﺨﻪ ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﻲ
دي او د ﻳﻔﺘﻠﻲ او ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ ﻣﺤﻠﻲ اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﭘﺎﻳڅﻮړ ﺑﻪ وي.
د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﻲ ﻫﻢ ځﻴﻨﻲ ﭘﺎﭼﻬﺎن د ﺗﮕﻴﻨﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ول ،ﭼﻲ ﻧﻴﺰك او ﺷﺎد
او ﺟﺒﻐﻮﻳﻪ ﻟﻪ ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﺎدﻏﻴﺴﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه او ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺆرﺧﺎن ﭘﻪ  91ﻫـ ﻛﺎل د ﻋﺮﺑﻲ
ﻓﺎﺗﺢ ﻗﺘﻴﺒﻪ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ د ﻧﻴﺰك ﺳﺨﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﭘﻪ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺮه راوړى دئ.
) (1د دﻏﻮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ د ﺗﺸﺮﻳﺢ ﻟﻪ ﭘﺎره دﻏﻪ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ وګﻮرئ :اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم د
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
در اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺣﺒﻴﺒﻲ ﻟﻴﻚ ،ﻫﭙﺘﺎﻟﻴﺖ او ﺧﻴﻮﻧﻴﺖ ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻮي د ګﻴﺮﺷﻤﻦ ﻟﻴﻚ.

) (2راﺟﻪ ﺗﺮﻧګﻴﻨﻲ  3330 /8د ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﻪ ﭘﺎره دي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﺗﻪ رﺟﻮع وﺳﻲ.
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د ﺑﺎﻣﻴﺎن ﺷﻴﺮان ﻫﻢ د دې ﻋﺼﺮ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻪ ﻛﻮرﻧۍ وه ﭼﻲ ﺗﺮ  9ﻫـ وروﺳﺘﻪ د ﻫﻴﻮن
ﺗﺴﻨﮓ د ﺳﻔﺮ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ او ﺑﻴﺎ ورﭘﺴﯥ ﭘﻪ 164ﻫـ ﻛﺎل ﺋﯥ ﻫﻢ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ درﻟﻮدﻟﻪ او ﭘﻪ
ﻏﻮر ﻛﻲ ﻫﻢ د ﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﻛﻬﻮل ﭼﻲ د ﻫﻐﯥ ﺳﻴﻤﻲ ځﺎﻳﻲ ﺧﻠﻚ ول ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه ،ﭼﻲ
ﺳﻮري ﻣﺎﻫﻮي د 35ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺎﺻﺮ وو او د 36ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا
ﻛﻲ ﺷﻨﺴﺐ د ﺧﺮﻧﻚ زوى او د 130ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ اﻣﻴﺮ ﭘﻮﻻد او ﻟﻪ 139څﺨﻪ ﺗﺮ 154ﻫـ
ﭘﻮري ﺟﻬﺎن ﭘﻬﻠﻮان اﻣﻴﺮ ﻛﺮوړ د اﻣﻴﺮ ﭘﻮﻻد زوى او د 160ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ اﻣﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ د
اﻣﻴﺮ ﻛﺮوړ زوى او د 170ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ اﻣﻴﺮﺑﻨﺠﻰ د ﻧﻬﺎران زوى او د 253ﻫـ ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ اﻣﻴﺮ ﺳﻮري د ﻣﺤﻤﺪ زوى د دې ﻛﻬﻮل ﻟﻪ ﻗﺪﻣﺎوو څﺨﻪ ﺑﻠﻞ ﺳﻮي دي

)(1

او د

ﻏﻮر د ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﻛﻮرﻧۍ ﻫﻢ دې ﻛﻬﻮل ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب ده.
ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻜﻮ د اﺳﻼم د ﭘﻴﺪاﻳښﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ د دﻏﻮ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ
ﺗﺮ ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ ﻻﻧﺪي د ﮔډو ادﻳﺎﻧﻮ ،اﻓﻜﺎرو او ﻓﺮﻫﻨﮕﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻴﺖ و ﭘﺮك ژوﻧﺪ ﻛﺎوه ،ﻛﻪ
څﻪ ﻫﻢ د دوى دﻳﻨﻲ ژوﻧﺪون وروﺳﺖ او ﭘﻪ ﭼټﻴﺎﺗﻮ ﻛﻜړ وو ،ﺧﻮ د ﺧﭙﻠﻲ ﻣﻠﻲ ﺑڼﯥ او
آزادۍ او ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺮه ﺋﯥ ﻣﻴﻨﻪ او ﻋﻼﻗﻪ درﻟﻮده.

) (1د دې ﻛﻮرﻧۍ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم  ،109 /1او ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮي او ﺗﺎرﻳﺦ
ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻛﻲ وګﻮرئ.
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د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺒﺎدي
ﺗﺮ اﺳﻼم دﻣﺨﻪ او وروﺳﺘﻪ
دا ﻋﻨﻮان د ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﺧﻮﻧﺪور ﺗﺤﻠﻴﻞ او ﭘﻪ زړه ﭘﻮري ﺷﺮﺣﻪ ﻟﺮي .ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ
ﭼﻲ ﻣﻮږ ټﻮل ﻫﻐﻪ ﻓﻜﺮي او ﻣﺪﻧﻲ ﺣﺮﻛﺘﻮﻧﻪ ﭼﻲ د ﺗﺎرﻳﺦ ﭘﻪ ﻟﻤﻨﻪ ﻛﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﺎوره
ﻛﻲ راﻏﻠﻲ دي )اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ( ﺑﻮﻟﻮ او دا ﻓﺮﻫﻨﮓ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻴﻮ
وﺧﺘﻮ ﻳﻌﻨﻲ د 1400ق م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻟﻪ وﻳﺪي دورې څﺨﻪ ﺷﺮوع او ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ
د اوﺳﺘﺎ ﭘﻪ دوره ﻛﻲ ﻳﻌﻨﻲ د 1200ق م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ اداﻣﻪ ﻟﺮي او ﭘﻪ دې دوره ﻛﻲ دئ
ﭼﻲ آرﻳﺎﺋﻲ ﺧﻠﻚ ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﻛﻲ ﻟﻪ ﺑﺪوي او ﻛﻮﭼﻴﺘﻮب ﻟﻪ ژوﻧﺪه ښﺎري ژوﻧﺪ او ﻣﺪﻧﻴﺖ ﺗﻪ
رﺳﯧږي او زره ﺗﺸﺘﺮه )زردﺷﺖ( ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ د ﻣﺰدﻳﺴﻨﺎ د دﻳﻦ او د ژوﻧﺪ د درو
ﺑﻨﺴټﻮ" :ښﻪ اﻧﮕﯧﺮل ،ښﻪ ﻛﻮل ،ښﻪ وﻳﻞ" ﭘﻪ ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺧﻮﻟﻪ ﭘﻮري ﻛﻮي او د ﭘﯧﺸﺪادﻳﺎﻧﻮ او
ﻛﻴﺎن ﺷﺎﻫﻲ ﻛﻮرﻧۍ د اﻧﺴﺎﻧﻲ ﻣﺪﻧﻴﺖ ﭘﻪ زاﻧﮕﻮ ښﻜﻠﻲ ﺑﺨﺪي ﻛﻲ د ﺧﭙﻞ ﺳﻠﻄﻨﺖ او
ﺷﺎﻫﻲ ﺑﺮم )ﻓﺮ( ﺑﻨﺴټ ږدي.
ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ زﻣﻮږ د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ د آرﻳﺎﻳﻲ ﺧﻠﻜﻮ
ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﺎﻧﻮ او اﺷﻜﺎﻧﻴﺎﻧﻮ او ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻣﺪﻧﻴﺘﻮﻧﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راځﻲ او ﺧﭙﻞ ﺧﺎص او
ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﺒﺎدي ﭘﻪ دې ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ ﻫﻢ ﺧﭙﺮوي څﻮ ﭼﻲ د ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ دورې ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ
ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻟﻮى ﺳﻜﻨﺪر ﻟﻪ  331څﺨﻪ ﺗﺮ  323ق م ﭘﻮري د اﻳﺮان ﻟﻪ ﻻري ﭘﺮ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻳﺮﻏﻞ
ﻛﻮي او دا ﻓﺘﺢ د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ژﺑﻲ ،ادارې ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ،ﻫﻨﺮ ،رﺳﻢ اﻟﺨﻂ او ﻧﻮرو ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ
ﻣﻈﺎﻫﺮو اﻏﯧﺰه اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ راﻧﻨﻪ ﺑﺎﺳﻲ او ﭘﻪ  250ق م ﻛﺎل د ﻳﻮدوت ﭘﻪ ﺑﺎﺧﺘﺮ ﻛﻲ د
ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﺑﺎﺧﺘﺮي ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺑﻨﺴټ ږدي ﭼﻲ د ﻣﻴﻼدي ﻋﺼﺮ ﺗﺮ ﺳﺮه ﺋﯥ دوام وﻛﻰ او د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ و ﺑﺎﺧﺘﺮي د ﺧﺎص ﻓﺮﻫﻨﮓ او ﻣﺪﻧﻴﺖ ﭘﻪ ﺟﻮړښﺖ ﻛﻲ ﺋﯥ ﭼﻲ ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ
وﻳﺪي او اوﺳﺘﺎﻳﻲ رﻳښﯥ ﺋﯥ درﻟﻮدﻟﯥ څﺮﮔﻨﺪه اﻏﯧﺰه وﻛړه.
ﭘﻪ دوﻫﻤﻪ ﻣﻴﻼدي 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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ﺋﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻣﺪﻧﻴﺖ او ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻪ ﻳﻮه ﺧﺎﺻﻪ ﺑڼﻪ او ﻣﺮﺗﺒﻪ ورﻛړه.
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.
د ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ دوره ﻛﻲ ﭼﻲ ﺗﺮ څﻠﺮﻣﻲ ﻣﻴﻼدي ﭘﯧړۍ ﭘﻮري ﺋﯥ دوام درﻟﻮد د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د داﺧﻠﻲ ﻣﺪﻧﻴﺖ او ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎﺻﻪ ﺑڼﻪ ﻟﻪ ﻳﻮې ﺧﻮا د زردﺷﺘﻲ ﻟﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ
وﻃﻨﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮو څﺨﻪ او ﻟﻪ ﺑﻠﻲ ﺧﻮاد ﻫﻨﺪي ﻟﻪ ﺑﻮداﻳﻲ آﺛﺎرو او ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻣﻮارﻳﺜﻮ څﺨﻪ ﺟﻮړه
ﺳﻮې وه.
ﻟﻪ ﻫﻐﻮ اﺳﻨﺎدو څﺨﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ دې وروﺳﺘﻴﻮ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ د ﺑﻐﻼن د ﺳﺮه ﻛﻮﺗﻞ د ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ
ﻣﻌﺒﺪ ﻟﻪ ﻛﻴﻨﺪﻧﻮ څﺨﻪ ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﻲ داﺳﻲ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د دې ﻫﻴﻮاد د
ﺧﺎﺻﻮ اﻓﻜﺎرو او ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﻪ ﭘﻴﺪاﻳښﺖ ﻛﻲ ﭼﻲ وروﺳﺘﻪ ورﺗﻪ د ﮔﺮﻳﻜﻮ ﺑﻮدﻳﻚ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻳﻮه ﺧﺎﺻﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ دوره وﻳﻞ ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ څﺮﮔﻨﺪي ﻛﺎرﻧﺎﻣﯥ ﭘﺎى ﺗﻪ رﺳﻮﻟﻲ دي.
ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻟﺮﻏﻮن ﭘﯧﮋاﻧﺪ او څﯧړوﻧﻜﻲ ﻣﻮﺳﻴﻮﻓﻮﺷﻪ ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ ﺻﻨﻌﺖ د ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ
دورې ﻟﻪ اﺑﺘﻜﺎراﺗﻮ څﺨﻪ ﺑﻠﻠﻲ او واﻳﻲ :د دې دورې د ﺳﺘﻮﭘﻮ ډول د آﺷﻮﻛﺎ د زﻣﺎﻧﯥ ﻟﻪ
وداﻧﻴﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ډﯦﺮي آﺳﺎﻧۍ ﺑﯧﻠﯧﺪاى ﺳﻲ ،ﻛﻪ وﻏﻮاړو ﭼﻲ دا ﻧﻮى ﺳﺒﻚ د اروﭘﺎ د
ﻣﺬﻫﺒﻲ وداﻧﻴﻮ ﺳﺮه ﺑﻴﺎن ﻛړو ﺑﺎﻳﺪ وواﻳﻮ ﭼﻲ د آﺷﻮﻛﺎ ﺳﺒﻚ )ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻛﻲ ﻟﻪ  10ﭘﯧړۍ
څﺨﻪ ﺗﺮ  12ﭘﻮري( د ﺳﺘﻮﭘﻮ روﻣﻲ ﺳﺒﻚ او د ﻛﺎﻧﻴﺸﻜﺎ ﺳﺒﻚ د ﮔﻮﺗﻴﻚ ﺳﺒﻚ دئ ﭼﻲ
ﭘﻪ ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻛﻲ ﻟﻪ  12ﭘﯧړۍ څﺨﻪ ﺗﺮ  15ﻣﻴﻼدي ﭘﯧړۍ ﭘﻮري ﻣﻮﺟﻮد وو .د آﺷﻮﻛﺎ ﺳﺘﻮﭘﯥ د
اﻳﺮان ﻓﻼت ﺗﻪ ﻫﻴڅ وﺧﺖ ﻧﻪ دي راﻏﻠﻲ ،ﺧﻮ د ﻛﺎﻧﻴﺸﻜﺎ او د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ځﺎى ﻧﺎﺳﺘﻮ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ
ﺳﺘﻮﭘﯥ ﭘﻪ ډﯦﺮي آﺳﺎﻧۍ ﺳﺮه ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﻻر ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ ده او ﺣﺘﻰ د ﻛﻮﺷﺎن اﻣﭙﺮاﺗﻮر د ﻧﻮي
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﭘﻮروﺷﺎﭘﻮره )اوﺳﻨﻲ ﭘﯧښﻮر( ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ ﺧﻮرا ﻟﻮى ﺑﻮدﺗﻮن )ﻣﻌﺒﺪ(
ودان ﻛړى دئ.
دې ﺑﻮدﺗﻮن څﻮ واره اور اﺧﻴﺴﺘﻰ وو او اوس ﻳﻮه ﻛﻨډواﻟﻪ ده .ﺧﻮ ﻣﻮږ د ﭼﻴﻨﻲ
ﻣﺴﺎﻓﺮاﻧﻮ د ﻳﺎدداﺷﺘﻮ د ﻟﻮﺳﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻲ وﻛﻮﻻى ﺳﻮه اﺻﻠﻲ ﺧﻄﻮﻧﻪ ﺋﯥ وﭘﯧﮋﻧﻮ ،ﭼﻲ
د دې ﻛﻨډواﻟﯥ ﭘﻪ آﺛﺎرو ﻛﻲ د ﻣﻌﺠﺰې ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﺑﻮداﻳﻲ ﻟﻪ ﻣﻘﺪﺳﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ ﺷﻰ
ﭼﻲ د ﻛﺎﻧﻴﺸﻜﺎ ﺗﺼﻮﻳﺮ او ﻻﺳﻠﻴﻚ ورﺑﺎﻧﺪي ﺳﺘﻪ راﭘﺎﺗﻪ او ﻛﺸﻒ ﺳﻮى دئ.
آﻟﻤﺎﻧﻲ دﻛﺘﺮ ﻫﺮﻣﺎن ﮔﻮﻳﺘﺰﭼﻲ د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﺑﺎره ﻛﻲ د څﯧړﻧﻮ اﺳﺘﺎد دى د ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ
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دورې د ﻫﻨﺮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻛﻲ واﻳﻲ :ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ ﻫﻨﺮ ﭘﻪ ﻫﻨﺪي ﻫﻨﺮو د ﺷﻜﻞ ﭘﻪ ﺑﺪﻟﻮن ﺷﺮوع وﻛړه او
د ﮔﻨﺪﻫﺎرا ﺑڼﻪ ﺋﯥ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ ،ﺧﻮ ډﯦﺮ څﯧړوﻧﻜﻲ ﭘﻪ دې ﻋﻘﻴﺪه دي ﭼﻲ ﻧﻮﻣﻮړى ﺳﺒﻚ ﺑﺎﻳﺪ
د ﻳﻮﻧﺎﻧﻲ او ﺑﻮداﻳﻲ ﻃﺮز ﭘﺮاﺧﻮاﻟﻲ ﺗﻪ ﻟږ ﻣﻨﺴﻮب وﺑﺎﻟﻪ ﺳﻲ ﺑﻠﻜﻲ دا د آرﻳﺎﻧﺎ د ﺷﺮق
)ﻳﻌﻨﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( د ﻫﻐﻪ ﻃﺮز ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ده ﭼﻲ د ﺟﻨﻮب ﺷﺮق د ﺳﻜﺎﻳﺎﻧﻮ او ﻛﻮﺷﺎن د
ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺗﺮ واﻛﻤﻨۍ ﻻﻧﺪي ﺧﭙﻮر ﺳﻮى دئ او ﭘﻪ دې ډول ﭘﻪ ﻛﺸﻤﻴﺮ ﻛﻲ د ﮔﻮﭘﺘﺎ ﺗﺮ دورې )3
–  4ﻣﻴﻼدي ﭘﯧړۍ( ﭘﻮري ﻟﻜﻪ ﭼﻲ دﻫﺮوان د ﺑﻮداﻳﻲ ﺑﻮدﺗﻮﻧﻮ )ﻣﻌﺒﺪو( ﻟﻪ ﻛﻨډواﻟﻮ څﺨﻪ
څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﻳﻮ ﺑﯧﺨﻲ ﺧﺎﻟﺺ ﻫﻨﺮ ﭘﺮ ځﺎى ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ او د دې ﺧﻠﻜﻮ ﻳﺮﻏﻞ د ﻳﻮﻧﺎن او ﺑﻠﺦ او د
ﻳﻮﻧﺎن او ﻫﻨﺪ دوﻟﺘﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوړه او ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﺋﯥ ﺗﺎزه ﻋﻨﺎﺻﺮ راوﺳﺘﻞ ﭼﻲ ﻧﻮر ﺋﯥ ﻧﻮ ﭘﻪ
ﻏﺮﺑﻲ اﻳﺮان او د ﻫﺨﺎﻣﻨﺸﻲ ﭘﻪ ﻧﻔﻮذ اړه ﻧﻪ درﻟﻮده او د اﻳﺮان د ﻓﻼت ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﭘﻮري ﺗړﻟﻰ
وو )ﻣﻴﺮاث اﻳﺮان.(153 :
د ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ دورې ﻛﻠﺘﻮر او ﺗﻤﺪن او ﻫﻨﺮ د ﺧﭙﻞ ﺑﺸﭙړﺗﻮب او اﻧﺤﻄﺎط ﻣﺮﺗﺒﯥ ﺗﯧﺮي
ﻛړې او د اﺳﻼﻣﻲ دورې ﺗﺮ ﺷﺮوع او د ﻋﺮﺑﻮ د ﻟښﻜﺮو ﺗﺮ ﻧﻔﻮذ ﭘﻮري راورﺳﯧﺪل ﭼﻲ ﺑﻴﺎ
ﺋﯥ ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻟﻮﻣړۍ ﭘﯧړۍ او د 650م ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺧﭙﻞ ځﺎى ﻳﻮ ﺑﻞ ﮔډ ﻣﺪﻧﻴﺖ او
ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﻪ ﭘﺮﯦښﻮ ،ﭼﻲ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﻮﻣړۍ اﺳﻼﻣﻲ دورې ﻓﺮﻫﻨﮓ واﻳﻮ.
اﺳﻼﻣﻲ او ﻋﺮﺑﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻲ د ﻗﺒﻞ اﻻﺳﻼم ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺪﻧﻴﺖ او ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﻲ
ورﮔډ ﺳﻮه ﻫﻐﻮ ﺗﻪ ﺋﯥ ﺑﯧﺨﻲ ﻳﻮه ﻧﻮې ﺗﺎزه ﺑڼﻪ ورﻛړه ﭼﻲ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ دوى د ﻫﻤﺪې
ﺧﺮاﺳﺎن او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺧﺎوري څﺨﻪ د ﺷﻤﺎل او ﻟﻤﺮﺧﺘﻮ ﺧﻮا ﺗﻪ ﺗﺮ ﭼﻴﻦ او ﻫﻨﺪ ﭘﻮري
ﺧﭙﺎره ﺳﻮل.
ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺳﺒﺐ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎوره د ﺟﻐﺮاﻓﻲ اﻗﻠﻴﻢ او وﺿﻊ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ
ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﭘﯧړﻳﻮ او وﺧﺘﻮ ﻛﻲ د ﮔډو ﺳﻮو ﻓﺮﻫﻨﮕﻮ د ﭘﻴﺪاﻳښﺖ ځﺎى وﺑﺎﻟﻪ ﺳﻲ او ﻟﻪ ﻫﻤﺪې
ﺟﻬﺘﻪ ﭘﺮوﻓﻴﺴﻮر ﺗﺎﻳﻨﺒﻲ د ﺗﺎرﻳﺦ اﻧﮕﺮﯦﺰ ﻓﻴﻠﺴﻮف ﭘﺨﭙﻞ ﻧﻮي ﻛﺘﺎب ﻛﻲ ﭼﻲ )د اﻛﺴﻮس
او ﺟﻤﻨﺎ ﺗﺮ ﻣﻨځ( ﻧﻮﻣﯧږي دې ﻧﺘﻴﺠﯥ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻰ ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﺎوره ﻳﻮ Round-
 Aboutﻳﻌﻨﻲ د ﻓﺮﻫﻨﮕﻮ د اﻧﺸﻌﺎب ټﻜﻰ او د ﺗﺸﻌﺸﻊ ﻣﺮﻛﺰ او څﻠﻮر ﻻرى وو ،ﭼﻲ د څﻮ
زرو ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺋﯥ څﻪ ﭼﻲ ﺋﯥ ﭘﺨﭙﻠﻪ درﻟﻮده او څﻪ ﭼﻲ ﻟﻪ دﺑﺎﻧﺪي ورﺗﻪ رارﺳﯧﺪﻟﻲ ول
ﺧﭙﻞ ﺷﺎوﺧﻮا ﻫﻨﺪ ،اﻳﺮان ،ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ او ﻣﺮﻛﺰي آﺳﻴﺎ ﺗﻪ ﺧﭙﺎره ﻛړي دي.
د اﺳﻼم د ﻟﻮﻣړۍ ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړۍ څﻠﺮﻣﻪ )د 24ﻫـ( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﻋﺮﺑﻲ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﻮ
ﻟښﻜﺮو ﻓﺘﻮﺣﺎت د ﺧﺮاﺳﺎن او ﻣﺮو ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻪ د ارﻏﻨﺪاو ﺗﺮ ﻧﺎوې ﭘﻮري
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رارﺳﯧﺪﻟﻲ ول او ﻫﻤﺪا وﺧﺖ دئ ﭼﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺟﺒﻬﻪ ﻛﻲ د اﺳﻼﻣﻲ
ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﻮ ﻋﺴﻜﺮو او د ﻋﺮﺑﻲ ﻧﻮي دﻳﻦ او اﻓﻜﺎرو او ﺛﻘﺎﻓﺖ او ژﺑﻲ د ﺗﯧﺮﯦﺪو ﻻره وﮔﺮزﯦﺪه
او دا ټﻮل ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻬﻢ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ دوې ﭘﯧړۍ د ﭘﺨﻮاﻧۍ ﺗﻬﺬﻳﺒﻲ او
ﺛﻘﺎﻓﺘﻲ ﺑڼﯥ ﺳﺮه ﮔډ ﺳﻮه او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﮔډه د )ﺳﻨﺪ( د ﻣﻬﺮان ﺗﺮ څﻨډو ﭘﻮري ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړه او دا
ﻣﻄﻠﺐ ﻟﻪ ﻫﻐﻲ ﻟﻴﻜﻨﻲ څﺨﻪ ﺛﺎﺑﺘﯧږي ﭼﻲ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ او ﺳﻨﺴﻜﺮﻳﺖ ژﺑﻮ ﭘﺮ ﻳﻮه ډﺑﺮه ﻟﻴﻜﻞ
ﺳﻮې او دا ډﺑﺮه د ﺷﻤﺎﻟﻲ وزﻳﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﻮﭼﻲ ﻛﻲ ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﯥ ده ﭼﻲ د ﻟﻴﻜﻨﻲ ﻧﯧټﻪ ﺋﯥ
د )243ﻫـ = 857م( د ﺟﻤﺎدى اﻻوﻟﻰ ﻣﻴﺎﺷﺖ ده.
د ﺗﻮﭼﻲ ﻧﺎوه ﻟﻪ ﻏﺰﻧﻲ او ﮔﺮدﯦﺰ څﺨﻪ د ﻫﻨﺪ ﺧﻮا ﺗﻪ د ﻓﺎﺗﺤﺎﻧﻮ او د ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻛﺎرواﻧﻮ
د ﺗﯧﺮﯦﺪو ﻻره وه او ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ده ﭼﻲ اﺳﻼﻣﻲ ژﺑﻪ او ﺛﻘﺎﻓﺖ د )200ﻫـ = 815م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا
ﻛﻲ ﻫﻐﻪ ځﺎى ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻰ وو.
اﺳﻼﻣﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺧﺎص ﻋﺮﺑﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ درﻟﻮده ﭼﻲ د ﺧﻠﻔﺎء راﺷﺪﻳﻨﻮ او اﻣﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ
وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﭘﺮ ﻫﻤﻬﻐﻮ ﺧﺎﻟﺼﻮ ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺒﺎدﻳﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺑﻨﺎ ﺳﻮى وو او ﻣﻬﻢ اﺟﺰا ﺋﯥ داﺳﻲ ول:
ﺧﺎﻟﺺ ﻋﺮﺑﻲ ﻋﻨﻌﻨﺎت او د ود و دﺳﺘﻮر ،او د ﻗﺮآن او د اﺳﻼم د ﺣﻀﺮت ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ ښﻮوﻧﻲ
ﭼﻲ ﺗﻮﺣﻴﺪ او ښﻪ اﺧﻼق او د اﻓﺮادو او ټﻮﻟﻨﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻓﺮاﻳﺾ ﺋﯥ څﺮﮔﻨﺪول .درﻳﻢ ﻫﻐﻪ
ﻧﻮى ﻋﻨﺎﺻﺮ ﭼﻲ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻣﺼﺮ او روم او ﭘﺎرس او ﺧﺮاﺳﺎن څﺨﻪ د ﻟښﻜﺮﻛښﻴﻮ او
ﺳﻮداﮔﺮﻳﻮ او ادﺑﻲ او ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ رواﺑﻄﻮ ﭘﻪ ﺗﺮڅ ﻛﻲ اﺧﻴﺴﺘﻲ ول او ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ ﺗﺮ 132ﻫـ ﻛﺎل
وروﺳﺘﻪ ﭼﻲ د اﻣﻮﻳﺎﻧﻮ د واك ﻛﻤﺒﻠﻪ ټﻮﻟﻪ ﺳﻮه او ﺧﺮاﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻐﺪاد ﻛﻲ د آل ﻋﺒﺎس
ﺧﻼﻓﺖ ﺟﻮړ ﻛﻰ او ﻟﻪ دې اﻧﻘﻼﺑﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺮه اﺳﻼﻣﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ځﺎﻧﺘﻪ ﻧﻮې ﺑڼﻪ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ او
د ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻧﻮ د دورې ﭘﻪ ﻣﺪﻧﻴﺖ او ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻛﻲ ډﯦﺮ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﻨﻮﺗﻞ او ډﯦﺮ ژر ﺋﯥ ﭘﻪ
ډﯦﺮ ﻗﻮت د ﺧﺮاﺳﺎن ټﻮﻟﻮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ او ﻓﻜﺮي او ﻋﻘﻠﻲ ﻣﺒﺎدﻳﻮ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ﺛﻘﺎﻓﺖ ﻛﻲ ځﺎى
ورﻛﻰ.
دا وﺧﺖ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﻳﻮ ﺧﺎص اﺳﻼﻣﻲ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺳﻮ ،ﻳﻌﻨﻲ ﺗﺮ
اﺳﻼم د دﻣﺨﻪ دورو د ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﺮ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﻣﺒﺎدﻳﻮ اوس ﻳﻮه ﻧﻮې ﻣﺒﺪا زﻳﺎﺗﻪ ﺳﻮه او ﻫﻐﻪ د
ﻗﺮآن او اﺳﻼم اﻏﯧﺰه وه ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻫﻴﻮاده د ﻣﺪﻧﻴﺘﻮ د ﻳﻮې ﮔﺬرﮔﺎه ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ د ﻫﻨﺪ
او ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ او ﭼﻴﻦ ﺧﻮا ﺗﻪ ﻫﻢ ﺗﯧﺮه ﺳﻮه.
اوس ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻳﻮه ﺧﺎﺻﻪ ﺑڼﻪ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ وه ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻲ
ﺧﺮاﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د ﺧﭙﻠﻮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﻋﻨﻌﻨﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﺳﺮه د اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺪﻧﻴﺖ ﻣﺒﺎدي ﻫﻢ
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ﻣﻨﻠﻲ ول ،دې ﺧﺮاﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د ﺧﺮاﺳﺎن او د ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺧﻼﻓﺖ ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او اداري
او ﻋﻠﻤﻲ ﻣﺮﻛﺰو ﺗﻪ ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ ﺑﻐﺪاد ﺗﻪ ﻣﺨﻪ وﻛړه او ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮﺧﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ ښﻪ
څﺮﮔﻨﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ وﻛﻰ .د ﺑﻠﺦ د ﺑﺮﻣﻜﻴﺎﻧﻮ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻛﻬﻮل ﭼﻲ د ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ او اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭘﻪ
زاﻧﮕﻮ ﻛﻲ روزل ﺳﻮى وو ﭘﻪ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ د ادارې او ﻋﻠﻢ او ﻓﺮﻫﻨﮓ واﮔﻲ ﭘﻪ ﻻس
ﻛﻲ وﻧﻴﻮﻟﯥ او د دې ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ زﻳﺎر اﺳﻼﻣﻲ ﻧﻘﻠﻲ او ﻋﻘﻠﻲ ﻋﻠﻮﻣﻮ روﻧﻖ وﻣﻮﻧﺪ او د
ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺸﻬﻮر ښﺎروﻧﻪ ﻟﻪ ﻧﻴﺸﺎﭘﻮر او ﻣﺮو څﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺗﺮ ﻫﺮات او زرﻧﺞ او ﺑﻠﺦ او ﺑﺴﺖ
او ﺑﻐﺸﻮر او ﻧﻮرو ﭘﻮري د اﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻮﻣﻮ او اﻓﻜﺎرو او ﻓﺮﻫﻨﮓ د روزﻧﻲ ځﺎﻳﻮﻧﻪ
وﮔﺮځﯧﺪه ،ډﯦﺮ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ ﻣﻮاﻟﻲ ﻋﺮﺑﻲ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺗﻪ ﻧﻨﻮﺗﻞ او ﺧﭙﻞ اﻓﻜﺎر او ﺛﻘﺎﻓﺘﻲ رواﻳﺘﻮﻧﻪ
ﺋﯥ د ﻋﺮﺑﻮ دﻧﻴﺎ ﺗﻪ ﻧﻘﻞ ﻛړه او د ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ او ﻋﺠﻤﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻏﯧﺰه د ﺑﻐﺪاد د ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ
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
څﺨﻪ وې.
اﺳﻼﻣﻲ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې اﻓﻐﺎﻧﻲ ښﺎرو او ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ روزل ﺳﻮى
وو دوﻧﻲ وده وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ او دوﻣﺮه ﻟﻮړ ﺳﻮ ﭼﻲ ﺣﺘﻰ ﻋﺮﺑﻲ ژﺑﻮ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﻫﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ
ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ او اﻓﻜﺎر او ﻛﻠﻤﺎت ﺧﭙﻠﻲ ژﺑﻲ ﺗﻪ ور ﻧﻨﻪ اﻳﺴﺘﻞ او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺧﺮاﺳﺎن د ﻣﻨځﻨۍ
آﺳﻴﺎ ﭘﺮ څﻠﻮر ﻻري ﭘﺮوت وو ﻧﻮ ﻟﻪ ﻏﺮﺑﻪ ﺷﺮق ﺗﻪ او ﻟﻪ ﺷﺮﻗﻪ ﻏﺮب ﺗﻪ د اﻓﻜﺎرو د اﻧﺘﻘﺎل
ځﺎى وﮔﺮځﯧﺪ ،ﻣﺜﻼً اﺑﻦ ﻧﺪﻳﻢ د ﺳﻤﻨﻴﻪ )ﺑﻮداﺋﻴﺎﻧﻮ( او د ﻫﻐﻮ د ﭘﯧﺸﻮا ﺑﻮذاﺳﻒ د ﺣﺎﻻﺗﻮ د
ﺑﻴﺎﻧﻮﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﻟﻪ ﻳﻮه ﻛﺘﺎﺑﻪ ﻧﻘﻞ ﻛﻮي ﭼﻲ ﻫﻐﻪ ﻳﻮه ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ ﻟﻴﻜﻠﻰ وو او ﻟﻪ دې څﺨﻪ
ﻫﻢ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﺧﺮاﺳﺎﻧﻴﺎن او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د ﻫﻐﻪ د ﮔﺎوﻧډﻳﻮ ﺧﺎورو ﺧﻠﻚ ﻋﺮﺑﻮ ﺗﻪ د
ﻫﻨﺪي اﻓﻜﺎرو د وړﻟﻮ وﺳﻴﻠﻪ وه .ځﻜﻪ ﻧﻮ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ ﻟﻨډه ﺗﻮﮔﻪ ووﻳﻞ ﺳﻲ ﭼﻲ زﻣﻮږ ﭘﻪ دې
ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ ﺗﻞ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻮﺟﻮد وو ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د زﻣﺎﻧﯥ ﭘﻪ ﺗﯧﺮﯦﺪو ﺳﺮه ﺋﯥ ﺑڼﯥ او
ﺻﺒﻐﯥ ﺗﻐﻴﺮ ﻛړى دئ ﺧﻮ د دې ﮔﺬرﮔﺎه اﻓﻜﺎرو او اﻧﺪﯦښﻨﻮ او ﻣﺪﻧﻴﺖ ﺗﻞ ﺧﭙﻞ اﻓﻐﺎﻧﻲ
ﻫﻮﻳﺖ ﺗﺸﺨﺺ ﺳﺎﺗﻠﻰ دئ )د دې ﻣﺦ ﻣﺮﺑﻮﻃﻲ ﻧﻘﺸﯥ ﺗﻪ دي رﺟﻮع وﺳﻲ 36 ،ﻟﻤﺒﺮ(.
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ:
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم ﻟﻮﻣړى ټﻮك ،آرﻳﺎﻧﺎ اﻧﺘﻴﻜﻮا ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻮﻣړى
او دوﻫﻢ ټﻮك ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن )د ﺳﺮﭘﺮﺳﻲ ﺳﺎﻳﻜﺲ( ،ﭘټﺎﻧﺎن )د اوﻟﻒ ﻛﻴﺮو(،
ﺧﺮوﺷﺘﻬﻲ ﻛﺘﻴﺒﯥ )د ﺳﺘﻴﻦ ﻛﻮﻧﻮ( ،ﻣﺎدر زﺑﺎن درى.
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ﻟﻪ ډﯦﺮ ﭘﺨﻮا څﺨﻪ د اﺳﻼم ﺗﺮ ﻧﺸﺮه ﭘﻮري د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن څﺨﻪ او اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د ﻓﺮﻫﻨګ څﭙﯥ

 – 36ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ
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د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او اﻳﺮان ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺳﻨﯥ
د ﺑﺨﺪي ﭘﻴﺸﺪادي ﻟﺮﻏﻮﻧﯥ دوره

 – 37ﻟﻤﺒﺮ ﺟﺪول

152

 – 38ﻟﻤﺒﺮ ﺟﺪول
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دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ:

اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﻪ د اﺳﻼم راﺗﮓ
او د ﺧﻠﻔﺎوو دوره
د اﺳﻼم ﻟﻪ ﭘﻴﺪاﻳښﺖ څﺨﻪ ﻻ د ﻳﻮې ﭘﯧړۍ څﻠﺮﻣﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﺗﯧﺮه ﺳﻮې ﻧﻪ وه او ﺳﺘﺮ ﺧﻠﻴﻔﻪ
ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ د اﺳﻼﻣﻲ ﺧﻼﻓﺖ ﭘﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻧﺎﺳﺖ وو ،ﭼﻲ د ﻋﺮﺑﻮ زړه ور او ﺟﻬﺎن ﻧﻴﻮوﻧﻜﻰ
ﻟښﻜﺮ د ﭘﺎرس د ﺳﺎﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ زړه ﺷﻬﻨﺸﺎﻫﻲ ﻟﻪ ﭘښﻮ واﭼﻮﻟﻪ او ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ وروﺳﺘﻨﻰ ﭘﺎﭼﺎ
درﻳﻢ ﻳﺰدﮔﺮد د ﺟﻠﻮﻻ ﺗﺮ ﺟﮕړې )16ﻫـ ﻛﺎل( او د ﻧﻬﺎوﻧﺪ ﺗﺮ ﺟﻨﮓ )20ﻫـ ﻛﺎل( وروﺳﺘﻪ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻪ راﻏﻰ او د ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﻟﻪ ﺧﺎﻗﺎن څﺨﻪ ﺋﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮښﺘﻠﻪ ﺧﻮ څﻪ ﻛﻮﻣﻚ ﺋﯥ
و ﻧﻪ ﻟﻴﺪ.
د اﺳﻼم ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ ،اﺣﻨﻒ د ﻗﻴﺲ زوى ﭘﻪ ﻳﺰدﮔﺮد ﭘﺴﻲ وﮔﻮﻣﺎره او اﺣﻨﻒ
د ﺧﺮاﺳﺎن ﻣځﻜﻪ ﭘﻪ روﻏﻪ وﻧﻴﻮﻟﻪ .دا وﺧﺖ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځﻮ ﺳﻴﻤﻮ او ﻏﻮر
ﺳﺎﺗﻨﺪوى ﭘﻪ ﻣﺮو ﻛﻲ ﻣﺎﻫﻮى ﺳﻮري وو ،ﭼﻲ د ﻓﺮدوﺳﻲ او ﻃﺒﺮي ﭘﻪ ﻗﻮل د ﺧﺮاﺳﺎن
ﺣﻜﻤﺮان ﮔڼﻞ ﻛﯧﺪه .د ﻋﺮﺑﻮ ﺣﻜﻤﺪار اﺣﻨﻒ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻳﺰدﮔﺮد ﭘﺴﻲ وو او ﻳﺰدﮔﺮد ﭘﻪ ﻣﺮو ﻛﻲ
ﻣﺎﻫﻮى ﺳﻮري ﺗﻪ ﭘﻨﺎه ﻳﻮوړه ﻧﻮ ﻣﺎﻫﻮى د ﻣﺎوراى آﻣﻮﻳﻪ د ﺣﻜﻤﺪاراﻧﻮ ﺳﺮه د ﻳﺰدﮔﺮد د
رواﺑﻄﻮ د ټﻴﻨﮕﯧﺪو څﺨﻪ وﺑﯧﺮﯦﺪه او ﻳﺰدﮔﺮد ﺋﯥ د ﻳﻮه ژرﻧﺪﮔړي ﭘﻪ ﻻس وواژه ) 31ﻫـ -
651م( او ﺧﭙﻠﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺋﯥ د ﻓﺮدوﺳﻲ ﭘﻪ ﻗﻮل ﺗﺮ ﺑﻠﺦ او ﻫﺮات او ﺑﺨﺎرا ﭘﻮري ﭘﺮاﺧﻪ ﻛړه
او د ده د ﻟښﻜﺮ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﻛﺮﺳﻴﻮن ﺑﺨﺎرا وﻧﻴﻮه او دا ﺳﻮري ﻛﻮرﻧۍ د ﻣﺤﻠﻲ اﻣﻴﺮاﻧﻮ
ﺧﻮرا ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻛﻬﻮل دئ .ﺧﻮ اﺣﻨﻒ ،ﻣﺎﻫﻮي ﺳﻮري ﻫﻢ ﻟﻪ ﺧﺮاﺳﺎن او ﻣﺮو څﺨﻪ د ﺟﻴﺤﻮن ﻫﺎ
ﺧﻮا ﺗﻪ وﺷﺎړه او د ژوﻧﺪ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ د ﻣﺮواﻟﺮود ﭘﻪ څﻠﻮر ﻓﺮﺳﻨﮕۍ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺧﻼﻓﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا د
ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﺮ ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﺣﻜﻤﺪاري ﻛﻮﻟﻪ ،ﻣﮕﺮ د ﻣﺎﻫﻮى د ﻣﺎﺗﻲ ﺳﺮه د ﺳﻮري اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﻛﻬﻮل
ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړ ،ﭼﻲ وروﺳﺘﻪ ﺑﻪ ﺋﯥ ﻣﻔﺼﻞ ذﻛﺮ راﺳﻲ.
د ﺟﻨﻮب ﻟﻪ ﺧﻮا ﻫﻢ د ﻋﺮﺑﻮ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﻟښﻜﺮ د اﻟﺒﻼذري ﭘﻪ ﻗﻮل د ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺮ دروازو
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ﻃﺒﺴﻴﻦ )د ﻃﺒﺲ ﺗﺮ ﻛﻼ او د ﻛﺮﻳﻦ ﺗﺮ ﻛﻼ( ﭘﻮري رﺳﯧﺪﻟﻰ وو ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د اوﺳﻨﻲ
ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ ﭘﻪ ﻏﺮﺑﻲ ﺳﺮﺣﺪ ﭘﻮري ﻧښﺘﻰ دئ او د ﻫﻐﻪ ﻟښﻜﺮ ﻣﺸﺮ ﻋﺒﺪاﷲ د ﺑﺪﻳﻞ ﺧﺰاﻋﻲ
زوى وو.
د ﻓﺎروﻗﻲ ﻋﻬﺪ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ )23 – 22ﻫـ ﻛﺎل( د ﻋﺮﺑﻮ د ﻟښﻜﺮ ﻳﻮې ﺑﺮﺧﻲ د ﻋﺒﺪاﷲ
ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د ﻛﺮﻣﺎن ﺗﺮ ﻧﻴﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﺮ ﺳﺠﺴﺘﺎن )ﺳﻴﺴﺘﺎن( ﺑﺎﻧﺪي ﻫﻢ ﻳﺮﻏﻞ
وﻛﻰ او د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺳﺎﺗﻨﺪوى د زرﻧﮓ )ﻣﻌﺮب ﺋﯥ زرﻧﺞ( ﭘﻪ ښﺎر ﻛﻲ ﭼﻲ د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻣﺮﻛﺰ
وو ځﺎن ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛﻰ ،ﻣﮕﺮ څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د اﺳﻼم ﻟښﻜﺮ د ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﻫﻨﺪ )ﺳﻨﺪ( ﺗﺮ ﺷﺎوﺧﻮا
ﭘﻮري ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړ ،ﻧﻮ ځﻜﻪ د زرﻧﮓ ﺳﺎﺗﻨﺪوى روﻏﻪ وﻛړه ،او زرﻧﮓ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﻻس ﺗﻪ
ورﻏﻰ او ﻫﻐﻪ ﻟښﻜﺮ ﭼﻲ ﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻪ د ﺷﺮق ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺗﻠﻠﻰ وو ،د ارﻏﻨﺪاو ﭘﻪ ﻧﺎوه ﻛﻲ
د رﺗﺒﻴﻞ د ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه )ﭼﻲ دﻣﺨﻪ ﺋﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ ﺳﻮې ده( وﻧښﺖ او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ وواژه ،ﭼﻲ
اﻟﺒﻼذري ﺋﯥ د ﻫﻴﻮاد ارﺗﻮاﻟﻰ د )ﻫﻴﺎﻃﻠﻪ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺗﺮ ﻫﺮاﺗﻪ ﻳﺎدوي )24ﻫـ 633 -م(.
ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ ﺧﻼﻓﺖ
)35 – 25ﻫـ(
ﭘﻪ ﻋﺜﻤﺎﻧﻲ وﺧﺖ ﻛﻲ ﺗﺮ )25ﻫـ( ﻛﺎل وروﺳﺘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻓﺘﻮﺣﺎت د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ
ﺧﺎوره ﻛﻲ ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړه او د ﻋﺮﺑﻮ د ﻟښﻜﺮ ﻣﺸﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻦ ﻋﺎﻣﺮ ﺗﺮ ﻛﺎﺑﻠﻪ ورﺳﯧﺪ او دا ښﺎر
ﺋﯥ ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛﻰ او ﺗﺮ ﺳﺨﺘﻲ ﺟﮕړې وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ وﻧﻴﻮ ﺧﻮ د ﻛﺎﺑﻞ ﺧﻠﻜﻮ د ﻋﺮﺑﻮ د ﻟښﻜﺮ ﺗﺮ
ﺗﮓ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺑﻴﺮغ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻰ او ﺗﺮ ﻧﻮرو ﭘﻨځﻮ ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻮري ﺋﯥ د ﻣﺤﻠﻲ
ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﺗﺮ واﻛﻤﻨۍ ﻻﻧﺪي ﺧﭙﻠﻮاك ژوﻧﺪ ﻛﺎوه.
د ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن ﻟﻪ ﺧﻮا اﺣﻨﻒ د ﻗﻴﺲ زوى ﭘﻪ ﻣﺮو ﻛﻲ ﺗﺮ ﻫﺮاﺗﻪ او ﺧﺒﻴﺐ د ﻗﺮة
اﻟﻴﺮﺑﻮﻋﻲ زوى ﭘﻪ ﺑﻠﺦ او ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻲ او ﻋﺒﺪاﷲ د ﻋﻤﻴﺮ ﻟﻴﺜﻲ زوى ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ
ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن ول ،ﭼﻲ ﭘﻪ ټﻮل اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﻋﺮﺑﻮ د ﻟښﻜﺮو ﭘﺮ ﺧﻼف ﺑﻠﻮا ﺷﺮوع ﺳﻮه ،ﺧﻮ
ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺣﻜﻤﺮان ﻳﺎﻏﻴﺎن ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوړه او ﻛﺎﺑﻞ ﺋﯥ ﺑﻴﺎ وﻧﻴﻮ او ﻣﺠﺎﺷﻊ د
ﻣﺴﻌﻮد زوى ﭼﻲ د ﻛﺮﻣﺎن ﺣﻜﻤﺪار وو د ﻗﻔﺺ )د ﻛﻮچ = ﻛﻔﭻ او اوﺳﻨﻲ ﻛﻮﭼﻲ( ﻗﺒﻴﻠﻮ
او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﻨﻮب دﮔﺮﻣﺴﻴﺮ د ﺑﻠﻮڅﻮ ﺳﺮه وﻧښﺖ او ﺗﺮ ﺧﻮﻧړﻳﻮ ﺟﮕړو وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ
ﻫﻐﻪ ﺗﺎﺑﻊ ﻛړه )د 29ﻫـ = 649م ﺷﺎوﺧﻮا( .د ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻫﻢ اﺣﻨﻒ د ﻗﻴﺲ زوى او د ﻫﻐﻪ
ﻣﻠﮕﺮو )ﺗﺮ  32ﻫـ = 653ع( ﻛﺎل ﭘﻮري ټﻮل ﺑﻠﺦ او ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺮ ﺳﻤﻨﮕﺎن ﭘﻮري ﻟﻪ
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ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﭘﺎك ﻛﻰ او ډﯦﺮه ﻣﻮده ﺋﯥ ﭘﻪ ﺑﻠﺦ او ﻣﺮو اﻟﺮود او ﮔﻮزﮔﺎﻧﺎن او ﺗﺎﻟﻘﺎن )د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ وﻻﻳﺎﺗﻮ( ﻛﻲ ﺟﮕړې وﻛړې او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺎل ﺋﯥ د ﻣﺮواﻟﺮود د
ﻣﺤﻠﻲ ﺷﻬﺰاده ﺑﺎزان ﺳﺮه ﭼﻲ د دﯦﺮش زره ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﺟﻨﮕﯧﺪه ﭘﻪ ﻗﺼﺮ اﺣﻨﻒ ﻛﻲ ﺟﮕړه
وﻛړه او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوړ او ﻫﻢ ﺧﺎﻟﺪ د ﻋﺒﺪاﷲ زوى ﻫﺮات او ﺑﺎدﻏﻴﺲ او ﻏﻮر او
ﺧﺮاﺳﺎن وﻧﻴﻮل او د ﺳﺮﺧﺲ ﻣﺤﻠﻲ ﺳﺎﺗﻨﺪوى راذوﻳﻪ ﭘﻨﺎه وﻏﻮښﺘﻪ او د ﻫﺮات او ﺑﺎدﻏﻴﺲ
او ﻓﻮﺷﻨﺞ د اﺳﻼﻣﻲ ﺣﻜﻤﺪار ﺳﺮه ﺗﺮ ﺟﺰﺋﯥ او ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮن درﻫﻤﻮ ﻣﻨﻠﻮ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ روﻏﻪ
وﻛړه او ﻫﻢ ﭘﻪ )32ﻫـ( ﻛﺎل ﻛﻲ ﻫﺮاﺗﻲ ﻗﺎرن د څﻠﻮﯦښﺘﻮ زرو ﺗﻨﻮ ﺳﺮه د ﻋﺮﺑﻮ ﭘﺮ ﺧﻼف
ﭘﻮرﺗﻪ ﺳﻮ ،ﺧﻮ دا ﺳړى ﻫﻢ د ﻧﻴﺸﺎﭘﻮر د ﻋﺮﺑﻲ ﺣﻜﻤﺮان ﻋﺒﺪاﷲ د ﺧﺎزم د زوى ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﺮ
ﺳﺨﺘﻮ ﺟﮕړو وروﺳﺘﻪ ﭘﺮ ﺳﺮ وټﻜﻮل ﺳﻮ.
د )30ﻫـ = 650م( ﻛﺎل ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻟﻪ ﺧﻮا رﺑﻴﻊ د زﻳﺎد زوى ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ
راﻏﻰ او د ﭘﻬﺮه )ﻓﻬﺮج( ،زاﻟﻖ )ﺟﺎﻟﻖ( ﺗﺮ ﻧﻴﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﻫﻠﻤﻨﺪ ﭘﻮرﻳﻮوت او د زرﻧﺞ
درې ﻣﻴﻠۍ ﺗﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ )زوﺷﺖ( ﻛﻲ ﺳﺨﺘﻪ ﺟﮕړه وﻛړه او د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺳﺎﺗﻨﺪوى ﻳﺎ دﻫﻘﺎن
اﭘﺮوﻳﺰ )ﻳﺎ اﻳﺮان د رﺳﺘﻢ زوى( د روﻏﻲ ﻟﻪ ﻻري ور وړاﻧﺪي ﺳﻮ ،او زرﻧﺞ ﺋﯥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ
ﺗﻪ وﺳﭙﺎره ،ﺧﻮ رﺑﻴﻊ ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړ او د ﺳﻨﺎ رود او ﻗﺮﻧﻴﻦ ﭘﻮري ﺋﯥ د رﺳﺘﻢ د آس آﺧﻮرو
وﻧﻴﻮل او ﻫﻤﺪاﺳﻲ ﺗﺮ ﺧﻮاش )ﺧﺎﺷﺮود( او ﺑﺴﺖ ﭘﻮري ورﺳﯧﺪ ،ﻣﮕﺮ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻴﺎن ﺗﺮ ﻫﻐﻪ
وﺧﺘﻪ ﺗﺎﺑﻊ ول ﭼﻲ رﺑﻴﻊ ﻫﻠﺘﻪ وو ،دوه ﻛﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﭼﻲ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ووت ،د ﺳﻴﺴﺘﺎن
ﺧﻠﻚ ﺑﻴﺎ وښﻮرﯦﺪل او د رﺑﻴﻊ ﻧﺎﻳﺐ ﭼﻲ ﭘﻪ زرﻧﺞ ﻛﻲ وو ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ دﺑﺎﻧﺪي وﺷﺎړه ،ځﻜﻪ
ﻧﻮ د ﺧﻼﻓﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا دا وار د ﭘﻴﻐﻤﺒﺮ  ﻟﻪ ﻧﺎﻣﺘﻮ اﺻﺤﺎﺑﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ ﺗﻦ ﭼﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
 د ﺳﻤﺮه زوى ﻧﻮﻣﯧﺪ د ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮي او ډﯦﺮو ﻓﻘﻬﺎوو ﺳﺮه زرﻧﺞ ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺳﻮ او ده ﭘﻪ
)33ﻫـ = 653م( ﻛﺎل ﻛﻲ ﻫﻐﻪ ښﺎر ﺑﻨﺪ ﻛﻰ او د ﻫﻐﻪ ځﺎى ﺳﺎﺗﻨﺪوى اﭘﺮوﻳﺰ )اﻳﺮان(
اﻃﺎﻋﺖ ﺗﻪ ﻏﺎړه ﻛښﯧښﻮوه او دوه ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ درﻫﻤﻪ او دوه زره ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﻪ ﻣﺮﻳﺎن ﺋﯥ وﻣﻨﻞ،
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ د اﺳﻼﻣﻲ ﻓﻘﻬﺎوو ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د اﺳﻼم ﭘﻪ ﺧﭙﺮوﻟﻮ ﻻس ﭘﻮري ﻛﻰ ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې
ﻛﻲ وﺧﺖ د ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن د ﺷﻬﺎدت ﺧﺒﺮ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ،ﻧﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻲ
ﺧﻮا اﻣﻴﺮ د اﺣﻤﺮ زوى ﭘﻪ زرﻧﺞ ﻛﻲ ﭘﺮﯦښﻮو او ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﺑﺼﺮې ﺧﻮا ﺗﻪ وﻻړ ،دا وﺧﺖ د
ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺧﻠﻜﻮ ﺑﻴﺎ د ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻟﻪ ﻏﻴﺎﺑﻪ ﮔټﻪ واﺧﻴﺴﺘﻪ او ﭘﺮ اﻣﻴﺮ ﺋﯥ ﺑﻠﻮا وﻛړه او دى ﺋﯥ
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ وﺷﺎړه او ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺑﻴﺎ وﻛﻮﻻى ﺳﻮه ﭼﻲ د ﻋﺮﺑﻲ ﺣﺎﻛﻤﺎﻧﻮ د
اﻃﺎﻋﺖ ﻟﻪ ﻛړۍ څﺨﻪ ﺧﭙﻠﻲ ﻏﺎړي وﺑﺎﺳﻲ.
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د ﻋﻠﻲ  د ﺧﻼﻓﺖ وﺧﺖ
)40 – 35ﻫـ(
ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ  ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﺧﻼﻓﺖ ﻛﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ د ﺟﺮواﻟﻄﺎﻳﻲ زوى د ﺳﻴﺴﺘﺎن
ﺣﺎﻛﻢ وټﺎﻛﻪ او ﭘﻪ )36ﻫـ = 656م( ﻛﺎل ﺋﯥ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه ،ﭼﻲ دا ﺳړى ﭘﻪ ﻳﻮه
ﺟﮕړه ﻛﻲ ﭼﻲ د ﺣﺴﻜﻪ ﺑﻦ ﻋﺘﺎب ﺳﺮه ﺋﯥ وﻛړه ووژل ﺳﻮ او ﻋﺒﺪاﷲ د ﻋﺒﺎس زوى ﭼﻲ د
ﺑﺼﺮې واﻟﻲ وو څﻠﻮر زره ﺗﻨﻪ ﻟښﻜﺮ د رﺑﻌﻲ ﺑﻦ ﻛﺎس ﻋﻨﺒﺮي ﭘﻪ ﻣﺸﺮﺗﻮب د اﺑﻦ ﻋﺘﺎب د
ﺳﺮﻛﻮﺑۍ ﻟﻪ ﭘﺎره راوﻟﯧږه.
رﺑﻌﻲ ﺑﻦ ﻋﺘﺎب ﺋﯥ وواژه او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺋﯥ وﻧﻴﻮ او د ﺛﺎﻏﺮ ﺑﻦ دﻋﻮر او ﺣﺎرث ﺑﻦ ﻣﺮه
ﭘﻪ ﻣﺸﺮﺗﻮب ﺗﺮ ﻗﻴﻘﺎن )د ﺑﻠﻮڅﻮ اوﺳﻨﻰ ﻛﻼت( ﭘﻮري ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړه.
ﺷﻠﻮ زرو ﻗﻴﻘﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺨﺘﻪ ﺟﮕړه وﻛړه او ﺗﺮ ﺧﻮﻧړﻳﻮ ﺟﮕړو او ﻛﻼﺑﻨﺪۍ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ
داﺳﻲ ﺣﺎل ﻛﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ زرو ﺗﻨﻪ ﺋﯥ د ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ ﺑﻨﺪﻳﺎن ول ﻧﻮر ﺗﻴﺖ او ﭘﺮك
ﺳﻮل ) 38ﻫـ = 658م ﻛﺎل( ﭘﻪ 36ﻫـ ﻛﺎل د ﻋﺮﺑﻮ ﻳﻮ ﻟښﻜﺮ د ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻤﺮه ﭘﻪ
ﻣﺸﺮﺗﻮب د ﺳﻴﺴﺘﺎن او ارﻏﻨﺪاو د ﻧﺎوې ﻟﻪ ﻻري ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړ او ﻛﺎﺑﻞ ﺋﯥ وﻧﻴﻮ ،ﭘﻪ دې
ﺟﮕړه ﻛﻲ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻛﺎﺑﻠﺸﺎه ﮔډون درﻟﻮد ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻋﺮﺑﻮ ﻟښﻜﺮ ﺗﻪ ځﺎن وﺳﭙﺎره.
ﻫﻤﺪا راز د ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ  د ﺧﻼﻓﺖ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ د ﻣﺮو ﺳﺎﺗﻨﺪوى ﻣﺎﻫﻮي
ﻛﻮﻓﯥ ﺗﻪ وﻻړ او د اﻃﺎﻋﺖ ﻏﺎړه ﺋﯥ ﻛښﯧښﻮوه ،ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ  ده ﺗﻪ ﻓﺮﻣﺎن ورﻛﻰ
ﭼﻲ :د ﺧﺮاﺳﺎن دﻫﻘﺎﻧﺎن او ده ﺳﺎﻻران دي ده ﺗﻪ ﺟﺰﻳﻪ ورﻛﻲ ،ﺧﻮ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺑﻠﻮا وﻛړه
څﻮ ﭼﻲ ﺟﻌﺪه د ﻫﺒﻴﺮۀ ﻣﺨﺰوﻣﻲ زوى )ﭼﻲ ﻣﻮر ﺋﯥ ﻫﺎﻧﻲ د اﺑﻮ ﻃﺎﻟﺐ ﻟﻮر وه( د دوى د
ﺳﺮﻛﻮﺑۍ ﻟﻪ ﭘﺎره راﻏﻰ ،ﻣﮕﺮ دې ﺳړي ﻫﻢ ﺧﺮاﺳﺎن ﻓﺘﺢ ﻧﻪ ﻛړاى ﺳﻮ.
اﻣﻮي دوره
)132 – 41ﻫـ(
ﭘﻪ )40ﻫـ = 660ع( ﻛﺎل ﭼﻲ ﺣﻀﺮت ﻣﻌﺎوﻳﻪ د اﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن زوى د ﺣﺠﺎز ﻟﻪ ﺑﻨﻲ اﻣﻴﻪ
څﺨﻪ ﭘﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﻫﻴﻮاد ﺑﺮى وﻣﻮﻧﺪ ﻧﻮ ده اﺳﻼﻣﻲ ﻟښﻜﺮ د ﺧﺮاﺳﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ او ﺟﻨﻮﺑﻲ
ﺧﻮاوو ﺗﻪ ﭘﺮ دوو ﺟﺒﻬﻮ راوﺧﻮځﺎوه ،ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺟﺒﻬﻪ ﻛﻲ د ﻫﺮات ﺧﻮا ﺗﻪ ﻗﻴﺲ ﺑﻦ اﻟﻬﻴﺜﻢ
ﺳﻠﻤﻰ ﺑﺎدﻏﻴﺲ او ﻓﻮﺷﻨﺞ وﻧﻴﻮل ﺑﻠﺦ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ او د ﻫﻐﻪ ځﺎى د ﻧﻮﺑﻬﺎر ﺑﻮدﺗﻮن )ﻣﻌﺒﺪ(
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ﺋﯥ وران ﻛﻰ او د ده ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪي ﺣﺎﻛﻢ ﻋﻄﺎ ﺧﺸﻚ د ﺑﻠﺦ ﭘﺮ درو ﺳﻴﻨﺪو ﺋﯥ درې ﭘﻠﻮﻧﻪ
ﺟﻮړ ﻛړه ،ﭼﻲ د ﻋﻄﺎ ﭘﻪ ﭘﻠﻮ ﻣﺸﻬﻮر ول او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ  45ﻫـ = 665ع ﻛﺎل ﭘﻮري د
ﺑﻠﺦ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻋﺒﺪاﷲ 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
ﻛﻲ اﻣﻴﺮ د اﺣﻤﺮ زوى او د ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻪ ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ ﻛﻲ ﺣﻜﻢ د ﻋﻤﺮاﻟﻐﻔﺎري زوى د اﻣﻮي
درﺑﺎر ﻟﻪ ﺧﻮا اﻣﻴﺮان ول او ﭘﻪ  51ﻫـ = 671ع( ﻛﺎل ﭼﻲ رﺑﻴﻊ د زﻳﺎد ﺣﺎرﺛﻲ زوى د ﺧﺮاﺳﺎن
واﻟﻲ ﺳﻮ ،ﭘﻨځﻮس زره ﻋﺮب ﺋﯥ د آﻣﻮ ﭘﺮ دې ﻏﺎړه ﻣﻴﺸﺘﻪ ﻛړه او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺳﻌﻴﺪ د
ﻋﺜﻤﺎن  زوى د ﺧﺮاﺳﺎن واﻟﻲ وټﺎﻛﻪ ﺳﻮ ،ﭼﻲ د ﻋﺮﺑﻮ ﻟښﻜﺮ ﺋﯥ د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﻪ ﭘﺎره د
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.
د ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ د ﻳﺰﻳﺪ ﻟﻪ ﺧﻮا اﺳﻠﻢ د زﻳﺎد زوى د ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻪ اﻣﻴﺮۍ
وﮔﻮﻣﺎرل ﺳﻮ او ده د ﻳﺰﻳﺪ ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ ﻣﻬﻠﺐ د ﺧﺮاﺳﺎن اﻣﻴﺮ ﻛﻰ ،ﺧﻮ ﭼﻲ دى ﻟﻪ دې
ځﺎﻳﻪ ووت ﺧﻠﻜﻮ ﭘﺮ ﻣﻬﻠﺐ ﺑﻠﻮا وﻛړه ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻳﺰﻳﺪ زوى ﭘﺮ ﻣﺮو او ﺗﺎﻟﻘﺎن او
ﮔﻮزﮔﺎن او ﻋﺒﺪاﷲ د ﺧﺎزم زوى د ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﺮ ﻧﻮرو ﺑﺮﺧﻮ اﻣﻴﺮي وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ .ﺧﻮ ﭘﻪ دې وﺧﺖ
ﻛﻲ د ﻋﺮﺑﻮ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺷﺨړه ﭘﯧښﻪ ﺳﻮه او ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﭙﻞ زوى ﻣﻮﺳﻰ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ځﺎى
ﻛښﯧﻨﺎوه او ﭘﺨﭙﻠﻪ ده ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ ﺑﻨﻲ رﺑﻴﻌﻪ او ﺑﻨﻲ ﺗﻤﻴﻢ ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛړه او ﺗﺮ ﻳﻮه ﻛﺎل ﺟﮕړې
وروﺳﺘﻪ ﭼﻲ اﺗﻪ زره ﺗﻨﻪ ووژل ﺳﻮه ﻫﺮات ﺋﯥ ﭘﻪ زور وﻧﻴﻮ او ﺧﭙﻞ زوى ﺗﻪ ﺋﯥ وﺳﭙﺎره )ﺗﺮ
 64ﻫـ = 683م وروﺳﺘﻪ( .ﻋﺒﺪاﷲ د ﺧﺎزم زوى د ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ اﻣﻮي ﺗﺮ وﺧﺘﻮ ﭘﻮري ﭘﻪ
ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ او ﭘﻪ )72ﻫـ = 691م( ﻛﺎل وﻛﻴﻊ د ﻋﻤﻴﺮه زوى د ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻟﻪ ﺧﻮا
وﮔﻮﻣﺎرل ﺳﻮ ﭼﻲ ﻋﺒﺪاﷲ ووژﻧﻲ ،ده د ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﺮ ﭘﺮې ﻛﻰ او ﭘﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺴﻠﻂ ﺳﻮ،
ﻣﮕﺮ ﭘﻪ ) 78ﻫـ = 697م( ﻛﺎل ﺧﺮاﺳﺎن د ﻋﺮاق د واﻟﻲ ﺣﺠﺎج ﻟﻪ ﺧﻮا ﻣﻬﻠﺐ ﺗﻪ وﺳﭙﺎره ﺳﻮ
او ﻣﻬﻠﺐ ﺗﺮ ﻣﺮواﻟﺮود راﺗﯧﺮ ﺳﻮ ﺗﺮ ﺑﻠﺨﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﺗﺮ آﻣﻮ ﭘﻮري ووت او ﺗﺮ
دوو ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻮري ﭘﻪ ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﻛﻲ ﭘﻪ ﺟﮕړه ﺑﻮﺧﺖ وو او ﺑﻴﺎ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺑﻠﺦ ﺗﻪ راوﮔﺮزﯦﺪ.
ﭘﻪ 82ﻫـ ﻛﺎل ﭼﻲ ﻣﻬﻠﺐ د ﻣﺮواﻟﺮود ﭘﻪ زاﻏﻮل ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ ﺣﺠﺎج د ده زوى ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ
ﻣﻬﻠﺐ د ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ وﮔﻮﻣﺎره او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ورور ﻣﻔﻀﻞ د اﺑﻲ ﺻﻔﺮه
زوى د ﺧﺮاﺳﺎن اﻣﻴﺮ وو او ده ﭘﻪ  85ﻫـ = 703م ﻛﺎل ﺑﺎدﻏﻴﺲ وﻧﻴﻮ ،او ﭘﻪ  86ﻫـ = 705ع
ﻛﺎل د ﻋﺮﺑﻮ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﻗﺘﻴﺒﻪ د ﻣﺴﻠﻢ زوى ﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻪ راوﮔﺮځﯧﺪ او ﺣﺠﺎج ﺧﻠﻴﻔﻪ
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ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺗﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﻮ څﻮ ﭼﻲ ﻗﺘﻴﺒﻪ ﺋﯥ د ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﻜﻤﺮان وټﺎﻛﻪ ،ﻗﺘﻴﺒﻪ ﻣﺮو ﺗﻪ راﻏﻰ
او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﺋﯥ ﺑﻠﺦ او ﺗﺎﻟﻘﺎن او ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن ﻓﺘﺢ ﻛړه او ﻟﻪ ﺑﻠﺦ څﺨﻪ ﺋﯥ ډﯦﺮ ﻣﺮﻳﺎن وﻧﻴﻮل
او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﻛﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ ﻻس ﭘﻮري ﻛﻰ .ﻗﺘﻴﺒﻪ
ﺧﺮاﺳﺎن او ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن او ﺑﻠﺦ د ﺧﭙﻠﻮ ﻟﻮﻳﻮ ﻟښﻜﺮي ﺳﻮﻗﻴﺎﺗﻮ ﻣﺮﻛﺰ وټﺎﻛﻪ او ﻫﺮ وﺧﺖ ﭼﻲ د
ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﻟﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﻳﺮﻏﻠﻮ څﺨﻪ راﮔﺮځﯧﺪ ﭘﻪ ﺑﻠﺦ او ﻣﺮو او ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ ﺋﯥ ﺧﭙﻞ
ﻗﻮت ﻧﻮى ﻛﺎوه ) 86ﺗﺮ 96ﻫـ ﭘﻮري( ﻗﺘﻴﺒﻪ ﻛﻠﻚ او ﻛﺮوړ ﺳړى وو ،ﭼﻲ د ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻪ
وﻻﻳﺖ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮري ټﻮل ﻣﺨﺎﻟﻒ ﻋﻨﺎﺻﺮ د  53زرو ﺗﻨﻮ ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ
واﺳﻄﻪ ﻟﻪ ﭘښﻮ واﭼﻮل او ﭘﺮ ﺳﺮ ﺋﯥ وټﻜﻮل ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﻟﻪ ﻣﺪاﻓﻌﻴﻨﻮ
څﺨﻪ ﻳﻮ ﻫﻢ ﺑﺎدﻏﻴﺴﻰ ﻧﯧﺰك دئ ﭼﻲ د ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن د ﻳﺒﻐﻮ اﻣﻴﺮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺣﻜﻤﺮان وو )84ﻫـ(.
دى څﻪ وﺧﺖ د آﻣﻮﻳﻪ د دواړو ﻏﺎړو ﭘﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ ﻛﻲ د ﻗﺘﻴﺒﻪ ﻣﻠﮕﺮى وو ﺧﻮ ﭼﻲ د ﺑﻠﺦ
ﻧﻮﺑﻬﺎر ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺑﻴﺮغ ﺋﯥ ﭘﻮرﺗﻪ ﻛﻰ او د ﺑﻠﺦ او ﻣﺮواﻟﺮود او ﺗﺎﻟﻘﺎن او
ﭘﺎرﻳﺎب )اوﺳﻨۍ ﻣﻴﻤﻨﻪ( او ﮔﻮزﮔﺎﻧﺎن )اوﺳﻨﻰ ﺳﺮﭘﻞ( ﺧﻠﻚ ﺋﯥ د ﻗﺘﻴﺒﻪ ﭘﺮ ﺧﻼف ﭘﺮ ځﺎن
راټﻮل ﻛړه او ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻠﺸﺎه څﺨﻪ ﺋﯥ ﻫﻢ د ﻣﺮﺳﺘﻲ وﻋﺪه واﺧﻴﺴﺘﻪ.
ﻗﺘﻴﺒﻪ د دا ﺑﻞ ﻛﺎل )91ﻫـ( ﭘﻪ ﭘﺴﺮﻟﻲ ﻛﻲ ﻟﻪ ﺑﻠﺦ څﺨﻪ ﭘﺮ ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او ﭘﻪ
ﺗﺎﻟﻘﺎن ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻧﯧﺰك د ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﺟﮕړه وﻛړه ،ﻧﯧﺰك ﻣﺎﺗﻪ وﻛړه او ﻗﺘﻴﺒﻪ د ده ﻟښﻜﺮ ﭘﻮﭘﻨﺎ
ﻛﻰ او د ﻧﻴﺰك ﻣﻠﮕﺮي ﺋﯥ ﺗﺮ څﻠﻮرو ﻓﺮﺳﺨﻮ ﭘﻮري ﭘﻪ دار وځړول ،او د ﻧﻴﺰك دوه زاﻣﻦ ﺋﯥ
ووژل ،ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻧﯧﺰك ﭘﻪ ﺑﻐﻼن ﻛﻲ ﺧﭙﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻪ راﻏﻰ او ﻗﺘﻴﺒﻪ ﺳﻤﻨﮕﺎن وﻧﻴﻮ او ﺗﺮ دوو
ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﺋﯥ ﻧﻴﺰك ﭘﻪ )دژﻛﺰر( ﻛﻲ ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛﻰ ،ﺧﻮ وﺋﯥ ﻧﻪ ﻧﻴﻮﻻى ﺳﻮ ،څﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ
ﺋﯥ ﺳﻠﻴﻢ ﻧﺎﻣﻰ د روﻏﻲ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻧﯧﺰك ﺗﻪ وﻟﯧږه او ﻧﯧﺰك ﺋﯥ ﭘﻪ ﺑﯥ ځﺎﻳﻪ وﻋﺪو ﻗﺘﻴﺒﻪ ﺗﻪ ﺑﻮت،
ﺧﻮ ﻗﺘﻴﺒﻪ ﻧﯧﺰك او د ده دوه ورﯦﺮوﻧﻪ ﺳﻮل او ﻋﺜﻤﺎن ﺳﺮه ﻟﻪ  12زرو ﻣﻠﮕﺮو ووژل او ﭘﻪ دې
ﺗﻮﮔﻪ ﺋﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ټﻮل ﺷﻤﺎﻟﻲ وﻻﻳﺎت ﻟﻪ اﻏﺘﺸﺎﺷﻪ ﭘﺎك ﻛړه ) 91ﻫـ = 709م( .ﺧﻮ
ﻗﺘﻴﺒﻪ د اﻣﻮي ﺳﻠﻄﻨﺖ د ﻣﺮﻛﺰ او وﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﻣﺨﺎﻟﻒ ﺳﻮ او ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ ﺋﯥ ﭘﻪ
ﺑﻐﺎوت ﻻس ﭘﻮري ﻛﻰ .اﻣﻮي درﺑﺎر ﺗﺮ ډﯦﺮ زﻳﺎر وروﺳﺘﻪ دى د ﺧﭙﻞ ﻟښﻜﺮ د ﻳﻮه ﻣﺸﺮ
وﻛﻴﻊ ﻧﺎﻣﻲ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ وواژه ) 96ﻫـ = 714م( ﺗﺮ ﻗﺘﻴﺒﻪ وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ ډﯦﺮي ﻣﻮدې ﭘﻮري څﻪ
ﻣﻬﻤﻪ ﭘﯧښﻪ و ﻧﻪ ﺳﻮه ،ﺧﻮ ﺧﻠﮓ ﺗﻞ د ﺑﻨﻲ اﻣﻴﻪ ﻣﺨﺎﻟﻒ ول او ﻏﻮښﺘﻞ ﺋﯥ ﭼﻲ ﺧﻼﻓﺖ ﺑﻴﺮﺗﻪ
آل رﺳﺎﻟﺖ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس ورﺳﻲ ،څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺑﻨﻲ اﻣﻴﻪ د ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ او د اﻣﺎﻣﺖ ﻟﻪ ﻛﻮرﻧۍ ﺳﺮه
دښﻤﻨﻲ درﻟﻮده ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﺣﻀﺮت ﻳﺤﻴﻰ د زﻳﺪ زوى )د ﻋﻠﻲ  ﻟﻪ اوﻻدې( ﻟﻪ ﻛﻮﻓﯥ
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څﺨﻪ د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ ﻧﻴﺖ راوﺧﻮځﯧﺪ ،د ﺑﻠﺦ اﻣﻴﺮ ﭼﻲ د اﻣﻮي درﺑﺎر ﮔﻮﻣﺎرﻟﻰ ﺳړى او ﻧﻮم ﺋﯥ
ﻋﻘﻴﻞ د ﻣﻔﻀﻞ زوى وو دى وﻧﻴﻮ او ﺑﻨﺪي ﺋﯥ ﻛﻰ ،ﺧﻮ ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ ) 105ﻫـ = 723ع(
اﻣﻮي ﻫﺸﺎم ﻣړ ﺳﻮ ،او وﻟﻴﺪ د ﻳﺰﻳﺪ زوى د ﺧﺮاﺳﺎن اﻣﻴﺮ ﻧﺼﺮ ﺳﻴﺎر ﺗﻪ ﻟﻴﻚ واﺳﺘﺎوه ﭼﻲ
ﻳﺤﻴﻰ اﻳﻠﻪ ﻛﻲ ،ﻣﮕﺮ ﻳﺤﻴﻰ ﺗﺮ اﻳﻠﻪ ﻛﯧﺪو وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﮔﻮزﮔﺎﻧﺎن ﻛﻲ د اوﻳﺎ ﺗﻨﻮ ﺳﺮه د اﻣﻮي
ﮔﻮﻣﺎرل ﺳﻮو ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﻛښﯧﻮوت او ﺗﺮ ﻳﻮې ﺳﺨﺘﻲ ﺟﮕړې وروﺳﺘﻪ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻮ )د
125ﻫـ د ﺑﺮات ﻣﻴﺎﺷﺖ( او د ده ﻣړى د اﺑﻮ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺗﻪ راﺗﻠﻮ ﭘﻮري ﭘﻪ دار وو.
د )107ﻫـ = 725ع( ﺗﺮ ﺷﺎوﺧﻮا ﭘﻮري ﻟﻪ ﻧﻮرو ﭘﯧښﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ ﻏﻮر او ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن ﻛﻲ
د ﺧﺮاﺳﺎن د ﻋﺮﺑﻲ ﺣﻜﻤﺮان اﺳﺪ د ﻋﺒﺪاﷲ د زوى ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ او د ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن د ﻣﺤﻠﻲ
ﺣﻜﻤﺪار )ﻧﻤﺮون( او د ﻏﻮر د ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه د ده ﺟﮕړه وه ،ﭼﻲ ﭘﻪ دې ﺟﮕړه ﻛﻲ د دې ﺳﻴﻤﻲ
ښﻮرښﺖ آرام او ﻧﻤﺮون ﺋﯥ د اﺳﻼم ﭘﻪ دﻳﻦ ﻛﻲ داﺧﻞ ﻛﻰ.
ﺧﻮ ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺟﺒﻬﻪ ﻛﻲ:
ﭘﻪ ) 43ﻫـ = 663ع( ﻛﺎل ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﺑﻴﺎ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﺳﻤﺮه د دوﻫﻢ ځﻞ ﻟﻪ ﭘﺎره د
ﺳﻴﺴﺘﺎن د ﺣﻜﻤﺪار ﭘﻪ ﺣﻴﺚ راواﺳﺘﺎوه او ﻧﻮﻣﻮړى ﺗﺮ 44ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻮري د دې ﺳﻴﻤﻲ ټﻮﻟﻲ
ﻧﺎآراﻣۍ آراﻣﻲ ﻛړې او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د ﺑﺴﺖ او ﻛﺶ )د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻛﺸﻚ ﻧﺨﻮد( او داور
)ﻫﻠﻤﻨﺪ ﭘﺮ ﻏﺎړه زﻣﻴﻨﺪاور( او رﺧﺞ )اراﺧﻮزﻳﺎ ،د ارﻏﻨﺪاو د ﻧﺎوې( ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړ او
د زور ﻏﺮه ﺗﻪ )د زﻣﻴﻨﺪاور او ﻏﻮر ﺗﺮ ﻣﻨځ( او د ﻫﻐﻪ ځﺎى ﻟﻮى ﺑﻮدﺗﻮن ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ او ﻫﻐﻪ
ﻟﻮى د ﺳﺮو زرو ﺑﺖ ﭼﻲ ﺳﺘﺮﮔﻲ ﺋﯥ د ﻳﺎﻗﻮت وې د ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﭘﻪ ﻻس ﻣﺎت ﻛړه ﺳﻮ ،ﺗﺮ
ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ د زاﺑﻞ او ﺗﺮﻧﻚ ﻧﺎوې ﺗﻪ ﺗﺮ ﻏﺰﻧﻲ او ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻮري وﻻړ او دا ښﺎر
ﺋﯥ ﺗﺮ ﻛﻼﺑﻨﺪۍ وروﺳﺘﻪ د ﻣﻨﺠﻨﻴﻖ د ډﺑﺮو ﭘﻪ وﻳﺸﺘﻮ وﻧﻴﻮ او ﺗﺮ څﻪ ﻣﻮدې ﻫﻠﺘﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ.
ﭘﻪ دې ﺟﮕړو ﻛﻲ ﭘﻪ 44ﻫـ ﻛﺎل ﻳﻮ ﻓﺎﺿﻞ ﺻﺤﺎﺑﻲ اﺑﻮ رﻓﺎﻋﻪ ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺪوي ﺗﻤﻴﻢ د اﺳﻴﺪ
زوى )او ﭘﻪ ﺑﻞ رواﻳﺖ اﺑﻮ ﻗﺘﺎدة اﻟﻌﺪوى( ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻮ ،ﭼﻲ ﻗﺒﺮ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ
ﻣﺸﻬﻮر دئ.
ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺎل اﺑﻦ ﺳﻤﺮه ﻳﻮ ﻟښﻜﺮ د ﻓﺎرس اﻟﻔﺮﺳﺎن ﻣﻬﻠﺐ د اﺑﻲ ﺻﻔﺮه د زوى ﭘﻪ
ﻣﺸﺮﺗﻮب ﺷﺮﻗﻲ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﺗﻪ وﮔﻮﻣﺎره ،ﻣﻬﻠﺐ ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻠﻪ ﭘﯧښﻮر ﺗﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړ او ﻛﺎﺑﻠﺸﺎه ﺋﯥ
ﭼﻲ ﭘﻪ ﻻر ﻛﻲ ﺋﯥ د اوو ژﻧﺪه ﭘﻴﻠﻮ ﭘﻪ ﻗﻮت )ﭼﻲ د ﻫﺮ ﭘﻴﻞ ﺳﺮه څﻠﻮر زره ﺳﭙﺎره ول( ﺷﺨﺼﺎً
دﻓﺎع ﻛﻮﻟﻪ ﻣﺎت ﻛﻰ او ﺑﻨﻪ او ﻻﻫﻮر ﺋﯥ د ﺳﻨﺪ د ﺳﻴﻨﺪ راﺳﺘﻪ ﻏﺎړي ﺗﻪ د ﻣﺮدان ﭘﻪ ﻧﺎوه ﻛﻲ
وﻧﻴﻮل ،ﺑﻴﺎ ﻧﻮ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﻣﻬﻠﺐ د ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻرۍ ﭘﻪ ﻣﻨﺼﺐ ﺳﺮﻟﻮړى ﻛﻰ او ده د ﺳﻨﺪ ﻫﺎ
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ﻏﺎړي ﺗﻪ ﮔﺎم واﺧﻴﺴﺖ او ﺗﺮ ﻣﻠﺘﺎن ﺗﯧﺮ ﺳﻮ ،ﻗﻨﺪاﺑﻴﻞ )ﮔﻨﺪﻫﺎﺑﻬﻴﻞ د ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن د ﻛﻼت ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﻗﺼﺪار ﭘﻪ ﭘﻨځﻪ ﻓﺮﺳﺨﻲ ﻛﻲ ﭘﺮوت دئ( او ﻗﻴﻘﺎن )ﻛﻼت( ﺋﯥ وﻧﻴﻮل او دا
د ﺧﻴﺒﺮ ﻫﺎ ﺧﻮا ﺗﻪ د ﻛﺎﺑﻞ ﻟﻪ ﻻري د ﻋﺮﺑﻮ ﻟﻮﻣړۍ ﻟښﻜﺮﻛښﻲ وه.
ﭘﻪ 46ﻫـ ﻛﺎل رﺑﻴﻊ اﻟﺤﺎرﺛﻲ د ﺳﻴﺴﺘﺎن واﻟﻲ ﺳﻮ او ﭘﻪ 46ﻫـ ﻛﻲ ﺋﯥ ﭘﺮ ﺑﺴﺖ او رﺧﺞ
)رﺧﺬ( ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او د رﺗﺒﻴﻞ )د زاﺑﻠﺴﺘﺎن د ﭘﺎﭼﺎ( ﺳﺮه وﻧښﺖ ،او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ ﻣﺎت ﻛﻰ.
رﺑﻴﻊ ﭘﻪ زاﺑﻠﺴﺘﺎن او د ارﻏﻨﺪاو ﭘﻪ ﻧﺎوه او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﺧﺮاج او ﻣﺤﺎﺳﺒﯥ دﯦﻮان ﺟﻮړ ﻛﻰ
او دا ﻫﻴﻮاد ﺋﯥ د ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮي ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺗﺮ اﺳﻼﻣﻲ ادارې او ﻗﻮاﻧﻴﻨﻮ ﻻﻧﺪي راووﺳﺖ،
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ  51ﻫـ = 671ع ﻛﻲ ﻋﺒﺪاﷲ د اﺑﻲ ﺑﻜﺮة زوى ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ راﻏﻰ او د ﻫﻐﻪ
ځﺎى د ﮔﺒﺮﮔﺎﻧﻮ )زردﺷﺘﻴﺎﻧﻮ( ﺳﺮه وﻧښﺖ او ﺑﻴﺎ ﺗﺮ ﺑﺴﺖ او رﺧﺞ او ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻮري ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړ
او د رﺗﺒﻴﻞ ﺳﺮه ﺋﯥ ﺟﮕړه وﻛړه او ﭘﻪ دوه ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ درﻫﻤﻪ ﺋﯥ ورﺳﺮه روﻏﻪ وﻛړه او رﺗﺒﻴﻞ
ورﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻮ ،دى ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﻻړ.
ﭘﻪ  59ﻫـ = 679ع ﻛﺎل د ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻋﺒﺎد د زﻳﺎد زوى د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺣﻜﻤﺮان
وټﺎﻛﻞ ﺳﻮ ،دى ﻫﻢ ﻟﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪه ﺗﯧﺮ او ﺗﺮ ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﻛﺎﺑﻠﻪ ورﺳﯧﺪ او دا ﻋﺒﺎد د ﻣﻌﺎوﻳﻪ د
وﺧﺘﻮ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺣﻜﻤﺮان وو ،ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﻳﺰﻳﺪ د ﺷﺎﻫۍ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ
ﻋﺒﺎد د  20ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ درﻫﻤﻮ او ﻧﻮرو ﻣﺎﻟﻮ ﺳﺮه ﭼﻲ د ﻛﺎﺑﻞ ﻟﻪ ﻏﻨﺎﻳﻤﻮ څﺨﻪ ﺋﯥ د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﭘﻪ
ﺧﺰاﻧﻪ ﻛﻲ راټﻮل ﻛړي ول ،ﺑﺼﺮې ﺗﻪ وﻻړ او د  62ﻫـ = 681ع ﻛﺎل ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﻛﻲ
ﻳﺰﻳﺪ د زﻳﺎد زوى د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﭘﻪ اﻣﻴﺮۍ او اﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪه د زﻳﺎد زوى ﺋﯥ ﭘﻪ ﺳﭙﺎه ﺳﺎﻻرۍ
وﮔﻮﻣﺎرل ﺳﻮه او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ راﻏﻠﻪ ،ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ ﺑﻴﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻜﻮ د ﻛﺎﺑﻞ د
ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﭘﺮ ﻋﺮﺑﻲ ﮔﻮﻣﺎرل ﺳﻮو ﺑﻠﻮا وﻛړه او د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﺑﻴﺮﺗﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره
ﭘﺎڅﯧﺪل ،ﻳﺰﻳﺪ او اﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪه ﭘﺮ ﻛﺎﺑﻞ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ ﺧﻮ د ډﯦﺮ ﺳﺨﺖ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻣﺦ او
ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻳﺰﻳﺪ د ډﯦﺮو ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه ووژل ﺳﻮ او ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر اﺑﻮ ﻋﺒﻴﺪه ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﺑﻨﺪي
ﺳﻮ ،ﻧﻮ ځﻜﻪ د اﻣﻮي ﻟﻪ درﺑﺎره ﻃﻠﺤﺔ اﻟﻄﻠﺤﺎت او ورور ﺋﯥ ﻋﻤﺮ د ﺳﻴﺴﺘﺎن د ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻟﻪ
ﭘﺎره راﻏﻠﻪ او د ﻋﺮﺑﻮ ﻫﺮ ﻳﻮ ﺳﺮدار د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻳﻮې ﻳﻮې ﻏﺮﺑﻲ ﻧﺎﺣﻴﯥ واﮔﻲ ﭘﻪ ﻻس
ﻛﻲ واﺧﺴﻴﺘﻠﯥ او ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﻣﺮوان اﻟﺤﻜﻢ ﭘﻪ ﺷﺎم ﻛﻲ د اﻣﻮي ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ
ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ ،ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ د ﻋﺒﺪاﷲ ﻋﺎﻣﺮ زوى ﺋﯥ ﭼﻲ د ﭘﻼر او ﻧﻴﻜﻪ څﺨﻪ ﺋﯥ د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﭘﻪ
ﭼﺎرو ﻛﻲ ﺗﺠﺮﺑﻪ درﻟﻮده د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺣﻜﻤﺮان ﻛﻰ او ده ﺗﺮ 64ﻫـ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ د
ﻃﻠﺤﻪ ﻟښﻜﺮ راﻏﻮﻧډ ﻛﻰ او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻜﻮ د ﻋﺮﺑﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻃﺎﻋﺖ
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څﺨﻪ ﻏﺎړه ﻏړوﻟﯥ وه ﻧﻮ د ﺑﺴﺖ او ﻛﺎﺑﻞ ﺧﻮا ﺗﻪ ﺋﯥ ﻣﺨﻪ ﻛړه او د زاﺑﻞ د ﭘﺎﭼﺎ رﺗﺒﻴﻞ ﺳﺮه
ﺑﻴﺎ وﻧښﺖ او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ ﻣﺎت ﻛﻰ او د ﻛﺎﺑﻞ او زاﺑﻞ ﺗﺮ ﻧﻴﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ د ډﯦﺮو وﻟﺠﻮ او زﻳﺎﺗﻮ
ﻣﺮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ راوﮔﺮځﯧﺪ او دى ﺗﺮ  72ﻫـ = 692ع ﻛﺎل او اﻣﻮي ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺗﺮ
وﺧﺘﻮ ﭘﻮري ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ اﻣﻴﺮ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ ،څﻮ ﭼﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺎل ﺣﺠﺎج د
ﺳﻴﺴﺘﺎن اﻣﻴﺮ وټﺎﻛﻪ او ﺣﺠﺎج ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻲ ﺧﻮا اﻣﻴﻪ د ﻋﺒﺪاﷲ زوى ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه ،ده
ﭘﻪ 74ﻫـ ﻛﺎل ﭘﺮ ﺑﺴﺖ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او د زاﺑﻞ د ﭘﺎﭼﺎ رﺗﺒﻴﻞ ﺳﺮه ﺋﯥ ﺟﮕړه وﻛړه او دى ﺋﯥ ﭘﻪ
ﻳﻮ ﺧﺮوار زرو او دوه ﻣﻴﻠﻴﻮﻧﻮ درﻫﻤﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﻛﻰ او ﻫﻢ ﺋﯥ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ د ځﺎن ﻟﻪ ﭘﺎره درې
ﺳﻮه زره درﻫﻤﻪ واﺧﻴﺴﺘﻞ ،ﭘﻪ  75ﻫـ = 694م ﻛﺎل ﻛﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ اﻣﻮي ﻋﺒﺪاﷲ د
ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻟﻪ اﻣﻴﺮۍ څﺨﻪ ﻣﻌﺰول ﻛﻰ او د ده ﭘﺮ ځﺎى ﺋﯥ ﻣﻮﺳﻰ د ﻃﻠﺤﻪ زوى واﺳﺘﺎوه ،ﺧﻮ
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﭼﺎري ﮔډي وډي ﺳﻮي ،ﺑﻴﺎ ﻫﻤﻬﻐﻪ ﻋﺒﻴﺪاﷲ د اﺑﻲ ﺑﻜﺮه زوى
)ﻋﺒﻴﺪه ﺑﻦ ﺑﻜﺮه( ﭼﻲ د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﭼﺎرو ښﻪ ﺧﺒﺮ وو د ﻧﻴﻤﺮوز ﭼﺎرو ﺗﻪ وﮔﻮﻣﺎرل ﺳﻮ .ده
ﭘﻪ 78ﻫـ ﻛﺎل ﻳﻮ ﻟﻮى ﻟښﻜﺮ د ﺣﺮﻳﺶ ﺑﻦ ﺑﺴﻄﺎم ﭘﻪ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻرۍ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ راووﺳﺖ او د
زرﻧﺞ ښﺎر ﺋﯥ وﻧﻴﻮ او د ﺑﻜﻮا د دښﺖ ﻟﻪ ﻻري ﺋﯥ ﭘﺮ ﺑﺴﺖ او زاﺑﻞ او ﻛﺎﺑﻞ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ ،ﺧﻮ
رﺗﺒﻴﻞ دا ﻟښﻜﺮ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوى او د ﺟﻴﺶ اﻟﻔﻨﺎ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎد ﺳﻮ ،او ﻋﺒﻴﺪاﷲ ﺋﯥ د  700زرو
درﻫﻤﻮ ﭘﻪ ورﻛﻮﻟﻮ ﻣﺠﺒﻮر ﻛﻰ او روﻏﻪ ﺋﯥ ورﺳﺮه وﻛړه )79ﻫـ( .څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﻋﺒﻴﺪاﷲ د دې
ﻣﺎﺗﻲ ﻟﻪ وﻳﺮه ﭘﻪ ﺑﺴﺖ ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ ﻧﻮ د ده زوى ﺑﻮﺑﺮ دﻋﻪ د رﺗﺒﻴﻞ ﺳﺮه وﻧښﺖ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ
ﺋﯥ  700زره درﻫﻤﻪ واﺧﻴﺴﺘﻪ او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﻻړ او ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺧﻮا ﺣﺠﺎج ﻟﺲ زره ﻣﺠﻬﺰ
ﺳﭙﺎره )ﺟﻴﺶ اﻟﻄﻮاوﻳﺲ( د ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ اﺷﻌﺚ ﭘﻪ اﻣﻴﺮي ﭘﻪ  80ﻫـ = 700م ﻛﺎل
ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ راوﻟﯧږل.
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﭼﻲ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ راورﺳﯧﺪ ،د ﺧﻮارﺟﻮ ﺳﺘﺮ ﺳﺎﻻر ﻫﻤﻴﺎن د ﻋﺪى زوى د
ﻏښﺘﻠﻲ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﻟﻪ ده ﺳﺮه ﺟﮕړه وﻛړه ،ﺧﻮ ﻫﻤﻴﺎن ﻣﺎت ﺳﻮ او
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ د ﺧﻮارﺟﻮ زﻳﺎت ﻣﺸﺮان ووژل او ﺑﻴﺎ ﺋﯥ ﭘﺮ ﺑﺴﺖ ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ
وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ د زاﺑﻞ د رﺗﺒﻴﻞ ﺳﺮه ﺳﺨﺖ ﺟﻨﮓ وﻛﻰ او د زﻳﺎﺗﻮ اوﻟﺠﻮ ﺳﺮه ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﻻړ
او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺗﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن او زاﺑﻞ او ﻛﺎﺑﻞ او ﺳﻨﺪ ﻛﻲ ﻟﻮى ﻗﻮت ﭘﻪ ﻻس
ورﻏﻰ ﻧﻮ ﻳﺎﻏﻲ ﺳﻮ او د ﺣﺠﺎج ﺳﺮه د ﺟﻨﮓ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻋﺮاق ﺗﻪ وﻻړ )82ﻫـ( .ﺧﻮ ﻣﺎﺗﻪ ﺋﯥ
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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وﮔﻮﻣﺎره ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن څﺨﻪ د ﺑﺴﺖ ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ ﺳﻮ ،او د ﻣﻔﻀﻞ ﻟښﻜﺮ
ورﭘﺴﯥ وﻻړ او د ﺑﺴﺖ او رﺧﺪ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺋﯥ ﺳﺨﺘﻪ ﺟﮕړه وﻛړه ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺎت ﺳﻮ او د
زاﺑﻠﺴﺘﺎن رﺗﺒﻴﻞ ﺗﻪ ﺋﯥ ﭘﻨﺎه ﻳﻮوړه ،ﺧﻮ ﺣﺠﺎج ،ﻋﻤﺎره ﺑﻦ ﺗﻤﻴﻢ رﺗﺒﻴﻞ ﺗﻪ اﺳﺘﺎزى واﺳﺘﺎوه
او ټﻮل ﻣﺎﻟﻲ ﺗﻜﻠﻴﻔﻮﻧﻪ ﺋﯥ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ وﺑﺨښﻞ او د ﺗﻞ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺋﯥ د دوﺳﺘۍ وﻋﺪه ورﻛړه.
رﺗﺒﻴﻞ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ او د ﻫﻐﻪ ﻣﻠﮕﺮى اﺑﻮاﻟﻌﻨﺒﺮ ﺋﯥ وﻧﻴﻮل او ﻏﻮښﺘﻞ ﺋﯥ ﭼﻲ د ﺣﺠﺎج
اﺳﺘﺎزي ﺗﻪ ﺋﯥ وﺳﭙﺎري ،ﺧﻮ ﻫﻐﻮ دواړو ځﺎﻧﻮﻧﻪ ﻟﻪ ﺑﺎﻣﻪ راواﭼﻮل او ﻣړه ﺳﻮل .دا ﭘﯧښﻲ د
ﻛﻨﺪﻫﺎر د ارﻏﻨﺪاو د ﻧﺎوې ﭘﻪ رﺧﺞ )رﺧﺪ( ﻛﻲ ﺗﺮ )85 - 84ﻫـ( ﻛﺎل ﭘﻮري ﭘﯧښﻲ ﺳﻮې.
ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ  86ﻫـ = 705ع ﻛﺎل ﻣﺴﻤﻊ د ﻣﺎﻟﻚ زوى ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﮔﻮﻣﺎرل
ﺳﻮ ،ده د اﺑﻮ ﺧﻠﺪه ﺧﺎرﺟﻲ ﺳﺮه ﺟﮕړې وﻛړې او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ وﻧﻴﻮ ،ﺧﻮ څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﻣﺴﻤﻊ ﭘﻪ
ﻫﻤﺪې ﻛﺎل ﻣړ ﺳﻮ د ده ﭘﺮ ځﺎى ﻗﺘﻴﺒﻪ د ﻣﺴﻠﻢ زوى راﻏﻰ او ﭼﻲ ﻗﺘﻴﺒﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻪ
ﻣﺨﻪ وﻛړه ،اﺷﻌﺚ د ﺑﺸﺮ زوى ﺋﯥ ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﭘﺮﯦښﻮو ،ده ﭘﻪ  88ﻫـ = 706ع ﻛﺎل ﭘﻪ
ﺑﺴﺖ ﻛﻲ د رﺗﺒﻴﻞ ﺳﺮه ﺟﮕړه وﻛړه او ﺗﺮ ده وروﺳﺘﻪ ﻋﻤﺮو د ﻣﺴﻠﻢ زوى )د ﻗﺘﻴﺒﻪ ورور(
ﻫﻤﺪﻏﻪ ﻛﺎر ﺗﻜﺮار ﻛﻰ او ﭘﻪ اﺗﻪ ﺳﻮه زره درﻫﻤﻪ ﺋﯥ روﻏﻪ وﻛړه ،څﻮ ﻛﺎﻟﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ 94ﻫـ
ﻛﻲ ﻗﺘﻴﺒﻪ د ﻣﺴﻠﻢ زوى ﻟﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﻣﺨﻪ وﻛړه او رﺗﺒﻴﻞ ﻟﻪ ده څﺨﻪ وﺑﯧﺮﯦﺪ او د
ﻛﺎﻟﻪ ﺋﯥ ﻳﻮ ﻣﻴﻠﻴﻮن درﻫﻤﻪ ﺧﺮاج وﻣﺎﻧﻪ.
ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ 108ﻫـ = 726ع ﻛﺎل ﭘﻮري ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﻛﺴﺎن د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﭘﻪ اﻣﻴﺮۍ
وټﺎﻛﻞ ﺳﻮه ﺧﻮ ﺗﺮ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﻣﺦ ﻧﻪ وﻻړه ،د ﻫﺸﺎم اﻣﻮي ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ اﺻﻔﺢ د ﻋﺒﺪاﷲ
زوى د ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺤﺶ ﭘﻪ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻرۍ دﻟﺘﻪ راﻏﻰ ،دى ﭘﻪ 109ﻫـ ﻛﺎل ﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻪ وووت
او د زاﺑﻠﻲ رﺗﺒﻴﻞ ﺳﺮه ﺋﯥ ﺳﺨﺘﻲ ﺟﮕړې وﻛړې ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﻛﻲ ﭘﺨﭙﻠﻪ اﺻﻔﺢ او ﻧﻮر ډﯦﺮ
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ووژل ﺳﻮه او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﻋﺮﺑﻲ ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻧﺰاع وﻟﻮﯦﺪه
او ﺗﺮ 130ﻫـ = 747ع ﭘﻮري ﺋﯥ دوام وﻛﻰ او د اﻣﻮي دوﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﺮﻛﺰه ﻫﻢ ډﯦﺮ ﺧﻠﻚ د دې
ځﺎى د اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺻﻔﺖ راﻏﻠﻪ او دا دوره ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ د اﻣﻮي دوﻟﺖ ﺗﺮ ﺳﻘﻮﻃﻪ ﭘﻪ
ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺟﻨﮕﻮ ﻛﻲ ﺗﯧﺮه ﺳﻮه ،ﻣﮕﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﻟښﻜﺮو د درﻳﺎب ﻟﻪ ﻻري د ﺳﻨﺪ ﭘﺮ ﻣځﻜﻪ
ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او د اﻣﻮي ﭘﻪ ﻋﺼﺮ ﻛﻲ ﺋﯥ ﺗﺮ  96ﻫـ = 714ع ﻛﺎل ﭘﻮري د ﻫﻐﻪ ځﺎى ﻣﺸﻬﻮر
ښﺎروﻧﻪ ﻟﻜﻪ ارﻣﺎﺑﻴﻞ ،دﻳﺒﻞ ،ﻧﻴﺮون ،ﺳﻴﻮﺳﺘﺎن ،اﺷﺒﻬﺎر ،ﺑﺮﻫﻤﻦ آﺑﺎد ،ارور )روﻫﺮى(
ﺑﺎﺑﻴﻪ ،ﻣﻠﺘﺎن او ﻧﻮر د ﻟﻮى ﻓﺎﺗﺢ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻗﺎﺳﻢ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ وﻧﻴﻮل او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻫﻢ د
ﺳﻨﺪ ﻣځﻜﻪ د ﻣﻠﺘﺎن ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ او د ﭘﯧښﻮر ﺗﺮ ﺷﺎوﺧﻮا ﭘﻮري د اﺳﻼﻣﻲ ﺳﺎﻻراﻧﻮ ﺗﺮ اﻣﻴﺮي
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ﻻﻧﺪي ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮه او ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺟﺒﻬﯥ ﺷﺎ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺧﭙﻠﻮ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ
ﺗﻪ دوام ورﻛړى وو ،ﺧﻮ ﻟﻜﻪ ﭘﻮرﺗﻪ ﭼﻲ ﻣﻮ وﻟﻴﺪل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ﻣﺮو او ﺳﻴﺴﺘﺎن
څﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺗﺮ ﻛﺎﺑﻞ او ﭘﯧښﻮر ﭘﻮري څﻪ دﭘﺎﺳﻪ ﻳﻮ ﺳﻞ ﻛﺎﻟﻪ د ﻋﺮﺑﻮ د ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﻮ ﻟښﻜﺮو ﭘﻪ
ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ وﻛﻰ او دا ﻏﺮوﻧﻪ ﺗﻞ د ﺧﻮﻧړﻳﻮ ﺟﮕړو ډﮔﺮ وو او ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ رﺗﺎﺑﻠﻪ
او ﻛﺎﺑﻠﺸﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﻪ زاﺑﻞ او ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ د ﻋﺮﺑﻲ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﻮ څﺨﻪ ﻣﺎﺗﻪ ﻛﻮﻟﻪ ،د ﺟﺒﻬﯥ ﺷﺎﺗﻪ ﻳﻌﻨﻲ
ﮔﺮدﻳﺰ او ﭘﯧښﻮر او وﻳﻬﻨﺪ ﺗﻪ ﭘﻨﺎه وړه او د ﺧﭙﻞ ﻗﻮت ﺗﺮ ﻧﻮي ﻛﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﭘﺮ
ﻛﺎﺑﻞ او زاﺑﻞ ﻳﺮﻏﻞ ﻛﺎوه او د ﻋﺮﺑﻮ ﺳﺎﺧﻠﻮﮔﺎن ﺋﯥ ﭘﻮﭘﻨﺎ ﻛﻮل ،څﻮ ﭼﻲ ﻳﻮه ﭘﯧړۍ ﭘﻪ دې
ﮔﻴﺮودار ﻛﻲ ﺗﯧﺮه ﺳﻮه او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ دې ﻣﻘﺎوﻣﺘﻮ ﻛﻲ ﭘﻪ ډﯦﺮه ﻣړاﻧﻪ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻲ
ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ څﺨﻪ دﻓﺎع وﻛړه ،ﺧﻮ د اﺳﻼم دﻳﻦ ﺋﯥ ﻫﻢ ورو ورو وﻣﺎﻧﻪ ،ﭘﻪ دې وﺧﺘﻮ ﻛﻲ د
ﮔﻨﺪﻫﺎرا وﻻﻳﺖ ﻟﻪ ﻛﺎﺑﻠﻪ ﺗﺮ ﭘﯧښﻮر او وﻳﻬﻨﺪ ،ﻛﻨﺪر ،ﺳﻨﺪ او ﺗﻜﺴﻴﻼ ﭘﻮري د ﮔﺮﻳﻜﻮ
ﺑﻮدﻳﻚ د ﻣﺪﻧﻴﺖ او ﺻﻨﻌﺖ ﻣﺮﻛﺰ وو او ﭘﻪ دې ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ ﺑﻮداﻳﻲ او ﺑﺮﻫﻤﻨﻲ ﻟﻮى
ﺑﻮدﺗﻮﻧﻮﻧﻪ )ﻣﻌﺎﺑﺪ( ﻣﻮﺟﻮد ول.
ﻣﺂﺧﺬ :د اﻟﺒﻼذري ﻓﺘﻮح اﻟﺒﻠﺪان ،ﻃﺒﺮي ،ﭼﭻ ﻧﺎﻣﻪ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺴﺘﺎن ،اﻻﺻﺎﺑﻪ،
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻪ ﻳﻚ ﻧﻈﺮ ،ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى ﺗﺎرﻳﺨﻰ اﻳﺮان ،داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻰ ﻓﺘﻮﺣﺎت
ﻋﺮب در آﺳﻴﺎى ﻣﻴﺎﻧﻪ ،ﺧﻼﻓﺖ د ﻣﻴﻮر ﭘﻪ ﻗﻠﻢ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻻﻧﺴﺎب زﻣﺒﺎور ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻌﻘﻮﺑﻰ ،د
اﺑﻦ اﺛﻴﺮ اﻟﻜﺎﻣﻞ ،د ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ اﻟﺒﻠﺪان ،د ﮔﺮدﻳﺰي زﻳﻦ اﻻﺧﺒﺎر ،ﻣﺠﻤﻞ ﻓﺼﻴﺤﻰ ،ﺳﻰ – ﻳﻮ
– ﻛﻲ د ﻫﻴﻮن ﺗﺴﻨﮓ ،راﺟﻪ ﺗﺮﻧﮕﻴﻨﻲ د ﻛﻠﻬﻨﻪ ،د اﻳﻠﻴﺖ د ﻫﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ ،د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،2- 1
ﻛﺘﺎب اﻟﻬﻨﺪ ،ﻣﺮوج اﻟﺬﻫﺐ ،ﻣﺎدر زﺑﺎن درى ،ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮى ،د ﻧﺪوى د ﺳﻨﺪ ﺗﺎرﻳﺦ.
د ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻧﻮ زﻣﺎﻧﻪ
)205 – 132ﻫـ(
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د راﺷﺪه ﺧﻼﻓﺖ او د اﻣﻮي اﻣﺎرت ﻳﻮ ﺳﻞ او دﯦﺮش ﻛﺎﻟﻪ
اﺳﻼﻣﻲ دوره ﭘﻪ ﻛﺸﻤﻜﺶ او ﺟﮕړو ﺗﯧﺮه ﺳﻮه او د دې ﻫﻴﻮاد ﺧﻠﻚ ﻟﻮﻣړى د ﻋﺮﺑﻲ دوﻟﺖ
د ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻟښﻜﺮي واك د ﺧﭙﺮﯦﺪو ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻒ ول او دوﻫﻢ دا ﭼﻲ د ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ او ﺑﻨﻲ
اﻣﻴﻪ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻪ اﺧﺘﻼف ﻛﻲ د آل ﻫﺎﺷﻢ ﭘﺮ ﺧﻮا ول او وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻮ ﭼﻲ اﺳﻼم ﺋﯥ وﻣﺎﻧﻪ
او وﺳﻠﻪ ﺋﯥ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ﻛښﯧښﻮوه ﺗﻞ ﺋﯥ دا ﻓﺮﺻﺖ ﻟټﺎوه ﭼﻲ ﺧﻼﻓﺖ دي ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺑﻨﻲ ﻫﺎﺷﻢ ﺗﻪ
ورﻛړه ﺳﻲ او د دې اﻧﻘﻼب ﭘﻪ ﺗﺮځ ﻛﻲ ﺋﯥ زﻳﺎر وﻳﻮﺳﺖ ﭼﻲ ﺧﭙﻠﻪ ﺧﭙﻠﻮاﻛﻲ او واﻛﻤﻨﻲ ﺑﻴﺎ
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ټﻴﻨﮕﻪ ﻛړي او د ﻫﻤﺪې ﻣﻘﺼﺪ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﺧﺮاﺳﺎن ﻳﻮ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻪ
اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﻣﺮوزي )ﭼﻲ ﭘﻪ 100ﻫـ ﻛﻲ زﯦږﯦﺪﻟﻰ( د ﺑﻨﺪاد ﻫﺮﻣﺰ د زوى ﻟﻪ ﻣﺮو څﺨﻪ درې
ﻓﺮﺳﺨﻪ ﻟﻴﺮي د ﻣﺎﺧﺎن ﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ څﺨﻪ د دې ﺑﻠﻨﻲ ﻣﺨﻜښ )ﭘﯧﺸﻮا( ﺳﻮ او ﭘﻪ )124ﻫـ =
741ع( ﻛﺎل ﭘﻪ  23ﻛﻠﻨۍ ﻛﻲ ﻛﻮﻓﯥ ﺗﻪ وﻻړ او ﭘﻪ ﻣﻜﻪ ﻛﻲ ﺋﯥ د اﻣﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺳﺮه
وﻛﺘﻞ ،او ﺧﻠﻚ ﺋﯥ د آل ﻋﺒﺎس د ﺑﻠﻨﻲ ﺗﺎﻳﺪوﻟﻮ ﺗﻪ راوﺑﻠﻞ ﭼﻲ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﻔﺮه ﺑﻴﺮﺗﻪ وﻃﻦ ﺗﻪ
راﻏﻰ ،ﭘﻪ  129ﻫـ = 749ع ﻛﺎل ﺋﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ ﻟﻪ ﻣﺮو څﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟﯥ
ﺗﺮ ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن ﭘﻮري ﺧﻠﻚ ﭘﺮ ځﺎن راټﻮل ﻛړه او د آل ﻋﺒﺎس ﺧﻼﻓﺖ ﺋﯥ اﻋﻼن ﻛﻰ او ﺗﻮر
ﺑﻴﺮغ ﺋﯥ ﭼﻲ د دې ﺑﻠﻨﻲ ﻧﺨښﻪ وه ورﭘﺎوه او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻟښﻜﺮي ﭼﻮڼۍ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻟﻮى اور ﻟﻤﺒﯥ
ﭘﻮرﺗﻪ ﻛړې ،او ﺧﭙﻞ ځﺎن ﺋﯥ د )ﺷﻬﻨﺸﺎه( ﭘﻪ ﻟﻘﺐ ﻳﺎد ﻛﻰ .د ﺧﺮاﺳﺎن د اﻣﻮي ﺣﻜﻤﺮان
ﻧﺼﺮ د ﺳﻴﺎر د زوى او اﺑﻮ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺳﺨﺘﻪ دښﻤﻨﻲ ﭘﯧښﻪ ﺳﻮه او ﻣﺮوان اﻣﻮي ﭘﻪ )131
ﻫـ = 748ع( ﻛﺎل د اﻣﺎم اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺳﺮ د آﻫﻜﻮ ﭘﻪ ﺑﻨۍ ﻛﻲ وﭘﯧﭽﻪ او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ وواژه او ورور
ﺋﯥ ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻔﺎح ﻛﻮﻓﯥ ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪ ،ﺧﻮ اﺑﻮ ﻣﺴﻠﻢ ﺗﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړ او د ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ
ﻟښﻜﺮو ﺳﺮه ﭘﻪ ﻛﻮﻓﻪ ورﻧﻨﻮوت او ﭘﻪ 132ﻫـ ﻛﺎل ﺋﯥ د ﻛﻮﻓﯥ ﭘﻪ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻲ د ﻋﺒﺎﺳﻲ
ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻔﺎح ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻄﺒﻪ ووﻳﻠﻪ او د اﻣﻮﻳﺎﻧﻮ د دوﻟﺖ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﺗﻠﻪ ﺋﯥ اﻋﻼن ﻛړه او د
دې ﻣﻬﻢ ﻛﺎر او د آل ﻋﺒﺎس د ﺧﻼﻓﺖ ﺗﺮ ﺑﻨﺴټ اﻳښﻮوﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻣﺮو ﺗﻪ راﻏﻰ .ده ﺗﺮ
) 135ﻫـ = 752ع( ﭘﻮري ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﻨﻈﻢ ﻛﻰ او ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﺋﯥ ﻫﻢ وﻧﻴﻮ او ﭘﻪ 136ﻫـ ﻛﺎل
ﭘﻪ ډﯦﺮ ﺷﺎﻫﺎﻧﻪ ﺟﺒﺮوت او ﺑﺮم ﻣﻜﯥ ﺗﻪ رﻫﻲ ﺳﻮ ،ﺧﻮ د ﺳﻔﺎح ورور ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻣﻨﺼﻮر دواﻧﻴﻘﻲ
د اﺑﻮﻣﺴﻠﻢ ﻟﻪ ﺳﺘﺮ ﺷﺨﺼﻴﺖ څﺨﻪ وﺑﯧﺮﯦﺪ او دى ﺋﯥ ﭘﻪ )137ﻫـ = 755م( ﻛﺎل ﭘﻪ 37
ﻛﻠﻨۍ وواژه او ﺧﺮاﺳﺎن ﺋﯥ د ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮرۍ ﻛﻲ دﻧﻨﻪ وﺳﺎﺗﻪ .ﺧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺎل
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
ﻣﺴﻠﻢ د ﺧﻮن او د ﺧﭙﻠﻲ ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﺿﺪ ﭘﻮرﺗﻪ ﺳﻮ او د
ﺗﺎري د ﻏﺮب او ﺗﺒﺮﺳﺘﺎن ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړ ،ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻣﻨﺼﻮر ،ﺟﻬﻮر د ﻣﺮارﻋﺠﻠﻲ
زوى د ده ﺟﻨﮓ ﺗﻪ د ﻟﻮى ﻟښﻜﺮي ﻗﻮت ﺳﺮه راواﺳﺘﺎوه او ﺳﻨﺒﺎد ﭘﻪ دې ﺟﮕړه ﻛﻲ د ﺧﭙﻠﻮ
ﺷﭙﯧﺘﻮ زرو ﭘﻴﺮواﻧﻮ ﺳﺮه ووژل ﺳﻮ ،د ﺧﺮاﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺑﻠﻪ ﻫڅﻪ ﭘﻪ 141ﻫـ ﻛﺎل د ﺑﺮازﺑﻨﺪه ﭘﻪ
ﻣﺸﺮۍ ﺗﺮ ﺳﭙﻴﻦ ﺑﻴﺮغ ﻻﻧﺪي وه ،ﭼﻲ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﺧﭙﻞ زوى اﻟﻤﻬﺪي د ﻫﻐﻪ دﻓﻊ ﺗﻪ
وﮔﻮﻣﺎره ،او د ﺑﺮازﺑﻨﺪه ﻗﻮاوي ﺋﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوړې او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺋﯥ ﻫﻐﻪ د ﺟﮕړې ﭘﻪ ډﮔﺮ ﻛﻲ
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وواژه او دا ﻣﺎﺗﻪ د 142ﻫـ ﻛﺎل د رﺑﻴﻊ اﻻول ﭘﻪ  6د دوﺷﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځ وه.
ﭘﻪ ) 144ﻫـ = 761ع( ﻛﺎل د ﺑﺴﺖ او ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺧﻠﻚ ﻫﻢ د ﻣﻨﺼﻮر ﭘﺮ ﺧﻼف
وښﻮرﯦﺪل او د ﺳﻴﺴﺘﺎن د ﺣﻜﻤﺮان زﻫﻴﺮ د ﻣﺤﻤﺪازدي د زوى ﺳﺮه ﺋﯥ ﺳﺨﺘﻪ ﺟﮕړه وﻛړه
او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ  150ﻫـ = 767ع ﻛﺎل د اﺳﺘﺎد ﺳﻴﺲ ﻫﺮوي ﻟﻪ ﺑﺎدﻏﻴﺴﻪ د ﺣﺮﻳﺶ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﭘﻪ
ﻣﻼﺗړ ﭘﺎڅﯧﺪ ،ﺧﻠﻴﻔﻪ  24زره ﺗﻨﻪ ﻟښﻜﺮ د ﺧﺎزم ﺑﻦ ﺧﺰﻳﻤﻪ ﺳﺮه د دوى ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﺗﻪ راواﺳﺘﻮل،
و ﻋﻤﺮو او اﺑﻲ ﻋﻮن د ﻗﺘﻴﺒﻪ زاﻣﻨﻮ ﻫﻢ د ﺧﻠﻴﻔﻪ ﭘﻪ اﻣﺮ ﻟﻪ ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺮ دوى ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او
د ) 70زرو( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺳﻴﺲ ﭘﻴﺮوان ووژل او ﭘﺨﭙﻠﻪ دى ﺋﯥ ﺑﻨﺪي ﻛﻰ ﭼﻲ ﭘﻪ
ﺑﻐﺪاد ﻛﻲ ووژل ﺳﻮ ،او د ده ﻟﻮر )ﻣﺮﺟﻴﻠﻪ( ﻫﺎرون وﻛړه ﭼﻲ د ﻣﺎﻣﻮن ﻣﻮر وه ،ﭘﻪ 151ﻫـ
ﻛﺎل د زرﻧﺞ ښﺎر ﻫﻢ ﺑﻠﻮا وﻛړه او د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺧﻠﻚ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺸﺮاﻧﻮ ﻣﺤﻤﺪ د ﺷﺪاد د
زوى او آذروﻳﻪ د ﻣﺮزﺑﺎن زردﺷﺘﻲ د زوى ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ د ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻣﻨﺼﻮر ﭘﺮ ﺿﺪ وﺟﻨﮕﯧﺪل او د
ﺳﻴﺴﺘﺎن واﻟﻲ ﻳﺰﻳﺪ د ﻣﻨﺼﻮر ﺧﻠﻴﻔﻪ زوى ﺋﯥ ﻣﻐﻠﻮب ﻛﻰ ،ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ 161ﻫـ =
777م ﻛﺎل ﻳﻮ ﺑﻞ ﺳړى ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻪ ﻣﻘﻨﻊ د ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﺣﻜﻴﻢ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻣﺮو ﻟﻪ دﻳﻪ ﻛﺎزه څﺨﻪ
ﭘﻮرﺗﻪ ﺳﻮ او ﭘﻪ ﻫﺮات او ﺑﺎدﻏﻴﺲ او ﻣﺮو ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺳﭙﻴﻦ ﻛﺎﻟﻴﻮ )ﺳﭙﻴﺪﺟﺎﻣﮕﺎن( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻳﻮه ډﻟﻪ ﭘﺮ ځﺎن راټﻮﻟﻪ ﻛړه او ﺗﺮ آﻣﻮ ﻫﺎ ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﻮري وﺗﻞ او ﻫﻤﻬﻠﺘﻪ د ﺧﭙﻠﻮ ) 30زرو( ﺗﻨﻮ
ﺳﺮه د ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻧﻮ د ﻟښﻜﺮو ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻮﭘﻨﺎ ﺳﻮل )163ﻫـ( او ﻫﻢ د ) 160ﻫـ = 776م( ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ ﻳﻮﺳﻒ اﻟﺒﺮم ﭘﻮرﺗﻪ ﺳﻮ او ﭘﻪ ﻣﻴﻤﻨﻪ او ﻣﺮﻏﺎب او ﭘﻮﺷﻨﺞ ﻛﻲ
ﺋﯥ د ﺑﻠﻮا ﺑﻴﺮغ ورﭘﺎوه ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺟﮕړه ﻛﻲ د ﺧﺮاﺳﺎن د ﺣﻜﻤﺪار ﻳﺰﻳﺪ ﺑﻦ ﻣﺰﻳﺪ ﻟﻪ ﺧﻮا
ﺑﻨﺪي او ﭘﻪ ﺑﻐﺪاد ﻛﻲ ووژل ﺳﻮ.
د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺟﺒﻬﻪ ﻛﻲ د ﺳﻔﺎح ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﻳﻮه ﺑﺴﺘﻲ ﺳړي ﭼﻲ ﺑﻮﻋﺎﺻﻢ ﻧﻮﻣﯧﺪ د
ﺳﻴﺴﺘﺎن اﻣﻴﺮ ﺳﻮ ،دا وﺧﺖ د ﻋﺒﺎﺳﻲ درﺑﺎر ﻟﻪ ﺧﻮا ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻛﻨﺪي ﻟﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻪ راﻏﻰ او
ﺑﻮﻋﺎﺻﻢ ﺋﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوى او ﭘﻪ ﺑﺴﺖ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻫﻢ د رﺗﺒﻴﻞ ﺳﺮه ﺟﮕړه وﻛړه او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ ﻣﺎت
ﻛﻰ )138ﻫـ = 775ع( ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺧﻠﻚ د ﺣﻀﻴﻦ ﺑﻦ رﻗﺎد ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﭘﻪ )141ﻫـ =
758ع( ﻛﺎل ﻛﻲ ﺑﻠﻮا وﻛړه ،ﭼﻲ ﻟﻮﻣړى د ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻣﻨﺼﻮر ﻟﻪ ﺧﻮا ﻫﻨﺎدي اﻟﺴﺮى وو ﺗﺮ
ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ )146ﻫـ = 763ع( ﻛﻲ د اﻟﻤﻬﺪي ﻣﺎﻣﺎ ﻳﺰﻳﺪ د ﻣﻨﺼﻮر زوى د ﺳﻴﺴﺘﺎن د
ﺣﻜﻤﺮان ﭘﻪ ﺣﻴﺚ راﻏﻰ ،ﺧﻮ ﺗﺮ څﻮ ﻣﻮدې وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ وﻻړ او د ده ﭘﺮ ځﺎى ﭘﻪ )151ﻫـ =
768ع( ﻛﺎل ﻣﻌﻦ د زاﻳﺪه زوى ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ راﻏﻰ او ﺗﺮ رﺧﺞ )د ارﻏﻨﺪاو ﺗﺮ ﻧﺎوې( ﭘﺮ ﻣﺦ
وﻻړ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ ﭼﻲ د رﺗﺒﻴﻞ ﺳﺮه ﺋﯥ وﻛړه د ﻫﻐﻪ زوم ﺋﯥ ﭼﻲ )ﻣﺎوﻧﺪ ﻳﺎ ﻣﺎوﻳﺪ(
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ﻧﻮﻣﯧﺪ د دﯦﺮﺷﻮ زرو ﺗﻨﻮ ﻟښﻜﺮو ﺳﺮه ﺑﻨﺪي وﻧﻴﻮ او ﺑﻐﺪاد ﺗﻪ ﺋﯥ واﺳﺘﺎوه ،ﺧﻮ ﭘﻪ 152ﻫـ
ﻛﺎل د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺧﻠﻜﻮ د ﻣﻌﻦ ﻧﺲ څﻴﺮي ﻛﻰ ،ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﺧﻮارﺟﻮ
ښﻮرښﺖ ډﯦﺮ ﺷﺪت درﻟﻮد او ﭘﻪ  159ﻫـ = 775ع ﻛﺎل د ﺣﻤﺰه د ﻣﺎﻟﻚ زوى د ﻣﻬﺪي
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
)169ﻫـ = 785ع( ﻛﺎل ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ راﻏﻰ او د ﺑﺴﺖ او رﺧﺞ ﺧﻮا ﺗﻪ ﺋﯥ ﻟښﻜﺮ وﻳﻮﺳﺖ او
د رﺗﺒﻴﻞ ﺳﺮه ﺋﯥ ﺟﮕړه وﻛړه او د ﻫﻐﻪ ورور ﺋﯥ ﺑﻨﺪي ﻛﻰ او ﻋﺮاق ﺗﻪ ﺋﯥ واﺳﺘﺎوه.
ﺧﻮ د ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﻟﻪ )171ﻫـ = 787ع( ﻛﺎل څﺨﻪ ﺟﻌﻔﺮ د ﻣﺤﻤﺪ
ﻃﻮﺳﻲ زوى او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻋﺒﺎس د ﺟﻌﻔﺮ زوى ﭘﻪ )173ﻫـ( ﻛﺎل د ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن
ول او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ )174ﻫـ( ﻛﺎل ﺧﺎﻟﺪ اﻟﻐﻄﺮﻳﻒ او ﭘﻪ 176ﻫـ ﻛﺎل ﺣﻤﺰه د ﻣﺎﻟﻚ زوى د ﺧﺮاﺳﺎن
ﭘﻪ اﻣﻴﺮۍ وټﺎﻛﻞ ﺳﻮه او ﭘﻪ )177ﻫـ( ﻛﺎل ﻓﻀﻞ د ﻳﺤﻴﻰ ﺑﺮﻣﻜﻲ ﺑﻠﺨﻲ زوى د ﺑﻐﺪاد د
درﺑﺎر ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﻜﻤﺮان ﺳﻮ او ﭘﻪ دې ځﺎى ﻛﻲ ﺋﯥ ﻳﻮ ﻏښﺘﻠﻰ ﻟښﻜﺮ د ﺧﺮاﺳﺎن د
ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺟﻮړ ﻛﻰ ،ﭼﻲ ﺷﻤﯧﺮ ﺋﯥ ﻳﻮ ﻧﻴﻢ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﻨﻮ ﺗﻪ رﺳﯧﺪه او ډﯦﺮ ﻧﻔﻮذ ﺋﯥ ﭘﻴﺪا
ﻛﻰ ،او ﭘﻪ )179ﻫـ = 795ع( ﻛﺎل ﻟﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻪ ﺑﻐﺪاد ﺗﻪ وﮔﺮزﯦﺪ ،دى د ﺧﺮاﺳﺎن د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ
ﻗﻮت د ﻋﺒﺎﺳﻲ د درﺑﺎر ﻟﻪ ﺳﭙﻴﻦ روﺑﻮ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻴﻮ څﺨﻪ ﺳﻮ او ﻫﻤﺪا د ﺑﻠﺨﻲ ﺑﺮﻣﻜﻴﺎﻧﻮ ﻧﺎﻣﺘﻮ
ﻛﻮرﻧۍ د ﻳﺤﻴﻰ ﺑﻦ ﺧﺎﻟﺪ ﺑﺮﻣﻜﻲ ﻟﻪ اوﻻدې څﺨﻪ وه ،ﭼﻲ د ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ
دوه زاﻣﻦ ﻓﻀﻞ او ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻪ ﻋﺒﺎﺳﻲ درﺑﺎر ﻛﻲ وزارت ﺗﻪ ورﺳﯧﺪل ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ د
ﺧﻼﻓﺖ درﺑﺎر د دوى ﻟﻪ ډﯦﺮ ﻧﻔﻮذ څﺨﻪ وﺑﯧﺮﯦﺪه او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻞ د ﺧﭙﻠﻲ
ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻫڅﻲ ﻛﻮﻟﯥ ،ځﻜﻪ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ دا ﺳﺘﺮه ﻛﻮرﻧۍ ﭼﻲ د
ﻋﺒﺎﺳﻲ دوﻟﺖ ټﻮل واك ﺋﯥ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ اﺧﻴﺴﺘﻰ وو د ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﭘﻮﭘﻨﺎ ﻛړه
)187ﻫـ = 803ع( .د ﻓﻀﻞ ﺑﺮﻣﻜﻲ ﺗﺮ اﻣﺎرت وروﺳﺘﻪ ﻋﻠﻲ د ﻋﻴﺴﻰ زوى او ﻣﺎﻫﺎن
ﻧﻤﺴﻲ ﭘﻪ 180ﻫـ ﻛﺎل او ﺑﻴﺎ ﻫﺮﺛﻤﻪ د اﻋﻴﻦ زوى ﭘﻪ 191ﻫـ ﻛﺎل او ﻋﺒﺎس د ﺟﻌﻔﺮ زوى ﭘﻪ
193ﻫـ ﻛﺎل د ﺧﺮاﺳﺎن اﻣﻴﺮان ول ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﻫﺎرون د ﺟﻠﻮس ﭘﻪ ﻛﺎل ﺑﻠﻮا وﺳﻮه،
او ﻛﺜﻴﺮ د ﺳﺎﻟﻢ زوى د ﻫﻐﻪ ځﺎى ﻋﺮﺑﻲ ﺣﻜﻤﺮان ﺑﻐﺪاد ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪ ،ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻋﻤﺜﺎن
د ﻋﻤﺎره زوى ﺳﻴﺴﺘﺎن د ځﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻛﻰ ،او د رﺗﺒﻴﻞ ﺳﺮه ﺋﯥ ﭘﻪ رﺧﺞ ﻛﻲ ﺟﮕړه وﻛړه ،او د
ﺑﺸﺮ د ﻓﺮﻗﺪ د زوى او د ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﺣﺼﻴﻦ ﺳﺮه ﭼﻲ د ﺧﭙﻠﻮ ﺳﭙﺮو ﺳﺮه ﭘﻪ ﺑﺴﺖ او ﺳﻴﺴﺘﺎن
ﻛﻲ ﻳﺎﻏﻲ ﺳﻮي ول ﺳﺨﺘﻲ ﺟﮕړې وﻛړې او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ )176ﻫـ = 792ع( ﻛﺎل
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داود د ﺑﺸﺮ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ زوى د ﺳﻴﺴﺘﺎن اﻣﻴﺮ ﺳﻮ او د ﺧﻼﻓﺖ درﺑﺎر ﻣﺠﺒﻮر ﺳﻮ ﭼﻲ د
ﺳﻴﺴﺘﺎن د ښﻮرښﺘﻮ د آراﻣﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻟﻴﺎﻗﺖ څﺨﻪ ﻛﺎر واﺧﻠﻲ ،داود
ﻟﻮﻣړى ﺣﺼﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ واﺧﻴﺴﺖ ،او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺋﯥ آرام ﻛﻰ ﺧﻮ د دې ﻟﻪ ﭘﺎره ﭼﻲ داود ﭘﻪ
ﻧﻴﻤﺮوز ﻛﻲ ﻧﻔﻮذ ﭘﻴﺪا ﻧﻪ ﻛﻲ ژر ﺋﯥ ﻣﻮﻗﻮﻓﻪ ﻛﻰ او د ده ﭘﺮ ځﺎى ﭘﻪ 178ﻫـ ﻛﺎل ﻳﺰﻳﺪ د ﺟﺮﻳﺮ
زوى د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ وﮔﻮﻣﺎرل ﺳﻮ ،دې ﺳړي ﭘﺮ زاﺑﻞ او ﻛﺎﺑﻞ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او ﺗﺮ
ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ 182ﻫـ ﻛﺎل د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺣﻜﻤﺮان ﻋﻴﺴﻰ ﻧﺎﻣﻲ ﺗﺮ ﻛﺎﺑﻠﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړ.
د دې ﻋﺼﺮ ﻟﻪ ﺧﻮرا ﻣﻬﻤﻮﭘﯧښﻮ څﺨﻪ ﻳﻮه ﻫﻢ دا ده ﭼﻲ ﭘﻪ 182ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ
ﻳﻮ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﭘﻬﻠﻮان ﭼﻲ اﻣﻴﺮﺣﻤﺰه د ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ زوى )د زوﻃﻬﻤﺎﺳﭗ ﻟﻪ ﻧﺴﻠﻪ( وو،
ﻣﻴﺪان ﺗﻪ راووت .دې ﻧﺎﺑﻎ او اﺗﻞ ﺷﺨﺼﻴﺖ د ﺧﺮاﺳﺎن د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ آزادۍ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ او
اﺳﺘﻘﻼل 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 وﻻړ ،ﺧﻮ ﻋﻴﺴﻰ ﺑﻴﺮﺗﻪ دى د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ ﻛﻰ،
ﺣﻤﺰه ﭘﻪ ﻧﻴﻤﺮوز ﻛﻲ ﺗﺎزه ﻗﻮت واﺧﻴﺴﺖ او ﺑﻴﺎ ﺋﯥ ﭘﺮ ﻧﺸﺎﭘﻮر ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او ﺳﺨﺘﻲ ﺟﮕړې
ﺋﯥ وﻛړې او ﭘﻪ 188ﻫـ ﻛﺎل ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﮔﺮزﯦﺪ .څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د دې ﻧﻴﻤﺮوزي ﭘﻬﻠﻮان
ﻣﻴﺪان ﺗﻪ راﺗﻠﻪ د ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻧﻮ د واﻛﻤﻨۍ ﺑﻨﺴټ رﯦږدوﻟﻰ وو ،او ﺧﺮاﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ او ﻧﻴﻤﺮوزﻳﺎﻧﻮ
ﺑﻴﺎ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﻏﻮښﺘﻠﻮ آﺳﻤﺎن ﻟړزووﻧﻜﻲ ﻧﺎرې ﭘﻮرﺗﻪ ﻛړي وې ،ځﻜﻪ ﭘﻪ )193ﻫـ =
808ع( ﻛﺎل ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻪ راﻏﻰ او ﺣﻤﺰه د دﯦﺮش زره ﺟﺮار
ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه د ﻧﺸﺎﭘﻮر ﺧﻮا ﺗﻪ وﺧﻮځﯧﺪ ،ﺧﻮ څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د 193ﻫـ ﻛﺎل د دوﻫﻤﻲ ﺧﻮر ﭘﻪ
ﻣﻴﺎﺷﺖ ﺧﻠﻴﻔﻪ د ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻪ ﻃﻮس ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ ،ﺣﻤﺰه د ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻧﻮ د وﻳﺮ ژړﻟﻮ ﭘﺎﺗﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ
ﺳﺮه ﺟﮕړه و ﻧﻪ ﻛړه او ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﻻړ او د ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن او ﺳﻨﺪ ﺧﻮا ﺗﻪ ﺋﯥ ﻣﺎرش
وﻛﻰ او ﭘﻪ ډﯦﺮو ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺳﻮ او ﭘﻪ ) 199ﻫـ = 814ع( ﻛﺎل ﻟﻪ دې ﺳﻔﺮه ﺑﻴﺮﺗﻪ راﻏﻰ
او ﭘﻪ 213ﻫـ ﻛﺎل ووژل ﺳﻮ .ﺧﻮ د ده د ﻣړاﻧﻲ او ﭘﻬﻠﻮاﻧۍ ﻧﻜﻠﻮﻧﻪ ﺗﺮ ډﯦﺮو ﭘﯧړﻳﻮ ﭘﻮري د
ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﺧﻮﻟﻮ ﻛﻲ ول او د ﻣﻠﻲ ﭘﻬﻠﻮان ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﭘﯧﮋاﻧﺪ ﻛﯧﺪه او د ده ﭘﻪ ﭘﻴﺮوۍ ﺣﺮب د
ﻋﻤﻴﺪه زوى ﻟﻪ ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺎڅﯧﺪ ،دى د ﺳﻴﺴﺘﺎن د ﺧﺎش ﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ څﺨﻪ وو او ﺗﺮ  99ﻫـ ﭘﻮري ﺋﯥ
د ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﮕړې وﻛړې او د آزادۍ ﻏﻮښﺘﻠﻮ ﻧﻐﺮى ﺋﯥ ﺗﻮد وﺳﺎﺗﻪ او ﺗﺮ
ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺣﺎﻛﻤﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ راﺗﻠﻪ ،ﺧﻮ ﺣﻘﻴﻘﻲ واك د آل ﻃﺎﻫﺮ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ
وو.
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ﻣﮕﺮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻫﻐﻮ واﻛﻤﻨﻮ ﻛﻮرﻧﻴﻮ څﺨﻪ ﭼﻲ د آل ﻋﺒﺎس د ﺧﻼﻓﺖ ﭘﻪ
ﺟﻮړښﺖ ﻛﻲ ﺋﯥ د اﺑﻮ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ ﺳﺮه ﻣﻠﮕﺮي وﻛړه د ﻏﻮر د ﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﻛﻮرﻧۍ وه ،ﭼﻲ
د ﻣﺎﻫﻮي د ﻫﻤﻬﻐﻪ ﻛﻬﻮل ﭘﺎﻳڅﻮړ وو ﭼﻲ دﻣﺨﻪ ﺋﯥ ﻳﺎدوﻧﻪ وﺳﻮه ،ﻟﻪ دې ﻛﻬﺎﻟﻪ څﺨﻪ د
اﻣﻮﻳﺎﻧﻮ د دورې ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﺷﻨﺴﺐ د ﺧﺮﻧﻚ زوى د ﻏﻮر ﭘﻪ ﻏﺮو ﻛﻲ اﻣﺎرت درﻟﻮد ،او
زوى ﺋﯥ اﻣﻴﺮ ﭘﻮﻻد د ) 130ﻫـ = 747ع( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻪ ﻫڅﻮ ﻛﻲ د اﺑﻮ
ﻣﺴﻠﻢ ﭘﺮ ﺧﻮا وو ،ﭼﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻪ ﺋﯥ د ﻏﻮرﻳﺎﻧﻮ د ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﺮح ﻛﻲ راوړه ﺳﻲ.
ﻣﺎﺧﺬ :ﻃﺒﺮي ،اﻟﺒﻼذري ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺴﺘﺎن ،ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮي ،ﭘټﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ،ﻳﻌﻘﻮﺑﻲ،
ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺮاﻣﻜﻪ ،اﻟﺒﺮاﻣﻜﻪ ،اﻧﺴﻴﻜﻠﻮﭘﻴډى اﺳﻼﻣﻰ ،اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ،ﻣﺮوج اﻟﺬﻫﺐ ،ﻣﻌﺠﻢ
اﻻﻧﺴﺎب ،زﻳﻦ اﻻﺧﺒﺎر ﮔﺮدﻳﺰى ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم – ﻟﻮﻣړى ټﻮك ،اﻟﻜﺎﻣﻞ اﺑﻦ
اﺛﻴﺮ ،ﻣﺠﻤﻞ ﻓﺼﻴﺤﻰ ،اﺑﻦ ﺧﻠﺪون.
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ﭘﻪ اﻣﻮي او ﻋﺒﺎﺳﻲ دوره ﻛﻲ
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ او ﻣﺪﻧﻲ اﺣﻮال
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 ﺧﻼف وښﻮرﯦﺪل ،ﺑﺮﻫﻤﻨﻲ
ﻛﺎﺑﻠﺸﺎﻫﺎﻧﻮ او رﺗﺒﻴﻼﻧﻮ ﺣﺘﻰ ﺗﺮ ﻫﺠﺮت وروﺳﺘﻪ د  180ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ
او زاﺑﻞ ﻛﻲ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﺎوه او د ﺑﻮداﻳﻲ او ﺑﺮﻫﻤﻨﻲ ﻣﺪﻧﻴﺖ اﻏﯧﺰه ﭘﻪ ﻛﺎﺑﻞ او زاﺑﻞ او
ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن او ﺑﻠﺦ ﻛﻲ ﭘﺎﺗﻪ وه او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻟﻜﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن
او ﻫﺮات او ﮔﻮزﮔﺎﻧﺎن او ﻣﺮو ﻛﻲ ﻫﻢ د زردﺷﺘﻲ ﺛﻘﺎﻓﺖ ﻧﺨښﻲ ﻟﻴﺪﻟﻲ ﻛﯧﺪﻟﯥ.
ﺧﻮ د ﺧﻠﻜﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻪ ﺑﻮداﻳﻲ ول او ﻛﻪ زردﺷﺘﻲ ډﯦﺮ ﻛﻠﻚ او ﺳﺨﺖ وو او د دې
ﻫﻴﻮاد ﺧﻠﻜﻮ ﻧﻪ ﻏﻮښﺘﻪ ﭼﻲ د ﻧﻮرو د اﻃﺎﻋﺖ رﺳۍ ﭘﻪ ﻏﺎړه ﻛﻲ ﭘﺮﯦږدي .د اﻣﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ
وﺧﺖ ﻛﻲ د ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺸﺮاﻧﻮ دې ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺑڼﻪ ورﻛړه .ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻲ د
اﻣﻮﻳﺎﻧﻮ د اﻣﭙﺮاﺗﻮرۍ ﺑﺮﺧﻼف ﺋﯥ د آل ﻫﺎﺷﻢ ﭘﻪ ﻃﺮﻓﺪارۍ وﺳﻠﯥ ﺗﻪ ﻻس واﭼﺎوه او
ﺧﺮاﺳﺎن د آل ﻫﺎﺷﻢ د ﭘﻨﺎه ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ ټﺎټﻮﺑﻰ ﺳﻮ .ﺧﻮ دا ﻧﻜﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻫﯧﺮه ﻧﻪ ﺳﻲ ﭼﻲ دې
ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﻫﺎﺷﻤﻴﺎﻧﻮ د ﻃﺮﻓﺪارۍ ﺑڼﻪ ﭘﻴﺪا ﻛړې وه ﻣﮕﺮ ﭘﻪ ﺣﻘﻴﻘﺖ ﻛﻲ د دې
ﺧﻠﻜﻮ د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﻏﻮښﺘﻨﻮ ﭘﺮ ﭘټ ﺣﺲ وﻻړ وو او دﻟﻴﻞ ﺋﯥ دا دئ ﭼﻲ ﻫﻤﺪې ﺧﻠﻜﻮ د
اﻣﻮﻳﺎﻧﻮ د اﻣﭙﺮاﺗﻮرۍ ﺑﻨﺴټ ﻟﻪ ﺑﯧﺨﻪ وﻳﻮﺳﺖ او د ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻧﻮ د اﻣﭙﺮاﺗﻮرۍ ﺑﻨﺴټ ﻫﻢ د
ﺧﺮاﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﻛښﯧښﻮد ﺳﻮ او ﻳﻮ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻣﺎم او ﺳﻔﺎح د ﺑﻐﺪاد
ﻣﻨﺒﺮ او ﺗﺨﺖ ﺗﻪ ورﺳﻮل ،ﺧﻮ څﻨﮕﻪ ﭼﻲ وﻣﻮ ﻟﻴﺪل ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ښﻮرښﺘﻮﻧﻪ او
اﺿﻄﺮاﺑﻮﻧﻪ آرام ﻧﻪ ﺳﻮه او ﺧﺮاﺳﺎﻧﻴﺎن ﻟﻜﻪ ﭼﻲ د اﻣﻮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻨﮕﯧﺪﻟﻲ ول د آل ﻋﺒﺎس
ﺳﺮه ﺋﯥ ﺟﮕړه وﻛړه او د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﮔټﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﭘﻪ دې ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ ﻣﻠﻲ ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن ﭘﻴﺪا
ﺳﻮي دي او ﻛﻪ د اﻣﻮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه د ﺧﺮاﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺟﮕړې ﻳﻮازي د آل ﻫﺎﺷﻢ ﭘﻪ ﻃﺮﻓﺪارۍ ﭘﻮري
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ﺗړﻟﻲ واى ﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﻐﺪاد ﻛﻲ د آل ﻫﺎﺷﻢ او ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ اﺳﺘﻘﺮار وروﺳﺘﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﭘﻪ دې ﻫﻴﻮاد
ﻛﻲ د ﺧﻮﻧړﻳﻮ ﺟﮕړو د اور ﻟﻤﺒﯥ ﻣړې ﺳﻮي واى.
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
ﺧﻮارﺟﻮ او ﻧﻮرو ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻮازي ﻳﻮ ﻣﻘﺼﺪ ﭘﺮ ﻣﺦ ﺑﯧﻮه ﭼﻲ ﻫﻐﻪ د ﭘﺮدۍ ﺳﻠﻄﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړل
او د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﮔټﻞ وه ،ﭼﻲ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ د آل ﻃﺎﻫﺮ او آل ﺳﺎﻣﺎن او ﻧﻮرو ﻣﺤﻠﻲ واﻛﻤﻨﺎﻧﻮ
ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻫﻐﻪ ﺳﺘﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﻻس ﺗﻪ راووﺳﺖ.
د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره دا دوه ﺳﻮه ﻛﻠﻨۍ ﺟﮕړه ﮔټﻮره وه ،ﭘﻪ دې ﻣﻌﻨﺎ ﭼﻲ د
اﺳﻼم دﻳﻦ ﺋﯥ د ﻫﻐﻪ د ﻧﻮي ﺗﺮﻗۍ ﺧﻮښﻮوﻧﻜﻲ روح ﺳﺮه وﻣﺎﻧﻪ ،ﺧﻮ د ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﺟﻬﺎد ﭘﻪ
ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻲ د ﻣﺤﻠﻲ ﺣﻜﻮﻣﺘﻮ ﺧﺎوﻧﺪان ﻫﻢ ﺳﻮه او ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ ﺛﻘﺎﻓﺖ ﺋﯥ د اﺳﻼﻣﻲ او ﻋﺮﺑﻲ
رواﻳﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﮔډ ﻛﻰ او راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ وﺧﺖ ﺗﻪ د اﺳﻼم د ﺧﭙﺮوﻟﻮ او دﻓﺎع ﻟﻪ ﭘﺎره ﻗﻮي او
ﻏښﺘﻠﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﺳﻮل .ﺣﺎل دا ﭼﻲ ﭘﺨﻮاﻧﻲ دﻳﻨﻮﻧﻪ ﺋﯥ زاړه ﺳﻮي او ﻟﻪ ﺧﺮاﻓﺎﺗﻮ او اوﻫﺎﻣﻮ
ډك ول او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻋﺼﺮ ﻛﻲ ورځﻨﻲ ﮔټﻪ اﺧﻴﺴﺘﻞ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﻪ وو.
ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ دوه ﺳﻮه ﻫﺠﺮي ﻛﻠﻮ ﻛﻲ د اﺳﻼم دﻳﺎﻧﺖ د زردﺷﺘﻲ او ﺑﻮداﻳﻲ او ﺑﺮﻫﻤﻨﻲ
ادﻳﺎﻧﻮ ځﺎى ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ وﻧﻴﻮ او ﻋﺮﺑﻲ ژﺑﻪ ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ رﺳﻢ اﻟﺨﻂ ﺳﺮه ﭘﻪ ټﻮل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﺧﭙﺮه ﺳﻮه او ﺗﺮ دوه ﻧﻴﻢ ﺳﻮه ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻮري ﻫﻢ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﻮ
ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ د ﺳﻨﺴﻜﺮﻳﺖ ژﺑﻪ او رﺳﻢ اﻟﺨﻂ د ﻋﺮﺑﻲ ﻛﻮﻓﻲ ﻟﻴﻚ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﻣﻮﺟﻮد ول،
ﻟﻜﻪ ﭼﻲ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮه ﭘﺨﻮاﻧۍ ﻛﺘﻴﺒﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺗﻮﭼﻲ )ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن( ﻛﻲ ) 243ﻫـ =
857ع – ﺟﻤﺎدى اﻻوﻟﻰ( ﭘﺮ ﻳﻮه ډﺑﺮه ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﯥ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ او ﺳﻨﺴﻜﺮﻳﺖ دواړو ژﺑﻮ ده
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 اﺳﻼﻣﻲ ﻋﻠﻮﻣﻮ ﺗﻔﺴﻴﺮ ،ﺣﺪﻳﺚ ،رﺟﺎل او ﺳﻴﺮ ﻫﻢ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن
ﻛﻲ رواج وﻣﻮﻧﺪ او ﭘﻪ زرﻧﺞ او ﺑﻠﺦ او ﻫﺮات او ﻣﺮو او ﻧﻮرو ﻛﻲ ﻟﻮﻳﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺪرﺳﯥ
ﻣﻨځ ﺗﻪ راﻏﻠﯥ او ﻫﻢ ﻟﻮى اﺳﻼﻣﻲ ﭘﻮﻫﺎن او ﻧﺎﻣﺘﻮ زاﻫﺪان ﻟﻜﻪ اﻣﺎم اﻋﻈﻢ اﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﻪ د
ﺛﺎﺑﺖ زوى او د زوﻃﻲ ﻧﻤﺴﻰ )د ﻛﺎﺑﻞ د ﺷﻤﺎل( او اﺑﻦ اﻟﻤﺒﺎرك ﻣﺮوزي او ﻣﺤﻤﺪ د ﻛﺮام
ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ زوى )د ﻛﺮاﻣﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﻣﺆﺳﺲ( ،او اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻃﻬﻤﺎن ﺑﺎﺷﺎﻧﻲ )ﻫﺮاﺗﻲ(
ﻣﺤﺪث او اﺑﻮ اﺳﺤﻖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ ﻳﻌﻘﻮب ﺟﻮزﺟﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪث او اﺑﺮاﻫﻴﻢ ادﻫﻢ ﺑﻠﺨﻲ ﺻﻮﻓﻲ
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او اﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﻮﺳﻰ ﺟﻮزﺟﺎﻧﻲ ﺣﻨﻔﻲ ﻓﻘﻴﻪ او اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻦ رﺳﺘﻢ ﻣﺮوي د ﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﻪ ﻟﻪ
ﻣﻠﮕﺮوڅﺨﻪ او اﺑﻮ داود ﺳﺠﺴﺘﺎﻧﻲ د ﻣﺸﻬﻮر ﺳﻨﻦ ﺧﺎوﻧﺪ او اﺑﻮ ﺣﺎﺗﻢ ﺳﻬﻞ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﺤﺪث او اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻠﺨﻲ ﻣﻨﺠﻢ او اﺑﻮ ﻗﺘﻴﺒﻪ ﻣﺮوزي ﻣﺆرخ ،او ﺑﺸﺎر ﺑﻦ ﺑﺮد
ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎﻧﻲ ﻋﺮﺑﻲ ﺷﺎﻋﺮ او ﻋﻠﻲ ﺑﻦ اﻟﺠﻬﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ ﻋﺮﺑﻲ ﺷﺎﻋﺮ او ﻧﻮر ﻟﻪ دې ﻫﻴﻮاده
ﭘﺎڅﯧﺪل او د ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺧﻼﻓﺖ درﺑﺎر ﺗﻪ ﻋﺠﻤﻲ ﻣﺪﻧﻴﺖ ،آداب او د ادارې اﺻﻮل ﻫﻢ د
ﺧﺮاﺳﺎن ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻜﻪ ﺑﺮﻣﻜﻴﺎن او ﻧﻮرو ﻳﻮوړه او د ﻋﺮﺑﻲ ژﺑﻲ ﻛﻠﻤﺎت ﭘﻪ دري ژﺑﻪ ﮔډ او دا
اوﺳﻨۍ ﭘﺎړﺳﻲ ځﻨﻲ ﺟﻮړه ﺳﻮه او ﭘﻪ دې ﻣځﻜﻪ ﻛﻲ ﻋﺮﺑﻲ او ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ ﮔډ ﻣﺪﻧﻴﺖ ﻣﻨځﺘﻪ
راﻏﻰ او ﻳﻮ زﻳﺎت ﺷﻤﯧﺮ ﺑﺮﻳﺎﻟﻲ ﻋﺮﺑﺎن د دې ﻣځﻜﻲ ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻮ ښﺎرو ﻛﻲ ﻟﻜﻪ ﻫﺮات او زرﻧﺞ
او ﺑﻠﺦ او ﻣﺮو او ﻧﻮرو ﻛﻲ ﻣﯧﺸﺘﻪ ﺳﻮل او ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د آرﻳﺎﻳﻲ ﻧﮋاد ﺳﺮه د
ﻋﺮﺑﻲ )ﺳﺎﻣﻲ( ﻧﺴﻞ ﮔډون او ﭘﻪ دې ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ د ﻋﺮﺑﻲ آداﺑﻮ او دود او دﺳﺘﻮر ﺧﭙﺮﯦﺪل
ﺷﺮوع ﺳﻮه ،د دې ځﺎى ﭘﺮ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻮ ﻋﺮﺑﺎﻧﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه ﺧﻮرا ډﯦﺮ ﻋﺮﺑﻲ وﺳﻠﻪ وال ﻋﺴﻜﺮ
ﻫﻢ ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ ﭘﻪ ﺟﮕړه اﺧﺘﻪ ول ،ﭼﻲ د اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ﭘﻪ ﻗﻮل د اﻣﻮي ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ د ﻗﺘﻴﺒﻪ ﭘﻪ
ﻣﺸﺮۍ ﻧﻪ زره د ﺑﺼﺮې ﺧﻠﻚ ،ﻟﺲ زره د ﺑﻜﺮ ﻟﻪ ټﺒﺮه او ﻟﺲ زره د ﺗﻤﻴﻢ ﻟﻪ ﻗﺒﻴﻠﯥ څﺨﻪ او
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 ﻻﻧﺪي 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
ﻋﺮﺑﻲ ﻟښﻜﺮو ﺳﺮه ﺋﯥ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﺎوه ،او ﻟﻪ دې څﺨﻪ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ د ﻋﺮﺑﻲ
دوﻟﺖ وﺳﻠﻪ وال ﻋﺴﻜﺮ ﺗﺮ ﺳﻠﻮ زرو زﻳﺎت ﻧﻪ ول او ﻫﻤﺪې ﺷﻤﯧﺮ اﺳﻼﻣﻲ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﭘﻪ
ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﻛﻲ د ﭼﻴﻦ ﺗﺮ ﺣﺪودو ﭘﻮري رﺳﻮﻟﻲ ول.
ﭘﻪ اﻣﻮي او ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻋﺼﺮ ﻛﻲ اﺳﻼﻣﻲ 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
ﻫﻨﺪي ﻣﺼﻨﻮﻋﺎت د ﻣﻠﺘﺎن او دﻳﺒﻞ او ﻣﻨﺼﻮره او وﻳﻬﻨﺪ او ارور )رﻫﺮي( او ﻗﻨﺪاﺑﻴﻞ
)ﮔﻨﺪاوي( او ﻗﺰدار )اوﺳﻨﻰ ﺧﻀﺪار( او د ﺗﻮران او د ﺳﻨﺪ د ﻧﺎوې د ﻧﻮرو وداﻧﻮ ښﺎرو ﻟﻪ
ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰو څﺨﻪ ﻟﻪ ﻛﺸﻤﻴﺮه ﻧﻴﻮﻟﯥ د )ﺳﻨﺪ( د ﻣﻬﺮان د ﺳﻴﻨﺪ ﺗﺮ ﻣﺠﺮى ﭘﻮري د زاﺑﻞ
او ﺳﻴﺴﺘﺎن او ﻫﺮات ﻟﻪ ﻻري اﻳﺮان او ﻋﺮاق او ﻋﺮﺑﻲ ﻣﺘﻤﺪﻧﻮ ښﺎرو ﺗﻪ ﻟﻜﻪ ﺑﻐﺪاد او
دﻣﺸﻖ او ﻧﻮرو ﺗﻪ د ﺗﺠﺎرت ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ وړل ﻛﯧﺪه او د اﺻﻄﺨﺮي او اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ د
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ﻗﺰدار او ﻣﻜﺮان او ﺗﻮران )اوﺳﻨﻲ ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن( د ﻓﺎﻧﻴﺬ )ﺳﭙﻴﻨﻲ ﺷﻜﺮي( ﺗﺠﺎرت ﭘﻪ ټﻮل
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 ﻻري ﻛﺎﺑﻞ او ﻏﺰﻧﻪ او ﺧﺮاﺳﺎن او ﺑﺨﺎرا او ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺗﻠﻪ
او ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺧﻮا ﺋﯥ ﭼﻴﻨﻲ ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ وړه .د ﺧﺮاﺳﺎن او ﻣﺮو ورﯦښﻤﻴﻦ ټﻮﻛﺮان د ﺗﺠﺎرت
ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ول ﭼﻲ ﻛﺎرواﻧﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺋﯥ ﭼﻴﻦ ﺗﻪ ﻫﻢ ﺗﻠﻪ او د ﻫﻴﺪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ دې ﺗﺠﺎرت ﭘﻪ
ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻋﺼﺮ ﻛﻲ ﺑﺸﭙړه ﭘﺮاﺧﺘﻴﺎ ﻣﻮﻧﺪﻟﯥ وه ،ﭼﻲ ﻫﻨﺪي ﻟﻮښﻲ او د ﺧﺮاﺳﺎن وﺳﭙﻨﻪ او د
ﻫﻨﺪ او ﺳﻨﺪ ﻋﻮد او ﻗﺮﻧﻔﻞ او ﻧﺎرﻛﻴﻞ او د ﺳﭙڼﺴﻮ ﻛﺎﻟﻲ او ﭘﻴﻼن د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻻري د
ﻋﺮﺑﻲ ﻫﻴﻮاد ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ وړل ﻛﯧﺪه ،څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ د اﺳﻼﻣﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺖ د ټﻴﻨﮕښﺖ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ اﻣﻨﻴﺖ ټﻴﻨﮓ وو ﻧﻮ ځﻜﻪ د ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ښﺎرو ﻛﻲ د ﭼﻴﻦ
ﺗﺠﺎرت ﻫﻢ زﻳﺎت ﺳﻮ او ﻫﻢ ﻟﻪ ﺑﻠﻲ ﺧﻮا څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ د ﻫﻨﺪ ارت
ﻫﻴﻮاد د ﻋﺮﺑﻲ ﻫﻴﻮادو ﺳﺮه وﻧښﻼوه ﻧﻮ د ﻣﻨځﻨۍ آﺳﻴﺎ د ﻫﻴﻮادو او ټﻮل ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺠﺎرﺗﻲ
اوﺿﺎع ﻫﻢ څﺮﮔﻨﺪ ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ وﻛﻰ.
اﺑﻮ زﻳﺪ ﺳﻴﺮاﻓﻲ واﻳﻲ ﭼﻲ :ﻟﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺮﻟﻪ ﭘﺴﯥ ﻛﺎرواﻧﻮﻧﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻪ او ﻟﻪ
ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ځﻲ او راځﻲ ،د دې ﻟﻮﻳﻮ ﻛﺎرواﻧﻮ ﻻر ﭘﺮ زاﺑﻠﺴﺘﺎن ده ﭼﻲ ﻟﻪ ﻫﻤﺪې ځﺎﻳﻪ
ﻗﺰدار او ﻛﻴﺰﻛﺎن )ﻗﻼت( او ﻣﻜﺮان ﺗﻪ ﺗﻠﻪ ،او د ﺷﺎل )ﻛﻮﻳﺘﻪ( او ﺑﻮﻻن د درې او ﺳﻴﺒۍ
)ﺳﻴﻮۍ( ﻟﻪ ﻻري ﺋﯥ د ﺳﻨﺪ ﺳﺮه ﺗﺠﺎرت ﻛﺎوه او د اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ﭘﻪ ﻗﻮل د ﻫﺮات اودﻟﻮ ﺷﻴﺎﻧﻮ
ډﯦﺮ ﺷﻬﺮت درﻟﻮد ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺳﺒﺐ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ ژﺑﻪ د ﻫﺮاﺗﻲ ﻛﺎﻟﻮ ﺳﻮداﮔﺮ ﺗﻪ )ﻫﺮاء(
واﻳﻪ او ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﻣﻘﺮﻳﺰي د ﻣﺼﺮ د ﻣﺸﻬﻮرو ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺗﻮ د ډوﻟﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ اﺧﻠﻲ ﻳﻮه
ټﻮټﻪ د ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ ټﻮټﯥ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮ ښﻜﻠﻮ زرﺑﻔﺘﻮ او ﻣﺨﻤﻠﻮ او ﻧﻮرو ټﻮټﻮ ﭘﻪ ردﻳﻒ
ﻛﻲ ﻳﺎدوي او ﻟﻪ دې څﺨﻪ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ ﭘﻪ ﻣﺼﺮ ﻛﻲ ﻋﺮﺑﻲ ﺻﻨﻌﺘﮕﺮاﻧﻮ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻫﻤﻐﻪ
ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ ﻧﺎﻣﻪ او ﺟﻨﺴﻴﺖ د ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ ﻣﻨﺴﻮﺟﺎﺗﻮ ﺗﻘﻠﻴﺪ ﻛﺎوه.
د ﺟﻮزﺟﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﻗﻮل :ﺑﻠﻬﺎري ﻫﻢ د ﻫﻨﺪ ﻟﻪ ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰو څﺨﻪ وو ،ﭼﻲ ﻫﻠﺘﻪ د ﻫﻨﺪ
او ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﻮداﮔﺮ اوﺳﯧﺪل او د ﻣﺸﻜﻮ ﺳﻮداﮔﺮي ﺋﯥ ﻣﺸﻬﻮره وه او ﻫﻤﺪا راز ﺟﻠﻮت او
ﺑﻠﻮت او ﻟﻤﻐﺎن او دﻳﻨﻮر او وﻳﻬﻨﺪ د ﻫﻨﺪ او ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰوﻧﻪ ول ،ﭼﻲ د ﻟﻮﻣړي
ﻳﺎد ﺳﻮي ښﺎر ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﮔﻨﻰ )ﻧﻴﺸﻜﺮ( او ﻏﻮاﻳﻲ او ﭘﺴﻮﻧﻪ او د وروﺳﺘﻲ ﻳﺎد ﺳﻮي
ښﺎر ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ ﻣﺸﻚ او ﻣﺮﻏﻠﺮي او ﮔﺮان ﻗﻴﻤﺘﻪ ﻛﺎﻟﻲ ول.
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ﺧﻮ د ﺣﺪوداﻟﻌﺎﻟﻢ د ﻣﺆﻟﻒ ﺟﻮزﺟﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﻗﻮل ﺧﺮاﺳﺎن ﻳﻮ ودان او د ﻧﻌﻤﺘﻮ ډك
ﻣﻠﻚ وو ﭼﻲ د ﺳﺮو او ﺳﻴﭙﻨﻮ زرو او ﺟﻮاﻫﺮو ﻛﺎﻧﻮﻧﻪ ﭘﻜښﯥ ول او د اﺳﺎﻧﻮ او ﺟﺎﻣﻮ او
ﭘﯧﺮوژو او داروﮔﺎﻧﻮ او ورﯦښﻤﻮ او ﻣﺎﻟﻮﭼﻮ د ﭘﻴﺪا ﻛﯧﺪو ځﺎى او ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻟﻮى ﻣﺮﻛﺰ ﺋﯥ
ﻧﻴﺸﺎﭘﻮر وو ،ﺧﻮ د ﺧﺮاﺳﺎن د ښﺎرو ﻧﺎﻣﺘﻮ ﭘﻴﺪاوار دا ول :ﻟﻪ ﻫﺮاﺗﻪ ﻛﺮﺑﺎس او ﺷﻴﺮﺧﺸﺖ او
دوښﺎ ،ﻟﻪ ﻣﺎﻟﻦ څﺨﻪ ﻃﺎﻳﻔﻲ وڅﻜﻲ )ﻣﻮﻳﺰ( ،ﻟﻪ ﻛﺮوﺧﻪ ﻛﺸﻤﺶ ،ﻟﻪ ﻣﺮو څﺨﻪ اﻋﻠﻰ ﻣﺎﻟﻮچ
)ﭘﻨﺒﻪ( او ﻗﺰﻳﻦ ﺟﺎﻣﻮﻧﻪ او ﺳﺮﻛﻪ ،ﻟﻪ ﮔﻮزﮔﺎﻧﺎن څﺨﻪ ښﻪ آﺳﺎن او ﻛﺮاﺳﺘﻲ او د آس ﺗﺎﻧﮕﻮﻧﻪ
او زﻳﻠﻮ او ﭘﻼس ،ﻟﻪ ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻪ وڅﻜﻲ او ﻛﺮاﺳﺘﻪ ،ﻟﻪ ﻛﻨﺪرﻣﻪ ﻛﺮاﺳﺘﻪ ،ﻟﻪ ﺑﻠﺨﻪ ﺗﺮﻧﺞ او ﻧﺎرﻧﺞ
او ﮔﻨﻰ )ﻧﻴﺸﻜﺮ( او ﻧﻴﻠﻮﻓﺮ ،ﻟﻪ ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺴﻮﻧﻪ او ﻏﻠﻪ او راز راز ﻣﯧﻮې ،ﻟﻪ ﺳﻤﻨﮕﺎﻧﻪ
)اوﺳﻨﻲ اﻳﺒﻜﻪ( وڅﻜﻲ او ﻣﯧﻮه ،ﻟﻪ ﺑﻨﺠﻬﻴﺮه )اوﺳﻨﻲ ﭘﻨﺠﺸﯧﺮه( ﺳﺮه زر او ﺳﭙﻴﻦ زر ،ﻟﻪ
ﻏﻮره ﭘﺮده او زﻏﺮه او ډال او ښﻪ وﺳﻠﻪ ،ﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻪ ﻓﺮﺷﻮﻧﻪ او زﻳﻠﻮ او ﺧﺮﻣﺎ او اﻧﻜﻮزه ،ﻟﻪ
ﺑﺴﺘﻪ )د ﻫﻨﺪ ﻟﻮى ﺗﺠﺎرﺗﻲ ﻣﺮﻛﺰ( وﭼﻲ ﻣﯧﻮې او ﺧﻤﺘﺎ )ﻛﺮﺑﺎس( او ﺻﺎﺑﻮن ،ﻟﻪ درﻏﺸﻪ
)زﻣﻴﻨﺪاور( زﻋﻔﺮان ،ﻟﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎﻧﻪ ﺳﭙﻴﻦ زر او ﺳﺮه زر او ﺑﻴﺠﺎده او ﻻﺟﻮرد.
اﻟﻤﺎﻧﻰ ﻓﻮن ﻛﺮﻳﻤﺮ واﻳﻲ ﭼﻲ :د ﺷﺒﺮﻗﺎن )اوﺳﻨﻰ ﺷﺒﻮرﻏﺎن( ﺗﻮري د ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ
ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ ډﯦﺮي ﻣﺸﻬﻮري وې او د ﻫﻨﺪي ﺗﻮرو )ﻣﻬﻨﺪ( ﺗﺠﺎرت ﻫﻢ ﻟﻪ دې ﻻري ﻛﯧﺪه ،د
ﺗﺎﻟﻘﺎن ﻛﺮاﺳﺘﻲ او ﻧﻮر د اوارﯦﺪو وړﻳﻦ ﺷﻴﺎﻧﻮ او ﻗﺎﻟﻴﻨﻮ ﺷﻬﺮت درﻟﻮد او د ﻫﻐﻪ ځﺎى
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
ﺻﻨﻌﺖ ﭘﺮ ﭘﺮﻣﺨﺘﮓ دﻻﻟﺖ ﻛﻮي.
ﺗﺮ ﻛﻤﻪ ځﺎﻳﻪ ﭼﻲ د ﺗﺎرﻳﺦ ﻟﻪ ﭘﺎڼﻮ څﺮﮔﻨﺪﯦږي د ﺑﻐﺪاد اﻣﻮي او د آل ﻋﺒﺎس دوﻟﺖ ﻟﻪ
دې ﺳﻴﻤﻮ څﺨﻪ دا ﻻﻧﺪي 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:
ﻟﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻪ (28000000) :درﻫﻤﻪ (2000) ،د زرو ټﻮټﯥ (4000) ،ﻏﺎﺗﺮي(1000) ،
ﻣﺮﻳﺎن (20000) ،ﻛﺎﻟﻲ (30000) ،رﻃﻠﻪ ﻫﺮﻳړه.
ﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻪ (4000000) :درﻫﻤﻪ (300) ،ﻛﺎﻟﻲ (20) ،زره رﻃﻠﻪ ﻓﺎﻧﻴﺬ )ﺳﭙﻴﻨﻪ
ﺷﻜﺮه(.
ﻟﻪ ﺗﻮران او ﻣﻜﺮان څﺨﻪ (400000) :درﻫﻤﻪ ،ﺧﻮ د ﻗﺪاﻣﻪ ﺑﻦ ﺟﻌﻔﺮ ﭘﻪ ﻗﻮل د روﻏﻲ
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ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ د ﻋﺒﺎﺳﻲ دوﻟﺖ ﻋﺎﻳﺪات ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ ول:
ﻟﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻪ (37000000) :درﻫﻤﻪ.
ﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻪ (1000000) :درﻫﻤﻪ.
ﻟﻪ ﺗﻮران او ﻣﻜﺮان څﺨﻪ (1000000) :درﻫﻤﻪ .ﺧﻮ د ﺳﻴﺴﺘﺎن د ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺆﻟﻒ ﺗﺮ
اﺳﻼم وروﺳﺘﻪ د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻋﻤﻞ د ﭘﺨﻮاﻧۍ روﻏﻲ ﭘﻪ اﺳﺎس داﺳﻲ ﻟﻴﻜﻲ:
د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻛﻮرﺗﺎﻧﻮ :ﺑﺴﺖ ،رﺧﺪ ،ﻛﺎﺑﻞ ،زاﺑﻞ ،ﻧﻮزاد ،زﻣﻴﻨﺪاور ،اﺳﻔﺰار،
ﺧﺠﺴﺘﺎن ،زر زر درﻫﻤﻪ )ﻳﻮ ﻣﻠﻴﻮن(.
د ﺧﺮاﺳﺎن ﻋﻤﻞ د اﺳﻼم د ﺣﺪ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ د 200ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ :اﺗﻪ دﯦﺮش ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ
درﻫﻤﻪ.
ﺑﻴﺎ ﻫﻤﺪا ﻣﺆﻟﻒ د ﺳﻴﺴﺘﺎن د ﺧﺮاج ﭘﻪ ﺷﺮح ﻛﻲ واﻳﻲ ﭼﻲ :د ﺳﻴﺴﺘﺎن ټﻮﻟﻪ ﻣﺎﻟﻴﻪ
) (5397000درﻫﻤﻪ دي ،ﭼﻲ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ ) (85000درﻫﻤﻪ ﺧﺎﻟﺺ ﻋﺎﻳﺪات او
ﺟﺰﻳﻪ ،او ﭘﺎﺗﻪ ) (5312000درﻫﻤﻪ د ﺧﺮاج ډوﻟﻮﻧﻪ دي.
ﺧﻮ اﺑﻦ ﺧﺮداذﺑﻪ د )232ﻫـ( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻟﻪ ﻣﻌﺘﺒﺮو رﺳﻤﻲ اﺳﻨﺎدو څﺨﻪ ﻣﻬﻢ
ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت راټﻮل ﻛړي دي ﭼﻲ د ﺧﻼﻓﺖ اداري او ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻲ ﻧﻈﺎم ﻫﻤﻬﻐﻪ وو ،ﭼﻲ ﭘﻪ
ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ ﺗﺮ اﺳﻼم دﻣﺨﻪ رواج درﻟﻮد.
د ﻃﻼ ﭘﻴﺴﯥ دﻳﻨﺎر وې ،ﭼﻲ  4 ،25ﻃﻼ ﺋﯥ درﻟﻮده او د ﺳﭙﻴﻨﻮ زرو ﭘﻴﺴﯥ درﻫﻢ
وې ﭼﻲ  2 ،97ﺳﭙﻴﻦ زر ﺋﯥ درﻟﻮده .ﭘﻪ ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ ﻛﻲ ﻛﻴﻠﻰ رواج وو ،ﭼﻲ ﻛﺮ )د
ﻟﻮﻣړي ﺗﻮري ﭘﻪ ﭘﯧښ( ﺋﯥ ورﺗﻪ وﻳﻞ او د ﺷﭙږ ﺧﺮوارو ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ وو.
اﺑﻦ ﺧﺮداذﺑﻪ د ﺧﻼﻓﺖ د ﺷﺮﻗﻲ ﻣځﻜﻮ ﺣﺎﺻﻼت داﺳﻲ ﻟﻴﻜﻲ:
ﺳﻴﺴﺘﺎن (6776000) :درﻫﻤﻪ.
رﺧﺞ او زاﺑﻠﺴﺘﺎن او زﻣﻴﻨﺪاور ﺗﺮ ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن ﭘﻮري ) (147000درﻫﻤﻪ.
ﺳﺮﺧﺲ (307400) :درﻫﻤﻪ.
ﻣﺮوﺷﺎﻫﺠﺎن (1147000) :درﻫﻤﻪ.
ﻣﺮو رود (420400) :درﻫﻤﻪ.
ﺑﺎدﻏﻴﺲ (440000) :درﻫﻤﻪ.
ﻫﺮات او اﺳﻔﺰار او ﻛﻨﺞ رﺳﺘﺎق (1159000) :درﻫﻤﻪ.
ﭘﻮﺷﻨﮓ (559350) :درﻫﻤﻪ.
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ﺗﺎﻟﻘﺎن د ﻣﺮواﻟﺮود او ﺑﻠﺦ ﺗﺮ ﻣﻨځ (21300) :درﻫﻤﻪ.
ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن د ﻫﺮات او ﻣﺮو رود او ﻏﺰﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﻨځ:
) (100000درﻫﻤﻪ او دوه زره ﭘﺴﻮﻧﻪ.
د ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن ﺳﻴﻤﻲ د ﺑﻠﺦ او ﺟﻴﺤﻮن ﺗﺮ ﻣﻨځ:
زم (106600) :درﻫﻤﻪ.
ﻓﺎرﻳﺎب (55000) :درﻫﻤﻪ.
ﻗﺒﺮوﻏﻦ )ﻗﺘﻪ ﻏﻦ؟( (4000) :درﻫﻤﻪ.
ﻛﻮزﮔﺎﻧﺎن (154000) :درﻫﻤﻪ.
ﺑﻮﻧﺬه (2000) :درﻫﻤﻪ.
ﺑﺮﻣﺨﺎن او ﺑﻨﺠﺎر (206500) :درﻫﻤﻪ.
ﺧﺘﻼن او ﺑﻠﺦ او ﻏﺮوﻧﻪ ﺋﯥ (193300) :درﻫﻤﻪ.
ﻣﻨﺪﺟﺎن (2000) :درﻫﻤﻪ.
ﺧﻠﻢ (12300) :درﻫﻤﻪ.
روب او ﺳﻤﻨﮕﺎن (12600) :درﻫﻤﻪ.
ﺑﺎﻣﻴﺎن (5000) :درﻫﻤﻪ.
ﻛﺎﺑﻞ (2000500) :درﻫﻤﻪ ﻧﻐﺪ او دوه زره ﻣﻴﻨځﻲ د ﺷﭙږ ﺳﻮه زرو درﻫﻤﻮ ﭘﻪ
ﻗﻴﻤﺖ(.
رﻳﻮﺷﺎران (10000) :درﻫﻤﻪ.
ﻣﻜﺮان (1000000) :درﻫﻤﻪ.
ﺷﻐﻨﺎن (40000) :درﻫﻤﻪ.
وﺧﺎن (20000) :درﻫﻤﻪ.
ﻛﺴﺖ )ﺧﻮﺳﺖ( (10000) :درﻫﻤﻪ.
اﺧﺮون (32000) :درﻫﻤﻪ.
ﭘﻪ دې ﻋﺎﻳﺪاﺗﻮ ﻛﻲ ﻫﻐﻪ ﭘﻴﺴﯥ ﭼﻲ ﻟﻪ ﺟﺰﻳﯥ څﺨﻪ ﻻس ﺗﻪ ورﺗﻠﯥ ﻟﻪ ﻫﻨﺪواﻧﻮ او ﺑﯥ
ﻟﻪ اﺳﻼﻣﻪ د ﻧﻮرو آﺳﻤﺎﻧﻲ ادﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ څﺨﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻲ ﻛﯧﺪې ،او د اﻣﺎم اﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ
 ﭘﻪ ﻗﻮل ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ د ﻫﺮ ﻳﻮه ﺳړي ﭘﺮ ﺳﺮ درې دﻳﻨﺎره ټﺎﻛﻞ ﺳﻮي ول ،ﭼﻲ ﺑﯧﻮزﻟﻲ
او ﻏﺮﻳﺒﺎن ﭘﻜښﯥ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻪ ول او دا ﻣﺒﻠﻎ د اﻣﻮي ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ټﺎﻛﻞ ﺳﻮى
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وو ،ﺧﻮ د ﺧﺮاج ﭘﻪ ډول ﻛﻲ د ﻣﻘﺮﻳﺰي ﭘﻪ ﻗﻮل ﭘﻪ اﻣﻮي ﻋﺼﺮ ﻛﻲ ﻟﻪ ﺗﺎﻛﺴﺘﺎﻧﻲ ﻳﻮ ﺟﺮﻳﺐ
څﺨﻪ ﻟﺲ درﻫﻤﻪ او ﻟﻪ ﻧﺨﻠﺴﺘﺎن څﺨﻪ اﺗﻪ درﻫﻤﻪ او د ﮔﻨﻴﻮ )ﻧﻴﺸﻜﺮ( ﻟﻪ ﻛښﺖ څﺨﻪ ﺷﭙږ
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.
اوس ﻣﻮږ ﻟﻪ ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻛﺘﻨﻮ څﺨﻪ ﻳﻮه ﻧﺘﻴﺠﻪ راﺑﺎﺳﻮ ،او ﻫﻐﻪ دا ﭼﻲ د
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
ﻗﻮل د  44ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ درﻫﻤﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ او د اﺑﻦ ﺧﺮداذﺑﻪ ﭘﻪ ﻗﻮل د  45ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ درﻫﻤﻮ ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ول او ﻛﻪ د ﻣﻘﺮﻳﺰي د ﻗﻮل ﭘﻪ اﺳﺎس د ﻫﺮو ﻟﺴﻮ درﻫﻤﻮ وزن ﻟﻪ  6څﺨﻪ ﺗﺮ 7
ﻣﺜﻘﺎﻟﻮ ﭘﻮري ﺳﭙﻴﻦ زر وﮔڼﻮ او ﻫﺮ ﻣﺜﻘﺎل ﭘﻨځﻪ اﻓﻐﺎﻧۍ ﻗﻴﻤﺖ وﻟﺮي ﻧﻮ ټﻮﻟﻪ ﺑﻪ 225
ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ اﻓﻐﺎﻧﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ وﮔڼﻞ ﺳﻲ.
د ﻋﺮﺑﻲ دوﻟﺘﻮ د ﻣﺎﻟﻲ دراﻣﺪ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻛﻲ راز راز ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﺳﺘﻪ ،ﺧﻮ د ﻣﺼﺎرﻓﻮ
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
ﻣﺼﺎرﻓﻮ ډوﻟﻮﻧﻪ او اﻧﺪازه ﻣﻌﻠﻮﻣﯧﺪاى ﺳﻲ ،او ﻣﻮږ ﻫﻐﻪ راوړو څﻮ ﭼﻲ د ﻋﺮﺑﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ
د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﻳﻮه وﻻﻳﺖ ﻛﻲ د دوﻟﺘﻲ ﻋﻮاﻳﺪو او ﻣﺼﺎرﻓﻮ څﻪ ﻧﻪ څﻪ ﻳﻮه ﻛﻮﭼﻨۍ ﻣﻮازﻧﻪ د
اوﺳﻨﻲ ﻋﺼﺮ د ﻣﺮوﺟﻮ ﺑﻮدﺟﻮ ﭘﺮ اﺳﺎس ﻻس ﺗﻪ راﺳﻲ:
ﻧﻮﻣﻮړى ﻣﺆﻟﻒ د ﺳﻴﺴﺘﺎن د ﺧﺮاج ﻋﻤﻞ د ) (5397000درﻫﻤﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ
ﻟﻴﻜﻲ او ﻣﺼﺎرف ﺋﯥ داﺳﻲ ﺑﻴﺎﻧﻮي:
ﺧﺎص د ﺳﻠﻄﺎن ﻟﻪ ﭘﺎره (2000000) :درﻫﻤﻪ.
د ﺗﻴﻤﻮق؟ ﺟﻮړول (2000000) :درﻫﻤﻪ )ښﺎﻳﻲ ﭼﻲ د ﻫﻠﻤﻨﺪ د رود ﺑﻨﺪ وي(.
د ﺑﺎړې ﺟﻮړول (12000) :درﻫﻤﻪ )د ښﺎر د ﻛﻼ ﺟﻮړول ﻣﻘﺼﺪ دي(.
د ﻧﻮرو ﻛﻼوو ﺟﻮړول (50000) :درﻫﻤﻪ.
د ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره (30000) :درﻫﻤﻪ.
ﭘﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﺟﻮﻣﺎت ﻛﻲ د روژې ﻣﺼﺎرف (30000) :درﻫﻤﻪ )ﻫﺮ ﻗﺎري او د ﻣﺴﺠﺪ
ﺧﺎدم ﺗﻪ د روژې ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ  20درﻫﻤﻪ(.
د ﻣﺆذﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره (20000) :درﻫﻤﻪ.
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ﭘﻪ ﻫﺮ ﻛﺎل ﻛﻲ د ﺳﻠﻮ ﻣﺮﻳﺎﻧﻮ آزادول 500) :درﻫﻤﻪ(.
د روﻏﺘﻮن ﻟﻪ ﭘﺎره (10000) :درﻫﻤﻪ.
د ﺑﻨﺪو ﺗړل (25000) :درﻫﻤﻪ.
د ﺷﺮط )ﭘﻮﻟﻴﺲ( ﻟﻪ ﭘﺎره (25000) :درﻫﻤﻪ.
د ﺧﺮاج د ﺑﻨﺪار )د ﻣﺎﻟﻴﯥ رﺋﻴﺲ( او د ﻫﻐﻪ د ﻣﻨﺸﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره (50000) :درﻫﻤﻪ.
د ﺻﺎﺣﺐ ﻣﻈﺎﻟﻢ )ﻋﺪﻟﻴﻪ( ﻟﻪ ﭘﺎره (20000) :درﻫﻤﻪ.
د رﻳﮕﻮ او ﺷﮕﻮ د ﺗړﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره (30000) :درﻫﻤﻪ.
ﭘﺮت )د رودو د ﺧﺎورﻳﻦ ﺑﻨﺪ ﻟﻪ ﭘﺎره( (50000) :درﻫﻤﻪ.
د ﻫﻠﻤﻨﺪ د ﭘﻠﻮ ،ﻻرو او ﻛښﺘﻮ د وﻳﺎﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ) (30000درﻫﻤﻪ.
ﭘﺮ ﭘﻮرﺗﻨﻴﻮ ټﺎﻛﻞ ﺳﻮو ﻣﺼﺎرﻓﻮ ﺳﺮﺑﯧﺮه د ﺳﻴﺴﺘﺎن د ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺆﻟﻒ دا اﺷﺎره ﻫﻢ ﻛﻮي
ﭼﻲ ﻧﻮر ﭘﺎﺗﻪ ﻋﺎﻳﺪات ﺋﯥ د اﺑﻨﺎء ﺳﺒﻴﻞ او ﺿﻌﻴﻔﺎﻧﻮ او ﻏﺮﻳﺒﺎﻧﻮ د ﻛﺎﻟﻮ او ﻧﻔﻘﯥ او ﻧﻮرو
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
اﺳﻼﻣﻲ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﻛﻲ وﻫﻠﻲ ﻛﯧﺪﻟﯥ ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ د ﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﺳﻴﻨﺪه د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﻏﻴﺮ
اﺳﻼﻣﻲ دوﻟﺘﻮ ځﻴﻨﻲ ﺳﻜﯥ ﻫﻢ راﻳﺠﻲ وې او ﻛﻠﻪ ﻫﻢ د ﮔﻨﺪﻫﺎرا او ﭘﻨﺠﺎب او ﺑﺎﺧﺘﺮ د
ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﻳﺎ ﺑﻮداﻳﻲ ﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﺮ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﺳﻜﻮ د ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻧﻮم او ﻛﻠﻤﮥ ﻃﻴﺒﻪ ﻫﻢ وﻫﻞ
ﻛﯧﺪه.
د ﺧﻼﻓﺖ واﻟﻴﺎن ﭼﻲ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻪ راﺗﻠﻪ دوى ﺣﻖ درﻟﻮد ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻜﻪ
ووﻫﻲ .ﻟﻜﻪ ﺣﻤﻴﺪ د ﻗﺤﺒﻪ زوى )د  151ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( او ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ د ﻳﺰﻳﺪ زوى )د
159ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( او ﺟﻌﻔﺮ د ﻣﺤﻤﺪ زوى )د 171ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( ،او ﻋﻠﻲ د
ﻋﻴﺴﻰ زوى )د  180ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( او ﻫﺮﺛﻤﻪ د اﻋﻴﻦ زوى )د 191ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ(
او ﻏﺴﺎن د ﻋﺒﺎد زوى )د 202ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ(.
د ﺑﻐﺪاد د ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻧﻮ د وﺧﺖ ﻫﻐﻪ واﻟﻴﺎن ول ﭼﻲ ﭘﻪ ﻧﻴﺸﺎﭘﻮر ﻛﻲ ﺋﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮ ﻧﻮﻣﻮ
ﺳﻜﯥ وﻫﻠﻲ دي ،ﭼﻲ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺋﯥ ﺳﺘﻪ او ﻫﻢ اﺑﻮ ﻣﺴﻠﻢ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ د )132ﻫـ ﭘﻪ ﺣﺪودو ﻛﻲ(
د اﺑﻮ ﻣﺴﻠﻢ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﻪ ﻣﺮو ﻛﻲ ﺳﻜﻪ وﻫﻠﯥ ده ﭼﻲ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﺳﺘﻪ.
د اﺳﻼﻣﻲ ﻟښﻜﺮو د ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﺳﻢ ﻃﺒﻌﺎً د ﻋﺮﺑﻲ دوﻟﺖ ﺳﻜﯥ ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ
ﻫﻴﻮادو ﻛﻲ رواج ﺳﻮې او ﻟﻜﻪ ﻣﻘﺮﻳﺰي ﭼﻲ ﻟﻴﻜﻲ ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻋﺼﺮ ﻛﻲ ﺣﻀﺮت ﻋﻤﺮ
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ﻓﺎورق  د ﻟﻮﻣړي ځﻞ ﻟﻪ ﭘﺎره د )ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ( ﻛﺴﺮوي درﻫﻤﻮ ﭘﻪ وزن او ﺷﻜﻞ او ﺻﻮرت
ﺳﻜﯥ ﺧﭙﺮې ﻛړې او ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺋﯥ ﻻاﻟﻪ اﻻ اﷲ وﺣﺪه و ﻣﺤﻤﺪ رﺳﻮل اﷲ وﻟﻴﻜﻪ ،د دې
درﻫﻤﻮ وزن ﻫﺮ ﻟﺲ درﻫﻤﻪ ﺷﭙږ ﻣﺜﻘﺎﻟﻪ ﺳﭙﻴﻦ زر او ﺣﻀﺮت ﻋﺜﻤﺎن  ﭘﺮ ﻫﻐﻮ ﺑﺎﻧﺪي اﷲ
اﻛﺒﺮ وﻟﻴﻜﻪ ،د اﻣﻴﺮ ﻣﻌﺎوﻳﻪ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ زﻳﺎد د اﺑﻮ ﺳﻔﻴﺎن زوى ﭘﻪ ﺑﺼﺮه او ﻛﻮﻓﻪ ﻛﻲ
داﺳﻲ درﻫﻤﻮﻧﻪ رواج ﻛړل ﭼﻲ ﻫﺮو ﻟﺴﻮ درﻫﻤﻮ ﺋﯥ اووه ﻣﺜﻘﺎﻟﻪ ﺳﭙﻴﻦ زر وزن درﻟﻮد او ﭘﺮ
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
ذرﻳﻌﻪ ﻣﺼﻮرو درﻫﻤﻮﻧﻮ رواج درﻟﻮد ﭼﻲ د ﻫﺮ درﻫﻢ وزن ﺷﭙږ داﻧﮓ )دواﻧﻴﻖ( وو او ﭘﺮ
ﻫﻐﻮ ﺑﺎﻧﺪي ﺋﯥ ﻗﻞ ﻫﻮ اﷲ اﺣﺪ ﻫﻢ ﻟﻴﻜﻠﯥ وه.
ﺗﺮ )200ﻫـ( وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ د دې ځﺎى د داﺧﻠﻲ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﻨځ ﺗﻪ
راﻏﻠﻪ ،او د ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﻟﻜﻪ ﻃﺎﻫﺮﻳﺎﻧﻮ او ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎﻧﻮ او ﺻﻔﺎرﻳﺎﻧﻮ او ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻧﻮ ﭼﻲ د
ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﮔﺎﻧﻮ ﻣﻌﺎﺻﺮان ول ،ﻳﻮه ﭘﻪ ﻧﺸﺎﭘﻮر ،ﻃﻮس ،ﻫﺮات ،زرﻧﺞ ،ﺑﺴﺖ ،ﻏﺰﻧﻪ،
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
دواړه ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ورﺑﺎﻧﺪي وﻫﻞ ﻛﯧﺪه ،د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ځﻴﻨﻲ ﺳﻜﯥ د ﺳﻨﺴﻜﺮﻳﺖ ﭘﻪ رﺳﻢ
اﻟﺨﻂ وﻫﻠﻲ ﺳﻮي دي او ښﺎﻳﻲ ﭼﻲ دا ﺳﻜﯥ د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ښﺎرو ﻛﻲ وﻫﻠﻲ ﺳﻮي وي ﭼﻲ
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻓﺘﺢ ﻛړي ول.
د اﺻﻄﺨﺮي او اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻤﺮﺧﺘﻴځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ ﺗﺮ ﺳﻨﺪه
ﭘﻮري ﻳﻮه ﺳﻜﻪ د ﻗﻨﻬﺮي ﻗﻨﻬﺮﻳﺎت )ﮔﻨﺪﻫﺎري( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وه ﭼﻲ د ﻛﺎﺑﻞ او راوﻟﭙﻨډۍ ﺗﺮ
ﻣﻨځ )ﮔﻨﺪﻫﺎرا( ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮﺑﻪ وه او اﺳﻤﺎﻋﻴﻠﻴﻪ او ﻟﻮدﻳﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﻠﺘﺎن ﻛﻲ وﻫﻠﯥ وه،
دا ﺳﻜﻪ د ﻋﺮاﻗﻲ ﭘﻨځﻮ درﻫﻤﻮ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮه وه ،او ﻫﻤﺪا ﺷﺎن د ﺧﺎﻟﺼﻮ ﺳﺮو زرو ﺳﻜﻪ د
ﻫﻨﺪي درو درﻫﻤﻮ ﺳﺮه ﻣﺴﺎوي وه.
ﻟﻜﻪ ﻣﻘﺪﺳﻲ ﭼﻲ اﺷﺎره ﻛﻮي ﭘﻪ ﻣﻨﺼﻮره او ﻣﻠﺘﺎن او ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﺗﻮران ﻛﻲ د )ﻣﻦ(
ﺗﻮل د ﻣﻜﻲ ﻣﻨﻪ ﺳﺮه ﻳﻮ وو او ﺑﻠﻲ ﭘﻴﻤﺎﻧﯥ ﺗﻪ ﺋﯥ )ﻛﻴﺠﻲ( وﻳﻞ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻛﻴﺞ او ﺗﻮران ﻛﻲ
ﺋﯥ ﺗﻮل د څﻠﻮﯦښﺘﻮ ﻣﻨﻮ ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ وو.
ﺧﻮ د اﻣﻮي ﻫﻴﻮاد ﺳﻴﺎﺳﻲ وﯦﺶ داﺳﻲ وو ﭼﻲ :د ﺧﺮاﺳﺎن او ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ټﻮﻟﻮ
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ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ ﻣځﻜﻮ ﺗﺮ ﻛﺎﺑﻞ او ﭘﻨﺠﺎب او ﺳﻨﺪه ﭘﻪ ﻋﺮاق ﻋﺠﻢ ﭘﻮري اړه درﻟﻮده ،او د ﻋﺮاق د
واﻟﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا دوه ﺗﻨﻪ ﻏﻼﻣﺎن 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 اﺳﻼﻣﻲ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﭘﺮاخ ﺳﻮه ﺗﻐﻴﺮ وﻣﻮﻧﺪ او ﭘﺮ څﻮ ﻧﻮرو ﻣﻬﻤﻮ او اﺳﺎﺳﻲ
وﻻﻳﺘﻮ ووﯦﺸﻞ ﺳﻮ :ﻟﻮﻣړى د ﺧﺮاﺳﺎن وﻻﻳﺖ ﭼﻲ ﻟﻪ ﻣﺮو او ﻫﺮات څﺨﻪ ﺗﺮ ﺑﻠﺦ او
ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن ﭘﻮري ﭘﺮوت وو ) - 39د ﺧﺮاﺳﺎن ﻧﻘﺸﻪ دي وﻛﺘﻠﻪ ﺳﻲ(.
دوﻫﻢ د ﺳﺠﺴﺘﺎن وﻻﻳﺖ ﭼﻲ ﺗﺮ ﻛﺎﺑﻠﻪ ﭘﻮري رﺳﯧﺪه.
درﻳﻢ د ﺗﻮران وﻻﻳﺖ ﭼﻲ ﺗﺮ ﻣﻜﺮان او ﺳﻨﺪ ﭘﻮري رﺳﯧﺪه او ﭘﻪ دې وﻻﻳﺘﻮ ﻛﻲ ﻣﺎﻟﻲ
ﻧﻈﺎم او د ﻣﺎﻟﻴﻮ د اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ دﻓﺘﺮوﻧﻪ د ﻫﻐﻪ وﺧﺖ د ﺧﺎﺻﻮ اداري اﺻﻄﻼﺣﺎﺗﻮ ﺳﺮه ﻣﻮﺟﻮد
ول او ﺧﻮارزﻣﻲ ﭘﻪ دې ﺑﺎب ﻛﻲ ﻳﻮه ﮔټﻮره ﺷﺮح ﻟﻴﻜﻠﯥ ده او د ﻣځﻜﻮ ﺧﺮاج ﺋﯥ ﻫﻢ ﭘﺮ درې
ډوﻟﻪ:
ﻟﻮﻣړۍ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ )ﻧﻐﺪي ﻳﺎ ﺟﻨﺴﻲ(.
دوﻫﻢ ﻣﻘﺎﺳﻤﻪ )ﭘﺮ ﭘﻴﺪاوار ﻣﺎﻟﻴﻪ(.
درﻳﻢ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ )ﻫﻐﻪ ﻣﺎﻟﻴﻪ ﭼﻲ د ﺣﻜﻮﻣﺖ او ﺟﺎﮔﻴﺮدار ﺗﺮ ﻣﻨځ ټﺎﻛﻠﻪ ﻛﯧﺪه( ﺣﻜﻮﻣﺖ
ﺗﻪ ورﻛﺎوه او ﭘﻪ ټﻮﻟﻮ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﻛﻲ د ﺧﺮاج )ﻣﺎﻟﻴﺎﺗﻮ( او ﺑﺮﻳﺪ )ﭘﻮﺳﺘﻪ( او ﺟﻴﻮش )ﻋﺴﻜﺮ(
او ﻧﻔﻘﺎﺗﻮ دﯦﻮاﻧﻮﻧﻪ او رﺳﺎﻳﻞ )ﻣﻜﺎﺗﺒﺎت( او ﺻﺪﻗﺎت او ﻣﺼﺎدرات او اوﻗﺎف او رواﻧﺐ
)ﺗﻨﺨﻮاه( ﺷﺮط )ﭘﻴﻮﻟﺲ( ،ﻗﻀﺎ )ﻋﺪل( او ﻧﻮر ﻣﻮﺟﻮد ول او د اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﭘﻪ ﻗﻮل ﻛﺎﺗﺐ
ﻣﻬﻤﻪ ﻋﻬﺪه درﻟﻮده ﭼﻲ د ﻋﺮﺑﻲ ﺣﻜﻤﺪاراﻧﻮ ﺧﺎص ﺑﺎوري ﺳړى او ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺴﺮ وو او څﻮ
ﺗﻨﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه وﺧﺖ ﻛﻲ دې ﻛﺎر ﺗﻪ ﮔﻮﻣﺎرل ،رﺳﻤﻲ ﻓﺮﻣﺎﻧﻮﻧﻪ او اﺳﻨﺎد ټﻮل د ﻛﺎﺗﺒﺎﻧﻮ ﻟﻪ
ﺧﻮا ﻟﻴﻜﻞ ﻛﯧﺪه او اﺳﺘﻮل ﻛﯧﺪه او ﻫﻐﻪ ﻛﺎر ﭼﻲ ﻧﻦ ﺋﯥ وزﻳﺮ او ﺳﻜﺮﺗﺮي ﻛﻮي ﻫﻐﻪ وﺧﺖ
ﻛﺎﺗﺒﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺳﭙﺎرل ﻛﯧﺪه ،ﺗﺮ ﻛﺎﺗﺐ وروﺳﺘﻪ ﺣﺎﺟﺐ د وزﻳﺮ درﺑﺎر وﻇﻴﻔﻪ درﻟﻮدﻟﻪ ،ﭼﻲ
زﻳﺎﺗﻲ ﭼﺎري د ﺣﺎﺟﺐ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ اﺟﺮا ﻛﯧﺪﻟﯥ ،او ﻋﺴﺎﻛﺮ ﭼﻲ د دﻳﻮان اﻟﺠﻨﺪ ﻳﺎ دﻳﻮان
اﻟﺠﻴﺶ ﻟﻪ ﺧﻮا اداره ﻛﯧﺪل ﻋﻤﻮﻣﺎً د اﻟﻔﺮﺳﺎن )ﺳﭙﺎره( او اﻟﺮﺟﺎﻟﻪ )ﭘﻠﻲ( ﭘﺮ ټﻮﻟﮕﻴﻮ
وﯦﺸﻠﻲ ﺳﻮي او وﺳﻠﻪ ﺋﯥ ﺗﻮري ،زﻏﺮه ،ﺧﻮل ،ﻧﯧﺰه ،ﻏﺸﻰ ،ﻟﯧﻨﺪۍ ،ﻣﻨﺠﻨﻴﻖ ،دﺑﺎﺑﻪ او
ﺿﺒﻮر )ﻳﻮ ډول ټﺎﻧﻚ( ول ،د ﻋﺴﻜﺮو ﻛﺎﻟﻲ ﻛﻤﻴﺲ او ﻟﻨډ ﭘﺮﺗﻮگ او څﭙﻠۍ )ﻟﻜﻪ د ﻏﺮو د
ﭘښﺘﻨﻮ ﻛﺎﻟﻲ( ول او د ﻟښﻜﺮ ﻛﺘﺎروﻧﻪ ﭘﺮ ﭘﻨځﻪ ډوﻟﻪ ول:
ﻟﻮﻣړى ﻗﻠﺐ )ﻣﻨځ( :ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻲ ﻟﻮى ﻣﺸﺮ او ﻗﺎﻳﺪ وو.
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دوﻫﻢ ﻣﻴﻤﻨﻪ )ښۍ ﺧﻮا(.
درﻳﻢ ﻣﻴﺴﺮه )ﻛﻴڼﻪ ﺧﻮا(.
څﻠﺮم ﻛﺘﻴﺒﻪ ﻳﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ )دﻣﺨﻪ ﺧﻮا( ﻟﻪ ﺑﺮﻳﺎﻟﻴﻮ ﺳﭙﺮو.
ﭘﻨځﻢ ﺳﺎﻗﻪ ﺗﺮ ﻟښﻜﺮ وروﺳﺘﻪ او د ﻟښﻜﺮو ﻣﺸﺮان ﻫﻢ زﻳﺎﺗﺮه ﻋﺮﺑﺎن ول.
ﺧﻮد ﻗﻀﺎ ﻧﻈﺎم:
ﭘﻪ اﻣﻮي ﻋﺼﺮ ﻛﻲ داﺳﻲ وو ،ﭼﻲ:
د ﺻﺤﺎﺑﻪ وو او ﺗﺎﺑﻌﻴﻨﻮ ،ﻋﺎﻟﻤﺎن او ﺻﺎﻟﺤﺎن د ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻟﻪ ﺣﻀﻮره او ﻳﺎ د وﻻﻳﺖ د
ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﻣﻬﻤﻮ ښﺎرو او ﻣﺮﻛﺰو ﻛﻲ د ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﻣﻘﺮرﯦﺪل او دې
ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ د ﻗﺮآن او ﺳﻨﺖ او اﺟﻤﺎع او ﻗﻴﺎس ﻳﻌﻨﻲ د څﻠﻮر ﮔﻮﻧﻮ ادﻟﻪ وو ﺳﺮه ﺳﻢ د ﺧﻠﻜﻮ
ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺷﺨړي ﺣﻠﻮﻟﯥ او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ اﺟﺘﻬﺎد ﻛﻲ آزاد او د ﺷﺮﻳﻌﺖ د اﺣﻜﺎﻣﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻓﺬوﻟﻮ ﻛﻲ د
اﻣﻴﺮاﻧﻮ د ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻟﻪ اﻏﯧﺰې څﺨﻪ ﺧﭙﻠﻮاك ول او د ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻌﺰﻳﺰ  ﭘﻪ ﻗﻮل
ﺋﯥ دا ﭘﻨځﻪ ﺻﻔﺎت )ﭘﻮﻫﻪ ،ﺑﯥ ﺗﻤﻪ واﻟﻰ ،زﻏﻢ ]ﺣﻠﻢ[ ،ﭘﻪ آﺋﻴﻤﻪ ﭘﺴﻲ اﻗﺘﺪا او د ﭘﻮﻫﻲ او
راﻳﻲ د ﺧﺎوﻧﺪ ﺳﺮه ﮔډون( درﻟﻮد او ﭘﺮ ﻣﺪوﻧﻮ ﺳﺠﻠﻮ ﺋﯥ د ﻗﻀﺎ ﻓﻴﺼﻠﯥ ﻟﻴﻜﻠﯥ او ځﻴﻨﻮ
ﻗﺎﺿﻴﺎﻧﻮ د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺗﻨﺨﺎ ﻧﻪ اﺧﻴﺴﺘﻠﻪ او ﻫﻐﻪ ﭼﺎ ﭼﻲ اﺧﻴﺴﺘﻠﻪ د ﻛﺎﻟﻪ ﺗﺮ زرو دﻳﻨﺎرو او د
ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ ﺗﺮ ﻟﺴﻮ دﻳﻨﺎور ﭘﻮري رﺳﯧﺪل .ﻫﻤﺪا راز د اﻣﺮ ﻣﻌﺮوف او ﻧﻬﻲ ﻣﻨﻜﺮ او د ﺗﻮل او
وزن او د ﺑﺎزار د ﻣﻌﺎﻣﻠﻮ د ﻧﮕﺮاﻧۍ او د دﻳﻨﻲ اﺣﻜﺎﻣﻮ د ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻣﺤﺘﺴﺒﺎن ﻣﻘﺮر ول
او ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ ﻋﺮﺑﻲ ﭘﻮﻫﺎن او د اﻣﺖ ﺻﺎﻟﺤﺎن د اﺳﻼم د دﻳﻦ د ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﺧﺮاﺳﺎن
ﻣﻔﺘﻮﺣﻪ ﻫﻴﻮادو او ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﭘﻮري ﺗړﻟﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﻪ راﺗﻠﻪ ،ﻟﻜﻪ ﭼﻲ د 47ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ
رﺑﻴﻊ اﻟﺤﺎرﺛﻲ ﻋﺮﺑﻲ ﺣﻜﻤﺮان ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن او زاﺑﻠﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﺣﺴﻦ ﺑﺼﺮي )د ﺧﭙﻞ وﺧﺖ د
ﻟﻮى ﻋﺎﻟﻢ( ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﻧﺎﻓﺬ ﻛړي ول.
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ:
ﺣﺪوداﻟﻌﺎﻟﻢ ،د اﻟﺴﻴﺎﻳﻲ ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﻼم – ﻋﺮﺑﻲ – درې ټﻮﻛﻪ ،اﻟﺒﺸﺎري
اﺻﻄﺨﺮي ،د اﻟﺒﻼذري ﻓﺘﻮح ،ﻛﺘﺎب اﻟﻮزراء واﻟﻜﺘﺎب ،د اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ﻣﻘﺪﻣﻪ ،د ﺳﻴﺮاﻓﻲ
ﺳﻔﺮﻧﺎﻣﻪ ،د اﻣﻮي ﻋﺼﺮ د ﺗﺠﺎرت ﺗﺎرﻳﺦ ،اﺑﻦ ﺣﻮﻗﻞ ،ﺣﻀﺎرة اﻻﺳﻼم ﻛﺘﺎب اﻟﺨﺮاج اﺑﻦ
ﻗﺪاﻣﻪ ،ﻛﺘﺎب اﻟﻬﻨﺪ واﻟﺴﻨﺪ ،د اﻣﻴﺮ ﻋﻠﻲ ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺮب ،ﻓﺘﻮﺣﺎت ﻋﺮب در آﺳﻴﺎى
ﻣﻴﺎﻧﻪ ،اﻟﻜﺎﻣﻞ اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ،ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻰ د ﺻﻔﺎ ،د اﺑﻦ ﻧﺪﻳﻢ اﻟﻔﻬﺮﺳﺖ ،د ﭘﯧښﻮر د
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ﻣﻮزﻳﻢ ﻛﺘﻴﺒﯥ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺴﺘﺎن ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺪن اﻳﺮان ﺳﺎﺳﺎﻧﻰ د ﻧﻔﻴﺴﻲ ،د اﻣﺎم اﺑﻮ ﻳﻮﺳﻒ
ﻛﺘﺎب اﻟﺨﺮاج ،د ﺧﻠﻔﺎوو ﭘﻪ ﻋﺼﺮ ﻛﻲ د ﻣﺸﺮق ﺗﻬﺬﻳﺐ )اردو( ،ﻣﻌﺠﻢ اﻻﻧﺴﺎب زﻣﺒﺎور،
ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮى ،ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻌﻠﻮم ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻟﺘﻤﺪن اﻻﺳﻼﻣﻰ د ﺟﺮﺟﻲ زﻳﺪان ،ﺗﻬﺬﻳﺐ و
ﺗﻤﺪن اﺳﻼﻣﻰ – درې ټﻮﻛﻪ – اردو ،ﻧﻔﻮذ اﻻﺳﻼﻣﻴﻪ د ﻣﻘﺮﻳﺰي ،ﺷﺮق در ﺗﺤﺖ ادارۀ
ﺧﻼﻓﺖ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺮب د ﺣﺘﻰ ،د ﮔﻮﺳﺘﺎوﻟﻮﺑﻮن ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﻤﺪن ﻋﺮب.
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درﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ:

اﺳﻼﻣﻲ ﺧﭙﻠﻮاﻛﻪ دوره
ﻃﺎﻫﺮﻳﺎن
)259 – 205ﻫـ(
د دې ﻛﻬﻮل ﻟﻮﻣړى ﺳړى ﻃﺎﻫﺮ د ﺣﺴﻴﻦ زوى د ﻣﺼﻌﺐ ﻧﻤﺴﻰ د رزﻳﻖ ﻛړوﺳﻰ او د
ﻣﺎﻫﺎن ﻛﻮﺳﻰ دئ ﭼﻲ د ﭘﻮﺷﻨﮓ )د ﻫﺮات ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪو ﺧﻮا ﺗﻪ ﻧﻨﻨﻰ زﻧﺪه ﺟﺎن( ﻟﻪ ﻣﻘﺘﺪرو
ﻛﻮرﻧﻴﻮ څﺨﻪ وو .ﻣﺼﻌﺐ د رزﻳﻖ زوى د ﺑﻼﻏﺖ او ادب ﻟﻪ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﺗﯧﺮ ﺳﻮى
ﭼﻲ د ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ د ﭘﻮﺷﻨﮓ ﺣﺎﻛﻢ وو او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ زوى ﺣﺴﻴﻦ ﺗﻪ د
)180ﻫـ = 796ع( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﭘﻮﺷﻨﺞ ﺣﻜﻮﻣﺖ ورﺳﯧﺪ ،ﺣﺴﻴﻦ ﭼﻲ ﭘﻪ 159ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ
ﭘﻮﺷﻨﺞ ﻛﻲ زﯦږﯦﺪﻟﻰ وو او د آل ﻋﺒﺎس ﻟﻪ درﺑﺎره د ﺷﺎم او ﺑﻐﺪاد ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻫﻢ ورﺳﭙﺎرل
ﺳﻮې وه ﭘﻪ 199ﻫـ ﻛﺎل ﻣړ ﺳﻮ او د ده زوى ﻃﺎﻫﺮ د ﺧﺮاﺳﺎن ﻟﻪ آزادي ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ زړوراﻧﻮ
څﺨﻪ ﻣﻨځﺘﻪ راﻏﻰ او ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻟﻮﻣړي ﻣﻠﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﻨﺴټ ﻛښﯧښﻮو
او د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ د ﻻري د ﻫﻐﻮ ﺗﯧﺮو ﻓﺪاﻛﺎراﻧﻮ ﺳﺘﺮ ﻣﻘﺼﺪ د ﻫﻤﺪې ﻧﻨﮕﻴﺎﻟﻲ ﭘﻪ ﻣړاﻧﻪ ﺳﺮ ﺗﻪ
ورﺳﯧﺪ ﭼﻲ دوه ﺳﻮه ﻛﺎﻟﻪ ﺋﯥ د دې ﺳﺘﺮ ﻣﻘﺼﺪ ﻟﻪ ﭘﺎره زﻳﺎر وﻳﻮﺳﺖ ،ﭘﻪ دې ﺗﻔﺼﻴﻞ:
د ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ د ده د دوو زاﻣﻨﻮ اﻣﻴﻦ او ﻣﺎﻣﻮن ﺗﺮ ﻣﻨځ
اﺧﺘﻼف ﭘﻴﺪا ﺳﻮ او اﻣﻴﻦ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺑﻐﺪاد ﻛﻲ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺳﻮى وو ﻋﻠﻲ د ﻣﺎﻫﺎن زوى ﺋﯥ د 60
زرو ﺗﻨﻮ ﻟښﻜﺮو ﺳﺮه د ﺧﭙﻞ ورور ﺟﻨﮓ ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه )198ﻫـ( ،ﻣﮕﺮ ﻣﺎﻣﻮن ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن
ﻛﻲ وو څﻠﻮر ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ ﻟښﻜﺮ د ﻫﻤﺪې ﻃﺎﻫﺮ ﭘﻮﺷﻨﺠﻲ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ وﻟﯧږل او د ﺑﻐﺪاد د
ﻟښﻜﺮ ﻣﺸﺮ ﻋﻠﻲ د ﻃﺎﻫﺮ ﭘﻪ ﻻس ووژل ﺳﻮ او د اﻣﻴﻦ ﻟښﻜﺮ ﻣﺎﺗﻪ وﻛړه ،ﻃﺎﻫﺮ ﭘﺮ ﺑﻐﺪاد
ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او د اﻣﻴﻦ ﺳﺮ ﺋﯥ ﭘﺮې ﻛﻰ او ﻣﺎﻣﻮن ﺋﯥ د ﺑﻐﺪاد ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﺎوه او ﺳﺘﺮ ﺑﺮم
ﺋﯥ وﻣﻮﻧﺪ ،ﭼﻲ د دې ﺧﺪﻣﺘﻮ ﭘﻪ ﻋﻮض ﻛﻲ ﻟﻮﻣړى د ﺷﺎم ﺣﻜﻮﻣﺖ او د ﺑﻐﺪاد ﻛﻮټﻮاﻟﻲ

184
وروﺳﭙﺎرﻟﻪ ﺳﻮه او ﺑﻴﺎ د ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ د ذواﻟﻴﻤﻨﻴﻦ د ﻟﻘﺐ ﺳﺮه ورﻛړه ﺳﻮه ) 199ﻫـ =
814م(.
ﻃﺎﻫﺮ ﭼﻲ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻪ راورﺳﯧﺪ ﻟﻮﻣړى ﺋﯥ د ﺧﺮاﺳﺎن د ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﭘﻪ ټﻴﻨﮕښﺖ او د
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
ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ څﺨﻪ ﺗﺮ ) 205ﻫـ = 820ع( ﭘﻮري ﻓﺎرﻏﻪ ﺳﻮ او د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﻧﻘﺸﻪ ﺋﯥ ﻃﺮح ﻛړه او
ﺧﺮاﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﺋﯥ د زاړه ﺑﺮم ﻧﻜﻠﻮﻧﻪ وﻛړه ،وروﺳﺘﻪ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ ﭼﻲ د وﻻﻳﺎﺗﻮ ﻟﻪ ﻣﺮﻛﺰ څﺨﻪ
ډاډه ﺳﻮ او د ﺧﺮاﺳﺎن ﺧﻠﻚ ﺋﯥ ﭘﺮ ځﺎن راټﻮل ﻛړه د )207ﻫـ = 822ع( ﻛﺎل د څﻠﺮﻣﻲ ﺧﻮر
ﭘﺮ  24د ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ورځ ﺋﯥ د ﺧﺮاﺳﺎن د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ اﻋﻼن وﻛﻰ او د ﺟﻤﻌﯥ ﭘﻪ ﺧﻄﺒﻪ ﻛﻲ ﺋﯥ
د ﻣﺎﻣﻮن ﻧﻮم ﻳﺎد ﻧﻪ ﻛﻰ.
دا ﺗﺎرﻳﺨﻲ ورځ د ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ ﻟﻮﻣړۍ ورځ ده ﭼﻲ د آزادۍ ﮔټﻠﻮ ﭘﻪ ﻻر
ﻛﻲ د دې ﺳﻴﻤﻲ د ﺧﻠﻜﻮ د دوو ﭘﯧړﻳﻮ ﺗﺮ زﻳﺎر وروﺳﺘﻪ د دوى آرزو ﺗﺮ ﺳﺮه ﺳﻮه او ﭘﻪ
ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ د ﻣﻠﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻮﻣړى ﺑﻨﺴټ د ﻃﺎﻫﺮ ﭘﻮﺷﻨﺠﻲ ﭘﻪ ﻻس ﻛښﯧښﻮو ﺳﻮ ﺧﻮ ﻟﻪ
ﺑﺪه ﻣﺮﻏﻪ دا زړور او آزادي ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻰ ﻃﺎﻫﺮ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺷﭙﻪ وﻓﺎت ﺳﻮ او د ده زوى ﻃﻠﺤﻪ
ﭼﻲ ﻳﻮ ﻓﺎﺿﻞ ﺳړى او د ﭘﻼر ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺳﻴﺴﺘﺎن اﻣﺎرت ورﺳﭙﺎرل ﺳﻮى وو د ﭘﻼر د
ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﭘﺮ ﻣﺴﻨﺪ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او ﺷﭙږ ﻛﺎﻟﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻛﻰ او ﺧﻠﻚ ﺋﯥ
وروزل او د ﺑﻐﺪاد د ﺧﻼﻓﺖ درﺑﺎر ﻫﻢ د ده ﺣﻜﻮﻣﺖ ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ وﭘﯧﮋاﻧﺪ او د ﺧﺮاﺳﺎن د
ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﻏﻮښﺘﻮﻧﻜﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ﻫﻴﺠﺎن څﺨﻪ وﺑﯧﺮﯦﺪ.
ﻃﻠﺤﻪ ﭘﻪ )213ﻫـ = 828ع( ﻛﺎل ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﺧﺎرﺟﻲ ﺣﻤﺰه ﺳﺮه وﻧښﺖ ﺧﻮ ﭘﻪ
ﻫﻤﺪې ﻛﺎل دا ﻓﺎﺿﻞ ،ﻣﺘﺪﻳﻦ او ﻋﺎدل اﻣﻴﺮ ﻣړ ﺳﻮ او ورور ﺋﯥ ﻋﺒﺪاﷲ د ﻃﺎﻫﺮ زوى )ﭘﻪ
182ﻫـ ﻛﻲ زﯦږﯦﺪﻟﻰ( ﭼﻲ څﻪ ﻣﻮده ﭘﻪ ﺷﺎم او ﻣﺼﺮ ﻛﻲ ﺣﻜﻤﺮان وو او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ د
ﺑﻐﺪاد د درﺑﺎر ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﭘﺎرس ﻛﻲ د ﺑﺎﺑﻚ ﺧﺮﻣﻲ ﭘﺮ ﺧﻼف ﺟﻨﮕﯧﺪه ،اﻣﻴﺮ ﺳﻮ او د ﺑﻐﺪاد
درﺑﺎر دى رﺳﻤﺎً د ﺧﺮاﺳﺎن اﻣﻴﺮ وﭘﯧﮋاﻧﺪ ،د ﻋﺒﺪاﷲ رواﺑﻂ د ﺑﻐﺪاد د درﺑﺎر ﺳﺮه ډﯦﺮ
ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ول او ﺗﻞ د ﺧﻼﻓﺖ د دښﻤﻨﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻨﮕﯧﺪه او د ﻋﺮﺑﻲ دوﻟﺖ ﺧﻄﺮﻧﺎك ﻋﻨﺎﺻﺮ
ﺋﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوړه .ﻟﻜﻪ ﭘﻪ )219ﻫـ = 834ع( ﻛﺎل ﭼﻲ ﺋﯥ ﭘﻪ ﺗﺎﻟﻘﺎن ﻛﻲ اﻣﺎم زاده ﻣﺤﻤﺪ د
ﻗﺎﺳﻢ زوى ﺑﻨﺪي ﻛﻰ او ﺧﻠﻴﻔﻪ ﺗﻪ ﺋﯥ واﺳﺘﺎوه او ﭘﻪ )224ﻫـ = 835ع( ﻛﻲ ﺋﯥ ﻣﺎزﻳﺎر د
ﻗﺎرن زوى د ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﺣﻜﻤﺮان ﺗﻪ د ﺧﻼﻓﺖ ﭘﻪ ﻃﺮﻓﺪارۍ ﻣﺎﺗﻪ ورﻛړه او د ده ﺣﻜﻤﺪاراﻧﻮ
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ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ څﻮ واره د ﻫﻐﻪ وﻻﻳﺖ ښﻮرښﻮﻧﻪ آرام ﻛړه .ﻋﺒﺪاﷲ اووه ﻟﺲ ﻛﺎﻟﻪ ﭘﺮ ټﻮل
ﺧﺮاﺳﺎن او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻛﻰ او ﭘﻪ 230ﻫـ = 844ع ﻛﺎل
ﻣړ ﺳﻮ .دى ﻫﻢ ادﻳﺐ او ﻋﺎﻟﻢ او ﻋﻤﺮان ﺧﻮښﻮوﻧﻜﻰ ﭘﺎﭼﺎ وو او د ده ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﭘﻪ
)224ﻫـ = 838ع( ﻛﺎل ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ ﺧﻮرا ﻣﺪﻫﺸﻪ زﻟﺰﻟﻪ وﺳﻮه او ﭘﻪ )220ﻫـ = 835ع(
ﻛﺎل ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﺳﺨﺘﻪ وچ ﻛﺎﻟﻲ راﻏﻠﻪ او د ﻫﻠﻤﻨﺪ اوﺑﻪ وﭼﻲ ﺳﻮي وې.
ﺗﺮ ﻋﺒﺪاﷲ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ زوى دوﻫﻢ ﻃﺎﻫﺮ ﺗﺮ  18ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻮري ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻛﻰ ،د ده ﭘﻪ
وﺧﺖ ﻛﻲ د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺧﻠﻚ د ﺻﺎﻟﺢ د ﻧﻀﺮ زوى او ﻳﻘﻌﻮب ﻟﻴﺚ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﭘﻮرﺗﻪ ﺳﻮل او د
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 وﻻﻳﺖ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻛﺴﺎن
ول وﻧښﺖ ،د ﺑﺴﺖ او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ﻃﺎﻫﺮﻳﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﺦ وﮔﺮزاوه ،او ﭘﻪ 238ﻫـ ﻛﺎل ﺋﯥ
ﭘﻪ ﺑﺴﺖ ﻛﻲ د ﺻﺎﻟﺢ ﺳﺮه ﺑﻴﻌﺖ وﻛﻰ او ﭘﻪ دې ﺑﺤﺮان او ﻓﺘﻮر ﻛﻲ ﻳﻌﻘﻮب ﻟﻴﺚ ﺻﻔﺎري
ﻗﻮت وﻣﻮﻧﺪ او ﭘﻪ )246ﻫـ = 860ع( ﻛﺎل ﺋﯥ ﺳﻴﺴﺘﺎن د ﻃﺎﻫﺮ ﻟﻪ واﻛﻤﻨۍ څﺨﻪ وﻳﻮﺳﺖ
او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﭘﻪ )248ﻫـ = 862ع( ﻛﺎل ﻣړ ﺳﻮ.
د ﻃﺎﻫﺮﻳﺎﻧﻮ ﻛﻬﻮل د ﺑﻐﺪاد د ﺧﻼﻓﺖ 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 ﺧﻼف
زﻳﺎر وﻳﻮﺳﺖ ،ﻟﻜﻪ ﭘﻪ )213ﻫـ = 828ع( ﻛﺎل ﭼﻲ ﻋﺒﺪاﷲ زردﺷﺘﻲ ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ وﺳﻮځﻞ ،دا
دي د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻃﺎﻫﺮﻳﺎﻧﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ:
.1

ﻃﺎﻫﺮ د ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮﺷﻨﺠﻲ زوى )207 – 205ﻫـ(



 .2ﻃﻠﺤﻪ د ﻃﺎﻫﺮ زوى )213 – 207ﻫـ(



 .3ﻋﺒﺪاﷲ د ﻃﺎﻫﺮ زوى )330 – 213ﻫـ(



 .4دوﻫﻢ ﻃﺎﻫﺮ د ﻋﺒﺪاﷲ زوى )248 – 230ﻫـ(



 .5ﻣﺤﻤﺪ د دوﻫﻢ ﻃﺎﻫﺮ زوى )259 – 248ﻫـ(
 .6درﻳﻢ ﻃﺎﻫﺮ ﻣﺤﻤﺪ )295ﻫـ(
ﻧﻮټ:
اﻟﻒ :د ﻃﺎﻫﺮﻳﺎﻧﻮ د ټﻮل ﻛﻬﻮل ﺷﺠﺮه د دې ﻣﺦ ﻣﺨﺎﻣﺦ ﺗﻪ  40ﻟﻤﺒﺮ ده.
ب  :دا ﻧﺨښﻪ د ﻫﻐﻮ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ د ﻧﻮﻣﻮ ﺳﺮه اﻳښﻮوﻟﯥ ﺳﻮې ده ﭼﻲ ﺳﻜﯥ ﺋﯥ ﺳﺘﻪ.
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ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ:
ﻃﺒﺮي ،زﻳﻦ اﻻﺧﺒﺎر ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺴﺘﺎن ،روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ،اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ،ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮي،
ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان دورۀ ﻃﺎﻫﺮﻳﺎن ،ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻼﻃﻴﻦ اﺳﻼم ،ﻣﻌﺠﻢ اﻻﻧﺴﺎب زﻣﺒﺎور ،ﺗﺎرﻳﺦ
ادﺑﻴﺎت اﻳﺮان د دوﻛﺘﻮر ﺻﻔﺎ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻰ اﻳﺮان ،ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻰ د ﺳﻌﻴﺪ
ﻧﻔﻴﺴﻲ.

187
ﻃﺎﻫﺮﻳﺎن ﭘﻮﺷﻨګﻲ )259 – 205ﻫـ(

ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ

 - 40ﻟﻤﺒﺮ

ﺣﺴﻴﻦ )ﻣړ 199ﻫـ( ﺑﻦ ﻣﺼﻌﺐ ﺑﻦ رزﻳﻖ ﺑﻦ ﻣﺎﻫﺎن ﭘﻮﺷﻨګﻰ )اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن  (275 /1زرﻳﻖ اﺳﻌﺪ ﺑﻦ ﺑﺎدان ﺑﻦ ﻣﺎى ﺧﺴﺮو ﺑﻦ ﺑﻬﺮام
ﺣﺴﻦ )ﻣړ 231ﻫـ  -ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن(
)231 – 224ﻫـ(
 – 3ﻋﺒﺪاﷲ )(230 – 213

 – 1ﻟﻮﻣړى ﻃﺎﻫﺮ )ﻣﺘﻮﻟﺪ 159ﻫـ ﻣړ (207

اﺑﺮاﻫﻴﻢ )د ﭘﺎرس واﻟﻲ(

واﻟﻰ ﺷﺎم )198ﻫـ ﺳﻠﻄﻨﺖ 205ﻫـ(

)236 – 232ﻫـ(

 – 2ﻃﻠﺤﻪ )(213 – 207

ﻋﻠﻲ )213ﻫـ(

)ﻣﺘﻮﻟﺪ  /182واﻟﻲ ﺷﺎم  /206واﻟﻰ ﻣﺼﺮ 210ﻫـ(
ﻣﺤﻤﺪ )رى 250ﻫـ(

دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ وګﻮرئ(
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

اﺳﺤﻖ )د ﺑﻐﺪاد واﻟﻲ – 214ﻫـ(
)236 – 210ﻫـ(

ﺣﺴﻴﻦ )250ﻫـ(

ﻣﺤﻤﺪ )د ﺑﻐﺪاد واﻟﻲ – 235ﻫـ(

ﻣﺤﻤﺪ )د ﺑﻐﺪاد واﻟﻲ(
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ﻃﺎﻫﺮﻳﺎن ﭘﻮﺷﻨګﻲ )259 – 205ﻫـ(

دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ

 - 40ﻟﻤﺒﺮ

ﻋﺒﺪاﷲ )230 – 213ﻫـ(
ﺳﻠﻴﻤﺎن )ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن – 248ﻫـ(

ﺣﺴﻴﻦ )ﻫﺮاة – 248ﻫـ(

ﻣﺤﻤﺪ )ﺑﻐﺪاد 237ﻫـ

دوﻫﻢ ﻃﺎﻫﺮ )248 – 230ﻫـ(

ﺣﺮﻣﻴﻦ 253 – 248ﻫـ(

ﺑﻐﺪاد  255ﻫـ  -ﻣړ 265ﻫـ
ﻃﻠﺤﻪ )ﻧﺸﺎﭘﻮر – 248ﻫـ(

ﻣﺴﻌﺐ )ﺑﺎدﻏﻴﺲ – 258ﻫـ(

اﺑﻮ اﺣﻤﺪ ﻋﺒﻴﺪاﷲ )ﻣﺘﻮﻟﺪ 233ﻫـ
ﻣړ 300ﻫـ  -واﻟﻲ ﺑﻐﺪاد 265ﻫـ(

ﻣﺤﻤﺪ

ﻃﺎﻫﺮ )ﺑﻐﺪاد – 253ﻫـ(

ﻣﻨﺼﻮر )ﻣﺮو – ﺳﺮﺧﺲ 248ﻫـ(

ﻣﺤﻤﺪ )د ﺑﻐﺪاد ﻧﺎﺋﺐ – 269ﻫـ(
اﺑﺮاﻫﻴﻢ )ﻣﺮو  268ﻟﻪ ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﻲ څﺨﻪ ﻣﺎﺗﻪ 278ﻫـ(
 – 5ﻣﺤﻤﺪ )259 – 248ﻫـ(

ﺣﺴﻴﻦ )ﺧﺮاﺳﺎن – 261ﻫـ(

ﻣﺘﻮﻓﻰ 269ﻫـ )د ﺑﻐﺪاد ﺣﺎﻛﻢ 237ﻫـ(
اﺣﻤﺪ )ﺧﻮارزم – 267ﻫـ(

 – 6درﻳﻢ ﻃﺎﻫﺮ )ﻧﺸﺎﭘﻮر – 282 – 259ﻫـ(

ﻣﺄﺧـــﺬوﻧﻪ :ﻃﺒﺮي ،اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ،د اﺳـــــﻼم داﺋﺮة اﻟﻤــــﻌﺎرف ،اﺑﻦ ﺧﻠـــﻜﺎن،
ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮي ،دول اﺳﻼﻣﻴﻪ ،172 :ﻣﻌﺠﻢ اﻻﻧﺴﺎب ،زاﻣﺒﺎور.300 /2 :
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ﺻﻔﺎرﻳﺎن
)393 – 247ﻫـ(
د اﻣﻮﻳﺎﻧﻮ او ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻞ د ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻫﻴﺠﺎﻧﻮ ﻣﺮﻛﺰ وو او ﭘﻪ
ﺗﯧﺮه ﺑﻴﺎ د ﺧﻮارﺟﻮ ﻓﺮﻗﯥ ﭘﻪ دې وﻻﻳﺖ ﻛﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻧﻴﻮﻟﻰ وو او د ﻋﻴﺎراﻧﻮ )د ﻓﺘﻮت د
ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ( ډﻟﻲ ﭼﻲ د ﻧﻨﻨﻴﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ او اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺎرټﻴﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن ﻳﻮه ډﻟﻪ وه ،ﻫﻢ ﭘﻪ
ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﻗﻮت وﻣﻮﻧﺪ ،ﻟﻪ دې ډﻟﻲ څﺨﻪ ﻳﻮ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﻣﯧړه ﭼﻲ د ﻟﻴﺚ زوى ﻳﻌﻘﻮب وو
او د ﺳﻴﺴﺘﺎن د ﻗﺮﻧﻴﻦ ﭘﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﻲ زﯦږﯦﺪﻟﻰ ﻣﻨځﺘﻪ راووت او د ﺧﭙﻞ ورور ﻋﻤﺮو ﻟﻴﺚ ﺳﺮه د
ﺳﻴﺴﺘﺎن د ﺣﻜﻤﺮان ﺻﺎﻟﺢ د ﻧﻀﺮ د زوى ﭘﻪ ﺧﺪﻣﺖ ﻛﻲ داﺧﻞ ﺳﻮ او د درﻫﻢ ﺑﻦ ﻧﻀﺮ ﺳﺮه
)د اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن ﭘﻪ ﻗﻮل درﻫﻢ د ﺣﺴﻴﻦ زوى د ﻣﻄﻮﻋﻪ زﻋﻴﻢ( ﭼﻲ د ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺳﻴﺴﺘﺎن
ﺣﻜﻤﺪار وو ،ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر 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
ﻃﺎﻫﺮﻳﺎن ﻛﻤﺰوري ﺳﻮي ول او د ﺑﻐﺪاد د ﻣﻘﺘﺪر ﺧﻼﻓﺖ ﺳﺮه ﺋﯥ د ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺗﻮان ﻧﻪ
درﻟﻮد .ﻫﻐﻪ وو ﭼﻲ ﻳﻌﻘﻮب د )247ﻫـ = 861ع( ﻛﺎل د ﻣﺤﺮﻣﻲ ﭘﻪ  25د دوﺷﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځ
د ﺧﭙﻠﻮ وﺳﻠﻪ واﻟﻮ ﻋﻴﺎراﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ درﻫﻢ ﺑﻦ ﻧﻀﺮ او ﺧﻮارﺟﻮ ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ ورﻛړه او د
ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﺋﯥ ﺑﻴﻌﺖ واﺧﻴﺴﺖ ،ﺻﺎﻟﺢ ﻟﻪ زاول ﺷﺎه رﺗﺒﻴﻞ څﺨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮښﺘﻪ ﺧﻮ
ﻳﻌﻘﻮب رﺗﺒﻴﻞ وواژه او ﺑﺴﺖ ﺋﯥ وﻧﻴﻮ ،ﭘﻪ دې ﺟﮕړه ﻛﻲ ﺷﭙږ زره ﺗﻨﻪ ووژل ﺳﻮه او دﯦﺮش
زره ﺑﻨﺪﻳﺎن او ﺧﻮرا ډﯦﺮ ﭘﻴﻼن او زﻳﺎت ﻏﻨﻴﻤﺖ ﻣﺎﻟﻮﻧﻪ د ﻳﻌﻘﻮب ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻠﻞ ،ﺻﺎﻟﺢ د
ﻧﻀﺮ زوى د واﻟﺸﺘﺎن )د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﺷﻤﺎل( ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ ﺳﻮ ،او زاﺑﻞ ﺗﻪ ﺋﯥ ﭘﻨﺎه ﻳﻮوړه ،ﺧﻮ
ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ د ﻳﻌﻘﻮب ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻰ او ﭘﻪ ﺑﻨﺪﻳﺨﺎﻧﻪ ﻛﻲ ووژل ﺳﻮ .ﭘﻪ دې ﺟﮕړه ﻛﻲ د
رﺗﺒﻴﻞ ورور او ﺧﭙﻠﻮان د ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ ﺑﻮﺗﻠﻞ ﺳﻮه ) 251ﻫـ = 865ع( او ﭘﻪ
ﻫﻤﺪې ﻛﺎل ﻛﻲ ﺋﯥ ﻋﻤﺎر ﺧﺎرﺟﻲ د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﻴﺸﻚ ﻛﻲ ﻗﻠﻊ ﻛﻰ او ﭘﻪ 252ﻫـ ﻛﻲ ﺻﺎﻟﺢ
ﺑﻦ ﺣﺠﺮ د رﺗﺒﻴﻞ د ﻛﺎﻛﺎ زوى د رﺧﺞ ﭘﻪ ﻛﻮﻫﮋ )ﻛﻮﻫﻚ( ﻛﻲ ﻳﺎﻏﻲ ﺳﻮ ،ﻳﻌﻘﻮب ﻫﻐﻪ ﺗﺮ
253ﻫـ ﭘﻮري وواژه او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺎل ﺋﯥ واﻟﺸﺘﺎن او زﻣﻴﻨﺪاور او ﺑﺴﺖ ﻫﻢ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛړه او
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د ﺗﮕﻴﻦ آﺑﺎد )اوﺳﻨﻲ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺗﻪ ﻧﮋدې( اﻣﻴﺮ ﺋﯥ وواﻫﻪ او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ د
ﻃﺎﻫﺮﻳﺎﻧﻮ د ﺣﻜﻤﺮان ﺳﺮه وﻧښﺖ او ﻫﺮات ﺋﯥ ﻫﻢ وﻧﻴﻮ ،او د )254ﻫـ( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺋﯥ
ﻛﺮﻣﺎن ﻫﻢ ﻻس ﺗﻪ راووﺳﺖ او ﭘﻪ 257ﻫـ ﻛﺎل ﺑﻴﺎ ﺋﯥ د رﺗﺒﻴﻞ د زوى ﺳﺮه ﭼﻲ ﻟﻪ زﻧﺪاﻧﻪ
ﺗښﺘﯧﺪﻟﻰ وو ﭘﻪ رﺧﺞ ﻛﻲ ﺟﮕړه وﻛړه ،ﺧﻮ د رﺗﺒﻴﻞ زوى ﻛﺎﺑﻞ ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪ ،څﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ
258ﻫـ ﻛﺎل ﻳﻌﻘﻮب رﺧﺞ او زاﺑﻞ او د )ﻛﻨﺪﻫﺎر( ﭘﻨﺠﻮاﻳﻲ وﻧﻴﻮل او د ﮔﺮدﯦﺰ ﭘﺮ ﻛﻼ ﺋﯥ
ﭼﻲ د اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر اﻓﻠﺢ د ﻣﺤﻤﺪ د زوى او د ﻟﻮﻳﻜﻲ ﺧﺎﻗﺎن د ﻧﻤﺴﻲ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ وه ﻳﺮﻏﻞ
وﻛﻰ ،اﻓﻠﺢ د ﻛﺎﻟﻪ ﻟﺲ زره درﻣﻪ ﺧﺮاج وﻣﺎﻧﻪ او ﻳﻌﻘﻮب ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﺑﺎﻣﻴﺎن او ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن
او ﺑﻠﺦ وﻧﻴﻮ ،ﭘﺮ ﻛﺎﺑﻠﺸﺎه ﭘﻪ ﻗﻬﺮ ﺳﻮ او ﭘﻴﺮوزوﻧﺪ )د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( او ﺑﺴﺖ ﺋﯥ
وﻧﻴﻮل ،ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﻻړ او ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺳﻜﯥ څﺨﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ )260ﻫـ = 872ع( ﻛﻲ ﺋﯥ ﭘﻪ ﭘﻨﺞ
ﻫﻴﺮ )د ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻪ ﺷﻤﺎل ﻛﻲ اوﺳﻨﻰ ﭘﻨﺠﺸﯧﺮ( ﻛﻲ وﻫﻠﯥ وه څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ ټﻮل ﻛﺎﺑﻠﺴﺘﺎن
ﺋﯥ ﻧﻴﻮﻟﻰ وو.
ﭘﻪ 259ﻫـ ﻛﺎل ﻳﻌﻘﻮب د ﺧﺎرﺟﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ د ﺳﺮﻛﻮﺑۍ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﻫﺮات ﻛﺮوخ ﺗﻪ
وﻻړ او ﻫﻐﻪ وﻻﻳﺖ ﺋﯥ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻰ ،ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺎل ﻋﺒﺪاﷲ د ﻣﺤﻤﺪ زوى او د ﺻﺎﻟﺢ ﺳﮕﺰي
ﻧﻤﺴﻰ )اوس ﻫﻢ د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﭘښﺘﻨﻮ ﻳﻮه ﻃﺎﻳﻔﻪ ﺳﺎﮔﺰي ﻧﻮﻣﯧږي( د
ﻳﻌﻘﻮب ﭘﺮ ﺧﻼف ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﭘﻮرﺗﻪ ﺳﻮ ،ﺧﻮ ﻳﻌﻘﻮب ﻣﺎت ﻛﻰ او د ﻧﻴﺸﺎﭘﻮر ﺧﻮا ﺗﻪ
وﺗښﺘﯧﺪ او آل ﻃﺎﻫﺮ ﺗﻪ ورﻏﻰ ،ﻳﻌﻘﻮب ورﭘﺴﯥ ﺳﻮ آل ﻃﺎﻫﺮ او ﺳﮕﺰى ﺋﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوړه
)259ﻫـ ﺗﺮ 263ﻫـ ﭘﻮري( او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن واﻳﻲ :د ﺷﺎوﺧﻮا ټﻮل ﻣﻠﻜﺎن ﻟﻜﻪ د
ﻣﻠﺘﺎن ﻣﻠﻚ ،د رﺧﺞ ﻣﻠﻚ ،د ﻃﺒﺴﻴﻦ ﻣﻠﻚ ،د زاﺑﻠﺴﺘﺎن ﻣﻠﻚ ،د ﺳﻨﺪ او ﻣﻜﺮان ﻣﻠﻜﺎن
ﺋﯥ د ځﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻛړه.
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻳﻌﻘﻮب ﭘﻪ ﭘﺎرس ﻛﻲ ﺟﮕړې وﻛړې او د )265ﻫـ = 878ع( ﻛﺎل د
ﺷﻮال ﭘﺮ  14د دوﺷﻨﺒﯥ ﭘﻪ ورځ ﺗﺮ  17ﻛﺎﻟﻮ ﭘﺎﭼﻬۍ وروﺳﺘﻪ د ﻗﻮﻟﻨﺞ ﭘﻪ ﻧﺎروﻏۍ ﻣړ ﺳﻮ.
ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ 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
ﻣﺮو او ﻫﺮاﺗﻪ ﺗﺮ ﻛﺎﺑﻞ او ﮔﺮدﯦﺰ او زاﺑﻠﺴﺘﺎﻧﻪ وﻧﻴﻮ او د ﻋﺴﻜﺮو او وﺳﻠﻮ ﭘﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ او د
ﺧﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ډﻛﻮﻟﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ زﻳﺎر وﻳﻮﺳﺖ ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﻣﺴﻌﻮدي دى د ﺟﻬﺎن ﻟﻪ ﺳﺘﺮو ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ
څﺨﻪ ﮔڼﻠﻰ او ﻳﻮ ﻟﻮى ﻓﺼﻞ ﺋﯥ د ده د ښﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ او ښﻪ ﺗﺪﺑﻴﺮ ﭘﻪ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻛﻲ ﻟﻴﻜﻠﻰ دئ
او واﻳﻲ ﭼﻲ :د ده ﭘﻪ ﻟښﻜﺮ ﻛﻲ ﭘﻨځﻪ زره ﺑﺨﺘﻲ اوښﺎن او ﻟﺲ زره ﺻﻔﺎري ﻏﺎﺗﺮي وې او د
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ده ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻛﻲ ﭘﻨځﻮس ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ درﻫﻤﻪ او اﺗﻴﺎ ﻣﻠﻴﻮﻧﻪ دﻳﻨﺎره
ول ،ده ﭘﺨﭙﻞ ﻋﺠﻤﻲ ﻧﮋاد وﻳﺎړل او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻣﻨﻈﻮم ﻟﻴﻚ ﻛﻲ ﭼﻲ د ﺑﻐﺪاد ﺧﻠﻴﻔﻪ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ
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.
ﻟﻨډه ﺋﯥ دا ﭼﻲ د ﻳﻌﻘﻮب ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ ﻋﻤﺮو ﻟﻴﺚ د ده ورور ﺋﯥ ﭘﺮ ځﺎى
ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او د ﺧﻼﻓﺖ 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
ﻋﺒﺎﺳﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه دوﺳﺘﺎﻧﻪ ول ،ﺧﻮ ﺗﺮ ﻟږي ﻣﻮدې وروﺳﺘﻪ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ ﺧﻠﻴﻔﻪ د ده ﻋﺰل اﻋﻼن او
د ده ﻗﻠﻊ او ﻟﻌﻦ ﺋﯥ د ﺧﺮاﺳﺎن د ﻳﻮې ډﻟﻲ ﺣﺎﺟﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻛﻲ ﺑﻴﺎن ﻛﻰ.
د )226ﻫـ = 879ع( ﻛﺎل ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﻃﺎﻫﺮي ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ د اﻣﻴﺮاﻧﻮﻟﻪ ﭘﺎﻳڅﻮړ
څﺨﻪ ﻳﻮ ﺳړي ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ ﺷﻮرش وﻛﻰ او دا ﺳړى اﺣﻤﺪ د ﺧﺠﺴﺘﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪاﷲ زوى وو
او د ﻫﺮات او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﺮ ﺣﺪودو ﭘﻮري ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړ .ﺧﻮ ﻋﻤﺮو ﻟﻴﺚ ﻫﻐﻪ ﻣﺎت ﻛﻰ )267ﻫـ
= 880ع( او ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ راﻓﻊ د ﻫﺮﺛﻤﻪ زوى ﭼﻲ د اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن ﭘﻪ ﻗﻮل د ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺧﻠﻴﻔﻪ
ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻤﺴﯧﺪه ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ د ﻋﻤﺮو ﭘﺮ ﺧﻼف ﭘﻮرﺗﻪ ﺳﻮ او ﻫﺮات او ﻓﺮاه ﺋﯥ وﻧﻴﻮل او د
ﻋﻤﺮو ﻟﻪ ﻟﻴﺮي واﻟﻲ څﺨﻪ ﺋﯥ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻓﺎرس او ﻋﺮاق ﻛﻲ ﺟﻨﮕﯧﺪه اﺳﺘﻔﺎده وﻛړه ،ﺧﻮ ﺑﻴﺎ ﻫﻢ
ﻋﻤﺮو ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﺑﺮى وﻣﻮﻧﺪ او راﻓﻊ ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﺗﻪ وﻻړ او ﻟﻪ ﺳﺎﺳﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﺎ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ
څﺨﻪ ﺋﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮښﺘﻠﻪ او د ﺧﺮاﺳﺎﻧﻴﺎﻧﻮ زﻳﺎت ﻳﺎﻏﻴﺎن د ده ﻣﻠﮕﺮي ﺳﻮل ،ﺧﻮ ﻋﻤﺮو دى
ﻟﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺧﻮارزم ﭘﻮري ﭘﺮ ﺷﺎ وﺷﺎړه او ﻫﻠﺘﻪ ﭘﻪ )283ﻫـ = 896ع( ﻛﺎل د ﻋﻤﺮو ﻟﻴﺚ
د ﺣﻜﻤﺮان ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮو ﺧﻮارزﻣﻲ ﭘﻪ ﻻس ووژل ﺳﻮ .د ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺮ ﺗﺼﻔﻴﯥ وروﺳﺘﻪ
ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﻤﺪان د ﻋﻤﺮو ﻟﻴﺚ ﻟﻪ ﺧﻮا د زاﺑﻠﺴﺘﺎن واﻟﻲ ﺳﻮ او ﺑﺮد ﻋﺎﻟﻲ د ﻏﺰﻧﻲ ﻋﺎﻣﻞ وو،
ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ د ﮔﻨﺪﻫﺎرا دوو ﺗﻨﻮ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﻧﺎﺳﺪ او اﻟﻤﺎن )ﻛﺬا ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ(
ﭘﺮ ﻏﺰﻧﻲ ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه ،ﺣﺎل دا ﭼﻲ ﻋﻤﺮو ﻟﻴﺚ ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﻛﻲ د ) (70زرو ﻧﻴﺰه دارو ﺳﭙﺮو ﭘﻪ
ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ د ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﻮﺧﺖ وو او ﭘﻪ )278ﻫـ =
900ع( ﻛﺎل ﭘﻪ ﻳﻮه ﺟﮕړه ﻛﻲ ﮔﺮﻓﺘﺎر او ﺑﻐﺪاد ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺳﻮ ،څﻮ ﭼﻲ ﻫﻠﺘﻪ د )289ﻫـ =
901ع( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ووژل ﺳﻮ .ﻋﻤﺮو ﻫﻢ ﻋﺎدل او ﻋﻤﺮان ﺧﻮښﻮوﻧﻜﻰ ﭘﺎﭼﺎ وو ،ﭼﻲ زر
رﺑﺎﻃﻮﻧﻪ او ﭘﻨځﻪ ﺳﻮه ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺴﺠﺪوﻧﻪ او ﻳﻮ زﻳﺎت ﺷﻤﯧﺮ ﭘﻠﻮﻧﻪ او ﻻري 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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ﻟﻜﻪ اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ﭼﻲ ﺋﯥ څﺮﮔﻨﺪوي د ﺧﭙﻞ ﻫﻴﻮاد او د ﺧﭙﻞ ﻟښﻜﺮ او د ﻟښﻜﺮ د اﻓﺴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ
اﺣﻮال ډﯦﺮ ښﻪ ﺧﺒﺮ وو او ﻫﻴﭽﺎ ﻧﻪ ﺳﻮاى ﻛﻮﻻى 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
ﻛﺴﺎن ﺗﺮ څﻪ ﻣﻮدې ﭘﻮري ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن ول ،ﻟﻜﻪ ﭘﻪ )289ﻫـ = 903ع( ﻛﺎل
ﭼﻲ د ﻋﻤﺮو ﻧﻤﺴﻴﺎﻧﻮ ﻃﺎﻫﺮ د ﻣﺤﻤﺪ زوى او د ﻫﻐﻪ ورور ﻳﻌﻘﻮب د اﻣﺎرت ﺧﺎوﻧﺪان ول او
ﻳﻮ څﻪ ﻣﻮده ﭘﻪ ﻓﺎرس ﻛﻲ ﭘﻪ ﺟﻨﮓ اﺧﺘﻪ ول ،او ﭘﻪ )291ﻫـ = 903ع( ﻛﺎل ﺗﺮ ﺑﺴﺖ او رﺧﺞ
ﭘﻮري ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړه څﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ )296ﻫـ = 908ع( ﻛﺎل ﻟﻴﺚ د ﻋﻠﻲ زوى د ﻟﻴﺚ ﻧﻤﺴﻰ ﻟﻪ دې
ﻛﻬﻮﻟﻪ ﻣﻴﺪان ﺗﻪ راووت او ﻃﺎﻫﺮ او ﻳﻌﻘﻮب ﺋﯥ د ﻋﻤﺮوﻟﻴﺚ د ﻣﺮﻳﻲ ﺳﺒﻜﺮي ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻚ
وﻧﻴﻮل او ﺑﻐﺪاد ﺗﻪ ﺋﯥ واﺳﺘﻮل ،او ﭘﺨﭙﻠﻪ د )ﺷﻴﺮﻟﺒﺎده( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺮ ﺳﻴﺴﺘﺎن اﻣﻴﺮ ﺳﻮ ،او ﺗﺮ
ﺑﺴﺖ او ﻛﺶ او ﻓﺮاه ﭘﻮري ﺧﻄﺒﻪ د ده ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ووﻳﻠﻪ ﺳﻮه ،ﻟﻴﺚ ﺧﭙﻞ ورور ﻣﻌﺪل زاﺑﻠﺴﺘﺎن
ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه او ﭘﻪ )297ﻫـ = 909ع( ﻛﺎل ﺋﯥ ﺗﺮ ﺑﺴﺖ او رﺧﺞ )رﺧﺪ( او ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻮري ﻣﺎل
واﺧﻴﺴﺖ او ﭘﻪ 298ﻫـ ﻛﺎل ﺋﯥ ﭘﻪ ﺑﺴﺖ ﻛﻲ ﭘﺨﭙﻞ ﻧﺎﻣﻪ ﺳﻜﻪ ووﻫﻠﻪ.
ﺧﻮ ﭘﻪ آﺧﺮ ﻛﻲ ﻟﻴﺚ ﭘﻪ )298ﻫـ = 910ع( ﻛﺎل ﭘﻪ ﻳﻮه ﺟﮕړه ﻛﻲ د ﺳﺒﻜﺮي ﭘﻪ ﻻس ﭼﻲ
د اﻟﻤﻘﺘﺪر ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺋﯥ ﻣﻼﺗړ ﺳﻮى وو ورﻏﻰ او ﭘﻪ ﺑﻐﺪاد ﻛﻲ ﺑﻨﺪي ﺳﻮ او د ﺳﻴﺴﺘﺎن
ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ دې ﻛﻮرﻧۍ څﺨﻪ ﻋﻠﻲ ﻳﺎ اﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ د ﻣﺤﻤﺪ د زوى او د ﻟﻮﻣړي ﻟﻴﺚ د
ﻧﻤﺴﻲ ﺳﺮه ﭘﻪ 298ﻫـ ﻛﺎل ﺑﻴﻌﺖ وﻛﻰ او ﺗﺮ ﺑﺴﺖ او ﻏﺰﻧﻲ او ﻛﺎﺑﻞ ﭘﻮري ﺋﯥ ﻫﻢ د ده ﭘﻪ
ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻄﺒﻪ ووﻳﻠﻪ ،ﺧﻮ ﻣﺤﻤﺪ د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﺣﻜﻤﺮان ﻣﺎت ﻛﻰ او ﺑﺴﺖ ﺗﻪ وﻻړ څﻮ
ﭼﻲ د ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ اﺣﻤﺪ د اﺳﻤﻌﻴﻞ د زوى ﻟښﻜﺮﻳﺎﻧﻮ دى ﭘﻪ 298ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ رﺧﺞ ﻛﻲ وﻧﻴﻮ او
ﺑﺴﺖ ﺗﻪ ﺋﯥ راووﺳﺖ او دى ﺋﯥ د ﻧﻮﻣﻮړي ﺳﺒﻜﺮي ﺳﺮه ﺑﻐﺪاد ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه ،او د ﻫﻤﺪې
ﻛﺎل ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺧﻄﺒﻪ ﭘﺮ آل ﺳﺎﻣﺎن ووﻳﻠﻪ ﺳﻮه او د ﺻﻔﺎرﻳﺎﻧﻮ ﻛﻮرﻧۍ ﭘﺎى ﺗﻪ
ورﺳﯧﺪه .ﺧﻮ ﭘﻪ 299ﻫـ ﻛﺎل د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺧﻠﻜﻮ د ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﺣﻜﻤﺮان ﻣﻨﺼﻮر اﺳﺤﻖ ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ
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
ﭼﻲ د ﺻﻔﺎرﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻣﻮاﻟﻴﻮ څﺨﻪ وو ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﺣﻜﻤﺮان وﻧﻴﻮ او د ﺳﻴﺴﺘﺎن د ﻋﻴﺎراﻧﻮ ﭘﻪ
ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺋﯥ د ﻧﻮﻣﻮړي اﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺧﻄﺒﻪ ووﻳﻠﻪ .ﺧﻮ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ درﺑﺎر ﺣﺴﻴﻦ د ﻋﻠﻲ
ﻣﺮوزي زوى ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﻟﯧږه او ﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر ﺟﻴﻬﺎﻧﻲ د ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎﻧﻮ وزﻳﺮ ﺑﻴﺎ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﺮ
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زﻣﻴﻨﺪاور او زاﺑﻠﺴﺘﺎن ﭘﻮري ﺗﺼﻔﻴﻪ ﻛﻰ )303ﻫـ = 915ع( .ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ د ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ درﺑﺎر
اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﺗﺮ رﺧﺞ او ارﻏﻨﺪاو ﺗﺮ ﻧﺎوې ﺳﻴﻤﻲ وﻧﻴﻮﻟﯥ او د ﻃﺮاﺑﻴﻞ )ښﺎﻳﻲ ﭼﻲ د رﺗﺎﺑﻴﻞ
ﻣﺼﺤﻒ وي( د ﭘﺨﻮاﻧﻲ زﻣﺎﻣﺪاراﻧﻮ ﭘﺎﻳڅﻮړ ﺋﯥ ﭘﻪ زاﺑﻠﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﻟﻪ ﭘښﻮ واﭼﺎوه ،ﭘﻪ
)310ﻫـ = 922ع( ﻛﺎل اﺣﻤﺪ د ﻗﺪام زوى او ﻋﺰﻳﺰ د ﻋﺒﺪاﷲ زوى د ﺳﻴﺴﺘﺎن اﻣﻴﺮان ول،
ﭼﻲ ﭘﻪ 311ﻫـ ﻛﺎل ﺑﻴﺎ د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺧﻠﻚ وﭘﺎرﯦﺪل او اﻣﻴﺮ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﺣﻤﺪ د ﻣﺤﻤﺪ زوى د
ﺧﻠﻒ ﻧﻤﺴﻰ او د ﻟﻴﺚ ﻛړوﺳﻰ ﺋﯥ د ﺻﻔﺎرﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻛﻮرﻧۍ څﺨﻪ راوﻳﻮﺳﺖ او د ﺳﻴﺴﺘﺎن د
اﻣﻴﺮۍ واﮔﻲ ﺋﯥ وروﺳﭙﺎرﻟﯥ او ﭘﻪ رﺧﺪ ﻛﻲ ﻫﻢ ﺧﻄﺒﻪ د ده ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ووﻳﻠﻪ ﺳﻮه ،د ده ﻟﻪ ﺧﻮا
ﺑﻴﺎ ﺣﻤﻚ د رﺧﺞ او ﻣﺤﻤﺪ د ﺑﺴﺖ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن وټﺎﻛﻞ ﺳﻮه او ﻫﻴﻮاد ﺋﯥ ﺗﺮ رﺧﺞ او د ﻫﺮات
ﺗﺮ ﺷﺎوﺧﻮا ﭘﻮري وﻧﻴﻮ او ﺗﺮ )352ﻫـ = 963ع( ﻛﺎل ﭘﻮري ﺋﯥ ﺧﭙﻠﻮاك ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه او
د ښﻮ اﺧﻼﻗﻮ ﺧﺎوﻧﺪ او ﻣﺪﺑﺮ ﺳړى وو ،د ده د ﺣﻜﻮﻣﺖ ورځﻲ ﺗﺮ څﻠﻮﯦښﺘﻮ ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻮري ﭘﻪ
ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ ډﯦﺮي ښﯥ ﺗﯧﺮي ﺳﻮې څﻮ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﭘﻪ 252ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ ووژل ﺳﻮ
او ﺗﺮ ده وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ زوى اﻣﻴﺮ ﺧﻠﻒ ﺑﺎﻧﻮ ﭘﺮ ځﺎى ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ ،ﺧﻮ د ده او د اﻣﻴﺮ ﻃﺎﻫﺮ
ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭼﻲ د ﻳﻌﻘﻮب ﻟﻴﺚ د ﻧﻴﻜﻪ د ورور ﻟﻪ اوﻻدې څﺨﻪ وو د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﭘﺮ اﻣﺎرت
اﺧﺘﻼف ﭘﻴﺪا ﺳﻮ ،او ﭼﻲ ﻧﻮﻣﻮړى ﻃﺎﻫﺮ ﭘﻪ )359ﻫـ = 969ع( ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ ،زوى ﺋﯥ اﻣﻴﺮ
ﺣﺴﻴﻦ د اﻣﻴﺮ ﺧﻠﻒ ﺑﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺟﻨﮕﯧﺪه او ﭘﻪ 373ﻫـ ﻛﺎل ﺋﯥ ﻟﻪ اﻣﻴﺮ ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ څﺨﻪ ﭼﻲ
ﻏﺰﻧﻪ ﺋﯥ ﺗﺮ ﺑﺴﺖ ﭘﻮري ﻧﻴﻮﻟﻰ وو ﻛﻮﻣﻚ وﻏﻮښﺖ ،ﺧﻮ اﻣﻴﺮ ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ ﺧﻠﻒ ﺗﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ
ورﻛړه او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺎل ﺋﯥ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﻲ روﻏﻪ وﺳﻮه ،ﺣﺴﻴﻦ ﭼﻲ ﻣړ ﺳﻮ د ﺳﻴﺴﺘﺎن اﻣﺎرت
اﻣﻴﺮ ﺧﻠﻒ ﺗﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ ،ده ﺗﺮ )390ﻫـ = 999ع( ﭘﻮري ښﻪ ﺧﭙﻠﻮاك ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻛﻰ ،څﻨﮕﻪ
ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻟﻪ ﻏﺰﻧﻲ څﺨﻪ د ﺳﻴﺴﺘﺎن اﻣﺎرت ﺗﻬﺪﻳﺪاوه ،ځﻜﻪ
ﻧﻮ ﺧﻠﻒ د ﻫﻐﻪ اﻃﺎﻋﺖ وﻣﺎﻧﻪ ﭼﻲ ﻟﻪ ﻛﺎﻟﻪ ﺑﻪ د ﻏﺰﻧﻲ ﺧﺰاﻧﯥ ﺗﻪ ﺳﻞ زره دﻳﻨﺎره ورﻛﻮي.
ﺧﻮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻫﻴﻮاده ﺟﻼ ﭘﺮې ﻧﻪ ښﻮ او ﭘﻪ )393ﻫـ =
1002ع( ﻛﺎل ﺋﯥ ﭘﺮ ﻫﻐﻪ ﻣځﻜﻪ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او ﺧﻠﻒ ﺋﯥ د ﺳﭙﻬﺒﺪ ﭘﻪ ﻃﺎق ﻛﻲ ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛﻰ،
دى ﺳﻠﻄﺎن ﺗﻪ ورﻏﻰ ﺧﻮ ﺳﻠﻄﺎن دى د ﺧﺮاﺳﺎن ﮔﻮزﮔﺎﻧﺎن ﺗﻪ ﺗﺒﻌﻴﺪ ﻛﻰ او ﺳﻴﺴﺘﺎن د آل
ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ د ﭘﺎﭼﻬۍ ﺑﺮﺧﻪ ﺳﻮه او د ﻫﻤﺪې ﺧﻠﻒ ﺑﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﺴﻠﻪ د )885ﻫـ = 1480ع( ﺗﺮ
ﺷﺎوﺧﻮا او ﺣﺘﻰ د ﺻﻔﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﺮ وﺧﺘﻮ ﭘﻮري ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﻣﺤﻠﻲ اﻣﻴﺮان د ﻣﻠﻮﻛﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﻮﺟﻮد ول ﭼﻲ ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻧﻮ او ﻧﻮرو ﺗﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﻻﻧﺪي ﺣﻜﻤﺪاري ﻛﻮﻟﻪ.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﺻﻔﺎري ﻣﻠﻮك د اﺳﻼﻣﻲ دورې ﻟﻮﻣړﻧﻰ ﻋﻠﻢ دوﺳﺘﻪ ،ﻋﻤﺮان
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ﺧﻮښﻮوﻧﻜﻲ او ﻋﺎدل ﭘﺎﭼﻬﺎن ول ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ ﺋﯥ ﺳﻴﺎﺳﻲ او دﻳﻨﻲ ﻳﻮواﻟﻰ
راووﺳﺖ ،د ﻫﻤﺪې ﺻﻔﺎرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ دري ژﺑﻪ درﺑﺎري او ادﺑﻲ ژﺑﻪ ﺳﻮه او ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ
وﺻﻴﻒ ﺳﮕﺰي ﻟﻮﻣړۍ دري ﻗﺼﻴﺪه د ﺻﻔﺎري ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻛﻲ ووﻳﻠﻪ او ﻫﻢ ﭘﻪ دې
زﻣﺎﻧﻪ ﻛﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﻲ ﺳﻴﻤﻲ ﻟﻜﻪ ﻛﺎﺑﻞ او ﮔﺮدﯦﺰ د ﻛﺎﺑﻞ ﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ
ووﺗﻞ او ﻟﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎﻧﻪ د رﺗﺒﻴﻼﻧﻮ او ﻛﺎﺑﻠﺸﺎﻫﺎﻧﻮ ﻛﻤﺒﻠﻪ ټﻮﻟﻪ ﺳﻮه.
د ﺻﻔﺎرﻳﺎﻧﻮ او د ﺳﻴﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻮﻛﻮ ﺑﺸﭙړه ﺷﺠﺮه د دې ﻣﺦ ﻣﺨﺎﻣﺦ ده –  41ﻟﻤﺒﺮ.
.1

ﻳﻌﻘﻮب د ﻟﻴﺚ زوى )265 – 247ﻫـ(



 .2ﻋﻤﺮو د ﻟﻴﺚ زوى )287 – 265ﻫـ( وژل ﺋﯥ ﭘﻪ ﺑﻐﺪاد ﻛﻲ 289ﻫـ



 .3ﻃﺎﻫﺮ د ﻣﺤﻤﺪ زوى د ﻋﻤﺮوﻟﻴﺚ ﻧﻤﺴﻰ او ورور ﺋﯥ ﻳﻌﻘﻮب د )296 – 289ﻫـ(


 .4ﻟﻴﺚ د ﻋﻠﻲ زوى د ﻟﻮﻣړي ﻟﻴﺚ ﻧﻤﺴﻰ )ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻪ ﺷﻴﺮﻟﺒﺎده( )298 – 296ﻫـ(


 .5اﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻣﻌﺪل د ﻋﻠﻲ زوى د ﻟﻮﻣړي ﻟﻴﺚ ﻧﻤﺴﻰ )299ﻫـ(
 .6اﺑﻮ ﺣﻔﺺ ﻋﻤﺮو د ﻳﻌﻘﻮب زوى د ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻤﺴﻰ او د ﻋﻤﺮوﻟﻴﺚ ﻛړوﺳﻰ
)300ﻫـ(
 .7اﻣﻴﺮ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﺣﻤﺪ د ﻣﺤﻤﺪ زوى د ﺧﻠﻒ ﻧﻤﺴﻲ د ﻟﻴﺚ ﻛړوﺳﻰ )– 311
352ﻫـ(



 .8اﺑﻮ اﺣﻤﺪ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ )د 344ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا – ﻣړ ﭘﻪ 399ﻫـ( اﺑﻦ ﺑﺎﻧﻮ



 .9اﻣﻴﺮ ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻮ ﻋﻠﻲ د ﻣﺤﻤﺪ زوى د ﻃﺎﻫﺮ ﻧﻤﺴﻰ )د ﻣﻮر ﻟﻪ ﺧﻮا ﺻﻔﺎري(
)352ﻫـ 359 -ﻫـ(
 .10اﻣﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ د ﻃﺎﻫﺮ زوى )373 – 359ﻫـ(
 .11ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻃﺎﻫﺮ د ﻧﺼﺮ زوى د اﺣﻤﺪ ﻧﻤﺴﻰ )480ﻫـ(
 .12ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺼﺮ د ﻃﺎﻫﺮ زوى د ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻤﺴﻰ )د 482ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻣړ ﭘﻪ
(559



 .13ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ اﺣﻤﺪ د ﻧﺼﺮ زوى )559ﻫـ(
 .14ﻋﺰاﻟﻤﻠﻮك ﻣﺤﻤﺪ د ﻧﺼﺮ زوى ؟
 .15ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺮب د ﻣﺤﻤﺪ زوى )612 – 562ﻫـ(



 .16ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻤﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻪ ﺑﻬﺮاﻣﺸﺎه د ﻋﺜﻤﺎن زوى )612ﻫـ(
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 .17ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺼﺮ د ﺑﻬﺮاﻣﺸﺎه زوى )618ﻫـ(



 .18رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر د ﺑﻬﺮاﻣﺸﺎه زوى )618ﻫـ(



 .19ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮد د ﻋﺜﻤﺎن زوى )619ﻫـ(
 .20ﻋﻠﻲ د ﻋﺜﻤﺎن زوى )622ﻫـ(
 .21ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ د ﻣﺴﻌﻮد زوى د ﺧﻠﻒ ﻧﻤﺴﻰ د ﻣﻬﺮﺑﺎن ﻛړوﺳﻰ د ﻃﺎﻫﺮ
ﻛﻮﺳﻰ )626ﻫـ(
 .22ﻧﺼﺮاﻟﺪﻳﻦ د اﺑﻮ اﻟﻔﺘﺢ زوى د ﻣﺴﻌﻮد ﻧﻤﺴﻰ )652ﻫـ(



 .23ﺷﺎه ﻧﺼﺮت د ﻧﺼﺮاﻟﺪﻳﻦ زوى )728ﻫـ(
 .24ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮد رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ د ﻣﺤﻤﻮد زوى )731ﻫـ(



 .25ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ د ﻣﺤﻤﺪ زوى )747ﻫـ(
 .26ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد د ﺷﺎه ﻋﻠﻲ زوى )747ﻫـ(
 .27ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ د رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮد زوى )733ﻫـ(



 .28ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ د ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ زوى )784ﻫـ(
 .29ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎن ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ د ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ زوى )788ﻫـ(
 .30ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ د ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ زوى د ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻧﻤﺴﻰ )788ﻫـ(
 .31ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎن ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ د ﻗﻄﺐ زوى )822ﻫـ(





 .32ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺤﻴﻰ د ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ زوى )842ﻫـ(
 .33ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ د ﻳﺤﻴﻰ زوى )885ﻫـ(
 .34ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد؟
 .35اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺒﺎرزاﻟﺪﻳﻦ )د 845ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .36ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ )842 – 822ﻫـ(
 .37ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ د ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ زوى د اﺣﻴﺎء اﻟﻤﻠﻮك ﻣﺆﻟﻒ ﭘﻪ
)1027ﻫـ( ﻛﻲ.
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ:
ﮔﺮدﻳﺰي ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺴﺘﺎن ،ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت د ﺑﺮاون ،ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻼﻃﻴﻦ اﺳﻼم ،اﺑﻦ
اﺛﻴﺮ ،ﻃﺒﺮي ،ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮي ،اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺮوج اﻟﺬﻫﺐ،
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ﺗﺎرﻳﺦ ﻋﺮب ،روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ،ﻟﺐ اﻟﺘﻮارﻳﺦ ،ﮔﺰﻳﺪه ،ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان ،ﻣﻌﺠﻢ اﻻدﺑﺎء ،ﺗﺎرﻳﺦ
ﺗﻤﺪن اﺳﻼم ﺟﺮﺟﻲ زﻳﺪان ،اﺣﻴﺎء اﻟﻤﻠﻮك د ﺗﻬﺮان ﭼﺎپ ،ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت د دﻛﺘﻮر ﺻﻔﺎ،
ﺗﺎرﻳﺦ ادﺑﻴﺎت ﻓﺎرﺳﻲ د ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻔﻴﺴﻲ ،ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﺻﻔﺎرﻳﺎﻧﻮ د ﻣﺎڼﻴﻮ د ﻛﻨډواﻟﻮ
ﻣﻨﻈﺮ ) 42ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ(.
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ﺻﻔﺎرﻳﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻰ )885 – 254ﻫـ(
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ﻟﻴﺚ ﺻﻔﺎر )ﺣﺪود 200ﻫـ( ﺑﻦ ﻣﻌﺪل ﺑﻦ ﺣﺎﺗﻢ ﻣﺎﻫﺎن ﺑﻦ ﻛﻴﺨﺴﺮو ﺑﻦ اردﺷﻴﺮ ﺑﻦ ﻗﺒﺎد ﺑﻦ ﺧﺴﺮو اﭘﺮوﻳﺰ ﺑﻦ ﻫﺮﻣﺰ ﺑﻦ ﺧﺴﺮو اﻧﻮﺷﺮوان )ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺴﺘﺎن(
 – 1ﻳﻌﻘﻮب × )265 /254ﻫـ(

ﻣﺤﻤﺪ )د ﭘﺎرس واﻟﻲ – 268ﻫـ(

ﻣﻌﺪل؟

ﻋﻤﺮو )289 /265ﻫـ( ×

ﻋﻠﻲ

ﻣﺤﻤﺪ = ﺑﺎﻧﻮ
ﺷﺎه ﻣﻠﻚ )ﻫﺮاة – 311ﻫـ(

ﻳﻌﻘﻮب

اﺣﻤﺪ ﻧﻴﺎ )301ﻫـ(

) (1ﻟﻴﺚ × )299 -296ﻫـ(
) (3ﻋﻤﺮو )322 – 300؟(

 – 3ﻃﺎﻫﺮ × )290 – 289ﻫـ(

اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ

اﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ )298ﻫـ(

ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﺎﻳﺸﻪ

ﺑﺎﻧﻮ )د اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻳﻨﻪ(

) (4اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﺣﻤﺪ × ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺧﻠﻒ ﺑﻦ اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﺑﻦ ﻃﺎﻫﺮ؟ )352 – 309ﻫـ(

ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻮﻋﻠﻲ )352ﻫـ(
) (5ﺧﻠﻒ ﺑﺎﻧﻮ × )392 /344ﻫـ( ﻣﺘﻮﻟﺪ 326ﻫـ

ﻋﻤﺮو )ﻣړ 382ﻫـ(

اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

) (2ﻣﻌﺪل )299ﻫـ(

اﺑﻮ ﺣﻔﺺ

ﻃﺎﻫﺮ )392ﻫـ(
ﻣﺤﻤﺪ )ﺣﺪود 400ﻫـ(
] [1ﻃﺎﻫﺮ )480 /460ﻫـ د ﻧﻴﻤﺮوز ﻣﻠﻚ(
)دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ وګﻮرئ(

ﻧﺼﺮ
] [2ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻃﺎﻫﺮ )481 /480ﻫـ(

ﺣﺴﻴﻦ؟

ﻣﻬﺮﺑﺎن
ﺧﻠﻒ
)درﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ وګﻮرئ(
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ﺻﻔﺎرﻳﺎن ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ )885 – 254ﻫـ(
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] [1ﻃﺎﻫﺮ
] [4ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻧﺼﺮ × )559 – 482ﻫـ(
ﻓﻼن )؟(

] [3ﻓﻼن؟ )481ﻫـ(
] [6ﻋﺰاﻟﻤﻠﻮك ﻣﺤﻤﺪ )ﺣﺪود 560ﻫـ(

] [5ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﻣﺤﻤﺪ )اﺣﻤﺪ(
559ﻫـ  -د اﺗﻠﺴﻮ وروڼﻮ ﻟﺮوﻧﻜﻰ

] [7ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺎج ﺣﺮب × )612 – 562ﻫـ(

ﻋﻤﺮ ﻧﻮﺣﻲ
] [12اﻣﻴﺮ ﻋﻠﻲ )620ﻫـ(
] [8ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻤﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻪ

اﺑﻮاﻟﻤﻈﻔﺮ ﺣﺮب )619ﻫـ(
ﻣﻠﻜﺸﺎه

ﺑﻬﺮاﻣﺸﺎه )618 – 612ﻫـ(
] [9ﻧﺼﺮة اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺎ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺼﺮﺑﻬﺮاﻣﺸﺎه × )618ﻫـ(

ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻋﺜﻤﺎن )ﻣړ – 604ﻫـ(

] [11ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮد

ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﺣﻤﺪ )ﻣﻘﺘﻮل 620ﻫـ(

)622 – 619ﻫـ(
] [10رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر × )618ﻫـ(
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ﺧﻠﻒ
ﺷﺠﺎع اﻟﺪﻳﻦ ﻧﺼﺮ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر
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ﻣﺴﻌﻮد
اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﻣﺒﺎرزاﻟﺪﻳﻦ )636ﻫـ(

 – 1ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ )694 – 626؟(

 – 2ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ × ) 726 – 652؟(
 – 3ﻧﺼﺮة اﻟﺪﻳﻦ )728ﻫـ(

ﺷﺎه ﻋﻠﻲ

رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮد )700ﻫـ(

 – 6ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد )753 – 751ﻫـ(
 – 4ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ × )747 – 731ﻫـ(
 – 5ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ )751 – 747ﻫـ(

 – 7ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ × )784 – 753ﻫـ(
 – 8دوﻫﻢ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ )788 – 784ﻫـ(

 – 9ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎن ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ )805 – 788ﻫـ(
 – 10ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ × )د  810ﻫـ ﺣﺪود(

 – 11ﺷﺎه ﺷﺎﻫﺎن ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ × )842 – 822ﻫـ(
 – 12ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺤﻴﻰ )885 – 842ﻫـ(
 – 13ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮد ) 885؟(

د درو ﺳﺮو ﺑﺮﺧﻮ ﻣﺎﺧﺬوﻧﻪ:اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ،ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮي ،د اﺳﻼم داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻤﻴﻨﻰ ،ﻣﻴﺮ ﺧﻮﻧﺪ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻼﺟﻘﻪ ،ﺧﺎﻧﺪاﻧﻬﺎى اﺳﻼﻣﻰ ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ ،ﻧﻮﻟﺪﻛﻰ،
ﺳﺨﺎو ،ﺟﺴﺘﻰ ،دول اﺳﻼﻣﻴﻪ  ،175ﻣﻌﺠﻢ اﻻﻧﺴﺎب ،302 /2 ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺴﺘﺎن ،اﺣﻴﺎء اﻟﻤﻠﻮك.
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ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎن
)389 – 279ﻫـ(
د ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻛﻮرﻧۍ د )ﺳﺎﻣﺎن ﺧﺪاء( ﻟﻪ اوﻻدې څﺨﻪ وه او ﺳﺎﻣﺎن ﺧﺪاء ﻳﻮ ﻧﺠﻴﺐ
ﺳړى وو ﭼﻲ د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ ﻛﻠﻴﻮاﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ ﺣﻜﻤﺮان او ﭘﻪ دﻳﻦ زردﺷﺘﻲ وو .دى د ﮔﺮدﻳﺰي
ﭘﻪ وﻳﻨﺎ د ) 197ﻫـ = 812ع( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﻣﺎﻣﻮن اﻟﺮﺷﻴﺪ ﭘﺮ ﻻس ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻮ او اﺳﺪ
د ﺳﺎﻣﺎن زوى د ﻣﺎﻣﻮن ﺣﻀﻮر ﺗﻪ ﻻر ﭘﻴﺪا ﻛړه .دې اﺳﺪ څﻠﻮر زاﻣﻦ درﻟﻮده :ﻧﻮح ،اﺣﻤﺪ،
ﻳﺤﻴﻰ ،اﻟﻴﺎس ،ﭼﻲ د ﺧﺮاﺳﺎن د ﺣﻜﻤﺮان ﻏﺴﺎن د ﻋﺒﺎد د زوى ﻟﻪ ﺧﻮا ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ او ﺳﻐﺪ
ﻧﻮح ﺗﻪ او ﻓﺮﻏﺎﻧﻪ اﺣﻤﺪ ﺗﻪ او ﭼﺎچ او اﺳﺮوﺷﻨﻪ ﻳﺤﻴﻰ ﺗﻪ او ﻫﺮات اﻟﻴﺎس ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل ﺳﻮ .د
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎﻣﺎن زوى ﭼﻲ اﻣﻴﺮ ﻧﺼﺮ ﻧﻮﻣﯧﺪ ﭘﻪ )261ﻫـ = 874ع( ﻛﺎل د ﻣﻌﺘﻤﺪ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﻟﻪ
ﺧﻮا د ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﭘﻪ اﻣﺎرت وﭘﯧﮋاﻧﺪ ﺳﻮ ،ده د ﺑﺨﺎرا ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺧﭙﻞ ورور اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ د
اﺣﻤﺪ زوى ﺗﻪ ﭘﺮﯦښﻮو ،څﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ ) 275ﻫـ = 888ع( ﻛﺎل ﭘﻪ ﺑﺨﺎرا ﻛﻲ د دوو وروڼﻮ ﺗﺮ
ﻣﻨځ ﺳﺨﺘﻪ ﺟﮕړه ﭘﯧښﻪ ﺳﻮه او ﻧﺼﺮ د اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ د زوى ﭘﻪ ﻻس ورﻏﻰ او ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ ﺗﻪ
واﺳﺘﻮل ﺳﻮ او ﭘﻪ )279ﻫـ = 892ع( ﻛﺎل ﻣړ ﺳﻮ او ټﻮل ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ او ﺧﺮاﺳﺎن د
اﺳﻤﻌﻴﻞ ﭘﻪ ﻻس ﻛښﯧﻮوت او د ﻣﻌﺘﻀﺪ او ﻣﻜﺘﻔﻰ ﺧﻠﻴﻔﻪ ﮔﺎﻧﻮ درﺑﺎر ﻫﻢ دى رﺳﻤﺎً ﭘﻪ
ﭘﺎﭼﻬﻲ وﭘﯧﮋاﻧﺪ .دى د آل ﺳﺎﻣﺎن د ﺳﻠﺴﻠﯥ ﻣﺆﺳﺲ دئ ﭼﻲ ﭘﻪ )287ﻫـ = 900ع( ﻛﺎل ﺋﯥ
ﻗﻮت وﻣﻮﻧﺪ او د ﺑﻐﺪاد د ﺧﻼﻓﺖ درﺑﺎر ﻫﻢ دى د ﺳﻴﺴﺘﺎن د آل ﺻﻔﺎر ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﭼﻲ د
ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ږغ ﺋﯥ ﺗﺮ ﺧﻮﻟﯥ ﻳﻮﺳﺖ ﺗﻘﻮﻳﻪ ﻛﻰ او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺎل ﺋﯥ ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﻛﻲ ﺻﻔﺎري
ﻋﻤﺮوﻟﻴﺚ ﺑﻨﺪي ﻛﻰ او ﺷﻤﺎﻟﻲ او ﻏﺮﺑﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺋﯥ ﻟﻪ ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﺮو او ﻫﺮات او د
اﻳﺮان ﺷﻤﺎل او ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﻫﻴﻮادوﻧﻪ ﺋﯥ د ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﻫﻴﻮاد ﺿﻤﻴﻤﻪ ﻛړه او د ﻣﺠﻤﻞ
ﻓﺼﻴﺤﻲ ﭘﻪ ﻗﻮل د ﻫﻨﺪ ﭘﺮ ځﻴﻨﻮ ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻫﻢ د اﺳﻤﻌﻴﻞ ﻻس ﺑﺮ ﺳﻮى وو ،ﭼﻲ
ښﺎﻳﻲ د ﻓﺼﻴﺤﻲ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﻨﺪﻫﺎرا وي .ﻣﺤﻤﺪ د ﻣﺤﻤﺪ زوى د ﻋﺒﺪاﷲ ﺑﻠﻌﻤﻲ ﻧﻤﺴﻰ ﭘﻪ
دري ژﺑﻪ د ﺗﺎرﻳﺦ ﻃﺒﺮي ﻣﺘﺮﺟﻢ د دې ﭘﺎﭼﺎ ﻓﺎﺿﻞ وزﻳﺮ وو ،اﺳﻤﻌﻴﻞ ﭘﻪ )295ﻫـ = 907ع(
ﻛﺎل وﻓﺎت ﺳﻮ )د اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ د ﻗﺒﺮ ﻋﻜﺲ –  43ﻟﻤﺒﺮ( .د اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ
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وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ زوى اﺣﻤﺪ ﭘﺮ ځﺎى ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ ،دى ﭘﻪ )297ﻫـ = 909ع( ﻛﺎل ﻫﺮات ﺗﻪ راﻏﻰ
او ﺣﺴﻴﻦ د ﻋﻠﻲ ﻣﺮوزي زوى ﺋﯥ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﻟﯧږه ،څﻮ ﭼﻲ ﺻﻔﺎري ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن ﻣﻌﺪل او
ﺑﻮﻋﻠﻲ ﭼﻲ ﺗﺮ ﺑﺴﺖ او رﺧﺠﻪ ﭘﻮري ﺋﯥ ﻻﺳﻮﻧﻪ اوږده ﺳﻮي ول ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوړه او ﺳﻴﺴﺘﺎن
ﺋﯥ ﻣﻨﺼﻮر د ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ اﺳﺤﺎق زوى ﺗﻪ ورﻛﻰ ،ﺧﻮ د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻜﻪ دﻣﺨﻪ ﭼﻲ ووﻳﻞ
ﺳﻮه د ﺳﻨﺪﻟﻲ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﻫﻐﻪ وﻧﻴﻮى )300ﻫـ = 912ع(.
اﺣﻤﺪ ﭘﻪ 301ﻫـ ﻛﺎل د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﺮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ووژل ﺳﻮ او ﺧﻠﻜﻮ د ﻫﻐﻪ اﺗﻪ ﻛﻠﻦ زوى
ﻧﺼﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﺎوه ،او د ﻫﻴﻮاد ﭼﺎري د ﻫﻐﻪ ﭘﻮه وزﻳﺮ اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ د
اﺣﻤﺪ اﻟﺠﻴﻬﺎﻧﻲ زوى اداره ﻛﻮﻟﯥ.
ﭘﻪ )302ﻫـ = 914ع( ﻛﺎل ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ ﻣﻨﺼﻮر د ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ اﺳﺤﺎق زوى ﻳﺎﻏﻲ ﺳﻮ
او ﻟﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن او ﻫﺮاﺗﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻠﻲ ﻣﺮوزي ﻫﻢ ورﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﺳﻮ.
ﺧﻮ ﻟﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ درﺑﺎره ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر اﺣﻤﺪ د ﺳﻬﻞ زوى ﻫﺮات ﺗﻪ راﻏﻰ ،څﻨﮕﻪ ﭼﻲ
ﻣﻨﺼﻮر ﭘﻪ ﻧﻴﺸﺎﭘﻮر ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ ،ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻪ )306ﻫـ = 918ع( ﻛﺎل ﺗﺮ ﺳﺨﺘﻮ ﺟﮕړو وروﺳﺘﻪ
ﺗﺴﻠﻴﻢ او ﻋﻔﻮ ﺳﻮ .د ﻧﺼﺮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﻟﻜﻪ ﭼﻲ دﻣﺨﻪ وﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮه د ﺳﻴﺴﺘﺎن وﻻﻳﺖ د
ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ او اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﻻس ﭘﻪ ﻻس ﮔﺮزﯦﺪه ،د دې ﻋﺼﺮ ﻧﻮري
ﭘﯧښﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اړه ﻧﻪ ﻟﺮي.
ﻧﺼﺮ ﭘﻪ )331ﻫـ = 942ع( ﻛﺎل ﺗﺮ دﯦﺮﺷﻮ ﻛﺎﻟﻮ ﭘﺎﭼﻬۍ وروﺳﺘﻪ ﻣړ ﺳﻮ ،او ﻟﻮﻣړى
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 ﺧﺘﻼن د
اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﺑﻠﺦ او ﮔﻮزﮔﺎﻧﺎن او ﺳﻤﻨﮕﺎن او ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن ﻛﻲ ﻟښﻜﺮ راﻏﻮﻧډ ﻛﻰ
ﺧﻮ د اﻣﻴﺮ ﻧﻮح ﻟښﻜﺮ ﻣﺎﺗﻪ ورﻛړه او ﭘﻪ )341ﻫـ = 952ع( ﻛﺎل ﺑﻴﺎ د ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ درﺑﺎر ﻟﻪ ﺧﻮا
د ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻪ اﻣﺎرت وﭘﯧﮋاﻧﺪ ﺳﻮ .ﻧﻮح ﭘﻪ )343ﻫـ = 954ع( ﻛﺎل ﻣړ ﺳﻮ او زوى ﺋﯥ
ﻟﻮﻣړى ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ .د ده ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﭘﻪ )345ﻫـ = 956ع( ﻛﺎل
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺳﻴﻤﺠﻮر د ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻪ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻرۍ وټﺎﻛﻞ ﺳﻮ ،ﺧﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﺧﻠﻜﻮ
ﺷﻜﺎﻳﺖ وﻛﻰ او ﭘﻪ ﻋﻮض ﻛﻲ ﺋﯥ اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻪ راﻏﻰ )349ﻫـ =
960ع( او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻫﻢ اﻟﭙﺘﮕﻴﻦ ﺣﺎﺟﺐ اﻟﺤﺠﺎب د ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻪ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻرۍ
وﮔﻮﻣﺎرل ﺳﻮ او اﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻌﻤﻲ د ﻫﻐﻪ ځﺎى ﺣﻜﻤﺮان وو او د اﺑﻦ ﻣﺴﻜﻮﻳﻪ ﭘﻪ ﻗﻮل
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د ﺑﻮﻋﻠﻲ ﻣﺤﺘﺎج ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺑﻜﺮ د ﻣﺎﻟﻚ زوى وټﺎﻛﻞ ﺳﻮ ،ﭼﻲ ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻪ
ورك ﻛﻲ ،ﺑﻜﺮ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ د ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ وځﻐﻼوه ،څﻮ ﭼﻲ ﻟﻮﻣړى ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﭘﻪ )350ﻫـ
= 961ع( ﻛﺎل ﻣړ ﺳﻮ ،او ورور ﺋﯥ ﻣﻨﺼﻮر د ﻟﻮﻣړي ﻧﻮح زوى د ده ﭘﺮ ځﺎى ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ .ده
اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق د ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻪ ﺣﻜﻤﺪارۍ او د اﻟﭙﺘﮕﻴﻦ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﻪ ﭘﺎره
وﮔﻮﻣﺎره .دا ﺳړى ﭘﻪ )350ﻫـ = 961ع( ﻛﺎل ﻟﻪ ﻧﻴﺸﺎﭘﻮره ﭘﺮ ﺷﺎ ﺳﻮ ،ﺑﻠﺦ او ﺧﻠﻢ او
ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن او ﻏﺰﻧﻪ ﺗﻪ راﻏﻰ او د ﻏﺰﻧﻮي دوﻟﺖ ﺑﻨﺴټ ﺋﯥ ﻛښﯧښﻮو.
ﭘﻪ )353ﻫـ = 964ع( ﻛﺎل ﺳﺮﻫﻨﮓ اﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ د ﻋﺒﺎس زوى د ﻫﺮات د ﺗﻮﻟﻚ
ﭘﻪ ﺣﺼﺎر ﻛﻲ ﻳﺎﻏﻲ ﺳﻮ ،د اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺳﻴﻤﺠﻮر ﻟﻪ ﺧﻮا ﭼﻲ د ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﻜﻤﺮان وو ﺑﻮﺟﻌﻔﺮ
ﻧﺎﻣﻰ د ﻫﻐﻪ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﻪ ﭘﺎره وﮔﻮﻣﺎره ﺳﻮ ،ﭼﻲ د ﺗﻮﻟﻚ ﺗﺮ ﺣﺼﺎر ﻧﻴﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ د
ﻏﻮر ځﻴﻨﻲ ﻛﻼوي ﻫﻢ وﻧﻴﻮﻟﯥ .د ﻣﻨﺼﻮر ﭘﻪ ﻋﺼﺮ ﻛﻲ د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺣﻜﻤﺮان ﺧﻠﻒ د اﺣﻤﺪ
زوى ﻫﻢ د ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ دوﻟﺖ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺗﻘﻮﻳﻪ ﺳﻮ ،ﺧﻮ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻧﻮﻣﻮړي ﺧﻠﻒ ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن
ﻛﻲ د ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻃﺎﻋﺘﻪ ﺳﺮ ورﻏړاوه او ﻣﻨﺼﻮر د ﻫﻐﻪ ﺳﺮه اووه ﻛﺎﻟﻪ ﺟﻨﮓ وﻛﻰ ،ﭼﻲ
ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻲ ﺋﯥ روﻏﻪ ورﺳﺮه وﻛړه )373ﻫـ( .ﺧﻮ ﻫﻤﺪا ﭘﯧښﻲ د اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ﭘﻪ ﻗﻮل د
ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ دوﻟﺖ د ﻛﻤﺰورﺗﻴﺎ ﺳﺒﺐ ﺳﻮې او د ﺷﺎوﺧﻮا ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﺗﻪ د ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻛﻲ
ﺗﻮزﻧﻪ ﻫﻴﻠﻪ ﭘﻴﺪا ﺳﻮه.
ﻣﻨﺼﻮر ﭘﻪ )366ﻫـ = 976ع( ﻛﺎل ﻣړ ﺳﻮ او ﭘﺮ ځﺎى ﺋﯥ دوﻫﻢ ﻧﻮح د ﻣﻨﺼﻮر زوى
ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ ،د ده ﭘﻪ ﻋﺼﺮ ﻛﻲ د ده ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ )378ﻫـ = 988ع( د ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﭘﻪ
اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺳﻴﻤﺠﻮر اړه درﻟﻮدﻟﻪ ،دا وﺧﺖ اﻟﭙﺘﮕﻴﻦ ﻟﻪ دﻧﻴﺎ ﺗﻠﻠﻰ او د ﻫﻐﻪ ځﺎى ﺋﯥ زوى
ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ د ﻏﺰﻧﻲ د ﭼﺎرو واﮔﻲ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ ﻧﻴﻮﻟﻲ وې او اﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺳﻴﻤﺠﻮر ﭼﻲ د ﺧﭙﻞ
ﭘﻼر اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪي وو د ﺑﻠﺦ د ﺣﻜﻤﺮان ﻓﺎﻳﻖ
ﺧﺎﺻﻪ ﺳﺮه ﺋﯥ ﻻس ﻳﻮ ﻛﻰ او ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﺳﺮ ﺳﻮ ،ﻧﻮ د دوى د ﺳﺮ ټﻜﻮﻟﻮ او د ﺧﺮاﺳﺎن د ﭼﺎرو
د ﺳﻤﻮﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره د ﺧﭙﻞ درﺑﺎر ﻳﻮ ﺳړى ﭼﻲ اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺗﺎش ﻧﻮﻣﯧﺪ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه او
ﻟﻪ ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻨﻪ ﺋﯥ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮښﺘﻠﻪ ،ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ د ﺧﭙﻞ زوى ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺮه د دوﻫﻢ ﻧﻮح ﻣﻼﺗړ
ﺗﻪ ورﻏﻰ او ﭘﻪ )384ﻫـ = 994ع( ﻛﺎل ﺋﯥ د ﻫﺮات ښﺎر ﺗﻪ ﻧﮋدې اﺑﻮﻋﻠﻲ ﻣﺎت ﻛﻰ او ﻫﻐﻪ
د دﻳﻤﻠﻴﺎﻧﻮ درﺑﺎر ﺗﻪ ﭘﻨﺎه ﻳﻮوړه او دوﻫﻢ اﻣﻴﺮ ﻧﻮح ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ ﺗﻪ د )ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ( ﻟﻘﺐ
ورﻛﻰ او د ﺧﺮاﺳﺎن د ﺣﻜﻤﺪار ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﺋﯥ ﺗﺮ ﻏﺰﻧﻪ او ﻛﺎﺑﻞ او ﺑﻠﺦ ﭘﻮري وﭘﯧﮋاﻧﺪ او د ﻫﻐﻪ
زوى ﻣﺤﻤﻮد ﺋﯥ د )ﺳﻴﻒ اﻟﺪوﻟﻪ( ﭘﻪ ﻟﻘﺐ د ﻧﺸﺎﭘﻮر ﺣﻜﻤﺪار وټﺎﻛﻪ .دوﻫﻢ اﻣﻴﺮ ﻧﻮح او
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ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ دواړه ﭘﻪ )387ﻫـ( ﻛﺎل ﻣړه ﺳﻮل او دوﻫﻢ ﻣﻨﺼﻮر د دوﻫﻢ ﻧﻮح ﻧﺎﺑﺎﻟﻐﻪ زوى ﭘﺮ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮل ﺳﻮ ،ﺧﻮ د آل ﺳﺎﻣﺎن د ﻛﻬﻮل د ﻧﻈﺎم رﺳۍ وﺷﻠﯧﺪﻟﻪ او اﻳﻠﻚ ﺧﺎن
ﺑﺨﺎرا وﻧﻴﻮﻟﻪ او ﺑﻜﺘﻮزن دوﻫﻢ ﻣﻨﺼﻮر ړوﻧﺪ ﻛﻰ )389ﻫـ = 998ع( او ورور ﺋﯥ دوﻫﻢ
ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ د دوﻫﻢ ﻧﻮح زوى ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﺎوه .ﺧﻮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد د ﻫﻐﻪ ړاﻧﺪه ﭘﺎﭼﺎ د
ﻛﺴﺎت اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره ﻣﺮو ﺗﻪ وﻻړ او ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺑﻜﺘﻮز او ﻓﺎﻳﻖ ﺳﺮه داﺳﻲ وﻛړه
ﭼﻲ :ﻫﺮات او ﺑﻠﺦ )ﻳﻌﻨﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺗﺮ ﻛﺎﺑﻠﻪ( دي د ﻣﺤﻤﻮد وي او ﻧﻴﺸﺎﭘﻮر او ﻣﺮو دي د
دوى .ﻣﺤﻤﻮد ﭘﻪ )389ﻫـ( ﻛﺎل ﻟﻪ دې ﺟﻨﮕﻪ راوﮔﺮزﯦﺪ او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺎل اﻳﻠﻚ ﺧﺎن ﺑﺨﺎرا
وﻧﻴﻮﻟﻪ ،او دوﻫﻢ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺋﯥ ﭘﻪ اوزﮔﻨﺪ ﻛﻲ ﺑﻨﺪي ﻛﻰ او ﻫﻤﻬﻠﺘﻪ ﺋﯥ وواژه.
اﺑﻮ ﻧﺼﺮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻨﺘﺼﺮ د دوﻫﻢ ﻧﻮح زوى د ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎﻧﻮ وروﺳﺘﻨﻲ ﺷﻬﺰاده ﭘﻪ ډﯦﺮ
زړورﺗﻮب د ﻣﺤﻤﻮد د ورور ﻧﺼﺮ او اﻳﻠﻚ ﺳﺮه ﺟﻨﮓ ﻛﺎوه څﻮ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ د ﻣﺤﻤﻮد ﭘﻪ
ﺗﺤﺮﻳﻚ ﭘﻪ )395ﻫـ = 1001ع( ﻛﺎل ووژل ﺳﻮ او د ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د ﺳﻠﺴﻠﯥ ﻛﻤﺒﻠﻪ ټﻮﻟﻪ ﺳﻮه.
د دې ﻋﺼﺮ ﻟﻪ ﻋﻠﻤﻲ او اداري ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻴﻮ څﺨﻪ دوه ﻧﺎﻣﺘﻮ وزﻳﺮان ﻳﻮ ﻣﺤﻤﺪ د اﺣﻤﺪ
ﺟﻴﻬﺎﻧﻲ زوى )د ورﻛﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎ ټﻮﻟﻮوﻧﻜﻰ( او ﺑﻞ ﻣﺤﻤﺪ د ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻠﻌﻤﻲ زوى )ﭘﻪ دري
ژﺑﻪ د ﻃﺒﺮي د ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺘﺮﺟﻢ( او د دري ﻟﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ څﺨﻪ ﻫﻢ اﺑﻮ ﺷﻜﻮر ﺑﻠﺨﻲ او
رودﻛﻲ او دﻗﻴﻘﻲ ﺑﻠﺨﻲ او اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪﻫﺎﺷﻢ )ﭘﻪ ﺑﺴﺖ ﻛﻲ د ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮ ﭼﻲ ﭘﻪ 297ﻫـ ﻛﻲ
ﻣړ دئ( او ﻧﻮر ول.
د ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻋﺼﺮ ﻛﻲ د اﺳﻼم دﻳﻦ او اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺪﻧﻴﺖ د ﻋﺮﺑﻲ ژﺑﻲ او ادب ﺳﺮه
ﺗﺮ ﻛﺎﺑﻠﻪ راورﺳﯧﺪﻟﻰ وو ،ﺧﻮ د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﻮ ﺳﺮﺣﺪو ﻛﻲ ﻟﻜﻪ ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ،ﻟﻐﻤﺎن ،د
ﻛﻮﻧړ درې ،د ﺧﻮﺳﺖ او ﻣﻨﮕﻞ ﻏﺮوﻧﻪ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻮ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ادﻳﺎﻧﻮ او ژﺑﻮ او ﻣﺪﻧﻴﺖ ﭘﺎﺗﻪ ول او
دري ادﺑﻴﺎﺗﻮ ښﻪ وده وﻛړه )د آل ﺳﺎﻣﺎن ﺷﺠﺮه ﭘﻪ  44ﻟﻤﺒﺮ ﻛﻲ(.
.1

ﻟﻮﻣړى ﻧﺼﺮ د اﺣﻤﺪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ زوى )279 – 261ﻫـ(

 .2اﺳﻤﻌﻴﻞ د اﺣﻤﺪ زوى )295 – 279ﻫـ(
 .3اﺣﻤﺪ د اﺳﻤﻌﻴﻞ زوى )301 – 295ﻫـ(





 .4دوﻫﻢ ﻧﺼﺮ د اﺣﻤﺪ زوى )331 – 301ﻫـ(



 .5ﻟﻮﻣړى ﻧﻮح د ﻧﺼﺮ زوى )343 – 331ﻫـ(



 .6ﻟﻮﻣړى ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ د ﻧﻮح زوى )350 – 343ﻫـ(
 .7ﻟﻮﻣړى ﻣﻨﺼﻮر د ﻧﻮح زوى )366 – 350ﻫـ(
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 .8دوﻫﻢ ﻧﻮح د ﻣﻨﺼﻮر زوى )387 – 387ﻫـ(



 .9دوﻫﻢ ﻣﻨﺼﻮر د دوﻫﻢ ﻧﻮح زوى )389 – 387ﻫـ(
 .10دوﻫﻢ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ د دوﻫﻢ ﻧﻮح زوى )389ﻫـ(





 .11اﺑﻮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻣﻨﺘﺼﺮ د دوﻫﻢ ﻧﻮح زوى )390ﻫـ( د ده ﺗﺮ وژﻟﻮ ﭘﻮري ﭘﻪ )395ﻫـ(
ﻛﻲ.
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ:
ﮔﺮدﻳﺰي ،اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ،ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮي ،داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻰ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺴﺘﺎن،
ﺗﺠﺎرب اﻻﻣﻢ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان د ﭘﺎول ﻫﻮرن ،روﺿﺔ
اﻟﺼﻔﺎ ،ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻼﻃﻴﻦ اﺳﻼم ،ﻣﻌﺠﻢ اﻻﻧﺴﺎب د زﻣﺒﺎور ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﺨﺎرا ،ﻟﺐ اﻟﺘﻮارﻳﺦ،
ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻤﻴﻨﻲ ،ﺗﺮﻛﺴﺘﺎن د ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ ،ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺴﻴﺮ.
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ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ

ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎن 389 – 291ﻫـ

 - 44ﻟﻤﺒﺮ

اﺳﺪ د ﺳﺎﻣﺎن ﺧﺪاة زوى )د ﺑﻠﺦ د ﺳﺎﻣﺎن ﻛﻠﻲ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب( د 160ﻫـ ﺣﺪود ﺑﻦ ﺧﺎﻣﺘﺎ )ﺟﺜﻤﺎن( ﺑﻦ ﻧﻮﺷﻦ  ...ﺑﻦ ﺑﻬﺮام ﭼﻮﺑﻴﻦ )ګﺮدﻳﺰي(
اﺣﻤﺪ × )ﻓﺮﻏﺎﻧﻪ –  204ﻫـ(

ﻧﻮح )ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ – 204ﻫـ(

ﻳﺤﻴﻰ )ﭼﺎچ ،اﺳﺮوﺷﻪ(

اﻟﻴﺎس )ﻫﺮات(

ﺣﺎرث ؟ )ﺳﻜﻪ ﻟﺮي(

اﺑﻮ اﺳﺤﺎق ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻜﺮ
ﻳﻌﻘﻮب

اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺣﻤﻴﺪ

 - 1ﻟﻮﻣړى ﻧﺼﺮ

اﺳﺪ

)279 – 261ﻫـ(
ﺳﻠﻮق

اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

اﺳﺤﺎق ×

ﻣﻨﺼﻮر

ﻳﺤﻴﻰ

)295 – 279ﻫـ

)ﺳﻤﺮﻗﻨﺪ – ﻓﺮﻏﺎﻧﻪ(

)ﺧﺮاﺳﺎن(

ﻣﺘﻮﻟﺪ 234ﻫـ(

)301ﻫـ(

)320 – 314ﻫـ(

ﺣﻤﻮﻳﻪ؟

اﻟﻴﺎس )301ﻫـ(

اﺑﻮ ﺻﺎﻟﺢ ﻣﻨﺼﻮر

)301ﻫـ(

ﺣﺴﻴﻦ

)ﺧﺮاﺳﺎن – 302 – 301ﻫـ(
اﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺘﻮﻓﻰ 356ﻫـ

ﻣﺤﻤﺪ

)ﻛﺮﻣﺎن – 321ﻫـ(
 – 2اﺣﻤﺪ ×
)301 – 295ﻫـ(
)راﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻣﺦ(

ﻣﺤﻤﺪ
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ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎن

دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ

 - 44ﻟﻤﺒﺮ

 - 2اﺣﻤﺪ
× ﻳﺤﻴﻰ )ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ وﻻړ ﺳﻮ (318 -

 – 4دوﻫﻢ ﻧﺼﺮ )331 – 301ﻫـ(

اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ ﻣﺤﻤﺪ )ړوﻧﺪ ﻛړه ﺳﻮ 320ﻫـ(

 – 5ﻟﻮﻣړى ﻧﻮح ) 343 – 331ﻫـ(

 – 6ﻟﻮﻣړى ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ × )350 – 343ﻫـ(

اﺑﺮاﻫﻴﻢ )ﭘﻪ 337ﻫـ ړوﻧﺪ ﻛړه ﺳﻮ(
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ )ﺑﺨﺎرا(

 – 7ﻟﻮﻣړى ﻣﻨﺼﻮر × )350ﻫـ 366 -ﻫـ(

ﻧﺼﺮ )د ﻳﻮې ورځﻲ ﭘﺎﭼﺎ( اﺑﻮ زﻛﺮﻳﺎ ﻳﺤﻴﻰ )389ﻫـ(

 – 8دوﻫﻢ ﻧﻮح × )387 – 366ﻫـ(

ﻣﻨﺼﻮر )317ﻫـ(
اﺣﻤﺪ
ﻣﺤﻤﺪ

اﺑﻮ ﺳﻠﻴﻤﺎن )389ﻫـ(

)350ﻫـ(
اﺑﻮ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ

اﺑﻮ ﻳﻌﻘﻮب

 × - 9دوﻫﻢ ﻣﻨﺼﻮر

 – 10ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺛﺎﻧﻰ

اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻤﻨﺘﺼﺮ

)389ﻫـ(

)389ﻫـ(

)389 – 381ﻫـ(

)389ﻫـ(

)ﻣړ – 395ﻫـ(

ﻣﺄﺧﺬ :ﻳﻤﻴﻨﻲ ،د اﺳﻼم داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ،ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮى ،ﻣﻴﺮ ﺧﻮﻧﺪ ،ﺗﺮﻛﺴﺘﺎن ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ،
ﻧﺎﻣﻬﺎى اﻳﺮاﻧﻰ ،زﻳﻦ اﻻﺧﺒﺎر ،دول اﺳﻼﻣﻴﻪ  ،177ﻣﻌﺠﻢ زاﻣﺒﺎور 308 /2ﻫـ
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ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن
)د  300ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ډﯦﺮ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻛﻬﻮل څﺨﻪ ﭼﻲ د ﻛﺴﻲ )ﺳﻠﻴﻤﺎن( ﭘﻪ ﻏﺮه او د ﻏﻮر ﭘﻪ ﻏﺮو او د
ﻫﻐﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺋﯥ ﭘﻪ ﭘښﺘﻨﻮ ﻛﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ او ﻻرښﻮوﻧﻪ ﻛﻮﻟﻪ د ﻛﻴﺲ
ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ ﭘښﺘﻮن )ﭘټﺎن( درې زاﻣﻦ ﻣﺸﻬﻮر دي ﭼﻲ :ﻏﺮﻏښﺖ او ﺑﯧټﻨﻰ او ﺳړﺑﻦ
ﻧﻮﻣﯧﺪل .د دې ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻛﻬﻮل ﭘﻪ ﺑﺎب ﻛﻲ ډﯦﺮي ﻣﺤﻠﻲ اﻓﺴﺎﻧﯥ ﺳﺘﻪ ،ﺧﻮ ﻫﻐﻪ څﻪ ﭼﻲ د
ﭘښﺘﻨﻮ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺆرخ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺎﻛﻮ د ) 612ﻫـ =  (1215ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺗﺬﻛﺮه ﻛﻲ
ﻟﻴﻜﻠﻲ او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻧﻮرو ﻣﺆرﺧﺎﻧﻮ ﻟﻜﻪ اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﻋﻼﻣﻲ ﭘﻪ آﺋﻴﻦ اﻛﺒﺮي ﻛﻲ
)1006ﻫـ = 1597ع( او اﺧﻮن دروﯦﺰه )ﭼﻲ ﭘﻪ 1048ﻫـ = 1628ع ﻛﻲ ﻣړ دئ( ﭘﻪ ﺗﺬﻛﺮة
اﻻﺑﺮار او ﻣﺨﺰن اﺳﻼم ﻛﻲ او ﻧﻌﻤﺖ اﷲ ﻫﺮوي ﭘﻪ ﻣﺨﺰن اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻛﻲ )1018ﻫـ = 1609ع(
او ﺷﻴﺦ اﻣﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﺧﻠﻴﻞ )ﭼﻲ ﭘﻪ 1060ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻛﻲ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻛړي دي
او ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﺣﻘﺎﻳﻖ دي ﻟﻪ ﻫﻐﻮ څﺨﻪ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ دې درو وروڼﻮ د ) 250ﺗﺮ 300ﻫـ
ﭘﻮري( ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﻏﻮر ﻟﻪ ﻏﺮو څﺨﻪ د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺗﺮ ﻏﺮه ﭘﻮري واﻛﻤﻨﻲ
)ﻓﺮﻣﺎﻧﺮواﻳﻲ( او روﺣﺎﻧﻲ او ﻗﺒﻴﻠﻮي ﻧﻔﻮذ درﻟﻮد او د ﺷﻴﺦ ﺑﯧټﻨﻲ ځﻴﻨﻲ ﭘښﺘﻮ ﻣﻨﺎﺟﺎﺗﻮﻧﻪ
ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ادﺑﻴﺎﺗﻮ ﻛﻲ ﻣﻨﻘﻮل او ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ ﺳﺘﻪ او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د ﺳړﺑﻦ زوى ﺧﺮښﺒﻮن د
ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﻪ ﻏﺮه څﺨﻪ د ﻏﻠځﻮ د ﻛﻼت د ﻏﻮﻧډان ﺗﺮ ﻏﺮه ﭘﻮري واك او اﻗﺘﺪار درﻟﻮد او ﭘﻪ
)411ﻫـ = 1020ع( ﻛﺎل د ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻏﺮه ﭘﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻟﻤﻨﻪ ﻣﺮﻏﻪ ﻛﻲ وﻓﺎت ﺳﻮ ،ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ
اﺳﻤﻌﻴﻞ د ﺑﯧټﻨﻲ زوى د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻪ ﻏﺮه ﻛﻲ واﻛﻤﻨﻲ او روﺣﺎﻧﻲ ﻧﻔﻮذ درﻟﻮد او د ده د
اﻗﺘﺪار ﻟﻤﻨﻪ د ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻏﺮه ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﭘﻠﻮ ﺗﻪ ﻟﻪ وازي ﺧﻮا څﺨﻪ ﺗﺮ ﻏﺰﻧﻲ ﭘﻮري رﺳﯧﺪﻟﻪ،
او ﻟﻪ دې دوو ﺗﻨﻮ څﺨﻪ ﻫﻢ د ﭘښﺘﻮ ﭘﺨﻮاﻧﻲ اﺷﻌﺎر راﻧﻘﻞ ﺳﻮي دي )د  400ﻫـ = 1009ع ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( .د ﺧﺮښﺒﻮن درې زاﻣﻦ :ﻛﻨﺪ ،زﻣﻨﺪ او ﻛﺎﺳﻲ د ﭘښﺘﻨﻮ د ټﺒﺮو ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻲ ﻧﻴﻜﻪ
ﮔﺎن دي ،ﭼﻲ د دوى د اوﻻد ﺳﻠﺴﻠﻪ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻮ ﻛﻲ ﺷﺮح ﺳﻮې ده.
دا ﻫﻢ ﺑﺎﻳﺪ ﭘټ ﭘﺎﺗﻪ ﻧﻪ ﺳﻲ ﭼﻲ ﺧﺮښﺒﻮﻧﻲ ﭘښﺘﺎﻧﻪ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځﻮ
ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ ﺧﭙﺎره واره ول ،ﻟﻜﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق ﺳﻤﺮﻗﻨﺪي ﭼﻲ ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻴﻦ او ﺑﺮﻣﻞ ﻛﻲ د )اﻓﻐﺎن

210
ﺧﺮﺷﻮاﻧﻲ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻫﻐﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛﻮي او دا د )820ﻫـ( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ وه )ﻣﻄﻠﻊ ﺳﻌﺪﻳﻦ د
دوﻫﻢ ټﻮك ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ 359 ،ﻣﺦ د ﻻﻫﻮر ﭼﺎپ(.

د اﻓﻐﺎﻧﻲ اﻧﺴﺎﺑﻮ ﭘﻪ ﻛﺘﺎﺑﻮ ﻛﻲ دا درې وروڼﻪ ﻏﺮﻏښﺖ ،ﺑﯧټﻨﻲ او ﺳړه ﺑﻦ د ﭘښﺘﻨﻮ د
ټﺒﺮو د ﺳﻠﺴﻠﯥ ﺳﺮوﻧﻪ ﮔڼﻞ ﺳﻮي دي ﭼﻲ ﭘﻪ دې ځﺎى ﻛﻲ د دوى د ﻧﺴﺐ د ﺷﺠﺮې ﻣﻬﻤﻲ
څﺎﻧﮕﻲ ﻟﻴﻜﻞ ﻛﯧږي ) 45ﻟﻤﺒﺮ د ﻧﺴﺐ ﺷﺠﺮه دي وﻛﺘﻞ ﺳﻲ(.
ﭘﻪ ﭘښﺘﻨﻲ ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻲ د ﻛﺮﻻڼ = ﻛﺮﻻڼﻲ ﻳﻮه ﺑﻠﻪ څﺎﻧﮕﻪ ﻫﻢ ﺳﺘﻪ ﭼﻲ دوى ﻟﻪ ﻫﻐﻮ
درو ﻧﻮرو څﺎﻧﮕﻮ ﺳﺮه ﺧﭙﻠﻮي ﻟﺮي او ﺳﻮﭼﻪ ﭘښﺘﺎﻧﻪ دي.
د ﭘښﺘﻨﻮ رواﻳﺎت ﺧﻮ ﭘﻪ دې څﺎﻧﮕﻮ ﻛﻲ ﺗﺮ اﺳﻼﻣﻲ دورې دﻣﺨﻪ ﻧﻪ دي ،ﻣﮕﺮ ﺗﺎﺳﻲ
وﻟﻴﺪل ﭼﻲ د ﭘښﺖ = ﭘﺨﺖ = ﭘښﺘﻮن او اﻓﻐﺎن ذﻛﺮ ﭘﻪ ﻗﺪﻳﻤﻮ ﻛﺘﺎﺑﻮ او ﺗﺎرﻳﺨﻮ ﻛﻲ ﻟﻪ درو
څﻠﻮرو زرو ﻛﺎﻟﻮ را ﭘﻪ دې ﺧﻮا راﻏﻠﻰ دئ ،ﻧﻮ ځﻜﻪ ﻣﻮږ د ﻫﻐﻮ ﻗﺪﻳﻤﻮ اﺳﻨﺎدو څﺨﻪ داﺳﻲ
وﻳﻼى ﺳﻮاى ﭼﻲ ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﻗﺒﺎﻳﻞ د دې ﻫﻴﻮاد ﭘﺨﻮاﻧﻲ اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻲ دي ﭼﻲ ﭘﻪ وروﺳﺘﻴﻮ
زﻣﺎﻧﻮ ﻛﻲ ﻟﻪ دوى ﺳﺮه ﻧﻮر آرﻳﺎﻳﻲ ﻗﺒﺎﻳﻞ ﻫﻢ ﮔډ ﺳﻮي دي ،ﻣﮕﺮ ﻫﻐﻪ ټﻮل د دوى ﭘﻪ ﻣﺪﻧﻴﺖ
او ﻣﻠﻲ ﺟﻮړښﺖ ﻛﻲ داﺳﻲ وﻳﻠﻲ ﺳﻮي دي ﭼﻲ اوس ﺋﯥ ﺑﯧﻠﻮﻧﻪ ﻧﻪ ﺳﯥ ﻛﯧﺪاى او ﻳﻮ ﻣﻠﺖ
ځﻨﻲ ﺟﻮړ ﺳﻮى دئ.
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ:
د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣﺎﻛﻮ ﺗﺬﻛﺮة اﻻوﻟﻴﺎء ،ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﺷﻌﺮاء ﻟﻮﻣړى ټﻮك ،اﺋﻴﻦ اﻛﺒﺮي ،ﻣﺨﺰن
اﻓﻐﺎﻧﻲ ،ﺗﺬﻛﺮة اﻻﺑﺮار د دروﯦﺰه ،ﭘټﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ،د ﭘښﺘﻮ د ادﺑﻴﺎﺗﻮ ﺗﺎرﻳﺦ  2ټﻮك ،ﻣﻄﻠﻊ
ﺳﻌﺪﻳﻦ  2ټﻮك ،ﺣﻴﺎت اﻓﻐﺎﻧﻲ ،ﺷﻮﻛﺖ اﻓﻐﺎﻧﻲ ،ﺻﻮﻟﺖ اﻓﻐﺎﻧﻲ ،ﺧﻮرﺷﻴﺪ ﺟﻬﺎن ،د
ﺳﺮاوﻟﻒ ﻛﻴﺮو ﭘټﺎﻧﺎن ،د ﺻﻮﺑﮥ ﺳﺮﺣﺪ او ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﮔﺰﻧټﻴﺮ ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﮔﺰﻧټﻴﺮ ،ﺗﺎرﻳﺦ
ﺳﻠﻄﺎﻧﻲ.
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ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ
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ﻛﻴﺲ )ﭘښﺘﻮن(

ﺑﯧټﻨﻰ

ﻏﺮﻏښﺖ

ﺳړﺑﻦ

ﻛﺮﻻڼ



ﺧﺮښﺒﻮن

ﺷﺮﺧﺒﻮن
ﺷﯧﺮاڼﻲ

اورﻣړ

ﺑړﯦڅ

ﻣﻴﺎڼﻪ

ﺗﺮﻳﻦ

)ﻏﺮﺷﻴﻦ – ﻟﻮاڼﻲ و ﻏﻴﺮه(

)ﺟﻠﻮاڼﻲ – ﻣﺮوت – ﺑﺎﺑړ و ﻏﻴﺮه(

ﺳﭙﻴﻦ

اودل )دراﻧﻲ(

ځﻴﺮك

ﺗﻮر
ﭘﻨﺞ ﭘﺎى

ﭘﻮﭘﻠﺰي

ﺑﺎرﻛﺰي

اﻟﻜﻮزي

ﺑﺎﻣﻲ زي

ﻧﻮرزي  -ﻋﻠﻲ زي
ﺳـــﺎﻛــــﺰي – ﻣﺎﻛـــﻮ

اڅﻜﺰي

ﺳﺪوزي

ﻛﻨﺪ

و ﻏﻴﺮه

ﺧﻮګﻴﺎڼﻲ

ﻣﺤﻤﺪزي

ﻛﺎﺳﻲ

زﻣﻨﺪ
)ﺧﻴﺸﻜﻲ – ﻣﺤﻤﺪزي و ﻏﻴﺮه(

ﺧښﻲ

ﻏﻮرﻳﺎﺧﯧﻞ

ﻳﻮﺳﻔﺰي – اﺗﻤﺎﻧﺰي

ﺧﻠــــﻴﻞ – داودزي

راڼﻲ زي – ﻣـــــــﻨﺪڼ

څﻤﻜﻨﻲ – زﻳړاﻧﻲ

ﺗﺮﻛﻼڼﻲ و ﻏــــــــــﻴﺮه

ﻣﻬﻤــــــﻨﺪ و ﻏــــﻴﺮه

ﺷﻴﻨﻮاري – زﻣﺮﻳﺎڼﻲ و ﻏﻴﺮه

 د ﺑﯧټﻨﻲ ،ﻏﺮﻏښﺖ او ﻛﺮﻻڼﻲ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﭘﻪ راﺗﻠﻮﻧﻜﻲ ﻣﺦ ﻛﻲ وګﻮرئ.
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ﻛﻴﺲ

ﻏﺮﻏښﺖ

دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ

ﻛﺮﻻڼ

داﻧﻲ

ﺑﺎﺑﻰ

ﻣﻨﺪو

ﻛﺎﻛړ  -ﻧﺎﻏﺮ  -ﭘڼﻲ – داوي

دوﺗﺎڼﻲ – ﺗﺎرڼ – ﻟﻮدي – ﻧﻴﺎزي – ﺳﻮر  -ﺳﺮواڼﻲ

)دُوﻣړ – ﻫُﻤړ – ﺧﻮﻧﺪي و ﻏﻴﺮه(

ګﺪون – ﻣﻮﺳﻰ ﺧﯧﻞ – ﺻﺎﻓﻲ  -ﻣﺸﻮاڼﻲ

ﻛﻜﻲ – دﻻزاك – ﻣﻨګﻞ – ﺗﻮري – ﻫﻨﻰ – وردګ – اورﻛﺰى –

اﭘﺮﻳﺪي – ﺧټﻚ – ﻳﺸﺘﻚ – ﺑﻮﻻق – ځﺪراڼ – وزﻳﺮ – ﻣﺴﻴﺪ – دوَړ –
ﺳﺘﺮﻳﺎڼﻲ – ګﺎړي – ﺑﻨګښ – ﺑﻨﻮڅﻲ.

ﻣﺄﺧﺬ :ﻣﺨﺰن اﻓﻐﺎﻧﻲ – ﺣﻴﺎت اﻓﻐﺎﻧﻲ – ﺷﻮﻛﺖ اﻓﻐﺎﻧﻲ

ﻫﻮﺗﻚ – اﻛﺎﺧﯧﻞ – ﻧﺎﺳﺮ – ﺧﺮوټﻲ – ﺑﺨﺘﻴﺎر – اﺣﻤﺪزي – ﺗﺮي –

ﺻﻮﻟﺖ اﻓــــﻐﺎﻧﻲ – آﻳﻴﻦ اﻛــــﺒﺮي – ﺗﺬﻛــــﺮۀ ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻣــﺎﻛﻮ

ټﻮل ﻏﻠﺠﻲ ﻗﻮﻣﻮﻧﻪ :ﺳﻬﺎك – ﺗﺮه ﻛﻲ – ﺳﻠﻴﻤﺎﻧﺨﯧﻞ – ﺗﻮﺧﻲ –
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ﻓﺮﻳﻐﻮﻧﻴﺎن
)د  250ﺗﺮ 410ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
دې ﻛﻬﻮل د ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎﻧﻮ او ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﭘﻪ ﮔﻮزﮔﺎﻧﺎن ﻛﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ
درﻟﻮده او د دواړو ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﺳﺮه ﺋﯥ دوﺳﺘﺎﻧﻪ رواﺑﻂ ﺳﺎﺗﻞ او ﻋﻠﻢ روزوﻧﻜﻲ او
ﺻﻠﺢ ﺧﻮښﻮوﻧﻲ ﭘﻮﻫﺎن ﭘﺎﭼﻬﺎن ول .د دوى د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ وﯦﺶ د آﻣﻮ ﺳﻴﻨﺪ او ﺟﻨﻮﺑﻲ
وﯦﺶ ﺋﯥ ﻏﺮﺳﺘﺎن او ﻏﻮر او ﺗﺎﻟﻘﺎن )د ﻛﺮوان رﺑﺎط ﺗﻪ ﻧﮋدې( د زﻣﻴﻨﺪاور او ﻫﻠﻤﻨﺪ ﺗﺮ
ﺷﺎوﺧﻮا ﭘﻮري رﺳﯧﺪه ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻏﻮر ﻛﻲ ﻫﻢ د ﻓﺮﻳﻐﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪي ﻳﻮ ﺣﻜﻤﺮان ﻧﺎﺳﺖ
وو او ﻏﻮرﺷﺎه ﻧﻮﻣﯧﺪ ،ﭘﺨﭙﻠﻪ ﮔﻮزﮔﺎﻧﺎن د ﺳﺮﭘﻞ ﺷﺎوﺧﻮا ﺗﻪ وﻳﻞ ﻛﯧﺪه ،او دا ﻛﻬﻮل ﺗﺮ
اﺳﻼم دﻣﺨﻪ د )ﮔﻮزﮔﺎن ﺧﺪاة( د ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﺴﻠﻪ وو ﭼﻲ د ﻓﺮﻳﻐﻮن ﭘﻪ رﺑﺎط ﺋﯥ اړه
درﻟﻮدﻟﻪ او دا رﺑﺎط د ﻣﻘﺪﺳﻲ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ د اﻧﺪﺧﻮ د )اوﺳﻨﻲ اﻧﺪﺧﻮى( او ﻛﺮﻛﻲ څﺨﻪ د ﻳﻮې
ورځﻲ د ﻻري واټﻦ وو او د اﻓﺮﻳﻎ ﻛﻠﻤﻪ د دې ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻴﻮ ﻧﻮﻣﻮ ﻛﻲ ﺗﺮ ﺧﻮارزﻣﻪ ﻟﻴﺪه
ﻛﯧږي ،ﺧﻮ ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﻓﺮﻳﻐﻮن د دې ﻛﻬﻮل د ﺳﻠﺴﻠﯥ د ﻣﺸﺮ ﭘﻪ ﺑﺎب ﻛﻲ څﻪ ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ﻧﻪ ﻟﺮو.
ﺑﯥ ﻟﻪ دې ﭼﻲ د اﻟﻌﺘﺒﻲ ﭘﻪ ﻗﻮل د درﻳﻤﻲ ﻫﺠﺮي ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د اﻓﺮﻳﻐﻮن رﺑﺎط ﺗﻪ
ﻧﮋدې اوﺳﯧﺪ ،ﻣﮕﺮ د ده زوى اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻓﺮﻳﻐﻮن د اﺳﻼﻣﻲ دورې ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ د دې ﻛﻬﻮل
ﻟﻮﻣړى ﺳړى دئ ﭼﻲ ﻣﻮږ ﺋﯥ ﭘﯧﮋﻧﻮ ،ﻧﺮﺷﺨﻲ واﻳﻲ:
ﭘﻪ )287ﻫـ = 900ع( ﻛﺎل ﭼﻲ اﻣﻴﺮ اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ د ﻋﻤﺮوﻟﻴﺚ ﺻﻔﺎري ﺳﺮه
ﺟﻨﮕﯧﺪه اﻣﻴﺮ اﺣﻤﺪ ﻓﺮﻳﻐﻮﻧﻲ د ﻋﻤﺮوﻟﻴﺚ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻫﻢ د ﺑﻠﺦ ﺣﻜﻤﺮان وﭘﯧﮋاﻧﺪه ﺳﻮ.
ﻗﺎﺑﻮﺳﻨﺎﻣﻪ دى د آﺳﺎﻧﻮ د ډﯦﺮو ﮔﻠﻮ ﺧﺎوﻧﺪ ﮔڼﻲ ﭼﻲ د ورځﻲ ﺋﯥ زر ارزق ﺑﻬﺎڼﺎن راوړه او
دا ﺧﺒﺮه ﻣﺒﺎﻟﻐﻪ ﻧﻪ ده ،ځﻜﻪ ﭼﻲ د دې ﺳﻴﻤﻮ ﺧﻠﻚ ﺗﺮ اوﺳﻪ د آﺳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﮔﻠﻮ ﺳﺎﺗﻠﻮ او روزﻟﻮ
ﻣﺸﻬﻮر دي.
د دې ﻛﻬﻮل ﻳﻮ ﺑﻞ ﺣﻜﻤﺪار اﺑﻮاﻟﺤﺎرث ﻣﺤﻤﺪ د اﺣﻤﺪ زوى دئ ﭼﻲ ﻣﻮږ ﻫﻐﻪ د
دري ژﺑﻲ د ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﺟﻐﺮاﻓﻲ ﻛﺘﺎب ﺣﺪوداﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﭘﯧﮋﻧﻮ ،دى ﻋﻠﻢ دوﺳﺘﻪ ﺣﻜﻤﺮان
وو او دا ﻛﺘﺎب ﭘﻪ )372ﻫـ = 982ع( ﻛﺎل ده ﺗﻪ وړاﻧﺪي ﺳﻮى وو او د دې ﻛﻮرﻧۍ د ډﯦﺮ
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اﻗﺘﺪار ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﺣﻜﻤﺮان وو او اﺻﻄﺨﺮي د )340ﻫـ = 951ع( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻫﻐﻪ
ﻳﺎد ﻛړى دئ او د ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﭘﻪ )365ﻫـ = 975ع( ﻛﺎل ﺋﯥ ﺧﭙﻠﻪ ﻟﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ زﻟﻤﻲ
ﭘﺎﭼﺎ ﻧﻮح د ﻣﻨﺼﻮر زوى ﺗﻪ ورﻛړه او د اﻟﻌﺘﺒﻲ ﭘﻪ ﻗﻮل ﺗﺮ )380ﻫـ = 990ع( ﻛﺎل وروﺳﺘﻪ
ﻧﻮح د ﻣﻨﺼﻮر زوى دى د ﻓﺎﻳﻖ ﺟﮕړې ﺗﻪ راوﻏﻮښﺖ ﺧﻮ ﻣﺎﺗﻪ ﺋﯥ وﻛړه .اﺑﻦ اﺛﻴﺮ واﻳﻲ ﭼﻲ
ﭘﻪ )383ﻫـ( ﻛﺎل ﻧﻮح ﻟﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻪ ﮔﻮزﮔﺎﻧﺎن ﺗﻪ راﻏﻰ او اﺑﻮاﻟﺤﺎرث ورﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﺳﻮ او
ﭘﻪ 385ﻫـ ﻛﺎل ﭼﻲ ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ د ﻓﺎﻳﻖ ﺳﺮه ﺟﻨﮕﯧﺪه اﺑﻮاﻟﺤﺎرث د ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ د ﻣﻼﺗړ ﻟﻪ ﭘﺎره
ﻫﺮات ﺗﻪ راﻏﻰ او د اﻟﻌﺘﺒﻲ ﭘﻪ ﻗﻮل ﺋﯥ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﺧﭙﻠﻪ ﺑﻠﻪ ﻟﻮر د ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ زوى
ﻣﺤﻤﻮد ﺗﻪ ورﻛړه او د ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ ﻳﻮه ﻟﻮر ﺋﯥ ﺧﭙﻞ زوى اﺑﻮاﻟﻨﺼﺮ اﺣﻤﺪ د ﻣﺤﻤﺪ زوى ﺗﻪ ﭘﻪ
ﻧﻜﺎح ﻛړه او ﭘﻪ )386ﻫـ = 996ع( ﻛﺎل ﭼﻲ ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ ﻣړ ﺳﻮ ﻫﻤﺪې اﺑﻮاﻟﺤﺎرث د
ﻣﺤﻤﻮد او د ﻫﻐﻪ د ورور اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺗﺮ ﻣﻨځ روﻏﻪ وﻛړه او د ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺮه ﻏﺰﻧﻲ ﺗﻪ وﻻړ او ﭘﻪ
)389ﻫـ = 998ع( ﻛﺎل ﻣﺤﻤﻮد د اﺳﻤﻌﻴﻞ ﻧﻴﻮل ﻫﻢ اﺑﻮاﻟﺤﺎرث ﺗﻪ وﺳﭙﺎره او دا د ﺗﺎرﻳﺦ
ﭘﻪ ﭘﺎڼﻮ ﻛﻲ د اﺑﻮاﻟﺤﺎرث وروﺳﺘﻨۍ ﻳﺎدوﻧﻪ ده.
اﻟﻌﺘﺒﻲ ﭘﻪ )394ﻫـ = 1003ع( ﻛﺎل د ﻓﺮﻳﻐﻮن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﻮ ﺗﻦ ﻳﺎدوي ﭼﻲ
ﻣﺤﻤﻮد ﻫﻐﻪ ﻟﻪ ﺑﻠﺦ څﺨﻪ ﭼﻲ وروﺳﺘﻨﻰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺰاده ﻣﻨﺘﺼﺮ ﭘﺴﻲ د اﻧﺪﺧﻮد او
ﻣﺮورود ﺧﻮا ﺗﻪ اﺳﺘﻮﻟﻰ وو ﺧﻮ د ده ﭘﻮره اﺣﻮال ﻻس ﺗﻪ راﻧﻐﻰ ،ﻣﮕﺮ د دې ﻛﻮرﻧۍ ﻳﻮ ﺑﻞ
ﺳړى اﺑﻮ ﻧﺼﺮ اﺣﻤﺪ د ﻣﺤﻤﺪ اﺑﻮاﻟﺤﺎرث زوى دئ ﭼﻲ د اﻟﻌﺘﺒﻲ او ﮔﺮدﻳﺰي ﭘﻪ وﻳﻨﺎ د
ﮔﻮزﮔﺎﻧﺎن وو ،ﭘﻪ )398ﻫـ = 1007ع( ﻛﺎل ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ ﭼﻲ د ﻗﺮاﺧﺎﻧﻴﺎن او د ﻣﺤﻤﻮد
د ورور ﺗﺮ ﻣﻨځ ﭘﻪ ﭘﻞ ﭼﺮﺧﻴﺎن ﻛﻲ وﺳﻮه د ﻣﺤﻤﻮدي ﻟښﻜﺮ د ﻣﻨځ )ﻗﻠﺐ( ﻣﺸﺮ وو او ﭘﻪ
)410ﻫـ = 1010ع( ﻛﺎل ﻣړ ﺳﻮ .ﺑﻴﻬﻘﻲ د )410ﻫـ = 1010ع( ﻛﺎل ﭘﻪ ﭘﯧښﻮ ﻛﻲ ﻟﻴﻜﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ
ﻫﻤﺪې ﻛﺎل ﻣﺤﻤﻮد د ﻏﻮر ﺟﻨﮕﻮ ﺗﻪ وﻻړ ،ﺧﻮ د ده ﺷﻬﺰاده ﮔﺎن ﻣﺴﻌﻮد او ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ
څﻮرﻟﺲ ﻛﻠﻨۍ ﻛﻲ ﭘﻪ زﻣﻴﻨﺪاور ﻛﻲ د اﻣﻴﺮ ﻓﺮﻳﻐﻮن ﮔﻮزﮔﺎﻧﺎن د زوى ﺣﺴﻦ ﻧﺎﻣﻲ ﺳﺮه
اوﺳﯧﺪل ،څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺎل اﻣﻴﺮ اﺑﻮاﻟﺤﺎرث ﻣړ وو ،ځﻜﻪ ﻧﻮ د ده زﻟﻤﻲ زوى ﺣﺴﻦ د
ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ د ﻟﻮر ﻟﻪ ﻧﺴﻪ د ﮔﻮزﮔﺎﻧﺎن د ﺗﺎج و ﺗﺨﺖ ﻧﺎﻣﺰد وو ،ﺧﻮ دا ﭘﻪ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻌﻠﻮﻣﻪ ﻧﻪ ده
ﭼﻲ دا ﺣﺴﻦ د ﻫﻤﻬﻐﻪ ﻓﺮﻳﻐﻮن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ زوى وو ﻳﺎ د اﺑﻮ ﻧﺼﺮ؟ ﻣﮕﺮ ﭘﻪ دې ﺧﺒﺮ ﻳﻮ ﭼﻲ
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد د اﻟﻌﺘﺒﻲ او ﻋﻮﻓﻲ ﭘﻪ ﻗﻮل د اﺑﻮ ﻧﺼﺮ ﻓﺮﻳﻐﻮﻧﻲ ﻟﻮر ﺧﭙﻞ زوى ﻣﺤﻤﺪ ﺗﻪ
وﻛړه او د ﮔﻮزﮔﺎﻧﺎن وﻻﻳﺖ ﺋﯥ ﺑﻴﺮﺗﻪ اﺑﻮ ﻧﺼﺮ ﺗﻪ ورﻛﻰ او اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻦ د ﻣﻬﺮان زوى
ﺋﯥ د ﻫﻐﻪ ځﺎى د ﭼﺎرو ﭘﻪ ﻛﻔﺎﻟﺖ د ده ﺳﺮه وﮔﻮﻣﺎره ،ﮔﻮاﻛﻲ د ﮔﻮزﮔﺎن ﺳﻴﻤﻪ ﭘﻪ )408ﻫـ =
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1017ع( ﻛﺎل ﺑﺸﭙړه د ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻧﻮ ﺗﺮ واﻛﻤﻨﻲ ﻻﻧﺪي راﻏﻠﯥ وه او ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ﻋﻠﻮي ﭘﻪ دې
ﺑﻴﺖ ﻛﻲ ورﺗﻪ اﺷﺎره ﻛړې ده:
ﻛﺠﺎﺳﺖ آﻧﻜﻪ ﻓﺮﻳﻐﻮﻧﻴﺎن زﻫﻴﺒﺖ او
زدﺳﺖ ﺧﻮﻳﺶ ﺑﺪادﻧﺪ ﮔﻮزﮔﺎﻧﺎن را
ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ ﻧﻮ د ﻓﺮﻳﻐﻮﻧﻴﺎﻧﻮ ﻛﻬﻮل د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځﻮ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ
ﻣﺤﻠﻲ ﭘﺎﭼﻬﺎن ول ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻋﺪاﻟﺖ او ﻧﯧﻜﻨﺎﻣﻲ او د ﻋﻠﻮﻣﻮ ﭘﻪ روزﻧﻪ ﺋﯥ ﺷﻬﺮت درﻟﻮد او د
ﻓﺮﻳﻐﻮن ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﻲ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﭘﻮﻫﺎن او ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻲ روزل ﺳﻮي دي ﭼﻲ ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ
دي :ﺑﺪﻳﻊ اﻟﺰﻣﺎن ﻫﻤﺪاﻧﻲ ،اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﺑﺴﺘﻲ ،د ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻌﻠﻮم ﺧﺎوﻧﺪ ﺧﻮارزﻣﻲ او د
ﺣﺪوداﻟﻌﺎﻟﻢ ﻧﺎﻣﻌﻠﻮم ﻣﺆﻟﻒ.
د دې ﻛﻬﻮل ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻲ:
.1

اﻣﻴﺮ ﻓﺮﻳﻐﻮن )250ﻫـ(

 .2اﻣﻴﺮ اﺣﻤﺪ د ﻓﺮﻳﻐﻮن زوى ) – 279د 337ﻫـ ﺣﺪود(
 .3اﺑﻮ ﺣﺎرث ﻣﺤﻤﺪ د اﺣﻤﺪ زوى )389 – 337ﻫـ(
 .4ﻓﺮﻳﻐﻮن د ﻣﺤﻤﺪ زوى )د 394ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .5اﺑﻮ ﻧﺼﺮ اﺣﻤﺪ د ﻣﺤﻤﺪ زوى )410 – 390ﻫـ(



 .6ﺣﺴﻦ د اﺑﻮ ﻧﺼﺮ زوى؟ )410ﻫـ(
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ:
اﻟﻌﺘﺒﻲ ،ﮔﺮدﻳﺰي ،اﺻﻄﺨﺮي ،ﻧﺮﺷﺨﻲ ،ﻣﻘﺪﺳﻲ ،ﺑﻴﻬﻘﻲ ،ﻗﺎﺑﻮﺳﻨﺎﻣﻪ ،ﻋﻮﻓﻲ ،اﺑﻦ
اﺛﻴﺮ ،ﻣﻴﻨﻮرﺳﻜﻲ د ﺣﺪوداﻟﻌﺎﻟﻢ ﭘﺮ ﺣﻮاﺷﻲ ،د ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى ﺗﺎرﻳﺨﻰ اﻳﺮان ،ﻣﻌﺠﻢ
اﻻﻧﺴﺎب ،د ﻣﻴﻨﻮرﺳﻜﻲ ﻣﻘﺎﻟﯥ د ﻟﻨﺪن ﭼﺎپ.
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د ﻣﻠﺘﺎن ﻟﻮدﻳﺎن
)د  401 – 370ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
د ) 366ﻫـ = 976ع( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﻛﻲ د واك ﺧﺎوﻧﺪ ﺳﻮ او
ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﺣﻜﻤﺪاران ﺑﯥ واﻛﻪ او ﻛﻤﺰوري ﺳﻮه ځﻜﻪ ﻧﻮ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ښﺎروﻧﻪ ﻟﻪ ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن
او ﺑﻠﺨﻪ ﺗﺮ ﮔﻮزﮔﺎﻧﺎن او ﻫﺮات او ﺳﻴﺴﺘﺎن او ﺑﺴﺖ او ﻛﺎﺑﻞ ﺗﺮ ﮔﺮدﯦﺰ ﭘﻮري د ﻏﺰﻧﻲ ﭘﻪ
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﭘﻮري وﺗړل ﺳﻮه )368ﻫـ = 978ع(.
ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﺗﺮ ﻣﺎوراى ﺳﻨﺪ او ﻣﻠﺘﺎﻧﻪ د ﻣﻠﺘﺎن د
ﻟﻮدﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﻛﻬﻮل ﭘﻮري اړه درﻟﻮده او ﻟﻪ ﻻﻫﻮره ﺗﺮ ﺧﻴﺒﺮه ﺟﻴﻪ ﭘﺎﻟﻪ ﻛﺎﺑﻠﺸﺎه ﺣﻜﻢ
ﻛﺎوه .ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ ﭘﺮ ﻛﺎﺑﻞ او ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ ﺟﻴﻪ ﭘﺎﻟﻪ ﻣﺨﻲ ﺗﻪ ورﻏﻰ
او د ﻏﺰﻧﻪ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺋﯥ ورﺳﺮه ﺟﮕړه وﻛړه او ﻣﺎت ﺳﻮ او د ﺟﮕړې د ﺗﺎوان ﺗﺮ
ورﻛﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻻﻫﻮر ﺗﻪ وﮔﺮزﯦﺪ او د ﻗﻨﻮج ،ډﻫﻠﻲ ،اﺟﻤﻴﺮ او ﻛﺎﻟﻨﺠﺮ راﺟﻪ ﮔﺎن ﺋﯥ
د ځﺎن ﻣﻠﮕﺮي ﻛړه د ﻳﻮ ﻟﻚ ﭼﻤﺘﻮ ﺳﭙﺮو ﺳﺮه ﺗﺮ ﺧﻴﺒﺮ راﺗﯧﺮ ﺳﻮ او د ﻛﺎﺑﻞ د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﺮ ﻏﺎړه
ﻟﻐﻤﺎن ﺗﻪ راورﺳﯧﺪ .ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ د ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﺟﻨﮓ وﻛﻰ او ﭘﻪ زرو ﺧﻠﻚ ﺋﯥ ځﻨﻲ ووژل او
ﻧﻮر ﺋﯥ ﭘﺮ ﺷﺎ وﺷړل او د ﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﺳﻴﻨﺪه ﭘﺴﻲ وﻻړ او ﭘﻪ ﭘﯧښﻮر ﻛﻲ ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ﻳﻮ اﻣﻴﺮ د دوو
زرو ﺳﭙﺮو ﺳﺮه ﭘﺮﯦښﻮوه او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﺗﻪ راﻏﻰ ) 381ﻫـ = 991ع( .ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ
ﻣﻠﺘﺎن د ﻟﻮدي ﺷﻴﺦ ﺣﻤﻴﺪ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ وو ﭼﻲ ﻟﻮدي د ﭘښﺘﻨﻮ ﻳﻮ ﻧﺎﻣﺘﻮ ټﺒﺮ دئ او دې
ﻟﻮدﻳﺎﻧﻮ ﭼﻲ د ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ واك ورځ ﭘﻪ ورځ ﭘﺮ زﻳﺎﺗﯧﺪو وﻟﻴﺪ د ﻫﻐﻪ ﺳﺮه ﺋﯥ روﻏﻪ وﻛړه او
ﭼﻲ ﺟﻴﻪ ﭘﺎﻟﻪ ﻣﺎﺗﻪ وﻛړه ﺷﻴﺦ ﺣﻤﻴﺪ ﭘﻪ ﻣﻠﺘﺎن ﻛﻲ ﭘﺮ ﺧﭙﻞ ﺣﺎل ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ او د ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ ﺳﺮه
ﺋﯥ ﺗړون وﻛﻰ )382ﻫـ( او د ده وراره ﺷﻴﺦ رﺿﻲ ﭘﻪ اﺧﺒﺎراﻟﻠﻮدي ﻛﻲ د اﺣﻤﺪ ﻟﻮدي ﭘﻪ
ﻗﻮل د ﭘښﺘﻮ ژﺑﻲ ﻟﻪ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ څﺨﻪ وو ،ﭼﻲ د ﺣﻤﻴﺪ ﻟﻮدي ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﭘښﺘﻨﻮ ﭘﻪ ﻏﺮو
)ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻏﺮه( ﻛﻲ د اﺳﻼم ﺗﺒﻠﻴﻎ ﻛﺎوه او ﻟﻪ دې څﺨﻪ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ د ﺳﻨﺪ او ﻏﺰﻧﻲ ﺗﺮ
ﻣﻨځ ځﻴﻨﻮ ﭘښﺘﻨﻮ ﻻ ﺗﺮ دﻏﻪ وﺧﺘﻪ د اﺳﻼم دﻳﻦ ﻣﻨﻠﻰ ﻧﻪ وو ،ﻟﻜﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ 382ﻫـ ﻛﺎل د
ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎى ﺣﺪوداﻟﻌﺎﻟﻢ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ د ﻗﻨﺪﻫﺎر ښﺎر )د اﻧﺪس ﭘﺮ ﻏﺎړه( د ﺑﺮﻫﻤﻨﺎﻧﻮ او ﺑﺘﺎﻧﻮ
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او ﻟﻐﻤﺎن د ﺑﻮدﺗﻮﻧﻮ )ﺑﺘﻜﺪو( او ﺑﻨﻴﻬﺎر )ﺑﻨﻴﺮ( د ﺑﺖ ﭘﺮﺳﺘﻮ ﻫﻨﺪواﻧﻮ او اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ځﺎﻳﻮﻧﻪ
ﺑﻮﻟﻲ ،ﺣﺎل دا ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې وﺧﺖ ﻛﻲ ﺑﺴﺖ او ﻏﻮر او رﺧﺪ اﺳﻼﻣﻲ ښﺎروﻧﻪ ول او ﻛﺎﺑﻞ
ﻳﻮ داﺳﻲ ښﺎر وو ﭼﻲ ﻧﻴﻤﻰ ﺋﯥ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن او ﻧﻴﻤﻰ ﺋﯥ ﻫﻨﺪوان ول.
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 ﻻﻫﻮر ﺗﺮ ﺗﻜﺴﻴﻼ او
وﻳﻬﻨﺪ او ﺗﺮ ﻗﻨﺪﻫﺎره )د ﺳﻨﺪ د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﺮ ﻏﺎړه( ﭘﻪ ﺟﻴﻪ ﭘﺎﻟﻪ ﭘﻮري اړه درﻟﻮده ،ﺧﻮ ﭘﻪ
)392ﻫـ = 1001ع( ﻛﺎل ﻣﺤﻤﻮد وﻳﻬﻨﺪ وﻧﻴﻮ او ﭘﻪ )396ﻫـ = 1005ع( ﻛﺎل ﭼﻲ ﺋﯥ ﭘﺮ
ﻣﻠﺘﺎن ﻟﻮﻣړى ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ د ﻣﻠﺘﺎن ﺣﻜﻤﺮان اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ داود د ﻧﺼﺮ زوى وو ،ﻧﻮ څﺮﮔﻨﺪه ﺳﻮه
ﭼﻲ ﻧﺼﺮ د ﺷﻴﺦ ﺣﻤﻴﺪ زوى د ﻟﻮدﻳﺎﻧﻮ دوﻫﻢ ﺣﻜﻤﺮان د )390ﻫـ = 999ع( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه او دى ﺗﺮ ﺣﻤﻴﺪ وروﺳﺘﻪ د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ځﺎى ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او د ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه د
ﻟﻮدﻳﺎﻧﻮ د ﻛﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﻛﻲ د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ﺑﺪه ﻋﻘﻴﺪه او د
اﺳﻤﻌﻴﻠﻲ ﻣﻼﺣﺪه و دﻳﻦ ﺗﻪ ﭘﻪ ﮔﺮوﻫﯧﺪﻟﻮ ﻣﺘﻬﻢ ﺳﻮى وو .ﻣﮕﺮ د ﭘښﺘﻮ ﻟﻪ وﻃﻨﻲ ﻣﺎﺧﺬو
ﻟﻜﻪ ﭘټﻪ ﺧﺰاﻧﻪ او د ده ﻟﻪ ﭘښﺘﻮ ﺷﻌﺮ څﺨﻪ څﺮﮔﻨﺪﯦږي ﭼﻲ دا اﺗﻬﺎم ﻏﻠﻂ وو او دى ﻣﻠﺤﺪ او
ﺑﯥ دﻳﻨﻪ ﻧﻪ وو.
اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ داود ﺗﺮ ﻧﺼﺮ وروﺳﺘﻪ د ﻣﻠﺘﺎن ﺗﺨﺖ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ او ﭘﻪ )395ﻫـ = 1004ع(
ﻛﺎل ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد د ﺑﻬﺎﺗﻴﻪ ﭘﺮ ﺣﻜﻤﺮان )ﺑﺠﻲ راو( ﺑﺎﻧﺪي ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ ،داود څﻪ اﻋﺘﻨﺎ
ورﺗﻪ و ﻧﻪ ﻛړه ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ دا ﺑﻞ ﻛﺎل ﻣﺤﻤﻮد د ﺗﺎزه دﻣﻪ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه د ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﻟﻪ ﻻري
ورﻏﻰ ،ﻟﻮﻣړى ﺋﯥ راﺟﻪ اﻧﻨﺪه ﭘﺎﻟﻪ ﭘﻪ ﭘﯧښﻮر ﻛﻲ ﻣﺎت ﻛﻰ او ﺑﻴﺎ ﻣﻠﺘﺎن ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ او ﺗﺮ اوو
ورځﻮ ﻛﻼﺑﻨﺪۍ وروﺳﺘﻪ داود ﻟﻮدي د ﻛﺎﻟﻪ دوه ﻟﻜﻪ او ﭘﻪ ﺑﻞ رواﻳﺖ دوه ﻛﺮوړه درﻫﻤﻪ
ﺧﺮاج وﻣﺎﻧﻪ او ﺷﻞ زره درﻫﻤﻪ ﺋﯥ ﻫﻢ د ﺟﮕړې ﺗﺎوان ورﻛﻰ او د ﻣﺤﻤﻮد ﺳﺮه ﺋﯥ د روﻏﻲ
ﺗړون وﺗﺎړه او ﺗﺮ )401ﻫـ = 1010ع( ﻛﺎل ﭘﻮري ﺋﯥ ﭘﺮ ﻣﻠﺘﺎن او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﻮ
ﺳﻴﻤﻮ ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻛﻰ ،څﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺎل ﻣﺤﻤﻮد ﭘﺮ ﻣﻠﺘﺎن ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ وﻧﻴﻮ
او )د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﺷﻤﺎل( د ﻏﻮرك ﭘﻪ ﻛﻼ ﻛﻲ ﺋﯥ ﺑﻨﺪي ﻛﻰ او ﻫﻤﻬﻠﺘﻪ ﻣړ ﺳﻮ .د داود ﭘﻪ
ﻣړﻳﻨﻲ ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﻟﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻛﻬﻮل ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وﻻړ ،د داود اوﻻده ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻫﻢ
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
اﺣﻤﺪ ﻣﺤﻤﺪ او ﻓﻘﻴﻪ ﺳﻠﻴﻄﻲ ﭘﻪ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻرۍ د ده د ﺳﺮ ﻛﻮټﻠﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره وﮔﻮﻣﺎرل ﺳﻮ ،څﻨﮕﻪ
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ﭼﻲ ﻟښﻜﺮ د واﻳﻮه ﻛﻼ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ﻧﻮﻣﻮړي ﺷﻴﺦ د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﮕﺮو ﺳﺮه ﻣﻨﺼﻮره ﺗﻪ وﻻړ او د
ﻏﺰﻧﻲ ﻟښﻜﺮﻳﺎﻧﻮ ﻣﻠﺘﺎن وﻧﻴﻮ او دا ﭘﻪ ﻣﻠﺘﺎن ﻛﻲ د ﻟﻮدي ﻛﻬﺎﻟﻪ د ﭘﺎﻳڅﻮړ وروﺳﺘﻨۍ ﻳﺎدوﻧﻪ
ده.
دا ﻛﻬﻮل ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ د اﺳﻼﻣﻲ او اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺛﻘﺎﻓﺖ ﻟﻮﻣړﻧﻰ ﻣﻤﺜﻞ دئ او د دې ﻛﻬﺎﻟﻪ
دوه ﺗﻨﻪ ﺷﻴﺦ رﺿﻲ او د ﺣﻤﻴﺪ وراره او ﻧﺼﺮ د ﺣﻤﻴﺪ زوى د ﭘښﺘﻮ ژﺑﻲ ﺷﺎﻋﺮان ول او د
دوى ﺷﻌﺮوﻧﻪ او د ژوﻧﺪ ﭘﯧښﻲ د ﭘښﺘﻨﻮ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﺗﺬﻛﺮې ﭘټﻲ ﺧﺰاﻧﯥ د ﺷﻴﺦ اﺣﻤﺪ اﺑﻦ
ﺳﻌﻴﺪ اﻟﻠﻮدي د ﻛﺘﺎب اﻋﻼم اﻟﻠﻮذﻋﻲ ﻓﻰ اﺧﺒﺎر اﻟﻠﻮدي )686ﻫـ = 1287ع( ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ
راوړي دي او ﻓﺮﺷﺘﯥ ﻫﻢ د ﻫﻐﻮ اﻓﻐﺎﻧﻴﺖ ﻟﻴﻜﻠﻰ دئ او ﻣﻮږ وﻳﻨﻮ ﭼﻲ ﻟﻮدﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ
)855ﻫـ( ﻛﺎل ﺑﻴﺎ د ﺑﻬﻠﻮل ﻟﻮدي ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ د ﺳﻠﻄﻨﺖ دوﻫﻤﻪ ﻛﻮرﻧۍ ﺟﻮړه
ﻛړې ده او ﻳﻮ ﺳﻞ ﻛﺎﻟﻪ ﺋﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛړى دئ )932ﻫـ( .ﺧﻮ د ﻟﻮدﻳﺎﻧﻮ ﻟﻮﻣړى ﻛﻬﻮل د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ اړه ﻟﺮي او د ﺑﻬﻠﻮل ﻛﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ ﭘﺎﭼﻬﻲ ﻛړې ده.
د ﻟﻮﻣړي ﻛﻬﺎﻟﻪ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻲ:
.1

ﺷﻴﺦ ﺣﻤﻴﺪ ﻟﻮدي )د 370ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(

 .2ﺷﻴﺦ رﺿﻲ د ﺣﻤﻴﺪ وراره )د 380ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .3ﻧﺼﺮ د ﺣﻤﻴﺪ زوى )د 390ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .4اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ داود د ﻧﺼﺮ زوى )401 – 395ﻫـ(
 .5ﺷﻴﺦ  ...د داود زوى )د 432ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ:
ﺗﻌﻠﻘﺎت ﻫﻨﺪ و ﻋﺮب ،زﻳﻦ اﻻﺧﺒﺎر ،د ﭘښﺘﻮ د ادﺑﻴﺎﺗﻮ ﺗﺎرﻳﺦ  2ټﻮك ،ﺷﻮﻛﺖ
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
)372 – 232ﻫـ(
دې ﺳﻠﺴﻠﯥ اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﭘﻪ ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن او ﺑﻠﺦ او ﺧﻠﻢ او ﺗﺮﻣﺬ او اﻧﺪراب او ﭘﻨﺠﻬﻴﺮ او
ﺑﺎﻣﻴﺎن او وﺧﺶ ﻛﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻛﻮﻟﻪ او ﻫﻐﻪ ﺑﺎﻳﻨﺠﻮر ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب دي ﭼﻲ د ﻋﺒﺎﺳﻲ ﺧﻠﻴﻔﻪ
ﮔﺎﻧﻮ ﻣﻨﺼﻮر او ﻣﻬﺪي ﻣﻌﺎﺻﺮ وو او ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺑﻪ ﺗﺮ اﺳﻼم دﻣﺨﻪ د ﺗﮕﻴﻦ ﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﭘﺎﻳڅﻮړ
وي.
ﻟﻪ ﻫﻐﯥ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ:
 /1داود د اﻟﻴﺎس زوى ﭼﻲ د  232ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺋﯥ ﺳﻜﻪ وﻫﻠﯥ ده او ﭘﻪ
258ﻫـ ﻛﺎل ﻳﻌﻘﻮب ﻟﻴﺚ ﺻﻔﺎري ﻟﻪ ده څﺨﻪ ﺑﻠﺦ وﻧﻴﻮ .دى ﻟﻪ  233ﻛﺎل څﺨﻪ ﺗﺮ 258ﻫـ
ﭘﻮري د ﺑﻠﺦ ﺣﻜﻤﺮان وو او ﭘﻪ 259ﻫـ ﻛﺎل ﻣړ ﺳﻮ.
 /2اﺑﻮ داود ﻣﺤﻤﺪ د اﺣﻤﺪ زوى او د ﺑﺎﻳﻨﺠﻮر ﻧﻤﺴﻰ ،ﭼﻲ د 260ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا
ﻛﻲ ﺋﯥ ﺳﻜﻪ وﻫﻠﯥ ده .دى ﻟﻪ  260ﻛﺎل څﺨﻪ ﺗﺮ 265ﻫـ ﭘﻮري د ﺑﻠﺦ او ﺗﺮ 279ﻫـ ﭘﻮري د
ﺗﺨﺎر او ﺟﻮزﺟﺎن او ﺧﺘﻼن او ﺗﺮﻣﺬ ﺣﻜﻤﺮان وو.
 /3اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﺣﻤﺪ د ﻣﺤﻤﺪ زوى او د اﺣﻤﺪ ﻧﻤﺴﻰ ﭼﻲ د 279ﻫـ ﻟﻪ ﺷﺎوﺧﻮا څﺨﻪ
ﺣﻜﻤﺮان وو او ﭘﻪ 288ﻫـ ﻛﺎل ﺋﯥ ﭘﻪ اﻧﺪراب ﻛﻲ ﺳﻜﻪ وﻫﻠﯥ ده.
 /4ﺟﻌﻔﺮ د اﺣﻤﺪ زوى او د ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻤﺴﻰ ﭼﻲ ﺗﺮ 310ﻫـ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه
او ﭘﻪ  313 ،312 ،310ﻫـ ﺋﯥ ﭘﻪ ﺧﺘﻞ ﻛﻲ ﺳﻜﻪ وﻫﻠﯥ ده ﭼﻲ اوس ﻫﻢ ﺳﺘﻪ.
 /5اﺣﻤﺪ د ﺟﻌﻔﺮ زوى او د اﺣﻤﺪ ﻧﻤﺴﻰ ﭼﻲ د 372ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺣﻜﻤﺮان وو
او د ﮔﺮدﻳﺰي ﭘﻪ ﻗﻮل د ﭼﻐﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د اﺑﻲ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ د ﻣﺤﺘﺎج د زوى ﻟﻪ ﻣﻠﮕﺮو څﺨﻪ وو.
د دې ﻛﻮرﻧۍ ځﻴﻨﻲ ﻧﻮر ﻛﺴﺎن ﻫﻢ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن ول ،ﻟﻜﻪ داود د ﺑﺎﻳﻨﺠﻮر زوى ﭼﻲ ﭘﻪ
306ﻫـ ﻛﺎل د ﺑﺼﺮې ﻋﺎﻣﻞ وو او ﻫﺎﺷﻢ د ﺑﺎﻳﻨﺠﻮر زوى ﭼﻲ د وﺧﺶ او ﻫﻼورد ﺣﻜﻤﺮان
وو او ﭘﻪ 243ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ او ﺑﯧﮓ د ﻋﺒﺎس زوى او د ﺑﺎﻳﻨﺠﻮر ﻧﻤﺴﻰ د ﺧﺘﻞ ﺧﺎوﻧﺪ او
ﺣﺎرث ﭼﻲ ﻟﻪ  272څﺨﻪ ﺗﺮ 293ﻫـ ﭘﻮري د ﺧﺘﻞ ﺣﻜﻤﺮان وو او ﺳﻜﻪ ﺋﯥ ﻫﻢ وﻫﻠﯥ ده او
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داود د اﺑﻮ داود زوى او د ﻋﺒﺎس ﻧﻤﺴﻰ ﭼﻲ د 272ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ژوﻧﺪى وو او ﺣﺎﺗﻢ د
داود زوى او د ﺑﺎﻳﻨﺠﻮر ﻧﻤﺴﻰ ﭼﻲ د 251ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﺟﻮزﻛﺮﻣﺎن ﺣﺎﻛﻢ وو ،او
اﻟﻴﺎس د ﻫﺎﺷﻢ زوى ﭼﻲ ﭘﻪ 211ﻫـ ﻛﺎل د ﻣﺼﺮ ﺳﺮﻟښﻜﺮ وو.
اوس د دې ﻛﻮرﻧۍ د ﻧﺴﺐ ﺷﺠﺮه وﮔﻮرئ ) 46ﻟﻤﺒﺮ(.
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د ﺑﺎﻳﻨﺠﻮر ﻛﻮرﻧۍ

 - 46ﻟﻤﺒﺮ

ﺑﺎﻳﻨﺠﻮر )140ﻫـ ﺣﺪود(
داود 206ﻫـ

اﺣﻤﺪ

ﻋﺒﺎس؟

)د ﺑﺼﺮې ﺣﺎﻛﻢ(

ﻫﺎﺷﻢ )ﻣړ 243ﻫـ(
)د وﺧﺶ ﺣﻜﻤﺮان(

ﺑﻴګ )ﺧﺘﻞ(

اﺑﻮ داود

ﺣﺎﺗﻢ ) 251ﻫـ(

×  – 2اﺑﻮ داود ﻣﺤﻤﺪ
)ﺑﻠﺦ 265 – 260ﻫـ ﺗﺨﺎر ﺗﺎ ﺗﺮﻣﺬ 279ﻫـ(

داود

اﺳﺪ

د ﻣﺼﺮ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر 211ﻫـ

)ﺣﺪود 272ﻫـ(
ﺣﺎرث

×  – 3اﺑﻮ ﺟﻌﻔﺮ اﺣﻤﺪ

)ﭘﻪ اﻧﺪراب ﻛﯥ ﺳﻜﻪ ووﻫﻠﻪ 288ﻫـ(

د ﺧﺘﻞ او اﻧﺪﻳﺠﺎرغ ﺣﻜﻤﺮان
) 292 – 272ﻫـ(

اﻟﻴﺎس

×  – 1داود
)ﺑﻠﺦ 258 – 232ﻫـ(

 – 4ﺟﻌﻔﺮ
)ﭘﻪ ﺧﺘﻞ ﻛﯥ ﺳﻜﻪ ووﻫﻠﻪ  310ﺗﺮ 313ﻫـ(
 – 5اﺣﻤﺪ )ﺧﺘﻞ ،ﺣﺪود 372ﻫـ(

)ﻣﺄﺧﺬ :ﻣﻌﺠﻢ اﻻﻧﺴﺎب زاﻣﺒﺎور (307
× د ﺳﻜﯥ ﺧﺎوﻧﺪ ﭘﺎﭼﺎ

)ﻣړ 259ﻫـ(
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د ﻏﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎران
)550 – 289ﻫـ(
ﻟﻜﻪ ﻣﺎرﻛﻮارت ﭼﻲ ﭘﻪ اﻳﺮاﻧﺸﻬﺮ ﻛﻲ څﺮﮔﻨﺪه ﻛړې ده د )ﺷﺎر( ﻛﻠﻤﻪ د )ﺷﻴﺮ( او
)ﺷﺎه( ﺳﺮه ﺷﺮﻳﻜﻪ رﻳښﻪ ﻟﺮي او دا د ﻣﺮﻛﺰي اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺳﻴﻤﻲ د ﻳﻮ ﺷﻤﯧﺮ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ
ﻟﻘﺐ وو ﭼﻲ د دوى د ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ ﺳﻴﻤﻲ د ﻟﻤﺮﺧﺘﻮ ﺧﻮا ﺗﻪ د ﺑﺎﻣﻴﺎن د ﺷﻴﺮاﻧﻮ د ﻫﻴﻮاد
ﮔﺎوﻧډى وو او ﻟﻜﻪ د دې ﻛﺘﺎب ﭘﻪ ﻟﻮﻣړﻳﻮ ﺑﺤﺜﻮ ﻛﻲ ﭼﻲ ﻣﻮ ووﻳﻞ دا ﺷﺎﻫﻲ ﻛﻬﻮﻟﻮﻧﻪ د دې
ﻫﻴﻮاد د ﻫﭙﺘﺎﻟﻲ ﻛﻮﺷﺎﻧﻲ ﻋﻨﺎﺻﺮو ﭘﺎﻳڅﻮړ دي او د ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ ﻣﺮﻛﺰ ﺋﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﻴﻦ ﻛﻲ وو
ﭼﻲ ﺷﻮرﻣﻴﻦ او ﺑﻐﺸﻮر ﻫﻢ د ﻫﻐﻪ ځﺎى ښﺎروﻧﻪ ول او د دې ﻫﻴﻮاد اﺻﻞ ﻧﻮم ﭘﻪ اوﺳﺘﺎﻳﻲ
ﺗﻠﻔﻆ )ﻏﺮﺳﺘﺎﻧﻪ( او ﭘﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮي ﻛﻲ ﻫﻢ )ﻏﺮﺳﺘﺎن ( )ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻏﺮ  +ﺳﺘﺎن( دئ .او
ﻓﺮدوﺳﻲ ﺋﯥ ﭘﻪ ﺷﺎﻫﻨﺎﻣﻪ ﻛﻲ د )ﻏﺮﭼﮕﺎن( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎدوي او ﻣﻌﺮب ﺋﯥ ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن ﻳﺎ
ﻏﺮﺷﺴﺘﺎن دئ .د دې ﺳﻴﻤﻲ ﺷﺎران ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن ﭘﻪ ﻧﻴﺎو )ﻋﺪل( او داد ﻣﺸﻬﻮر ول او ﻧﺎﺻﺮ
ﺧﺴﺮو ﻗﺒﺎدﻳﺎﻧﻲ ﭘﻪ دې ﺑﻴﺖ ﻛﻲ د دې ﻛﻮرﻧﻴﻮ او د دوى د ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ د ﻣﺮﻛﺰو داﺳﻲ
ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛړې ده:
اﺳـــــــﺘﺎده ﺑﺪﺑﻪ ﺑﺎﻣـــــﻴﺎن ﺷـــﻴﺮى
ﺑﻨﺸﺴﺘﻪ ﺑﻌﺰ درﺑﺸﻴﻦ ﺷﺎرى

)(12

داﺳﻲ ﻣﻌﻠﻮﻣﯧږي ﭼﻲ د ﻏﺮﺳﺘﺎن ﺷﺎران ﺗﺮ اﺳﻼم دﻣﺨﻪ ﻫﻢ د دې ﺳﻴﻤﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن
ول او د دوى د ﻧﻴﻜﻪ ﮔﺎﻧﻮ ﻳﻮ ﺗﺼﻮﻳﺮ ﭼﻲ ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﻰ دئ ﻛټ ﻣټ د ﻫﭙﺘﺎﻟﻲ )ﻫﻴﺎﻃﻠﻪ =
ﻫﻮن( د ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﺑڼﻮ او څﻬﺮو ﺗﻪ ورﺗﻪ دئ.
ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻋﺼﺮ ﻛﻲ د ﻏﺮﺳﺘﺎن د ﺷﺎراﻧﻮ ﻳﺎدوﻧﻪ د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد د ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ او د
ﻏﺰﻧﻲ د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺗﺮ ادارې ﻻﻧﺪي د ﻫﻴﻮاد د اداري ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺳﺮه ﻣﻨځﺘﻪ راځﻲ ،ﭼﻲ ﻳﻮ ﻟﻪ دې
ﻏﺮﺳﺘﺎﻧﻲ ﺷﺎراﻧﻮ څﺨﻪ )ﺷﺎر رﺷﻴﺪ( ﭘﻪ 380ﻫـ ﻛﺎل د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺸﺮﺗﻮب او
) (12د ﻧﺎﺻﺮ ﺧﺴﺮو ﭘﻪ دﻳﻮان  468ﻣﺦ ﻛﻲ دا ﺑﻴﺖ ﻏﻠﻂ ﭼﺎپ ﺳﻮى ،دﻟﺘﻪ ﺳﻢ ﺳﻮ.

223
د ﻫﻴﻮاد اداري ﺗﻮﺣﻴﺪ ﺗﻪ ﻏﺎړه اﻳښﯥ وه .ﺑﻞ ﺷﺎ اﺑﻮ ﻧﺼﺮ ﻣﺤﻤﺪ د اﺳﺪ زوى دئ ﭼﻲ ﭘﻪ
405ﻫـ ﻛﺎل ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻨﺪي ﻛﻰ او ﭘﻪ  406ﻛﺎل ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ.
 /3ﺷﺎرﺷﺎه اﺑﻮ ﻣﺤﻤﺪ د ﻣﺤﻤﺪ زوى وو ﭼﻲ د ﭘﻼر ﭘﻪ ژوﻧﺪ د ﭘﻼر ﭘﺮ ځﺎى
ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد او اﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻤﺠﻮر ﺳﺮه وﺟﻨﮕﯧﺪ او ﺗﺮ 406ﻫـ ﻛﺎل ﭘﺨﻮا
ﻣړ ﺳﻮ.
 /4ﺷﺎراردﺷﻴﺮ.
 /5ﺷﺎر اﺑﺮاﻫﻴﻢ د اردﺷﻴﺮ زوى.
 /6ﺷﺎرﺷﺎه د اﺑﺮاﻫﻴﻢ زوى ﭼﻲ ﻟﻮر ﺋﯥ ﺣﻮر ﻣﻠﻜﻪ د ﺳﻠﻄﺎن ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﺴﻮر ﻏﻮري
ﻣﺎﻧﺪﻳﻨﻪ وه.
ﻫﻐﻮ ﺷﺎراﻧﻮ ﭼﻲ د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺗﺮ وﺧﺖ وروﺳﺘﻪ ﺗﯧﺮ ﺳﻮي دي د ﻏﺰﻧﻪ او ﻏﻮر ﺗﺮ
ﻣﺮﻛﺰي ﺳﻠﻄﯥ ﻻﻧﺪي ژوﻧﺪ ﻛﺎوه ،ﺧﻮ ﭘﻮﻫﺎن او ﻋﻠﻢ ﭘﺎﻟﻮﻧﻜﻲ ﺧﻠﻚ ول.
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ:
اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ،ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻳﻤﻴﻨﻲ ﻋﺘﺒﻲ ،داﻳﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ،د ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن ﻣﺎده،
ﻧﺎﻣﻬﺎى اﻳﺮاﻧﻰ ﻳﻮﺳﺘﻰ ،روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺰﻳﺪه ،ﻣﻌﺠﻢ اﻻﻧﺴﺎب زﻣﺒﺎور ،اﺑﻦ
ﺧﺮداذﺑﻪ  ،39ﻣﻌﺠﻢ اﻟﺒﻠﺪان .785 /3
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د اﻧﺪراب اﻣﻴﺮان
دا اﻣﻴﺮان ﻫﻢ د ﻫﭙﺘﺎﻟﻲ ﻛﻮﺷﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎﻳڅﻮړ څﺨﻪ ښﻜﺎري
ﭼﻲ ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻋﺼﺮ ﻛﻲ ﺋﯥ اﺳﻼم ﻣﻨﻠﻰ او د اﻧﺪراب ﭘﻪ ﻏﺮو ﻛﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮي دي او څﻨﮕﻪ
ﭼﻲ د دوى د ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ ﺳﻴﻤﻪ د دﺷﻮار ﮔﺬارو ﻏﺮو ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﻲ وه ﻧﻮ ځﻜﻪ د ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮاﻧﻮ ﻟﻪ
ﺗﺴﻠﻄﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﭘﺎﺗﻪ ول.
ﻟﻪ دې اﻣﻴﺮاﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮازي د دوو ﺗﻨﻮ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ د دوى ﻟﻪ ﺳﻜﻮ څﺨﻪ ﻻس ﺗﻪ راﻏﻠﻲ
دي او دا ﺳﻜﯥ د ارﻣﻴﺘﺎژ ﭘﻪ ﻣﻮزه ﻛﻲ ﺳﺘﻪ:
 /1ﻣﻜﺘﻮم د ﺣﺮب زوى )د 359ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ(
 /2ﺳﻬﻼن د ﻣﻜﺘﻮم زوى )د  365ﻟﻪ ﺷﺎوﺧﻮا څﺨﻪ ﺗﺮ 374ﻫـ ﭘﻮري(
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ:
ﻣﻌﺠﻢ اﻻﻧﺴﺎب زﻣﺒﺎور ،د ﻣﺎرﻛﻮف د ارﻣﻴﺘﺎژ ﻓﻬﺮﺳﺖ.
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ﭼﻐﺎﻧﻴﺎن اﻣﻴﺮان – آل ﻣﺤﺘﺎج
ﭼﻐﺎن )ﻣﻌﺮب ﺋﯥ ﺻﻐﺎن( د آﻣﻮ ﻫﺎ ﺧﻮا ﺗﻪ ﻳﻮ ځﺎى دئ ﭼﻲ اوس د ﺷﻮروي
ﺗﺎﺟﻜﺴﺘﺎن د ﺟﻤﻬﻮرﻳﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻪ ده .ﭘﻪ دې ځﺎى ﻛﻲ ﻟﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ زﻣﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﻮه
ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﻬﻮل د )ﭼﻐﺎن ﺧﺪات( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه ﭼﻲ ﻟﻪ آرﻳﺎﻳﻲ ﺗﺎﺟﻴﻜﻮ ﻋﻨﺎﺻﺮو
څﺨﻪ وو او د اﺳﻼﻣﻲ درﻳﻤﻲ ﭘﯧړۍ ﭘﻪ ﺳﺮ ﻛﻲ اﻣﻴﺮ ﻣﺤﺘﺎج ﻧﺎﻣﻲ ﻫﻠﺘﻪ ﺣﻜﻤﺮان او ﭼﻐﺎن
ﺧﺪات ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب وو ،ﭼﻲ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﻛﻮرﻧۍ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﻛﻲ د )آل ﻣﺤﺘﺎج( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﻣﺸﻬﻮره ﺳﻮه او ﻟﻪ دې ﻛﻮرﻧۍ څﺨﻪ ﻋﺎدﻻن او ﭘﻮﻫﺎن اﻣﻴﺮان ﻣﻨځ ﺗﻪ راووﺗﻞ او د
ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎﻧﻮ او ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ د آﻣﻮ د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﺮ دواړو ﻏﺎړو او ﺑﻠﺦ او ﺗﺨﺎر
ﺑﺎﻧﺪي د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﺗﺮ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻟﻤﻨﻮ ﭘﻮري ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛړى دئ .د ﻣﺤﺘﺎج ﭘﻼر دا ﻳﺎدوﻧﻪ ﭼﻲ
اﺣﻤﺪ ﻧﻮﻣﯧﺪ د ﻳﺎﻗﻮت ﭘﻪ ﻣﻌﺠﻢ اﻻدﺑﺎء ﻛﻲ راﻏﻠﯥ ده او ژوﻧﺪ ﺋﯥ ﭘﻪ 250ﻫـ ﻛﻲ اټﻜﻞ
ﻛﯧﺪاى ﺳﻲ .د دې ﻛﻮرﻧۍ ﻧﻮر ﻛﺴﺎن دا دي:
 /1ﻟﻪ ﻣﺤﺘﺎﺟﻪ ﻳﻮ زوى د اﺑﻮ ﺳﻌﺪ ﻣﻈﻔﺮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ ﭼﻲ د 300ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ
ﺋﯥ ژوﻧﺪ او ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه او زوى ﺋﯥ اﺑﻮﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻈﻔﺮ د ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﻧﺼﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ د
درﺑﺎر اﻣﻴﺮ او ﭘﻪ 321ﻫـ ﻛﺎل د ﺧﺮاﺳﺎن او د ﺧﺮاﺳﺎن د ټﻮﻟﻮ ﻋﺴﻜﺮو ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر وو او ﺗﺮ
ﻫﻐﻪ دﻣﺨﻪ د 298ﻫـ ﭘﻪ ﻣﺤﺮﻣﻪ ﻛﻲ د اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ د زوى اﺣﻤﺪ ﻟﻪ درﺑﺎره د ﺳﻴﺴﺘﺎن د
ﻓﺘﺢ ﻟﻪ ﭘﺎره اﺳﺘﻮل ﺳﻮى وو او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ ﮔﺮﮔﺎن ﻛﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺳﻮ ،ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ د ده د
ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ ورځﻲ ﻟﻪ 321ﻫـ ﻛﺎﻟﻪ د ده د ﻣړﻳﻨﻲ ﺗﺮ ﻛﺎل 329ﻫـ ﭘﻮري وې .دې ﺳړي د
ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻪ ﭘﯧښﻮ ﻛﻲ ﺗﻞ د ﻳﻮه ﻏښﺘﻠﻲ او اﻏﯧﺰه ﻧﺎك ﺣﻜﻤﺮان ﭘﻪ ﺣﻴﺚ ﻻس درﻟﻮد او ﭘﻪ
ﭼﻐﺎﻧﻴﺎن ﻛﻲ ښﺦ دئ.
 /2اﺑﻮ ﻋﻠﻲ د ﻣﺤﻤﺪ زوى او د ﻣﻈﻔﺮ ﻧﻤﺴﻰ ﭼﻲ ﭘﻪ 327ﻫـ ﻛﺎل د ﭘﻼر د ﻧﺎروﻏۍ ﭘﻪ
وﺧﺖ ﻛﻲ د ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر او ﺣﻜﻤﺮان وو او ﭘﻪ 329ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ ﺟﺮﺟﺎن او ري ﻛﻲ د
ﻣﺎﻛﺎن ﺑﻦ ﻛﺎﻛﻲ ﺳﺮه وﺟﻨﮕﯧﺪ او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ وواژه ،ﺧﻮ ﭘﻪ 333ﻫـ ﻛﺎل ﭼﻲ د اﻣﻴﺮ ﻧﻮح ﺑﻦ ﻧﺼﺮ
ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ د درﺑﺎر ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺧﺮاﺳﺎن ﻟﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ څﺨﻪ ﻣﻌﺰول ﺳﻮ ﻧﻮ ﺳﺮ ﺋﯥ ﻟﻪ اﻃﺎﻋﺘﻪ
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وﻏړاوه او ﻧﻮح ﺋﯥ ﺧﻠﻊ ﻛﻰ او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺋﯥ د ﺧﺮاﺳﺎن د ﭼﺎرو واﮔﻲ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ وﻧﻴﻮﻟﯥ او د
ژوﻧﺪ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺋﯥ د ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ درﺑﺎر ﺳﺮه اخ او ډب درﻟﻮد ،څﻮ ﭼﻲ د 344ﻫـ ﻛﺎل د ﺑﺮات
ﭘﺮ 29ﻣﻪ ﻣړ او ﭘﻪ ﭼﻐﺎﻧﻴﺎن ﻛﻲ ښﺦ ﺳﻮ.
 /3اﺑﻮ اﻟﻌﺒﺎس ﻓﻀﻞ د ﻣﺤﻤﺪ زوى او د ﻣﻈﻔﺮ ﻧﻤﺴﻰ ﭘﻪ 333ﻫـ ﻛﺎل د ﺧﭙﻞ ورور
اﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺑﻼد ﺟﺒﻞ )ﻋﺮاق ﻋﺠﻢ( ﭘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻣﺎﻣﻮر ﺳﻮ او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د
ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﻋﺴﻜﺮو ﻟﻮى ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر وو ،ﭼﻲ د ﺧﭙﻞ ورور ﺳﺮه ﺋﯥ ﻫﻢ ﺟﻨﮕﻮﻧﻪ وﻛړه او ﭘﻪ
336ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ ﺑﺨﺎرا ﻛﻲ ﺑﻨﺪي ﺳﻮ.
 /4اﺑﻮاﻟﻤﻈﻔﺮ ﻋﺒﺪاﷲ د اﺣﻤﺪ زوى د ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﻈﻔﺮ ﻧﻤﺴﻰ ﭼﻲ ﺗﺮ 337ﻫـ
وروﺳﺘﻪ د ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ اﻣﻴﺮ ﻧﻮح ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﻲ د رﻫﻴﻦ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ اوﺳﯧﺪه ،او ﭘﻪ 340ﻫـ ﻛﺎل ﻟﻪ آﺳﻪ
وﻟﻮﯦﺪ ﻣړ ﺳﻮ او ﭘﻪ ﭼﻐﺎﻧﻴﺎن ﻛﻲ ښﺦ دئ.
 /5اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر د اﺣﻤﺪ زوى د ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻤﺴﻰ ﭼﻲ ﭘﻪ 340ﻫـ ﻛﺎل د ﭼﻐﺎﻧﻴﺎن د
ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ ﻧﺎﻳﺐ وو.
 /6اﺑﻮاﻟﻤﻈﻔﺮ ﻃﺎﻫﺮ د ﻓﻀﻞ زوى د ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻤﺴﻰ د ﻣﻈﻔﺮ ﻛړوﺳﻰ د ﭼﻐﺎﻧﻴﺎن واﻟﻲ
او ادب ﭘﺎﻟﻮﻧﻜﻰ ﺳړى وو .ﻣﻨﺠﻴﻚ ﺗﺮﻣﺬي د ده ﻟﻪ ﺳﺘﺎﻳﻮﻧﻜﻮ )ﻣﺪاﺣﺎﻧﻮ( څﺨﻪ وو او ﭘﻪ
377ﻫـ ﻣړ دئ.
 /7ﻓﺨﺮاﻟﺪوﻟﻪ اﺑﻮاﻟﻤﻈﻔﺮ اﺣﻤﺪ د ﻣﺤﻤﺪ زوى ادب ﭘﺎﻟﻮﻧﻜﻰ واﻟﻲ او د دﻗﻴﻘﻲ او
ﻓﺮﺧﻲ ﻣﻤﺪوح وو ،ﭼﻲ د ﻓﺮﺧﻲ د داﻏﮕﺎه ﻣﺸﻬﻮره ﻗﺼﻴﺪه "ﺗﺎ ﭘﺮﻧﺪ ﻧﻴﻠﮕﻮن ﺑﺮ روى ﭘﻮﺷﺪ
ﻣﺮﻏﺰار" د ده ﭘﻪ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻛﻲ ده او ﺳﻜﻪ ﺋﯥ ﻫﻢ وﻫﻠﯥ وه.
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
وﻻﻳﺎﺗﻮ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻟﻪ ﺑﺪﺧﺸﺎن او ﺗﺨﺎره ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺗﺮ ﺑﻠﺦ او ﺟﻮزﺟﺎن ﭘﻮري ﻛﻮﻟﻪ او دا ﻛﻮرﻧۍ
د دري ادب ﻟﻪ ﭘﺎﻟﻮﻧﻜﻮ څﺨﻪ ﮔڼﻠﻪ ﻛﯧږي )د ﻧﺴﺐ ﺷﺠﺮه دي وﻛﺘﻞ ﺳﻲ –  47ﻟﻤﺒﺮ(.
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ:
ﺗﻌﻠﻴﻘﺎت ﭼﻬﺎر ﻣﻘﺎﻟﻪ د دوﻛﺘﻮر ﻣﻌﻴﻦ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻻﻧﺴﺎب زﻣﺒﺎور ،اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ،ﺗﺎرﻳﺦ
ﻳﻤﻴﻨﻲ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻻدﺑﺎء ،رودﻛﻲ د ﺳﻌﻴﺪ ﻧﻔﻴﺴﻲ ،اﺑﻦ ﺧﻠﺪون ،روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ،داﻳﺮة
اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼﻣﻲ ،دﻳﻮان ﻓﺮﺧﻲ ،د ﻋﺮوﺿﻲ ﺳﻤﺮﻗﻨﺪي ﭼﻬﺎرﻣﻘﺎﻟﻪ.
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 – 47ﻟﻤﺒﺮ

د ﭼﻐﺎﻧﻴﺎن د ﻣﺤﺘﺎج ﻛﻮرﻧۍ
ﭼﻐﺎن ﺧﺪات
ﻣﻈﻔﺮ
اﺑﻮﺑﻜﺮ ﻣﺤﻤﺪ )ﻣړ 329ﻫـ(
اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس )333ﻫـ(

× اﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ )ﻣړ 344ﻫـ(

اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر

اﺑﻮاﻟﻤﻈﻔﺮ

)د ﭼﻐﺎﻧﻴﺎن ﺣﻜﻤﺮان 340ﻫـ(

)ﻣړ 340ﻫـ(

ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ :د زﻣﺒﺎور ﻣﻌﺠﻢ  ،310د اﻟﻜﺎﻣﻞ او د ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ د ﺗﺮﻛﺴﺘﺎن
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ﺳﻴﻤﺠﻮرﻳﺎن
د ﺳﻴﻤﺠﻮر ﻛﻠﻤﻪ د ﻳﻮﺳﺘﻲ ﭘﻪ ﻗﻮل ﭘﻪ )ﻧﺎﻣﻬﺎى اﻳﺮاﻧﻰ( ﻛﻲ د زرﻳﻦ ﮔﻮرﺧﺮ )ﺳﻴﻢ +
ﺧﺮ( ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ دئ او دا د ﺧﺮاﺳﺎن د ﻳﻮه ﺳﺮدار اﺑﻮ ﻋﻤﺮان ﺳﻴﻤﺠﻮر ﻧﻮم دئ ﭼﻲ د ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ
اﺳﻤﻌﻴﻞ د اﺣﻤﺪ د زوى ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺳﺮﻣﻨﺸﻲ )دوﻟﺖ دار( وﻇﻴﻔﻪ درﻟﻮده
)287ﻫـ( ،ﻧﻮ ځﻜﻪ ﺋﯥ دى )دواﺗﻲ( ﺑﺎﻟﻪ ﭼﻲ د ﺧﺮاﺳﺎن ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﻛﻮرﻧۍ وه.
 /1اﺑﻮ ﻋﻤﺮان ﺳﻴﻤﺠﻮر دواﺗﻲ ﭘﻪ 298ﻫـ ﻛﺎل د ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ اﺳﻤﻌﻴﻞ د زوى اﺣﻤﺪ ﻟﻪ
درﺑﺎره د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ وﮔﻮﻣﺎرل ﺳﻮ ،ﺧﻮ ﻳﻮ ﻛﺎل وروﺳﺘﻪ )301ﻫـ( ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻴﺎﻧﻮ د
ﻧﺼﺮ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ﺳﺮه ﻣﺨﺎﻟﻔﺖ وﻛﻰ او ﺳﻴﻤﺠﻮر ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ووت.
ﭘﻪ 314ﻫـ ﻛﺎل ﭼﻲ اﻣﻴﺮ ﻧﺼﺮ د اﺣﻤﺪ زوى ري وﻧﻴﻮ د ﻫﻐﻪ ځﺎى ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺋﯥ
ﺳﻴﻤﺠﻮر ﺗﻪ ورﻛﻰ او دى د ﺧﭙﻞ وﺧﺖ ﻟﻪ زړه وراﻧﻮ او ﻟښﻜﺮﻛﺸﺎﻧﻮ څﺨﻪ وو ،ﭼﻲ ﭘﻪ
316ﻫـ ﻛﺎل د ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻪ څﻨډو ﻛﻲ د اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ د ﻧﺎﺻﺮ اﻃﺮوش د زوى ﺳﺮه ﻫﻢ ﺟﻨﮕﯧﺪﻟﻰ
دئ.
 /2اﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﺳﻴﻤﺠﻮر زوى ﺗﺮ ﺧﭙﻞ ﭘﻼر وروﺳﺘﻪ د ﻣﺮو او ﻫﺮات او
ﻧﻴﺸﺎﭘﻮر او ﻗﻬﺴﺘﺎن ﺣﺎﻛﻢ وو )335 – 333ﻫـ( او ﻧﻮح د ﻧﺼﺮ زوى د اﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﺣﻤﺪ
ﭼﻐﺎﻧﻲ ﺗﺮ ﻋﺰل وروﺳﺘﻪ د ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ وټﺎﻛﻪ او څﻪ ﻣﻮده ﻫﻢ د ﮔﺮﮔﺎن واﻟﻲ وو او
ﭘﻪ 336ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ.
 /3اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ د اﺑﺮاﻫﻴﻢ زوى او د ﺳﻴﻤﺠﻮر ﻧﻤﺴﻰ د ﭘﻼر ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ
وروﺳﺘﻪ د ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر او ﻟﻘﺐ ﺋﯥ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪوﻟﻪ وو او ﭘﻪ 356ﻫـ ﻛﺎل د ﻳﻮه ﻟښﻜﺮ
ﺳﺮه د ري ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺗﻪ وﮔﻮﻣﺎرل ﺳﻮ او د 378ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ ذﻳﺤﺠﻪ ﻛﻲ ﻣړ دئ.
 /4اﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻈﻔﺮ د ﻣﺤﻤﺪ زوى د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﺴﻰ د ﭘﻼر ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ
د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ځﺎى ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او ﺣﺎﺟﺐ اﻟﺒﺎب وو .څﻪ ﻣﻮده ﻫﻢ د ﭘﻼر ﭘﻪ ژوﻧﺪ ﻛﻲ د ﻫﺮات
ﺣﺎﻛﻢ وو ،ﺧﻮ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻧﻴﺸﺎﭘﻮر ﻛﻲ د ﺧﺮاﺳﺎن واﻛﺪار او ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر وټﺎﻛﻞ ﺳﻮ.
ﺳﻜﻪ ﺋﯥ ﻫﻢ وﻫﻠﯥ ده او د ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ دﻋﻮه ﺋﯥ ﻛﻮﻟﻪ ،څﻮ ﭼﻲ د ﺑﻠﺦ د ﺣﻜﻤﺮان ﺳﺮه ﺋﯥ ﻻس
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ﻳﻮ ﻛﻰ او د ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ اﻣﻴﺮ ﻧﻮح ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﻳﺎﻏﻴﺎن ﺳﻮل ،ﺧﻮ اﻣﻴﺮ ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ او زوى ﺋﯥ
ﻣﺤﻤﻮد د دوى ﺳﺮه وﺟﻨﮕﯧﺪل او د 384ﻫـ ﻛﺎل د روژې ﭘﻪ  15ورځ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻃﻮس ﻛﻲ دوى
ﻣﺎت ﻛړه ،اﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺧﻮارزم ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪ او ﻫﻠﺘﻪ د 386ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ روژه ﻛﻲ وﻧﻴﻮل ﺳﻮ او ﭘﻪ
ﭘﺎى ﻛﻲ ﺋﯥ ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻻس ورﻛﻰ او د ﮔﺮدﯦﺰ ﭘﻪ ﻛﻼ ﻛﻲ ﺑﻨﺪي وو ،څﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ
388ﻫـ ﻛﺎل ﻣړ ﺳﻮ.
 /5اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ د ﻣﺤﻤﺪ زوى او د اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻤﺴﻰ :د ﻫﺮات واﻟﻲ وو او ﭘﻪ 386ﻫـ
ﻛﺎل ﻧﻴﺸﺎﭘﻮر ﺗﻪ وﻻړ او د ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ د درﺑﺎر د ﺧﻠﻜﻮ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى ﺳﻮ او د ﻗﻬﺴﺘﺎن
ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﺋﯥ وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ او د ټﻴټﻮاﻟﻲ او ﭘﺎﺳﻮاﻟﻲ ﺗﺮ ﻟﻴﺪو وروﺳﺘﻪ د ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺘﺼﺮ ﺳﺮه
ﻳﻮ ځﺎى ﺳﻮ )391ﻫـ( او ﭘﻪ ﺳﺮﺧﺲ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ د زوى ﻧﺼﺮ ﺳﺮه ﺟﮕړه وﻛړه او
وﻧﻴﻮل ﺳﻮ او ﻏﺰﻧﻪ ﺗﻪ ﺋﯥ واﺳﺘﺎوه.
 /6اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ د اﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺳﻴﻤﺠﻮري زوى :ﭘﻪ 385ﻫـ ﻛﺎل ﭼﻲ ﺋﯥ ﭘﻼر ﻣﻐﻠﻮب ﺳﻮ
دى ري ﺗﻪ وﻻړ ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻧﻴﺸﺎﭘﻮر ﻛﻲ د اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻰ او ﻏﺰﻧﻲ ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺳﻮ
او ﭘﻪ ﮔﺮدﯦﺰ ﻛﻲ ﺑﻨﺪي وو.
اﺑﻮﺳﻬﻞ د اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ زوى او د ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻤﺴﻰ :د 388ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺋﯥ
ژوﻧﺪ ﻛﺎوه.
د دې ﻛﻮرﻧۍ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻴﻮ ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ د ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ د وﺧﺖ او د ﻏﺰﻧﻮي دورې د اﺑﺘﺪا
ﭘﻪ ﭘﯧښﻮ ﻛﻲ ﻟﻮﻳﻪ ﺑﺮﺧﻪ درﻟﻮدﻟﻪ او ډﯦﺮه ﻣﻮده ﺋﯥ ﭘﻪ ﺑﺸﭙړ ﻗﻮت او ﺧﭙﻠﻮاﻛﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛړى
دئ او ﻛﻠﻪ ﺋﯥ ﻫﻢ د ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ ﻋﻨﻮان ﺳﻜﻪ وﻫﻠﯥ ده ،ﭼﻲ د اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪوﻟﻪ
ﺳﻜﻪ ﺳﺘﻪ ﭼﻲ ﻟﻪ 372ﻫـ څﺨﻪ ﺋﯥ ﺗﺮ 377ﻫـ ﭘﻮري ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛړى دئ او ﻳﻮه ﻟﻮر ﺋﯥ د ﻧﻮح
ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﭘﺎﭼﺎ ﻣﺎﻧﺪﻳﻨﻪ وه .ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ اﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻈﻔﺮ ﻋﻤﺎداﻟﺪوﻟﻪ
)387 – 377ﻫـ( ﻫﻢ ﺳﻜﻪ وﻫﻠﯥ وه او ﺧﭙﻠﻮاﻛﻲ ﺋﯥ درﻟﻮده ) 48ﻟﻤﺒﺮ د ﻧﺴﺐ ﭘﺎڼﻪ دي
وﻛﺘﻞ ﺳﻲ(.
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ:
اﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻤﻴﻨﻲ ،ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮي ،ﻧﺎﻣﻨﺎﻣﮥ ﻳﻮﺳﺘﻰ ،د ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ ﺗﺮﻛﺴﺘﺎن ،د
زﻣﺒﺎور ﻣﻌﺠﻢ.310 :
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 - 48ﻟﻤﺒﺮ

ﺳﻴﻤﺠﻮرﻳﺎن

اﺑﻮ ﻋﻤﺮ ﺳﻴﻤﺠﻮر دواﺗﻲ ﺣﻜﻤﺮان ﺳﻴﺴﺘﺎن
 – 1اﺑﻮ ﻋﻠﻲ اﺑﺮاﻫﻴﻢ )336 – 333ﻫـ(
×  – 2اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪوﻟﻪ
 377 – 372ﻫـ
ﻟﻮر

 - 4اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻋﻠﻲ

×  – 3اﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻈﻔﺮ

)د دوﻫﻢ ﻧﻮح ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﻣﺎﻳﻨﻪ(

)ﭘﻪ ﻗﻬﺴﺘﺎن ﻛﻲ(

)ﻋﻤﺎد اﻟﺪوﻟﻪ )387 – 377ﻫـ(
 – 5اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ

ﻣﺮاﺟﻊ :اﻟﻜﺎﻣﻞ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﻳﻤﻴﻨﻲ ،ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮي،
ﻧﺎﻣﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻰ ،ﺗﺮﻛﺴﺘﺎن ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ ،ﻣﻌﺠﻢ زاﻣﺒﺎور 310
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ﻏﺰﻧﻮﻳﺎن
)(583 – 351
د ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛﻲ ﻣﻮ وﻟﻮﺳﺘﻞ ﭼﻲ ﭘﻪ ) 349ﻫـ = 960م( ﻛﺎل د ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ
ﻟﻮﻣړي ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﻟﻪ درﺑﺎره اﻣﻴﺮ ﺣﺎﺟﺐ اﻟﭙﺘﮕﻴﻦ د ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻪ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻرۍ ﮔﻮﻣﺎرل
ﺳﻮى وو ،ﺧﻮ د ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ اﻟﭙﺘﮕﻴﻦ د ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﻧﻮح ﻟﻪ زوى ﻣﻨﺼﻮر
څﺨﻪ ﺳﺮ واﺧﻴﺴﺖ او ﻏﺰﻧﻪ او زاﺑﻠﺴﺘﺎن ﺗﻪ وﻻړ )350ﻫـ( .ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ د ﻏﺰﻧﻪ د
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،
ځﻜﻪ ﭼﻲ ﭘﺨﭙﻠﻪ اﻟﭙﺘﮕﻴﻦ او د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ځﺎى ﻛښﯧﻨﺴﺘﻠﻲ ﻛﺴﺎن ﭼﻲ د ﻧﻮﻣﻮ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﺋﯥ د
)ﺗﮕﻴﻦ( ﻛﻠﻤﻪ راﻏﻠﯥ ده ﻫﻢ د ﺗﮕﻴﻦ ﺷﺎﻫﻲ ﺳﻠﻄﻨﺘﻲ ﻛﻬﻮل ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب دي ﭼﻲ ﻳﻮ ﮔډ
اﻓﻐﺎﻧﻲ او ﺗﺮﻛﻲ ﻋﻨﺼﺮ دئ او د ﭼﻴﻨﻲ ﮔﺮزﻧﺪوى وﻛﻮﻧﮓ  Wou-Kongﭘﻪ ﺷﻬﺎدت د
760ع ﻛﺎل ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺋﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﻮ او د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﭘﺮ ﺟﻨﻮب
ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻛﻮﻟﻪ او د ﺗﮕﻴﻦ آﺑﺎد ښﺎر د دوى ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ د ﻣﺤﻤﻮد د اﺧﻼﻓﻮ ﺗﺮ وﺧﺖ ﭘﻮري ﻫﻢ د
اوﺳﻨﻲ ﻛﻨﺪﻫﺎر ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﺷﻤﺎل ﺗﻪ وﻻړ وو او ﺳﻜﯥ ﺋﯥ ﭼﻲ د اﺳﻼﻣﻲ ﻋﺼﺮ ﭘﻪ اواﻳﻠﻮ
ﭘﻮري اړه ﻟﺮي د ﻫﻨﺪوﻛﺶ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﯧږي.
ﭘﻪ ﻫﺮ ﺣﺎل اﻟﭙﺘﮕﻴﻦ ﻏﺰﻧﻪ ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻚ )اﻧﻮك( څﺨﻪ ﻻس ﺗﻪ راووﺳﺖ )351ﻫـ( او ﺗﺮ
ﺧﭙﻠﻲ ﻣړﻳﻨﻲ ﭘﻮري ﺋﯥ ﻳﻮ ﻛﺎل ﭘﺮ ﻏﺰﻧﻲ او زاﺑﻠﺴﺘﺎن ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻛﻰ او ﭘﻪ 352ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ
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
ﻛﺎﻟﻮ ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ) 355ﻫـ = 965ع( ﻛﺎل ﻣړ ﺳﻮ .ﺗﺮ اﻟﭙﺘﮕﻴﻦ وروﺳﺘﻪ د ده ﻳﻮ
ﻣﻠﮕﺮى ﭼﻲ ښﻪ ﭘﺮﻫﯧﺰﮔﺎره ،ﻣﺒﺎرز او ﻋﺎدل ﺳړى وو او ﺑﻠﻜﺎﺗﮕﻴﻦ ﻧﻮﻣﯧﺪ )ﭘﻪ ﻏﺎﻟﺐ اټﻜﻞ
ﺑﻪ ﻫﻤﻬﻐﻮ اﻓﻐﺎﻧﻲ ﺗﮕﻴﻦ ﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب وي( د ده ﭘﺮ ځﺎى ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ ،دى ﻟﺲ ﻛﺎﻟﻪ ﭘﻪ
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ﻏﺰﻧﻲ ﻛﻲ اﻣﻴﺮ وو او د 359ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﻛﻲ ﺳﻜﻪ وﻫﻠﯥ ده او د 365ﻫـ
ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﮔﺮدﯦﺰ ﭘﻪ ﻛﻼﺑﻨﺪي ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ او اﻣﻴﺮ ﭘﻴﺮي ﺗﮕﻴﻦ ﭼﻲ ﻳﻮ ﻣﻔﺴﺪ ﺳړى او
د اﻟﭙﺘﮕﻴﻦ ﻣﻠﮕﺮى وو ﭘﺮ ﻏﺰﻧﻲ ﻣﺴﺘﻮﻟﻲ ﺳﻮ ،ﺧﻠﻚ ﻟﻪ ﻫﻐﻪ څﺨﻪ ﺧﻮاﺑﺪي او ﭘﻪ ﻋﺬاب
ﺳﻮل ،ﻧﻮ د ﻏﺰﻧﻲ او ﮔﺮدﯦﺰ ﭘﺨﻮاﻧﻰ اﻣﻴﺮ ﻟﻮﻳﻚ ﺋﯥ راوﺑﺎﻟﻪ ،ﻟﻮﻳﻚ د ﻛﺎﺑﻠﺸﺎه د زوى ﭘﻪ
ﻣﺮﺳﺘﻪ )د ﻛﺎﺑﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ د ﻟﻮﮔﺮ( د څﺮخ ﭘﺮ ﺷﺎوﺧﻮا ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ .اﻣﻴﺮ ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ )د
اﻟﭙﺘﮕﻴﻦ زوم او ﻣﻠﮕﺮى( ﻫﻐﻪ ﻣﺎت ﻛړه او ﻟﺲ ﭘﻴﻼن ﺋﯥ ځﻨﻲ وﻧﻴﻮل او ﻏﺰﻧﻲ ﺗﻪ راﻏﻰ،
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﻏﺰﻧﻲ ﺧﻠﻚ د ﭘﻴﺮ ﺗﮕﻴﻦ ﻟﻪ ﻇﻠﻤﻪ ﭘﻪ ﻋﺬاب ﺳﻮي ول ﻧﻮ ﭘﻪ اﺗﻔﺎق ﺋﯥ اﻣﻴﺮ
ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ د ﺟﻮق ﻗﺮاﺑﺠﻜﻢ زوى او د ﻗﺮارﺳﻼن ﻧﻤﺴﻰ )ﻏﺎﻟﺒﺎً ﺗﮕﻴﻦ ﺷﺎﻫﻴﺎﻧﻮ ﺗﻪ
ﻣﻨﺴﻮب( ﺋﯥ د ﻏﺰﻧﻪ ﭘﻪ اﻣﺎرت وﻣﺎﻧﻪ )د  366ﻫـ = 976ع ﻛﺎل د ﺷﻌﺒﺎن .(27
اﻣﻴﺮ ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ ﻧﻮى ﻣﺴﻠﻤﺎن ﺳﻮى او زړور ﺳړى وو او د ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﻚ ﭘﻪ ﻗﻮل ﭘﻪ
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ﻛﻲ او د ﺣﻤﺪاﷲ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺰﻳﺪه ﻛﻲ ده د زاول د ﻳﻮه ﻣﺸﺮ ﻟﻮر
ﻏﻮښﺘﯥ وه او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﻟﻪ دې ﻻري د ﭘښﺘﻨﻮ زوم ﺳﻮى وو ځﻜﻪ ﻧﻮ د ده ﭘﻪ ﻟښﻜﺮ ﻛﻲ ټﻮل
ﭘښﺘﺎﻧﻪ ﺟﻨﮕﯧﺪل او ﺑﺴﺖ او ﻗﺼﺪار )ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن د ﻛﻼت ﺟﻨﻮب ﺗﻪ اوﺳﻨﻰ ﺧﻀﺪار( او
زﻣﻴﻨﺪاور او ﺑﺎﻣﻴﺎن او ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن او ﻏﻮر او زاﺑﻠﺴﺘﺎن او ﻛﺎﺑﻞ ﺋﯥ ﭼﻲ د ﻗﺮاﺗﮕﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ د
ﮔﻮﻣﺎرل ﺳﻮو ﻛﺴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ ول وﻧﻴﻮل او د ﻛﺎﺑﻞ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﻪ ﭘﺮوان ﻛﻲ ﺋﯥ ﺳﻜﻪ
ووﻫﻠﻪ او ﻟﻜﻪ ﭼﻲ ﻣﻮ د ﻟﻮدﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﻲ ووﻳﻞ ﭘﻪ ﻟﻐﻤﺎن ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻛﺎﺑﻞ د ﺳﻴﻨﺪ ﭘﺮ
ﻏﺎړه د وﻳﻬﻨﺪ د ﺟﻴﭙﺎﻟﻪ ﻛﺎﺑﻞ ﺷﺎه ﺳﺮه ﺟﮕړه وﻛړه او د ﻫﻐﻪ ﺳﻞ زره ﻟښﻜﺮ ﺋﯥ ﻣﺎت ﻛﻰ او
ﻟﻐﻤﺎن ﺋﯥ ﺗﺮ ﭘﯧښﻮره وﻧﻴﻮ او د ﻫﻐﻪ ﺳﻴﻤﻮ ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ ﺋﯥ د اﺳﻼم د دﻳﻦ ﺗﺒﻠﻴﻎ وﻛﺎوه )381
ﻫـ = 991م( .ﭘﻪ دې ﺟﮕړو ﻛﻲ ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ ﺗﻪ ډﯦﺮه وﻟﺠﻪ ﭘﻪ ﻻس ورﻏﻠﻪ او ډﯦﺮ ﻏښﺘﻠﻰ ﺳﻮ
او د ﻋﺘﺒﻲ او اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ﭘﻪ ﻗﻮل اﻓﺎﻏﻨﻪ او ﺧﻠﺞ )ﻧﻨﻨﻲ ﻏﻠﺠﻴﺎن( ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د ده ﺗﺎﺑﻊ
ﺳﻮل.
د ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ ﻟﻪ ﻧﻮرو ﻣﻬﻤﻮ ﻛﺎرو څﺨﻪ ﻟﻜﻪ د دوﻫﻢ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﻧﻮح ﭘﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﻲ ﭼﻲ
ﻣﻮ ووﻳﻞ د ﻫﺮات ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ )384ﻫـ = 994م( د ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ او د ﻫﻐﻪ د زوى ﻣﺤﻤﻮد
ﻣﺮﺳﺘﻪ ده ،ﭼﻲ ﭘﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻲ د ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ درﺑﺎر ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﻟﻪ ﭘښﻮ وﻟﻮﯦﺪل ،دا ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻰ ،ﻋﺎدل
او زړور او رښﺘﻴﻦ ﭘﺎﭼﺎ ﺗﺮ  21ﻛﺎﻟﻮ ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ  56ﻛﻠﻨۍ ﭘﻪ 387ﻫـ ﻛﺎل د ﺑﻠﺦ
او ﺑﺎﻣﻴﺎن ﺗﺮ ﻣﻨځ د ﻣﺪرﻣﻮى ﭘﻪ ﻛﻠﻲ ﻛﻲ ﻣړ او ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﻛﻲ ښﺦ ﺳﻮ .ﺣﺎل دا ﭼﻲ د آﻣﻮ ﻟﻪ
ﺳﻴﻨﺪه ﺗﺮ ﻗﺼﺪار )ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن( ﭘﻮري او د ﺳﻨﺪ ﻟﻪ ﺳﻴﻨﺪه ﺗﺮ ﻧﻴﺸﺎﭘﻮر او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﭘﻮري ﺋﯥ
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د ﻏﺰﻧﻪ ﺗﺮ ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﻻﻧﺪي ﻳﻮ ﻫﻴﻮاد ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻛړى وو او د وﻃﻨﻲ ﻛﻮرﻧﻴﻮ ﻣﺤﻠﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎن
ﻟﻜﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﺻﻔﺎرﻳﺎﻧﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﺎﺗﻪ ﻛﺴﺎﻧﻮ او ﭘﻪ ﮔﻮزﮔﺎن ﻛﻲ د آل ﻓﺮﻳﻐﻮن
اﻣﻴﺮاﻧﻮ د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﻟﻤﺮﺧﺎﺗﻪ ﻛﻲ د ﻣﻠﺘﺎن ﻟﻮدي ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﺋﯥ ﻣﺸﺮﺗﻮب ﻣﻨﻠﻰ وو.
د اﻣﻴﺮ ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ د ده د ﺷﭙږو زاﻣﻨﻮ ﻟﻪ ﺟﻤﻠﯥ څﺨﻪ اﺳﻤﻌﻴﻞ
ﻏﺰﻧﻲ ﺗﻪ راﻏﻰ او د ده ﭘﺮ ځﺎى ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ .ﺧﻮ څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺋﯥ ﻛﻔﺎﻳﺖ ﻧﻪ درﻟﻮد ﺷﻮرﺷﻴﺎﻧﻮ
ﺳﺮ واﺧﻴﺴﺖ او د ده ﻣﺸﺮ ورور اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﭼﻲ ﭘﻪ ﻧﻴﺸﺎﭘﻮر ﻛﻲ د ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﻜﻤﺮان وو
ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺎل 387ﻫـ ﻟﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻪ ﻟښﻜﺮ راووﺳﺖ او د ﻏﺰﻧﻴﻦ ﭘﻪ وره ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺧﭙﻞ ورور
ﺳﺮه ﺟﮕړه وﻛړه ،څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﻣﺤﻤﻮد ﻣﻮر زاوﻟۍ وه او ﻓﺮدوﺳﻲ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ زاﺑﻠۍ ﺑﻠﻠﯥ ده
)ﺧﺠﺴﺘﻪ درﮔﻪ ﻣﺤﻤﻮد زاﺑﻠﻰ درﻳﺎﺳﺖ( ﻧﻮ د زاﺑﻞ د ﺧﻠﻜﻮ ﭘﻪ ﻛﻮﻣﻚ ﺋﯥ اﺳﻤﻌﻴﻞ او د
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
وﻻړ ،ﭼﻲ د ﻧﻮح د زوى ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺳﺮه ﺟﮕړه وﻛړي ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﺋﯥ روﻏﻪ ورﺳﺮه
وﻛړه او ﻟﻪ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ درﺑﺎره ﻣﺤﻤﻮد د ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻪ ﭘﺎﭼﻬﻲ ﻟﻪ ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻠﺦ او ﻫﺮاﺗﻪ
وﭘﯧﮋاﻧﺪ ﺳﻮه )388ﻫـ = 998ع( ،او ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﺋﯥ وﻏﻮښﺘﻪ ﻟﻪ ﻣﺮو څﺨﻪ ﺑﻠﺦ ﺗﻪ
راوﮔﺮزي د ﺑﻐﺪاد د ﺧﻠﻴﻔﻪ اﻟﻘﺎدر ﺑﺎﷲ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻋﻬﺪ او ﻟﻮا ﺧﻠﻌﺖ ورﺗﻪ راورﺳﯧﺪ او د ده
ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﺮ ﺧﺮاﺳﺎن ﺑﺎﻧﺪي رﺳﻤﺎً د )ﻳﻤﻴﻦ اﻟﺪوﻟﻪ او اﻣﻴﻦ اﻟﻤﻠﻪ وﻟﻰ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ( د
اﻟﻘﺎﺑﻮ ﺳﺮه ﺗﺼﺪﻳﻖ ﺳﻮه )د 389ﻫـ = 998م دﻳﻘﻌﺪه( .اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﻮد ﭘﻪ ﺳﻜﻮ ﻛﻲ د ﻧﻈﺎم
اﻟﺪﻳﻦ او ﻣﻠﻚ اﻟﻤﻤﺎﻟﻚ او ﻣﻠﻮك اﻟﻤﻠﻮك ﭘﻪ اﻟﻘﺎﺑﻮ ﻫﻢ ﻳﺎد ﺳﻮى او ﻓﺮدوﺳﻲ دى )ﺷﺎه(
او اﻟﻌﺘﺒﻲ ﺋﯥ اﺣﻴﺎﻧﺎً )ﺳﻠﻄﺎن( ﻟﻴﻜﻲ او د ﻏﺰﻧﻮي دورې ﻧﻮر ﻣﺆرﺧﻴﻦ ﻟﻜﻪ ﺑﻴﻬﻘﻲ او
ﮔﺮدﻳﺰي ورﺗﻪ )اﻣﻴﺮ( واﻳﻲ ،ﺧﻮ ﻧﻈﺎم اﻟﻤﻠﻚ ﭘﻪ ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ او اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ﭘﻪ اﻟﻜﺎﻣﻞ او
ﻣﻨﻬﺎج ﺳﺮاج ﭘﻪ ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮي ﻛﻲ وﻳﻠﻲ دي ﭼﻲ :ﻣﺤﻤﻮد ﻟﻮﻣړى وار د )ﺳﻠﻄﺎن( ﭘﻪ ﻟﻘﺐ
ﻣﻠﻘﺐ ﺳﻮ او د ﻣﺠﻤﻞ اﻟﺘﻮارﻳﺦ واﻟﻘﺼﺺ )د ﺗﻬﺮان ﭼﺎپ( د ﻣﺆﻟﻒ ﭘﻪ ﻗﻮل دا ﻟﻘﺐ ﻣﺤﻤﻮد
د اﻣﻴﺮ ﺧﻠﻒ ﺻﻔﺎري ﻟﻪ ﻗﻮﻟﻪ واﺧﻴﺴﺖ او ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﺧﻠﻒ ووﻳﻞ ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻠﻄﺎن دئ ﺗﺮ
ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻣﺤﻤﻮد ﭘﻪ دې ﻟﻘﺐ ﻣﺸﻬﻮر ﺳﻮ )406ﻣﺦ(.
ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ دا ﻟﻘﺐ د ده او د ده د اﺧﻼﻓﻮ ﭘﺮ ﺳﻜﻮ ﻧﺴﺘﻪ او ﻟﻮﻣړى وار د اﺑﺮاﻫﻴﻢ
ﻏﺰﻧﻮي ﭘﺮ ﺳﻜﻪ وﻫﻞ ﺳﻮى ﭼﻲ ﭘﻪ )451ﻫـ = 1059م( ﻛﺎل ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ ﺧﻮ ﭘﻪ
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ﻏﺰﻧﻲ ﻛﻲ د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد د ﻗﺒﺮ ﭘﺮ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﭘﻪ ﻛﻮﻓﻲ ﻏﻮﻧﺪي ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻟﻴﻚ د ده د ﻣړﻳﻨﻲ
ورځﻮ ﺗﻪ ﻧﮋدې ﻟﻴﻜﻠﻲ ﺳﻮي دي" :اﻻﻣﻴﺮ اﻻﺟﻞ اﻟﺴﻴﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻰ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ
ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ" او دا ټﻴﻨﮓ ﺳﻨﺪ ډﯦﺮ ﭘﺨﻮاﻧﻰ دئ.
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﭘﻪ 389ﻫـ ﻛﺎل د ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﻣﻨﺼﻮر او ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺧﺎﺻﻪ اﻣﻴﺮان
ﻳﻜﺘﻮزون او ﻓﺎﻳﻖ او وروﺳﺘﻨﻰ ﺳﺎﻣﺎﻧﻲ ﺷﻬﺰاده اﻟﻤﻨﺘﺼﺮ ﺋﯥ ﻟﻜﻪ ﭼﻲ دﻣﺨﻪ وﻟﻴﻜﻞ ﺳﻮه
ﻣﻐﻠﻮب ﻛړه او ﭘﻪ ﻧﻮر ﭘﺎﺗﻪ ژوﻧﺪ ﻛﻲ د )392ﻫـ او 416ﻫـ( ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺋﯥ اووه ﻟﺲ واره ﭘﺮ ﻫﻨﺪ
ﻟﻮى او ﻛﻮﭼﻨﻲ ﻳﺮﻏﻠﻮﻧﻪ وﻛړه او ﻟﻪ )390ﻫـ څﺨﻪ ﺗﺮ 392ﻫـ( ﭘﻮري ﺋﯥ د وﻳﻬﻨﺪ ﭘﻪ وﻻﻳﺖ
)د اټﻚ ﭘﺮ ﻏﺎړه اوﺳﻨﻰ ﻫﻮﻧډ( او ﻟﻐﻤﺎن او ﭘﯧښﻮر ﻛﻲ د ﺟﻴﭙﺎﻟﻪ ﺳﺮه وﺟﻨﮕﯧﺪ او ﭘﯧښﻮر
ﺋﯥ وﻧﻴﻮ او د )ﻏﺎزي( ﭘﻪ ﻟﻘﺐ ﻣﺸﻬﻮر ﺳﻮ.
ﭘﻪ  393ﻫـ 1002م ﻛﺎل ﺋﯥ د اﺣﻤﺪ ﺻﻔﺎري زوى ﺧﻠﻒ ﻟﻜﻪ د ﺻﻔﺎرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺣﻮال ﻛﻲ
ﭼﻲ ﺗﯧﺮ ﺳﻮه وﻧﻴﻮ او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺋﯥ ﻗﺒﺠﻲ ﺣﺎﺟﺐ او ﻛﺪﺧﺪاى ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺷﺎد ﺗﻪ وﺳﭙﺎره ،ﺧﻮ
ﺑﻮﺑﻜﺮ ﻋﺒﺪاﷲ ﭼﻲ د ﺧﻠﻒ د ﻟﻮر ﻧﺒﻴﺮه وو او ﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﺣﺎﺟﺐ ﭘﺮ دوى ﺑﻠﻮا وﻛړه څﻮ
ﺳﻠﻄﺎن ﭘﻪ 394ﻫـ ﻛﺎل ﺑﻴﺎ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﻪ راﻏﻰ او ﻫﻐﻪ ﺑﻠﻮا ﺋﯥ ﺳړه ﻛړه.
ﭘﻪ 396ﻫـ =  1005م ﻛﺎل د ﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﺳﻴﻨﺪ ﭘﻮرﻳﻮوت او ﻟﻜﻪ د ﻟﻮدﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺤﺚ ﻛﻲ
ﭼﻲ ووﻳﻞ ﺳﻮه ﻣﻠﺘﺎن ﺋﯥ وﻧﻴﻮ او ﭘﻪ )397ﻫـ = 1006م( ﻛﺎل ﺋﯥ د ﺗﺮﻛﺴﺘﺎن اﻳﻠﻚ ﺧﺎن
ﭼﻲ ﭘﺮ ﺑﻠﺦ او ﻫﺮات ﺋﯥ ﺗﺮ ﻧﻴﺸﺎﭘﻮره ﻗﺒﻀﻪ ﻛړې وه ﻣﺎت ﻛﻰ او ﭘﻪ 399ﻫـ = 1008م ﻛﺎل ﺋﯥ
د ﻫﻨﺪ راﺟﮕﺎن ﭘﻪ وﻳﻬﻨﺪ ﻛﻲ د اﻧﻨﺪه ﭘﺎﻟﻪ ﺳﺮه ﻣﺎت ﻛړه او د 403 – 402ﻫـ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺋﯥ ﭘﻪ
ﭘﻨﺠﺎب او ﻛﺸﻤﻴﺮ ﻛﻲ ﻓﺘﻮﺣﺎت وﻛړه او ﭘﻪ 403ﻫـ = 1012م ﻛﻲ ﺋﯥ ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن )د ﻏﻮر
ﺷﻤﺎل ﺗﻪ( ﻫﻢ وﻧﻴﻮ او د ﺑﻴﻬﻘﻲ ﭘﻪ ﻗﻮل ﺋﯥ ﭘﻪ )405ﻫـ = 1014ع( ﻛﺎل د ﺑﺴﺖ ﻟﻪ ﻻري ﭘﺮ
ﻏﻮر ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او د ﻏﻮر ﺣﻜﻤﺮان اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻮري د ﻟﺴﻮ زرو ﺗﻨﻮ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه د
آﻫﻨﮕﺮان ﭘﻪ ﻛﻼ ﻛﻲ ﻛﻼﺑﻨﺪ او ﺑﻨﺪي ﺳﻮ او د )407ﻫـ = 1016ع( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺋﯥ ﭘﺮ
ﭘﻨﺠﺎب او ﻛﺸﻤﻴﺮ ﺣﻤﻠﯥ وﻛړې او ﻳﻮ ﻛﺎل وروﺳﺘﻪ د ﺧﻮارزم ﺧﻠﻜﻮ ﭘﺮ ﻣﺎﻣﻮن ﺧﻮارزﻣﺸﺎه
)د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد د ﺧﻮر ﭘﺮ ﻣﯧړه( ﺑﻠﻮا وﻛړه او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ وواژه ﺧﻮ ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻮارزم وﻧﻴﻮ او
اﻟﺘﻮﻧﺘﺎش ﺋﯥ ﻫﻠﺘﻪ ودراوه )408ﻫـ( .ﭘﻪ )410 - 409ﻫـ( ﻛﺎل ﺋﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ ﻗﻨﻮج او د
ﮔﻨﮓ ﻛڅﻮﻧﻪ د ډﯦﺮو ﺑﻨﺪﻳﺎﻧﻮ او وﻟﺠﻮ ﺳﺮه وﻧﻴﻮ او د درو ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ درﻫﻤﻮ ﺳﺮه ﻏﺰﻧﻲ ﺗﻪ
راﻏﻰ او د اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ﭘﻪ ﻗﻮل ﭘﻪ ﻻره ﻛﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه وﻧښﺖ ځﻜﻪ ﭼﻲ دوى ﺗﻞ د ﻫﻨﺪ او
ﻏﺰﻧﻪ ﭘﻪ ﻻره ﻛﻲ د ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟﻪ .ﭘﻪ )411ﻫـ = 1020م( ﻛﺎل د ﻏﻮر ﻓﺘﺢ او ﭘﻪ 412ﻫـ د
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ﻛﺸﻤﻴﺮ د ﻟﻮﻫﺮﻛﻮټ د ﺣﺼﺎر ﻣﺤﺎﺻﺮه او ﭘﻪ 413ﻫـ ﻛﻲ د ﮔﻮاﻟﻴﺎر او ﻛﺎﻟﻨﺠﺮو او ﭘﻪ 414ﻫـ
د ﺳﻠﻴﻤﺎن د ﻏﺮو او ﭘښﺘﻨﻮ ﻓﺘﻮﺣﺎت ﺑﺸﭙړ ﺳﻮل او ﭘﻪ )416 – 415ﻫـ( ﻛﺎل ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﺗﻪ
وﻻړ او د ﺑﻠﺦ او د آﻣﻮ د ﻏﺎړي اﻣﻴﺮان ﺋﯥ د ځﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻛړه او د ﻛﺎﺷﻐﺮي ﻗﺪرﺧﺎن ﺳﺮه ﺋﯥ
ﺗړون وﺗﺎړه او څﻠﻮر زره ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن ﺋﯥ ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ .ﭘﻪ 416ﻫـ ﻛﻲ ﻣﺤﻤﻮد د
ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻫﻨﺪ د ﻛﺎﺗﻴﺎ وار ﭘﺮ ﺳﻮﻣﻨﺎت ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه او د ﻫﻐﻪ ځﺎى ﻣﺸﻬﻮر ﺑﻮدﺗﻮن )ﻣﻌﺒﺪ( ﺋﯥ
وران ﻛﻰ او ډﯦﺮه وﻟﺠﻪ ﺋﯥ ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻠﻪ او ﮔﺠﺮات ﺋﯥ ﻫﻢ وﻧﻴﻮ.
د ﻣﺤﻤﻮد وروﺳﺘﻨﻰ ﻳﺮﻏﻞ ﭘﻪ )418ﻫـ = 1028م( ﻛﺎل د ﻣﻠﺘﺎن د ﺟﺘﺎﻧﻮ د ﻃﺎﻳﻔﯥ د
ﺗﺄدﻳﺐ ﻟﻪ ﭘﺎره وو او ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﻛﻲ ﭘﺮ دې ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺳﻮ ﭼﻲ ﻟﻪ اﺻﻔﻬﺎﻧﻪ ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺗﺮ ﻋﺮاق او
ﻫﻤﺪان او ﻃﺒﺮﺳﺘﺎﻧﻪ او د ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻮ ﺧﻮا ﺗﻪ د ﮔﻨﮕﺎ ﺗﺮ څﻨډو او ﺷﻤﺎﻻً ﺗﺮ ﺧﻮارزﻣﻪ ،او ﺟﻨﻮﺑﺎً
د ﺑﻠﻮﭼﺴﺘﺎن ﺗﺮ ﻛڅﻮ او ﻛﺎﺗﻴﺎوار ﭘﻮري ﺋﯥ ﻳﻮه ﻟﻮﻳﻪ ﺷﻬﻨﺸﺎﻫﻲ ﺟﻮړه ﻛړه او ﺧﭙﻞ زوى
ﻣﺴﻌﻮد ﺋﯥ ﭘﻪ اﺻﻔﻬﺎن ﻛﻲ ﻛښﯧﻨﺎوه )420ﻫـ = 1029م( او دا ﻟﻮى ﻫﻴﻮاد ﺋﯥ ﻟﻪ ﮔﻨﮕﺎ څﺨﻪ
د دﺟﻠﯥ او ﻓﺮات ﺗﺮ ﻛڅﻮ )ﺳﻮاﺣﻠﻮ( ﭘﻮري د ﻏﺰﻧﻪ د ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ﺗﺮ اداې ﻻﻧﺪي راووﺳﺖ او
ﭘﻪ آﺳﻴﺎ ﻛﻲ ﺋﯥ ﺧﻮرا ﻟﻮﻳﻪ اﻣﭙﺮاﺗﻮري ﺟﻮړه ﻛړه .ده ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻪ ،ﭘﺮوان ،ﻧﺸﺎﭘﻮر ،ﻫﺮات،
ﺟﻮزﺟﺎن ،ﺑﻠﺦ ،وﻟﻮاﻟﺞ )ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن( ،ﻻﻫﻮر )د ﻣﺤﻤﻮد ﭘﻮر ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ( او د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﻧﻮرو
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
اﻟﻌﺘﺒﻲ او ﻧﻮرو د ټﻮﻟﯧﺪو ځﺎى وو .دى ﺳﺘﺮ ،ﺑﺎﻛﻔﺎﻳﺘﻪ ،زړور ،ﺳﺨﻲ او د ﺟﻬﺎﻧﺪارۍ ﭘﻪ
ﭼﺎرو ﭘﻮه ﭘﺎﭼﺎ وو ،ﭼﻲ د اﻟﻌﺘﺒﻲ ﭘﻪ ﻗﻮل ﺋﯥ د ﺗﺮﻛﻲ او اﻓﻐﺎﻧﻲ او ﺗﺎﺟﻴﻜﻮ او ﻏﻠﺠﻮ
)ﻏﻠﺠﻮ ﭼﻲ د اﺻﻄﺨﺮي او ﻳﺎﻗﻮت ﭘﻪ وﻳﻨﺎ ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن او ﺳﻴﺴﺘﺎن او ﻛﺎﺑﻞ ﻛﻲ اوﺳﯧﺪل(
او ﻫﻨﺪو ﻋﻨﺎﺻﺮو څﺨﻪ ﮔډ ﻟﻮى ﻟښﻜﺮ ﺟﻮړ ﻛړى او د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻃﺎﻳﻔﯥ ﺋﯥ د ﻏﻮر ﭘﻪ ﻏﺮو او
د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﭘﻪ ﻏﺮه او ﺳﭙﻴﻦ ﻏﺮه او ﻧﻮرو ﻛﻲ د ځﺎن ﺗﺎﺑﻊ او ﭘﻪ اﺳﻼم ﺋﯥ ﻣﺸﺮﻓﻲ ﻛړې او د
اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ﭘﻪ وﻳﻨﺎ د ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ او ﺑﺎﻃﻨﻴﻪ او ﺟﻬﻤﻴﻪ او ﻣﺸﺒﻬﻪ او رواﻓﻀﻮ ﻓﺮﻗﯥ ﺋﯥ وﻳﺴﺘﻠﯥ او
ﻛﺘﺎﺑﻮﻧﻪ ﺋﯥ وروﺳﻮځﻞ .د اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن ﭘﻪ ﻗﻮل ده ﻫﺮ ﻛﺎل ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ ﻏﺰا ﭘﺮ ځﺎن ﻓﺮض ﻛړې
وه او ﭘﻪ ﻣﺬﻫﺐ ﺷﺎﻓﻌﻲ وو او اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن د اﻣﺎم اﻟﺤﺮﻣﻴﻦ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻚ ﺟﻮﻳﻨﻲ )د ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﻌﺎﺻﺮ( ﻟﻪ ﻛﺘﺎﺑﻪ ﭼﻲ ﻣﻐﻴﺚ اﻟﺨﻠﻖ ﻓﻰ اﺧﺘﻴﺎر اﻻﺣﻖ ﻧﻮﻣﯧږي ﻧﻘﻞ ﻛﻮي ﭼﻲ :ﻣﺤﻤﻮد د
اﻣﺎم اﺑﻮ ﺣﻨﻴﻔﻪ ﭘﻪ ﻣﺬﻫﺐ وو او د ﺣﺪﻳﺜﻮ ﺳﺮه ﺋﯥ ﺧﻮرا زﻳﺎﺗﻪ ﻣﻴﻨﻪ درﻟﻮدﻟﻪ ،او ﺗﻞ ﺑﻪ ﺋﯥ
ﻫﻐﻪ د ﻟﻮﻳﻮ ﺷﻴﺨﺎﻧﻮ څﺨﻪ اروﯦﺪه .ﺧﻮ د ﻗﻔﺎل ﻣﺮوزي ﻧﺎﻣﺘﻮ ﺷﺎﻓﻌﻲ ﭘﻪ ﺗﻠﻘﻴﻦ د اﻣﺎم
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ﺷﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬﻫﺐ ﺗﻪ راواوښﺖ.
ﻟﻨډه دا ﭼﻲ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻛﺮوړ او زړور ﭘﺎﭼﺎ وو او د اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ﭘﻪ ﻗﻮل ښﻪ ﻣﺦ او
ﺟﺬاﺑﻪ ﺑڼﻪ ﺋﯥ درﻟﻮده ،ﺳﺘﺮﮔﻲ ﺋﯥ ﻛﻮﭼﻨۍ او ورﯦښﺘﺎن ﺋﯥ ﺳﺮه ول او د اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن ﭘﻪ وﻳﻨﺎ
د 361ﻫـ ﻛﺎل د ﻋﺎﺷﻮرا ﭘﻪ ﺷﭙﻪ زﯦږﯦﺪﻟﻰ وو او د آﺳﻴﺎ ﭘﻪ زړه ﻛﻲ د ﻳﻮ ﻟﻮى دوﻟﺖ ﺗﺮ
ﺟﻮړوﻟﻮ وروﺳﺘﻪ د ﺳﻞ ﭘﻪ ﻧﺎروﻏۍ اﺧﺘﻪ ﺳﻮ او ﭘﻪ  61ﻛﻠﻨۍ ﻛﻲ ﺗﺮ  33ﻛﺎﻟﻮ ﭘﺎﭼﻬۍ
وروﺳﺘﻪ د )421ﻫـ 1030 -م( ﻛﺎل د دوﻫﻤﻲ ﺧﻮر )رﺑﻴﻊ اﻻﺧﺮ( ﭘﺮ 23ﻣﻪ د ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﯥ ﭘﻪ
ورځ ﻣړ او د ﻏﺰﻧﻪ ﭘﻪ ﻓﻴﺮوزه ﻣﺎڼۍ ﻛﻲ ښﺦ ﺳﻮ .اوس ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﻛﻲ د ﻓﯧﺮوزه
ﻣﺎڼۍ څﻪ اﺛﺮ ﻧﺴﺘﻪ ﺧﻮ ﻳﻮازي د ﺳﻠﻄﺎن د ﻣﺰار ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ )ډﺑﺮﻳﻨﻪ ﻟﻮﺣﻪ( ﭘﺎﺗﻪ ده او ﭘﺮ ﻫﻐﯥ
ﺋﯥ ﭘﻪ ﻛﻮﻓﻲ ﻏﻮﻧﺪي ﻟﻴﻚ داﺳﻲ ﻟﻴﻜﻠﻲ دي:
"ﻏﻔﺮاﻧﺎً ﻣﻦ اﷲ اﻻﻣﻴﺮ اﻻﺟﻞ اﻟﺴﻴﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻰ اﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ
ﻏﻔﺮﻟﻪ ،ﺗﻮﻓﻰ رﺣﻤﺔ اﷲ ﻋﻠﻴﻪ و ﻧﻮر ﺣﻔﺮﺗﻪ و ﺑﻴﺾ وﺟﻬﻪ ﻋﺸﻴﺔ ﻳﻮم اﻟﺤﻤﻴﺮ ﻟﺴﺒﻊ ﻳﻘﻴﻦ ﻣﻦ
ﺷﻬﺮ رﺑﻴﻊ اﻻﺧﺮ ﺳﻨﻪ اﺣﺪى و ﻋﺸﺮﻳﻦ و ارﺑﻌﻤﺎﺋﺔ".
ﻫﻐﻪ ﻛﻮﭼﻨۍ ﮔﻨﺒﺪه ﭼﻲ ﻧﻦ د ﺳﻠﻄﺎن ﭘﺮ ﻣﺰار وداﻧﻪ ده ﭘﻪ 1324ﻫـ ق ﻛﺎل د اﻣﻴﺮ
ﺣﺒﻴﺐ اﷲ ﺧﺎن ﭘﻪ اﻣﺮ ﺟﻮړه ﺳﻮې ده ) 50 – 49ﻋﻜﺴﻮﻧﻪ(.
ﺗﺮ ﻣﺤﻤﻮد وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ زوى ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻪ ﮔﻮزﮔﺎﻧﺎن څﺨﻪ راﻏﻰ او ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﻛﻲ د ﭘﻼر
ﭘﺮ ځﺎى ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او ﺧﭙﻞ اﻛﺎ اﻣﻴﺮ ﻳﻮﺳﻒ د ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ زوى ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر او
ﺧﻮاﺟﻪ اﺑﻮ ﺳﻬﻞ اﺣﻤﺪ ﺣﻤﺪوي ﺋﯥ وزﻳﺮ او ﻋﻠﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﺋﯥ ﻟﻮى ﺣﺎﺟﺐ وټﺎﻛﻪ ،ﺧﻮ ﺗﺮ 50
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
ﻫﻐﻪ د ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻏﺰﻧﻲ ﺗﻪ راوﺑﻮﻟﻲ .ﻣﺤﻤﺪ د ﻫﻨﺪواﻧﻮ د ﻟښﻜﺮ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﺳﻮﻧﺪ ﻫﺮاى
ﭘﻪ ﻫﻐﻮ ﭘﺴﻲ وﮔﻮﻣﺎره ،ﺧﻮ د ﺳﺮاى ﻣﺮﻳﺎﻧﻮ ﺳﻮﻧﺪﻫﺮاى وواژه او ﭘﻪ ﻧﺸﺎﭘﻮر ﻛﻲ اﻣﻴﺮ
ﻣﺴﻌﻮد ﺗﻪ ورﻏﻠﻞ ،ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ د ﺑﻐﺪاد ﺧﻠﻴﻔﻪ اﻟﻘﺎدرﺑﺎﷲ د اﻣﺎرت ﻟﻮا او ﻋﻬﺪ د
ﻣﺮﺳﻞ ﺑﻦ ﻣﻨﺼﻮر ﺑﻦ اﻓﻠﺢ ﮔﺮدﻳﺰي ﭘﻪ ﻻس اﻣﻴﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺗﻪ وﻟﯧږل ،او ده ﺗﻪ ﺋﯥ د اﺳﻼﻣﻲ
داﻳﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﭘﻪ ﻗﻮل د ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ اﷲ او ﺣﺎﻓﻆ ﻋﺒﺎداﷲ او ﻇﻬﻴﺮ ﺧﻠﻴﻔﺔ اﷲ ﻟﻘﺐ
ورﻛﻰ ،ﭼﻲ اﺑﻦ اﺛﻴﺮ دا ﻟﻘﺐ ﺳﻴﺪ اﻟﻤﻠﻮك او اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ﻫﻢ ﻟﻴﻜﻠﻰ دئ او ﭘﻪ دې ﺻﻮرت
ﺋﯥ ﻣﺴﻌﻮد رﺳﻤﺎً د ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﺎﭼﺎ وﭘﯧﮋاﻧﺪ.
اﻣﻴﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﻟﻪ ﻫﺮاﺗﻪ ﺑﺴﺖ ﺗﻪ راﻏﻰ او ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻪ ﻏﺰﻧﻪ څﺨﻪ ﺗﮕﻴﻦ آﺑﺎد )د ﻫﻠﻤﻨﺪ او
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د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺣﺪود

ﻣﺤﺮوﺳﻪ ﻣځﻜﻲ

ﻣﺸﻬﻮر ښﺎروﻧﻪ

د ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻧﻮ د ﺳﻠﻄﻨﺖ ﻧﻘﺸﻪ –  1030م .د ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻛﺘﺎب څﺨﻪ – د  1963د اﻳﺪﻧﺒﺮګ ﭼﺎپ –  – 49ﻟﻤﺒﺮ ﻧﻘﺸﻪ
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ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﻛﻲ د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻗﺒﺮ او د ﻫﻐﻪ ﻛﺘﻴﺒﻪ  – 50ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ
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ارﻏﻨﺪاو ﺗﺮ ﻣﻨځ( ﻟښﻜﺮ راووﺳﺖ ،ﺧﻮ ﺗﺮ اوو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﺎﭼﻬۍ وروﺳﺘﻪ اﻣﻴﺮ ﻳﻮﺳﻒ او
ﻋﻠﻲ ﻗﺮﻳﺐ ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﮕﻴﻦ آﺑﺎد ﻛﻲ وﻧﻴﻮ او ړوﻧﺪ ﺋﯥ ﻛﻰ او اﻣﻴﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺋﯥ د ﻫﻐﻪ ﭘﺮ ځﺎى
ﻛښﯧﻨﺎوه )د 421ﻫـ د ﻛﻮﭼﻨﻲ اﺧﺘﺮ ﻣﻴﺎﺷﺖ(.
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﻌﻮد ﺧﻮاﺟﻪ اﺣﻤﺪ د ﺣﺴﻦ ﻣﻴﻤﻨﺪي زوى )ﭼﻲ ﭘﻪ 424ﻫـ ﻛﻲ ﻣړ دئ( د
ﻫﻨﺪ ﻟﻪ زﻧﺪاﻧﻪ راوﻳﻮﺳﺖ او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ ﺧﭙﻞ وزﻳﺮ ﻛﻰ او ﺣﺴﻦ ﻣﻴﻜﺎﻟﻲ )وزﻳﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻪ اﻣﻴﺮ
ﺣﺴﻨﻚ( ﺋﯥ د ﻗﺮﻣﻄﻲ واﻟﻲ ﭘﻪ ﺗﻮر ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﻛﻲ ﻏړﻏړه ﻛﻰ او د ﻣﺤﻤﻮد ﻟﻪ ﺧﺰاﻧﻪ داره ﭼﻲ
اﺣﻤﺪﻳﻨﺎ ﻟﺘﮕﻴﻦ ﻧﻮﻣﯧﺪ ﺧﻮرا ډﯦﺮ ﻣﺎل واﺧﻴﺴﺖ او دى ﺋﯥ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه او ﭘﻪ 422ﻫـ ﻛﺎل
ﺋﯥ ﻛﺮﻣﺎن او ﻣﻜﺮان وﻧﻴﻮل او ﭘﻪ 423ﻫـ = 1031م ﻛﺎل ﻫﺮات ﺗﻪ وﻻړ او ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر
ﻋﺒﺪوس ﺋﯥ د ﺧﺮاﺳﺎن د ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻓﺴﺎد د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﻪ ﭘﺎره وﮔﻮﻣﺎره او ﭘﻪ 424ﻫـ ﻛﺎل
ﺋﯥ د ﻛﺸﻤﻴﺮ ﭘﺮ ﺳﺮﺳﺘﻲ ﻟښﻜﺮ وﻳﻮﺳﺖ او ﭘﻪ  425ﻫـ = 1033م ﻛﺎل ﺋﯥ ﭘﺮ آﻣﻞ او ﺳﺎري
او ﻃﺒﺮﺳﺘﺎن ﺑﺮى وﻣﻮﻧﺪ ،او اﻣﻴﺮ ﺑﻜﺘﻐﺪى ﺋﯥ د ﻟﻮى ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه د ﺧﺮاﺳﺎن د ﺷﻤﺎﻟﻲ ډاﮔﻮ
د ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺎﻧﻮ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﻪ ﭘﺎره واﺳﺘﺎوه ،ﺧﻮ ﻧﺎﻛﺎﻣﻪ راوﮔﺮزﯦﺪ ،او ﭘﻪ )426ﻫـ = 1034م(
ﻛﺎل ﺋﯥ ﻳﻮ ﻟښﻜﺮ د ﻫﻨﺪو ﺳﭙﻬﺴﺎﻻر ﺗﻠﻚ د ﺟﻬﻠﻦ د زوى ﭘﻪ ﻣﺸﺮي د اﺣﻤﺪﻳﻨﺎ ﻟﺘﮕﻴﻦ د
ﻣﻘﺎﺑﻠﯥ ﻟﻪ ﭘﺎره ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ ﻳﺎﻏﻲ ﺳﻮى وو وﻟﯧږه ،اﺣﻤﺪ ﻣﺎت ﺳﻮ او ﻣﻨﺼﻮره ﺗﻪ
وﺗښﺘﯧﺪ او د ﺳﻨﺪ ﭘﻪ اوﺑﻮ ﻛﻲ ډوب ﺳﻮ )427ﻫـ = 1053م( او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻛﺎل ﺋﯥ ﭘﺮ
ﻫﺎﻧﺴﻲ او د ﻫﻨﺪ ﭘﺮ ﻧﻮرو ﻛﻼوو ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ ،ﺗﺮ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﺧﭙﻞ زوى اﻣﻴﺮ
ﻣﺠﺪد ﭘﻪ ﻻﻫﻮر ﻛﻲ ﺣﻜﻤﺮان ﭘﺮﯦښﻮو او ﺗﺮ )428ﻫـ = 1036م( ﭘﻮري ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﺗﻪ
راﻏﻰ.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﺎﻧﻮ ﺗﻞ ﻓﺘﻨﯥ ﺟﻮړوﻟﯥ ځﻜﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې
ﻛﺎل ﺋﯥ د ﺑﻠﺦ ﻟﻪ ﻻري ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﺗﻪ ﻣﺨﻪ وﻛړه ،ﺧﻮ ﭘﺮ ﺑﻠﺦ ﺑﺎﻧﺪي داود ﺗﺮﻛﻤﺎن ﻳﺮﻏﻞ
وﻛﻰ او ﭼﻲ اﻣﻴﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﻠﺦ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ داود ﻣﺮو ﺗﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ ﺳﻮ او ﭘﻪ 429ﻫـ ﻛﺎل ﺋﯥ ﭘﻪ
ﮔﻮزﮔﺎﻧﺎﻧﻮ ﻛﻲ ﻣﺴﻌﻮد ﻋﻠﻲ ﻛﻨﺪزى ﻟﻪ ﭘښﻮ واﭼﺎوه او ځﻴﻨﻲ ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن ﺋﯥ د څړ د ځﺎﻳﻮ
ﭘﻪ ورﻛﻮﻟﻮ راﺿﻲ ﻛړه او د ځﻴﻨﻮ ﺳﺮه ﺋﯥ ﭘﻪ 430ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ ﺟﮕړه وﻛړه او
ﺗﺮ )431ﻫـ = 1039م( ﻛﺎﻟﻪ د ﻫﺮات او ﻏﻮر ﻟﻪ ﻻري ﻏﺰﻧﻲ ﺗﻪ راﻏﻰ او ﻟﻮى ﺣﺎﺟﺐ ﺳﺒﺎﺷﻲ
او ﺣﺎﺟﺐ ﺑﻜﺘﻐﺪى ﭼﻲ ﭘﻪ دې ﺟﮕړو ﻛﻲ ﺋﯥ ﻧﺎﻓﺮﻣﺎﻧﻲ ﻛړې وه ﻣﺼﺎدره او ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ
ﻣﻌﺰول ﻛړه .ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ د ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ زاﻣﻨﻮ ﻃﻐﺮل او ﭼﻐﺮي ﺑﻴﮓ ﺧﺮاﺳﺎن ﻟﻪ
ﻧﺸﺎﭘﻮره ﺗﺮ ﻫﺮات او ﺑﻠﺦ او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﭘﻮري وﻧﻴﻮ او ﻣﺴﻌﻮد ﺋﯥ د ﻣﺮو او ﺳﺮﺧﺲ ﺗﺮ ﻣﻨځ د
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دﻧﺪاﻧﻘﺎن ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ ﻣﺎت ﻛﻰ او ﭘﻪ 431ﻫـ ﻛﺎل ﻣﺴﻌﻮد ﺧﭙﻠﻪ وروﺳﺘﻨۍ ﺳﻜﻪ ووﻫﻠﻪ ﭼﻲ
ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ 433ﻫـ ﻛﺎل ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ ﻃﻐﺮل ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ښﺎر ﻛﻲ ﺳﻜﻪ وﻫﻠﯥ ده.
اﻣﻴﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﭼﻲ د ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ اوﺿﺎع ﻛﻲ ﮔډوډي وﻟﻴﺪﻟﻪ ،ﺧﭙﻞ زوى ﻣﻮدود ﺋﯥ ﭘﻪ
ﻏﺰﻧﻪ ﻛﻲ ﭘﺮﯦښﻮ او ﭘﺨﭙﻠﻪ د ﻣﺤﻤﻮدي ﺧﺰاﻧﻮ او ﻟښﻜﺮ او د ﺧﭙﻞ ړاﻧﺪه ورور ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺮه ﺋﯥ
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﻣﺨﻪ ﻛړه ﺧﻮ ﭘﻪ ﻣﺎرﻳﮕﻠﻪ )د اوﺳﻨﻲ ﺣﺴﻦ اﺑﺪال ﭘﻪ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺮﺧﻪ( ﻛﻲ د ده
ﻟښﻜﺮﻳﺎﻧﻮ ﭘﺮ ده ﺑﻠﻮا وﻛړه او ړوﻧﺪ اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ﭘﺎﭼﺎ وټﺎﻛﻪ ،او اﻣﻴﺮ ﻣﺴﻌﻮد ﺋﯥ د
ﮔﻴﺮي )ﮔﻬﺮي( ﭘﻪ ﻛﻼ ﻛﻲ ﺑﻨﺪي ﻛﻰ او ﺑﻴﺎ ﺋﯥ د ﻃﺎﻫﺮ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ وواژه )د
432ﻫـ = 1040م ﻛﺎل د ﺟﻤﺎدى اﻻوﻟﻰ .(11
ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ اﻣﻴﺮ ﻣﻮدود ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻪ ﻛﻲ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او د ﺧﭙﻞ ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه
ﺋﯥ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﻣﺨﻪ وﻛړه او د ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر ﭘﻪ دﻧﭙﻮر )اوﺳﻨﻲ ﺟﻼل آﺑﺎد ﺗﻪ ﻧﮋدې = د ﺑﺎﺑﺮ ﭘﻪ
آدﻳﻨﻪ ﭘﻮر( ﻛﻲ د ﺧﭙﻞ اﻛﺎ ﻣﺤﻤﺪ د ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه وﻧښﺖ او د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر وژوﻧﻜﻲ ﺋﯥ ﻛﻪ ﺗﺮك
ول ﻛﻪ ﺗﺎﺟﻴﻚ ول ووژل او ﻫﻢ ﺋﯥ ﻣﺤﻤﺪ د ﻫﻐﻪ د زوى ﻃﺎﻫﺮ ﺳﺮه وﻧﻴﻮ او وﺋﯥ وژل
)432ﻫـ( او ﻫﻠﺘﻪ ﺋﯥ ﻳﻮ ښﺎر د )ﻓﺘﺢ آﺑﺎد( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ودان ﻛﻰ ﭼﻲ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻧﺎﻣﻪ
ﭘﺎﺗﻪ دئ.
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻮدود د ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ ﺗﺮﻛﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭼﻲ ﻧﻔﻮذ ﺋﯥ ورځ ﭘﻪ ورځ ﭘﻪ ﻣﺎرواء اﻟﻨﻬﺮ او
ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ زﻳﺎﺗﯧﺪه د دوﺳﺘﺎﻧﻪ رواﺑﻄﻮ ﭘﻪ ټﻴﻨﮕﻮﻟﻮ ﻛﻲ زﻳﺎر ﻳﻮﺳﺖ ،او د ﺟﻐﺮي ﺑﻴﮓ ﻟﻮر
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
ﻛﻲ ﻟﻴﺪه ﻛﯧږي ،ﭼﻲ ﭘﺮ ﺧﭙﻠﻪ ﺳﻜﻪ ﺋﯥ د ﺳﻴﻮا  Sivaد ﻏﻮاﻳﻲ ﺻﻮرت د ﺳﺮي ﺳﻤﻨﺘﻪ دﻳﻮه
 Sri Samanta Divaد ﻟﻴﻜﻨﻲ )ﻛﺘﻴﺒﯥ( ﺳﺮه ﻧﻘﺶ ﻛړى وو ﭼﻲ دا روﻳﻪ د وﻳﻬﻨﺪ د ﻛﺎﺑﻞ
ﺷﺎﻫﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺳﻜﻮ څﺨﻪ اﺧﻴﺴﺘﻪ ﺳﻮې وه .ﻣﻮدود ﺗﺮ  9ﻛﺎﻟﻮ ﭘﺎﭼﻬۍ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ  39ﻛﻠﻨۍ
)441ﻫـ = 1049م( ﻛﺎل ﻣړ ﺳﻮ ،او د ﻏﺰﻧﻲ ﭘﺎﭼﻬﻲ ﺗﺮ دوو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﭘﻮري د اﻣﻴﺮ ﻣﻮدود د
زوى دوﻫﻢ ﻣﺴﻌﻮد او اﻛﺎ ﺋﯥ ﻋﻠﻲ د ﻟﻮﻣړي ﻣﺴﻌﻮد د زوى ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وه ،څﻮ ﭼﻲ د ﺳﻠﻄﺎن
ﻣﺤﻤﻮد زوى ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ ﭘﺮ دوى ﻏﺎﻟﺐ ﺳﻮ او ﭘﻪ ﻫﻤﻬﻐﻪ ﻛﺎل 441ﻫـ ﻛﻲ د ﻏﺰﻧﻲ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ
ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ.
ﺧﻮ ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ داود ﭼﻲ د ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﻜﻤﺪار وو د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻟﻪ ﻻري ﭘﺮ ﺑﺴﺖ او
زﻣﻴﻨﺪاور ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او زوى ﺋﯥ اﻟﭗ ارﺳﻼن ﻟﻪ ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺮ ﻏﺰﻧﻪ راﻏﻰ ،ﻣﮕﺮ د
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ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ د ﻟښﻜﺮ ﺳﺎﻻر ﭼﻲ ﻃﻐﺮل ﻧﻮﻣﯧﺪ او د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻟﻪ ﻣﺮﻳﺎﻧﻮ څﺨﻪ وو ،اﻟﭗ
ارﺳﻼن د ﺧﻤﺎر ﭘﻪ دره ﻛﻲ )ښﺎﻳﻲ د اوﺳﻨﻲ ﻣﻴﺪان ﭘﻪ ﻛﻬﻨﻪ ﺧﻤﺎر ﻛﻲ( ﻣﺎت ﻛﻰ ،او ﻫﻢ ﺋﯥ
ﭘﻪ ﺑﺴﺖ ﻛﻲ داود ﺗﻪ ﻣﺎﺗﻪ ورﻛړه او ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﺋﯥ د داود اﻛﺎ ﻳﺒﻐﻮ ﻫﻢ ﻣﺎت ﻛﻰ او
وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺎ ﻏﺰﻧﻪ ﺗﻪ راﻏﻰ ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ ﺋﯥ د آل ﻣﺤﻤﻮد د ځﻴﻨﻮ ﺷﻬﺰادﮔﺎﻧﻮ ﺳﺮه وواژه )د
443ﻫـ = 1050م ﺷﺎوﺧﻮا( .ﺧﻮ د ﻏﺰﻧﻪ ﺧﻠﻜﻮ ﭘﺮ ﻃﻐﺮل ﺑﻠﻮا وﻛړه او ﻧﻮﺷﺘﮕﻴﻦ ﻧﺎﻣﻲ دى
وواژه او ﺳﻠﻄﺎن ﻓﺮﺧﺰاد د ﻣﺴﻌﻮد زوى او د ﻣﺤﻤﻮد ﻧﻤﺴﻰ ﺋﯥ د ﻏﺰﻧﻪ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﺎوه
)444ﻫـ( .ده د زاﺑﻠﺴﺘﺎن د ﺧﻠﻜﻮ ﻟﻪ اوږو څﺨﻪ د درﻧﻮ ﻣﺎﻟﻴﻮ ﺑﺎر اﻳﺴﺘﻪ ﻛﻰ ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﭘﻪ
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
زﻳﺎﺗﻮ ﺟﮕړو ﻛﻲ ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺳﻮ .ﺧﻮ د ﻓﺮﺧﺰاد ځﻴﻨﻮ ﻣﺨﺎﻟﻔﻴﻨﻮ دﺳﻴﺴﻪ ﺟﻮړه ﻛړه او ﻏﻮښﺘﻪ
ﺋﯥ دى ﭘﻪ ﺣﻤﺎم ﻛﻲ ووژﻧﻲ ،ﻣﮕﺮ ﭘﻪ 450ﻫـ ﻛﺎل د ﺧﭙﻠﻮ ﻣﻠﮕﺮو ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﻟﻪ دې ﻣﻬﻠﻜﯥ
څﺨﻪ وژﻏﻮرل ﺳﻮ ،او ﺗﺮ اوو ﻛﺎﻟﻮ ﭘﺎﭼﻬۍ وروﺳﺘﻪ د 451ﻫـ ﻛﺎل د ﺻﻔﺮ ﭘﻪ ﻣﻴﺎﺷﺖ ﻛﻲ ﻣړ
ﺳﻮ او ورور ﺋﯥ اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﻣﺴﻌﻮد زوى ﭘﺎﭼﻬۍ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ .ده د ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ داود او اﻟﭗ
ارﺳﻼن ﺳﺮه روﻏﻪ وﻛړه او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻴځﻲ ﺑﺮﺧﻲ ﺗﺮ ﻻﻫﻮر ﭘﻮري د ده ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ
ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮې او څﻮ واره ﺋﯥ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ ﻟښﻜﺮ وﻳﻮﺳﺖ ،او د ﺧﻴﺮآﺑﺎد او اﻳﻤﻦ آﺑﺎد ﻛﻼوي او ډﯦﺮ
ﻣﺴﺠﺪوﻧﻪ او ﻣﺪرﺳﯥ او ﻣﺎڼۍ ﺋﯥ وداﻧﻲ ﻛړې او  42ﻛﺎﻟﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ آراﻣﻲ او ﻫﻮﺳﺎﻳﻲ ﺳﺮه
ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻛﻰ او ﭘﻪ 492ﻫـ = 1098م ﻛﺎل ﭘﻪ ﺷﭙﯧﺘﻪ ﻛﻠﻨۍ ﻣړ ﺳﻮ او زوى ﺋﯥ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ
درﻳﻢ ﻣﺴﻌﻮد د ده ﭘﺮ ځﺎى ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او اﻣﻴﺮ ﻋﻀﺪاﻟﺪوﻟﻪ ﺗﻪ ﺋﯥ د ﻫﻨﺪ اﻣﺎرت ورﻛﻰ او
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﺧﻮر ﻣﻬﺪ ﻋﺮاق ﺋﯥ ﻣﺎﻧﺪﻳﻨﻪ وه ﻧﻮ ځﻜﻪ ﺋﯥ د ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه
روﻏﻪ او دوﺳﺘﻲ درﻟﻮده او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺳﺒﺐ ﺋﯥ د ﻫﻨﺪ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ ﺗﻪ ﺗﻮﺟﻪ وﻛړه ،څﻮ ﭼﻲ د ده
ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﻃﻐﺎﺗﮕﻴﻦ ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﻲ د ﮔﻨﮓ ﺗﺮ اوﺑﻮ ﭘﻮرﻳﻮوت.
ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ د )509ﻫـ = 1115م( ﻛﺎل ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ وﻓﺎت ﺳﻮ ،او زوى ﺋﯥ
ارﺳﻼن ﺷﺎه ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻪ ﻛﻲ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ ،او ﺧﭙﻞ ورور ﺷﻴﺮزاد ﺋﯥ وواژه او ﺧﭙﻠﻪ
ﻣﻴﺮه ﺋﯥ ﭼﻲ د ﻟﻮى ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﺧﻮر وه ﺗﻮﻫﻴﻦ ﻛړه ،ځﻜﻪ ﻧﻮ د ده ﺑﻞ ورور ﺑﻬﺮاﻣﺸﺎه ﻟﻪ ده
څﺨﻪ د ﺳﻨﺠﺮ درﺑﺎر ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪ ،ﺳﻨﺠﺮ د ﺑﻬﺮاﻣﺸﺎه ﺳﺮه ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړه څﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﻛﻲ
ﺋﯥ ارﺳﻼﻧﺸﺎه ﻣﺎت ﻛﻰ او ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﺗﯧښﺘﻪ ﻣﺠﺒﻮر ﻛﻰ او ﻫﻤﻬﻠﺘﻪ ﭘﻪ 511ﻫـ =
117م ﻛﺎل ﻣړ ﺳﻮ او د ده ﭘﺮ ځﺎى ﺑﻬﺮاﻣﺸﺎه د ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ ﺳﻨﺠﺮ ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ
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او ﺧﭙﻠﻪ ﺳﻜﻪ ﺋﯥ د ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ووﻫﻠﻪ ،ده ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﺗﻪ ﻟښﻜﺮ وﻳﻮﺳﺖ او ﭘﻪ
) 512ﻫـ = 1118م( ﻛﺎل ﺋﯥ ﭘﻪ ﻣﻠﺘﺎن ﻛﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺎﻫﻴﻠﻢ د ﻟﺴﻮ زاﻣﻨﻮ ﺳﺮه ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوى او
ﭘﻪ ﺳﻮاﻟﻚ ﺋﯥ د ﻧﺎﮔﻮر ﻛﻼ ﺟﻮړه ﻛړه.
ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﻏﺰﻧﻲ ﺗﻪ راﻏﻰ د ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﺴﻮز ﻏﻮري ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﮕړه
اﺧﺘﻪ ﺳﻮ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ د ده زوى دوﻟﺘﺸﺎه ووژل ﺳﻮ او ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺑﻬﺮاﻣﺸﺎه ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن
ﺗﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ ﺳﻮ او ﻏﺰﻧﻪ د ﻏﻮرﻳﺎﻧﻮ ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻰ .ﺧﻮ ﭼﻲ ﻏﻮرﻳﺎن ﺑﻴﺮﺗﻪ وﮔﺮزﯦﺪه دى ﻏﺰﻧﻪ ﺗﻪ
راﻏﻰ او ﭘﻪ )552ﻫـ = 1157م( ﻛﺎل ﻣړ ﺳﻮ او ﺗﺮ ده وروﺳﺘﻪ ﺧﺴﺮوﺷﺎه د ﺑﻬﺮاﻣﺸﺎه زوى
)557 – 552ﻫـ( او ﺧﺴﺮو ﻣﻠﻚ د ﺧﺴﺮوﺷﺎه زوى )583 – 557ﻫـ( ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻪ او ﻻﻫﻮر
ﻛﻲ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﺎﺳﺘﻞ ،ﺧﻮ ﺧﺴﺮو ﻟﻪ ﻏﺰاﻧﻮ څﺨﻪ ﻣﺎﺗﻪ وﻛړه او ﻏﺰاﻧﻮ ﻏﺰﻧﻪ وﻧﻴﻮ او دى
ﻻﻫﻮر ﺗﻪ وﻻړ او ﺑﻴﺎ ﭘﻪ 583ﻫـ ﻛﺎل ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎم ﻏﻮري ﭘﻪ ﻻﻫﻮر ﻛﻲ
ﺧﺴﺮو وﻧﻴﻮ او د ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن د ﺑﻠﻮران ﭘﻪ ﻛﻼ ﻛﻲ ﺋﯥ ﺑﻨﺪي ﻛﻰ او ﭘﻪ 587ﻫـ ﻛﺎل ﺋﯥ وواژه
او د ده د ﻣړﻳﻨﻲ ﺳﺮه د ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻧﻮ د آل ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ د ﻛﻬﻮل ﻛﻤﺒﻠﻪ ټﻮﻟﻪ ﺳﻮه.
د ﻏﺰﻧﻮﻳﺎن دوﻟﺖ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او اﻳﺮان او ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن او ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﻛﻲ د دﺟﻠﯥ
ﻟﻪ ﻛڅﻮ )ﺳﻮاﺣﻠﻮ( څﺨﻪ ﺗﺮ ﮔﻨﮓ ﭘﻮري دوې ﭘﯧړۍ دوام وﻛﻰ او ﻏﺰﻧﻪ او ﺑﻠﺦ او ﻻﻫﻮر او
ﺑﺴﺖ ﺋﯥ ﭘﺎﻳﺘﺨﺘﻮﻧﻪ ول .ﭘﻪ دې ﻋﺼﺮ ﻛﻲ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺪﻧﻴﺖ او دري ژﺑﻲ ډﯦﺮه ﺗﺮﻗﻲ وﻛړه ،ﭘﻪ
ﻫﻴﻮاد ﻛﻲ د اﺳﻼم 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
ﻧﺎﻣﺘﻮ وزﻳﺮان اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس اﺳﻔﺮاﻳﻨﻲ ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﻣﻴﻤﻨﺪي ،ﺣﺴﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻴﻜﺎﻟﻲ،
ﺧﻮاﺟﻪ ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪ ﺧﻮاﺟﻪ ﻃﺎﻫﺮ ﻣﺴﺘﻮﻓﻲ او ﻧﻮر ول او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن او
ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ او اﻳﺮان ښﺎروﻧﻪ ودان ول او ﺗﺠﺎرت ﺋﯥ ښﻪ روﻧﻖ درﻟﻮد .ﻧﺎﻣﺘﻮ ﭘﻮﻫﺎن او
ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻲ ﺋﯥ اﻟﺒﻴﺮوﻧﻲ ،اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ،اﺑﻮاﻟﻔﺘﺢ ﺑﺴﺘﻲ ،ﺛﻌﺎﻟﺒﻲ ،ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر اﻟﻌﺘﺒﻲ ،ﺑﻮﻧﺼﺮ
ﻣﺸﻜﺎن ،اﺑﻮاﻟﻔﻀﻞ ﺑﻴﻬﻘﻲ ،د ﻛﻠﻴﻪ او دﻣﻨﻪ ﺧﺎوﻧﺪ ﻧﺼﺮاﷲ ،اﺑﻮ ﻣﻨﺼﻮر ﻣﻮﻓﻖ ﻫﺮوي )د
ﻛﺘﺎب اﻻﺑﻨﻴﻪ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﻳﻖ اﻻدوﻳﻪ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ( ،ﻋﺒﺪاﻟﺤﻰ ﮔﺮدﻳﺰي ،د آداب اﻟﺤﺮب
واﻟﺸﺠﺎﻋﻪ ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ ﻓﺨﺮ ﻣﺪﺑﺮ ﻣﺒﺎرﻛﺸﺎه ،د ﻛﺸﻒ اﻟﻤﺤﺠﻮب ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻰ او ﻧﺎﻣﺘﻮ
ﺻﻮﻓﻲ اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻫﺠﻮﻳﺮي ﻏﺰﻧﻮي دي.
ﻟﻪ ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ څﺨﻪ :ﻓﺮدوﺳﻲ ،ﻓﺮﺧﻲ ،ﻋﻨﺼﺮي ،ﻋﺴﺠﺪي ،ﻣﻨﻮﭼﻬﺮي ،ﺳﻨﺎﻳﻲ،
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.
ﭘﻪ آﺳﻴﺎ ﻛﻲ د ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻧﻮ درﺑﺎر د ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ او ﻋﺎﻟﻤﺎﻧﻮ او د ﻓﻦ د ﺧﺎوﻧﺪاﻧﻮ د ﭘﺎﻟﻨﻲ
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
ﻛﻲ ﻧﻔﻴﺴﻪ ﺻﻨﺎﻳﻊ او د ﻋﻤﺮان ﻓﻦ ﻫﻢ د ﺳﺘﺎﻳﻠﻮ وړ ﺗﺮﻗﻲ ﻛړې وه ،ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ د ﺗﺎﺗﺎر ﻳﺮﻏﻞ د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻮ ښﺎرو ﻛﻲ د ﺻﻨﻌﺖ ټﻮل ﭘﺎﻳڅﻮړ )ﺑﻘﺎﻳﺎ( ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ وړي دي ﺧﻮ د
ﻋﻤﺮاﻧﻲ او د ډﺑﺮو ﺗﻮږﻟﻮ او ﺧﻄﺎﻃۍ ﻟﻪ ﺻﻨﻌﺖ څﺨﻪ د ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ او ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد
ﻗﺒﺮوﻧﻪ او د ﻏﺰﻧﻲ دوه څﻠﻲ او د درﻳﻢ ﻣﺴﻌﻮد د ﻣﺎڼۍ ﻛﻨډواﻟﯥ ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﻛﻲ د زﻣﺎﻧﯥ ﻟﻪ
ﻻس وﻫﻠﻮ څﺨﻪ ﺧﻮﻧﺪي ﭘﺎﺗﻪ دي ،او د ﺑﺴﺖ د ښﺎر د ﻟښﻜﺮﮔﺎه د آﺛﺎرو ﻟﻪ ﺑﻘﺎﻳﺎوو څﺨﻪ
ﭼﻲ ﭘﻪ 1950م ﻛﺎل ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﻓﺮاﻧﺴﻮي ﻟﺮﻏﻮن ﭘﯧﮋﻧﺪوﻧﻜﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻛﻴﻨﺪﻟﻲ ﺳﻮي
د ﻫﻐﻪ ځﺎى ﭘﺮ دﯦﻮاﻟﻮ ﺋﯥ د رﻧﮕﻴﻨﻪ ﻧﻘﺎﺷﻴﻮ ﻫﻨﺮي ﻧﺨښﻲ ﻣﻮﻧﺪﻟﻲ دي ﭼﻲ د ﻏﺰﻧﻮي دورې
د ﻫﻨﺮ او ﺻﻨﺎﻳﻌﻮ ﻃﺮاوت ځﻨﻲ ښﻜﺎرﯦږي.
ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻮي دوره ﻛﻲ د ﻫﻴﻮاد اداره ﭘﻪ وﻻﻳﺎﺗﻮ ﻛﻲ د ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﻛﯧﺪﻟﻪ ﭼﻲ
د ﻏﺰﻧﻲ د ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ د درﺑﺎر ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻣﻠﻜﻲ او ﻟښﻜﺮي ﭼﺎرو ﻟﻪ ﭘﺎره ﻟﻪ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻراﻧﻮ او د
درﺑﺎر ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻮ ﺣﺎﺟﺒﺎﻧﻮ او ﻳﺎ ﺷﻬﺰادﮔﺎﻧﻮ او د ﭘﺎﭼﺎ ﻟﻪ ﺧﭙﻠﻮاﻧﻮ څﺨﻪ ﮔﻮﻣﺎرل ﻛﯧﺪه او د
ﻏﺰﻧﻲ د ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻲ ﺑﻪ د ﺑﻴﻬﻘﻲ ﭘﻪ ﻗﻮل ﻳﻮ د دﯦﻮان وزﻳﺮ او ﻟﻮى ﺧﻮاﺟﻪ )د ﻣﺎﻟﻴﯥ د
وزﻳﺮ او ﺻﺪراﻋﻈﻢ ﭘﻪ ﺣﻴﺚ( او ﻳﻮ دﯦﻮان ﻋﺮض )د ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﺗﺮ اﻣﺮ ﻻﻧﺪي د ﺣﺮب د
وزارت د ﭼﺎرو ﻟﻪ ﭘﺎره( او ﻳﻮ د رﺳﺎﻟﺖ دﻳﻮان )د ﻟﻮى دﺑﻴﺮ ﺗﺮ اﻣﺮ ﻻﻧﺪي د ﭘﺎﭼﻬۍ د ﻟﻴﻜﻨﻮ
دﻓﺘﺮ د ﭼﺎرو ﻟﻪ ﭘﺎره( او ﻳﻮ د وﻛﺎﻟﺖ دﯦﻮان )د ﻟﻮى ﺣﺎﺟﺐ ﺗﺮ اﻣﺮ ﻻﻧﺪي د درﺑﺎر د وزارت
د ﭼﺎرو ﻟﻪ ﭘﺎره( وو او ﻫﻢ د ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﻲ ځﻴﻨﻲ ﻣﺸﺮان د )ﻧﺪﻳﻢ ،وزﻳﺮ ،ﺧﺎزن او
ﻛﻮټﻮال( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ول او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﻫﻴﻮاد ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻮري ﻧښﺘﻰ او اﻣﻨﻴﺖ ﻫﻢ ټﻴﻨﮓ وو،
ﻧﻮ ځﻜﻪ د دوﻟﺘﻲ ﻣﺎﻟﻴﻮ زﻳﺎﺗﻮاﻟﻰ ﻫﻢ ﻳﻘﻴﻨﻲ دئ او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﻣﻮ د ﻋﺒﺎﺳﻲ دورې د اواﻳﻠﻮ
د ﻣﺆرﺧﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻗﻮل د ﺧﺮاﺳﺎن ﻣﺎﻟﻴﺎت ﭘﻪ ﻣﺘﻮﺳﻂ ډول د ) (45ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ
واټﻜﻠﻮل اوس ﻫﻢ ﻛﻮﻻى ﺳﻮ ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﻣﯧﭻ )ﻣﻘﻴﺎس( د ټﻮل ﺧﺮاﺳﺎن او د ﻏﺰﻧﻪ او زاﺑﻞ او
ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن او ﭘﯧښﻮر او ﻻﻫﻮر او ﻣﻠﺘﺎن او ﺳﻨﺪ او ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ او ﺧﻮارزم د وﻻﻳﺎﺗﻮ
ﻋﺎﻳﺪات د ﻏﺰﻧﻲ دوﻟﺖ ﭘﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻛﻲ ﺗﺮ ﺳﻞ ﻣﻠﻴﻮﻧﻮ درﻫﻤﻮ زﻳﺎت واټﻜﻠﻮو ،اﻟﺒﺘﻪ ﻫﻐﻪ
زﻳﺎﺗﻲ وﻟﺠﯥ او ډﯦﺮ ﺟﻮاﻫﺮ او ﺳﺮه زر ﭼﻲ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﺟﮕړو ﻛﻲ ﻻس ﺗﻪ راﺗﻠﻪ ﻟﻪ دې
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ﺣﺴﺎﺑﻪ ﻣﺴﺘﺜﻨﻰ دي.
ﺻﺎﺣﺐ ﺑﺮﻳﺪ )د ډاگ ﭼﻠﻮوﻧﻜﻰ( او د ﺟﺎﺳﻮﺳۍ دﯦﻮان ،او ﺳﺎﻻر )د ﻟښﻜﺮ ﻣﺸﺮ(
او ﻛﻮټﻮال )د ﭘﻮﻟﻴﺴﻮ ﻣﺸﺮ او د ښﺎر د ﻛﻼ ﺳﺎﺗﻨﺪوى( ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻮ ﻟﻮﻳﻮ ښﺎرو ﻛﻲ د ﺣﻜﻮﻣﺖ
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
ﻏﺰﻧﻪ ﺗﻪ راﻏﻰ او ﺳﻠﻄﺎن ﭼﻲ د ده ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻘﺎم او د ده ﭘﺮﻫﯧﺰﮔﺎري او ورع وﻟﻴﺪه د ﻏﺰﻧﻪ
ﻗﻀﺎ ﺋﯥ ده ﺗﻪ ورﻛړه او د ﻫﻐﻪ اوﻻده ﺗﺮ ډﯦﺮو وﺧﺘﻮ ﭘﻮري ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﻛﻲ ﻗﺎﺿﻴﺎن ول.
ﺧﻮ د ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻧﻮ ﺳﻴﺎﺳﻲ رواﺑﻂ د ﺑﻐﺪاد د ﺧﻼﻓﺖ د درﺑﺎر او د ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ د
ﺧﺎﻧﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺗﻞ دوﺳﺘﺎﻧﻪ ول او ﺗﻞ د ﺧﻼﻓﺖ رﺳﻞ )ﺳﻔﻴﺮان( او د ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ اﻣﻴﺮان د
ﻏﺰﻧﻪ د ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ درﺑﺎر ﺗﻪ راﺗﻠﻪ ،او د رﺳﻮﻟﺪار )د ﺗﺸﺮﻳﻔﺎﺗﻮ د رﺋﻴﺲ( ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﻪ ډﯦﺮ اﺣﺘﺮام
ورﺗﻪ ﻫﺮﻛﻠﻰ واﻳﻪ ﻛﯧﺪه .د ﻏﺰﻧﻮي دوﻟﺖ ﭘﻪ ﻣﺎﻣﻮرﻳﻨﻮ ﻛﻲ د ﻏﺰﻧﻮي ﺗﺮ ﭘﺎﭼﻬۍ ﻻﻧﺪي ټﻮل
ﺧﻠﻚ ﺷﺎﻣﻞ ول ،او ﺣﺘﻰ د ﻏﺰﻧﻪ د درﺑﺎر ﭘﻪ ﻟﻮﻳﻮ ﻟښﻜﺮي ﺧﻠﻜﻮ او ﻧﻈﺎﻣﻲ ﻣﻨﺼﺒﺪاراﻧﻮ
ﻛﻲ ﻫﻨﺪوان ﻫﻢ ول او ﻫﻢ د ﻏﺰﻧﻪ ﭘﻪ ﻟښﻜﺮ ﻛﻲ ډﯦﺮ زﻳﺎت ﭘښﺘﺎﻧﻪ ول ﭼﻲ د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ
ﻛﯥ ﻟﻮﻳﻪ ﺑﺮﺧﻪ درﻟﻮده.
د ﻏﺰﻧﻪ ﭘﺎﭼﻬﺎن:
.1

اﻣﻴﺮ اﻟﭙﺘﮕﻴﻦ )352 – 351ﻫـ(

 .2اﻣﻴﺮ اﺳﺤﺎق د اﻟﭙﺘﮕﻴﻦ زوى )355 – 352ﻫـ(
 .3اﻣﻴﺮ ﺑﻠﻜﺎﺗﮕﻴﻦ )365 – 355ﻫـ(
 .4اﻣﻴﺮ ﭘﻴﺮي ﺗﮕﻴﻦ )366 – 365ﻫـ(
 .5اﻣﻴﺮ ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ )387 – 366ﻫـ(
 .6اﻣﻴﺮ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ د ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ زوى )387ﻫـ(
 .7ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد د ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ زوى )421 – 387ﻫـ(
 .8اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ د ﻣﺤﻤﻮد زوى )421ﻫـ(
 .9ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﻌﻮد د ﻣﺤﻤﻮد زوى )432 – 421ﻫـ(
 .10ﻣﺤﻤﺪ – دوﻫﻢ وار )432ﻫـ(
 .11ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻮدود د ﻣﺴﻌﻮد زوى )441 – 432ﻫـ(
 .12دوﻫﻢ ﻣﺴﻌﻮد د ﻣﻮدود زوى )441ﻫـ(

245
 .13ﻋﻠﻲ د ﻟﻮﻣړي ﻣﺴﻌﻮد زوى )441ﻫـ(
 .14ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ د ﻣﺤﻤﻮد زوى )444 – 441ﻫـ(
 .15ﻃﻐﺮل )د ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺮﻳﻰ( )444ﻫـ(
 .16ﻓﺮﺧﺰاد د ﻟﻮﻣړي ﻣﺴﻌﻮد زوى )451 – 444ﻫـ(
 .17ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ د ﻟﻮﻣړي ﻣﺴﻌﻮد زوى )492 – 451ﻫـ(
 .18ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ درﻳﻢ ﻣﺴﻌﻮد )509 – 492ﻫـ(
 .19ﺷﻴﺮزاد د درﻳﻢ ﻣﺴﻌﻮد زوى )509ﻫـ(
 .20ارﺳﻼن ﺷﺎه د درﻳﻢ ﻣﺴﻌﻮد زوى )511 – 509ﻫـ(
 .21ﺑﻬﺮاﻣﺸﺎه د درﻳﻢ ﻣﺴﻌﻮد زوى )552 – 511ﻫـ(
 .22ﺧﺴﺮوﺷﺎه د ﺑﻬﺮاﻣﺸﺎه زوى )557 – 552ﻫـ(
 .23ﺧﺴﺮو ﻣﻠﻚ د ﺧﺴﺮوﺷﺎه زوى )583 – 557ﻫـ( 51) ،ﻟﻤﺒﺮ ﺷﺠﺮې او 58
ﻧﻘﺸﯥ ﺗﻪ دي رﺟﻮع وﺳﻲ(.
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ:
ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺴﺘﺎن ،ﺑﻴﻬﻘﻲ ،ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮي ،اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ،ﻃﺒﻘﺎت ﺳﻼﻃﻴﻦ اﺳﻼم،
ﮔﺮدﻳﺰي ،اﻟﻌﺘﺒﻲ ،ﭘﺎول ﻫﻮرن ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان ،آداب اﻟﺤﺮب ،داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف
اﺳﻼﻣﻲ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻳﺮان رازي ،راﻫﻨﻤﺎى اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ،ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻧﺎﻣﻪ ،اﺑﻦ ﺧﻠﻜﺎن ،اﺑﻦ
ﺧﻠﺪون ،ﺗﺠﺎرب اﻻﻣﻢ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ،روﺿﺔ اﻟﺼﻔﺎ ،ﺣﺒﻴﺐ اﻟﺴﻴﺮ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺰﻳﺪه ،ﻣﺠﻤﻞ
اﻟﺘﻮارﻳﺦ واﻟﻘﺼﺺ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﻼم اﻟﺴﻴﺎﺳﻲ ،ﺗﺎرﻳﺦ اﻻﺳﻼم ذﻫﺒﻲ ،ﻣﺠﻠﮥ آرﻳﺎﻧﺎ ،ﻟﺒﺎب
اﻻﻟﺒﺎب ،ﻣﻌﺠﻢ اﻻﻧﺴﺎب ،زﻣﺒﺎور ،د ﺳﺮاوﻟﻒ ﻛﻴﺮو ﭘټﺎﻧﺰ ،اﺧﺒﺎراﻟﺪوﻟﺔ اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻴﻪ،
راﺣﺔ اﻟﺼﺪور ،اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺑﻌﺪ از اﺳﻼم – ﻟﻮﻣړى ټﻮك ،ﻣﺎدر زﺑﺎن درى ،ﻓﺘﻮح
اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ،ﻏﺰﻧﻮﻳﺎن ﺑﻮﺳﻮرت.
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ﻏﺰﻧﻮﻳﺎن )582 – 351ﻫـ(

ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ

 - 51ﻟﻤﺒﺮ

) (1اﻟﭗ ﺗګﻴﻦ × )351ﻫـ( اﻣﻴﺮ ﺣﺎﺟﺐ )د ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن ،ﺧﺮاﺳﺎن او زاوﻟﺴﺘﺎن ﺣﻜﻤﺮان(
) (2اﺑﻮ اﺳﺤﺎق اﺑﺮاﻫﻴﻢ

ﺑﻐﺮاﺟﻖ؟ ) (1ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺳﺒﻜﺘګﻴﻦ ×

) (4اﻣﻴﺮ ﭘﻴﺮي

) (3ﺑﻠﻜﺎﺗګﻴﻦ

ﺑﻦ ﻗﺮاﺑﺠﻜﻢ ﺟﻮق )387 – 366ﻫـ(
ﺣُﺮه )زن ﻋﻠﻲ ﺑﻦ

ﺣﺴﻴﻦ

ﺣﺴﻦ

ﻣﺎﻣﻮن ﺧﻮارزﻣﺸﺎه(

ﻧﺼﺮ )ﺧﺮاﺳﺎن و

) (2اﺳﻤﻌﻴﻞ ×

و ﺳﻴﺴﺘﺎن – 389ﻫـ(

)387ﻫـ(

 -3ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺘﻮﻟﺪ 360ﻫـ ﻳﻮﺳﻒ
)421 – 387ﻫـ(
ﻳﻌﻘﻮب

زﻳﻨﺐ )زن ﻣﺤﻤﻮد
ﺑﻐﺮاﺧﺎن(

 – 5اول ﻣﺴﻌﻮد

ﻧﺼﺮ ×

ﺳﻠﻴﻤﺎن

اﺳﻤﻌﻴﻞ

)432 – 421ﻫـ(

 – 9ﻋﺒﺪاﻟﺮﺷﻴﺪ ×
)444 – 441ﻫـ(
ﻧﺎﻣﻲ

 – 6ﻣﻮدود ×

ﻣﺮداﻧﺸﺎه

 – 8ﻋﻠﻲ

ﺳﻌﻴﺪ

)441 – 432ﻫـ(

)441ﻫـ( )ﺧﻮارزم 423ﻫـ(

ﻟﻮر

 – 7دوﻫﻢ ﻣﺴﻌﻮد × ﺻﺒﻲ 441ﻫـ

ﻣﺤﻤﺪ

 – 10ﻓﺮﺧﺰاد ×

)451 – 444ﻫـ(

دﺧﺘﺮ )زن
ﻣﻨﻮﭼﻬﺮ زﻳﺎري(

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻴﻢ
اﻳﺰدﻳﺎر

 - 4ﻣﺤﻤﺪ
) 471و 432ﻫـ(

ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ
ﻣﺠﺪود

اﺣﻤﺪ

 – 11اﺑﺮاﻫﻴﻢ )492 – 452ﻫـ(

)ﻻﻫﻮر(
و ﻣﻠﺘﺎن

 – 12درﻳﻢ ﻣﺴﻌﻮد ×
) 508 – 492ﻫـ(
)دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ وګﻮرئ(
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ﻏﺰﻧﻮﻳﺎن )582 – 351ﻫـ(

دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ

 - 51ﻟﻤﺒﺮ

درﻳﻢ ﻣﺴﻌﻮد )د  39وروڼﻮ ﻟﺮوﻧﻜﻰ(
ﻃﺎﻫﺮ

ﺟﻤﺸﻴﺪ ﻣﻠﻚ
ﻋﻠﻲ
ﺗﻮراﻧﺸﺎه

ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻠﻚ
ﻣﻠﻚ زاد

ﻣﺤﻤﻮد

ﻣﻠﻚ ﭼﻬﺮ

ﺧﻮرﺷﻴﺪ

 – 15ﺑﻬﺮاﻣﺸﺎه ×

)508ﻫـ( ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﻄﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ

اﻣﻴﺮﻧﻮك

ﺣﺴﻦ
ﺷﺎﻫﺰاد

ﻓﺮﺧﺸﺎه

ﻓﺮﺧﺰاد

 – 13ﺷﯧﺮزاد – 14

ارﺳﻼن ﺷﺎه × )512 – 509ﻫـ(
)511ﻫـ(

ارﺳﻼن ﻣﻠﻚ

اﻳﺮان ﻣﻠﻚ

دوﻟﺖ ﺷﺎه )وژﻟﻰ – 544ﻫـ(

ﻋﻠﻰ

ﻟﻮر )د ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺑﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﻏﻮري ﻣﺎﻳﻨﻪ(

 – 16ﺧﺴﺮوﺷﺎه )  555 – 547ﻫـ( ×
)ﺧﺴﺮوﺷﺎه د اووه ﻟﺴﻮ وروڼﻮ ﻟﺮوﻧﻜﻰ(

ﺳﻴﺪاﻟﺪوﻟﻪ
ﻛﻴﺨﺴﺮو
ﺟﻬﺎﻧﺸﺎه

ﻣﻌﺴﻮدﺷﺎه

ﻣﻠﻚ ﺷﺎه

 – 17ﺧﺴﺮو ﻣﻠﻚ × ﻳﺎ ﻣﻠﻜﺸﺎه )579 – 555ﻫـ
ﺧﺴﺮوﺷﺎه

ﺑﻬﺮاﻣﺸﺎه

ﻣﺎﺧﺬوﻧﻪ :ﻣﻌﺠﻢ زاﻣﺒﺎور  ،417 /2دول اﺳﻼﻣﻴﻪ ،454 :ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮي

ﻣﺤﻤﻮدﺷﺎه

ﻣﺤﻤﻮد
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د ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎﻧﻮ او ﺧﻮارزم ﺷﺎﻫﻴﺎﻧﻮ ﻧﻔﻮذ
او د ﺳﻴﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ ﻟﻨډه ﻳﺎدوﻧﻪ
)632 – 429ﻫـ(
ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن د ﺳﻴﺤﻮن او د ارال د رود د ﺷﻤﺎل د ﺗﺮﻛﻤﻨﺎﻧﻮ ﻳﻮ ټﺒﺮ وو ،ﭼﻲ د
ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ د ﺑﺨﺎرا ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻧﻮر )اوﺳﻨﻲ ﻧﻮراﺗﺎ( او ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﺗﻪ راﻏﻠﻲ او
اﺳﻼم ﺋﯥ ﻣﻨﻠﻰ وو ،د دوى ﺷﻐﻞ د ﮔﻠﻮ روزﻧﻪ وه ځﻜﻪ ﻧﻮ د څړ د ځﺎﻳﻮ د ﻣﻮﻧﺪﻟﻮ ﻟﻪ ﭘﺎره
ﮔﺮزاﻧﺪه ول .ﭘﻪ ﺟﻨﺪ ﻛﻲ د دې ټﺒﺮ ﻣﺸﺮ ﺳﻠﺠﻮق د ﺗﻮﻗﺎق ﺑﺎدﻳﻘﺎن ﺗﯧﻤﻮر زوى څﻠﻮر زاﻣﻦ
درﻟﻮده :ﻳﺒﻐﻮر ارﺳﻼن ﻣﺸﻬﻮر ﭘﻪ اﺳﺮاﺋﻴﻞ ،او ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ او ﻳﻮﻧﺲ او ﻣﻮﺳﻰ.
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺳﻬﻮاً د ﺳﻠﺠﻮق د ټﺒﺮ څﻠﻮر زره ﻛﻮرﻧۍ ﻟﻪ ﺟﻴﺤﻮن څﺨﻪ راﭘﻮري
ﻳﺴﺘﻞ او ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎن ﻛﻲ ﺋﯥ ﺗﺮ ﻧﻴﺸﺎﭘﻮره د څړ ځﺎﻳﻮﻧﻪ ورﻛړه او د ﺳﻠﺠﻮق زوى اﺳﺮاﺋﻴﻞ
ﺋﯥ ﭼﻲ د ﻣﻨﻬﺎج ﺳﺮاج ﭘﻪ ﻗﻮل )ﺑﺮق ﺟﻬﻨﺪ او ﺷﻴﺮدﻣﻨﺪه( ﺗﻪ ورﺗﻪ وو ﻛﺎﻟﻨﺠﺮ ﻛﻲ ﺑﻨﺪي ﻛﻰ
)د 416ﻫـ = 1025م ﺷﺎوﺧﻮا( ﺧﻮ د ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ زاﻣﻨﻮ ﻃﻐﺮل ﺑﯧﮓ او داود او ﭼﻐﺮي ﺑﯧﮓ
ډﯦﺮ ژر ﺧﭙﻞ ټﺒﺮ راﻏﻮﻧډ ﻛﻰ او ﺧﺮاﺳﺎن ﺋﯥ ﺗﺮ ﻏﺰﻧﻲ او ﺳﻴﺴﺘﺎن او ﺑﻠﺦ او ﻧﺸﺎﭘﻮر او
ﻛﺮﻣﺎن ﭘﻮري وﻧﻴﻮ ،ﻃﻐﺮل )455 – 429ﻫـ( ﻟﻜﻪ ﭼﻲ د ﻣﺴﻌﻮد ﻏﺰﻧﻮي ﭘﻪ ﺣﺎﻻﺗﻮ ﻛﻲ ﺗﯧﺮ
ﺳﻮه د دﻧﺪاﻧﻘﺎن ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ ﺋﯥ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺎت ﻛﻰ او ﭘﻪ )429ﻫـ = 1037م( ﻛﺎل
ﺋﯥ ﭘﻪ ﻧﻴﺸﺎﭘﻮر ﻛﻲ د ﭘﺎﭼﻬۍ ﺧﻮل ﭘﺮ ﺳﺮ ﻛښﯧښﻮد او ﺧﭙﻞ ورور ﻳﺒﻐﻮر ﺋﯥ د ﻏﺮﺑﻲ
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او ﭘﻮﺷﻨﺞ او ﻫﺮات او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺣﻜﻤﺪاري وﮔﻮﻣﺎره او ﭘﻪ  432ﻛﺎل ﺗﺮ
ﺑﺴﺘﻪ ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړ او وروڼﻮ ﺋﯥ داود او ﭼﻐﺮي ﺑﯧﮓ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ ﻟﻪ
ﻣﺮو او ﺳﺮﺧﺲ څﺨﻪ ﻧﻴﻮﻟﯥ ﺗﺮ ﺑﻠﺦ او ﺷﺒﻮرﻗﺎن ﭘﻮري وﻧﻴﻮل او د ﺑﻠﺦ ﭘﻪ ﻋﻠﻴﺎﺑﺎد ﻛﻲ ﺋﯥ د
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﻌﻮد ﻟﻪ ﻟښﻜﺮ څﺨﻪ ﻣﺎﺗﻪ وﻛړه ،ﻣﮕﺮ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د دﻧﺪاﻧﻘﺎن ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ
431ﻫـ د ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎﻧﻮ ټﻮﻟﻮ ﻗﻮاوو ﻣﺴﻌﻮد ﺗﻪ وروﺳﺘﻨۍ ﻣﺎﺗﻪ ورﻛړه او داود ﺧﭙﻞ ﻧﻔﻮذ ﺗﺮ
ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻪ او ﺷﻤﺎﻻً ﺗﺮ ﺑﻠﺦ او ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎﻧﻪ وﻏﻮړاوه .ﻛﻪ څﻪ ﻫﻢ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻮدود ﻟﻪ ﻏﺰﻧﻪ څﺨﻪ
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ﺧﭙﻞ وزﻳﺮ ﻋﺒﺪاﻟﺮزاق د اﺣﻤﺪ ﻣﻴﻤﻨﺪي زوى ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎﻧﻮ ﺟﮕړې ﺗﻪ
واﺳﺘﺎوه )د 440ﻫـ =  1048ﺷﺎوﺧﻮا( .ﺧﻮ څﻪ ﻛﺎر ﺋﯥ ﭘﺮ ﻣﺦ ﻧﻪ ﺑﻮت او ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن او ﺑﻠﺦ
او ﺗﺮﻣﺬ او ﻗﺒﺎدﻳﺎن او وﺧﺶ او وﻟﻮاﻟﺞ د ﭼﻐﺮي ﺑﻴﮓ زوى اﻟﭗ ارﺳﻼن )465 – 455ﻫـ
= 1072 – 1063م( ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ وو او ﭘﺨﭙﻠﻪ ده او د ده زوى ﻣﻠﻜﺸﺎه )485 – 465ﻫـ =
1092 – 1072م( د ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻏﺰﻧﻮي ﺳﺮه دوﺳﺘﺎﻧﻪ رواﺑﻂ وﺳﺎﺗﻞ او زاﺑﻠﺴﺘﺎن او
ﻛﺎﺑﻞ ﺋﯥ ﺗﺮ ﻻﻫﻮره ﭘﻮري ﻏﺰﻧﻮي دوﻟﺖ ﺗﻪ ﭘﺮﯦښﻮو ،ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ د ﻣﻠﻜﺸﺎه ورور
ﺗﻜﺶ ﭘﻪ ﺑﻠﺦ ﻛﻲ ﻳﺎﻏﻲ ﺳﻮ او ﻣﻠﻜﺸﺎه ﭘﻪ 477ﻫـ ﻛﺎل ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺗﺮﻣﺬ ﻛﻲ وﻧﻴﻮ او ړوﻧﺪ ﺋﯥ
ﻛﻰ ،د ﻣﻠﻜﺸﺎه زوى ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ )511ﻫـ 552 -ﻫـ = 1157 – 1117م( ﭼﻲ د
ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎﻧﻮ د ﻛﻬﻮل ﻟﻪ ﻧﺎﻣﺘﻮ ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ څﺨﻪ وو ،ﻟﻜﻪ ﭼﻲ د ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺣﻮال ﻛﻲ ﺗﯧﺮ ﺳﻮ،
د ﺑﻬﺮاﻣﺸﺎه ﻏﺰﻧﻮي ﺳﺮه ﺋﯥ د ارﺳﻼﻧﺸﺎه ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻛړه او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ ﺗﺮ ﺧﭙﻞ
ﺳﻴﻮري ﻻﻧﺪي ﺗﺮ ﻻﻫﻮره د ﻏﺰﻧﻲ ﭘﺎﭼﺎ ﻛﻰ )511ﻫـ( او ﮔﻮاﻛﻲ د ﺳﻨﺠﺮي ﻫﻴﻮاد وﯦﺶ
ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﻪ ﺗﺮ ﻻﻫﻮره ورﺳﯧﺪ .ﻫﻤﺪا رﻧﮕﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ )ﻟﻜﻪ ﭼﻲ د ﻏﻮرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺣﻮال ﻛﻲ
ﺑﻪ ﺋﯥ راوړو( د ﻫﺮات د ﻏﺮو د ﻧﺎب ﻧﻮﻣﻲ ځﺎى ﭘﻪ درې ﻛﻨﺠۍ ﻛﻲ د ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ
ﺟﻬﺎﻧﺴﻮز ﻏﻮري ﺳﺮه ﺟﮕړه وﻛړه او ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺋﯥ وﻧﻴﻮ او ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺋﯥ ﻏﻮر ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه )د
550ﻫـ = 1155م ﺷﺎوﺧﻮا( ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻗﺮاﺧﻄﺎﺋﻴﺎﻧﻮ او ﻏﺰاﻧﻮ ﻧﻴﻤﻲ وﺣﺸﻲ ﻗﺒﻴﻠﯥ
د اﻳﺸﻴﺎ د ﻣﻨځ ﻟﻪ ﻏﺮو څﺨﻪ راووﺗﻠﯥ او ﺳﻨﺠﺮي دوﻟﺖ ﺋﯥ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوى ) 552ﻫـ =
1158م ﺷﺎوﺧﻮا( او د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﺮ ﺳﻴﻤﻮ ﺋﯥ ﻟﻪ ﻏﺰﻧﻲ څﺨﻪ ﺗﺮ زاﺑﻞ او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﭘﻮري
ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او ﺧﺴﺮوﺷﺎه ﻏﺰﻧﻮي ﺋﯥ د ﻻﻫﻮر ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ وﺷﺎړه ،ﺧﻮ د ﻏﺰ ﻓﺴﺎد ډﯦﺮ ژر د
ﻏﻮرﻳﺎﻧﻮ او ﺧﻮارزم ﺷﺎﻫﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوړه ﺳﻮ او د ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ د
ﺧﻮارزم ﺷﺎﻫﻴﺎﻧﻮ د ﻛﻮرﻧۍ ﻻس 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
د ﻏﻮري ﻛﻬﻮل ﭼﻲ ﻟﻪ ډﯦﺮو وﺧﺘﻮ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻏﻮر او ﺑﺎﻣﻴﺎن ﻛﻲ ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻮاﻛﻲ ﺣﻜﻢ ﻛﺎوه ﺳﺮه
ﻧښﺘﻞ وه ،او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺑﻪ د ﻏﻮرﻳﺎﻧﻮ او ﺧﻮارزﻣﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺣﻮال ﻛﻲ راﺳﻲ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ
ﻣﺤﻤﺪ )د 611ﻫـ = 1214م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻏﻮر او ﻓﻴﺮوزﻛﻮه او ﻫﺮات ﺗﺮ ﻏﺰﻧﻲ ﭘﻮري
وﻧﻴﻮل ،او ﻏﻮري ﻛﻬﻮل ﺋﯥ ﭘﻪ ﻏﻮر ﻛﻲ ﻟﻪ ﭘښﻮ واﭼﺎوه او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺟﻼل
اﻟﺪﻳﻦ د ﺧﻮارزﻣﻴﺎﻧﻮ وروﺳﺘﻨﻲ ﭘﺎﭼﺎ ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ﭼﻨﮕﯧﺰ د ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﺟﮕړې
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وﻛړې ﭼﻲ ﭘﻪ وروﺳﺘۍ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻲ ﺑﻪ ﺋﯥ ﺗﻔﺼﻴﻞ راﺳﻲ.
ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻴﻮاد ﭘﺮ څﻠﻮرو ﺑﺮﺧﻮ وﯦﺸﻞ ﺳﻮى وو ،ﺷﻤﺎﻟﻲ
وﻻﻳﺘﻮﻧﻪ د ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن ﺗﺮ ﻣﺮو ﭘﻮري ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﺎً ﭘﻪ ﺳﻨﺠﺮي او ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ درﺑﺎر اړه درﻟﻮده ،د
ﻏﻮر او ﺑﺎﻣﻴﺎن او ﮔﻮزﮔﺎﻧﺎن ﺳﻴﻤﻲ د ﻫﺮات ﺗﺮ ﺷﺎوﺧﻮا ﭘﻮري د ﻏﻮرﻳﺎﻧﻮ د ﻛﻬﻮل ﺗﺮ ﻻس
ﻻﻧﺪي وې ،د زاﺑﻞ وﻻﻳﺖ ﻟﻪ ﻫﻠﻤﻨﺪه ﺗﺮ ﻏﺰﻧﻪ او ﻛﺎﺑﻞ او ﻧﻨﮕﺮﻫﺎر او ﭘﯧښﻮر او ﻻﻫﻮر ﭘﻮري
د ﻏﺰﻧﻲ د آل ﻣﺤﻤﻮد ﭘﻪ واﻛﻤﻨﻲ ﻛﻲ ول او د ﺳﻴﺴﺘﺎن وﻻﻳﺖ ﻟﻪ ﺑﺴﺖ او زﻣﻴﻨﺪاوره ﺗﺮ زرﻧﺞ
او ﻓﺮاه او ﻧﻴﻪ ﭘﻮري د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ اړه درﻟﻮده ﭼﻲ دې ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ د ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎﻧﻮ،
ﻏﻮرﻳﺎﻧﻮ او ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻧﻮ او ﺣﺘﻰ د ﭼﻨﮕﻴﺰﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﻫﻢ ښﻪ رواﺑﻂ ﺳﺎﺗﻞ او د ﺻﻔﺎرﻳﺎﻧﻮ او د
ﻧﻴﻤﺮوز د وﻃﻨﻲ اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎﻳڅﻮړ )ﺑﻘﺎﻳﺎو( څﺨﻪ ول ﭼﻲ د دوى د ﻧﻮﻣﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ د
ﺻﻔﺎرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺒﺤﺚ ﻛﻲ ﺗﯧﺮ ﺳﻮ او ﻫﻢ د آل ﻛﺮت ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ ﭼﻲ ﺷﺮح ﺑﻪ ﺋﯥ وروﺳﺘﻪ راﺳﻲ د
ﺗﺎﺗﺎري ﻳﺮﻏﻠﮕﺮاﻧﻮ ﺳﺮه ﻻس ﻳﻮ ﻛړى او ﻫﺮات او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺋﯥ ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪي ﻛړي ول .د
ﺳﻴﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ او ﺻﻔﺎرﻳﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﭘﺎﻳڅﻮړ څﺨﻪ ﻟﻜﻪ ﭼﻲ د ﺻﻔﺎرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻲ ﭼﻲ ﻣﻮ
ووﻳﻞ ﻳﻮ ﻫﻢ ﻣﻠﻚ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ وو )د 482ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا( ،د دې ﺳړي ﻟﻪ ﻧﺴﻠﻪ ﭘﻪ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻛﻲ
ﺗﺮ زرو ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻮري اﻣﻴﺮان ﭘﺎﺗﻪ ول ،ﭼﻲ د رﻳﻮ ﭘﻪ ﻗﻮل ﭘﻪ )1028ﻫـ( ﻛﺎل ﻣﻠﻚ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ
ﻣﺤﻤﻮد ﺧﺎن د ﺳﻴﺴﺘﺎن اﻣﻴﺮ ﭘﻪ ) (16ﭘښﺘﻪ ﻋﻤﺮوﻟﻴﺚ ﺻﻔﺎري ﺗﻪ رﺳﯧږي او ﻫﻢ ﺷﺎه ﺣﺴﻴﻦ
د ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ زوى ﭼﻲ د ﺻﻔﺎرﻳﺎﻧﻮ ﺗﺎرﻳﺦ ﺋﯥ ﻟﻪ ﭘﺨﻮاﻧۍ زﻣﺎﻧﯥ څﺨﻪ ﺗﺮ
ﺧﭙﻞ ﻋﺼﺮه ﭘﻮري د ﻛﺘﺎب اﺣﻴﺎء اﻟﻤﻠﻮك ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻴﻜﻠﻰ دئ ﺻﻔﺎرﻳﺎﻧﻮ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب دئ.
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ:
ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮي ،اﺧﺒﺎراﻟﺪوﻟﻪ اﻟﺴﻠﺠﻮﻗﻴﻪ ،ﻟﺐ اﻟﺘﻮارﻳﺦ ،ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻴﺴﺘﺎن ،اﺑﻦ
اﺛﻴﺮ ،د ﭘﺎول ﻫﻮرن ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﺨﺘﺼﺮ اﻳﺮان ،د ﺧﻠﻴﻞ ادﻫﻢ دول اﺳﻼﻣﻴﻪ ،د زﻣﺒﺎور ﻣﻌﺠﻢ
اﻻﻧﺴﺎب ،راﺣﺔ اﻟﺼﺪور ) 52ﻟﻤﺒﺮ ﺷﺠﺮې ﺗﻪ دي رﺟﻮع وﺳﻲ(.
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ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن ﺧﺮاﺳﺎن

 - 52ﻟﻤﺒﺮ

ﺳﻠﺠﻮق )ﺣﺪود 400ﻫـ(
ﻣﻴﻜﺎﺋﻴﻞ
ﺟﻐﺮى ﺑګ داود

ﻣﻮﺳﻰ

اﺳﺮاﺋﻴﻞ
 – 1ﻃﻐﺮل ﺑګ )455 – 432ﻫـ(

 – 2اﻟﭗ ارﺳﻼن )465 – 455ﻫـ(
 – 3ﻣﻠﻜﺸﺎه )485 – 465ﻫـ(

ﺳﻠﻴﻤﺎن

ارﺳﻼ ﻳﺒﻐﻮ

ﻗﺎروت )د ﻛﺮﻣﺎن ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن(

ﺗﺘﺶ )د ﺷﺎم ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن(

 – 4ﻣﺤﻤﻮد

 – 5ﺑﺮﻛﻴﺎرق

)487 – 485ﻫـ(

)498 – 487ﻫـ(
 – 6ﻣﻠﻜﺸﺎه ﺛﺎﻧﻰ )498ﻫـ(

ﻳﻮﺳﻒ

ﻗﺘﻠﻤﺶ

)د اﻧﺎﻃﻮل ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن(
 – 7ﻣﺤﻤﺪ
)511 – 498ﻫـ(
)د ﻋﺮاق ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎن(

ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ :راﺣﺔ اﻟﺼﺪور ،دول اﺳﻼﻣﻴﻪ218 :

 – 8ﺳﻨﺠﺮ
)552 – 511ﻫـ(
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ﻏﻮرﻳﺎن
)612 – 40ﻫـ(
ﺳﻮرﻳﺎن د ﺧﺮاﺳﺎن او ﻏﻮر د اﻓﻐﺎﻧﺎﻧﻮ ﻳﻮ ټﺒﺮ وو ﭼﻲ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻫﻢ د ﻫﺮات د ﻟﻤﺮ
ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﺷﻤﺎل د ﺑﺎدﻏﻴﺲ د زورآﺑﺎد )زوراﺑﺪ – ﻳﺎﻗﻮت( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د )زوري( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﺳﺘﻪ .ﺗﺮ اﺳﻼم دﻣﺨﻪ ﻫﻢ دې ﻛﻬﻮل د ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن او ﻏﻮر او ﻫﺮات او ﺧﺮاﺳﺎن ﭘﻪ ﻏﺮو ﻛﻲ
ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻛﻮﻟﻪ او د )ﻏﺮﺷﺎه( ﭘﻪ ﻟﻘﺐ ﻳﺎدﯦﺪل )ﭘﻪ دې ﻟﻘﺐ ﻛﻲ د ]ﻏﺮ[ ﻛﻠﻤﻪ ﭘښﺘﻮ ده( او دا
ﻛﻬﻮل ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ اﻓﺴﺎﻧﻮي ﺷﺨﺼﻴﺖ ﺿﺤﺎك ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب دئ )دا ﻧﻮم ﻓﺮدوﺳﻲ ]ﺿﺤﺎك[
ﺑﻠﻠﻰ او ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻣﻨﺎﺑﻌﻮ ﻛﻲ د ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻮري ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ]ﺳﻬﺎك[ دئ او ﻃﺒﺮي او اﻟﺒﻴﺮوﻧﻲ
او اﺑﻦ ﺑﻠﺨﻲ ﺋﯥ ]ﺑﻴﻮراﺳﭗ ازدﻫﺎق[ ﻳﺎدوي او ﭘﻪ ﻣﺴﻌﻮدي ﻛﻲ ]ده اك[ راﻏﻠﻰ ﭼﻲ د
ﻃﺒﺮي ﭘﻪ ﻗﻮل ﻣﻌﺮب ﺷﻜﻞ ﺋﯥ ]ازدﻫﺎق[ دئ ،ﭘﻪ اوﺳﺘﺎ ﻛﻲ ]دﻫﺎك = اژي دﻫﺎ[ ﻳﺎد ﺳﻮى
ﭼﻲ ﭘﻪ دري ﻛﻲ ]اژدﻫﺎ[ او ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ ]اژدﻫﺎر[ دئ او ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ ﭘﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻲ ﻧﻮﻣﻮ ﻛﻲ
دا ﻧﻮم ډﯦﺮ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ دئ ﻟﻜﻪ د زﻳﻦ اﻻﺧﺒﺎر د ﻟﻴﻜﻮﻧﻜﻲ ﻋﺒﺪاﻟﺤﻲ ﮔﺮدﻳﺰي د ﭘﻼر ﻧﻮم
ﺿﺤﺎك ]د  400ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ[ او ﺿﺤﺎك ﺷﻴﺒﺎﻧﻲ ]د 287ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا[ ﻇﺎﻫﺮي ﻓﻘﻴﻪ او
ﺑﺎﻣﻴﺎن ﺗﻪ ﻧﮋدې ]ﺿﺤﺎك[ ﻧﻮﻣﻰ ښﺎر او د ]ﺳﻬﺎﻛﺎ[ ﻣﺸﻬﻮره ﭘﺨﻮاﻧۍ آرﻳﺎﻳﻲ ﻗﺒﻴﻠﻪ ﭼﻲ
ﺳﻜﺴﺘﺎن د دوى ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ دئ او ﻣﻔﻐﻦ ﺻﻮرت ﺋﯥ ]ﺳﻬﺎك[ او ]ﺳﻬﺎﻛﺰي[ د اﻓﻐﺎﻧﻲ ﻗﺒﻴﻠﻮ
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ دي( .دا ټﻮﻟﻪ دا ښﻴﻲ ﭼﻲ دا ﻧﻮم د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮ ﻛﻲ ﭘﺨﻮاﻧۍ رﻳښﻪ
ﻟﺮي.
د دې ﻛﻬﻮل ﭘﻪ ﻧﻮرو ﻧﻮﻣﻮ ﻛﻲ ﻳﻮ ﻧﻮم ﻫﻢ ]ﺑﺴﻄﺎم[ دئ )ﭼﻲ د ﮔﺴﺘﻬﻢ = وﺳﺘﻬﻢ د
ﭘﻬﻠﻮان ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ ﻣﻌﺮب ﺻﻮرت دئ( او ﻓﺮدوﺳﻲ ﻫﻢ ﻫﻐﻪ ﻳﺎدوي ،دې ﺳړي ﭘﻪ ﺷﻐﻨﺎن او
ﺑﺎﻣﻴﺎن او ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن او ﻏﻮر ﻛﻲ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻛړې ده او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻏﻮر ﻛﻲ د دې
ټﺒﺮ څﺨﻪ دوو وروڼﻮ ﻻس درﻟﻮد ﭼﻲ ﻳﻮ اﻣﻴﺮ ﺳﻮر او ﺑﻞ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﺳﺎم وو او د ﺳﻮري ټﺒﺮ
اﻣﻴﺮان دې ﻧﺎﻣﻪ ﺗﻪ ﻣﻨﺴﻮب دي ﭼﻲ ﻓﺮدوﺳﻲ او ﻧﻮرو ﻣﺆرﺧﻴﻨﻮ د )ﻣﺎﻫﻮى ﺳﻮري ﻧﮋاد(
ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻳﺎد ﻛړي او ﺑﻼذري د )ﺟﺒﻞ زور( او د ﻫﻐﻪ ځﺎى د ﻣﺸﻬﻮر ﺑﺖ ﭼﻲ ﻫﻴﻮن ﺗﺴﻨﮓ ﭘﻪ
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)603ع( ﻛﺎل د )ﺷﻮﻧﺎ( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﻟﻴﺪﻟﻰ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛﻮي او اﺑﻦ ﻓﻨﺪق ﻫﻢ ﭘﻪ ﺗﺎرﻳﺦ ﺑﻴﻬﻖ ﻛﻲ د
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
ﻣﺒﺎرﻛﺸﺎه د ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﯥ څﺨﻪ د ﻣﻨﻬﺎج ﺳﺮاج ﭘﻪ رواﻳﺖ د ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ  ﻣﻌﺎﺻﺮ او د
ﻫﻐﻪ ﭘﻪ ﺣﻀﻮر ﺋﯥ اﻳﻤﺎن راوړى وو او ﻋﻬﺪ او ﻟﻮا ﺋﯥ ځﻨﻲ اﺧﻴﺴﺘﯥ وه او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ﻛﻬﻮل
څﺨﻪ ﭼﻲ ﺑﻪ ﻫﺮ څﻮك ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ د ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ  ﻫﻐﻪ ﻋﻬﺪ او ﻟﻮا ﺑﻪ ﻫﻐﻪ ﺗﻪ
ورﻛﻮل ﻛﯧﺪﻟﻪ او دا ﭼﻲ ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ دوره ﻛﻲ د ﻏﻮر ﻟﻮﻣړى ﺣﻜﻤﺮان دئ ﭼﻲ ﻣﻮږ ﭘﻪ ﺧﺒﺮ
ﻳﻮ او اﻣﻴﺮ ﭘﻮﻻد ﻏﻮري د ده ﻟﻪ زاﻣﻨﻮ څﺨﻪ وو ﭼﻲ د ﻏﻮر د ﻏﺮو ﺷﺎوﺧﻮا ﺋﯥ ﺗﺮ ﺗﺼﺮف
ﻻﻧﺪي وه او د ﺧﭙﻠﻮ ﭘﻠﺮو ﻧﻮم ﺋﯥ ژوﻧﺪى ﻛﻰ او ﭼﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺪﻋﻮت اﻟﻌﺒﺎﺳﻴﻪ اﺑﻮ ﻣﺴﻠﻢ
ﻣﺮوزي ﻣﻨځ ﺗﻪ راووت ﻧﻮ اﻣﻴﺮ ﭘﻮﻻد د ﻏﻮر ﻟښﻜﺮ د اﺑﻮ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻼﺗړ ﺗﻪ ورووﺳﺖ او د آل
ﻋﺒﺎس د ﺗﻘﻮﻳﯥ ﻟﻪ ﭘﺎره ﺋﯥ ډﯦﺮ ﻛﺎروﻧﻪ وﻛړه او د اﻣﻴﺮ ﭘﻮﻻد د ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ ﻣﺮﻛﺰ د ﻏﻮر
ﻣﻨﺪﯦﺶ وو او د ﻏﻮر ﭘﺮ ټﻮﻟﻮ ﻏﺮو او ﭘﺮ ﺷﺎوﺧﻮا ﺋﯥ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ ﻛﻮﻟﻪ )د  130ﻫـ = 747م
ﺷﺎوﺧﻮا( .د اﻣﻴﺮ ﭘﻮﻻد ﻳﻮ زوى ﭼﻲ اﻣﻴﺮ ﻛﺮوړ ﻧﻮﻣﯧﺪ د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﺧﻠﻜﻮ د ﻋﻨﻌﻨﯥ او د
اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﻲ ﺑﺴﺘﻲ د ﻛﺘﺎب ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻮري ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ﺋﯥ د ﭘټﻲ ﺧﺰاﻧﯥ د ﻛﺘﺎب د ﻣﺘﻦ ﻟﻪ
ﻣﺨﻲ ﭘﯧﮋﻧﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ )139ﻫـ = 856م( ﻛﺎل د ﻏﻮر ﭘﻪ ﻣﻨﺪﯦﺶ ﻛﻲ اﻣﻴﺮ وو او د )ﺟﻬﺎن
ﭘﻬﻠﻮان( ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ ﺋﯥ ﭼﻲ د ﻓﺮدوﺳﻲ د ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎﻧﻮ ﻟﻪ اﻟﻘﺎﺑﻮ څﺨﻪ دئ ﺷﻬﺮت درﻟﻮد.
ﺑﺎﻟﺸﺘﺎن )د ﻛﻨﺪﻫﺎر د ﺷﻤﺎل واﻟﺸﺘﺎن( او ﺧﻴﺴﺎر او ﺗﻤﺮان او ﺑﺮﻛﻮﺷﻚ )د ﻏﻮر
ﻣﺸﻬﻮري ﻛﻼوي( د ده ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ وې او دى داﺳﻲ ﻏښﺘﻠﻰ ﭘﻬﻠﻮان وو ﭼﻲ ﻳﻮازي د
ﻟﺴﻮ ﺗﻨﻮ ﺳﺮه ﺟﻨﮕﯧﺪه او ﭘﻪ ﻫﻤﺪې ﺳﺒﺐ ﺋﯥ ﻛﺮوړ ﺑﺎﻟﻪ )ﭼﻲ ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ﻛﻲ د ﻛﻠﻚ او ﺳﺨﺖ
ﭘﻪ ﻣﻌﻨﺎ دئ( ،د دې ﻛﻬﻮل واﻛﻤﻨﻲ ﺗﺮ زﻣﻴﻨﺪاور او ﺑﺴﺖ او واﻟﺸﺘﺎن ﭘﻮري رﺳﯧﺪﻟﻪ ،ﻟﻪ
اﻣﻮي ﻛﻬﻮل څﺨﻪ ﻋﺒﺎﺳﻲ ﻛﻬﻮل ﺗﻪ د ﺧﻼﻓﺖ د اﻧﻘﻼب ﭘﻪ ﺟﮕړو ﻛﻲ دى ﻫﻢ د اﺑﻮ ﻣﺴﻠﻢ
ﻣﻠﮕﺮى وو او ﭘټﻪ ﺧﺰاﻧﻪ د ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻮري ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ د ده ﻳﻮه ﭘښﺘﻮ ﺣﻤﺎﺳﻪ راﻧﻘﻠﻮي او دى د
ښﯥ وﻳﻨﺎ ﺧﺎوﻧﺪ ﺑﻮﻟﻲ ،ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻲ دې ﭘﺨﻮاﻧۍ ﺣﻤﺎﺳﻪ ﻛﻲ اﻣﻴﺮ ﻛﺮوړ ﺟﻬﺎن ﭘﻬﻠﻮان د ﺧﭙﻞ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺳﻴﻤﻪ ﻟﻪ ﻣﺮو او ﻫﺮات څﺨﻪ ﺗﺮ ﺟﺮوم )ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ( او ﻏﺮج او ﺗﺨﺎر ﭘﻮري ﮔڼﻲ او
واﻳﻲ ﭼﻲ زرﻧﺞ )ﺳﻴﺴﺘﺎن( ﻣﻲ ﭘﻪ ﺗﯧﺮه ﺗﻮره وﻧﻴﻮ.
د ده دا ﺣﻤﺎﺳﻲ ﺷﻌﺮ د ﺧﺮاﺳﺎن او ﭘښﺘﻮ ﻟﻪ ﻟﺮﻏﻮﻧﻴﻮ ﺣﻤﺎﺳﻲ آﺛﺎرو څﺨﻪ دئ او د ده
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د ﻏښﺘﻠﻲ روح او ﻣﻠﻲ ﻏﺮور او ﺟﻬﺎﻧﮕﻴﺮۍ او ﺟﻬﺎﻧﻜﺸﺎﻳۍ څﺨﻪ ﺣﻜﺎﻳﻪ ﻛﻮي او د ﭘښﺘﻮ
ﻫﻐﻪ زاړه ﻟﻐﺎت او ﻛﻠﻤﺎت ﭘﻜښﯥ دي ﭼﻲ اوس ﭘﻪ ﭘښﺘﻮ ژﺑﻪ ﻛﻲ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ او ژوﻧﺪي ﻧﻪ
دي.
اﻣﻴﺮ ﻛﺮوړ ﭘﻪ )154ﻫـ = 770م( ﻛﺎل )د ﻫﺮات ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪو ﺧﻮا ﺗﻪ( د ﭘﻮﺷﻨﮓ ﭘﻪ
ﺟﮕړو ﻛﻲ ووژل ﺳﻮ او ﺗﺮ ده وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ زوى اﻣﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﭘﺮ ﻏﻮر او ﺑﺴﺖ او زﻣﻴﻨﺪاور
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه )د 160ﻫـ = 776م ﺷﺎوﺧﻮا(.
)د دې ﺗﺎرﻳﺨﻲ ،ﻟﺴﺎﻧﻲ او ادﺑﻲ ﭘﻪ زړه ﭘﻮري ﻣﻮﺿﻮع د ﺗﻔﺼﻴﻞ ﻟﻪ ﭘﺎره دي د ﭘټﻲ
ﺧﺰاﻧﯥ ﻛﺘﺎب د ﻛﺎﺑﻞ ﭼﺎپ او د ﭘښﺘﻮ د ادﺑﻴﺎﺗﻮ د ﺗﺎرﻳﺦ دوﻫﻢ ټﻮك وﻛﺘﻞ ﺳﻲ(.
ﻣﻨﻬﺎج ﺳﺮاج ﺗﺮ اﻣﻴﺮ ﭘﻮﻻد وروﺳﺘﻪ د ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ ﺗﺮ وﺧﺘﻮ )د 170ﻫـ = 786م(
ﺗﺮ ﺷﺎوﺧﻮا ﭘﻮري د دې ﻛﻬﻮل د ﺣﻜﻤﺮاﻧﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻧﻪ ﻛﻮي او ﻟﻪ ښﻪ ﻣﺮﻏﻪ دا ﺧﻼ ﭘټﻲ
ﺧﺰاﻧﯥ د ﻣﺤﻤﺪ ﺑﺴﺘﻲ د ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻮري ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ ډﻛﻪ ﻛړې ده او ﭘﻪ ﻟږ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺳﺮه د اﻣﻴﺮ
ﻛﺮوړ او اﻣﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛﻮي او ﺑﻴﺎ ﻣﻨﻬﺎج ﺳﺮاج د دې ﻛﻬﻮل ﻳﻮ ﺑﻞ اﻣﻴﺮ ﺑﻨﺠﻰ د ﻧﻬﺎران
ﺷﻨﺴﺒﻲ زوى د ﻏﻮر ﻟﻪ ﻟﻮﻳﻮ اﻣﻴﺮاﻧﻮ څﺨﻪ ﮔڼﻲ او ﻟﻴﻜﻲ ﭼﻲ د ﺧﭙﻞ ﻳﻮه ﻣﻌﺎﺻﺮ ﻏﻮري
اﻣﻴﺮ ﺳﺮه ﭼﻲ ﺷﻴﺶ د ﺑﻬﺮام زوى ﻧﻮﻣﯧﺪه د ﻫﺎرون اﻟﺮﺷﻴﺪ درﺑﺎر ﺗﻪ ورﻏﻠﻞ او اﻣﻴﺮ ﺑﻨﺠﻰ د
)ﻗﺴﻴﻢ اﻣﻴﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ( د ﻟﻘﺐ ﺳﺮه د ﻏﻮر اﻣﻴﺮ او اﻣﻴﺮ ﺷﻴﺶ د ﻏﻮر د ﻟښﻜﺮ ﭘﻬﻠﻮان وټﺎﻛﻞ
ﺳﻮ )د 170ﻫـ = 786م ﺷﺎوﺧﻮا(.
د ﻏﻮر اﻣﻴﺮان د ﻫﻤﺪې ﺑﻨﺠﻲ ﻟﻪ ﻧﺴﻠﻪ او د ﻏﻮر ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر د ﺷﻴﺶ ﻟﻪ ﺗﻜﻢ څﺨﻪ دي،
ﭼﻲ د ﺻﻔﺎرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﻟﻪ آل ﺷﻨﺴﺐ څﺨﻪ د ﻏﻮر اﻣﺎرت ﭘﻪ ﻣﻨﺪﯦﺶ ﻛﻲ اﻣﻴﺮ ﺳﻮري
ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻰ وو ،ﻟﻜﻪ د ﺻﻔﺎرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺣﻮال ﻛﻲ ﭼﻲ ﻣﻮ وﻟﻮﺳﺘﻞ ،د ) 253ﻫـ = 967م( ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻳﻌﻘﻮب ﺻﻔﺎري د ﻧﻴﻤﺮوز او ﺑﺴﺖ او داور ښﺎروﻧﻪ ﺗﺮ ﺗﮕﻴﻦ آﺑﺎد او رﺧﺞ
ﭘﻮري وﻧﻴﻮل ،د ﻫﻐﻪ ځﺎى اﻣﻴﺮ ﺋﯥ ﻟﻪ ﭘښﻮ واﭼﺎوه ،ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ اﻣﻴﺮ ﺳﻮري د ﻏﻮر د
ﻏﺮو اﻣﻴﺮ وو او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وﺧﺘﻪ ﻻ د ﻏﻮر ﻧﻴﻤﻲ ﺧﻠﻚ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﻪ ول او ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ اﻣﻴﺮ
ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ ﻫﻢ ﭘﺮ ﻏﻮر ﺣﻤﻠﯥ وﻛړې ،ﭼﻲ د ﺳﻮري ﻛﻬﻮل ﺧﭙﻠﻮاﻛۍ ﺗﻪ ﺋﯥ څﻪ ﺻﺪﻣﻪ و ﻧﻪ
رﺳﻮﻻى ﺳﻮه او ﻟﻜﻪ ﭼﻲ د ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ اﺣﻮال ﻛﻲ ﭼﻲ ﻣﻮ وﻟﻮﺳﺘﻞ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻫﻢ ﭘﺮ
ﻏﻮر ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ ﺧﻮ د ﻏﻮر اﻣﻴﺮ ﭼﻲ ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻮري وو ﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﺋﯥ اﻃﺎﻋﺖ
ﻛﺎوه او ﻛﻠﻪ ﺑﻪ ﺋﯥ د ﺗﻤﺮد ﻻره اﺧﻴﺴﺘﻪ څﻮ ﭼﻲ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد د ﺑﻴﻬﻘﻲ ﭘﻪ ﻗﻮل )ﭘﻪ 405ﻫـ
= 1014م( ﻛﺎل او د اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ﭘﻪ ﻗﻮل ﭘﻪ )401ﻫـ( ﻛﺎل د ﻏﻮر د ﺟﻨﻮب ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺑﺴﺖ او
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ﺧﻮاﺑﻴﻦ ﻟﻪ ﻻري د ﻟﻮى ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﻏﻮر ﺗﻪ ورﻏﻰ ﭼﻲ د ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻛﻲ د ﻫﺮات ﺣﻜﻤﺮان
اﻟﺘﻮﻧﺘﺎش او د ﻃﻮس ﺣﻜﻤﺮان ارﺳﻼن ﺟﺎذب وو او اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻳﻮه ﺟﮕړه ﻛﻲ د
ﻟﺴﻮ زرو ﺗﻨﻮ ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د آﻫﻨﮕﺮان ﭘﻪ ﻛﻼ ﻛﻲ ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛﻰ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮ ډﯦﺮي ﻣﻮدې
وروﺳﺘﻪ ﻟﻪ ﻛﻼ راووت او ﺳﻠﻄﺎن ﺗﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻮ ،ﺳﻠﻄﺎن دى ،د ده د ﻛﺸﺮ زوى ﺷﻴﺶ ﺳﺮه
ﻏﺰﻧﻲ ﺗﻪ ﺑﻮت ،ﺧﻮ )ﻏﺰﻧﻲ ﺗﻪ ﻧﮋدې( د ﮔﻴﻼن ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﭘﺮ ﻻره ﻫﻐﻪ زﻫﺮ وﺧﻮړل ﭼﻲ
ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﮔﻮﺗﻤۍ ﻛﻲ ﺋﯥ ﺗﻌﺒﻴﻪ ﻛړي وه ،ځﺎن ﺋﯥ وواژه ﻣﮕﺮ د اﺳﺎرت ذﻟﺖ ﺋﯥ و ﻧﻪ ﻣﺎﻧﻪ.
د ﭘښﺘﻮ ژﺑﻲ وﻃﻨﻲ رواﻳﺎﺗﻮ ﭼﻲ د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ﭘښﺘﺎﻧﻪ او ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻮري د ﻛﺘﺎﺑﻮ ﭘﻪ
ﺣﻮاﻟﻪ ﭘﻪ ﭘټﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻛﻲ راﻏﻠﻰ ﭘﻮرﺗﻨﻰ ﺗﺎرﻳﺨﻲ اﺟﻤﺎل ﺗﺎﺋﻴﺪوي او د ﻣﺤﻤﺪ د ﻣﺮﺛﻴﯥ د
ﭘښﺘﻮ ﻗﺼﻴﺪه ﻫﻢ راوړي ﭼﻲ ﺷﻴﺦ اﺳﻌﺪ د ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻮري زوى )ﭼﻲ ﭘﻪ 425ﻫـ د زﻣﻴﻨﺪاور
ﭘﻪ ﺑﻐﻨﻲ ﻛﻲ ﻣړ دئ( وﻳﻠﯥ ده ،او ﻫﻤﺪا ﺷﺎﻋﺮ ﭘﻪ آﻫﻨﮕﺮان ﻛﻲ د ده ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﻲ وو .دا
ﻗﺼﻴﺪه ﭼﻲ د ژﺑﻲ د ﺑﻼﻏﺖ او ﻓﺼﺎﺣﺖ ﻟﻪ ﻣﺨﻲ ډﯦﺮه ﭘﺨﻪ ده د ﻣﺤﻤﺪ د ﻣﻘﺎم ﻟﻮړواﻟﻰ او
زړورﺗﻮب ښﻴﻲ او د آﻫﻨﮕﺮاﻧﻮ د ﺟﮕړې او د ﻣﺤﻤﻮد ﻟﻪ ﺧﻮﻟﯥ د ﻣﺤﻤﺪ د ﺑﻨﺪﻳﮕﺮت ﺷﺮح
ﺑﻴﺎﻧﻮي او دى د ﺳﻮر د ﻛﻬﻮل وﻳﺎړ او اﻓﺘﺨﺎر ﺑﻮﻟﻲ ،ﭼﻲ د ﺧﭙﻞ ﻛﻬﻮل د ﭘﺖ ﺳﺎﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﻻره
ﻛﻲ ﺋﯥ ځﺎن ﻗﺮﺑﺎن ﻛﻰ او د ﺷﻴﺦ اﺳﻌﺪ دا ﻗﺼﻴﺪه د ﭘښﺘﻮ د ﻟﺮﻏﻮﻧﻲ ادب ﻟﻪ ﺧﻮرا ﻣﻬﻤﻮ
آﺛﺎرو څﺨﻪ ده.
د ﻣﺤﻤﺪ ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻟﻪ ﺧﻮا اﻣﻴﺮ ﺑﻮﻋﻠﻲ د ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻮري
زوى د ﻏﻮر د ﻣﻨﺪﯦﺶ ﭘﻪ ﻏﺮو ﻛﻲ د ﭘﻼر ﭘﺮ ځﺎى ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او د ﺳﻠﻄﺎن ﺗﺎﺑﻊ وو او ﭘﻪ ﻏﻮر
ﻛﻲ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻣﺪرﺳﻮ او ﻣﺴﺠﺪو او ﻣﺎڼﻴﻮ ﺟﻮړوﻟﻮ ﻻس ﭘﻮري ﻛﻰ او ﻋﻠﻢ دوﺳﺘﻪ ﺳړى وو،
ده د ﻣﺤﻤﻮدي ﻋﻬﺪ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ وﻛړه ،ﺧﻮ د ﻣﺴﻌﻮد ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ د )425ﻫـ =
1033م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ )د ﺑﻮﻋﻠﻲ وراره( ﻋﺒﺎس د ﺷﻴﺶ زوى ﭘﻮرﺗﻪ ﺳﻮ ،او ﺧﭙﻞ اﻛﺎ ﺋﯥ
ﺑﻨﺪي ﻛﻰ او د ﻏﻮر ﭘﺎﭼﻬۍ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ .ﻋﺒﺎس ﻇﺎﻟﻢ او ﺑﯧﺒﺎﻛﻪ ﺳړى وو او د ﻧﺠﻮم
د ﻋﻠﻢ ﺳﺮه ﺋﯥ ذوق درﻟﻮد ،د ﻣﻨﺪﯦﺶ د وﻻﻳﺖ ﭘﻪ ﺳﻨﮕﻪ ﻛﻼ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻳﻮه رﺻﺪﺧﺎﻧﻪ وداﻧﻪ
ﻛړه ،ﺧﻮ ﺧﻠﻜﻮ د ده ﻟﻪ ﺟﻮره د ﺳﻠﻄﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻏﺰﻧﻮي درﺑﺎر ﺗﻪ ﺷﻜﺎﻳﺖ وﻛﻰ ،اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻫﻢ
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 اﺧﻼﻗﻮ
ﺧﺎوﻧﺪ ﺳړى وو وﺳﭙﺎره )د 450ﻫـ = 1058م ﺷﺎوﺧﻮا( او ﺗﺮ ﻣﺤﻤﺪ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ زوى
ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ د ﻣﺤﻤﺪ زوى او د ﻋﺒﺎس ﻧﻤﺴﻰ ﭼﻲ ﺳﺘﺮ ﭘﺎﭼﺎ او د ﻏﻮر د ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ
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ﻧﻴﻜﻪ وو ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ )د 460ﻫـ = 1058م ﺷﺎوﺧﻮا( او ده د ﻏﻮر ﻳﺎﻏﻴﺎن ﭘﻪ ﺟﮕړه
ﻛﻲ د ځﺎن ﺗﺎﺑﻊ ﻛړه او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ ﭼﻲ )د ﻏﺰﻧﻪ ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪﻳځ ﺟﻨﻮب ﺗﻪ( د وﺟﻴﺮﺳﺘﺎن
او ﻛﻮﺷﻚ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه وﻛړه ووژل ﺳﻮ )د 493ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا( او د ده زوى
ﻣﻠﻚ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ د ﻏﻮر ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ ،ده د ﺳﻨﺠﺮي دوﻟﺖ ﺳﺮه دوﺳﺘﺎﻧﻪ
رواﺑﻂ درﻟﻮده او د ښﻮ اﺧﻼﻗﻮ څښﺘﻦ ﭘﺮ ﻋﻬﺪ وﻻړ او ﻋﺎﻟﻢ ﭘﺎﻟﻮﻧﻜﻰ ښﻪ ﭘﺎﭼﺎ وو ،ﭼﻲ
اوو زاﻣﻨﻮ ﺋﯥ ﺧﺮاﺳﺎن او ﻏﻮر او زاﺑﻞ او ﻏﺰﻧﻪ او ﺑﺎﻣﻴﺎن او ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن ﭘﺨﭙﻠﻲ ﭘﺎﭼﻬۍ ﻛﻲ
ﺷﺎﻣﻞ ﻛړه او ﻫﺮ ﻳﻮه ﭘﺮ ﻳﻮې ﺑﺮﺧﻲ ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه ﭘﻪ دې ﺗﻔﺼﻴﻞ:
 /1ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﭼﻲ ﺧﭙﻞ ﻟﺮﻏﻮﻧﻰ وﻃﻨﻲ ﻟﻘﺐ )ﻏﺮﺷﺎه( ﺋﯥ رﺳﻤﺎً ﭘﻪ ﻋﺮﺑﻲ
)ﻣﻠﻚ اﻟﺠﺒﺎل( واړاوه او ځﺎن ﺗﻪ ﺋﯥ ﻏﻮره ﻛﻰ او ﻓﻴﺮوزﻛﻮه د ښﺎر ﻛﻼ ﺋﯥ وداﻧﻪ ﻛړه او د
ورﺷﺎد )ورﺳﺎد( ﭘﻪ وﻻﻳﺖ ﻛﻲ ﺋﯥ ﭼﻲ د ده ﺳﻴﻤﻪ وه د ﺧﭙﻠﻮ وروڼﻮ ﺳﺮه ﺷﺨړي ﺟﻮړي
ﻛړې او ﻏﺰﻧﻲ ﺗﻪ وﻻړ ،او ﻫﻠﺘﻪ د ﺑﻬﺮاﻣﺸﺎه ﻏﺰﻧﻮي ﻟﻪ ﺧﻮا ووژل ﺳﻮ ) 541ﻫـ = 1146م(
او ﻫﻤﺪا وژل د ﻏﻮري او ﻏﺰﻧﻮي د ﻛﻬﻮﻟﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ د اﺧﺘﻼف ﺳﺒﺐ ﺳﻮ.
 /2ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎم د ﻏﻮر د ﻣﻨﺪﯦﺶ ﭘﻪ ﺳﻨﮕﻪ ﻛﻲ وو ،څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻮري
ﻏﺰﻧﻲ ﺗﻪ وﻻړ ﻓﻴﺮوزﻛﻮه ﺋﯥ ﻫﻢ ده ﺗﻪ ﭘﺮﯦښﻮو او ﭘﻪ )524ﻫـ = 1149م( ﻛﺎل ﭘﻪ ﻓﻴﺮوزﻛﻮه
ﻛﻲ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او د ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن د ﺷﺎراﻧﻮ ﺳﺮه ﺋﯥ دوﺳﺘﻲ وﻛړه او ﭘﻪ ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ ﻛﻲ
ﺋﯥ د ﻛﺠﻮران ﻛﻼ )د ﻛﻨﺪﻫﺎر او ﻏﻮر ﺗﺮ ﻣﻨځ اوﺳﻨﻰ ﻛﺠﺮان( او د ﻫﺮات ﭘﻪ ﻏﺮو ﻛﻲ ﺋﯥ د
ﺷﻴﺮﺳﻨﮓ ﻛﻼ او ﭘﻪ ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺑﻨﺪراو ﻛﻼ او د ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن او ﻣﺎدﻳﻦ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺋﯥ د
ﻓﻴﻮار ﻛﻼ ﺟﻮړه ﻛړه او د ﮔﻴﻼن د ﻣﻠﻚ ﺑﺪراﻟﺪﻳﻦ ﻟﻮر )د ﮔﻴﻼن ﻣﻠﻜﻪ( ﺋﯥ ﭼﻲ د
ﺷﺴﺒﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﻧﺴﺒﻪ وه ﭘﻪ ﻧﻜﺎح ﻛړه ،ﭼﻲ د دوو ﻧﺎﻣﺘﻮ زاﻣﻨﻮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎم
او ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎم ﻣﻮر ده .ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ د ﺧﭙﻞ ورور ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻮري
د ﺧﻮن اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﭘﻪ ﻏﺮض ﭘﻪ ﺟﺮوم او ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن ﻛﻲ ﻟښﻜﺮي راﻏﻮﻧډي ﻛړې او ﭘﺮ ﻏﺰﻧﻲ
ﺋﯥ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ ،ﺧﻮ )د ﻏﺰﻧﻲ( ﭘﻪ ﮔﻴﻼن ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ ،ده د ﻏﺰﻧﻲ د ﺳﻔﺮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﻟښﻜﺮي
راﻏﻮﻧډي ﻛړې او ﭘﺮ ﻏﺰﻧﻲ ﺋﯥ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ ،ﺧﻮ )د ﻏﺰﻧﻲ( ﭘﻪ ﮔﻴﻼن ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ ،ده د ﻏﺰﻧﻲ
د ﺳﻔﺮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ د ﻏﻮر او ﺟﺒﺎل ﺗﺨﺖ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺧﭙﻞ ورور ﺗﻪ ﭘﺮﯦښﻰ
وو.
 /3ﻣﻠﻚ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮﻧﻚ د ﺣﺴﻴﻦ زوى ﭼﻲ د ﻣﺎدﻳﻦ ﺳﻴﻤﻲ ﭘﻪ ده اړه
درﻟﻮده او دا ﺳﻴﻤﻪ د ﻏﻮر ﻳﻮ وﻻﻳﺖ وو او د ده زوى ﻣﻠﻚ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ اﺑﻮﺑﻜﺮ د )618ﻫـ =
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1221م( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﮔﺰﻳﻮ او ﺗﻤﺮان د وﻻﻳﺖ )د ﻛﻨﺪﻫﺎر ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺧﻮا ﺗﻪ( ﺣﻜﻤﺮان وو
او د ﭼﻨﮕﻴﺰ ﺗﺮ ﻳﺮﻏﻞ وروﺳﺘﻪ ډﻫﻠﻲ ﺗﻪ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ د اﻟﺘﺘﻤﺶ درﺑﺎر ﺗﻪ وﻻړ او ﻫﻠﺘﻪ د 620ﻫـ
ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ.
 /4ﻣﻠﻚ ﺷﺠﺎع اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ د ﺣﺴﻴﻦ زوى ﭼﻲ د ﻏﻮر د ﺟﺮﻣﺎس د وﻻﻳﺖ ﺣﻜﻤﺮان
وو او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ زوى ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﭘﻪ ﻏﻮر ﻛﻲ د ده ﭘﺮ ځﺎى ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او
د ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ د ﻏﻮر او ﺑﺴﺖ او وﺟﻴﺮ او ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ او درﻣﺸﺎن او
روزﮔﺎن او ﻏﺰﻧﻲ ﺳﻴﻤﻲ ﺗﻪ ده ﺗﻪ وﺳﭙﺎرﻟﻲ ﺳﻮې او د ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﺮ ﻧﻴﻮﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ
ﻧﻴﺸﺎﭘﻮر ﻛﻲ ﺣﻜﻤﺮان وو او ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ دى ﺑﻮت او د ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن او زﻣﻴﻨﺪاور
ﺣﻜﻤﺮان ﺋﯥ وټﺎﻛﻪ او ﭘﻪ 601ﻫـ ﻛﺎل ﺋﯥ د ﻗﻬﺴﺘﺎن د ﻣﻼﺣﺪه و ،د ﺟﻨﺎﻳﺎد ﻣﺎڼۍ وﻧﻴﻮﻟﻪ،
ﺧﻮ د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮ ﺷﻬﺎدت وروﺳﺘﻪ د ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن د اﺷﻴﺎر ﭘﻪ ﻛﻼ ﻛﻲ ﺑﻨﺪي ﺳﻮ.
 /5ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ د ﺣﺴﻴﻦ زوى د ﻏﻮر ﭘﻪ وﺟﻴﺮﺳﺘﺎن ﻛﻲ ﺣﻜﻤﺮان وو او د ﺧﭙﻞ
ورور ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ ﻓﻴﺮوزﻛﻮه ﻛﻲ د ﻏﻮر ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او
د ﻏﻮر او ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن ﻟښﻜﺮي ﺋﯥ راﻏﻮﻧډي ﻛړې او ﻏﺰﻧﻪ ﺗﻪ ﺋﯥ ﻣﺨﻪ ﻛړه ،ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻬﺮام
ﺷﺎه ﻟﻪ ﻏﺰﻧﻪ څﺨﻪ د ﻏﺰﻧﻪ او ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن د ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه راووت او د ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ او ﺗﮕﻴﻦ آﺑﺎد ﻟﻪ
ﻻري زﻣﻴﻨﺪاور ﺗﻪ وﻻړ .ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﭼﻲ دا ﺟﮕړه د ﺧﭙﻠﻮ دوو وروڼﻮ د ﺧﻮن اﺧﻴﺴﺘﻠﻮ ﻟﻪ
ﭘﺎره ﻛﻮﻟﻪ ﺗﮕﻴﻦ آﺑﺎد ﺗﻪ ﻧﮋدې ﺋﯥ د ﺑﻬﺮاﻣﺸﺎه د ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﻻس واﭼﺎوه ،او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ
ﺋﯥ د ﻏﺰﻧﻲ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ دوه واره د ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻧﻮ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﺎت ﻛﻰ او د ﻏﺰﻧﻲ دوﻟﺖ
ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺋﯥ وﻧﻴﻮ )545ﻫـ 546 -ﻫـ( .ده ﻫﻐﻪ ﻟﻮى ښﺎر د ﺧﺎورو ﺳﺮه ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻰ او
اوﺳﯧﺪوﻧﻜﻲ ﺋﯥ اﺗﻪ ورځﻲ ﻗﺘﻞ ﻋﺎم ﻛړه او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ ﺋﯥ ﺑﺴﺖ او زﻣﻴﻨﺪاور ﺗﻪ ﻣﺨﻪ
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.
ده ﺗﺮ دې ﻓﺘﺤﻲ وروﺳﺘﻪ ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن د ﻏﻮر ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰي دوﻟﺖ ﭘﻮري وﺗﺎړه او ﺧﭙﻞ
ورور ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺗﻪ ﺋﯥ وﺳﭙﺎره ،ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮ دې وروﺳﺘﻪ د ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ ﺳﻨﺠﺮي دوﻟﺖ
ﺳﺮه وﻧښﺖ ،ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮ د ﻫﺮﻳﻮاﻟﺮود د ﻧﺎب ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﻲ د ده ﺳﺮه ﺟﮕړه وﻛړه او څﻨﮕﻪ
ﭼﻲ ﺧﻠﻚ ﻟﻪ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ څﺨﻪ ﺧﻮاﺷﻴﻨﻲ ول د ده ﺷﭙږ زره ﺧﻠﺠﻲ او ﺗﺮﻛﻲ ﺳﭙﺎره ﻟښﻜﺮﻳﺎن
ﺳﻨﺠﺮ ﺗﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻮه او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ د ﺳﻨﺠﺮ ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻰ ﺑﻨﺪي ﺳﻮ .ﺧﻮ څﻨﮕﻪ
ﭼﻲ ﺳﻨﺠﺮ د ﻏﺰاﻧﻮ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ د ﭘښﻮ ﻟﻮﯦﺪﻟﻰ وو ،ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺋﯥ وﻧﺎزاوه ،ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺋﯥ ورﺳﺮه

258
وﻛړه او ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺋﯥ ﻏﻮر ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺧﻠﻜﻮ د ده ﭘﻪ ﻏﻴﺎب ﻛﻲ ﻣﻠﻚ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ
ﺣﺴﻴﻦ د ﻣﺤﻤﺪ زوى ﻟﻪ ﻣﺎدﻳﻦ څﺨﻪ راوﺳﺘﻠﻰ او د ﻓﻴﺮوزﻛﻮه ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﺋﯥ ﻛښﯧﻨﻮﻟﻰ وو
ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﺋﯥ د ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ د راﮔﺮزﯦﺪو ﺧﺒﺮ واروﯦﺪ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺋﯥ وواژه او ﻋﻼء
اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ ﺳﻮل.
ده ﺑﺎﻣﻴﺎن او ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن او د ﺟﺮوم )ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ( او داور او ﺑﺴﺖ او د ﻫﺮات د ﺟﺒﺎل د
ﺗﻮﻟﻚ او ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن او ﻣﺮﻏﺎب ښﺎروﻧﻪ ﻫﻢ د ﻏﻮر د ﭘﺎﭼﻬۍ ﺗﺮ اﻃﺎﻋﺖ ﻻﻧﺪي راوﺳﺘﻞ او
د ﻣﻼﺣﺪه اﻟﻤﻮت رﺳﻞ ﺗﻪ ﺋﯥ ﻫﻢ د ﻏﻮر ﭘﻪ ﻏﺮو ﻛﻲ ﻻر ورﻛړه او د )551ﻫـ = 1156م( ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ د ﻏﻮر ﭘﻪ ﺳﻨﮕﻪ ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ.
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺗﺮ ده وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ زوى ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ د ﻓﻴﺮوزﻛﻮه ﭘﺮ ﺗﺨﺖ
ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او د ﻣﻼﺣﺪه و رﺳﻞ ﺋﯥ وواژه او د ﻏﺰاﻧﻮ د ﻓﺘﻨﯥ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﻪ ﭘﺎره ﺋﯥ ﻣﻼ
وﺗړﻟﻪ ﭼﻲ د ﻫﺮات او ﻗﺎدس ﺷﺎﺧﻮا ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﯥ وه ﺧﻮ ﺗﺮ ﻳﻮ ﻛﺎل زﻳﺎت ژوﻧﺪى ﭘﺎﺗﻪ ﻧﻪ ﺳﻮ
او د ﻏﺰاﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ د ﻏﻮري ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﺷﻴﺶ ﭘﻪ ﻻس ووژل ﺳﻮ )د 558ﻫـ = 1163م
ﺷﺎوﺧﻮا(.
ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﺴﻮز د ﻏﻮر ﻟﻮﻣړى ﺳﺘﺮ ﺳﻠﻄﺎن دئ ﭼﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻫﻴﻮاد ﺋﯥ ﺗﺮ
ﻳﻮې ادارې ﻻﻧﺪي راووﺳﺖ او د ﻓﻴﺮوزﻛﻮه ﭘﻪ ﻣﺮﻛﺰ ﭘﻮر ﺋﯥ وﺗﺎړه.
 /6ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻮري )554 – 543ﻫـ = 1149 – 1148م( د ﻏﻮرﻳﺎﻧﻮ
ﻟﻮﻣړى ﭘﺎﭼﺎ دئ ﭼﻲ د ﺳﻠﻄﺎن ﻟﻘﺐ ﺋﯥ واﺧﻴﺴﺖ .د ده د ﭘﺎﭼﻬۍ ﻣﺮﻛﺰ د ﻏﻮر د اﺳﺘﻴﻪ
ﺣﺼﺎر وو .ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﺋﯥ ورور ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻠﻚ اﻟﺠﺒﺎل ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﻛﻲ ووژل ﺳﻮ ﻧﻮ
ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻮري د ﺑﻬﺮاﻣﺸﺎه ﻏﺰﻧﻮي ﺳﺮه ﺟﮕړه وﻛړه او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ د ﻛﻮرم ﻧﺎوې ﺗﻪ وځﻐﻼوه او
ﭘﺨﭙﻠﻪ دى ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او ﻏﻮر ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ورور ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻬﺎءاﻟﺪﻳﻦ ﺗﻪ ﭘﺮﯦښﻮو ،ﺧﻮ د
ژﻣﻲ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﭼﻲ ﺋﯥ ورور ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﻟﻪ ﻏﺰﻧﻲ څﺨﻪ ﻏﻮر ﺗﻪ وﻻړ ﺑﻬﺮاﻣﺸﺎه د
ﺧﻠﺠﻲ )ﻏﻠﺠﻲ( ﭘښﺘﻨﻮ د ﻟښﻜﺮو ﺳﺮه د ﻟﻤﺮ ﺧﺘﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا ﭘﺮ ﻏﺰﻧﻲ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او ﺳﻠﻄﺎن
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.
 /7ﻣﻠﻚ ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺗﺮ ټﻮﻟﻮ وروڼﻮ ﻣﺸﺮ وو او د ﻏﻮر ﭘﻪ ﻛﺎﺳﻲ ﻛﻲ اﻣﻴﺮ
ﺳﻮ .څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻬﺎﻧﺴﻮز د ﻏﺰﻧﻪ ﺗﺮ ﻓﺘﺢ وروﺳﺘﻪ ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن ﻫﻢ د ځﺎن
ﺗﺎﺑﻊ ﻛﻰ ،ﻧﻮ ﺧﭙﻞ ﻣﺸﺮ ورور ﻣﻠﻚ ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺋﯥ د ﺑﺎﻣﻴﺎن ﺣﻜﻤﺮان وټﺎﻛﻪ ،ده د
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ﺷﻐﻨﺎن او ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎن ﻏﺮو ﺗﻪ ﺗﺮ دروازو او ﺑﻠﻮر او وﺧﺶ او ﺑﺪﺧﺸﺎن ﭘﻮري وﻧﻴﻮل او ﻟﻜﻪ
ﭼﻲ د ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ اﺣﻮال ﻛﻲ ﺋﯥ ﻟﻮﻟﻰ د راغ زر ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ د ﺧﭙﻠﻮ ورﯦﺮوﻧﻮ ﭘﻪ
ﻻس ﻛﻲ ﺑﻨﺪي ﺳﻮ او ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺑﺎﻣﻴﺎن ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺳﻮ او ﻫﻠﺘﻪ ﻣړ ﺳﻮ )د 550ﻫـ = 1155م
ﺷﺎوﺧﻮا( .ﺗﺮ ده وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﻣﺸﺮ زوى ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ ﺑﺎﻣﻴﺎن ﻛﻲ اﻣﻴﺮ او د
ﻓﻴﺮوزﻛﻮه ﻟﻪ درﺑﺎر او ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﺣﻀﻮره ﻫﻢ ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ وﭘﯧﮋاﻧﺪه ﺳﻮ .ده ﺑﻠﺦ
او ﭼﻐﺎﻧﻴﺎن او وﺧﺶ او ﺟﺮوم )ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ( او ﺑﺪﺧﺸﺎن او د ﺷﻐﻨﺎن ﻏﺮوﻧﻪ ﻻس ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ
او د ﺳﻠﻄﺎﻧﺸﺎه ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﻲ د ﻣﺨﻨﻴﻮي ﻟﻪ ﭘﺎره ﺋﯥ د ﻏﻮر د ﻟښﻜﺮ ﺳﺮه ﻳﻮ ځﺎى د ﻣﺮو
رود ﺑﺎر ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ ﮔډون ﻛړى وو او د ﺳﻠﻄﺎن ﻟﻘﺐ ﺋﯥ وﻣﻮﻧﺪ او د ده ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ
ﺋﯥ زوى ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎم ﭼﻲ ﻟﻮى او ﻋﻠﻤﺪوﺳﺘﻪ ﭘﺎﭼﺎ وو د ﺑﺎﻣﻴﺎن ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ
)587ﻫـ = 1189م( .د ده درﺑﺎر د ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ د ﻏﻮﻧډي ځﺎى وو ،اﻣﺎم ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ رازي او
ﺷﻴﺦ اﻻﺳﻼم ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ او رﺳﺎد او اﻓﺼﺢ اﻟﻌﺠﻢ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺳﺮاج اﻟﺪﻳﻦ د ده ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﻲ
ول .د ده ﭘﺎﭼﻬﻲ ﻟﻪ ﻛﺸﻤﻴﺮه ﺗﺮ ﻛﺎﺷﻐﺮه او ﺗﺮﻣﺬه او ﺑﻠﺨﻪ ﭘﻮري او ﺟﻨﻮﺑﺎً د ﻏﻮر او
ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﭘﻮري رﺳﯧﺪﻟﻪ او ﻏﻮر او ﻏﺰﻧﻪ او ﺑﺎﻣﻴﺎن د ده ﺗﺮ ﻓﺮﻣﺎن ﻻﻧﺪي ول .ﻫﻐﻪ
وﺧﺖ ﭼﻲ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻮ )602ﻫـ = 1205م( ﻧﻮ د ﻫﻴﻮاد اﻣﻴﺮاﻧﻮ دى ﻏﺰﻧﻪ ﺗﻪ
وروﻏﻮښﺖ ﺧﻮ ﺗﺮ  14ﻛﺎﻟﻮ ﭘﺎﭼﻬۍ وروﺳﺘﻪ ﻣړ ﺳﻮ او زوى ﺋﯥ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﭘﺮ ځﺎى
ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ )602ﻫـ = 1205م( او ﺧﭙﻞ ورور ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺋﯥ د ﻏﺰﻧﻪ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﺎوه،
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﻏﻮر او ﻏﺰ او ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻠﺪوز ﻟښﻜﺮو د ﻛﺮﻣﺎن د درې د ﻛﻮرم د ﺷﺎوﺧﻮا
څﺨﻪ ﭘﺮ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ ﻧﻮ دى ﻟﻪ ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻪ د ﺧﭙﻞ ورور د ﻣﻼﺗړ ﻟﻪ ﭘﺎره راﻏﻰ او د ده
ﭘﻪ ﻏﻴﺎب ﻛﻲ ﺋﯥ اﻛﺎ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮد د ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ زوى د ﺑﺎﻣﻴﺎن ﺗﺨﺖ وﻧﻴﻮ
او وزارت ﺋﯥ ﺻﺎﺣﺐ وزﻳﺮ ﺗﻪ ورﻛﻰ .ﺧﻮ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ د ﻏﺰﻧﻪ ﺗﺮ ﺗﺼﻔﻴﯥ وروﺳﺘﻪ ژر
ﺑﺎﻣﻴﺎن ﺗﻪ ورﻏﻰ او ﺧﭙﻞ اﻛﺎ ﺋﯥ د ﻫﻐﻪ د وزﻳﺮ ﺳﺮه وواژه .ﺑﻴﺎ ﭼﻲ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻠﺪوز دوﻫﻢ
وار ﭘﺮ ﻏﺰﻧﻲ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او د ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻟښﻜﺮ ﺋﯥ د ﺳﻨﻘﺮان )ﺷﻨﻐﺮان( ﭘﻪ رﺑﺎط ﻛﻲ ﻣﺎت
ﻛﻰ او دى ﺋﯥ ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﻛﻲ ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛﻰ ﻧﻮ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻪ ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻪ د ﺧﭙﻞ ورور د ﻣﻼﺗړ ﻟﻪ
ﭘﺎره ورﻏﻰ ﺧﻮ دواړه وروڼﻪ د ﻳﻠﺪوز ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻠﻪ او ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺑﺎﻣﻴﺎن ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﺳﻮه او
ﻫﻠﺘﻪ ﻣړه ﺳﻮه )د 612ﻫـ = 1215م( .دا وو د ﻫﻐﻮ ﻏﻮري وروڼﻮ ﻟﻨډه ﻳﺎدوﻧﻪ ﭼﻲ د ﻏﻮر
ﺷﻬﻨﺸﺎﻫﻲ ﺋﯥ ﺟﻮړه ﻛړه او ﺗﺮ ﻫﻐﻮ وروﺳﺘﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎم ﺑﻬﺎء
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 ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﭘﻪ اﻣﺮ د وﺟﻴﺮﺳﺘﺎن ﭘﻪ ﻛﻼ ﻛﻲ ﺑﻨﺪي وو ،ﺧﻮ
ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ د ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ زوى دوى اﻳﻠﻪ ﻛړه او ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ د ﻏﺰان ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ
ورﺳﺮه وو .ﺑﻴﺎ ﭼﻲ ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ د ﺧﭙﻞ ﺳﭙﻪ ﺳﺎﻻر ﻟﻪ ﻻﺳﻪ ووژل ﺳﻮ ،ﻫﻤﺪې ﺷﻴﺶ ﺳﭙﻪ
ﺳﺎﻻر د ﻏﻮر او ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن ﻟښﻜﺮ راوﺳﺘﻞ او د ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺮه ﺋﯥ ﺑﻴﻌﺖ وﻛﻰ او دى ﺋﯥ
د ﻓﻴﺮوزﻛﻮه ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﺎوه )558ﻫـ = 1162م( .ده ﺧﭙﻞ ورور ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ د ﺳﺮﺟﺎﻧﺪار
ﭘﻪ رﺗﺒﻪ د اﺳﺘﻴﻪ او ﻛﺠﻮران ﺣﻜﻤﺮان وټﺎﻛﻪ او اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﺷﻴﺶ ﺋﯥ ﭼﻲ د ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻴﻒ
اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮ وژﻟﻮ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ښﻪ ﻗﻮت ﻣﻮﻧﺪﻟﻰ وو وواژه .ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ د ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ
اﻛﺎ ﻳﻌﻨﻲ ﻣﻠﻚ ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮد د ﺑﺎﻣﻴﺎن ﺣﻜﻤﺮان ﻟﻪ ﻣﻠﻚ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻗﻤﺎج ﺳﻨﺠﺮي د
ﺑﻠﺦ ﻟﻪ ﺣﻜﻤﺮان او ﻟﻪ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻠﺪوز د ﻫﺮات ﻟﻪ ﺣﻜﻤﺮان څﺨﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ وﻏﻮښﺘﻠﻪ او د
ﺑﺎﻣﻴﺎن او ﺑﻠﺦ او د ﻫﺮات د ﻟښﻜﺮو ﺳﺮه ﺋﯥ ﭘﺮ ﻓﻴﺮوزﻛﻮه ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او ﭘﻪ راغ زر ﻧﻮﻣﻲ
ځﺎى ﻛﻲ ﻳﻮ د ﺑﻞ ﺳﺮه ﺟﮕړې ﺗﻪ ﭼﻤﺘﻮ ﺳﻮل ،ﺧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮ ﻛﻲ د ﻏﻮر ﭘﻬﻠﻮاﻧﺎن ﻣﻠﻚ
ﻳﻠﺪوز د ﻫﺮات ﺣﻜﻤﺮان د ﻫﻐﻪ د ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ ﻣﻨځ ﻛﻲ وواژه او ﻫﺮاﺗﻴﺎن ﺋﯥ ﺳﺮه ﺗﻴﺖ ﻛړه .ﺑﻴﺎ
ﺋﯥ د ﺑﻠﺦ ﻟښﻜﺮ ﻫﻢ ﻣﺎت او د ﻗﻤﺎج ﺳﺮ ﺋﯥ ﭘﺮې ﻛﻰ او د ﺑﺎﻣﻴﺎن ﻣﻠﻚ ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺗﻪ ﺋﯥ
ورواﺳﺘﺎوه او ﭘﻪ ﺧﭙﻠﻪ ﺋﯥ ﻫﻐﻪ ﻛﻼﺑﻨﺪ ﻛﻰ ،او ﺧﭙﻞ اﻛﺎ ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ او ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﺋﯥ
ﻣﺤﺘﺮﻣﺎﻧﻪ وﻧﻴﻮل او ﺑﻴﺮﺗﻪ ﺋﯥ ﺑﺎﻣﻴﺎن ﺗﻪ واﺳﺘﻮل .ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ
ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ او زﻣﻴﻨﺪاور وﻧﻴﻮ او ﻗﺎدس او ﻛﺎﻟﻴﻮن او ﻗﻴﻮار او ﺳﻴﻔﺮود او ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن او
ﺗﺎﻟﻘﺎن او ﮔﺮزوان ﺋﯥ ﻫﻢ د ﻏﻮر ﭘﻪ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﭘﻮري وﺗړل او ﺧﭙﻞ ورور ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﺋﯥ ﻟﻪ ﺟﺮوم
)ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ( او ﺗﮕﻴﻦ آﺑﺎد او ﺳﻴﺴﺘﺎن څﺨﻪ د ﻏﺰﻧﻪ او زاول او ﻛﺎﺑﻞ ﺧﻮا ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه ،دى د
ﻏﺰاﻧﻮ ﻟښﻜﺮ ﭼﻲ ﭘﻪ دﻏﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻏﺰﻧﻪ ﻧﻴﻮﻟﻰ وو ﭘﻪ )569ﻫـ = 1173م( ﻛﺎل ﻟﻪ ﻏﺰﻧﻪ
څﺨﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ وﺷړل او د ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻧﻮ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺋﯥ ﻫﻢ ﭘﻪ ﻏﻮر ﭘﻮري وﺗﺎړه او ﻫﻢ ﺋﯥ د ﻫﺮات
ﻧﻴﻮﻟﻮ ﺗﻪ ﻣﻼ وﺗړﻟﻪ او ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﻃﻐﺮل د ﺳﻨﺠﺮ ﻳﻮ ﻣﺮﻳﻰ ﭼﻲ ﭘﺮ ﻫﺮات ﺋﯥ ﻻس ﺑﺮ ﺳﻮى وو
د ﺳﻠﻄﺎن ﺗﺮ ﻟښﻜﺮ دﻣﺨﻪ ﺧﻮارزم ﺗﻪ وﻻړ او ﭘﻪ 571ﻫـ ﻛﺎل ﻛﻲ ﻫﺮات او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ
)573ﻫـ = 1177م( ﻛﺎل ﻛﻲ ﻓﻮﺷﻨﺞ ﻫﻢ د ﻏﻮر د ﻣﺮﻛﺰ ﺿﻤﻴﻤﻪ ﺳﻮل.
ﭘﻪ دې وﺧﺖ ﻛﻲ د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ )ﭼﻲ ﺷﺮح ﺋﯥ ﺗﯧﺮه ﺳﻮه( ﻫﻢ د اﻃﺎﻋﺖ ﻏﺎړه
ﻛښﯧښﻮوه او ﺷﻤﺎﻟﻲ ښﺎروﻧﻪ ﻟﻜﻪ ﺗﺎﻟﻘﺎن ،اﻧﺪﺧﻮد ،ﻣﻴﻤﻨﻪ ،ﻓﺎرﻳﺎب ،ﭘﻨﺠﺪه ،ﻣﺮو ،دزق او
ﺧﻠﻢ ﻫﻢ ﻓﺘﺢ ﺳﻮل .څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮد د اﻳﻞ ارﺳﻼن ﺧﻮارزﻣﺸﺎه زوى د
ﺧﻄﺎﺋﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﻫﻴﻮاد ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺷﺎوﺧﻮا ﺗﻪ ﺋﯥ زﺣﻤﺖ ﭘﯧښﺎوه ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ
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ﭘﻪ 588ﻫـ = 1192م ﻛﺎل د ﻏﺰﻧﻪ ﻟښﻜﺮ د ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ او د ﺑﺎﻣﻴﺎن ﻟښﻜﺮ د ﻣﻠﻚ
ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﭘﻪ ﻣﺸﺮۍ او د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻟښﻜﺮ د ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺮب ﭘﻪ ﻻرښﻮوﻧﻪ د ﻣﺮو ﭘﻪ رود
ﺑﺎر ﻛﻲ راﻏﻮﻧډ ﻛړه او د ﻣﺮﻏﺎب ﭘﻪ ﻛڅﻮ )ﺳﻮاﺣﻠﻮ( ﻛﻲ ﺋﯥ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎت ﻛړه او
ﭘﻪ ) 596ﻫـ = 1199م( ﻛﺎل ﺋﯥ ﺧﺮاﺳﺎن ﺻﻔﺎ ﻛﻰ او ﺗﺮ ﻧﺸﺎﭘﻮره ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړ او ﻫﻐﻪ ﺋﯥ
ﻣﻠﻚ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻮ ﻋﻠﻲ ﺷﻨﺴﺒﺎﻧﻲ ﺗﻪ وﺳﭙﺎره او ﻣﺮوﺷﺎه ﺟﻬﺎن ﺋﯥ ﻫﻢ وﻧﻴﻮه او ﻣﻠﻚ
ﻧﺼﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮﻧﻚ ﺋﯥ د ﻫﻐﻪ ځﺎى ﭘﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ وﮔﻮﻣﺎره ،او د ﺳﺮﺧﺲ اﻳﺎﻟﺖ ﺋﯥ
ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ زﻧﮕﻲ د ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮد ﺑﺎﻣﻴﺎﻧﻲ زوى ﺗﻪ وﺳﭙﺎره .څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ
ﺑﻴﺎ ﻫﻴﻮاد ﺗﻪ ﻣﺮﻛﺰﻳﺖ ورﻛﻰ او د ﻣﻨځﻨۍ آﺳﻴﺎ ټﻮﻟﻲ ﺳﻴﻤﻲ ﺋﯥ ﻟﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎﻧﻪ ﺗﺮ ﻋﺮاﻗﻪ او
ﻟﻪ ﭼﻴﻨﻪ او ﺟﻴﺤﻮﻧﻪ د ﻫﺮﻣﺰ ﺗﺮ ﺳﻴﻨﺪه ﭘﻮري د ﻏﻮر د ﻓﻴﺮوزﻛﻮه ﺗﺮ ﺑﻴﺮغ ﻻﻧﺪي راوﺳﺘﻠﯥ او
د ﺧﺮاﺳﺎن ﺳﺘﺮ او ﻳﻮازﻳﻨﻰ ﺷﻬﻨﺸﺎه ﮔڼﻞ ﻛﯧﺪه ﻧﻮ د ﺑﻐﺪاد ﺧﻠﻴﻔﻪ اﻟﻨﺎﺻﺮ اﻟﺪﻳﻦ اﷲ ﻫﻢ ﺧﭙﻞ
ﺳﻔﻴﺮان اﺑﻦ رﺑﻴﻊ او ﻗﺎﺿﻲ ﻣﺠﺪاﻟﺪﻳﻦ ﻗﺪوه او اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ د ﻓﻴﺮوزﻛﻮه درﺑﺎر ﺗﻪ واﺳﺘﻮل
او ﻏﻮري ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺋﯥ ﭘﻪ رﺳﻤﻴﺖ وﭘﯧﮋاﻧﺪ او د ﻏﻮر ﻟﻪ درﺑﺎره ﻫﻢ ﺳﺮاج اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺟﻮزﺟﺎﻧﻲ د ﺳﻔﻴﺮ ﭘﻪ ﺗﻮﮔﻪ ﺑﻐﺪاد ﺗﻪ وﻻړ او ﭘﻪ دې ډول د ﻓﻴﺮوزﻛﻮه او ﺑﻐﺪاد د دوو
ﺷﻬﻨﺸﺎﻫﻴﻮ ﺗﺮ ﻣﻨځ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻧﯧﻚ رواﺑﻂ ټﻴﻨﮓ ﺳﻮه.
ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻏﻮري د ﺷﺮق او ﻏﻮر ﻟﻪ ﺧﻮرا ﺳﺘﺮو ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ څﺨﻪ دئ ﭼﻲ ﻫﻢ
ﻋﻠﻤﺪوﺳﺖ او ﻣﻬﺮﺑﺎن او ﻫﻢ ﻋﺎدل وو .د ده ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﻲ ﭘﻮﻫﺎن او ﻋﺎﻟﻤﺎن راﻏﻮﻧډ ول .دى
ﭘﻪ  63ﻛﻠﻨۍ د )599ﻫـ = 1202م( ﻛﺎل د درﻳﻤﻲ ﺧﻮر )ﺟﻤﺎدى اﻻوﻟﻰ( ﭘﻪ  27ورځ د
ﻫﺮات ﭘﻪ ښﺎر ﻛﻲ وﻓﺎت ﺳﻮ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻮى ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﻛﻲ ﭼﻲ ده ﭘﺨﭙﻠﻪ ﺟﻮړه ﻛړې وه
ښﺦ دئ او دا ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ ودان دئ .دى ﭘﻪ ﻟﻮﻣړي ﺳﺮ ﻛﻲ د ﺧﭙﻠﻮ
اﺳﻼﻓﻮ ﭘﻪ ﺷﺎن د ﻣﺤﻤﺪ ﻛﺮام ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ ﭘﻪ ﻣﺬﻫﺐ وو ،ﺧﻮ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﺷﺎﻓﻌﻲ ﻣﺬﻫﺐ
وﻣﺎﻧﻪ .د ده د درﺑﺎر ﻟﻪ ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻴﻮ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﻗﺎﺿﻲ وﺣﻴﺪاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻓﻌﻲ ﻣﺮورودي او
ﺻﺪراﻟﺪﻳﻦ ﻛﺮاﻣﻲ ﻧﻴﺸﺎﭘﻮري او د ده د ﻫﻴﻮاد ﻗﺎﺿﻴﺎن ﻗﺎﺿﻲ اﻟﻘﻀﺎت ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻫﺮوي
او ﻗﺎﺿﻲ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﻫﺮﻣﺎﺑﺎدي او وزﻳﺮان ﺋﯥ ﺷﻤﺲ اﻟﻤﻠﻚ او ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﮔﻴﻼﻧﻲ او
ﻓﺨﺮاﻟﻤﻠﻚ ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ ﻗﺰداري او ﻣﺠﺪاﻟﻤﻠﻚ رﻳﻮﺷﺎري او ﻋﻴﻦ اﻟﻤﻠﻚ ﺳﻮرﻳﺎﻧﻲ او
ﻇﻬﻴﺮاﻟﻤﻠﻚ ﺳﺠﺰي او ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ رﻳﻮﺷﺎري ول .ﭘﻪ دوﺑﻲ ﻛﻲ ﺋﯥ داراﻟﻤﻠﻚ ﻓﻴﺮوز ﻛﻮه
او ﭘﻪ ژﻣﻲ ﻛﻲ ﺋﯥ زﻣﻴﻨﺪاور وو ،د ﺧﭙﻞ ﻻس ﻟﻴﻚ ﺳﺮه ﺋﯥ )ﺣﺴﺒﻰ اﷲ وﺣﺪه( ﻟﻴﻜﻞ )53
ﻟﻤﺒﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ دي وﻛﺘﻞ ﺳﻲ(.
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د ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎم ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ زوى ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮد
ﭼﻲ ﻳﻮ ﻋﻴﺎش ﺳړى وو د ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ اﻛﺎ ﻟﻪ ﺧﻮا ﺋﯥ د ﺑﺴﺖ او ﻓﺮاه او اﺳﻔﺰار ﭘﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ
وﮔﻮﻣﺎرل ﺳﻮ ،ده ﻟښﻜﺮ راټﻮل ﻛړ او ﺗﺮ ﻣﺮو ﺷﺎﻫﺠﺎن ﭘﻮري ﭘﺮ ﻣﺦ وﻻړ او د ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﺗﺮ
ﺷﻬﺎدت وروﺳﺘﻪ ﭘﻪ 602ﻫـ ﻛﺎل ﺋﯥ ﻟﻪ ﺑﺴﺖ څﺨﻪ د زﻣﻴﻨﺪاور ﻟﻪ ﻻري ﭘﺮ ﻏﻮر ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ
او ﻓﻴﺮوزﻛﻮه ﺋﯥ ﻟﻪ ﻣﻠﻚ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻮ ﻋﻠﻲ څﺨﻪ واﺧﻴﺴﺖ او ﻏﻮر ﺋﯥ د ﻏﺮﺟﺴﺘﺎن او
ﺗﺎﻟﻘﺎن او ﮔﺮزوان او ﻗﺎدس او ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ ﺳﺮه ﻻس ﺗﻪ راوﺳﺘﻞ او د ﺧﭙﻞ ﭘﻼر او اﻛﺎ د ﻣﻠﻚ
وارث ﺳﻮ.
ده ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻠﺪوز ﺗﻪ ﭼﻲ د ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻪ ﺧﺎدﻣﺎﻧﻮ څﺨﻪ وو د ﻏﺰﻧﻲ د
ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ ﭼﺘﺮ او ﻣﺜﺎل د ﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﺳﻴﻨﺪه ﭘﻮري ور واﺳﺘﺎوه او ﭘﻪ )605ﻫـ = 1208م( ﻛﺎل
ﺋﯥ د ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن د ﻫﻴﻮادو ﻣﺜﺎل ﺳﻠﻄﺎن ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﻳﺒﻚ ﺗﻪ ورﻛﻰ او ﭘﻪ دې ﺗﻮﮔﻪ ﺋﯥ د
ﻏﻮر ﭘﺎﭼﻬﻲ د ﻫﻨﺪ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﺎﻟﻮاﺳﻄﻪ ټﻴﻨﮕﻪ ﻛړه.
ﭘﻪ )607ﻫـ = 1210ع( ﻛﺎل ﻣﻠﻚ رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻳﺮاﻧﺸﺎه ﻣﺤﻤﻮد د ﻣﻠﻚ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ
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
ﻛﻲ ﺋﯥ د ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ آﺗﺴﺰ ﺣﺴﻴﻦ ﺷﻨﺴﺒﻲ ﺳﺮه ﭼﻲ د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﭘﻪ
ﻣﺮﺳﺘﻪ د ﺑﻠﺦ او ﻣﺮو او ﺳﺮﺧﺲ او رودﺑﺎر د ﻟښﻜﺮو ﺳﺮه ﺋﯥ د ﺗﺎﻟﻘﺎن ﻟﻪ ﻻري ﭘﺮ ﻏﻮر ﻳﺮﻏﻞ
ﻛړى وو ﺟﮕړه وﻛړه او د ﺧﻮارزﻣﺸﺎه او آﺗﺴﺰ ﻟښﻜﺮ ﺋﯥ ﻣﺎت ﻛﻰ ،او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﻋﻠﻴﺸﺎه د ﺗﻜﺶ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه زوى د ﺧﭙﻞ ورور ﻟﻪ درﺑﺎره ﻏﻮر ﺗﻪ وﺗښﺘﯧﺪ او
ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮد دى د ﺑﺮﻛﻮﺷﻚ ﭘﻪ ﻣﺎڼۍ ﻛﻲ ﺑﻨﺪي ﻛﻰ ،د ﻋﻠﻴﺸﺎه ﻧﻮﻛﺮاﻧﻮ دى ﭘﻪ
)607ﻫـ = 1210م( ﻛﺎل وواژه ،دى ﺳﺨﻲ ،ﺑﺨښﻮﻧﻜﻰ ،ﻋﺎدل او ﺣﻠﻴﻢ ﭘﺎﭼﺎ وو ﭼﻲ د ﭘﻼر
) (800زرﻋﻴﻦ ﺳﻨﺪوﺧﻪ ﺧﺰاﻧﯥ ﭼﻲ د څﻠﻮرو ﺳﻮو اوښﺎﻧﻮ ﺑﺎر ﻛﯧﺪه ﺧﻠﻜﻮ ﺗﻪ وﺑﺨښﻠﯥ.
د ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ د ده څﻮرﻟﺲ ﻛﻠﻦ زوى ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎم د
ﻏﻮر د اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﻓﻴﺮوز ﻛﻮه ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮل ﺳﻮ ،درې ﻣﻴﺎﺷﺘﻲ وروﺳﺘﻪ ﺳﻠﻄﺎن
ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﺗﺴﺰ ﺷﻨﺴﺒﻲ د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻮارزﻣﺸﺎه او د ﻫﺮات اﻣﻴﻦ ﺣﺎﺟﺐ ﻣﻠﻚ
ﺧﺎن ﭘﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﭘﺮ ﻓﻴﺮوزﻛﻮه ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او د 607ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ درﻳﻤﻪ ﺧﻮر )ﺟﻤﺎدى اﻻوﻟﻰ(
ﻫﻐﻪ ښﺎر وﻧﻴﻮ او ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺋﯥ د ﺷﺎﻫﻲ ﻛﻮرﻧۍ د ښځﻤﻨﻮ ﺳﺮه ﺧﻮارزم ﺗﻪ ﻓﺮار ﻛړ او ﺗﺮ
ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﺗﺴﺰ د ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﺴﻮز زوى د ﻓﻴﺮوز ﻛﻮه ﭘﺮ ﺗﺨﺖ
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ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او ﺗﺮ څﻠﻮرو ﻛﺎﻟﻮ ﭘﻮري ﺋﯥ ﺣﻜﻮﻣﺖ وﻛﻰ او ﭘﻪ ﮔﻴﻼن ﻛﻲ د ﻣﻠﻚ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ
ﻳﻠﺪوز او ﻣﻮﻳﺪ اﻟﻤﻠﻚ ﻣﺤﻤﺪ د ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﻴﺴﺘﺎﻧﻲ زوى د ﻏﺰﻧﻪ د وزﻳﺮ ﺳﺮه ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ
ﻣﺎت ﺳﻮ او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ ﻣﻠﻚ ﻧﺼﻴﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ اﻣﻴﺮ ﺷﻜﺎر ﻟﻪ ﻏﺰﻧﻲ څﺨﻪ ﭘﺮ ﻏﻮر
ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ او ﭘﻪ ﺟﺮﻣﺎس ﻛﻲ ﺋﯥ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﺗﺴﺰ وواژه او ﻏﻮر ﺋﯥ د ﻏﺰﻧﻲ د ﭘﺎﭼﻬۍ ﺗﺮ
اﺛﺮ ﻻﻧﺪي راووﺳﺖ او د )611ﻫـ = 1214ع( ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻠﺪوز ﻟﻪ ﻏﺰﻧﻲ
څﺨﻪ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ درﻏﻮر ﺑﻴﺮﺗﻪ د ﻓﻴﺮوز ﻛﻮه ﺗﺨﺖ ﺗﻪ واﺳﺘﺎوه ،ﺧﻮ ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﭘﻪ 612ﻫـ
ﻛﺎل د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻰ او ﭘﻪ ﺧﻮارزم ﻛﻲ ﻣړ ﺳﻮ ،او ټﻮل ﻏﻮر د
ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫۍ ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪي ﺳﻮ.
ﺧﻮ د ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻞ ورور اﺑﻮاﻟﻤﻈﻔﺮ ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺳﺎم
ﻗﺴﻴﻢ اﻣﻴﺮ اﻟﻤﺆﻣﻨﻴﻦ ﻫﻢ د ﺷﺮق او آل ﺷﻨﺴﺐ ﻟﻪ ﺳﺘﺮو ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ څﺨﻪ وو ﭼﻲ د ﺧﭙﻞ ورور
ﺳﺮه ﺳﺮﺟﺎﻧﺪار )د ﺷﺎﻫﻲ ﮔﺎرډ ﻗﻮﻣﺎﻧﺪان( وو او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د ﻏﻮر د ﻛﺠﻮران او
اﺳﺘﻴﻪ د وﻻﻳﺖ ﺣﻜﻤﺮان ﺳﻮ )855ﻫـ = 1162م( او د ﮔﺮﻣﺴﻴﺮ ښﺎروﻧﻪ ﺋﯥ ﺗﺮ ﺗﮕﻴﻦ آﺑﺎد
ﭘﻮري ﻻس ﺗﻪ وروﺳﺘﻞ او ده ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﻛﻲ د ﻏﺰاﻧﻮ دووﻟﺲ ﻛﻠﻨۍ واﻛﻤﻨﻲ او ﺳﻠﻄﻪ ﺧﺘﻤﻪ
ﻛړه او د ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ اﻣﺮ د ﻏﺰﻧﻲ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ )569ﻫـ =
1177م( .ﭘﻪ 570ﻫـ ﻛﺎل ﺋﯥ ﮔﺮدﻳﺰ ﻓﺘﺢ ﻛﻰ او ﻣﻠﺘﺎن ﺋﯥ ﻟﻪ ﻗﺮاﻣﻄﻪ څﺨﻪ وﻧﻴﻮ او ﭘﻪ
)573ﻫـ 1177 -ع( ﻛﺎل ﺋﯥ د ﺳﻨﻘﺮان د ﻳﺎﻏﻴﺎﻧﻮ ﻏﻮږوﻧﻪ ﺗﺎو ﻛړل .ﭘﻪ  574ﻛﺎل د ﺑﻬﻴﻢ
دﻳﻮ ﻧﻬﺮواﻟﻪ ﻟﻪ ﺟﮕړې څﺨﻪ ﻧﺎﻛﺎﻣﻪ راوﮔﺮزﯦﺪ او ﭘﻪ 575ﻫـ ﻛﺎل ﺋﯥ ﻓﺮﺷﻮر )ﭘﯧښﻮر( او ﭘﻪ
)577ﻫـ =  (1181ﻛﺎل ﺋﯥ ﻻﻫﻮر وﻧﻴﻮ او ﺗﺮ ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ د ﺧﭙﻞ ژوﻧﺪ ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺋﯥ ټﻮل
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن وﻧﻴﻮ او د اﺳﻼم ﭘﻪ ﻧﻮر ﺋﯥ روښﺎﻧﻪ ﻛﻰ.
ﭘﻪ اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﻛﻲ د ده د وﺧﺘﻮ ﻟﻪ ﻣﻬﻤﻮ ﭘﯧښﻮ څﺨﻪ ﭘﻪ اﻧﺪﺧﻮد ﻛﻲ د ﺧﻄﺎ د ﻛﻔﺎرو
او ﺗﺮﻛﺴﺘﺎن د ﻣﻠﻮﻛﻮ ﺳﺮه ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺟﮕړه وﻛړه ،ﭼﻲ ﺳﺎﻻر ﺣﺴﻴﻦ ﺧﺮﻣﻴﻞ
د ﮔﺮزﻳﻮان ﻣﻠﻚ د ده د ﻟښﻜﺮ ﭘﻪ ﻣﺦ ﻛﻲ وو ،ﺧﻮ څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﻏﻮرﻳﺎﻧﻮ ﻟښﻜﺮ څﻪ ﻛﺎر ﭘﺮ
ﻣﺨﻪ ﺑﻮﺗﻼى ﻧﻪ ﺳﻮ ،ﻧﻮ ﻣﻠﻚ ﻋﺜﻤﺎن ﺳﻤﺮﻗﻨﺪي ﭼﻲ د ﺗﺮﻛﺴﺘﺎن د آل اﻓﺮاﺳﻴﺎب ﻟﻪ ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ
څﺨﻪ وو ﻣﻨځﮕړى ﺳﻮ او روﻏﻪ ﺋﯥ وﻛړه او ﺳﻠﻄﺎن ﻏﺰﻧﻴﻦ ﺗﻪ وﮔﺮزﯦﺪ او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ
ﭘﻨﺠﺎب ﻛﻲ د ﻛﻮﻛﻬﺮان ډﻟﻪ او د ﺟﻮد د ﻏﺮه ﻗﺒﺎﻳﻞ ﻳﺎﻏﻴﺎن ﺳﻮه ،ځﻜﻪ ﻧﻮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻫﻐﻮ
ﻏﺰا ﺗﻪ وووت او د ﻫﻐﻮ ﺗﺮ ﺳﺮ ﻛﻮټﻠﻮ وروﺳﺘﻪ د ﻏﺰﻧﻪ ﭘﻪ ﻻر د ﻣﻼﺣﺪه د ﻳﻮه ﻓﺪاﻳﻲ ﻟﻪ ﻻﺳﻪ
ﭘﻪ دﻣﻴﻚ ﻧﻮﻣﻲ ځﺎى ﻛﻲ )ﭼﻲ د اوﺳﻨﻲ ﭘﻨﺠﺎب د ﺟﻬﻠﻢ ﭘﻪ ﺳﻴﻤﻪ ﻛﻲ دئ( د )602ﻫـ =
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1205م( ﻛﺎل د ﺑﺮات ﭘﺮ  3ﺷﻬﻴﺪ ﺳﻮ.
ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻏﻮري ﻫﻢ د ﺧﭙﻞ ورور ﭘﻪ ﺷﺎن د آﺳﻴﺎ ﭘﻪ زړه ﻛﻲ ﻳﻮ ﻟﻮى
ﻫﻴﻮاد وﺳﺎﺗﻪ او د ﻏﻮر د ﺷﻬﻨﺸﺎﻫۍ ﺣﺪود ﺋﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن ﻛﻲ د ﮔﻨﮕﺎ ﺗﺮ ﺳﻮاﺣﻠﻮ
ورﺳﻮل او ﻫﻢ ﺋﯥ ﻫﻨﺪ د اﺳﻼم ﭘﻪ ﻧﻮر روښﺎﻧﻪ ﻛﻰ .د ده ﻫﻴﻮاد ﻟﻤﺮﺧﺎﺗﻪ ﺧﻮا ﺗﻪ د ﮔﻨﮕﺎ ﺗﺮ
ﻛڅﻮ )ﺳﻮاﺣﻠﻮ( ﭘﻮري او ﻟﻤﺮ ﻟﻮﯦﺪو ﭘﻠﻮ ﺗﻪ د ﺧﺮاﺳﺎن او ﺧﻮارزم او ﻧﺴﺎ او ﺑﺎورد ﺗﺮ ﭘﺎﻳﻪ
ﭘﻮري ﻏځﯧﺪﻟﻰ وو او ﺟﻨﻮب ﺗﻪ د ﺑﺤﻴﺮۀ ﻋﺮب ﺳﺮه ﻧښﺖ ،د ده ﺣﻜﻤﺪاران ﭘﻪ ﻻﻧﺪي ځﺎﻳﻮ
ﻛﻲ دا ﻛﺴﺎن ول :ﭘﻪ ﻏﻮر ﻛﻲ ﻣﻠﻚ ﺿﻴﺎء اﻟﺪﻳﻦ او ﭘﻪ ﺑﺎﻣﻴﺎن ﻛﻲ ﻣﻠﻚ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ زﻧﮕﻲ
او ﭘﻪ ﻣﻠﺘﺎن ﻛﻲ ﻣﻠﻚ ﺣﺴﺎم اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﻛﺮﻣﺎج او ﭘﻪ ﻻﻫﻮر ﻛﻲ ﻣﻠﻚ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﻳﺒﻚ
او ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻪ او ﻛﺮﻣﺎن ﻛﻲ ﻣﻠﻚ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻠﺪوز او ﭘﻪ ﺳﻨﺪ ﻫﻮاﭼﻪ ﻛﻲ ﻣﻠﻚ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ
ﻗﺒﺎﭼﻪ ،او ﭘﻪ ﺑﺎﻣﻴﺎن ﻛﻲ ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎم ،او ﭘﻪ ﻓﻴﺮوز ﻛﻮه ﻛﻲ ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ
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 ﻋﺒﺪاﷲ ﺳﺠﺰى
او ﺷﻤﺲ اﻟﻤﻠﻚ ﻋﺒﺪاﻟﺠﺒﺎر ﮔﻴﻼﻧﻲ دي .د ده ﻗﺎﺿﻴﺎن ﺻﺪر ﺷﻬﻴﺪ ﻧﻈﺎم اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻮﺑﻜﺮ او
ﺳﻴﺪ ﺷﺮف اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻮﺑﻜﺮ او د ﺻﺪر ﺷﻬﻴﺪ زوى او د ﻟښﻜﺮ ﻗﺎﺿﻲ ﺋﯥ ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻠﺨﻲ
وو .د ﭘﺎﭼﻬۍ ﺑﻴﺮﻏﻮﻧﻪ ﺋﯥ ﭘﺮ راﺳﺘﻪ ﻻس ﺳﻮر او ﭘﺮ ﭼﭙﻪ ﻻس ﺗﻮر وو .ﻣﻨﻬﺎج ﺳﺮاج د
ﺳﻠﻄﺎن ﭘﻪ ﺷﺎﻫﻲ ﺧﺰاﻧﻪ ﻛﻲ د ډﯦﺮ ﺛﺮوت ﻳﺎدوﻧﻪ ﻛﻮي ﭼﻲ د ﺧﻮاﺟﻪ اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﺰاﻧﻪ دار ﭘﻪ
ﻗﻮل د ﻏﺰﻧﻲ ﭘﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻛﻲ ﻳﻮازي د اﻟﻤﺎس ﻟﻪ ﺟﻨﺴﻪ ﻳﻮ زر او ﭘﻨځﻪ ﺳﻮه ﻣﻨﻪ ﻣﻮﺟﻮد ول.
د ﭘټﻲ ﺧﺰاﻧﯥ ﭘﻪ ﻛﺘﺎب ﻛﻲ د ﭘښﺘﻮ ژﺑﻲ ﻣﺤﻠﻲ رواﻳﺘﻮﻧﻪ د ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﻛﺘﺎﺑﻮ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ
دا څﺮﮔﻨﺪوي ﭼﻲ د ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻮري ﭘﻪ درﺑﺎر ﻛﻲ د ﭘښﺘﻮ ژﺑﻲ ﺷﺎﻋﺮان ول ،ﭼﻲ ﻳﻮ ﻟﻪ ﻫﻐﻮ
څﺨﻪ ښﻜﺎرﻧﺪوى د ﻓﻴﺮوزﻛﻮه د ﻛﻮټﻮال اﺣﻤﺪ زوى دئ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ د ﻣﺤﻤﺪ د
ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ ﭘﻪ ﺳﺘﺎﻳﻨﻪ ﻛﻲ ﺋﯥ ﻳﻮه ډﯦﺮه ښﻪ او ﺧﻮﻧﺪوره ﻗﺼﻴﺪه وﻳﻠﯥ او ﭘﻪ ﭘټﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ﻛﻲ
راﻧﻘﻞ ﺳﻮې ده او د ﭘښﺘﻮ ژﺑﻲ ﻟﻪ ﺧﻮرا ﻣﻬﻤﻮ ادﺑﻲ ،ﺗﺎرﻳﺨﻲ آﺛﺎرو څﺨﻪ ﮔڼﻞ ﻛﯧږي )54
ﻟﻤﺒﺮ ﺗﺼﻮﻳﺮ دي وﻛﺘﻞ ﺳﻲ(.
د ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻮري ﺗﺮ ﺷﻬﺎدت وروﺳﺘﻪ ﻫﻐﻪ ﻟﻮى ﻫﻴﻮاد ټﻮټﯥ ټﻮټﯥ ﺳﻮ ،د
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﻟﻪ ﻏﺰﻧﻲ څﺨﻪ ﺗﺮ ﺳﻨﺪه ﭘﻮري د ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻠﺪوز ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻠﻪ
ﭼﻲ د ﻏﻮر د درﺑﺎر ﻟﻪ ﺧﺪﻣﺘﮕﺎراﻧﻮ څﺨﻪ وو او د ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺪﻣﺖ ﺋﯥ ﻛﺎوه.
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اﻓﻐﺎن ﺷﻬﻨﺸﺎه ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻏﻮري )558ﻫـ ق(
 – 53ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ
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ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻏﻮري
 – 54ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ
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دې ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﺧﭙﻠﻪ ﻳﻮه ﻟﻮر ﻣﻠﻚ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﻳﺒﻚ )د ﻫﻨﺪ ﺣﻜﻤﺮان( ﺗﻪ او ﺑﻠﻪ ﻟﻮر ﺋﯥ
ﻫﻢ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻗﺒﺎﭼﻪ )د ﺳﻨﺪ ﺣﻜﻤﺮان( ﺗﻪ ورﻛړې وه او ﻏﺰﻧﻪ ﺋﯥ د ﺳﻨﺪ ﺗﺮ ﺳﻴﻨﺪه وﻧﻴﻮه،
ﺧﻮ ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ اﻳﺒﻚ ﻟﻪ ﻻﻫﻮر څﺨﻪ ﭘﺮ ﻏﺰﻧﻲ ﻳﺮﻏﻞ وﻛﻰ ﻳﻠﺪوز د ﺳﻨﺪ ﭘﻪ
ﭘﻨﺞ آب ﻛﻲ ورﺳﺮه ﺟﮕړه وﻛړه او ﻣﺎت ﺳﻮ او د ﻛﺮﻣﺎن د )ﻛﻮرم( ﻧﺎوې ﺗﻪ وﻻړ او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ
ځﺎﻳﻪ ﺋﯥ ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﻛﻲ ﭘﺮ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﻤﻠﻪ وﻛړه ،او ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﻛﻲ ﺗﺮ څﻠﻮﯦښﺘﻮ
ورځﻮ ﭘﺎﭼﻬۍ وروﺳﺘﻪ ﺑﻴﺮﺗﻪ ﻫﻨﺪ ﺗﻪ وﻻړ او ﻏﺰﻧﻲ د ﻳﻠﺪوز ﭘﻪ ﻻس ﻛﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ او ﻟﻜﻪ ﭼﻲ
ووﻳﻞ ﺳﻮه د ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮد ﭘﻪ ﻣﻼﺗړ د ﻫﺮات ﭘﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ
ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﭘﻪ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻛﻲ ودرﯦﺪ او ﭘﺮ ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺋﯥ ﻫﻢ ﻟښﻜﺮ وﻳﻮﺳﺖ او د ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺮب
ﺳﺮه ﭼﻲ د ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻣﻠﻚ وو روﻏﻪ وﻛړه )602ﻫـ( .ده ﻧﻪ ﻛﺎﻟﻪ د ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ
ﺳﻜﻪ ووﻫﻠﻪ او ﭘﺮ ﻫﻐﯥ ﺑﺎﻧﺪي ﺋﯥ )ﻋﺒﺪه( وﻟﻴﻜﻞ .څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه
ﻟښﻜﺮﻳﺎن ﻟﻪ ﺗﺨﺎرﺳﺘﺎﻧﻪ ﭘﺮ ﻏﺰﻧﻲ راﻏﻠﻞ او ﺗﺮ ﮔﺮدﯦﺰه ﺋﯥ وﻧﻴﻮل ﻧﻮ ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻠﺪوز
ﻫﻨﺪوﺳﺘﺎن او ﻻﻫﻮر ﺗﻪ وﻻړ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ ﭼﻲ ﭘﻪ ﺗﺮاﻳﻦ ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺳﻠﻄﺎن اﻟﺘﺘﻤﺶ
ﺳﺮه وﻛړه وﻧﻴﻮل ﺳﻮ او ﭘﻪ ﺑﺪوان ﻛﻲ ووژل ﺳﻮ )د 611ﻫـ = 1214م ﺷﺎوﺧﻮا( .د ﻏﻮرﻳﺎﻧﻮ د
ﺳﻠﺴﻠﯥ د ﺷﻠﯧﺪﻟﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ )612ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا( ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﻴﺎﻧﻮ ﺷﻤﺎﻟﻲ وﻻﻳﺖ او ﻏﻮر
او ﻫﺮات وﻧﻴﻮل او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﺗﺮ ﺑﺴﺖ او ﺗﮕﻴﻦ آﺑﺎد او زاﺑﻠﺴﺘﺎن ﭘﻮري د ﺳﻴﺴﺘﺎن د ﻣﺤﻠﻲ
ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ ﻻس ﺗﻪ ورﻏﻰ او د ﻏﺰﻧﻲ وﻻﻳﺖ او ﻛﺎﺑﻞ او ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻴﻤﻲ ﺗﺮ ﺳﻨﺪه ﭘﻮري ﭘﻪ ﺗﺎج
اﻟﺪﻳﻦ ﻳﻠﺪوز ﭘﻮري اړه وﻣﻮﻧﺪﻟﻪ او ﺗﺮ ده وروﺳﺘﻪ د ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﻲ ﻟﻪ درﺑﺎره ﻣﻠﻚ ﻛﺮﺑﺮ ﭘﻪ
ﻏﺰﻧﻪ ﻛﻲ او اﻣﻴﻦ ﻣﻠﻚ ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ او اﺧﺘﻴﺎراﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮﭘﻮﺳﺖ ﭘﻪ ﭘﯧښﻮر ﻛﻲ ﺣﻜﻢ
ﻛﺎوه )د آل ﺷﻨﺴﺐ وروﺳﺘﻨۍ ﭘﯧښﻲ د ﭼﻨﮕﻴﺰ د راوﺗﻠﻮ ﭘﻪ ﺷﺮح ﻛﻲ راوړه ﻛﯧږي(.
د ﻏﻮرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ وﺧﺖ ﻛﻲ دﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻧﻮ د دورې ﻣﺪﻧﻴﺖ د ﻛﻤﺎل درﺟﯥ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ ،د
دري ژﺑﻲ ادﺑﻴﺎت د ﻏﻮري ﻓﺎﺗﺤﻴﻨﻮ ﭘﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺮ ډﻫﻠﻲ ﭘﻮري ﺧﭙﺎره ﺳﻮه او ﭘښﺘﻮ ژﺑﻪ ﻫﻢ د
ﺳﻮرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻛﻬﺎﻟﻪ ﻛﻲ ﭘﺎﻟﻠﯥ ﺳﻮې او د ﺷﻌﺮ او ادب ژﺑﻪ ﺳﻮه .د اﺳﻼم دﻳﻦ ﺋﯥ ﭘﻪ ټﻮل
اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن او د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ زﻳﺎﺗﻪ ﺑﺮﺧﻪ ﻛﻲ ﺧﭙﻮر ﻛﻰ او ﺻﻨﻌﺖ او ﻋﻤﺮان ﭼﻲ ﻧﻤﻮﻧﯥ ﺋﯥ د
ﻫﺮات ﺟﺎﻣﻊ ﻣﺴﺠﺪ او د ﻏﻮر د ﺟﺎم څﻠﻰ )ﻣﻨﺎر( ) 56 – 55ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺴﻮﻧﻪ دي وﻛﺘﻞ
ﺳﻲ( او د ډﻫﻠﻲ ﻗﻄﺐ ﻣﻨﺎر دي ډﯦﺮه ﺗﺮﻗﻲ وﻛړه او ﻋﻠﻮم او ﻓﻨﻮن د ﻏﻮرﻳﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟﻮى ﻫﻴﻮاد
ﻛﻲ د ﻧﺎﻣﺘﻮ ﭘﻮﻫﺎﻧﻮ او ﺷﺎﻋﺮاﻧﻮ ﺳﺮه وﭘﺎﻟﻞ ﺳﻮه او د )اﻓﻐﺎن او ﻫﻨﺪ( اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺪﻧﻴﺖ ﭼﻲ
ﻟﻮدﻳﺎﻧﻮ او ﻏﺰﻧﻮﻳﺎﻧﻮ ﺋﯥ ﺑﻨﺴټ اﻳښﻰ وو د ﭘﺨﻮاﻟﻲ ﻣﺮﺗﺒﻮ ﺗﻪ ورﺳﯧﺪ.
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د ﻫﺮات ﺗﺎرﻳﺨﻲ ﻣﺴﺠﺪ ﺟﺎﻣﻊ – 55 ،ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ
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ﭘﻪ ﻏﻮر ﻛﻲ د ﺟﺎم ﻣﻨﺎر
د ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻏﻮري ﻳﺎدګﺎر
 – 56ﻟﻤﺒﺮ ﻋﻜﺲ
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د ﻏﻮرﻳﺎﻧﻮ د دورې ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻲ ﭘﻮﻫﺎن او ﺷﺎﻋﺮان دا ول :اﻣﺎم ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ رازي ،ﻧﻈﺎﻣﻲ
ﺳﻤﺮﻗﻨﺪي ،اﺣﻤﺪ ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﻧﻴﺸﺎﭘﻮري )د ﻣﺠﻤﻊ اﻻﻣﺜﺎل ﺧﺎوﻧﺪ( ،ﻋﻠﻲ ﺑﺎﺧﺮزى )د دﻣﻴﺔ
اﻟﻘﺼﺮ ﺧﺎوﻧﺪ( ،ﻗﺎﺿﻲ ﻣﻨﻬﺎج ﺳﺮاج ﺟﻮزﺟﺎﻧﻲ )د ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮي ﺧﺎوﻧﺪ( ،ﻗﺎﺿﻲ
وﺣﻴﺪاﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎﻓﻌﻲ ﻣﺮورودي ،ﺻﺪراﻟﺪﻳﻦ ﻛﺮاﻣﻲ ﻧﻴﺸﺎﭘﻮري ،ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻫﺮوي ،ﺷﻴﺦ
اﻻﺳﻼم ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ورﺳﺎد ،ﻣﻮﻻﻧﺎ ﺳﺮاج اﻟﺪﻳﻦ ﺟﻮزﺟﺎﻧﻲ ،اﺑﻮ ﻧﺼﺮ ﻓﺮاﻫﻲ ،ﻣﺤﻤﺪ
ﻋﻮﻓﻲ )د ﻟﺒﺎب اﻻﻟﺒﺎب ﺧﺎوﻧﺪ( ،اﺳﻌﺪ ﺳﻌﻮري ،ﺷﻴﺦ ﺗﻴﻤﻦ ،ﺗﺎﻳﻤﻨﻲ ،ﻣﻠﻜﻴﺎر ﻏﺮﺷﻴﻦ،
ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﺑﺨﺘﻴﺎر ،ښﻜﺎرﻧﺪوى )ﭘښﺘﻮ ﺷﺎﻋﺮان( ﻣﻠﻚ اﻟﻜﻼم ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺒﺎرﻛﺸﺎه )د
ﻏﻮرﻳﺎﻧﻮ د ﻣﻨﻈﻮﻣﻲ ﻧﺴﺐ ﻧﺎﻣﯥ ﺧﺎوﻧﺪ( او ﻧﻮر.
د ﻏﻮرﻳﺎﻧﻮ درﺑﺎري ژﺑﻪ ﭘښﺘﻮ او دري وه ،څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﻏﻮرﻳﺎن د ﭘښﺘﻨﻮ ﻟﻪ ﺳﻮري ټﺒﺮ
څﺨﻪ ول ﻧﻮ ځﻜﻪ د دوى ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﭘښﺘﺎﻧﻪ د ﻏﻮر او ﺳﻠﻴﻤﺎن ﻟﻪ ﻏﺮو څﺨﻪ د ﺗﺮﻧﻚ او
ارﻏﻨﺪاو او ﻫﻠﻤﻨﺪ او ﻛﺎﺑﻞ او ﻫﺮﻳﺮود ﻧﺎوو ﺗﻪ راﺷﻮه ﺳﻮل او د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﻓﺘﻮﺣﺎﺗﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ د
ﭘﺎﭼﻬﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﻟښﻜﺮو ﻛﻲ ﻫﻢ ﮔډون وﻛﻰ او د ﭘښﺘﻨﻮ د ﻗﺒﻴﻠﻮ زﻳﺎت ﺧﻠﻚ او ﻣﺸﺮان ﭘﻪ ﻫﻨﺪ
ﻛﻲ د ﺷﻬﻨﺸﺎﻫﺎﻧﻮ او د ﻫﻐﻮ ﭘﺮ ځﺎى ﻧﺎﺳﺘﻮ ﻛﺴﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮل ،ﭼﻲ د ﻫﻐﻮ ﭘﺎﻳڅﻮړ ﺗﺮ
اوﺳﻪ ﻫﻢ ﭘﻪ ټﻮل ﻫﻨﺪ ﻛﻲ ډﯦﺮ ﺳﺘﻪ ،ﻟﻜﻪ :ﻟﻮدﻳﺎن ،ﺳﻮرﻳﺎن ،ﻧﻴﺎزﻳﺎن ،ﻣﻮﻣﻨﺪان ،ﺷﻴﺮاﻧﻴﺎن،
ﺑﻬﺮﻳﭽﺎن )ﺑړﯦڅﺎن( ﭼﻲ زﻳﺎﺗﺮه ﺋﯥ ﭘﻪ ﻫﻨﺪ ﻛﻲ د روﻫﻴﻠﻪ ﻳﺎ ﭘټﺎن ﭘﻪ ﻧﻮﻣﻮ ﻳﺎدﯦږي او دا
ﺧﻠﻚ ﺣﺘﻰ ﺗﺮ اوﺳﻪ ﻫﻢ د ﻫﻨﺪ ﭘﻪ ﻣﺨﺘﻠﻔﻮ ﺳﻴﻤﻮ ﻛﻲ ﺧﺎص ﺣﻜﻮﻣﺘﻮﻧﻪ او د رﻳﺎﺳﺖ او ﻧﻔﻮذ
ﺳﻴﻤﻲ ﻟﺮي.
د ﻏﻮر د ﺷﺎﻫﻲ ﻛﻬﻮل ﻧﻮﻣﻴﺎﻟﻲ:
.1

ﺷﻨﺴﺐ د ﺧﺮﻧﻚ زوى )د  80 – 40ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(

 .2اﻣﻴﺮ ﭘﻮﻻد د ﺷﻨﺴﺐ زوى )د 130ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .3اﻣﻴﺮ ﻛﺮوړ د ﭘﻮﻻد زوى )154 – 139ﻫـ(
 .4اﻣﻴﺮ ﻧﺎﺻﺮ د ﻛﺮوړ زوى )د 160ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .5اﻣﻴﺮ ﺑﻨﺠﻰ د ﻧﻬﺎران زوى )د 170ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .6اﻣﻴﺮ ﺳﻮري د ؟ زوى )د 253ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .7اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻮري )د 405ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .8اﻣﻴﺮ ﺑﻮﻋﻠﻲ د ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻮري زوى )د 425ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .9ﻋﺒﺎس دﺷﻴﺶ زوى او د ﺑﻮﻋﻠﻲ وراره )د 450ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
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 .10اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ د ﻋﺒﺎس زوى )د 405ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .11ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ د ﻣﺤﻤﺪ زوى )د 460ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .12ﻣﻠﻚ اﻟﺠﺒﺎل ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ د ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ زوى )د 510ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .13ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ د ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ زوى )ﭘﻪ 541ﻫـ ﻛﻲ وژل ﺳﻮى(
 .14ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎم د ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ زوى )554 – 544ﻫـ(
 .15ﻣﻠﻚ ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺮﻧﻚ د ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ زوى )د 550ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .16ﻣﻠﻚ ﺷﺠﺎع اﻟﺪﻳﻦ د ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ زوى )د 550ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .17ﺳﻠﻄﺎن ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﺴﻮز د ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ زوى )551 – 554ﻫـ(
 .18ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ د ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ زوى )544 – 543ﻫـ(
 .19ﻣﻠﻚ ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮد د ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ زوى )د 540ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .20ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ د ﺟﻬﺎﻧﺴﻮز زوى )551ﻫـ(
 .21ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎم )599 – 558ﻫـ(
 .22ﺳﻠﻄﺎن ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎم )602 – 569ﻫـ(
.23

ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮد د ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ زوى )607 – 599ﻫـ(

 .24ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎم د ﻣﺤﻤﻮد زوى )607ﻫـ(
 .25ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اﺗﺴﺰ د ﺟﻬﺎﻧﺴﻮز زوى )611 – 607ﻫـ(
 .26ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ درﻏﻮر )612 – 599ﻫـ(
 .27ﻣﻠﻚ ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﮔﺰﻳﻮ د ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﺧﺮﻧﻚ زوى )د 618ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(

 .28ﺳﻠﻄﺎن ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ د ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮد زوى )د 650ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا(
 .29ﺳﻠﻄﺎن ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎم د ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ زوى )602 – 587ﻫـ(
 .30ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ اﺑﻮ ﻋﻠﻲ د ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎم زوى )612 – 602ﻫـ(
 .31ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮد د ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎم زوى )612 – 602ﻫـ(
 .32ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮد د ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ زوى )د 610ﻫـ ﺣﺪود(
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ:
ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮي ،اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ،دول اﺳﻼﻣﻴﻪ ،ﭘټﻪ ﺧﺰاﻧﻪ ،آداب اﻟﺤﺮب ،داﻳﺮة اﻟﻤﻌﺎرف
اﺳﻼﻣﻲ ،ﻓﺮﺷﺘﻪ ،ﺷﻮﻛﺖ اﻓﻐﺎﻧﻲ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻻﻧﺴﺎب ،ﮔﺰﻳﺪه ،ﻟﺐ اﻟﺘﻮارﻳﺦ ،ﻓﺘﻮح
اﻟﺴﻼﻃﻴﻦ ﻋﺼﺎﻣﻲ ) 58 - 57ﻟﻤﺒﺮ ﺷﺠﺮې دي وﻛﺘﻠﻪ ﺳﻲ(.
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ﻏﻮرﻳﺎن )612 – 493ﻫـ(

ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ

 - 57ﻟﻤﺒﺮ

اﻣﻴﺮ ﻣﺤﻤﺪ )ﺣﺪود 400ﻫـ(  ...اﻣﻴﺮ ﺳﻮري )ﺣﺪود 260ﻫـ(  ...ﺑﻨﺠﻰ ﻧﻬﺎران )ﺣﺪود 170ﻫـ(
اﺑﻮ ﻋﻠﻲ )ﺣﺪود 410ﻫـ(

ﻋﺒﺎس

ﺷﻴﺚ ﺑﻦ

ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ )ﺣﺪود 450ﻫـ(

ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ

 – 2ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻮري

 – 3ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ ×

ﻣﻠﻚ اﻟﺠﺒﺎر

)ﻣﻘﺘﻮل در ﻏﺰﻧﻪ(

ﺟﻬﺎﻧﺴﻮز )551 – 544ﻫـ(

)ﻣﻘﺘﻮل 541ﻫـ(

ﺑﻦ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻦ

ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎم  544ﻫـ ﻏﻮر

دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ وګﻮرئ

)544ﻫـ(
 -5ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ

ﻣﻠﻜﻪ ﺧﺮاﺳﺎن

)599 – 558ﻫـ(
 – 4ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ×

 – 9ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ اُﺗﺴﺰ

)558 – 551ﻫـ(

)610 – 607ﻫـ(

)ﻟﻮر(

ﺑﻦ ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ )493ﻫـ(

ﺟﻤﺸﻴﺪ

د ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻳﻨﻪ

ﺟﻮﻫﺮ ﻣﻠﻚ

)602 – 569ﻫـ(
ﻣﺎه ﻣﻠﻚ

)د ﻣﻠﻚ ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺎﻳﻨﻪ( )د ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺎﻳﻨﻪ(

ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ
ﺑﻨﺪار

 – 6ﻣﻌﺰاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ×

 – 7ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﻮد ×
)609 – 599ﻫـ(

ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ
ﻣﺴﻌﻮد ﻏﺮﺳﺘﺎن

 – 8ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎم ) 609 – 607ﻫـ(

ﻟﻮر

ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ )ﻣﺘﻮﻟﺪ 599ﻫـ(
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ﻏﻮرﻳﺎن )612 – 493ﻫـ(

دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ

 - 58ﻟﻤﺒﺮ

ﻋﺰاﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ
ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺧﺮﻧﻚ ﻣﺎدﻳﻦ

 – 1ﻓﺨﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮد × ﺑﺎﻣﻴﺎن

ﺷﺠﺎع اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ ﺧﺮﻣﺎس

)558 – 540ﻫـ(
ﺳﻴﻒ اﻟﺪﻳﻦ ﺳﻮري

ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﺣﺴﻴﻦ
ﺳﻮري ﻣﻘﺘﻮل 547ﻫـ

ﻟﻮر
)د ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ
ﻣﺤﻤﺪ ﺳﺎم ﻣﺎﻳﻨﻪ(

ﺷﻬﺎب اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ

 – 2ﺷﻤﺲ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ )558ﻫـ(
ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺴﻌﻮد

ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ اﺑﻮﺑﻜﺮ
)ﭘﻪ 620ﻫـ ﭘﻪ دﻫﻠﻲ ﻛﻲ ﻣړ(

ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻏﺎزي

 -3ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺳﺎم ×
)602 – 587ﻫـ(

 – 10ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ
)ﻏﻮر 612 – 599ﻫـ(
ﻋﺒﺎس
رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ اﻳﺮاﻧﺸﺎه

ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ

 – 4ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻲ

)ﻏﺰﻧﻪ 603 – 602ﻫـ( ) – 602د ﺧﻮارزﻣﺸﺎه

)ﻣړ 606 :ﻫـ(
ﻣﺎﺧﺬوﻧﻪ :د دﻫﻠﻲ اﻓــــﻐﺎن ﺷــــــﺎﻫﺎن ،د ﺗﻮﻣـــــﺎس ﺗﺎﻟﻴﻒ :ﻟﻨﺪن 1871م ،ﻃﺒـــــﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮي،
داﺋﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼم ،اﯦﺮاﻧﻲ ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ،155 :دول اﺳﻼﻣﻴﻪ .458 :ﻣﻌﺠﻢ زﻣﺒﺎور.460 /2 :

ﭘﻪ اﻣﺮ ﻣړ ﺳﻮ 612ﻫـ(
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ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﻴﺎن
ﺧﻮارزم ﻳﻮ ﺳﺮﺳﺒﺰ او ودان ﻣﺸﻬﻮر وﻻﻳﺖ 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
ﺗﻪ ﺳﺮه ﻧﮋدې ول ،ﻫﻢ ﺋﯥ ﻣﺎڼۍ درﻟﻮدﻟﯥ او ﻫﻢ د ﻛﺮﻫڼﻲ ﻣځﻜﻲ ،ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺋﯥ ﮔﺮﮔﺎﻧﺞ
)ﺟﺮﺟﺎﻧﻴﻪ( ﻧﻮﻣﯧﺪه او ﻟﻪ ډﯦﺮو ﭘﺨﻮاﻧﻴﻮ زﻣﺎﻧﻮ څﺨﻪ ﺋﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن د ﺷﻤﺎﻟﻲ او ﻣﺎدون
اﻟﻨﻬﺮ د ښﺎرو ﺳﺮه اﻗﺘﺼﺎدي او ﺳﻴﺎﺳﻲ او ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ رواﺑﻂ درﻟﻮده او د ﻣﺎرﻛﻮارت ﭘﻪ ﻗﻮل
اﻳﺮﻳﺎﻧﻢ وﻳﺠﻮ )ﺑﺎﺧﺘﺮ ﺗﻪ ﺗﺮ ﻫﺠﺮت دﻣﺨﻪ د آرﻳﺎﺋﻴﺎﻧﻮ اﺻﻠﻲ ټﺎټﻮﺑﻰ( ﻫﻤﺪا ځﺎى وو او دا
ﻧﻮم ﭘﻪ اوﺳﺘﺎ ﻛﻲ  XVARIZEMاو ﭘﻪ ﭘﺨﻮاﻧﻲ ﻓﺮس ﻛﻲ )ﻫﻮارزﻣﻴﺶ( وو او ﺧﻮارزﻣﻲ
ژﺑﻪ ﻧﻮرو آرﻳﺎﻳﻲ ژﺑﻮ ﺗﻪ ﻧﮋدې ﻳﻮه ژﺑﻪ وه ﭼﻲ ﭘﻪ وروﺳﺘﻨﻴﻮ ﻛﻴﻨﺪﻧﻮ ﻛﻲ ﺋﯥ آﺛﺎر راوﺗﻠﻲ دي
او اﻟﺒﻴﺮوﻧﻲ ﻫﻢ دا ژﺑﻪ ﭘﻪ آﺛﺎراﻟﺒﺎﻗﻴﻪ ﻛﻲ ﻳﻮه ﻣﺴﺘﻘﻠﻪ ژﺑﻪ ﮔڼﻠﯥ ده او د ﻫﻐﯥ د ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ
ﻧﻮﻣﻮﻧﻪ ﺋﯥ ﻟﻴﻜﻠﻲ دي او واﻳﻲ ﭼﻲ د ﺧﻮارزم ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ ﺗﻪ )ﺧﻮارزم ﺷﺎه( واﻳﻲ .د 32ﻫـ ﭘﻪ
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
ﻧﻴﻮﻻى ﺳﻮ او د ﻣﻌﺎوﻳﻪ د زوى ﻳﺰﻳﺪ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﻫﻢ ﺳﻠﻢ د زﻳﺎد زوى د ﺧﻮارزم د ﺧﻠﻜﻮ
ﺳﺮه ﭘﻪ څﻠﻮر ﺳﻮه زره درﻫﻤﻪ روﻏﻪ وﻛړه او څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﻳﺰﻳﺪ د ﻣﻬﻠﺐ زوى د ﺣﺠﺎج ﻟﻪ ﺧﻮا
ﺧﺮاﺳﺎن ﺗﻪ راﻏﻰ دى ﻫﻢ د ﺧﻮارزﻣﻴﺎﻧﻮ ﺳﺮه وﺟﻨﮕﯧﺪ )د 82ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( او د )86ﻫـ
ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( ﻗﺘﻴﺒﻪ د ﻣﺴﻠﻢ ﺑﺎﻫﻠﻲ زوى ﻫﻐﻪ ﻓﺘﺢ ﻛﻰ.
د اﻟﺒﻴﺮوﻧﻲ ﭘﻪ ﻗﻮل د ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﻴﺎﻧﻮ د ﻛﻬﻮل ﻟﻮﻣړى ﻣﺆﺳﺲ ﻛﻴﺨﺴﺮو وو او د
اﺳﻼم ﻟﻪ اواﻳﻠﻮ څﺨﻪ ﺧﻮارزم د ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻟﻪ ﺣﻴﺜﻪ ﭘﺮ دوو ﺑﺮﺧﻮ ووﯦﺸﻞ ﺳﻮ:
ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﺋﯥ ﭼﻲ ﭘﺎﻳﺘﺨﺖ ﺋﯥ )ﮔﺮﮔﺎﻧﺞ( وو ﻣﻌﻤﻮﻻً د ﻋﺮﺑﻲ اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا
اداره ﻛﯧﺪه او ﺟﻨﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻪ ﭼﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺋﯥ )ﻛﺎت( وو د ﺧﻮازرﻣﺸﺎﻫﻴﺎﻧﻮ ﺳﻴﻤﻪ وه او د
ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﺎﻧﻮ ﻣﺸﻬﻮره ﻛﻮرﻧۍ ﺗﺮ اﺳﻼم دﻣﺨﻪ او وروﺳﺘﻪ ﻣﺎﻣﻮﻧﻴﺎن ول ﭼﻲ ﭘﻪ اﺳﻼﻣﻲ
دوره ﻛﻲ ﺋﯥ ﻣﺆﺳﺲ اﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﺣﻤﺪ د ﻣﺤﻤﺪ زوى وو ﭼﻲ د )340ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ( ﺋﯥ
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ژوﻧﺪ ﻛﺎوه او د ده د 366ﻫـ ﻛﺎل ﺳﻜﯥ ﺳﺘﻪ او ﻟﻪ دې ﻛﻮرﻧۍ څﺨﻪ ارﺛﻤﻮخ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه وو
ﭼﻲ د ﻫﺠﺮي ﺳﻨﯥ د ﺳﺮ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ اوﺳﯧﺪ او ﻧﺴﺐ ﺋﯥ د اﻟﺒﻴﺮوﻧﻲ ﭘﻪ ﻗﻮل اﻓﺮﻳﻎ ﺗﻪ
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
ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﻲ وﭘﯧﮋﻧﺪ د )86ﻫـ ﺷﺎوﺧﻮا( ﭼﻲ د اﺣﻤﺪد ﻧﺴﺐ ﺳﻠﺴﻠﻪ ده ﺗﻪ ﭘﻪ دې ﺗﺮﺗﻴﺐ
رﺳﯧﺪﻟﻪ :اﺣﻤﺪ د ﻣﺤﻤﺪ زوى د ﻋﺮاق ﻧﻤﺴﻰ د ﻣﻨﺼﻮر ﻛړوﺳﻰ د ﻋﺒﺪاﷲ ﻛﻮﺳﻰ ﭼﻲ ﻫﻐﻪ
ﺑﻴﺎ د ﺗﺮﻛﺴﺒﺎﺛﻪ زوى او د ﺷﺎوﺷﻔﺮ ﻧﻤﺴﻰ او د اﺳﻜﺠﻤﻮك ﻛړوﺳﻰ وو.
دوﻫﻢ :اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ د اﺣﻤﺪ زوى ﭼﻲ د اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ﭘﻪ ﻗﻮل ﭘﻪ 385ﻫـ ﻛﺎل ﻣړ دئ.
درﻳﻢ :ﻣﺎﻣﻮن د ﻣﺤﻤﺪ زوى ﭼﻲ ﻛﻮرﻧۍ ﺋﯥ د ده ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ )ﻣﺎﻣﻮﻧﻲ( ﻳﺎدﯦږي د
ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻟﻪ ﺧﻮا د ﺧﻮارزم واﻟﻲ وو ﭘﻪ ﮔﺮﮔﺎﻧﺞ ﻛﻲ او د اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﺳﺮه
وﺟﻨﮕﯧﺪ او ﺑﺮﻳﺎﻟﻰ ﺳﻮ او د ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﻲ ﻟﻘﺐ ﺋﯥ ﭘﻪ 385ﻫـ ﻛﻲ ﺧﭙﻠﻲ ﻛﻮرﻧۍ ﺗﻪ
واړاوه ،ﭘﻪ 387ﻫـ وﻓﺎت ﺳﻮى او ﻳﻮه ﻟﻮر ﺋﯥ د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺎﻧﺪﻳﻨﻪ وه.
څﻠﺮم :اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻲ د ﻣﺎﻣﻮن زوى ﭘﻪ 387ﻫـ ﻛﻲ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او د
ﺳﺒﻜﺘﮕﻴﻦ ﻟﻮر ﺣﺮه ﺋﯥ وﻛړه او ﭘﻪ ﺧﻮارزم ﻛﻲ ﺋﯥ اﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ ﺗﻪ ښﻪ راﻏﻠﻰ ووﻳﻞ او ﺳﻜﻪ ﺋﯥ
ﺳﺘﻪ.
ﭘﻨځﻢ :اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس ﻣﺎﻣﻮن د ﻣﺎﻣﻮن زوى ﭘﻪ 390ﻫـ ﻛﻲ.
ﺷﭙږم :اﺑﻮاﻟﺤﺎرث ﻣﺤﻤﺪ د ﻋﻠﻲ زوى او د ﻣﺎﻣﻮن ﻧﻤﺴﻰ ﭼﻲ ﭘﻪ 407ﻫـ ﻛﺎل ﺋﯥ
ﺳﻜﻪ ووﻫﻠﻪ او ﭘﻪ 408ﻫـ ﻛﺎل ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوى او د ﻏﺰﻧﻪ ﻟﻪ درﺑﺎره ﺋﯥ ﻟﻮى
ﺣﺎﺟﺐ ﻟﺘﻮﻧﺘﺎش د ﺧﻮارزم ﭘﻪ ﺣﻜﻮﻣﺖ وﮔﻮﻣﺎره او د ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﻟﻘﺐ ﺋﯥ ورﻛﻰ او د
ﻣﺎﻣﻮﻧﻴﺎﻧﻮ د ﻛﻮرﻧۍ ﻛﻤﺒﻠﻪ ټﻮﻟﻪ ﺳﻮه او ﺗﺮ اﻟﺘﻮﻧﺘﺎش وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ زوى ﻫﺎرون 423ﻫـ او
اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﺧﻨﺪان د اﻟﺘﻮﻧﺘﺎش زوى )425ﻫـ( او ﺷﺎه ﻣﻠﻚ )429ﻫـ( ﭘﻪ ﺧﻮارزم ﻛﻲ
ﺣﻜﻮﻣﺖ ﻛﺎوه ﭼﻲ ﭘﻪ )434ﻫـ( ﻛﺎل ﻃﻐﺮل ﺑﯧﮓ ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ ﻟﻪ ﻣﻨځﻪ ﻳﻮوړل.
د ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﻴﺎﻧﻮ د دوﻫﻤﻲ ﻛﻮرﻧۍ ﺑﻨﺴټ د اﻧﻮﺷﺘﮕﻴﻦ ﭘﻪ ﻻس ﻛښﯧښﻮد ﺳﻮ ﭼﻲ
د ﺑﻠﮕﺎﺗﮕﻴﻦ ﻟﻪ ﻣﺮﻳﺎﻧﻮ څﺨﻪ وو او د 470ﻫـ ﭘﻪ ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺋﯥ د ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ دوﻟﺖ ﭘﻪ وﺧﺘﻮ
ﻛﻲ ﺷﻬﺮت وﻣﻮﻧﺪ او د )ﻏﺮﺷﺎه( ﻟﻘﺐ ﺋﯥ واﺧﻴﺴﺖ ،څﻨﮕﻪ ﭼﻲ ﭘﻪ 490ﻫـ ﻛﻲ اﻛﻨﺠﻲ
ﻗﺠﻘﺎر د ﺑﺮﻛﻴﺎروق ﮔﻮﻣﺎرل ﺳﻮى ﺣﻜﻤﺮان ووژل ﺳﻮ ،ﻧﻮ د ﺧﺮاﺳﺎن واﻟﻲ اﻣﻴﺮ داد ﺣﺒﺸﻲ
د ﺑﺮﻛﻴﺎروق ﭘﻪ ﺗﺼﻮﻳﺐ ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ د اﻧﻮﺷﮕﻴﻦ زوى ﭘﻪ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﻲ وټﺎﻛﻪ او ﺗﺮ
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ﻫﻐﻪ وروﺳﺘﻪ دا ﻟﻘﺐ د ﭼﻨﮕﯧﺰ ﺗﺮ راﺗﻠﻮ ﭘﻮري ﭘﻪ دې ﻛﻮرﻧۍ ﻛﻲ ﭘﺎﺗﻪ ﺳﻮ ،ﭼﻲ ﻳﻮ وﺧﺖ ﺋﯥ
د واﻛﻤﻨۍ ﺳﻴﻤﻪ ﺗﺮ زﻣﻴﻨﺪاوره ﻫﻢ رﺳﯧﺪﻟﻪ او ﭘﻪ 617ﻫـ ﻛﻲ وروﺳﺘﻨﻰ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﺟﻼل
اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﻜﺒﺮﻧﻲ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺧﺎوره ﻛﻲ د ﭼﻨﮕﯧﺰ د ﻟښﻜﺮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه زﻳﺎت ﻣﻘﺎوﻣﺘﻮﻧﻪ
وﻛړه.
د دې ﻛﻬﻮل ﻧﻮر ﻛﺴﺎن ﭼﻲ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫۍ ﺗﻪ رﺳﯧﺪﻟﻲ دي:
 /3اﺗﺴﺰ د ﻣﺤﻤﺪ زوى ﭼﻲ ﭘﻪ 521ﻫـ ﻛﺎل ﭘﺎﭼﺎ ﺳﻮ او ﺳﻜﻪ ﺋﯥ ووﻫﻠﻪ ،ﭘﻪ 533ﻫـ
ﻛﻲ ﺋﯥ ﻟﻪ ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻨﺠﺮه ﻣﺎﺗﻪ وﻛړه ﺧﻮ ﭘﻪ 535ﻫـ ﻛﻲ ﺋﯥ ﺑﻴﺎ د ﺧﻮارزم ﺗﺨﺖ ده ﺗﻪ ورﻛﻰ.
د ده ﭘﻪ وﺧﺘﻮ ﻛﻲ ﻋﻠﻲ ﭼﺘﺮي ﭘﻪ ﻫﺮات ﻛﻲ ﭘﻮرﺗﻪ ﺳﻮ ،ﺧﻮ اﺗﺴﺰ د ﺳﻨﺠﺮ ټﻮل ﻣﻠﻜﻮﻧﻪ
وﻧﻴﻮل ،او درﺑﺎر ﺋﯥ د ﻓﺎﺿﻼﻧﻮ د راﻏﻮﻧډﯦﺪو ځﺎى ﺳﻮ او رﺷﻴﺪاﻟﺪﻳﻦ وﻃﻮاط ﺧﭙﻞ ﻛﺘﺎب
ﺣﺪاﻳﻖ اﻟﺴﺤﺮ ﺋﯥ د ده ﭘﻪ ﻧﺎﻣﻪ وﻟﻴﻜﻪ ،د 551ﻫـ ﻛﺎل ﭘﻪ درﻳﻤﻪ ﺧﻮر )ﺟﻤﺎدى اﻻﺧﺮ( ﻛﻲ ﻣړ
دئ.
 /4اﻳﻞ ارﺳﻼن د اﺗﺴﺰ زوى :د ﭘﻼر ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ ﭘﺮ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﻲ ﺗﺨﺖ
ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او د ﻗﺮاﺧﻄﺎ او ﻗﻔﭽﺎق د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺳﺮه ﺋﯥ روﻏﻪ وﻛړه او د ﺳﻨﺠﺮي ﻣﻠﻜﺎﻧﻮ
ﭘﺎﻳڅﻮړ ﺋﯥ ﻟﻪ ﺧﺮاﺳﺎﻧﻪ وﺷﺎړه او ﻳﺎ ﺋﯥ روﻏﻪ ورﺳﺮه وﻛړه او ﭘﻪ 658ﻫـ ﻣړ ﺳﻮ.
 /5ﺳﻠﻄﺎن ﺷﺎه اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ﻣﺤﻤﻮد د اﻳﻞ ارﺳﻼن زوى )589 – 568ﻫـ( ﭼﻲ د
ورور ﺳﺮه د دښﻤﻨۍ ﭘﻪ ﺳﺒﺐ ﺋﯥ د ﻏﻮر د ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ درﺑﺎر ﺗﻪ ﭘﻨﺎه ﻳﻮوړه ،ﺧﻮ
څﻨﮕﻪ ﭼﻲ د ﻏﻮر درﺑﺎر د ﺳﻠﻄﺎن ﺗﻜﺶ ﺳﺮه ﺗړون درﻟﻮد څﻪ ﻣﺮﺳﺘﻪ ﺋﯥ ورﺳﺮه و ﻧﻪ ﻛړه او
ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺎوراء اﻟﻨﻬﺮ ﺗﻪ وﻻړ او د ﺧﻄﺎ ﻟﻪ ﺧﺎﻧﻪ ﺋﯥ ﻛﻮﻣﻚ واﺧﻴﺴﺖ او ﺧﺮاﺳﺎن ﺋﯥ د ﻏﺰ د
اﻣﻴﺮاﻧﻮ ﻟﻪ ﺟﻮره او ﻻﺳﻪ 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
ﺳﻠﻄﺎن ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻏﻮري ﭘﻪ ﻣﺮو رود ﻛﻲ د ﻏﻮر او ﺑﺎﻣﻴﺎن او ﺳﻴﺴﺘﺎن ﻟښﻜﺮي
راﻏﻮﻧډي ﻛړې او ﺗﺮ ﺷﭙږو ﻣﻴﺎﺷﺘﻮ ﺋﯥ ﺟﮕړه وﻛړه ،څﻮ ﭘﻪ ﭘﺎى ﻛﻲ د ﻏﻮر د ﺳﻠﻄﺎن
ﻟښﻜﺮي ﻟﻪ ﻣﺮﻏﺎﺑﻪ ﭘﻮرﯦﻮﺗﻠﯥ او ﺑﻬﺎء اﻟﺪﻳﻦ ﺋﯥ وواژه او ﻣﺤﻤﻮد د ﻣﺎﺗﻲ ﭘﻪ ﺣﺎل ﻛﻲ ﭘﻪ
588ﻫـ ﻛﺎل ﻣﺮو ﺗﻪ وﮔﺮزﯦﺪ او زﻫﺮ ﺋﯥ وﺧﻮړل او ﻣړ ﺳﻮ )589ﻫـ(.
 /6اﺑﻮاﻟﻤﻈﻔﺮ ﺳﻠﻄﺎن ﺗﻜﺶ د اﻳﻞ ارﺳﻼن زوى :د 589ﻫـ ﻛﺎل د ﻟﻮﻣړۍ ﺧﻮر
)رﺑﻴﻊ اﻻول( ﭘﺮ 12ﻣﻪ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ .دى ﻟﻮى ﻋﺎﻟﻢ او ﻫﻨﺮور ﭘﺎﭼﺎ وو ،ﭼﻲ ﻧﻴﻢ
ﺧﺮاﺳﺎن ﺋﯥ ﭘﻪ ﺧﭙﻞ ﻗﻮت ﺗﺮ ﻻس ﻻﻧﺪي ﻛﻰ او د ده د ﻫﻴﻮاد وﯦﺶ د ﻫﻠﻤﻨﺪ ﺗﺮ ﻏﺎړو
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رﺳﯧﺪه .ﻟﻜﻪ ﭼﻲ د ده زﻳﺎﺗﻲ ﺳﻜﯥ ﭘﻪ داور )زﻣﻴﻨﺪاور( ﻛﻲ وﻫﻠﻲ ﺳﻮي او ﻟﻪ ﻫﻐﻪ ځﺎﻳﻪ
ﻻس ﺗﻪ راځﻲ .ﺗﻜﺶ د ﻗﻔﭽﺎق او ﺧﻄﺎ د ﻗﺒﻴﻠﻮ ﺳﺮه روﻏﻪ ﻛړې وه او ﻣﺎزﻧﺪران او د ﻋﺮاق
ﻳﻮه ﺑﺮﺧﻪ ﺋﯥ وﻧﻴﻮﻟﻪ او د ﺳﻨﺠﺮ وراره ﺳﻠﻄﺎن ﻃﻐﺮل ﺋﯥ ﺑﻨﺪي ﻛﻰ او د ﺑﻐﺪاد د ﺧﻼﻓﺖ
درﺑﺎر ﺋﯥ ﺗﻬﺪﻳﺪاوه او د ﺑﻐﺪاد وزﻳﺮ اﺑﻦ اﻟﻘﺼﺎب ﺋﯥ ﻣﺎت ﻛﻰ ،د ﺧﻼﻓﺖ درﺑﺎر ﺧﭙﻞ دوه
ﺗﻨﻪ ﺳﻔﻴﺮان اﺑﻦ اﻟﺮﺑﻴﻊ او اﺑﻦ اﻟﺨﻄﻴﺐ د ﻏﻮر د ﻓﻴﺮوز ﻛﻮه درﺑﺎر ﺗﻪ واﺳﺘﻮل ﭼﻲ د ﺳﻠﻄﺎن
ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ ﻏﻮري ﺣﻀﻮر ﺗﻪ د ﺗﻜﺶ ﻟﻪ ﺗﯧﺮي اﺳﺘﻐﺎﺛﻪ وﻛﻲ ،ﺧﻮ ﺳﻠﻄﺎن ﺗﻜﺶ د 596ﻫـ
ﻛﺎل د روژې ﭘﺮ ﻧﻬﻤﻪ ﻣړ ﺳﻮ.
 /7ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ د ﺗﻜﺶ زوى د ﭘﻼر ﺗﺮ ﻣړﻳﻨﻲ وروﺳﺘﻪ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﻲ ﺗﻪ
ورﺳﯧﺪ او ﻧﺸﺎﭘﻮر ﺋﯥ ﺧﭙﻞ ورور ﻋﻠﻴﺸﺎه ﺗﻪ )ﭼﻲ ﭘﻪ 609ﻫـ وژل ﺳﻮى( ورﻛﻰ او د ﻏﻮر او
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 ﻛﻼﺑﻨﺪۍ وروﺳﺘﻪ ﺋﯥ ﻫﺮات وﻧﻴﻮ او ﺑﻠﺦ ﺋﯥ ﻫﻢ ﻓﺘﺢ ﻛﻰ او د ده د ﻫﻴﻮاد
ﺳﺮﺣﺪوﻧﻪ ﺗﺮ ﺑﻼﺳﺎﻏﻮن او ﻛﺎﺷﻐﺮ او ﺧﻄﺎ ﭘﻮري ورﺳﯧﺪل او ﺗﺎﻳﻨﻜﻮ ﻃﺮاز او ﮔﻮرﺧﺎن
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 ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﺑﻦ
ﻣﻨﻜﺒﺮﻧﻲ ﺋﯥ د اﻓﻐﺎﻧﺴﺘﺎن ﭘﻪ ﺣﻜﻤﺮاﻧۍ وﮔﻮﻣﺎره ،ﺧﻮ ﭘﻪ 617ﻫـ ﻛﺎل د ﭼﻨﮕﻴﺰ ﻟښﻜﺮ د
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 ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻟﻪ وروڼﻮ څﺨﻪ ﻳﻮ ﻳﻮﻧﺲ ﺧﺎن د ﺗﻜﺶ زوى د ﻋﺮاق ﺣﻜﻤﺮان او ﺑﻞ
ﻣﻠﻚ ﺧﺎن د ﻧﺸﺎﭘﻮر او ﺧﺮاﺳﺎن ﺣﻜﻤﺪار او درﻳﻢ ﻋﻠﻲ ﺷﺎه د ﻋﺮاق او اﺻﻔﻬﺎن ﺣﻜﻤﺮان
وو او څﻪ ﻣﻮده ﻫﻢ د ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻟﻪ زاﻣﻨﻮ څﺨﻪ ارزﻟﻮﺷﺎه ﭘﻪ 617ﻫـ ﻛﺎل د ﭘﻼر ﺗﺮ
ﻓﺮار وروﺳﺘﻪ ﭘﺮ ﺗﺨﺖ ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ ،ﺧﻮ د ﭼﻨﮕﯧﺰ ﻟښﻜﺮﻳﺎﻧﻮ ﺧﻮارزم وﻧﻴﻮ.
ﻫﻤﺪارﻧﮕﻪ رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ ﻏﻮرﻳﺸﺎﻧﺴﺘﻲ د ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ زوى څﻪ ﻣﻮده د ﻋﺮاق
ﺣﻜﻤﺮاﻧﻲ وﻛړه ،څﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ 617ﻫـ ﻛﺎل د ﭼﻨﮕﻴﺰ ﻟښﻜﺮ دى ﻫﻤﻬﻠﺘﻪ وواژه او آق ﺳﻠﻄﺎن د
ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻞ زوى ﻫﻢ څﻪ ﻣﻮده ﭘﻪ ﻛﺮﻣﺎن ﻛﻲ ﭘﺎﭼﺎ وو څﻮ ﭼﻲ د ﺧﻄﺎﺋﻲ ﺑﺮاق
ﺣﺎﺟﺐ ﭘﻪ ﻻس ووژل ﺳﻮ.
 /8د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﺪ ﺧﻮارزﻣﺸﺎه ﻣﺸﺮ زوى او وروﺳﺘﻨﻰ زړور ﭘﺎﭼﺎ ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ
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ﻣﻨﻜﺒﺮﻧﻲ دئ ﭼﻲ ﭘﻪ 617ﻫـ ﻛﺎل د ﺧﭙﻞ ﻓﺮاري ﭘﻼر ﭘﺮ ځﺎى ﻛښﯧﻨﻮﺳﺖ او د ﭼﻨﮕﯧﺰ د
ﻟښﻜﺮﻳﺎﻧﻮ ﺳﺮه ﺋﯥ ﭘﻪ ﻣړاﻧﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻮﻧﻪ وﻛړه.
دى د ﭘﻼر 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
ﻣﺒﺎرزاﻟﺪﻳﻦ ﺳﺒﺰواري ﺗﻪ او ﻛﺮﻣﺎن ﺋﯥ ﻣﻠﻚ اﻻﻣﺮاء او ﺑﺮﺷﻮر )ﭘﯧښﻮر( او ﺑﻮﺑﻜﺮ ﭘﻮر ﺋﯥ
ﻣﻠﻚ اﺧﺘﻴﺎراﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻲ ﺧﺮﭘﻮﺳﺖ ﺗﻪ وﺳﭙﺎرل.
ﻫﻐﻪ وﺧﺖ ﭼﻲ ﺋﯥ ﭘﻼر ﭘﻪ 617ﻫـ ﻛﺎل د ﭼﻨﮕﻴﺰ ﻟﻪ ﺣﻤﻠﯥ وﺗښﺘﯧﺪ ،ﭘﻪ ﻧﺸﺎﭘﻮر او د
ﺧﺮاﺳﺎن او ﻛﺮﻣﺎن ﭘﻪ ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﻮ او د ﻧﻴﻤﺮوز او ﺑﺴﺖ او داور ﭘﻪ ښﺎرو ﻛﯥ ﻣﻘﺎوﻣﺘﻮﻧﻪ وﻛړه
څﻮ ﭼﻲ ﭘﻪ ﻏﺰﻧﻲ ﻛﻲ ﻣﻠﻚ ﺧﺎن اﻣﻴﻦ ﺣﺎﺟﺐ د ﻫﺮات ﻣﺎت ﺳﻮى ﺣﻜﻤﺮان ﻫﻢ د ده ﺳﺮه ﻳﻮ
ځﺎى ﺳﻮ ،ﭼﻨﮕﻴﺰ ﺧﭙﻞ زوم ﻗﻮﺗﻮ ﻗﻮﻧﻮﻳﻦ ﺋﯥ ﭘﻪ دوى ﭘﺴﻲ وﮔﻮﻣﺎره او د ﻛﺎﺑﻞ د ﭘﺮوان ﭘﻪ
ﺷﺎوﺧﻮا ﻛﻲ ﺋﯥ درې واره ﺟﮕړه وﻛړه او ﻗﻮﺗﻮﻗﻮ ﺋﯥ ﻣﺎت ﻛﻰ ،څﻮ ﭼﻲ ﭼﻨﮕﻴﺰ د ﺧﺮاﺳﺎن
ﻟﻪ ﺗﺎﻟﻘﺎﻧﻪ د ده ﺟﮕړې ﺗﻪ راﻏﻰ او ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ د ﭘﺮﺷﻮر )ﭘﯧښﻮر( ﺧﻮا ﺗﻪ ﭘﺮ ﺷﺎ ﺳﻮ او
ﭼﻨﮕﯧﺰ د ﺳﻨﺪ د ﺳﻴﻨﺪ ﺗﺮ ﻏﺎړو ﭘﺴﻲ وﻻړ او ﭘﻪ ﻫﻐﻪ ﺟﮕړه ﻛﻲ ﭼﻲ د ﺳﻨﺪ د اوﺑﻮ ﭘﺮ ﻏﺎړه ﺋﯥ
وﻛړه ﻣﺎت ﺳﻮ او ځﺎن ﺋﯥ اوﺑﻮ ﺗﻪ واﭼﺎوه او د اوﭼﻪ او ﻣﻠﺘﺎن او ﻛﺮﻣﺎن ﻟﻪ ﻻري ﭘﺎرس ﺗﻪ
وﻻړ )621ﻫـ( ،څﻮ ﭼﻲ د 628ﻫـ ﻛﺎل د ﺷﻮال ﭘﺮ 15ﻣﻪ د ﻛﺮداﻧﻮ د ﻻﺳﻪ ووژل ﺳﻮ او د ده د
ﻣړﻳﻨﻲ ﺳﺮه د دې ﻛﻬﻮل ﻛﻤﺒﻠﻪ ﻫﻢ ټﻮﻟﻪ ﺳﻮه او د دې ﭘﯧښﻮ ﺗﻔﺼﻴﻞ ﺑﻪ د ﭼﻨﮕﯧﺰ ﺧﺎن د
ﺣﺎﻻﺗﻮ ﭘﻪ ﺷﺮح ﻛﻲ راﺳﻲ )د دې ﻣﺦ ﻣﺨﺎﻣﺦ  59ﻟﻤﺒﺮ ﺷﺠﺮې ﺗﻪ دي رﺟﻮع وﺳﻲ(.
ﻣﺄﺧﺬوﻧﻪ:
ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮي ،اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ،ﻣﻌﺠﻢ اﻻﻧﺴﺎب ،د ﭘﺎول ﻫﻮرن د اﻳﺮان ﻣﺨﺘﺼﺮ ﺗﺎرﻳﺦ،
ﺗﺎرﻳﺦ ﮔﺰﻳﺪه ،ﺟﻬﺎن ﻛﺸﺎى ﺟﻮﻳﻨﻲ ،ﺳﻴﺮه ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﻜﺒﺮﻧﻲ ،ﻧﻔﺜﺔ اﻟﻤﺼﺪور ،د
ﺑﺎرﺗﻮﻟﺪ ﺗﺮﻛﺴﺘﺎن ،د ﻋﺒﺎس اﻗﺒﺎل ﺗﺎرﻳﺦ ﻣﻐﻮل.
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ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﻴﺎن )628 – 300ﻫـ(

ﻟﻮﻣړۍ ﺑﺮﺧﻪ

ﻟﻮﻣړۍ ﻛﻮرﻧۍ

 - 59ﻟﻤﺒﺮ

دوﻫﻤﻪ ﻛﻮرﻧۍ
 – 1اﻟﺘﻮﻧﺘﺎش د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻟﻮى ﺣﺎﺟﺐ – 408ﻫـ

ﻣﺤﻤﺪ ) 300ﻫـ ﺣﺪود(
 -1اﺑﻮ ﺳﻌﻴﺪ اﺣﻤﺪ × )340ﻫـ ﺣﺪود(

 – 2ﻫﺎرون 423ﻫـ )د ده اﺳﺘﻘﻼل 425ﻫـ(

 – 3اﺳﻤﻌﻴﻞ ﺧﻨﺪان )425ﻫـ(

)ﺳﻜﻪ ﻟﺮي – 366ﻫـ(
 – 4ﺷﺎه ﻣﻠﻚ )د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺴﻌﻮد ﻟﻪ ﺧﻮا د
ﺟﻨﺪ واﻟﻲ 429ﻫـ د ﺳﻠﺠﻮﻗﻴﺎﻧﻮ ﭘﻪ ﺟﻨګ

 – 2اﺑﻮ ﻋﺒﺪاﷲ ﻣﺤﻤﺪ )ﻣړ 385ﻫـ(

ﻛﻲ وﻣړ – 434ﻫـ(
3

– ﻣﺎﻣﻮن 385ﻫـ )ﭘﺨﻮا د ﺳﺎﻣﺎﻧﻴﺎﻧﻮ ﻋﺎﻣﻞ وو(
ﻣﺎﺧﺬ :د اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ﭘﻪ ﺣﻮاﻟﻪ د زﻣﺒﺎور ﻣﻌﺠﻢ ،316 /2
 – 4اﺑﻮ اﻟﺤﺴﻦ ﻋﻠﻰ × )387ﻫـ(

)ﺣﺮه د ﺳﺒﻜﺘګﻴﻦ ﻟﻮر ﺋﯥ ﻣﺎﻳﻨﻪ وه(

 – 5اﺑﻮاﻟﻌﺒﺎس
ﻣﺎﻣﻮن )390ﻫـ(

ﻟﻮر

ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮى ،ﺟﺴﺘﻲ ،ﺳﺨﺎو.

)د ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد ﻣﺎﻳﻨﻪ(

 – 6اﺑﻮ اﻟﺤﺎرث ﻣﺤﻤﺪ )ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺤﻤﻮد دى ﻋﺰل ﻛﻰ او ﭘﻪ 408ﻫـ ﺋﯥ اﻟﺘﻮﻧﺘﺎش وګﻮﻣﺎره(

)ﻣﻌﺠﻢ اﻻﻧﺴﺎب زاﻣﺒﺎور(316 /2 :
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درﻳﻤﻪ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﻲ ﻛﻮرﻧۍ )628 – 470ﻫـ(

دوﻫﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ

 - 59ﻟﻤﺒﺮ

 – 1اﻧﻮﺷﺘګﻴﻦ ﻏﺮﭼﻪ ﻳﺎ ﻏﺮﺷﺎه )491 – 470ﻫـ( ﭘﻪ ﺧﯧﻮه ﻛﻲ د ﻣﻠﻜﺸﺎه ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ واﻟﻲ وو
 – 2ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ )522 – 491ﻫـ(
 – 3آﺗﺴﺰ )551 – 522ﻫـ(

ﻓﻼن ؟
ﻟﻮر )د ﺳﻠﻴﻤﺎن ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻠﺠﻮﻗﻲ 549ﻫـ ﻣﺎﻳﻨﻪ(

 - 4اﻳﻞ ارﺳﻼن )568 – 551ﻫـ(

ﺳﻠﻴﻤﺎن

 – 5ﺳﻠﻄﺎن ﺷﺎه ﻣﺤﻤﻮد )568ﻫـ  -ﻣړ 589ﻫـ(
ﻋﻠﻲ ﺷﻴﺮ
)ﭘﻪ اوزګﻨﺪ ﻛﯥ ﺳﻜﻪ
ووﻫﻠﻪ – 610ﻫـ(

ﻳﻮﻧﺲ ﺧﺎن
)رى(

 – 7ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ
)617 – 596ﻫـ(

 – 6ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﺗﻜﺶ × )596 – 568ﻫـ(
ﺗﺎج اﻟﺪﻳﻦ ﻋﻠﻴﺸﺎه

ﻧﺎﺻﺮاﻟﺪﻳﻦ ﻣﻠﻜﺸﺎه )ﺧﺮاﺳﺎن(

)ﻛﺮدﺳﺘﺎن(

)ﻣړ – 593ﻫـ(

)راﺗﻠﻮﻧﻜﻰ ﻣﺦ وګﻮرئ(
ارﺳﻼﻧﺸﺎه

ﻫﻨﺪوﺧﺎن
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 - 59ﻟﻤﺒﺮ

درﻳﻤﻪ ﺑﺮﺧﻪ

درﻳﻤﻪ ﺧﻮارزﻣﺸﺎﻫﻲ ﻛﻮرﻧۍ )628 – 470ﻫـ(
ﻋﻼء اﻟﺪﻳﻦ ﻣﺤﻤﺪ )617 – 596ﻫـ(
ﺧﺎن ﻣﻠﻚ )د ﻋﺜﻤﺎن اﻳﻠﻚ ﻣﺎﻳﻨﻪ(
اﻏﻮل ﻣﻠﻚ )ﻟﻮر(
 – 8ﺟﻼل اﻟﺪﻳﻦ ﻣﻨﻜﺒﺮﻧﻰ )628 – 617ﻫـ(
آق ﺳﻠﻄﺎن
ﻏﻴﺎث اﻟﺪﻳﻦ )ﺷﯧﺮﺷﺎه( ﻣﻘﺘﻮل627 :ﻫـ ﭘﻪ ﻛﺮﻣﺎن ﻛﻲ
ﻛﻮﺟﺎﺗګﻴﻦ
ﻳﺤﻴﻰ ﺧﻮرﺷﺎه
رﻛﻦ اﻟﺪﻳﻦ )ﻏﻮرﺷﺎﻧﺴﺘﻰ( ﻏﻮرﺳﺎﻧﺠﻲ )ﻣړ619 :ﻫـ(
ﻗﻄﺐ اﻟﺪﻳﻦ )ازﻻغ – ارزﻟﻮ؟(
ﻣﺎﺧﺬوﻧﻪ :اﺑﻦ اﺛﻴﺮ ،ﻃﺒﻘﺎت ﻧﺎﺻﺮي ،دول اﺳﻼﻣﻴﻪ ،259 :زﻣﺒﺎور318 /2 :

