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  2018/ 1/5                                                                          شيرزوی / ع: ژباړه 

  دافغانستان تاريخې دورو ته لنډه کتنه

  )دويمه برخه (

ول افغانستان کې خور /   ١٣ اوخوا  خه تر لسمې ميالدی پيړۍ پورې بودايې دين  د اتمې پيړۍ 
مترو په لوړوالی سره او بل يې د  ۵٣شوه، چې ددی دوری ستر ميراث دوه لوړ بتان دی چې يويې د 

  .مترو په لوړوالی سره راپاتي وه ٣۵

م کلو پورې واک  ١١۴٠ -٩۶٢د سامانيانو له دوری ورسته د غزنيانو دوره رامن کيږی چې /   ١۴
م کال پورې سلطنت وکړد نوموړی د  ١٠٣٠–٩٩٨پالس کې درلود، غزنوی سلطان محمود چې د 

ل کيږی خه  و کې د ډيرو ړنو دورو  د سامانيانو سلسله د زاړه ايران .واکمنې دوره د تاريخ په پا
مکو، هيرکان، مکران، سيستان، له  ولو  کورن سره تړاو لری چې لږ او ډيريې د خراسان په 

بر د  ه دی چې د » سامان خدا « خوارزم، او کرمان باندی حکمرانې درلوده، د سامانيانو  سره غو
ې وده کې لوی الس درلود ر وه، د ايران په فرهن اوخوا يو زردشتی بز   .بلخ د 

ر وه چې د طغرل بن ميک/  ١۵ م پورې د  ١١۵٣ -١٠٣٨ايل چې د سلجوقيانو د سلسلې بنسټ 
مه، .حکومت واکې په الس کې لرلي د سلجوقيانو سلسله هم د ايرانی کورن سره تړاو لری چې په پن

ې آسيا، او صغيری آسيا لکه ايران، روم، افغان، شام، : شپږمه هجری قمری پيړۍ کې په لويدي
ونوته پيوند ورکړکله چې . اندې واکمنې درلودهارمن، عرب او ترکانو ب دوي د ايران او ترکيې فرهن

ناست، د » طغرل بن ميکايل « سلطان محمود غزنوی ته يې ماته ورکړه په نيشاپور کې  پر تخت کي
خه  يدنه وکړه چې د ختي لورې  ه پن واک  سلطان ملک شاه سلجوقی په دوره کې ددوي 

خه د مديترانې تر سنده ورسيدلماوراءنهراو د لويدي لور   .ې 

ميالدی پيړۍ پورې واکمنې په الس )  ١٢١۴ -١١۴٨( نوموړی کورن د : د غوريانو دوره/  ١۶
ودونکې  اريې » سلطان عالوالدين حسين« کې درلودله ددي کورن بنسټ اي دی چې د غزنی 

واکمن دولت  رامن ته کړچې د پاتې ويجاړ کړاو د جهان سوز په نوم مشهور شوه دې دورې يو 
خه يې قطب منار په ډهلی کې اود جام منار په غور کې يادولی شوو   .شونو 

ارونه يې له /  ١٧ خه اوبيده، خوارزم يو زرغون،ودان او پيژنو واليت وه چې د آمو له سينده  
ې يې درلودی، پالزمنه يې مکې او ما «  بازارونوډکو کلي يې يو د بل سره نږدی وه، د کرنې 

انج نوميده او د ډيرو پخوانيو زمانو راهيسې د افغانستان، د شمالی )جرجانيه ( » ړ
ي اړيکې درلودلی ولو برخو کې  ارو سره د ژوند په  م )  ۶١۶ - ۴٩١( دوي د .والياتومادونالنهر

خه ډک وه  کالوکې په ايران واکمنې درلوده، ددوي حکومت د ظلم، مذهبی او سياسی تن نظری 
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ع  ، باشدی  م مضمون  ۀ سندی بدوش  شکل و  ن  نو 
 

  باشد  ی نم  نیل ز و م ا ن ظ ر  افغ ا ن  ج ر م ن  آن ال  سندهی د هٔ  ن وی
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ې د غوريانو سلسله د ماتی سره مخامخ شوه ترکی دولت، ثمرقند، او د کاشغرستان دولت يې په کله چ
خه زياد  لورو کالو  شمال ختي د خراسان کې ، لويه امپراطوری رامن ته کړه ددوي حکومت د 

يز د يرغل الندی راغی او په کال   ددوي کورن د اسالم.م کې له من الړ ١٢١٩دوام ونه کړد چين
ابوسعيد احمد د ( په نوم ياديدل چې په اسالمی دوره کې موسس ) مامونيانو( خه دمخه او ورسته د 

  .وه) دمحم زوی 

چې په مغولی » تمرچين « شمسی کال سره سمون خوري  ۶٠٠م کال کې چې د  ١٢٢١په /  ١٨
يز باندې مشهور وه د يوه خړ سيالب په شکل کې په افغانستان يې يرغل وکړچې د هيواد د ډيرو  چين

يد ر يدو، ويجاړولو،او خرابيدو باعث و  يز کورن . ارو د سو دوام پيدا کړ، »  ١١۴« د چين
نې سيمه چې ددي خونړي يرغل نه په امان کې پاتی شوه هغه د  د حکمرانی » ملوک کرت « يوا

  .سيمه وه

ر شمس الدين دمحم کرت وه، پالريې :ملک کرت /  ١٩ » ملک رکن الدين غوری « ددې سلسلې بنس
الس ته راوړی وه، کله چې ) هرات او غور ترمن ( وه چئ يو کوچنې حکومت يې د غوراو خيسار 

اوخوا سيمې يې په خپله واکمنې کې  هغې د مغولو د خانانو باورپه خراسان،غور،جام، سيستان، او 
واک د مغو ډي کړی او د غرجستان تر الس ته راوړلوورسته يې خپله  واک سره په ور لی د 

اوخوا سيموته يې خپل واک وغزوه  -١٢١٩ملک کرت د . توپير کې نه ليده او پر هغې باوری وه 
وډ تيمور د يرغل سره جوخت ددي » ١٣٨١ کلو تر من د حکومت واکي پالس کې درلودلی، د 

  .کورنې واکمنی پای ته ورسيده

  ) م  ١۵١۶ -١٣۶٩( تيموريان /  ٢٠

ه د مرکزی آسيا مغولو ته امير تيمور د امي ان ر ترغای زوی چې په قوم تاتار وه او د هغې يوه 
ه امير ) کش ( کې د » ه، ق  ٧٣۶« رسيږي امير تيمور په  ارکې زيږيدلی دی، همدا رن په 

يز سره تړي، په  ژبه کې تيمور د اوسپنې مانا ورکوی، » چغتايې « تيمورخپل نسب د مغولی چين
انې تيمورچې اروپايانو به : القابو يادشوی دی لکهامير تيمورپه ډيرو  ور وډتيمور،  امير تيمور، 

  .ويل» تامرالن « ورته 

پې شوی وه هغې د خپلې  ه  ه پ دعرب شاه تاريخ ليکونکې په وينا امير تيموريه کوچنې والی کې کي
ای په افغانستان» امير حسين« وانې په وخت کې د خپلې ميرمنی د ورور کې د سميه  سره يو 

کله چې هغې د چغتانيانو حکومت غضب کړد کش او ثمرقند . ايزو اميرانو په چوپړ کې تيرکړل
خه ورسته په  هه کې د افغانستان د نيولو په نيت  ٧٧١ارونه يې ونيول چې د ماوراالنهر د نيولو 

ړو سره مخامخ شوه په بلخ کې د هندوان کال د  يد او پوره اته کاله پدې خاوره کې د ج راوغو
ود اريې لوټ اوخپلو نظاميانو ته پري د هغې ورسته د فارس هيواد . خاورو سره خاوری کړه،هرات 

يالن،  خه ونيوه، اذربايجان،  رجستان،او داغستان يې پرته له کومې ستونزی د مازندرانو د تاريو 
خه  ٧٠په اصفهان کې يې د . ونيول له هغې ورسته . جوړ کړ» کله منار « زرو انسانانو د سرونو 

اريې لوټ کړپه کال  يد او بيا يې روسيی ته پام شو د مسکو   ٨٠١تيمورعراق او عرب خواته وخو
تيمور په کال .رغل وکړاو تر ډهلی پورې وړاندی الړهه کې د افغانستان له الرې د هند پر هيواد ي

ترکی زړور » ويلدم « هه کې په کوچنې آسيا يرغل وکړد عثمانی ترکی دولت يې مات کړ ٨٠۴
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هه کې د چين د نيولو پريکړه  ٨٠٧سلطان يې بندی کړکله چې تيمور سمرقند ته راورسيد په کال 
ې کړي  وکړه خو ژوند ورسره وفا ونه کړه او خپله حريصی خه پ ې يې له نړۍ    .ستر

  ددويمې برخې پای           

  نوربيا            

  

 

 


