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 ۱1/1۱/۷۱1۲         زلمی کرزی
 

 د افغاني فرهنگ روزنتون
 

 تکوم خلک له باختر څخه د هریرود ناوې او له هغه ځای څخه د هلمند او ارغنداویی د آریا زرونه کلونه مخکی
 و یی الس پوری کړ.ولناووته راشیوه سول او د پاچاهی په جوړ

پښت(  ،تهپه سویل کی د باختر په سیمو کی د )پک قبیلی د آمودغه خلک ساکان نومیدل، هغه وخت د گرزنده کوچی 
او پښتنو سره وجاروتل د ساکه نوم یی پدی پښتنو کی پریښود، په زابل او کابل کی د پښتنو د سهاک قوم او په هلمند 

 د ي ساکزی )سگزی( تر اوسه د دغه نوم ریښه لري، د دوی نوري قبیلی په خراسان کي د هریرود له ناوی څخهک
 اویجه هم د دوی په نامه یاده سوه.ورشو او  خزر د سمندرگي تر کڅو پوری د پارت په نامه میشت سوی او د دوی

په پاچهی کي د یوه والیت په توگه وو، دغه والیت په عبری کی زرنگاه، په فارسی  سیستان )سکستان( د سلوکیدیانو
په  (نژدی د )سگزتانیتکي د هلمند رود بار د سیستان خواته کي درنگا یا )دراگا( یادیدی، د بطلیموس په جغرافیه 

 نامه یاد سوی دی.
لومړی نیمایی کي دگندوفر په الس کښیووت، سیستان د اردشیر په وختو کی د لومړی پیړۍ په  د سکستان حکومت

ه بڼه پد پارس ایل سو. د تاریخ طبری په حواله د پای کولی په ډبرلیکونو کی د سیستان د پاچا یادونه د سکان شاه 
 جگړو کیپه ۷۲۱-۷۲۲عیسوی په ویناوکی ویلي دي، د هرمز او وروروهرام د ۷۲۲سته.کلودیوس، مامر تینوس 

او گلن قومونه والړ وه. اگاتیاس کښلي دي، دوهم ورهرام، پاچا د سکستان قوم  کوشان -ز په مالتړ ساکهاد هرم
 یی د سا کاشاه په نامه د سیستان والی مقرر کړ. مغلوب کړ او خپل زوی دریم ورهران

 مخ کي لیکل سوي دي :۷۲۲د ریاض المرتاض په 
ن څخه تر کرمان، غزني او سند پوری نښتي دي، سجستان بن فارس هغه ودان د سیستان د والیت چاپیرله خراسا

، په لیکنه کي سجزی ویل کیږی، د هغه ځای رود هیرمن نومیږی، کړی دی، په زابلستان او نیمروز هم شهرت لري
 په قاموس کی د هیرمن رود راغلی دی چي په سیستان کی بهیږي. 

 ي:مخ کی لیکل سوي د۵۸په  د تحفه الکرام
هغه ته سجستان هم ویل کیږی چی سجستان بن فارس ودان کړی دی، په زابلستان او نیمروز هم شهرت لري او د 

. په مجمع الغرایب کي لیکل سوي هغه والیت اوسیدونکوته سگزی ویل کیږی، عربو معرب کړی سجزی ورته وایی
 پر جوړه کړه او)سکان( نوم یی پر کیښیښود،دي، د دغه ځای لومړنی کاله گرشاسپ جوړه کړه، بهمن بیا نوی ودانی 

 سوو.ړی جویځنه ؤلس کی سکستان سو او بیا سجستان پ
، یونانیانو دغه ښار زرنګ ،زرنګیانه او درنګیانه بللي دی، فارسیانو بیا دغه سیستان لرغونی نوم )سیکاسیتن( ود

 د تاریخ پوهانو په خبره د شهور وه.په منځنیو پیړوکی د سیستان خلک په سکزی، شکزای م .ښار ته نیمروز ویل
ښودل سوي دي، کالسیکو لیکوالو دغه ښار د زرنگ په نامه پیژاند او عربو پر دغه والیت ای )اسکایانو( نوم لومړی

زرنج ښار باله، همدا رنگه د هخامنشی، داریوش په ډبر لیک کی هم د درنگیانا نوم راغلی دي. په یونانی متونو کي 
ی ور شو ته راغلل، نوم یی سکستان ق م پیړی کی کوم وخت چی د ۲روزیا کښل سوي دي، په  نوم گدد سیستان 

  عربو کاف په جیم واړاوهسو،
  او بیا سیستان سو. وسجستان س

 چي د پخوانیو پیړیو په تیارو پدی کی دی هغه جرړه او لرغونتوبد افغانستان د تاریخ ارزښت  په لرغونو دوروکی
د فرانسی ختیځ پیژاند)موسیو رونه گروسه(چی د آسیا په وسنۍ فرهنگ له جرړو سره تړاولري. کی گورو، هغه د ا

 فرهنگی او تاریخی لرغونتیا کی یی ډیر معلومات درلودل وایی :
یان د کاشغر د سیمي د هسکو غرونو په پای کی، فرخار لورته اودایکزارس )سر دریا( د رود ښی خوا ساس یاساکان 

، د کاشغر سیمي او د اورال د سیند تر مینځ سیمه ډیره پراخه د وړوکي سیند ترغاړو پوری میشته وهکڅوکی د اورال 
ي. د ساک د ټاټوبی په هکله که د پورته بیان له مخی افغانستان د شمالی پولو برخه د منځني آسیا سره نښلو ده چی د

 په غور و ګورو نو دا جوته کیږی چی د ساکیانو د ثقل مرکز په ختیځ ترکستان 
 یانگ سیمه او سر دریا رود په سیمه کی پروت وو.او یا د سنگ
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رگندیږی چی اشکایانو ق م( د هخامنشیانو په عصر کي مشهور وه، د هخامنشیانو د ډبر لیکونوڅخه څ۲-۸اسکایان )
 پر څوډلو ویشل سوي دي.دوی ښه پیژندل او دوی 

د  لومړی )ساکی،هو ماوار( هغه ساکیان دي چی دلته د هغوی په باره کي ږغیږو او دغه وخت یی د ژوند بورجل
 فرغانی چاپیریال او کاشغر وو.

د اورال د وړوکی سیند سیمه یی )ساکا تیگرا خواد( یا د مخروطی خولیو ساکیان چي د هغوی د ژوندون  دوهم
 شاوخوا ښودلی ده.

څنډوکی اوسیدل،دغه ویشنه او پاشنه دریم )ساکا تارا درایا( هغه ساکیان دي چی د خزر د سمندرگي په هاپلو کڅو او
 او دغه سیمه د)سیتی( قومونو بورجل هم وو. ده چي اسکایی قومونه له کاشغر څخه د اورال تر سیند پوری خپاره وه

دوروس او تروگوس په باکتریا )بلخ( کی د یونانی واکمنی نسکوریدل دلته  ،ولودوو یونانی او التینی تاریخ پوهانو،اپ
یی( )یازیاتی( تخاری او ساکارولی یادونه یي کړی ده . که څه هم  د نورو قومونو د راتګ له کبله راښي چه د )ازیی
)ازي یی او ساکارولی ( قومونو د راتګ نیانو د نسکوریدو پایله د تروگس د تخاری قوم نوم یادوی خو د باختری یونا

لومړی زوال او نسکوریدل له کبله څرگندوي، نو له دی څخه جوته کیږی چي د هندوکش په شمال کی د یونانیانو 
 داسکایي قبایلو راتګ وو.

راپوریوتل، تخارستان او د  ه،مهمه خبره داده چي دری گونی قبایل ټول دق م په لومړی پیړی کی له آمو سنید څخ
اختر راپوریوتل او د ب( یعنی ساکیان وروسته د اکسوس )آمو( سیند څخه  پر کڅو میشته سول او )ساکارولی آمو سنید

په پراخو اویجو کی خپاره سول او بیا د هریرود تر سیمو پوری ورسیدل او بیا لږ څه د لویدیځ پر لور وړاندی والړل 
چی له زیاتو مقاومتونوسره مخامخ سول او بیایی لښنه او یون ته تغییر ورکړاو سویل لور د فراه رود او هیرمند د 

 رودونو په اویجو کی میشت سول. 
خواته او لږ د مخه په ختیځ کی استوګن سول ، په ختیځ  ق م په شاوخوا کی د میمنی 1۴۱د  پارتیان یا )اشکانیان(
ق م( په 1۱۱-1۷۵سختي جګړي وسوی. د استرابن فرهاتش په قول، فرهاد ارتبان)تیانو تر مینځ کی د ساکیانو او پار

.نو میتری د آتش یعنی دوهم مهر داد د اسکایی قومونو د لیږد الره دلویدیځ پر لور ونیوله او په جګړو کی ووژل سو
انو سیموته په ځانګړی توګه د هلمند په او د لویدیځ افغانستان د رود خپایله کي اسکایانو سویل لور ته د هریرود 

 پراخو سیموکی ځایان سول.
یوشمیر پوهاند پدی اند دي چي په لومړی ځل کی د اسکایی قومونو د مخه یو بل قوم د هیرمند سیمي ته راغلی دي، 

ه ي دي کخو په هر حال لومړی )امورجیزیان( او بیا ساکارولی او نور ډیر اسکایی قومونه پدی اویجو کی میشت سو
کایی اس هر څومره د سیستان په تاریخ کی څیړل او سپړل وکړو، گورو چی د آِریایانو له لرغونو مهاجرتونو وروسته

قومونه هلته استوگن او خپاره سوي دي، او هغه سیمه د سکستان یا ساکستان او یا سکانویچ میشتون په نامه مشهوره 
 شوی ده. 

شعر، ادب، تاریخ، فرهنگ او جغرافیه کي الر موندلی او په هر ځای کی لیکل دسیستان کلمې او سیستانی صفت په 
 سوي او اوریدل کیږی.

د سیستان تاریخ د دی خبری غوره شاهد دی، دغه تاریخی کتاب زیات ارزښناک او گټور کتاب دی چی د دي پراخی 
یږد سیستان ته د ساکه قبیلو لومړنی لاو مشهوری سیمی تاریخی بهیر په جٔزییاتو سره بیان کوي. داسی ښکاری چی 

ق م( د نیولو په وخت کي دغه ۸۴۱تر دی وختونو ډیر پخوا تر سره سوي دي، د موسیو فوشه په وینا لوی کوروش )
نیکو کردار( وبلل، اسکندر هم دوی نازولي وو اوښه چال چلند او -ساکان د دوي د ښو خدمتونو له کبله )ښه کړنه

 لوده.راشه درشه یي ورسره در
 داکتر عبدالرازق پالوال پخپل کتاب )معیاری پښتو( کی کاږي:

زموږپه پخوانی تاریخ کی دوه قومونه دي چی نومونه یی ورته دي. ساکزیان د ساکانو او پرثوانو تر منځ اوسیدل، 
گاونډ  ه شمالیخواته تر اروپا پوری رسیدلی وه او د یونان پ ساکان په شمالی منځنۍ اسیا کی اوسیدل،دوی د لویدیځ

کی اوسیدل او هم په بالکان کی میشت وه. او ساکزیان په سویلی منځنۍ آسیا کی اوسیدل، یونانیانو د ساکزو 
 نوم)سکیوثای( ثبت کړی دی دوهم مثرادات د ساکزو سترواکمن دغه ساکزیان په سیستان کی ځایان کړل.

یی لیږد وکړ او په سیستان کی میشت سول اوخپل  اسکایی ښاخ د آریایانو یو ښاخ وو چی د سیحون )جیحون( څخه
نوم یی پر نوی هیواد )سکاستین( کښیښود،اسکایان د دارا په ډبر لیکونوکی د)ساکارااوکها(په نامه یادسوي دي. یونانی 

نه یوازی د افغانستان په حماسی جوړښت کي یی اغیزه کړی ده  اسکیت،واسکیت(بللی دی-تاریخ پوهانو دوی)ساکها
د فارس په خاوره کی یی هم اغیزه ښندلی ده چی د سیستان د مشهور اتل )رستم( اسطوری دي. لرغونی سیستان  بلکه

 د تاریخ په اوږدو کی راز راز پړاونه تیر کړی دی.
د مشهور کوروش په فتوحاتو کی، سیستان د هخامنشی دولت سره ونښت، خو کله چی یونانی لوی اسکندر هخامنشی 

سیستان  حکومت کاوه، او پر افغانستان بر الس سونو وروسته باختری یونانی دولت پر افغانستاندولت نسکوره کړ 
 و. ق م1۴۱-1۲۱په سیستان کی یونانی واکوال سترواکمن )انتی ماکس(حکومت یو والیت شمیرل کیدی، هم د باختر
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یانو دولت ساوه. ورپسی کله چي د پارتدباختر یونانیانو په سیستان کی نوی تمدن خپور کړاو سیستان یی لوړتیا ته ور
ځواکمن او غښتلی سو، یونانی دولت یی ونړاوه، نو سمدستی پارتیان پر سیستان واکمن سول. مگر فوشه کاږي: دغه 
د پارتیانو بر السۍ او تسلط مٔوقتی وو. د سیستان خلګو ډیر ژر د پارت له یوغ څخه ځانونه خپلواک کړل، د بارتولد 

 نو د پارتیانو سره جنګونه وکړل.په وینا اسکایا
کوشانیان )لومړی پیړۍق م( په باختر کی راڅرګند سول، سیستان هم لکه د هندوکش د سویلی سیمو په شان په 
کوشانی دولت پوری ونښت، په افغانستان کی د کوشانی دولت وروسته د هپتالیانو دولت منځ ته راووت، سیستان د 

غښتلی او ځواکمن سول، سیستان یی ونیو مګر  دغه لړ کی د فارس ساسانیان هیطل په حکومت اړه وموندله، په
 هپتالیانو د دوی سره جنگونه کول او د فارس واکمنانو ته یی څو پال ماته ورکړه د هیطل د دولت 

په نړیدلو سره، مشهور انوشیروان بیا سیستان له فارس سره ومښالوه، دغه تسلط د اسالم ترخپرښت پوری پایښت 
 رلود د اسالم د مخه زمانه کی سیستان یوناني او باختری مدنیت در لود. د

ی ژبه د تطور)اووښتون(په حالت کی وه، یونانی ژبه له مینځه الړه د ساسانیانو په دوره کی ئد لرغونی سیستان آریا
  .ورو،ورو نوی ژبه پیدا سوه

غانستان د آریایی ژبو څخه، زیږیدلی ده دغه ژبه دغه وطنی نوی ژبه د )سکزی( په نامه وبلل سوه. سکزی ژبه د اف
په سیستان کی د عربی تر ژبی پوری پاته او خپرښت درلود په سیستان کی د اسالم په دوره کی سکزی ژبه له منځه 
الړه علمی او ادبی ژبه عربی سوه، لوی تاریخ پوهان په عربی ژبه کی پیدا سول مگر عربی ژبی و نسو کړای چه 

ی ژبه سي. دافغانستان نوی فارسی ژبه ورو،ورو دسیستان ملی ژبه وګرخیده، زیات شاعران او مؤلفان د سیستان مل
 په دغه ژبه کی پیدا سول. 

اروپایی څیړونکی د سیستان خلک لکه د هرات جمشیدی قوم د آریایانو سوتره، توکم بولي، میسوراولسینون، دغه 
المی پیر کي فرهنگی، اخالقی، عقالنی او علمی پر مختګ وکړ. دغه خبره هم تائیده وی په تیره بیا سیستان په اس

مطلب د ودانیو د آثارو د ادبی او علمی مشأهیرو په درلودو سره له ورایه ښکاري، یاقوت حموی، سر بیره 
 پرزړورتوب، د سیستان له خلګو د اخالقی ښیګڼو ستاینه هم کوي. کله چي د حرمین او شریفین په جوماتونو کی پر
حضرت علی د عربو لخوا بد وویل سول، په دغه وخت کی یوازی د سیستان حنفی مذهبه مهذب خلک وه چی دوی 

او کرکي په نظر وکتل او پخپل هیواد کي یی د دغو خبرو د خپرښت مخ نیوی وکړ. طبری تاریخ  ته یی د نفرت
کي سیستان لویه سیمه بولي، وایی چي هجری ۱۲۱کاږی، د اباسین او آمو تر منځ سیمه سیستان دی ،ابن حوقل په 

 دلته زیات خواړه پیدا کیږی او خلګ یی شتمن وه ا د زرنج ښار دیارلس دروازی او دیارلس بازارونه درلودل.
ساکزیان غښتلی اوزړور خلګ وو، دوی تر اوسه په سیستان، گرمسیر، د هلمند د سیند پر کڅو د کندهار تر لویدیځ 

ونه یی لوړه او غنم رنگه خلګ دي په پښتو خبری کوي او د درانی قوم یو ښاخ  ی(پوری استوګن دي، مړوچ)قو
ګنل کیږی. سکزیانو په تاریخی پړاونو کی په سیستان کی ځالنده مدنیتونه، لوی ښارونه او ځواکمن حکومتونه جوړ 

کی تر اسالم د مخه  وزیاکړل. ساکزیان د هلمند او کندهار په قومونو کي ستانه قوم بلل کیږي، همدا رنګه په اراک
قومونو کی ساکزی قوم تورزن، جنګیالی او په جنګونو کي یي ښه نوم درلود. د سلطان محمود غزنوی په سترواکي 
کي ساکزیانو د ده د لښکر یوه برخه جوړه کړی وه، دوی دا امتیاذ درلود چی د وسلو سره په بازار کی وګرزي، 

نا د سلطان محمود په واکمنی کي هم دری زره سرالڼ سکزیان د ده په لښکر توري به یي ځړولی وي، د بیهقی په وی
کی وه ساکزو له انګریزانو سره په جنګ کی د میوند د سوبمن سرغنه سردار محمد ایوب خان مالتړ وکړ، نو تر 

ه د کی لبری وروسته امیر عبدالرحمن خان چی په کندهار کی په تور امیر شهرت لری، ډیری ساکزیان یی په ایدا
 هلمند ناوي څخه د افغانستان و شمال ته فرار کړل.

د سیستان په پراخه سیمه کي هر لور ته د پخوانیو و دانیو بیلګی، ډیری غونډۍ او د لویو ماڼیو پایڅوړ لیدل کیږی 
چی هغه اوس د زمانی له السه په ویرونکو کنډوالو تبدیل سوي دي، دغه د لرغونی مدنیت روزنتون اوس د لړمانو 

و صفار ښارونه او ښکلی زرنج په خرابو او کڼدوالو تبدیل او مارانو ځای دی، ویني چښونکو او یرغلګرانو د رستم ا
کړل، په دغو ښارو کی په هغه مهال کي په ملیونو وګړوژوند کاوه ، د آسیا د لویو ښارونو څخه شمیرل کیدل، زرنج 

و ا د بغداد د خلیفه سره سیالي کوله. د سکستان ښارونه مدام د پاچهانو استوګنځی، د اتالنو روزنتون، د مذهبونو
 پوهانو د لوست او زده کړي پالنځی وو. 

 ۷۸۲هجری کال د سیستان له ؤلس څخه بیعت واخیست او په ۷۴۲کوم وخت چي یعقوب بن لیٍث صفار)سپار(په 
هجری کال پر محمد بن طاهر بر الس سوو،کرار،کرار یی بلخ، هرات او تخارستان ونیول. طاهریان نسکورل سول 

کښیښود. پښتانه د تاریخ په رڼا کی د یعقوب لیث په لښکرو کی د غلجو او نورو پښتنو او د صفاری واکمنۍ بنسټ یي 
یادونه کوي چی د اسالم په خپرولو کی یی په غزنی، کابل او د ګنداهاراپه نورو سیمو کی هلي ځلی کړی دي. د 

 ال ډیر وو، ده فارسی ادبسیستان د تاریخ په روایت د یقوب لیث په پالزغولی )دربار(کی ادیبان،شاعران او پوهنو
ته پاملرنه وکړه او د دری ژبي په ژوندۍ کولو کی یی ډیر زیار ویوست، ده خپلو آدابو او ملی دودونو ته زیات 
ارزښت ورکاوه، دغه کوړمه )کورنۍ( د طاهریانو د کورنۍ په پرتله دری ادبیاتو ته ډیر لیوال وه، طاهریانو د فارسی 

خپله یعقوب په سیستان کی د ملی اسطورو په منځ کی زو کړی او روزل سوی وو. لیث  ادب سره آشنایی نه درلوده،
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 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : یادونه

 

یو زړور،ځواکمن، هڅاند او تورزن واکمن و، عربی ژبه یي نه وه زده، عربی ژبه یی له دفتر او دیوان څخه وایستله 
 امریی وکړ چی هیڅوک به عربی نه وایي او نه به یي لیکی. وایی چی : 

ا یوال )مداح( یوه ستاینه په عربی ژبه امیر ته وویل، امیر ورته وویل:په هغه څه چي زه نه پوهیږم یوه ورځ یو ست
ولي ویل کیږي د دربار خلګ وډاریدل، ډیر ژر محمد بن وصیف منشی هغه په فارسی ژباړه کړه او بیایي د یعقوب 

 رسمی ژبه سوه.  درشل ته وړاندی کړه. د همدی صفاریانو په وختونو کی دری، ملی ادبی،او
م د صفاریانو په ۵۲۸-ق۷۸۱د سیستان د تاریخ په روایت چی ډیره معتبره سر چینه ده،لومړنی فارسی شعرپه 

پالزغولي کی په سیستان کي ویل سوي دی. او د ادبی تذکرو پر بنسټ ډیر لرغونی دری ژبي شاعر حنظله بادغیسی 
ق کال پر سیستان باندی د عرب  ۲۸یر پخوانۍ اثر چي په وو چي په هغه وخت کي شهرت ته ورسید. د دری ژبی ډ

واکمن عبدالعزیز بن عبدالله په زمانه کی الس ته راغلی دي د سیستان )کرکویه( سرود )سندره( ده، اصالً د اسالم د 
مخه د ورو پوری اړه لری. او هم د زرنج او ناد علی چاپیر کی په کرکویه )اورتون( کی عروضی شعرونه ویل 

 دي دغه د سیستان لرغونی بودتون )معبد(د زردشتی دیانت مرکز هم و.  سوي
لومړنی سړي چی په سیستان کي فارسی شعر ویلی دي )محمد بن وصیف ساکزی( د یعقوب د دارالنشا رئیس وو، 

هجری ۷۲۲هجری کال د یعقوب په ستاینه کی شعر ویلی دي او د سیستان د تاریخ په روایت تر ۷۸۱وصیف سکزی په 
پوری ژوندی وو. همدا رنگه )بسام گرد خارجی( هم ادیب او شاعر وو د یعقوب له دوستانو څخه وو، د یعقوب په 

 ستاینه کی د وصیف نغوږی )پیرو( وو.
د وصیف او بسام وروسته )باز محمد بن مخلد سکزی( په شعر او ادب کی لوړ مقام درلود، ابوسعید احمد ساکزی د 

څخه وو، په نجوم کی یی تر دی اندازی توان درلود چي د شرق ستوری پیژاند او منجم سیستان د نامتو عالمانو 
 اثارو خاوند وو.1۸ابوریحان البیرونی د سیستان د میاشتو نومونه د ده څخه نقل قول کړی دي. نوموړی د

امتو شاعر د میالدی په بخارا کی ووژل سو، بل ن۲۴۷ –هجری ۱۱1سجزی هم د سیستان وو او په  احمد بن یعقوب
عمرولیث په واکمنی کی )ابوسلیک ګرګانی(وو، د صفار د کهول په نامه بل شاعر فیروز مشرقی وو، دغه پوه سړی 
که څه هم عرب و خو زیات وخت یی د خراسان په سیمو کی ژوند تیر کړی دی.په فارسی ادب کی یی وړتیا او 

فرخی سیستانی هم د سیستان له مشاهیرو څخه وو. ده یوه  لیاقت درلود د لیث په پالزغولی کی یی لور مقام درلود.
موده د سلطان محمود غزنوی او د ده د زوی سلطان مسعود په دربارونوکي په سرلوړتوب اودرناوی سره ژوند کاوه 

 ق کال کی مړ سوي دی.۱۷۲او په 
ج بی لومړنیو شاعرانو په زرنپه سجستان کی اسالمی علوم لکه حدیث، فقه او کالم تدریس کیدل، دغو ټولو د دری ژ

ویله. د پخوانۍ شاهنامی یوه برخه د سیستان اسطوری او داستانونه دي. د دری نثر  قصیدهکی د یعقوب په دربار کی 
پخوانۍ کتاب )کشف المحجوب( دلته کښل سوی دي، د دی ورشو عیاران وه چی منظم سیاسی او ټولنیز گوند یی 

وړاندی کړل چی د بغداد او دمشق څخه یی کلنګ )باج( اخیست. په افغانستان  یعقوب او عمرو یی نړۍ ته درلود،
کی صفاری واکمنان داسالمی پیر لومړنی علم پال، عمران خوښوونکی او عادل پاچهان وه، چی په هیواد کی یی 

ګردیز د سیاسی او دینی یووالی راووست، او هم په دغه زمانه کی د افغانستان لمر ختیځی سیمی لکه کابل او 
 کابلشاهانو له السه ووتلي، د رتبیالنو او کابلشاهانو ټغر ټول سوو. 

واجه خ کلونوکی د ایتالیا د لرغون پوهنی هیآت سیستان ته راغی ، د کیندلو په پایله کی چی په کوه 1۲۲۱او 1۲۸۲په 
د دغه ښار لرغونتوب  او بی بی دوست په تپه کی تر سره سوي یو لوی اورتون او یو لرغونی ښار وموندل سو،

 ( کاله پخوا ته تثبیت سوو، او کاللی او برونزی لوښو هم پنځه زره کلن لرغونتوب تأئید کړ.۸۱۱۱)
له بده مرغه د دغه ټاټوبی د فرهنگ او تهذیب زانګو پوپناه سوی ده، ولس یي هم د تاړاکونو او غلیمانو په الس وژل 

(زره اوسیدونکی وه ۴۸غه ځای څخه تیریدی، په ټول سیستان کی)م کال کي سر ګولد سمت د د 1۵۲۷سوی دی. په 
م کال کی د ایران او افغانستان د پولو کرښي ټاکلی د)جارج پیتر تیت(په وینا د ټول 1۲۱۱کله چی،سر مکماهون په 

 (زرو ته رسیدی. 1۲1سیستان نفوس )
 

 په درنښت 
 زلمی کرزی 

 

 اخځونه:
 افغانستان د تاریخ په رڼا کی کهزاد

 حبیبی  د افغانستان لنډ تاریخ
 غبار جغرافیه تاریخی افغانستان

 کهزاد  تاریخ ادبیات افغانستان
 حبیبی  افغانستان بعد از اسالم

 څلورم ټوک آریانا دائره المعارف

mailto:maqalat@afghan-german.de

