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 )باختر(  باکتریا لرغونی

 

 ډګر  جګړې  د لپاره تمدن د
 

 پاڼه   ځالنده  تاریخ د
 

 
 لږ ګوښه،نسبتا یو دا ورځ، نن وه. کې تاجکستان او ازبکستان افغانستان، په کې آسیا منځنۍ په سیمه لرغونې باختر د

خو پلوه اواقتصادي  کلتوري وړ پام د لپاره امپراتوریو لرغونو د باختر کې، وختونو پخوانیو په ده. سیمه شوی پیژندل
او  تاریخ د میالده له کلونهوروسته سوه پنځه نږدې تر څخه میالده له مخکې کلونه 500  کې، حقیقت په وه. سیمه ځنده

 وه.  ارزښتمنه خورا ونډه باکتریا د کې تمدن 
  
 تاریخ لرغونی باکتریا د

  
یېجوړکړې.  استوګنځایونو ښاري په او میشت لخوا خلکو ژبو ایراني د توګه عمده په کې باکتریا کې، دوره په برونز د
Achaemenian Persian  امپراتورۍ  اکمیندین فارس د  کې تاریخ په  ځل مړيلو د سیمه باختر د 

Empire د پیړۍ شپږمې د . شوي ثبت الندې نوم تر BC  کې اوږدو په  ,  Cyrus
II لپاره پیړیو دوو د باختر . کړه جوړه الحکومه نایب یو یې دا  او راوسته، الندې ولکې ترخپلې  سیمه دا سایرس دویم 
  وه. سیمه اباده او نیکمرغه کې وخت هغه په چې شو  یووالیت امپراتورۍ فارس د
 اوقومونه کول ژوند کې کې دښتو په کوچیان  کول، منعکس جوړښت ټولنیز سیمی دې د  حده ډیره تر جغرافیه هغې د

 دي باور پوهانپدې ډیری وه. کړې وده ټولنې ښاري پیچلې بډایه،  ، اوسیدل کې درو حاصلخیزو په کې غرونو په چې
 دی.  لوبولی رول مهم کې پراختیا په Zoroastrianism  زردشتیزم د باختر چې

  
 باختر او الکساندر ستر

the Alexander   سکندر لوی د باختریانو چې ښکاري داسې
Greatبیسوس  د سره مقدونی الکساندر د . ژوندکول کې دوره په سولې  د پورې راتګ تر Bessus او مخالفت د 
  کړ. غوره استوګنځای وروستی خپل کې باختریا په مخکېیې څخه اعدام خپل د چې و، بلهک له بغاوت

 لور دواکمن باختر د حتی کړي، خوندي واکمنې خپل کې سیمه بډایه دې په ترڅو وکړ یرغل  باختر په الکساندر ستر
 وکړ. واده یې سره Roxanne  روکسین
د  دا پورېخبره زړه په شول. مېشت هلته مقدونیان او یونانیان ډېر او کړل جوړ ښارونه ګڼ کې سیمه په مقدونی سکندر

پ  سیمو نږدې ځمکېته اصلي  یونان د کې، حقیقت په درلود. شتون اقلیت لوی یو ژبو یوناني د کې ترباخ په پخوا چې ه
 کاوه.  ژوند یونانیانو ډیر کې باختر په پرتله ه

  
 عروج  یونانیانو باختري د 
Seleucid  امپراتورۍ سلیوسیډ د وروسته مړینې له سکندر د

Empire رنګ همدا او وده شوي تاسیس لخوا  فاتحانو مقدونیې د چې هغهښارونه وکړه. واکمني کاله 70 کې سیمه په
اع  خپلواک Diodotus دیوډوتوس الحکومت نایب باختري میالده له کالهمخکې 250 شاوخوا  .  کوله هم سوداګرې ه

III  سترانټیوکس . شوه هی پاچا او  الن
Antiochus وپیژندله. رسمیت په یې خپلواکي یونان باختری د مګر ورکړه ماتې ته یناست ځای دیوډوتوس 
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 کې،باختر وخت عین په . کړه بیل څخه نړۍ یوناني پاتې د یونانیانو باختري د عروج Parthia پارتیا د ،  حال هر په
  وه. چمتو لپاره پراختیا د او شو ځواکمن او بډای سره درلودلو په پوځ زغروال  او لښکر لوی د
Euthydemus king پاچا باختریا د
I ډیمیټریوس زوی هغه د اوDemetrius ه لویدیز شمال او پاکستان  نن د کې پهشاوخوا کلونو 180 مخکې میالد د

-باختري د فتوحاتو دې  ، کوله اداره  او فتح تړانګه لویه ند
 شو. المل پاڅونونو څو د چې راوړ، فشار لوی باندې یونانیپاچاهۍ

دسلط  غاصب یو شول، وویشل کې منځ خپل په یونانیان باختري چې وروسته مودې یوې له کې پایله په جګړې کورنۍ
 کړ. اعالن پاچا  یوکراتایدس لومړی یې ځان او ونیولو تخت نت

  
-هند د چې کړه جوړه یې سیمه ځواکمنه نوې یوه وې کړې فتحه یې برخې ځینې هند د چې باختریانو

eekGr-Indo  یونانیسلطنت
kingdom  کړه. پراخه دښتوپورې تر ګنګا د کې برخه شمالي  په هند د یې خاوره خپله او یادېږي نامه په 

  
 سقوط او زوال باکتریا د 
Eucratides یوکراتایدس لومړی د
I دویم  په شو. مخ سره خطر له یرغلونو کوچیانود د  دا چې ولوېد، ته ګډوډۍ نږدې سلطنت باختر د وروسته، مړینې له
-هند د نوم په  Saka ساکا د میالده له مخکې پیړۍ ه
Hellenic  ښارونو هیلینیک څو یرغل دې  ورسوله. ته پای یې واکمني یونان د او کړه  فتح کوچیانوباکتریا روپایيا

cities یوزي د ساکا . وسوځول Yuezhi زیونوکنفدراسیون د چې کوم وو، شوي شړل لخوا  Xiongnu
Confederation  اوح  اغیزمن توګه ژوره په لخوا یونانیانو د یوزي وو. شوي ایستل څخه هیواد پلرنی پل خ د لخوا

 وو.  منلی یې الفبا دوی د تی
  

Kujula  کادفیسس کوجوال شهزاده یو یوزي د کې پېړۍ لومړۍ په میالد د
Kadphises  هند وه. څخه ژبو رسمي له یوه سیمې دې د یوناني  . کړه جوړه سترهامپراتوري کوشانیانو د-

Indo-  ونانی
Greeks ساکا د باالخرهSaka ژوندي پورې پیړۍ میالدي  10 تر ښایې ډلی کوچنۍ یونان - هند د  شول. فتح  لخوا 

Kushan   امپراتورۍ کوشان د وو. منلی دین دویبودیزم او شوي پاتې
mpireE پاچاهانو پارس ساساني د وروسته دوی کړه. فتح برخه ډیره هند لویدیځ شمال د وروسته  Sassanian

monarchs Persian سیمه په یې  پورې راتګ تر مسلمانانو د پیړۍکې اوومه په چې شول فتح لخوا 
 چلوله. واکمني کې

  
 ونډه  ( باختر ) باکتریا د
  

 لویښارونه او شو مرکز مهم یو سوداګرۍ د سره چټکۍ په دا وه. الره یوه راتګ تګ د لپاره کلتورونو ډیری د باکتریا
 استازو چینایي درلود. نوم لپاره شتمنیو د دوی د  Balkh بلخ لکه
 دوی شول. حیران امله له پیچلتیا او شتمنۍ سیمی دې د  وکړه لیدنه څخه دباختر  میالده له مخکې پیړۍ لومړۍ په چې

 الرې لویې د ورېښمو د سوداګرو باختریا د . ګڼي غوره ژوند هوسا او خوښوي،سوداګرې نه هجګړ خلک چې ولیدل
 لرله.  ونډه ستره کې پرمختګ په

  
رولولوباوه. مهم خورا کې پراختیا په کلتور نړیوال د کې حقیقت په او سیمې د یونانیانو کې هند په وروسته او باختر په
 معمارۍ هنراو کالسیک په هند د دوی . وپیژندل ور ته سیمې  نوښت فکري وا هنر ، معمارۍ مجسمه، یوناني دوی 

 ولوبول.  پریکندهرول کې دوره په کوشانیانو د توګه ځانګړې په کې تاریخ په بودیزم د هم باختر وه. کړې اغیزه ژوره
  

Kushan   امپراتورۍ کوشان د
Empire بودیزم - یوناني د کې پای په او وه متنوع خورا  پلوه کلتوري له-Graeco

Buddhism یې کې هند په چې  ومنل لخوا  Greeks Bactrian واکمنکړل. سلطنتونه یوناني باختری  
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دو وکړه. مرسته کې خپرولو په مذهب د ته چین باالخره او اسیا منځنۍ په دوی او وو پیروان لوی بودیزم د کوشانیان
Buddhist-Graeco  هنر بودایی - یونانی د ی

art دی. اغیزمن هنر بودا د پورې ورځې نن تر چې کوم وکړه، مرسته هم کې خپرولو په نفوذ د 
  

 پایله
  

لوم الرېپه د ورېښمو د او امپراتوریو څو د دا هم بیا مګر ده، شوې هیره کچه لویه په چې ده سیمه تاریخي یوه باکتریا
م اوکلتور ځواک  یوناني د سره سره کیدو لیرې خورا څخه  نړۍ مدیترانې د دا دی. لوبولی رول مهم کې پراختیا ړیو
kGree-Bactrian   سلطنت یوناني -باختري د و. رکز

kingdom سیمې د دوی د چې چیرته شو، خپور کې هند په کلتور دوی د ودهوکړه. اقتصادي  او کلتور پرمختللی یو 
Graeco- بودیزم - دګریکو توګه ځانګړې په کړ، اغیزمن مذهب او هنر

Buddhism. ولوبول. رول ځانګړی کې پراختیا په  
 

 سرچینه:
 

,Rawlinson  جی اچ. ، راولیلسن
H.G څانګه کړوخدمتونو زده د آسیا د تاریخ. امپراتورۍ شوي هیر د باکتریا، کال  2002 په 
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