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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

        
 ۵۲/۶۰/۲۰۲۱                            ل سنګروا شهسوار

        
 

 ه هندوستان  تر نه  پارس له  افغانان
 

 ی څپرک پنځم
 

 ه برخ  مه۵۱
 ،بريدونه مسلمانانو  عربو د افغانستان په
 

  نو   کړه،  ویجاړه  یې  اداره  مرکزي  هغوی  د  او  کړ  نسکور  را  حکومت  ساساني  ایران  د   مسلمانانو عربو  چې  مهال  هغه
 نیولې  نه  مروې  له  ان  پورې،  هراته  تر  نه  نیشاپور  له  مسلمانان،   ډله  یوه  مخې  له  پرېکړې  دغې  د  کې  کرمان  په  یې  بیا
 .لالړ مخ پر پورې هلمنده تر سیستانه له واخله را بیا ډله دویمه او ولېږل پورې باختریا تر
  

  کرمان   له  وې،  ډول  بل  پېښې  ولې   دي.  رسېدلي  ته  اباسین  ځایه  همدې   له  عرب  چې  دي  شوي  ویل  سره  تېروتنې  په   دا»
 ۱)وه.«  همدلته  یې  اډه  پوځي  او  هـ( ۰۳ –  ز ۰۶۵)  ننوت  ته  خراسان  الرې  له  دښتې  د  »لوط«  د  عمرو  بن  عبدهللا  څخه

  
 ځواکمنو   د   سیمې  د   یې  شمېر  چې   لښکرې  مسلمانانو  د   چې   شي   کېدای   څنګه  دا   شي  وویل  چې   ده   ړو  پوښتنې  د  دا

  ټولواکمني   ساساني  ایران  د  وایي(  کاله ۲۱ )ځنې  کې  کالو ۸۱ یانې  موده  لږه  په  وي،  نه  وړ  پرتلې  د  پرتله  په  هېوادونو
 ؟ننوتې! بري ډېر په ته افغانستان او کړه وړې دړې

  
 وخت  د  چې  شو  ویلی  سره  لنډیز  په  دا  دویم  او  وه  غښتلتیا  عقیدې  د  مسلمانانو  د  المل  یو  دې  د  چې  وویل  مخه  د  موږ

 .هپرانست الره یې ته پرمختګ عربو د  چې راغلې  داسې پېښې تاریخي
  
  دوه  څېر،  په  ټولواکمنۍ  د  روم  د  او  امپراتورۍ  ساساني  د  ایران  د  کې  ګاونډ  په  عربستان  د  چې  ده  دا  خو  خبره  هیښتیا  د

  فرات   تر او  وې کې  ولکه په  بیزانس د  سیمې پورې سوریې تر وه.  پیاوړي پلوه هر  له چې  وو، هم  هېوادونه ځواکمن
 .هو کې واک په واکمنو ساساني د بیا ځمکه پورې

  
 پورې  کپکاس  او  فرات  تر  راواخله  نه  افغانستان  له  ساسانیانو  چې  وه  شوي  کمزوري  دومره   هم  یپتلیان  کې  وخت  پدغه

 .هچلول واکمني
  

  وو.   شوی  وېشل  برخو  غربي   او   شرقي  دوه  په   کال  ز ۵۳۹ په  چې  روم   لرغونی  یادوو،  امپراتوري  روم   د  همدارنګه
  افریقا  ختیځې  شمال  د   او  صغیر(  )آسیا  اسیا  کوچنۍ  د   اروپا،  ختیځې  او  جنوب  د  چې  امپراتوري  شرقي  روم  د  هم  بیا

 .هو کړی  پېښ ګواښ ستر یو هم ته هېوادونو ورون کې برخه  دغه په نړۍ د وه، کې واک په یې هیوادونه
  

  وګړو   چې  وه،  ډوبه  کې  عدالتۍ  بې  او  او  فساد  په  دومره  ټولواکمني  روم  د  چې  وه  دا  زېری  ښه  یو  لپاره  مسلمانانو  د  خو
 کې   پاڅون  یوه  په  ان  چې  وشول  وړاندې  په  ظلمونو  د  دوی  د  پاڅونونه  لسګونو  په  او  تېروه  ژوند  ډک  بدمرغۍ  له  یې

 .لشو ژلوو لخوا واکمنو د قسطنطنه  د وګړي (۳۰۰۰۰) زره دېرش
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 ناوړه  نور  داسې  لسګونو  په  ول  پروا  بې  ډېر  وړاندې  په  خلکو  د  او  وه  ډوب  کې  مزو  په  عیاشۍ  د  هم  واکمن  ساساني
 ټکی  پای   د  ته  ټولواکمنۍ  ساسانیانو  او  رومیانو  د   چې  شو،   پیدا  وس   دې  د  ته  مسلمانانو  عربو  چې  کول  یې  وړه  کړه

 افغانستان  د  مسلمانان  چې  وه  المل  ستر  بل  یو  دا  جګړې  خونړۍ  نځترمی  ټولواکمنیو  دواړو  د  سربېره  دې   له  کېږدي.
 .لورسېد هېواده تر
  

  خوړلې   ماته  هم  یپتلیانو  درلود،  نه  شتون  حکومت  مرکزي  باثباته  یوه  وه،  ډوب  کې  ستونزو  مینځي  خپل  په   هم  افغانستان
  حضرت   د   او  وکړ  پرمختګ  هم  کې  افغانستان  په  څېر  په  ایران   د   لکه   کې  سر  لومړي  په  مسلمانانو  خو  ځکه  نو  وه،

  له   او  ورسېد  را  پورې  کابله  تر  عبدهللا  زوی  عامر  د  مشر،  لښکر  د  عربو  د  مهال  په  خالفت  د  عنه   هللا  رضی  عثمان
 .وونی کابل یې وروسته جګړې خونړۍ

  
  سیمې   ورېن  شمېر  یو  او  مصر  فلسطین،  سوریه،  څخه  روم  له  یې  خوا  یوې  له  چې  بریالیتوبونه  دغه  مسلمانانو  عربو  د

 چې  نیت  دې  په  او  ونیوله  شاهینشاهي  ایران  د  پورې  کال  ز ۱۶۵ تر  نه  کال  ز ۳۶۳ له  یې  خوا  بلې  له  او  کړې  جال
 .هو تېروتنه یوه کړي الندې څېر په هېوادونو ورته د هم به افغانستان

  
  اسانۍ   ډېرې   په   ته  منلو  دین   سپېڅلي  د   اسالم   د   هم   بیا  ولې  درلود  شتون  مذهبونو  بېالبېلو  کې   افغانستان  په   هم   څه   که

  خپلواکۍ   د  او  پاڅېدل  را   وړاندې   په  لښکر  د  عربو  د  خلک   کابل  د   وروسته  مودې  لږې  له   خو   ځکه  نو  ول،  نه  تیار
 .لکړ هسک یې بیرغونه

  
 پیروان  دینونو  عیسوي  د  ان  او  پرستي  میترا  شیوایي،  بودایي،  لمرنمانځنه،  زرتشتي،  کې  افغانستان  په  چې  ویل  ومو

 . هو موجود هم ویانپل او
  

  پښتو،   دري،  سنسکریټ،  یوناني،  پهلوي،  خروشتي،  موږ  چې  وه،  دود  هم  لیکدودونه  او  ګړدودونه  بېالبېل  ډول  همدا
 . وش یادولی توګه په بېلګې  د نورې او ژبې پراکریت

  
 .ېشو شروع بلواوې وړاندې په عربو د کې افغانستان ټول په هم بیا سره سره خبرو ټولو دې د
  
 عربانو   چې  وه،  منلی  باج  درهمه   زره   سوه  درې   کال  د   واکمن،  ییزه  سیمه  هرات   د   کال  ز  ۲۵۶ په   مخه  د   نه   دې   له  

 . يورکو یې به ته
  
 امیر  د  او  شنسبیانو  )د  سوري   ماهوي  واکمن  مرو  د  کې  سر   په  کړه،  مخه  ته  سیمو  شمالي  هېواد  د   والو  وسله   عرب 

 کې   سیمه  په  چې  کاوه،  کوښښ  یزدګرد  چې  دی  لمها  هغه  دا  او  کړ  السلیک  تړون  سولې  د  هم  سره  سوي(  تېر  پوالد
 .يکړ پیدا مالتړي

  
 کې  پای  په  او  وګواښه  ایران(  زوی  رستم  )د  واکمن  ییز   سیمه  بل  یو  سیستان  د  ځواکونو  عربي  مشرۍ  په  »ربیع«  د

 .ل ورکړ غالمان تنه زر او جامونه زرو سرو د زر یو ورته یې بیا نو کړ، اړ ته اېښودو غاړه
  

 یزدګرد  ساساني  کال ز ۲۶۵ په  او  ومانه  یې  دین  اسالم د  او  راغلل  افغانان  زرتشتي  ډله   ډله  سیستان  د  سربېره  دې  له
 .وش ووژل لخوا سوري ماهوي واکمن ییزو سیمه د مروې د
  

  په   احنف  زوی  قیس  د  بیا  ولې   ول.  روان  پاڅونونه  وړاندې   په  عربو  د  کې  سیمو  بېالبېلو  په  افغانستان  د  هم   څه  که
  پسې   بل  د  یو  سیمې  پورې  تخارستان تر  ان  )ایبک(  سمنګان  ورپسې باختر  لومړی  ز( ۲۶۵ هـ ۲۳)  انانومسلم  مشرۍ
 .ېونیول

  
 .ېو کې ولکه په عبدهللا  بن خالد د سیمې شمېر یو خراسان د  او غور بادغیس، هرات،

  
  ز(  ۲۶۵ هـ ۳۳)  هلته  سره  لښکر  یوه  د  مسلمانانو  د  سمره  بن  عبدالرحمن   بلکې  نشو،  اوږد  ډېر  پاڅون  وګړو  د  سیستان  د

 .ړک کالبند یې ښار هغه او شو واستول
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 عثمان   حضرت  د  عبدالرحمن  چې  وه  وخت  هغه  دا  او  وکړ  پاڅون  بیا  خلکو  سیستان  د  چې  وه  نه  تېر  ال  وخت  ډېر
 .ړال ته بصرې بنسټ په تشهاد د  عنه هللا رضی

  
 ترالسه  خپلواکي  خپله  بیا  سیستانیانو  او  وتښتېد  وېرې  له   پاڅون  د  خلکو  د  زرنج  د  احمر  بن  امیر  ناستي  ځای  هغه  د  خو
 .هکړ

  
  بن   عبدالرحمن  په  مشرۍ  په  حسکه   زوی  عتاب  د  وګړو  دغو   هم   مهال  په  خالفت  د  عنه  هللا  رضی  علي  حضرت  د

 .هوواژ کې جګړه یوه په وکړ برید جروالطایي
  

  او   ورسېد  پورې  کابله  تر  الرې  له   ارغنداب  او  سیستان  د  سمره  بن  عبدالرحمن   ز( ۶۶۵ -  هـ  ۶۳)  کال  همدغه   په
 .هکېښود غاړه ورته کابلشاه

  
 دین اسالم د یې لومړی ورسوه. ته  کوفې یې ځان نو ولید  ځواک ییز  جګړه مسلمانانو عربو د چې سوري ماهوي«»

  نو   باسي.  زیار  کې  خپرولو  په  دین  د  اسالم  د  به  دی  چې  وواهه  ټټر  ته  عنه  هللا  رضی  علی  حضرت  ېی  بیا  او  ومانه
 .وش راستون ته مروې بېرته دی او ورکړ فرمان یو خلیفه څلورم ورته بیا خو ځکه

  مینځي   خپل  نانومسلما  د  خوا  بلې  له  خو  کوله  ساتنه  هېواد  خپل  د  بنسټ  په  مېړانې  خپلې  د  خوا   یوې  له  خلکو  افغانستان  د
  رضی   عثمان   حضرت  د   موږ  چې  وجنګېږي،  ژغورلولپاره  د   خپلواکۍ   خپلې  د   چې   ورکړ  وس  دې   د  دویته   هم  جګړو،

  مسلمانانو  شمېر  یو  د  وړاندې  په  امویانو  د  وروسته  او  جګړه  پیروانو  عنه   هللا  رضی   عایشې  بي  بي  د  او  پلویانو  د   عنه  هللا
 .وش یادولی توګه په بېلګې د نه پاڅونونو

  
 !ېوړاند په عربو د
 ؟ ول څېر نوپه رسیا پا د  هم افغانان آیا 
  ابو  د   هـ( ۱۴  –  ۴۴۱)  معاویه  امیر  مشر  کورنۍ  امیه  د   وروسته  نه  خالفت  کلن  دېرش  د  ګانو،  خلیفه   څلورو  د  اسالم  د

 .دورسې ته واک وه څخه امیه  بني له  حجاز د چې زوی سفیان
  

  اموي   د  ولېږي.  جنګیالي  خپل  ته  جنوب  او   شمال  خراسان  د  چې   وګڼله،  هغور  لپاره  پرمختګ  خپل  د  لښکرو  اسالمې
  وخوړه،   ماته  کې  غور  په  نوموړي  خو   شو.  واستول  ته  افغانستان  چې  وه،  غفاري  حکم  هم  یو  څخه  امیرانو  له  دربار

 .دورسې ته ماوراءالنهر نه مروې له
  

  کې   افغانستان  په  ولې ورسېدل،  پورې  فرغانې  او  زمخوار   تر  راواخله  نه  بخارا  کې،  شاوخوا  په  پېړۍ  نیمې  د  امویانو
 باختر   تر  ونیول،  فوشنج  بادغیس،  )سلمي(  الهیشم  بن  قیس  وه،  فعال  کې  جبهه  شمالي  په  هېواد  د  چې  مسلمانان  هغه

 .ړک وران یې مزدک« »نوبهار د او الړل مخ پر پورې
  

  باختر   په   مشرۍ  په   زیاد«  بن  »ربیع  د  سره  ورنیوک  خپلو  له  جنګیالي  زره  پنځوس  مسلمانانو  د   هـ(  ۰۵)  کال  ز  ۰۶۷ په
 .لشو ځای پر ځای کې
  روان   کابل  په   مخAbdurrahman ibn samara  هسمور  بن   عبدالرحمن   هـ( ۳۴)  کال  ز  ۳۶۶ پر  مخه   د   نه  دې  له

 ې پرانست  الره  ته  کابل یې  الرې  له  زابل   د  او  وه  کړی الندې  ښار  مهم  دبست (۴۱  –  ۶۶۱)  مخه  د  نوموړي  چې  شو،
  د   عربو  د   چې  دی   شوی  تیار  دېته  کې،  ترڅ  په  پاڅون  ملي  یوه  د  رتبیل  پادشاه  کابل  د   چې  شو  خبر  ژر  ډېر  ولې  وه.

 .يونیس مخه بریدونو
  

 :يد کښلي تړاو دې په کارو سراولف
  

  کېږي.   بلل   پورې  زړه  په   خورا  هـ( ۴۴ ز ۴۶۶)  شو  السلیک  تړون   یو  کې  پای   په  او  وشول  جنګونه  ډېر  سره  رتبیل»
  الملتان   او  کابل  د  وه،  قومندان  یو  سمورا  ابن دAl Muhallab ibn Abisufra  اصفر  ابي  بن  المهالب  کال  دغه   په
  لخوا   سردارانو  ترکي  اتلسو  د   هلته   او   والړ  وړاندې   پورې  ښارونوAl Ahwar  راالهوا  اوBannah  ابن  تر  مینځ  تر
 ۲)ښیي.« ځایونه وړ پېژندنې د کې سیمه سرحدي په  چې دی سند شوی لیکل لومړی  دا  راغی. الندې برید تر
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 5تر 4 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

  ملتان   اوسني  د  نوم  الملتان   د  چې   ښکاري  خو  څخه  کلمې  لومړۍ  له  وشوه.  یادونه  »االهوار«   او  «»الملتان   د  دلته
 او  لوی هغه ښایي الهور دغه اند په زما ولې وي. »الهور« اوسنی هم موخه نه »االهوار« د ښایي او ده بڼه عربي
 .يلر  ځای ځانګړی کې وچه نیمه په  هند د چې وي نه الهور  نامتو

  
 د  یې  الهور  چې  مهال  هغه  یانې  شوېده.  یادونه  هم  کې   السوندونو  شمېر  یو  په  چې  ندی   الهور(  =  االهوار)  هغه  دا

 د   بیا  او  کشمیر  تر  واخله  را  نه  ملتان  د  جیپال  چې  مانا  پدې  نیسي  ګوته  دېته  هم  »فرشته«  او  ده  بللی  پالزمېنه  جیپال
 . ییادېد هم ویهند چې وه کزمر  یې الهور همدغه لرلې، کې ولکه  په سیمې ختیځې افغانستان

  
  هم   واکمن  »هندوشاهي«  همدغه   مهال  یو  او  وه  ټاټوبی  پالزمېنې  د  کې  پېرونو  تاریخي  بېالبېلو  په   ویهند  یا  اوهند«»

 .هو کې الس په واکمنو افغان د ځله ډېر سیمه دغه سربېره دې  له دی، تللی هلته
 یوه د بیا وروسته ثقفي قاسم بن محمد ورسېدل.  ته بلوچستان وا سند وسیله په کښتیو د  کال ز  ۵۶۳ په  عربان  چې کله

  الرې  له  سمندر  او  وچې  د  وسیلې  جنګي  ډېرې  نورې او  کال(  ز ۱۷۱)  الرې  له  مکران  او  شېراز  د  سره  لښکر  لوی
 .ېورسېد ته سیند بندر( دبیل )د
  
 شمېر  چې  نجونې  ځوانې  هغه   وا  ووژل  وګړي  سیمې  دې   د  توګه  پرلپسې  په   ورځې  درې  سپارښتنه  په  حجاج  د  ثقفي 

 .ېولېږل ته حجاج سره شتو او غنایمو ډېرو له  وروسته نیولو له مزدک د رسېدې، ته تنو (۷۰۰) سوو اوه یې
  

 .ړوم  کې  پای  په  او  رسېده  ونه  یې  وسه  خو  وجنګېد،  سره  قاسم  بن  محمد  له  »داهر«  واکمن  ییز  سیمه  دسیند  هم   څه  که
  

 .ړک ترالسه کېده منه (۲۳۰) دېرش سوه دوه یې وزن چې یې بت طالیي هغه او وهونی ملتان بیا  جنګیالیو عربو
  

  زیانونه   درانه  ته  غاړو  دواړو  او  وکړ  پاڅون  وړاندې  په  عربو  د  کې،  سیمو  بېالبېلو  په  هېواد  د  بیا  ولس  افغانستان  د  خو
 .لواوښت

  
 شمېر   یو  وچې  نیمې  د  هند  د  او  هېوادونه  شمېر  یو  اسیا  مینځنۍ  د  ایران،  اوسني  د  جنګیالیو   عربو  چې  څرنګه  لکه

 .تووس نه را الندې ولکې  خپلې تر سره اسانۍ دومره په یې  افغانستان کړې. الندې سیمې
  

  وهلې  بډ  ته  شتو  خلکو  د  یې  توګه  ناروا   په  چې  ظلمونه،  امویانو  د  خوا   بلې  له   او  وه  پاڅونونه  افغانانو  د  خوا   یوې  له
 .هسرټکو مالیاتو درنو له دوی  د هم مسلمانان سیمې د  چې دا  .ان وې

  
 نورو   د  چې  کاوه  یې  کوښښ  وه،  پوهېدلي  سرتمبګۍ  په  افغانانو  د  پورې  دمه   دې  تر  نه  پېر  له   خالفیت  د  هم  امویان

 .يکړ غوره چلند نرم سره دوی له څېر په هېوادونو
  
  په  خراسان  د  چې  دې  تر  ان  ووېشل،  سره  مسلمانان  سیمې  د  هم  او  عرب  چلند  ناوړه  جنګیالیو  شمېر  یو  د  امویانو  د

  ز  ۱۶۹ په  جنګیالي  عرب  خوا  یوې  له  چې  دی  مهال  هغه  دا  وشو.  پاڅون  مشرۍ  په  خازم  عبدهللا  د  کې،  مرو  پالزمېنې
 .ړوم کې دمشق په وانمر خوا بلې له  او وه اخته جنګ په کې ءالنهر ماورا په کال

  
 »بکیروشاح«   د  لمسون  په  امویانو  د  دی  ولې  ووهله،  سکه  زرو  سرو  د  نوم  پخپل  خازم  عبدهللا  چې  کې  حال  پداسې
 .وش ووژل لخوا

  
  خپلواکۍ  او  اسقالل  د  مشرۍ  په  »بکیروشاح«  همدې  د   یې  بیا  ځل  یو  لیدل  چلندونه  ناوړه  پرلپسې  امویانو  د  چې  افغانانو

 .ړوک اعالم
  
  د   او ولېږه را ته افغانستان ز( ۳۷۰) »قتیبه« جنګیالی نامتو یو یې بیا نو ووېرېدل، پاڅونونو  دغو  له واکمن دمشق د

 چې   واکمنو  ییزو  سیمه  شمېر  یو  .ولې   ونیو  بلخ  یې  کال   ز ۷۷۰ په  او  وجنګېد  سره  »سپهبد«  واکمن  ییز  سیمه  بلخ
  د  باید  نو  خوري  ماته  چېرې  که  وکړه،  یې  پرېکړه  نو  ل، شو  وځړول  دار   په  افغانان  شمېر  ګڼ   لخوا  عربو  د  ولیدل

 .يیوس پناه ته زنبتیل( = )زنبیل رتبیل شاه، کابل یانې واکمن کابلستان
  

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 

 5تر 5 له : د پاڼو شمیره

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

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

 

 په  به بیا او راځي به ته  کابلستان  بیا  نو شي، مخ سره  ماتې له یووالی دوی د چېرې که  وه، منلې دا ورسره هم رتبیل
 .يجنګېږ ګډه

  
  ماوراءالنهر   په  سربېره  افغانستان  له  او  وټاکل  مرکزونه  لپاره  راټولو  د  جنګیالیو  خپلو  د  بلخ  او  ارستانتخ  خراسان،  قتیبه

 .لکو بریدونه هم یې به
  

 »نیزک«  د چې یادوو توګه په بېلګې د پاڅون خلکو  د تالقانو د موږ چې شوه، نیول نه  و مخه پاڅونونو د هم بیا ولې
 .هوکړ جګړه وړاندې په  »قتیبه« د یې مشرۍ په
  

 .هوواژ یوځای سره ورېرونو خپلو د  هم، هغه او ورغی نوم په سولې  د وغولېد لوړې او ژمنې په قتیبه د دی خو
  

  په   دواړه  عجم   او  عرب  چې  مسلمانان  شمېر  یو  او  جنګېدل  لپاره  خپلواکۍ  د  هېواد  د  کسان  شمېر  یو  کې  افغانستان  په
 یې   سره  کورنۍ  له  هاشم«  »بني   د  چې  وه،  بوخت  کې   جګړه  په  تړاو  دې  په  سره  کورنۍ   له  امیه  د  وه،  ښکېل  کې

 .هښود مخالفت
  

  یو   د  خپله  په  بیا  یووړې،  مینځه  له   سرغړونې  شمېر  یو  کې  خراسان   او  بلخ   تخارستان،  مروې،   په  کله   چې   هم  قتیبه
  په   کې  پای  په   چې  رېد،ود  وړاندې   په  عبدالمالک  بن  ولید  او  پالزمېنې  د  سلطنت  اموي  د  مخې  له  الملونو  همدغو  شمېر

 .وش ووژل  کال( ز ۴۷۱)
  
  ز  ۵۷۲ تر  او   شو،  کېښودل  کال   ز ۰۷۲ په  بنسټ  پاڅون  دغه  د   وکړ،  پاڅون  وړاندې  په  امویانو  د   هم  وګړو  سیستان  د

 معمر   یې  چارې  سیمې  د  او  وواژه  کې  زرنج   په  یې  بشرالحواري  مشر  جنګیالیو  د  عربو  د  چې  شو،  پیاوړی  دومره  کال
 .ېوسپارل ته عبدهللا بن
  

  له   یوازې  نه   ولې  وغځوي،  واک  خپل  چې   شول  وګمارل  ته  دې  کسان  شمېر  یو  کال  ز  ۶۷۲ په  وروسته  پېښې  دې  له
 .ېو ځای پخپل ستونزې  هم  یې سره سیستان له بلکې نشول، جوګه جګړې د سره رتبیل

  
  اصفح   وروسته  جګړو  خونړیو  له   او  وکړ  برید  رتبیل  په   سالرۍ  سپه   په  جحش  بن  محمد  د   عبدهللا  بن   اصفح   کال   ز ۷۷۲
 .وش ووژل عبدهللا بن
  
 .وش ووېشل برخو درې په خالفت دمشق د چې شو پیل مهال هغه المل بنسټیز کمزورۍ او ماتې د امویانو د
  

 اموي  چې  وه  ډله  بله  زبیریان  عربو  او  عراق  د   ول.  والړ  چې   کې  ډله  په  امویانو  د  چې  وه  وګړي  شمېر  هغه  لومړی
 .یمنل نشو نور یې خالفت

  بل   له  یو  ډلې  واړه  درې  کې  ټوله  په  او  منلې  نه  ډلې  دواړه  دوی  چې  یادېده  نوم  په  خوارجو  د  څانګه  دریمه  مسلمانانو  د
 .ېو ښکېل کې جګړه په سره

  
 ځکه  نو  شي  پاتې  کې  واک  په  کورنۍ  اموي  چې  ووېست  زیار  ډېر (۷۰۵  –  ۶۸۵)  عبدالمالک  خلیفه  نامتو  امویانو  د

 .لیوړ مینځه له  ول کې جامه  هره په که دښمنان خپل یې
  پیاوړی   ځواک  خپل  چې  ووېست  زیار  ډېر  ده  نو  دي  ښکېل  کې  خپلو  په  عرب  چې  وپوهېدل  دې  په  شاهان  کابل  چې  کله

  نه   سجستان  له  نکړه  پیدا  وسه   دې  د  عربو  چې  کړ،  ځواکمن  او   واکمن  دومره  ځان  کال   ز ۵۶۸ په  نوموړي  کړي.
 .يووځ

  
  نه  اختالف مینځ تر پلویان هاشم  بني او امیه  بني د ولې شو، کمزوری واک امویانو د  وروسته مړینې له عبدالمالک د

 .هوموند پراختیا یې ال بلکې وه ځای خپل په یوازې
  
  ټکی  پای  د  ته  ظلمونو  امویانو  د   چې  غوښته  یې  یا  او  غوښته  خپلواکي  هېواد   د  یایې  چې   وګړي  شمېر  هغه  غانانواف  د

 وشوه.  مخه   د   توګه  په  بېلګې  د  یې  یادونه  کسانو  شمېر  یو  د  .چې  الړل  مینځه  له   پسې  بل   د   یو  کې  الره  پدې  کېږدي،
  . رسېده ونه پایته غورځنګ  دغه هم بیا خو

 ا ینورب
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