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 ه هندوستان  تر نه  پارس له  افغانان
 

 ی څپرک شپږم
 

 ه برخ  مه۶۱
  
 : هپاڅونون ملي افغانانو د
  

 زده  دودیزې  وخت  د  دی.  دلی  زېږې  کې  »سپیدژ«  په  سرپل  د   کال  ز ۰۷۲ په  مروزي  ابومسلم  په  مشهور  عبدالرحمن
 .تراوو ته ډګر سیاست د  کې کلنۍ «۱۹»   په او ورسولې سرته یې کړې

  
  ابراهیم  امام   له  کې  معظمه   مکه  په  یې  بیا  او   الړ  ته  کوفې   ښیي(  کال  ز  ۱۷۴ کلنۍ ۳۲ شمېر  )یو  کې   کلنۍ ۱۲ په

 .لولید سره عباسي
  

  ګډه   سره  خلکو  له  یې  خو   ځکه  نو  درلوده،  وړتیا  پوره  کې  ادبیاتو  عربي  په   ان  او  پوهېده  ښه   ډېر   ه ژب  عربي  په  ابومسلم
 دي...نور  راغلي   تنګ  په   نه  چلند  ناوړه  له  امویانو  د  خلک   خراسان   د  چې  کړه  ډاګه   په   ورته   یې  دا   او   کړه،  پیدا  ژبه

 .يواخل  غاړه په بار دروند مالیاتو د ددوی  چې نلري زغم  دې  د اولس
  

 حضرت  د  او  تېرولې  ورځې  او  شپې  ډکې  کړاوه  له  کې  افغانستان  به  غړو  شمېر  ګڼ  کورنۍ  د  هاشم  بني  د  چې  څرنګه
 .لاوسېد پټه په  کې حجاز او کوفه په  هم غړي کورنۍ د عباس  کاکا وسلم علیه  هللا صلی محمد

  
 .وش ستون را  ته هېواد بېرته دی  او وبلل، را ته مالتړ کورنۍ عباس د وګړي مسلم  ابو خراساني چې وه، هماغه نو
  

  له   او  کوله  غندنه  ظلمونو  د  دوی  د  کې  مینځ  په  مسلمانانو  د  وړاندې  په  امویانو  د  غړو  کورنۍ  عباسي  د   خوا  یوې  له
 . لبل را ته پاڅون وړاندې په امویانو د خلک پورې تخارستان تر واخله را  څخه مرو له  مسلم ابو خوا بلې

  
  عمر   حضرت  او  صدیق  ابوبکر  د  مسلمانان،  مکې  او  مدینې  د  چې  کاوه  ټینګار  دې   په  هم   وغړ  کورنۍ  د   هاشم  بني  د

 مسلمانانو   افغانستان  د  شئ  الړ  تاسو  وایي،  پېژني  نه  موږ  پلویان  کورنۍ  د  سفیان  د  او  شام  د  ولې  غواړي.  خالفت  څېر  په
 .ئکړ  شریکې ستونزې خپلې سره

  
  ته   کوفې  سفاح  عبدهللا  یې  ورور   او  وواژه   ابراهیم  امام  یې  بیا  نو  شو،  پوه  هلوځلو  په  کورنۍ  د   عباسي  د  چې  مروان
 .دوتښتې

  
 وهل،   ټېل  یې  ته  زندان  او  ونیول  مبلغین  عباسي  ډېر  کې   افغانستان  په  هم  عبدالعزیز  بن  سعید  اموي  مخه  د  نه  دې  له

  ازاد   هم  زندانه  له   یې  شمېر  یو  چې  دې   تر   ان  او  وکړ  مالتړ  نه   دوی  له   خېم  له   خواخوږۍ  اسالمي  خپلې  د  افغانانو  خو
 .لکړ

  

 

mailto:maqalat@afghan-german.de
https://twitter.com/share?url=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf
http://www.facebook.com/sharer.php?u=http://www.afghan-german.net/upload/Tahlilha_PDF/Pasarlai_m_na_day.pdf


  

 

 6تر 2 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

 

 افغانستان  د  کې  پای  په   او  شوه  پورته  را  مالتړ  په  عباسیانو  د  وړاندې  په  امویانو  د  هم  ډله  ستره  بله  یوه  نوم  په   خوارجو  د
 .ړوک پاڅون ستر یو کال ز  ۴۷۳ په کې سیمو شمالي په
  

  غور،   بادغیس،  پوشنګ،  په  پورې  هراته   تر  راواخله  نه   بلخ  له   چټکۍ  ډېرې  په  کې  لړ  په   هڅو  هاندو  خپلو  د  هم  ابومسلم
 ځان   په  جنګیالیان  سپاره  کې  شاوخوا  په  زرو  سل  د  کې  سیمو  نورو  په  هېواد  د  او  مرو  مرغاب،  سرخس،  تخارستان،

 .ېکړ  پاکې  امویانو له  وه  سلمانانم  یې  استوګن  چې سیمې  هغه  ټولې  افغانستان  د  یې کال   ز ۸۷۴ تر  او کړل  ټول  را
.. 
  

  د   هم  خاوره  پورې  ورقه  تر  واخله  را  نه  اصفهان  له  ایران  د  مشرۍ  په  قحطبه  او  بلخي  برمک  بن  خالد  د  خوا  بلې  له
 .هکړ ازاده نه ځواک او واک له امویانو

  
 فرمان یوه د یې بیا او لننوت ته  ښار کوفې د  کال ز ۰۷۵ په ځواک همدې په یې ملګري ورسره او خراساني ابومسلم

 کوفې  د  یې  بیا  او  کړل  بېرون  نه  ګاه  مخفي  له  منصور  او   سفاح  عبدهللا  عباسي  وروڼه  عباسي  امام  ابراهیم  د  کې  ترڅ  په
 .دکېښو  ټکی پای د یې ته واک امویانو د  او ولوستله خطبه نوم په سفاح  عبدهللا عباسي د کې جومات په
  
 .دوتښتې ته مصر مروان خلیفه کورنۍ اموي د
  

  خراسان  یې  ځایه  هغه  له   او  ته  کوفې  نه  مصر   له  یې  سر  نوموړي  د   واژه.  وې   او  شول  ورپسې  عباسیان  هم  بیا  ولې
 .وواستو ته ابومسلم یانې

  
  بلکې  کړې،  ازادې   واکه  له  امویانو  د  سیمې  شمېر  یو افغانستان د  یوازې   نه  هوښیارۍ،  او   زړورتیا  ډېرې په  مسلم  ابو

  پنوم   خراسان  لوی  یوه  د   او  راووست  الندې  ولکې  خپلې  تر  هم  ماوراءالنهر  یې  کال  ز  ۲۷۵ په  او  ونیو  هم  یې   ایران
 .دکېښو بنسټ دولت پیاوړي یوه د یې
  

  ویېل  یوې  د   کې  اسیا  مینځنۍ  په   یانې  ماوراءالنهر  تر  بیا  ایرانه   تر  واخله   را  افغانستانه  له  کې   وخت  لږ  په  ابومسلم
 .ړک ټینګ  بنسټ امپراتورۍ اسالمي

  
  هم  هېوادونو  نورو  پرته  ماوراءالنهر  او  ایران  له  بلکې  کړ،  خپلواک  کال  ز( ۶۷۴)  په   افغانستان  یوازې  نه  نوموړي

  ز  ۷۸۷)  شام  او  مصر  ز(، ۰۸)  افریقا  شمالي  ز( ۸۷۸)  مراکش  کال(،   ز ۵۷۵)  اسپانیا  موږ  چې  واخسته،   ازادي   خپله
 .وش لییادو نور او کال(

  
 .ېراوستل کې ولکه پخپله بېرته یې سیمې وتلې السه له او کړ پیاوړی دولت مرکزي خپل ژر ډېر عباسیانو ولې

  
 منصور   ورور  سفاح  د  ووېرېدل.  نه  مېړانې  او  تورې  له  ده  د  بیا  نو   ولید  واک  او  ځواک   ابومسلم  د  چې  عباسیانو

  مراسمو   له  حج  د  چې  کله  وکړه،  ترې  غوښتنه  ښودلې( ۴۷۵ نېټه  دغه  )غبار  مخې  له  لیک  یوه  د  کال  ز ۵۷۵ په
 .ي راش ته لیدلو خلیفه  د نو وه( راغلی نېټه ۳۷۵ ته  حج هم څه )که شي خالص

  
 دی   مرغابي  ابوحمید  استازي   منصور  د  خو  وه،  شوی  روان  لور  په  افغانستان  د  وروسته  ادانه  له  حج  د  ابومسلم  څه  که

 .يوګور خلیفه چې کړ اړ دېته
  

  شامل   کې  ټولواکمنۍ  په  عباسیانو  د  بیا  ځل  یو  افغانستان  او  وواژه  مسلم  ابو  خراساني  ناځوانۍ  ډېرې  په  منصور  خلیفه
 .لکړ خپل عباسیانو هم ماوراءالنهر او  ایران وروسته مړینې له مسلم ابو د شو.

  
 یي  پرتله  په  ولس  دخپل  ی.لومړ  وړدي  دتامل  تېروتنې  ځنې  ورسېد،ولې  ته  خراساني،دخپلوخلکوپرمټ،بري  ابومسلم

  سره   پدې  واستول،چې  چوپړته  دهغوئ  باوردزیاتولولپاره  دخپل   یي،  یوشمېرافغانان  داچې  عربانوډېرباوروکړ،دویم  په
 ...ړک زیانمن هم غروریي اوافغاني ورسوه زیان باورته خپل یي
  

 (ایران – )افغانستان پوشنجي طاهر
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  خانانو   شمېر  یو  د  کې  سر  په  وګړو  د  افغانستان  د  چې  کاوه  کوښښ  یانوعباس هم  څه  که  وروسته  مړینې  له  مسلم  ابو  د
 .هو بار  اوږو د ولس د پېټی درون مالیاتو د هم بیا ولې کړي. خپل باور

  
  توپیر   مذهبي  کوم  له  پرته   خلک  هرات  د  چې  شوې  المل  دې  د  ستونزې،  ډېرې  نورې  څېر  په  ستونزو  دې  د او  دې  د

 .يوکړ  نپاڅو وړاندې په عباسیانو د نه
  
 ناستی   ځای  خراساني  ابومسلم  د  یې  ځان  چې  وه،  »سندباد«  پلوی  او  څښتن  مذهب  زرتشتي  د  سرالری  پاڅون  دې  د

 .ړوک څون پا مالتړ په خلکو د کال ز ۹۷۵ په یې بیا او کړ اعالن
  

 چې  مرکز  عربي  هغه  په  افغانانو  د  وه،  اباد  کې  سیمو  نورو  او  نیشاپور  په  ایران  د  کې  شمېر  ډېر  په  چې  افغانان  کوم
 . ېونیول کې ولکه  خپله په یې سیمې ټولې دا او وکړ، برید  وه کې نیشاپور په
  

 د  او  ونیو   »سندباد«  کې   ترڅ   په  جګړې  خونړۍ  یوې د  کې  پای  په  او  ورسېدل  ته  »همدان«  جنګیالیو  عباسي  وروسته
 .لشو  بریالي عباسیان لپاره ځنډ لږ
  
  ځل یو مالتړ په سیستاني »حریش« ملګري خپل د بادغیسي »استادسیس« روستهو کاله اوه نه پاڅون د »سندباد« د

  خلیفه   واستوه.  ته  الرشید  هارون   یې  استادسیس  او  شو  وځپل  هم   پاڅون  دغه   ولې  وکړ.  پاڅون  وړاندې  په  عربو  د  بیا
 .دوزېږې الرشید مأمون ترې بیا چې کړه نکاح په ته ځان »مرجیله«   یې لور او وواژه دی

  
 :لوکړ پاڅونونه ضد  په ظلمونو د عربو د هم نورو وروسته نه استادسیس او »سندباد« له  وه، نه پاڅون ستیورو دا
  
  زرتشتانو   او  مسلمانانو  چې  پاڅون،  وګړو  د  سیستان  او  هرات  د  مشرۍ  په  زرتشتي  »ازرویه«   او  شداد  بن  محمد- ۱

 .ددرلو ګډون پکې
  
 درلود شهرت یې نوم په  مقنع حکیم د او وه استوګن بادغیس د ېچ حکیم زوی عطای د کې کال ۵۷۷ زېږدیز په- ۲
 .هو کړی ګډون افغانانو زرتشتو او مسلمانانو هم کې پاڅون دې په چې وکړ، پاڅون لوی یو کې »مرو« په
  
 .وغواړ ژوند نېکمرغه او  ارام کې سوله په موږ چې ویل یې همدا او وې تن په جامې سپینې کوونکو پاڅون د
  

  سیمې   جنوبي   ماوراءالنهر  د  او  برخې  لوېدیځې  ایران  د   سیمې،  شمالوېدیځې  او  لوېدیځې  افغانستان  د  چې  پاڅونونو  دغو
 ،.هورسېد پورې پاڅون تر پوشنج طاهر د خبره کې پای په  چې وکړ، دوام مشرۍ په افغانانو د وې شاملې کې په
  
 پیل  لړۍ  پاچاهانو  افغاني  د  کې  پړاو  ټاکلي  دغه  په  تاریخ  د  هالبت  کې،  افغانستان  په  چې  وه،  پایله  پاڅونونو  همدغو  د

 نیشاپور،  په   دوی ول.  هممهالي  عباسیانو  د   چې   شو  یادولی   غزنویان  او صفاریان سامانیان،  طاهریان،  موږ  چې  کړه،
 سرو   د  کې  ښارونو  مهمو   نورو  په  هېواد  د  او  غزنه  بست،  زرنج،  ری،  باختر،  مرو،  سمرقند،  بخارا،  هرات،  طوس،

 هم  لیکدود  په  سنسکریت  د   مهال  په  واکمنۍ  د  محمود  سلطان   د   خو  دي،  وهلې  لیکدود  کوفي  په  سېکې  زرو  سپینو  او
 .يد شوې کښل

  
 ، قول په المعارف دایرة د پوشنج طاهر

  
 شهرت  ده  د  وه.  زېږېدلی  کې  مربوطاتو  په  فوشنج  د  هرات   د  او  وه  څخه  شخصیتونو  غوره  نظامي  له  افغانستان  د»

 موضوع  په   خالفت  د  کې  مینځ  په   مامون  او  امین  زامنو  دوه  هغه   د  او  شو   مړ  الرشید  هارون  چې   شو،  ښکاره  وخت  هغه
 ([1])«.وش پیدا مخالفت سخت

  
 :يپېژن را  داسې جپوشن طاهر حبیبي عبدالحی پوهاند

  
  فوشنګ   د  چې  و  کوسی  ماهان  د  او  کړوسی  رزیق  د  لمسی،  مصعب  د  زوی  حسین  د  طاهر  سړی  لومړی  کهاله  دغه  د»
 پوه  نومیالی  ادب  او  بالغت   د  زوی  رزیق  د  مصعب  و.   څخه  کهولو  ځواکمنو  له  جان( زنده  ننی  خواته  لودیځ  هرات  )د
 )«.([2]هو حاکم پوشنګ د وخت پر عباسیانو د چې و.
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 :يد لیکلي  داسې  هم، اړه په کورنۍ د پوشنج طاهر د غبار محمد غالم میر

  
 لوستل  کې په علوم دیني چې وه مدرسه دیني لویه یوه کې سیمه دغه په هرات د کې جان  زنده اوسنی یا پوشنګ په»

 ([3])«.هو څخه افواشر  له هېواد دې د څېر په برمکیانو د او اوسېدله کې سیمه دغه په کورنۍ طاهر د کېدل.
  

  خپل  د  حسین  پالر  پوشنج  طاهر  د  وه.  څښتن  شهرت  پوره  د  کې  مهال  پخپل  څېر  په  نیکونو  خپلو  د  هم  پوشنج  طاهر
 .وش واکمن سیمې همدې د  کال ز ۶۷۹ په وروسته نه مصعب پالر

  
 .هوروسپار  هم واک بغداد او شام د سربېره  نه پوشنج له عباسیان لرله نوموړي چې  مخې له پوهې هغې د
  
  بنسټ   حکومت  ملي  یوه  د   کې  افغانستان  په  ز( ۲۸۷  –  ۸۲۱)  طاهر   زوی  وروسته  هـ( ۹۱۹)  مړینې  له   حسین  د

 .دکېښو
  
 بغداد  د مینځ تر الرشید امین او الرشید مامون د وروسته ز( ۲۸۱) مړینې له الرشید هارون  خلیفه نامتو د عباسیانو د
  خوا   بلې  له  او  کېده  خورایی  خلکو  د  افغانستان  د  خوا  یوې  له  چې  مامون  راغی.  ته  مینځ  اختالف  سر  په  تخت  او  تاج  د
 ده  وټاکه.  مشر  پوځیانو  خپلو  د  پوشنج  طاهر  یې  ځکه  نو   وه،  معلومه  ورته  مېړانه  او  جنګیالیتوب  وګړو  د  خراسان  د

 . . .هورکړ ماته کال( ز ۴۸۱) ته پوځ امین د سره زړورتیا په هم
  

 مامون   هم  یې  سر  الرشید  امین  د  بلکې  وواژه،  کې  جګړه  په  عیسی  بن  علي  قومندان  ځواکونو  د  امین  د  یوازې  نه  طاهر
 .هواستو ته الرشید

  
 .ړورک لقب )ذوالیمینین( د  ته ده یې ځکه نو چلوله، توره السو دواړو په پوشنج طاهر چې کېږي ویل

  
  هم   دی   چې   وه  کې   لټه  دې  په   خو  وټاکه،  مران حک   خراسان  د یې  دی   هم   څه  که  ووېرېد،  څخه   ده   له   مامون  هم   بیا  ولې

 .يکړ اخته برخلیک  په خراساني مسلم ابو د
  

  چې   شو،  کې  لټه   دې په   نلري،  نیت  ښه  اوس  ته   ده  مامون  چې  وپوهېده  دې  په   وه،  انسان  ځیرک  او اوښیار  چې  طاهر
 . نواکم اوهم   کړي ځواکمن ځان خپل هم
  

 ول.  الندې واک تر ده د هم ښارونه او سیمې ډېرې ایران د بلکې چلوه  واک سیمو په افغانستان د یوازې نه  نوموړي
 ځنې   سیستان  د  کرمان،  نیشاپور،  ایران  اوسني  د  او  تخارستان  بلخ،  جوزجان،  مرو،  هرات،  افغانستان  اوسني  د  لکه

 ،.هو برخه حکمرانۍ د هد  د کې موده په کالو اته د  برخې ختیځې ایران د او سیمې
  

 مامون  د   کال   ز ۲۸۲ په  یې  لپاره   ځل  لومړي  د   نو  الړ،  ته  جومات  لپاره  لمانځه  د   جمعې  مبارکې  د   کله   چې   ورځ  بله
 .هکړ اعالن یې خپلواکي خراسان  د او  کړ لرې خطبې  له نوم الرشید

  
  له   ده   د  ومونده.  پراختیا  کرهنې  ه.وکړ  وده  ډېره  روزنې  او   ښوونې  کې  خراسان   په  مهال  په  واکمنۍ  د  طاهریانو  د

 ...هوساتل پورې پایه تر ژوند خپل د خپلواکي افغانستان  د ( کال ز ۲۸۲) هم  طلحه یې زوی وروسته مړینې
  
  د   کورنۍ  دې  د  چې   ورسېدل  ته   واک  غړي   کورنۍ  دې  د  پسې  بل  د   یو  کې  کورنۍ  په  طاهریانو  د   وروسته  نه   ده  له  

 :يد داسې نومونه ټولو
  
 ( هـ ۷۲۰ - هـ  ۵۲۰)زوې پوشنج حسین د پوشنج طاهر- 
  
 (هـ ۳۲۱  – ۲۰۷) زوی  طاهر د طلحه- 
  
 ( هـ ۰۲۳ –   ۲۱۳) زوی طاهر د عبدهللا- 
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 ( هـ ۸۲۴ –  ۲۳۰) زوی عبدهللا د طاهر دویم- 
  
 ( هـ ۹۲۵  – ۲۴۸) زوی طاهر دویم د محمد- 
  
 (هـ۵۲۹) طاهر دریم- 
  

 ې بڼ بېلېبېال  غورځنګونو د کې افغانستان په
  غورځنګونو   شمېر  یو  چې  وکړه،  یادونه  غورځنګونو  شمېر  یو  مهال  په  خالفت  د  عباسیانو  او  امویانو  د  مخه  د  موږ
 :ددرلو ارزښت ملي نورو شمېر یو او  لرله بڼه ییزه سیمه

  
 دې  په  افغانان  شمېر  یو   خو  ځکه  نو  عباسیان.  یې  هم  او   ځورول  افغانان  یې  هم  چې  مخې  له  چلند  ناوړه  د  امویانو  د- ۱

 چې  کړي،  خپلواک  او  ازاد  هېواد  خوا  بلې  له  او  کېږدي  ټکی پای  د  ته  ظلمونو  امویانو  د  خوا  یوې  له  چې  شول  کې  لټه
 .وش یادولی توګه په بېلګې د نور او بکیروشاح خازم،  عبدهللا  کې لړ دې په موږ

  
  الرشید   هارون  خلیفه  عباسي  له  یې  لومړی  څېر  په  تېر  د  لکه  افغانانو  شمېر  یو  هم  مهال  په  واکمنۍ  د  عباسیانو  د- ۲

  د  زوی بلخي برمکي یحیی د فضل توګه په ساري د  وکړه. جفا  سره افغانانو له هغه چې  کله بیا او وکړه مرسته سره
  زرو   سوه  پنځه  د  کې  سیمه  دغه   په  چې  کړ  پیاوړی  دومره  ځان  کې   وخت  لږ  په  نوموړي  شو.  وټاکل  حکمران   خراسان

 .ړک جوړ کرلښ کې شاوخوا په
  
 فضل  د  یې  زامن  دوه  کې  لړ  په  زلمنو   څو  د  وه،  څخه  اوالدې  له  برمکي  خالد  بن  یحیی  د  کورنۍ  دغه  برمکیانو   بلخي  د

 دومره   د  دوی   ولې  چې  شوه،  زیاته  اندېښنه  درباریانو  عباسي  د  خو   ول.  وزیران  نامتو  الرشید  هارون  د  نوم  په  جعفر  او
 .لړیوو منځه له  پسې بل د یو نو شي. څښتن ځواک او واک

  
 اتل نامتو یو سیستان  د چې  هـ( ۲۱۸) کال ز  ۹۷۹ په زوی سیستاني عبدهللا د حمزه امیر  وروسته برمکي فضل   له -ا

 زرنج   په  یې  څېر  په  اتالنو  تېرو  د  او  کړل  ټول  را  ځان  په  وګړي  سیستان  د  یې  ژر  ډېر  ووت.  را  ته  ډګر  خپلواکۍ  د  وه
 .ړوک برید یې نیشاپور په او کړ غونډ را لښکر ځواکمن او پیاوړی یو کې نیمروز په یې بیا وموند بری

  
  خراسان   یې  ځان   دی   پیاوړی  غورځنګ  خوارجو   د  وخت  هغه   د  یا  سیستاني  حمزه  چې  شو  خبر  الرشید   هارون   چې   کله
  وجنګېږي،   سره  لښکر  ویرجن   له  ده  د   چې   غوښتل  نه  وه  حمزه  ومړ.  کې  توس  په  کال  هـ  ۳۱۹ په  نوموړی  ورسوه،  ته
 ووژل  هـ( ۳۲۱)  کال  ز ۰۸۳ په  کې   پای  په  خو  الړ  مخ   پر   پورې  بلوچستان  تر  ولې  شو.  ستون  را  بېرته  نه  نیشاپور  له
 .وش
  

 دولس  وړاندې  .دعربودمالیاتوپه  شیعه  هم  نه  او  منل  مسلمانان   سوني  یې  نه  چې  وه،  مسلمانان   پاله  بنسټ  هغه  خوارج
 .ړک مالتړخپل

  
 .هو  کې  زرمت  سیمه  په  ګردېز  د  یې  مرکز  او  وه  خوارج  دوی  چې   کهځ  دی،   کړی  ودان  سیستاني  حمزه  ښار  ګردېز  د
  
 ټبر سوري  غورستان د  هغه چې وه، شامل  هم ټبر کروړ امیر د  اتل نومیالي د  کې، لړ  په اتالنو ییزو سیمه دغو د- ۴
 امیر  د   وه،  مېړه  بل  یو  زوی   خرنک  د  شنسب  کې  وروستیو  په  پېر  د  امویانو  د  نومېده  ماهوي  یې  نیکه  مشر  چې  وه

 ګڼل  مالتړی  ټینګ  یو  سره  خراساني  مسلم   ابو  له  هم  پوالد   امیر  پخپله  چې  یادوم  کال(  ز ۷۷۴ -  هـ ۰۱۳)  پالر  پوالد
 .هکېد

  
  را   ته  خپلواکۍ  هېواد  د   یې  اولس  افغان   چې  وغږېدو  هڅو  هاندو  په  پوشنج  طاهر  د  وروسته  بیا  او  خراساني  مسلم  ابو  د

 .هوبال
  
  زرتشتي  د  بلکې  درلوده  ونډه  اولس   مسلمان  هېواد   د  یوازې   نه  کې  غورځنګونو  دغو  په   ووایو  چې  ګڼم  وړ  یادونې  د

 .ویادو توګه په بېلګې د »سندباد« موږ چې  ده، اخستې برخه کې غورځنګ  هېوادني دغه په هم پلویانو دین
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  )   پرانېزي. الره  لپاره خپلواکۍ ملي د انستاندافغ چې  شول المل دې د غورځنګونه او هڅې پرلپسې دغه کې ټوله په
 (  نوربیا

  
  
  

  مخ ۰۸۹ افغانستان شهسوارلرغونی سنګروال
  
  مخ  ۳۱۹ سیستان ریخ تا
  

  مخ ۳۴۶ المعارف ت دایر برتانوي
  

  مخ۷۲۵۸ برخه مه ۰۱ طبري جعفر ابي والملوک، االمم تاریخ
  

 خ م ۷۱۵۶ ټوک۱ التواریخ مع جا له، ا  فضل همداني
  

  مخ  ۳۳۱ ژباړه یمني تاریخ د  ني جرفادقا
  
 خ م ۱۲۲ ټوک ۹ اثیر بن ا
  
  
 .خم ۹۴۸ ټوک ۶ المعارف دایرة پښتو 
  
 .خ م ۶۱۲ تاریخ لنډ افغانستان  د پوهاندعبدالحی حبیبي 
  
 .خم ۶۸ تاریخ مسیر در افغانستان غالمحمد میر غبار- 
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