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 هندوستانه  تر نه  پارس له  افغانان
 

 برخه  مه ۱۸
 

 هـ( ۲۷۹ – ز  ۹۶۱ –  ۹۱۰ ماوراءالنهر او پارس  )افغانستان،

 
  حکومتي   دیوه  او  تشکېل  ادارې  نوې  دیوې  بلکې  وساتله  یوازې  نه   خپلواکي  افغانستان  ټول   د  دولت   صفاري  افغانستان  د

 کېښود.  هم یې بنسټ جوړښت
 سیمې   افغانستان  اوسني  د  او   بلخ  تخارستان،  کابلستان،  زابلستان،  سیستان،  له  سربېره  کې  ټولواکمنۍ  په  لیث  یعقوب  د

  واک   تر  ده   د   هم  والیتونه  نور  شمېر  یو  او  خوسستان،  طبرستان،  فارس،  کرمان،  نیشاپور،  ایران  د   بلکې  وې  شاملې
 وه. الندې

 کورنۍ   طاهري  د  وړاندې  په  ده  د   چې  وکړ  یې  کوښښ  نو  ووېرېد،  نه  ځواک  او  واک  له  ده  د  خلیفه  بغداد  د  باهللا  معتصم
 ولمسوي. ضد  په صفاریانو د خوا بلې  له  ساماني احمد« بن »نعر او   خوا یوې له لمسی تښتېدلی یو
 عمرو بن محمد بن طاهر د بلکې واستوو ور تړلی الس ته بغداد لیث بن عمرو یوازې نه ساماني اسمعیل کې پای په

 کېښود. ټکی پای د هم یې ته واک
  ېر ډ  شوي،   ستایل  ندي  دومره  کې  افغانستان  په  شوېده  کې  ماوراءالنهر  په  څومره  چې  ستاینه  کارنامو  د  سامانیانو  د

 ده.  کړې یې ستاینه پرمختګ د دوی د  دي. تللي  هلته مهال په واکمنۍ د دوی د چې سیالنیان او تاریخپوهان
 سوداګریزو  په  پرتله  په  هېوادو  نورو  د  ماوراءالنهر  چې  لیدل  وې  نو  ورغی  ته  دربار  دوی  د  کله  چې  »اصطخري

 دی.  هېواد لیپرمختل یو پلوه له  کرهڼې د او جوړولو په پلونو او الرو د چارو،
 په  زرو  لس  د  مهال  په  سامانیانو  د  چې  مخونه(   ۳۰  –  ۲۲۸)  کاږي  دی  لیکلی  مهال  همدغه  په  کتاب  خپل  چې  ده

  مخی   کې  سیمه  په  پاچاهان  ترکي  دغه  وه.  شوي  جوړ  )رباطونه(  ځایونه  تم  لپاره  سوداګرو  او  مسافرو  د  کې  شاوخوا
 ( [1])لري.« نه
  د  که  مهال،  دغه  په  چې  وه  دا  المل  یو  دې  د  ده  شوې  تېره   کې  ماوراءالنهر  په  برخه  ډېره  وړو  کړو  د  دوی  د  چې  دا

  واک  د  ماوراءالنهر  او  ایران  د  توګه  په  پالزمېنې  سترې  یوې  د  افغانستان  کړو  یاد  صفاریان  او  طاهریان  توګه  په  بېلګې
 وه.  ټاټوبی ځواک او

 وسپاره  ته  کورنۍ  »سامان«  د  ماوراءالنهر  طاهریانو  خو  ځکه  نو  ټاکل  هلته  حکمرانان  یا  استازي  خپل  واکمنو  افغان
 رالېږله.  ته پاچاهانو افغان وخت د یې به مالیه سیمې ټولې هغې د او
 وه  واکمن  بلخ   د  دی  وه.  استوګن  کې  بلخ  په  چې   دی  شوی  اېښودل  لخوا   خداه(  )سامان  سامان  د  بنسټ  کورنۍ  ساماني  د

 پیرو. ندی زرتشتي د او
 ټینګې  اړیکې  دوستۍ  د   سره  سامان   د  نوموړي  شو.  وټاکل  حکمران   خراسان  د   »اسد«  کې   وخت  په  الرشید   مامون  د

 شو.  مسلمان یې بابته له چې کال( ز ۸۱۲) کړې.
  وخت  په  الرشید  مامون  د  الیاس   او  یحیی  احمد،  نوح،  یو   هر  چې   لرل   زامن   څلور   »سامان  انګېري:  څېړونکي  شمېر  یو

 ( [2])ول.« څښتن واک د کې
 کېښود  زوی  پخپل  ځکه  نوم  دا  ده  نومېده.  اسد   زوی  سامان  د   چې  دا  هغه  او  کېږي  ترسترګو  تېروتنه  یوه  دلته  اند  په  زما
 د  عباسیانو  د  چې  لرل  زامن  څلور  بیا  اسد  همدغه  وه.  شوی  مسلمان  برکته  له  »اسد«  حکمران  د  خراسان  د  دی  چې

 شول. وټاکل کې »چاچ« په یحیی او هرات په الیاس فرغانه په مداح کې، سمرقند په نوح مهال په واکمنۍ
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  ز(  ۸۷۴) وروسته مړینې له  احمد د وه. ساالر سپه پیاوړی یو کې وخت په واک د طاهریانو د  ابراهیم زوی الیاس د
 وټاکه.  حکمران بخارا د اسمعیل یې ورور خپل چې شو ناستی ځای ده د نصر یې زوی

 ولکه   پخپله  یې  خراسان  او  ماوراءالنهر  یووړ  مینځه  له  یې  ورور  خپل  چې  شو،  واکمن  مرهدو  کې  وخت  لږ  په  اسماعیل
 راووست. کې

  چلند  څېر  په  طاهریانو  د  سره  سامانیانو  یې  خوا  بلې  له   او  ودرېد   وړاندې  په   خلیفه  د   بغداد   د  خوا   یوې  له  صفاریان
  د  یې  وړاندې  په  صفاریانو  د  چې  ېد،ورس ته  کچې  دې  ډب  و  اخ  مینځي  خپل  مینځ  تر  دوی  د  خو  ځکه  نو  ونکړ،

 واستوو. ته بغداد یې صفاري لیث عمرو  او وکړ اعالن خپلواکۍ
  ایران   د  نه  هرات  له  او  مروې  تر  واخله  را  نه  تخارستان  له  اسماعیل  اېښودونکی  بنسټ  واک  د  کورنۍ  د  سامانیانو  د

  ده   د   خو  ماوراءالنهر  او  راووست  کې  لکه و  پخپله   هېواد  ګندهارا   د  هماغسې   سیمې،  پورې  ختیځو  شمال  او   شمالي  تر
 وه. ټاټوبی اصلي واک د

  کې   پېر  په  سامانیانو  د   لپاره  ځل  لومړي  د  نثر  او  نظم  ادبیاتو  دري   د  وه.  بخارا  هم  کله  او  بلخ  کله  پالزمېنه  »دسامانیانو
  د   شاهنامې  د   او  دی   تاریخ«   »بلعمی د  یې  بېلګه  مهمه  نثر  د   کېږي.  ګڼل  شاعر  نامتو  مهال   دې  د رودکي  او  وکړه  وده
 ( [3])دی.« شوی اېښودل کې پېر ساماني هم بنسټ نظم

 وه. وزیر پاچا دغه د  ژباړن طبري« »تاریخ د ژبې دري  د لمسی بلعمي عبدهللا د زوی محمد د
  السه   له  غالمانو  خپلو  د   کال   ز( ۹۱۴ هـ  ۳۰۱)  په  ژر  ډېر  شو،نوموړی  پاچا  احمد  یې  زوی   وروسته  نه  اسماعیل   له

  کې   خراسان  په  ځکه  زوی  اسحق  د  منصور  تربور  ده   د  او  شو  پاچا  وه  کلن  اته  چې  نصیر  یې  زوی  .ولېشو  ووژل
 منصور   خو  کړ.  ملګری  ځان  د  هم  یې  مروزي  علي  حسین  کې  سیستان  او  ګاڼه  وړ  پاچاهۍ  د  یې  ځان  چې  وکړ،  پاڅون

  ز  ۹۱۸)  په  السه  له  سهیل  ن ب  احمد  ساالر  سپه   له  ساماني  نصر  د  علي  حسین  او  ومړ  کې  نیشاپور  په  ناڅاپه  یو
 وخوړه.  ماته هـ( ۳۰۶ –
 ځوړتیا په مخ سامانیان کې وخت په  ده د  ولې شو. پاچا نوح یې زوی وروسته نه ومړ( هـ  ۳۳۱ –  ز ۹۴۲) نصر  له

 شو. پاچا  کال( ز ۹۵۴) عبدالمالک زوی  ده د وروسته ده  له  شول. روان
 نصر  یې  زوی  او  کال(  ز ۹۶۰)  ومړ  دی  چې  کله  وو،خو  الندې  ښګوا  تر  واک  سامانیانو  د  هم  مهال  په  واکمنۍ  د  ده  د

 ودرېد.  وړاندې په ده د نوح بن منصور ورور عبدالمالک د   ورسېد. ته واک عبدالمالک بن
  ډب   و  اخ  مینځي  خپل  ولې  وژغوري.  واک  سامانیانو  د   چې  کاوه،  کوښښ  هم  مخه  د  بلعمي  محمد  او  الپتګین  هم  څه  که

 کړ. کمزوری سلطنت دوې د ورورو
  سیمه  شمېر  یو  شوه.  پرانستل  الره  ته  پاڅون  دهقاني  خو  ځکه  نو  وه،  بار  اوږو  په  دهقانانو  د  هم  پېټی  دروند  مالیاتو  د

  غزني   چې   شو،  یادولی  الپتګین  ساالر  سپه  نامتو  کې  لړ  دغه  په   موږ  چې  وکړ،  پاڅون  هم  ساالرانو  سپه  او  واکمنو  ییزو
 کېښود. بنسټ واک  خپل د یې دلته  او  راغی ته
  سپه   خراسان  د چې  سیمجور،  ابوالحسن د  خوا   بلې   له او  وې،   ناخوالې  مینځ  تر   غړو  د   کورنۍ  سلطنتي  د   خوا  یوې  له

  را   ستونزې  ډېرې  نورې  اختالف  مینځ  تر  وه(  مشهور  ابوالحسن  په  هم  )دی  عتبي  عبدهللا  وزیر  دربار  د   او  وه  ساالر
 شول. واکمن ورورو اننظامی او غالمان ترکي دربار  د کې پای په چې کړې، مینځته

  الس  په  زورواکو  بېالبېلو  د  هرات  او  بلخ  نیشاپور،  شوې.  ووېشلې  برخې  ځنې  هېواد  د  چې  شوه  دا  پایله  پېښو  دې  د
 کېووت. کې
 پېړۍ   لسمه  په  څېر  په  قبایلو  ترکي  نورو  د  وه،  استوګن  کې  جنوب  په  فرغانې  د  چې  خانیه«  »ایلک  کورنۍ  نامتو  یوه
  بنسټ  جوړښت   حکومتي  یوه  د  هم  دوی  پورې  پولو  تر  چین  د  واخله  را  نه  فرغانې  له  ومانه  دین  سپېڅلی  اسالم  د  کې

 کېښود. 
  او   وتښتېد  کال  ز ۹۹۰ په  نوح  دویم  او  ونیوله  یې  بخارا  پالزمېنه  دولت  ساماني  د  خان«  »بغرا  واکمن  خانیه  ایلک  د

 ورسېد.  ته  واک  بیا  نوح  ساماني  ستهورو  مړینې  له   »بغراخان«  د  هم  څه  که  راغی.   کې   واک  په  دوی  د  ماوراءالنهر
  او  ونیوله  پالزمېنه  خان«  »ایلک  کې  پای  په  خو  وژغوري  واک  سامانیانو  د  چې  وکړ  کوښښ  ډېر  سبکتګین  غزنوي

 ومړ.  کې زندان په چې هغې تر پرېووت الس په ده  د عبداالمالک دویم کال ۹۹۹ په
  واک   خپل  ز( ۱۰۰۰-   ۸۹۰)  ایران  او  افغانستان  په  بیا  روستهو  او  ماوراءالنهر  په  لومړی  پاچاهانو  تنو  نهو  سامانیانو  د

 وبښله.  پرمختیا او پراختیا ته ځواک او
 ده:  ښودلې  پورې ز ۹۹۹ تر راواخله نه ۸۷۴ له  نېټه دغه غبار  هم څه که
  دوام   پورې  کال  ز  ۹۹۹ تر  شو  کېښودل  لخوا   سامان  احمد  بن  نصر   امیر  د  کال  ز ۸۷۴ په  چې  بنسټ  دولت  ساماني  »د
 ([4])کړ.«و
 کرهڼې  د  لکه  وړدي.  دپام  دي  شوي  مهال  په  واکمنۍ  د  سامانیانو  د  پرمختګونه  کوم  چې   کې  شاوخوا  په  پېړۍ  یوې  د

  قالین   د   پراختیا،  هڅو  سوداګریزو  د  ایستل،  توکو  معدني  شمېر  یو  د   صنعت،  جوړولو  کاغذو  د   صنعت،  ورېښمو  د  وده،
 دي.   ړو یادولو د هڅې نورې لسګونو په او صنعت، ابدلو
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  فضل   ابو  موږ   چې  شتون  پوهانو  شمېر  یو  د   او  وشوه  پاملرنه   ځانګړې  ته   ادب  او   شعر  مهال  په  واک  د  سامانیانو  د 
  په   او  احمد  بن  عبدهللا  ابو  ژباړن،  طبري  تاریخ  بلعمید  فضل  ابو  بن  محمد  ابوعلي  رودکي،  بلعمي،  عبدهللا  بن  محمد

 یې  ته  پېر  سامانیانو  د  چې  وه  المل  ستر  بل  یو  شو،  یادولی  توګه  په  بېلګې  د  هنرمندان  او  شاعران   پوهان،  نور  لسګونو
 وبښله. ځال

 ( [5])شول...« وکښل اثار ډېر کې نثر و ا نظم او شوه کشف کې دوره په سامانیانو د  ژبه دري
 بېلګې  څو دمخــه غـزنويـــانــو لـــه

  ته   ډګر  واک  د  واکمن  ییز  سیمه  شمېر  یو  کې  ورستیو  په  واک  د  دوی  د  ډول  ځانګړي  په  مهال  په  واک  د  سامانیانو  د
 ووتل. را
 االفغاني   مغزن  په  هروي  هللا  نعمت  هـ( ۱۰۰۶)  اکبري،  ایین  په  عالمي  فضل   ابو  لکه  اند  په  تاریخپوهانو  شمېر  یو  د
  هـ  ۱۰۶۰)  خلیل  الدین  امام  شیخ  هـ(، ۱۰۴۸ االسالم  )مخزن  دروېزه  اخون   هـ(، ۶۱۲)  ماکو  سلیمان  هـ(، ۱۰۱۸)

 دي. لیکلي څه ډېر اړه په سړبن او  بېټني غرغښت، د نورو او مړ(
  د   هـ( ۳۰۰  –   ۲۵۰)  د   واړو   درې   دغو   چې   ده   منلې  دا  هم  څېړونکو  بهرنیو  او  کورنیو  پرته  لیکنو  شوو  یادو   له

 درلود.  ځواک او واک روحاني کې سیمو بېالبېلو په پورې غره سلیمان  تر راواخله نه غور د افغانستان
  ته   سیمو  شاوخوا  سلیمان  د  اړه  په  استوګنځي  د  پښتنو  د  څېړونکو  بهرنیو  ولې  ده،  یادونه  اغېزې  روحاني  د  دوی  د  دا
 کېږو: تم ته څرګندونو ز(۱۹۳۰  – ۱۸۶۹) برتولد ي څېړونک  نامتو روسي د اړه دې په موږ چې ده، نیولې ګوته هم
 تر  اسالم  د  نیولې  نه  پېر   پخوا  نه  تاریخ  له  وه.  استوګن  وګړي  افغان  کې  لمنه  په  غرو  لوېدیځو  او  ختیځو  د  سلیمان  »د

  دي.  کړي  یاد   نوم  په  پکتیانو   د  هیرودوت  چې   وایه  )پختون(  پښتون  یې  ته  ځانونو  چې  ول،  مېشت  دلته   پورې  راتلو
 ([6])ول.« خپلواک مهال په واکمنۍ د غوریانو او غزنویانو  د پښتانه دغه

 انګېري: داسې اړه په تېروتنې یوې د بیلو څېړونکې  نامتو د راورټي میجر
 په  سلیمانیو  د   کې  اسیا  لوېدیځه  په   یوازې   دوی  او   اوسېږي  کې   غرونو  په   سلیمان  د   پښتانه  ده،  تېروتنه  لیکوال  د  »دا 
 ( [7])یادېږي.« نوم  دغه په هم کې اسیا ختیځه او شمالي په بلکې یادېږي، نه نوم
  یواځنی   پښتنو  د  چېرې  که  او  ده  سمه  یې  خبره  وي  نوم  »سلیمانیو«  د  نه  یادونې  دغې  له  موخه  راورټي  میجر  د  که

  له   پښتانه  چې   ځکه   دا  هم.  دی  رنګه  دا   دی  تېروتی  »بېلو«  چې   څنګه  لکه   نو  ګڼي،  غرونه  سلیمان  د  استوګنځی
 تر  واخله را نهغورستا
 وه. ټبر پیاوړی یو مهال په واک د غوریانو او غزنویانو د ول.  ودان پورې کابل او زابلستان مروې،

 واوښتل  مټ  په  لښکرو  غلجي  د  ډول  ځانګړي  په  )افغانانو(  پښتنو  خپلو  د  څخه  کرښو  له  پولو  د  غوریانو  او  »غزنویانو
 ( [8])واوښتل.« را او

  او   لمنو په  غرونو د سلیمان  د  زابلستان، تر  نه غور له پښتانه مخه  د نه مهال  غزنویانو د  خو ویبه وي  چې خبره هره
 ول.  څښتن واک د پورې ملتان او سیند تر ان

 دي:  کښلي داسې کې کتاب خپل په انده  له سمرقندي عبدالرزاق د حبیبي پوهاند
 ( [9])ده.« کړې یادونه پښتنو خرښبوني د  نامه په خرشواني« »افغان د  کې برمل او غزني »په

 یو  په  کورنۍ  دغه   یادوو.  »فریغونیان«  کې  لړ  دغه   په  موږ  چې  وه  هم  واکمن  ییز  سیمه  نور  شمېر  یو  پرته  پښتنو  له
 ول. ګاونډیان سره پښتنو له کې سیمو شمېر
  د  استازی  یو  دوی  د هم   کې  غور  هپ  لرلې.  کې  واک  په  سیمې  شمالي  شمېر  یو  افغانستان  د  ټبر،  واکمن  ییز  سیمه  دغه

 کې )ګوزګان( جوزجان پخواني په  کې شاوخوا په پېړۍ لېږدي دریمې  د وګړي دغه  دی.  شوی یاد نوم په  «غورشا«
 ول. واکمن او استوګن

  حکمران   بلخ  د  لخوا  لیث  عمرو  صفاري  د  فریغوني  احمد  امیر  او  وه  شخص  ناتو  یو  کورنۍ  دې  د  فریغون  بن  احمد
 وه. شوی ټاکل

 درلودې.  اړیکې خپلوۍ  د هم سره سامانیانو له کورنۍ دغې وروسته صفاریانو له
  کې   خلم  او  پنجشېر  اندراب،  ترمذ،  تخارستان،  په  چې  نومېده  »باینجور«  کورنۍ  بله  لړۍ  د  واکمنو  ییزو  سیمه  دغو  د
 ول.  څښتن واک د  کې شاوخوا په پېړۍ دریمې د
  صفاري  د  خو  ده  وهلې  سکه  نوم  پخپل  کې  کال  هـ ۲۳۲ په  چې  مېدهنو  الیاس  بن  داود  حکمران  نامتو  کورنۍ  دې  د

 ونیو. ترې یې بلخ او وخوړه ماته یې السه له لیث یعقوب
  پنوم  امیرانو«  »اندراب  د   شول   کمزوري  دوی  چې  کله   خو   وه،  اندراب  سیمه  بله  یوه  واک  د  کورنۍ  د   »باینجور«  د

  د   چې وي  امیران  هغه  دا  ښایي وه.  واکمنه  کې  شاوخوا  هـ  ۳۵۹ په   چې  راغله،   مینځته  کورنۍ  ییزه  سیمه  وړه  بله  یوه
 کېږي.  ګڼل  پایڅوړي کوشانیانو د او وه کې تړاو په سره امیرانو  له بدخشان

 تاجکستان   د  غاړې  پورې  نه  امو  له  چې  دی  نوم  سیمې  یوې  د  دا  چې  وه  »جغان«  کورنۍ  ییزه  سیمه  بله  یوه  مهال  دغه  په
 ده.  برخه
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 4تر 4 له : شمیرهد پاڼو 

 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

 

  »امیر   شخص  نامتو   کورنۍ  دې  د  کاوه.  حکومت  نوم  په  خدات«  »چغان  د  کې  شاوخوا  په  «هـ ۳۰۰»  د  کورنۍ  دغه
 ول.  څښتن واک د پورې لمنو تر هندوکش د  کې غاړو دواړو په رود امو د او نومېده محتاج«

 هځک   نو  نومېده  سیمجور  عمران   ابو  مشریې  چې  نومېده،  »سیمجوریان«   کورنۍ  بله  یوه  کې  لړ   په  واکمنو  ییزو  سیمه  د
 شوه. یاده نوم دې په کورنۍ یې
 الړ. ته »ری«   وروسته هـ(. ۲۹۸) شو  وټاکل حکمران سیستان د لخوا  ساماني اسماعیل بن  احمد د دی
 وه. حکمران نیشاپور او هرات مرو، د توګه په واکمن  ییز سیمه یوه د ابراهیم ابوعلي یې زوی وروسته نه  ده له
 شو. وټاکل  حاکم هرات د مظفر محمد ابوعلي زوی ابوالحسن د او محمد ابوالحسن  یې زوی وروسته ده له

 وکړ. پاڅون وړاندې په  نوح امیر پاچا ساماني د  او ووهله نوم خپل  په هم یې سکه او نیشاپورونیو یې وروسته
 چې  دی  مهال  هغه  دا  خو  ورکړي.  ماته  ته  ده  چې  درلود  نه  یې  وس  دې  د  وه.  شوي  کمزوري  سامانیان  چې  څرنګه
 ونیول  کې  پای  په  او  وکړ  برید  ابوعلي  په  لپاره  غځولو  د   واک  خپل  د  محمود  غزنوي  یې  زوی  او  سبګتګین  غزنوي

 ومړ کال( هـ  ۸۸۳) کې زندان په ګردیز د او شو

 
 مخونه.  ۲۳۰  – ۲۲۸ تهران افشار ایرج هـ ۱۳۴۷ الممالک مسالک ابراهیم ابواالسحق اصطخري - [1] 
 مخ.  ۵۱ افغانستان ادبیات  تاریخ حیدر محمد ژوبل - [2] 
 مخونه. ۵۲ –  ۵۱ اثر همدغه - [3] 
 مخ.  ۹۸ افغانستان... محمد غالم میر غبار  - [4] 
 مخ.  ۹۹ اثر همدغه - [5] 
 مخونه.  ۱۳۰ –  ۱۳۱ ایران تاریخي جغرافیه تولد بر - [6] 

 

[7]  - Notes on Afghanistan and BaluChistan: P. 527. 
[8] - Sir Olaf Caroe Pathans. P. 259 
 

  مخ. ۱۴۲ تاریخ لنډ افغانستان  د عبدالحی پوهاند حبیبي - [9] 
  

 

mailto:maqalat@afghan-german.de

