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 ن شاها خوارزم
 

 ه برخ  ۲۲
 

 ( نافغانستا – رس  پا  ــ رالنه  ماوراء)
 

  
  وروسته  څخه  ده  له  چې  دی  شوی  ګوته  په  محمد  الدین  »قطب  موسس   شاهانو  خوارزم  د  کې  المعارف  دایرة  اریانا  په
 ) («.دورسې ته پاچاهۍ »اتسز« زوی ده د

 چې  مارکوارت،  نامتوتاریخپوه   .الماني  دی  کیخسروګڼلی   موسس  شاهانولومړی  بیادخوارزم  البېروني
  اصلي  استوګنې  د  ویجو«  »ایریانم  د  خوارزم  چې  دي  ویلي  دی  شوی  د،ګڼلاستا  اوجغرافې  دختیځوهېوادونودتاریخ

 .يش کډه را ته باختر اریایان  چې دې تر پخوا مانا، دې په هغه دی. ټاټوبی
  نوم XVARIZEM  م خواریز  د  او   ده  شوې  یادونه  کې  اوستان  په  ان   چې   دی  نوم  پخوانی  لرغونی  یو  نوم  خوارزم  د

 .يکېږ سترګو تر ترې
  کې   متونو  بېالبېلو  په  نومونو   په  شاهي  خوارزم  او  خوارزمي  خوارزمګان،  خوارزم،  »هوارزمیش«،  د  ېرهسرب  دې  له

 .يکېږ لیدل
 .هو سیمه درلودونکې جغرافیې پراخې یوې د کله او  سیمې وړې یوې د کله سیمه خوارزم  د  کې اوږدو په تاریخ د
  یادېده  نوم په »عراق«  د  چې  درلوده، بڼه حکومت حليم یوه د  سیمې دغې  مهال،  په خپرېدو  د دین  سپېڅلي د  اسالم  د

 ابوعبدهللا  یانې  رسېږي.  پورې  »عراق«  تر  یې  شجره  نسبت  د  چې  وه،  عبدهللا  ابو  حکمران  وروستی  پېر  دغه  د  او
 .ید شوی ګڼل کړوسی عراق  د او لمسی محمد د زوی احمد د محمد
 کې  زمانه  په  »حجاج«  د  کبله  له  بریدونو  پرلپسې  د  عربو  د  بیا  او  وه  ساتلې  واکمني  ییزه  سیمه  مهاله  یو  تر  سیمې  دغې

 .هشو ونیول لخوا  »قتیبه« د  کې شاوخوا په کال هـ« ۶۸» د
 نوم  په  »مامونیانو«  د  کورنۍ  دغه  چې  ولېږدېد،  ته  کورنۍ  بلې  یوې  واک  خوارزم  د  وروسته  کورنۍ  له  »عراق«  د

 .هو مامون علي  ابو زوی خوارزمشاه محمد د بنسټګر کورنۍ دغې د چې یادېده.
  ږدیزکال زی ۶۹۹ په  کې   پای  په  وه.چې  ورسره  مالتړ  سامانیانو  د   خو  وه  کړې  خوندي  واکمني  ییزه  سیمه  نوموړي

 .ړوم
 .لو پاچاهان مهم لړۍ دې  د خوارزمشاه الدین  جالل  سلطان او محمد عالوالدین تکش، عالوالدین سلطان حال هر په

 او  ونیولې برخې ډېرې ایران د او وکړ حکومت پورې کال ز ۹۱۱۹ تر نه کال ز ۲۱۱۹ له تکش عالوالدین سلطان
  کې   واک  په  شاهانو  خوارزم  د   یې  خاوره  ټوله  الندې  ځواک   د  وهغ  د   بلې  ورکړه،  ماته   یوازې  نه  یې  ته  سلجوقیانو

 .هراوستل
  اسیا   مینځنۍ  د  چې  وه،  پاچا  پیاوړی  او  اوښیار  یو  محمد  عالوالدین  سلطان  یې  زوی  وروسته  نه  تکش  عالوالدین  د

 .ېو الندې ولکې تر یې سیمې شاوخوا او هېوادونه
  سمرقند  د غوریان،  افغانستان د کې موده په کلونو مدغوه د او وکړ حکومت ز( ۹۱۲۱  – ۱۱۹۹) کاله شل نوموړي

  حکومت   مرکزي  پیاوړي  یوه  د   او  یووړل  مینځه  له  پسې  بل  د  یو  یې  فراختان  )کاشغر(  کاسغرستان  د  او  واکمنان  ترکي
 .دکېښو یې بنسټ
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 را  سیندونو  او  غرونو  له  یورال   د   او  عراق   تر  نیولې  نه  سیحون   له  پراختیا  ټولواکمنۍ  د  خوارزمشاه  محمد  سلطان   د
  الندې   ځمکه  پورې  النهرین  بین  تر  نه  ماوراءالنهر  له  چې  یې  غوښتل  او  رسېده  پورې  سمندرګي  تر  عرب  د  واخله
 .يش ناستی ځای خلیفه د  بغداد د او کړي
 وېپتېیله  او  کړه  نوم  پخپل  خطبه  کې  ایران  او  ماوراءالنهر  افغانستان  په  خوارزمشاه  محمد  سلطان  چې  وه،  المل  همدا

 .وش ستون را بېرته نه همدان له  ایران د  کبله له یخنۍ ډېرې  د خو وکړي، برید بغداد په ېچ
  هېواد   چین  د   چې   وه  کړې  پرېکړه  خوارزم   محمد  سلطان  چې  دي   کښلي   قوله   له   الملک  عماد   الدین   تاج  د  الدین  منهاج

 .يکړ الندې هم
  دواړو   شا  تر  دې  د  کړي.  ترالسه  معلومات  اړه  په  حکومت  د  چنګېز  د   چې  وسپارله  دنده  ته  کسانو  شمېر  یو  سلطان
 دمه   دغه  تر  خو  کړي  ټینګې  اړیکې   سوداګریزې  سره  ماوراءالنهر  له  چې  درلوده  هېله  دې  چنګېز،د  کې  سر  په  لورو

 .يونیس ماوراءالنهر چې درلوده نه هیله  دې د یې
  ته   چین  وې  تن  په  یې  جامې  ېراښکونک   زړه  ښکلې  چې   سوداګر  ډله  یوه  خوارزم  محمد  عالوالدین  سلطان  د  چې  کله

 هېوادونو  دواړو  د  چې  وشوه  پرېکړه  او   ولېږه  ته  دربار  خوارزم   د   یلواج  محمود  استازی  خپل  چنګېز  بیا  او  واستول
 .يش ټینګې اړیکې سوداګریزې ترمینځ

  د   وه  کې  شاوخوا   په  تنو  سوو  څلور   د  یې  شمېر  سوداګرو  د   چې   کاروان  یو  بار  زرو  سپینو   او  سرو  له   تړاو   همدې  په
  لخوا حکمران ییز سیمه یوه د خوارزم محمد سلطان د  شته دغه دوی د یوازې نه چې واستول، ته هېواد شاه خوارزم

 .لووژ ور  هم یې سوداګر بلکې شول لوټ
 پېښې  دې  د  چې  واستوو  ته  دربار  خوارزم  محمد  سلطان  د  استازی  یو  یې  بیا  او  شو  خواشینی   ډېر  کار  دې  په  چنګېز

 .يوسپار ور خان«  »غایر واکمن ییز سیمه هم او وڅېړي المل
 د  یې  باکۍ  بې  ډېرې  په   کېده،  لیدل  خوب  ټولواکمنۍ  د  سکندر  لوی  د  چې  کې،  خیال  په  خوارزمشاه  محمد  سلطان  د

 .هوځړو دار په استازی چنګېز
  بودایان  او  مسلمانان  چې  قبیلو  بېالبېلو  ترکانو  او  مغلو  د   کې  دې  په  چې  پوځ  خونړی  یو  نه   غوسې  ډېرې   له  خان  چنګېز

 .ړک روان  را ته لور راءالنهرماو د  درلوده، برخه ول پکې
  وړاندې   په   چنګېز  د  خو  وخوځېد  لور په  سیحون   د نه  بخارا   له  او   ته   سمرقند  نه  نیشاپور  له  شاه  خوارزم   محمد  سلطان
 .ونش ټینګ
 خوارزم   پالزمېنې  ماوراءالنهر  د  درلود  پوځ  پیاوړی  لکه(  ۴)  زره  سوه  څلور  چې  کې  حال  داسې  په  خوارزمشاه  محمد

 .يولېږ ته ایران کورنۍ شاهي خپله  چې وهواست احوال ته
 ځای  پر  ځای باید چې وکړ وړاندیز خوارزم الدین جالل زوی پیاوړي ده د کې سر په درباریانو او سالکارانو  پوخي

 که  چې  منله،  نه  و  هم  خبره  دغه  زوی  خپل  د  نه  دلیل  کوم  له  پرته  محمد  سلطان  ولې  شي،  ډب  مخه  لښکر  چنګېزد  د
  ځان   سلطان  خو  ونیسي.  مخه  برید  د  ترکانو  او  مغلو  د  به  کې  سیمو  شمالي  په  افغانستان  د  کړي  تسلیم  ورته  اوردو

 .هیووړ  پناه ته  جزیرې »ابسکون« د نوموړي کې پای په او الړ. ته  »ری«  ځایه هغه له ورسوه ته  نیشاپور
 .ړوم کال ز  ۰۱۲۲ په او  الړ ته »قزوین« ځایه  هغه له

 باور  وګړو  د  افغانستان  د  یې بیا  نو  واخست،  غاړه  خپله  په مسئولیت  وروسته  مړینې  له   پالر  د  چې  الدین  جالل  سلطان
  نه  جګړې  دغې  له  ورکړه.  ماته  سخته  کال (۱۲۲۱)  په  کې  پروان  په،  ته  لښکرو  چنګېز  د  کې  پایله  په  چې  کړ،  خپل

  بیا وګړي کې سیمو لي شما په هېواد د  یې هم او وکړ  تکل جوړولو د اردو  یوې د کې  غزني په  الدین »جالل وروسته
 ) («.لوهڅو ته پاڅون یوه

  ووژل.  یې  وګړي  او  کړل  ړنګ  ښارونه  نیولي  رحمۍ  بې  ډېرې  په  یې  بیا  نو  ولید،  مقاومت  افغانانو  د  چې  چنګېز
 .وش کې لټه په الدین  جالل  سلطان د بیا نو کړ، خاورې سره خاورو له بامیان چې نوموړي

 ته  سیمو ختیځو هېواد  د الدین جالل او کړه اواره الره ته برید چنګېز د  کبله له ډب و  اخ مینځي خپل د اردو غزني د
  .«هو ورپسې پورې سینده  تر سیند د چنګېز خو کړه، مخه

  الرې   له  کرمان  او  ملتان  د  واچوه.  ته  اوبو  یې  ځان  او  شو  مات  وکړه  یې  غاړه  په  اوبو  د  سیند  د  چې  کې  جګړه  هغه  په
 ) («.ړال ته پارس

 د  کې  پای  په  کېښود،  بنسټ حکومت  ییز  سیمه  یوه  د  کې  پارس  په  ایران  د  شاه  خوارزم  الدین  جالل  وروسته  نه  هغه  له
  څخه  پښو له بېخي یې واک خوارزمشاهانو د او ونیول فارس او ماورءالنهر ټول افغانستان، د سیالب خونړی »مغلو

 ( ) «.هوغورځو
 

 ( انوربی)
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