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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰۱۸ /۴ /۱۷

ع .شیرزوی

د افغانستان تاریخې دورو ته لنډه کتنه
(لومړی برخه)
د افغانستان تاریخې دوری د شپږمې میالدی پیړۍ څخه د مخه ښاوخوا  ۲۵۰۰کاله په لنډو ورته کتنه کوو.
 - ۱د ډیرو پخوا دورو څخه تر ښپږمې میالدی پیړۍ د میالد څخه پخوا د آریانا سیمه د نړۍ د تمدن او پرمختګ
پنځم کانون بلل کیده چې د هندوکش د غرو په دواړو خواو کې پریوت (موقیعت) درلود ،کوم ګڼ شمیر آثار چې د
لرغون پوهانو څخه د افغانستان د مختلفو سیموڅخه تر السه شویدي د خلکو د ژوند لوړه سطحه بیانوي او خپل
تاریخې لرغونتوب د د دوزرو -درې زره کالود میالد څخه پخوا پدي سیمه کې ښي ،د اوستا کتاب چې د آریانا د
خاوری نوم او خلک یې آریا نومول هم د افغانستان تاریخی لرغونوالی ثابتوي.
 - ۲د  ۳۳۳ -۵۴۵کالو د میالد څخه د مخه په افغانستان کې د هخامنشیانو د حکمرانی دوره وه ،دوي د آریایانو یوه
ډله وه چې د مرکزی آسیا څخه افغانستان او ایران ته راغلل چې د ( لوی کوورش ) په امر سره د ایران په
«فالت» کې یو حکومت رامنځ ته کړد رامنځته کیدو سره جوخت یې اوسنې ترکیه ،بین النهرین ،دجله ،بابل،
سوریه او فلسطین د کوورش په واکمنې کې راغلل.
 - ۳له  ۲۵۰ -۳۳۳د میالد څخه د مخه د یونانیانو د یرغل دوره وه او د سکندر د فلیپ زوی راتګ افغانستان ته
دی چې د څلورو کالو جګړی ورسته د افغانستان په نیولو بریالی شوه پدي وخت کې بودایې او زردشتی دین په
افغانستان کې معمول وه.
 - ۴د  ۱۵۰ – ۲۵۰کاله د میالد څخه د مخه د باختری یونان دوره په افغانستان کې ده چې د یونان د حکومت څخه
په مستقل ډول «سلوکوس» رامنځ ته کړه په همدی دوره کې یوانی رسم الخط هم په افغانستان کې رواج پیدا کړ.
 - ۵د کوشانیانو دوره :په څلویشتم میالدی کال کې کوشانیانو یو ځواکمن دولت په افغانستان کې رامنځ ته کړ،
(کجوال) د دي کورنۍ بنسټ آیښودونکې وه ،د تاریخې روایاتو پر بنیاد دا کورنۍ د آریائې د ګډوالو څخه وه چې د
چین له لویدیځ څخه « تاریم » له صحرا څخه راوالړ شوی دی ،دوی له چینې جګړه مارو په واسطه له هغه ځایه
وشړل شول دوی له نورو قومونو سره یو ځای د لویدیځ خوا څخه یې د ایران پر « فالت » یرغل وکړ او له هغې
ځایه ئې خپل د یرغل لمن پراخه کړه.په پایله کې کوشانیانو پام د هند نیمې وچې ته واوښته ورسته د دوه سوه کالو
حکمرانی ورسته له منځه والړل.
 - ۶یفتالیان :د دي کورنۍ بنسټ ایښودونکې (فتا یلتو) نومیده چې د  ۵۶۶ -۴۹۵م کال پورې حکومت وکړ ،د یو
لړ پوهانو په اند د دوي پښه د« تبت » د ترکانو پورې تړي چې په شمال د هندوکش کې ډیر ځواکمن وه د دي
دورې ستر مورخ ( بیزانسی ) لیکي :چې دوي د زیړ پوستو له نژاد سره توپیر درلود ،هغوي سپین پوستی ډیر با
ادابه او مهربانه وه..
 - ۷کابل شا هان :د یو ځواکمن حکومت د نه شتون په وجه او د محلی دولتونو منځ ته راتګ دي دوری له اومې
پیړۍ څخه تر نهمې پیړۍ پورې دوام پیدا کړ ،او دغه حالت د دي سبب شول چې ترکانو او سامانیانو په افغانستان
کې نفوذ پیدا کړ او بودائې دین د خلکو په منځ کې وپنځیده.
 - ۸د  ۴۷۵ – ۴۵۰م پورې د افغانستان له شمال لورې څخه سپین پوټکو قومونود « هونون او خویونین » یرغل
وکړ.
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 - ۹د  ۶۶۴ -۴۵۲کالو کې د اعرابو نفوذ په افغانستان کې او د اسالم د مقدس دین خپرول وه چې د لویدیځ څخه یې
تر بامیانو پورې اغیز پیدا کړ.
 - ۱۰د  ۸۷۲ -۸۲۱میالدی پورې طاهرې دورې واک په الس کې ونیوه او لومړنې اسالمی دولت یې په افغانستان
کې رامنځ ته کړ ،د طاهریانو د سلسلی بنسټ ایښودونکې ( طاهرفوشنجې ) دی چې د لومړی ځل له پاره یې
افغانستان د اعرابو د واکمنی څخه خالص کړ.
 - ۱۱په  ۸۲۲میالدی پیړۍ کې یعقوب لیث صفاری واک په الس کې ونیوه او صفاریارنو تر  ۹۱۰م کال پورې
واکې پالس کې درلود.د صفاریانو کورنې د ایران ،تاجکستان او د اوسنې پاکستان په ځینو لویو برخو باندی
حکومت کاوه چې پالزمینه ئې د « زرنګ » ښار وه یو لړ تاریخ پوهان هغوي د سامانیانو له ټبر څخه ګڼي چې د
اعرابو د یرغل په پایله کې سیستان ته ګډه شوي وه .
 - ۱۲د  ۹۱۰څخه ښاوخوا نیمه پیړۍ سامانیانو واک پالس کې درلود د دې سلسلی بنسټګر« سامان خدا » وه د
سامانیانو سلسله د زاړه ایران د کورنیو سره تړلي ده چې لږ او ډیر د خراسان په ټولو سیمولکه :مکران ،سیستان،
خوارزم ،هیرکان او په کرمان یې حکمرانې درلوده.
په درناوی
د لومړی برخې پای
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