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دافغانستان تاریخې دورو ته لنډه کتنه
دویمه برخه
 ۱۳ــ د اتمې پیړۍ څخه تر لسمې میالدی پیړۍ پورې بودایې دین ښاوخوا ټول افغانستان کې خور شوه ،چې ددی
دوری ستر میراث دوه لوړ بتان دی چې یویې د  ۵۳مترو په لوړوالی سره او بل یې د  ۳۵مترو په لوړوالی سره
راپاتي وه.
 ۱۴ــ د سامانیانو له دوری ورسته د غزنیانو دوره رامنځ کیږی چې  ۱۱۴۰ -۹۶۲م کلو پورې واک پالس کې
درلود ،غزنوی سلطان محمود چې د  ۱۰۳۰ – ۹۹۸م کال پورې سلطنت وکړد نوموړی د واکمنې دوره د تاریخ په
پاڼو کې د ډیرو ړنو دورو څخه ګڼل کیږی.د سامانیانو سلسله د زاړه ایران له کورنۍ سره تړاو لری چې لږ او ډیریې
د خراسان په ټولو ځمکو ،هیرکان ،مکران ،سیستان ،خوارزم ،او کرمان باندی حکمرانې درلوده ،د سامانیانو ټبر د
« سامان خدا » سره غوټه دی چې د بلخ د ښاوخوا یو زردشتی بزګر وه ،د ایران په فرهنګې وده کې لوی الس
درلود.
 ۱۵ــ طغرل بن میکایل چې د سلجوقیانو د سلسلې بنسټ ګر وه چې د  ۱۱۵۳ -۱۰۳۸م پورې د حکومت واکې په
الس کې لرلي.د سلجوقیانو سلسله هم د ایرانی کورنۍ سره تړاو لری چې په پنځمه ،شپږمه هجری قمری پیړۍ کې
په لویدیځې آسیا ،او صغیری آسیا لکه :ایران ،روم ،افغان ،شام ،ارمن ،عرب او ترکانو باندې واکمنې درلوده .دوي
د ایران او ترکیې فرهنګونوته پیوند ورکړکله چې سلطان محمود غزنوی ته یې ماته ورکړه په نیشاپور کې « طغرل
بن میکایل » پر تخت کیښناست ،د سلطان ملک شاه سلجوقی په دوره کې ددوي ځواک ښه پنځیدنه وکړه چې د ختیځ
لورې څخه ماوراءنهراو د لویدیځ لورې څخه د مدیترانې تر سنده ورسیدل.
 ۱۶ــ د غوریانو دوره :نوموړی کورنۍ د (  ) ۱۲۱۴ -۱۱۴۸میالدی پیړۍ پورې واکمنې په الس کې درلودله ددي
کورنۍ بنسټ ایښودونکې « سلطان عالوالدین حسین» دی چې د غزنی ښاریې ویجاړ کړاو د جهان سوز په نوم
مشهور شوه دې دورې یو ځواکمن دولت رامنځ ته کړچې د پاتې شونو څخه یې قطب منار په ډهلی کې اود جام منار
په غور کې یادولی شوو.
 ۱۷ــ خوارزم یو زرغون،ودان او پیژنو والیت وه چې د آمو له سینده څخه اوبیده،ښارونه یې له بازارونوډک و کلي
یې یو د بل سره نږدی وه ،د کرنې ځمکې او ماڼې یې درلودی ،پالزمنه یې « ګړګانج» ( جرجانیه )نومیده او د ډیرو
پخوانیو زمانو راهیسې د افغانستان ،د شمالی والیاتومادون النهرښارو سره د ژوند په ټولو برخو کې ښي اړیکې
درلودلی.دوي د (  ) ۶۱۶ -۴۹۱م کالوکې په ایران واکمنې درلوده ،ددوي حکومت د ظلم ،مذهبی او سیاسی تنګ
نظری څخه ډک وه کله چې د غوریانو سلسله د ماتی سره مخامخ شوه ترکی دولت ،ثمرقند ،او د کاشغرستان دولت
یې په شمال ختیځ د خراسان کې  ،لویه امپراطوری رامنځ ته کړه ددوي حکومت د څلورو کالو څخه زیاد دوام ونه
کړد چینګیز د یرغل الندی راغی او په کال  ۱۲۱۹م کې له منځ الړ.ددوي کورنۍ د اسالم څخه دمخه او ورسته د (
مامونیانو) په نوم یادیدل چې په اسالمی دوره کې موسس ( ابوسعید احمد د محمد زوی ) وه.
 ۱۸ــ په  ۱۲۲۱م کال کې چې د  ۶۰۰شمسی کال سره سمون خوري « تمرچین » چې په مغولی چینګیز باندې
مشهور وه د یوه خړ سیالب په شکل کې په افغانستان یې یرغل وکړچې د هیواد د ډیرو ښارو د سوځیدو ،ویجاړولو،او
خرابیدو باعث و ګرځید .د چینګیز کورنۍ «  » ۱۱۴دوام پیدا کړ ،یواځنې سیمه چې ددي خونړي یرغل نه په امان
کې پاتی شوه هغه د « ملوک کرت » د حکمرانی سیمه وه.
 ۱۹ــ ملک کرت :ددې سلسلې بنسټګر شمس الدین محمد کرت وه ،پالریې « ملک رکن الدین غوری » وه چئ یو
کوچنې حکومت یې د غوراو خیسار ( هرات او غور ترمنځ ) الس ته راوړی وه ،کله چې هغې د مغولو د خانانو
باورپه خراسان،غور،جام ،سیستان ،او ښاوخوا سیمې یې په خپله واکمنې کې ورګډي کړی او د غرجستان تر الس
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ته راوړلوورسته یې خپله ځواک د مغولی د ځواک سره په توپیر کې نه لیده او پر هغې باوری وه ښاوخوا سیموته
یې خپل واک وغزوه .ملک کرت د » ۱۳۸۱ -۱۲۱۹کلو تر منځ د حکومت واکي پالس کې درلودلی ،د ګوډ تیمور
د یرغل سره جوخت ددي کورنې واکمنی پای ته ورسیده.
 ۲۰ــ تیموریان (  ۱۵۱۶ -۱۳۶۹م )
امیر تیمور د امیر ترغای زوی چې په قوم تاتار وه او د هغې یوه څانګه د مرکزی آسیا مغولو ته رسیږي امیر تیمور
په «  ۷۳۶ه ،ق » کې د ( کش ) په ښارکې زیږیدلی دی ،همدا رنګه امیر تیمورخپل نسب د مغولی چینګیز سره
تړي ،په « چغتایې » ژبه کې تیمور د اوسپنې مانا ورکوی ،امیر تیمورپه ډیرو القابو یادشوی دی لکه :امیر تیمور،
ګوډتیمور ،ګورګانې تیمورچې اروپایانو به ورته « تامرالن » ویل.
دعرب شاه تاریخ لیکونکې په وینا امیر تیموریه کوچنې والی کې کیڼه پښه ټپې شوی وه هغې د خپلې ځوانې په وخت
کې د خپلې میرمنی د ورور« امیر حسین» سره یو ځای په افغانستان کې د سمیه ایزو امیرانو په چوپړ کې تیرکړل.
کله چې هغې د چغتانیانو حکومت غضب کړد کش او ثمرقند ښارونه یې ونیول چې د ماوراالنهر د نیولو څخه ورسته
په  ۷۷۱هه کې د افغانستان د نیولو په نیت راوغوځید او پوره اته کاله پدې خاوره کې د جګړو سره مخامخ شوه په
بلخ کې د هندوان کال د خاورو سره خاوری کړه،هرات ښاریې لوټ اوخپلو نظامیانو ته پریښود .د هغې ورسته د
فارس هیواد د مازندرانو د تاریو څخه ونیوه ،اذربایجان ،ګیالن ،ګرجستان،او داغستان یې پرته له کومې ستونزی
ونیول .په اصفهان کې یې د  ۷۰زرو انسانانو د سرونو څخه « کله منار » جوړ کړ .له هغې ورسته تیمورعراق او
عرب خواته وخوځید او بیا یې روسیی ته پام شو د مسکو ښاریې لوټ کړپه کال  ۸۰۱هه کې د افغانستان له الرې د
هند پر هیواد یرغل وکړاو تر ډهلی پورې وړاندی الړ.تیمور په کال  ۸۰۴هه کې په کوچنې آسیا یرغل وکړد عثمانی
ترکی دولت یې مات کړ« ویلدم » ترکی زړور سلطان یې بندی کړکله چې تیمور سمرقند ته راورسید په کال  ۸۰۷هه
کې د چین د نیولو پریکړه وکړه خو ژوند ورسره وفا ونه کړه او خپله حریصی سترګې یې له نړۍ څخه پټې کړي
.
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