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 د افغانستان تاریخې دورو ته لنډه کتنه
 

 دریمه برخه

 
د مغولی   هه ق سره سمون خوری ۹۳۷ -۸۸۸ میالدی چې د۱۵۳۰ -۱۴۸۳ د فبروری ۲۳ ظهیرالدین محمد بابر په

هند د امپراطوری بنسټ ایښودونکې وه، دده د امپراطوری دوره د اسالم د طالیي دوروڅخه کڼل کیږي بابر په پنځم 
م  ۱۴۸۳ فبروری ۱۴ ق کې چې د ۸۸۸ د محرم ۶ پشت ګوډ تیور ته رسیږي هغه د میرزا عمر شیخ زوی وه بابر په

ق کې  ۸۹۹رکالو په عم ۱۲ انستي .بابر د روژې د مبارکې میاشتې په پنځمه نیټه دسره برابره ده نړۍ ته سترګې پر
« شیبانی ازبک » فرغانی تخت ( د حکومت واکې په الس کې ونیولی، بابرکله چې د «) اندیجان » د پالر په ځای 

م سرونه ټیټ کړل او له خوا ماته وخوړه د فرغانی څخه یې کابل ته مهاجرت وکړد کابلستان خلکو هغې ته د احترا
بابر ځان د کابل شاه وګڼه او له همدی ځایه څخه یې پر هندوستان یرغل وکړکوم غنایم چې د هندوستان له یرغل 
څخه یې الس ته راوړی وه د کابل په ودانولو یې خرڅې کړی نوموړی د کابل د نیولو ورسته د بابر د باغ په جوړولو 

دې دوری د شاهانو څخه همایون، اکبر،جهانګیراو شاه جهان څخه یادونه پیل وکړچې دده په نوم ونومول شوه.د
  .وکړو

کلو په دوره کې په افغانستان کې د ملوک الطوایفی دوره  « ۱۷۰۹ – ۱۵۱۷ » پیړیوکې یعنې د ۱۸ / ۱۷ په -۲۲
  .ده چې د ګران هیواد د تجزیې او ویش سبب شوه

   پیړۍ پورې ۲۰—۱۸ د  –   ۲۳
خپلواک افغانستان بنسټ کیښود او د غلجایناو   یالدی کې حاجی میرویس خان هوتک یو ځل بیا دم ۱۷۳۸ – ۱۷۰۹ د

م کال کې  ۱۶۷۳ م کال پورې دوام پیدا کړ. میرویس خان د شاه عالم خان هوتکی زوی چې په ۱۷۳۸ سلسلی تر
وه ، ورسته لدې چې د دولت د دتوخی د ټبرد خانانو څخه «بی بی نازو آنا» سترګې یې نړۍ ته پرانستلی او موریې

وه « شاه محمود خان هوتکې » واکې یې تر السه کړی د ولس له خوا د بابا په ویاړلي ویې سره ونازیده. زوی یې 
چې ایران یې تر اصفهان یورې فتح کړاو د خپله حکمراني یې ال نوره هم پسې وغزوله. صفویانو پنځه وار یې په 

سره مخامخ شول، ګرکین چې د کندهار په ولس تل ظلم او ناوا جاری ساتله  کندهار یرغل وکړ چې د سختي ماتی
میرویس خان هوتګ څو وراری ایران اصفهان دربار ته الړ او د هغوي ناروی کړنې یې ورته بیان کړي، خو خبرو 

وي ورته د ته یې چا ارزش ور نکړ، بیا سعودی عریستان والړ او دا مسله یې د دینئ علماو سره مطرحه کړه او هغ
ګرګین پر ضد فتوا ورکړه، دی بیرته کندهار ته راستون او د ملت د مشرانو سره یې ملی جرګه د کندهار د ښار په 

سیمه جوړ او جرګې ددوي پر ضد پریکړه وکړه، دویمه جرګه یې د کندهار د ښار څخه شل میله لیرې « کوکرانو » 
ن ملی شخصیتونه او د نظر خاوندانو پکې برخه اخیستي وه کې جوړه چې د وط« مانجه » م ( کئ په  ۱۱۱۹ ) په

په همدې کال د ګرګین او د هغې د لښکریانو پر ضد ملی قیام پیل ګرګین او د هغې یرغلګر لښکریان یې په قتل 
  .ورسول

 کلنه واکمنې پای ته ۳۰ م کې سترګې د نړۍ څخه پټې او پدې ترتیب سره د هوتکیانو ۱۱۲۷ میرویس خان په کال
ورسیدله ، ددي دورې نوموتې څیرې : میرویس خان، عبدالعزیزخان، شاهمحمودخان، ښاه اشرف او شاه حسین 
وه.خو اوس یو څو مغرض کسان پیدا شوي چې د هیواد له تاریخ څخه هیڅ اګاهی نه لری او په هغه کار کې چې ډیر 

ګ د بخارا وه افسوس د داسې بی ضمیره نابکاره دی هغې ته الس اچوي او بی شرمانه وایي چې میرویس خان هوت
  .انسانانو په حال

م کال ( سره سره سمون خوري د دورانی د سلسلی  ۱۷۷۲ – ۱۷۲۲ ق چې – ۱۱۸۴ -۱۱۳۴ ) درانی احمدشاه بابا د
« زرغونه انا » بنسټ ایښودونکې وه. نوموړی د ابدالی زمانخان زوی او د دولت خان سدوزی لمسی وه، مور یې 

م کال کې نړۍ ته سترګې پرانستلي.د ځوانۍ په وخت کې  ۱۷۲۲ خان الکوزی خور وه. احمد شاه بابا پهچې د غنی 
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د نادر افشار نظامی لیکوته ور ګډ شوه د خپلې وړتیا او پوهې له مخې د نادر افشار له خوا د پښتنې او ازبکي قطعاتو 
ی ځلي قوماندان وټاکل شوه . احمد شاه بابا په افغانستان کې د یو ځواکمن دولت د رامنځ ته کیدو له پاره ډیرې هل

وکړی د نورمحمد خان د عمومی قوماندان په وړاندیز د پښتنو، ازبکو، او هزارو مشران پدې هوکړه وکړه چې یوه 
قومی او ولسې جرګه راوبلل شي تر څو د جرګې له منځه یو کس د خپل الرښود او باچا په صفت د هیواد د ښې 

ګه د ) شیر سرخ د مزارکې په نظامی کاله په نادر آباد اداری له پاره وټاکي،د ټولو قومونو د پریکړې پر بنیاد جر
ورځې یې ادامه پیدا کړه ( جرګې یوې داسې روحانې شخصیت ته د پریکړی واک ورکړچې د  «۹ کې رامنځ ته او

پیر » چې د « پیر صابر شاه کابلی وه » هیڅ قبیلې سره یې اړیکه نه درلوده او د کندهار استوګن هم نه وه او هغه 
  .زوی وه« ارالیخو

پیر صابر شاه د خپل ځایه پاڅیده او د غنمو څو وګي یې دده د لونګې په ول کې د تاج پر ځای ځای پر ځای کړل، د 
وطن ټولو امیرانو او غریبانو دی د خپل باچا په توګه ومنه.د ورپیښو کړاونو سره سره د بابا لومړنې سترهدف دا وه 

کړی. دویم موخه دا وه: چې طبعی سرحدات له آمو له سین څخه د سند تر  : چې په هیواد کې ملی وحدت رامنځ ته
سینه پورې د یو مظبوط دولت رامنځ کول وه. دریمه موخه: چې د ګاونډیانو د یرغل په بدله کې د ساتنې ځواک پیدا 

  .کړی.بابا هڅه کوله چې د ملک دننه د قومونو شخړی او ناندرې د خبرو او مرکو له الری هواری کړی
کلن سلطنت کې ډیر د قدر وړ کارونه په ټولو برخو کې سرته رسولي دي، د علم او  « ۲۶ » احمدشاه بابا په خپل

بیت » معارف سره یې بی کچه مینه درلوده پخپله هم لوی شاعر او فاضل وه د کندهار په والیت کې یې یو موزیم د 
ه نوی سبک جوړ کړ، په کندهار، هرات، اوپشاور کې تر سرلیک الندی رامنځ ته او د شبرغان ښاریې پ« الشرق 

یې لوی مدرسی جوړی کړی، په تاسف سره چې ژوند ورسره وفا ونه کړه د ژوند په ورستیو کلو کې د سرطان په 
وفات او د خرقی مبارک د مسجد تر څنګ خاورو ته  ۱۷۷۳ کالو په عمرپه کال « ۵۰ » مرض اخته شوه او د

یه امپراطوری افغانانو ته په میراث پریښوده چې ختیځ لور ته د هندوستان تر سره، لویدیځ وسپارل شوه. هغې یوه لو
د مشهد لویدیځ ، شمال لورته د آمو تر سین او سویل خواته د عرب تر سین پورې رسیدله چې په » ته د سبزوار

  .تاسف سره هیوادوالو د هغې د ساتنې وړتیا نه درلوده
 په ډیر درنښت

 د دریمې برخې پای
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