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په لندن کې د افغانستان د تاریخي مطالعاتو د 
 مرکز یادښت

 
 يړ م یـمطملعـمتو مرکـز و خيید افغمظسـتمن د تـمر ېلنين کـ په
د ظومــور رويس مــ ر   ېکـ ړپـه لــ توظوید خپلــو للمـي فعــمل ېچـ

پـه  میبمرتولي دغه رسمله چمپ ته چمتو کوي. بمرتولـي د مرکـزي اسـ
 ېمید سـ یـېبرخه  مهېیدر  ېلري چ ړۍمهمه ل وهید مطملعمتو  هړ ا

  ــېر لـ ي  یالــي ظام م ریـم ت،ی خصــ يګـفرهن – خيید مهـم تــمر
 ده.   هړ .ق( په ا ه ۴۱۹ -.ق  ه ۴۰۰ظواني  )
کـمل د  ږسـ ېده چـ ېلـېیپت تیـافغمظستمن اسلمي جمهور د
 هړ جـو هډمدغوظـی تیدوران د دغـه مهـهور  خصـ مـوريیهرات د ت

 م ۰۰۰۰پـه  ټپـر بنسـ میتقو لديیظواني د م رې  ل ي ری. اميړ ک
حسـمب  ېپـه د ېچـ ،ید یوفمت  ـو  ې م ک۰۰۱۰او پر  یيلېږېز 
 .ید  یلت ۰۰۱ ېنړناو د م زهیکمل مهی۰۴۱ ړېکمل د زوک ږس یې

پمچـم سـلطمن  مظهښـدوران د رو  موريیظواني د ت رې  رل يیام
 ېد خپلـ ګنـڅد مهمـو دولتـي دظـيو تر  ېپه زممظه ک رزایم  یحس
و. ده پـه  رګور ځـ ـملر، ژبپـوه، لـمرف او اظ کـوال،یل ړیمویـپ ېزممظ



 ب 

 کـوايی ـملري او ل ې)پمريس دري او ترکي چغتمني( ژبو کـ وړ دوا
 ېمید س هګه تو ژيب(  ملر پ وه)د  یخو د ذواللسمظ کهځده،  ړېک

ــ ــوظو ک ــه ولس ــمحبوب ېپ ــرات ت تی ــري. د ه ــوريیل ــي د  م واکمن
 يګــاو فرهن ېهــت تــه پــمملرظ ،ېاقتصــمدي ود ،ۍوداظــ ،ېللمپــملن

اسنمد  خيیاو تمر يیږک لګڼدوره  ظسمظسد ر  یځله امله د خت موویبر
ظـواني  رېلـ ي  ـ ریتر  م د ام موویاو بر وڅدغو ه وګڼد  ېچ ييښ

 الس و. 
 وهیــ ظـوڅېړ د رويس پوهمظــي بمرتولـي د  هړ پـه ا میاسـ ۍنـځمن د

ده،  ې ـو  ګړېمظځـتـه  ېاو زمـمظ وڅه تیمهمه برخه د دغه  خص
 ده.  ېلړ ته ژبم  زيیرګاظ نورسکيیم ریمیوالد میوروسته ب ېچ

ته په پـم م غـوره  تیاهم يګفرهن – خيیرسمي تمر ېد دغ ږمو
پـه   ېز یظـواني د کـمل رېلـ ي  ـ ریـد ام یېهميا برخه  ېچ له،ګڼو 

خـو  کـهځ و،ړ وژبم  ته را توښپ ړم یپه و نمریمیس يوظکيړېمنمسبت جو
 ېچـ تل،ښـوغو  خهڅفمطمي  نيیحس لیاسامل يیس مغ يښمو له 
او  مریـلـه ز فـمطمي مغ يښـد  ېچ ید ېن یمځ. يړ ک یې توښپ را
د  تیـهمـيا راز د افغمظسـتمن د اسـلمي جمهور و،ړ مننه وکـ څېه

د دغـه ارـر د  ېهـم مننـه چـ خـهڅ مسـتیر یله لو  ۍمډللومو اکم
 ده.  ړېک یېخپراوي ژمنه 

د  ېمطملعـمتو مرکـز چـ خيید افغمظسـتمن د تـمر ېلنين کـ په
 و،  ستلیپراظ ېپه لنين ک هېټظ مه۳په ېميم ت ېکمل د م ۰۱۰۴
د  خـهڅ ېرمـېز  خيیتـمر –للمـي  ېاو خـورا معتـرب  یېاډب ېد خپل



تښمدی مرکز د مطملعمتو خيیتمر د افغمظستمن د ېک لنين په  

 

او  کوړ پــم  خيید ظـورو مهمــو تــمر هړ پــه ا ېمیافغمظســتمن او ســ رانګـ
 ېچـ ،یاو چمپ و خپراوي بوخت د هړ اسنمدو په خوظيي سمتنه، ژبم 

و  خیاو د تــمر مظوګیــفرهن وادوالــو،ېان  ــم، ، ژر بــه خپلــو درظــو ه
 . يړ ک ېاظيړ ارمر هم و ېوالو ته ظور داس نهیم ېپوهن
هغو  ولوټله  میب لځ وی ېک وښکر  یپه پم تښمدی ډد دغه لن زه
چمتوکولـو او  ه،ړ کتمب په ژبـم  ېد د ېمننه کو م، چ خهڅهمکمراظو 

 . ید یستلیا مریز یې  ېچمپ و خپراوي ک
 تښدرظ

 
 ريیوارث وز دکتور

 مطملعمتو د مرکز مرش خيید افغمظستمن د تمر ېلنين ک په
 مهېیدر  لی م کمل د اپر ۰۱۰۰ د

 



 د 

 
 

 خربېد ژباړن 
 

د بمرتولي د څلورو مطملعمتو د هغې مقملې د اظګریري ژبمړې له 
 وې ژمنه  هپه هکله ده، په دې اړ   ېرخپرېيو رسه چې د میرل ي 

رستــه ورســېيه. مګــر د دې مقــملې د لــومړۍ موضــو  لــه خپریــيو 
وروسته چې د ترکمنستمن او سیمیرچي یو لنډ تمریخ او هميارظګـه 
په دویمه موضو  کې الوغ بیګ ته ځـمی ورکـړل  ـوی دی، دا پـه 

مقمله په جل توګـه د یـوه کتـمب پـه   ېردې خمطر چې د میرل ي 
نډه وه، ظو پـه همـيې مناـور پرېکـړه  کل د خپرېيو لپمره یو څه ل

و وه چې دا موضو  د بمرتولي د پراخو مطملعمتو د میـراث لـه ظـورو 
 برخو رسه بهپړه يش. 

د ترکمنمظو د تمریخ هغه لنوان چې ژبمړوظکو د همـيې مقصـي 
لپمره غوره کړی دی، کېيای يش د پنځمې مقملې په توګه اظتخمب 

دغـې سلسـلې لنـوان د  ږپه دې خـمطر چـې زمـو ېوي، بلک  وې
 ګډوډ ظه کړي، د ضمیمې په توګه ور زیمت  وی دی. 

دا مقمله، بمرتولي د خپل ژوظي په سختو رشایطو کې لیکلې وه، 
دا هغه وخت ؤ چې ظوموړي خپله مېرم  له السه ورکړه او په خپلـه 

ه روغتیمیي حملت ظه درلود. د دې لپمره چې د مرکزي آسیم د ښیې 



ېخرب  نړ ژبم  د  

 

تنو تـه د قنملـت وړ ځـواب ښپه اړه د هغوی غو  ظویو ملتوظو د تمریخ
ووایي، ظوموړي بمیي له پخوا څخه هم زیمت کمر کړی وای )ظومـوړي 

ي لیــک کــې کــړې ده(. د ترکســتمن دغــه ـدا خــربه پــه یــو  خصــ
تمریخپوه د خپل معمول بري په اسمس له پراخو منمبعو داسې ډېـر 

څېړظې پیلمـه حقمیق السته راوړي چې په راتلوظکي کې به د هرې 
 وي.

د اوسنۍ موضو  په توګه، دا اسـميس مقملـه چـې د میـرل ي 
د څلورسـومې زوکـړې پـه یـمد را منځتـه  ـوې ده، د ایـران او   ېر

ډېرې خپروظې تولیـي  هترکیې د هېوادوظو په کلتور کې یې په دې اړ 
کړې دي. که د دغو خپرو  وو مطملبو ظوملړ را ټول کړو، ظو پـه یـوه 

خلصه ظه يش، بلکې په یقی  رسه ویلـی  ـو چـې د مقمله کې به 
بېړۍ په یو سرت سمنير کې ال تراوسـه  ) (بمرتولي مقمله لکه د ظوح

 هم المبو وهي. 
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