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 خالصہ:

نخلستان ہے،  یعوس یکا یںاور آج کے ازبکستان کے عالقے م یںسلک روڈ کے قلب م

نہ صرف کہ تاجروں اور  یہجو صحراؤں اور اونچے پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے۔ 

راستہ  یرجانے کا ناگز یچھےمشرق اور مغرب کے پ یںزمانے م یممسافروں کے لئے قد

 یک یدوران، اس جگہ نے کشت یتھا۔ اس یکا حامل مقام بھ یتاہم یٹجکاسٹر یہتھا، بلکہ 

ہوئے، رفتار اور طاقت خاص طور  یلتےکھ کوراش ۔یاقرآش کو جنم د یقسم ک یمقد یکا

 یلحرکتوں کو تبد یگرانے وال یکو مخالف کو ہٹانے کے لئے اپن ی۔ کھالڑیںہ یہوت پر اہم

پر  ینکر زم اپر اٹھ یٹھپ یاپن یہ یںم یکنڈس یککو صرف ا یف،  اور پھر حرتا ہےا ہوکرن

۔ دینا ینکپھ  

آئے، پورے مشرق  یںاقتدار م یںم یصد یںو 14زبردست جنگجو، جو  یکا ،ریمور تامی

 کوراش ۔ کہا جاتا ہے کہ انہوں نےیاہندوستان کو فتح ک یاور شمال یمشرق وسط یشیاء،ا

سلطنت  یروس یں،م یصد یںو 19۔ ید یتکو ترب یوںکو استعمال کرتے ہوئے اپنے فوج

کو جذب  یکوںتکن یک یلڑائ یک کوراش نے یوں۔ روسیانے ازبکستان کا کنٹرول سنبھال ل

 یاسے فروغ د یقےسامبو کو بھرپور طر یں،کے دور م یونین یت۔ سوویااور سمبو بنا یاک

باشندوں نے اپنے الفاظ  یتھا۔ بہر حال، ازبک یاگ یاکو روک د یترق یک کوراشجب  یاگ

کرنے پر اصرار  رکو منظو کوراش یعہکے ذر ینےد یمطور پر تعل یاور ذات یعہکے ذر

صول اور فلسفہ کے جنگ کے ا یدانوںکے م یلکھ یک،تکن یتی۔ اس طرح سے، روایاک

 یک یونین یتسوو یںم 1990۔ سن یںملے ہ یںوراثت م یںنسل م ینسل سے دوسر یکا

 یاال یںم یبار پھر روشن یک۔ اس وقت تک کورش کو ایاکے بعد ازبکستان آزاد ہوگ یلتحل



کے طور پر شامل  یلکھ یڈلبار م یپہل یںم یمزگ یشینکے ا 2018 ےاس یںتھا۔ بعد م یاگ

۔یاگ یاک  

 وسیع یںازبکستان م نے کانگ اور مکاؤ سے تعلق رکھنے والے دو جوڈو ماسٹرزہانگ 

: سمرقند، بخارا اور تاشقند۔ زبان، یاشہروں کا دورہ ک یخیتار ینکے ت اور ملک کیا سفر

کے ممبروں کے  یمٹ ی۔ وہ کوراش قومیکھیںد یںرکاوٹ یسیج یرہثقافت، آب و ہوا، وغ

سے  یوںکوراش کھالڑ  سبزہ زار میں کےعالقوں  یہیمراکز سے د یتیترب یدلئے جد

گئے تھے۔ یکھنےس یلکھ  
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