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  م٢٠٠٧ \  ١٠ \ ٢٣   اسن /هلند    پوهنوال رسول باوري: ليکوال 
  

 تاريخي جغرافيا په يوه لنډ بحث کي
 سرمحقق بختانۍ خدمتګار اوپروفيسور سيمس ويلم

 

نيزو ليکنو پر لور پام اړول دي چي د افغان ي ونکي سر محقق بختاني  په دې ليکنه کي زما موخه د هغو دو  ي
ار په قلم د ک يوال سيمنار لپاره په خدمت    ميالدي کال سره سمون خوري١٩٨٢لمريز کال چي د  ١٣٦١وشانيانو د ن

يني(د  ارنو  ي د بودايې وخت د ياد ا کيبيل  تر سر ليک الندي ليکلې ، او خپره شوېده)  چيني زايرانو د ليکنو په ر
رافيست ريز فاللوجيست او پالو اپي هغه ژباړه په پام کي ده چي د    سيمس ويلم  س نيکوال ، او له بلي خوا مي د ان

ېده  خه يې ک ل د هغي سيمي نوم چي دا ډبرليک  په يو شمير ليکنو کي(  .رباطک د ډبرليک  رباتک  ، په پوري ت
ه به دې د زماپه اند . ليکل شوۍ دۍ خه  نوم ري ايې د رباط     ).رباطک وي وي چي ُمصغر شوۍ ډول يې 

اغلي د يادي شوي ليکني بنس د چيني زيارت کونکو پر يونليکونو والړ دۍبختاني  د استاد  عبدالکريم   ، چي 
 د    بنس  د همدغه اثر پر بختاني  استاد . لمريز کال چاپ او خپاره شول ١٣٥٧ په زيار ژياړل شوي او په  ُمحب

خه را پاته ژبني ويوکي ، لي او جغرافيايې نومونه او روايتي  لرغوني افغانستان  ي نکلونه په زياتي ژورتيا را 
يدي افغانستان   د لرغوني  او دهغې ژباړي پر بنس يې سيمس ويلم بيا د رباطک ډبرليک ژباړل او .  وړاندي ک

ۍ دئ چي د افغانستان په ل  ژبني ، جغرافيايې او مذهبي سپناوي ته پام ک تمن  لرغوني تاريخ کي خورا زيات ارز
ي   .کي

نيزه   ياده شوې اني پهاستاد بخت  ې ، چي د هغو ويوکو ، جغرافيايې نومونو او روايتي نلکونو ي ه ک   ليکنه کي ه
ي چي همدا اوس هم په هېواد کي شته او کارول خه را يادي ک ي  برخي د چيني يونليکونو  نيزه ليکنه د  .کي ي  دا 

 د   ته پام کوم چي  يوې برخي  برخه کي د دې ليکنيدې علمي ارنو سره سم په وړو سرليکونو وېشل شوېده ، زه په
او و چي .  لري سيمي جغرافيايې نومونو سره ت ر ريز او بيا به د هغه ډبرليک ژباړي ته هم پام و    د ان

رافيست اغلي سيمس ويلم پالواپي ه شوې     .   پوري اړه لري  مهال   همدې کوشاني  په  هم  ، چي  په زيار بشپ
د .  د سيمي په لرغونې جغرافيا پوري اړه لري  اړول چي تاني د چيني زيارت کونکو هغه ليکنو ته پاماستاد بخ

ه د چيني زيارت ي په تو خه:  په حواله ليکي چي  کونکي فاهيان بيل د  د فاهيان په يادداشتونو کي د کېشيا له هېواد 
ي ای  خارا يا د واورينو غرونو چي خلکو ته ت يوې مياشتي په مزل دوۍ هغه هېواد ته رسي ي وايې ، له دې  س

ي سخت مزل کوي  خه جنوب لوېدي لس ور ي )سينتهو ) دوۍ د.  خواته پن خه   غاړي ته رسي  او له هغه 
ي   (  اوديانا (  پوري وتو نه وروسته او چين . دا دشمالي هند پيل دۍ (  : د اودياينا په باره کي ليکي او. ته رسي

و ي  لدلته  ني هند په ژبه ږغي رهار ته والړل  ... )خلک د من خه درې تنه نن فاهيان په باراني فصل  .  له اوديانا 
خه ختي لور ته د ) مخ ٢٤  کتاب د( ته والړ ) سوات ( بيا سوهوتو . کي اوديانا کي پاته شويدئ  فاهيان د سوات 

ندهاراته خه وروسته  و مزل  و ورو و په مزل فولو شاهل: چي دۍ وايې  پن ايه ختي لور ته د اوو ور     ه هغه 
ور(  ي   ته )پي   ) مخ٢٥  د کتاب. ( رسي
  

و د :  له دې ياد داشتونو وروسته استاد بختان ليکي   : سفر په دې برخه کي موږ له دغو نومونو سره مخ کي
 . کېدای شي چي اوسن تخار يا بدخشان وي =  تخارا

 . اوسن اباسيند وي ي چي کيدای ش =سينتهو  
ور په شمال کي د سوات پر سيند  : او ديا نا   . واقع سيمه وه  اوديانا د پي
وله جنوبي غربي ( ودلو له مخه د هندوک   په  برخه د چترال نه نيولې تر اباسينده پوري د هوونتسن د اندازي 

  .) اوديانا کي شامله ده
رارا رهار = نن  .  اوسن نن
 .  اوسن سوات =  وسوهو ت
ور وو =  ندهارا ز يې پي   .چي مر
 . اوسن تکسيال  = تاکزيال
ور= فولوشا  پي    . اوسن

 
ريز پاليو اپي  د   چي  نيکوالس سيمس ويلم د رباطک ډبرليک د هغه ويد يو يې فلم پر بنس وژباړۍ رافيست ان

ه په ي ژباړي زيار او  ډبرليک  ددې. شوۍ وو  ل موندل لمريز کا١٣٧٢  افغانستان په شمال کي په اتفاقي تو  د بشپ
ال  اغلي ويلم و  ه د کوشاني ستر واک په اړه زيات   ډبرليک د لرغوني افغانستان .رب  ي تو ان او په 

تمن مالومات لري، چي له هره ي وړ دي  ارز ن. اړخه د زيات پام او    په دې ډبرليک کي د نورو مالوماتو تر 
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خه تر . جغرافيايې سيمي هم پيژندل شويدي  مهال وشانيد ک ي  لورمي کر ي   د رباطک ډبرليک د  مي کر شپ
ي د يادولو: (  دکوشاني ستر واک جغرافيايې سرحدونه داسي بيانوي پوري ليسي متن  ده چي دا کر  مي د هغه ان

خه د بي بي سي ۍ او بيا يې   راډيو پخوان همکاري خه ژباړل چي د سيمس ويلم  ميرمن صفيه حليم تر السه ک
   .)زما په واک کي هم راک   د مهربان له مخي

ي کال--- ٦تر  ٤ ( وله سيمه لکه کوناديانو ته )   هند  (  يې هغوۍ  په لوم    Koonadeano) اعالن وک چي دا 
ېدا ، دار (Ozene, Ujjain)   يا اوزيني  د اوجاين ،ار  (Kundina ياکوندينا(         Zageda)  ساکيتا  يا  زا

(Saketa) يا کوزامبي  او د کوزامبو ار   (Kozambo (Kausambi ) اراو د پوتاليپوترا او يا پوتالي پوترو  (  
Palabotro (Pataliputra)  د زيري تامبو يا سرې چامپا ار او هغه ليري   (  Ziri-tambo (Sri-Champa )  

  . زموږ دواکمن سيمي دي ار
 

ي چي  د نومونو د په کتيبه کي خه داسي بري ليک    د کتيبې ليکوال غواړي د کوشاني سترواک هغه ليري پرتې ل
ي چي وته ک خه ليري پرتې دي سيمي په  ي دي   ، او يا هم د سترواک  د کوشاني پالزميني  په دې . سرحدي کر

هل کي يو شمير نومونه د شک پ ي په تو ند دۍ ، د بيل ر  کوسامبې او   پالي ژبه کي  دکوسامبو سيمه چي په  رته 
ريت کي ورته کاوسومبوويل ه دا سيمه. شويدي  په سانس ه نا  ميله ليري پرته ٣٥   په هند کي د اهللا اباد سهيل ته 

پوترا سيمه خو له ورايه  د پوتالي. ي يادي)  سيمي  کوسام (   يو شمير سيمي په ورته ژبني تون چي تر اوسه هم ده ،
نده ده چي په لرغونو زمانو کي ل شوېده ، د همدې پوتالي پوترا   د مرکزي هند يوه نامتو ر ريزه سيمه  سودا
يوالي الر سهيلي مو ن ه پيل شوې وه خه د وري   . ان

ي ، دا سيمه د کوشاني ستر واک په  چ نازړه دي د سيري چامپوس د سيمي په اړه يو شمير هندي لرغونپوهان زړه
ه دننه کي شامله وه او که د ستر واک  له جملې يو هم د هند پاليو  دهغه شمير پوهانو.  ده  بهرن سرحدي کر

رافيست   په ولکه کي د نوموړي په باور د سري چامپوس سيمه د کوشاني واکمن .  دۍ  (Mukherjee, B.N )  اپي
ايې په دې نيت ياد شوۍ وي چي د  ليل راوړي چي په رباطک ډبرليک کي د دې سيمي نومشامله نه وه ، نوموړۍ د
ي بلي غاړي ته واقع هغي ستر واک دسرحدي   . سيمه وه  نامتو  کر

 
ني   هر اړ خيزي  سره چي ال تر اوسه د رباطک ډبرليک په اړه-  د دې سره  ني نه دي تر سره شوي ، خو  ي

ندوي چ ر ه خو دا درې د منلو .  يو نامتو ايالت وو  ستر واک  د چامپوس سيمه د کوشاني يحقيقتونه دا  لن په ل
اغلي مکرجي حقيقتونه وړ دليلونه او ۍ دا چي . په وړاندي و ويل شي   شته چي د  يوازي دا   نه  چامپوس  لوم

ه چي  لويدي لورته د کوشاني ستر  ديوړان  نه ده، بلکي د هغې سيمي ل  د کوشاني ستر واک ورست سرحدي کر
ري مرکز وو واک يو بل نامتو ايالت پوتالي پوترا واقع تمن سودا     .شويدۍ، چي د کوشاني ستر واک يو خورا ارز

ندوي وينا دا ده چي دوهمه د باور ر ارونو نومونه دا  چي د هغه   د رباطک په ډبرليک کي د يادو شويو سرحدي 
ارونه وهکوشاني ستر واکمهال د  و په اړه معموله  ، لکه چي په دې را پاته افغانستان اړوند  کي د سرحدي کر

ارونه دي چي  د واخانه تر بولدکه د اسالم کال تر تورخمه ، وينا لور خواوي د اوسني افغانستان سرحدي   د  دا 
يو هېوادونو له لوري د  او دريم دا چي د کوشاني ستر. دۍ  خاروه او زموږ د هېوادملکيت منل شوئ  افغانستان اون

 نه وه، په دې ډول دا د منلو نه ده چي   متود او معامله رايج  او جزيې  اقطاع   پر مهال د واکمن په من کي د واک
ت لري اوهم  هم د سترواک په من کي يوه داسي سيمه چي رۍ ستراتيژيک ارز  او پيژندل   له اړخه نامتو  د سودا

   .  د سترواک ملکيت نه وي دي خو هغه ،   وي شوې
 
ندوي چي  په ډبرليک کي دنومونو پر. د رباطک په ډبرليک کي د کوندينا نوم هم ياد شوۍ دئ   ر له پسې وال دا 

دې ايالت يا اداري واحد وي ، د ډبرليک د ليکلو مهال په يوه مانا  دا سيمه به د کوشاني ستر واک پالزميني ته ن
ند دۍ چي  ۍ کال ليکل شوۍ دۍ  د لوۍ کنشکا در د دې مانا دا کېداۍ شي چي د کوشاني ستر . واکمن په لوم

ه واک ي تو ان خه د هندوکش سهيلي برخو او په  رام مرکز د هېواد د شمالي سيمو  ار ته  د ب   لرغون 
ديدل دۍ  نده ده. لي ر پر مهال  دا بيخي  رام او ژمن  ک اوړند ستر وا  چي د لوۍ کنشکا د واکمن  پالزمينه ب

ور وو  پالزمينه ايې يادوني ته په پام  دې . پورا شاپورا يا پي مان يقيني شي   د سر محقق   ار دا   بختاني خدمت
ېده سوات چي اوديانا د يرازه سيمه وه چي هونتسن هم د هغې يادونه ک  . سند پر سر 

ۍ ډبرليک کي د رباطک په  ندوي چي دا سيمه د پالزميني د کوندينا لوم ر ن ته پرته  يادول دا  ده ، دوهم دا   
انې شته چي  په نوموړې سيمه کي د کوشاني پير چي همدا اوس ت  د  زياتي ن  او   ، شونتيا دې سيمي پخوان ارز
ندوي ر که په يوه داسي وړتيا  تمن  ،  ايې د ډبرليک  په دې ډول   . ډبرليک کي د هغې نوم ياد شوۍ دئ  ارز
ار نوم به ليکلې او ثبت    په نوم  او ديا نا  د  وي چي چيني زيارت کونکو په خپلو يونليکونو کي هغه ايالت  کندينا 

ې او استاد سر محقق ار د همدغه چيني يونليکونو پر بنس ک لې  د سوات پر سند واقع شوې  بختاني خدمت  سيمه 
اکي د زياتو هغو  ي جغرافيا د تاريخ زما باور دا دۍ چي. ده  ني به د رباطک ډبرليک په ر ي پوهانو راتلونکي 

کو ندو  ر ي نا ل کي ي چي ال تر اوسه يقيني نه    . سپيناوۍ وک
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ار   او زړه سواند مشر عبداهللا بختاني  سر محقق ليکوال، د افغانستان د علومو اکادم  د هېواد نامتو په پای کي خدمت
ولو هيله من يمصاحيب ته د نور ونکو اثارو د پن تن  و الر  داوږد او خوشاله   ورته په دربار کي  (ج(  او د لوی 

  .ژوند دعا کوم
  

ت  په درن
  


