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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد

۲۰1۹/۰۴/۰۲

زلمی کرزی

د کندهار د ځینو ځایونو تاریخي لرغونتوب
کندهار د افغانستان د سویل ختیځ د سمسورو او زرخیزو والیتونو څخه شمیرل کیږی ،د کندهار شمالی خواته غور،
غرچ ،سویل خواته یی بلوچستان ،ختیځي خواته یی پکتیا او لویدیځی خواته یي سیستان واقع دی.
کندهار د تاریخ په اوږدو کی رازراز پړاونه تیر کړی دي او مدام د زبرځواکونو ،سوبمنانو او حکومتونو په مینځ
کی ښکیل و ،په تیره بیا د دوو ځواکونو یعنی د ایران صفوی او د هندوستان مغولی دولتونو په مینځ کي یی موقعیت
درلود مدام به دوی د دغه پراخ والیت په نیولو کی سیالي در لوده ځکه نو کندهار د مناسب جغرافیایی موقعیت او د
موا صالتی الرو په درلودلو سره اهمیت درلودٔ .ولسي پاڅونونه د دغه والیت څخه د پردیو یرغلګرو په مقابل کي
راپورته سوي دي .او دخپل هیواد او خاوری د خپلواکۍ لپاره سرښندنی ورکړی دي نو ځکه یي په افغانستان کی په
ملي ،فرهنگي او سیاسي تاریخ کي یو روڼ او ځالنده ځای ګټلی دی .او په هر راز المیو (غمیزو) نا خوالو ،سړو او
تودو کي یی ځان ساتلی او په خپل غیږ کي یي د تاړاکونو او یرغلونو په مقابل کي د ملي یووالي روحیه ژوندی
ساتلی ده ،مگر د ډیرو تاړاکونو او نا تارو څخه ژوبل سوي خو بیا هم هر تیرۍ کوونکي یا سر پکښی خوړلی او
یایي غاښ ماتوونکی ګوزارونه لیدلی دي.
دغه تاریخی پالزمینه د تاریخ په رڼا کي ډیره لرغوني او تاریخي زړه سابقه لری چې د افغانستان د تاریخ لپاره
بنسټیز ارزښت لری ،ډیرو پخوانیو او اوسنیو شاعرانو یاد کړی او ستایلی دي ،خلکو یي له ډیرو اوږدو زمانو څخه
د خپل هنر ،فن او مدنیت بیلګي ،ودانۍ او یادګارونه پری ایښي دي او ډیر ارزښناک تاریخی ابدات پکښی موندل
سوي دي.
په 1۳۲۹او  1۳۳۰هجری ش کلنوکي د کندهار په بیال بیلو سیمو کی د داخلي او د باندنیو هیتونو لخوا څیړني او
کیندني تر سره سوي ،په پای کي دا زباده سوه چې اراکوزیا (کندهار) د قبل التاریخ له نظره د ټولو تاریخي ځایونو
سره تهذیبی تړاو لري او د لرغونو مدنیتونو منبع ده .چې څو بیلګی یي ګرانو لوستونکو ته ورپیژنم.
-1د مونډیګک غونډۍ:

د مونډیګک غونډۍ

د پاڼو شمیره :له  1تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

تل مو دغه خبره اوریده او په مقالو کی مو هم لوستل چې افغانستان پنځه زره کلن تاریخ لري .دغو خبرو ډیر پخوا
نظری اړخ درلود ،د آریایی سرودونو ،اسطورو او په نیمه تاریخي او نیمه افسانوی قولونو متکي وو .خو په وروستنیو
وختونو کی زموږ اتکا علمي اړخ وموند او د کندهار د والیت په یوه غونډۍ کي چې د مونډیګک په نوم یادیږی،
داسي نښاني په الس راغلۍ چې د پنځه زره کلونو تاریخي پړاو او تر تاریخ د مخه زمانه کي د افغانستان د تاریخي
پخواني عظمت او برم څرګندوینه کوي.
مونډیګک غونډۍ له اواری برخي څخه تقریبا ً ۳1متره لوړوالي لري او د کندهار شمال لویدیځ خواته په ۵۰کیلو
متری کي د کشک نخود په سیمه کي د شاه مقصود د غره په خوا کي پرته ده.
په 1۳۴۴هجری ش کال د کندهار لمر لویدیځی شمالی خواته په ۶۶کیلو متری کي د مونډیګک په غونډۍ کي علمي
پلټني وسوې د ارغنداو په سیمه کي تر تاریخ د مخه دپنځو زرو کالوپخوا د مدنیت د آثارو استازیتوب کوي .پوهان
وایي :د کندهار لمر لویدیځي خوا ته د کشک نخود ناوه چې اوس یي زیاته برخه وچه ده ،دری زره کاله د مخه د
کشک نخود له روده خړوبیدله ،کشک نخود سند یو سیالبي خوړدی زیاتره وخت وچ او کله کله په بارانی موسم کي
څپاندیږي .دغه عونډۍ دری زره کاله پخوا د اوسیدلو مینه او ټاټوبی وو .اوس د طبعي پیښو له کبله مخروطی شکل
لری د هغي الری پر سر پرته وه چې د ارغنداو ،پښین او سند د ناوی خواته د هرات ،فراه ،او هلمند د خلکو د تیریدو
الر وه ،همدا رنګه دغه الر د ترنک ،غزنی او د هندوکش سویلي سیمو ته رسیدله او د هلمند ناوه یي د ارغنداواو
ترنک د ناوي سره نښلوله.
د مونډیګک په غونډۍ کي د غلې د ګدامو ځایونه د یوه اوږده غولي په بڼه پبدا سوي دي چې د هړپه د آثارو ګداموته
ورته والی لری خو د هړپه تر ګدامو کوچنۍ دی .څنګه چې د ګدامو ودانۍ د غونډۍ له درو مختلفو طبقو څخه راوتلی
ده ځکه نو وایی چې دغه ګدامونه د هغه وخت د انسانانو د استعمال لپاره په مختلفو زمانو کي جوړ سوي دي.
په لوړپوړ کي یوه کوچنۍ خونه د ګدامو د ساتونکو لپاره لیدله کیږی چې په هغه کي یو څه خاورین او ډبرین لوښي
او د مفرغ توبری (د غشي څوکه) او د مچلوغزو دخټو گولۍ پیدا سوي دي چې د ګدامو ساتونکو دغه وسایل د ګدامو
د ساتنۍ لپاره کارول ،د دغو دفاعي آالتو عمر د دریوزرو کالو په شاوخوا کي ټاکل سوي دي.د غونډۍ اوسنۍ
موقعیت انسان حیرانوی .په لرغونو او د تاریخ د مخه دورو کي دغه ځای د دو سیندونو په مینځ کي د کار وانونو
دتګ راتګ الر وه
دغه ټوله ورشو یو له هغو ورشوګانو څخه ده چې د تاریخ د مخه په افغانستان کي د ژوند ژواک مهم مرکز ګڼالی
سوو.
د فرانسوی لرغون پیژاند او د تاریخ د مخه متخصص (موسیو کزال) لخوایی د کیندلو د کار پای اعالن کړ.د کیندلو
یوولس پړاونه یي په پر له پسی ډول د مونډیګک په غونډۍ کي تر سره کړل او پنځلس پوړیزه ودانۍ یي په مختلفو
وختنونو کي و موندله .د کندهار مونډیګک د تاریخ د مخه مدنیت ټول د برونز(ژیړو) او جستو دوری پوری اړه لری
د آبادی او ژوند نښانۍ د غونډۍ پر مخ ښکاره کوی د اوسپنی د دوری ډیر واړه آثار هم دلته په الس راغلی دي.
د غونډۍ مختلفي طبقي له کښتي څخه لوړي خوا ته جوړي سوي دي .له مځکی څخه لوړي خوا ته تر نهم پوړ پوری
د نیم کوچیتوب د ژوندانه نخښي لیدلی کیږی ،نو د دغو بیلګو له مخی د هغه ځای لومړنی اوسیدونکي تر څه وخته
پوونده مالداران وو ،تر هغه وروسته دری پوړي ودانۍ له اومو خښتو څخه جوړي سوي دي چې خاورین لوښي یي
په کښته طبقو کي ساده او ابتدایي دي .او وروسته تر هغه د لوښو کودري ښایسته کیږی ،خښته یي اختراع کړی او
بیا یي په لمر وچه کړی ده ،پرخاورینو لوښو باندی یی ښکلي اڼځورونه لکه :د څارویو ،مرغانو ،ګالنو ،او ښکر
لرونکی مږ ،تنځری (کبک زری) پیل مرغ او د پیروتی (عشق پیچان) د پاڼو انځورونه لیدل کیږی.
د غونډۍ د شپږم پوړ څخه د مفرغي فلزاتو او مس نښانۍ وکټل سوي د مشهوري کمیاوی تجربي له مخي د 1۴نمر
کاربن په اصول چې په امریکاکی یي وازمویل ،د مونډیګک د غونډۍ د ژوند کوونکو نیټه (۶۲۵ق.م) سره سمون
خوري .د موسیو کزال په قول دغه غونډۍ تر پنځو زرو کالو ډیر عمر لری نو ځکه تر سنده او موهن جودیرو
لرغونی ده .همدا رنگه په دغه غونډۍ کي د څارویو کوچنۍ مجسمي په تیره بیا هغه مجسمي پیدا سوي دي چې د
مور رب النوع په نامه یي درناو ی او عبادت کیدي ،له دغو پژو (مجسمو) څخه د یوي په غاړه کي غاړګي یا (گلو
بند) دی او په هغه زنځیر کي چې د دواړو سینو په مینځ کی ځړیدلی دي یو ډول ګیڼه هم لیدل کیږی .

د پاڼو شمیره :له  ۲تر5
افغان جرمن آنالین په درنښت تاسو همکارۍ ته رابولي .په دغه پته له موږ سره اړیکه ټینگه کړﺉ maqalat@afghan-german.de
یادونه :دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده  ،هیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـﺊ

-2شمشیر غار یا د بدوان د غره مغاره:
په عمومی ډول طبعي غارونه په هر ځای او د مځکی پر مخ او په ځانګړی توګه د بشري ژوند په لرغونو دورو
کي د انسانانو استوګنځی او پناه ځایونه شمیړل کیږی .په غرنیو هیوادونو لکه افغانستان طبعي غارونه ډیر دي ،هغه
غارونه چې د بشري عمر په یوه دوره کي د انسانانو استوګن ځایونه وه په دو دیز ډول د عوامو په مینځ کي د نوم او
نښان لرونکي ګرځیدلی دي .پنجوایي دوه غرګوټی لری چې یو یی د مارکو او بل یي د خیبر په نامه یادیږی .د مارکو
په غره کي یوه مشهوره (سمڅه) سته چې (شمشیرغار) ورته وایي او خلک لیدو ته ورځي.
شمشیر غار د کندهار په 1۵میلی سویل لویدیځ او د پنجوایی د کلي په ۳ملي شمال ختیځ ته واقع دي او هلته نژدی
کلي
د(بدوان) په نامه نومیږی چې د ارغنداو د رود خاني ختیځي غاړي ته پروت دی .شمشیر غار د ارغنداو له غاړو
څخه
اټکالً سل متره جګوالي لري همدا ډول د غره له کښتي خوا څخه د غار تر خولۍ پوري ورختل ۳۰دقیقي وخت نیسي
شمشیر غار دري پوښل سوي برخي لري ،مجموعا ً څو پناه ځایونه لری.
-1د لومړی پناه ځای اوږدوالۍ 1۶متره دي او پلنوالی یي 11متروته رسیږی او لوړوالی یي ۲مترو ته رسیږی.
-۲دوهم پناه ځای 1۷متره اوږدوالي او  1۳متره سور لري او لوړوالي یي ۶متره دی.
-۳وروسته له داالن څخه دریم پناه ځای دي ،اوږدو والی یي  ۳۵متره ،پلنوالی یي  ۲۵متره او لوړوالی یي 1۰مترو
ته رسیږی.
-4څلورم پناه ځای ۴متره لوړاو خوله یي دومره تنګه ده چې تګ راتګ پکښی ستونزمن دی.
هغه څیړنۍ او کیندني چې په 1۹۵1م کال د نیویارک د طبعي تاریخ د موزیم دلرغون پیژاند استازي (مستر دیوپری)
لخوا په شمشیر غار کي تر سره سوي ،دا ثابته سوه چې دغه غار د (پلیوسن) په دورو کي جوړ سوي او تر تاریخ د
مخه دوروکي کار نه دي اخیستل سوي خو کوالی سو هغه ته یو تاریخي غار و وایو .هغه السوندونه چې الس ته
راغلي دي د مسیح د زمانی راهیسی بیا د مغولو دوری پوری د خلکو د اوسیدلو ځای و .د اسالمي دوري په لومړی
پیړۍ کي شمشیر غار هم د خلکو د ژوند ټاټوبي و .په شمشیر غار کي د یو شمیرشین رنګه تیکرو شته والی ،چی
هغه د مغلو تر یرغل د مخه د غلغلي په ښار کي هم لیدل سوي دي ،پیدا سوي دي ،نو له همدی کبله د نښانو له مخي
شمشیر غار د کندهار د یو تاریخی غار په ټوګه د افغانستان د تاریخ راز راز دوري په تیره بیا د کوشانیانو له لومړی
دوری څخه د مغلو تر وروستی دوری پوری راپیژني.
د غار په د ننه کي یوه کوچنۍ برخه د کاسی په ډول ژوره سوي ده ،د کیشش او د عبادت ځای و.او هغه د کاسي
ځای د خوراکي توکو د ایښودلو لپاره چې د خلکو لخوا د بود تون (معبد) د درناوی لپاره راوړل کیدل ،ټاکل سوي
و ،دا مقصد د غره له نوم څخه هم تر یوی اندازی ښه څرګندیږی پدی مانا چې د بدوان د غره نوم د مغاری له کبله
ټاکل سوي او (بت وان) په مرور سره (بدوان) ګرزیدلي دي چې مقصد ورڅخه بت ساتونکي (کیشش) دي.
-3پنجوایی:
د کندهار ښار اړونده ٔولسوالي ده چې سویل ختیځ خواته په لس ګروهی کي موقعیت لری ،د اسالم د ظهور د لومړی
سر څخه د عالوالدین جهان سوز تر ړنګیدو پوری د پنجوایي د پر مختګ او عظمت دوره ده .دغه سیمه ډیره شیرازه،
سمسوره او زرخیزه ده په ځانګړی توګه د انګورو باغونه یي ډیر شهرت لری ،که تاریخی اخځونو ،داستانونو او د
لرغون پیژندونکو څیړنوته پاملرنه وکړو  ،اټکالً له ۵زرو کلنو د مخه دغه سیمه له کرنیزو مځکو څخه نیولی تر
غارونو پوری وینو .د ارغنداو رود پر کڅو کیڼ خواته یو انسانی استوګنځی وو .چې د تاریخ د مخه او تاریخي
دوروکي یي بیال بیل وختونه تیر کړی دي.
په 1۹۵1م کال امریکایي څیړونکي «فیر مسروس» د پنجوایي له غونډیو چې «د مراسی او بارانی غونډي» یي
بولی او د ارغنداو او ترنک د وادیو په مینځ کي د ماشور د کلي په چاپیر کي ښکاره سوي دي کیندني وکړی او وي
ویل:
پنجوایي د تاریخی لرغونتیا له مخي ډیر ارزښت لری ځکه چې له دی غونډۍ څخه د لومړی ځل لپاره له پخي خټي
د مور رب النوع یا نیم تنه پژه (مجسمه) په الس راغلی ده .دغه الهه د (اولي تیک) په نهمه دوره یا د تیږي په نوی
دوره کي د ټولي پخوانۍ ڼړۍ د قبرس او روم له کڅو څخه نیولی تر هند او چین پوری مشهوره ده .همدا رنګه د
سند له موهنجو دیرو او هرپه او هم د مونډیګک له غونډۍ څخه بیلګی الس ته راغلی دي.
د دغو غونډیو له کیندونو څخه ګردۍ ډبري ،کوچنی مجسمی او نور شیان الس ته راغلي دي مجسمي راز راز
رنګونه لري د مرغه د هګیو او د نیم تني ښځي په شکل دي چې مثال یي د اندوس په وادی کي هم لیدل سوي دي.
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همدارنګه د امریکایی کیندونو د ه ٔیت غړي «مستر دیو پري) هم د پنجوایي د کلي د (دمراسی) په غونډۍ کي کیندنی
وکړی .د څیړونکو په اند د دمراسی تهذیب د ږوب او لورالیي د مدنیت سره چی د اندوس د دری په غاړه کي واقع
دی ،ورته والي لري .دوی د ارغنداو او کندهار د نژدي او لیري ځایونو اهمیت د قبل التاریخ له څیړونو او کیندونو
له نظره څرګند کړ .د ارغنداو د تاریخی رود خاني د دواړو خواو سیمه په (۳-۲ق م) پیړیوکي د تهذیب او تمدن
سیمه وه
هغه خلک چې د پنجوایي د غرونو په غارونوکي اوسیدل ،ورو،ورو له غارونو څخه د غرونو لمنو ته راکښته سوي
او د ارغنداو کیڼ پلو په غاړو کي په بزګرۍ ،کسب او کار بوخت سوي دي.پنجوایي د هغو اوسیدونکو له وخته چې
پنځه زره کاله وړاندی پیل کیږی تر اوسه پوري یوه حاصل خیزه سیمه ده ،د اسالمي دورو په ټولو اخځونو کي
د(رخد) یا (رخج) نوم راغلي دي نو خامخا هلته پنجوایي هم یاد سوي دي او دا یو بشپړ طبعي کار دی ،ځکه پنجوایي
د ( رخج ) له ډیرو مهمو کوچنیو کلیو څخه شمیرل کیږی.ابو الفدا پخپل تقویم البلدان کي پنجوایي په دوو بڼو( پنجوان
او پنچوایي ) یاد کړی دی او هغه د رخج له ښارونو څخه شمیری ،په داسی حال کي چې ابن حوقل د رخج سیمه له
سجستان سره څیرمه گڼي ،او پنجوایي له هغو ښارونو څخه یو ښار ګڼي.
لیسترنج کاږي :پنجوایي ډیر ټینګ ښار و او ښه جومات یي درلود او خلکویي د رود اوبو څخه ګټه اخیستله ،د اسالمي
جغرافیا لیکونکو ،د لیکنو څخه جوته کیږی چې د پنجوایي خلکو په سو کالي کي ژوند تیرا وه .او د وړیو وریشلو په
کسب اخته وه ،او بیت المال ته یي پریمانه شتمني ورلیږله.
پنجوایي د بست او غزنی په مینځ کي پروت و.له دغه ارزښت له کبله د سودا ګرۍ کاروانونه له لویدیځ څخه غزنی
او له هغه ځایه هندوستان ته تګ راتګ درلود مگر په  ۵۴۵ق کال عالوالدین جهانسوز پر بست ویرغل او هغه یي
په کنډواله بدل کړ ،د بست په ویجاړیدو سره د دغه ښار او پنجوایي تر مینځ د سوداګریزو الره له مینځه والړه.
-4د آشوکا ډبر لیک:
په 1۳۳۷هجری ش کال په کندهار کي یو ارزښتمن ډبرلیک کشف سو  ،چې د تاریخ له نظره په افغانستان کي د
بودایي دین د خپرښت ،فرهنګ ،او ادبیاتو له مخي ډیر ارزښناک بلل کیږي.
دغه ډبر لیک د کندهار زاړه ښار ته نژدی د سرپوزي کلي په څو سوه متري کي ،په یوه توږل سوي لویه ډبره کي،
چې له چهل زیني وړاندی د دوډبرو لرونکو تپو په مخ کي واقع ده ،پیدا سو ،پر ډبری چې کومه لیکنه کیندل سوی
ده د مستطیل شکل لری چې اوږدوالی یي دوه متره پنځوس سانتی او سور یي یو متر او لس سانتی دی ،د دي لوي
ډبري په مینځ کي د مربع په شکل غیر منظمه سطح د ( )۵۵سانتی په اوږدوالی اود ( )۴۵سانتی متر براوهمدا رنګه
( )۵۰سانتی کښتي خواته پاکه سوي ده ،او د ډبر لیک متن په دوو لیک دودونو (یوناني او آرامي) کښل سوي او
کیندل سوي دی ،په پورته برخه کي مضمون په یوناني لیک دود کښل سوی دي چې ټوله شمیره یي 1۳نیمی کرښي
دي او د آرامي لیک شمیره اووه نیمي کرښي دي.
دغه ډبر لیک د دریمي ق،م پیړۍ پوري اړوند او د (موریا) د کهول لوی پاچا (آشوکا) پوری اړه لري .آشوکا
افغانستان ته د بودایي دین د خپرولو لپاره مبلغین راواستول ،دا هغه وخت ٔو چې د افغانستان په شمال باختر کي
یوناني ،باختري پاچاهانو تازه په واکمنۍ پیل کړی و.د افغانستان په سویل کي د سلوسی کورنۍ (سلوکوس نیکاتور)
یوناني پاچا تر ماتي وروسته ،د موریا د کورنۍ بنسټ ایښودنکی (ګوپتا) د اندوس (سند) لخوا څخه د افغانستان سویل
پلو ته د ارغنداو ترکڅو پوري یي خپل نفوذ ته پراخوالي ورکړ.
د کندهار په سرپوزه کي د آشوکا د ډبر لیک عبارت او مضمون ټول اخالقي او د نوموړي پاچا له نصحیتونو څخه
دی.
آشوکا پاچا د کندهار په ډبر لیک کي پخپل مستعار نوم ( پیوداسی ) یاد سویدی ،څنګه چې ده خپله د ټولو موجوداتو
له آزارولو او زورلو څخه الس اخیستی دی ،باید د هیواد ټول ښکاریان د څارویو له وژلو او د کبانو له نیولو څخه
الس واخلي څو په مځکه کي خوشحالي او آرامي خپره سي .سپارښتنه سوي ده چی مور او پالر او مشرانو ته اطاعت
او د نفساني خواهشاتو مخ نیوی اوسي او په څانګړی ټوګه دی د هر ژوندي له زورولو څخه ډډه وسي .د أشوکا ډبر
لیک چې په کندهار کي پیدا سو ،اخالقي پندونه لري چې(  )۲۳۰۰کاله دمخه کښل سوی دی.
اروپایي علمي څیړونکو په روم او پاریس کي دغه ډبر لیک ته چې په کندها کي پیدا سو ډیر ارزښت ورکړ او دا
ډبر لیک په لرغونی افغانستان کي د تاریخ ،ادبیاتو ،ژب پیژندنی او د ژبو د تاریخ له نظره ډیر ارزښت وموند ،ځکه
چې دا لومړی ځل دی چې یو ډبر لیک په دوو ژبو یوناني او ارامي کښل سوی دی او زموږ د هیواد د یوه تاریخی
والیت څخه په الس راځي.
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-5چهل زینه:
چهل زینه یو ډبرین داالن دی چې د سرپوزي پر غره سر بیره د اوسنۍ ښار لویدیځ او د زاړه ښار و شمال ته تراشل
سوی دی .لوړوالي یي له مځکي څخه ( )1۵۰متره اټکل سوی دی ،د دغه داالن د ښي خوا لیکنه خرابه سوی ده
مګر د لویدیځ او سویلی خوا لیکنه یي په نستعلیق خط کښل سوی ده.

د کندهار چهل زینه
د نوموړی داالن دواړو اړخونو ته پخوا د زمریانو مجسمي وي چې اوس یي بدنونه سته او سرونه یي جدا سوي دي
د ظهیر الدین محمد بابر شاه او اکبر د زماني د حجارۍ او معمارۍ له ښو یادګارونو څخه ګڼل کیږی .د بابر په امر
۹کاله ۸۰کسانو سنګ تراښانو کار پکښي کړي دي دغه ډبر لیک میرزا کامران ،میرزا عسکری او میرزا هندال چې
د درو آبدو مهتممین وه.او په هغه کي یي د پیل کال  ۹۳۰هجری ق او دختم کال ۹۵۳ه ق کال لیکلی دی .وایي چې
میر معصوم کندهاري چې د اکبر له منصبدارانو څخه و .په 1۰۰۴کال کي د بهکر سنګتراشانو په څلور کاله کي بل
ډبر لیک د همایون په نامه هم پر اضافه کړ او د اکبر د ښارونو او والیتونو نومونه یي پکښي وکښل ،دچهل زیني د
طاق مخ ته یو ښه زړه وړونکي ځای هم جوړ سو چې هغه هم د غره په تیږوکي کیندل سوی دی ،مخ یي د کندهار
د اوسنۍ ښار او د ارغنداو پر خوا خالص دی .چې د کندهار لویدیځي زرغوني منظري او سمسور ارغنداو تر الندي
دی.
 -6کوهک
دغه کالٔ د ارغنداو د سیند په لویدیځه خوا کي پرته او ډیره ټینګه چاوڼۍ وه د اسالمي دوري په لومړیو کي د زابلي
رتبیالنو کالٔ وه .دغه ټینګه کالٔ د بیهقی تاریخ په وینا (شارستان رتبیل) وه او د غزنویانو تر وخته پوری موجوده وه.
د سیستان او بست د بریدونو لخوا د کندهار د سیمو د د فاع ځای و ،رتبیل په دغه ځای کي د یعقوب لیث صفاری
سره جنګونه کول .په ۲۵۲هجری۸۶۶-م لیث د رتبیل د اکا زوی صالح بن حجر په دغه کالٔ کي بندی کړاو صالح
هم په دغه کالٔ کي ځان مړ کړی او د هغه مړی یي د کالٔ څخه کښته راواچوی.
د حدود العالم لیکوال کوهک د پنجوایي د ښار ګوټي څخه شمیری ،اوس هم د کوهک د پخوانۍ کالٔ پایڅوړ(بقایا)د
ارغنداو د رود په شنو او سمسورو کرنیزو مځکو کي له ورایه معلومیږي او په دغه کلي کي خلک د پخوانیو پاچاهانو
کیسي بیانوي .د دغه نوم امالٔ د غزنوی دوری په کتابونو کي او وروسته تر هغه کاتبانو تغییر پکښی راوړی
دی،کوهژ ،کوهتیز او کوهیشیر کښل سوی دی.
په درنښت

اخځونه:
-１
-２
-３
-４
-５
-６

افغانستان در پرتو تاریخ کهزاد
افغانستان بعد از اسالم ...حبیبی
آریانا دائره المعارف ...اکادمی علوم
تاریخ مختصر افغانستان ...حبیبی
اراکوزیا ...نجیب
کندهار د تاریخ په اوږدو کي ...د مقالو ټولګه
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