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و شميره   ٢ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال پ: ياد ير و لولـ، ه غاړه ده دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئهيله من يو خپله ليکنه له رالي

  

نهژباړه   ې ه                      رحمت آريا :  او   ١٤-١٢-٢٠١٠  ني
                                                                      

  د تأريخ هينداره
  همه برخهدوه 

  

  ]Karsana, Kartana or Tetragonisکرسه نه، کرته نه يا تتراگونيس [
  ]ژ –بگرام [

  
ار  خه يادونه کوي  لکه د کارتانا  و نومونو  ار په شرحې کې د يوې سريزې په توگه له   پليني د الکساندرېې د 

ای ورکوي ار ته د الکساندرېې په شان د هندي قفقاز په لمنه کې  ار او دغه  کاري چې د کارتانا   ، له دغو خبرو 
دې چم گاون کې پروت وو وله يادونه له خپلې سمونې سره دلته په دې . د الکساندرېې په ډېر نې ی د پليني  زه لوم

 Cartana oppidum sub Caucaso, quod postea Tetragonis dictum. Haec regio est ": [ډول را اخلم 
ex adverso Bactrise. Opiorum (regio) deinde cujus oppidum Alexandria a conditore 

dictum." [ئو گور] :Hist. Nat., vi. ی والړ دی چې وروسته  « ]٢٣ ارگو و يا لمنه کې د کارتانا  د قفقاز په پ
يز ] تتراگونيس[د  ن لور  ی د باختريا مقابل لوري ته وو» .په نامه ونومول شو) مربع(يا  ار گو ته ( هغه . دا 

دې ودونکي په توگه په خپل نوم ونوماوه]  Opiiاوپي [ د ) نې ار د بنس اي سولينس د » . اروو چې الکساندر د 
اره يادونه نه کوي خو بطليموس د  په نومونو له يوه ] Karnasaکرنه سا [ يا  ] Karsanaکرسه نه [ کارتانا له 
ای ورکوي او وايي چې د کاپيسا او ايه يادونه کوي چې د يوه بې نومه سيند پر نيفاندا يا اوپيانو  [  غاړه ورته 

Niphanda ( Opian [( ي او بيا د   له ای ] Logarh يا لوگره Locharnaلوکرنه [ ډډو را بهي له سيند سره يو 
ي چې تقريبأ د  سيندونو بهير زه گومان کوم چې دا د پنجشير او د غوربند د .  مخالف لوری دی] Nagaraنگره [ کي

ي ای کي په دې توگه زموږ دغه . دی چې د کابل او جالل آباد تر من په نيمايي الرې کې د لوگر له سيند سره يو
که ددغه توکم نوم د همدغه بې ] Lambataeلمباتي [ ډول پيژندنه د  دې ترينه ډډه لگوي  د توکم له موقعيت سره ني

ودل شوی او د کو ن له سينده پرته بل سيند نه شي کيدای او پرته له هغې له دغه بې نومه نومه سيند په ختيز کې 
ي ای کې ي چې د نگره په برخالف موقعيت کې د لوگر له سيند سره يو  خه داسې مانا اخيستل کې که داسې .  سيند 

ای وي چې پليني Karsanaوي نو د بطليموس کارسه نه   که د دواړو بللی دی او] Cartanaکرته نه [  بايد هغه 
تونی موقعيت موندالی شو و موږ ر ای ک د قفقاز په لمنه کې ] کرته نه [ د پلېنې په وينا . سرچينو خبرې سره يو 

ار د پنجشير د سيند په   ) راسته( پرته وه چې له الکساندرېې دومره لېرې نه وه ، مگر بطليموس وايي چې دا 
ه کې پروت وو گرام موقعيت ته نغوته کوي چې د پنجشير او غوربند د سيندونو د يو دغه مالومات چورل د ب. ن

يو په لمنه کې پروت دی او له اوپيانو يا په بله وينا له  کي کې د کوهستان د غون  Alexandria[ای کيدو په 
Opiane [ واب وک  اکنې ته به  م چې زما دغه ډول موقعيت  ونه خه يوازې شپ مايله لېرې پروت دی ، پوهي

پروان او کوشان دواړه خورا زيات . شي ويالی او په ډاډ ويالی شم چې کېدای شي دا بايد د بگرام موقعيت وي
يان دي ؛ مگر دواړه ېې د غوربند د سيند په کي گاون کې پراته دي ايونه دي چې د اوپيانو گاون پروان . لرغوني 

خه] Baboranaبابورانا [ کيدای شي  ې او کوشان کيدای شي کاپيسا ويوي چې بطليموس ور بگرام هم .   يادونه ک
ار  يا تترگونيس نوم وي چې وروسته ميسن د مربعې په نامه ] کرنه ته [ کيدای شي د بطليموس له پلوه د ياد شوي 

ې ده، هغه وايي  والو په اړه ېې ک ارد کن ې توگه د ميسن هغه يادونه چې د دغه  انگ ی دی ، په  ينې " ياد ک
ۍ دي ۍ خورا سترې دي او په ډېره سمه توگه وايي چې دا سترې مربع ډوله غون  .Travels,' iii[ئ و گور". غون

١٥٥. For the position of Begram see No. III. Map. [ ار په پيژندنه کې تېروتنه نه وي  که ما د بگرام د 
ي چې چينا ی دی Kiu-lu-sa-langـر د ئـي زائک  کرسه نه وي Karsanaنو د بگرام سهي نوم بايد  په نامه ياد ک

ې ده خه يادونه ک ې او نه بايد هغه کرته نه وي چې پلينې ور خه يادونه ک د کرسنه نه نوم د . چې بطليموس ور
د ] Karisi[يا د ] Karisiye nagara[ د ييکيو يا مسکوکاتو پر مخ ياد شوی چې د Eukratidesـوکراتايدس ئپاچا  

ه چې د ] Kalasi[ه ېې ويلې ده او ما په بودايي کرونولوژيو کې د ار په نام ه را پيدا ک راجا ميليندو [ په نوم ب
Raja Milindu [ای په توگه ياد شوی دی ې د   Milindu-prasna, quoted[ئ په يو بل اخ کې وگور. د زوک

by Hardy, in " Manual of Budhism" pp. االساندا [ و په ويل شوي چې ميليند] ٥١٦ ,٤٤٠Alasanda [ يا
يدلی دی] Yonaيونا [ الکساندرېې کې چې يو  ار دی زي بايد يا په خپله ] Kalasi[له دې امله . يا يوناني 

ای نوم دې د يوه  د وروسيتو وختونو شننې چورل د بگرام له موقعيت سره ډډه . الکساندريه اوسي يا هغې ته ني
و مايله وړاندې دیلگوي چې د اوپيانو په ختيز کې يا شاه جهان آباد يا لندن او ] Delhiدلهي [ هماغسې چې .  



  
 

 
و شميره   ٢تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

تل گومان  ار واو ارونو په پراخېدا دواړه په يوه  ارونه ول خو د وخت په تيريدا او د  ر دوه بيل بيل  ويست منيس
پراخ شوي او له يو بل سره  هم هغه دوه نومونه دي چې د وخت په تيريدلو Karsana او کرسه نه Opiánکوم اوپيان 

ار جوړ شوی دی خه يو  تي چې په پای کې ور ارونو مضروب نومونه د آريانا د لرغونو يوناني . ن موږ د دواړو 
يو پاچاهانو په مسکوکاتو کې ليدالی شو لکه د  او ] Demetriusديميتريوس [ ، ] Euthydemusـوتايدمس ئ[ لوم

نوم له يوې مخې ] Opiana[ـوکراتايدس له پاچاه وروسته د ئمگر د .  پر مخد ييکيو] Eukratidesـوکراتايدس ئ[
ي حال دا چې د کرسه نه  نوم له  ددغو په يوه وخت . ـوکراتايدس وروسته د پاچاهانو په ييکيو کې ياد شوی دیئورکې

ارونو په هم مهاله وخت کې شتون د .   درلودکې ضرب شويو مسکوکاتو مونوگرام په زباد رسوي چې دواړو 
ار نوم له  يي چې د يونانيانو د نيواک په راوروسته وختونو کې د الکساندرېې د  اپه ورکيدل دا  اوپيانو د نامه يو نا

ه د لن مهال لپاره د کرسه نه په نامه ياد شوی دی ه د . بيخ او بنس وونه يا نوم ب » ار« زما په گومان د بگرام نوم اي
ار« ا د لوړ پرتم ي ) par excellence(يا  ه نه شي کيدای ، د بگرام نوم د نورو دريو لرغونو » د  له مانا پرته بل 

دې چم گاون کې  اور په نې ايونو لپاره هم کارول شوی دی چې د لرغونو پالزمېنو  لکه د کابل، جالل آباد او پي
ي ه د تورکي  . پراته دي او هغه هم بگرام نومې خه را اخلي » biبای « يا »  beبي « لهميسن د بگرام د نوم ري

ندي] gramگرام [په مانا ده او بله برخه ېې د هندو له ) مشر/ ستر ( چې د  ار مانا  : ئو گور. خه راباسي چې د 
]Travels,' iii. ل شي چې ] .١٦٥ ه بايد په سانسکريت کې وپل [ د ) viوي ( خو زما په اند د بگرام ساده ترينه ري

ي لکه ]ډاډمنتيا ندي او ] Vijayaويجه يه [  په مانا را د يوه وييکي يا لغت  په سر کې د ] وي[چې د بريا مانا 
ي ، همدا شان  هم جوړيدالی ] Vigrámaويگرامه [ ينگار يا تأکيد لپاره د يوه مختاړي يا پېشوند په توگه کارول کي

ي  انگ ندي او موخه ېې پالزمينه ] ار[شي چې د يوه  وي ] Bigrámبيگرام [ ده ؛ کيدای شي دا هندي نوم مانا 
ه ده] Bijayبيجې [ ک م لکه  د بگرام په شمالي ډډه کې د کوهدامن او .  چې د ويجه يه ويناواله يا شفاهي ب

ي ، په لوېدېز کې د ماهيگير   کانال دی او په ختيز کې جلگې پرتې دي چې دواړه Mahigirپنجشير سيندونه بهي
يسيندونه ېې خه تېري  مايله دی او پسور ٨اوږدوالی  ېې له بايانو د ماهيگير تر کاناله، بيا تر جلگې پورې .  له ډډو 

د همدغه پراخوالي په اوږدو کې پريمانه لرغوني آثار موندل .  مايله دی۴يا عرض ېې له قلعه بلند تر يوزباشي پورې 
ورونه ، ييک ، ُمهرونه ، مرۍ ، ې ، د غشوي دي لکه کوشني ان شيو سرونه ، د کاللي کوډوړي او نور شيان ې گو
ار پروت وو ول ېې په زباد رسوي چې دلته يو ستر  ار وو چې . او  د سيمه ييزو رواياتو له مخې بگرام يو يوناني 

يده  د  ميسن په دغو رواياتو کې شک لري او].١٥٩ .Masson, ' Travels,'Xii. [د طبيعي ناورينونو له کبله ون
ينگار کوي چې بگرام بايد د محمدي ييکيو له مخې] Kufic[وندل شويو کوفي م اسالمي  يرغلگرو له بريدونو /  

ار په توگه ژوندی پاتې شوی وي يو لپاره د  يوه  و پي زه د ميسن پايلنوي ته ليواله يم او غواړم . وروسته هم بايد د 
ينگار کوي  ته ووايم چې ميسن په خپل جاج کې سم دی او  ار سوکه سوکه يا تدريجي انحطاط هغه مهال رامن چې د 

دول شوې دی د کابل د هندو . شوی کله چې له اسالمي واکمن وروسته ددولت د واکمن پالز يا تخت غزني ته لې
يو وختنونو ييک پريمانه دي ، د را وروسته غزنوي پاچاهانو ييک  راجاگانو او د غزني د اسالمي  پاچاهيو د  لوم

يو واکمنو کورنيو ييک  و غوري پاچاهيو د لوم ای نيوونکو  په ل پيمانه موندل شوې دي حال دا چې د هغوی د 
ي م چې د بگرام سوکه سوکه . ال تر اوسه په پريمانه ډول موندل کې خه دې پاېلې ته رسي رگندو حقايقو  له دغو 

يو کې په انحطاط له اسالمې پير سره سم کله چې سبکتگين کابل ونيو ۍ په لوم ته شوی او د دريارلسمې پي  رامن
ېدلی دی ۍ اسالمې دورې د چنگيزخان له يرغلونو سره هم مهاله دي ،  هماغسې چې . بشپ ډول ن له دې چې لوم

کاري چې پر دغو واليتونو د چنگيز له برېدونو وروسته بگرام هم د بيرحمو  ې ډيره شوني  ميسن يادونه ک
ول شوی وييرغلگرو د بريد   . ونو په ل کې ن

  
  پاتی بيا

  
 

 
  


