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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

   ۶۱/۲۱//۲۱۶         پريچرډ کـَولزجیمز 
           رحمت آريا :ژباړه

      

 پلټنهيوه کې په فزيکي تأريخ  بشريتد 
(۴) 

 

:شپږم پیراگراف   
بو په اړوند د پلټنو ټولیزې پايلد لرغوني ايران د ژ   
 

د پرشیا د لرغونو پاتې شونو په اړوند پلټنې او د زند اوستا له ژبې سره د راټولو شويو میخي ډبر لیکو د تفسیر شويو 
  . د آريايي نژاد تأريخ راڅرگنديږي موږ ته په الس راکوي چې پر بنسټ يېمالومات داسې برخو پرتله موږ ته 

  
موږ يو شمیر د منلو وړ داليل لرو چې مادانو او فارسیانو، د باکتريا او سغديانې پرگنو او د لرغونو جغرافیه لیکونو په 

اړخه يې په هغو واليتونو کې له يو  يوه ژبه درلودله، دا داسې يوه ژبه وه چې له لهجوي واصطالح د آريانا پرگنو ټول
 ]د هرودت د لیکنو له مخې پوهیږو چې دغو وگړو ځانونه . بله توپیر درلود چې د سترواکۍ غمی ورباندې خپور وو

1اريي
د زرشتي لیکنو د پاتي شونو له مخې چې د همدغه نژاد لرغونترينه روايات په ځان کښې نغښتي لري، ټول . بلل [

3آريا  ]د  هوگړي بلل شوي دي؛ او په زند اوستا کې، خلک او هیواد دواړ 2او د اورمزدياد شوي وگړي يو 
 ]يا د  [

4ايرين 
 .په نامه چې د آريايي نژاد لومړنی ټاټوبی دی، ياد شوي دي [

 

دا ټکی هم د زښتې پاملرنې وړ دی چې پورته ياد شوی نوم د هندي او پارسي نژادونو تر منځ د اصلي خپلوۍ مالومات 
5استازي د پرگنو " د ĂRYAد هندوانو په منځ کې آريا . موږ ته په الس راکوي

 په طبقاتو يا پاړکو د ټولنې هندي د يا او "

6گانو -يساَو د دوی راځي، هم سوداگر او کروندگر کې پاړکې دې په چې دی مانا په پاړکې سترې ټولو تر کې منځ
 نامه په 

 آرياوړتا ځمکه برهمنانو د يې ټاټوبی او ياديږي هم
7

 لرغونو په ښايي او ده ټولنه يوه جوړه قومونو ډيرو له ټولنه دا .هد 

 دوه له پرگنې آريايي چې وايي خپله هپ بورنوف .ايم ؛ وي شوې جال څخه بل يو له څانگو بنسټیزو وو دوه په کې وختونو

                                                             

1 Arii 

2 Ormuzd 

3
 Aria 

4
 Eerïené 

5 Men of the people 

6  Vaisyas  :د . په هندي کې ويشا هم ويل کیږي. د هندي ټولنې په ټولنیز ويش يا َورنا کې څلور پاړکې دي چې يوه يې َويسا ده: گان  -َويسا

ويسا د کښاتراپانو تر څنگ له مذهبي اړخه دعوی کوي چې . پر بنسټ ويسا د غوا ساتونکي يا گوَرکشنا، بزگران او سوداگر دي هندي متنونو

د ويسا په پاړکې کې ډيري جټ قومونه . دوی دوه ځله زيږيدلي او په دې توگې کالسیکې تیورۍ په ټولنیز پاړکیز ويش کې رانغاړل کیږي

،گهوی، کسوادهان، پټوا، خاندلوال، اوساوه، ارورا، لوهان، مهیشَوري، د سويل آريا ويسا، ونیکا ويسا، ويسا ونیس راځي لکه اگروال، برنوال

  [ژ ]. او نور بیشمیره نومونه

7
 Aryavarta  
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 آريا باکتري يې يوه شوې جوړې څانگو سترو وو
8
9آريا برهمني سويلي يې بله او 

 [انسانو د قانون لومړي ] د اوستا زند .ده 

 انسانان قانون لومړي د " .دي هممهاله سره لیکنو له اوستا زند د انسانان نوي کوي؛ توپیر منځ تر [انسانانو نويو] د برخالف

10پیشداديان يا
 گروهني د برهمنانو د او دي غورنیکونه گډ آريايانو باکتري د چې شوي ستايل زښت کې افسانو فارسي په 

11ويجو ايرين ] د ايران يا آريا کې کتابونو په مغانو د ".جوړوي جوهر
 شوی ياد نامه په ايران سپیڅلي د يا [خالص ] آر د يا [

 سپیڅلو د زند د چې ده مخ پر ځمکې همدې د ده، زانگو کورنۍ آريايي د او کړې جوړه اورمزد ځمکه دا چې کهځ دا . .دی

 پاڼو د تأريخ د خاپونه پلونو د وگړو سپیڅلو ددغو څخه ځمکې همدې له به موږ او شوي رامنځته روايات لرغوني کتابونو

 ځکه وکړه، هنيادو پاملرنې په ته ژبو کتابونو د مغانو د مخکې ما .شول کډوال څخه ټاټوبي خپل له څنگه چې وپلټو مخ پر

 ددې زه کې برخې راتلونکې په .دي ژبې نژاد همدغه د چې کوي وړاندې شواهد اړوند په ژبو لرغونو هغو د کتابونه دا

 هم څه داسې نور دي پاتې اوسه تر چې برخو هغو له يا او همنځ له جوهر د کتابونو سپیڅلیو وددغ آيا چې کوم وړانديز ټکي

 روڼا نوره باندې  حاالتو پر ژوندانه د هغوی د او سرچینې پر پرگنو آريايي د او تأريخ پر ايران د چې شو راايستالی

 ژبو معاصرو او لرغونو دواړو د چې تنگوم را شواهدو هغو په کړۍ پلټنې خپلې د زه کې برخې اوسنۍ په  .نه که واچوي

  .دي شوې السه تر مخونو له لیکو ډبر او
 

هماغسې چې مخکې مې وويل مادانو، فارسیانو او باکتريانو د يوې همريښې ژبې په لهجو خبرې کولې او د يوې 
اروپايي کورنۍ يوه لرغوني  -سلطنتي کورنۍ تر سیوري الندې سره يو موټي ساتل شوي ول او ټول په گډه د ايندو

دوې لهجې لږ او ډير پیژندل شوي چې زند او زند اوستا ده،  داسې بريښي چې ددغو ژبې. بنسټیزه څانگه جوړوي
. لومړۍ لهجه زند ده چې په زند اوستا کې ساتل شوې او دويمه هغه لهجه ده چې میخي ډبر لیکې پرې لیکل شوي دي
ه، میخي لهجه د انگیرنې له مخې د هخامنشیانو د سلطنتي کورنۍ د واکمنۍ پر مهال د ايران د لويديزې برخې ژبه و

د  12ځکه په هغو څلیو کې چې دا ډبرلیکي کیندل شوي د ايران په هغو بیالبیلو واليتونو کې موندل شوي چې د کوير 
ښايي زند له همدې لهجې سره هممهاله وي؛ مگر په ځیر نه شي څرگنديدای چې زند . دښتې په لويديز کې پراته دي

لکه  يزند د ايران د شمالي هیوادونو يوه ژبنۍ څانگه وکیدای شي . چیرې او په کوم ځای کې ورسره هممهاله وه
سره له دې چې زند د کوروش له واکمنۍ مخکې د ادب او شعر د ژبې په . يجان، خراسان او ښايي بلخ يا باکتريائآذربا

بدله توگې ويل شوې مگر څرگنده نه ده چې آيا دا ژبه د داريوش له واکمنۍ مخکې په يوازينۍ مذهبي او يا علمي ژبې 
دا خبره هاغه مهال ناشوني نه ښکاري کله چې موږ ويدا ته ددې ژبې نیږدې خپلوۍ ته ځانگړې . شوې وه که نه

      .   پاملرنه وکړو
 

چې له لويديزو واليتونو سره يې گډه پوله درلودله ، دا ژبه د زند يوه نوې ژبه وزيږيدله د ايران په هغو واليتونو کې 
دا چې د گډولې ژبې د رامنځته کیدلو . گډوله وه چې پهلوي ژبه په همدې گډولې پورې اړه لرييوه  13او سیرياني ژبې 

                                                             

8 Bactrian Aria 

9 sought the Aria of the Brahmans  

10 Pishdadians 

11
 Eerïené Véedjȏ  

12 Great Salt Desert 

13  Syrian  : سیرياني له تأريخي اړخه د حاصلناکه شپول يا د تمدن د زانگو په نامه ياده شوې چې په کې د تأريخ نامتو سترواکیو وده کړې او په

دا هغه سیمه ده . لويديزې آسیا کې يې داسې يوه نیمه وچه ځمکنۍ تړانگه تر خپلې ولکې الندې راوستله چې د نقشې پر مخ د شپول بڼه لري

ددې سیمې بنسټیزه برخه په عراق کې راځي او . د بین النهرين په گډون د دجلې او فرات د سیندونو گرد چاپیره سیمه په ځان کې رانغاړيچې 

په ټولیز ډول د حاصلناکه شپول په . د فارس د خلیج په گډون د معاصر ايران يوه وړه برخه، د تورکیې شمال او کويټ هم په کې ورگډيږي

د سیرياني ژبې زانگو بین النهرين . ـیل، سوريه، لبنان ، اردن او لويديزه تړانگه رانغاړل کیږيئيال کې د مديترانې سمندر، اسراټولیز چاپیر



  

 

 

 02تر 3 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابوليندرپه افغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

کیدای شي سیرياني ژبه د . الملونه څه ول او په کوم تأريخي پړاو کې يوه درباري ژبه شوه تر اوسه څرگنده نه ده
خپره شوې وي چې کرار کرار د سیمې په گاونډيو برخو ته  فارسبابیلیون او آسوريا له ډيرو متمدونو ښارونو څخه د 

او هغه مهال د ساسانیانو تر ولکې الندې سیمو کې د عامو وگړو په ژبې اوښتي چې ددې  شوېيوې شفاهي ژبې بدله 
ژبې له راتگ وروسته نور څوک په زند او پرسه پولیتن نه پوهیدل؛ له همدې کبله ده چې نوې ډبر لیکې يا عام څلي 

 . ورو ولیکل شولپه پهلوي ژبې او ت
 

يا د لنډو شويو لغاتو  14معاصرې فارسۍ د پخوانیو تصريفونو او د سرکپه . زند د معاصرې فارسۍ لرغونی بنسټ دی
 ژبو څخه توپیر مومي، 15گاتیک -په څیر چې له التین او میسو ېد لنډيزونو په السه ورکولو د فرانسوي او انگلیسي ژب

 .   د مډرنو ژبو ځانگړتیاوې راخپلې کړې
 
 

د د لرغوني فارسي ادب هغه پايڅوړ چې د آريايي نژاد : څلورمه برخه 
 تأريخ څرگندونه کوي

  
پخوانیو او هغوی پسې وروسته لیکواالنو دې پوښتنې ته بیالبیل لید لوري وړاندې کړي چې په زند پورې نسبت 

و او د ختیځ په کومې برخې کې لیکل او راټولې شوې او په ځان کې نغښتي ورکړل شوې لیکنې د تأريخ په کوم پړا
له دې چې د اوسنۍ پلټنې بنسټیزه موخه د .  ديني سیستم او میتالوژۍ يې د کوم ديني سیستم پر بنسټ وده کړې ده

 زه به د همدې وراشې هیوادونو د تأريخ اړينه برخه رانغاړي کې د پرتو ختیځ فارس په ايراني نژاد او په ټولیز ډول د
د پرمختگ په لړ کې هڅه وکړم يو شمیر بنسټیزو ټکیو ته گوته ونیسم؛ همدا شان ددې هڅې په لړ کې غواړم  [بحث]

وړتیا ورپه برخه کړم چې په دې اړوند د يوه لید لوري په رامنځته کولو کې را سره گډ شي او يا د  لوستونکو ته دا
ته يادو شويو ټکیو راوگرځوم چې تر اوسه يې دغې سکالو ته نیغه پاملرنه نه ده هغو لوستونکو پام يو ځل بیا پور

 .  اړولې
  

غانو د ادب او میتالوژۍ هغه نیټه او ځای چې د ُم: لومړی پیراگراف 
 زړې په کې وکرل شول

 

                                                                                                                                                                                              

مخکې له دې چې عربي ددې سیمې يوه برالسې او واکمنه ژبه وگرځي د عیسوي پیړۍ له پیل . دی او د آرامي او عبراني ژبو يوه لهجه ده

د سیرياني ژبې سرچینه په آرمیا يا معاصر بین النهرين کې . ه د منځني ختیځ، منځنۍ آسیا او کیرالې د عیسويانو ژبه وهسره سم سیرياني ژب

پر بین النهرين باندې د الکساندر له بريد وروسته سیرياني ژبې د آشوريا د سترواکۍ هاغه لومړنی پرتم له السه ورکړ مگر له دې سره . ده

  [ژ]. تر څنگ خپلې ودې ته دوام ورکړسره يې د يوناني ژبې 

 

 .سر کپه يا غوڅ شوې ويي هغه ويکي يا لغات دي چې د دووه ويکو له پیل يا پای څخه نیم نیم غوڅوي او بل نوی ويی ورڅخه جوړوي  14

  [ژ]

 

15  Mœso-Gothic  : له جغرافیوي اړخه دا هغه سیمه ده چې د دانیوب او د ساووس د سیندونو د يو ځای کیدنې په ټکي کې پرته ده او لمنه يې تر

مخکیني لمنلیکونه . هغه وگړي چې په دې سیمې کې ديره دي گاتهان دي او ژبه يې په همدغه نامه ياديږي. تور سمندرگي پورې غځیږي

 [ژ]. وگورۍ
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مخه کړه؛ نوموړی يې لومړني پوه وو چې د مغانو ددين  او فلسفې د ډگر څیړنې ته  16زموږ نامتو عالم هیوادوال هايد 
. د واکمنۍ پر مهال ځای ورکوي 17ددغه ديني سیستم نامتو بنسټ ايښودونکي او لیکوال ته د داريوش هیشتاسپ 

ټاکي ؛ دا نیټه ورون هم هايد ته ورته لید لوری لري او دا زوړرتیا يې کړې چې د هغه لپاره ځانگړې نیټه یانکويتل دوپ
د زنداوستا جرمن  .19يا زرتشت د زوکړې نیټه وي 18ي دا د زورواسترز کال دی، او وايي چې ښاي. م ۹۸۵

 .هم د کلیوکر د لید لوري مالتړ کړی دی 22او هاردر 21هم همدې پايلې ته رسیدلی او جانس مولر 20ژباړونکی کلیوکر
ې مخک 25يې په منځ کې دي په دې باور دي چې زند اوستا له گشتاسپ 24او هیرن 23نور جرمن لیکواالن چې تايشن

جوړه شوې او د عمومي باور برعکس گشتاسپ، له داريوش د هیشتاسپ له زوی سره تل مغالطه شوی، زند اوستا د 
دواړه لید لوري له کرونولوژيکي . يا هوختشره پر مهال رامنځته شوی دی 26داريوش پر مهال نه بلکه د سیاکسرز

ځان کې نغښتي لري چې پر تأريخي پايلنیونو اهمیت وړ دي او نه داسې ځانگړي ټکي په  د اړخه نه  دومره زښت
وروستي لیکواالن هڅه کوي چې د آسیا په دغې لیرې پرتې سیمې کې د زرتشت د ژوند . باندې کومه اغیزه و شیندي

پرشیا د سترواکۍ له هغې نیټې  -د مستنده تأريخ له پیله لږ وړاندې وښیي؛ دوی کوښښ کوي دغه نیټه د میدو ،مهال
   . 27ښیي چې يونانیانو ته څرگنده وه ډيره وړاندې و

                                                             

16
 Hyde 

17  Darius Hystaspes  : ز کې د فارس د سترواکۍ د . م ۹۹۱هیشتاسپ د ويشتاسپ په نامه هم ياد شوی او فارسي سرچنې ادعا کوي ويشتاسپ په

ز کال کې ز . م /۹۹داريوش په .  هیشتاسپ د داريوش پالر وو. مگر هرودت وايي چې هیشتاسپ د پرشیا ساتراپ وو. باکتريا ساتراپ وو

دلته له داريوش هیشتاسپ څخه موخه گشتاسپ دی چې شرحه . داريوش د پالر مشر زوی وو. ز کال کې مړ شوی دی. م /۴۸يږيدلی او په 

 [ژ ]. به يې په راتلونکو پاڼو کې وگورئ

18 Zoroaster 

19
 Mem. sur lea anciennes langucs de la Perse. Par Anquétil du Perron, Mem. de l'Académie de Bell. Lett. T. 31., item Vic de Zoroastre, Zendavesta, Vol. 3. p. 5. 

 

20  Kleuker  : ز کلونو  ۲۷۷۷او  /۲۷۷ز کال کې بشپړه او کلیوکر د زند اوستا جرمني ژباړه د  ۲۷۷۲دوپیرون د زند اوستا فرانسوي ژباړه په

 [ژ ].  په لړ کې بشپړه کړه

21
 Johannes Muller 

22 Herder 

23
 Tychsen 

24 Heeren 

25
  Gushtasp  :د پالر نوم يې . زرتشت د گشتاسپ په دربار کې ومنل شو او د هغه په دين يې ايمان راووړ. د زرتشت پر مهال د بلخ پاچا وو

 [ژ ]. ستره جگړه يې د تورانیانو د پاچا ارجاسپ پر وړاندې وه.  لهراسپ وو

26
  Cyaxares  : [ژ ]. په لويديزو ادبیاتو او تأريخ کې د کیخسرو په نامه ياد شوی دی  .ز پورې د مادانو لومړنی پاچا وو. م ۹۸۹تر  ۱۹/له 

26
  Cyaxares [ژ ]. په لويديزو ادبیاتو او تأريخ کې د کیخسرو په نامه ياد شوی دی  .ز پورې د مادانو لومړنی پاچا وو. م ۹۸۹تر  ۱۹/له :    

زما یو شمیر لوستونکو ته به په یوه لښتنلیک کې د پارس د دوه وو سلطنتي کورونیو د نوملړ ښودنه په زړه پورې وي چې د میر آخوند او   27

 . نورو محمدي تأریخپوهانو د لیکنو له مخې را اخیستې ده
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په ټولیز ډول  یهغه کسان چې گومان کوي زرتشت د مادانو او د پرشیا د هخامنشي شاهانو له پیر سره هممهاله تیر شو
پورتنیو لیکواالنو ادعا کوله چې د حقايقو له مخې به گرانه . باور لري چې میديا د مغانو د ژبې او ادب آرټاټوبی وو

وي چې ددوی دريځ دې څوک تر پوښتنې الندې ونیوالی شي، پوهاند رسک په دې خبرې باندې ټینگ ودريد، هغه د 
نورو لیکواالنو د روډ .  ندنې چمتو کړ او له همدې کبله يې ختیځ ته سفر وکړښزنديش د پاتې شونو پلټنې ته ځان په سر

بلکه د ختیځې آسیا په يوې لیرې پرتې سیمې کې  نه انگیرنې ومنلې، روډ وايي چې د زند د کتابونو لیکوال په میډيا کې
ن د زند د کتابونو سرچینې او د همداشان دا لیکواال. وياکسوس ته نیږدې او ښايي هم په بلخ يا باکتريا کې تیر شوی 

                                                                                                                                                                                              

دده کره نوم گایومرت چې په زند . ) کیومرث یا کایومرث – ۱. لومړنۍ کورنۍ د پیشدادیانو یا سالطینو او قانون جوړوونکو په نامه یادیږي 

 (. اوستا کې یا لږ تر لږه په بندهش کې لومړنۍ څیره ده

 سیامک – ۲

 هوشنگ  - ۳

 طهومرث – ۴

 (ند پرسه پولیس ځالند او پرتمین سلطا) جمشید  – ۵
 زهاک -۶

 پریدون یا فریدون  – ۷

 منوچهر چې بل نوم یې فیروز دی – ۸

 نودر  – ۹

 د توران ، سایتیا یا تارتاري پاچا  –افراسیاب  – ۱۱

 

 . دا هغه په سویلي آسیا کې د سایتیانو د سوبو او لښکري خوځښتونو مهال بریښي. د پیشدادیانو کورنۍ همدلته پای ته رسیږي

  ۱یان یا اخامنشي کورنۍ ده دویمه کورنۍ کیان

 کی قباد – ۱

 کیکاووس یا سیاکسرز – ۲

 ستر کوروش –کیخسرو   - ۳

 .نوموړی د باکتريا اوسیدونکی او د خپل وخت فیلسوف وو او له ريښتونو پیښو لیرې وو. چې بايد کامبیز وي –لهراسپ  – ۴

لوستونکي کوالی شي د پرشیا . پاتې نور نومونه زما پلټنې ته دومره د اهمیت وړ نه دي. يا داريوش هیشتاسپ  –يا کیشتاسپ  –گشتاسپ  – ۹

کې يې خپره کړي او يا يې په  in the 5th vol. of the Ancient Universal Historyپر تأريخ باندې د سر جونز په مقالې پاتې نومونه تر السه کړي چې په 

Malcolm's History of Persia [لیکوال ]. کې تر السه کوالی شي  

 

همدا نومونه د دغه . نومیږي GEORGE DUKEپه لندن کې يو خپور شوی کتاب دی چې لیکوال يې  TIMES OF DANIELز کال کې د  ۲۸۴۹په : يادونه 

 : پاڼې  کې په دې ډول لولو  ۲۴۵کتاب په 

 : د پیشداديانو کورنۍ 

چې موسی خورني د بیوراسپ په نامه او فردوسي او طبري د ازدهاک : ُزهک   - ۹جمشید  – ۴طهومرث  – ۳هوشنگ  – ۱کیومرث   – ۲

نودر يا   - ۷. کې د افريدون په نامه ياد کړی دی  Histor. Armeniaپه    Klaprothاو   Oriental Trans. P.3طبي په . فريدون – /. په نوم ياد کړی دی

گرشاسف  – /۲. زوآب د طهماسپ يا د زودزغ زوی – ۵. (يو تورانی وو )افراسیاب  – ۸. نوذر چې میر آخوند يې د کمبخت په نامه يادوي

  (تأريخ منتخب او خوندمیر )، يا گرشاسف (لیبتاريخ )، کیشتاسب (میرآخوند )

  :د کیانیانو کورنۍ 

 – ۹لهراسپ،  – ۴کیخسرو  – ۳. پاڼې کې د نمرود يا ابدالدهر په نامه يادوي ۱۴۳کیکاووس میر آخوند يې د خپل کتاب په  – ۱کیقباد   – ۲

 [ژ]. داراب يا وړوکی درا – ۵داراب د بهمن زوی  – ۸. همای يا خني – ۷( اوږد السی )بهمن يا دراز دست  – /گشتاسپ يا کیشتاسپ 
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هغوی گومان کوي چې د زند د کتابونو د راټولولو بهیر د . هغوی مذهبي الرښوونو ته زښته وړاندې لرغونې نیټه ټاکې
يوجین بورنوف چې د لرغونې پرشیا د ادب يو له . ايم. اخامنشیانو له پیر څخه پیړۍ پیړۍ وړاندې تر سره شوی دی

رښندونکو زده کوونکو څخه دی د همدغه لید لوري په کلکو او غښتلیو مدافعینو وواښت؛ له همدې بريالیو پلټونو او س
کبله په دې وروستیو کې د دواړو  زند او د لرغوني ويدا د ډيريو زده کوونکو پیاوړې لیوالتیا دې ټکي ته اوښتې چې 

و مهالونو په زړه کې وړاندې يوسي؛ دوی له په دواړو ژبو کې ژب رغښتیز جوړښتونه له مهالیز اړخه ال نور د لرغون
د زند او ويدا پییلتوب او تړلتوب زښت نیږدې گڼي،  ېکالسیک سانسکريت سره د زند د مهالیزې نیږدې والي په پرتل

ښاغلی کولبروک گومان کوي چې د ويدا . او شتون يې د عامو وگړو د ژبو په توگه په تقريبي توگه هممهاله بولي
د ويدا له سندرو سره د زند . پیړۍ له پیله مخکې له څوارلسو پیړيو زياتې مودې کې تألیف شوي دي سندرې د عیسوي

ډير نیږدې والی په څرگنده دا پیاوړې انگیرنه رامنځته کوي چې زنداوستا دې زښت ډير لرغونتوب ولري، همدا کتنه 
ه له پرشیا دباندې ، هند ته نیږدې په يوه لیرې دغه لید لوري ته نوی رنگ او نوې څیره ور په برخه کوي چې دا کتابون

کړې او د عامو وگړو يوه  گوټ کې يا په خراسان يا په باکتريانا کې تألیف شوي او يادو ژبو په همدغو سیمو کې وده
 .ژبه وه

 

لیفاتو تر که مې تیروتنه نه وي کړي د زند اوستا د شرحې بڼې ته کره کتنه به زموږ مخې ته ددې او د ويدا د ټولو تأ
منځ ستر توپیر کیږدي او د انگیرل شويو نیټو او ويل شويو سیمو برعکس به له تعصب لیرې سړی په دې قانع شي 

ددې کتنې د زباد . ډيرو لیرو پرتو سیمو کې پرته ده چې ددغو کتابونو سرچینه  په بل ډير لیرې لرغوني پیر او ان په 
 . ته يوه لنډه کتنه وکړم منځپانگېرو، نو له دې کبله اړيم چې د زند اوستا لپاره موږ د السوندونو راټولو ته اړتیا ل

 

هغه کتابونه چې زند اوستا په کې رانغاړل شوې ده -: دويم پیراگراف   

 
دا برخه په بشپړې . د زند اوستا بنسټیزه ژوندۍ پاتې شوې برخه ونديداد يا د اورمزد له پلوه رالیږل شوی قانون دی

دا برخه په ځان کې له اورمزد څخه و زرتشت . هد ېشوې او انگیرل کیږي چې په خپله زرتشت لیکلنرمې ژبې ويل 
ته د الهام او وحې په بڼې يوشمیر د ښیراوو او تلعین نقل قولونه رانغاړي چې اورمزد يې زرتشت ته د الرښوونې په 

مغانو د مذهبي فرمانونو او لمانځنو په اړوند بې په دغو نقل قولونو کې د لرغوني ايراني نژاد د تأريخ او د . توگې کوي
خو بايد ووايو چې ونديداد په يوازې سر د ټولې اوستا يوه وړوکې برخه ده او پاتې برخه يې . شمیره د پام وړ ټکي شته

قابو يا ورکه ده او يا اروپايانو ته تر اوسه څرگنده نه ده، موږ اورپايانو ته يوازې د هغو شته وو السې نسخو د ال
د زند اوستا ټوله لړۍ يوويشت برخې يا نسخې لري . کـَـتــَالگونه راپاتې دي چې په هند کې ديره زرتشتیانو لیکلي دي

  .  28او په منځ کې يې يوازې يوه برخه چې شلمه برخه يې کیږي ونديداد دی
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 : د لیکوال یادونه   

؛ دري دیرش څپرکي  Nosk, Setud-Yeshtشت ی –، ِستد کُنس – ۱ -: د زند اوستا برخې شمیرلې دي چې دغه یې بیلگه ده  Rhodeروډ 
؛ دوه ویشت څپرکي لري چې لمانځونکو Nosk, Setud Guer ، ِستد گورکُنس – ۲. لري او د خدای او ارواحو د چلند په اړوند خبرې لري

 ککې لمونځونه ددې نس کونواو نورو شته وو نس Izeshnéروډ گومان کوي په یشت او ازیشنې . د تطهیر امرونه کوي او نور ته

د ایمان ، قانون او د زرتشت تگالرې ته د غاړې ایښودنې برخه چې په :  Nosk Vehesht-mansre ، ویهشت منسر کنس – ۳. برخې دی
 ۴. ر د ازیشنې یو شمیر برخې او د بندهش دوې برخې د ویهشت منسر د کتاب وړې ټوټې ديد روډ په باو. قیامت پورې اړه لري

برخه له همدغه کتابه اقتباس شوې  Yesht-Ormuzdداسې بریښي چې د یشت اورمزد . او نورو منځپانگهد قانون : Nosk Bagh، بغ  کنس –

؛ دا برخه شرارت، پورتني او کښتني خدایان، د ټولو موجوداتو طبعیت، الوهیت، Nosk Duasdah-Hamast، دوازده همست کنس – ۵. ده
د . ځیني برخې دې له همدغه کتابه اقتباس شوي وي Boundeheshداسې ښکاري چې د بندهش . اوبه، ونې، څاروي او نور رانغاړي

په پورته  کونهگ له مخې ښکاري چې پاتې نسد کتلو. نهم نسک یا نهمې نسخې یوه برخه د نورو په شان په ازیشنې کې راغلې ده

خو ایم . ټولې برخې ال تر اوسه ژوندۍ پاتې دي کد وندیداد برخه ده او روډ وایي چې ددې نس کشلم نس. ویل شوي ډول دي

  :ئ وگور. بورنوف برعکس گومان کوي د وندیداد یوازې یوه برخه ژوندۍ پاتې ده

Rhode, Die heilige Sage, &c., der alten Meder, &c.—Burnouf, Comment. sur le Yaςna.—Avant-propos. 
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ويل شوې چې يو شمیر مناجات يا رسمي دعاگانې دي چې په زرتشت  30په پهلوي کې ازيشنه  29 ې تهيا يشن ېيسن
روډ گومان کوي چې يسنه د مناجاتو د يوې ټولگې په توگه په بیالبیلو . پورې منتسب او اورمزد ته يې کړي دي

 دا برخه له ونديداد څخه جوړه شوې او. پړاوونو کې لیکل شوې او يوازې يوه برخه يې زرتشت په خپله لیکلې ده
دا برخه اوس تر چاپ الندې ده چې په . کیدای شي له نورو هغو نسخو هم جوړه وي چې نورې ژوندۍ نه دي پاتې

32نیايشونو  ]برخه د مرسته غوښتونکو دعاگانو  31د ويسپرد. بورنوف اصالحات هم راغلي دي. نوې بڼې کې د ايم
] 

. په نامه ياد شوي دي 33ونديداد ساده په يوه وار د دغه درې نسخې يعني ونديداد، يسنه او ويسپرد ټول . يوه لړۍ ده
34سي روز  ]ددغو نسخو تر څنگ يو شمیر نورې نسخې شته چې په دويمه کچه د اهمیت وړ دی لکه ديرش ورځې 

] 
په شان،  36کې ، کټ مټ د راوروسته مهالونو د کلدانیانو کونويې عبادتي کالهینداره بولي، په دغو نس 35چې کلیوکر

ويل شوي چې يو لمانځونکی دې د خپلې لمانځنې پر مهال د هرې میاشتې په هرې ورځې خپل مخ کومې خواته واړوي 
د ستاينو يا سرودونو يوه تولگه ده؛  -:  37په کې نغوتې شوې دي؛ ساده يشت ته او د هرې ورځي نبوغي ښه والی

اوسنۍ  څرگندوي چېبندهش کتاب په زند کې نه شته او ده چې د زښت اهمیت وړ ده؛ مگر د  38بندهش کنس یوروست
ي ژبې موندل کیږي او ښکاري پهلودا برخه يوازې او يوازې په  .هیڅکله د زند په ژبې کې شتون نه درلود يېبڼې 

چې په نسبتاً  معاصر وخت کې جوړه شوې ده مگر په همدې برخې کې داسې ټوټې شته او يا دا چې د زند اوستا د 
دا برخه د پارسیانو د پیدايښت يا د . اصلي نسخو له مخې اقتباس شوي او اوس د زند په ژبې کې ورکې دي بیالبیلو

ً  د زړو . بڼه لري چې له څلور ديرشو بیالبیلو برخو جوړه شوې ده 39تکوين د کتاب په دې کې ډيرۍ برخه ظاهرا
يو شمیر يې . څخه اقتباسونه راغلي دي کونوشويو نسمغانو د میتالوژۍ او قوانینو نقل قولونه او د زند اوستا له ورکو 

پلټونکو او . په ډيرو نیږدو وختونو کې جوړ شوي او د ځانگړو مذهبي پاړکو يادښتونه په کې رانغاړل شوي دي
څیړونکو ته وړانديز کوم چې د بندهش په برخې کې دې په خپلو انتقادي سترگو زښت ډير پام وکړي او د ډيرو جوړو 

                                                             

29 Yaςna, or Yashna 

30 Izeshné 

31 Vispered 

32 invocations 

33 Vendidad Sade 

34
 Sirouze 

35
 Kleuker 

36 Chaldean 

37
 Yeshts Sade 

38
 Boundehesh 

39  Persian Genesis  : کتاب دی چې په کې د آدم او هوا او ځمکې او آسمان، جنسیس په يوازې سره هماغه د يهودانو د تورات

د لیکوال موخه دا ده چې د زند اوستا دابرخه فارسیانو . پرښتو پیداښت او د لرغونو مهالونو روايات او افسانې رانغاړل شوې دي

تأريخ لري، د  فارسیان د خپل تأريخ لومړنی ټکی چې ددولت لرونکي ول او لیکل شوی. ته په هماغه کچه سپیڅلې ښکاري

 [ژ ]. ز کال وروسته راپیلوي. م //۹کوروش له مهاله له 
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روډ په ډير ځیر . ايم. رو برخو او د لرغونو او اصلي برخو تر منځ دې نري توپیر ته کلکه پاملرنه ولريشويو معاص
او احتیاط د دغو توپیر لرونکو برخو شننه او کره کتنه کړې او څرگنده کړې يې ده چې د مغانو د لرغونو دکتورينو په 

کومه برخه يې په راوروسته مهالونو کې ورزياته شوې  اړوند کومه برخه د مالوماتو له اصلي سرچینې څخه راغلې او
 .    ده
 

 د زند اوستا اساطیري افسانې -: دريیم پیراگراف 
 

40زيروان اکرين "د زنديش د سپیڅلو کتابونو د اساطیرو يا د هغوی د تیوگونۍ له مخې 
نا خلق شوې  "چې موخه يې  "

يناتو سرچینه له همدغه ځايه ئد ټولو موجوداتو او اجرامو سرچینه ده او د کا "ناخلق شوی وخت دی "او  "هستي
يو يې آهورا مزدا وو، د آهورا مزدا . همدغې هستۍ د ټولو شیانو سرچینه دوه وو غښتلیو استازو ته ورکړه. پیلیږيرا

دايي هستي ده چې په پهلوي کې نوم د زند په اصلي نسخې کې دی او د ايم بورنوف په وينا د آهورا مزدا د نوم مانا خ
يا  "پیتر انگره مینوش "بل استازی  .41آهورامزدا د روڼا يا نور بنسټ يا د نور عنصر دی. يې د اورمزد بڼه اخیستې ده

                                                             

40  Zerouane Akerene  : ز  کال کې د ۲۸۷۹په : زيروان اکرين The National quarterly review  اوکتاب خپور شوی Edward Isidore Sears 

د پاڼو له مخې د خپلې شننې  ۳۴۴او  ۳۴۳لیکوال د کتاب په اوومې پاڼې کې د زند اوستا د دويم ټوک ددويم څپرکي د . لیکلی دی
. په لړ کې وايي زرتشت نا خلق شوۍ هستۍ ته د زيروان اکرين نوم ورکوي چې د ازلي، ابدي يا نه مړ کیدونکي مانا ښندي

دغې هستۍ . ده پنځوونکېاو تر تله به ژوندۍ وي او همدا هستي د ټولو مخلوقاتو  زتشت وايي دې هستۍ تل شتون درلودلی
چې د ښیگنو روح ده او د ټولو  وپنځاوهد اور او روڼا له گډولې يې اورمزد يا آهورامزدا . وپنځولهلومړی اوبه، اور او روڼا 

ما ژباړونکي ته د پورته ويیکي . همدې هستۍ اهريمن هم جوړ کړ چې د شر او بدمرغۍ نښه ده. يناتو پر سر بشپړ واکمن دیئکا
 [ژ]. د مانا موندل اړين ول نو ځکه مې دا شرحه وړاندې کړه

  

41
کې چې په دې وروستیو کې یې د مغانو د فلسفې او عباداتو په بورنوف په علمي څیړنیزې کره کتنې . د یسنې په اړوند د ایم  

هکله کړې موږ اوس پوهیږو هومره چې معاصر لیکواالن یې وایي فارسیان په هغه مهال کې نه دومره په متمدنې پوهې سمبال ول 

ې د پارسیانو د تفسیر برعکس هغه روڼا چې د یسنې د لیکلو پر مهال ستایل شو. او نه په میتافزیک کې له دومره پوهې برخمن ول

د  "بورنوف وایي . بولي "او مادي نور د ذاتي نور غبرگون یا انعکاس ېمعنوي یاد ذاتي نور په توگ "هغه روڼا نه ده چې دوی یې د 

لمر،  فلسفي ادراک له مخې روڼا یا نور د زرتشت د کتابونو خټه او تومنه نه جوړي بلکه له روڼا څخه د زرتشتي کتابونو موخه د

 [",lumina sine principio ex se ercata "] کې دا روڼاوې د بورنوف په فرانسوي اصطالح "ساده وندیداد"په . سپوږمۍ او ستورو روڼا ده
د فارسیانو دین د لرغونو گروهنو د سماوي اجسامو د عباداتو له پاتې شونو جوړ یو دین دی؛ زرتشت " نوموړ زیاتوي . روڼاوې دي

 ". پرته له دې چې د سماوي اجسامو د عباداتو مخه ونیسي یا یې منع کړي، هغو ته یې په خپلو دوکتورینو کې نوې پسولنه ورکړه

امتو گایتري سره پرتله کوي، گایتري هغه مرسته غوښتونکي دعا ده چې په بورنوف د فارسیانو دغه مادي نور د برهمنانو له ن. ایم

دا . څو ویداگانو کې ښکاري او هیڅ شک نه شته چې دا د هندوانو د دعاگانو په منځ کې د لرغونترینو دعاگانو له پاتې شویو څخه ده

    -: کولبروک  په دې توگې ژباړلې ده . دعا ایم
خوښ شه، زما په کالم؛ دغه څوبمن ذهن ته را . ستا پلو ته ډالۍ کووغوره او نوې مو ستاینه ! لمره اې ځالنده ، اې پرتمینه " 

خپره نړۍ  پریږده هغه لمر دې زموږ ساتندوی وي چې سترگه یې پر ټولې. په لټې کې دی نېنیږدې شه، لیواله زړه د مینې د موند

د عقل . پریږده زړونه موږ د سپیڅلي ساویترۍ د ستاینې پر پلوشو روښانه شي؛ ستا پلوشې به زموږ د علقونو الرښودې وي " ".ده
 ".د خاوندانو الرښود، د پوهې پلوشې دي، د شکرونو په نذرانې او د ستاینو په بدرگې دې پر سپیڅلې ساویتري سالم وي

ناتو لمر یې ئپنځوونکی خالق، د کا "ساویتري په پیژندنې کې وایي چې ساویتريد ښاغلي کولبروک له ژباړې وروسته مفسر د  

 : وگورئ  . مگر دلته ساویتیري یوازې او یوازې لمر دی. "جوړ کړی دی

Wilson's Lexicon, and Colebrooke on the Vedas, Asiat. Res. vol. 8. p. 400. octavo ed.; also M. E. Burnouf," Extrait d'un commentaire et 

d'une traduction nouvelle du Vendidad Sadé,l'un des livres de Zoroastre, Nouv. Journ. Asiat.  

 

 "معنوي نور "داسي ښکاري چې د ماورألطبیعه ځواک لپاره د لومړنیو َپیرونو د انسانانو خام ذهن دومره پوخ نه وو، تردې دمه د 

ښایي د معنوي نور نغوته په ریښتیا هم د . یوازې سامي ملتونو منلی وو چې په تصور کې د نور خلقت ورته هماغه مادي نور وو

 [لیکوال ]. ، دا نور غیر مادي نور نه بلکه یو نری او نورپنځلی څرک وويله اصطالح سره تړلی و Ferouers فروورانو
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اومرزد په اليتناهي نور کې اوسیږي او اهريمن د تیارو په تل کې . 42اهريمن دی چې د تیارو او شرارت بنسټ دی
يو بل پر وړاندې د ابدي مخالفت لپاره خلق او له هماغې پیلنیزې شیبې له يو بل سره په جگړې دا دواړه د . ديره دی
چې په دې جگړې کې  ،شريرې هستۍ  تر منځ د اهريمن او آهورامزداابدي اليتناهي هستۍ پنځوونکی ، . اخته دي
د آهورامزدا تر مشرۍ الندې به يوه عیني نړۍ  او پريکړه کوي چېراباسي  ېپه توگ ېالرد د حل  شوي،راپورته 

برخلیک غوره او ورته وويل شول چې يو شمیر  کې ـیناتو په يوه څرگند ازلي مهالئآهورامزدا ته د کا. رامنځته کړي
په لومړيو درې زور کالو کې آهورامزدا . وـناتو دغه مهالیز واټن دولس زره کاله وئبدلونونه دې رامنځته کړي؛ د کا

زينی واکمن وو، په دويمو درو زرو کالو کې چې اهريمن بايد واکمن وای لومړی د اهريمن هڅې بريالۍ ونه ختلې؛ يوا
د هغوی د واکمنۍ دريیم پړاو يو برابر وو چې ددواړو تر منځ د يونیم يو نیم زرو کالو برابر ويش کیږي؛ د درو زرو 

   .په څلورم پړاو کې اهريمن تر پايه برالسی کیږي
 

تورو ځواکونو پر وړاندې په غیبو باندې عالم آهورامزدا د خپلې برخې د ټینگښت لپاره  د ټولو ځمکنیو موجوداتو  د
نړۍ د  یدل کیدونکېپه سترگو ل او په دې توگې مادي. ېوپنځول ۍجین۶ نجلې لپاره فرووران يا ساتندويه ارواحه گانې يا 

  .  د ټولو جسمي موجوداتو ژوندۍ لومړنۍ بیلگې دي، مخکې کیږيـي نړۍ څخه چې ئفروورانو له نالیدونې يا نامر
 

د عیني نړۍ په پنځولو يا خلقت سره چې کیدای شي احساس له مخکې خلق شوې منعوي هستۍ آهورامزدا يا اورمزد 
ورسره بدرگه او يا احساس ته د پوهیدا وړ وي، لومړی د جنت او ځمکې تر منځ لیندۍ  جوړه کړه چې د ځمکې او 

لوړ غر کیښود، د غره لوړوالی د جنت تر ټولو څنډو ، د روڼا تر  43د ځمکې پر مخ يې د البرج . ل دیـُجنت ترمنځ پ

                                                                                                                                                                                              

د دهخدا په فرهنگ کې يې شرحه داسې . د فروورانو لنډه مانا ساتندويه ارواح گانې دي. فروهر دهد لیکوال موخه له فروور څخه : يادونه 

دا د دوه وو ويیکو . ي کې فروهر او په اوستا کې فره وشي او په لرغوني پارسۍ کې فرورتي ويل شوېپهلوپه : فروهر: " ژباړه : راغلې ده

د اوستا پر بنسټ فروهر هغه ځواک وو چې اورمزدا د خپلو نیکو بندگانو د ساتلو . په مانا دهگډوله ده چې فرا يا فره د مخکې او ور د پوښلو 

کله چې اورمزدا خاورينه نړۍ جوړه کړه . لپاره راولیږه او دا هغه ځواک دی چې د نړۍ ټوله هستي د هغه د ځالنده ځواک له کبله ټینگه ده

کې جوړ کړل او هر يو په خپل وار دې خاورينې نړۍ ته رالیږي، له هغه وروسته  فروهر د نړۍ ټول ښه خاليق د الندينۍ مینو په نړۍ

زما دويمه يادونه د گايتري د دعا په اړوند ده چې ښايي پورتنۍ ژباړه  ".فروهر مرگ جوړ او بیرته په هماغې لومړنۍ پاکۍ آسمانو ته وختله

دا ژباړه کټ مټ د انگريزي ژباړې له مخې او انگريزي ژباړه . شوېهومره ښکلې نه وي ژباړل شوې چې په هندي يا سانسکريت کې ويل 

له دې کبله ښايي په پښتو ژباړې کې هغه خوږ ژبنی خوند پروت نه وي چې په اصلي متن کې پروت . يې د فرانسوي ژباړې له مخې شوې ده

 [ژ]. دی

42 Petiare engre Meneosch 

Albordj43   : د میدیا په شمال کې د البرز لوړ غر دی چې د میدیا په جغرافیوي جوړښتونو  داسې ښکاري چې  د البرج غر هماغه

کې کله البرج او کله البرز لیکل شوی  ځایونو په حقیقت کې البرج هماغه البرز دی چې په بیالبیلو. کې تر ټولو ستر جوړښت دی

په دې ټکي ټینگار او ه په باکتریا کې گڼي خو هغه کره کتوونکي د زندیش د میتالوژۍ سرچین. مگر موخه یې هماغه یو غر دی
کوي چې پخوانی یا لومړنی البرج په همدغه نامه یو بل غر وو، ددغه غره نوم تر اوسه په ځیر څرگند نه دی چې د بلخ په کومې 

  [لیکوال ]. لیرې پرتې سیمې کې دا غر والړ دی

تأریخپوهان په دې باور دي چې د البرز په نامه د غره لوړه دنگه د له لیکوال را وروسته پلټونکي او څیړونکي او افغان : یادونه 
بریتانوي لښکر په نولسمې پیړۍ کې په خپلو . فردوسی د البرز د غره لړۍ د هندوستان کرښو ته نیږدې بللې ده. پامیر څوکه ده

د غرونو لمنې د زرتشت د ورور د  زرتشتي روایات د البرز. نقشو کې د هندوکش غرونه د البرز د غرونو په نامه یاد کړي دي

پیشتون د استوگنې سیمې بللې دي او وایې پیشتون کندز ته نیږدې چې په اوستا کې د خندز په نامه یاد شوی دیره شوی او له څو 
لړۍ د  په یو شمیر نورو لرغونو روایاتو کې د قفقاز د غرونو. زرو کالو وروسته به زرتشتي دین د اهریمنپالو له منگولو وژغوري

له دې داسې . البرس په نامه یاده شوې او کرمان ته نیږې غرنۍ لړۍ د البریز په نامه اسالمي جغرافیه لیکونکو ریکارد  کړۍ

په زند اوستا کې . ښکاري چې دا نوم په څو څو ځله د غرنیو لړیو دنگو څوکو ته ورکړل شوې او په یوه غږ منلی ریکارډ یې نشته

 ویل شوی د فارسي د بلند ریښه په برزیتي کې ده او هره. ر یاد شوی او ویل کیږي د البرز د نامه جرړه دهد هرابرزیتي په نامه غ
 [ژ]. د څار مانا ښندي په خپله
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په نامه ُپل د  44د څینود. جنتې سیمې پورې رسیږي؛ او پر لوړې دنگې څوکې باندې يې د خپلې استوگنې ځای جوړ کړ
او د سپیڅلو نیکمرغو  46ټینگ گنبد پورې چې د فروورانو د جنت تر 45رج له همدې لوړې دنگې پیل او د گورودمنبال

ارواحو ټاټوبی دی غځیږي؛ تر پله الندې د دوزخ ستر او زښت ژور گړنگ ، تور تنگی دی چې د اهريمن د استوگنې 
 . ځای دی

 

د اهريمن پر وړاندې د آهورامزدا  جگړه د درو زرو کالو په دويم پړاو کې پیلیږي، دې جگړې ته د چمتووالي لپاره 
آهورامزدا د جنت ځالنده کوربانه ، لمر، سپوږمۍ او ستوري رامنځته کوي، دا خوځنده هستۍ ټولې د هغه په چوپړ کې 

چې هر سهار له خپل ټاټوبي د البرز له غرونو سر راپورته کوي،  يناتو تلپاتې نه مړ کیدونکی سلطان دیئلمر د کا. دي
يناتو چاپیره گرځي ، د خوځښت په لړ کې د جنت تر لوړترينې گنبدي څوکې پورې ځان رسوي او ماښامي ئد ټولو کا

ا آهورامزدا سپوږمۍ جوړه کړه چې د جنت تر ټولې کښتنۍ لمنې گرځي ر. بیرته خپل کهاله البرز ته ځان رارسوي
گرځي؛ آهورامزدا د جنت په ټولې پورتنې لمنې کې نورې ځمکې جوړې او ثابت ستوري يې د فلک په لوړې گنبدې 

يا په دې توگې ټول تشیال يا فضا له ځمکې نیولې د فلک تر لوړترينې گنبدۍ پورې په دريوو برخو . لمنې کې وټومبل
 . کړيو ويشل کیږي چې د لمر، سپوږمۍ او ستورو کړۍ دي

  

د ستورو په دغه لوی لښکرکښې ستوريز سرتیري د اهريمن پر وړاندې جگړې کې په دولسو ډلو ويشل شوي چې د 
47رة البروج الکواکبئدا ]ستوريزو کړيو دولس غړوسکې 

د جنت د څلورو خواوو ستوري په ال سترو . جوړوي [
د ستورو هغه  [مشتري ] 48يا جوپیترتشتر . غښتلو سرتیرو سمبال شوي، هره ډډه ځانته څارونکی يا بولندوی لری
د جنت د لويديزې ډډې؛ ويننت يا  [زحل ] 49شهزادگی دی چې د جنت د ختیځې ډډې ساتنه کوي؛ سیتويس يا سترن

د جنت د شمالي ډډې  [مريخ ] 51د جنت پر سويلې ډډې باندې واک چلوي؛ او هفتورنگ يا مارس [عطارد ] 50مرکیوري
چې د زهرې ستوری دی د ټولو ستور پاچا، د ټولو ستورو ساتندوی او  52يا میترا ددې ترڅنگ، میشگاه . ساتنه کوي

په الس   [يا عطارد ]بنسټیزه دنده يې د جنت سويلي ډډې ته د مرستې رسول دي، د جنت د سويلي ډډې ساتنه د ويننت 
يزلښکر الندې د جنت تر ټولو ستوريزو شهزادگیو او ستور تر دغو. کې ده او تر ټولو وړوکی او کمځواکی ستوری دی

. ننوځي جنت د پله څارنه کوي او اهريمن هڅه کوي چې له همدې الرې دد څینو 53ټولو غښتلی سپی سورا يا سیريس
 . سورا ثابت ستوری دی او د نورو ستورو په شان ددې وړتیا نه لري چې خپل موقعیت ته بدلون ورکړي

 

                                                             

44 Tschinevad 

45 Gorodman 

46 Ferouers 

47
 zodiacal constellations 

48
 Taschter, Jupiter 

49 Satevis, Saturn 

50 Venant, Mercury 

Haftorang, or Mars
51

 [ژ ] . کیدای شي هفت اورنگ ولوستل شي:   

52 Mishgah, or Mithra, the planet Venus 

53
 Sura, or Sirius 
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شريرو موجوداتو يو ويَروونکی لښکر جوړ او خپله جگړه يې پیل د لومړي درې زره کلن پړاو په پای کې اهريمن د 
کړه؛ مگر د آهورامزدا پرتم په ځانگړې توگې د فروورانو د سپیڅلو انسانانو سپیڅلي بصیرت و بیراوه  او بیرته د 

 ه پنځونهپلآهورامزدا خ. تیارو ژور تل ته الړ او د نورو درو زرو کالو لپاره په کمځواکه توگه په خپلې ډډې پريوت
په شان د ټولو ژونديو  55په نامه د ځمکې ساتندويه ارواح يې جوړه کړه چې د هیترو 54، د سپندومدهکړ هبشپړ

چې سپوږمۍ ده د وخت او مهال، کلونو، میاشتو او ورځو سلطان او د اوبو ساتندويه  56خرداد. موجوداتو مور ده
د ځمکې او . ورکوي «فوران » ندې چینې څخه اوبو ته دارېله تلبها 57ارواح ده چې د البرج په ډډې کې د اردويسر

ټول دنیوي شیان د . جنت پر مخ د طبیعت د بیالبیلو لړيو ساتنه او پاملرنه نورو ستوريزو سپیانو ته ورکول کیږي
ته مشرانو  ۷دوی ټول په گډه اوو  .لري [پرښتې ] 58جینۍ۶ نجونې سیوري الندې خپلې ساتندويه واکمن اهورامزدا تر 

په دغو اوو مشرانو کې تر ټولو مشر يې اورمزد دی او شپږ نور . په نامه ياديږي 59تابع دي چې د اوو تنو امشاسپندانو
په . 65او امرداد 64، خرداد63، سپندومد62، شهريور61، ارديبهشت60بهمن -: چې د ده تاج گرد چاپیره والړ دي دا دي 

 .رسیږيدې توگې د درو زرو کالو دويم پړاو پای ته 
 

په  څلورم درې . ی څاوری دی، جوړ کړن، چې په څاوريو کې لومړ66په څیرمه وخت کې آهورامزدا لومړنی غوايی
زره کلن پړاو کې اهريمن په ډيرې څوبمنۍ د ديوانو يا د تورو ځواکونو په سرونو جگړه پیل کړه چې مشري يې شپږو 

اهريمن د . نومیدل – 73او زرتش 72، فريک71یت، نک70، ساويل69، اندير68اکومن  -کوله چې   67ويروونکو ديوانو
                                                             

54
 Sapandomad 

55 Hethro 

56 Khordad 

57 Arduisur 

58  Genii  : او مانا يې  نوم دید لوستونکو دې پام وي جینۍ او نجلۍ چې تر اوسه په پښتو کې په خپلې لومړنۍ بڼې ساتل شوې يوه اوستايي

 [ژ]. هماغه ساتنديوه ستوريزه پرښته ده چې په پورته متن کې يې يادونه وشوه؛ او نن يې موږ او تاسو د نجلۍ لپاره کاَروو

59 Amschaspands 

60
 Bahman 

61
 Ardibehesht 

62 Schariver 

63
 Sapandomad 

64
 Khordad 

65 Amerdad 

66
 Bull 

67 Devs 
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مار په جامو کې د ځمکې پر مخ خپور شو او د لومړني غوايي په گډون د هر جوړ شوي موجود په ځان کې ننوت او د 
اهريمن د جنت پر وړاندې هلې ځلې وکړې او د ثابتو ستورو . تورو لوخړو او لوگي په بڼې يې ککړتیا رامنځته کړه

یوله؛ خو بیا له آهورامزدا سره مخامخ شو او د فروورانو د سپیڅلو انسانانو په مرستې يې اهريمن په يوه برخه يې ون
سره له چې اهريمن يې يو ځل بیا دوزخ ته په شا و تمباوه مگر اهريمن دا ځل په دوزخ کې پاتې نه شو؛ . شا وتمباوه

په زړه کې ځانته الره ومومي او همدلته د ځمکې  اهريمن د خپلو ملگرو په مرستې بیا په دې بريالی شو چې د ځمکې
په زړه کې په بريالي الس ناست دی او د اليتناهي ځواک د حکم پر بنسټ چې آهورامزدا او اهريمن دواړه يې پنځولي، 

 . دواړه د ځمکې په زړه کې ناست دي
 

د اهريمن تاړاکونو د ځمکې پرمخ سترې ورانۍ رامنځته کړي او د نورو موجوداتو تر څنگ يې لومړنی غوايي هم 
يا لومړنی انسان  74ککړ کړ ، د لومړني غوايي د مړينې پر مهال ول چې د ښۍ اوږې له اړخه يې کیاومورتس 

طبیعت د ټولو خوځندو موجوداتو په راووت چې وروسته د  75و له کیڼې اوږې څخه يې د گشرن غوايیاراووت؛  
اهريمن د آهورامزدا د ټولو خالصو او . په دې مانا چې د گشرن له ځانه نباتي نړۍ وزيږيدله: ساتندوی نبوغ بدل شو

پاکو موجوداتو پرضد نا پاک، زهر او ويروونکي دښمنان پنځوي؛ د گټور سپي پر ضد شرير لیوه پیدا کوي او د ټولو 
اهريمن لومړنی انسان چې هم نر وو او هم ښځه وژني؛ د کیومرث د وجود له . يپنځوري نباتات نباتاتو پر ضد زه

                                                                                                                                                                                              

68 Akuman 

69 Ander 

70 Savel 

71 Nakaet 

72 Farik 

73 Zaretsh 

74   Kayomorts  :په لومړنۍ اوستا کې دا نوم د گايومرتن په بڼه راغلی او په راوروسته تعديل شوې بڼې . دا د کیومرث د نامه اړول شوې بڼه ده

. په بڼې راغلی دی په منځنۍ فارسۍ کې د کیومرت او په معاصرې هغې کښې د کیومرث. کې د گايو مرد او گايومرت په ډول ويل شوی دی

د مړيني يا مردن په مانا ده چې موخه يې د فاني يا  tanəmarد ژوند په مانا او مرتن   gayaگايا . دا نوم له دوه وو ويیکو جوړ شوی دی

بدلیدونکی  که د سانسکريت او اوستا جرړو ته وگورو وينو چې گ په ج. او په اوستا کې لومړنی پنځول شوی انسان دی. مړکیدونکي انسان ده

دی او په هندي کې جیا او جیون کیږي او په پښتو کې گ کیدای شي په ژ واوړي چې  ژوی يا ژوند کیږي او په فارسي کې په ز بدلیدونکی 

برعکس په شهنامې کې کیومرث يا گايومرتن د ځمکې پر مخ لومړنی پاچا بلل شوی چې د يوه غره په سمڅې . دی چې زند او زندگي کیږي

آهورامزدا ورته د فر يا اوستا پر بنسټ خوارنه ورکړه او يو پرتمین انسان ورڅخه جوړ او . ده او د پړانگ پوستکی يې پر ځان ووکې اوسی

سیاه . د کیومرث زوی سیاه مک نومیده چې له اهريمن پرته پر ټولو گران وو، اهريمن د ديوانو لښکر جوړوي. سلطنت يې ور په برخې کړ

په نامه يوه پرښته راځي او کیومرث ته وايی چې سیاه مک لښکر [ په اوستا کې د سرواشې ]په دې لړ کې د سروش مک ځانته لښکر لري، 

کیومرث د زوی پر مړينې . سیاه مک د اهريمن ننگونه مني او ځان جگړې ته چمتو کوي او سیاه مک د ديوانو په جگړې کې مري. لري

اوس هغه مهال . يا سروش بیا کیومرث ته وايي چې د اهريمن پر وړاندې جگړې ته چمتو شيپه دې لړ کې پرښته . کلونه کلونه ساندې وهي

ځي او په پای کې هوشنگ د اهريمن د زوی سر ورشوی او د هوشنگ جگړې ته د اهريمن زوی  ندی چې د سیاه مک زوی هوشنگ ځوا

 [ژ]خپل لمسي هوشنگ ته پريږدي  کیومرث له ديرش کلنې پاچاهۍ وروسته خپل تخت او تاج. پريکوي او جگړه گټي

75
 Bull Gosherun 
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. چې د انساني کهول ريښتوني نیکونه دي غوړيږي 76جوهره يو نبات غوړيږي او د میوې پر ځای میشا او میشانه 
رامزدا د خپل پنځوونکي په توگې دواړه په لومړيو کې سپیڅلي او بیگناه دي، او د جنت لپاره پنځول شوي دي او آهو

ستايي؛ ملگر دلته په جنت کې د اهريمن په غولوونکې لومې کې ښکیل کیږي، اهريمن دوی ته يوه میوه راوړي، دوی 
ښځه لومړنۍ موجوده وه .  په گناه خپله جنتي خوښي له السه ورکوي ۍمیوه خوري او د اهورامزدا له امره د سرغاړ

له پنځوسو کالو وروسته يې ماشومان نړۍ ته راوړل چې سیاه مک او ويشک . قرباني شوهچې ديوانو ته بلهارۍ يا 
 . نومیدل او سل کاله وروسته مړه شول؛ هغوی به د خپلو گناهونو په بدل کې د قیامت تر ورځې په دوزخ کې ربړيږي

 

فاني او ناخوښی بشريت د خپل مور او پالر د لومړنۍ گناه په تور ال تر اوسه د آهورامزدا او اهريمن د نړۍ تر منځ 
د آهورامزدا په الس جوړ شوی انسان بايد ښه . پاتی دی، او آزاده دی چې د ښو او بدو تر منځ الر په خپله غوره کړي

سي، سپیڅلی اوسي او د تورو ځواکونو پر وړاندې جگړې کې الره غوره کړي او کوالی شي چې ښې چارې پرمخ يو
که . د خپل پنځوونکي مالتړ ته راودانگي؛ مگر اهريمن او ديوان يې شپه او ورځ د بدۍ پر لور غولوي او هڅوي يې

ر اولوهیت د خپل الهام او تکل او د روڼا د قانون له الرې د انسان مرستې ته نه وای رادانگلي نو د بیالريتوب پ
ددغه قانون اصل ته په متابعت انسان د ديوانو د ځواکونو پر وړاندې . وړاندې مقاومت کې به ډير کمځواکی وای

ومنه په لنډون دا ده تددغه قانون . دريږي او د آهورامزدا  او د روڼا د روح تر ناڅاپه مرستندويه سیوري الندې راځي
هغه څه چې خالص دي د آهورامزدا له خوا راځي او . وکړهچې فکر وکړه، خبرې وکړه او په سپیڅلي خلوص چلند 

دا دي . هغه چې نا خالص دي د اهريمن له پلوه راځي؛ د انساني وجود پاکي له اخالقي پاکۍ سره برابر يو ارزښت لري
 . ددغه پرتمین قانون ځانگړتیاوې چې منځ کې يې پاکي او خلوص ستره موخه ده

 

يا د هغوی فروورانې د لومړي ځل لپاره وپنځول شوې هغوی د جنت په گنبدۍ، د  کله چې د انسانانو ارواح گاني،
د اړتیا له مخې هغوی ته جسمیت ورکول کیږي او د آزموينې ډگر ته . آهورامزدا او د روڼا په قلمرو کې ديره ول

د نیکیو ډالۍ ورکول رالیږل کیږي، د هغوی پر مخ د نیکیو او بديو دواړه دروازې پرانیستې دي، نیک چلندو ته به 
جینیو  ونیک چلندو انسانانو ته به له مړينې وروسته د نیک چلند. کیږي او بد چلند به له مړينې وروسته خپله سزا ويني

له پلوه ناببره ښه راغالست وويل شي، د جینیو تر الرښوونې او د سورا د سپي تر ساتندويه سیوري الندې به د څینود 
دلته آهورا مزدا د هغوی د چلند قضاوت کوي . چې بد چلنده ارواحې د ديوانو له پلوه کش کیږيله پله تیر شي، حال دا 

هغوی چې نیک چلنده ارواحې وي د پله له سره تیريږي او د خوښیو او برکاتو سیمې . او د هغوی برخلیک ورته ټاکي
بد چلندې ارواح . راغالست ويل کیږيته ننوځي او د جنتي امشاسپندانو له پلوه ورته د خوښیو په لوړو غږونو ښه 

گانې د دوزخ ژورې کندې ته لويږي او دديوانو په الس کړول کیږي؛ ددوزخ په دې ژورې کندې کې يو شمیر د 
له کړاوه خالصیږي، مگر غټه شمیره يې د مړيو د بیا  کبله دعاگانو د او د خپلو ملگرو او خپلوانو د ښو کارونو له 

 . امت تر ورځې پورې په کړاو کې پاتې ويراژوندۍ کیدلو يا  د قی
 

کله چې آهورامزدا ستوريزې ځمکې يا اوه تنه امشا سپندان جوړول، د قضا او قدر په شیبو کې اهريمن د آهورامزدا پر 
لمر د دوديدم مشیور لرونکي ستوري . ديوانو گنبدۍ لکۍ وال ستوري دي دلته د –وړاندې د ديوانو گبندۍ جوړه کړه 

لیږي، په همدې ډول نور ستوري خپل اړوند میرڅمن په شا تمبوي،  ېه په خپلې راغلې الرت او بیرته يې شا مخه نیسي
خو د گرزشر لکۍ لرونکی ستوری د سپوږمۍ له الرې ځانته الره مومي ،چې هلته سپوږمۍ په پیاوړو ځنځیرونو 

. ر نړۍ وال توفاني اور به رامنځته کړيتړلی دی خو په ټاکل شوې نیټې به د ځمکې پر لور الره ومومي او يو ست
د پیغمبر د وړاند ويینې له مخې بشريت په دې بڼې  77ددغه ناورين له رامنځته کیدا مخکې به آهورامزدا د سوسیوش

 .يشبدل کړي چې ټول دده قانون ته غاړه کښیږدي؛ لوی قیامت به رامنځته او مړه شوي انسان به بیرته راژوندي 

                                                             

76 Meshia, and Meshiane 

77  Sosiosh, Soshyos  :په زرتشتي دين کې د نړۍ  دا اصطالح يا نوم په ريکارډ شوي ډول د مصر په میتالوژۍ کې لیدل شوې خو

روايت پر  ۲۵:۸۵اوستا د يشت د څپرکي د د . ژغورونکی دی چې د اور په يوه توپان کې به په سپین آس سپور راڅرگند شي

جهیل ته نیږدې د يوې مینځې له نسه و زيږيږي؛ هغه به د سپیده داغ له خوا راشي او نړۍ به له  Kasava بنسټ نوموړی به د کساوا

ه موندلو به د ابدي ژوند پ نمرگ او ورانۍ ، ککړتیا او فساد، د شرارت له ژوند او چلند څخه وژغوري، او مړه شوي انسانا
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 غورځولمخ ويروونکی اور بل شي، د اهريمن په گډون ټول شرير کسان به د دوزخ کندې ته و کله چې د ځمکې پر
په روڼا او خوښۍ کې  به شي، هلته به دوی د اور په لمبو کې د پاکیدو تر مهاله وساتل شي او له پاکیدلو وروسته

او په همدغه ځای کې او له د مړه کیدونکي اور له پاتې شونو به نوې ځمکه او نوی جنت جوړ شي . وپنځول شي
 . غاړه ټیټه کړيمتابعت  دهمدې نیټې وروسته به اهريمن آهورامزدا ته 

   

يناتو د پیدايښتئد کا: څلورم پیراگراف 
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لیدلوري  آريايانود  په اړوند 
 او د هغو له منځه يو پايلنیوی –ته کتنه 

  
  

د زند په کتابونو کې د . پر اسطوروي افسانو باندې د روډ د شننې يو لنډ انځور وړاندې کوي آريايانوالندنۍ سپړنه د 
روډ د شننې په شان سیستماتیکه شننه نه موندل کیږي؛ ځکه دا کتابونه د لرغونو مهالونو د نورو سپیڅلیو کتابونو د 

ند د کتابونو بیالبیلې برخې له يو بل سره په د روډ په شننې کې د ز. ټولگو په شان په ځان کې کوم سیستم نه رانغاړي
زموږ د شننې ټولیزه بڼه . ځیر پرتله شوي او له بیالبیلو عباراتو څخه د اساطیري افسانو يوه لړۍ را ايستل شوې ده

له ډيرې مانا ډک او زما په اند پريکنده زباد  يې داسې يوه د پام وړ ځانگړتیا ږدي چې د تصور بڼه او سبکمخې ته 
اندې کوي، دا زباد د زند د کتابونو د ځای او نیټې په اړوند نه بلکه د سیمې او تأريخي پړاو يوه نښه وړاندې کوي وړ

  . چې لیکوال او يا لیکواالنو بايد په کښې ژوند کړی وي
  

ي چې په که څوک ددغو افسانوي عباراتو ځانگړتیاوو ته په ځیر پام وکړي نو زما په اند داسې څوک به ونه موندل ش
ځکه دلته موږ . خپل وروستي پايلنیوي کې په دې ټکي راسره همغږی شي چې دا کتاب د لرغونو مهالونو کتاب نه دی

يوې سیستماتیکې  بڼې  له داسېيو پیچلی میکانیزم مومو او  د لومړنیو پیرونو د خالص او ماشوم ډوله تفکر پرځای
د ستورو تر منځ د . شوي دي ننه ايستلشوي ترکیبات په کې  په استادۍ جوړ ډول تصنعي په سره مخامخ کیږو چې

شونې نه ښکاري چې  چې ځواک او واک ويش، د ځمکو او لکۍ والو ستورو تر منځ جگړې چې په دې ډول ويل شوي
ان له  فارسیانوتفکر او تصور يې په دې بڼې د بشريت په هاغه لومړي پړاو کې په لیرۍ ختیځ کې دود شوی وي؛ 

په  يوازې خپلو نیږدو گاونډيو سره خیانت کړی او هیڅ څوک شک نه شي کوالی چې دا ډول تفکري طرحي
له  او نجومي مهالټاکنو د سیستم  79په حقیقت کې په دې کتاب کې د دکنانو: راوروستو اعرابو او کلدانیانو کې دود وې

و کې زښت نامتو وو او په ټولیز ډول منل شوې چې کار اخیستل شوی چې په منځنیو پیړي ې برخې څخهبنسټیز ېهغ

                                                                                                                                                                                              

د زرتشتي دين دا ډول وړاند ويینه کټ مټ د بودا میتريا يا د ويشنو کالي آورتا ته ورته ده چې د  سنت جون . بیرته راژوندي شي
 [ ژ ] .په عیسوي الهام کې تکرار شوې ده

 

78 Cosmogony 

79  Decans  : د تابو د مخ . فرعون د تابوت پر مخ لیدل شوې دهددې اصطالح جرړه مصري ده چې د لومړي ځل لپاره د فراعنو د کورنۍ د لسم

ستورو يوه ډله يا مجمع  /۳دکن په حقیقت کې د . يوه لړۍ پیل کیږي او هر دکن د ستورو يوه بله لړۍ لري وانځور د سوسیوش د ستور

چې په لسو کې  /۳په دې توگې . الکواکب ده چې د ځمکې له دوراني خوځښت سره سم يوه يوه ډله راڅرگنديږي او د ټولو ډلو شمیر لس دی

نو نیاوروسته لرغونو يونا. په دې مانا چې موږ په هر کال کې لس دکنه لرو. کیږي او نیږدې يو بشپړ کال ورڅخه جوړيږي //۳ضرب کړو 

یو پیژندنه هم مصريانو د دکن له مخې د ناروغ. د وخت له پرمختگ سره سم بدلون ومونددغه سیستم . کنوی په نامه ومنلهدهمدا اصطالح د 

  [ژ  ] .کوله
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رعین بابیلونیان يا آشوريان ول او همدغو افسانو له دوی څخه اعرابو ته، تر يوې کچې ختدداسې نجومي کار لومړني م
 .  او ان را وروسته مسلمانانو ته الره موندلې ده 80مکتب  د ناستیک د الرې

 

افسانو سره زښته ډيرې گډې شوي دي، موږ به د عبريانو په سپیڅلو کتابونو کې دا نجومي افسانې د عبريانو له نجومي 
داسې نجومې افسانې ومومو چې په شباهت کې کټ مټ دغو افسانو ته ورته دي ، په پايله کې د دغو نجومي افسانو د 

و بل ته ورته تصورات له منځه ځي چې دا ډول متشابه او يا عیناً  ي ېريښتنو سرچینو په موندنې کې شک په دې توگ
دا شباهت هغه شباهت نه دی چې اشتقاقي نسبت يې په يوې . ورڅخه ، له هر ډول چینله چې وي،  استخراجیدای شي

دا شباهت ډير څرگند او ظاهراً  په داسې يوه تأريخ پړاو پورې اړه لري چې مهالیز . گډې سرچینې پورې تړلی وبولو
چې د  یپر مهال لیکل شو 81گومان وکړو چې زند اوستا د داريوش هیشتاسپ که موږ . تړاو يې دومره لیرې نه دی

يا د هوخشترې د  82واکمنۍ نیټه يې ټولو فارسیانو او ډيريو پهلوي کتابونو او د نورو په اند د لومړي ساياکسريز
سرچینه د دانیال واکمنۍ له پیر سره سمون خوري چې مادي داريوش يې بللی دی، نو په دې توگې د زنداوستا مهالیزه 

فکري لید لوري  پوهه او له وخت سره سمون خوري، دا هغه مهال دی چې عبري کتابونه او د هغوی 84او حزقیال 83
د ښودل شويو او يادو شويو عباراتو لپاره يوه منطقي شرحه دلته ده چې موږ په زند کې  .د ختیځ پر لور وغځیدل

اخالقي اړخ او همدا شان د نجومي مهالټاکنو څخه  -سره له دې چې ددغو اساطیري افسانو له معنوي . موندالی شو
ږ څخه دلته راغځیدلي دي، مگر مو ولويديزو هیوادونو له سرچین دسترگې نه شو پټوالی او ويالی شو چې دا افسانې 

يناتو د پیدايښت لومړنۍ فکري سرچینه له ختیځو هیوادونو څخه لويديز ته راغلې ئپه کافي اندازې شواهد لرو چې د کا
 . ځانگړتیاوو روڼا واچومدغو په النديني پیراگراف کې پر  به زه. ده

 

شوې شونیوالی يې هغه مهال  دا چې د مادانو او د فارسیانو ددين او میتالوژي يوه برخه له آشوريا او بابل څخه اخیستل
موږ ته په زباد رسیږي کله چې دا حقیقت په پام کې ونیسو چې فارسیانو له بابل او آشوريا څخه د لیکنې هنر زده کړی 

پلټنه کړې، او وايي يې دا ټکی د بورنوف او نورو هغو کسانو په لید لوري بدل شوی چې د میخي لیکنو په اړوند . دی
ورباندې شوې په اصل کې د سامي د ژبې توري دي چې په زوره هندو اروپايي ژبې ته ننه هغه توري چې لیکنه 

په میخي لیکدود کې د تورو د . ايستل شوي او ښايي د لغاتو د بیان او د مانا د رسولو سمه وړتیا يې نه درلودله
ني ژبو ته د ويیکو او غونډلو د سمبالولو لپاره درې سکبه ول او د دريواړو سبکونو له منځه يوازې يو سبک يې ايرا

                                                             

80  Gnostic school  :دا يوه معاصره علمي اصطالح ده او د عیسويت د لومړي پړاو يو ډول . د مانا له اړخه په لنډون د روحاني اسرارو په مانا ده

بله نیږدې ترينه مانا . دی مذهبي او روحاني گروهنې ته ويل کیدل چې په لومړنیو عیسويانو کې دود شوې وه، لکه چې په اسالم کې تصوف

 [ژ  ]. ز کال کې په روم کې ايښی او په ثنويت گروهن دي ۲۸۹ددې الرې بنسټ ايرينس په . يې په اسرارو پوه شوي ته ويل کیږي

81 Darius Hystaspes 

82 first Cyaxares 

83   Daniel  :خدای زما  "د دانیال د نامه مانا دا کیږي چې . د يهودانو يو پیغمبر وو چې د عیسوي پیړۍ له پیله اووه پیړۍ مخکې تیر شوی دی

ز کال وو چې دانیال يې د بخت النصر دربار بابل ته د يوه يرغمل په توگه راووړ او دلته د کلدانیانو له ژبې، فرهنگ او . م ///. "قاضی دی

د دانیال د نامتوالي خبره هغه مهال رابرسیره شوه . سره بلد شو او تر دې کچې ورسید چې له هغوی څخه په خپلې پوهې کې لوړ شومقدساتو 

په بابل کې د پیغبمرۍ له دعوی وروسته دانیال د ماد د . چې د نبوکد نصر د خوب تعبیر يې وکړ او په دې توگه يې د پیغمبرۍ دعوی وکړه

 [ژ]. قبر يې اوس د معاصر ايران د سوس په ښار کې دی. شوس ښار ته راغی

 

84  Ezekiel  :يلو د پیغبرانو له ډلې څخه دی او د نامه مانا يې دا ده چې خدای هغه ذات دی چې چا ته ځواک ور په برخه ئحزقیال د بني اسرا

ز کال په پیغمبرۍ مبعوث شو او تر . م ۹۵۱په . وز کې زيږيدلی او په ديرش کلنۍ کې د يهودانو مذهبي الرښود ش. م ۱۷/نوموړی په . کوي

قبر يې اوس په بین النهرين کې دی او د عراق مسلمانان او يهودان يې قبر ته د . يل له بتپالنې څخه منع کړلئکالو پورې يې بني اسرا ۱۱

  [ژ] .زيارت لپاره ورځي



  

 

 

 02تر 16 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابوليندرپه افغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

پاتې دوه نور سبکونه ، د گومان له مخې ايراني . جوړولو وړتیا درلودله  خو د هغو مانا ال تراوسه نه ده موندل شوې
هماغسې چې . نژاد ته بهرني او ناپیژندل شوي سبکونه ول، چې کیدای شي بابلي او آشوري ژبو ته وړند سبکونه ول

له دې چې فارسیان بیسواده وگړي ول او له آشوريانو سره د : پام کې نیولو سره گومان کوي  بورنوف د احتمال په
نیږدې اړيکو او راکړو ورکړو په ټینگولو يې له هغوی څخه لیکل زده کړي نو دا شونتیا هم شته چې فارسیانو دې له 

    .  همدغې سیمې څخه د هغوی میتالوژي هم اقتباس کړي وي
    

په . د ايراني نژاد په تأريخ کې نورې څیړنې -: پیراگراف پینځم 
 و په اړوند ريکارډ شوي لرغوني رواياتیونديداد کې د کډوال

 

ددې دلیل له شتون سره سره چې مادانو او فارسیانو د خپل لیکدود د تورو کاَرول ، لږ تر لږه پر ډبرلیکو باندې د لیکنو 
بیا هم د هغوی ژبه په څرگنده يو شمیر مگر له آشوريا څخه اخیستي  يې برخې بڼې، او د خپل میتالوژيکي سیستم ډيرې

شواهد موږ ته په الس راکوي چې دغه وگړي په خپله لږ تر لږه د برالسي هندي نژاد د اراستوگنو له سرچینې سره 
 .  ددې تر څنگ هغوی د ختیځ له لیرې هیوادونو څخه د خپلې کډوالۍ روايات هم لري. خپلوي لري

 

دا روايت د ونديداد د ډيرو د پام وړ غوره شويو عباراتو له منځه له يوه نقل قول څخه اخیستل شوی چې د آريايي نژاد 
 .په لرغوني تأريخ پورې اړه لري

 

 چېد ونديداد لومړی فرگارد يا برخه د هغو ښارگوټو نومونه را شیمري چې د لومړي ځل لپاره آهورامزدا جوړ کړي 
. په دويم فرگارد کې د آهورامزدا د وگړو کډوالۍ ريکارډ شوي دي. په پرله پسې ډول د آريايي نژاد په ټاټوبو بدل شول

هغوی د جمشید تر مشرۍ الندې له يوې سیمې څخه بلې ته پر مخ تللي دی؛ ما مخکې وويل چې په زند اوستا کې ياد 
 (ژ –ع  )الی نه بلکه يو منل شوی قبیلوي مشر وو چې د ابرهیم شوی جمشید د شهنامې د انځور برعکس يو سوبمن جنگی

له يوې  يې په شان د آهورامزدا تر الر ښوونې الندې د آهورامزدا له پلوه د غوره شويو پرگنو مشري (ع ـ ژ )يا د موسی 
ونه لري او ښايي د د زند د کتابونو دا برخه د لرغونې پالرواکۍ ساده اړخ. لهسیمې څخه نیولې تر بلې سیمې پورې کو

زښت لرغوني تأريخ برخې يې ال تر اوسه په زړه کې ساتلې وی، کیدای شي دا هغه روايات وي چې له لیکنیز پړاوه 
 . وو 86يا خالص ايران 85ايرن ويجو ځاید آريايانو اراستوگن. مخکې د فارسیانو په منځ کې دود ول

"Ce lieu étoit plus beau que le Monde entière. Rien n'égalait la beauté de ce lieu de delices."87 
 

 . دی اهريمن د ژمي ابلیسي مار دا ايرن خړوبوي، چې وروسته اهريمن راځي او په هغه سیند ننوځي

"II y eut dix mois d'hiver, et deux de chaud." 

ايم بورنوف د . د آريايانو بل ټاټوبی سغد وو، سغد په انسانانو او د څارويو په رمو ډک وو. دا د اهريمن کار وو
  -: نوموړی پورتنۍ ژباړه داسې لولي. انکويتل ژباړه ور سهي کړی ده

"Secundum locorumque provinciarumque excellentissimam ordinavi ego qui (sum) Ahura multi-scius (Ormuzd) terram in quâ 

ςughda jacet."
88

 

                                                             

85
 Eeri'ene Veedjo 

86 pure Iran 

87
 Vendidad, tom. 36; Zendamta, by Anquétil du Perron. 

88
 Burnouf, Comment. sur le Yaςna. Notes ct Eclairciss. 55. 
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؛ پنځم يې  ;connu par ses grands drapeaux " -: نومیده  90وو؛ څلورم يې بخدي 89د آريايانو دريم ټاټوبی مورې  يا مرو
يې ، يولسم 96، لسم يې هراکويتي95؛ نهم يې ويهرکانه94، اتم يې اوران93ويکیترم يې ، اووم92؛ شپږم يې هرويو91نیسیام

،دا هغه څلورڅنډير ښار دی چې سوبمن 100، څوارلسم يې ويرن99، ديارلسم يې تیکرې98گن، دولسم يې را97هیتومت
دا هغه ځای دی چې د ساالرانو له  102، شپاړلسم روغیاو101فريدون او زهاک په کې زيږيدلي دي، پینځلسم هپتاهندو

 . لرلو پرته د زړورو آس سپرو ټاټوبي او په آس سپړو ډک وو
 

غه ځايونه ځکه را ياد کړل چې پیژندنه يې د آريايې نژاد د لرغوني تأريخ لپاره اړينه ده او زموږ د انگیرنو لپاره ما د
یز مالتړ رامنځته کوي چې ووايو زند د لیرې ختیځ ژبه وه او زندي ادبیات په باکتريانا کې منځته راغلي، همدلته ټبنس

 .راټول شوي او همدلته يې وده کړې ده
 

په خپل نامه دې چې زورواستر يا زرتشت له آهورامزدا پوښتي . د کډوالیو تأريخ دی 103يداد همدا دويم فرگاردد وند
آهورامزدا ځواب ورکوي جمشید ته؛ ورپسې يو بل شعر راځي او انگیرل کیږي . کومو ملتونو ته خپل قانون ډالۍ کړ

 " .او تجنیسونو جوړ شعر دی [چاربیتو ]درو څلوريزو چې د زښتو لرغونو مهالونو يو تأريخي شعر يا سندره ده چې له 
ما آهورامزدا هغه او د هغه پرگنو ته خوراک برابر . واک و چالوه؛ امرونو ته يې ژر غاړه کیښودل شوه 104جمشید

                                                             

89
  Mȏore or Mouru  :  [ژ]مرو 

Baghdi
90

 [ژ]بلخ :   

91   Nisaim :[ژ]. سمه لوستنه او لیکنه يې بايد نیسه يا نیسايا وي 

92   Haroiu  : [ژ]سمه لوستنه او لیکنه يې بايد هريوا وي  

93  Vaeketerem  : [ژ]سمه لوستنه او لیکنه يې بايد ويکريتا وي چې کابل او وردگ رانغاړي 

94  Oruan   [ژ]مرگوس يا مرغاب 

95  Vêhrkána  : [ژ]ارغنداب 

Haraqaiti
96

 [ ژ]اراکوزيا :   

97
  Haetumat  : [ژ]هلمند 

98
   Rhagan  :[ژ] .سمه لیکنه او لوستنه يې بايد راغه واي 

Tchekre
99

  [ژ. ]تخار ويبايد  

100 Verene 

101  Hapta .Hindu   :[ژ] پنجاب 

102 Reughieao 

103
 Fargard 

104 Djemshid 
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یښود، داسې خنجر چې هم يې الستی ښد هغه په الس کې مې د سرو زرو خنجر ک. کړ، پوهه او اوږد ژوند مې ورکړ
سلطان جمشید د ځمکې د درو سوو سیمو پر لور وخوځید؛ دا سیمې په انسانانو، سپیوو . وو زرواو هم يې تیغ د سرو 

 [ونواور د د معابدو ]ډکې شوې؛ په ټولو سیمو کې د سرو لمبو  [اهلي او وحشي حیواناتو ]چرگانو، ژويو او څاوريو 
له جمشید مخکې په دغو روښانو شويو ځمکو کې نه څاروي ول، نه انسانان او نه سره ځالنده . شوېځالنده پلوشې بلې 

جمشید سويل لور ته د روڼا د ځمکې پر . زوی سپیڅلی جمشید ددغو ټولو شیانو د شتون المل شو 105د وايوکنگهم. لمبه
له هغه . ه د سرو زرو په خنجر وهيستوری ديره دی؛ جمشید د هغه ځای ځمک [ 106رپیتن ]لور وخوځید چیرې چې د 

ځايه د ځمکې هر گوټ ته ځان رسوي، تر هغه ځايه چې د ځمکې وروستۍ درې سومه ټوټه هم په ژويو او څاوريو 
 107 ".ډکوي

  
له دې وروسته يو بل شعر راځي چې په پورته ويل شوې بڼې ويل شوی او د استوگن کیدلو يوه شرحه وړاندې کوي ؛ 

108 ور ]شید له ايرن ويجو وروسته جمچې دا شعر وايي 
ځمکه وه، چیرې چې جمشید د ښکال  هته الړ چې څلورڅنډيز [

سیمه بايد پرشیا وي او د سترابو د لیکنو له مخې پوهیږو چې  [ور ]ويل شوي چې د . هر ډول بڼې او کمالونه درلودل
 ]له دې وروسته ده چې د . ځمکې نسبت په همدې سیمې پورې تړلی دی 109په لرغونو وختونو کې يې د څلورڅنډيزې

سیمه د آهورمزدا د وگړو ټاټوبی گرځي، دلته يې ځواک تر السه کړ او پرتمین معابد او ښکلې ماڼې يې جوړې   [ور
 .  ېلکړ

 

يوه برخه  وي، دا  په دې توگې په دغو کتابونو کې موږ داسې روايات مومو چې بايد د مغانو د لرغونترينو لیکنو
برخې چې لرغونې شعري حماسې دي په راوروستو مهالونو کې د ادب له غوړيدو سره سم راټولې او لیکل شوې دي؛ 
دا بهیر بايد پرشیا ته د آريايانو له راتگ مخکې نه بلکه ډير وروسته د هغوی د راتگ په هاغه لومړيو کې تر سره 

لي کتابونه لیکل کیدل، دوی نور د خپلې استوگنې په مخکیني ټاټوبي ايرين په هغه مهال کې چې د زند سپیڅ. شوی وي
نوره په ايرين ويجو کې د هغوی د استوگنې خبره يوازې د لرغونو مهالونو په رواياتو يا . کې ديره نه ول 110ويجو

 111چې په ايرين ددې وراشې پايلنیوی د هغه ژمني اقلیم په بدلون کې ويل شوي . حماسو کې ريکارډ شوې پاتې شوه
کې د سخت ساړه اقلیمي بدلون په راتگ سره خلک له خپل ټاټوبي وخوځیدل، او بل المل يې د ايرين په شمالي برخو 

يې د پرشیا په شمالي برخې کې د زند د ژبې او د زند د وگړو د شتون په نامه  112کې نورې گواهۍ دي ، چې روډ
وگړو  ينه راکوي چې نور دې د پرشیا په شمال کې د زند ژبې او زنديادوي، دا گواهۍ موږ ته دومره شواهد په الس 

                                                             

105 Vivcngham, 

106
  Rapitan  : ددا آیا [ ِرمفمن Remphan] [لیکوال ] هغه لمانځنه نه ده چې مرتد شوي یهودیان یې کوي؟ 
 

107
 Zendavesta, par Anquétil  du Perron, vol. S p. 273.  

 

108 Ver 

109
 quadrangular figure 

110 Eerïené Veedjo 

111 Eerïené 

112
 Rhode 
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 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

په شان يادې شوې سیمې چې آهورامزدا جوړې  115يا سغديانې 114کې د سغدې 113شتون لرلی وي، لکه په ونديداد
مگر . ددوی سرچینه له همدغه شمالي هیواد څخه راپیل شوې ده .کړې او د آريايانو د استوگنې لومړنی ټاټوبی دی

لرغونې  د د آريايانو. وی د سرچینې دا خبره په ډيرو لرغونو رواياتو کې يوازې د يوه يادښت په توگې پاتې دهدد
استوگنې په اړوند د ايم بورنوف د مخالفت په پام کې نیولو سره چې البرج په میديا يا دماوند کې البرز نه بلکه د 

په نامه يو سپیڅلی سیند ياد کړی او ويل  116هلته يې د ارگ تورکستان غر وو بیا هم د بندهش خبرې ته مخه کوو چې 
شوي چې د آريايانو د ټاټوبي له زړه څخه بهیده، نو دا سیند يا د آمو يا د سیر دريا سیند دی، دغه خبره په خپله يوازې 

شاو خوا کې وو، يو مطلب ته نغوته کوي چې د زرتشت پر مهال د آريايانو اراستوگنی ټاټوبی د آمو يا د سیر دريا په 
غر وو؛ د  [ژ  -نه حقیقی  ]دا څرگنده ده چې البرج يو افسانوي . موږ له دغه مطلبه پورته بله مانا نه شو راايستالی

117میرو ]البرج د غره شرحه له ډيريو اړخونو د 
د غره له شرحې سره ورته والی لري؛ ويل شوي چې دا غر د يوې  [

د غره په کښتنۍ لمنې کې اووه ځمکې يا  گردۍ يا ُمَدَورې کرښې پر مخ غځیدلی، په بله وينا د نړۍ په زړه کې دی؛
118دوايپه گانو ]سیمې دي چې د اوبو پر مخ خورې َورې دی او د هندوانو اوو 

ې ته د جنت درواز. ته ځواب وايي [
څیرمه د يوه لرغوني غره افسانه چې د انسانانو د استوگنې په پرتلې د خدايگوټو او نورو آسماني موجوداتو د هوساينې 

هر ملت په خپلو افسانو کې . استوگنځی دی، په ټولو لرغونو  هیوادونو او ملتونو کې يوه دوديزه منل شوې افسانه ده
يا اولمپیا  119ړي، د بیلگې په توگې يونانیانو په خپلو افسانو کې د اولیمپسخپل هیواد ته څیرمه لوړ غرونه په نښه ک

                                                             

113 Vendidad 

114 ςughda 

115 Sogdiana 

116
   Arg    : ډيره موده کیدله چې د ارگ په ريښتوني مانا پسې اللهانده وم مگر اوس پوه شوم چې د لومړي ځل لپاره او د اوستا په بندهش کې

  - ۲: د ارگ لپاره نورې ماناوې د دهخدا په فارسي قاموس کې داسې ويل شوې دي . د سیند او په پیاوړي گومان د آمو سیند لومړنی نوم دی

په برهان قاطع کې د نّیـراعظم يا د لمر د نامه  – ۱. وکي کال ته ويل کیږي چې د يوې بلې لويې کال په منځ کې يې جوړه کړيارگ هغې وړ

په سجستان کې نیمروز ته نیږدې د يوه ښارگوټي نوم وو چې لويې ودانۍ يې په کې جوړې کړې وې او بنسټ  – ۳. په مانا راغلی دی

 [ژ]. او څو نورې ماناوې چې دومره اړينې نه دي. له هغه وروسته يې د داراالماره سیستان په نامه ياد کړايښودونکی يې عمرولیث وو او 

 

117  mount Meru  : دا غر په سانسکريت کې د ممتاز میرو او مهامیرو يا ستر میرو په نامه او په بودايي لیکنو کې د سمیروSumeru  په نامه

بودايانو په ستورو پیژندنې کې د يوه سپیڅلي غره ارزښت لري او باور لري چې دا غر د فزيکي نړۍ، د ياد شوی چې د جنیانو، هندوانو او 

دوی . ويل شوي چې دا غر د برهمنانو د ستر خدای او د نورو خدايگوټو يا ډيواگانو استوگنځی دی. میتافزيکي نړۍ او روحاني نړۍ مرکز دی

ددغه غره په نامه ډيري . متريک شمیر يومیلیون او دوه اتیا زره کیلومتره لوړوالی کیږييوجانا لوړ دی چې په  ///۸۴وايي چې دا غر 

په پورتنیو دينونو کې . دا افسانوي غر ځانته لمر او نورې ځمکې لري چې تر ده د شمسي نظام په توگې را څرخي.عبادتځايونه جوړ شوې دي

يو شمیر لويديز لیکواالن په دې هڅه کې شوي چې دغه . و د سمندر يوه برخه گرځييناتئپه دومره پراخوالي او لوړوالي يو افسانوي غر د کا

افسانوي غر د ځمکې پر مخ وپیژني او پايله دا شوې چې دوی د میرو يا سمیرو غر په افغانستان کې د افسانوي هندوکش د پامیر له دنگو 

 [ژ] . څوکو سره برابر بللی دی

 

118  Dwipas  :د . پلـَکشا، شیمالي، کشا، کرنکا، سکا او پوښکارا: د ځمکې اوه سترې ټوټې دي چې نومونه يې دا دي  په هندي پوراناوو کې

 [ژ] .دواپیه گانو لغوي مانا کوالی شو قاَروي ټاپوگان وبولو چې هر ټاپو د يوې لويې وچې په اندازې لوی دی

119 Olympus 
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 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو همکارۍ ته رابوليندرپه افغان جرمن آنالین 

 ئهیله من یو خپله لیکنه له رالیږلو مخکې په ځیر و لولـ، دلیکنې د لیکنیزې بڼې پازوالي د لیکوال په غاړه ده : يادونه

 

او يا دې د میرو غر وي  121، کونلن120مگر دا افسانوي غر نه وايي چې گڼې دا دې د اولمپیا، قاف. غر ياد کړی دی
که په يادو  –نغوته کوي او نه هم د البرج او د میرو د افسانوي غرونو ورته والي ته : او يا ټول دې په گډه يو غر وي

شويو غرونو کې هر يو يې ريښتونی البرج وي، وي به، خو د میديا په شمال کې د البرز يا د دماوند غر نه شي 
 .   کیدالی

 

په ټولیز ډول ويالی  سره له دې چې لیکواالنو د بیالبیلو لیدلورو په لرلو پورتنۍ خبرې په خپلو لیکنو کې ساتلي مگر
ستا تأريخي او جغرافیوي برخې موږ ته داسې پريکنده شواهد په الس نه راکوي چې د باکتريا شمالي شو چې د زند او

داسې بريښي چې د مغانو د کتابونو د تألیف پر مهال د فارسیانو او . برخه دې د زرتشت د زند د ادبیاتو ټاټوبی واوسي
یر رواياتو شتون درلود چې گڼې دوی له سغديانې مادانو په منځ کې د همدغه نژاد د لرغوني کډوالۍ په تړاو يو شم

دوی له خپل لومړني ټاټوبي . څخه راکډوال شوي دي ځکه په دغو رواياتو کې د سغديانې له نامه څخه يادونه شوې ده
سغديانې څخه له ځان سره د کډوالۍ پرمهال د زند ژبه او لرغونې میتالوژۍ راوړۍ چې ټول يې په تقريبي ډول د 

کوالی شو د دواړو سیستمونو تر دغه گډې ځانگړتیاوې . ديیتالوژيو ته ورته له يوې سرچینې څخه راکټیدلې هندوانو م
، فارسیان له خپلې زيږندې سرچینې څخه په دا بهیر کډوالۍد په دې توگې . منځ لرغونترينې او گډې ځانگړتیاوې وبولو

پیوندوي چې د کلدانیانو له افسانو سره د کټ مټ ورته  بشپړ توپیر کې ، له داسې يو بل ډير لويديز معاصر ښاخ سره
والي په غوراوي او د يو شمیر اړيکو په موندلو په دې توگې يو ځای کیږي چې د اقتباس غیرمستقیمه سرچینه يې د 

 .عبريانو له سپیڅلو کتابونو څخه راکټیدلې ده
  

 ز کال ۲۸۴۴ پريچرډ کـَولزجیمز 
 ز کال ۲۱۱۲رحمت آریا : ژباړه 

 

 بیانور 

                                                             

120 Kaf 

121
  Kuenlun  اوس دKunlun  دا . هد هکیلومتره اوږد ///۳دا د آسیا په لويو غرونو کې يوه اوږده غرنۍ لړۍ ده چې . کنلن په بڼه لیکل کیږي

دا لړۍ د پامیر له لوړو را پیل . د تاريم په کاسې کې د تبت د شمال يوه غرنۍ لړۍ ده چې وروستنی سر يې د چین په لويې دښتې پورې ځغلي

 [ژ].  ويزم د فلسفې جنت دیئويل کیږي چې دا غرنۍ لړۍ د تا. پورې رسیږياو د چین د قینغای تر واليت 

 


