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 ۰۹/۰۷/۲۰۲۱             احسان هللا ارینزى :نړژبا

 

 د ) سند_ هلمند( تمدن، زموږ د تاریخ پیالمه
 

 

 

کاله مخکی دا  ۶نوټ: دا لیکنه د هیواد په منلی فرهنګی شخصیت ښاغلی صدیق رهپو طرزی پوری اړه لری. ما 
یرمن د ډیلی د ګورګاون په مکس روغتون کی فارسی دری مقاله په هند کی پښتو ته ژباړلی ده. هغه وخت زما م

عملیلت شوی وه او زه ورسره روغتون کی پاته کیدم. دا مقاله تاریخی او لرغون پوهنیز اړخونه لری. زه د خپلی 
لږ مطالعی له مخی د ښاغلی لیکوال له ځینو نظریاتو سره موافق نه یم. زه په دی هم نه پوهیږم چی په دی لیکنه 

کړی او ها بل هم دا حق  هم شوی که نه؛ خو دا منم چی هر څوک حق لری چی خپل نظر بیان باندی کره کتنی
لری چی کره کتنه پری وکړی. رښتیا وایم چی ما دا لیکنه د دی له پاره وژباړله چی د پښتو ژبی ظرفیت ځان ته 

مدنی چاپیلایر ته ننوځی، له معلوم کړم؛ ځکه هره ژبه چی له کمکی کلیوال چاپیلایر څخه ښاری او پوهنتونی او ت
 .کمکی ښکاری  د دیرو علمی او تخنیکی مسایلو د بیان له پاره همداسی ستونزو څخه مخامخ کیږی او لمن یی

که ما د تاریخ او لرغون پیژندنی په برخه کی زده کړی وای او یا په دی برخه کی په کار مصروف وای؛ نو دا 
س هم دومره ویالی شم که چیری پښتانه لیکوال او مولفین او ژباړونکی ژباړه به هم ښکلی راغلی وای؛ خو او

ځوانان په زړه سوی کار وکړی، لیری نه ده چی د پښتو ژبی ظرفیت لوړ او د دیر پیچلو علمی او تخنیکی او 
 !زما نیمګړی ژباړه ټولنیزو مفاهیمو د بیان ظرفیت ومومی. د همغه ورځی په هیله دا تاسی او دا

تیاره او  خهڅد كیندونو په مرسته د )سند( له تمدن  ژندونكوېد لرغون پ ېمخك ېړۍنیمه پ رډېاو  ږل ېچ هغه وخت
 .يېږك لګڼپخوانى تمدن  ولوټتر  ړۍحتى ن ېدا تمدن د سیم ېفكر كاوه چ ېداس روډېشوه،  ېپرده لیر هېړپر
 

 
ا له هغه وخته راهیسې چې د تاریخ د تر هغه ځایه پورې چې ښكاره ده، له همغه ماشوموالي څخه، په تېره بی

ښوونكو د خبرو د اوریدو وس مو وموند، زموږ په غوږونو كې داسې اذانونه شوي چې دا وخت په )اریایانو( 
 .پیلیږي

 
بیا له دوهمې نړیوالې جګړې څخه وړاندې او وروسته، د ) ارین( كام ) قوم( د نژادي )ښه والي( د فكر او 

امكانات پرې   له د سیاسي فضا ككړتیا، نور نو پخوا وختونو ته د عیني او علمي كتنېایدیالوژي د حضور له ام
 .نښودل . بیا وروسته ورو_ ورو دا خبره دومره پخه شوه چې مخالفت یې بند او حرام وبلل شو

 
پاسنۍ تر اوسه په دې برخه كې د ډېرو حقیقتونو له روښانتیا سره _ سره، ځنې له موږ نه، حتى روڼ اندي، په 

خبره ټیګار كوي او د نژادي ښه والي غږ په داسې یوه هېواد كې له خولې باسي چې د قومي ښكال یوه انځور ته 
 .ورته دي

 
په هر صورت باید دا خبره روښانه شي چې سمه الر او كږه الر سره وپېژنو. زما په فكر كه تېر وختونه زموږ د 

ټ كې وڅېړو، پخوا ته كتنه به له څه د پاسه یوې پېړۍ څخه ډیره هېواد د اوسني سیاسي جغرافیې په وړوكي چوكا
 .نه وي

 
ټول په دې پوهیږي چې ) برتانیا( او ) روسیه( چې د نولسمې عیسوي پېړۍ په پاى كې داسې ستر ځواكونه بلل 

 -خاستگاه-كېدل چې د یوه په خاوره كې لمر نه ډوبیده او د بل خاوره په ) اسیا ( كې د لمر له ختونځاى) ختیځ
نشتگاه( پورې وه، زموږ تر ګاونډ پورې  -غروبگاه -برآمدگاه( څخه په ) اروپا ( كې د لمر تر پریوتځاى) پریوتځى

 .راورسیدل
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دی دوو یرغلګر هېوادونو، د نورو د كورونو تر مینځ د دیوالونو د جوړولو او برخلیك ټاكنې په برخه كې وروستۍ 
ې زموږ د هغه پراخه قومي جوړښت څخه، چې د تاریخ د ډېرو هسكو ټیتو پریكړې كولې. همدی دواړو وغوښتل چ

پېښو په بهیر كې رامینځ ته شوى و، د خپلو پراختیا غوښتونكو گټو پر بنسټ، هېواد جوړ كاندي. په دې توګه دوى 
د دې ځاى د  داسې یوه سیمه چې له قومي پلوه یې رنګارنګ بړستنې یا د كوم فقیر پیوند_ پیوند چپنې ته ورته وه،

) مشرانو( د جګوالي او پریړوالي په اندازه جوړه كړه او د هغه ) امیر( حوب یې رښتیا كړ چې د خپل انگړ شا او 
 .خوا یې د یوه دیوال د تاوولو هیله درلوده

 
په دې توګه یو) هېواد( جوړ شو چې د سیاسي جوړښت له مخې د قومي لږكیو كور و) دلته له ښاغلي لیكوال سره 

په افغانستان كې ټول اقلیتونه نه دي ا وقومونه په خپلو كې غټ او واړه لري _ پښتو   وفق ستونزمن دى ؛ ځكهت
ژباړونكى (. زما په فكر د دې له پاره چې تېرو وختونو ته وكتلى شو، لومړى باید دې پولو ته ډېر و نه ګورو ؛ 

دا چې فرهنګي شتون ته باید ډېر پام وكړو؛ ځكه چې ځكه چې قومونو له ډېروالي او لږوالي سره مخامخ دي او بل 
 .فرهنګ پولې نه پېژني

 
همغسې چې ښكاره ده، تمدن او ښاریتوب د سیندونو په څنګونو كې پراختیا مومي ؛ ځكه چې اوبه د ژوندانه بنسټ 

څنګ كې مینځ په  جوړوي. له همدې امله د مصر تمدن د ) نیل( سوغات بلل كېږي، د ) چین( تمدن د ) ژړ سیند( 
ته راغلى او د ) سومر( تمدن د ) دجله( او ) فرات( د سیندونو تر مینځ چې ) بین النهرین( هم بلل كېږي، جوړ 

 .شوى دى
 

د موږ په هكله باید د دریو سیندونو خبره وشي. یوې خوا ته ) اندوس_ اباسین یا سند( ، بل لور ته )اكسوس، 
یا سیحون( سیندونه بهیږي . ښكاره خبره ده چې jaxartes سیردریا،  خوا ته د )  جیحون یا امو( او درېیمې

فرهنګي الس ته راوړنې باید د دی اوبو په څنډو پورې اړونده ونه بولو، د فرهنګ ځغلنده اس، له دې اوبو څخه په 
 .اسانۍ تېریږي او د ششنا غږونه یې له سیندونو څخه ها خوا ته هم اوریدل كېږي

 
لو په مینځ كې وڅېړو، مخكې له دې چې زموږ هېواد د ) اریایانو( د یرغلګر او كوچي قوم تر كه مسله د همدې پو

 .پښو الندې شي، د پاسنیو دریو سیندونو تر مینځ یو ستر تمدن وجود درلود
 

ه تاریخ ته زموږ كتنه تر دوو مخكنیو پېړیو پورې، د اعرابو په الس زموږ د هېواد له نیونې څخه ډېره ها خوا ته ن
 .تله . موږ خپل تاریخ په هغه كسانو پیالوه چې ) موږ( خپله په هغه كې ځاى نه درلود

 
همغسې چې پوهیږو، زموږ د هېواد او تمدنې حوزې تاریخ په هغه څېړنو والړ دى چې اروپایي پوهانو كړې دي. 

او ګرویږنو له پاره دې دا څېړنې د نولسمې پېړۍ له نیمایي څخه پیل شوې دي.دې پوهانو هغه وخت چې د څېړنو 
ځاى ته راورسیدل، د نړۍ په پخوانیو وختونو باندې د پوهیدنې په لړ كې زموږ سیمې ته هم ژوره، هر اړخیزه او 

 .پوهنیزه كتنه پیل كړه
 

دا سیمه له پخوا څخه )هند( ته د تګ الر بلل كېده. دا سیمه یاد سمندرونو اوبو او یا د ) همالیا( جګو غرونو چې د 
تر ټولو لوړ غرونه بلل كیږي، كال بنده او هند ته الر بنده كړې وه. له همدې امله د )هند( شمال لویدیځه برخه  نړۍ

 .د ) منځنۍ اسیا( او ) ایران( تړونځاى) تړنځى_ پیوندګاه( بللى شو
 

كړى او په خبره، چې د دی تمدن د سپړلو په برخه كې یې ډېر كار    Askoparpola د پروفیسور اسكوپرپوال
پخواني لیكدودونه یې په ډېر زیار لوستي ) د هندوكش د غرونو د دواړو خواوو تر مینځ یووالى او همغږي، دواړو 

 خواوو ته د فرهنګي راكړې وركړې الره اواره كړه.
 

ویئ )  (Hindus  موږ په پخوانیو اثارو كې په دې برخه كې ډېرې بیلګې وینو. په زړه پاړسي كې د ) هیندوش
یا ) سیند( هم عام نوم دى او هم خاص. بیا دغه زوړ پاړسي ویئ  (Sindhu ه_ كلمه( او د سانسكریت ) سندهوواژ

 . شو Indi یوناني ژبې ته ورغى او ) اندى(
 

په ډېرو نومونو یادې شوې دي  ( Arma په ) رګ ودا ( كې دا غونډۍ، پوښتې او زړې خاورې ) تل ها( یا )ارما
 ي استوګن چې نورو سیمو ته كوچیدلي دي. د ) یونان( د نامتو جغرافیه پوه )استرابولكه: تیت او پرك بهرن

(Strabo  په كال )م كې ) اریستو بولوس۳۲۶په وینا هغه وخت چې ستر ) الكساندر ( (Aistobovlas    د كوم
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كله چې دی/ سیند/ كشف له پاره واستاوه، ) د داسې یوې سیمې یادونه كوي چې زر كلي او ښارونه یې درلودل؛ خو
 خپل لورى بدل كړى، ټول په كنډالو بدل شوى دى(.

 

 :له دوه زره كالو څخه وروسته
 

داسې ښكاري چې دلته ژمنى خوب دوه كاله شو او دې اوږدوالى هر څه په خلكو هېر كړل. د نولسمې پېړۍ پیل و 
لیكونه ولیكل چې وړې_ وړې خبرې هم چې پلټونكي انګریزان په سفر ووتل او دلته راورسیدل. دوى داسې ډېر یون
لوړ ځاى لري. ده په الهور  A.bornes نه وې ترینه پاتې. په دې مینځ كې ځوان اسكالیندي افسر الكساندر برنس

( د وچ سیند په څنډه ) د سند یوه  Aaviكې د خپلې استوګنې په موده كې د ) هاراپپا( ښار ته الړ چې د ) راوي
 .څانګه( موقعیت لري

 
( په    sir William jones دې سیمه كې علمي او پوهنیزه پاملرنه هغه وخت پیل شوه چې سر) ولیام جونز په

كې د ) اسیایې ټولنې( بنسټ كېښود. ده د ) هند( د پخوانیو ادبیاتو د څېړنو سپارښت وكړ او د )  ۱۷۸۴كال 
ې هڅه كې د ) هند_ اروپایې( ژبو ( ژبې په څېړلو یې الس پورې كړ. ده په خپله د ( Sanskrit سانسكریت

 . پرتلیزه څېړنه پیل كړه
 

یونان( د مسكوكاتو په څېړنو الس پورې كړ. )  -م ( د ) هندjames prinesp ۱۷۰۹- ۱۸۴۰  (خو جمس پرنس
 .د ډبرلیكونو د ژبې كلمې ومومي او هغه ولولي Ashoka) پرنسب( په دې بریالى شو چې د) اشوكا

 
م ( د پرنسپ ځوان مرستندوى د زړه Alexander Conningham  ۱۸۱۴- ۱۸۹۳ (ګهامجنرال الكساندركن نین

وړنګو ودانیو څېړنو ته مخه كړه. ده له تقاعده وروسته په دې برخه كې زیار وګاله او د ) هند د لرغون پېژندنې د 
 .څېړلو اداره( تر مشرتابه پورې ورسید

 
كې د خپلو څېړنو پایلې   ۱۸۷۵كې په كیندنو پیل وكړ. ده په كال كال څخه وروسته په ) هاراپپا (  ۱۸۵۳جنرال له 

ولیكلې. په دې لیكنه كې د هاراپپا د نقشې تر څنګ د هغه مهر نښې وښودلې چې له نورو میندل شوو لیكنو او 
لیكدودونو څخه یې توپیر درلود . ده داسې سندونه وموندل چې دى یې اریان كړ. له هغه ځایه چې ده د اوومې 

په شان د بودایي عبادتځایونو لټه كوله، فكر یې وكړ  ( Hosang Tsang پېړۍ د چینایې زایر ) هوسانګ تسانګ
 .چې دا سندونه به په هغه ښارونو پورې اړه ولري چې د ) تسانګ( په یون لیك كې یاد شوي دي

 
 Dai هندي لرغونپوه ) داى رام سهاني Sir Jhon marshall جان مارشال وروسته بیا سر

Ram   Sahani  كې د )لندن  ۱۹۲۴دې ته وهڅاوه چې په ) هاراپپا ( كې كار وكړي. ده په هغه مقاله كې چې په
 .مصور خبرونه ( په مجله كې خپره شوه، هغه تمدن یاد كړ چې ډېر وړاندې هېر شوى و

 
 :دې مقالې د لرغون پېژندنې نړۍ ته ټكان وركړ او په پوهانو یې دوه اغیزې وكړې

 
 . لومړى دا چې په تاریخ كې یو تمدن په نوي بڼه كشف شوى دى_ 
 

دوهم دا چې دې تمدن د ) اریایانو( له راتګ یا یرغل د ) رګ ودا ( یا د هغې د خور) اوستا( د فرهنګ له _ 
 .خوریدو مخكې وجود درلود

 
ه عمر درلود. په كال ۳۶۰۰_ ۱۹۰۰د دې سندونو علمي څېړنه وښوده چې كشف شوي تمدن له میالد نه مخكې 

 .مخكنیو كلونو ته رسي ۱۵۰۰_ ۷۰۰داسې حال كې چې د ) رګ ودا( یا ) اوستا( د سرودونو عمر له میالد څخه 
 

 Meh) دلته باید دا خبره یاده كړو چې په سومري سندونو كې د ) سند( د تمدن پخوانى نوم د ) مى_ لو_ ها
_luh_ haوال( په قول چې د ) سند تمدن( د لیكونو او لیكدودونو د كلۍ د په بڼه ثبت شوى دى. د پروفیسور ) پارپ

( راغلى   Met_acam اكام _موندلو په برخه كې یې ډېر زیار ویستلى، دا نوم په ) دراویدى ( ژبه كې د ) مت 
سانسكریت   Melcaca ) اند دى چې د ) ملككا  چې د ) غرني یا جګ هېواد( مانا وركوي. دى همدا راز په دې

 .ئ چې د پردي، وحشي، بې فرهنګه یا نا اریایي مانا وركوي، د ) سند( د اوسېدونكو له پاره هم ویل كېدهوی
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 :دا كتنه
 

له هغه ځایه چې د مارشال مقاله د ) سند( د تمدن د وروستیو څېړنو پیالمه بلل كېږي، ځنې مهمې برخې یې له 
 :انګلیسي څخه ژباړو

 
( د یونان  Triyns ن( په شان لرغون پېژندونكو ته یو نادر وخت په الس ورغى. د ) تیرینزد ) شلیم ....  ((

ق م كې د ارګیریس له خوا ړنګ شو او بیا د لرغون پوهنیزو كیندنو په ترڅ كې  ۴۸۶پخوانى ښار چې په كال 
(   Mycenae سى نىداسې دیوالونه پكې له خاورو ووتل چې له ناتوږلو تېږو جوړ شوي وو _ طرزى( ، ) ماى 

مخكنیو كلونو تر مینځ یې د ) ماى _ سى نى ( په  ۱۰۰۰_  ۱۹۵۰په یونان كې یو زوړ ښار چې له میالد څخه د 
ښارونه، چې په هغه تمدنونو  stein) نامه ستر تمدن هم درلود _ طرزى( او یا د تركستان په ډا ګونو كې د ) شتاین

موږ اوس په ) سند ( كې د همداسې یو ستر كشف په درشل كې  څېړنې وكړې چې له پخوا څخه هېر شوي دي.
 .یاستو

 
د ) هند( د لرغونو او پخوانیو وختونو په هكله څېړنې موږ له میالد څخه وروسته درېیمې پېړۍ ته بیایي. …

ه د مخكنیو لرغونپوهانو تر اوسه په دې خبرو رڼا نه ده اچولې: د یونانیانو ) ستر اسكندر_ طرزى( له راتګ څخ
( د كورنۍ واكمن كېدل، د سترو سیندونو ) سند او امو_ طرزى( په څنډو كې  Moria وختونو وضعیت، د ) موریا

د تمدن زیږون او وده، د هغه خلكو د فرهنګ پراختیا چې له شمال او لویدیځ څخه یې په دی ټاپووزمه راودانګل او 
رې . هغه څه چې له هغه وخته زموږ الس ته راغلي، د ) ډبرې( او لیرو او تیاره پخوانیو وختونو په هكله نورې خب

)مفرغ( له وختونو سره نژدې تړون، د دغه ټاپووزمې په جنوب كې له تاریخ څخه پخوانۍ هدېرې او د ) بیهار( 
ي ایالت په ) راجا ګریها( كې له ناتوږلو ډبرو څخه څو پخواني دیوالونه دي. بل پلو موږ اوس له درېیمې میالد

پېړۍ څخه د مخكې وختونو بېلګې لرو: د انسانانو السي كارونه، دین، د كورونو جوړښټ، مخ په وده هنر، جنګي 
وسایل، د پخلنځي سامان، د سینگار شیان او هغه ملغلرې چې په ځان پورې به یې نښلولې، مسكوكات، ګرانې ډبرې 

 .او لیک)خط( چې لیكنې یې پرې كولې
 

په لرغونو او پخوانیو وختونو رڼا واچول شي، پرته له دې چې په كومو خلكو یا دین پورې اړه او چې هر كله … 
لري، داسې امكانات برابریږي چې دوى په یو محدود چوكات كې؛ خو په پوره ډاډ له خپل وخت او طبقې پورې 

 .وتړو
 

اورو راباسي، دا ډېر نوي شیان دي او له اوس دا مسله په اریانونكى توګه په )سند( او ) پنجاب( كې سر له خ…
اثارو سره هیڅ داسې سند نه دى موندل شوى   هغه شیانو سره چې پخوا موندل شوي وو، هیڅ اړیكې نه لري له دې

 .چې موږ چې د دوى وخت او اصالت پې معلوم كړو
 
لور سوه كیلومتره واټن لري. په د ) هاراپپا( او ) موهنجودارو( سیمې چې دا كشفیات پكې شوي. یو له بله څ  

دواړو كې داسې غونډۍ او خاورې پرتې دي چې ترې الندې یې د ودانو ښارونو پاتې شونې او نښې نښانې خوندي 
دي. دا ړنګې چې له ځمكې څخه تر شپیتو )پا( ) فټ( پورې جګوالى لري، څرګندوى چې دا په سلګونو كلونه تر 

كې داسې خاورې او غونډۍ ډېرې دي لكه همغسې چې د ) دجله او فرات( خاورو الندې پاتې شوي دي. په سند 
سیندونو تر مینځ او د ) نیل( په څنډه كې پرتې دي. دا ځلې دا خاورې او غوڼډۍ د داسې یوه وچ سیند د بهیدو د 

ند ( كې وخت په څنډو كې پرتې دي چې اوس یې د اصلي سیند او څانګو په څنډو كې هم لیدلى شو، نه یوازې په )س
 بلكه په ) پنجاب ( كې هم((.

 
مارشال وروسته له دې چې د دې سیمې په بډایتوب ډاډ څركندوي، دا د راتلونكي له پاره یو ستر امید بولي. دى  

 :لیكي
 

)) په ) موهنجودارو( كې د ستر ښار اصلي الر هغه لویې الرې ته ورته ده چې د سیند له جنوبي څنډو څخه په 
 )لور غزیدلې وي او دواړو خواوو ته یې سترې _ سترې ودانۍ جوړې شوې دي. د ښاغلي )بنرجي  جنوب ختیځ

Banerji  په وینا د دی لویې الرې په پاى كې شاهي ماڼۍ وه. ها بله خوا چې اوس د وچ سیند بستر بلل كېږي، څو
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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 : هیادون

 

ره بودایي استوپه )سرپټى عبادتځاى( ټاپوګان ښكاري چې یو وختې به د ښار عبادتځایونه وو. په دې كې تر ټولو ست
 د راهبانو او زیارت كوونكو په خونو احاطه شوې ده ((.  چې په یوه مستطیلي صفه ودانه او

 
 :مارشال وروسته د سیمو د خاورو الندې برخو په هكله خبرې كوي چې ډېرې ارزښتمنې دي

 
ودانۍ شته چې په ډېرو پخوانیو وختونو   وړونو كې داسې)) .... ښكته، د بودایي اثارو تر خاورو الندې په دوو پ

پورې اړه لري او له پخو خښتو جوړې دي. په دې برخه كې سرپټى دهلیزونه ) الرې( او سترې كوټې )تاالر( او 
پا( پریړوالى لري. په دې ودانیو كې د نلونو د )  ۷-۸داسې ښایسته خونې او ودانۍ لیدل کیږی چې دیوالونه یې 

ځایونه لیدل شوي، كیندونكي په دې اند دي چې په دې نلونو كې د عبادتځاى او هلته د بوتانو په شان د  تېریدو
تجسمي شیانو د وینځلو له پاره اوبه ورتلې. په بله برخه كې له كوچنیو خښتو څخه جوړ محراب ښكاري او د خیرنو 

 اوبو د وتلو الرې ښکاری. ((
 
 :ه د اخستل شوو عسكونو په توضیح كې لیكيمارشال له دې عبادتځاى څخ 
 

( د كیندنو له مخې هلته داسې   D.R.sahahni ( كې د ښاغلي ) دیارام سهانى Harappa )) .... په هاراپپا
سر په سر خاورین پوړونه ) الیه( لیدل كېږي چې له دریمې میالدي پېړۍ څخه سلګونه كاله مخكې د بېالبېلو  ۸_۷

دي. په دې جوړښتونو یا پوړونو كې د كورونو د جوړولو له پاره له ښو خښتو څخه كار  خلكو په الس جوړ شوي
 ((.اخیستل شوي دي

 
دى وروسته د هغه كنډولیو په هكله خبرې كوي چې په الس یا څرخ جوړ شوى او مسكوكات، چاړې او د سطرنج  

 :دانې یادوي او بیا داسې ټینګار كوي
 

تر ټولو ارزښتمنه برخه ډبرین مهرونه دي. دا مهرونه نه یوازې د خپلو هغه نښو په توسن )) .... د دی زړو اثارو 
د ارزښت وړ دي چې تصویري لیك لري، بلكه د حكاكي بڼه یې او هغه څېرې چې په ) هند( كې له ټولو هغه هنري 

 اثارو څخه چې تر اوسه میندل شوي په زغرده تو پیر لري((.
 
 نه كوي:دى د څارویو یادو 
)) په څارویو كې دغواوو او غوایانو څېرې لیدل كېږي؛ خو هندي بوګام لرونكى غوایه او مېښ) ګاومیش( نه پكې  

 ښكاري((.
 

 :مارشال د میندل شوو لیكونو په هكله وایي
 

 : )) .... د تصویري لیكنو په برخه كې چې د تورو ) حرف( ځاى نیسي، درې ټكي د یاد ولو وړ دي
 

 لومړى : هغه نښې ) ممكن غږ لرونكې( چې له ډېرو انځورونو سره نښتې دي، د ودې یوه لوړه سطح څرګندوي،
 

 دوهم : په ) موهنجو دارو( كې ) دهاراپپا په پرتله( د لیك ګام په ګام پرمختګ په سترګو لیدل كېږي،
 

ا په ) هند( كې میندل شوى وو، هېڅ ورته والى نه لري؛ خو د ) درېیم : دا چې دا لیك له نورو هغه لیكونو څخه پخو
مدیترانې( د سیمې د ) ماى سي ني( د تمدن د وخت له تصویري لیكونو ) خط( سره نژدیتوبونه لري. له دې سره_ 

 . نه شي بلل كېداى((  سره_ دا دواړه یو شان
 

ن دي او وایي چې د ) بنرجي( په اند د ) تلپاتې اور( له مارشال وروسته د هغه ډبرو یادونه كوي چې د كړۍ په شا
عبادتځاى سره نژدې اړیكې لري. مارشال د دی دوو پوښتنو په هكله چې د ) سند( تمدن په كوم وخت او كومو 
خلكو پورې اړه لري؟ داسې وایي چې دا كار د ډېرو اوږدو پېړیو په بهیر كې سر ته رسیدلى او په یقیني توګه یې د 

وریا( د كورنۍ تر واكمنیدو پورې چې ) اشوكا ( یې د اوج ټكى دى، دوام كړى دى؛ خو مارشال د دوهمې ) م
پوښتنې په برخه كې د ) بنرجي( له هغه باور سره چې دا په ) مدیترانه ( كې د )اژه( له فرهنګ سره نژدې بولي په 

 .احتیاط چلند كوي او داسې اند دود جنجالي بولي
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 :وروسته بیا لیكيمارشال 
)) ..... شهود داسې وایي چې دا هیر شوى تمدن له ) سند( څخه مینځ ته راغلى دى، لكه د فرعونانو تمدن چې په )  

مصر( كې جوړ شوى دى. د بشریت د هغه پرمختګ په برخه كې چې د ) ډبرې( ، ) مس( او ) ژړ( و په پېرونو) 
ېدلو نه ده. د همدې سیندونو په سواحلو او څنډو كې ) لكه مصر چې اعصار( كې شوي، د سترو سیندونو ونډه د هېر

د نیل سوغات بلل كېږي _ طرزى( اسانه شرایطو، ځاى، د زمكو ښه حاصل، د انسانانو تر مینځ اسانه تګ راتگ، 
ارتباط، داسې شرایط برابركړي چې ډېر خلك سره نژدې شي، له ) كوچیتوبه ووځي_ طرزى( ښاري ژوند پیل 

 . و د تمدن له پرمختګ سره مرسته وكړي((كړى ا
 

)) .... همغسې چې پوهېږو د ) نیل( ،) دانیوب( او ) دجله_ فرات( سیندونو، په پیل كې د بشر له ودې او پرمختګ 
سره مرسته كړې ده . دا چې )سند( او ) ګنگا( څومره په دې برخه كې مرسته كړې، باید نورې څېړنې هم وشي. د 

دا خبره سمه ده چې پرله پسې مهاجرتونو او له بهر څخه كډوالو د سیمې د بومي تمدن په وده كې ) سند( په هكله 
مرسته كړې، لكه څنګه چې دا گټور اغیز ) نیل( او ) دجله_ فرات( كې هم لیدل كېږي. له دې سره _ سره موږ دا 

د بومي تمدن ټولې ځانګړتیاوې  نه شو ویلى چې د دې سیمې فرهنګ له نورو ځایونو څخه راغلى او یا یې د دوى
 په ژوره توګه بدلې كړي دي((.

 
اخځ: .ح. مارشال، په هغه تمدن باندې لومړنې رڼا چې له ډېره وخت هېر شوى، د لندن مصور خبرونه، د كال  

 . ۲۰۰۶،  ۲۱_۱۴مخونه. د ) ت.ر. تراوتمن( د كتاب )اریایي بحث( ص  ۵۲۴او ۳۲،۴۸، ۲۰د سپتمبر  ۱۹۲۴
 

 نوي شواهد یا السوندونه:
 

او ) سدنى   J.G . Gadd) ) مارشال( د لیكنې رنګ سم نه و وچ شوى چې دوه اونۍ وروسته ) ج. ژ. گد ال د
په هغه خپرونه كې د ) هندي( او )بابلي( تمدنونو د پیوستون تر نامه الندې یوه لیكنه   Sidney smith)  سیمت

) سند( د مهرونو نښې د ) سومریانو( له تمدن سره نژدې پیوستون لري. دوى ویل چې د خبره كړه. د دوى په اند د 
میځ ، د ) سند( او ) سومر( تر  كلونو تر ۲۸۰۰_ ۳۰۰۰نوي السوندونو یا شواهدو له مخې له میالد څخه مخكې د 

ې له راتګ یا یرغل څخه ) اریا( قبیل     ق_ م كې د ۱۵۰۰چې دا اړیكې په   مینځ نژدې اړیكې وې. دا خبره ښیي
 .مخكې وې

 

 :بومي یا غیربومي
 

دا كشف د پوهانو تر مینځ دوه د خبرو وړ جنجالي بحثونه راپورته كړل: لومړى دا چې د )سند( تمدن په ښكاره 
نه دى راغلی. د ) ارین( د همغه بومي تمدن دوام دى او له بهره  –توګه بومى دى او دوهم دا چې دوهم تمدن) هند 

( په وینا دې خبرې د پوهې او باور نړۍ ته كلك ټكان وركړ او هغه پخوانى تصور چې )  A.lich ادموند لیچ
ویل شوي وو، نا څاپه د  چې په ) رګ ودا ( كې ورته لومړنى او بې فرهنګه وحشیان  بومیان (  Dasas  -داسیان

 .ول. دغه ټكى د ) رګ ودا( په نورو برخو كې هم لیدل كیداى شيیوه ستر او له برمه ډك تمدن په جوړونكو بدل ش
 

 :د دی تمدن د ودې پراو
 

څېړنې له هغه وخته بیا تر دې وروستیو وختونو پورې دا واقعیت څرګندوى چې دا تمدن په څه د پاسه یو ملیون 
زاړه ) باختر( د ) امو( په څنډه كې له كیلومتره مربع پراخه سیمه كې خپور و. دا پراخوالى په شمال كې د 

) كابل( ، )   څخه، په جنوب كې د ) ګنګا( تر څنډو پورې لیدالى شو. په ختیځ كې د  shortughai) )شورتوكى
) همالیا( د غرونو         جیلم( ، ) ګومل( ، ) سولتج( او ) راوي( سیندونو چې ټول د ) پنج اب( په نامه یادیدل، د 

) سیستان( كې د ) شهر    په هلمند كې د ) موندیكګ( او په   دې تمدن ته اوبه رسولې. په لویدیځ كېله اوبو سره 
سوخته( ښارونه د تمدن په دې كړۍ كې شامل وو. د دې تمدن فرهنګي اغیز په دې پولو كې ایسار نه پا تې كېده او 

 .لنهرین( تر مینځ هم لیدلى شوموږ یې ځنې نښې په ) عیالم( او ) سومر ( یا د دوو اوبو یا )بین ا
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په دې برخه كې نوې مومدنې څرګندوى چې د ) سند_ هلمند( تمدن د دې خاورې د سیمه ییز فرهنګ له ورو_ 
ورو ودې څخه مینځ ته راغلى . دا كیندنې یو بل واقعیت هم څرګندوي چې له ) منځي ختیځ ( څخه تر ) منځنۍ 

هم وې. لرغون پېژندونكي او پوهان په دې اند دي چې دا تمدن د پیل، ودې او  اسیا ( پورې پراخه بهرنۍ اړیكې
 .ړنګېدو ټول پړاوونه وهلي دي

 

 ښارونه په دې تمدن كې:
 

د لرغون پېژندونكو كېندنی داسې وایي چې په دې سیمه كې ښارونه وو. تر ټولو نوې څېړنې وایي چې په دې برخه 
یادولو وړ دى چې په اوبو كې ډوب شوى. په زړه پورې خبره دا ده چې دا ښارونه به د  كې د ) دواركار( ښار د

پالن او پروګرام له مخې جوړیدل. لومړى به واټونه ایستل كېدل، بیا به د ناولو اوبو ویالې جوړېدې او بیا به 
 .كورونه جوړیدل او خلك وركډه كېدل

 
درجه وه. دا  ۹۰هغه ځاى كې به چې واټونه یو پر بل تېریدل، زاویه به  دا واټونه به سیخ او موازي وو؛ خو په

واټونه له اوسنیو واټونو څخه هم پراخه وو. د دې واټونو په څنډو كې د اوبو ویالې داسې جوړې شوې وې چې نه 
ي، دوهم پوړ ته اوبه پكې بندیدې او نه یو څاڅكى اوبه بې ځایه تلې. كورونه دوه پوړه او یو شان دى. ټول انګړ لر

شوي او   واړه دي. دا كورونه له پخو خښتو جوړ  د ختلو زینې لري، د ځان وینځلو ځاى او د اوبو څاه چې دواړه
هېڅ ور یا كړكۍ د عمومي واټونو لورې ته نه پرانستل كېده. كورونو ته ورتګ خپلې فرعي الرې درلودې. واټونه 

 .او اسونو زور یې پورته كولې شواىپه داسې خښتو فرش شوى وو چې د درنو ګاډیو 
 

 .د دې كورونو په زړه پوریوالى د هغوى په لویوالي كې دى. په هر كور كې څو كورنۍ ځاییږي
 

د دی تمدن ټولنیزې او فرهنګي همغږئ ته اریان دى. دى د دې عامل د  L.kor lovesky  ) )..... ل. كارلوفسكى
خپلولي بولي چې په دې ټولنیز جوړښت كې موجود و. كارلوفسكى په یوه  وینې هغه مظبوط ډله ایز پیوستون یا

طبقاتې ټولنه كې سیالي ) رقابت( د تولید د راز_ راز الرو د پیدایښت هامل بولي، په داسې حال كې چې په داسې ) 
ى كې چې ورته( ټولنه كې، لكه په پاسنۍ سیمه كې، یو شانوالى او همغږي وجود درلود. دا خبره په داسې ځا

 .مركزي دولت یا د ډلې مشر نه وي، ثبات مینځ ته راوړي(
 

كه چېرې د دې ښارونو جوړښت د ) سومر( او) مصر( له تمدنونو سره پرتله كړو، یو په زړه پوري ټكي ته ځیر 
و شا او خوا كېږو: د ) سومر( او ) مصر( په تمدنونو كې به كورونه او ودانۍ د خدایګوټو د كورونو او عبادتځایون

جوړیدل؛ په بله ژبه لومړى به عبادتځاى جوړیده او بیا به ښار بې له پروګرامه پرې راګرځید، دلته به د خلكو 
كورونه، اداري برخه او عبادتځایونه گډوډ جوړیدل؛ خو د ) سند( په تمدن كې دا درې برخې هره یوه ځانته جال 

 .ځاى لري
 

 په پاسني تمدن كې عبادت:
 

تر اوسه پورې په عمومي او خصوصي عبادتځایونو كې د اور له پاره د قرباني ځایونه او یا د لمانځنى نغري پیدا 
شوي. د دې په څنګ كې د حمامونو پاتې شونې او د څارویو د هډوكو ټوټې میندل شوې چې د څارویو د قرباني 

رونه كشف شوې چې كیداى شي د مور او یا د او مه  كولو مانا وركوي. همدا راز د ښځو خاورینې مجسمې
یو ښكرلرونكي څاروى ښكاري چې   میرمنې د خدایګوتو ) خدابانو+ خدا مادر( ځاى به یې درلود. په مهرونو كې

یو اسطوره اى موجود دى. دا افسانه اى څاروى اس دى چې په وچولى كې ښكر لري. دا اس چې د ښیګڼې او بد 
ځواكونه لري، ډېر ښآیسته دى او په خپل ښكر كې پادزهر) د زهرو ضد( لري . د ګڼې ) نیكي+ بدي( دا وړه 

. د دې ښكرور اس نماد( دى)سند( په تمدن كې د دې اسطوره اى موجود ځاى د لوړ دریځ او منصب ښكارندوى )
او داسې  تر څنګ، د قرباني له پاره د ځان سوزونې او د نورو څارویو څېرې ښكاري: پړانګ، د اوبو اس، اوښ

 .نور
 

یې ) انیل( او )مارشال( یې    A. Walter faivsevvece )داسې یو مهر هم پیدا شوى چې ) ا. و. فایر سرویس
د ) شیوا( پخوانى انځور بولي. دا مهر ډېر ستر ارزښت لري. لرغون پېژندونكو دا مهر د ځناورو پادشاه بللى. د 
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و ناست دى او یوه ښكروره خولۍ یې په سر ده. د دی كس شا او خوا راز مهر څېره د جوګي په څېر سیخ، په ګونډ
ښكاري او پاس یوه لیكنه ښكاري، د ) سند( په تمدن كې د عبادت راز_ رازوالې، پوهان او لرغون   راز څاروي _

 پېژندونكي دی بحث ته رابللي چې ایا خلكو په یو خداى باور درلود او كه راز_ راز عقیدې یې پاللې؟
 

ځنې پوهان په دې اند دي چې هغه وخت له اورځایونو څخه دوه ډوله كار اخیستل كېده : یو د اور د ساتلو له پاره؛ 
 .ځكه چې د اور بیا بلول دروند كار و او دوهم دا چې دى كار ورو_ ورو د عبادت بڼه غوره كړه

 

 په دې تمدن كې الس لیكنه:
 

مهرونه او  ۶۴مدن ستره ستونزه د الس لیكنو په هكله ده. تر هغه ځایه چې موږ پوهېږو د دې تمدن د ) سند( د ت
ټوټې نور اثار الس ته راغلي چې په ټولو یو ناپېژندلى لیك شته. د دې لیك طلسم د ډېرو هڅو سره _ سره  ۴۰۰۰

لسم مات شو ډېرو هغه پوښتنو ته به او د ډېرو فني الرو چارو په مرسته تر اوسه نه دى مات شوى. كه كله دا ط
نښه  –ځوابونه وموندل شي چې تر اوسه بې ځوابه دي. تر اوسه ال پوهان په دې سال شوي نه دي چې دا سیالبي 

 ییز ) نشانه اى( لیك دى او كه سیالبي؟
 

 _ Logo لیك( څېړنې دا ښیي چې دا   Ask parpda نوې موندنې په تېره بیا د )پروفیسور اسكو پرپوال
Syllabic  یا نښه ییز _ غږیز دى. د دې لیك د طلسم ماتول به تر هغه وخته چې ژباړه یې له لوستل شوي متن

سره یو ځاى نه وي ستونزمن وي؛ خو پروفیسور ) پرپوال( وایي چې باید خپل امید له السه ور نكړو او هڅو ته 
 .دوام وركړ

 
سره چې ) مارشال( ولیكله، نور نو له هغه اذهانو څخه راووت چې   هغه مقالې په دې توګه دا هیر شوى تمدن له

پخوا وختونه یې هیر كړى و او یا یې د نژادې ښه والي له پاره د ) ارین( د نژاد لمن ټینگه نیولی وه. دې خبرې 
كې هر څوك د خپل  داسې تاوده بحثونه پیل كړل چې تر اوسه روان دي. د بلخ د ) موالنا ( په قول په دې برخه

 .ګمان له مخې په بحث ورګډ شو
 

  په دې ځاى كې ژبه:
 

تر هغه ځایه چې د دې تمدن لیكنیزې څېړنې ښیي، لیكونه ) خط( او لیكنې یې یو شكل یا بڼه لري؛ خو دا داسې مانا 
یدلى شو؛ خو اصلي پوښتنه دا ده نه لري چې ټولو خلكو په یوه ژبه خبرې كولې. دا قاعده په نورو ځایونو كې هم ل

 چې دې ژبې د ژبو په كومه كورنۍ پورې اړه لرله؟
 

)).... )مارشال( له همغه پیله له ) دراویدى( ژبې سره د دې ژبې د پیوستون خبره وكړه. په دې دلیل چې دا ژبه له 
پری كېږي، گډه ریښه  ) براهویي( ژبې سره چې همدا اوس د افغانستان او بلوجستان په ځینو سیمو كې خبرې

) هندي(، )     لرري. د ) پراهویي( ژبې ځانګړتیا دا ده چې د ) هند_ اروپایي( ژبو په ډله او نور څانګو لكه 
اردو( ، ) پنجابي( ، )سندي(، ) زړه، منځنۍ او نوې پاړسي( ، ) اوستا( ، ) كردي( ، ) بلوچي( ، ) اورموري _ 

 .) كافري( ، ) راز_ راز پامیري ژبې( او نورو پورې یې اړه نه لرياورمړي . پښتو /ژباړن( ، )پښتو (، 
 

و د ٰځینو پوهانو په اند ) براهویي( ژبه داسې د ) بلوڅي( تر اغیز الندې راغلې چې دا فرضیه په سختي سره 
ورا په زړه منالى شو. په دې برخه كې د پروفیسر ) پرپوال( څېړنه چې په ډېر دقت او وسواس تر سره شوې، خ
 پورې ده. دى لیكي )) داسې ښكاري چې دا ژبې به په قوي احتمال د ) دراویدى( ژبې یوه څانګه وي((. 

رحمان ( د ) انتقال( او ) ادخال( فرضیه وړاندې كوي . د دې نظر له مخې   ځیني پوهان لكه ډاكتر ) طارق 
) انتقالي( یا ) ادخالي( اغیزې لرلى شي. په دې توګه لومړنۍ ژبه د وخت له پلوه د لومړیتوب له امله پ دوهمه ژبه 

او ) ادخال( سره   هغه ویي چې له ) دراویدي( ژبې څخه ) هند_ اروپایي( ژبې ته ډېر وروسته ننوتلي له ) انتقال(
 .اړه نیسي

 
ې دلته راړو: د هغه وییونو په هكله چې په ) رګ ودا( كې له ) دراویدي( څخه اخیستل شوي دي، دوه دري بېلګ

یا ) كور( د دروایدى ژبې په كورنۍ پورې  (khala )خوله( او كهاله  Mukham میوه( ، موكهم  phalam (فالم
 .اړه لري
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دا خبره وایي هغه كسان چې په دې وطن كې د پخوانیو او اصلي اوسېدونكو دعوې كوي، د عربستان په ځاى 

ېژندنې او لرغوني اسناد ښیي هغه كسان دلته زړه تاریخي سابقه لري تركستان ته روان دى، په دې توګه د ژب پ
 .چې ژبه یې له هغه وخت سره پیوستون یا نژدیوالى ولري چې د ) هند_ اروپایي( ژبې ویونكى ال دلته نه و راغلي

 
ې په دې ژبه پوهنیزې الس ته راوړنې وایي چې ) براهویي( ژبه چې د ) راویدي( یوه څانګه ده او هغه خلك چ

خبرې كوي. د دې سیمې تر ټولو پخواني استوګن دي. دا كشف هغه كسان چې په ) هند_ اروپایي( او بېال بېلو 
 څانګو یې خبرې كوي، د ې سیمې نوي استوګن گڼي.

باید ځانګړې څېړنه وشي. زه په دې تنګ وخت  د هغه كسانو په هكله چې په ) التایي_ مغولي( ژبه خبرې كوي،
 .كې څو ټكي یادوم

 
د څلورمې م پېړۍ په دوهمه نیمایي كې، ځینو خلكو له شمال ختیځ لورې څخه د ) ساسانیانو( په سترواكۍ یرغل 

)ساسانیانو( وكړ. دې خلكو په التایې ژبه خبرې كولې او له ) منګولیا( څخه راوتلى وو. دوى په منځنۍ اسیا كې د 
له غره څخه چې په )منځنۍ اسیا( كې   Altay )واكمني پاى ته ورسوله. د ) التایي( د ژبو د كورنۍ توم د ) التاى 
په دریو سترو برخو) تركي، مغلي او ماخو_  د ) سایبریا_ چین( په څنډه پروت دى اخیستل شوى. دا كورنۍ 

ژبې هم د دې كورنۍ ژبې بولي. ) فوګلسانګ( په دې اند دي  تونګوز( ویشلى شو. ځینې كسان كوریایي او جاپاني
چې د دې یرغلګرو لمړنى ډله د ) یونان( یا ) هونان( په نامه د څلورمې م پېړۍ په نیمایې كې د افغانستان ) شمال( 

 ه.ته ننوته. د دوى له نامه ) هوني( څخه د دوى ځانګړتیا په زغرده ښكاري. بیا ) یفلیانو( د دوى ځاى ونېو
 .په دې هینداره كې باید ځان ته وګورو، نه دا چې دا هینداره ماته كړو

 

  د دې تمدن شیندل كېدل:
 :همغسې چې مو مخكې یادونه كړې وه، دا تمدن په پاى كې ړنګ شو. دې برخه كې دوې نظریې شته

 
لورو د بدلولو له امله ړنګ شوى، دوهم دا چې ) لومړنۍ دا وایي چې دا تمدن په طبیعي توګه او د سیندونو د تګ

ړنګ كړي دي. د ) رګ ودا( په سرودونو كې دا اشارې شته چې   اریایي( كوچیانو له نیولو وروسته دا ښارونه
 :داسی ړنګولو او فتح ته ګوته نیسي

 
 ه د وارسیكا( په مرست ( Abhyarartin cayamana ( د ) ابها یا وارتین كامایا  Indra اندرا )).... 

variskha  ولې ) ریښه( له مینځه ویوړې. 
 

مخكښو ) پیشقراول( ته كلك ګزار وركړ او  (Vrcivans كې د ) ورسیوانس (Hariyvpiyah هغه په ) هاریوپیا
 .شاتنیو ځواكونو له ویرې، تیښته غوره وبلله

 
 . پښتو ژباړن -ایه ) بیت ۵سرود،  ۲۷برخه،  ۶رګ ودا_ 

 
 .ا( ته اشاره همغه ) هاراپپا( ته اشاره ده)هاریوپی

 
لیدل   په اند : )) د هاراپیا په هیڅ برخه كې تر اوسه د داسې جګړې نښه نه  J.m.kenoyer) د ) ج. م. كنیور

كېږي؛ خو په تاریخ كې د ډېرو وانوونكو جګړو په شان كیداى شي دا جګړه هم له ښاره بهر شوي وي. كه دښنه 
 . وي؛ خو د ښار ورانولو ته څه اړتیا لیدلى كیده؟(( ماته خوړلي

 

 زموږ تاریخ لیكونكي او تاریخ جوړونكي او دا تمدن:
 

په شلمه میالدي پېړۍ كې زموږ تاریخ لیكونكي او تاریخ جوړونكي _ نه تاریخ پوهان _ پخوانیو له بیهقي څخه 
) عبدالحى    احمد علي كهزاد( ، ) میرغالم محمد غبار( ،  نېولې بیا تر كاتب پورې باید جال خبرې وشي، )

، )محمد حسن كاكړ( او ترټولو نوى ) میر محمد صدیق فرهنگ( باید د دوى د اثارو د پاى د وخت له مخې (حبیبي
 .په نښه شي
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 دې پړاو ته د دوى كتنه سړى له اریانتیا سره مخامخ كوي!
 

ره ورته وكړه، ښاغلى) كهزاد( له دوهمې نړیوالې جګړې څخه وړاندې او ورسسته د ) لكه چې مو د مخه هم اشا
ارینتوب( او په ځانګړې توګه د ) ارین( د لوړ نژاد په هوا كې و. ده یو مخمس لیكلى و چې د افغانستان تر نامه 

 .اړه لري  م پورې ۱۹۴۲ل. / ۱۳۲۱الندې په كال 
 

كې چې د ) كهزاد فرهنګي بنسټ( د كاركوونكو په اند ) د ستر كهزاد!؟ وطنپاله  د دی ) مخمس( په لومړى برخه
 :طرزى ( داسې راغلي دي –احساس څرګندوي( ) نداییه او سخریه 

 
 اى كشور افغانستان
 اى سرزمین باستان

 مهد فروغ اریان
 پاینده نامت جاویدان

 یدانپاینده نامت جاو
 .)د تاكید نښه د طرزي دی( 
 

په دې مخمس كې كه وضیعت همغسې دوام كړى واى او دا په داسې یوه هېواد كې چې بېالبېلې قومي ډلې لري په 
 .او ) افغان( له نومونو پرته نور نه دي یاد شوي  ملي سرود! بدل شوى واى، د ) اریان(

 
مدن په هكله د ) مارشال ( په لیكنو او په دې تمدن كې زموږ په پیاوړي حضور كهزاد سره له دې چې د ) سند( د ت

 .خبر و؛ خو د ) تاریخ افغانستان( په كتاب كې یې دا موضوع حاشیې ته ایستلې ده
 

كهزاد د دی لرغون پېژندونكي نوم په قوسونو كې ) سرجان مارشال انګلیس( راوړى دى. ده د ) سر( تورى چې یو 
دى او د ) انګلیس( توري چې د ) برتانیا ( د خلكو نوم دى، د ) مارشال( له نامه سره داسې نښلولى چې مبتدي لقب 

 .لوستونكى فكر كوي چې همدا د دي لرغون پېژندونكي بشپړ نوم دى
 

دوهم چاپ ) هـ،ش( كې هم شوې وه او كه یوازې په  ۱۳۲۵زه نه پوهېږم چې دا تېروتنه د كتاب په لومړى چاپ ) 
م( كې چې د ) كهزاد فرهنګي مركز( یې زیار ویستلى دى، تر سترګو كېږي. د دوهم چاپ په نامه كې هم د ۲۰۰۰

) یك تاریخ افغانستان(    ژباړې امانت نه دى ساتل شوى، د بیلګې په توګه د كتاب نوم ) تاریخ افغانستان( په 
ن ) یك تاریخ جامع افغانستان هنګامى كه اریانا خوانده ژباړل شوى او تر غټ عنوان الندې یو بل کمکی عنوا

میشد( راغلي او د اریانا تورى غټ او ځالنده چاپ شوى دى. لږ الندې ) لومړى ټوك( لیكل شوى او مخې ته یې په 
هیڅ اړتیا ورته نه لیدل كېږي. بیا لیكل   قوسینو كې چې ډېر د مانا له پاره استعمالیږي، پارسي ویي راغلى، چې

لیكل  Manion په ځاى maoryans شوي ) از پیش از تاریخ تا سقوط خاندان موریا( او د دې د كورنۍ د سم نوم
 .شوى چې نه پاملرنه څرګندوي

 
راځو اصل مطلب ته )كهزاد( بیا د) مارشال( له لیكنې څخه گټه اخلي؛ خو پرته له دې چې د اخځ نوم واخلي، دا 

هغه څه چې په دې یوه پاڼه كې هیر شوي، په دې (. ۱۸ته اچوي د ) افغانستان ص  تمدن د شرق ) اریانا( قالب
 .تمدن كې زموږ د ځاى خبره ده. بیا د دې كتاب ډېره برخه د ) اریایي( ښامار په خوله ننوځي

 
رسیدلي چې  بیا ښاغلي ) غبار( او )حبیبي( د تاریخ په ) جوړولو( پیل وكړ. موږ ال تر اوسه هغه پړاو ته نه یو

) تاریخ مختصر      كې د ) افغانستان در مسیر تاریخ( او   م ۱۹۶۵هـ،ش/ ۱۳۴۶تاریخ ولیكو.دې دواړو په كال 
 .افغانستان( كتابونه ولیكل

 
چارواكو له مطبعې څخه د غبار د کتاب د وتلو مخه ونیوه . یوازې یو څو ټوكه ووتل او دا كتاب بیا د ثور تر كودتا 

 .ونه لیدل شوپورې 
 

په دې توګه دا كتاب ) شهید( شو او یو ډول سپیڅلتیا ور په برخه شوه. زما په اند كه دا كتاب هغه وخت نه واى 
 .مصادره شوى او كره كتنه پرې شوې واى، دومره دریځ یې نه شواى موندالى
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نډه دا چې ما دا عمل د یوه ستر استبداد په لكه چې وینو مستبد سیاسي نظامونه خپلې پښې خپله په تبر وهي. ل
پیاوړې وي، د واقعیتونو د   وړاندې ډېره ستر پرخاش وموند. ښكاره خبره ده هر څومره چې غوسه او پرخاش

 .لیدلو اندازه كمزورې كیږي
 

 راځو اصلي خبرې ته:
اكمنو د هڅو بلور او په تېره بیا د ځوان اوس نو د ) اریاییتوب( پخواني سوزنده فضا سړه شوې وه، د وخت د و

نسل، په دې تمه چې د ) هند( په نیمه وچه باندې به د )هیتلر( له واكمنى كېدو سره جوخت د هېوادونو د نېولو خپل 
 .ستر خوب، رښتیا وویني، د ماتې په ډبره لګیدلى او مات_ مات شوى و

سرلیك الندې د ) سند( د تمدن په هكله څه نه لیدل كېږي، سره له د ) غبار( په كتاب كې د ) لیرې تېر وخت( تر 
دې چې تر هغه وخته پورې حتى په هېواد كې د ننه ځینې معلومات د لرغون پېژندونكو له خوا او د )غبار( په وینا 

ایران د د ) لویي دوپرې( په واسط برابر شوى و، یوازې ) موندیګك( ته یوه وړه اشاره كوي او هغه د ) سند او 
 . ( ۳۴ص /  ۱۹۶۷تقاطع لویه الر(( بولي ) غبار 

 
 .دغبار په وینا چې د ) اویستاد( او بیا ) اویستا( په سرلیك كې ویل شوي، زموږ تاریخ له همدغه ځایه پیلیږي

 
نى نوم بولي. دى په دې كتاب كې ) غبار( د )) نومونو(( په برخه كې ) اریانا ( یادوي اوهغه د هېواد ډېر پخوا

وروسته د ) اویستا( په هكله ډېرې خبرې كوي او د ) اریانا( په هكله كمې او یو ځل د ) اویستا( له خولې وایي:)) 
 .) ۳۷ص ۱۹۶۷اویستا دا سیمه ) اریانا( بولي او هېواد ته یې د اریا خاوره وایي(( ) غبار

 
ن پېژندونكو د كېندونو كار یادونه وكړي، د ) سند( تمدن په وروسته بیا پرته له دې چې په دې برخه كې د لرغو

( او د Mundiga هكله خبرې كوي او په ډېرو ځایونو كې بېالبېل پړاوونه یوله بل سره گډوي او ) موندیګك
) د مراسي( !؟ او د  ( غونډۍ یادوي. دى دا ځاى   Deh Marasi كندهار په شمال لویدیځ كې د ) ده مراسې

) غبار( د ) ابزار( او      غون پېژندونكي ) اشتاین( نوم ) ستین( لیكي. په زړه پورې خو دا ده چې نومیالي لر
)افزار( ا په ځاى د ) اوزار( ویي په كار وړي. رښتیا د كتاب د لومړى چاپ مدققانو او د اوسني درییم چاپ 

 .ادیترانو په دواړو چاپونو كې دا تېروته نه ده سمه كړې
 

 بار( وایي چې په ) موندیګك ( كې پنځلس پوړه ) طبقه( كشف شوي دي، په داسې حال كې ) شف فر)) ..... )غ
shaffar j.g م( ۱۹۷۸د تیموریانو تر وخته پورې( ) ( په خپل نوي كتاب كې ) د افغانستان لرغون پېژندنه له پیله

هكله چې د ) امو( د سیند تر څنډو او د  د كیندونو له قوله دا پوړونه پنځه بولي.غبار د دې تمدن د سترې كړۍ په
پورې رسي، هېڅ نه وایي. ) غبار( د ) سند( او ) امو( د سیندونو په هكله په داسې   پامیر د هسكو غرونو تر لمنو

 .حال كې لږ خبر ې كوي چې نومونه یې نه اخلي او په دې برخه كې د نویو څېړنو په هكله څه نه وایي((
 

ه بیا د ) اریایانو( او په تېره بیا د ) رګ ودا( او بیا ) اوستا ( په هكله توضیحات وركوي او غبار( وروست )).... )
پرته له دې چې موافقو او مخالفو نظریاتو ته وګوري هغه ) د افغانستان او بخدي د سیمې مولود( بولي او زردشت 

په دوو ډلو وویشل كېږي . ځنې په ) زردهشت( یې بنسټ ایښودونكى گڼي. له دې وروسته زموږ تاریخ جوړونكي 
دواړه ژبې هومره نژدې دي   ) رګ ودا( كار كوي او ځنې په ) اوستا( ، په داسې حال كې چې د پوهانو په اند دا

نامتو متن پېژندونكى له یوې څېړنې وروسته   Bird N ). چې په اسانۍ سره یوه په بله اړولى شو. ) نورمان برد
و په اساني سره دا متن په هغه بل دا اړول كیدالى (  ۱۹۸۲ویي گډ دي ) ن. برد   %۸۵وایي چې د دې دواړو ژبو 

 !) لهجه(توپیر شته او بس شي. د دې دواړو ژبو تر مینځ د ګړدود
 

زما په اند دا كار قومي ژبني دى او د هېواد ختیځ ) هند( یا لویدیځ ) پارس( ته د میالن له مخی شوى دى. دا هڅې 
 .ه هم روانې دي او زموږ د روڼ اندو ګریوان نه پریږديتر اوس

 
م ( وار شو. دى د ) افغانستان تاریخي  ۱۹۸۸بیا د ښاغلي) فرهنګ( ) افغانستان در پنج قرن اخیر( ) فرهنګ 

اوسنۍ( نه مني،   دورې ( تر سرلیك الندې په داسې حال كې چې اروپایي ویش ) لومړنۍ پېړۍ، منځنۍ، نوې او
ه نوې خبره هم نه كوي. دلته باید دا خبره باید هېره نه كړو چې د ) اروپایي( تاریخ لیكونكو كار داسې بڼه نه كوم

لري، دا ویش ډېر سیاسي دى. هغوى په تاریخ كې فرهنګ او تمدن ته پام ساتي؛ ځكه یې تاریخ د وخت له پلوه 
 .ویشلى، له ) بابل( څخه یې پیلوي او ادامه وركوي
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رهنګ دا هېواد په ) زردهشت( پیلوي. وګورئ زموږ هر مؤرخ د )) زردشت (( نوم په خپله خوښه لیكي او په ف
 .دې توګه دا دیوال به تر ثریا پورې كوږ ځي

 
د دې پړاو تاریخي تېر وختونه ومومي، پرته له دې چې د لرغون پېژندونكو او نورو پوهانو   دى د دى له پاره چې

 .الس ته راوړنو ته پام ساتي، د ده په خپله وینا د ) زردهشتیانو( اخالفو ته ګوريموندنو او 
 

فرهنګ دا پړاو د ) اوستا( یا ) ودا( له یادولو څخه پرته پاى ته رسوي او د دې پړاو په هكله د موادو د نشتوالي 
ارین( قبایل یادوي او بس! دى نور؛ نو د ) پړه ) مالمتى( د ) ماد( په پادشاه ) كوروش( باندې اچوي. دى یو ځلې ) 

سیحون او جیحون( د دوو سیندونو تر مینځ تمدن یا د ) سند( تمدن چې د هېواد په جنوب او لودیځ پورې اړه لري، 
 .نه یادوي او د پاملرنې ډېره برخه یې د ) خراسان( په كومې ننوځي

 
ېر دا كتابونه چې د شلمې پېړۍ له وروستیو څخه یې تر اوسه هغه څه چې په دې اړه د یادولو وړ دي دا دي چې ډ

زموږ د ډېرو روڼ اندو ذهن ډك ساتلى، د سرچینو، اخځونو او اسنادو نشتوالى دى. اساسي خبره دا ده چې یو 
 .لیكوال باید د خپل كتاب په پاى كې د سرچینو او اخځونو لست وړاندې كړي

 
صلونو په پاى او د كتاب په پاى كې اخځونه نه دي راغلي. د كتاب په پاى كې د) د ف  د ښاغلي ) كهزاد( د كتاب 

نومونو، اقوامو او قبایلو فهرست( تر سرلیك الندې ځایونو او سیمو پېژندګلوي راغلې ده. په داسې حال كې چې دا 
. دا كار په نوي چاپ كې د چې لوستونكي ال لهانده نه شي  كار باید د پایلیکونولونو د یوې برخې په توګه شوې واى

 .) كهزاد فرهنګي مرګز( كړى دى
 

د ښاغلي ) غبار( د اثر په پاى كې د ) فهرست كتب ماخذ( راغلى . د لیكنې د سبك توپېر، د حروفو اندازه او په كار 
یلیك ) كې بېړه داسې څرګندوي چې دا برخه وروسته په كتاب پورې نښلول شوې ده. په دې كتاب كې كوم بل پا

م  ۱۹۹۹نمایه( نشته. د دې كتاب په دوهم ټوك كې چې په ) ویرجینا( كې د ) حشمت خلیل غبار( په اهتمام د كال 
 !په جون كې خپور شوى نه كتاب پېژندنه شه او نه پایلیكونه

 
دي پېړۍ ده، د د ښاغلي حبیبي د كتاب تر درییم څپركي ) فصل( پورې چې ) مستقله اسالمي دوره( یا نهمه میال

كتاب د اخځونو ذكر نشته. بیا د ) اخځونو( تر سر لیك الندې د ) حدود العالم( په شان كتابونو نوم اخیستل شوى؛ 
خو دا شرح نشته چې دا كتاب په كوم لیكوال پورې اړه لري، څه وخت لیكل شوي، څه وخت چاپ شوي او د دې 

 . یلیكونو )نمایه( نشتهكتاب كوم چاپ كتل شوى دى؟ په دې كتاب كې هم پا
 

 .د ښاغلي ) فرهنګ( د كتاب تر پنځلسم څپركي پورې ) مدارك باب( راغلي؛ خو پایلیكونه ) نمایه( نه لري
 

 د لرغون پېژندنې د پوهې بله ډېوه:
 

خي اثارو كره زما په اند هغه څه چې زموږ ګډود تاریخي ذهنیت یې راته ډالۍ كړى، دا دى چې موږ د دې تاری
كتنه نه ده كړې. كره كتنه په دې مانا نه ده چې یا یو شى ومنه او یا یې مه منه، كره كتنه دا ده چې ) ښه ( او ) بد( 
یا سوچه او ناسوچه سره بېل كړو. او هغه څه هم چې لیكل شوى د نامتو افغانستان پېژندونكي ) ل . دوپرى( په وینا 

 . !بس قبیله اى_ دهقاني لیكنې دي او
 

  د ) سند_ هلمند( له تمدن څخه مخكې فرهنګ ته یوه كتنه: 
 

هغه وخت چې لږ او ډېر نیمه پېړۍ مخكې د لرغون پېژندونكو د كیندونو په مرسته د ) سند( له تمدن څخه تیاره او 
 .انى تمدن ګڼل كېږيپرېړه پرده لیرې شوه، ډېرو داسې فكر كاوه چې دا تمدن د سیمې حتى نړۍ تر ټولو پخو

 
په شان د نورو لرغون پېژندونكو كیندنو او څېړنو وښوده چې كه د )   Majomdor  )د ) اشتاین( او )مجومدار

 سند( له تمدن څخه مخكې په دې سیمه كې د ) ښاریتوب ( تمدن نښه نه ښكاري؛ خو په ) سند(، 
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د ) پخواني( فرهنګ نښې نښانې له ورایه ښكاري. كیندونكي ال  ) بلوچستان( ، ) افغانستان( او تاریخي پولو كې یې
) افغانستان( كې       د اوږده واټن په پیل كې دي. سره له دې هم هغه كیندنو چې په ) بلوچستان( ، ) سیستان( او

 .شوې، ) موندیګك (، ) نمازګاه غونډۍ ( ، )شهر سوخته( او نور یې په موږ پیژندلي دي
 

 ر جوړونكى: كلى د ښا
 

تر مینځ بډایه زمكې د كرنې له پراختیا سره مرسته   د ) سند( بډایه زمكې او د ) امو( او ) سیر دریا یا پاردریا(
 .وكړه چې دا د ښاري مراكزو یا د تمدن مراكز و د جوړولو د مال تیر بلل كېږي

 
د ) نیل( ، ) دجله_ فرات( او ) سند( په سیمو كې كاله مخكې  ۲۰۰۰_ ۳۰۰۰همغسې چې پوهیږو له میالد څخه 

ښارونه اوتمدنونه مینځ ته راغلل. همدا کرنیزه_ بزګري) دهقاني( كلى وو چې د ښارونو او تمدنونو راتګ ته یې 
الره اواره كړه. په دې كلیو كې د كرنې كار او حاصل د هغه قشرونو له جوړښت او ودې سره مرسته وكړه چې 

دینې یا فني چارو او په دې توګه د ) موندیګك( او د ) ده مراسى( غونډۍ او نورو  –په سیاسي  كوالى یې شواى
 .ځایونو ښې او كښت ته چمتو خاورې د ) سند( له پرمختګ سره مرسته وكړه

 

 په دې تمدن كې زموږ د كلیو ونده:
 

په جنوب كې د )سند( دواړه   امو( او ) سیر دریا(د دې فرهنګ ستر چوكاټ داسې دى : په شمال كې ) پامیر( ، ) 
خوا وې او د )ایران( او ) بلوچستان( ختیځ ښارونه. ښكاره خبره ده چې دا فرهنګ په همدې چوكاټ كې نه 
ایساریږي او تر لیرو_ لیرو پورې رسي. د هېواد له تاریخ څخه مخكې دورې په هكله لرغون پېژندونكي كیندنې، 

او اروپایي پوهانو د نه تمایل په وجه د دوهمې نړېوالې جګړې د پیل روځو   وینا، د امریكایي د) لویي دوپرې( په
ته رسي. بیا دا خبره د جګړې تر پایه وځنډیده. په دې كلونو كې د نامتو افغانستان پېژندونكى او لرغون پیژندونكى 

و، پرته له دې چې د لرغون پېژندنې پوهې ته ) لویي دوپرې( په وینا، د ښاغلې علي احمد كهزاد په شان ځینو پوهان
پام وساتي، د هغه وخت په مطبوعاتو كې د ځینو وركو ښارونو خبره وكړه او په دې برخه كې یې بې ځایه اوازې 

 .(۱۹۷۹واچولې او شایعات یې جوړ كړل ) ل. دوپرى. 
 

 .د سپړلو او څېړلو جدي لسیزه دهد شلمې پېړۍ پنځوسمه لسیزه د هېواد د زاړه تاریخ ) دیرینه سنګي( 
 

م كې د لومړي ځل له پاره، دلته له تاریخ څخه مخكې  ۱۹۵۰))..... )والتر ا.فایرسرویس( نامتو څېړونكى په كال 
مراسي ( په نښه كړه، د ډېرو   پېر یا عصر ته الړ. هغه وروسته له دې چې د ) مراسي( د كلي غونډۍ ) تپه ده

 .ته الړ(( څېړنو له پاره ) سیستان(
 

خو د ) سند( د تمدن اساسي څېړنې او زموږ له هېواد سره د دې تمدن اړیكې، د ) فوګلسانګ( په وینا د اویایمې 
په پاى كې پیل شوې. په ) بدخشان( كې د ) امو( او ) كوكچې( د سیندونو په تړنځاى )تړونځاى_ پیوندگاه(   لسیزې

كلونو   م۱۹۷۹ – ۱۹۷۷فرانسوي كیندونكو د   ایستل شوي دي. نه له خاوره كې په دې تمدن پورې اړوند ډېر ځایو
( كې كار كړى دى. له څلویښت كلني ورانونكي جګړې څخه وروسته چې   shortoghai تر مینځ په ) شرتوګي

 .اوس هم روانه ده، د لرغونو زمانو د څېړنې كار ګډود شو
 

كې خپور شوى دى، د خلكو د غوښتنې له امله  ۲۰۰۲چې په كال  )) ....)فوګلسانګ( په خپل كتاب ) افغانان( كې
په یوه كال كې دوه ځلې چاپ شو، دې تمدن ته د لرغون پیژندنې د الس ته راوړنو له مخې د ) سند_ هلمند( تمدن 

 .وایي((
 

 موندیګك او د ) ده( ) مراسي( غونډۍ:
 

شان ځنې لرغون پېژندونكي چې په خپل كار كې ډېر پیاوړیهم دي،  په زړه پورې خبره دا ده چې د ) ل. دوپري( په
 Deh  )همدا د ) ده مراسي غونډۍ  د خاصو نومونو د ثبت په وخت كې تېروتنې كوي. د بېلګې په توګه به

morasi ghavndai   په پام كې ونیسو. ده د دی نامه د ثبتولو په وخت كې عام او خاص یو ځاى كړې او خاص
ې جوړ كړى دى. په دې تر كیب كې ) ده( كلى دى او ) غونډۍ( په پښتو كې د ) تپه( مانا وركوي؛ خو نوم یې ځن
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ده له ټولو څخه د ) ده مراسي غونډۍ ( خاص نوم جوړ كړى. نورې بېلګې هم شته . زما په اند په دې تېروختنو 
ره بیا لرغون پیژندونكو نه پاملرنه هم كې د لرغون پوهانو د نه پاملرنې ترڅنګ، د دوى د كورنیو ملګرو او په تې

 .څرګندوي. هغه كسان چې په دې كار كې یې ډېر څه پیدا كړي دي
 

ل. دوپرې( په دې هكله داسې لیكي : د یاد ولو وړ ده چې په ) افغانستان ( كې دا دوه ځایه د ) سند( د تمدن  ))....)
 , Merie Casal كې )جان ماري كاكسالپه دې لړ ( . ۱۹۹۷په جوړښت كې ستر ځاى لري ) افغانستان/

jean     مراسي( كې       كې په ) موندیګك( كې په څېړنو الس پورې كړ او ) ل. دوپري( په  ۱۹۴۱په كال (
كیندنې پیل كړې. دواړو په دې هېواد كې له تاریخ څخه د مخكې پیر په روښانه كولو كې ستره ونډه لرلى د ه. د 

رو_ ورو له یوه كرنیز كلي څخه، د نیم میشتوب، نیم كوچیاني ژوند له نښو_ نښانو او دوى په اند ) موندیګك ( و
 ((.ګدام سره كیداى شي چې د ) سند( د تمدن په ایالتي پایتخت بدلیږي

 
څېړنو له مخې چې په لسو پوړیو یا پړاونو كې   د ) كاسال( د ( Sankalia, H.D هندي څیړونكى ) چ. د . سكالیا

سیدلې لیكي: ) هغه په دې برخه كې د كیندونو او څېړنو په بهیر كې د تورو خاورو له زړه څخه پنځه داسې سرته ر
لري. دا پوړۍ كې د افغانستان په جنوب كې د فرهنګي ودې د ریښو   پوړۍ وموندلې چې هر یوه څو فرعي پوړۍ

 د موندنې له پاره ډېر ستر ارزښت لري.
 

رونه مستطلي وو چې په پیل كې له پخو او بیا خام خښتو ) بې له قالبه( جوړ شوي . نغرى په لومړي پوړۍ كې كو
د كوټو په مینځ كې موقیعت لري. په ځینو كوټو كې داسې تنورونه شته چې د خټینو یا سفالي یا كاللي لوښو 

صار( له هغو سره ډېر زیات پخیدلوله پاره كاریدل. دا موندنې د كویټی د ) ګل محمد( د كلي او د ) ایران( د ) ح
 .ورته والى لري

 
په دوهمه پوړۍ كې نوى بدلون دا دى چې خټین لوښي د ) څرخ( په وسیله جوړ شوي . بل بدلون دا چې څاه ګان به 
یې د استوګنی د سیمو په منځنۍ برخه كې كیندل . د دې پوړۍ په پاى كې كورونه غټ شوي او كوټې نور نو 

له دې پوړۍ څخه وروسته به یې مړى د كور په مینځ او یا د دوو كورونو تر مینځ ښخول . لږ مستطیلي نه دي. 
وروسته موږ ډله ییز قبر وینو چې په هغه احاطه كې پروت دى چې د كناراب ، تشناب او حمام له پاره جوړه شوې 

كېیږي: یوه غاړكۍ یا میچنې وه. په زړه پورې دا چې په دې قبرونو كې له دې شیانو څخه پرته بل شي نه لیدل 
تیږه. د دې قبر په پاسنۍ برخه كې سورى لرونكى مفرغى تبر او د ویلون په بنه د یوې ډلې ښځو څېرې میندل 

 .شوي دي
 

په پنځمه پوړۍ یا پړاو كې د كیناسو ځاى ډېر پراخ شوى، په پاسنۍ برخه كې یوه لویه صفه او لویه ماڼۍ چې په 
 .ه ده. د دې ودانۍ تهداب یا بنسټ ډبرین خټین او پاس خښتې ديستنو ) ستون( والړ

 
په دې توګه لیدل كېږي چې ) موندیګګ( ډېر برم ) شګوفایي( تر السه كوي، هلته عبادتځاى او نورې كلكې ودانۍ 

ي پرمختګ لكه پوخ بنسټ لرونكى سنګر ښكاري. هلته د نفوسو ګڼوالى او د پوهې او فنونو د ودې له امله د ماد
نښې ښكاري. دې پرمختګونو فرهنګي وده له ځانه سره راوړې ده. د ) هلمند( په تمدن كې یوه روښانه بېلګه د هغه 
سپین سرې نارینه ګچي مجسمه ده چې ویښتان یې د ) موى بند( په وسیله په دوه برخو ویشل شوې. بله بیلګه هغه 

ه كې یې څو غاړكۍ پرتې دي او سر یې په نازك پوړني پټ ښځینه خدایګوټې ده چې الوتلې سترګې لري، په غاړ
 .دا څېره د ) سند( له فرهنګ سره پوره ورته والى لري  دى.

 
كې د ښاري كیدلو بهیر پیلیږي، د لرغون پیژندنی شته اسناد)   په بله پوړۍ كې چې په ) افغانستان(او ) سیستان(

یا سوځیدلى ښار كې ډبرین تېره غشى او د ژړو سوري لرونكي  شهود( وایي چې په ) موندیګګ( او ) سوخته(
تبرونه وو چې دا یو ډول فني لوړتوب څرګندوي؛ خو ) هاراپپا( او ) موهنجودارو( كې د انځوریز یا تصویري لیك 

 .د شته والي په پرتله، په ټیټه سطحه كې ځاى لري
 

خكې څلورمې پېړۍ څخه پیلیږي او تر دوهم میالدي پېړۍ د ) موندیګګ( د ودې او برم دوران له میالد څخه م
پورې چې د اوسپنې دعصر د پیل وخت دى روان و. په دې توګه ) موندیګګ( له یوه كرنیزه كلي څخه په یوه 
ښاري مركز بدلیږي او بیا نزولي سیر پیلوي. په دې اړه دا خبره د یادولو وړ ده چې دا كار د یرغل او زور زیاتي 

 .شوى او هلته د سوځیدلو كورونو شته والى دا خبره جوتیږيله امله 
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یې تود بحث پارولیر. په دې   د موندل شویو شیانو په مینځ كې خټین لوښي یادولى شو چې د لرغون پوهانو تر مینځ
 . لنډ وخت كې په دې خبره ډېر كار نه شو كوالى

 

 : تپه ده مراسی  د مراسي د كلي غونډۍ
 

 ۱۵م كې كار پیل كړ. دا كلي د ) قلعه سید( په جنوب لویدیځ  ۱۹۶۳په دې برخه كې ) ل. دوپري( په كال 
كیلومتري واټن كې پروت دى. دا ځاى په څېړنیز كار كې له ) قلعه سید( څخه وروسته ځاى لري او لږ كیندني پكي 

ي( په وینا د دې دواړو ترمینځ زماني خال شوې دي. د دې ځاى مهمه پوړۍ ) الیه( دوهمه پوړۍ ده . د ) دوپر
شته. له دې ځایه د ښځې خټینې مجسمې، مسي لوښـي، مهرونه، د وزې هډوكي او ښكر، خټین او تیكري لوښي 
الس ته راغلي دي. ) ل. دوپري( په دې اند دې چې ) مراسي یو نیم استوګن _ نیم كوچیاني كلي و چې د انتقالي 

غنم او وربشې كرل كېدې او د پسونو او وزو رام كیدل یا اهلیتوب لیدلى شو.( ) دوپري ، اډې بڼه یې درلوده. هلته 
 ) ۱۹۹۷افغانستان، 

 

 :د ) قلعه سید(غونډۍ
  

دا ځاى د ) موندیګك( په جنوب ختیځ شپیته كیلومتري واټن كې پروت دى. دا ځاى د موندل شوو اثارو له مخې له ) 
م كې ) فیر سرویس( په نښه كړ ؛ خو د ۱۹۵۱پرتله كیداى. دا ځاى لومړى ځل په كال موندیګك( سره نه شي 

 .لرغوني پېژندې كار پكې دوه لسیزې وروسته پیل شو
 

دا ځاى هم د جوړښت له پلوه د بېال بېلو پوړیو نښې ښكاري. دلته د عادي خامو خښتو، وچو خامو خښتو، پخسو، له 
 .د نغري نښي الس ته راغلي دي خامو خښتو څخه جوړه بټۍ او

 
هېر  dق_ م ( نښې نښانې وینو. په دې توګه موږ د د ۲۱۱۰_ ۲۱۶۰موږ دلته له تاریخ څخه د مخكنیو پیرونو) 

 .شوي تمدن په هیرولو سره، خپل تېر هېر كړ او تر اوسه پورې په هغه پسې ال لهانده یاستو
 

وایي :) څوك چې له خپل پخوا سره اړیكې لري، راتلونكي ته په خپل م كې ۱۹۸۴جورج اورل په خپل كتاب 
  .)ورغوي كې ګوري

 
 .زما په اند هغه خلك چې خپل پخوا ونه مومي، په هېڅ توګه نن او سبا نه شي موندالى

 

 څلویښت كاله بحران:
 

بلل كیږي او د وینو او مرګ سیالو یې تر اوسته  م سپینې كودتا! چې د نورو خونړیو كودتاګانو پیالمه ۱۹۷۳د كال 
روان دى، زموږ ټول ژوند له یوه ستر بحران سره مخامخ كړ. له هغه ځایه چې د جګړې دیو فرهنګ ته ډېر ګزار 
وركوي، ) د تېرو وختونو د سپړلو او څېړلو كار په ټپه ودرید. د تېر وختونو سپړل د راتلونكي په لور تګ اسانه 

 .كوي(
 

په دې توګه وینو چې د لرغونو سیمو د كیندنو او څېړلو كار_ له ځنډونو سره _ سره هغه پراخه سیمه چې پخوا 
یوازې د تېریدو الر بلل كېده، د تمدن د زیږنځاى او د ) سند(، ) امو( ، ) سیردریا(، ) دجله_ فرات(، ) پخواني 

ندونو تر مینځ د راز_ راز تمدنونو د تلو_ راتلو لویه الر روم( ، ) مصر( ، ) هند( ، ) چین( او منځنۍ اسیا د سی
 .وګرځیده

 
د بېال بېلو نژادونو ) تېره( د خلكو تر مینځ ناسته_ پاسته چې ټول د فرهنګونو جوړونكي او لېږدونكي وو، د ګوهر 

 .نكي اثار خلق كړيهنرمندانو ته الهام وركړ چې نه فنا كیدو  جوړونكو، مجسمې جوړونكو او لیكوالو په شان
 

( د ) ل. دوپري( میرمن هغه كارپوه ښځه ده چې له دې هېواد او   Dopree nancy نانسي دوپري )..... 
فرهنګ سره یې بې كچې مینه لري. هغه د وروستیو په ټولو بحراني او طوفاني كلونو كې د دې هېواد د فرهنګي 
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نسي( لسیزو دې د همدې كار له پاره په ) كابل( او ) پېښور ( كې اثارو د ساتلو او خوندیتوب له پاره هڅه وكړه. )نا
 .دفترونه جوړ كړي دي

 
ځایونو څخه چې د لرغون پوهنیزو څېړنو او كیندونو له پاره په نښه شوي وو،  ۱۴۳نانسي په دې اند ده چې د هغه 

) شتاین( چې د )منځنۍ اسیا( ور یې څېړل شوي دي. لرغونپوه ښاغلي   ځایه، هغه هم نیمګړي ۱۷تر اوسه یوازې 
لرغونپوهانو ته پرانیست، په دې هېواد كې د لرغونو اثارو د سیمې د پراخوالي او ډېرښت په هكله لیكي )) د هر 

 .مغارې او ځاى كیندنه او سپړنه، د یوه لرغون پیژندونكى د ټول عمر له پاره بس ده
 

ه شپیتمه لسیزه كې اوج ته رسیدلې وې، د اویا یمې لسیزې په پیل كې هغه كیندنې او څېړنې چې د تېرې پېړۍ پ
 .( دسیاسي بدلونونو له امله لږ شوې او په اتیا یمه لسیزه كې په ټپه ودریدې

))..... نانسي په دې اند ده چې په نوییمه لسیزه كې چې د مركزي ځواك حضور او اغیز له مینځه الړ، د لرغونو  
اري ښه فرصت په الس ورغى. یوازې د ) ګردیز( په ) میرزكه( كې څلور نیم ټنه سكې او د اثارو غلو ته د لوټم

م كې په تصادفي توګه موندل شوي ۱۹۴۷ښكال د سپینو او سرو دوه سوه كیلوګرامه شیان لوټ شول. دا اثار په كال 
 .او ساتل كیدل. دا سره او سپین وروسته ټول د ) پېښور( بازارونو ته ورسیدل

 
په دې لوټ كې د ) كابل( موزیم ډېر زیات زیان ولید. په دې موزیم كې له تاریخ څخه د مخكنیو پړاوون اثار ساتل 

 .كیدل((
 

 موزیم ژاړي:
 

نانسي( د یوه شاهد له خولې چې د ) موزیم( د یوې برخې مسوول پاتې شوى و، یوه غملړلې كیسه  )).....)
ه برخې ته الړم چې له تاریخ څخه د مخكینو پوړیو اثار پكې ساتل كیدل. ټول ځاى : یوه روځ د موزیم هغ راوړي

تیاره وه او سترګو څه شى نه لیدل. بیا ورو_ ورو متوجه شوم چې په غالۍ باندې سریښناك شیان تویي دي. دا ټول 
(( )افغانستان له  دلې ووله تاریخ څخه د خكنیو پوړیو اثار وو چې له خپلو ځایونو څخه لویدلى او په زمكه غورځی

 .( ۲۰۰۶تاریخ څخه مخكې () 
 

)).....) نانسي( د ) افغانستان له تاریخ څخه مخكې، د څېړلو سیمې، اثار او د هغوى د ساتلو الري چارې ( په لیكنه 
 كې زموږ د بې خبرې او ناپوهي یوه بیلګه راوړې چې ډېره خواشینونكى ده: ) له بحران څخه د مخكینو كلونو د

سیمې   كپروك  اطالعاتو او فرهنګ یو وزیر چې د روڼ اندو په مینځ كې یې نوم هم درلوده( ) تاكید د طرزي( د
ته ورغلى و. لرغون پېژندونكو په ډېره مینه ده ته د كار هغه وسایل ) افراز( ورښودل چې ډېر پخوا ورڅخه كار 

دلونونه رامینځ ته كړي و. هوښیار وزیر وروسته له اخیستل كېده او د كار د وسایلو د ودې په لړۍ كې یې ژور ب
دې چې دى وړو او ظاهراً ډبرینو شیانو ته وكتل سر وخوځاوه او وې ویل )) اوه!؟ نه! ) افغانان( هیڅكله هم دومره 

 ((.وروسته پاتې خلك نه وو او داسې ابتدایي ژوند یې نه درلود
 

 .!ښهپوه ته خپله له دې واړه حكایت څخه په ډېر څه 
 

باید په وازو سترګو خپل تېر وخت ته وګورو. هغه هیندارو ته كتل چې کمکی سړى لوى څرګندوى، د حل الر نه 
 .ده
 

 :په ) پارسي( ژبه كتابښود
 
 .لیندۍ ۱۳۷۷حبیبي، عبد الحى، تاریخ مختصر افغانستان، دانش كتابتون، پېښور، دریم چاپ،  _ ۱
 .۱۳۷۴ار، میرغالم محمد، افغانستان در مسیر تاریخ، شپږم چاپ، جمهوري خپرندویه ټولنه، تهران غب  _۲
 .۱۳۷۱فرهنګ، میر محمد صدیق، افغانستان در پنج قرن اخیر، د درخشش انتشارات، لومړى چاپ، مشهد   _۳
 . ۱۳۸۱بنسټ، امریكا كهزاد، احمد علي ، تاریخ افغانستان ، دوهم چاپ، د كهزاد فرهنګي   _۴
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