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 پوهنوال رسول باوري   : ليکوال    
 

 لرغونۍ افغانستان او د وریښمو تاریخي الر
 په دې هيله چې یوځل بيا زموږ هيواد په سيمه او نړۍ کي وځليږي      

 
ولنو او هيوادونو تر من دپيوستون      رۍ    ده    او اړیکو هغه وسيله   الرې او سړکونه د بشري  چې نه یوازې د سودا

ند دۍ بلکي د لرغونو زمانو را هيسيلپاره یې موثریت  یې د تمدونونو ، کلتورنو او بيال بيلو تهذیبو نو د پيژندلو     ر
ور رول لوبولۍ دی او وړلو راوړلو په   اکونکۍ او  د پام وړ  په دې هيله چې افغانستان یو ځل بيا د نړۍ . چاروکې 

تمن مقام تر السه کړي  ام په   ، دادۍ د او په سيمه کي د پخوا په شان خپل ارز رک اخلو او  وریښمو تاریخي الرې 
 .ؤ ام یې رباطونه او تم ځایونه را یاده 

رۍ او تجارتي     په لرغونې نړۍ کي د هيوادونو تر من د اړیکو جوړیدل او دهغو اړیکو پایښت په     زیاته پيمانه د سودا
رۍ  په الندي پاته شویدې،  الرو د پرانستلو او ودې ورکولوچارو تر اغيزو    ه هغه وخت چې د سودا ړې تو  ځان

ول ډاډمني نه وې، هغه وخت د هيوادونو تر من     لپاره بحري الرې نه کارول  کيدې او یا هم د ځمکنيو الرو په ان
ت درلود  ي   .  وچو ځمکنيو الرو زیات ارز ت او د همدې الرو د زیاتي  اخستنې پر بنس و چې  د همدې ارز

هيوادونه د شهرت لوړو پوړیو ته ورسول، چې د   ۍ او هم یې د الرې پر سر پراتهیوشمير الرو نړیوال نوم و
ه ده    . وریښمو الر یې یوه ستره بيل

ت تر السه کړ چې مقدوني تاجر  د لومړي ځل لپاره د ختي او       ))تيتونياس(( د وریښموالرې هغه وخت نړیوال ارز
ه اخستلو بریالۍ ش   خه په  ر د شام    و،لویدی ترمن د دې الرې  په حوزه کي د   ) اوسنۍ سوریه  ( نوموړې سودا

ریزو   روم او چين تر من     اړیکو د پراختيا په هيله په برایت، سيدون، تایر او انتيچ کي تجارتي مرکزونه      د سودا
ه اخستني سره وکړای شول چې د ختي او لویدی      خه یې په  تجارتي اړیکې جوړي    پرانيستل او د همدې الري 

  )١٣٤: جغرافيایې تاریخي  .(  يکړ 
 پراختيا هغه وخت د ختي او لودی تر من نامتو او ډاډمنه شول چې د دې الرې پر سر         د وریښمو د الرې وده او    

دا الره چي دهند او چين     . پراته هيوادونه او د هغه وخت امپراتوریو د دې الري د امنيت او ساتني چاروته پام وکړ 
خه تيریدل او تر روم پوري      ا د لرغونې افغا نستان د مهمو   خه پيل کيدل او بي  ستراتيژیکو او سياسي مرکزونو 

ني اسياکي د کوشانيانو   رسيدله، د خپل وخت دري   لویې امپراتورۍ په ختي کي د چيني هونانو امپراتوري په من
وریښمو تجارتي الر د وخت د      د. یو له بله سره پيوندکړي وې   امپراتوري او په لویدی کي د روم امپراتورۍ یې    

و اړیکو زمينه هم برابره کړل چي د    ه د روم ستر امپراتور     امپراتورانو ترمن د  ه بيل :  تراجان (( دي ډول اړیکو 
 دلومړۍ ميالدي پيړۍ ورستي  : ویما کدفيسيس (( او افغان کوشاني امپراتور  .)) کالونه  لومړۍ ميالدي پيړۍ ورستي

   )٥٠ : افغانستان در مسير تاریخ( .او راليږل وه   ستانه ليکونو ليږلترمن د دو )) کالونه
و هيوادونو   وکران د لویدی ن  په ختي کې هندي ادویه جات او چيني وریښمين  لپاره د نورو تجارتي مالونو تر 

رۍ دا   ت او پاملرني وړ وه، د سودا و هيوادونوته    دوه ستر توکي په هند او چين کې جوړیدل او لویدی دزیات ارز
خه تيریدل یې د ليږلو الر د ه له لرغوني افغانستان  ړي تو نۍ اسيا او په ځان سر دپرتو   د وریښمو د الرې پر. من

وبۍ لرغونۍ افغانستان و، له یوې خوا د   ا تمن  ولو ارز خه هندي   هيوادونو تر  افغانستان له سهيل لورې هندوستان 
ختي لورې د چين وریښمين توليدات، چې ختي ته باید رسيدلي وای له افغاني        ستان له ادویه جات او له بلې خوا د افغان     

خه ت له مخې د کوشاني امپراتورۍ په دوران کې د پوره امن او د الرو       خاوري  دساتني   تيریدل، د همدې ارز
ي امپراتورۍ    ند الميلونه دي چې هم د ختي ر ړې پاملرنه، هغه  ي امپراتورۍ    واکمنانو او   چاروته ځان هم د لویدی

ه واکمنانو د کوشاني امپراتور پوره درناوۍ کاوه  ا  . او له کوشاني امپراتورۍ سره یې دوستي ځان ته ویاړ 
ه د کوشاني امپراتورۍ پرمهال کابل، کندهار اوبلخ هغه دري سترمرکزونه   دلرغوني افغانستان او  ړي تو     په ځان

خه به د وریښمو د      خه پيل       . الرې کاروانونه په پوره ډاډاو امن تيریدل      وه، چې له هغو  یوه هغه الر وه چې د هند 
خه تر تيریدو وروسته بلخ ته خه پيل کيده او د کندهاره،  . رسيدل کيده او د کابل  تر تيریدو   بله هغه الر چې له هند 

ای خوارزم کې    وروسته به  الرې سره  د وریښمو نړیوالي د ریښمو د الرې پر سرد کوشاني امپراتورۍ ورستۍ تم
خه ختي لورته د وریښمو نړیواله الر تر پکن او حتی . یوځای کيدله دالرې  . ختي چين او جاپان پوري رسيدله د بلخ 

په دې برخه کې دهغو رباطونو . تاریخي متونوکې د رباط په نوم یاد شویدي په اوږدوکې نور تم ځایونه هم وه چې په 
ایونو یادون او یا وته  ه کوم چې په تاریخي متونو کې ثبت او د تاریخي جغرافيه پوهانو له خوا تم پيژندل شوې او په 

 :شویدي
    
الر د کابل الرې په نوم یادیږي، دا الر چې د هند له مرکزي  د وریښمو نړیوالي الرې یوه سهېلي: د کابل الر - ١

ه ړې تو ۍ، تاکسيال، خه پيل ک)) پوتالي پوترا (( د  سيمو او په ځان او   يده د اوسني فيروز پور، الهور، راولپن
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درسيدو بله الر هم په تاریخي    کابل ته.  خه تر تيریدو وروسته کابل ته رسيدل )) پيښور (( دلرغوني پوراشاپورا   
خه پيل       خه تر تيریدو وروسته کابل      متونو کې یاده شویده چې د تاکسيال او پيښور   ته  شوې د چترال، کنړ او لغمان 

  کيدل    د وریښمو کوتل ، بغالن او بيا بلخ ته رسيدل او هلته به د نړیوالي الرې سره یوځای رسيدل او له هغه ځایه بيا 
   ).٣٦؛ ...راها وسيله ( 

                                          
 
ن یې درلود ٤٠٠سره وصل کوۍ لږ تر لږه    یېد غه الر چې کندهار او هند: د کندهار الر - ٢ چې د پوتالې  . ميله وا

خه پيل کيدل او  ایونو تر پوترا  ي تم ای وروسته د سکر، شکار پور، لور الیې او کو تيریدو   د فيروز پور تر تم
تو  ات ته په تيریدل او لرغوني هر وروسته کندهار ته رسيدل او له هغه ځایه بيا د الرام او فراه تر پراخو د

ت له مخې د هندي مغولي دربار مورخ   د . رسيدوسره به د وریښمو نړیوالي الرې سره یوځای کيدل   همدې ارز
خرد پژوهان باستان کابل وکندهار را دو دروازه هندوستان    : (( چې ابوالفضل عالمي په خپل تاریخ کې ليکلې 

ردان ر  برشمردند، که ازیکی ری بر ایران، جهان  )۴۶ :افغانستان باستان)). ( ا این دو راه سزاوار    بر توران ودی
 
ز بلخ و: د بلخ الر - ٣ خه. دوریښمو د نړیوالي الرې یو ستر مر ختي لورته غزیدلې الر تر پکن پوري   د بلخ 

خه د ختي په . تاریخي متونو کي ثبت شویدي رسيدل، او په الر کې پراته رباطونه هم په د وریښمو لویه الر د بلخ 
سيرانتروس او بيا    فيض اباد او تر هغه وروسته چيني تاشقرغان، یارکند، ختن، روشان، ترواز،   ور لومړۍ رباطل

ن یوه بله الر هم د امو سند شمال لوري  . پکن ته رسيدل ته د روشان له سيمي د شمال په لور بيله شوې     د دې تر 
ور اسمبریا، دامنا، اوشيا، کاشغر،  نج، هخشب، مرو، قصر احنف او بيا لرغوني هرات تهخوقند، خجند، تاشکند، 

ند شوۍ ، په دې            . رسيدل ر رک نه دۍ  خه د لویدی په لور د رباطونو زیات  الر کې یوازي د ميمنې  خو د بلخ 
  ))لومړۍ نقشه. (( او مرورود او بيا د هرات نومونه یاد شویدي    
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تنه الرې پر سر د تجارتي اموالو کاروانونه     را پيداشي چې لرغوني افغانستان یوازي د وریښمو نړیوالي ایې دا پو
ه کول او که په دې هيواد کې      تجارتي متاع او محصوالت وه چې د هغو په وړاندي کولو سره یې د دې            هم داسي  بدر

خه تني ته د جواب ویلو په  نړیوالي الرې  متونو ته پام  نيت اړینه ده چې بيا هم تاریخيه تر السه کول ؟ دې پو
و په          . وکړو ه د ځينو تاریخي متونو یادونه کوم   د دي لپاره چې د بحث داوږدوالي مخه ونيول شي دلته د بيل  . تو

م کي یادول اړین  ه د دې  چې د ميالدي لومړیو پيړیو په درشل کې د د افغانستان پر اوسنۍ محدوده      مخکي له هر 
ې اړیکي         سترهکوشاني درلودې او له بلي     امپراتوري واکمنه وه چې له یوي خوا یې د نړیوالو لویو امپراتوریو سره 

دې چارو د وریښمو نړیوالي الرې د ودي او     خوا یې په خپله واکمنۍ کې ډاډمن امنيت او مصونيت تامين کړۍ و چې  
يز رکن  د . پراختيا لپاره پوره زمينه برابره کړې وه سره یوځاي د افغانستان په بيال بيلو سيمو کي السي دې بنس

يز باالمقابل د   توليدات ، ظریفه صنایع هم د وریښمو د الري د ودي او پراختيا سره مرسته وکړه او   محصوالت ، کره
رځيدل    تجارتي نړیوالي الرې شتون هم په خپل وار په هيواد کې د دننه محصوالتو      وني سبب و  . دزیاتوني او ه

کال د بودایې معابدو ليدلوپه نيت افغانستان ته سفر کړۍ دۍ،     ميالدي٦٢٩ زیارت کونکۍ هيونتسن چې په چيني
ریها وایې) بلخ ( د بهولو یا بلهيکا : (( پيداوارو په اړه ليکي    نوموړۍ د بلخ د  ارته کوچنۍ راجا ار سره   و  ، دغه 

ړي یې ډیر لږ دي، خو د ځمکي    النو د ډولونو شمير    .زیات دي   پيداوار یې ددې چې پوخ جوړ شویدۍ، و یوازي د 
ران دۍ  د کيا پي شي هيواد مرکز چاپيره ))نوموړۍ د کاپيسا په اړه ليکي   ((  یې چې اوبيز او للمي کرل کيږي ډیر 

دلته    او. په دې هيواد کې هر ډول غلې دانې کرل کيږي  . دۍ) لې د دریو ميلو سره سمون خوري     یو(  محيط لس ليه 
ۍ شته چې د    خه تجارتي   او دې هيواد  . په نوم یې یادوي) یوکين ( یوډول داسې خوش بویه بو ته د ډیرو هيوادونو 

ر هار په اړه ليکي   شيان را ځي او نوروهيوادونو ته تجارتي شيان ځي  او       رهار ( د ناکي لوهو    (( د نن سيمه د    ) نن
الن پکې شته او کرل کيږي   شتمنه ده او په زیاته اندا   غلو دانو له پلوه ډیره       )  ٨٥ یونليکونه ؛.)) ( زه ميوې او 

 
يز محصوالت نه ليږل  خه بهرنيو هيوادونو ته یوازي کره  کيده بلکې السي صنایع، قيمتي   د لرغوني افغانستان 

ریز توکي هم      ي او داسې نور سودا ي، او دوایې بو رانو په وسيله ليږل کيدل،       کا ي په     په زیاته پيمانه د سودا د بيل
ي  ه د الجوردو کا يړنيزه مقاله کې  تو     ليکي  یادوالی شو، په دي اړه جاپاني لرغونپوه ماوریز یوتوزي په خپله 

خه تر السه کړل     ((  ي د بيالبيلو فرغوني قبرونو  خه درې     په مصر کې لرغونپوهانو داسې کا چې له افغانستان 
ه وړل شوي وه زره کاله پخوا تر ميالد د تجارتي متاع په و شمير د    تو خه تر ١٠٩د دي کا  زیات ٥٠٠ قبرونو 

ي او غمي تر السه شوید    )  ٧٥تجارت الجورد ؛   )) ( . الجوردي کا
 

                                                        
 

خه یو اساسي قلم د هرات    لرغوني مصرعالمه حبيبي د ابن اثير په حواله ليکي چې د د تجارتي توکو له جملې 
وکران وه  منسوجات او ، او بدل شوي او توليد      د بلخ تاریخي جغرافيا ليکوال د    )  ٤٥افغانستان بعد از ؛ . ( شوي 

ونه  نورو ن د اسونو هغه تان  جوړیدل او    محبوسينو له خوا  هم یادوي چې د بلخ په زندان کي د  تجارتي شيانو تر 
ه لویو بازارونو ته وړل کيده      او په دې ترتيب نور السي صنایع او کورني توليدات د         . بيا به د تجارتي متاع په تو

ل کيده او دهغو د الس ته راوړلو لپاره به یې د   نورو هيوادونو تاجرانو او    رو لپاره د پام وړ توکي  وریښمو   سودا
ه کا      .رولنړیواله الره په پرله پسې تو

ي چي  رځيدل     د افغاني الجوردو بيل رو د پام وړ  خه یوې     دلرغونو سودا تني ته هم  دیادشيو مطالبو   بلي پو
رۍ د بيال بيلو هيوادونو     الره پيداکيږي چې ایاداسي شواهد او اسناد شته چې په لرغونو زمانو کې دا تجارت او    سودا

تني ته هم   د دي لپاره چي د دې هو ویلو اسناد وړاندي شي اړینه ده   . دۍ لن جواب هو تر من تر سره شویده ؟ دې پو
ه   ه تو يړنو یادونه وکړو چې د همدې هو ویلو د ثبوت سره مرسته             چې په لن   کوالی  دلرغونپوهانو له خوا دهغو 

ان یې د سفرلپاره  بودایې مذهب پيرو د جاپان د تاداجي په موزیم کي د اوښ یوه مجسمه شته داسي بریښي چې د . شي 
مه ل شویده چې په پن د دې مجسمې د جوړیدو     . ميالدي پيړۍ کې جاپان ته رسيدلې ده کاروي، دا هغه مجسمه 
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ل شوۍ وبۍ افغانستان  خه چين اوبيا جاپان ته رسيدلې ده ا ن د ساز وهلو .  چې لومړۍ له افغانستان   د دې تر 
   )١٤٥بهارته انک ؛ . ( ده م د همدې مجسمې سره یوځای جاپان ته رسيدلېنوميږي ه)  دنبوره (یوه وسيله چې دوتاره   

ي هم د ختي او هم د لویدی په لوري د   ه وړل شویدي ، چې وړاندې مو دهغو   او دالجوردو کا تجارتي متاع په تو
  . یادونه وکړل

 
ه د یادوني ده چې افغانستان د خپل جغرافيایې موقعيت پر بنس  د پایلي په ني اسيا ترتو وبۍ   د من ا تمن  ولو ارز

ت هغه وخت ال زیات شوۍ چې د     .  ل شویدۍ  ميشتو اولسونو په مرسته ، د ځواکمن او          خو د دې موقعيت ارز
ي دا مطلب بيله شکه تائېده وي چې په افغانستان کې سياسي    د .  پياوړۍ دولت تر واکمنۍ الندې راغلۍ دۍ   تاریخ پا

 . اکمني د سيمي او نړۍ لپاره د سولي او ډاډمني ودي هميشنۍ پيغام لرلۍ دۍ   اولسي و  ثبات اوپياوړې
 

 پایان
 

ونه د الفبا په تر تيب  :    اخ
  
      ١٣٦٤) پوهنتون کابل : کابل . ( علوم اجتماعی )) افغانستان در زمانه قدیم   راهای تجارتي . ((باوري، رسول - ١
  ١٩٦٧ ( بينجيو: توکيو جاپان . (  تان   رکت نشراتش. ميکنوسوکایدهایدا . بهارته انک - ٢
  ١٣٥٧) مطبعه دولتي  : کابل. (  جلد اول. افغانستان بعد از اسالم. حبيبي، عبدالحی  - ٣
  ١٣٦٠) پوهنتون کابل  : کابل. ( جغرافيایې تاریخي بلخ. سدید ، عبدالرحمن  - ٤
  ١٣٥٧) دولتي مطبعه  :  کابل. (عبدالکریم محب  : ژباړونکۍ. د چينيانو یونليکونه. کي. یو. سي - ٥
  ١٣٥٦) پوهنتون کابل : کابل . ( تاریخ افغانستان باستان . محمد حسن. ضمير ساپی  -٦
   ١٣٥٧ )  مطبعه دولتي: کابل  (  .افغانستان در مسير تاریخ  . غبار ، غالمحمد  -٧
       افغانستان   باستانشناسی. مترجم داود کاویان .))  م .تجارت الجورد در هزاره سوم ق . ((یوتوزي ماوریز،  -٨
 . ١٣٥٨)  مطبعه دولتي  :کابل (
 ) ١٣٤٩نشرات وزارت فوائيد عامه  . ( ارتباط زمينها و نشر مدنيتها راها وسيله. همت، محمد موسی  -٩

  


