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                                                   ۹۲/۵۰/۲۰۲۱                         ل شهسوارسنګروا

 

 وستانه  هند تر نه  پارس له  افغانان
 

 ه برخ  ۰۱
 

 ی څپرک  لومړی
 

 ه کتن  لنډه یوه ته  تاریخ  پارس او  افغانستان د
  

 
 یادولی  توګه  په  بېلګې  د  هند  او  پارس  کې  لړ  دې  په  موږ  چې  اړیکې،  ګډې  مینځ  تر  هیوادونو  توکمو  اریایي  د  پخوانه  له

  له   بیا  یې  هلته  چې  دي،  شوي  کډه   ته  لور  لوېدیځ  او  ختیځ  نه  )باختر(  بلخ   له   وګړي  توکم  دغه  ...د   وې  شوموجودې
 . لکړ  جوړ اوحکومتونه مدنیتونه جالجال بهر خاورې پلرنۍ خپلې

  
  د   یې  بیا  او  کړ  راپورته  سر  کې  شمال  په  ایران  اوسني  د  چې  پېژنو  موږ  نوم  په  »ماد«  د  ټبر  یو  توکمو  اریایي  دغه  د

  هېواد   د  چې  کېښود،  ز(  م ۰۵۵ –  ز  م ۱۷۰)  بنسټ  حکومت  یوه  د  کې  شاوخوا  په  پېړۍ  مخزېږدي (۷)  اوومې
 . هو همدان یې پالزمېنه

  
  د  ان نېولې نه  همدان له  . وه نامتو ډېر دی  کړی یاد نوم په »فرورتیش«  د دی هیرودت چې واکمن یو مادیانو دغو د

 .ېو الندې ولکې تر ده د پورې  غاړې  تر جیحون او باختر د ځمکې ختیځې افغانستان لرغوني
  

 .هو نږدې ډېره ته ژبې »مادیانو« د ژبه پښتو چې انګېري ډارمسټټر ختیځپوه فرانسوي
  

 .ي بول سپی کې ژبه پښتو هم اوس چې ویل »سپاکو« ته »سپي« وګړو ماد د چې وایي هیرودت
  
  وې   الندې  واک   تر  دوی د  چې   کې  سیمو  هغو  په   هېواد  د  زموږ  توکي،  ځنې  پرمختګ  او تمدن  د   وګړو  )ماد(  میدي  د

 . يکېږ بلل کردان  او بلوڅان زوزات ټبر دغه د  کې ایران او افغانستان په .. پرېښودل. میراث په
  

  هم  پارسیانو هخامنشي  بلکې واخستله ګټه باختریانو یوازې نه جوړول« مجسمه او معماري »لکه نه څیزونو دغو له
 .هوکړ استفاده ډېره

  
  واکمنو   ییزو  سیمه  په  هندوستان  د  ان   یې  زېاغې  چې  لودل،   در  پرمختګونه  ډېر  مخه  د  ډېر  دېنه  له  باختریانو  هم   څه  که
  توګه   په  بېلګې  د  کې(  ګنګا  او  جمنا  )په  حکومتونه  ییز  سیمه  »پنچاال«  او  »کوروس«  د  موږ  چې  ،  وې  پرېوتې  هم

 . وش یادولی
  

 نهرونو   د  چارې،  کرهڼې  د  ودې،  صنایعو  السي  د   کې  افغانستان  لرغوني  په   دمخه   کاله  زر   نه  مخزېدي   له  راز   همدا
  هخامنشیانو   په  پارس  د  یې  وروسته  او   مادیانو  په  کې  لوېدیځ  شمال  په   ایران   د   چې   شول  مشهور  دومره  وېستل  ویالو  او

 .لیووړ ته هېواد خپل سره ځان له یې څه ډېر او وکړه اغېزه
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  لړ   دغه   په   چې  شول،  کډه  ته   لور  جنوب  نه   لوېدیځ  شمال  له  ټبرونه  ځنې  وګړو  اریایي  د   مهال  په  واکمنی  د  مادیانو  د
 .هشو ونومول نوم په دوی د سیمه همدغه  وروسته چې نومېد »پارسوا« ټبر نامتو یو کې

  
 ځوړه  په   مخ  امله  له  بریدونو   د  وګړو  شمېر  یو  د  لخوا  اسیا  مینځنۍ  د  حکومت  مرکزي  باختریانو  د  کې  وخت  دغه   په

 الندې  سیمې  شمېر  یو  افغانستان  لرغوني  د  هخامنشیانو  پارس  د  وروسته  او  مادیانو  لومړی  خو  ځکه  نو  وه،  روان
 .دوګرځې سیال »اشوریانو« د چې شو پیاوړی دومره دولت  دغه پارس د چې کړې،

  
  په ([1]) ېدجل  او  فرات  د  او   مصر  بابل،  النهرین،  بین  کلده،   کې  لړ  دې  په  دي:  نامتو  ډېر  مدنیتونه  شمېر  یو  کې  نړۍ  په

 .وش یادولی توګه په ساري د لري، تاریخ لرغونی چې مدنیت کې سیمو شاوخوا
  
  پاچا   »لیدي  د  چې  دې  تر  .ان   وې  دوستانه  او  ښې  اړیکې  دوی  د  سره  دولتونو  عربي  له  مهال  په  واکمنۍ  د  مادیانو  د

 . هو ملکه  ماد د لور الیات«
  

 او  ورسېد  ته  واک  ز(  م ۵۶۷  –  ۷۰۰)  »هخامنش«  چې  کله  ولې  کېده.  ګڼل  ملکه  بابل  د  خور  »اژدهاک«  ډول  همدا
  کړ.   ترالسه  واک  کې پېړۍ  شپږمه  مخزېږدي   په  چې  کوروش  پاچا  اوم  هخامنشیانو  د کې  لړ   دې   په   داوالدې،  ده  د  بیا
  کورنۍ  دغې  د  بلکې  کړې،   پړې  خړې   وې  موجودې  سره  »لیدیانو«  له   چې   اړیکې  واکمنۍ  د  مادیانو  د   یوازې   نه  ده

 .ړیوو مینځه له درلود کې شاوخوا  په صغیر( )اسیا اېشا دوړې کې، موده په ېړیوپ دوه د چې واک
  
  خو   کړه،  ړنګه  واکمني  دولت«  »لیدي  د  کې  اشیا  وړې  په  خوا  یوې  له  که  کوروش،  مشر  نامتو  ټبر  د  »پارساګاد«  د
 .لوتړ پورې ټولواکمنۍ پارس د هم فرات(  او )دجله النهرین  بین او کلده نوې یې خوا  بلې له
  
  لړۍ  ۶۲ فراعونیانو )د  دولت مصر  د  کې ز  م ۵۵۲ په وو،چې جنګیالی پیاوړی دومره »کامبوزیا« زوی کوروش د

 .ړک الندې هم فرعون( وروستی
  

  د  کال ز  م ۲۵۱ په څېر په کوروش د هم ده بیا نو ووهله نوم پخپل سکه کله چې لپاره  ځل لومړي د داریوش لومړي
 .ړال مخ پر پورې  سینده تر ونیو یې غانستاناف وروسته نیولو له مقدونیه

  
  کالو  ۶ د هم بیا ولې  درلود نه حکومت مرکزي باثباته یو مهال په هخامنشیانو د یانې  کې وخت دغه په چې افغانستان

 .لودرېد وړاندې په بریدونو د کوروش د کې شاوخوا په
  

  )پرثوه(   سیمې  پارتیا  د  او  کرمان  باختر،  یستان،س  ونیولې،  سیمې  پورې  ګندهارا  تر  ټولواک،  نوموړي  هم  دې  د  سره
 .ېوست را الندې ولکې تر هم یې
  

 څښتن  ځواک  او  واک  د  څومره  کې  پېړۍ ۸ مخزېږدي  په  چې  وه  نه  هېواد  ځواکمن  هغه  افغانستان  کې  وخت  دغه   په
 او  فرهنګي  زیات  پارهل  ایران  د  پرمختګ  دغه  چې  ورسېد  ته  ایران  نه  افغانستان  له  دین  زرتشتي  کې  مهال  دغه  په  وه.

  ته  افغانستان  الرې  له   ایران   د   لیکدود  »خروشتي«   کې   شاوخوا  په   پېړۍ(  ز  م  ۶ )د  بیا  خو   درلود.  ارزښت  کلتوري
 .یراغ

  
  دین   دغه  بیا  نو  وو  پیرو  دین  زرتشتي د  مخه  د  نه  پېړۍ  ز  م ۸ له  چې  افغانستان  کړه. پیدا  ادامه  ودې  ټولنیزې  دغې»
 ([2])«.دورسې ته انایر الرې  له افغانستان د
  

  په   سره  ساکانو  له  دی  چې  کاږي  څېړونکي  شمېر  یو  ومړ.  کال  ز  م ۹۵۲ په  پاچا  اووم  کورنۍ  هخامنشي  د  کوروش
  ځای   کوروش  د  چې  کمبوجیه«  »دریم  د  داریوش  واکمن  نهم  کورنۍ  هخامنشي  د  هم  بیا  خو  شو.  ووژل  کې  جګړه
 .هو غځېدلې پورې هند او انیون ایران،   له چې کړه، خوندي ټولواکمني وه، ناستی

  
 کې  بیستون  او   رستم  نقش  په  پارس  د  شول...  خپاره  هم  کې  افغانستان  په  اثار   فرهنګ  او   مدنیت  د  واکمن  هخامنشي  د»
 :يد دا لري اړه  پورې تاریخ په زموږ چې هغه دي... پاتې څخه داریوش له
  
 ن ګرګا او خراسان (Parthava)  هپرتو - 
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 همرو یا مرګویه ته لوېدیځ امو یې ته شمال( Baxtrish)  شباختری - 
  
 ن سیستا =  زرنج ( Zaranka)  هزرنګ  - 
  
 ([3])«... تهرا (Haraiva)  هیو هره - 
  
  لیکدود   »ارامي«  کې  څنګ  په  ارزښتونو  معماري  او  هنري  واکمنو  هخامنشي  اند  په  تاریخپوهانو  د

 .يپیلېږ پېر تاریخ لیکلي  د افغانستان د  چې کبله دې له راوړ،  هم  مخ( ۱۴ )افغانستان...
  

  مبدا   لیکدودونو  خروشتي  او   برهمي  د  یې  وروسته  چې  ورسېد،  پورې  هندوستانه  تر  لیکدود   ارامي  کې  پېر  همدغه   په
  او   ودې   د  وادونوهې  دواړو  د   کې  پېر  دغه   په   فرهنګ  او  تمدن  اېران   او   افغانستان د  سره  سره  دې   »له   کړه.  مینځته  را

 ([4])«.لکړ مینځته را الملونه  پرمختګ
  
 پارسیانو   او  مادیانو  پارتیانو،  اوستایانو،  د  یانې  اریایانو،  لرغونو  د  ساکان  مهال  په  واکمنیو  د  هخامنشیانو  او  مادیانو  د

  یا   سکز  =  سکه = Saka  اسک   د  کې  پړاوونو  بېالبېلو  په  تاریخ   د  چې  کېږي،  ګڼل  ټبر  اریایي  پیاوړی  پنځم  څنګ  تر
 .يد نومونه بېالبېل ټبر دغه  د  دي شوي یاد ساکانو په وروسته چې سکلت سیت، سکت،

  
  دغه   په  چې  مادیان  وخوړه.  ماته  مادیانو  او  شول  بوخت  جګړه  په  سره  دوی  له  مهال  په  واکمنۍ  د  مادیانو  د  ساکان
  پاتې   حیران  وه،  ورکړې  ماته   ځایه  څو  م ه  یې  ته   )اشوریان(  اشوریانو  چې   دې   تر   ان او وه  ټبر  ځواکمن  یو  کې  وخت
 ؟وخوړه ماته  ولې یې نه ساکانو له  چې شول

  
  خو   وجنګېدل.  وړاندې  په   دښمن   ګډ  د   او   کړ  یو  سره   یې  الس  نو  ولیده،   مېړانه  ساکانو  د   چې  اشوریانو

  یوې   یوځای  سره  پوځیانو  خپلو  له  سرداران  او  مشران  ساکانو   د  سره  مهارت  په  پادشاه  مادیانو  دMadyes  سمادی
 .لووژ یې ټول او وغوښتل را ته مېلمستیا

  
  )ایران(   اریانا  د  وروسته  نیواک  له   بابل  د  کوروش  )لوی  کړل.  پیل  بریدونه  ساکانو  په  هخامنشیانو  وروسته  مادیانو  له
  د   مرګ  کوروش  د  ځنې  کړل.  السکتوی  یې  ټبرونه  ساکي   لړ  یو  او  کړل   باندې  را  ساکانو  پر  کې  لوېدیځ  او  شمال  په

 ([5تړي.«)] پورې جنګ په ساکانو
  
  او  شول  موټی  یو  ال  دوی  بلکې  نکړل،  کمزوري  دوی  یوازې   نه  جګړې،  ساکانو  د   وړاندې  په  هخامنشیانو  او  مادیانو  د

 کې   کتار  په  ژبو  مشهورو  د  مهال  هغه  د  هم  یې  ژبه  او  شول،  یاد  نوم  په  ټبر  جنګیالي  یوه  د  کې،  سیمه  لویه  دغه  په
 .هودرېد

  
 :يرس ته پنځو شمېر ژبو اریایي کې مخزېږدي( ۰۳۰۰  – ۵۲۰) پېر زاړه په»
  
 vesta ااوست - ۱
  
 .هژب هخامنشیانو د یا Old Persian  يپاړس زړه ـ۲
  
 .Median ()مېدي مادي ـ ۳
  
 .Parthian يپارت ـ۴
  
 ([6])«.(Scythian يسیت=) Saka هسک  یا ساکيـ  ۵
  

  خپل په  ته  دوی یې بیا نو دی قوم جنګیالی او پیاوړی  یو ساکان  چې شول  پوه کړه مخه ته افغانستان یونانیانو چې  کله
 . هورکړ پراختیا ته واک حپل یې مټ په دوی د چې ورکړه، برخه کې پوځ
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 کوچي  مېشتي  دښت  ېچ  دي  کښلي  کې کتاب  نومي  پایله«  کیندنو  کلنو  لس  د  فرانسې  د  کې  افغانستان  په  »  موسیوهاکن
 .لکېد ګمارل دنده په سرتېریو د  او راتلل ته  یونانیانو کې باختر په ډلې ډلې ساکان

  
 ([7])«.يو  راغلي  ته  زرنجیانا  یا  رنګیانا  د  مخه  د  نه  پېړۍ  مخزېږدې  اومې ۷ له  ساکان  »ښایي  وایي:  میسوبارټولډ«»
  

  هریرود  د  څخه  باختر  له  ټبرونه  »دغه  چې  شوه  زیاته  هدومر  یې  تجربه  ییزه  جګړه  او  شول  پیاوړي  وګړي  دغه  ورورو
 پورې  الس  یې  جوړولو  په  پاچاهۍ   د  او  شول  شېوه  ته  ناوو  ارغنداو  او  هلمند  د   ځایه  هغه   له  او  ناوې

  اوربین  ۰([8]) «...لکړ
  
  
 .نتمد سومریانو د النهرین( )بین فرات او  دجله [1]- 
  
 .خم ۰۴ تاریخ مسیر در افغانستان محمد غالم  میر غبار [2]- 
  
 .خم ۸۳ تاریخ لنډ افغانستان  د عبدالحی پوهاند حبیبي [3]- 
  
 .خم ۱۴ اثر همدغه [4]- 
  
 .خم ۴ کې رڼا په ژبپوهنې  د پښتانه او پښتو احمد مجاور ډاکتر پوهاند زیار [5]- 
  
 .همخون ۰۱  – ۹ اثر همدغه [6]- 
  
 .خ م 31 څرنګوالی جغرافیې تاریخي افغانستان د شهسوار سنګروال [7]- 
  
 .خم ۳۶ تاریخ لنډ افغانستان  د عبدالحی پوهاند حبیبي [8]- 
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