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 باشد ینم نیلزوماً نظر افغان جرمن آنال سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
 ۰۶/۰۶/۲۰۲۱               سنګروال شهسوار

 

 افغا نا ن له پارس نه تر هندوستانه
 مه برخه۱۲

 دویم څپرکی
 

 

 درنو لوستونکو!آنالین افغان جرمن د 
س یو ځل ، اوپه نیمګړی توګه خپره شوی وهښاغلی سنگروال صاحب دغه لیکنه د ځینو تخنیکي ستونځو له کبله د 

 .خپریږیوگه ت هړبیا په بشپ
 

 

 :د کوشانیانو ټواکمنۍ
ټاټوبي  ګاونډ په خپل اصلی سیتي قبایل له چین سره په»یوشمېرلرغون پېزندونکي اوتا ریخپوهان په دې اند دي چې: 

. همدارنګه دوی له اومې مخزېږدي نه تر دریمې مخزېږدي پېړۍ پورې په سیحون کاشغرستان )کاسغر( کې اوسېدل
 .د تور سمندرګي په شمال او د خزر په شاوخوا کې ژوند کاوه

 ...کوشانیان یا یوچې ټبر یوه مهمه سیتي قبیله ده چې په ختیځ کې ودان وه

تر ګواښ الندې راغلل او بین النهرین )سیحون او جیحون( سیمو کې خپاره « هیونګ نو»ې کوشانیان د په پای ک
 ...شول

د سیتیانو په لړ کې یوچي وګړي د مخزېږدي لومړۍ پېړۍ په شاوخوا کې مینځنۍ اسیا نه افغانستان ته راغلل او 
 (۱)«.ډېرې سیمې ان تر هندوستان او ایران پورې الندې کړې

 :هم یو ګواښ وه نو ځکه خو د چین ټولواک  نه یوازې د یوچیانو دښمن وه بلکې د چینیانو واک ته« هیوانګ نو»

Vou – t( یو استازی د  ۸۷ – ۱۴۰وو تي )چانګ کین»م ز» Tchang – kien په نوم د مرستې لپاره هغوی ته
  .واستوو. ولې هغو له مرستې کولو نه ډډه وکړه

اکانو سره نږدې یو توکم کوشاني ټبر وه چې د دوی له نږدې تربورانو څخه ګڼل کېږي او لکه چې ومو ویل له س
 .بللي دي Yuachi چینیانو په ناسمه توګه دوی یوچیان

د کوشانیانو او سا کانو تر مینځ د واک په سر کړکېچ د دې المل شو، چې د امو سین له شمالي سیمو نه ساکان د 

 .هندوکش جنوب ته وشړي
م ز( باختر ونیو. مشر  ۷۰له پنځګونو ټبرونو څخه یو هم د کوشان نامتو ټبر وه چې د تخاریانو په مرسته یې )د دوی 

کوی »نومېده چې څلور نورې قبیلې یې هم د ځان تابع کړې او د   Kieu – Tsiu – Kieu کیو –تسیو  –کیو »یې 
 .په نوم پاچا شو« شانګ

 :یادولی شو چې نوموړی داسې انګېري JusTiin جوستن یو شمېر ختیځپوهانو هم په دې لړ کې موږ

ساکان باختر نه، جنوب لوېدیځ ته په شا وتمبول شول، چې په پای کې د یوه خونړي وسله وال برید له امله، ارتبان »
ووژل شو او اشکاني یا پارتیان له )اسکاني = ساکي( مینځه الړ، او واک یوچیانو )یوچي؟!( ته  Arte Bon شاه

 (۲)«د، دوی د باختر اړوند سیمې ان تر سفدیانا )چې دا هم د باختر برخه وه( پورې یو د بل پسې الندې کړې.ورسې
 Yuachi له دې سربېره دوی انګېري، اوله دې نه د مخه هم د افغانستان په شمال، مینځنی اسیا کې، ډېر ځله د یوچیانو

 .ځایونو او د خانۍ او اربابۍ په سر ډېر جنګونه شوي وهتر مینځ د څارویو په څړ Scythic او سکیتیانو )ساکانو(

م ز( په شاوخوا کې د پنځو کالو په موده کې  ۱۸۴ – ۲۰۹په دې اند دی چې د مخزېږدي ) یو بل ختیځپوه همبلي
سره وجنګېد   TS – Ting تنګ( –په الرښوونه له )باتس  SHAN – YU د خپل واکمن شان ګیو« هیونګیانو»

 .خپلواکي یې ترالسه کړه او خپله
  MAO) سره وجنګېدل او د مأوتون (KI – TAN) اوکیتان (SIN – PI) د هونګیانو سردار له خپل ګاونډي سین پي

– TUN) په نوم یې یوه لویه ټولواکمني جوړه کړه. 
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ي بیا په دې نظر دی چې د ګریکو باختر دولت د اکسوس له ښ W. TOLOSTOV «وتلستف»یو روسي لرغونپوه 
م ز( لخوا له مینځه الړ. ولې د هندوکش جنوب ته ال هم له کابل نه را واخله تر  ۱۳۰ – ۱۴۰« )یوچیانو»اړخ نه د 

 .واکمن وه او د یوچیانو لخوا د دوی دولت ړنګ شو HERMAIUS م ز( هیرمایوس ۴۰ – ۷۰کوه دامان پورې )
نه ترالسه شوي د  Kipan «کیپن»ې له کابل او کومې مجسمې، انځورونه او ډبرلیکونه او یا خټینې تابلوګانې چ

 .لخوا کاږل شوي دي« هرمایوس»
یو نامتو ختیځپوه د کوشاني ټبر د یوه لومړي پاچا یادونه کوي او د یوې سکې له مخې  P. GARDNER ګاردنر

 :چې په خروشتي لیک کښل شوې ده داسې وایي

 KUYULAKAPASA – KAPASHASA ګویاالکاپاسا  KUSHNASA – GASNASHASA کوشاناسا»
 – ۴۰د دغو مسکوکاتو له مخې په ډاګه کېږي چې دغه توکي د )  SACHA – DRAMATSIA سچادراماټسیا

 (۳«)زېږدي کال پورې اړه لري. ۵۰
څلوېښتم زېږدي کال یادونه وکړه. د چینایي لیکوالو د څرګندونو له مخې د کوشاني ټبر نامتو پادشاه « ۴۰»موږ د 

ز کال په شاوخوا کې(، کاپیسا او غزني  ۴۰وو چې پارتیا ، کابل ) Kajula – kara- kadphises «کدفیزیس»

 .یو د بل پسې ونیول
 .نوموړي د اریانا ټوله خاوره الندې کړه او د یوې لویې ټولواکمنۍ بنسټ یې کېښود

 

 کدفیزس
 KYULA –KAOPHISES 

 

 ویما کدفیزس
 KYULA -KAOPHISES 

  

 І KANISHKAلومړی کنشکا Hvishka هیوشکاه 
  

Π KANISHKA دویم کنشکا Vasudevia واسودیوا 

 
Ш KANISHKA دریم کنشکا     Π Vasudevia دویم واسودیوا 

 
پنجاب پورې سیمې )اموسیند(، مرو، اندوس، ګندهارا، ټکسال،ان تر   oxus کوشاني واکمنو نه یوازې د اکسوسو»

د کتیبې له مخې څرګندېږي چې د دریمې مخزېږدي پېړۍ په لومړیو کې د کوشانیانو « نقش رستم»ونیولې بلکې د 

 (۴«)تر واک الندې یو شمېر سیمې د ساسانیانو تر واک الندې راغلې.
وې. ډاکتر زمریالی  له دې څخه معلومېږي چې د اوسني ایران یا نې د پارس سیمې هم د کوشانیانو تر واک الندې

 هم د کیداریانو له طرزي هم په دې ټکي ټینګار کوي چې کوشاني واکمني د ساسانیانو لخوا له منځه الړه، ولې هغه
 .سلطنت نه وروسته

د څرګندونو په بنسټ  (R. Gobl) او پروفیسر ګوبل  (E. Hersfeld)ځکه چې له هر څه لومړی یپتلیانو د هرتسفلد

 .ترالسه کړ ز کال واک ۴۲۵په 
نومېږي. دی وایي چې کوشاني  ISODOR – CHARNAI «ایزودورخاراکاني»یو بل ختیځپوه هم انګېري چې 

 .واکمن خپله ټولواکمني لویدیځ او جنوب لوېدیځ لور ته پراخه کړه او ان د پارتیانو پورې پر مخ الړ
په نوم  SRI – LAKSHMI «سري لکشمي»څخه د   POMPAIکومه مجسمه چې له پمپیی»په دې سربېره: 

 ۵«)ترالسه شوې د کچوکدفیزس او لوی کنشکا هر اړخیزه وده او پرمختګ په ګوته کوي.

 .دلته مو د لوی کنشکا یادونه هم وکړه
ز کال( داسې یو ستر بنسټ کېښود چې د تېرو شلو کالو په موده  ۱۴۴ – ۱۲۵نوموړی د کوشانیانو د ټولواکمنۍ )

ا مینځه شوې وه نه یوازې دغه خال ډکه شوه بلکې د ده د پالزمېنې )د اوړي کاپیسا او کې چې کومه حکومتي خال ر
د ژمي پېښور( ختیځ لور ته د هند تر بنارس، لوېدیځ خوا ته پارت، ختیځ نه راواخله تر شماله پورې د چین ځنې 

 .برخې، کاسغر )کاشغر( ختن، یارکند پورې سیمې یو د بل پسې الندې کړې

کنشکا نه د مخه کچولوکدفیزس هم له یوې خوا یو شمېر سیمه ییزې واکمنۍ له مینځه یوړې .خو له بلې  که څه هم له
خوا یې د هېواد د اقتصادي ودې لپاره د ورېښمو مشهوره الره چې د چین له هېواده پیلېده په باختر کې په دوه برخو 

 .نګه یې بیا جنوب ختیځ پلو ته وغځېدهووېشله، چې یوه څانګه یې د هېواد شمال ختیځ لور ته او بله څا
که څه هم دا یوازنۍ الره نه وه بلکې د سکندر د ټولواکمنۍ په مهال د ورېښمو دغه سوداګریزه الره په دوه څانګو 

 :وېشل شوې وه
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او  HOHIND «هوهند»پورې بیا   ATTOK نه د پېښور په لور تر اټک UDDYANA «اودیانه»یو شاخ یې د 
 .ته غځېدلې وه APSARA «رااپسا»په پای کې 

، ډیلي او ان MATHURA بل شاخ یې له پېښور نه نیولې، ټکسال، سیرکپ، )ځنې سیالکوټ په ګوته کوي(، متهورا
 . تر غېږې پورې UJJIN «اوجین»د 

د کدفیزس په اړه دا هم ویل کېږي، کله چې نوموړی جنوبي هندوکش ته نه وه رسېدلی دی، د هغو عقایدو پیرو وو، 
یې ډېر  SHIVAISMUS په باختر کې دود وه. خوچې هند ته ورسېد د برهمني مذهب له جملې څخه شیواییزم چې

 .پیاوړی کړ

کدفیزس آیا زردښت وه، اوستایي دین یې په زړه کې ځای درلود؟ خو »ولې بیاهم تاریخپوهان په یوه خوله ندي چې 
او همدا راز هندي ربوالنوع   HERACLESلسد ده په سېکو کې داسې برېښي چې دی یوناني مذهب، د هراک

 (۶)«.ته هم هوډمن وه (okro = Nataraja) ناتاراجا»یا « شیوا»
 

 Hing – nu نو –هیونګ 

  
 yue – Chi یوچي

 Ta – yue – chi تایوچي
 

 مي هیوتون تومي کوی شیوانګ کچولوکدفیزس -هیومي شانګ 

Hiumi Shang - mi Hiu tun Tu - mi Kwi - Shivang Kajulu - kad 
 

 KANISHKA کنشکا

له خوا له مینځه الړ نو بیا د تاریخ یوه نوې پاڼه پرانستل « سوترمیګاس شاه»د کوشاني کورنۍ دریم واکمن چې د 

 .شوه
یا  – ۱۲۵وه لویه ټولواکمني )کنشکا چې د کدفیزیس له کورنۍ سره یې د خپلوی اړیکې لرلې، په افغانستان کې ی

 .پارس نه نیولې تر هندوستانه پورې د خپل واک لمن وغځوله  ز کال( جوړه کړه، یانې له له ۱۴۴

 .هغه کورني دښمنان، چې د ده واکمنۍ ته یې ګواښ پېښوه له مینځه یووړل .او د یوه پیاوړي حکومت بنسټ یې کېښود
و د واکمن« رومي»ا په ګوته کوي چې په دغو سکو کې د کوشاني او د درونټې له ستوپو نه ترالسه شوي توکي د

په نومونو لوستل شوي توکي، د کوشاني واکمنۍ  KENERKKY «کنرکي»او  HUVIRRY «هواکي»مهال د 

پورې اړه لري. خو کوم توکي چې له دغو ستوپونه نور هم ترالسه شوي دي یو شمېر یې د روم تر ټولواکمنۍ پورې، 
 TRAYNO «تراینو»او د مېرمن SBIANO ، سبیانوDUMISIANO «دومسیانو»ي چې موږ د اړه پیدا کو

 .سیکې د بېلګې په توګه یادولی شو
د کنشکا د ټولواکمنۍ په مهال د ورېښمو سوداګریزه الره دومره مشهوره وه چې له چین نه را واخله تر روم پورې 
کاروانونه به د افغانستان له بېالبېلو سیمو نه تېرېدل، چې د غه کاروانونو یو مهم تمځای درونټه وه. نو ښایي همدغه 

  .المل به وه چې د رومیانو مجسمې دلته وې
د درونټې شاوخوا کومې سمڅې چې اوس هم تر سترګو کېږی ډېر ځله به کاروانونه دلته تم کېدل او هم د بودیزم د 

 .خپرولو لپاره به، چې کوم مبلغین د کنشکا د ټولواکمنۍ په مهال د هند له نیمې وچې نه راتلل دلته به دېره شولدین د 
زېږدي کالو تر ( ۳۸۰ – ۱۳۰د لرغوني روم له ټولواکمنۍ نه داسې برېښي چې ښایي دغه ترالسه شوي توکي به د )

 .مینځ وي

، چې کومې سیمې د لرغونپوهانو لخوا لټول شوې دي، یوه سیمه هم له درونټې نه را واخله د لغمان تر بوالنه پورې
مترو  ۲۵۰درونټې ته ورته د الیشنګ او الینګار د سیندونو د یوځای کېدو سیمه ده چې له اوارې نه د غره پلو ته د 

اتلل نونه رکښل شوی دی، دا په ګوته کوي چې د اشوکا په مهال به هم کاروا« آرامیک»په لوړتیا یو ډبرلیک چې په 
 .او دلته به یې دمه جوړوله

د هېواد د ختیځې سیمې، په ټوله کې د ګندهارا پراخه سیمه خو ال د کوشانیانو د مخه د بودیزم یوه مهمه پالزمېنه وه. 

ولې د کنشکا د واک په مهال نه یوازې د بودیزم مذهب پراختیا ومونده، بلکې پرمختیایې هم په برخه شوه او د اشوکا 
 .ټکسال کې مړ( په څېر یې ولمانځه او وې پاله)په 

کله چې نوموړي بودیزم ومانه او بیا یې سیکې ووهلې، په ځانګړي ډول هغه سیکې، چې له سرو زرو یې جوړې 
کړې وې، نو بیا یې د اور او باران په انځورونو په یوناني لیک وکښلې چې د کنشکا د سرو زرو مجسمې ال رنګینې 

 :په وړاندیز H. HUGO «هوګو»کړې.د 

د کنشکا حکومت د ختیځ بیزانس د ټولواکمنۍ په مهال دومره نامتو شو چې له هند نه را واخله تر روم پورې د ده »
 (۷«)د واک او ځواک ستاینه کېده.

mailto:maqalat@afghan-german.de


  

 
 4تر 4 له :د پاڼو شمیره

 german.de-maqalat@afghan  ئله موږ سره اړیکه ټینگه کړ ښت تاسو همکارۍ ته رابولي.  په دغه پتهنپه درافغان جرمن آنالین 

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

د کنشکا د سرو زرو مجسمو تر شا، د ده په ټولواکمنۍ کې د ورېښمو سودا ګریزه وده، چې له بلهیکا )بلخ( نه را 
 .ه تر تور او سره سمندرګي، د مصر اسکندریه او ان تر روم پورې رسېده د پام وړ وهواخل

لرغونپوهان انګېري چې کنشکا د ډېرو معبودونو او مزدکونو سیکې انځور کړې وې، یا نې ده نه یوازې د باختري 
 :مزدکونو سیکې کښلې دي بلکې هندي، رومي او د نورو سیکې یې هم کاږلې دي

 <SKANDA ، سکنداSHIVA ، شیواBUDA، بوداNANA څښتنان: نانالومړی هندي 
 

 .(OUDO)، اودوORGALANA ، اورګاالناMAO ، ماوHERAKLES هراکلس دویم یوناني څښتنان:

او هغه یوناني څښتن چې په  APRO ، اپروPARO ، پروMIRO ، میروORDOXO اریایي څښتنان: اردکشو
 .په نوم نامتو وه SIRAPIS د سیراپیسلرغوني مصر کې د لمانځنې وړ ګڼل کېده 

لکه د مخه چې یادونه وشوه کنشکا د آشوکا په څېر د بودیزم پالنه وکړه او ان تر دې چې د پنځو سوو پوهانو په ګډون 
یې، یوه لویه علمي غونډه د کشمیر په سرینګر کې جوړه کړه، چې د یو لړ پرېکړو په ترڅ کې یوه مهمه خبره دا وه، 

 .ژبې پر ځای دی د سنسکریت ژبه مذهبي بڼه خپله کړي« پالي»چې د هند 
د کنشکا د نا متو مزدکونو په لړ کې یو مهم مزدک د ده د ژمنۍ پالزمېنې پېښور )د اوړي پالزمېنه یې کاپیسا( ته 

 نږدې ودان وه، چې د بودا یوه لویه کاسه هم په کې خوندي وه . )وروسته کندهارته یووړل شوه.(

زدک په اړه ویل کېږي چې دلته یوه لویه د پیپل ونه وه چې بودا به ورالندې ناست وه او خپلو پیروانو د پېښور د م
 .ته به یې ښودنې کولې

نوموړي په همدغه مهال دا خبره هم کړې وه، چې په دې هېواد کې به یو ستر ټولواک مینځته راځي او بیا به د کنشکا 
 .په نوم شهرت مومي

فوټو  ۴۷۰تینې بڼه واک ته ورسېد، نو بیا یې په همدغه ځای یوه لویه سټوپه چې لوړوالی یې کله چې کنشکا په رښ

 .ته رسېده جوړه کړه
د کنشکا د ټولواکمنۍ په مهال نه یوازې بودایي مذهب ته پاملرنه کېده، بلکې د تېر په څېر زرتشتي، برهمني او نورو 

روله. په نوم یادېده ډېره کا« ختني»برلیکونو کې خپله ژبه چې د مذهبونو ته هم درناوی کېده. دوی پخپلو سېکو او ډ
 .خو د دې په څنګ کې په یوناني ژبې هم سېکې وهلې دي

ود ژبې هم د« پراکریت»په ټوله کې بیا د هندوکش په شمال کې خو همداسې وو، ولې په جنوب کې سانسګریت او 

ښي نه کیڼ لور ته لیکل کېده. که څه هم لوی کوشاني وه چې له « خروشتي»وې. خو لیک دود بیا هماغه پخوانی 
( ۵پېړۍ پورې واکمن وه، خو خروشتي لیک دود بیا له مخزېږدي )( ۳ټبر له لومړۍ زېږدي پېړۍ نه تر دریمې )

پنځمې پېړۍ نه تر زېږدي پنځمې پېړۍ پورې چې پوره لس پېړۍ کېږي، له باختر نه تر سیستانه او ان تر پنجابه 

 .ېدهپورې لیکل ک
 .له دې سربېره د هندوکش په سهل کې ځای ځای برهمن لیکدود هم دود وه چې له کیڼ لوري نه ښي پلو ته لیکل کېده

کومې سېکې چې د کندنو په تړاو له مېرزکې )ګردېز = غردېز(، مرجان تپې، بګرام، کاپیسا، له شترک مزدک، 
ېر شمېر یې د کوشانیانو )د لومړۍ زېږدیز پېړۍ په شمشېر غار او د هېواد له نورو سیمو نه ترالسه شوي دي، ډ

 .شاوخوا کې( د واکمنۍ پورې اړه لري

د کنشکا له مړینې وروسته د ده ټواواکمني د ده د زامنو تر مینځ ووېشله شوه، چې د ده د دوه زامنو یادونه یې په 
 .بېالبېلو تاریخونو کې راغلې ده

او ګندهارا ترالسه شوو کتیبو کې د دویم کنشکا او « ماتهورا»نومېږي چې دی د  VASISHKA لومړی واسیشکا
 .یا دواسیشکا په نوم چې د کنشکا زوی بلل شوی یاد شوی دی

په نوم یادېده، ده د پالر په څېر د بودایي مذهب د ودې او پرمختګ لپاره  HUVISHKA «هوویشکا»بل زوی یې 

 ډېرې هڅونې کړې دي. ) نوربیا (
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