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                                                   ۱۰/۶۰/۲۰۲۱                        ل سنګروا شهسوار

  
 

 ه هندوستان  تر نه  پارس له  افغانان
 

 ی څپرک   درېیم
 

 ه برخ  مه۳۱
 

 ( ۵۶۶ – ز  ۵۴۲)  یپتلیان
   
  

 ال   واکمنۍ  ټبر  کوشاني  د  هم  واکمنو  کوشاني  نورو  پرته   اوالدې  له  ده  د  ولې  وکړه،  یادونه  زامنو  د  کنشکا  د  موږ
  له  شو،چې  یادولی «VASUDEVA ا»واسودیو  تن  نامتو  یو  کورنۍ  دې  د  کې  لړ   دې  په  موږ  چې  وغځوله،

 .هکړ پراخه  لمن واک خپل د یې وروسته »هوویشکا«
  

  په   ځواک  او  واک  د  دی   وۍ  د  د  وکړاو  حکومت   پورې  شاوخوا  تر  کال  ز «۲۲۵»  د  ان  انو شاه  کوشاني  کې  ټوله  په
 ، ه ګد نوپه ها اوختیځپو پېزندونکو ریخ هانو،تا پو لرغون ګڼشمېر دنړۍ و، تړا

  
 :وو وړ پام د ډېر پکې ټکي څو چې  شو جوړ کې لندن په کنفرانس لوی یو کال  ز ۳۱۹۱ په
  

  څانګې   بېالبېلې  ټبر  سیتي  د  یانې  ټول  دوی  چې  وې،  انګېرنې  اړه  په  زوازت،  د  یپتلیانو  او  ساکانو  کوشانیانو،  د  لومړی
  مهال   په  واکمنۍ  د  ده  د  پالنه  هنر  بودیک  ګریکو  د  ورسېد،   ته  واک  کنشکا  چې  کله  وه  دا  پکې  خبره  .دویمه  وګڼلې
 ؟وه وړ پام د څومره

  
  ، NPOSA – DOLPA نپوس  دولفه  رګ،بی  اولدیمBERG OLDEM  ېک  لړ  په  لرغونپوهانو   شمېر  ګڼ  د

 .يد وړ یادولو د نور  اوKNOW.S  وکن ،NSTEI نشتی ،NRAPSO. J نرپس
  

  بیا  شمېر  یو  پاله.  ډېر  بودیزم   ده  او  وه   واکمن  کې  شاوخوا  په  کال  ز ۵۱۲ د  کنشکا  چې  دي  اند  پدې یې  پلویان  او  شتین
  همدغه   بیا  خو   ساکان  نو  وي   داسې   چېرې   »که  انګېري:  ډله   دریمه  ورسېد.   ته  واک   دی  کال،   ز ۸۷ چې   دي  فکر  دې   په

 ۱)شول.« واره خواره کې جنوب په هندوکش د چې دي، کوشانیان
  
  نامتو   یو  څېر  په  قومونو  اسیایي  نورو  د  لکه  دوی  دی.  یپتلیان  ښاخ  سیتي  بل  یو  کې  لړ   په  څانګو  کوشاني  او  ساکي  د

 .يد کړي یاد نوم په YETA«  ا»یټ اوEPTA«  ا»اپت د دوی چینیانو چې وه قوم
  
 .هدHaptal  لهیپت  یاtlAp«  ل»اپت  ریښه  یپتلیانو   د  قوله  لهEncyclopedia British the  فالمعار  دایرة   برتانیا  د
  

  ادنا«   »سیته  د  کې  سنسګریت  په  دی.  شوی  لیکل  ده  ښودلې   »هیاطله«  یې  جمع  چې  نوم  په  »هیطل«  د  کې  عربي  په
  تاریخپوهانو   شمېر  یو  خو  ځکه   نو  ده.  اخستې  ترې  مانا  پوستي«  سپین  »خارجي  د  ژبپوهانو  او  څېړونکو  چې  نوم  په

 .ید ورکړی هم ابدل( = ایپتل = هیطل = هیاطله = ایپتال = )هپتال نوم هونان« »سپین
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  کال  ز ۵۴۲ په  او  شول  ودان  کې  ځمکو  شمالي  هندوکش  او  تخار  باختر،  د  او  پورېووت  را  نه  اسیا  مینځنۍ  له  ټبر  دغه
 .دکېښو بنسټ  حکومت یوه د کې تخار په یې
  

 .ېو کې ولکه په ساسانیانو د ېسیم لوېدیځې شمال افغانستان  د چې ورسېدل ته واک مهال داسې په یپتالیان
  

  ترغزني  راواخله  کندهاره  له  دوی  او  یادېده  نوم  په  »زاولي«  د  یې  ډله  نامتو  یوه  چې  کېدل،  وېشل  ډلو  څو  په  هم  یپتلیان
 .يوای هم زاولستان  ته زاول( = )زابل زابلستان اوسنی خو ځکه نو شول اباد پورې

  
 بهرام   واکمن  ساساني  د  خو   وکړه،  جګړه   سره  ساسانیانو   له  »مهرپور«  او  »افتایلتو«  هریو   واکمنو  دوه  لومړنیو  دوی  د

 . هوخوړ ماته کې مروه په یې نه ګور
  

  کې   سیمه  په  مرغاب  د  ته  یزدګرد  دویم  زوې  بهرام  د  پارس  د  کې   نیمایي  په  پېړۍ  پنځمې  د  یې  لپاره  ځل  بل  د  ولې
 .هورکړ ماته سخته

  
 نوم  په   »اخشوان«   د  دی  تاریخپوهانو  ځنې  شو.  پاچا  کال   زېږدي  ۰۴۶ په  او  هنومېد  »اخشنور«  پاچا  نامتو  یپتلیانو  د

 .ید  راغلی مانا په پاچا د کې  ډبرلیکونو  تخاري په دی،چې  کړی یاد هم
  
 فېروز  یوازې  نه  وکړ.  برید  خراسان  شمالي  په   فېروز  واکمن   ساساني  بیا  ځل  یو  وروسته  نه   مرګ  او  ماتې  له   یزدګرد  د

  فېروز   واکمن  فارس  د  چې  وکړه  یې  لوړه  او  پرېښود  یرغمل  سره  اخشوان  له   »قباد«   یې  زوی  پلخ  بلکې  وخوړه،  ماته
 .يورکو هم )کلنګ( خراج او باج ته یپتلیانو به
  

  شو   ووژل  ز(  ۴۴۸  –   ۴۵۷ )فېروز  پېروز  کې  برید  دغه   په  ولې   ورکړ،  برید  یپتلیانو  په   بیا  خالف  په   تړون   د  فېروز
 .هکړ مېرمن خپله یې بیا او  رغلهو ته الس اخشوان د یې لور او
  

 .يورکو مالیه او باج سرغړونې کومې له پرته به ته یپتلیانو چې وکړه ژمنه بیا  واکمنو ساساني
  
 . (ز  ۹۴۹) ورسېد ته واک بیا مرسته په دوی د وه، یرغمل سره یپتلیانو له  چې  قباد زوی فېروز د
  

 :ېو داسې  خواوې څلور واک د یپتلیانو د کې وخت دغه  په
  

 ختیځ  جنوب پورې، چین  تر ختن ته پلو ختیځ کړه(، الندې یې پاچاهي غښتلې ساسانیانو )د ځمکې پارس د ته لوېدیځ
  شمېر   التونوای  ټولو  د  چې  وه،  برخه  ټولواکمنۍ  د  یپتلیانو  د  هېواد   اریایي  کې  ټوله   په  او  وځپله(  یې  کورنۍ  )ګوپتا  هند  ته
 .هرسېد ته څلورویشتو یې
  

  ځمکې   هند  د  نوموړي  نومېده.«mana Tura همن  »توره  واکمن  پیاوړی  او  نامتو  کورنۍ  دې  د  وروسته  اخشوان  له
 .هوټاکSakala  ()ساکاال سیالکوټ یې پالزمېنه هېواد د  او ولړزوله یې کورنۍ ګوپتا د کړې الندې

  
 هم   نوم  من  توره  مشر  )زابلي(  زاولي  دغه   د  کې  ډبرلیکونو  دوه  په  دي  لوستي  ډبرلیکونه  کوم  هند  د  چې  لرغونپوهانو

 .ید کړی یاد
  

  ختیځې   کیداریان  کړې.  الندې  ځمکې  پورې  پېښوره   تر  ان  نیولې  نه  کاپیسا  له  وروسته  نیولو  له  ایران  د  اخشنور»
 .ړک ټینګ یووالی سیاسي افغانستان د  او شول شا په ته برخې

  
  میهیره   =  »مهراګوال  زوی   ده  د  ونیوه.  یې  پنجاب  هندوستان  د  شو،  پاچا  مانا«   »تورا  وروسته  ده  له

  ړنګ   حکومت  پیاوړی  هندوستان  د   یې  امله  له  جګړو  پرلپسې  د  او   ورسېد  ته  واک  میرکول«Mihirakula=  هکول
 ۲)شول.« ووېشل واکمنو ییزو سیمه په ګوپتایان بلکې وخوړه، ماته کورنۍ ګوپتا د یوازې نه چې کړ،
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 لمر   د  یانې  کورنۍ  )کهول(  –  کول  –  )لمر(  میر  دی  پښتو  »سوچه  دا  وایي  اړه  په  نوم  کوله  میهیره  د  څېړونکې  ځنې
 ۳)دی.« شوی ترجمه مهرپور دري په نوم یې کې تذکره دري لیکلې یوه په بدخشان  د چې کهاله، له
  

 رنګه  ،دا  شو  ووېشل واکمنیو  ییزو  سیمه  په  او  کړ  کمزوری  کې  ایران  ټول  په  واک  نوساسانیا   د  چې  څنګه  لکه  یپتلیانو
 .هووېشل ټولواکمنۍ ګوپتایانو د هم کې هند په یې
  

  میهیره   کې  ترڅ  په  جګړې  خونړۍ  یوې  د  او  کړ  ټینګ  یووالی  خپل  حکومتونو  ییزو  سیمه  هند  د  کال  ز ۸۵۲ په  ولې
 .وش شا  په ته لور کشمیر او سند د او وخوړه ماته ګوال( )مهرا = کوال

  
  کې   پای  په   چې   راغی  الندې  ګواښ  تر  هم   لوېدیځ  او  شمال  افغانستان  د  او  شول   کمزوري  یپتالیان  وروسته  نه  دې  له

 .هکړ مخه ته افغانستان تُرکانو او ساسانیانو
  
 په ځوړتیا د بلکې کړه، نه و وده مذهب بودایي یوازې نه مهال په یپتالیانو د چې برېښي، داسې  مخې له کندنو ځنې د

 .لشو ووژل یې  پلویان او الړل مینځه له مزدکونه شمېر یو لخوا واکمن یپتلي  د  چې دې تر ان  شو. روان لور
  
  دا   کوله  لمانځنه  »لمر«  د  یپتلیانو  چې  ښکاري  داسې  دي  شوې  پلټنې  کومې  چې  کې  شاوخوا  په  کوتل  د  خیرخانې  د

 .يلر  اړه پورې پېړۍ پنځمې زېږدي د  دي شوي ترالسه چې توکي کوم ځکه،
  

 لقب  خان  د  یې  نښه  یوه  چې  دی  پاتې  کې  نورو  او  دري(  –  )پښتو  ژبو  افغاني  په  اثار  فرهنګ  او  ژبې  د  هپتالیانو  د»
  دوی  )هپتالي(...  ابدالي  )ساکه(...  سهاک  )ایلفار(...  یرغل  مجلس(،  )دشورا  جرګه  )ملت(،  ولس  د  همدارنګه  دی...

 موندل  هم  کې  کوتل  په  خیرخانې  د  اثار  مزدکونو  د  لمر   یا  سور  د  مهال  دغه  د  درلود...  درناوی  ته  رڼا  او  اورتونونه
 ۴)دي...« شوي

  
  د  کې  ګڼه  دویمه  او  لومړۍ  په  مهالنۍ  لودیځې  او  ختیځې  د  کال  ز ۳۱۹۷ په  »مارکورات«  ختیځپوه  نامتو  فرانسې  د

  پرمختیا   او  پراختیا  کې  )هلمند(  هیرمند  او  کندهار  په  کمنيوا  )زابل  زاول  د  چې  دي  کښلي  اړه  په  تاج  زرو  سرو  د  زابل
 .هوموند

  
  له   چې  وه  شوی  سترګو  تر  مزدک  د»سونا«  یې  غره  پر  »ارونا«   راوګرځېد  بېرته  نه   هند  له   کله   چې  څانګ  هیون
 .ددرلو  واټن میله ۳۲ نه کاپیسا

  
  وړل  ته ګیر سونا زابلستان د  او وې یاقوتو د  یې سترګې او وه  جوړ زرو  سرو له چې  دی  مزدک همغه  دا کېږي ویل

 . هو شوی
  

 په   کله  کله  هم  نوم  په  کورنۍ  )زابلي(  زاولي  د  چې  لویک(  =  )الویک  لویکان  پښتانه  مخه  د  نۍواکم  له  سبکتګین  د»
  دي، راغلي کې  تاریخونو

  
 .يد  شوي یاد  ځای ځای هم نوم په  زاولي« »یفتلي  د چې دي نومونه یپتلي لویک یا او الویک چې

  
  زابل«   »کابل،  د  نو  ونیو   ښار«زمینداور  »اور  د  کې  سیمه  په   کندهار  د  او  ورسېدل  ته  هلمند  یپتالیان  چې  وخت  هغه

 (  نوربیا ) (۵)شو.« پراخ نوم زاول( )کاول،
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