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 باشد ینم نیر افغان جرمن آناللزوماً نظ سندهیدهٔ نویعق ،باشدیمضمون م ۀسندیمتن و شکل بدوش نو تیمسئوول

 
  ۲۰۲۱/ ۹۰/ ۵۰             ل سنګروا شهسوار

  
  

 همخ  د واکۍ مغل له افغانستان،  لرغونی
 

 ه برخ  مه ۳۲
  

 انسانان   لرغوني  او  بومي  کې  افغانستان  په  مخه  د  نه  اریایانو  له  چې  انګېرې  تاریخپوهان  او  څېړونکي  بهرني  شمېر  یو
 .هو استوګن

 
 کې  پېرونو  په  ډبرې  معاصرې  او  مینځنۍ  لرغونې،  د   چې  وګړي  مهال  هغه  د  څرګندېږي،  څخه  نښانو  نښو  ځنو  له

  سیمو   بېالبېلو  په  افغانستان  د   مخه   د   کاله  زره  لسګونو  په  اریایانو  له   ښایي  چې   کېږي،  ویل   مخې  له   اټکل  د   اوسېدل،
 . لو ودان کې
 

 )هزارسم(،   زرسمڅو  له  سمنګانو  د  توکي  کوم  چې  شو،  کولی  ګوته  په  زمان  ټاکلی  یو  مخې  له  توکو  لرغونو  هغو  د  موږ
 د  کې  وروستیو  دې   په  چې  شو،   یادولی  نور  اویا  څخه »ناور«   له  غزني د  درې«   »کور له بدخشان  د   درې،  ]چخماخ

 . يد شوي ترالسه نه کندهار او هلمند
 

  د  چې  ول اباد انسانان کې سیمو دغو  په مخه د  کاله زره  څلوېښت نه مخزېږدي له  چې ده کړې سپینه دا لرغونپوهانو
 .ی د بللی یې پېر لومړی ډبرې شوې توږل

  
 کړي   جوړ  توکي  کوم  هم  انسانانو  او  دي  شوې  رګوست  تر  نښانې  نښې  کومې  ژوند  د  چې  کې  پېرونو  ورپسې  په  ډبرې  د

  په  سیستان د  غونډۍ،  په »دیمراسي«  د  ګک«، »مونډي په  کندهار د کپروک« »آق  په  بلخ  د بېلګې مهال  هغه د  دي،
 راتلونکو   د  هم  کې  سیمو  نورو  په  هېواد   د  چېرې   که  دي.  شوي  موندل  کې  سیمو  نورو  او  کمر«  »قره   خلم   د  »نادلي«، 

  کې  افغانستان  په  مخه  د   نه  راتګ  له  اریایانو  د  چې  کړي  ګوته  په  دا  ښایي  کېږي  موندل  توکي  داسې  کې  ترڅ  په  څېړنو
 .هو ژوند

 
  ووایو.   څه  توګه  ځغرده  په  پیرونو  بېالبېلو  په  مهال  دغه  د  چې  وي  به  ګرانه  نو  دي،  تت   ګوټونه  تیاره  ډېر  هم  اوس  ال
 »ساینټفیکي«   ډګر  څېړنې  او  سپړنې  ال  د  اړه  په  تېرو د  او  غږېږوو  پېرونو  په اریایانو  د  ډول  لنډ  په  چې  وي  به  ښه  نو

 :وپرېږد ته پوهې
 
  خو   راغلی،  وه  نه  مینځته  لیک  ال  چې  کوي  ګوته  په  زمان  ټاکلی  یو  داسې  شتون  اریایانو  لرغونو  د  کې  افغانستان  په- ۱

  بیا  ولې  درلود،  ژوند  کوچاني  انواریای  هم  ّڅه  که  سرودونه  ویدي  کې  پېر  ویدي  په  درلوده.  اغېزه  خپله  فرهنګ  ویدي
 ځنې  چې  وایي  پېر  تاریخي  نیمه  او  افسانوي  نیمه  ته  پېر   دغه  کې  تاریخ  په  اریایانو  لرغونو  د  وو،  ګټور  ورته  ډېر  هم

 :ېو داسې یې ځانګړنې
 
 »سمیتي«  او  سبها  د  نمانځنه،  او  روزنه  څارویو  د  پرمختګ،  او  وده  ارزښتونو  ټولنیزو  د  لمانځنه،  څیزونو  ډول  ډول  د

  شمېر  یو او روزنه، څارویو  د پاملرنه،  ته چارو کرهنیزو مېلې، دودیزې نوم په »سامانه« د جرګې، دودیزې نوم په
 .هو ځانګړنه پېر دغه د ارزښتونه، ټولنیز نور
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 یالدم  له  مهال  واک  د ده  د   او  کړېوه  ترقي   ډېره  یې  مهال  په  پاچاهی   دیماد  چې  کېږي  ویل  اړه   په   کرهڼې  د  هم   څه   که 

 .ید شوی اټکل  مخه د کاله  «۱۵۰۰» نه
 
  اریایان   وایو  موږ  چې  دا  شول.  کډه  ته  سیمو  نورو  وګړي  ټبر  اریایي  د  نه  شاوخوا  باختر  د  کې  وروستیو  په  پېر  همدې  د

  ټاټوبي  لومړني له چې ده، خبره وړ پام د همدغه خپله په دی. کړی  جوړ ژوند ځانته  کې کوچ  په  یي تل ول، کوچیان
 .ېک افغانستان په نه دی کړی تېر هلته یې پېر پخوا ریختا له  خو ځکه نو دي،  رسېدلي را نه افغانستان تر چې

 
  دغه  تر  چې  سرودونه  ویدي  کوم  راغی.  مینځته  لیک  کې  پیل  په  مدنیت  اوستایي  او  وروستیو  په  مدنیت  ویدي  د- ۲

  د   چې  کېږي  ویل  مخې  له   المل  همدې  د  .نو  وکښل  خلکو  وو،  راغلي   خوله  پر  خوله  او  سینه  په  سینه  پورې  وخته
 بېالبېل  ژوند  د  اریایانو  د  کې  سرودونو  په   مهال  دغه  د   چې  ځکه   دا  پیلېږي.  نه  نېټې  دغې   له  پېر  تاریخي  اریایانو
 .يڅرګندېږ اړخونه

  
 افغانستان  د  خو  ځکه  نو   ده.  ژبه  تاریخ د  لوست  او  لیک  ووایو چې  ده،  کار  په  نو   ده  هنداره  ټولنې د  تاریخ  وایو  چې  دا
 باله. یې  ناوې ښارونو د نړۍ د چې شو، یادولی ښار  بلخ د کې لړ دې په او جوړول  ښارونو د کې تاریخ لرغوني په
 .وو سمبولونه واکمنۍ د جمشېد د سپاره او توره جام، لکړه، زرین غمي، نو کېښود بنسټ ښار دې د چې یما
 

 .لکړ ینځتهم را مدنیتونه څېر په بلخ د  لکه هم یې  هلته ورسېدل ته هندوستان او فارس  کله چې اریایان باختري
  
  د   خو  یووړه.  پناه  یې  دربارته  خسر  د   او  الړ  ته   زابل  وخوړه  ماته  السه   له  )سهاک(  ساک  خورایي   خپل  د   چې  یما- ۳

 .ړوک پاڅون سردارۍ په فریدون  د او سرالرۍ په »کاوه« د وګړو باختر
  

  ورسېد.  ته  واک  کاویان  قباد«  »کی  وروسته  پېشدادیانو  له  ورسېده،چې  ته  واک  کورنۍ  پیشدادي  بیا  ځل  یو  سره  دې  په
 .هو خسرو« »کی یې پاچا وروستی او کیکاوس واکمن نور کورني دې د
  

  وروسته  نه   ده  له   چې  نومېده   »لهراسپه«   یې  مشر  چې  وه   »اسپه«  کورنۍ  دریمه  وروسته  نه  کاویانو  او  پېشدادیانو  له
 .وپاچاش ګرشاسپ(  )غرشاسپ، ویشتاسپه یې زوی

  
  یې   کتاب  سپېڅلی  چې  کېښود  بنسټ  دین  یوه  د  یې،  نوم  همدې  په  او  کړ  پورته  را  سر  تشت«»زر  کې  واکمنۍ  په  ده  د
  »اهوره   د  یې  خدای)ج(  وکېښ«،  رنګ  طالیي   په  یې   پوستکو  زره   دولس »  ۱۲ په  غویانو  د   او  وه  نوم  په   اوستا  د

 .هیادو نوم په »اهریمن« د یې شیطان او مزده«
  
  هېوادونو   سیمې  د  بلکې  وه،  نامتو  کې  افغانستان  په  یوازې  نه  مدنیتونه،  تایياوس  او  ویدي  مهال  په  اریایانو  لرغونو  د

 . وش یاد نوم  په ښار دویم  د نړۍ د  هم بلخ لرغونی او شول وپېژندل هم کې
  
  افغانستان   د  او  وکړ  برید  افغانستان  په  هخامنشیانو  پارس  د  او  واوښتې  را  ته  لور  دې  هم  سترګې  هېوادونو  بهرنیو  د

 .هکړ مخ سره ګواښ له  یې پلواکيخ او  ازادي
  
 افغانستان   یوازې  نه  داریوش   او  کوروش  واکمنو  سترو  شاوخواکې(   په  پېړۍ  مخزېږدي  )دپنځمې  هخامنشیانو   د- ۴

 .لالړ مخ پر پورې هندوستانه تر ان بلکې کړ الندې
  

  بشپړه   افغانستان  هم  بیا  ولې  وخوړه،  ماته  یې  السه  له  ساکیانو   د  او  وخوړ  کې  افغانستان  په  سر  خپل  کوروش  هم  څه  که
 .هنکړ ترالسه خپلواکي

  
 یې ځواکونه او کړه مخه  ته  لور هر تکل په نیولو د نړۍ  د سکندر لوی  چې ول، کې زور په هماغسې ال هخامنشیانو

 ،پارس لومړی پېړۍ( مخزېږدي ۴) راورسېدل پورې پولو تر پارس د
  
 .دورسې پورې هنده تر او کړ الندې افغانستان پسې ور 
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  سکندر  چې څنګه  لکه  نو دی، شوی بلل  دروازه  هند  د  یا هېواد  الرو څلور  د  مخې  له  جوړښت جغرافیوي د افغانستان
  پارس   د   الرې  له  افغانستان  د  هم  اشوکا  مشر  کورنۍ  موریانو  د   رنګه  همدا  وکړ،  برید  هند  په   الرې  له   افغانستان  د
 (ۍپېړ مخزېږدي ۳) کړ. خپور بودیزم کې ټوله په او وکړ پرمختګ پورې رپولوت
  

 کې واکمنۍ  کلنه  څلور  په یونانیانو  د  ومنلې.  اغېزې  بهرنۍ کې  څنګ  په مدنیت  اوستایي  او  ویدي  د  ډېر  لږو  افغانستان
 .ېپرېښود  میراث  په  نښانې  او  نښې  خپلې  هم  رنګ،  فلسفې  او  فکر  یوناني کې(  پېر  باختري  یوناني  په  وروسته  بیا  )او

  
 .ړنک  مخ سره ګواښ له بېخي یې بنسټ کلتور باختري د خو وکړه هود کې افغانستان  په هم بودیزم هندي رنګه همدا 
  

 پټه  وګړي  افغانستان  د  هم  بیا   ولې  وکړ،   دوام  پېړۍ  څو   هم  څه  که  برید،  هېوادونو   بهرنیو  درې  د  باندې  افغانستان  پر
 . لنشو پاتې خوله

  
  د   ولې  هم.  وړاندې  په  موریایانو  د  ګهرن  همدا  کې،  مقابل  په  سکندر  د  بیا  او  ودرېدل  وړاندې  په  هخامنشیانو  د  لومړی

  کړي،   لوټ  ترې  څه  او  ونیسي  افغانستان  غوښتل  هېوادونو  لومړني  دوه  چې  وه،  کې  دې  په  المل  بریدونو  او  تېریو  دغو
 .هومان کې سیمو ځنو په بودیزم هم افغانستان او کړي خپور بودیزم  دین خپل چې غوښتل اشوکا خو

  
  ووت،   افغانستانه  له  سکندر   شول،  ګرېوان  او  الس  سره  کړاوونو  او  ستونزو  ډېرو  د  کې  افغانستان  په  هخامنشیان- ۵

 په  کې  سیمو  شمېر  یو  په  افغانستان  د  یې  واکمني  نوم  په  باختر«   و  د»یونان  شو،او  پاتې  ډېر   لږو  یې  سرداران   ولې
 .هپرېښود میراث

  
 .ېشو پاتې ال اغېزې مذهبي بودیزم د خو ووتلې، بېرته بیا او ننوتې را غوندې سیالب لکه  هم لښکرې آشوکا د
  
 وجنګېدل.   ول   الندې  ترولکې   یې  هېوادونه  ټول  سیمې  دې   د  چې  سره   زورواکو  سترو  دغو   له   هم   بیا  وګړي   افغانستان  د

 .يوژغور خپلواکي خپله چې  هیله دې  په هم هغه
  
  مېړنی  یو  څخه  تورزنو  د  فغانستانا   د   هغه  کړ  پورته  چا   چې   کې،  پړاو   دغه  په  تاریخ  د   بیرغ  خپلواکۍ  د   افغانستان  د

  چې   شول،  جوګه  دې  د  ورورو  بیا  او  شول  پرځای  ځای  کې  پوځ  په  یونانیانو  د  لومړی  چې  وه.  ساک  ټبر  جنګیالی  او
 یقیني   ژوند  یې  م  ۲۷ )تر  شهینشاه  لوی  دیوه  دوی   د  »مایوس«   او  کړي.  جوړ  حکومت  خپلواک  یو  کې  افغانستان  په

 . تراوو ډګرته دسیاست توګه وه(په
  
  نه   دبه  دب  ساکانو  تربورانو  خپلو  د  دوی  ول.  کوشانیان  ټبر  نامتو  بل  یو  کې  لړ  په  حکومتونو  خپلواکو  د  افغانستان  د

 .هوبښل ور پرمختیا او پراختیا ال یې ته واک خپل بلکې کړه، خوندي یوازې
  
  تاریخ   په   بودیزم  د  یې  ساری  چې   ورکړه  وده  دومره  ته  بودیزم  آشوکا  د  نوموړي  نومېده،  »کنشکا«  ټولواک  ستر   دوی  د

 لمانځنه   مذهبونو  نورو  او  برهمني  زرتشتي،  لمانځنې،  لمر  د  کې  افغانستان  په  سربېره  دې   له   ولې   کېږي.  لیدل   لږ  کې
 .هکېد هم
  

  کښل   پرې  هم  ډبرلیکونه  شمېر  یو  او  وې  نامتو  ډېرې  او  وې  وړ  لوست  او  لیک  د  چې  ژبې  کومې  کې  پېرونو  پدغو
  کوشانیانو   د  خو  شو.  یادولی  توګه  په  بېلګې  د  تخاري  او  سنسکریتي،  ساکي،  برهمني،  روشتي،خ  یوناني،  دي  شوي
 ( ۍپېړ ز ۲).  دی  ډبرلیک کوتل« »سره د هغه دی، کیندلی ډبرلیک کوم مهم ډېر یو چې کنشکا ټولواک ستر

  
  په  تاریخ  د  دوی  یادېدل.  مه  نوم  په  »هونیانو«  د  چې  پېړۍ(  ز ۵)  نومېږي  یپتلیان  کورنۍ  واکمنه  بله  یوه  لړۍ  دې  د

  واخله   را  نه  نیشاپور  او  مروې  له  یې  پراختیا  واک  او  ځواک  د  چې  کړ  جوړ  حکومت  خپلواک  لوی  یو  کې  پړاو  دغه
 .هرسېد پورې  کشمیره تر
  
 ( انوربی ) وکړ. دوام پورې خپرېدو تر دین  سپېڅلي د اسالم د ان کې سیمو ځنو په افغانستان  د واک دوی د
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