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 4تر 1 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

  
 
 

 ۰۲/۱۰/۲۰۱۶         شهسوار سنګر وال
 

 لرغوني افغانستان  د
 پام وړ دي څو تاریخې بېلګې د

 
دنړۍ تاریخپوهانو اوختیځ پېژند ونکو،دخپلولیکنو،څېړنواونړیوالو سمینارونو له مخې داډاګیزه کړې چې،افغانستان 

 . هېواد اواوږد تاریخ لريیولرغونی 
دغو څرګندونو هغه مهال رښتنې بڼه خپله کړه چې دیا رسوه اته دیرش کال یوشمېر لرغونپېژندونکوپه اکا ډومیکه بڼه 

 .دافغانستان په یوشمېرسیموکې په کند نوالسپورې کړ
 او سره کوتل په سیموکې پهلومړی پیل دهېواد له شمال اوسهل نه وشو،چې فرانسوي اوایټا لوي لرغونپوهانو دغزني 

 .کندنو اوڅېړنوشروع وکړه
لومړی غزني : غزني دافغانستان دنوروسیمو په څېر دهېواد یولرغونی ټا ټوبی دی چې دتاریخ په اوږدوکې دغزنه 

 .اوبیا غزنین پنوم یاد شوی دی
ې،دغزني دنوم په تړاوداسې دیونانیانو دپېرپه مهال له مخزېږدي نه دوه ،درې پېړۍ دمخه ان تر زیږدیزې پېړۍ پور

 . یادونې شویدي
د پروفیسر توچي ترڅارنې الندې چې په غزني او لغمان کې کومې کندنې وشوې،یوشمېرپوهانو دخپلو ډلییزورسانیو 

 له مخې خپلې څرګندونې ډاګیزه کړې،چې موږ په دغه لړکې دیوه فرانسوي لرغونپوه،موسیو بن نیتت، یادونه کوو
په مانا انګېرلي،چې دخزانې یا ګنج په مانا دی اوددغې کلمي اصلي ریښه له غنزکه اوله ګنجک  نوموړي دغزنه دنوم

 . نه را والړه شویده
یونانیانود لومړۍ زیږدیزې پېړۍ په شاوخواکې دغه سیمه د غنزه اوغنزه نیلوک په نوم یادوله،چې مانا یې خزانه او 

هنې په رڼاکې دغنزک په وزن اوتول،ځنې نومونه اوس هم ترسترګو یا خزاندار وو. ددغه نوم په تړاو،د پرتلیز ژبپو
کېږي،چې موږ پننک،د وردګو اوغزني ترمینځ یوه غونډۍ ده.،دغزني دښاردروازه کنک اونورلکه 

 . کرنګ،غرنګ،وردګ،رامک،سیرک دبېلګې په توګه یا دولی شو
لوي لرغونپوه؛موسیوبمبا چي ؛دغزني دنوم په ددغو نومونو په لړکې غنزک دوخت په تېرېدو په غنزه واووښت . ایټا 

اړه پدې اند دی،چې دمعاویه زوې یزید له مرګ نه وروسته غزني دګنزه،په نوم یادېده،چې بیا یې ورورو دغزنه،بڼه 
 . خپله کړه اوددغه نوم له ریښې نه وروسته غزني،غزنیګک اوغزنین مینځته راغی

یا غزنه دښاراویا کال په تړاوځنې پوښتنې راوالړې شویدي،چې په لومړي  دا سالم دسپېڅلي دین له خپریدودمخه د ګنزه
 سرکې دغه ښارچېرته ودان وو؟

یوشمېرڅېړونکي اولرغونپوهان انګېري چې غزنه اوکالت داوسني باالحسارپه غونډۍ ودان وو...ایټالوي لرغونپوه 
 ې دغزني دښار په اوه،اته کیلو متري کې،مبارکېډاکترادا مسته انو،په دیارلسوه اته دېرش کال دخپلو څېړنو په ترڅ ک

روضې ته څېرمه د دوه کیلومتر،شمال ختیځ لورته دڅو پرلپسې پېرونو،دژوند بېال بېل اړخونه ؛په ګوته کړیدي،لکه 
 يله تاریخ دمخه پېر،یوناني پېر،دلویوکوشانیانو،دوړوکوشانیانو پېرونه،دیپتلیانو،رتبیلشاهانواو یا دغزني اوزابل یپتل

 . کوشانیانو پېرونه یا دولی شو
دیپتلي سردارانو له غونډۍ نه ترالسه شوي توکي داښېي،چې دزوال یپتلي ټبر،چې په غزني کې استوګن وو،پدغه 
وخت کې له غزني سره جوخت یوبلې لرغونې سیمې هم شتون درلود،چې اوسنی نوم یې زابل او په پخواکې دزاوله 

 .اوزاول په نوم نامتو وو
شاهان اوالویک ټبرونه،چې په غزني کې دناصرله کورنۍ نه دمخه واکمن ول،پدغه وخت کې،غزنه،دغنزک په رتبیل

نوم شهرت درلود. دال ویک سردارانو دکال له نښونښانو نه داسې څرګندېږي،چې دغه ټینګه اواوسپنیزه کال دغزني 
 .وهداسالمي پېرله ودانیو نه ښکته ددریم مسعود منارته څېرمه جوړه شوې 
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 4تر 2 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 

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

 

دغزني پاچایانو دپېر په تړاو ،چې کومې کندنې په دیارلسوه اته دېرش کال شویدي،دغزني لرغونتوب ته یې ځانګړی 
 . پرتم بښلی دی

دسلطان عبدالرزاق هدیرې ته څېرمه دودانیو نښې نښانې،چې ترالسه شویدي،دهغه مهال دودانیو له جوړښت اوسبک 
 .پاې اود بابر دپېرپه مهال ودانې شوېوينه داسې برېښي،چې دګوډ تیمور دواک په 

دهمدغوکندنو په لړکې،هغه سیمه،چې دسلطان ابراهیم په نوم یادېږي،لویدیځ پلوته یې یوه ودانۍ ترسترګو شوه،چې بیا 
شمال اوسهل ته یې نورې ودانۍ هم وموندل شوې،چې مستطیل ډوله جوړښتونه یې درلودل، دې ماڼیوته مخامخ پرته 

 . نو ډبروپوښل شوېوهسیمه په مرمری
م رېښېده،چې یوکتابتون یې هاوجرېددغوماڼیو له دبدبونه،چې مېلمنولپا ره یې اوجرې او دغسل خونې درلودې،داسې ب

... موهمه داچې دودانیولویدیځ پلوته ددوه څلویښت په شاوخواکې ډبرینې لوحې ترالسه شوې،چې په کوفي درلود
لوستل شوې .خود غزنوي پاچایانو لکه دغزنوي سلطان محمود،مسعود  لیکډول کښل شوېوې اوپه بشپړ ډول ونه

 .اوابوسعید نومونه دلوستلووړوو
 : سربېره له دې،دانګړلویدیځ ته په عربي ژبه لیکل شوې مرمري ډبرې هم وموندل شوې،چې په یوه لوحه کاږل شوي ول

 . پنځه ل سپوږ میزکال ترسترګوکېدهمحمد بن حسن،یاحسین ؛؟بن مبارک،وسنه خمس وخمس ماته،یانې پنځه سوه 
دهغه وخت دکیندنو له مخې،چې ایټالوي لرغونپوه موسیو؛ادامسته انو؛داموندنې له پامه تېرې کړې،وې وېلې چې 
ددغوودانېیوبنسټ دسلطان محمود زابلي دواک په مهال ایښودل شویدی،خودهغه زوې مسعود اووروسته سلطان ابراهیم 

 . په وخت بشپړ شویدياو دریم مسعود دواکمنیو 
کله چې سلطان محمود زابلي له هند نه دسومنات دروازه له ځان سره راوړه،دعروس الفلک جومات دروازې اویاد 

 . مدرسې په انګړکې ځاې پرځاې کړه،چې دمدرسې شاګردان اولمونځ کونکي به دهغې له مخې تېریدل
مي پېرډېر ګټور توکي وموندل شول،چې ځنې بېلګې اوس ددغو کندنو له مخې له غزنوي پېرسربېره،په ټوله کې داسال

 . هم په موزیم کې تر سترګو کېږي
سردارتپه کې هم،چې دمبارکې روضې په دوه کیلو متري،سهل ختیځ ته پرته ده.دایټالوي کارپوهانوله خوا په دیارسوه 

وني ې پدې سره دافغا نستان دلرغاته دېرش کال کیندنې وشوې،یوستر بودایي معبد اویوه ستره ستوپه وموندل شوه،چ
 . تاریخ یو نوی څپرکی پیل شو او دکوشانیانو دواک اوځواک دبدبه یي په ډاګه کړه

دویم؛دسره کوتل کیندنې : د دیارلسوه اته دېرش کال په بهیرکې دغزني له کندنو سره هممهاله دهندوکش په شمال کې 
 . شوې دسره کوتل کېندنې دفرانسوي کار پوهانو له خوا پیل

دسره کوتل غونډۍ،چې دپلخمري په شل کیلو متري کې،سویل لویدیځ پلوته پرته ده،دکیندنوپالوي دخپل پالن له مخې 
 . پتېلې وه چې تردیا رلسوه نه دېرش کال پورې به خپل کار پایته ورسوي

ې یولوې معبد اباددی،چکله چې دېپالن له مخې کار پوهانو خپل کارپیل کړوې لیدل،چې دسره کوتل دغونډۍ په سر 
دزېږدي لومړۍ پېړۍ له پاې نه دلویو کوشانیانو دپېر په مهال پیل اوله دوېنه وروسته،دغه معبد چې دیوې ودانۍ بڼه 
یي درلودله په بېال بېلو پېرونوکې رغاول شویدی ...دغونډۍ پاسنۍ برخه ټوله معبد نیولې ده اودمعبد دودانۍ دننه یوه 

 .کتنۍ برخې ته غوځېدلې ده،چې دکندنو په لړکې ددغې زینې له مخې پلو پورته شوډبریزه زینه دغونډۍ ښ
دمعبد په بنسټیزه برخه کې داورتون نښې نښانې ترسترګو شوې اوهمدا راز مجسمې ...که څه هم کار پوهان ،چې 

 کندنې کولې هک پک شول،چې ایا کوشانیان دزرتشت مزهب پیروان ول اوکه دبودېزم ؟
په لرغوني تاریخ کې دبغالن سرخ کوتل داور لمانځنې پالز وو،چې دهېواد او نړۍ له بېال بېلوسیمونه دافغانستان 

 .سیالنیان راتلل اوددغې شګلنې غونډۍ ننداره بې کوله
دبغوالنګو دسره کوتل داور لمانځنې معبد،هغه عبادت ځاې وو،چې دکنشکا جوړې شوې مجسمې به داور په لمبو کې 

 . و لرې ځایو څخه به ښکارېدی،جشنونه اوملي ورځې پدغه ډول نمانځل کېدېپټې وې اوله ډېر
په دغو کندنوکې،چې کوم موهم توکي ترالسه شول ،هغه ځنې ډبرینې خښتې وې،چې په یوناني لیکډول کښل شوې 

وکې،کومه بوې. ارکیو لوژستان اوژبپوهان پدې انددي،چې که لیکبڼه یي یوناني ده،خوژبه یي باختري ده. په دغه کتی
 .یوه چې ډېره نامتو وه،هغه دکنشکا یا هوویشکا ستره کتیبه وه،چې دده نوم پکې کښل شوی وو

له دې سره جوخت څرګنده شوه،چې دلته دبغوال نګو په نوم یو لوې معبد اباد وو،چې داورځاې مانا لري ؛؟ له دېنه 
وبې په ډګرکې داسې دعقاب په بڼه انځورونه دمخه په نولس سوه یو پنځوس کال هم کېندنې شوي،چې دبغالن داوزل

 .ترالسه شوي ول،چې دسره کوتل په دوه کیلو متري کې ځاې پرځاې ول
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 4تر 3 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 

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

 

په دې تړاوفرانسوي لرغونپوه،موسیو شلوم؛ په پرلپسې توګه ډېرې څېړنیزې مقالې په ډلییزو خپرونو اورسا نیوکې 
 .خپرې کړیدي

دسره کوتل کندنې د پال وي دمدیر مرستیال؛موسیولوبر؛اودیوه فرانسوي ددیارلسوه اته دېرش په مني کې،چې یوځل بیا 
ژبپوه؛موسیوګوریل؛ترڅارنې الندې پیل شوې.دمعبد ختیزلورته،دپلخمري اوسمنګانوعمومي الرته څېرمه،دکندنو په 

و ندل اه ومترڅ کې دڅلورمتروپه سور،چې ژوروالی یي نږدې لسو مترویانې؛نه متره اواتیا سانتي ؛ته رسېده ،یوه څ
 . شوه،چې دډبرینو زینوپه مرسته یي تل ته الره ورماته شوېوه

دکندنوپه یولسم پړاو څلورڅلویښت کښل شوې ډبرینې خښتې ترالسه شوې،چې دپوښتنې وړوې،په دې مانا،چې دغه 
 نوشته شوې ډبرې دڅه لپا ره په څاه کې لګېدلې وې اودنوشتو مانا څه وه ؟

کې دغه ډبرینې لوحې ولوستل شي،ټولې کابل ته را وړل شوې او دیوه کتابتون په څېر په  ددې لپاره چې په راتلونکي
یوه ډبرتون کې ځاې پر ځاې شوې،چې دیوه نړیوال سمینارپه ترڅ کې وڅېړل شي ،خو له بده مرغه،چې کورنۍ 

 .جګړو له امله یاخو چور شوې اویا دجګړو په لمبو کې پوپنا شوې
وکې یوه لویه کتیبه هم وموندل شوه،چې دکابل په موزیم کې دسترې کتیبې یا دکنشکا کتیبې دسره کوتل په ډبرینو خښت

 . په نوم یاده شوه
ددې کتیبې دلیکدود او لیکلوست په تړاو په لندن اوپاریس کې یوشمېرڅېړونکو اولرغونپوهانو،خپلې لیکنې په نولس 

 . مهالنیو کې خپرې کړي سوه اته پنځوس اونولسوه نه پنځوس کالوکې داسیا پاریس په
یوه فرانسوي لرغونپو؛موسیوماریک؛داسیا پاریس په مهالنۍ کې دبغالن دسره کوتل کتیبه دهغوې اصلي ژبه سغاري 

 . ؛دبکتریا لرغونې ژبه؛ تر سرلیک الندې یوه اوږده مقاله خپره کړه
عاتو،دمهالنۍ ن په افریقایي اوشرقي مطالله دې سربېره دمستر هنینګ لخوادبکتریان کتیبه ترسرلیک الندې دلندن پوهنتو

 . په لومړۍ برخه اودرویشتم ټوک کې یوه انتقادي مقاله خپره کړه
دبغالن دسره کوتل دډېرو ډبرینو کتیبو لیکدود یوناني وو.،خو لرغوني کندهارکې،چې داشوکا کومه کتیبه ترالسه 

 .وېوهشوه،هغه په دوه ژبو او دوه لیکدودونو،یوناني اوارامي لیکل ش
رانسوي فویل کېږي دسره کوتل ډبرلیکونه دافغانستان دسیمه ییزو ژبو په لړکې په یوې سیمه یي ژبې لیکل شوې دي.یو 

 .ژبپوه؛موسیو ماریک دغه سیمه ییزه ژبه اصلي تخاري بللې ده،ولې مستر هینینګ بیا دغه ژبه باختري بولي

اوڅرګندونو پخلی کړیدی...وروستیو څېړونکو هم دبرتانوي دنړۍ کڼو ژبپوهانو اوختیز پېژندونکو دهنینګ دڅېړنو 
ختیز پوه هنینګ دڅېړنو په تړاو انګېرلي دي،چې دغه باختري ژبه له سغدي،خوارزمي،پښتو،دري سره تړاو اوورته 
والی درلود،هغه باختري ژبه،چې دلومړۍ او دویمې زیږ دیزو پېړیو په شاو خواکې ویل کېده،له پښتو،دري،پشه یي 

شلی ډبرلیک په تړاو،څېړونکي وی کنشکا د د وشمېر نورې ژبې،چې په افغانستان کې ویل کېږي ورته اومشابې وهاوی
اند اونظر لري،یو شمېرلرغونپوهانو،پدې لړکې ؛وسیو ماریک؛ په دې انددی،چې دغه کتیبه دکنشکا پورې اړه 

تره کتیبه جوړه شوېده ،چې څارنه یي لري.ولې مسترهنینګ پدې ټینګار کوي،چې له کنشکا نه ډېر وروسته دغه س
 . دیوه سیمه ییز واکمن ؛نوکونزو کو؛اودده ددوه نوروملګرو لخوا کېده

له کوشاني نومونوسربېره یو شمېرنور باختري نومونه هم په یادو کتیبوکې،چې دسره کوتل په کندنو کې ترالسه 
 .ګې په توګه یادولی شوشویدي،هم ترسترګو کېږي ،چې موږ مهر امان اوبروز مهر پور دبېل

دسره کوتل دسترې کتیبې پروړاندې،چې یوه بله ستره کتیبه،داشوکا کتیبې په نوم نامتوده،دکندهار دزاړه ښارپه 
کنډوالوکې چهل زینوته څېرمه په دیارلسوه اوه دیرش کال وموندل شوه،چې دهندي موریا کورنۍ ټولواک اشوکا پورې 

 . اواخله تر هلمنده پورې ځمکې الندې کړېوېاړه لري.دوئ دهندوکش له سهل نه ر
دغه کتیبه چې فرانسوي اوایټا لوي لرغونپوهانوولوسته اوبیا دکتیبې متن،ایټالویانو دختیځ لویدیز اوفرانسویانو داسیا 
پاریس په مهالنیوکې خپور کړ،له مینځپانګې نه یي جوتیده چې یوشمېر اخالقي مسایلوته پکې ځاې ورکړ شوی وو،چې 

 .دبودایي مزهب ښېګڼې،دمور اوپالر درناوی،دڅاروییو نه وژل اونوردساري په توګه یادولی شو موږ
له دغو السته راوړنو سربېره دافغانستان دیوه لرغوني څلي په تړاو،چې اسمانڅکه دبدبه یي له ورایه ترسترګو کېږي 

 .توکوته یي ګوته نیولې وههم،یوشمېرلرغونپوهانو د منار جام په نوم یوکتاب خپورکړ،چې ډېرو ګټورو
ددغه کتاب په کښلوکې دفرانسې دوه تنو پوهانو،چې داکاډومۍ غړي هم ول،اندره ماریک اوګستن ویت ؛ونډه درلوده 
.دایو داسې مهال وو،چې په پاریس او لندن کې دکندهار دزاړه ښار دلرغونوتوکو اودسره کوتل دلرغونو اثارولوستل 

 .پیل شوي ول
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 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 

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

 

پدې کې وو،چې پدې تړاوڅرګندونې دغزني،بغالن او کندهاردلرغونوتوکو په پرتله تتې نه وې،دا دمنارجام ارزښت 
ځکه چې دغوریانو دسلطنتي کورنۍ تاریخ ال دومره په خړوکې ندی ډوب،چې تاریخي دبدبې ته یي ډېر زیان رسېدلی 

  .وي
 

 پای
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