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مسئوولیت متن و شکل بدوش نویسندۀ مضمون میباشد ،عقید ٔه نویسنده لزوما ً نظر افغان جرمن آنالین نمی باشد
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استاد شهسوار سنګروال

درې ایراني څېړونکو،
د افغانستان په لرغونتوب سترګې پټې کړې
د پارسي بي بي سي د پرکار یوه خپرونه مې ،چې په دې وروستېیوکې ،د یوشمېر
ډلېیزو رسانېیو له خوا خپره شوه په غور سره ولیدله .د خپرونې چلوونکی لندن
مېشتی ایرانی ،ښاغلی کریمي و.ده په دغه ګردي مېز کې درې څېړونکو ته بلنه
ورکړې وه ،چې ،د آریایانو په لرغوني تاریخ ،د آریا په کلمې ،مانا ،نژاد او په
بېالبېلو ټولنیزو اړخونو خپل اندونه او نظرونه وړاندې کړي.
د دوئ څرګندونې په زړه پورې وي ،په ځانګړې توګه د نژاد په تړاو بېیولوژېکي
اوژینېتیکي ارزونه د پام وړ وه ،خو یو لړڅرګندونې د تا ٔمل وړ وې ،چې څو
بېلګې یې په دې ډول دي:
_ لومړئ :پوښتنه ،په دې ټکو کې نغښتې وه ،چې آریایي واژه په کومو متونو کې
د لومړي ځل لپاره ترسترګوشوه؟ یوتن ښاغلي ووېل :چې په ریګویدا ،ویداکې او همدا ډول اوستا کې ،دغه کلمه په
لسګونووار ذکرشوې ده .دی د هندوانو مذهبي کتاب ته ګوته نیسي!؟ پوښتنه پیداکېږي ،چې د ده موخه د هندوانو له
دیني کتاب نه کوم کتاب دی؟ ښکاره ده ،چې د ده هدف او موخه ویدا دی.
له دې څرګندونو ښکاري ،چې یا خو د ده معلومات کمزوري دي او یا یې د افغانستان په لرغوني تاریخ سترګې پټې
کړې!؟
ګڼ شمېر لرغونپوهان او ختیځ پېژندونکي اوس دې پاېلې ته رسېدلي دي ،هرڅوک ،چې غواړي د لرغونو آریایانو
په هکله معلومات ترالسه کړي ،ریښه یې باید په افغانستان کې ولټول شي.
د لودیځې نړۍ پوهانو د باختري او آریایي ژبو په تړاو ډېرې څېړنې کړې دي ،یوشمېریې دې پایلې ته رسېدلي دي،
چې د اریایانو د مورنئ ژبې تاریخ اته زره کالو شاوخواته رسېږي.
داچې د څېړنیزمېتود له مخې دغه اند او نظرڅومره د پام وړدی ،په دې تړاو الډېرو څېړنو ته اړتیا ده ،ولې د کومو
څرګندونو ،چې پخلی کېږي ،هغه د باختري آریایانولومړنی آریایي بنسټ دی ،چې د هندوژرمن او هندواروپایي
وګړو د تمدن ټاټوبی ګڼل کېږي ،دا ځکه کوم څه چې د باختري آریایانو تاریخ او د وخت تمدن را په ګوته کوي ،هغه
د ویدي او اوستایي سرودونو ارزښت دی .تر اوسه خو د نړۍ ډېر لرغون پوهان پدې اند دي ،چې د دغه دواړو
کتابونو سرودونه په افغانستان کې ویل شوي او کښل شویدي.
مکس مولر ،فرانسوا ،النورمانت او نور په دې اند دي ،چې د آریایانو لومړی ټاټوبی د هندوکش شمال ،اکسوس او د
باختر شاوخوا سیمې دي.
ویلسن انګېري ،د آریایي وګړو ،ژبو او قومونو یو سترپالز باختردی.دی زیاتوي دغه ټاټوبی د اصیلوو ګړو
استوګنځاې دی.
موږ د اوستا خبره وکړه ،دغه کتاب د زرتشتراسپنتمان ،چې دویست اسپه (ګشتاسپه=ویشتاسپه=ګشتاسپ)معاصروو
له خواوکښل سو.
د زرتشت مذهب او اوستا موسس په ګډون ،چې دېرش تنه د پاچا ښي او دېرش تنه د پاچا کیڼ اړخ ته ناست وو ،په
یوه سلطنتي مجلس کې د درې ورځو لپاره جرګه شول .په پاې کې زرتشت ټول پوهان په دې قانع کړل ،چې د ده
مذهب ته غاړه کېږدي.
ویشتاسپه سپارښتنه وکړه ،چې د اوستا کتاب د غوایانو په پوستکي ولیکل شي ،ژبپوهان او لرغون پېژندونکي په دې
اند دي ،چې د لیک د پیداېښت یوځانګړی مستند السوند همدغه پېښه ګڼلی شو.
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دلته دی چې د اسپه د کورنۍ دغه واکمن د پاراداتا او کاوي ټبرونو په پرتله داستاني او استوروي ځانګړتیاوې ترشا
پرېږدي او په پرتلیزه توګه تاریخي پېرته نږدې کېږي.
_ دویم :څومره چې د اریایي ژبو خبره ده ،د نړۍ ډېرې ژبې په تېره هندواروپایي ژبې په خپلو کې خپلوي لري.
ویلیم جونز ،فریدکلدل ،جیمز ،سي ،پریچرډ همدا راز نور سنسګرت ،یوناني ،التین ،سلتیک جرمني او سلوتیک ژبو
کورنۍ یوه بللې او پدې یې ټینګارکړی دی ،چې د یادو ژبو کورنۍ هرومرو یوه ده!؟ همدا راز په دغه ګردي مېز
کې یوه څېړونکي دا خبره هم وکړه ،چې زرتشت هندوستان ته الړ ،ولې نوموړي د اخبره ونکړه ،چې زرتشت له
کوم ځایه هندوستان ته الړ .یا خو د ده معلومات نیګړي ول او یا یې نه غوښتل ،چې د افغانستان نوم واخلي.
_ دریم :په دغه بحث کې د هخامنشیانو یادونه هم وشوه ،چې هخامنشیان آریایان دي ،په دې تړاو باید ووایم ،چې د
دوئ د واک موده د اوستا له پېرنه وروسته ده ،دا ځکه چې د مدیا او هخامنشیانو یادونه پکې نه ده شوې .کایګر نامتو
ختیځپوه او د ده په څېر نوروته دا خبره ډېره د پام وړ وګرزېده او له دې مهمه دا چې د اوستا هغه نسخه ،چې پارتي
ساسانیانو د واک په مهال وکښل شوه ،په دې کې هم د هخامنشیانو او مدیانو ذکرنه ده شوی .دا چې نه ده شوی لوې
المل یي همدا دی ،چې اوستا لږترلږه د درې سوه کالو په شاوخوا کې ،د هخامنشېیانو له پېرنه مشردی .
_څلورم :هخامنشیان هغه مهال د واک او ځواک څښتن شول ،چې لومړی مادیانو له اشوریانو نه خپلواکي واخسته،
نوبیا یې پارسیان هم ترخپلې ولکې الندې راوستل .په دغه وخت کې کوروش د مادیانو په لښکر او پوځ کې د یوه
پوځي په صفت په دنده وګمارل شو.
پارسیان په لسوقبیلو ویشل شوي ول ،چې د یوې سترې قبیلې نوم یي هخامنش و او کوروش هم له دغې قبیلې څخه
و .لومړی یې په خپلوهڅو ټول یو موټی کړل ،په پاې کې د ده د هڅو پایله وه ،چې په  55۹مخزیږدي کال یې د
مادیانو پرځاې د هخا منشیانو د ټولواکمنۍ بنسټ کېښود.
_پنځم :د پرکارخپرونې یوه ګډونوال په دې ټینګارکاوه ،چې آریایان د روسې له جنوب نه وکوچېدل او ایراه ته د
شمال شمال لودیځ او شمالشرق او دلوې خراسان له الرې راننوتل .لومړی خوپه هغه وخت کې د خراسان نوم نه وه
دویم داچې ایران د هخامنشیانو او مادیانو له واک نه د مخه د ایران په لویدیځ ؛د شوش او پرسیپولس؛ په سیموکې د
ډبرې په پېرکې بېالبېل قومونه مېشت اوودان ول .دا هغه پېردی ،چې آریایان افغانستان ته راننوتي ول .خو په پارس
کې نورقومونه ،چې موږ د ساري په توګه،؛عیالمیان؛یادولی شواباد ول .
امیرحسین خنجي؛ تاریخ معاصرایران؛ کې د عیالمیانو په اړه داسې لیکلي دي :له عیالمیانو وروسته یوشمېر نور
وګړي ایران ته راکډه شول ،چې دغه ډله د آریایي وګړو له مخزېږدي نه ()3۰۰۰کاله د مخه د ایران په شمال ختیځ،
بلخ ،سغد ،خوارزم ،ګورګان ،مرو او هرات کې استوګن ول ،خو په ټوله کې وروسته پاتې ژوند درلود او په کرهڼه
بوخت ول؛ که څه هم خنجي په ټوله کې د افغانستان نوم نه اخلي خوله هرات او بلخ نه معلومېږي چې ښایي آریایان
لومړی هرات نه ایران ته تللي وي ځکه ،چې هرات له بلې هرې سیمې ایران ته جوخت پروت دی .د خنجي له
څرګندونو سربېره احسان طبري هم په دې ټینګار کړی ،چې آریایان له بلخ نه ایران ته راغلي دي.
داچې په پارسي بي بي سي کې درې واړو ښاغلو د افغانستان په لرغونتوب سترګې پټې کړې ،د خواشیني وړ او له
څېړنیزو ا وټولنیزو اخالقو یو لرې کار دی.
امیرحسین خنجي په دې ټینګار کوي ،چې آریایان د 2۰۰۰مخزیږدي نه را واخله تر1۰۰۰مخزیږدي پورې د بېالبېلو
الملونو له مخې ایران ته راننوتي وي!؟
بریتانوي تاریخپو ویلسن پخپل کتاب کې کښلي دي ،چې د پرژیا او انډیا په مینځ کې د اریایانو(1۹۹مخ)سیمه ده .
په ټوله کې دغه وګړي د3۰۰۰مخزیږدي او25۰۰م خ په مینځ کې په آریانا ویجه نومې هېواد د امو له غاړو را واخله
د هندوکش ترشمال او جنوب پورې د کوچیتوب ژوند تېراوو.
بالڅېړونکو په بالڅېړنیزو توکو کې ډاګیزه کړې ،چې د ویدي اووستایي مدنیت ټاتوبی د افغانستان باختر دی.ا-ف-
پوټ ،د آریایانو وطن د هندوکش د غرونو درې په ګوته کړې دي .پکټټ؛()1۸63_1۸5۹کال په ډاګه کړېده ،چې د
آریانوپلرنی هېواد با ختر(بلخ)دی .
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