
 
 

 

 3تر 1 له : د پاڼو شمیره

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

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

 
 

AFGHAN GERMAN ONLINE  
http://www.afghan-german.com 
http://www.afghan-german.de  
 

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

        
 لیکوال : داکتر نور احمد خالدي 

                                                   ۹۲/۵۰/۲۰۲۱                        ژباړن : تمهید سیالنی 
 

 
  

 کوشانیان څوک دي؟ 
 
 

کۀ څۀ هم التر اوسه د نړۍ ډېرو وګړو ته دا یوه ناپېژندل شوې موضوع ده، چې پۀ لرغوني عتیقه دور کې پونده یا  
او یوجي تاریخ کې د   Yuzhı کوچیانو  پۀ  ده، چې  امپراتورۍ را منځته کړې  لویه  آسیا کې یوه  وګړو پۀ منځنۍ 

امنځته شو؟ او پۀ یاده سیمه کې ددغۀ دولت را منځته کوشانیانو پۀ نامۀ یادیږي. راځو دې ته چې څۀ ډول دا دولت ر
 .کېدل څۀ ارزښت لري؟ دا او دې ته ورته د نورو پوښتنو ځوابونه پۀ دې لیکنه کې ولولئ

د عتیقه پېر کوشاني امپراتورۍ چې د نیمه صحرا مېشته وګړو، کوچیانو او یوجیانو لۀ کنفدراسیون څخه را منځته 
پۀ شرقي سیمو کې چې لۀ چین سره ګډه پولۀ لري ژوند کوو. یاد وګړي د آسونو او شوی وو، دوی د مرکزي آسیا  

نورو حیواناتو پۀ تجارت سره شتمن شول، چې ددې امپراتورۍ پیل هم لۀ همدې ځایه ترسره شوی دی. دوی پۀ یوه 
و سره چې لۀ هغې ډلې  مهمه او استراتیژیکه سیمه کې چې د کوریدو ګنسو پۀ نامۀ یادیږي او لۀ یو شمېر نورو اقوام

 .څخه » اوسن او شانګنو« یاد شوي دي، ژوند درلود
ویل کیږي چې یوجیان لۀ چین سره د پراخ تجارت لۀ کبله دومره شتمن شول،چې پۀ ګاونډیو اقوامو یې یرغل پیل 

ټبر وو. د   کړ. دوی د چین د شمال لویدیځو درېیو ټبرونو یا کنفدراسیون شوي اقوامو پۀ ډله کې تر نورو ځواکمن
یوجیانو او شانګنونو تر منځ د متعدده جګړو پۀ پایله کې یوجیان د شانګنونیانو پر وړاندې ماتې خوري او رهبر یې 
وژل کیږي، حتا تر دې چې د شانکنونیانو رهبر د یوجیانو د رهبر د سر لۀ کوپړۍ څخه ځانته د ځښلو جام جوړوي.  

شر تر قیادت الندي د ګونسو لۀ سیمو د غرب پۀ لوري مهاجرت پیل د یوجیانو مات شوی کنفدراسیون د یو نوي م
کړ، دوی تر دې دمه هم یو ستر پوځي ځواک لۀ ځان سره درلود، چې د الرې پر سر پراتۀ اقوامو ته ستر ګواښ ګڼل 

روم کېده. دغۀ مهاجرت لۀ ځان سره ډېر جانبي اثرات هم درلودل، لکه څرنګه چې » هونیانو« څو پېړۍ وروسته د  
 .امپراتورۍ ته کواښونه را منځته کړل

یوجیانو د څو لسیزو پۀ بهیر کې لۀ خپل پلرني سیمې ) ګنسو ( څخه دوه زره مایله د غرب پۀ لوري مهاجرت وکړ، 
نومېدۀ یرغل وکړ، یاد ټبر یې د جنوب پر لور )باکتریا یا   (Saka ) پۀ دغۀ بهیر کې یوجیانو پر یو ټبر چې ساکه

 .ل،چې پۀ پایله کې یوجیان د آمو سیند شمالي برخو ته چې د اورال جهیل تر څېرمه دي، ورسېدلباختر( ته وشړ
باختر    –جنوب ته د مهاجرت پۀ بهیر کې د یونان   saka کلونه لۀ مسیح میالد څخه مخکې ساکۀ یانو  ۱۲۵خوا و شا  

ی یاده واکمني را وپرځلوله. ددې  پۀ واکمنۍ، چې د سیلوسدیانو سره پۀ جګړو کې کمزوري شوي وو، یرغل وکړ؛ دو
جکړې پۀ بهیر کې د اکسوس الکساندریه ) پۀ غالب ګومان د آمو سیند تر څېرمه آی خام ( ښار د یوجیانو لخوا زیانمن 

 .شو
مګر یوجیان یوځل بیا پخپل نوي استوګن ځای کې چې د آمو سیند د شمال پۀ الندینۍ برخه کې، چې د اورال سیند ته  

ي استوګن شول، چې یو ځل بیا د شانګنونیانو لخوا تر یرغل الندې ونیول شول، هغوی هم جنوب ته د نږدې والی لر
 مهاجرت الره 

باختریانو پخوانۍ سیمې یې ترې ونیولې او یو نوی دولت   –ونیوله او پۀ ساکۀ ټبر باندې یې یرغل وکړ او د یونانو  
مۀ و نومول شو. د ساکه مات شوی ټبر د لویدیځ او جنوب یې را منځته کړ، چې وروسته د کوشاني امپراتورۍ پۀ نا

پر لوري متواري شول او ځینې د پارتیا پر لوري مهاجر شول او یوه بله کتله یې د هندوکش لۀ الرې د هندوستان  
ګریک دولت یې اشغال کړ او د څو پېړیو پۀ تېرېدو سره یې یوناني فرهنګ    –شمالي پولو ته ورسېده، چې د اندو  

 .سیتي ینز پۀ نامۀ پېژندل شوي دي – ۀ چې پۀ تاریخ کې د اندو ومان
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پۀ دغۀ مهال کې د یوجي اقوامو رهبري د باکتریانا پۀ سیمو کې د یاد ټبر د مشرانو تر منځ پۀ پنځوو والیتونو وېشل  
دغو سیمو   شوي وه. دغو پنځکونو سیمو کې د یوجي ټبر پنځه قومونو د کنفدراسیون پۀ توګه استازیتوب درلود. لۀ

څخه هر یوه سیمه د پنځګونو قومونو د یوۀ مشر لۀ خوا چې یوشي نومیده اداره کېدل. د پروفیسور کینت هارل پۀ 
وینا ددغۀ ټبر عمومي رهبري د همدغو پنځو قومي مشرانو لخوا پۀ دوراني توګه تر سره کېده، خو لۀ یوې مودې 

 .وروسته دا نظم لۀ منځه الړ
میالدي کال پۀ خوا و شا کې لۀ دغو پنڅو شاهزاده ګانو یا مشرانو څخه یوۀ پر   ۳۰چې د  چینایي سرچینې لیکي  

څلورو نورو مشرانو یرغل وکړ او د هغوی تر کنټرول الندې ټولې سیمې یې ترې ونیولې او د ټولو یوجي ټبر مشري  
 .پۀ الس کې واخیسته. دا شخص د کوشاني ټبر رهبر کجوال کدوسی نومېدۀ

نو تر کنټرول ټولې سیمې سره متحدې کړې او د ګویي شان یا کوشان پۀ نامۀ یې یو حکومت را منځته هغۀ د یوجیا
کړ. نوموړي د باکتریانا پۀ سیمو اکتفا ونۀ کړه او لۀ هندوکش څخه پۀ تېرېدو سره یې د کابل کرنیزې سیمې چې 

اتیژبکه سیمه ګڼل کېده، ځکه د هندوستان پر  دپخواني آریانای اړوند سیمه وه اشغال کړه. کابل یو ډېره مهمه او استر
ګریکو ساکه یانو او د هغوی دمالتړو اقوامو   -الره پرته سیمه ده. د کابل پۀ نیولو سره پۀ پارتیا کې د یوجیانو د اندو

 .الره او اړیکې سره وشلېدې
لیکي چې پۀ کوشان کې   یوجیان موجود وو،چې    ۴۰۰چینایي مؤرخین  د  ۴/۱سوه زره  جګړې وړتیا    برخې یې 

درلوده. ددغۀ شمېر سربېره لۀ یو میلیون ډېرو آسیایي آریایانو او یونانیانو هم پۀ دغۀ سیمه کې استوګن وو. ډېری 
یوجیانو پۀ جګړه کې د خپلو نېکونو لۀ جنګي تکتیکونو ) تیر و کمان ( څخه ګټه اخیسته او پۀ آسونو سوارۀ به یې لۀ  

انو پوځي ځواک پۀ لویدیځ کې د پارتیانو لۀ پاره یو ستر ځواک بلل کېدۀ. کله چې  تیرو کمان سره جګړه کوله. د یوجی
د پارتیانو مشر د فارس جنوب لویدیځ ته دیو ټبر د ځپلو لۀ پاره تللي وو، نو ورته اطالع ورسېده چې د کجوال کدوسی  

پارتیانو د کوشانیانو د یرغل   کوشانیانو لۀ لویدیځ څخه ددوی پۀ قلمرو یرغل کړی دی، دا پۀ داسې حال کې ده چې
مخه ونیوله، خو ددې سره سره دې عمل د پارتیانو حیثیت وننګوۀ او ځواک یې ورته متزلزله کړ. د چینایي منابعو 

کلنۍ پۀ عمر ومړ. لۀ دې سره سره چې کومه   ۸۰پر بنسټ د کوشانیانو پادشاه د اتیایم میالدي کال پۀ خوا و شا کې د  
 .ددۀ پۀ اړه موجوده نۀ ده، مګر بیا هم دی د کوشانیانو یوه پېژندل شوې څېره ګڼل کیږي باوري کوشاني سرچینه

د نوموړي ځایناستی ددۀ زوی ویما تکتو نومېدۀ، چې ډېر ژر یې د چین لۀ زعیم با ون چاو سره یو اتحاد رامنځته 
پۀ فکر شول. کوشانیان د هندوکش   کړ. کوشانیانو جنوب کې د خپل نفوذ پراختیا ته ادامه ورکړه او د هند د اشغال

پارتیانو    -غرونو څخه پۀ تېرېدو د سند سیند ته ورسېدل، هلته یې د هند پۀ شمال لویځه برخه یرغل وکړ او د اندو
پادشاه ته یې ماتې ورکړه. د سند سیند پۀ نیولو سره کوشانیانو نړیوالو بندرونو ته الس رسی و موند او پۀ دې توانېدل 

رتي راکړه ورکړه د هغۀ وخت لۀ نړیوال بازار او نړۍ سره ټینګه کړي، چې لۀ هغې ډلې څخه د روم  چې خپله تجا
امپراتورۍ یادولی شو. پۀ همدې ډول کوشیانان وتوانېدل خپل ځواک او قلمرو ته پۀ ډېرې چټکتیا سره پراخیتا ورکړي؛  

 هندوستان اشغال کړي او خپلو نفوذي سیمو ته څو 
ړي، چې پۀ پایله کې کوشانیان پۀ سیمه کې د یو ستر سمیز شتمن او پوځي ځواک پۀ توګه را برابره پراختیا ورک

 .م کال پۀ افغانستان کې د باختري پاتې شویو خزانو موندنه د همدې شمتن ځواک نښې دي  ۱۹۷۸څرګند شول؛ پۀ 
نیاني قلمرو پراختیا ته ادامه  ویما کدوسی پۀ سلم میالدي کال کې د ویما تکتو ځایناستی شو؛ دۀ پۀ هند کې د کوشا

ورکړه چې ډېرې سیمې یې د سند او ګنګا سیندونو پۀ خوا و شاه کې ونیولې. کنشکا د کوشانیانو تر ټولو پېژندل شوي  
میالدي کال واک ته ورسېد، د کنشکا د امپراتورۍ پر مهال د کوشانیانو امپراتورۍ پۀ شمال    ۱۲۷شاه پۀ توګه پۀ  

رحد کې لۀ کاشعر څخه را نیولې د اورال تر جهیله پورې، پۀ جنوب کې د عرب تر بحیرې  لویدیځ کې د چین پۀ س
او پۀ ختیځ کې د بنګال تر خلیجه پورې پراختیا وموندله. د کنشکا دعصر سکې او تیږې دجالل آباد پۀ هډې،د کاپیسا 

وندل شوي دي. د شواهد لۀ مخې  پۀ بګرام او پۀ هند کې دمتورا، ګایا او پتنا د ښارونو پۀ خوا و شا سیمو کې م
 .څرګندیږي چې کنشکا لومړنی کوشاني مشر دی چې بودایي مذهب یې و مانۀ

کوشانیانو خپل استازي د هند پۀ بېالبېلو سیمو کې وټاکل، چې ټول مالیات او غرامات به یې د کوشانیانو مرکزي 
د نني افغانستان ختیځ والیتونه او د دیورند دولت ته چې پۀ ګندهارا کې یې موقعیت درلود را لېږل. ګندهارا کې  

فرضي کرښې هاخوا د خیبر پښتونخوا سیمې شاملیږي. پالزمېنه یې د نني پېښور پۀ چارسده کې وه، چې د خیبر پر  
تېرېدونکې الره پرته ده او مهم استراتیژک موقیعیت هم لري. همدارنګه د کوشاني عصر ډېر تاریخي اثار د ننګرهار 

 .او هډې او د کاپیسا پۀ بګرام کې السته راغلي دي پۀ درونټې 
م کال د چین پۀ وهن ها پۀ لویدیځ کې واکمني درلوده،   ۱۳۰پر همدې اساس کلۀ چې د روم امپراتور ادریان پۀ  

کوشانیانو د لوی کنشکاه پۀ مشرۍ پۀ شمال کې د آرال لۀ بحیرې تر بنګال خلیجه پورې واکمني درلوده. د کوشانیانو  
م کلونو کې د کداریانو لخوا چې د چینایې هونیانو سپین پوستي و لۀ منځه والړه، چې وروسته همدا  ۴۱۰ي پۀ واکمن

 ۴۴۹واکمني د هونیانو د یوې بلې سپین پوستي توکم لخوا چې د یفتلیانو پۀ نامۀ یادیږي، لۀ منځه ځي. یفتیلیانو پۀ  
 .پۀ ټولو سیمو واکمني درلودهکال شا و خوا کلونو کې د لرغوني آریانا او باکتریان 

 ۱۲م کال د مۍ میاشتې ۲۰۲۱د 
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