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 de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه ټينگه کړ په دغه پته.  ښت تاسو ھمکارۍ ته رابولينپه درافغان جرمن آن�ين 

  ئلو مخکې په ځير و لولـھيله من يو خپله ليکنه له راليږ، دليکنې د ليکنيزې بڼې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : يادونه

  ٢٠١٠/ ٤/ ١٤کانديد اکادميسين سيستانی                                                                           

  

  پيوند با مقالۀ در

 آغاز گرتاريخ ما» ھلمند-سند«تمدن 

  )بخش اول(

  : مقدمه

در سايت ھای انترنتی به )  تمدن سند ـ ھلمند،آغاز گر تاريخ ما( قبل آقای رھپوطرزی،مقاله يی زيرعنوان چندی
) ھيرمند(نشررساندند که از نطرمن  اط�عات وداده ھای ايشان در مورد تمدن حوزۀ سند کافی ولی در باره حوزۀ ھيلمند

مھمترين نکته ايکه در آن مقاله درمورد تمدن سند بيان شده،اينست که .درمقايسه با اط�عات تمدن حوزۀ سند،ناکافی بود
درۀ سند،برخ�ف روايت سرودھای ريگويدا،مردمان وحشی نبودند، بلکه مردمان متمدن وبافرھنگ بوده باشندگان بومی 

رھپوازتحقيقات ديرين شناسان چنين . گواه فرھنگ شان است" موھنجوديرو"و" ھرپه"اند که بازيافته ھای تمدن ھای 
ن شان در اين سرزمين دعوا به راه انداخته اند،  آنانی که بر سر ديرين بودن و باشنده کان اصيل بود:"تيجه ميگيرد کهن

به اين گونه شاھد ھای باستانی و زبان شناسی نشان می دھد آنانی قدمت تاريخی و ديرين در . راه به ترکستان برده اند
داشته حرف می زند، پيوند » ھند ـ اورپايی«اين جا دارند که زبان شان به زمانه پيش از آمدن گوينده گانی که به زبان 

است، و مردمانی که با آن » دارويدی«که شاخه يی از زبان » براھويی«داده ھای دانشی نشان می دھد که زبان .باشد
اين امر، آنانی را که به زبان . گپ می زنند، کھن ترين قومی به حساب می آيد که در اين سرزمين زنده گی می نموده اند

  ."نه اش گپ می زنند، به جايگاه ساکنان جديد اين بخش، قرار می دھدو شاخه ھای گونه گو» ھند ـ اروپايی«ھای 

ُواما آنچه مايه تعجب من درمقاله تحقيقی اقای رھپو در مورد پيشينۀ تمدن وفرھنگ منديگک گرديد، اينست که 
رشد و دوران :"وميفرمايند محدود شده  قرن چھارم تا دوم پيش از مي�داز  تمدن منديگک شگوفائی بقول ايشان 

" .آغاز و تا سده دوم؟ که آغاز عصر يا دوران آھن، می باشد، ادامه می يابد. ع.از سده چارم پ» مونديگک«شگوفانی 
درحالی که بنابرنظر پروفيسورکزل، باستان شناس فرانسوی،که درمنديگک کاوش نموده، قدامت تمدن منديگک به بيش 

  .خواھم کردنقل قول  من در ھمين گفتار از آن  کهسرميزندم،.رم قونيمه ھزاره چھااز سه ھزار سال قبل از مي�دی 

درباp يادآورشدم که داده ھای اقای رھپو در مورد تمدن سند دراين مقاله کافی به نظر آمدولی درمورد تمدن 
داشته اند و شايد مدارکی که ايشان را درزمينه تمدن حوزه ھيرمند کمک ميکند، کمتر دراختيار .،ناکافی بودحوزۀ ھيرمند

بنابرين، چون بخش عمدۀ اط�عات باستان شناسی در اين حوزه رامن جمع آوری کرده ام، ميخواھم اين اط�عات را در 
  .اختيار ايشان وساير ع�قمندان بگذارم، تا در آينده از آن در تحقيقات خويش بھره ببرند

  

  :سيستان،مھد تمدن پنجھــزار ساله 

به ک�م ديگر، ھمانطوريکه نيل .ل گفته اند، سيستان را مولود رودخانۀ ھيرمند ميدانندھمچنانکه مصر را زاده ني
 نمی درواقع اگرھيرمند. مايه شادابی وسرسبزی مصر است، ھيرمند نيزيگانه وسيلۀ ھستی وموجوديت سيستان است

درسمت شرقی ) مرگ(وبود، سيستانی وجود نداشت و سرنوشتی بھتر از کوير لوت در سمت غربی اش ويا دشت مارگ
  .خود نداشت

ًبناء سيستان تاريخی به درازای عمر ھيرمند دارد وممکن است يکی از قديمی ترين تمدنھا را درخود پرورده 
اين منطقه که درآن آثاروبقايای دوره ھای مختلف تاريخی فراوان است، از لحاظ تطور تاريخی و اشکال تمدنھای . باشد

ی جاگزين شده، ونيزاز اين جھت که محور حماسه ھای کھن ملی ومھد تھذيب اوستائی  که در آن يکی بعد از ديگر
  .بشمار ميرود،برای درک وفھم تاريخ منطقه کمال اھميت را داراست
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ھمچنانکه در دورۀ اس�می يکی ازنقاط معمور وزرخيزکشور وکانون پرجوشش نھضت ) دلتای ھيرمند(سيستان
ترديد در دوران ھای قبل از اس�م نيز از لحاظ اقتصادی واجتماعی پيشرفته بوده ھای رھائی بخش بوده است، بدون 

. وھمانا توان مندی اقتصادی آن ھمواره توجه کشور کشايان وفاتحان شرق وغرب را به آن معطوف ميداشته است
وی شرق از طريق چنانکه به عنوان نمونه ميتوان قشون کشی کوروش ھخامنشی واسکندرکبير وديگرجھانکشايان را بس

  .سيستان نام برد

ھيرمند، ارغنداب، فراه رود، : اين منطقه از لحاظ وفرت آب با داشتن رودخانه ھای خروشان ومتعددی چون
خاشرود،وغيره درگذشته دارای اقتصاد زراعتی پيشرفته ونيروی بشری قابل م�حظه بوده وبقايای شھرھا وقلعه ھا 

  .فراوان آن ، گواه زنده اين مدعا ميتواند باشدوبرج وباروھای از ھم فروپاشيده 

که بيش از ديگران در حوزه سيستان واطراف درياچۀ ) سراوريل ستن(محقق و باستان شناس معروف انگليسی 
درشمال وبلوچستان " انو"در غرب و" سوز"موقعيت سيستان بين :" ھامون کاوش نموده، به اين نتيجه رسيده است که

." درجنوب شرقی خيلی مھم است وھمۀ اين نقاط از يک مدنيت قبل التاريخ مستفيد بوده اند) سند(وحوزۀ سفلی اندوس
معلوم نيست که قرابت مظاھر مدنيت :" دانشمند مذکور در باب تشابه مظاھر اين مدنيت چنين ابراز نظرعقيده ميکند
 دخيل است؟ فقط چيزی که واضح است دراثرمھاجرت به ميان آمده ويا فتوحات ويا اينکه مراودات دوستانه در آن

وچون سيستان درميان اين ھمه نقاط متذکره راه طبيعی بوده، ممکن نيست که در ارتباط نقاط ... عموميت مدنيت است
  )١."(مذکوربرنگی از رنگھا دخيل نبوده باشد

ت که پنج ھزارسال يکی از نقش ھای ارزنده ومھم سيستان دراين ارتباط، انتشار سنگ پربھای pجورد کشورماس
پيش وحتی پيشتر ازآن،از طريق سيستان به ايران وبين النھرين و از آنجا به سواحل دريای مديترانه و وادی نيل 

  )٢."(سرکشيده است

درحال حاضر سيستان، در گوشۀ جنوب غرب کشور، که سه کشورافغانستان وايران وپاکستان را با ھم پيوند 
ود وبا ھمه حاصلخيزی زمينش از نظر دولت ھای افغانستان افتاده  ودروضعيت بسيار بد ميدھد،با ھمه تاريخ درخشان خ
ھدف بازشناسی وباستانشناسی وکشف آثار وتمدن تاريخی اين سرزمين بايد بمنظور . اقتصادی و انکشافی قراردارد

بی درپنج نقطۀ ازحوزۀ ھيلمند نگارنده دراينجا به نتايج کاوشھای دانشمندان غر. عمران واحياء مجدد آن منطقه باشد
  :خواھد پرداخت) ھيرمند(

  يگک قندھارډ کاوش ھای  باستان شناسان فرانسوی در من-١

   کاوشھای باستان شناسان ايتالوی در شھرسوخته سيستان-٢

   کاوشھای  باستان شناسان فرانسوی درنيمروز -٣

   مطالعات باستان شناسان امريکائی در نيمروز-٤

  استان شناسان آلمانی درنيمروز کاوش ھای ب-٥

  

  :افغانستانيگک ، شھرپنجھزارساله ډ من-١

مطالعه در روند تکامل جوامع آغازين نشان ميدھد که انسان وقتی به کمک انديشه خويش توانست ابزارتوليد 
سان بسازد وزمينه فکری خويش را گسترش دھد وتاحدی عناصر طبيعی را بشناسد،آنگاه کشاورزی،در زندگانی ان

پژوھش ھای علمی ديرين شناسی تصديق ميکنند که نقطه ھای نخستين . آغازين نقش اساسی وپراھميتی پيداکرده است
کشاورزی در بين النھرين، وادی کاشان، نشيبھای جنوب البرز،درۀ نيل، بخش جنوبی اسيای ميانه،حوزۀ سند وجلگه 

ايرنقاطی که دارای شرايط مساعد اب وخاک بوده پديد  آمده ھای ھيرمند وارغنداب وکرانه ھای آموردريا وسيردريا،وس
اين پژوھشھا نشان دھندۀ اين امرنيز ھست که نخستين تمدنھا نيز دراين نواحی بوجود آمده  وسپس به نواحی . است

  . ديگرپا نھاده است

 مساعد باشد وانسان به عقيده مرجوم کھزاد،درافغانستان، ساحه ايکه برای زندگانی بعد از مغاره نشينی وشکار
در مجاورت رودخانه از آب وھوا وخاک مساعد برای آغاز زندگانی کشاورزی وبسط آن استفاده بتواند، دوساحه بزرگ 

دراين دوساحه وسيع، رودخانه . ، دوم،صفحات باختر)بشمول ازغنداب(يکی سيستان يعنی حوزۀ ھيرمند: موجود است
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ًآن جريان دارند وخاک حاصلخيزجلگه ھای وسيع را پوشانيده وھوای نسبتا گرم ھای بزرگ ھيرمند وآمودريا با معاونين 

  .درپھنای جلگه به نشو ونمای نبات وگياه واھلی ساختن وپرورش حيوانات کمک ميکند

ًازاين دوساحه وسيع، برای تثبيت اماکن ازمنۀ قبل التاريخ حفرياتی در سيستان شروع شد واين کار رسما از 

 -١٩٤٩ًديرين شناسی فرانسوی  وقسما از طرف ھيئت ھای بشرشناسی موزۀ طبيعی نيويارک در سوی ھيئت ھای 
 مي�دی در يک ساحه وسيع از فراه وpش وجوين گرفته تاپنجوائی وارغنداب در جنوب قندھار وحتی ١٩٥١ و١٩٥٠

  .حوزۀ ترنک صورت گرفت

درطی اين مطالعات معلوم : د اين نقاط مينگاردمرحوم کھزاد، با دسترسی به مواد دست اول باستانشناسی درمور
با اينکه بادھای مداوم .شد که دراين نواحی نقاطی ھست که بقايای زندگانی قبل التاريخ را در آنھا ميتوان مشاھده کرد

سيستان که از سواحب خزر ميوزد، ھمراه با رسوباتی که رودخانه ھيرمند ومعاونين آن روی جلگه ھموارکرده است، 
  :تی ازاماکن قديمه را نابود يا سائيده ومخفی ساخته است، معھذالک در سه نقطۀ ذيل شواھدزادی باقی مانده قسم

 درکرانه ھای مسيرقديم خشکيده ھيرمند که درغرب چھاربرجک منبسط است وآنرا مردم محل -١
  ) بھتراسيت دلتای تراکو ناميده شود-س- به نظرنگارنده.( مينامند"رودبيابان"

 . پيرامون فراه و گرد و نواح جوين در-٢

  . دراطراف قندھار يا درتمام ساحه ارغنداب وترنک-٣

تحقيقات قبل التاريخ دراين ساحه وسيع به اين سه منقطه ايکه ذکرشد، محدود به م�حظات روی خاکی نماند، 
ديمراسی )."نورانی غندیيا "(سپين غندی" مي�دی به اينطرف، درچندين نقطه موسوم به ١٩٥١ و١٩٥٠بلکه ار سال 

 مي�دی ١٩٥٧ -١٩٥٠واقع درپنجاه کيلومتری غرب قندھار طی سالھای " منديگک"کاوش مقدماتی در " غندی 
حفريات دامنه داری صورت گرفت که نتايج اين حفريات طی مقاpت مفصلی درمجله آريانا ومجله افغانستان درسال 

  ) ٣."( به نشررسيده است١٣٤٥ تا ١٣٣٧

 مرحوم کھزاد،بعد از آنکه قندھار از نقطه نظرنقاط قبل التاريخ سروی ومطالعه شد،تپه مھمی بنام بروايت
 تاريخ سکونت در  اين تپه که از آخرين.کشف شد که درچندين مرحله حفريات آن صورت گرفتMundigakمنديگک 

ه و در درۀ موازی رودارغنداب به آن سه ھزارسال ميگذرد؛ دراين مدت طوpنی باد و باران به آن شکل مخروطی داد
ً ھرات وتقريبا به ھمنين فاصله درشمال شرق شھرقندھار به چند صد متری مجرای - ميلی از سرک قندھار٢٠فاصله 

  ).س-يعنی رودکشکنخود(رودخانه يی افتاده که غير از ايام سي�بی خشک است

ست از آب کاريز آبياری ميشود، ولی در بدون شک امروز اراضی زراعتی دراين حدود کمتراست و آنچه ھم ھ
  .ميگرفته است] کشک نخود[آن زمانه ھای دور که منديگک آباد ومسکون بوده، آب مورد ضرورت خود را از رودخانه

ُبه ھرصورت ، منديگک نخستين موضع قبل التاريخ دوره برونز افغانستان است وازاين روی درمدنيت چندين 
  . تابان ميدرخشدھزارساله کشور چون ستاره يی

باستان شناس قبل التاريخ )ژان ماری کزل(زيرنظر)  مي�دی١٩٥٠( شمسی١٣٢٩حفريات منديگک دربھار سال 
فرانسه روی تپه مندگک قندھار آغاز و مدت ھفت سال در يازده  مرحله انجام يافت ومرحله يازدھم درعقرب 

ه  مدير ھيئت باستانشناسی فرانسه در آغاز کارمنديگک وھمانطوريکه استاد شلوم برژ. به پايان رسيد) ١٩٥٨(ش١٣٣٧
پرتوی که ازاين تپه برخاسته مانند ستاره به نظرميخورد که مراتب قدامت دوره ھای پيش افغانستان را روشن : "گفته بود

  ) ٤. " (خواھد ساخت

انی اين دوره ھا از نگاه مدت زم.دراثر خاک برداری ھا در تپه منديگک ھفت مرحله مسکونی مشخص گرديد" 
ًتقريبا سه ھزارسال دوام کرد که از آغازھزاره چھارم پيش از مي�د آغاز وتا ھزاره دوم قبل از مي�د را 

تا اينکه به يک ) دوره اول تا سوم(دراين مدت زمانی منديگک ازيک دھکده کوچک زراعتی انکشاف کرد.دربرگرفت
  )٥."(مرکز عمده تجارتی مبدل گرديد
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   ق م٤            ستون بندی سمت غرب منديگک ،ھزارۀم.مرتبان سفالی ،ازھزاره سوم ق:H،شھرسوختهبا

 م.ق باتصاويرحيوانی، مربوط ھزارۀ سوم م.جامھای مکشوفه ازمندگک مربوط ھزارۀ چارم ق:پائين
  )،فصل اول١سيستان،سرزمين ماسه ھا وحماسه ھا،ج:منبع(

 

از روی زمين به باp تا نه طبقه شواھد : ز پائين تا باp قرارآتی استخ�صه طبقات مختلف تپه منديگک ا
مدتی باشندگان اوليه تپه ."ونشان ميدھند که درعصر آھن خالی از سکنه گرديده است. زندگانی نيمه کوچی ديده ميشود

اختمان منازل پخسه ئی بوده، سپس بار اول خشت ھای خام طرزس. منديگک مردمانی بوده اند مالدار و نيمه کوچی
ظروف سفالی درطبقات پائين ساده وابتدائی بوده، بعدتر ترقی محسوس . ظاھرميشودوتا سه طبقه فوقانی ادامه دارد

قشنگ ترميشود وبه تدريج بھترشده ميرود تاظروف گلی منقوش ظاھر ميگردد واشکال ) سفالی(ظروف تيکری . ميشود
نات وپرندگان وگل ھا ار قبيل قوچ با شاحھای بلند يا کبک زرين يا فيل مرغ و برگھای عشقه پيچان روی جامھا پايه حيوا

ظروف گلی منقوش ازطبقه ھشتم به بعد کثرت پيدا ميکند به نحوی که تعداد آن درطبقه نھم خيلی زياد .دار پديدار ميشود
روی خرابه ھای آبادی ھای : کھزاد می افزايد. ابھت بھم ميرساندواين ظروف با ظروف مکشوفه از کويته مش. ميشود

ًاين طبقه عمارت بزرگی ظاھرشده که قب� بدان اشاره شد وتاريخ آن را با مقايسه شواھد مکشوفه در نيمه دوم ھزاره 

وی تپه مذکور اين عمارت بزرگ ھم بتدريج در دوره ھای آينده  ويران شده و مردمان تازه تری ر.سوم نسبت داده اند
مسکون شده اند که انبارخانه ھای آن ھا در سه طبقه تا قسمت ھای فوقانی تپه منديگک بچشم ميخورد وبه اين ترتيب تپه 

را باتحوpت ضمنی در ) مفرغ(منديگک آبده ايست که ازپنجھزارسال تا دوھزارسال قبل از مي�د، حيات دوره برونز
  ) ٦.(حوزه ارغنداب نشان ميدھد

دراثنای کاوش :" شيفر، درتحليل واستنتاج خويش براثار مکشوفه از منديگک مينويسد.جاما 
 برای دوره ھای اول وسوم فراھم نموده اما اکثرتاريخ ١٤يک سلسله تاريخ ھا را ذريعۀ کاربن ) ١٩٦١:١٢٥٨(کزل

ره مقايسه آنھا با مفروضات ھای تعيين شده قابل قبول نگرديدند، زيرا روش گرد آوری مواد امکان ملوث بودن وباpخ
ًاخيرا مقداری از ذغال چوب را از قشردوره اول منديگک جمع ) ١٩٧٣:١٦٨(دالس. ديگرغيرمعمول واستثنائی بودند

تاريخ ھای . آوری نموده وبه استناد به آن ، اولين  گزارش تاريخی دقيق را برای دوره اول ساحه مسکون تعيين نمود
  :يح  شده ميباشندزيرعبارت از تاريخ ھای تصح

، مرحله اول دوره دوم ويا )م. ق٣٣٧٥( ، مرحله پنجم دوره اول)م.ق٣٧٤٥(مراحل دوم وسوم ودوره اول 
مراحل اول (تاريخ ھای مذکورحاکی از آنست که ساحه مسکونی اولی منديگک،)م. ق٣٦٣٥( مرحله پنجم دوره اول

  )٧."(اشغال گرديد است) م.ق٣٥٠٠ - ٤٠٠٠(دیاوايل واواسط ھزاره چھارم قبل از مي�) تاپنجم دوره اول
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تپۀ :"  درتپۀ مونديگک صورت گرفته، مينويسد که١٩٥٦/ش١٣٤٤ از روی کاوشھای که در سال مرحوم حبيبی
مونديگک پانزده مرحله آبادی را از اواخرھزارۀ چھارم تا آغاز ھزارۀ اول قبل از مي[د گذرانيده و در مرحله آخر 

 ھای غله بوده ،که ديوارھای پخسه ئی داشت ومحل انبارغله بشکل محوطۀ مستطيل بود که با وباHئی آن انبارخانه
شباھت تام دارد ودر طبقات تحتانی آن اطاقھای حفظ چارپايان " ھرپه"وجودکوچکی با انبارخانه ھا آثار مکشوفه از 

در طبقات . مال انسانان آن وقت بودبنابرين ميگويند که اين انبارخانه ھا در ازمنه مختلف مورد استع. بوده است
فوقانی ، اطاق ھای کوچکی برای نگھبانان انبارخانه ديده ميشود که مقداری ظروف سفالين وپيکانھايی سنگی 

گلوله ھای گلی ف[خن در آن کشف شده و از آن ظاھراست که نگھبانان انبارخانه، اين وسايل دفاعی .ومفرغی وف[حن 
پشت ...وعمر اين ابزارھای دفاعی درحدود سه ھزارسال قبل ازاين تعيين شده است.  بردندرا برای حفاظت به کارمی

بام اغلب خانه ھا نشيب دار بوده ودر ديوارھای خارجی پيکانھای مستعمل وسرنيزه ھای مسين گذاشته شده ودر 
  ) ٨"(.قبرستان مربوط اين بناھا ھا ھفت اسکلت در يک قبر پيدا شده است

نتايج " دوره ھای ماقبل التاريخ افغانستان"ی ، دانشمندباستان شناس کشورضمن مقالتی تحت عنوانمرحوم  معتمد
شوش،تپۀ حصار،تپۀ يحيی،نمازگاه، :حفريات در منديگک قندھار را با دست آوردھای ديرين شناسی از حوزه ھای چون 

ھار وحوزۀ سند چون موھنجودارو ودرۀ ، تپۀ مثلی،آق کپروک، ده مراسی، شمشيرغارقند)سيستان( شھداد، شھرسوخته
 در منديگک ١٩٥٧ -١٩٥١پروفيسرکزل، که از : "ژوب وغيره مقايسه ومقارنه کرده ودر بخشی از آن مينگارد

حفريات نموده ، مينگارد که آبدات منديگک از قديمترين آبدات افغانستان است ونشان ميدھد که اين کشور درسه ھزار 
اين دانشمند .  مھمی درمدنيت دنيای قديم که از مديترانه تا حوزۀ سند گسترده بود، داشته استسال قبل ازمي�د، چه سھم

افغانستان درچھارراھی قراردارد که به امتداد خيابانھای که اين کشوردر آن موقعيت دارد شرق : فزانسوی ع�وه ميکند
  ."باغرب وصل ميگردد

اد کتبی ، تنھا از روی مطالعه معماری چنين فھميده ميشود که با وجود عدم اسن:آقای معتمدی ادامه ميدھد که 
م،اصول زراعت گندم را می دانستند ونوع .درمنديگک مدنيت اعلی وجود داشته است ومردم آن در سه ھزارسال ق

اين گندم ساقه ھای قوی  ولی دانه ھای کوچک . گندمی را که درمنطقه کابل وشمال غرب ھند مروج بود، می کاشتند
مردمان منديگک، قديم ترين وسايل زراعتی را که عبارت از .... نرم داشت که مخصوص زمين ھای کم حاصل بودو

 ١٤ر٤تيغ آن به درازی . بشکل تيشه ساخته شده است) برونز(اين کج بيل از مفرغ. يک نوع کج بيل بود بکار ميبردند
ال کابل ازسوی مجاھدين وغارت موزيم ملی در آن اين کج بيل تا اشغ.( سانتی متر ميباشد٥ر٧سانتی متروعرض آن 
ولی ازروی .تاکنون بدرستی مشخص نشده است که مردم منديگک از چه گروه نژادی بوده اند)موزيم نگھداری ميشد

. واز تيپ اروپائی بوده اند" دوليکوسيفل"مطالعه استخوانبندی مردگان قبرستان آنھا معلوم ميشود که اين مردم دارای سر
مھرھای سنگی دارای تزئينات ھندسی نشان ميدھد که منديگک با ممالک وھمسايه ھای دور دست فعاليت تجارتی کشف 

در ظروف سفالين منديگک، ظھورحيوانات طويل البدن وجسم ھای خطدار وچشم ھای حلقه يی بزرگ .... داشته است
ارتباط منديگک با شمال . بم�حظه رسيده استنقاشی در شوش پارس تا بلوچستان و درۀ سند . مفھوم قابل توجھی دارد
قدح ھای بشکل بالون که درصنايع سفال سازی منديگک معمول بود نمونه ھای مشابه آن در تپه . پارس نيز واضح است

ھمچنان از نوع سفالھای خاکی رنگ تپه حصار درمنديگک نيز .ھای حصار، برنگ سفالين خاکی نيز ديده شده است
شواھدمکشوفه از : ايرسرويس، باستان شناس امريکائی بعد از مطالعه مقدماتی درسيستان ميگويدف. بدست آمده است

از مطالعه معماری . سيستان نشان ميدھد که افغانستان نقش مھمی درتکامل مراتب زندگانی خراسان زمين داشته است
تيجه بدست می آيد که اين حوزه ھم واشيای متعلق به نخستين دوره ايکه منديگک بشکل يک شھر درآمده است چنين ن

. در زمان جريان توسعه و ارتقای اقتصادی منديگک مشابه بين النھرين بود. عصر دوره اول بين النھرين است
. وجودقصرھا واستحکامات دراين حوزه نشان ميدھد که قدرت سياسی وسلسله مراتب اجتماعی آنھا باھم شبيه بوده است

درمنديگک نيزحفريات واضح . واقع شده، صلح وترقی برای ھميشه پايدار نمانده استاماطوريکه معموp درتاريخ
آثار حريق دراستحکامات ديوارھای قصربه . ساحت که اين ترقی و پيشرفت باpخره طعمه حريق گرديده است

د ازرفع يک قسمت باشندگان شايدکشته شده  باشند ويک عده ديگر اسيرگرديده و يا فرارکرده و بع.نظرميخورد
 بعد ازاين مصيبت عظيم،آباديھا بار ديگرشروع شده واين برقراری نيز ديردوام .خطربارديگر مراجعت کرده باشند
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اما اين بارزندگی منحط تر بوده است، . نياورده وبه اثر زلزله ازبين رفته، به تعقيب آن زندگی  بار ديگر آغازيافته است
  . را منعکس ميسازدخانه ھا کوچک ومحقر،فقرو غربت ساکنان

در دورۀ اخير . دوچھرۀ اخير دورۀ منديگک،بسياری از اجزای دورۀ اول را به ميراث برده است
سفالھای با طرح سياه  در ھردو حوزه . منديگک،بھترين شواھد تماس ھای خويش را با مدنيت سند حفظ کرده است

 آن باpی ظروف سفالين ھرپه بدست آمده، معنی آنرا موضوع ھنر سه برگ عشقه پيچان که تنھا نمونه. بدست آمده است
چه  درحوزۀ اخيرالذکر وجود ظروف .ميدھد که مردمان حوزۀ سند آنرا از مردمان منديگک آموخته و نقل کرده اند

  .سفالين با نقوش برگ ھای عشقه پيچان بکثرت ديده شده است

کشف سريک مرد از .  بنام راھب ياد ميشود ھست کهکلۀ موھنجوداروبھترين مقايسه بين دوحوزه ، ھمانا 
دراين اواخر .شھرسوم منديگک شباھت ھای زيادی درقسمت ساختمان گوش ھا و روی سری بافته آن ميرساند

  .نيز مجسمه يی کشف شده است که که گويند با مجسمۀ معروف موھنجوداروشباھت ھايی دارد) نزديک کرمان(درشھداد

اخيرھزاره چھارم يا اوايل ھزارۀ (دت نصر،ويا اخيردورۀ اوروک بين النھرين دورۀ اول منديگک، به دوره جم
و دورۀ دوم حاوی ع�يم . خصوصيت پايان دورۀ اول برقراری درشھر است. مطابقت ميکند) م. ق٢٨٠٠ - ٣٢٠٠(سوم

ائی که نمونه اصلی نخستين مھر سنگ ابتد.ًسفال ھا عموما با دست ساخته شده، تماس ھا بخارج انتظام ندارند. رکوداست
در دورۀ سوم شش طبقه آبادی به نظر . مھرھای پخته و رسيده آينده بشمار ميروند، در ھمين دوره ساخته شده اند

وميتوان آنرا دورۀ انکشاف وتوسعه مدنيت منديگک . ميخورد ،  طبقه اخير به سه طبقه  کوچک ديگرتقسيم ميشود
شايد دراين دوره مھاجرت مردمان ديگر صورت . ديگر در توسعه بوده استتعداد خانه ھا ازيک طبقه به طبقه. دانست

  .گرفته باشد که ممکن است از شوش آمده باشند

چه . باpخره pزم است تذکر دھيم که منديگک، دردورۀ پنجم يک سلسله ارتباط، با حوزه ھای فرغانه ميرساند
  .نديگک شباھت دارندظروف سفالين فرغانه از لحاظ شکل وطرح به ظروف سفالين م

باوجود مشابھت ھا، اخت�فاتی . ظروف سفالين بادست ساخته شده وخطوط ھندسی باpی متن سرخ نقش شده است
تاريخ اين دو .تا کنون ھيچ آبده يی به بزرگی مندگک در فرغانه کشف نشده است.نيزبين منديگک وفرغانه موجود است

  .م، مطابقت ميکند.ديگک، به قسمت اخير ھزارۀ سوم قدورۀ چھارم من.حوزه نيز از ھم متفاوت اند

باpخره ارنتيجه حفريات پروفيسرماری کزل، چنين استنباط ميشود که منديگک نقش وسھم افغانستان را 
درانکشاف مدنيت بشری از لشکرکشی اسکندر مقدونی تا سه ھزار سال قبل از مي�د بيان می دارد وثابت ميسازد که 

قدرت ايجاديات باشندگان در .ره ھای قبل از تاريخ اين کشور مرکز برخورد مردم و افکار بوده استدرشروع مدنيت دو
معماری واحداث قصرھا، ستونھا ونمونه ھيکل تراشی آن در چنين دوره ھای دور، مقدمه دلچسپ واساسی برای تاريخ 

ه افغانستان در اولين مرحله مدنيت ، بحيث يک واز مقايسه آثار مکشوفه آن ثابت ميگردد ک. ھنر قديم افغانستان ميباشد
  )٩.(شاخص بين فارس،بين النھرين،وحوزۀ سند، نقش اساسی ومھم داشته است

، وجود پيکره »ھلمند«نمونه روشن و بارز در تمدن :"وآقای رھپو دررابطه با بازيافته ھای  منديگک مينويسد
نمونه ديگر خدا زنی . و بخش در فرق سرش تقسيم شده استسر سپيد گچی مردی است که موی ھای اش با موبندی به د

. نيز پوشيده است) چادر(است با چشم ھای از حدقه برآمده که گردنش با تعداد زيادگردن بند، آراسته شده و روی سريی
  )١٠."(دارند» سند«اين چھره ھا، شباھت تمام با فرھنگ 
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