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یادښت

دا کتـاب  د افغانسـتان د خپلواکـۍ د سـلم  کال پـه ویـاړ چـاپ شـوی دی.                         

پـه همـدې مناسـبت د جاللتـآب جمهور رییـس محمـد ارشف غني لـه هدایت رسه 

سـم د ګڼـو نـورو چـارو تـر څنـګ یـو زیـات شـمیر کتابونه هـم لیـکل شـوي، ژباړل 

شـوي او خپـاره شـوي دي.

 شـاه امـان اللـه او د اسـتقالل د تـر السـه کولو پـه مبارزه کـې د هغه نـورو ملګرو 

ارزو لرلـه چـې افغانسـتان پـه واقعـي معنا مسـتقل او د پردو لـه  منګولو راوتلـی هیواد 

وي. دوی دغـه سـپېڅيل هـدف تـه د رسـېدو لپـاره د هیواد ترقـي ته توجـه واړوله.

  پـه امـاين دوره کـې غالمـي منع شـوه. پـه مرکـز او والیتونـو کې ګڼ ښـوونځي 

پرانیسـتل شـول.خارجي هیوادونو ته محصالن واسـتول شـول چې ځوانان نوي علوم 

او مهارتونـه زده کـړي. د مطبوعاتـو وده چټکه شـوه. د وګړو تر منځ د مسـاوات د اصل 

رعایـت قانـوين بڼـه خپلـه کړه. نجونـو او ښـځو د زده کړې حق تر السـه کـړ. هیواد په 

لومړي ځل د اسـايس قانون څښـن شـو. د دولت د درې ګونو قواوو عرصي کولو او 

رسه بېلولو ته توجه واوښـته چې د اسـتبداد په مخنیوي کې اسـايس مرسـته ويش. ګڼ 

شـمېر قوانیـن او مقـررات تدوین شـول چـې د هر چـا د صالحیت حـدود معلوم وي 

او پـه دولتـي چارو کـې د خودرسي مخـه ونیول يش. مالیايت سیسـتم عرصي شـو، د 



جنـي مالیـې ځای نقـدي مالیې ونیو. له مختلفـو هیوادونو رسه سـیايس روابط ټینګ 

شـول او افغانسـتان له هغـې انزوا راووت چـې د هیواد د خپلواکـۍ مخالفانو ورباندې 

تحمیـل کـړې وه. د اقتصـاد د ودې لپـاره مهم اقدامات پیل شـول. افغانسـتان ورو ورو 

پـه یـو داسـې هیواد بدلېـده چې د پـردو له  احتیاجـه راوتلـی وي.  اوس مـوږ ته الزمه 

ده چـې د وطـن د ترقـي لپاره شـوی مـزل جـاري وسـاتو او د نامتام فصل بشـپړولو ته 

راونغاړو. مټې 

 د خپلواکـۍ د سـلم کال پـه مناسـبت د اسـتقالل د پاکـو شـهیدانو، غازیانـو او 

مخکښـانو د روح د خوشـحالولو یـوه ډیـره ښـه ذریعـه همـدا د کتابونـو خپـرول او د 

معرفـت د مشـالونو بلـول بلـالی شـو. لـه ټولـو هغـو لیکوالـو مننه کـوو چې پـه دې 

بختـور مناسـبت یـې د کتابونـو پـه لیکلـو، ژباړلـو او چـاپ ته چمتـو کولو کـې برخه 

واخیسـته. پـه اوسـنۍ  پرمختللې زمانـه کې د اسـتقالل د سـاتلو او د واقعي خپلواکۍ 

د لرلـو لپـاره پـکار ده چـې پوهـه خپـره يش، فرهنـګ وغوړېـږي، مهارتونـه زیات يش 

او وګـړي د ښـه ژونـد کولـو په چـل پوه يش. شـاه امـان الله د لـوی اخرت په مناسـبت 

یـوه وینـا کـې ویيل وو چـې: »دا د قلـم ورځې دي، نه د تـورې.« د کتابونـو د دې لړۍ 

خپـرول د لیکوالـو د مالتـړ او د هغـوی د آثـارو د چـاپ یو بختـور باب دی چـې ادامه 

بـه مومي.

په درنښت

اسدالله غضنفر

د جمهور رییس فرهنګي سالکار

کابل/۱۳۹۸
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رسيزه

دغـه ليکنـه په اصل کـې يو تاريخي اثـر او په مشـخص ډول د لرغوين افغانسـتان 

د تاريـخ یـوه لنـډه رسوې ده. دا ریانـا پـه تېـره د لومړيـو مهالونو تاریخ کښـل ګران څه 

چې تر ډېره حده یو ناشـونی کار دی. اسـايس سـتونزه دا ده چې د لرغونې اريانا په اړه 

تاریخـي شـواهد بیخي لږ او حتی د نشـت پـه حال کې دي او دا خـو واضحه ده چېرته 

چـې شـواهد نـه وي، هلته تاريخ نـه وي. دا چې د اريانـا ویدي دوره او پـه خاص ډول 

د پاراداتـا يـا پيشـداديانو دوره افسـانه ييز ماهيت لـري، په اصل کې له همـدې امله ده.

د اريانا اوسـتايي دوره په نسـبي ډول تر يوه حده روښـانه ده. د روښـانتيا يو دليل د 

زردښـت د وخت زند اوسـتا شـته والـی او بل يې د یونـاين تاريخپوه هېـرودوت تاريخ 

نومـي اثـر دی چـې په زیاته انـدازه د هخامنـيش امپراتورۍ پـه اړه دی. هغومـره چې د 

نـړۍ لومړنـۍ تاريخپـوه هېرودوت پـه خپل اثر رسه د لويديځې اسـيا، منځنۍ اسـيا او 

تـر څـه حده د سـهييل اسـيا لرغونی تاريخ روښـانه کړی، بـل تاریخپوه نه دی روښـانه 

کـړی. لـه همـدې امله بـه وي چې ځينـو تاريخپوهانو هخامنـيش دوره د نـړۍ د دغې 

برخـې لومړنۍ تاريخـي دوره ګڼلې ده.

د دغـې پراخې سـيمې په هکله مقدوين سـکندر )۳۵۶ــــــــ۳۲۳ مخزېږديز( له 

يرغلونـو نـه وروسـته تاریخپوهانـو دومـره ډېرې لیکنـې کړې، چـې په هغـو رسه يې د 
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هغـه ټولـه دوره تر زياتې اندازې روښـانه کړې او لـه هغه نه د وړاندې او وروسـته دورو 

پـه اړه معلومات وړانـدې کړي دي.

د دوی د اثـارو پـر بنسـټ کېدلـی يش د لرغـوين افغانسـتان د دغـو دورو تاريـخ 

وکښـل يش؛ کـه څـه هـم هغـه به پـوره نـه وي.

پـه افغـان تاريخپوهانـو کـې تاريخپـوه احمد عـيل کهزاد دغـه کار کـړی دی او په 

دې اړه يـې يـو لـوی اثر پـه دوه لويو ټوکونـو کې »د افغانسـتان پخوانی تاریـخ« په نامه 

کښـلی دی، خـو کهـزاد د خپـل وخت ټول يا حتـی ډېر اثار پـه الس کې نه لـرل. له ده 

نـه وروسـته پـه دې اړه ډېر نور آثـار هم خپاره شـوي دي.

مـا پـه خپـل دغه اثر کې لـه دغو نويـو آثارو نه هم اسـتفاده کـړې ده، خـو زما دغه 

ليکنـه د لرغـوين افغانسـتان د تاريخ يوه لنـډه رسوې ده. د دې لپاره چې د پښـتنو څرک 

پکـې ومومـم. د دغـو اثـارو پر بنسـټ زه په خپله دغه څېړنـه کې په دې نظر شـوی يم، 

چـې پښـتانه پـه اصل کې سـاکا دي، يا د سـاکا کومه څانګه ده. سـاکا، چې له سـتيانو 

نـه جـال یو اريايـي قوم و، په کومـه نامعلومه لرغونې زمانـه کې د اریايانو لـه لويې ډلې 

نـه بېـل شـوی او بیا ډېـری يې په لرغوين افغانسـتان یا اریانا کې مېشـت شـوي دي. په 

دې ډول پښـتانه د افغانسـتان ډېر لرغوين اوسـېدونکي کيږي. دغه ټولې موضوعګانې 

د دغـې ليکنې په لومـړين څپرکي کې بیان شـوې دي.

پـه دويـم څپرکـي کـې د افغـان نـوم او دهغـه تحـول څېـړل شـوی دی. ګاونډيـو 

ولسـونو پښـتانه د اسـواکا، اسـوه غانـه، او ابـګان پـه نومونـو یـادول، چـې هغـه بیا په 

اسـالمي افغانسـتان کـې په افغـان تحـول وکړ. هغسـې چې نورو پښـتانه افغانـان بلل 

وروسـته یـې د افغانسـتان ټول اوسـېدونکي هـم په دغه نامـه یادول. دا ځکـه چې دغو 

افغانانـو د يرغلګـرو پـه برابـر کې د خپلـو ميل، وطنـي او عقيدوي ارزښـتونو نـه دفاع 

کوله.

پـه پـای کې د افغـان نوم دومـره حاوي، يو موټـی کوونکی او متثيل کوونکی شـو 

چـې د وطـن ټولـو اوسـېدونکيو هغـه په دغـه مفهـوم ومانه او غوره شـويو اسـتازو يې 

پـه اسـايس قوانينـو کـې هم ثبـت کـړ. اوس افغان هغـه څـوک دی، چې د افغانسـتان 

قانـوين تبعـه دی. پـه دې ډول د افغـان نـوم هـم افغانانـو او هـم نـړۍ والـو تـه د ميل 
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تـوب، مـيل دولت او مـدين ټولنـې پېژندونکی شـوی دی.

وروسـتی څپرکی د دغـو افغانانو هېواد)افغانسـتان( ته ځانګړی شـوی دی. څنګه 

چـې پـه دغـه هېواد کې انسـانان له ډېر پخوا نه اوسـېدل، هسـتوګنځی يې هـم په ډېرو 

نومونـو يـاد شـوی دی، چې په هغو کې اریانا، خراسـان او افغانسـتان يې ښـه مشـهور 

دي. دلته د افغانسـتان د ښـه پوهاوي لپاره اریانا او خراسـان هم معريف شـوي دي، خو  

پـه داسـې حـال کې چـې اریانـا او خراسـان اوس وچ تاریخـي نومونه دي، افغانسـتان 

ژونـدی، پـه زړه پـورې او خوځوونکـی مفهـوم لـري. اوس يـوازې دغـه نـوم دی چې 

افغانـان پـه حقوقـي، روحي، هويتـي او وجودي لحـاظ ځانونه ور پورې تـړي، خو له 

بـده مرغـه پـه نولسـمه پيـړۍ په تېـره د هغې په اخر کې دغسـې پېښـې وشـوې چې په 

هغو رسه د سـرت احمدشـاه د وخت افغانسـتان هم کوچنی شـو او هم دلوی افغانستان 

غټـه برخـه ترېنـه بېـرون وګڼل شـوه. په دغـه برخه کـې هم د افغانسـتان دغـه تحول او 

هـم د هغه د حـدودو ټاکنه بیان شـوې ده.

محمد حسن کاکړ

مۍ ۲۰۱۱
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لومړنۍ خربې

پښتون

پښـتون د افغانسـتان له هغو قومونو څخه دی چې د دغه هېواد اصيل اوسـېدونکي 

یـا ډېـر لرغـوين اوسـېدونکي دي، نـور قومونـه د تاريـخ پـه اوږدو کـې يـو وخـت بل 

وخـت دلتـه مېشـت شـوي دي. څنګه چې افغانسـتان په اسـيا کـې د پراخو سـيمو په 

منـځ کـې پـروت دی، لـوی فاتحـان او لـوی ټربونـه له لرغـوين مهال نـه را پـه دېخوا 

پکـې ننوتـيل، ترېنـه وتـيل او څه یې پاتې شـوي دي. له همـدې امله ده، چـې نن ورځ 

پـه دغـه هېـواد کې ډېـر ټربونه مېشـت دي او څه بانـدې دېرش ژبې پکـې ويلی کيږي، 

خو پښـتو او پاړسـو يـې تر ټولو ډېـرې خـورې ژبې دي.

د هېـواد ټول اوسـېدونکي د افغانسـتان په ټولو اسـايس قوانينو کـې د افغان په نامه 

یـاد شـوي دي او افغانـان د قانـون لـه نظـره رسه برابر حقونه لـري او د ژبـې، قومويل، 

جنـس او مذهـب لـه نظره هيـڅ توپیر په کې نشـته او که څـوک د امتيـاز خاوند کيږي، 

هغـه به د شـخيص وړتیـا، وطن او خلکـو ته د خدمت لـه امله وي، یا بايد همدغسـې 

وي.

د دې ليکنـې د بحـث اصـيل موضوع پښـتون، افغـان او افغانسـتان دی، پـه نورو 
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ټربونـو او موضوعګانـو هغـه وخـت بحـث کيږي چـې په اصـيل موضوع پـورې تړاو 

ولـري. دا چـې پښـتون څه وخـت پيدا شـوی، معلومه نـه ده. په اصل کې د پيدايښـت 

موضـوع النجمنـه او ګرانـه ده. دغـې موضـوع انسـانان رسه وېشـيل دي؛ هغوی چې 

پېدايښـت لـوی څښـن ته منسـوب ګڼـي او هغـوی چې پېدايښـت د تکامـيل عمليې 

نتیجـه بـويل. دا چـې کاینـات څه وخـت پیدا شـول، پـه دې اړه هـم ډول، ډول نظرونه 

وړانـدې شـوي دي. په سـاېنس پوهانو کې دغـه نظر خور دی چې د کایناتو پيدايښـت 

 The Big( میلیـارد کالـه پخوا د يوه غـټ ټکر یا چاودنـې)دیارلـس عشـاریه اوه )۱۳.۷

Bang( پایلـه ده، خـو دا دغسـې یـو پېچلـی نظر دی چې بیـان یې ګـران او درک يې ال 

هـم ګـران دی، مګـر هغو تـه چې سـاېنس پوهان او پـه تېره فزيکپوهـان دي.

د دغـې لیکنـې پـه تـړاو به دلته دغومـره وویل يش چې انسـان د ځمکې له پاسـه د  

درې سـوه زرو کالونـو پـه منـځ کې په افریقا کې پيدا شـوی. د انسـان بـه اړه دا لومړنی 

تاریخـي واقعيـت دی، پـه دې چې د دغـه مهال انسـانانو هډوکي په افریقـا کې موندل 

شـوي دي. لـه دغـو انسـانانو نـه ځينو يـې اټـکل سـل زره کال د مخه سـهيل لوديځې 

اسـيا تـه او بیـا لـه دغو سـيمو نه د اسـياـــ اروپـا پراخو تودو سـيمو ته مهاجـرت وکړ. 

لـه دغـو انسـانانو نـه ځينې يې اټـکل دېـرش زره کلونه د مخه سـايرب ته ورسـېدل او بیا 

ځينـې يـې د کنګل په دغـې دورې کې د بېرنګ لـه الرې امرېکې تـه الړل)!( د کوملبيا 

پوهنتـون يـو فزیکپـوه ال پـه دې نظـر دی، چـې »پـه واقعيت کې نـور ټکرونه هـم وو، 

چـې يـوه يـې زمـوږ کاينـات رامنځتـه کـړ او نورو يـې نـور کاينـات رامنځ ته کـړل« په 

دې حسـاب د شـته وايل پـه حوضـه کـې بـې شـمېره کاينات وجـود لري، چـې هر یو 

يـې کهکشـانونه  )Glaxies( او هـر کهکشـان یې نظامونـه او هر نظام یې سـتوري لري 

او زمـوږ ځمکـه د ملريـز نظـام يو سـتوری دی چـې د هغه په مـدار څرخي، په داسـې 

حـال کې چـې کاينـات نامحـدود او د پراخېدلو په حـال کې دي.

خـو دا معلومـه نه ده چې انسـاين نژادونه څـه وخت جوړ او څرګند شـول. له نژاد 

نـه مطلـب د انسـانانو هغه زولوجيکي ډلـه ده چې نسـبتاً ثابتـې اريث ځانګړتياوې لري 

او پـه خـاص ډول د رنـګ، وېښـتو، مخ او بدين جسـامت له نظـره له نورو انسـانانو نه 

توپـر لري، لکه سـپني پوټکي اريايـان او تور پوټکـي افريقايان.
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تاريخپوهـان، ژبپوهـان، لرغونپوهـان او انسـان پېژندونکـي پـه دغه نظـر دي چې 

پښـتانه سـپني پوټکـي اريايـان دي. دغـه نظـر د نـږدې دوو پېړيـو بـه بهر  کـې تثبیت 

شـوی، يعنـې وروسـته لـه هغه چـې اروپايانـو په تېـره انګرېزانـو د افغانسـتان او د هغه 

د اوسـېدونکيو پـه اړه څېړنـې او لیکنـې وکـړې. دغسـې لیکنې وروسـته له هغـه ډېرې 

شـوې چـې فرانسـوي پېژندونکو ته د شـلمې پېړۍ په اولنـې نياميي کې اجـازه ورکړل 

شـوه چې په افغانسـتان کې کندنـې وکړي. فرانسـويانو اول د پروفیرس شـلومربزي، بیا 

د اګرشـمن او ډاکټـر برنـارډ په مـرۍ د رسخ کوتل ډبرينـه ليکنـه او د آی خانم يوناين 

ښـار لـوڅ کـړ. فرانسـويانو پـه دغـه ډول د افغانسـتان تاريخ په روښـانه کولـو کې غټه 

ونـډه لرلې ده.

افغـان تاريخپوهانـو هـم دافغانسـتان د تاريـخ پـه اړه پـه دغـه مهال کې تـر هر بل 

وخـت نـه ډېـرې ليکنـې او څېړنې کـړې دي. په دوی کـې احمد عيل کهـزاد، مرغالم 

محمـد غبـار او عبدالحـی حبيبـي وتـيل تاريخپوهـان او د ګڼ شـمېر اثـارو خاوندان 

شـول. دوی پـه خپلـو اثـارو کـې د افغانانـو هويـت پـه تاريخ کـې تثبيت کـړ او افغان 

پېژندنـه يـې د باندنيـو پوهانـو له انحصـار څخه وژغورلـه. د دوی په نظر هم پښـتانه په 

اصـل او نسـب کـې اريايـان دي. په دغـه اړه نور روايتونـه هم وړاندې شـوي دي، چې 

ډېـر خپـور شـوی روايـت يـې دادی، چې پښـتانه د ارسائيلو د لسـو قومونـو څخه هغه 

ورک شـوی قوم دی چې له سـوريې څخه وشـړل شـول او  په غور کې مېشـت شـول؛ 

خـو دا يـو جـوړ شـوی يا جعيل او بې بنسـټه روايـت دی چې د همدې څپرکـي په پای 

کې بـه پـرې وغږېږم.

پښـتانه بـه هغـه وخـت د لومړي ځـل لپاره څرګنـد شـوي وي، چې اريايـان ډلې، 

ډلـې شـول او لـه خپل اصيل ټاټويب نـه ولېږدېدل. اريايـان له نن نه شـپږ زره کاله پخوا 

پـه یـوه ژبـه ګړېدل، چې هيـڅ څرک يې نه دی لېدل شـوی، خو وروسـته يـې د اريک 

پـه نامـه یـاده کـړې ده. اریايان چې رسه ډلـې، ډلې او بېل شـول، ژبې يې هـم ډېرې او 

بېلـې شـوې، خـو پوهـان پـه دې اړه چـې د دوی لومړنی ټاټوبـی چېرې و، پـه يوه نظر 

نـه دي. دوی ځکـه پـه یـوه نظر نـه دي چې په دې اړه شـواهد نشـته او نظرونـه هم ډېر 

دي. د دغـو نظرونـو لـه مخې اروپا بېلې سـيمې لکـه؛ جرمني، سـکندنويا، د مديرتانې 

سـيمې د اريايانـو لومـړی ټاټوبـی ښـودل شـوی دی، خو اروپايـان چې په اسـيا کې په 
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نولسـمه پېړۍ کې ډېر ښـکيل شـول او پوهانو يې چـې هندي او ايـراين ژبې وڅېړلې، 

پـه دې فکـر کـې شـول چـې د دوی خپلې ژبې لـه دې ژبـو رسه خوينـدې دي. ماکس 

ميولـر )Max Muler(  او نـور ژبپوهـان پـه دې نظـر دي چـې اريايان د هنـدو اروپايانو 

نيکونـه دي. پـه دې ډول د اريايانـو اصـيل ټاټوبی په اسـيا کې وګڼل شـو. )۲(

پـه دې اړه تاریخپـوه کهـزاد پـه پـوره بـاور رسه وايـي چـې »د اریايانو د پيـدا کېدو 

او ظهـور ځـای او زانګـو داکسـوس د رسچینـې او رسدریـا ترمنـځ سـړه او یخه منطقه 

ده«)۳(.

خـو نومیالی اسـرتلیايی انسـان پېژندونکـی ګـوردن چایلـډ )Gordon Childe( په 

خپـل اريـان )The Aryan( نومـي اثـر کـې د اریایانـو د پيدا کېدلـو په اړه د یادو شـويو 

ګڼڼـو لـه تحليل نه وروسـته خپل نظـر په دې ډول ښـکاره کوي: » د تاریخـي مهالونو د 

اریايـي ولسـونو غټه برخـه د ډبـرې د دورې )Stone Age( د ناردیک )Nardic( د جنګي 

تـرب خلکـو لـه نسـب څخه ښـودل کېدلـی يش. د خټينو لوښـو او وسـلو په مرسـته به 

د هغـو رسچینـه پـه لـږ او ډېر بـاور رسه لـه دغـو مرکزونو څخه يـوه ته ورسـول يش. » 

سـهييل روسـيه یا سـکندنويا« خو دی د سهييل روسـيې د ګڼڼې احتامل پياوړی ويني. 

)۴( ډېـر نـور پوهـان هـم پـه همـدې نظـر دي. دغـه نظر پـه دې هـم قـوی دی چې له 

سـهييل روسـيې نـه د اریايانـو لومړی لېـږد څرګند دی، چـې بیان به يـې زر ويش.

دغـه سـيمه د اروپاــــــ اسـيا )Eurasia( هغـه برخـه ده چـې د اریايانو لېـږد ترېنه 

څرګنـد دی. دغـه سـيمه د اروپاــــــــ اسـيا هغـه پراخـه برخـه ده، چـې د هنګري له 

ختيـځ ځنګلونـو نـه د مانچوریـا تـر شـنو ورشـوګانو او د سـايربيا له جنـويب څنډو نه 

د تبـت تـر لـوړې سـطحې پـورې د نـړۍ درېيمـه برخـه ځمکـه په غيـږ کې نيـي او 

منځنۍ اسـيا یـې زړی جـوړوي.

دغـه ډېره پراخه سـيمه چـې د التـای )Altai( غرونه يې په دوه برخو وييش، داسـې 

پـراخ ډاګونـه او ورشـوګانې لـري چې د څارويـو د سـاتنو او پوونده توب لپـاره د نړۍ 

تـر هـرې بلـې سـيمې ډېـره برابـره ده)۵(. پـه څنـډو کې يې لـه پخوا نـه کرنه کېـده. په 

دې سـيمه کـې لـه ډېر پخـوا نه د لـوړ کلتور خاوند خلک اوسـېدل اریايـان له همدغې 

سـيمې نـه د اروپا په ګـډون نورو خـواوو ته تلـيل دي. )۶(
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رسمـه تیـان )Sarmatians( لومـړين اريايـان دي، چـې اروپـا تـه رسـېديل دي. د 

همدغـې سـيمې خلکـو وحيش اس د لومـړي ځل لپـاره رام کـړی او داس کلتور يې د 

نـړۍ نـورو برخـو تـه يووړ. داسـې هم دوی لـه اس نه د لومـړي ځل لپاره د کشـولو او 

بـار وړلو او وروسـته د سـپرلۍ کار اخيسـتی دی او د هغه په مرسـته يې تـر اروپا پورې 

ملکونـه النـدې کـړي او امپراتـورۍ يې جوړې کـړې دي.

اوس بـه پـه هغـو دولتونـو نظـر واچـول يش، چې پـه جنويب روسـيه او شـاوخوا 

سـيمو کـې د اریايانو په لېږد رسه رامنځته شـوې دي. له دغې سـيمې نـه د اريايانو لېږد 

لـه نـن نـه څلـور زره کالـه د مخـه اټـکل شـوی دی. څنګه چـې دغـه اریايان د سـپني 

پوټکـو خلکـو نیکونـه دي او په اسـيا او اروپا کې خـورې څانګې لـري او ژبې يې رسه 

ورتـه او پـه اصـل کـې رسه یـو دي، د هنـدو اروپايي په نامـه یاد شـوي دي. دغه خلک 

د خپـل لېـږد پـه بهر کـې چې پېـړۍ، پېړۍ يـې نيـويل، په دوو برخو ووېشـل شـول. 

لويديځـه او ختيځه برخه.

لوېديځـه برخـه يـې هغـه ده چـې د تـور سـمندرګي لـه شـامل نـه د بالقـان او 

باسـفورس پـه الر وړې اسـيا )Minor Asia( يانـې نننـۍ ترکيـې تـه ننوتـل او لـه هغو 

ځايـي خلکـو رسه لـه ګډ کېدلو وروسـته پرې الس بري شـوه او د هټايـټ )Hittite( په 

نامـه سـلطنت يـې جوړ کـړ)۷(.

د هنـدو ایـراين پـه نامـه د اريايانـو بلـه ډله د کسـپني سـمندرګي پـه غـاړه د ختيځ 

خواتـه تـاو شـوه او بیـا دوه برخـې شـوه. يـوه برخه یې لـه قفقاز نه واوښـته د فـرات په 

لـور الړه او هلتـه لـه ځايـي خلکـو هرویانو )Hurrians( رسه مېشـته شـوه او وروسـته 

يـې د مټـاين )Mittani( پـه نامـه دولـت جـوړ کـړ)۸(. بله برخـه يې چې تـر هغې بلې 

نـه ډېـره لويـه وه او پـه هنـدو اروپايـي څانګـې ياده شـوه، د ختيځ پـه لـور الړه، له رس 

دریـا او آمـو نـه واوښـته پـه باخرت کې مېشـته شـوه او بیا د پنجشـېر او کابل پر سـينونو 

ور ښـکته شـوه )۹(.  دا چـې کهـزاد د آمـو او رس دریـا تر منـځ سـيمه د اریايانو اصيل 

ټاټوبـی ګڼـي، موخـه یـې شـايد د اریايانو دغه لېـږد وي. ګرشـمن دا هم وايـي، چې د 

اريايانـو يـوه بلـه څانګـه چـې ډېـر د مخه د هنـد دالنـدې کولو پـه مقصد پـه اراکوزیه 

)کندهـار( او پنجـاب کـې مېشـته شـوې وه، د دغـو اريايانو پـه مخ کې خنډ شـوه چې 
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پـه سـيمو کـې يـې ور ننوځي. پـه نتيجه کـې هغوی اړ شـول چـې د لويديـځ د لوړې 

سـطحې پـه لـور پـه هغې الرې يـون وکـړي چې لـه باخرت نـه د ایـران )فـارس( زړه ته 

ورسيږي.

ګرشـمن، چـې د افغانسـتان په سيسـتان کـې کندنې کړې، پـه دغـه ډول د کهزاد د 

هغـه روايـت مالتـړ کوي، چې وايـي اريايانو لـه باخرت نه پـه ويدي دوره کـې د ۲۰۰۰ 

او ۱۹۰۰ مخزېږديـز شـاوخوا کـې پـه لېږد پيـل کړی دی. کهـزاد د دغه لېـږد او د هغه 

اوږد بیـان د هغـو رسودونـو یـا مذهبـي سـندرو لـه مخـې کوي، چـې رالـف ګريفت 

)Ralph. H. Griffith( پـه انګرېـزي اړولـې او عتيق الله پژواک هغه په پښـتو یا فاريس 

ژبـاړيل دي )۱۰(. د ګرشـمن او کهـزاد د مهاجرتونو همغاړي کول پلټنـه غواړي. دوی 

دواړه پـه دې موضـوع کـې د صالحيـت خاونـدان او لیکنې يې د بـاور وړ دي. د کهزاد 

لیکنـه د هغـه وخـت د پښـتنو پـه اړه یـوه مهمـه رسچینـه ده. پـه سـهييل روسـيه کې د 

 )seythians( ،سـتيانو ،)Cimmerians( اریايانو له عمومي لېږد نه وروسـته دسـمریانو

او رسمـه تیانـو )Sarmatians(  واکمنـي معلومـه ده، چې د  درېيمـې زېږديزې پېړۍ تر 

پيـل پـورې يـې يـو پر بل پسـې کړې ده. سـتيان چې لـه منځنۍ اسـيا نه را والړ شـوي 

وو، د هـرودوت پـه وينـا واکمنـي یې د ډان له سـني نه د ډانيوب تر سـني پـورې جاري 

وه او پـه جنـويب روسـيه کـې يې يـو پياوړی دولـت په پښـو درولی و، چـې درې پېړۍ 

وپايېـده او پـه پـای کې رسمه تیانـو مات او عوض کړل. له هغه وروسـته په روسـيه کې 

 )Avars( اواران ،)Huns( هونـان ،)Giths( نـور ټربونـه په  واک کې شـول، لکـه ګاتـان

او نـور. تـر دوی وروسـته د سـالو )Slavs( ټربونـه وو، چـې د اومـې، امتـې او نهمـې  

زيږديـزو پېړيـو پـه بهر کـې له لویديځ یانـې د ختيځې اروپـا د کارپـات )Carpath( له 

هسـکو نـه پکـې خـواره شـول. دوی د سـالوانو د لوی ټـرب له ډلـې نه په ختيځ سـالو 

یـاد شـوي دي. له دوی نه وروسـته له سـکنديانو نه ورنګـي روسـان )Varangians( په 

کييـف کې اباد شـول)۱۱(. چې تر اوسـه په اروپايي او اسـيايي روسـيه واکمني کوي. 

رسمـه تيـان هغـه اريايـان دي چـې اول اروپـا تـه ننوتـل، وروسـته بـه وليـدل يش چې 

سـتيان پـه اصل کـې اریايـان نه دی، خـو په دغه نامـه پېژندل شـوي دي.

بلـه ډلـه خلـک، چې اصيل نـوم يې معلوم نـه دی، په انـاو )Anau( ياد شـوي دي 

چـې د مـک ګـوان د ليکنې لـه مخې د امو پـه لويديځ سـهيل کې او د چايلـد د ليکنې 
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لـه مخې سيسـتان او مـرو ته نږدې پراتـه وو )۱۲(.

اناویـان چـې اریايـان وو د ځينو په نظر له اوس نه شـپږ زره کلونـه د مخه او د نورو 

پـه نظـر دوه زره کلونـه د مخـه پـه کلـو کـې ابـاد وو، کرنه یـې کوله، وحـيش چټک یا 

يرغـه اس يـې د لومـړي ځـل لپـاره اهيل کړی و، لوښـي يې پـه انځورونو ښـکيل کول 

او پـه ټوليـز ډول د لـوړ مدنيـت خاونـدان او د مـرص او بیـن النهریـن د کلتـوري ژوند 

 )A.Belenitsk( خو روسـی انسـان پېژندونکی الکزاندر بيلينيتسـک ،)هم مهاله وو)۱۳

وايـي چـې د انـاو د کندنـې اهمیت لـږ و، پـه دې چې هغه یـوه ځانګړې موقتي پېښـه 

وه، د ده پـه وينـا انـاو د عشـق آباد پـه اوه ميلۍ کـې د یوه کيل نـوم و. )۱۴(

اريایان او پارس:

دا چـې اریايـان نننـي ايـران تـه څه وخـت او لـه کومـې الرې ننوتل، پـه يقني رسه 

معلومـه نـه ده. پـه یـوه روایـت دوی پـه یولسـمه  مخزېږديـزه  پېـړۍ کې هلتـه ننوتل. 

پـه دوی کـې مـادان او پاړسـووان یـا پاړسـيان د نامـه خاونـدان شـول. مادانـو د اومې 

مخزېږديـزې پېـړۍ په نياميي او پاړسـووانو د شـپږمې پېـړۍ په نياميي کـې امپراتورۍ 

جـوړې کړې. پاړسـووان کوچيـان وو او خپله مېنه يې پارسـا )Parsa( ونوموله. پاچايي 

ټـرب يـې پـازارګاد )Pasargadae( او پاچايـي کورنۍ يـې هخامنيش نومېـده. )۱۵(

د هخامنـيش کورنـۍ رسوال کـوروس یـا سـروس )Cyrus( پـه ۵۵۰  مخزېږديـز 

کـې مادانـو تـه ماتـې ورکـړه، چې پـارس يې هم تـر الس النـدې و. سـروس او ځای 

ناسـتو یـې لـه مـرص نه تـر اباسـني پـورې امپراتـورۍ جـوړه کړه، خـو تـر الس الندې 

سـيمې يـې نيمـه خپلواکـو والیانـو )Satraps( اداره کولـې. لکه چې وروسـته به وليدل 

يش، سـروس د رسدریـا شـاوخوا کـې د سـاکا د لـوی ټـرب د مسـاګیتا څانګـې رسه په 

جنـګ کـې له ۲۹ کاله واکمنۍ نه وروسـته و وژل شـو. )۱۶( د هخامنـيش امپراتورۍ 

دوه پېـړۍ دوام وکـړ او د مقدونيـې سـکندر د څلورمې پېړۍ په دوميـه نياميي کې هغه 

نسـکوره کړه.
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اريايان او هند:

ویـدي رسودونـه، اوسـتا او مهابهاراتـه ) د هندوانـو لرغونی حاميس اثر( هغسـې 

چـې پـه اريايـي دوره کـې د نـورو څيزونـو پـه اړه معلومـات ورکـوي، د ټربونـو پـه اړه 

يـې هـم ورکـوي. کهـزاد د دغـو ټربونـو پـه اړه اوږد بحـث کـړی دی، چـې لنډيـز یې 

دادی. )۱۷(. د ويـدي دورې يـوه ډلـه ټربونـه پـه پنکـه جانـه یـا د پنځو ټربونـو په نامه 

یادېـده، چـې ډېـر مهـم يـې د بهاراتـه او پـورو قومونـه وو. بهاراتـه، چې تـر ټولو لوی 

قـوم و، د پېړيـو، پېړيـو پـه بهر کې د سـينونو پر غـاړه يون وکـړ، ترڅو لـه  زېږدیز کال 

نـه څوارلـس سـوه کالـه د مخـه له اباسـني نه تېـر شـول. شـاعرانو او روحانيانـو يې د 

دغـه اوږده لېـږد پـه بهـر کـې نظمونه و پېيل، چـې د ويـدا )پوهې کتاب( پـه رسودونو 

یاديـږي. پـه دغـو رسودونـو کې جغرافيوي، پـه تېره د سـيندونو نومونه د اریانـا د هېواد 

دي. بهارتيانـو او نـورو قومونو د اباسـني او د هغه د یوه مرسـتيال سـني په غـاړه د هراپا 

او موهنجـه دارو ښـارونه او اوسـېدونکي درای ويډيـان )Draavidians( الندې کړل او 

هغـوی يـې داسـا )Dasa(  ونومول چې دغه کلمه د دووس په شـکل تر اوسـه هم ويله 

کيـږي. لـه دوی رسه د اريايانو جګړې په ويدي مذهبي سـندرو کـې مهمه موضوع ده.

پـه هـر حـال، اريايـان بیـا د پنجـاب او ګنګا پـه هـوارو کـې د مهاباراته پـه نامه یو 

سـرت حـاميس اثـر او نور اثار په سانسـکريت ژبـه کې جوړ کـړل او د هندويـزم په نامه 

یـې يـوه نـوې ژونـد الره غـوره کړه، چـې د هغې له مخـې يې ټولنـه په څلـورو پوړونو 

  )Vaishyas( ويشيا ،)Kashtariyas( کشرتيان )Brahmans( ووېشـله: برهمنان )Caste(

او شـودرا )Shudras(. دغـه پوړونـه يا طبقې په ترتيب رسه په ديني الرښـوونې، جنګ، 

کرنـې او ښـکته چـارو وګـامرل شـوې. شـودرا يې ناپـاک ګڼـل او هغوی لـه دېنه منع 

وو، چـې ويـدي رسودونـه ولـويل یـا واوري. دغـه طبقې دومـره ضييقې ونيول شـوې 

چـې د هـرې يـوې غـړی بـه تـر مرګه پـورې د هغـې غـړی پاتـې وي. همداسـې دغو 

اريايانـو تـه تـور پوټکو د اسـا د مریانو حيثيـت الره. په ټولیـز ډول دغـو اریايانو د نوي 

ټولنیـز او کورين نظام او همداسـې د سانسـکريټ په تنظيمولو رسه يوه نـوې ژوند الره 

غـوره کـړه او خپـل نوی هیـواد یـې بهاراته ورتـه ونوماوه. پـه واقعیت کـې دوی د نوي 

ديـن، کلتـور او نظـام پـه رامنځتـه کولـو رسه ځانونه لـه باخـرتي اريايانو نه بېـل کړل. 

.)۱۸(
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اريايان او اريانا:

 ،)Alinas( الینايـان  پاتـې شـول:   ټربونـه  دغـه  ویـدي دورې  د  اریانـا کـې  پـه 

ويشـانیان   ،)Shivaians( شـيوايان   ،)Bahalanias( بهاالنیـان   ،)Paktians( پکتیـان 

توراشـيان   ،)Druhyvians( دريوهویـان   ،)Anuians( انویـان   ،)Vishaninians(

)Turvasaiahs(، يادويـان )Yaduians( او پوريـان )Puruians(. د کهـزاد دغـه انويـان 

شـايد د مـک ګـورن او چایلد هغـه انویان وي، چـې د مخه یې بیان شـوی دی. دادیکا 

دلتـه نـه دي يـاد شـوي او هېـرودوت هغـوی د ګندهاریو په ډلـه کـې راوړي دي، چې 

وروسـته بـه یـې بیـان ويش.

پـه هـر حـال دا هغـه ټربونـه دي چـې د کهـزاد د ليکنې له مخـې څه يې پـه باخرت 

کـې پاتـې شـول او نـور يې لـه هندوکش نه واوښـتل او تر اباسـني پـورې په هـوارو او 

درو کـې ابـاد شـول او د لسـو ملکانـو لـه جنـګ نـه وروسـته چې لسـو ټربونـو په کې 

ګـډون کـړی وو، لـه اريانـا څخـه ونه وتـل او پـه خپلو سـيمو کې پاتې شـول.

د کهـزاد پـه وينـا پکتيـان يا پښـتانه لـه باخرت نـه د ټربونو د لېـږد په وخـت کې دوه 

برخـې شـول » يـوه څانګـه يـې لـه نـورو قبيلـو او کورنیـو رسه د هندوکش جنـوب ته 

ښـکته شـوه او پـه اخـر کـې د اریانـا په جنوب رشقي سـختو منطقـو او د غـرو په ملنو 

کـې مېشـت شـول او دغـه ځای یـې د پکتيانو د اسـتوګنې د ځـای په نامه مشـهور کړ. 

»بلـه برخـه يـې پـه خپل ځـای پاتـې شـوه او د نـورو ډېـرو قبیلو په شـان يې پـه باخرت 

کـې خپـل ژونـدون تـه پسـې دوام ورکـړ. او دغـې څانګې ویـدي او اوسـتايي مدنیت 

پـه بخـدي کـې تېـر کـړ )۱۹(. کهـزاد دا هـم وايي چـې د هغوی یـوې څانګـې د هغو 

مهاجرينـو رسه چـې د ملـر پريواته خواتـه الړل د هريرود په هغې خـوا غرنۍ برخه کې 

د )اتـرک( او کشـف او د حـوزې د خزر سـواحلو ته نږدې ځايونه ونيـول او هغه ځای د 

دوی پـه نـوم )پارتیا( يعنې د )پارتيانو( په ځمکه مشـهور شـو چې د اریانـا يو ډېر غريب 

واليـت و. دی زياتـوي چـې د هېـرودوت د ليکنې لـه مخې يوه کوچنـۍ څانګه ال هم 

د غـرب خواتـه مخکـې تللـې او د ارمنسـتان په غريب خوا کې يې اسـتوګنه غـوره کړې 

... او پـه دغـه ځـای کـې هـم په خپلـه دوی د پکتيـس يا پکتوييـس او خـاوره او وطن 

یـې د پکتيکا په نامه مشـهور شـو )۲۰(.
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هېـرودوت پښـتانه  د پکتيـان )Pactyan( يـا پکتیـس )Pactycs( او هېـواد يـې د 

پکتيـک )Pactyic( پـه نامـه يـادوي او د هند ګاونډيـان یې ګڼي. وايي چـې نور هندیان 

هغـه دي چـې د کسـپتي روس )Caspatyrus( او د پکتيـک )Pactyic( هېواد ګاونډيان 

دي. دی د دوی هېـواد د هنـد پـه شـامل کـې ښـيي او وايي چـې نور هندیـان هغه دي 

چـې د هنـد په شـامل کې د کسـپتي روس د ښـار او د پکتيک د هېـواد ګاونډيان دي او 

دوی د باخرتیانـو پـه شـان ژونـد کـوي. دی دا هـم وايـي چې پـه هندیانو کـې دوی تر 

ټولـو جنګیـايل دي)۲۱(. هېـرودوت پـه نورو قرینـو کې پکتیـان بیا، بیا یـاد کړي دي. 

بيلـو او کهزاد بیا د پکتيانو د هېواد سـاحه مشـخصه کړې ده او ويـيل يې دي، چې هغه 

له اوسـنۍ پښـتونخوا ) دنولسمۍ پېړۍ پښـتونخوا( رسه سـمون خوري او د اباسني او 

هلمند سـني ترمنـځ پرته سـيمه ده )۲۲(.

دا هامغـه سـيمه ده چـې وروسـته د ګندهـارا او بیـا په لـږ توپـر رسه د روه په نامه 

يـاده شـوې ده. اصـيل یـا لومړنی افغانسـتان هم همدغې سـيمې تـه ويل کېـده. د دغه 

واقعيـت پـه مالتـړ دا هـم ويل کيږي چـې په دغه سـيمه کې پـه ټولو دورو کې پښـتانه 

هـم مېشـته وو او هـم يـې په کې کوچي تـوب کاوه. کهـزاد د هېرودوت کسـپتي روس 

د کابـل شـاوخوا خلـک ګڼـي او اضافه کوي، چې دغـو خلکو د پکتیک )يا پښـتني( د 

سـيمې خلکـو د عـرف او عاداتو له کبله له باخرتيانو رسه ډېر مشـابهت درلـود. )۲۳(.  

څنګـه چـې پـه باخـرت کې څـه پښـتانه پاتې شـوي وو، طبعـي ده چـې پکتيان بـه لکه 

څنګـه چـې هېـرودوت وايي، پکتيـان به له باخرتیانـو رسه پـه ژوند طرز کـې ورته وو.

هېـرودوت چـې د تاريـخ پـالر ګڼـل شـوی دی پـه ۴۸۴ مخزېږديـز کال کـې پـه 

کاريـه )Caria( کـې زېږېدلـی، چـې پـه اناتولیـې )نننـۍ ترکيه( کـې د یونانيانو سـيمه 

وه. هېـرودوت لـه  ګرځنـده ژونـد رسه مينـه لرلـه، د پـارس او یونـان د امپراتوريو ډېرې 

برخـې يـې وليدلـې او د هغـو ولسـونو هغـه نکلونـه او عادتونـه یـې وکښـل، چې يې 

پـه خپلـه ولیـدل یـا یې لـه نـورو واورېـدل. د تاریـخ په نامـه د هغه پنـډ کتـاب د یونان 

او هخامنـيش پـارس جګـړې بیانـوي. هغه په زیاتـه انـدازه د هخامنيش امپراتـورۍ، د 

اميزانـو )Amizons( يا جنګيالیو او وژونکو ښـځو او د سـتیانو د حېرانوونکو مترينونو 

بیـان تـه ځانګړی شـوی دی.
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تـر هېـرودوت د مخـه يـو څـو لیکوالـو د ځينـو هېوادونـو او ولسـونو تاريخونـه 

کښـيل دي، خـو د هغـوی را پاتې پاڼـې نامربوطې او نيمګـړې دي. هېـرودوت په ټوله 

نـړۍ کـې لومړنـی کـس دی، چـې د کسـې کوونکـي اسـتعداد یـې ښـودلی او د ډېرو 

ملکونـو او مهالونـو بیـان يـې د ټـول پـه توګـه په منسـجم ډول کـړی دی. پـه خپل اثر 

کـې يـې حیرانونکـي عادتونـه او عجـب مخلوقـات هم ذکـر کړي. لـه دې املـه په ده 

بانـدې د دروغجـن او غولـول شـوي ګـامن هـم شـوی و، خـو پـه دې نـږدې وختونو 

کـې ارکيالوجیکـي کيندنـو د ده لیکنـې تاييـد کـړې دي. د ده د تاریـخ له برکتـه ده چې 

پـه لرغونـې زمانـه کې د یونان او منځنۍ اسـيا سـيمو تر منځ د ولسـونو تاریـخ دغومره 

روښـانه دی، چـې د نـړۍ بلې سـيمې تاریخ پـه دغه مهال کـې هغومره روښـانه نه دی 

.)۲۴(

هېـرودوت د پکتيـک هېـواد پکتیـان څلـور ډلې خلک ښـيي، چې د خپلـو والیانو 

)Satraps( لـه الرې يې هخامنشـيانو ته د کال ۱۷۰ تـاالن )Talents( باج ورکاوه. رچرد 

فـرای د هېـرودوت د دغـه روایـت په هکله شـک ښـکاره کـوي )۲۵(. دی دا هم وايي 

چـې د هخامنشـيانو الس بـری هسـې پـه نامـه و او دغه سـاترپان يا له دننـي خپلواکي 

نه پـوره برخمن وو.

پـه هـر حـال د هېـرودوت دغـه څلـور ډلـې خلـک ګنـداري  )Gandarii(، سـته 

ګیـدای )Sattagydae(، اپـه ريتـای)Aparytae( او دادیـکا )Dadicae( وو. ګنـداري، 

سـته ګیـدای او اپـه ریتـا هـم د خلکـو او هم د سـيمو په مفهـوم نومونـه دي، لکه چې 

اوس هـم شـينواري، خوګیاڼي، مومنـد، او اپريدي په دواړو مفهومونـو یاديږي. کهزاد، 

غبـار او تـر هغـو د مخه بیلـو د داديـکا پـه اړه اوږده غږېـديل دي)۲۶(.

کهـزاد د موضـوع پـه اړه هم اوږد او هم په مشـخص ډول غږېدلـی دی. دوی ټولو 

ګندهـارا دکابـل او اباسـني تـر منځ هېـواد ښـودلی دی او اوسـېدونکي يـې د ګنداري 

پـه نامـه یـاد کـړي دي، خـو مشـخص کـړي يـې نـه دي. ګندهـارا البتـه د هېـرودوت 

پـه وخـت کـې ډېـر پـراخ نـه و. پـه دغه وخـت کـې د دغو ټربونـو ملکونـه د کابـل او 

پکتيـک تـر اباسـني پـورې غزېدلی هېـواد دی. د هېرودوت د کتاب نقشـه هـم دوی په 

همدغـه ډول ښـيي. ګندهارا وروسـته پـه بودايي دوره کې لـه کابل نه تر اباسـني پورې 
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سـيمې تـه ویل کېده. داسـې ښـکاري چـې دغه ګندهـارا د پکتيـک ځـای نيولی وي، 

ځکـه چـې لـه هغـه وروسـته د پکتيک نـوم د هېواد پـه مفهوم یاد شـوی نـه دی. په هر 

حـال هېـرودوت وايـي چـې ګنداريـو او داديدیکا له دغسـې االتو نه کار اخيسـته، لکه 

باخرتیانـو، سـغدیانو، پارتيانـو او خوارزميانو چې کار اخيسـته. )۲۷(

د کهـزاد پـه نظـر ګنـدارا یـوه پخوانـۍ کلمـه ده، چـې هـم پـه ريګویـدا او هـم په 

اوسـتا کې راوړل شـوې ده. ګندهـارا )Gandharra( يا ګندهـا )Gandha( په اصل کې 

د سانسـکرېت کلمـه ده، د هغـه روح پـه نامـا چې په کافـور )Incense( کې اوسـېده او 

پـه ريګویـدا کـې د سـوما )Soma( د سـاتونکي پـه توګـه یـاد شـوی دی)۲۸(. ګندروا 

)Gandarwa( پـه نامـه لـه کابـيل کريـس اسـپه )Keresapa(  رسه پـه جنګونـو کې ياد 

شـوی دی. ګندهاريـان پـه کـوم وخت کـې اول لـه هندوکش او بيـا له امو نه واوښـتل 

او سـغديانې تـه الړل او نـورو يـې د لويديـځ پـه لـور ارغنـداو تـه مخـه وکـړه او هلتـه 

مېشـته شـول. بيلـو چې د نورو په شـان دغـه څلور قومونـه پکيتان ګڼي وايـي، چې په 

ارغنـداو او هلمنـد کې ميشـتو ګندهاريو په هلمند کـې د ګندهـار )Gandhar( په نامه 

يـو ښـار ودان کـړو چـې دغه نـوم د کندهار په بڼه تر اوسـه هـم ژونـدی دی، خو دی د 

هغـه وخت اوسـېدونکي هنـدي نژاد ګڼـي )۲۹(.

اپـه ريتـا د ټولـو پوهانـو پـه نظر اوسـنۍ اپريـدي دي، د هېـرودوت پـه وخت کې 

د سـپني غـره پـه سـهيل کـې اوسـېدل او د ملک لويديځـه څنډه يـې له کسـپتي روس 

يـا اوسـني کابـل نـه هـم اوښـتله. کهـزاد وايي چـې اپه ريتـای په زنـد او سانسـکرېت 

کـې د غـرين پـه مانـا دی. سـته ګیدای دا پـه ریتـای ختیځ لور تـه هېواد کې اوسـېدل. 

کهـزاد سـته ګيـدای د دوو کلمـو ترکيـب ګڼـي، چـې لومـړی یـې )سـتا( يـا )سـت( د 

سـل پـه مانـا او بلـه يـې )ګيـدای( د غوا پـه مانـا ده. پـه دې ډول سـته ګیداری د سـلو 

غـواوو خاوند یانې شـتمن کيـږي)۳۰(، لکه په باخـرت کې په اوسـتايي دوره کې چې د 

زراسـپه واکمنـه کورنـۍ له زراسـپو نه جوړ ترکیبي نـوم و، خو دبیلو په اند سـته ګیدای 

د ځايـي ليکوالو له سـټک، شـټک او خټـک رسه رس خوري)۳۱(، خـو د دغې توجيهه 

پـه اړه هغومـره اتفـاق نشـته، لکـه د اپريدو پـه اړه چې دی.

د هېـرودوت دادیـکا او لـه پښـتنو رسه د هغـو اړیکـې يو څـه رشح غـواړی. بیلو، 
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کهـزاد او غبـار دادیـکا )Dadicae( د پښـتنو يوه څانګـه ګڼي. غبار » از شـعبه داديکای 

پختانـه« )۳۲( څخه ګړيږي او د کهزاد په وينا داسـې ښـکاري چـې داديکای د پکتيانو 

 )Dadi( د بیلو په نظـر دادي .)پښـتنو( لـه څانګو او ښـاخونو څخه يوه څانګـه ده)۳۳(

چـې يـوه وړه څانګـه وه د سـته ګیـدای ګاونـدۍ وه، د پخـواين داديکا يـا دادي متثيل 

کـوي او اوس پـه کاکـړو کـې اوبه شـوي، خو خپـل پخـواين عادتونه يې سـاتيل دي. 

بیلـو دا هـم وايـي، چـې دادیکا پـه اول رس کـې د کاکـړو د ملک اوسـېدونکي وو، خو 

هغـوی دوی ورو، ورو النـدې او پـه ځـان کـې حـل کـړل)۳۴(. غبـار هم پـه دې نظر 

دی چـې څـه داديـک د ګندهاریو د فشـار له املـه له ملک نـه ووتل او نور يـې... » در 

بیـن ګندهـاری هـا تحلیلی شـدند کـه تا هنـوز بقایـای داديک هـا در حصـص ملپاکا 

)لغامنـات(، نجـراو، تـګاو وغیره بنـام دیګان هـا یاد میشـود«)۳۵(. دغه څه لـه دې نه 

هـم معلوميـږي، چـې د ديګان يـا ده ګان نوم لـه ابګان، اوګان او اسـوه غانـه رسه ورته 

دی، چې لومړنی يې د کيل اوسـېدونکی او وروسـتی یې د سـورو هېواد کيږي. ديګان 

پـه ټولـو ليکنـو کې کلیوال ياد شـوي، چـې رسوکار يې لـه کرکيلـې رسه و او ځينې يې 

پښـتو ژبـې هـم وو او هـم هغسـې چـې داديـکا پـه اسـالمي دوره کې تاجیک شـوي، 

چـې وروسـته بـه یـې بیان ويش، داسـې هم ابـګان په همدغـه وخت کې افغان شـوی 

دی. تاجـکان اوس هـم افغـان ته )اوغـان( او هزاره ورتـه )اوغون( وايـي، چې هم هغه 

پخوانی )اوګان( دی.

د غبـار پـه وينـا هغـه داديـکا، چـې د ګندهاريـو دفشـار لـه املـه له خپـل ملک نه 

ووتل، د چرتال له الرې په بدخشـان او نورو سـيمو کې خپاره شـول.” قسـمتی از شعبه 

دادیـکای پختانـه در هـامن عهود قديـم از والیت پاختيا در رشق شـامل ورشق والیت 

باخـرت ريختـه و صفحـات چـرتال و بدخشـان را اشـغال و از انجا قسـامً مباوراوالنهر 

پراګنده شـدند و همچنان در وادی وسـطی افغانستان و صفحات بلوچستان و سیستان 

منتـر شـدند)۳۶(. “ داديکا یـا داديک بیا په منځنۍ اسـيا کې په اسـالمي دوره کې په 

تاجیـک يـا تاجـک ياد شـول. صدرالدین عينـي وايي، چـې “ ... بعد از اسـالم به اینها 

)خلـق فارسـی زبـان اسـیای مرکـزی و خراسـان( نام )تاجیـک( وبـه زبان شـان )زبان 

فارسـی( یـا این که زبـان تاجيکی( لغت داده شـده اسـت)۳۷( “.   

خـو د رچـرد فـرای پـه وينا ساسـانیانو عربـان د عراق د تـای )Tayy( قـوم له مخې 
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تاجـکان ونومـول او سـغديانو هـم همدغسـې وکړل. پـه رس کې ټول مسـلامنان، چې 

پـه هـره ژبـه ګړېـدل په دغـه نامه يادېـدل، خو په پـای کې هغـه د منځنۍ اسـيا فاريس 

ژيب مسـلامنانو تـه ځانګـړی شـو. عيني له داديـکا څخه نـه غږيږي او د منځنۍ اسـيا 

خلک سـغديان ګڼي. “اینها هامن سـغدیان بودند که در شـهرهای مرکـزی ماوراوالنهر 

در کنـاره هـا، واديهـا و کوهـای زر افشـان و باخرتیـان و تخاریان تقسـيم بودنـد )۳۹( 

. “ عينـي سـاکا هـم نـه يادوي، چـې د منځنۍ اسـيا لرغـوين خلـک وو، دی دا هم نه 

وايـي چې سـغديانه تـر ۱۷۰ مخزېږديز پـورې د باخرت یـوه برخه وه. د فـرای په وينا په 

اول کـې باخـرتي سـلطنت د یـوې پراخې سـيمې منځۍ و، چې سـغدیانه، مـرو او په 

لويديـځ کـې هـرات یـې برخـې وې، خو څـه وخت چـې په سـغدیانه کې خلـک ډېر 

شـول، دغه سـيمه بېله شـوه او شـايد پـه ۱۷۰ مخزېږدي کـې د ځايي واکمنـو تر الس 

الندې پـوره خپلواکه شـوې وي)۴۰(.

بدخشـان تـه د داديـکا دغـه لېـږد لکـه څنګه چـې غبـار وايي شـايد ډېر پخـوا )په 

پنځمه  مخزېږدې پېړۍ کې( شـوی وي. بدخشـان تر هغه د مخه او وروسـته د دادیکا 

خلکـو غټـه او مهمـه مېنه وه. بدخشـان پـه جغرافيوي مفهوم په سـهيل کـې د بروغیل 

کوتـل او پـه شـامل کې د آق سـو یا مرغاب سـین تر منځ سـيمې ته ويل کیـږي یا ويل 

کېـده، د پنجـه نهـر يې له منځـه تېرېږي او تېرېـدل ترېنه ګـران نه دي. قومونـه د تاريخ 

پـه اوږدو کـې لـه هغه نـه یوه بله خوا تېر شـوي دي. د بدخشـان د هوارو اوسـېدونکي 

تاجـکان او د پامـر د څنـډو او هسـکو اوسـېدونکي د غلچـه ژبـو ويونکـي دي، لکـه 

مونجي، واخي، روشـاين، سـنګليچي او نور)۴۱(. دلته د بحـث موضوع له تاجکو او 

پـه خـاص ډول د غلچـه ژبو ويونکو رسه د پښـتو نـږدې والی دی، چې پـه څو اړخونو 

کـې څرګنـد دی. د توکـم له نظر نـه يووالی او د تاریخ لـه پلوه نږدې والی لـه دغو پاڼو 

نـه څرګنـد دی. پښـتنو او دادیکا، لکه چې د مخه ویل شـوي، د پېړيو پـه بهر کې رسه 

ګـډ ژونـد کـړی. امریکايی انسـان پېژندونکـی ج شـورمان وايي چې د سـليامن د غرو 

درو خلکـو اقتصاد لکه هسـې چې مونټ سـټيورټ الفنسـټن د نولسـمې پېـړۍ په پيل 

کـې رشح کـړی د دغـې پخوانۍ کرنې او مالـداري اقتصاد مخلوط دی، چـې زیاتره په 

غرنيـو تاجکـو کـې لېدل کيـږي. دی په مشـخص ډول وايـي، چې “ اصـيل افغانان” د 

هغـو غرنیـو اريايي خلکو یـوه برخه جوړوي، چـې ننني تاجکان د هغو ډېر ښـه متثيل 
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کوونکـي پاتـې شـوي دي)۴۲(. دغه نږدې والـی د دغو خلکو له ژبو نه ال ښـه څرګند 

دی. د اريايـي ژبـو نامتـو ژبپـوه مارګـن سـټرن وايي چې پښـتو پـه اصل کـې د اريايي 

د هغـې شـامل ختيځـې ژبنـۍ ډلـې يـوه برخـه ده چـې د پامـري ژبـې او رسخ کوتل 

د ډبرينـې ليکنـې بخـدي ژبې د هغـې اوسـنۍ متثيـل کوونکـي دي)۴۳(. دی له دغه 

واقعيـت نـه دغـه نتيجه اخيل، چې پښـتانه او تاجکان پـه لرغونو مهالونو کـې يا په يوه 

سـيمه کـې اوسـېدل او یا رسه چم ګاونډي وو، دی په مشـخص ډول دغـه نظر وړاندې 

کـوي چـې “ د پښـتنو لومړنـۍ سـيمه او د دغـو پامري ژبـو اولنی محـل، همکورنۍ، 

ممکـن جغرافيـوي نږدې والی ولري او د پښـتنو لرغونې څانګې په هغـه ځای کې وي 

چـې لـه یـوې خـوا د منجي لـه محل او لـه بلې خـوا د سـنګليچې او شـغني له محل 

رسه نـږدې وي او  همداسـې د سـاکا لـه يـوې ژبـې رسه يې متـاس لرلـی وی، چې له 

ختني ژبې رسه نـږدې وي)۴۴(”.

مارګـن سـرتن پـه عـني حال کـې دا هـم وايي چـې کېـدای يش د پښـتنو لرغونې 

بڼـه پاړسـوانه )Parswana( وي، چـې له پاړسـو )Parsu( نـه راوتلـې وي)۴۵(. پوهاند 

مجـاور احمـد زیـار په خپل اثر “  پښـتو او پښـتانه د ژبپوهنې په رڼا کې” د خپل اسـتاد 

دغـه نظـر رشحـه کـړی دی)۴۶(. زه دلته په دغـې موضوع بانـدې د تاريخ لـه نظره رڼا 

اچـوم او پـه رس کـې وايـم چـې څـه وخت چـې د لفظـي ورتـه وايل پر بنسـټ حکم 

کیـږي، هغـه بايد په تاريخـي واقعيتونو رسه تاييد يش او که نه دغسـې حکـم به هوايي 

وي، لکـه د مـور کلمـه چې په ټولـو اريايي ژبـو کـې رسه ورته ده.

مارګـن سـټرن او نـور پوهـان پـه دې کـې رسه يـو دي، چې پښـتو د اريايي شـامل 

ــــــــ ختيځـې ژبنـۍ ډلې يـوه برخه ده، چې سـاکا له کومـې ژبې رسه بـه يې متاس 

لرلـی وي. پښـتانه چـې د ګړنـې ډلـې پـه توګه هـر وخت لـه اريايـي ټرب نه بېل شـوي 

وي او هسـک شـوي وي ممکـن اول پـه بخـدي کـې څرګند شـوي وي. په هـر حال، 

لـه پامـري غرنيـو خلکو او لـه دادیـکا رسه د دوی په ګاونډيتوب کې پوښـتنه او شـک 

نـه پيـدا کيـږي. د دهـا )Dahae( پـه نامه د سـاکا يـوه لويه پيـاوړې څانګـه د بخدي په 

سـيمه کې اوسـېدله. داسـې هم پښـتانه د سـاکا دلوی قوم د مسـاګیت له څانګې رسه 

پـه پنځمـه  مخزېږديـزه پېـړۍ کـې په يوه سـيمه کـې اوسـېدل. د سـاکا دغـه څانګه د 

سـغديانې پـه شـامل کـې اوسـېدله او د سـاکا څو څانګـو یـا قومونـو د ۱۳۰ او ۱۴۰  
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مخزېږديـزو کلونـو تـر منـځ لـه تخاريانو رسه پـه بخـدي ودانـګل او د یونـان باخرتي 

واکمني يې ختمه کړه او بیا وروسـته د یوچیانو په فشـار رسه سيسـتان ته ښـکته شـول. 

د دغـې غټـې پېښـې بیان بـه زر ويش او لکه چې د مخه ویل شـوي، سـغدیانه تر ۱۷۰  

مخزېږديـز پـورې د بخـدي تـر الس الندې سـيمه وه، خو داسـې شـواهد نه شـته چې 

پښـتانه بـه د جوړښـت پـه لومـړي پړاو کـې د پارس لـه خلکـو رسه په يوه سـيمه کې يا 

د يـوه بـل پـه ګاونډيتـوب کې اوسـېديل وي. پاړسـيان د اوسـني ايران په سـهيل کې د 

فـارس پـه سـيمه کې او پښـتانه پـه بخـدي  او پښـتونخوا کې اوسـېدل. هـو، لکه چې 

ويـل شـوي بخـدي په  مخزېږديـزه پنځمه پېړۍ کـې د هخامنيش واکمنـو الندې کړې 

وه، خـو پښـتو د ژبـې په توګه تر هغه د مخه  هسـکه شـوې وه، چـې تاريخي بېلګې به 

يـې زر راوړل يش، نـو د مارګن سـټرن دغه حکم چې پښـتو به له پاړسـوانه څخه وتلې 

وي، تـر سـوال النـدې کيـږي. مهمـه داده چـې که یـوازې په لفظـي ورتـه وايل باندې 

بسـنه کيـږي، پـه هغه حال کـې دا هم ویـل کیدای يش چې پاړسـيوانه ممکن له پښـتو 

نـه راوتلـې وي، خـو دغـه حکم هغسـې د منلـو وړ نه دی، لکـه د مارګن سـټرن حکم 

چـې د منلـو وړ نه دی.

ساکا او ستيان رسه بېل ټربونه وو:

سـاکا هـم د قـوم ولـۍ او هـم د ژبـې لـه نظـره لـه پښـتنو رسه ډېـر نـږدې دي او 

شـايد پـه اصـل کـې رسه یـو وي، يا پښـتانه د سـاکا کومـه څانګـه وي، دغـه موضوع 

بـه وروسـته پـوره وڅېـړل يش. دلتـه به  سـاکا په عمومـي ډول معـريف يش. په رس کې 

بـه دغـه موضـوع روښـانه يش چـې د ډېـرو پوهانـو ليکنـې يې ګـډې وډې کـړې دي 

او هغـه دا چـې سـتيان او سـاکا دواړه یـو قـوم او اريايـي دي، په داسـې حـال کې چې 

دوی پـه واقعیـت کـې رسه بېـل قومونـه دي او سـتیان ال اريايـي نـه دي، خـو دوی د 

هېـرودوت د وخـت را هيسـې یـو قـوم ګڼل شـوي دي؛ ځکه چـې په هغـه وخت کې 

د پـارس خلکـو سـتيان سـاکا بلـل. د هېـرودوت په وينـا “ سـاکا )sacae( چې سـتيان 

)Seythians( دي لـوړې مخروطـي ډولـه جګـې خولـۍ پـه رس کـوي. دوی پرتګونـه 

اغونـدي او ځـای لينـدې او چړکـۍ او پر هغو  رسبېـره تربګي ګرځوي، چـې دوی يې 
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سـاګاریس )Sagaris( بـويل دوی امرګیـان )Amyrgian( سـتيان وو، خـو سـاکا ورته 

ویـل کېـده، ځکـه چې پاړسـووان سـاکا ته سـتيان وايـي)۴۷(.

دا چـې سـتيان او سـاکا رسه بېـل ټربونـه وو، د شـلمې پېـړۍ په پای کـې د قربونو 

پـه لوڅېدلـو رسه تثبیـت شـول، دوی پـه بېلو سـيمو کـې خـواره وو او ژونـد الرې يې 

رسه بېلـې وې. دوو انسـان پېژندونکـو ګوردن چایلـد او کم بـال )J.D. Kimball(  دغه 

واقعیـت تثبیـت کړی او د لرغونې زمانې جغرافیه پوه سـټرابو  )Strabo( سـتيان په اروپا 

کـې پـه نښـه کړي، په داسـې حـال کې چـې د سـاکا خلکو لومړنـۍ مېنـه د لويديځې 

التای )Altai( غرونو او د کسـپین تر منځ سـيمې وې او د دغو دواړو ټربونو ژوند الرې 

او کلتـور هـم رسه متفاوت وو.

لکـه چـې د مخـه ویـل شـوي سـتيانو د روسـيې پـه سـهيل کـې د سـمریانو 

)Simmerians( دولـت ړنـګ کـړ او دوه پېړۍ يې واکمني وکړه او بیـا د اثور امپراتورۍ 

تـه ننوتـل او د پـارس لـه لوديديځ نـه یې تر مرص پـورې يرغلونـه کول )۴۸(. وروسـته 

اريايـي قـوم رسمه تيـان )Sarmatians( پـر دوی غالب شـول او دوی د لوديديځ په لور 

الړل. ګـوردن چایلـډ د ارکيالوجـي شـواهدو لـه مخـې وايي، چې سـتيان لـه ختيځ نه 

بلغاریـې، هنګـري او ختيـځ جرمنـي تـه د يرغلګرو پـه توګه ننوتـل. دی دا هـم وايي، 

چې سـتيانو په سـهييل روسـيې کـې دوه پېـړۍ واکمني کـړې ده )۴۹(. نامتـو جفرافيه 

پـوه سـټرابو )د زوکـړې کال  ۶۴ مخزېږديـز( د لويديځـې اروپـا پـه رایـن )Rhine( او 

برتانيـې تـه نږدې)۵۰( د سـتيانو یادونـه کوي. دا به د اتالنتيک سـمندر و، چې سـتیان 

یـې پـه پائ کې پـر ځائ ودرول، چـې څو پېړۍ د مخه لـه منګوليا نـه د لويديځ په لور 

د کوچيانـو پـه توګـه خوځېـديل او پـه  لومـړۍ زيږديزه پېړۍ کـې يې له خپلـو کورنیو 

رسه ځانونـه لويديځـې اروپـا ته ورسـول او بیا ورک شـول.

د چايلـډ پـه وينـا د سـتيانو پـه اړه ژبنـي شـواهد دغومـره لـږ دي، چـې د هغـو له 

مخـې د دوی پـه اړه هیـڅ ډول حکـم نـه يش کېدلـی. هرن یـې د اریايانو لـه هرن څخه 

اغېزمـن و، خـو هغـه ځانلـه ځانګړتيـا لرله. خـو د سـتيانو د مـړو خښـولو رواجونه په 

څرګنـد ډول دغسـې غېـر اريايي او غېر هنـدي وو، چې د اريايانو لـه هیڅ څانګې رسه 

جـوړ نـه راتلـل. د مـر په ګور باندې بـه د هغه مېرمنـې او نوکران وژل کېـدل او د وير 
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کوټې شـاوخوا به اسـونه سـوري کېدل او نېغ درول کېدل. دغه رواجونه د لوړې اسـيا 

پـه هغـې اريايـي کوچيانـو کې پـه ټولـو دورونو کـې د منيانـو )Minns( غونـدې لېدل 

شـوي دي. د دغـو ځانګړتيـاوو له مخې ګـوردن چايلډ” سـتيان د هونانـو، تارتارانو او 

پيشـنګزانو )Peschenegs(مخکښـان” ګڼـي او پـه دې اړه هيڅ شـک نه کـوي )۵۱(. د 

مـړي پـه رس دغـه روايت  په اصل کې د هېـرودوت روايت دی د تـورات اجوج ماجوج 

همدغـه سـتيان دي او پـه قـرآن مجيـد کـې دوی د ځمکې پر رس مفسـدان ګڼل شـوي 

دي.

لـه دې رشحـې نـه جوته ده چې سـتيان نه یـوازې سـاکا او اريايي نه وو، له پښـتنو 

رسه پـه چـم ګاونـډ کـې هم نه اوسـېدل. په داسـې حـال کې چې سـاکا او پښـتانه هم 

پـه ژبـه او هم په قومي جوړښـت کـې رسه ډېر نـږدې وو.

سـاکا د سـپني پوټکـو اریايانو یو لوی ټرب يـا د څو لويو ټربونو يو لوی کانفدرېشـن 

یـا لـوی اتحـاد وو، چـې له  امتې مخزېږديـزې پېړۍ نه تـر درېيمې پېړۍ پـورې د ارال 

لـه لـوی ډنډ نـه نيولې په سـغديانه او فرغانه کـې آن تر کانسـو  )Kansu( پـورې د تيان 

شـان )Tien Shan(  د غـرو دواړو خـواوو او د التـای پـه غرنيو درو او پراخو دښـتو کې 

خپـاره وو او کوچيانـی ژونـد يې الره. کم بـال ال وايي، چې په دغو نـږدې وختونو کې 

د سـاکا د خلکـو ګورونـه ان د منګوليا د التای د غرونو په سـهيل کې هم موندل شـوي 

دي )۵۲(. تاريخپـوه رنـه ګروسـې  )Rene Grousset( هـم وايـي چې له عيسـوي کال 

نـه د مخـه سـاکا په فراغانه او کاشـغر ته نږدې د تیان شـان دغـرو پـه دواړو خواوو کې 

اوسـېدل. دی هـم د کـم بال په شـان وايي چې د تیان شـان او د تـارام )Tarim( حوضه 

آن تـر امتـې زېـږدي پېړۍ پورې د هندو اروپايي ژبو سـيمې وې. پـه دې ډول د ترک او 

مغلـو د قومونو پراخه سـيمه د هندو اروپايي ژبو ويونکيو سـيمه هـم وه، چې يوچیان، 

 )Kara Shahr( سـاکا او رسمـه تیـان یې لوی ټربونـه وو او ترفان، کاراښـار یا کار شـهر

او کوچـا )Kucha( د دوی مهمـې سـيمې وې. کاشـغر ته نږدې يې ختيـځ اريايان او په 

کيوچـووان )Kiuchuan( کـې د کوچـا اریایان تخاریان وو، چې یوچیان ورته منسـوب 

وو. دا اورل سـټاين )Avrel Stein( و، چـې پـه شـلمه پېړۍ کې يې په خن کې د سـاکا 

ژبـه کشـف کـړه. چـې “ختيځـه ايـراين” ده )۵۳(. په دغو سـيمو کـې د اریايـي ټربونو 

دغـه شـته والـی هغه نظر پيـاوړی کـوي، چې وايـي د اريايانـو اصيل هېـواد د چین او 
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منګولیا سـهيل کې ګان سـو یا کان سـو کي لټوي )۵۴(.

کـم بـال د لومړي داريـوش د وخت د ليکنو له مخې وايي چـې په هخامنيش دوره 

 )Massagetae(کې سـاکا شـايد د دغو درېيو سـرتو ټربونو يو کنفدرېشـن و مسـاګيتای

هاماورګـه )Haumavarga( او تګراکس هارده )Tigraxhauarda( مسـاګيتای په فرغانه 

کـې اوسـېدل او دمېشـته کېدلو په حـال کې وو. هاماورګـه له رسدريا نه اخوا سـغديانه 

نيولـې وه او تکراکـس هـارده د کسـپني پـه ختيځ کـې په دهسـتان کې اوسـېدل )۵۵(. 

فرای د سـاکا ټربونه د زړې پاړسـو د ليکنو له مخې په دې ډول ښـيي: سـاکا هاماورګه، 

سـاکا پارادريا )له سـني نه اخوا(، سـاکا تيګراخـاده )Tigrakhauda( د مخروطي جګو 

خوليـو خاونـدان، سـاکا پاراسـغدام  )Saka Para Sugdam( او د هـوارو سـاکا)۵۶(. 

د سـاکا د هيـڅ ټـرب سـيمه پـه دقيق ډول پـه ګوتـه کېدلی نـه يش. دغومره ويـل کېدلی 

يش چـې سـاکا پـه هخامنـيش دوره کـې د لويديځ کاشـغر، ختيځ کاسـپني او رس دریا 

يـا جيحـون تـر منـځ سـيمو کـې کوچیانـی ژونـد الره او کيل او ښـارونه يې نه لـرل او 

د اپيسـاکوی )Apaisakoi( څانګـې يـې پـه فرغانه کې کرنـه کوله او ماهيـان یې نيول.

ساکا او هخامنيش امپراتوري:

د سـاکا اړيکې له هخامنشـيانو رسه له پيل نه ترخې وې. سـروس غوښـتل چې د 

اراکـس )Araxes( سـني يـا رسدريا )جيحون( د هغه د امپراتورۍ ختیځـه پوله وي. دا د 

مسـاګيت سـاکا سـيمه وه او د هغو واکمنې تومیريس )Tomyris( ورته ځواب واسـتوه 

چـې د دوی د هېـواد د النـدې کولو تکل ونـه کړي. د هېرودوت په وينا سـروس هغې 

تـه د واده وړانديـز وکـړ، خـو هغه پوهېدله چـې دی غواړي پـه دغه پلمـه د دوی هېواد 

الندې کړي. بیا نو د سـروس، د هخامنيش امپراتوري مؤسـس او دمسـاګيتانو تر منځ 

جګـړه ونښـته او د “د مسـاګیتانو درېيمـه برخه پوځ په دوی توی شـول او د سـروس د 

پـوځ هغـه برخه چې يې شـاته پـري اېښـې وه، د هغوی لـه مقاومـت رسه رسه له منځه 

يـووړه. دغو مسـاګيتا یوه لویه مېلمسـتيا جوړه کـړه، همدا چې دوی دښـمن الندې کړ 

او ځانونـه يـې پـه خـوړو او وایـن رسه ډک کـړل، ویـده شـول. پاړسـیانو ناڅاپـه په پټه 

پـرې ودانـګل، ډېـر يـې ترېنـه ووژل او نـور یې ترېنـه يرغمل کـړل، چې په هغـو کې د 
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مسـاګيتانو قوماندان سپاراګه پايسـس )Sparagapises( د واکمنې )تومیريس( زوی هم 

و” هغـې بیـا د یـوه پېغـام پـه تـرڅ کـې له سـروس نه وغوښـتل، چـې مشـوره در کوم 

چـې زوی مـې همـدا اوس راکـړه او زمـوږ لـه ملک نـه ووځه. که دغسـې ونـه کړې د 

مسـاګيتانو پـه خـدای ګوټـي ملـر باندې قسـم کوم چـې د تا د ټولـو وینو له نـه مړېدو 

رسه رسه بـه درتـه سـبق درکړم؛ خو سـروس د هغې غوښـتنه ونه منلـه او د ملکې زوی 

چـې لـه پاړسـيانو رسه يرغمـل و، ځـان وواژه. بیـا نـو د دواړو خـواوو تـر منـځ جګړه 

حتمـي شـوه. تومريـس خپـل ټـول پوځونه غونـډ کړل او پـر پاړسـيانو يې بریـد وکړ. 

اول یـې لـه لـرې نـه يو بل په غشـو ويشـتل، ترڅو چـې خـربه الس په الس د چـړو او 

نېـزو جنـګ تـه ورسـېده. د هېرودوت په وینـا “ د پاړسـيانو ټول پوځ له منځـه الړ، چې 

پـه هغـو کـې په خپله سـروس هـم و چې لـه نهه ويشـت کالـه واکمنۍ وروسـته ] په 

۵۳۰ مخزېږديـز کـې[ لـه منځـه والړ.” هېرودوت دغه جنـګ تر نورو ډېر شـديد ګڼي 

او وايـي چـې ملکـې تومیريـس بیا د سـروس جسـد تـه په خطـاب کې وويـل چې “ 

زه ژونـدۍ او سـومبنه یـم، خـو تـا رسه لـه دې هم پـه چـل ول رسه له خپـل زوی نه په 

محرومولـو رسه برباده کړې يـم.” )۵۷(

د منځنـۍ اسـيا خلکـو تاريخـي رسـالت لکـه چـې د امپراتورانـو او امپراتوريو له 

منځـه وړل دي، چـې امپراتـور سـروس پـه وژلـو رسه یـې پـرې پيـل وکړ. وروسـته د 

بخدي وايل بیسـوس د هخامنشـيانو وروسـتی امپراتـور درېيم داريوش لـه منځه يووړ، 

چـې مقـدوين سـکندر نه تښـتېده. ډېر وروسـته د ساسـانیانو امپراتور، درېيـم داريوش 

لـه منځـه يووړ، چې د مقدوين سـکندر نه تښـتېده. ډېر وروسـته د ساسـانیانو امپراتور 

درېيـم يزدګـر پـه مرو کې د خـرسو نومي ژرنده ګـړي به الس ووژل شـو چې له فاتحو 

عربـو نـه تښـتېده او هلتـه په مـرو کې د خـرسو ژرنـدې ته ننوتلـی و. په اتلسـمه پېړۍ 

کـې شـاه محمـود هوتک د صفويانـو او بیا احمد شـاه دراين د مغلو امپراتـوري الندې 

کـړه، پـه داسـې حـال کې چې په بلـه پېړۍ کـې افغانانـو د انګليس امپراتـوري پوځونه 

دوه وارې مـات کـړل او په شـلمه پېړۍ کې يې د شـورويانو امپراتـوري پوځونه له خپل 

ملک نه په زور واېسـتل. شـورویانو ته دا دغسـې رضبه وه چې ډېر زر يې د امپراتورۍ 

پـه سـقوط کې يـو مهم عامل شـو.

پـه هـر حال د بهسـتون د ليکنې له مخې له سـروس نه لس کاله وروسـته داريوش 
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سـاکا، چـې شـايد مسـاګيت سـاکا بـه وي، الندې کـړل او دهغـو يو مر سـکون خا 

)Skunkha( يـې وواژه، ځکـه چـې مسـاګيتانو د زرتشـتي د نېکۍ خـدای ګوټي اهورا 

مـزدا، چـې د هخامنشـيانو رسـمي ديـن و، نـه مانـه خـو د هخامنشـيانو واکمنـي پـه 

مسـاګيتانو بانـدې يقينـي نـه وه. د فـرای پـه وينـا “ زما په نظر د هخامنشـيانو لـه خوا د 

سـاکا د ډول، ډول ټربونـو او د ختيـځ د نـورو ولسـونو پاڅونونه او بیا بیـا الندې کېدل، 

چـې د زړې پاړسـو پـر اسـاس دي، بايد په تاريخي ډول ثابت شـوي ونـه ګڼل يش، که 

څـه هـم هغه بـه پـه زړه پـورې وي )۵۸(”. د فرای د نظـر په مالتړ بایـد وويل يش چې 

د سـکندر د یرغـل پـه وخـت کـې پـه ختيځ کـې د هخامنـيش پولـه د رسدریا سـني و، 

خـو هـرودوت د مسـاګيتا پـه اړه دا هـم وايـي، چې “ کله يـو سـړی زوړ يش، خپلوان 

يـې رسه ټولېـږي، دپسـو او وزو پـه ګـډون يـې وژين، غوښـې يـې پخوي او پـه لويې 

مېلمسـتيا کـې يـې خـوري، خو څوک چـې لـه ناروغۍ مـړ يش، مړی يې خښـوي.”

د مقدونیې سکندر او اريانا:

د مقـدوين سـکندر پـه يرغلونـو او لـه هغه وروسـته پـه  پـه ۲۲۰ مخزېږديزکې په 

چـني کـې د لـوی دېـوال پـه بشـپړېدو رسه پـه ټولـه اسـيا کـې سـرت بدلونونه یـو په بل 

پسـې راغلل. د هخامنيش امپراتوري د لوېديځ له خوا د سـکندر په الس نسـکوره شـوه 

او لـه ختيـځ نـه د پوونده ټربونـو لخوا نـوي دولتونه جوړ شـول.

سـکندر )۳۵۶ــــــــــــــــــ ۳۲۳ مخزېږديز( د خپل کتـاب پاچا پالر فليپ له 

وژل کېدلـو نـه وروسـته په ۳۳۶ کې په شـل کلنۍ کې د مقدونیې پاچا شـو. د ارسـطو 

دغـه شـاګرد د یـوه واړه او شـډل هېـواد پاچـا و. اول يې د هغـه لوی، منظـم او پياوړي 

پـوځ پـه مرسـته چـې لـه خپـل پالر نـه ور پاتـې و، ټـول يونـان يـې د خپل پالر پشـان 

يـو ځـل بیـا متحـد کـړ او بیا يـې د خپل پـالر هغـه پـروژه لـه رسه ونيوله چې اسـيايي 

یونانيـان د خامنـيش له واکمنۍ نـه ازاد کړي او دغـه امپراتوري هم نسـکوره کړي او په 

خپلـه د عمومـو پاچا يش. د همدغه مقصـد لپاره په ۳۳۴ مخزېږديزکې له هل سـپانټ 

)Hill spont( نـه تېـر شـو، چـې د اسـيا لويـې وچې پـه لويديځه څنډه کې پـروت دی 

او پـه دې ډول د هخامنـيش امپراتـوري پـه لويديځـه برخـه کې ننوت، خـو هخامنيش 
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امپراتـور داريـوش کـه څـه هـم د لويې امپراتـورۍ واکمـن ، د لـوی پوځ او ډېرو شـتو 

خاونـد و، دفاعـي سياسـت غـوره کـړ. له سـکندر رسه د یوې وړې نښـتې پـه ترڅ کې 

يـې پاچاهـي کورنـۍ د سـکندر الس ته ورغله، چې هغـه په عزت وررسه سـلوک وکړ. 

داریـوش لـه سـکندر رسه ديپلومـايس رشوع کـړه، ان تردې چـې په درېيـم وړاندیز کې 

يـې لـه هغـه نه وغوښـتل چې لـه لور رسه یـې واده وکـړي او په ولـور کې يې لـه فرات 

نـه تـر لوديديـځ پورې د امپراتورۍ سـيمې ومني، خو سـکندر دغه وړانديـز هم رد کړ؛ 

لکـه دمخـه چـې دوه نـور وړانديزونـه يـې هم نـه وو منـيل. پـه ۳۳۱ کې يې پـه ګاګه 

 )Susa( کـې د هغـه لـوی پوځ تـه ماتې ورکـړه او بیا يې د سوسـا )Gauga mela( ميلـه

او پـريس پولـس )Persi polis( ښـارونه تـرې ينـه ونيـول او داريوش د شـا خواته روان 

شـو، خـو بخـدي وايل بيسـوس )Bessus( چـې لـه خپل بخدي پـوځ رسه پـه پاچايي 

کمـپ کـې و، پـه دامغـان کـې هغـه وواژه)۵۹( او خپـل ځـان يې پاچـا اعالن کـړ، له 

هغـه وروسـته د بخـدي يـا باخـرت پـه پراخـه ځمکـه کې د سـکندر سـتونزې ډېـرې او 

ټينګـې شـوې. په دغـه وخت کې خوارزم، بدخشـان، مرو، سـغدیانه، هـري )هرات( د 

 )Spita menes( باخرت سـيمې وې او مېشـتو او پوونده ټربونه يې د بیسـوس او سـپتامنز

پـه مـري له سـکندر رسه ډېـر ګورياليي جنګونـه وکړل.

اول داریـا )هـرات( وايل، سـايت بـرزن، د بیـوس متحـد د سـکندر يـو ټولـی پوځ 

لـه منځـه يـووړ، خو سـکندر دغـه پاڅون پـه سـختۍ رسه غلی کـړ. له هغه وروسـته 

قومنـدان فيلوتـاس د سـکندر پـر ضـد دسيسـه کـې له خپلـو ملګـرو رسه اعدام شـو. 

د پوځـي افرسانـو لـه خـوا دا یـوه خطرناکـه دسيسـه وه، چې ناکامه شـوه. سـکندر بیا 

بخـدي تـه د تـګ پـه الر کـې د هندوکـش له خـاواک کوتـل نه پـه اوښـتلو رسه ډېرې 

سـتونزې او تلفـات وګالـل. بيسـوس چې ګامن نه کاوه چې سـکندر به په دغه سـخته 

الره بخـدي تـه ورسـيږي، لـه خپل متحد سـپتامنز رسه سـغديانې تـه الړ. پـه دې هيله 

چـې سـکندر بـه  ونه يش کړی چې له سـمندر نه تېـر يش او دی به په سـغدیانه کې په 

دفاعـي جنـګ الس پورې کړي. سـکندر وروسـته لـه دې چې په بلخ کې سـغدیانې ته 

د تـګ پرېکـړه وکـړه، خپل پـوځ يې د خپلو انجيرنانـو په مهـارت رسه د خېمو له څرمنو 

نـه جـوړو جالـو کـې د کلـف پـه برخـه کې لـه آمو نـه په پنځـو ورځو کـې تېر کـړ. له 

آمـو نـه د سـکندر او د هغـه د پـوځ  پـه  حرانونکي ډول تېرېدل او دبیسـوس لـه خوا د 
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بخـدي پرېښـوول سـپتامنز او ملګـري یې اندېښـمن او پـه دې فکر کړل، چـې اوس د 

مـر د عـوض کولـو وخت رسـېدلی. دوی بیسـوس سـکندر تـه پـه الس ورکړ، چې 

هغـه وروسـته پـه ۳۲۸ کـې په اقباتانـه کې په ډېـرې بې رحمـۍ رسه ووژل شـو)۶۰(.

سـکندر په دې فکر چې سـپتامنز يې متحد شـوی دی اول مراکندا )سـمرقند( او بیا 

 )Dahae( ته مخـه وکړه چې د مسـاګیتا او دهـای )رسدریـا )تڼـي، جيحون، جکسـارتز

سـاکاو سـيمې وې. دهـای پـه بخـدي کې هم يـو لـوی او قوي قـوم و. رسدریـا، لکه 

چـې دمخـه ويل شـوي دي، د هخامنيش ختيځه پوله وه. سـکندر چې هلته  حصارونه 

ومونـدل اجـر رستېـري يـې پکې ځـای پر ځای کـړل او پـه دې يې پیل وکـړ چې هلته 

دغسـې يـو ټينـګ نظامـي حصـار ولـري چـې لـه هغه نـه د قومونـو د ايـل کولـو لپاره 

دخيـز تختـې پـه شـان کار واخـيل؛ خو پـه دغـه کار رسه د سـکندر اصيل سـتونزه پيل 

شـوه. اول سـغدیان او بیا باخرتيان يې پر ضد جګ شـول. سـکندر سـپتامنز او د هغه 

ملګـري کتانـز)catanes( نه د دغو پاڅونونو په ځپلو کې مرسـته وغوښـتله، خو هغوی 

چـې د دغـو پاڅونونـو اصيل محرکان وو، د هغه غوښـتنه رد کړه او سـپتامنز په همدغه 

وخـت کې سـمرقند محـارصه کړ. د دواړو خواوو ترمنځ نښـتې ښـې معلومـې نه دي، 

خـو د مولـف پيټـر ګريـن په وينا د سـکندر له پـوځ نه “ اته زره کسـان پـه اخري ناهييل 

دفـاع کـې مـړه شـول او اوه زره پاتې يې د دوو پاتـې حصارونو له پوځـي واحدونو رسه 

يـوه ځـای قتـل عـام شـول)۶(”. د الس پـه الس جنـګ په وخـت کې سـکندر پر  مخ 

او غـاړه پـه تيـږه ولګېـده، د يو څـه وخت لپاره يـې ليـد او د اواز نلونه زیامنن شـول او 

مقدونيـان پـه داسـې حـال کې چـې هک پک او وارخطا شـول، سـکندر يـې کامپ ته 

يووړ)۶۲(.

“سـکندر د لومـړي ځـل لپاره له دغسـې قـوم رسه بايد جنګ وکـړي چې هغه هيڅ 

فکـر نـه کاوه. هغـه وخت چې دښـمنان يې په مخ کې سـواره تېرېـدل، دده پرهارونه ال 

هـم ښـه شـوي نـه وو او په خـاص ډول په سـختۍ رسه ګړېدلی شـو... رسه له دې يې 

هـم د خپلـو ملګـرو غونـډه وبلله. دا دښـمنان نـه وو چې وېـره وونکـي وو، بلکې بې 

وختـه وخـت و. باخرتيـان پاڅېـديل وو، سـاکا يو بـل خطر پېـښ کړی وو، په داسـې 

حـال کـې چـې سـکندر پـه صفونـو کـې درېدلی نه شـو، سـورېدلی نـه شـو او خپلو 

سـړيو تـه يـې هدايتونـه او زړه ورکولـی نه شـو... د دغـو دوو خطرونو له امله سـکندر 
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خـدای ګوټـي ګرمـول او شـکایت يـې کاوه چـې هغه څـوک چې پـه اولـو ورځو کې 

دغومـره چټـک وو، چـې هيڅـوک ترېنه تښـتېدلی نه شـو، اوس لـټ پـروت دی او دا 

چـې خپل سـړي يـې په سـختۍ رسه یقني کـوي چـې ناروغي بـه پلمه نـه وي)۶۳(.

سـکندر پـه دغـه حال کـې هم خپل یـو قومندان د منيډیمـوس په نامه لـه پوځ رسه 

د سـمرقند پـه ښـار کې د سـپتامنز د محـارصه کولو په مقصد واسـتوه. سـپتامنزداهایان 

د هغـه دراتـګ پـه الره کـې پـه یـوه ځنګله کې ځـای پرځای کـړي وو، چې په دښـمن 

بانـدې ګوریاليـي بریدونـه وکـړي. . داهايان دغسـې ماهر سـواره وو، چې پـه يوه اس 

بانـدې دوه کسـان سـپرېدل او هدفونـه يې ويشـتل. د هغو پـه دغو ګوزارونـو رسه اول 

یونانـی قومنـدان او بیـا د هغه مرسـتيال په ځمکه ولوېـدل. پاتې پوځ د سـپتامنز له خوا 

محـارصه شـو. پـه دغه نښـته کـې دوه زره پيل او درې سـوه سـواره په ځمکـه ولوېدل. 

“ سـکندر د مصلحـت لـه مخـې دغه غميزه پټـه وسـاتله او هغوی يې چـې د جنګ له 

ډګـر نه سـتانه شـوي وو، په مـرګ وترټل چـې دغه خرب خپـور نه کړي )۶۴(. سـکندر 

شـايد پـه ټـول ژونـد کې دغومـره ناارام شـوی نـه وي لکـه اوس چـې شـو. “هلته يې 

پـه پـوره يوازيتـوب رسه شـپه په ويښـه تېره کـړه، زياتـره به يـې د خپلې خيمـې څرمنې 

جګولـې چـې د خپلـو دښـمنو اورونه وګـوري چې د شـمېر اټـکل يې وکولـی يش.” 

پـه سـباوون مهـال کـې له خپلـې خيمې نـه بیـرون ووت او خپلـو رستېرو تـه یې ځان 

ښـکاره کـړ، چـې هغوی يې پـه ليدو رسه د پـرسيل د ګالنو په شـان وغوړېـدل او دهر 

ډول قربانـۍ لپـاره یـې تیـاری وښـود. څـه وخت وروسـته چې سـکندر د تـګ تیاری 

بشـپړ کـړی وو، د مسـاګيتانو شـل لویـان ورته په جرګـه ورغلل. د مخه د مسـاګيتانو د 

وړو څانګـو دوه جرګـو وررسه لیـديل وو، چـې هغه ښـه سـلوک وررسه کړی و. 

د روم تاریخپـوه کونټـس روفـوس )Quintus Rutus( د  لومـړۍ زيږديزې پېړۍ په 

نياميـي کـې پـه خپـل اثر ) د سـکندر تاریخ( کـې لیکي چـې “ زه به هغـه روایت بې له 

کـوم تغيـر  څخـه نقـل کـړم  چې موږ تـه رسـېدلی دی. زمـا د راويانـو په وينا د سـاکا 

یـوه مر پـه دې ډول خربې پيـل کړې.”

“ کـه خدايګوټـو اراده کـړې وای چـې سـتا قد دې سـتا لـه حـرص رسه برابر وي، 

نـړۍ بـه دې ونـه يش نيولـی. تـه بـه ختیځ په يـوه الس کـې ونيسـې او لويديـځ به بل 
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کـې... تـه هغـه څه غواړې چې ورته رسـېدلی نه شـې. له اروپا نه اسـيا تـه مخه کوې، 

لـه اسـيا نـه بیرتـه اروپـا ته ځې. کـه ته ټـول انسـانان الندې کـړې، بیـا به اماده اوسـې 

چـې لـه ځنګلونو، واورې، سـينونو او رسیله حیواناتو رسه جنګ وکـړې. ته نه پوهېږې 

چـې غټـې ونـې ډېر وخـت نيي چـې وده وکـړي او يوه ګـړۍ نیي چـې قطع يش. 

دا احمـق سـړی وي چـې ميـوې ته يې ګـوري او لوړوالی يې نـه اندازه کـوي. پام وکړه 

چـې رس تـه د رسـېدلو پـه الر کـې لـه څانګـو رسه چـې پـه الس کـې دې نيولـې، ونه 

لوېـږې. زمـری کلـه، کلـه د وړو مرغانو  ښـکار وي او اوسـپنه کله په زنـګ رسه خوړل 

کيـږي. هيـڅ  څيـز دغومـره زړور نـه دی چې ونه ترټـل يش، حتی د ضعيـف لخوا.”

“مـوږ لـه تـا رسه څـه وکـړو؟ مـوږ هيڅکلـه ستاسـې په هېـواد بانـدې پل نـه دی 

اېښـی، مـوږ دې پـه خپلـو بـې پايـه ځنګلونـو کې پـه ناپوهـۍ ژونـد ونه کـړو چې ته 

څـوک يـې او لـه کـوم هېواد څخـه يې؟ مـوږ د هيچا مریان کېدلی نه شـو او نـه غواړو 

د بـل چـا باداران اوسـو. د سـاکا د نـژاد په اړه چې يو څـه نظر در کړو، مـوږ د یوه جوړه 

غويـو، لوبـې، غـيش، لينـدې او جـام خاونـدان يو. لـه هغو نه لـه خپلو دوسـتانو رسه 

]پـه ګـډه[ او د دښـمنانو پر ضـد کار اخلو. موږ دوسـتانو ته هغه فصلونـه ورکوو، چې 

زمـوږ د غويـو پـه زیـار رسه تولید شـوي وي او لـه هغو رسه مـوږ له جام نـه کار اخلو، 

چـې خدايګوټـو تـه يې وړانـدې کوو. خپل دښـمنان له لرې نه په غشـو او لـه نږدې نه 

پـه لنـدو رسه ولـو. موږ په دغـه ډول د [اثور[ پاچا او له هغه وروسـته د مادانو او پاړسـو 

پاچـا تـه ماتـې ورکړه او مرص تـه زمـوږ الر خالصه ده.”

“ او تـه پـه ويـاړ رسه ادعـا کـوې چـې پـه داړه مارو پسـې راغلـی يې، خو تـه ټولو 

خلکـو تـه، چـې وررسه مـخ شـوی يـې، داړه مار یـې. تا لیدیـا ونيولـه، سـوریه ] اثور[ 

دې النـدې کـړه، پـاړس دې پـه الس کې دی، بخدیـان دې تر واک النـدې دي، هند ته 

دې سـرتګې نیولـې دي، اوس تـا حرصنـاک، نه مړېدونکي السـونه زموږ په رمو پسـې 

غـزويل دی. تـه ولې شـتمنیو تـه اړه لرې؟ هغه سـتا حرص نـور هم پـاروي. ته لومړی 

کـس يـې چـې له حـد نـه د ډېـرو څېزونو پـه لرلـو رسه دې لـوږه پیـدا کـړې ده. د دې 

لپـاره چـې نـور هـم ولرې تـر هغو نـه دې ال زیـات زړه کيـږي، چې يـې نه لـرې. آيا د 

دې درک نـه کـوې چـې د باخـرت په شـاوخوا کـې څومره ډېر ټال شـوی يـې؟ کله چې 

تـا باخرتیـان النـدې کـول سـغدیانانو جګړې پيل کړې، سـتا پـه برخه کې بـری جنګ 
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زېـږوي. فـرق نـه کـوي چې په ځـواک او قوت کې له نـورو نه څومره ډېـر د مخه يش. 

حقيقـت دادی چـې  هيڅوک بیګانـه بادار نـه غواړي.”

“ بـس لـه تڼـي ]رسدريـا[ نه واوړه، د سـاکا سـيمه بـه درتـه معلومه يش، خـو ته به 

سـاکا هيـڅ  ونـه نيولی شـې. مـوږ به پـه خپلو لږو وسـيلو رسه سـتا له پوځ نـه، چې د 

ډېـرو ولسـونو ولجـې وررسه دي، ډېـر چټک اوسـو. بیا نـو که څه هم ته بـه فکر وکړې 

چـې مـوږ څومـره لـرې يـو، موږ بـه دننه پـه خپـل کامپ کـې ووينې. مـوږ پـه برابري 

چټکـۍ رسه پـه مخ او په شـا ځـو. ما ته ويل شـوي دي چې په يونـاين رضب املثلونو 

کې د سـاکا په دښـتو باندې ټوکې مسـخرې کېږي، خو موږ دښـتې او نامېشـته ملکونه 

تـر ښـارونو او بډايـو کرنيـزو ځمکـو نه غـوره بولو، نـو ته خپله شـتمني ټينګه ونيسـه، 

هغـه ښـويېدونکې ده او دميل پـر خالف يې نيـول کېدلی نه يش. راتلونکـی نظر اوس 

تـه د سـم مصلحت ښـه ښـوونکی وي. په خپلې شـتمنۍ بانـدې يو څه بنديـز ولګوه، 

تـه بـه يې ال په اسـانۍ رسه کنټـرول کړې. زموږ خلک وايي چې شـتمي پښـې نه لري، 

يـوازې السـونه او وزرونـه لری. څـه وخت چې هغه خپل السـونه غـزوي، وزرونه يې 

ونيسه.” هم 

“ پـه پـای کې که تـه خدايګوټی یـې، دادې دنده ده چې انسـانانو ته ګټه ورسـوې، 

نـه دا چـې د هغـو شـتمني لـوټ کړې. کـه انسـان یې تل پـه ياد ولـره چـې دا هغه څه 

دي چـې تـه یـې. دا هوښـياري نـه ده چې په ذهـن کې دې هغـه څه وګرځـوې چې له 

خپـل ځـان نـه دې غافـل کړي. تـه به وکولی شـې د هغـو پـه دوسـتۍ ډډه وکړې چې 

نـه غـواړې پـرې حملـه وکـړې، ځکه چې دوسـتي د برابـرو تر منـځ ډېره ټينګـه وي او 

هغـه انسـانان رسه برابـر ښـکاري چـې د یوه بل قـوت یې نـه وي ازمېلی. پـام کوه چې 

هغـوی چـې النـدې کـړي دې دي، خپل دوسـتان ونه ګڼـې. د بـادار او مريـي تر منځ 

دوسـتي نـه وي. حتـی د ارامـۍ په وخت کـې دا د جنګ حـال ګڼي. فکر مـه کوه چې 

سـاکا د دوسـتۍ تصويبولـو لپاره لـوړه کوي، د دوی لـوړه داده چـې دوی په خپل قوت 

عمـل کـوي. دغه ډول احتياط د ژمنو السـلیک کول او د خدایګوټو شـاهد نیول يونانی 

رسـم دی. زمـوږ پـه نظـر زموږ رښـتينی دين پـه قول عمل کـول دي او هغـوی چې يې 

نـه کـوي خـدای ګوټـي غولـوي او تـه هغه دوسـت ته اړتيـا نه لـرې چـې روغ نیتۍ ته 

يـې پـه شـک ګورې، خـو په مـوږ کې به ته دغسـې خلـک ومومې چـې اسـيا او اروپا 
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دواړه وسـايت. مـوږ د بکټـرا )بلـخ( ګاونډيان یو، دغومـره ده چې تڼي مـوږ رسه بېلوي. 

مـوږ لـه تڼي نـه د باندې ملک کې آن تـر تریـس )Thraee(پورې اوسـېږو او ويل کیږي 

چـې لـه تريس نه وروسـته مقدونيه پرتـه ده. موږ سـتا د دواړو امپراتوريـو ګاونډيان يو. 

فکـر وکـړه چې اوس ته غواړې موږ سـتا دښـمنان اوسـو یا سـتا دوسـتان.” 

سـکندر د هغـو پـه ځـواب کې  دومـره وویل چـې دی به په خپل بخـت، چې پرې 

اعتـامد لـري، ډډه وکـړي او د دوی مشـوره بـه هـم پـه نظـر کې ولـري او لـه احمق او 

خطرنـاک عمل نـه به ډډه وکـړي)۶۵(

لـه دغـه مـن نـه څرګنـده ده چـې سـاکا دغه لويـان له سـلیم عقـل، پـراخ نظر او 

عقيل اسـتدالل نه ښـه  برخمن او په کايف اندازه زړور وو، چې سـکندر ښـو عملونو ته 

متوجـه کـړي او مشـورې ورکـړي. دا به له دې املـه و چې دوی له ژونـد رسه عالقمن، 

د بـادارۍ او غالمـۍ مخالف او د خپلواک ژوند غوښـتونکي وو. ځينې ممکن تعجب 

وکـړي، چـې کوچیـان او هغـه هـم د دوه زره او درې سـوه کلونـو د مخـه کوچیـان او 

دغسـې پاخه فکرونه؟!

خـو د سـاکا او سـکندر تـر منځ دوسـتي او اعتامد ممکـن نه و. د سـکندر نظامي 

وضـع لـه مسـاګيتانو رسه پـه مقابلـه کې ال هـم خطرناکـه وه. سـپتامنز هم ژونـدی او 

فعـال و او سـکندر يـې پـه باخرت او سـغدیانه کې لـه غټو سـتونزو رسه مخ کـړی و. له 

بلـې خوا سـکندر، چـې د هخامنـيش امپراتوري يې النـدې کړې وه، عـزم کړی و چې 

د سـاکا قومونـه هـم النـدې کـړي، خو لـه هغـو رسه پـه مقابله کې لـه خپل دغـه عزم 

نـه واوښـت او هنـد تـه د تـګ په فکـر کې شـو. پـه دې ډول هغسـې چې د تڼي سـني 

)رس دریـا( د هخامنـيش امپراتـوري پوله وه، دده د امپراتورۍ پوله هم شـوه او سـاکا پر 

پاتې شـول. ځای 

د سـکندر پـه امر د سـاکا له هيئت نه ال د مخـه د رس دریا نه د تېرېدلـو لپاره دولس 

زره کښـتۍ تيـارې شـوې وې، چـې له تختـو، لرګيـو او تېرونو نـه جوړې شـوې وې. 

سـاکاوو کـه څـه هـم د سـکندر پوځيـان په پرلـه پسـې ډول په لندو او غشـو ويشـتل، 

بیـا هـم پـوځ لـه سـني نـه تېـر شـو او د دوی تر منـځ جګـړه ونښـته، چې اخـري بری 

د سـکندر د پـوځ شـو. د سـاکا تلفـات چـې ډېـر وو، معلوم نـه دي. د یونانیانـو هم يو 
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شـمېر سـواره او پيل تلف او ټپي شـول.  سـاکا چې نه الندې کېدونکی نوم ګټلی وو، 

د سـکندر پـه زور قایـل شـول او د روغـې جوړې په مقصد يـې  یو هيئت ور واسـتوه . 

سـکندر هـم د معمـول په شـان د هغه هر کلـی وکړ، خو د برتـه تګ په الره کـې په  په 

هغـه سـيمه کـې چې د مخـه يې درانـه تلفات ورکـړي و. “د اطرايف سـيمو د سـوزولو 

او د جنـګ وړ کسـانو د وژلـو امـر ورکـړ )۶۶(” سـکندر سـغديانې ته سـتون شـو، په 

داسـې حـال کـې چـې سـپتامنز د مخه له سـمرقند نـه باخرت تـه تللـی و. په سـغديانه 

کـې سـکندر څـه وخت چې د دېرشـو مسـاګیتي بنديانـو د وژلو امـر ورکړ، لـه نه فکر 

کېدونکـي حـال رسه مـخ شـو. دغـه بندیان چـې له لـوړو کورنيـو څخـه وو، د دې پر 

ځـای چې خفګان وښـيي خوښـي وښـودله. سـکندر حـران شـو او له هغو نـه یې په 

خپلـه واورېـدل چـې که بل چـا د دوی د اعدام امر ور کـړی وای، دوی بـه خپه وای او 

اوس چـې د نـړۍ فاتـح دغـه امر کـړی دی، دوی پرې ویاړي. سـکندر پـه دغه ځواب 

رسه وغوړېـد او هغـوی يـې وبښـل او هغو هم د وفـا او خدمت وعده وکـړه او په خپل 

قـول ټينګ ودرېـدل )۶۷(.

سـکندر بلخ ته سـتون شـو، پـه همدغه وخـت کې له يونـان او سـوريې څخه څه 

بانـدې څوارلـس زره پـيل او سـپاره مالتـړ ورتـه ورسـېدل او هغـه چـې تر دغـه وخت 

پـورې د سـاکا ټربونـو نـه ډېـر تلفـات ليـديل وو، د هغو پـه النـدې کولو کې نـور هم 

ټينـګ شـو چې واکمنـي ته يې غاړه نه اېښـودله او دغسـې خلک، چې سـپتامنز د هغه 

پـر ضـد ملسـول، کـم نـه وو؛ خو  تر هغـه د مخه سـکندر پـه  ۲۳۸ مخزېږديـز کې په 

مراکنـدا )سـمرقند( کـې پـه يـوه لـوی مصيبـت اوښـتی و او هغـه  دا چـې د کالی ټی 

)Clitus( پـه نامـه خپـل لـوړ رتبه افـرس يې په يوې مېلمسـتيا کې کې د جـر او بحث په 

وخت کې، په داسـې حال کې چې ټول نشـه وو، سـم له السـه په نېزه رسه وواژه. دغه 

وخـت د ځوانـو افرسانـو او مـر افـرس تر منځ حساسـيتونه پيدا شـوي وو او سـکندر 

هـم د ختيځـو واکمنـو په شـان د زورواکۍ الر نيولـې وه، خو کلی ټس داسـې وفا پال 

افـرس و چـې هـم يـې د سـکندر له پـالر رسه پـه صداقـت خدمـت کـړی و او هم یې 

پـه خپلـه د سـکندر پـه يوه نښـته کـې له مرګ نـه ژغورلـی و. سـکندر چې لږ پـه حال 

شـو، خپـل مخ يې په نوکانو شـوکارې کاوه او خپلو سـاتونکيو ته یـې زارۍ کولې چې 

ژونـد يـې ختـم کـړي او له دغـه خجالت نـه یـې وژغـوري. درې  شـپې او ورځې يې 
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پـه خپلـه خيمـه کـې په  لـوږه تېرې کـړې او څه وخـت چـې سـاتونکي او خادمان يې 

پـوه شـول چـې دی غـواړي ځـان هالک کـړي، په خيمـه یـې ور ننوتل او پـرې غالب 

شـول چـې ډوډۍ پـرې  وخوري. پـر هغه  رسبېره پوځيانـو، د دې لپاره چې د سـکندر 

د خجالـت بـار سـپک شـوی وي، پـه رسـمي ډول اعـالن کړه چـې د کالی ټـس وژنه 

جايـزه وه )۶۸(. حقيقـت دا دی چـې د جنګونـو فشـار پـه مقدونيانو بد اثر کـړی و او 

رسه بـې اتفاقـه کـړي يـې وو، خو دا ګډ خطر و چـې دوی يې متفق کـول. په بخدي او 

سـغدیانه کـې د سـپتامنز په مرۍ مقاومـت روان و او په يادې شـوې مېلمسـتیا کې د 

مقدونيـې قومندانانـو تـه طعنـه ورکړل شـوې وه، چې په جنګ کې د سـپتامنز له السـه 

مات شـوي وو)۶۹(.

سـکندر د ژمـي تېرولـو لپـاره د بخـدي پـه الر کـې د سـاکا پولـو تـه نـږدې زنيپـا 

)Xanepa( نومـي ځـای تـه ورسـېد، چـې يـوه کيل لرونکـې ښـېرازه سـيمه وه او يـو 

شـمېر بخديانـو هلتـه پنـاه وړې وه. “ دوی ناڅاپـه د سـکندر پـه یـوه جـرنال امینتاس 

)Amyntas( و دانـګل، جګـړه يـې تـر ډېـره وختـه روانه وسـاتله، خو چې اوه سـوه تنه 

يـې تلفات ورکړل... په شـا شـول. خـو تلفات يې هـم واړول. اتیا تنـه مقدونیان یې له 

منځـه یـووړل او درې نيـم سـوه يې ټپي کړل، خـو د بخدي خلکو رسه له دې هم بښـنه 

وګټلـه)۷۹(. سـکندر چـې دمخـه پـه غونډيـو او هسـکو ځايونـو کې چوڼـۍ جوړې 

کـړې وې او ځايـي اجـر رستـري يـې پکې ځـای پـر ځـای کـړي وو، اوس د هغه په 

ګټـه متامې شـوې. “ سـپتامنز تـه اوس ډېره ګرانه شـوه چې خـواړه او اسـونه ولري، دا 

خـو ال پـر ځـای پرېږده چې د يوې خونـدي مېنې خاوند وي.” رسه له دې هم سـپتامنز 

لـه مسـاګيتي سـاکانه درې زره سـواره تنظيم کـړل او ديوې لويې حملې بندوبسـت يې 

ونيـوه، خـو پـه  هغه نښـته کې چـې د کـوی نـس )Coenus( پـه قومندانـۍ د مقدوين 

پوځ او سـپتامنز د ملېشـاوو تر منځ وشـوه، لومړين غالب شـول او د سـپتامنز اته سـوه 

سـواره او د مقدونيانـو تـر هغه ډېر کم تلفات وشـول او په خپله سـپتامنز له مسـاګيتانو 

رسه دښـتې ته په شـا شـو. د سـپيتامنز د مـرګ پـه اړه دوه روايتونـه را پاتې دي.

د مؤلـف اريـن پـه راويـت له سـپتامنز نـه زیاتـره باخرتیان او سـغديان جال شـول 

او مسـاګيتانو یـې کامـپ چـور کړ او هغـه یې له ځانـه رسه بوتـه او چې يـې واورېدل 

سـکندر لـه پـوځ رسه د دوی پـه لـور روان دی، سـپتامنز يـې و واژه او رس يـې هغـه ته 
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واسـتوه )۷۱(.  دغـه روايـت پـه ډېرو اثارو کـې راوړل شـوی ، خو هغه د اعتبـار وړ نه 

ښـکاري.. سـکندر تـه ګرانـه وه چـې مسـاګيتان په  خپله سـيمه کـې الندې کـړي. دا 

هـم عجیبـه معلومېـږي چې مسـاګیتان بـه د یوه غېـر یقيني خطر نـه د بچ کېدلـو لپاره 

سـپتامنز يانـې هغـه څوک و وژين، چـې “ د ټول ولـس د خلکو د جنګ، محـرک و او 

مرانـو یـې وررسه اتحـاد کـړی و)۷۲(. د ورم د تاریخپـوه )روفوس( راویـت ګرد رسه 

بېـل دی. د هغـه په روايت سـپتامنز چې د نشـې په حـال کې ډوب ويـده و، مېرمنې يې 

پـه تـوره د هغـه رس له غاړې نه پـرې کړ. مېرمن يې لـه جنګونو او کوچې ډولـه ژوند نه 

پـه تنـګ شـوې او ترېنه یې په وار وار غوښـتي وو، چـې په خپلو اوالدونـو رحم وکړي 

او لـه جنـګ نه الس واخيل او سـکندر ته تسـليم يش، خو هغـه د  د دې زارۍ نه منلې 

او ورتـه یـې ويـل چـې ده ته مرګ له تسـليمۍ نه لـږ درد نـاک دی )۷۳(.

حقيقـت چـې هـر څه وي، سـپتامنز د نن روځې پـه اصطالح یو داسـې ګورياليي 

قومنـدان و، چـې د خپلواکـۍ د مدافعانـو په مالتړ يې د سـکندر نـه ماتېدونکی پوځ په 

باخـرت او سـغديانه کـې تـر دوو کلونـو نه ډېر ټـال کړ او ډېر يـې ترېنه له منځـه يووړل. 

د نـړۍ دغـه نامتـو قومنـدان هغومره چې له سـپتامنز نه سـتونزې لېدلـې دی، له بل چا 

یې نـه دي ليدلې.

د سـپتامنز پـه مـرګ رسه منظم مقاومـت له منځ الړ، خو په بدخشـان او سـغديانه 

او ځينـو نـورو ځايونو کې دغسـې سـختې غرنۍ سـيمې ال هم وې، چـې لويانو يې د 

سـکندر واکنـي نه منله. د بدخشـان پـه غرينو حصارونو کـې څلور دغسـې لويان وو، 

چـې پـه خپلو لـوړو او ټينګو کالګانو کـې يې ځانونه خونـدي لیدل. سـکندر د  ۳۲۸ 

مخزېږديـز کال د رسه ژمـي پـه پـای کـې پرې غالب شـو، خـو “ په دغه مـارش کې يې 

نـږدې دوه زره رستـري د سـړو او منونيـا نـه له السـه ورکـړل.” بل غرنی حصـار د “ د 

سـغدیانه غـر” و چـې نـه النـدې کېدونکـی ګڼـل کېـده او د بلخ يـوه مر اوکسـيارتز 

)Oxyartes( خپـل رستـري لـه خوراکـي څيزونـو او خپلـې کورنۍ رسه هلتـه ځای پر 

ځـای کـړي وو. دوی دغومـره ډاډه وو چـې د سـکندر دپېغـام پـه برابر کې په رشـخند 

رسه ځـواب ورکـړی و، چـې دوی بـه “يـوازې وزر لرونکـو رستېرو ته تسـلیم يش.” او 

چـې د سـکندر انجيـرنان او ډېـر نـور په شـپه کـې غره تـه وختـل دوی بيا ورته تسـليم 

.)۷۴( شول 
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سـکندر پـه دې ډول لـه درې کالـه جګـړې کولـو او سـختو سـتونزو لـه ګاللـو او 

ډېـرو انسـاين تلفاتو لـه ورکولو نه وروسـته پـه  ۳۲۷ مخزېږديز کال کې پـه دې بريالی 

شـو، چـې باخـرت يانې بلـخ، بدخشـان، هـرات او تـر  رسدريا پـورې سـغدیانه الندې 

کـړي. ده د خپلـې واکمنـۍ د خونـدي کولو لپـاره يو لړ نـوي کارونه وکـړل او پخواين 

يـې رستـه ورسـول. غـټ کار یـې هغـه شـپږ لويـې نظامي چوڼـۍ يـا حصارونـه وو، 

چې د سـکندريې په نامه ورو، ورو ښـارونه او د سـوداګرۍ د ودې المل شـول. پورته 

یـادې شـوې سـيمې د پخوا په شـان د بخدي يـا بکټريانه تـر الس الندې سـيمې وې، 

چـې يـوازې اریـن نژاد خلـک پکې اوسـېدل او سـکندر د بخـدي نـوی وايل امينتاس 

)Amyntas( تـه یـې لـس زره پـيل رستـري او درې نيـم زره سـواره تخصيص کړل.

د سـکندر بـل کار دا و، چـې د باخرت او سـغديانې له لوړو کورنیـو څخه یې دېرش 

زره ځوانـان راټـول کـړل او د مقـدوين ډولـه نظامـي روزنې النـدې يې ونيـول. په دغه 

مقصـد چـې اوس به یرغمل او وروسـته بـه پوځي افـرسان وي. سـکندر دوی دغومره 

مهـم ګڼـل چـې هغوی يـې “خپل ځـای ناسـتي” ونومول يانـې هغوی چـې د افرسانو 

پـه توګـه بـه د مقدوين سـاتونکو ځايونه نيي. د سـکندر بل اسـايس مدين نوښـت دا 

و چـې د باخـرت د يـوه محـيل واکمـن اکسـیارتز )Oxyartes( لـه لور رخسـانې رسه یې 

پـه خاصـو مراسـمو رسه واده وکـړ، لکـه چې وروسـته د هغه ځای ناسـتي سـلوکوس 

نیکاتـور د سـپتامنز لـه لور اپامـه )Apama( رسه واده وکړ او د دوی يـو زوی بیا په يونان 

باخـرتي دوره کـې پاچـا شـو )۷۵(. دا ټـول پـه دغسـې حال کـې چې سـکندر په دغو 

سـيمو کـې ډېرې سـتونزې ليدلې او ډېـر رستري يې لـه منځه وړل شـوي وو او عنعنه 

پـال افـرسان یـې نـارايض وو. رسه لـه دې هم سـکندر پـه دغو او نـورو کارونـو رسه د 

الندې شـويو ولسـونو او یونانيانو تر منـځ د برابرۍ او خپلـوۍ اړيکې ټينګې کړې، که 

څـه هم اسـتاد یې ارسـطو غر یونانيـان “بربريان” ګڼل. سـکندر د بـل کال د پرسيل په 

اخـر کـې لـه زراسـپه )بلخ( نـه د هند په لور وروسـته له هغه روان شـو، چـې په بخدي 

کـې يـې خپـل شـل زره نـاروغ او ټپـي رستـري لـه ځايـي خلکـو رسه ځای پـر ځای 

کـړل. د ده پـه څـه بانـدې يـو لک پـوځ کـې لـه مقدونيانـو او یونانیانـو رسه باخرتیان، 

سـغديانیان، سـاکا او نور هم ملګري وو. په دې حسـاب سـکندر په تاريخ کې لومړنی 

کـس کيـږي، چـې د  ختيځو او لويديځو ولسـونو په نـږدې کولو کې يې نوښـت کړی 
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او پـه دغـه چلنـد رسه یې پـه باخرت کې د یوه نـوي او ډيناميک مدنيت د هسـکېدو لپاره 

ډګـر هـوار کـړی، چې وروسـته به یې بیـان ويش.

سکندر په ختيځه اريانا کې:

سـکندر د  ۳۲۷ مخزېږديـز کال پـه پـرسيل کې له زراسـپه )بلخ( نـه د هند په نيت 

لـه څـه بانـدې يو لـک پونـاين او باخرتي پـوځ رسه روان شـو او په لسـو ورځـو کې د 

کوشـان کوتـل لـه الرې لـه هندوکـش نه واوښـت او بګـرام ته ورسـېد، چـې هلته يې 

د مخـه یـوه چاوڼـۍ جـوړه کـړې وه. دلتـه د هند د تاکسـيال پاچـا او نور  شـهزاده ګان 

ورغلـل او د خپـل رقيـب د پنجـاب پياوړي پاچـا  پـورس )Pourus( د النـدې کولو په 

مقصـد يې د مرسـتې وعـده ورکړه. د همدغه مقصـد لپاره دوی پيالن او نور سـوغاتونه 

هـم هغـه تـه وړاندې کړل. سـکندر د کابل سـني پر غاړه ته، تـر څو ننني جـالل آباد ته 

نږدې د نياسـا )Nyasa( ښـار ته ورسـېد، چې مؤسس يې د ډايونیسـس )Dionysus( په 

نامـه يـو خـدای ګوټـي ګڼل کېده او سـکندر هغـه په خپل حال پرېښـود. سـکندر دلته 

خپـل پـوځ دوه ځايـه کـړ، وړه برخـه یـې د دوه قومندانانو پـه رسوالۍ د خیـرب له الرې 

د اباسـني يـا انـډوس )Indus( تـه درسـېدلو پـه مقصـد وګامرلـه او په خپله یـې د پوځ 

لـه لويـې برخـې رسه د کونړ )خوسـپس( او باجـوړ الر ونيوله )۷۶(. په کونړ کې اسـپه 

سـيان )Aspasians(  او پـه باجـوړ کې د هغو یـوه څانګه ګورايينـان )Guraeans( او په 

سـوات کـې يې بلـه څانګـه اسـايس نيـان )Assacenians( پـه کالګانو کې اوسـېدل. 

اسـپه سـيان په سانسـکرېت کې اسـواکا )Asvaka( يا اسـوه غانه يادېدل، چې وروسته 

پـه اسـالمي دوره کې پـه افغان یاد شـول.

د خیـرب د الرې پـوځ بـې لـه کـوم خطرنـاک مقاومت نه پـه څه باندې يوه مياشـت 

کـې اباسـني تـه ورسـېد، خو سـکندر په کونـړ کې لـه ټينګ مقاومـت رسه مخ شـو. د 

مؤلـف ګریـن پـه وينا “ لـه هغې غرنۍ سـيمې نه چې دی تېر شـو ګرانـه وه چې جوړه 

وکـړي او لـه ډېـرو دغسـې قـوي خلکـو رسه مـخ شـو چـې ځانونه يـې لومـړی درجه 

جنګيـايل ثابـت کـړل. پـه يوه نښـته کـې يې غـيش لـه اوږې نه تېـر شـو او د جنګ تر 

پايـه پـورې )چـې د ۳۲۷ لـه نومـرب نـه د ۳۲۶ تـر فـربورۍ پـورې اوږد شـو( حال يې 
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چـې پـه دقيـق ډول وښـوول يش، خـورا لړزنـده او عصبـي به بیـان يش. زیاتـره دیوال 

لرونکـي ښـارګوټي چـې ده پـرې ودانـګل د دې پـر ځـای چـې خپـل ورونـه پرانېزي،  

ټينـګ مقاومـت وښـود او څـه وخت چـې په پـای کې الندې شـول، اوسـېدونکي يې 

د انتقـام پـه ډول ټـول له تېغ نه تېـر کړل)۷۷(. سـکندر د انـډاکا )Indaca(، انـداراج؟، 

برکـوټ) بریکـوټ )Birkot او آري ګايـن )Arigaion( هرنـای یـا ارنوايي ښـارګوټو له 

النـدې کولـو نه وروسـته د چرتال ښـار هم الندې کړ، چې د اسـپه سـيو ډېر مهم ښـار 

و)۷۸(. د اساسـنيانو پـه ملـک کـې د مسـاګا )Massaga( ښـارګوټي له څلـورو ورځو 

نښـتو نه وروسـته پـه سـختۍ رسه ونيول شـو او د هغـه اوه زره هندي رستـري اجیران 

يـې، چې د اسـپه سـيانو واکمـن اسـتخدام کـړي وو، ووژل. دوی د جنګ پـه اخر کې 

يونانيانو ته تسـليم شـوي وو )۷۹(. د اساسـنیانو په سـيمه کې د اورنوس )Ornos( غر 

و، چـې د اوسـني سـوات او بونـر خلکـو ورته پنـاه وړې وه. سـکندر د هغـو د الندې 

کولـو پـه نیـت هـم شـو، لکـه چـې د سـغديانه غره کـې يـې هم همدغسـې کـړي و. 

يونانيـان معتقد وو، چـې د دوی خدايګوټو دايـوين سـوس )Dionysus( او هېراکليس 

ډېـر د مخـه هنـد النـدې کړی وو، سـکندر وغوښـتل چې د هغـو تقلید وکـړي، بلکې 

تـر هغـو نـه ال زیات وکـړي، نو يې هلتـه په جګړه کـې په خپلـه برخه واخيسـتله... او 

تـر احتيـاط نـه زیـات لـه انرجي نـه کار واخيسـت او پـه پای کې چـې له هـرې خوا نه 

پـرې ګوزارونـه کېـدل، پـه ځمکـه ولوېد او سـخت ټپي شـو. اخـري بـری رسه له دې 

هـم د مقدونيانـو شـو او سـکندر لومـړی کس و، چـې د غـره رسته وخوت. د اباسـني 

پـه لويديـځ کـې د هغـه اخـري عمل ډېر زيـږ و. لـه پلوتارک نـه روایت دی، چـې “...

وروسـته لـه هغـه چې هغـه په يوه ښـار کـې وررسه اوربند وکـړ، پرې ښـوول چې والړ 

يش، د تـګ پـه وخـت کـې يـې پرې نابـربه ودانـګل او ټـول يـې ووژل او دغـه عمل د 

هغـه پـه نظامـي سـوانح کـې د یـوه داغ پـه شـان نښـتی دی، په نـورو ټولـو حالتو کې 

هغـه د یـوه پاچـا پـه شـان د رواج لـه مخې جنـګ کـړی دی )۸۰(. د سـکندر تاریخي 

بيوګـرايف ليکونکـی پروفیـرس پيټـر ګرين وايـی چې “ د هنـدوش )هندوکـش( جنګي 

قومونـو سـکندر لـه دغسـې ډېـر سـخت مقاومـت رسه مـخ کـړ، چـې هغـه هيڅکله 

تجربـه کړی نـه و )۸۱(.
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سکندر په هند کې :

سـکندر د ۳۲۶  مخزېږديـز کال په اپريل کې د خپل پـوځ د دواړو برخو په رسوايل 

لـه اباسـني نـه او د هنـد پـه برخـه کـې چې له اټـک نه یـو څو ميلـه لرې په شـامل کې 

پـروت دی، تېر شـو او د تاکسـيال د نوي پاچـا )امفي( په نظامي مرسـته د پاچا پورس د 

النـدې کولـو پـه نيت د پنجاب په لور روان شـو. د تاکسـيال د اباسـني او جيلم نه اخوا 

د پاچـا پـورس عالقـه وه، چـې پـه هند کـې تر ټولو پيـاوړی پاچـا و. ده هم د بېسـوس 

پـه شـان فکـر کاوه، چـې سـکندر به له خپـل پـوځ رسه ونه يش کـړی چـې د جيلم له 

سـني نـه تېـر يش، خـو سـکندر لـه هغـه نـه تېر شـو، لکـه چـې د مخه لـه امو نـه تېر 

شـوی و. پـه هغـې جګـړې کې چې د پـورس پاچـا د پوځ او د سـکندر د پـوځ تر منځ 

ونښـتله، د هنـد لـه پوځ نه نږدې شـل زره پـيل او درې زره سـواره تلف شـول. يونانيانو 

هـم تلفـات ورکـړل. په پای کـې پاچا پورس سـکندر ته تسـليم شـو او د دواړو تر منځ 

روغه وشـوه او دواړه رسه مخامخ شـول. پورس د سـکندر د یوې پوښـتنې په برابر کې 

چـې اوس څـه دررسه وکـړم وويـل، چـې “ دغسـې سـلوک رارسه وکـړه، چې يـو پاچا 

يې بايـد وکړي.”

سـکندر بیـا وپوښـته، چـې کـه کـوم بـل څـه رانـه غـواړې؟ پـه ځـواب کـې يـې 

واورېـدل چـې “ زمـا پـه دغه غوښـتنه کې هـر څه پراتـه دي.” سـکندر په دغـه ځواب 

رسه خـوښ شـو او پاچاهـي يـې بېرتـه ورکـړه.)۸۲(

د غالـب او مغلـوب پاچايانـو دغه محاوره د احمدشـاه ُدراين او د پنجاب د مغلو د 

مغلـوب وايـرسای مر معـني امللک محاوره را په يـادوي، چې څه بانـدې دوه زره کاله 

وروسـته لـه هغـه الهور ته نږدې شـوې وه. معني امللک د احمد شـاه د دغې پوښـتنې 

پـه ځـواب کـې چې که زه سـتا الس ته درغلی وای څـه به دې رارسه کـړي وای؟ وويل 

چـې “ مـا بـه دې رس پرې کړی او هغـه به مې خپل شاهنشـاه ته اسـتولی وای.” احمد 

شـاه بيـا وپوښـته وکـړه، اوس چـې تـه زما پـه الس کې يـې څـه دررسه وکـړم؟ هغه بیا 

وويـل چـې “ که سـوداګر يې خـرڅ مې کړه، خـو ته پاچا يـې )يو عادل او زړسـواندی 

پاچا( احسـان رارسه وکړه او ومې بښـه.”
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احمد شاه همدغسې وکړل)۸۳(.

خـو سـکندر د خپـل بـري په هسـکه او د ځوانۍ په قـوت کې د خپل پـوځ په برابر 

کـې مغلوب شـو. له جنګ نه سـتومانو او له خپل وطن نه مسـافرو رستـرو او افرسانو 

يـې نـور نه غوښـتل جنـګ وکـړي او  مختـه والړ يش. سـکندر ډېر کوښـښ وکړ چې 

هغـوی لـه خپل عـزم نـه واړوي، خو بريالی نه شـو. کـه څه هـم د اوږدې وينـا په ترڅ 

کـې يـې ورتـه وويل چې تاسـې زما پـه قومندانۍ ډېـر هېوادونـه الندې کـړي او نږدې 

ده چـې ټولـه نـړۍ ونيسـو او “... دغسـې امپراتـوري به هيـڅ پولې ونه لـري، خو هغه 

چـې خـدای د ټولې نړۍ لپـاره ټاکيل دي.” دا يـې هم ورته وويل، چې “ الندې شـوې 

نـړۍ پـه تاسـو پـورې اړه لري، د شـتمنۍ زياتـره برخه یې ال د مخه د تاسـو په السـونو 

کـې لوېـږي او هغـه وخـت چې ټوله اسـيا النـدې يش ، زه به لـه دېنه هـم وړاندې الړ 

شـم چـې يوازې ستاسـې غوښـتنې پـوره کـړم. له هغه نـه چې تاسـې خیال کـوې ډېر 

شـته او قـدرت بـه ولـرئ. زه به هغـوی چې پاتـې يش، د هغو درخـې وړ وګرځوم چې 

غواړي سـتانه يش.”

کـوي نـس )Coenus(يـوه افـرس د نـورو لـه خـوا د اوږدې مودبې وينا پـه ترڅ کې 

د ټولـو د ګټـې او مصونيـت پـه خاطر وويل، چـې ټول موجـود پوځيان “... لـه تا رسه 

د جنـګ خطرونـه او سـختۍ ګايل او لـه هغـو نـه ځينـې وژل شـوي، ځينـې چـې په 

زخمونـو رسه معيـوب شـوي وو، د اسـيا په بېلو، بېلـو برخو کې پاتې شـوي دي او ډېر 

نـور لـه ناروغـۍ نـه مړه شـوي دي او پـه دې ډول لـه هغه لـوی پوځ نه کم پاتې شـوي 

او د يوڅـو نـورو روغتيـا او پخوانـی قـوت او عـزم لـه منځه تللـی دی. دوی هـر يو په 

ټينګـه غـواړي خپـل پالر او مـور يا خپله مېرمـن او بچيان، کـه ژونـدي وي، وويني او 

ټـول د خپـل کـور اشـنا خـاوره غـواړي. پـه دې هيله چې لـه رسه يـې ووينـي او ژوند 

وکـړي، نـه پـه غريبـۍ او بې نومـۍ رسه، د پخوا په شـان، بلکـې په هغـې خزانې چې 

د تـا لـه برکتـه يې ګټيل په ښـه نامه او شـتمنۍ رسه. کوښـښ مه کوه د دغسـې کسـانو 

قومنـداين وکـړې، چـې نـه غـواړي در پسـې الړ يش، که د هغـو زړه دررسه نـه وي، ته 

بـه د هغـو پخوانـۍ زړورتيـا يـا پخوانی روح ونـه مومـې... صاحبه! که تر هـر څه لوړ 

یـو څيـز وي، چـې يو بریالـی کس پرې پـوه يش، هغـه دا دی چې څه وخـت پر ځای 

)۸۴( ودرېږي. 
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د سکندر وروستی وخت:

سـکندر بيـا نـه یـوازې پر ځـای ودرېـد، بلکې پـر شـا والړ او پـه رسه اوړی کې د 

بلوچسـتان د ګاکـرو لـه پاسـه د مقدونيـې په لور روان شـو او وروسـته له هغـه چې په 

دغـه سـخته الره او تودخـې کـې يـې ډېـر رستـري هالک شـول، بابـل ته ورسـېد. تر 

هغـه د مخـه د سوسـه )Susa( په ښـار کـې د باخـرت او فـارس ملکونو له لـوړو کورنيو 

نـه پـه يـوه  روایت نهـه زره او پـه بل روايت لـس زره نجونـې د پوځ رستېـرو او افرسانو 

تـه پـه لـوړو مراسـمو رسه واده کـړې. د داريـوش يوه لـور يې لـه ځـان رسه او د هغه د 

کورنـۍ نـورې نجونـې او همداسـې د نورو لـوړو کورنيـو نجونې يې له خپلـو افرسانو 

رسه جـوړه کـړې، چـې په هغـو کې د سـپتامنز لـور اپامه هـم وه، چې سلوسـکو نيکه 

تـور تـه يـې واده کړه. وروسـته په بابل کې يې خپـل وطنوال پـه دې ډول مخاطب کړل.

“ غـواړم در يـاده کـړم چـې هغـه وخـت چې زمـوږ په خدمت کې شـامل شـوئ، 

ستاسـې حـال څنګـه و؟ او بـل بـه د خپـل پالر لـه وخت نـه رشوع وکـړم، هغه وخت 

چـې هغـه وموندلی تاسـې خوار، بـې وزيل او کوچـي خلک وئ، چې د غـرو په ملنو 

کـې مـو وړې رمـې پيولـې، چـې هغـه مـو د غرنيـو ګاونډيـو قومونو پـه مقابـل کې له 

جنـګ نـه پرته سـاتلی نه شـوې، هغـه هم زياتـره وخت پـه نابريـايل ډول. د اغوسـتلو 

لپـاره هغـه د پوټکـو پـر ځـای کايل در کـړل او له سـپېرو غرو نه یې ښـېرازو هـوارو ته 

ښـکته کـړئ او درته یې وښـووله چې له دغـو قومي خلکو رسه وجنګېـږئ، د دې لپاره 

چـې مجبـور نه اوسـئ د خپـل ژوند د خونديتـوب لپاره سـختو ځايونو ته پناه يوسـئ. 

هغـه ښـارونو ته راوسـتلئ، عـادل قوانـني او ضابطې او مـدين رواجونه يـې درکړل. په 

دغـو بربريانـو بانـدې يـې واکمن کـړئ، يانې هغـوی چې تل يـې  ځورولـئ، ځپلئ او 

مريي کولئ او تاسـې يې له الس الندې کسـانو څخه خپلواکۍ ته ورسـولئ” سـکندر 

وروسـته لـه هغـه چـې د خپل پالر له خـوا د یونان د النـدې کولو قصه وکـړه، په خپلې 

قومندانـۍ رسه يـې د هخامنـيش امپراتورۍ، مرص، باخرت، سـغديانې او هنـد د الندې 

کولو بیـان وکړ.

“ مـا لـه خپـل پـالر نـه د رسو او سـپينو زرو يـو څـو جامونـه او د شـپېتو تاالنـو 

)Talents( يـوه خزانـه او پنځـه سـوه تـاالن پور پـه مراث وموندل. اته سـوه نـور تاالن 
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مـې پـور کړل او له دغسـې هېـواد نه روان شـوم چې حتی تاسـې يې مړولی نه شـوئ. 

اوس مـرص، سـايرين )Cyerne( چـې بـې له جنګ نه مې تر السـه کړل، ستاسـې دي. 

د بابـل، باخـرت، سوسـه او د ليديـا شـتمني، د پاړسـيانو شـتمني، او د هنديانو شـتمني 

ټولـې ستاسـو دي او رس خالصـی سـمندر ستاسـو دی. له تاسـو نـه والیـان، جرناالن 

او لـوی واکمنـان هسـک شـوي دي. زه لـه دغو ډېـرو غنيمتونـو څخه ، له دغـه تاج او 

زېـړې چپنـې نـه پرتـه څـه لرم؟ مـا هيڅ څيـز د ځـان لپاره سـاتلی نـه دی. له تاسـو نه 

هيڅـوک لـه دغـو شـتمنيو نه پرته چې تاسـې لپاره سـاتل کيـږي، زما شـخيص خزانې 

تـه ګوتـه نيولـی نـه يش. زه د هيڅ څيز سـاتلو لپـاره اړتيا نه لـرم، ځکه چـې زه هغه څه 

خـورم چـې تاسـې يې خـورئ. د ستاسـو په شـان خـوب کـوم. په رښـتيا کـوم خواړه 

چـې زه يـې خـورم زیاتـره وخت نظر د تاسـو له خوړو نه چې ښـه دي، ال سـاده دي او 

زه پوهېـږم چې زياتره وخت زه هسـې ويښ ناسـت يم، چې وګورم تاسـې پـه ارامۍ او 

مصؤنيـت رسه خـوب وکـړئ. له تاسـو نه ځينې ګيلې کوي، چې سـتونزې او سـختۍ 

مـو ګاللـې دي، آيـا له تاسـو نه څـوک ويلی يش چې تاسـو هغـه سـتونزې ګاللې دي 

چـې مـا نـه دي ګاللې؟ له تاسـو نه څـوک ويلی يش چـې هغه زما لپاره ډېرې سـختۍ 

تېـرې کـړې نظـر دې تـه چې ما یې په اړه سـختۍ ګاللـې دي؟ راځـئ اوس هر يو چې 

لـه تاسـو نـه زخمونـه لري ځـان لـوڅ کـړئ او زه به خپـل زخمونه وښـييم. زمـا د بدن 

هيـڅ برخـه البتـه د مخـې برخې لـه داغونو نه خايل نه ده او نه داسـې وسـله شـته چې 

زمـا پـه بـدن باندې يې نښـې نه وي پـرې اېښـې. زه د الس په الس جګړه کـې په تورې 

رسه ټپـي شـوی يـم، زه په غشـو او منجليقونو په ګولیو سـوری شـوی يم، زه بیـا بیا او 

ټـول ستاسـې پـه خاطـر بـه کاڼو او سـوټيو وهل شـوی يـم. ما ستاسـې د ودونـو لپاره 

جشـنونه نيـويل دي او د تاسـې ډېرو ماشـومان به زما د ماشـومانو خپلـوان وي )۸۵(” 

خـو د ده د وينـا اخـري برخه رښـتيا نه شـوه، ځکه چـې دی په همدغه بابل ښـار کې د  

۳۲۳ مخزېږديـز کال د جـون پـه ديارلسـمه د درې دېـرش کلونـو په منګ پـه ظاهر کې 

د شـديدې تبـې له امله مړ شـو.

پـه نـړۍ کـې د سـکندر پـه شـان قومنـدان، هغه هـم ځـوان قومنـدان، نـه دی تېر 

شـوی. ده د خپـل وخـت نـږدې ټولـه معلومـه نـړۍ پـه لنـډه مـوده کـې النـدې کړه. 

پـه هغـو يـې هيـڅ رحـم نـه کاوه، چـې وررسه جنګېـدل او مغلوبېـدل. څنګـه چې ده 
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بېحسـابه جګـړې ګټلې، بېحسـابه انسـانان هم وژل شـوي دي، که څه هـم هغوی یې 

بښـل چـې ورتـه تسـليمېدل. له بلـې خوا ده پـه بابل کې د يوې سـرتې غونـډې په ترڅ 

کـې د مغلوبـو او غالبو ولسـونو د زرګونو نارینه او ښـځينه ځوانانو په جـوړه کولو رسه 

د دغـو ولسـونو تـر منـځ “ د پخالينـې او اتحـاد” بنسـټ هـم کېښـود، په دغـه مقصد 

چـې د النـدې شـويو او فاتحانـو تـر منـځ توپر لـه منځـه یـويس. )۸۶(” ده ال د مخه 

پـه باخـرت  کـې د همدغـه مقصـد د واقعـي کېدلو په لـور عمـيل ګامونه اخيسـتي وو، 

چـې نتیجـه يـې هلته د یوه نـوي ډيناميک مدنیت هسـکېدنه شـوه. په واقع کـې د ده په 

يرغلونـو رسه د ختيـځ او لویديـځ تـر منـځ د لومړي ځل لپـاره دسـوداګرۍ او پوهاوي 

الر خالصـه شـوه، خـو د ده د خپلـې وينـا له مخـې ده مغلوب ولسـونه لـوټ کړل، په 

دغـه مقصـد چـې خپـل خـوار مقدونيـان او یونانيان شـتمن کړي، نـو د سـاکا مرانو 

هغـه وينـا سـمه وختله چـې ورته يې ويـيل وو، چې “  تـه لومړی کس يـې چې له حد 

نـه د ډېـرو څيزونـو لـه لرلو رسه دې لـوږه پيدا کـړې ده.” له دې ټولـو رسه رسه يا د هغو 

لـه املـه سـکندر او کارونـه يـې اوس هـم د معام پـه شـان دي او تاريخپوهانـو د دغې 

معـام د پوهېدلـو پـه مقصـد ډېر اثار کښـيل او ال یې هم کاږي. سـکندر پـه نړۍ کې د 

هغـو لـه ډلـې نه دی، چې پـه اړه يې بیخـي ډېر اثار خپاره شـوي دي. په خـاص ډول د 

يادونـې وړ ده چـې د سـکندر لـه امله د اریانـا د ولسـونو تاريخ د لومړي ځـل لپاره ډېر 

روښـان شـو، خـو تر اوسـه پـه قانـع کوونکـې توګه يقيني شـوې نـه ده، چې سـکندر 

ولې دغسـې نـه فکـر کېدونکي کارونـه وکړل. 

يونانـ  باخرتي دولت:

د سـکندر له مړينې نه زر وروسـته “سـپېڅلی اتحاد” له منځه الړ او امپراتوري يې 

لـه څـه کړکېچ نه وروسـته د هغـه د څلورو جرناالنو تر منځ ووېشـل شـوه: مقدونیه، او 

یونان د کسـاندر )Cassander( مرص د بطليموس )Ptolemy(، تريسـس او وړه اسـيا د 

 Selecuz( او بابل، پارس، باخرت د سـلوکوس نيکاتور )Laysmachus( الی سـامکوس

Nicotar( شـول. پـه دې ډول نیکاتـور چـې د بابـل وايل و، پـه ۳۱۲ کـې د سـکندر د 

امپراتـورۍ د پراخـې برخـې واکمـن شـو، خو پـه ۳۰۵ مخزېږديز کال کې مجبور شـو 
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چـې د هندوکـش ختيځـې خـوا سـيمې د هنـد پاچـا چنـدرا ګوپتا موریـا تـه پرېږدي، 

چـې د سـکندر لـه مړينـې نـه وروسـته پاچـا شـوی او د پتـايل پوتـره يـا پتنـه ښـار يې 

مرکـز  ټاکلـی و. ده د نيکاتـور ټـول هغـه کوښښـونه شـنډ کـړل، چـې د امپراتـورۍ د 

ختيځـو برخـو د خونـدي کولـو لپـاره يـې کـول. د يوه تـړون له مخـې نيکاتـور ومنله، 

چـې د پنځـه سـوه پيالنـو پـه عـوض کې دغـه سـيمې د ګـد روسـيه )بلوچسـتان(  په 

ګـډون چندراګوپتـا تـه پرېږدي. رسه لـه دې هم د موریـا کورنۍ په ګندهـارا یانې کابل 

او کندهـار بانـدې حاکمـه شـوه. پـه دې ډول د هندکـش غرونـه د سـلوکوس او موريا 

کورنـۍ تـر منـځ پوله شـول. دغـه امپراتـوري د چنـدرا کوپتا د ملي، اشـوکا پـه دوره 

کـې لـه هـرات نه تر بنګال او ميسـوري پـورې پراخـه وه او بودايي دين هـم پکې خپور 

شـو. بوديـزم حتـی په چـني کې هم د مذهبـي ډلو په کوښـښ رسه الر وموندلـه، خو د 

اشـوکا لـه واکمنـۍ وروسـته د موريا امپراتـوري چې د هنـد لومړۍ امپراتـوري وه، مخ 

پـه ځـوړي شـوه او پـه ۱۸۵ مخزېږديـز کـې د ۱۳۶ کلونـو عمـر نه وروسـته لـه منځه 

الړه. د چندراګوپتـا تـر وخـت پـورې د هنديانـو ژبه، سانسـکرېت يوازې ویـل کېده او 

لـه هغه وروسـته ولیکل شـوه)۸۷(.

باخـرت تـه د نیکاتـور توجـه هم هغومره ډېـره وه، لکه د سـکندر چـې وه. دی هم د 

سـکندر پـه شـان د باخرتيانـو زوم و او پـه هغه  رسبېـره ډېـر يونانيـان او مقدونيان لکه 

چـې  دمخـه ویل شـوي، پـه باخرت کـې پاتې شـوي وو. لکه چې ويل شـوي سـکندر  

رسبېـره پـر دې چې سـل زره ټپي او ناروغ یونانيـان یې له ځايي خلکو رسه پرې اېښـي 

و، د باخـرت او سـغدیانې لـه لـوړو کورنيـو څـه یـې دېـرش زره ځوانان نظامـي خدمت 

تـه جلـب کـړي وو.  رسبېـره پر دې پـه اريا )هـرات( اراکـوزي )کندهار(، بلـخ )بکټرا( 

او داسـې يـې هـم پـه سـغديانه کې يو لـړ نظامـي چوڼۍ جـوړې کـړې وې، چې هغه 

ورو، ورو په ښـارونو بدلې شـوې او يونانيان پکې اوسـېدل. سـلوکوس )۳۱۱ــــــــ 

۳۸۱ مخزېږديـز( او د هغـه ځـای ناسـتی زوی انتیاکـوس )Antio Chus( په باخرت کې 

د يونانيانـو ځـای پـر ځای کولـو ته ال هـم دوام ورکړ. دوی د نویو ښـارونو بنسـټ هم 

کېښـود چـې پـه دغه عمـل رسه یـې د یوناين کولـو حرکت پيـاوړی کـړ. د دغه حرکت 

غټـه بېلګـه د آي خانـم ښـار دی، چې په ختيـځ باخرت کـې د امو او کوکچې سـينونو د 

یـو ځـای کېدلـو په برخه کې په مخزېږدي ۳۰۰ کې يې بنسـټ کېښـودل شـو. بنسـټ 
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اېښـودونکی يـې پـه خپلـه نیکاتـور و. دغه ښـار هـم د یوناين ښـارونو په شـان د یوې 

جګـې غونـډۍ پـه اړخ کـې ودان شـو. اصـيل نـوم يـې يونـاين و، چـې تر اوسـه هم 

معلـوم شـوی نـه دی. ښـار د یونانيانـو او بـه خـاص ډول د هغـو د واکمنې ډلـې لپاره 

جـوړ شـوی و او هغـه ځانګړتیـاوې يې لرلې، چې یوناين ښـارونو لرلې  لکـه د واکمن 

ماڼـۍ، جمنازيېـم، تياتر، پـراخ انګړونـه او ډبرينې پنډې سـتنې. )۸۸(.

آي خانـم د باخـرت مرکـز شـوی و، چـې وايل یـې لـه هغـه نـه د سـلوکوس تـر 

الس النـدې باخـرت او سـغديانه اداره کولـه. مهمـه داده چـې د باخـرت وايل ديودوتـس 

)Diodotus( پـه ۲۵۶ مخزېږديـز کـې  باخـرت خپلواک  اعـالن کړ او پـه دې ډول يې د 

ــــــ باخرتي خپلواک دولت بنسـټ کېښـود، چـې څه باندې يوه پېـړۍ يې په  يونـانـ 

باخـرت کـې عمـر وکـړ. دغه دولـت چې په شـامل کې ډېـر ځايونـه د مرو په ګـډون له 

السـه ورکـړل، د ختيـځ په لـور يې ډېـر پرمختګ وکـړ. نه یـوازې د هندوکش د سـهيل 

ټولـې ځمکـې يـې د اريا )هـرات( په ګـډون د موریـا له واکمنو نـه ونيولـې، د ۱۹۰ او 

۱۸۰ مخزېږديـز کلونـو تـر منـځ يـې د شـاميل هنـد لويـه برخـه هـم الندې کـړه، خو 

واکمنـو يـې  ونـه شـو کولـی دغـه پـراخ ملکونـه رسه يـو موټی وسـايت، ځکـه چې په 

دوی کـې دوه واکمنـې کورنۍ هسـکې شـوې: د ډميرتيـوس )Demetrius( کورنۍ په 

شـاميل هند کـې او ديوکراتيـدس )Eucratides( په باخرت کې. دغـه وېش په ختيځ کې 

د یونـان واکمنـي د خونـدي سـاتلو د هيلې لپـاره د مرګ څپېړه شـوه. دا په داسـې حال 

کـې چـې رستېـري يـې چـې يونـاين وو، وار پـه وار پـه جنګونو کـې له السـه ورکول، 

بـې لـه دې چـې نـوي يوناين  مالتـړي  تر السـه کړي، نـو واکمنان یې کمـزوری کېدل 

ـــــــ باخرتي دولـت باندې د  )۸۹(. پـه پـای کـې چـې زر به وليـدل يش، په يونـانـ 

مـرګ څپېـړه لـه بانـدې نـه حواله شـوه، لکه چې پـه هخامنـيش امپراتـورۍ باندې هم 

ــــــ باخرتي ښـه پرمختللـې او روښـانه دوره وه. هغه د  دغسـې شـوي و؛ خـو يونانـ 

زرو ښـارونو پـه نامـه يادېده، لـه زراعتي او کليوايل حال نه تېره شـوې مدين او ښـاري 

دورې تـه رسـېدلې وه. پـه دغـې دورې کې محـيل او ترانزیتي سـوداګري وړه کړې وه، 

چـې لـه املـه یـې نقره یي سـکې پېامنه په چلنـد کـې وې. د دغه نوي مدنيـت ترڅنګه 

د باخرتیانـو او ښـاري يونانيانـو او د کلیـو او بانډو خلکو په دغسـې فضـا کې رسه ګډ 

ژونـد کاوه، چـې د اروپايانو او اسياسـانو د ورورۍ او همکارۍ لوړه بېلګه ګڼل شـوې 
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ده. د مؤلـف هولـټ په وينا “ د نولسـمې پېـړۍ اروپايي پوهانو په باخـرت کې د لرغونې 

نـړۍ ډېـر ښـه اړخونه وموندل.” ځينـو ال د بېلو کلتورونو د خلکو تر منـځ دغه وروري 

لـږ تـر لـږه بـه ځينو برخ کې داسـې ګڼلـه، چې نـړۍ يې دعيسـويت د هسـکېدلو لپاره 

هواره کـړې وي. )۹۰(.

پارتيه:

ـــــــــ باخـرت پـه لويديـځ کـې هسـک شـو، د  د پـارت دولـت، چـې د یونـانـ 

وروسـتي پـه زيـان متـام شـو. که څـه هـم هغه ورتـه د سـلوکيدي خطـر مخـه نيولې 

وه. پارتيـه د دامغـان، شـاه رود، جوين، سـبزوار، نيشـاپور، طوس، ترشـيز له سـيمو او 

د هريـرود لـه حوضـې نـه جـوړه وه)۹۱(. دا هغـه سـيمه وه چې پـه منځنيـو پېړيو کې 

د خراسـان پـه نامـه ياده شـوه. پارتيه دوه کاله وروسـته لـه هغه پـه ۲۵۴ مخزېږديز کال 

ــــــ باخرتي دولـت په بلـخ کـې د  ديودوتس په  کـې رس هسـک کـړ، چـې د یونـانـ 

رسوالـۍ پـه واک رسـېدلی و. د پـارت دولـت د بنسـټ ډبره ارسـاس )Arsees( اېښـې 

وه، چـې پـه ارسـاک )Arsak( يـا ارشـاک يادېـده. دی د پرنـای )Parnae( څانګې مر 

 )Massagetae( قـوم يـوه برخه وه او هغـه مسـاګيتا )Dahae( و، چـې د پوونـده دهـای

تـه منسـوب وه. دوی چـې پـه اصـل او نسـب کـې سـاکاوو د کسـپني او ارال تـر منځ 

سـيمو کـې اوسـېدل )۹۲(. د ګرشـمن پـه وينـا “ د ايـران په خـاوره کې د پـارين ننوتل 

دسـتي )سـاکي( قومونـو د هغه لوی حرکت مخکـښ ګڼل کېدلی يش، چـې يوه پېړۍ 

ــــــ باخرتي  وروسـته د هغـو یرغـل ايـراين ]د پـارس[ دولت نسـکور کـړ او د یونانـ 

واکنـي يې ختمـه کړه”.

پـه هـر حـال د پـارت واکمنـي اول تـر څـه حـده د ارسـاک د ورور تريداتـس 

)Tiridutes( او پـه پـوره ډول د مرتيداتـس )Metridates( پـه پاچاهـي کـې پـه يـوې 

 )Arsases( امپراتـورۍ بدلـه شـوه. د دغې کورنۍ هـر پاچا  د پارتيا د مؤسـس ارسـاس

پـه لقـب يادېـده او وروسـتی پاچا يـې ارتـه بانـوس )Arta banus( د دېرشـم ارسـاس 

لقـب درلـود. لومـړی مرتيداتـس لـه ۱۶۰ نـه تـر ۱۴۰ مخزېږدېـز پـورې مـاد، ايـالم، 

پـارس، کاراسـني )Caracene(، بابـل، اثوريـه پـه لويديځ کـې او ګد روسـيه او ممکن 



43  |   پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ پښتون، افغان، افغانستان  |   42

هـرات او سيسـتان په ختيځ کـې الندې کړ. پـه دې ډول دپارت امپراتوري پـه اروپا کې 

د روم د امپراتـورۍ رقيبـه شـوه، چـې د سـلوکوس امپراتوري يې الندې کـړه او په خپله 

يـوه لويه امپراتوري جوړه شـوې وه؛ خو هرات او سيسـتان چـې د لومړۍ مخزېږديزې  

پېـړۍ پـورې د پـارت د امپراتـورۍ يـوه برخـه وه، لـه هغـه وروسـته د ګوندوفاريـس 

)Gondophares( پـه مـرۍ خپلـواک شـو. دی چـې پـه خټه سـاکا و، له سيسـتان نه 

تـر اباسـني نـه اخوا پورې يې  داسـې يـوه لويـه امپراتوري جـوړه کړه، چې تـر درېيمې 

زېږديـزې پېـړۍ پـورې پـر ځـای وه، چـې له هغـه وروسـته ساسـانيانو الندې کـړه، د 

ساسـاين اردشـر پاچـا د پارتيـه وروسـتی پاچـا ارته بانـوس په لـه منځه وړولـو رسه د 

پارتيـه امپراتـوري پـه ۲۲۴ زيږديـز کـې ختمه کـړې وه )۹۴(.

د چني د لوی دېوال بشپړېدل 

او په باخرت باندې د هغه اغېزې:

ــــــ باخرتي  پـه اصـل کـې دا د چـني د لـوی دېـوال بشـپړېدل و، چې د یونـانـ 

دولت د نسـکورېدلو المل شـو. دغه دېوال د چني په نامه د واکمنې افسـانوي مؤسـس 

شـهه هوانـک ټـي )Shih Huang Ti( پـه دوره کـې په ۲۲۰ مخزېږديز کې بشـپړ شـو. 

“ چينايـان لـه ډېـر پخـوا نـه د دفاعي دېوالونـو په جوړولو معتقد شـوي او په شـامل او 

شـامل لويديـځ رسحدونـو کې يـې ډېر دېوالونـه درويل وو. شـه هوانک ټـي پاچا هغه 

ترميـم او نـور هـم پيـاوړي کـړل او لـه يوه بـل رسه ونښـلول، چـې ټـول اوږدوالی يې 

څوارلـس سـوه میلـه شـو. دغه دېـوال  دومـره پـراخ و، چې د سـړک پـه ډول ترينه کار 

اخيسـتل کېـده او په ټـول اوږدوايل کې يې د څارنې  داسـې برجونه جوړ شـول، چې د 

لينـدو دوه غشـو پـه انـدازه رسه لـرې وو، پـه ورځ کـې د دود په عالمو او په شـپه کې په 

رڼـا رسه د يرغلګـرو خرب ورکول کېده. هغه د دغسـې سـرت دېوال لپـاره د بزګرو، جنګي 

بندیانـو، ګدايګـرو، جانیانـو او مريانـو له بېـګار نه اسـتفاده وکړه. فکر کېـږي، چې یو 

ميلیـون انسـانان بـه د هغـه پـه جوړېدلـو کـې تلـف شـوي وي )۹۵(.  د چـني کورنۍ 

نـه وروسـته د هـان کورنـۍ واکمنـه شـوه او واکمنـي يـې څلـور پېـړۍ اوږده شـوه. د 

دېـوال درولـو اصـيل موخه په چني باندې د مغـيل پوونده قومونو د يرغلونـو او وراين، 
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مخنيـوی و. د هسـيونګ نـو )Hsiung Nu( قـوم چـې وروسـته په هونانـو )Huns( ياد 

شـول او د تـرک مغـويل خلکـو يـو لـوی پوونـده قـوم و او پـه ختيځـې سـايربيا کـې 

اوسـېدل، لـه هغه وروسـته د ولويديځ پـه لور مخه وکـړه. دوی د درېيمـې مخزېږديزې 

پېـړۍ پـه نياميـي کـې رسه يـو موټی شـول او د شـان يـو )Shan Yu( په مـرۍ يې يو 

پيـاوړی ولس جوړ کـړ)۹۶(.

يوچيان یا کوشانيان:

د چني دېوال په بشـپړېدلو رسه دغسـې پېښـې په يوې او بلې پسـې وشوې، چې له 

املـه يـې تـر باخرت او هنـد پورې ډېر ولسـونه له خپلو مېشـت ځايونو نه بېځايه شـول. 

پـه پيل کـې هونانو پـه ۱۷۷ مخزېږديز کـې د لوديديځې کانسـو )Kansu( پـه يوچيانو 

)Yue Chih( ودانـګل او هغـوی يـې اړ کـړل چې د لويديځ پر لور کـوچ وکړي. د دوی 

وړه ډلـه يـا واړه يوچيـان د تبت شـامل تـه او لوی يوچيان منځنۍ اسـيا تـه د ايلې درې 

تـه وکوچېدل. څو کاله وروسـته يوچيان د هونانـو او ووسـون )Wusun( قوم په ګډون 

مجبـور شـول د جنـوب پـه لور مخـه وکـړي او د خپلـې مخې کوچـي قومونه پـرار ته 

ـــ مغيل قـوم هان  اړ کـړي. پـه دې ډول د تـارم سـيمه د لومـړي ځـل لپـاره د ترکمـنـ 

شـوه )۹۷(. د دغـه حرکـت په لـړ کې يوچيانو د سـاکا په قومونو باندې لنګـر واچوه او 

سـغديانه يـې ترېنـه ونيولـه او د سـاکا قومونه له آمـو نه تېر شـول او باخرت يې تر السـه 

کـړ. پـه دغـه وخت کـې پـه يوچيانو او سـاکا پـورې اړونـدې پېښـې رڼې نـه دي، خو 

 )Heliocles( دومـره څرګنده ده چې سـاکي قومونو باخـرت د هغه له واکمن هلیوکليـس

نـه د ۱۴۰او ۱۳۰ مخزېږديـز کلونـو تـر منـځ ونيـوه او د آي خانم ښـار پاچاهي ماڼۍ 

يـې پـه ۱۴۵ کې وسـوځوله، په داسـې حال کـې چې يوناين اوسـېدونکي يې له ښـار  

نـه د مخـه وتـيل وو. د شـاوخوا محـيل خلکـو د ښـار ودانۍ ونيولـې او د پرار شـويو 

شـتمنۍ يـې خپلـې کـړې. څـه وخـت وروسـته د چينـي ترکسـتان يوچيانو هـم په آي 

خانـم ودانـګل او وران یـې کـړ. يـوازې په غونـډۍ بانـدې د آی خانم حصـار پاتې و، 

چـې پـه هغه کـې د تيموريانـو تر وخته پـورې ژوند کېـده )۹۸(.

سـاکي نامتـو قومونـو، چـې باخرت النـدې کـړ د سـرتابو د ليکنې له مخـې دادي: 
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آيس )Asii( يـا اسـيويي )Asioi(، پاسـيه نـوی )Pasionoi(، توخـاروی )Tokhario( او 

سـاکاراالی )Sakaraulai(. دوی ټـول د رسدریـا )Jaxartes( د شـامل لـه ملکونو څخه 

وو. يـوازې توخـاروی د یوچيانـو زړی شـمېرل کېدلی يش )۹۹(. د آمو سـني شـايد په 

همدغـه وخـت کـې د سـاکا د يوه ټرب هامـا ورګه څخه د هامـو یا آمو په نامه ياد شـوی 

وي. آمـو يونانيانـو د مخـه لـه وخش نـه )Wakhash( څخـه په اکسـس )Oxus( اړولی 

و)۱۰۰(.

يوچيانـو هـم پـه خپلـې نـوې مېنـې سـغديانه کـې ډېـره توختـه ونکـړه، پـه ۱۲۶ 

مخزېږدېـز کـې لـه آمـو نـه تېـر شـول، آي خانم يې نـور هـم وران کـړ او باخـرت يې له 

سـاکا قومونـو څخـه ونيوه. زياتره سـاکا بیـا پـه درنګيانه او اراکوزیه ورښـکته شـول په 

کومـو کـې چې سـاکا د مخه مېشـته شـوي وو. د رنګيانه د سـاکا په مېشـته کېدلو رسه 

اول پـه ساکسـتانه او بيـا پـه سيسـتان يـاد شـو او سيسـتان د دوی داميـي هېـواد شـو. 

سـاکاوو وروسـته کابـل او پنجاب هـم الندې کړ او کلـه چې په هند کـې يوچيان پرې 

الس بـري شـول، دوی بیـا مالوان او ګجـرات ته الړل او هلته يې تـر څلورمې زېږديزې 

پېـړۍ پـورې واکمني وکـړه )۱۰۱(.

پـه باخـرت کـې د يوچـې د لوی ټـرب پنځه څانګـې ځای پر ځـای شـوې وې، دوی 

چـې پـه اصـل کې سـپني پوټکي اريايـي وو، د سـاکا لوی ټرب تـه منسـوب وو. د هرې 

څانګـې مر يابغـو  )Yabghu( په خپلو يوچيانو، باخرتيانـو او یونانيانو باندې واکمني 

کولـه. باخـرت دوی رسه وېشـلی او د ځايـي مرانو په مرسـته يـې اداره کاوه. څه باندې 

ـــــ شـانګ  نيمـه پېـړۍ وروسـته د لومـړۍ زېږدېـزې پېـړۍ پـه نياميـي کې د کـویـ 

)Kuei- Shanung( د څانګـې مـر، کجولـو کدفيـزس وکولـی شـول د دغـو څانګـو 

مـران رسه يـو موټی کـړی او دیوه دولت بنسـټ کېـږدي. له هغه وروسـته دغه دولت 

د نـورو ملکونـو په الندې کولو رسه د کوشـان امپراتوري شـوه. پاچا کدفيزس وروسـته 

ـــــ  د هندوکـش په سـهيل کې کـي پن )Ki – Pen( )کاپيسـا(، کاوفو )کابـل( د یونانـ 

باخرتي وروسـتی پاچا  هرمايوس )Her maeus( او غزين او داراکورين شـامل سـيمې 

لـه یهلواياونـه ونيولې ) هندیانو پارتـان د پهلواها په نامه يـادول(. هرمايوس د هندوکش 

ــــــ باخـرتي دولت وروسـتی پاچا ګڼل کېـږي. کدفيزس تر  پـه سـهيل کې د يونـانـ 

اباسـني پـورې ټولې سـيمې الندې کړې او وروسـته لـه ۳۸ کلونو پاچاهۍ نه مړ شـو. 
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د ده د دورې سـکې دومـره ډېـرې دي، چـې ځينـې د هغـو لـه مخـې وايي چـې د ده د 

واکمنـۍ مـوده اتیا کاله وه، د ده ملسـی پاچـا ومياتاکتو )Vima Taktu( په خپلو سـکو 

کې خپل ځان سـرت ژغورونکی )Store mergas ( ښـوولی )۱۰۲(. د کوشـاين پاچايانو 

ډېـر نوميالـی کنشـکا نوميـږي، چـې امپراتوري يې لـه ګنګا نـه نيولې تر تـارم حوضې 

پـورې غزېدلـې وه. پـه لويديـځ کې يـې پارتيـه ګاوندۍ وه، خـو رسحدونه يـې چې د 

سـکندر لـه امپراتـورۍ نـه وروسـته ډېـره پراخـه امپراتـوري وه د هر پاچا پـه وخت کې 

ناټـاکيل او د تغيـر په حال کې وه. د کنشـکا پايتخت په ژمي کې پوروشـاپورا )پېښـور( 

او پـه اوړي کـې باګـرام و. د کنشـکا پـه وخـت کـې بودايـي ديـن دننـه پـه امپراتورۍ 

کـې ښـه خپـور شـو او د مذهبـي مبلغانو لـه الرې يـې چني ته هـم الر وموندلـه. دغه 

ډېـره پراخـه امپراتـوري د کنشـکا کورنـۍ د پاچایانو په وخت کې د سـوداګرۍ په ښـې 

پرمختيـا رسه پـه ښـه حـال وه. پـه تېـره د پاچـا هوشـکا )Huviska( په وخـت کې چې 

ممکـن د خپـل عظمـت هسـکې تـه رسـېدلې وه، خـو د پـارس د ساسـاين امپراتورۍ 

مؤسـس اردشـېر پـه ۲۲۶ زېږديز د کوشـاين پاچا واسـيوډېوا تـه ماتې ورکـړه او په دې 

ډول يـې د کوشـاين واکمنـي ختمه کړه.

ساسانيان او يفتليان:

اردشـېر د خپـل ورور پاچـا شـاهپور له مرګ نه وروسـته پاچا شـو. پـالر یې پاپک 

او نیکـه یـې ساسـان نومېـده، چې د پـارس په پالزمېنـه اتخـر )Stakher( کـې د اناهيتا 

)Anahita( خـدای ګوټـي پـه معبد کې مذهبي مر و. د اردشـې پاچاهي په ساسـاين 

يـاده شـوه، لکه د پارتا پاچایانو چې د خپلې پاچايي مؤسـس ارسـاس لقـب غوره کړی 

وو، ادشـېر ال جـرنال و چـې د پـارت پاچـا ار تـه بانـوس لښـکرې يـې پـه درېيـم ځل 

جنـګ کـې په سوسـيانه کې ماتې کـړې او پـه ۲۲۶ مخزېږديز کې يـې د پاچايۍ اعالم 

وکـړ، خـو دی زر لـه دغسـې يـوه پيـاوړي ائتالف رسه مخ شـو چـې له ارمنـي، پاريت، 

کوشـاين او هـم لـه رومـي لښـکرو نـه جـوړ و، خـو دغـه ائتـالف لـه دوه کالـه جنګ 

کولـو نـه وروسـته لـه منځه الړ. په داسـې حـال کې چې ارمنسـتان خـرسو نومي پاچا 

چـې پـه اصـل کې د ارسـاس لـه کورنۍ څخـه و، مقاومـت ته لـس کاله نور هـم دوام 
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ورکـړ. پـه پـای کـې دی هم مات شـو. له هغـه وروسـته اردشـې د دغسـې امپراتورۍ 

خاونـد شـو، چې له فـرات نه تر مرو، هرات او سيسـتان پـورې غزېدلې وه. اردشـېر له 

څلوېښـت کالـه پاچايـي کولـو نه وروسـته له هغه مړ شـو، چې لـه پارس نه یـې د پارتا 

د الس پـه لنډولـو ، د باخـرت په الندې کولو او د نورو دښـمنانو په ځپلو رسه د ساسـاين 

امپراتـورۍ پـه نامـه د هخامنـيش امپراتـوري ژونـدۍ کړه. ځـای ناسـتی زوی يې پاچا  

شـاهپور چې د روميانو او کوشـانيانو تر منځ ګر و، په پرله پسـې ډول په ارمني مسـئله 

کـې ښـکېل او تـل د کوچي قومونـو تر فشـار الندې واقع و چې غوښـتل يـې د قفقاز 

لـه کوتلونـو څخـه واوړي او د ده امپراتـوري  دومـره پيـاوړې نـه وه چـې لـه ټولـو رسه 

مقابلـه وکـړي. د دغـې مقابلـې پر ځـای يې پـه کوشـاين امپراتـورۍ ودانـګل، چې د 

ورېښـمو او نورو څيزونو د ترانزیټي سـوداګرۍ له امله ښـه شـتمه وه. د نقش رسـتم د 

معبـد پـه دېوال باندې د شـاهپور له قوله لیکل شـوي چـې بريايل پوځ يې پېښـور چې 

د کوشـانيانو د ژمي پالزمېنه وه، ونيوله، د اباسـني ناوه یې تر السـه کړه او د شـامل خوا 

تـه پـه وړانـدې تګ کـې له هندوکش نـه واوښـت او باخرت یـې الندې کړ. هلتـه دا هم 

ويـل شـوي، چـې شـاهپور له آمو نه هم تېر شـو او سـمرقند او تاشـکند يې هـم ونيول 

بیـا د لويديـځ پـه لـور تـر سـوريې پـورې الړ او انتيـاک يـې هم ونيـو، چې د سـوريې 

مرکـز و. خـو پـه ۲۷۲ زېږديـي کـې د هغه له مړینـې نه وروسـته په امپراتـورۍ کې يې 

ناارامـي پيـدا شـوه. دوه زامـن يـې يـو په بل پسـې د لنـډ وخت لپـاره واکمن شـول، په 

همدغـه مهـال کـې روميان په لويديځ او کوشـانيان په ختيـځ کې د ساسـانیانو په تاوان 

د مخـه والړل، خـو دوهم شـاهپور چـې په واک شـو، د دواړو د تېري مخـه یې ونيوله، 

خـو لـه ختيـځ روم رسه مقابله ښـه اوږده وه او په مړېنـې رسه یې د امپراتـورۍ فيوډايل 

ارسـتوکراتان لـه زردشـتي روحانيانـو رسه يو موټی شـول او دغه امتیاز يې تر السـه کړ، 

چـې دوی بـه لـه هغـه وروسـته د واکمنې کورنۍ غـړی د پاچايـي لپاره غـوره کوي. پر 

هغـه رسبېـره د پنځمـې پېـړۍ په لومـړۍ څلورمه کـې د يفتيل دولـت په نامـه يو قوي 

دولـت د یوچيانـو یا کوشـانیانو ځـای ونيـو او هغه ساسـانيانو ته يو لوی ګواښ شـو.

يفتلیـان سـوچه پوونـده قـوم و، خـو دهويـت پـه اړه یـې اختـالف دی. ځينې يې 

“سـپني هونـان” ګڼـي، خو مک ګـورن دغه نظر د اعتبـار وړ بويل چې وايـي یفتلیان په 

خـاص ډول د ترفـان لـه تخـاري ويونکيـو خلکو څخه یانـې اريايي نـژاد دي. دغه نظر 
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د دغـه واقعيـت انعـکاس دی، چـې د يوچيانـو او د ترفـان د خلکـو ژبه هنـدو اروپايي 

وه. پـه هـر حـال په ۴۰۲ زېږديـز کې چې مغـويل اوارانـو )Avars( د خـاګان يا خاقان 

پـه رسوالـۍ يـوه امپراتوري جـوړه کړه، يفتلیانو کاشـغر ته مخـه وکړه او د کارا شـهر يا 

کاراښـار )Kara Shar( کوچـا يـا کوڅـه )Kucha( کاشـغر او خوتن )Khutan( ښـاري 

دولتونـه یـې النـدې کړل او څه وخت وروسـته يې له کاشـغر نه سـغديانه النـدې کړه، 

خـو نـه پـه کاشـغر او نـه پـه سـغديانه کـې مېشـته شـول او د باخـرت پـه لور یـې مخه 

وکـړه او د يوچيانـو وروسـتی پاچـا کيـدارا )Kidara( يـې پـرار تـه اړ کړ او هغـه اول په 

کابـل او بیـا پـه شـاميل هند کـې د کيداري سـلطنت جـوړ کړ، خـو دهغه په پـرار رسه 

زیاتـره يوچيـان پـه باخـرت کې پاتې شـول. يفتلیانو پـه باخرت کـې واکمني پيل کـړه او د 

بادهاغـس )Badhaghis( یـا د بـاد سـيمه يـې مرکزوټاکـه. دا وخت شـايد ۴۲۵ زيږديز 

کال و. دوی وروسـته لـه هندوکـش نه هم واوښـتل، کابل او کندهار یـې الندې کړل او 

يـوه لويه امپراتـوري يې جـوړه کړه.

يفتـيل دولـت  دومـره پيـاوړی شـو، چې يـو ځل يـې د ساسـاين امپراتـوري پاچا 

پـروز پـه جنـګ کې مات او دې تـه اړ کړ چې ورته باج ومني، خو هغـه له دوی رسه په 

بـل جنګ کې مات او ووژل شـو. د ساسـاين بل پاچاخـرسو )۵۳۱ـــــــــــــــــــ 

۵۷۹( د ترکانـو پـه مرسـته چـې د مغولـو او اريايـي خلکو مخلـوط وو، يفتلیـان مات 

کـړل او د امـو سـني يـې د خپلـې امپراتـورۍ پولـه وټاکلـه. پاچـا خـرسو پـه لويديـځ 

کـې د بېزانـس لـه امپراتـورۍ نـه هـم ډېـرې سـيمې تـر السـه کـړې، خـو په پـای کې 

د بېزانـس یـا ختيـځ روم امپراتـور هېراکليـس دغـه سـيمې د وړې اسـیا او ارمنسـتان په 

ګـډون ترېنـه بېرتـه ونيولـې او بیا يـې د حرضانو په مرسـته د دجلې ناوه هـم الندې کړه 

او ستيسـفن )Ctesiphan( ښـار يـې محـارصه کـړ، خرسو هـم ژوند له السـه ورکړ. په 

دغـو جنګونـو رسه دواړه امپراتـوري ګانـې ناتوانـې شـوې، په داسـې حال کـې چې په 

ساسـاين امپراتـورۍ کـې دننه واړه دولتونه هسـک شـول، لکه هسـې چې په کوشـاين 

امپراتـورۍ کې هسـک شـوي وو. دغې وضعې د ساسـاين وروسـتي پاچـا په واکمنۍ 

کـې د خلیفـه عمـر پـه وخـت کـې عـريب پوځونـو تـه موقـع ورکـړه، چـې اول د بیـن 

النهریـن پـه قاديسـه کـې او بیـا د همـدان پـه جنوب پـه نهاوند کـې دغـه پوځونه مات 

کـړي. درېيـم داریـوش پـه شـان ختیـځ ته په شـا شـو، چې پـه پای کـې په مـرو کې د 
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خـرسو نومـي ژرنـده ګړي پـه الس ووژل شـو)۱۰۳( او د هغه په مرګ رسه د ساسـاين 

۴۲۵ کلنـه امپراتـوري هم ختمه شـوه.

له هغ وروسـته په سـيمه کې د اسـالم په نامه دغسـې ژوند طرز رواج شـو چې له 

پخوانيـو ژونـد طرزونو نه يې ګـرد رسه توپر الره.

پوونده او مېشت ولسونو ته يو عمومي نظر:

اوس د دې وخـت دی چـې لـه دغـې لنـډې تاریخـي رسوې نـه وروسـته د دغـو 

پوونده او مېشـتو ولسـونو د کلتـور او دولتي نظام په اړوند عمومـي تبرصې ويش او بيا 

پـه هغـو کې د پښـتون او پښـتنو څرک ولټـول يش. 

د لرغـوين مهـال دغـه لنـډه تاريخـي رسوې پـه عمومـي ډول پـه مېشـتو ولسـونو 

بانـدې د پوونـده ولسـونو د یرغـل او واکمنـۍ لنـډ بیـان دی. دغـه حرکت وروسـته له 

هغـه پيـاوړی شـو، چې په درېيمـه مخزېږدېـزه پېړۍ کې د چني لوی دېوال بشـپړ شـو 

ـــــ نـو لـوی مغـويل التايـي قوم د کاشـغر په مېشـتو اريايي ولسـونو  او د هسـيونګـ 

بانـدې فشـار راوړ او وروسـتيو بیـا د لويديـځ خوا ته مخـه وکړه. دغه لـوی حرکت څو 

پېـړۍ دوام وکـړ، چـې پـه هغـه رسه د کاشـغر او منځنۍ اسـيا اريايي قومونه يـو په بل 

پسـې پـه پـای کـې ان تر شـاميل هند پـورې ورسـېدل. سـوچه پوونـده او ماهر سـوار 

ــــــ نـو هـم پر ځـای پاتې نه شـول او په دوميـه او درېيمـه پېړۍ کې  کار هسـيونګـ 

تـر تـور سـمندرګي پـورې ورسـېدل. دوی دلتـه د هونانـو )Huns( په نامه ياد شـول او 

د هغـه ځـای اريايـي ولسـونه  ګاتـان )Gothes( او ونـډاالن )Vandals( يـې اړ کـړل، 

چـې د لويديـځ پـه لور کـډه وکړي. پـه خپله هونـان هم د څلورمـې زېږدېـزې پېړۍ په 

شـاوخوا کـې د اروپـا پولـو ته ورسـېدل. په داسـې حـال کې چـې د ګاتانو يـوه څانګه 

د ګال )Gaul( پـه لـور الړه، بلـه څانګه يـې د وزي ګات )Visigoth( پـه نامه ايتاليې ته 

ور ښـکته شـوه او په ۴۱۰ کـې يې د روم د امپراتـورۍ مرکز )روم( چور کـړ. وانډالن د 

لويديـځ لـور په حرکت کې هسـپانيې ته ورسـېدل، چـې د روم د امپراتورۍ يوه ښـېرازه 

والیـت و. دوی بیـا لـه مديرتانيې نه شـاميل افريقا ته ور ښـکته شـول او د هغه ځای د 

روم امپراتـورۍ ټولـې سـيمې يـې ونيولـې. دوی بیا له مديرتانـې نه بېرته واوښـتل او په 



49  |   پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ پښتون، افغان، افغانستان  |   48

۴۵۵ کـې يـې د روم ښـار چـور او وران کړ، خو هونانـو، ګاتانو او ونډاالنـو یو بل هم 

زغملـی نه شـو.د هونانو وروسـتی واکمن اتيال په ۴۵۱ کـې د روم او وزي ګاتانو د ګډ 

پـوځ لـه خـوا مات شـو، هونانو بیا پـه روم ودانـګل، خو هلته يـې هم ماتې وخـوړه او 

ورو، ورو د تاريـخ لـه ډګـره  ووتـل او پـه ځايـي خلکو کې حل شـول، لکه ډېـره موده 

وروسـته چـې ونـډاالن او وزي ګوټان په هسـپانيې او فرانسـې کې ورک شـول.

د جنګونـو او چـور او لـوټ پـه  دغـه دوره کـې يـو څـوک يـوازې د خپل کـور له 

شـاوخوا نـه خـرب و، يـوازې د خپلو ګاونډيو پـه اړه يې معلومـات لرل، هغه هـم زياتره 

ناسـم.  ژونـد خورا ګران شـو، زياتـره خلکو د خپلـو کورونو شـاوخوا ځمکې په الس 

کرلـې او حاصـل یـې زياتره وخـت د زورورو او ظاملو لـه خوا لوټېـده. لويديځه اروپا 

د يـوې پېـړۍ پـه بهر کـې له ۴۵۰ نـه تر ۵۵۰ پـورې ډېره هيبتناکه شـوه. دغـه دوره په 

تاريخـي لحـاظ د سـپينې تختې په شـان ده، موږ دغومـره پوهيږو چې د لوټـامرۍ او د 

مـرګ دورې پـه پـای کې اروپا ګـرد رسه بدله شـوه. د روم په نسـکورېدلو رسه لويديځه 

يـا اروپايي رومـي امپراتوري وشـړېدله او د يوې لويې اقتصادي او اجتامعي مؤسسـې 

پـر ځـای پـه سـلګونو وړې نامصؤنـې ټولنـې هسـکې شـوې. پـه واقع کـې اروپـا بیا 

هيڅکلـه يـو ملـت نـه شـو چـې لـه يـوه مرکـزي ښـار نـه اداره يش )۱۰۴(. دا د هغې 

دورې پيـل و، چـې وروسـته فيوډاليـزم ونومـوه، کـه څه هـم د هغې په هسـکېدلو کې 

نـور عوامل هـم دخيل وو. 

خـو پـه  همدغـه دوره کـې پـه منځنـۍ اسـيا او شـاميل هنـد کـې فاتحـو پوونده 

ولسـونو پـه خپلـو الس الندې سـيمو کې دولتونـه په پښـو ودرول او امپراتـورۍ ګانې 

يـې جـوړې کـړې. دا بـه لـه دې املـه و، چې دغه ولسـونه په اصـل کې له یـوه توکم یا 

نژاد څخه و. پر هغه  رسبېره د ميشـتو ولسـونو سـيمې زراعتي وې. ښـاري مدنيت هم 

پکـې خپـور و او ترانزيټي سـوداګري په تېره د ورېښـمو د سـوداګرۍ له املـه ودانې او 

شـتمنې وې. د همدغـې ودانۍ لـه امله و چې د یونان او باخرتي دولت د زرو ښـارونو 

دولـت پـه نامـه یادېـده. دغه شـمېر بـه مبالغـه وي، خـو دا يقينـي ده چې پـه باخرت او 

سـغديانه کـې کيل او ښـارونه ودان وو او سـکندر نور هـم پرې اضافه کړل. د ښـارونو 

شـته وايل ممکنـه کړه چـې ډول، ډول صنعتونـه او صنعتکاران هسـک يش او دکاللۍ 

او نقـره یـي لوښـو جوړول صنعت پر مـخ والړ يش، چې د شـربغان د طال تپې طاليي 
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ګاڼـې يـې غټـه بېلګه ده، چـې د يوې پر مختللـې صنعتي دورې متثيل کوي. د مېشـتو 

ولسـونو دغـه هـر اړخيـز شـتمنتوب و چـې پوونـده قومونو يـو وخت بل وخـت پرې 

ودانـګل، کـه څـه هـم دوی اريايي او پـه زياته انـدازه د يوه قـوم خلک وو.

پـه دغـو سـيمو کې زردشـتي او بودايـي دينونه هـم خپـاره وو، لکه چـې هندويزم 

پـه هنـد کې خپـور و. دوی ټولـو خپل معتقـدان اخالقي او پرنسـيپي ژوند او ښـو کړو 

او حتـی کرنـې تـه هڅول، خـو هغه هغومره چـې په خواصو کـې خپـاره وو، په عوامو 

کـې نـه وو. د هغـو ترڅنګـه د محـيل خدايګوټـو ملانځنـه هم کېـده. مهمـه داده چې 

خلـک پـه عقیـده کـې د زغـم خاونـدان وو. پارتيـاين او کوشـاين واکمنو چـې هر يوه 

يـې پـه پراخـو هېوادونو بانـدې څو پېړۍ واکمني کـړې ده، نه مذهبي تعصب ښـوولی 

او نـه يـې پـه النـدې شـويو ټولنو کې مذهبـي کـول هڅـويل دي. زردشـتي او بودايي 

دينونـه پـه هڅونې رسه منل شـوي او خپاره شـوي، نه په زور او جـرب رسه. په اصل کې 

پوونـده ولسـونه لـه ديـن رسه عالقمـن نـه وو، خـو ساسـاين واکمنان چې پـه عمومي 

ډول د مېشـته ولـس یـا ولسـونو واکمنـان وو، زردشـتي دين يې رسـمي ديـن ګرځولی 

او پـرې ټينـګ والړ وو او د دوی پـه وخـت کې پـه پنځمه پېړۍ کې چـې قحطي خپره 

وه، يهـودان د پخـوا په شـان ځپل کېدل، خو عيسـويان چې په دوو مخالفو ډلو وېشـل 

شـوي وو او لـه روم نـه يـې هـم فاصلـه نيولې وه، پـه خپل حال پرېښـودل شـوي وو. 

نسـتوريان )Nestorians( معتقد وو، چې د حرضت عيسـی طبيعـت هم خدايي او هم 

انسـاين دی، په داسـې حال کې چـې مانوفزايتـان )Monophysisties( معتقد وو، چې 

دغـه دواړه طبيعتونـه د هغـه پـه انسـاين طبيعت کـې يو ځای شـوي دي. دغه فلسـفي 

بحـث چـې عيسـويان يې هر چېـرې بـې اتفاقه کـړي وو، په ساسـاين امپراتـورۍ کې 

 )Mani( يـې هـم بـې اتفاق او کمزوري کـړي وو.  په همدغـه دوره کې و، چې د مـاين

د ښـوونو پـر بنسـټ د مـزدک حرکت هسـک شـو، چې پلويـان يې هڅـول کېدل چې 

لـه کرکـې او جنګ نـه ډډه وکړي، شـتمني رسه ووېيش، ښـځې رسه په ګډه ولـري او د 

برابـرۍ ژونـد وکړي. دغه کمونسـتي ډوله حرکـت اول د کيقباد پاچا تر سـيوري الندې 

پرمختـګ وکـړ، خـو ډېره موده نـه وه تېره شـوې چې هغه هـم ترېنه واوښـت او وځپل 

شو)۱۰۵(.

د یادولـو وړه ده، چـې په زردښـتي او بودايي ولسـونو کې د دين په نامـه کړاوونه او 
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وژنـې نـه دي ليدل شـوي. د ځينو فاتحو پوونده او مېشـتو ولسـونو اجتامعـي دودونه 

هـم رسه ورتـه وو. پـه اوسـتايي دوره کـې د کورنـۍ غـړو يانـې خوېنـدو او وروڼـو او 

نیايانو)مامـا ګانـو( او خـورزو تـر منـځ واده دود و. د آمو په پاسـنۍ برخه کـې د ناټاکه 

)Nautaka(  واکمـن يس يس ميـرتس )Sisi Mithres( ال لـه خپلـې مـور نـه دوه زامـن 

لـرل. لـه بلـې خـوا پـه يفتليانـو کې په يـوه وخـت کې د ښـځې لپـاره څو مېړونـو لرلو 

رواج عـام و، چـې هغـه پـه معمـويل ډول رسه وروڼه وو. دغـه رواج د منځنۍ اسـيا په 

نـورو هنـدو اريايـي ټولنو کې نـه دی ليدل شـوی. اوس هـم د هندوسـتان د هاملې په 

ملنـګ نومـې سـيمه کـې د ښـځې لپـاره پـه يوه وخـت کـې د څو مېړونـو کولـو رواج 

ژونـدی دی، خـو هغـه د ورکېدلو پـه حال کـې دی )۱۰۶(.

فاتحـو پوونـده ولسـونو له لومـړۍ ورانونکـې مرحلې نه وروسـته د خپلـو الندې 

شـويو مېشـته ولسونو سـيايس طرز يا پوره يا په اوښـتې بڼه خپل کړ. د هند تاريخپوهې 

روميـال ټپـر پـه نظـر فکـر نه کېـده، چـې د پهلواهـا )پارتيانـو( او سـاکا مالدار بـه لوی 

سـلطنتونه جـوړ کـړي، خـو لـه موجـودو دولتونـو رسه د دوی پـه تعامـل رسه دغسـې 

يـوې طرحـې تکامـل وکړ، چـې پوونده قومونه مېشـته ټولنې الندې کـړي او دغه عمل 

پـه پـای کې د سـلطنتونو د هسـکېدلو المـل يش. پـه عمومـي ډول فاتحو مالـدارو له 

مېشـتو ولسـونو نـه د هغـوی د سـاتنې په برابر کـې باج تـر السـه کاوه. “ د باج حصول 

د مالـدارو د څانګـو مران پیـاوړي کړل او دوی بیا ارسـتوکرايس جوړه کـړه. مالداران 

هـم بزګـران کېدلی شـول، خـو دوی زیاتره غـوره ګڼله چـې په بزګرو بانـدې حکومت 

.)۱۰۷( وکړي 

 )Satrap( د پارتيانـو د امپراتـورۍ دويـم واکمن ميرتيـداس د هخامنيش د سـاترپ

ادار طرزغـوره نـه کـړ. په عـوض يې هغه طرز غـوره کړ، چې تر هخامنشـيانو د مخه په 

ختيـخ کـې معمـول و. د دغـه پالن لـه مخې هر ملت پرېښـول کېده، چـې خپل وطني 

پاچـا، خپـل قانونونـه او خپـل عـرف او عـادت وسـايت. لـه دغـو پاچایانو نـه دغومره 

غوښـتل کېـده، چـې د واکمـن ملـت رسوال ته د لـوړ واکمن يـا فيوډايل مر په شـان 

اطاعـت ولـري. پـه دې ډول لـه میرتيـداس نـه وروسـته د پارتیانـو په ټولو سـکو کې د 

پاچايانـو  لقـب عـام و. هر پاچـا مجبـور و د رضورت په وخت کې د رستېـرو يو واحد 

تهيـه او هـر کال بـاج تاديـه کـړي. نـور دوی خپـواک وو. پاچـا داميـي پـوځ نـه الره، 
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واکمنـي يـې هـم مطلقه نـه، بلکې محـدوده وه. ترڅنګه يـې دوه شـوراګانې وې، چې 

يـوه يـې د واکمنـې کورنـۍ له غړو او بلـه يې له قومـي او روحاين مرانو نـه جوړه وه، 

خـو پاچـا بـه د پارتيا د مؤسـس ارساسـيس له کورنۍ نـه غوره کېـده )۱۰۸(.

پـه واقـع کـې هم په هخامنـيش او هـم د پوونده ولسـونو په امپراتوريـو کې محيل 

واکمنانـو د بـاج پـه برابـر کې داخـيل خپلواکي سـاتله. په نتیجـه کې د امپراتـورۍ لوړ 

واکمـن او محـيل واکمنـو تـر منـځ د ټکـر امـکان لـږ و، خـو د واک پـر رس د واکمنـو 

کورنيـو غـړو تـر منـځ جګـړې وې. بیـا هـم هـرې امپراتـورۍ اوږد عمر کـړی. يوازې 

ـــــــ باخـرتي پاچايـي پـه باخـرت کې لنـډ عمر کړی، خـو هغه هـم له یوې  د یونـانـ 

پېړۍ نـه اوږد و. 

پښتون په لرغونې زمانه کې:

اوس د دې وخـت دی چـې پـه دغـې تاریخـي رسوې کـې پښـتانه ولټـول يش. د 

پښـتونو څـرک پـه دغـو برخو کـې څرګنـد دی. پـه ويـدي دوره کـې، د هېـرودوت په 

پکتويـک کـې، پـه پامېرونـو کې، پـه اوسـتايي دورو کـې او په خـاص ډول د سـاکا په 

لـوی ټـرب کـې. لومـړی بايد پـه نظر کـې ونيوله يش، چـې دغـه رسوې له یـوه نامعلوم 

وخـت نـه پيل کېږي او د اسـالمي دورې تر پيله پورې رسـېږي. په دغـې اوږدې مودې 

کـې د دغې سـيمې یا سـيمو اوسـېدونکي یـوازې اریايي نـژاد خلک وو. د ساسـانيانو 

پـه وروسـتي وخـت کـې و، چې تـرکان هم پکـې ننوتل چـې هغـوی د غبار پـه وينا د 

مغولـو او اریايانـو مخلوط وو. 

لکـه د مخـه چـې بیـان شـول، پښـتانه د هېـرودوت د تاریـخ لـه مخـې پـه پنځمه 

مخزېږديـزه پېـړۍ کـې د اوسـني ننګرهار او پېښـور تر منځ سـيمه کـې ابـاد وو. افغان 

تاریخپـوه احمـد علی کهزاد پښـتانه تـر هغه دمخه په ويـدي دوره کـې د ويدي مذهبي 

سـندرو لـه مخـې پـه بخـدي او نـورو ځايونـو کـې هـم ښـوديل دي. هېـرودوت هم 

ويـيل چـې د ننګرهـار پکتیـان د بخـدي لـه خلکو رسه پـه ډېـرو څيزونو کـې ورته وو، 

خـو ده دا نـه دي ويـيل چـې د بخـدي دغه اوسـېدونکي پښـتانه وو؛ خـو د اریايي ژبو 

لـوی متخصـص جـارج مارکـن سـټرن او د هغه پلويـان د هېـرودوت پکتیان پښـتانه نه 
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ګڼـي. دی دغـه حکـم د ژبپوهنـې لـه مخـې کـوي او دغـه تاریخـي واقعیت له پـام نه 

غورځـوي، چـې دغـه سـيمه په ټولـو تاريخـي دورو کې د پښـتنو سـيمه وه. غټه بېلګه 

يـې پوونـده پښـتانه دي، چـې د کـي د غـرو پـه شـاوخوا درو او هـوارو کـې يـې لـه 

نامعلـوم وخـت راهيسـې په ژمـي او اوړي کـې پوونده تـوب کاوه. پـه همدغې پراخې 

سـيمې کـې پښـتانه قومونـه يـو وخت بـل وخـت مېشـته شـوي دي. دغه سـيمه په لږ 

و ډېـر تغيـر رسه د هېـرودوت د پکتويک، پښـتونخوا، ګندهـارا او روه او پـه پای کې د 

افغانسـتان پـه نومونـو یاده شـوې ده. د سـکندر په وخت کې پښـتانه په کونـړ، چرتال، 

باجـوړ، او سـوات کـې د اسـواکا، اسـوه غانـه پـه نامه یو دغسـې لـوی قـوت و، چې 

لـه سـکندر رسه پـه ټينګـه وجنګېدل. که سـکندر هنـد ته د تګ پـه الر کې لـه خیرب نه 

تېـر شـوی وای، د هېـرودوت پکتيانو پـه اړه به ډېر معلومات تر السـه شـوي وای، خو 

 )Predicas( او قومندان پريډيـکاس )Hepahaestiion( د هغـه له قومنـدان هيفایسـش

رسه چـې د يـوه واړه پـوځ پـه قومندانـۍ لـه خیرب نه تېر شـول، دغسـې کسـان ملګري 

نـه وو چـې د شـاوخوا خلکـو پـه اړه يې معلومات تر السـه کـړي وای، په داسـې حال 

کـې چـې د سـکندر د الرې ملګرو د کونـړ، چرتال، باجـوړ او سـوات د خلکو احوال 

لـږ و ډېـر ثبـت کـړی دی. د هغو غټه برخه د سانسـکرت د اسـواکا يا اسـوه غانه اسـپه 

يس )نننـی یوسـفزي( دي. دوی دغسـې خلـک نـه وو، چې يـوه يوه ټاپو کې اوسـېدل 

او لـه نـورو رسه یـې اړيکـې نه لرلـې. دوی د چرتال يا باشـګل درې یـا دواړو د الرې د 

سـغدیانې له خلکو رسه هم راشـه درشـه لرلـه )۱۰۹(. د غبار په وينـا د ګندهارا داديکا 

هـم د چـرتال لـه الرې پامـر تـه وکوچېدل. غبـار هم د هېـرودوت پـه شـان دادیکا په 

اصـل کـې پښـتانه ګڼـي. دغـه څه لـه دغه واقعيـت نه هـم څرګنـده ده چې پامـري يا 

غلچـه ژبـې پـه تېـره يزغالمـي یـا يزګوالمي ژبـه چـې اوس مـړه ده، له پښـتو ژبې رسه 

نـږدې دي. مارګـن سـټرن هـم په حقـه وايی چې د دغـو یانې پامـري ژبـو ويونکي يا 

دننـه پـه يـوې سـيمې کې یـا د يو بل پـه ګاونډيتـوب کې اوسـېدل. 

پـه اصـل کې د پامر سـيمه د قومونـو د تګ راتګ سـيمه وه. په  دغه سـيمه کې له 

آمـو يـا پـه دقيـق ډول د پنجـه له سـني ګي څخـه تېرېدل. پخـوا له دې چـې د کوکچي 

سـني وررسه يـو ځـای يش، پـه نسـبي ډول اسـان وي. لـه جنـوب نـه چـې د کوکچې 

سـني او لـه شـامل نه د مرغاب سـني وررسه ګـډ يش، تېرېـدل ورنه ګـران يش. په تېره 
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د قومونـو لپـاره د همدغـه جغرافيـوي موقعيـت لـه امله و، چـې سـلوکوس نيکاتور په 

۳۰۰ مخزېږديـز کـې هغه ته نږدې آي خانم ښـار ودان کړ. سـاکا، يوچيـان، او يفتلیان 

پـه همدغـه ځـای کې له شـامل نه باخرت تـه ننوتل. ګندهاریـان هم له همدغـه ځای نه 

سـغديانې تـه تلـل. لکه چې د مخـه ويل شـوي “ ګندهاريان په کوم وخت کـې اول له 

هندوکـش او بیـا لـه آمو نه واوښـتل او سـغديانې ته الړل او نـورو یې د لويديـځ په لور 

ارغنـداو تـه مخه وکړه او هلته مېشـت شـول. بيلو چې د نورو په شـان د هېرودوت دغه 

څلـور ډلـې خلک پکتیـان ګڼي وايي چـې په ارغنـد او هلمند کې مېشـتو ګندهاريو په 

هلمنـد کـې د ګندهـار په نامه یو ښـار ودان کړ، چې دغـه نوم د کندهار په بڼه تر اوسـه 

هـم ژونـدی دی، خـو دی د هغه وخت اوسـېدونکي هنـدي نژاد ګڼي.” لـه هندي نژاد 

نـه مطلـب د ګندهارا اوسـېدونکي دي. ګندهارا چې د ويـدي دورې کلمه ده په بودايي 

دوره کـې لـه اباسـني نـه تـر کابـل پورې سـيمې تـه ويل کېـده. لکـه چې د مخـه ویل 

شـوي ګندهاریـان او داديکا د هېـرودوت د تاريخ له مخې په دود، دسـتور او کالیو کې 

باخرتیانـو، سـغديانو، پارتیانـو او خوارزميانو ته ورته وو. سـکندر هـم خپلو رستېرو ته 

په يوې وينا کې وييل وو، چې سـغديان، دهای )Dahae(، مسـاګيتای، سـاکا، هندیان 

او همداسـې باخرتیان له یوه نسـل څخه دي )۱۱۰(. په دې ډول له داديکا يا د پامري 

ژبـو له ويونکيو رسه د پښـتنو او پښـتو نږدې والی تثبیـت او یقيني دی.

د باخـرت لـه نـورو خلکـو په تېره د سـاکا لـه قـوم رسه د پښـتنو  تړاو ال ټينـګ دی. 

پښـتانه پـه اصل کې شـايد سـاکا وي. پخوا له دې چـې په دغې موضـوع بحث ويش، 

پـه اسـيا کـې به د سـاکا په ټرب رڼـا واچـول يش. په رس کې بـه بیا وویل يش چې سـاکا 

او سـتيان چـې تـر دې نږدې وختونـو پورې يو ټرب ګڼـل کېده، خو هغـه رسه بېل ټربونه 

وو. سـاکا اريايي او سـتيان غیر اريايي وو، خو دواړه سـوچه پوونده قومونه وو. سـتيانو 

پـه سـهييل روسـيه بانـدې دوه پېـړۍ حکـم وچـالوه او بیـا يـې د لويديځ په لـور مخه 

وکـړه، خـو سـاکا پـه ختيځ کـې ان دالتای تر غرونـو پورې پـه ورشـوګانو او په منځنۍ 

اسـيا کې پوونده تـوب کاوه.

د منځنـۍ آسـيا د لومړيـو امپراتوريـو پـه نامه اثـر ليکـوال ویليم مک ګـورن وايي 

چـې  پـه منځنـۍ اسـيا کـې له اولـې ورځې نه لـږ تر لـږه دوه بېلـې او څرګنـدې ژبنۍ 

ډلـې اوسـېدلې، چـې د مناسـبو نومونـو  په نشـتوايل رسه يوه يـې د سـتيان او بله يې د 
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هونـان پـه نامـه ياده شـوې ده. سـتيان هغه ډېره مناسـب نـوم دی، چې د منځنۍ اسـيا 

ټولـو هغـو خلکو ته اختصاص شـوی، چې پروفيرس بريسـټيډ )Breasted( لوی سـپني 

توکـم بللـی، چې هغـوی د اریـان )Aryan( يا هنـد د اروپايي په ژبه کړېـږي. له هونان 

نـه مقصـد هغـه ډله خلـک دي، چې وړانـدې په ختيځ کې اوسـېدل او پـه دې ډول يې 

د مغولـو وينـه جذبـه کـړه، چـې د هغه لـه امله زیاتـره وخت خـو په څه غلطـي رسه د 

)لـوی ژېـړ توکـم( په نامـه یاد شـوي دي. ال مهمه داده چـې دوی په داسـې ژبه ګړېدل 

چـې هغـه اریايـي خلکـو ته پـوره بېګانه وه. دغـه ژبه په عمومـي ډول د تـوراين په نامه 

یـاده شـوې، خو ښـه بـه دا وي چې هغه يـورال التـای )Ural- Altai( په نامـه یاده يش.

پروفیـرس مـک ګورن وړانـدې وايي، چې ال ډېـر مهم هغه اثر و چې سـتي کډوالو 

د ترکسـتان پـه سـهييل کډوالـو کـړی و. د کلمـې په ډېـر پراخ مفهـوم رسه هغه سـتيان 

)يـا د هغـو تاریخـي سـتيانو نیکونه( چـې د تاریخ په سـباوون کـې د پـارس )اریانا( په 

لـوړه سـطح او په شـامل لويديځ هنـد کې خپاره شـول او په دې ډول یې پـه دغو دواړو 

سـيمو کـې دغسـې خلـک په مـراث پرېښـوول چـې زیاتـره يې سـپني توکـم وو او په 

هنـدو اریايـي ژبـو غږېـدل. “ لکـه چـې د مخه يقينې شـوې دغه سـتيان پـه اصل کې 

سـاکا يانـې اريايـي وو. مک ګـورن دا هم وايي، چې په وروسـتيو وختونـو کې د پارس 

)اریانـا( او هنـدو اروپايي اوسـېدونکيو خپـل د کوچي توب لومـړين عادتونه ترک کړل 

او دکروندګـرو پـه ډول مېشـته شـول. دغـه حـال دوی د خپلو لـرې تربورانـو او اصيل 

ستيانو)سـاکا( مرګکـي دښـمنان کـړل، چـې په ترکسـتان )منځنۍ اسـيا( کې اوسـېدل 

او د پوونـده تـوب ژونـد طـرز او د یرغـل او چـور خویونه يې سـاتيل وو. دغو سـتيانو 

)سـاکاوو( پـه سـهيل کـې په خپلـو لـرې تربورانـو بیا بیـا دانـګل او چورول يـې، چې 

هغـوی د شـتمنۍ په سـبب ډېر نـرم طبیعت شـوي وو )۱۱۱(.

لـه اریانـا او شـاميل هنـد تـه د تاریخ سـباوون مهاجرت نـه د مک ګـورن مقصد د 

ویـدي دورې د قومونـو لېـږد و، خـو دی دغـه قومونه  یوازې سـتيان بـويل، موږ اوس 

پوهيـږو چـې دغـه سـتيان پـه حقيقـت کـې سـاکاوو دي. د دغـه قـوم څانګـې هم نه 

مشـخصې کـوي يانې نومونه یې نـه اخيل. دغه قومونـه د ویدا په هغو مذهبي سـندرو 

کـې یاد شـوي، چې پروفيرس رالف ګرفـت )Ralph Griffth( انګريزي کـړي او اوږدې 

 ،)Pakthas( معلومـايت تبرصې يې پرې اضافـه کړې دي. دغه قومونه دا دی: پکتهـاس
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 )۱۱۲( )Visananis( او شـانيان )Sivas( شـيوايان ،)Alinas( الینا ،)Bahalana( بهاالنا

پـه دغـو سـندرو کې د سـاکا قومونو نومونه پـه څرګنـد ډول نه دي ذکر شـوي. بخدي 

او اریانـا هـم پکـې نه دي ياد شـوي، خـو اریايان پکې پـه وار، وار ياد شـوي دي. دا به 

لـه دې املـه وی، چـې دا د هغـو مذهبي سـندرو ټولګـه ده، چې دغو اریايانـو له کوبها 

)کابـل( نـه تر شـاميل هند پـوې د لېږد پـه اوږده مهال کې ويـيل او د هغو ډېـره برخه د 

خطرونـو پـه برابـر کـې ډول، ډول خـدای ګوټو ته دعاګانـو ته ځانګړې شـوې، نه هغو 

تـه چـې پـه دغه وخـت کې پـه منځنۍ اسـيا او بخدي کـې وو. پـه اوسـتايي دوره کې 

دا هېـرودوت و، چـې د هخامنـيش امپراتـورۍ د بیـان پـه ترڅ کـې يې د سـاکا او نورو 

قومونـو نومونـه د پکتيـس )Pactyes( په ګـډون یاد کړي دي. د هېـرودوت دغه پکتيس 

پـه غالب احتـامل چې د ويـدي دورې پکتهـاس )Pakthas( دی. دغه پکتهاس د خپل 

قـوم پاچا ښـوول شـوی، چـې قوم يې په غالـب احتامل بیـا د ده په نوم یاد شـوی دی. 

د دغـه قـوم بل پاچا توریانـا )Turyana( یاد شـوی. 

ګرفـت پـه خپله تبرصه کې د پکتهـاس پاچا توروایانـا )Turvayana( هم ښـوولی، 

چـې ممکـن هامغـه توریانـا وي )۱۱۳(. پـه هر حـال، د سـکندر له راتګ نه وروسـته 

و، چـې اول یونـاين جغرافيـه پوهانو او تاریخپوهانو او ورپسـې د معـارصې لويديځې 

نـړۍ پوهانـو د منځنـۍ اسـيا او لرغـوين افغانسـتان قومونه تـر یوې اندازې مشـخص 

کـړي. بیـا د چـني د لـوی دېـوال له بشـپړېدلو نه وروسـته و، چـې قومي لېـږدون، لکه 

چـې دمخـه یې ذکر شـوی، په پراخه پېامنه پیل شـول او سـاکا وو، يوچيانـو او یفتلیانو 

يـو پـه بل پسـې سـغدیانه، بخدي، کابلسـتان او شـاميل هند النـدې کـړل او پوهانو د 

دوی پـه اړه څېړنـې وکـړې او پـه خپلـه دوی او څانګې يې مشـخصې کړې.

اریانـا تـه د سـکندر تـر راتګ نه د مخه هم سـاکا د اريانا په ډېرو سـيمو کې مېشـته 

وو. فـرای هـم وايـي، چې داسـې ګڼـل کيږي چـې دوی ]سـاکا[ تـر ټولو ډېـر پوونده 

قـوم وي، چې د منځنۍ اسـيا د اباديو شـاوخوا اوسـيږي)۱۱۴(.

غټـه بېلګـه يـې د نـای سـا )Nysa( اوسـېدونکي دي، چـې مؤلـف آريـن د کوفن 

)کابـل( او اباسـني )Indus( تـر منـځ ښـار ښـوولی دی. د روایاتو له مخې د دغه ښـار 

 )Thebes( ډايونيسـس د یونان د تبز .)( ايښی و، )۱۱۵Dionysus( بنسـټ یډايونيسـس



57  |   پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ پښتون، افغان، افغانستان  |   56

خـدای ګوټـی و. نورو هغه اوسـني جالل آباد ښـار تـه چیرته نږدې او اوسـېدونکي یې 

سـاکا ښـوويل دي. د مؤلـف کمنګـز )Cummings( پـه روايت “ نياسـايان په تاریخي 

لحـاظ هامغه نسـل و لکه سـاکیا )Sakya( یا سـاکای )Sakae( چې پـه هغه وخت کې 

پـه بدخشـان او ګاونډيو سـيمو کـې اباد وو او وروسـته دوی د هند پـه جنګيالۍ طبقې 

کشـرتیا )Kshattriyas( کـې جـذب شـول.” دی د نياسـايانو هېواد پـه دې ډول معريف 

کـوي: “ داسـې ښـکاري چې په لرغوين مهال کې د نیاسـايانو سـيمه پـه لويديځ کې د 

جګدلـک پـه کوتـل، په شـامل کې د کابل په سـني و، پـه ختيځ کې د خيرب پـه کوتل او 

پـه جنـوب کې په سـپني غره محاطـه وه)۱۱۶(. دغه سـيمه لـږه او ډېر د هېـرودوت له 

پکتيـک هېـواد رسه رسخوري، چـې د پکتيس يانې پښـتنو هېواد و.

د سـکندر تـر راتـګ نـه د مخـه د سـاکابله لويـه سـيمه باخـرت او د هغـه شـاوخوا 

 )Dahae( عالقـې وې. د روفـوس پـه وينـا سـتيان يانې سـاکا پـه بخدي کـې د دهـای

يادونـه پـه وار وار کـوي، چـې د سـاکا د لـوی ټـرب يـوه غټـه څانګـه وه. د مـک ګورن 

پـه وينـا سـاکا آمورګیويـي )Saka Amurgioi( آن پـه لرغـوين مهـال کـې پـه پامرونو 

 )Dahia( کـې اوسـېدل. دی د نـورو پوهانـو لـه قول نـه دا هم وايـي، چـې “... داهیـا

يـوازې لـه بخـدي رسه پېژندل کيـږي. يانې چـې تاهيـا )Tahia( يـا )Dahae( د بخدي 

اوسـېدونکي دي )۱۱۷(.

کمنګـز هـم په بدخشـان یـا د پامرونو په سـيمه کـې د سـاکا يادونه کـوي. په دغه 

لـړ کـې رويس لرغـون پېژندونکي لیتونیسـکي وايي، چې “... سـاکا به د پامر سـيمو 

تـه پـه اوومـه مخزېږديـزه پېـړۍ کـې کوچېـدل او لـه هغـه ځايـه به يـې د هند شـامل 

بريدونـو ته نفـوذ کاوه )۱۱۸(.

سـاکا د سـکندر تـر راتـګ نـه دمخـه هـم په سيسـتان کـې ابـاد وو. مک ګـورن د 

تهامـاس )Thomas( لـه قـول نـه وايـي، چـې “... د سـاکا يـوه ډله لـه پخـوا زمانې له 

اوومـې مخزېږدېـزې یا حتـی له هغې نه د مخه په درنګيانه کې مېشـته وو او دغه سـاکا 

بـه ټولـې هخامنـيش او هيلنسـټکي )Hellenistic( دورې کـې هلتـه پاتـې وو، کـه څه 

هـم سـيمه يې هغه وخـت په ساکسـتانه نه یادېـده)۱۱۹(. دغه سـيمه وروسـته له هغه 

اول پـه ساکسـتانه او بیـا په سيسـتان یاده شـوه، چې پـه دویمې مخزېږدې پېـړۍ کې د 
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سـاکا څو څانګې د یوچيانو په فشـار له سـغديانې نه ښـکته شـوې، باخرت يې ونيوه او 

بیـا هـم د هغـو په فشـار له بخـدي نه سيسـتان ته واوښـتل  او هلتـه اباد شـول. د دغې 

پېښـې بیان د مخه شـوی دی. سـاکا به په سيسـتان کې په دغه وخت کې په زیاتشـمېر 

او پـه قـوت کـې و، چـې د ګوند و فـارس په مـرۍ يې يـوه امپراتوري جـوړه کړه.

داسـې هـم د سـکندر تـر راتګ نه وروسـته و، چـې د دهای سـاکا پرنای يـا پارين 

څانګـې د ارسـاک يا ارشـاک پـه مرۍ پـه پارتيه کې پـه ۲۵۴ مخزېږديز کـې واکمني 

پيـل کـړه، چـې هغه څـه کم پنځه پېـړۍ وپاييده چې په پـای کې پـه ۲۲۹ زېږديز کې د 

ساسـاين پاچا ارشـر په الس نسـکوره شـوه، لکه چې د مخه يې بیان شـوی دی. دغه 

سـاکا لـه مادانـو او پارسـيانو نه ګـرد رسه بېـل او پوونده ماهر اس سـور قـوم و، چې د 

وروسـتيو وررسه نـه لګېـده او هغوی تـه او ټولو هغو څيزونو ته چـې هغوی پرې ټينګ 

والړ وو، پـه نفـرت رسه کتل )۱۲۰(.

عجيبـه ده، چـې افغـان تاریخپوهانـو د سـاکا قومونـه پـه مفصـل ډول نـه دي یـاد 

کـړي. کـه څه هـم دوی د افغانسـتان لرغوين تاریخ په اسـايس ډول اغېزمـن کړی دی. 

دا بـه لـه دې املـه وي، چې دغه اثار چې دلته ترینه اسـتفاده شـوې ده، د دوی په وخت 

کـې نـه وو او هغـه چـې وو، دوی تـه معلـوم نـه وو. يـوازې کهـزاد د دغـو رسچينو له 

ځينـو نـه اسـتفاده کـړې ده، خـو هغه هم د سـاکا قـوم رول پـه تاریخ کې هغسـې چې 

الزمـه ده، نه دی بیـان کړی.

د دغـې لنـډې رشحـې پـه نظـر کـې نيولـو رسه د مـګ کـورن ړومبنـۍ وينا سـمه 

ښـکاري، چـې وايـي کـه موږ د سـتيانو )سـاکا( نـوم په پـراخ مفهـوم رسه واخلـو، وبه 

وايـو”... چـې د پـارس )اریانـا( او شـاميل هنـد ټـول اوسـېدونکي د پخوانیـو سـتيانو 

زوزات دي او تـر اوسـه )۱۹۳۹( هـم په دغسـې ژبـو خربې کوي، چې د سـاکا له ژبې 

رسه تـړاو لـري )۱۲۱(.” لـه پورتنـۍ رشحـې نـه دا هم ښـکاري چې سـاکا څلـور زره 

کال د مخـه د اریايانـو پـه لومـړي لېږد کې پـه سـغديانه، بکټريانه )بخـدي(، پامرونو، 

سيسـتان، نـای سـا، پکتويـک، کونړ، سـوات کې ابـاد شـوي وو. دوه زره او دوه سـوه 

کالـه د مخـه پـه بـل لـوی لېـږد کـې سـاکا د يوچيانـو په فشـار رسه پـه بخـدي ننوتل، 

ــــــ باخـرتي واکمني يې نسـکوره کړه او بیا یې په سيسـتان، پارتیه او شـاميل  يونـانـ 
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هنـد بانـدې واکمنـي وچلولـه. پـه ويـدي دوره کې لکـه چې د مخـه ویل شـوي دي، 

پکتهـاس، بهاالنـا، شـيوايان، الينايـان او وسـيانيان هـم په اريانا کـې اباد وو. وروسـته 

جغرافیـه پوه سـرتابو د اريانا ولسـونه لـه باخرتیانو او پارسـيانو نه رسبېـره پاراپاميزاديان 

)Parapamisadae(، آري، درنګيـان، اراکـوزی او ګـد رويس هـم يـاد کـړل. پلينـي 

 ،)Drangae( درنګای ، )Dorisei(  بيـا د اریانـا اوسـېدونکي د آري، ډوري يس )Plini(

میتـوري   ،)Gedrosi( ګـدرويس   ،)Zarangae( زرنـګای   ،)Evergetae( ایورګيتـای 

 )Daritis( تيـس  داري  د   ،)Urbi( اوريب   ،)Auguttori( اګتـوري   ،)Methorici( يس 

اوسـېدونکو، پاسـريس )Pasires( او ایچددايوفګـي )Ich thyo Phagi( پـه نومونـو 

ښـوويل )۱۲۲(. 

دوی ټـول پـه غالـب احتامل د سـاکا لـوی ټرب ته منسـوب وو، ځکه چـې دوی په 

هغـه وخـت کـې پـه يوې ژبـې ګړېـدل، يـا يـې ژبـې رسه ډېـرې نـږدې وې او په عني 

حـال کـې يـا پـه يوې سـيمې کې يـا د يـوه بل پـه ګاونـډ کـې اوسـېدل. پروفيرس مګ 

ګـورن پـه څرګنـد ډول دغسـې وايـي: “ سـرتابو او پروفيـرس ولسـن پـه اسـتدالل رسه 

دغـه نظـر ښـکاره کوي، پـه دې ډول چـې د لومړين په وينـا “... دوی ... زياتـره د يوې 

ژبـې ويونکـي دي.” د وروسـتيو پـه وينـا: “ بـې لـه شـکه د دغـو خلکـو ژبې تـر ډېره 

حـده پـورې له یـوه اصـل )akin( څخه وې؛ ځکـه چې دوی پـه واقع کې ديـوه  هېواد 

اوسـېدونکي وو )۱۲۳(.” خـو دغـه ژبـې او همداسـې ويونکـي يې مشـخص شـوي 

نـه دي او هغـه پـه عمومـي ډول سـيمو ته منسـوبې دي، لکه سـغدي، باخـرتي، آري، 

پاراپاميـزادي، اراکـوزي او داسـې نور...

نـو دغـه ولسـونه د تاريـخ او ژبـې لـه نظـره ډېـر رسه نـږدې وو. د تاریخ لـه نظره د 

دوی د نږدېـوايل غټـه بېلګـه له يرغلګر سـکندر رسه دټولو مخالفـت و. دغه واقعيت د 

سـاکا مرانـو پـه خپله هغـه ته ښـکاره کړی و، چـې بیان يـې د مخه شـوی دی. دوی 

پـه مخامـخ کتنـه کې ورتـه وييل وو، چـې له هغه وخت نـه چې ده )سـکندر( په باخرت 

ودانـګل، دوی د باخرتيانـو پـه مالتـړ جګ شـول. په اصل کـې د همدغه مالتـړ په ډاډ 

و، چـې د بخـدي وايل، بېسـوس او بیـا د هغـه ځـای ناسـتي سـپتامنز له سـکندر رسه 

سـخت وجنګېـدل. بېسـوس پـه نسـب کې پـاريس ښـوول شـوی او سـپتامنز د کهزاد 

پـه وينـا پښـتون و او هغـه د سـاکا د ولـس په مالتړ تر بېسـوس نـه ډېر له سـکندر رسه 
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سـخته جګـړه وکـړه. دا  دومـره ټينګه جګـړه وه، چـې تاریخپوه پیرتګرین هغـه ته د ميل 

حرکـت نـوم ورکـړی. د ده د وطنپالنـې او خپلواکـۍ احسـاس دومـره پيـاوړی و، چې 

ويـل يـې “ مـرګ ده ته تر تسـلېمېدو نـه لږ دردنـاک دی”.

دغـه ټـول ولسـونه د ده پـه رسوالۍ لـه سـکندر رسه یو او بـل وخـت د دوه کلونو 

پـه بهیـر کې وجنګېـدل، لکه چې وروسـته د کونړ اسـپه سـيانو وررسه خونـړۍ مقابله 

وکړه.

دغـه ولسـونه پـه هغه وخـت کې ټـول زیاتره لکـه چې د مخـه ویل شـوي دي، په 

يـوې ژبـې ګړېـدل يـا يې ژبـې رسه نـږدې او له يـوه اصل څخـه وې، خو دهغـو په اړه 

پـه دقيـق ډول ګړېـدل ناشـوين دي؛ ځکه چـې هغه ډېر پخـوا له منځه تللـې او يو څو 

خـورې ورې کلمـې يـې را پاتـې دي. د دغـو ژبـو د نـږدې وايل غټه بېلګه هغـه نومونه 

وو، چـې پکـې مشـرتک و او د اس نـوم یـې يـو څرګنـد مثـال دی، چـې په اوسـتايي، 

سـاکي او پښـتو ژبـو کـې په کـرت رسه راغلـی دی. په اوسـتا کې اسـپه د اس پـه مانا 

دی او پـه اوسـتايي دوره کـې د باخـرت واکمنـه کورنـۍ د اسـپه کورنـۍ په نامـه يادېده، 

چـې دکاویـاين کورنـۍ نـه وروسـته واکمنـه شـوې ده. د دغـې کورنـۍ د نـږدې ټولـو 

واکمنـو د نومونـو وروسـتاړی اسـپه دی، لکـه اروت اسـپه، مهر اسـپه، اوسـت اسـپه، 

ويشتاسـپه، يـا ګرشاسـپه. د نـورو مهمـو کسـانو پـه نومونو کې هـم دغه کلمـه راغلې 

لکـه جم اسـپه، پوروشاسـپه، پرتاسـپه، هچاتاسـپه او داسـې نـور... په سـاکي ژبه کې 

د اسـپه کلمـه حتـی د سـاکا د قـوم د ځينـو څانګـو پـه نومونـو کې هـم راغلـې؛ لکه: 

اسـپه سـای ټای )Aspasiatae(، اسـپه سـای کای )Aspassiakae(، او اسـپه سای ټرای 

.)۱۲۵()Aspasiitrae(

پـه پښـتو نومونـو کـې هـم د اس او اسـپه کلمـې ډېـرې راغلـې؛ لکه: اسـپه يس، 

چـې د سـکندر پـه وخت کـې ّپ کونـړ، باجـوړ او چـرتال کې ابـاد وو او په اسـالمي 

دوره کـې د يوسـفزي پـه نامه ياد شـول. د اسـواکا او اسـوه غانه نومونه به سانسـکريت 

کـې د پښـتنو لپاره پـه کارېدل. د شنسـپ ولس اصيل نوم شـني اس و، لکـه کونړ چې 

د سـکندر پـه وخـت د خوسـپس )Khiaspes( یا ښـو اسـونو، يا د ښـو اسـونو په ملک 

يادېـده. د باخـرت د منځـی نوم زر اسـپه و، چې مانا یې شـايد زر اسـونه وي. د اس نوم 
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پـه داسـې حـال کـې چې پـه اریايي کلمـو کې عـا و، د اسـپه کلمه يـوازې د اوسـتا او 

سـاکي ژبـو مـال او پـه پښـتو کـې د ښـځينه اس په مانـا و. په داسـې حال کـې چې په 

نـورو هنـدو اروپايـي ژبو کې د ښـځينه اس لپـاره اسـوه )asva(، ايکـوا  )equa( او اس 

ژوا )aszwa( نومونـه پکارېـدل )۱۲۶(. په دې ډول د اسـپه نوم یوازې په اوسـتا، سـاکي 

او پښـتو کـې ويـل کېـده، نه پـه نـورو هنـدو اروپايي ژبـو کې. دغـه واقعيت د پښـتو، 

اوسـتا او سـاکي ژبـو نـږدې خپلوي پـه ګوته کـوي، چې د هغـه له مخې ويـل کېدلی 

يش چـې د اسـپه کورنـۍ پـه اصـل کې شـايد پښـتنه کورنـۍ وه، يا پښـتو لږ تر لـږه په 

اوسـتايي دوره کـې پـه باخرت کې ويـل کېده.

پـه دې اړه مؤلـف دوسـت محمـد دوسـت او پوهاند مجـاور احمد زیـار په خپلو  

د افغانسـتان ژبـې، او پښـتو او پښـتانه د ژبپوهنـې پـه رڼا کې پـه نامه اثـارو کې تفصيل 

او مثالونـه ورکـوي. ارواښـاد صديق الله رښـتني هم پـه خپل اثر )لرغونې پښـتو( کې د 

پښـتو او اوسـتا یو شـمېر هغه نومونه پـه پرتله ييـز ډول راوړي، چې رسه ورتـه او نږدې 

دي، لکـه د پښـتو پـۍ د اوسـتا پايـو، زوم او زاماته، سـپږه او سپشـو، سـپني او سـپينه، 

پـالر او پيټـر، مازغـه او مازګـه، پری او پريکا، غـوږ او ګوش، واوره او وفره او داسـې 

.)۱۲۷( نور 

خـو پښـتانه لـه سـاکا رسه تر هر بـل قوم نـه  دومره ډېر نـږدې و، چې ويـل کېدلی 

يش دوی شـايد پـه اصـل کـې يو ټرب وو، يا پښـتانه د سـاکا کومـه څانګـه وه. پروفيرس 

فـرای د سيسـتان سـاکا د پښـتنو لـوړ نیکونـه ګڼـي او وايي چـې د اسـالمي پراختيا په 

برابـر کـې د زنبیالنـو د ټينـګ مقاومـت يـو دلیـل پـه يقـني رسه هغـه جنګيـايل قومي 

خلـک، د افغانانـو يـا پټانانـو نیکونـه وو، چـې د يرغلګرو رسه جنـګ لپاره يـې مېړونه 

ورکـول)۱۲۸(. د اریايـي ژبو متخصص مارګن سـټرن په وينا پښـتو په اصل کې شـايد 

د سـاکا يـوه لهجـه )Dialect( وي، چې له شـامل نه وارده شـوې، خو ممکنـه ده، چې 

اړيکـې يـې لـه دېنـه ډېر نـږدې تعریـف يش )۱۲۹(. خـو ده وروسـته دغـه کار وکړ: “ 

پښـتو بـې له دې چې له سـاکا ژبـې رسه وتړله يش، بـل کېدون نه لـري )۱۳۰(. مارګن 

سـټرن کاشـکې د خپـل حکم لپاره شـواهد هم وړانـدې کـړي وای. زه د دغې ليکنې په 

قـوت بیـا وايـم چې پښـتانه او سـاکا په اصل کې شـايد يو ټرب وي، يا پښـتانه د سـاکا د 

لـوی ټـرب يـوه څانګـه وي. که سـاکي ژبه پاتـې وای، پـه دې اړه به څرګند حکم شـوی 
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وای، خـو د نالوسـتو او پوونده سـاکاوو ژبه نه ده را پاتـې. را پاتې کلمې يې هم د ګوتو 

پـه شـامر دي. دوه یـې هغـه دي چې اوس هم په پښـتو کې هغسـې ویلـی کيږي، چې 

دوه نيـم زره کالـه د مخـه په سـاکاوو کې ويـل کېدلې. زرینـه او تڼـی  )Tanais(، زرينه 

)Zarina( د سـاکا د کمـې څانګـې واکمنـه يـا ملکـه وه او هغـه په خپلو خلکـو دومره 

ګرانـه وه چـې لـه مړينې نه وروسـته يـې د هغې د رسو زرو مجسـمه و درولـه )۱۳۱(. 

مؤلـف دوسـت محمـد هـم ملکـه زرینـه يـادوي، خـو هغـه يـې د ملکـې تومیريـس 

)Tomyris( پـر ځـای يـادوي. د هېـرودوت پـه وينـا دا تومیريـس وه، نـه زرینـه چې په 

خپـل پـوځ رسه يې، لکـه چې د مخه یې بیان شـوی، د هخامنيش امپراتورۍ مؤسـس، 

سـروس پـوځ تـه ماتې ورکـړه)۱۳۲(. زرين هم د پښـتو کلمـه ده او هم د پاړسـو، خو 

زرينـه يـوازې د پښـتو کلمـه ده. تڼـی د سـاکاوو په وخت کې د منځنۍ اسـياد اوسـني 

رسدریـا نوم و او اوس هغه د افغانسـتان په پکتيا کې د يوه پښـتون ټـرب نوم دی، لکه امو 

چې د سـاکا د هامه ورګه لنډ شـوی شـکل دی. داسـې هم د لرغونې زمانې د منځنۍ 

اسـيا پـه ځينو سـيمو کې، لکه خـوارزم او مرو کې داسـې ښـارګوټي لوڅ شـوي، چې 

د کال )Kala( کلمـه یـې د نامـه يـوه برخـه یـا وروسـتاړی جـوړوي. بېلګې يـې دا دي: 

ـــــ کال  )Toprak – kala(، کـوی، کړل  ـــــ کال )Teshik- kala(، ټوپـرکـ  تيشـيکـ 

ـــــ کال )dzhanbas- kala( او  ــــــ کال )Koy-kryalgan- kala(، و د ژنبـاسـ  ګانـ 

.)۱۳۳()gyavr- kala( ــــــ کال ګياورـ 

کال د پښـتو يـوه عامـه کلمـه ده، د Pasionai يـا پاسـيونای سـاکي څانګـه چـې د 

ـــ باخـرتي واکمني نسـکوره  سـاکا لـه نـورو څانګـو رسه یې په بخـدي کې د یونـانـ 

کـړه، ممکـن د بښـټو پاسـنی وي. ژبيوه پوهـان زیار په خپل یاد شـوي اثر کې د سـکه، 

کسـې، کاسـې او کاس نومونه چې په افغانسـتان او پښـتونخوا کې ویل کيږي، د سـاکا 

د نامـه بدل شـوي شـکلونه ګڼي.

لـه دغـاو ژبنيـو بېلګو نـه رسبېره د سـاکا او پښـتنو قومـي جوړښـت او خاصيتونه 

دومـره رسه ورتـه وو، چـې هغـه لکـه د یوه ځانګړي ټـرب خلک وي. د سـاکا د څو لویو 

ټربونـو یـو کنفدرېشـن يـا لوی اتحـادو، چې تـر اخـري واحد یانـې کورنۍ پـورې يې 

بـې شـمېره څانګـې لرلـې. پښـتانه هم د سـاکا په شـان د ډېـرو ټربونو کنفدرېشـن دی 

او څانګـې يـې دومـره ډېرې دي، چې شـمېرل يې  ناشـوين ښـکاري. پـر دې رسبېره د 
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سـاکا د هيـڅ ټرب لوی مـر ځواکمن او مطلق نـه و، تر څنګه یـې د څانګو مرانو هم 

رول الره. لـه سـکندر رسه چـې د سـاکا څـو جرګو لیدل وکـړل، هغه له څـو مرانو نه 

جـوړوې وې، نـه لـه یـوه زورواک واکمـن نـه، لکه پـه هند کـې د پاچا پورس په شـان. 

لکـه چـې د مخـه ولیـدل شـول، د پارتيـه پاچـا د دوه جرګو په سـال او مشـوره واکمني 

کولـه، نـه یوازې په خپله له احمدشـاه دراين نه تـر امر عبدالرحمن پورې د افغانسـتان 

سـيايس نظام هم لږ او ډېر په همدغه بڼه و او د قومي پښـتنو سـيايس جوړښـت اوس 

هـم په همدغه شـکل دی.

بلـه دا چـې هغسـې چې د سـاکاوو ژوند طـرز په عمومـي ډول د پوونـده توب و، 

داسـې هم د پښـتنو ژوند تر اتلمسـې پېـړۍ پورې تر زياتـې اندازې د کوچيتـوب و. په 

نولسـمه پېـړۍ کې امـر عبدالرحمن که څه هـم د غوڅ عمل خاوند پاچا و، ونه شـول 

کولـی هغـه لـږ او ډېـر دوه ميلیـون کال پـوره کوچیان، چې ټول يې پښـتانه وو، مېشـته 

کولـو تـه وهڅـوي. دوی نـه غوښـتل د کوچيتوب ژونـد طرز تـرک کـړی، رسه له دې 

چـې د مېشـته کېدلـو په حال کـې امیر ډېـر امتيازونه ورته منـيل وو )۱۳۴(. د ښـاغيل 

زملـي هېوادمـل پـه وينـا تره خېـل قوم چـې زیاتره يـې اوس هـم کوچيتوب کـوي، په 

اصـل کـې سـاکا دي. قـوم تـه د وفا لرلو احسـاس هـم په سـاکاوو کې ټيڼـګ و او هم 

پـه پښـتنو کې ټينـګ دی. پـه دواړو کې لکـه چې ويل شـوي دي:

“ فـرد څانګـې تـه او څانګـه فـرد تـه پـه وفـا لرلـو رسه دواړه ژونـدي پاتـې کېدلی 

يش. کـه د کومـې څانګې غـړی ژوبل يا ووژل شـو، هغې څانګې د خپل ځان سـاتنې 

لپـاره لـه مجـرم یـا د هغـه له څانګې نـه بدل اخيسـته. که يې کـوم غړي د بلـې څانګې 

پـه برابـر کـې جـرم وکړ، قوميـان یې پـرې ټينګ درېـدل او پـه دې ډول د وينـې د انتقام 

دایمي تـوب... )۱۳۵(.”

پښـتنو دغـه خاصيتونـه لـرل او اوس یـې هم لـري، خو نـه په هغه پخواين شـدت 

رسه. د سـاکا خلکـو بـه هـم لـرل. د دوس بـل خاصيـت طعنه ورکـول، تـور او برېښ 

کـول او الپـې وهـل و. هغـه وخـت چـې سـکندر د تڼي يـا رسدريا غـاړې ته ورسـېد، 

سـاکا سـورو پـه بله غاړه کې دغسـې احساسـونه په قـوت او ننـداره ييز ډول وښـوول. 

سـکندر ځـان مجبـور ولید چـې د ربړونو پـه ګاللو رسه له سـني نه تېر يش، خو سـاکا 
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هغـه وخـت خواره شـوي وو.  پښـتانه هم پـه طعنه ورکول تـور او بريښ کولـو او الپو 

وهلـو کـې نـوم لـري، بلـه دا چـې دواړه زړور او جنګيـايل قومونه وو، غټ مشـال يې 

لـه سـکندر رسه د دوی مقابـل وه. سـکندر په منځنۍ اسـيا کې له سـاکا او په کونړ کې 

لـه اسـپه يس پښـتنو رسه له دغسـې ټينګ مقاومـت رسه مخ شـو، چې له بـل قوم رسه 

پـه دغسـې ټينـګ مقاومت رسه مخ شـوی نه و. همدغسـې جنګونو کـې وو چې ځينو 

پکـې غـر عـادي زړورتيـا ښـووله او اتالن کېـدل، لکه ملکـه زرينه او ملکـه تومريس 

پـه لرغـوين منځنـۍ اسـيا کـې او امر کـروړ د لرغوين افغانسـتان پـه غور او رسـتم په 

سيسـان کې)۱۳۶(.

د پټـې خزانـې د ليکـوال محمد هوتک په وينـا امیر کروړ د امیر پوالد سـوري زوی 

او پـه خټـه سـهاک و. دی پـه ۱۳۹ هجري قمـري کال کـې د غور په مندېـش کې امیر 

شـو. پـه اوړي کـې پـه زمينـداور کې په داسـې ماڼۍ کې اوسـېده چې د هغـې ماڼۍ په 

شـان وه، چـې د غـور په مندېش کـې يې لرله. ده پـه جنګونو رسه خپلـه واکمني پراخه 

کـړه او کـه يې په الندې شـعر بـاور ويش، هرات، جـرم، باميان او تخار يـې هم الندې 

کـړي وو. نامتـو شـيخ کټـه د ده دغـه شـعري ټوټه چې لـه ويـاړ او الپو نه ډکـه ده، نقل 

کـړې چې په دغـه بیت رشوع کيـږي )۱۳۷(

زه یم زمری په دې نړۍ له ما اتل نسته

په هند و سند و پر تخار او پر کابل نسته

بل په زابل نسته

د ټولـو منابعـو لـه مخـې رسـتم د سيسـتان يـو ډېـر نوميالـی اتـل تېر شـوی دی. 

مؤلـف دوسـت يـې د تاجکي حـاميس روايتونو لـه مخې او د ايـران د لرغـوين تاريخ 

متخصـص پروفيـرس رچرد فـرای يې په خټه سـاکا ګڼـي)۱۳۸(. خـو ايرانـی تاريخپوه 

عبدالعظيـم رضايـي يـې ايرانـی يانې غیر سـاکا ګڼي، خو پـه دغه عجب دلیـل رسه: “ 

بعضی از مؤرخان می پندارند که داسـتان رسـتم  را سـاکاهای ]اسـاک ها[ از رس زمني 

اصيل خويش اورده اند که در روزګار باسـتان به سيسـان تاخته و در انجا سـاکن شـده 

بودنـد. ولـی از انجـا کـه مـادر رسـتم روتابـک يـا رودا بـه ی ایرانی اسـت ایـن تصور 

خالـی از حقیقت بـه نظر میرسـد.)۱۳۹(.
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عجـب اسـتداالل: اول دا چـې رودابـه پـه اصل کې د کابلسـتان د واکمـن مهراب 

شـاه لـور وه او بلـه دا چـې پـه نـن افغانسـتان او سـيمه کـې يو څـوک د پالر په نسـب 

يادېـده، نـه د مـور. د رسـتم د اتلـوايل قصـې اول د ابوالقاسـم فـردويس پـه شـاهنامه 

ـــ درېيمه برخه افسـانوي  کـې بیـان شـوې دي. په یـاد دې وي، چې د شـاهنامې دوهـ 

روايتونـو او قصـو داسـتان او درېيمـه برخـه يـې د ساسـاين واکمنـۍ تـر پايه پـورې د 

تاريخـي پېښـو منظـوم داسـتان دی. دغه افسـانې د فردويس تـر وخته پـورې ) دمړينې 

اټکيل کال ۱۰۲۵ م( په شـفاهي ډول اورېدل کېدلې)۱۴۰(. د کهزاد په وينا په شـهنامه 

کـې پـه يـادو شـويو نومونو کې په سـلو کې پنځه نوي يـې هغه دي، چې په افغانسـتان 

پـورې تعلق لـري) ۱۴۱(.

تاریخپـوه رضايـي هـم وايـي چـې : “ مبوجـب مندرجـات روزنامـه هـای ملـی، 

بزرګرتیـن پهلوانان ایرانی از سيسـان برخاسـته، تـاج و تخت و رس زمین ایـران )د ایران 

نـوم هغـه وخـت رواج نـه الره( را از هجـوم بیګانـګان مصـؤن داشـته انـد. پهلوانـان 

موصـوف متعلـق بخانـدان هـای بـزرګ بـوده، نـژاد شـان به جمشـيد، شـاه پشـدادی 

میرسـيد. بطوريکه پیش از اين ګفتيم چمشـيد هنګام فرار از دست ضحاک )اسهاک؟( 

دخـرت کورنـګ پادشـاه زابلسـتان را بـزين ګرفـت و از آن صاحـب پرسی شـد کـه او را 

تـور نـام نهادند. سـپس بـه ترتيب از تور شیدسـش، ازشيدسـپ تورک، از تورک شـم، 

از شـم اثرط، از اثرط ګرشاسـپ، از ګرشاسـپ نرميان، از نریامن سـام سـوار، از سـام 

سـوار زال و از زال رسـتم بوجود آمدنـد)۱۴۲(.

رضايـی زال او زوی يـې )رسـتم( دومـره مهـم ګڼي چـې په هکله يې وايـي چې: “ 

نخسـتین شـاهی که پس از انقراض سلسـله پیشدادیان بر اورنګ شـهری یاری و کمک 

زال و رسـتم بدسـت اورد)۱۴۳(. رسه له دې هم په اوسـتا کې نه پهلوان رسـتم او نه د 

 )Rostatham( هغه پالر زال يادونه شـوې ده. په افسـانوي قصو کې رسـتم د روسـتاتم

پـه نامـه د سيسـتان د واکمـن پـه توګـه د فـراه او زابلسـتان د ښـارونو جوړونکـی ګڼل 

دی)۱۴۴(.   شوی 

دلتــه د دغــو ټکــو يادونــه رضوري ده، لومــړی دا چــې د اريايانــو پــه لومــړي لــوی 

لېــږد کــې پــه سيســتان کــې بــه دومــره ډېــر ســاکا مېشــته شــوي وو، چــې د رســتم د 
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کورنــۍ مــران يــې پــه دې قــادر کــړل چــې واکمنــي او اتلــوايل وکــړي. بــل دا چــې 

پــه دغــه مهــال کــې تورانيــان او د هغــو مــر افراســياب، لکــه چــې شــاهنامه وايــي، 

پــه بخــدي کــې نــه وو چــې د هغــه لــه واکمنــو او رســتم رسه وجنګېــږي. تــرکان، لکه 

چــې د مخــه ويــل شــوي دي، د ساســانیانو د واکمنــۍ پــه اخــر کــې دغســې ســيمې 

تــه ورغلــل. دا چــې د شــاهنامې لــه مخــې تورانيــان او پــه رس کــې افراســياب بــه پــه 

اوســتايي دوره کــې لــه رســتم رسه جنګېــديل وي، د اعتبــار وړ نــه ښــکاري. لکــه چې 

د مخــه ویــل شــوي ، شــاهنامه پــه اصــل کــې د شــفاهي روايتونــو او قصــو داســتان 

دی او شــفاهي روايتونــه پــه خپــل ذات کــې د تاريخــي واقعيــت پــه شــان د اعتبــار 

ــديل  ــې  اورې ــې چ ــه هس ــه راويتون ــان حافظ ــې د انس ــه چ ــه يش، ځک ــی ن وړ کېدل

وي، ســاتلی نــه يش او هغــو د بیــا بیانولــو او انتقــال پــه وخــت کــې پکــې تــرصف 

کــوي او حتــی مســخ کــوي يــې؛ نــو شــفاهي روايتونــه پــه تېــره هغــه چــې د پېړيــو ، 

پېړيــو عمــر لــرې، هغومــره چــې د راويانــو د ذهــن او خیــال انعــکاس وي، د واقعيــت 

انعــکاس نــه وي، خــو د رســتم پــه شــته تــوب او اتلولــۍ کــې شــک نــه پيــدا کيــږي، 

ځکــه چــې هغــه پــه ډېــرو رسچينــو کــې يــاد شــوی دی. 

د مارکــوارت پــه نظــر رســتم او ګرشاســپ يــا کــرس اســپه )Keresaspa( پــه اصل 

کې يــو شــخص و )۱۴۵(.

کهــزاد بیــا ګرشاســپ او غرغښــت یــو کــس ګڼــي او وايــي چــې ګرشاســپ او 

غرغښــت هــر دو نــام يــک شــخص ويــک قهرمــان افســانوی، داســتان نیمــه تاریخی، 

ــل(  ــل )مث ــر مص ــع دیګ ــتا( و مناب ــه )اوس ــت ک ــتی اس ــوان زبردس ــوری پهل فولکل

ــد بلخــي و  ــو املوئي ــرن چــارم هجــری اب ــاب ګرشاســپ( نويســنده و شــاعر ق )کت

تاريــخ سيســتان ګمنــام قــرن ششــم هجــری ذکــر شــده. “ ... ادب ملــی افغانســتان 

همیــن ... قهرمــان ملــی را در متــام داســتانهای حامســی از یــاد نــربده و متــام کارنــه 

هــای وی را زنــده نګاهداشــته انــد )۱۴۶(.” کهــزاد پــه دې اړه د پاچــا امــان اللــه پــه 

وخــت کــې د یــوې ډرامــې بیــان کــوي او وايــي چــې :” در طــی منايــش درام بنــام 

ــای ملــت(،  )جــذر و مــد اســالم( از )غرغښــت( بحيــث يــک )پهلــوان ملــی(، )باب

)پــدر معنــوی قــوم(، )غښــتلی غرغښــت(، )جهــان پهلــوان( يــاد ميشــد )۱۴۷(.” 
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د ګرشاســب يــا غرغښــت نومیاليتــوب او نومیالــی تــوب لــه دېنــه معلوميــږي، 

چــې محمــد حیــات خــان يــې پــه خپل حيــات افغــاين اثــر کــې هم پــه همدغــه ډول 

يــادوي. دی هــم د تاريخپــوه رضايــي پــه شــان ګرشاســب د رســتم د کورنــۍ مؤســس 

یــا لــوړ نيکــه بــويل )۱۴۸(. پــه يــاد دې وي، چــې ګرشاســب پــه اوســتا او رســتم پــه 

شــاهنامه کــې د ســرتو اتالنــو پــه شــان ډېــر يــاد شــوی دی. 

ســواری چــو رســتم نیامــد پدیــد

نبــود بګیتــی  نریــامن  ســام  چــو 

پــه دې ډول پــه يــوه روايت غرغښــت، ګرشاســب او رســتم پــه اوســتايي دوره کې 

د سيســتان د يــوه پهلــوان نومونــه کيــږي او د محمــد حيــات خــان او رضايــي پــه وينــا 

ګرشاســب د رســتم لــوړ نيکونــه کيــږي او څنګــه چــې رســتم پــه خټــه ســاکا و، دوی 

ټــول پــه خټــه ســاکا يانــې پښــتانه کيــږي.

پښــتو د خپلــې ودې پــه لومړنيــو مرحلــو کــې لــه سانســکرېت نــه هــم اغېزمنــه 

شــوې ده. سانســکرېت هغــه لرغونــې هنــدي ژبــه ده، چــې پــه ويــدي ژبــې رسه تــړاو 

لــري. دغــه ژبــه پــه څلورمــې مخزېږديــزې پېــړۍ کــې د تعلیــم کــړو هنديانــو ژبــه 

ــه د  ــې ب ــې دي. دغــې ژب ــه راوتل ــه سانســکرېت ن ــې ل ــدي ژب ــورې هن شــوې وه، ن

موريــا کورنــۍ پــه دوره کــې پــه پښــتو اثــر کــړی وي. تــر هغــه د مخــه هــم هنــدي 

عنــارص پــه ختيــځ افغانســتان کــې يــو ځــای بــل ځــای اوســېدل. لکــه چــې د مخــه 

يــې بیــان شــوی د موریــا د کورنۍ مؤســس چنــدرا ګوپتــا موریــا د ســلوکوس نيکاتور 

پــه وخــت کــې خپلــه واکمنــي آن تــر هندوکــش پــورې ورســوله او کورنــۍ يــې څــه 

بانــدې يــوه پېــړۍ )۳۲۰ـــــــــــ ۱۸۷ مخزېږدي( کــې واکمني وکــړه. په  دغــه دوره 

کــې د ګنــدارا پښــتانه لــه اراکــوزي )کندهــار( نــه تــر اباســني پــورې لــه سانســکرېت 

ويونکــو رسه محشــور و. طبيعــي ده، چــې پښــتو بــه هــم لــه سانســکرېت نــه متاثــره 

شــوې وي. دغــه تاثــر لــه النــدې عــددي جــدول نــه ښــکاره دی. دلتــه دا هــم ويــل 

کېدلــی يش چــې پښــتانه شــايد پــه همــدې دوره کــې د لومــړي ځــل لپــاره لــه مجردو 

عــددي مفهومونــو رسه اشــنا شــوي وي. )۱۴۹(.

پښتوسانسکرېتسانسکرېتشامره
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۱Ekaیوايکا

۲Dvaدوهدوه

۳Thayaدرېترایه

۴Catvarahڅلورکتواره

۵Pancaپنځهپانسه يا پنکه

۶Satشپږشت

۷Saptaاووهسپتا

۸Astavaاتهاستاو

۹Navaنههناوه

۱۰Casaلسداسا

۱۱Satamسلسه تم

رسه لـه دې هـم د پښـتنو شـجره لکه د نورو قومونو د شـجرو په شـان لـه اول نه تر 

پايـه پـورې پـه منظم ډول معلومه نـه ده. د تاريخپوه کهزاد په نظر: “ ... شـجره متام این 

کتلـه بـزرگ اعـم از متـام قبایل و عشـایر که در این گوشـه دنیـا افتاده اند، بوجود سـه 

شـخصیت بزرگ سـه نیکه گان اولی منتهی میشـود. کـه عبارتند از )بيټنی، غرغښـت، 

و سـړبن(”. دی دغـه درې ګـوين نيکونـه د اتـرط، ګرشاسـب او رسنـد پـه نومونـو هم 

يـادوي او پـه خپـل اثـر )غرغښـت يا ګرشاسـب( کـې د هـر یـوه د کارنامو پـه اړه اوږد 

غږېږي. د پښـتنو ټولې څانګې او خېلونه، چې شـمېر يې  ناشـونی دی، په نهايت کې 

دغـو درې نيکونـو ته رسـيږي: درانيـان، بړېڅ، ترين، غورياخېل، يوسـفزي، اسـحقزي 

یـا سـاکزي او نـور سـړبن يـا رسنـد تـه ، کاکـړ، داوي، بـايب، او نـور غور غرغښـت یا 

ګرشاسـب تـه او غلزيـان، لوديـان، سـوري، نیـازي او نـور بيټنـي يـا اترط تـه )۱۵۰(. 

تـر کهـزاد نـه د مخـه پـه دې اړه ډول، ډول او عجب حدسـونه وړاندې شـوي دي، چې 

ذکـر یـې دلتـه الزم ښـکاري. په لنـډ ډول د دوی نسـب قبطيانـو، يهودانـو، جارجيانو، 

ارمنیانـو، پاړسـيوانو ترکانـو او حتـی تارتارانـو تـه هم رسـول شـوی دی، خـو دغه ټول 
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محـض حدسـونه او ناسـم دي، چـې رويس افغـان پېژندونکـی ډورن پـه دغـو الفاظو 

پـه غوڅـه رد کـړي دي. زه پـه خپـل وار پـه دې نظـر يـم چې افغانـان ]پښـتانه[ د خپل 

هېـواد ځايـي خلـک دي او د رسويليـم جونز په شـان زه هم دوی د پاراميـزاد له لرغونو 

خلکـو رسه يـو ګڼـم. “ ډورن دا هـم وايـي چـې » دوی پـه خپـل اوسـني هېـواد کې له 

نامعلـوم وخـت نـه را پدې خوا اوسـېديل دي )۱۵۱(«. کهـزاد دغه روايتونه او دغسـې 

نـور ال پـه غوڅه توګـه ردوي او وايي، چې: »  جناب شـیرمحمد گنداپوری ابراهیم زی 

صاحب تاریخ )خورشـيد جهان(، و جناب محمد هاشـم خان صاحب تاریخ فرشـته، 

صاحـب اثـار دیگری چـون ) آئین اکـربی(، مخـزن افغانی(، )مـرات االفغانـی( وغیره 

هـزار و یـک قصـه واهی چون )طالـوت فرعون(، )ابراهه پادشـاه حبشـه( و )قبطیان( و 

)بنـی ارسائیـل( و حکایـات جعلی )اخیـار و برخیا( و غمـزه }وغیره؟{ را بـا هم بافتند. 

سـاختند ولـی از نـور معرفت قرن بیسـتم همه این داسـتان های خود سـاخته را از میان 

برد و انسـاب سـه قهرمان ) بيټنی، غرغښـت و څړبن( به یشـت ها اوسـتا چون افتاب 

بـر پارچـه یـخ تابش منـوده و همـه قصص و روایـات جعلـی را بکلی ناپدید سـاخت 

)۵۲(.« رسه لـه دې هـم دغـه بـې بنسـټه روایـت چـې افغانان يانې پښـتانه پـه اصل او 

نسـب کـې يهـودان دي، د ځينـو پـه لیکنـو کې انعـکاس کوي. دغـه بې بنسـټه روايت 

کـه څـه هـم په دغې ليکنـې رسه پوره باطليـږي، د هغه بې بنسـټتوب به زه دلتـه نور هم 

روښـانه کړم.

د دغـه جوړ شـوي روايـت له مخې کله چـې حرضت محمد)ص( لـه مکې څخه 

مدينـې منـورې تـه هجـرت وکـړ، نـو پـه دغـه وخت کـې د خالـد بـن وليـد د لیک په 

ذريعـه د غور د سـيمې د افغانانو]پښـتنو[ لـه مرانو څخه څو تنه مدينـې ته الړل، چې 

د هغـو لـه جملـې څخه مـر دعیـص زور قيـص و، چې د نوموړي د نسـب سلسـله 

چـې پـه مخـزن افغـاين کـې ذکـر شـوې ده، پـه )۳۷( ام پښـت کـې سـاول تـه چې په 

طالـوت بانـدې ملقـب و او د بني ارسائيـل پاچا و، ته رسـيږي.

د دغـه روايـت لـه مخـې دغـو افغانانـو پـه مدينـه کـې اسـالم ومانـه او حـرضت 

محمـد)ص( د قيـس دغـه عـرباين نـوم پـه عـرب واړوه او عبدالرشـيد نـوم يـې پـرې 

کېښـود. » پـه هغو ورځو کـې حرضت محمد)ص( د مکـې د نيولـو اراده وکړه او قیس 

عبدالرشـيد د څو تنو نورو پښـتنو او خالد رسه د عسـکرو رس لښـکر وټاکل شـو او په 
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هغـه جګـړه کـې چـې د مکـې د نيولو پـه منظـور وشـوه، افغانانو ]پښـتنو[ ښـه مېړانه 

ښـکاره کـړه او یـوازې عبدالرشـيد وکـړای شـول، چـې د قریشـو )۷۰( تنـه متمردیـن 

ووژين)۱۵۳(.

د دغـه جعـيل روايـت پر بنسـټ اول دغه افغانـان د خالد پـه ګډون يهـودان وو او 

هغـه افغانـان چـې پـه عربو کې مېشـته شـوي وو، د هغو څخـه د ولید خالـد زوی ډېر 

مشـهور دی. دوميـه دا چـې خالـد بن ولیـد خپل دغه یهـودي قوميان مدينـې ته وبلل، 

چـې د حـرضت محمـد)ص( رسه د مکـې په نيولو کې مرشـته وکړي؛ خـو دغه روايت 

لـه رس نـه تـر پايه پـورې د واقعيت پر خـالف دی او زه بـه دلته د هغه د دوو سـرتو ټکو 

بې بنسـټ توب تثبیـت کړم.

د حيـات افغـاين ژباړونکي هرني پريسـټيل )Henry Priestley( پـه وينا لومړی دا 

چـې د سـاول پښـت په غلطه لـه جودا )يهودا(څخه ښـودل شـوی دی )په داسـې حال 

کـې چـې د تـورات د )Old Testament( لـه مخې هغه د بنجامن ټرب ته منسـوب و.( د 

تـورات پـه هيـڅ ځای کې د دې ذکر نشـته، چې افسـانوي ارخيـا او ارميا به د سـاول له 

زوزات څخـه وي. نـه د ارميـا او نـه د افغـان يـا هغـه ته ورته بـل نوم د حـرضت داود د 

نوميالیو کسـانو پـه ډله کې ليدل کيږي)۱۵۴(. دغه نومونه د اسـالمي دورې عربسـتان 

او حـرضت محمـد )ص( پـه اړه تاريخونـو کې هم نه لیـدل کيږي. ما هم پـه ټولو هغو 

ډېـرو اثـارو کـې، چې د  د لـوړو زده کړو په وخت کـې د لندن په پوهنتونونـو کې او بیا 

لـه هغه وروسـته لوسـتي دي، دغه نومونه نـه دي ليديل.

د دغـه روايـت بـل ټکـی، چې خالد بـن وليد بـه د قیس په مـرۍ د غـور افغانان 

مدينـې تـه بللـی وي، هـم یـو بـې بنسـټه حکـم دی. خالد بـن ولیـد دغسـې تاريخي 

شـخص و، چـې کړنـې يې په ډېـرو کتابونو کـې ثبت شـوې دي، د هغو لـه مخې هغه 

یهـود نـه، بلکـې د عربـو د قريـش لوی ټـرب د د مخزوم لـه څانګې څخه و، خـو دی تر 

۶۲۹م پـورې د حـرضت محمد)ص( او اسـالم مخالـف و. په ۶۲۵ کې يـې ال په احد 

کـې د حـرضت محمـد)ص( پر ضـد جګړه کې برخـه هـم اخيسـتې وه. دا هغه جګړه 

وه، چـې مسـلامنان پکـې په زياتـه اندازه د هغـه په قومنـداين مات شـوي وو )۱۵۵(.

څلـور کالـه وروسـته پـه ۶۲۹م کال کـې چـې حـرضت محمـد)ص( د حديبې له 
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متارکـې نـه وروسـته پـه مکـه کـې هـم د امتيانـو او نفـوذ خاونـد شـو، خالد بـن ولید 

لـه عمـر بـن العـاص رسه د حـرضت محمـد)ص( پيغمـربي ومنلـه. بـل کال )۶۳۰( 

مسـلامنانو مکـه په جنـګ رسه ونيوله، خـو دا يو لوی جنـګ نه و)۱۵۶(. پـه دغه حال 

کـې مسـلامن خالـد تـه ممکنه نـه وه، چـې د هغه وخـت په رشايطـو کې افغانـان هغه 

هـم پـه دومـره موده کـې مکې ته حـارض کړي. غر له هغـه هم که قيـس او ملګري يې 

پـه خټـه يهـودان وای، هغوی به ولې له حـرضت محمد)ص( رسه د مکـې په نيولو کې 

مرسـته کـړې وای. ځکـه چـې د هغـه په حکـم رسه د مدينې يهـودان ځپل شـوي وو.

هيڅ تاريخې شواهد د دغه روايت پخلی نه کوي. په هيڅ تاريخي منبع کې د دې 

يادونه نشته، چې د غور قيس به ۶۳۰ کې په مدينه کې لیدل شوی وي. په دې ډول 

په ۶۳۰ کې په مدينه کې د غور د قيس او د هغه د ملګرو شته والی او بیا د حرضت 

محمد)ص( له خوا په عبدالرشيد رسه د هغه د نوم بدلیدل او دغه قيس د اوسنيو تر 

څلوېښت مليون نه ډېرو پښتنو مؤسس يا لوړ نيکه کېدل هسې هوايي خربې کيږي. هو، 

خالد بن وليد د عربو د قريش نامتو قومندان و، خو هغه د خليفه ابوبکر)رض( په وخت 

کې د ردا په نامه کورين جنګ په بهر کې وځلېد. دا دی و چې د عقربه په نامه مهمه جګړه 

يې وګټله او ياغيان يې په ټول عربستان کې ايل کړل.

پـه اصـل کې دغـه روايت ځکه رښـتيا کېدلی نه يش چې پښـتون بې له شـکه لکه 

چـې لـه دغـې لیکنې نه هـم ثابته ده، اريايـي قوم دی، نه سـامي چې عربـان او يهودان 

ورتـه منسـوب دي. پښـتو هـم بې له کوم شـکه اريايـي يا په دقيـق ډول ختيځـه اريايي 

ژبـه ده، نـه د عـريب او عـربي ژبو په شـان سـامي. اريايي او سـامي خـو دوه رسه بېلې 

نژادي او ژبنـۍ ډلې دي.

د دغـو واقعيتونـو پـه رڼـا کـې دغه روايت چې پښـتانه پـه اصل او نسـب کې يهود 

دي، يـوازې د ذهـن او بدنيـت زېږنـده کيـږي، نه تاريخـي واقعيت. اوس کـه يو څوک 

رسه لـه دې هـم پښـتانه د دغـه جعـيل روايـت پر بنسـټ بني ارسائيـل ګڼي، هغـه به په 

اصـل کـې د لوسـتونکيو، تاريخ او رښـتني توب پـروا نه کوي.
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دويم څپرکی

افغان

افغـان نـوم هـم پخوانـی دی، خو نـه هغومـره پخوانی چې د پښـتون نـوم دی. په 

لرغونـې زمانـه کـې د پـارس خلکـو پښـتانه د ابـګان )Abgan( او د هند خلکو پښـتانه 

د اسـواکا )Asvaka( يـا د اسـوه غانـه )Asvaghana( پـه نومونـو یـادول. هنديانـو لـه 

دولسـمې پېـړۍ نـه وروسـته کـوم هغه پښـتانه، چې د بهـار واليـت په پتنه کې مېشـته 

شـوي وو، د پټـان پـه نامـه يـادول او ال وروسـته ټولو هغو پښـتنو ته ويل کېـده، چې په 

هنـد کـې اوسـېدل. د قانـون په شـان دا یـو دود دی، چې هـر ولس چې په لرې سـيمو 

کـې خپـور يش، ګاونډيـان يـې له خپل اصيل نـوم نه غر په نـورو نومونو يـادوي؛ لکه 

سـاکا چـې د پـارس خلکـو اشـکانيان او د هند خلکـو پهلوا بلـل، خو په خپله پښـتنو 

هـر چېـرې ځانونه پښـتانه يا پختانـه ګڼل. دا ډېر وروسـته و، چې پښـتتنو د افغان نوم د 

ځـان لپـاره ومانـه. افغان اوس هغه څوک دی، چې د افغانسـتان تبعه وي. د پښـتونخوا 

پښـتانه يـا ډېـری یـې هـم ځانونـه افغانان ګڼـي، نـو د افغـان دغه نـوم د يـوه ځانګړي 

ولـس لـه مفهـوم نه ملی مفهـوم ته تحول کـړی دی. د غبار پـه وينا« ... تـا قرن هژدهم 

)افغـان( نـام عمومـی پشـتون زبانـان مملکت قـرار گرفته بـود و تا قرن نزدهم وسـعت 

آن بجایـی رسـید کـه نـام عمومی مـردم افغانسـتان اعـم از دری زبانـان و تـرک زبانان 
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وغیره شـناخته شـد«.  داسـې ښـکاري چې د افغـان نوم په اسـالمي دوره کـې د هغه د 

پخـواين نـوم یـا نومونو ځـای نيولی وي. بيا هـم غبار »... نـام )افغان( کـه از قرن دهم 

در نوشـته هـای مؤلفین  افغانسـتان چون مؤلـف مجهول حدودالعلم مـن املرق الی 

املغـرب، ابوریحان، فردوسـی، بیهقی، منهاج الرساج وغیره در مورد قسـمتی از پشـتو 

زبانـان افغانسـتان آن روز ذکـر گردیده و عتبی در تاریخ یمینـی ان را معرب نام )اوغان( 

میشـامرد. هـم یـک نـام قدیمی اسـت کـه با نـام )اپـاکا( مذکـور در )ریگویـدای هند( 

مطابقـت منامید )۱(.

د ابوريحـان البـروين پـه وينـا افغـان نـوم پـه هغـه کلمـه پـورې اړه لـري، چې په 

مهاباراتـه )Mahabaharata( کـې د اسـواکا )Asvaka( پـه نامـه يـاد شـوی دی.دغـه 

اسـواکا د ګندهـارا په سـيمه کـې وو، چې د ويـدي دورې نـوم دی او دوی په هغو غرو 

او رغـو کـې اوسـېدل چې په اسـالمي دورې کې د سـليامن په غرو ياد شـوي دي)۲(. 

البیـروين، چـې د اسـالمي نـړۍ يو سـرت عامل و، د سـلطان محمـود غزنـوي رسه هند 

تـه پـه سـفر والړ، هلتـه يې د سانسـکرېت ژبـه زده کـړه او د هند د مدنيت پـه هکله يې 

د کتـاب الهنـد پـه نامـه اثر ولیکه، چـې د هغه د دولسـو کالونو د مطالعې او مشـاهدې 

و)۳(. محصول 

د اسـالمي دورې د سـليامن غرونه په واقع کې د کي غرونه دي چې له هندوکش 

نه د بلوچسـتان تر پولې پورې پراته دي او اباسـني يې ختيځه پوله تشـکيلوي. اسـواکا 

پـه دغـه سـيمه کـې د مهابهاراتـه د رامنځتـه کېدلو پـه وخت کـې اوسـېدل. مهابهاراته 

چـې د هندوانـو سـرت حاميس اثـر دی، د نهو سـوو کالو په بهـر کې له ميـالد نه پنځه 

سـوه کالـه د مخـه تـر ۴۰۰ ميـالدي پورې کښـل شـوی، سـل شـاعرانو کښـلی او زر 

سـندرغاړو پـه قالـب کـې اچولـی ؛ ترڅو چـې د ګوپتـا واکمنو پـه دوره کـې برهمنانو 

خپـل مذهبـي او اخالقـي فکرونـه پکـې ځـای کـړل او اوسـنی شـکل يـې غـوره کړ. 

مهابهاراتـه د شـکنتال او د هغې د پهلوان زوی بهارت قصـه بیانوي. د هغه د نومياليو نه 

د کـوروس او پنـداورس پـه نومونـو د مهابهاراته )لـوی مهابهاراته یا لوی هنـد( قومونه 

هسـک شـوي، چې د هغـو خونړي جنګونـه د قيصې زړی جـوړوي)۴(.

تاريخپـوه احمـد علـی کهـزاد په خپل يـوه وروسـتي اثر )افغانسـتان در شـاهنامه( 
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کـې د افغـان پـه هکله يو څـه اوږد بحث کـړی دی. د ده پـه نظر » معادل ایـن کلمه در 

سانسـکرېت کلمـه اوګانـه يا اواګانـه )Awagana( اسـت« بیا وايي چې » اسـم دیګری 

در سانسـکرېت اسـت که به شـکل )اسـوه غانا Aswa-ghana( ياد شـده کـه این کلمه 

هـم مرکـب اسـت . جـز اول )اسـوه Aswa( آن نزدیـک بـه )او Awa-( اسـت لیکن در 

معنـی کوچکرتیـن تفـاوت نـدارد، زیـرا )اسـوه( بـه معنـی )اسـپ( و)او-( هـم همني 

معنـی را ميدهـد و )غـان( کـه در هـر دو کلـامت ]کلمـه[ بـه یک شـکل آمـده مبعنی 

جـای )مهـد( درینصـورت معنی هر دو کلمـه )رس زمین سـواران( و )مهد سـوارکاران( 

معنی میدهـد )۵(.

وای ونـډي مارتـن )viviende     St. Marthin( شـايد لومړنـی مؤلـف وي چې په 

خپـل اثـر )Annee   geographicque( کـې لیـکيل چـې د افغان نوم د سانسـکرېت له 

)Acvaka( يـا )asaka( نـه راوتلـی په مانا د اس سـور و)۶(.

پـه دغـه ډول اسـواکا او اسـوه غانـه يـا اسـوه ګانـه پـه لـږ لفظـي توپـر رسه دوه 

مفهومونـه څرګندوي. اس سـواره او د اس سـورو هېواد. دغه رسـم ، چـې يوه کلمه يا 

يـو نـوم هـم يـو ولس او هـم د هغـو د هېـواد لپـاره راوړل کيږي، پـه افغانسـتان کې تر 

اوسـه هـم ژونـدی دی؛ لکـه: مومند، شـينواري، اپريدي او نـور، چې هم د يـوه قوم او 

هم د يـوه ملـک لپـاره راوړل کيږي.

ډېـر وروسـته د ساسـانيانو پـه دوره کـې د اوګانه نوم پـه پريس پوليس کې د رسـتم 

 )Ms. Spengling( نقـش پـه ډبرينـو ليکنو کې ثبـت شـوی دی. پروفيـرس شـپرنګلنګ

وايـي چـې د افغـان نـوم د ګوندافـر ابـګان رازمـاد )Gondafar Abgan Razmad( لـه 

خـاص نـوم څخـه راوتلـی دی چـې د رسـتم نقـش په کتيبـه کې د ساسـاين پاچـا اول 

شـاهپور )۲۴۱-۲۷۱ م( پـه دسـتور پـه پـاريت، منځنـۍ پاړسـو او ديونـاين ژبو کښـل 

شـوی. پـه دغه مقصـد چې خپل بری نړېوالو ته وښـايي. د شـپرنګلنګ خپـل عبارتونه 

دادی: » ابـګان )Abgan( او اوګان )Avgan( لپـاره زه لـه اوسـني افغـان نـه پرته بله ښـه 

کلمـه پيـدا کولـی نـه شـم)۷(. پـه همدغـه مهـال کې بـه و، چـې پښـتانه په ابـګان او 

پاړسـيوانان پـه ديـګان یادېـدل او دوی لکـه د مخه چې ويل شـوي په اصل کـې له يوه 

نسـب څخـه يانې پښـتانه دي. تاريخپوه عبدالحی حبیبـي د افغان په اړه يـوه وړه ليکنه 
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لـري، چـې مرکـزي ټکی يـې د شـپرنګلنګ نظر دی.

د پټـان نومـي کتـاب  لیکونکـی رس اوالف کـه رو هـم ورتـه نظر ښـکاره کـوي او 

وایـي، چـې دا پـه  کان )Apakan(  او ابـګان )Abgan(  لـه کلمـې نـه د افغـان تکامـل 

طبییعـي معلومیـږي )۸( خـو تاریخپـوه رچـر د فـرای په دغه اړه شـک ښـکاره کوي او 

مؤلـف وارتـن ګریګوریـان پـه خپل کتـاب )د معـارص افغانسـتان هسـکېدنه( کې دغه 

نظـر ردوي او  وایـې چـې دغه کلمې د اذربایجـان د پخوانیو  خلکو نومونـه وو او هغه 

پـه دغـه مفهـوم رسه د پېنځمـې پېـړۍ په ارمني کـې د کهـزاد د لیکنې په تاییـد ده، چې 

د عمومـي لېـږد پـه لـړ کې یې ویـيل وو، چـې د پکتیانـو ... یـو کوچنـۍ  څانګه خوا 

کـې یـې اسـتوګنه غـوره کـړې ... او په دغه ځای کـې غربې په خپلـه  دوی د پکتیس یا 

پکتویـس او خـاوره او وطـن یـې د پکتیکا په نامه مشـهور شـو.

پـه هـر حـال، حقيقـت دادی چـې د ابګان نـوم د افغـان په مفهـوم د سـلیامن يا د 

کـي پـه غـرو درو کې په ورسـتيو هندي، چينـي او فـاريس لیکنو کې دغومـره ډېر ياد 

شـوی دی چـې هغـه بې لـه کوم شـک نه د افغـان له نامـه رسه مطابقـت لري.

پـه  دغـه سـيمه کې په دې اړه غټـه بېلګه وراهامیـرا )Varahamira( د هند سـتوري 

پېژندونکـی دی، چې په شـپږمې عيسـوي پېړۍ کې يې )اټکل ۵۰۵ نه تـر ۵۸۷ پورې( 

پـه خپـل اثـر  )بري هت سـمهيتا )Brihat Samthita کـې د اواګانـه )Avagana( نوم ده 

ځلـې د نـورو نومونـو تر [نګـه راوړی دی)۱۰(، خـو وراهامېرا د هغـو د هېواد په هکله 

څـه نـه دي ويـيل. يـوه پېـړۍ وروسـته يانـې پـه اوومـه عيسـوي پېـړۍ کې يـو چيني 

زیـارت کوونکـي او ګرځنـدوی شـون چونګ چـې په هيون تسـانګ باندې ياد شـوی 

دی ) د زوکـړې کال ۶۰۳م( پـه هنـد او شـاميل، مرکزي او ختيځ افغانسـتان کې دېرش 

کالـه وګرځېـد او بیـا یې پـه دوه ټوکونو کـې ) د لويديځې نړۍ بودايي سـندونه( په نامه 

یـو کتـاب خپـور کـړ. د یـو شـمېر ليکوالو په انـد شـون چونګ د افغـان نـوم د اپوکني 

)O-po-kien( پـه بڼـه ذکـر کړی، لکه چـې چینايان بانـدين نومونه په معمـويل ډول په 

اړويل شـکل راوړي. پـه هـر حـال، د شـونګ اپوکينان هم د سـلیامن په غـرو درو کې 

اوسـېدل. معلوميـږي چې اسـوکا، اسـوه غانه او اپوکينان هامغه پښـتانه يـا افغانان دي 

چـې پـه عني ملـک يانې د سـلیامن يا کـي په غـرو درو کې اوسـېدل.
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د افغانســتان تاريــخ ليکونکــي رس پــر يس ســايکس، د شــون چونــګ د لیکنــې 

پــر بنســټ وايــي چــې اپوکينــان “ پــه طبيعــت کــې رسســخت او وېروونکــي خلــک 

دي. پــه چلنــد کــې زېــږه خــو د عقيــدې او اميــان پــه موضــوع کــې تــر ګاونډیانــو نــه 

ښــه دي )۱۱(.” خــو مــا نــه د اپوکــني نــوم او نــه هــم د ســايکس دغــه وينــا د شــون 

 )Samuel beal(  چونــګ پــه هغــه کتــاب کــې ومونــده چــې پروفیــرس ســامويل بېــل

ژباړلــی او پــه لنــدن کــې پــه ۱۸۸۸ کال خپــور شــوی دی. دا ځکــه چــې ســايکس د 

شــون چونــګ قــول پــه غلطــه نقــل کــړی. د شــون چونــګ پورتنــۍ وينــا د باميــان د 

خلکــو پــه اړه ده، خــو دا معلومــه نــه ده چــې هغــوی اپوکــني وو، يــا نــه وو. پــر هغــه  

رسبېــره هغــه څــه چــې شــون چونــګ د باميــان د خلکــو پــه اړه ويــيل دي هغــه نه دي 

چــې ســايکس نقــل کــړي؛ بلکــې دادي”: ... د هغــو د خلکــو چلنــد زیــږ دی، جامې 

يــې پــه عمومــي ډول لــه وړيــو او پوټکــو  څخــه دي... ادبيــات، رســومي، مقــررې او 

د ســوداګرۍ مروجــې پیســې يــې کــټ مــټ هغــه دي چــې د تخــار پــه هېــواد کــې 

رواج لــري... ژبــې يــې هــم لــږ و ډېــر رسه توپــر لــري، خــو پــه بڼــه او قــواره رسه ډېر 

ورتــه دي )۱۲(. “ دوميــه دا چــې پروفيــرس بېــل د کتــاب هغــه برخــه چــې د اپوکــني 

نــوم پکــې یــاد شــوی دی، نــه دی ژباړلــی او دغــه برخــه د شــون چونــګ پــه هغــې 

ــې  ــزي اړول ــه انګري ــني )Stanilas Julien( پ ــږي، چــې ســتاين الس جولي برخــې کي

دی. نومــوړي د دغــه مقصــد لپــاره شــل کالــه د چينــي او سانســکرېت  پــه زده کــړه 

ــر ) د  ــل مهــم اث ــر بنســټ خپ ــا د هغــه پ ــدر کننګهــم بی ــر کــړي وو. اليکزان کــې تې

هندوســتان پخوانــۍ جغرافيــه( پــه نامــه ولیکــه.  پــه هغــه کــې دی ليکــي چــې شــون 

چونــګ یــوازې يــو ځــل پــه يــوه لنــډه فقــره کــې د اپوکــني نــوم اخــيل او هغــه د فالنه 

ــځ او وروســتي ســهيل  ــځ د لومــړين شــامل لويدي ــر من ــو[ او غــزين ت )Falana( ]بن

خــوا تــه ښــيي )۱۳(.

پــه دغــه ډول اپوکــني  د شــون چونــګ پــه نظــر پــه اصــل کــې د یــوې ســيمې 

نــوم و، چــې کننګهــم هــم د یــوه اوږده بحــث پــه تــرڅ کــې افغانســتان او افغانــان 

ګڼــيل او ويــيل یــې دي چــې “زه نــږدې ډاډه يــم چــې د اپوکــني د کلمــې لــه ذکــر نــه 

د شــون چونــګ مطلــب افغــان دی )۱۴(” خــو لــه هغــه وروســته د اوګان نــوم لــږ پــه 

نظــر راځــي. وروســتی ذکــر يــې شــايد د ابوالقاســم فــردويس پــه شــاهنامه کــې وي، 
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چــې هغــه د يولســمې عيســوي پېــړۍ محصــول ده. فــردويس پــه شــاهنامه کــې وايي 

چــې: )۱۵(

همــه ګــرد ایــوان دو رویــه ســپاه

کاله بزریــن  و  عمــود  بزریــن 

کاوګان قــارن  چــون  ســپهدار 

اوګان انــدرون  ســپاه  پیــش  بــه 

داســې ښــکاري چــې د اســالمي دورې لــه پيــل نــه وروســته افغــان د اوګان ځــای 

ــی لیکــوال وي چــې د  ــد لیکــوال شــايد لومړن ــی وي. د حــدود العــامل ناڅرګن نيول

افغــان نــوم یــې د لســمې پېــړۍ پــه پــای يــا د يوولســمې پېــړۍ پــه رس کــې راوړی 

وي. تاريخپــوه حبیبــي لیکــي “... در دوره يــی اســالمی هامنــا ذکــر ایــن نــام در کتب 

ــد کــه ذکــر قدیمــرت آن در حــدود العــامل تالیــف ۳۷۲  ــی مکــرر مــی آي دری و عرب

هجــری از طــرف یکنفــر جوزجانــی ګــم نــام اســت کــه مینورســکی دانشــمند فقيد او 

را از خانــواده و یــا مربوطیــن دربــار آل فريغــون جوزجانــی ميشــامرد و در ایــن کتــاب 

ذکــر افغــان در چندیــن مــورد آمــده اســت و بعــد از آن محمــد بــن عبدالجبــار عتبــی 

در تاریــخ یمینــی افغــان را در وقایــع ســبکتګین و آل او بهــار هــا ذکــر میکنــد و حتــی 

ایــن اثــر در الکامــل آن را بــا امــالی قدیــم افغــان هــم مــی آورد و مؤرخــان مــا بعــد 

ماننــد فخــر مدبــر در اداب الحــرب و حمداللــه مســتوفی در کتــاب ګزیــده و حمــد 

قاســم فرشــته و دیګــران هــم از قبایــل افغــان و اوغانــی بارهــا ذکــر کــرده انــد)۱۶(.

د افغـان نـوم د فـردويس پـه شـاهنامه کې په بېلـو قرینو کـې راوړل شـوی چې يو 

څـو يې پـه النـدې ډول دي )۱۷(:

چنیـــن ګفـــت دهقان دانـــش پژوه

پشـــین ګروه از  را  داســـتان  این  مر 

که نـــزد یک زابـــل به ســـه روزه راه

یکی کـــوه بد رس کشـــیده بـــه ماه

بیک ســـوی او پشـــت خر ګاه بود
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دګـــر دشـــت زی هنـــدوان راه بود

نشســـته در آن پشـــت بســـيار کوچ

ز افغـــان وال چیـــن و کـــرد بلوچ

يا دا چې:

یکـــی قلعـــه بـــاالی آن کـــوه بود

کـــه آن حض از مـــردم انبـــوه بود

بود بـــاد  مر  نـــام  را  مرآن حصـــن 

بود بخـــردان شـــاد  نا  از و جـــان 

بـــد ژ در یکی بدکنش جای داشـــت

کـــه در رزم بـــه اژدها پای داشـــت

نـــژادش ز افغـــان ســـپاهش هزار

همـــه ناوک انـــداز و ژوبیـــن ګذار

په بل ځای کې د بهزاد له خولې وايي:

چون بهـــزاد افغان از و این شـــنفت

بـــاد جفت کاهریمنت  بدو ګفـــت 

بجنګ کوشـــی  ګزینګونه  نامی  چه 

و هنګ فروهـــش  یا  و  بالـــی  قوی 

د پهلـــوان رســـتم له قولـــه وايي:

که آيـــم بر افـــراز که چـــون پلنګ

نـــه دژمانـــد آنګـــه نـــه کهســـار

همـــه مـــرز افغـــان بهم بـــر زنم

بدیـــن دژکـــني اتـــش انـــدر زنم

بیا هم رستم:
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زمن بشـــنو  پرانـــه  پنـــد  یکـــی 

پيلـــن رســـتم  ايانامـــور 

همه مال و اســـباب و این زیب و فر

زر تـــاج  بـــا  روی  مـــه  کنیـــزان 

از یندشـــت خـــرګاه افغـــان ګروه

هزار از ســـواران اين دشـــت و کوه

لـه هغـه وروسـته د افغان نوم په لیکنـو کې دومره عام شـو چې ټولو هغـو لیکوالو 

چـې د دغـې سـيمې پـه هکلـه په فـاريس او عـريب کې ليکنـې کـړې، د افغان نـوم يې 

ارومـرو يـاد کـړی دی)۱۸(. پښـتنو ليکوالـو هـم چـې پـه اول کې يـې د افغـان نوم نه 

يـادوه، لـه هغـه وروسـته يـې په ليکنو کـې يادوه. پـه دغه لړ کـې خان جهان لـودي ) د 

مړينـې کال ۱۶۳۰( شـايد لومړنی پښـتون مـر او لیکوال وي، خوشـحال خان خټک 

خـو دغه نوم پـه ويـاړ رسه يادوه:

د افغـــان په ننـــګ مې وتړلـــه توره

ننګيالی د زمانې خوشـــحال خټک يم

احمـد شـاه دراين هـم په هغـه ليک کې چې د عثامين سـلطان درېيـم مصطفی په 

نامـه واسـتوه د “  د قوم جليل افغان ذکـر وکړ )۱۹(.

خو په عامو پښتنو کې د افغان د نوم عام کېدو ډېر وخت ونيوه. فرانسوي ګرځندوی 

فريه )Ferrier( ال وايي چې غلزيان او ابدالیان چې ځانونه تر نورو پښتنو لوړ ګڼي حتی 

نه غواړي چې د افغان په نامه ياد يش )۲۰(. فريه د نولسمې پېړۍ په دوميې نياميي کې 

په افغانستان کې ګرځېدلی او بیا يې د خپل سفر په اړه د افغانانو تاريخ په نامه يو پنډ اثر 

ولیکه. رسه له دې هم د افغان نوم د انکشاف په حال کې و، د افغان نوم ال د همدغې 

پېړۍ په اولې نياميي کې په انګريزي ليکنو کې  ال زیات راوړل کېده، افغانان د يوه ملت 

په توګه او افغانستان د يوه هېواد په توګه نړېوالو ته ور وپېژندل شو. د افغان انګليس 

لومړي جنګ د افغان کلمې ميل مفهوم نور هم پياوړی کړ. په همدغه جنګ کې په تېراه  

د کابل په سيمه کې و، چې د افغان دوه مهم عنارص )پښتانه او تاجک( د يرغلګرو په برابر 
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کې رسه يو موټی او ټينګ ودرېدل او په عمل کې وښووله چې دوی د افغان ملت زړی 

)Lady Sale( جوړوي. د همدغه اتحاد له امله و چې انګريز لیکوالو په تېره بیا ليډي سيل

په خپل ژورنال )په افغانستان کې د غميزوژورنال( او مؤلف جان کي )John kaye( په 

خپل اثر ) په افغانستان کې د جنګ تاریخ( د افغان نوم ډېر ياد کړی دی.

مېرمن سيل چې د افغان – انګليس په لومړي جنګ کې د افغانانو يرغمل وه او افغانان 

يې له نږدې ليديل او پېژنديل وو، په هکله يې وايي چې " زه زياتره اورم چې افغانان ډارن 

دي... خو دوی د ماشني )Guns( په برابر کې لکه هسې چې دريږي، چې په خپله يې نه 

لري او حصارونو ته په ختلو او د هغو په نيولو کې چې موږ یې برته نيولی نه شو، بې زړه 

توب نه ښييي. د مرکز )کابل( افغانان يو څه متمدن دي، خو د اطراف ښاغيل او نوکران یې 

زما په فکر زیاتره هغسې کسان دي چې سکندر وررسه مخامخ شوی و)۲۱(.

جان کي چې انګلیس تاريخپوه و او خپل ډېر مهم اثر يې د افغان – انګليس له جنګ 

نه وروسته په ۱۸۵۱ کې زیاتره له حکومتي پاڼو او دهغو له يادښتونو او شخيص ليکونو له 

مخې ليکلی ، چې په جنګ کې يې برخه اخيستې وه، افغان یې د یوه ملت په توګه ډېر ياد 

کړي او افغانان یې په دغه ډول توصيف کړي دي: “ افغانان توپاين او رسکښه خلک دي، 

ډېر لږ متاميل دي، چې واک ته تسلیم يش او خپل نارضايت به شډل ډول ښيي )۲۲(."

الفنسټن )Alphinstone( چې د افغانستان په هکله د لوړ علمي صالحيت خاوند و 

او په خپل اثر )د کابل سلطنت رشح او بیان( کې يې افغانان تر هر بل باندين لیکوال نه 

زیات په  په رښتيني ډول معريف کړي دي. هغه وخت چې يې افغانستان ته د انګريزي 

پوځ له استولو نه واورېدل، حکومت ته يې ښکاره کړه چې تاسې به شاه شجاع د پوځ په 

زور په افغان تخت کښېنوئ، خو په دغه خوار ملک کې او د " رسکښه افغانانو" په منځ 

کې د هغه ساتنه به ناهييل توب راوړي )۲۳(.

د افغان – انګليس په دويم جنګ رسه د افغان نوم په ميل مفهوم رسه نور هم خپور 

او وپېژندل شو او پر هغه رسبېره مذهبي بُعد يې هم پيدا کړ، آن تر دې چې د هندوستان 

ويرسای هم افغانان د یوه ملت په توګه تعريف کړل، نو ویل کيدلی يش چې د نولسمې 

پېړۍ په دوميې نياميي کې د افغان نوم هم په ميل او هم په مذهبي مفهوم د افغانستان د 

اوسېدونکيو معرف وګرځېد او افغان نېشنليزم واقعي شو.
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ال مهمه د ميل کېدلو او مدين کېدلو په لور د نظام او ټولنې وده وه. د ميل کېدلو دغه 

حرکت د امر عبدالرحمن په واکمنۍ کې و، چې ټول افغانستان د لومړۍ ځل لپاره د 

عني قوانينو او مرکزي حکومت چارواکو له خوا په نېغ ډول اداره کېده. د امنيتي او رسمي 

چارواکو زياتويل هم د دغه حرکت له پياوړتيا رسه مرسته کوله. د همدغه پاچا په وخت 

کې و چې ډېرو سيمو ته د ډېرو خلکو په پرارولو رسه د افغان قومونو عنعنوي ګوښه توب 

د تل لپاره له منځه الړ او د ميل پېوستون او ميل دولت د پياوړي کېدلو لپاره الر هواره 

شوه. دغه حرکت بیا د پاچا امان الله په واکمنۍ کې هم په نظر او هم په عمل کې ښه 

قوت وموند. په همدغه وخت کې و چې د افغانستان ټول خلک د افغانستان د لومړي 

ليکيل اسايس قانون له مخې د دموکراتيکو حقونو خاوندان وپېژندل شول او افغان ټولنه 

په دې ډول مدين شوه، چې ټول غړي يې رسه برابر وګڼل شول. پاچا امان الله لومړی 

افغان و، چې د افغان تعريف يې هم وکړ او هغه هم په پراخ مفهموم رسه: " هر کسه که 

در افغانستان سکونت دارد از هر مذهب و فرقه که باشد و هر کار وصنعت و خدمتیکه 

میکند، متاماً افغان گفته میشوند)۲۴(."

بیا نو افغان په همدغه حقوقي مفهوم رسه د افغانستان په ټولو اسايس قوانينو کې په 

دې مانا وپېژندل شو چې افغانان په حقونو کې په دغه ډول رسه برابر دي چې هيڅ يو پر 

بل باندې هيڅ ډول امتياز نه لري. د اوسني قانون د څلورمې مادې پر اساس " د افغان 

کلمه د افغانستان د ملت په هر فرد اطالق کيږي."

د همدغې حقوقي برابرتيا او داسې هم د آزادۍ له برکته و، چې افغانان په تېره اوږده 

او خطرناکه ناارامۍ کې خپل وطن افغانستان ته رښتيني پاتې شول. دا ځکه چې په دوی 

کې دغه فکر ټينګ دی چې يوازې د افغان نوم دی چې د قوم ولۍ، ژبې، مذهب، جنس 

او اجتامعي دريځ له توپر نه پرته د وطن د ټولو خلکو استازيتوب کولی، ميل پېوستون 

ټينګولی او دوی په افغاين روحيه رسه په ګډه د ننه په افغانستان کې د عزت او حيثيت 

ژوند کولی يش، نو اوس د دې وخت دی چې د افغانانو مېنه )افغانستان( په تاريخ کې 

وپېژندل يش.
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درېيم څپرکی

افغانستان

افغانسـتان دغسـې هېـواد دی چـې انسـانان په کـې له ډېرې پخـوا نه اوسـېدل. بیا 

نـو دا طبيعـي ده چـې هـم بـه دوی او هم بـه د دوی مېنه په څـو، څو نومونـو  يادېدله. 

د افغانسـتان لومـړين اوسـېدونکي په يقـني رسه معلوم نـه دي او په اړه يـې ډېر حدثونه 

وهـل شـوي دي. د ويدي دورې اوسـېدونکي يې معلوم دي، چې هغـه اريايان دي، دا 

هـم معلومـه نـه ده چې دغه اريايان څه وخت په لرغوين افغانسـتان کې مېشـته شـول؛ 

خـو څـه وخـت چـې دوی د هندوکش پـه دواړو خواوو سـيمو کې اوسـېدل د اریا نوم 

يـې د ځـان لپـاره غـوره کړ. د کهزاد پـه وينا " تا زمانیکـه قبایل ویـدی در باخترت و نقاط 

دو طرفـه هندوکـش مترکـز داشـتند... خـود بـا نام )اریـا( یاد میکردنـد." پـه دې ډول د 

کهـزاد پـه وينا " نام اریا بار اول در مورد کتله باخرتی اسـتعامل شـده اسـت)1(". د دې 

لپـاره چـې افغانسـتان په تاريخ کې ښـه وپېژنـدل يش، اول بـه د دغو اريايانـو مېنه يانې 

اریانا او ور پسـې خراسـان په لنـډ ډول معريف يش.

اريانا:

کلـه چـې اريانـا وايـو، الزمـه ده دغـه ټکـي پـه نظر کـې ونيـول يش چـې د اريانا 
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حـدود هيـڅ وخت ټـاکيل نه وو. حـدود یې په واقع کـې د پولې قومونو پـورې اړه لرله 

چـې کـه هغـوی پوونـده وو، حـدود به یـې د تغير پـه حال کـې و. په هغـه وخت کې 

د اریانـا ډېـر اوسـېدونکي پوونـده تـوب د ژوند عـام طـرز و او د يوه قوم نـوم د هغه تر 

مېنـې نـه زیـات عـام و. داسـې هم ډېر شـوي دي چې يـو قوم بـه د بل قوم په فشـار يا 

د طبعـي عاملونـو لـه امله خپلـه مېنه پرېښـووله او په بله مېنـه کې به یـې واړول او هغه 

بـه بیـا د دوی په نامه یاده شـوه.

بلـه دا چـې اريانـا لـه داسـې سـيمو نه جـوړه وه چـې هره يـوه یـې د یوه هېـواد په 

شـان وه. دغـه واقعيـت پـه اوسـتايي دوره کـې پـوره څرګنـد و. د زردشـت پـه قـول د 

نيکـي خـدای اهورا مزدا شـپاړس هېوادونـه یا ملکونـه )Lands( خلق کـړل، چې اريانا 

وايجـه )Airyana vaego( یـې تـر ټولـو ښـکلی هېـواد و او نـور یې دادي: سـغدهاس 

هاريـو   ،)Nisaya( نیسـايا   ،)Bakhdhi( بخـدي   ،)Mouro( مـورو   ،)Sughdhas(

)Haroyo(، وای کـي ريټـا )veakerata(، اوروا )Urva(، خننټـا )Khnenta(، هاراوارټـه 

)Harahvarta(، وارینـا )Varena(، هايټومنـټ )Haetoment(، راغـه )Ragha(، کخـرا 

)Kakhra( او اوه سـينونه ]هيپتـا هنـدو[ )Heptahindu( او هغـه ملـک چـې د رنـګا 

رسچينـې تـه نـږدې پـروت دی او هلتـه دغسـې خلک اوسـيږي چـې مران نـه لري. 

مهمـه داده چـې دغـه هېوادونـه رسه بېـل وو او اهـورا مزدا هغـه د دې لپـاره خلک کړل 

چـې ښـکلې اريانـا وايجـو د دوی لـه رش نه پـه امـان وي. اريانـا وايجـو د وان ګوهي 

ديتيـا )Vnguhi Daitya( څنـګ تـه هېـواد ښـوول شـوی دی )۲(.

څنګـه چـې د دغه هېـواد موقعيت هـم ناڅرګنـد دی، د اريانا وايجـو موقعيت هم 

نـا معلـوم دی او تاریخپوهـان پـه دې اړه رسه اختـالف لـري، غبـار اريانا وایجـو د آمو 

او رسدريـا يـا جيحـون او سـيحون تر منځ هېواد ښـيي )۳(. کهـزاد هم وايـي چې "... 

میتـوان ایـن قطعـه زمین را در جوار رسچشـمه رود اکسـوس )امـو دریا(ِیـا بین مجرای 

علیـای اکسـوس و ایکرارت یـا امو دریا و رسدریـا در حوضه فرغانه قـرار دارد)۴(. خو 

نامتـو انسـان پېژندونکـی ګـوردن چايلډ وايـي چې د هلمنـد له موندنو څخه ښـکاري 

چې سيسـتان بـه اریانا وايجـو وي )۵(.

البتـه د بخـدي يا باخرت هېـواد چې يونانيانو په بکټريـا )Bactria( یـاد کړ، په ختيځ 
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 )Bactra( کـې يـو مهـم هېـواد و. مرکز یـې بلخ یـا زراسـپه و، چـې يونانیانو پـه بکټـرا

او وروسـته عربانـو د ام البـالد یـا د ښـارونو مور پـه نامه یاد کـړ. د فرای په وينا داسـې 

ښـکاري چـې بلـخ پـه ټـول ختيځ کې تـر ټولو لـوی ښـار وي)۹(. بلـخ په اوسـتا کې 

د “ د لـوړو بېرغونـو درلودونکـی ښـکلی بخـدي” پـه نامـه هـم يـاد شـوی دی. بلخ د 

آريايـي پاچايانـو لومړنی مرکز هم ښـوول شـوی دی)۷(، خو د اریانا حـدود، لکه چې 

د مخـه وويـل شـول د تغيـر په حـال کـې و او واليتونـه يې دسـيايس وضعې لـه امله 

لـږ و ډېـر کېـدل. د يونـان جغرافيـه پـوه او سـاينس پوه بطليمـوس د لیکنې لـه مخې د 

اريانـا واليتونـه د ده پـه وخـت کـې يانې په دوميه عيسـوي پېـړۍ کـې دا وو. مارجيانه 

) دمرغـاب حوضـه(، بکټريانـه )بلـخ او بدخشـان(، اریـا )هـرات(، پاراپاميزوس)هزاره 

جـات او کابل تر اباسـني پورې(، درانجيانه )سيسـتان او کندهـار، اراکوزيه )غزين او د 

کـي غرونـه تر اباسـني پورې(، او جدروزيه یـا ګدروزيه )کج او مکران یا بلوچسـتان( 

)۸(. د توجـه وړ ده چـې دغـه واليتونـه د اوسـتايي دورې لـه شپاړسـو هېوادونـو نه لږ 

دي او پـر هغـه رسبېـره پـه څـو برخـو کـې رسه توپر لـري. دا هـم معلومه نـه ده، چې 

پـه اريانـه کـې بـه داسـې سـيايس نظـام يـا حکومـت حاکـم و، چـې حکـم به يـې په 

ټولـو واليتونـو کـې چلېـده. ځينـې واليتونـه یـې ال دومـره مهـم و چې په خپـل قوت 

امپراتـوري شـوي وو. د رنجيانـه یـا سيسـتان او کندهـار واليـت یې يو غـټ مثال دی 

چـې د سـاکا د واکمنـۍ پـه وخت کې پـه امپراتورۍ بدل شـو او ګوندوفـارس یې لکه 

چـې د مخـه ويـل شـوي دي، نامتـو واکمـن و. د غبـار پـه وينـا " این پادشـاه بـر متام 

حصـه هـای جنوبی اریانا و در رشق تا سـند و پنجاب حکمـران و مرکز اش در حوضه 

ارغنـداب بـود و بـر حکومت یونـان و باخـرتی در کابل هـم خامته داده اسـت)۹(.

اریانـا پـه اصـل کې يـوه جغرافيوي اصطـالح وه، نه سـيايس. دا هم معلومـه نه ده 

چـې دغـه نوم څـه وخت او د چا لخـوا د اریايانو پر مېنې اېښـوول شـوی دی. دغومره 

ویـل کېدلـی يش چـې اول اریـا د خلکـو او وروسـته اریانا د مېنـې په مانا رواج شـوې 

وي. لکـه چـې د مخـه وويـل شـول، اريايـان هغـه وخـت چـې د هندوکش پـه دواړو 

خـواوو سـيمو کـې مېشـته شـول، ځانونه يـې د نجيب پـه مانا اریـا وبلل. پـه دې ډول 

اريـا د ويـدي دورې نـوم کيـږي او دوی بـه ځکـه دغه نوم غـوره کړی وی چـې ځانونه 

لـه تـور پوټکـو د رای ويديانـو )Drividians( څخـه جال وښـيي چې د شـاميل هند په 
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موهنجـه دارو او هراپـا کـې يـې مـدين او ښـاري ژونـد درلـود او چـې اريايانـو الندې 

کـړل، د داسـيو پـه سـپک نامـه يې ياد کـړل. دغه پېښـه په واقع کـې په منځنۍ اسـيا او 

شـاميل هنـد کـې په مېشـتو خلکو بانـدې د پوونـده خلکـو د غلبې د حرکـت لومړنۍ 

معلومـه غټـه پېښـه وه، چې پېـړۍ پېړۍ یـې دوام وکـړ او د نـړۍ دغې پراخې سـيمې 

تاريـخ تـه یـې خاصه ځانګړتيـا ورکړه. دا هم پـه يقني رسه معلومـه نه ده، چـې اریانا يا 

اريانـا ويجـو پـه کومـې پېړۍ کـې د اريايانو د مېنې نوم شـوی و. کهزاد يې " به اسـاس 

رسود ويـدی )اریانـم ویجـو( رس زمیـن ولیـه اریايي ګڼـي)۱۰(، خو مـا نه اریانـا او نه 

اریانـا ويجـو یـا اريانـم ويجو نـوم د ويـدا د مذهبي سـندرو پـه هغه کتاب کـې وموند 

چـې رالـف ګرفـت انګرېـزي کـړی او کهـزاد د هغه پر بنسـټ دغه ليکنه کـړې ده.

لکـه چـې دمخـه ویـل شـوي، اريانا ويجـو د اوسـتايي دورې نـوم و، چـې د هغو 

شپاړسـو هېوادونـو پـه ډلـه کې يـو هېـواد و، چې د مخـه یې يادونه شـوې. کهـزاد هم 

څـه وخـت چې وايي چې د لرغـوين يونان لیکـوال " ایراتوسـتينز )Erotosthenes( بار 

اول نـام قديـم مملکـت ما )اریانا( را در حوالی وسـط قرن سـوم ق م ذکر کـرده )۱۱(". 

د دغـه حکم تاييـد کوي.

اریانـا، اريانـا وايجـو او اريـا ورتـه درې واړه د اریايانـو يـا پـه دقيـق ډول د لرغوين 

افغانسـتان د لومړنيـو معلومـو اوسـېدونکو د هېـواد پـه مانا دي. داسـې ښـکاري چې 

اريانـم وايجـو او اریـا ورتـه د دوی د هېـواد لومـړين نومونـه وو، چې وروسـته )څومره 

وروسـته، معلومـه نـه ده( اريانـا شـو، پـه دې ډول چـې د وايجـو او ورتـه وروسـتاړی 

چـې د ورشـو یا ځـای پـه مانـا دی، ورو، ورو ترک شـول او اریانا يې ځـای ونيو. دغه 

تغيـر بـه هغـه وخت پېښ شـوی وي چې پـه اصل کـې پوونده اريايان مېشـته شـول. 

بلـه دا چـې د )ورتـه( وروسـتاړی د ورشـو پـه مانـا دی، چـې اوس هـم پـه پښـتو کـې 

ويـل کيـږي. د کهـزاد پـه وينـا" ورتـه یا ورشـه تـا امروز در پشـتو بـه صورت )ورشـو( 

مبعنـی )چـراګاه( باقیامنـده، )ويجـه( هـم عیناً شـکل تلفـظ و معنی خـود را محافظه 

کـرده اسـت و در میـان پشـتو زبانـان وادی ارغنـداب قندرهار مبعنی جای ، )مسـکن( 

اسـتعامل ميشـود)۱۲(. اریانا به په اصل کې اريانه وه، چې د وښـياڼه په شـان د پښـتو 

نـوم کيـږي، د اريايانـو د هېـواد پـه مانـا. پـه اريانـه وايجو کې هسـې چې په تېـرو پاڼو 

کـې يـې بیان شـوی دی، د سـاکا ډېرې څانګې آبادې وې، چې ژبه يې سـاکي يا پښـتو 
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وه، يـا دا چـې لکه د مخه چې ويل شـوي، پښـتو او اوسـتايي ژبـې رسه خوېندې وې. 

پـه هـر حـال، دغـه امتولوجي هـم د دې تاييـد کوي چـې د اريانـا اوسـېدونکي يا ډېر 

اوسـېدونکي يې سـاکا یانې پښـتانه یـا د هغـو وروڼه وو.

د اریانـا حـدود هـم لـه دغه حکـم رسه جـوړ راځي چې ډېـر لرغونی نـه دی. دغه 

حـدود د لومـړي ځـل لپـاره د لرغـوين يونـان ايراتوسـتينز د درېيمې مخزېږيـزې پېړۍ 

پـه نياميـي کـې ثبت کـړي چې هغه پـه دغـه اړه معلومات لـه يونانيانـو نـه او یونانيانو 

هغـه لـه ځايـي خلکو نه تر السـه کـړي وو او نورو بیا د ايراتوسـتينز د ليکنې پر بنسـټ 

ليکنـې کـړې دي. سـرتابو لـه همدغـې ډلـې يونانيانو نـه و، چـې د اريانا حـدود يې په 

دې ډول ښـوويل دي)سـرتابو لـه ميالد نه شـپيته کاله د مخه تر نولس ميـالد پورې ژوند 

کـړی دی( د سـرتابو پـه وينـا د اریانـا حـدود په ختيـځ کې اباسـني او په جنـوب کې د 

هنـد سـمندر و. لويديـځ حـد یـې په يـوه ځای کې دغسـې يوه فريض کرښـه ښـوولې 

چـې لـه کسـپني نـه تـر کارمانيـا )کرمـان )Carmania پـورې غزېدلـې او په بـل ځای 

کـې يې دغسـې ليکه ښـوولې، چـې پارتيـان )Parthiene(... له ميديـا )Media(څخه 

او کرمـان لـه پـارای تکـني )Paraetakene( او پـاړس څخـه جال کوي او شـامل ته یې 

دپاراپاميـزاد غرونه ښـوول شـوي دي، چې دوام یې د شـاميل هند پوله جـوړوي)۱۳(. 

دغـه حـدود  رسبېـره پـر دې چـې غېـر دقيـق او پـه لويديځـه خوا کـې ناڅرګنـد دي، 

بخـدي او سـغديانه پکـې نـه دي ښـودل شـوي. پروفيرس ولسـن دغـه نيمګړتيا سـمه 

کـړې او د اپولـو ډورس )Apollodorus( لـه قـول نـه یې ليـکيل چې اريانـا د پارس او 

مـاد ځينـې برخې او په شـامل کې بخدي او سـغديانه هـم په غېږ کې نيي، په داسـې 

حـال کې چـې بخدي د هغـې اصيل برخـه جـوړوي )۱۴(.

ښـايي دا پـه نظر کـې ونيول يش چـې د دغو حـدودو د ننه دغومره پراخې سـيمې 

پرتـې دي، چـې يوې کورنۍ يـا يوه حکومت اداره کولی نه شـوې؛ نـو دا یو جغرافيوي 

او ژبنـی واحـد کيـږي، نـه سـيايس واحـد. که سـيايس واحـد وای، يو ځانګـړی نظام 

بـه يـې لـرالی، هـم به يـې جوړښـت معلـوم وای او هم بـه يـې اوسـېدونکيو د باندين 

يرغـل پـه برابـر کې ګډ غربګون ښـودالی، خـو واقعيت دغسـې نه و، دبېلګـې په ډول 

پـه سـلوکېدي دوره کـې د هند د موريـا دولت مؤسـس چندراګوپتا موريا تـر پاراپاميزاد 

)هندوکـش( پـورې د اریانـا ختيځـه برخـه د خپلـې امپراتورۍ برخـه وګرځولـه، بې له 
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دې چـې لـه ګـډ مقاومـت رسه مـخ يش. پـه رسچپـه ډول دسيسـتان سـاکي کورنۍ د 

ګونـدو فـارس په واکمني کې شـاميل هنـد د خپلې امپراتـورۍ برخه وګرځولـه، بې له 

دې چـې دغـه بری یې د نورو سـيمو په مرسـته تر السـه کـړی وي. په يونـان – باخرتي 

دوره کـې پاچـا ميناندر شـاميل هنـد الندې کـړ او خپله واکمنـي يې پرې جـاري کړه. 

پـه دغـه حال کې اریانا بايـد د اریايانو ژوند سـيمه وګڼله يش، نه د یـوه واحد حکومت 

تـر الس النـدې سـيمه. اريانـا شـايد د هغو یاد شـويو شـپاړس هېوادونـو عمومي نوم 

هـم و، پـه دې ډول چـې هـر ځانګـړی هېواد یـې د خپلـو اجتامعي مقاولو لـه مخې د 

نفوذمنـو قومـي مرانـو په مشـوره د واکمنـې کورنۍ د لويانـو له خوا په خپلـواک ډول 

اداره کېـده. دا هـم د یادولـو وړ ده، چـې پـه پورتـه یـاد شـوي حـدود کې د ننه دغسـې 

سـيمې وې چـې پـه هـرې يوې کـې د آریه ريښـه ليـدل کېده، لکـه هريو، هـراوي ټي، 

ارياکا، ارياسـپ، اريـوس او اراتاکانا )۱۵(.

د يادولـو وړ ده چـې هغـه اريايـان چـې پـه مـاد يا پـاړس يا هند کې مېشـته شـول 

خپلـه مېنـه يـا مېنې يـې اريانا په نامـه نه کړې، يـوازې هنـدي اريايانـو د اريانـا اريايانو 

پـه پـروي د هامليې سـهيل ته خپله نـوې مېنه د خپـل واکمـن بهاراتـه )Baharata( په 

نامـه بهاراتـه ورشـه )Bharata Varsha( ونومولـه )۱۶(. پـه شـاهنامه کې چـې د ایران 

نـوم بـه وار، وار یـاد شـوی دی، لـه هغـه نـه مطلـب اریانـا دی. د ایـران نوم لـه اریانم 

)Aryanam( يانـې د اريايانـو له هېواد نه راوتلی دی)۱۷(. دا وروسـته په شـلمې پېړۍ 

کـې و، چـې ايران په رسـمي ډول د پارس د هېواد نوم شـو. دا هـم د یادولو وړ ده، چې 

د هغو شپاړسـو هېوادونو په ډله کې چې په اوسـتايي دورو کې ياد شـوي دي او دمخه 

يـې يادونـه شـوې ده، پـارس د هېواد په توګه نه دی یاد شـوی. له همـدې امله به و چې 

هخامنـيش واکمنـو د اریانـا لـه یادولـو نه ډډه کوله او شـايد هغـه یې يو بل هېـواد باله، 

لکـه وروسـته چې ساسـانيانو د پارتیـا نوم په خراسـان رسه عـوض او عام کړ.

خراسان:

د خراسـان پـه اړه د النـدې ټکـو په پام کې نيـول رضوري دي. لومـړی دا چې دغه 

نـوم د پـارس د کـوم ساسـاين واکمـن لـه خـوا اېښـودل شـوی، لکـه چې د مخـه ویل 
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شـوي د ساسـانيانو اصـيل مؤسـس اردشـر و، چـې پـه ۲۲۶م کـې يې ځان وروسـته 

لـه هغـه پاچـا اعـالم کـړ چـې د پارتيانـو لښـکرو ته یـې پـه درېيم ځـل جګـړه  کې په 

سوسـيانه کـې ماتـې ورکـړه او د هغـو پالزمېنـه ستیسـيفون )Ctesiphon( یـې ونيـوه. 

پاړسـيان لـه اول نـه د پارتيانـو مخالـف وو، پارتيان په اصـل کې د داهـي )Dahi( قوم د 

پـارين يـا اپـرين )Aparni( څانګـې خلـک وو، چې د سـاکا مسـاګيتا قوم ته منسـوب 

وو، چـې پـه دهسـتان کـې د پوونده وو په شـان اوسـېدل او پاړسـيوانو د هغـو واکمني 

بېګانـه ګڼلـه. کـه څـه هم هغوی څه کـم پنځه پېـړۍ واکمني وکـړه او د پاړسـيوانو ژبه 

یـې هـم زده کـړې وه. د دوی تـر منـځ د بېګانـه تـوب بـل غټ ټکـی دیني عقيـده وه. 

سـاکا پـه ملـر معتقـد وو او پارسـيان زرتشـتي وو. دا هم معلومه نـه ده چـې دوی به د 

ساسـانیانو د الس بـري پـه وخـت کې زرتشـتي شـوي وي. شـايد نه وي شـوي، ځکه 

لکـه چـې زر بـه وليدل يش د سيسـتان سـاکا د عربو د یرغـل په وخت کې نه زرتشـتي 

او نـه بودايـي وو. دوی پـه ځانلـه  محـيل خـدای زون )Zun( معتقد وو.

بـل غـټ ټکـی د خراسـان نـوم د ملرخاته ملـک په معنـا دی، ځکه چې خراسـان 

د ساسـانيانو د هېـواد يانـې پـارس پـه ختيځـه کـې پـروت دی. داسـې ښـکاري چـې 

ساسـانيانو پارتيـه د دې لپـاره خراسـان ونومولـه چـې د سـاکا هويت له منځـه يويس؛ 

ځکـه چـې خراسـان جغرافيـوي مفهوم لري چې نسـبت يـې د هغه اوسـېدونکيو ته نه 

کيـږي. زمـوږ پـه عرص کې هـم اروپايان لويديځه اسـيا د منځني ختيځ او ختيځه اسـيا 

د لـرې ختيـځ پـه نومونو یادوي، خـو نه دغه نومونه او نه خراسـان د خپلو اوسـېدونکو 

معـرف کېـديل يش. دا پـه دغسـې حال کې چـې پارتيه د سـاکا د خلکو هېـواد پېژندل 

شـوی و او پارتيانـو ورته اشـکانیان ويل.

د خراسـان پـه اړه بـل غټ ټکی دادی چې هغه د ساسـانيانو تـر الس الندې هېواد 

و، نـه خپلـواک هېـواد. بل دا چې خراسـان ورو، ورو پراخ شـوی او د پېړيو په بهر کې 

يـې نـور ملکونـه په غېـږ کې نيـويل دي. د ساسـانيانو پـه وخت کـې د پارتيـه پالزمېنه 

ستيسـيفن )Ctesiphon( هـم ترک شـو او پر ځای يې د خراسـان وايل يـا مرزبان زیاتره 

وخـت نیشـاپور خپل مرکـز غوره کاوه او د عربـو د يرغل په وخت کې د خراسـان مرکز 

د مـرو ښـار و، چـې هغـه په ټـول ختيځ کـې د عربو پـه غټ مرکز بدل شـو. خراسـان 

پـه واقعيـت کـې د خپـل مفهـوم لـه مخې هغـو سـيمو ته ويـل کېده چـې د پـارس په 
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ختيـځ کـې واقـع وو، کـه څه هم د هغـه تر الس النـدې به نه و. پـه دې اړه ښـه مثال د 

ساسـاين اخـري پاچـا درېيـم یزدګـر دی، چـې ۶۴۰ کـې په نهاونـد کې له عـريب پوځ 

څخـه لـه خپلـې ماتې نه وروسـته له خپلو ډېـرو غیر نظامـي درباريانو رسه سيسـتان ته 

ورسـېد، خـو “پـه سيسـتان کې د مرسـتې لپـاره د هغه غوښـتنې وانـه ورېدل شـوې... 

داسـې ښـکاري چـې ځايي واکمنـو ]زنبیالنو[ غـوره ګڼله چـې له يرغـل کوونکو رسه 

پـه خپلـه سـوله وکـړي، نه دا چې دغسـې پاچا تـه خپل تابعيت وښـيي چـې د ناکامۍ 

لسـت یـې اوږد و.” بیـا نو هغـه “... له سيسـتان نه د خراسـان په لور روان شـو )۱۸(” 

سيسـتان لـه خراسـان نـه بېل هېـواد و او هغه لکه چـې د مخه ویل شـوي دي، د ځايي 

واکمنـو لـه خـوا چـې په اصـل کـې سـاکا وو او د زنبیال پـه نامـه يادېدل، پـه خپلواک 

ډول اداره کېـده. یزدګـرد بيـا لـه سيسـتان نـه د خراسـان مرکز مرو تـه الړ، خـو هلته په 

۶۵۱ کـې د هغـه مرزبـان )وايل( ماهوی په دسيسـه د خرسو نومي ژرنـده ګړي په الس 

ووژل شـو او د هغـه پـه مرګ رسه ساسـاين پاچايي ختمه شـوه )۱۹(.

د خراسـان حـدود حتـی د ساسـانيانو پـه وخـت کـې هـم ناڅرګنـد وو، دغومـره 

څرګنـده وه چـې پارتيـه او مـرو د خراسـان پـه نامـه یادېدلـه او د مـرو رغياڼـه يـا واحه 

)Oasis( د ساسـانيانو نظامـي مرکـز و. مـرو پـه زړه پاړسـو کـې د مارګـو )Margu( پـه 

نامـه يادېـده، خـو د نيشـاپور، هـرات او بلـخ درې لوی ښـارونه د مرو تـر الس الندې 

نـه و. دوه وروسـتي يـې زياتـره وخـت د يفتليانو تر الس النـدې او پـه دې ډول حتی د 

ايرانشـهر لـه واکمنۍ نـه د باندې و)۲۰(. کله، کله د ساسـانيانو واکمنـي په بلخ باندې 

چلېـده، خـو د عربانـو د يرغلونو په وخت کې هلته ال هم کوشـاين باخـرتي ژبه ليکل 

کېـده. پـه همدغـه وخت کـې و، چې فاريس پـه بلخ کې ننوتلـه. دا چې هـرات د کوم 

مرزبـان لـه خـوا اداره کېـده، یقينـي نـه ده او د خـرداد بهه روايـت چې ټول خراسـان د 

ساسـانيانو پـه دوره کـې د یـوه اسـپاهبد یـا سـپاهبد )Spahbad( لـه خـوا اداره کېده او 

هغـه څلـور مرزبانـان تـر الس النـدې لـرل، په کومه بلـه منبع کـې نه دي ويل شـوي. 

پـه عمومـي ډول معلومـه نـه ده چـې د عربانـو د راتـګ په وخـت کې څومره سـيمې د 

ساسـانيانو او څومـره د محـيل واکمنو او په خاص ډول د یفتليانو پـه الس وې )۲۱(. د 

ايـراين مطالعـو متخصص پورتنـۍ وينا د مر غالم محمـد غبار دغه وينا لـه بې اعتباره 

کوي، چې وايي” ... کلمه خراسـان و خراسـانیان دوره اسـالمی از قـرون اولیه هجری 
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تـا ایـن اواخر در جای اسـم اریانا و اریانای قدیم و افغانسـتان و افغان امروز مسـتعمل 

و در السـنه و اثـار مذکور و مسـطور بوده اسـت)۲۲(.

عربـان د مـرو لـه النـدې کولـو نه وروسـته هلته لـه ځايي خلکـو نه ډېـر او وررسه 

ګـډ شـول او لـه دغـه ځـای نه يـې د بخـارا، سـمرقند يـا پخوانـۍ سـغديانې د الندې 

کولـو پـه مقصـد يرغلونـه کـول او له هر یرغـل نه وروسـته به بېرتـه مرو ته تلـل او دغه 

کار ډېـر کلونـه ونيـول. دا بـه ۷۳۷م کـې يانـې د خراسـان د نامه لـه لومـړۍ يادونې نه 

څـه کـم پنځه پېـړۍ او د حرضت محمـد)ص( له وفات نـه يوه پېړۍ وروسـته و، چې 

وايل اسـد بـن عبداللـه د سـمرقند پاچـا غورک لـه مړينې نه وروسـته خپلـه پالزمېنه له 

مـرو نـه بلـخ ته نقـل کـړه )۲۳(. رسه لـه دې هـم عربانـو د نن ورځـې ټول افغانسـتان 

الندېنشـو کـړای. دوی ال د مخـه د اوومـې پېـړۍ پـه اخر کې په سيسـتان کـې د زنبیل 

پاچـا لـه السـه سـخته ماتـې خوړلـې وه. پـه ۶۹۸ کـې په يـوې نښـتې کـې د قومندان 

عبیداللـه لـه شـل زريز پـوځ نه یوازې پنځه زره رستري بُسـت ته ژوندي په شـا شـول. 

د عـراق او ختيـځ وايل حجـاج بن يوسـف خليفـه عبدامللک تـه پـه دې اړه خرب ورکړ 

چـې د امراملومنـني پـوځ په سيسـتان کـې له مصيبـت رسه مخ شـو او یـوازې يو څو 

په تښـتېدلو بريايل شـوي دي. دښـمن د مسـلامنانو په برابر کې په دغه بري رسه زړور 

شـوی او پـه ملکـو کې يـې ننوتيل او ټـول جنګي حصارونـه او قرصونه يـې نيويل دي 

.)۲۴(

دغـه پېښـه دغومـره مهمـه ثابتـه شـوه، چـې د مؤلـف کنيـدي پـه نظـر په سـهييل 

افغانسـتان کـې د مسـلامنانو د پـوځ ناکامـي پـه ايـران کـې فتوحاتـو تـه د پـای ټکـی 

کېښـود)۲۵(. لـه ايـران نـه مطلب اریانـا او په مشـخص ډول سيسـتان دی. رسه له دې 

هـم عـريب قومندانانـو لـه بلخ نه یو وخـت بل وخـت یرغلونه کول. په دغـه وخت کې 

ډېـرې سـيمې خپلواکـې يا نيمـه خپلواکـې وې، لکه هريـوا، تخـار، سيسـتان، زابل او 

غـور. عربانـو پـه دغه وخت کـې له امو نـه پورته سـيمې د ماوراوالنهر په نامـه یادولې، 

خـو دا د ځايـي کورنيـو د واکمنـۍ او پـه خـاص ډول د سـفاریانو او غزنویانو په وخت 

کـې و، چـې پـه ټول خراسـان يـا د خراسـان په ډېـرو برخو کې يـوه کورنـۍ د واکمنې 

کورنۍ په شـان هسـکه شـوه او لوړ واکمن یې د عبايس خليفه ګانو له خوا په رسـمي 

ډول د خراسـان وايل وپېژندل شـو. خو د طاهريانو، صفاريانو، سامانيانو، سلجوقيانو، 
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غزنويانـو او غوریانـو د حاکميت سـيمې رسه ډېرې متفاوتې وې او مرو د پخوا په شـان 

اصـيل خراسـان ګڼـل کېده، لکه چـې غبار د ګرديزي لـه قول نه ليکي، چـې “... چون 

امـر محمود]غزنـوي[ رحمـت اللـه از فتـح مـرو فـارغ شـدو امر خراسـان شـد و به 

بلـخ آمـد)۲۶(.” بلـه دا چې دغه لـوړې واکمنې کورنـۍ هغومره چې پـه خپلو نومونو 

يادېدلـې، د خراسـان پـه نامـه نه يادېدلې. دا هـم د يادولو وړ ده، چې هيـڅ مؤلف او په 

واقـع کـې هيـڅ منبع د خراسـان حـد او حدود ثبت کـړي نـه دي. دا به لـه دې امله و، 

چـې د خراسـان حـدود تـل په تغير کـې وو او وروسـتۍ واکمنـې کورنۍ تـر پخوانیو 

نـه ال ډېـرې د هغـو مؤسسـانو پـه نومونـو یـادې شـوي، نـه د خراسـان پـه نامـه؛ لکه: 

تيمـوري، بابـري، شـيباين، او صفـوي. غبـار په خپـل کتابګوټي کـې د خراسـان نوم د 

ليکوالـو او شـاعرانو لـه قـول نـه ډېـر ياد کـړی، بې لـه دې چې هغـه یې په يـوه ټاکيل 

هېواد کې سـيايس واحد ښـوولی وي. د خراسـان نوم هغومره چې شـاعرانو او د ژبې 

مينانـو يـاد کـړی، واکمنو او نظاميانو نـه دی ياد کړی. هغـه ال غبار او نـورو ته دغومره 

پـه زړه پـورې نـوم دی، چـې دوی پـه دې اړه چـوپ دي چـې اريانـا کله ترک شـوه او 

خراسـان څـه وخـت د هغـې پوره ځـای ونيوه. پـه هر حال خراسـان اوس بېرتـه د هغه 

لومړنـۍ سـيمې يـوې وړې برخـې طـوس او نیشـاپور تـه ویل کيـږي، چې د ايـران يو 

دی. واليت 

افغانستان:

افغانسـتان لـه افغـان او سـتان نـه جوړ شـوی ترکيبي نـوم دی، پـه  د افغـان هېواد 

پـه مانـا، لکـه چـې دمخه ويل شـوي افغـان هم يـو ترکيبي نـوم دی چـې له ابـګان او 

اسـواکانه يـې تحـول کـړی دی. افغـان پـه پهلوي يا منځنۍ پاړسـو کـې د ابـګان او په 

سانسـکرېت کـې د اسـواکا يـا اسـواغانه په نامه د پښـتنو لپاره کارول شـوی. په داسـې 

حـال کـې چې پښـتنو ځانونه پښـتانه يـا پختانه بلـل او خپل هېـواد يې د پښـتونخوا په 

نامـه يـادوه. دا ډېـر وروسـته و چـې دوی هـم د افغـان نـوم د ځان لپـاره ومانـه. د دغه 

تحـول ترڅنـګ يـوه بله پروسـه هـم روانـه وه او هغه دا چې د افغانسـتان اوسـېدونکي 

د مذهـب، قـوم، ژبـې، جنـس او اجتامعـي دريـځ له توپـر نه پرتـه د افغان پـه نامه ياد 
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شـول. پـه داسـې حـال کې چې هر يـوه خپل قومـي هويت هم وسـاته. اسـايس خربه 

داده، چـې پـه دغـه تحـول رسه مـيل هويت د ټولو قومونو له پاسـه داسـې يو چرت شـو 

چـې د افغانسـتان ټـول قومونـه او ټـول وګـړي بـه د هغه په سـيوري کې رسه ګـډ ژوند 

کـوي. د پېژندګلـوۍ دغه تحول د افغانسـتان په ټولو اسـايس قوانينو کې هم ثبت شـو 

او افغانـان د قانـون او خلکو له نظر رسه برابر وګڼل شـول او پـه دې ډول د مدين ټولنې 

د واقعي کېدلو لپاره بنسـټ کېښـودل شـو.

دا چـې د افغانسـتان نوم د لومړي ځـل لپاره چا او څه وخـت کارولی دی، معلومه 

نـه ده. سـيفي هروي شـايد لومړنی مؤلف وي چـې په خپل اثر )تاريخنامـه هرات( کې 

يـې ۳۴ کرتـه د هېـواد په مفهوم يـاد کړی دی. دا چې افغانسـتان د هـرات د یوه ليکوال 

یانـې سـيفي پـه قلـم دغومـره ډېـر يـاد شـوی دی، مانـا یـې دا کيږي چـې دغه نـوم له 

پخـوا نـه موجـود او د ده پـه وخت کې عام و. سـيفي خپل دغه اثـر د ۱۳۲۱ او ۱۳۲۹ 

کلونـو تـر منځ تکميل کـړی دی. دا د مغويل ايـل خانیانود واکمنـۍ )۱۲۵۶- ۱۳۵۳( 

وخـت و او پـه هـرات کـې ملـک غیـاث الديـن حاکم و چـې د کـرت په نامـه کورنۍ 

يـې پـه ۱۲۴۵ کال کـې واکمنۍ ته رسـېدلې وه. سـيفي، چې په اصل کـې د غور او په 

هـرات کـې پيـدا شـوی و، په دې مامور شـو چې د هـرات تاريـخ د مغولو لـه تاړاکونو 

نـه وروسـته وليکـي. د دغه مقصد لپـاره د ملک غياث الدين په دسـتور رسـمي پاڼې او 

سـندونه ورتـه ورکـړل شـوي وو)۲۷(.  دا چـې دا یـو ډېر مهم اثـر دی لـه دې امله دي 

چـې هـم يې رسچینـې لومړنـۍ دي او هم یې ليکونکـی عامل و.

سـيفي د ديارلسـمې پېـړۍ په رس کـې يانې د چنګيز خـان د تړاکونو پـه وخت کې 

د افغانسـتان نـوم یـادوي او وايـي چې "... از حدود خراسـان و نواحی جبال ترکسـتان 

و شـبورغان تـا افغانسـتان قرب پنجاه هـزار مرد از پياده و سـوار بهـرات امدند)۲۸(."

مؤلـف زمچـي اسـفزاري هـم افغانسـتان د یوه بېل هېـواد پـه ډول يـادوي او وايي 

چـې محمـد خدابنـده الجايتـو )۱۳۰۴- ۱۳۱۷( امـر وکـړ، چې “... کشـور هـرات با 

والیـات آن از دریـای آمـو تـا رشقي تريـن نقطه افغانسـتان بـه وی ]غیاث الديـن[ داده 

شـود )۲۹(.” داسـې ښکاري چې د سيفي او اسـفزاري دغه افغانستان جال او خپلواک 

هېـواد و او د ځايـي واکمنـو لخوا اداره کېده. د سـيفي له اثر نه دا هـم څرګنده ده، چې 
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دغـه ځايـي واکمنـان بـه ټينګـو او لـوړو حصارونـو کې اوسـېدل او د سـاجي پـه نامه 

حصـار یـې دومـره لوی و، چـې “... در انجا هزار مـرد افغان جلد مبارز متوطن اسـت 

و از عهـد یـزد جـرد تا امـروز هيچ بادشـاه و ملک و حاکم را ګـردن ننهاده انـد )۳۰(.” 

پـه نـورو حصارونـو کې ان تـر دوه زره سـواره رستېري هـم ځای پر ځای وو. سـيفي د 

افغـان دغـه محيل واکمناند والیانـو په نامه يادوي، لکه سـندان د سـندان والیت وايل، 

د مسـتنګ ]نننـۍ کويټـه؟[ واکمن تر ټولو مهم و. داسـې هم جامل الدين محمد سـام 

افغـان د غـور واليـت وايل دغومـره مهـم واکمن تېر شـوی و، چې سـيفي د سـام نامه 

تـر عنـوان الندې يـوه مثنوي هـم ويلې وه.

د افغانسـتان دغـه محـيل واکمنـان، چې د چنګيز خـان له تاړاکونو نه وروسـته هم 

خپلـواک وو، پـه څوارلسـمه پېـړۍ کې د کرتانـو په وخت کـې تابع وګرځول شـول او 

سـيفي دغه پېښـې په څـو فصلونو کې بیـان کړې دي. لـه دغو محيل واکمنـو نه مران 

شـاه دومـره مهـم و، چـې د سـيفي پـه ژبـه “... هژده سـال مران شـاه در افغانسـتان و 

حدود هندوسـتان لشـکر کشـی کـده بود، چند قـالع و حصـون را بدسـت آورده بود و 

مبـردی و مردانګـی و غایت شـوکت در روز نرب با دویسـت مرد نامـدار مقابله کردی.” 

مـران شـاه د جنـګ پـه ميدان کـې الندې شـوی نـه و، هغه وروسـته له هغه لـه منځه 

یـووړل شـو چـې د مقابـل لـوري په موافقـه او وعـده له جنګ نـه الس اخيسـتی او له 

خپـل پـوځ رسه د ننـه په يـوې کال کې ځای پر ځـای و او هلته نابربه پرې حمله وشـوه. 

بیـا نـو د سـيفي پـه ژبه " ملک اسـالم شـمس الحـق والدیـن از آن فتح مبتهج  ګشـت 

و بـدان واسـطه کـه دایـم از جانـب میران شـاه مرتدد بـودی و ګفتـی که در ایـن حدود 

مردی معترب تر و دالور تر از میران شـاه نیسـت)۳۰الف(.” خو سـيفي نه د مران شـاه 

والیـت او نـه د افغانسـتان هېواد مشـخص کـړی دی. افغانسـتان یې د ختيځ پـه لور د 

اباسـني تـر حده پـورې هېواد ښـوولی، چې هغه د کي يا سـليامن غرونو سمسـورې 

درې کيـږي، چـې لـه کندهـار، قـالت او غـزين نـه د ختيـځ پـه لور تـر اباسـني پورې 

غزېدلـی او پېښـور او کويټـه یا مسـتنګ یـې مهم ښـارګوټي وو. دا هغه سـيمه يا هېواد 

دی چـې لـږ و ډېر د هېرودوت له پکتيک، ګندهارا او د پښـتنو له پښـتونخوا او روه رسه 

مطابقـت لـري او پښـتانه پکـې لـه پخـوا زمانې نه ابـاد شـوي او کوچیان يې پـه کې تر 

اوسـه هـم کوچيتـوب کـوي. پـه همدغه وخت کـې و، چـې د دوی دغه هېـواد د نورو 
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لـه خـوا د جبال االفغانيه او حد افغانسـتان په نامه هم ياد شـوی دی )۳۱(. پښـتانه دلته 

پخـوا هـم اوسـېدل، خو د چنګيـز خان پـه تاړاکونو رسه د نـورو او هوارو سـيمو  ډېرو 

پښـتنو هـم دغې سـيمې ته مخـه وکړه. پـه وروسـتيو مهالونو کې لـه دوی نـه ډېر برته 

د لويديـځ پـه لـور وکوچېـدل او په کندهار، فـراه او هرات کې مېشـته شـول او دولتونه 

یې جـوړ کړل.

مهمـه داده چـې د سـيفي افغانسـتان وروسـته د نـورو پـه ليکنـو کې هم لـږ او ډېر 

پـه هامغـه حـدود کې يـاد شـوی دی. په پنځلسـمه پېړۍ کې افغانسـتان د امیـر تيمور 

پـه ملفوظاتـو کـې هـم لـږ و ډېر پـه هامغه حـدود کې يـاد شـوی دی او افغانسـتان له 

خراسـان، سيسـتان او کندهـار نه بېل ښـوول شـوی، خـو دغه اثـر د هـارورډ پوهنتون 

تاريخپـوه جوسـف فليچـر پـه وينـا جعـيل دی. لکـه چـې د مخـه يـې يادونـه شـوې 

زمچـي اسـفزاري پـه شپاړسـمه پېـړۍ کې افغانسـتان پـه همدغه حـدود کې ښـوولی 

دی. بابـر شـاه هـم په خپل اثـر )بابرنامه( کـې کله چې کابـل یادوي، افغانسـتان د هغه 

پـه جنـوب کې ښـيي او ختيځ حد یې تر پېښـور پورې رسـوي، خو له هغه نه وروسـته 

د اسـفزاري نـه غېـر د افغانسـتان نـوم پـه نظر نـه راځـي. دليل يـې شـايد دا وي چې د 

بابـري يـا د هنـد د مغـيل امپراتـورۍ )۱۵۲۶-۱۸۵۸( پـه هسـکېدلو رسه د هغه وخت 

افغانسـتان پـه هنـد کـې ونيـول شـو او لـه یاده و اېسـتل شـو، په تېـره هغـه وخت چې 

بایزيـد انصـاري )۱۵۲۵- ۱۵۸۱( دپـر روښـان پـه نامـه د مغولـو د الس بري پـه برابر 

کـې يـوه ټينګـه او اوږده مبـارزه پيـل کـړه او زامنـو او ملسـيانو یې پـه پوره قـوت ورته 

دوام ورکـړ. د روښـان کورنـۍ هغومـره چـې د خپلواکـۍ پـه الر کې قربانـۍ ورکړې، 

شـايد پـه نـړۍ کې بلـې کورنـۍ هغومره قربـاين نـه وي ورکـړې. ور پسـې اميل خان 

مومنـد، خوشـحال خټک هم د هغو په شـان يوسـفزي، مومند، اپريـدي او نور قومونه 

د مغولـو پـه برابـر کـې جګ کـړل. دوی ټولـو د خپلواکۍ دغـه غورځنګـد نيمې پېړۍ 

پـه بهـر کـې نه یـوازې ژوندی وسـاته، بلکـې پر مخ يـې هم بوته چـې د هغو لـه امله 

مغـويل امپراتـور اورنګزېـب ځان مجبـور وليد چې پښـتني قومونو ته داخـيل واکمني 

ومنـي او پـه خـاص ډول د خیـرب قومونـو تـه ډول، ډول امتيازونه ومني او پـه هغو رسه 

دغـه غورځنـګ بـې اثـره او نـاکام کړي، خـو دغـه غورځنګ لـه سـيايس ناکامۍ رسه 

رسه اسـايس پايلـې لـري، چې غټه پايله يې په رسـمي ډول پښـتني قومونو تـه د داخيل 
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خپلواکـۍ منـل او په پښـتنو کـې د خپلواکۍ د شـعور قوي کېـدل و )۳۲(.

پـه دغـه دوره کې چـې له یوې پېړۍ نـه ډېـره اوږده وه، افغانان او نـور قومونه چې 

د بهرنيـو تـر الس النـدې شـوي وو، پـه وېشـل شـوي افغانسـتان کـې له ګډ سـيايس 

ژونـد کولـو نـه هـم محـروم شـوي وو. پـه دغه حـال رسه لـه دوی نـه پـه واقعيت کې 

مظلـوم، بېواکـه، نيمګـړي، بـې ارزښـته او تابع انسـانان جوړ شـوي وو. چـا چې دغه 

ډېـر ښـکته انسـاين حال ختـم کړ، هغـه مرويس هوتـک و، چې پـه خپل پاخـه تدبیر 

او ټينـګ عـزم يـې د کندهـار، فـراه، پښـني او کوټـې خلـک پـوره خپلواک کړل. سـرت 

مرويـس دغـه سـرت بـری د قومـي جرګې لـه الرې تر رسه کړ، پـه دې ډول چـې د هغه 

پـه خـورا اغېزمنـې رسوالـۍ رسه د کندهـار پـه مانجه نومـي کيل کې يې شـمېر قومي 

او روحـاين مرانـو  د افغانانـو د دغـې انسـاين نيمګړتيـا د رفـع کولو لپاره هلتـه په پټه 

يـو تجويـز ونيـوه او میرويس بیـا هغه په ډراماتيـک ډول عميل کړ او پـه ۱۷۰۹ کال يې 

د صفـوي امپراتـورۍ لـه ملکـي او نظامـي کسـانو نه ځينـې د مقاومت په حـال کې له 

منځـه يـووړل او نـور يـې له کندهـار نه په وتلـو مجبور کـړل. په مرويس خـان رسبېره 

د مانجـې د جرګـې قومـي او روحـاين مـران دا وو: سـيدال نـارص، بابـو جـان بابړ، 

بهـادر خـان اندړ، مـال پرمحمد میاجي، عزیز خان نورزی، يوسـف خـان هوتک، ګل 

خـان بابـړ، نورخان بړېـڅ ، نور خـان الکوزی، يحيی خـان هوتک، حاجـي نورمحمد 

هوتـک، او محمـد یونـس کاکـړ )۳۳(. خو پـه دغه غټ بـري رسه ټول وطـن خپلواک 

نـه شـو، د ټـول وطـن يـا لـه امو نـه تـر اباسـني پـورې د هېـواد خپلواکي د شـر رسخ 

جرګـې نتيجـه وه، چـې ګډون کوونکـو مرانو يې پـه ۱۷۴۷ کال کې یـو ډېر وړ کس 

احمـد خـان سـدوزی د خپـل مـر په حیث غـوره کـړ. د دې لپـاره چې ټول هېـواد او 

ټـول افغانـان خپلـواک او وطن تنظيم کړي. جرګـه وال دغه قومي مـران وو : حاجي 

جـامل خـان بارکـزی، محبـت خـان پوپـل زی، موسـی خـان اسـحق زی، نورمحمد 

خـان الیـزی، نرصاللـه خـان نـورزی او نـور...)۳۴(  هغسـې چـې مرويـس هوتـک، 

چـې وروسـته پـه مرويس نيکـه ياد شـو، د مانجـې د جرګې تجويـز په پـوره بري رسه 

عمـيل کـړ، داسـې احمدخان سـدوزي هـم، چې وروسـته په احمد شـاه بابا یاد شـو، 

دشـېررسخ جرګـې تجويـز عمـيل کـړ، اول يـې کندهار نـه تر اټـک پورې سـيمه یانې 

د پښـتنو لرغونـی هېـواد چـې د سـيفي له وخـت نه وروسـته افغـان نومېـده، د مغويل 
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صوبـه دارانو لـه حاکميت نـه وژغوره.

البتـه د روښـانيانو، اېمـل خـان مومنـد او خوشـحال خټک مبـارزو د مخـه د دغه 

افغانسـتان خلـک يـوه ژغورونکـي تـه سـرتګې پـه الره کـړي وو. احمـد شـاه دوی ته 

دغـه ژغورونکـی شـو او هغـه هـم د هغو په مرسـته مغـويل حاکامن لـه افغانسـتان نه 

پـه اسـانۍ رسه وشـړل. پـه تاريـخ کـې بـل هيـڅ فاتـح لـه کندهـار نه تـر اټکـه پورې 

بانـدين حاکـامن، هغـه هـم بـې لـه جنګ نـه يـوازې پـه يوه لنـډ نظامـي سـفر رسه نه 

دي اېسـتيل، لکـه سـرت احمدشـاه چـې واېسـتل. يـوازې دا هـم نـه و، احمـد شـاه او 

صدراغظـم يـې )شـاويل خان( په لـږه موده کې شـربغان، بلخ، کندوز، بدخشـان، فراه 

او هـرات هـم تـر السـه کړل او پـه دې ډول يـې له آمو نه تر اباسـني پورې خـاورې نه د 

پکتيـا پـه ګـډون، يـو موټی هېواد جـوړ کـړ او د يوه مرکـزي حکومت تـر ادارې الندې 

يـې راوسـت. داسـې هـم احمد شـاه وروسـته د پنجـاب، دهـيل او دفاريس خراسـان 

پـه النـدې کولـو رسه د لرغـوين افغانسـتان د نـورو فاتحانـو پـه شـان، يـوه امپراتوري 

جـوړه کـړه، چـې پـه دراين امپراتورۍ ياده شـوه. په دې ډول سـرت احمد شـاه د معارص 

افغانسـتان رس مؤسـس، د مانجـې او شـېررسخ جرګو غړي او په خـاص ډول مرويس 

نيکـه د هغـه لرې مؤسسـان او ميا روښـان، اېمل خـان مومند او خوشـحال خان خټک 

د هغـه لومـړين مخکښـان کيږي.

خـو د احمـد شـاه د ملسـيانو پـه واکمنۍ کـې پـه پاريس کـې د قاجـار کورنۍ او 

پـه پنجـاب کې د رنجيت سـنګهـ پـه واکمن کېدلـو رسه اول د احمد شـاه امپراتوري له 

منځـه الړه او بيـا د محمـدزي رسدارانـو پـه واکمنۍ او جګـړو کې په خپله افغانسـتان 

پـه عمـل او واقعيت کې درې ټوټې شـو او پېښـور چې د افغان واکمنـو د ژمي پالزمېنه 

وه، پـه پـای کې د رنجيت سـنګهـ الس ته ورغـی. يوازې دا هم نه و، د منځنۍ اسـيا په 

بـره برخـه کې د نولسـمې پېـړۍ په درېيمې لسـيزې کې د تـزاري روسـيې امپراتوري په 

مسـلط کېدلـو رسه او تـر مرکزي هند پـورې د ختيځ هند کمپنۍ په الس بـر کېدلو رسه 

پـه خپله افغانسـتان ته اسـايس خطـر متوجه شـو. وروسـتۍ د سـوداګرۍ کمپني خو 

پـه واقعيـت کې يـوه انګريزي کمپني وه، چـې د برتانيې امپراتوري يې شـاته والړه وه. د 

دغـو دوو رقيبـو امپراتوريو د دسيسـو نتیجه په افغانسـتان باندې پـه ۱۸۳۸م کال کې په 

ظاهـر کـې د دغې کمپنـۍ خو په واقعيـت کې د انګريزانـو نظامي يرغـل و، چې د یوه 
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شـړل شـوي سـدوزي پاچا شـاه شـجاع ختيځ هند کمپنۍ پرې الس پورې کړ. هغه دا 

و، چـې د محمـدزي کورنـۍ مؤسـس امر دوسـت محمد د افغانسـتان بېرتـه يو موټي 

کولـو حرکـت رشوع کـړی و، خـو يرغلګـر پوځ دلته په دغسـې مصيبت واوښـت چې 

د امپراتـوري پـه بلـه برخـه کې په داسـې مصيبت نه ولتاړ شـوی. هند تـه د جربي بېرته 

تـګ پـه وخـت کـې د کابل له شـپاړس نيـم زره پـوځ او هندي نوکرانـو نه یې يـوازې د 

ويليـم براېـډن یـو جـراح په نيـم ژواندي ځـان جالل آبـاد ته ورسـېد او نور يـې په رسه 

او ترخـه ژمـي کـې د کابل ګندمک د پخوانـۍ الرې په اوږدو کې د غـازي وزیر محمد 

اکـرب خـان پـه مـرۍ د افغانانو لخـوا له ژوند نـه محروم شـول او لږ او ډېر درې سـوه 

تنـه يـې يرغمـل ونيـول شـول. د افغانانو دغـه الس بـری د انګرېزانو د لويـې او پراخې 

امپراتـورۍ د يـوې برخې پـه برابر کې د پښـتنو او تاجکو د رښـتيني ملګرتوب او ټينګ 

مقاومـت محصـول و. د انګرېزانـو دغـه ماتـې د سـرتې لوبـې په مسـابقه کـې دوی ته 

لـه یـوه بـل اړخ نـه هـم يوه غټـه ناکامـي وه، چې له تـزاري روسـيې رسه يـې د منځنۍ 

اسـيا د النـدې کولـو په مقصـد رشوع کـړې وه. د همدغې سـرتې لوبې او لـه يرغملو 

او بنـدي انګرېزانـو رسه د افغانانو د ښـه چلنـد له امله و، چې انګرېزانو په تېره وروسـته 

لـه هغـه چـې د ختيځ هنـد کمپنۍ يـې حکومتي کـړه، په افغانسـتان کې لـه خپلې بې 

سـارې ماتـې رسه، رسه لـه امـر دوسـت محمـد رسه چې د دويـم ځل لپاره پـه ۱۸۴۳ 

کې واکمن شـوی و، د افغانسـتان په بېرته يو موټي کولو کې د پيسـو او وسـلو مرسـتې 

وکـړې. امـر دوسـت محمـد چـې دا وخت ډېـر ملکونـه ليـديل او په سياسـت کې د 

تجربـو خاونـد شـوی و، د چني متفکر، کنفيوسـس د دغې وينا له مخـې چې ) د عقل 

خاونـد خپـل هدفونـه بـې له تشـدد نـه تر السـه کوي( عمـل وکـړ او یاغي کندهـار او 

هـرات يـې د نظامـي زور لـه اسـتعامل نـه پرته پـه زیاته انـدازه پـه تدبیر رسه لـه مرکزي 

حکومـت رسه بېرتـه يـو ځـای کـړل او د خپلـې مړينې پـه وخـت )۱۸۶۳( کـې يې له 

پېښـور نـه پرته يـو موټی او خپلواک افغانسـتان په مراث پرېښـود؛ خو څلوېښـت کاله 

وروسـته پـه ۱۸۷۸ کـې د برتانوي هند لوړ واکمـن  )وايرسای( الرډلېټن پـه لندن کې د 

برتانيـې حکومـت پـه دسـتور چې په دغه وخـت کې د امپراتـوري پال ټـوري )محافظه 

کار( ګونـد پـه الس کـې و، پـه داسـې حـال کې چې تـزاري روسـيې د بخارا پـه نيولو 

رسه د افغانسـتان پولـې تـه ځان رسـولی او د افغانسـتان لـه پاچا امر شـېرعيل رسه يې 
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ليکونـه تبادلـه کـول او يـو نظامـي هيئـت يې هـم پـرې تحميل کـړی و، په افغانسـتان 

بانـدې نظامـي يرغـل وکـړ. د همدغـه جنـګ پـه بهـر کـې و چـې د  افغانسـتان نيمه 

عـرصي حکومـت له منځـه الړ، منظم وسـله وال پوځ يـې تيت او په خپلـه امر وفات 

شـو او د انګرېزانو سـيايس اسـتازی لويـې کوګناري د خپل نظامي پـوځ په قوت د هغه 

پـه زوی او ځـای ناسـتي امیر محمد یعقوب خـان بانـدې د ۱۸۷۹ کال د مۍ په ۲۶مه 

د ګندمـک معاهـدې پـه تحميل رسه ځينـې مهم رسحـدي ځايونه لکه خیرب، پښـني او 

سـبي لـه افغانسـتان نه بېـل کړل او پـه هند پـورې وتړل. د افغانسـتان باندنی سياسـت 

يـې هـم د هنـد برتانـوي حکومـت تـه منحرص کـړ. رسه لـه دې هم يـا له همـدې امله 

و، چـې انګرېـزي پـوځ د افغانسـتان پـه النـدې کولو کې پاتـې راغی او په داسـې حال 

کـې چـې دکوګنـاري او ملګرو له وژل کېدو وروسـته امیر محمد یعقـوب هند ته تبعيد 

شـوی و، د کابـل پـه سـيمه کې د پښـتنو او تاجکو په پرله پسـې او ټينـګ مقاومت رسه 

د جـرنال غـالم حيـدر څرخـي او د نـورو پـه مرۍ نـاکام کـړل. د انګرېز پـوځ غټه او 

غوڅـه ماتـه د ۱۸۸۰ کال د جـوالی پـه ۲۷مه د کندهـار د ميوند پـه وچ او هوار ميدان 

کـې پېښـه شـوه. هلتـه افغـان طالبانـو، قومـي خلکـو او د هـرات پـوځ چې زياتـره له 

غازيانـو نـه جـوړ و، د غازي محمد ايوب پـه قومندانۍ انګرېزي منظم پـوځ ته د دواړو 

خـواوو د ډېـرو انسـانانو په قيمـت رسه غوڅه ماتې ورکـړه. که څه هم انګرېـزي پوځ د 

عـرصي ټوپکـو او توپونـو خاونـد و. بيا په لنـدن کـې د برتانيې نوی لـربال حکومت د 

ګليدسـټن پـه مـرۍ، چې له افغانسـتان څخه يـې د پوځ اېسـتلو پرېکـړه د مخه کړې 

وه، خپـل ټـول پـوځ لـه افغانسـتان څخـه واېسـت او د امـر عبدالرحمـن واکمنـي يې 

چـې ګـڼ شـمېر افغانانو د چاریکار په ښـار کې د جواليي مياشـتې په شـلمه منلې وه، 

پـه رسـمي ډول وپېژندلـه. هغـه يوازينـی امتیاز چـې دوی له څـه کـم دوه کلونو جنګ 

نـه وروسـته تـر السـه کـړ، د افغانسـتان د باندنيـو اړيکـو د چلولـو انحصـار و. د امیر 

عبدالرحمـن واکمنـي افغانانو او افغانسـتان تـه یوه نـوې دوره شـوه. د ده واکمني چې 

يوويشـت کالـه اوږده وه، دوه ځانګړتيـاوې لـري چې  اغېز یې تر اوسـه هم محسـوس 

دی. لومـړۍ ځانګړتيـا يـې مـا پخـوا په يوه اثـر کې په النـدې ډول خالصه کـړې ده:

“امیـر عبدالرحمـن خان تشـکيل یک اردوی دایمی و عرصی را بحیث یک وسـیله 

موثـر و قـوی مبنظور دفـاع از خاک، اترداد مناطق از دسـت رفته اسـتقرار و اسـتحکام 
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دولـت و سـلطنت خاندانـی حتمـی دانسـت. تـا اواخـر سـلطنت یـک اردوی بـزرګ 

دایمـی تقریبـاً صـد هـزار مجهز به اسـلحه عرصی بشـمول تـوپ های ثقیـل و تفنګ 

هـا به سـویه کشـورهای عرصی جهـان تکمیل کرد و کوشـید متـام افراد ذکور مسـتعد 

بـه حمـل سـالح را تربیـه نظامـی داده بـا توزیـع تفنګ ها بـا انهـا یک ملت مسـلح را 

تشـکیل دهد.” 

بـرای اولیـن بار در افغانسـتان سـه سـپاه سـاالر بقیادت لشـکرهای بزرګ در سـه 

منطقـه رسحدی سـرتاتیجیکی کشـور یعنـی هـرات، ترکسـتان و ننګرهار بـا اختیارات 

وسـیع در امـور ملکـی و نظامی بحیث وایرسای امیر مقیم سـاخته شـدند. افغانسـتان 

بلحـاظ نظامـی بسـیار قـوی ګردیـد و اګـر روسـیه و انګلیـس افغانسـتان را محـاط 

منیکردند، امر عبدالرحمن شـايد مناطق از دسـت رفته را بدسـت می آورد و امپراتوری 

سـابق درانـی را احيا میکرد. چون این نتوانسـت بااسـتحکام قـدرت در داخل پرداخت 

و در زمينـه بکارهـای موفـق شـد کـه حکمرانـان سـابق افغانسـتان از انجام آنهـا عاجز 

مانـده بودنـد. پروګـرام وسـیع نظامـی را کـه امیـر در پیـش گرفـت. )بقـول خـود امیر 

تقریبـاً ۷۸ فیصـد عوایـد دولـت بـان تخصـص داده شـده بـود(٬ از درک مالیـات ها٬ 

محصوالت گمرکی وغیره که مسـتقیامً توسـط یک بیوروکراسـی وسـیع و بعضاً از راه 

اجـاره حصـول میشـد و همچنـان ازعوایـد خارجی کـه بنام معاش یـا میرداده میشـد٬ 

تحویـل میگرديـد. برای اولین بـار در تاریخ افغانسـتان مالیات های زمیـن بصورت بی 

سـابقه زیـات شـد. بحدیکه از زمیـن هائیکه بوسـیله نهرهای ابیاری میشـد٬ ۳۳ فیصد 

حاصـالت آن را دولـت بخـود اختصـاص داد. مزیـد بـر آن دولت اقالم عمـده تجارتی 

را هـم در انحصـار درآورد و باایـن کار خـود تصـدی های دولتی را اسـاس گذشـت.

تعمیـل ایـن پروگـرام نظامـی و مالـی و انحصـار و مترکـز قدرت سیاسـی سـبب 

ظهـور بیـش تر از ۴۰ قیام در رسارس کشـور شـد٬ ولی متـام انها به کمـک قوه نظامی 

وایلـه جـاری قومـی منکوب گردیـد. با آنهـم حکومت نظامـی نبود و شـخص نهایت 

پـر کار امیـر بحیـث یـک سـلطان مطلـق العنـان قـدرت عالیـه را از راه قـوه اجرائيـه 

مخصوصـاً قـوه هـای نظامی و امنیتی و با ایجاد یک شـبکه بسـیار وسـیع جاسوسـی 

بخود اختصـاص داد.
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امیـر هیئـت وزرا و صدراعظـم نداشـت٬ آمـر آن وزارت خانـه هـا بشـمول والیان 

والیـات مامورینـی بیـش نبودنـد.  بزرگان قومـی و روحانیـون اخیارات عنعنـوی را از 

دسـت دادنـد و در جمله اعصای نیمه رسـمی دولت درآمدند. عـامل و مامورین دولت 

بحامیه قوای نظامی و امنی که در قسـمت های مختلف کشـور مقیم سـاخته شـدند. 

بـرای اولیـن بار مسـتقیامً در رسارس کشـور بـاداره پرداختند. مخالفني اگر چـه در دوره 

هـای سـابق هـم نابود میشـدند٬ ولـی در ایـن دوره از بین بـردن مخالفین بطور وسـیع 

عمالً جزء سیاسـت رسـمی قـرار گرفت و دولتـی را که امیر عبدالرحمـن تنظیم منود٬ 

برتشـدد و قـوت متکـی بـود. ازادی فـرد در برابـر جامعـه بی ارزش سـاخته شـد٬ فرد 

رصف در داخـل جامعـه حـق زندگی داشـت و موظف بـود در وقت لـزوم حیات خود 

را فـدای جامعـه منایـد. باآنهم قاضیان رشیعت اسـتقالل عنعنی خـود را حفظ کردند. 

در نتیجـه ایـن اقدامـات نظم و نسـق مخصوصاً در سـال هـای اخیر سـلطنت امیر در 

رسارس کشـور تامین شد.

در عیـن حـال برای عرصی شـدن کشـور بکومـک متخصصان مسـتخدم اروپایی 

منجملـه انگلیسـی در سـاحات تخنیـک٬ طـب و کارخانـه نظامـی قـدم هـای اولـی 

برداشـته شـد٬  ولی معارف بحـال آبتدایـی و عنعنی باقیامنـد. افغانسـتان در عهد امیر 

عبدالرحمـن تـا حـدی بـرای عرصی شـدن اماده شـد ولی در عیـن حال در عیـن دوره 

ضدیـت بیـن افـراد و حکومـت بصورت بیسـابقه حـاد گردیـد و این یک بعـد جدیدی 

در تاریـخ سیاسـی افغانسـتان عالوه منـود )۳۵(.

د افغانستان د پولو ټاکنه:

د امیـر عبدالرحمـن د واکمنـۍ بلـه مهمـه ځانګړتيـا د افغانسـتان د پولـو ټاکلـو 

بشـپړېدل دي. پـه دې اړه بايـد وويـل يش چـې د افغانسـتان د پولو بيلـې برخې په بېلو 

وختونـو کـې د برتانـوي هند حکومتـي مامورانو، د تزاري روسـيې، ايران او افغانسـتان 

لـه مامورانـو رسه پـه ګـډه ټاکلې دي. پـه دې ډول دغـه ټاکنې بني امللـيل ماهيت لري 

او پـه دغـه کار کـې پـه اولـه درجه د برتانـوي امپارتـورۍ ګټې پـه نظر کې نيول شـوې 

دي او افغانسـتان تـاوان کـړی دی. د ډيورنـډ پـه توافـق لیـک رسه ال اصيل افغانسـتان 
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لـه اوسـني افغانسـتان څخـه د باندې ښـوول شـوی و، چـې هغـه اوس د پاکسـتان په 

حـدودو کـې دننه شـمېرل کيږي. پـه ټوليز ډول د پولـو  په دغو ټاکنو رسه افغانسـتان تر 

پخـوا نـه کوچنـی شـو، خو له بلـې خوا همدغـه ټاکنـې دي چې افغانسـتان يـې د يوه 

هېـواد پـه توګه مشـخص او تثبيت کړ او د نړۍ نـورو هېوادونو او بین املليل مؤسسـو  

هغه په رسـمي ډول پېژندلی دی او اړيکې يې وررسه ټينګې کړې دي. خو د افغانسـتان 

د پولـو دغـه ټاکنـې د اصـيل رسچینـو او پاڼـو له مخې تر اوسـه پـه کوم اثر کـې نه دي 

بیـان شـوې؛ نـو د هغـو دقيـق بیـان کېدلی نـه يش. دلته بـه يې اسـايس کرښـې په لنډ 

ډول وښـودلی يش. 

د افغانسـتان هغـه پولـه چـې اول ټاکل شـوې وه هغه د بخـارا او افغانسـتان ترمنځ 

د بیـن امللـيل پولـې پـه شـان د آمو سـني منل دي. د آمو سـني چـې د طبيعـي پولې په 

شـان دی، د اول ځـل لپـاره احمـد شـاه او دبخـارا امـر د دوی دواړو هېوادونو تر منځ 

د بـني امللـيل پولـې په شـان منلـی و، خو د امر شـرعيل خـان د دوميـې واکمنۍ په 

وخـت کـې دغـه پوله په پيټرسـربک کـې د روسـيې حکومت او پـه لندن کـې د برتانيې 

حکومـت لـه خوا په رسـمي ډول ومنل شـوه. دا وروسـته له هغه و، چې امیر شـرعيل 

خـان همـدا چـې د دويـم ځـل لپـاره د ۱۸۶۸ کال پـه اکتوبـر کـې د واک پـه ګـدۍ 

کښېناسـت، د بـل کال پـه پيـل کـې يې هند ته د یوه رسـمي سـفر په ترڅ کـې وايرسای 

الرډ مايـو تـه پـه منځنـۍ اسـيا کـې د روسـيې د وړانـدې تګ لـه املـه د افغانسـتان په 

اړه اندېښـنه وښـووله. لکـه چـې د مخـه ويـل شـوي، روسـيې پـه منځنۍ اسـيا کې د 

وړانـدې تـګ پـه لړ کـې پـه ۱۸۶۸ کې بخـارا الندې کـړې او افغانسـتان تـه یې خطر 

پېـښ کـړی و. د هنـد وايـرسای پـه دې اړه خپله څه ونکـړل، خو په لندن کـې يې خپل 

حکومـت د امـر له اندېښـنې څخـه خرب کړ. لندن بيـا په دې هکله له پيټرسـربګ رسه د 

لیکونـو مبادلـه پيل کـړه، د لیکونو دغې مبادلې څو کالـه په اوږدو وقفو کـې دوام وکړ، 

ترڅـو پـه پـای کـې پـه ۱۸۷۳ کال کـې د دوی د حکومتونـو تر منـځ یـو ډول پوهاوی 

)Understanding( راغـی چـې د هغـه لـه مخې روسـيې لـه امو سـني رسه د کوکچې 

سـني لـه یـو ځای کېدلـو نه وروسـته تر خوجـه صالح پـورې او بيـا له هغه ځـای نه د 

پـارس تـر پولـې پورې د افغانسـتان شـاميل پولـه ومنله. پـه دې ډول چې د بدخشـان، 

ترکسـتان، هـرات، اندخـوی او ميمنـې واليتونـه بـه دننه په افغانسـتان کې شـامل وي. 
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روسـانو اول بدخشـان او واخـان د امـر شـېرعيل یانې د افغانسـتان سـيمې نـه ګڼلې، 

خـو بيـا د انګرېزانو په ټينـګار له خپلې ادعا نه تېر شـول)۳۶(. په دې ډول د افغانسـتان 

د شـاميل پولـې ټاکنـه د رويس او برتانـوي حکومتونـو ترمنځ د يوه پوهـاوي محصول 

و، نـه د کومـې ليـکل شـوې موافقې یـا تړون محصـول، خو دغـه پوهـاوي دواړو ته د 

رسـمي موافقـې حيثيـت الره. رسه لـه دې هـم دغه پوهـاوی النجمن شـو، ځکه چې 

لـه خوجـه صالـح نه د فـارس تر پولې پـورې ليکه ناټاکلې پاتې شـوه او لـه کوکچې نه 

تـر پامـر پـورې سـيمه هم په خپـل حال پاتې شـوه او روسـانو بیـا له دغه حـال نه ګټه 

پورتـه کـړه، چې زر بـه یې بيـان کړم.

د لويديـځ پـه لـور د سيسـتان پـه برخه کې هـم د افغانسـتان پوله ناټاکلـې وه، چې 

هغـه هـم د امر شـېرعيل په دوميـه واکمنۍ کـې د انګرېـزي هئيت مر جـرنال ګولډ 

سـمد  )Goldsmid( پـه منځګړيتـوب وټاکل شـوه. سيسـتان په لرغونـې زمانه کې لکه 

چـې پـه تېـرو پاڼـو کې يـې بيـان شـوی، د سـاکاوو مېنه وه، سـاکا پـه دغـه وخت کې 

اسـحق زي او تر هغه د مخه سـاکزي يادېدل. سيسـتان له جغرافيوي نظره د افغانسـتان 

خـاوره وه او سـاکا هـم د لرغـوين افغانسـتان خلـک وو، خو پـارس د ژبې لـه نظره پر 

هغـه ادعـا کولـه او د هغـه تاريخي افتخـارات يې خپل ګڼل. سيسـتان د احمد شـاه له 

وخـت نـه د افغـان واکمنـو تـر ولکـې النـدې و، خـو د امیر دوسـت محمد لـه مړينې 

نـه وروسـته د محمـدزي رسدارانـو پـه جنـګ کـې پـارس پـرې قبضـه وکـړه. دا چې د 

پـارس قبضـه د سيسـتان تـر کـوم ځـای پـورې وه، پـه دقيـق ډول معلومـه نـه ده؛ خـو 

امـر شـېرعيل، چـې د دويـم ځـل لپـاره واکمـن شـو، اراده وکړه چـې له سيسـتان نه د 

پارسـيانو الس لنـډ کـړي. پـه دغـه وخـت کـې پارس په سيسـتان کـې له خپـل موقف 

نـه نـاارام و. رسه لـه دې هـم امر شـېرعيل د هندوسـتان د شـخص ګورنـر – جرنال په 

غوښـتنه لـه نظامـي عمل نـه ډډه وکړه. هندوسـتان په دې فکـر چې د پـارس – افغان د 

جنـګ رشوع بـه نـاوړه اغېـزې ولـري او پـه ]عني حال کـې[ مايـل و، چـې د ختيځ په 

لـور د پـارس د منظـم او تدريجـي وړانـدې تګ مخه ونيـي، د منځګړيتـوب وړاندیز 

وکـړ. افغانسـتان او پـارس دواړو وروسـته لـه يـو څـه مذاکراتو نه دغـه وړانديـز ومانه. 

ميجـر جـرنال کولـډ سـمد وګامرل شـو چـې د دواړو خـواوو مخالفـې ادعاګانې رسه 

پخـال کـړي. ګولـډ سـمد د دواړو خـواوو د ادعاګانو لـه مطالعې نه وروسـته د ۱۸۷۲ 
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پـه اکتوبـر کـې خپله فيصلـه صادره کـړه، چې د هغې له مخې دغه سـيمه بايـد د دواړو 

خـواوو ترمنـځ ووېشـل يش. د دغه هېواد ښـېرازه برخه چې د )خاص سيسـتان( په نامه 

یادېـده او د هلمنـد د سـني کيڼـې خواته واقـع ده، پارس ته او ښـۍ خوا يې افغانسـتان 

تـه تخصيـص شـوه. هم افغانسـتان او هم پـارس دواړو پـه دغې فيصلې اعـرتاض وکړ 

او دسيسـتان فيصلـه له افغانسـتان رسه تر اوږدې مـودې پورې يوه ترخـه موضوع پاتې 

شـوه. امـر شـېرعيل د ګولـډ سـمد د دغې فيصلې پـه رس لـه انګرېزانو نه بېګانه شـو. 

د الرډ ناپـر )Lard Napier( پـه وينـا “ او نه یوازې شـېرعيل، بلکـې ټول افغانان معتقد 

وو، چـې مـوږ بـه هغـه څـه بېرتـه د دوی کړو کوم چـې دوی له السـه ورکـړي وو.” او 

چـې دغسـې ونـه شـول بيا نـو”... دوی مـوږ تـه د ضعيف او بـې باوره خلکو په شـان 

کتـل، چې د دوسـتۍ پـه جامو کې د پارس په پلـوۍ يې دوی تاواين کـړي دي )۳۷(.” 

النجـه د افغانسـتان او پـارس تر منـځ ال توده وه او هغـه دېرش کاله وروسـته په کړکيچ 

بدلـه شـوه. دا هغـه وخت و، چې د هلمند سـني خپله تـګالره د لويديځ په لـور اړولې 

وه. پـارس لـه برتانويانـو وغوښـتل چې دغه کړکېـچ رفع کـړي. د افغانسـتان پاچا امر 

حبيـب اللـه هم په دې اړه د برتانيـې منځګړيتوب ومانه. دا ځل دغـه ماموريت د کرنيل 

ميـک ماهـن )McMahon( په غاړه شـو او هغه د ۱۹۰۳ له جنورۍ نه وروسـته د دغې 

پولـې پـه اړه د افغـان او پارس اسـتازو په ملګرتوب خپل نظر اعالم کـړ او د ۱۹۰۴ کال 

تـر فـربوري پورې يـې دواړو خـواوو ته وسـپارلې )۳۸(. لـه دغو فيصلـو رسه رسه يا د 

هغـو لـه املـه د سيسـتان د پولـې موضوع نـوي بعدونه پيدا کـړل، چې د هغو پـه اړه په 

افغانسـتان کـې د قانـوين پاچايـي په لسـيزې او د لومړۍ ولسـمرۍ پـه وخت کې پر 

هغـې بحثونـه او فيصلـې وشـوې، چې د هغو بيـان بېل کتـاب غواړي.

لکـه چـې د مخـه ويل شـوي د افغانسـتان شـامل – لويديځ پوله لـه خوجه صالح 

نـه د پـارس تـر پولـې پـورې نامشـخصه او نـا ټاکلـې پاټـې شـوې وه. رويس قوتونو د 

امـر شـېرعيل پـه وخـت کـې پـه ۱۸۷۳ کال کې خيـوه او پـه ۱۸۷۶ کال کـې خوقند 

النـدې کـړي او د خيـوې لـه نيولـو نه وروسـته د کسـپني سـيمه يـې نظامي کـړې وه. 

پـه داسـې حـال کـې چـې د منځنـۍ اسـيا نوې سـيمې يـې د بخـارا په ګـډون پـه تېره 

لسـيزه کـې النـدې کـړې وې. پـه لويديځـې منځنۍ اسـيا کې يـوازې د ترکمنـو پراخه 

سـيمه پـه خپـل حـال پاتـې وه. دغه سـيمه هم پـه دغه وخـت کې دروسـانو تـر خطر 
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النـدې شـوه. د ترکمنـو دغـه پراخه سـيمه په شـاميل کـې د خېـوې، په جنـوب کې د 

افغانسـتان، پـه ختيـځ کـې د بخـارا او په لويديخ کې د کسـپني تـر منځ پرتـه وه، خو له 

افغانسـتان رسه يـې پولـه ناټاکلـې وه او امیـر عبدالرحمـن پـه دغـه فکر چې روسـيه به 

د ترکمنـو د سـيمې لـه النـدې کولـو نه وروسـته افغانسـتان ته هـم خطر پېـښ کړي، د 

هنـد لـه وايـرسای نه چـې د افغانسـتان د باندنيو اړيکـو اختیار لـه هغه رسه و، پـه وار، 

وار وغوښـتل چـې د افغانسـتان دغـه پولـه لـه روسـانو رسه مشـخصه کـړي، خو هغه 

بـه ورتـه ډاډ ورکاوه چـې دغـه موضـوع پـه ۱۸۷۳ کال کې حل شـوې او لـه رسه نيول 

بـه يـې مصلحـت نـه وي، امر چـې يوولس کال په تاشـکند او سـمرقند کـې تېر کړي 

وو، روسـان یـې ښـه پېژنـدل، د وايـرسای په خربه نـه قانع کېـده. ترڅو چې روسـانو د 

۱۸۸۴ کال پـه فـربورۍ کـې د مـرو تکه ترکمنان هم النـدې کړل او د هـرات په اړه هم 

اندېښـنه پيـدا شـوه. هـرات په هغـه وخت کې د هنـد ور ګڼل کېـده. بيا د هنـد برتانوي 

حکومـت هـم د امیر په شـان اندېښـمن شـو او په دې فکر شـو چـې اوس د دې وخت 

دی چـې د افغانسـتان شـامل – لويديځـه ناټکلـې پوله هم بايـد وټاکل يش، خـو دا يو 

پېچلی کار و.

د هـرات او مـرو تـر منـځ پنجده پرتـه وه، چـې پراخې ورشـوګانې او دلتـه او هلته 

يـې لـږه کرنيـزه ځمکـه لرلـه. پـه پنجده کـې د سـارق ترکمنـو پنځـو څانګـو د پوونده 

تـوب ژونـد کاوه، لويـې رمـې يـې لرلـې، ښـه شـتمن وو او د کبتـکاس )Kibitkas( په 

نامـه پـه وړو کېږديـو کې اوسـېدل، چې کولی يې شـول په يوې اشـارې او چټکۍ رسه 

مېنـه بدلـه کـړي. دوی په ۱۸۸۲ کې د روسـيې د خطر لـه امله د افغانسـتان تابعیت او 

دماليـې پـه توګـه د عر ورکـول منـيل وو. امـر عبدالرحمن بیـا د پنجده لپـاره حاکم 

وټاکـه او جـرنال غـوث الدين پـه قومندانۍ يې هلته يـو نظامي پوځ ځای پـر ځای کړ. 

پنجـده پـه اصـل کـې د هرات برخـه وه او د هـرات طبيعي پولـه د پنجده په شـامل کې 

لـه رسيـازي نـه اخـوا وه. مرو د هـرات تابع سـيمه وه او د هـرات د هغه وخـت د وايل 

)سـعدالدين( پـه وينـا د اخل او تکه ترکمنو لويـان په کابل کې د امر شـېرعيل په دربار 

کـې دېـره وو، ځکـه چـې دوی په اصل کـې د هرات تابع وو. سـارق ترکمنـو له هرات 

رسه نـږدې اړيکـې لرلـې. پخوا د پنجده اوسـېدونکي د جمشـيدي قـوم و، د دوی مېنه 

ارسـاري ترکمنـو او د ارسـاري ترکمنـو مېنه بيا د نولسـمې پېـړۍ په نياميي کې سـارق 
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ترکمنـو ونيولـه او دوی جمشـيديانو تـه بـاج ورکاوه او جمشـيديان د هـرات تابع ولس 

وو. پـه دې ډول پنجـده لـه جغرافيـوي، قومـي او تاريخي پلـوه د هرات برخـه وه، چې 

پـه دې ډول پنجـده د افغانسـتان برخـه کېـده. له همدې املـه و، چې امـر عبدالرحمن 

ديـوه مسـلامن واکمـن پـه توګـه غوښـتل د منځنـۍ اسـيا پـه دغه برخـه کې يـو فعال 

پرمختيايـي چلنـد غـوره کړي. امر ځکه دغسـې فعال سياسـت ته زړه کـړی و، چې د 

مخـه د مـرو تکـه ترکمنـو مـر، مخدوم قيل خـان او هـم د خـوارزم خان ورتـه د تابع 

کېدلـو وعـده ورکـړې وه. رسه لـه دې هم امیـر له دې امله چـې د هند وايـرسای ورته د 

دغـه چلنـد برخالف مشـوره ورکړې وه، د هغه له غـوره کولو نه ډډه وکـړه. يوازې دا هم 

نـه و، کلـه چې روسـان په قوت رسه پنجـده ته نږدې شـول، جرنال غـوث الدين ته یې 

هدايـت واسـتوه، چـې که روسـانو پرې بريـد هم وکـړ، وررسه مقابله ونه کـړي او خپل 

پـوځ باالمرغـاب تـه په شـا کـړي. د هنـد د وايـرساي د مخالفت رسبـره د امـر د دغه 

چلنـد علـت دا و، چـې پـوځ يې د روسـانو د پوځ پـه پرتله ضعيف و او پـر هغه رسبره 

د پنجـده پـه سـارق ترکمنـو يې هـم اعتبار نه درلـود او ويل يـې چې سـارق ترکمنان به 

د دې لپـاره چې خپله شـتمي وسـايت، له روسـانو رسه ملګرتـوب وکړي.

امـر پـه عني حـال کې د هغه خطر پـه برابر کې چې د روسـانو لخوا به افغانسـتان 

تـه هـم متوجـه يش، د افغانسـتان د خونديتوب لپـاره د اوږدې مودې يـو تجويز وکړ. د 

هغـه پـه نظـر د پنجده د سـقوط په حال کې بـه د دې احتـامل لږ وي چې د افغانسـتان 

بشـپړتوب تـه تـاوان واوړي، خـو که افغان پـوځ د پنجده پـه رس له روسـانو رسه مقابله 

وکـړه او کـه روسـانو هـرات او ميمنه ونيول نو افغانسـتان بـه تجزيه يش. البتـه د هرات 

پـه سـقوط رسه بـه رويس او انګريـزي پوځونه رسه ونښـيل، خو د امر په نظـر په افغان 

خـاوره کـې بـه د روس او انګرېـز جنګ پـه نهايت کې افغانسـتان برباد کـړي او د هغه 

لـوړه ګټـه پـه دې کـې ده، چې د دغسـې مصيبت مخنيـوی ويش. په واقعيـت کې امر 

عبدالرحمن د هر هغه قدرت، مسـلامن وي که عيسـوي، مخالف و چې له افغانسـتان 

نـه د يـوه بـل پر ضد تېـر يش. له همدې امله و، چـې د پنجدې د بحران په شـديد حال 

کـې هم امر حارض نه شـو چـې د هرات د پياوړتيا لپـاره د برتانـوي انجنیرانو يوې ډلې 

تـه د ورتـګ اجـازه ورکـړي، خـو کـه روسـانو په هـرات حمله وکـړه، په هغـه حال کې 

امـر حـارض و چـې د انګرېزانـو پـوځ ومني چې خپـل پوځ به يـې له هغـه رسه په ګډه 
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تر پايه پـورې وجنګيږي.

څنګـه چـې د افغانسـتان باندنی سياسـت د انګرېزانو پـه انحصار کـې و او څنګه 

چـې هـرات تـه خطر هندوسـتان ته هم خطـر کېدلی شـو، د هند برتانـوي حکومت له 

روسـانو رسه لـه موافقـې وروسـته د جـرنال پيټرملسـډن )Peter Lumsden( په مرۍ 

د ۱۸۸۴ پـه منـي کـې پنجـده ته يـو هيئت واسـتوه، چې هلتـه د خپل رويس سـيال په 

اتفـاق يـاده شـوې ناټاکلـې پولـه وټاکي. افغانسـتان تـه بلنه ورنکړل شـوه، کـه څه هم 

موضـوع د هغـه د پولـې ټـاکل و خـو پـه دغـه وخت کې چـې روسـانو ځان پـه قوت 

رسه د پنجـده او مـرو تـر منـځ رسـولی وو، نه يې غوښـتل چې کشـاله زر هـواره يش، 

موضـوع يـې ټالولـه او پـه عـني حـال کې يې خپـل پـوځ ال هـم پيـاوړی کاوه. له بلې 

خـوا جـرنال ملسـډن جرنال غوث الديـن ته سپارښـتنه کوله چې د خپـل پوځي قطعې 

لـه پيـاوړي کولـو نه ډډه وکـړي، د دې لپـاره چې دغه کشـاله په اسـانۍ رسه هواره يش 

د ملسـډن دغـه ټينـګار پـه پـای کـې امر پـه دغه فکر کـړ چې دغـه جرنال پـه واقعیت 

کـې د افغانانـو او روسـانو تر منځ نښـته غوښـتله، ځکه چـې دغه احمق پـه دې فکر و 

چـې کـه د افغانانو او روسـانو تر منځ وينـه توی نه يش، دوی ممکن رسه دوسـتان يش 

چـې دا بـه په ټوله مانـا د انګرېزانـو د ګټې خـالف وي )۳۹(.

د ۱۸۸۵ کال د مـارچ په دېرشـمه روسـانو پنجده الندې کړه، افغـان رستېرو وررسه 

ناکامـه مقابلـه وکـړه. کـه څـه هـم رويس پـوځ ترېنه لـوی او امر هـم دوی لـه مقابلې 

نـه منـع کـړي وو. امیـر عبدالرحمـن پـه دغه وخت کې هندوسـتان ته په رسـمي سـفر 

تللـی و او چـې د پنجـدې لـه سـقوط نه یې خرب کـړ، وايـرسای ته یې وويـل چې “غم 

مخوريـد” نـه دا چـې امر کوښـښ ونـه کړ له وايـرسای نه وغـواړي دغه یرغـل بېرته په 

شـا ووهـي،  ځکـه چې دوی لـه هغه رسه ژمنه کـړې وه چې په هغه حـال کې چې کوم 

هېـواد پـه افغانسـتان بانـدې یرغل وکړي، بـې له دې چې هغـه پارول شـوی وي، دوی 

بـه له افغانسـتان نـه په قوت دفاع وکـړي.  پر دې رسبېره امر د هند حکومت کار اسـانه 

کـړ. پـه دې ډول چـې دی لـه پنجـده او دهغـې لـه سـهييل برخې نـه د روسـيې د لوی 

امپراتـور پـه نامـه تېرېـږي، خو چـې ماروچاق، ګلـران او ذوالفقـار ال هم د افغانسـتان 

وي. پـه دغـه وخـت کـې امر دا هـم څرګنده کـړه چې پنجده پـه اصل کـې د دې لپاره 

نيـول شـوې وه، چې په دغسـې حـال له هغې نه د چنـي په توګه کار واخيسـتل يش. د 
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امـر پـه نظر د پنجـده په قربانۍ رسه به افغانسـتان له لوی مصيبت څخه ژغورل شـوی 

وی. رسه لـه دې هـم د پنجـده بحـران روسـيه او برتانيـه د جنـګ ژۍ تـه ور کش کړل، 

خـو پـه پای کـې د ډېـرو ليکونـو او تېلګرامونو پـه مبادلـې رسه دوی موافقه وښـودله، 

چـې دغـه کشـاله دې په منځګړيتـوب رسه هواره يش. روسـيې بيـا د امر لـه خوا هغه 

ورکـړل شـوی امتيـاز د پرېکـړې لپـاره د اسـاس په توګـه ومانـه او يوه بل ګـډ رويس – 

انګليـس هيئـت د افغانسـتان دغـه پولـه د آمـو سـني له خميـاب نه تـر ذوالفقـار پورې 

وټاکلـه. دا ځـل رسوسـت رج وې )Sir West Ridgeway( د برتانـوي هئيـت مر و او 

دغـه پولـه هم د هغـه په نامه ياده شـوه )۴۰(. په دې ډول د افغانسـتان شـامل لويديځه 

پولـه هـم د برتانـوي – رويس حکومتونـو له خـوا او د افغانسـتان په تاوان وټاکل شـوه. 

د بدخشـان پـه برخـه کې يانې د افغانسـتان شـامل – ختيځـه پوله هم د روسـانو په نظر 

ناټاکلې وه، که څه هم دوی د ۱۸۷۳ کال په پوهاوي رسه بدخشـان د افغانسـتان سـيمه 

منلـې وه. روسـانو د نهمـې لسـيزې په رس کـې هلته هم تېـری وکړ، دغه پولـه له رس نه 

وټـاکل شـوه چې هغـه دلتـه د افغانسـتان د ختيځ جنويب پولـې رسه يو ځـای تر بحث 

الندې نيـول کيږي.

د افغانسـتان د ختيـځ – سـهييل پولې ټاکل د نورو پولو په پرتلـه ډېر پېچيل او ګران 

و، پـه دې چـې هـم د دغـې پولـې اوږدوالی ډېـر و او هـم د هغې په ټاکلـو رسه اصيل 

اوسـېدونکي يانـې پښـتانه اغېزمـن کېـدل. لکـه چـې د مخه ويل شـوي افغانسـتان په 

اصـل کـې پـه ختيځ کې تر اباسـني پورې هېـواد ته ويل کېـده، خو د امـر عبدالرحمن 

تـر وختـه لـه خیرب نه تر اباسـني پورې سـيمه د پېښـور پـه ګـډون د برتانـوي هند الس 

تـه ورغلـی وه. پېښـور اول د پنجـاب واکمـن، رنجيـت سـنګهـ پـه ۱۸۳۳ کال کـې د 

هغـه لـه حاکـم رسدار سـلطان محمد خـان، د امر دوسـت محمـد ورور نـه نيولی او 

انګرېزانـو بيـا پېښـور له سـکانو نـه پـه ۱۸۴۸ کال کې تر السـه کړی او د امر دوسـت 

محمـد ټولې هلې ځلې د پېښـور د بېرته تر السـه کولـو په اړه نابريالۍ شـوې وې. لکه 

چـې د مخـه ويـل شـوي: د خيـرب لـوی معرب چـې منځنۍ اسـيا لـه جنويب اسـيا يانې 

هنـد رسه نښـلوي او لـه دې املـه د هنـد د امنيت لپاره مهـم و، د ګندمک پـه تړون رسه 

لـه افغانسـتان نـه بېـل شـوی او پـه هند پـورې تړل شـوی و. رسه لـه دې هـم برتانويان 

پـه دغـو الس بريـو قانـع نـه وو. لـه دوی رسه د هنـد د طاليـي مسـتعمرې د خونـدي 
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سـاتلو اندېښـنه وه. څنګـه چـې دوی پـه څلور سـوه مليـوين پـراخ  هند بانـدې د لس 

زره ملکـي برتانـوي مامورانـو لـه الرې حکومـت کاوه او هنديانو ته بېګانه اسـتعامري 

اروپايـان وو، پـه دې اندېښـنه کـې وو چـې که روسـيه د افغانسـتان له الرې پـه هند ور 

د مخـه يش، هنـد ممکـن د دوی لـه السـه ووځي، نـو د دوی غټ کوښـښ دا و چې د 

هنـد پـه لـور د تـزاري روسـيې د احتاميل پوځـي وړاندې تـک مخه ونيي بايـد د هند 

پـه شـامل – لويديځ کـې ټينګ نظامـي اسـتحکامات او سـيايس تجويزونه ولـري. په 

افغانسـتان بانـدې پـه ۱۸۳۸ کال کـې د برتانـوي هند لومـړی تېری او څلوېښـت کاله 

وروسـته د دوی دويـم تېـری هـم په اصـل کـې د همدغه مطلب لپـاره و، خـو افغانانو 

دوی پـه دواړو کوښښـونو کـې نابريـايل کړل، که څـه هم برتانيه د وخت زبـر ځواک او 

ډېـر شـتمن هېـواد و او په اسـيا، افريقـا او امريکا او اسـټرلیا کې يې پراخې مسـتعمرې 

لرلـې. روسـيې چـې په منځنۍ اسـيا کې تر افغانسـتان پـورې ډېر ملکونـه الندې کړل 

او پـه لنـدن کـې پراختيـا غوښـتونکي محافظـه کار ګونـد پـه ۱۸۸۹ کـې حکومت په 

مـيل انتخاباتـو رسه تـر السـه کړ، برتانوي هنـد د روسـيې د احتاميل تېري پـه برابر کې 

 Seientifie( يـو نوی سـتارتيژيکي تجويز وايسـت او په هغه بانـدې يې د عميل رسحـد

Frinties( نـوم کېښـود. د ډېورنـډ توافـق لیک او د ډيورنډ کرښـه په واقـع کې د همدغه 

پـه اصطـالح علمـي رسحـد زېږنـده دي. ما دغه موضـوع ګانـې ّپ خپلو اثـارو کې د 

ارشـيفي لومړنيـو رسـمي پاڼـو او ناخپرو شـويو ليکنـو او راپورونو له مخې پـه دقيق او 

اوږد ډول رشح کـړي )۴۱(.  دلتـه بـه يـې اسـايس مطلب پـه لنډ ډول بيـان کړم.

د پـه اصطـالح “علمـي رسحد” نه مطلـب دا و چې پـه هغه حال کـې چې رويس 

پـوځ د هند د اشـغال په مقصد په افغانسـتان ننوځييا حتی د امیـر عبدالرحمن په مړينې 

رسه پـه افغانسـتان کـې ګډوډي پېښـه يش، د برتانوي هنـد پوځونه بـه د هندوکش نه په 

ښـکته سـرتاتېژيکي سـيمو يانې کندهار، جالل آبـاد، کابل او غزين کې ځـای پر ځای 

کېـږي. پـه دغـه مقصـد چـې د رويس پوځ د ورتـګ مخه ونيـي. د وړانـدې تګ دغه 

چلنـد بيـا الزمه کوله چې نه یـوازې هغه مهـم کوتلونه او ځايونه چـې “علمي رسحد” 

تـه رسـيږي د دوی پـه کنـرتول کـې وي، پـر  هغـو قومونـو هم سـيايس کنـرتول ولري 

چـې دغـه کوتلونـه يې په سـيمو کې پراتـه وي. دغه ټـول تجويز بيا حتمـي کوله، چې 

هنـد بیـا لـه افغانسـتان رسه خپل رسحـد يا پولـه وټاکي او د امـر الس له دغـو قومونو 
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او سـيمو نه لنـډ کړي.

دا چـې تـزاري روسـيې که څه هم امپريلسـتي او پراختيا غوښـتونکی هېـواد و، د 

افغانسـتان لـه الرې پـه هنـد بانـدې د یرغل نيـت الره، يقيني نـه وه خو وېـره يې يقيني 

وه، پـه تېـره د انګلسـتان د محافظـه کار یا تـوري ګوند په پاسـنيو کړيو کې پـه هر حال 

 )Salisbury( پـه هغـه وخت کې چې د لنـدن د محافظه کار ګونـد مر الرډسالسـربي

پـه الس و او د هنـد حکومـت د وايرسای لينـزډون )Lansdowne( پـه مرۍ چلېده، “ 

علمي رسحد” د رسـمي سياسـت په شـان ټينګ ونيول شـو او د عميل کولو په مقصد 

لـه خيـرب نه تـر کابل پـورې د ريلوې غزولو الزمي شـيان او سـامانونه زېرمه شـول او د 

کابـل سـني رسوې هم پيل شـوه. داسـې هـم د کويټې او چمـن تر منځ د کـوژک تونل 

پـه اېسـتلو پيل وشـو. انګليسـانو کويټه د امر شـېرعيل پـه وخت کـې د کالت خان له 

الرې او سـبي او پښـني يـې د ګندمـک په تـړون رسه تر السـه کـړي وو. د انګرېزانو له 

خـوا د کويټـې نيـول د افغـان او انګليـس د دويـم جنګ يو علـت و. امـر عبدالرحمن 

هـم ويـل چې کـوژک تونل اېسـتل لکـه د ده په نس کې چـې د چړې ننوېسـتل وي.

د هنـد وايـرسای پـه ۱۸۸۸ کـې امـر عبدالرحمن ته په يـوه ليک کـې څرګنده کړه 

چـې اوس ددې وخـت دی چـې د دواړو هېوادونو تر منځ پوله مشـخصه يش او د دغه 

مقصـد لپـاره بـه یو برتانـوي هيئت کابل تـه دريش. له هغـه نه یې دا هم وغوښـتل چې 

د افغانسـتان پـه شـاميل پولـو کـې برتانـوي افرسان ومنـي، خو امـر د هغو لـه منلو نه 

غـاړه غړولـه او د وايـرسای لينـزډاون د ټينـګار په برابر کـې یـې ډول، ډول پلمې کولې. 

کلـه بـه يـې وړانديـز کاوه چـې يـو برتانوي هيئـت دې پـه کابل کې پـه عام دربـار کې 

کـې د چـارو پـه اړه لـه هغـه رسه بحـث وکـړي او کله به یـې وايـرسای ته بلنـه ورکوله 

چـې کابـل تـه رايش. يـو ځل يـې دا وړانديز هـم وکړ چـې د دواړو خواوو پـالوي دې 

پـه کومـه رسحدي سـيمه کې رسه خـربې اترې وکړي، خـو دغه وړانديزونـه د وايرسای 

لپـاره د منلـو وړ نـه وو او هغـه ټينـګار کاوه، چـې د بحـث موضوع دې يـوازې د پولې 

ټـاکل وي او د بحـث موضـوع دې د مخـه ټـاکل شـوې وي او د دغه مقصد لپـاره دې 

امـر يـو برتانـوي هيئـت په کابـل کې ومنـي. وايرسای يـو ځل امـر هند ته هـم وباله، 

خـو امـر د ناروغـۍ پـه پلمـه هنـد ته لـه ورتګ نـه بښـنه وغوښـتله. دواړه خـواوې له 

يـوې بلـې نـه شـکمنې وې. امیـر پـه رسحدي سـيمو کـې د انګرېزانـو د وړانـدې تګ 



111  |   پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ پښتون، افغان، افغانستان  |   110

مخالـف و، لکـه د کـوژک تونل بشـپړول، چمـن ته د هغـو د ريلوې غځـول، د ګومل 

د تونـل پرانسـتل او لـه ځينـو رسحدي قومونـو رسه د هغـو مذاکره کول او دکابل سـني 

رسوې کـول. لـه بلـې خـوا  وايـرسای په رسحدي سـيمو کـې د افغانسـتان پرمختګ د 

خپـل “علمـي رسحد” پروګـرام مخالف باله، لکـه د وزیرسـتان په واڼـه او د مومندو په 

مټايـي کـې د نظامي پوسـتو جوړول، په اسـامر کې د پـوځ دېره کـول او د چاغي نيول. 

پـه دغـه وخـت کې په واقعيـت کې د امیر مامـوران له چـرتال نه تر لويديځ بلوچسـتان 

پـورې د وړانـدې تـګ په حـال کې وو. دوی کـوم هغه رسحدي قومونه چـې د افغان – 

انګليـس پـه دويـم جنګ کې په خپل رس شـوي وو، هڅول چې د افغانسـتان حکومت 

تـه غـاړه کېـږدي. دوی په خپل دغـه ماموريت کې د پيسـو په ورکولو، کابـل ته د قومي 

جرګـو تللـو پـه هڅولـو او په عني حال کـې د نظامي قوت بـه ښـوولو رسه بريايل وو. 

غـټ بـری د سـپاه سـاالر غـالم حیـدر څرخي پـه برخـه و. هغه وروسـته لـه دې چې 

شـينواري، بر مومنـد او کونړیان د حکومت تـر نېغې ادارې الندې راوسـتل، په ۱۸۹۱ 

کـې يـې خپـل پـوځ په اسـامر کې دېـره کـړ او له هغـه ځایـه د باجـوړ، دير او سـوات 

د ایـل کولـو لپـاره هلـې ځلـې پيل کـړې. د برتانـوي هنـد د باندنيو چـارو وزیـر )ماتر 

ډيورنـډ( ال تـر هغـه د مخـه د ۱۸۹۱ کال پـه جـون کـې څرګنده کـړې وه، چـې “ موږ 

پـه ټـول رسحـد کې د )ايـران( له تـورو غرو نه تر وزیرسـتان پـورې بد خربونه تر السـه 

کـوو، امـر کُرمـه تهديد کـړې او اپريديان پـه لړزېدونکي حـال کې دي.” 

وايـرسی لينـزډون ال پـه دې فکـر و، چـې امیـر غـواړي پـوره خپلـواک وي، نو بيا 

يـې ټـول هغـه درانه توپونه او وسـلې چې افغانسـتان لـه اروپايي هېوادونـو څخه په بیه 

اخيسـتې وې، د کراچـۍ پـه بندر کې ټـال کړې او د امـر د اعرتاض په ځـواب کې يې 

وليـکل چـې تر څو د رسحد مسـئله فيصله شـوې نـه وي، هغه به ټال وي. دا په داسـې 

حـال کـې چې دغو وسـلو ته د هـزاره جات پـه روان جنګ کې سـخت رضورت و. په 

واقعيـت کـې وايـرسای لینزډاون پـه امیـر عبدالرحمن باندې د دغسـې فشـار اچولو په 

فکـر شـو، چـې پخوا وايـرسای الرډ لېټـن په امر شـېرعيل بانـدې راوړی او هغـه بیا د 

افغـان – انګليـس د دويـم جنـګ يو علت شـو، خو دغه ځل لنـدن د وايـرساي د خپل 

رسي عمـل پـه مـخ کـې خنډ شـو. رسه لـه دې هم لینـزډون له امـر نه په يـوه ليک کې 

وغوښـتل چـې د هنـد لوی درسـتيز جـرنال فريـدرک رابرټس په مـرۍ په جـالل آباد 
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کـې يـو نظامـي هيئـت ومني چـې د ۱۸۹۲ کال لـه اکتوبر نه وروسـته نـه وي. په ليک 

کـې يـې دا هـم ورته څرګنـده کړې وه، چـې “ که ما له تـا واال حرضت نه د سـپتمرب تر 

اول پـورې وانـه ورېـدل چـې ته حـارض یې دغه هيئـت ومنـې، زه به داسـې وګڼم چې 

زمـا وړانديـز منل شـوی نـه دی او هغه بـه بېرته واخيسـتل يش؛ خو که ته دغـه وړانديز 

ومنـې يـا ونـه منې بیا به الزمـه وی چې فيصله ويش چې کومې سـيمې د افغانسـتان د 

سـلطنت دي او کومې نه دي.”

د حـرنال رابرټـس په مرۍ د دغسـې نظامي هيئت له اسـتولو نه مطلـب دا و چې 

د هنـد وايـرسای غوښـتل موضوع د فشـار په راوړلو يـا حتی د زور لـه الرې حل کړي. 

رابرټـس د افغـان – انګليـس پـه دويم جنـګ کې د انګرېـزي پوځ لوړ قومنـدان و، چې 

پـه امـر رسه یې يو شـمېر افغانان پـه کابل کې په دار ځـړول شـوي او د افغانانو د ميوند 

لـه بـري نه وروسـته يې په کندهـار کې د غازي محمد ايـوب پوځ مات کـړی و. دی په 

رښـتيا افغانانـو تـه منفـور و، چـې په کابل کـې د هغه شـته وايل پارونې کولـې. نو امر 

عبدالرحمـن تـه د هغـه پـه مـرۍ هيئت هـم د منلو نـه و. نو يې د اګسـت پـه درېيمه 

وايـرسای تـه ولیـکل، چې حارض دی دغـه هيئت ومني، خـو هغه دې د هـزاره جات د 

جنګ له املـه وځنډيږي. 

لينـزډاون لـه هغـه وروسـته خپل چلنـد نورهم سـخت کړ. پـه خپله شـورا کې يې 

پـه خپلـو ملګـرو ومنلـه، چې هند بايـد يوه کرښـه وټاکـي او څرګنده کړي چـې د امر 

حکـم دې لـه هغـې نـه اخوا نـه چليږي او کـه افغـان رستري له هغـې نه اخـوا وليدل 

يش، پـه زور دې بېرتـه پـه شـا ووهـل شـی او دغـه کرښـه دې پـه دې ډول په نښـه يش 

چـې اسـامر، چاغـه، او واڼـه دې لـه افغانسـتان څخه بېـل يش، خو پخوا لـه دې چې 

دغـه اخطـار امـر ته د لیک له الرې ورسـيږي، په لندن کې د لربل ګونـد د محافظه کار 

ګونـد پـر ځـای په واک شـو او د هنـد په چارو کـې نوی لـربل وزير وايـرسای لینزډاون 

تـه څرګنـده کـړه، چې له امـر عبدالرحمن رسه پـه احتياط چلند وکـړي او تر هغو چې 

د هغـه پـه چلنـد کې کوم اسـايس تغیر پېښ شـوی نـه وي، د هغه په چارو کـې دې تر 

ممکنـې کچـې السـوهنه کمه يش. رسه لـه دې هم وايرسای وغوښـتل چـې یو نظامي 

هيئـت د رابرټـس پـه مرۍ کابل ته واسـتوي، نو یې په يـوه ليک کـې د ۱۸۹۳ کال په 

جنـوري کـې امـر ته څرګنـده کړه چې داسـې يـو نظامي هيئت بـه د مارچ په مياشـت 
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کـې کابـل تـه در ورسـيږي او کـه پـه دې اړه د هغـه )امر( مثبـت ځواب د فـربورۍ تر 

اومـې پـورې ونه رسـېد، کابـل ته به د هغـه ورتګ ممکنه نـه وي. امر ممکـن پوهېده، 

چـې د جـرنال رابرټـس ماموريـت پـه پـرسيل کـې رسته رسـيږي، نـو یـې دځنډولو له 

تاکتیـک نه کار واخيسـت. امـر د پاين )Pyne( پـه نامه د لندن د ښـار د کارګرې طبقې 

یـو انګليـس مسـتخدم الره، چې ورته ښـه مخلص و. خپـل ځوايب لیـک د فربورۍ په 

۱۷مـه د هغـه پـه الس واسـتوه او ورته يې هدايت وکړ چې په سـفر کې بېـړه ونه کړي. 

هغـه د مـارچ پـه ۱۲مـه کلکتې ته ورسـېد، يانـې هغه وخت چـې د رابرټـس ماموریت 

ختـم شـوی و. امیـر پـه دغه ليک کـې وايرسای تـه څرګنده کـړې وه، چـې دغه هيئت 

پـه دغـه وخـت کې د سـختو سـړو او پـه خپلـه د ده د ناروغۍ لـه امله منلی نـه يش او 

پـر دغـو رسبېـره پـه دغه وخت کـې څنګه چـې الرې پـه واورو رسه بنـدې وي، قومي 

مـران کابـل ته رسـېدلی نـه يش او د هغو په نشـتوايل کې بـه د هيئت راتـګ بې ګټې 

وي. پايـن چـې د امر اعتامدي شـخص و، په کلکتـه کې د باندنيو چـارو وزیر مارمتر 

ډيورنـډ لـه هغـه رسه پـه کتنه کې د امیـر په اړه د خپـل حکومت روغ نيتي وښـوده. پاين 

هـم پـه مقابـل کـې د امـر روغ نيتـي وښـوده. پـه عني حـال کـې ډيورنډ بـه رسحدي 

سـيمو کې د افغانسـتان د پرمختګ په اړه شـکايت وکړ. پاين هم په همدغو سـيمو کې 

د برتانـوي هنـد د وړانـدې تـګ پـه اړه د امر شـکايتونه هغه تـه واورول. پـه ټوليز ډول 

پـه داسـې لفظـي مبادلـې رسه د دواړو خـواوو تر منځ يـو ډول روغ نيتـی راغی. عجيبه 

ده چـې د لنـدن ښـار د ختيځـې برخې يانـې د کارګرې طبقې اوسـېدونکيو تـه هلته په 

عـادي ډول مجـال نـه وي چـې د خپـل ملـک د لـوړو طبقو په تېـره له لـوړو حکومتي 

کسـانو رسه مجلـس وکـړي، خـو پايـن په کلکته کـې د امر د يـو ډول اسـتازي په توګه 

لـه خپلـو دغسـې وطنوالـو رسه خـربې وکـړې او د هغـو او د امر عبدالرحمـن تر منځ 

بـې اعتـامدي يـې پـه روغ نيتـي بدله کـړه. د هغه لپاره په رښـتيا چـې دا یو غـټ بری و 

.)۴۲(

پـه دغـه وخـت کـې چـې کابـل تـه د انګليـس هيئت تللـو خـربې کېدلـې یانې د 

نهمـې لسـيزې پـه پيل کـې د روس پوځي واحدونه د افغانسـتان په شـامل – ختيځ کې 

پـه بدخشـان کې را دمخه شـول. په داسـې حال کې چې ټول بدخشـان پـه جنوب کې 

د بروغيـل لـه کوتـل نـه په شـامل کې تراق سـو یا مرغاب سـني پـورې د افغانسـتان تر 
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الس النـدې سـيمه وه او امـر حتـی لـوی پامر تـه نږدې پـه رسمه تاش يا سـومه تاش 

نـوي ځـای کې نظامي پوسـته هـم ځای پر ځای کـړې وه. لکه چې دمخه ويل شـوي، 

د بدخشـان د روښـان او شـغنان لـه سـيمو نه د پنجه سـني ګوټی تېرېـده، چې رسچينه 

یـې د پامـر رسقـول وه. د پنجه سـني ګوټی د امو سـني نه و. د امو سـني لـه هغه ځای 

نـه رشوع کېـده، چـې لـه جنـوب نـه د کوکچي سـني او له شـامل نـه د مرغاب سـني 

وررسه ګډېـده، خـو روسـانو تـه بدخشـان تـر پنجه پـورې سـيمه وه او دوی د روښـان 

او شـغنان هغـه برخـې چـې د پنجـه په شـامل کې تـر مرغاب سـني پورې پرتـې وې، 

د بدخشـان سـيمې نـه ګڼلـې. په دې حسـاب دغه برخـې روسـانو تـه د ۱۸۷۳ کال له 

پوهـاوي نـه د بانـدې وې او پـه هغـو بانـدې يـې د افغان حاکميـت د دغه پوهـاوي پر 

خـالف شـمېره، چـې افغانسـتان يې بايد پرېـږدي، روسـانو د دې پروا هم نـه کوله چې 

لـس کالـه کېـدل چې د بدخشـان دغه برخـې د افغانسـتان تر حاکميت النـدې وې.

روسـانو پـه ۱۸۹۲ کـې خپلـه ادعا پـه نظامـي زور رسه پيـاوړې کـړه اول یې يوې 

نظامـي قطعـې د کرنيـل يانـوف )Yanoff( پـه قومندانـې پـه رسمـه تـاش کې پـه افغان 

نظامـي پوسـته نابربه ودانـګل او هغه یې له منځه يووړه. وروسـته دوه سـوه ييزه نظامي 

قطعـه یې د کرنيل يانوسـکاي )Yannisky( په قومندانۍ شـغنان ته ننوتلـه، خو افغانانو 

هغـه پـه شـا ووهلـه. لکـه د مخه چـې يې يـوه چيني نظامـي قطعه په شـا متبولـې وه. 

بـل کال د روسـانو بلـه نظامي قطعـه د هغوي د دفـاع وزير د زوی په قومندانۍ روښـان 

تـه ننوتلـه او فرونـه رسه مبادلـه شـول. پـه دې ډول بدخشـان تـر خطـر الندې شـو او 

امیرعبدالرحمـن لـه يـوې خوا د روسـانو او له بلې خـوا د برتانوي هند تر فشـار الندې 

شـو. پـه اصـل کې امر تـه ګرانـه وه، چې په دغه لرې سـيمه کې د روسـيې لـه نظامي 

پـوځ رسه مقابلـه وکـړي هغه هـم په هغه حـال کې چې د هنـد وايـرسای د ۱۸۹۲ کال 

پـه جـوالی کـې ورنه غوښـتي و، چـې په پامر کـې په خپل فعـال چلند رسه سـتونزې 

پيـدا نـه کـړي. بل کال پـه لندن کې د هنـد د چارو وزیـر د هند وايرسای ته پـه یوه لیک 

کـې څرګنـده کـړه چـې “ موږ پـه دې فکر يـو چـې اوس د دې وخت راغلـی چې امیر 

د روښـان او شـغنان د حتمـي پرېښـودلو فيصلې ته امـاده کړي” او ترېنـه وغواړئ چې 

يـو برتانـوي افـرس پـه کابل کـې ومني، چـې په هغو خـربو اترو يـې خرب کـړي چې په 

دې اړه لـه روسـيې رسه شـوې دي. هغـه دا هم وويل چې برتانيه پـه هيڅ وجهه حارضه 
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نـه ده، چـې د دغو سـيمو په سـاتنه کې لـه امر رسه مرسـته وکړي، ځکه چـې دغه کار 

بـه د ۱۸۷۳ کال موافقـې پـر خـالف وي. هغه دا هـم وويل چې روسـان حارض دي نه 

يـوازې درواز امـر تـه پريـږدي، چـې د پنجې پـه کيڼه خوا کـې د بخارا تـر الس الندې 

ناحيـه ده، بلکـې د واخـان هغه تړانګـه چې تر چین پـورې غزېدلې ده، هـم ورپرېږدي 

او کـه امـر شـغنان او روښـان پـه ارامۍ ترک کـړل، برتانيه بـه په خپل وار حـارضه وي 

چـې چاغـه او اسـامر امیـر ته پرېـږدي، د نـوي چمن په عـوض غرامات ورکـړي او په 

کراچـۍ کې يـې تال شـوي مالونه ازاد کـړي )۴۳(.

څرګنـده ده چـې برتانيـې نـه غوښـتل لـه پنجه سـني ګوټـي نه پورتـه د روښـان او 

شـغنان په رس له روسـيې رسه سـخته ونيي. پر هغه رسبېره دوی غوښـتل افغانسـتان 

تـه د واخـان پـه ځانګـړي کولو رسه د خپلـې امپراتورۍ تر منـځ يو حايل ولـري، د دې 

لپـاره چـې د دواړو امپراتوريـو تـر منځ د احتـاميل ټکر مخنيوی شـوی وي.

بیـا نـو د هنـد وايـرسای د ۱۸۹۳ کال د جـوالی پـه ۲۴مه له امر نه پـه لیک کې په 

ټينګـه وغوښـتل، چـې يو برتانوی افـرس په کابل کې ومني چې د روسـانو لـه ادعاګانو 

نـه يـې خـرب کـړي او پـه اړه يې د هغـه فکرونه معلـوم کړي. په عـني حال کې يـې ډاډه 

کـړ، چـې له دغـه افرس رسه بـه نظامي کسـان ملګري نه، بلکـې بس درې يـا څلور تنه 

افـرسان ملګـري وي. امیـر وايـرسای دغـه وړانديز په اسـانۍ ومانـه او ترېنه يـې دا هم 

وغوښـتل، چـې دغـه افرس دې يوې نوميالی شـخص لکه ګلدسـټن، د برتانيې پخوانی 

صدراعظـم وي، خـو وايـرسای د دغـې دنـدې لپـاره د لندن په مشـوره د هنـد د باندنيو 

چـارو وزیـر رسمارمتـر ډيورنـډ )Sir Martimer Durand(  غـوره کړ، چـې فاريس يې 

ښـه ويلی شـوه. امـر هغه هـم ومانه.

بیـا نـو ډيورنډ له څلـور برتانـوي او څلور مسـلامنو افرسانو رسه د سـپتمرب په منځ 

 )E. R. Ellis( کـې لـه پېښـوره د کابل په لور روان شـو. د هيئت  دوم کس کرنيل ايليـس

و. پـه لنـډي کوتل کې سـپاه سـاالر غالم حيـدر څرخي هيئت ته ښـه راغلـی ووايه او 

هغـه یـې په پـوره قدر رسه د اکتوبـر په دوميه کابل ته ورسـوه او د چهل سـتون په ماڼۍ 

کـې يـې ځـای پر ځای کـړ، چې د خلکو لـه نظر نه پنـاه وي.

هيئـت درې ورځـې وروسـته لـه امـر رسه پـه دربـار کـې وليـدل، خـو دا يـوازې 
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تريفـايت لیدنـه وه. د شـپږو اونيـو پـه مـوده کې چې هيئـت په کابـل کـې و، د دواړو 

خـواوو تـر منـځ يو وخـت بل وخت خربې وشـوې. ترڅـو د نومرب په دولسـمه د دوی 

تـر منـځ دوه توافـق لیکونه اعالم شـول، چې يې يې د افغانسـتان شـامل – ختيځ پولې 

او دويـم يـې د ختيځ – سـهيل پولـې په اړه وو. دا چـې امیر به دغه دويـم توافق ليک په 

رښـتيا السـليک کـړی وي، معلومه نـه ده او وروسـته به په دغه مهم ټکـی بحث ويش.

پـه لومـړي توافـق لیـک کـې ويل شـوي چـې امیـر “... پـه دې ډول موافقـه کوي 

چـې دی بـه ټولـې هغـه ناحيـې )Districts( چـې د ده لـه خـوا د امو په شـامل کې ]په 

ختيـځ کـې د ويکټوريـا لـه ډنـډ يا رسقـول نه له امـو رسه د کوکچـې تر یو ځـای کېدلو 

پـورې[ نيـول شـوې دي، خوشـې کړي. پـه دغې څرګنـد پوهاوي رسه چـې ټولې هغه 

ناحيـې بـه چـې د آمو په سـهيل کې پرتـې دي او اوس د هغـه په ترصف کې نـه دي، ده 

تـه تسـليم کړلـی يش.” په دغې موافقـې رسه د پنجه سـني ګوټی د افغانسـتان او بخارا 

تـر منـځ پوله شـوه، خـو هغه هيڅ وخـت نه دا چـې بین املليل پولـه نـه وه، هيڅ پوله 

نه وه او بدخشـان هغسـې، چې د مخه ويل شـوي، له بروغيل نه تر اق سـو یا مرغاب 

پـورې سـيمه وه. پـه دغـه توافق لیـک رسه دغه بدخشـان دوه ځايه شـو، خـو د واخان 

پـه رس چـې د همدغـه توافـق لیـک په يـوه برخـه وه، يوه سـپکه النجـه پيدا شـوه چې 

زر هـواره شـوه. واخـان د ويکټوريـا د ډنډ یـا رسقول په سـيمه کې تر لـوی پامر پورې 

يـوه اوږده تړانګـه ده، چـې پـه رس کـې يـې پوونده قرغـز ترکمن دلتـه او هلتـه او په لره 

برخـه کـې د واخـي پـه نامـه اسـامعيليان اوسـېدل. په داسـې حـال کې چـې پامرونه 

کلـه د فرغانـې او کلـه د چـني تابـع وو، واخـان د ځايي میرانو لـه خـوا اداره کېده چې 

هغـوی يـا د بدخشـان یـا قطغن تابـع وو. واخـان د پامر تر څنګـه يوه ډېره سـړه او کم 

حاصلـه اوږده تړانګـه ده، خـو هغـه په دغـه وخت کـې د رويس او برتانـوي امپراتوريو 

تـر منـځ د لومـړي ځل لپـاره بیـن املليل اهميـت پيـدا کـړ. د ۱۸۷۳ کال پوهـاوي له 

مخـې واخـان د روسـيې لخوا د بدخشـان برخـه منل شـوې وه، خو امـر عبدالرحمن 

رسه لـه دې هـم نـه غوښـتل چې هغه د افغانسـتان يـوه برخـه وي. په دغـه دلیل چې د 

روسـانو د تجـاوز پـه برابر کـې به له هغه نه دفـاع ګرانـه وي. امر په دې هـم ډاډه نه و، 

چـې برتانيـه بـه د هغـه په دفـاع کې لـه ده رسه ودرېـږي، لکه چې د روښـان او شـغنان 

او تـر هغـه د مخـه د پنجـده پـه دفـاع کـې يې د افغانسـتان پـه اړه ژمنـه تـر رسه کړې نه 
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وه، چـې کـه پـه افغانسـتان بانـدې تېـری ويش او کـه دغـه تېـری د افغانسـتان لـه خوا 

پارېدلـی نـه وي، دوی بـه د تېري دفع کـوي. له بلې خوا روسـيه د دې مخالفه وه، چې 

واخـان لـه افغانسـتان نه غیـر د بل هېواد تـر الس الندې وي. روسـانو هـم د برتانويانو 

په شـان غوښـتل چـې واخـان د دوی د امپراتوریو تر منـځ حايل وي. پـه دغه حال کې 

د ډيورنـډ غټـه وظيفـه دا شـوه چې امیر وهڅـوي چې واخـان په کوم ډول د افغانسـتان 

برخـه وګرځـوي، خـو امـر نه هڅـول کېـده. حتی په هغـه حال کـې هم چـې ډيورنډ 

ورتـه کـړه چـې واخـان دې په نامـه د افغانسـتان وکیل )اسـتازي( تر الس النـدې وي، 

خـو پـه واقعيـت کې بـه په ګګت کـې د برتانـوي افـرس لخـوا اداره کيږي. پـه پای کې 

امـر چـې افغانسـتان تـه د روسـيې له خطر نه په اندېښـنه کـې و او د برتانیـې مالتړ یې 

رضوري ګاڼـه، موافقـه وکـړه چې واخـان به د افغانسـتان تر حاکميت النـدې وي، خو 

بـې لـه دې چـې نظامـي پوځ پکـې دېره کـړي. هغه و چې لکـه د مخه ويل شـوي امیر 

د پنجـه سـني ګوټـی چـې واخان یې پـه کيڼه خـوا کې پـروت دی، د بـني املليل پولې 

په توګـه ومانه.

دوه کالـه وروسـته )۱۸۹۵( دروس- انګلیـس يو ګډ کميسـيون د افغانسـتان د غیر 

رسـمي اسـتازي پـه ګـډون د روسـيې، افغانسـتان، چـني او برتانـوي هند تر منـځ پوله 

پـه سـاحه کې په نښـه کـړه. چني پـه دغو خـربو کې ګـډون نـه الره، خو اعـرتاض يې 

هـم ونـه کـړ. که څه هـم د افغانسـتان رسه یې د سـل ميله پـه انـدازه ګډه پولـه لرله. په 

دې ډول د واخـان دهليـز او افغـان پامـر د وخـت د درېيـو لويـو امپارتوريـو تـر منځ د 

بېطرفـې سـيمې يا حايلې سـيمې په داسـې ځـای کې ومنل شـو، چې د نړۍ بـام ورته 

ويـل کېده.

بـل توافـق ليـک د ډيورنډ توافق ليـک يا په ۱۸۹۳ کـې د کابل کانونشـن، په نامه د 

افغانسـتان د ختيـځ – سـهييل پولـې په اړه و، چې بدخشـان له بروغيل کوتل نـه د ايران 

تـر رسحـد يـا تـورو غرو پـورې يو نيـم زر میلـه اوږده وه. د دغـې پولې اهميـت په دې 

کـې و، چـې هـم ډېره اوږده وه او هم د اصيل افغانسـتان په اړه وه او دغسـې قومونه یې 

اغېزمـن کـول چـې د اصيل افغانسـتان جوړونکي و، نـو د دوی په منځ کـې د بېلتون د 

پولـې ټـاکل ناشـونی يا بيخي ګـران کار و، خو ډيورنډ رسه لـه دې هم د خپل حکومت 

د “عمـيل رسحـد” د تجويـز لـه مخې د هغې په ټاکلـو ټينګار کاوه او امـر عبدالرحمن 
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د هغـوی پـه نېغ او د روسـانو په غېر مسـتقيم فشـار لـه مجبوريت نه له هغـه رسه جوړه 

وکـړه، خـو پـه خپله ځايي خلکو هغه سـم له السـه پـه رسارسي پاڅـون رسه رد کړه.

د دغـه پـه نامـه توافـق لیک ټـول من د دغه اثـر په پای کـې راوړل شـوی او ددغې 

موضـوع ټولـې خـواوې مـا پـه خپلـو اثـارو کـې پـه زیاتـه انـدازه د اصـيل رسچينو له 

مخـې بیـان کـړې دي)۴۴(. دلتـه بـه يـې هغه اسـايس ټکـي بيان کـړم چې لـه دغه اثر 

رسه ارتبـاط لري.

د دغـه توافـق ليـک دوميـه او درېيمـه مـاده د هغه اسـايس ټکي بيانـوي، په دوميه 

مـاده کـې ويـل شـوي دي چـې” د هنـد حکومـت به هيـڅ په هغو سـيمو کـې چې له 

دغـې لیکـې نه اخـوا د افغانسـتان په لـور پرتـې دي، مداخله ونـه کړي.”

لـه دغـې ليکـې يا کرښـې نه مطلـب د واخـان له بروغيـل نه د ايـران تر تـورو غرو 

)کوهـای ملـک سـياه( لیکه ده، چـې بايد په نښـه يش. پـه درېيمه ماده کې ویل شـوي 

دي، چـې” د برتانيـې حکومـت پـه دې ډول موافقه کـوي، چې واال حـرضت امر دې 

اسـامر او لـه هغه پورتـه دره تر چاناک پورې وسـايت. له بلې خـوا واال حرضت موافقه 

کـوي، چـې دی بـه هیڅ وخت په سـوات، باجوړ یا په چرتال کې د باشـګل یـا ارنوايي 

درې پـه ګـډون مداخلـه نـه کوی. هـم داسـې د برتانیې حکومـت موافقه کـوي چې د 

برمـل سـيمه واال حـرضت ته پرېـږدي... او واال حـرضت د پاتې وزیري ملـک او داور 

پـه هکلـه لـه خپلې ادعا نـه تېريږي. داسـې هم واال حـرضت په چاغه بانـدې له خپلې 

ادعا نـه تېريږي.” 

د دغـه توافـق ليـک پـه اړه چـې اول څـه ويـل کيـږي دا دي چـې هغـه توافق لیک 

)Agreement( يـا کانونشـن )Convention( دی، نـه تـړون )Tready(. تـړون او توافق 

ليـک عـني مفهومونـه، نـه دي. تـړون د دوو هېوادونو تر منـځ ژمنه وي، چـې هغه بايد 

د هغـو د لـوړو مـيل مجلسـونو نه تېر يش، په داسـې حـال کې چې توافـق لیک د یوې 

مسـئلې پـه اړه د دواړو خـواوو تر منځ جـوړه يا موافقه ده. کانونشـن د اجتامعي دود له 

مخـې د اسـتازو يـا لويانـو غونـډې تـه ويل کيـږي، چـې مفهوم يې تـر موافقـې نه هم 

سسـت وي. لـه همـدې املـه به وي، چې دغـه توافق لیـک په اصيل لیکنو کـې يوازې 

پـه دغـو نومونو یاد شـوی، نـه د تړون پـه نامه. له دې نه ښـکاري چې دغـه توافق لیک 
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برتانویانـو تـه یـوازې د دوی پـه اصطـالح “عمـيل رسحـد” په ارتبـاط مهـم و، چې په 

هغـه رسه د افغانسـتان او برتانـوي هنـد تـر منځ د نفوذ سـيمې په نښـه کـړي او يو د بل 

پـه نفـوذي سـيمه کې مداخله ونه کـړي. د دې مانا دا نـه وه چې د برتانـوي هند نفوذي 

سـيمه د هنـد یـوه برخه شـوه. برتانويانو تـر پايه پورې پـه خپله نفوذي سـيمه کې خپل 

اداري طـرز تطبيـق نـه کړ او له هغـې نه یې د افغانسـتان د عنعنـوي حاکميت الس لنډ 

کـړ، د دې لپـاره چـې پـه هغې بانـدې د خپـل “علمي رسحد” پـه تقاضا سـيايس نفوذ 

ولـري، نـو له دغـه توافق لیک نه مطلـب دا نه و چـې د هند واکمنان خپلـه دغه نفوذي 

سـيمه پـه هنـد پورې وتړي او د هند د نورو سـيمو په شـان يـې اداره کـړي. الرډایلګني 

چـې د الرډ لینـزډاون نـه وروسـته د هند وايرسای شـو د دغه توافق لیـک اصيل مطلب 

یـې لنـدن تـه پـه دې ډول بیـان کـړ، “د ډيورنـډ توافق لیک هغسـې توافق لیـک و، چې 

د برتانـوي حکومـت او د امـر دنفوذ سـيمې تعريف کـړي. مقصد دا و چـې له امر نه 

د موجـودې وضعـې )Status quo( قبـويل تر السـه يش او وسـاتله يش)۴۵(. بیا نو له 

امـر نـه وغوښـتل شـول، چـې د دغه توافـق لیک له مخـې به د هنـد په نفوذي سـاحه 

کـې مداخلـه نـه کـوي، خو له دغـې مداخلـې نه مطلـب نظامي مداخلـه وه. پـه نورو 

سـاحو کـې د کابـل او د دغـو سـيمو دقومونـو تر منـځ اړيکې د پخـوا په شـان جاري 

وې، پـه دې ډول چـې د دغـو قومونـو جرګـې به د پخوا په شـان په خپله خوښـه بې له 

کـوم بانـدين خنـډ نـه په پرله پسـې ډول کابل ته تللـې او هلته به یې له امـر رسه د خپل 

واکمـن پـه صفت ليـدل او خپل بيعـت به یې نـوی کاوه.

امـر عبدالرحمـن د وزیـرو پـه هکله هم څرګنـده ژمنه نـه ده کړې. پـه توافق لیک 

کـې يـې پـه دې اړه دومره وييل چـې "... د پاتې وزيري ملـک او داور په هکله له خپلې 

ادعـا نـه تېرېـږي.” دا چـې د ده دغه ادعـا څه وه، واضحـه نه ده خـو دا واضحه ده چې 

د “د وزيـرو ملـک” د ده شـخيص ملکيـت نـه و، چې دی پـر هغه له خپلـې ادعا نه تېر 

يش. دی کـه څـه هم د ټول افغانسـتان امـر و، د دې صالحيت يې نـه الره چې د خپل 

هېـواد کومـه برخـه که څه هـم د وزيرو د ملک په شـان لـرې پرته وي، چاتـه ته ورکړي 

او کـه برتانويـان پـه دې فکـر وو، چې د وزيرو ملک د افغانسـتان برخه نـه ده، بیا نو څه 

رضورت و چـې امـر مجبـور کـړي پـر هغـه لـه خپلې ادعـا نه تېـر يش. پـه اصل کې 

دغسـې صالحيـت يـوازې د ملت په اسـتازيتوب د مرانـو کار و، نه د امر.
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ال مهمـه او اسـايس دغـه پوښـتنه ده، چـې ايـا امـر بـه د توافق لیک مـن، چې په 

انګريـزي ژبه کې خپور شـوی، السـليک کـړی وي؟

لـه شـته شـواهدو نـه ښـکاري چـې السـليک کـړی بـه یـې نـه وي. په دغـه من 

کـې د امیـر او ډيورنـډ نومونـه چاپ شـويدي، نـه د هغو السـليکونه. ډيورنـډ چې کله 

د توافـق لیـک پـه اړه نقشـه امـر تـه وړاندې کـړه، هغه پـرې يو څـه وليکل، بـې له دې 

چـې السـليک یـې کـړي. داسـې هـم د توافـق لیک فـاريس مـن، چـې ډيورنـډ ورته 

واوراوه او بیـا یـې وروسـپاره، امـر السـليک نـه کړ. که څه هـم ډيورنډ السـليک کړی 

و. نـو امـر چـې د توافـق لیک فاريس من السـليک کړی نـه وي، انګرېـزي من به یې 

هـم نـه وي السـليک کـړی؛ ځکـه چـې هغه پـه انګرېزي نـه پوهېـده. په دغسـې حال 

کـې ډيورنـډ بـه د توافـق ليک من ممکـن هغه ته پـه فاريس کـې اورولـی وي، چې په 

فـاريس ښـه پوهېـده، که دغسـې هم شـوي وي، امـر به د هغـه د من محتويـات پوره 

درک کـړي نـه وي. بلـه دا چـې د توافـق لیـک مـن هر څـه چـې و، يوازې انګلیسـانو 

تهيـه کـړی و، پـه داسـې حال کـې چې هغه بايـد دواړو خـواوو په ګـډه او اتفـاق تهيه 

کـړی وای. نـو دغـه موجـود من چې د امر السـليک نـه لـري، د اعتبـار وړ کېدلی نه 

يش، پـه تېـره چـې دا پـه نظر کـې ونيوله يش، چې د کرښـې د په نښـه کېدلـو په وخت 

کـې افغـان اسـتازو د ځينـو مهمو ټکو پـه رس مخالفت وښـود. کـه امـر د توافق لیک 

مـن السـليک کـړی، يانـې منلی وای له هغـه رسه به يـې مخالفت نـه وای کړی، ځکه 

چـې پـه هغـه حـال کـې بـه يـې خپـل قـول نقـض  کـړی او د هنـد حکومت بـه پرې 

اعـرتاض کـړی وای، نـو کلـه چې دغه کرښـه د توافق لیـک او د هغه د نقشـې له مخې 

د افغـان – انګلیـس د ګـډو پـالوو لـه خوا په سـاحه کـې په نښـه کېدله، افغان اسـتازو 

اعرتاضونـه وکـړل، چـې ځينـې يـې د مقابل لـوري له خـوا ومنل شـول. تـر ټولو مهم 

مخالفـت د باشـګل درې پـه هکلـه و، چې پـه توافق لیک کـې د هند په نفوذي سـاحه 

کـې نيول شـوې، خو د کرښـې د نښـه کېدلو په وخـت )۱۸۹۶( کې امر هغـه ونه مانه 

او وايـرسای ایلګـني تـه يـې په ټيڼګه ښـکاره کړه چـې د “کافرسـتان"  اخري کـور هم د 

افغانسـتان دی. د “کافرسـتان” باشـګل هغه دره ده چې له اسـامر نه تر بدخشـان پورې 

غزېدلـې او هغـه وخت منځنۍ اسـيا تـه يوه سـرتاتيژيکي مهمه الر وه، چـې د “عميل 

رسحـد” پـه تجويـز کې يـې برتانوي هند ته خـاص اهميـت الره. پر دې رسبېـره د هند 
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حکومـت ادعـا کولـه، چې باشـګل دره د چـرتال د مهرت )واکمـن( تر الس النـدې وه، 

چـې برتانـوي هند پـه ۱۸۹۵ کال کې پرې مسـلط شـوی و.

د دغـو ټولـو خـربو رسه رسه وايـرسای ايلګني په پـای کې د باشـګل درې په هکله 

د امـر ادعـا ومنلـه او پـه لنـدن کـې يې د هنـد چارو وزيـر هملن تـه په يـوه ليک کې 

څرګنـده کـړه، چـې د هنـد په نفوذي سـاحه کـې د هغې نيول د تاسـف وړ يـوه تېروتنه 

وه )۴۶(

بلـه مهمـه موضـوع چـې د توافـق لیـک اعتبار زيامنـن کـوي د مومنـدو موضوع 

ده. مومنـد پـه دغـه توافـق لیـک کې ياد شـوي نـه دي، خـو برتانويانو هغه تـه د باجوړ 

پـه ارتبـاط کتـل، چـې امیر د هغـه پـه اړه د نه مداخلـې ژمنه کـړې وه، خـو ددې مانا دا 

نـه کيـږي چـې امـر د مومنـدو پـه اړه هم د نـه مداخلې ژمنـه کـړې ده او یا يـې هغه د 

برتانـوي هنـد په نفوذي سـيمه کې ښـوولې وي. مومند او باجوړ دوه رسه بېلې سـيمې 

دي، چـې بېـل قومونـه پکې ابـاد دي. له همدې املـه و، چې امر د ډيورنډ کرښـې د په 

نښـه کېدلـو پـه وخت کـې هغوی ته ښـکاره کړه، چـې ټول مومنـد د افغانسـتان خاوره 

ده.  مومنـد لـه کامـې نـه تـر پېښـور پـورې ملک کـې اباد قـوم دی. د پېښـور ښـار هم 

پخـوا د مومنـدو ښـار و. د مومنـدو بـره برخـه پـه بـر مومنـد او لره برخـه په لر يـا کوز 

مومنـد یاديـږي. د هنـد وايـرسای غوښـتل چـې کـوز مومنـد د دوی پـه نفوذي سـاحه 

کـې وي، خـو امیـر د مومندو وېـش نه مانـه. وايرسای بيا وغوښـتل چې مومنـد په يوه 

اړخيـز ډول ووېـيش، خـو د امـر د ټينـګ مخالفـت لـه املـه يـې پـه پای کـې د خپلې 

شـورا پـه مشـوره لـه دغـه کار نـه ډډه وکړه. په دغـه فکر کې چـې دغه وېـش دې د امر 

لـه مړينـې نـه وروسـته ويش. د مؤلـف رسپـريس سـايکس پـه وينـا د مومنـد پولـه تر 

۱۹۲۶ پـورې هېڅ په نښـه شـوې نـه وه. 

عجبـه ده، چـې ډاکټـر عظمـت حيـات خـان د ډيورنډ کرښـې پـه نامه پـه خپل اثر 

کـې د مومنـدو وېـش د افغانسـتان او هنـد تـر منـځ د وايـرسای ايلګني د نظـر له مخې 

ښـيي )۴۷(. د دغـه اثـر لـه محتوياتـو نـه ښـکاري، چې هغـه به د پاکسـتان د رسـمي 

مقامونـو پـه هدايت او مرسـته ليکل شـوی وي.

پـه هـر حـال د ډيورنډ توافق لیـک موجود من د اعتبـار وړ کېدلی نـه يش. هغه به 
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هغـه وخـت د اعتبار وړ سـند يش چې د امیر عبدالرحمن او مارمتر ډيورنډ السـليکونه 

ولـري. دا چـې ډيورنـډ پـه خپلو رسـمي راپورونو کـې او د امیر منيش سـلطان احمد د 

امـر عبدالرحمـن ژونـد پـه نامه کتاب کـې چې د تـاج التواريـخ په نامه فاريس شـوی 

دی، ويـيل چـې امـر دغـه توافق لیک السـليک کـړی دی، صحيـح نـه دی. ډيورنډ په 

خپـل يـوه خصـويص لیک کې خپله رسـمي دغـه وينا رد کـړې ده او د سـلطان محمد 

اثـر دويـم ټـوک جعـيل دی. سـلطان محمد څـه وخت چـې خپـل ناچاپ شـوی اثر 

پـه لنـدن کـې لـه خپرېدونکي رسه پري ايښـی و، د انګليسـتان رسـمي مقامونـو د هغه 

پـه دويـم ټـوک کې چـې د سـيمې او بین امللـيل موضوعاتـو پـه اړه دی، ګوتې وهلې 

او خپـل نظرونـه يـې پکـې ځـای کـړي دي. دغـه جعلتوب مـا په خپـل یوه اثـر کې په 

مسـتند ډول رشح کړی دی )۴۸(.

د ۱۸۹۴ کال پـه پيـل کـې د برتانـوي هند او افغانسـتان په موافقـه د همدغه توافق 

ليـک لـه مخـې د دواړو خواوو د نفوذي سـيمو تر منځ د کرښـې يا پولې د په نښـه کولو 

پـه مقصـد دريـو کميسـيونونو پـه کار پيـل وکـړ. لومړی کميسـيون لـه خیرب نـه، دويم 

کميسـيون له کرمې نه او درېيم کميسـيون له بلوچسـتان ايجنسۍ له سـيمې نه، څلورم 

کميسـيون وروسـته جوړ شـو او په کار يـې پيل وکړ.

د کرښـې د پـه نښـه کېدلـو وخـت کـې د برتانـوي هنـد مامورانـو د توافـق لیک له 

نقشـې نـه کار اخيسـته او افغان مامورانو به د هغو نقشـو له مخې عمـل کاوه، چې امیر 

ورتـه ورکـړې وې؛ خـو دغه نقشـې رسه متفاوتـې وې او ددغه تفاوت پايلـې النجې او 

د کار ځنډېـدل و، چـې درې کالـه وخـت يـې ونيوه. په داسـې حال کې چـې اول فکر 

کېـده چـې هغـه بـه د څلـورو مياشـتو کار وي. ډېر مهـم د خيـرب کميسـيون و، چې د 

نقشـو د اختـالف له املـه اول څه باندې درې مياشـتې وځنډېده او بيـا د ۱۸۹۴ کال په 

دسـمرب کې د کميسـيون افغان غړي، سـپاه سـاالر غالم حيدر څرخي او برتانوي افرس 

اودين)Udny( له خوا رسه ونيول شـو. سـپاه سـاالر خپل سـيال  اودين ته څرګنده کړه 

چـې لـه امر نه یې سـمه نقشـه تر السـه کـړې ده، خـو دغه کميسـيون د باشـګل درې 

او داسـې هـم د مومنـدو پـه اړه د برتانـوي هنـد لـه نظره په مقصـد ونه رسـېد. لکه چې 

دمخه ويل شـوي وايرسای له باشـګل درې نه پوره تېر شـو او د مومندو په وېشـلو کې 

هـم پاتـې راغـی، ځکـه چې امر تـر پايه پـورې ټينګ و، چې ټـول مومند د افغانسـتان 
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خـاوره ده او لـه همـدې املـه و، چې وايـرسای ایلګني بيا وغوښـتل چې دغه کرښـه له 

مومنـدو نـه پـه يـو اړخیز ډول تېـره کړي، خـو د خپل لـوی درسـتيز او دخپلې شـورا د 

غړيـو د مخالفـت پـه وجه، چـې امر ممکـن بیا ټـول پروګرام لغـوه کړي، لـه دغه کار 

نـه الس واخيسـت. هغـه امـر ته اخطـار ورکـړی و، چې کـه د ميټايي )Mitai( پوسـته 

لغـوه نـه کـړي او له پارونـو نـه الس وانخيل، په افغانسـتان بانـدې په مواجـب ودرول 

يش او لـه هنـد نـه بـه د وسـلو ازاد انتقـال نـه مخنيـوی ويش. هغـه و، چـې د امـر په 

هدايـت د میټايـي نظامـي پوسـته د ۱۸۹۷ کال د اپرېـل پـه ۲۴مـه له افغـان رستېرو نه 

خـايل شـوه. پـر دې رسبېـره برتانوي هنـد د خپل مامور مـرک )Merk( لـه الرې د کوز 

مومنـد يـو څو خېلونه د پېسـو له الرې تر خپل نفوذ الندې راوسـتي وو، چې وروسـته 

د “ډاډوړ” خېلونـه” پـه نامـه ياد شـول. رسه لـه دې هم دغـو خېلونو ته د افغانسـتان له 

خـوا د اللپـورې د خـان له الرې چې د ټولـو مومندو عنعنوي خـان و، مواجب ورکول 

کېـدل. امـر تـر اخره د مومندو پـه اړه د ميټايي پوسـتې له خويش کولو نـه غر برتانوي 

هنـد تـه کـوم امتیـاز ونه مانـه )۴۹(. پـه خیرب کې يـوه وړه برخه بې نښـې پاتې شـوه او 

نـور ټـول له سـپني غـره نه تـر چرتال پورې په نښـه شـول.

د بلوچسـتان کميسـيون چې وظيفه يې د ايران تر رسحد يانې د ملک سـياه غرونو 

پـورې د کرښـې ايسـتل او پـه نښـه کـول و، هـم له فکـر نه کېدونکـو سـتونزو رسه مخ 

شـو، کـه څـه هـم د دغـې اتـه سـوه ميلـه کرښـې اوږده برخـه له وچـې بېديا، شـګلنو 

سـيمو او سـپېرو غونډيـو څخه تېرېـده، فکر کېده چې دغه کميسـيون به خپلـه دنده په 

څلـورو مياشـتو کې رسته ورسـوي، خـو دغه کار څـه بانـدې دوه کاله ونیـول. لومړی 

دا چـې انګليـس کمشـرن کفتا مـک مـه هـون )Mac Mahon( د ۱۸۹۴ کال د اپرېل په 

پنځمـه او سـيال يـې رسدار ګل محمـد يوه مياشـت وروسـته لـه هغه د مۍ د مياشـتې 

پـه اخـر کـې ډومنـډي )Domandi( ته ورسـېد. عجبـه داده چې د دوی تـر منځ خربې 

د خلیفـه نورمحمـد لـه الرې پيل شـوې. ويل کېده چـې امر خپل اسـتازي رسدار ګل 

محمـد تـه ويـيل وو، چـې لـه خپـل انګليـس سـيال رسه پـه نېغـه ونه ګـوري. پـر دې 

رسبېـره د دواړو نقشـې رسه متفاوتـې وې. د معمـول پـه شـان له انګليس اسـتازي رسه 

د توافـق لیـک نقشـه او لـه رسدار رسه د امـر په الس جوړه شـوې نقشـه وه. د ميک مه 

هـون ټـول هغه کوښښـونه شـنډ شـول چې غوښـتل يـې لـه رسدار ګل محمـد رسه په 
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خپلـه خـربې وکـړي یا دغـه رسدار هغه کرښـه ومني چـې د توافق ليک په نقشـه کې په 

نښـه شـوې وه. پـه پـای کې هغه خپـل وايرسای له دې سـتونزې نـه خرب کـړ او هغه له 

امـر نـه د يـوه لیک له الرې وغوښـتل چې خپل اسـتازی پـوه کړي چې کرښـه د توافق 

ليـک د نقشـې لـه مخې په نښـه کړي. هغـه و، چې بیا دوی دواړه د اګسـت په اتلسـمه 

د درې کړيـو پـه مـوده کـې ولیـدل او خربې وکـړې؛ خو بیا هـم موافقې ته ونه رسـېدل 

او ميـک مـه هـون خپـل حکومت تـه ولیکل چې زمـوږ د خـربو نتيجه پـه څرګند ډول 

ښـيي چـې تر څو امر رسدار ته سـمه نقشـه او نـوي هدايتونـه ور نه کړي، زمـا لپاره به 

بـې ګټـې وي چـې لـه رسدار ګل محمـد رسه د پولـې په اړه بيـا وګورم. حقيقـت دادی 

چـې د توافـق لیـک نقشـه چې ۱۸۹۳ کـې په بېړه کښـل شـوې وه، تېروتنې يـې لرلې. 

لـه بلـې خـوا امیـر عبدالرحمـن د افغانسـتان له ختيځو سـيمو رسه ښـه بلـد و. د هغه 

مـور او نیـا او دوه مېرمنـې د همدغو سـيمو لـه قومونو څخـه وې. وايرسای بیـا امیر ته 

ولیـکل چـې دا ټولې سـتونزې له دې املـه دي چې هغه )امر( خپلو اسـتازو ته سـمې 

نقشـې نـه دي ورکـړې. بيا يې ورتـه خربداری ورکړ چې که هغوی ته یې سـمې نقشـې 

ورنکـړې نـو د دغـه کار پايلـې بـه نـاوړه وي. هغـه و چې امر بيـا خپل د بلوچسـتان د 

کميسـيون اسـتازي تـه د توافـق ليک د نقشـې نقـل ور واسـتوه او په نتيجه کـې د دغې 

برخـې پولـې د ټاکلـو کار پـر مـخ والړ، خـو هغـه رسه لـه دې هـم بـې سـتونزو نه و. 

 Phah( برتانـوي هنـد د دې لپـاره چـې د کميسـيون کار پر مـخ والړ يش د په هه کوتـل

kotal( افغانسـتان تـه پرېښـود کـه څـه هـم هغـه پـه توافـق ليک کـې د هند پـه نفوذي 

سـيمه کې ښوول شـوی و.

پـه دغـه نـوې فضـا کـې د بـل کال )۱۸۹۵( د فـربورۍ تـر شپاړسـمې پـورې لـه 

ډومنـډي )Domandi( نـه تـر چمـن پورې د پولـې د په نښـه کولـو کار د دواړو خواوو 

پـه موافقـه رس تـه ورسـې، خـو له چمن نـه د ایران تـر رسحد پورې د کرښـې د په نښـه 

پـه کار کـې ځنډ پېښ شـو. يو خـو دا چې نوی افغان اسـتازی محمد عمـر خان چمن 

تـه ښايسـته ځنـډ وروسـته ورسـېد. پر هغـه رسبېـره د خواجه عمـران او چمـن تر منځ 

کرښـې پـه رس د دواړو تـر منځ کرښـې پـه رس د دواړو تر منځ اختالف پېښ شـو. دوی 

لـه چمـن نه تر غوښـې پـورې د پولې د په نښـه کولـو کار پيل کړ، خو کلـه چې محمد 

عمرخـان دغـه برخه د افغانسـتان خاوره وبلله، ميـک مه هون هغه رد کـړه. په دې دليل 
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چـې د هغـه پـه قـول دا د پښـني عالقـه ده او پښـني او سـبي خـو د ګندمک د تـړون له 

مخـې د هنـد شـوي وو او د کابـل په توافـق ليک کې د هنـد په نفوذي سـيمه کې نيول 

شـوی و. النجـه پـه پـای کې بیـا وايـرسای او امر تـه ورسـېده او وايـرسای د دې لپاره 

چـې لـه چمن نـه د ايران تر رسحد پـورې د لیکې د په نښـه کولو کار په مـخ والړ يش، 

افغانسـتان تـه د ايلتاز کاريز )lltaz karez( پرېښـود. څنګه چې ميک مـه هون د ۱۸۹۵ 

کال پـه جـون کـې هنـد تـه غوښـتل شـوی و، نـور انګلیـس مامـوران د ۱۸۹۶ کال په 

جنـورۍ کـې رسه ټـول شـول او له افغانانـو رسه يې په ګـډه د ليکې د په نښـه کولو کار 

لـه رسه ونيـوه او دغـه کار بيـا بې له کـوم خنډ نه پر مـخ والړ او د همدغـه کال په جون 

کـې د دغـې اوږدې ليکې وروسـتۍ پايه د ملک سـياه غره له پاسـه ودرول شـوه )۵۰(.

د کرمـې کميسـيون د مخـه لـه سـيکارام )Sikaram( نـه تـر الرام )Laram( لـړم؟ 

پـورې د کرښـې د په نښـه کولو  کار رسته رسـولی و. دغه کرښـه د ډانلـډ )Donald( او 

رشينـدل خـان پـه ګډ کوښـښ لـږ و ډېر د ډيورنـډ د توافق ليک له مخې ايسـتل شـوې 

او پـه نښـه شـوې وه، چـې زياتـره يـې د افغانسـتان پـه ګټـه وه. پـه نښـه کولـو کې يې 

طبيعـي ځانګړتيـاوې او اوبـه پـه نظر کې نيـول شـوې وې. افغان خوا که څه هم سـمه 

نقشـه پـه الس نـه لرله د کرښـې د په نښـه کولـوکار د ۱۸۹۵ پـه منځ کې رسته ورسـېد 

او د دواړو خـواوو لـه خوا ومنل شـو.

د وزيرسـتان کميسـيون د ۱۸۹۵ کال پـه جنـورۍ کـې د پولـې د په نښـه کولو کار 

رشوع کـړ، خو دغه کميسـيون يوازې لـه انګليس افرسانو نه جـوړ و.  د هند د وايرسای 

پـه وينـا امـر هغه ته ښـکار کړې وه چـې دغـه کار دې دوی پـه خپله تررسه کـړي، بې 

لـه دې چـې افغـان مامـوران پکـې برخه ولـري. د عظمت خـان په وينا دغه کميسـيون 

د وزيـرو ملـت تـه د درې زره رستېـرو پـه زور ننـوت او د ګومـل له  سـني نـه لس ميله 

پورتـه پـه واڼـه کـې يې پـه یوه کامـپ کـې واړول. تـردې د مخـه پـه واڼه کې له وسـله 

وال پاڅـون رسه مـخ شـول. پـه وزيرو کـې دغه فکر زر خپور شـو، چـې د انګرېزانو په 

شـته وايل رسه بـه دوی خپلـه خپلواکـي، چـې ډېر پـرې وياړېـدل، له السـه ورکړي او 

باجونـه بـه هـم پرې حواله يش، نـو د ۱۸۹۴ په نومـرب کې يې په انګرېزانـو بريد وکړ او 

یـو شـمېر يـې د دوو افرسانـو پـه ګډون ټپـي کړل، خو پـه پای کـې دغه پـوځ د جرنال 

الکهـارت پـه قومندانـۍ پاڅون وځاپه او له هغه وروسـته د کرښـې د په نښـه کولو کار 



125  |   پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ پښتون، افغان، افغانستان  |   124

لـه ډومنـډي نـه پيل شـو او د درې پوځـي واحدونو پـه ملګرتوب له خوجـه حرض نه د 

برمـل او شـوال لـه درې نـه په سـختو حاالتو کې په دغه کار موفق شـو. لـه ډومنډي نه 

تر الرام پورې د کرښـې د ټاکلو نقشـې او یادښـتونه امیر ته د هغه د منلو لپاره واسـتول 

شـول، خـو هغـه پـرې اعرتاض وکـړ او ويې غوښـتل چـې يو شـمېر ځايونـه د يو څو 

کوتلونـو پـه ګډون بايد د افغانسـتان وي، خو د هغه دغه غوښـتنه ونه منل شـوه او ورته 

څرګنـده شـوه چې کومه کرښـه چې ښـاغيل کنګ او ښـاغيل اندرسـن ټاکلـې، اخري 

ده او بدليدلـی نه يش )۵۱(.

پـه دغـه ډول د بدخشـان لـه بروغيـل کوتل نـه د ايـران د ملک سـياه غرو پـورې د 

یـوه نيـم زرميل پـه اوږدو کـې د برتانوي هند “عميل رسحد" په تقاضا داسـې کرښـه په 

نښـه شـوه، چـې مقصد يـې د کابل توافـق ليک له مخـې د برتانـوي هند او افغانسـتان 

د نفـوذي سـيمو رسه بېلـول و. دغه کرښـه وروسـته د ډيورنډ کرښـې په نامه ياده شـوه، 

خـو دنفـوذي سـيمو پـه دغـه ډول رسه بېلـول د دوو هېوادونـو تر منـځ د پولـې مانه نه 

يش لرلـی. پـه دغـې لیکـې رسه د پښـتنو او بلوڅـو مهـم قومونـه لکه تـرکالين، وزیر، 

شـينواري، نورزي، اڅکزي، بلوڅ او وروسـته مومند رسه وېشـل شـوي وښـودل شول 

چـې پـه اصل کې رسه وېشـل کېدلی نـه يش. دوی پـه خپلو کې دغسـې ټينګ قومي، 

اجتامعـي او اقتصـادي اړيکـې لـري، چـې د ليکـې د دواړو خـواوو حکومتونـه هم د 

هغـوی د تـګ راتـګ مخـه نـه يش نيولـی ، نـو دوی د پخـوا پـه شـان  په خپلـو کې په 

تـګ راتـګ کـې آزاد وو. په واقعيـت کې دغه په نامـه پولې دوی ته هيـڅ وخت د پولې 

حيثيـت نـه الره، پـه تېره په هغو سـيمو کې چـې فزيکـي او طبيعي خنډ يې نـه الره. دا 

سـمه ده چـې يـو ځـای بل ځـای غرونـه او له چمن نـه تر ايران پورې شـګلنې دښـتې 

په الر کې پرتې وې، خو له دغې ډېرې اوږدې کرښـې نه د اوښـتلو او را اوښـتلو الرې 

دغومـره ډېـرې وې چـې د دغـو قومونـو د خلکو لپـاره هيڅ خنډ نـه و. دا يـوازې د زبر 

ځـواک برتانيې زور و، چې د خپلې طاليي مسـتعمرې يانې هند د خوندي سـاتلو لپاره 

یـې د نـړۍ په دغسـې سـيمې کـې يو غـر طبيعي حـال رامنـځ ته کـړ او د افغانسـتان 

سـيايس الس یـې لـه خپلـو سـيمو نه لنـډ کړ، نـو دا پـه واقعيـت کـې د حکومتونو تر 

منـځ د کاغـد پـر رس رسـمي پولـه وه، نـه د کرښـې دواړه خـواوو خلکـو تـه او چـې د 

کرښـې د ختيځې سـيمې ولسـونه پوه شـول چې ملکونه يې د برتانيې په نفوذي سـيمه 
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کـې نيول شـوي او خپلواکـۍ ته یې د مسـلامنانو، برتانويانـو او هندوانو لـه خوا خطر 

پېـښ شـوی دی، د ۱۸۹۷ پـه جـون کـې يـې د دغـې کرښـې پـر خـالف په یـوه لوی 

رسارسي پاڅـون الس پـورې کـړ. پـه دغـه پاڅـون کې لـه شـعيه توريو نه پرتـه حتی د 

کـوز مومنـدو د “د ډاډ وړ څانګـو” پـه ګـډون )د مومنـدو له تـرک زي څانګـې نه پرته( 

ټولـو قومونـو ګـډون الره او غازیان يې د خپلـو قومي او روحاين مرانـو په مرۍ تر 

شـبقدر پـورې وړانـدې الړل، خـو انګرېزانو د هغو د غيل کولـو لپاره لږ و ډېـر اويا زره 

منظـم پـوځ پـه بېلـو واحدونـو کې پـه کار واچـوه، چې پـه هغو کې يـو هـم  د برتانيې 

وروسـتی صدراعظـم رس ونسـن چرچـل و. مهمه داده چـې دغو قومونو پـه دغه لوی 

او بېسـاري پاڅـون رسه د ډيورنډ کرښـه په غوڅه توګـه رد کړه )۵۲(. لـه همدې امله به 

هـم و، چـې انګرېزانـو کوښـښ ونه کړ چـې د خپلې هنـدي مسـتعمرې اداري طرز په 

دغـو قومونـو تطبیق کـړي. د دوی کوښـښ دا و چې دغـه قومونه په سـيايس لحاظ تر 

نفـوذ النـدې ولـري، چې دا یو بېـل بحث دی او مـا د دغې موضـوع او د ډيورنډ توافق 

لیـک اړونـدې موضـوع ګانـې پـه خپلـو یـاد شـويو اثارو کـې تـر اوږده بحـث الندې 

دي. نيولې 

دلتـه بـه دومـره وويـل يش چې د ډيورنډ کرښـې په نښـه کولـو رسه د افغانسـتان په 

دغـه کار رسه د افغانسـتان د ټولـو حـدودو ټاکنـه پـای ته ورسـېده او افغانسـتان په دغه 

کار رسه نـه یـوازې تـر پخـوا نه کوچنی شـو، اصيل افغانسـتان يـې هم له السـه ورکړ.

پـه پـای کـې ښـايي يـو ځـل بیـا وويـل يش چـې د افغانسـتان د پولو ټـاکل کېدو 

حرکـت چـې د امیرشـېرعيل پـه وخـت کې کـې پيـل شـوی و، د امـر عبدالرحمن په 

وخـت کـې پـوره شـو. د امر شـېرعيل په وخت کـې د آمو سـني د بخارا او افغانسـتان 

تـر منـځ پولـه په لندن کـې د برتانيـې حکومت او په پيټرسـربګ کـې د رويس حکومت 

لـه خـوا ومنـل شـوه او سيسـان د ايـران او افغانسـتان تـر منـځ ووېشـل شـو. د امـر 

عبدالرحمـن پـه وخـت کې دپنجده په کشـاله کې له خميـاب نه تر ايران پـورې لیکه او 

پـه شـامل – ختیـځ کـې د پنجه نهر د بخـارا او افغانسـتان تر منځ د پولې په شـان ومنل 

شـو. پـه همـدې دوره کې ډېـره النجمنه او ډېـره مهمه د ډيورنډ کرښـه وه، چې په نښـه 

کولـو رسه یـې اصـيل افغانسـتان لـه اوسـني افغانسـتان څخه بېـل وګڼل شـو. په دغو 

ټولـو ټاکنـو کـې د افغانسـتان رول فرعـي يـا هيـڅ و او افغانسـتان تر پخوا نـه کوچنی 
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شـو، خـو لـه بلـې خوا پـه همدغـو پولـو ټاکنـو رسه و، چـې افغانسـتان د دوه اروپايي 

قـوي امپراتوريـو تـر منـځ د یـوه هېـواد په توګه پـر ځای پاتې شـو.

پـه واقعيـت کـې دا د برتانيـې نېـغ فشـار او زور  او په شـامل – ختيځ کـې د تزاري 

روسـيې خطـر و، چـې امیـر عبدالرحمـن يـې د ډيورنډ کرښـې منلـو ته مجبـور کړ. له 

هغـه نـه پرتـه هېـڅ فکر نه کېده چـې دی به دغه کرښـه ومني. په داسـې حـال کې چې 

ده د مخـه پـر دې پيـل کـړی و، چـې د افغانسـتان له السـه تللې سـيمې بېرته تر السـه 

کـړي او لـه افغانسـتان نـه لـږ تـر لـږه د امیر دوسـت محمـد د وخـت افغانسـتان جوړ 

کـړي. د افغانسـتان پـه واکمنـو کـې يـوازې ده د برتانـوي نفـوذ سـيمې لـه خلکو رسه 

ډېـر عاليـق لـرل او هغـه تر زياتې اندازې شـخيص او فاميـيل وو. د ده مور، نيـا او دوه 

مېرمنـې لـه همدغو خلکو څخـه وې او ده هم د نورو افغان واکمنو په شـان تر اباسـني 

پـورې ملکونـه د افغانسـتان ګڼل. پـر دې رسبېـره ده ته به دا هـم ډېره دردناکـه وه، چې 

دی چـې خپلـو خلکو تـه یو زورواک واکمن او   “اوسـپنيز امر” و، د ډيورنډ کرښـې په 

موضـوع کې يو بېچـاره امیر شـوی و.

رسه لـه دې ټولـو خـربو د وخت په نظـر کې نيولـو رسه د امیر عبدالرحمـن ونډه د 

اوسـني افغانسـتان پـه جوړولـو کې مهمـه وه. ده تـر هر بل افغـان واکمن نـه ډېر خپل 

ويـښ ژونـد د دولتي نظـام تنظيمولو او پياوړي کولـو او د هېواد د خوندي سـاتلو لپاره 

وقف کړی و، چې نتيجه يې دغه اوسـنی افغانسـتان دی. په دې حسـاب دی  د اوسـني 

نـوي افغانسـتان مؤسـس کيـږي، په داسـې حـال کې چې سـرت احمـد شـاه د معارص 

افغانسـتان رس مؤسس و.

پای
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د ډیورنډ توافق ليک يا د ۱۸۹۳ کال کابل کانونشن

پـه داسـې حال کې چې د هندوسـتان پـه خوا کې د افغانسـتان د رسحدي سـيمې 

پـه اړه ځينـې مسـئلې پيـدا شـوې دي او په داسـې حـال کـې چـې دواړه واال حرضت 

امـر او د هندوسـتان حکومـت هيلـه من دي، چې دغه مسـئلې د دوسـتي پـه پوهاوي 

او د دواړو د نفـوذ د سـاحو د حـد پـه ټاکلـو رسه حـل يش، ترڅـو پـه راتلونکـي کې د 

دغـو متحـدو حکومتونـو تر منـځ د دغې موضوع پـه رس د اختالف نظر نـه وي. په دې 

وسـيله په النـدې ډول رسه موافقه وشـوه:

د واال حـرضت د ختيځـې او سـهييل رسحـد توابـع دې لـه واخـان نـه د بـارس تر 

پولـې پـورې هغه لیکـه تعقيب کړي چې په هغې نقشـې باندې ښـوول شـوې ده، چې 

لـه دغـه توافق لیـک رسه مله ده.

د هندوسـتان حکومـت بـه هيـڅ وخـت په هغو سـيمو کې چـې له دغـې ليکې نه 

اخـوا د افغانسـتان پـه لور پرتې دی، مداخلـه ونه کړی او واال حـرضت امر به هيڅکله 

پـه هغـو سـيمو کې چې لـه لیکې نه اخـوا د هندوسـتان په لـور پرتـې دي، مداخله ونه 

کړي.

د برتانيـې حکومـت پ هـدې ډول موافقه کوي چې واال حرضت امیر دې اسـامر 

او تـر هغـه پورتـه دره تـر چاناک پورې وسـايت. له بلـې خوا واال حـرضت موافقه کوي 
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چـې دی بـه هيـڅ وخت په سـوات، باجوړ يا پـه چرتال کې د باشـګل يـا ارنوايي درې 

پـه ګـډون مداخلـه نه کـوي. همداسـې د برتانيـې حکومت موافقـه کوي چـې د برمل 

سـيمه واال حـرضت تـه پرېـږدي، کومـه چې په هغه مفصله نقشـه کې ښـوول شـوې، 

چـې واال حـرضت تـه د مخه سـپارل شـوې ده او واال حرضت د پاتې وزيـري ملک او 

داور پـه هکلـه لـه خپلـې ادعا نـه تېرېږي. پـه همـدې ډول واال حرضت د چاغـه په اړه 

له خپلـې ادعا څخـه تېريږي.

د رسحـدي سـيمې ليکـه بـه د افغـان او برتانـوي کمشـرنانو لخـوا له دې وروسـته 

پـه تفصيـل رسه وکاږلـه يش او حدبنـدي بـه يش په کوم ځـای کې چې د تطبيـق وړ او 

مطلـوب وي. د دغـو کمشـرنانو مقصـد بـه دا وي چـې د رسحد پـه ټاکلو کـې متقابل 

پوهـاوي تـه رسه ورسـيږي. داسـې چـې دغه لیکـه دې تر نهايـي امکان پـورې د هغې 

نقشـې لـه مخـې وي، چـې لـه دغـه توافق لیـک رسه ملـه ده، په داسـې حـال کې چې 

د دغـې رسحـدي سـيمې د ګاونډيـو کلیو د موجـودو محيل حقوقو رعايـت پوره يش.

د چمـن د موضـوع پـه اړه واال حـرضت د برتانـوي نـوې قشـلې په هکلـه له خپل 

اعـرتاض نـه تېريـږي او برتانوي حکومـت ته هغه حقـوق پرېږدي چـې د رسکې تېلریا 

)Sikai Tilerai( پـه اوبـو کـې يـې په بيه اخيسـتی وو. د رسحد سـيمې لـه دغه ټکي نه 

بـه لیکه پـه النـدې ډول وکاږله يش:

دغـه لیکـه به پښـه کوتل تـه نږدې د خوجـه امران غرو لـه رس نه، چـې د برتانیې په 

سـيمه کـې بـه پاتې کيږي، پـه هغه لور کښـله کيږي چې مرغـه چمن او شـاروبو چینه 

بـه افغانسـتان تـه پاتـې کيـږي او د نوي چمـن چوڼۍ او د افغان پوسـته، چې د لښـکر 

ډنـډ پـه نامـه ياديـږي، تر نياميي پورې رسـيږي او په داسـې حـال کې چې {لیکـه{ به د 

جنـوب پـه لـور روانـه وي، د خوجه امران د غـرو  رسه به بیا يو ځای کيـږي. په دې دې 

ډول چـې د غوښـې پوسـته به د برتانیې په عالقه کې او د غوښـې په جنـوب او لويديځ 

کې د شـوراوک سـړک به افغانسـتان ته پريږدي. د برتانيې حکومت به د دغه سـړک تر 

نيـم ميـيل پورې په هيـڅ ډول مداخلـه نه کوي.

د دغـه توافـق لیک دغه پورته فقرې د هندوسـتان د حکومت او د افغانسـتان د واال 

حـرضت لـه خـوا د نظر ټـول عمـده اختالفات، چـې د رسحدي سـيمې پـه اړه د دوی 
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تـر منـځ پيدا شـوي وو، د پوره او قناعت کوونکـې فيصلې په ډول ګڼل کیـږي او دواړه 

د هندوسـتان حکومـت او واال حـرضت پـه ذمـه اخـيل چـې د جزئياتـو په هکلـه ټول 

اختالفـات لکـه هغـه چې وروسـته به د هغـه منصبدارانو لـه خوا پرې غـور کيږي چې 

د رسحـدي ليکـې د حدبنـدۍ لپـاره ټاکل کیږي، د دوسـتۍ پـه روحيـې رسه به فيصله 

کيـږي. د دې لپـاره چـې تـر هغو چې ممکنـه وي د دواړو حکومتونو تر منځ د شـکونو 

او ناسـم پوهاوي سـببونه له منځـه والړ يش.

د هندوسـتان حکومـت چې د واال حـرضت له روغ نيتۍ نـه د برتانيې حکومت په 

اړه پـوره ډاډمن شـوی او غواړي افغانسـتان پياوړی او خپلواک ووينـي، د واال حرضت 

لـه خـوا د جنګـي لوازمـو پـه رانيولـو  او واردولو بانـدې به اعـرتاض ونه کـړي او دوی 

بـه پـه دغـه هکلـه په خپلـه څه مرسـته وررسه وکـړي. پر هغـه رسبېـره د دې لپـاره چې 

د واال حـرضت د هغـې دوسـتۍ روحيې نښـه وسـاتله يش چـې په دغـو مذاکراتو کې 

يـې ښـوولې ده، د هندوسـتان حکومـت ژمنه کوي چې په هغو دولسـو لکـو روپيو کې 

شـپږ لکـه روپـۍ زیاتوالی راوسـتل يش، چې واال حـرضت ته هر کال د مايل مرسـتې 

په ډول ورکـول کيږي.

هرني مامتر ډيورنډ د هندوستان د حکومت د باندنيو چارو وزير

امیر عبدالرحمن خان، د افغانستان او د هغه د توابعو امر

کابل، ۱۲ نومرب ۱۸۹۳
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یادښتونه:

لومړی څپرکی

پښتون

ډېـوډ کرسـتني، دغـه ګړنـدۍ تلونکـې نـړۍ، د بريـت لنـډ تاريـخ، بـارک رش 

خپرونکـې ډلـه، مساچوسـت، امریـکا، ۲۰۰۸، پيالمـه، ليکونکـی د کلفورنيـا د سـان 

ديګـو پوهنتـون اسـتاد دی.

ج.پ. مالـوري، د هنـدو اروپايانـو پـه پلټنه کې، متیـز او هډسـن، ۱۹۸۹، ۲۶۶- 

۲۷۰. ګـورډن چايلـډ، اريايان، بارنـز او نوبل، نيويـارک، ۱۹۹۳(

احمـد عـيل کهـزاد، د افغانسـتان پخوانـی تاريخ،لومـړی جلـد، پښـتو کوونکـي 

يوشـمېر ليکـوال، د افغانسـتان د تاريـخ ټولنـه، ۱۹۵۵/۱۳۳۴، کابـل، ۴۴.

چايلډ، اريايان، ۲۰۴.

جېنـي ډي وس – کمبال، جنګيالۍ ښـځې، ټايم ورانر کمپنـۍ، نیويارک، ۲۲۰۲، 

.Xiii

ویليـم مـک ګـورن، د منځنـۍ اسـيا لرغونـې امپراتوري ګانـې، شـاميل کاروالنيا 

پوهنتـون، ۱۹۳۹، ۲۷.

ر. ګرشـمن، ايـران، لـه لرغونـې زمانـې نـه تر اسـالمي فتوحاتـو پـورې، د پنګون 

خپرونـه، ۱۹۶۱، ۶۱.
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پورتنی اثر، ۱۱مخ.

پورتنی اثر ۶۳مخ.

کهزاد، ياد شوی اثر، ۱۱۴، ۱۱۵.

نیکـوالس رياسونافسـکي، د روسـيې تاريـخ، درېيـم چـاپ، د اکسـفورډ پوهنتون 

خپرونـه، ۱۹۷۷، ۱۴- ۲۷.

مک ګورن، ياد شوی اثر، ۲۸. چايلډ، ياد شوی اثر، ۱۰۴.

مک ګورن، ياد شوی اثر، ۲۸. چايلډ ياد شوی اثر، ۱۰۹.

الیکزانـدر بيلينيتسـکي، منځنـۍ اسـيا، ژباړونکـی جيمـز هـوګارت، نـړۍ وال 

.۲۶  -۹۶۸ نيويـارک،  رشکـت،  خپرونکـی 

ا.ټ. اولسمټد، د پارس امپراتوري تاريخ، شيکاګو پوهنتون، ۱۹۴۸، ۶۶-۳۴.

هیرودوت، تاريخ، ژباړونکی د. ګرين، شيکاګو پوهنتون، ۱۹۸۷، ۱۲۹- ۱۳۰.

کهزاد، ياد شوی اثر، ۸۵- ۱۳۲.

سـټينيل ولپـرټ، د هنـد نوی تاريـخ، څلـورم چـاپ، ۱۹۹۳، اکسـفورډ پوهنتون، 

۲۴- ۲۶. ر.ج.م. رابرټـس، د نـړۍ تاریـخ، د پنګـون خپرونـه، ۱۹۸۸، ۱۱۵- ۱۲۸.

کهزاد، یادشوی اثر، ۱۰۹.

پوتنی اثر، ۱۱۰.

هېرودوت، تاريخ، ۱۰۲.

چ. و. بيلو، د افغانستان نژادونه، سنګ ميل خپرونه، الهور، ۱۱۸۰، ۵۸- ۶۰.

کهزاد، ياد شوی اثر، ۱۱۲.

کم بال، یاد شوی اثر، ۵۲.

رچـرډ فـرای، د منځنـۍ اسـيا مـراث، لـه لرغونې زمانـې نـه د ترکانو تـر خپرېدو 

پـورې، مارکـوس وای نـر خپرونکـی پرنسـټن، ۲۰۰۱، ۹۲.

کهزاد، ياد شوی اثر، ۱۲۰- ۱۲۲، بيلو، ياد شوی اثر، ۵۸- ۹۶.

هېرودوت، ۴۹۳.

د رنجيو- ان معبد، کيوټو، جاپان، د ليکونکي کتنه، سپتمرب ۲۰۱۰.

بيلو، یاد شـوی اثر، ۶۱. قايض عطا الله ، د پښـتنو تاریخ، پريس پېښـور ،۱۹۴۷، 

.۱۲
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کهزاد، يآد شوی اثر، ۱۲۲.

بیلو، ياد شوی اثر، ۸۵.

میـر غـالم محمـد غبـار، جغرافيـای تاریخـي افغانسـتان، مرکـز نـرايت ميونـد، 

.۷۱ پشـاور،   ،۱۹۹۹  /۱۳۸۷

کهزاد، ياد شوی اثر، ۱۲۴.

بیلو، ياد شوی اثر، ۹۰.

غبار، جغرافيای تاريخي افغانستان، ۷۱.

غبـار، افغانسـتان و نګاهـی بـه تاریـخ آن، مجلـه کابـل، سـال اول شـامره ۹، 

۱۹۳۱/۱۳۱۰، ۸۴. محمـد حسـن کاکـړ، افغـان، افغانسـتان و مخترصی از کوشـش 

های افغان ها برای تشـکيل دولت در هندوسـتان، فارس و افغانسـتان، پوهنتون کابل، 

.۳۷ ،۱۹۸۷ /۱۳۵۷

تاریـخ،  مسـر  در  تاجیـکان  در  تاجیـک،  کلمـه  معنـای  عينـی،  صدرالديـن 

ترتيـب کننـدګان، میـرزا شـکورزاده و بـالل عامر، نـارش کتابفروشـی فضل، پشـاور، 

.۴۱  ،۱۹۹۹/۱۳۷۸

فرای، ياد شوی اثر، ۲۱۴.

عیني، معنای کلمه تاجیک، ياد شوی اثر، ۴۱.

فرای، منځنۍ اسيا ياد شوی اثر، ۱۱۴.

محمد حسـن کاکړ، د افغانسـتان سـيايس او ديپلوماتيکي تاريخ، ۱۹۰۱-۱۸۶۳، 

برل خپرونکی مؤسسـه، ليـدن، ۲۰۰۶، ۱۱۰.

کاکړ، افغان او افغانستان، ياد شوی اثر، ۳۸.

پورتنی اثر، ۳۵.

د قول نقل، کاکړ، پورتنی اثر، ۳۵.

جارج مارګن سټرن، افغانستان، نوی اسالمي دائرة املعارف، ۲۱۷.

مجـاور احمـد، زيار، پښـتو او پښـتانه د ژبپوهنې په رڼا کې، د سـاپي پښـتو څېړنو 

او پراختيـا مرکـز پېښـور، ۲۰۰۱/۱۹۷۹، ۱۲۸، ۱۹۴. لـه پوهاند زیار نه په دې وسـيله 

مننـه کـوم، چې خپـل دغه اثر یـې له انګليسـتان څخه ماته اسـتولی دی.

هېرودوت، ۴۹۳.
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کم بال، ياد شوی اثر، ۵۱.

چایلد، اريايان، ياد شوی اثر، ۳۹. کم بال، ياد شوی اثر، ۵۱.

سـټرابو، جغرافيـه، لومـړی او دويـم کتـاب، ژباړونکی هـوراس جونزر، هـارور د 

پوهنتـون خپرونـه، کميـربج، لنـدن، ۱۹۹۷، ۲۳۵، ۴۴۱.

چایلد، اريايان، ۳۸.

کم بال، ياد شوی اثر، ۹، ۹۹، ۲۴۶.

رنـه ګروسـې، د هـوارو دښـتو امپارتـوري، د منځنـۍ اسـيا تاريـخ، ژباړونکی وال 

فـورډ. رتګـرز پوهنتـون خپرونـه، لنـدن، ۱۹۷۰، ۲۸، ۲۹.

فرای، منځنۍ اسيا، ياد شوی اقر، ۳۴.

کم بال، یاد شوی اثر، حح. فرای، منځنۍ اسيا، ۸۲، هېرودوت، ۱۲۶.

فـرای، منځنۍ اسـيا، ياد شـوی اثر، ۸۱ کهـزاد، د پخواين افغانسـتان تاريخ، دويم 

ټوک، ۱۳۹۹، ۱۳۸- ۱۶۴.

هېرودوت، ۱۲۹- ۱۳۰.

فرای، منځنۍ اسيا، ۸۳، ۸۵.

ګرشمن، ياد شوی اثر، ۲۰۶- ۲۱۴.

کونټـس روفـوس، د کسـندر تاريـخ، ژباړونکـی: جـان يـاډيل، د BCAخپرونـه، د 

پنګـون پـه همـکارۍ، ۲۰۰، ۱۶۰.

پيټرګريـن، د مقـدوين سـکندر ژوند لیکنـه، د کليفورنیـا پوهنتون خپرونـه، برکلی، 

لنـدن، ۱۹۹۱، ۳۰۷.

روفوس، د سکندر تاریخ، ياد شوی اثر، ۱۶۲.

پورتنی اثر، ۱۶۴.

روفوس، د سکندر تاريخ، ياد شوی اثر، ۱۶۷.

پورتنی اثر، ۱۶۸- ۱۷۰.

پورتنی اثر، ۱۷۱.

پورتنی اثر، ۱۷۲.

پورتنی اثر، ۱۷۷- ۱۸۱.

پيټر ګرین، سکندر  ژوند لیک، ياد شوی اثر، ۳۶۲.
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روفوس، ياد شوی اثر، ۱۸۱.

آرين، د سکندر یرغلونه، د سيلنکورت ژباړه، د پنګون خپرونه، ۱۹۵۸، ۲۳۲.

ليوس کمنګز، لوی سکندر، ګرو خپرونه، نيويارک، ۱۹۴۰، ۲۹۰.

روفوس، د سکندر تاريخ، ۱۸۳.

پيټـر ګرين، د سـکندر ژوند ليک، ياد شـوی اثـر، ۳۶۸. ارين، د سـکندر يرغلونه، 

ياد شـوی اثر، ۲۳۲.

پورتنی اثر، ۳۷۱-۳۶۷.

تيـودور ډاج، سـکندر، ده کاپـو خپرونـه، دغـه اثـر اول په ۱۸۹۰ کې چاپ شـوی 

و. د ډاج )۱۹۰۹-۱۸۴۲( دغـه پنـډ )پـه څـه کـم اووه سـوه مخونو کې( لـه رسه چاپ 

شـوی اثـر د چاپ نېټـه نه لـري. ۵۱۵-۵۱۲.

پيټر ګرين، د سکندر ژوند لیک، ياد شوی اثر، ۳۸۲.

کمنګز، لوی سکندر، ياد شوی اثر، ۳۲۳.

ارين، د سکندر يرغلونه، ۲۴۷.

بلينـي، لـوی سـکندر، د تاريـخ د نه مغلوب شـوي جرنال نه درسـونه، پـال ګريو، 

ميکيلن خپرونـه، ۲۰۱۰، ۱۴۳-۱۴۱.

پيټرګرین، د سکندر ژوند ليک، ياد شوی اثر، ۳۸۳.

ارين، د سکندر يرغلونه، ياد شوی اثر، ۲۸۱.

ګنـدا سـنګهـ، احمـد شـاه بابـا، طـارق خپرونې، الهـور، دوهـم چـاپ، ۱۹۸۱، 

.۱۱۷

ارين، د سکندر یرغلونه، ياد شوی اثر، ۳۶۳-۳۶۰.

کمنګز، سکندر، ياد شوی اثر، ۴۳۰-۴۱۶.

روفوس، د سکندر تاریه، یاد شوی اثر، ۲۴۵.

روميـالده ټپـر، پخوانـی هند، له پيل نـه تر ۱۳۰۰م پـورې پنګـون، ۲۲۰۲، ۱۷۴. 

پرسـيول سـپر، هند، عـرصي تاريخ، د مشـيګن پوهنتون خپرونـه، ۱۹۶۱، ۵۴.

پـال برنـارد، په ای خانـم کې د يونان کالـوين او يونانيت په منځنۍ اسـيا کې، دغه 

مقالـه پـه دغـه کتاب کې خپره شـوې ده. افغانسـتان، د کابل موزيم پټـې خزانې، تنظيم 

کوونکـي ف. هـای بـرت او پ. کمبـون، د مـيل جغرافيايـې ټولنـې خپرونـه، د چـني 
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چـاپ، ۲۰۰۸، ۸۱ – ۱۳۱.

مک ګورن، د منځنۍ اسيا پخوانۍ امپراتوري ګانې، ياد شوی اثر، ۷۰.

فرينـک هولـټ، تندر اچونکـي زيوس، د یونان شـوې باخرت جـوړول، د کليفورنيا 

پوهنتـون خپرونه، الس انجلس، لنـدن، ۱۹۹۹، ۱۲.

کهزاد، د افغانستان پخوانی تاریخ، اول ټوک، یاد شوی اثر، ۱۲۰.

مک ګورن، ياد شوی اثر، ۶۷ – ۶۸ ګرشمن ،ايران، ياد شوی اثر، ۲۴۳.

ګرشمن، ايران، ياد شوی اثر، ۲۴۲- ۲۴۴.

پورتنـی اثـر، ۲۴۹، جـارج رالنسـن، لرغونـی تاریـخ، لـوی مدنيتونـه لـه ۳۰۰۰ 

مخزېږديـز نـه د روم تر پرځولو پـورې، بارنز او نوبل خپرونه، نيويـارک، ۱۹۹۳، ۴۸۸.

س. و. وج ود، د زمانـې غنیمتونـه، لـه لرغونې زمانې نه تر شپاړسـمې پېړۍ پورې 

د نـړس تاريخ، فينکس خپرونه، لنـدن، ۱۹۸۸، ۱۱۷.

رنه ګرويس، ياد شوی اثر، ۱۹.

فرای، منځنۍ اسيآ، يآد شوی اثر، ۱۲۲.

پال برنارد، ياده شوې مقاله، ۱۰۴.

رنه ګرويس، ۳۰ ولسـن، لرغونی تاریخ، ياد شـوی اثر، ۱۳۹. کهزاد، د افغانسـتان 

پخوانـی تاريـخ، دويـم ټـوک، د تاریـخ ټولنـې خپرونـه، کابـل، ۱۳۳۹، ۱۴۵. فـرای، 

منځنۍ اسـيا، ۱۲۷.

بيلو، د افغانستان نژادونه، ياد شوی اثر، ۱۸.

رنه ګروسه،ياد شوی اثر، ۳۲.

فرای، منځنۍ اسـيا، ياد شـوی اثـر، ۱۳۵. کهزاد د کوشـاين امپراتـورۍ اوږد بيان 

کړی. دويم ټـوک، ۲۰۰.

مک ګورن، ياد شوی اثر، ۴۰۷، ۴۰۸، رنه ګروسه. ۶۹.

۱۰۳ الف: ګرشمن، ۲۸۹ – ۳۰۹.

چارلز ډورن، د پوهې تاریخ، بالنټاين، کتابونه، نيویارک، ۱۹۹۱، ۶۷ – ۶۸.

ګرشمن، ايران، یاد شوی اثر، ۳۰۰ – ۳۰۲.

روفوس، ياد شوی اثر، ۱۸۱. نيويارک ټاميز، جوالی ۱۷، ۴.

روميال ده پر )يا پپر( د پخواين  هند تاریخ، ياد شوی اثر، ۲۱۷ – ۲۱۸.
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رالنسن، پخوانی تاریخ، یاد شوی اثر، ۴۸.

تیودور ډاج، سکندر، یاد شوی اثر، ۱۲۲.

روفوس، د سکندر تاریخ، ياد شوی اثر، ۵۱۶.

مک ګورن، د منځنۍ اسيا لرغونې امپراتوري ګانې، ياد شوی اثر، ۷ – ۸.

رالـف ګرفـت )مدون، مرتجـم او مبـرص( د ریګويـدا مذهبي سـندرې، خپرونکی 

مـويت الل نـرب سـېداس، دهـيل، ۱۹۷۳. دغـه اثـر اول پـه ۱۸۸۹ او بیا پـه ۱۸۹۹ کې 

خپـور شـوی و. ۳۴۲، ۵۷۴. لـه ډاکټـر عبدالرحمـن زماين نـه ډېره مننه کـوم چې دغه 

مهـم اثـر او داسـې هـم د مـک ګـورن اثـر په نامـه د منځنـۍ اسـيا لرغـوين امپراتوري 

ګانـې يـې د کلفورنيـا پوهنتـون له کتابتـون نه ماته پـه امانـت راوړي وو.

رالف ګرفت، د ریګويدا مذهبي سندې، پورتنی اثر، ۴۱۲، ۵۷۴.

فرای، منځنۍ اسيا، ياد شوی اثر،  ۱۲۴.

ارین، ياد شوی اثر، ۲۵۵.

کمنګـز، لـوی سـکندر، يـاد شـوی اثـر، ۳۲۸، ۳۲۹. کهـزاد، افغانسـتان در پرتـو 

تاريـخ، کابـل، ۱۳۴۶، ۱۶۰.

مګ ګورن، د منځنۍ اسيا لرغونې امپراتوري ګانې، ياد شوی اثر، ۴۷۹.

دوسـت محمد دوسـت، د افغانسـتان ژبې او توکمونه، پښـتو ټولنه، کابـل ،۱۵۴، 

.۱۰۶

مک ګورن، ياد شوی اثر ، ۴۷۸.

پورتنی اثر، ۴۰۱.

پورتنی اثر، ۲۰.

چ.چ ولسـن، لرغونـې اریانـا، اسـيايي پوهيـز رسويسـونه، نـوي دهـيل، ۱۹۹۸، 

.۱۲۱

پورتنی اثر، ۱۲۱.

احمد عيل کهزاد، افغانسـتان، در شـاهنامه، بیهقي، کتاب خپرولو مؤسسـه، کابل، 

۱۹۷۶/۱۳۵۵، ۷۴، ۷۵ کهزاد، د افغانسـتان پخوانی تاریخ، لومړی ټوک، ۲۳۰.

ولسن، لرغونې اريانا، ياد شوی اثر، ۱۴۰.

چایلد، اريايان، ياد شوی اثر، ۸۳.



139  |   پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ پښتون، افغان، افغانستان  |   138

پېښـور،  ايجنـي،  بـوک  يونيورسـټي  پښـتو،  لرغونـې  رښـتني،  اللـه  صديـق 

.۱۱۵  –  ۱۱۳  ،۱۹۹۴/۱۳۷۳

رچرد فرای، د پارس طاليي دوره، بارنز او نوبل خپرونه، نیويارک، ۱۹۷۵، ۹۲.

مارګن سټرن.

د قـول نقـل، زيار، پښـتو او پښـتانه د ژبپوهنې په رڼا کې، د سـاپي پښـتو څېړنو او 

پراختيا مرکز، پېښـور، ۲۰۰۱، ۱۷۴.

کم بال، جنګيالۍ ښځې، ياد شوی اثر، ۴۴.

دوست، د افغانستان ژبې، ياد شوی اثر، ۱۱۲. هېرودوت، ۱۲۹.

الیکزاندر بيلينستکي، منځنۍ اسيا ياد شوی اثر، ۷۷، ۷۶، ۵۵، ۱۰۲، ۱۱۶.

محمـد حسـن کاکـړ، ټولنـه او حکومـت د امـر عبدالرحمـن پـه امـارت کـې، د 

ټکسـاس پوهنتـون خپرونـه، اسـن، ۱۹۷۸، ۱۲۳ – ۱۲۴.

جوسف د اهموس، د منځنيو پېړيو تاريخ، بارنز او نوبل خپرونه، ۱۹۶۸، ۱۶۱.

دوسـت، د افغانسـتان ژبـې، یـاد شـوی اثـر، ۳۹، ۱۱۴. فـرای، منځنۍ اسـيا، ياد 

شـوی اثـر، ۱۹۱ محمـد هوتک پټـه خزانه، دوهـم چـاپ، ۱۳۳۹، ۳۲.

محمد هوتک ،ياد شوی اثر، ۳۰.

د افغانستان ژبې، ياد شوی اثر، ۱۱۴. فرای ،منځنۍ اسيا، ياد شوی اثر، ۱۹۱.

عبدالعظيـم رضايـي، تاريـخ ده هـزار سـاله ایـران، از پيدايشـش ارياها تـا انقراض 

پـارت هـا، ج ا ،نـر کـرده اقبـال، تهـران، ۱۳۷۲، ۹۰. پـه دې وسـيله لـه محـرتم 

عبدالواحـد فراهـي، نـه مننـه کوم، چې د دغـه اثر څلـورم ټوکونه يې ماتـه د خپل ورور 

محـرتم عبدالغفـار، فراهي پـه الس اسـتويل وو.

کلنټـن، د سـهراب او رسـتم تراجيـدي، واشـګټن، پوهنتـون خپرونـه، سسـياټل، 

مقدمـه.  ،۱۹۹۶

کهزاد، افغانستان در شاهنامه، ياد شوی اثر، ۲۱.

رضايي، تاريخ ده هزار سـاله ايران، ياد شـوی اثر، ۸۸ کلنټن، د سـهراب او رسـتم 

تراجيدي، ياد شـوی اثر، ۱۸۸.

رضايي، تاريخ ده هزار ساله ايران، یاد شوی اثر، ۴۰.

دوست، د افغانستان ژبې، یاد شوی اثر، ۱۱۵.
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رضايي، تاريخ ده هزار ساله ايران، یاد شوی اثر، ۸۹.

پشـاور،  دانـش،  انتشـارات  ګرشاسـپ،  يـا  غرغښـت،  کهـزاد،  عـيل  احمـد 

.۴۵  ،۱۹۹۹/۱۳۷۸

پورتنی اثر، ۴۶.

محمـد حیـات خـان، حيـات افغـاين، ژباړونکـي فرهـاد ظريفـي او عبداللطيـف 

طالبـي، دانـش خپرندويـه ټولنـه، شـېرزاد نه په دې وسـيله مننه کـوم، چې دغـه اثر یې 

راکـړی دی.

چايلډ، اريايان، یاد شوی اثر، ۱۳.

د پښـتنو شـجرې ب هډېـرو اثـارو کـې ثبـت شـوي دي. پـه دې اړه نـوي او مهم 

اثرونه دادي. شهسـوار سنګروال ،د افغانسـتان قومونه، خپرندوی شمله، پېښور ۲۰۰۷ 

م ج سـيال مومند، د پښـتنو قبيلو شـجرې، يونيورسـټي بوک ايجني، پېښـور ۱۹۸۸. 

مارګـن سـټرن، خلـک، د پښـتو ژبـه، پښـتو ادبيات، اسـالمي دايـرة املعـارف، لومړی 

ټـوک، ۱۹۶، ۲۱۶ – ۲۲۱. محمد حسـن کاکړ، د افغانسـتان سـيايس او ديپلوماتيکي 

تاریـخ، بـرل خپرونکې مؤسسـه، ليـدن، ۲۰۰۶، ۱ – ۳.

نعمـت اللـه ، د افغانانـو تاریـخ، ژباړونکـی برنـارډ ډورن، وآن ګارډ بوکس، الهور 

،۱۹۹۹ ،دويـم ټـوک ،۶۴، ۷۲.

کهزاد، غرغښت يا ګرشاسب، ياد شوی اثر، ۵۶.

محمد حیات خان، حيات افغاين، ۱۲۳.

هرني پريسټيل ،حيات افغاين )انګریزي من( یاد شوی اثر ،۵۳.

م الـف. شـابان، اسـالمي تاريخ، نوی تعبر ،لـه ۶۰۰ نه تـر ۷۵۰ م پورې. کمربج 

پوهنتون خپرونه، لنـدن ،نيويارک، ۱۹۷۱، ۲۳.

برنـارډ لويـس، عربـان بـه تاريـخ کـې ، اکسـفورډ پوهنتـون خپرونـه، اکسـفورډ 

.۴۳  ،۱۹۹۳ نيويـارک، 

دويم څپرکی

افغان

میـر غـالم محمد غبـار، افغانسـتان در مسـیر تاریخ، مؤسسـه چاپ کتـب، کابل، 
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۳۰۹-۳۰۸  ،۱۹۶۷۱۳۶۴

ج بوزورت، د غزنویانو امپراتوري، اډنربه پوهنتون، ۱۹۶۳، ۱۱۳

سیر ګاليس، نوی اسالمي دایرة املعارف، الټه میرا پریس، ۲۰۰۲، ۸۹

ویل ډیورانټ، زموږ د ختیځ میراث، ساین او شوسرت، نیویارک، ۱۹۵۴، ۵۶۱

کهزاد، افغانستان در شاهنامه، یاد شوی اثر، ۲۸۸

د قول نقل، وارتن ګریګوریان، د معارص افغانسـتان هسـکېدنه، سـټیفورډ پوهنتون، 

۲۹ ،۱۹۶۹

د قول نقل، محمد حسن کاکړ، افغان، افغانستان، یاد شوی اثر، ۱۸

اوالف که رو، پټانان، میکمیلن خپرونه، ۱۹۶۵، ۷۹

ګریګوریان، د معارص افغانستان هسکېدنه، یاد شوی اثر، ۲۹

بـري هـت سـمهتیا، د مـدورا ژبـاړه، ۱۸۸۴، دویـم فصـل، ملرب ۱۶، فصـل ۱۶، 

۳۸ ملرب 

پريس سایکس، د افغانستان تاریخ، لندن، لومړی ټوک، ۱۵۴

شون جونګ، د لویدیځې نړۍ بودایي سندونه، یاد شوی اثر، ټوک ۱، ۴۹، ۵۱

کنګهم، د بخواين هند جغرافیه، لندن، ۱۸۷۱، ۸۷

پورتنی اثر، ۸۹

غـالم جیـالين ځواک، اصـالت وهویت تاریخي افغـان و افغانسـتان، افغان ملت 

اونیـزه خپرونه، سـلواغه ۱۳۸۲، فربوري ۲۰۰۴

عبدالحـی حبیبـي، افغان و افغانسـتان، دغـه کتابګوټی د حبیب الله رفیع په پښـتو 

ژبـه سـايب د موقوفاتـو ادارې لخوا پـه ۱۹۹۸ کې هم چاپ شـوی دی

 کهزاد، افغانستان در شاهنامه، یاد شوی اثر، ۲۸۷ ۳۰۷۱۸

کاکړ، افغان، افغانستان، یاد شوی اثر، ۲۱

نامـه احمـد شـاه بـه سـلطان عثـامين د غـالم جیـالين جـاليل پـه مقدمـه، کابل 

مجلـه، ۱۳۴۶ ۹، ۱۹۶۷

ج پ فریـه، د افغانسـتان تاریـخ، ژباړن ولیم جیسـې، ۲۰۰۲، سـنګ میل خپرونه، 

الخور، ۱۱

بلورنټیا سـیل، په افغانسـتان کـې د مصیبتونو جورنـال، ټانټالون پریـس، ټني يس، 
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۵۳ ،۲۰۰۲

جـان کـې، په افغانسـتان کې د جنګ تاریـخ، لومړی ټوک، شـويب خپرونه، دهيل، 

۱۹۹۹، ۳۴۲ دغـه اثـر اول ځـل پـه ۱۸۵۱ یانـې د افغـان انګلیس له لومـړي جنګ نه 

وروسـته خپور شوی و.

د قول نقل، جان کې، په افغانستان کې د جنګ تاریخ، یاد شوی اثر، ۳۶۳

امـان اللـه، حاکمیت قانـون در افغانسـتان، د حبیب الله رفیع په مقدمه او سـمون، 

امان کتاب خپرولو مؤسسـه پېښـور، ۱۹۹۹، ۱۱۷، ۲۱۱ په دې وسـیله له محرتم رفیع 

صاحـب نه مننه کـوم، چې دغه مهـم کتاب یـې راکړی دی.

دریم څپرکی

افغانستان

کهزاد، اریانا، یاد شوی اثر، ۸...۷

د ختیـځ سـپېڅيل کتابونـه، د ویـدي مذهبـي سـندرو، زنـد اوسـتا، د ماپـادا، او 

پانیشـاد، قـرآن او د بـودا د ژوند څخه ځینې برخـې، کولونیل پـرس، ۱۹۰۰، ۶۷ ۶۹ د 

لیکونکـي شـخيص کتابتون

غبار، افغانستان بیک نظر، کابل، ۱۳۶۷ ۱۹۸۸، باهتامم امین بردوست، ۳۰

کهزاد، افغانسـتان در پر تو تاریخ، د کتاب چاپولو مؤسسـه، کابل، ۱۳۶۶ ۱۹۶۷، 

۲۵، کهـزاد، اریانا، یاد شـوی اثر، ۴۴

چایلډ، اریایان، یاد شوی اثر، ۱۰۹

فرای، منځنۍ اسیا، یاد شوی اثر، ۸۷

کهزاد، د افغانسـتان پخوانی تاریخ، یاد شـوی اثر، ۹۴ غبار، افغانسـتان بیک نظر، 

یاد شـوی اثر، ۲۰

کهزاد، اریانا، یاد شوی اثر، ۹۵

غبار، افغانستان بیک نظر، یاد شوی اثر، ۶۵

کهزاد، افغانستان در شاهنامه، ۱۷۴

پورتنی اثر، ۱۷۴

کهزاد، اریانا، یاد شوی اثر، ۴۶



143  |   پوهاند ډاکټر محمد حسن کاکړ پښتون، افغان، افغانستان  |   142

ولسن، لرغونې اریانه، یاد شوی اثر، ۱۲۰

ولسن، لرغونې اریانا، یاد شوی اثر، ۱۲۱ کهزاد، اریانا، یاد شوی اثر، ۵۷ ۵۹

کهزاد، اریانا، یاد شوی اثر، ۵۰-۴۷

رومیال تپر، لرغونی هند، یاد شوی اثر، ۳۹

الیساندرو باساين، پاړسیان، سان مارتیني پرس، نیویارک، ۱۹۷۱، ۱۱

هیوکهیدي، د عربو سرت فتوحات، ده کاپو پریس، د امریکې چاپ ۲۰۰۷، ۱۸۷

پورتنی اثر، ۱۸۸

فراث، د پارس طالیي دوره، بارنزاونوبل پرس، ۱۹۹۶، ۱۳

فرای، پورتنی اثر، ۱۳ فرای، د منځنې اسیا میراث، یاد شوی اثر، ۱۴۹-۱۴۸

غبار، خراسان، نارش محمد ظاهر یوني، چاپ دوم، کابل، ۱۹۹۸، ۳۲

کنیدي، د عربو سرت فتوحات، یاد شوی اثر، ۲۸۹

پورتنی اثر، ۱۹۷-۱۹۶

پورتنی اثر، ۱۹۸

غبار، خراسان، یاد شوی اثر، ۲۴

سـیف بـن محمـد، تاریـخ نامـه هـرات، مقدمـه از محمـد زبیـر صدیقـي، نـارش 

کتابفروشـی خیـام، کلکتـه، ۱۹۴۳، مقدمه، ۱۳ محمد حسـن کاکړ، زمـا غوره لیکنې، 

د افغانسـتان د کلتـوري ودې ټولنـه، ۲۰۱۰، ۲۳۸ د معـارص افغانسـتان تاریخپوهـان، 

له مقا

سیف بن محمد یاسیفي، تاریخنامه هرات، پورتنی اثر، ۷۶

د قول نقل، کاکړ، افغان او افغانستان، یاد شوی اثر، ۹

سیفي، تاریخنامه هرات، یاد شوی اثر، ۲۲۴ الف، همدغه اثر، ۲۶۳

حبیـب الله تږی، پښـتانه، د پښـتني فرهنـګ د ودې ټولنه جرمني، پېښـور، ۱۹۹۹، 

۲۳۰-۲۱۰

کاکړ، افغان، افغانستان، یاد شوی اثر، ۶۴-۵۳

کاکړ، زما غوره لیکنې، یاد شوی اثر، ۶۳-۵۴

سـلطان محمد، تاریخ سـلطاين، ممبـی، ۱۲۹۸هجري قمـري، ۱۲۲ کاکړ، غوره 

لیکنې، یاد شـوی اثـر، ۸۶-۶۵
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کاکړ، افغان، افغانستان، یاد شوی اثر، ۹۸-۹۷

کاکـړ، د افغانسـتان سـیايس او دیپلوماتیکـي تاریـخ، یـاد شـوی اثـر، ۱۶۳ ډ پ 

سـنګهل، هنـد او افغانسـتان، ۱۸۷۶ ۷-۱۹ د دیپلوماتیکـي اړیکـو مطالعـه، کوینزلیند 

پوهنتـون خپرونـه، اسـرتالیا، ۱۹۶۳، ۱۰ ج الـډر، د برتانـوي هنـد شـاميل رسحـد، د 

امپراتـورۍ سیاسـت پـه اړه مطالعـه، ۱۸۹۵-لنـدن، ۱۹۶۳، ۱۷۵

سنګهل، افغانستان او هند، یاد شوی اثر، ۱۲-۱۰

پورتنی اثر، ۱۶۸

کاکړ، د افغانستان سیايس او دیپلوماتیکي تاریخ، یاد شوی اثر، ۲۰۵

پورتنی اثر، ۲۰۰-۲۰۷ سنګهل، افغانستان او هند، یاد شوی اثر، ۱۲۹-۱۰۷

کاکـړ، د افغانسـتان سـيايس او ديپلوماتيکي تاريخ ،ياد شـوی اثـر، ۱۷۷ – ۱۸۶. 

سـنګهل، هند او افغانسـتان، ياد شـوی اثـر، ۱۳۳ – ۱۶۱.

سنګهل، افغانستان او هند، ۱۴۴.

پورتنی اثر، ۱۴۴.

کاکـړ، د افغانسـتان سـيايس او ديپلوماتيکـي تاريخ، ياد شـوی اثـر، ۱۷۷ – ۱۹۲ 

کاکـړ، زمـا غـوره ليکنـې، يـاد شـوی اثـر، ۹۹- ۱۸۶ ډيورنـډ، د واحـد ملـت د بېلتون 

کرښـه، د افغانسـتان د کلتـوري ودې ټولنـه، ۱۳۸۶/ ۲۰۰۷.

کاکړ، د افغانستان سيايس او ديپلوماتيکي تاريخ، ياد شوی اثر، ۱۸۶.

پورتنی اثر، ۱۸۳.

عظمت حيات خان، د ډيورنډ کرښـه، د هغې جيوسـرتاتيجيکي اهميت، د پېښـور 

پوهنتون، ۲۰۰۰، ۱۰۹ – ۱۶۱.

کاکـړ، د افغانسـتان حکومـت او جامعـه د امـر عبدالرحمـن پـه امـارت کـې ، د 

تيکسـاس پوهنتـون خپرونـه، ۱۹۷۹، اسـتني، لنـدن، ۲۴۸.

سنګهل ،افغانستان او هند، ياد شوی اثر، ۱۵۷.

سـنګهل، افغانسـتان او هند، ۱۵۴. د دغې اوږدې کرښـې د په نښـه کولو بيان کې 

د عظمـت حيـات خـان بیـان يـو څـه متفـاوت دی او د ده په وينـا ميک ماهـون تر پايه 

پورې د بلوچسـتان د کميسـيون کار پر مخ بيوه. عظمت حیات خان، د ډيورنډ کرښـه، 

.۱۶۸ -۱۶۶
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عظمت حيات خان، د ډيورنډ کرښه، ۱۶۲ – ۱۶۶ سنګهل، ۱۵۵.

کاکړ، د افغانستان سيايس او ديپلوماتيکي تاريخ، ۱۸۹.
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د پوهاند کاکړ نور خپاره شوي آثار

په پښتو کې:

د ثور کودتا او دهغې ژورې پايلې )۲۰۱۰(

زما غوره ليکنې )۲۰۱۰(

د رسطان کودتا )۲۰۰۹(

د پاچا امان الله واکمنۍ ته یوه نوې کتنه )۲۰۰۴(

وطن ته يو سفر، طالبان او اسالمي بنسټ پالنه )۲۰۰۴(

رڼا او دفاع )ليکونکی، د مقالو تنظيم کوونکی( )۱۹۹۹(

افغانـان د شپږشـپيتم کال پـه پـرسيل کـې لـه شـورويانو رسه د جنګ پـه حال کې 

)۱۹۹۰(

د افغانستان په اړه د ژنيو جوړه )۱۹۸۸(

په فاريس کې:

افغـان، افغانسـتان و مختـرصی از کوشـش هـای افغـان بـرای تشـکیل دولت در 

هندوسـتان، فـارس و افغانسـتان )۱۹۷۸(

جنګ دوم افغان – انګلیس )۱۹۸۹(

مسئله افغان )۱۹۹۰(

ژباړې:

د سـقراط، افالتـون، ارسـطو، اپيکـور او زينو په نظر ښـه انسـان. د باالبانس ليکنه 
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.)۲۰۱۰(

خاطرې، د يوې دورې لنډ تاريخ، د محمود طرزي لیکنه )۲۰۰۷(

د پوهنې فلسفې بنسټونه، د جارج نیلر ليکنه )۲۰۰۲(

د کابل سـلطنت بیان، لومړی او دويم ټوک، د الفنسـټن ليکنه، نرصالله سـومبن د 

مقدمې ژباړونکی، )۱۹۸۲(.

دموکرايس در جهان امروز، د ميکفرسن ليکنه )۱۹۷۱(

تاريخ څه ته وايي؟ د اي. اچ. کار ليکنه )۱۹۶۸(

ماکسم ګورکي د ادبياتو په اړه )۱۹۶۱(

په انګرېزي کې:

د افغانستان سيايس او ديپلوماتيکي تاريخ )۲۰۰۶(

افغانستان، د شوروي یرغل او د افغانانو ځواب )۱۹۹۵(

د افغانستان حکومت او ټولنه، د امر عبدالرحمن خان په واکمنۍ کې )۱۹۷۹(

افغانستان، د داخيل سيايس انکشافاتو مطالعه )۱۹۷۱(
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د ارواښاد پوهاند محمد حسن کاکړ خپاره شوي اثار 

په افغانستان کې دولت او ټولنه )د امیر عبدالرحمن خان دوره(. 1

افغانستان )د شوروي یرغل او د افغانانو غربګون (. 2

ـ ۱۸۹۶(. 3 د افغانستان په کورين سیاست کي د پرمختګونو یوه څېړنه )۱۸۸۰ـ 

ـ ۱۹۰۱(. 4 د افغانستان سیايس او ډپلوماټیک تاریخ )۱۸۶۳ـ 

ــ شوروي جګړه . 5 د افغانـ 

د پاچا امان الله واکمنۍ ته یوه نوې کتنه . 6

وطن ته یو سفر )طالبان او اسالمي بنسټپالنه( پښتو او دري . 7

پښتون، افغان، افغانستان . 8

د افغانستان په باب د ژینو جوړه . 9

افغان، افغانستان )په هند، فارس او افغانستان کې د دولتونو رامنځته کول(. 10

افغان انګلیس دوهمه جګړه . 11

رڼا او دفاع )د افغانستان د نفوسو،تاریخ او روانو پېښو په باب لیکنې (. 12

دموکرايس په اوسني جهان کې . 13

د کابل سلطنت بیان . 14

زما غوره لیکنې . 15

افغانستان په ورستیو پنځو قرنونو کې . 16

خاطرې )د یوې دورې لنډ تاریخ( . 17

د ثور کودتا د افغانستان د اوږدې بې ثباتئ پیالمه . 18
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د ثور کودتا او د هغې ژورې پایلې . 19

تاریخ څه ته وایي؟ . 20

جان سټوراټ مل په ۹۰ دقیقو کې . 21

د انسانتوب په اړه د اخالقپوهنې پرنسیپونه . 22

جنګ او زمونږ نړۍ . 23

د سقراط، افالطون، ارسطو، اپیکور او زینو په نظر ښه انسان . 24

یادونه : د پوهاند محمد حسن کاکړ، ژوند او علمي کارونو په اړه د ال ډېر معلوماتو 

لپاره الندې ویبپاڼه وګورئ:

www.kakarfoundation.com


