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  د جنډې پورته کولو تاريخي ريښې؟
  

يواوږد مستند فيلم وني کانال د مغولو د ژوندانه، کولتور او تاريخ په اړه يڅو کاله مخکي د انگلستان يوه تلويز

) نوروز( د دې اوږده مستند فيلم په يوه برخه کي يې داسي صحنه وښوول، چي د کال په لومړۍ ورځ . خپورکړ

د ليري پرتو مغلو د جنډې پورته . يې زموږ افغانانو د جنډې پورته کولو له مراسمو سره بشپړ ورته والی درلود 

د جنډې پورته کولو د مراسمو په » نوروز« ستان په مزار شريف کي دکولو ددې مراسمو په لٻدو سره ماته د افغان

باره کي ځيني پوښتني پيدا سوې، چي دلته يې د علمي څٻړني او شنني په مقصد د ھيواد د فاضلو مؤرخانو او 

ي اما مخکي تر دې چي د جنډې پورته کولو د دود او رواج د ريښې، تاريخي بدلونو او دين. محققانو مخ ته ږدم 

ارزښتو په باب خپلي پوښتني وړاندي کړم، ضروري گڼم چي د مسألې د ښې شنني او سپړني له پاره يو ځل په 

چټکۍ سره د دې لرغوني ھيواد په اړه د ځينو تاريخي او جغرافيايی آثارو پاڼي واړم؛ او د ھغو په رڼا کي دا 

و څنګه پيدا سو؟ موږ ته تر را رسٻدو پوري حقيقت څرګند کړم، چي د بيرغونو يا جنډو ځړولو دود کله، چيري ا

 يې څه بدلونونه او پړاونه وليده؟ 

د څٻړنو له مخي،  ) ع١٩٨۴/  ش١٣۶٣  -  ع١٩١٠/ ش١٢٨٩(  ارواښاد عالمه عبدالحي حبيبي - د لوی استاد 

وگانوکي څلور زره کاله دمخه کله چي آريايان تر آمو سيند را واوښته، نو يې د بخدي په ھوارو او ارتو ورش

په مشرۍ يې په بلخ ) جم(يما /   د ويونگھوت، ويونگھان يا ويونجھان د زوی يمه- واړول؛ او د خپل لومړني پاچا

په نامه يو دين ) د خدای ستايني( مزديسنا = په ھمدې وختو کي خلگو د مزده يسنه . کي يو متمدن ښار جوړ کړ

زردشت، سپينمه يا ( د دې دين مؤسس زره ثوشتره . لرلې جوړ کړ، چي ځانگړي  عقايد، قوانين او الرښووني يې 

  ) .١٢ -١١ن تاريخ مختصرافغانستاحبيبی، (ؤ ) سپينتمان

کي د نوي ښار او مدنيت څرنگوالی داسي » واره « لوی استاد د ھمدې اثر په يوه بله برخه کي د بلخ يا بخدي په 

 ق م څخه پيل کيږي، په بخدي کي لومړنی پاچھي ١٢٠٠د اوستايي مدنيت په دوره کي، چي له « : بيان کړی دئ 

جوړه کړه، چي اوږدوالی او پلن والی يې » واره« يما د اھوره مزده په  امر يوه / يمه: اوستا وايي . نظام جوړ سو

په اندازه ؤ؛ او په ھغه کي يې د پسو، غواوو، سپو، مرغانو او داسي ) د آس ځغلولو ډگر يا ميدان( د يوه اسپريس 
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کي يې په » واره« په . په ګچه وکينه ) ميل(د اوبو ځای يې ھم د يوې ھاترې . رو حيواناتو نمونې خوندي کړې نو

خاص ترتيب سره بازارونه، کوڅې او خونھونه جوړ کړه؛ مګر په دغه ښار کي يې ناجوړو، درواغجنو، بدخويه، 

کي جوړ سو؛ او » واره« ړنی ښار د بخدي په په دې ډول، د آريايي مدنيت لوم. پٻسو او لٻونو ته ځای ور نه کړ

اوښتې » بھار« سوې ده؛ او په دري کي په » وھاره« ھغه کليمه ده، چي په سنسکريت کي » واره « دا اوستايي 

 تاريخ مختصر افغانستانحبيبی، ( ». ده، چي د بلخ نوبھار يې تر لومړنۍ اسالمي پٻړۍ پوري پر ځای ودان ؤ

١۵. (  

په پيل کي يوه واره باره يا کوچنی » وھار« نومو مقالو کي کاږي، چي دغه » واره« او » نوبھار« لوی استاد په 

وروسته په بٻالبٻلو . يې متولي ؤ) اوروتت نده(کوټ ؤ، وروسته د زردشتی دين مرکز سو؛ او د زردشت زوی 

ه، وھار، بھار له يوې ريښې وار« : ژبو کي د دغو ټکو اتيمولوژيکي شنني او شکلي بدلونو ته داسي اشاره کوي 

څخه دي، مطلب يې لومړۍ پال يو کوټگی يا کالچه وه، وروسته معبد سو، او دا ريښه زموږ د اکثرو ښارو او 

« ځايونو په نومو کي ليدله کيږي؛ لکه ننگرھار، کندھار، چپرھار او ھمدغه آريايي کلمه ده، چي په ھندي کي 

  ) .»واره « ؛ حبيبي، » نوبھار« حبيبي، (» .بور کيځني جوړ سو؛ لکه په الھور او بم» ھور

کله چي بودايي دين دې خاوري ته «:   لوی استاد د دې نامتو معبد تاريخي بدلونو ته د کتني په ترڅ کي کاږي 

په » نوويھاره «واوښت، نو بودايانو د) بتکده( الره وموندله، د اورپرستۍ دغه زردشتي معبد په بودايي بودتون 

د لوی استاد له ژورو او مستندو . واوښت » نوبھار« ورپسې دا ټکی د زمانې په تٻرٻدو سره په . اد کړنامه ي

«   بودايي معبد په دې نامه نه يادٻده، بلکي ټول ھغه معابد ھم د -تاريخي څٻړنو سره سم يوازي د بلخ زردشتي 

انيانو د لوی پاچا د واکمنۍ تر سيوري الندي په نامه يادٻده، چي بودايانو په خراسان او سند کي د کوش» نوبھار

په نامه يوه » نوبھار« کي د) روھري( ھـ ق کي د ِسند په پايتخت اورور) ٩۵( جوړکړي وه؛ مثالً په پينځه نيوي 

ؤ، چی ددغه ښار يوه » نوبھار« په سمرقند کي ھم يو. کي يې يادونه سوې ده» چچ نامه« بتخانه وه، چي په 

  ). » نوبھار« حبيبي،( » . ه مشھوره وه دروازه يې په نام

نوم د ھغه ښايست، پرتم او شھرت ته پام سره، د تبُرک او تيمن په بڼه د نورو » نوبھار« په دې ډول گورو، چي د 

  .ځايونو پر معابدو ھم ايښوول کٻده 

ي د نړۍ د ځينو مؤرخينو، د تاريخي معبد د بٻالبٻلو اړخونو په باره ک» نوبھار« د ليکني په دې برخه کي د بلخ د 

جغرافيا ليکوونکو او سياحانو د نظريو لنډيز وړاندي کوو، چي په دې توگه له يوې خوا د درنو لوستونکو ذھنونه 

روښانه کړي؛ او له بلي خوا  د طرحه سوو موضوعاتو په اړه د يوې معقولي او علمي نتيجې په تر السه کولو کي 

   .مرسته وکي 

ھجري ) ٩(يا نھم ) ٢٠(عيسوي کال د اپرٻل پر شلمه )۶٣٠(سنگ چي د شپږ سوه دٻرش د چين زاير ھيون ت

د ھيون تسنگ د وينا له  .د بودايي دين لوی معبد دئ » نوه ويھار« قمري کال په بلخ کي ؤ، وايي چي د دې ځای 

دٻده، د بودا بت او د په نومونو يا» نوبھار« او » نوويھار« کي، چي وروسته د» نواسنگھارامه « مخي د بلخ په 

  شاطر خان يې د غال کولو ھوډ - ھغه د ايښوولو خونه په دونه قيمتي غمييو ښکلی سوي وه، چي د يفتلي پاچا زوی

د ھيون تسنگ له وينا سره سم ) . ۶۶٧تاريخ افغانستان بعد از اسالم ؛ حبيبی، ١٠٩سي يو کې لومړی کتاب ( وکړ 

بودا يو غاښ، د غسل کولو لگن او جارو پراته وه، چي ټوله په جواھرو په ھمدې کال د بلخ په نوبھار کي د 

  ) .»نوبھار« حبيبي، ( ښايسته سوي وه
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د دريمي ھجري پٻړۍ مشھور مؤرخ او جغرافيا ( يعقوبي  يعقوب بن جعفربن َوْھب بن واضحياحمدبن اب

نوبھار، چي د برمکيانو . . .  « :د ځای ځايگي په اړه داسي کاږي » نوبھار« کي د » البلدان«په ) ليکوونکی

په يوه کونج يا څنډه کي پروت دئ؛ او د ښار له دولسو بارو څخه د ھغه تر مخامخ دروازې ] بلخ[خونه دئ، د ښار

  ).٢٣۶؛ بيژند ۶۴يعقوبي ( » .پوري يو فرسخ الره ده

 يوازي دونه وايي، چي د د جغرافيايي موقعيت په باره کي» نوبھار«ځيني عرب مؤرخين او جغرافيا ليکوونکي د 

سيند يې له دروازې سره »  بلخ آب «د . کي پروت ؤ] حصار، احاطه، څلورديوالي [ معبد په ربض » نوبھار« 

» نوبھار« تٻرٻده؛ او لکه څنگه چي محمود بن امير ولي بخاري په اوولسمه عيسوي پٻړۍ کي کښلي  دي، د

 جغرافيای بارتولد،(  وخت کي يې د خواجه سلطان دروازه بلله دروازه د ښاره په جنوبي برخه کي وه، چي په ھغه

تاريخ افغانستان بعد از اسالم ؛ حبيبی، )خطی(محمود بخاری بحر االسرار فی مناقب االحرار  بحوالت ۵٩ تاريخی

۶۶۶ .(   

يخی  تار« په خپله ) ع١٩٣٠  -١٨۶٩( بارتولد  والديميروويچيواسيلنامتو روسی څٻړونکی او ختيځ پوھاند 

د يوې چيني شرحي پر بنسټ، د نوبھار په معبد کي د بودايي دين څو روحاني کسان ښخ « : کي وايي » جغرافيه 

فوټه ) ٢٠٠(د معبد په شمال کي يې د ھډوکو د ساتني له پاره يو ځای جوړه کړې ؤ، چي دوه سوه . سوي دي 

تاريخ افغانستان بعد از اسالم ؛ حبيبي، ۵٩تولدبار( » .په سوھيل يا جنوب کي يې بل معبد ؤ. لوړوالی يې درلود

۶۶٧. (  

په » اشبت « گومبته د » نوبھار« په وينا د ) ھـ ق٣٣٠  - ٢۵۵( کي د ابن فقيه ھمداني » مختصر البلدان «په 

 نامه يادٻده، چي د سلو مترو په اندازه يې لوړوالی او پراخوالی درلود؛ او شاوخوا ته يې د متوليانو له پاره درې

حجرې لرلې؛ د کابل او چين پاچھان يې ليدو ته ورتله؛ او د ھغه غټ بت عبادت به يې کاوه، ) ٣۶٠(سوه شپٻته 

تاريخ ؛ حبيبی، ٣٢٣ھمدانی ( چي په معبد کي ايښوول سوی ؤ ؛ ځکه چي نوبھار د بت پالوونکو د عبادت ځای ؤ

  ) .۶۶٧افغانستان بعد از اسالم 

برمکيانو په بلخ کي پر يوه بت خونه جوړه کړه، چي نوبھار يې بولي؛ او د « : ي ابن فقيه ھمداني يو بل ځای ليک

عجمو ھغي خوني ته درناوی کاوه؛ سوغاتونه او تحفې به يې ور وړې؛ په ورٻښمينو ټوکرانو . نوي په مانا دئ 

وا درې سوه شپٻته د خوني پر شاوخ. به يې بلله، بيرغونه ځړول » اشبت«کي به يې پٻچله؛ د ھغه پر گومبته، چي 

ھر خادم يا . حجرې يا مقصورې جوړي سوې وې، چي د نوبھار خدمتگاران او متوليان به پکښي اوسٻده) ٣۶٠(

د نوبھار لوی متولي يې برمک . متولي به يوه ورځ خدمت کاوه؛ او تر بل کال پوري به بيا خدمت ته نه  حاضرٻده

  ) .٢٣۵؛ بيژند ١٧٢ھمداني(» .ک وايهد نوبھار ھر متولي ته به يې ھم برم. . . باله 

« يا » معادن الجوھر« يا » مروج الذھب « په ) ع په شاوخوا کي٩۴١/  ھـ ق٣٣٠د ( مسعودي -نامتو مؤرخ 

د بلخ د نوبھار ودانۍ ډٻره ټينگه او پياوړې ده؛ او پر سر يې د سلو گزو په « : کي کاږي » مسعودي تاريخ 

مسعودي ( » . بيرغونه ځړولي دي؛ او شاوخوا دٻوالونه يې ھم لوړ او پلن دي لوړوالي د نيزو په څوکو زرغونه 

  ) . ۶۶٧اسالم تاريخ افغانستان بعد از  ؛ حبيبی، ١٣٧/ ٢

او » است « ، »استن « ودانييو يوه لويه گومبته لرله، چي عربو ليکوالود » نوبھار« لکه څنګه چي ګورو د بلخ د 

په نامه کښلې » استن « کي ھغه د » معجم البلدان «ياقوت حموي په . ده کړې دهپه بٻالبٻلو نومونو يا» اسبت « 

ده، چي لوړوالی يې تر سلو گزو ډٻرؤ؛ او ھري خواته يې گردي رواقونه يا سايوانونه لرل؛ او پر شاوخوا يې د 

يې په ورٻښمينو حجرې جوړي سوې وې؛ لويه گومبته به ) ٣۶٠(خدمتگارانو او متوليانو له پاره درې سوه شپٻته 
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ً شپږ کيلو [ کي ليدل کٻدې، چي دولس فرسخه» ترمذ« ټوکرانو کي پٻچله؛ د معبد جنډې به په  ھر فرسخ تقريبا

  ). ٣٠٧/ ۵معجم البدان ( له ھغه څخه ليري ؤ] متره

رو په حواله د ختيځ خالفت د ھيوادو په تاريخي جغرافيه کي د نوبھار په اړه د نو» مروج الذھب « لسترنج د 

نوبھار يې د کعبې له خوني سره د سيالۍ له . . . « : مؤرخانو د بيانونو پر راوړلو سربٻره، دا خبري ھم کاږي 

پاره جوړ کړی ؤ؛ دٻوالونه يې په قيمتي غمييو ښايسته کړي وه؛ او زريني پردې يې پر ځړولي وې؛ د اورپالني د 

ته يې د ورٻښمينو ټوټو بيرغونه يا جنډې ځړولي وې، دغه معبد پر سر يې لويه گومبته جوړه کړې وه؛ پر گومب

چي د باد او سٻلييو پر مھال به له باور نه کٻدونکي واټن څخه دوري ھوري رپٻده؛ يو لوی بت  او څو نور بتان 

پکښي ايښوول سوي وه؛ او له کابل، ھند او چين څخه به يې ډٻر خلگ زيارت ته ورتله؛ وروسته تر دې، چي بتانو 

د نوبھار شاوخوا مځکي اووه په اووه فرسخه کي .   برمک الس به يې مچاوه-ې سجده وکړه، د لوی متولي ته به ي

» . ته وقف سوي وې؛ د معبد پراخ لگښتونه د مځکو له عايداتو څخه ورکول کٻده) آتشکدې( دې اورپالونکي معبد

  ).  ٢٣۵بيژند ( 

کي د اورپالني او بت پالني دواړو نښي نښانې » بھارنو« د لسترنج له بيان څخه په څرګنډه ښکاري، چي په 

« ھم د)  ھـ ق۵۴٨ -۴٧٩( ابی الفتح محمد بن عبدالکريم شھرستاني -مؤلف » ملل و نحل« د . خوندي وې 

له دغه « :په شان غيراسالمي معابدو د ديني بدلونو په اړه ھمدې خبري ته د اشارې په ترڅ کي ليکي » نوبھار

د بت پالوونکو . واوښته ) آتشکدو( ني پخوا بتخانې وې، چي وروسته په اورپالوونکو معابدوډول معابدو څخه ځي

تر منځ به ډٻري شخړي پٻښٻدې، نو ځکه به الس پر الس اوښته؛ ھرڅوک چي به واکمن سو، د نورو معابد به يې 

وچھر په بلخ کي جوړ کړ؛او له ھغې ډلي څخه يو ھم نوبھار دئ، چي من. . . د خپل دين او مذھب په معابدو اړول 

  ). ٢٣٧؛ بيژند ۴٢٨شھرستانی ( » . بلخيانو د اسالم تر راتگ وروسته وران کړ

« ھم په خپل تلپاته اثر)  ھـ ق۴١١  -٣٢٩(   حکيم ابوالقاسم فردوسي طوسی - د پارسي ژبي نامتو حماسي شاعر 

ته د درناوي او » نوبھار« شتي پاچھان بهکي د لسترنج مخکني ټکي ته اشاره کړې ده، چي د بلخ زرد» شاھنامه 

تعظيم له پاره ورتله؛ او دې اورپالونکي معبد د ھغه وخت زردشتيانو ته د مسلمانانو د کعبې شريفي مقام او منزلت 

  : درلود؛ ھغه وايي

  چو گشتاسپ را داد لھراسپ تخت

  فرود آمد از تخت و بربست رخت

  »نوبھار« به بلخ گزين شد بدان 

  پرستان بدان روزگارکه يزدان 

  مر آن خانه را داشتندی چنان

  ) .٢٢تاريخ مختصر افغانستان ؛ حبيبی، ٢٣۶بيژند (چو مرکعبه را تازيان اين زمان    

  

« : د معبد يادونه کوي؛ دی وايي » نوبھار« د حدود العالم من المشرق الی المغرب نامالوم مؤلف ھم په بلخ کي د 

په پخوا زمانو کي د پاچھانو ودانۍ پکښې وې، چي خورا عجب . اچانو استوگنځی ؤ بلخ لوی او سمسور ښاراو د پ

بلخ د سوداگرو ځای دئ؛ په ھغه کي يو لوی سيند يا رود دئ، چي . نقش و نگار يې الره، ھغو ته يې نوبھار وايه 

ستوده ( » ... نوزي د باميان له شاوخوا څخه راځي؛ او بلخ ته نيژدې پر دولسو برخو وٻشل کيږي؛ او ښار ته ن

  ) .٢٢٩؛ بيژند ٩٩



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٥

ھم د ځينو نورو مؤرخينو او )  ھـ ق٨٣۴  - ٧۶٣(زموږ ھراتي مؤرخ او جغرافيا ليکوونکی حافظ آبرو 

منوچھر په بلخ کي يو خونه جوړه کړې وه، چي نوبھار يې باله؛ او تر ټولو « : جغرافيانگارانو په تأييد وايي 

 کٻده؛ د دې خوني تاداو يې سل په سل کي ايښی ؤ؛ خو لوړوالی يې تر سلو گزو بتخانو لويه وه؛ ډٻر درناوی يې

  ). ٢٣۶بيژند ( » .زيات ؤ

د بلخ له عجايبو څخه : کي ليکي» مجمع الغرايب « په ) ھـ ق په شاوخوا کي ٩٧٠د ( سلطان محمد مفتي بلخي 

کړې وه، چي لوی والی يې سل گزه په سل يوه دا وه، چي د برمکيانو کور نۍ د بلخ په چپاخان کي يو خونه جوړه 

. گزه کي او جگوالی يې دوه سوه گزه ؤ؛ او د نړۍ له بٻالبٻلو سيمو څخه پاچاھان او خلگ د ھغه طواف ته راتله

( ». دغه خونه يې د اميرالمؤنين عثمان د خالفت پر مھال ورانه کړه؛ او د چپاخان ځای د بلخ قبلې خواته دئ 

   ). ۶۶۶تان بعد از اسالم تاريخ افغانسحبيبی، 

يا )  ھـ ق۴٠( د اسالمي دورې ترڅلوٻښتم » نوبھار« د لوی استاد ارواښاد عالمه حبيبي دڅٻړنو له مخي د بلخ 

تر دغه کال وروسته د حضرت معاويه بن ابوسفيان د . کال پوري ال ھغسي ودان ؤ ) ع۶۶٠(شپږ سوه شپٻتم 

( ثم سلمی، بلخ ونيو او دا معبد يې و نړاوه؛ او ھمداسي متروک پاته سو  فاتح قيسل بن ھي-واکمنۍ پر مھال عربي 

  ).٩٢ تاريخ مختصر افغانستان؛ حبيبي، »نوبھار« حبيبي، 

په يو «: د وروستييو پرمختياوو په اړه داسي کاږي » نوبھار«  عالمه حبيبي، تر نړٻدو وروسته د - معظم استاد 

 يحيا برمکي زوی د خراسان والي سو، ده غوښتل چي ددغه معبد ھـجري کال چي فضل د) ١٧٨( سلو اته اويا

خرابې وراني کي او پرځای يې ماجت جوړ کي، مگر دا ودانۍ داسي ټينگي وې، چي نړول يې گران ؤ، نو ده يې 

دا ماجت چنگٻز و نړواوه؛ مگر وروسته بيرته . يوه گوښه ورانه کړه، او پرځای يې اسالمي ماجت جوړ کئ 

  ».ودان کئ، لکه چي د ابن بطوطه تر وخته ال ھم د اسالمي نړۍ يو لوی او پرتمين ماجت ؤمسلمانانو 

د » نوبھار« لکه څنگه چي مخکي ھم څو ځايه يادونه وسوه د بلخ د برمکيانو مشھوره کورنۍ تر اسالم دمخه ال د 

د جعفر برمکي تر مړيني . ٻده ھمدا کورنۍ د عباسيانو د خالف پر مھال د وزارت مقام ته ورس. معبد متوليان وه 

  .پرمخ وران سو» نوبھار«وروسته، 

  : يو  عرب شاعر دې موضوع ته داسي اشاره کوي

  اوحش النوبھار من بعد جعفر

  و لقد کان بالبرامک يعمر    

  .      چي د برمکيانو پر مھال ودان ؤ، د جعفر تر مړيني وروسته وران او برباد سو» نوبھار«ياني ھغه 

  )»نوبھار«، حبيبي(

  

په نامه يې ليکلې » بيرق در افغانستان «  تحقيقي مقاله کي، چي د-لوی استاد د پټي خزانې په تعليقاتو اوھغه علمي 

تر مٻالد لږوډٻر زر کاله (اوستا « : ده، زموږ په تاريخي ټاټوبي کي د بيرغو ځړولو دود ته داسي اشاره کوي 

دا لوړ بيرغونه د شپږ سوه ھجري قمري په شاوخوا کي د ياقوت حموي . بلخ د لوړو بيرغونو ښار بولي ) مخکي

په ) رض(فرسخو څخه په ترمذ کي ښکارٻده؛ اوھمدا بيرغونه تراوسه د حضرت سخي ) ١٢(تر وخته له دولسو 

مزار کي پاته دي ، چي د نوروز په ورځ په پرتمينو مراسمو سره پورته کيږي؛ او خلگ د افغانستان له گوټ 

  ). »بيرق درافغانستان « ؛ حبيبی، ٢۴١پټه خزانه » تعليقات،« حبيبی، ( ».ه ھلته د گډون له پاره ورځيگوټ څخ
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 ھـ ق کي ۵٧۴په (   ياقوت حمومي الرومي البغدادي -ارواښاد عالمه حبيبي د نامتو مؤرخ او جغرافيا ليکوونکي 

  :د بيان په اړه داسي تبصر ه کوي » معجم البلدان « د ) زوکړی

معبد ډٻر مشھور او لوی ؤ؛ په ورٻښمينو » نوبھار« دئ وايي د بلخ د .  ياقوت په دې تړاو ښه شرحه ليکلې ده«

د ھغه ځای خلگو عادت الره، چي نوې جوړه سوې ودانۍ به يې په گالنو . او نورو نفيسو ټوکرانو به يې پوښلئ ؤ

پټه » تعليقات،«حبيبی، (» .ته وړاندي کول پوښل؛ او د پسرلي په موسم کي به يې لومړني گلونه ھمدې معبد 

  ) .٢۴١خزانه  

  

د شأن او پرتم کيسې نه يوازي په بلخ، بلکي په نورو ھيوادو کي » نوبھار« په ولسي روايتونو او تاريخونو کي د

جالل او جمال د ھغه تر ورانٻدو څو پٻړۍ وروسته په » نوبھار« له ھمدې کبله د . ھم  پٻړۍ پٻړۍ ژوندی وې 

اصالً د » نوبھار«   عالمه حبيبي په نظر-د معظم استاد . اړسي ادب کي ھم په خورا شدو مد ستايل سوی دئ پ

کله چي شاعر د ښکال او سمسورتيا انځور کاږي، نو « : دی ليکي .  حسن او ښايست، مھابت او صالبت سمبول ؤ

حبيبي، ( » .ال او سمسورتيا ځای ؤد ښک» نوبھار« دا ځکه چي . په کلمه کي سره نغاړي » نوبھار« ھغه د

  )»نوبھار«

د غزنويانو د . په اړه څو بيتونه را اخلو» نوبھار« دلته د مثال په توگه د څو پارسي ژبو شاعرانو په کالم کي د 

داسي » نوبھار« او » بھارخانه « په دې بيت کي )  ھـ ق۴٣١  -٣۵٠(  عنصري بلخي - دربار ملک الشعراء 

  :يادوي 

  برون» بھار خانه « از ! ترا که کرد بتا

  که کرد؟» نوبھار« جھان بروی تو بر من چو 

په (   سيستانيبوالحسن علی بن جولوغا -فرخي سيستاني مشھور   په - د غزنويانو د دورې وتلئ او منلئ شاعر

  :د بتانو په ستاينه کي داسي وايي » نوبھار« د ) ھـ ق کي مړ۴٢٩

  ره باد بھارمرحبا ای بلخ بامی، ھم

  »نوبھار« از در نوشاد رفتی يا ز باغ 

  خاصه اکنون کز در بلخ اندرون آمد بھار

  بلخ بس خوشست، ليکن بليخانرا باد بلغ

  مر مرا با شھرھای گوزگاناست کار

  بلخ را در چشم من حشمت نمايد» نوبھار«

  تا بھار گوزگانان پيش من بکشود بار

  :د بتانو او د بلخ د گالبو داسي ستاينه کوي » نوبھار« له برخه کي دفرخي سيستاني د خپل ديوان په يوه ب

  سه صد ھزار گونه بت است اندر او به پای

  »بھار« ھر يک چنان که خيره شود زو بت 

  »بھار«بدين خرمی جھان، بدين تاز گی 

  بدين روشنی شراب، بدين نيکويی نگار

  يکی چون بھشت عدن، يکی ھوای دوست

  » بھار« خ، يکی چون بت يکی چون گالب بل



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٧

( /٣٢sh/ghasidef/divanf/farrokhi/net.ganjoor://http) ؛  ٢٣٧بيژند  

  فرخي سيستاني او ځينو نور نامتو شاعران لکه حکيم سنايي غزنوي د -البته، د غزنوي پٻرھمدا پياوړی شاعر

  .اري بتانو په ستاينه کي ھم بيتونه لري، چي يادونه يې موضوع بلي خواته بيايي کندھ

  

 ابوبکر زين العابدين بن اسماعيل وراق ھروي، چي په ارزقی - د پينځمي ھجري پٻړۍ د دوھمي نيمايي شاعر

  : جنډې داسي ستايي» نوروز « د صحرا ښايست او د » نوبھار« ھروي مشھورؤ، د

  زين پس بروز چندباد بھار چونکه ا

  نمايد چو قندھار» نوبھار« صحرای 

  چون بر فراخت عيد عالمت بدست شب

  » نوبھار« نوروز در رسيد و علمھای 

په » نوبھار« د)  ھـ ق۶١٢ يا ۶٠٧ - ۵٣۵(گنجه يي /  نظامي گنجوي- د دري ژبي بل مشھور او نوميالی شاعر

  : ستاينه کي داسي وايي

  ددل افروز در بلخ بو» بھار« 

  کزو سرخ گل را دھان تلخ بود

  »بھار« پری پيکرانی درو چون

  »بھار« صنم خانه ھای چو خرم 

  

لږ و ډٻر شل پٻړۍ په منځنۍ آسيا کي د بٻالبٻلو دينونو د ثقافت، ديانت او » نوبھار« په دې ډول ګورو چي د بلخ 

ي او قيمتي آثار په ھمدې معبد کښي د چين، ھند او منځنۍ آسيا د ھونر او صنعت تر ټولو ښکل.  مدنيت مرکز ؤ 

  .خوندي سوی وه 

   

تر دې ځايه مو د مؤرخانو، جغرافيا ليکوونکو، سياحانو او اديبانو په ارزښتناکو آثارو کي ډٻر حقايق وليده، چي 

ھغه حقيقت، چي په دې لنډه ليکنه کي يې غواړو په . ھر يو يې پر خپل ځای بٻالبٻل تاريخي داستانونه بيانوي 

تر زٻږٻدو ) ع( اوستا د عيسا -نګار سره يادونه وکړو، يوازي دا خبره ده چي د زردشتيانو سپٻڅلي کتاب ټي

د تاريخي معبد پر » نوبھار« د بلخ د. کاله مخکي بلخ د لوړو جنډو يا بيرغونو ښار بللئ دئ ) ١٠٠٠(شاوخوا زر 

ھجري قمري پوري د نامتو مؤرخ او ) ۶٠٠(ګومبته به داسي زرغونه بيرغونه رپٻده، چي تر شاوخوا شپږ سوه 

لکه څنګه چي . ياني دولسو فرسخو څخه لٻدل کٻده» ترمذ«  ياقوت حموي په شھادت له - جغرافيا ليکوونکي 

سره يو » نوبھار « تاريخي اسناد او شواھد ښيي، دا جگي جنډې به په اوستا او نورو زردشتي کتابو کي د بلخ  له 

پر ګومبته د جګو بيرغونو ځړول، واقعاً زموږ په لرغونې » نوبھار« ډول ګورو، چي د په دې . ځای ستايل کٻدې 

سره له دې ھم دا حقيقت پوره نه ښکاري، چي دا ورٻښمني جنډې يا بيرغونه د ديني . مٻنه کي اوږد تاريخ لري 

ه پاره ؟  يا ښايي له د ښکال او ښايست ل» نوبھار« عقايدو له مخي وه، که د غمييو او جواھرو په څٻر يوازي د

يوې خوا د ښکال او ښايست اوله بلي خوا د تبُرک او تيمن په مقصد؟ تر دې خبري چي تٻر سو،  د مالومو آثارو له 

» نوروز« جنډې د اوسني دود په څٻر  يوازي د» نوبھار« مخي د دې خبري څرک ھم نه ښکاري، چي د بلخ د 

ر تله ځړٻدلي ساتل کٻدې؟  دا دوې خبري په مانا کي ډٻر توپير لري؛ تل ت» نوروزه « په ورځ پورته کٻدې،که بې 
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ځکه د بيرغونو ځړول کٻدای سي عامه بڼه ولري؛ لکه د اختر، جشن، ورزشي لوبو، ملي ورځو او داسي نورو 

خوښييو په خاطر د بيرغونو ځړول، چي په حقيقت کي د ھيڅ زماني او مکاني قيدتابع نه دي؛ په داسي حال کي 

په بله ژبه، جنډه د يوه ځانګړي ديني اوکولتوري .  جنډه پورته کول د خاصو زماني او مکاني شرايطو تابع دي چي

  .او ټاکلي ځای کي پورته کيږي ) نوروز(دود په شان يوازي پر ټاکلي وخت 

   

 "لوٻښت د څلور سوه دو څلوٻښت او څلورسوه درو څ(  عبدالحی گرديزی -د غزنويانو د دورې نوميالی مؤرخ 

د ځينو » نوروز« کي د ) زين االخبار( په خپل ارزښتناک تاريخ )  ھجري قمري په شاوخوا کي"۴۴٣ - ۴۴٢

دی  زموږ د آريايي پلرونو . ځانګړتياوو په بيانولو سره د جنډې پورته کولو دود او دستور ته ھيڅ اشاره نه کوي 

  :لو په لړ کي داسي کاږي او نيکونو په ژوند کي د بٻالبٻلو مھمو ورځو د تشريح کو

دې ورځي ته ځکه نوروز وايي، چي د کال پيل دئ؛ شپه و ورځ سره برابريږي ؛ سيوری تر دٻوالو تٻريږي؛ « 

په پاچھۍ کي د دوی دود او رسم داسي ؤ، چي  په دې ورځ به يې ] زردشتيانو[ د مغانو. لمر تر کړکييو را لوٻږي 

/ ې ورځ جمشيد پر ګيلګي يا خوسکي کښٻناست؛ او جنوب خواته د دٻوانوپه د: عجميان وايي . ماليات پيل کول 

   ) .۵١٨ګرديزی (» .دٻبانو او تورانو جګړې ته والړ؛ له ھغوی سره يې جنګ وکړ؛ او ټول يې مات کړه

کي د جنډې پورته کولو خبري ته اشاره نه کوي، مانا يې داده، چي ښايی » نوروز« دا چي عبدالحی ګردٻزی په 

  .ال او دستور د لرغونو آريايانو په زمانه کي نه ؤدا ج

  

پر ګومبته د زرغونو » نوبھار« د مؤرخانو او جغرافيانګارانو له بيانونو او روايتونوڅخه  په ډاګه ښکاري، چي د 

پر لويه ګومبته د » نوبھار« که د. بيرغونو ځړول د اسالم تر پيدايښت ډٻر زوړ او پخوانی دود دئ ورٻښمينو 

نو ورٻښمينو جنډو ځړول اصالً زردشتي دود او دستور ؤ، چي په بودايي او اسالمي دورو کي ھم پاته ؤ، بيا زرغو

نوپوښتنه دا ده چي  دا دود او بايده ولي د زردشتي دين په نورو معابدو کي نه ليدل کيږي؟ زردشتي دين خو تر 

ان په زردشتي معبدونوکي د جنډې پورته کولو اوسه د ايران په ځينو سيمو کي رواج دئ؛ مګر موږ ھيڅکله د اير

  .د دې خبري مانا دا ده، چي په اوسنۍ افغاني بڼه جنډه پورته کول اصالً آريايي رسم نه دئ .  جال نه وينو

  

دود او بايده دي د زردشتي او بودايي دين » نوبھار« ماته دا خبره يو څه له امکانه ليري ښکاري، چي د بلخ د 

يڅ الره او نفوذ نه وي موندلی؛ ځکه د مؤرخانو په شواھدو او اسنادو کي مو وليده، چي خلګو د نورو سيمو ته ھ

« يا »مروج الذھب « په . په نامه يادول » نوبھار« تبرک او تيمن له پاره په سند او سمرقند کي ھم خپل معابد د 

 بن الحسين بن علي يو الحسن علأب  -کي مو د نامتو عرب مؤرخ » مسعودي تاريخ « يا »  معادن الجوھر« 

د شرقي خالفت ( له ھغه بيانه څخه چي لسترنج په خپل اثر) ع٩۵٧/   ھـ ق٣۴۶ -ع  ٨٩۶/ ھـ ق٢٨٣(ي المسعود

ته د مسلمانانو د کعبې په شان درناوی » نوبھار« کي اخيستی دئ، دا وليده چي آريايانو د بلخ )تاريخي جغرافيه

دې .  م فردوسي په شاھنامه کي ھم دې خبري ته په روښانه ټکو اشاره سوې دهپر مسعودي سربٻره د حکي. کاوه 

« واقعيتو ته په پام سره نو د دې پوښتني وړاندي کول بې ځايه نه برٻښي، چي نورو زردشتي معابدو ولي د 

  د جنډې پورته کولو جال نه پاله؟» نوبھار

  



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٩

 دود اسالمي ريښه نه لري؛ او بايد يې ھم ونه لري؛ ځکه دا خبره ھم له ورايه څرګنده ده، چي د جنډو پورته کولو

څه ُسني، څه شيعه او (چي نه يې په اسالمي اصولو کي يادونه سوې ده؛ او نه يې ھم چا په نورو اسالمي ھيوادو

البته د دې خبري مانا دا نه ده، چي څوک دي په باميان کي د بودا د مجسمو . کي څه نښه نښانه ليدلې ده) څه نورو

د يوه څٻړونکي او پلټونکي په .  په څٻر دا تاريخي دود په ګولييو يا متحجرو اداري فرمانونو سره له منځه يوسي 

  .توګه زما مسووليت او رسالت يوازي د حقايقو شننه او سپړنه ده 

  

ال د ک) ع۶۶٠(ھجري قمري يا شپږ سوه و شپٻتم ) ۴٠(  په څلوٻښتم معبد خو» نوبھار« بله خبره دا ده، چي 

وروسته .   قيسل بن ھيثم سلمی له خوا و نړول سو-حضرت معاويه بن ابوسفيان د واکمنۍ پر مھال د عرب  فاتح 

د کنډوالو » نوبھار«   فضل د -  د يحيا برمکي زوی - ھـجري کال د خراسان والي ) ١٧٨( بياپه يو سلو اته اويا

د تاريخي اسنادو له مخي پوھٻږو، چي . ا وران سوپه يوه برخه کي ماجت جوړ کړ، چي وروسته د چنګٻز له خو

ع کال په ١٢٢١/  ھـ ق۶١٨يا١٢٢٠/  ھـ ق۶١٧د ) ع کي زوکړی١١۵۴/  ھـ ق۵۴٩په ( تموچن چنګٻزخان 

البته مسلمانانو د چنګٻزيانو تر ). ٢٠٨؛ غبار ٢ تاريخ مختصر افغانستانحبيبی، ( شاوخوا کي پر بلخ بريد وکړ

 ١٣٧٨ -١٣٠۴(   ابن بطوطه -ه ھغه ماجت ودان کړ، چي د مراکش د نامتو سياح خونړي تاړاک وروسته بيرت

البته، مخکي مو دې خبري ته لنډه اشاره وکړه، چي تاريخي . تر وخته ال په پوره برم او شان  سره والړ ؤ) ع

 شرايطو او په داسي. يا بل زردشتي معبدکي د جنډې پورته کولو رسم ته ګوته نه نيسي » نوبھار« سندونه په 

حاالتو کي نو تر ټولو مھمه او اساسي پوښتنه دا ده، چي په بلخ کي د جنډې پورته کولو دود او دستور له کومه را 

پيدا سو؟  آيا د بلخ بومي اوسٻدونکو دا رسم له چنګٻزي لښکرو يا د ھغو له پاته سوو کسانو څخه واخيست که 

نه اوس ھم زموږ افغانانو په څٻرد کال په پيل کي جنډې پورته څنګه؟  آيا دا خبره چي ليري مٻشت مغولي ولسو

   کوي، له ھغوی سره زموږ د ځينو تاريخي پٻښو د يو ځای والي يا اشتراک، ښکارندوی نه ده؟

   

بله پوښتنه دا ده، چي د جنډې پورته کولو دود او دستور څنګه تر دونه زماني پړاونو او مکاني بدلونو وروسته په 

  ن يا اوسني مزار شريف کي د حضرت علي کرم هللا وجھه پر مزار  بيرته را ژوندی سو؟خواجه خيرا

  .  د دې پوښتني د جواب له پاره بې ګټي نه ده، چي د ميرخوند له خولې د لسترنج بيان تر نظر تٻر کوو

په  » روضة الصفاء« د مشھور اثر) ع١۴٩٨  -١۴٣٣(  ميرخوند - لسترنج د ھرات د تيموري دورې د مؤرخ 

کله چي معين السلطنه اوخالفه : استناد د حضرت علي کرم هللا وجھه قبر موندني ته د اشارې په ترڅ ليکلي دي 

کي د بلخ په قبة االسالم کي د ايالت بيرغ لوړ کړئ ؤ، د بايزيد )  ھـ ق٨٩۵(ميرزا بايقرا په اته سوه پينځه نيوي 

 ته ورغی؛ او يو کتاب يې ورته وړاندي کړ، چي د سلطان بسطامي له اوالدو څخه شمس الدين نومی سړي بلخ 

  علي بن ابي طالب قبر د - په دې کتاب کي ليکلي وه، چي د اولياوو د پاچا . سنجر په زمانه کي ليکل سوی ؤ

ميرزا بايقرا سيدان، َمَخَور او قاضيان ور ټول کړه؛ او ھغه کلي ته . خواجه خيران د کلي په پالني ځای کي دئ 

ً شپږ کيلو متره[ه، چي له بلخ څخه درې فرسخهوالړ په ھغه ځای کي . ليري پروت ؤ] ھرفرسخ يا فرسنګ تقريبا

تر کيندني وروسته، د سپيني ډبري . ويې ويل، چي قبر وکينئ. يې يوه گومبته وليده، چي په منځ کي يې يو قبرؤ

د دې . هللا قبر دئ ] ولی [   علی - اسدهللا  -دا د رسول هللا د ورور:  يوه شنخته پيدا سوه، چي پر کښل سوي وه 

ميرزا بايقرا د سلطنت مرکز ھرات ته . ليکني په ليدو سره ټولو بې اختياره پر ھغه سپٻڅلې خاوره سجده وکړه

وروسته منصور خاقان ھورې ورغی؛ پر قبريې ډٻره لوړه گومبته او شاوخوا ته يې سايوانونه او . ايلچي ولٻږه 
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د ودانييو او کرني د ډٻروالي له کبله د ] اوسنی مزار شريف [ او په دې توگه خواجه خيران خوني جوړي کړې؛ 

مصر صفت وموند؛ او په لږ وخت کي دونه خلګ پکښي مٻشت سوه، چي بيان يې په ويلو او ليکلو کي نه ځاييږي 

   ) .٣۴ -٢٣٣؛ بيژند ۴٩ -۴۴٨لسترنج ( » . 

ار شريف کي د حضرت علي کرم هللا وجھه  د مزار موندني تاريخي دا چي څوک په خواجه خيران يا اوسني مز

ھغه څه چي موږ ته . پٻښه مني يا ھغې ته د شک او ابھام په سترګه ګوري، زموږ د څٻړني او پلټني موضوع نه ده

په دې ليکنه کي ارزښت لري، د دې ټکي روښانه کول دي، چي د جنډې پورته کولو دود څنګه سلګونه کاله 

پر مزار بيرته را ) رض(څخه شاوخوا درې فرسخه ليري په خواجه خيران کي د حضرت » نوبھار« ، له وروسته

ژوندی سو؟  زه ګومان نه کوم، چي مؤرخانو دي په خواجه خيران کي د حضرت علي کرم هللا وجھه تر مزار 

«  ارواښاد عالمه حبيبي د  - لوی استاد . موندني مخکي يا وروسته د جنډې پورته کولو دود ته اشاره کړ ې وي 

د ګومبتي ورٻښمينو زرغونو بيرغونو د تشريح او بيان په ترڅ کي يادونه کړې ده، چي دا بيرغونه » نوبھار

شک . په پرتمينو مراسمو کي پورته کيږي » نوروز« په مزار کي پاته دي؛ او د ) رض(تراوسه د حضرت سخي 

د » نوبھار« ارت  بيرغونه سړي ته په بلخ کي د زردشتيانو د نسته، چي په اوسني مزار شريف کي د سخي د زي

البته  دا خبره له تعقل او منطق بشپړ سمون لري، چي د زردشتيانو پخواني دوداو . ګومبتي بيرغونه ور په يادوي 

رواج پښت پر پښت، د مسلمانانو پر الس ماجتونو او نورو مقدسواسالمي ځايونو ته الره موندلې وي؛ خو د 

د جنډې پورته کولو له » نوروز« کي د بيرغونو ځړول په اوسني مزار شريف کي د» نوبھار « غوني بلخ په لر

که جنډه پورته کول په ريشتيا ھم د ھماغه لرغونو آريايي بيرغونو يوه  اليشه سوې بڼه .دود سره ډٻر توپير لري 

په نورو آريايي او زردشتي ټولنو کي ھم ژوندی وي، بيا نو لږ تر لږه بايد د دې دود او دستور ځيني نښي نښانې 

بايد يادونه وکوو، چي د افغانستان په ځينو  سيموکي د دې رسم يو و نيم ژوندي مثالونه او بولګې په حقيقت . وای 

داسي ښکاري، چي  ټول په مزار شريف کي د جنډې پورته کولو د وروستي دود په . کي زوړ تاريخ نه لري 

زماد اټکل له مخي ښايی په اوسنۍ بڼه د جنډې پورته کولو دود يا له بھر څخه راغلئ وي، . ي پيروۍ  باب سوي د

لکه څنګه چي يوه بولګه يې د برتانيې يوې تلوٻزوني شبکې په يوه مستند فيلم کي نندارې ته وړاندي کړه؛ اويا ھم 

 د ھيواد  له سترګه ورو مؤرخانو او .په دې ورستييو لسيزوکي د ھيواد په دننه کي د ځينو مذھبي ډلو نوښت وي 

مدققو څٻړونکو څخه ھيله کوم، چي په خپلو ارزښتناکو علمي څٻړنو او پلټنو سره دا نيمګړې پلټنه سمه اوبشپړه 

  . کړي 
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