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 2023مارچ  25شنبه                                                    نویسنده: مرجان کمال        

                  بازنگری و تبصره: حمید انوری      

 البالی کتاب ماندگار از                   

 " افغانستان در تالطم تاریخ"                  

 منه قسمت                                                   

 آبدات تاریخی قندهار ] 

اعمار گردیده است  که به صورت یک تپه است  ک مندیگ، ]در قندهار[از جملۀ آبدات تاریخی دیگر 

و در اثر ساختمان های مکرر یکی باالی دیگر به وجود آمده است، قدامت   است متر    31  و ارتفاع آن 

از انسان ها، مانند سنگ های   ئی سال قبل می رسد، در بین آن آثار و نشان ها  9000تاریخی آن به  

صیقل شده و استخوان های صیقل شدۀ حیوانات، و در طبقۀ آخر آن آثار مسی نیز وجود دارد، که  

 مختلف تکامل زندگی انسان را نشان می دهد.  در حقیقت دوره های 

 

 کمندیگ                                                        

سانتی متر و به عرض    55در باالی یک سنگ به طول    ، کتیبۀ آشوکا: در نزدیکی دروازۀ شهر کهنه

 [ سانتی متر نقش گردیده است. 50
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در قسمت این آثار تاریخی پرارزش و مهم، از گوگل استمداد می جوئیم تا معلومات بیشتر و مؤثق  

پیشکش کنیم. هرچند زنده یاد "مرجان کمال" در حد توان و امکانات خود و  تر را خدمت عالقمندان  

نظر به شرایط و اوضاع و احوال آن زمان، از چشم دید ها و معلومات به دست آورده از ساکنان  

اصلی منطقه و نیز کتاب های متعدد، معلومات جامع و مختصر گردآوری نموده بوده است، اما خالی  

الطم  از مفاد نخواهد بود اگر بتوانیم همین معلومات دست داشته از کتاب ماندگار"افغانستان در ت

 تاریخ" را اندکی توسعه دهیم، تا چه قبول افتد و چه در نظر آید: 

از   بیندوساره  پیش از زایش مسیح فرمانروایی کرد. وی پسر  232تا    2۷3آشوکا از سال  ...    } آشوکا:  

قاره  موریایی  شاهان شبه  بیشتر  بر  و  از   بخش   ،هندوستان بود  گرفته   افغانستان هایی  امروزی 

جنوب  بنگال های  دوردست در   میسوره تا تا  راند  گوآی و  فرمان  دو  .کنونی  از  آشوکا  نام   ..

 .. .بی غم است  به معنی  سانسکریت  درست شده که در  شوکا و آ بخش

به آن )عدالت( دادگری  آشوکا کارگزاران خود را  نیز بر  داد و وارسانی  تا حد  فرمان  ها گمارد و 

داد. وی کشتار جانوران را نیز محدود ساخت و برای    امکان بر آزاد ساختن زندانیان فرمان می 

نیز جانوران و  برای خانواد )شفاخانه(   بیمارستان  مردم  با    خاصیخویش رسم    ۀساخت.  پیوند  در 

شمرد    اجباریها را    صدقه دادن و برآوردن نیازهای نیازمندان بنیاد نهاد. ارج و احترام به همه دین

های دارویی را گرد    شتافت. وی فرمان داد تا گیاهان و میوه   های دیگر می   و به دیدار مردم دین 

زار بسازند و   (Mango)ام  انبه  و انجیر هندی های  باغ   ، ها  آورده در سراسر هند بکارند، در راه 

)مغزن آب  و نیز بر سر هر چاه آبشخوری  )حفر کنند(میل برای آشامیدنی مردم چاه بزنند   1۸در هر  

 ویکی پدیا..{ .بسازند  نوشیدنی( 

کتیبه های تاریخی "آشوکا" به لینک  شخصیت و  هموطنان می توانند جهت معلومات بیشتر در مورد  

مستفید  ، مؤرخ شهیر افغان  "کهزاد   "احمد علینوشته های ماندگار زنده یاد از  ذیل مراجعه کرده و  

   گردند.

http://www.ariaye.com/dari10/tarikh/kohzad7.pdf
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 کتیبه های آشوکا 

 و اما در مورد آثر باستانی"مندیگک": 

    

   

 افغانستان  کمندیگ ۀ تپ"  

کیلومتری    50تمدنی ارغنداب ارتباط داد که در شمال این منطقه و در  ۀاین تپه را می توان با حوز 

  20موازی مجرای ارغنداب با فاصله    ۀشهر فعلی قندهار واقع است و به صورت دقیق تر در در

حدود هشت کیلومتر به    ،گرشک و اگر از طرف ولسوالی خاکریز برگردیم  –میلی جاده قندهار  

 .قرار گرفته است طرف ارغنداب در سمت راست جاده 

این محدوده کمتر است  ناحیه  های  در ازمنه    اما احتماالا   ، امروزه اراضی زراعتی در  این  گذشته 

 .توسط شعبه هایی از رود ارغنداب سیراب می شده و آبادی هایی در آن وجود داشته است 

میالدی در شمال شهر قندهار در ناحیه مندیگک صورت گرفت،    1951طی تحقیقاتی که در سال  

نشان می دهد که مردم افغانستان از سه هزار سال قبل از میالد، خانه هایی از خشت می ساختند، به  

زراعت و مالداری می پرداختند و از اسلحه، زیور آالت مسی و ظروف سفالین دارای اشکال هندسی  

http://www.ariaye.com/dari10/tarikh/kohzad7.pdf
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استفاده می کرده اند . این در حالی است که بسیاری از کشورها در آن زمان از این قبیل امکانات  

  .بهره ای نداشته و روابط اجتماعی آنها به صورت نامتمرکز بوده است 

قبل تاریخ فرانسوی، با انجام  آثار  شناس و متخصص    موسیو کزال، باستان (  133۸)   19۵9در سال  

  31های مختلف را یکی پس از دیگری کشف کرد.    ی پانزده طبقه آبادی دوره یازده مرحله حفریات 

متر ارتفاع تپه مذکور از تراکم آبادی هایی پانزده گانه ای صورت گرفته است که در طی سه هزار  

سال قبل از میالد بر روی هم آباد شده است. تحقیقات انجام شده باستان شناسان روی آثار بدست آمده  

 .آثار عصر مفرغ ) برنز( می کند حکایت از 

  ۀ هللا کاظمی که از تحصیلکردگان قندهار بوده و روزگاری به حیث معاون پروژ  آقای شاه نعمت 

های گروه فرانسوی در مندیگک بوده و    مند ایفای وظیفه می کرد، می گوید که شاهد کاوشرهی

کشف شده در حیدر آباد و سند    ها و ابزارهای مکشوفه در این تپه، مشابه به آثار  ظروف وسفال 

های خویش در منطقه، آثار شبیه    پاکستان می باشد. وی همچنین موفق شده است در طی ماموریت 

مند کشف  ربه مندیگک را باالتر از مسیر زیارت شاه مقصود قندهار در نواحی نزدیک رودخانه هیا

ها    هایی جریان داشته و قافله   کند و بدین ترتیب می توان حدس زد در طول این مسیر، رفت و آمد 

های آریایی به    و کاروانهایی عبور و مرور کرده اند و نیز به احتمال زیاد مسیر مهاجرت دسته

 بع مختلف انترنت ااز من" .طرف غرب و ایران امروزی از همین ناحیه صورت گرفته است 

ه یاد"مرجان کمال" درود و دعا بفرستم و از آن دخت صادق افغانستان دارد به روان پاک زند جا

ابرز سپاس نمایم که با مطالعۀ  هر صفحۀ کتاب پربار"افغانستان در تالطم تاریخ"، بر معلومات 

اندک من از سرزمینم، افزوده می شود و بیشتر تالش میکنم تا در راه ایشان قدم گذارم، هرچند از 

بیشتر از دو االتر و واالتر است و گویا از دور دستی به آتش دارم و آن روانشاد توان من خیلی ها ب

عمر عزیز شانرا در داخل آتش سپری نموده و مصدر خدمات بس پربار  از بهترین سال های  دهه

 و عملی گریدند. روح و روان شان شاد و یاد عزیز شان همیش گرامی باد!اجتماعی ، بزرگ علمی

 


