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 1315ی افغانستان است که در بھار سال اين اولين تاريخ دورۀ باستان
 د مخفی از نظر مامورين مؤظف در کاغذ پوری نوشتم و بع،در محبس

  .عد حبس آنرا پاک نويس نمودمؤاز انقضای م

  

  احمد علی کھزاد

  

  

  

  

  :يادداشت

 کھزاد به مجرديکه از ماموريت در سفارت افغانستان در احمد علی
 –گشت از سرحد افغانستان ميربه وطن بًاجبارا  1314در سال روما 

ايران بازداشت شده و با زنجير و زوTنه به توقيف خانه کابل آورده 
  ون ھيچ نوع اتھام و بدون ھيچ نوعشد و برای مدت نه ماه بد

   و دليل اين بازداشت و حبسپروسه حقوقی در آنجا سپری نمود

   و ھم اگر بيگناه بود ھيچ نوع ھرگز برايش توضيح نشد

   . برايش داده نشدتیغرام

  .اين زمانی بود که محمد ظاھرشاه پادشاه افغانستان بود
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  ديودوتس اول و دوم  

  تغيير خانواده سلطنتی  
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  خانواده شاھی کوشان  

کدفيزس کوشانی، ھرمايوس يونانی، (کزولو يا کجولو کدفيزس   
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  ويما کدفيزس  

  سوتر مگاس  

  کنيشکا  

  کنيشکا و ديانت بودائی  

  واسيشکا  

  کنيشکای دوم  

  ويشکاھو  

  واسوشکا  

  واسودوا  

  زبان سيتی يا تخاری  

  

  )يونانو بودائی( صنعت گريکو بوديک –فصل دھم 
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  مکاتب صنعتی و ھنری ھده و سائر نقاط گندھارا  

  )گندھارای شرقی(با آثار ھندی ) گندھارای غربی (قايسه آثار ھدهم  
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  ھن ھا کی بودند و از کجا آمدند؟  

  مقابله ھن ھا با کوشانی ھا  

   خرابی آثار معابد بودائیھن ھا و  
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   قرار چشم ديد زاير چينی ھوان تسنگترک ھا  

   کاپيساشھزادگان ترکی نژاد قندوز و  
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  . م631– 630 در زمان ورود زائر چينی يعنی سال ھای وغيره نقاط  

     

  

   کزکی ھا–فصل سيزدھم 
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  کثرت مسکوکات ايشان در افغانستان و پنجاب  
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  فصل پنجم

  

  سلطنت موريا

  

  

ًاگرچه اساسا بعد از شرح فتوحات اسکندر بايست از صورت تجزيه شدن 
امپراطوری او و بعد از آن از سلطنت مستقل يونانی باختر و س�طين آن صحبت 
ميکرديم ولی در ين بين در ھند واقعه ئی به ميان ميآيد که از لحاظ تاثيرات 

اين .  کشور ما تذکر آن در اينجا ضروری به نظر ميرسدسياسی و مذھبی آن بر
واقعه عبارت از تشکيل شدن اولين امپراطوری بزرگ تاريخی ھند است که در 

عناصر متفرق و از ھم پاشيده و  ات اسکندر زمينه آنرا مھيا نمودهحقيقت محارب
ھندی را در مقابل دست خارجی يکجا ساخت و بعد از اينکه قادر به اخراج 

» اراکوزی«و حتی ) منطقۀ از کابل تا پشاور(ونانيان از پنجاب شدند، گندھارا ي
و بعضی نقاط ديگر صفحات جنوب ھندوکش را نيز جزء امپراطوری ) دھارنق(

اگرچه اين وضعيت مدت زيادی دوام نميکند زيرا طوريکه بعدھا . خود ساختند
مده و دست ھندی ھا از ًديده ميشود فورا سلطنت مستقل يونانی باختر به ميان آ

دين بودا » موريا«ولی چون در عصر . مناطق جنوب و شرق کشور کوتاه ميشود
 ھيکل و بعد ھا در اثر تصادم آن با روشبه مناطق شرقی کشور ما داخل ميشود 

 در اينجا بميان ميآيد و اين ديانت و ھنر و تراشی يونانی سبک ھنری جديدی
دو نقطه نظر از ين .  ما معمول ميباشدصنعت مدت ھزار سال در وطن عزيز

 ورود دين بودائی و تشکيل سبک جديد ھنری و صنعتی برای درک حقايق اساسی
برگرديم به اصل . تذکر عصر کوتاه نفوذ ھندی در اينجا Gزمی به نظر ميرسد

  .مطلب

  

 آنجا نرسيده بود، مصادف به اين عصر که سوقيات اسکندر به» گنگا«در منطقۀ 
 انبساط داشت و ،باشد» ناندا«که عبارت از خانوادۀ » مگدا«ھای راجااقتدار 

يعنی »  Pataliputraپوترا پاتالی«پايتخت اين سلطنت بومی تاريخی ھند شھر 
  .بود»  Patnaهپتن«

  

ًدر حاليکه در اثر تھاجمات مقدونوی ھا در شمال غرب ھند طبعا در سلطنت 
ده بود، يکنفر سرباز ھندی موسوم به يک سلسله پريشانی ھا به ميان آم» ناندا«
» ناندا«خوانده اند، خانواده شاھی » سندا گوپتا«که يونانيان او را » چاندرا گوپتا«

  .متصرف شد) م. ق322 – 321(را در » مگدھا«را سقوط داده و تخت و تاج 

  

بعد از وفات اسکندر و تجزيه شدن امپراطوری يونانی مشاراليه از کشمکش و 
ينان فاتح يونانی استفاده نموده مقدونوی ھا را از پنجاب تبعيد و دامنه نفاق جانش



طوری وسعت داد که در تاريخ ھندی بی » کابل«تا » گنگا«سلطنت خود را از 
بعد از تجزيه شدن امپراطوری اسکندر، سلوسيدھا که ميراث خواران . سابقه بود

ری جديد ھند کوششات عمده او در آسيا بشمار ميرفتند برای اضمح�ل امپراطو
حکمران بابيلون بعد از اينکه وGيات مديا، » سلوسيد نيکاتور«زياد نمودند چنانکه 

آريا، و بکتريا را فتح کرده امپراطوری . م. ق311سوز، فارس، پارتيا و بعد از 
از راه کابل به پنجاب . م. ق305را بنام خود تشکيل ميدھد، در سال »سلوسيد«

يکی از جنرال ھای اسکندر توجه او را به » انتيگون«ن ھجوم ميبرد اما چو
ھندی فايق نشده مفاد خود را در » چندرا گوپتای« به ،طرف غرب ايجاب نمود

 فيلی که از او دريافت کردند نه تنھا 500صلح و مسالمت ديد و در ازای 
، )کابل(» پاروپاميزاد«و ) حوزه ارغنداب(» اراکوزی«بلکه وGيت » گندھارا«
 و به اين )9(را نيز به او واگذاشت) بلوجستان(» جدروزيا«و ) ھرات(» رياآ«

ترتيب وGيات شرقی و جنوبی باختر برای چندی ديگر ھم جزء امپراطوری 
  . ھندی شد» موريا«

  

ھا منبسط شده مال » سلوسيد«و » موريا«بعد از ين مصالحه روابط امپراطوری 
ه کابل و بلخ به بنادر بحيره کسپين منتقل التجاره ھندی به پيمانه وسيع تر از را

طرفين به دربار يکديگر نماينده ھا داشتند چنانکه معروف ترين نماينده ھای . ميشد
اعزام » چندا گوپتا«است که در دربار »  Megasthenesمگاس تنس«سلوسيد ھا 

عد اين وضعيت ب. شده بود و کتابی ھم راجع به ھند نوشته که بدبختانه گم شده است
و نواسه اش »  Bindusaraبندو سارا«در زمان پسرش » چندرا گوپتا«از 

مينويسد نه فقط شاھان يونانی " کيمبرج ھستری"دوام نموده و قراريکه » آشوکا«
ًبلکه پادشاھان مصر و محتم� اسيای صغير و اروپا نيز با خانوادۀ » مدی«شام و 

  .روابط  داشتند» موريا«

  

به سلطنت رسيد است و طول دورۀ » بندو سارا«پسرش » چندا گوپتا«بعد از 
اين .  سال گفته است35 و حتی يکنفر از مؤرخين تبت 28 – 25حکمرانی او را 

 یام«يا »  Allitrochandasالی تروچانداس«شاه نزد يونانيان به اسم 
 معروف بوده و اين اسم از روی عنوان ھندی»  Amitrachatesستراکانت

امی «يا از عنوان ) خورندۀ دشمنان(»  Amitakhandaاميتاکاندا«
  .به ميان آمده است) کشندۀ دشمنان(»  Amitraghataاتراگات

  

قسمت شرقی و جنوبی کشور ما کمافی السابق » بندو سارا«در زمان حکمفرمائی 
 تازه در قلمرو امپراطوری او ًاطوری موريا بود و آنچه که محتم�جزء امپر

در زمان . ميباشد» دکن« جنوبی شبه جزيره ھند يعنی افزوده شده اراضی قسمت
او مانند عصر پدرش روابط امپراطوری موريا با سلوسيد ھا و حتی با مصر 

پتولمه «يکی از مؤرخين يونانی مينويسد » پلين«قراريکه . مستحکم و برقرار بود
ه نام را به دربار موريا فرستاد» Dionyoasديونی اوس «، )شاه مصر(» في�دلف
» پتنه«در »  Deimachasديماکاس«شاه مديا و فارس را » سلوکوس«بود و 

  .نمايندگی ميکرد

  



  

  

  آشوکا

  

و قرار ) م. ق274 الی 237(از  » رپسن«که قرار نظريۀ » بندوسارا «پسرآشوکا 
سلطنت نموده يکی از بزرگترين شاھان .) م. ق273 الی 232(از » سميت«عقيدۀ 

درش از بنگال تا گندھارا و کابل و حوزۀ ارغنداب تاريخی ھند است و مانند پ
وغيره سلطنت نموده و بطرف جنوب ھند از دکن تا ميسور امپراطوری خود را 

از ين . داخل ديانت بودائی گرديد. م. ق262مشاراليه در حوالی . انبساط داده است
تاريخ به بعد دورۀ سلطنت او سراسر عصر امنيت و آرامش و دوره تعمير 

نات مذھبی و خيريه بوده که در طی آن شاه با تمام اقتدار خود در توسعه و عمرا
  .انتشار دين بودائی و عمران معابد بزرگ مذھبی صرف مساعی نموده است

  

ع�وه بر يک سلسله افسانه ھای مذھبی منبع موثقی که نسبت به آشوکا معلومات 
 عدد کتيبه ھای مناره ھای سنگی است که در نقاط مختلفه امپراطوری 14ميدھد 

لباس مذھبی در بر کرده » فوشه«آشوکا قرار نظريۀ موسيو . خود برپا نموده است
برای انتشار اخ�ق و . ا بودو بر سرير سلطنت مقام روحانی مقدسی را ھم دار

فرامين متعدد در ستون ھای » پراکريت محلی«روحيات ديانت بودائی بزبان ھای 
  .سنگی کنده و مبلغين بودائی را در ھر طرفی برای تبليغ فرستاده است

  

در تاريخ » آشوکا«ًو مخصوصا » موريا«چيزيکه با گزارشات سلطنت خانوادۀ 
ين د» آشوکا«ديانت است که با مبلغين  ست، مسئلۀ کشور ما قابل تذکر ااين عصر

منتشر ميشود و بعد از آن تا عصر يونانی ) پشاور، ھده، کابل(» گندھارا« در بودا
جلگۀ کوھدامن، » کاپيسا«تگاب و نجراب و ) لغمان(» لمپاکا«ھای باختر از راه 

چين تا و ايبک به جلگۀ وسيع باختر و از آنجا به ترکستان ) باميان(» فن ين«
ًچون اين ديانت تا ظھور دين مقدس اس�م تقريبا بيش . شرق اقصی سرايت ميکند

از ھزار سال در اين سرزمين مروج بوده و در اثر امتزاج روحيات آن با ژنی 
در وطن عزيز ) سبک صنعت قشنگ جديد گريکو بوديک( تراشی يونانی لھيک

ًتصرا يا در کشور ما بايست مخً حتما بعنوان نتيجه تسلط مور،ما بميان آمده است
سس آن صحبت کنيم زيرا در باب سلطنت خاندان از چگونگی مذھب بودائی و مؤ

مستقل سلطنت . م. ق256موريا چيز ديگر گفتنی ھم نداريم چرا که در سال 
به » سلوسيد«سوم خاندان » انتيکوش«ًود و متعاقبا يونانی در باختر تشکيل ميش

چند سال بعد اياGت جنوب ھندوکش به سلطنت يونانی د و ھجوم ميبر» گندھارا«
مستقل باختر ملحق ميشود و حتی شاخه ئی از يونانيان باختری به پنجاب ھم دست 

  .تسلط می يابند

  

  

  ديانت بودائی

  



را شخص افسانه ئی تصور ميکنند، دسته ئی حيات » بودا«بعضی ھند شناسان 
دور او ارکه آنقدر افسانه و اساطير دوسند واقعی تاريخی او را قبولدار شده مينوي

را فرا گرفته که ظاھر کردن صورت شخصی او از آن ھمه پرده ھای افسانه ئی 
ًو دسته سوم چنين نظريه دارند که بودا اص� زندگانی واقعی داشته و . مشکل است

ًاص� شھزاده و » بودا«قرار نظريه اين دسته .  آسان استتشکيل سوانح حياتی او
» ساکيامونی«بنام »  Cakyaساکيا«و قبيلۀ »  Kastriya کستريا«نوادۀ از خا

 563م به قول مؤرخين سي�ن و در حوالی . ق523در حوالی » عاقل قبيله ساکيا(
قريب (»  Kapilavastuاستوکاپی Gو« قبول ميکنند در شھر ًم طوريکه عموما.ق

ر نيپال تولد گرديده  د،»باگدان پور«در دو ميلی شھر »  Paderiaقريۀ پادريا
 29مشاراليه اگر چه شھزاده بود به زندگانی شاھی اھميتی نداده به سن . است

حيات منزويانه را در »  Goutamaگوتاما«سالگی خانواده خود را گذاشته به 
 6 يا 5بعد از . بسر ميبرد) ماگدا، بھار جنوبی( در » Pajagaraپاجاگارا«نواحی 

 در ،معلوماتی که برھمن ھا به او ميدادند قانع نميشدسال تفحصات حقيقت چون به 
الھامی به او »  Bodhgayaادگاياب«در مقام » شب روشنی«يا »  الھامشب«

»  Budhبدھه«اين اسم از فعل سانسکريت . شد» بودا«رسيده و از ين روز 
 شده باشد، کسی که حايز رکسی که بيدا«: اشتقاق شده و معنی آن اين است

بعد از اولين خطابه در بنارس شروع به تشکيل . »شنی شده باشدمعلومات رو
»  Samghaسامگا«و تنظيم مجموعه راھبين »  Dharmaدارمه«قوانين خود 

  .نموده در حوزۀ گنگا بنای تبليغ را ميگذارد

  

بھار، پايتخت آن (» مگده ا«پادشاه » ابندو سار«دو پادشاه مقتدر وقت يکی 
ادو، (»  KasalaوزاGپادشاه ک»  Parasenjit تپراسنج«و ديگری ) پاجاکره

  .از او حمايت مينمودند) پايتخت آن سراواستی

  

و قرار نظريۀ . م. ق543قرار نظريۀ مؤرخين سي�ن در » بودا ساکيا مونی«
» Kucinagara کوچی ناگارا« سالگی در مقام 80به عمر . م. ق483عمومی در 

  .وفات نموده است

  

 اگر در آن  ھمبا اين. يه نه دين بود و نه فلسفه ئی داشتبوديزم در مراحل اول
بودا . است» درد«تعمق شود اساس آن شالودۀ فلسفی داشت و آن عبارت از مسئلۀ 

کنيد َبه مريدان خود ميگفت در باب پيدايش دنيا و صورت ساختمان آن صحبت م
يست و چ» درد«فقط اين را بدانيد که . که جز وقت تلفی چيزی بدست نمی آيد

» پاجاکره«قرار روايات اساطيری در سال وفات بودا در . ع�ج آن کدام است
يوپالی «، »Ananda اناندا«محفل مذھبی تشکيل شد و سه نفر مريدان عمده او 

Upali« کاساياپا«، و Kacyapa « سخنان او را گرد ھم جمع نموده قانونی بنام
 .ساختند) سه سبد گل(» Tripitaka تری پی تاکا«

  

  

  

  



  

  محفل مذھبی و ارسال مبلغين

  

قراريکه از روی روايات تاريخی معلوم ميشود در سال نوزدھم سلطنت آشوکا 
 9محفل مذھبی برای مدت » پاتالی پوترا«در شھر . م. ق247يعنی )  بودا236(

نام داير گرديده و در آن ع�وه بر ترتيب و تنظيم » Tissa تيسا«ماه تحت رياست 
 .ک ھمجوار نيز تصميم گرفته شداعزام يکدسته مبلغين به ممال ،قانون مذھبی

مبلغی که به .  مبلغين بودندۀچنانکه پسر و برادر کوچک آشوکا ھم در زمر
 بر ع�وه او .نام داشت» Mjjhantika مجھان تيکا«گندھارا اعزام شده بود 

 »Maharakkhita ماھاراکيتھا«يونانی و » Dharmmarakkhita داماراکيتھا«
خاک « چنانکه طوريکه مينويسند اولی به ندنيز بطرف گندھارا فرستاده شده بود

به اين ترتيب به وضاحت معلوم . آمده بودند» يونانيھا«و دومی نزد » غربی
پشاور، سمت مشرقی حاليه، کابل » گندھارا«ميشود که اين سه مبلغ فوق الذکر در 

ان امروز باشد و نزد يونانيھا که که عبارت از ساير نقاط افغانست» نقاط غربی«و 
خ�صه . در ين وقت در باکتريان و آريا وغيره متمرکز بودند، فرستاده شده بودند

ً مبلغين بودائی به کشور ما ھمان است که فوقا ذکر شد و در ودتاريخ اولين ور
در اواخر ) لغمان و تگاو نجرو(و لمپاکا ) پشاور، ھده، کابل(نتيجه اھالی گندھارا 

 .پيرو ديانت بودائی گرديده اند. م. ق2رن سه و اوئل قرن ق

  

  

  زبان خروشتی و برھمی

  

چون موضوع فصل آتی اين کتاب تجزيه شدن امپراطوری اسکندر و شرح انبساط 
» خروشتی« بی مورد نيست اگر در اينجا از زبان ،مدنيت و زبان يونانی ميباشد

  . صحبت نمائيمکه زبان بومی حصص جنوب ھندوکش ميباشد، قدری

  

قبل از ورود يونانيھا و شيوع زبان يونانی در ميان اھالی مناطق جنوب ھندوکش 
مينامند و » آريائی«يا » خروشتی«زبانی معمول و مروج بود که مستشرقين آنرا 

. م. ق5ش، گندھارا و از قرن در ين وقت در کابل زمين، دره ھای جنوب ھندوک
  .است پنجاب ھم منتشر گرديده بعد به

  

تی از يبر خ�ف السنه يونانی و سانسکريت مانند السنه سم» خروشتی«زبان 
راست به چپ نوشته ميشود و ھکذا مانند زبان ھای سميتی سه حرف علت دارد 
که الف آن مانند الف عربی و فارسی امروزی بصورت يک حرف نوشته ميشود 

 ئی که بحروف بی و دو حرف علت ديگر آن شکل خارجی ندارد و بواسطه ع�مه
  . صورت ميکرد،صدا اضافه ميشود

  



در مناطق شمال غرب ھند ھم شيوع يافته  زبانی نظير زبان خروشتی کابل زمين
ً در مناطق جنوب ھند زبان ديگری مقارن به اين عھد بروز ميکند که معموG .بود

  .ميخوانند و بزبان جنوب ھم ياد شده است» برھمی«آنرا 

  

زبان مادری ساکنين جنوب ھندوکش بود طوريکه در فصول چون زبان خروشتی 
و  تمام خانواده ھای سلطنتی يونانی، ساکی، سيتی، ،آتی به م�حظه خواھد رسيد

 ولی ملتفت بايد بود که استعمال .پارتی آنرا در مسکوکات خود استعمال نموده اند
  .ميابده به صفحات جنوب ھندوکش دست د که شاوخروشتی از تاريخی شروع ميش

  

» ايوکراتيدس«در فصل آينده به م�حظه خواھد رسيد که زبان خروشتی را ابتدا 
ضرب زده و ھمين طور در سلطان يونانی باختر در طرف چپه مسکوکات خود 
 کابل و پنجاب تا زمان ،طرف چپه مسکوکات تمام شاھان يونانی باختر

نيز پس از عبور » ی ھاسيت«و » ساک ھا«بعد از يونانيان . باقی بود» ھرمايوس«
سپس روی . در مسکوکات خود استعمال نموده اندآنرا ھندوکش و فتح کابلستان 

مسکوکات س�طين پارتی که در کشور ما سلطنت مستقلی داشتند نيز اين زبان 
پنجاب نيز کتيبه ئی به زبان » منی قلعه«در حفريات مقام . مشاھده شده است

 به وضاحت به ثبوت وی اين م�حظاتپس از ر. خروشتی بدست آمده است
ًاص� زبان مادری مناطق جنوب س�سل جبال » خروشتی«ميرسد که زبان 

ھندوکش، کابل زمين و پنجاب بود و س�طين مختلف چه يونانی چه اسکائی و 
سيتی وغيره برای مراعات فھم اھالی بومی مملکت مجبور بودند که زبان 

)10(.ت خود استعمال نمايندخروشتی را نيز در طرف چپه مسکوکا
  

  

بشمار  بر کسی معلوم نبود و جزء مجھوGت 19زبان خروشتی تا اواخر قرن 
» لسن«و بعد از او پروفيسور »  پرنسپجيمز«در اوائل قرن قبل مستر . يرفتم

 کليد و مفتاح زبان ،مسکوکات يونانی را که به دو زبان ضرب زده شده بود
  به پيدا نمودن بعضی حروف و پھلوی ھم نھادنمجھول قرار داده آھسته آھسته

بعد از » مز پرنسپيج«مستر .  موفق شدندچند تای آنھا و باGخره کشف کلمات
حل اشکاGت اوليه بار اول کتيبه را قرائت نموده که روی يک ظرف مقدس بلخ 

 مجلۀ انجمن 1838صورت قرائت اين کتيبه در شماره ماه جوGئی . تحرير بود
مقارن اين زمان وفات » مز پرنسپجي«چون مستر . نگال شايع شده استآسيائی ب

 ، از روی نوته ھائی که  در کتابچه يادداشت شخصی خود گذاشته بود،نمود
دنباله کشفيات او را ادامه » لسن«ًبعضی مستشرقين ديگر مخصوصا پروفيسور 

  .ميدھند

  

بان برھمی است و يا سانسکريت فعلی ھند شاخه مھم ز» ديوانگاری«چون زبان 
 مستشرقين را در حل و کشور ما ھم شباھت زياد دارد که» تیخروش«با زبان 

، بايست از آن اکثر استفاده  استکشف مجھوGت زبان خروشتی کمک زياد نمود
 اگر از زبان پشتو ھم استمداد شود اميد قوی ميرود که تمام نوشته ھا و .را نمود

 کابل و ج�ل آباد و چه در پنجاب در استوپه کتيبه ھائی که حين حفريات چه در



کلماتی که از روی . دو شکشف شده و ميشود ھمه خواندهھای معابد بودائی 
  :ند را دارًمسکوکات خوانده شده عموما عنوان و يا صفات ذيل

  

  

A pratihatacaKarasa =مغلوب شدنی  

 Apadihatasa=   

 = Radjineپادشاه   

 = caو   

Bhradaputradasa   =برادرزاده 

Aparajatasa =مغلوب نشدنی  

 Dhramikasa =عادل  

Devatratasa =محافظه شده خدا  

chatrapasa =حاکم  

   

  

  

  

  

  

  

  

   

  فصل ششم

  

  تجزيۀ امپراطوری يونانی

  

  .ادامه دارد

  

  

  

  

  

  

  :يادداشت ھا

  

 .)ک.ف.ب (. نام آريانا در آثار کھزاد ديده نميشود1315 ھنوز در سال – )1(

است که اروپائی ھای نژادپرست بکار ميبرند و ما با  آرين اصط�حی – )2(
ً ض از نام آريا و آريائی و مخصوصااستاد کھزاد در عو. آن کاری نداريم



 آنھائی که . تاريخ کشور ماستءآريائی باختری استفاده ميکند که جز
ھنوز ھم فرق آرين و آريائی را نميدانند، بھتر است اين آثار را مطالعه 

. ف. ب(.  اين آثار بحث علمی ميباشد نه مناقشات سياسینکنند زيرا در
   .)ک

  . م�حظه شودCambridge History of India 322صفحه  - )3(

  کيمبريج ھستری آف انديا– )4(

در مقالۀ فاضل » پکت ھا« موضوع تحول کلمه پشتون يا پختانه از – )5(
 مجله کابل 1312محترم موGنا يعقوب حسن خان در سالنامه سال 

 .شودم�حظه 

 . اگنی امروز ھم در ھندوستان معروف است– )6(

در . م. ق540متولد شده و در در () در راگا . م. ق570 زوراستر در – )7(
وفات . م. ق493رفت و در ) زرنج(» زرانگه«ايالت سيستان به شھر 

 .نمود

 . با شاه جوی مقر مغالطه نشود– )8(

 472 کيمبرج ھستری صفحه – )9(

ده و از آن تاريخ به بعد  نوشته ش1315 اين کتاب در سال – )10(
 پيدا شده است که شرح آنھا در آثار ديگر مسکوکات زيادی از افغانستان

ع�مه کھزاد ذکر شده است و موضوعات اين اثر را تائيد بيشتر 
  .)ک. ف. ب.(ميکند


