
  

  

  

  

  

  

  

  

  بنـيـاد فـرھـنـگـی کـھـزاد

  

  

اثر ع�مه استاد احمد علی کھزاد تا حال به نشر نرسيده بود و " افغانستان قبل از اس�م"کتاب 
  . اينک بنياد فرھنگی کھزاد آنرا جھت استفاده ع�قه مندان ارجمند قرار ميدھد

  

قابل يادآوری . نک تقديم ميگرددرا احتوا ميکند که اي» سلطنت يونانيان باختر«فصل ھفتم کتاب 
ميدانم که در فھرست محتويات اشتباھی صورت گرفته است که بعد از تکميلی تمام کتاب 

  .اص�ح خواھد شد

  

. توجه ع�قمندان عزيز قرار گرفته و از آن استفاده کننداميدوارم محتويات کتاب حاضر مورد 
زاد بزرگ ھمسو نباشد که نشاندھندۀ ممکن بعضی از موضوعات در اين اثر با آثار بعدی کھ

  /2011  جوIی10/ .تحوIت علمی بعدی ميباشد

  

  

  داکـتـر فـريـار کـھـزاد

  بنـيـاد فـرھـنگـی کـھـزاد

  یپژوھشگاه تاريخ و باستان شناس
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  افغانستان قبل از اس�م
  

  

  

  

  

  

  زادـھـی کـلـد عـمــاح
  

  

  

  

  

  

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

  .عد حبس آنرا پاک نويس نمودمؤاز انقضای م

  

  زاداحمد علی کھ

  

  

  

  

  :يادداشت

 کھزاد به مجرديکه از ماموريت در سفارت افغانستان در احمد علی
 –گشت از سرحد افغانستان ميبه وطن برًاجبارا  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 حبسوسه حقوقی در آنجا سپری نمودپر

   و ھم اگر بيگناه بود ھيچ نوع ھرگز برايش توضيح نشد

   .تی برايش داده نشدغرام

  .اين زمانی بود که محمد ظاھرشاه پادشاه افغانستان بود
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  فھرست مضامين و محتويات
  

  

   آريا ورته يا مھد پرورش آريائی ھا–فصل اول 

  مھد پرورش آريائی ھا   

  زندگانی مشترک قبايل آريائی در باختر  

  شروع مھاجرت ھا  

  شاخه وديک يا شاخه شرقی  

  جنگ ھفت ملک و قبيله پکت ھا  

   قبيلوی و خانوادگیتحيا  

  زبان  

  آئين  

  

   آريائی ھا باختر–فصل دوم 

  قبايل شاخه غربی  

  زوراستر  

  اوستا  

  آئين زردشتی  

  زبان باختری يا زند  

  

   ھخامنشی ھا–فصل سوم 

  قبيله ھخامنش  

  امادی ھا  

  چگونگی انتقال حکومت از امادی ھا به ھخامنش ھا  

  سيروس  

  کمبوجيا  

  بارديا  

  گاماتا  

  داريوش کبير  

  خشايارشاه  

  ارتاگزرسس اول  

  داريوش دوم  

  ارتاگزرسس دوم و سوم  

  داريوش دوم  

  طرز حکومت در دورۀ ھخامنشی ھا و موجب دوام آن  

   در دورۀ ھخامنش ھا امروزیک افغانستانخا  

  مذھب  



  

   فتوحات اسکند–فصل چھارم 

  علت شروع محاربات  

  پيشرفت ھای قشون يونانی  

  مقاومت وIيات شرقی  

  بسوس يا دارای چھارم و وIيت باختر  

  صفحات جنوب شرقی ھندوکش  

   پوروس راجاھای ھند و اسکندر–امبھی   

  

   سلطنت موريا–فصل پنجم 

  گی کيفيت رسيدن خاندان موريا به سلطنت چگون  

  چندا گوپتا  

  بندوسارا  

  آشوکا  

  ديانت بودائی  

  محفل مذھبی  

  اعزام مبلغين به افغانستان  

  زبان خروشتی و برھمنی  

  

   تجزيه امپراتوری يونانی–فصل ششم 

  کشمکش بين جنرال ھای اسکند  

  سلطنت يونانيان باختر  

  ديودوتس اول و دوم  

  ه سلطنتیتغيير خانواد  

  ايوتيدم  

  دمتريوس  

  ايوکراتيدس  

  ظھور اسکائی ھا و بحران امپراتوری باختر  

  سلطنت يونانی جنوب ھندوکش  

  ھيليوکلس  

  انتی ماکوس  

  اگالوکلس  

  پانتالون  

   تا ھرمايوسبقيه اوIدۀ ايوکرتيدس  

  سلطنت احفاد ايوتيدم سلطان باختر در پنجاب  

  

  ا قبايل ساک يا اسکائی ھ–فصل ھفتم 

  اصليت قبايل اسکائی  

  انتشار آنھا به باختر  

  مقابله آنھا با پارت ھا  



  ھرايوس  

  موسس  

  ازسس  

  

   پارت ھا و س�طين پارتی–فصل ھشتم 

  پارتين کجا و مؤسس خانوادۀ سلطنتی پارتی کيست؟  

  ارساسس اول و دوم  

  تری داتس  

  فرياپيتس  

  فرھاتس اول  

  داتس يا مھرداد اولمتر  

  ارتی در سيستان و قندھار يا سلطنت پھلواسلطنت مستقل پ  

  ونونس  

  گندوفارس  

  اورتاگنس  

  پاکورس  

  

   کوشانی ھا–فصل نھم 

  کوشانی ھا يا يوچی ھا کی بودند و از کجا آمده اند  

        منابع چينی و يونانی نسبت به ايشان چه ميگويند  

  خانواده شاھی کوشان  

يوس يونانی، کدفيزس کوشانی، ھرما(کزولو يا کجولو کدفيزس   
  )گندوفارس پھلوا  

  ويما کدفيزس  

  سوتر مگاس  

  کنيشکا  

  کنيشکا و ديانت بودائی  

  واسيشکا  

  کنيشکای دوم  

  ھوويشکا  

  واسوشکا  

  واسودوا  

  زبان سيتی يا تخاری  

  

  )يونانو بودائی( صنعت گريکو بوديک –فصل دھم 

  عوامل به ميان آمدن اين ھنر و صنعت  

  کار صنعت گريکو بوديکتعريف لفظی و تاريخی ابت  

  عصر ترقی و انحطاط آن با اختصاصات ھر دوره  

  مکاتب صنعتی و ھنری ھده و سائر نقاط گندھارا  

  )گندھارای شرقی(با آثار ھندی ) گندھارای غربی (مقايسه آثار ھده  



  مقايسه آثار ھده با شھکارھای يونانيان  

  بربرھا و جنگجويان  

  کابل بودائی  

  پايتاوه  

  بگرام  

  باميان  

  دختر نوشيروان  

  

   ھن ھا–فصل يازدھم 

  ھن ھا کی بودند و از کجا آمدند؟  

  مقابله ھن ھا با کوشانی ھا  

  ھن ھا و خرابی آثار معابد بودائی  

  Iتورامان و می ھی راکو  

  اتحاد ترک و ساسانی در بر انداختن ھفتاليت  

  

   ترک ھا–فصل دوازدھم 

  در آسيااصليت ترک ھا و امپراطوری ھای شان   

  اتحاد و مخالفت شان با ساسانی ھا  

   قرار چشم ديد زاير چينی ھوان تسنگترک ھا  

  شھزادگان ترکی نژاد قندوز و کاپيسا  

  عظمت و اقتدار شھزاد اخيرالذکر  

  بلخ  

  باميان  

  کوھدامن  

  ھده  

  . م631– 630 در زمان ورود زائر چينی يعنی سال ھای وغيره نقاط  

     

  

   ھا کزکی–فصل سيزدھم 

  کزکی ھا يا کزکو و وازيو اوIدۀ کوشانی ھا  

  کثرت مسکوکات ايشان در افغانستان و پنجاب  

  دين برھمنی  

  پرستش شيوا  

  

    

  

  

  

  

  



  فصل ھفتم

  

 سلطنت يونانيان باختر

  

  

 آوازۀ وفات اسکندر شيوع يافت قبل از ھمه باختری ھا جنبشی نشان داده و حينيکه
 يکجا بنای ، ھزار پياده و سه ھزار سوار ميرسيدبا يونانيان که عده شان به بيست

 بعضی ل نتوانستند زيرا از ميان خود شانبغاوت را گذاشتند ولی موفقيت حاص
ق آمده حکمران مديا به اطفای آتش بغاوت فاي»  Peithanپی تن«خيانت نموده و 

ھمين طور .  ھمه تحت حکمرانی او قرار گرفتبکتريان، اری، و درانجيان
در بابيلون قد بلند نموده » سلوکوس«ند سال ديگر ھم دوام کرد تا اينکه وضعيت چ

در عصر سلطنت نواسه اش . امپراطوری وسيعی بنام خود تشکيل نمود
که در غرب قوای حکومت مرکزی با » انتيوکوش توز« تا »انتيوکوش دوم«

 روح استق�ل جوئی و مليت خواھی باختر موقع ،شاھان مصری در پيکار بود
  سال از سلطنت خانواده سلوسيد ھا نگذشته بود که در شرق30ساعد يافته ھنوز م

» Theodus يا تئودوس  Diodotusوسديودوت«امپراطوری اول بلخی ھا با 
حکمران خود آوازه استق�ل خواھی بلند نموده و سپس پارتی ھا در اثر اقدام 

چون از اين . يکی از روئسای بومی باختری صاحب آزادی شدند» ارساسس«
اسمآ و چگونگی به ذکر ًتاريخ بعد باختر حايز حيات سياسی مستقل ميشود ذي� 

  .سلطنت شاھان مقتدر آن ميپردازيم

  

  

  .م. ق50 –س وودديودوتوس يا تئ

  

ديودوت که از طرف انتيوکوس اول پسر سلوکوس حکمران باختر بود در حوالی 
در مسکوکات . که زده استاع�ن شاھی نموده بنام خويش س. م. ق256 – 250

رب »  Zeus Pramachosزوس پروماکس«او تمثال انتيوکوش دوم و تصوير 
  .بود، نمايش داشت» ديودوت«النوعی که حامی خاندان 

  

  

  .م. ق245 – 230و دوتوس دوم تئ

  

اگر . نيست معلومات زيادی در دست دوم» ودوتوستئ«راجع به حوادث سلطنت 
شف شده خوب بين پدر و پسر تميز نميشود اما از چه چند سکه ھم که تا حال ک

» اری«قرائن اين قدر معلوم ميشود که در عصر او جنبش آزادی خواھی در 
تمثال بکتريا، آريا ھم آزاد گشته و دامنه  ھم تاثير نموده وبه) وIيت ھرات(

صفحات . سلطنت يونانی باختر به تمام مناطق شمال ھندوکش منبسط شده باشد



، گندھارا، )وادی کابل(» کوفن«ًصا ع�قه رود و مذکور مخصوهله کجنوب سلس
ھنوز تحت حکمرانی ) وادی ارغنداب(سمت مشرقی و جنوبی حاليه و اراکوزی 

  . و ھندوکش خط سرحدی بين شان بشمار ميرفتخاندان موريا ھندی بود

  

  

  .م. ق225 – 200(تغيير خانواده سلطنتی 

  

لی امپراطوری يونانی باختر، از وIيت از گوشه شما. م. ق220در حوالی 
که از طرف انتيوکوش » Euthdemeايوتيدم «) بخارا و سمرقند(» سغديان«

حکمران مقرر شده بود بنای بغاوت را گذاشته و به تفصيلی که خودش بيان ميکند 
 . دوم را از سلطنت خلع و خود به تخت باختر جلوس نمود »ديودوت«

  

بغاوتی را که روی کار آورده بود جايز دانسته و ميگويد به تعبير خود » ايوتيدم«
ًکه علت شورش او گوشمالی و توبيخ خانواده بود که اص� مقصر اين عمل بودند 

بود که بار اول سلطنت يونانی را در » ديودت«و اين خانواده عبارت از خاندان 
  .باختر تشکيل نمود

  

  

  .)م. ق230 – 200(ايوتيدم 

  

ايستاده يا نشسته بطرف چپ معلوم » ھرکول«م شاه با ھيکل در يکنوع سکه اس
 اسپ وحشی بکتريا با اسم شاه در يک سکه ديگر در طرف چپه شکل. دميشو

نقش است و در طرف چپه ھر دو سکه رخ راست شاه را نشان ميدھد و عنوان 
  .يده شده استدھر دو ايوتيدموس بازيليوس 

  

ف به عصر قشونکشی انتيوکوش سوم استقرار او به تخت سلطنت باختر مصاد
» ارساسس«و محاربات او با . م. ق204 تا 212 يعنی از . سال طول کشيد9مدت 

شاه باختر چون تازه به سلطنت رسيده از طرفی ھم بين . شاه پارتيا ميباشد
قايم بود مايل نبود که در محاربات  ]اتحاد [حکومت باختر و شاھان پارتی اليانسی

» ارساسس«را بر عليه » انتيوکوش«داخله نمايد و به اين اساس ممالک ھمجوار م
 شاه باختر در ،غالب آمد» پارتيا«بر » اتيوکوش«کمک ننموده و در نتيجه چون 

جنگ .) م. ق208(مقابل قوای متحد شامی و پارتی مصادف شده پس پا گرديد 
ور باختری ان دIبميان آمده و آيوتيدم با سرباز) ھری رود(» اريوس«کنار رود 

بدين قرار انتيوکوش سوم در طی حم�ت و لشکر . مدت دو سال مقاومت نمودند
 اقتدار خانواده ،دوام نمود. م. ق204م تا . ق212 ساله خود که از 9کشی ھای 

کسيکه فتوحاتی نمود که قابل . را دوباره در آسيای عليا برقرار نمود» سلوسيد«
�وه مشاراليه از ميباشد، برع» سلوسيد«مقايسه با پيشرفت ھای مؤسس خانواده 

و رفتار اعتداIنه خود ھمکاری زيادی گرفته اگرچه به معاھدات سياسی 
 يونانيان آسيا از ھم ًفايق ھم آمد ولی برای اينکه روحاو يونانيان باختر » ايوتيدم«



 خويشاوندی را با خانواده ،قوی باشند» سيتی«مجزی نشده و در مقابل خطر 
ًتر قايم نموده و باختر را برای آنھا واگذاشت چنانکه تفصي�ت آن ذي� شاھی باخ

  .ديده ميشود

  

شاه باختر پس از مقاومت دو ساله کنار رود ھريرود به » ايوتيدم«مينويسند که 
پس پا شده و از آنجا بدست پسر خود )  شھر بلخ يا قريب آن(» ھزار اسپ«
پيغامی به انتيوکوش يھی بود که جوان دIور و وج»  Demtrius دمتريوس«

فرستاده به او حالی نمود که مقصد از بغاوت و لشکر کشی اوليه او طغيان و قطع 
ع�قه از امپراطوری يونانی شامی نبوده بلکه ميخواسته خانواده را که مقصر اين 

از طرف ديگر چون انتيوکوش و . توبيخ نمايد) يعنی خانواده ديودت(عمل بودند 
ًدو نژادا يونانی بودند مفاد انتيوکوش در ين بود که عوض ضعيف ايوتيدم ھر 

ساختن يک شاه يونانی نژاد او را قوی و طرفدار خود سازد و بدين منوال به 
تقويت او بکوشد تا اينکه يونانيھا بيش از پيش در مقابل سيتی که ارساسس شاه 

ن مطلب را  چنانکه اي. مقابله بتوانند، خود دعوت نموده بودکپارتی بکم
می بيان نمود و در نتيجه انتيوکوش قانع شده با ابه شاه يونانی ش» دميتريوس«

قاصد » دمتريوس«ايوتيدم شاه باختر اتحادی قائم نموده دختر خود را به پسرش 
از بکتريا و راه ھای » انتيوکوش«در اثر معاضدت شاه باختر قشون . جوان داد

»  Sophagaseunasاگاسنسفسو«آن وقت کوھستانات شمال به دره کابل که در 
 –نام از طرف خاندان موريا ھندی در آن حکمرانی ميکرد فرود آمده و دره کابل 

گندھارا تا پنجاب غربی را متصرف شده و نفوذ خاندان موريای ھندی را به 
  .پنجاب شرقی محدود ساخت

  

يونانی در  به عنوان شاه )Girnar «)12گيرنار«در لوحه سنگ » انتيوکوش«اسم 
 205در سال .  نقش است،حاليکه اھالی را از قتل و شکار حيوانات منع ميکند

يعنی ھمان ) کرمان(» کرمانيا«و ) حوزه ارغنداب(انتيوکوش از اراکوزی . م.ق
 از جنرال ھای او يکی»  Craterusکراتروس«ر راھی که حين بازگشت اسکند

ين مراجعت مشاراليه از طرف قرار معلوم ح.  مراجعت نمودتعقيب نموده بود،
اھالی اشکالی نديد بلکه بر عکس اتباع يونانی اين مناطق با رضايت تمام عمليات 

اخذ قوا و  کشور گشائی پادشاه ھم نژاد خود شانرا م�حظه ميکردند  و از عبور او
  .مساعدت مينمودند

  

 »يوچی«  شاه باختر در بلخ و احساس خطر»ايوتيدم« بعد از م�قات »انتيوکوس«
ھای بربر وضعيت باريک يونانيان را در باختر فھميده پس از عبور ھندوکش 

و ) وIيت کابل(واگذاشت و پاروپاميزاد و کوفن » ايوتيدم«بکتريان را دوباره به 
را جزء متصرفات او ) جلگه ارغنداب(و اراکوزی ) وIيت ھرات(» آريا«سپس 

و ) قندھار(ران اراکوزی داماد خود را حکم »دمتريوس«پسرش  ساخت و 
مقرر نمود و بدين منوال تمام اراضی که افغانستان ) سيستان(» درانجيان«

» ايوتيدم«امروزی را تشکيل ميدھد تا رود اندوس تحت اداره و حکمفرمائی 
  .)م. ق206. (سلطان باختر درآمد

  



  

  .م. ق200يا حوالی . م. ق190 196(دمتريوس 

  

 شامی در اضطراب و کشمکش ھای جنگ ھای وقتيکه انتيوکوش شاه سلوسيد
 ديمتريوس حکمران اراکوزی و سيستان از طرف پدرش ،رومن ھا گرفتار بود

مشاراليه از راه غزنی عازم کابل شده و . مامور شد تا به ھند حمله کند» ايوتيدم«
در ين وقت در پنجاب شرقی . از طريق گندھارا راه پنجاب را پيش گرفت

حکمفرمائی داشت و امکان ميرود که » موريا« رفت خاندان ًطوريکه قب� ذکر
با عصر سلطنت چھارمين شاه اين خانواده مصادف شده » دمتريوس«تھاجمات 

 اراکوزی و اثر شجاعت و مردانگی سربازاندر » دمتريوس«بھر جھت . باشد
 را در ماورای سواحل چپ اندوس به کابلستان دامنه تصرفات امپراطوری باختر

 يعنی » Suratسورت« و » Bahroochبھروچ«، » Kutchکچ«، »تگجرا«
تمام ع�قه ھای سند و پنجاب امروزی انبساط داد چنانکه تذکره ھای تاريخی او 

يکی »  Demetriadeدمترياد «مشاراليه دو شھر بنام. د ياد نموده اندرا فاتح ھن
 نھاد و در کنار سند بنا»  Pathalenپتالن«و ديگری در مقام » اراکوزی«در 

»IساکاϚakala  «)ايوتيدميا«شھر ) سيالکوتEutydemia  « را بنام پدر خويش
  .اعمار نمود

  

 پدرش ايوتيدم سلطان باختر ،مشاراليه در ھند مشغول کشورگشائی بود حينيکه
در مسکوکات » ديمتريوس«. ًفورا اع�ن سلطنت نمود» دمتريوس«وفات نمود و 

ضرب زده و چپه و راسته آن » متريوس بازيلوسد«و » دمتريوس پادشاه«خويش 
سری که در مسکوکات . اخت�ف زياد دارد» ايوتيدم«با مسکوکات پدرش 

نقش است بعضی اوقات به فيته ئی بسته است و بعضی اوقات ک�ه » دمتريوس«
عجيبی دارد که شکل سر فيل در آن نصب ميباشد و در يک سکه عوض سر 

ھم دوره حکومت او ه سکه منقوش است و اين سکه پادشاه سر فيل در طرف راست
 اIنواع يونانی ابربادر طرف چپه مسکوکات دمتريوس . را در ھند ثابت ميکند

، بصورت ايستاده مشاھده ميشود و در يک »ميزو«، »اپولو«، »ھرکول«مثل 
  .ھم بم�حظه ميرسد» مرکور«سکه 

  

 Agathocleاگاتوکل«، » Panthaleonپانتاليون«بعد از دمتريوس جانشينان او 

 باI گفته شد که حينيکه .سلطنت نموده اند»  Apollodoteتاپولودو«و » 
. در باختر وفات نمود» ايوتيدم« پدرش ،در ھند مشغول فتوحات بود» دمتريوس«

استفاده » دمتريوس« يکی از نايبان او از دوری ،نام» ايوکراتيدس«در ين وقت 
  . در بکتريان اع�ن سلطنت نمود،نموده در صفحات شمال ھندوکش

  

  

  .)م. ق17 – 15(ايوکراتيدس 

  



 مدتی تنھا در منطقه شمال ھندوکش در بکتريا و » Eucratidesايوکراتيدس«
سلطنت نموده زيرا مسکوکات دوره اول حکمفرمائی او ) سمرقند و بخارا(سغديا 

شاه  «تنھا بزبان صاف يونانی ضرب زده شده و ھنوز در ين مسکوکات عنوان
و » دمتريوس«در ين دسته مسکوکات او مانند . را اتخاذ ننموده است» کبير

در يک طرف يک سر فيته بسته و در طرف چپه سکه نوشته » ايوتيدموس«
ايوکراتيدس «نقش ميباشد و مضمون ضرب سکه فقط » اپولو«يونانی با ھيکل 

  .ميباشد» پادشاه

  

يکه تنھا شاه منطقه بکتريا و سغديا در يک دسته مسکوکات ديگر که آنھم در زمان
بود بضرب رسيده و در طرف راسته يک سر با ک�ه کسک فوIدی بدون کدام 

اين مسکوکات يادگار دوره ده سالۀ ايست که در طی آن . نوشته يونانی نقش است
وقت در پنجاب برای استرداد تخت و تاج پدر که در ين » دمتريوس«مشاراليه با 

حکمران پاروپاميزاد مصروف » اگاتوکلس« و ھمچنين با خود مراجعت نمود
  .پيکار بود

  

مربع شکل است که در طرف راسته آن » ايوکراتيدس«يک عده مسکوکات ديگر 
باز شاه با ک�ه کسک فوIدی خود نمايش يافته و دور آن نوشته يونانی است و 

ان مضمون يونانی سمت راسته به زب»  Dioscuri«بطرف چپه بدور ھيکل 
در ين موقع شاه در مسکوکات . پراکريت و رسم الخط خروشتی نوشته شده است

ًاتخاذ نموده و چون معموI اين عنوان وقتی گرفته ميشد که شاه » شاه کبير«عنوان 
ًمناطق جنوب ھندوکش خصوصا کابلستان را فتح ميکرد لذا از روی اين عنوان و 

وشتی که در جنوب لخط خراز روی ضرب اسم شاه بزبان پراکريت و رسم ا
بعد از يک سلسله محاربات » ايوکراتيدس« فھميده ميشود که ھندوکش معمول بود،

مقرر » ايوتيدم«را که از طرف » پاروپاميزاد«حکمران » اگاتوکلس«طوIنی 
پسر او را که از ھند مراجعت نموده بود شکست » دمتريوس«شده بود و سپس 

يونانی عين اين حوادث را در يادداشت ھای مؤرخ » جوستن« چنانکه .داده است
  :مشاراليه چنين ميگويد. خويش نگاشته است

  

در پارتيا حکمفرمائی » مھرداد«ًتقريبا در ھمان عصری که ميترداتس يا "
اما . شخاص بزرگ بودنددر بلخ سلطنت مينمود و ھر دو ا» ايوکراتيدس«داشت، 

و توجه به کشورگشائی در ھند باختری ھا در ين وقت بمناسبت محاربات متعدد 
شاه . جنگ ھای زياد نمود» دمتريوس«با » ايوکراتيدس«. خسته شده بودند

 محاصره کرد و در اثر فشار ار نفر خود مدت چھار ماه او را ھز60اخيرالذکر با 
و مقاومت حريف خود را محاط ساخته و در نتيجه سه صد تن خود را از 

را چيزی شکست داده و چيزی را » ريوسدمت«محاصره نجات داده و عساکر 
حين مراجعت .  ماه ھند را تسخير کرد5بخود ملحق نمودند و با سپاه زياد بعد از 

  ."از ھند توسط پسرش بقتل رسيد

  

اين يادداشت جوستن خيلی مھم است زيرا از روی آن معلوم ميشود که 
، شاه پارتيا بوده و از آينجا »مھرداد«يا » ميترداتس«معاصر » ايوکراتيدس«



تاريخ سلطنت او را » Bayerباير «اگرچه . تاريخ سلطنت او ھم بدست می آيد
ھم آنرا قبول نموده است اما »  Wilson ولسن«ميگويد و پروفيسور . م. ق181

 وسط » Lassenلسن«مينويسد و پروفيسور . م. قViscouti «165ويسکونتی «
سالی را تعين کرده است که بتاريخ جلوس مھرداد . م. ق175اين ھر دو يعنی 

جلوس . م. ق171 در نزديک ميشود زيرا مھرداد اول بجای برادرش فرھاتس اول
  .نموده است

  

به تخت باختر جلوس نمود اول از ھمه با يک عده » ايوکراتيدس«پس از اينکه 
اختر و پاراپاميزاد، منطقه پنجشر و در ب» دمتريوس«حکمرانانی که از طرف 

ايوتيدموس «سمت شمالی و کابل و مناطق غربی قريب اندوس مقرر بودند، مثل 
ھر کدام به نوبه خود بمفاد » انتی ماکوس«، و »پانتالئون«، »اگاتوکلس«، »دوم

ًبا او بنای مقابله را نھادند و پسان تر اع�ن شاھی نمودند چنانکه اتيا » دمتريوس«
» دمتريوس«دوم برادر » ايوتيدموس«بھر حال . ايشان ذکر خواھد رفتاز 

بجنوب » تيدساايوکر«سپس . حکمران باختر بعد از زد و خورد قليلی بقتل رسيد
حکمران مناطق » پانتالئون«و » پاروپاميزاد«حکمران » اگاتوکلس«ھندوکش با 

ود  که از پنجاب بقصد امحای حريف خ»دمتريوس«غربی اندوس و خود 
مراجعت نموده بود، مقابل گرديده و بشرحيکه ذکر رفت در طی محاربات ده ساله 

تدا محصور و بعد از آن رھائی يافته مخالفين خود را مضمحل ساخت و در با
  .پاروپاميزاد ھم دست تصرف يافت

  

حکمرانی بود که از » پانتاائون«آخرين اميد طرفداران دمتريوس کوششھای 
�قه دو طرفه رودبار اندوس مقرر شده بود و از در ع» دمتريوس«طرف 

کشمکش ھای طوIنی استفاده نموده در جلگه رودخانه ئی که زبان سانسکريت در 
 اما طولی نکشيد که . اع�ن شاھی و مخالفت با اوکراتيدس نمود،آن مروج بود

 ،ًايوکراتيدس با شصت ھزار عساکر خود که عموما از باختری ھا تشکيل شده بود
را رسيده و آخرين طرفدار دمتريوس را ھم پس پا ساخت و دو باره دامنه ف

قرار عقيده . امپراطوری باختر را از سغديان تا کنار جيلم انبساط داد
پس از تصرف صفحات جنوب ھندوکش » ايوکراتيدس» « Rapsonرپسن«

را » Apollodotusاپولودوتوس «مخالفين خود و دمتريوس و اوIده خانواده او 
و دايره .) م. ق165(به پنجاب شرقی به مناطق سواحل چپ روود جيلم عقب نشاند

محدود ساخت و پنجاب غربی » akala ϚسکاI«فوذ و آمريت شانرا به حوالی ن
ھم جزء آن باشد متصرف گرديد اما بدبختانه اين قسمت دوره » تاکزي�«را که 

از جانب شمال » يتیس«ھا، پيش قراوIن » ساک«سلطنت او طولی نکشيد زيرا 
اکسوس سرکشيدند و ايوکراتيدس يا در گير و دار آنھا يا زمانيکه از پنجاب 

 ،معذالک ھيچ يک از مؤرخين نه اسم. مراجعت ميکرد از دست پسرش بقتل رسيد
اظھار ميکند که »  Justinجوستن«تنھا . نه وقايع حيات پسر او را ذکر نکرده اند

نا گفته نماند که مسکوکات . رش شريک بودهپسر در امر مملکت داری با پد
را بدست آورده اند که در طرف راسته » ايوکراتيدس«سکه عجيب  شناسان يک
ايوکراتيدس بازيلوس «به وضعيت نشسته با نوشته » ايوکراتيدس«آن تصوير 

نقش است و در طرف چپه آن دو سر مرد و زن ) ايوکراتيدس شاه کبير(» مکاس



گرفته » جوستن«مستشرقين اين سکه عجيب را شاھد قول بعضی . معلوم ميشود
ميگويند اين سکه شراکت ايوکراتيدس و پسرش را در امر مملکت داری ثابت 
ميکند و اين دو سر که در آن مشاھد ميشود عبارت از نقش سر پدر و پسر 

 نه ع�مه  سرھای مذکور دقت شود ھيچ کدام آناما اگر در تصاوير. ميباشند
و صبغت  فيته که آنھم نشان سلطنت است دارند و نه حايز کدام عنوانشاھی، نه 

 است که در طرف چپه »ايوکراتيدس«لذا سکه مذکور يا سکه . ديگر ميباشند
 ميگويد »ولسن«صورت پدر و مادرش معلوم ميشود و يا قراريکه پروفيسور 

  .ميباشد» يوکراتيدسا«پسر » ھليوکلس«مربوط به 

  

ه نگارش وقايع حيات و امپراطوری اين شاه کبير باختر را بھر جھت قبل از ينک
  :خاتمه دھيم بايد متذکر شويم

  

 اولين شاه يونانی باختر است که در مسکوکات به دو زبان سکه »ايوکراتيدس«
در دوره اقتدار و عظمت باختر زبان يونانی مخصوص مناطق شمال .  استزده

بوده و زبان ) ھرات(آريا و ) راسمرقند و بخا(ھندوکش يعنی بکتريا، سغديا 
و ) کابل، گندھارا(» کوفن«ھم خوانده اند در وادی » خروشتی«نرا که آ» آريائی«

. رواج داشت) اراضی متصل  دامنه ھای جنوب ھندوکش(پاروپاميزاد 
و » اگاتوکلس«ينکه صفحات جنوب ھندوکش را از ا پس از »ايوکراتيدس«
ھم » خروشتی«زبان بومی اھالی يعنی  در طرف چپه سکه ب،گرفت» دمتريوس«

  .نام خويش را نقش نمود

  

 مدنيت يونانی ،در عصر سلطنت اين شاه با لشکرکشيھائی که بجانب ھند نمود
باختر بيش از پيش به صفحات جنوب ھندوکش رسيده و از آنجا به ھند منتقل 

  .ودگرديد و روح مدنيت باختر از ع�قه کوفن و گندھارا به پنجاب سرايت نم

  

  

  .م. ق135ظھور اسکائی ھا و بحران امپراطوری باختر 

  

   

از واقعات سؤئی که در اين وقت رخ ميدھد و در نتيجه نفوذ يونانيان در صفحات 
» سيتی«ھا يا » اسکائی«يعنی » ساک«شمال ھندوکش سقوط ميکند، ظھور اقوام 

) سر دريا(» تايگزار«ھا ميباشد که از منتھا اليه شمال شرقی، از ماورای رود 
از طرف ديگر از جانب غرب . سر کشيده به سغديان و بکتريان نمودار ميشوند

پارتی از ظھور قبايل اسکائی و » مھرداد اول(» Mithridatesميتری دات «
. توجه شان به باختر بجانب شمال استفاده نموده، ھرات را به قبضه خود ميآورد

ن رسيده و مھرداد ھرات را صاحب شده در ين گير و دار که اسکائی ھا به سغديا
سپس . ھنوز ھم  مدتی وIيت بکتريان را در دست داشت» ايوکراتيدس«بود، 

اگر چه بعد از . مشاراليه در اثر دنباله واقعات سؤ محاربات اسکائی ھا بقتل رسيد
ھم تا چندی در شمال ھندوکش » انتيماکوس«و يکنفر ديگر » ھليوکلس«او پسرش 



ند ولی نفوذ ايشان خيلی بی دوام و موقتی بوده و به اين جھت ميتوان ھم دست داشت
نفوذ آمريت يونانيان از صفحات شمال ھندوکش » ايوکراتيدس«گفت که بعد از 

 آن منتقل ميگردد و پاروپاميزاد، کابلستان، گندھارا، پنجاب چيده شده به جنوب
وه برين چون ع�.  را در بر ميگيرد تا سواحل چپ رود خانه جيلمغربی

به پنجاب شرقی در » اوکراتيدس«پس از شکست خود در مقابل » دمتريوس«
 بعد از او اوIده اش ،محدود و متمرکز شده بود» سيالکوت «حوالی 

سلطنت عليحده تشکيل ميدھند که از آن ھم بحث » ميناندر«و » اپولودوتس«
ان تعبير نمود خ�صه  اين عصر را به عصر بحران بزرگی ميتو. خواھيم نمود

که اقوام مختلف به صفحات شمال و غرب وطن ميريزند و نفوذ يونانيان آھسته 
  . آھسته از مناطق شمال ھندوکش محو شده به جنوب آن منتقل ميشود

  

 سال 25 مدت. م. ق145تا . م. ق160در اثر اين وضعيت بحران ديگر که از 
حکومات عليحده و مجزا دوام تصرفات يونانی در کشور ما و ھند به يک عده 

شاه کوشانی ظھور » کدفيزس اول«که .  م40تبديل ميشود و اين وضعيت تا سال 
  .ميکند، دوام مينمايد

  

  

  سلطنت يونانی جنوب ھندوکش

  

  

  ). ھليوکلس شاه کبير(» ھليوکلس نيکاتور «.:م. ق165 – 145ھليوکلس 

يم که تذکر شدمؤرخ يونانی م» جوستن«ًقب� از روی يادداشت ھای 
اگر چه امکان . (ز مراجعت از ھند از دست پسرش بقتل رسيدبعد ا» ايوکراتيدس«

بعضی ھا فرض ميکنند که اين پسر ). ميرود که در جنگ اسکائيھا کشته شده باشد
چنين عقيده دارد که » لسن«اما پروفيسور . نام داشت» ايوکراتيدس«مانند پدرش 

خانواده اش پوره روشن نشده يکی ھم در ميان شاھان مجھول که تا حال اصل و 
چنانکه پروفيسور . ميباشد» ايوکراتيدس«است که در حقيقت پسر » ھليوکلس«
. م. ق147ھم اين نظريه را قبول نموده و تاريخ جلوس او را به سال » ولسن«

تنھا به زبان يونانی و به دو زبان يونانی و خروشتی ھم » ھليوکلس«. نسبت ميدھد
نيکايوش «زمان سلطنتش اگر چه کوتاه بود ولی از روی صفت . سکه زده است

که در مسکوکات خود اتخاذ نموده و چه از استعمال دو زبان يونانی و » يعنی کبير
پراکريت معلوم ميشود که با وجود تھاجم اسکائيھا و اشغال سغديانا و رسيدن شان 

تر نفوذ و آمريت او باز ھم تا زمانی به باختر دست داشته ولی بيش» اکسوس«کنار 
در مناطق جنوب ھندوکش تحول نموده است و در آخر سلطنت او اسکائيھا 

  . گرديدندتصرفمبکتريانا را نيز 

  

و ) حوزۀ کوھدامن و کوھستان (»کاپيسا«در جنوب ھندوکش نفوذ او بر 
) سوات و بنير(»  Uddiyanaاوديانا«و ) سمت کابل و سمت مشرقی (»گندھارا«

  .انبساط داشت



  

  

انتی «، »ھليوکلس«بعد از      :.م. ق130 تا 150انتی ماکوس  حوالی 
اگر چه بعضی ھا عقيده دارند که . به سلطنت رسيده است»  Antimacusماکوس

ينکه اسکائی ھا برسند، در شمال ھندوکش ھم سلطنت داشته ولی امشاراليه قبل از 
ر ع�قه کوھدامن،  جنوب سلسله کوه مذکور دآنچه محقق است اين است که در

  . نجراب، تگاب و کابل حکمفرمائی نموده استپنجشير،

  

فرض ميکند که » لسن«پروفيسور  :.م. ق185 حوالی سکلاگاتو
پادشاھی است که از کابل تا سواحل رود اندوس در »  Agathoclesسکلاگاتو«

س و پانتالئون در مسکوکات خود کلاگاتو. گندھارای غربی سلطنت کرده است
  . پالی را استعمال نموده اندزبان

  

 چون اين پادشاه در بعضی مسکوکات خود زبان .:م. ق190پانتالئون حوالی 
را استعمال نموده چنين فرض ميکنند که قلمرو » آشوکا«سانسکريت عصر 

بعضی ھا مشاراليه و اگاتوکلس . حکمفرمائی او نزديک سواحل اندوس بوده باشد
 به اسم خود » Pantaleonپانتالئون«. يکنندھر دو را معاصر ھمديگر تصور م

  .صفت ديگری ع�وه ننموده است» شاه= باريلوس «جز کلمه 

  

 در سيستان فرود در حاليکه اسکائی ھا صفحات شمال ھندوکش را متصرف شده
چندين نفر ديگر . به حوزۀ اندوس رھسپار شدند» اراکوزيا«از اشغال آمدند و بعد 

ر کابلستان و گندھارای غربی به سلطنت رسيده اند که د» ايوکراتيدس«از احفاد 
، »Philoxenosوس نفيلوگزي«، »Diomedesديومدس «عبارت انر از 

 ھرمايوس«و »  Arkhebeosارخبوس«، » Artemidorosارتيمدوروس«

Hermaios «.  

  

است که تمام مستشرقين » ھرمايوس« آخرين شاه اين سلسله .:م. ق75ھرمايوس 
 ج�ل آباد، ھده، ،آخرين شاه يونانی کابلستان و گندھارای غربیًمتفقا او را 

 بعد از مي�د اسکائی ھا، پھلوا ھا 25 و 75 چھارصده خوانده اند که بين وپشاور،
سلطنت او را » گندوفارس«و کوشانی ھا از چھار طرف او را احاطه نموده و 

  .خاتمه ميدھد

  

. سکوکات زيادی بدست آمده استآخرين شاه يونانی کابل زمين م» ھرمايوس«از 
اخت�ف بين اين مسکوکات . و ميتوان آنھا را به چھار نوع مختلف تقسيم نمود

» ھرمايوس«آنقدر زياد است که بھضی ھا بفکر افتاده ميگويند که ممکن به اسم 
  :بھر جھت اقسام مسکوکات او قرار آتی است. دو و حتی سه پادشاه گذشته باشد

  

 نشان ميدھد که سر شاه و  را طوری» Kalliapeپکاليا« مشمايوس و خان ھر-1
اين سکه از نقطه نظر ساختمان و ع�مه .  روی راسته سکه منقوش ميباشدملکه

  .شاھان يونانی متقدم او مطابقت   ميکند سائر مسکوکات باضرب 



  

 ھرمايوس بدست آمده که تنھا صورت ی از سکه ديگر، به ساخت سکه فوق-2
 کشف شده و  ھم مسی آن نقره ئی وھم قسم از ين سکه.  ميدھدخودش را نشان

حروف نوشته آن . نوشته ھای آنھا به دو زبان يونانی و خروشتی مضروب است
که معاصر به عصر » جیناجی يا من=سوتر«به الفبای يونانی عصر شاھان 

  . پنجاب غربی سلطنت داشتند، مطابقت ميکنددر» ھرمايوس«

  

از نقطه نظر ساخت و » ھرمايوس«لی العموم مسکوکات نا گفته نماند که ع
از مسکوکات او دو رقم ديگر . ًصورت ضرب پست و فلز آن اکثرا مس ميباشد

. نيز ديده شده که با دو دسته فوق چھار نوع مختلف مسکوکات او را تکميل ميکند
بصورت » Jupiterوپيتر ژ«در روی چپه يکی از اين دو دسته اخيرالذکر شکل 

به وضعيت ايستاده نمايش يافته »  Herculesھرکول«ته و روی ديگر شکل نشس
بطرف راسته اين دو دسته مسکوکات سر شاه طوری منقوش است که . است

بازيلوس ستروس «ا فيته بسته ميباشد و اسم شاه در زير اين نوشته موھايش ب
  .مشاھده ميشود» شاه منجی ھرمايوس= ھرمايوس 

  

  

  يونانی ھا در ھند

  لطنت احفاد ايوتيدم سلطان باختر در پنجابس

  

حکمران ايالت » دمتريوس«پيشتر  در صفحات اول اين فصل متذکر شديم که 
، سلطان باختر به امر پدر بقصد تسخير ھند کمر بسته و »ايوتيدم«اراکوزی پسر 

) سيالکوت( ساکاI  ودامنه نفوذ حکومت يونانی باختری را به گجرات، سورات،
را بنا نھاد و بدين » ايوتيدميا«و در نقطه اخيرالذکر بنام پدر خود شھر رسانيده 

  .ترتيب تمام پنجاب زير سلطه حاکميت باختر درآمد

  

سلطان باختر در ين فرصت وفات » ايوتيدم«به تفصيلی که ذکر رفت چون خود 
» دمتريوس «در بلخ اع�ن شاھی نمود و جنگ را با» ايوکراتيدس«نمود و 

شکست خورده به پنجاب شرقی پس پا و » متريوسد«، در نتيجه شروع نمود
محدود گرديد و بدين منوال پسر سلطان متوفای باختر سلطنت يونانی عليحده ئی 

  .را پايتخت خود قرار داد» تاکزي�«در پنجاب شرقی تشکيل نمود و 

  

خويش » شرق اقصی" کتاب 57-56موسيو گروسه مؤرخ فرانسوی در صفحه 
ًوارثين شاھان يونانی باختر چون يکطرف سياستا بواسطه مخالفت و ": مينويسد

تشاش پارت ھا از ممالک سواحل بحرالروم جدا شدند و از طرف ديگر تھاجم غا
ًاسکائی ھا ايشان را به گندھارا و پنجاب شرقی پرتاب نمود، مجبورا در قلمرو 

 نسبت به  از ھمين جھت."ھندی محدود شده در پنجاب شرقی منزوی ماندند
شاھان يونانی باختری و کابل زمين بيشتر زير نفوذ فضای ھندی آمدند چنانکه 

ًمث� در سکه . دأ ميکنده فصاحت تمام تاثير اين نفوذ را امسکوکات ايشان ب



ک�ھی پوشيده که بشکل سر فيل ميباشد و يک سکه  نقره ئی شاه » دمتريوس«
ميدھد که خرطوم خود را بلند نموده فيلی را نشان »  Antialkidasانتيال کيداس«

  .است

  

انتيال «، »مناندر«، »دمتريوس«اغلب مسکوکات شاھان يونانی پنجاب شرقی 
به دو زبان يونانی و پراکريت بطريق ذيل ضرب ) احفاد ايوتيدم(و غيره » کيداس

  :است

  

Basileas sateras Menandrau 

Maharajasa Tratarasa Menandrasa 

  

ان يونانی باختر در پنجاب شرقی تحت فضای ھندی محدود مانده چون احفاد شاھ
ق�ب پارت ھا و تھاجمات اسکائی ھا از سلطنت يونانی کابل نًو سياستا بعد از ا
ونوی مثل سلوسيد ھای شام و  مانند سائر خانواده ھای شاھی مقد،زمين مجزا شدند

ا روحيات ساکنين ر شدند سياستی را روی کار آورند که بھای مصر مجبو» لژيد«
چنانکه اين . ًبومی مخصوصا از نظر ديانت و دين داری موافقت داشته باشد

  .موافقت در امر مملکت داری شان رول مھمی را بازی نموده است

  

ھمين بود که در فکر افتاده خواستند بيکی از اديان اھالی بومی داخل شوند و چون 
ر طبقات مذھبی برھمنی پذيرفته ًاساسا بواسطه خارجی بودن خود يونانی ھا د

چون ديانت بودائی به خرافات . ً طبعا بطرف ديانت بودائی تمايل نمودند،نميشدند
ًاجتماعی و ملی اھميت نداده از ھمه به آغوش باز استقبال ميکرد، طبعا موافقتی 

 ديانت به ميان آمده ديانت آنھا را پذيرفتند و ايشان از» بوديزم«بين يونانی ھا و 
ًصورت خارجی اين اتحاد در مسکوکات بخوبی ظاھر است مث� . مايت نمودندح

سر فيلی را نشان ميدھد که به خرطوم س�م ميدھد و » مناندر«يک سکه برنجی 
يک سکه ديگر حايز شکل عراده ايست که . باشد» ساکيامونی بودا«ممکن فيل 

  .ديانت بودائی باشد» قانون«يعنی ع�مه » دارما چکرا«ممکن 

  

شاه يونانی » مناندر«) Milindapanha(بر ع�وه در يک کتاب مشھور بودائی  
 Nagasenaناگاسنا «با يکی از علمای بودائی » Milindaميلندا «پنجاب به اسم 

» ِکنيشکا«ھندی و » ِآشوکا«در اين کتاب شاه يونانی مانند . تذکر رفته است» 
ياد »  بينظير =ميلندا«ه صفت کوشانی حامی رسمی دين بودا معلوم ميشود و ب

» مناندر«مؤرخ يونانی نسبت به » پلوتارک«اين نظريات با آنچه که . شده است
  . مطابقت ميکند،ميگويد که شخص عادل و محبوب ملت بود

  

ناگفته نماند که از ميان دو دولت يونانی جنوب ھندوکش يعنی سلطنت يونانيان 
در » ھرمايوس«ده است زيرا اولی با پنجاب شرقی اخير الذکر بيشتر دوام نمو

، پادشاه ساک پھلوا و دومی » گندوفارس«در اثر حم�ت .  م45 و 25سالھای بين 
  .تا ورود اسکائی ھا به پنجاب شرقی يک قرن ديگر دوام نموده است

  



   

                                                                                                                                          

  

  فصل ھشتم

  

  قبايل ساک يا اسکائی ھا

  

  

  

  

  .ادامه دارد

  

  

  

  

  :يادداشت ھا

  

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

 آرين اصط�حی است که اروپائی ھای نژادپرست بکار ميبرند و ما با – )2(
ًاستاد کھزاد در عوض از نام آريا و آريائی و مخصوصا . ريمآن کاری ندا

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

. ف. ب. (نکنند زيرا در اين آثار بحث علمی ميباشد نه مناقشات سياسی
 .)  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 موIنا يعقوب حسن خان در سالنامه سال 

 .م�حظه شود

 . 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(

 نوشته شده و از آن تاريخ به بعد 1315 اين کتاب در سال – )10(
 است که شرح آنھا در آثار ديگر مسکوکات زيادی از افغانستان پيدا شده



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

 13قابل يادآوريست که وقتی اين قسمت را تھيه مينمودم روز  )11(
. ً بود که تصادفا با روز وفات اسکندر کبير مصادف ميشد2011جون 

بلوچستان به اثر مبت� به  سال قبل در منطقۀ 2334بنابرين اسکندر 
. م. ق330 اسکندر از سال . جان خود را از دست داده است م�ريامرض
مدت ھفت سال در قسمت ھای شرقی ف�ت ايران که . م. ق323تا    

. عبارت از افغانستان امروزی باشد مصروف جنگ و زد و خورد بود
مچنان اسکندر وفات نمود ولی فعاليت ھای سياسی بازماندگان وی ھ

ين کشور  زبان، فرھنگ و ھنر يونانی سه قرن ديگر در ا،ادادامه يافت
 )فريار کھزاد. (ادامه داشت

که يکی Ginoragadh گاد اينارجکوه بزرگی است نزديک شھر  )12(
  ھم سنگ فرمان آشوکا در اينجاستاز مراکز قوای ھند ميباشد و

  .)کاتياوار(
  

  


